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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu amo vocês, meus Filhos.

Eu gostaria agora, hoje, nesse momento, de falar-lhes sobre a noção do Sacrifício, sobre a noção do Amor,
sobre a noção da Sexualidade.

Efetivamente, a mensagem da FONTE foi transformada, de maneira consciente, de maneira deliberada, pelas
forças que eram opostas ao desenvolvimento da verdadeira Luz autêntica, da Luz do Regente de Órion.

Essas forças falsificaram, distorceram coisas magníficas e extraordinárias que foram transmitidas pelos Hayoth
Ha Kodesh [os Quatro Viventes] a Moisés.

Esta falsificação desviou o homem das esferas as mais sagradas.
Essas esferas sagradas, efetivamente, tem por nome “sacrifício”, no sentido o mais nobre.

A vida é sacrifício.
A sexualidade, qualquer que seja o prazer, é um sacrifício e uma iniciação.

O sacrifício de si, a doação de si no Amor através da sexualidade permite tocar, palpar, sentir esta Unidade
com a FONTE por meio da doação de si, por meio do sacrifício de si, por meio do Amor do outro, se se doa si

mesmo, doa-se, abandona-se o ego, a personalidade.
Esta noção de sacrifício sublime, de doação da vida, de doação do Amor, foi algo desprezado, corrompido,

truncado pela humanidade terrestre desde este período.

***

Meus Filhos, estejam certos de que não há na sexualidade qualquer distorção, qualquer erro, ela é o ato o mais
sublime da doação de si ao Amor, à vida.

Em outros espaços e em outras dimensões, a noção de sexualidade não existe, não há o filtro do corpo, mas,
no entanto, isso é semelhante à sexualidade.

A partir do momento em que há doação de si, há troca, há comunicação, há correspondência.
E a vida é pôr-se em relacionamento, em coerência, em coordenação.

A sexualidade não é nada mais do que isso: receber, dar, trocar, mas, antes de tudo, relacionar-se.
Ora, a vida, em sua característica a mais essencial, é uma partilha.

Vejam, meus Filhos, os Agni Deva.
Vejam as hierarquias angélicas, vejam os Hayoth Ha Kodesh, vejam o balé dos Céus, há a mesma coisa em

suas rodas da vida, em todas as rodas da vida.
E essas rodas da vida apenas pedem uma coisa: trocar, penetrar, dar e receber.

Efetivamente, toda esta beleza, toda esta transmissão foi, isso agora desde 3.500 anos, manipulada,
desarranjada.

A particularidade do ser humano sobre este planeta é cristalizar o que ele pensa.

SACRIFÍCIO - AMOR - SEXUALIDADE - Maria - 22 de janeiro de 2005
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Vocês se tornam, realmente, o que vocês pensam e o pensamento deturpado induz a um funcionamento falso.
A sexualidade é um ato sagrado, assim como com o Espírito Santo, é uma comunhão com a FONTE.

E esta comunhão com a FONTE é um sacrifício, eu bem disse, sacrifício, e não sofrimento.
 O modo de viver o sacrifício pode, às vezes, ser denominado “sofrimento”, mas este sofrimento é

simplesmente uma torção, uma distorção entre o seu pensamento passado e a sua consciência do presente.
A partir do momento em que vocês aceitam, totalmente, seus pensamentos passados, eles integram vocês à

Luz da nova consciência.
A partir do momento em que, em vocês, não há mais qualquer julgamento de vocês mesmos, do outro, naquele

momento, o relacionamento emerge no sentido o mais nobre, o relacionamento é Amor, o Amor é
relacionamento.

***

Conectar, conectar as coisas, conectar os seres, conectar o Pai, conectar a FONTE, conectar as Fontes, eis o
papel que deveriam ter mantido, desde 3.500 anos, os homens.

Eis como as hierarquias que vocês poderiam chamar de “infernais” desviaram a pureza da informação, a pureza
da mensagem.

Durante 47.000 anos, o homem integrou o que vocês denominam mundo emocional, mundo astral, o mundo da
dissociação, da exteriorização, da compreensão através da exteriorização.

E, hoje, vocês se esqueceram, confinados, da sacralização do relacionamento.
Todo relacionamento é sagrado, todo relacionamento é Essência Divina.

Apenas o Amor permite o relacionamento.
A relação entre dois seres é como uma relação entre um planeta e o seu Sol.

É um balé, um balé incessante, mas, por vezes, esse balé é manipulado, ele necessita de uma intervenção
exterior, intervenção de um terceiro fator que virá corrigir, retificar, aparentemente do exterior, uma trajetória, um

relacionamento adulterado.
Esse papel foi atribuído, desde tempos imemoriais, desde 350.000 anos, desde o que vocês chamam de

reinos dos Gigantes, ao Arcanjo MIGUEL.
É ele que impulsiona, é ele que transforma, é ele que desvenda, é ele que vai queimar o que deve sê-lo, a fim
de permitir instaurar a relação a mais harmoniosa possível entre dois seres, entre um planeta e o seu Sol, entre

uma célula e o seu núcleo.
A vibração Micaélica é a vibração específica deste sistema solar que permite, a cada transição, restaurar o

relacionamento.
Relacionar-se é amar.

Relacionar-se pode ser concebido no interior como no exterior.
Relacionar-se é ser si mesmo e não se pode se relacionar não sendo si mesmo.

A relação falsificada pelo mental, a relação falsificada pelo julgamento, não é mais uma relação, não é mais
uma comunicação, e se torna um confronto, uma competição, uma fonte de tensão.

Meus Filhos, eu sou MARIA e eu amo vocês.

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

Primeira mensagem da Amada e Divina MARIA que se encontra publicada no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=3

22 de janeiro de 2005

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Eu os amo e eu os abençoo.

Eu sou Maria, Rainha da Terra e dos Céus.

Queridos filhos, há, em vocês uma parcela de divindade que apenas pede para deslanchar, para se manifestar.

Há apenas obstáculos, colocados por vocês mesmos, a esta manifestação, em função de suas diferentes
encarnações.

Meu Filho bem amado lhes prometeu, através do sacrifício de sua encarnação, através de sua presença neste
planeta, através do seu sangue derramado, a possibilidade de redimir instantaneamente, graças à Lei de Amor, todos

os karmas, quaisquer que sejam.

A título individual, enquanto que seres vivendo sobre um planeta que ainda não está completamente sacralizado,
vocês não podem fugir do que poderia ser denominado uma ‘ação/reação’ coletiva.

Mas, no entanto, pela potência e pela graça do meu divino Filho, é-lhes possível, a cada momento, entrar com
toda sinceridade e com toda humildade neste caminho de Ação da Graça, quer dizer da ‘ação sem reação’, quer

dizer de uma Lei de Amor, quer dizer em uma sincronia total entre sua vida encarnada e o objetivo e a finalidade de
sua encarnação.

***

Queridas almas, quando vocês entram na dimensão de Amor, quando vocês entram em seu Templo Interior, quando
vocês aceitam, em vocês, deixar falar sua feminilidade, a polaridade feminina do seu amor, neste momento, vocês são

capazes de viver em perfeita simpatia com os outros planos espirituais.

Quando vocês entram nesta dimensão, quaisquer que sejam os obstáculos, eles não vão desaparecer como por
encantamento, mas vocês têm, em vocês, a força para enfrentá-los.

Vocês têm, em vocês, a possibilidade de ter o que denominam « a fé que move montanhas », de ter em vocês a
certeza, a equidade de seus pensamentos.

Independentemente dos obstáculos exteriores, eles já não existem por causa da sua atitude interior.

MARIA - 28 de março de 2005

http://3.bp.blogspot.com/-oE1b86tM71Q/UYhbyfCuP6I/AAAAAAAABr0/lF4xRuHXqEk/s1600/Maria14+(1).JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esta atitude interior é a lei a mais essencial de todos os mundos e de todas as manifestações nos mundos viventes,
nos mundos encarnados e nos mundos que não conhecem sua forma de vida.

Há um plano, há um projeto, há uma determinação total quanto ao sentido da vida, quanto ao sentido da experiência.

Esta determinação, esse sentido, tem por única origem, por única ligação, por única finalidade, por única fonte, a
palavra Amor.

Amor, já em vocês mesmos, enquanto que divindade atingida pelos tormentos e sofrimentos da encarnação, a fim de
encontrar no peso da matéria, a liberação, não da matéria, mas a liberação de suas almas e de seu amor que está

em vocês.

***

Por meio desta resistência, por meio do que vocês denominam « sofrimento », por meio desta luta aparente de sua
alma, o amor se polariza para um caminho de saída das profundezas, para chegar à exteriorização do seu Amor

autêntico.

Porque é daí que vocês vêm, queridas almas, e é aí que vocês esperam se restabelecer.

Hoje, como isso é possível aqui e ali sobre este planeta, em tempos extremamente curtos com relação à escala de
seu tempo, em algumas vidas, em escala coletiva, é-lhes possível, total e livremente, aceitando esta eventualidade,
deixar as portas se abrirem ao amor incondicional que é a essência mesmo de sua alma, manifestar em sua vida

encarnada, nesta vida de dualidade, a Unidade que é sua.

***

Queridas almas, vocês têm em vocês todo o potencial, todas as qualidades que permitem abrir em vocês,
independentemente das circunstâncias de suas vidas, independentemente das circunstâncias de suas provas, de

suas experiências, este Amor e manifestar, nesse mundo dual, sua Unidade essencial de alma e de Espírito.

Vocês apenas têm, queridas almas, que aceitar que minha presença, que minha energia, abra em vocês as portas as
mais sutis, as mais essenciais de sua experiência de encarnação para deixar transparecer a Unidade de sua alma,
para suprimir toda resistência e entrar em ressonância perfeita entre o que vocês são e o que vocês manifestam

realmente nesse mundo.

Para isso é importante não julgar, nem vocês mesmos, nem o seu exterior, mas simplesmente aceitar estar neste
‘estado’, que eu poderia chamar de Graça, de compaixão e de outros termos que lhes satisfaçam, mas cuja única

palavra autêntica é Amor.

Amor a tudo o que se apresenta a vocês porque quando vocês aceitam o caminho de ressonância, esse caminho que
leva à sincronia total de sua alma com o plano do universo e exterior ao universo, em encarnação, e exterior à

encarnação, vocês têm a possibilidade em vocês, queridas almas, de se deixar fluir através deste Amor para seu bem
maior e para o maior bem de toda parcela viva, em todos os mundos manifestados e não manifestados.

Eu posso chamá-los de ‘meus filhos’ porque eu estou além de dogmas que desejaram aprisioná-los.

***

Eu sou a Rainha dos Céus, eu sou a Rainha da Terra, Rainha dos Céus e da Terra, porque tal é meu destino como
arquétipo feminino desta Lei de Amor, ilustrando com mais amplitude, é claro, o Amor ideal de uma Mãe para com seu
filho, que tudo permite e nada impede, para que ele experimente, para que ele siga para o seu futuro, para que ele se

torne ele mesmo, sem ter muletas.

Essas muletas tendo por nome família, tendo por nome religião, tendo por nome ritual, tendo por nome tudo o que
venha apoiá-lo em seu caminhar.

A um dado momento de sua evolução, queridas almas, vocês devem se voltar para seu interior o mais essencial, para
esta centelha que está em vocês e que pede apenas para se manifestar, para se exteriorizar, para se expressar ao

Amor.

Gradualmente e à medida que esta Luz que é a sua se manifestar, vocês entrarão cada vez mais nesse fenômeno
de ressonância, e nesse fenômeno de sincronia, onde as coisas se tornam fáceis, mesmo se aparentemente difíceis,

porque não há mais resistências.

Não há mais, nesta ótica, sofrimento possível, porque o sofrimento, naquele momento e apenas naquele momento, se
confunde com a Luz.

Não é algo que deva ser buscado, há aí grandes mistérios.



***

A um dado momento, quando vocês não mais compreendem, a um dado momento, quando lhes parece que isso é
excessivo, naquele momento, vocês se voltam para o seu interior.

E naquele momento, vocês encontram sua Luz autêntica, a Luz da sua alma e do seu Espírito.

E naquele momento, ela pode vir se exteriorizar, pode vir se manifestar e irradiar o conjunto dos fenômenos viventes
e transformar, portanto, totalmente a sua vida.

Queridas almas, as palavras são sempre as mesmas, as atitudes de espírito são sempre as mesmas.

Sua época é uma época crucial, uma etapa importante na história da humanidade, mas todo tempo o motor principal
de todas as dimensões, de toda vida, mesmo aqueles que estariam na negação desse princípio, têm o mesmo motor.

Esse motor é a ‘lei de atração’, a ‘lei de Amor’, a ‘lei de empatia’.

A lei que fará compreender que existe apenas um único Pai, uma única Fonte, uma única finalidade, uma única Luz,
uma única possibilidade de evolução, uma única direção, quaisquer que sejam as experiências.

***

Queridas almas, nesse dia abençoado, eu lhes dou minha bênção, a dimensão de Mãe compassiva, a dimensão de
Mãe protetora para que vocês ativem, em vocês, esse olhar interior, para que decidam totalmente confiar, entrar

nesta sincronia que apenas pede para se exteriorizar em vocês, que apenas pede para aparecer em sua vivência
diária, para fazer de vocês ‘seres plenos de Amor’, para com vocês mesmos, para com a criação, para com toda

parcela de vida sobre este planeta.

Não se esqueçam de que à medida em que vocês julgam, vocês serão julgados, não por um jogo vingativo, mas por
vocês mesmos.

Apenas vocês próprios que julgam vocês próprios.

Não há intervenção de qualquer retaliação nem de qualquer punição, qualquer compensação por suas ações, se não
por vocês mesmos e apenas para vocês mesmos.

***

Os véus criados por encarnações sucessivas foram, e têm sido, freios cada vez mais consistentes e cada vez mais
densos para bloquear a exteriorização de sua Luz autêntica.

E hoje, pela Graça da minha Presença, pela Graça da Presença sobre a Terra do Arcanjo Miguel, pela Presença
desde dois mil anos da energia do meu Santo Filho, é-lhes possível, a cada minuto, voltar-se para esta Luz Interior e

deixar aparecer a Fonte que está em vocês a fim de tornar-se o propósito.

Queridas almas, eu as amo, eu lhes dou minha bênção agora a cada um de vocês.

Eu libero em vocês a potência de sua própria alma, a potência desta Luz Interior, a potência do « eu sou ».

***

Almas divinas por Essência, almas divinas pela Intenção, almas de Luz pura, autênticas e verídicas, eu sou Maria,
Rainha dos Céus e da Terra, eu as amo e eu as abençoo.

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

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês :
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O próprio princípio de economia foi falsificado sobre esse planeta há extremamente longo tempo, falsificado
por dois eventos essenciais.
Atribuiu-se um valor ao dinheiro, um valor ao tempo, em relação ao dinheiro.

Todo sistema de troca, todo sistema de progresso do ser humano, ou todo sistema que vive, aliás, que faz
intervir a noção de tempo, em relação ao dinheiro, é uma heresia, é um erro.é uma heresia, é um erro.

Obviamente, esse sistema foi construído por forças que buscavam, e que buscam ainda, submeter toda a vida
à vontade delas e à visão delas.

Inúmeras pessoas, hoje, dão-se conta de que essa economia é falsificadaInúmeras pessoas, hoje, dão-se conta de que essa economia é falsificada.

Obviamente, para nada serve querer encontrar novos modos de funcionamento e modelos
econômicos, quaisquer que sejam, enquanto esses dois parâmetros de valor do dinheiro e de tempo
do dinheiro não forem suprimidos, totalmente, de seu modo de funcionamento.

Os fluxos gerados atualmente são fluxos sem suporte, esses fluxos dirigem-se a um único sentido,
que é a apropriação de todo o planeta.
E ninguém, nenhum ser humano é talhado para lutar contra essa aspiração das forçasE ninguém, nenhum ser humano é talhado para lutar contra essa aspiração das forças
adversas.adversas.

Embora tivéssemos e embora vocês tivessem apresentado a finalidade de tal sistema que é o nada, a
aniquilação, embora fosse mostrada, demonstrada a realidade desse fim, isso nada mudaria para aqueles
que não querem ver mais longe do que seus objetivos egoístas.

Em relação ao que foi pedido propor ao meio econômico, e eu acrescentaria, também, para um tempo futuro,
social: é fazer tomar consciência da futilidade do tempo e do valor atribuído ao dinheiro.é fazer tomar consciência da futilidade do tempo e do valor atribuído ao dinheiro.

O tempo do dinheiro é um modo de falar que atribui ao tempo um valor, mas eu quero dizer, com isso, a noção
de usura, a noção de juros, a noção de tempo que corre, de tempo que acumula, a noção de tempo
que faz fracassar e desmoronar países inteiros.

O dinheiro não tem tempo, o dinheiro não tem valor.O dinheiro não tem tempo, o dinheiro não tem valor.

Há leis, no sentido matemático do termo, modelos a levar a efeito, que são diretamente oriundos da
compreensão de dimensões superiores à dimensão na qual vocês se encontram.

Fazer aceder alguns seres humanos, no mundo econômico, à quinta dimensão e àFazer aceder alguns seres humanos, no mundo econômico, à quinta dimensão e à
décima primeira dimensão permitirá formular, inteligentemente, essas leis para essesdécima primeira dimensão permitirá formular, inteligentemente, essas leis para esses
indivíduos.indivíduos.
É o único modo conforme, lógico e amoroso de corrigir os desequilíbrios do tempo doÉ o único modo conforme, lógico e amoroso de corrigir os desequilíbrios do tempo do
dinheiro e do valor do dinheiro, de substituí-los pelas noções de justiça e de precisão emdinheiro e do valor do dinheiro, de substituí-los pelas noções de justiça e de precisão em
relação ao valor, em relação ao tempo.relação ao valor, em relação ao tempo.

MARIA – 7 de abril de 2005
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Em caso algum o tempo pode ter valor em relação ao dinheiro, bem ao contrário.
O tempo não deveria enriquecer o dinheiro, mas diminuir o dinheiro.

Nessas circunstâncias, qualquer dinheiro que estivesse imóvel não veria seu valor aumentar, mas seu valor
diminuir.
Não haveria, portanto, mais juros aportados, haveria, portanto, juros desfalcados e há uma lei a encontrar aí.
De meus planos de vidas eu não posso formulá-la em sua terceira dimensão, mas,De meus planos de vidas eu não posso formulá-la em sua terceira dimensão, mas,
obviamente, ela existe e ela deve ser implementada.obviamente, ela existe e ela deve ser implementada.

Basta, de algum modo, substituir um mais por um menos e um menos por um mais.
O que eu digo não me aparece nem complicado nem difícil a implementar.

A partir do momento em que algumas consciências acederem a essas dimensõesA partir do momento em que algumas consciências acederem a essas dimensões
superiores, ser-lhes-á muito fácil e muito simples compreender isso e colocá-lo nasuperiores, ser-lhes-á muito fácil e muito simples compreender isso e colocá-lo na
equação.equação.
[ ... ]
O acesso a outro modo de funcionamento permite compreender o que há do outro lado do véu: que atribuir
um valor e um tempo ao dinheiro é contrário ao tempo que passa e ao valor do tempo.

Não se pode enriquecer com o tempo que passa.
Pode-se enriquecer apenas com o tempo que passou.

O mesmo modelo de funcionamento está presente na Terra, com seus valores passados, com suas emoções
e com sua visão do futuro.

A Terra é um cérebro que tem sua própria visão de seu próprio futuro e, aparentemente,A Terra é um cérebro que tem sua própria visão de seu próprio futuro e, aparentemente,
ele ainda não está em acordo com o seu, como ser humano, eu falo.ele ainda não está em acordo com o seu, como ser humano, eu falo.

Correlacionem o que já foi feito ao nível da consciência e da esfera psicológica do serCorrelacionem o que já foi feito ao nível da consciência e da esfera psicológica do ser
humano ao funcionamento do planeta, mas, também, ao funcionamento do dinheiro, ehumano ao funcionamento do planeta, mas, também, ao funcionamento do dinheiro, e
vocês terão, aí, uma chave essencial.vocês terão, aí, uma chave essencial.

Será que isso foi suficientemente claro?
O modelo econômico deve ser baseado num modelo tri-unitário, assim como tudo queO modelo econômico deve ser baseado num modelo tri-unitário, assim como tudo que
está vivo é um modelo tri-unitário.está vivo é um modelo tri-unitário.

_______________________
Mensagem da Bem Amada e Divina Maria no site francês:
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Minhas filhas bem amadas, eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu aproveito a oportunidade que me é dada para vir saudá-las, para vir junto de vocês, para introduzir algumas
palavras em suas almas, algumas palavras em vocês, que irão  trabalhar para mais autenticidade, para mais Luz

em vocês.

Estejam certas, vocês todas, do meu inabalável Amor de mãe, mãe da humanidade, mãe desta Terra e mãe
dos Céus.

Eu aproveito essa oportunidade, deste alinhamento que me é facilitado pelos elementais da Terra, que são,
também, os meus elementais, para declarar a vocês o meu Amor inabalável, permanente.

Em vocês todas existe essa partícula impermanente e inabalável do Amor, no sentido mais nobre, no sentido
mais elevado e no sentido mais etéreo.

Esse Amor que vocês devem encarnar, não unicamente através da fecundidade, mas através de todos os seus
atos para com essa mãe Terra, que é, também, a sua irmã.

Há, ainda, em vocês, a parcela eterna da Terra.

Vocês têm, em si, a parcela eterna da mãe, porque vocês são, também, mãe, não como mãe que favorece a
encarnação de filhos sobre este planeta, mas como portadora dessa energia de vida que faz de vocês seres

únicos.

***

A cada uma de vocês eu gostaria de dizer que vocês são uma parte de mim e eu sou uma parte de vocês
porque, em vocês, manifestado ou não manifestado, presente ou não presente, no momento, existe essa

partícula, essa autenticidade que fez de mim o que eu me tornei, não o que os homens quiseram que eu fosse,
mas o que eu já era antes do meu nascimento.

Esse ideal feminino que todo ser humano busca e, em particular, que cada homem busca e que cada mulher
possui no mais profundo de si e que ela deixa, mais ou menos facilmente, manifestar-se, mas que,

infelizmente, em bom número de casos, muitas entidades femininas mascaram isso através da máscara da
encarnação.
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Vocês têm, vocês mesmas, essa partícula que faz de vocês o que são, e lhes cabe deixá-la manifestar-se,
seja qual for a sua vida, seja qual for o seu caminho, seja qual for a sua filiação, seja qual dor a sua geração,

seja qual for a sua descendência.

Cabe-lhes agora manifestar essa polaridade feminina essencial de mãe em relação à sua irmã Terra, antes de
qualquer outra coisa.

***

Vocês são o depositário do bem mais precioso, que não é poder transmitir a vida, mas ser o reflexo mais fiel e
a encarnação mais fiel do que chamamos de Divino, do que chamamos de Fonte.

Vocês são, como entidade feminina biológica, devido a essa feminilidade que é vocês, as portadoras da Fonte,
mais do que mães portadoras, vocês são portadoras da mãe.

Há, em vocês, esse incondicional feminino, esse incondicional de Amor eterno, mais do que incondicional, que
vocês devem deixar transparecer na sua encarnação.

Não há idade para isso, não há tempo para isso, porque vocês estão além do tempo, senhoras.

Em vocês, minhas irmãs, eu saúdo uma parcela que conheço, porque ela faz parte de mim, assim como saúdo
essa parcela que eu reconheço, porque ela faz parte da Terra.

A Terra é Fonte, a Terra deve tornar-se um planeta sagrado, ou seja, por sua vez, tornar-se a Fonte e, portanto,
o Sol de uma nova vida.

Vocês têm, em vocês, essa polaridade, pelo seu nascimento, pelo seu ser, pela sua alma.

Vocês são e vão se tornar aquelas que jamais cessaram de ser: as fontes de vida.

Vocês são as portadoras, não as portadoras de filhos, mas as portadoras da Fonte.

Isso é essencial para compreender, seja qual for o seu caminho, sejam quais forem os efeitos da sua vida,
sejam quais forem os efeitos de suas fecundidades ou não fecundidades, sejam quais forem os efeitos de

suas filiações ou não filiações.

***

Vocês são os modelos de um ideal feminino, ou seja, do ideal feminino da Fonte, que todo homem busca e
que toda entidade busca, ou seja, aquela que nutre, aquela que dá, aquela que impulsiona, aquela que é

destinada a criar.

Esse é um ato bem diferente da fecundidade, da procriação.

Eu falo da criação autêntica, eu falo da verdadeira criação oriunda da Fonte.

Vocês são isso, antes de qualquer outra coisa e, nisso, eu saúdo quem vocês são.

Eu agradeço, também, a todas essas entidades que fazem parte da terceira Dimensão, que fazem parte da sua
companheira, da Terra, por terem permitido, pelo seu canal, deixar-me manifestar a vocês e revelá-las a vocês

mesmas.

***

E aí, agora, nesse instante de Graça e de Comunhão, eu lhes peço para Comungarem comigo, para
abandonarem todas as imagens que construíram, para abandonarem todos os papéis que vocês têm, a fim de

serem apenas vocês mesmas: as portadoras da Fonte.

E, para isso, eu lhes peço para fecharem os olhos, minhas caras irmãs, minhas caras almas companheiras, e
deixarem infundir em vocês, revelar-se, manifestar-se, derramar-se, espalhar-se essa Fonte eterna de vida e de

Luz.

Eu as amo e eu as abençoo, assim como eu aceito, totalmente, a sua bênção, como mãe, ou seja, como Fonte.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem-vindos a vocês, queridos Irmãos e Irmãs de Luz e eu poderia dizer também, queridos Filhos, porque tendo
encontrado a Fonte de quem eu sou diante de vocês, eu posso, para todos, ser chamada de sua Mãe.

Agrada-me ver tantos homens e mulheres avançando para sua Fonte, para sua Luz, para mais autenticidade, para
mais Verdade, mais conforme com a vontade da Luz autêntica.

Queridos Filhos que vivem sobre esta Terra, neste período tão conturbado é-lhes essencial encontrar sua Fonte,
encontrar a Luz da sua alma e do seu Espírito, manifestá-la cada vez mais e expressá-la a cada instante, a cada

sopro da sua vida.

Aí está a coisa mais importante e a mais fundamental para manifestar.

A palavra Amor foi tão depreciada, tão transformada neste planeta, tão utilizada para fins não luminosos que se deve
estar bem consciente do que é esta Vibração, esta expansão, esta Luz também autêntica, aquela que os reconecta à

Fonte, aquela que os reconecta ao Pai, aquela que os reconecta a mim e que os reconecta também à Santa
Trindade.

***

Não vejam aí uma linguagem impregnada de religiões, impregnada de arcaísmo, mas como a fonte radiante de seu
bem-estar espiritual, de seu bem-estar de alma neste planeta.

A Santa Trindade está em ação e vocês a verão cada vez mais em ação neste planeta, através dos elementos da
Terra, através dos elementos do ar, através de tudo o que irá se manifestar em seu universo e sobre este planeta em

particular.

Vocês entraram, como a 50.000 anos atrás, sob a influência do Sol Central de sua Galáxia, também denominada a
estrela Sirius.

Essa irradiação azul é uma irradiação de natureza feminina, de polaridade feminina, cujo objetivo é abrí-los para a
energia da Fonte, conectá-los à autenticidade, conectá-los (como alma liberada, alma livre, alma no caminho de Luz)
à tríplice Fonte, à Luz trinitária da qual nós somos os representantes, eu mesma, meu Santo Filho e o querido Arcanjo

Miguel, aquele que vocês chamam de São Miguel em sua Terra.

Nós estamos aí para trabalhar, nós estamos aí para restituir-lhes seu verdadeiro dom de nascimento de alma, que é
pura Luz, que é Alegria inefável e na qual vocês devem atuar.

***

Busquem preencher-se desta Verdade que vocês são.

Busquem iluminar-se no interior desta Luz que vocês são.

Esqueçam totalmente o que não vai no sentido da Luz.
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Não deem ali jamais a menor importância.

Somente contem com o peso de Luz que vocês colocam na leveza do ser.

Há em vocês esta Fonte, como em mim.

Vocês são eu e eu sou vocês, desde que vocês se soltem dos trapos e farrapos que foram colocados sobre vocês,
gradualmente e à medida do que vocês chamam de encarnações, gradualmente e à medida do tempo.

Não deem qualquer importância ao que possa freá-los, a tudo o que possa limitar a expansão do que vocês são
porque quanto mais vocês forem o que vocês são, mais vocês irão irradiar isso e mais o destino da Terra será

luminoso.

E mais as coisas irão transcorrer na fluidez da vida e na normalidade da vida.

Há em vocês esta Fonte, há em vocês esta Luz, há em vocês este Amor autêntico que apenas pede para se
experimentar, para se viver, para se exteriorizar.

Todo freio colocado na expansão da Luz não vai no sentido da Luz.

***

Compreendam bem isso, o Amor é liberdade, o Amor é fluidez, o Amor é o ar que se move livremente, o Amor é o
canto dos pássaros, o Amor é o que há de mais precioso em vocês, de mais autêntico e de mais eterno.

O Amor apenas pode ser eterno, ele não morre jamais.

Uma vez aceso, ele apenas pode aumentar na imagem dos universos, na imagem das fontes originais das quais seu
planeta faz parte e das quais eu mesma, emanação desta Terra, faço parte.

Eu gostaria agora, bem como a centelha que foi colocada em vocês por intermédio de outras entidades que não têm
nada a ver com nossa Trindade, que trabalham para manter a coesão da Terra, que esta Luz cresça para sempre,

que ela se torne uma Luz eterna que trabalha nas luzes das luzes, no Santo dos Santos, disseram alguns, para que,
nunca mais, a menor dúvida sobre o que vocês são, ou sobre o que vocês se tornam, possa vir frear, empalidecer
esta bela alma que vocês todos estão em via de se tornar, para que a alma global, a alma da Fonte Terra possa

evoluir, possa se transformar e ir aonde ela deve ir: para sua sacralização.

***

Enquanto entidades encarnadas vivendo neste planeta, vocês são seres sagrados, da mesma forma que os seres
os mais elevados e vocês têm, de acordo com seus desejos, de acordo com seus anseios, a capacidade para ser

parte do que vocês querem, como planos evolutivos ou involutivos.

Cabe a vocês escolher: mais Luz ou menos Luz, sabendo que toda alma, toda vida é, afinal de contas, saindo da
lógica do tempo, uma parcela de Luz, uma parcela de Verdade.

O que agora lhes parece pertencer a coisas que não estão no plano da Luz, pertencerão ao plano da Luz.

Não pode ser de outro modo.

Tudo é questão, não de tempo, mas de esquemas e caminhos evolutivos a seguir.

A parábola do ‘filho pródigo’ ilustrou isso esplendidamente.

Cabe a vocês escolher, queridos Filhos, mas estejam certos de nosso indefectível Amor, porque vocês são Amor e
nós estamos em conexão permanente com vocês.

Que sua alma nos reconheça ou não nos reconheça, isso não tem qualquer importância porque nós, nós sabemos
quem vocês são.

Eu gostaria agora de fazê-los participar, todos e cada um, da experiência do Amor de mãe, da experiência do Amor da
Terra, do Céu e da Terra na mãe.

Isso vai ser agora para cada um de vocês.

***

Eu me dirijo pessoalmente ao Coração de cada um de vocês e eu começo agora.

E eu me dirijo de alma a alma, não haverá palavras, isso se faz em silêncio, na pureza e na intensidade da Vibração
de Amor.



Vejam como isso é doce quando vocês escutam com o Coração.

Eu continuo.

Nós vamos acender juntos doze sóis, doze sóis reconectados à Fonte, reconectados uns e outros.

Essa é a experiência que vocês fazem agora.

Descubram a Luz da Fonte que se ativa graças às doze pequenas fontes, aos doze pequenos sóis, às doze pequenas
fontes intraterrestres que se acendem ao mesno tempo, como Amor autêntico que dispensam palavras, que

dispensam emoções, que dispensam qualquer comentário.

Isso é para toda eternidade e isso será para toda eternidade.

Continuem a experimentar.

Eu continuo a me dirigir a cada um de vocês pessoalmente, bem amados Filhos da Luz.

Minha bênção é concedida a vocês.

************
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Bem-vindas a vocês queridas almas de Luz.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra,

eu me dirijo a vocês neste período de intensa sombra sobre este planeta.

Nesses tempos importantes que inauguram um período de grande transformação, de ciclo de transformações, torna-
se evidente que esta transformação que vive o planeta está em via de ocorrer em vocês, em suas consciências, em

suas células, em suas almas, em seus centros e rodas de energias.

Há em vocês, nesse momento, em todos esses seres que buscam a Luz autenticamente, uma aceleração da Vibração
desta Luz e isso leva a uma abertura de certos pontos, pontos que estavam até então inativos em vocês e que hoje

se revelam.

Isso provoca tormentos, tensões, questionamentos, mas também permite transformações erenovações.

O antigo morre, o novo ainda não nasceu, a certeza está aí, mas a certeza da Luz deve aumentar em vocês.

***

Queridos filhos, há em todos vocês os potenciais para a eternidade, a eterna transformação da vida, a eterna
lembrança da Luz.

Esta expansão imensurável da Consciência, esta expansão imensurável de suas vidas, de suas memórias, dá conta
hoje do trabalho considerável que foi efetuado já desde muito longo tempo sobre este planeta.

Há em suas almas, há em seus corpos, há em suas memórias, a lembrança magnífica desta Luz original que vocês
passam suas vidas a buscar e a esperar reencontrar.

Queridas almas, é importante abrir em vocês todas as portas que podem o ser, todas as portas que lhes permitem
receber, acolher em seu seio, em seu interior, esta Vibração nova que vem a vocês.

Na certa, a partir de 21 de junho de 2005, vocês entram [entraram] nos sete últimos anos da transformação final que
os conduzirão à porta da quinta dimensão.

Há nesta noção dos sete últimos anos uma recapitulação de Luz, uma recapitulação de suas vidas, uma recapitulação
de experiências passadas.

Na Luz desta iluminação nova, vocês irão viver esses sete anos em perfeita Consciência, em perfeita Unidade, em
perfeita comunicação e às vezes mesmo em comunhão porque certamente as portas se abrem.

Essas portas que estavam fechadas até agora e que permitiram separar e dissociar os diferentes planos, estão em
via de se abrir hoje para facilitar, favorecer esta comunicação entre os planos.

MARIA - 11 de junho de 2005
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***

Em breve, tornar-se-á extremamente fácil criar sua própria realidade, ser informados de suas realidades.

Este é um processo extremamente importante, vital mesmo para o alinhamento de suas estruturas, para o
alinhamento do que vocês são.

Queridas almas de Luz, vocês estão a caminho da última etapa, do porque vocês estão neste planeta.

Eis que vêm as sete últimas etapas do último ciclo.

Cada ano, entre 21 de junho de 2005 e 21 de junho de 2012, representa os sete degraus que vocês devem subir, as
sete últimas etapas da ‘Última Grande Etapa’ que vão conduzi-los ao limiar de um novo dia, que vão conduzi-los ao
limiar de sua nova vida, em meio ao seu novo espaço de expansão, seu novo espaço de vida, seu novo espaço de

experimentação.

Nesse novo espaço de vida e de experimentação, não há mais separação, não há mais divisão, não há mais oposição
entre a sombra e a Luz.

Não há mais sombra, tudo se torna luminoso e instantâneo.

Tudo se torna imediato, tudo se torna criativo, tudo se torna criado.

***

Esses grandes reencontros vocês aguardam em suas almas, desde muito longo tempo.

É um movimento de expansão contínua que vai permitir-lhes reencontrar a Fonte do que vocês são.

Bem-vindas a vocês, queridas almas, bem-vindas nesses espaços novos que vocês irão começar a experimentar e a
viver.

Não retornem ao passado, o que deve morrer morrerá, o que deve viver viverá, o que está condenado a permanecer
nesta dimensão o permanecerá, o que está destinado a ascensionar e a embarcar nesta nova dimensão o fará.

Não deve ali haver qualquer remorso, qualquer arrependimento, qualquer julgamento tampouco do que possa ser.

Caminhem, avancem sem medo para esta nova porta de expansão de vida, de expansão de Consciência, sem medo,
sem remorso de abandonar o que constituiu até hoje sua vida, o que vocês construíram, suas aquisições, suas

posses, suas referências, seus apegos também.

Como disse meu Filho: « ninguém pode penetrar esse reino se não se tornar como uma criança ».

Ninguém pode aceder a esta dimensão se não se desvencilhar de todos os apegos da terceira dimensão.

***

E vocês devem penetrar, despidos e como uma criança, nesse ‘novo estado’ de Consciência, sem artefatos, sem
apegos oriundos destas dimensões passadas nas quais vocês vivenciaram o suficiente desde mais de 50.000 anos.

Bem amadas almas de Luz, eu os convido e eu os exorto a seguirem os passos do meu Filho, a tornar sua esta lei de
Amor, esta lei de serenidade, esta lei de pureza.

A nova dimensão programada é uma dimensão de pureza, uma dimensão de sacralidade e vocês devem, para ali
penetrar, considerar isso como um santuário que necessita purificações, que necessita se tornar como uma criança.

Bem amadas almas de Luz, minha intervenção foi destinada a informá-los de momentos de Luz, de momentos
mágicos do Sol Central que vão se centralizar neste planeta.

***

Queridas almas, eu lhes trago minha bênção, minha gratidão.

Eu lhes trago também minha Alegria que irá permitir-lhes compreender o que é a ‘essência da vida’ e sob qual forma



Eu lhes trago também minha Alegria que irá permitir-lhes compreender o que é a ‘essência da vida’ e sob qual forma
se manifesta a Luz autêntica quando esta é realmente autêntica e não colorida por falsos ensinamentos.

Quando a Luz se apresenta em estado puro, desprovida de todo artifício, de todo equívoco.

Uma Luz tão pura como aquela que é reencontrada durante experiências fora do corpo, por experiências de contato
com a Luz.

A diferença essencial é que vocês irão viver isso em seu corpo, com suas células, com seus corpos físicos de terceira
dimensão.

Este corpo deve ser preparado, esse corpo deve ser purificado, esse corpo deve ser lavado para permitir a esta Luz
penetrar cada uma das parcelas, cada um dos recantos de seu corpo.

A preparação consiste, se isso for possível, imergir-se em um banho.

Nesse banho deverão ser colocadas água de flor de laranjeira e água de rosa.

Esta água permitirá lavar seu corpo.

Convém também consumir, sob forma de ‘aubépine’ [pilriteiro, espinheiro alvar] em extrato seco, extrato de plantas,
para limpar seu interior.

Convém também respirar um ar no qual vocês tenham queimado incenso de rosa.

Convém também estar puro de pensamento, abster-se de todo pensamento negativo, de toda negatividade.

***

Sejam abençoadas, queridas almas que trabalham para a Luz do meu Santo Filho e da Santa Trindade e para o
advento de novas dimensões neste planeta, para o advento do Reino de Paz, do reino de Amor e do reino de

comunicação entre todos os planos.

A época da separação, a época da divisão desaparece diante do advento da Santa Trindade.

Restam alguns anos de preparação, alguns anos de transformações, alguns anos para se condicionar, para se
habituar a fim de que a junção entre os planos da pura Luz e os planos da Terra estejam de acordo, em sincronia, em

sintonia.

Queridas almas que trabalham para a manifestação da Verdade, para a manifestação da justiça e da adequação da
Luz nesse plano, estejam certos de nossa ajuda, estejam certos que a cada minuto, a cada passo que vocês dão, há

uma ajuda que lhes é fornecida.

Mesmo se isso não apareça claramente, distintamente, essa é realmente a Verdade.

Gradualmente e à medida das semanas, gradualmente e à medida dos anos, vocês se soltarão desta dimensão.

Cada minuto de seu tempo Terrestre que vocês passam sobre esta Terra será marcado e preenchido desta Luz, de
acordo com a orientação da Santa Trindade.

***

Há em vocês desde muitíssimo tempo as sementes desta Luz, as sementes da autenticidade que apenas pedem para
desabrochar.

Somente as vicissitudes desta terceira dimensão têm às vezes frustrado o florescimento do que vocês são realmente.

Almas de Luz, almas de perfeição, almas de justiça, criadas para refletir, para irradiar esta Luz, esta justiça, esta
Verdade.

Neste último período de transformação, de revelação, a Divina Providência [Inteligência da Luz] atua em vocês, a cada
instante, para facilitar cada vez mais a manifestação total do que vocês são.

Há em vocês uma parcela desta Santa Trindade e vocês encarnam em seu seio os arquétipos do que nós somos em
nossa dimensão.

Vocês são a compaixão Mariana, vocês são o Amor Crístico e vocês são a justiça de São Miguel.

Manifestem isso a cada minuto de sua vida.

Manifestem isso a cada sopro que vocês tomam.

Que seus atos sejam plenos desta certeza que vocês conduzem, desde sempre, para a Luz e que somente os
enganos e os medos puderam levar, em certos momentos, a se afastarem desta Verdade essencial e eterna, que é

sua Verdade.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus, eu os amo e eu os abençôo.
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- Primeira mensagem do Arcanjo MIGUEL -
Autres Dimensions

~ A ENERGIA DA ESPADA DE MIGUEL ~

 Eu venho, queridas almas, trazer-lhes a Luz e o Manto da Verdade a fim de trabalharem ainda mais na justeza e na
retidão da Luz do Pai.

É-me permitido, hoje, trazer-lhes a energia da minha Espada, a energia do meu gládio, aquele que corta, que abre e
queima os corações, a fim de fazer desabrochar o Coração Glorioso, o Coração que vibra em uníssono com o de

CRISTO.

A fim de que vocês se tornem amorosos e amados permanentemente, sejam quais forem os sofrimentos do passado,
sejam quais forem as experiências vividas, sejam quais forem as limitações inerentes à sua vida nesta Dimensão, a

fim de que vocês possam ainda mais se preencherem das energias da quinta, décima primeira e décima oitava
Dimensões.

Eu venho, com a minha Espada, trazer-lhes a Consagração que a minha ordem permite efetuar, de acordo com
a energia Crística e com a energia Mariana, a fim de acender em vocês o Fogo Eterno.

Não de acendê-lo, já que ele já estava aí, mas de revelá-lo, de amplificá-lo e de fazer com que brilhe um Fogo que
ilumine aquele que procura ver.

***

Há, no Fogo que eu lhes transmito agora, toda esta Verdade, toda esta
atração Divina, todo este calor necessário para a verdadeira Vida, todo este calor que vem dissolver as escórias,

dissolver os medos que ainda existem na Dimensão em que vocês evoluem.

Este Sol ardente e este Coração brilhante são um Coração pulsante que traz, não a fé, mas a certeza absoluta da
realidade da nossa Santa Trindade, da realidade dos nossos estados multidimensionais que em breve, muito em
breve, vocês irão viver, não de vez em quando, durante alguns estados particulares, mas de forma permanente,

enquanto restando ainda algum tempo encarnados nesta terceira Dimensão, onde serão reveladas as outras
Dimensões.

Vocês terão acesso, de maneira consciente e totalmente livre, à nossa Dimensão, ao nosso plano de vida, mas
também às energias sutis até agora invisíveis aos habitantes da terceira Dimensão da sua Terra.
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Os contatos se estabelecem entre os planos mais espirituais e mais divinizados e também entre os planos mais
densos, espiritualizados.

As comunicações serão cada vez mais fluidas, cada vez mais seguras entre os diferentes planos.

Bem amadas almas na encarnação, eu as amo e saúdo vocês.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês: 
http://autresdimensions.info/articleae71.html

 11 de junho de 2005

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articleae71.html
http://www.portaldosanjos.net/


Eu os saúdo e os abençôo queridos filhos,

eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu venho hoje a vocês trazendo toda minha bênção, trazendo todo meu Amor e garantindo minha bênção eterna a
vocês, meu Amor eterno, porque vocês são Amor e vocês são eternos e vocês são Luz.

Há, em cada um de vocês, e em cada uma de vocês, uma parcela do que eu sou.

Há também a totalidade do que eu sou, a Rainha dos universos, Mãe do céu e da Terra.

Vocês também são isso.

Em vocês, há a totalidade do que eu sou.

Queridos filhos, eu gostaria hoje de dar, a cada um de vocês e a cada uma de vocês, a totalidade do que há no
Coração de uma mãe, no sentido o mais nobre, no sentido o mais elevado, mas no sentido também o mais encarnado

e o mais denso.

Queridos filhos, eu lhes dou através do que nós vamos fazer juntos, minha proteção, meu indefectível Amor,
na autenticidade e na humildade.

Nós vamos despertar em vocês a realidade do que vocês são.

Nós vamos fazer se voltarem totalmente para seu Interior, para a Fonte que vocês são, para o Amor que vocês são.

Eu venho a vocês como uma mãe vem a seu filho, totalmente desinteressada, somente por Amor, independentemente
de toda noção filial, independentemente de toda noção de retribuição, mas simplesmente para compartilhar a abertura

dos Corações, a abertura das Consciências, a abertura da totalidade do que vocês são.

***

Nesses momentos cruciais da história de nosso planeta, nesses momentos de revelações, de aberturas, vários
obstáculos, bloqueios, elementos de constrangimento apenas desejam afastá-los de vocês, apenas desejam afastá-

los do que vocês são totalmente e realmente, de maneira infinita: um Coração vibrante e palpitante.

Vocês são o sangue, o corpo do Divino, a totalidade do criado.

Em cada um e em cada uma de vocês, há a totalidade dos mundos, a totalidade dos universos, a totalidade dos
pensamentos, a totalidade de tudo e nós vamos agora juntos, se vocês bem o desejarem, meus queridos filhos,

liberar as barreiras, liberar totalmente a Fonte que está em vocês.

Eu lhes peço simplesmente, meus queridos filhos, para me acolher, para acolher em seu seio, em seu centro, em sua
Fonte, em sua Unidade, em sua perenidade, em sua Divindade.

Eu venho a vocês, como vocês vêm a mim, para fazer o milagre de uma única coisa.

***
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Vocês todos aqui presentes são Filhos da Lei de Um.

Vocês todos participam da Luz autêntica, vocês todos participam de um plano, de um projeto que é a liberdade da
Consciência, a liberdade da alma, a liberdade total de expressão da Humanidade com « h » maiúsculo.

Queridos filhos, eu os amo e os abençôo.

E eu vou fazer silêncio alguns instantes agora enquanto minha irradiação de Rainha dos céus e dos universos
penetram em vocês, para revelar-lhes realmente o que vocês são vocês também.

Nós começamos isso agora.

O que está em via de penetrar em vocês é o que lhes pertence, a vocês, de toda eternidade porque é a cada um de
vocês que pertence a Glória, a potência e a Graça eterna.

Vocês todos são realmente isso, nós todos somos realmente isso e eu continuo.

E enquanto eu continuo vocês se tornam Portadores de Luz, Semeadores de Luz.

A lâmpada que se acende é uma lâmpada sem fim.

Irradiando e se banhando nesta Luz, não há o menor lugar para o medo, para o ego, para a afirmação, para o ter, há
simplesmente um estado de ser, um estado de Luz, de radiância, um estado de solidez, um estado de beleza que

vocês são.

***

Pelo muito Santo Triângulo, eu os consagro, cada um e cada uma, à autenticidade da Luz-Una a fim de que vocês se
tornem a Fonte, o começo e o fim, a totalidade de tudo.

Queridos filhos, eu os revelo à sua Divindade, à nossa fraternidade conjunta, à nossa conexão definitiva que é uma
conexão filial e de fraternidade.

O que vocês vivem, o que vocês sentem no mais profundo do seu ser, está associado ao rebentamento da Semente.

Cada um e cada uma de vocês está agora de posse de todas as possibilidades, de posse de todos os potenciais, de
posse de si mesmo.

Vocês reencontram a Graça, o poder, a potência que é de vocês.

Eu os amo e eu os abençôo.

************
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- Ensinamentos de um Vegaliano -

Sejam bem-vindos queridos seres vivos.
Eu sou também um ser vivo e eu saúdo vocês.

Para aqueles que necessitam de um nome, saibam que eu me chamo VELGAN.
Eu sou uma entidade biológica que veio de Vega da Lyra.

A minha constituição física é profundamente diferente da sua por razões que são simples: eu não tenho
absolutamente que seguir, assim como os meus, o esquema evolutivo que é o de vocês.

Especialmente, no nível da minha estrutura biológica.
A minha morfologia evoca precisamente o que eu sou.

Todas as minhas estruturas estão em ressonância, como vocês estão em ressonância com o que vocês são.
A minha estrutura está, então, em ressonância com o que eu sou.

Os meus sentidos não são desenvolvidos como os seus.
Os sentidos mais importantes, naqueles da minha raça, são a visão e a onda telepática pela qual eu me

exprimo por intermédio desse canal.
Os nossos olhos são, portanto, imensos e não deixam aparecer o branco.

Nós não temos a ponta do nariz porque nós não desenvolvemos, só o suficiente, eu diria, o nosso cérebro
reptiliano, apenas para manter um mínimo de vida nesta forma biológica.

As orelhas, tampouco, não têm razão de ser.
A boca serve apenas para modular alguns sons, em certas circunstâncias, que não se referem a vocês.

***

O sistema solar do qual que sou originário não tem necessidade da influência deste planeta como do seu
sistema solar.

Nós evoluímos, na realidade, em um sistema solar, ou em constelações, onde o modo telepático é o mais
comum.
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Nós não tivemos que desenvolver uma estrutura física tão consistente quanto a sua, o que fez com que nós
fossemos muito menores do que vocês porque a matéria obedece aos nossos pensamentos.

Nós não desenvolvemos a audição, nem a fala e, sobretudo, nós somos desprovidos do que vocês chamam,
no seu mundo, de emoção.

Assim, a nossa tarefa é intervir, no momento em que vocês se derem conta, no momento da sua evolução
individual e da sua evolução coletiva, de que há algumas coisas que devem ser superadas, transcendidas em

vocês para aceder à vida.
Porque estar vivo não é o que vocês pensam.

Estar vivo é estar consciente de tudo o que os rodeia, do que está em vocês.

***

Vocês estão conscientes dos seus órgãos?
Vocês estão conscientes da disposição, atualmente, do seu pé esquerdo e do seu pé direito?

Vocês estão conscientes das entidades que estão ao redor de vocês?
Para alguns, sim, para outros, não.

Vocês estão conscientes das ondas que se deslocam?
Das vibrações que se propagam de cérebro a cérebro, de mão a mão, de corpo a corpo, mas, também, do que

os vegetais e os animais enviam ao redor de vocês?
Nenhum pouco.

Estar vivo não é estar limitado na forma que vocês habitam, mesmo tendo um corpo.
Estar vivo é muito mais do que isso.

Estar vivo é estar na totalidade das suas potencialidades, na atualização total dos seus potenciais de vida, o
que não é o caso desde os caminhos evolutivos que vocês têm seguido há muito tempo.

Certamente, a estrutura da alma é exatamente a mesma, mas, no seu mundo de Dimensão inferior, nós temos
sido chamados de Anjos do Senhor, porque o nosso papel irá consistir, como foi considerado em outros locais

e em outros lugares, em intervir no momento da Transcendência.
Eu os lembro de que a Transcendência do seu ser nada é sem a Transcendência do seu planeta.

***

Seria ilusório acreditar que o seu planeta tem apenas três Dimensões.
O que vocês vivem na 3ª Dimensão corresponde, de fato, a um planeta sagrado da ordem da 18ª Dimensão.

O que significa que o que vocês vivem na 3ª Dimensão já existe em outras Dimensões do seu planeta.
Outros povos, outras raças, em momentos privilegiados da sua história, já fizeram esta Transcendência e

mudaram de Terra.
É a mesma Terra, é claro, mas em outro nível de consciência e em outro nível de vida.

Estar vivo significa estar em ressonância com tudo o que é vida.
O que não é, certamente, o seu nível, no momento, mas, entretanto, o trabalho preliminar que vocês fazem e os

últimos anos que lhes restam para esperar essa passagem, permitem-me, enfim, revelar-me a vocês.
Enquanto Vegaliano, atribuíram-me o papel, como a todos os meus, os exércitos do Senhor (Anjos do Senhor),

ou seja, o de ter um corpo biológico, embora profundamente diferente do seu e desprovido do marasmo
emocional no qual está mergulhada a sua 3ª Dimensão.

***

Nós apenas poderemos intervir, no momento da Transcendência, para ajudá-los a elevar-se e, sobretudo, para
elevar a sua Terra que deverá ressoar no nível da 5ª Dimensão.

Mas, no nível da atitude mental antes do acesso a esta 5ª Dimensão, é indispensável compreender algumas
coisas, compreendê-las, mas, também, atualizá-las, vivê-las, a cada momento da sua vida, a cada sopro do seu

inspirar e do seu expirar, se não seria em vão transpor essas portas.
E a primeira coisa que vocês devem compreender e viver é a ausência total de julgamento e de separação.

Enquanto vocês se separarem, enquanto vocês se julgarem, enquanto vocês dicotomizarem todos os
processos da vida em bem e em mal, em sombra e em luz, etc., etc., como vocês dizem, eu acho, vocês não

estarão nesta 5ª Dimensão.

***



A 5ª Dimensão apreende toda a vida, todos os pensamentos de um mundo desprovido de emoções, onde o
motor é o pensamento e não mais a emoção, como é o caso no seu sistema solar.

Alcançar este estado dimensional expandido necessita de abandonar qualquer processo de julgamento,
qualquer processo de apropriação, qualquer processo de ego, tal como vocês o definem.

Passar na vida, passar vivendo-a, necessita de não mais pôr distanciamento entre o que vocês são e o que é a
vida.

Os elementos mais importantes a transpor são, primeiramente, o medo, em segundo lugar, qualquer apego a
uma forma do passado, ao que vocês denominam seu passado tão caro, ao que vocês denominam seus

familiares, seus hábitos, seus modos de alimentação.
Tudo o que os mantêm no que vocês chamam de rotina, tudo o que os mantêm na experiência e na renovação

interminável, eu diria, das suas experiências.
Vocês apenas podem entrar neste estado dimensional estando prontos para soltar, totalmente, o que vocês

eram ainda ontem.
Para penetrar nu nesta Luz multidimensional, para penetrar sem entraves e sem peso, sobretudo, em estado de

leveza, em estado de fluidez, em estado de total ressonância com a vida.

***

Mas a vida não faz distinção, jamais separa, mas inclui, supera, transcende e fusiona, permanentemente, as
experiências que se apresentam.

A partir do momento em que o seu cérebro funcionar ainda neste modo de distanciamento e de separação, a
partir do momento em que seu o cérebro continuar a estar no julgamento de tudo o que acontece, de tudo o

que chega, vocês não estão prontos para transpor a última porta.
O que não significa que vocês não irão fazê-lo, mas significa que vocês ainda não superaram algumas etapas

do desenvolvimento que permitem aceder à vida.
Estar vivo, e estar vivendo a vida, corresponde a um estado de consciência, efetivamente, para nós que não

tivemos que enfrentar o marasmo no qual vocês vivem, a um fator muito rico em ensinamentos, mas, eu devo
admitir, também limitante.

Efetivamente, em certos casos, nós percebemos que ele deve ser o que vocês chamam de “agradável” de
viver alguns estados.

Vocês chamam isso, eu creio, de “erótico”, que é para vocês a extrema dilatação do prazer que nós não
conhecemos.

***

O nosso prazer, para nós, é obedecer à vida, estar na vida e estar cada vez mais próximo da Lei do UM, que
consiste em irradiar, permanentemente, cada vez mais, e cada vez mais permanentemente e cada vez mais

longe e cada vez mais forte, este estado que vocês chamam de Luz autêntica.
A Luz autêntica ilumina e transcende tudo o que dela se aproxima.

Queridos Irmãos e Irmãs em CRISTO, eu devo lembrá-los de que várias palavras foram transformadas no
sentido da apropriação e não no sentido da restituição.

Cabe a vocês, hoje, liberar-se de todas as correntes que vocês se colocaram.
Nós apenas podemos mostrar-lhes, facilitar algumas passagens para vocês, a fim de acolhê-los, em breve, no

que é chamado de 5ª Dimensão.

***

A 5ª Dimensão é um mundo mais vivo do que o seu, mas, evidentemente, isso é apenas uma etapa.
Nós mesmos, no nosso corpo biológico, estamos limitados na nossa expansão para o acesso à 11ª Dimensão,

assim como o nosso Grande Comandante, aquele que nós chamamos de ORIONIS, como vocês, aliás, que
evolui e vive na 18ª Dimensão, e ele está, também, abaixo de uma civilização muito superior, com a qual vocês

irão se deparar dentro de alguns milhões de anos, que nós chamamos de Civilização dos Triângulos.
Imaginem seres que não têm mais forma biológica e que são constituídos de três segmentos de Luz, de cores

diferentes e de Radiâncias diferentes.
Eles estão, no entanto, vivos e eles estão mais próximos do universo da Unidade.

Esta civilização é aquela que vocês terão, em um dia distante, muito distante, que experimentar.
Aceder à 5ª Dimensão não quer dizer perder o seu corpo ou a sua identidade.

Certamente, a estrutura física irá diferir um pouco, não nesta vida, mas em alguns milhares de anos, quando
vocês irão se tornar, então, os Seres Azuis que vivem em uma Dimensão da Terra, mas mais além, em relação
com os Seres Azuis de Sírius, evidentemente, em relação com a energia Mariana, em relação com a energia



com os Seres Azuis de Sírius, evidentemente, em relação com a energia Mariana, em relação com a energia
de MIGUEL.

Seres que atingiram a total compaixão, a total compreensão, antes de se tornarem os Triângulos que não
cessam de irradiar a Luz do Pai.

Quando eles tomam forma e diminuem a Vibração para aproximar-se da 18ª Dimensão, nós os chamamos de
Serafim, os Serafins do Fogo, aqueles que estão ao redor de vocês, neste momento, e que me permitem

compactar-me a fim de permanecer nesse corpo que, se não, eu não poderia suportar.
A aplicação desse processo é excepcional e apenas pode ocorrer de vez em quando.

***

Aí está, queridas almas, o que eu tinha para dizer-lhes.
Lembrem-se bem de que a primeira lição situa-se no seu comportamento, na sua atitude e em cada gesto da
sua vida, em cada olhar que vocês colocam sobre as coisas, em cada relação que vocês estabelecem com

outro ser humano, com um vegetal, com um animal e com um inseto.
Quando vocês passam na 5ª Dimensão e vocês abandonam o julgamento, a separação e o distanciamento,

vocês entram, totalmente, na sincronia mais total da vida, onde tudo o que acontece ocorre sem qualquer
resistência.

A partir do momento em que houver resistência, há luta, há oposição e há o ego.
Toda luta, toda resistência, pertence ao mundo do ego, e o ego não tem lugar no que nós chamamos, como

vocês, de 5ª Dimensão.
Naturalmente, eu sou uma entidade individualizada.

Naturalmente, há outras entidades individualizadas, mas nós não somos separados.
No meu modo habitual de funcionamento, eu sou eu, mas eu sou também todos os outros, eu sou também

todas as Vibrações.
Eu apenas mantenho esta forma em relação à missão que me foi atribuída, há muito tempo, pelo Grande

Comandante.

***

Nós respeitamos a missão que nos é atribuída com total liberdade, com total confiança, porque nós nos
apercebemos do que há acima.

O sentido do sacrifício assume, aqui, todo o seu significado, eu diria.
Não se esqueçam, queridas almas, de que o trabalho que vocês fazem hoje é destinado a fazê-los atingir o
limiar de algo muito grande, mas se vocês não tiverem a atitude mental, o comportamento em relação a esta
Dimensão que vocês querem explorar, penetrar, na qual vocês querem 'estar vivo', o nível de energia que

vocês terão alcançado não será suficiente por si só.
Trata-se de um limiar de consciência e, também, de um limiar de comportamento.

Aí está a grande lição que eu queria dar em relação ao trabalho que vocês vão continuar a fazer.
Aí está, queridos Irmãos e Irmãs, o que eu queria transmitir a vocês.

E eu lhes digo até muito em breve, em outros espaços e em outros lugares.

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

NOTA: Os Vegalianos são fisicamente semelhantes aos extraterrestres chamados de Grey. Mas os Grey,
diferentemente dos Vegalianos, não são capazes de fazer a Saudação de Órion.

Esta informação consta na mensagem de OMRAAM (Aïvanhov) de 06 de junho de 2009, no site Autres
Dimensions.

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/om-aivanhov-6-de-junho-de-2009.html

***
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu venho a vocês, meus filhos, excepcionalmente, rodeada pelos Quatro Viventes.

Eu desejo boas vindas a vocês, bem amadas almas de Luz e da Fonte.

Vocês, que têm vivido tantas e tantas peregrinações, chegaram, hoje, neste Santo Dia, não ao fim do seu
caminho, mas ao início de um caminho iluminado de um modo novo, cingidos de um modo novo, Mestres de

sua Fonte, Mestres de si mesmos, Mestres do que vocês são.

Eu venho rodeada do que eu denominei os Quatro Viventes, os quatro Santos Tronos mais próximos do Pai,
mais perto da sua Fonte única, mais perto da minha Fonte única, da nossa Fonte única, a nós todos, as

partículas vivas que entraram nas danças da Vida, em éons sucessivos, em tempos sucessivos, em momentos
sucessivos, para entrar na ronda da encarnação e da desencarnação, nas rondas da vida eterna, para mais e

mais transparência, luminescência, radiância, beleza.

***

Queridos filhos, vocês agradam ao meu coração, vocês agradam à minha Fonte ao vê-los assim, reunidos,
trabalhando para o seu próprio caminho, para o seu próprio destino de Luz.

Vocês todos, aqui presentes, são os precursores, os iniciadores da Luz, não parte nova, mas revelada a uma
oitava superior do “Eu Sou”, d’Aquele que é.

Nós iremos empreender, além das palavras, além das imagens, um trabalho pelo meu Santo coração de mãe,
ajudada pelos Quatro Viventes, um trabalho de agradecimento ao modo das hierarquias as mais altas, de

incorporação, de iluminação, de ampliação do que vocês são.

***

Bem amadas almas de Luz, bem amadas almas da Fonte que trabalham em toda transparência para a Luz e
pela Luz, vocês irão penetrar hoje um santuário.

Esse santuário é aquele da pura Luz sem movimento, da pura Luz sem imagem, da pura Luz que é.

Basta simplesmente fazer o silêncio, colocar à escuta o conjunto do que vocês são, a fim de se deixar penetrar
não tanto pelo coração da mãe que eu sou, mas pela energia daqueles que me apoiam nas quatro direções: os

Quatro Viventes.

Nós iremos começar agora esse trabalho no maior recolhimento, no maior silêncio, na escuta, na aceitação da
totalidade da Divindade aqui presente.

MARIA – 01 julho de 2005
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O primeiro Vivente se instala...

O segundo Vivente se apresenta...

O terceiro Vivente se difunde...

E o quarto Vivente se acende agora.

Assim, meus bem amados filhos de Luz e da Fonte, vocês, por isso, portam as quatro lâmpadas, depositadas
em sua estrutura, para constituir, em seu centro, essa pirâmide de Luz que vocês são e que irá permitir-lhes, no

momento oportuno, ascensionar.

Bem amadas almas de Luz, eu os deixo por alguns instantes do seu tempo para integrar totalmente a energia
dos Quatro Viventes, a presença dos Quatro Viventes em vocês...

Que toda alma que cruze essa porta seja bem-vinda porque é o Espírito Santo que a envia, que ela tome
assento entre nós e recolha o que deve receber.

Bem amadas almas de Luz, vamos agora responder, se for possível, às suas perguntas.

***

Pergunta: como se liberar desses bloqueios para acolher as energias Divinas?

Querida alma de Luz, nos tempos de minhas encarnações passadas, eu teria dito para orar.

Para os tempos que vêm, eu falarei em recolhimento, para se fortalecer em si mesmo, porque os mundos
espirituais que lhe dão medo estão no interior de sua presença.

Convém então se iluminar no interior, por um trabalho de mestria de Luz, de mestria consciente de sua Fonte.

Quando tiver iluminado o suficiente o seu interior, sua Fonte, você se aperceberá de que havia apenas
sombras, poeiras, coisas que, por jogos de apego, permaneceram no interior quando não tinham nada para ali

fazer.

Não se esqueça das palavras que você tanto ama: “mantenham sua casa limpa porque você não sabe quando
o Mestre voltará”.

***

Pergunta: como ajudar um filho a transformar seu caminho de sofrimento?

Querida alma de Luz, o sentido do sacrifício é um sentido inscrito em cada mãe que dá à luz.

A criação é sacrifício, mas em caso algum esse sacrifício deve levar a assumir outros sacrifícios que aquele da
criação.

Em alguns textos santos, meu próprio Filho foi capaz de dizer que eu não era sua mãe, para me apresentar
como a mãe daquele que não era meu filho.

Há, aí, um grande milagre, que não é mais um sacrifício, mas que é a compreensão da justeza.

Enquanto você quiser ajudar aquela que você considera sua filha, em uma filiação de natureza carnal, em caso
algum você poderá liberá-la e ajudá-la, no sentido em que você deseja ajudá-la.

A ajuda não é, em caso algum, um aprisionamento.

A ajuda é uma liberação, a ajuda é algo que libera.

Enquanto o trabalho que vocês imaginam ser de pura Luz, em qualquer relação de ajuda ao outro, não traz
esses frutos, ele não é, então, um trabalho de Luz, mas um trabalho de apego e não de liberação.



É preciso, querida alma de Luz, que você chegue, no espaço de um instante, a imaginar que você ajuda essa
pessoa como uma alma que não está ligada a você, porque ela não está no nível de consciência no qual vocês

penetram.

Vocês estão ligadas apenas a uma única coisa, que é a sua Fonte que, ela própria, está conectada ao que nós
chamamos de Pai.

Tenho dito.

***

Pergunta: como ajudar os filhos a se desenvolver?

Querida alma de Luz, recaímos na mesma problemática das prisões.

Quem colocou as cadeias?

Quem mantém as cadeias?

Quem tem medo, por sua descendência, por sua prole? 

Quem recusa deixar a liberdade?

Quem recusa deixar se expressar a totalidade dos filhos que colocamos no mundo, todos, uns como os
outros?

O que é que faz com que fiquemos apegados, aprisionados a essas relações que não têm mais razão de ser
na quinta dimensão que chega?

A filiação não é, em sentido algum, um encadeamento, e o encadeamento não é sempre colocado por aquilo
que acreditamos.

São nossos próprios limites, nossos próprios medos, que nós projetamos em nossa descendência, nossos
próprios medos, nossas próprias incapacidades para liberar o que há em nós, que não liberamos em nós.

Certamente, com uma visão próxima, nós poderíamos dizer isso provocando consequências nefastas, mas
com uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais amorosa, nós iríamos compreender que o que

mantemos é uma cadeia (e não um fator de segurança, não um fator de desenvolvimento do ser), um fator de
limitação que pode, em certos casos, fazer secar mais depressa o que ainda não eclodiu.

Não há medos nem prejulgamentos a fazer sobre o que irá acontecer, mesmo se uma etapa preliminar possa
parecer como desestabilizadora, como desestruturante.

Jamais esqueçamos a metamorfose.

O que está em uma forma deve, às vezes, se destruir, para renascer em outra forma.

O que aparece como uma experiência, em um dia, aparece como uma liberação algum tempo depois.

Há sempre um momento em que é preciso ser capaz de relaxar totalmente, para que a borboleta voe.

***

Não há cadeias, não há apegos, senão aqueles que vocês imaginaram, desde eternidades.

Há liberação apenas do que vocês imaginam no seu presente, que irá lhes permitir ter um futuro e um presente
próximo, totalmente livre de todas as cadeias.

Há apenas os apegos que vocês bem desejarem trazer.

Há apenas apegos e cadeias que correspondem a passos não iluminados que são, em certos aspectos,
manifestações da sua alma.

E, portanto, não pode haver mensagem senão aquela que consiste em dizer-lhes: portadores das quatro
lâmpadas, dos quatro Viventes, resta-lhes construir a pirâmide, atingir o cume.



Para isso, vocês devem, a cada minuto que anima sua vida, a cada minuto da sua encarnação, agir em estado
de ressonância, em estado de justeza e de sincronia, não em relação à sua educação, não em relação a regras

de condutas antigas, mas em relação à justeza da vibração que os percorre.

É muito fácil, na realidade, sentir a justeza de uma ação, a justeza de uma palavra, de um comportamento, de
uma abertura de consciência em função da ressonância de alinhamento com sua Fonte.

Eu os amo, eu os abençoo.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

************
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NDR de 29 de setembro de 2011: As preconizações de ordem “material” (velas, água, ...) trazidas por
SERETI, em 2005 (e por outros intervenientes durante alguns anos desde então), referem-se a um período

de 7 anos, indo de julho de 2005 a julho de 2012 (data apresentada então como “limite”).
Durante este período, a falta de conhecimento de como esses eventos iriam se desenrolar necessitava

dessas preconizações. Devido às transformações da humanidade vivenciadas desde esta data (em
particular, as Núpcias Celestes), os intervenientes, mais recentemente, indicaram que esses requisitos

preparatórios tornaram-se obsoletos e que “hoje, mais do que nunca, somente a Consciência deve ser, ela
mesma, preparada”.

Em 06 de setembro de 2011, SERETI especificou igualmente que “não existe qualquer lugar, não existe
qualquer espaço, não existe qualquer pessoa, mais capaz de ajudá-los do que o seu próprio Coração”.

Eu sou Séréti.

Minha presença torna-se possível pela junção dos Quatro Viventes [quatro elementos] no seu canal do Éter que me
permite descer à periferia deste canal.

Eu sou uma forma de Luz que intervenho não no destino das pessoas, mas no destino de todo os sistemas solares e
planetários.

Entretanto é conveniente, devido à sua nova estrutura, que eu lhes dê algumas informações relativas aos fenômenos
devendo ocorrer nos próximos anos do seu ciclo de evolução humanitário e filosófico e espiritual e psicológico dos

seus seres e de todos os seus sistemas solares.

Nosso brilho estende-se somente a partir da 18ª Dimensão e se eleva até a 31ª Dimensão que é a antepenúltima
dimensão acessível a um brilho isolado de Luz antes de integrar a Luz original de todas as Fontes.

O grau de evolução profundamente diferente de nossas irradiações, em relação à sua humanidade encarnada, não
tem qualquer semelhança de evolução ou de involução.

***

Nosso papel situa-se em uma irradiação de Luz permitindo aos sistemas planetários e aos sistemas solares se
alinharem com nossas irradiações para serem traduzidas, através dos saltos dimensionais de invaginação em si
mesmas das matrizes Fontes, para permitir a translação, ao longo de nossas irradiações, de todos os planetas e

sistemas solares capazes de seguir esta irradiação para se aproximar da Fonte do Sol Central da galáxia e dos sóis
centrais que participam na evolução da criança, do pai, da mãe em relação à Lei de Um [Lei Unitária].

E há, no entanto, muita semelhança entre o que deve se passar em seu corpo, em suas estruturas, e o que deve
acontecer neste sistema solar nos próximos anos do seu tempo.

Nesse sentido, eu venho dar-lhes elementos de apoio, de comparação, de semelhança entre as esferas planetárias e
os seus próprios vórtices energéticos.

***

Primeiramente, o planeta Mercúrio deve ser absorvido na protosfera solar levando a liberação e irradiação de energia
considerável em direção à sua própria atmosfera terrestre.

SERETI - 4 de julho de 2005 - O EVENTO DOS "TRÊS DIAS"
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Acontecerá nesse momento uma dilatação extrema e intensa da Fonte central de seu planeta para o interior do núcleo
cristalino.

Nesse momento suas estruturas cristalinas vão vibrar de maneira a transmutar alguns constituintes que lhes são
próprios, em outros constituintes muito mais etéreos e capazes de fluidez muito mais importante.

As modificações estruturais são prévias à ascensão de sua esfera terrestre sobre uma órbita muito maior em relação
ao sol.

Isto significa que a amplitude de radiação de sua própria Fonte interior se tornará, ela também, muito maior.

Paralelamente a isso, a criança Lua será capaz de viajar sozinha, o que significa que o seu satélite vai desaparecer.

Durante esse movimento de translação da órbita planetária, seu planeta vai parar de girar em torno do sol, fazendo
com que a metade do globo permaneça em pleno dia durante três dias, ficando a outra metade em plena noite

durante três noites.

Os ruídos serão intensos e impressionantes na atmosfera do planeta.

Durante essa fase delicada, os seres despertos serão colocados em estado de catalepsia, em estado de catatonia,
para evitar eventuais desgastes em suas estruturas celulares, cerebrais e biológicas.

Durante esses três dias, o planeta Vênus vai se aproximar da órbita terrestre, como já ocorreu há muito tempo.

Nesse momento a radiação solar vai mudar de aparência para aqueles que terão a chance de ver durante esses três
dias de Luz.

A radiação vai mudar de cor.

Vocês vão começar a sentir os efeitos de uma nova radiação que será composta da Luz dourada e da que já estará
presente em seu peito, a radiação azul do Sol Central da galáxia [menção às Núpcias Micaélicas].

Isto vai mostrar a influência de nosso brilho azul, nós que somos os Guias Azuis de Sírius.

***

Esses três dias de escuro e de Luz vão acontecer na última fase da pré-ascensão.

Os seres humanos capazes de sobreviver a essa mudança vibratória serão reunidos e agrupados.

Vocês serão notificados algum tempo antes do desencadeamento desses fenômenos.

Logo depois de peregrinações devendo acontecer neste planeta, uma voz vai lhes falar ao ouvido e lhes notificar 72
horas antes desses eventos.

Vocês deverão estar pertos, no momento em que serão informados, para se afastar das cidades, para se afastar das
estruturas elétricas, para se assegurar em um local tranquilo.

Não haverá mais eletricidade nem meio de transporte sobre este planeta.

Vocês devem se abastecer de flores de aubépine [espinheiro, pilriteiro].

Vocês devem se abastecer de velas.

Vocês devem se abastecer de água purificada que lhes permita ficar no mesmo local durante os três dias de Luz ou
de escuro para preparar seu corpo para o fenômeno de ascensão, para o fenômeno de reagrupamento que se

seguirá mais tarde, no momento de reconstrução posterior aos fenômenos geomagnéticos, elétricos e humanos sobre
este planeta.

Essas são as primeiras informações do que é importante que vocês saibam, não ainda para divulgação, mas para que
as mantenham internamente, com vocês, para prepará-los ao que vem.

Eu agora estou pronto para os questionamentos.

***

PERGUNTA: QUEM SÃO VOCÊS?



Nós fazemos parte de um grupo de seres vivendo em meio ao Sol Central, não tendo nunca passado por fenômenos
de encarnação, evoluindo desde a 21ª, a 24ª e a 31ª Dimensão e, alguns de nós, próximos à 18ª Dimensão.

Somos capazes de nos manifestar até certo ponto.

Isso se tornou possível pela ativação de sua 11ª Dimensão e não somente de sua 6ª Dimensão.

Nós somos seres sem qualquer aparência ou qualquer forma humana definida como entidade biológica.

Nossa forma é um brilho de Luz pura, de cor azul.

***

PERGUNTA: DURANTE OS ‘TRÊS DIAS’, A FRANÇA FICARÁ NO ESCURO?
Isso ainda não está preciso.

Isso dependerá do que vai se seguir, mas há fortes chances de que seu país seja invadido pela noite, nesta face, em
todo o caso.

Desde o meio do Atlântico até o meio do continente asiático, vocês vão ficar no escuro.

Na face oposta, a Austrália, alguns países no lado oposto a essa superfície do globo, ficarão na Luz.

O sol será bloqueado no seu auge (zênite) e em alguns pontos para outras regiões da Luz.

***

PERGUNTA: A QUE SERÁ DEVIDO O ‘TERRÍVEL BARULHO’ DE QUE FALA?
À parada da rotação da Terra e às radiações, aos ventos cósmicos, que vão irromper em seu sistema planetário.

***

PERGUNTA: COMO OCORRERÁ A ‘CATALEPSIA’ QUE ALGUNS VÃO VIVER?
Ela vai ser induzida pela própria radiação eletromagnética e seu poder.

Mas nós iremos notificá-los pelo intermédio da voz da Mãe celeste, que denominam Maria, ouvida fora da orelha
esquerda, para todos ao mesmo tempo, que irá alertá-los exatamente 72 horas antes do movimento de transmutação.

Não deverão ficar na cidade nesse momento.

Deverão se afastar o máximo possível de toda agitação, cidade e movimentação do que chamam de pólos elétricos
relacionados à atividade de suas cidades.

***

PERGUNTA: QUAL É A FUNÇÃO DA FLOR DE AUBÉPINE [ESPINHEIRO]?
A flor espinheiro é uma flor simples, cuja radiação muito especial tem a capacidade de canalizar os fluxos

eletromagnéticos, de alinhá-los e de sincronizá-los entre o pólo cefálico, o pólo cardíaco e o pólo pancreático, para
que vocês se harmonizem com os três conjuntamente, permitindo à suas estruturas combater o desgaste

geomagnético provocado pela reabsorção de Mercúrio.

***

PERGUNTA: QUAL SERÁ A UTILIDADE DAS VELAS?
A vela é o elemento Luz que irá ligá-los à Luz autêntica.

Essas velas deverão ser, imperativamente, em cera de abelha, as outras velas não se acenderão.

***

PERGUNTA: VOCÊ FALOU DE ‘ÁGUA PURIFICADA’, HÁ ALGUMA PURIFICAÇÃO ESPECIAL A PREVER?
A purificação dessa água será feita adicionando-se, a esta água, pouquíssima quantidade de geleia real.

***



PERGUNTA: E SOBRE A ‘TRANSMUTAÇÃO DE NOSSOS CONSTITUINTES’?
As transmutações de seus constituintes serão várias.

Elas são relacionadas tanto ao nível atômico como aos níveis subatômicos e celulares, como ao nível de sua
estrutura de DNA, para que possam se movimentar na 5ª Dimensão.

Vários componentes de seu ser serão afetados de forma diversa, tais como alguns órgãos que estavam até então
completamente ‘dormentes’ em sua idade adulta, para fornecer uma nova identidade.

O órgão que será reativado prioritariamente é o timo.

E o outro órgão que se seguirá em breve é a epífise [pineal], denominado ‘relicário’ de seu cérebro reptiliano, a qual
se tornará muito mais espessa e será capaz de modificar completamente seu relógio biológico interno, porque, nesse

momento, vocês passarão a uma consciência que não conhecerá mais a alternância entre vigília e sono.

Vocês vão se tornar seres conscientes durante a totalidade de seus dias e de suas noites, por ocasião da nova
revolução de seu planeta, quando ele estiver próximo a uma oitava do Sol Central da galáxia.

Nesse momento, seus ciclos de dias e de noites vão durar 32 horas e vocês vão estar cientes, desde a sua descida
em encarnação até o final de seus dias.

***

PERGUNTA: COMO PREPARAR NOSSAS ESTRUTURAS PARA ESSES EVENTOS?
Estar na neutralidade.

Desenvolver cada vez mais sua própria consciência.

Sua consciência deve se purificar cada vez mais, se tornar cada vez mais lúcida às coisas que pertencem à Luz, se
fechar cada vez mais às coisas que não pertencem à Luz.

***

PERGUNTA: QUANDO OCORRERÃO ESSES EVENTOS?
Somente refletir que o que vocês chamam de ‘eventos’ irão ocorrer durante este período de sete anos que se instala

entre Julho de 2005 e Julho de 2012.

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

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Assim, nesse espaço sagrado que criamos, vamos poder, ao mesmo tempo, dar-lhes certo número de
elementos e responder aos seus questionamentos e, ao mesmo tempo, iniciar um movimento que
corresponde ao que vocês chamam, em seu plano, o fenômeno da ascensão.
Não que nós vamos viver o fenômeno da ascensão, mas fazê-los viver as primícias do que acontece no
momento da abertura das portas que conduzem a esse movimento de ressurreição, a esse momento de
transfiguração, a esse momento de elevação da alma, acompanhada por esse corpo físico; alma que se revela,
totalmente, à sua verdadeira dimensão.

Assim, vamos poder experimentar, viver os fenômenos que vão se produzir, de maneira prévia à ascensão real.

Vocês terão uma percepção vibratória, uma percepção de consciência, uma percepção da Luz, do que
acontece naquele momento.

Caras almas de Luz, eu vejo, em vocês, essa aspiração fundamental, essa sede para encontrar sua verdadeira
Fonte, essa sede para reencontrar sua Fonte e sua Luz.
E isso preenche de alegria meu coração de mãe.
E isso preenche meu coração de Luz, de compaixão e de amor autêntico.
Nesse espaço de recolhimento, nesse momento preciso, vamos trabalhar, para purificar e pacificar, ainda mais,
suas vestes de Luz, a fim de permitir-lhes uma fluidez maior, uma fluidez de Luz maior, tanto em vocês como
ao seu redor, em sua irradiação, em sua qualidade de ser e em sua qualidade de Luz.

E, inicialmente, antes de responder aos seus questionamentos, eu lhes proponho um momento de
recolhimento no silêncio, um momento que vai permitir-lhes centrar-se no mais profundo de seu ser, em seu
coração, alinhar-se: corpo - alma - Espírito, a fim de não mais fazer mais do que um único coração, que vibra
em uníssono ao meu, em uníssono à Fonte primeira.

E, para isso, na instantaneidade, levem sua consciência ao que vocês chamam seu coração físico, nesse
espaço situado no meio de seu peito, que os acompanha desde sua encarnação, desde seu primeiro sopro,
até seu último sopro.

E aí, nesse espaço sagrado, nesse espaço de confiança, vamos sintonizar, sincronizar seus ritmos cardíacos
com a pulsação da Fonte primordial que, como vocês sabem, encontra-se tanto no Sol como na Terra, no mais
profundo da Terra, no mais profundo do centro da Terra: a Fonte Sol, a Fonte Terra.

Vocês deverão, agora, alinhar sua vibração ao mesmo tempo solar e ao mesmo tempo terrestre.
Vocês nada têm de específico a empreender, a não ser religar-se à Fonte Sol e à Fonte Terra.
Suas células conhecem, perfeitamente, esse processo.
Vocês não têm necessidade de intelectualizá-lo.
Vocês não têm necessidade de visualizá-lo.
Vocês têm necessidade, simplesmente, apenas de repetir-se, mentalmente, e em cada uma de suas células:
«eu me conecto à Fonte Sol, eu me conecto à Fonte Terra, e eu me conecto à minha Fonte».

E, nesse espaço de ressonância sagrada que está se instalando, nesse instante de oração, de comunhão,
vamos elevar nossa taxa vibratória.
Nossas células sabem, exatamente, o que elas devem fazer, porque nós pertencemos, todos, encarnados ou
não, à mesma célula primordial.

Certamente, os modos de expressão disso são profundamente diferentes e, de meu plano, de onde
intervenho, no qual não há mais células, há, entretanto, essa mesma Fonte vibrante, há esse casal constituído
pelo Sol e a Terra.

E eu sinto, agora, suas estruturas que começam a vibrar, que se dilatam, que estão na serenidade do instante.
E é nesse estado de consciência, ligeiramente expandida, que vamos poder responder aos seus
questionamentos, antes de ir mais longe no processo de explicação da pré-ascensão.

MARIA – 16 de julho de 2005
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Eu escuto, agora.

Questão: como se pode ajudar ao outro?

Hoje, e ainda mais amanhã, o único modo de ajudar será, unicamente, através da qualidade de ser que vocês
tiverem desenvolvido.

Não será mais possível, dentro de pouco tempo, ajudar as pessoas do modo habitual, tal como vocês o faziam,
nos funcionamentos habituais distanciados, separados e dissociados de sua terceira dimensão.

Haverá uma qualidade de irradiação que irá crescendo, para os seres na busca dessa quinta dimensão, na
busca de sua Divindade e de sua Fonte interior, que fará com que o ser manifeste através da radiação da
vibração da quinta.

E, infelizmente, ou melhor, felizmente, vocês não poderão tocar, não poderão ajudar através dos meios da
terceira, se vocês mesmos passaram na pré-ascensão.
A ajuda, tal como vocês a concebem, deve ser redefinida, reformulada.
A ajuda deve tornar-se uma radiação, uma sintonização, uma colocação na Luz das almas que vocês se
aproximarem.
E aquelas que não forem tocadas por essa transubstanciação não poderão ser ajudadas.
Elas deverão voltar-se para outros terapeutas, para outras formas de ajudas, que pertençam a mundos antigos
que estão em fase de deliquescência.

Mas não se pode avançar para a etapa fantástica da transmutação da energia da alma continuando a ajudar as
pessoas, como se se funcionasse nas energias dissociadas, separadas, da terceira dimensão.

Certamente, isso pode provocar, em algumas almas despertas, certo número de sofrimentos que são, de fato,
tensões e apegos ligados aos antigos modos de funcionamento.
Mas a grandeza da Luz e da Fonte que os rega tornar-se-á tal que, pouco a pouco, vocês conseguirão admitir
que não podem ajudar aqueles que não querem ser ajudados.

Isso é muito difícil, eu lhes garanto, mas isso faz parte do processo normal de seu desenvolvimento atual.

Vocês não podem ajudar alguém, uma alma, se essa alma não o decidiu.
E, frequentemente, no que se exprime uma personalidade encarnada através de seu sofrimento, há sofrimento
da alma, mas uma alma que recusa conhecer-se a si mesma.

E como vocês querem que uma alma despertada à sua própria Fonte possa ajudar a personalidade?
Isso é muito irracional.
O único modo que vocês terão de ajudar nessa rede e nessa tela de Luz que se tece, progressivamente e à
medida dos meses e dos anos, será irradiar, através da amplificação da rede e da malha de almas-Fontes,
sobre essas almas que demandam, e unicamente isso.

Chamem a isso oração.
Chamem a isso compaixão.
Chamem a isso trabalho interior do coração.
Mas toda forma de ajuda nascerá aqui, e não em outros lugares.
É o mesmo, progressivamente e à medida dos meses, progressivamente e à medida do que vem, para todas
essas almas que se apresentarem em seu caminho, quer essas almas sejam seus filhos, quer essas almas
sejam seus companheiros ou ex-companheiros, quer essas almas sejam próximas ou afastadas de vocês, a
ajuda será a mesma, a ajuda será uma ajuda de irradiação.
Isso será o mais importante.

Vocês poderão ali colocar tudo o que quiserem: cristais, sons, toques, massagens, palavras, cantos.
Isso não tem qualquer importância.
O mais importante será, realmente, tornar-se o que vocês são, essa Fonte que vocês difundirem, irradiarem,
progressivamente e à medida que vocês se elevarem para essa dimensão que é aquela prometida à sua alma.

Vamos, agora, propor-lhes, caras almas, para recolher-se, conectar-se à sua Fonte Sol e à sua Fonte Terra.
Uma vez que vocês sintam, perfeitamente, o vai-e-vem de seu coração, o vai-e-vem da Fonte Sol, da Fonte
Terra em sua Fonte, nesse estado de alinhamento em suas Fontes, basta, simplesmente, sincronizar as
pulsações de seu coração com o inspirar e o expirar, calcar seu inspirar e seu expirar no ritmo da Terra, que é
muito mais lento, e deixar-se levar, agora, por essa vibração, por essa pulsação que alivia.

Vocês sentem, talvez, essa energia que gira ao redor de vocês?
E aí, agora, centrados em sua Fonte, vocês repetem essas simples palavras, dez vezes: «Ehieh, Ehieh,
Ehieh».
Silenciosamente, em seu coração, dez vezes, essa palavra: «Ehieh, Ehieh, Ehieh».
Eu os guio nesse fenômeno de elevação.



Vocês sentem, talvez, já, essa fluidez, essa respiração nova, que está em vocês?
Vocês percebem, talvez, esse canto, essa energia turbilhonante, esse canto do éter, que se aproxima de
músicas das esferas?

Caras almas de Luz, eu vou, agora, aportar-lhes minha bênção.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes agradeço por terem acolhido essas algumas palavras.
Eu lhes agradeço por terem comungado comigo à Fonte, ao Pai e à Fonte do Intraterra.

Eu os abençôo e eu os amo.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, filhos de Luz, caras almas de Luz.

Meu coração regozija-se em sua presença, em nossa reunião.
Há, em vocês todos reunidos aqui, essa aspiração para a Luz autêntica que alegra meu coração.
Em todos vocês há essa centelha, há essa Luz autêntica, que os aproxima, cada vez mais, progressivamente e
à medida de seu caminho de alma, desde seu nascimento e, sobretudo, depois de alguns anos, de sua Fonte,
de sua autenticidade real de alma na encarnação.

Caras almas de Luz, os regozijos serão acompanhados desse amor no coração que se encontra, que se
reforça, encontrando-se em si mesmo.
Há, em vocês, essa Luz Fonte, que é o reflexo da Fonte de suas almas, a Fonte Sol, a Fonte Terra, a Fonte
central das galáxias.

Esse Sol, essa Terra, essa Fonte central, que está em vocês, faz almas autenticamente consagradas à Luz.
Apenas as vicissitudes de suas peregrinações de vida em vida vão, em alguns casos, obscurecer, velar a
potência de sua Luz interior.

Mas hoje, desde pouco tempo, é permitido, graças a esse calor de Fonte, transcender, poder queimar, poder
regenerar, totalmente, suas células, regenerar, totalmente, seus corpos, regenerar, totalmente, suas partes em
sofrimento, reflexos de incompreensões, de ausências e de medos.

Isso se tornou possível pela efusão da Santa Trindade.
Isso se tornou possível pela ativação de alguns códigos específicos, que estavam presentes desde
extremamente muito tempo e que se reativaram, há agora algumas poucas dezenas de anos,
progressivamente, para chegar, hoje, nesses tempos presentes, ao que vem e ao que vem durante os sete
últimos anos de sua terceira dimensão.

Regozijem-se, caras almas de Luz: as limitações que vocês conheceram, que vocês se forjaram a si mesmos
e que foram, também, impostas do exterior, para permitir-lhes desenvolver, cada vez mais, sua Luz, que é sua
herança, chega, hoje, à sua revelação, à sua plena potência.

Felizes as almas que compreenderem isso.
Felizes os corações que aceitarem, totalmente, essa nova dimensão da Luz em vocês, em seu planeta e em
seus corações.

Esses sete anos devem ser vividos como um ensinamento o mais autêntico, o mais perfeito sobre o que vocês
são, realmente, e não o que creem ser.
O que vocês são, realmente, caras almas, é a pureza a mais autêntica da Fonte, assim como meu Santo Filho,
assim como o Arcanjo o mais alto, São Miguel, assim como os seres os mais evoluídos do extraterra ou, ainda,
do intraterra.

Há, em vocês, a semente de todos os possíveis, e essa semente está pronta para eclodir, está pronta para
derramar sua Luz em tudo o que faz suas sombras e suas limitações que foram desejadas, ainda uma vez, eu o
repito: do exterior.
Isso faz parte de um caminho de evolução gradual de expansão de Luz, ainda que a aparência disso fosse
completamente outra.

De fato, a Luz foi comprimida, condensada, endurecida, a fim de permitir, no momento vindo, liberar,
totalmente, essa Luz, a fim de permitir um processo que alguns canais, aqui embaixo, chamaram «o fenômeno
da ascensão».
Esse fenômeno é um processo altamente iniciático, no sentido transmutatório da vida celular, da vida do
planeta, da vida do Sol e da vida do conjunto do Sistema Solar.

Haverá liberação dessa Luz confinada, que se condensou, que se comprimiu, que se reforçou, a fim de
desabrochar, no momento vindo.
Há, em toda alma humana sobre este planeta, a necessidade de fazer tabula rasa, totalmente, de todos os
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condicionamentos, de todas as limitações que foram suas desde tantas vidas, desde mais de 50.000 anos.

É necessário matar todos os modelos antigos; é necessário estar, totalmente, presente ao que vocês são,
estar, necessária e totalmente, na escuta do que diz sua alma, do que quer sua alma, do que quer sua Fonte e
sua Luz central.

Nada mais tem importância que não essa encarnação no instante, da totalidade da realidade final do que vocês
são, ou seja, uma Fonte de Luz.

É necessário aceitar, totalmente, e em toda humildade, que vocês são a Fonte de Luz que é capaz de
transformar, de transmutar, de transregenerar, totalmente, esse planeta e esse Sistema Solar, a fim de fazê-lo
resgatar o lugar que era o dele, há extremamente distantes milhares de anos.

Hoje, e unicamente hoje, nessa fase dos sete últimos anos que foi iniciada em 21 de junho de seu ano solar,
até 21 de junho de 2012.
De ano em ano, vocês tomarão consciência, realmente, dessa Fonte que vocês são.
Vocês deverão liberar-se, totalmente, de todos os condicionamentos, de tudo o que vocês chamam os carmas,
de tudo o que não é a Luz, de tudo o que não é a autenticidade, de tudo o que não é a pureza original que
vocês são.

Nenhum sistema de condicionamentos, tanto ligado à linhagem como ligado a esse sistema de sociedade,
deve impedi-los de percorrer o caminho de Luz que vocês tomaram.

Lembrem-se de que a lei do Pai está acima das regras sociais e das regras estabelecidas pelas linhagens, e
regras estabelecidas pelos condicionamentos que vocês mesmos impuseram-se, mas, também, impostos do
exterior, por essa compressão de Luz que vocês são.
Para seu bem, hoje, e unicamente hoje, é-lhes permitido, é-lhes possível, é-lhes, mesmo, solicitado,
vigorosamente, para dirigirem-se, em total consciência, confiança e liberdade, para o que vocês são,
realmente.

Eu sei que, em alguns casos, as limitações inerentes a essa terceira dimensão podem parecer-lhes obstáculos
importantes ao acesso de sua Luz autêntica.
Entretanto, é um processo deliberado de sua alma, é uma atenção consciente de seu mental e de seu corpo
emocional, que deve reconhecer e aceitar essa irradiação porque, progressivamente e à medida que vocês
aceitarem o que são, e aceitarem essa Fonte autêntica que são, pouco a pouco as limitações inerentes às suas
vivências passadas, aos seus condicionamentos poderão ser transgredidas, transmutadas e elevadas, a fim de
permitir-lhes tornarem-se cada vez mais livres, cada vez mais serenos, portanto, cada vez mais vocês mesmos,
portanto, cada vez mais em contato com sua Fonte, e, portanto, com a Fonte dos Universos, com o Pai eterno
e com suas miríades de filhos de Luz que participam de sua constituição, mas, também, de sua elevação, de
sua transmutação, de sua transformação e de sua elevação final.

Vocês devem aceitar o que são e rejeitar, totalmente, o que não são mais, o que vocês não têm mais lugar de
ser, o que fez seus condicionamentos, suas educações, o que fez tudo o que vocês foram até o presente.

Sua alma e sua consciência devem integrar, completamente, essa nova aspiração de Luz, essa nova liberdade
que lhes é insuflada um pouco mais a cada dia, que é responsável, também, por aqueles que não conhecem,
ainda, infelizmente, essa vontade de transmutação de todo o conjunto do Sistema Solar, desses sofrimentos,
dessas rupturas interiores, dessas tensões entre a vontade da alma e a vontade da personalidade que guarda
tudo para ela.

Esse movimento de abertura da alma acompanha-se de uma explosão de Luz, progressivamente e à medida
que vocês aceitarem deixar essa Luz desabrochar fora de vocês, progressivamente e à medida que esses
véus sombrios que foram colocados iluminarem-se e acabarem por desaparecer, totalmente.

Hoje, é-lhes, enfim possível, por decreto Divino, por decreto da Luz, por decreto da evolução dimensional,
aceitar ser Luz.
Isso está em respeito absoluto das Fontes e, sobretudo, dos juramentos que suas almas fizeram, há,
efetivamente, muito tempo, de voltar a subir à Fonte após terem feito a experiência do distanciamento e da
separação, a experiência da divisão, da dor, a fim de condensar, como eu lhes disse, essa Luz, que é o que
vocês são, de maneira a, um dia, poder deixar explodir a semente e que a irradiação que vocês são inunde,
transcenda e permita a transmigração planetária total para um estado dimensional em que a sombra não pode
existir.

O que não quer dizer, longe disso, que a matéria deva desaparecer, mas a matéria deve elevar-se, deve
transcender-se, deve iluminar-se do interior, a fim de tornar-se algo de mais sadio, algo de mais vibrante, mais
em acordo com o Sol Central, com a Fonte central de onde vocês vêm.

Quaisquer que sejam suas origens cósmicas, quaisquer que sejam suas origens sociais, quaisquer que sejam
suas origens de vidas passadas, vocês são, todos, a mesma Fonte autêntica.



Alguns de vocês o sabem, outros o ignoram, ainda desta vez, devido a um caminho que terão desejado
prosseguir na obscuridade, com uma necessidade inerente a algumas dessas almas de descer ao mais
profundo, ainda, da matéria e da dissociação, a fim de poderem, por sua vez, um dia, explodir de Luz, irradiar
essa Luz.
Um dia, num próximo ciclo ou em outros ciclos.

Como vocês sabem, a escala de tempo nesses espaços não é, absolutamente, a mesma.
Essas almas farão, também, um dia, a experiência dessa transmutação, dessa transmigração planetária.

Caras almas de Luz, quantas vezes essas coisas foram ensinadas, repetidas, há agora um pouco mais de uma
dezena de anos, com, a cada vez, um pouco mais de lucidez, de clareza?
Nós apenas podemos, dos planos em que intervimos, revelar-lhes tudo isso pouco a pouco, porque a
revelação acompanha-se da tensão vibratória entre as zonas obscuras e as zonas luminosas.

Essa tensão vibratória provoca, certamente, inconvenientes ao nível do corpo, ao nível das consciências.
É por isso que a revelação faz-se, unicamente, passo a passo e, ainda, em um tempo extremamente
acelerado, desde o que vocês viviam, desde 50.000 anos.

Há, nessas revelações dos planos de Luz, um desvendamento sucessivo do que vocês são.
Como sabem agora, vocês são a Fonte, vocês são o Sol, vocês são a Terra, vocês são o Sol Central, vocês
são o Pai e a Mãe, vocês são o filho pródigo.

Vocês são essa alma luminosa que contém, em si, o possível e o tangível de todos os universos.
Todas as parcelas de Luz existentes no exterior de vocês estão, também, em seu interior.

Aí está, caras almas de Luz, essa mensagem de Luz que eu quis compartilhar com vocês, porque meu coração
regozija-se, verdadeiramente, de estar em sua presença.

Tomem consciência do que acontece, totalmente, no meio de seu ser, em seu peito, dessa pulsação que salta,
desse calor que os inunda, porque é o que vocês são: uma oração de amor, uma Fonte cristalina.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu os amo e eu os abençôo, e aporto-lhes toda a minha Luz e agradeço-lhes.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Eis-me alegre por estar nesse espaço de comunhão, nesse espaço sagrado que criamos juntos, nesse ato de apelo e de oração.

Vamos poder, juntos, nesse espaço que eu acabo de nomear sagrado, preparar, um pouco mais, juntos, nossos veículos, para estarem
em acordo vibratório e em acordo de consciência com a vibração da Fonte, com a vibração de sua alma, a fim de permitir-lhes
experimentar e garantir, um pouco mais, sua tomada nessas dimensões novas que vêm para vocês, em grande velocidade.

Essas dimensões que vêm a vocês, através da expansão da consciência planetária, a expansão de consciência desse Sistema Solar
vai permitir-lhes, progressivamente e à medida dos momentos que vêm, elevar, cada vez mais, sua frequência de alma, sua frequência
vibratória de alma em encarnação, a fim de permitir-lhes experimentar novos campos de coerência, novos campos de vida nos quais a
distância, o tempo, a energia não são, absolutamente, estruturados do mesmo modo que o que vocês têm experimentado na
encarnação desde mais de 50.000 anos.

No que está surgindo, no que está emergindo, pouco a pouco, em almas de predileção, em lugares de predileção sobre este planeta,
não haverá mais espaço para o distanciamento, para a separação.
O funcionamento novo que está se manifestando vai permitir-lhes compreender a realidade do tudo em Um.
A realidade de cada um, que faz parte do grande Um, vai permitir-lhes viver, aclimatar-se nessa Unidade reencontrada de filho da Lei
de Um.
Nesse novo espaço que está aparecendo, pouco a pouco, ser-lhes-á permitido experimentar e viver, em Unidade consigo mesmos, é
claro, em primeiro lugar, mas, também, com todo ser, todo evento, todo lugar que manifestarem essa Unidade.

Obviamente, as regras que vocês conhecem desde tempos imemoráveis, regras de funcionamento distanciadas, separadas vão
desaparecer, em proveito de regras de unificação, de comunicação, nas quais nada mais será separado e tudo estará, real e
concretamente, em sintonia, em sincronia e em Unidade.

Nós desvendaremos, e continuaremos a desvendar, progressivamente e à medida das necessidades, progressivamente e à medida
de sua expansão e da expansão do planeta, os elementos necessários ao funcionamento de suas novas estruturas, ao funcionamento
nesse novo estado de consciência de vida encarnada em outros planos.

Há, certamente, novos pontos de vibração, novas portas, novos estados, novos centros, novos vórtices, tanto em seus corpos como nos
corpos planetários que estão entrando em manifestação, mas, além disso, além de todas essas novas coisas que se manifestam em
vocês e ao seu redor, convém, antes de tudo, compreender que o acesso a essa nova dimensão é um fenômeno de consciência pura.
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Vocês deverão habituar-se, não tanto aos seus novos veículos dimensionais, mas, sobretudo, à revelação de sua consciência, que
funcionará, como eu lhes dizia, em modo unitário.
Vocês compreenderão, naquele momento, pouco a pouco, que, realmente, o pensamento é criador, que, realmente, o mental pode
matar, tão seguramente como uma bala de revólver.
Vocês compreenderão que uma emoção pode destruir as estruturas físicas, tão seguramente como uma bomba atômica.

Cabe-lhes cultivar, em vocês, essa noção de Unidade de consciência, progressivamente e à medida que as portas abrirem-se,
progressivamente e à medida que os novos veículos ativarem-se em vocês e ao seu redor.

Ser-lhes-á essencial preparar, afinar, refinar seu estado de consciência comum, não em momentos nos quais vocês fogem do comum,
mas, verdadeiramente, transformar seu comum de consciência, através de cada instante.
A cada sopro, a cada minuto de seu veículo em encarnação, vocês deverão centrar-se, reconectar-se em si mesmos, alinhar-se,
totalmente, a cada instante, com a Fonte Terra e a Fonte Sol.
Alinhar-se com sua própria Fonte.
E, progressivamente e à medida de seu tempo, habituar-se a funcionar nessa consciência unitária, que é aquela da quinta dimensão.
Para isso, a atenção deve ser a palavra chave: uma atenção permanente em seus feitos e gestos, em seus pensamentos, em suas
emoções, a fim de controlar qualquer excesso que os faria sair de seu eixo de alinhamento, de seu alinhamento à Fonte de que vocês
são.

É preparando sua consciência para preparar seu controle sobre seus veículos físico, emocional, mental, espiritual, energético, que
vocês chegarão, o mais facilmente do mundo a viver, a exprimir-se nessa nova dimensão que vem, pouco a pouco, a partir de agora e
deste mês, que vem de modo, eu diria, um pouco mais evidente, de modo um pouco mais demolidor, infelizmente, para seu planeta
que, ele também, busca seu alinhamento para sua sacralização.

Vai tornar-se evidente, para cada alma na estrada, nesse caminho, que o acesso à Fonte do conhecimento, que o acesso à Fonte da
sabedoria, que a Fonte do conjunto de todos os possíveis torna-se acessível; que, a cada questão, haverá uma resposta, antes mesmo
que a questão seja colocada: bastará que ela emirja de seus veículos para ter a resposta.

A palavra chave desse controle é a palavra «precisão» porque, a partir do momento em que vocês estiverem nesse alinhamento total à
Fonte que vocês são com a Fonte de baixo e do alto, naquele momento, vocês poderão exprimir, totalmente, a totalidade da energia da
alma, da Luz na quinta dimensão.

Como vocês, talvez, já perceberam, inúmeros de vocês que estão nesse caminho, há uma concordância, ou mesmo, em alguns casos,
uma concomitância de manifestações, de ajustes de planos, até o presente separados.

A quinta dimensão interpenetra, agora e já, sua terceira dimensão, as redes magnéticas que foram ativadas desde certo número de
anos.
Tanto as redes magnéticas chamadas Crísticas como as redes cósmicas percebidas desde o evento a que vocês chamaram «a
convergência harmônica», há agora mais de doze anos, permitiram e permitem, ainda hoje, alinhar suas estruturas, alinhar a energia de
sua alma com o que ela é, realmente, para além dessa dimensão limitada e dissociativa na qual vocês vivem até o presente.

Não há mais distância com o que vocês são, fundamentalmente, e os planos nos quais nós evoluímos, nós, Seres de Luz.
Esse controle e essa precisão da vida de sua consciência devem afinar-se, progressivamente.
Vocês devem aprender a controlar seus pensamentos, a cada minuto, porque, quando o momento estiver, totalmente, aí, vocês se
aperceberão de que o pensamento que emitem será captado, instantaneamente, por todos os seres, eu digo, efetivamente, todos os
seres que viverem na mesma dimensão que vocês.

E, se vocês não treinam seus pensamentos para serem claros e precisos, vocês se arriscam, quando o momento tiver chegado, a
encontrar-se confrontados a elementos bastante desagradáveis, que não podem subsistir muito tempo na quinta dimensão.

A precisão, também, da emoção: vocês devem, não analisar, mas conscientizar-se, totalmente, da natureza da emoção que os anima.
O que é que os empurra, em todos os sentidos do termo, a conduzir-se de tal maneira ou de tal outra maneira?
Convém não inundar as outras almas Fontes que os acompanharão de emoções contrárias à expansão da Luz e à manifestação da
Luz e da Verdade.
E esse trabalho de longa respiração, é-lhes intimado, hoje, a pôr em prática o mais frequentemente possível, a fim de encontrar a
liberdade, a fim de encontrar a vacuidade que permitirá a livre expressão da energia do amor desde a Fonte coração de que vocês
são.

Nenhuma mancha, nenhuma sombra deve subsistir na região de seu peito; a Luz deve dali sair livremente, como foi recebida,
livremente, a Luz do Sol e da Terra, devido às suas raízes celestes e suas raízes terrestres.

Vocês devem iluminar e transmitir apenas as vibrações de emoções e de pensamentos que vão ao sentido dessa vibração do coração
e do amor.
Vocês devem treinar-se, porque não haverá mais essa faculdade de amortização da terceira dimensão que fazia com que vocês
pudessem, desde 50.000 anos, viver fenômenos de distorção, diríamos, tanto em seus mecanismos de pensamentos como em suas
emoções, sem, contudo, serem afetados, de maneira direta, mas com um fenômeno de amortização, bem compreensível, ligado a
esse corpo de terceira dimensão, que era a interface de amortização de emoções e de pensamentos que poderíamos chamar de
«negativos».

Na quinta dimensão, embora esse corpo seja de densidade diferente, não haverá mais fenômeno de amortização possível.
O fenômeno de elevação de consciência e de elevação vibratória de seu sistema planetário e de sua galáxia inteira será tal que vocês
não poderão, em momento algum, sobreviver a fenômenos de distorção emocional ou de pensamento.
Não vejam em nada disso algo de difícil, algo de intransponível, mas, efetivamente, um fenômeno de consciência que deve tornar-se
natural.

A partir do momento em que sua atenção leva-se, dirige-se, focaliza-se no mecanismo de seus pensamentos e de suas emoções,
muito facilmente, devido ao que vocês estão se tornando, vocês poderão exercer o pleno controle.
Basta-lhes, para controlar isso, que se alinhem, totalmente, com sua Fonte do alto e com sua Fonte de baixo.
Esse alinhamento de Fontes permitirá à sua energia Fonte manifestar-se no meio de seu peito, em seu coração e em seu timo e,
pouco a pouco, iluminar as zonas de sombra que possam subsistir, as cristalizações que possam, ainda, perdurar, apesar de seus
níveis de consciência que, certamente, afinam-se, cada vez mais, e que vão permitir-lhes afinarem-se, elevarem-se, ainda mais e cada
vez mais frequentemente, estar em contato de consciência e vibratória com essa dimensão nova que vocês experimentam agora.



vez mais frequentemente, estar em contato de consciência e vibratória com essa dimensão nova que vocês experimentam agora.

Nesse estado, vocês compreenderão e viverão, sobretudo, em toda lucidez, a noção de Unidade, a noção de empatia, a noção de
amor entre tudo o que está vivo.

Eu lhes agradeço por essa escuta especial que vocês têm para com o que eu lhes transmito.

É-lhes, agora, permitido colocar as questões que lhes pareçam úteis no eixo do que eu acabo de dizer-lhes, e que lhes permitirão ir
para esse controle da precisão de emoções e do pensamento.

Questão: como cultivar o melhor possível esse controle?

O único modo de melhor cultivar esse controle não é, absolutamente, um processo mental.
Não convém adotar um mecanismo de pensamentos para controlar o próprio pensamento.
Basta, simplesmente, a cada inspiração e a cada expiração, pensar, não nesse controle, mas pensar em religar-se à Fonte: vocês
inspiram o ar da Fonte e expiram o ar da Fonte.
É necessário que cada uma de suas células torne-se consciente de que ela é um receptáculo dessa Luz específica da quinta
dimensão.
É necessário que cada uma de suas células deixe irradiar sua Luz interior.
É necessário que cada uma de suas partes de corpo tome consciência dessa respiração da quinta dimensão.

Não se trata de controlar.
Quando eu falo de controlar, trata-se, sobretudo, de estar consciente da Fonte que os anima, de conectar-se ao Sol e à Terra, a cada
inspiração e a cada expiração, o mais frequentemente possível, antes de dormir, ao acordar, ao olhar alguém, ao olhar um vegetal, ao
olhar uma paisagem, estar consciente dessa respiração que está em vocês e da Fonte que vocês são.

Nós não controlamos as emoções pelas emoções; nós não controlamos o pensamento pelo pensamento, mas efetivamente, por esse
fenômeno de sentir, de respiração, de vai-e-vem entre quem vocês são e ao que vocês estão ligados e, em prioridade, esse planeta
que os porta e esse Sol que os faz viver.
Eles são, de fato, os dois arquétipos os mais fundamentais, os mais essenciais, que lhes permitem manifestar, aqui mesmo, o que
vocês são, nesse estado de consciência.

Se não houvesse esse casal indissociável de Fontes, vocês não poderiam ser, não poderiam manifestar o que vocês são.

Questão: como reconhecer se um pensamento está, totalmente, alinhado à Fonte?

Isso se reconhecerá num sentir específico.
A partir do momento em que sua consciência leva-se à sua cabeça e ao Sol, a partir do momento em que sua consciência leva-se aos
seus dois pés e à Terra.
Basta que seu pensamento, sua emoção, sua intenção conecte-se a essa Fonte Sol e a essa Fonte Terra para que, a partir daquele
momento, uma ressonância crie-se entre essas duas Fontes.
Essa ressonância vai, primeiro, ativar o sétimo chacra ou a «coroa», depois, os chacras dos pés vão entrar em ressonância.
A ressonância desses três pontos – cabeça e pés – vai permitir ativar sua Fonte coração.

Enquanto vocês permanecem centrados nessa Vibração de consciência da Fonte Céu do alto e da Fonte Terra de baixo, essa
conexão dos três pontos vai permitir conectar sua Fonte interior ao nível do coração.
E aí, nesse estado de ressonância, de reativação do que vocês são, vocês poderão apenas exprimir o pensamento, a emoção precisa,
o olhar preciso, o gesto preciso.
O controle situa-se nesse nível.

Não se trata de um processo de controle do pensamento, nem da emoção, nem de compreensão, mas, simplesmente, de um
fenômeno de sentir que vocês poderão experimentar, doravante, a cada minuto de sua vida: Fonte Sol, Fonte Terra, Conexão,
Ressonância, Ativação da Fonte de que vocês são.
E, naquele momento, unicamente: alinhamento, pensamento preciso, gesto preciso e emoção precisa serão seu lote quotidiano e a
manifestação a mais perfeita da expressão da vontade Divina e da vontade de alma de que vocês são.

Enquanto vocês sentirem o palpitar da Fonte do que vocês são, vocês estão na precisão da ação, na precisão da emoção, tanto no
fato de comer como de passear, como de falar, como de reencontrar.

Enquanto a Fonte vibra, vocês estão alinhados à vontade Divina.
Vocês devem habituar-se a viver com essa Fonte palpitante e vibrante, permanentemente, porque, na quinta dimensão, é esse
elemento que terá a maior importância, o maior significado.

Estando nessa vibração/pulsação, vocês têm acesso à humanidade, em sua totalidade; vocês têm acesso a todas as dimensões, a
todos os conhecimentos, a todos os ensinamentos, e vocês podem agir.

Quando vocês tiverem tomado consciência dessa vibração, dessa pulsação no meio de seu ser, se, a um dado momento, ela
enfraquecer, quando vocês estiverem estabelecidos, quando estiverem instalados nessa vibração, se, a um dado momento, ela
enfraquecer ou afastar-se ou interromper-se, vocês saberão que, naquele momento, vocês se afastam da vontade Divina.

Questão: o que você quer dizer por «revelação da consciência ao modo unitário»?

O que eu posso, simplesmente, dizer disso é que, a partir do momento em que vocês estão alinhados em sua Fonte de que vocês são
e que o que estiver na quinta dimensão será de modo unitário, nesse mesmo estado que vocês, vocês poderão interagir, comunicar-se,
diretamente, no que nós chamamos de coração a coração, mas que, para vocês, evocará, mais, o que vocês chamam de telepatia.
Esse fenômeno que vocês chamam «telepatia» hoje, em sua dimensão, será um processo inato na quinta dimensão.
O problema é que, se não há uma manifestação unitária da vontade de todas as Unidades que estiverem em presença, haverá
desordem, o que não pode ser o caso demasiado longo tempo na quinta dimensão devido, eu os lembro, à ausência do corpo físico de
terceira dimensão.
E o sofrimento não pode, tampouco, existir na dimensão na qual vocês vão entrar.
Não pode ali haver sofrimento; vocês não poderão existir, manter-se nesse estado quinto se não estão nesse estado permanente.
Não basta realizar o que vocês chamam o veículo Merkabah, realizar uma ascensão por uma ascese ou um trabalho pessoal, por uma



cultura do amor no sentido o mais nobre.
Convém, agora e já, que vocês se aclimatem a esses modos de funcionamento especiais, entretanto, perfeitamente naturais, muito
mais naturais do que aqueles nos quais vocês funcionam até o presente, que fazem e que são essa quinta dimensão.

Questão: a consciência individual será levada a desaparecer?

Não.
A individualização foi um fenômeno desejado, gerado pelos Senhores do Carma para esse sistema de humanidade.

As entidades que decidiram encarnar-se nesse plano de manifestação, seguir a evolução para uma sacralização, enriqueceram-nos,
todos, tanto o planeta como toda parcela de vida sobre este planeta como nesse Sistema Solar, da experiência da individualização.
Em momento algum a vida na quinta dimensão fará desaparecer essa individualização, mas haverá individualidades que não estarão
mais distanciadas e separadas, mas que funcionarão em Unidade.

Um pouco como alguns povos que não estão no passado, mas que vivem, espontaneamente, nessa dimensão coletiva, ao mesmo
tempo sendo almas únicas.

Eu quero falar, por exemplo, de alguns povos do intraterra, de alguns povos como os seres de Vega da Lyra, que vivem e perpetuam
sua individualidade e sua reunião à Unidade Divina, através das próprias individualidades.

Existem, efetivamente, outras vias de manifestação da Fonte primeira, outras vias de desenvolvimento e de expansão da vida, que não
se acompanham desse fenômeno de individualização.

A passagem de dimensão em dimensão, de expansão, cada vez mais ampla, de dimensões, não se acompanhará, em momento
algum, da perda da identidade que faz com que cada ser seja um ser único.

Minha entidade, como as entidades situadas bem mais alto na cadeia vibratória da expansão de consciência até a trigésima terceira
dimensão, guardam sua individualidade e a soma de todas as experiências vividas desde éons e éons.

Mas, em caso algum, mesmo um Sol Central, que é uma Fonte ao mais perto da Fonte primeira, não pode perder a Unidade que faz
com que ele seja ele mesmo.
Apenas o Espírito humano, habituado a essa forma pensamento, pode pensar que haja um risco de perda da individualidade.

Não há perda da individualidade, mas é como se cada individualidade estivesse conectada a todas as outras individualidades.
Não há mais distanciamento, não há mais separatividade.

Do mesmo modo como eu me exprimo nesse canal, ao mesmo tempo estando consciente de que eu sou uma consciência em outra
consciência.
E, entretanto, ao mesmo tempo estando no interior de uma consciência, eu não sou essa consciência.
E a consciência que me acolhe não é eu.
É, simplesmente, uma distância vibratória que permite uma conexão, uma comunicação.

***
Sugerido por Rosa Muruci
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Tradução para o Português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem vindos a vocês, caras almas de Luz, nesse espaço.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu me dirijo a vocês, aqui e agora, para informar-lhes reajustes importantes que sobrevêm durante esses dois
meses de verão [primavera no hemisfério sul] que restam, tanto de seus veículos densos como de seus
veículos sutis, a título individual encarnado nesse plano, mas, também, dos realinhamentos que devem sobrevir
sobre este planeta que os porta.

De fato, seremos obrigados, forçados a modificar alguns alinhamentos telúricos, de maneira a permitir, tanto
aos seus campos pessoais, como aos campos planetários, expandir-se um pouco mais e alinhar-se a um novo
tipo de irradiação que é retransmitida por certo tipo de planeta, a fim de encarnar-se sobre sua Terra e em seus
corpos, na região do coração, o que vocês chamam o chacra do coração.

Durante esses dois meses, vocês arriscam a sentir, perceber algumas irregularidades, ou mesmo algumas
dores nessa região, atrás e à frente do corpo, em ressonância com o reequilíbrio planetário que deve sobrevir
durante esse período e que concerne aos centros/corações planetários, em acordo com seus
centros/corações pessoais.

Há, nesses reajustes, uma possibilidade que surgirá, para vocês, de exprimir, irradiar, ressoar, sintonizar a
irradiação de seu coração com o coração planetário.
Esse alinhamento e sintonização de seu coração com o coração planetário vai permitir-lhes tornar-se um pouco
mais sincrônico com a vontade da Fonte Pai e da Fonte Mãe.

De fato, esse realinhamento vai produzir-se de maneira pontual sobre este planeta, a um dado momento, do
qual vocês ouvirão falar como um fenômeno de erupção solar, de vento solar que provoca perturbações de
tipos elétricos em seu planeta.

Naquele momento, haverá necessidade de pacificar, em vocês, as vibrações e os ritmos dessa região de seu
corpo.
E, sempre em ligação com essa estabilização necessária em seu ser, vocês deverão absorver essa planta
chamada aubepine, flor de aubepine, astro floral que lhes permitirá resistir a essa pressão aumentada, que se
acompanhará de modificações de redes magnéticas terrestres, em lugares precisos, que são vórtices
energéticos que deverão realinhar-se com as novas frequências, de maneira a permitir uma melhor
concordância, um melhor relacionamento entre a Fonte Pai e a Fonte Mãe.

Seu coração deve reproduzir esse alinhamento.
Ele lhes permitirá irradiar esse estado de ser permanente entre suas duas polaridades – masculina e feminina –
de seu ser, não mais ao nível da esfera cerebral, mas, efetivamente, ao nível de seu órgão coração.
Esse fenômeno de alinhamento está, também, em relação com um fenômeno de alívio [torna leve].
Esse alívio é permitido para aproximá-los, um pouco mais, dos mundos dimensionais novos, de aspectos
essenciais de seu ser, de sua alma.
Isso se acompanhará de um desenvolvimento, ou mesmo de uma reativação de algumas potencialidades ou
de algumas memórias que fazem parte do que vocês são hoje.

Há, através desse alinhamento, capacidades novas que vão surgir, capacidades para estar no «eu sou», para
estar em acordo com o que vocês são e com a Fonte Pai e a Fonte Mãe.

Há, também, através desse alinhamento, uma sincronização com frequências mais elevadas, que são emitidas
pelo planeta e que são emitidas pelo Sol.
Vocês poderão, após esse verão, conectar-se, de maneira muito mais simples e ampla, à sua Fonte e à Fonte
das Fontes.

Nesse estado de canal do coração ativado, vocês poderão realizar a junção com o canal mediano da coluna
vertebral, a fim de recriar essa cruz magnífica que lhes permitirá, não viver dores, mas realinhar sua essência
primária com todas as facetas de sua personalidade em encarnação e com todas as facetas de vidas
passadas, do que vocês têm sido.
Não para revelar-lhes memórias dolorosas, mas para permitir-lhes, justamente, liberar-se, liberar-se na
simplicidade e na Luz autêntica.

MARIA – 2 de agosto de 2005
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No momento dessa reunião, desse reencontro entre o canal do coração e o canal da coluna vertebral, vocês
poderão voltar a centrar-se, no mais profundo de seu ser, no fundo do que vocês são: a realidade total de
novos estados dimensionais, um pouco mais presentes em sua dimensão encarnada presente.

Vocês poderão experimentar novos dons, novas potencialidades e, sobretudo, poderão compreender, viver,
realmente, o que nós chamamos a Vibração do Filho.
Vocês poderão voltar a tornar-se o que jamais deixaram de ser, mas que haviam ocultado, pelos véus
espessos que foram colocados por seus próprios condicionamentos sucessivos, no curso de suas vidas.

Vocês vão voltar à vibração do Filho, a fim de permitir-lhes identificar-se, totalmente, à Origem e à sua Fonte.
Nesse estado de consciência centrada no coração, vocês poderão experimentar, totalmente, a dimensão da
alegria autêntica, a dimensão da alegria sem objeto, a dimensão do coração, que não prejulga em nada
qualquer elemento exterior, mas que está, simplesmente, centrada na pulsação primordial da Fonte Pai e da
Fonte Mãe.

Realinhando essas duas polaridades, esses dois eixos da cruz horizontal e vertical, vocês poderão irradiar.
Vocês poderão emanar de seu ser a realidade do que vocês são.

Nesses instantes específicos, privilegiados, vocês poderão experimentar a Unidade transcendente do que
vocês são.

Antes do fim de seu verão, vocês poderão conectar-se a certo número de memórias que vão bem além do que
vocês chamam suas vidas passadas, mas às suas memórias de almas, às suas memórias do além deste
planeta, bem antes do que vocês chamam, do que nós chamamos com vocês «a queda».
Vocês poderão rememorar-se, realmente, do que vocês são.
Vocês poderão experimentar o cristal interior que vocês são.

Nesses momentos privilegiados que sobrevirão de maneira inesperada, e não querida ou desejada, em função
das infusões dessa nova energia de alinhamento ao nível do planeta, vocês poderão viver estados de
consciência que vão aproximá-los de momentos precisos, que nós chamamos, com vocês, «a ascensão».
Nesses curtos instantes, vocês prefigurarão, em si, fenômenos semelhantes àqueles que se produzirão em
alguns anos, no momento oportuno.

Nesses momentos, não decididos por vocês mesmos, vocês sentirão essa fusão de duas matrizes –
masculina e feminina – não ao nível da cabeça, mas, realmente, ao nível do coração.

Ao nível dessa fusão, vocês reencontrarão a Unidade essencial entre sua alma, seu Espírito e seu corpo, em
alinhamento total, por intermédio do canal do coração e do canal da coluna vertebral.
Vocês poderão revivificar o que vocês são, realmente.
Vocês poderão tomar conhecimento, realmente, do que acontece do outro lado do véu, quando o corpo e o
peso da terceira dimensão não estão mais aí, e vocês reencontram sua essência verdadeira.

Haverá, para alguns de vocês, grandes alegrias, no mínimo, grandes choques de descobrir o que vocês são,
realmente.
Alguns outros de vocês poderão compreender, realmente, o jogo das dimensões múltiplas do ser, que fazem
esses incessantes vai-e-vens entre o inspirar e o expirar da vida e da morte.
Vocês vão, enfim, compreender, enfim, aceitar, totalmente, em seu ser, que a dissolução é, sempre, seguida
de uma coagulação.
Após a solução, há a coagulação, e isso em todas as escalas da criação.

A lagarta apenas pode tornar-se borboleta a partir do momento em que ela aceita dissolver-se, a fim de tomar
uma nova forma.
É o mesmo para a alma humana que deve aceitar morrer para renascer, e nascer para voltar a morrer.

Há, nessa compreensão e, sobretudo, nessa vivência que vocês terão, cada um, certamente, em graus
diversos, a capacidade de aceitar, em toda consciência, o que é a vida, o que é a morte.
Esse véu essencial, que era mantido pela presença da terceira dimensão e pelo jogo da encarnação, desde
muito numerosos milênios, vai, hoje, pouco a pouco, rasgar-se, a fim de permitir-lhes compreender e viver, em
todo o seu corpo, essa noção de imortalidade, que lhes faz tanta falta, que está, de momento, presente em
vocês, apenas sob forma de vaga crença ou de vaga percepção, e que vai tornar-se um fenômeno tão certo
como o Sol que se levanta pela manhã e que se deita à noite.

Vocês vão, enfim, aceitar esse fenômeno e compreender, naquele momento, que nada é mais importante do
que o jogo da vida, independentemente de todos os condicionamentos que vocês se puseram,
progressivamente e à medida das encarnações e dos séculos passados sobre este planeta; que vocês são,
realmente, uma alma livre; que, a cada instante, ela tem a escolha total do que ela deseja experimentar, para
além das limitações do que vocês chamaram as leis de retribuições ou as leis de ação/reação.

A ação/reação foi criada, unicamente, para essa dimensão presente na qual vocês estão, a fim de experimentar



certo número de coisas que foram decididas no alto, por algumas entidades de Luz que vêm de planos supra-
angélicos e que decidiram fazê-los experimentar o princípio da dissociação entre o corpo e a alma, a fim de
afirmar, um pouco mais, sua alma e a fim de iluminar, um pouco mais, a matéria.
Há, nessa ruptura do véu, um reencontro fantástico com o que vocês são, realmente.

Eu os autorizo, obviamente, a divulgar essa informação, de maneira a que o máximo de pessoas seja
informado do que vai advir durante esses dois meses, durante esse desenvolvimento extremamente importante
para suas almas.
Isso os fará tomar consciência da futilidade de suas preocupações quotidianas, da futilidade das relações que
vocês têm estabelecido, tanto com seus ascendentes e seus descendentes como com seus superiores e
seus inferiores, como com suas convenções de sociedades.

Iluminados pela Luz da alma e a compreensão real, intelectual e de consciência do que é a alma, vocês não
serão, nunca mais, como antes porque, quando tomam consciência do que vocês são, realmente, vocês não
podem mais ir contra o que vocês são, qualquer que seja o preço a pagar.

De fato, não há qualquer preço a pagar, a não ser o peso do apego e o peso das convenções e o peso de
seus passados que devem ser dissolvidos pela Luz da alma.
Isso é um processo prévio, indispensável à ascensão.

Não pode haver acesso à quinta dimensão enquanto o Espírito não iluminou, totalmente, em vocês, cada uma
das células de seu corpo e não permitiu ao seu corpo o reencontro da Luz que vocês são.
E, naquele momento, as mudanças são as mais importantes que uma alma tem a viver na encarnação, qual
seja, a vivência em consciência e intelectual, em seu cérebro, do que vocês são, realmente.

Naquele momento, sua vida não poderá mais, jamais, ser a mesma, porque, aí, nós não estamos na presença
de fenômenos que vocês chamam «iniciáticos» ou de experiências que vocês chamam «iniciáticas», mas,
verdadeiramente, num novo estado de vida, que é a verdadeira vida e não o sucedâneo de vida que vocês têm
desde tantos e tantos anos nesse mundo de terceira dimensão, mas que, entretanto, permitiu-lhes
compreender, fortificar sua Luz, mesmo que vocês tenham a impressão de descer, em alguns momentos, às
sombras e escuridões as mais profundas.

A experiência desejada pelos seres supra-angélicos e, em especial, os Lipika Cármicos, foi, simplesmente,
destinada a forjar, a densificar, a fortificar, um pouco mais, a potência de sua alma.
E, obviamente, isso foi doloroso, porque há algo, que, a priori, podia parecer contrário à alma e que, a priori,
podia fazê-los descer aos limbos e às profundezas do que vocês chamam a sombra.

Há, através dessa reconexão ao que vocês são, realmente, uma transcendência total do que vocês serão
então.
Essa transcendência poderá ser chamada «iluminação», mas a palavra a mais exata é a palavra
«transfiguração».
É a que corresponde mais à realidade do que vocês vão viver, cada um em graus diversos, cada um em função
do que já chegou a fazer nesse plano.
Entretanto, qualquer que seja o grau e a importância da revelação, essa transfiguração acompanhar-se-á de
uma mudança radical dos modos de funcionamento do que vocês são em sua vida e sobre este planeta.

Aí está, caras almas de Luz, o que eu tinha a transmitir-lhes, e aí está por que eu me esforcei para penetrar, o
mais rapidamente possível, nesse canal aqui presente, assim como eu o fiz em outros canais.
A informação circula por intermédio da maior parte dos médiuns em serviço, porque esse é um fenômeno, eu
diria, essencial, não capital, entretanto, essencial, do que deve acontecer ao seu planeta, antes do final deste
último período de sete anos.

Aí está, caras almas de Luz, eu lhes trago minha bênção.
Eu lhes aporto meu amor.
Eu os amo e eu os abençôo.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caros filhos.

Eu os saúdo, eu lhes trago a minha bênção.
E, inicialmente, se vocês o permitem, vou responder aos seus questionamentos e interrogações, antes de dar-
lhes algumas informações de ordem geral e terminar esse trabalho tão querido ao meu coração, de abertura de
seus corações e de comunhão ao meu coração.

Questão: como saber o que convém abandonar para encontrar a «precisão»?

Você deve abandonar tudo o que o põe na confusão.
Você deve abandonar tudo o que o põe na dúvida.
Apenas deve permanecer, apenas deve amplificar-se a ação precisa.
A ação precisa, que é definida como aquela que vai permitir-lhe centrar-se em seu coração, aquela que vai
permitir-lhe aproximar-se desse estado de Unidade, desse estado de alinhamento, desse estado no qual não
há lugar para a dúvida, desse estado no qual o trabalho, efetivamente, feito ao nível da consciência, é uma
certeza.

A vontade de Bem que o anima não deve deixar-se perturbar por técnicas ou meios contrários a essa vontade
de Bem.
Mas a vontade de Bem não deve ignorar que há elementos que, por vezes, mesmo que eles se assemelhem a
coisas que possam ir ao sentido da Divindade, não vão ao sentido da Divindade, mas ao sentido da divisão.

É essencial que você faça, você mesmo, as escolhas que são necessárias ao seu ajustamento.
A melhor prova do ajustamento está na unicidade, na fluidez da Unidade e compreender que, a partir do
momento em que o trabalho é bem feito, há uma pacificação do coração, pacificação das emoções e
sentimento de precisão na consciência.
Aí se situam suas escolhas entre o que você deve abandonar e o que deve privilegiar.

Questão: poderia falar-nos de uma ferramenta que se chama «constelações familiares»?

A partir do momento em que, num trabalho, qualquer que seja, mesmo que não seja um trabalho, mas uma
simples discussão, vocês façam aparecer uma emoção que pertence, necessariamente, ao passado; há
ressurgência desse passado na estrutura viva.
Essa ressurgência do passado, que já estava cristalizado em algum lugar, vai mobilizar-se, vai expandir-se ao
nível da consciência, para permitir a tomada de consciência total, se não era o caso.

O único problema inerente a esse gênero de trabalho é que a cristalização que se descristaliza vai, num terceiro
tempo, voltar a cristalizar-se, ainda mais profundamente, e voltar a descer.

Há um erro fundamental de todas as correntes psicológicas, desde mais de cem anos, sobre este bom planeta,
que é crer que basta puxar um evento do passado à consciência para transcendê-lo.
Ora, é necessário eliminar esse problema.

A única coisa que vocês têm a puxar à memória é a lembrança de sua Divindade e a lembrança de sua centelha
primordial e da Fonte que vocês são e do Amor que vocês são.
Qualquer caminho que puxar à consciência outra coisa que não a consciência do Amor que vocês são é uma
heresia, no sentido espiritual.

A única coisa que pertence ao passado, mas que deve manifestar-se em seu presente, é sua essência original
Divina, a realidade do que vocês são.
Porque vocês são Amor, não duvidem, e de toda eternidade, e tudo o que quiser fazê-los lembrar, voltar à sua
consciência, que não seja essa autenticidade do Amor que vocês são, é um erro.

Agora, é evidente que nós podemos conceber que alguns seres estão tão rigidificados, solidificados em seu
passado que, efetivamente, descristalizar, aparentemente, esse passado, vai permitir a eles poder avançar,
liberar-se, como vocês dizem, e avançar para algo de mais luminoso.
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Entretanto, não é nada disso.
Vocês deveriam aproveitar-se desse momento em que há abertura de consciência para sofrimentos do
passado para reconduzir esses seres à sua Divindade essencial do instante presente.

Não se libera o peso, puxando-o no presente.
Libera-se o peso encontrando a coisa que alivia.
O peso e a gravidade fazem parte do passado.
A leveza faz parte de seu futuro, assim como a lembrança a mais antiga que está em vocês, da origem de sua
alma e da essência que vocês são, que é Amor.

A partir do momento em que há abertura de consciência, mesmo se é em relação a um fenômeno que
pertence ao passado e a um sofrimento, no momento preciso em que há abertura de consciência, através da
manifestação da emoção, há a possibilidade, nesse instante, e unicamente nesse instante, de fazer passar a
Divindade do homem.

E, aí, há um elemento essencial, que é como um clique, que consiste em trabalhar numa zona «gatilho», de
maneira a derivar essa manifestação emocional, que é uma tomada de consciência de um passado que havia
sido ocultado, para evitar que ele volte a cristalizar-se num terceiro tempo, ao nível do corpo físico e favoreça o
aparecimento, infelizmente, de doença muito grave.

Convém, para isso, nesse momento preciso em que há revelação da consciência, revelação da emoção na
consciência, em relação a esse sofrimento do passado, transformar essa tomada de consciência da emoção
passada pelo Amor.
Isso necessita de uma técnica energética extremamente precisa, que vai consistir em conectar seu próprio
coração com o coração daquele ou daquela que vive isso e, também, com aquele ou aquela que recebe isso
(que é o terceiro termo da constelação, que não é aquele que é submetido à constelação, mas aquele que é o
revelador da constelação).
Convém, a ele também, colocar-se em contato com o coração, de maneira a que compreenda que a emoção
que ele permitiu revelar não é a dele e não possa cristalizar-se, nele, em níveis mais profundos.
Convém, no momento em que essa consciência é aberta, colocá-la ao nível do coração.
E isso é muito fácil: basta pensar ali e basta estar, si mesmo, como animador, na dimensão do coração e
transmitir essa dimensão do coração àqueles que participam.
E, nesse caso presente, que é tornado possível de acordo com a qualidade do animador de poder, nesse
momento preciso e não num tempo diluído e não num futuro e não em outro momento, poder derivar essa
energia emocional para a energia do coração.

Questão: no contato do coração, há precauções a tomar?

A precaução essencial consiste, antes de começar esse exercício, como começar qualquer ato em sua vida,
em aportar um gesto de bênção, de agradecimento ao Céu e à Terra, o que se poderia chamar, também, uma
conexão ao Céu e uma conexão à Terra.

É necessário conectar-se, conscientemente, à sua Fonte Pai/Sol e à sua Fonte Mãe/Terra, de maneira a estar
alinhado, de maneira a favorecer a fluidez da Unidade e a hiper sincronia que sobrevêm nesses momentos em
que vocês estão alinhados com suas Fontes.

Lembrem-se de que vocês são Amor e de que vocês são Fonte, assim como a Fonte Sol e a Fonte Mãe.
E, se no momento desse trabalho de constelações, ou em qualquer outro momento do dia, vocês cuidam e
tomam consciência de sua ligação ao Céu/Pai e à Mãe/Terra, às suas próprias Fontes desdobradas,
certamente, mas que vocês estão, como terceiro termo, naquele momento, não pode haver efeitos nefastos
nas estruturas.
Convém, portanto, para todas essas pessoas que queiram trabalhar na consciência e fazer liberar – mesmo
que seja um erro, vocês compreenderam agora – o que está enquistado nesse passado e que dá a impressão
de ser freios potentes à liberação (não da alma, infelizmente, mas do ego, unicamente), estarem alinhadas,
estarem, perfeitamente, nessa verticalidade de conexão à Fonte Sol e à Fonte Terra.

Nessas condições, o trabalho de coração a coração torna-se fácil.
Não pode haver impacto e impregnação de energia de cristalização, tanto no animador como no constelado,
como no revelador.

Questão: como saber se algo é «preciso» ou não?

Cara alma, tudo o que lhe aporta alegria e contentamento, tudo o que permite aproximar-se de sua dimensão
essencial e de sua compreensão de Fonte amorosa e precisa, deve ser continuado.
Entretanto, se há uma interrogação que vem ou parece-lhe ser um freio ao que você é, ao que você exprime e
ao que sente, no mais profundo de seu ser (que nem sempre sai ao exterior, porque há freios, efetivamente,
naquele momento), essa atividade, qualquer que seja, deve ser abandonada.
Agora, se uma atividade, qualquer que seja, se um encontro, qualquer que seja, põe-no nesse estado que
parece aproximá-lo de seu coração e de sua essência, esse encontro, essa atividade deve prosseguir,



obviamente.

Tudo é questão de ressonância, de ressonância e de afinidade.
O que você sente, quando faz isso ou aquilo?
O que você sente, quando participa disso ou daquilo?
O que você sente, quando encontra tal pessoa ou tal outra pessoa?
Se isso o aproxima de seu coração, naquele momento, isso é exato.
Se isso o afasta, de uma maneira ou de outra, através da manifestação de um desconforto, isso não é exato e
deve ser abandonado.

Você tem, em si, todos os elementos chaves para perceber, sentir e compreender isso.

Questão: como gerir os próprios medos?

Cara alma, o que você exprime como medo corresponde a uma falta.
Tudo o que exprime a falta e o medo induz, automaticamente, a manifestação da falta.

Convém, nessa atitude mental, pôr todo o seu coração para funcionar e decidir, em função das ideias, em
função da realidade e da verdade, eventos que sobrevenham em sua vida, o que você quer e deve fazer, em
função do que querem sua alma e seu coração.
Nesse caso, o medo e a falta estarão, totalmente, ausentes, porque você estará na precisão.
E, a partir do momento em que há precisão, há justiça de retribuição.

Em nenhum caso, a partir do momento em que o caminho escolhido é o caminho preciso, pode haver medo ou
falta, porque você é Amor e o Amor é abundância e o Amor é expansão, o Amor é alegria e não prazer.

Questão: como atingir esse estado de alegria, esse estado de Amor?

Caras almas, o que vou propor-lhes fazer, ao final de nossa reunião, é facilitar o acesso à dimensão da Fonte
Coração, a fim de fazer viver, em vocês, essa experiência, e poder reproduzir essa experiência, em vocês, a
cada momento que faça seu sopro de vida.
Isso não se pode fazer através de palavras.
Isso não se pode fazer através de uma linguagem, porque está além das palavras e da linguagem, mas,
efetivamente, no aspecto vibração, no aspecto consciência pura, destituída de qualquer apego aos referenciais
passados e destituída de qualquer apego a qualquer julgamento ou apreciação, mas, simplesmente, na
vivência do instante.

Questão: como fazer para conectar-se coração a coração com o outro, sem resistências?
Cara alma, as resistências que você sente não são de responsabilidade de sua alma, obviamente, mas de seu
ego, de sua personalidade, que tem medo de soltar, totalmente, que tem medo de deixar fazer.
Ora, a dimensão do coração necessita, necessariamente, do que vocês chamam um abandono, um soltar, ou,
ainda melhor, um deixar fazer.

É necessário, efetivamente, ser derrotado, para deixar o Amor sair de si.
Ser derrotado necessita depositar as armas, ou seja, depositar o ego e lançar-se, corpo e alma, nessa
dimensão na qual não há mais lugar para o medo, nem para a falta, nem para a personalidade.
São palavras, mas é um ato energético de abertura total: o que nós faremos, se vocês, efetivamente, quiserem,
no fim da sessão.

Não há técnica, propriamente dita, para chegar a isso, há apenas a experiência da consciência, a um dado
momento, que libera, totalmente, em relação aos seus medos, em relação às suas faltas e em relação ao ego.
É necessário, não vencer o ego, o que seria, ainda, uma manifestação do ego, mas é questão de que a
vibração da alma impregne, totalmente, a totalidade do que você é.

Questão: posso recorrer aos meus «Guia», durante os tratamentos que dou?

Há, obviamente, um momento em que você entra em contato, aproxima-se da Fonte que você é.
Há uma ressonância, obviamente, com algumas entidades de Luz autêntica, que estão presentes, unicamente,
nesses momentos.

É, mesmo, solicitado a você, cara alma, para estar assim, o mais frequentemente possível em sua vida de
todos os dias e a cada minuto que faz sua vida nessa dimensão.
O que você chama seu «trabalho» é, de fato, uma condição de serviço, e não se esqueça de que esse serviço
deve, também, e em prioridade, servir a você mesmo.
Convém a você, a cada minuto de sua vida, colocar-se nesse estado vibratório propício ao encontro.

No momento em que você trabalha na terapia, convém pôr-se ao seu serviço, de maneira que essas presenças
manifestem-se porque, a partir do momento em que você entrar em contato com esses seres de Luz autêntica
que o acompanham, independentemente dos períodos de tratamento, você vai compreender que não pode
haver lugar para o vazio, para o medo e para a falta em você.



Por que, simplesmente, agir ou colocar-se em conexão ou aproximar-se, em todo caso, de sua Fonte,
unicamente no momento de servir aos outros?
Por que não estar nessas condições a cada instante de sua vida, para servir-se a si mesmo, a cada instante de
sua vida?

É importante estar nessa dimensão para si mesmo, antes de estar para os outros.
E, isso, você pode fazer a cada minuto, a cada sopro, instantaneamente, mesmo fora de seu local de trabalho.

Tudo isso é apenas um condicionamento que você colocou, um condicionamento a mais, que faz com que
você aceite ou julgue-se digna de receber essas presenças de Luz autêntica, unicamente, no momento em que
pratica seus tratamentos.

Mas é-lhe solicitado, obviamente, para aceitar e reconhecer que você está na gratidão, a cada minuto de sua
vida, e que você tem o direito, e o dever mesmo, de estabelecer esse contato fora de seu trabalho, ainda que
seja apenas para si mesmo, e para sua vida afetiva e para sua vida social.

Agradeço a vocês, queridas almas.
E gostaria, antes de começar o trabalho, de fazer um pequeno aparte, agora, sobre o que se revela,
progressivamente e à medida dos dias que passam sobre este planeta.

Desde numerosos meses, nós temos falado, longamente, da Mãe da água.
A água é, efetivamente, um elemento essencial, que é o apoio da vida.
Como mãe das águas, eu já lhes anunciei, há vários meses, eventos que devem sobrevir, a título de
compreensão, para o ser humano, mas que são, também, o resultado de erros ligados à água, que foram
cometidos um pouco por toda a parte sobre este planeta: a negação da potência da água, através de seu papel
fecundante e fecundador.

Convém, hoje, tomar toda a medida do que está acontecendo, a fim de compreender que o que vocês veem
como exterior a vocês, como distante de vocês, como se não lhes concirna, como se não os toque, sobrevém,
também, obviamente, no interior de vocês.

Há uma revolta da água.
Há uma reorganização ou um ensaio de reorganização da água interior, de sua fluidez interior.

Não se esqueçam de que a água representa a memória de vidas, da vida.
Há, em vocês, essa agitação de água, portanto, de memórias.
O que vocês veem no exterior, aparentemente distante, esse excesso de água, associado ao elemento ar,
acontece, exatamente do mesmo modo e de maneira sincrônica em vocês, obviamente.
E as subidas emocionais que são ligadas aos medos e à tristeza, que são ligadas à água e ao ar, e, para a
França, ao fogo (ou seja, de algum modo, o elemento cólera), que se vê exteriormente, são, também,
manifestações interiores.

A falta de água corresponde à insuficiência, não de medo, mas à insuficiência de estabilidade da França.
Tudo o que vocês observam no exterior pode ser reportado ao seu interior.
E, hoje, através das manifestações de elementos exteriores, vocês compreendem os elementos interiores que
se manifestam em sua vida, em função do que vocês são, em seu esquema evolutivo.

É extremamente importante, extremamente útil compreender o que acontece no exterior, mesmo de maneira
extremamente distante, como sendo o reflexo do que acontece em seu interior e compreender o que se
manifesta em sua vida, à Luz do que acontece no exterior e que, aparentemente, não parece concernir-lhes e
que, no entanto, concerne-lhes, no mais alto plano.

Aí se encontra um caminho de compreensão, certamente, mental, mas de assimilação do que vocês são e de
para que vocês se inclinam e devem ir, em função das manifestações, certamente desagradáveis e certamente
trágicas, que começaram nessas últimas semanas, com um pouco de atraso em relação ao que havia sido dito
por Miguel e, entretanto, bem presentes, infelizmente, em seu planeta, mas, infelizmente para sua maior
felicidade e sua maior abertura e para seu maior aprendizado de Luz.

Se, efetivamente, quiserem, agora, vamos passar a esse trabalho, eminentemente prático, no silêncio do
coração.

Eu lhes peço, simplesmente, conscientemente, que se inclinem para o Sol e pensem nesse Sol como Fonte
de Luz, e estabeleçam um contato pela cimeira de sua cabeça a essa Fonte magnífica, que é seu Sol físico.

Do mesmo modo, pensem em suas plantas dos pés e imaginem o núcleo de nossa querida Mãe Terra, esse
cristal Fonte que está ao centro do planeta, um imenso cristal que vibra e palpita.

E, sob suas plantas dos pés, vocês estarão em contato com essa Fonte que vibra e palpita, a Fonte Mãe e a



Fonte Pai, lá em cima.

E, agora, vamos revelar o Amor de que vocês são.
E sua consciência leva-se ao seu coração, no meio do peito, não o coração físico, mas o coração espiritual, o
coração Divino.

E vocês deixam essa energia, essa consciência que ganha seu peito crescer, como uma sombra que se
propaga.

Assim, meus queridos filhos bem amados, eu lhes agradeço por serem o que vocês são, e eu lhes agradeço
por terem me permitido manifestar com vocês.

Eu os amo e eu lhes aporto a minha bênção, a fim de que vocês continuem a ser a Fonte que vocês são.

Estejam certos de meu amor e do amor do Pai, porque vocês são Amor.

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

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, caras almas de Luz

Estou feliz por reencontrá-los neste espaço.
Esse caminho, essa estrada vai permitir-lhes, nos períodos que vocês vão viver e nos tempos que vêm,
reencontrar sua Unidade fundamental.

Eu lhes peço, vigorosamente, para continuar seu caminho, mas, também, pôr-se na estrada para sua Divindade,
para o que vocês são, fundamentalmente.

Meu coração de Mãe regozija-se com o que vem, com o que é.
Essa colocação na estrada com sua Divindade essencial, para sua Unidade, para sua Fonte.

Vocês são filhos de Luz, filhos da Lei de Um, filhos da Unidade.
Eu me regozijo, sinceramente, por esse período abençoado, esse período tão querido ao meu coração,
porque ele verá tantas e tantas almas iniciarem nessa estrada e nesse caminho para a Unidade que vocês
haviam esquecido tanto.

É-lhes pedido, vigorosamente, para centrar-se em seu coração, recentrar-se para seu centro, a fim de
reencontrar a essência de quem vocês são.
Há, em vocês, caras almas, essa sede de Luz, essa sede de Unidade, essa sede de Divindade.
É-lhes, vigorosamente, solicitado para retornar ao caminho de seu ser essencial, ao caminho da Unidade,
nesse espaço que nós chamamos o coração.

Vocês vão reencontrar, recentrando-se, o brilho da Fonte, o brilho da Unidade, neste período abençoado no
qual a realidade da dimensão da Unidade, a realidade da dimensão Crística é-lhes oferecida, graças à Luz, pela
Luz que vocês são.

Progressivamente e à medida das tempestades exteriores desse mundo, ser-lhes-á solicitado para entrar na
tranquilidade de seu ser, na tranquilidade de sua Unidade, na qual não há mais ondas, não há fogo, não há
tempestade, mas na qual vocês estão em comunhão, em união com o Pai, com a Unidade de quem vocês são.

Caras almas de Luz, cada uma em seu caminho, cada uma em sua estrada está no caminho, está na estrada
para essa graça, essas núpcias cósmicas, místicas, de sua Fonte e de quem vocês são.

Há extremamente muito tempo que alguns de vocês perderam de vista quem vocês são e, neste período de
graça, neste período magnífico, abençoado, vocês poderão voltar a contatar quem vocês são, realmente, no
fundo de seu ser.

Meu desejo de Mãe é o de permitir, ainda mais facilmente, por minha irradiação e por minha presença,
reencontrar, fundamentalmente, essa dimensão que vocês são.

Eu estou aí, tal uma Mãe amorosa, tal uma Mãe que deseja apenas sua liberação, apenas sua tranquilidade de
coração, apenas seu fenômeno de liberação, apenas seu fenômeno de abertura total à sua dimensão real.

É tempo, caras almas, de abandonar os funcionamentos passados, as experiências passadas, os apegos
passados.
É tempo de colocar-se no aqui e agora, a fim de vislumbrar o que vocês são, realmente, de toda a eternidade,
e o que os espera, de toda a eternidade.

Há, nesses momentos abençoados, e para os períodos que vêm, portas que se abriram, janelas que se
abriram, a fim de deixar ir à tona, em suas almas aqui presentes, mas em todas as almas sobre este planeta, a
realidade da Unidade do vocês são, a fim de reencontrar a alegria inerente à manifestação da vida Una, à
manifestação da Unidade que vocês são.
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Nisso, meu papel de Mãe vai permitir-me, devido à presença de suas estradas, de seus caminhos, devido à
presença dessa graça de Luz, derramar, em vocês, a abertura dessa dimensão autêntica, mas, antes, quero,
efetivamente, responder ou mesmo interceder em relação às suas demandas, em relação aos seus
questionamentos, em relação ao que permitirá abrir, ainda mais, as válvulas de seus corações, a fim de permitir
à Trindade restabelecer a Unidade em seus corações.
E, para isso, aceitem minha bênção, prévia ao trabalho que vamos fazer, juntos, caras almas de Luz.

Vamos começar, se efetivamente quiserem, nosso trabalho de recentragem e de abertura de seu coração.

Eu me regozijo, caras almas, por aportar-lhes essa forma específica de bênção.
Eu lhes peço, simplesmente, para levar sua consciência, seu olhar, sobre essa parte de seu ser que é seu
centro, sua Fonte, seu coração.
Não seu coração físico, mas, aí, vou pedir-lhes para levar sua consciência à frente de seu coração e imaginar
que, alguns centímetros acima de seu coração, e à frente de seu coração, brilha um diamante e, simplesmente,
permanecer nessa percepção.

Eu lhes agradeço, caras almas, por esse encontro.
Eu lhes aporto toda a minha bênção.
Estejam certos de meu Amor.
Estejam certos da Luz que vocês são.
Eu os amo e eu os abençôo.
E vamos sair agora.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem-vindos caras almas de Luz e filhos da Lei do Um.

Quando nós os chamamos, nós dizemos os filhos da superfície.

Com efeito, eu me apresento: eu sou um representante de um coletivo de 24 consciências unificadas que se dirige a
vocês por intermédio deste processo de ‘walk-in’ consciente bidirecional.

Há em nossa humanidade, que é bem profundamente diferente de vocês, um ‘plano evolutivo’ que nós respeitamos,
eis desde há muito tempo agora, que corresponde ao que vocês chamam em superfície um período correspondente a

320.000 anos.

Nós somos, na realidade, os guardiões deste planeta, os guardiões que devem acompanhar, desde 320.000 anos,
uma passagem deste planeta em direção a uma sacralidade muito mais importante, isto que vocês denominam,

realmente, “a sacralização”.

O que quer dizer que o planeta Terra que nos carrega e que nos hospeda vai, dentro de pouco tempo, penetrar
uma esfera vibratória totalmente diferente que vai fazer que ele se encontre religado ao que nós chamamos Sol

Central das galáxias a fim de permitir um estabelecimento de uma oitava vibratória suplementar, uma oitava vibratória
mais alta que esta com a qual vocês funcionam desde 52.000 anos.

***

De fato, a sua consciência, caros irmãos de superfície, evolui desde 52.000 anos em um mundo distanciado, em um
mundo separado onde o que vocês são é bem distinto do que vocês não são.

E o que vocês são é profundamente diferente do que é o outro.

Saibam que este mundo de consciência é um nível de consciência experimental desejado por alguns grandes seres
que lhes permitiram experimentar o fenômeno de individualização, mas também os fenômenos da separação,

os fenômenos da guerra, pelo não reconhecimento da Unidade final de toda forma fundamental de vida.

No que se refere a nós, nós, povo da Intraterra, que vivemos abaixo de vocês, nós temos acesso, evidentemente, a
outras dimensões.

Antes de ir adiante para a apresentação destas dimensões saibam simplesmente que nós não somos distanciados,
nós não somos separados.

Cada um dos pensamentos de uma individualidade apresentado sob a Terra é captado instantaneamente pelas
outras individualidades.

***
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Nossos modos de funcionamento, que eu frequento agora desde tanto tempo, são totalmente diferentes dos seus que
eu frequento desde tão pouco tempo.

Isto que vocês estabeleceram como ‘laços’ sobre este mundo de superfície, laços de causalidade, laços que vocês
denominam familiares, laços ligados a um processo que vocês chamam de troca ou de economia são totalmente

inexistentes no nosso mundo da Intraterra.

Eu deixo explícito que quando eu falo do meu mundo da Intraterra, do nosso mundo da Intraterra, eu falo e eu me
expresso em nome do grande povo que nós somos que é representado essencialmente sob o continente norte

americano e, sobretudo, sul americano.

Existem outros povos, denominados intraterrestres, que não seguem as mesmas linhas diretoras, digamos.

***

Assim, nós guardamos um corpo de aparência corporal de terceira dimensão, se bem que este não tenha
absolutamente nada a ver com a sua conformação espacial, física, mas, no entanto, que podem se sobrepor no nível

dos atributos, no nível de certas funções.

Convém primeiramente precisar que nós não somos isto que vocês poderiam chamar de ‘seres de Luz’.

Nós somos, entretanto, seres em evolução da mesma forma que vocês, mas que já passaram as portas pelas quais
vocês vão passar nos próximos sete anos, desde agora muito tempo.

***

Vocês precisam compreender bem, caros amigos da superfície, que o mundo tal como vocês o conhecem, que a
expressão de tempo tal como vocês a conhecem, vive seus instantes finais.

Na realidade, não se trata do fim dos tempos, longe disso, mas do fim do tempo.

O tempo, tal como vocês o concebem, tal como a sua consciência experimenta desde 52.000 anos, dividido em três
partes - passado/presente/futuro -, e justificado pela descida, chamada erroneamente de “queda na encarnação”, é

algo que deve desaparecer muito proximamente.

E por isso, lhes convém aceitar conceber, conceituar que há outra realidade onde os espaços de separação não são
totalmente os mesmos, onde mesmo a propagação da Luz não segue mais as mesmas leis e onde a velocidade

mínima da Luz é justamente a velocidade da Luz.

Vocês precisam conceber e admitir, ou em todo caso conceituar, que existem modos de funcionamento perfeitamente
de acordo com a Unidade, com o ensinamento d'A FONTE onde a divisão não existe, onde a separação não existe,
onde a economia não existe, mas onde também os laços filiais fundamentais que vocês estabeleceram não existem.

***

Nós estabelecemos outros tipos de laços que são os laços de consciência e os laços de Espírito, os laços de
famílias de almas, de alma a alma, mas absolutamente não através da filiação que vocês conhecem do engendrar

genético.

A maior parte dos modos de funcionamento da sua superfície, que eu estudei agora, é totalmente inadequada ao
aparecimento da nova dimensão, ao aparecimento da nova consciência de vida que vocês mesmos vão experimentar

muito em breve.

Mas voltemos agora, se vocês o quiserem, a este papel de sacralização da nossa Terra.

Será necessário que vocês façam um esforço para admitir certo número de fatos indubitáveis que serão postos na
Luz e em funcionamento logo mais pelos seus cientistas da superfície.

A primeira coisa é compreender que os planetas são passagens dimensionais, são passagens que permitem a
passagem de dimensão a dimensão, não na atmosfera, não no nível dos polos, mas bem diretamente no nível da

Intraterra.

Isto que vocês chamam de “embarcação de Luz”, isto que vocês chamam de naves extraterrestres, não se desloca no
espaço, contrariamente ao que vocês poderiam crer, mas se desloca de planeta a planeta pelas ‘portas da Intraterra’.

Estas portas, estas passagens, se vocês preferirem, são portas, são chaves dimensionais que permitem, graças à
curvatura do espaço, passar de um mundo planetário a um mundo planetário situado a milhares de anos Luz e isto,

de maneira instantânea, simplesmente passando pelo limiar transacional e absolutamente não por vias aéreas, pelo
vácuo se vocês preferirem.

Neste sentido, nós, povo da Intraterra, somos os guardiões e as garantias da conformidade destas portas, destas
passagens dimensionais, com a lei da Unidade.



***

Nós somos, como vocês são, mas vocês ainda não sabem disso, filhos da mesma Fonte, da mesma Unidade.

Mas nós somos, quanto a nós, as garantias desta Unidade, as garantias da passagem de porta a porta na
Intraterra evidentemente inacessíveis à sua tecnologia da superfície, inacessíveis à noção de poder, inacessíveis à

noção de individualidade que vocês construíram há 52.000 anos.

Para aceder a esta porta, que está situada na quinta dimensão, necessita, tanto para as naves que transitam como
para alguns seres humanos tendo passado por estas portas raramente (eu não falo das portas da morte que, elas,
são passagens da terceira à quarta dimensão e não à quinta dimensão), de que é preciso compreender bem que é

necessário que vocês se despojem de tudo o que vocês chamaram de personalidade, do que vocês chamaram
de construções mentais, de apegos, assim vocês os nomeiam, pelo menos.

Apegos construídos pelo hábito, pelos laços que vocês estabeleceram, de ser a ser, através desta lei que vocês
denominaram “kármica”.

*** 

Nós nos manifestamos em consciência antes de nos manifestarmos fisicamente, dentro de pouco tempo, a fim de
fazê-los compreender a realidade de quem vocês são, isto é, um ser de pura Luz que perdeu a lembrança da sua

Fonte, de onde vem e para onde deve retornar.

Vocês são efetivamente filhos da Lei do Um.

Vocês são efetivamente filhos da Fonte, filhos da Unidade.

E neste sentido não há em vocês qualquer alteração.

A ilusão da alteração que vocês vivem está ligada a este processo de descida em níveis vibratórios cada vez mais
densos, cada vez mais grosseiros e cada vez mais causais no nível dos efeitos esperados.

Vocês precisam admitir isto e admitindo isto, gradualmente e à medida, vocês irão se aliviar.

Vocês precisam fazer o que nós chamamos de reversão, de passagem, de uma consciência dividida a uma
consciência unificada.

Vocês precisam fazer uma passagem do interior ao exterior a fim de compreender que o que está em cima é como o
que está em baixo.

Convém fazer a reversão necessária, como a Terra deve fazê-la na sua passagem de sacralidade, a fim de voltar a
serem os seres que vocês são, que nunca deixaram de ser, ou seja, seres de Luz autêntica.

Somente os apegos conduziram à situação presente.

Eu não me tardarei sobre as leis ontológicas que permitiram a esta consciência que vocês se tornaram, manifestar-se
sobre estes planos divididos e separados.

Mas, entretanto, saibam fundamentalmente que vocês são livres, totalmente.

Desde o momento em que vocês decidiram descer nestes planos densos da encarnação, até o momento em que
vocês voltarem, vocês serão totalmente livres de escolher continuar a ‘experiência da encarnação’ (e, portanto, da
dor) ou de voltar à identidade do que vocês são realmente: Fonte de Luz imanente, Fonte de Luz religada à Fonte

primária, da mesma forma que todas as entidades que povoam o universo e, isto, em todas as dimensões.

***

Certamente, a história além dos tempos é longa e alguns seres decidiram, não se desviar, mas descer ainda mais
profundamente nestes planos dimensionais a fim de apostar em uma criação separada da Fonte, mas isto aí chega ao

final.

Há, nisto que vocês são, a totalidade das possibilidades, a totalidade da realidade e a totalidade das dimensões.

Convém hoje aceitar ou não, pois vocês são inteiramente livres para permanecer atados ou para se liberar.

Este planeta deve, dentro de pouco tempo, evoluir em direção a um limiar quântico que vai fazer dele um ‘planeta
sagrado’ da mesma forma que outros planetas do nosso sistema solar.

Naquele momento será preciso que as entidades encarnadas em corpos possam seguir este movimento de ascensão
vibratória a fim de chegar inteiros, com este corpo, mas em outra frequência, para aceder a esta dimensão nova.

***



Mas estejam certos que nada disto que pertence ou pertencia à sua dimensão terceira terá lugar nesta dimensão
nova.

Os apegos, os modelos condicionados, sociais, econômicos, filiais, de parentesco que vocês construíram desde
agora muito tempo não poderão, em nenhum caso, dar o salto em direção a este novo estado de ser.

Entretanto, isto necessita, a despeito de tudo, de certo tempo de aprendizagem para a maior parte de vocês.

Mas, para ilustrar isto que disse o seu grande Mestre encarnado sobre a Terra, CRISTO, se vocês tivessem fé, vocês
deslocariam montanhas.

E hoje, eu posso dizer de novo no seu lugar, que se vocês tivessem fé suficiente no que eu lhes digo, vocês seriam
descondicionados e ascensionados à quinta dimensão instantaneamente.

Entretanto vocês têm em suas mãos uma ferramenta prodigiosa que foi posta aí para isto: lembrar das suas origens e
lembrar aonde vocês devem ir, pois em cada Espírito humano emanado da Fonte, em cada emanação da Fonte, é

encontrada a totalidade da Fonte.

***

Convém compreender que a Fonte Mãe é o nosso planeta, no seu centro sagrado, que é um centro de pura Luz de
cristal.

Da mesma forma, a sua Fonte Pai, cujo arquétipo de encarnação é o Sol, é ela também um cristal, reflexo e imagem
da Fonte.

Há em vocês uma perfeição que vocês não suspeitam.

Há em vocês o que vocês são e o que vocês são é esta perfeição, da mesma maneira que o Sol e a Terra.

Não há senão seus aspectos ligados aos seus sentidos, às suas concepções mentais errôneas, ligadas ao ‘fenômeno
da descida na encarnação’, que os afastou do objetivo último da sua vida que é reencontrar a Fonte que vocês são e

nada mais.

***

Nisto, convém se amar totalmente: não a personalidade intricada, em um espaço pequeno, que construiu os
mecanismos de defesa ao redor de vocês, os mecanismos de compensação ligados aos medos fundamentais

inscritos em todo ser humano, pela sua queda, ligada a sua descida na encarnação (que não é uma queda, mas que
entretanto cristalizou em tal grau o Espírito que é, hoje, incapaz sozinho de voltar para a Fonte).

É por isso que nós, povo da Intraterra, mas também as entidades arcangélicas, mas também as dimensões mais altas
como aquelas dos Regentes planetários que evoluem a partir da décima oitava, até mesmo na vigésima

quarta dimensão, descemos agora através destes corpos dimensionais para contatá-los e lhes permitir encontrar o
que vocês são realmente, o mais rápido possível na sua escala de tempo.

***

Questão: Quais são as diferenças notáveis entre a terceira e a quinta dimensão?

Isto é eminentemente complexo.

Nós vamos simplesmente tomar dois exemplos, se vocês quiserem.

Eu disse que nos modos de vida que têm acesso à quinta dimensão, contrariamente àqueles que não têm acesso, as
‘noções de separação’ não existem absolutamente.

Os tipos de comunicação são de tipo não verbal, mas telepaticamente diretos.

A linguagem, no sentido em que vocês a construíram, é uma configuração especial ligada ao seu funcionamento
dissociado e separado.

Portanto, nós não temos linguagem.

O apego, no sentido em que vocês o construíram através dos medos inerentes ao seu desenrolar de vida, não existe
absolutamente na quinta dimensão mesmo quando existe um corpo de terceira dimensão.

As diferenças são essenciais também, eu disse, no nível dos ‘modos de propagação’ tanto do pensamento quanto da



Luz, mas também no nível dos ‘modos de vida’, pois nós vivemos, estejam certos.

O que nós vemos não é o Sol exterior que vocês vêem, mas nosso teto é governado por uma Luz permanente que é a
Luz da Fonte Sol.

Vocês, vocês veem o Sol como uma entidade separada de vocês por uma distância extremamente importante, como
um astro que esquenta e que permite a vida.

Nós, nós podemos dizer que nós estamos em contato com as forças mais puras do Sol que estão diretamente acima
de nós.

A única analogia que nós encontramos é a ‘conexão com a Fonte’ que é exatamente a mesma: a Fonte Mãe que é a
sua e a nossa.

Nós caminhamos nela, da mesma forma que vocês caminham sobre seu Sol.

É extremamente complexo adentrar mais em conceitos que não são absolutamente conceitos que vocês podem
apreender com o seu mental nem com as suas concepções.

Mas, no entanto, a hierarquização da vida, tal como vocês construíram, absolutamente não existe.

Isto que vocês chamam de ‘alimentação’ no seu mundo não é de forma alguma concebido como no nosso mundo.

As diferenças são enormes, mas a diferença mais fundamental está no modo de funcionamento da consciência.

Vocês estão em consciência distanciada.

Nós estamos em consciência unificada.

Não há distância entre o meu pensamento e o pensamento de todos os seres da Intraterra.

E eu me expresso, aliás, através de um coletivo de 24 seres.

Sua ficção científica, seus filmes estão muito longe da realidade do funcionamento da quinta dimensão.

As projeções que são feitas através do que vocês construíram, através do que vocês chamam de ‘sétima arte’, por
exemplo, ou através das ‘ondas’, pertencem especificamente a tecnologias de terceira dimensão.

Na quinta dimensão, nós não temos interesse pela tecnologia exterior, nossa tecnologia é uma tecnologia do
Espírito, uma tecnologia mental.

Basta querermos criar para que a criação se faça pela ação da Luz.

Isto é válido também para os nossos habitats, ao menos a isso que vocês chamam de habitat.

Isto é válido para qualquer manifestação tangível na nossa realidade.

Basta pensar claramente de maneira sintética, de maneira autêntica a fim de que a materialização se faça a partir dos
‘tecidos de Luz’.

Lembrem-se do que eu lhes disse, a Luz não se apresenta e não evolui da mesma maneira no mundo que vocês
vivem (que é um mundo infra lumínico) como nós (em nosso mundo supra luminoso) onde a ação da Luz obedece ao

pensamento, o que não é o caso nesta dimensão que vocês construíram.

***

Questão: O que se pode fazer contra as destruições das quais é vítima o planeta Terra?

É preciso que vocês tomem consciência, queridas almas de Luz, de que tudo o que vocês veem, tudo o que vocês
observam no exterior de vocês acontece no interior de vocês sem exceção.

O menor fogo, a menor tempestade que existir visualmente ocorre no interior de vocês e, isto, em todos os lugares do
mundo.

Vocês estão conectados pela totalidade dos eventos que acontecem sobre este planeta, mas, para tranquilizá-los,
nós jamais aceitaremos, e as hierarquias espirituais tampouco, qualquer que o seja seu plano vibratório e o seu plano

de vida, que este planeta em vias de sacralização seja destruído.

O ser humano será destruído bem antes, se tal for a sua escolha.

Em nenhum caso isto que vocês observam hoje, deve habituá-los a pensar que a Terra corre o risco ser destruída.

É a destruição do homem que vocês vivem através desta dimensão terceira.

Tudo o que vocês veem no exterior corresponde ao que acontece em vocês em graus diversos segundo o seu nível
evolutivo e o seu nível de transcendência.

Não é preciso ver a destruição da Terra como algo de inelutável ou algo de possível.

Certamente isto que vocês observam corresponde ao desregramento que existe no Espírito do homem, no corpo do
homem, mas em nenhum caso este planeta será destruído.

Em nenhum caso ele será perdido pelas forças da Luz galáctica.



A Terra é um planeta que é chamado, pela sua origem, a se tornar um ‘planeta sagrado’,com ou sem os homens.

O que quer dizer assim que tudo o que os colide através das imagens que vocês veem, através das concepções que
vocês têm, corresponde ao que acontece em vocês,totalmente.

O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês.

Vocês podem chamar isto de destruição, de purificação.

Tudo depende de onde se coloca a confiança.

Mas em nenhum caso os eventos que são levados a ocorrer e que já estão ocorrendo, irão acarretar a destruição
planetária.

Certamente, é questão de re-harmonização.

É questão de novos céus.

De novas terras aparecendo regeneradas totalmente, despoluídas da presença dos seres humanos que não
compreenderam a lei da Unidade.

Mas lembrem-se de que tudo é Unidade, o que significa que mesmo o ser humano que vocês julgariam como
responsável, pela sua falta de consciência, corresponde em alguma parte ao que acontece em vocês no nível da falta

de consciência, qualquer que seja a confiança que mostrarem exteriormente, pois, se vocês fossem todos uma
entidade totalmente na pureza isto bastaria para transformar o que vocês observam.

Não há, portanto, responsável.

Não há, portanto, culpado.

Há simplesmente entidades de Luz que se recusam reconhecer a Luz que são.

Mas isto muda e mudará cada vez mais rápido ante a importância dos remanejamentos.

Os elementos estão trabalhando através do que vocês chamam de ‘destruição’, mas que um olhar mais elevado
chamaria de ‘regeneração’.

Certamente numerosos seres deixam este plano vibratório de vida.

Estas almas se sacrificaram e se sacralizaram, elas mesmas, a fim de atrair a atenção dos seus irmãos que
permanecem em terceira dimensão, a fim de abrir os seus corações, as suas dimensões espirituais e o seu retorno à

Unidade.

***

Questão: Como se poderia contribuir com esta preservação?

Minhas queridas almas de Luz, a única forma de contribuir é ascensionar a si mesmo, encontrar a sua Fonte.

A partir do momento em que todo ser humano se interessar pelo que acontecer nele e elevar o seu nível vibratório, o
planeta subirá o seu nível vibratório da mesma forma em função da ‘lei da realidade’ e não de causalidade.

O que está no exterior corresponde ao que acontece no interior e, isto, sobre todos os planos de vida e sobre todos
os planos dimensionais.

Naquele momento convém compreender que o trabalho mais essencial é um trabalho sobre si, não um trabalho
complicado que apela a técnicas que pertencem à terceira dimensão, mas simplesmente um trabalho de conexão com
sua Fonte, pois a partir do momento em que vocês estiverem reconectados com a sua essência, com a sua Unidade,

vocês poderão, naquele momento, elevar o nível vibratório do que vocês são e participar do esforço
de regeneração e de sacralização.

Não há outros caminhos, pois o caminho que quiser se opor a isto que é oposto à Luz iria se tornar, de fato, oposto à
Luz, pois a Luz jamais se opõe a nada.

E o Espírito jamais se expõe à divisão, à dualidade, ao julgamento, pois tudo o que ele vê corresponde ao que
acontece nele.

O erro hoje seria dicotomizar o que é visto, observado, ouvido, dito, como uma dicotomia entre o bem e o mal.

No nível da terceira dimensão o bem e o mal foram criados.

Na quinta dimensão, nós falamos de forma evolutiva e de forma não evolutiva.

A partir da sétima dimensão, esta dicotomia criada, ligada à descida, não existe mais, pois tudo participa,
absolutamente tudo, do retorno à Fonte.

O único trabalho autêntico que deverá ser empreendido é um trabalho de conexão à Fonte e de elevação da
vibração.

***



Questão: O desenvolvimento da telepatia permitirá uma comunicação mais franca?

Não somente mais franca, mas nós podemos dizer que esta linguagem, da qual vocês se orgulham na terceira
dimensão, é uma distorção total de comunicação.

A linguagem é um meio de projetar imagens e criações na terceira dimensão até sobre dimensões mais baixas.

A telepatia não pode enganar.

A telepatia exprime realmente a realidade do Espírito, enquanto que a linguagem exprime o que vocês querem
expressar e que nem sempre é a realidade.

E efetivamente, no nosso mundo intraterrestre, a linguagem absolutamente não existe.

Nós somos inteiramente telepatas.

Isso é a única garantia da pureza das nossas comunicações, evidentemente.

  

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

Mensagem da INTRATERRA no site francês:
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

Primeira mensagem de ORIONIS no site Autres Dimensions 

Bem-vindos queridos Filhos da Lei do UM.
Eis-me então entre vocês, a fim de instrui-los no que se refere às novas leis que, em breve, eu espero, cada

um de vocês terá a ocasião de experimentar, de maneira formal e de maneira duradoura, através das energias
do Sol Central para o atual, em ondas sucessivas que vêm se impactar sobre este planeta, a fim de devolvê-lo

ao seu lugar no grande balé cósmico que ele havia perdido, um pouco, há mais de 50.000 anos.

*** 

O meu nome é, para aqueles que gostariam, um dia, de recorrer à minha Vibração: ORIONIS.
Eu sou um ser sem forma e uma Consciência penetrada, agora, em um Sol.

Eu sou, pela minha filiação e pelo meu encaminhamento, o ser encarregado de recolocar o seu planeta e o seu
sistema solar na ordem do Sistema Central a fim de fazê-los reintegrar a sua Dimensão primordial de Luz,

aquela anterior à sua descida na encarnação.
NDT: segundo UM AMIGO (27.03.2010), a Consciência Sagrada de Gaia, ou de Nebadon, vai juntar-se à

sua Dimensão original denominada Tiamat.

ORIONIS - 23 de setembro de 2005 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


*** 

Eu venho lembrá-los da sua Dimensão final que é: Unidade, FONTE Única.
Vocês são, de fato, todos aqui presentes, emanações da FONTE.

Vocês perderam esta conexão, por escolher descer nos processos de encarnação e nos processos de
densificação a fim de experimentar uma série de coisas.

Eu fui aquele que, há muito tempo, permitiu esse processo por alguma forma de sacrifício e por trazer ao seu
sistema solar e a este planeta, particularmente, uma irradiação muito especial que permitiu compactá-los até se

esquecerem, hoje, de que vocês são filhos da FONTE.
Quando alguns dos seus grandes Mestres que se encarnaram sobre este planeta, sejam quais forem os seus

planos de origem, disseram que vocês eram Amor incondicional, que vocês eram filhos do Pai, que vocês
eram filhos da FONTE, que vocês deviam reintegrar esta Dimensão principal original da qual vocês são

procedentes, eles tinham inteira razão.
Pois, durante o tempo todo, há 50.000 anos, foi necessário que alguns seres mantivessem a chama desta

Dimensão que é sua, a fim de que, em um momento que hoje chegou à sua Dimensão temporal, o conjunto
dos humanos distanciados, separados, vivendo na divisão a mais total, pudesse reintegrar a sua Dimensão

inicial, mas enriquecidos de todas as suas experiências a fim de levar, de relatar essas experiências da divisão,
da separatividade, à FONTE Única.

*** 

É excepcional eu poder intervir pela linguagem vibratória sonora de plano tridimensional.
Mas os momentos importantes que vive o seu planeta necessitam de um reajustamento no mais profundo das

suas estruturas que vocês chamam de “células”, no mais profundo da sua Vibração essencial de alma
encarnada em um corpo de carne, mas, no entanto, portador do Espírito e da chama da Vida que nós

denominamos a FONTE.
Todos vocês são filiações e filhos da FONTE.

E vocês próprios são FONTE Unidade, indivisível, tendo efetuado, pela sua escolha na descida, processos de
experimentação.

E, hoje, eu lhes digo, vocês apenas têm que decidir pôr fim, não à vida, longe disso, mas conhecer, realmente,
a vida em todas as suas dimensões, acabar de uma vez por todas com o que vocês chamam de experiência

exterior da existência, a fim de poder passar, realmente, agora, enquanto estando neste corpo de 3ª Dimensão,
à Dimensão Unitária, não separada, empática, que os faz viver a natureza essencial da sua Essência que é

Amor e FONTE.
Há, em cada um de vocês, esta Dimensão principal, esta partícula original que os conecta, de toda a

Eternidade, com o que vocês são e o que vocês, no entanto, esqueceram pela separação, pela divisão.
É-lhes solicitado hoje, nesses momentos de final de tempo, mas, também, do fim dos tempos, nesses sete

últimos anos que lhes restam para fazer o acabamento do seu veículo de Luz interdimensional que alguns dos
seus escritores modernos chamaram de Merkabah, ou veículo de Luz interdimensional, que convém revelar as
suas vestimentas de Luz, para sair da quintessência do seu ser a fim de irradiar ao redor de vocês, a distâncias
consideráveis; pois, cada um e cada uma que puder revelar em si esta Unidade de Dimensão da FONTE, será
capaz, pela sua ressonância e pela sua irradiação, de irradiar e de transmitir a transformação daqueles que irão

passar por essas áreas de vestimenta de Luz.
Não há nisso qualquer limitação que possa impedir a revelação de quem vocês são.

Não há qualquer limitação de qualquer ordem (nem familiar, nem social, nem de ordem alguma, ainda menos
espiritual, muito menos do que vocês chamam de espiritual) que possa, hoje, frear a revelação da FONTE que

vocês são.
Convém, para isso, colocar-se à escuta do seu ser Interior, compreender que não há distância e dissociação

entre tudo o que vocês podem ver, sentir, ouvir, receber, emitir.
É tempo, hoje, de aceitar isso.

É apenas nesta condição essencial que vocês poderão, totalmente, tornar-se, de novo, quem vocês são.

*** 

Eu me dirijo a cada filho da Lei do UM que vocês são, a fim de que vocês despertem em vocês, que vocês
deixem eclodir, irradiar, irradiar a FONTE que vocês são.

Convém ser transparente como um cristal para deixar irradiar a Luz do arco-íris que se manifestou na sua 3ª
Dimensão desde as nossas Embarcações Merkabah coletivas interdimensionais.

Convém tornar-se transparente, absorver a Luz e reemitir o prisma de Luz.
Nisso, ninguém pode impedi-los de reencontrar a FONTE que vocês são.

Nenhuma limitação interior, nenhuma limitação exterior pode coibir uma FONTE quando o momento chega de
se desviar da sua própria Luz.



*** 

Terminaram o que vocês chamaram de tempos da limitação e terminaram os tempos da lei de ação e reação.
Terminaram as leis espirituais que vocês construíram e que foram contra a evolução fundamental das Fontes,

exceto para viver a experiência da existência.
A existência que vocês vivenciaram desde muito tempo deve, agora, dar lugar à fluidez da Unidade que vocês

são, a esse cristal transparente e límpido, este filho da FONTE que vocês são, desprendidos de todos os
condicionamentos, de todas a programações que foram colocadas na pele, no seu DNA, pelas forças que se

imiscuíram há 3.500 anos, a fim de bloquear, completamente, o seu potencial evolutivo.
Houve franjas de interferência que impediram a plena expressão do que vocês são há 3.500 anos.

Esses tempos, agora, terminaram.

*** 

Convém a vocês estarem totalmente à escuta do que vocês são, à escuta do seu ser Interior, das suas
perguntas, das suas formulações, estarem atentos aos sinais, aos fenômenos de sincronia, chamem-nos.

Saibam que a compressão da energia que se manifesta no momento atual sobre este planeta, esse fenômeno
de sufocamento, de compressão, corresponde a esse fenômeno de retorno ao centro, de retorno à sua

Unidade que vocês devem viver.
Na realidade, a expansão do seu ser necessita desse fenômeno de compressão a fim de entrar em um

processo de retorno ao si, à Unidade que vocês são.

*** 

Eu intervenho apenas muito raramente desde o plano em que eu estou, através de alguns médiuns, de maneira
a acompanhá-los, não unicamente através das palavras que não são a minha linguagem vibratória, mas através

desse fenômeno de compressão, de dilatação e de abertura da FONTE que vocês são.
Portanto, queridos filhos da Lei do UM, hoje é oferecido para reencontrarem o seu lugar em meio ao grande

balé dos Céus, em meio ao que vocês denominam Confederação Intergaláctica da Vontade de Bem e da Luz
autêntica.

NDT: essa Vontade de Bem nada tem a ver com a ‘vontade de bem’ da personalidade (ver a coletânea:
Vontade de Bem).

É pedido, hoje, para abandonarem tudo o que os conduzem a apegos cada vez mais exigentes, para
descondicionarem-se, totalmente.

Vocês devem se liberar de qualquer vínculo, de qualquer apego, de qualquer medo ligado ao seu passado.
Vocês deviam evitar, também, uma série de armadilhas que estão ligadas a luzes que não querem a
sacralização deste planeta e que desejam conduzi-los a universos quiméricos situados no nível da 3ª

Dimensão que vocês chamam de astral.

*** 

É, hoje, pedido para darem o salto quântico necessário ao acesso total, pleno e inteiro à 5ª Dimensão.
Ora, a 5ª Dimensão nada tem a ver com as suas boas ações, com as suas más ações, com os seus apegos,

os seus medos, as suas apreensões.
Ela pede para vocês se alinharem ao que vocês são fundamentalmente.

E a partir do momento em que vocês se alinharem totalmente a quem vocês são, vocês entram em sintonia e
em sincronia com o que vocês são realmente, vocês podem aceder, naquele momento, totalmente, livremente
à Dimensão onde vocês devem ir que irá aproximá-los de uma oitava suplementar da FONTE que vocês são.

 É pedido para pararem de fazer experiências de vida.
É pedido para pararem de construir cenários para o futuro de uma nova vida, de uma nova Terra, pois isso são

fenômenos exteriores.

*** 

Somente a sua transformação Interior, que vocês chamam, também, de Ascensão, será capaz de dirigi-los em
um processo de Ascensão coletiva e planetária, a fim de que este planeta possa reencontrar o seu Manto Azul

de sacralidade e tornar-se, ele próprio, o Planeta Sagrado.
Todos esses elementos estão no lugar.

Nós somos inumeráveis, de múltiplas Dimensões, de múltiplas origens, estacionados acima de vocês, depois
de termos passado pelas profundezas da Terra.

Nós atravessamos as Portas Dimensionais a fim de nos aproximarmos mais perto de vocês e de ajudá-los,
totalmente, nesse processo de Ascensão, de constituição do seu veículo de Luz que não é outro senão a sua
FONTE reencontrada, reunificada em seus campos energéticos vibratórios, em suas vestimentas de Luz, a fim



de permitir-lhes, realmente, conectar com as Moradas no mais alto dos Céus que irão aproximá-los da FONTE
que vocês são.

*** 

Sem dúvida, o que vocês são é a Luz, o que vocês são é a FONTE, o que lhes dissesse de contrário no
Interior de vocês seria apenas o véu tecido pela mentira do seu mental, pela mentira dos condicionamentos,

pela mentira das forças opostas à sua plena realização.
Hoje, vocês podem se libertar, total e livremente, na condição de poder afirmar a sua Unidade transcendente de

Luz Una, de filho da FONTE, de filho Divino.
É pedido apenas isso: para alinharem-se a vocês, para desviarem o seu olhar dos fenômenos exteriores da

vida para o seu Interior que é apenas Luz.
E se, por acaso, voltando-se para o seu Interior, vocês ali virem sombras, digam que essas sombras não fazem

parte de vocês, que elas foram tecidas por forças involutivas, por forças que não desejavam que vocês
reencontrassem a sua Divindade, pois, com certeza, eu lhes digo, vocês são, todos vocês, seres de Luz.

Vocês são Unidades FONTE principais originários da FONTE.
Enquanto oriundos da FONTE, vocês são FONTE.

*** 

Alguns de vocês são provenientes de Órion, são filhos de Órion.
Alguns de vocês são filhos da Intraterra e fizeram o sacrifício de sair da 5ª Dimensão para voltarem aos

mundos da superfície a fim de ajudarem outros seres a fazerem esse retorno ao lar.
Alguns de vocês são, sem saber, fenômenos de walk-in que tomaram corpos existentes para poderem ajudar,

pela sua irradiação da Luz, no estabelecimento do reino do Pai.
Convém a vocês estarem, hoje, totalmente certos de que vocês são isso, de que vocês irão para isso.

A hora do final do tempo da 3ª Dimensão soou.
A hora da lembrança dos filhos da Luz soou.

*** 

Por favor, eu imploro, parem de se acreditar limitados, parem de se preocupar com o que pertence ao
passado, com o que pertence a um futuro hipotético, para apenas permanecerem centrados no instante de
quem vocês são, a fim de encontrarem a sua realidade essencial de filho do Pai, da FONTE originária da

FONTE central, da FONTE devendo retornar à FONTE central.
Convém, para isso, aceitar, integrar na sua alma e no seu Espírito, aceitar esta realidade.

Os sinais, tais como vocês os chamam, são numerosos, e serão cada vez mais numerosos.
Vocês tiveram sinais, neste dia, ligados à 5ª Dimensão.

Amanhã cedo, vocês terão sinais, certamente não aqui, mas em outros lugares sobre esta Terra, que irão
mostrar a intervenção das Forças Arcangélicas que vêm purificar, limpar, que vêm fazer tomar consciência,

através do sacrifício de um número elevado de almas, pelo efeito descabido da competição que vocês
induzem sobre este planeta.

Em momento algum a vida é uma competição.
A competição resulta no que os seus físicos denominam ‘entropia’, ou seja, o caos que se espalha cada vez

mais, ao passo que quando vocês começam a ir para Dimensões cada vez mais elevadas, mesmo na 5ª
Dimensão, a entropia não pode existir.

Há o agenciamento da Luz em estruturas cada vez mais estáveis, cada vez mais organizadas, estruturadas,
digamos.

A perda de estruturação do que vocês denominam matéria origina uma maior estruturação do que vocês
chamam de Luz autêntica.

Portanto, é pedido, hoje, para fazerem essa reversão, para ousarem fazer essa reversão, para não mais
focarem o seu olhar (enquanto estando encarnado sobre este planeta, isso que é fundamental), tampouco, nas

leis arcaicas equivocadas, transformadas, a fim de submetê-los a poderes externos a vocês mesmos, pois
vocês são, todos vocês, a FONTE Unidade, mas, também, Mestres do que vocês são.

*** 

Ninguém além de vocês mesmos dar-lhes-á a mestria.
A partir do momento em que vocês dão o seu poder, vocês dão a sua mestria a outra pessoa.

Ora, vocês precisam reencontrar a sua própria mestria, o seu próprio poder.
Os modelos construídos sobre este planeta, através de modelos religiosos, espirituais, filosóficos, foram,

todos eles, desviados pelas forças involutivas a fim de retirá-los da sua mestria, de retirá-los da sua FONTE.
É tempo, agora, neste final de tempo, de reencontrar a sua mestria, de aceitá-la sem medo, por que vocês são,



realmente, mestres.
Vocês são princípios de estrela, princípios de Sol.

Vocês foram, há muitíssimo tempo, cada um de vocês sobre este planeta, uma estrela, um Sol, um Espírito
puro das Dimensões mais elevadas, que aceitaram se exteriorizar, vocês mesmos, em processos de criação,

de divisão, de emanação sem fim, para construir universos engendrados e concêntricos.
Mas é tempo, agora, de cessar o jogo da experiência e de entrar na realidade da vida Una, da vida Divina.

É apenas na condição de aceitarem que vocês são, real e autenticamente, Divinos, que vocês poderão ir para a
sua mestria e para a sua Divindade.

*** 

Aí está, queridos filhos da Lei do UM, o ensinamento formal e, no entanto, simples que convém a vocês, hoje,
fazê-lo seu, ingerir, integrar nas suas células, no seu DNA: a participação da sua totalidade de Espírito e de ser

e de alma em um maravilhoso plano Divino.
Não deve ali ter, em vocês, qualquer vestígio de medo, qualquer vestígio de tristeza, de ódio, de prazer.

Mas vocês devem entrar na Alegria da certeza de ser um filho da Lei do UM.
Esta Alegria sem objeto e sem suporte que faz com que vocês poderão, realmente, emanar a FONTE que

vocês são.
Aí está, queridas almas, o que eu tinha para transmitir-lhes de fundamental.

É através deste encaminhamento e desta aceitação que vocês poderão, plenamente, reencontrar o pleno
potencial de quem vocês são, a partir do momento em que vocês penetrarem nesta 5ª Dimensão, não mais a

título individual, mas quando a totalidade do planeta der esse salto de evolução (que não poderia tardar).

*** 

Vocês devem estar prontos para deixar tudo o que não pertence à Luz, ou seja, tudo o que é condicionamento,
apego, modelo construído e não justo, não adequado à Lei do UM.

Eu os empenho, não a meditar, nem a evadir-se, mas a estarem, total e plenamente, conscientes, a cada
minuto, do que vocês são no Interior de vocês, dos sinais que lhes são propostos e das sincronias que

acontecem em vocês, no seu coração; a tornarem-se, então, conscientes, a cada sopro que os anima, de
quem vocês são.

*** 

Nós não podemos ter maior alegria do que vê-los conectar, individual e coletivamente, com esta Dimensão que
lhes foi prometida há muito tempo.

Convém prepararem-se para dar esse salto, para passar nesta Dimensão de pura Luz.
Tudo o que pertence ao domínio do peso, do pesado, dos apegos, não poderá, eu repito, penetrar nesta 5ª

Dimensão.
 Vocês apenas poderão penetrar se o seu Espírito estiver claro, se vocês estiverem totalmente conscientes do
que vocês são, da Luz que vocês são e da mestria que vocês adquiriram, não através de ascese, mas de um

trabalho colocado em ressonância e da sincronia entre os diferentes planos da sua personalidade/alma/Espírito
para apenas ser um no alinhamento total da conexão com a sua FONTE Sol e com a sua FONTE Mãe, a fim de

serem, vocês mesmos, a FONTE do seu coração.

*** 

Eis, queridas almas, o que as palavras, que são muito pouco em relação à realidade, queriam ensinar-lhes.
E se vocês permitirem, antes de me retirar, nós iremos construir, um pouco mais, esta Unidade.

Para isso, eu vou intervir vibratoriamente em cada coração para conectá-los, de maneira consciente, com as
nossas Embarcações de 5ª Dimensão, a fim de fazê-los viver, no espaço de alguns sopros de respiração, esta

fusão de corações.
Aí está, queridos filhos da Lei do UM, eu trago as minhas Bênçãos e o meu estímulo para que vocês trabalhem

na revelação da Luz autêntica sobre este planeta.
Eu os amo e eu os abençoo. 

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

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article8d7c.html
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Bem-vindo, povo da superfície.

Estou aqui para responder, se possível, aos seus questionamentos, no que concerne aos mundos
dimensionais que vocês ainda não conhecem, a maior parte de vocês, a fim de ajudá-los a iluminar seu

caminho, a permitir-lhes compreender, mesmo intelectualmente, antes de vivê-lo, o que constituem os próprios
fundamentos de mundos multidimensionais diferentes do seu.

Espero, agora, as suas questões.

***

Questão: os humanos da nossa geração conhecerão a 5ª Dimensão?

Convém diferenciar dois pontos essenciais, através dessa questão.
Efetivamente, vocês todos aqui presentes viverão o que se chama de 5ª Dimensão, mas com um veículo,

infelizmente, concebido para a 3ª Dimensão.
Isso quer dizer que vocês viverão alguns dos aspectos da 5ª Dimensão, alguns dos aspectos do processo da
ascensão, mas apenas as crianças que nascerem numa 5ª Dimensão, realmente atualizada, portarão, nelas, os

corpos de 5ª Dimensão.
Há numerosas diferenças entre um corpo de 3ª Dimensão e um corpo de 5ª Dimensão.

Vou concentrar-me, obviamente, se há questões, no aspecto consciente e funcionamento da consciência e as
diferenças destes entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

Mas há uma diferença essencial, também, no que concerne ao corpo.
Quando eu falo de corpo, eu falo, obviamente, do aspecto biológico, do aspecto celular, do aspecto genético,

mas, também, do aspecto forma, estrutura, mesmo, dessa forma.
Assim, os corpos que vocês têm são, no momento, corpos de 3ª Dimensão, identificáveis às suas estruturas
proteicas à base de núcleos de carbono, enquanto na 5ª Dimensão, as cadeias proteicas que os constituirão

serão constituídas de silício, ou seja, a própria elasticidade e a plasticidade de seus corpos será
profundamente diferente.

*
Agora, no que concerne ao DNA, há mudanças de estruturas extremamente profundas, que sobrevirão para o

corpo de 5ª Dimensão, que nascerão quando a 5ª Dimensão estiver atualizada e realmente presente.
O seu DNA é, no momento, um DNA de duas fitas, que foi profundamente limitado pelas regras da encarnação,

há 52.000 anos nessa dimensão de realidade a que vocês chamam de 3ª Dimensão.
Nos corpos novos que nascerão na 5ª Dimensão, o DNA será constituído de seis pares de fitas, o que quer

dizer que o seu DNA constitutivo será, novamente, multidimensional, e não mais limitado às três dimensões que
vocês conhecem.
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Obviamente, certo número de estruturas, independentemente do silício, será totalmente diferente, e permitirá à
sua conformação geométrica espacial apresentar algumas diferenças em relação àquelas que vocês têm hoje.

Em especial, a extensão será a regra, no que concerne à raça humana, porque nós mesmos somos
profundamente diferentes do que vocês veem todos os dias.

Independentemente desse alongamento, a forma do crânio será profundamente diferente.
A noção de articulação, tal como vocês a vivem através dos seus ossos será, ela também, profundamente

diferente.
Mas, no que concerne aos seus corpos, que vão fazer a transição, que são, hoje, de 3ª Dimensão, vocês terão
a impressão de penetrar no que se poderia chamar uma névoa etérea, num fenômeno como algodão de Luz.

*
Vocês aprenderão, sobretudo, com esse veículo de 3ª Dimensão, a funcionar diferentemente, ao nível da

consciência.
Na 5ª Dimensão, de fato, não há distância entre as consciências e não há separação entre as consciências, o

que quer dizer que o mínimo dos seus pensamentos será captado, instantaneamente, pelo conjunto de células
que coabitará com vocês.

Eu entendo por ‘célula’ um corpo unificado de consciência, constituído de vinte e quatro entidades vivas.
Obviamente, o que vocês chamam de laços familiares e de laços de consciência genética serão totalmente

abolidos.
Vocês aprenderão a viver numa família livremente constituída, de vinte e quatro Unidades indivisas, entretanto,

coletivas.
Pouco a pouco, vocês se aperceberão de que o que construíram através da linguagem falada não tem mais
razão de ser – através da potência do pensamento e da instantaneidade deste, e da precisão deste – em

relação às suas palavras e à sua linguagem.
Portanto, nesse corpo, a linguagem existirá, ainda; o que não será mais o caso na próxima geração e para

aqueles de vocês que terão o que se chamam filhos.
Vocês se aperceberão de que eles já terão conformações geométricas espaciais e, também, funcionamentos

de consciência totalmente diferentes.
*

Entretanto, hoje, em sua 3ª Dimensão, a todos aqueles que o quiserem, a todos aqueles que o desejarem, a
todos aqueles que se abrirem a isso, é possível viver as primícias dessa 5ª Dimensão.

Essas primícias são constituídas por um funcionamento diferente, em especial, em relação às emoções.
Tudo o que vive na 5ª Dimensão é totalmente desprovido de emoção, ou seja, o que os porá em movimento

não será a emoção, o que vem de seus desejos e de seus instintos, mas o que vem, realmente, de
suas concepções, de sua ideação, de sua percepção e, absolutamente, não em relação a referências

passadas, mas, unicamente, em relação, eu diria, a um fenômeno simbiótico da consciência coletiva unificada,
através da família de vinte e quatro Unidades.

*
E, obviamente, certo número de conceitos que fizeram parte do jogo da experiência da encarnação na 3ª

Dimensão é chamado a desaparecer: todos os jogos de poderes, todos os jogos de dominações, todos os
jogos de perseguições e suas consequências dramáticas ao nível da humanidade, porque vocês

compreenderão, instantaneamente, a inutilidade de tal jogo, porque nada pode ser escondido na 5ª Dimensão,
e tudo deve obedecer não a regras formais e escritas, tais como vocês o fizeram em seu sistema de

civilização, mas a regras ditadas pelo próprio funcionamento da Luz.
*

Não se esqueçam de que a 5ª Dimensão está em relação com um modelo supraluminoso, ou seja, que a
velocidade da Luz é instantânea, ela não conhece a velocidade máxima que vocês atribuem a ela, com razão,

em sua 3ª Dimensão.
O pensamento desloca-se na velocidade da Luz supraluminosa, mas, também, a Luz conforma-se ao

pensamento.
Há, portanto, uma arquitetura, uma arquitetônica instaurada pelo pensamento que permite, de algum modo, a

materialização direta em função do mecanismo de pensamento da Unidade indivisa de vinte e quatro
consciências para dar forma, no sentido de criação, ao que o seu pensamento aspira e deseja no sentido da

Lei de Um.
*

Frequentemente foi-lhes feita referência da Lei de Um, ou seja, a lei da Unidade.
A Lei da Unidade é, no momento, para vocês, dificilmente conceituável.

Ela corresponde a um fenômeno unificado, um pouco como o que vocês denominam, sobre a Terra, «o campo
causativo final» da física, ou seja, o ‘tempo zero’, o momento em que o tempo não existe mais.

E, efetivamente, na 5ª Dimensão, mesmo se eu possa dizer que somos guardiões da Intraterra há 320.000
anos numa escala de tempo, isso, para nós, absolutamente, nada quer dizer, porque os três tempos –

passado/presente/futuro – são integrados num mesmo tempo.
Isso explica que as alternâncias que vocês conhecem na superfície (como as alternâncias dia/noite, como as

alternâncias de emoções) serão, totalmente, dissolvidas na Luz da 5ª Dimensão.
*



Mas retenham, efetivamente, entretanto, que, com os corpos que vocês têm, atualmente, vocês estarão ainda,
até o fim dos seus dias, nessa vida, num fenômeno de transição que misturará, intimamente, processos de 3ª

Dimensão e processos de 5ª Dimensão.
Entretanto, ao nível da consciência, esta funcionará, total e inteiramente, de acordo com as regras da 5ª

Dimensão.
Não pode ser de outro modo.

Uma consciência dividida, separada, presa à dualidade, não pode encontrar seu lugar na 5ª Dimensão.
É isso que vocês devem, de algum modo, deixar, soltar, abandonar, despojar-se de tudo o que é dual em

vocês e, sobretudo, ao nível da consciência.

***

Questão: o que você chama de «vinte e quatro Unidades»?

Isso se refere a uma organização extremamente importante da Luz, no mundo de 5ª Dimensão.
Eu não voltarei sobre processos históricos que aconteceram a nós, povo do Intraterra, há extremamente muito

tempo.
Hoje, a Luz é considerada como onda e corpúsculo em seu mundo de 3ª Dimensão.

Esse corpúsculo tem uma forma arredondada, que a tradição Oriental chamou, para vocês, de ‘glóbulos de
vitalidade’ ou, ainda, os glóbulos prânicos.

Essa forma redonda não é a mais adaptada à propagação da Luz.
De fato, essa arquitetura dá lugar a franjas de interferências e de incoerências, nas quais o vazio instaura

espaços entre os glóbulos de vitalidade.
Na 5ª Dimensão, a Luz apresenta-se como onda corpuscular, mas, também, na integração do tempo, o que

quer dizer que a forma é uma forma geométrica perfeita, hexagonal, que permite um agenciamento matemático,
arquitetural da Luz.

Assim, para responder a esse agenciamento hexagonal, a consciência da vida deve organizar-se, não mais na
base da Unidade, ou seja, da esfera separada e dividida das outras Unidades, mas deve apresentar faces de

coesão, de ressonância, através da estrutura hexagonal.
Ora, essa estrutura hexagonal não se espalha num plano, mas nas quatro direções do espaço porque,

efetivamente, na quinta dimensão há, não três, mas as quatro direções do espaço.
O que é, hoje, um pouco complicado, um pouco difícil a compreender para seu mental um pouco dividido.

*
Mas diremos, simplesmente, que as dimensões habituais que vocês conhecem ver-se-ão juntar-se a uma

dimensão, que nós chamaremos interior/exterior, que está em relação com a noção de reversão.
Entretanto, vocês devem compreender que esses hexágonos reúnem-se seis a seis, mas isso, nas quatro

direções possíveis do espaço, o que dá vinte e quatro possibilidades e, também, vinte e quatro
agenciamentos.

E, portanto, na 5ª Dimensão, a consciência unificada em acordo com a FONTE pode tomar apenas um sistema
de cristalização, de emissão, de recepção da Luz do pensamento, em acordo com vinte e três outras formas

que constituem uma única e mesma célula.
Isso quer dizer que, na 5ª Dimensão, em caso algum vocês perdem a experiência de sua individualidade, mas
que vocês funcionarão de modo perfeitamente natural na Unidade simbiótica de vinte e quatro consciências.

Há, obviamente, vinte e quatro corpos separados, que correspondem a essas vinte e quatro consciências, mas
o grau de organização desses corpos será profundamente diferente no próprio agenciamento dos citados.

Tudo o que eu posso dizer-lhes, simplesmente, é que, quando o seu cérebro realizar a fusão dessas diferentes
polaridades nele, o que é perfeitamente possível, devido à sua plasticidade cerebral e devido às energias que
lhes são fusionadas sobre a Terra, desde agora quase vinte anos, ser-lhes-á perfeitamente possível funcionar

na Unidade de coerência correspondente a essas vinte e quatro consciências unificadas.

***

Questão: vocês viveram a 3ª Dimensão, tal como nós a vivemos sobre a Terra?

Nós a conhecemos, obviamente, há extremamente muito tempo, há mais de 300.000 anos.
Um momento memorável da nossa história como delfinoides, no momento em que um de nós tomou

consciência de que a consciência podia funcionar de maneira sincrônica, não unicamente através de um casal
ou através de uma relação filial, mas, realmente, de ser a ser, de congênere a congênere, para criar essa

Unidade coletiva.
Esse momento foi para ficar gravado em nossa história, porque ele corresponde, verdadeiramente, à

emergência total da 5ª Dimensão.
Mas nossa estrutura genética, nossa estrutura física não era, absolutamente, a mesma que a sua, hoje, caros



irmãos da superfície.
Nós já tínhamos, devido à nossa constituição cerebral, química mesmo, deveríamos dizer, uma aptidão um

pouco mais natural do que a sua, para funcionar em 5ª Dimensão.
Bastou-nos tomar consciência disso para podermos passar à 5ª Dimensão.

O que, seguramente, não é o seu caso, devido à profundidade de sua descida na encarnação de 3ª Dimensão.

***

Questão: vocês são «imortais», no sentido em que se entende?

Nós escapamos do tempo.
A forma que lhes fala aí, hoje, estava presente há 52.000 anos (o que vocês chamam de 52.000 anos), mas,

para nós, esse período de tempo, extremamente, nada quer dizer.
Não se esqueçam de que nossa estrutura genética pertence à 5ª Dimensão desde 320.000 anos de seus

anos.
Em caso algum eu posso falar de imortalidade.

Nós temos, efetivamente, um fim.
Nós temos, efetivamente, um início, mas não no sentido em que vocês entendem.

A ruptura da consciência não existe mais.
Eu estou num processo de linearidade de consciência há mais de 300.000 anos, o que não quer dizer que

formei esse mesmo corpo há 320.000 anos.
Entretanto, a imortalidade da consciência, o que eu chamo de linearidade permanente da consciência, está

perfeitamente estabelecida.

***

Questão: existe uma graduação na passagem das dimensões?

Não, absolutamente não, cara alma.
Nós temos fenômenos quânticos dispostos de passagens dimensionais.

Todas as dimensões são possivelmente viáveis.
Entretanto, existem oitavas, que são perfeitamente identificadas, que correspondem a manifestações

harmoniosas, qualquer que seja o grau de desarmonia de suas dimensões baixas.
Assim, nós podemos, continuando esquemático, em todo caso acessível a um cérebro humano, definir trinta e

quatro dimensões.
As dimensões 2 são acessíveis ao Espírito humano; elas corresponderam à consciência coletiva que

preexistia antes da individualização da consciência sobre o continente de Mû.
A dimensão três – 3ª Dimensão - que vocês conhecem.

Em seguida, passamos à 5ª Dimensão e, pouco depois, à 7ª Dimensão, depois à 11ª Dimensão e, em
seguida, saltamos às 18ª, 24ª e 33ª Dimensões.

Além daí, arriscaria contundir seu cérebro dividido.
*

Entretanto, nós podemos dizer que os planos intermediários são planos constitutivos de dimensões
imediatamente próximas.

Assim, a 4ª Dimensão corresponderia ao que vocês chamam de corpo mental, no qual encontramos um
entrelaçamento de planos que vem da 5ª e da 3ª Dimensões, com suas subdivisões em mental inferior – o
que vocês chamam de razão – e em mental transcendido – que corresponde a esse mental iluminado, que

não tem necessidade de análise para compreender.
Agora, se falamos da 5ª Dimensão, nós temos acesso, eu lhes dizia, a essa consciência coletiva e a esse

corpo de 3ª Dimensão sem, contudo, conhecer o estado emocional no qual vocês vivem.
Nós possuímos, certamente, um corpo.

A qualidade do nosso sangue nada mais tem a ver com o seu, quanto ao nível de suas características
químicas, físicas, térmicas.

Entretanto, nós temos consciência, obviamente, de consciências superiores que, para vocês, estão ainda bem
distantes, como a 7ª e a 11ª Dimensões.

***



Questão: qual é o sentido da vida da 5ª Dimensão, quais são suas alegrias?

Quer isso concirna, cara alma, à 5ª Dimensão, à 7ª Dimensão, à 11ª Dimensão ou à 33ª Dimensão, há um único
sentido para a vida.

E esse sentido, quanto mais se sobe nas hierarquias espirituais e hierarquias vibratórias multidimensionais, é
sempre o mesmo, e ele se chama «serviço».

Não há outros sentidos para a vida, que não o de servir à FONTE Una, o de fazer a experiência
multidimensional e voltar a essa FONTE da qual nós emanamos, todos, a fim de enriquecer a Fonte que nós

somos.
Portanto, a palavra chave é serviço.

O que vocês chamam de «alegria» consiste, para nós, em manter-nos nesse estado de alinhamento perfeito
com nossa Fonte, em ter-nos em comunhão permanente com nossas vinte e três outras células, essas vinte e
quatro células que estão, por sua vez, elas também, em comunhão com vinte e quatro outras células, e assim

por diante.
Nós geramos harmônicas perfeitas de ressonância sintônica entre oitavas bem precisas.

Nós encontramos, aí, nossa realização, uma vez que saímos do tempo e estamos, permanentemente,
alinhados com essa consciência Una.

Nós obedecemos à Lei de Um.
Não pode ali haver experiências, no sentido que vocês entendem, de alegria, de sofrimento, de prazer ou de

desprazer, porque nosso estado de ser, no sentido que vocês entendem, é totalmente unificado e em
ressonância total com a FONTE.

Creiam-me, as alegrias da experiência da encarnação são bem insípidas e bem tristes, comparadas ao que
nós vivemos.

***

Questão: na 5ª Dimensão não há mais sofrimentos, guerras...?

Obviamente, a 5ª Dimensão é aquela que subentende, devido à sua responsabilidade, todas as dimensões
inferiores, abaixo dela, se preferem.

Efetivamente, ao nível do modo de vida, nós estamos abaixo, entretanto, são vocês que estão no exterior.
Nós estamos no interior da vida.

Eu lhes garanto que, se nós não estivéssemos aí, para reajustar, permanentemente, as redes magnéticas da
Terra, há, efetivamente, muito tempo que esse planeta teria explodido, diante da intensidade ainda que apenas

dos seus pensamentos.
Um dia dos seus pensamentos, como alma individual sobre esta Terra, bastaria para destruir milhares de

sistemas solares.
Assim, obviamente, na 5ª Dimensão, a harmonia total, devido à confirmação da Luz, não deixa lugar para

qualquer sombra.
E, aliás, num plano estritamente encarnado em nossa 5ª Dimensão, a sombra não pode existir, uma vez que a

Luz vem de toda parte.
O que vocês vivem, através do seu Sol, ao nível do mundo da superfície, é apenas a pálida representação do

Sol que nós temos em nossos Céus.

***

Questão: vocês são numerosos?

O número não lhes importa.
O que eu posso, simplesmente, dizer é que, no que concerne à administração do que me ocupo, nós somos,

efetivamente, várias centenas de milhares.
No que concerne a outras administrações, que estão em comunicação conosco, pode-se dizer que a nossa

cifra sobe a várias dezenas de milhões, mas, certamente, não tanto como em seu mundo da superfície.

***

Questão: o que se tornará o princípio de «ressurreição dos mortos» na 5ª Dimensão?

Você faz alusão, cara alma, a algumas palavras que foram pronunciadas por seu Mestre, quando de Sua
passagem sobre essa Terra.



Ele falava, efetivamente, da ‘ressurreição dos mortos’, mas Ele entendia, com isso, aqueles que estavam
mortos em sua consciência, mas não mortos nos corpos.

Nós não temos o que fazer com corpos que já voltaram ao pó.
A ressurreição de consciências não corresponde a uma ressurreição de corpos enterrados e dissolvidos há,

efetivamente, muito tempo, o que, no plano biológico, é um absurdo.
A menos que vocês estejam planejando encontrar-se em 300 ou 400 bilhões sobre esse planeta.

***

Questão: você conhece o comandante Ashtar?

Nós somos os guardiões das portas intradimensionais na Intraterra.
Nós vemos passar inúmeras embarcações da frota galáctica, que se deslocam assim, de planeta a planeta,
pela faixa de operações da banda de Moebius, de maneira instantânea, com planetas que estão distantes

milhares, ou mesmo bilhões de anos luz em seu tempo calculado.
O importante não é dizer se eu conheço aquele a quem vocês chamam de Ashtar Sheran.

O importante é dizer que tudo o que é nomeado na superfície de sua Terra existe, mas que forças não
evolutivas, digamos, vão servir-se desses nomes para usurpar algo.

Convém, portanto, ser extremamente prudente e cuidadoso – vocês diriam, em sua linguagem – sobre o que
vocês podem ler, ouvir, através dos comandos galácticos.

Certamente, existe uma força intergaláctica de apoio.
Certamente, existem embarcações de Luz que transitam, em número extremamente importante, pela nossa

Intraterra e pelas portas dimensionais, de maneira a colocar-se na atmosfera.
Entretanto, tudo o que diz ser tal coisa não o é, necessariamente.

Cabe-lhes fazer ato de discernimento, através do conteúdo do que é dito.
E a diferença é simples a fazer, entre o que viria da Fonte falaciosa da 3ª Dimensão e da Fonte inspirada da 5ª

Dimensão: tudo o que vem da 3ª Dimensão nada de novo aporta, aporta apenas o já visto, já ouvido, já dito.
O que vem da 5ª Dimensão é profundamente inovador, profundamente transformador, profundamente em

acordo com o que vocês podem sentir em seu coração, quaisquer que sejam seus medos e suas apreensões
efetivamente humanas.

***

Questão: por que a terceira dimensão foi criada?

É preciso, efetivamente, compreender que a FONTE (o que poderíamos chamar, mas não é completamente
exato: a FONTE última, a Luz, o que vocês chamam, eu creio, de Divino) tem necessidade de conhecer-se a si

mesma.
E, para isso, ela emana outras Fontes, que são portadoras de todos os potenciais, e isso, até graus indefinidos

que correspondem a essas famosas dimensões.
Há, portanto, um fenômeno de criação ex nihilo [a partir do nada] de certo número de Fontes que são, elas

mesmas, religadas à FONTE.
Mas, para as necessidades da experimentação, certo número de Fontes manifestou o desejo de explorar

planos de consciência cada vez mais densos, cada vez mais materiais, vocês diriam, cada vez mais
distanciados e separados.

Entretanto, esse desejo de certo número de Fontes necessitou do acordo de uma entidade solar de grande
nível, para permitir a passagem nessas fases e nesses estratos do esquecimento a que vocês denominam «a

experiência da vida» em 3ª Dimensão.
Isso se tornou possível pela intervenção do Regente planetário [ORIONIS], diretamente, por ele sozinho, uma

vez que ele tomou a responsabilidade, devido à sua demanda, de conduzi-los a essa experiência de vida,
separada e dividida da FONTE.

Isso fez parte de um cenário físico muito específico, ao qual vocês tiveram que enfrentar por seu próprio
desejo.

O desejo de empurrá-los-á, sempre, mais longe na experimentação, na exploração de emoções, na exploração
de apegos, de emoções, de desejos de todas as espécies.

*
Compreendam, efetivamente que, em momento algum, a FONTE inicial (para nós: o Divino) quis levá-los até

essa fase.
Entretanto, por Amor, Ela aceitou esse sacrifício da descida, da experiência.

Mas, por Amor, foi-lhes, também, certificado que um dia viria, no qual lhes seria possível retornar a Ela e que,
naquele momento, qualquer que fosse o afastamento que vocês tivessem, em relação à FONTE primária, ser-

lhes-ia possível e permitido reintegrar essa Fonte da 5ª Dimensão.



Saibam que há, sobre esta Terra, seres humanos que vêm de bem mais longe, ao nível dimensional.
Há, por exemplo, aqueles a quem vocês chamam de Guerreiros da Luz que, eles, vêm da 11ª Dimensão.

Há seres que se sacrificaram desde a 18ª Dimensão, não para que fizessem a experiência da matéria, mas
para acompanhar a criação em sua descida e servir, de algum modo, de proteção, quando isso fosse possível,
porque, obviamente, a partir do momento em que se afasta ou se divide si mesmo, cada vez mais, da FONTE,

não é sempre fácil gerir as interferências e as incoerências que sobrevêm.
*

Em certo estágio, alguns seres perdem, totalmente, a noção da sua própria Divindade, e vêm considerar-se,
eles mesmos, como a Fonte.

Ora, eles são Fontes, mas não são «a» FONTE.
Naquele momento, essas almas participam de um plano involutivo ainda mais avançado que o seu, que tem por

palavra manipulação, dissimulação e dominação.
Esses seres, qualquer que seja o nome que se queira, efetivamente, dar a eles em seu mundo da superfície,

não são menos, eles também, filhos da FONTE, que deverão fazer, eles também, retorno à Unidade.
E são eles que, rebelando-se, permitiram, infelizmente, que sua experiência de sofrimentos fosse prolongada

além do necessário, mas que, entretanto, deviam esperar a abertura de algumas janelas cósmicas (em especial
do realinhamento com o Sol Central das galáxias, ao que vocês denominam Sirius), a fim de permitir o retorno

a essa forma de Unidade, que é a 5ª Dimensão.

***

Questão: quais são suas relações eventuais com Shamballa?

Cara alma, há, na Intraterra, um domínio muito específico, que é muito próximo de uma porta dimensional, que
não é uma porta pela qual passem o que se chama de embarcações de Luz, mas um lugar onde passam almas

muito evoluídas, que são aqueles a quem vocês chamam, em seu mundo da superfície: os Mestres
Ascensionados.

*
NOTA: Não confundir com os 7 Mestres dos 7 raios que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando

uma ilusão a mais (ARCANJO ANAEL – 17.10.2010).
*

Eles têm a particularidade de reunir-se numa estrutura de 5ª Dimensão, que não é como na região que eu
governo, porque desprovida de corpo de 3ª Dimensão.

Eles têm, no mínimo, na descida, um corpo de 5ª Dimensão.
Esse lugar, geograficamente localizado, é sob a Terra, sob o Himalaia; ele tem por nome Agartha.

*
Agora, o que vocês chamam de Shamballa, com o qual nós estamos em contato pelas portas dimensionais do
Intraterra, corresponde a espaços atemporais, não-situados, não-localizados ou deslocalizados, situados fora

dos planetas de 3ª Dimensão (como este no qual nós vivemos) ou fora dos planetas que têm uma contrapartida
física.

São, portanto, mundos de pura Luz, situados em interstícios de tempo no momento em que o espaço se curva,
de modo privilegiado.

Pode existir, aí, numa ressonância específica, o que nós chamamos de Shamballa e o que vocês chamam
de Shamballa.

Há apenas uma única Shamballa.
Ela está situada num mundo dimensional, que se encontraria entre a 7ª Dimensão e a 11ª Dimensão.

A maior parte dos mestres ascensionados, mesmo da 5ª Dimensão, tem acesso, de maneira temporária, a
essa Shamballa.

***

Questão: é correto reativar os lugares e redes magnéticas potentes?

Pode-se dizer que vocês podem continuar a se divertir com suas pálidas redes magnéticas de superfície.
As redes magnéticas terrestres estão sob a influência de engenheiros da 5ª Dimensão da Intraterra, dos quais

eu não faço parte, que têm o encargo de limpar, todos os dias de seu tempo terrestre, essas redes
magnéticas, que são diferentemente mais importantes do que suas redes da superfície, e que mantêm a

coesão nesta Terra.
Entretanto, existe certo número de redes sobre a Terra, no mundo da superfície, que são chamadas a reativar-
se de maneira formal, antes do advento da 5ª Dimensão, mas esses locais não são, absolutamente, situados

no continente europeu.



Eles são situados na China, no Egito e, sobretudo, no México.
Em caso algum a reativação dos locais europeus tem qualquer influência no desenrolar do plano de

sacralização da Terra.
No máximo, poderia ter uma ação sobre algumas almas locais, para permitir a elas alinhar-se e reencontrar sua

própria Luz.
Portanto, ao nível individual, pode ser correto continuar a reativar essas linhas magnéticas, mas as linhas
magnéticas as mais importantes não estão ao seu alcance, porque não estão em ressonância com o seu

mundo.

***

Questão: as redes sagradas solares terão, ainda, importância no futuro?

Cara alma, eu me pergunto, de qualquer forma.
A resposta é: só o Pai sabe.

Nós não temos, no momento, os meios para conceber ou desenhar as futuras redes magnéticas em acordo
com a 5ª Dimensão porque, não se esqueça de que, no momento do advento total da 5ª Dimensão, deve

produzir-se um processo extremamente importante, que é chamado de Reversão.
A posição da reversão das redes sagradas solares será em função da importância dessa reversão e do

número de almas que aceitarão essa reversão.
E, portanto, em caso algum nós podemos definir um papel futuro para essas redes sagradas solares e,

igualmente, para todas as redes existentes nesse mundo da superfície.
Nós estamos, em contrapartida, perfeitamente atentos, em todo caso, aqueles que disso se ocupam, sobre a

coerência das redes sagradas da Intraterra que, elas, governam a passagem das portas.

***

Questão: qual é a relação entre a China, o Egito e o México?

Restam, infelizmente, apenas poucos vestígios, tanto escritos como arquiteturais, do que existiu na China, que
fazia parte de uma das províncias do continente de Mû.

Eu não posso responder, seria, efetivamente, demasiado longo, sobre essas civilizações que habitaram
nesses pontos estratégicos.

Entretanto, há uma concordância passada entre as redes magnéticas da Intraterra e essa triangulação precisa
da rede na superfície do planeta.

Nada mais há a acrescentar nessas circunstâncias.

***

Questão: na 5ª Dimensão, poderemos reencontrar almas conhecidas na Terra?

Obviamente, uma vez que os véus da ignorância, da separação de consciência não existirão mais.
Ser-lhes-á revelada, totalmente, para aqueles que ali estiverem, a realidade dos contratos de almas, a realidade

das relações de almas, a realidade das afinidades de almas e das famílias de almas.

***

Questão: quando dessa passagem à 5ª Dimensão, haverá entidades que não poderão voltar à
FONTE?

Uma quantidade muito pequena de almas é concernida pelo retorno à FONTE, porque há escolhas e uma
liberdade total de escolha.

Aqueles que considerarem não ter feito, suficientemente, a experiência da encarnação, prosseguirão a
experiência da encarnação.

Lembrem-se de que a passagem à 5ª Dimensão necessita do abandono de certo número de funcionamentos,
de certo número de relações e de que o simples fato de querer aceder à 5ª Dimensão necessitará do

abandono de padrões obsoletos.
Mas inúmeras almas já decidiram não juntar-se a esse movimento de ascensão, porque elas têm necessidade

de amadurecer um pouco mais.



Elas têm necessidade de viver um pouco mais a experiência da separação.
Não cabe a ninguém julgar.
A decisão é totalmente livre.

Ela pertence a cada ser.
A cada Unidade de consciência retorna a escolha de sua escolha.

A liberdade é total.
Nós esperamos, quanto a nós, que um máximo de almas aceite dar o salto transicional, mas não nos cabe,
absolutamente, nem a qualquer hierarquia de outros lugares decidir, em função de qualquer carma ou de

qualquer valor, quem acederá a essa dimensão ou de quem ali não acederá.
Trata-se de uma escolha estritamente pessoal, clara, nítida e precisa para cada alma que estará em face de

uma escolha com o total conhecimento e a total liberdade dessa escolha: ou o acesso à Luz autêntica, ou uma
regressão nos processos iniciais da encarnação na 3ª Dimensão (com um véu, obviamente, colocado,

novamente, sobre o que foi vivido no ciclo precedente de 52.000 anos).
Aqueles que aceitarem, livremente, recusar a 5ª Dimensão, ver-se-ão, devido à sua escolha, sujeitos ao ciclo

de reencarnações na 3ª Dimensão, totalmente, para um novo ciclo.

***

Questão: o que será do princípio da reencarnação?

O próprio princípio da reencarnação não tem mais sentido algum, a partir do momento em que vocês penetram
os mundos da 5ª Dimensão, os mundos do Éter, os mundos da Luz autêntica, porque não há mais ruptura da

consciência.

***

Questão: quem são as crianças ditas «índigos»?

As crianças chamadas de «índigos» possuem estruturas de 5ª Dimensão.
O seu DNA é um pouquinho diferente, mas ele não corresponde à totalidade dos corpos de 5ª Dimensão.

Entretanto, elas são portadoras, nelas, de primícias da 5ª Dimensão, mas não na totalidade.
Restam anomalias biológicas e genéticas a corrigir, totalmente, se elas não o foram ainda.

Um corpo de 5ª Dimensão não poderia, em caso algum, viver na 3ª Dimensão, exceto pelo processo ao qual
vocês assistem nesse momento, que é esse processo de walk-in consciente bidirecional.

Em contrapartida, dentro de pouco tempo, alguns seres da superfície poderão vir aos mundos da Intraterra,
viver e experimentar a 5ª Dimensão.

***

Questão: o que é das crianças ditas «arco-íris»?

Nós estamos diante de uma oitava superior.
Crianças que são como as índigos, diríamos, mas que têm a reminiscência um pouco mais acentuada da sua

origem cósmica, o que não é o caso de todos os índigos.

***

Questão: quando vai desenrolar-se essa passagem à 5ª Dimensão?

Cara alma, nós não somos adivinhos.
Podemos apenas responder que isso se faz num intervalo de tempo que corresponde a agora e, o mais tardar,

até o fim do ano de 2012.
Pode ser imediatamente.

Pode ser num tempo terrestre estimado em um ano, cinco anos, sete anos.
Só o Pai sabe.

Isso depende da capacidade de cada ser humano para elevar-se, voluntária e espontaneamente, para a 5ª
Dimensão.

Quanto mais o número for grande, mais a Terra, que é, ela mesma, tomadora de decisão nesse ato, será capaz



de Ascensionar, porque o fenômeno de ascensão é um fenômeno coletivo e individual, que concerne, antes de
tudo, ao corpo planetário.

***

Questão: como facilitar a passagem à 5ª Dimensão?

A primeira palavra da facilitação da passagem à 5ª Dimensão é a palavra «aceitação».
Na aceitação há muito mais do que o que vocês chamam de soltar ou de desenvolvimento pessoal.
Na aceitação há o que o seu Mestre chamou o fiat lux [faça-se a luz]: «que haja Luz, e houve Luz».

Na aceitação há «que sua vontade seja feita e não a minha», como dizia o Mestre, o seu Mestre.
Na aceitação há um reconhecimento em ser uma Unidade, filho do Pai, filho da Lei de Um e aceitar a lei da Luz.

Aí estão as únicas condições.
Obviamente, a aceitação acompanha-se de certo número de desagregações, de descristalizações de medos,
de condicionamentos, de esquemas evolutivos falsificados devido aos ensinamentos ditos espirituais sobre

este planeta.
Entretanto, isso foi útil para certo desenvolvimento.

Convém, hoje, entrar na aceitação.
Convém abandonar-se à sua própria mestria.
Eu lhes agradeço, caros irmãos da superfície.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Mensagem do primeiro ano de intervenções de MARIA no site Autres Dimensions

~ É HORA DE VOLTAR PARA CASA ~

Boas vindas a vocês, meus queridos Filhos, eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Vocês me veem alegre por acolhê-los, por participar da sua evolução para o Coração Sagrado, no seu retorno

à Unidade, no seu caminho para a pureza de Coração, para a pureza da alma que vocês sempre foram.
Eu estou aí para permitir-lhes favorecer a plena eclosão, o pleno florescimento do seu potencial de Amor e da

conformidade com a Lei do UM.
Eu venho ajudá-los a caminhar nos passos do meu Divino Filho, a fim de perfazer a sacralização deste planeta

e dos seus habitantes, sejam eles quem forem.
Eu venho a vocês para ajudá-los a encontrar o seu próprio Centro, a sua própria FONTE, a fim de evitar que se

dispersem em caminhos que não são aqueles da Divina Luz autêntica.
Eu venho a vocês para acompanhá-los nesse caminho tão importante, nesses momentos tão importantes, a fim

de encontrarem a verdadeira Alegria, aquela do Coração pacificado e unificado.

***

É tempo, de agora em diante, de revelar e de despertar, em vocês, a plena expressão do que vocês São.
É tempo de despertar, sim, realmente, totalmente.

É tempo de aceitar dizer “sim” à vontade espiritual mais alta dos Céus, aquela da FONTE Suprema, mas,
também, “sim” às suas profundezas, às profundezas deste planeta: a FONTE Mãe, duplicada da FONTE Pai, a

fim de casar-se, de acalmar um ao outro.
Assim, em vocês, vocês são a FONTE, mas, no entanto, vocês participam da divisão da FONTE em suas duas

polaridades - feminina e masculina - a fim de poderem ver-se, mirar-se, vocês mesmos, nessa Irradiação da
pura Luz de Amor, a fim de reunificarem-se, no seu Coração, as polaridades que pareciam, até agora,

afastadas uma da outra: a vida material e a vida espiritual.
Lembrem-se das palavras do meu Filho, não tem muito tempo: “vocês não são deste mundo, mas vocês estão
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neste mundo”.
De fato, raros são aqueles que têm uma origem puramente terrestre, como vocês dizem, mas vocês

peregrinam de vida em vida, de planeta em planeta.
Algumas ilusões fizeram-nos crer que vocês iriam retornar ao pó.

Algumas ilusões levaram-nos a esquemas de dissociação cada vez mais importantes e cada vez mais
afastados da sua FONTE e da possibilidade de ressonância da sua FONTE com a FONTE primordial, da qual

todos vocês emanaram.

***

O tempo do Reencontro agora chegou.
Reencontro, Núpcias, em relação ao que vocês São, mas também de onde vocês vêm e para onde vocês

retornam.
A Luz deve se apresentar, agora, totalmente.

A iluminação deve ser total quanto à sua origem, quanto à sua FONTE, quanto ao que vocês São.
Convém, para isso, deixar trabalhar em vocês as forças da Luz que vão, pouco a pouco, dissolver,

descristalizar, descoagular o que vocês cristalizaram, pelo medo, a maior parte de vocês.
Convém, nisso, não entrar em resistência e deixar livremente esta Luz se propagar, através dos seus canais,

através dos seus circuitos, a fim de garantir que as diferentes etapas de passagem sejam facilitadas.
Isso deve ocorrer de maneira fluida, de maneira simples, de maneira autêntica.

Convém estar à escuta dos sinais que não enganam, à escuta das suas próprias percepções.

***

O que vai no sentido da alegria é da ordem do Divino.
O que vai no sentido da resistência, da contração, não é Divino.

A FONTE Pai/Mãe quer apenas a sua total expressão da FONTE.
Enquanto emanações da FONTE, filhos da FONTE, filhos da Lei do UM, essa herança e essa promessa foram-

lhes apontadas de todos os tempos.
Somente a opacidade e os véus colocados por suas descidas progressivas nos véus da matéria, nas
retomadas desta encarnação puderam, gradativamente e à medida das suas encarnações, afastá-los

aparentemente desta realidade.
Mas nós sempre estivemos aí, tanto eu, enquanto Rainha dos Céus e da Terra, como as outras Dimensões

acima e abaixo de vocês, sempre estivemos aí para desviar o que podia prejudicar o que vocês São.
Mesmo os eventos que vocês vivenciaram em um sentido de sofrimento, estiveram aí apenas para revelar o

seu potencial de alegria.

***

Hoje, é pedido totalmente para se afastarem firmemente, com toda clareza, com toda consciência, dos
elementos que poderiam mantê-los nesta tristeza, nesta ausência de alegria, por que a FONTE é Luz.

A FONTE é Alegria, e vocês são esta Luz.
Convém desengajar-se de tudo o que iria contra o que vocês São, seja no nível da família, no nível profissional,

no nível dos seus apegos.
Tudo o que viria contradizer o que vocês São, realmente, não é mais útil, não tem mais que ser mantido nos

seus passos, no seu entorno.
De fato, nesses fenômenos que chamamos, no tempo do meu Divino Filho, de “Ressurreição”, que, hoje,

vocês, com justa razão, denominaram “Ascensão”, e que vem para vocês a grandes passos, torna necessário
vocês lavarem as suas vestes de Luz no que foi chamado de Sangue do Cordeiro, que é o sangue da

purificação daquele que se sacrificou por vocês, a fim de tornarem-se, vocês mesmos, os seus próprios
Mestres, de não mais seguirem um Mestre exterior a vocês mesmos, mas simplesmente de consolidar um

ideal de Luz que foi tão bem encarnado, naquele momento, pelo meu Divino Filho.

***

Há, em vocês, esta perenidade de Luz.
Há, em vocês, a plena potencialidade das estrelas.

Há, em vocês, coisas que apenas pedem para exteriorizar-se, para manifestar-se, a fim de fazê-los crescer nos
planos dimensionais e, isso, indefinidamente.
Não há limites para o seu potencial de Alegria.

Não há limite para o desenvolvimento da FONTE que vocês São.



Não há limite para a expressão do seu pleno potencial de Divindade, exceto aquele que vocês mesmos
colocaram.

Ninguém mais do que não vocês mesmos, no nível da sua personalidade inferior, os restringe, nem os obriga a
qualquer retribuição das suas ações passadas, a quaisquer sofrimentos.

Por outro lado, as resistências que vocês estabeleceram, ligadas aos seus medos, ligadas aos seus
confinamentos, estiveram em oposição ao fator de máxima Luz.

A FONTE imanente e permanente do que vocês São jamais cessou, desde o seu afastamento da FONTE, de
regá-los na sua Luz e, por vezes, esta Luz encontrava resistências, ilustradas pelos seus medos, e vinham

congestionar, vinham bloquear a sua evolução enquanto evolução de Filho da Lei do UM.
Convém a vocês, agora, nesses tempos abençoados, liberar-se totalmente de todos os condicionamentos,
liberar-se totalmente de todos os falsos Mestres, de todos os falsos livres-pensadores que os induziram a

caminhos de perdição, a caminhos que os impediram de ver a Luz que vocês eram.
Eles, diga-se bem, tinham ainda mais medo da Luz, estavam ainda mais condicionados pelos seus terrores

interiores e eles quiseram levá-los para os seus próprios terrores, a fim de se tranquilizarem eles mesmos do
que eles não eram.

***

Vocês são, hoje, totalmente livres.
É preciso que vocês reintegrem, consciente e mentalmente, que vocês compreendam o que vocês São, este
Filho da FONTE, esta emanação da FONTE, esta filiação Suprema desta Fonte de Cristal imanente que, de

todos os tempos e de toda a Eternidade e em todas as Dimensões e em todos os espaços, alimenta, mantém
e estabiliza cada uma das suas emanações em um número infinito de centelhas de vida.

Há, em cada centelha de vida, em cada alma manifestada, seja qual for o seu mundo dimensional, a totalidade
do potencial inicial da FONTE.

Há, agora, um caminho de volta para casa, de elevação na Vibração, de elevação na Consciência, de elevação
na Dimensão, que deve permitir-lhes reencontrar totalmente a Alegria que vocês jamais cessaram de ser.
Convém liberar-se de tudo o que não é da Luz, de tudo o que não é da Liberdade, de tudo o que não é da

Mestria, de tudo o que não é da livre escolha de vocês.
Não há preço a pagar pela Liberdade, pois, quando a Liberdade está aí, o preço parece bem irrisório assim

que olhamos para trás e nos despojamos de todos os hábitos antigos e do que não é o que vocês São.
É solicitado insistentemente para darem este passo.

Este primeiro passo que irá lhes permitir liberar-se, totalmente.
O preço a pagar é bem módico em relação ao que vocês São, de toda a Eternidade.

***

E se quiserem, nós iremos realizar um trabalho conjunto, coletivamente, de Irradiação de energia no Coração, a
fim de ajudá-los a abrir, a perceber, a sentir a FONTE fundamental que vocês São.

Nisso, é-me permitido, hoje, irradiar totalmente a energia em cada Coração, em cada alma, a fim de permitir-
lhes experimentar e permitir-lhes ousar dar o primeiro passo.

E, meus queridos Filhos, eu lhes peço, agora, para deixarem aumentar esta Luz que brilha no fundo do seu ser,
vocês não vão ganhar senão Alegria e Plenitude, senão ausência de limitação.

Convém, agora, dar o passo e aquiescer, aceitar e dizer “sim” à totalidade da Divindade que vocês São, agora,
gradativamente e à medida que vocês despertarem, em vocês, esta dimensão do Coração.

***

Pergunta: é ainda aceitável estudar os ensinamentos dos Pais da Igreja?

Meu querido Filho, o que foi entregue, a um dado momento, pelos Pais da Igreja correspondia a uma realidade
de então, em relação ao nível de consciência da humanidade encarnada naquele momento.

Hoje, a única obra que sobrevive (como dizia meu Santo Filho, quando Ele disse: “o tempo passará, mas as
minhas palavras não passarão”), a única realidade que é válida, de toda a Eternidade, são as palavras do meu
Divino Filho, e não o que fizeram os homens através, certamente, de esforços louváveis em algumas ocasiões
(como as suas construções), mas, no entanto, isso profundamente desviado e transformado pela vontade de

poder em meio às igrejas, sejam elas quais forem.
Entretanto, convém aproximar-se das palavras do meu Divino Filho e da experiência da sua vida, pois isso não

foi em vão.
Tudo o que veio em seguida, como sempre, foi apenas uma transformação hábil daqueles que quiseram

controlar a humanidade e a espiritualidade do homem.
Dessa maneira, convém olhar ainda mais especificamente para as palavras do meu Divino Filho, através dos

seus ensinamentos e não através dos ensinamentos daqueles que vieram depois, pois eles já estavam
exteriorizados na temporalidade e não tinham mais a Eternidade dos ensinamentos do meu Divino Filho.



***

Pergunta: qual seria o ensinamento do seu Filho, hoje?

Hoje, ele seria resumido em uma frase: “ame e faça o que você quiser”.
Os níveis de percepção do ser humano, hoje, absolutamente nada têm a ver com os níveis de percepção do

homem no momento em que Ele encarnou sobre a Terra.
O nível de consciência está profundamente desperto, mesmo vocês vendo, hoje, apenas as repercussões de

uma pequena minoria da população humana que, deliberadamente, optou por virar as costas para a Luz e
arrastá-los para o que vocês não são, para onde vocês jamais deveriam ter ido.

***

Pergunta: há possibilidade do seu Filho reencarnar de novo sobre o nosso planeta?

No que se refere ao Espírito Santo do meu Divino Filho, nenhum de nós pode falar de reencarnação.
E mesmo o que nós chamamos, na minha época, de encarnação, não está perfeitamente correto.

Ele não seguiu as leis da filiação normal, mas foi gerado pela pura Luz no meu seio.
Hoje, não seria razoável acreditar que aquele que partiu sobre as nuvens voltasse de outro modo senão sobre

as nuvens, ou seja, pela maneira em que ele partiu, diretamente na Luz.
Hoje, no nível de densidade no qual, apesar das regras da sua consciência, vocês mantiveram o seu planeta,
nenhuma partícula dos seus embriões espirituais poderia suportar o nível vibratório que vocês induziram pelos

seus medos, pelas suas divisões e suas separações.
CRISTO não poderá, em caso algum, se inserir de novo em uma forma.

***

Pergunta: como conseguir o que a alma deseja?

Convém, para isso, despir-se totalmente, colocar-se no instante.
Este instante tão fundamental para permitir o alinhamento com a FONTE não deve ser feito nem de esperança,
nem de desesperança, mas simplesmente estar no instante presente, alinhar-se totalmente à FONTE Suprema.

Não há projeção no futuro permitindo encontrar a Luz.
Não há referência ao passado permitindo encontrar a Luz.

Há apenas o instante, fora do tempo, que permite isso.
Convém, para isso, parar, no momento, as projeções no futuro ou as projeções que vêm do passado.

Convém, para isso, despir-se, ficar completamente nu diante da realidade final da FONTE.
Ser a FONTE, tomar consciência da FONTE que Somos necessita de uma liberação de todos os

condicionamentos e de todas as projeções.
A vida na Luz constrói-se apenas no presente e absolutamente não através de clãs, de projetos ou de certezas

ou de condicionamentos ligados ao passado.
Isso requer um trabalho de despojamento, de simplificação, de simplicidade consigo mesmo.

***

Pergunta: como se harmonizar de novo?

Meu querido Filho, há, em você, uma conexão com a FONTE.
Já estando conectado com a FONTE e revelado à sua FONTE, convém pensar claramente.

De fato, se você pensar em coisas que seriam nefastas para você, essas coisas nefastas incidem em você tão
certamente como você pensou.

Convém afirmar esta Luz que você É, fazer aumentar esta Luz sem focar a sua consciência no pensamento, em
elementos de sombra que pertencem ao passado, mas que, no entanto, gostariam de vir assaltá-lo e se nutrir

da Luz que você É.
Convém, portanto, ficar centrado unicamente na Luz que você É, não dar atenção e consciência a esses

elementos que, invariavelmente, você acaba atraindo a partir do momento em que você evocá-los.
Estando conectado com a FONTE e sendo a FONTE, se você chamar a sombra, se você pensar na sombra,

essa sombra terá prazer em vir e em parasitar a sua FONTE.
Convém, então, adotar uma atitude mental que é aquela que vocês chamariam de positivismo, não presunçoso,
mas de positivismo iluminado afirmando “eu sou Um”, afirmando a Unidade que você É, não deixando qualquer



sombra se manifestar, quer essas sombras venham do seu passado ou de um passado que não é seu, isso
não importa.

Ao afirmar a sua Unidade a cada sopro da sua vida, você acaba não dando chance à sombra.

***

Pergunta: como ajudar alguém a voltar para a Luz?

Querida alma, é preciso compreender que você não pode salvar senão você mesma.
A partir do momento em que você tencionar salvar outra alma, você entra em uma lógica da dualidade, pois

você apenas pode orar por essa alma e, em caso algum, agir por si mesma.
Se não, você iria se tornaria o que é chamado de salvador.

Mas carregar o peso de outra alma é algo reservado a algumas almas definidas bem antes da encarnação, e é
um peso enorme.

Você pode pedir por intercessões, obviamente, mas, em caso algum, você deve procurar agir por si mesma,
pois isso acarreta uma divisão e uma dualidade.

***

Pergunta: e sobre as relações com a família?

É preciso compreender, querida alma, que as relações com a família, as relações com o filho, são coisas
certamente muito importantes a partir do momento em que aqueles que têm o encargo da família ou o encargo

do futuro do filho forem, eles mesmos, iluminados pela Luz Divina.
Se esse não for o caso, todos os processos ligados à filiação, ligados à família são processos de

confinamento nos quais cada adulto gostaria que o filho se assemelhasse a ele ou, então, o contrário, se a vida
estiver fracassada, dirigir-se para outro caminho que não aquele que foi o dele.

Nós projetamos ininterruptamente os nossos desejos (e eu digo isso, eu mesma, como mãe; no momento em
que o meu Divino Filho encarnou entre nós, naquele momento, eu fui mãe).

Convém lembrar que Ele disse na cruz, dirigindo-se a João: “João, eis a sua mãe”, e, dirigindo-se a mim: “mãe,
eis o seu filho”.

Assim, pelas suas palavras quase finais, Ele insistiu no conceito de responsabilidade também no nível
espiritual: as relações que eram atribuídas, uns em relação aos outros, podiam ser trocadas.

As suas palavras foram mal interpretadas, mesmo por mim, à época, no meu veículo de carne.
As regras estabelecidas que fazem com que essas regras de filiação estejam inscritas no seu DNA, nos seus

esquemas sociais, nos seus esquemas econômicos, devem morrer.
Eu não peço, hoje, para deixarem os seus filhos, para deixarem tudo o que vocês não gostam, mas

simplesmente para perderem o peso do apego que vocês colocaram.
Cabe a vocês saber para onde vocês querem ir.

Vocês querem continuar condicionados?
Essa é sua Liberdade.

Vocês querem ir para a Luz?
Essa é sua Liberdade, também.

Cabe a vocês escolher, ousar fazer as escolhas.
Certamente o ser humano tem por hábito preferir a certeza material, afetiva.

A certeza de um teto, a certeza de saber que a sua carteira vai permitir que ele possa comer.
Mas, a um dado momento na vida, é pedido para colocarem-se no desconhecido, para dirigir-se à sua

Liberdade inevitável da alma.
Se o medo os prender, se o medo os condicionar, significa que vocês não estão prontos para ir para a Luz.

***

Pergunta: como ajudar uma alma atraída pela “sombra” a encontrar a Paz e a Luz?

Cara alma, é bom, para algumas almas que se voltam deliberadamente para a sombra, compreender isso por
elas mesmas.

Em caso algum nós podemos intervir (seja do meu plano ou de planos bem mais elevados ou de planos mais
baixos, eventualmente), nós não podemos ir contra o livre arbítrio de ninguém.

Assim, esta alma decidiu explorar caminhos um pouco afastados da Luz, digamos, e, pelo contrato, decidiu
colocar-se nisso, a fim de experimentar um pouco mais as forças involutivas.

Essa é a livre escolha dela.



Você vai compreender que nem você, enquanto salvador, nem nós, enquanto salvadores nos nossos planos,
podemos interferir com o livre arbítrio desta alma.
Ninguém pode violar o livre arbítrio de ninguém.

Assim é a Luz.
Ela apenas pode esperar que cada alma, que cada ser, que cada Dimensão se revele a ela mesma, à sua

própria Luz.
E, em caso algum, nós podemos e devemos violar esse livre arbítrio essencial.

Essa é a única liberdade que nós temos.

***

Pergunta: como ajudar alguém que está sofrendo?

É próprio de cada alma encarnada sobre esta Terra (que tem por essência, e pela sua descida dimensional,
estar dividida e separada de todas as outras almas, pelo menos na aparência) de querer acreditar que ela pode

e que ela deve ajudar aqueles com quem ela se relaciona, que esta ajuda é necessária, que é importante.
Assim, o meu Divino Filho disse: “você amará o seu próximo como a si mesmo”, mas a palavra amar nada tem

a ver com a ajuda.
Amar é: deixar livre.

Amar é: permitir ao outro revelar a sua própria Luz através da irradiação que se é, si mesmo.
A Consciência coletiva que os espera na próxima Dimensão está ligada à compreensão desse fato

fundamental entre o amor e a ajuda.
Aquele que quer ajudar coloca-se na lógica do que vocês chamam de salvador e necessariamente, o outro, é

colocado no lugar de vítima.
Enquanto vocês estiverem nesta dualidade, vocês não poderão estar no Amor.

O Amor é um estado de ser que é suficiente em si mesmo e que não considera outra coisa senão a sua própria
irradiação e a sua própria conexão com a FONTE.

A partir do momento, querida alma, em que você estiver totalmente conectada com a sua FONTE e totalmente
nesta certeza de quem você É, o simples fato de estar assim vai permitir a cada alma ser penetrada por esta

Luz e se beneficiar da sua irradiação.
Em caso algum a ajuda pode vir de níveis financeiros, de níveis afetivos ou de níveis materiais, mas ela vem da

qualidade de ser que vocês tiverem alcançado e que vocês vão ser.

***

Pergunta: é correto pedir-lhe Graças?

Sim, é perfeitamente correto pedir Graças, pois a Graça segue o respeito ao livre arbítrio.
Se a Graça não for obtida, isso não significa que vocês não foram ouvidos, mas simplesmente que o livre

arbítrio da pessoa para a qual vocês estão pedindo uma Graça absolutamente não corresponde ao plano de
Vida que é previsto por esta alma.

Nós apenas podemos dar a ajuda no momento em que, primeiramente, a alma aceitar voltar-se para nós.
É questão, aqui, de plano dimensional.

Uma alma que evoluísse em planos dimensionais cada vez mais densos da encarnação e que, a um dado
momento, estivesse saturada da experiência negativa da encarnação, poderia, eventualmente, voltar-se para a

Luz, mas não teria os meios vibratórios de aceder à Luz.
Naquele momento, se uma alma, um pouco mais elevada nos planos dimensionais, pedir uma Graça para esta

alma, evidentemente o nosso olhar é atraído pela alma que estende a sua alma para nós.
Naquele momento, nós podemos efetivamente gerar esta ajuda, gerar esta Luz de Graça.

***

Se vocês quiserem, agora, caros amigos, queridos Filhos de Luz, eu vou lhes dar a minha Bênção e todo o
meu Amor.

Ainda uma vez, estejam certos do que vocês São.
Estejam certos de que vocês são a Luz autêntica, de que vocês são Filhos da FONTE.

Eu os amo.
Eu os abençoo e lhes digo até breve.

Sejam abençoados.



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

Bem vindas a vocês, caras almas de Luz e filhos de Luz.

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das milícias celestes.
Eu venho aqui trazer-lhes minha proteção, meu Santo Manto Azul de proteção, que lhes permitirá enfrentar,
infelizmente, o que vem sobre esta Terra e que é uma grande purificação desse espaço de vida a que vocês
chamam a Terra.
Entretanto, algumas almas não são mais dignas de pisar seu solo, que está em vias de sacralização.

De fato, nos alguns anos que restam antes da passagem e do advento do novo fluxo fotônico de Luz, convém
compreender que inúmeras almas devem ser regeneradas num outro lugar, a fim de poderem, num próximo
dia, renascer numa dimensão nova, completamente purificada de todos os seus defeitos.

Assim, em cada época que vem, e por uma duração, de momento, indeterminada, vocês deverão, como
coletividade humana, enfrentar certo número de elementos, certo número de eventos, certo número de
purificações e de regenerações.
Convém, nisso, alinhar-se com sua Fonte última, compreender que vocês são filhos de Luz, Fonte de Luz e não
desviar dessa atitude de conexão e de cura.

De fato, os elementos vão, muito proximamente, sobre o solo deste planeta, entrar em efervescência, em
manifestação violenta, de maneira a atrair a consciência das almas que continuarão sobre este planeta sobre os
erros que foram feitos há, efetivamente, muito tempo sobre o solo deste planeta e que desencadearam um
retorno dessas forças.
Porque, estejam certos de que tudo o que vocês emitem ao exterior, volta-lhes, amplificado.
E o que os homens, ao nível coletivo, emitiram para o exterior – essa poluição, essa distorção de Leis Divinas
– vai provocar um retrocesso, um retorno sobre si mesmo, do que foi emitido ao exterior.

Os diferentes elementos conjugam-se, agora e já, para purificar, regenerar alguns locais.

As almas sacrificadas, as almas de sacrifício que aceitam fazer essa viagem de grupo para permitir àqueles
que continuarão tomar consciência, são acolhidas nos planos os mais altos quando de sua partida.

Convém compreender que, agora, não é mais tempo de parar o braço da justiça Divina, do exato retorno das
coisas ao seu equilíbrio.
Convém, agora, para aqueles que têm suficientemente lucidez, estar um estado de alinhamento com seu ser
interior, estar centrado e permanecer centrado, quaisquer que sejam os eventos que vocês poderão ver, ouvir e
sentir.

Esses eventos são, eu repito, necessários, diante dos erros e enganos dessa humanidade em risco, que se
desviou, voluntariamente, das leis Divinas, arrastada por isso e nisso por algumas almas distorcidas que
souberam derivar ao proveito próprio as riquezas deste planeta.

Convém a vocês, caras almas que são filhos de Luz, filhos da Fonte, permanecer centrados,
permanentemente, e não deixar-se habitar pela dúvida ou feiúra do que lhes será mostrado pelo que vocês
chamam sua «mídia».

Em caso algum vocês devem duvidar da realidade dos mundos multidimensionais que lhes são prometidos.
Em caso algum vocês devem duvidar da intervenção da
Santa Trindade, a cada minuto de sua vida.
E, sobretudo, no momento oportuno, vocês serão, total e inteiramente, protegidos, na condição de que
permaneçam centrados em sua Unidade Divina, em sua Unidade de Fonte e, isso, quaisquer que sejam os
elementos que são levados a efeito.

Vocês devem compreender, caras almas, que não é mais tempo de tergiversar, de esperar, de reportar para
amanhã o que é urgente fazer hoje, ou seja, reencontrar, totalmente, sua Divindade, sua Essência, sua Fonte de
quem vocês são.

Há, nesse elemento que acabo de dar-lhes, a urgência final de conectar-se, a fim de ser, totalmente, vocês
mesmos, a fim de estar, totalmente, em acordo com o que vocês são.

MIGUEL - 2 de outubro de 2005

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


mesmos, a fim de estar, totalmente, em acordo com o que vocês são.

Convém-lhes, também, nesses momentos que vêm, manter a calma, manter a serenidade.
Eu repito: todas as ajudas ser-lhes-ão aportadas.
Apenas o medo será capaz de fazê-los desviar, de fazê-los duvidar, ou mesmo tropeçar e a vida continuará,
entretanto, porque a vida é sempre a mais forte, porque a vida é Uma.

A vida é Unidade.
A vida é Divindade, e nada pode entravar o potencial de expansão infinito da vida.

Convém-lhes, entretanto, participar dessa vida, continuar a viver de uma vida autêntica, simples e humilde,
qualquer que seja sua posição, quaisquer que sejam suas atividades, continue-as, a partir do momento em que
elas se situem na justiça e na aplicação das leis Divinas de fraternidade, de humildade e de sinceridade.

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

Bem vindos a vocês, caras almas de Luz.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem vindos a vocês, caras Fontes, caros filhos da Fonte.

Eu saúdo, em vocês, a Unidade e a procura da Unidade presente e a vir.
Vou esforçar-me, durante os instantes que vêm, a trazer ao seu caminho uma iluminação específica, que lhes
permitirá, durante suas peregrinações nesses espaços consagrados, ir diante de vocês mesmos, diante de seu
próprio reencontro, a fim de que vocês reencontrem sua unicidade, sua fluidez e sua alegria interior.

Nisso, é-nos permitido, a mim mesma e a outros intervenientes de planos multidimensionais, durante esses
alguns momentos que vamos passar juntos, caminhar em toda lucidez, aliviá-los de seus fardos, a fim de voltar
a tornar-se como crianças, a fim de voltar a tornar-se simples, unidos, unificados, unitários.

Vocês vão, durante esses espaços, recontatar sua Fonte, sua unidade espiritual autêntica que está em relação
com sua própria evolução como ser humano, mas, sobretudo, como ser Divino, porque, antes de ser humano,
vocês eram Divinos.

E vocês vão voltar a tornar-se Divinos.
Nisso, é-nos permitido ajudá-los, facilitar essa passagem importante, que vai acompanhar esse estado de
fragmentação, de divisão (o que é a maior parte dos casos dos seres humanos atualmente encarnados),
acompanhar a reunificação de seu ser, de sua Unidade, a fim de que vocês possam, novamente, beneficiar-se,
livremente, desse contato com o único, com sua Unidade transcendente e com a Luz autêntica de quem vocês
são.

É, de fato, capital, quaisquer que sejam suas ocupações, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que
sejam suas bagagens, reencontrar essa simplicidade do coração, essa simplicidade da unidade, a fim de
redescobrir e de aceder à sua dimensão final, que é o retorno à Unidade e, portanto, à sua Divindade e, isso, a
partir de agora, nessa encarnação.

Eu lhes trago minha bênção e todo o meu Amor.

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

MARIA – 13 de outubro de 2005

http://www.autresdimensions.com/
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos de Luz.

É-nos permitido, nesses momentos, ajudá-los, e ir ainda mais adiante para vocês mesmos, ajudá-los a ir para
esses reencontros mágicos com sua Fonte, a fim de que vocês compreendam, a fim de que vivam, a fim de
que sintam sua unicidade e sua Unidade primordial de ligação com todas as coisas manifestadas nesta terceira
dimensão na qual vocês vivem há tão longo tempo.

As distorções inerentes à sua encarnação aqui embaixo são como filtros, que os impedem de ver, de perceber
claramente, totalmente, a realidade de quem vocês são, da bondade que vocês são, da Luz que vocês são.
Os filtros, ligados às provas, ligados às quedas sucessivas na encarnação, via experiências da encarnação,
permitiram fazê-los esquecer-se quem vocês são, na Essência.

Cabe-lhes, hoje, estando perfeitamente iluminados e lúcidos sobre quem vocês são, retornar a essa Fonte,
retornar a essa liberdade fundamental que é sua Essência, sua natureza primária.
Porque, de fato, queridos filhos, vocês são entidades de Luz, entidades vindas da Fonte e que retornam à
Fonte, através de uma longa viagem de descida nos mundos dimensionais e de subida ao longo de mundos
dimensionais, a fim de reencontrar – de expansão em expansão, após terem passado por fenômenos de
contração em contração – sua Essência, enriquecida de experiências vividas e enriquecida de provas
superadas.

Cabe-lhes caminhar em toda autenticidade.
Cabe-lhes caminhar em toda clareza, em toda humildade, na realidade de quem vocês são, na realidade de sua
essência, primária que, eu reafirmo, é, de toda a eternidade, Luz, pura Luz emanada da Fonte.

Vocês são, de toda a eternidade, os filhos da Lei de Um, os filhos do único, os filhos da Fonte.
Cabe-lhes reencontrar isso, agora.
Cabe-lhes fazer esse caminho de liberação, esse caminho que vai liberá-los de contingências desse estado de
consciência no qual vocês vivem há tanto tempo, através de múltiplas reencarnações, através de múltiplas
experiências.

Cabe-lhes, hoje, pôr-se na estrada para a Unidade, porque o tempo da Unidade vem a grandes passos para
vocês.
O tempo da reunificação, o tempo da sacralização deste planeta, agora, chegou: as núpcias cósmicas, os
casamentos cósmicos que devem sobrevir, em tempo relativamente curto em tempo terrestre.

Convém-lhes, por sua vez, como Unidade individualizada, viver esses casamentos cósmicos, de reencontros
com sua alma, a fim de iluminar, novamente, seu Espírito nessa dimensão e poder transcender, enfim, as
limitações inerentes às condições nas quais vocês desceram, a fim de reencontrar a realidade primária de sua 
Essência, a fim de liberar-se, totalmente, das cadeias da encarnação.

Não há, aí, retribuição no sentido cármico, no sentido de ações e reações infinitas, desde tempos imemoráveis,
mas, bem ao contrário, uma lei de ação de graça, como se um decreto Divino decidisse que hoje, por razões
que são próprias à Divindade, por razões matemáticas, aritméticas, geométricas, é-lhes, enfim, permitido
recontatar o que vocês são, na Essência.

Esses casamentos, esses reencontros, essa reconexão é um momento de alegria intensa, de alegria inefável.
Tal a parábola do Filho pródigo, basta-lhes querer retornar a sua casa, em seu seio, em sua Divindade, a fim de
transcender todas as limitações de maneira instantânea, de maneira imediata, que foram seu lote até o
presente e há extremamente muito tempo em seu tempo terrestre.

Assim, caras almas, vou tentar responder aos seus questionamentos.
E, se efetivamente quiserem, terminarei, após, por um trabalho de efusão importante, ao nível de sua Essência,
em seu coração, a fim de reforçar a abertura do caminho, a fim de reforçar a conexão à Fonte, a fim de reforçar
esse estado de graça e essa ação de graça que lhes cabe, hoje, por Direito divino, atualizar em vocês,
totalmente.
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Questão: que significa essa mensagem: «o ser cristal que está em você pertence à nona dimensão. É
a partir dessa base que você se lança. A quinta dimensão está contida na nona, ela lhe é necessária,
de momento».

Há, aí, um grande alcance e um grande posicionamento.
Através da resposta que será dada, cada alma ali encontrará algo a tomar.

Quando de movimentos de descida na encarnação, cada alma é oriunda da Fonte, imagem minimizada em
planos dimensionais.
Assim, podemos dizer que algumas almas vêm da décima primeira dimensão, outras, da décima oitava, outras,
da vigésima quarta.

Hoje, vocês estão, todos, encarnados em corpos de terceira dimensão.
A dimensão pessoal é uma dimensão oriunda da Fonte do Sol Central das galáxias e, portanto, eu sou
emanada do Sol Central.
E, portanto, eu sou emanada da vigésima quarta dimensão. 
Entretanto, para permitir a um veículo denso manifestar-se, como há mais de 2.000 anos, eu tive que fusionar
com retransmissores de dimensões mais densas, que se situavam na décima primeira dimensão.

Seria eminentemente complexo entrar nos detalhes de seres de cristal e da parte cristalina de sua Essência.
Entretanto, quando da descida na experimentação da terceira dimensão, qualquer que seja sua origem
dimensional, vocês devem adotar certo número de retransmissores que vão permitir uma densificação de seu
ser, a fim de permitir essa materialização, essa condensação na terceira dimensão.

Assim, as almas que encontraram o retransmissor da nona dimensão serão facilitadas em seu acesso à quinta
dimensão.
O que quer dizer que a nona dimensão é um retransmissor que está situado nos mundos intraterrestres e
intradimensionais de mundos multidimensionais, enquanto algumas almas, que viriam de planos dimensionais
diferentes, como, por exemplo, a décima oitava dimensão, poderiam vir de mundos extraterrestres
multidimensionais como, por exemplo, os seres encarnados num corpo de carne que vêm da constelação de
Orion ou, ainda, de Arcturus, e que tomaram carne há tempos imemoráveis.

Essa noção de origem não deve interrogá-lo mais, antes de permitir-lhe reencontrar sua Fonte, reencontrar sua
Essência e entrar em concordância, em alinhamento, se prefere, com quem você é.
 
Ora, esse alinhamento, essa fonte de cristal que você procura há tanto tempo, situa-se ao nível da décima
terceira dimensão.
É um ponto de Luz situado, se você quer localizá-lo, acima de sua cabeça, cara alma, que é uma Fonte que
jorra para baixo.
Mas não se esqueça, tampouco que, para poder aceder a essa dimensão que você procura tanto, é
indispensável conectar a Fonte situada ao centro da Terra.
Nisso, há necessidade de estabelecer um enraizamento extremamente profundo porque, quanto mais o
enraizamento é profundo, mais o impulso para os mundos dimensionais extraplanetários torna-se possível.

Se não há enraizamento consequente nos mundos do Intraterra, não pode haver expansão conjunta até essas
dimensões elevadas.
Isso se traduz num sofrimento.
Traduz-se numa limitação do potencial de Luz porque, naquele momento, por falta de enraizamento há, ao nível
da alma, um processo de fuga, um processo que não autoriza e não permite a atualização do pleno potencial
de Luz.
Há necessidade de arrumação, no sentido o mais profundo, nas dimensões equivalentes ao Intraterra nessa
terceira dimensão, a essa fonte de cristal.

Entretanto, qualquer que seja sua origem, você não pode aceder à sua Fonte se não está religada à sua Fonte
última, a que nós chamamos Terra Mãe, Pai Sol, Mãe Terra.
Um não vai sem o outro.
Não pode haver Unidade se não há ressonância com esses dois polos essenciais.

Bem, caras almas, eu lhes aporto, agora, toda a minha bênção, o meu amor.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu os amo, eu os abençôo.
Sejam abençoados.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.

http://www.autresdimensions.com/


Bem, bem-vindos a vocês, caros irmãos e irmãs da superfície.

Primeiramente, permitam-me apresentar-me: eu sou um dos Governadores de uma região situada em algum lugar sob
os seus pés.

Eu faço parte de uma região chamada de Intraterra por alguns dos seus médiuns e entidades que entraram em
contato conosco, há extremamente muito tempo.

Eu represento um coletivo unificado de consciência, pelo qual eu me expresso através dessa entidade da superfície
que está aqui presente.

Nós somos, de algum modo, seus irmãos e irmãs, mesmo não pertencendo à sua humanidade, nós somos os
guardiões da evolução da nossa Terra comum.

Nós somos, também, os guardiões das portas interdimensionais.

Nós somos os guardiões do núcleo central deste planeta, que é constituído de cristal.

Como guardião, eu venho a vocês para permitir-lhes explorar, um pouco mais adiante, os mundos dimensionais que
vocês têm muito pouca oportunidade de conviver ou de alcançar, devido ao seu fenômeno de involução, de

encarnação que, quanto a nós, povo da Intraterra, superamos, amplamente, há agora 320.000 anos dos seus anos da
superfície.

***

Assim, é-nos permitido, neste período de transição e de transformação do nosso planeta, transmitir-lhes certo número
de elementos que irá lhes permitir, eu espero, aceder um pouco mais livremente a essas dimensões novas que vêm
para vocês, a fim de que vocês não fiquem perdidos, quando chegar a hora, e a fim de que vocês trabalhem para um

pouco mais de consciência unificada, melhorada, recentrada, e a fim de permitir-lhes tornar-se o que vocês são,
realmente (o que vocês não são, no momento).

Nisso, os cristais são, efetivamente, um dos meios que lhes é permitido conviver, a fim de elevar as suas
vibrações/consciência, de ampliar os seus campos de coerência, até níveis não experimentados até o presente sobre

este planeta e que, entretanto, veem, hoje, pelos portais dimensionais abertos, a realização desses estados
multidimensionais na sua encarnação.

Nisso, ser-me-á permitido, por intermédio do coletivo geodésico de vinte e três outras almas de consciência unitária
pelo qual eu me exprimo, estar mais perto da chave que irá lhes permitir aceder e transcender as suas limitações

atuais, a fim de penetrar (em um primeiro tempo, durante suas noites, mas, em seguida, de maneira muito consciente)
esses estados multidimensionais tão importantes, porque eles são o seu futuro muito próximo.

De fato, os esquemas de funcionamento que vocês têm experimentado, progressivamente e à medida das suas
encarnações sucessivas, vão, em breve, desaparecer, totalmente, para deixar lugar a um mundo de Luz autêntica, no

qual não haverá mais lugar para a divisão, para a separação, mas no qual tudo funcionará em um modo, eu diria,
muito mais rápido, mais desprendido do seu tempo linear de três eixos.

***

Lembrem-se das palavras-chave que são, efetivamente, «um novo modo de funcionamento», que não deixa mais
lugar para qualquer sombra, para qualquer apego, para qualquer limite.
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Vocês vão, enfim, redescobrir que são muito mais do que o que acreditavam há 50.000 anos, não seres limitados,
confinados, mas, efetivamente, seres livres, totalmente livres.

E como se tornar livres se vocês não aceitarem, em sua alma e consciência, essa eventualidade como
potencialmente real?

De fato, a um dado momento na história deste planeta, no seu mundo da superfície, vocês serão levados a fazer,
livremente, a escolha, a escolha da liberdade ou a escolha da prisão.

A escolha de um novo ciclo de 50.000 anos de reencarnações sucessivas ou a escolha da liberação, ou seja, do
acesso a esses mundos multidimensionais que estão chegando para vocês.

A maior parte de vocês está se dizendo que é fácil escolher a liberdade ao invés da prisão.

Pense outra vez.

A liberdade dá mais medo do que a prisão.

A liberdade é uma responsabilidade.

A liberdade é uma diligência de autenticidade, que não suporta qualquer sombra e qualquer trapaça.

Nisso, inúmeros seres humanos escolheram a prisão, porque eles têm medo dessa liberdade nova que está
chegando para eles.

Mas não importa.

Essa liberdade fundamental de escolha está inscrita por contrato, desde a sua descida nesta terceira dimensão, há
extremamente muito tempo.

***

Eu lhes agradeço pela sua atenção.

Eu lhes trago a minha saudação fraternal.

E nos deixamos, agora.

************
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Eu sou Michaël Aïvanhov.
Eu venho, enfim, manifestar-me junto a vocês, caras almas.
Em meu tempo, pus as fundações de alguns movimentos.

Eu tentei, o melhor que pude, em função da época em que estive presente em seu país, transmitir, totalmente,
e de modo perfeitamente autêntico, os ensinamentos da Luz com a qual vocês trabalham.

Nisso, é-lhes solicitado conformar-se, total e inteiramente, à Luz, a Luz que eu portei um tempo, mas que não
pôde ir ao seu termo, porque o momento não havia chegado.

Eu apenas coloquei marcadores, apenas coloquei limites precisos, através da Fraternidade Branca Universal,
que permitirão, hoje, ir até o extremo do caminho que eu me estabeleci como Grande Comandante da Ordem
de Melquisedeque.

Eu posso ajudá-los muito mais do que as entidades altamente espirituais que se encarregam deste planeta,
mas que não estão mais a par dos planos os mais densos há extremamente muito tempo, que eu conheci em
minha vida e que eu continuo a conviver, sem poder manifestar-me, mas que, entretanto, não escapam de
minha forma específica de perspicácia e de lucidez.

Não se esqueçam de que, em minha vida, eu era aquele que comandava, em meu canto de França perdido, a
água e o fogo.

Eu comandava os elementos.
Eu pedia ao fogo para parar, ele parava.
Eu pedia às nuvens para chover e cobrir o fogo, elas o faziam.

Isso é, obviamente, dito em meu nome e, obviamente, dito sob o controle e serviço que eu estabeleci para o
Grande Orionis e, também, para a Santa Trindade, em acordo com os comandos daqueles que governam a
quinta dimensão no Intraterra, mas, também, aqueles que virão desempenhar papéis específicos, tal como é
previsto em todas as profecias e predições que foram dadas há extremamente muito tempo, sobre este
planeta.

Não é mais tempo de tergiversar, não é mais tempo de colocar-se questões, mas de entrar na realização do
que vocês vieram fazer.

Questão: poderia falar-nos da «mestria»?
A mestria é um longo caminho, qualquer que seja a origem dimensional.
A partir do momento em que vocês entram no jogo da encarnação, tudo é armadilha que se opõe à mestria.
Convém controlar muitas coisas; cada coisa, cada minuto é uma mestria.

Cada instante de sua vida deve ser uma mestria, qualquer que seja o nível espiritual.

É isso que tentei ensinar em minha vida, que alguns compreenderam, mas transformaram, a um momento, a
mestria pelo poder, a mestria pelo controle.
A mestria é um ato consciente que deve sobrevir a cada minuto de sua vida e, absolutamente, não de maneira
meditativa ou em certo momento de sua encarnação.

Portanto, a mestria é um processo permanente, que jamais é realizado totalmente, que prossegue, qualquer
que seja o nível dimensional.

O Sol aprende, também, a mestria.
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A Terra aprende, também, a mestria, numa escala de tempo completamente diferente daquela que vocês
conhecem.

Entretanto, tudo é evolutivo nessa mestria.

Não há, jamais, mestria perfeitamente estabelecida.
O Grande Comandante, a quem vocês chamam Orionis, também está num processo de mestria.

Não há mestria absoluta, diríamos.

Há uma mestria que se auto-gera, progressivamente, nas dimensões superiores e a cada fase uma mestria
diferente é levada a efeito.

Questão: haveria preconizações quanto às nossas estruturas físicas?

Convém, sempre, beber muita água.
Convém respirar profundamente.
As técnicas são extremamente simples.
Eu me fiz ouvir, amplamente, sobre isso, em minha vida.
Não foi por acaso que insisti na respiração.

Não foi por acaso que insisti no enraizamento ligado à Terra e através de movimentos simples que permitem à
energia circular, livremente, no corpo, mas, também, no Espírito.

Nisso, as preconizações as mais simples serão, sempre, as melhores,
Nada há, efetivamente, de misterioso, isso.

Sua mestria consiste em controlar o sopro, já, num primeiro tempo; controlar, num segundo tempo, suas
palavras, o que vocês dizem; controlar, girar sete vezes a língua na boca, antes de falar.

Isso é muito simples.

Isso faz parte dos ensinamentos de base da espiritualidade, e daquele que quer avançar para sua mestria.

Questão: «saudar o Sol», como você preconizava, continua válido?

Esse trabalho estava em relação com a época na qual eu vivia.
O acesso ao mundo multidimensional não era tão fácil como hoje.
Hoje, basta-lhes pensar no Sol da manhã, tranquilamente, em seu leito, para ter a energia do Sol da manhã.
Não há necessidade física de estar em contato com o Sol da Manhã, agora.

Mas, se isso lhe convém, você pode, obviamente, fazê-lo.
Não coloque regras formais onde, hoje, não temos necessidade de formalismo, mas, simplesmente,
responsabilização.
Eu falei, cara amiga.
E, agora, vou recuperar meus espaços.
Eu lhe digo, talvez, até breve.

Cara amiga, eu a saúdo e eu lhe aporto, como se convencionou fazê-lo em nossos planos, a minha bênção e
todo o meu amor.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=45

15 de abril de 2007

***

Tradução para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/

***

Colaboração de: André

Site Mestres Ascensos

http://www.mestresascensos.com/

http://www.mestresascensos.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2007/04/om-aivanhov-15-de-abril-de-2007.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=45


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

**

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
http://api.ning.com/files/Fk3gLDB8f8I1Rfr*6KJpjsFEWZLMKH0VNNp2CtayHSoxmw-wZvMCWN9A*DlHPzIoYidh-PuwSRzRm0mdmmcVkb3b*TwwLonz/00adOMRAAM.jpg


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.
Eu estou aqui, obviamente, para aportar-lhes todo o meu amor e minha bênção de Mãe eterna.

Nesses momentos que vive a Terra, vêm momentos extremamente conturbados, que concernem,
principalmente, à consciência humana e sua falta de humanidade e sua falta de amor, e sua falta de recursos.
Nisso, o que acontece ao nível dos elementos, um pouco por toda a parte por este planeta, ilustra,
perfeitamente, o que acontece ao nível da consciência humana.

Há, nessa humanidade, que meu coração tanto ama, tão poucos retornos de amor, tão poucas transformações.
Obviamente, há seres que começam o caminho da liberação e o caminho de retorno ao amor e de retorno à
Unidade.
Entretanto, inúmeros de vocês não conhecem, ainda, a mensagem de meu Filho, de meu Divino Filho, não
começaram esse caminho do coração, no entanto, tão necessário, no entanto, tão indispensável à realização da
fraternidade do amor neste planeta.

Inúmeras religiões vão contra essa lei de amor.
Inúmeras religiões vão para um sacrifício que não é um sacrifício sagrado, mas o sacrifício da vida, coisa que
jamais foi pedida em algumas das religiões.
Há em seu mundo e em sua humanidade tanta desordem, tanta derrapagem e tanta falta de lucidez que,
obviamente, a consciência humana está alvoroçada e os seres humanos, que portam esses movimentos,
ilustram, perfeitamente, os caminhos de divisão, os caminhos de errância e de separação, que não é ir ao
sentido da Unidade e da fraternidade.
Há, nesses seres, uma parte de sombra, efetivamente, maior do que a parte de Luz.
E, entretanto, quaisquer que sejam os eventos que sobrevêm e que sobrevirão, no prazo relativamente
próximo, é-lhes solicitado não julgar, mas aportar seu amor o mais puro e o mais desinteressado a
esses seres que, no entanto, estão no caminho de perdição.

O impacto desses eventos que sobrevêm ao nível das consciências humanas é, obviamente, majorado,
amplificado pelos esquemas que vocês introduziram nos funcionamentos de sua sociedade ao nível de
imagens, ao nível de palavras, ao nível de conceitos errôneos, que são veiculados por seus modelos, tanto no
plano econômico como no plano governamental, e como no plano de humanidade, simplesmente.

Há, hoje, ao nível das consciências humanas, muitas coisas desviadas, muitas coisas vagando, que não vão ao
sentido da Unidade.
Essas consciências humanas, acreditem, queridos filhos, são apenas os portadores das errâncias da
humanidade.
Eles não são, inteiramente, responsáveis pelo que eles fazem, assim como meu Divino Filho disse: «Meu
Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem».
Do mesmo modo, vocês devem afirmar que os perdoam, e peçam, para eles mesmos,o perdão do Pai pelos
seus atos insensatos, que os privam de vida e que privam de vida outros seres humanos, sem distinção.
Não há, aí, qualquer traço de Luz, mesmo se, no fundo dessas almas, brilhe a Luz.
Ela foi sufocada pelos véus da escuridão da humanidade, com os quais eles se adornavam, decoravam, a fim
de emitir a imagem do que vocês permitiram, por suas covardias, por suas faltas de comprometimentos,
manifestar-se neste planeta.
Queridos amigos e queridos filhos, há, em vocês, uma parcela dessa responsabilidade total da humanidade.
E meu coração de mãe sangra, novamente, diante de tantos desvios e de coisas que voltam as costas à Luz
autêntica que, no entanto, está bem aí, de toda a eternidade, e que se reforça, ativamente, ao redor de vocês,
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por vibrações aceleradas, por modificações da influência da irradiação solar sobre este planeta, com a
modificação da inclinação do ângulo em relação aos polos físicos do planeta.

Há, realmente, uma incidência mais forte de Luz, que surge agora.
E, entretanto, essa Luz não basta, de momento, para transformar essa parte de sombra presente nessa
humanidade, uma vez que essa parte de sombra conseguiu cristalizar-se nas almas Divinas que ocultaram,
completamente, sua humanidade, sua Divindade e sua Luz.

Mas não julguem, não julguemos.
Contentemo-nos de ser os espectadores dessas errâncias que apenas fazem manifestar aos nossos olhos e
aos nossos corações e aos nossos ouvidos o que temos sido incapazes, nós todos, membros dessa
fraternidade humana, por insuficiência de Luz, de transformar, completamente, e de iluminar, completamente.

Os elementos naturais, também, não são deixados, e as intrusões – a que vocês chamam raças
bacterianas – que se manifestam, atualmente, são apenas o reflexo da falta de Luz, também, que toca, agora,
as esferas animais, vegetais, mas, também, as esferas de decomposição da Terra e, também, sua
animalidade,

Entretanto, nisso, convém manter, queridos filhos, o coração aberto, a consciência aberta e ir para mais lucidez,
a cada respiração, a cada minuto que vocês passem sobre esta Terra; jamais desviar da Luz; reforçar, em
vocês, sua humanidade, sua paternidade e seu sentido de ligação à sua Divindade.
Bem ao contrário, esses elementos e esses eventos que sobrevêm sobre esta humanidade devem abrir,
iluminar, ainda mais, sua irradiação interior, a fim de dela fazer beneficiar-se o maior número no exterior.

Em cada ato de sua vida quotidiana, em cada respiração, convém estar religado à suaDivindade e deixar sair
de seu ser a totalidade de sua Luz, a fim de irradiar e de transcender de beleza, mas, de momento, não está
tão iluminado em vocês como no exterior de vocês.

Convém ser humilde porque, a partir do momento em que vocês deixarem o lugar para a mínima parcela de
vaidade pessoal, de vontade pessoal, a sombra encontrará uma brecha na qual se esgueira.
Convém estar religado à sua Fonte, desenvolver, cada vez mais, seu controle de si mesmos (e não do
exterior), de sua mestria interior, a fim de tornar-se uma lâmpada que brilha nas trevas, a fim de iluminar aqueles
que se aproximarão de vocês.

Há, queridos filhos, a vontade de bem, estejam certos, como eu estou certa disso, devido aos seus amores
maternais e suas filiações Divinas, de sua filiação ao meu Divino Filho.
Há, em vocês, essa Luz que pede apenas para irradiar, apenas apagar as sombras que possam restar, devido
às suas encarnações sucessivas e suas vidas sucessivas, mas, também, e sobretudo, devido ao que os cerca,
que procura oprimi-los, comprimi-los e impedi-los de chegar ao pleno potencial de alma ao qual vocês são
destinados na encarnação.

Nisso, convém, também, preparar-se para o alívio ligado ao fenômeno de elevação, após a ascensão,
que corresponde a esse processo tão esperado agora, e que deve desenrolar-se num futuro tão
próximo que, para nós, em nossas dimensões, isso parece já estar aí.
E, nesse sentido, vocês devem manter sua casa limpa, seu interior, porque ninguém conhece o dia,
ninguém conhece a hora, mas meu Divino Filho tem-se à sua porta.
E esse instante, fatídico ou maravilhoso, de acordo com o sentido em que o tomamos, é algo de
extremamente próximo.
Essa iluminação total, essa revelação total na Luz de meu Filho, é algo que está à sua porta, que bate
com insistência.

Os sobressaltos e as convulsões de consciências humanas que recusam ver essa Luz são as marcas, são os
sinais esperados do fim dos tempos e dos tempos do fim, não da vida, mas, ao contrário fim da não vida
e chegada da verdadeira vida em fraternidade, em humanidade, em Divindade.
Convém, nisso, estarem lúcidos sobre seus objetivos, sobre suas prioridades de vida, sobre as coisas simples
que fazem a verdadeira vida e não as coisas supérfluas que obstruem suas vidas e que criam apegos e que
criam ilusões suplementares que os arrastam para mais peso, para menos leveza e Luz, portanto.

Convém-lhes, também, velar por seus canais, religar-se à sua Fonte Mãe, à sua Fonte Pai, por aqueles ou
aquelas a quem vocês chamam seus Mestres espirituais, não como seres que virão impor-lhes a vontade
deles, mas aportar-lhes a iluminação suplementar para guiar seus passos nessa vida, a fim de permitir-
lhes aumentar seu potencial de Luz, seu potencial de amor.

Nisso, eu já estou a par de que um ser, que faz parte da hierarquia dos Melquisedeques, bem anterior ao meu
Divino Filho, assegura a proteção desse lugar e de suas pessoas (ndr: O.M. Aïvanhov).
Nesse sentido, ele é um mestre autêntico que, devido à sua encarnação recente, é capaz de aportar-lhes
iluminações bem mais precisas e pontuais sobre o desenrolar de suas vidas, que eu mesma não posso fazê-lo
do alto das dimensões nas quais eu vivo, porque meu coração de Mãe tem apenas uma única vontade, que é a
de aumentar sua lâmpada interior, aumentar sua Divindade e sua humanidade ao nível de seu coração.

Nesse sentido, posso apenas revelar os caminhos de almas.
Posso apenas revelar as Luzes inerentes à Luz, o que faz com que eu tenha, obviamente, um papel de
protetora, de despertadora, de revelação da Luz que vocês são e, talvez, um pouco menos nos fatos e gestos
de sua vida quotidiana.



O que me importa mais, de fato, é abrir, totalmente, seu coração, a fim de que ele se torne uma fonte que
jorra de amor, a fim de que ele se torne uma lâmpada que ilumina o mundo e, sobretudo, seu caminho e o
caminho de seus próximos.
Há, de fato, em seu coração, a totalidade da Divindade.

Muito poucos seres humanos, hoje e até o presente, desde 2.000 anos, conseguiram imitar o caminho de meu
Filho e fazer coisas tais como Ele as havia feito.
Eles eram tão pouco importantes que deixaram vestígios importantes na superfície deste planeta, na
religião original que havia sido criada e que, depois, foi, efetivamente, corrompida e transformada, como de
hábito, para ali pôr um poder temporal e não mais um poder espiritual, o que é a coisa a mais grave aos nossos
olhos.

Substituir um poder espiritual por um poder temporal é um ato de trevas, um ato contrário à vontade
do Pai.

Entretanto, nesses tempos de consciência conturbada da humanidade, os portadores de Luz tornam-se
lanternas e tochas que são capazes de limpar, de transformar, de queimar as coisas que devem sê-lo.
E eu lhes peço, assim, para tornarem-se os portadores dessa Luz, as lanternas e as tochas de meu
Divino Filho, irradiar essa energia de amor, que pede apenas para sair, apenas exprimir-se, apenas
tornar-se uma fonte que jorra, que irradia tudo o que vocês tocam, tudo o que se aproximam.

Há, em vocês, almas humanas, a capacidade, através da vontade de bem que está em vocês, de transformar,
de iluminar tudo o que vocês tocam, desde os alimentos, mas, também, tudo o que vocês olham.
Devido à potência de sua alma, devido à potência da Luz, vocês já são capazes de atenuar o alcance desses
atos de barbárie, de violência, que se manifestam por toda a parte sobre este planeta, frequentemente em
nome de um Deus vingador, que existe apenas nos Espíritos desses malucos que esqueceram a própria
Divindade interior e que pensam servir a uma Divindade exterior, que nada tem a ver com a Luz, que nada tem a
ver com a vida, mas, antes, tem a ver com as forças que vão ao sentido contrário à expressão da vida e à
elevação, assim como à consciência.
Essas forças arrastam-os para um fenômeno de tornar mais pesado, para um fenômeno de descida e de
queda ao mais profundo da involução.
Ora, hoje, o planeta encontra-se numa fase de sacralização, na qual é-lhes solicitado despertar seu pleno
potencial Divino.
Não há qualquer temor a ter em relação ao que vocês afirmam ser como filho da Luz e Fonte da Luz porque,
hoje, as consciências conturbadas que se fazem muitas perguntas são muito mais capazes de aceitar a
mensagem de Luz que vocês emitirão.

Não é preciso ter vergonha de ser o que vocês são, ou seja, filhos da Divindade e Divindade, vocês
mesmos, e filhos de Luz e Luz, vocês mesmos.
Vocês devem ousar afirmar a Luz que vocês são.
Vocês devem ousar deixar escapar de seu coração a totalidade da humanidade que vocês são:
Humanidade, Divindade, Luz.
Suas palavras, seus olhares devem irradiar o que vocês são.
Não deve haver em vocês qualquer falha, qualquer dúvida sobre a realidade do que vocês são e
sobre a realidade do que vocês vivem.

O que vocês vivem transforma-os, refina-os e purifica-os, leva-os para mais leveza, a fim de facilitar o
fenômeno de elevação e de ascensão.
Olhem o caminho percorrido.
Olhem um pouquinho atrás de vocês, nesses alguns meses passados, no que vocês se tornaram, o que vocês
vão tornar-se, e eu lhes asseguro que vocês poderiam ir muito mais rapidamente, se não estivessem na dúvida
da Luz total e na afirmação, por outro lado, da Luz total que vocês são.
Nisso, convém a vocês deixar de lado a ferramenta mental, deixar, simplesmente, seu coração abrir-se,
totalmente, à vontade de seu Pai e de meu Divino Filho.

Nisso, vai tornar-se possível a vocês irradiar essa Luz, permanentemente
Vai tornar-se possível falar, olhar com as palavras e o olhar do amor.
Vai tornar-se possível tocar, irradiar o amor.
E eu gostaria, agora, meus queridos filhos, de ajudá-los a facilitar essa abertura do coração.

E vou pedir-lhes, agora, para centrar-se em seu coração, voltar-se para seu interior, aí, onde se encontra sua
Divindade, no meio de seu peito, ao centro dos três corações encontra-se o átomo embrião, o Espírito
Divino que vocês são, esse Espírito Divino que, hoje, pede apenas para irradiar, manifestar-se, espalhar-
se, para conduzi-los, totalmente, aos mundos de esferas espirituais, nas quais não há mais sombra, não há
mais divisão, não há mais julgamento.

E, como Mãe, hoje, é-me permitido, a cada intervenção, nutri-los, ainda mais, desse amor, dessa humanidade,
dessa Divindade da qual vocês são os testemunhos.

Vamos fazer isso agora, durante alguns instantes de silêncio.

Não haverá, através de minha intervenção desta noite, a possibilidade de interrogação, porque meu trabalho
está bem além da interrogação.
Eu vim aportar-lhes esse suplemento de Luz, esse suplemento de abertura de coração, a fim de permitir-lhes



estar um pouco mais na alegria de sua Divindade interior.
Nisso, eu lhes peço para acolher, no silêncio da vibração de amor de meu Divino Filho e de meu coração de
Mãe.
Bem, aí está, queridos filhos, após esse trabalho em seu interior, vou, agora, aportar-lhes meu amor e minha
bênção.

Vou saudá-los e deixar o lugar àquele que lhes ensina, agora, em alguns minutos, junto ao qual vocês poderão
dialogar e interagir.
Eu os amo e eu lhes aporto minha bênção.
Eu os abençôo e eu lhes digo até muito em breve.
E vou agora deixar o lugar. (ndr: a O.M. Aïvanhov)

__________________ 
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Bem, caros amigos, vocês tiveram a visita de sua Divina Mãe.

Eu me regozijo por ela ter-lhes aportado essa mensagem.

E eu volto para vocês, como previmos, nesse início do mês de novembro, em sua humanidade.

Há tão pouco tempo revelei-me, enfim, depois de tantos anos que espero isso.

Inúmeros canais tentaram, às vezes, com meu acordo, transcrever o que eu tinha a dizer, mas o ego deles abafava as coisas.

E outras entidades puderam acessar-me.

E, nesse canal, precisamente, eu encontro, enfim, um acordo vibratório que me permite, não unicamente manifestar-me quando dessas
sessões, mas, também, agir, livremente, através dos ensinamentos, através do que acontece quando de algumas circunstâncias.

Quando o canal põe-se em conexão e pede a cura e a Luz sobre alguém eu posso, agora, intervir, diretamente, e manifestar a potência
total da energia da ordem de Melquisedeque, que é, obviamente, da mesma veia, poderíamos dizer, energética que os Mestres
Instrutores de Orion, e que permite, portanto, através dos anjos Xedah, também, efetuar um trabalho de cura direta sobre as almas e
sobre os corpos para os quais meu canal vai pedir, por uma oração, de algum modo, para agir.

Vamos, se efetivamente quiserem, continuar, caros amigos, nossas entrevistas.

Assim, vamos poder, agora, abrir esse espaço de diálogo, que me regozija e que me permitirá, eu espero, fazer um pouco mais
amigo/amigo, entrar na troca e simpatia autêntica.

Eu me regozijo por reencontrá-los nessa disposição de coração e de Espírito, propícia à reflexão e propícia às nossas trocas.

Se vocês efetivamente quiserem, agora, vamos passar aos seus questionamentos.

Questão: poderia dar-nos preconizações físicas, espirituais?

Ao nível físico, vocês já tiveram, cara criança, preconizações, no que concerne a bebidas à base de aubepine e os banhos à base de
água de rosa e de flor de laranjeira.

Agora, no que concerne à sua higiene espiritual, ela é, sobretudo, marcada pela vontade de não emitir pensamentos negativos para
com ninguém, não julgar e amar, mesmo seu pior inimigo.

Nisso, reconhece-se um ser no caminho para sua própria mestria.

A mestria não é parar de respirar durante horas ou parar seu coração.

A mestria consiste em não emitir pensamentos contrários à vontade do Cristo e amar, portanto, todas as criaturas e, ainda mais,
aquelas que lhes fizeram mal, ainda mais, aquelas que seu mental considera, de alguma forma, como seu inimigo.

Há, nisso, uma verdade essencial, que convém aplicar.
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Assim, é a higiene espiritual a mais elevada que os conduzirá, mais seguramente, à sua mestria verdadeira e autêntica.

No que concerne aos canais, sutis, obviamente, os famosos Nadis que percorrem seu corpo e suas auras, é necessário, nesse nível,
manter, obviamente, algo de puro e de simples.

Não me atrasarei no que disse a Mãe Divina, ao nível dos pensamentos, ao nível dos modos de funcionar em relação à Luz.

Agora, se efetivamente quiserem, há procedimentos extremamente simples, que permitem assegurar a fluidez dos canais e a livre
circulação da energia nos canais e, em especial, nos canais os mais importantes, aquele a que vocês chamam o canal mediano (a
Shushumna, que une o canal do Intraterra e o canal do Supraterra).

Nesse canal, deve haver uma comunicação a mais fluida possível entre o que acontece embaixo e o que acontece no alto, de maneira
a deixar circular, livremente, o fluxo da vida.

O fluxo da vida é um fluxo alto/baixo, baixo/alto, e a Luz passa, obviamente, por esse canal, em prioridade.

Convém, nisso, utilizar as técnicas que vocês conhecem, através dos cristais que não são meu domínio.

Mas vocês podem, também, utilizar processos extremamente simples de visualizações: visualizem seu canal entre a parte inferior da
coluna vertebral e a cimeira de sua cabeça como um tubo de Luz dourada, repleta de energia solar, repleta de Luz, repleta de calor e
façam descer/subir, subir/descer nesse canal.

Alguns minutos pela manhã, alguns minutos à noite, isso será grandemente útil às suas estruturas sutis.

Aí está um exemplo simples do que é perfeitamente possível fazer de modo simples.

Os cuidados físicos são, também, extremamente importantes.

Alguns de vocês, por exemplo, têm bloqueios no meio das costas e, obviamente, esses bloqueios podem ser obstáculos à circulação
da Luz no interior do canal, obviamente, menos importantes do que os pensamentos impuros, entretanto, convém flexibilizar-se,
massagear o que acontece nas costas.

Toda a região das costas deve ser liberada, para permitir às energias Luz subir e descer; e descer e subir.

Questão: os Xedah são «originários» de Orion?

Obviamente.

Eles estão sob a influência de Orionis.

Há uma querida alma que recebeu essas mensagens de Xedah.

Ela mal compreendeu o nome.

Ela mal compreendeu o nome, porque, simplesmente, os anjos que ela chamouXedah (como ela não compreende o hebraico), eram os
Shaddaï El Shaï.

Shaddaï, que ela traduziu por Xedah, e aí está como se chega a um desperdício da informação, durante anos, e como se chamou isso,
os anjos Xedah, Xedahpor Shaddaï El Shaï.

Mas isso não tem importância alguma; há uma deformação linguística específica, que é ligada à origem semântica da linguagem dessa
pessoa, mas isso não tem importância.

Obviamente, os Shaddaï El Shaï, assim como os Hayoth Ha Kodeshcorrespondem a hierarquias espirituais as mais altas, que vêm,
obviamente, religar, pelo Sol Central de Sírius, por intermédio deAlmilan e Mintaka, que são as duas estrelas à esquerda do cinturão de
Orion.

Questão: qual é o papel respectivo dos Shaddaï El Shaï em relação aos Hayoth Ha Kodesh?

Os Hayoth Ha Kodesh também podem ser chamados anjos.

São energias angélicas, no sentido o mais amplo do termo, porque pertencem a dimensões de natureza extremamente elevada.

Os anjos Shaddaï El Shaï são anjos que intervêm ao nível da estruturação da Luz e de processos de transformação da Luz numa
energia de outra dimensão, muito mais alta em Luz.

Agora, os Hayoth Ha Kodesh correspondem às energias dos quatro elementos constitutivos da matéria, desde a célula até a totalidade
dos planetas e dos sistemas solares.

E, portanto, não há similitude, mas uma origem, poderíamos dizer, comum.

Em particular, os Hayoth Ha Kodesh, os quatro Santos que se têm ao mais próximo do trono do Pai, são constituídos, vocês se
lembram, de certo número de Agni Deva, que são em número de vinte e quatro.

Assim como a consciência coletiva deve funcionar nas vinte e quatro Unidades.

A reunião por três pares, ou seja, por seis.



Os Agni Deva correspondem a cada um dos Hayoth Ha Kodesh.

É-me difícil entrar mais adiante na descrição desses quatro últimos vivos, que são a própria essência e o próprio princípio da vida em
todas as suas manifestações.

Questão: o que explicaria a relação direta das estruturas em vinte e quatro do Intraterra?

Há uma ligação direta com o cristal do Intraterra.

Eu falei, há muito tempo, em minha vida do Intraterra, de Agartha, mesmo se a pessoas não estivessem prontas para ouvir isso.

Eu, efetivamente, disse em minhas conferências, que o governo mundial, o sistema capitalista que deve desmoronar, muito
proximamente; devem ser substituídos pelo sistema sinárquico mundial, que será aceito, obviamente, por todo o mundo, porque ele
representa o princípio e a essência do agenciamento da Luz, da conformação da fraternidade humana à crença da Luz, à lógica da Luz
e não mais à lógica da sombra.

Nós estamos numa estrutura, numa influência piramidal, mas não a influência piramidal de forças «luciferianas» (em especial, aquelas
que colocaram isso em sua cédula, para ilustrar o olho que comanda tudo, que quer tudo controlar).

O sistema piramidal exato e autêntico é o reflexo da pirâmide de Luz.

Há, nisso, algo de essencial a compreender: a sombra age, sempre, imitando, copiando a Luz, mas, simplesmente, desviando dela a
finalidade.

A finalidade da pirâmide de Luz é a totalidade da pirâmide.

A totalidade da pirâmide da sombra é o poder do olho que está no alto.

Isso é totalmente diferente, e radicalmente oposto.

Assim é do governo mundial (que procura estabelecer suas forças da sombra), que está ao oposto do governo sinárquico, que será
instaurado pelo Intraterra, ao menos, eu espero, muito em breve,

Questão: convém seguir, hoje, seus ensinamentos passados?

Nada deve ser seguido, estritamente.

Sua consciência deve ditar-lhes o que vocês devem fazer, e não eu.

Vocês estão em vias de caminho para a mestria.

A mestria é decidir por si mesmo.

Sua fluidez, sua abertura de consciência é, hoje, muito maior do que há quarenta anos ou vinte anos.

Quando eu dizia que era necessário levantar-se com o Sol para contemplá-lo, hoje, vocês podem permanecer em sua cama e chamar
o Sol.

Portanto, vocês têm toda a liberdade para fazer o que quiserem, o que sentem como bom para vocês.

Questão: você aconselha praticar o que se refere ao despertar do kundalini?

Obviamente, a descida do Espírito Santo, a subida do kundalini, essas duas energias tomam o canal e vão fluidificá-lo, cada vez mais,
o que é um elemento importante ao nível da higiene do canal, ao qual é necessário acrescentar flexibilizações, massagens,
eventualmente, para aqueles que têm dor nas costas, mas, também, a possibilidade de pôr as costas contra uma árvore, mas, também,
a possibilidade de visualizar esse canal repleto de Luz dourada.

Aí está, caros amigos.

Se você efetivamente quiserem, agora, vamos concluir aí nossa discussão.

E, como se convencionou, eu lhes aporto toda a minha bênção, toda a minha amizade e todo o meu amor.

E eu lhes digo até muito em breve.
__________________
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
 

Bem-vindos a vocês, queridos filhos.

Nós nos reencontramos, novamente, esta noite, para ajudá-los e assisti-los no seu caminho espiritual, a fim de
ajudá-los a percorrer o caminho, o caminho que os restitui à Unidade da sua Divindade e à Unidade do meu

Divino Filho.
 

Nisso, eu venho a vocês, de braços abertos, a fim de assisti-los nos seus questionamentos, não tanto
pessoais, mas, sobretudo, ao nível dos caminhos da sua alma, a fim de ajudá-los a avançar em uma estrada

sem espinho, em uma estrada clara e decidir, lucidamente, avançar no caminho da Luz, a fim de juntar-se e de
imitar o meu Divino Filho.

Nisso, estou pronta a interceder ao nível de alguns dos seus sofrimentos e, também, de alguns dos seus
questionamentos, a fim de retirar da sua estrada as armadilhas que possam frear o seu retorno à Unidade da

Divindade, extremamente importante nesses tempos conturbados que vocês vão viver.

Nisso, como Rainha dos Céus e da Terra, como mãe de todas as almas desta Terra, eu venho reconfortá-los,
assisti-los, ajudá-los nesse caminho, nessa estrada de Luz na qual vocês estão.

 
Nisso, estou pronta a ouvir, a tentar agir, o melhor que minha condição de Mãe o permitir, nesse caminho.

Assim, queridas almas de Luz, queridos filhos, estou à escuta do que vocês têm a perguntar-me.

Vamos.
 

***
 
 

Questão: o que pode impedir de estar melhor à sua escuta?

Querido filho, querida alma, estar à escuta é uma atitude de alinhamento permanente, em cada gesto da sua
vida.

MARIA – 6 de novembro de 2005
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Nesse momento, parece-me que você dissocia, um pouco demasiado, talvez, o que é do caminho espiritual e o

que é do caminho material.
 

A Presença do meu Divino Filho – assim como a minha santa Presença – é obtida, mesmo nos seus
atos da vida quotidiana, e não, unicamente, nos seus espaços de meditação ou de recolhimento, ou

de trabalho noturno.
 

Convém-lhe atrair a sua própria consciência sobre a nossa Presença, a cada instante da sua vida.
 

Convém-lhe, nisso, estar à escuta, como você o diz, não unicamente nos momentos em que você
deseja, mas, sobretudo, nos momentos do seu trabalho diurno, das suas atividades junto aos seus

filhos e à sua família.

Cada minuto que a habita deve ser preenchido da nossa santa Presença, a fim de ajudá-lo no seu crescimento
de Luz e em sua santa Divindade da Unidade que você está reencontrando.

 
Cabe, simplesmente, a você, estar à escuta de nossa Presença, que são momentos de alegria íntima e

momentos de alegria essencial de todo ser humano encarnado sobre este planeta.
 

Estar consciente da nossa Presença, não unicamente nos momentos ditos de recolhimento, ou de
oração, ou, ainda, de meditação, mas em cada ato da vida quotidiana.

 
***
 
 

Questão: é importante ir à Índia num caminho espiritual?

Querida alma, querido filho, convém, efetivamente, compreender que essa peregrinação exterior que você quer
fazer é, também, uma peregrinação interior.

 
Há, em você, essa sede de Luz, mas essa Luz está, também, em você.

Convém recentrar-se no mais profundo de si mesmo quando dessa peregrinação interior, que o conduzirá
à câmara do coração.

 
Nessa câmara do coração você encontrará todas as respostas.

Entretanto, se o seu ser exterior desejar render-se na peregrinação, desejar aproximar-se dessa cultura que foi
a sua, há muito tempo, é importante, efetivamente, que você faça essa viagem, mas não espere ali encontrar

outra coisa além da peregrinação interior.
 

E, se você tiver a impressão de que essa peregrinação interior deva corresponder a uma peregrinação exterior,
então, convém-lhe fazê-lo.

Mas eu não posso, eu, como Mãe, encorajá-lo ou proibir-lhe de ir a esse lugar.
 

Convém a você tomar a decisão, sentir, tal como você o exprime, não com a cabeça, mas com seu
coração, o que é útil fazer para ajudar-se a encontrar a sua essência.

Nisso, a sua essência pode ser encontrada cortando madeira, a sua essência pode ser encontrada cozinhando,
a sua essência pode ser encontrada passeando e a sua essência pode ser, efetivamente, encontrada, indo ver

um ser de Luz.
 

É a você que convém decidir o que é permitido fazer dos desejos da sua alma, mas, também, dos eventos que
sobrevêm, de maneira acelerada sobre a superfície deste planeta, um pouco por toda a parte.

 
E, portanto, é útil decidir em sua alma e em consciência o que você deve fazer.

Onde está a urgência?
 

Onde está a importância?
 

Onde está a vitalidade e o elemento vital que, hoje, rega você?
 

Será que isso se encontra no seu lugar sagrado e consagrado?
 

Ou será que isso se encontra ao centro do seu ser sagrado, na câmara do seu coração?
 

Ou será que isso passa por uma viagem exterior, por uma peregrinação de alma que vai conduzi-lo a
reencontrar uma cultura do passado que foi a sua, há muito tempo?

A resposta pertence a você, querido filho; cabe a você fazer as boas perguntas; cabe a você ter as boas



interrogações e, obviamente, você terá as boas respostas.

Recentre-se em você.
 

Escute o que diz o seu coração e não, unicamente, a sua cabeça, o que pede o seu coração, nesses instantes
privilegiados.

 
Cabe a você ali dar a resposta adequada.

 
Em caso algum eu me permitiria ser diretiva quanto às suas escolhas, quanto às suas decisões.

 
Convém decidir, você mesmo, em sua alma e consciência, sobre o que você deseja empreender como

peregrinação.
 

***
 
 

Questão: o que é, hoje, da nossa relação com nosso «anjo guardião»?

Desde que vocês passaram à influência da regência Micaélica, é importante compreender que o seu anjo
guardião tutelar, aquele que lhes corresponde ao nível do seu próprio nascimento, foi substituído

pelas forças arcangélicas Micaélicas.
 

E vocês estão, todos aqui presentes, sob a regência do Arcanjo Miguel.
 

Vocês estão sob a influência da irradiação dele, sob a influência da proteção dele.

Durante esse período de gestação, que é o seu, o Arcanjo Miguel, Príncipe e Chefe das Milícias Celestes,
membro da Santa Trindade, é capaz de ser o seu protetor, o seu anjo tutelar substituinte.

 
Convém compreender que o anjo tutelar que vocês tiveram desde o seu nascimento foi, doravante,

substituído pela presença Micaélica.

Convém-lhes religar-se a ele, pedir a ele a intercessão e a proteção, religar-se a esse manto azul de
proteção, religar-se à força espiritual dele, em seus atos quotidianos e em seus pedidos diários, mas,

também, espirituais.

O Arcanjo Miguel reina supremo, ele reforça a sua Presença.
 

Ele reforça as portas dimensionais que permitirão certo número de manifestações, bem mais tarde no tempo.
 

Não há ritual a explorar.
 

Há, simplesmente, que chamar, em consciência, Miguel, eventualmente, pelo seu nome santo,
eventualmente, pela Presença do seu Manto Azul, e isso deveria bastar, amplamente, para preencher os

chamados.
 

 
***
 
 

Questão: qual é a diferença entre o «manto azul» de Miguel e o seu?

Querida alma, nos mundos vibratórios de Luz, o Manto Azul que eu porto tem uma tonalidade ligeiramente
diferente do Manto de Miguel.

 
O meu é o azul conhecido na iconografia judaico-cristã e, também, em algumas representações pagãs bem

mais antigas.
 

O «Manto de Maria», tal como ele é nomeado, corresponde a um manto de energia tipicamente
feminina.
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O Manto Azul de Miguel, mesmo apresentando o mesmo envolvimento energético e a mesma
coloração energética, é, contudo, mais escuro do que o meu.

 
Esse Manto é um manto de proteção, mas, também, um manto de repulsão de forças adversas, assim como o

meu.
 

Nisso, o Manto Azul de Miguel está, sensivelmente, na mesma vibração que o meu.
 

Ele corresponde, também, ao Manto Azul de Buda e, também, à incorporação da energia do Sol Central da
galáxia, que corresponde à irradiação de Sírius.

 
Essa irradiação é particularmente importante como irradiação de proteção, que vai religá-los à Fonte última,

à Fonte da Intraterra, ela mesma religada à Fonte última, que é o Sol Central da galáxia.

O cristal Fonte da Mãe Terra está em relação, efetivamente, com o cristal da Fonte do Sol Central.
 

Nisso, a irradiação e a emanação desse cristal é uma irradiação de natureza azul,que os seres espirituais da
minha dimensão, mas, também, de dimensões que jamais viveram nesse plano denso terrestre, têm ao redor

deles.
 

O Manto Azul é a característica dos elementos e de algumas forças, em particular, de proteção, de
incorporação e de reforço da energia da Luz autêntica.

 
Nisso, há muito pouca diferença entre o meu próprio Manto e o Manto de Miguel.

 
***
 
 

Questão: há uma relação entre o cristal azul e o lago Titicaca, no Peru?

Há uma relação fundamental entre o cristal azul, que permitiu criar a Atlântida, há mais de 50.000 anos, e uma
zona que se encontra, hoje, efetivamente, mais ao sul, no continente Sul Americano.

 
Mas há, também, uma relação com alguns lagos, em particular, os lagos de montanha e a Luz azul.

De fato, essa irradiação foi escondida, e ela emana do cristal Fonte central da Terra Mãe em relação com a
irradiação azul do Sol Central da galáxia.

 
Alguns pontos de apoio deste planeta estão em contato, nas alturas, através da água, com uma irradiação

de natureza azul que vem da Intraterra, que vem, em especial, do cristal central, em relação direta com o
Sol Central da galáxia.

 
***
 
 

Questão: poderia dar-nos informações sobre a «fonte de cristal»?
 

A fonte de cristal recorre a um estado multidimensional do ser, quando o ser, em sua evolução de alma,
contatou os planos os mais altos da vibração do meu Divino Filho e a vibração da Intraterra (através da Fonte da

Intraterra, esse cristal situado no centro do planeta).

Essa comunhão corresponde ao que vocês chamam, eu creio, sobre esta Terra, de «transfiguração»
assim como o viveu Moisés, nos arbustos em chamas, assim como o viveu Elias ou, ainda, Enoque,

ou meu Divino filho, quando Ele se retirou ao deserto.
 

Essa transfiguração acompanha-se do despertar da fonte de cristal.

A fonte de cristal corresponde, de fato, ao derramamento, através da personalidade interior, da energia da
alma, que contatou o Espírito Divino, que contatou a Fonte Crística essencial e que lhe permitiu deixar escoar-

se, através da alma que não se opõe mais à vontade do Espírito, essa irradiação que corresponde à
energia Crística, à energia de amor autêntico que vocês denominaram «incondicional».

Você chegou, efetivamente, querida alma, nesse nível, ao nível da fonte de cristal.
Você contatou sua Fonte de Cristal.

 
Você contatou as energias do meu Divino Filho, e você pode deixar transbordar o seu coração.

Esse plano multidimensional está situado muito além do que vocês chamam de despertar
da kundalini, da descida do Espírito Santo.

Ele corresponde à dimensão décima terceira, que é uma das dimensões as mais altas que vocês podem
alcançar na encarnação.



A dimensão a mais alta que vocês podem alcançar corresponde à décima oitava dimensão, em alguns casos,
na expansão total de consciência.

 
Mas, de maneira comum, diária, os seres os mais sensíveis, os mais despertos, são capazes de

irradiar essa energia da décima terceira dimensão pelo seu coração.

Há, nesse nível, quando a fonte de cristal é aberta, uma energia mística, um odor de santidade que se escoa
livremente, sem entraves, que lhe permite ser o embaixador total da vontade do Pai sobre a Terra.

 
***
 
 
 

Queridos filhos, queridas almas, vou, agora, trazer-lhes a minha bênção de Mãe e vamos, em breve, sair.
 

Eu lhes agradeço por sua atenção e espero ter-lhes trazido a Luz necessária para continuar esse caminho
maravilhoso que é o seu.

 
Eu lhes trago todo o meu amor, toda a minha bênção.

 
Eu os amo e eu os abençôo.

 
 

 
 

************
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Bem, caros amigos, vocês me veem contente por reencontrá-los.
Assim, primeiramente, antes de exprimir-me livremente, eu desejo ouvi-los exprimir-se, livremente, sobre o que
vocês têm a perguntar-me.

Questão: a que corresponde a imagem da pirâmide?

A pirâmide é um símbolo universal que esteve presente em certo número de civilizações sobre este planeta,
mas, também, nos povos do Extraterra e do Intraterra.

É um símbolo universalmente generalizado nos mundos vivos.
A pirâmide corresponde a um grau de difração da Luz.
É um lugar de cura nos planos sutis.

Agora, nos planos densos encarnados, como se encontram em diferentes regiões, a pirâmide corresponde à
concretização, igualmente, da energia de sistemas solares extremamente importantes.
São centros de transformações.
São centros que permitem, tanto nos mundos sutis como nas vibrações as mais densas, transubstanciar,
transmutar a matéria em Luz e transmutar, também, a Luz em matéria.

Trata-se, de algum modo, de uma central de reversão do estado matéria ao estado Luz, mas, também, do
estado Luz ao estado matéria.

A pirâmide é um símbolo de transformação, um símbolo de evolução, mas, também, uma usina energética que
permite, realmente, a transformação de consciências, a transformação celular e a transformação de planetas,
também.

Questão: a escolha de tornar-se psiquiatra é correta em nossa época?

É preciso saber que não se torna médico por acaso; nem médico, nem psiquiatra.
O título grandioso de médico, o título grandioso de psiquiatra, ainda mais grandioso, eu deveria dizer,
corresponde ao nível da alma numa redenção cármica, numa noção de alguém que se coloca como aquele que
é o salvador e, nesse arquétipo de funcionamento, nos níveis psicológico, espiritual, mas, também, material.

O medo de falhar está profundamente inscrito em todos os médicos, porque ele faz parte, de algum modo, de
seu caminho de alma.
E o desenvolvimento o mais importante para um médico, um doutor em medicina, um doutor em psiquiatria é,
obviamente, superar essa noção de medo de falhar.

A personalidade freia o entusiasmo da alma, o entusiasmo do salvador.
Mas ninguém pode tornar-se um verdadeiro salvador se não faz como disse o Cristo: «Deixe os mortos
enterrarem os mortos e siga-me».
Isso queria, efetivamente, dizer o que isso queria dizer.

Não se pode pretender a Luz, não se pode querer a Luz e ter medo da sombra.
Medo da sombra é multiforme, é, também, ter medo de faltar dinheiro.

Obviamente, pode-se dizer, intelectualmente, racionalmente, que a falta de dinheiro impede-me de fazer as
coisas ou que o medo de faltar dinheiro vai arrastar-me a um círculo no qual vou trabalhar cada vez mais, não
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porque eu tenha falta de dinheiro, mas porque eu tenho medo que ele falte.

Enquanto essa dialética é levada a efeito, nenhum médico, qualquer que seja, pode encontrar a paz do Espírito,
quem quer que seja, qualquer que seja o país, qualquer que seja o modo de trabalhar, porque isso faz parte do
arquétipo cármico daquele que escolheu ser médico.

Aí está o que eu tinha a dizer em relação a isso.

Agora, é necessário confiar na Luz.
Deixar fazer a Luz.
Soltar, em relação à sombra.
Nisso, a fluidez mostrar-se-á em toda sua magnificência e em toda sua beleza, tanto ao nível material, tanto ao
nível da Luz interior, tanto ao nível do desenvolvimento psicológico, mas, também, do desenvolvimento
espiritual.

Questão: qual é o lugar o mais correto para instalar-se hoje?

Cada um deverá estar onde estiver, no momento em que ele deverá ali estar.
Não há previsões ou planos: a partir do momento em que vocês sintam o imperativo de estar em tal lugar,
vocês devem ali estar.
Agora, se há qualquer precipitação do que deve acontecer, ali onde vocês estiverem, vocês serão tocados em
seu interior.
Ser-lhes-á, então, possível ir para onde vocês devem ir.

Simplesmente, efetivamente, é preciso antecipar, não grandes decisões para anos, mas antecipar,
simplesmente, para alguns dias em relação ao alimento, em relação às possibilidades de remoção de um lugar
temporário.
Tudo isso vocês devem ter na cabeça.

Mas continuar, também, a viver, cada dia, cada minuto de sua vida no instante presente, estando o mais
centrado em seu presente, no que vocês fazem, no que têm a fazer e não em projeções futuras.

O grande perigo, vejam vocês, caros amigos, é querer projetar, pensar no futuro, pensar no que vem e que,
infelizmente, já está entre vocês, quer vocês estejam, sem parar, em defasagem em relação ao seu presente,
sem parar em defasagem e em fuga para o futuro.

Lembrem-se: o que acontece no exterior acontece no interior de vocês, portanto, onde vocês querem fugir.
Há, simplesmente, que ser razoável, no bom sentido do termo.

No que concerne a esse espancar cósmico, vocês sentirão a importância e a urgência, cada um de acordo com
sua maneira, de sentir e ressentir o que será necessário fazer, no que concerne aos seus lugares, no que
concerne às suas vidas, no momento preciso em que isso sobrevir.

Entretanto, nada os impede de antecipar o que sentem dever fazer: partir de tal lugar para ir a tal lugar, preparar
para um futuro após o espancar, o que vocês têm vontade de fazer, o que vocês devem fazer.

Entretanto, convém estar, totalmente, no instante presente.
Eu não posso ser mais preciso nesse nível.
É extremamente fundamental, quer sejam as informações que vocês obtêm de esquerda à direita e de direita à
esquerda, que permaneçam centrados, permaneçam perfeitamente interiorizados em relação a isso porque, a
partir do momento em que vocês se centram na Luz que vocês são no instante presente, absolutamente nada
pode desestruturá-los, desestabilizá-los.

Apenas seus pensamentos é que podem desestabilizá-los ou desestruturá-los.
Nada mais pode fazê-lo, a partir do momento em que vocês permanecem centrados na Luz do instante
presente.
E vocês fazem o que têm a fazer a cada minuto.
Assim, os avisos estão bem aí.

O único problema do ser humano é que, enquanto não se lhe tenha dado tempo, ele é persuadido de que tem a
eternidade diante dele; é similar para a vida.
Vocês todos sabem, nós todos sabemos que vamos morrer um dia, mas a escala de tempo é profundamente
diferente.

Se eu lhes dissesse que vocês iam morrer amanhã, o que vocês vão fazer?
Vocês não têm mais tempo de fazer nada.

Se eu lhes digo que vocês vão morrer em cinco anos, bem, vocês vão empreender sua vida de maneira a
terminar tudo o que têm a terminar, antes desse lapso de tempo que lhes é atribuído de cinco anos.

Se eu lhes digo, agora, que vocês vão morrer em trinta anos, vocês vão dizer: eu tenho tempo, eu faço isso



Se eu lhes digo, agora, que vocês vão morrer em trinta anos, vocês vão dizer: eu tenho tempo, eu faço isso
amanhã.
Mas não se esqueçam de que, a certo grau de consciência, não há tempo e, entretanto, vocês vivem no tempo.

O mais maravilhoso é que seu Espírito vive nesse tempo, enquanto seu Espírito deve estar destacado do
tempo.
Tudo o que é feito na vida que vocês criaram sobre esta Terra, de vocês mesmos, independentemente das
forças ditas involutivas, prenderam-nos ao tempo.

Vocês evoluem num tempo que criaram do zero, nesse corpo que vocês criaram do zero, nessas células que
vocês criaram do zero, em criações cada vez mais enormes, emaranhadas, em ressonância umas com as
outras, extremamente complexas, extremamente grandes, que são suas próprias criações e a criação de
ninguém mais.

Vocês foram livres, nós fomos livres de experimentar, totalmente, tudo o que foi possível experimentar nessa
terceira dimensão.
E, aí, vocês estão no caminho da báscula entre a terceira e a quinta dimensões, ou seja, a passagem do
aspecto puramente material, analógico da vida, ao aspecto puramente numérico, geométrico, vibratório,
ondulatório da vida, no qual a matéria perde sua importância.

Eu não disse não existe mais, mas eu disse, simplesmente, perde sua importância.
A importância da matéria atém-se à ilusão do tempo e a nada mais, meus filhos.

Questão: poderia falar-nos dos golfinhos?

O ensinamento dos golfinhos é o ensinamento da Fonte.
Essa palavra é extremamente importante.
O ensinamento da Fonte é o ensinamento da humildade, é o ensinamento da não separação de consciências,
assim como o vivem os golfinhos.

Todos os golfinhos que vivem sobre este planeta na água (eu não falo do Intraterra) estão em ressonância.
Eles já são «internet», eles mesmos.
Eles não têm necessidade de aparelhagem.
O Espírito deles é conectado em rede, ao redor da Terra, e eles estão conectados à Fonte.
Daí vem a inteligência suprema, que não é a inteligência isolada, mas a inteligência de redes.

Isso, vocês estão descobrindo, humano encarnado, através dos modelos que vocês criaram de comunicação,
os modelos modernos e tecnológicos, mas isso é apenas o pálido reflexo da realidade.

Vocês exteriorizam o que já existe no interior.
Não poderia haver avião se vocês não pudessem voar.
Não poderia haver rede «internet» se não houvesse internet, em vocês, ao nível da humanidade inteira, e não
ao nível do indivíduo, unicamente.

Assim, a inteligência dos golfinhos repousa nessas três palavras, unicamente: rede, Fonte,
fraternidade/humanidade.
Os golfinhos são uma humanidade extremamente importante.

Questão: falem-nos da região chamada «Pirineus».

Sim, é claro, não há segredos nisso.
Essa região foi uma região abençoada dos Deuses, há extremamente muito tempo, quando da última
destruição de Atlântida, há mais de doze mil anos.

Certo número de seres partiu, alguns para o Egito, outros, para a China, mas, também, outros, a essa região
que são os Pirineus e estabeleceram na montanha traços de sua passagem.
Há pirâmides enterradas há doze mil anos nessa região, na montanha, em cristal de cor âmbar, cristal de rocha
específico, que nada tem a ver com os cristais azuis.

Entretanto, esses cristais são geradores extremamente potentes, que estão se reativando na montanha.
Há, em algumas regiões da montanha dos Pirineus Atlântico, não longe da fronteira com o país vizinho, lugares
extremamente fortes em vibração, lugares abençoados dos Deuses, em todos os sentidos do termo, lugares
que estão se reativando.

Eu tive a oportunidade, em minha vida, de constatar, visual e vibratoriamente também, o que ali acontecia.
Agora, a costa marítima não é tão perigosa assim.
Há regiões de costa que estão além do nível do mar, bem além.
Não esperem ver desembarcar uma montanha de água desse lado do Atlântico.
Haverá, certamente, movimentos de água, mas, a partir do momento em que vocês não estão ao nível da água,
não há qualquer risco do que quer que seja.



Agora, no que concerne à história, ela é ligada a Atlântida, à destruição de Atlântida e à memória atlantiana,
mas, também, a certo número de segredos vibratórios, mas, também, físicos, que foram escondidos em
lugares precisos da montanha.

Não convém, de momento, estar a par desses lugares.
Saibam, simplesmente, que eles existem.
Eles são extremamente potentes, eles irradiam em toda a região sua energia telúrica e cósmica.
São faróis para a humanidade, assim como outras regiões do planeta.

Entretanto, não são lugares que intervirão mais tarde, ao nível do que se chamaram os «reagrupamentos».
Entretanto, é um país abençoado dos Deuses e abençoado, também, de algum modo, por uma relativa
proteção em relação aos eventos econômicos, biológicos, geológicos, aquáticos, aéreos, que vêm ao seu
encontro.

Questão: o que é da fraternidade branca universal, hoje?

Obviamente, a partir do momento em que o fundador de uma religião ou de um movimento morre, o que
acontece?
Os seres de poder recuperam.

Esse foi o caso para a igreja católica, esse foi o caso para todos os movimentos que foram criados na
superfície desta Terra.

De momento, a fraternidade branca universal possui certo número de derivados, não mais, nem menos do que
a igreja católica que deve, ela também, morrer.

A fraternidade branca universal de que eu falo nada tem a ver com aquela existente, aquela que será
implementada bem após os eventos, aquela que corresponderá à totalidade da humanidade presente sobre a
Terra, através de um movimento de renovação do Cristo, não numa capela, não através de outra coisa que não
uma fraternidade.

Eu não falo da fraternidade branca tal como ela existe atualmente, que perdeu sua essência, porque ela não é
mais dirigida, autenticamente, por um ser de Luz ou por um ser missionado para isso.
E, portanto, os lobos saíram da floresta e, portanto, efetivamente, há derivados, assim como na igreja católica
ou em outros movimentos ditos espirituais,

Eu não falo da fraternidade branca universal.
Eu falo da futura.

Questão: é oportuno reagrupar-se em lugares de vida comum?

Sim, na condição de que isso seja feito num tempo bem ulterior.
Não é o momento, agora, além de pôr na ideia.
É muito demasiado cedo.
A totalidade dos humanos ainda não viveu o espancar cósmico.
Nós voltaremos a falar após o espancar cósmico, que mudará, efetivamente, as mentalidades humanas.

De momento é, talvez, útil, falar disso numa locução interior consigo mesmo, instaurar ideias e não o projeto em
si.
É muito demasiado cedo.

Obviamente, é uma realidade futura, talvez, completamente em relação com o aspecto encarnado da
fraternidade branca universal, que vai bem além da fraternidade humana.

Lembrem-se de que certo número de eventos deve produzir-se daqui até o final do ano, independentemente
desses eventos desagradáveis do espancar cósmico, mas, também, de eventos espirituais extremamente
importantes, como o reconhecimento da existência do Intraterra, como o reconhecimento da existência,
também, de fenômenos extraterrestres.

Cada coisa em seu tempo, entretanto, há possibilidade de haver vários lugares de agrupamentos, que são
totalmente diferentes daqueles que nós havíamos chamado, em outros momentos, lugares de
reagrupamentos.
São coisas totalmente diferentes, às quais, de momento, não temos que ser confrontados.

Aí está, caros amigos, se efetivamente quiserem, agora, vou deixá-los aproveitar dessa bela noite e, para mim,
retornar aos meus espaços e restituir a liberdade ao meu canal.

Eu lhes aporto, como se convencionou fazer, toda a minha bênção e todo o meu amor fraternal e todo o meu
amor na humanidade.

Até breve.



Até breve.
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Bem, caros amigos, vocês me veem muito contente e muito feliz por estar, novamente, com vocês.

Eu lhes trago minha bênção e estou muito contente, verdadeiramente, por estar com vocês de novo, a fim de caminharmos um pouco
juntos e ajudá-los em sua estrada.
Nós entramos, efetivamente, num momento em que a estrada torna-se um pouco mais íngreme, digamos.

Essa estrada é específica, efetivamente.
Há certo número de elementos, como eu já assinalei, que estão na estrada para experimentar sua qualidade de amor, sua
quantidade de amor e sua capacidade de renúncia e de desapego em relação à dimensão terceira, com a qual vocês ainda
brincam.

Nisso, certo número de eventos virá instaurar-se em seus interiores, primeiramente, mas, também, exteriormente.
Isso se chama uma tomada de consciência, uma abertura de consciência real, total, para a realidade dos mundos
multidimensionais, para a realidade da super vida, da verdadeira vida.
Através dessa abertura, através desse caminho, vocês poderão, na estrada, definir-se em seus objetivos, definir-se em seus
propósitos.
É extremamente importante que a humanidade tenha, agora, através dos elementos que chegam, a compreensão final, necessária ao
estabelecimento da escolha final.

Escolha final que terá, durante algum tempo, a possibilidade que lhes é oferecida de passar em estratos superiores de dimensões ou,
efetivamente, se vocês o desejam, continuar nesse estrato de dimensão três e prosseguir a estrada em outro lugar, em outras vidas,
em outras encarnações.
Essa abertura de consciência é um momento prévio de anúncio, de algum modo, do que deve chegar proximamente.
Para o conjunto da humanidade, trata-se de tomar consciência do que vem para vocês, do que os atinge, que a vida não pode
continuar assim, indefinidamente, com essa ausência de amor, com essa predileção pelas coisas da sombra, pelo ego, pelo poder,
pelo que vocês chamam o dinheiro, em detrimento da fraternidade a mais elementar, em detrimento do próprio sentido da vida e do
criador.

Isso não é mais possível continuar, ir mais longe.
Inúmeros anos escoaram-se.
Inúmeros instrutores colocaram os pés sobre este planeta.
Isso representou, para eles, um sofrimento enorme, para ensinar-lhes e guiá-los e ajudá-los a não cair mais baixo.

Convém, agora, não mais ser criança, tomar consciência da Divindade que vocês são e do caminho que devem tomar, que é um
caminho real para a Divindade interior, mas, também, a manifestação da Divindade sobre este planeta.
Vocês são Luz, vocês são amor, portanto, não há qualquer inquietação a ter, simplesmente, a trabalhar e trabalhar para a revelação de
sua Luz.
Aí está a coisa a mais importante.

Caros amigos, gostaria de aportar-lhes, como convencionado, toda a minha bênção e todo o meu amor.
__________________
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 NDR de 29 de setembro de 2011: As preconizações de ordem “material” (velas, água, ...) trazidas por
SERETI, em 2005 (e por outros intervenientes durante alguns anos desde então), referem-se a um período

de 7 anos, indo de julho de 2005 a julho de 2012 (data apresentada então como “limite”).
Durante este período, a falta de conhecimento de como esses eventos iriam se desenrolar necessitava

dessas preconizações. Devido às transformações da humanidade vivenciadas desde esta data (em
particular, as Núpcias Celestes), os intervenientes, mais recentemente, indicaram que esses requisitos

preparatórios tornaram-se obsoletos e que “hoje, mais do que nunca, somente a Consciência deve ser, ela
mesma, preparada”.

Em 06 de setembro de 2011, SERETI especificou igualmente que “não existe qualquer lugar, não existe
qualquer espaço, não existe qualquer pessoa, mais capaz de ajudá-los do que o seu próprio Coração”.

Saudação fraternal, caras almas.

Eu venho novamente lhes trazer certo número de elementos importantes para a evolução de suas consciências
de alma encarnada.

Do plano onde eu opero, há aproximação num nível tangencial de Luz, aproximação multidimensional, não da
dimensão da qual venho, mas das dimensões bem além da 5ª Dimensão, que virão chocar-se com algumas

das estruturas encarnadas e em encarnação nesse sistema solar.

Será permitido, durante um tempo (estimado sobre seu planeta e sobre esse sistema solar em função de sua
revolução) que vai durar aproximadamente 42 dias (a partir do período que corresponde ao período do evento

que vocês festejam como o nascimento daquele que foi chamado de Cristo) viver certo número de
transformações de natureza alquímica no interior de suas estruturas, que vão permitir às suas células poderem
vibrar em frequências extremamente elevadas, revelar em vocês alguns genes extremamente precisos que vão

permitir a reativação da codificação da 5ª Dimensão. 

*** 

Evidentemente, as forças de resistência a esta ‘evolução de consciência’ provocarão certo número de reações
ligadas à luta inerente a constrangimentos e oposições entre os mundos dimensionais não revertidos da 3ª
Dimensão em relação com os mundos já revertidos das dimensões 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e, obviamente, da 18ª. 

*** 

É preciso bem compreender que, durante este período, a limpeza deverá ser feita, assim como foi dito, ao
nível da sua alma, do seu corpo, da sua consciência.

Período apto a purificarem-se.

Período apto e importante para manter em vocês esta noção de purificação do despertar da consciência e do
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despertar total das suas faculdades até o presente adormecidas.

Nisso, sua personalidade egotista deve ser desembaraçada de certo número de resíduos que estavam
presentes na superfície do seu DNA desde mais de 50.000 anos.

Torna-se extremamente importante agora recentrar-se, não mais dar-se conta de outra coisa senão de vocês
mesmos ao nível da sua alma, ao nível dos seus desejos de desenvolvimento interior e de desenvolvimento

extremamente irradiante de Luz.

Nisso, torna-se importante que vocês possam recarregar-se, recentrar-se e se preparar para este período de
transformação celular extremamente intenso que virá trabalhar em cada uma das células deste planeta. 

*** 

A 5ª Dimensão, compreendam bem isso, na qual vocês vão viver e experimentar, faz parte de um ciclo
extremamente preciso que vocês vão viver e que permitirá à sua alma aceder à dimensão bem superior a esta.

A preparação é extremamente importante.

Vocês devem compreender que não se trata de uma preparação ligada a um final de vida ou a um novo
nascimento, mas verdadeiramente à aquisição de algo bem maior do que esta noção de nascimento, do que

esta noção de morte, mas, sim, ao acesso a uma dimensão nova, dimensão interior que vocês jamais
experimentaram, mesmo aqueles que vêm de outros sistemas solares e que conheceram isso através dos

jogos da encarnação sem passar pelo sistema solar, e nas dimensões onde algumas dimensões dimensionais
estavam ausentes, vão descobrir a força e a potência da Luz. 

*** 

É difícil, com palavras, transmitir-lhes mais do que isso.

Eu posso fazê-los provar, unicamente através da minha presença, a energia desses planos dimensionais bem
mais elevados.

Entretanto, por enquanto, é-lhes simplesmente solicitado para preparar esta confrontação importante,
confrontação que terá lugar no interior de vocês, mas também, obviamente, no exterior de vocês.

Convém, nisso, pacificar o corpo, pacificar os pensamentos, pacificar os movimentos, estar em um estado de
recolhimento permitindo a esta energia se insuflar sem encontrar demasiadas resistências no interior de vocês,
de maneira a não induzir destruições ligadas a essas ditas resistências, no interior de suas estruturas celulares,

e até mesmo, eu diria, no seu DNA. 

*** 

Convém serem extremamente prudentes neste período de final de ano, evitar efetivamente os deslocamentos.

Vocês são agora prevenidos enquanto alma, como o serão por inúmeras vozes, outras além da minha, por
outras dimensões e por outros canais de acontecimentos que vêm para vocês e que são acontecimentos

prefigurando outros eventos que vão ocorrer, eles, após uma gestação um pouco mais longa, correspondendo
aproximadamente ao que vocês chamam de dois anos e meio.

Durante esses dois anos e meio vocês serão capazes de desenvolver ainda mais este estado que vocês irão
enfrentar durante o período de Natal.

Aí está, queridas almas, a mensagem de hoje.

Agora, para favorecer a plena expressão desses potenciais, convém beber a água extremamente sadia, evitar
todas as águas poluídas que encontram sua fonte no que vocês chamam de torneiras, fazer um trabalho

extremamente importante na água.

Esse trabalho na água podendo tomar o que vocês chamam de diferentes caminhos, quer se trate do que
vocês chamam de água diamante, mas também da água informada, ou ainda da água da Fonte, da água

magnetizada com diferentes suportes e caminhos que vocês conhecem.



A água se torna um evento vital que permitirá a esta transformação, durante esta duração, não explodir o que
vocês chamam de suas estruturas celulares, mas também suas consciências.

Torna-se extremamente importante que a água se torne o vetor da vibração.

É esta higiene extremamente importante ao nível da água que lhes é solicitada de modo preferencial.

A água deve ser sagrada, deve vir de outro lugar que não da torneira.

Agora, se esta água vem de fontes, não há problema em consumi-la de maneira quase imediata, após ter feito
um gesto de bênção, de proteção de Luz nesta água.

Os líquidos que devem penetrar em vocês devem ser preparados de maneira extremamente formal e regular,
para evitar qualquer inconveniente ao nível do DNA e de suas estruturas celulares.

Aí está a informação mais importante. 

*** 

Eu marco agora encontro com vocês depois, obviamente, deste período transitório, dado que eu não voltarei
em seu tempo terrestre no que corresponde a aproximadamente três meses e meio.

Eu desejo que vocês passem essa prova de passagem com o máximo de facilidade possível, sem entrar em
resistência e sem entrar em conflito com suas estruturas e com as estruturas exteriores.

Aí está, queridas almas, eu lhes trago da minha dimensão todo o meu amor e toda a minha ajuda.

Sejam Luz.

Sejam Divino.

Sejam iluminados. 

************ 
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Bem, caros amigos, eu me regozijo, novamente, por estar entre vocês.
Vamos, se efetivamente quiserem, primeiro, dar-lhes algumas explicações sobre o que acontece.
Obviamente, vocês têm muitas questões, muitas interrogações sobre o que acontece nesse momento.

Acontecem coisas extremamente belas, certamente, por vezes, um pouco difíceis, mas, o importante, é o que vem para vocês.
O que vem para vocês é essa Luz transcendente, essa Luz que vocês procuram desde que nasceram, desde tantas vidas.
A Luz da Divina Fonte, a Luz da Divina criação está derramando-se em vocês, ao seu redor.

Vocês poderão exprimir, cada um, agora, suas potencialidades reais, autênticas, não puramente materiais, no sentido da
personalidade, mas, verdadeiramente, o que vocês vieram fazer aqui, ou seja, transmitir, irradiar a Luz, ajudar seus irmãos, ajudá-los
a encontrar a verdade da Luz, ajudá-los a encontrar seu próprio caminho, sua própria verdade.

E, para isso, obviamente, é preciso que vocês sejam, vocês mesmos, confortados em sua total Luz e Verdade, cada um em seus
papéis, cada um em seus fundamentos, cada um em sua história, cada um em seu caminho de alma e de personalidade, também.

Vocês vão, também, começar um caminho de gestação para a Luz autêntica, para a clareza autêntica, para a ligação autêntica ao
que se chama a Fonte, conformar-se ao ideal Crístico, ao ideal da Luz solar, ao ideal da Luz que vai permitir-lhes tornar-se vocês
mesmos Luzes, em toda humildade, em toda simplicidade, permitir-lhes ajudar seus irmãos e suas irmãs a reencontrar o caminho, a
reencontrar a verdade, a reencontrar o que eles são, realmente, no fundo de seu ser e que eles terão perdido um pouco de vista, eu
diria, com o conjunto de eventos que eu chamei, se vocês bem lembram, o espancar cósmico.

Questão: poderia falar-nos de Babaji?

Babaji era um sábio indiano.
Como vocês sabem, eu peregrinei muito, durante certo tempo, na atmosfera vibratória da Índia, não porque a Índia era mais exata,
mais autêntica do que nossa tradição, mas, simplesmente, porque eu tinha necessidade de consolidar alguns ensinamentos que eu
havia recebido em minha vida, com alguns ensinamentos tradicionais indianos.

Babaji fez parte dos grandes Mestres hindus, Mestre realizado, obviamente, Mestre autêntico (contrariamente a algumas
pessoas que se dizem Mestre, hoje, mas que são apenas Mestres da sombra e não da Luz. Esses mestres da sombra são,
hoje, extremamente potentes).

Em contrapartida, Babaji era um Mestre autêntico, cujo ensinamento era baseado na humildade, na simplicidade, na intuição do
coração e não no intelecto, e não no conhecimento dos textos sagrados, e não no conhecimento dos velhos Upanishad, mas,
unicamente, na vivência, na clareza autêntica da vivência.
Nisso, ele foi um grande Mestre, um perfeito canal, vocês diriam hoje, da Luz, do Espírito Crístico.
Aí está o que eu tinha a dizer sobre Babaji.

Questão: poderia falar-nos de Sri Nithyananda?

Sri Nithyananda foi, também, um grande sábio hindu, desde o movimento que surgiu, no início do século XX, com Maharishi, e que
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passou por certo número de seres, dos quais Ma Ananda Moyi, dos quais Sri Babaji, dos quais Sri Muktananda faziam parte, dos
quais Sri Aurobindo fazia parte.

São seres que nasceram, que portaram e emitiram seu ensinamento na Índia, a partir da metade do século XX, como eu o fiz, eu
mesmo, no Ocidente.
Nós todos fazemos parte de um conjunto de almas extremamente específico, religado à Fonte autêntica.
Cada um em nossa tradição, em nossa cultura, nós revelamos, desvendamos o que devia sê-lo, naquele momento.

Sri Muktananda fazia, também, parte desses grandes seres de Luz, que fizeram o sacrifício da encarnação e vieram transmitir uma
mensagem de Luz autêntica, sempre em relação com os eventos que vocês vão viver agora, cujo número de canais faz, hoje, eco, ou
seja, a revelação do advento do novo reino, do novo ser humano, isso, através de certo número – não gosto muito da palavra – de
provas, entretanto, esse espancar que chega e que deve fazê-los tomar consciência de que vocês são seres Divinos, e não seres que
estão aí para brincar, para divertir-se, mas, verdadeiramente, para irradiar, para transcender essa Luz.
Aí está o ensinamento dos Mestres orientais, aí está o ensinamento que é bom seguir hoje.

Mas é-lhes, sobretudo, solicitado seguir sua própria Luz e acolher, em vocês, sua própria Divindade, acolher, em vocês, sua
própria mestria de si mesmos.
Isso é extremamente importante.
As infantilidades terminaram agora.
A hora das grandes coisas chegou, totalmente, profundamente.
Isso está aí, agora.

Questão: poderia esclarecer-nos sobre a noção de alinhamento, de centramento?

Caro amigo, parece-me já ter assinalado a regra de alinhamento, que consiste em alinhar-se com o que se chama sua Fonte.
Sua Fonte é o quê?
É a fonte de suas personalidades e de suas almas inteiras, aqui presentes?
É o Espírito, o Espírito de Verdade, o Pai Sol e a Mãe Terra?

Enquanto vocês estiverem em ressonância com o Pai Sol, com a Mãe Terra, com sua Fonte, que é Luz, que é cristal, vocês
permanecerão e continuarão alinhados, o que quer que façam, seja cozinhando, seja fazendo um tratamento, seja fazendo
trabalhos ocasionais.

Isso não tem qualquer espécie de importância.
O importante é funcionar, efetivamente, estando alinhados.
Aí está a mestria.

Eu já o disse em minha vida.
Releiam meus escritos.
Muitas vezes eu o disse: a mestria é simples.
Tudo é muito simples.
É o ser humano que complica tudo.
Basta permanecer alinhado e centrado.

A partir do momento em que o mental toma a dianteira, ele os descentra.
A partir do momento em que a emoção toma a dianteira, ela os descentra.
Em contrapartida, se vocês estão religados ao Pai Sol, à Mãe Terra, à sua Fonte, nada de ruim pode acontecer, sobretudo agora,
sobretudo nesses tempos, porque a energia espiritual é uma energia que desce para vocês.

O espancar cósmico é, simplesmente, a reação da personalidade interior da Terra e dos humanos, que vai contra o plano da Luz; ela,
sim, sofrerá, profunda e duradouramente.
Permanecer alinhado, ou seja, continuar seu próprio Mestre, ir para sua mestria autêntica, centrando-se no coração,
independentemente do que se faça.
Eu o repito, isso é extremamente importante.

Vocês não têm outra coisa a fazer além disso.
Vocês podem ler, podem passear, podem brincar, não demais, mas podem.
Isso não tem qualquer importância, conquanto permaneçam alinhados.
O alinhamento, isso é válido para todos, qualquer que seja seu talento, qualquer que seja sua origem de alma, qualquer que seja sua
individualidade, o alinhamento é o que vai propiciar-lhes a alegria.

A partir do momento em que vocês estão na alegria, estão alinhados.
A partir do momento em que há sofrimento, a partir do momento em que há cólera, a partir o momento em que há algo que não lhes
pareça ir de si, fluido, vocês diriam, não há mais alinhamento.
Assim, o alinhamento é ir para a menor resistência, no sentido da fluidez, no sentido da evidência, sem colocar a menor questão, sem
fazer intervir as cabeças de caboches.

Simplesmente, ir ao sentido da fluidez, ao sentido da linha de menor resistência, o que vai arrastá-los para mais acolhimento do
Espírito.
Aí está o alinhamento.

Quando vocês estiverem totalmente alinhados, serão capazes de estar na mestria e transpirar, suar essa mestria para os outros.
E é-lhes solicitado isso, e nada mais.
Portanto, para o alinhamento: linha de menor resistência, linha de passividade, linha de fluidez e, ao final, linha de alegria.
Aí está, caros amigos.

Questão: essa linha de fluidez poderia ser uma fuga para a personalidade?

Obviamente, cara amiga, isso depende dos níveis em que se fala.
Obviamente, as almas que jamais receberam a Luz, que jamais receberam mensagens estão, obviamente, em esquemas de
personalidades.



E, obviamente, aceitando essas linhas de menores resistências, essas almas estão sob a influência da personalidade de tipo fuga.

Onde está a realidade?
Será que ela está no conflito permanente?
Será que é ir contra o que nos dita nosso interior e seguir o que dita o exterior?

Os constrangimentos a que vocês chamam sociais, econômicos são, certamente, infelizmente, por algum tempo, indispensáveis.
Mas, se vocês entram nessa fluidez, vocês se aperceberão de que tudo acontecerá de maneira fluida.
A partir do momento em que se aceita ser o que se é, não é uma fuga.
Tudo acontece na facilidade, na fluidez e na vontade do Espírito, simplesmente.

Na quinta dimensão, não pode haver o «eu penso» e o «eu digo» diferente.
O «eu penso» deve corresponder ao «eu digo» e o «eu digo» deve corresponder ao «eu penso».
Caso contrário, há sofrimento.

Há negação, mesmo, da quinta dimensão.
Isso é extremamente importante a compreender, a perceber.
Vocês não podem pensar «merda» de alguém, com um grande sorriso, dizendo a ele bom dia.
É preciso dizer «merda» a ele.
Aí está a Verdade.
Todo o resto é apenas tolice e ilusão e perda de alinhamento, além disso, em relação à realidade da Luz que vocês são.

Lembrem-se, a partir do momento em que vocês estão alinhados e centrados em seu ser, centrados em seu Espírito, alinhados com
sua Fonte e emitem um pensamento de amor, simplesmente um pensamento, ele vai atingir seu objetivo tão seguramente como aquele
que tem a mestria do arco e da flecha.

Basta, simplesmente, estar alinhado e pensar com amor, simplesmente.
Isso é extremamente simples.
É a lei fundamental do universo.

Questão: parece que havia, ainda, poucas pessoas «despertas»?

Alguns de seus sábios disseram que, quando a asa de uma borboleta quebra-se, no outro extremo do planeta, todo o universo treme.
Vocês já não estão mais na terceira dimensão.
O que vocês pensam, a cada minuto de sua vida, repercute no conjunto do planeta.
O número é da aritmética.

O Divino não é da aritmética simples.
É do exponencial, como dizem os matemáticos.
É algo de contagioso, e que beneficia de próximo em próximo, que se espalha, que não conhece o tempo e não conhece o espaço, e
conhece apenas a Luz.
Aí está o trabalho de construção de Luz.
Aí está o trabalho da mestria: ocupar-se de sua própria Luz interior para poder dá-la ao outro, e não colocar-se a questão de quantas
vezes eu vou dar a Luz.
Uma vez, cem vezes, todo o planeta...

Um único ser, que foi o Cristo, o maior neófito que esteve presente sobre este planeta (exceto meu grande Mestre
Melquisedeque, bem antes) e, por Seu sacrifício, transformou a sorte do planeta, totalmente, mas Ele estava na terceira
dimensão.

Hoje, vocês vão passar à quinta dimensão.
O que foi verdadeiro, à época, é tanto mais verdadeiro hoje.
Não disse Ele, esse grande neófito: «As coisas que eu faço, vocês as farão bem maiores ainda»?
O momento chegou.
O momento está aí.

Não é mais em dez anos, em vinte anos, em uma geração.
É imediatamente, imediatamente aí, agora, que é necessário fazer isso.
E o universo mudará, e o planeta mudará.
Vocês não estarão mais nos cálculos da matemática escolar.
Nós estamos na matemática divina.

Questão: você tem mais detalhes sobre o que chama de espancar cósmico?

Ele se aproxima, caras crianças, ele está muito próximo.
Mas, nos planos dimensionais de onde eu venho, nós vemos, efetivamente, chamamos a isso uma nuvem elétrica, que se aproxima,
muito fortemente deste planeta, que não pode mais ser desviado, que faz parte do que eu chamei o espancar.
Mas ele não está suficientemente próximo do plano dimensional, isso, nós o saberemos apenas de 48 a 72 horas antes.
Certo número de roteiro é provável, ou mesmo possível, ou mesmo quase certo.
Mas não se pode induzi-los a erro.

Quanto à data, obviamente, se contamos com a velocidade do deslocamento dessa tormenta elétrica, o espancar cósmico deveria
estar aí um pouquinho antes do Natal.
Aí está o que se pode dizer disso, de momento.
Não há precisão suplementar, por hora.

Questão: poderia falar-nos da mestria?
É, efetivamente, uma grande palavra para não grande coisa.
A mestria é, simplesmente, estar em acordo consigo mesmo, não com o pequeno Si, não com o Si encarnado, com seus
desejos, suas mesquinharias, seus impulsos, mas estar em acordo com sua alma.



Como estar em acordo com sua alma?
Já, é necessário que o mental decida religar-se ao Pai Sol, à Mãe Terra, ao acordar, ao deitar.
Em seguida, estando religado à fonte que vocês são, à sua Divindade, a coroa (o que vocês chamam a coroa) abre-se e acolhe as
energias espirituais.
Ela não está no respeito a convenções, disso, daquilo, de tal ou tal religião.
Ela é, simplesmente, estar em acordo consigo mesmo, ser, autenticamente, si mesmo, não trapacear consigo mesmo.
É um olhar voltado para si, voltado para a autenticidade, um olhar voltado para a irradiação da Luz.
Convém nutrir essa autenticidade.
A mestria é isso, e nada mais.

É um olhar voltado para o outro, repleto de compaixão, repleto de amor, repleto de respeito.
Aí está, a mestria é isso, em face de cada criação, de cada criatura presente sobre este planeta, e que lhes será dado reencontrar em
seu trabalho, em seu caminho, e não ir procurar no outro extremo do planeta, não ir procurar numa multidão nos planos materiais e nos
planos espirituais.
Se vocês sobem, por sua mestria, aos planos os mais altos, vocês vão irradiar sobre o conjunto de planos deste planeta.

Questão: poderia falar-nos do Sol Central?
Perfeitamente.
Caro amigo, o que nós chamamos o Sol Central, ou seja, Sírius, é o logos, o grande ser, que deu nascimento a um conjunto de
galáxias das quais esta galáxia faz parte.

A cada geração descendente de encarnação, poder-se-ia dizer de sistemas solares, o Sol Central tem um retransmissor, uma
imagem, que é o Sol físico que nós vemos.
Esse Sol, por sua vez, cria planetas.
Mas esse planeta possui, também, em seu centro, um cristal Fonte, que é a imagem do Sol.

Assim, no Intraterra, há seres dos quais, efetivamente, eu falei em minha vida,
Esses seres são extremamente importantes, porque vivem no interior da Terra, ao mais próximo da Fonte; são eles que estão ao mais
próximo do Sol Central.
Ora, não haverá paz nessa humanidade enquanto os Mestres não tiverem tomado, não o poder, mas não estiverem
estabelecidos na cabeça do governo.

É extremamente importante que o que vocês chamam democracia – que é uma rede de mentiras, que é uma trapaça intelectual, a
pior das trapaças mesmo – seja substituída pelo que eu chamei, em minha vida, o governo sinárquico, ou seja, que os Mestres
espirituais, como foi o caso, há extremamente muito tempo, constituído de vinte e quatro anciões (o que se chama a Unidade indivisa
de consciência coletiva e que se reúne ao redor do cristal central) que tomam suas informações a partir do Sol e do Sol Central, que
está situado muito longe.
Mas essa noção de distância não existe no Intraterra, uma vez que há reversão.
Essa é uma noção muito complexa.

De plano a plano há reversão e de cada reversão a cada reversão há o desaparecimento do componente tempo.
Assim, os vinte e quatro anciões, o governo dos vinte e quatro Mestres ajustará, o melhor possível, o mais benéfico possível para as
consciências encarnadas, quando vocês estiverem na quinta dimensão, a realidade e a lei da justiça e do equilíbrio Divino, o que não
é, absolutamente, o caso agora.

Todo ser humano que deveria tomar o poder no plano material estaria no erro.
Todo ser humano que quisesse tomar o poder num plano espiritual estaria na exatidão, no momento em que ele quisesse tomar o
poder.
Mas, assim que ele morre, alguns virão como baratas, tomar esse poder em proveito do próprio ego, como foi o caso com o Cristo,
como foi o caso no momento de minha morte.

Assim, é indispensável que a hierarquia espiritual, a sinarquia estabeleça-se e que esses seres, que não estão mesmo na quinta
dimensão, sejam os retransmissores com a vontade do Pai, com a vontade do Cristo, com a vontade do Sol Central, para permitir a
harmonia, porque a quinta dimensão, as potencialidades novas, espirituais, estão abertas a vocês.
E, nesse caso, não pode haver trapaça.

Os pensamentos viajam e não as palavras.
Há obrigação, na quinta, de estar na mestria e na concordância, de estar na realidade da espiritualidade.
Aí está a ligação entre o Intraterra, a sinarquia, os Mestres espirituais que vivem no Intraterra, em Agartha, como eu o chamei em minha
vida, a ligação dessa Fonte Terra com a Fonte Sol, ela mesma em relação com a Fonte do Sol Central.
Há, de algum modo, retransmissores que descem até vocês.
Em caso algum um chefe de empresa aceitaria que aquele que escreve mensagens tome o controle da empresa.
Ele nada conhece disso.
É a mesma coisa nos planos espirituais, a não ser que, a partir do momento em que o governo é exato e em acordo com a mestria
total, não pode haver desvio.
Aí está o que vai instalar-se nos anos a vir.
Isso tomará certo tempo, mas far-se-á, necessariamente.

Questão: como se pode perceber essa realidade do Sol Central e como ajustar-se a isso?
O Sol Central, como todos os logos solares, está em relação com as entidades as mais altas.
Nós estamos, eu os lembro, sobre o Sol Central, na vigésima quarta dimensão, o que é totalmente impossível conceber, perceber
para um cérebro humano e, mesmo, para uma alma humana; eventualmente o Espírito humano poderia concebê-lo.

O que se pode dizer, simplesmente, é que esse Sol Central vai manifestar-se através de hierarquias situadas um pouco mais
densamente, eu diria, nos planos dimensionais.

Assim é daqueles que vocês chamaram os Shaddaï El Shaï, que são as entidades espirituais chamadas, também, Agni Deva, que
são os constituintes finais do átomo embrião.
Aqueles a que se chamam os Lipika Cármicos, os senhores do carma (dos quais faz parte Orionis, obviamente, meu venerado mestre
e a ordem de Melquisedeque, de uma maneira geral) são seres que têm, neles, a potência do fogo.
Essa potência do fogo é o apanágio dos mestres do fogo, dos Elohim, dos seres que estão nessa filiação, em todo caso.



Aí está o pálido reflexo do que é o Sol Central, que pertence à vigésima quarta dimensão.
É extremamente difícil, vibratoriamente, diríamos, em sua linguagem, percebê-lo.
É uma liberação extremamente distante e que apenas se pode perceber e sentir através dos reflexos.
O reflexo o mais exato do Sol Central é o Sol físico, mas, também, o Sol do Intraterra, que é, também, o mesmo Sol físico que vocês
veem, mas aquele que corresponde à quinta dimensão.
Espero que isso não seja demasiado complicado, mas, dificilmente, posso fazer mais com palavras.
Aí está, caro amigo.

Questão: poderia falar-nos da noção de Espírito e da noção de alma?
Caro amigo, a constituição tri-unitária corpo/alma/Espírito é a realidade autêntica de toda manifestação desde os planetas, passando
pelos Sóis, passando pela bactéria, o vírus e o homem, obviamente.

E seres, não muito bem intencionados, a que vocês chamam de grandes cérebros, dissociaram, totalmente, o Espírito.
Eles se esqueceram da mônada, que é tri-unitária, em todas as tradições, (corpo/alma/Espírito, Pai/Mãe/Filho etc...).
Eles, simplesmente, baniram, afastaram do discurso o Espírito.

Agora, o que é o Espírito?
Quando de algumas experiências transcendentes, aí está o Espírito.
Ora, a totalidade da mestria é alinhar seu corpo com a alma, de maneira a que o Espírito Santo, o seu, a realidade da Divindade que
vocês são, possa manifestar-se, totalmente.
Quando há Espírito, quando há alinhamento corpo/alma/Espírito, há a alegria autêntica.
Há a mestria.

O Espírito não é algo que eu possa definir-lhe através de palavras.
Saiba, simplesmente, que aquele que foi banido desde o racionalismo e o que provocou o estado de depravação no qual está essa
humanidade, pela negação do Espírito, pela negação da realidade do Espírito Santo.
Hoje, o Espírito vem para vocês.

É preciso acolher o Espírito e a Luz dourada, a Luz azul.
É a totalidade da Trindade, ou seja, Cristo/Maria/Miguel, que deve reativar-se em vocês, enquanto vocês permanecerem e funcionarem
numa totalidade de natureza dual, tanto ao nível de concepções como ao nível de leis da humanidade.
O Espírito é aquele que faz viver.
É aquele que vocês rejeitaram, que a religião rejeitou, que o nacionalismo rejeitou, que os cientistas rejeitaram, que a medicina rejeitou.

A Trindade é o fundamento da vida.
Sem Trindade não há vida.

Na dualidade, na oposição da alma e do Espírito manifestam-se as forças da sombra que têm belo jogo de arrastá-los a caminhos nos
quais vocês não compreendem mais o que é o Espírito.

Como o dizia o maior neófito encarnado, o Cristo, «Em verdade, eu lhes digo, a verdade é o Espírito».
Vocês são chamados a falar em verdade, a exprimir-se em verdade, a trabalhar em verdade.
Aí está o que lhes é solicitado.

Não vão procurar concepções extremamente sofisticadas.
Hoje, a mestria tornou-se possível porque a energia está aí, porque a consciência está aí.
Aceitem-na, integrem-na.
Nada mais.
Todo o resto virá.

Como o disse o Cristo: «Busquem o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
O reino dos Céus é o reino do Espírito.
Não há compreensão intelectual, nem mental.
Há aceitação, através disso, de quem vocês são, ou seja, deuses, seres de Divindade pura.
Aí está o que vocês devem aceitar hoje: voltar à Fonte, voltar à sua Fonte.
Aí está, caros amigos, penso que, agora, vamos aportar nosso amor e nossa bênção.
Obrigado a vocês.
__________________
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Obviamente, os Shaddaï El Shaï, assim como os Hayoth Ha Kodesh correspondem a hierarquias espirituais as mais altas,
que vêm, obviamente, religar, pelo Sol Central de Sírius, por intermédio de Almilan e Mintaka, que são as duas estrelas à
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes aporto todo o meu amor, meus queridos filhos.
E eu venho comungar com vocês, neste período muito importante de reajustes essenciais e de alinhamentos
de almas em encarnação sobre este planeta.

Eu venho a vocês a fim de partilhar esse espaço de comunhão, aportar minha bênção sobre o conjunto desse
lugar e sobre o trabalho que ali se desenrola, na preparação do advento da Santa Trindade, da instauração de
graça perpétua que sobrevirá em muito poucos anos sobre este planeta.

Nesse local sagrado e abençoado, eu venho aportar-lhes o toque de minha humanidade, o toque de minha
Divindade e o toque da mãe que eu sou.

Eu venho aportar-lhes a efusão do coração.
Eu venho aportar-lhes certo número de coisas que lhes serão extremamente úteis, durante as semanas que
vêm para permitir-lhes acolher essa fluidez da Unidade que está em seu coração, a fim de que seu coração
abra-se de maneira lógica, correta e permita-lhes vislumbrar, totalmente, a Divindade e a Luz que vocês são.

Nisso, tornou-se possível, hoje, agir em suas estruturas internas, preparar o advento da Luz da quinta dimensão
em seus corações, a fim de trabalhar um pouco mais em conformidade com a energia de meu Divino Filho.
Nisso, caras almas, acolher, por um trabalho de abertura do coração, a energia Divina do Espírito Santo, da
polaridade feminina do Pai em suas estruturas, em sua essência primordial, que se aloja em vocês, no mais
profundo de seu ser, em seu coração, a fim de que vocês sejam inundados da Luz da Fonte, que vocês sejam
revelados, enfim, a si mesmos, à sua Divindade, à sua humanidade, à sua fraternidade, a fim de que vocês
revelem, ao seu redor, e em vocês, esse amor final, essencial de salvação, de reconexão à sua Divindade, de
reconexão à sua Unidade, à sua uni-Divindade.

Assim, queridos filhos, eu lhes peço para acolher, em vocês, no mais profundo de vocês, essa radiância de
amor total, de amor Um, de amor Luz, de Unidade de Luz em seu seio.

Assim, nesse recolhimento e nesse silêncio, vou deixar, agora, irradiar a energia de meu sagrado coração em
seu coração.

Façam silêncio e abram, e acolham.

Teremos um espaço de questionamentos posterior a essa irradiação.
Contentem-se de viver o instante e acolher essa dimensão que vem para vocês.

Esse alinhamento permitir-lhes-á estar perfeitamente em acordo com as energias da dimensão Luz que vem
para vocês, neste período de Natal, extremamente importante.

Não se esqueçam de que amanhã, vocês estarão no 12/12 e que, às 12h12min, abre-se a porta 12-12 (porta
extremamente importante, após a porta de 11/11, às 11h11min), último momento do ano 2005.
2005, ano de transição, no qual vocês começam o último ciclo de sete anos, a fim de centrarem-se, totalmente,
de identificarem-se, totalmente, à sua Fonte multidimensional, a fim de reencontrar sua Unidade perdida, sua
Divindade perdida pelo fenômeno da queda.

Meus queridos filhos, após a efusão do sagrado coração, se tal é, ainda, seu desejo, eu estou pronta, agora,
para responder, não a uma multidão de questionamentos, mas a uma questão que lhes seja cara, antes de
recobrar meus espaços.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e estou, agora, à sua disposição.

Questão: o que você chama «Sagrado Coração»?
O coração é o centro e a Fonte de toda vida: o coração do Pai e o pensamento do Pai, o ponto de Luz no
pensamento do Pai e a tripla Fonte que anima sua alma, seu Espírito e seu corpo.

O que eu chamo o sagrado coração é a reunificação, em seu coração, de três dimensões de seu coração, que
lhes permite reconectar-se à sua Fonte e emitir, permanentemente, essa Luz ardente, energia seráfica, que vai
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permitir ativar sua irradiação de Luz Divina, a fim de pôr-se em estado de concordância, mas, também, de
irradiar de seu coração e de seu ser, através de cada uma das parcelas de seu ser, esse amor inefável que é a
finalidade de toda vida, desde o átomo até a miríade complexa dos sistemas solares e das galáxias, que é o
retorno à Unidade e à Fonte.

O sagrado coração é a tomada de consciência da tripla unicidade da vontade do Pai.
Isso corresponde ao que os Anjos Shaddaï El Shaï haviam chamado a fusão dos três corações.

A energia que vem para vocês é uma energia, ao mesmo tempo, extremamente poderosa, mas, também,
inteligente.
Ela é capaz de vencer as resistências dos seres de Luz que vocês são e permitir-lhes ir para essa fluidez, essa
fusão dos três corações.

Há apenas uma preparação, unicamente, a fazer ao nível de sua atitude mental, atitude intelectual, de paz, de
serenidade, de alegria e de amor.
Nada mais é necessário.

Agora, queridos filhos, é tempo para mim de recobrar meus espaços etéreos.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes aporto minha bênção, meu amor de mãe.

Sejam abençoados, sejam felizes.
Eu os amo.
Estejam certos de meu inabalável amor.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eis-me contente por reencontrá-los de novo nesta noite.
Vamos, esta noite, ensinar-lhes certo número de coisas.
Eu digo nós, porque não vim só.

A Divina Mãe intervirá após minha prestação de serviços, para emitir-lhes a radiação do coração e certo número de preconizações em
relação com o que vem para vocês.

Primeiramente, convém compreender que as vibrações estão subindo, progressivamente, certamente, mas com extrema
violência.
Isso pode provocar certo número de desequilíbrios, para cada um de vocês, que se traduzem ou ao nível das noites, ou por fenômenos
de congestões, ou mesmo contrações ao nível dos órgãos internos, mas, também, ao nível de funcionamentos dos humores de seus
corpos.

Isso está em relação com os aquecimentos de energias, que é extremamente importante ao nível cósmico, por toda a parte sobre o
planeta.
Convém manter na mente que vocês devem beber muita água, mas, também, manter, em vocês, essa fluidez.
Isso necessita de prestar extrema atenção ao que vocês ingerem como alimento em sua boca.
Convém, também, prestar atenção e respeitar os horários de sono, respeitar seus corpos, respeitar, tanto mais, seus pensamentos,
tentar permanecer, o mais possível, na alegria, mas, também, na positividade do pensamento e não manter pensamentos negativos ou
ter pensamentos de julgamento para com não importa quem.
Isso é extremamente importante para respeitar a harmonia das vibrações que vêm para vocês.
Isso é extremamente fundamental para as semanas que vêm.

Convém, também, privilegiar certo número de alimentos.
Esses alimentos devem ser desprovidos de quaisquer proteínas animais, exceto, obviamente, os ovos, de momento, e
algumas formas de peixe.
Mas os crus, os legumes, as frutas, os cereais, para aqueles que podem, devem ser privilegiados, de maneira fundamental e, também,
os líquidos.
Eu aconselharia que tomassem, uma vez por semana, uma dose homeopática extremamente precisa, que lhes permitirá fluidificar,
ainda mais, o nível vibratório que vem para vocês.

Nisso, convém encomendar, rapidamente, algo de muito simples, que vocês chamam silicea, em 5CH, que deverá ser
tomada à razão de cinco grânulos todas as manhãs.
Isso permitirá produzir uma ressonância muito mais importante, ao nível de seus núcleos carbonados e permite ao silício
criar uma ressonância vibratória para o que vem para vocês, de maneira a facilitar a emergência da quinta dimensão em
vocês, a emergência de novos chacras, a emergência de novos centros de consciência que lhes permitirão trabalhar, de
maneira mais eficaz, tanto em vocês como ao seu redor.

Aí está, caros amigos, as preconizações que são extremamente importantes a respeitar para as semanas que vêm.
Estou, agora, à sua escuta, para tentar, não trabalhar em vocês, mas para responder às suas interrogações mentais que os preocupam
e que lhes tomam a cabeça, nesse momento.
Assim, eu escuto seus questionamentos.

Questão: poderia voltar a falar-nos do que você chama o «espancar cósmico»?
Eu posso dizer-lhes, caros amigos, que certo número de elementos a que eu chamei, não de modo humorístico, mas, antes, dramático,
o espancar cósmico, está, efetivamente, em vias de acontecer.
As premissas fazem-se já sentir, através de certo número de eventos ligados ao fogo sobre este planeta, seja a destruição de aviões
em pleno vôo, sejam as explosões ou os incêndios que sobrevêm.
Isso faz parte das premissas do que deve acontecer, a partir de 21 de dezembro.

Nós não podemos, de momento, precisar a extensão dos eventos, nem a natureza precisa dos eventos.
Mas convém compreender que eles serão uma oportunidade para o conjunto da humanidade encarnada sobre esta Terra, decidir
tomar consciência da realidade de mundos diferentes, da ausência de limitação da vida, não limitá-la a finalidades puramente
econômicas, puramente competitivas, puramente diabólicas, mas, também, compreender que, através desse espancar e desses
eventos, haverá uma grande oportunidade para tomar consciência e fazer suas escolhas para o futuro.

Aceitar continuar num modo diabólico, separado, dividido ou aceitar, enfim, juntar-se ao caminho da Unidade, juntar-se ao
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caminho de sua corrida, juntar-se à Luz Solar e, enfim, reconhecer o que se é no interior: seres Divinos (e não seres de
divisão, e não seres em luta, em competição, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer neste planeta desde
extremamente muito tempo).

É necessário, efetivamente, dissolver o evento que eu chamo o evento inicial (que é a grande tomada de consciência que corresponde
ao espancar) que vai induzir, num tempo a partir desse tempo inicial, certo número de desafios, de provocações dos próprios
fundamentos da sociedade atual (tanto ao nível econômico como da energia, como dos modos de propulsão, como dos modos de
deslocamentos), mas que não serão, entretanto, os quarenta e dois dias de confinamento,

Mas, eu repito, isso dependerá da natureza precisa que tomará esse sinal que eu não posso, de momento, identificar,
mesmo a quilômetros.
Eu não posso, de momento, identificar, de maneira formal, o que vem para vocês.
Mas, através dos diferentes sinais que vocês viverão nos dias que vêm, em vocês, em seus corpos, mas, também, sobre o planeta,
através das premissas, vocês terão um pequeno vislumbre do que pode acontecer durante o apogeu da energia.
Após esse apogeu virá um fenômeno de amortização, durante o qual a consciência poderá iluminar-se ou escurecer, para todo ser
humano.

Como vocês compreenderam, o período de Natal, desde numerosos anos, é um período extremamente importante e propício para
tentar despertar o ser humano, mesmo se ele nada veja.
O repetir do sinal e das informações, à medida que a energia Micaélica provoca devastações sobre este planeta, o ser humano
conseguirá, talvez, tomar consciência.

Mas a devastação, desta vez, tomará um contorno diferentemente mais diabólico, diferentemente mais devastador, de maneira a tocar
todas as consciências planetárias (e não, unicamente, uma tempestade como a que aconteceu há alguns anos, e não, unicamente, um
fenômeno limitado, de algum modo, sobre um lugar de recreio, mas sobre o conjunto do planeta) em estratégias e metas que vão fazê-
los tomar consciência da fragilidade do que vocês construíram sobre este planeta, a fragilidade do sistema econômico, a fragilidade do
sistema de ajuda e de assistência, a fragilidade do ser humano aos elementos que vocês vivem, atualmente, mesmo em seus corpos.
Cada um de vocês será tocado sobre a fragilidade a mais importante pela sua constituição.

Questão: qual é sua ligação com o Intraterra?
O Intraterra faz parte das entidades que eu conectei em minha vida, porque faziam parte de dimensões superiores com as quais eu
estava em contato.
Uma ligação extremamente importante.
Existe certo número de administrações situadas no Intraterra.
Eu tive a chance de encontrar várias delas no subsolo da Índia.
Eu não fui aos Estados Unidos, entretanto, alguns vieram a mim.

O ensinamento do Intraterra é único, porque ele corresponde a uma sinarquia de seres que se religaram, quaisquer que sejam suas
origens Intra ou Extraterrestres, há tempos extremamente antigos, de maneira a estarem religados a uma fraternidade universal,
fraternidade de Luz, fraternidade bem além de suas máximas nesse país (igualdade, fraternidade, liberdade), ridicularizadas
há tão longo tempo e que jamais existiram.

O reino no qual vocês vivem é a opressão, pelo homem, para o homem.
A sinarquia é a liberdade, a verdadeira fraternidade, o verdadeiro reconhecimento da Divindade do homem, totalmente ridicularizado
hoje, pelos reinos econômicos, os reinos financeiros, as regras do cada um por si, que vocês têm neste planeta, que são levadas ao
seu paroxismo e que devem despedaçar-se.

No momento em que esse evento de espancar cósmico for realizado, e antes dos eventos muito mais dramáticos que sobrevirão em
dois anos e meio, o máximo de seres humanos deverá estar a par de que existe outra coisa.
Eu não falo, mesmo, da inépcia de seu sistema, que vocês construíram, de seu sistema capitalista, liberal, mundial, global, mas da
inépcia global de suas vidas.

As pessoas deverão estar a par, antes desse período muito mais impressionante, eu diria (não mais um espancar cósmico, mas uma
grande transformação, um movimento de batalha, uma queda de todos os valores desse sistema), que os fenômenos de ascensão,
como o dizia meu próprio Mestre, bem antes que vocês falassem, muito, hoje, através de todos os seus médiuns, todos os seus canais,
é algo que é prometido ao ser humano.

Vocês vão redescobrir a totalidade de sua Divindade, vocês vão descobrir e redescobrir quem vocês são, realmente.
Nisso, efetivamente, quando redescobrirem quem vocês são, vocês terão necessidade de novas fontes de informação para construir a
nova humanidade, o novo homem.
Nisso, vocês devem, necessariamente, ter bases sólidas.

Essas bases são fornecidas por aqueles que vivem em Agartha, qualquer que seja a raça deles, a origem deles.
Eles vivem no Intraterra.
Eles estão em conexão direta com a quinta dimensão, ascensionados há extremamente muito tempo.
Mas, também, eles devem revelar-se, manifestar-se à humanidade que sofre, a fim de estabelecer o que, em meu tempo, chamei uma
forma de teocracia, ou seja, uma forma de democracia, não pelo povo, mas pela ressonância – não a submissão – a um governo de
origem supradimensional, tal como é referido nas escrituras antigas, que deve encarregar-se da evolução da nova humanidade.

Os Mestres iluminados de dimensões bem além da nossa, da sua, da minha, orientarão o desenvolvimento futuro da nova humanidade
sobre a nova Terra, em coisas muito mais conformes ao ideal de fraternidade, tal como eu o havia chamado em minha vida.

Assim, essa forma de teocracia, que se chama a sinarquia, é algo de que eu havia predito o advento e que deve realizar-se, sob pena
de extinção da raça humana antes do ano de 2012.

Vou, agora, saudá-los.
Eu os abraço muito forte, eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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As plantas devem a sua estabilidade estrutural a esta substância, que é o segundo elemento mais comum da crosta terrestre: sílica, um
oligoelemento não devidamente valorizado. Encontra-se em todos os locais da natureza onde há necessidade de força, elasticidade e
flexibilidade estruturais. 

Para muitos animais e plantas, é um módulo essencial para garantir uma forma estável como, por exemplo, nas diatomáceas, no caule
e folhas da cavalinha ou nas hastes do bambu. Ao desenvolver os nossos produtos silicea, nós aproveitámos estas qualidades
fortalecedoras para benefício dos seres humanos.

No que diz respeito à sílica o termo oligoelemento não se refere às quantidades em que esta substância está presente na Natureza,
mas ao nível de concentração presente nos tecidos humanos. Apesar de não existirem mais de 1,4 g no total do nosso corpo, a sílica
está presente em praticamente todas as células. Em especial, as células de crescimento rápido, como as da pele, cabelo e unhas,
contêm grandes quantidades de sílica.

No entanto, à medida que envelhecemos os níveis de sílica no nosso corpo diminuem. A elasticidade e a resistência do tecido
conjuntivo acabam também por diminuir e a capacidade de ligação à água é reduzida. A sílica estimula a capacidade da pele se ligar à
água e tem uma influência positiva no metabolismo da pele. Ao mesmo tempo, ajuda a construir o tecido conjuntivo e promove o
crescimento do cabelo e unhas. Como o corpo humano precisa de sílica para desempenhar estas funções, este oligoelemento tem de
ser fornecido de forma contínua na nossa dieta. 

A natureza é uma fonte inesgotável para produtos que promovem a sua saúde, o seu bem-estar e a sua
beleza. Um destes talentos naturais é a sílica. Este elemento essencial pode ser encontrado em plantas e
animais, sempre quando elasticidade, flexibilidade e força estrutural são importantes. As pessoas também
podem nos beneficiar disto. Como ácido silícico e na forma micro-dispersa, a sílica possui uma ampla
variedade de características que beneficiam o corpo humano. Este é o mundo secreto de silicea!!
Extraído de: http://www.silicea.com/pt/index.php

Sílica - nutriente essencial
Construtor principal da Natureza e precursor da sua saúde

Sílica - um oligoelemento essencial

Bem-vindo ao mundo de silicea
A sílica mais vendida do mundo
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AGE SOBRE FONTES PRINCIPAIS DOSE DIÁRIA
Cálcio
Ossos e dentes
Sistema nervoso (efeito calmante natural)
Desintoxicante (efeito antipoluente)
Resistência geral

Dolomita (terra rica em cálcio, fósforo e
magnésio)
Pó de osso (Bonemeal)
Lacticínios
Repolho
Algas
Amêndoas
Grãos

1.800 a 2.000 mg

Cromo
Coração (problemas cardíacos)
Regula o açúcar sanguíneo (diabete – desejo de açúcar)

Frutos do mar
Levedo
Frutas
Verduras de folhas verde-escuras
Cereais

3 mg

Cobre
Glóbulos vermelhos
Cabelos (mantém a cor natural)
Resistência a infecções

Frutos do mar
Algas
Frutas secas
Alho
Alcachofra
Salsa
Verduras

5 mg

Ferro
Glóbulos vermelhos (palidez, fadiga, prisão de ventre, anemia) Algas

Verduras
Rapadura
Gema de ovo
Beterraba
Frutas secas

25 mg

Iodo
Metabolismo da tireóide (cansaço e fraqueza, tendência às
infecções, pouca resistência ao frio)

Ar marinho
Frutos do mar
Peixe
Algas
Agrião
Alho

300 mg

Magnésio
Tranqüilizante natural
Combate infecções
Ossos, dentes, cabelos
Prevenção do câncer
Prevenção dos cálculos renais

Frutas secas
Verduras
Mel
Nozes (oleaginosos)

500 a 1.000 mg

Manganês
Metabolismo cerebral, glandular e hormonal (alergias, artrose) Verduras

Germe de trigo
Beterraba

50 mg

Fósforo
Ossos
Dentes
Sistema nervoso (em sinergia com o cálcio)

Dolomita
Pó de osso (Bonemeal)
Grãos
Nozes (oleaginosos)
Levedo
Germe de trigo
Gema de ovo
Peixe}
Lacticínios

600 a 1.200 mg

Potássio
Elimina o excesso de sal (a retenção de água)
Ajuda a eliminar substâncias provenientes da poluição

Algas
Frutas e hortaliças (abacate, banana,
vagem, frutas secas)

2.000 a 3.000 mg

Selênio
Antioxidante (aumenta a ação da vitamina E)
Fígado (cirrose)
Cabelo (caspa)

Levedo
Ovo
Cebola
Alho

50 mcg

Sílica
Resistência às infecções
Sistema nervoso
Dentes
Cabelos

Levedo
Sementes de girassol
Aspargos
Alface

5 mg

MINERAIS & OLIGOELEMENTOS
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Cabelos
Unhas

Alface
Morango
Pepino

Sódio e cloro
Equilíbrio hídrico (retenção de água) Todas as hortaliças e frutas Através dos alimentos
Enxofre
Essencial para a pele (eczema), os glóbulos vermelhos, os
cabelos e as unhas

Alho
Agrião
Cebola
Framboesa
Repolho
Rabanete
Espinafre
Verduras

10 a 20 mg

Zinco
Metabolismo glandular – sobretudo genital (problemas sexuais
e do pâncreas, diabetes)
Cicatrização de feridas
Paladar e olfato (perda de olfato)
Sistema nervoso central (depressão)

Frutos do mar
Peixe
Lacticínio
Germe de trigo
Levedo
Maxixe

15 a 500 mg

OLIGOELEMENTOS
AGE SOBRE FONTES PRINCIPAIS
Alumínio
Melhora o sono
Equilibra o pâncreas

Todos os alimentos vivos (ou
oligoelementos em forma líquida
ou em comprimidos)

Prata
Sistema de defesa do corpo “
Cobalto
Glóbulos vermelhos
Equilíbrio nervoso e vegetativo
(enxaqueca)

“

Flúor
Reforça as articulações
Ossos e dentes

“

Lítio
Sistema nervoso (todos os
distúrbios psíquicos)

“

Níquel
Pâncreas (diabete) “
Ouro
Sistema nervoso central
(depressão, tendências suicidas)
Sistema de defesa do corpo

“

As ENZIMAS são substâncias biológicas indispensáveis ao bom funcionamento das células. Os produtos químicos, as técnicas de
conservação e o cozimento acabam com elas. Por isso, precisamos de uma alimentação que contenha o máximo de elementos vivos.
Fonte: 
Livro “Você sabe se alimentar? ” – Fundação Soleil 
Extraído de: http://planetaorganico.com.br/site/index.php/minerais-oligoelementos/

S I L I C E A
Sinonimia: Também chamada Terra Sílica ou Ácido Salicílico é um composto oxigenado do SILICIUM.
1 - Origem do medicamento:
Se encontra em toda a natureza em grande número de variedades minerais: cristais de rocha, sílex, ágata, ónix, opala, etc. Representa
60% da crosta terrestre, sendo elemento essencial da rocha, areia e terra.
É usado na fabricação do chip electrónico, célula solar, ferramentas, vidro, quartzo, concreto, cimento, óleos e borracha de silicone. O
medicamento homeopático é preparado a partir da Sílica pura, extraída do cristal de rocha, sendo essencialmente atóxica
por via oral.
Em estado natural é um corpo insolúvel de ação nula; quando dinamizado é um dos remédios mais poderosos da matéria médica.
Toxicologia
A intoxicação pela Sílica se dá nas fabricas de vidros nas pedreiras, nas fabricas de cimento, de abrasivos, etc. É a chamada Silicose,
uma das Pneumoconioses.
2 Ação Geral do Medicamento
Predomina no tecido conjuntivo como um cimento celular; é essencial nos processos de assimilação nos mais diversos tecidos: tecido
nervoso, cutâneo, ganglionar, ósseo, fibras elásticas do aparelho pulmonar e Sistema Vascular. É responsável pela nutrição do
indivíduo e responde pela má assimilação (mesentério adoecido) pela perturbação nas trocas de nutrientes, no grau de
desmineralização avançada da célula se manifestando pela extrema debilidade física e mental, causando em crianças parada no seu
desenvolvimento. É encontrado em grãos refinados com elevado conteúdo de fibras, cereais e raízes vegetais, como o alho,
algas, aspargos, couve, cogumelos, leveduras, melaço de cana, mel, cebola, maçã, uvas e girassol.
Este produto não substitui a orientação médica, no caso de persistência dos sintomas, um médico deverá ser consultado. Distribuidor
No Canadá: Baminternational Trading Import & Export, Inc. 1227 Dundas St West, Toronto On M6J 1X6 Canada Tel.416-533 8907 Fax-
416-534 6598.

Extraído de: http://www.bam-international.com/bam/homepage/ag/Produtos__Silicea.html
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Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los neste período extremamente importante.
Aproximamo-nos, agora, de eventos bastante importantes para a evolução deste planeta e, também, para as entidades espirituais, em
seus diferentes planos, que esperam esse momento há, agora, certo tempo; entidades que se têm prontas a intervir para guiar,
dirigir e evitar que os elementos que vão atingir o planeta manifestem-se de maneira demasiado desordenada, eu diria.
Como vocês sabem agora, e como já foram prevenidos já há certo tempo, certo número de eventos extremamente próximos virá atingir
este planeta e, sobretudo, atingir as consciências.

De fato, é tempo para que a humanidade, na totalidade de sua encarnação, através da raça encarnada, saia, enfim e definitivamente,
da escravidão intelectual na qual estão.

Nisso, os elementos e as energias arcangélicas que presidem esses elementos vão dirigir fluxos energéticos extremamente
potentes sobre este planeta.

Nós podemos, agora, afirmar que certo número de elementos que vão sobrevir estão em relação direta com a manifestação violenta
dos elementos, em especial, o elemento ar, que vai manifestar-se através de fenômenos não habituais, extremamente raros, que vão
varrer, que vão desenraizar certo número de coisas.

Esse elemento ar vai manifestar-se, também, no interior de vocês, para induzir, de algum modo, uma ativação de esquemas
que são não conformes à vontade da Luz, de maneira a abrir seus olhos, permitir-lhes ver, enfim, a realidade da Luz.
Nisso, o elemento ar será aquele que intervirá primeiro.
Ele vai induzir certo número de fenômenos climáticos extremamente violentos, que vão ao sentido de variações climáticas
extremamente fortes, mas, também, de fenômenos de tempestades extremamente violentas que vão induzir certo número de
fenômenos ao nível das consciências, mas, obviamente, também, certo número de estragos, eu diria, ao nível do que faz o orgulho de
sua civilização completamente elétrica.

Certo número de processos será dirigido para poder, de algum modo, frear, parar, aniquilar, de maneira temporária, as capacidades
de regulagem elétrica do planeta em sistemas essenciais.
Isso vai induzir certo número de fenômenos de curtos-circuitos extremamente violentos em algumas regiões deste planeta.

Agora, não creio que vocês serão concernidos, no que se refere à Europa do Oeste, em todo caso, no que concerne ao
elemento ar.
Mas compreendam, efetivamente, que esses eventos deverão sobrevir no período imediatamente posterior ao período da véspera de
Natal.
Entretanto, não é impossível que, por um efeito de dominó, haja repercussão desses fenômenos até seu nível.

Os processos, como vocês o compreendem agora, energéticos de manutenção num certo estado do planeta serão profundamente
afetados num primeiro tempo.
Isso, é o elemento ar.

Mas, paralelamente a isso, manifestar-se-á o elemento Terra e inúmeros sismos e acordar do fogo da Terra, através dos vulcões, ser-
lhes-ão anunciados pelo planeta, tanto no que vocês chamam o cinturão de fogo do pacífico, mas, também, na América Central e na
América do Sul.

Inúmeros vulcões vão despertar, vão emitir, enormemente, fogo, cinzas e fumaça, que vão obscurecer, totalmente, o céu, o Sol, e que
corresponderá a um pequeno inverno nuclear.
Eu digo um «pequeno» inverno nuclear, porque as modificações cármicas, climáticas que sobrevirão provocarão uma aceleração de
processos de fonte ao nível dos polos, pela desagregação total da camada de ozônio, provocando uma fonte maciça de calotas
polares, provocando movimentos de gelos extremamente importantes.
E isso vai suceder durante quinze dias.
Cada dia aportará um conjunto de eventos que vocês poderão constatar por si mesmos.

E, diante do aspecto extremamente importante desses eventos ao mesmo tempo climáticos, ao mesmo tempo ligados ao ar e ao fogo
da Terra, os humanos vão começar a colocar-se questões sobre sua vulnerabilidade, sobre a noção de escravidão técnica e
tecnológica na qual vocês se comprimiram.

Inúmeras decisões deverão ser tomadas ao nível, não individual, desta vez, mas ao nível dos governos porque, aí também,
haverá uma tomada de consciência extremamente importante.
Vocês não saberão mais para onde girar a cabeça.

O. M. AÏVANHOV – 19 de dezembro de 2005
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Vocês não saberão mais para onde dirigir seus olhares para estar à escuta do que acontece.
Esses eventos estão a caminho.

Seguramente, as energias arcangélicas velam pelo bom desenrolar desses processos, que são processos não finais, mas iniciais de
transformações de consciências individuais, de consciências planetárias.
Um fenômeno de elevação vibratória, paralelamente à alternância dos elementos, provocará uma modificação do estado de
consciência dos humanos atualmente encarnados sobre este planeta.

Como eu dizia, seus olhos abrir-se-ão.
Vocês começarão a ver a Luz.
Vocês começarão, através do sofrimento do planeta, a ver os erros da humanidade, o erro de não ter sabido aplicar as leis de
fraternidade, as leis de amor incondicional, universal, que são a lógica inerente de toda vida, qualquer que seja o reino ao qual
pertença.

Em seguida, paralelamente a essa tomada de consciência, o quarto elemento, o elemento água começará a alternar-se, através de
maremotos extremamente catastróficos que se produzirão em alguns lugares do planeta.

É extremamente importante, durante esses eventos, permanecer centrado, aberto, na oração interior, oração do coração, de
unificação consigo mesmo, na fraternidade, evitar todos os movimentos de humores, de cóleras, os momentos em que vocês serão
presas de fenômenos de dúvidas terríveis.
Mas, lembrem-se, é apenas uma etapa inicial.

Após isso sobrevirá uma grande calma, como após um caos, na qual os seres humanos tentarão compreender o que lhes
aconteceu.
E, enfim, vocês se aperceberão, graças, em especial, aos povos do Intraterra, que poderão manifestar-se a diferentes pessoas (que
não estão preparadas para serem canais e canalizadores, mas que são seres humanos que estão nos postos de comandos), de que
vocês não estão sós, que vocês são, também, acompanhados em sua evolução por seres que são muito mais evoluídos do que vocês,
tanto nos mundos celestes como nos mundos do Intraterra.
Isso é extremamente importante.

E os homens que estão no poder e que recusarem ver a realidade da manifestação da energia da consciência do planeta (mas,
também, de consciências que vivem, não no solo, mas no interior do planeta, mas, também, no céu, em dimensões etéreas) e que não
quererão confiar em ensinamentos que terão sido formulados, continuarão sua errância, seu caminho de perdição que os arrastarão
para mais peso, para mais desvario.
Mas compreendam, efetivamente, que duas humanidades, a partir daquele momento, vão enfrentar-se: aqueles que terão
compreendido a lição de consciência do planeta Terra e que compreenderão a lei da Unidade (que toda vida é una), e aqueles que
continuarão a opor-se a essa lei da Unidade.

Agora, quanto à duração total dos eventos e à sua gradação durante certo número de semanas, nós não podemos ser mais precisos
do que eu lhes disse agora.
Simplesmente, compreendam, efetivamente, que há uma relação direta entre o que acontece em cada consciência individual, mas,
também, no que acontecerá na consciência da Terra.

Inúmeros modelos em funcionamento energético ligados ao petróleo, ligados à eletricidade, ligados aos meios de condições atuais
serão extremamente postos em dificuldades, pelos fenômenos climáticos, pelos fenômenos do ar, pelos fenômenos terrestres.
Tudo isso vai encadear-se regularmente, progressivamente, dia a dia, para conduzi-los, enfim, à tomada de consciência final, que sua
Terra é viva, que é um organismo vivo que é necessário respeitar.

Esta Terra vai acordar, mas os planos espirituais vêm, também, ao encontro.
Vocês sofrerão, cada vez mais, de dores de cabeça, porque as energias elétricas cósmicas retransmitidas pelo Sol vão tornar-se
extremamente intensas, a partir de 21 de dezembro, dentro de dois dias, em relação com o solstício de inverno.
E, a partir daí, os eventos vão encadear-se uns após os outros.
Os elementos vão conjugar-se.

Vocês vão aprender coisas aqui e ali sobre este planeta.
A sucessão e a rapidez dos eventos farão interrogar-se, grandemente, o mundo científico, mas, também, as consciências de
todo humano encarnado: criança, adulto, velho, mas, também, os governantes.
Caberá a eles tomar sua responsabilidade quanto à emergência da nova consciência, mas, também, quanto à recusa da emergência
da nova consciência porque, estejam certos, que duas humanidades vão enfrentar-se: aqueles que aceitarão a vida, a Unidade, e
aqueles, uma vez mais, que a ela se oporão, ainda, com mais veemência, com animosidade.

Vocês vão entrar num período de trinta e dois meses que vai corresponder a essa luta entre a consciência da Luz e a consciência da
sombra, ilustrada pelas duas humanidades que se oporão, mas ilustrada, também, pelos dois blocos do oeste e do leste, que se
oporão, eu repito, mas, também, no interior de vocês mesmos.

As partes de sombra quererão manifestar-se ainda mais e as partes de Luz manifestar-se-ão, também, ainda mais.
E vocês serão rasgados entre as forças da sombra e as forças da Luz.
E vocês devem, sem parar, conectar-se à sua Fonte, ao Sol, à Mãe Terra.

Vocês terão, também, a capacidade de dar-se conta de que os mortos não estão mortos, que a consciência é una e indivisa,
que apenas a separação que havia sido necessária para certo caminho evolutivo vai, progressivamente, dissipar-se.
Os véus separativos de consciência vão desaparecer.

Será muito mais fácil entrar em comunicação com outras dimensões, para muitas pessoas, mas, também, com as forças da sombra,
para aqueles que o desejarem.
Miguel desembaraçou, totalmente, os planos espirituais, a partir da quinta até a décima primeira dimensão, totalmente, de
todos os resíduos de forças adversas.
Essas forças opostas à Luz autêntica estão, agora, ao mais próximo da terceira dimensão.
Nisso, convém estarem extremamente vigilantes, extremamente alinhados, conectados à Fonte com seus diferentes meios que vocês
conhecem.



Isso pode ser através de cristais.
Pode ser através de uma oração, uma meditação do coração, uma conexão à natureza.
Mas convém permanecer o mais possível centrado, para não estar submisso a essa maré cósmica, a essa maré planetária que vão
entrechocar-se, progressivamente.

Progressivamente, após o solstício, vocês vão entrar num fenômeno de consciência único, em todo caso, para as almas que estão
prontas.
Qualquer que seja o grau de importância de todos esses eventos de que eu falei e que não posso, de momento, precisar a extensão, é
importante compreender que vocês vão viver esse fenômeno climático, também, no interior de si mesmos.

As energias, tais como vocês as sentem, atualmente, nada são em relação a essa energia cósmica e à reação da consciência
planetária.
Vocês serão agitados; vocês serão abalados pelas energias, pela consciência planetária e a consciência cósmica que vão encontrar,
em vocês, o terreno propício para cristalizar, para fazer emergir ou, ao contrário, fazer morrer, em vocês, coisas que devem morrer, ou
fazer emergir o que deve ser luminoso, belo.

Sua consciência, dito em outros termos, vai expandir-se.
Extremamente importante essa expansão de consciência.
Ela vai fazer-se progressivamente, durante os doze últimos dias do ano, a partir de 20, 21, 22, 31 de dezembro: doze dias que
ilustrarão, totalmente, o que serão os trinta e dois meses que vêm para vocês.

Aí está, caros amigos, progressivamente e à medida dos dias e do avanço da consciência cósmica que desce, esse famoso
espancar cósmico.
E, progressivamente e à medida da reação planetária, esse ser vivo que nos suporta, a todos, em todos os sentidos do termo, vai
manifestar-se, vai reagir ao apelo do fogo cósmico.

Progressivamente, eu os informarei, de acordo com o que me é autorizado dizer-lhes, de acordo, também, com minhas
próprias percepções.
Mas estejam certos de que o processo é, doravante, encadeado, que não haverá, como foi anunciado em diferentes reprises,
fenômenos de adiamento ou fenômenos muito limitados.

Nós entramos num fenômeno extremamente coletivo, ao nível do conjunto planetário, a fim de fazê-los compreender que vocês não
estão isolados nesse país, mas que todos os países interagem entre eles, que não há os ricos e os pobres, que há apenas uma
humanidade, mas não no sentido em que os economistas quiseram construí-la, no sentido desse globalismo, mas no sentido da
fraternidade universal, planetária, global.

Aí está, o que será levado a efeito através da ativação de elementos por intermédio do fogo cósmico, por intermédio da consciência
planetária.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, de momento.

Agora, se vocês têm questões, eu estou, caros amigos, totalmente pronto a responder-lhes, na medida de minhas capacidades.

Questão: como ajudar as estruturas físicas a viver essas modificações?

Caro amigo, as preconizações que eu poderia dar são: beber muita água, em seguida, tomar o chá de aubepine, em seguida, banhar-
se, duas vezes por dia.
Seus processos, à noite, são extremamente potentes, mas fazem apenas começar.
Cada noite será cada vez mais violenta ao nível do despertar, da subida do fogo que está em vocês, através da descida da Luz.

Há um trabalho extremamente potente que se faz nos hemisférios do cérebro, aqui, precisamente, através da fusão, da aproximação
dos hemisférios, mas, também, uma excitação, efetivamente, de fenômenos circulatórios e vascular, que pode introduzir fenômenos de
congestão, sangramentos do nariz, sangramentos ao nível dos orifícios, quaisquer que sejam.
Convém refrescar o sangue.

Refrescar o sangue faz-se tomando duchas.
Refrescar o sangue faz-se bebendo água.
Refrescar o sangue faz-se no aubepine, mas, antes, com o aubepine não quente, morno, quase frio, e, sobretudo, não quente.
Bebam, o menos possível, o quente.

Convém, com as temperaturas que vocês têm, não beber quente, mas quase frio, de maneira a refrescar o sangue, de maneira a que a
fluidez sanguínea não provoque fenômenos congestivos.

Entretanto, vocês terão sangramentos de nariz cada vez mais importantes, que correspondem à retirada de alguns bloqueios que foram
colocados há extremamente muito tempo.

Seus olhos vão abrir-se.
Vocês verão o que é, realmente, a Luz.
A partir do momento em que vocês respeitam essas três regras, tudo estará muito bem.

Questão: o que se chama «os fogos do céu»?

O fogo do céu, caro amigo, é ligado à manifestação do Espírito Santo.
Desde agora quase duas décadas chega sobre a Terra certo número de energias religadas pelo Sol Central da galáxia e pelo Sol que
chega sobre o planeta.

Essas energias são chamadas a energia da polaridade feminina do Pai, a energia do manto azul de Miguel, a energia
Mariana, a energia de Shakti, a energia do Espírito Santo, a energia da Shekinah.
A energia da polaridade feminina do Pai chega sobre a Terra desde agora quase vinte anos, regularmente.

E, nesse período que chega, a totalidade do fogo cósmico que chega é uma energia de natureza elétrica e fotônica, ela chega muito
fortemente, sobre o chacra situado o mais alto dos seres humanos, de maneira a despertar a centelha Divina, o famoso décimo



terceiro corpo, a fonte de cristal, acima da cabeça, de maneira a despertar, totalmente, seu próprio Espírito.
Isso não se faz sem sofrimentos, porque o Espírito é pura Luz.

E a alma coloriu, através da personalidade, de algumas zonas de sombra, o funcionamento do Espírito.
Ora, o Espírito não suporta a sombra, e há processos de reajustes, de aquecimentos do sangue, de descristalizações.

Os sangramentos de nariz são perfeitamente lógicos.
Correspondem, completamente, ao que acontece.
Alguns de vocês terão muito violentas dores de cabeça.

Portanto, o fogo cósmico corresponde à totalidade do Espírito Santo, à totalidade da polaridade feminina do Pai, que chega,
aí, para o Natal.
É importante refrescar, de maneira importante, o sangue.

Ao nível alimentar, convém comer o máximo de legumes, de leguminosas, também, alguns cereais também, e limitar, tanto quanto
possível, os produtos de natureza animal, durante esse período, de maneira a não excitar e aquecer o sangue, mas, ao contrário,
abrandá-lo, para receber ao máximo a energia do Espírito Santo.

Seria bom limitar os queijos, e contentar-se com produtos extremamente naturais e, sobretudo, produtos à base de legumes, e
unicamente legumes, todos os legumes, todos os amidos, também.

Vocês podem comer isso à vontade, mas, sobretudo, não se esqueçam de beber muita água fria, mas, também, o aubepine, não
demasiado quente, beber morno, e frio, se puderem.

Questão: o que é da gripe aviária?

Há fortes chances, também, de que surtos de gripes aviárias explodam e transmitam-se ao homem.
Mas isso será para um pouco mais tarde.

Eu penso que os eventos climáticos que temos, de momento, são extremamente potentes, a menos que as energias arcangélicas
ligadas ao elemento ar (que é a via de propagação de vírus; os vírus pertencem ao elemento ar) misturem-se e combinem-se, nesse
momento, caso em que vocês terão que enfrentar, ao nível planetário, uma crise energética, econômica, mas, também, epidêmica
mundial.

Mas isso será definido apenas a partir dos primeiros dias de janeiro, em função da primeira reação dos governantes, da primeira
ração da totalidade de consciências encarnadas sobre a Terra, de qual orientação tomará a consciência coletiva da Terra, mas,
também, a consciência planetária.

Bem, e agora, caros amigos, vou desejar-lhes boa estrada com todos os males diversos de expansão de consciência na Luz autêntica.
Bem vindos.
Divirtam-se muito.
Eu lhes aporto minha saudação fraternal, toda a minha bênção de amor e de fraternidade, e eu lhes digo até muito em breve.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=55
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Bot.]- Espinheiro-alvar é o nome vulgar de uma árvore, o mesmo que pilriteiro.
O pilriteiro (Crataegus) é um gênero de árvores ou arbustos espinhosos no hemisfério norte pertencente à família das Rosaceae .
Hawthorn é às vezes chamado de "cenellier" e fruto de bagas de espinheiro . Também é apelidado de "espinho branco"

LEIA MAIS AQUI
Pilriteiro - espinheiro-alvar (A ÁRVORE DO CORAÇÃO!!! ) & Ogham: Huath

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/obosquesagradoeascriaturasfantsticas/forum/topics/pilriteiro-espinheiroalvar-a
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"O Evento dos "Três Dias" - Mensagem de SERETI 
(Guia Azul de Sirius - 24D)" em

 MENSAGENS CANALIZADAS DOS ARCANJOS E SERES DE LUZ em Portal dos Anjos e das Estrelas de LUZ

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/o-evento-d...

Portal dos Anjos e das Estrelas de LUZ

"Questão: é importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?

Bem Amada, Querida Filha, isso foi dito e redito, o mais importante não é a vela de cera de abelha.
O mais importante não é a água benta.

O mais importante é você mesma, porque se seu coração não está irradiante, para que lhe serviria esta vela e esta água?
Para nada.

No momento em que viver o instante, aqueles de vocês que estão prontos o viverão na Alegria, na felicidade que descrevi.

Aqueles que estão quase prontos, poderão efetivamente se ajudar disso.
Mas, aqueles que não estão prontos completamente, isso não trará nada a mais.

Somente será importante o que você é, e unicamente isso."

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

Conferir o post no blog 'Amada e Divina MARIA - 17 de Maio de 2010 -
AutresDimensions'

É importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?
“O mais importante é você mesma, porque se seu coração não está irradiante, para

que serviria esta vela e esta água?
Para nada.”
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.Meus filhos, venho do Céu e, hoje, chego
sobre a terra, assinalando assim meu retorno entre você...

Link da mensagem do blog:

Amada e Divina MARIA - 17 de Maio de 2010 - AutresDimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...

EM JUNHO DE 2005, NOSSA MÃE DISSE:
"Este corpo deve ser preparado, esse corpo deve ser purificado, esse corpo deve ser lavado para permitir a esta Luz penetrar cada

uma das parcelas, cada um dos recantos de seu corpo.
A preparação consiste, se isso for possível, imergir-se em um banho.

Nesse banho deverão ser colocadas água de flor de laranjeira e água de rosa.
Esta água permitirá lavar seu corpo.

Convém também consumir, sob forma de ‘aubépine’ [pilriteiro, espinheiro alvar] em extrato seco, extrato de plantas, para
limpar seu interior.

Convém também respirar um ar no qual vocês tenham queimado incenso de rosa.
Convém também estar puro de pensamento, abster-se de todo pensamento negativo, de toda negatividade."

Conferir o post no blog '**AS TRANSFORMAÇÕES** - 
Amada e Divina MARIA - AutresDimensions'

Cada ano entre 21 de junho de 2005 e 21 de junho de 2012, representa os sete degraus que vocês devem subir, as sete últimas etapas
da ‘Última Grande Etapa’ que vão conduzi-los ao limiar de um novo dia

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-transformacoes-amada-e
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eis-me animada por estar com vocês esta noite, neste período extremamente importante, que precede a
comemoração do nascimento de meu Divino Filho.

Eu venho dirigir-me a vocês para instaurar, em seu coração, uma mensagem de esperança, uma mensagem
ligada, também, ao amor que eu porto, em mim, como Mãe universal, para cada uma das almas encarnadas
sobre este planeta.

Eu venho para vocês, neste período precedente às comemorações do nascimento de meu Divino Filho,
mas, também, neste ano específico, que verá abrir-se um período importante, ao nível das consciências, um
período importante ao nível das elevações de consciências e de aberturas de consciências.

Através das correlações existentes entre as manifestações elementares e as manifestações existentes
em sua personalidade encarnada, vai surgir uma sede de Luz mais importante, uma sede de autenticidade
muito mais importante para os anos que vêm.

Seu sentido da humanidade, seu sentido da fraternidade, seu sentido de suaDivindade vai encontrar-se
reforçado através do que vocês vão observar, através do que vocês vão viver em seu foro interior, mas,
também, ao nível de seu planeta.

Assim, tornar-se-á muito mais fácil centrar-se em seu coração, devido à própria existência de alguns eventos
elementares que devem sobrevir nos próximos instantes deste planeta.

Há certo número de aspectos planetários e cósmicos extremamente importantes que vêm para sua
humanidade, que é a minha querida.

Esses elementos, de natureza eletro-fotônica, são capazes de despertar e de acordar, em vocês,
sua dimensão Divina, em seu espaço sagrado do coração.

Há, nesses momentos importantes, a possibilidade que lhes é oferecida de religar-se, de maneira autêntica, à
sua Fonte Divina, deixar eclodir, em vocês, sua Divindade, para o bem-estar de sua alma, mas, também, de
todas as almas que vocês reencontram em seu caminho terrestre para os anos que vêm.

Há, através de certo número de elementos dos quais eu sei que vocês foram informados, a possibilidade única
de abrir, totalmente, seu coração, fazer de modo que vocês sintam, já, alguns instantes, nesse lugar, ao
nível de seus diferentescentros de Luz, ao nível de sua cabeça e ao nível de suas costas e de seus pés,
manifestar-se e juntar-se, agora, em seu centro sagrado que é o coração, a fim de que vocês redescubram
a humanidade, a fraternidade e a Divindade que vocês são.

Essa vibração, que vai começar a aparecer nos instantes que vêm, através do trabalho que vou, com seu
acordo, realizar em seu coração, vai permitir, já, um trabalho de recentragem extremamente importante,
prévio ao estabelecimento, em vocês, da criança Cristo, da criança Rei, da Divindade e da pureza em
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sua alma, em seu coração, a fim de prepará-los para viver, com a maior serenidade possível, as
modificações elementares que devem sobrevir, a fim de permitir-lhes encontrar a Fonte que sacia a sede de
Divindade, o absoluto de Luz autêntica que os habita, todos, meus queridos filhos.

Eu venho abrir seu coração para a mensagem dele (ndr: O.M. Aïvanhov), um pouco mais encarnada que a
minha, entretanto, oh, quão importante para a evolução encarnada deste planeta.

Através da filiação que é a dele, ele é capaz de aperfeiçoar o trabalho de meu Divino Filho.

Ele é capaz de abrir as portas que conduzem ao céu, mas, também, a Agartha, ao mundo Intraterra, que é
tempo, agora, de revelar à consciência da humanidade, a fim de trabalhar em concerto, em fraternidade, para a
elevação do que vocês chamam o conjunto de consciências e da consciência planetária para o éter da quinta
dimensão.

Um trabalho preparatório foi inaugurado, agora, há mais de um ano, sobre este planeta e em algumas almas
predestinadas ao meu Divino coração, ao meu Divino Filho,de maneira a permitir a constituição desse
canal específico de comunicação entre sua terceira dimensão e a quinta dimensão, entre a humanidade
dividida, separada (mas em vias de realização para a Luz autêntica), a fim de receber a totalidade do Espírito
Santo, a totalidade da Luz e irradiar a totalidade dessa Luz autêntica através de seu coração alinhado
em sua dimensão Crística.

Aí está, caras almas, o que eu tinha a aportar-lhes, assim como minha bênção.

Mas, além das palavras e das vibrações sonoras, eu tenho a despertar em vocês, e em cada um de vocês,
queridos filhos, o elemento Crístico de seu coração, que é, eu repito, a reunificação de sua fraternidade, de
sua humanidade e de sua Divindade.

Tudo isso em uma triplicidade de coração que se resolve na Unidade que é a Luz de meu Divino Filho e de
sua Fonte de quem vocês são, para além das máscaras da aparência, para além das máscaras colocadas
pelas diferentes encarnações que vocês realizaram quando de suas peregrinações nesse mundo de terceira
dimensão, para alguns, desde extremamente muito tempo.

Paz a vocês, agora, queridos filhos.

Eu os amo e eu os abençôo.
_________________
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Bem, caros amigos, eis-me muito contente por estar de volta entre vocês, após nossa Divina Mamãe (ndr:
Maria), e eis-me muito contente por vê-los com sua Luz no meio de seu ser, após terem recebido, desde vários
dias, essa Luz ao nível elétrico, ao nível da cabeça, mas, também, ao nível magnético, ao nível de suas costas.

Aí estão vocês, agora, ativados ao nível do triplo canal: ao nível da cabeça, ao nível das costas e ao nível do
coração.
Assim, vocês estão prontos, agora, para receber todos os elementos que vão manifestar-se em vocês e,
também, sobre este planeta.

Eu me regozijo por vê-los tão brilhantes, tão luminosos, por sentir, em vocês, tanta aspiração para a Luz.

Estou, agora, com vocês, para conversar, para entrar no diálogo e permitir-lhes colocar-me algumas questões
que vocês têm no coração, mas, também, após suas questões, poder, eu também, agir, também, em vocês, e
permitir-me aportar-lhes outra forma de bênção, em relação com meu Divino Mestre.

Assim, primeiramente, eu escuto suas questões.

Questão: como acompanhar as descidas de energia?
Há uma ativação extremamente importante de energias elétricas que chega sobre vocês, que desce por
intermédio de seu sétimo chacra.
A fusão dos hemisférios faz-se diretamente.
Mas, acima do sétimo chacra, há a fonte de cristal, a jóia que se ativa cada vez mais.
Essa jóia deve conectar a jóia que está situada no sacrum, passando pelo coração.

Todo processo que visar a circulação do alto ao baixo e do baixo ao alto e recentragem no coração é
extremamente importante.
Isso faz parte da ginástica, mesmo, que se pode fazer todas as manhãs e todas as noites, independentemente
de preconizações que eu já tenha dado nesses últimos dias.

Pensar na ligação ao céu.
Pensar na ligação à Terra.
Recentrar-se em seu coração.
Isso é, já, muito importante a fazer, assim que se ponha o pé no solo, mas, também, ao deitar-se.

Invoquem a proteção de Miguel, pela manhã, à noite.
As energias Micaélicas vão estar no trabalho muito proximamente, ao nível do fogo.
Convém, também, estar em comunicação com o mais baixo da Terra, com o Intraterra, com o Sol, também
consigo mesmos, e uns com os outros, nessa espécie de fraternidade de consciência.

Agora, caros amigos, se efetivamente quiserem, gostaria, eu também, de transmitir-lhes algo.
O que eu vou dar-lhes é uma oração extremamente secreta, que eu fazia em minha vida, transmitida por meu
grande Mestre, ele mesmo, que a havia recebido do Grande Melquisedeque em pessoa, Mestre que, hoje,
comanda o conjunto de sistemas planetários nos quais vocês evoluem.
Eu quero falar de Orionis.

Escutem bem essa oração, que vocês podem repetir por si mesmos.
Vocês receberão, naquele momento, a potência da ordem de Melquisedeque.
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É esta: ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ, SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL
SHAÏ - ABRAHAM.

Potente evocação da potência de Orionis, pela energia diretamente Luz de Orionis, que vocês recebem,
atualmente, sobre a cabeça.

Eu repito.
Concentrem-se em sua cabeça.
Levem sua consciência sobre a cabeça, vocês verão: ABRAHAM, ABRAHAM, ABRAHAM - SHADDAÏ,
SHADDAÏ, SHADDAÏ - OM, OM, OM - SHADDAÏ EL SHAÏ - ABRAHAM.

Façam isso quando vocês têm necessidade da Luz de Verdade.
Façam isso quando vocês têm necessidade de ser iluminados sobre um problema, porque isso corresponde,
totalmente, à Luz e à Verdade da Divina ordem de Melquisedeque, que lhes permitirá receber a influência
dessa Luz de meu Divino Mestre.

Aí está, caros amigos.
Eu lhes aporto, como convencionou-se, todo o meu amor e toda a minha bênção.

Seja, abençoados em seu trabalho de avanço da Luz, de recepção da Luz, de abertura de coração.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrar essa assembleia.

Eu também vim em assembleia.

Nós temos muitas coisas a dizer-lhes, hoje, em relação a essas perturbações que chegam, agora, sobre seu
planeta e que vão reforçar-se, a vocês, progressivamente e à medida dos dias que vêm, mas, também, em
vocês, como de hábito.

O que acontece no exterior acontece, também, no interior de seus corpos e de suas consciências.

E, primeiramente, tenho a agradecer-lhes por estarem presentes, escutarem o que temos a dizer-lhes para
acelerar o processo e ir ao sentido da Luz autêntica e do que vem.

Mas gostaria, primeiro, deixar-lhes a palavra, para ver se vocês têm questões complementares em relação a
tudo o que já temos dito há vários dias, e que vai ao sentido de nossa evolução comum, no sentido fraternal, é
claro.

Questão: poderia falar-nos da «subida de Kundalini»?

A subida do Kundalini foi um fenômeno descrito nas tradições orientais.

Entretanto, desde o início do século XX, desde mais de cem anos, as coisas mudaram, profundamente.

Inúmeros sábios orientais, cujos primeiros foram Sri Aurobindo, Mãe e, efetivamente, outros após eles,
atraíram a atenção dos yogi sobre o fato de que o despertar do Kundalini, tal como era escrito nos textos, era
algo que não era mais atualidade porque, hoje, o ser humano, a Terra, em sua totalidade, tinha acesso a uma
nova dimensão, que se chama o supramental, que vocês chamam, hoje, na new age, a quinta dimensão.

Ora, a particularidade da quinta dimensão é, também, iluminar o supramental.

Hoje, a iluminação do supramental corresponderia à ativação do Espírito Santo em vocês.

Ora, esse Espírito Santo é uma energia que desce em vocês.

Não há necessidade de fazer subir o Kundalini enquanto o Espírito Santo não desceu, enquanto o supramental
não penetrou cada célula, em profundidade.

O Kundalini desperta naturalmente, mesmo se se possa favorecê-lo, obviamente, a partir do momento em que
o Espírito Santo foi recebido.

Quando o Espírito Santo foi recebido, a ativação do terceiro olho está presente.

Isso se chama a transfiguração.

Isso se chama a iluminação do supramental.

Naquele momento, é preciso dizer «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos».

Naquele momento, a energia que estava ao nível do terceiro olho passa ao nível do que vocês chamam o
sétimo chacra ou a coroa.
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E, naquele momento, a energia do Espírito Santo pode descer ao canal mediano, que os orientais chamam a
shushumna.

E, naquele momento, quando a energia feminina desceu até o sacro e até o pé, e até abaixo dos pés (uma vez
que a conexão é estabelecida com a Fonte Terra, nas profundezas, no núcleo da Terra, no cristal da Terra, em
Agartha), o Kundalini pode subir sem qualquer perigo.

Há o exemplo, aqui, de alguém que viveu em vidas passadas um despertar do Kundalini e que volta, hoje, com
buracos em sua coluna vertebral, e que sofre de suas costas, hoje, devido aos seus despertares do Kundalini
que aconteceram nos tempos antigos, mas que não foram feitos de maneira conforme à vontade do Pai, à
vontade da Unidade, e que provoca estragos importantes ao nível vertebral.

Isso deve ser evitado hoje, imperativamente.

Mas a finalidade, eu repito, meus caros amigos, não é nem o kundalini, nem a Shakti.

A finalidade é o Pai, a Fonte, a Unidade, o Sol, a Luz autêntica e a fraternidade.

Dito em outros termos, aquele que estaria na fraternidade não tem mais necessidade de falar do kundalini ou
da shakti ou de outra coisa.

Ele já está nessa energia há muito tempo.

Questão: o que você entende por «fraternidade»?
A fraternidade corresponde ao que eu ensinei toda a minha vida nesse país, ou seja, que o único modo de
chegar ao Pai, de chegar à Luz, é a fraternidade fraternal: serem irmãos.

Vocês são todos irmãos.

Nós somos todos irmãos.

Enquanto vocês não tiverem compreendido isso e posto em prática, a cada minuto de sua vida, vocês poderão
ter o despertar do kundalini, vocês poderão aceder à quinta dimensão, poderão aceder à décima primeira
dimensão, mas voltarão todo o tempo, sistematicamente, enquanto não tiverem feito de sua vida um ato
fraternal a cada inspirar e expirar, compreendido que aquele a quem você fala, diante de você, é você mesmo,
ninguém mais.

Aí está a fraternidade, a implementação da fraternidade.

Não é um conceito intelectual, nem filosófico.

É uma conduta de todos os dias.

É uma conduta de cada minuto: comportar-se no irmão, no verdadeiro sentido do termo.

Isso quer dizer «ser irmão».

Isso quer dizer aportar assistência, calor, compreensão, amizade, amor, como deveria ser em dois irmãos,
todo o tempo.

Questão: e o que é do amor?
O amor não é, absolutamente, uma emoção, já.

O amor não é, absolutamente, um apego.

O Amor é um sentimento profundo, vital, que corresponde ao núcleo da alma humana.

Esse sentimento profundo, vital, que é o núcleo da alma humana, vai manifestar-se ao exterior como uma
atração, acompanhada, ao mesmo tempo, de uma doação de si, mas, também, de um desapego.

Isso é ilustrado melhor, como eu o disse em minha vida, pela relação existente entre o planeta sobre o qual
vocês estão e o Sol que tem, ao mesmo tempo, a atração e o destacamento, ao mesmo tempo, a doação de si
sem julgamento, sem partido, permanente, incessante, inabalável, infalível, por seus raios, por sua irradiação.

Aí está o amor.

A partir do momento em que o amor tinge-se do mínimo apego, a partir do momento em que o amor tinge-se
da mínima emoção, isso não é mais o amor.

Absolutamente não mais.

Questão: onde estão os ajustes que se vivem ao nível planetário?



O movimento amplifica-se.

A plena zona de turbulência está fixada, a priori, em 26 de dezembro, às 12 horas.

Deveria haver um reforço muito importante das perturbações climáticas, aéricas, que não correspondem,
unicamente, ao vento, mas, também, ao movimento e, em seguida, o elemento terra e fogo nos dias que
seguem.

Mas, isso, vocês viverão, progressivamente.

Nós não podemos precisar, ainda, os pontos de impacto, precisamente, exceto, obviamente, o que temos dito
em relação ao cinturão de fogo do Pacífico e as cidades da Indonésia, mas, também, ao continente norte
americano, mas, também, no cinturão de fogo que corresponde ao Equador, mas, também, o que corresponde
às ilhas, em especial, Taiwan e o Japão.

Mas, isso, vocês verão, por si mesmos.

Obrigado a vocês, caros amigos.

Como convencionado, eu lhes aporto minha bênção e eu lhes digo até não muito tempo

Os intervalos aproximam-se.

Eu gosto muito disso.

Sejam abençoados e até breve.

************
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Caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los neste dia de regeneração.
Gostaria de dizer-lhes, hoje, que a Terra entrou em sua fase de regeneração.
Como diriam alguns: «Aleluia».
Era tempo.
Era tempo para que esta Terra regenere-se.
Vocês verão uma influência de elementos que irá crescendo, como se vê, progressivamente, há vários dias.
E nós vamos chegar no dia 27 deste mês a eventos de amplitude verdadeiramente planetária, nos quais o sentido da fraternidade
deverá, enfim, aparecer sobre este planeta, a fim de que a humanidade compreenda que ela não está aqui, unicamente, para ganhar
sua vida, unicamente, aqui, para ocupar-se de seus pequenos negócios.

Mas que a humanidade é destinada a reencontrar, enfim, sua Divindade, a voltar-se para a Divindade, para a Fonte, a fim de
receber o ensinamento da Fonte, a fim de receber a Luz da Fonte, a fim de receber a totalidade de sua herança espiritual,
ligada à sua Luz esquecida, agora, por muitos de vocês que estão encarnados sobre este planeta.
É importante, agora, ir a esse caminho do retorno ao Pai.
Não se deve esquecer a parábola do Filho perdido, do Filho pródigo.

Mas, agora, a hora do retorno soou, a hora de retornar à verdade essencial, ao trabalho essencial, chegou.
É tempo de tomar, novamente, o caminho do retorno.
A regeneração planetária mostra-lhes o caminho.
O rebuliço elementar vai prosseguir, como nós já havíamos anunciado já há várias semanas.
Haverá certo número de eventos que vão produzir-se, reforçar-se, casar-se, induzir manifestações de tipo que vocês chamam efeito
dominó.
O efeito dominó está nascendo.
O alvo principal do efeito dominó é o conjunto do planeta, é o conjunto de consciências da Terra.

Alguns dominós recusarão retornar para a Luz.
Outros se voltarão e amplificarão o movimento.
Nisso, é extremamente importante estarem alinhados na oração do coração, na meditação de cada minuto, não deitados numa cama,
mas a meditação consciente, atenta aos seus gestos, às suas palavras, às suas ações.
A cada minuto, religar-se à Fonte Solar/Terrestre, a fim de estar em ressonância máxima, a fim de estarem alinhados consigo mesmos,
com suas Fontes, a fim de estarem, vocês mesmos, alinhados em seu coração.

O Espírito Santo vem para vocês.
Deem-se conta da chance que vocês têm.
Já, uma pequena parcela do Espírito Santo depositou-se sobre este planeta, desde 1989.
Mas, hoje, chega a totalidade do Espírito Santo, a totalidade dessa energia cósmica, que vai provocar o espancar cósmico, a surra
cósmica, mas, também, a iluminação e a reversão de consciências.
Convém estarem prontos.
Vocês estão prevenidos.

É seu dever estarem alinhados para receber a totalidade do Espírito Santo em vocês, a totalidade da energia Divina, fazer transmutar o
conjunto de suas células.
E, nisso, o tempo que vocês têm deve ser totalmente purificado, pacificado, ao nível das emoções, ao nível dos
pensamentos, ao nível do corpo, ao nível dos intestinos.
Vocês devem estar no acolhimento total, espiritual, da Luz Divina que vem fazer o trabalho em vocês.
Como vocês querem que o trabalho seja feito, se vocês não acolhem o que vem?

Pouco importam os eventos, pouco importam os elementos que se desencadeiam.
É a última oportunidade que é oferecida, ao conjunto da humanidade, de conectar a Fonte, de despertar ao seu pleno potencial
espiritual, de Divindade, de Luz.
Não é preciso fazer obstáculo, de qualquer maneira que seja, à realização do potencial espiritual de sua Luz Divina.

Questão: quais são os efeitos dos produtos animais no corpo humano?
O efeito de produtos animais é gerar, obviamente, a emoção.
Quanto mais as emoções estão presentes, mais há produtos animais que são ingeridos, e vive-versa: quanto mais vocês ingerem
produtos animais, mais há manifestação de emoções.

O.M. AÏVANHOV – 25 de dezembro de 2005
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A emoção pode ser positiva, mas a maior parte das emoções ligadas aos animais é ligada aos traumatismos vividos quando da morte
desses animais e, portanto, provoca cólera, estresse, tristeza e, sobretudo, agressividade.
Convém, nisso, limitar o consumo direto de qualquer animal, mas, também, de tudo o que vem de secreções de animais.
Apenas o ovo pode ser, ainda, consumido.

Questão: quais são os efeitos do álcool no corpo humano?
O álcool tem a particularidade de ligá-los ao mundo astral, não necessariamente nas emoções, exceto se seu estado de humor é
negativo.
Mas o álcool propicia certo grau de aquecimento e de elevação da consciência, mas que não pode permanecer ligado à sua Fonte, e
que vai vagar nos limbos do mundo astral.

Questão: como acompanhar, fisicamente, essas descidas de energia?
Há dois procedimentos que são extremamente importantes.
Primeiro, a respiração.
Entrar o sopro, conscientemente, até o baixo ventre.
Apoie-se no ventre, para fazer sair o sopro (não inspirar pelo alto do corpo, mas pela parte inferior do corpo).
Isso já é dado em meus ensinamentos.
Agora, a segunda técnica vai consistir em fazer movimentos, não para liberar as quatro barreiras das raízes dos membros superiores e
inferiores, mas liberar as pequenas barreiras.
As pequenas barreiras são os tornozelos e os pulsos.
Alguns de vocês começaram a sentir estalos, dores, nessas pequenas barreiras.
Convém fazer movimentos com os punhos, em todos os sentidos, e a mesma coisa com os tornozelos.

Isso vai permitir fluidificar e permitir a livre circulação da energia cósmica até as extremidades, e à energia cósmica entrar, também,
por essa via.
Portanto, é um procedimento de ativação, pela rotação das articulações ao nível dos punhos e dos tornozelos.
Façam isso regularmente, pela manhã e à noite.
Aí está: duas técnicas bem simples.

As crianças, sobretudo abaixo de quatorze anos, não têm as mesmas atividades mentais nem emocionais que as suas.
Elas estão, portanto, muito mais aptas a receber essas energias sem desequilíbrios, porque seu corpo astral não está, ainda,
completamente constituído.
Há muito menos perigo do que em vocês.

Questão: o que é do Espírito Santo?
O Espírito Santo é um mau termo.
O termo exato é o termo hebraico, que quer dizer Shekina, que os orientais chamaram a Shakti.
É a polaridade feminina do Pai.

É a energia cósmica que vem de muito longe, que vem apenas a cada 52.000 anos, que está em preparação desde 1987, 1989, que
se derrama pouco a pouco, com um efeito cumulativo, que preparou os fenômenos de ascensão, que permitiu fenômenos mediúnicos
extremamente importantes, que não existiam em minha vida, que fez com que alguns seres se tornassem médiuns, que foram capazes
de canalizar inúmeras entidades, mas, também, provocar um início de receptividade do planeta e das consciências para o dia em que
a energia do Espírito Santo chegasse.

E esse dia chegou.
Essa polaridade feminina do Pai é uma energia que vai corresponder à reversão, ou seja, que o sentido dos valores, que estavam, até
o presente, orientados para a materialidade, vai, de um único golpe, encontrar-se, inteiramente, revertido e propulsionado para a
espiritualidade, para a Luz, para a sede do Pai.
Essa energia é uma polaridade feminina.

É uma energia que intervém a cada vez que há uma mudança de polaridade.
O Espírito Santo, a Shekina, é algo que vem agitá-los, de maneira a revertê-los.
É uma energia extremamente potente, cuja cor é o azul escuro, associada ao dourado.
É uma energia que vocês podem tentar visualizar como preenchendo cada uma das partes de seu corpo.
Essa energia é destinada a favorecer, no momento vindo, o fenômeno de ascensão pela elevação vibratória ao nível celular.
Aí está o que eu posso dizer-lhes sobre isso.

Questão: o que é a polaridade masculina do Pai?
É uma energia que dicotomizou-se.
A Fonte é una.
O Pai é um.
A Luz é una.

Mas, para entrar em manifestação, ela é obrigada a dividir-se.
Se se retoma a analogia que existe ao nível do triângulo superior dos sefirots, temos a coroa, Kether, depois temos Shokmah e,
depois, temos Binah, que é a esfera superior, a Trindade superior, não manifestada, que vocês chamam, sobre esta Terra, Pai, Filho,
Santo Espírito.
Mas, de fato, é Pai, Mãe, Filho.

E a Mãe é a dicotomia da energia do Pai, em uma polaridade, em uma natureza feminina, porque fecundante, porque descendente e
não ascendente.
É uma energia que vem inverter as polaridades: o que era interior torna-se exterior, o que era exterior torna-se interior.
Energia de reversão em todos os sentidos: baixo/alto, alto/baixo, interior/exterior, mas, também, esquerda/direita.

Mas, também, ao nível planetário: o que era polo norte tornar-se-á polo sul, e reciprocamente.
Não para imediatamente, entretanto, é a preparação.
Aí está o que se pode dizer da polaridade feminina do Pai.

É uma energia que está ao mais próximo da Divindade absoluta, da Fonte primeira, do ponto central da Luz do Pai, mas que
femininizou-se, para as necessidades da manifestação e do retorno à Unidade, de maneira a poder entrar na matéria e transformá-la,



fecundá-la.

A polaridade masculina do Pai é, por essência e por natureza, imutável, em todas as direções do espaço, em todas as dimensões do
tempo e em todas as dimensões.

Questão: por que o Espírito Santo, em nossa iconografia, é representado por uma pomba?
Simplesmente, porque a pomba é o animal da paz.
A descida do Espírito Santo é a descida da paz.
Se isso desencadeia a guerra, é a vontade da humanidade.

Mas a energia espiritual, a incorporação do Espírito Santo é uma energia que informa, que vem emitir a mensagem do retorno, do
momento do retorno ao Pai e à Unidade primordial, essencial e fundamental.

E tomou-se, em todo caso, nessa tradição, a pomba, como símbolo da paz.
Mas o Espírito Santo pode ser representado, também, como uma carruagem de fogo, como uma Luz, um fogo cósmico devorador, que
desce sobre a Terra.
Bem, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Eu lhes digo até muito em breve.
__________________
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O Retorno do Filho Pródigo.
Séc. XVII. Por Rembrandt, atualmente no Museu Hermitage, em São Petersburgo.

O Filho Pródigo é talvez a mais conhecida das parábolas de Jesus, apesar de aparecer apenas em um dos evangelhos canônicos. De
acordo com Lucas 15:11-32, a um filho mais novo é dada a sua herança. Depois de perder sua fortuna (a palavra "pródigo" significa
"desperdiçador, extravagante"), o filho volta para casa e se arrepende. Esta parábola é a terceira e e última de uma trilogia sobre a
redenção, vindo após a Parábola da Ovelha Perdida e a Parábola da Moeda Perdida.

Na tradição católica ocidental, esta parábola é geralmente lida no terceiro domingo de Quaresma, enquanto que na Igreja Ortodoxa, a
leitura ocorre no Domingo do Filho Pródigo.

“
«Continuou:
Um homem tinha dois filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os
seus haveres entre ambos. Poucos dias depois o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país
longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades.Foi
encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-
se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu
pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome! Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o
céu e diante de ti: já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus jornaleiros.
Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele e, correndo, o abraçou e
beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti; já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse
aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés; trazei
também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se
achou. E começaram a regozijar-se.
Seu filho mais velho estava no campo; quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança: e chamando um
dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado,
porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar; e saindo seu pai, procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um
cabrito para eu me regozijar com os meus amigos; mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu
mandaste matar para ele o novilho cevado.
Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu; entretanto cumpria regozijarmo-nos e
alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou.» (Lucas 15:11-32)[1]

Contexto e Interpretação

Filho Pródigo.
1618. Por Rubens, atualmente no Museu Real de Belas Artes de Antuérpia, na Bélgica.

Esta é a última das três parábolas sobre perda e redenção, na sequência da Parábola da Ovelha Perdida e da Parábola da Moeda
Perdida, que Jesus conta após os fariseus e líderes religiosos o terem acusado de receber e compartilhar as suas refeições com
"pecadores". A alegria do pai descrita na parábola reflete o amor divino, a "misericórdia infinita do CRIADOR" e "recusa do PAI em
limitar a sua graça" .
O pedido do filho mais novo de sua parte da herança é "ousado e insolente" e "equivale a querer que o pai estivesse morto" Suas
ações não levam ao sucesso e ele finalmente se torna um trabalhador por contrato, com a degradante tarefa (para um judeu) de cuidar
de porcos, chegando ao ponto de invejá-los por comerem vagens de alfarroba. Em seu retorno, o pai trata-o com uma
generosidade muito maior do que ele teria o direito de esperar.
O filho mais velho, ao contrário, parece pensar em termos de "direito, mérito e recompensa" ao invés de "amor e benevolência". Ele
pode representar os fariseus que estavam criticando Jesus.
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Caros amigos, bom dia.
No que concerne à ativação dos elementos sobre o planeta, nós podemos dizer, hoje, que a influência das eletricidades cósmicas
que se derramam sobre a Terra atingirá seu apogeu amanhã, pelas 12 horas.
Em seguida, haverá quarenta e dois dias, como nós o assinalamos, nos quais muitas coisas vão produzir-se.
Muitos elementos vão sobrevir misturando, de diferentes maneiras, cada um ou vários dos elementos entre eles, uns com os outros, de
acordo com as regiões do planeta.
Isso poderá passar por manifestações de variações térmicas, extremamente brutais, não habituais, em todas as regiões do mundo.

Obviamente, os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico serão reativados, assim como inúmeros sismos irão crescendo e terão
repercussões cada vez maiores.
Esses rebuliços, que vão existir ao nível do planeta, não se esqueçam de que eles se produzem, também, no interior de vocês.
Produzindo-se no interior de vocês, eles arriscam ocasionar rebuliços ao nível de suas consciências, ao nível de suas aspirações,
ao nível de suas emoções.
Convém encontrar a calma, através da natureza, através da alegria, através de derivativos que evitem ao mental cristalizar-se em nós
de problemas.
Isso é extremamente importante para aperfeiçoar a preparação que eu dei ontem, para permanecer alinhado no momento em que o
apogeu da eletricidade cósmica surgir.

É importante que a primeira abordagem das energias do Espírito Santo faça-se numa consciência perfeitamente alinhada no corpo,
perfeitamente arejada, perfeitamente limpa, perfeitamente liberada na circulação das energias no conjunto de células do corpo.
Isso é extremamente importante quando da primeira conexão de energias em relação com a pré-ascensão, porque se trata,
verdadeiramente, de um fenômeno de pré-ascensão que vai produzir-se a partir de amanhã, a partir de meio dia.
Aí está, caros amigos, o ensinamento, hoje, era extremamente curto.
Aí está, caros amigos, o que eu tinha a dizer-lhes para a preparação desse dia magistral de amanhã.
Agora, se vocês têm questões em relação a esses eventos, estou pronto para responder.

Questão: poderia falar-nos do «carma»?
O interesse do carma foi colocado pelas almas que decidiram experimentar a matéria, criar, progressivamente e à medida de éons e
éons de encarnação, processos de descida ao mais profundo da matéria.
A consciência era livre de toda matéria, no início.
Mas, progressivamente e à medida que a consciência impactou-se ao mais profundo da matéria, o conjunto de consciências
encarnadas decidiu criar leis que são as leis que vocês observam hoje, na vida de todos os dias.
Vocês cortam uma árvore, ela cai.
Vocês põem uma bomba, ela explode.
Isso se chama: ação/reação.
Mas, também, ao nível das consciências, a partir do momento em que há encarnação, e que há reencarnação, há necessidade
absoluta, eu diria, de reparar.

Mas essa lei de carma, de absoluta reparação, não é, absolutamente, inevitável, porque, há 2.000 anos, porque, depois que
o Cristo, nosso Senhor, encarnou-se sobre a Terra, Ele prometeu a lei de redenção pela ação de graça.
Há duas leis no universo: ação/reação, portanto, carma, e ação de graça.
Quando há ação de graça não pode mais haver carma.

A ação do carma é uma ação enquanto vocês permanecem limitados na perspectiva da terceira dimensão, enquanto vocês
permanecem no peso, na queda, na noção de prazer na encarnação, na noção de prazer de ação/reação.
A partir do momento em que sua consciência volta-se para o Divino Filho e para o Pai, para a Fonte, progressivamente, vocês aliviam
seu carma, não reparando pela reação, mas pelo alívio de ação de graça.

A descida do Espírito Santo tem a mesma virtude de reparação, de transmissão de Luz e, portanto, de subtraí-los da ação/reação para
colocá-los sob a influência da ação de graça.
Durante os períodos que precederam a encarnação do Cristo, obviamente, não havia ação de graça.
Tudo era submisso à ação/reação.

Felizmente, a ação/reação existe porque, quando um ser humano ou um conjunto coletivo, qualquer que seja, comete um erro, como
compreender que ele viola as leis de amor universal (de amor fraternal de toda vida existente pelos sistemas solares múltiplos infinitos)
se não houvesse essa lei de ação/reação?
A lei de ação/reação é suposta de colocá-los nos trilhos e permitir-lhes compreender que não há caminho de saída além do amor, além
da fraternidade.
Aí está o único objetivo da ação/reação: permitir-lhes encontrar a ação de graça.
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Questão: a experiência da matéria era necessária?
Absolutamente não.
O Arcanjo Miguel, por exemplo, jamais tomou corpo.

Mas, em dimensões muito mais altas como, por exemplo, a dimensão de meu venerado Mestre, ele apresentou certo número de
encarnações sobre este planeta, mas não sujeitas à ação/reação.

A descida na matéria, no sentido em que vocês a vivem em suas dimensões vastas, não é, absolutamente, inevitável.
Mas ela se torna inevitável a partir do momento em que vocês decidem participar do próprio processo evolutivo da matéria.
Há entidades que jamais conhecerão a matéria.

As entidades as mais próximas do Pai, os Hayoth Ha Kodesh, por exemplo.
Eles não sabem, mesmo, o que é a água.
Eles não sabem, mesmo, o que é a matéria, uma árvore, um vegetal, um fio de erva.

Não está na finalidade deles, na sua vida de possibilidades aproximar-se dessas dimensões extremamente pesadas, que os fariam
perecer, instantaneamente, assim que eles se aproximassem, eu diria mesmo, da décima oitava dimensão.

Fazer a experiência da matéria no momento da encarnação é uma escolha extremamente livre.
Ninguém força-os a reencarnar-se ou a encarnar-se.
É uma decisão tomada de maneira totalmente livre pela alma.
Ninguém os empurra como ser humano, na matéria.

São vocês mesmos que voltam, através dos apegos, dos prazeres que têm a reencontrar na vida, mas, também, pela
necessidade de amor.
Eu explico: a necessidade de amor é a necessidade de reparar as faltas de amor que vocês tiveram nas diferentes vidas que os
empurraram a reencarnar.
Porque, mesmo ao nível da alma, é difícil aceitar, é difícil compreender que não há obrigação, real, de reencarnação.

A ideia Oriental de que toda ação deve ser paga de uma reação, qualquer que seja, como é descrito no budismo, é uma heresia.

A alma humana nasceu e continua livre, totalmente.
Ela decide, em toda liberdade, descer na matéria.

A alma, uma vez que ela saiu do corpo, uma vez que ela desencarnou e retorna perto da Fonte, mesmo uma alma
extremamente pura, extremamente luminosa que retornaria ao mais próximo da Fonte, teria a visão panorâmica,
antecipativa, também, do que acontece nos planos que ela acaba de deixar.

E o fato de ver outras almas, o fato de ver lugares, o fato de ver locais que não são totalmente iluminados pelo amor dá uma dor
enorme à alma que, no entanto, está próxima da Fonte.

E isso implica a necessidade, o prazer, o desejo de reencarnar-se.
A alma é totalmente livre, mas a atração da matéria é mais forte, geralmente, enquanto ela não purificou, totalmente, certo número de
apegos.

Os apegos são as coisas as mais difíceis a resolver.
Mesmo uma alma extremamente evoluída pode desenvolver, em algumas vidas, processos de apegos extremamente potentes, que
apesar de sua atração para a Luz, a capacidade de desapegar-se da necessidade de reencarnar-se, qualquer que seja a quantidade
de amor no qual ela se aproxima, no momento dessa subida para a Fonte.

Os apegos são múltiplos: a um país, a um objeto, a uma pessoa, a uma emoção, a circunstâncias.
Todo fenômeno que provoca uma noção de desejo e de prazer corresponde a um apego.
Isso é difícil a explicar com palavras.
Entretanto, isso é uma total realidade.

Quando não há mais apego, não pode mais haver encarnação.
Há, efetivamente, certo número de contratos que são assinados em função das almas, que necessitam acompanhar a matéria durante
certo tempo.
Entretanto, no plano absoluto, uma alma é totalmente livre de descer ou não no plano dimensional.

Mas pareceria que inúmeras almas tenham necessidade de viver a experiência da matéria, sobretudo, neste período de grande
transformação.

Questão: no processo de encarnação, escolhe-se a família?
Obviamente que se escolhe a família.
É-se livre de tudo escolher.
É-se ajudado pelos Senhores do carma, pelos Anjos Lipika Cármicos, também.
É-se ajudado por alguns seres de Luz que guiam, em função de nossos desejos.
Mas nenhum ser de Luz, nenhum Lipika cármico irá contra seu desejo de encarnação.
O melhor possível, ele lhes fornecerá indicações precisas.
Mas, obviamente, são vocês que escolhem a família.

E, frequentemente, vocês escolhem a família para permitir a essa família resolver um carma que ela tem com vocês.
O carma é uma má expressão.
Digamos que, quando vocês descem em encarnação, vocês procuram reparar, não seu carma, mas o carma dos outros.
Vocês assumem o peso.
Vocês assumem a responsabilidade de certo número de coisas que torna difícil cortar, uma vez tomada na descida à encarnação.
Mas, jamais, ninguém os força a experimentar tal ou tal situação.
São vocês mesmos que decidem, sobretudo, para a família.
As configurações gerais de DNA são desenhadas e escolhidas por vocês mesmos e por ninguém mais.



Questão: qual é o objetivo da encarnação?
O objetivo é a espiritualização da matéria.
Como espiritualizar o corpo material no qual vocês estão?
Aí está o objetivo final, que nada busca.

Não basta, absolutamente, dizer-se «vou romper todos os apegos», como fazem algumas técnicas budistas tibetanas que vão procurar
purificar o carma, que vão meditar sem parar sobre o próprio carma, sobre tangkas específicos.
Isso é uma heresia.
Isso pode tomar certo número de vidas.

Desde o nascimento do Cristo, basta-lhes ligar-se à ação/reação de graça, e não a ação/reação pura.
Toda ação que vocês fazem deve resultar, na reação, uma ação de graça.

A ação de graça é o ato desinteressado, totalmente, de seu objetivo e de seu interesse.
Agir e Fazer, unicamente, para servir ao Cristo, para servir à Luz.
Aí está a única finalidade, o único objetivo.
Medir-se-á seu objetivo de Luz à sua capacidade para servir e para dar o que vocês são, ou seja, a Luz.

A ação/reação é, obviamente, a finalidade da encarnação, espiritualizar a matéria, tornar-se, si mesmo, Luz, nesse corpo e não num
hipotético outro lugar, uma vez que vocês estão aí.

A Luz é muito fácil a encontrar para uma alma humana, uma vez que ela não esteja mais nesse corpo de matéria.
Mas o corpo de matéria, compreendam, efetivamente, que foram vocês que o criaram, progressivamente e à medida de milhões de
anos.

Esse não parece ser o ponto.
Aí está, se efetivamente quiserem, agora, vamos deixá-los.
Eu lhes desejo, a todos, uma boa jornada.
E eu lhes digo até muito em breve.
E eu lhes aporto minha bênção.
__________________
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Bem, caros amigos, aqui estou, extremamente contente por encontrá-los novamente, como previmos ontem. 

Eu os saúdo. 

Como observaram, inúmeros eventos que devem produzir-se, ainda não chegaram.

Isso corresponde a algo que é uma distorção entre a realidade do impacto energético que se produziu no momento previsto e que, no
entanto, não provoca, de momento, a reação desejada ao nível da Terra.

Mas, quanto mais o espaço de tempo cresce entre o advento da energia e a reação das energias opostas a essa energia, mais as
consequências disso são extremamente prejudiciais para o planeta.

Isso é algo extremamente importante a compreender.

A partir do momento em que uma qualidade de energia manifesta-se, a um dado momento, e que não há reações e ressonância,
reação de implementação, do que deve produzir-se para permitir que a eclosão da energia na matéria, isso traduz um fenômeno de
desarmonia extremamente importante. 

Se preferem, um momento de não resposta em relação à ignição, isso traduz uma inércia muito maior de sistemas que vão provocar,
no momento em que a explosão do espancar ocorrer, uma onda de choque muito mais violenta, muito mais intensiva, muito mais
extensiva que o que foi previsto inicialmente. 

Em nenhum momento, antes da entrada nas camadas sutis do planeta, nós podemos decidir o momento da adequação dessas
energias que vêm da décima oitava dimensão à sua terceira dimensão. 

Isto quer dizer e isso implica que os eventos (cinturão de fogo do Pacífico, circulação de massas aéricas extremamente
importantes, sismos extremamente importantes e, enfim, maremotos) que devem produzir-se, produzir-se-ão,
necessariamente, mas a amplitude excederá o que havia sido previsto, porque o nível de inércia de diferentes camadas da
terceira dimensão do planeta tiveram muita dificuldade para reagir, devido à densidade, à materialidade, muito demasiado
compacta, muito demasiado densa, que necessitam de um afluxo de fogo muito mais intenso do que havia sido previsto. 

Compreendam, efetivamente, que a descida do Espírito Santo não é algo que se produz e que se para.

Ela começou há mais de dez anos.

E ela continua, para chegar ao seu apogeu, o paroxismo da descida que ocorreu hoje.

E agora, essa energia acumula-se na matéria, acumula-se nas células, acumula-se na humanidade, até o momento em que ela
permitirá a eclosão do fogo da Terra.

Ora, o fogo da Terra é, agora, adiado de certo número de dias, não muito mais, mas certo número de dias, aparentemente.

Isso se traduzirá, inexoravelmente, por confrontações extremamente importantes entre os elementos, entre os homens, entre as células
do corpo.

Isso não se fará sem desgastes importantes.

Isso é algo de extremamente solene.

Isso corresponde a uma desarmonia, a uma não recepção do Espírito Santo na matéria.
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O fogo aquece a matéria.

E a matéria reagirá, não por uma subida progressiva, mas por uma onda de choque, extremamente potente e devastadora.

Convém, agora e já, caros amigos, estar na realidade, preparar-se para algo que será, certamente, muito mais importante do
que um espancar cósmico.

Nós devemos ter-nos prontos para qualquer eventualidade.

Quanto mais o tempo passa em horas, em dias (e nós não esperamos mais), mais isso traduz a dificuldade para subir na vibração do
planeta, a subida em vibração dos planos sutis do planeta, o que é extremamente prejudicial, ao menos num tempo relativamente curto.

Mas isso não deve impedir-nos de regozijarmos por receber esse Espírito Santo, mas deve, também, atrair nossa atenção a eventos
que serão, certamente, um pouco menos controlados do que deveriam ser e do que havia sido anunciado desde várias semanas,
percebidos por inúmeros médiuns sobre o planeta, e por numerosos canais.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Instante extremamente importante, instante de gravidade.

Nós não podemos mais assegurar a ordem de manifestação de elementos, entretanto, isso se produzirá.

Nós esperamos, ainda, através do reajuste de redes magnéticas fornecidas pelos povos do Intraterra, poder dirigir esse fogo a lugares
de menor população, mas, também, a zonas de menor estrago ao nível da casca terrestre a ao nível dos mantos sutis do planeta.

Aí está, onde estamos hoje.

Agora, caros amigos, que isso não nos impeça de discutir, como de hábito, sobre sua evolução, sobre sua conduta a ter e adaptação
de seus organismos físicos e sutis.

Vamos, portanto, estar à sua escuta, nas questões e interrogações que surgem no interior de suas consciências.

Eu os escuto, portanto.

Questão: o futuro existe?
Aí está uma questão extremamente grave.

Na terceira dimensão, nas limitações cármicas, ação/reação, nas quais vocês foram forçados a evoluir, nas quais nós fomos forçados
a evoluir há 52.000 anos, mais de 52.000 anos, é evidente que o futuro existe.

Mas será que o futuro existe no presente, no passado ou em outra dimensão?

Na terceira dimensão, nós falamos de um tempo linear, passado/presente/futuro, que se sucedem no tempo, um após o outro.

Mas, em outro nível de consciência, em especial do nível em que eu lhes falo, é evidente essa trama
(passado/presente/futuro) linear não existe, absolutamente.

Há, em contrapartida, eventos absolutamente certos.

Nós podemos dizer que a consciência planetária desloca-se de acordo com uma norma específica.

A consciência do humano desloca-se de acordo com uma norma específica que vem do futuro para o passado, para o presente, numa
outra direção que não a que nós observamos na terceira dimensão.

Isso é extremamente difícil e árduo a compreender.

O futuro existe, sim.

Os eventos, quaisquer que sejam, como o nascimento, a morte ao nível de uma célula, ao nível de um indivíduo, ao nível de um planeta,
ao nível de um Sistema Solar, ao nível de uma galáxia, obviamente, existem.

Eles são programados, mas como sendo programados e tendo, entretanto, a noção de liberdade para acontecer, os caminhos são
múltiplos.

Entretanto, o futuro, obviamente, existe.

Aí está, sem entrar nas leis matemáticas extremamente complexas, que eu mesmo não conheço, lá onde estou.



Seria, para mim, difícil ir mais adiante na distinção sobre a existência do futuro.

Questão: o que se chama de espiritualização da matéria?

Isso, à primeira vista, é extremamente simples.

A espiritualização da matéria é o que está acontecendo com o impacto do Espírito Santo na matéria.

Trata-se de uma subida na vibração, que permite uma etereação da matéria, ou seja, a matéria torna-se mais ampla, mais flexível,
mais arejada.

A matéria eteriza-se.

Ela passa da terceira à quarta dimensão.

Naquele momento, a consciência torna-se muito mais móvel, muito mais solta, muito menos engramada, enquistada, confinada na
matéria e chega a desengajar da matéria, a evoluir, a espiritualizar, ou seja, a subir na vibração, ainda mais.

A espiritualização da matéria é o que vocês chamam a ascensão.

É o que, nos textos antigos, foi chamada a ressurreição, ou seja, a reconexão com sua própria Fonte Divina.

Mas, efetivamente, há transubstanciação da matéria, o que quer dizer que, na própria estrutura atômica, há uma modificação de
movimentos eletrônicos, uma modificação da constituição dos próprios núcleos atômicos, um fenômeno de elevação.

Quando um ser humano espiritualiza seu corpo, seu corpo passa da terceira à quarta dimensão.

Sua consciência, que estava na terceira dimensão, passa, totalmente, à quinta dimensão.

Há etereação.Há etereação.

Há substituição de alguns átomos constituintes por outros átomos, muito mais leves.

Há, também, modificação vibratória do DNA, mas, também, do número de filamentos de DNA.

Isso nos levaria demasiado longe.

Aí está o que se pode entender por espiritualização da matéria.

Trata-se, obviamente, no que concerne, em todo caso, ao que está acontecendo ao planeta, de uma espiritualização total (habitantes,
homens, almas, vegetais, animais): tudo o que deve elevar-se, deve elevar-se.

Tudo o que não puder elevar-se será reciclado e começará uma vida em outro lugar.

O planeta Terra é um planeta sagrado.O planeta Terra é um planeta sagrado.

A ascensão planetária e o apelo do Espírito Santo que ela recebeu é uma revelação de sua sacralidade e, portanto, uma sacralização
real de seus modos de manifestações de vida.

Portanto, o fenômeno de espiritualização da matéria não concerne, unicamente, ao ser humano, mas, obviamente, tudo o que está
presente na superfície, na altura, mas, também, nas profundezas da Terra.

É nisso que esse processo é único.

Questão: qual é o papel do som na espiritualização da matéria? 

O som é extremamente importante.

Em minha vida, eu me exprimi muito sobre o que se chama a música das esferas, a música das esferas angélicas, a música das
esferas serafínicas.

Cada esfera de emanação apresenta uma gama musical extremamente importante.

Obviamente que, na espiritualização da matéria, a energia do Espírito Santo é acompanhada por um novo som, eu diria mesmo, por
novos sons.

A gama da terceira dimensão é uma gama a sete: sete notas musicais, sete dias na semana.

Ora, a passagem da terceira dimensão à quinta dimensão acompanha-se de uma passagem de referencial sete para um referencial



doze.

Obviamente, há cinco novos sons que estão em encarnação de manifestação.

Questão: poderia explicar a diferença entre o canto da alma e o canto do Espírito?

Perfeitamente.

O canto da alma é algo que corresponde ao momento em que a alma entra em contato com o coração.

O canto do Espírito corresponde ao momento em que a alma entra em contato com o Espírito.

O som é muito mais alto e muito mais agudo.

Progressivamente e à medida que esse canto (porque é um canto, também) aproxima-se do nível das esferas as mais elevadas do
Espírito, ele se torna quase um infrassom.

Questão: como fazer a diferença entre uma «verdadeira» mensagem ou uma projeção?

Pergunte: Espírito Santo é você? 
Shekina é você?
E Shakti você está aí? 

Sobretudo agora.

Questão: por que Cristo manifesta-se enquanto estou mais atraído para o budismo?

Porque há apenas um único mestre: é Cristo.Porque há apenas um único mestre: é Cristo. 
Porque há apenas um único mestre: o Pai.Porque há apenas um único mestre: o Pai.
E apenas o Filho é o Filho do Pai.E apenas o Filho é o Filho do Pai. 

Caro amigo, seu caminho está ligado à energia Crística.

A libertação de toda alma passa pelo Cristo, mesmo se ele for chamado diferentemente, mesmo se se queira chamá-lo de Tartampion,
é sempre o Cristo. 

Não há outro caminho.

Não é por acaso se esse grande neófito disse: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida».Não é por acaso se esse grande neófito disse: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida».

Não há alternativa além da passagem pela energia Crística e, no seu caso, a presença Crística, devido à sua filiação. 

Você pode encontrar-se com todos os Mestres que quiser, mas não há outros mestres que não você, em relação com o Filho, Ele
mesmo em relação com o Pai, ou seja, com sua Fonte.

Sua filiação é uma filiação Crística e não se pode renegar a filiação.

Agora, não me pergunte, hoje, o que é a filiação Crística; reflita um pouco sobre isso.

Pergunte ao Espírito Santo!

Questão: como entrar em contato com os gnomos?

Eu falei deles em numerosas conferências de minha vida.

É preciso honrar os reinos da natureza e os habitantes da natureza.

Agora, esse tipo de habitante é sensível às oferendas.

Qual tipo de oferenda pode-se fazer aos habitantes da Terra, aos gnomos?

Convém aportar a eles presentes e presentes muito simples.
Pode ser um pequeno biscoito, algo que você tenha feito com suas mãos e que você vai levar no lugar.

Em meus livros, eu falei de Espíritos elementares da natureza, e eu dei certo número de indicações sobre os papéis e as funções das
sereias, dos silfos, das salamandras, dos elfos e dos gnomos.

Releiam.



Vocês verão.

Há certo número de elementos que são extremamente importantes a compreender quanto à sua atribuição e ao seu papel precisos.

Vocês não podem, absolutamente, molestar o mundo e a dimensão deles.
Vocês podem apenas entrar em ressonância, na condição de aportar-lhes presentes.

Cada Espírito elementar tem um amor imoderado pelo que ele reina e sobre o qual ele vive.

No que concerne aos gnomos, é o amor da Terra, o amor da floresta, o amor das madeiras.
No que concerne às sereias e aos silfos, é o amor da água.
No que concerne às salamandras, é o amor do fogo, e assim por diante.
As sereias e os silfos são muito sensíveis aos metais e o que foi fabricado por si mesmo com um metal, com uma forma.
Não necessariamente uma joia de grande valor, mas algo que foi trabalhado pela mão daquele que oferece.

As sereias e os silfos são ligados a diferentes tipos de água.
Agora, chamam-nos, indiferentemente, na tradição, sereia e silfo.
Há uma pequena diferença, de acordo com a procedência.
Entretanto, eles participam do mesmo reino.

É como os elfos e os gnomos, é a mesma coisa, sensivelmente.

Às salamandras, é preciso oferecer algo que queimou e que passou pelo fogo, por exemplo, pegar a cinza, fazer uma modelagem em
cinza, misturando a cinza e massa para modelar, fazer uma modelagem extremamente precisa, à mão, sempre, e aportar esse
presente, no lugar onde vivem as salamandras, que não é muito longe da água.

Para os elfos, é um pouco mais complicado.

Geralmente, é preciso fazer uma coroa tecida com plumas e aportar a eles, ao pé de uma árvore, o mais alto, exposta ao ar, sempre
feita pela mão daquele que quer entrar em contato.

Aí está, caros amigos, eu já me exprimi suficientemente sobre coisas que já escrevi em minha vida, em algumas conferências, não indo
mesmo mais longe sobre os presentes ritualísticos e magias precisos, que podemos fazer para entrar em contato com as energias
elementares.

Esses mundos da natureza são extremamente importantes.

Eu lhes agradeço, agora.

E eu penso, agora, que vamos nos deixar e ver-nos-emos quando vocês o desejarem.

Eu lhes aporto minha bênção e, sobretudo, minha coragem.

Eu lhes digo até breve.

__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=61

27 de dezembro de 2005

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2005/12/om-aivanhov-26-de-dezembr...

Postado por Célia G.
***
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Bem-vindos a vocês, caros irmãos da superfície.

Há extremamente muito tempo, eu não me encontrava em tão boa companhia e, novamente, nessa superfície
planetária que, parece-me, não está no melhor de sua forma, pelo que pudemos observar em nossos mundos

intraterrestres, com os diferentes Governadores de diferentes regiões.

Nós temos observado, efetivamente, que as redes magnéticas e terrestres tinham dificuldade para conformar-se –
devido à resistência da humanidade, na sua totalidade indivisa – para reajustar-se às novas frequências harmônicas
que chegaram há alguns dias do seu tempo terrestre da superfície, e que invadiram cada parcela viva no nível desse

Sistema Solar.

Um trabalho enorme foi, no entanto, efetuado, há agora quarenta dias do seu tempo, para preparar esse advento do
que alguns de vocês chamam de energia do Sol Central, que nós mesmos chamamos, em linguagem antiga, de

Shekina, e que corresponde a uma efusão do Espírito Santo: papel pré-ascensional que era previsível neste fim de
ano.

Entretanto, pareceu que a totalidade da humanidade coletiva indivisa/una não pôde, no momento, aceitar e integrar,
totalmente, essa qualidade energética, essa qualidade vibratória, para poder realizar um fenômeno pré-ascensional,

tal como vocês o descrevem na sua linguagem.

***

O que nós podemos dizer, ainda, é que esse conjunto de modificações que sobrevieram no nível sutil corresponde,
também, a uma abertura essencial de portas no nível dos mundos intraterrestres de quinta dimensão.

De fato, as portas de acesso estão, doravante, abertas, permanentemente, para permitir vais-e-vens e, sobretudo,
irrupções em sua realidade de terceira dimensão que se preparam para poder intervir nos momentos oportunos e agir

no mundo da superfície, o que é uma coisa extremamente nova e extremamente constrangedora para nossas
individualidades coletivas da Intraterra, em todo caso, para nós, povo delfinoide desta parte da Intraterra.

***

Os atrasos inerentes à natureza humana, ainda uma vez eu o repito, frearam, de maneira considerável, e obstruíram,
de maneira considerável, a possibilidade da Terra e do seu núcleo intraterrestre poderem, não ascensionar, mas pré-

ascensionar em um modo de quarta dimensão.

Isso não poderia ser atrasado por muito mais tempo, sob pena de desgastes importantes que nós não poderemos,
obviamente, tolerar, de maneira alguma, seja quanto ao futuro deste planeta, da Intraterra e do conjunto de seres
vivos, onde quer que eles estejam situados (tanto na superfície como em dimensões outras da Intraterra, ou em

outros lugares). 

***

Há, no nível da Intraterra, nesse momento mesmo, uma reunião extremamente importante de seres da Intraterra, mas,
também, de hierarquias que vêm de sistemas solares desconhecidos, que estão em relação com a evolução sagrada
deste planeta, para determinar até quando podemos manter a elasticidade e a distorção existentes nessa rede geo-
magneto-telúrica e sagrada que permite evitar que a onda de Luz, que vocês têm recebido desde alguns dias, seja,

na sua polaridade feminina encarnante, desviada de algumas forças que não iriam ao sentido da Luz autêntica e
desejada pelas dimensões galácticas e intraterrestres da Luz autêntica.

INTRATERRA – 31 de dezembro de 2005
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Para alguns de vocês há, agora, possibilidade concedida de poder interrogar, quanto ao conjunto de fenômenos
chamado de pré-ascensão.

***

Questão: como facilitar a comunicação com vocês?

A comunicação consciente entre o mundo de superfície e o mundo intraterrestre de quinta dimensão torna-se possível
devido ao fenômeno de elevação, em consciência, à quinta dimensão.

Essa elevação da consciência à quinta dimensão, devido à sua expansão, permite, ela mesma, alcançar o nosso
contato, porque, lembrem-se de que nós vivemos há 320.000 anos na quinta dimensão.

Vocês começam, unicamente, a abrir as portas para a nossa dimensão e para a nossa diferença mórfica, conceitual,
funcional.

Um conjunto de diferenças existentes entre o mundo humano e o mundo dos delfinoides que evoluem na quinta
dimensão, faz uma ligação entre o que vocês chamam, caros irmãos, de 24 anciões.

Os 24 anciões fazem referência ao concílio que representa os Senhores e Juízes do karma, que zelam pela aplicação
de regras estritas de funcionamento da humanidade da superfície, em relação a regras predefinidas de

funcionamento na terceira dimensão.

O próprio fato de elevar a sua consciência, regularmente, progressivamente, de maneira intermitente, também,
permite-lhes, progressivamente, ativar canais de comunicação, de maneira extremamente natural.

A técnica, agora, que vocês devem empregar para facilitar essa comunicação corresponde a algo que eu já havia
dado ao meu walk-in, que é tentar funcionar em consciência individual a 24 Unidades.

A Unidade coletiva de 24 consciências, que vai rearranjar as suas moléculas atômicas, rearranjar a sua Luz no nível
das auras, de maneira a permitir-lhes funcionar, agora e já, em algumas ocasiões, em alguns momentos, em modo da

quinta.

Penso ter respondido à interrogação.

***

Questão: como, concretamente, criar essa sinergia de 24?

Na vida, caro irmão, que vocês qualificam de habitual e comum, isso me parece, efetivamente, muito difícil.

Convém criar espaços, momentos, nos quais esse modo de comunicação seja possível.

Convém reunir-se, primeiro, em 6, em seguida, em 12, e, depois, em 18, e, enfim, em 24; trabalhar, primeiro, em uma
unidade de 6.

Lembrem-se de que a Luz possui seis faces na quinta dimensão.

A partir do momento em que seis seres estiverem reunidos, em momentos não comuns, em momentos que vocês
poderão chamar, caro irmão, de momentos de oração ou de momentos de meditação ou, em todo caso, de momentos

de comunhão, nesses momentos privilegiados e especiais, o simples fato de reunir-se em seis, adotando uma
disposição geométrica perfeita de hexágono e na qual cada um vai levar a sua consciência, simplesmente, aos cinco

outros seres humanos presentes.

Cada um fazendo isso nos cinco outros, irá isso estabelecer uma comunicação de consciência individual coletiva em
seis Unidades.

Isso pode levar algumas respirações, alguns minutos, ou algumas sessões.

Quando isso for conseguido e realizado pelo menos uma vez, vocês irão sabê-lo, instantaneamente, devido à
qualidade vibratória emitida, recebida por cada um dos participantes da consciência coletiva.

Quando o princípio de seis for realizado no nível do objetivo vibratório, vocês poderão, naquele momento, integrar um
grupo de seis outros indivíduos que, ou já fizeram, previamente, eles mesmos, o trabalho entre eles ou absolutamente

não, e recriar um duplo hexágono, agrupados por pares.

Naquele momento, no duplo hexágono, cada um deverá, primeiro, levar a sua consciência e a sua atenção ao par ao
lado de si e, em seguida, e unicamente após, aos outros pares e aos dois constituintes de cada par.

Assim, vocês criarão uma consciência coletiva indivisa individual e, entretanto, unificada, em doze entidades
humanas.

O mesmo esquema reproduzir-se-á por triângulo de três, para os 18, e, enfim, pelo quaternário de seis, ou seja, 24,
sempre no mesmo processo em triângulo ou em quaternário, antes de passar à totalidade de 18 ou de 24.



Tranquilizem-se, não é um processo abstrato, mas, realmente, energético e de consciência, que irá acontecer no
momento em que isso se realizar.

Vocês compreenderão, em sua consciência, que conseguiram ativar, em vocês, alguns circuitos que não poderão,
nunca mais, desaparecer em vocês.

Quando vocês tiverem a consciência coletiva individual unificada de 24 entidades, vocês terão atingido, totalmente, o
seu objetivo.

Não há algo de extraordinário nisso, nem algo de mágico, mas, simplesmente, o objetivo de consciências, que é o de
funcionar, não mais de maneira distanciada, separada, compartimentada, mas, bem ao contrário, unificada.

***

Questão: uma consciência unificada implica em pensar a mesma coisa, ao mesmo tempo?

Caro irmão, absolutamente não, felizmente.

Vocês não têm que atingir o nível de consciência para poder funcionar em consciência coletiva de maneira
permanente.

A partir do momento, em contrapartida, em que isso ocorrer uma vez, os canais serão definitivamente ativados em
vocês.

Vocês irão compreendê-lo, senti-lo e vivê-lo de maneira perfeitamente lógica.

Vocês não podem assimilar, intelectualizar algo que ainda não assimilaram, não intelectualizaram e, ainda menos,
viveram.

Os canais que se ativam nesses momentos de comunicação são canais que jamais foram empregados no ser
humano, na raça humana, devido aos fatores limitantes da terceira dimensão.

Entretanto, o fato de ter trabalhado e ativado em vocês alguns canais extremamente precisos que permitem a
ativação da recepção da Luz no nível da cabeça, a ativação de alguns canais que permitem a criação de raízes de

Luz no nível dos seus pés, é um argumento extremamente potente sobre a facilidade que vocês terão para
estabelecer essa consciência coletiva nesses momentos, eu repito, ainda uma vez, privilegiados, e não comuns.

O importante não é funcionar, permanentemente, assim, mas ativar, em vocês, esses canais que serão bem úteis,
posteriormente.

Mas lembrem-se de que o objetivo não é reunir, fundir consciências, mas, verdadeiramente, constituir uma
consciência coletiva.

Não é, de modo algum, o mesmo objetivo.

O importante é criar, ativar, despertar esses novos canais de comunicação que lhes serão bem úteis quando chegar a
hora.

***

Questão: as vibrações transmitidas atualmente são ligadas ao Sol Central?

Caro irmão, elas podem apenas vir do Sol Central.

A energia esperada quando do São João, que é impactada sobre a Terra desde 27 de dezembro, corresponde, real e
totalmente, à polaridade feminina da energia Divina fecundadora, que permite fecundar as células de toda partícula

viva sobre este planeta, de maneira a despertar à sua dimensão mais espiritual.

E essa energia está, obviamente, em relação com o Sol Central da galáxia, apropriadamente, nomeado Sírius A.

***

Questão: quais serão os impactos físicos dessas evoluções?

Bem, caro irmão, se vocês pudessem ver o aspecto de delfinoides de quinta dimensão, vocês iriam compreender,
perfeitamente, qual tipo de evolução pode ser visível na matéria, nessa matéria de quinta dimensão, após o impacto

da energia do Espírito Santo e do aparecimento da consciência coletiva de quinta dimensão.

Há certo número de modificações corporais que sobrevém, conforme o tipo de raça e o tipo humanoide ou não
humanoide que vive essa transformação.

Nós podemos, entretanto, esquematizar.

Uma das transformações mais importantes sobrevém no nível do próprio funcionamento do receptáculo da energia,
que é o cérebro.



Há, primeiro, efetivamente, uma comunicação de maneira muito mais intensa, direta e fácil entre os dois hemisférios
do cérebro, que corresponde ao aparecimento de uma ponte de substância que une, de modo muito mais intenso, o

que o ser humano, atualmente encarnado, chama de dois hemisférios cerebrais.

Há, em seguida, o desenvolvimento de uma parte específica, acima das orelhas do ser humano, o que explica o
aparecimento de um apêndice (existente nos golfinhos), que poderemos chamar de terceiro lobo do cérebro (de fato,

terceiro e quarto lobos do neocórtex, que são as zonas paralímbicas) e que corresponde à percepção de sinais
sensoriais, que nada têm a ver com os seus cinco sentidos, mas que integram, neles, o sentido elétrico e o sentido

magnético correspondente ao sentido do Divino.

Essas modificações são extremamente centradas em uma modificação vascular que sobrevém ao conjunto da cabeça
da raça que vive essa transformação, que se vive por fenômenos congestivos extremamente marcados no nível dos
orifícios sensoriais, que podem induzir sangramentos de nariz, congestões no nível ocular, congestões no nível dos
ouvidos, mas, também, das gengivas, provocando, por vezes, sangramentos importantes nos seres submetidos a

essa transformação.

Há, efetivamente, outras transformações que sobrevêm nos níveis bioquímico, biológico, celular, genético também,
mas seria extremamente fastidioso, no momento, entrar mais adiante em detalhes dessa transformação, que é

perfeitamente mensurável, quantificável com os seus meios técnicos atuais existentes na superfície da sua Terra.

A transformação é transitória.

O resultado, quanto a ele, será permanente no nível das estruturas, mas a vida necessita do retorno ao equilíbrio e à
homeostasia, mesmo se o nível de consciência estiver profundamente diferente e o nível vibratório estiver

profundamente elevado.

Conclui-se, daí, que, após uma semana do desaparecimento desses fenômenos congestivos e de estases no nível da
cabeça, o retorno ao normal, no nível biocondutor, será a regra.

***

Questão: qual é a sua relação com O.M. Aïvanhov?

Eu, pessoalmente, encontrei o Mestre Aïvanhov durante a sua vida, quando da sua estada na Índia.

Ele foi para Agartha.

Ele foi recebido pelo conselho dos 24 anciões.

É necessário, aliás, saber que a última encarnação do Mestre Orionis sobre este planeta – eu deveria dizer, de
preferência, o fenômeno de walk-in com transferência de consciência dos corpos – foi realizada no curso do século

XX, na vida do seu próprio Mestre, que era Peter Deunov.

Assim, Peter Deunov era a totalidade da encarnação do Espírito do nosso Mestre, de todos nós, Orionis.

***

Questão: quais seriam as consequências de um atraso nas efusões de energia?

O atraso de tempo poderia estender-se de 15 dias a três semanas.

As consequências poderiam ir até a perda total da Terra e do conjunto dos seus habitantes da superfície.

Não da Intraterra, obviamente, que terá tido, amplamente, tempo de evacuar este planeta, que teria falhado no seu
papel de sacralização.

***

Questão: poderia explicar o que são essas energias?

Caro irmão, a energia, a potência do Sol Central, que é derramada há tantos anos e que encontrou o seu apogeu no
momento do solstício, não era destinada a fazê-los funcionar em consciência coletiva, mas era destinada a elevar o

nível vibratório da Terra, de maneira a permiti-la passar à quinta dimensão, pela quarta, em um primeiro tempo.

Mas, antes de passar à quinta, é necessário, agora, subir à quarta.

Ora, certo número de forças de resistências, ligadas aos seres da superfície, conteve a expansão do nível quarto e
impediu o aparecimento e a eclosão do nível quinto, com um atraso que já é de vários dias.

As redes magnéticas e as redes sagradas terrestres, que são mantidas, eu repito, pelos povos da Intraterra
(delfinoides ou não) estão aí para zelar pelo agenciamento eletrônico das estruturas da superfície, em relação,

obviamente, com as estruturas do núcleo cristalino do planeta, em relação, ele mesmo, com o Sol Central.

O que nós pudemos constatar, infelizmente, é a dificuldade de fazer vibrar o núcleo e, portanto, de fazer ressoar os



mundos da superfície em relação à distorção e à intensidade existente dessa distorção entre o limiar necessário à
ativação quântica dessa quarta dimensão e a realidade do que foi observado em 27.

Isso traduz algo de extremamente prejudicial para a evolução do conjunto do planeta, obviamente, mesmo se esse
processo já tendo ocorrido em outros tempos e em outros lugares, em outros planetas, se preferirem.

***

Questão: poderia nos fazer um relatório do nível vibratório, hoje, sobre a Terra?

Isso se resume a uma incapacidade para atingir, devido a essa distorção existente, o nível desejável e indispensável
para passar a esse nível intermediário quarto.

Um impulso vibratório extremamente importante foi induzido pelo Sol Central, que induziu, por reação, um impulso do
núcleo que corresponde, aliás, a um aumento observado no nível da camada intermediária, chamada de magma.

Esse aumento de pressão deveria induzir, obviamente, um impulso no nível da crosta e, portanto, um conjunto de
modificações geológicas elementares no nível do conjunto do planeta, que, infelizmente, absolutamente, não ocorreu,

tendo induzido, com isso, uma incapacidade da Terra para responder, no nível da crosta da superfície, ao impulso
espiritual que foi dado.

Os estragos, no momento, não são irreversíveis no nível do núcleo, mas a pressão aumenta, muito rapidamente.

Imaginem uma pressão extensiva, à qual se opõe uma pressão compressiva

Quem vai ganhar?

***

Questão: podemos ajudar esse processo?

Todo ser humano, tomado a título individual, pode ajudar o fenômeno coletivo.

Mas as forças de compressão impedem, elas mesmas, de encontrar a Luz, impedindo, também, as forças de
expansão do núcleo.

Elas são ligadas, eu dizia, precedentemente, ao conjunto de consciências encarnadas que vivem no mundo da
superfície.

Obviamente que cada pensamento de Luz, obviamente que cada emissão positiva de Luz vem aliviar o fenômeno
compressivo, mas o esforço necessário, no momento, é, sobretudo, demandado no nível daqueles que já tiveram

acesso.

Nós podemos apenas reforçar, ainda mais, o nível da Intraterra e do núcleo, a força de expansão influenciada e
semeada pelo Sol Central, até um ponto de distorção extrema entre as forças expansivas e as forças compressivas.

Nós estamos nesse período de incerteza quanto à hesitação de diferentes energias, em um sentido ou no outro.

***

Questão: o que pode acontecer?

Caro irmão, existem três casos de hipóteses possíveis: ou as forças de expansão conseguem imprimir e irradiar,
sobre a crosta terrestre, a totalidade de energias recebidas do Sol Central, caso em que haverá reajustes

elementares e geológicos essenciais, mas não finais, que permitem à Terra alinhar-se, realinhar-se sob as influências
cósmicas, eu diria, um pouco mais positivas, caso em que é o resultado esperado pelas forças da Luz autêntica e

pela Confederação Intergaláctica.

Segunda hipótese: o nível de compressão, a força de oposição, torna-se tal que nada possa ser feito para evitar o
que se chama de explosão planetária.

Terceira hipótese, o mais difícil de obter, que consiste em equilibrar, em um fenômeno de status quo, as forças
compressivas e as forças expansivas até um novo limiar de influência de energias expansivas, agora a crosta

terrestre, a concha terrestre, em um nível de tensão extrema, entretanto, suportável, esperando que um novo limiar,
que deve ocorrer antes do verão do ano de 2006 [inverno, no hemisfério sul] permita, enfim, às forças de expansão

chegar ao seu objetivo.

Agora, se o status quo for mantido até uma próxima efusão, isso irá se refletir, entretanto, no nível do ser humano, por
fenômenos de tensões cada vez maiores, de distorções cada vez maiores no nível da alma humana, entre essas

polaridades compressivas de atração para a matéria e expansivas de expansão para a Luz.

Mas tudo é possível, porque esse episódio de status quo, de equilíbrio entre as duas forças opostas é um fenômeno
extremamente instável por natureza.

Mas isso depende de todas as vontades, orientadas em um sentido ou no outro, tanto no nível do mundo da



superfície como de diferentes facções existentes na Intraterra.

Isso depende, unicamente, de forças opostas e da realidade da confrontação de forças opostas.

***

Questão: os cristais podem facilitar a integração dessas energias?

Há, nesse nível, caros irmãos e irmãs, não pedra específica a cada alma, mas, efetivamente, alguns cristais que
podem permitir-lhes realizar um alinhamento mais favorável para a livre expressão do processo expansivo de descida

da irradiação do Sol Central Sírius no interior das suas estruturas

Por exemplo, a pedra que vai permitir-lhes alinhar as suas estruturas físicas, mentais e espirituais com essa vibração
e, ao mesmo tempo, enraizá-los: a obsidiana celeste, levá-la, permanentemente, não, necessariamente, em lugares

precisos (chakras ou outros), mas, simplesmente, com vocês.

***

Será tempo, para mim, de voltar à minha região de quinta dimensão, e deixar o meu walk-in voltar, após a sua
pequena viagem.

Eu os saúdo.

************
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Bem, caros amigos, bom dia.
Eu me vejo extremamente animado por estar entre vocês, sobretudo neste dia, que é o primeiro do ano e que, para mim, em minha
vida, era extremamente importante.
É um dia que se deve passar, o mais possível, no bom humor, quaisquer que sejam os eventos a vir, ou não vir, aliás.

O importante é estar completamente centrado no instante presente, no momento presente, na verdade do que vocês são no
coração, uns com os outros.
E eu vejo que vocês são extremamente numerosos.
Isso é extremamente importante.
Nós vamos poder engajar o que eu gosto, acima de tudo, ou seja, uma grande discussão com respostas que os preocupam.
Assim, primeiramente, vou responder a essas questões, se efetivamente quiserem.

Questão: há precisões sobre os eventos a vir?

Caro amigo, os eventos estão aí!
Talvez sim, talvez não!
Entretanto, parece que a Terra, efetivamente, quer despertar.
Os elementos estão se ativando, com extrema rapidez, de um lado e do outro do planeta.
Então, talvez, tenhamos a alegria de receber o espancar, a fim de elevar-nos.
Talvez.
Isso não pode ser afirmativo.

Há premissas, suspeitas de que algo está acontecendo.
No instante presente em que eu falo com vocês, outros vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estão entrando em erupção.
O magma chega a encontrar uma força de saída e isso quer dizer, portanto, que a Terra está exprimindo sua subida desde os planos
os mais comprimidos até os planos de elevação, que eram esperados há vários dias.
Parecia-me que o espancar começou a produzir seus pequenos efeitos esperados.
Mas nós apenas poderemos estar certos disso se esses eventos confirmarem-se nas horas que vêm.

O conjunto do planeta será consagrado e será concernido por esses eventos.
Obviamente, o conjunto de eventos não poderá tocar toda uma região específica, mas será estendido sobre toda a superfície do
globo, de maneira a distribuir esse furor elementar em função do papel atribuído e não respeitado de cada continente.

No que concerne à parte do globo em que vocês vivem, o Ocidente da França, mais especificamente, pareceria tratar-se de
fenômenos dos quais já falei, de comunicação, de transporte e de deslocamento talvez, também, o elemento ar.
O elemento ar pode significar, eu os lembro, tanto a tempestade aérica como, também, tudo o que viaja no ar: os micróbios, as
bactérias, e assim por diante, mas, também, a loucura humana, como um vento de loucura, o que quer dizer que o espírito humano faz
não importa o quê.
Aí está, provavelmente, o que acontecerá, se os eventos produzem-se ao nível da França.

O fogo concerne, quanto a ele, ao que nós chamamos: «de um lado e do outro do cinturão do fogo do Pacífico e os
vulcões».
O elemento água vai concernir, mais, à América do Norte e à América Central.
O elemento terra concernirá a diversas regiões do globo, aí, que nós não podemos precisar.
Isso dependerá da amplitude dos eventos preliminares.
Da intensidade do ar, da intensidade da água e do fogo resultará a ação terrestre.

Questão: o que você havia ensinado em sua vida, sobre a importância dos doze primeiros dias do ano em relação aos doze
meses do ano, continha válido?

Isso, efetivamente, continua válido, e continuará válido, porque não fui eu que o disse primeiro.
Esse ensinamento é o ensinamento venerável da Kabala, que consiste em atribuir, a cada dia do ano, um gênio cabalístico
extremamente preciso.
Mas, também, cada dia representa, para os doze primeiros dias do ano, os doze meses do ano.
Mas lembrem-se, de qualquer forma, de que há uma pequena nuance: o ano novo da tradição judaico cabalística não cai no novo
ano do Ocidente.
Mas o princípio era o mesmo.
Penso que isso pode verificar-se.

O.M. AÏVANHOV – 01 de janeiro de 2006
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Se vocês cultivam, se semeiam, se estão de humor igual durante esses doze dias, vocês se prometem, efetivamente, os doze meses
do ano numa certa serenidade.

Convém, agora, durante esses doze dias, fazer o que bom lhes parece.
Entretanto, é importante tentar, sobretudo, ao nível mental, emocional, manter a maior serenidade, a maior paz, como eu já dizia.

Isso é extremamente importante, agora, se os eventos que são produzidos e que continuam a produzir-se, na hora em que eu lhes falo,
sobre o planeta, inauguram, também, o que acontecerá durante os doze meses do ano.
Os doze dias são representações.

Vocês imaginam o ano 2006!
É um ano no qual será necessário estar extremamente centrado, extremamente sereno, extremamente centrado no coração, na
fraternidade, no amor, obviamente, porque não grande coisa no exterior poderá ser uma fonte de contentamento, uma fonte de prazer,
como vocês têm tanto o hábito neste planeta.
O prazer é a alegria de descobrir o próprio coração, a própria alma, o próprio espírito.
Aí está a verdade única, essencial, primordial, sobretudo para este ano.

Questão: como energizar o alimento?

Basta, no momento em que se cozinha, cozinhar com amor, fazer isso como uma doação de si, extremamente importante.
O casulo de Luz etéreo que vocês utilizam para cozinhar, o casulo astral que vocês utilizam e sua aura, na qual vocês banham seus
alimentos, vai impregnar as moléculas constituintes do que vocês vão dar para comer.
É evidente que cozinhar em estado de serenidade, em estado de amor no interior vai dar alimentos que serão muito mais
digestivos, e, como você entende, caro amigo, muito mais energéticos.
Aí está a verdade.

Vocês vão reencontrar, progressivamente, o interesse da alimentação sadia, energética, mas, também, preparada nas mesmas
condições sadias, energéticas, biológicas, naturais.

A arte e a maneira de preparar a refeição é tão importante quanto o ingrediente, porque o que vocês ali colocam, naquele momento, é
extremamente sutil e emanado de seus casulos etéreo e astral, vai fixar-se no alimento e vai penetrar, diretamente, naqueles que vocês
alimentam.

É extremamente importante tomar consciência de que o fato de cozinhar, de dar a comer e de comer é um ato extremamente
energético, extremamente potente.

Questão: hoje, ser portador da Luz é ser canal? Ou será que portar a Luz pode viver-se em outro estado que não o estado de
canal?

O estado de canal de que você fala, caro amigo, absolutamente, nada tem a ver com o fato de ser portador de Luz.
O fenômeno de channel é um fenômeno extremamente recente, que remonta aos anos oitenta.
Houve, certamente, precursores, anteriormente.

Mas o portador de Luz não é, necessariamente, um canal, assim como um canal não é, necessariamente, um portador de
Luz.

O portador de Luz é aquele que abriu o coração para a fraternidade, para o amor universal, para a presença do Cristo nele.
Aquele que está assim é o canal da Luz autêntica.

Ele pode, efetivamente, entrar em contato, como eu entrava em contato, com energias arcangélicas ou outros tipos de consciências,
mas não é obrigado a canalizar, no sentido em que vocês entendem.

Entretanto, ser portador de Luz constitui o que lhes é solicitado hoje.
Além da mestria, ser portador de Luz é, também, aceitar sua Luz, é aceitar irradiar essa qualidade energética, abrir seus
casulos, abrir o coração, abrir os canais sutis, a fim de deixar a energia do canal do éter difundir-se.

Essa energia da quinta dimensão deve chegar aos alimentos, nos seres ao redor de vocês, no planeta ao redor de vocês.
Portador de Luz, certamente, mas não há obrigação de ser canal.
Há, aqui, uma distinção extremamente importante.

O fenômeno de canal necessita de uma ativação específica do que se chama a coroa Kether.
Ser portador de Luz necessita da ativação de kether, mas, também, e sobretudo, a transformação das energias de kether em
Tiferet, ou seja, à irradiação Crística e à irradiação arcangélica, mas, também, Mariana.

A energia da Santa Trindade, pelo canal triplo do coração, deve poder exprimir-se livremente.
Aí, torna-se portador de Luz, e não antes.

Questão: em relação ao que você acaba de elaborar, poderia desenvolver mais sobre a noção de «canal» e sobre a noção de
irradiação?

Perfeitamente.
Eu creio que o mais simples é, ao final da canalização, transmitir-lhes, um pouquinho, como o fazia a Divina Mamãe, a energia, ao nível
do coração, da irradiação da quinta dimensão, abrindo o casulo de Luz do canal no qual estou.

Abrindo a concha astral e a concha mental do alto a baixo, vou permitir a liberação da energia da irradiação da potência do canal do
éter através do coração.

Poder-se-ia elaborar concepções e falar longamente, mas, o melhor, é sentir a qualidade energética, a qualidade vibratória, a
qualidade de amor correspondente à realidade do amor Crístico.



Isso, eu lhes mostrarei, se efetivamente quiserem, e se lhes convém, ao final da canalização.
Isso valerá mais do que um longo discurso.

Agora, eu dou algumas palavras de explicação ao nível do encanamento.
A coroa kether, quando se abre, permite acolher algumas formas de consciências exteriores à consciência, de maneira a produzir um
processo que vocês chamam canalização, channel.

Mas, quando esse canal está aberto, não importa qual forma de Luz ou de sombra pode entrar.
Nada assegura, naquele momento, que há abertura do canal do amor e, portanto, autenticidade da Luz que penetra.

Para isso, é necessário que as energias da coroa sejam transmutadas, reorientadas para o canal do coração e para o chacra do
coração.
É apenas a partir do momento em que as energias da coroa kether, as energias do kundalini, da shushumna, desse canal
mediano sobem (energia descendente, energia ascendente) que todas as duas vêm emergir ao nível do chacra do coração,
perfurar o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental, ainda mais longe.

Naquele momento, há abertura da realidade e da totalidade da energia da quinta dimensão.
Não antes, e não de outro modo.
Apenas pode haver autenticidade total a partir do momento em que o ser portador de Luz ativa a totalidade desse processo nele.

Questão: como saber quando estamos nessa irradiação de quinta dimensão?

Bem, caro amigo, é muito simples.
Ali se está quando se está no êxtase, no Samadhi, na alegria interior, quando o coração irradia, totalmente.
Eu lhes mostrarei ao final.

E, quando vocês tiverem vivido isso uma vez na vida, compreenderão quando ali estão e quando ali vocês não estão.
Não é um processo intelectual ou energético que concerne à coroa, nem a shushumna, mas concerne, unicamente, à energia que está
no peito, ou seja, que o que é sentido lá em cima, ao nível da coroa, deve ser sentido, do mesmo modo, ao nível do chacra do
coração.

Não se esqueçam de que, na tradição Oriental, representa-se o chacra coronal como um duplo chacra, com uma dupla flor.
Há uma primeira flor central, que é a flor do sétimo chacra, mas, ao centro dessa coroa, há outra flor, que é a flor do chacra do coração.
Enquanto vocês não juntaram a energia de Kether com a energia de Tiferet, não pode haver estado de Luz.

Não pode haver a definição do portador de Luz.
E essa conexão apenas se pode fazer estando perfeitamente alinhado, tentando permanecer o mais possível nessa consciência, o que
quer dizer que, no momento privilegiado em que se manifesta essa vibração (porque se trata, efetivamente, de uma vibração, que se
ativa ao nível do coração), a partir do momento em que esse estado vibratório começa a aparecer (e vocês podem gerá-lo sozinhos,
vocês compreenderam, estando deitados, levando a consciência sobre a coroa e, em seguida, levando a consciência sobre a
shushumna e ativando os dois pontos vibratórios e pedindo à shushumna subir, pedindo à energia Kether descer; essas duas
energias vão encontrar-se ao nível do coração), vocês vão sentir a vibração do portador de Luz.
Uma alegria extraordinária vai invadir todo o peito.

Aí está a realidade.
Aí, não pode haver engano.
Aí, não pode haver erro.
E, quando esse estado é gerado, é preciso manter o fogo, porque se trata, efetivamente, de um fogo.
É preciso mantê-lo, desenvolvê-lo, nutri-lo.
É preciso manter esse estado de alegria ligada à ativação de Tiferet e à perfuração do casulo etéreo, do casulo astral, do casulo
mental.

Questão: como mantê-lo, no quotidiano?

É um treinamento de cada minuto.
A primeira vez que vocês vivem isso, vocês pensam que é maravilhoso, que isso vai durar toda a vida.
E, efetivamente, não, isso dura alguns dias, algumas semanas, e, depois, isso se vai, deixando-lhes uma impressão de nostalgia
extremamente potente.

É o desespero que habita a alma de ter encontrado a Luz, de ter, enfim, compreendido a Luz, de ter integrado a Luz e,
depois, ela se afasta, como aquele que vive uma experiência de morte iminente, uma EQM.

É a mesma coisa, há a nostalgia da Luz e, depois, por força de estar nesse desespero da alma, por força de orar, de suplicar, por força
de estar alinhado, por força de fazer trabalhos energéticos, de fazer trabalhos de consciência que os obrigam a melhorar, com o tempo,
bem, um belo dia, isso chega e instala-se, definitivamente.

Mas todo o mundo passa por esse processo de reencontro consciente com a Luz, de alegria indizível.
É a transfiguração.
Mas a transfiguração não é a elevação com os Mestres: é o reencontro com a Luz, que não faz um portador de Luz.

O portador de Luz sobrevém, em geral, na mesma vida, mas anos mais tarde, dezenas de anos mais tarde, no momento em
que há amadurecimento da alma, no momento em que essa Luz não pode ser utilizada para outra coisa além de servir à
Luz, quando a certeza é estabelecida na alma.

Naquele momento, o indizível torna-se o quotidiano.
Não é uma experiência que possa encontrar-se assim, mesmo tendo uma atitude de vida exemplar, perfeita, como um monge perfeito,
que não beija, que não come, que nada faz além de orar todo o dia.
Isso participa do caminho da alma e nada mais.

Esse fenômeno de ativação do coração pode cair sobre um grande criminoso, sobre alguém que não era branco, de modo algum, mas
que era negro, e, depois, de um dia para o outro, ele se torna branco.



E depois, há pessoas que vão trabalhar toda a vida e que não terão, mesmo, a transfiguração, porque não é o momento para a alma
delas.

Mas estejam certos de que, se nesta vida, vocês vivem a transfiguração, ou seja, a primeira ignição da lâmpada do coração, um dia ou
outro, durante sua vida, vocês a estabelecerão de maneira definitiva, e vocês se tornarão, naquele momento, portadores de Luz.
Portanto, não se desesperem, jamais.

Enquanto há um sopro e vocês estão na vida, isso se produzirá.
O ser humano inscreveu nele a nostalgia da Luz e, a partir do momento em que ele reencontrou a Luz uma primeira vez, ele não parará,
toda a sua vida, de procurar essa Luz, e aí está a grandeza do homem.
Aí está sua evolução de portador de Luz, essa sede inextinguível de procurar noite e dia, a Luz.
Isso faz parte da iniciação.
Não há outro caminho.

Questão: há um meio que permita «encurtar» esse caminho?

Não, não, é impossível.
É estritamente impossível.
Há apenas um caminho, que é pessoal a cada ser humano encarnado, a cada alma.
Há, para alguns, a distância entre a experiência primeira da transfiguração e a elevação vai produzir-se de um ano para o outro.
E há outros que vão esperar quarenta anos, cinquenta anos.
Ali, nada se pode.

É a própria natureza da glória do homem, da Divindade do homem.
O único modo de encurtar, há apenas um, e foi o Cristo quem lhes deu: voltar a tornar-se como uma criança, simples, esquecer-se de
tudo, dizer «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», totalmente, inteiramente, e, por vezes, isso ainda não basta.

Questão: poderia desenvolver o termo «maturidade da alma»?

Perfeitamente.
A maturidade da alma corresponde ao fortalecimento da alma, ou seja, a alma, a um dado momento, que já é Luz, aceita o caminho de
retorno à Unidade.
Isso quer dizer que a alma compreendeu que ela não tem mais necessidade de encarnação.
Ela se volta, então, para o Espírito, para a mônada superior, para o átomo embrião, espiritual, divino, o mais alto.

Naquele momento, a alma é dita «fortalecida na maturidade».
Simbolicamente, essa maturidade é ligada à cifra sete: para o homem, 7x7, portanto, 49 anos, e, para a mulher, 6x7, portanto, 42 anos.

A maturidade simbólica corresponde ao fato do fortalecimento da alma.
No momento em que a alma está fortalecida, torna-se possível tornar-se portador de Luz, mas vejo, daqui, que vão dizer-me «mas eu já
passei dos 49 anos, então, espero, desde então, ainda mais tempo!».
E sim, é assim.

Questão: a extensão do caminho da alma depende do contrato que se passou?

Isso é extremamente, eu diria, não complexo, mas específico para cada caminho.
Cada alma é diferente.
Há as que estabeleceram isso por contrato, no momento em que elas sabem que, na vida em que vão descer, elas devem assumir o
desafio da transfiguração, portanto, da elevação.

Elas podem decidir, antes de vir, em alguns casos, que esse lapso de tempo será mais ou menos longo.
Mas, regra geral, a alma, antes de descer, decide deixar esse tempo móvel, em função de circunstâncias da vida.
Mas compreendam, efetivamente, que não há elementos limitantes ao nível cármico.

A partir do momento em que vocês chegam à transfiguração, isso significa que vocês estão prontos para viver a transfiguração.
Não pode haver derrogação a essa regra.
Isso é extremamente preciso.
É mecânico.

O que não é mecânico e que é mais de natureza quântica é a diferença que vocês verão entre a transfiguração de uma alma e a
transfiguração de outra alma em relação ao fenômeno de elevação.

Mas não sejam tão ansiosos assim para viver no fenômeno de elevação da quinta dimensão porque, naquele momento, na quinta
dimensão, quando vocês se tornam portadores de Luz (mesmo se, em minha vida, eu jamais o tenha mostrado diante de meus
discípulos), existem, também, períodos nos quais se sente muito só com essa Luz.
Efetivamente, tem-se a alegria interior.

Mas essa alegria interior, o fato de participar da Unidade Divina, dá, também, a responsabilidade de portar o peso do
sofrimento dos outros.
Vocês percebem, totalmente, o sofrimento da formiga, no outro extremo do planeta, da pobre criança que morre de fome a dez mil
quilômetros daí.
Vocês se tornam conscientes além do que possam imaginar.
Isso não é sempre tão fácil.

Entretanto, eu concebo que é melhor estar na alegria permanente, sobretudo, quando se conheceu a primeira transfiguração, a
nostalgia é tal, o sofrimento é tal, que ele os empurra a reencontrar, o mais rapidamente possível, esse estado de consciência.

Questão: como amar a encarnação?

É uma questão muito séria, muito importante.
Não séria, mas importante, a partir do momento em que se compreende o princípio da encarnação, o sentido da encarnação, que é o



de encontrar a Luz, de espiritualizar a matéria.

É muito difícil, para as almas nostálgicas da Luz que não cortaram, completamente, as portas com o outro lado, que têm uma atração
mórbida pelo que está do outro lado, é difícil amar a encarnação, porque, efetivamente, eu, que estou do outro lado, posso dizer-lhes
que o inferno é aí onde vocês estão, não é lá onde eu estou.
Isso é certo.

Entretanto, convém estar extremamente encarnado, porque a Luz não pode crescer em algo que é evanescente, que não é
fixo, que não está densificado.
A encarnação é algo de extremamente antigo, que tomou éons e éons antes de chegar ao estágio de beleza em que vocês
estão.

Convém, como todo criador (vocês são criadores de seu corpo, de sua realidade), acompanhar a criação até seu retorno à Unidade,
até seu retorno à Divindade.
Vocês criaram um corpo, vocês são responsáveis por ele.

E essa criação, é preciso levá-la ao seu termo, em uma vida, em mil vidas, se necessário.
Mas é um jogo ao qual vocês, livremente, consentiram, livremente, determinaram.
Ninguém os empurrou ou conduziu a um corpo.
Vocês ali vieram sozinhos.

Agora, como amar a encarnação?
Compreendendo esse mistério fundamental da vida: convém transformar o inferno em paraíso, tornando-se um portador de Luz.

Questão: como lutar contra o mental?

O mais simples, caro amigo, é fazer calar o mental.
Como se faz calar o mental?
Meditando, fazendo alguma coisa.

Nos momentos em que vocês estão ocupados numa tarefa doméstica, profissional, o mental cala-se.
Quando o mental fala, ele os induz na divisão, na separação, quando vocês começam a refletir, ao invés de agir, assim que vocês se
colocam a questão, vocês já estão na divisão.
E o mental é um obstáculo extremamente importante, porque é o último obstáculo para a ativação do coração.

Foi por isso que eu falei, há pouco, de perfurar o casulo do mental, o que faremos em breve.
Infelizmente, nada há de novo para fazer calar o mental, fora a meditação, fora a derivação para outras tarefas.

Mas, efetivamente, o mental é, certamente, o obstáculo essencial à abertura total do coração, porque há alguém, em vocês, que não
quer, sobretudo, que o coração se abra: é a personalidade, porque ela crê que ela vai morrer.
E ela não quer, sobretudo, morrer.
Ela quer, sobretudo, que tudo perdure como está.
Ela insiste, mesmo, a fazê-los crer que vocês são imortais, que vocês vão viver milhares de anos.

Aí, é o ego, a personalidade que lhes mente durante o dia todo.
E é a última a soltar e é ela que ocupa o mental.
Não são vocês que ocupam o mental.
Todas as criações mentais são criações do ego, da personalidade.

É por isso que o Cristo dizia: «Voltem a tornar-se como crianças. Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a
tornar-se como uma criança», assim como Ele disse «Será mais difícil a um rico entrar no paraíso do que a um camelo
passar pelo buraco de uma agulha».

O que Ele queria dizer com isso?
Ele queria dizer que, quanto mais vocês tenham construído esquemas mentais, quanto mais têm, também, posses, quaisquer que
sejam, apegos, mais lhes será difícil chegar à abertura do coração.

Não para passar ao outro lado, mas para abrir o coração.
A abertura total do coração é o momento último da elevação.
É um momento extremamente importante, que necessita de um abandono e de um desespero total para chegar a isso.

Então, caros amigos, vamos fazer algo em que o mental cale-se.
Vou pedir-lhes para ficarem com os braços e as pernas descruzadas e fechar seus olhos.
Eu descrevo, de qualquer forma, o processo que acontece, progressivamente e à medida que ele se produz.
Há, primeiro, um fenômeno de ação maior da coroa.
Vocês levam sua consciência, seu interesse, sobre a coroa acima da cabeça, no kether, como dizem os cabalistas.
Aí, vocês sentem a vibração.

Talvez, mesmo, sintam-na há muito tempo.
Em seguida, um pouquinho mais difícil, vocês vão à parte inferior de sua coluna vertebral, onde há o sacro, onde se encontra a
shushumna.
Sua consciência dirige-se ao ponto do sacro.
E ele vibra.

E, aí, vocês deixam as energias da coroa descer e as energias do sacro subir.
Tudo isso nas costas.
Uma energia que desce, uma energia que sobe.
Aproximadamente no meio das costas, as energias estão atrás do corpo.
Agora, será necessário que eu abra o casulo etéreo, o casulo astral e o casulo mental de meu canal.

Vocês, vocês estão centrados em suas costas, de momento, na altura do coração, mas em suas costas.



Nós perfuramos o casulo etéreo.
Agora, nós atacamos o casulo astral.
E, agora, o mais difícil, o casulo mental.

Agora, vocês sentem o reforço de energias na coroa, que descem e que se precipitam e que voltam a subir, também, desde o sacro.
E, pouco a pouco, a translação faz-se de trás para frente.
Aí está, isso acontece na frente do coração.

E, aí, agora, eu irradio, eu mesmo, o portador de Luz.
Aí está, isso chega a vocês, agora.
E, agora, se estão prontos e se vocês o desejam, vou perfurar, na frente de vocês, o casulo etéreo, o casulo astral e, enfim, o casulo
mental.
E, aí, a energia que estava em rotação ao nível de Tiferet, vai poder sair, livremente.

E aí está, meus caros amigos.
Era meu presente do novo ano.
Eu lhes aporto, agora, toda a minha bênção e vocês podem permanecer nesse estado durante alguns minutos, se desejarem.
Eu lhes digo, em todo caso, até muito em breve, e eu lhes aporto todo o meu amor.
E perseverem no caminho.
Eu lhes digo até breve.

__________________
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Bem, caros amigos, bom dia!
Vocês me veem muito contente por reencontrá-los hoje.
E eu lhes aporto, de imediato, toda a minha bênção por sua necessidade de compreensão.
E vou, primeiramente, voltar ao que pude dizer ao meu canal, há três noites, em relação a esses fenômenos de barreiras de
consciência expandidas e, sobretudo, de novas raízes.
É extremamente importante compreendê-lo e eu vou, aliás, começar por um curso.
Há, no ser humano, certo número de barreiras.
A palavra barreira tem um significado extremamente preciso: o que separa dois espaços, ou um casulo preciso de outro casulo ou de
outro espaço.
Há grandes barreiras ou pequenas barreiras.
Elas são situadas, primeiro, no ser humano.
As grandes barreiras são situadas na raiz dos membros, ao nível dos ombros, ao nível das virilhas.
Essas grandes barreiras permitem a ruptura, a separação entre o corpo etéreo e o corpo mental.

Agora, nós temos quatro outras barreiras que são situadas, elas, ao nível das pequenas barreiras.
Essas pequenas barreiras são situadas ao nível das articulações dos pulsos e ao nível das articulações dos tornozelos.
Essas pequenas barreiras formam uma separação entre o que se chama o corpo astral e o corpo etéreo.
Assim, em cada membro, nós temos duas barreiras: uma grande barreira e uma pequena barreira, que separam, portanto, o corpo
mental do corpo etéreo e o corpo etéreo do corpo astral.
Essas barreiras são instituídas para evitar que certo número de fenômenos produza-se e, em especial, a descida direta de uma
perturbação mental ao nível etéreo ou de uma perturbação astral, diretamente, no corpo etéreo.
São processos evolutivos que foram implementados há efetivamente muito tempo, quando da constituição do corpo físico da
humanidade atualmente encarnada sobre a Terra.

Cada uma dessas barreiras governa um território específico.
É demasiado complicado entrar nisso hoje.
Mas saibam, simplesmente, que a cada uma dessas barreiras corresponde o que se chama um código de consciência expandida que
permite, quando algumas condições são reunidas, abrir a barreira e, portanto, abrir a comunicação entre o corpo mental e o
corpo etéreo, ou, ainda, entre o corpo astral e o corpo etéreo.
Mas isso necessita, antes de abrir a porta, que o plano etéreo correspondente seja desengajado de todas as influências nefastas ao
nível do corpo mental ou do corpo astral.
Caso contrário, se vocês abrem a barreira e, em um dos espaços, há algo que está perturbado, bem, isso passa ao outro
lado.
Isso é muito simples a compreender.

Cada barreira corresponde, portanto, a um código de consciência expandida.
Ora, quando da passagem da terceira à quinta dimensão, que está produzindo-se para essa humanidade, há uma passagem de
barreira.
Mas a passagem de barreira apenas pode ser feita quando o corpo etéreo é desembaraçado, totalmente, de patologias, de
perturbações que estão enquistadas no interior porque, se vocês abrem a barreira entre o corpo mental e o corpo etéreo, e se o corpo
mental, em sua ressonância etérea, não está purificado, ele vai cristalizar, diretamente, no corpo físico, e, em seguida, diretamente, do
corpo etéreo ao corpo físico.

Agora, essas barreiras, em todo caso, no que concerne às barreiras inferiores, estão, diretamente, sob a influência do que se chama
de dois primeiros chacras (que se chama, na tradição Oriental, mudalara chacra e suadistana chacra).
O chacra raiz religa ao fundamento e, também, o segundo chacra, que é ligado, particularmente ligado, a todas as codificações
cármicas ligadas à entidade.
Esses dois chacras estão em ressonância com as pequenas barreiras e as grandes barreiras da perna direita e da perna esquerda.

Assim, se vocês destrancam as barreiras situadas ao nível da virilha e ao nível do pé. Com o intermediário que é situado ao nível do
joelho (mas é a mesma coisa), vocês vão permitir a passagem da energia do plano etéreo ao plano mental, do plano físico ao plano
astral e reciprocamente, nos dois sentidos.
É um processo de reversão de energia que se faz no momento em que o indivíduo está pronto a aceder à nova dimensão.

Em nenhum caso vocês podem abrir as barreiras sem assegurar-se de que tudo esteja em ordem ao nível dos dois primeiros chacras,
mas, também, por correlação, ao nível do corpo astral e do corpo mental e, portanto, ao nível do chacra coração e do chacra solar.
E, como vocês verão mais tarde, os códigos de consciência expandida e as barreiras dos membros superiores são ligados ao corpo
astral e ao corpo mental.
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Em contrapartida, em correlação, é preciso que o corpo físico e o corpo etéreo sejam perfeitamente liberados, também, para ativar os
códigos de consciência expandida ao nível dos membros superiores.
Convém, portanto, antes de trabalhar nessas aberturas de barreiras, nesses novos enraizamentos nas profundezas da Terra (não mais
na terceira dimensão, mas na quinta dimensão), absolutamente, estar seguro de que, no momento em que o trabalho se faz, os dois
primeiros chacras e, também, o chacra coração e o terceiro chacra (portanto, os quatro primeiros chacras) estejam perfeitamente
limpos.

Porque vai acontecer, eu o repito, ainda uma vez, se, por exemplo, você tem uma cristalização do mental, uma obsessão, uma ideia
fixa como, por exemplo, «Ah, estou cansado de trabalhar!» e isso gira na cabeça: «Ah, não quero mais trabalhar, não quero mais
trabalhar, não quero mais trabalhar....», e você, você abre as barreiras e estende essa injunção à quinta dimensão das profundezas da
Terra, a reação será imediata: não vai mais trabalhar, provocando um acidente que pode ir de uma fratura, passando por um entorse,
passando por algo que vai concretizar a realidade do que era pensado no mental.

O que quer dizer que esse trabalho de ativação das barreiras, das consciências novas ou, ainda, dos códigos de
consciência expandida ao nível das pernas, apenas pode ser feito depois de verificada a integridade total dos quatro
primeiros chacras e não, unicamente, dos dois primeiros.

Isso é extremamente importante porque, se vocês abrem essas barreiras, que são ligadas, também, a bloqueios ao nível etéreo,
lembrem-se, de natureza cármica, vocês vão abrir, totalmente, esses planos.
E apenas se pode abrir o que está purificado.
Caso contrário, os perigos são extremos.
Aí está, o pequeno curso que eu tinha a dar.
É a mesma coisa quando se fala de reversão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos planos evolutivos, desde agora mais de 50.000 anos, o casulo astral era dirigido para o
interior, ou seja, para a individualidade, para o ego, para a personalidade, com qualidades inerentes a essa individualização, como o
sentido estético, o sentido da beleza, mas, também, da feiura.

E, depois, vem o grande neófito do planeta que, por Seu sacrifício e por Seu sangue derramado, reverteu o corpo astral do
planeta e do conjunto da humanidade, o que quer dizer que o corpo astral, o casulo astral, a partir do momento do sacrifício
Crístico, não foi mais voltado para o interior, mas voltou-se para o exterior.
E o que havia no exterior?
O corpo mental, a estruturação da razão, o que se chamou o mental inferior, que permitiu compreender, com o intelecto,
com a razão, a noção do bem e do mal.

Mas, agora, hoje, dois mil anos depois, é-lhes solicitado ir para a mestria, controlar seu mental, reverter seu mental, que o mental
não seja mais voltado para a individualidade, mas para dimensões outras, para o transpessoal, para a quinta dimensão, para o
mental superior ou o supramental, até o causal, que vocês chamam a quinta dimensão.

Todo esse trabalho energético de barreiras, de códigos de consciências, de novas raízes corresponde, a cada vez, a fenômenos de
reversão.
E o fenômeno de reversão acompanha-se, a cada vez, de um processo de verificação extremamente preciso.

Aí está, a primeira parte do curso.
Agora, a segunda parte do curso, extremamente importante, também.
O ser humano está em pé.
Ele é intermediário entre o céu e a terra.

As raízes do homem são raízes cósmicas, celestes e raízes espirituais.
O desenvolvimento das raízes espirituais corresponde à abertura de certo número de planos que descem, cada vez mais
profundamente, para juntar-se ao núcleo da Terra, o Intraterra cristalino, assim como ao nível de suas raízes espirituais cósmicas,
celestes, se querem.

Há uma abertura progressiva dos planos, em função do grau de consciência do ser humano que habita esse corpo e que vai permitir,
de algum modo, abrir, pouco a pouco, as barreiras, as portas de abertura para outros planos: terceira, quinta, nona, décima primeira,
décima oitava etc.

Agora, é evidente, no plano espiritual, que não se pode abrir os planos de Luz da décima primeira dimensão num ser que se serviria
dos poderes da décima primeira dimensão para seu ego pessoal, para satisfazer sua pequena personalidade, porque isso seria
extremamente perigoso.
É o mesmo para a abertura das raízes situadas embaixo.
Ora, a natureza faz bem as coisas.

As raízes celestes são separadas das raízes terrestres por uma interface que é o homem.
Em caso algum, até o presente, as raízes celestes devem comunicar-se com as raízes intraterrestres.
Há uma junção, que se faz no meio do ser, no coração.
Há uma junção, que se faz no mais alto: ao nível da coroa.
Há uma junção, que se pode fazer no mais baixo: no períneo e sacro
Mas, em nenhum caso, essa junção pode ser feita acima da cabeça e, ainda pior, abaixo dos pés.

Dito em outros termos, a Luz espiritual do que nós chamamos o Pai Sol penetra a cabeça, pode encontrar-se no coração,
ao mais baixo, no primeiro chacra, mas, jamais, ao nível dos pés.
Agora, a energia do Intraterra, do filho Terra, do filho Luz, se preferem, pode encontrar-se ao nível da bacia, ao nível do
coração, mas, em caso algum, ao nível da cabeça e, ainda menos, acima da cabeça.

É como se se tomassem as raízes terrestres, intraterrestres e se as levassem todas no alto.
Há uma separação do Pai Sol e do filho Luz ou o filho Terra.
Essa separação, ilustrada pela posição dos astros que não são fusionados; por que vocês querem fazer «uma»?
É uma heresia.

Isso apenas se produzirá em milhões de anos.



Isso apenas se produzirá em milhões de anos.
Não há que conectar essas energias, se não, vocês fazem algo que é contrário às leis da evolução e que é extremamente prejudicial no
plano evolutivo pra os seres nos quais vocês fazem isso.

É extremamente importante compreender a analogia: o que está no Céu é como o que está sobre a Terra; o que está no
homem é como o que está além.

Vocês devem respeitar as barreiras, os códigos de consciência, as regras de difusão da energia, as regras de descida e de
subida da energia, e não arrastar energias que são feitas para ir a um lugar preciso, para além desse máximo.
Se não, vocês vão desencadear processos mórbidos, extremamente graves, mas, também, para vocês.

Aí está o curso que eu tinha a dar-lhes.
Agora, se isso não lhes parece claro, estou pronto a escutar suas questões.

Questão: parece que você iguala corpo astral e corpo emocional?
Perfeitamente.
O corpo astral é o corpo emocional.
A emoção é ligada ao corpo astral, o corpo de desejo, o corpo da individualidade.
É exatamente a mesma coisa.
Não há qualquer diferença.

Aquele que quiser fazer uma diferença entre o corpo astral e o corpo emocional, não compreendeu.
Há, certamente, subplanos (subplanos inferiores e subplanos superiores) voltados ou para o corpo físico, ou para o corpo mental.
Mas é a mesma coisa, é o mesmo casulo de que eu falo.

Questão: em alguns ensinamentos, o corpo astral é associado às memórias cármicas.
Cara amiga, as memórias cármicas situam-se em todos os estágios: ao nível do corpo físico, corpo etéreo, corpo astral, corpo mental e
do corpo causal.
Não há regras precisas.
Quando há uma vibração cármica, ela toca todas as estruturas, se ela está ativa.
Ela pode manifestar-se no corpo físico.

Entretanto, há dois planos vibratórios extremamente importantes que são, eu diria, de algum modo, as interfaces: o
segundo chacra (sob o umbigo) e o chacra laríngeo.
Aquele que está sob o umbigo corresponde ao corpo etéreo; ele codifica o carma.
E o quinto chacra corresponde ao corpo causal.

O corpo causal possui duas partes: um corpo sem costuras (o corpo imortal, o corpo de glória, aquele que se vai queimar, no momento
da transfiguração que fará com que não se tenha mais necessidade de reencarnar-se), mas, também, uma parte interior, na qual está
inscrito tudo o que deve acontecer nessa vida e o que o átomo embrião, a alma espiritual, decidiu manifestar em sua encarnação.
Mas o que se manifestar não se manifestará no quinto chacra, mas no segundo chacra.

É por isso que os códigos de consciência expandida da perna direita são extremamente importantes e que é necessário respeitá-los.

O corpo astral é um corpo de manifestação cármica, obviamente: é a emoção, o desejo, a gratificação das paixões, dos
impulsos, que desencadeou, no passado, a codificação cármica.

Mas essa codificação cármica não permanece no corpo astral, exceto quando é manifestado.
É, primeiro, engramado, codificado no corpo causal, que não está, ainda, purificado pelo fenômeno ascensional, e que vai manifestar-
se, mais cedo ou mais tarde, no segundo chacra, quando vocês reencontrarem o lugar, a pessoa, a vibração, a energia ou a situação
em relação com a emoção passada que gerou o carma.

Portanto, nesse caso, efetivamente, o corpo astral está em relação com uma codificação cármica.
Mas as regras de manifestação não são, de modo algum, as mesmas: o corpo cármico é o quinto e o segundo chacra, mesmo se isso
passe pelo corpo astral.
Pode-se, também, encontrar, no corpo mental, no coração, cristalizações ligadas ao carma.
Outra questão.

Questão: o curador pode destrancar uma porta sem estar totalmente consciente disso? 
É claro, a partir do momento em que o curador, ele mesmo, começou um caminho ascensional no qual ele ativou, nele, por seus
processos de vida, os fenômenos do fogo ligados ao reencontro com os Serafins, a partir do momento em que ele foi
perfurado pela espada de Miguel, quer ele queira ou não, a partir do momento em que trabalhe na energia das pernas, ele vai ativar,
sem o querer, a manifestação das portas, a abertura das barreiras em relação com as novas raízes.
Basta, para isso, passar a mão (não importa qual mão, aquela que está de posse do fogo).
Portanto, a resposta é sim.

E preciso ser extremamente prudente.
Todo terapeuta, curador, que está no fenômeno ascensional, porque reencontrou a energia do fogo dos Hayoth Ha Kodesh, donos
quatro primeiros chacras, primeiro, para assegurar-se de sua integridade, no momento do tratamento, antes de trabalhar nos
membros inferiores ou superiores.
Mas, de momento, os membros superiores não estão muito em causa.
Isso estará em causa daqui a dois anos.
Aí, deverá ser ainda mais prudente para esses curadores.

Questão: como o curador pode saber que ele porta essa energia?
Ele porta essa energia a partir do momento em que, quando ele trabalha em alguém, ele sente sua coroa que se ativa e a energia que
desce do alto e passa através de seu corpo.

Todo curador que sente a vibração ao nível da coroa no momento em que ele trabalha, ou mesmo independentemente, está em relação
com o fogo do éter e o canal do éter e, portanto, deve redobrar de prudência.

Questão: é a mesma coisa que o «fogo atômico»?



Perfeitamente.
O fogo do éter, o canal do éter é ligado à reunião de um fenômeno extremamente preciso, que nós chamamos os Agni Deva.
Os Agni Deva são partículas corpusculares que não são glóbulos de prana, ou imaginam glóbulos de prana nos quais há um pequeno
cometa atrás, como a cauda do cometa.
Esses Agni Deva são partículas elementares as mais ínfimas, além mesmo do átomo, e que são os próprios constituintes da matéria.
O fogo do éter e o fogo atômico apenas são revelados quando a pessoa recebeu a iniciação Micaélica ou Serafínica, é a
mesma coisa.
É a iniciação pelo fogo.
Aí está o que se chama o fogo atômico.

Progressivamente e à medida da evolução de consciência do curador que recebe esse fogo cósmico, há amplitude aumentada da
recepção.
Há certo número de limiares, de patamares que se manifestam.
E, a cada vez, progressivamente e à medida dos anos, há uma manifestação maior desse fogo do éter.
No estágio o mais evoluído, o curador, chamemos assim, não tem mais necessidade de agir, ele se contenta de estar nesse estado e
irradia esse fogo que se torna, ele mesmo, curador.

Assim curava o Cristo, pela efusão permanente do Espírito Santo, pela efusão permanente do fogo do éter, porque Ele era,
Ele mesmo, o fogo do éter, o fogo atômico.

Mas esse é um processo que toma anos, que pode sobrevir ou não, em função da retidão de conduta, em função da retidão dos atos,
dos pensamentos, das emoções.

Questão: como dissociar uma cristalização que tem necessidade de ser retirada, da energia das barreiras?
A energia específica ao nível dos tornozelos e dos pulsos, que circundam os tornozelos e os pulsos, corresponde a quatro pequenas
barreiras de que já falei, que é extremamente importante liberar.
Agora, ao nível do curador que quer agir ao nível dessas barreiras, há três regras extremamente fundamentais.
A primeira é, antes de trabalhar na pessoa: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, eu sou seu instrumento».

Em segundo lugar: limpar, perfeitamente, não unicamente o canal, mas, sobretudo, os quatro primeiros chacras, porque o curador que
tem acesso ao fogo deve estar consciente de que, assim que ele toca as pessoas, ele toca as barreiras,
Isso é normal.

O importante é que os chacras de um a quatro, antes de tocar os membros, sejam completamente purificados, pacificados,
homogeneizados.
Terceira regra, enfim: jamais violar a regra que quer que as energias do Pai não desçam ao mais baixo que o sacro e que as energias
do filho Terra não subam mais alto do que o coração.
Assim, pode-se se servir das energias da Luz do alto para limpar, purificar os chacras, se se quer, até o primeiro chacra, mas não mais
baixo.
Do mesmo modo, pode-se se servir das energias do Intraterra para subir até o coração, mas não mais alto.

São as três regras essenciais para evitar os inconvenientes e os aborrecimentos.

Questão: como se pode reconhecer um chacra que está puro?
Pela vibração que é emitida por um chacra no plano etéreo, sem ir e procurar a três metros.
O plano etéreo ou astral, eventualmente, deve dar a percepção de algo que é calmo, que gira, calmamente, sem zonas de sombra, sem
opacidades, sem confrontos específicos ao nível do chacra.
Agora, pode-se tomar, também, a energia Luz para limpar o chacra.
Em todo caso, não se deve, jamais, começar a trabalhar, diretamente, nos membros.
Jamais, jamais.

Sempre começar pelos quatro primeiros chacras ou pela coroa, se se quer, e descer a energia.
Em seguida, sentir os chacras.
Um chacra que possui uma manifestação cármica ou um desequilíbrio, qualquer que seja, sente-se com a mão.

Se tal é o caso, é preciso limpar o chacra, mesmo se, efetivamente, a purificação desse chacra possa não ser definitiva, mas permitirá,
no momento dos cuidados, no momento em que o trabalho de purificação é feito, aceder às barreiras e às pequenas barreiras que são
extremamente importantes ao nível dos tornozelos e dos pulsos.
Aí está o protocolo extremamente preciso a seguir.

Questão: e pode-se limpar o sacro por trás?
A limpeza do sacro por trás assimila-se, não à limpeza do primeiro chacra, assimila-se à limpeza dos canais que estão em relação
com o sacrum, ou seja, o que se chama, na tradição Oriental, a shushumna, mas, também, os canais solilunares.

Lembrem-se de que a shushumna está ao centro, mas que há, de cada lado, Inga e Pingala, ou seja, as correntes solares e
lunares, o fio de ouro e o fio de prata, o fio de cobre estando no meio.
E cada corrente de energia tece o que se chama o caduceu médico e, que, ao nível do sacrum, faz-se uma limpeza prévia da
shushumna, mas, também, de Inga e Pingala.

Mas isso não corresponde ao primeiro chacra, mesmo se o primeiro chacra passe por aí.
A limpeza dos chacras deve fazer-se na parte anterior.

Questão: o fato de tocar o sacrum ou um ponto entre as omoplatas ou, ainda, o occipital, pode levar a uma transgressão das
barreiras de que você fala?
A priori, absolutamente não.
Nós não estamos no mesmo tipo de circuito.
O circuito de que você fala (ao nível do sacrum, a shushumna, Inga e Pingala, a mesma coisa no alto das costas, entre as omoplatas,
aí se encontram as raízes das asas) é ligado à energia central, enquanto os membros têm a particularidade de serem energias laterais.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

O fenômeno de expansão de consciência concerne, num primeiro tempo, a uma lateralização da energia que passa pela amplificação



da shushumna, mas, também, evitando um processo de expansão demasiado brutal ao nível das grandes raízes ou das grandes
barreiras, por exemplo, que estão situadas das raízes dos membros.

Entretanto, a energia lateral nada tem a ver com a energia central.
Quanto mais se sobe em consciência, mais a energia pode ser perigosa, porque ela se aproxima do fogo atômico e do fogo
primordial, depois.
Convém ter a mestria total de nossos feitos e gestos, de nossos pensamentos, de nossas ações, para chegar à mestria da
energia.
Agora, há regras simples a respeitar, que eu já dei.

A partir do momento em que essas regras são respeitadas, não pode haver estragos, desordens importantes para o curador e para o
sujeito.
É preciso pedir a autorização ao Pai, quando se toca os níveis do fogo atômico; não é mais à alma que se deve dirigir, é à
Divina Fonte.
Não se pode abrir o que não está pronto.

Se vocês abrem as válvulas da barragem antes que o terreno seja preparado, vocês correm à catástrofe para vocês e para aquele em
quem vocês o fazem.
Os códigos de consciência expandida são coisas extremamente importantes.
São coisas extremamente novas para a humanidade atual.
Convém disso fazer um uso extremamente preciso, sobretudo, para aqueles que receberam o fogo.

Questão: como saber se é o momento ou não de abrir os chacras raízes?
O momento é oportuno a partir do momento em que a pessoa não exprime uma vontade de Luz espiritual, mas já recebeu certa forma
de Luz espiritual.
A partir do momento em que ela tem certo sinal preciso de ativação dos chacras, como o zumbido no ouvido esquerdo (o canto da
alma), a percepção da vibração no terceiro olho, no chacra do coração, no sétimo chacra, como, por exemplo, o sentido elétrico,
magnético, extremamente desenvolvido, como a capacidade para sentir as energias dos outros seres humanos, das entidades, da
natureza.
Estes estão prontos para fazer esse trabalho.

Mas, todos os outros, esqueçam!
Vocês não vão curá-los.
Vocês vão matá-los!

Esse trabalho das novas barreiras e das novas raízes é destinado, unicamente, àqueles que começaram um processo de elevação de
consciência.
Não é, de modo algum, um processo terapêutico.

Questão: a expansão de corpos é um critério de abertura da pessoa?
Sim, é claro.

Questão: poderia falar-nos do chacra que se desenvolve entre o hara e a base?

É o chacra Intraterra.
O primeiro chacra é o chacra raiz, mas, também, o chacra terra, ao nível do elemento.
Portanto, o chacra novo é o chacra Intraterra.
Seu papel é, simplesmente, favorecer a comunicação entre o corpo astral, o corpo mental e o corpo etéreo; aceder à quinta dimensão,
aceder à Fonte, aceder à Fonte Intraterra, estar em comunicação com a quinta dimensão num corpo encarnado e não desencarnado.

Aí está o papel essencial: é o de nos reconectar à nossa Fonte, coisa que não era mais possível desde o aparecimento da
terceira dimensão, com a vinda de Atlanta e a criação do corpo astral ou do corpo emocional.

Hoje, esse corpo astral, emocional, que foi transformado, profundamente, no momento da energia Crística, no momento de Sua vinda,
deixa o lugar a uma reversão do corpo mental, por sua vez, não mais para o ego, mas para um mental supramental.

E esse supramental está em conexão com o Intraterra de quinta dimensão, o coração cristalino do planeta, a memória akáshica do
planeta.
Mas, também, com a quinta dimensão, ao nível cósmico.

Questão: você tem outras preconizações para os terapeutas?
Bem, a mais importante é respeitar a retidão.
Quando se recebe essas qualidades energéticas ao nível da coroa, é preciso integrar essas energias.
São energias de transmutação.
Sobretudo, nesse momento, elas são extremamente violentas.
Convém que essa energia desça ao mais profundo do ser, até o baixo ventre, que ela se difunda.
Paralelamente a isso, as raízes de acabamos de falar tão longamente, os novos centros, o chacra Intraterra começam a beneficiar-se
do influxo energético do Intraterra, que vai manifestar-se por vibrações sob os pés ou por dores ao nível das costas, porque essa
energia sobe em vocês.

A partir do momento em que a energia sobe e que a energia desceu, vocês vão poder reunir essas energias ao nível do meio de seu
ser, no peito, e começar a tocar, a irradiar a energia Crística, a energia que se chamou amor incondicional, que põe nesse estado
de êxtase e de íntase, ou seja, de alegria interior, que os orientais chamaram o Samadhi.
Progressivamente e à medida que o trabalho de descida e subida fizer-se, vocês vão começar a sentir a energia do coração, como
uma alegria imensa que os invade.

Vocês devem centrar-se no coração, cada vez mais, aprender a sentir essas energias que sobem, aprender a canalizá-las, ou seja,
subi-las de modo harmonioso e não de modo impetuoso, a estabilizá-las para que elas não vão mais alto do que o coração e fazer de
modo que as energias da coroa, que haviam descido, subam até o nível do coração.
Trabalho no coração, trabalho de reunificação nas energias do Céu e da Terra em seu seio, trabalho de reintegração, também, que
lhes permitirá viver muito mais serenamente esse caminho, em especial graças ao Samadhi, à alegria interior.



É por isso que é extremamente importante encontrar períodos de repouso, de recolhimento, não de ensinamento, mas de repouso, de
retorno a si mesmo, para si mesmo, em si mesmo.
Isso é extremamente importante a preparar.
Aí está, caros amigos.
Eu lhes aporto, agora, todo o meu amor e toda a minha bênção, após essas precisões e esse pequeno curso.
__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=64

08 de janeiro de 2006

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2006/01/om-aivanhov-8-de-janeiro-de-2006.html

Postado por Célia G.
***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com

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

COLABORAÇÃO DE ANDRÉ
SITE MESTRES ASCENSOS

http://www.mestresascensos.com/

*****
Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Ressurreição (Corpo de Estado de Ser)

Aqueles que nos acompanham de outros planos Dimensionais transmitiram-nos, de 4 a 11 de julho, informações sobre o
desenvolvimento do Cubo Metatrônico, através de doze Portas do corpo que, religadas, constituem os Atalhos/Trilhas.

Vocês encontrarão todos os detalhes na coluna «mensagens a ler» do site.

Esse protocolo é a aplicação prática de todo esse processo de reconstrução do Corpo de Ressurreição.

*AS PORTAS*

ANAEL: «Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma
dimensão a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo».
As Estrelas são os pontos de semeadura que permitem a primeira encarnação, real, da Luz Vibral nesse mundo.
Elas permitem, no tempo que é chegado, revelar a vibração delas, da cabeça ao Coração e, sobretudo, voltar a revelá-las nos chacras
da alma e do Espírito, que foram privados dessa Consciência devido à reversão inicial da falsificação, chamada Prometéica ou
Luciferiana para, enfim, ressoar em todo o corpo.
Uma Estrela, suficientemente ativada, torna-se uma Porta.

O nome delas é conservado, porque a Vibração é idêntica, mas passa de uma oitava a outra: da focalização (ao nível da cabeça) para
a revelação (ao nível do corpo).

PORTA AL
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento da alma – do lado direito do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo espaço
intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à direita 
Cristal associado: rodocrosita

PORTA UNIDADE
Lado do corpo: frente
Zona do corpo: Chacra de enraizamento do Espírito – do lado esquerdo do peito, uma mão acima do mamilo, ao nível do segundo
espaço intercostal.
Ponto de acupuntura: 14 Estômago - à esquerda
Cristal associado: quartzo fantasma

PORTA OD
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: na ponta do esterno
Ponto de acupuntura: 15 Embarcação Concepção 
Cristal associado: turmalina melancia (ou associação de uma turmalina verde (verdelita) e de uma turmalina rosa (rubelita).

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.mestresascensos.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2006/01/om-aivanhov-8-de-janeiro-de-2006.html
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PORTA VISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do fígado: uma mão sob o seio direito
Ponto de acupuntura: 14 Fígado - à direita 
Cristal associado: Hidenita (Hiddénite)

PORTA ATRAÇÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: Chacra do baço: uma mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado,
convém, perfeitamente, aqui).
Ponto de acupuntura: De 13 F a14 F - à esquerda 
Cristal associado: Topázio imperial

PORTA PRECISÃO
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à direita do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à direita 
Cristal associado: Selenita

PORTA PROFUNDEZ
Lado do corpo: frente 
Zona do corpo: No meio da prega da virilha. Uma mão à esquerda do eixo vertical do púbis.
Ponto de acupuntura: 30 Estômago - à esquerda 
Cristal associado: Cunzita

PORTA KI-RIS-TI
Lado do corpo: atrás
Zona do corpo: Entre as omoplatas, a meia-altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do Coração.
Ponto de acupuntura: 11 Embarcação Governador
Cristal associado: Cristal Fonte (dito Lemuriano)

PORTA AQUI (ICI, IM)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: na ponta do sacrum
Ponto de acupuntura: 1 Embarcação Governador
Cristal associado: Octaedro de fluorine

PORTA CLAREZA
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Sobre a borda superior do sacrum, no eixo do corpo – uma mão acima de AQUI.
Ponto de acupuntura: 2 Embarcação Governador 
Cristal associado: Quartzo aqua-aura

PORTA AGORA (NUNC, IS)
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca esquerda. Uma mão à esquerda do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à esquerda 
Cristal associado: Peridoto

PORTA REPULSÃO
Lado do corpo: atrás 
Zona do corpo: Fossa ilíaca direita. Uma mão à direita do sulco inter glúteo, na horizontal do limite superior das nádegas.
Ponto de acupuntura: 53 Bexiga - à direita 
Cristal associado: Esmeralda

*OS ATALHOS / AS TRILHAS*

ANAEL: «A conexão e a ressonância de Porta a Porta, seguinte à revelação da Luz Vibral da alma e do Espírito, na alma e no
Espírito, põe em Vibração o que é chamado o Atalho ou Circuito, não inscrito na realidade tridimensional, mas supramental.
Esses «trajetos» não estão, portanto, inscritos num Circuito etéreo, tal como pode existir nas tradições Orientais.
Eles não têm localização (tal como um meridiano ou um nada), mas representam, em Verdade, o Sopro do Espírito que vem animar
o corpo, para restituí-lo à sua Dimensão eterna.
Existem muito numerosas ramificações além do Atalho ressoando entre duas Portas.
Esses Atalhos principais permitem à Consciência Unificada perceber-se, bem além desse simples corpo, no qual se realiza a
alquimia e, portanto, assim, sair de toda localização espaço-temporal e de identidade, processo chamado Turiya, acompanhando o
Maha Samadhi.
Uma Porta representa um arco interdimensional que permite passar de um estado a outro, de um tempo a outro, de uma dimensão
a outra, assimilável a um Vórtice ou a um Portal Interdimensional, na escala desse corpo.»

A ativação desses Atalhos, tal como lhes foi dada e praticada, implementa uma multidão de outros Atalhos entre o conjunto dessas
Portas.
Nenhuma informação complementar foi comunicada mais precisamente, porque eles ativam-se espontaneamente, uma vez que
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aqueles que estão descritos aqui estejam, eles mesmos e prioritariamente, ativados.

Existem, obviamente, conexões e Atalhos entre a cabeça e o Coração, sobre os quais os intervenientes julgaram por bem não
sobrecarregar, na medida em que esses conduziram, na maioria, ao desenvolvimento das Estrelas da Cabeça (tornadas portas), no
Triângulo da Tri-Unidade do Coração (chacra de enraizamento da alma – chacra de enraizamento do Espírito - Coração).

Os Atalhos são apresentados abaixo, na ordem que convém seguir para sua ativação.
O desenvolvimento de cada Atalho foi o objeto da intervenção daqueles que nos acompanham de outros Planos Dimensionais, que
vocês podem encontrar na coluna "mensagens a ler" do site, na data indicada.

Vocês encontrarão, igualmente, indicações gerais nas intervenções de O.M. AÏVANHOV (2 de julho) - ANAEL (2 de julho) – IRMÃO K (3
de julho) - URIEL (3 de julho) - PHILIPPE DE LYON (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-3-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-3-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de-julho

ATALHO/TRILHA de OD a AQUI
Função: Do impulso do desejo ao impulso do Coração: Transformação do impulso do corpo de desejo em impulso do Coração.
Transfiguração das atrações/desejos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (4 de julho) - URIEL (4 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de KI-RIS-TI a CLAREZA
Função: Da compartimentação à Liberdade. Da Dualidade à Unidade: transcendência bem/mal. Sinergia de ação entre o Fogo da
Terra e o Fogo do Coração, pondo fim à compartimentação Dimensional.
Desenvolvimento: IRMÃO K (5 de julho) - ANAEL (5 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de-julho
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a VISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Passagem da emoção à Vibração do Coração.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Compreensão/visão, reais, do que são as emoções. Sensibilidade da interação
ambiental com o Si.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) – IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a PRECISÃO
Função: Lúcifer frente a Ahriman ou o desvio da alma: Nutre e alimenta a alma. Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade
masculina.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (7 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a ATRAÇÃO
Função: De ATRAÇÃO à UNIDADE.... À UNIDADE da ATRAÇÃO: Passagem de nutrições da Terra às nutrições do Espírito. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a PROFUNDEZ
Função: Compreensão / visão, reais, e superação dos apegos coletivos.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de
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ATALHO/TRILHA de UNIDADE a PROFUNDEZ
Função: Nutre e alimenta o Espírito: Ancoragem do Antakarana físico, em sua polaridade feminina. 
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (6 de julho) - URIEL (6 de julho) - IRMÃO K (6 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-6-de-julho-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-6-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de UNIDADE a AGORA/NUNC
Função: Da UNIDADE a AGORA/NUNC: ressonância e transcendência da energia prânica à Luz Vibral, reflexo da potência do
Espírito. Passagem da energia etérea à energia supramental.
Desenvolvimento: SRI AUROBINDO (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de ATRAÇÃO a AGORA/NUNC
Função: Do amor maternal e sexual ao Amor de Si: ver claramente em sua própria feminilidade. 
Desenvolvimento: GABRIEL (8 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-gabriel-8-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de AL a REPULSÃO
Função: Ressonância e transcendência da emoção à alma. Passagem dos desejos da emoção aos desejos da alma.
Desenvolvimento: IRMÃO K (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-9-de-julho-de-2011-aut
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ATALHO/TRILHA de VISÃO a REPULSÃO
Função: Parte masculina do Si no Fogo da Terra e no Fogo do Coração: potência da elevação Vibral, em si, do pequeno si ao grande
Si.
Desenvolvimento: URIEL (9 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-9-de-julho-de

ATALHO/TRILHA de REPULSÃO a AQUI – De AGORA/NUNC a AQUI – De AGORA/NUNC a REPULSÃO
Função: Do centro do mim ao centro do Si: enraizamento no mais profundo de Si ou potência do Si. Do sacro da ilusão ao sacro do
Sagrado. A Vibração de HIC e NUNC ou o Abandono total.
Desenvolvimento: URIEL (4 de julho) – IRMÃO K (10 de julho) - ANAEL (10 de julho):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-10-de-julho-de-2011-au
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-julho-de-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-4-de-julho-de

*A ATIVAÇÃO DOS ATALHOS / TRILHAS*

Ilustrações da prática de cada Atalho estão em curso de elaboração.
Cada Atalho é assim constituído pela ressonância, simultânea, de duas Portas, pontos específicos do corpo físico, em correspondência
com as Estrelas da Cabeça (protocolo «As12 Estrelas de Maria» de nosso site).

A ativação desses Atalhos pode fazer-se de várias maneiras, à escolha, segundo o sentir:

SOZINHO
A) Colocar o cristal correspondente às 2 Portas do Atalho, simultaneamente, sobre cada uma dessas Portas.
Por exemplo: para ativar o Atalho de OD a AQUI, colocar, simultaneamente, uma turmalina melancia sobre OD, um octaedro de fluorine
sobre AQUI.
Permanecer assim, de 30 minutos a uma hora.
B) Colocar uma mão, estendida, simultaneamente, sobre cada Porta de um Atalho.
Se a mão não puder ser colocada estendida, manter o contato com, ao menos, um dedo da mão.
C) Pela consciência pura (sem as mãos, sem cristais): levar a intenção de sua consciência sobre as 2 Portas de um Atalho,
simultaneamente (nada visualizar com o terceiro olho).

A DOIS
Uma pessoa está na recepção; uma segunda pessoa coloca seus indicadores, simultaneamente, sobre cada uma das 2 Portas de um
Atalho, sem qualquer intenção específica.
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REGRA GERAL

Ativar esses Atalhos, pela Intenção e Atenção, na ordem indicada no quadro acima, ao menos na primeira vez.
Os prazos de prática entre cada Atalho e sua ordem dependem exclusivamente de seu sentir.

A posição pode ser, indiferentemente, sentada («como numa cadeira»: pernas fazendo 90º com os as coxas, costas retas), ou
deitada (braços e pernas descruzados), ou em pé.
O principal é que vocês se sintam confortavelmente instalados.

A duração da prática de cada Atalho é de 10 minutos a 30 minutos.
As Portas dos Atalhos são zonas ampliadas em torno dos marcadores que podem ser os pontos de acupuntura.
___________________________

Protocolo publicado no site francês Autres Dimensions em 11 de julho de 2011:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
*
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
*
Transcrição e edição: Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com
*

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1108
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
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*
Bem, caros amigos, eis-me de novo, contente por reencontrar-me entre vocês.

Antes de dar-lhes a palavra, eu gostaria, primeiramente, de avaliar com vocês os eventos que estão
acontecendo no nosso planeta.

Primeiro, nós recuperamos o atraso que havia ocorrido.

Lembrem-se do movimento de inércia que ocorria e que nos fazia temer o pior para a evolução do planeta.

Bem, agora, a Terra respondeu perfeitamente, através do Elemento Ar e, também, do Elemento Fogo, que não
vai tardar a se manifestar.

Nós recuperamos o atraso de realinhamento pelo impulso que havia sido gerado pelas forças involutivas sobre
este planeta.

Entretanto, o núcleo planetário conseguiu reagir e reintegrar o alinhamento necessário para o que eu havia
chamado, em seu tempo, «o espancar cósmico».

E, portanto, nós vamos ter o cenário tal como era previsto, que vai desenrolar-se no tempo em que nós já lhes
havíamos indicado.

Não se esqueçam de que eu sempre disse que o que acontecia, o que vocês observavam com os olhos,
acontecia, também, no interior de vocês.

***

O que acontece, nesse momento, e que vem dos países asiáticos, que vem, também dos países do leste
corresponde, também, ao que está em vocês.

Ora, os países asiáticos e os países da Europa do Leste representam, em vocês, o que pertence ao passado,
ao Sol nascente, ao que é antigo, às coisas ultrapassadas que estão arrefecendo, parando de ter uma

influência na evolução da humanidade, o que é muito bom.

Assim, o que vocês observam nos diferentes países concernidos corresponde ao que acontece em vocês, em
relação às memórias passadas e, também, a uma resolução, a soluções de continuidade, mas, também, de
resolução em relação ao karma que vocês acumularam durante as vidas e que se evacua, para cada um de

vocês, como ele pode.

O que vocês observam no exterior corresponde, eu repito, ao que acontece no interior de vocês.

Isso é extremamente importante.

Há uma lei de ressonância, uma lei de analogia.
***

Tudo o que acontece, doravante, deve ser compreendido como acontecendo, também, no interior de seu
corpo físico, mas, também, de seus casulos de Luz.

Assim, os fenômenos, tanto aéricos, como infecciosos, como os fenômenos energéticos que estão
acontecendo são extremamente potentes.

A comunicação também.

São coisas que estão acontecendo em suas estruturas passadas, a fim de permitir-lhes deixar eclodir, deixar
emergir o homem novo, a mulher nova que vocês são.

O.M. AÏVANHOV - 22 de janeiro de 2006 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-bWxU7Or_qjk/UYLPa01iwpI/AAAAAAAAAG0/IytiePw_K18/s1600/querubin.jpg


Isso não se faz sem ruptura.

Isso não se faz sem certa forma de sofrimento que corresponde, de algum modo, a uma energia de luto.
***

Aceitem perder o que é antigo.

Aceitem deixar morrer o que não tem mais razão de viver, a fim de permitir a eclosão da nova vida, a eclosão
da nova dimensão.

Isso é extremamente importante.

E vocês vão assistir, durante os dias e as semanas que vêm, a esse duplo fenômeno de morte e de
nascimento.

E é extremamente importante ir ao sentido desse renascimento, ir ao sentido da emergência da nova
consciência, mas, também, de novas invenções.

Isso é extremamente importante no que vocês observam no exterior, no interior de vocês, mas, também, em
seu microcosmo no qual vocês vivem, seja ao nível familiar, seja ao nível do casal, seja em suas relações

diversas e variadas em seu ambiente.

Isso é a ilustração perfeita (pela lei de analogia, pela lei de ressonância ao que acontece, nesse momento) que
corresponde, verdadeiramente, a um novo nascimento, a uma nova emergência de uma nova consciência, a fim

de adquirir mais lucidez, mais abertura, mais compreensão das relações corretas entre vocês e vocês
mesmos, mas, também, entre vocês e o que está ao seu redor.

***

Os casulos de Luz estão vivendo um reajuste extremamente potente, que pode acompanhar-se de uma série
de mecanismos de saída, de regulagens, tanto no nível do corpo físico, mas, também, da cabeça, do mental,

ou mesmo das emoções.

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês.

E, agora, eu gostaria que iniciássemos nossa conversação, que é tão cara ao meu coração, caros amigos.

Eu os escuto.
***

Questão: poderia nos falar da onda de frio que acontece na Europa?

Bem, caros amigos, o máximo de atividade desse frio extremamente intenso, que jamais existiu nas latitudes e
longitudes nas quais vocês vivem, estará em seu ápice, em seu máximo de intensidade no período de 9 a 11

de fevereiro, mas esse frio vai ir e vir, progressivamente, antes de se instalar.

Agora, nós não podemos dizer o dia específico.

O Ártico, também, libera suas últimas energias.

Há uma fonte extremamente importante da massa glacial do Ártico, mas, também, da Antártica.

E isso se traduz por um deslocamento de massas de ar frio que são, assim, liberadas ao nível dos polos, que
alivia, de maneira catastrófica, o que acontece ao nível dos polos, ao nível das massas, dos pesos que

existiam, que estavam, também, ao nível energético, incrustados nos polos norte e sul do planeta.

Assim, a onda ártica que chega é um fenômeno climático extremamente violento, que corresponde, ao limite,
ao que poderíamos chamar um episódio de glaciação extremamente importante.

As temperaturas não acabaram de descer.

E isso não vai parar.

Isso será acompanhado de uma série de mecanismos de que já falei, no nível das comunicações, no nível da
energia, no nível de tudo que se orgulha, eu diria, a sua civilização dita técnica e evoluída, no nível das energias

necessárias à sua vida.

Isso é indispensável, para a tomada de consciência planetária, de que isso não pode continuar assim.

Ora, nós apenas podemos tocar sua humanidade através de fenômenos extremamente importantes que tocam
quase a totalidade do planeta.

Assim, essa onda de frio é a resposta da ressonância cósmica que foi impactada, encarnada no núcleo
planetário de 27 de dezembro.

Assim, essa onda de frio, efetivamente, e outras manifestações aéricas e de comunicação, e energéticas, e
elétricas vão chegar.



Não há qualquer dúvida.

Agora, quanto à hora precisa em que isso vai acontecer, como vocês sabem, é extremamente difícil de
determinar, mesmo para nós, a distorção do tempo é grande.

Nós podemos estar seguros das influências cósmicas, quando elas chegam, mas, agora, vocês são
confrontados às reações planetárias.

E essas ressonâncias planetárias estão aí para induzir uma tomada de consciência essencial da humanidade.

Assim, os eventos aéricos.

Após os reajustes da Terra, vocês assistem ao reajuste do Ar e, depois, da Água e do Fogo, ao mesmo
tempo.

Isso vai tomar aspectos variados e múltiplos, mas que devem chegar, obviamente, até o limite da Europa
ocidental, ou seja, até nós aqui presentes.

Agora, ninguém pode saber quanto tempo vai durar essa onda no seu apogeu, no seu ápice, no nível mais
intenso.

Ela vai durar uma semana?

Ela vai durar três dias?

Ela vai durar quinze dias?

São esses dois extremos: três dias e quinze dias.

Mas lembrem-se: entre três dias e quinze dias nas temperaturas mais extremas.

Mas, antes de chegar a essas temperaturas mais extremas, a onda de frio vai oscilar entre coisas, também,
profundamente anormais.

Todas as manifestações que vocês observam nesse momento, em relação à emergência de frios,
correspondem a países que estavam extremamente ancorados nos esquemas passados.

Isso representa uma grande força de limpeza.

No que se refere à gripe aviária, isso corresponde ao mesmo processo.
***

Questão: por que Melquisedeque é, por vezes, representado com um anjo sobre a sua cabeça e com
um kipá?

A razão é muito simples.
Entretanto, a ordem dos Hayoth Ha Kodesh está ao mais perto, pela filiação do fogo, dos Melquisedeques.

Quando eles se encarnaram, eles controlavam o fogo primordial.

Eles têm a energia do fogo e são capazes de combater com o fogo primordial e o fogo Divino, a fim de destruir
completamente e de queimar o que não é da Luz autêntica.

Assim, a representação do Anjo corresponde à imagem de Querubins, do que corresponde aos Hayoth Ha
Kodesh, ao fogo primordial e ao primeiro deles, o gênio do Fogo Vehuiah.

Melquisedeque corresponde à ordem Oriônica, e representa, assim, a cabeça coberta, por que ele está mais
perto do Pai.

O seu ponto mais sensível não é o seu calcanhar, mas a sua cabeça, pois a sua cabeça está mais perto da
irradiação de Kether, a coroa, da irradiação dos Hayoth Ha Kodesh, que ele recebe, diretamente, na cabeça.

Assim, ele põe uma proteção em relação ao anjo do Fogo Vehuiah, que pode queimar.
***

Questão: podemos dizer que Melquisedeque é Orionis?

Nós podemos afirmá-lo, até mesmo, alto e forte.

Ele é o grande Mestre inconteste, que governa todos os karmas do planeta e do Sistema Solar.

Ele é o Regente planetário.
***

Questão: há uma ligação entre Cristo e Melquisedeque?

Cristo é o Espírito Solar.



É o maior neófito que o planeta teve.

Orionis/Melquisedeque vinha de bem mais alto nos planos Vibratórios, mas o destino preciso deste planeta e
deste Sistema Solar está ligado à energia Crística, que é a energia Solar por excelência, ao passo que a

energia de Orionis e de Melquisedeque é uma energia extrassolar e extraplanetária, que está em relação com
níveis vibratórios que são muito mais elevados.

Mas, entretanto, Cristo é o Filho do Sol, Cristo é portador da energia mais próxima daquela que vocês devem
adquirir na nova Dimensão.

Mas, no entanto, sendo seres tornando-se o Amor da 5a. Dimensão, vocês têm, agora, acesso a informações
que jamais foram dadas neste planeta.

Vocês estão prontos para receber uma série de iniciações e uma série de informações, de transformações
inerentes a essa passagem na 5a. Dimensão.

***

Questão: e você mesmo, como você se situa?

O Melquisedeque, o grande comandante do Lipika Kármico, que comanda o karma planetário e solar deste
Sistema Solar, vem da 18a. Dimensão.

Há, acima de Orionis, a ordem Siríaca da 24a. Dimensão.

Há, ainda, acima, as civilizações ditas triangulares, que evoluem da 27a. à 31a. Dimensão.

Além disso, é inconcebível, mesmo para nós.

Quanto a mim, tendo deixado este planeta há apenas 30 anos, eu me situo bem além da 5a. Dimensão.

Eu intervenho a partir da 11a. Dimensão.

Por intermédio deste canal, eu desço vibratoriamente.

Nós temos um ponto de contato na 7a. e, por vezes, na 9a. Dimensão.

Onde eu me situo?

Eu posso, como Cristo, dizer que, a cada instante, eu estou ao lado de vocês.

Vindo da 7a., ou mesmo da 9a. Dimensão, chegando da 11a. e descendo até a 7a., ou mesmo até a 5a., eu
posso ir, livremente, entre a 5a., a 7a. e a 9a. Dimensões.

A 5a. é a mais próxima da 3a., para os planos da Luz; a 4a. é um plano intermediário, frequentado por entidades
não frequentáveis.

Entretanto, eu posso ter acesso, por movimentos vibratórios de vai e vem, até a 11a. Dimensão.

Quanto a Orionis, que vem da 18a. Dimensão, ele não pode descer até a 5a. Dimensão.

Isso é excepcional.

Assim, os seres como Orionis, que vêm da 18a. Dimensão, estando presentes em seu veículo de 18a.
Dimensão, podem descer até a 11a. Dimensão, atualmente.

Assim, a 11a. Dimensão torna-se o ponto de contato entre o meu Mestre e eu.

Esses vai e vem dimensionais correspondem a espaços de contrações e de dilatações extremamente
importantes.

Há, também, seres que evoluem na 5a. Dimensão há muitíssimo tempo, mas que possuem, ainda, um veículo
de 3a. Dimensão, o que não é mais o meu caso.

Eu estou consciente, a partir da 5a. até a 11a. Dimensão, mas eu conheço a existência de planos até a 27a.
Dimensão.

***

Questão: poderia definir o que é uma Dimensão?

Bem, nós podemos dizer que uma Dimensão é uma medida.

Uma medida de comprimento, de largura, de espaço, mas também uma medida de tempo.

E quanto maior essa medida, mais essa medida é extensiva, mais essa medida apresenta características
específicas da Luz e da propagação da Luz, mais essa Dimensão é de natureza elevada, integrando, em si,

características de Dimensões ditas inferiores.

Quanto mais essas Dimensões são ditas superiores, mais elas correspondem a uma extensão de Dimensões,



mas, também, a uma extensão e a uma propagação da Luz em modos diferentes.

Assim, há Dimensões extremamente reduzidas e Dimensões cada vez mais inclusivas e integrativas.

As Dimensões correspondem a dimensões de consciência, também.

Assim, uma Dimensão pode ser definida como um campo de experimentação da consciência e como um grau
de dilatação e de abertura/fechamento da consciência.

Há veículos que podem estar presentes em algumas Dimensões e não em outras Dimensões.

E assim por diante, é o que se pode dizer, com as palavras da cabeça na sua 3a. Dimensão, do que é uma
Dimensão.

Mas é, antes de tudo, um processo ligado à expansão, à dilatação da consciência.
***

Questão: poderia nos falar de Deus, assim nomeado no judaico-cristão?

Nesse contexto, Deus poderia ter sido chamado de «Kesako».

É a mesma coisa.

Os seres humanos, a um dado momento, em alguns estados de consciência, perceberam uma Luz que os
preenchia de uma vibração, que os preenchia de um estado de maravilhamento total.

Em alguns estados de consciência, alcançados pelos profetas do Antigo Testamento, alguns deles acederam
a uma realidade imanente, transcendente, atemporal, na qual a propagação da Luz era totalmente diferente do

que eles conheciam da sua vida.

Esse Deus, aí, é nomeado.

A partir do momento em que ele é nomeado, vocês o fazem sair da realidade.

O que vocês chamam de Deus, no contexto do Antigo e do Novo Testamento, nada mais é do que a totalidade
do criado e do incriado.

Assim, eu sou Deus.

Assim, você é Deus.

Deus é, antes de tudo, a Luz.

Mas, a partir do momento em que a Luz se define, isso quer dizer que ela engloba tudo, mas, depois da Luz,
há, ainda, outra coisa.

Após a dimensão a mais luminosa, da décima oitava, da vigésima quarta, da vigésima sétima há ainda outra
coisa.

E isso também é Deus.

Deus não faz sentido no nível epistemológico, no nível dialético, no nível conceitual.

Deus apenas pode ser aproximado através do perceptual.

Mas, a partir do momento em que vocês o nomeiam, ele já escapa da sua definição.

Portanto, colocar-se a questão «Deus existe?» é uma visão dicotomizada, separativa, distanciada.

A vida é una.

Deus é a vida.

Deus é o amor.

Deus é tudo e o nada ao mesmo tempo.

Assim, querer conceituar o conceito de Deus é uma heresia.

Cristo é Deus.

Ele estava próximo da energia de Deus.

Ele era Deus.

Mas cada um de vocês é Deus, mesmo se ainda não o souber.

Não há um Deus exterior.



Não há um Deus interior.

Há a vida, e tudo é ato de vida e expansão permanente.

Movimento de vai e vem extremamente potente.

Inspirar, expirar.

Contração, dilatação.

Ritmo binário essencial da vida.

Deus pode ser resumido a isso.

Mas Deus é mais do que isso.

A partir do momento em que eu o nomeio, a partir do momento em que eu o conceitualizo, eu já estou no erro,
pois eu o limito.

Ora, Deus é sem limite.

Mas ele é, também, o que está além do tudo.

E é por isso que os hebreus chamaram-no de «o sem nome».

Eles haviam compreendido, através do ensinamento de Abraão, transmitido pelo meu grande Mestre
Melquisedeque Orionis, que não se podia conceber Deus, que não se podia perceber, no mais profundo de si,

a concepção da Luz infinita.

Não se pode colocar a questão de «Deus existe?».

Existir, já, etimologicamente, quer dizer ter-se fora de algo.

Isso nada tem a ver com Deus.

E, quando se diz Deus é amor, o que quer dizer que o que não é amor não é Deus, é, ainda, uma heresia a
mais: a vida é Deus.

E tudo é vida.

Inspirar/expirar, contração/dilatação, expansão infinita.

Eu diria, até mesmo, indefinida.

A vida é infinita.

Eu diria, até mesmo, melhor, a vida é indefinida, por que em perpétua evolução.

Colocar a questão de Deus em termos de Novo e de Antigo Testamento é uma limitação extrema às portas da
5a. Dimensão.

NOTA: naquela época (2006), a palavra Deus ainda não tinha sido substituída pela palavra A FONTE, como
recomendado pelo Arcanjo Anael, em julho de 2009.

***

Questão: se houve tais distorções nas tradições, alguns rituais - mantras, orações - têm efeito, hoje?

Todas as orações, mesmo «Abracadabra», feita com a conexão com Deus, é eficaz.

Mas, além dessa concepção - Abracadabra e estar conectado – as orações em língua hebraica, são
extremamente específicas, porque a vibração sonora do hebreu corresponde à vibração cósmica transmitida

em sua terceira dimensão.

Trata-se de uma língua sagrada, mesmo se vocês não compreendam.

Quando vocês dizem Hayoth Ha Kodesh, vocês têm a energia que está presente.

Isso não existe em outros lugares e jamais existiu em outros lugares (o sânscrito é uma língua sagrada, a única
diferença é que, quando vocês pronunciarem uma palavra em sânscrito, vocês não terão a vibração que está

presente, contrariamente ao hebreu).

E essa língua hebraica não pertence ao povo hebreu.

É um alfabeto cósmico, que foi transmitido por Orionis em pessoa.

Isso vem da 18a. Dimensão.

Isso é extremamente potente, no nível dimensional.



É um legado dado à totalidade da humanidade, que nada tem a ver com as condições do povo judeu que tinha,
então, um papel de transmissor e de guardião.

Eram os mais ligados, pela herança genética, para manter esquemas de funcionamento idênticos durante os
séculos.

O que foi o caso.
***

Questão: o que podemos fazer no momento do adormecimento, para permanecermos lúcido o
máximo possível durante o sono?

Bem, caro amigo, é, sobretudo, não fazer no momento do adormecimento, mas, efetivamente, antes de se
deitar.

Basta programar a sua consciência para permanecer lúcida e consciente durante a fase de sono.

Em seguida, no momento em que se deitar, basta adormecer o corpo e decidir permanecer lúcido e
consciente.

E isso funciona muito bem.

Mas se você esperar o adormecimento para decidi-lo, é demasiado tarde.

Basta pedir à sua própria consciência para permanecer desperta e lúcida durante a fase de sono.

No momento em que se deitar, é preciso vigiar para adormecer cada parte do corpo, de maneira a não mais
senti-la completamente.

O corpo vai adormecer, mas a consciência estará lúcida.

Naquele momento, tudo se torna possível.

A partir do momento em que o corpo estiver adormecido e o espírito estiver consciente, há uma vibração
sonora - que é o som da alma - que se faz ouvir.

Basta que a consciência passe nesse som.

Basta que a consciência invista, completamente, esse som.

Naquele momento, o som vai amplificar-se, de modo exagerado, e vai tomar todo o espaço da consciência.

E, naquele momento, quando há uma identificação total da consciência com o som, a consciência está fora do
corpo e ela pode estar desperta, lúcida, e partir.

Basta que a consciência se ponha no som e não procure apagá-lo, o que é uma heresia e uma besteira
monumental.

***

Questão: poderia nos falar da alma?

A alma não é algo que se compreenda.

É algo que se vive.

Compreender já é um erro.

É a ausência de espontaneidade, é a comparação, é a análise (eu, como isso, e o outro, como aquilo, e não de
outro modo), é, já, sair da visão da alma.

A partir do momento em que vocês colocarem questões (como se Deus existe, como por que a minha alma é
assim), vocês já saem na compreensão e, portanto, no mental.

E vocês se privam da espontaneidade.

Vocês se privam da fluidez.

Vocês se privam da verdadeira vida, principalmente quando isso se referir aos processos da alma.

Ainda, quando isso se referir aos processos evolutivos diretos da 3a. Dimensão, aí, não há problema, mas,
quando se começa a falar de energias da alma e de planos de consciência da alma, e que se quer puxar a

compreensão à 3a. Dimensão, comete-se um erro monumental.
***

Questão: o que podemos fazer para agradá-lo?

Bem, parar de me fazer perguntas que não vão ao sentido, necessariamente, de uma elevação de consciência,
mas, antes, para o peso da consciência.



É preciso aliviar.

É preciso aerar.

É preciso voltar para a espontaneidade da alma, para a leveza da alma, para a fluidez da alma.

Deixar vir a impressão.

Deixar vir a percepção e não conceituar.

Nesse caso, isso me dará muito prazer.
***

Questão: o que você pensa da política?

Tudo o que podemos dizer é que a política atual não é, absolutamente, justa.

O que vocês chamam de democracia é uma grande besteira.

Vocês creem que elegem os seus homens políticos, mas é uma besteira, eu repito, mesmo na França, mesmo
em outros lugares, mesmo por toda a parte sobre o planeta.

Eles fazem isso para adormecer a consciência do ser humano.

A verdadeira política vai sobrevir no momento em que a humanidade tiver vivido o primeiro espancar e, depois,
uma segunda surra, e estiver de joelhos.

Aí, poder-se-á falar de política.

E, naquele momento, obviamente, haverá um papel importante das ideias, da instalação de novos paradigmas
de funcionamento da humanidade, de novos funcionamentos do mundo político, mas, também, da

compreensão de que, exteriormente, vocês não estão sós, de que, exteriormente, os que vocês chamam de
extraterrestres existem.

Mas que também, interiormente, a orientação pelos seres da Luz existe.

Naquele momento, a humanidade terá dado um grande passo.

E a política será, realmente, inspirada pelas forças espirituais.

Dentro de alguns anos!
***

Questão: o que são os «crops circles»?

Isso é extremamente de origem extraterrestre, múltipla, para fazer tomar consciência, como todo o resto.

Vocês não acreditam que um cérebro humano ou que uma tecnologia de 3a. Dimensão seja capaz de
reproduzir coisas parecidas.

Pode-se encontrar, para cada desenho, uma explicação específica, uma ressonância específica, uma
explicação precisa.

Mas o primeiro dos objetivos é o de fazer tomar consciência de que há outras civilizações.

Há uma lógica, é claro, uma lógica perfeita, que vai ao sentido do contato com a realidade extraterrestre.
***

Bem, caros amigos, creio que seja tempo de dizer até a próxima semana.

Obrigado a vocês, e, como se convencionou, e como de hábito, eu lhes dou a minha bênção e a minha
saudação fraternal.

E nós nos dizemos até dentro de alguns dias.

Sejam abençoados.

Até breve.

************
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Bem, caros amigos, boa noite,

Estou contente por reencontrá-los.

Primeiramente, certo número de informações sobre o que falamos sem parar desde dezembro.

No que concerne aos fenômenos climáticos que haviam sido anunciados e, também, aos fenômenos em
relação com o Oriente, com Israel, a Palestina e os outros países árabes.

Tudo isso está aumentando em pressão, como vocês podem constatar.

Em contrapartida, no que concerne ao Ocidente, e não mais ao Oriente, há um atraso na indução dos eventos
que devem produzir-se, o que quer dizer que a onda de frio deveria ser adiada, na França, aproximadamente
uma semana, mas isso ocorrerá, efetivamente, como previsto.

E isso é devido à elasticidade entre as diferentes dimensões e a resistência maior ou menor do Espírito
humano para integrar as novas energias ou, em todo caso, para entrar em luta com as novas energias.

O que vocês veem, nesse momento, nos países Árabes corresponde a uma reação e uma luta, e não uma
aceitação de eventos extremamente violentos que ali se produzem e que irão amplificar-se.

De fato, os povos do Oriente não são capazes de ir ao sentido nem da resistência violenta, nem a um sentido,
obviamente, da aceitação da nova dimensão.

Concluem-se, instantaneamente, períodos de lutas que querem não fazer morrer, não deixar morrer o antigo,
como no que concerne aos conceitos ultrapassados da religião de natureza involutiva.

E, no entanto, os povos do Oriente são aqueles os mais capazes de conhecer a energia do coração.

Mas não reconhecendo essa energia do coração, através do conjunto dessa humanidade, eles vivem isso
como uma oposição entre a própria humanidade deles e a humanidade do resto do mundo, ou seja, do
Ocidente.

Aí está porque há essa onda de violência, que não é uma aceitação, longe disso, mas uma recusa total,
extremamente importante do que é novo.

Aí está o que concerne ao Oriente.

Agora, no que concerne ao elemento de natureza fria, a resistência, ao contrário, é extremamente intensa para
os povos do Ocidente, que se têm a conservar as aquisições passadas, que se têm a conservar as próprias
estruturas rigidificadas, as próprias estruturas arcaicas e, sem entrar em cólera em relação a isso, mas, antes,
fixando-se, ainda mais, nos elementos do passado.

Aí está.

A elasticidade dimensional provocou um atraso em relação à data que eu lhes havia dado.

Dessa oposição entre o fogo, entre a água torrencial, entre as manifestações climáticas extremas, também,
que sobrevêm nos países do Leste – mas, sobretudo, no Ocidente, muito em breve – há, perfeitamente, aqui a
ilustração entre as duas formas de lutas com a energia nova, com a consciência nova que se encarnam nesse
momento.

O.M. AÏVANHOV – 5 de fevereiro de 2006
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Há ou uma reação de cólera extremamente violenta, ou uma união e uma cristalização aos esquemas antigos.

Os dois esquemas são possíveis e os dois esquemas que vocês observam entre o Oriente e o Ocidente são,
também, esquemas que se produzem, também, no interior do ser humano: ou uma cólera extremamente
grande, ou uma resistência extremamente grande, sem cólera ou uma cólera fria.

Mas os dois, não se enganem, são uma oposição extremamente forte ao que vem e, portanto, oposições
extremamente fortes a essas energias novas da quinta dimensão.

Os extremos não permitem o equilíbrio que vocês devem encontrar como ser humano, e isso é extremamente
importante a compreender e a implementar em si, para corrigir, eventualmente, os erros estratégicos e os erros
que os afastam de sua dimensão espiritual, obviamente.

Aí estão as generalidades espirituais que eu tinha a dizer-lhes.

Mas, se quiserem, como de meu hábito, vamos começar por respostas às questões que nos permitirão entrar
mais adiante nesse discurso em relação a esse grande período que vive o planeta Terra.

Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: nós somos, frequentemente, confrontados a escolhas. Como fazer o melhor possível?

A escolha é muito simples: ou permanecer fixado em suas concepções potenciais do futuro, não aceitar a
abertura e a fluidez do que vem, ou, ao contrário (e o resultado será o mesmo), permanecer fixado em
esquemas de funcionamento do passado, oriundos de tudo o que lhes ensinaram, de tudo o que vocês
desenvolveram, de tudo o que vocês educaram, em vocês, em relação à sua vida, tal como ela é, em relação
às vidas passadas.

Convém a vocês abordar o período do fim do inverno, do início da primavera como um ser totalmente novo.

Como dizia seu grande neófito «Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não volta a tornar-se
uma criança», ou seja, novo, sem passado, sem futuro, estar totalmente no instante não pode mais fazer
referência em relação a um passado, não mais fazer plano em relação a um futuro, mas estar na aceitação total
do que quer a energia da alma em sua vida e na vida do planeta.

Cara amiga, a solução a mais simples, obviamente, é evitar o Oriente e o Ocidente em si, ou seja, evitar o
passado, estar no instante presente, evitar estar no passado ou fazer projeções sobre um futuro hipotético,
simplesmente, centrar-se no instante.

Estando centrado no instante, sem projeção alguma no futuro, sem qualquer ideia ou pensamento em relação
com uma construção do passado, vocês poderão ser capazes de estar alinhados em seu eixo energético o
mais fundamental, que é aquele de sua alma, e de estar à escuta da vontade de sua alma e não de projeções
no futuro, e não, tampouco, de construções oriundas da personalidade, que vêm do passado.

É extremamente importante adotar essa atitude de espírito, que consiste em estar no presente.

Mas, verdadeiramente, estar totalmente presente ao instante.

Estar na ação e presente nessa ação, totalmente.

Não estar numa determinada ação e pensar em outra coisa.

Ou não construir ou elaborar uma ação presente em relação a um passado.

Isso é exatamente a mesma coisa.

Questão: poderia dar-nos precisões sobre o «ciclo da alma»?

O ciclo da alma, o ciclo o mais importante da alma corresponde aos períodos passados em encarnação e aos
períodos passados em excarnação.

Aí está o ciclo o mais importante para a alma.

Em seguida, a alma, uma vez em encarnação, apresenta certo número de ciclos.

Esses ciclos são ligados a essa própria evolução dessa encarnação.

Período de crescimento: a adolescência.



Período de maturidade: de conclusão do crescimento e de plenitude.

E, em seguida, ciclo de regressão desse crescimento, de velhice, como vocês chamam, não mais de
plenitude, mas de exaltação espiritual, e, enfim, a morte.

Portanto, os ciclos de crescimento e de decrescimento são os mais importantes no período de encarnação.

Aí está o que se chama o ciclo da alma.

Questão: poderia falar-nos da música das esferas?

Perfeitamente.

A música das esferas é um som específico, que é sutil, ouvido não unicamente através dos ouvidos, mas
através do chacra ou da ampola da clariaudiência, que é situada de cada lado de cada ouvido.

Há certo número de sons que vão até sons extremamente agudos.

No momento da abertura da alma (no momento em que a alma está em contato total com o espírito e é capaz
de voltar a descer esse contato total, com o espírito, na personalidade inferior), naquele momento, é gerada o
que se chama a música das esferas, que é uma música que corresponde, efetivamente, ao que acontece nos
planos os mais altos, e pode tocar o ser humano encarnado, no momento dessa expansão de consciência a
mais importante.

Essa música das esferas é algo que é ouvido por inúmeros místicos em algumas meditações, mas,
também, por alguns artistas, quando eles compõem música.

É, também, um processo iniciático importante, que acompanha a recepção, digamos, do kundalini, e a
recepção de Shakti.

Quando os dois estão conjuntos, produzem esse fenômeno de música das esferas, tal como eu o chamei em
minha vida, que corresponde a um alto grau da iniciação.

Algumas experiências que ocorrem quando pessoas estão no coma (que se chama, na França, as experiências
de morte iminente) correspondem a esse esquema extremamente específico: não o som que é ouvido quando
as pessoas tomam o túnel, mas quando elas chegam a essa Luz que não queima, brilhante, ofuscante, e
penetram no interior da Luz.

Aí, pode ser ouvida a música das esferas.

A música das esferas encontra, de fato, sua origem e sua fonte vibratória no domínio dos Hayoth Ha
Kodesh de que já falamos.

Questão: poderia desenvolver o papel do Arcanjo Uriel?

O Arcanjo Uriel é aquele que intervém em segundo, na hierarquia, após o Arcanjo Miguel.

Durante a era em que vocês vivem, hoje, e desde, mesmo, 50.000 anos, o Regente Arcangélico planetário foi
o Arcanjo Miguel.

E, agora, no advento dessa quinta dimensão, uma vez que essa quinta dimensão estiver instalada,
definitivamente, o Arcanjo que tomará a regência arcangélica será o Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel preside o que se chamam as reversões.

É ele que trabalha, na quinta dimensão, muito mais facilmente do que o Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, Príncipe e Chefe das Milícias Celestes, tem por vocação essencial desembaraçar a terceira
dimensão das esferas de influências ligadas à sombra.

O Arcanjo Uriel trabalha apenas com a Luz da Verdade da quinta dimensão, e não pode, em caso algum, ser
aquele responsável por combates que acontecem na terceira dimensão.

Em contrapartida, ele intervém na reversão da terceira à quinta dimensão, e na estabilização da quinta
dimensão.

Nisso ele é, de algum modo, o precursor.

Sua presença intervém na terceira dimensão para preparar a reversão inerente à quinta dimensão ao nível
planetário.



Ele já interveio, certo número de vezes, para preparar o basculamento dos polos.

Agora, ele intervém, também, junto a alguns humanos, para preparar a passagem à quinta dimensão.

Devido à sua vibração, ele afeta as estruturas genéticas e permite, eu diria, uma inversão ao nível das
estruturas do DNA, que são capazes de favorecer a multiplicação das fitas de DNA que corresponde à
passagem à quinta dimensão.

Aí está o sentido do trabalho dele, ao nível dos indivíduos.

Eu não creio que haja orações ou ações específicas a efetuar para facilitar esse trabalho.

Ele se faz muito naturalmente, no momento em que os seres estejam prontos para viver o fenômeno de
ascensão.

Mudanças colocam-se, sobretudo, ao nível celular, ao nível genético.

Em seguida, sobrevém certo número de mudanças que vão fazer com que a reversão induza, também,
modificações profundas de funcionamento, ou seja, as energias da esfera sexual, em especial, são
transmutadas a um nível altamente espiritual, e as energias espirituais podem e devem manifestar-se ao nível
sexual.

Isso corresponde a uma transmutação alquímica do nível de consciência.

O olhar portado sobre as coisas, portado sobre a vida não é mais, de modo algum, o mesmo.

Questão: como, no processo de criação, passar do plexo ao coração?

Essa é uma questão extremamente difícil, porque, no homem, o potencial criativo manifesta-se,
sempre, para a maior parte dos humanos artistas homens, ao nível do plexo solar, assim como o
potencial artístico no indivíduo mulher manifesta-se, sempre, pelo quinto chacra, que é o centro de
energia diretor, nesse caso, mas que é, também, o centro patológico.

Não há regras intelectuais a dar, para passar do terceiro ao quarto chacra.

Isso necessita de uma compreensão de processos que animam o indivíduo no processo criativo, mas,
também, no processo de vida, simplesmente.

O terceiro chacra é o mundo dos desejos, o mundo dos prazeres, o mundo da ilusão, o mundo da
sedução.

A sedução, não tomada no sentido pejorativo, mas para agradar a uma multidão, por exemplo.

Mostrar algo que agrada para ter a imagem de volta não é a mesma coisa que criar no sentido de dar sem nada
esperar de volta.

É isso que deve ser compreendido e implementado, tanto na vida de todos os dias como na criação artística.

E, infelizmente, não basta dizê-lo.

Basta aceitá-lo.

Mas, tendo aceitado, intelectualmente, é necessário, também, fazê-lo passar nos fatos, na realidade, na vida de
todos os dias, ou seja, deixar cair a noção de prazer/desejo/ilusão, aspiração à sedução, e passar à
autenticidade do ser sem perder o potencial criativo.

O problema dos artistas homens em geral é que eles pensam que, estando no plexo solar, ou seja, no mundo
da ilusão, da sedução, do desejo, do prazer, eles arriscam, passando ao estágio do coração, perder essa
especificidade que eles têm de artistas.

Bem ao contrário, o artista sublimado é um artista que evolui pelo chacra do coração.

Mas isso é extremamente raro.

Talvez, em alguns casos, isso necessite, efetivamente, de fazer o luto desse lado artista.

Entretanto, a atração para a noção do prazer astral (dos mundos astrais intermediários) e para a sedução do
espetáculo é, também, um elemento limitador e que freia a chegada das energias ao nível do chacra do
coração.



Questão: estando no instante presente, não se arrisca encontrar-se num modo de funcionamento
impessoal?

A emoção não é ligada ao impessoal.

A emoção faz parte da vida, mas a emoção exata define-se como um equilíbrio total entre as manifestações
emocionais.

A emoção que corresponde a esse estado de ser corresponderia à alegria interior, que é uma etapa de íntase.

Isso corresponde a uma centralização de energias ao nível do peito, que corresponde a um estado de alegria
sublime interior, sem objeto exterior, que nada tem a ver com o prazer, a cólera ou a tristeza, ou com o
sofrimento, que eu saiba.

Entretanto, não há impessoalidade, ao contrário.

O verdadeiro pessoal, o pessoal autêntico encontra-se nesse equilíbrio, do presente.

Eu não digo negar as emoções.

Eu não digo rejeitar para longe, como se se fosse frio e isolado.

As emoções fazem parte da natureza humana de terceira dimensão.

Mas, simplesmente, esse estado emocional deve deixar o lugar para a vacuidade mediana, ao instante
presente, no qual a esfera mental, racional, deve impor às emoções, sem amordaçá-las, contudo, um estado
de vacuidade, um estado de serenidade,

Coisa que procuravam, desde sempre, as pessoas que meditavam.

Mas isso deve ser encontrado hoje, não na meditação que, que era escapa à vida real, mas deve encontrar-se
em cada minuto de sua vida.

Aí está o desafio que lhes é solicitado.

É nisso que os modelos de funcionamento tradicionais passados – quer sejam hinduístas ou também budistas
– são completamente superados e errôneos, hoje, porque eles insistem na meditação, na liberação cármica,
extraindo-se do mundo, extraindo-se da realidade.

Hoje, esses modelos são obsoletos.

Eles pertencem ao passado, totalmente.

O que lhes é demandado, hoje, é ser um homem novo, sem referência ao passado.

E manter apenas a liberação.

A espiritualização de sua essência, de seu corpo atém-se a isso: encontrar o equilíbrio entre as emoções,
encontrar sua essência.

Ora, a essência encontra-se apenas na pacificação das emoções e não na mestria artificial, fora da vida das
emoções, tal como ela era concebida na meditação de tipo hinduísta ou budista.

Isso pertence ao passado.

Isso pertence à terceira dimensão, mas não é, absolutamente, mais válido para aceder à quinta dimensão.

Quanto mais um indivíduo engaja-se na busca de seu presente, de sua essência, mais ele vai perturbar aqueles
que veem nele aquele que não funciona como eles e vão ter vontade de fazê-lo entrar na emoção, ou seja,
gerar uma cólera, gerar algo que o faça sair desse estado.

Progressivamente e à medida, aliás, que vocês entrarem nesse estado (em seu trabalho, em seu próprio meio
familiar), se vocês conseguem permanecer suficientemente longo tempo nesse estado, vocês se aperceberão
que isso gera, necessariamente, junto aos outros (no meio profissional, afetivo e nas pessoas que vocês
encontram), uma espécie de desconforto.

Porque os outros não veem a Luz que emana de vocês, mas, ao contrário, alguém que escapa da linearidade
do tempo, alguém que aparece não como um iluminado, mas como profundamente diferente.

E isso perturba.



Portanto, a melhor prova de que vocês estão nesse estado da essência, nesse estado presente são,
justamente, as intimidações que podem vir do exterior.

Mas essas intimidações não estão aí para fazê-los sair de seu estado, contrariamente ao que creem aqueles
que exercem essas intimidações, mas, efetivamente, para estabilizá-los ainda mais nesse estado de presença,
nesse estado da essência que é extremamente importante a cultivar.

Questão: a que corresponde a aura dourada?

A aura dourada corresponde a algo que se encontra apenas uma vez.

Uma vez que ela é encontrada, torna-se um ser realizado.

Torna-se um Boddhisattva, ou seja, um ser que superou as limitações da matéria, um ser a quem
vocês chamariam «realizado».

No momento em que a Shakti desceu, ela auréola a cabeça com uma Luz dourada, mas, simplesmente, a
cabeça.

É apenas no momento em que a Shakti, a energia Shekina, reencontrou o kundalini, que essas duas energias
casaram-se, fundiram-se, que elas vão gerar, ao nível do casulo de Luz, uma Luz uniforme, de cor dourada, que
corresponde à realização.

Ora, a particularidade da realização é a mestria total dos quatro elementos, em um grau mais ou menos forte.

Eu tinha, lembrem-se, em minha vida, a mestria do fogo.

Eu comandava os incêndios.

Eu comandava todos os fogos no sul da França.

Entretanto, a aura dourada é apenas o marcador desse aspecto da realização elementar em si e, portanto, o
controle no exterior de si dos elementos.

Isso faz parte dos princípios de realização, ou seja, o momento em que os quatro elementos estão
equilibrados e permitem ao ser acelerar o processo de etereação de seu corpo físico, ou seja, de acesso, em
parte, à quinta dimensão.

E, efetivamente, quando vocês chegam à mestria total de seu veículo e dos elementos que estão em vocês,
vocês têm a capacidade de entrar em contato, de maneira formal, com esses elementais e, também, de
comandar os elementos, assim como o ilustraram a maior parte dos seres realizados que viveram nesse
planeta e, isso, em todas as tradições.

Questão: você poderia ver e descrever nossas auras?

O termo «ver» é um pouquinho presunçoso, uma vez que não tenho mais olhos, mesmo passando por meu
canal.

Entretanto, a soma de informações que eu recolho em minha consciência concerne tanto a espectros visuais –
coloridos, se preferem – como a indicações extremamente precisas sobre o que faz sua natureza de alma.

Agora, dar indicações precisas sobre a cor da aura, do casulo de Luz não lhes dará indicações outras que não
aquelas que eu lhes darei.

Não é porque eu lhes diria que vocês têm uma aura de tal cor ou de tal outra cor que vocês tirariam conclusões
quanto ao funcionamento de seu ser.

Isso é extremamente mais sutil.

De fato, quando eu vejo uma vibração espectral de cor verde sobre uma pessoa a quem eu me dirijo, eu
posso, daí, concluir que essa pessoa é uma mediadora, que essa pessoa é uma terapeuta, mas isso vai bem
além.

Há outros elementos vibratórios que me chegam e que vêm colorir (de um modo, certamente, diferente, essa
informação do espectro colorido) e que vão dar indicações profundamente diferentes de acordo com os
indivíduos.

Portanto, é presunçoso fazer atalhos, como foi feito sobre este planeta, em função de diferentes cores de aura
e de diferentes funções que lhes são atribuídas diretamente.



A única coisa que nós podemos dizer é que a aura dourada corresponde, efetivamente, à aura da realização.

Agora, no que concerne às outras cores, há seres extremamente evoluídos que têm uma áurea rosa ou
vermelha, mas vermelho escuro, mas vermelho, de qualquer forma.

E há seres não muito evoluídos que têm uma aura azul.

Então, certamente, vocês verão seres que oram o dia inteiro que terão uma aura violeta, e poder-se-ia
dizer: «Ah, os grandes místicos!», mas vocês não sabem, contudo, a cor do coração deles.

A cor da alma, a cor do coração é diferentemente mais importante do que aquela do casulo de Luz, tal como eu
a percebo em meu mundo de desencarnados.

Questão: você fala, igualmente, de cor de coração, poderia desenvolver?

Eu não vou desenvolver, de momento.

Simplesmente, nós definimos, através de nossa visão desencarnada, uma atmosfera vibratória global, que é a
coloração da alma no sentido de sua inspiração.

Em seguida, temos a cor primária, eu diria, da alma, que corresponde à cor da alma e ao próprio fundamento
de orientação da alma.

Temos, em seguida, a cor da alma, que nos traduz de qual maneira essa alma exprime sua relação com o
espírito.

É uma relação direta ou indireta?

É uma relação de amor ou de tensão?

Mas isso é extremamente complicado para explicar agora.

Retenham, simplesmente, que nessa noção de cor que vocês abordaram, há a coloração da alma que é o
casulo de Luz.

Há, em seguida, a cor da alma, que é a cor precisa atrás da cabeça, que assinala uma orientação da alma.

E, enfim, há a cor do coração da alma, que corresponde à ligação entre a alma e o espírito, que traduz modos
de funcionamento entre a alma e o espírito.

Mas nós desvendaremos isso em outro momento, se efetivamente quiserem.

Não vale a pena sobrecarregar a cabeça.

Isso de nada serve, para encontrar o presente.

Questão: como não fazer a amálgama entre as próprias emoções e aquelas dos outros?

Cara amiga, é muito difícil, como você o diz, gerir as próprias emoções e as emoções dos outros.

Convém, simplesmente, alinhar-se, totalmente, centrar-se em sua essência e fechar a porta às emoções.

Basta decidir, afirmar que seu próprio centro emocional, que seu próprio plexo solar está barricado com uma
cruz de Luz branca às influências exteriores.

Questão: você poderia dar-nos precisões sobre os sonhos, em geral?

Isso necessitaria vários livros, cara amiga.

Entretanto, vamos resumir isso em algumas frases.

O mundo dos sonhos pode revelar vários mecanismos subjacentes.

A primeira mecânica, que é a mais importante junto a todos os seres humanos, é, certamente, o sonho que vem
de uma atividade dos neurônios, que é ligada aos últimos pensamentos ou às preocupações as mais fortes do
dia que acaba de escoar-se.

Por exemplo, você tem uma emoção violenta de raiva para com alguém, por exemplo, você tem um
pensamento ou uma emoção que você trabalha.



Bem, à noite, isso vai descarregar-se pelos neurônios, que vâo pô-los na situação do que vocês viveram na
vigília.

Essa é a situação a mais frequente da mecânica dos sonhos.

Agora, há o sonho premonitório, profético, o sonho que vai prevenir.

Há necessidade de confrontar o que é vivido em sonho, não tanto em relação ao seu sentido simbólico, mas,
sobretudo, para ver, antes de tudo, se ele corresponde a uma preocupação do dia anterior que acaba de
escoar-se, caso em que não há lugar para encontrar um significado profético, divinatório ou outro, uma vez que
90% dos sonhos são ligados a isso.

Agora, se você tem o hábito, cara amiga, de ser prevenida em sonho, confrontam-na, aí, a demandas que
foram formuladas antes de seu sono, de maneira consciente.

E os planos espirituais vão responder em plena noite, por esse sentimento de sonho que se chama estar
«animado», «em êxtase», tal como isso funcionava no antigo e no novo testamento quando, por exemplo, Maria
recebe a visita do Arcanjo Gabriel, que lhe faz o anúncio de sua gravidez.

Esse é um sonho profético, iniciático.

Tudo depende do contexto dos sonhos.

Retenham, simplesmente, que 90% dos sonhos são descargas dos neurônios ligadas à atividade do dia
anterior.

Agora, há sonhos que vão exprimir, também, um desejo ou um temor da alma, sem conotação profética, ou
divinatória, ou antecipatória, mas, simplesmente, são o reflexo de temores ou de desejos da alma.

Aí está, grosso modo, e resumido, muito sumariamente, o que se pode dizer.

Questão: que aconteceria se os neurônios não fossem descarregados?

Bem, isso se tornaria um sonho recorrente, algo que gira em círculo ao nível dos sonhos, algo que volta sem
parar.
A consciência autoconsciente de si, o que se chama a consciência ampliada seria, permanentemente, poluída
pelos pensamentos passados.

Questão: nós temos necessidade da memória para pôr os atos de nossa vida, portanto, como se faz
para que tenhamos essa capacidade de memória e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento espiritual
nos pede para soltar isso para ancorarmo-nos no instante presente?

O instante presente jamais foi o equivalente de ausência de memória, bem ao contrário.

Trata-se, aí, de um erro de apreciação.

Quando se fala do desenvolvimento linear da consciência, não espiritual, não horizontal, mas vertical, vocês
terão uma memória que faz referência ao instante presente, ao passado e ao futuro.

Agora, quando vocês se centram no instante presente, não é questão que não haja mais memória.

Ao contrário, vocês passam a uma memória expandida.

A maior parte dos místicos que tiveram acesso ao instante presente e, portanto, à energia da
realização, tem a memória de universos neles.

Eles têm a memória de todas as suas vidas passadas.

Eles têm a memória de toda a história planetária.

Eles têm a memória do ser humano que está em face deles, em sua totalidade.

Portanto, o parar no presente, o centramento em sua essência e no presente não é um parar da memória, mas
uma mudança do eixo da polaridade de memória.

Enquanto vocês estão em sua condição humana de terceira dimensão, vocês estão num eixo linear horizontal,
passado/presente/futuro.

Em seguida, quando entram em sua essência, vocês estão no eixo vertical da cruz.

Naquele momento, vocês entram no que se chama a memória ampliada ou a memória espiritual, que é



independente de condições lineares do tempo.

Eu jamais disse, e ninguém jamais disse que o instante presente era um instante desprovido de memória.

Mas, ao contrário, uma memória não mais exclusiva (ligada à sua própria encarnação ou às suas encarnações),
mas uma memória inclusiva, na qual a memória de vidas passadas torna-se mais importante do que essa vida
presente, na qual a memória dos universos torna-se mais importante do que a memória da história histórica do
mundo no qual vocês vivem.

É nesse sentido que a memória é um fenômeno extremamente apaixonante, mas extremamente longo.

Mas não cometam abuso de linguagem dizendo que, no presente, não há memória.

Extrair-se de condições limitantes da memória nada tem a ver com a aquisição da memória vertical.

Questão: quando não se lembra mais de alguns aspectos do passado, isso corresponde ao que
algumas escolas psicológicas chamam «repressão»?

São idiotas!

Há numerosas razões possíveis para que a memória no instante presente não se lembre mais do que
aconteceu a um dado momento.

Quem é que pode dizer o que fazia ontem, à mesma hora precisa?

Portanto, isso é a memória de ontem.

Portanto, imagina-se, efetivamente, que, para a memória da infância, há pessoas que têm a memória do que
aconteceu durante suas primeiras horas de vida, outras, que não têm mais qualquer lembrança durante tal ou tal
faixa de idade.

Isso não quer dizer, necessariamente, e, aliás, o mais frequentemente esse não é, absolutamente, o caso, que
haja repressão de um evento traumatizante psicológico, absolutamente não.

Há numerosas circunstâncias que fazem com que a alma não imprima, ao nível memorial, certo número de
elementos no presente.

Não é por isso que seja preciso procurar uma repressão qualquer.

São eles os reprimidos, os idiotas!

Questão: mas quando há um evento traumático, a memória imprime-o, forçosamente?

Em 99% dos casos, sim, porque o traumatismo é tão violento, quando se trata de sofrimentos emocionais
intensos, que eles giram em círculo no cérebro.

Não há possibilidade, para a consciência, de não ver o que aconteceu.

Mesmo se, nesse caso, haja uma possível repressão, a repressão não vai até a ocultação total do evento.

Há uma recusa em ver, entretanto, isso é visto.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Não há inconsciente.

Há apenas coisas conscientes ou subconscientes, eventualmente, mas, absolutamente, não inconscientes.

A consciência do ser humano é bem mais forte do que o inconsciente.

O inconsciente é algo ao qual vocês dão tomada quando aceitam ter um inconsciente.

Se vocês pedem para estar conscientes de tudo, vocês se tornarão cada vez mais conscientes e, portanto,
cada vez mais fortes.

Portanto, não há inconsciente.

O inconsciente é uma criação.

Questão: existem, hoje, grandes Mestres, ainda encarnados?



Mais do que nunca.

Eles são ilustres desconhecidos, a maior parte trabalhando na própria vida de todos os dias.

Questão: após a passagem à quinta dimensão, o que advirá dos ciclos da alma?

Eles serão profundamente diferentes, porque, na quinta dimensão, há a possibilidade de ter um ciclo
extremamente longo, no qual a vida é de duração quase eterna.

Portanto, não há mais essa alternância encarnação/excarnação.

A vida na quinta dimensão é profundamente linear na alternância de ciclos.

Não há mais alternância de ciclos.

Há, também, ao nível da quinta dimensão, modos de funcionamento que são profundamente diferentes, mas
que para nada lhes serve apreender, hoje, em sua realidade de terceira dimensão, porque isso, estritamente,
nada quer dizer.

A densidade, o peso não são os mesmos.

A visão de cores não é, absolutamente, a mesma.

Os desequilíbrios no corpo físico não existirão mais.

A quinta dimensão não conhece a sombra.

Aí está o que se pode dizer disso, muito sucintamente, e sem entrar nos detalhes.

Bem, caros amigos, estou muito contente por ter trocado com vocês sobre tantos assuntos.

Nisso, eu lhes aporto todo o meu amor e eu lhes digo até breve.

Fiquem bem.

__________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=66

5 de fevereiro de 2006
***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/02/om-aivanhov-5-de-fevereiro-de-2006.html

Postado por Célia G.
***
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************

COLABORAÇÃO DE ANDRÉ
SITE MESTRES ASCENSOS

http://www.mestresascensos.com/
*****

LEIA TAMBÉM

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-efeito-da-musica-das-esferas

****

Poderia desenvolver sobre o Êxtase e o Íntase?
O Êxtase é um mecanismo de Alegria Interior, traduzindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação para o

*O Efeito da MÚSICA das ESFERAS* - OMRAAM (Aïvanhov) - AutresDimensions

ÊXTASE E INTASE - SRI AUROBINDO - A QUESTÃO
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exterior.
O Intase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o Interior.

O Samadhi ou Maha-Samadhi, última etapa do estabelecimento da Alegria Interior, corresponde á manifestação simultânea
e concomitante do Êxtase e do Íntase.

O fluxo de partículas Adamantinas vai, portanto, naquele momento, nos dois sentidos.
Há apenas uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior.

As duas irradiações fazem-se da mesma maneira, o que concorre para revelar o estado chamado Sat-Chit-Ananda, a
Felicidade, a Consciência, a Unidade, a Alegria.

Alguns seres, na minha tradição original de minha última vida, descreveram perfeitamente a Consciência Unitária.
Há textos extremamente antigos que descreveram a evolução da Consciência quando ela se junta à Unidade, seja em
algumas formas de Yoga anteriores Yoga Integral (como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga) ou ainda nos ensinamentos de

Patanjali ou Imortais.

A diferença é que hoje, o que parecia uma visão do Espírito, torna-se totalmente assimilável e passível de ser vivido na
Consciência que vocês habitam.

Os mecanismos de despertar do Kundalini, os mecanismos de canto da alma, de construção do Antakarana, o Fogo do
Espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas encarnam-se em Vibrações que vocês vivem.

Sri Aurobindo
http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-20-de-fevereiro
*****

Explicação do Arcanjo ANAEL (10.03.2012) sobre a Íntase:

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?
"Bem amado, quando há íntase, há êxtase.

Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.
Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.

A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.
O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.

O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a veracidade da
Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.

Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade, qualquer
ação, nem qualquer interrogação.

Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.
A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.

São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além do Samadhi
manifestado por muitas Estrelas."

(continua)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*****
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- Ensinamentos do Mestre da Luz -

Primeira mensagem de CRISTO no site Autres Dimensions

 *INÍCIO DO PERÍODO DAS GRANDES TRIBULAÇÕES*

Neste período Pascal, que é tão caro ao meu Coração, eu venho a vocês para confirmá-los na entrada total e
definitiva do período das grandes tribulações, no período onde cada alma humana deverá fazer escolhas sobre

a sua evolução futura.
Acreditem em mim que nem eu, ou qualquer outro ser da Luz eterna, viremos julgar suas escolhas.

Mas convém, de uma vez por todas, e de maneira definitiva, fixar suas escolhas.
Alguns de vocês sobre este planeta irão se deparar com ultimatos, digamos assim, a fim de escolher de

maneira irremediável entre a Luz e os caminhos da encarnação.
Na realidade, nós vimos aceder à abertura de uma janela cósmica extremamente importante na evolução deste

planeta que é tão caro ao meu Coração.
Hoje, enfim, nós podemos afirmar a entrada no período de tribulações tal como ele foi descrito pelo meu divino

amigo São João, como vocês o chamam.

***

Vocês entram, definitivamente, no período em que irão ver, no exterior de vocês, confrontar-se uma série de
elementos: a oposição entre a sombra e a Luz, a oposição entre as forças vivas da Luz autêntica que deve
conduzir à emergência de uma nova consciência, mas, também, de um novo paraíso sobre este planeta.
Essas forças, que são caras ao meu Coração, vão se opor à falta de Luz, às forças involutivas ligadas à

evolução da 3ª Dimensão na qual vocês estão desde tanto tempo.
Essas forças vão tudo fazer, acreditem em mim, para impedir a eclosão desta Luz no coração de vocês, mas,

também, a eclosão sobre este planeta.
E, no entanto, é importante compreender que este combate, esta luta de que vocês terão que se liberar é algo
que está inscrito de toda a Eternidade, como eu disse durante a minha vida e como isso lhes é apresentado

pelo nosso divino Pai de todos.
Vocês terão, em vocês, a clareza total da consequência das suas escolhas.

***

E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.

CRISTO - 09 de fevereiro de 2006 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E acreditem em mim que cada alma fará sua escolha com conhecimento de causa.
Não haverá palavras que poderão se erguer e dizer “eu não sabia”.

Em nenhum caso isso será possível.
Cada alma será confrontada com ela mesma.

Cada alma, durante os meses e as semanas, será capaz de fazer as escolhas.
E, de fato, vocês terão compreendido, desde vários anos houve alguns períodos a mais de escolhas.

Mas este período de escolha é o mais importante porque ele é probatório.
É ele que os leva a afirmar, definitivamente, as direções que tomaram suas vidas, para alguns de vocês desde

muitíssimo tempo e, para outros, mais recentemente.
Não há, no entanto, julgamentos da nossa parte.

E mesmo São João falou do ‘julgamento final’, esta pesagem das almas, essas almas chamadas, eleitas, que
irão subir ao Céu, é que elas terão, evidentemente, feito a própria escolha.

Ninguém poderá forçar ninguém.

***

Cada ser será livre em sua alma e com consciência para escolher o caminho da liberação ou o caminho da
subordinação.

Certamente, alguns de vocês poderiam dizer-se: “como podemos escolher ainda a subordinação muito mais
do que a liberdade?”.

Boa pergunta.
Mas, no entanto, é preciso bem compreender que as almas concebem, em algum momento da sua

peregrinação, a noção de dependência, a noção de prazer e de deleite, como algo essencial à sua experiência.
Em caso algum vocês podem prejulgar e julgar a evolução dessas escolhas.

Portanto, é por isso que eu pedi a vocês, durante a minha vida, para não julgar ninguém, para nunca fazer
julgamento de valor, independentemente do caminho que foi empreendido por uma alma que poderia ser

qualificada de inimiga, ou até mesmo de amiga.
Não esqueçam que o inimigo mais oposto ao que vocês são, é, entretanto, seu irmão, realmente;

simplesmente, o caminho dele difere do seu.

***

Nisso está a grandeza da alma, de compreender que o divino Pai não tendo qualquer limitação, o Filho que
desejar se confrontar com seu caminho de evolução (que eu apresentei há dois mil anos), não deve, também,

ter limitação alguma.
A partir do momento em que vocês observarem uma pessoa, um acontecimento como algo não pertencente à

sua área de coerência, à sua área de coesão, à sua vida, vocês saem do caminho do Amor que eu tracei.
Vocês saem do caminho da Unidade que o Pai desejou para vocês.

É extremamente importante compreender isso.
E, sobretudo, nos períodos de escolha em que as confrontações, em que as tensões podem tornar-se

enormes.
Os acontecimentos que acontecem agora na superfície deste planeta não estão aí para punir, mas estão aí

para despertar.
Eles são, também, a justa retribuição das ações insensatas e engajadas pela loucura dos homens na corrida à

competição, na corrida à moeda, na corrida ao dinheiro tal como vocês denominam isso, na corrida
desenfreada para a dominação do seu irmão e de outros povos que vivem sobre este planeta.

***

Hoje, e como sempre, de uma forma certamente um pouco mais recente, a natureza inteira grita “pare”.
Os reinos de todas as vidas proclamam sua aversão expressa por esta vontade de controle de alguns homens

que vai além dos limites que foram assinalados pelos jogos ligados à encarnação na 3ª Dimensão.
Convém compreender que, hoje, a Terra deve manifestar, e os reinos que a habitam também, o resultado das
ações passadas que irão corresponder não a uma punição, eu lhes disse, queridos filhos, mas, realmente, a
uma liberação e a uma potencialidade enorme como jamais existiu: revelar ao ser humano o seu potencial

Divino, colocá-lo frente às suas responsabilidades, frente às suas escolhas, frente ao que ele sofreu,
conteve, esperou e, sobretudo, temeu.

É extremamente importante compreender isso para, no momento oportuno, não fazer julgamentos, nenhum,
não apontar o dedo àquele que não tiver feito uma boa escolha porque quem sabe se vocês mesmos, no

momento da escolha, irão fazer a escolha correta.



***

Na realidade, até o último minuto de escolha proposta pelo Pai, há uma oportunidade de se redimir, de voltar
atrás.

Mas quando a escolha final estiver aí, naquele momento, essa escolha torna-se irremediável e definitiva e não é
sujeita a alterações.

E induz a alma a uma polaridade de vida que vai sonhar, de algum modo, com suas possibilidades de
manifestações de evolução de potenciais nos próximos 200.000 anos.

É extremamente importante compreender isso.
Certamente, vocês têm que derrotar, em vocês, uma série de limitações.

Essas limitações foram forjadas pelas encarnações passadas que vocês enfrentaram, experimentaram,
perfizeram, mas, também, por todos os desejos que vocês engendraram (desejo de sucesso, desejo de

dinheiro, desejo de ser visto), desejo, desejo, sempre a mesma palavra.

***

Ora, a passagem ao Paraíso sobre a Terra acompanha-se, necessariamente, de um abandono total de todos
os desejos de maneira que, no devido momento, como no suplício que eu passei, vocês pudessem dizer: “Pai,

que a tua vontade seja feita e não a minha”.
Isso necessita de abandonar, totalmente, os seus desejos, de abandonar, totalmente, as suas projeções, as

suas vontades, os seus desejos e as suas predisposições de possuir, seja o que for.
Isso não é uma atitude mental, uma atitude afetiva, emocional, mas, realmente, uma decisão lúcida e final da
alma que deve instruí-los a dispor os atos fundadores da sua nova vida sob novos céus e sobre uma nova

Terra.
Isso é extremamente importante para entender.

No momento da escolha, nenhum elemento deve vir perturbá-los.
Somente aqueles que tiverem a força da alma serão capazes de renunciar às aquisições, de renunciar à

família, ao que há no seu bolso, ao que há na sua cabeça, ao que há no seu coração, de maneira a tornar-se de
novo como uma criança para aceitar penetrar no reino dos céus, como foi anunciado há dois mil anos.

***

É extremamente importante compreender com o coração, também, e não com a cabeça, que essa escolha é
uma experiência final que apenas ocorre excepcionalmente na superfície deste planeta, especialmente desde

que, ainda mais raramente, o nosso planeta, o seu planeta sobre o qual vocês vivem, deve aceder à sua
dimensão transcendente que deve fazer dele um planeta sagrado.

Ora, somente poderão caminhar no seu solo aqueles que optaram por sacralizar-se.
As escolhas, em certos casos, poderão ser difíceis e dolorosas.

Acreditem em mim que, seja qual for a escolha que vocês fizerem, vocês serão, de qualquer maneira,
abençoados.

Não haverá o que lamentar.
Haverá apenas que assumir as suas próprias responsabilidades, as suas próprias decisões.

Agora, nas próximas semanas e meses, vários seres vão entrar em rebelião, vão entrar em sofrimento extremo
em relação ao que está chegando.

Isso não é devido à vontade do Pai, nem à minha, mas sim, evidentemente, aos freios e às resistências e, eu
diria até mesmo, às barreiras que foram colocadas para a emergência da Luz em meio à sua alma.

Essas almas vão tentar manter com elas alguns seres no que poderíamos realmente denominar uma queda,
uma regressão e um retorno a esquemas involutivos extremamente potentes.

***

Mas saibam que esta luta acontece também, em alguma parte, no fundo do seu ser, o combate entre
a materialidade e a espiritualidade.

Vocês serão capazes de espiritualizar a sua matéria?
Ou, ao contrário, de materializar a sua espiritualidade?

Cabe a vocês escolher, queridos irmãos, cabe a vocês fazer a escolha correta com toda a lucidez.
Vocês terão, evidentemente, em sã consciência, a lucidez da escolha a ser feita.



Essa escolha não leva, contrariamente ao que alguns de vocês poderiam pensar, ao advento do final dos
tempos.

Isso corresponde a um período muito mais tardio na sua história.
Entretanto, os atos e as fundações colocadas irão acarretar uma série de modificações extremamente

importantes de vida e o aparecimento de novos dons que lhes foram preditos desde a minha encarnação: a
impressão, não unicamente a impressão, mas, sobretudo, a capacidade para a dupla visão, o acesso aos

mundos espirituais será oferecido a vocês nesta ocasião.
Será conveniente lutar, evidentemente, também, contra as forças involutivas que irão procurar reconduzi-los a

um período anterior à escolha.
Isso não é possível, meus filhos.

Cabe a vocês fazer a escolha.

***

Uma vez feita a escolha da Luz, vocês apenas poderão trabalhar no sentido da Luz.
Vocês apenas poderão, pelo seu exemplo de irradiação, atrair, com sua perseverança, os seres ainda

indecisos no momento da escolha.
Convém, portanto, cultivar este atributo, esta fé total na Luz, no Amor, na Unidade do Pai e do Filho, porque

vocês são também, evidentemente, o Filho que vai se juntar, de novo, ao Pai.
Não há nisso qualquer metáfora, qualquer imagem, mas, sim, a realidade do que vocês são: os filhos do Pai,

os filhos da Luz e os filhos do Um.
Vocês são o único, enquanto inteiros em vocês.

Para isso convém a vocês, nisso, aceitar esta dimensão sublime do que vocês eram há muitíssimo tempo e
que vocês devem, hoje, tornar-se de novo.

***

Aí está a mensagem que eu tinha para trazer a vocês neste período pré-pascal, a fim de colocar no seu
coração a certeza da sua Divindade, a certeza da Luz e, em todo caso, a certeza do seu caminho.

Agora, eu permaneço com vocês ainda um pouco mais para saber se cada um de vocês tem uma pergunta
particular para me fazer, à qual eu posso responder.

Portanto, eu os escuto.

***

Pergunta: como se liberar do ego?

A única maneira, por meio do discurso que eu fiz, de se liberar, durante esta fase decisiva, do seu ego,
consiste em deixar agir em si a vontade do Pai, em abandonar qualquer veleidade de desejo, qualquer

veleidade de ação e deixar o céu agir em si mesmo, em abandonar toda a resistência.
Aí se situa a resolução do ego.

Aí se situa a resolução das oposições ligadas à encarnação na 3ª Dimensão.
Não há alternativa senão deixar agir, em vocês, a vontade da Luz.

Esta resposta está clara, caro irmão?
A vontade que vocês vão ter, todos vocês, para estarem ainda mais motivados no caminho será o

acontecimento que vocês irão observar no exterior, ao redor de vocês, em toda a superfície deste planeta.
Vocês serão confrontados com eventos que irão levá-los a escolher com todo o conhecimento de causa.

Vendo as imagens, ouvindo os barulhos, vocês irão compreender, real e sinceramente, as escolhas que vocês
devem fazer.

Vocês não poderão, contrariamente àqueles que serão confrontados com esses acontecimentos em diversas
regiões do globo, dizer que vocês não sabiam, porque vocês têm a oportunidade de serem privilegiados,

observadores do exterior de alguns eventos traumatizantes que se instalam.
Isso irá fortalecer a sua vontade de Luz, e a sua vontade de liberação, estejam certos disso.

***

Pergunta: como ter a certeza da retidão das nossas ações?



Não há certeza do tipo matemático, caro irmão, no sentido humano.
A certeza não se encontra na realidade deste plano.

Não há mais concordância total entre o que acontece no Céu e o que acontece sobre a Terra.
A única maneira de ter certeza é a coerência interior, não a exatidão dos resultados, mas a certeza interior no

nível do coração.
O que diz o seu coração é a verdade, o que diz a Luz é a verdade também, sejam quais forem os obstáculos, e

o Pai sabe que há muitos, nesses tempos finais.
Convém, no entanto, estar lúcido sobre a sua vontade de Luz.

A partir do momento em que vocês deixam, totalmente, as noções de ego, a partir do momento em que vocês
deixam, totalmente, a noção de vontade pessoal, a partir do momento em que vocês deixam falar o coração, a

sua alma, torna-se evidente que vocês estão na verdade.
Entretanto, a partir do momento em que vocês observarem o que acontece no exterior, vocês serão

confrontados com algum tipo de elemento sobre o qual eu não vou me alongar, vocês terão frente a vocês as
capacidades para sensibilidade total no nível do coração, para a compreensão de quem vocês são.

***

Pergunta: quando teremos que fazer essas escolhas?

Vocês entraram no período das tribulações, e isso por um período de dois anos, dois anos e meio, durante o
qual os eventos vão ocorrer no exterior de vocês, mas no interior de vocês.

Vocês serão confrontados com as suas próprias sombras, mas, também, com as sombras planetárias.
Convém, durante este período, fazer as escolhas, mas, também, fortalecer a sua Luz, crescer na Luz, crescer

em Verdade, crescer em Espírito.
Os potenciais espirituais estando inativos para a maior parte dos seres humanos vão, gradualmente e à medida

do seu reforço de Luz, desenvolver-se de novo, revelar-se de novo em sua total magnificência.
Vocês irão se tornar, realmente, seres multidimensionais e, isso, muito em breve, o que alguns de vocês já

são através da percepção ultrassensível dos outros mundos, das outras Dimensões.
A dúvida, caro irmão, faz parte do caminho.

Aquele que não duvida, que jamais faz perguntas, está no ego, na ilusão da certeza total da sua vida.
Alguns discípulos que estavam encarnados entre a fase da minha vida e a sua época manifestaram, de uma

forma ou outra, este período de dúvidas, independentemente da fé que os animasse.

***

Pergunta: neste período difícil, quem invocar para encontrar conforto?

A invocação é uma palavra significativa, a oração é uma palavra significativa, a meditação também é uma
palavra significativa.

É pedido, simplesmente, para estarem vivos, para estarem na vida, para estarem conscientes a cada minuto da
totalidade da Divindade que vocês são.

A partir daquele momento, todo ato feito é um ato correto.
Não pode ali haver, nesta situação, independentemente das dúvidas inerentes à condição humana e à condição
do seu aparelho intelectual e mental, não pode ali haver deslealdade ou farsa do que diz a sua alma, do que diz

a sua vida, mesmo se esse, e eu concordo, for um período extremamente difícil.
Portanto, a palavra invocação é um pouco forte.

Convém, simplesmente, estar vivendo e ir ao sentido da vida e ir ao sentido da expansão dos novos potenciais
do ser humano que vocês irão se tornar.

Ser si mesmo, estar lúcido e consciente a cada minuto que passa, não se deixar arrebatar pelo que
corresponde às emoções, pelo que corresponde às ideias, aos pensamentos, às formas, de qualquer modo

“divisões”.
A realidade da vida basta a ela mesma.

A realidade da ação, no momento mais oportuno, é, certamente, a coisa mais importante para permitir o pleno
florescimento do seu potencial de Divindade.

Permanecer lúcido.
Permanecer consciente no instante.

Abandonar toda a resistência e deixar realizar a vontade do Pai.

***



Pergunta: qual é ou qual será o seu papel nessas tribulações?

Eu irei intervir, cara amiga, cara irmã, apenas no final das tribulações.
Entretanto, a minha Presença irá se manifestar, a um dado momento ou outro, para cada alma no caminho,

pronta a fazer a escolha da Luz do Pai e do caminho Crístico.
Nisso, eu irei intervir, individualmente, neste período de tribulações.

O meu papel intervém, ele, bem depois do momento do fenômeno que vocês denominaram no seu mundo, o
fenômeno de Ascensão que está descrito no evangelho do meu Santo Irmão.

***

Pergunta: poderia definir ao que corresponde o seu tipo de energia?

Querida filha, querida irmã, eu sou a Via, eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.
Nesta frase única, eu assumo totalmente quem eu sou.

Aquele que quiser encontrar o caminho do Pai não pode passar senão por mim, não há alternativa.
Eu não falo, aí, das religiões que foram construídas com o meu nome.

Eu falo da ilustração do meu caminho, mas, também, do meu canal, em todos os sentidos do termo.
Há no meu Caminho, na minha Verdade, na minha Via, a mensagem final que conduz à Dimensão do Pai.

Considerar-se como uma criança, considerar-se como o Filho do Pai, aí se situa o caminho que eu mostrei, que
eu ilustrei.

Enquanto Rei deste planeta, convém mostrar o caminho que conduz ao Céu, ao Pai e às Dimensões que vocês
chamam de “superiores”.

Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Ninguém pode penetrar no reino do Pai sem passar por mim.

Quando eu digo “eu”, não se trata da minha presença encarnada, nem dos modelos construídos pelas
religiões, mas sim, evidentemente, de um modelo vibratório característico que denominamos ‘filiação’.

***

Pergunta: como você se situa em relação a Orionis?

Orionis é o Regente.
O Regente é aquele que organiza, que dirige um esquema evolutivo.

A minha encarnação e o meu sacrifício foram simplesmente destinados a lembrá-los da sua inspiração Divina e
a mostrar-lhes a Via e o Caminho, a Verdade e a Vida que eu sou.

Nisso, eu sou o intermediário, não de Melquizedeque, não da ordem de Orionis, não de qualquer igreja, mas eu
trabalho, no entanto, para a mesma Luz que é a Luz da Unidade, a Unidade do Pai, a Unidade da Luz.

Nisso, eu sou aquele que é o seu canal para o Pai.

***

Pergunta: Miguel nos disse que mencionando Almala, com a repetição dos três “a”, havia uma
ressonância vibratória direta com a sua energia. Existe algum nome que põe em ressonância

vibratória diretamente com você?

Querida irmã, querida filha, a vibração é extremamente importante.
Uma vibração formulada por um ser pleno de Luz e a vibração formulada por um ser pleno de sombra, leva

necessariamente à mesma vibração?
Portanto, no que se refere ao meu nome sagrado de Sananda, que foi utilizado em diferentes locais, assim

como o nome de Cristo que foi dado, essa palavra foi mudada.
Se vocês chamarem Cristo, será que Cristo se manifesta?

Se vocês invocarem Sananda, será que Sananda se manifesta?
Isso depende da sua afinidade vibratória.

Agora, esta lógica dos três “a” sempre foi fundamental no que se refere aos seres de Luz.
Mas com relação ao meu canal de Luz, eu proponho manter a denominação e a nomeação que é a origem

primordial do meu nome.



***

Pergunta: qual diferença você faz entre ser de Luz e canal de Luz?

Eu sou ser e canal de Luz.
Pelo meu canal, vocês acedem ao Pai.

Eu os guardo no caminho dos desvios que podem se manifestar, ligados às armadilhas do poder da alma uma
vez que elas forem reveladas.

O canal é o lugar pelo qual vocês devem passar para aceder a outra coisa, sem, necessariamente, passar pelo
ser que eu sou, mas pelo canal que eu represento.

***

Pergunta: qual ritual podemos utilizar para invocá-lo mais eficazmente?

A evolução da Luz, compreendam bem, não é a mesma de quando eu vim sobre a Terra.
Vocês estão, hoje, frente a vocês mesmos, frente ao que denominamos o seu próprio livre arbítrio, não que

vocês estejam livres, mas na sua própria escolha e, também, na sua própria mestria.
Os rituais, que foram preconcebidos da história da humanidade durante um passado extremamente recente,

digamos até o século XVI, que estavam ligados à religião muito fortemente, desintegraram-se.
Este afrouxamento e esta desintegração permitiram a manifestação de uma série de poderes diferentes da

Luz.
Foi também, necessário e obrigatório, para o homem entender que ele devia superar o conceito dos rituais, o

conceito das orações, o conceito das meditações para aceder ao coração a essência, para aceder à sua
essência central.

E isso com toda a lucidez, sem esforços específicos e sem rituais complicados.
Assim, mais do que nunca, é solicitado para abandonarem todos os rituais e se dirigirem, realmente, à
autenticidade do seu ser, porque, quando vocês estão centrados no seu coração, quando vocês estão

alinhados com a Dimensão do “eu sou”, com a Dimensão de Jeshua, vocês se tornam, vocês mesmos, este
ser divino de que falava que não tem necessidade de qualquer ritual, mas que é, simplesmente, o “eu sou”.

***

Pergunta: quais são as suas relações com a Intraterra?

Nós poderíamos chamar os seres da Intraterra, em todo caso para mim, de “guardas” que verificam, a cada
vez, as minhas idas e vindas, os meus retornos sobre este plano dimensional para entrar em contato com

alguns dos meus canais, com alguns dos meus médiuns.
Quando eu chego eu digo, realmente, aquilo que eu digo que eu sou, e não qualquer outra entidade que

chegaria de planos intermediários.
Portanto, eles são os guardiões, eles são os guardiões do plano dimensional.

***

Pergunta: durante a sua última encarnação você teve descendentes?

Evidentemente, eu tive descendentes, eu tive dois filhos.
Não podíamos ser Rabino, na época da minha encarnação, se não fôssemos casados.

E, evidentemente, que eu era.
Várias coisas foram profundamente distorcidas.

São dados históricos que apenas pouco tem a ver com o que vocês irão viver.

***

Assim, queridos amigos, será tempo de liberar o canal em que eu estou.
Permitam-me, queridos filhos, queridos irmãos e irmãs, dar-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu os amo.



************ 
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Bem, caros amigos, estou, como de hábito, extremamente contente por reencontrá-los todos aqui presentes
comigo.

E gostaria de dizer, a cada um de vocês, a cada um em particular, mas, também, a vocês todos aqui presentes
nesta sala que, desde a semana que agora acaba de transcorrer, vocês progrediram muito positivamente em

relação à aceitação dos planos espirituais.

Todos aqui conseguiram dar um passo extremamente importante, um passo que está em relação com a
aceitação total do que vocês são e do papel espiritual do ser humano na encarnação.

Essa palavra «aceitação» quer dizer que vocês aceitaram, cada um de acordo com as suas potencialidades,
digamos, cada um de acordo com o que vocês são.

Vocês aceitaram, realmente, adaptar-se ao que lhes é solicitado pelos planos espirituais.

Aí está, caros amigos, agora poderemos avançar um pouquinho sobre o desenrolar, eu diria, de alguns eventos
que eu lhes anunciei há muito tempo.

Primeiro, no que se refere aos eventos climáticos, eles, obviamente, como vocês veem, são onipresentes na
superfície do planeta.

Vocês irão assistir a tudo o que deve ocorrer em relação às perturbações ao mesmo tempo climáticas, mas,
também, derivadas disso, ou seja, às perturbações elétricas, perturbações de transportes, grandes problemas

na Europa do oeste e, em parte, na França.

Agora, no que se refere às modificações aéreas e, em especial, ao que vocês chamam de vírus, isso está se
transformando a toda velocidade, e chegam à Europa do oeste do mesmo modo e de modo sincrônico.

A partir das informações que nós vemos, dos nossos planos multidimensionais, nós podemos estar certos de
que os eventos correm o risco de ocorrerem de modo perfeitamente sincrônico na Europa do oeste e na

Europa do Norte.

Agora, caros amigos, aí está para os acontecimentos, e, fiel ao meu hábito, eu prefiro que avancemos, juntos,
com uma longa discussão nos intervalos, de maneira a que possamos ir mais adiante nas suas interrogações,
nas suas questões e que eu possa, também, emitir-lhes algumas informações em função dos seus desejos.

Assim, eu lhes dou, primeiramente, a palavra.

***

Questão: qual é a relação entre os nossos anjos guardiões e os corpos sutis?

Há, aqui, uma confusão que é feita entre o que se chama de anjos da Cabala (na qual há um gênio específico
que corresponde a cada corpo) e o que se chama de anjo guardião.

O anjo guardião, há apenas um.

Agora, o que é um anjo guardião?

Bem, é um anjo... guardião!

Simplesmente.

Agora, como contatar um anjo guardião?

É preciso dirigir-se a ele, imaginar que ele possa existir.
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É como para os povos que vivem ao redor de vocês, na natureza, que vocês não veem, necessariamente, e
que, no entanto, estão aí.

O anjo guardião está aí, presente a cada instante, o que não quer dizer que ele interfira ou que ele aja.

Ele está aí para verificar a conformidade das ações, a conformidade de algumas coisas que devem ser
respeitadas nos planos espirituais, de maneira imperativa, porque sua alma decidiu assim, antes de vir, ou

porque os caminhos exigem algumas passagens extremamente precisas.

Agora, o anjo guardião manifestar-se-á diante de vocês, frequentemente.

Mas vocês não vão ver o rosto dele.

Vocês terão, primeiramente, acesso à visão dos seus pés e da parte inferior do seu corpo, se é que podemos
falar de corpo.

É apenas depois de um longo caminho de comunicação, de diálogo com o anjo guardião, que ele poderá
desvendar a sua face.

Mas não contem com ele para intervir, como nós intervimos, dos nossos planos multidimensionais diferentes.

O papel dele é extremamente preciso.

Ele corresponde ao que eu acabo de dizer-lhes, e a nada mais.

Talvez vocês tenham, um dia, também, a chance de ouvir o nome dele, sussurrado no seu ouvido, mas isso é
para mais tarde.

Aqueles a quem chamamos de «anjo guardião», primeiramente, nada têm a ver com as hierarquias angélicas,
tais como foram descritas na Cabala.

Vocês podem ter um anjo guardião que é, realmente, um anjo, mas vocês podem, também, ter um anjo
guardião que foi alguém que esteve vivo, cuja missão é acompanhar uma alma que está, ainda, na encarnação.

Mas, em geral, são entidades individuais que evoluem em Dimensões que permitem a eles estabilizar a própria
energia na quarta dimensão, de maneira a poder interferir em alguns momentos chaves da sua existência, ou

para manifestar-se, ou para impedir ou facilitar alguns eventos.

Basta a eles, portanto, ter um gancho, não mais na terceira dimensão, mas, ao menos, na quarta dimensão,
mesmo se a essência deles estiver situada acima.

Isso é extremamente importante.

A missão do Arcanjo Miguel nada tem a ver, mesmo quando ele acompanha uma alma humana, com a
missão do anjo guardião.

São coisas completamente separadas.

Em caso algum o Arcanjo Miguel toma o lugar do anjo guardião.

***

Questão: por que temos, por vezes, uma defasagem entre o progresso do que vivemos e a
percepção que temos dele?

Porque há os que são mais ou menos demorados para relaxar.

Há os que são mais ou menos demorados para sentir a realidade do que acontece neles ou que põem em
dúvida o que eles vivem, que põem em dúvida suas percepções, que põem em dúvida suas sensações, que

põem em dúvida sua vivência interior no nível da alma e do coração.

Entretanto, quando eu falei, há pouco, de grandes avanços, eu me referi à aceitação.

É a palavra mestre.

Eu não falo da revelação de coisas incríveis.

Eu não falo, tampouco, de novas energias que se manifestam, de novas possibilidades psíquicas, mas eu falo,
realmente, de uma aceitação espiritual.

E isso é um fato extremamente concreto.

A aceitação espiritual é um conceito que significa aceitar, mas não aceitar algo do exterior.

Isso quer dizer, simplesmente, estar em estado de abertura total em relação ao que vem, sem que haja
interferência da ferramenta mental, sem que haja interferência da ferramenta emocional, não de desejos, não

de aspirações, não de ideias em relação a isso, mas, simplesmente, o fato de aceitar, de acolher em si os
planos espirituais.



E, isso, no nível do destino humano, é, certamente, a coisa mais importante, muito mais do que a coisa que
vocês chamam de «despertar da Kundalini», o que vocês chamam de ativação do terceiro olho.

Isso, são eventos marcadores de algo, mas a aceitação é um conceito diferentemente mais importante para a
evolução da alma.

A aceitação é um conceito.

Ela não está ligada a algo de exterior.

Ela não está ligada a uma manifestação.

Ela não está ligada a um poder espiritual.

É uma aceitação.

Acolher.

Acolher onde?

No coração, na dimensão espiritual.

É um ato extremamente potente, ao nível da evolução, que nada tem a ver com uma manifestação energética
ou uma manifestação exterior de algo de tangível no sentido em que você entende.

Não é uma prova, no sentido que você entende.

É, unicamente, algo que vem fazer com que, a um dado momento, a alma humana tenha, no seu caminho
espiritual (seja qual for o estado dos seus fundilhos, da sua Kundalini, da sua cabeça, do seu zumbido no

ouvido, dos seus potenciais espirituais), simplesmente, em si, a vontade de dizer: «Meu Pai, que a sua vontade
seja feita, eu aceito tudo o que vem de você».

Aí está o que é a aceitação.

A aceitação não acontece mais em relação ao olhar do outro, mesmo dos parentes.

Isso acontece em relação ao olhar do Pai, que é diferentemente mais importante, e em relação a si mesmo,
mais do que em relação aos outros.

***

Questão: como desenvolver o Si, como é chamado por Ma Ananda Moyi?

Aceder ao próprio Si, ou seja, à Luz da alma, necessita de não mais ser dependente do olhar do outro, de não
mais estar em uma atitude diferente, de acordo com o julgamento que aparece no olhar ou nas palavras do

outro.

O Si é independente do não Si.

O não Si, como dizia Ma Ananda Moyi, o pequeno Mim, são coisas que são dependentes de interações que
existem entre os seres humanos, através do olhar, através das emoções, através dos pensamentos, através

das palavras.

O Si não se importa com o julgamento exterior.

O Si não liga para o não Si, porque ele é Si.

Sendo o Si, apenas intervém o que é Si, ou seja, o que é Divino em essência.

Não é uma atitude mental.

É uma atitude de espírito, no sentido mais nobre.

O Si encontra-se apenas na não confrontação com o não Si.

A partir do momento em que há confrontação entre o Si e o não Si, há julgamento.

Enquanto houver julgamento, não pode haver acesso ao Si.

E, enquanto o julgamento existis, não há Si possível.

Há dualidade.

Há terceira dimensão.

O acesso ao Si, tal como dizia Ma Ananda Moyi, e outros místicos que eu tive a oportunidade de encontrar na
minha vida na Índia, necessita, como princípio de base (e é o que justifica a realidade da experiência mística

autêntica), de que, no momento em que se entra no Si, não haja mais oposição entre o Si e o não Si.



Isso quer dizer que, sendo Si, o não Si não existe mais, porque se faz seu, come-se, de algum modo, o não Si.

O Si e o não Si confundem-se em uma Unidade transcendente na qual, não havendo mais separação entre o Si
e o não Si, o não Si não existe mais e, ao mesmo tempo, é integrado no Si.

Aí está a metafísica pura.

Eu sinto a reflexão que os anima.

***

Questão: no fim de dezembro, durante essa descida do Espírito Santo, você nos disse que,
globalmente, a humanidade não estava pronta para receber essa energia. O que é disso, hoje?

As coisas continuam a evoluir mais no bom sentido, no nível da palmada cósmica, como nós dissemos.

Entretanto, o período de provação, o período probatório, o período de teste vai estender-se, como vocês
sabem, em dois anos e meio, em condições mais ou menos boas, de acordo com o grau de abertura da alma

humana.

Não se esqueçam, jamais, de que o que vocês veem no exterior é o que acontece no interior de vocês.

***

Questão: poderia nos falar da morte?

A questão é extremamente complexa.

Não é algo de que se possa abordar, assim, em dois minutos.

Agora, o fato de saber como sentimos a própria morte é muito diferente, de acordo com cada ser humano,
segundo as suas crenças, as suas convicções, segundo o que ele viveu, segundo os seus apegos, o seu grau

de realização, o seu grau de mestria.

Não há duas mortes similares.

Isso é profundamente diferente para cada ser.

Assim como o nascimento é vivido diferentemente, conforme cada ser que desce na encarnação.

É a mesma coisa para o processo de excarnação.

Portanto, não há regras.

Do mesmo modo, nos planos sutis, isso será diferente, de acordo com a vivência da pessoa, de acordo com o
grau de elevação da alma, de acordo com o grau de elevação do espírito.

Não pode haver regras perfeitamente definidas.

Alguém que ficasse profundamente apegado ao plano terrestre, porque não terminou algo, porque tem a
impressão de ter deixado em aberto uma série de coisas, estará muito pesado, será, dificilmente, mobilizável

no nível da sua consciência, no nível dos seus corpos sutis.

Por outro lado, alguém que resolveu, perfeitamente, que superou, perfeitamente e que realizou tudo o que ele
tinha que realizar nesse plano, tal como o seu caminho de alma havia exigido, será capaz de deixar, com

extrema rapidez, muito rapidamente, os planos densos e aceder a planos luminosos.

Mas, compreenda, efetivamente, caro amigo, que esse processo, esses processos são diferentes, de acordo
com cada Si, com cada pequeno Mim que habita esse Si, e de acordo com as relações que existiam entre o Si

e o não Si.

Volta-se a metafísica.

***

Questão: por que a atração do desenvolvimento espiritual não é permanente?

Por uma razão que é muito simples: imagine que se dê a uma criança todos os pirulitos do mundo.

Ela não teria, jamais, vontade de outros pirulitos.

Ela não saberia o que é a falta do pirulito.

Estaria ruim, podre.

É exatamente a mesma coisa.



Veja, é extremamente importante passar por essas etapas de alto e de baixo, isso faz parte do
desenvolvimento do Si.

Apenas o pequeno Mim é que põe questões e que quer a estabilidade e algo de linear, e que quer algo de
certo, e que quer algo de permanente.

O Si, por essência, vive no ciclo do inspirar e do expirar, do alto e do baixo, da sombra e da Luz.

Isso faz parte do ciclo inerente, não da dualidade, mas do ciclo da Unidade.

***

Questão: como superar o «pequeno Eu» para atingir o Si?

Entramos sempre no que chamamos de alternância entre a sombra e a Luz do Si.

O Si não é algo de imutável, que está eternamente na Luz.

Os verdadeiros místicos autênticos - não os usurpadores que continuam na alegria feliz da Divindade que eles
mesmos dizem estar - passam, sem parar, por esses períodos que se chama 'a noite escura da alma', por

esses períodos de escuridão, por esses períodos de dúvidas que voltam depois à Luz mais autêntica.

Esse ciclo é um ciclo perfeitamente normal, que corresponde ao grau de maturação da alma e jamais, é claro,
isso é estável.

Quando é totalmente estável, linear, regular, plano, naquele momento, vocês estão na ilusão, porque não há o
inspirar/expirar da vida.

Não há a confrontação entre o pequeno Mim, o Si e o Si e o não Si.

O Si apenas encontra-se na resolução dessa equação a três, entre o pequeno Mim, o Si e o não Si.

Para chegar à Unidade, para chegar à mestria total, é necessário reunir os três.

Mas essa reunificação dos três não pode ser feita no estado vivo encarnado na terceira dimensão.

Mesmo Cristo, o maior neófito que tomou corpo sobre este planeta, apenas pôde realizar isso passando pela
morte.

Isso não é possível durante a vida, como o meu mestre venerado, Orionis.

Quando ele estava no corpo de algumas entidades, não tendo passado pela via da encarnação, ele era capaz
de experimentar esse estado de maneira permanente, esse estado de Samadhi, como dizem os orientais,

esse estado no qual está Ma Ananda Moyi (mas não todos os dias, porque, alguns dias, ela chorava, porque,
alguns dias, ela não estava bem).

Ela era mulher, antes de tudo, portanto, dual, portanto, permanentemente confrontada com o seu Si e com o
seu não Si, mas, também, com o seu Si e com o seu pequeno Mim.

Assim se segue o caminho para a mestria.

A mestria jamais irá lhes conferir a linearidade do seu humor, a linearidade da sua consciência permanente na
Luz.

Se isso acontecer, significa que vocês estão na ilusão total.

Estejam certos disso.

Isso quer dizer que não há possibilidade, com a Luz autêntica, de estar, permanentemente, em um instante
zero, até o fim da vida, nesse estado de contentamento ou de realização do Si.

Necessariamente, a realização do Si passa por períodos de não Si ou por períodos de pequeno Si, caso
contrário, não há Verdade.

Isso é formal e fundamental de compreender.

Não esperem, quer vocês sejam isso ou aquilo, através da Luz espiritual e do desenvolvimento espiritual que
vivem, encontrar um equilíbrio perfeito da Luz.

Isso não é possível, exceto na ilusão e no ego.

***

Questão: há uma correspondência entre o que você chama de pequeno Si, Si e não Si e o que
chamamos de inconsciente, superego e ego nas teorias psicanalíticas?

Isso é muito psicanalítico e psicológico.



São besteiras.

O que eu quero dizer com isso é que qualquer tentativa de compreensão do Ego e do Superego, passando
pelo que se analisa objetivamente (ou seja, a mente que vai se perceber como observando o observador, ou

seja, ele mesmo que se observa), é um erro fundamental.

Apenas há realidade psicológica através da espiritualidade.

A psicologia que quiser estudar a psique humana, livre do conceito de dimensão transpessoal, é uma heresia.

Agora, eu penso que os caminhos mais autênticos são os caminhos que estão emergindo atualmente, que são
concepções holotrópicas, que são as concepções que integram a multidimensionalidade do ser.

Nisso, os físicos são os mais próximos da realidade do que os psicólogos.

***

Questão: é perigoso despertar a Kundalini?

É extremamente perigoso, exceto se recebemos o Espírito Santo.

Tudo é questão de movimento.

Se procurarmos gerar o movimento debaixo para cima, sem ter recebido o impulso de cima para baixo, isso é
extremamente perigoso.

Agora, se o impulso ocorreu de cima para baixo, não há mais perigo algum, é mesmo desejável, em todos os
sentidos do termo.

Agora, isso são movimentos de energias que nada têm a ver com o que pode acontecer de fundamental no
nível da aceitação no coração.

Enquanto falamos de despertar e de subida da Kundalini, isso não quer dizer que ela suba de uma vez por
todas.

A energia passa o tempo indo e vindo nesse canal.

O despertar da Kundalini corresponde à primeira manifestação de subida da energia, mas, em seguida, a
energia sobe e desce, permanentemente, no interior desse canal.

Inspirar/Expirar, sombra e Luz, permanentes.

***

Questão: será que você mesmo, hoje, chega a conhecer a não aceitação do que você vive?

É absolutamente impossível.

A partir do momento em que nós acedemos à quinta dimensão e, no que me concerne, à décima primeira, não
pode mais haver esse fenômeno que é tipicamente presente na terceira.

***

Bem, agora, é tempo de concluir a nossa discussão.

Portanto, eu lhes dou, ainda uma vez, a minha Bênção.

E estou extremamente contente por ter podido partilhar tudo isso com vocês.

Eu lhes desejo uma boa aceitação total dessa maravilhosa Luz que vem para vocês.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.

E eu lhes digo até a próxima vez, caros amigos.

************
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Bem, caros amigos, bom dia.

Eis-me, de novo, extremamente contente por reencontrá-los.

Como de hábito, vamos, em alguns instantes, poder dialogar, trocar entre nós informações, perguntas,
respostas, questões.

Primeiramente, gostaria de dizer-lhes que, no conjunto do planeta, foi implementado o que
eu chamaria, quanto a mim, a estagnação de elementos, ou seja, a implementação de
elementos que vão casar-se, entrar em rebelião, entrar em fusão, entrar em oposição e ser
responsáveis por certo número de desgastes sobre este planeta.

Não se trata mais, unicamente, da água, mas, também, do fogo, do ar, da terra.

Cada um casa-se com seu cônjuge, ou com seu oposto, de maneira a gerar eventos de
natureza catastrófica para o ser humano, e, isso, em todo ponto do planeta, e de maneira
extremamente rápida, extremamente brutal, extremamente surpreendente.

Isso faz parte da agitação existente, também, no interior de cada ser humano, ao nível dessa
perda de equilíbrio, ao nível dos elementos.

Isso é extremamente novo, e isso foi desencadeado antecipadamente, em relação ao que
deveria produzir-se na primavera.

Agora, no que concerne ao que nós chamamos os frios excepcionais na Europa do Oeste, a priori, eles
deveriam sobrevir antes do final deste mês.

Mas os elementos são agenciados diferentemente.

Quando do lançamento, a distribuição desses movimentos de energia ligados aos elementos que sobrevêm
em diversos lugares do planeta e que provocam, de acordo com as regiões que são tocadas, inúmeras coisas
que são descritas como desgastes elementares, quer sejam tornados, furacões, movimentos de falhas
telúricas, mas, também, da água, em grande quantidade, mas, também, o fogo, em grande quantidade.

Tudo isso se mistura e provoca uma majoração das desordens observáveis, de maneira a atingir a totalidade da
humanidade.

Os cientistas não poderão esconder-lhes muito tempo que a Groenlândia está perdendo todo o gelo, que gelos
a que vocês chamam icebergs (tão grandes como países, ou mesmo subcontinentes) são desprendidos dos
polos árticos e antárticos, e desviando-se, e aproximando-se, perigosamente, de zonas nas quais eles vão
derreter.

Tudo isso vocês ouvirão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, assim como o evento e o advento
de vírus que estão, também, atuando através do elemento ar.

Novos vírus vão aparecer, também, com extrema rapidez.
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Tudo isso não é feito para dar-lhes medo, não é feito para induzi-los numa psicose, mas, realmente, para fazer
o ser humano tomar consciência de que todas as escolhas que ele empreende não estão na lógica da vontade
do Pai, da vontade da Luz, bem ao contrário.

Mas será que o ser humano será capaz de dar-se conta de que é ele mesmo o criador dessas desordens?

Isso é muito possível no que concerne aos gelos que derretem, mas, talvez, um pouco menos concebível no
que concerne aos produtos derivados, em especial os vírus e outros elementos.

O conjunto que é ligado às disfunções induzidas pelos pensamentos do ser humano, mas, também, por seus
modos de funcionamento exteriorizados através dos mecanismos industriais e os mecanismos de gestão de
energias, de gestão de elementos.

Tudo isso vocês veem todos os dias.

Vocês o constatarão com uma maior amplitude ainda nos dias e nas semanas que vêm.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Nós entramos no que anunciamos há três meses.

E isso vai acelerar-se, de maneira gradual, certamente, cada vez mais rapidamente, de modo a conduzir a uma
agitação do espírito humano até que haja uma revolução intelectual, afetiva, emocional do ser humano.

Nós esperamos, em todo caso, que esse não seja o caso.

Aí está, caros amigos, em preâmbulo, o que eu tinha a dizer-lhes, mas, agora e já, eu os escuto para suas
questões que, eu espero, serão enriquecedoras para todos nós.

Questão: por que os animais e as populações fragilizadas são mais tocados?
Há uma explicação perfeitamente real e concreta.

As almas que são, hoje, liberadas pelos processos, digamos, elementares, são as almas que não têm
necessidade de estar sobre a Terra, porque são almas realizadas.

Nesse sentido, o que o ser humano pode conceber como algo de injusto – ou seja, os mais pobres, os mais
necessitados, que estão sujeitos ao furor dos elementos – é arquifalso.

De fato, essas almas são almas de Luz, que nada mais têm a fazer sobre a Terra.

Vamos concordar que os eventos elementares são os sismos, os tsunamis, os vulcões, os deslizamentos de
terra, a água, etc.

Questão: são famílias de almas que se sacrificam em grupo?

Não há sacrifícios.

Há partida em massa de famílias de almas, porque elas nada têm a fazer aqui.

Elas aceitaram o sacrifício descendo, certamente, não subindo.

Ao contrário, é uma liberação para elas.

Questão: para onde partem essas almas que nada mais têm a fazer sobre a Terra?

Elas partem para onde elas devem ir, ou seja, à Luz, aos mundos multidimensionais, para onde elas são
esperadas.

Não há explicações suplementares a dar sobre esses mundos, que são os mesmos, descritos desde todas as
gerações, quer no livro dos mortos egípcios, quer no livro dos mortos tibetanos e em todas as tradições.

Simplesmente, a passagem à Luz é extremamente rápida para essas almas de Luz.

Não se esqueçam, jamais que, enquanto vocês façam, vocês façam como ser vivo, e estão persuadidos de
que a morte é algo de terrível.

Vocês se enganam.

O aspecto terrível é o nascimento.

Não é, necessariamente, a morte.



Questão: alguns dizem que as almas que deixam a Terra nesse momento não passariam por etapas
multidimensionais, mas reencarnariam para um novo ciclo?

Como é possível?

Como é que uma alma que morresse, hoje, não teria a possibilidade de passar ao multidimensional ou decidir
refazer um ciclo de 50.000 anos?

O ciclo de 50.000 anos é determinado apenas no momento do fim do ciclo, no momento preciso em que há
basculamento multidimensional para o planeta.

Naquele momento, quer se esteja encarnado ou não, isso nada muda na escolha que é feita.

Em contrapartida, uma alma que morre, hoje, morre nas condições habituais.

Uma alma, a título individual, que morre não importa como, não importa onde sobre o planeta, será confrontada
à mesma escolha que o ser humano que permanece em vida.

Não há correlação alguma.

Caso contrário, isso quereria dizer que a pessoa que morre, hoje, não tem acesso à quinta dimensão.

E que apenas aqueles que estivessem vivos têm acesso à quinta.

É heresia.

Muito poucos seres humanos permanecerão vivos quando da passagem à quinta dimensão, em toda
consciência, em relação aos alguns bilhões de seres humanos que há sobre o planeta.

A escolha não é uma decisão intelectual, ainda menos uma decisão emocional.

É uma escolha que se faz ao nível do espírito, não ao nível da personalidade.

Nenhum ser humano encarnado e que se exprime através de sua personalidade não pode ou não se sabe se
ele passará à quinta ou não.

É muito fácil dizer eu quero passar à quinta ou eu quero permanecer na terceira.

Obviamente, todo o mundo quereria passar à quinta e aos mundos da Luz.

Entretanto, apenas o domínio do espírito terá feito a escolha, em função do grau de pureza da alma, em função
do grau de refinamento da personalidade, em função do grau de apegos e de não apegos ligados à evolução
dessa vida e de todas as vidas passadas.

Em caso algum, pode-se dizer que se faz a escolha de passar à quinta ou não.

Essa decisão não é tomada pela personalidade em encarnação.

Questão: o que você entende por «pureza» da alma?

A pureza da alma corresponde a uma alma que não tem qualquer sombra em si, que é apenas pura Luz.

A clareza, a pureza da alma está em relação com uma alma que apagou, não todo seu carma, mas apagou
todas as zonas de sombras, todas as zonas de apegos ao processo encarnante, ao nível da alma.

Uma alma dita «de Luz» é uma alma que trabalhou, suficientemente, no interior de uma personalidade, para
pacificar, purificar a personalidade, a fim de que ela não seja mais marcada pelas desordens inerentes à
terceira dimensão.

Ora, a personalidade é uma criação da terceira dimensão.

Antes do aparecimento da terceira dimensão, não havia personalidade individualizada.

Havia uma alma coletiva ou uma personalidade coletiva, se preferem.

A partir do momento em que a individualização da alma conduziu ao aparecimento da personalidade – quando
da criação de Atlântida – certo número de virtudes desenvolveram-se.

Coisas extremamente positivas – como o sentido da estética, como o sentido do belo, que pertencem à
personalidade – mas, também, certo número de tendências, tal como o egoísmo (ou seja, querer tudo
relacionar ao seu próprio olhar, agarrar ao seu próprio si mesmo).

Aí está a personalidade.



Aí está a personalidade.

Agora, num ser humano em encarnação, há pessoas que são dominadas pela própria personalidade.

Há entidades que são dominadas pela alma.

E há, enfim, entidades que são dominadas pelo espírito de verdade.

São coisas extremamente diferentes.

Quando se diz que se escolhe se se permanece na terceira ou se se vai à quinta, a escolha não é,
absolutamente, feita pela personalidade, ela é feita num grau altamente superior.

Questão: o «soltar» significa «tudo aceitar»?

Soltar jamais quis dizer aceitar tudo.

No que concerne a algo que não é de natureza espiritual, como uma relação comercial, por exemplo, é questão
de combater, porque isso pertence à terceira dimensão.

O soltar está em relação com eventos desejados pelos planos espirituais e não por relações comerciais
desarmoniosas.

O soltar corresponde a algo que se desejaria ou que se quereria, muito fortemente, e que não acontece,
jamais.

Mas não é a mesma coisa no plano espiritual e no plano humano.

Soltar, poder-se-ia dizer, por exemplo, com referência a uma relação comercial de alguém que não paga o que
é devido.

Aí, nós não estamos no soltar, nós estamos na tolice.

É muito importante respeitar os contratos que foram estabelecidos.

O soltar não é, jamais, em relação a um determinado evento ou a uma determinada relação, mas, mais, com o
caminho da alma em relação com uma repetição de funcionamentos que devem ser soltos, abandonados, para
passar a outra coisa.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: como pôr-se sob a influência da Divina Providência?

Ah sim, aí, há apenas uma frase, extremamente precisa, para repetir durante o dia, a cada momento, a cada
minuto, a cada sopro: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Apenas isso.

Mas, depois, não venham chorar, porque a vontade do Pai nem sempre é a sua.

É, mesmo, frequentemente, ao oposto.

A partir do momento em que se coloca a vida sob a vontade da Luz e não mais sob a vontade da
personalidade, naquele momento, a Divina Providência vai tudo implementar para que as coisas sejam as mais
fluidas, as mais sincrônicas e entrem numa fluidez total.

Efetivamente, é um conceito espiritual extremamente elevado.

Quando Jesus dizia «será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer?», Ele tinha completa razão.

Entretanto, quem, hoje, sobre este planeta, é capaz de dizer-se: «eu não me preocupo com o que vou comer
amanhã porque nutrir-me-ão».

E, no entanto, a Divina Providência é exatamente isso, em todos os setores da vida.

O que não quer dizer tudo abandonar.

Soltar a vontade pessoal para deixar agir a vontade da Luz em nós não quer dizer não agir, mas entregar-se à
Divina Providência é entregar-se à vontade da Unidade, que faz com que cada minuto se esteja consciente,
sejamos guiados por uma vontade superior que vai guiar, orientar nossos passos, nossos pensamentos,
nossos reencontros, nossos deslocamentos, nosso futuro.

Não é uma desresponsabilização, ao contrário, é uma responsabilidade extremamente grande.



A Divina Providência não recorre a qualquer intermediário.

É o ser humano que tem um alinhamento total – corpo, alma, espírito – entre a personalidade, entre sua alma e
seu espírito.

Estando totalmente alinhado, ele pode ser penetrado e atravessado pela lei de sincronia, que vai pô-lo em
relação, em todos os setores de sua vida, com a fluidez, com o que vai ao sentido da vontade divina, enquanto
a intercessão pode corresponder a um domínio preciso da vida, a um dado momento, unicamente.

Isso é uma intercessão.

Agora, a Divina Providência corresponde a um caminho extremamente preciso, extremamente em relação com
algo que estará em ligação total e direta com essa ressonância espiritual da Luz.

Questão: a personalidade não deve, portanto, ser destruída, mas «alinhada» na ação?

Nem um, nem o outro.

A personalidade – mesmo a personalidade a mais perfeita, a mais humanista, digamos – que não tiver noção
de Divindade, que não estiver engajada na abertura à multidimensionalidade do ser, não está aberta à realidade
do Pai.

A personalidade deve ser transformada, deve ser transfigurada, realmente, pela energia da alma.

A personalidade, pode-se buscar melhorá-la de múltiplos modos.

Pode-se passar milhares de anos, milhares de vidas a tentar aperfeiçoar o veículo inferior, mas, enquanto esse
veículo inferior não é regado pela energia da alma, não pode haver ascensão espiritual.

Toda personalidade, perfeita ou imperfeita, vai encontrar-se confrontada, a um dado momento, à energia da
alma.

E isso não é ligado a um grau de aperfeiçoamento, digamos, da personalidade.

Há personalidades extremamente impuras, extremamente vacilantes, que vão deixar-se penetrar pela energia
da alma.

Há personalidades perfeitamente realizadas, no sentido em que elas soberbas, sem defeitos, sem sombras,
que, entretanto, não são, jamais, penetradas pelas verdades da alma.

A personalidade desenvolve-se num modo horizontal tridimensional, unicamente.

E a personalidade pode ser levada à sua realização de sublimação sem, contudo, ser regada pela energia da
alma.

A evolução espiritual não consiste, unicamente, em desenvolver todos os lados positivos da personalidade.

Bem ao contrário, o desenvolvimento espiritual corresponde a deixar penetrar em si a totalidade das energias
da alma e do espírito.

Pai, que sua vontade seja feita e não a minha.

Junta-se, sempre, a mesma frase.

Questão: pode-se aceder ao desenvolvimento espiritual com rituais, quer nas tradições hinduístas
ou outras, por exemplo, a prática do rosário?

Isso pertence ao mundo passado, caro amigo

O mundo é movimento e mudança permanentes.

O que foi válido até o século XVI, XVII, não tem, hoje, mais qualquer sentido.

O grau de conhecimento do ser humano, mesmo ao nível de sua personalidade, o grau de abertura espiritual
do ser humano, apesar de tudo o que se vê sobre a Terra, é diferentemente mais importante do que o que
existia há 300 ou 400 anos.

Assim, entre o período que inaugurou a era dos peixes, até há 300 anos, nós estávamos sob a influência de
raios específicos e, em especial, o raio da devoção, ou seja, a obrigação, para a personalidade humana que
queria religar-se à sua alma, de fazer privações, de fazer rituais, de fazer rosários, de fazer genuflexões, de
fazer salamaleques cinco vezes por dia.



Tudo isso está completamente terminado, enquanto o significado foi completamente real, justo e autêntico
durante numerosos milênios.

Hoje, é solicitado para estar alinhado com a alma e o espírito.

Hoje, é solicitado para ir adiante, ir para essa multidimensionalidade, para esses contatos
espontâneos que não se importam com rituais.

Isso está completamente superado, fora de moda, eu diria, mesmo, contrário à evolução espiritual, que é
liberação e mestria, e não escravidão a coisas do passado, quaisquer que sejam.

A única coisa que não pertence ao passado, porque é uma verdade imutável, transcendente no tempo,
quaisquer que sejam as galáxias ou os mundos em encarnação ou não, são os alfabetos sagrados, ou seja, o
alfabeto hebreu e da cabala autêntica e, também, o alfabeto sânscrito.

Mas todas as aplicações da Lei – seja a Torah, sejam os rituais hindus ou tibetanos – são uma
heresia.

«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».

Isso não é um ritual.

É uma afirmação.

Eu sou Um.

Eu estou unido.

Eu sou Deus.

Eu e meu Pai somos Um.

Aí está!

Questão: que acontece para as almas que se suicidam?

O resultado é extremamente diferente, de acordo com a origem e a procedência da alma e do espírito.

Há suicidas para os quais o suicídio não provoca qualquer consequência desagradável, porque essas almas
eram suficientemente etereadas para que elas se juntem à Luz, instantaneamente, nos planos os mais altos.

Há almas que se suicidam e que buscaram, pelo suicídio, escapar de algo que elas haviam previsto resolver
quando da vida em curso.

Cada caso é diferente.

Assim, frente ao suicídio, não há conduta única.

Isso depende da origem da alma e da origem do espírito e da causa do suicídio real.

Questão: como não ser afetado pelo desenvolvimento de violências?

Basta, simplesmente, não resistir à Luz e à energia que vem.

As manifestações de violência são ligadas apenas à resistência da terceira dimensão à emergência da quinta
dimensão.

A violência é apenas a resistência da terceira dimensão ao advento da quinta, que é o advento da energia da
alma, da Luz autêntica.

Agora, como resistir a isso?

Estando cada vez mais na aceitação da energia da quinta dimensão em si.

Não se esqueça de que essa violência onipresente é, também, uma importante parte, presente em vocês.

Convém, para isso, estar cada vez mais consciente dessa energia de quinta dimensão, aceitá-la, integrá-la e
deixar a ela todo seu lugar em vocês.

Aí está o único modo de estar em acordo com o que vem.

Questão: como pôr-se em harmonia com essa energia de quinta dimensão?



Bem, é muito simples: parando de compreender e de conceituar.

Estando aqui e agora, presente a si mesmo, à vida, a tudo o que faz a vida a cada minuto, estar consciente a
cada instante.

Isso basta.

Não há necessidade de compreensão.

Não há necessidade de conceituação.

Não há necessidade de construção intelectual ou mental.

Basta deixar fazer.

É tão simples assim.

Basta ser si mesmo.

Ser si mesmo não é uma técnica.

Estar no instante não é uma técnica.

É, eventualmente, uma atitude de espírito.

É além da compreensão.

É além de construções, de conceituações.

É, unicamente, estar aí.

«Pai, que sua vontade seja feita» e a Luz desce.

Estar presente no instante.

Estar no instante presente.

A quinta está aí.

Questão: qual é a diferença entre o pedido de graças e a graça imotivada?

Pedir uma graça é um evento pontual em relação a um fato preciso, um evento preciso, esperado, ou que deve
sobrevir.

Agora, a ação de graça ou a graça inesgotável é um estado no qual entra um indivíduo que está totalmente
alinhado, corpo/alma/espírito, que não está mais submisso à lei de ação/reação (o que os orientais chamaram,
em seu tempo, os bodhisattva ou o estado de budidade), na qual a ação, qualquer que seja, na qual o
pensamento, qualquer que seja, não é mais guiado pela ação/reação, mas, justamente, pela ação de graça, ou
seja, pela felicidade divina.

O ser humano que atingiu esse grau de realização é implacável, permanentemente, portanto, sujeito a essa lei
de graça inesgotável ou ação de graça, ou seja, tudo o que ele empreende é de natureza divina e não mais
egoica, pessoal.

É sempre permitido pedir.

E é necessário pedir.

Os mundos ditos superiores, os mundos multidimensionais são sensíveis apenas à dimensão do coração e à
dimensão do éter, ou seja, a algo que não conhece o mundo mental.

Eventualmente, pode-se ali chegar pelo pensamento claro, justo, preciso, mas ilustrado pela vontade da Luz e,
portanto, pela dimensão do coração.

Absolutamente não por uma construção mental ou uma técnica.

Questão: como saber se a oração está ao nível do coração ou do mental?

A diferença é essencial.

Ela se diferencia, unicamente, através da vibração.

Quando se está no mental, está-se aqui (Aïvanhov faz gesto de mostrar a cabeça); quando se está no coração,



está-se aqui (gesto de mostrar o coração).

Quem fala?

A cabeça ou o coração?

A oração feita com o coração, o pedido feito com o coração é ouvido instantaneamente no mais alto dos céus,
mesmo se a resposta não seja «positiva».

O pedido ou a oração que permanece na cabeça não ultrapassa a cabeça.

Todo pedido que é feito com o mental, o intelecto ou uma técnica não é, jamais, recompensado.

Apenas o pedido desinteressado, autêntico, feito com o coração é ouvido, não necessariamente aceito,
entretanto, ouvido.

O melhor modo de não se enganar: «Pai, que sua vontade seja feita, e não a minha».

Há uma técnica que se chama a oração do coração, tanto junto a São Francisco de Assis como junto a outros
santos.

Eu não falo dessa oração do coração.

Eu falo de orar com o coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

A oração do coração, tal como ela é entendida etimologicamente, corresponde a algumas orações que foram
dadas por São Francisco de Assis e por São João da Cruz, mas, também, por Santa Teresa D’Ávila.

Está-se, ainda, no tempo antigo.

Não se está na oração do coração.

Está-se no pedido autêntico do coração.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: por que, na descorporação, tem-se a sensação de estar desengajado da noção do tempo?

É uma constante habitual, assim que se escapa da linearidade do tempo da terceira dimensão.

Tosos os seres que acedem ao estado multidimensional observaram e viveram essa saída da linearidade do
tempo, e a capacidade, ao mesmo tempo, de agir na quinta e em outras dimensões e estar presente em
diferentes pontos da terceira dimensão.

Isso é perfeitamente lógico e, mesmo, a garantia, a certeza do que é vivido.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.

E eu lhes desejo uma boa noite em seus espaços terrestres.

E eu lhes aporto, como de hábito, toda a minha bênção.

E eu lhes digo até a próxima vez.

__________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.

Eu me junto a vocês, não tanto para falar, porque não é mais tempo de falar.
Tudo foi dito e tudo está consumado.
Resta, agora, reencontrar sua dimensão primordial de ser de Luz.
E o trabalho que eu lhes proponho, como Mãe bem amorosa, é o de permitir-lhes beneficiar-se do que é
chamada essa «abertura do coração», dessa efusão do coração, que representa sua essência primordial, o ser
primordial que vocês são, a dimensão do «eu sou», a dimensão da Unidade, porque, estejam certos, queridos
filhos, quaisquer que sejam as vicissitudes de suas vidas, quaisquer que sejam os sofrimentos exprimidos ou
não que vocês tiveram que superar (ou que superam, nesse momento, ou não superam, por outro lado), vocês
são, de todos os tempos, filhos da Unidade, filhos do Único.
E vocês pertencem à lei de Um.

Assim como meu Divino Filho mostrou-lhes o caminho, Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele continua, para sempre, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Quanto a mim, co-redentora, eu venho ao lado de vocês a fim de pacificar sua essência, abri-los para a
realidade de quem vocês são, porque é tempo, agora, de retomar consciência do que vocês são (e não do que
vocês creem ser, e não do que vocês parecem, e não das ilusões que vocês mantiveram), dessa essência
imortal, Divina, que faz com que vocês sejam Divinos.

Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção, e vamos trabalhar, agora, todos juntos, nessa efusão do coração, que
é meu trabalho de coração de mãe bem amorosa.

Sejam abençoados, queridos filhos, e vamos, agora, acolher o que vem.

E a vocês, queridas almas de Luz, queridos filhos, através dessa semente de amor colocada ao centro de seu
ser, de meu coração bem amoroso de Mãe, eu lhes transmito a bênção eterna de meu Divino Filho.
E eu aporto à sua essência a nutrição necessária para sua abertura, necessária para seu desabrochar.

Sejam abençoados.
Eu os amo.
Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu lhes digo até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eis-me, extremamente contente, por reencontrar-me entre vocês.

Vejo que vocês são numerosos a esperar poder fazer perguntas.
Vocês sabem, fiel ao meu hábito, eu prefiro que nós troquemos, através de um diálogo construtivo, não através de questões que
concirnam à sua evolução pessoal, mas, efetivamente, no que concerne à evolução planetária, que nós vivemos, todos juntos, em
nossos planos multidimensionais, ao mesmo tempo que vocês, em seus planos de três dimensões.

Há, efetivamente, nesse momento, como vocês veem ao seu redor, mas, também, em vocês, certo número de transformações que
estão em curso.
Essas transformações são extremamente importantes.

Eu lhes desejo, agora e já, as boas vindas, e vou dar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar sobre a Luz e sobre os planos
espirituais e sobre a evolução presente da Terra e sobre as transformações que ali se produzem nesse momento e que vão, como
vocês constataram, acelerar-se.

Assim, eu desejo que troquemos, juntos, a fim de permitir-lhes trabalhar mais serenidade, mais paz, mais amor, mais alegria, a fim de
evoluir para mais autenticidade e a fim de encontrar, realmente, autenticamente, a essência de quem vocês são.
Isso é extremamente importante.

De fato, mais do que nunca, é-lhes solicitado para encontrar a si mesmos, o que vocês são, quem vocês são e que, enfim, vocês se
tornem, realmente, o que vocês são, contrariamente às dificuldades que existem pela própria existência dessa dimensão (na qual eu
vivi e na qual vocês vivem, vocês também, hoje), que nada tem a ver com a real dimensão de onde vocês veem e a real dimensão de
onde vocês são.

Entretanto, se efetivamente quiserem, vamos começar a interagir.

Questão: como se explica o desenvolvimento de vírus como a gripe aviária ou aquele que se encontra na Reunião (ilha da
Reunião)?

Para começar, caros amigos, compreendam, efetivamente, que tudo o que acontece no exterior de vocês corresponde, exatamente,
proporção por proporção, ao que acontece no interior de vocês.

Agora, no que concerne ao que vocês chamam vírus, como tal, eles têm, obviamente, eles também, uma contrapartida nos
planos sutis.
Eles são ligados, primeiramente, ao que se chama o elemento ar.
Eles são apenas a tradução, num plano denso, material, concreto, do que acontece nos planos muito mais sutis.

Os elementos, atualmente, e desde já vários meses, entraram numa fase de expansão extremamente importante.
Mas essa expansão não se faz de maneira harmoniosa.
Ela se faz em função de pensamentos de humanos.

Obviamente, o frio, os movimentos da Terra, os movimentos da água, os movimentos dos diferentes elementos estão conjugando-se,
atualmente, para provocar, no ser humano, não catástrofes, mas, sobretudo, uma transformação extremamente importante.

Entretanto, a resistência produzida pela humanidade a essa transformação está induzindo, nesse momento, certo número de elementos
que não são, eu diria, da ordem da Luz, mas que exprimem as próprias resistências interiores da humanidade ao advento de algo de
profundamente novo.

A constituição do ser humano, em sua dimensão tridimensional, é um obstáculo real ao advento dos mundos multidimensionais que
lhes são desconhecidos.
Há, nisso, resistências extremamente profundas, ligadas nãonão a fatores cármicos, mas, verdadeiramente, a imposições
dimensionais.

Os vírus de que você fala correspondem ao que era anunciado há extremamente muito tempo em inúmeras profecias que lhes foram
dadas e, mesmo, por meu divino Mestre, Bença Deunov, o grande Melquisedeque.
Foi dito que viria um período no qual os elementos seriam desencadeados.

O.M. AÏVANHOV – 24 de fevereiro de 2006
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E os vírus são parte do elemento ar, que é um elemento extremamente importante.
É o elemento o mais etéreo, que conduz ao éter, ao que se chama a quinta dimensão.

Assim, esse vírus corresponde, também, ao que foi anunciado em discursos, certamente, um pouco mais próximos de sua
compreensão, à época, no século XIX, através de inúmeras aparições de Maria, que dizia, ela mesma, que a peste estaria no ar.

Agora, não é necessário fazer o que se chamaria a escuridão, o que se chamaria o catastrofismo.
É importante estar consciente do que acontece.
Mas, também, efetivamente, nós devemos tentar lutar, não «contra», mas, antes, abrirmo-nos para essa realidade multidimensional.

Agora, ninguém sabe, mesmo nós, em nossas dimensões etéreas, em nossas dimensões do mais algo em que podemos ir (seja eu
mesmo ou Maria, nossa mãe, de todos), nós não podemos definir, de maneira extremamente precisa, a sucessão lógica dos
eventos em relação a esse elemento ar contaminado.
Mas estejam certos de que isso está aí, agora, agora e já.

Tudo dependerá da tomada de consciência, não mais individual do ser humano, mas de uma tomada de consciência coletiva, de
erros de funcionamento de seu mundo, atualmente, tanto no que concerne a essa corrida para a materialidade, essa corrida para a
felicidade artificial, mas, efetivamente, tomar consciência de que vocês são seres espirituais, antes de qualquer coisa, antes de ter
que pagar seus impostos, antes de ter que procurar alojar-se, antes de ter que procurar satisfazer os próximos, da família ou dos
amigos.

Vocês são, antes de tudo, um ser de essência divina.
É isso que lhes é solicitado conceber, compreender, aceitar, integrar, e o vírus não terá mais qualquer importância para aquele que
tiver feito esse caminho.
Mas, obviamente, há meios para lutar contra esse vírus, mas a atitude de espírito é, certamente, a coisa a mais importante.

Mas, uma vez que você fala desse vírus, que lhe dá tanto medo atualmente, saiba que não é o único vírus.
Há outros, de um lado e de outro do planeta.
Todos se revelam ao mesmo tempo, assim como os vulcões do cinturão do pacífico revelam-se, assim como a água desprendeu-se de
seus polos (o que seus cientistas não lhes dizem totalmente, assim como vocês não estão, totalmente, a par do que acontece em
relação a esse vírus).

Vocês não sabem, realmente, de momento, como ele vai agir, como ele vai propagar-se, disseminar-se, como ele vai instalar-se no
tempo.
Este ano, mas, talvez, no próximo ano.
Mas nós ali estamos.
Nisso, é extremamente importante, urgente, eu diria, mais do que nunca, não se voltar para o exterior, porque o que acontece no
exterior é apenas o reflexo de seu interior, a título coletivo.

Convém encontrar a Divindade o mais rapidamente possível.
Aí está o baluarte.
Aí está a barreira contra essas forças que não são da Luz autêntica.
É preciso, efetivamente, compreender isso, porque não se pode lutar com armas iguais.
O que vocês geram no exterior, o que nós geramos, todos quantos nós somos, a partir do momento em que colocamos nossos pés
sobre esta Terra, é apenas o justo retorno das coisas.
Não se trata de uma punição divina.
Trata-se da concretização de modos de pensamentos errôneos da humanidade, atualmente.

Questão: qual trabalho pode-se fazer no corpo físico, a fim de facilitar aquele do coração?

Caro amigo, você evoca o trabalho no corpo físico.
Mas, eu diria, hoje, que o trabalho o mais importante não é tanto o trabalho no corpo físico.
Eu não disse que ele deveria ser negligenciado.
Eu disse, unicamente, que o mais importante é a atitude de espírito, a atitude mental, a atitude emocional, que vai fazer com que
vocês se ponham à escuta de, não o que acontece no exterior, mas à escuta de sua Divindade.
O que quer dizer aceitar abrir-se intelectualmente, mentalmente, afetivamente, emocionalmente a essa dimensão da Luz, que
está aí, por toda a parte ao seu redor, e que pede apenas uma coisa: penetrar em vocês.

Para nada serve complicar com purificações x ou y.
Basta, simplesmente, dizer, como dizia o maior neófito sobre este planeta: «Pai, que sua vontade seja feita, eu aceito tudo o que
você quer, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
E, naquele momento, a Luz penetrará, não diretamente, no coração, mas pelo sétimo chacra, Kether, e, naquele momento, a Luz
poderá fazer o trabalho de penetração.

É, efetivamente, hoje, extremamente difícil abrir, diretamente, o coração.
É o que virá fazer, daqui a pouco, nossa mãe, de todos, e que ela seja abençoada, porque é um trabalho extremamente difícil.

Agora não é mais tempo de adotar rituais complicados (a oração, a abertura do coração, a oração do coração), repetidos e ditos em
voz alta, repetidos de modo repetitivo, sem coração, justamente, que não serão capazes de abrir o coração.
Nenhum trabalho no corpo abrirá o coração.
O mais importante, hoje, e são escolhas que serão solicitadas nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, será,
simplesmente, aceitar receber a Luz do Pai, aceitar esses mundos multidimensionais.
Ou, então, e não haverá qualquer julgamento, prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso cabe a vocês.
É uma escolha que é preciso fazer em sua alma e consciência.
E essa é uma escolha de alma.
Não é uma postura do corpo.
Não é um regime específico.
Não é uma ascese específica.



O que era válido em minha vida (através da adoração do Sol e os rituais do levantar do sol), hoje, vocês não têm mais necessidade de
levantar-se, de ir à borda da montanha para olhar o Sol levantar-se.
Vocês podem continuar na cama e, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, visualizar, pensar, amar o Sol, e ele estará em
vocês.
As coisas mudaram, profundamente, em todos esses anos.

Os planos espirituais jamais estiveram tão próximos da dimensão na qual vocês estão e na qual vocês se têm.
Há uma comunicação cada vez mais fácil entre os mundos multidimensionais e essa dimensão.

A ressonância, a vibração faz-se de maneira cada vez mais intensiva, extensiva.
Cabe apenas a vocês, por uma atitude de alma, de espírito, de mental, de afeto, mas, também, emocional, abrir-se a essa dimensão, a
fim de receber a Luz autêntica, a fim de poder esperar instalar-se no «eu sou um», na Unidade de sua Divindade.
Isso não acontece por um trabalho corporal.

Obviamente, se seu corpo faz não importa o que, vocês poderão, sempre, pedir para que a Luz desça, mas é preciso estar em acordo
com o que vocês pedem, em relação à Luz e ao papel da Luz em seu corpo, respeitar esse corpo, que é um templo, não manchá-lo
além da medida.

Eu não peço uma pureza de corpo, eu peço, simplesmente, para estarem atentos ao que se faz, estarem conscientes do
que se fez com o corpo, mas, ainda mais, com o que se fez com os pensamentos, as emoções, as afeições.
Isso é ainda mais importante, hoje, mais do que nunca.

Questão: qual relação deve-se ter com o dinheiro?
Aí está uma questão extremamente importante.
Tudo o que eu posso dizer-lhes é que, na quinta dimensão, o que vocês chamam «dinheiro» não existe.
A noção de dinheiro, formalizada por um pedaço de papel, por um escrito, não existe, absolutamente.
Entretanto, na terceira dimensão, foi criado o dinheiro.
E o mais delicado não é que vocês tenham criado o dinheiro (é um valor de troca), é que vocês tenham criado algo que é
extremamente nefasto no mundo financeiro, é o que vocês chamam «usura».
É isso que conduz seu mundo para onde ele está hoje.

Agora, o comportamento do ser espiritual, em todo caso, que está em evolução para sua Unidade essencial, em relação ao dinheiro,
deve ser uma atitude serena, que deve ser a de recolocar essa energia no lugar onde ela deveria estar, como um meio de troca
necessária para o momento, mas não tornar-se indispensável e guiar o mundo, como se faz hoje, em que todo ser humano
arrisca-se numa história sem fim, ligada ao dinheiro, à economia.
Isso não deve mais viver por muito tempo, não tem mais muito tempo para existir.

Convém, efetivamente, nessa atitude em relação ao dinheiro, estar, eu diria, numa atitude benevolente, mas, também, circunspecta,
muito atenta, qualquer que seja o nível no qual vocês vivam.

Convém respeitar o dinheiro como um valor, mas não encará-lo como um meio de pressão, qualquer que seja, ou, também, como um
meio de escravidão.
Convém preparar-se, ativamente, para o que se chama a quinta dimensão, que não conhece a usura, que não conhece essa noção de
troca, tal como vocês a construíram.

O que vocês vivem, nesse momento, esse sofrimento, que alguns seres exprimem (aqueles que estão, como vocês dizem,
«conectados»), está ligado à distorção entre a quinta dimensão (que alguns de vocês começaram a viver desde que estão conectados,
há numerosos anos, numerosas semanas, numerosos meses) e a realidade da terceira dimensão, que é cada vez mais material,
cada vez mais viciada, poluída pelo dinheiro.
Isso pode criar, efetivamente, um mal-estar, algo que é, por vezes, penoso de viver.

Mas o que acontece com o dinheiro, o que acontece com sua vida, o que acontece com seus parentes, com sua vida, com seu trabalho
(e, necessariamente, hoje, e, sobretudo, a partir do momento em que vocês dizem: «Pai, que sua vontade seja feita»), não vai, sempre,
ao sentido de sua vontade.
E convém aceitar o que lhes acontece, o que quer que lhes aconteça.
Aí está a chave da liberação espiritual e é, certamente, a mais importante.

Então, se a vontade espiritual é a de tornar-se rico, aceite, agradeça.
E se a vontade espiritual é de tornar-se muito pobre, sem um tostão, então, aceite, agradeça também, porque você não sabe o que
isso significa.
Vocês não veem mais longe do que a ponta de seu nariz, na interpretação ação/reação.
Mas, a longo prazo, a intricação, para vocês que estão no caminho, é, certamente, muito mais positiva do que o que vocês creem e do
que vocês podem aperceber-se.
Estejam certos de que, muito proximamente, vocês terão a verificação disso, vocês terão a explicação disso.

É preciso confiar, totalmente.
É preciso abandonar-se, totalmente.
Aí está a coisa a mais importante, o que se chama a «mestria», é deixar fazer a vontade da Luz.
Aí está a mestria, a verdadeira mestria.
É a única.

Questão: poderia desenvolver sobre o processo de troca de almas?

O processo que vocês chamam «troca de almas» foi chamado, nos países anglo-saxônicos, o «walk-in».
Esse fenômeno de walk-in corresponde a um contrato estabelecido entre duas almas: uma, que está encarnada em um corpo, outra,
que não é ela, e que havia decidido – antes que a primeira alma descesse no corpo – deixar à disposição do veículo, por certo tempo,
para permitir à segunda alma efetuar uma missão de natureza espiritual.
Esse processo existe, ele é real.
Ele não é tão frequente como se diz, mas é real.



Ele permite a grandes Mestres ascensionados, realizados, voltar em um corpo para completar uma missão.

Mas existe outro processo, que é levado a efeito há muito pouco tempo, e que é ligado ao que se chama a aproximação de dimensões
entre a terceira e a quinta dimensão.
Esse processo foi chamado o walk-in bidirecional, no qual há troca de almas entre dois corpos vivos: um corpo que está aqui, em sua
terceira dimensão, e outro corpo que se situa alhures, ou numa terceira dimensão intraterrestre ou numa dimensão outra, que nada tem
a ver com a dimensão na qual vocês vivem.
Há, portanto, troca de almas, mas sem que haja necessidade de ruptura da corda de prata, sem que haja obrigação, para a
primeira alma, de desaparecer no éter.

Esse processo é chamado a desenvolver-se.
Ele corresponderia, no plano, dir-se-á, habitual, fisiológico, médico, ao que vocês chamariam uma dissociação.
E é um fenômeno extremamente preciso e específico, no qual a alma está, ao mesmo tempo, em seu corpo habitual, mas, também, em
outro corpo e, ao mesmo tempo em que há outra alma no corpo dela e, ao mesmo tempo, no outro corpo.

É um processo extremamente novo, que corresponde a processos que foram iniciados há, agora, certo número de anos, que
corresponde à passagem de Aquário, mas, também, ao advento da quinta dimensão.
Isso se tornou possível, unicamente, naquele momento.
Isso não existia anteriormente.
Antes, havia casos de posse ou de incorporação, que não são, de modo algum, os mesmos processos de troca de almas.

O processo de canalização, em alguns casos, corresponde, também, a processos de troca de almas, sem que haja efeitos nefastos da
alma que acolhe no corpo.

Questão: quais são as diferenças entre o que Rudolf Steiner chamou de três forças: luciferiana, arimaniana e Crística?

Desde o próprio advento da terceira dimensão, há 50.000 anos, certo número de forças está na obra, mas, tanto no interior do corpo
encarnado como no exterior do corpo.
É exatamente a mesma coisa.
É preciso, efetivamente, compreender isso.
Há forças que tendem a fazer involuir o ser humano, a puxar para uma fossilização, à materialidade, à ausência de Luz, é o
que Steiner havia chamado de forças arimanianas.
São, também, as forças que foram chamadas satânicas, diabólicas, porque se opõem à evolução da Luz.

O problema não vem dessas forças.
Elas são muito fáceis, a priori, de identificar, tanto no exterior de si como no interior de si.
O problema vem de duas outras forças.
Há uma força que foi qualificada, por Steiner, de luciferiana.
E vocês conhecem toda a história de Lúcifer.
E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.E há uma terceira força, que é a força Micaélica ou Crística, é a mesma, o que eu chamo a Luz autêntica.

A Luz luciferiana – porque ela é, também, uma Luz, não é da sombra – tem por vocação levá-los a uma Luz, mas desatrelando-os,
desprendendo-os de seu veículo físico.
Isso corresponde à ilusão espiritual de fazê-los crer que podem tocar a Luz (o que é o caso quando vocês morrem, é claro),
mas abandonando o corpo, deixando o corpo livre para fazer o que ele quer.
Ela vai, portanto, cortá-los de sua encarnação e fazê-los vagar numa Luz ilusória, numa Luz que não é da sombra, mas numa Luz que
não participa mais da vontade do Cristo, e da vontade Micaélica, e, portanto, da vontade dos planos espirituais, mas que participa de
um plano que foi corrompido, que quis fazer de modo que a alma humana retornasse à Luz, mas sem espiritualizar, sem ascensionar a
matéria.
Aí está a diferença entre as duas.

Mas essas duas forças pertencem à Luz.
Simplesmente, há uma que é a Luz autêntica, que porta, como se diria, o carimbo da Divindade, e a outra, que não porta mais o
carimbo da Divindade, mas que procura evoluir por sua própria conta.
Aí se encontra a ilusão espiritual.
Aí se encontram as coisas que querem levá-los para a Luz, mas sem levar o conjunto de seus veículos.

Ora, o fenômeno ascensional necessita de um fenômeno de transubstanciação do conjunto de seus veículos, do conjunto de
seus corpos, ali compreendido o corpo físico, que deve espiritualizar-se, tornar-se Luz, que deve transformar seu DNA, que deve
transformar sua carcaça celular, proteica, em outras moléculas, outros átomos.

Aí está a evolução no sentido Micaélico do termo, no sentido Crístico.
E é muito importante, hoje, fazer a diferença entre essas duas dimensões.
São dois mundos diferentes.
E os dois estão em competição.
Aí onde isso se torna complicado é que, em alguns casos, as forças luciferianas podem casar-se com forças diabólicas, para trabalhar
em concerto, para provocar – não gosto muito dessa palavra – o que se convencionou chamar «a queda».

Mas hoje, devido à presença dos planos Micaélicos que estão presentes, vibratoriamente, há numerosos anos, mas que se
reforçam, progressivamente e à medida do tempo que passa, é extremamente fácil religar-se à egrégora Micaélica, pedir a
proteção de Miguel, pedir o manto azul de Miguel, a fim de estar protegido da armadilha da ilusão.
Isso é extremamente importante.

Questão: parecia que havia, em encarnação, num corpo de síntese, a presença do Pai e, num corpo físico, a presença do
Filho. Poderia confirmar?

Eu não posso confirmar.
Eu posso, simplesmente, dizer que todo ser humano, aqui presente, é, ele mesmo, o Cristo, que todo ser aqui presente, a partir do
momento em que ele se abre ao Pai, torna-se a vibração do Pai.



É o que lhes é solicitado, para a passagem à quinta dimensão.
Não esperem por um salvador que virá pelos ares ou de sob a Terra aportar-lhes sua bênção, e puxá-los pela mão e dizer-
lhes: «Venham, subam!».
Isso não é verdade.
São tolices.
O único ser que é capaz de ascensionar deve fazê-lo, ele mesmo, por uma decisão deliberada que é «Pai, eu aceito a Luz que É.
Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
Esse é um mestre.
Esse é Cristo.
Esse se tornará o Pai.

Não há entidade individualizada presente, hoje, a título crístico ou a título de Pai, assim como não há entidade, hoje, que represente
Miguel.
Mas alguns médiuns ou canais podem receber a presença Micaélica, obviamente, mas essas entidades espirituais pertencem a
mundos dimensionais que estão bem além das possibilidades de tomar um corpo.
Elas podem, obviamente, como foi escrito, criar corpos.
Mas onde está o interesse de criar um corpo na terceira dimensão, enquanto estamos numa fase ascensional, numa fase em que
devemos ascensionar e na qual é solicitado, a todo ser humano presente nessa terceira, tornar-se, ele mesmo, um próprio mestre, seu
próprio mestre, e tornar-se o Cristo.

O Cristo voltará, não num corpo físico.
Ele voltará através da nuvem, como foi escrito, ou seja, através de uma dimensão outra, superior, e não em um corpo de
carne.

Aquele que pretenderia ser o Cristo, hoje, sozinho, eu não sei, quem é ele?
Agora, se vocês todos, aqui presentes, através do trabalho da Maria, através do que vocês querem tornar-se, dizem-me:
«Nós somos Cristo», eu aceito.
Se vocês me dizem: «Eu sou o Pai», eu aceito, mas não ao nível de uma entidade individual encarnada ou que fabricou o
próprio corpo.

Hoje, nós estamos numa passagem para a quinta dimensão, para a passagem à Luz autêntica.
É essa a questão.

Questão: como discernir a ilusão da realidade?

Estando na realidade.
Na França, vocês chamariam a isso uma resposta ambígua ou evasiva [expressão usada: une réponse de Breton ou de Normand].

A ilusão corresponde ao princípio de ressonância.
A realidade corresponde, também, ao princípio da ressonância.
Se você é autêntico consigo mesmo, se está alinhado com a essência do que você é, se faz um esforço consciente, real, não de poder
espiritual, não de poder humano, mas, realmente, no sentido o mais nobre do termo, naquele momento, você está na realidade.

Agora, eu poderia responder-lhe, efetivamente, que os seres que estão na realidade percebem e sentem certo número de
estigmas extremamente precisos, que foram descritos na tradição Oriental, há muito tempo, que são: a auréola dos Santos,
os sidhis, os poderes da alma, e, efetivamente, outras coisas ainda, que são o despertar dos chacras, o despertar do
kundalini etc.etc.
Mas, hoje, compreendam, efetivamente, que isso pertence ao antigo mundo.

O mais importante é ser autêntico consigo mesmo.

A partir do momento em que você é autêntico consigo mesmo, você é autêntico com o mundo que o certa e a ilusão não tem mais
tomada sobre você.

Enquanto houver, em você, uma zona de sombra, persistirá uma zona de ilusão.
Agora, eu concebo que isso possa ser extremamente difícil a compreender intelectualmente, mas não é, unicamente, uma
compreensão intelectual, porque, hoje, vocês têm, realmente, essa Luz autêntica que está aí, por toda a parte, que os banha.

Há duas forças presentes.
Se vocês olham com um olhar separado e dividido (o olhar da ilusão), vocês verão vírus terríveis que querem matá-los.
Vocês verão sismos, catástrofes como a Terra jamais conheceu.
Agora, se vocês querem ver a realidade do que vocês são, verão apenas isso, a partir do momento em que forem autênticos consigo
mesmos.
E isso não corresponde a um dogma.
Isso não corresponde a um modelo religioso.
Isso não corresponde a uma tradição, qualquer que seja.

Nós estamos, hoje, presentemente, além das tradições, o que não quer dizer que se deva rejeitar as tradições, totalmente, mas é
preciso superá-las.
É o que dizia Krishnamurti, é o que dizia Sri Aurobindo e outros mestres hindus que eu encontrei em minha vida.
Eles estavam na verdade, ou seja, é preciso abandonar, é preciso matar todos os modelos, é preciso ser si mesmo.

Ser si mesmo necessita de não mais fazer referência a algo de exterior a si, não mais fazer referência a um passado, mas
estar, totalmente, centrado no instante, como o que vocês viverão, dentro de muito pouco tempo, eu creio, com Maria, com
nossa Mamãe.

Aí está a verdade essencial, e a coisa primordial que deve ocupar suas noites e seus dias.
Falei. Com veemência, certamente, mas falei!



Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre a Terra e Orion?

Essa é uma questão extremamente longa.
Vai-se dar alguns elementos, se efetivamente quiserem, ou vamos passar muito, demasiado tempo.

Há, agora, mais de 50.000 anos, nosso venerado Mestre, que criou a Ordem de Melquisedeque (que é Orionis, que é o Regente de
Orion, que foi Melquisedeque, que foi, também, Bença Deunov, sim) decidiu, como Regente desse Sistema Solar, fazer encarnar uma
vibração específica sobre os seres que estavam, então, presentes sobre este planeta.
Eu passo os detalhes.

Orion é, portanto, diretamente religado ao que vocês vivem.

O Mestre Orionis foi aquele que iniciou o nível de consciência que vocês experimentam há 50.000 anos e, como tal, ele tem a guarda, a
segurança da boa realização de seu plano que termina agora.

Orion desempenhou um papel fundamental, em especial o cinturão de Orion com algumas estrelas e planetas habitáveis
que estavam aí, que continuam aí, mas em mundos dimensionais diferentemente mais elevados do que aquele que vocês
conhecem.
De fato, Orionis (ou Melquisedeque) vem da décima oitava dimensão.
São aqueles que, de algum modo, cumpriram a vontade de energias ao mais próximo do Pai (que se chamariam e que se chamam,
sempre os Hayoth Ha Kodesh) de maneira a criar esse nível de dimensão três, que não é uma constante nos sistemas solares e nas
vidas existentes por toda a parte nos universos.

Nenhuma vida é obrigada a passar por tal dimensão ou tal outra dimensão, isso não é uma regra absoluta.
Orion, a constelação de Orion, o cinturão de Orion e, em especial, a estrela Almilam, e Mintaka, numa menor medida, são duas das três
estrelas que intervieram de modo extremamente preservado na evolução deste planeta.
Essa evolução foi decidida.
Nós não temos, mesmo eu, que julgar, de minha dimensão, o por que, o como, o por que essa dimensão terceira foi inserida no
desenvolvimento da Terra.
Entretanto, aí está o papel de Orion.

Efetivamente, ele é extremamente importante.
E, desde aquela época, Melquisedeque, o bem amado Orionis, meu grande Mestre, encarnou-se em algumas reprises, e, também,
fundou uma ordem que se chama a Ordem de Melquisedeque, na qual os abençoados Elohim, os pequenos Deuses, seguiram a
encarnação há 50.000 anos.
Eles fizeram o sacrifício de sua dimensão décima oitava para acompanhar essa humanidade até seu termo.

Alguns abençoados Elohim caíram, outros estão, ainda, presentes sobre a Terra.
Eles portam, neles, a vibração da ordem dos Melquisedeques, que é uma energia extremamente específica, ligada à cor azul e à cor
dourada.

O papel dos Melquisedeques é um papel iniciático.
Chamam-nos, aliás, esses Melquisedeques, quer eles estejam encarnados ou não, os iniciadores ou os Mestres instrutores, porque
eles conhecem a estrutura energética total das multidimensões do ser.
Eles têm um conhecimento extremamente preciso da natureza humana.

Aí está o que se pode dizer sobre Orion.
Há, portanto, uma filiação real, em relação a Orion.
Poder-se-ia, efetivamente, dizer outras coisas, mas isso seria demasiado longo.
Outra questão.

Questão: o que você pensa daqueles que dedicam a vida à meditação?

Eles meditam.
Eles oram por todos os outros humanos.
É tudo para glorificação deles.
Felizmente, há seres que oram.
Felizmente, há seres, Mestres, que se encarnaram durante sua história, de nossa história, para evitar o pior.
Mas, hoje, isso não tem mais, realmente, razão de ser.
Para nada serve partir, fazer viagens ao outro extremo do planeta, para encontrar uma tradição, para encontrar um Mestre, qualquer
que seja.
É você o Mestre.
É o que lhes é solicitado ser.
Torne-se um Mestre!
Ousem ir adiante.
Tornem-se a Luz que vocês são.

Aí está o que é solicitado.
Eu me empolgo.

Outra questão.

Questão: é bom e útil fazer-se abrir os chacras?

Com uma chave de doze ou chave de quatorze?
Os chacras, peça à Luz para abri-los.
Há seres que abrem os chacras, sim!
Mas eles abrem para que?



Ele é aberto para a Luz?
Ele é aberto para o ego?
Ele é aberto para o emocional?
Ou ele é, realmente, aberto nos planos espirituais?

Vocês sabem, quando se diz que um chacra abre-se, que um chacra recebe a Luz, bem, há certo número de modificações que
sobrevêm.
Se vocês não têm as percepções dessas modificações, não há abertura.
Isso é concreto, real, autêntico.
Mas, hoje, é evidente que fazer-se abrir os chacras, qualquer que seja a técnica, quer vocês paguem mil dólares, quer seja gratuito,
isso não tem qualquer espécie de importância.

É importante ser si mesmo.
Se você é si mesmo, eles se abrirão, todos, à Luz.
Vocês receberão a Shakti, o Espírito Santo, a Shekina.
Vocês abrirão seus chacras naquele momento.

Agora, vocês podem encontrar Mestres em seu caminho, que vão abrir seus chacras, mas não é por isso que eles os transformarão em
Mestres.
Vocês serão, sempre, os discípulos, e eles os Mestres.
Vejam vocês a diferença.

Hoje, é-lhes solicitado tornar-se um Mestre!
Vocês são seres de Luz.
Como é preciso dizê-lo?
Vocês não são discípulos do que quer que seja.
Vocês não são aprendizes do que quer que seja.
Terminou isso.
Era o antigo tempo.
Vocês o têm vivido durante 50.000 anos.
Terminou.
Vocês são Mestres, vocês são Mestres autênticos.
Vocês são Cristo.
Vocês são Miguel.
Aceitem-no e aceitem, também, a vontade da Luz, aí está a coisa a mais importante.

Outra questão.

Questão: o que é da evolução da África e das almas que habitam esse país?

Há, efetivamente, um problema que não é um real problema.
É preciso saber que o advento da quinta dimensão e seu acesso à quinta dimensão é um ato individual, qualquer que seja a raça,
qualquer que seja a religião, qualquer que seja a idade que vocês tenham.
Esse processo individual é um ato deliberado, é um ato de decisão consciente.
Agora, até o último minuto da existência da terceira dimensão, todo ser humano pode fazer a escolha da quinta dimensão.
Não há limitações ligadas a qualquer noção racial ou qualquer noção cármica.
Há, realmente, uma liberdade de escolha.

Agora, é verdade que, ao nível vibratório, infelizmente, algumas regiões do planeta não se beneficiam das mesmas efusões de Luz que
outras regiões, o que não quer dizer que o ocidental seja superior ao africano, longe disso!
Há africanos que estão extremamente despertados.

Há, em todas as religiões, seres despertos.
O que eu quero dizer com isso é que o reflexo, ao nível coletivo do que acontece no exterior, corresponde ao que aconteceu ao nível de
almas individuais encarnadas, nesse momento, nesses países.

De fato, quem se perguntou por que os tremores de terra e a invasão pela água, no ano passado, ocorreram em países nos quais havia
tido, anos anteriores, florestas que queimaram, milhões e milhões de hectares que queimaram, com um colapso da economia desses
países, isso corresponde à realidade que eles tiveram que viver.
Obviamente, isso corresponde à realidade.
Tem-se a impressão, hoje, que há muitos povos que fazem coisas terríveis e que não pagam o que quer que seja.
Ninguém é juiz.
Mas a Luz lembra-se, sempre, do que aconteceu e não é porque não houve ação/reação no momento que isso não terá ocorrido.

Agora, há outras possibilidades de acesso à quinta dimensão, que passam, também, pelo abandono do veículo de carne, portanto,
pela morte.
Vocês não sabem, quando há partidas coletivas, como em deslizamentos de terra, como em tremores de terra, como nos vírus, quando
um conjunto de indivíduos parte ao mesmo tempo, vocês não têm qualquer meio de saber se esses seres não eram seres de Luz.
Agora, o problema não está aí.
O problema é si mesmo, em relação a essas escolhas (qualquer que seja a raça, qualquer que seja a religião, qualquer que
seja a idade).
É-nos solicitado, individualmente (mais a mim, obrigado Pai), escolher, fazer escolhas.
Isso é extremamente importante.
Essa escolha, não lhes é proposta todos os anos ou todas as vidas.
Ela sobrevém a cada 50.000 anos.
Portanto, pesem bem o pró e o contra.
Que vocês querem para sua alma, para sua vida?
Que vocês querem?
Vocês querem experimentar a divisão e a separação ainda 50.000 anos?
Vocês têm necessidade de fazer a experiência da matéria?



Ninguém os julgará.
É-lhes, simplesmente, solicitado escolher.
Vocês não podem ficar com as nádegas entre duas cadeiras.
O Pai tem horror aos mornos.
Sejam frios ou sejam quentes, mas decidam!

Questão: qual é o papel das crianças nessa transição e nas evoluções a vir?

Uma alma que teria escolhido, no momento dessa expansão de consciência, aceder a essa nova dimensão, verá, no momento em que
isso se produzir a título coletivo (porque isso pode se produzir a título individual), a idade que ela terá.
Quer ela seja recém-nascida, quer tenha um ou dois anos, é que ela decidiu, conscientemente, em sua alma e consciência, viver esse
fenômeno sendo uma criança.
Não há julgamento de valor, qualquer que seja a idade (eu repito, quer vocês tenham noventa anos ou um bebê que acaba de nascer),
isso não tem qualquer importância ao nível da alma.

Agora, dado o que nós observamos de nossas diferentes dimensões superiores, é evidente que é mais fácil, a priori, aceitar a quinta
dimensão quando se é mais jovem do que mais idoso, porque, quando se tem mais idade, há certo número de hábitos que foram
tomados, que são extremamente difíceis a vencer, comportamentos, condicionamentos que são difíceis a soltar.

Uma mãe que criou seus filhos, ela se põe a questão sobre seus filhos.
Um homem que sempre trabalhou, coloca-se a questão que, se ele não trabalha mais, o que vai acontecer?
Obviamente, são questões que existem, enquanto uma criança põe-se menos questões.

Quando a Luz estiver aí, ela estará aí.
Quando ela (a criança) desenvolver o corpo de Luz, ela o desenvolverá.
Ela não se colocará as questões que se põe um adulto.
É porque, na idade adulta, é-lhes solicitado para fazer escolhas, colocar escolhas, colocar atos e terem-se ali.
Não é tanto um problema para os pequenos bebês.
Não é tanto um problema para os outros reinos da natureza.
O problema essencial é o ser humano.

Questão: você conhece os seres «cristal»?

Perfeitamente.
Aqueles a quem se chama de seres cristal, que foram chamados como tais, são os Elohim, os abençoados Elohim.
São seres de pura Luz, que vêm do que se chama de Fonte de Cristal.
A Fonte de Cristal corresponde ao que se chama de décimo terceiro corpo, mas, também, de décima terceira e de décima oitava
dimensões.
São seres de pura Luz que aceitaram fazer o sacrifício da sua dimensão superior para tomar um corpo de carne, para alguns.
Outros, em contrapartida, continuaram seres de cristal.

Eles estão religados, diretamente, à energia da ordem dos Melquisedeques, eles mesmos, religados a verdadeiros cristais que vocês
chamaram de lemurianos, que nós chamamos, por nossa vez, de cristais Fonte.
Mas há, também, os crânios de cristal que são, realmente, os crânios desses seres de cristal, no momento do sacrifício deles.
Eles abandonaram o próprio cordão quando morreram na terceira dimensão, no momento da criação da Atlântida.
Eles legaram à humanidade o próprio crânio de cristal, uma parte da sua essência.

Os seres de cristal pertencem à décima oitava dimensão.
Eles fazem parte, mais frequentemente, da ordem dos Melquisedeques.
Eles são, portanto, nesse título, abençoados Elohim.

Aí está o que se pode dizer sobre os seres de cristal, no momento.

Questão: como um Elohim pode cair?

Não é uma queda.
É um sacrifício.

A partir do momento em que um ser de pura Luz, que vem da décima oitava até a vigésima quarta dimensão, decide interferir nas
evoluções de um povo, num determinado planeta, num determinado Sistema Solar, ele envia certo número de seres.
Esses seres não caem, eles fazem o sacrifício da encarnação.
Não é a mesma coisa.

A partir do momento em que vocês criam um mundo (e vocês o criarão, vocês também, em alguns milhares de anos, vocês se tornarão
criadores de universos, todo ser humano torna-se um criador de universo), a partir do momento em que se cria uma dimensão, no
sentido vibratório, é-se obrigado a acompanhar essa criação.
Isso não é uma queda ou, então, é uma queda voluntária.
Isso se denomina um sacrifício.

Os seres de cristal, que vieram no momento da criação da Atlântida, há muito tempo (Orionis não veio naquele momento, ele enviou
doze seres que se chamaram os doze Elohim, que se tornaram, bem depois, o reflexo daqueles que se chamavam os 24 anciões), os
doze Elohim, que vieram sobre a Terra, tomaram um corpo de carne e participaram do advento da terceira dimensão, mas tiveram a
obrigação desse sacrifício durante 50.000 anos, para acompanhar a evolução.

Agora, efetivamente, o jogo da encarnação na terceira dimensão fez com que alguns desses Elohim tivessem falhado em
sua missão, o que quer dizer que eles serão obrigados a reiniciar o ciclo, antes de reencontrar a sua condição de Elohim.
Não há condenação eterna.
Isso não existe.



Há erros.
Há experiências que são bem sucedidas e outras menos bem sucedidas.
Elas não são fracassadas, contudo.
Isso faz parte do jogo da vida.
Isso faz parte da encarnação e dos planos multidimensionais, também.
Não há punição, nem falha, nem queda.
Há, simplesmente, experiência que não foi bem sucedida e que deve ser recomeçada, simplesmente.
É preciso ver as coisas assim.
É muito mais sábio e mais correto, também.

Questão: existem seres de cristal, fora aqueles que deixaram o crânio?

Eu, pessoalmente, não os conheço.
Talvez haja!
Mas isso me surpreenderia.
Se eu acredito em Orionis (e creio que se pode acreditar nele), ele diz, sempre, que os doze seres que vieram (eles eram doze, não
treze, não quinze, mas eles eram doze, e é lógico!), não é por acaso que eles eram doze, obviamente.
Agora, eu não penso que possa haver outros seres de cristal, a não ser por um processo de walk-in.
Naquele momento, é diferente.
Eu falo, realmente, de seres que fizeram o sacrifício da encarnação, passando pelas vias genitais de criação de corpos.
Eu não falo de processos de walk-in em que, aí, um Elohim pode, efetivamente, tomar um corpo.
Não é o mesmo processo.
Aí, é um empréstimo, não é um sacrifício.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Há a Mamãe que se impacienta!
É tempo de parar o questionamento.

Caros amigos, eu lhes digo até a próxima vez.
Fiquei muito contente por compartilhar com vocês, mas é preciso que eu me salve, agora, porque a Mamãe tem muitas coisas a fazer a
vocês.
Então, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam toda a minha bênção e todo o meu amor.
Até breve, caros amigos
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Bem, caros amigos, eis-me extremamente contente por reencontrá-los de novo.

Eu lhes desejo a boa vinda e eu me desejo, pela mesma ocasião, a boa vinda.

Vamos continuar nossa série de conversas.

Eu não duvido que tenhamos que discutir e dialogar sobre certo número de coisas que os preocupam nesse
momento e, sobretudo, que preocupa o futuro dessa boa velha Terra, antes de sua sacralização definitiva.

Esse período de transição é extremamente importante, como vocês já sabem.

Aí está.

Então, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Eu terei algumas recomendações a fazer-lhes, mas eu as farei, se efetivamente quiserem, ao fim desta
conversa.

Questão: poderia dar-nos informações sobre a evolução do clima?

O clima está completamente destruído.

Os controles de temperaturas, o controle da água, o controle do ar e do fogo estão completamente arruinados
sobre este planeta.

Agora, eu lhes disse que faria muito frio.

Esse frio, efetivamente, chega.

Ele não é tão intenso, mas será, entretanto, muito forte.

E isso corresponderá ao que eu lhes dizia em relação aos problemas de comunicação (em todo caso, na
França), aos problemas de transporte e, também, aos problemas virais que estão chegando, a toda velocidade,
dos quais vocês não têm, mesmo, consciência, extremamente graves.

Tudo isso se fará de maneira conjunta, aí, nas algumas semanas que vêm.

Questão: poderia dar-nos informações sobre os novos vírus?

Os vírus são, efetivamente, a manifestação do ar viciado, corrompido, que existe sobre este planeta, pela
ausência de Luz.

Esses vírus atuam no sistema imunológico.

Eles são de muito numerosas variedades.

Alguns são, de momento, desconhecidos.

A maior parte ataca o sistema respiratório, ou seja, o sistema aérico.

Outros atacam o sistema articular e são, portanto, ligados aos ossos, à perenidade, à sobrevivência do ser
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humano.

Enfim, um terceiro tipo de vírus vai atacar, diretamente, o sangue, e vai, portanto, atuar na
alma dos seres humanos, seja para fazê-lo tomar consciência de sua ausência de Luz
manifestada na encarnação ou, ao contrário, para permitir a ele aceder a um estado
dimensional superior, pela morte.

Isso é extremamente importante, de maneira a atingir um contingente de almas extremamente importante ao
nível da quinta dimensão, capaz de sobreviver à sacralização da Terra.

Questão: o que você pode dizer-nos sobre a reunião dos crânios de cristal?

Há certo número de seres que se chamavam os abençoados Elohim, que são os seres que se sacrificaram em
encarnação para o advento da terceira dimensão, sob a influência de meu Mestre venerado, Orionis.

No momento de sua primeira morte como abençoados Elohim, e antes de fazer o sacrifício de reencarnações
sucessivas, até a época presente, houve uma cristalização do conjunto do banco memorial deles.

Esses doze seres abençoados Elohim vinham da décima oitava dimensão.

No momento de sua primeira morte, como seres sacrificados sobre o altar da evolução, eles cristalizaram seus
crânios, de sua cabeça.

É o que vocês chamam os «crânios de cristal» que, absolutamente, não têm uma origem humana, mas
espiritual, que é a concretização da Luz ao nível o mais denso.

Se vocês têm a chance de aproximar-se de um desses crânios de cristal, vocês se aperceberão que eles
contêm a totalidade da Divindade.

Há vários deles, que estão expostos em museus.

Há os que estão nas mãos de pessoas específicas.

Entretanto, esses crânios de cristal, pelo juramento que foi feito quando da criação de Atlântida (os doze
Elohim, mesmo se alguns deles perderam-se no caminho, restam alguns), deviam estar reunidos no mesmo
momento em que houve o que se chamou a criação da terceira dimensão, por intermédio da intercessão de
Orionis.

Do mesmo modo, exatamente antes da sacralização do planeta e antes da subida à quinta dimensão, os
crânios devem ser reunidos.

Eles o serão.

E, naquele momento, a energia será reunificada e permitirá o salto quântico de energia da Terra da terceira à
quinta dimensão.

Aí está o papel dos crânios de cristal hoje.

Independentemente de ser um banco memorial extremamente importante, contêm a história dos abençoados
Elohim e, portanto, a história dos planos os mais altos.

Questão: o que é do décimo terceiro crânio de cristal?

O décimo terceiro crânio de cristal é um crânio que foi materializado sem sacrifício de encarnação por Orionis.

Esse décimo terceiro crânio de cristal existe, mas ele não tem necessidade de ser reunido.

Era o marcador do acesso à terceira dimensão, assim como o cristal azul, que foi aportado pelos abençoados
Elohim, encontra-se, ainda, obviamente, na superfície da Terra.

E, no momento da sacralização, ele deverá descer ao Intraterra, a fim de ativar as matrizes.

Mas, se efetivamente quiserem, voltaremos a falar disso em outro momento.

É muito complexo.

Questão: poderia dar-nos preconizações sobre a maneira de fazer o vazio?

A primeira, que é a mais rápida, é dar-se uma dezena de tapas, para parar de pensar.

Agora, se se quer um método um pouco mais suave, basta estar centrado no instante.



Estar centrado no instante quer dizer que, no instante, não há pensamento.

Se há um pensamento, é que você foge do instante, caro amigo.

Isso quer dizer que, estar no instante, é fazer abstração de todo pensamento que se refira ao passado, que se
refira ao futuro, que se refira, mesmo, à profecia.

Estar, si mesmo, no instante.

Reencontrar o próprio alinhamento.

Isso necessita de fazer calar todos os pensamentos.

Obviamente, se você encara isso como uma técnica, há, já, pensamentos.

A ausência de pensamento corresponde a um processo de neutralidade benevolente, de alinhamento com sua
Fonte.

Não há técnica na qual se deva fazer isso ou aquilo, e isso porque se estaria, ainda, no processo mental do
pensamento.

Assim que um pensamento chega, é preciso expulsá-lo.

Observar os pensamentos que chegam.

Ser como a superfície de um lago, que observaria uma folha que vem pousar.

Estar consciente da folha que pousa, ou seja, estar consciente do pensamento que chega, e rejeitar esse
pensamento.

Você se aperceberá, finalmente, que não é você que pensa, mas que você é manipulado por seus próprios
pensamentos, que não são os seus.

Quando você conseguir fazer o vazio suficientemente longo tempo, digamos, alguns minutos, mas depois de
dezenas de minutos, você se aperceberá, naquele momento, que seu espírito está livre, totalmente, para ir
onde ele quiser, não para pensar, mas para ver, para ter acesso à fonte de conhecimento final da profecia.

E, naquele momento, parando o tempo no presente, você poderá beneficiar-se de uma visão que vocês
chamam de uma visão, eu creio, etérea, holotrópica, que permite ver as três dimensões do tempo.

Isso é extremamente importante.

Mas a primeira coisa a fazer é parar de pensar.

Não há técnica para isso.

Basta, simplesmente, observar os pensamentos que chegam e rejeitá-los para longe.

É tudo o que há a fazer, até o momento em que não haverá mais pensamentos e a superfície do lago estará
perfeitamente plana, não agitada pelo vento, agitada por nada, completamente.

Questão: os ensinamentos atuais sobre as almas irmãs/gêmeas são confiáveis?

Eles são confiáveis, mas tudo o que eu posso dizer, simplesmente, é que vocês sobrecarregam o espírito com
coisas que não têm importância alguma.

O importante é sua alma, sua mestria, sua realização.

Não vão procurar, ao nível da alma, contratos e relações extremamente potentes, que vão, ainda
mais, entravá-los na terceira.

Essas realidades são completamente verdadeiras, elas existem, mas não é o caminho, nem o trabalho que lhes
é solicitado hoje.

Se vocês se apegam – estando ainda demasiado na terceira – a tentar encontrar outras relações, outros
contratos, outras prioridades ao nível da alma, vocês se desviam do caminho original espiritual.

Isso não é o que lhes é solicitado.

E eu sei que inúmeros autores têm obras ligadas a isso.

Efetivamente, é algo que faz vender, é algo que pode parecer importante ao nível espiritual.



Isso está ao nível da alma, mas não no trabalho que vocês têm a fazer, hoje, aqui embaixo.

Isso vai desviá-los de seu caminho.

Questão: isso significa que é melhor evitar os rituais de fusões de pontes de almas?

Completamente, é uma heresia esse truque!Completamente, é uma heresia esse truque!

É o que, ainda, essa história?

Vocês não têm relações suficientes na terceira dimensão, para se agarrar a relações de almas na terceira?

Vocês vão acreditar, estupidamente, que um ritual de fusão, de ponte ou de contrato de alma, aqui, sobre a
Terra, na terceira, vai agir nos planos espirituais?

Vocês vão criar coisas que não têm sentido, que vão contra a evolução à quinta dimensão.

Há, aí, uma grande armadilha que se formou.

Não é porque se dá uma informação, que é real, que vocês devam, imediatamente, tomá-la, para fazer algo na
terceira.

Contentem-se em receber informações que são reais.

É dado a título informativo.

Não é dado a título transformador e, ainda menos, como um ritual e um processo que vai prendê-los, ainda
mais, na terceira dimensão.

Esse trabalho de aqui e agora consiste em fazer abstração de seu passado (quer ele seja cármico, relacional,
familiar), fazer abstração de toda antecipação no futuro, de projeções no futuro, mas estar, totalmente, alinhado
a si mesmo, no instante presente.

Estar presente no instante é algo de essencial.

Todos os rituais, mesmo os rituais que eu empreguei em minha vida (sejam os rituais com o
Sol ou, também, outros rituais ligados à cabala, que eu implementei), tinham apenas um
único objetivo: é o de desviar os seres de seus pensamentos, de seu mental, de suas
preocupações, para centrá-los no instante.

Estar centrado no instante não é uma técnica, é um trabalho que consiste em expulsar tudo o que não é do
instante.

A partir do momento em que vocês começam a pensar no passado ou no futuro, vocês não estão mais no
instante.

A partir do momento em que a emoção arrasta-os a uma ação que não é controlada pelo instante, vocês não
estão mais no instante.

Estar no instante é algo de essencial.

A Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquerA Luz autêntica encontra-se, unicamente, no instante, nem no passado – qualquer
que seja – nem no futuro – qualquer que seja.que seja – nem no futuro – qualquer que seja.

A partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocêsA partir do momento em que vocês derivam para o futuro ou o passado, vocês
saem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramentesaem do que se chama o instante presente ou a realização, tão seguramente
como um mais um fazem dois.como um mais um fazem dois.

Portanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instantePortanto, tudo o que é destinado a despolarizá-los da preocupação do instante
que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.que vocês vivem vai desviá-los do objetivo final.

Quanto mais o tempo vai avançar, mais isso será verdadeiro.

Somente terão acesso à quinta dimensão aqueles que forem capazes de estar centrados no instante.

Isso não os impede de viver, de fazer projeções no futuro, mas, assim que vocês abordam o domínio da
interioridade, da espiritualidade, se vocês não estão no instante, vocês estão no erro.



A Unidade não conhece multiplicidade.

Ser igual aos deuses, retornar à Divindade necessita de compreender, de aceitar e de viver essa verdade
essencial.

Eu posso, mesmo, dar-lhes o exemplo de meu caso.

Quando eu voltei de minha viagem em país estrangeiro, eu não conseguia encontrar essa Unidade magnífica
que eu havia encontrado nessa viagem.

O único modo que eles encontraram, Orionis e meus Mestres, foi o de pôr-me no instante, foi pôr-me na prisão.

Por que?

Porque, na prisão, eu nada mais tinha a pensar que não no instante no qual eu vivia, que era a prisão.

«Eu estou na prisão, eu estou na prisão, eu estou na prisão».

Ah, sim, mas eu sou eu.

Os planos espirituais encontrarão, sempre, o momento, para aquele que se aproxima desse
instante fatídico da Unidade, de retorno à Divindade, de cura na Fonte, de fazê-lo
compreender que, quanto mais ele para o tempo, mais ele vai encontrar-se em face de si
mesmo em sua Unidade primordial e essencial.

O Pai encontra-se apenas aí, não em outros lugares.

Questão: como viver e respirar no coração?

Isso é perfeitamente possível.

Convém, primeiro, adotar uma respiração.

Eram as técnicas que eu ensinava na paneuritmia, que consiste em respirar, primeiro, com
um ritmo em dois tempos, três tempos: inspirar dois tempos, expirar três tempos, com um
repouso de um tempo entre os dois.

Dois tempos, um tempo, três tempos, um tempo, dois tempos...

É a respiração ventral.

A partir do momento em que a consciência centra-se na respiração ventral, vocês podem, muito suavemente,
dirigir sua consciência ao coração e tomar consciência da respiração cardíaca, que é um ritmo diferente.

A partir do momento em que a consciência está centrada, completamente, no coração, vocês vão começar a
sentir as vibrações que sentem nesse momento na coroa.

Vocês vão sentir o chacra do coração.

A partir do momento em que a consciência entrou no chacra do coração, durante um tempo suficientemente
longo, sem pensamentos parasitas, ao mesmo tempo estando nessa respiração ventral, naquele momento, o
coração vai pôr-se a respirar.

Os canais sutis vão abrir-se ao nível da cabeça.

O som ao nível do ouvido esquerdo vai tornar-se cada vez mais fino.

A vibração do coração vai tornar-se cada vez mais intensa.

Aí, vocês vão abrir-se à Divindade, que é o êxtase, ou, antes, o íntase interior, o Samadhi, como dizem os
orientais.

Ao fim de certo número de repetições do exercício, vocês conseguirão estabilizar a energia no coração.

E, naquele momento, vocês se tornarão esse coração, vocês se tornarão a Fonte.

E vocês terão, realmente, a afirmar «Eu sou Um», a partir do momento em que sua consciência
estiver, permanentemente, centrada no coração.

Há quem tenha transferido isso e que nada compreenderam, e que falam de amor.



E eles põem isso na emoção, enquanto vivem uma emoção de amor e são persuadidos de que é o amor.

Há isso, por exemplo, na religião islâmica, na qual eles estão no coração, mas é um coração emocional.

Não é o coração espiritual.

E há os que vivem isso no coração relacional, físico, na relação sexual.

Não é o Coração, é o coração físico.

E há os que vivem isso no plano mental.

Não é o Coração, é a divisão de três corações.

Agora, a fusão dos três corações permite a integração da dimensão Divina.

Aí, naquele momento, quando vocês respiram pelo coração toda a sua vida, quando eu digo toda a sua vida é
quando vocês conseguem ter-se – no espaço de quarenta dias, é extremamente preciso – nesse estado,
naquele momento, vocês se tornam UM, vocês mesmos.

É um trabalho que lhes é engajado a fazer.

É o trabalho essencial.

É isso encontrar a Unidade, e nada mais.

Não é a ativação dos chacras.

Não é ver as vidas passadas.

Não é ver o futuro, tampouco.

Isso, são truques que lhes são dados a mais.

Mas sua realização passa por isso e por nada mais.

Questão: como receber a iniciação que você dava em sua vida?

A iniciação não se transmite por um ato voluntário.

A iniciação essencial do Mestre, a partir do momento em que ele reencontrou sua mestria
espiritual, é a irradiação do ser dele que vai permitir ao outro pôr-se em face de si mesmo,
mostrar-se, não uma técnica, não dar rituais complicados, mesmo se ele se utiliza deles para
desviar o mental, como eu dizia, dos discípulos.

O papel do Mestre é pôr o discípulo em face dele mesmo, ou seja, o exemplo do mestre não é um exemplo
verbal, mas é, simplesmente, o exemplo daquele que se colocou no coração, que conseguiu estabilizar,
durante quarenta dias, a energia do coração.

Naquele momento, o discípulo que vem não tem necessidade nem de discursos, nem de rituais, nem de
processos de adoração.

Há um processo de ressonância, que se implementa, que permite ao discípulo receber, inconscientemente, eu
diria, sem vontade própria do Mestre, essa dimensão do coração, provar, ainda que apenas um segundo, o que
é esse estado de graça, de maneira a que, após, ele possa, ele mesmo, empreender o próprio trabalho de
graça, permanentemente.

Aí está a iniciação.

Todo o resto é apenas blá-blá-blá e charlatanice!

Enquanto vocês esperarem encontrar uma solução para sua Divindade no exterior de si, vocês estão no erro.

Quando o Cristo, nosso grande Mestre, de todos, dizia «eu sou o caminho, a verdade e a vida», «ninguém
pode penetrar o reino dos céus se não volta a tornar-se como uma criança», «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não passa por mim», por mim, não como ser, mas como Luz dele, ou seja, imitando-o.

O que foi mal compreendido pela igreja católica, é claro.

Imitar o Cristo, há um que compreendeu isso, no tempo antigo, era São Francisco de Assis.



Houve outros, depois.

Há outros que conseguiram, também, mas por vias desviadas, completamente – eu diria – completamente
absurdas, completamente ridículas.

É isso que os induz a erro, há milhares de anos, enquanto vocês tinham sob seu nariz a solução.

A solução é seu corpo, é sua interioridade, é você.
Não são os mestres, não são os modelos, não são as religiões.

Tudo isso são tolices, besteiras monumentais.

Questão: por que se pode viver, num modo emocional, a presença do Cristo?

Porque, para todos os seres que reencontraram, em suas vidas passadas – ou na era da época do Cristo ou
em outras vidas – a energia espiritual do Cristo, isso faz como um reconhecimento, uma reconexão que
provoca uma emoção do coração.

Mas porque vocês consideram, ainda, o Cristo como um modelo exterior.

É preciso matar o modelo para tornar-se ele mesmo.

É preciso apropriar-se dele.

É preciso imitar, tornar-se ele.

E não considerá-lo como um personagem exterior, mesmo se foi real.

O Cristo mostrou-nos o caminho e a vida que vocês deviam imitar, tomar, para tornar-se como ele, para tornar-
se seu próprio filho, seu próprio salvador.

Mas toda reconexão com a energia histórica de Jesus ou de Maria ou de outros personagens, se vocês
estiveram, a um dado momento em suas vidas passadas, extremamente ligados, vai desencadear essa
emoção do coração.

Mas isso, como você diz, é a emoção do coração, é o coração emocional.

Não é o coração espiritual.

É uma premissa do coração espiritual.

Mas isso não é o coração espiritual, o Samadhi.

A partir do momento em que vocês ativam sua interioridade, vocês se tornam vocês mesmos, vocês entram na
mestria, vocês irradiam, permanentemente, a Divindade, mas vocês não têm a emoção da Divindade.

Vocês são a totalidade da Divindade.

Vocês fundiram, lembrem-se, as três dimensões do coração, para chegar ao coração espiritual, para aceder ao
quarto coração, que é o coração espiritual.

E no coração espiritual não há lugar para outra coisa que não o Pai, nem emoção, nem mental, nem atração
pelo corpo físico, pela materialidade, pela sexualidade.

Há atração pelo que vocês são, ou seja, um ser Divino e único.

Portanto, a emoção espiritual ligada ao reencontro com Jesus, mesmo se isso se traduz ao nível do coração, é
um marcador do caminho, mas não é o caminho.

Pode-se ficar milhares de anos a viver a emoção do coração ligada a Jesus ou a Buda ou ao que se quiser,
sem, contudo, estar, si mesmo, no coração.

Finalmente, eu lhes disse, no preâmbulo, que eu gostaria de dar-lhes, ao final, o que eu tinha a dizer-lhes como
informações, em especial sobre esse caminho extremamente importante em relação à via do coração.

Eu lhes falo, frequentemente, do exterior.

Não é uma razão para deslocarem-se em relação ao seu centro.

É para ajudá-los, ainda mais facilmente, a contatar seu centro.

Não se esqueçam de que a raça humana, daqui a muito pouco tempo, não terá mais qualquer lugar para onde



voltar-se, sobretudo, não para o Estado, sobretudo, não para o dinheiro, mas, unicamente, para ela mesma.

E aqueles que forem incapazes de fazer esse retorno ao centro, esse retorno a eles mesmos, estarão no mau
caminho.

Eu os engajo, vocês, que têm a chance de estar a par, de fazer esse caminho de retorno para si mesmos o
mais cedo possível.

Aí está o essencial do que eu tinha a dizer-lhes.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor.

Eu estou entre vocês, cada vez mais presente, cada vez mais potente.

Não se esqueçam de que eu mesmo sou apenas o intermediário em relação à energia que vem, que é a
energia de Maria, em relação ao trabalho no coração.

Eu posso apenas dar-lhes indicações verbais, palavras que vão ajudá-los a ir para esse centro.

E que Maria vem oficiar, diretamente, na fusão dos três corações para permitir-lhes aceder ao verdadeiro
coração, que não é a soma e a resultante dos três primeiros, mas que é, efetivamente, algo de profundamente
diferente.

Não se esqueçam disso.

Agora, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes desejo uma boa estrada.

E eu lhes dito até muito em breve, com todo o meu amor.

Obrigado a vocês.

__________________
************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=73

26 de fevereiro de 2006
***

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
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Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.Paneuritmia (cujo nome significa "supremo ritmo cósmico") - Paneuritmia é uma dança sagrada.
Ela nos convida a sincronizar com a nova freqüência cósmica que está chegando ao nosso planeta. É um chamado para sentir, refletir
e pôr em movimento a energia do Amor, da Solidariedade, da Compaixão e da Generosidade, que visa à integração do ser humano e
à unidade de todos os seres.

Livro - Paneuritmia - Mestre Beinsa Dunó
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Paneuritmia é uma dança sagrada. Suas músicas e movimentos tiveram início com Peter Konstantinov Deunov (Beinsa Duno, 1864-
1944, Bulgária). A palavra Paneuritmia significa "ritmo cósmico supremo". PAN significa total, que está em toda parte,
cósmico. EU significa verdadeiro, supremo, essência da qual tudo se origina. RITMIA se refere à frequência ou à correta
regularidade do movimento. Cada exercício de Paneuritmia tem um significado simbólico e expressa um pensamento, sentimento ou
ação em particular. A Paneuritmia é uma manifestação harmoniosa e criativa do Divino no Universo. A dança em círculo é um
símbolo da grande roda da vida, beleza e unidade, assim como da evolução da consciência humana rumo à perfeição. A Paneuritmia
melhora a saúde física, emocional, mental e espiritual. Fortalece os músculos e ossos, aumenta a capacidade dos órgãos e regula o
seu funcionamento, melhora a respiração, circulação do sangue e função do sistema nervoso. Rejuvenesce e proporciona um corpo
saudável, bonito. Ela nos ajuda a nos mantermos em paz e conectados a nosso ser interior. Quando realizamos cuidadosamente os
exercícios, entramos em harmonia com os ritmos cósmicos e nossas energias, talentos e dons começam a desenvolverem-se e
manifestarem-se. A Paneuritmia estimula o despertar e desenvolvimento de nossos dons espirituais como a misericórdia,
compaixão, amor, fé e esperança. Esta dança sagrada desenvolve nossas habilidades e sensibilidade musical e permite-nos entrar
em contato com os seres de luz e anjos que nos inspiram, orientam e auxiliam em nosso desenvolvimento espiritual. Promove a
expansão da consciência, o despertar da consciência global cósmica, une e harmoniza a energia individual e coletiva. A Paneuritmia
cria um centro poderoso que emana amor, alegria, paz e harmonia a todas as almas, convidando a todos a percorrerem o Caminho do
Divino e levarem vida, força, alegria e beleza para a alma humana. É um excelente método para a transformação e preparação do
corpo, mente e coração para a nova cultura de paz, liberdade, justiça, harmonia, amor cósmico e solidariedade. Nos une através das
forças criativas, construtivas e organizadoras da Natureza, permitindo-nos receber a energia vital. Quando a energia Divina flui através
de nós, o nosso corpo, mente e coração se transformam. Desta forma, estaremos nos preparando para a nova primavera cósmica em
nosso amado planeta. Tudo é ritmo no universo, diz o Mestre Omraam Mikhael Aivanhov, e o ser humano também faz parte
deste grande ritmo cósmico. Perceptivelmente ou não, todas as funções biológicas ou psicológicas obedecem às leis rítmicas.
Através de nosso modo de vida, pensamentos, sentimentos e ações, entramos mais ou menos em harmonia com o ritmo universal. A
música e a dança são tentativas para reingressar-se neste ritmo ou mantê-lo. Por isso, em todas as culturas, se atribui uma origem
divina à música e à dança. Ao criar a Paneuritmia, Peter Deunov nos forneceu métodos que permitem nos harmonizarmos com os
ritmos mais benéficos do universo, já que somente um iniciado pode descobrir os movimentos e sons que correspondem a estes
ritmos. Se nos emergimos nesses movimentos e sons, descobrimos princípios e regras que têm a sua correspondência com a vida
psíquica. Devemos, portanto, considerar a Paneuritmia como um método pedagógico: dançar Paneuritmia é aprender a sincronizar
pensamentos, sentimentos e ações com os ritmos mais harmoniosos da natureza.
FONTE: http://www.pensamientoconsciente.com/?p=3036
TRADUÇÃO: Silvana Vignini
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"Todo o mundo presta homenagem a mim e eu presto homenagem ao Mestre Peter Deunov da Bulgária "
Albert Einstein

Também conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Dounó, o Mestre Búlgaro Peter Deunov Também
conhecido pelo nome espiritual de Beinsa Douno, o Mestre Búlgaro Peter Deunov (1864-1944) foi um ser de elevado nível de
consciência, e ao mesmo tempo um músico inigualável, que revelou durante toda a sua vida ser um exemplo de pureza, sabedoria,
inteligência e criatividade. Ele estabeleceu-se durante muitos anos perto de Sófia onde viveu rodeado por um grande número de
discípulos, tendo devido ao seu esplendor despertado a espiritualidade de milhares de almas, não só na Bulgária, como também no
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resto da Europa.

Alguns dias antes da sua partida para o outro mundo, estando em transe mediúnico profundo, fez uma profecia extraordinária, com
respeito à época conturbada que estamos actualmente a atravessar, sobre o ‘fim dos tempos’ e a chegada de uma nova Idade de Ouro
à humanidade. Eis o que diz no seu profundo e instigador testamento. É corrente e também natural que alguém duvide que estas
palavras tivessem sido proferidas há 60 anos.

LEIA MAIS AQUI: Mestre Peter Deunov - Afirmações que elevam a alma - Profecia de Peter Deunov em relação ao fim da
nossa civilização e início da Idade de Ouro na Terra. A última profecia de Peter Deunov
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Estratégias da mente para evitar o Agora - 1 & 2 - Por Eckhart Tolle (O PODER DO AGORA)
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Fundamentos da Paneuritmia
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, bom dia.
Estou extremamente contente por reencontrar-mo-nos, todos juntos, para essas conversas que, eu espero,
serão extremamente proveitosas para uns e para os outros.

De fato, temos muitas coisas nessas conversações.
Mas, primeiro, antes de deixar-lhes a palavra para tudo o que são suas interrogações e seus questionamentos,
vou dar-lhes certo número de coisas no desenrolar do que eu chamaria a cronologia, se efetivamente
quiserem, dessas mudanças vibratórias que estão em curso e que correspondem, de um lado, às suas
gestações, de cada um de vocês, mas, também, à gestação do lugar, mas, também, à gestação total do
planeta que está em curso, como vocês sabem, da revelação de sua sacralidade.
A sacralização do planeta, que é algo de extremamente importante, que é esperado desde tantos e tantos
milhares de anos.

Então, primeiramente, saibam que, desde ontem, nós entramos no período dos quarenta dias que precedem o
período de Páscoa.
Esses quarenta dias são extremamente importantes, sobretudo este ano, mais do que nunca, porque, de fato,
nós entramos num período no qual o ser humano vai poder decidir ou elevar-se, ou permanecer nesses níveis
de rebaixamento.
A energia de crescimento vibratório elevatório da Terra vai fazer-se cada vez mais intensa durante os quarenta
dias, até a Páscoa.
Nós entramos, de fato, no período, também, do equinócio de 21 de março, nas três semanas precedentes, que
corresponde ao advento da primavera, à emergência de novas energias de coerência e de ascensão da
terceira dimensão para a quinta dimensão.
A pressão energética vai fazer-se cada vez mais forte.
A resistência ligada às forças involutivas vai, também, fazer-se cada vez mais exigente, o que explica que as
manifestações de que falei desde o outono vão fazer-se cada vez mais presentes e vão invadir, pouco a
pouco, o conjunto de seu espaço vital.

E, como sempre, o que acontece no exterior acontece, também, no interior, o que quer dizer que, nos quarenta
dias que vêm, vocês vão viver combates interiores, lutas entre o antigo que não quer, totalmente, morrer, e o
novo que pede apenas para nascer e que vocês não deixam nascer.
Isso faz parte do caminho normal, regular, perfeitamente objetivo, e perfeitamente lógico da elevação para a
quinta dimensão, na qual tudo o que é antigo deve morrer, para deixar o lugar ao novo.
É um combate de cada instante, que necessita não de resistência, e não de combater, mas a necessidade de
deixar fazer, de deixar morrer o antigo, de deixar sair de vocês o que não é mais atualidade, o que não está
mais na Luz, a fim de caminhar cada vez mais facilmente, eu diria, para essa dimensão nova.

Se vocês tinham raivas, não poderão, mesmo, imaginar pôr-se em cólera.
Se vocês eram preguiçosos, não poderão, mesmo, imaginar estar na ociosidade.
Todos os excessos que eram próprios da personalidade que os animava até este período, qualquer que seja
sua idade, vão, pouco a pouco, apagar-se diante do florescimento da alma, diante de algo que será
extremamente fundamental para o acesso a essa dimensão Divina à qual vocês tem o direito de pretender, por
sua essência, por seu nascimento.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está no que nós nos situamos.

Então, obviamente, as resistências tomam a forma que vocês veem.
Houve modificações de elementos, que continuam, aliás.
As chuvas torrenciais que estão devastando todo o continente africano.
Há o frio, que está devastando toda a Europa do Leste, que terá dificuldade para renascer na primavera.
Há o elemento fogo, e há outros elementos que se movimentam em todos os continentes.
O elemento ar toma uma importância assustadora.
É como se a totalidade dos vírus astrais tivessem entrado em manifestação.
Eles representam, de fato, esses vírus, a resistência exterior do homem ao acesso à sua Divindade, porque o
vírus provoca uma desagregação da vida.
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Ele provoca, em especial, o que se manifesta nesse momento.

Olhem o que acontece com o vírus que vocês chamaram «a gripe aviária».
Ele os impede de respirar.
Os animais, os humanos e todas as raças serão tocados.
Eles os impedem de aceder ao que vocês são, realmente.

Olhem o que vocês chamam a doença do mosquito, o chikun gunya, como vocês dizem.
Olhem essa doença.
Ela impede as pessoas de mover-se.
Ela os fixa no passado.
Ela os impede de ir para sua dimensão Divina.

Olhem os vírus que chegam.
Olhem o vírus de que falei, que vai tocar as linhagens sanguíneas.
Ele vai provocar um enfraquecimento da energia da alma, porque o sangue é a alma.

Compreendam a ressonância, a lei de analogia, de afinidade que existe entre o que acontece no exterior e o
que acontece no interior.
Não é algo que seja necessário considerar com medo, certamente, com circunspecção, com prudência.

Vocês não vão comer penas de pássaros que têm a doença, mas, independentemente disso, se vocês estão
na certeza interior de sua sacralidade, na certeza interior de que vão subir para essa dimensão Divina, nada
poderá acontecer-lhes, nem ao seu espírito, nem ao seu corpo, porque vocês irão ao sentido da evolução.
Vocês irão ao sentido da sacralização do que vocês são, acompanhando a Terra em sua subida vibratória.
É extremamente importante compreender isso.
E, apesar de todas as precauções exteriores e interiores, mesmo se vocês devam pegar essa doença, tudo
será feito, obviamente, para que vocês não sucumbam e que o corpo não faleça nessa infecção.

Mas se, infelizmente, você tinha que pegar essa doença, isso corresponderia a uma resistência que está em
você, que é uma resistência ao acesso à quinta dimensão.
Mas nenhum de vocês, aqui presentes, e nenhum ser, realmente engajado num caminho espiritual, morrerá,
exceto se, obviamente, sua alma decidiu aceder à quinta dimensão, mas sem acompanhar essa subida com o
corpo.
É extremamente importante.
Aqueles que recusarem serão «eliminados» dos planos de consciência de sacralização.

De fato, a doença não pode estar presente quando a Terra tiver concluído, completamente, sua ascensão,
assim como um ser humano não poderá, de modo algum, aceder essa quinta dimensão com qualquer doença.

A dimensão cinco é uma dimensão de pureza, na qual o jogo da sombra e da Luz não existe mais, na qual
existe a criatividade da Luz, a forma a mais autêntica da Luz e a manifestação a mais autêntica da Luz.
É isso que deve entrar em vocês.

O trabalho no coração, o trabalho no estado interior é algo de extremamente importante.
Vocês não devem esquecer isso, a cada minuto que anima sua respiração.
A cada expirar e a cada inspirar, vocês dizem «eu sou», «eu sou um», «eu sou Deus», «eu sou o Mestre», «eu
sou a Unidade», e «eu sou a totalidade manifestada na realidade da Unidade».
É extremamente importante compreender.
Isso é capital, em relação ao que vem para vocês.

Agora, cabe a vocês falar, caros amigos.

Questão: poderia falar-nos do enraizamento, da materialidade, da encarnação?

É preciso dissociar os três planos: o plano físico, o plano astral, e o plano mental.
O plano etéreo, eu o coloco no corpo físico, é a mesma coisa.

As pessoas, agora, que trabalham, unicamente, no plano físico etéreo para fazer descer uma energia de
enraizamento, para enraizar-se, servem-se da ferramenta mental, da visualização, servem-se, também, de
emoções, por vezes, para criar esse movimento de energia que provoca uma atração total dos constituintes do
ser (corpo, alma, espírito) às profundezas da Terra.
Esse enraizamento é um enraizamento que não é total.
O enraizamento é, antes de tudo, ligado ao modo pelo qual vocês administram sua vida, ou seja, que vocês são
capazes, não de fazer voos espirituais, mas, será que vocês são capazes de estar aqui e agora?

É fácil dizer «eu estou enraizado» ou dizer «eu me enraizo» por uma vontade intelectual, mental, e manipulando
as energias para que elas desçam, no momento, por exemplo, em que há uma canalização ou um trabalho
energético.
Mas o enraizamento é um ato consciente, que sobrevém a cada minuto de sua vida, consciente de que vocês



são um sopro, consciente de que vocês são um corpo, consciente de seu lugar, que vocês têm e que os
mantêm entre o Céu e a Terra.
É o lugar que vocês têm, a lucidez, a Unidade que vocês são.

Aí está a mestria, a mestria, também, do enraizamento.
O enraizamento que seria apenas um ato energético, no momento em que acontece algo, é um enraizamento
ilusório.
Para nada serve.

Há seres que não falam essa linguagem energética ou intelectual, digamos, e que estão na intenção da
encarnação e na intenção do enraizamento.
O perigo que os assiste a todos é o de querer aceder a essa quinta dimensão fazendo como o fez a igreja
católica: denegrindo, esquecendo o corpo, considerando que o corpo é sujo, que o corpo é pecado, que o
corpo não é um instrumento Divino.
E, no entanto, o Cristo dizia, todo o tempo: «tenha sua casa limpa, porque você não sabe quando eu virei bater
à sua porta».

O corpo, o templo, é a mesma coisa.
Jesus não queria falar da alma ou do espírito, ele queria falar do veículo físico.
O veículo físico é, ao mesmo tempo, o apoio vibratório, a causa e a consequência da Divindade.
Retenham bem isso: o corpo físico é, ao mesmo tempo, a causa e a consequência da Divindade.
Não há caminhos alternativos em seu caminho evolutivo ligado à terceira dimensão.
Se vocês se esquecem do corpo, vocês não estão mais na Luz autêntica.
Vocês estão na Luz desviada, aquela que quis instaurar Lúcifer e seus anjos rebeldes.
É extremamente importante compreender isso.

Agora, se o discurso diz «eu me enraizo com tal ou tal técnica», e se, em minha vida de todos os dias, eu não
estou na bênção do acolhimento da vida que eu manifesto, através da refeição que eu tomo, através do contato
de meus pés com a Terra, com os vegetais, com os animais, com tudo o que vive ao redor de mim, eu não
estou enraizado, é um erro crer nisso.

Agora, a encarnação faz parte do processo.
Obviamente, não há diferença.
Se se fala de materialidade, é um mau termo.
Quando se diz «ele é material!», mas, felizmente, vocês são materiais, caso contrário, vocês não teriam a
possibilidade, estando aqui presentes, de aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma transubstanciação da célula de seu conjunto físico-etéreo.
É extremamente importante a compreender.
Se vocês se dissociam, vocês mesmos, de sua estrutura físico-etérea, com o pretexto de enraizar-se,
servindo-se dessa estrutura físico-etérea e de sua ferramenta intelectual para enraizar-se e, em sua vida
corrente, vocês não estão enraizados, o que acontece?
Há desordens, há estragos.
Não há ressonância e equilíbrio.
Há desequilíbrio total.

Muitas pessoas falam de enraizamento.
Mas o que é o enraizamento?
O enraizamento é, simplesmente, estar consciente, aqui e agora, na vida, na Unidade que vocês são, através
do inspirar e do expirar da vida e estar em contato com tudo o que vive.

Se vocês dizem que estão enraizados e que passam sua vida a afastar-se em quimeras, onde está o
enraizamento?
Vocês podem passar anos a dizer que estão enraizados, como podem passar anos a recitar um rosário.
E estão sempre na ilusão, completamente desenraizados.
É extremamente importante compreender.

A era que existiu no início do cristianismo, na qual os seres tinham necessidade de nutrir-se dessa dimensão
de transubstanciação que era ligada à presença da energia Crística foi uma etapa obrigatória, na qual os seres
retiravam-se do mundo para poder cultivar um veículo muito mais etéreo, muito mais luminoso, a fim de voltar
em vidas ulteriores, realizar o caminho de elevação, mas, em caso algum, hoje, é-lhes solicitado isso.

Há animadores, enraizadores, como vocês dizem, que partem em estados emocionais, como há em alguns
tipos de reuniões, como, por exemplo (o que não existia em meu tempo, mas que é extremamente difundido,
em especial do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, na América do Sul), os carismáticos.
Os animadores procuram, ao contrário, fazer tirar em nome do Cristo.
É um erro fundamental.

Efetivamente, há curas, mas que se torna a alma aí dentro?
Que se torna a lucidez?



Que se torna a consciência?
Naquele momento, há pessoas que estão no amor do Cristo, mas é um amor de natureza emocional.
Elas perdem, totalmente, a mestria do que elas são, a realidade de sua Divindade, e elas entregam sua
Divindade a um ser exterior.
E, no entanto, elas foram curadas.

A cura nada é.
Pode-se curar com muitas coisas.
O importante é a finalidade.
Qual é o objetivo?
Qual é o objetivo do que é feito?
E por que é feito?
Tanto para vocês, mas, também, nos grupos.
E isso é extremamente importante.

Questão: como fazer para não entrar na resistência inconsciente?

É muito simples: para não entrar na resistência, é preciso aceitar tudo o que vem.
«Pai, que sua vontade seja feita e não a minha», sem parar.

Sozinho, você não poderá ali chegar.
Você se tornará mestre de si mesmo quando aceitar deixar fazer.
Compreenda, efetivamente, o jogo de palavras.
Não é porque você deixa fazer que se torna alguém que vai deixar agir.
Deixe fazer, ao nível da vontade espiritual em você.
Naquele momento, estando no soltar de sua vontade da pequena personalidade, isso deixará o lugar para a
eclosão da energia da alma, para a alegria interior, para o despertar dos sentidos espirituais.

Agora, se me perguntam como deixar cair as resistências com o mental, isso, estritamente, para nada serve.
O mental nada pode fazer sobre isso.
Apenas o ato de abandono à vontade do Pai é que permite realizar isso.

Agora, se me perguntam como fazer para fazer a vontade do Pai, eu não tenho resposta.
Isso não passa pelo mental.
É uma compreensão imediata, não intelectual, nem lógica.
É uma compreensão da alma.
Ora, a alma não tem necessidade de palavras.

Questão: poderia falar-nos do perdão?

O perdão recorre, obviamente, ao amor.
O perdão necessita de privilegiar o amor à custa da tristeza e à custa do passado, ou seja, é algo que está
voltado ao instante presente e, eventualmente, para o futuro, mesmo se isso se refira a um evento que é do
passado.
O perdão necessita de um olhar lúcido sobre esse passado, de considerá-lo como algo de existente e que
convém deixar como um pacote volumoso e do qual é preciso despojar-se, antes de aceder a outra coisa.

Mas, geralmente, a maior parte das pessoas que têm dificuldade para atualizar o perdão ao nível da alma são
pessoas que portam em si uma violenta culpa.
E, obviamente, estando na culpa, elas não podem perdoar ao outro, porque elas não se perdoam a si mesmas,
tampouco.
Elas se sentem culpadas.

Retenham a história dos filhos que viveram coisas abomináveis e que perdoam.
Eles não perdoam, verdadeiramente, eles tomam a culpa daquele que fez o ato, quem quer que seja, aliás.
E, de fato, é o que é preciso compreender, é o que é preciso superar.
A culpa deve ser totalmente eliminada.
Enquanto há um grama de culpa em relação a si mesmo ou em relação ao outro, não pode, ali, haver perdão
autêntico.
Há, primeiro, formulação do perdão e, em seguida, há abandono da culpa.

A culpa abandona-se através da tomada de consciência da Divindade que se é.
Enquanto vocês pensam culpa, enquanto vivem a culpa, enquanto vivem o medo, vocês estão na
personalidade.
A alma não conhece o medo.
A alma não conhece mais a culpa.
A alma é totalmente livre, porque ela é de essência Divina.

Se vocês desvendam em si, através do caminho que é o seu (de elevação, de ascensão, de desenvolvimento
de energias e de níveis de consciência), vocês vão compreender que não são esse medo.



Vocês vão compreender que não são essa culpa, mas que ela os agarra pelo esquema que vocês construíram,
pelo que vocês têm vivido.
Mas o que vocês viveram, foi vivido.

O que vocês são é outra coisa que não o que vocês viveram.
O que vocês são é imanente, o que vocês são é transcendência.
O que vocês são é Luz.
O que vocês são é Divindade.
E, quando vocês reencontram a totalidade da energia da alma, não pode haver culpa.
Não pode haver medo.

Portanto, não se pode resolver o problema da culpa trabalhando na culpa, assim como não se pode resolver o
medo trabalhando no medo.
Pode-se apenas distanciar-se dele, separar-se dele, porque isso pertence à nossa personalidade, que não é
nós.

É aí que é preciso compreender as coisas.
Não há um trabalho a fazer na culpa.
Não há que fazer um trabalho no medo.
É preciso estar consciente de que essas coisas, como eu o disse precedentemente para o medo, não são
ligadas a vocês, mesmo se são vocês que as exprimam.
Isso não lhes pertence.
Vocês estão além de tudo isso.

É preciso ver tudo isso como algo de exterior a vocês.

Enquanto vocês derem corpo e considerarem que essas emoções pertencem a vocês, vocês serão
dependentes dessas síndromes, serão dependentes de suas fobias, serão dependentes de seus impulsos, de
suas tristezas, de seus lutos, de suas perdas etc..., e de seus abandonos.
Mas vocês não são isso.
São vocês que se identificam a isso.
Não é a mesma coisa.

Questão: como se conectar à alma?

Mas não é preciso conectar-se à alma.
Quando se diz «eu me conecto à minha alma», quem fala?
É a personalidade, ainda uma vez.

Eu sou minha alma, eu sou Deus.
Se você diz: «eu me conecto à minha alma», isso quer dizer que você não é sua alma.
A própria linguagem que você emprega é o próprio reflexo desse distanciamento que você coloca entre o que
você vive e o que você é.
Você exprime, através de suas próprias palavras, a distância existente entre sua alma e você.
Há uma diferença essencial.

Quando se diz: «como me conectar à minha alma?», isso quer dizer que eu não sou minha alma.
Agora, se eu sou minha alma, não tenho problema de conexão.
E vejo o medo, o abandono, a culpa como coisas que estão aí, e que não são para mim.
Isso corresponde, se preferem, a algumas meditações budistas muito antigas.
Vocês observam as emergências do pensamento, as emergências de emoções e veem-nas como algo que
estava aí.
E, progressivamente e à medida que se identifica essas emoções que estão aí, mas que não se é mais a
emoção, constata-se que há uma emoção.
Constata-se que há um pensamento.
Constata-se que há um sofrimento, mas permanece-se, não conectado, mas permanece-se na alma.

Naquele momento, essa emoção, esse sofrimento, esse pensamento perturbado pode apenas eliminar-se,
afastar-se, porque ele não tem mais tomada.
É isso que é importante.

Questão: poderia falar-nos dos quarenta dias a vir?

Esse simbolismo corresponde, perfeitamente, ao período da quaresma (jejum), ou seja, o período de quarenta
dias que precede o período de renascimento pascal.
Nós estamos em pleno no simbolismo.

Lembrem-se, os quarenta dias são extremamente importantes,
Houve a travessia do deserto durante quarenta dias.
Mas houve, também, Jesus no deserto, durante quarenta dias, com todas as tentações que vocês conhecem.



Queria Ele reinar no mundo?
Queria ele estar longe do mundo?
Ou ser o rei dos Céus?
É o que lhes é perguntado hoje.

Vocês devem elevar a matéria para sua transcendência ou querem dominar a matéria e ser dela o escravo?
São duas coisas diferentes.
Os quarenta dias que vocês vão viver correspondem a isso, com todas as provas ligadas à resistência em
vocês e no exterior de vocês.

O período de quarenta dias é um período probatório.
É um período em que o ser humano, em que a Terra, em que cada indivíduo será confrontado aos seus
medos, às suas dúvidas as mais íntimas, às suas culpas, ao que faz com que sua personalidade seja, de algum
modo, envenenada pelos desejos, pelas vidas passadas, pela vivência.
Durante este período há um face a face consigo mesmo.
É um período de introspecção.
É um período em que se deve decidir aceitar a Divindade.
É o que fez Jesus, durante esses quarenta dias: intensas reflexões sobre Ele mesmo, intensos recolhimentos.

Ao final dos quarenta dias, aceita-se a missão que dura, exatamente, três anos, que é de ser filho do Pai, em
todos os sentidos do termo, irradiar a Divindade, portar o peso da Divindade.
Não é uma leveza.
Paradoxalmente, o que se chama a Ascensão é um fenômeno de responsabilização.
É um fenômeno pesado, não de imposições, mas pesado da densidade da Luz, pesado da responsabilidade,
pesado das transformações que isso provoca em si, extremamente profundas, que vocês vivem, aqui
presentes, uns e outros.
É extremamente importante compreender que esse período de quarenta dias corresponde a uma vibração
extremamente precisa.

Quando o ser humano morre, ele passa, em geral, quarenta dias nas dimensões intermediárias, nas quais ele é
tratado, ele é transformado, a fim de ser ou reciclado nas vias da encarnação, novamente, ou aceder a outras
dimensões superiores.
Esses quarenta dias, que são vividos após a morte (que correspondem, aliás, na tradição católica, à missa de
quarenta dias), é, exatamente, a mesma coisa que vocês têm a viver agora, este ano mais que qualquer outro, a
fim de preparar os três anos que vêm, para o que vocês serão na saída dos quarenta dias: um ser liberado do
que não é ele mesmo, um ser liberado de suas angústias.

Vocês estarão limpos sobre vocês, corpo sem costura, corpo imortal, corpo de Luz?
Isso lhes pertence.
É essa a escolha que é preciso fazer e o trabalho que é preciso fazer.
Não há métodos.
É uma tomada de consciência, si mesmo em face de si mesmo, olhar de introspecção, de observar o que não
é vocês como sendo exterior a vocês.
Vocês não são seus medos.
Vocês não são sua culpa.
Vocês não são o que acreditam.
Mas vocês são bem mais do que isso.
É a ilusão dos 50.000 últimos anos que eram necessários para aperfeiçoar certa forma de transcendência.

Questão: como se identificar à Divindade que se é e não se identificar a outra coisa?

Não é, de modo algum, um problema de identificação.
É um problema de aceitação.
Há, através disso, uma identificação.

Enquanto vocês se identificam a um papel, enquanto se identificam a uma emoção, vocês saem do que são,
porque vocês vivem a emoção, porque vivem o passado, porque vivem isso ou aquilo.
Não há técnicas, propriamente ditas.
Apenas, quando do trabalho de introspecção que vai fazer-se, aí, nos vinte dias, a um dado momento, vocês
vão encontrar-se em face de si mesmos, em face da Luz que vocês são, após terem passado certo número de
etapas.
Para alguns, isso será compreender que seus medos não lhes pertencem.
Para outros, será compreender que a culpa não tem lugar de ser, e assim por diante, etc.
Para cada indivíduo é diferente.
Mas, nesse período, é preciso voltar-se ao interior.
Voltar-se ao interior é essa famosa introspecção, que corresponde aos quarenta dias no deserto, em todo
caso, para os primeiros vinte dias.

Isso pode fazer-se trabalhando.



Não é questão de parar de fazer tudo e esperar que isso venha.

As energias trabalham nesse sentido, as energias da primavera que chegam, as energias que estão aí por toda
a parte, ao redor de nós, estão na obra.
Basta ter consciência delas.
Não há técnica específica.
Não é um despertar disso ou daquilo.
É, simplesmente, uma consciência, um olhar levado ao que acontece, que vai determinar o que será ao final
desses vinte dias, e desses quarenta dias.

Questão: uma arte transcendental exclui a emoção?

Ela pode apoiar-se na emoção, mas a finalidade não é a emoção.
É toda a diferença.
Pode-se jogar com a emoção para provocar uma ausência de resistência, para fazer de modo a que o ser
humano que escuta um som, uma vibração, que olha algo, que ouve algo, que sente algo possa, a um dado
momento, não mais controlar o que acontece.
Mas isso é o que é vivido através da vivência emocional.
Mas a espiritualidade está além do emocional.
O que quer dizer que, a um dado momento, mesmo se se está consciente de que é um meio que vai permitir
abrir algumas portas, em momento algum isso deve ser a finalidade.

A emoção é uma chave que abre a porta.
Mas não é a porta e não é, sobretudo, o que há depois.
Portanto, pode-se jogar com a emoção, a um dado momento.
Mas a arte que teria por vocação apenas jogar com o registro emocional e nada aportar em seguida é uma arte
oca, que não tem qualquer sentido no plano espiritual.
Há um sentido no plano humano, unicamente.
Há um sentido no plano da personalidade.

A arte transcendental é algo que vai conduzir à tomada de consciência, num primeiro tempo, da Divindade, e,
acessoriamente, transformar, totalmente, o ser.
Basta dizer que, de momento, isso não existiu muito sobre a Terra.

A partir do momento em que se pronuncia a palavra arte, há a palavra emoção ligada, é claro.
A arte foi considerada na terceira dimensão como um meio de abrir portas.
Era uma chave.
Mas a chave não é a porta, eu repito.
Portanto, a arte transcendental, em si, necessita a emoção na partida.
Mas é necessário servir-se da emoção como algo que vai apenas ser uma emoção.
É preciso que a emoção permita aceder a algo que está acima da emoção, senão, permanecemos a um nível
horizontal.
Ainda uma vez, eu repito: essa noção de arte transcendental é algo que foi, talvez, aproximado em certa época
da humanidade, mas que jamais foi revelada, totalmente, caso contrário, a sorte da humanidade inteira teria sido
mudada, o que não foi o caso.

Certamente, houve o século de Luzes.
Certamente, houve autores, intérpretes, tipos musicais que favoreceram essa abertura à espiritualidade e à
autenticidade, entretanto, isso não foi até o final.
Houve, portanto, uma abertura de porta com a boa chave, mas ninguém cruzou a porta, porque o momento não
era chegado.
E, hoje, os apoios que foram levados a efeito nada têm a ver com essas artes musicais passadas, mas devem
recorrer à criatividade do artista, a fim de chegar não a transmitir a emoção, mas, em todo caso, permitir,
através da emoção vivida, transmiti-la em um modo vibratório muito mais alto do que a emoção.
Isso, eu repito, é bastante difícil a fazer, mas o período a isso se presta, totalmente.

Questão: poderia dar-nos uma definição da emoção?

A emoção é o que põe em movimento.
Ora, eu lhe assinalo que a Divindade não é um movimento, é um estado de alinhamento total ao instante, de
parada do tempo.

Quem diz movimento diz deslocamento no tempo e no espaço.
Ora, Deus não está no movimento, mesmo se ele é movimento.
Vocês, seres humanos, devem encontrar Deus parando o tempo, parando a emoção.
São as técnicas de meditações budistas, orientais também, se querem, nas quais se busca, nesse espaço
interior, parar o tempo.

Efetivamente, inúmeros místicos disseram que, se se parasse o tempo, encontrar-se-ia Deus,



instantaneamente, como quando da morte todo ser humano reencontra a Luz.

Agora, é questão de traduzir isso não em emoção, mas através de uma vibração que não é emoção.
A emoção faz crer que se está na vida.
Há seres e, em especial, os artistas, que creem que, quanto mais há emoções, mais eles estão na vida e que,
quanto mais essa emoção é boa, mais eles têm a impressão de abrir-se.
Efetivamente, mas, a um dado momento, quando há maturidade, convém compreender e aceitar que a
finalidade não é a emoção, mas que ela é apenas uma chave de acesso à Divindade do outro.
Uma vez que se colocou a chave, é preciso abrir a porta, mas é preciso, também, passar ao outro lado.

Então, efetivamente, houve artes transcendentais que permitem aceder a essa dimensão.
São, essencialmente, instrumentos de música sagrada que existiram e que existem, hoje, sobre o planeta.
Mas, hoje, essa música sagrada, feita com instrumentos primitivos, não tem mais tantos papéis.
Mas, efetivamente, era considerado que o ritmo preciso da Terra ia provocar uma abertura de chacras e,
portanto, permitir ao ser encontrar a dimensão transcendental.

Há, efetivamente, utilização de uma chave, abertura de uma porta e passagem ao outro lado.
A arte transcendental poderia ser, ao limite, uma arte primitiva no sentido o mais nobre e, certamente, não da
época do século de Luzes, e ainda menos o que se chama a arte moderna.
Mas a arte transcendental é algo que é desembaraçado da emoção, obviamente.

A maior parte dos seres que vocês conservaram – sejam os grandes compositores, os grandes pintores ou os
grandes escultores – fez apenas traduzir uma dimensão Divina, rebaixando-a a uma dimensão da estética e da
beleza, mas, também, uma dimensão da harmonia, através dos sons.
Mas, em caso algum, eles foram capazes de conduzir seu público a uma dimensão de arte transcendental.
Eles fizeram descer essa Divindade que haviam recebido em uma composição musical, visual ou outra em um
modo de terceira dimensão.
Eles não tinham os meios de arrastar os outros às dimensões nas quais eles extraíam sua inspiração.

Hoje, isso está se tornando possível.
Portanto, não posso dar exemplo.
Eu posso, simplesmente, dizer que grandes musicistas que vocês conheceram, obviamente, eram
extremamente inspirados.
Meu mestre Bença Deunov tocava violino.
O violino foi, certamente, o mais próximo, devido à sua sonoridade, da emoção Divina que conduzia à
Divindade.
A emoção do violino é, efetivamente, a mais próxima do que conduz à Divindade.

Efetivamente, quando o ser chega ao momento da morte e sobe, através das sete etapas, ao momento dos
quarenta dias, se ele se purificou, suficientemente, é capaz de subir a uma dimensão na qual ouve o coro dos
anjos, ou seja, de milhares de violinos que tocam juntos.
E é, verdadeiramente, a sonoridade de violinos.
É a última fase, que se chama a música das esferas, que é tocada pelos Hayoth Ha Kodesh.
Quando eu digo «tocada», não é tocada, é o que eles são.
Eles são essa vibração do violino.
É por isso que Bença Deunov tocava violino.
É extremamente importante.
O violino é, certamente, o instrumento o mais próximo, através do som que é emitido, do som espiritual.

Então, obviamente, há outros sons.
Eu falei de instrumentos primitivos que eram capazes de abrir as portas.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que, hoje, a arte transcendental seria aquela que associaria o coro dos anjos, ou
seja, a música angélica (o coro o mais puro que correspondia ao que se chamava, à época, os «cantores de
ópera»), associada ao som do violino e associada ao ritmo binário.
Por exemplo, um instrumento de música no qual se sopra, como o didgeridoo [aborígene], no qual há,
efetivamente, algo que se aproxima do céu e da Terra.
Há o ritmo sustentado da vibração da Terra.
Há a aspiração da voz humana para a Divindade e há o som dos Hayoth Ha Kodesh.
Vocês estão, perfeitamente, realinhados nesse eixo.
Qualquer um que fosse capaz de associar esses três apoios vibratórios estaria na arte transcendental.
Isso jamais foi feito.

Questão: você nos ajuda muito, será que há algo que possamos fazer para agradá-lo?

Vocês querem que eu lhes faça uma lista?
Bem, continuem a viver, tentem estar o mais possível no instante.
Tentem ser o mais autêntico consigo mesmos e, também, com os outros.
Tentem ser humildes, na humildade, na simplicidade.
Isso é extremamente importante.



Vocês devem permanecer nessa fluidez.

Aí está o que se pode dizer, esquematizando, nada mais.

Agora, se efetivamente quiserem, vou aportar-lhes toda a minha bênção e, como se convencionou, todo o meu
amor.
E vamos subir aos nossos planos de evoluções respectivos.
Eu os saúdo e eu lhes transmito, também, toda essa Luz autêntica da ordem de Melquisedeque.
Sejam abençoados e até breve, caros amigos.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los.
Esta noite vamos inaugurar um novo tipo de trabalho.

Obviamente, continuarei a responder às suas questões e às suas interrogações, em um primeiro tempo.
Isso é extremamente importante para ajudá-los a caminhar.
Em seguida, teremos, em um segundo tempo, uma cura um pouco específica, na qual intervirei em cada um de
vocês, pessoalmente, a fim de ajudá-los, sobretudo, em seu caminho espiritual e mostrar-lhes o que é a
interação da quinta dimensão na terceira dimensão, a partir do momento em que a energia da quinta entra em
perfeita coerência, em sintonia com a energia da terceira dimensão.
Isso lhes mostrará a eficácia dos processos que são levados a efeito nessa ocasião.

Mas, primeiramente, gostaria de dizer-lhes que estou extremamente contente, porque o planeta entrou, enfim,
em um processo, também, de sintonização com a quinta dimensão.
Os eventos que foram anunciados estão desenrolando-se, como previsto, certamente, com um pouco de
atraso.

Na Europa do Oeste vocês vão assistir ao que havíamos anunciado ao nível do bloqueio da circulação, de
energias, etc., etc.
Isso é extremamente importante.
Eu não sei, agora, se esse avanço preciso dos eventos sobrevirá até nosso nível aqui, porque houve um
adiamento extremamente importante entre o momento em que as energias que eu lhes descrevi do espancar
cósmico e o momento em que elas são desencadeadas, um adiamento extremamente longo, devido à força de
inércia do planeta.
É extremamente importante compreender isso.

Mas, agora, vamos poder, efetivamente, agir, totalmente em sincronia com a energia da quinta dimensão.
Isso é extremamente importante compreender porque, quanto mais vocês subirem nesse processo, mais
vocês serão capazes de estar na dimensão da alma, mas, também, na dimensão da energia autêntica e
trabalhar na energia, para além do aspecto etéreo e, verdadeiramente, entrar na totalidade da energia da quinta
dimensão, que tem uma particularidade, eu diria, extremamente diferente do que é possível na quinta
dimensão.
E isso, vocês conceberão, perceberão, assimilarão, a partir do momento em que eu fizer o trabalho em vocês.

Gostaria, primeiramente, que nós dialogássemos um pouquinho, como fazemos de hábito, antes de entrar no
trabalho pessoal.
Então, eu os escuto.

Questão: quando não se sente mais emoções, arrisca-se estar desconectado da realidade?

Caro amigo, não é porque não há mais emoção que há desconexão da realidade.
É um modo de funcionamento extremamente novo para você, mas que será extremamente novo para todos.

Progressivamente e à medida que vocês acedem a essa dimensão nova, as emoções que pertencem, eu o
lembro, à terceira dimensão não têm mais razão de ser.

Vocês não estão mais desprovidos de vida, mas acedem a um estado de vida no qual a emoção não tem mais
qualquer incidência e mais qualquer importância em seu desenvolvimento.

Assim, o prazer não é mais considerado como uma emoção, e a busca do prazer não é considerada como um
motor da vida.
Vocês são como «os espectadores de sua vida», sem emoção alguma, ou seja, vocês avançam em um estado
de serenidade no qual estão totalmente alinhados, sintonizados com a energia da quinta.
Isso foi algo buscado por todas as tradições, em especial orientais.

Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
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Lembrem-se de que havia seres que passavam anos e anos, ou mesmo vidas inteiras na meditação, a fim de
encontrar a ausência de emoção.
Hoje, devido à evolução da sacralização do planeta e à chegada da quinta dimensão, é o que vocês
experimentam.
Cada um em seu ritmo, mas chegará um momento em que vocês não poderão mais falar de emoção, porque
ela não fará mais parte de modo de manifestações na vida quinta dimensão.
Isso não quer dizer que a vida torna-se triste.
Isso quer dizer que não há mais emoção como motor da vida.
A vida torna-se ela mesma, sem ter necessidade do que se chama a emoção.

Persistem, entretanto, a intuição e o instinto, que não pertencem ao mundo da emoção.
Assim, você pode começar a funcionar sem ser dependente, tributário de suas emoções e sem ser
dependente dessa lei de ação/reação que faz parte do mundo emocional.
A vida é, nisso, profundamente transformada.

De fato, naquele momento, torna-se possível viver, avançar, desenvolver certo número de potencialidades
espirituais, mas, também, na vida encarnada, que faz com que se encontre a sabedoria, a maturidade, a
serenidade.
São coisas extremamente importantes.

A partir do momento em que seu caminho espiritual conduz você ao acesso a essa abertura à quinta dimensão,
é evidente que vai haver momentos de exaltação, de plenitude e momentos de desencorajamentos.
Tanto um como o outro, tanto o movimento de plenitude como o movimento de depressão são ligados à
terceira dimensão, uma vez que há emoção.

Convém compreender que, a partir do momento em que se centra no coração – exceto o momento em que se
deve eliminar coisas pelo coração em relação ao perdão, em relação ao sofrimento, em relação aos erros, e
assim por diante – vem a paz do coração.
A paz do coração é um estado de estabilidade no qual não há mais nem excesso, nem vazio, nem exaltação,
nem sofrimento, mas como um lago morno, calmo, no qual a superfície está perfeitamente lisa.
Não há mais emoção possível, porque se está completamente alinhado com o próprio centro.

Não confundir o que era o caminho espiritual da terceira dimensão – que necessitava, através da emoção e da
exaltação da emoção, encontrar a Divindade, através da purificação do ego e, portanto, o trabalho no terceiro
chacra, que é ligado ao ego, que era um trabalho essencial de maturidade para subir ao coração – porque esse
era o antigo tempo, tal como era descrito na tradição Oriental, no sentido amplo (tanto búdica como ayurvédica).

Mas, hoje, o que lhes é pedido com a quinta dimensão é para centrarem-se no coração.
Em um primeiro tempo há, efetivamente, movimentos de energia, mas, no fim de um momento, que é diferente
de acordo com as almas, há uma paz, uma serenidade que se estabelece como um lago liso sem ondas.
E, naquele momento, encontra-se a Unidade da Divindade.

Essa Unidade da Divindade não é uma exaltação, como no antigo tempo.
Não são as lágrimas.
Não é a exuberância da energia.
É um estado de alinhamento total, no qual a personalidade é transcendida, no qual ela deixa lugar à totalidade
da energia da alma, que corresponde a esse aspecto de desapego emocional, que não é algo de artificial que
foi trabalhado, mas, simplesmente, que é a garantia da encarnação da quinta dimensão.
É profundamente diferente.

Questão: poderia falar-nos dos Hayoth Ha Kodesh?

São os tronos, que estão ao mais próximo de Deus.
A forma manifestada foi a dos Serafins.
Mas os Serafins são, efetivamente, uma imagem da realidade.
São Agni Deva, seres de fogo que são ligados à estruturação da quinta dimensão e não da terceira dimensão.

Agora, para nada serve referenciar-se aos arcanjos, tronos, virtudes, etc.etc.
Contentem-se, simplesmente, em reter o nome vibratório hebraico Hayoth Ha Kodesh, porque são as
partículas elementares as mais próximas do trono de Deus, elas são religadas, diretamente, à energia do
grande Mestre Orionis.
São elas que são encarregadas de estruturar o advento da quinta dimensão.
Elas participam nisso, em uma nova forma de Luz, em uma nova construção da Luz.

Vocês vão aprender, em um primeiro tempo, a vivê-las, a senti-las.
E, depois, quando vocês estiverem na aceitação total de sua Divindade (alguns começaram o caminho desde
muito tempo, mas, todos, agora, vocês devem concluir o caminho), ou seja, exprimir a grande frase «Pai, que
sua vontade faça-se, e não a minha», «eu entrego todo o meu espírito entre suas mãos, à Luz, aos Hayoth Ha
Kodesh, a Orionis, a Jesus, a Maria, a Miguel» (a fim de que eles possam tomar todo o espaço de sua
personalidade, a fim de que eles possam transmitir-lhes a totalidade da Luz que eles são supostos de



transmitir-lhes), vocês se tornarão os filhos da Lei de Um que sempre foram.
A fim de que as barragens, as barreiras, os obstáculos, os freios que foram colocados para seu
desenvolvimento espiritual não existam mais, a fim de que vocês se tornem, realmente, vocês mesmos, com
modos de funcionamento que nada mais têm a ver com a terceira dimensão.
Isso está sendo feito nesse momento.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem acolhido todas essas energias.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
E permaneçam centrados assim, mesmo após minha partida.
Deixem trabalhar em vocês a Luz autêntica.
Sejam abençoados.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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A passagem na 5ª Dimensão ou ainda a sacralização do planeta, ou a multidimensionalidade, não acontecerá
sem os seres humanos desde que os seres humanos aceitem algumas regras de funcionamento da

humanidade, da sociedade, mas também a título individual, que são extremamente importantes.
E primeiramente, como vocês sabem, vocês vivem desde uma série de vidas, de milhares de anos, em um
mundo de funcionamento que distancia, que separa, que lhes permitiu construir, que nos permitiu construir, a

individualidade, a personalidade, que considera que tudo o que não é o si é exterior ao si, onde há uma
distância colocada entre o si e o que não é o si.

Mas em outro nível de consciência, é preciso compreender que este distanciamento, esta separação arbitrária
desejada pelos planos dimensionais, absolutamente não reflete a realidade.

***

A realidade situa-se em outra Dimensão como disseram todas as arquibancadas, em todas as religiões, em
todas as tradições que se encarnaram sobre este planeta.

Há espaços dimensionais onde esta noção de separação não existe, onde a Luz se propaga de uma forma
diferente daquela que vocês conhecem.

O que chamamos de “além”, se vocês preferirem, os mundos onde a alma vai transitar depois da morte, onde a
alma vai evoluir sem o corpo.

A diferença essencial é que durante a sacralização, há um fenômeno essencial que foi chamado de Ascensão,
mas com o corpo, não sem o corpo.

***

O corpo deve viver uma transformação importante no nível celular, no nível do DNA, no nível da configuração
anatômica.

Entretanto, o fenômeno mais importante corresponde às modificações das regras de funcionamento.
Essas regras de funcionamento resultam, diretamente, do que eu disse no início, a saber, a passagem a um

estado de consciência onde o distanciamento, a separação não existe mais, onde tudo é um, onde tudo ocorre
fora do espaço-tempo que vocês conhecem.

***
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Nesses mundos, que são os mundos da Luz, não há mais lugar para o ego, não há mais lugar para a
separação.

Todo pensamento é emitido e compreendido ao mesmo tempo e recebido ao mesmo tempo por todos os
seres a quem ele se dirige.

Não há mais a barreira do distanciamento, da separação ligada à 3ª Dimensão.
Há uma série de regras de funcionamento que vão bem além, particularmente o funcionamento da Luz e o

funcionamento das entidades individuais, pessoais, como vocês conhecem hoje, absolutamente não está mais
em vigor nesses mundos multidimensionais.

***

O aspecto mais importante é que o espaço-tempo como vocês vivenciaram desde 50.000 anos não tem, de
qualquer maneira, o mesmo impacto.

Nisso, é preciso compreender que as coisas não evoluem do mesmo modo, especialmente o que vocês
denominam amor universal, amor cósmico.

Como dizia o meu Mestre Bença Deunov, isso corresponde a algo que deve acontecer e que deve refletir uma
mutação extremamente importante, a mutação dos corpos, como eu disse, mas, também, dos modos de

funcionamento da consciência.
Ora, acontece que não podemos funcionar nesses mundos multidimensionais se mantivermos em nós certos

modos de funcionamento que pertencem à 3ª Dimensão.

***

Então, eu sei que nas tradições falamos de Ascensão pessoal, de realização pessoal, de alguns processos
que chegavam a um dado momento frente a um certo limiar, aí onde se encontra o famoso Guardião do Limiar

que guarda o acesso a esses estados multidimensionais.
A coisa é profundamente diferente hoje porque o que era possível antes, para um indivíduo, para alguns

indivíduos, será vivido hoje em coletividade, e o papel social (no sentido de grupo) é extremamente importante
já que apenas é preciso, para aceder a este estado dimensional a título individual, desprender-se de tudo o que

fazia os modos de funcionamento na 3ª Dimensão.

***

Na 5ª Dimensão, o medo não existe, os apegos não existem.
O que significa que, desde agora, vocês devem trabalhar, essencialmente, nos apegos.

O que prende vocês?
Não à vida, não a este mundo, mas o que os freia na sua evolução?

Na sua Ascensão?
O que faz com que vocês permaneçam com certo peso?

Quais são os apegos que os fazem vibrar, que os retraem e que impedem a expansão da sua consciência?
Essas são as perguntas essenciais que devemos fazer hoje, nada mais do que isso.

As regras, agora, poderiam ser desenvolvidas ao infinito.
Eu não vou descrever, totalmente, a vida na 5ª Dimensão.

***

A grande diferença: é como se estivesse no além, mas com o corpo!
Começamos com o corpo, e não sem o corpo.

Isso é uma diferença essencial.
O corpo que será, nas próximas gerações, extremamente diferente do que ele é hoje.

Há transmutação em todos os níveis.
Mas o mais importante que vocês têm que fazer hoje, nos tempos atuais, é uma revolução da consciência.

É preciso a introjeção em si mesmo, compreender como funcionamos, compreender quais são as barreiras
que nós nos colocamos, nós mesmos, gradualmente e à medida da encarnação desta vida atual que nos

impede de ir para a leveza, de ir para a elevação, para esta Ascensão, para esta mudança dimensional à qual a
nossa alma aspira desde tanto tempo.

Eis o que eu queria dizer a vocês em relação a esta primeira questão.



***

Pergunta: no contexto da 5ª Dimensão, nós permanecemos na Terra?

A 5ª Dimensão é na Terra.
É a Terra que passa na 5ª Dimensão.

E vocês, vocês a acompanham ou vocês não a acompanham, mas não é questão de partir para outros lugares.
Vocês não têm que pegar uma caixa de sucata para ir a um outro planeta.

Que histórias são essas?
A sacralização do planeta e a elevação da Terra na 5ª Dimensão, é isso que vocês vão viver.

Vocês irão acompanhar a Terra.
Não é questão de tomar eu não sei o que para ir eu não sei onde.

É a Terra inteira que passa na 5ª Dimensão, e o conjunto do Sistema Solar.
Efetivamente, quando vocês acedem à 5ª Dimensão, isso é totalmente irreversível.

Não é possível voltar à 3ª Dimensão.
Os compromissos da alma, do Espírito que acede à 5ª Dimensão são incompatíveis com um retorno à 3ª

Dimensão.
Compreendam bem que não é possível partir assim.

Quando falamos de fenômenos de Ascensão, de elevação, não se eleva com o corpo para subir aos céus, nas
nuvens ou em uma caixa de ferro, ou em uma Embarcação de Luz.

Não!
É a Terra inteira que aumenta o seu nível vibratório.

E, por outro lado, aqueles que não podem seguir, irão decidir partir ou em massa, através dos fenômenos
coletivos, ou serão submetidos a fenômenos de reprocessamento.

Reprocessamento não é um termo muito agradável, mas que corresponde, no entanto, a uma realidade: um
reprocessamento, uma reciclagem das almas que irão partir, novamente, para um novo ciclo de 50.000 anos

em outros lugares, mas não aqui.
A Terra ascende à 5ª Dimensão.

A vibração terrestre aguarda esse momento desde muito tempo.
Há, em alguma parte do centro da Terra, um núcleo cristalino que é o reflexo total dos mundos dos quais é

oriunda a Terra, ou seja, da 18ª Dimensão, dos mundos de Órion.
O Sol também, que é de uma Dimensão bem superior, deve dar um salto quântico de nível vibratório.

Todo o Sistema Solar e o conjunto da Galáxia deve subir uma oitava.
Aqueles que não puderem subir uma oitava, digamos, serão reorientados para recomeçar um novo ciclo, muito

simplesmente.
Então, a subida na 5ª Dimensão não se faz deixando os outros e dizendo “Oi!”.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre as Dimensões além da quinta e sobre o Sol central de Sírius?

Demos um grande salto quântico.
Passamos da 5ª para a 24ª Dimensão.

São mundos muito difíceis de descrever ou de apreender com palavras.
Saibam que, daqui a milhões de anos, cada centelha divina, cada Espírito tendo tomado corpo um dia, irá

reencontrar essas Dimensões amplamente mais etéreas do que a 5ª Dimensão. 
Mas o tempo que vocês devem passar na 5ª Dimensão é uma escala de tempo que nada mais tem a ver com

50.000 anos, porque o tempo transcorre de maneira diferente, como eu disse.
E assim que vocês chegarem além da 18ª Dimensão, não há mais, de qualquer maneira, a possibilidade de

corporeidade.
É a Luz pura.

Mas esta Luz apresenta determinada estrutura.
Esta estrutura é uma forma triangular.

Há seres vivos, no sentido em que nós entendemos, partilhando, comunicando-se, entrando em contato, que
são da 24ª Dimensão (ou mesmo de Dimensões mais elevadas), mas que estão em uma tríade total de Luz.

Eles se apresentam como triângulos luminosos.
Agora, quando essas formas Divinas descem nos planos vibratórios e chegam a se manifestar até a 11ª



Dimensão, eles assumem uma forma de aparência de Luz.
Por vezes, eles podem se apresentar como um Arcanjo tendo uma forma luminosa que vibra extremamente

rápido, com uma altura de dois metros e meio, ou até mesmo de três metros, extremamente finos, onde vemos
um contorno vagamente antropomorfizado, ou seja, vagamente de forma humana, mas nem sempre.

Há formas que não são especificamente humanas, humanoides.
Há raças que vivem, não entre vocês sobre a Terra, mas na Intraterra, que são delfinoides que têm formas de

golfinhos, que não estão no elemento água, mas no Elemento Ar.
Além do Elemento Ar, há o Éter.

E além do Éter, há ainda outros constituintes onde o Éter é a vibração mais baixa.
Vocês podem conceber, imaginar, que essas Dimensões representam, a cada vez, um entrelaçamento com a

Dimensão que lhe é imediatamente inferior, mas, a cada vez, com uma noção de 'reversão' onde as
configurações de Luz, os constituintes da Luz não são mais, de qualquer maneira, os mesmos.

Quando falamos de Luz na 3ª Dimensão, a Luz aqui presente, vocês falam de fótons.
Eventualmente, para um clarividente que veria o Éter, ele iria falar dos glóbulos de vitalidade, de prana.

Mas saibam que a organização da Luz na 5ª Dimensão nada mais tem a ver com uma organização redonda,
mas hexagonal, ou seja, de seis lados.

Ao passo que quando vocês chegam aos mundos da 11ª Dimensão, a organização da Luz faz-se sob forma
triangular.

A cada vez, há especificações, eu diria, da Luz e da consciência, mas também das formas que estão vivas, que
são agenciadas de maneira diferente e cujo funcionamento não é absolutamente mais individual, mas coletivo.

É um funcionamento de massa.
Mas é difícil explicar com palavras.

Agora, não esperem que eu lhes dê descrições poéticas do que acontece na 24ª Dimensão e além dela.
Isso é extremamente complexo.

Isso não pode ser explicado, traduzido por palavras.
Isso pode ser, eventualmente, percebido através das Luzes que são formas específicas.

Agora, há, efetivamente, o que chamamos de hierarquia descendente geradora das Dimensões inferiores.
O que vocês devem entender por isso é que a 3ª Dimensão na qual nós evoluímos, na qual eu evolui, durante a

minha vida, são Dimensões que foram produzidas.
Há “deuses genitores” que vêm de muito mais alto que enviaram “sementes”, vibrações sementes que

fecundaram os planos vibratórios e, em particular, a 3ª Dimensão que foi criada durante a criação da Atlântida.
Antes da Atlântida houve a Lemúria.

A Lemúria é uma consciência coletiva da 2ª Dimensão.
Não havia ainda individualidade.

Vejam, tudo isso é um movimento que se faz nos dois sentidos, descendo e subindo, que se instala em
milhões de anos.

A escala de tempo da 3ª Dimensão, mesmo se isso parecer para todo mundo, quando estamos vivo e
sofremos, por muito tempo, de forma muito dolorosa, nada representa realmente na escala da evolução.

É algo de extremamente breve em relação ao que vocês irão passar na 5ª Dimensão e, ainda menos, no que
vocês irão passar na 11ª Dimensão, durante alguns milhões de anos, na escala de tempo da 3ª Dimensão, é

claro.
A evolução da vida é sem fim.

Não é preciso acreditar que, quando morremos, nós repousamos em algum lugar, cercados seja no que for e
que permanecemos muito felizes.

Não, a vida é um trabalho permanente, mas que se acompanha de uma irradiação, de uma expansão
permanente da consciência que irá até englobar uma multidão de entidades individuais situadas nas Dimensões

inferiores, que irá até englobar Sistemas Solares, etc., etc., até se estender cada vez mais.
A vida é uma ampliação permanente na Vibração, essencialmente, na consciência também.

Outra pergunta?

***

Pergunta: como, enquanto ser humano, cooperar para o acesso a esta 5ª Dimensão?

Está aí uma bela pergunta.
Há uma série de preceitos e de preconizações e de conselhos que podemos dar, que já foram abordados por

vários canais.
Entretanto, o que podemos dizer de extremamente importante é que a primeira coisa que vocês devem admitir
é que todas as referências que vocês tiveram até agora (históricas, espirituais, sociais, culturais), tudo o que se

tratou do seu passado, da sua educação, deve ser hoje abandonado.
O que não quer dizer que é preciso ser “pio de passarinhos” [“cuicui les petits oiseaux”] para chegar até lá.



Não é nada disso.
Isso quer dizer que é preciso estar completamente lúcido do momento, de quem somos, abstraindo-se de

todos os pesos que pusemos desde que nascemos.
A passagem na 5ª Dimensão necessita de duas palavras-mestre.

Primeiramente, “render-se”.
Eu já disse em intervenções anteriores: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”, principalmente a

minha.
Isso se chama o abandono ou a rendição.

Em segundo lugar, uma coisa extremamente importante (a grande revolução, ela é isso), é a “mestria”.
É preciso parar de considerar que haverá um ser exterior que virá tirá-los pela pele das nádegas e levá-los à 5ª

Dimensão.
Isso é uma decisão que se toma a título individual, pessoalmente.

Isso se chama a mestria.
Isso não é o guru.

Isso não quer dizer “eu quero, então isso deve ser”.
Isso quer dizer, simplesmente, “eu sei o que eu sou”, “eu sei o que eu sou”.

Eu sou um ser de Luz, eu sou um ser Divino, eu sou um ser não separado que viveu na separação, que viveu
no confinamento da 3ª Dimensão.

Portanto, isso representa uma mudança de paradigma extremamente importante.
Considerar que somos Mestre de Si, considerar que todas as provas, todos os pesos que assumimos, todas

as malas de boas ações, de más ações, da educação dos pais, não existirão mais na 5ª Dimensão.
Essas salvaguardas que vocês colocaram ao redor de vocês (a segurança social, a segurança do emprego, a

segurança dos pais, a segurança dos filhos, a segurança da casa, do abrigo no qual vivemos).
Isso significa que é preciso viver na rua?

Eu não quero dizer isso.
Eu quero dizer, simplesmente, que é preciso olhar tudo isso com um novo olhar novo.

São elementos que nós colocamos para nos proteger.
A era da proteção terminou em todos os sentidos do termo.

Cada ser humano estará frente ao que ele é, fundamentalmente, um ser de Luz.
É preciso aceitá-lo ou recusá-lo.

Mas não se deve permanecer com as nádegas em duas cadeiras.
Mais do que nunca, agora, será preciso afirmar as escolhas.

Será preciso decidir em sua alma e em consciência o que queremos.
O que nós queremos?

Queremos a Luz, mas a Luz sem a 3ª Dimensão.
Ou nós queremos ainda experimentar a 3ª Dimensão.

Nós queremos ainda experimentar o fato de ir pescar, o fato de fazer jardinagem, o fato de ter filhos, o fato de
fazer tudo o que vocês fazem desde 50.000 anos, ou então vocês decidem que isso acabou.

Isso acabou, eu vivo e acompanho a Terra em sua nova evolução de consciência.
Isso não significa que eu abandono o meu corpo.

De maneira alguma.
Isso não significa que eu me desinteresso pela vida.

Muito pelo contrário.
É uma nova forma de vida, uma vida ainda mais viva, ainda mais radiante porque é uma vida na Luz.

Para isso as palavras-chave não é buscar um ser no exterior.
Talvez um modelo em algum lugar, se vocês quiserem, se vocês tiverem necessidade de um modelo, mas eu

os lembro de que muitas pessoas disseram que era preciso matar os modelos, que é preciso ir além do
modelo.

É preciso ser si mesmo.
É preciso ousar ser si mesmo.

É preciso ousar dizer, ousar ser e não mais parecer.
É preciso estar no ser e não mais no ter.

É preciso parar de ser enganado pela sociedade tal como vocês a conhecem!
É preciso juntar-se à nova sociedade dos seres de Luz.

Ora, isso não ocorre escapando ao corpo.
Isso ocorre aqui, agora, estando perfeitamente centrado, perfeitamente lúcido.

Afirmem a sua Divindade.
Afirmem o ser de Luz que vocês são.



Isso é extremamente importante.
Todo o resto irá ao encalço disso.

Mas, isso, são as duas condições pré-requisitos: rendição e mestria.
Tenho dito.

***

Pergunta: que ensinamentos você dava durante a sua vida?

Cara amiga, o ensinamento que eu dei durante a minha vida, particularmente o ensinamento relacionado à
ciência sagrada, ou seja, a Cabala, será sempre verdadeiro por toda a Eternidade, em todas as Dimensões.

Isso que é preciso abandonar, mas, já na minha época eu não falava mais, isso são modelos religiosos,
quaisquer que sejam.

Agora, o ensinamento que eu dei?
A adoração do Sol?

Na minha época, levantávamos muito cedo ao nascer do Sol para irmos orar, para admirar o Sol.
Agora, eu posso dizer que com o que está chegando, vocês podem ficar bem aquecidos na sua cama, ou bem

refrescados se for verão, e pensar no Sol e adorar o Sol assim.
O seu pensamento tem acesso diretamente à 5ª Dimensão assim.
Em caso algum eu questiono o que foi dito durante a minha vida.

Entretanto, as condições não são, de qualquer maneira, as mesmas.
Já o meu mestre, Bença Deunov, sabia que no final do século XX viria esse fenômeno de Ascensão e de

elevação na 5ª Dimensão.
Isso não quer dizer que os ensinamentos que eu dei, ou que outros deram, sejam falsos.

Simplesmente, eles devem se adaptar totalmente ao que acontece nesse momento.
Os ensinamentos de CRISTO, o maior neófito, são sempre verdadeiros, não aqueles que foram dados pela

igreja, mas aqueles que Ele transmitiu, Ele e os seus Apóstolos, continuam e permanecem atuais.
Do mesmo modo, o que eu disse permanece atual, mas, simplesmente, vocês não devem se fechar em uma

redoma, em um ensinamento.
Vocês devem ir para vocês mesmos, para a sua própria mestria.

Agora, se vocês quiserem se servir do ensinamento de tal ou tal ser, vivo ou morto, porque não!
Na condição de permanecer lúcido sobre esta noção de mestria, sobre esta noção de rendição.

Aí está o essencial.
Todos os procedimentos técnicos que eu apliquei, seja com a dança, seja com os ensinamentos tais como eu

fazia a título de partilha, de comunicação, como aqueles, vão sempre ao mesmo sentido.
Tornem-se o que vocês são e não o que os outros querem que vocês sejam.

Isso é extremamente importante.
Tudo o que era da ciência sagrada, tudo o que procedeu da Cabala, isso jamais irá mudar, sejam quais forem

as Dimensões.
Agora, não é preciso se fechar em um ensinamento, seja ele qual for.

É preciso abrir-se, é preciso crescer.
Se o ensinamento limitar vocês, abandonem-no.

O mundo da 5ª Dimensão é um mundo de liberdade total, mas, também, de justeza total.
Não há lugar, lembrem-se, para o medo.

Não há lugar para os apegos, não há lugar para o ego.
Isso significa que não é preciso agir para matar o ego.

Não, é preciso transcendê-lo.
É preciso que o ego seja o receptáculo da alma.

É preciso que a alma invada, completamente, a personalidade a fim de que ela seja iluminada e de que vocês
realizem o “eu sou”.

Está aí, no que diz respeito aos ensinamentos.
Todo ensinamento tem uma parcela de verdade.

Há ensinamentos que são eternos em todas as Dimensões.
O ensinamento cabalístico da ciência sagrada está além da 3ª Dimensão porque o encontramos até na 18ª

Dimensão, na arquitetura dos planetas, dos sistemas solares, se vocês preferirem.
A cada vez há uma imagem espelhada até no plano mais densos.

Agora, quiseram estabelecer regras na Fraternidade (Fraternidade Branca Universal) que eu continuei
conduzindo depois do meu mestre Bença Deunov?

Há certo rigor que apareceu depois.



Evidentemente, como sempre.
Vejam o que fizeram da mensagem de CRISTO, o que fez a igreja católica.

Lembrem-se de que o ser humano, em todo caso da 3ª Dimensão, sempre tende a querer colocar as pessoas
em contextos, em limites, a confiná-las, a querer assumir a ascendência, a assumir o poder sobre o outro.

É o próprio princípio de grupo social na 3ª Dimensão.
Tudo é apenas um jogo de poder.

Na 5ª Dimensão, isso é impossível.
Aí está.

Tenho dito.

***

Pergunta: qual é o melhor caminho para atingir a rendição e a mestria?

Cara amiga, quando você fala de caminho você imagina uma rota, algo a cumprir que leva tempo para
atravessar, para empreender, para ir de um ponto ao outro.

 Ora, a rendição e a mestria não necessitam de uma técnica.
São coisas que ocorrem no instante presente, instantaneamente.
É isso que vocês têm dificuldade de entender na 3ª Dimensão.

Vocês foram tão inculcados com regras, com modelos (sejam eles quais forem, tanto no plano da vida diária
como nos planos espirituais), que é difícil para vocês de conceber que o ceder e a mestria sejam coisas que

ocorrem no instante e não através de rituais, de preces.
Mas é uma decisão que tomamos.

Evidentemente, não é porque vocês irão dizer “eu sou Mestre, eu me rendo”, que isso vai acontecer assim de
um dia para o outro.

Não há caminho.
Não é algo que vai empregar uma técnica mais do que outra.

Não é questão de acender uma vela todas as noites, às sete horas, ou de se ajoelhar sobre um tapete cinco
vezes ao dia, ou de se voltar para a cruz e de se flagelar.

Isso aí não é a mestria.
Isso não é, aí, o caminho.

Vocês são o caminho.
Mas esse caminho é um caminho que é instantâneo.

Este não é um caminho que leva tempo, principalmente hoje.
Este é um caminho que consiste em compreender isso, de uma vez por todas decidir (no seu mental, no

intelecto e, depois, em Espírito e em Verdade) que vocês são Mestres de vocês mesmos, que vocês são
seres Divinos.

Para a mestria é extremamente simples.
Para a rendição, talvez, seja um pouco mais complicado porque desde que estamos sobre a Terra, nós

aprendemos, nesta vida, a sempre depender disso ou daquilo, da educação, das convenções, e no espiritual,
também, de certos modelos que adotamos ou que não adotamos.

Tentamos seguir os ensinamentos.
Tentamos nos conformar a algo que existe.

A partir do momento, e isso compreendam bem, a partir do momento em que permanecemos apegados a algo
(que isso seja um modelo espiritual), não podemos aceder à transformação total.

Isso é extremamente importante para colocar na cabeça, ou seja, que não podemos imaginar chegar à
iluminação por uma via, por um caminho que seria uma ascese, que seria algo longo, que seria algo levando

vidas e vidas.
Não, hoje, a energia do Espírito Santo, a Luz da 5ª Dimensão, já está prestes a infiltrar a Luz da 3ª Dimensão,

mas, também, os corpos.
Eu já disse na última vez: “Pai, que a tua vontade seja feita e não a minha”.

A melhor rendição está aí.
A mestria é um abandono.

Compreendam bem que é um abandono que confere a mestria e que a mestria confere o abandono.
Há, aqui, uma dinâmica extremamente sutil entre abandonar e exercer a mestria.

Ora, o problema da 3ª Dimensão é que vocês não querem abandonar o que vocês ministram.
E vocês não querem ministrar o que vocês abandonam. 

O problema está aí.
Isso ocorre quando estamos na encarnação (pelos próprios medos inerentes à constituição do que chamamos



de linhagem, à constituição das nossas próprias células), o medo está inscrito no ser humano: o medo de faltar,
o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo.

E o medo implica nesta noção essencial de tudo controlar para, sobretudo, não ter medo.
Ora, é preciso abandonar os medos.

Isso não acontece, efetivamente, de um dia para o outro.
Mas não há caminho melhor que outro.

Entretanto, é algo que deve se apresentar na consciência.
No momento em que eu sinto medo, é o medo de quê?

O medo não está no presente.
É uma projeção do meu mental no futuro.

Eu vou sentir falta disso.
Vai me acontecer isso, vai me acontecer aquilo.

Eu não vou repetir porque vocês já sabem, mas chega a nós o que projetamos, é claro!
É preciso projetar a mestria e a rendição, o abandono dos esquemas antigos.

O que deve morrer deve morrer e o que deve viver deve viver.
A vida é eterna transformação.

A partir do momento em que uma coisa cessa de se expressar, ela não vive mais.
É preciso compreender isso.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Via.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês apenas têm que requerer isso.
Depois, vocês poderão tomar todos os caminhos que vocês desejarem.

Vocês poderão ir a uma igreja.
Vocês poderão acender velas.

Vocês poderão utilizar cristais, sei lá o que mais, o que vocês quiserem.
Mas o importante é que alguma coisa decidiu, aí, na consciência, agora: “eu sou um ser Divino”, “Pai, que a tua

vontade seja feita e não a minha”, “eu sou o meu próprio Mestre”.
Tenho dito.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre os três corações no trabalho de Maria?

Deixaremos a Mamãe expressar-se sobre isso, se vocês quiserem.
Mas o que denominamos os três corações são o coração físico, o coração energético e o coração espiritual.

Há, efetivamente, no nível de estruturas importantes, uma constituição trinária.
Por exemplo, quando nós falamos de cérebros, na 3ª Dimensão, vocês têm três cérebros.

Vocês têm o cérebro mais antigo que chamamos de paleocórtex, aquele que está associado, na história da
descida na encarnação, ao medo.

Vocês têm, em seguida, um segundo cérebro, aquele que vocês experimentam desde 50.000 anos, o “eu”,
o mesocórtex que está associado, de algum modo, à emoção, no sentido amplo.

A emoção é o que põe em movimento.
É a sede do ego.

E, depois, vocês têm o que chamamos de neocórtex, o novo córtex.
Ele não está em relação com o mental, contrariamente ao que alguns disseram, ele está relacionado à projeção

no futuro.
Ele está associado à Divindade.

O medo é uma projeção que vem do seu cérebro mais antigo sobre o seu cérebro mais recente.
No nível do coração, há exatamente a mesma estrutura.

Vocês têm um coração físico, que é o mais antigo, que os mantém vivos, que bate em ritmo binário, que na
medicina vocês chamam, eu creio, de sístole/diástole, ou seja, contração, ou o inverso, não importa,

contração/dilatação.
Em seguida vocês têm um coração, o segundo coração que, ele, corresponde ao que chamamos de Joia, a

irradiação da Luz, que está em ritmo de expansão permanente e que está associado às forças etéreas.
Ele está em relação direta com a 5ª Dimensão.

Depois, vocês têm o coração espiritual propriamente dito, que corresponde à Centelha Divina, ao que os



tibetanos denominaram a gota vermelha, a gota branca, ou seja, a partícula fonte, a partícula espiritual.
A fusão dos três corações corresponde à junção e à unificação antes da passagem na 5ª Dimensão.

Agora, eu lhes diria que a estrutura física que vocês conhecem hoje, quando acedemos à 5ª Dimensão, passa
de um referencial três para um referencial quatro, ou seja, vocês terão quatro cérebros e quatro corações.

Se tomarmos o exemplo do coração espiritual: o coração espiritual permanece o coração irradiante,
chamejante.

Por outro lado, o coração físico se desdobra para ter um funcionamento unitário.
No nível do cérebro aparece uma outra estrutura, além do neocórtex, entre o neocórtex e o mesocórtex, que

chamamos de lobo paralímbico, existente nos mamíferos superiores (baleias, golfinhos).
Eles têm um lobo desenvolvido que está em ligação direta com o medo inscrito no cérebro reptiliano ou

paleocórtex, o cérebro mais antigo, mas que está ligado à alegria.
É por isso que esses mamíferos estão sempre alegres.  

E como vocês dizem vulgarmente, “eles transam o tempo todo!”.
Está aí o que podemos chamar de fusão dos três corações tal como a Mamãe irá fazer agora.

É um trabalho de junção da sua dimensão Divina com a dimensão física, passando pela dimensão da alma.
É um trabalho que, efetivamente, irá conferir a vocês certa forma de mestria, e de alegria, também, porque a

alegria também é importante.
Tenho dito.

***

Pergunta: e a alimentação nesse contexto de evolução?

Vamos distinguir três níveis, se vocês quiserem, cara amiga: o nível da 3ª Dimensão, a partir do momento em
que vocês fazem o esforço da mestria e da rendição.

Em seguida, a transição.
E, depois, há um terceiro nível que acontece quando tivermos, realmente, chegado à 5ª Dimensão.

Na 5ª Dimensão, a partir do momento em que a vida estiver estabilizada na 5ª Dimensão, não há mais, de
qualquer maneira, alimentação, o que explica que a maior parte das raças, não delfinoides, mas humanoides,

que chegam à 5ª Dimensão, não possuem mais, de qualquer maneira, orifício bucal, nem dentes.
Não há mais necessidade de alimentação no sentido em que vocês concebem, há, então, atrofia do tubo

digestivo que não tem mais qualquer interesse.
Entretanto, algumas raças que vivem na 5ª Dimensão (não humanoides, mas delfinoides, desta vez) continuam
a manter uma forma de alimentação que não é, absolutamente, mais vital, mas que possibilita conservar alguma

densidade, permitindo a sua ação na 3ª Dimensão.
Agora, o período de transição é um período extremamente breve onde a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão,
no momento do fenômeno ascensional, acompanha-se de um fenômeno de “catharcisme”, ou seja, onde o ser

aparece com rigidez, onde há, efetivamente, um período (que foi denominado pela Mamãe os três dias e as
três noites), onde alguns seres humanos estarão na luz e outros na sombra.

Não são a sombra e a Luz espiritual.
São a sombra e luz associadas à localização da Terra na qual vocês se encontram.

Durante esses três dias nenhuma alimentação é possível.
E, depois, há agora, hoje, a evolução presente para aqueles que se empenham nesse caminho de elevação.

Evidentemente, algumas coisas devem ser evitadas.
Mas eu prefiro falar-lhes sobre o que deve ser privilegiado.

Cada um fará em função, não de maneira intelectual, mas do que ele sente no seu aparelho digestivo.
É essencial privilegiar todos os legumes, todas as frutas, acessoriamente os cereais, mas apenas

acessoriamente e não todos.
Mas a alimentação irá se tornar essencialmente vegetariana.

O que não quer dizer que não se tem o direito de fazer, de vez em quando, uma costeleta!
Eu disse, simplesmente, que devemos privilegiar esse modo de alimentação.

Como vocês notam, querendo ou não, os seres humanos levam cada vez menos tempo para comer, comendo
cada vez menos.

Durante a minha vida, uma refeição era constituída de uma série de coisas.
Havia uma entrada, um prato, um queijo, uma sobremesa.

Hoje, a maior parte das pessoas (seja em casa ou em outro local), come apenas um prato.
Ou, então, são refeições extremamente leves.

Ou se come várias vezes ao dia, mas não refeições de fato.
Isso é, também, uma mutação que está em andamento, mesmo para aqueles que nem suspeitam disso.

Aqueles que nem imaginam, eles vão a restaurantes que são redes que vocês chamam de McDonald, vão



comer carne.
Mas, no entanto, o melhor suporte vibratório, de elevação dos corpos, também, consiste em desintoxicar-se.

Para isso, é preciso limitar a ingestão de produtos que sofreram, como os animais.
É uma regra lógica.

A ascensão vibratória apenas ocorre através da passagem das cadeias de carbono para cadeias de cristal de
silício, ou seja, de quartzo.

E isso corresponde a uma diminuição da alimentação de carne animal que contém muito carbono e proteínas,
para passar a algo muito mais sutil em alimentação.

Mas, agora, não é preciso privar-se, se vocês tiverem vontade e sentirem a necessidade de comer carne.
Mas, contudo, se vocês quiserem elevar as suas vibrações, é preciso adotar um regime de natureza

vegetariana, ou até mesmo de vegetais [“végétalienne”].
Portanto, há uma série de alimentos que são apresentados como biológicos (orgânicos) como a soja, que é a

planta mais antiespiritual que existe porque ela não conduz para a Luz, mas para a Terra.
Há alguns cereais que foram contaminados, particularmente o trigo, que é o cereal mais nocivo que existe

porque enriquecido em pesticidas e nitratos.
E há o leite.

O ser humano não foi feito para tomar leite de vaca.
Entretanto, é preciso encontrar, como vocês dizem, fontes de cálcio, mas vocês têm em outros alimentos.

Eis as regras alimentares.
Durante a minha vida, eu dizia que era preciso comer muitas frutas, muitos legumes.

Mas se vocês comerem legumes ricos em pesticidas, é como comer carne!
Infelizmente, sobre este planeta, vocês chegam, hoje, em um nível onde podemos dizer, realmente, que tudo

está corrompido, que tudo está poluído.
Mas não se pode comer uma hóstia por semana, ainda não.

***

Pergunta: com a evolução da alimentação, podemos perder os dentes?

Eu não acredito.
Se se perder os dentes, há um grande problema!

Em momento algum eu disse que a transformação iria tão depressa.
A passagem na 5ª Dimensão é feita com o corpo, e os dentes ainda estão aí.

Ainda por milhares de anos.
O estado realizado na 5ª Dimensão é algo que vai acontecer em milhares de anos.

Podemos falar, também, sobre a evolução dos dedos.
É como se eu lhes dissesse que na 5ª Dimensão há apenas quatro dedos.

E você me dissesse naquele momento: “eu, eu tenho apenas quatro dedos, isso é normal?”.
Não, absolutamente não.

Isso nada tem a ver.

***

Pergunta: podemos chamar a Luz na água?

A água é, certamente, o suporte vibratório da vida mais importante.
Se há um alimento (se pudermos chamar de alimento a água) que pode ser elevado vibratoriamente, é, sim, a

água.
Vocês têm uma série de pesquisadores que trabalharam com a água já desde muito tempo.

Há seres que dinamizaram a água de um modo ou de outro.
Efetivamente, a água é um suporte de elevação de consciência extremamente importante, na condição de que

a água seja, em parte, limpa dos seus poluentes naturais, particularmente do que chamamos de metais
pesados.

Mas qualquer água pode ser magnetizada pelo magnetismo, pela Luz, pelo Sol.
É um suporte vibratório de vida.

Nós somos constituídos de água.
Nós vivemos no ar, mas nós somos constituídos de água.

Então, a água é um excelente suporte de elevação da vibração corporal, mas, também, de abertura da



consciência.
Tenho dito.

***

Pergunta: qual foi o povo que ergueu os megalitos na Europa?

Os povos que ergueram esses megalitos não são povos, digamos que são os habitantes do local, na época,
que receberam informações de seres vindos de diferentes setores da Atlântida no momento da sua destruição

e que receberam como missão, por esses seres específicos, construir, na Europa, megalitos sobre lugares
telúricos, em alguns casos, mas também segundo combinações bastante precisas (como vocês têm na

Inglaterra, assim como vocês têm do outro lado, no Egito).
Todas essas construções, todas essas marcas de civilizações que foram construídas por povos autóctones

que viviam naquele momento, foram erguidas sob a influência de Mestres de sabedoria que fugiram da
Atlântida antes do grande cataclisma.
Não há nada que remonte à Lemúria.

Todas essas grandes construções datam de cerca de 12.000 anos antes de Jesus Cristo e de 2.000 anos
antes de Jesus Cristo. 

Elas foram construídas por povos humanos que se encontram sobre a Terra, mas sob a influência dos Mestres
Atlantes.

Eu respondi, eu creio.

***

Pergunta: seria bom, hoje, continuar a geobiologia sagrada?

Caro amigo, os megalitos, os circuitos que você chama de “sagrados” são uma realidade.
Entretanto, os níveis vibratórios que foram aplicados pelos povos da Intraterra e que comandam as grades

magnéticas terrestres, abriram o que chamamos de vórtices de energia.
Esses vórtices se apoiam em alguma estrutura existente.
Eles participam, também, da elevação na 5ª Dimensão.

Há o que é o passado, há o que é o novo e há o que chega.
O que chega não está mais ligado às estruturas megalíticas europeias ou às pirâmides, ou em outros lugares.

Mas há a ativação desses novos vórtices.
Às vezes, esses novos vórtices correspondem a estruturas existentes, mas há vórtices que são criados em

lugares que não têm qualquer relação com o passado.
Há uma série deles por toda a parte do mundo.

Esses vórtices que se abrem, são, de alguma forma, novos chakras que, eles, estão diretamente conectados
com a 5ª Dimensão.

Eles são, de algum modo, portas dimensionais que não estão ainda totalmente construídas porque o período
da transformação ainda não terminou.

Mas, no entanto, essas portas estão prestes a serem ativadas.
E os níveis vibratórios que você vai encontrar nesses locais (os vórtices) são, de qualquer forma, mais

consideráveis do que as redes sagradas existentes em outros lugares.
Entretanto, eu repito, alguns desses vórtices podem se apoiar em estruturas existentes, mas, muitas vezes,

não!
Eles estão situados em outros lugares.

As portas dimensionais são criadas por povos da Intraterra para permitir moldar a malha da Terra e a Ascensão
à 5ª Dimensão.

Não se constrói a 5ª Dimensão sobre o velho.
É o mesmo para as redes sagradas.

É o mesmo para a geobiologia, o que é antigo é antigo e o que é novo é novo.
Então, é bom manter essas redes sagradas?

Sim, a título histórico, a título de sensibilização que vai permitir a ativação e a compreensão de novos vórtices
que vibram muito além do que você pode imaginar, ou mesmo já ter avaliado.

Eu penso ter respondido, com os meus conhecimentos.

***



Pergunta: poderia nos dar informações sobre a data de 2012?

A data de 2012 não é a data de passagem na 5ª Dimensão, mas a data limite.
Se a Terra não tiver passado na 5ª Dimensão antes de 2012, isso é o fim da Terra.

Eu não acredito.
2012 é a conclusão total do que deve ser atingido, então, a passagem na 5ª Dimensão é antes de 2012.

***

Pergunta: qual é o papel da França nos próximos anos?

O Pai sabe que durante a minha vida houve várias profecias da nossa Mamãe lá em cima que dizia, eu creio,
que a França era a filha mais velha da igreja que desempenhava um papel extremamente importante.

Quando se vê o que acontece na França, estamos longe de imaginar!
Aí, deve ter ocorrido um erro no elenco!

Falando sério, além da França, há uma vibração específica para cada país e há uma vibração específica para
cada povo.

Mas esses são dados da 3ª Dimensão.
Então, efetivamente, há eixos importantes na França, mas há, também, na América Latina.

Portanto, saibam que na América Central e na América Latina os vórtices são, de qualquer forma, mais
importantes do que aqueles existentes na França.

Muito além.
As portas da Intraterra não estão situadas no Ocidente.

Elas estão localizadas do outro lado.
E essas portas têm um papel importante para atuar na passagem na 5ª Dimensão.

Mas eu não creio que a França deva desempenhar esse papel redentor que vai salvar as nações!
Ela não chega a salvar a si mesma, a França.

Não devemos nos iludir.
É preciso ver em que estado vocês estão na França.

Daqui de cima, não é uma bela visão.
Vocês são (eu não era francês, então eu posso dizer-lhes), tipicamente, um povo marcado totalmente pelo

medo.
Quando dizemos que é a filha mais velha da igreja, sim!

Porque a igreja se exibe pelo medo.
Aí se está de acordo.

Aí, eu compreendo melhor.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Melquizedeque e a cordilheira dos Andes?

O Grande Orionis (que vocês chamam de Melquizedeque, o Ancião dos Dias) teve uma série de processos,
não de encarnação, mas de walk-in, neste planeta.

Ele marcou com o seu selo vibratório alguns lugares.
A cordilheira dos Andes, desde muito tempo, durante a primeira Atlântida, é um lugar que foi visitado pelo

processo de walk-in de Melquizedeque.
O último walk-in que apresentou a totalidade da energia de Melquizedeque foi o meu Mestre Bença Deunov
que criou a Fraternidade Branca (a Fraternidade Branca Universal, não confundir com a Grande Fraternidade

Branca).
Era quase a totalidade da energia de Melquizedeque que estava nele.

Então, todos os lugares onde o Melquizedeque deixou a sua impressão de walk-in são lugares extremamente
carregados de energias da 11ª Dimensão.

O papel atual da cordilheira dos Andes estaria situado, eu diria, centrado entre o que acontece nas montanhas,
em todas as montanhas sagradas do planeta, tanto na China (que são muito pouco conhecidas no Ocidente)

como do lado da América Latina.
Há, também, nessas passagens das montanhas da cordilheira dos Andes, e também nas cadeias montanhosas

situadas na América do Sul (desta vez no Brasil), importantes portas dimensionais por onde emergem (da
Intraterra, e não do céu) as embarcações (naves) que são vistas nesses países.



***

Pergunta: as evoluções físicas associadas à 5ª Dimensão estão em curso?

As transformações físicas já começaram há muito tempo, cara amiga.
A partir do momento em que a nossa Galáxia passou sob a influência do Sol central que vem de Sírius, em

agosto de 1987.
Desde esta época, e particularmente desde o período entre agosto de 1987 e agosto de 1999, um período de

doze anos que representou os doze trabalhos de Hércules, a ativação das doze portas ligadas à influência
dessa irradiação específica preparatória para a 5ª Dimensão.

E, sim, os corpos se transformam para aqueles que aceitam esta nova Dimensão, especialmente no nível de
vascularização, no nível do cérebro, no nível da consciência, mas, também, no nível dos corpos, há

modificações que ocorrem.
Não perdemos os dentes ainda.

Mas, no entanto, há modificações extremamente importantes que acontecem no cérebro, mas também no
coração, no timo, no nível do pâncreas.

Essas zonas são submetidas a irradiações eletromagnéticas muitíssimo mais importantes do que foi o caso
nos últimos 50.000 anos.

Tudo isso está, então, prestes a mudar desde quase vinte anos.
As modificações encontram-se, também, no nível biológico, no nível sanguíneo, podendo ser notadas, e elas

foram notadas em outros lugares por alguns cientistas da Rússia e do Canadá.
Não acreditem que os seres que estão nos comandos no planeta não sabem o que está prestes a acontecer.

Eles estão bem conscientes.
É aí que reside o problema.

Então, esta mutação está em andamento no nível celular, não ainda no nível do DNA.
Vocês ainda não recuperaram o DNA da 5ª Dimensão.

Mas, no entanto, as modificações no nível do pâncreas e no nível do coração são extremamente importantes.
O pâncreas é um órgão bastante importante.

É ele que distribui a energia no corpo, a energia eletromagnética, não a cósmica, não a magnética, mas a
eletromagnética que penetra pelo pâncreas, pelo chakra do pâncreas.

O pâncreas é um órgão místico, do mesmo modo que o coração, que o cérebro.
O pâncreas está ligado a mudanças dimensionais.

Guardem bem isso.
A mudança dimensional refere-se, em primeiro lugar, ao pâncreas porque é ele que está encarregado de

metabolizar a energia do Espírito Santo que chegou de Sírius.
Ela penetra pela cabeça e, se ela não for metabolizada pelo pâncreas, naquele momento, não pode ali haver

transmutação da energia e, portanto, em níveis celulares.
O pâncreas é um órgão que está associado à noção de centro.

Vocês têm um centro na cabeça.
Vocês têm um centro no peito.

Vocês têm um centro no pâncreas.
Isso é extremamente importante.

O pâncreas sempre desempenhou um papel muitíssimo importante na passagem dimensional.
O que denominamos baço é, também, baço/pâncreas ou pâncreas/baço, como dizem os chineses, eu creio.

É exatamente o mesmo órgão em nível simbólico.
O baço é quem filtra o sangue.
O sangue é o símbolo da vida.
O coração bomba o sangue.

O cérebro toma o sangue e o transforma em outra coisa e pega o oxigênio do sangue, o açúcar do sangue.
O pâncreas, ele, regula o açúcar.

O baço/pâncreas é exatamente a mesma região, é o que denominamos a região do chakra do baço, ou do
chakra do pâncreas.
É a mesma coisa.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o fígado?



O fígado, cara amiga, é a sede da alma, não aquela que está no coração, mas aquela que os chineses
denominam, o que nós denominamos, também, na mística cristã, a alma vegetativa, ou seja, aquela que está

ligada ao renascimento, às emoções.
O fígado é o órgão que corresponde à previsão, à antecipação, mas, também, às emoções.

Ele não tem um papel no sentido espiritual como os três órgãos que nós falamos (coração, pâncreas, cérebro).
O fígado é um regulador, mas é o símbolo da alma vegetativa.

Vamos parar com os órgãos, talvez!

***

Pergunta: o dodecaedro está associado à 5ª Dimensão?

Perfeitamente, caro amigo, também com o isododecaedro.
Nós temos uma série de formas.

Como eu dizia, a Luz é hexagonal na 5ª Dimensão.
Não são mais glóbulos de prana.

Na 5ª Dimensão, a Luz agencia-se de maneira perfeita, coesa, sem interstício de sombra entre duas partículas
que se juntam ou entre várias partículas de Luz que se aglomeram.

A Luz é uma forma hexagonal.
Com os hexágonos nós constituímos uma entidade total de Luz.

A partir do momento em que nós temos doze hexágonos.
É perfeitamente possível, com as formas geométricas perfeitas, de que faz parte o dodecaedro, aproximarmo-

nos deste estado multidimensional que é a 5ª Dimensão.
É um mundo de perfeição.

Entretanto, retenham sempre que o mais importante está no Interior.
Não está no exterior, nas ferramentas.

O mais importante é o abandono.
É a rendição, a mestria.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Mas não contem com uma ferramenta (seja física, alimentar, onda de forma, etc.) para fazê-los aceder à 5ª

Dimensão.
Para aproximar-se, sim.

***

Pergunta: nesta dimensão aí, será que o simples fato de pensar em uma música faz com que ela
exista ou é preciso ainda se servir de instrumentos intermediários?

Quando nós chegamos na 5ª Dimensão, tudo se torna música.
O agenciamento da Luz é uma música.

Os pensamentos são uma música.
As vibrações que são emitidas pelos movimentos da Luz são notas de música.

Lembrem-se, estamos falando da “música das esferas”.
O melhor exemplo que podemos dar sobre a 5ª Dimensão são as músicas emitidas pelos aglomerados da Luz.

Mas, também, quando as entidades individuais se juntam em doze ou em vinte quatro.
Naquele momento, elas criam o que vocês chamam de “música das esferas” na 3ª Dimensão, que algumas

pessoas que fizeram experiências místicas descreveram.
É como se houvesse violinos que tocassem aos milhares, ao mesmo tempo, como coros de crianças.

São músicas criadas pela Luz.
A música cria-se e se gera espontaneamente.

Não há esforço a fazer para criar como vocês têm na 3ª Dimensão.
A música é algo que é autoproduzido a partir do momento em que vocês pensam.

Assim que há agenciamento da Luz hexagonal em algumas formas, há emissão de música.
Hoje vocês sabem que, quando há mudança no nível de certas formas, há emissão de energia no nível celular.

A mudança de forma acompanha-se de uma emissão de Luz, de fótons.
E quando vocês são a Luz, o que vocês emitem é uma vibração sonora.

Há uma espécie de inversão nesse nível.



Mas não há instrumentos de música no sentido em que vocês, vocês entendem isso.
Mas há, no entanto, a música.

***

Pergunta: foi anunciado para o próximo mês de abril uma efusão de energia Crística?

A energia Crística está aí, a cada minuto.
O Espírito Santo está aí, a cada minuto.

A lua cheia de Touro, no mês de abril, corresponde, efetivamente, a uma descida de energia Crística.
É o período da Páscoa como em todos os anos.

A energia Crística está bastante presente, a energia de Buda também, a energia dos Mestres, a energia da
Intraterra.

Se vocês soubessem a quantidade de seres de Luz que estão aí para acompanhar a Terra, para preparar o
nascimento da Terra, e para preparar o seu nascimento, também, de vocês.

Eles são muito mais numerosos do que vocês que estão encarnados sobre a Terra, agora.
Vocês são, talvez, seis bilhões, sete bilhões.

Eles são vinte, trinta, quarenta bilhões de seres de Luz estando aí.
Portanto, dizer que no próximo mês, a uma determinada data, haverá uma descida de energia Crística...

Compreendam bem que vocês entraram em um processo de ativação e de elevação da consciência, mas,
também, de ativação e de elevação da vibração.

Tudo vai muito rápido.
Tudo irá cada vez mais rápido.

Tanto para a sombra, como para as manifestações que estão ligadas à ação de rendição dos seres humanos,
mas, também, para as sociedades, ou até mesmo para os países que não vão aceitar a morte do antigo, que

não vão aceitar a eclosão da Luz.
Mas isso faz parte do jogo.

Então, efetivamente, desde já, vocês têm diante de vocês, em pleno país, o que vocês veem.
Lembrem-se do que eu lhes disse durante a minha primeira intervenção aqui, entre vocês: tudo o que acontece

no exterior, é o que acontece no Interior (as revoltas, os sismos, os maremotos, as violências, os vírus).
Tudo isso são as resistências ao aparecimento da 5ª Dimensão.

Alguns irão dizer, também, que isso é uma limpeza.
Limpeza indispensável para a elevação do planeta.

Efetivamente, o mês de abril é um mês extremamente importante, mas cada minuto é extremamente
importante.

Os acontecimentos que vocês vivem são únicos.
Eles ocorrem apenas a cada 50.000 anos.

É um acontecimento aguardado desde muito tempo, esperado, mas temido também.
É por isso que convém encontrar a sua serenidade, o abandono, a rendição, a mestria.

“Que a vontade do Pai seja feita.”
Aí está, realmente, o ensinamento, a via, o caminho como vocês dizem.

É o único caminho.
Esse caminho não se impede por modelos antigos, obsoletos, ou ainda por atuais.

É preciso ir ao essencial, ao coração das coisas.
O coração das coisas tem, por essência, a palavra ‘simplicidade’.

Não compliquem o que é simples.
Não construam quimeras.

Basta, simplesmente, se abrir.
A energia Crística, ela está aí.

O Espírito Santo está aí, há quase vinte anos, para todo mundo.
Não há karma a levar.
Não há família a levar.

Não há sociedade a levar.
É preciso ousar ser si mesmo.
E ser si mesmo é ser a Fonte.
Eu repito isso uma vez mais.

E eu terminarei em relação a isso.



***

Caros amigos, eu lhes agradeço pela sua atenção.
E eu espero revê-los em breve para comunicarmo-nos.

Eu gosto muito de partilhar com vocês.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Trabalhem para a emergência da Luz em vocês e sobre este planeta.
Sejam abençoados e até breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article8539.html

23 de março de 2006

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://autresdimensions.info/article8539.html
http://portaldosanjos.ning.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Estamos, hoje, em um dia extremamente importante, um dia que prepara, se querem, o período pascal, entre a
anunciação e o período que corresponde à energia Crística e, além disso, à lua cheia da energia Crística, ou
seja, o domingo de Páscoa.

Esse período é extremamente importante no plano espiritual, no plano da transformação que deve ser vivida
pelas pessoas que estão engajadas no caminho desse acesso à dimensão nova, da qual nós falamos sem
parar.
Então, se querem, vamos começar esse período juntos.
Primeiramente, se quiserem, vamos ver as questões que os preocupam.
Então, eu os escuto.

Questão: por que se tem a impressão, nesse momento, de que muitas coisas escapam-nos?

Isso é devido, simplesmente, ao que se chama a falta de vigilância interior.
Nesse momento, há coisas que fazem com que a vida quotidiana esteja perdendo a dianteira na vida espiritual.
Isso é normal.
Há, sempre, períodos assim.
Não há que culpar em relação a isso.
Simplesmente, é preciso cultivar a vigilância consciente, ou seja, a capacidade para ser, quaisquer que sejam
as circunstâncias da vida comum, religado ao próprio centro, alinhado ao próprio coração, para poder continuar
nessa dimensão espiritual, mesmo se as coisas que são feitas nada tenham a ver com o espiritual.

Convém recentrar-se e manter a lucidez a cada minuto, centrando-se no coração, como eu já disse.
As perdas de memória são, também, ligadas ao processo ligado ao pâncreas, ou seja, à primavera.
Mas, também, a essa falta, se prefere, caro amigo, de alinhamento, de centramento em seu coração.

A memória, naquele momento, tem a impressão de estar um pouco desestabilizada, porque há, sempre, a
impressão de que se está procurando algo que escapou.
E, efetivamente, o fio da concentração, da memorização imediata escapa.
Coloca-se algo em um lugar, não se lembra mais onde se colocou dez segundos após.
Isso faz parte, se quer, de preocupações espirituais, enquanto o espiritual não deve ser uma preocupação.
Isso deve ser um estado permanente de centramento no coração.
Aí está a espiritualidade.

É por isso que numerosos ensinamentos ao nível do Oriente insistem no fato de fazer tarefas quotidianas, ao
mesmo tempo estando religado ao si superior, ao mesmo tempo estando religado à própria mestria.
Isso é importante.
É o aprendizado o mais importante, porque é muito fácil estar no espiritual quando se dorme.
É muito fácil estar no espiritual quando se está em oração.
Mas é mais difícil estar nele a cada minuto da vida comum.

Ora, a espiritualidade deve penetrar a vida comum.
O estado de consciência expandida deve penetrar a vida comum para iluminá-la de uma nova Luz.

Questão: você poderia falar-nos da relação entre espiritualidade e sexualidade?

Não há, necessariamente, uma relação.
Tudo o que faz parte da vida é espiritual.
A sexualidade é um elemento natural da vida.
Há seres espirituais que têm necessidade de fazer o amor muito frequentemente.
Há seres que não fazem o amor, porque eles não têm necessidade disso.
Há, também, seres não espirituais que em nada creem, que não fazem o amor.
Há seres não espirituais que fazem o amor o tempo todo.
Tudo é possível nesse nível.

O.M. AÏVANHOV – 25 de março de 2006

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Entretanto, é evidente que, quando se pensa em fazer amor, pensa-se menos em Deus, mesmo se a
sexualidade possa ser um meio de reencontrar o Divino.
Isso é evidente.
Existem técnicas orientais que permitem isso.

Entretanto, não há equivalência entre a progressão espiritual e a ausência de desejo sexual.
O desejo sexual pode ser extremamente forte, em função de circunstâncias da vida, mas, também, em função
de circunstâncias espirituais.
Do mesmo modo, esse desejo sexual pode modificar-se, de modo extremamente importante, em função de
circunstâncias espirituais.

Então, efetivamente, quando o acesso à quinta faz-se cada vez mais presente nesse fim de ciclo, é evidente
que a sexualidade tem uma importância muito relativa.
Porque, onde começa a sexualidade?
Onde ela termina?
Ela começa em um olhar, ela começa em uma atração.
Ela pode, também, manifestar-se através de uma forma de ternura, sem, contudo, ser um ato sexual.

O ato sexual que pode ser tanto um ato infame como o ato o mais Divino e o mais sagrado possível.
Mas a espiritualidade em relação a isso é totalmente livre.
Não há nem obrigação, nem conformação de uma elevação ou evolução espiritual que se acompanharia de um
desaparecimento ou de uma amplificação da esfera sexual.
Isso depende de cada indivíduo.

Agora, efetivamente, o acesso à quinta dimensão prefigura um desaparecimento total das funções sexuais, no
sentido em que vocês as entendem, as aproximações de alma a alma (o que a sexualidade supõe propiciar,
não o prazer efêmero, mas, sobretudo, a capacidade para fusionar ao outro, fusionar ao seu si, um meio de
reencontrar a Unidade, o espaço de um instante).
Mas, na quinta dimensão, outros canais são abertos, que passam pelo coração, que passam pela cabeça, que
passam pelas ondas, pelas vibrações, sem passar pelo órgão sexual.
É perfeitamente possível sentir o ato sexual sem fazer o ato sexual, ter o que vocês chamam «orgasmo»
extremamente potente, sem passar pela esfera sexual.

Compreendam, efetivamente, que não há obrigações em um sentido ou no outro, e que ninguém julgará o
abuso ou a ausência de sexualidade.
É preciso, para isso, estar em acordo.
Agora, a sexualidade na terceira dimensão, alguns Mestres no Oriente – e no Ocidente, com algumas religiões
– disseram que era um obstáculo para a espiritualidade.
Bem ao contrário, o ato sexual bem conduzido – que não está na necessidade de apropriar-se do outro, mas,
mais, de dar-lhe algo – é uma possibilidade de evoluir para a espiritualidade, também.

Não há regras em relação a isso.
As regras foram editadas pela moral.
As regras foram editadas pelas religiões porque, a partir do momento em que se controla a sexualidade dos
seres, controla-se, também, sua espiritualidade.
Isso é importante a compreender, mesmo se a espiritualidade possa ser vivida independentemente da relação
sexual, presente ou ausente.

Mas um grupo exterior que fizesse pressão sobre os seres, que quisesse um grupo de casta de padres (o que
foi feito com a igreja católica), naquele momento, obviamente, há a possibilidade de amordaçar, de impedir a
expressão espiritual através do bloqueio da sexualidade.
A sexualidade torna-se um problema quando há uma contradição, eu diria, uma oposição, entre o que dita a
moralidade religiosa e social e o que vocês têm vontade, vocês, de fazer com seu corpo.

E o problema da sexualidade é que há uma relação (a dois ou em vários, pouco importa), mas há uma relação
ao outro, aos outros, que implica o engajamento de outra pessoa.
Então, obviamente, as regras morais, as regras sociais vêm, por vezes – e frequentemente – contradizer isso.
Isso é importante a compreender.

Mas, agora, se vocês não têm o desejo de sexualidade, isso quer dizer, talvez, que, ou vocês estão doentes,
ou que acedem, também, à quinta dimensão, caso em que o ato sexual, em si, não se reveste mais de
importância alguma.
Não há necessidade de encontrar um prazer através desse ato específico.
Ele é substituído por um olhar, por uma meditação, pelo fato de estarem juntos, simplesmente.

A sexualidade de terceira dimensão está em vias de conclusão.
Há coisas que não querem morrer.
E há os que vão fazer o amor sem parar, para tentar compreender porque eles não têm mais vontade, para
tentar motivar-se e dar-se vontade.



E, depois, outros que vão escapar, completamente, da influência da quinta dimensão e que vão fazer
sexualidades, eu diria, equivocadas, contra a natureza, completamente descontroladas, com todas as doenças
que elas provocam, e tudo e tudo.
E isso, se querem, é ligado à oposição, à resistência ou, ao contrário, à aceitação da energia da quinta
dimensão que está em manifestação de encarnação há já vários anos.

Aí está, algumas grandes generalidades que eu poderia dizer sobre a sexualidade.

Questão: continua necessário encontrar um Mestre espiritual?

Ninguém jamais disse que era necessário ou indispensável ter um Mestre.
Em certa época era importante ter um guia, um modelo sobre o qual conformar-se, alguém que podia ser como
nas profissões, quando havia os aprendizes, os companheiros, quando havia um mestre acima para guiar, para
iluminar, levar os seres para mais liberdade, mais autonomia.
O problema é que a maior parte dos seres e, isso, em todos os tempos, que se intitularam Mestres, que se
intitularam padres, diretores de consciência eram seres de poderes que não estavam, absolutamente, nessa
relação de ajuda ao outro.

A primeira coisa que caracteriza a ajuda ao outro é, obviamente, a gratuidade, a noção de doação.
Para nada serve encher a mala de igrejas.
Em contrapartida, o verdadeiro mestre espiritual é aquele que trabalha na noção de doação através do
ensinamento e a faculdade para ajudar o outro em seu desenvolvimento espiritual, o que não impede de fazer-
se pagar por tarefas habituais, mas absolutamente não no conselho espiritual.
Aí se situa o verdadeiro Mestre, na noção de doação de si, de gratuidade do ensinamento.

A partir do momento em que é preciso pagar para despertar isso ou aquilo, a partir do momento em que é
preciso pagar para ter um conselho, não é mais um Mestre que fala, é um trapaceiro.
Se o aluno tem necessidade de um mestre, o mestre apresentar-se-á.
Se o aluno está em uma falsa espiritualidade, apresentar-se-á um trapaceiro.
É uma lei de ressonância que não sofre qualquer exceção.

Mas as circunstâncias de minha vida não são, absolutamente, as mesmas que aquelas que existem depois de
minha morte.
Vocês estão sob a influência de uma energia espiritual extremamente forte, que não existia em minha vida.
É por isso que, em minha época, havia aspirantes que queriam fazer um trabalho de elevação da consciência,
de elevação da vibração, como sempre foi o caso desde séculos e séculos.

Mas, doravante, vocês têm o Espírito Santo que está aí.
E o Espírito Santo é o grande Mestre, o Mestre absoluto, porque não há ego no Espírito Santo.
Não há personificação, através de um ser.
Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo torna-se um mestre, a partir do momento em que ele irradia essa
qualidade de ser, a partir do momento em que, sem tocar os seres, sem falar, ele consegue fazer de forma a
que estes se transformem, qualquer que seja a técnica «utilizada», uma vez que ele nada faz.
Ele poderia utilizar açúcar de cevada ou pirulitos para evoluir, fazer evoluir os seres.
É o que se chama a «presença».

E, em meu tempo, eu dizia que o Mestre era importante, não através do ensinamento que ele podia dar, mas
através da irradiação de sua presença.
Mas, hoje, a irradiação está presente fora dos seres.
É o Espírito Santo.
Não se esqueçam, também, de que os trapaceiros podem aproveitar-se disso.
Eles podem induzi-los a erro em relação à espiritualidade.
É por isso que é importante encontrar, si mesmo, sua própria via com a ajuda do Espírito Santo, da energia que
está aí, da vibração que está aí.

Portanto, pode-se dizer que, se vocês experimentam a necessidade de um Mestre, é que, de algum modo,
vocês têm necessidade de um guard-rail.
Mas se, tendo vivido algumas aberturas, vocês procuram um Mestre, mas, em vocês, não há uma qualidade
específica, vocês arriscam atrair, muito fortemente, falsos profetas.
Haverá muitos deles no final dos tempos.
Haverá muitos seres que virão para enganá-los, para levá-los a caminhos de ilusões, a caminhos de perdições,
a caminhos que não vão ao sentido da Luz.
É preciso ser extremamente prudente, porque todos os seres são banhados nessa energia.
Essa energia, pode-se fazer dela o que se quiser.

Questão: como desenvolver a humildade autêntica?

O que é que se chama uma humildade que não é autêntica, então?
Para a Luz, eu sei o que sabe, mas para a humildade, eu não sei.



A humildade, o que isso quer dizer?
Há seres que preconizam, que pregam a humildade, mas que não são humildes, absolutamente.
Aqueles que dizem, permanentemente, «você está no ego», «você está nisso».
E eles?
Eles são puros? Eles não estão no ego?
Os pobres!

Agora, é preciso compreender que a humildade é algo que se desenvolve a partir do momento em que vocês
não procuram desenvolvê-la.
É uma virtude que se torna natural.
Não há uma técnica a aprender para estar na humildade.
É algo que se desenvolve, progressivamente e à medida em que o Espírito Santo penetra-os,
progressivamente e à medida que vocês cultivam sua Luz interior pela meditação, pela concentração, pela
lucidez também, pela consciência portada ao coração.

Progressivamente e à medida que essa consciência desenvolve-se, a humildade surge, a confiança surge.
Ela cresce, progressivamente e à medida da experiência, mas não há técnica para desenvolver a humildade.
Não há técnicas para abandonar o medo.
É sempre a mesma coisa.
Vem-se desenvolver, unicamente, a Divindade, unicamente isso, e nutrir-se de Luz, de Amor.

Questão: por que a Terra, nesse momento, é nutrida, mais do que nunca, de Espírito Santo e, ao
mesmo tempo, jamais se viu tantas desordens, crises?
 
Perfeitamente.
A explicação disso é muito simples.
É que a maior parte dos seres humanos recusa essa energia, porque eles estão apegados, a maior parte por
medo, alguns por vontade (estes fazem parte das forças escuras), aos esquemas de funcionamento antigos.
E, progressivamente e à medida que a energia desse Espírito Santo que chega desce, ela não consegue
penetrar pelo centro espiritual.
Entretanto, essa vibração deve, efetivamente, penetrar o corpo e vem, nesse caso, chocar as forças de divisão.

O Espírito Santo, em si mesmo, é uma energia transformadora de Luz, na condição de que o ser aceite abrir-se
a essa energia.
Senão, se o ser prefere permanecer na divisão, na separação, isso vai amplificar os conflitos, e isso dá tudo o
que vocês veem – a violência, a poluição, os assassinatos, a avidez material, espiritual, os desvios de todo
gênero – porque os seres não foram capazes de abrir os canais superiores dessa energia do Espírito Santo.
A energia do Espírito Santo é uma energia de Amor.
Mas, se vocês recusam o Amor, o que acontece?
Vocês entram no oposto do Amor.
Vocês não estão mais na vida, estão na morte.

É o que acontece para 90% da humanidade.
E isso vai crescendo.
E é por isso que eu falei de espancar cósmico, de surra cósmica.
É por isso que as doenças explodem.
É por isso que os vulcões acordam.
É por isso que os elementos são desencadeados, cada vez mais.
Isso não terminou, isso começa.

É por isso que é preciso adquirir cada vez mais lucidez, estar centrado cada vez mais, porque as condições de
vida serão cada vez mais terríveis entre, de um lado, o que vocês vivem na consciência (para aqueles que
estão abertos à quinta dimensão) e as forças de resistências que vão procurar, a todo custo, manter um status
quo de terceira dimensão.
Isso provoca sofrimentos terríveis, por vezes, medos.
O único modo de vencer esse sofrimento é permanecer centrado em si, encontrar pessoas que funcionam
exatamente como você.

A um dado momento, é por isso que falamos de reagrupamentos e que haverá ilhas de sobrevivência que
serão criadas, em especial no México.
Haverá cidades inteiras de seres que pensam, que vivem como você, nessa aspiração à quinta dimensão,
porque você não poderá mais continuar no mundo tal como ele é.
Não há mais possibilidades.
Há incompatibilidade total entre as forças de atração da terceira dimensão e os esquemas estabelecidos de
funcionamento e as novidades que se inscrevem em suas células, em sua consciência, em relação à vida na
quinta dimensão.
Isso cria uma distância, eu diria, intransponível, enorme.

Questão: nos ensinamentos de Ma Ananda Moyi, o Si está presente como a possibilidade de ter



acesso à Divindade interior?

Isso é possível, mas o momento não é oportuno.
É preciso, efetivamente, compreender que se se entra nesse estado de reconexão total à Divindade, vocês
entram no que Ma Ananda Moyi chamava o Samadhi, o êxtase e, quando se está em êxtase, não se pode fazer
grande coisa.

Se você, efetivamente, leu a vida dessa mística, era preciso alimentá-la com pequena colher, era preciso lavá-
la.
Explique-me como você irá trabalhar nesse estado.
É muito importante continuar a estar presente na vida corrente, de momento.
O Si está aí, ele está pronto para manifestar-se.
Mas a manifestação total sobrevirá apenas no advento da quinta dimensão.
Mesmo se, de momento, seja um estado de graça que você pode viver, é preciso conceber que é como um
estado de graça.
Não há possibilidade de estabelecimento estável, total, definitivo, através da terceira dimensão, desse estado
de Divindade, como era possível para alguns místicos porque, naquele momento, não há mais ação no real.
Há uma ação impalpável, certamente, através da radiação, da vibração.

Mas é solicitado, hoje, agir, também, concreta e materialmente, com o corpo, com o estado de consciência da
terceira, ao mesmo tempo estando consciente da quinta.
Seria uma fuga querer refugiar-se, totalmente, no Samadhi, hoje.
Pode-se viver a experiência que vai reforçar a fé, é evidente.
Agora, quanto a estabilizara-se nessa dimensão do Si realizado, isso é algo que se produzirá após a grande
transformação, mas não antes.

Portanto, efetivamente, é preciso ter a fé, eu diria, do carvoeiro, ou seja, daquele que crê sem ver.
Entretanto, vocês todos, aqui presentes, tocaram esses estados por momentos, alguns de maneira
extremamente fugitiva, outros, de maneira um pouco mais longa, porque não é uma experiência, é um estado
que é suposto tornar-se, um dia, permanente, mas na quinta dimensão, não antes, caso contrário, vocês
arriscariam comprazer-se nesse estado de nada mais fazer em sua vida.
E vocês estariam perdidos sobre o que haveria a fazer em seguida.

Questão: a que corresponde um duplo arco-íris completo? 

O desdobramento dos arco-íris corresponde, efetivamente, a uma manifestação de quinta dimensão.
É, também, uma dupla polarização da Luz, que ilustra a passagem da terceira à quinta dimensão.

Vocês estão, nesse momento, como que diriam, em duas dimensões ao mesmo tempo, e esses fenômenos
de duplo arco-íris correspondem, realmente, a isso.
Portanto, uma intricação potente com a quinta dimensão.
O duplo arco-íris é a prova tangível de que a quinta dimensão interage, permanentemente, com a terceira
dimensão.
Vocês verão isso cada vez mais.

Bem, caros amigos, estive muito contente de trocar com vocês.
Eu lhes aporto todo o meu amor e toda a minha bênção.
Eu lhes digo até muito em breve.
Boa mutação, boa transformação.
Obrigado a vocês.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los e encontrar, igualmente, novas pessoas conosco esta
noite.

Então, vamos, primeiramente, escutar quais são suas questões e o que temos a trocar juntos.

Se quiserem, vamos começar com suas questões.

Questão: qual é a relação entre Vega, Órion e as Plêiades?

Caro amigo, você evoca Órion.
Como você já sabe, tivemos a oportunidade de falar disso, Órion é o lugar de origem de nosso Mestre, de
todos os Melquisedeques, diferentemente chamado Orionis, meu Mestre, também, bem venerado.

Agora, qual é a relação existente entre Órion – que tem por encargo a evolução deste planeta, desde bem
antes da criação de Atlântida, mas, também, para a próxima encarnação – e os seres de Vega da Lyra e as
Plêiades, que desempenharão um papel extremamente importante, quando da passagem à quinta dimensão?
Os seres de Vega da Lyra são seres humanoides, os Pleiadianos são, também, humanoides, e não
delfinoides.
Esses humanoides têm por encargo monitorar, no momento da ascensão, da transição da terceira à quinta
dimensão, para que ela aconteça de maneira extremamente conforme.

A diferença entre os Vegalianos e os Pleiadianos é que os Vegalianos conservaram um corpo de terceira
dimensão, e eles são, portanto, capazes, sendo desprovidos de emoções, de intervir, diretamente, na terceira
dimensão, enquanto os Pleiadianos deixaram certo número de marcadores evolutivos ao nível do DNA
humano, há extremamente muito tempo, no tempo da Lemúria.

Agora, a partir do momento em que há a aplicação de uma irradiação muito precisa – Oriônica, portanto,
Vegaliana, Pleiadiana – sobre o conjunto desse Sistema Solar, é evidente que há relações existentes, através
de um futuro comum da raça humana encarnada sobre este planeta.
Mas há, também, enormes diferenças entre Orionis e os Oriônidas e os seres de Órion, como há diferenças,
também, entre os Vegalianos e os Pleiadianos.
Os mundos dimensionais não são os mesmos.

Eu diria, simplesmente, que houve concordância de objetivos, concordância de influências ao nível desse
Sistema Solar e deste planeta e, também, de papéis importantes quando de fenômenos, como eu o repito, de
transição ou de ascensão à quinta dimensão.

Aí está porque, hoje, inúmeros seres são atraídos por algumas constelações ou alguns mitos ligados a
algumas constelações.
A relação que existe, portanto, entre os três é, unicamente, ligada a um projeto comum, em relação a esse
Sistema Solar e a este planeta.

Questão: a que corresponde o fato de ter medo da noite que cai?
 
O medo da noite que cai corresponde, efetivamente, à noite que chega, à noite que cai.
O processo de descida na não visão, acompanhado da visão da manhã do dia seguinte.
O dia que declina corresponde, efetivamente, a uma Luz que diminui.
Há, em você, um medo que é inscrito por algumas de suas vidas passadas, é um medo da sombra, essa
nostalgia da Luz, da qual já falamos há muito tempo, que corresponde, se quer, a essa grande sede – no
verdadeiro sentido do termo – da Luz.
E tudo o que não é luminoso é considerado como perigoso, para você.

Há, aí, a não compreensão de que a sombra é, também, necessária à Luz, que a Luz apenas pode eclodir
através de um processo de maturação da sombra.
E isso, unicamente, na terceira dimensão, não nos planos de Luz, não nos planos da alma, obviamente, mas no
processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.
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processo de descida na encarnação na qual você está desde tanto e tanto tempo.

Há essa aceitação da sombra, não da sombra em si, necessariamente, mas, também, ao redor de si, que é
indispensável ao processo da vida, de maturação dessa vida.

Mas, a partir do momento em que você tiver perdoado em relação a si, a partir do momento em que tiver
aceitado, totalmente, o porque você está aí, naquele momento, você se aperceberá de que isso se tornará
mais leve e será vivido como um ciclo normal, sombra/Luz, Luz/sombra, na terceira dimensão.

Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção.
E eu lhes digo, eu creio, até não muito tempo, em alguns dias, com muito mais gente.
E teremos o prazer de trocar e de deixar vir a Mamãe Celeste, para fazer o trabalho nos corações.
________________________________________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los aqui e espero encontrar novos amigos que
quererão, efetivamente, interagir, para ajudá-los a atravessar este período extremamente importante na história
da humanidade.
Um período que deve permitir-lhes, enfim, aceder ao seu Si Divino, à sua Divindade interior, e isso não a título
individual, mas a título coletivo, ao mesmo tempo que a Terra, a fim de que o máximo de entidades encarnadas
presentes sobre a Terra sejam capazes de aceder a essas dimensões diferentes daquela que vocês
conhecem há 50.000 anos, que é marcada de transformações extremamente importantes.
Basta olhar ao redor de si o que acontece, mas, também, em vocês.

Tudo o que vocês veem no exterior, e eu já disse isso, está acontecendo no Interior de vocês.
Todas essas mudanças, todas essas lutas entre o antigo e o novo que quer vir, que nem sempre chega a vir,
em função de apegos, em função de circunstâncias de suas vidas pessoais é, entretanto, extremamente
importante compreender hoje.
Há um mecanismo extremamente potente que está colocando-se no caminho que vocês vivem, cada um, em
diferentes níveis.
Mas, se vocês estão aqui presentes, e se permitem que eu os chame de «caros amigos», é que, entretanto,
vocês estão engajados nesse caminho, engajados nessa transformação.

O mais importante é convencer sua cabeça.
Em um segundo tempo, vocês verão, também, com a Mamãe celeste, que é importante convencer o coração,
e abrir o coração para essa nova dimensão.
Mas, aí, através das coisas que eu quero instituir com vocês, é fazê-los compreender e aceitar certo número
que são, para nós, em nossas dimensões superiores, extremamente evidentes e, para vocês que se põem
como presas de interrogações em relação a sofrimentos, por vezes, resistências, que vão chocar sua
sensibilidade de alma no desenvolvimento dessa nova vibração, no desenvolvimento dessa nova consciência
que está chegando sobre a Terra.

Assim, vou, agora e já, deixar-lhes a palavra, a fim de que possamos trocar, o mais possível, sobre esses
eventos e sobre o que acontece em vocês, nesse momento.

Está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia dar-nos informações sobre o período dito pascal e a importância que ele reveste
em relação às nossas vibrações atuais?

Cara amiga, em minha vida, sempre falei do grande neófito que se encarnou sobre este planeta, que vocês
chamaram Jesus Cristo.
Efetivamente, o período pascal é, certamente, o período de ressurreição, o período o mais místico, bem além
do mistério da encarnação que é festejado no período do Natal.

O período de Páscoa corresponde a um período de interiorização extremamente importante, de renascimento
da natureza, obviamente, mas, também, um período que vai permitir-lhes reencontrar-se, recarregar-se, alinhar-
se com as novas energias da recriação da Terra.
A Terra, que vive um período de transformação extremamente importante, é evidente que cada período pascal
é, em resumo, o que deve acontecer a um nível muito mais importante e muito mais geral.
E, cada ano que avança para essa transformação, é um período extremamente abençoado, no qual vocês
devem encontrar sua Divindade interior muito mais facilmente do que em outros períodos do ano, quaisquer
que sejam as circunstâncias exteriores e quaisquer que sejam as resistências ligadas à encarnação na terceira
dimensão.

Questão: pessoas reagrupam-se em torno de projetos coletivos, como eco-cidades ou projetos de
ordem social, política, para mudar as coisas.
O que você pensa dessas novas formas de reagrupamento e de maneira de encarar a sociedade?

Obviamente, caro amigo, a cada período de transformações vibratórias (e não, unicamente, sobre este planeta,
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mas a cada vez que há fenômeno de basculamento, de transformação de um nível de consciência a outro nível
de consciência, o que está se preparando sobre a Terra), naquele momento, as almas estão muito mais
abertas e têm tendência a tentar reagrupar-se para elaborar novos modos de vida.

Efetivamente, há afinidades vibratórias que se criam.
É extremamente importante colocar, eu diria, as bases de um novo modo de funcionamento da civilização, da
sociedade.
As regras sociais devem ser mudadas.

Os mecanismos de transformações espirituais que eram descritos, igualmente, em minha vida e durante os
séculos passados, agraves de diferentes modelos (tanto os modelos orientais como os modelos ocidentais)
sempre fizeram referência a um caminho espiritual, de um acesso individual e pessoal à dimensão divina do ser
humano.
Mas as coisas estão mudando.

Inúmeras almas abrem-se a esse novo espaço de vibração: há uma necessidade de reagrupamento.
Essa necessidade de reagrupamento, de associar vontades, de almas de Luz é extremamente importante.

Vocês devem compreender um fenômeno essencial: é que vocês vivem em um mundo que se chama a
terceira dimensão, mundo distanciado, separado, no qual vocês e os outros são diferentes, no qual cada
entidade vive como distanciada, separada das outras.

Em outro nível de consciência, em especial na dimensão que vem para vocês e para a qual vocês vão, a que
chamamos a quinta dimensão, é evidente que não há mais consciência distanciativa.
Não há mais consciência separada.
A Luz, as regras de funcionamento da Luz que vocês conhecem na terceira dimensão não são mais, de modo
algum, válidas na quinta dimensão.

De fato, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.
A consciência evolui para uma forma de coletividade.
Isso não quer dizer que se perca a individualidade.
Mas compreendam, efetivamente, que os seres que vivem no Intraterra, que vivem há 300.000 anos com um
corpo físico (mesmo se não sejam humanoides, mas delfinoides que vivem no Intraterra, na quinta dimensão,
há extremamente muito tempo), funcionam na personalidade individual, mas associada no coletivo de vinte e
quatro almas.
Não há barreiras, tais como vocês as conhecem, de pensamentos, de emoções.
Os pensamentos viajam e são captados de maneira instantânea, porque não há o filtro da terceira dimensão.

O que vocês sentem, para a maior parte que se abre a dimensões espirituais, é, obviamente, essa vontade de
reunir-se, de reagrupar-se, é a palavra mais exata para pequenos grupos, para coletivos muito menos
importantes do que a sociedade que, obviamente, funciona de acordo com regras, em breve, obsoletas,
efetivamente.
E vocês têm necessidade de construir novos modos de vida, novos modos de funcionamento, mais em acordo
com a Divindade, a Luz de sua alma que cresce, fortemente, em vocês, para fazer emergir em vocês essa
nova consciência, essa nova vibração.

Então, efetivamente, os fenômenos de reagrupamento são extremamente importantes.
Mas, por vezes, os grupos, vocês sabem bem, eles explodem, porque há, ainda, personalidades de terceira
dimensão que estão aí.
Mas, quanto mais os meses passarem, mais os anos passarem e mais os grupos serão sólidos, porque haverá
afinidades vibratórias extremamente importantes.

Esses grupos vão funcionar um pouco como uma unidade coletiva de vinte e quatro pessoas.
Nesses grupos, haverá afinidade vibratória, afinidade de pensamento, ressonância.
Vocês vão aperceber-se de que, nesses grupos, nesses reagrupamentos, as entidades individuais vão
funcionar muito mais potentemente na noção de empatia, na noção de simpatia e, também, na noção de
telepatia, ou seja, vocês vão, realmente, entrar na unidade coletiva.
É um modo de aprendizado extremamente importante para a passagem à nova dimensão.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre essa noção de reagrupamento.
Ela prefigura, se querem, o que é chamado, realmente, a acontecer quando vocês estiverem, totalmente, na
quinta dimensão.

Questão: essa passagem à quinta dimensão que você acaba de evocar far-se-á para todo mundo ao
mesmo tempo ou em um momento preciso?

A maior parte dos seres que sentem a Luz que cresce, a maior parte dos seres que sentem a necessidade de
mudar, essa necessidade de reagrupar-se, como foi evocado na questão anterior, passaram, já, em parte, à
quinta dimensão.



É evidente que haverá o que se chama uma noção de «limiar crítico».
Quando suficientemente seres estiverem prontos para passar e quando a Terra estiver pronta para passar,
todos os seres passarão ao mesmo tempo à quinta dimensão.
Essa passagem já existe.
Há, há, povos que viveram e desapareceram de um dia para o outro.
Eu penso nos Mayas.
Eu penso em algumas tribos ameríndias, também, em outros países sobre o planeta, em outras épocas, que,
de repente, desapareceram, todos ao mesmo tempo.
Eram fenômenos coletivos que concerniam a alguns grupos em especial, grupos sociais que estavam mais
avançados do que outros.

Mas, agora, o processo é completamente diferente, porque é o planeta inteiro que deve aceder à quinta
dimensão, ou seja, à sua sacralização.
A Terra é um planeta sagrado.
Ela tem um objetivo de sacralização importante.
É o que está acontecendo.

Agora, só Deus sabe o momento preciso em que isso sobrevirá.
Mas a preparação acelera-se.
Cada vez mais seres acedem a essa nova Luz, percebem os mecanismos de funcionamento de sua alma,
percebem os mecanismos energéticos que são ligados a uma revolução interior, a uma transformação
extremamente importante de paradigma.

Vocês vão mudar de paradigmas.
Vocês vão mudar de modos de funcionamentos.
Tudo o que foi conhecido, tudo o que foi aprendido nas tradições, nas religiões, não terá, em breve, mais
sentido, porque a grande descoberta que vocês vão fazer é que vocês são seu próprio Mestre.

Vocês são Luz e são Divino.
A partir do momento em que vocês colocarem isso em sua cabeça, em seu coração, em suas células, nada
mais será como antes.
E é esse momento no qual haverá a passagem à quinta dimensão, o momento no qual o que se chama, em
algumas tradições, o momento em que o véu cai.
Mas, aí, o véu não cai, a nível individual, mas, aí, ele cai ao nível da coletividade, para aqueles que estão
prontos, em todo caso.

Há os que recusarão isso, que terão necessidade de refazer ciclos na distanciação, na separação, na terceira
dimensão.
Não há julgamentos sobre isso.
Cada um é livre de fazer o que quiser.

Simplesmente, eu atraio sua atenção sobre um evento extremamente importante, que é a noção de escolha.
Se vocês estão aí, é que ouvem, em vocês, os apelos de sua alma, sentem os apelos da Divindade interior.
Vocês sentem os apelos da mestria.
Vocês vão compreender que não têm necessidade de Mestre exterior, não têm necessidade de guru.

Vocês têm necessidade de estarem, vocês mesmos, centrados em si, autenticamente.
O que não quer dizer que era simples antes.
É simples hoje, por uma razão que é extremamente simples, é, simplesmente, porque as energias divinas vêm
a vocês.

Os véus estão rasgando-se.
É muito mais fácil contatar a energia de sua alma.
É muito mais fácil entrar em contato com seu ser interior, muito mais do que no passado.

Agora, vocês não têm que se preocupar com eventos exteriores.
Lembrem-se, simplesmente, de que tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior.
É, também, o melhor modo de ver os eventos exteriores.
Não é preciso fazer catastrofismo e dizer: «oh lá la, está bem!», «oh la la, não está bem!».
Não.
Simplesmente, observar, de maneira lúcida, o que acontece no exterior e compreender que o que acontece no
exterior (essa existência em relação ao passado, esse medo do desconhecido, a iminência do perigo para o
planeta) é, também, o que acontece no interior de vocês: a iminência do perigo interior de fazer as escolhas de
ir para esse desconhecido, para essa quinta dimensão, para esse novo estado de consciência ou vou ter
necessidade de permanecer um pouco mais de tempo na terceira dimensão, porque minha alma não está
pronta, ainda, para entrar na Unidade, para entrar na coletividade da Divindade e voltar a tornar-se filho da Luz,
filho da Lei de Um, filho da Unidade.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão de que não se fala nunca?



Não se fala, jamais, cara amiga, porque é uma dimensão intermediária.

Os planos de vida são planos dimensionais, e todos os planos dimensionais não são ocupados pela vida.
Há planos que são planos de junção, planos que são as ligações em relação aos diferentes planos vibratórios.

Há Mestres de Luz, que vêm da décima primeira dimensão.
Meu venerado Mestre, aquele a quem chamaram Bença Deunov, era, de fato, um walk-in, que era o walk-in de
Orionis.
Orionis é o gerente de Órion e o gerente deste planeta, é o que se chama, na tradição Oriental, os
Lipikascármicos, ou seja, os Senhores do carma, aqueles que têm o encargo do destino de todas as almas
que estão presentes sobre a Terra.

Esse ser era o que vocês apelidaram Melquisedeque no Antigo Testamento, o Ancião dos Dias.
É a mesma entidade luminosa.
E essa entidade vem da vigésima quarta dimensão.
Ela não pode descer até a quinta e, ainda menos, até a terceira.
Em contrapartida, ela pode descer suas vibrações, densificar suas vibrações até a décima primeira.
Então, se um ser humano fosse capaz de subir até a décima primeira dimensão em vibração, seria capaz de
ser investido, quase permanentemente, pela própria egrégora de Orionis.
Orionis tem um papel extremamente importante sobre este planeta, Melquisedeque, o Ancião dos Dias, se
querem.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que todas as dimensões não são habitadas.
A terceira é habitada, mas vocês são constituídos de vibrações de primeira e segunda dimensão.
A quarta é a vibração do que se chama a estrutura mental, com sua subdivisão que havia sido muito bem
descrita por Sri Aurobindo, a que se chama o mental inferior, o mental superior e o supramental.
Isso é extremamente importante a compreender.

Agora, na quarta dimensão, não há vida possível.
As dimensões de vida são a terceira, a quinta e a décima primeira.
Todas as dimensões intermediárias são, de algum modo, as dimensões – permanecendo no simples – que
são ligadas a distorções do espaço e do tempo.
Não o espaço e o tempo tais como vocês concebem, mas, mais, a meandros multidimensionais.

Compreendam, efetivamente, que eu venho da décima primeira dimensão, e eu me exprimo através de um
canal que está na terceira dimensão e que teve que subir até a quinta.
E os planos dimensionais são assim.
Há seres que pertencem ao além de Orionis, que pertencem, por exemplo, à vigésima quarta dimensão que,
eles, são os gerentes dos universos e não de sistemas solares, por exemplo, alguns seres de Sírius, como,
por exemplo, Sereti, que vive na vigésima quarta dimensão e que pode descer até a décima oitava dimensão.

E cada dimensão é ocupada por esferas que não são, forçosamente, humanoides.
Não há mais, quando vocês chegam à vigésima quarta dimensão, de modo algum, antropomorfismo.
Há seres que são estruturas luminosas triangulares, e nada mais. Mas que são, entretanto, os regentes do
conjunto dos universos e são, entretanto, entidades.

O que vocês chamam, por exemplo, os Anjos, vão manifestar-se a partir da quinta dimensão.
Eles são os habitantes comuns da quinta dimensão.
Alguns seres realizados que estiveram encarnados sobre este planeta e que foram grandes guias vivem na
décima primeira, ou mesmo na décima oitava dimensão.
Portanto, é preciso ver as dimensões como espaços de expansão da Luz interior de cada ser, cada um em seu
nível.

Agora, as regras de funcionamento na quinta dimensão são totalmente diferentes daquelas que vocês
conhecem na terceira.
Há seres que vivem na quinta dimensão.
Vocês são chamados a viver na quinta dimensão, mas com seu corpo físico transfigurado, transformado, com
um DNA completamente transformado, com cadeias proteicas que serão, também, transformadas.
Mas isso, de momento, não deve ocupá-los.

O que deve ocupar seu espírito, permanentemente, é alinhar-se com seu ser interior, reencontrar sua própria
mestria, reencontrar quem vocês são, ou seja, um filho de Luz.
Aí deve estar a única preocupação.
E isso é extremamente simples, em todas as fases da vida quotidiana.
Não vale a pena ir orar à esquerda e à direita, fazer rituais, como eu o fiz em minha vida.
Hoje, a Luz está aí, por toda a parte.
Não há necessidade de ir levantar-se ao Sol nascente, para saudar o Sol.
Pensem no Sol e o Sol está aí.



Vocês são Luz e é-lhes solicitado fazer uma verdadeira revolução, compreender que vocês são seres divinos e
que o período de separação das dimensões está terminando.
O aprendizado que vocês vivem há mais de 50.000 anos está terminando.
E aqueles que desejarem aceder a essa dimensão nova, abandonar o conhecido para ir para o desconhecido,
bem, eles serão capazes de ir, na condição de querer, de decidir, de reconhecer sua mestria interior, de
reconhecer seu ser de Luz interior e de exteriorizá-lo, de deixá-lo eclodir, como um filho que nasce.

Aí está o que se chama o acesso à quinta dimensão.
Esse fenômeno de quinta dimensão acompanha-se do que se chama, no plano vibratório, uma noção de
reversão da consciência, que não é mais dirigida para si, mas para o exterior.

Reversão do planeta, ilustrada pelo que se chama a reversão dos polos e assim por diante.
Tudo isso é uma maravilhosa sincronia geométrica perfeita.

Questão: qual é o papel da educação dos jovens neste período de transformação?

É preciso, efetivamente, compreender, caro amigo, que tudo o que foi construído em nosso mundo moderno,
mesmo quando eu estava encarnado (ou seja, desde a escola para todos, ou seja, desde o fim da revolução
francesa do século XIX e durante o século XX), tudo o que lhes ensinaram e tudo o que ensinaram aos jovens
é o condicionamento.
Ensinam a eles ser condicionados, fazer assim e não de outro modo.
E, em seguida, no trabalho e nas regras sociais, ensinam-lhes, sempre, a mesma coisa, a fazer assim e não de
outro modo, o que é bem e o que não é bem, em função de regras editadas pelos outros que, estes, não as
respeitam, absolutamente.

O ser humano tem sido condicionado há 50.000 anos e, sobretudo, desde o século XIX e o século XX.
Falam-lhes de sociedade liberal.
Mas não há liberdade alguma.
A única liberdade que vocês têm é de encontrar o ser interior.
Portanto, é preciso fazer tomar consciência aos seus filhos, se vocês os têm, que eles são seres divinos, que
tudo o que eles veem no exterior (os traumatismos que são vistos todos os dias em seu aparelho de televisão,
por exemplo, que vocês ouvem no rádio) é, antes de tudo, uma transformação que deve ser vivida no interior e
não deixar eclodir os condicionamentos.

Os orientais compreenderam isso, perfeitamente.
A maior parte dos orientais que vieram à França tentou, com a linguagem da época, assim como em minha
época, de minha vida na Fraternidade Branca Universal, eu tentei ensinar essa noção de liberdade, mas, assim
que morri, eles voltaram aos hábitos.
O importante é quebrar os hábitos.

Vocês devem, absolutamente, instruir os filhos nessa noção de Divindade.
Mas a Divindade não conhece limites, o que quer dizer que, hoje, vocês são mulheres, homens, crianças, livres,
hoje, mais do que nunca.
E, no entanto, vocês vivem em um mundo que os priva de sua liberdade de ser e de sua liberdade de alma.

A revolução é importante quando vocês tomam consciência da distância que existe entre o que vocês são
como ser ilimitado, Divino, mas limitado, porque estão em um corpo de carne, mas que, além disso, as regras
sociais, as regras coletivas da terceira dimensão impedem a eclosão dessa quinta dimensão.
Isso é verdadeiro em todos os países, mas, sobretudo, no país no qual vocês estão [França].
Eu posso garantir-lhes isso.

Questão: pareceria que na França, e na Europa, o sistema educativo não permite, justamente, o que
você acaba de falar.
Como um pai pode acompanhar seu filho?

O melhor modo de acompanhar um filho como pai é estar nessa mestria de que vocês são.
Quando vocês são, realmente, quem vocês são, irradiam essa qualidade vibratória, seu casulo de Luz
expande-se e vocês fazem beneficiar-se aqueles que estão em sua atmosfera vibratória dessa irradiação de
Luz.
Quanto mais vocês encontrarem a unidade, mais vocês estarão em acordo consigo mesmos, mais irradiarão
essa vibração.

Então, evidentemente, isso vai criar, no exterior, o que se chamam resistências.
Vocês vão aperceber-se de que, quanto mais vocês se abrem à Luz, mais as contingências, as imposições
ambientais no sentido amplo – a família, os amigos, os cônjuges, por vezes, a sociedade, no sentido amplo –
vão contra o que vocês descobrem.
Então, isso cria tensões.
Isso cria tremores de terra interiores.
Mas não é grave.
O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.



O importante é fortalecer sua Divindade, é fortalecer sua irradiação divina, tornar-se seu próprio Mestre.
E, para isso, não há necessidade de fazer o kundalini yoga, de fazer rituais.
Sejam simples, sejam Um.
Estejam em si e todo o resto transformar-se-á.

A partir do momento em que vocês entram na resistência, ou seja, na luta contra o que está morto, lembrem-se
de uma grande regra: o que está morrendo, se vocês querem lutar contra, vocês vão impedir de morrer.
É preciso despolarizar a consciência de coisas que estão apodrecendo, deixá-las apodrecer tranquilamente.
Elas se transformarão, no momento desejado.

Agora, é importante ter a lucidez, em especial para os filhos, para voltar a essa questão, de estar nessa
irradiação de Amor, mesmo se a lucidez que se tenha do que acontece ao redor vá contra essa liberação.
É preciso, efetivamente, compreender que há oposições.

A partir do momento em que há transformação, o ser humano, mesmo a título individual, tem, sempre, medo do
desconhecido.
É preciso, efetivamente, compreender que é um grande passo para o desconhecido.
Então, é muito fácil quando se vem de lá de onde eu venho, que se tenha vivido na vida certo número de
experiências que dão a fé total, porque se sabe o que há do outro lado do espelho, naquele momento, é muito
«fácil» no interior.

Mas, no exterior, é ainda mais difícil, porque se dá conta apenas de oposições.
Isso faz parte do jogo da vida.
Não se pode ter eclosão de algo de novo sem afrontar, sem atritar-se de algum modo, às forças de oposição,
mas não é preciso bater-se contra.
É preciso, simplesmente, crescer em Luz, crescer em Amor, crescer em tolerância e, sobretudo, em serviço e,
sobretudo, em reagrupamento.

A força vem do grupo, sobretudo em relação ao sistema obsoleto, que recusa morrer.
É normal que ele recuse morrer.
Não é preciso atribuir importância ali.
Isso faz parte da lógica de transformação existente a cada vez que há uma mudança de estado vibratório.

Questão: como experimentar, nesses reagrupamentos, as novas regras sociais mais adequadas com
a evolução para a quinta?

Cara amiga, os reagrupamentos permitem experimentar no interior do reagrupamento.
Agora, se esse reagrupamento quer impor regras no exterior, ou seja, em sistemas sociais que já estão
estabelecidos, vocês vão ao confronto, vocês vão dissolver o grupo.
Vocês não podem lutar contra as forças de involução ou as forças que recusam a mudança.
É preciso tentar estabelecer um casulo coletivo, não completamente fechado ao mundo, mas que mostre ao
mundo a imagem do florescimento, a imagem da Luz, a imagem da concretização na matéria de novas regras
de vida.
Mas, em caso algum se pode lutar contra.
É preciso, efetivamente, compreender que apenas se pode deixar morrer em si, mas, também, no exterior de
si.

Podem-se mudar as estruturas.
Mas se vocês querem mudar as estruturas, isso para nada serve, porque vão entrar em uma luta.
As estruturas mudarão, a partir do momento em que vocês tiverem mudado, suficientemente, em si, mas,
também, no grupo.
É a noção do exemplo.

Se vocês vão afrontar o que já está estabelecido, não poderão lutar contra.
Não é possível.
Vocês serão afogados pelo sistema.

O importante é crescer na mestria.
Vocês não podem impor sua visão do que realizaram ou do que têm vontade de realizar.
Vocês podem, simplesmente, apenas realizá-lo, crescer na fé do que realizam.
Naquele momento, as coisas ao seu redor mudarão, de próximo em próximo.
Seus casulos de Luz serão cada vez maiores.

A partir do momento em que vocês aceitam a quinta dimensão, os casulos de Luz crescem, grandemente, e
vocês vão tocar, de próximo em próximo, pela graça da vibração, aqueles que estão prontos para mudar.
Mas aqueles que não quiserem mudar não mudarão.
Isso faz parte da liberdade, também.

Vocês não podem impor a Luz, estando na quinta dimensão, conhecendo a Luz, para aqueles que não a
querem.
Isso faz parte da liberdade da alma.



Isso faz parte da liberdade da alma.
É importante compreender.

Questão: você teria preconizações sobre essas regras de funcionamento?

Há algo a compreender nesse nível.
Ao nível de um reagrupamento, seja de três indivíduos, de dez indivíduos ou da célula coletiva de vinte e quatro
unidades, nesse caso, não há noção de democracia.
São tolices, isso nada quer dizer.
Há uma noção de consenso total.
Não há regra de maioria porque, a partir do momento em que não há a totalidade da consciência coletiva, que
vai ao mesmo sentido, se há uma delas que não está de acordo, isso quer dizer, necessariamente, que a
decisão não é boa.

Ao nível da consciência coletiva e do grupo em especial, deve haver uma unidade coletiva.
Isso quer, efetivamente, dizer que esses vinte e quatro, ou esses três ou esses seis, ou esses doze funcionam
como um único homem e vão, todos, ao mesmo sentido.
Enquanto há um deles que se opõe, isso quer dizer que não há unidade ao nível do grupo.
É extremamente importante.

Na terceira dimensão, vocês têm funcionado, em todo caso, desde vários séculos, aproximadamente em
democracia, ou seja, porque vocês creem que há uma maioria que tudo vai bem, e bem, de modo algum.
A prova, vocês a veem, hoje, em seu país, em todos os países nos quais a democracia foi instaurada.

A democracia é algo de diabólico.
É algo que divide, ainda mais.
É a mesma origem: demo - cracia, demo - níaca.
A mesma coisa: demos – o povo, diabólico: desvio.
O único modo, e eu falei disso em minha vida, de ter um grupo coerente, é que esse grupo seja religado à sua
unidade coletiva e, em seguida, que essas unidades coletivas vão, todas, ao mesmo sentido, porque elas
estão religadas ao que se chamava a sinarquia, ou seja, um governo cuja origem não é situada em sua
dimensão.
Mas isso, os homens políticos que são da terceira dimensão não quererão, jamais.

Todos aqueles que se afirmam, mesmo hoje, que estão em energias alternativas («nós somos a renovação do
mundo político»), é falso, uma vez que eles funcionam na democracia.
O único modo de funcionar, e vocês não o conhecem na terceira dimensão, seria preciso, já, ter presente, no
espírito, são as regras sinárquicas, ou seja, que há um colégio que não está na dimensão na qual vocês estão
e alguns seres são religados, autenticamente, a dimensões superiores.

Foi o que aconteceu no tempo antigo, nos tempos bíblicos, com os vinte e quatro anciões, ou seja, o governo
oculto do planeta, que governava em função de regras espirituais bem mais elevadas do que a terceira
dimensão.
Isso existiu quando do que vocês chamaram a Idade de Ouro.

Em alguns momentos, nesse período de 50.000 anos, as regras de funcionamento social não eram tomadas
em conta através da unidade coletiva.
Era preciso recriar uma unidade coletiva, de maneira a conectar uma unidade coletiva situada em planos
vibratórios muito mais altos.
É o que se chama a sinarquia.
É o modo espiritual, é a governança espiritual.
Isso nada tem a ver com as regras democráticas atuais.

Mas tranquilizem-se, na terceira dimensão não pode ser de outro modo, porque se está dividido, separado.
É preciso que a maioria guie-o.
Não bastam 51%, porque isso quer dizer que há 49% que são contra vocês.
É importante compreender.

Em contrapartida, se um coletivo, um grupo, uma unidade coletiva, no sentido em que eu a entendo, acede à
quinta dimensão e toma suas informações a partir da décima primeira, não pode haver erro.
Há, por exemplo, os povos do Intraterra (que alguns de vocês não conhecem, mas há povos que vivem na
Terra, no que vocês chamaram Agartha), nos quais não há problemas de democracia, porque eles vão, todos,
sem exceção, ao mesmo sentido.
Não pode haver alguém que derrogaria a regra coletiva, porque todo mundo vai ao mesmo sentido da Luz.
Todo mundo vai ao sentido da expansão da Luz e não ao sentido da retração da Luz.

Ora, a terceira dimensão passa seu tempo a ir – isso não é um julgamento de valor, nesse nível – de
experiências em experiências, expansão/retração.
É similar para a democracia.
Mas, jamais, a democracia nomeará a Luz.



Não é possível.
Eu os ouço refletir.

Questão: o fato de estar nessa diligência alternativa não seria um meio de sensibilizar mais pessoas
e ampliar a audiência desse gênero de alternativa?
Será que não haveria, de qualquer forma, uma vantagem em fazer isso?

Haveria uma vantagem, mas, cara amiga, é preciso, efetivamente, compreender que, no país no qual vocês
estão, a França, mais do que a maioria das pessoas, mais de 50% estão de acordo com esses movimentos
alternativos.
Todo mundo sabe, mesmo aqueles que em nada creem, que a Terra vai ao muro, diretamente, direto adiante.
Todo mundo sabe que as teorias do crescimento infinito são impossíveis de realizar.
Todo mundo sabe que os combustíveis fósseis estarão esgotados em dez, vinte anos.
Todo mundo sabe que há a energia livre.
Todo mundo sonha com isso.
Ela é realizável, obviamente.
Agora, se vocês dão suas vozes para homens políticos, eles as adaptarão à terceira dimensão.

O importante é o caminho de grupo a título individual, mas, também, através da unidade coletiva.
E isso é o que se chama de ilhas de sobrevivência.
Vocês não poderão obrigar a mudar aqueles que não querem mudar.
Não é porque vocês mostrarão a eles como fazer crescer legumes ou reciclar o papel, reciclar os excrementos
ou reciclar o que quiserem que isso vai fazê-los mudar, porque eles não estão nessa marcha.
Em contrapartida, há muitas pessoas que estão prontas para mudar.

Mas o mais importante que se tem a fazer é mudar a si mesmo, no interior, e adotar, já, para si, regras de
funcionamento.
Agora, o perigo que há, através do que vocês chamam a política, seria criar uma força através dessas energias
louváveis, eu diria, de quinta dimensão, que irá contra esses movimentos políticos existentes e essa dicotomia
infeliz esquerda/direita, direita/esquerda, um pouco como se se tivesse esquecido de que havia três
dimensões e, portanto, três polos e não dois polos.

Sempre se quis opor dois polos, um ao outro, enquanto sempre houve uma terceira via, que não é a via do
centro, mas que é a via do consenso, que nada tem a ver com o que vocês vivem na terceira dimensão.

Afora, a sensibilização, no sentido em que essa dama coloca essa questão, corresponde a algo que é,
entretanto, visível, todos os dias.
Mesmo aqueles que recusam ver sabem, perfeitamente, que há algo que não funciona.
É evidente.
Não há necessidade de estudos científicos para saber que o clima está completamente destruído, que a Terra
perdeu toda sua homeostasia, todas as suas capacidades de regulação.
Os agricultores sabem disso.
As pessoas que escutam a Terra sabem disso.
Não há necessidade de entrar com as dimensões superiores para ver que vamos, todos, mas todos, sem
exceção, a uma revolução.
Há os que irão ao muro e que vão aceitar a revolução.
E há aqueles que não vão aceitá-la.
Mas é assim.

A sensibilização é extremamente potente.
Mas a melhor sensibilização que vocês podem fazer é a de aumentar seu casulo de Luz, é a de aumentar sua
mestria, sem preocupar-se com o resto.
O resto virá.
Os reagrupamentos são importantes, na escala puramente local.
Haverá outros reagrupamentos, mas muito mais tarde, que serão ajudados pelas forças de Luz, pelas forças
ditas extraterrestres, que virão fazer reagrupamentos muito mais importantes, em lugares extremamente
precisos, não unicamente na França, mas, sobretudo, na América Latina.
Mas isso é para mais tarde.

De momento, os reagrupamentos que lhes são solicitados são as pessoas de mesma afinidade, na condição,
eu repito, de que vocês estejam no consenso.
É extremamente importante.
Vocês não terão esse consenso nos mundos políticos, porque irão contra outras forças que estão morrendo.
Não se pode lutar contra.
É preciso deixá-las morrer em paz.

Questão: como tornar fluida a instalação desses reagrupamentos para que eles possam
desenvolver-se, apesar do contexto exterior?



Cara amiga, você evoca, aí, um problema extremamente delicado e, efetivamente, uma vez que, de qualquer
modo, a partir do momento em que vocês vão evoluir na quinta dimensão, vocês vão incomodar ao seu redor.
E, se vocês se reagrupam mais, isso vai incomodar, ainda mais, os outros.

Como assim, seres que escapam do condicionamento?
É inimaginável para a sociedade francesa.
Mas isso não é importante, porque no tempo de Cristo era a mesma coisa.
Era, também, extremamente complicado.
A partir do momento em que há uma novidade que intervém – e a novidade de hoje é diferentemente mais
importante do que aquela de há dois mil anos – há a chegada de uma nova dimensão.

Então, efetivamente, as resistências serão cada vez mais fortes.
Mas, progressivamente e à medida que houver resistências, progressivamente e à medida que vocês tiverem a
impressão de que está pesado, progressivamente e à medida que vocês resistirem, não em oposição (não é
preciso lutar contra, mas resistir a essa pressão), progressivamente e à medida que vocês resistem ao que
chamam esse peso, progressivamente, seu casulo de Luz, sua dimensão espiritual cresce, cada vez mais.
Ela é forçada, ela cresce, cada vez mais, ela asfixia.
E, a um dado momento, ela vai ressoar, cada vez mais.
Essa é uma verdade extremamente importante a compreender.

Não há fatalidade, mesmo se isso lhes pareça extremamente pesado, mesmo se isso for, efetivamente, cada
vez mais pesado.
Não é preciso enganar-se.
Não se vai deixar alguns seres sobre este planeta encontrar a Luz.
As forças resistentes, as forças que querem permanecer na terceira dimensão (eu não falo, mesmo, de forças
involutivas, aquelas que puxam os fios das marionetes, mesmo as outras estão a par de que há algo que
acontece), elas não querem, sobretudo, que isso aconteça.
Elas não querem, sobretudo, que esses seres acedam a essa Luz, porque elas estão na sombra.
Elas têm medo.
Não é porque elas sejam negativas, mesmo se haja algumas que são, é porque elas não conhecem isso.

Mas se vocês se tornam um exemplo, através do que constroem, apesar das resistências exteriores, se vocês
mesmos crescem em Luz, talvez, um dia, essa vibração vá tocar esses seres e, talvez, naquele momento, eles
aceitarão.
Não há alternativa.
É preciso continuar a trabalhar, continuar a resistir, através dessa compreensão que vem dessa terceira
dimensão, que tenta fechá-los, lutando, lutando cada vez mais, não enfrentando, mas aumentando a força
inversa de expansão que está em vocês.
Esse é o caminho espiritual normal.
Assim como é preciso trabalhar a terra, para que ela dê algo, é preciso arar a alma, também.
E, nesse momento, vocês vivem o arar da alma, todos.

O acesso a uma dimensão nova não se faz assim, com um golpe de varinha mágica, com a cabeça nas nuvens
e deixando cair a Terra.
Não.
É preciso estar com a Terra.
É por isso que, hoje, há muitas pessoas que, como vocês dizem, estão «enlouquecendo», ou seja, estão
evadindo-se a mundos quiméricos, à utopia, a todo mundo que é belo, a todo mundo que é gentil.
Porque é para os mundos da quinta, mas não é para imediatamente, não na terceira dimensão.

Quando vocês estiverem na quinta, aí sim, vocês estarão nos mundos de Luz, nos quais não há mais divisões.
Tudo é harmonioso.
Tudo é estruturado, mesmo a Luz é estruturada.
É uma pequena percepção do que vocês viverão na quinta.

Mas aí, na terceira, vocês estão na resistência.
E o que acontece no exterior acontece no interior.
Obviamente, em nós, há coisas que não querem morrer: alguns apegos, alguns condicionamentos, alguns
medos, também.
Então, considerem, efetivamente que, se, mesmo em vocês, é difícil, porque há os medos do desconhecido,
digam-se que, para aqueles que não tiveram a chance de crer nisso e de viver um pouco da quinta dimensão,
eles apenas podem estar na resistência em relação ao que vocês vivem.
Eles apenas podem tentar colocar-lhes bastões nas rodas, porque isso dá medo a eles.
Portanto, é preciso continuar a expandir os casulos de Luz, continuar a encontrar essa dimensão de serviço,
essa dimensão de Amor, essa dimensão da Unidade da Divindade.
E isso se chama a mestria, autocontrole.
É isso a mestria.

Questão: para aqueles que quiserem reagrupar-se, há lugares mais favoráveis?



O ser humano tem a capacidade de criar lugares vibratórios.
Não há que procurar um lugar vibratório preciso.
Há, efetivamente, diferenças vibratórias importantes, de acordo com as regiões, de acordo com as localidades,
também.

Agora, o lugar tornar-se-á o que vocês ali colocarem.
Então, agora, mesmo se o lugar não seja vibratoriamente elevado, cabe a vocês trabalhar de forma a que ele
se transforme.
É extremamente importante.
Aparentemente, vocês exprimem, todos aqui, a noção de sede de reagrupar-se, então, façam-no.

Se vocês acham que se asfixiam demasiado nesse país, então, mudem de país.
Se acham que se asfixiam demasiado na cidade em que estão, então, mudem de cidade.
Peçam, também, para que a Luz faça-se, em suas aspirações.

Há, também, uma maravilhosa regra: quanto mais se aproxima da quinta dimensão (quaisquer que sejam os
obstáculos exteriores), há algo que se deve desenvolver, é o que se chama a sincronia da Unidade.
A partir do momento em que vocês entram na sincronia habitual (ou seja, que as coisas aconteçam, como eu
diria, sobre rodas), a um dado momento, vocês vão entrar na sincronia da Unidade.

Naquele momento, tudo será instaurado de maneira mágica.
A partir do momento em que vocês aceitam, totalmente, sua Divindade, se vocês fazem como o Cristo na cruz,
que disse: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», «eu sou meu próprio Mestre, mas eu entrego minha
vontade a uma vontade superior», naquele momento, as coisas não se farão sozinhas, mas serão muito mais
fluidas, muito mais naturais.

Se há demasiadas resistências em relação ao que vocês querem fazer, naquele momento, coloquem-se a
questão da exatidão do que há a fazer.
Não é preciso, tampouco, tornar-se paranoico e crer que, assim que há algo que venha em oposição, são as
forças de resistência.
Por vezes, também a resistência é, unicamente, interior, e não exterior.
E o que se faz não está em acordo com a Unidade da divindade que nós somos.
E, naquele momento, obviamente, os planos espirituais põem um pouco de “epa!”, para as correções em
curso, eu diria.

Então, a partir do momento em que as coisas entrarem na fluidez da Unidade, na sincronia da Unidade, nas
quais as coisas forem simples, mais simples, então, naquele momento, vocês estão, verdadeiramente, em seu
caminho.
Naquele momento, os obstáculos devem calar-se.
É preciso colocar as fundações, agir, obviamente, mas, naquele momento, as coisas devem fazer-se.
As coisas desenrolam-se normalmente, quase normalmente, em todo caso, muito mais facilmente.
Essa é uma grande regra espiritual.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Questão: você falou, há pouco, de um coletivo de vinte e quatro. Por que a cifra vinte e quatro?

A cifra vinte e quatro é um número extremamente importante, sobretudo para a quinta dimensão.
Vou tentar dar-lhes alguns elementos extremamente simples.

A propagação da Luz em sua dimensão corresponde, ao mesmo tempo, a um mecanismo ondulatório, a Luz,
tal como vocês a veem do Sol propaga-se com regras extremamente precisas.
Agora, em um plano mais sutil, o que vocês chamam a luz, ou seja, o prana na terceira dimensão, tem uma
estrutura globular.
Na quinta dimensão não é assim.
Se vocês tentam pôr glóbulos ao lado uns dos outros, verão que, entre os glóbulos, há buracos.

Na quinta dimensão. A Luz não pode estar ausente.
Ora, o que se chamam de glóbulos têm uma forma hexagonal.
As regras de propagação da Luz não são mais, de modo algum, ondulatórias.
Elas são diferentes.
Isso que quer dizer que a Luz, na quinta dimensão, é muito mais coerente do que a Luz que vocês têm na
terceira dimensão.

As pessoas que fizeram uma experiência de morte iminente, que saíram do corpo, que acedem a essa Luz,
descrevem uma Luz brilhante, uma Luz branca de amor, que não queima e que, no entanto, aquece e invade
tudo.
É a Luz da quinta dimensão que vocês não veem aqui.
Não há correspondência alguma.

O reflexo do Sol é apenas o reflexo da quinta dimensão.
O agenciamento da Luz faz-se em uma onda de forma hexagonal, ou seja, de seis lados.
Ora, pensa-se que a estabilidade máxima da Luz corresponde a seis vezes quatro.
É por isso que esse número de vinte e quatro é extremamente importante e que há, nos antigos tempos, os
doze sábios duplicados em vinte e quatro, os vinte e quatro anciões.
E há, sempre, essa noção do doze e vinte e quatro, que é extremamente importante.

Essa Luz na quinta dimensão tem particularidades completamente diferentes do que acontece na terceira,
independentemente de regras de coerência.
Há, na quinta dimensão, um agenciamento da Luz muito mais harmonioso.
O pensamento, por exemplo.
Quando vocês emitem um pensamento na terceira dimensão, esse pensamento, efetivamente, dispersa-se, ele
vai diluir-se.
Por vezes, ele chega a entrar em coerência com trânsitos luminosos e, então, outro vai captar seu pensamento.
Vão dizer que é telepatia.
Mas, na quinta dimensão, todos os pensamentos são captados por todas as outras entidades.
E, se vocês têm um pensamento que não vai ao sentido da Luz, que desestrutura a Luz, todo o edifício, todos
os seres humanos que estão na quinta dimensão percebem-no, instantaneamente.

É por isso que vocês devem, como se diz, purificar todas as zonas de sombra, antes de aceder, totalmente, à
quinta dimensão.
Na quinta dimensão, o que se chama a sombra não existe.
A Luz está por toda a parte.
É por isso que, por exemplo, no Intraterra, não há um ponto de Luz com uma sombra portada.
Há a Luz, por toda a parte.

Quando vocês andam no Intraterra, há Luz por toda a parte.
Não há sombra alguma.
Vocês não podem encontrar a sombra.
A sombra não existe.
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O que se chama de casas, elas são quase transparentes, porque não há sombra possível.
Vejam, as regras de funcionamento são profundamente diferentes.

Ora, o número vinte e quatro corresponde a uma arquitetura da Luz e, também, a uma arquitetura de grupos que
funcionam na quinta dimensão, seja nos mundos delfinoides do Intraterra ou algumas raças humanoides, tais
como os seres de Vega da Lyra, que funcionam de acordo com essa regra de quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo na terceira dimensão.

Há seres que estão na quinta dimensão que não têm mais corpo físico, no sentido que vocês entendem.
E há seres que conservaram o corpo, em especial, os delfinoides que estão no Intraterra, que são, de algum
modo, os guardiões da Terra, os verdadeiros guardiões da Terra, porque eles acompanham a Terra e
preparam-na para fazê-la passar à quinta dimensão pelas portas do Intraterra.

Aí está o que se pode dizer, rapidamente, sobre a diferença da Luz na terceira dimensão e a Luz na quinta
dimensão.
É por isso que a Luz não pode ser coerente na terceira dimensão.
É um mundo que foi criado.

O que vocês chamam a terceira dimensão decidiu ser criada há mais de 50.000 anos, em uma data
extremamente precisa, por Orionis.
Orionis que criou esse estado de consciência específico do ser humano, para desenvolver certo número de
capacidades que outros povos que não viveram a terceira dimensão invejam, porque, fazer a experiência do
distanciamento, fazer a experiência da sombra e da Luz é algo de extremamente importante na evolução.
Não é algo de negativo, em si, é uma experiência.
Mas essa experiência não é indispensável nas cadeias evolutivas.

Questão: não há um paradoxo entre o fato de que a vida seja movimento e que, de outro lado, você
fala de um mundo baseado na cifra vinte e quatro, ou, para nós, algo de fixo?

É preciso, efetivamente, compreender que a Luz agencia-se de maneira geométrica perfeita, mas através de
um hexágono de seis lados pode-se construir formas geométricas variáveis.
Entretanto, o círculo não é característica de mundos multidimensionais.
Quanto mais a Luz estrutura-se, mais ela se torna coerente, mais a expansão de consciência torna-se possível.

Lembrem-se do que eu lhes dizia no preâmbulo, quando se falava de outras dimensões.
Na vigésima quarta dimensão não há mais qualquer antropomorfismo, as entidades são entidades triangulares,
perfeitamente definidas por lados.
Há uma geometria sagrada.
Os movimentos dos planetas obedecem a essa geometria sagrada.

Agora, o que vocês veem, o que chamam um globo, a forma circular evoca, efetivamente, para vocês, o que se
chama o movimento, e ele é ilustrado pelo que se chama o movimento dos planetas de forma circular.
Mas, em outros níveis e consciência, o movimento não é ligado a uma estrutura circular, mas a uma estrutura
geométrica perfeitamente definida, como, por exemplo, o isododecaedro, que é estrutura geométrica perfeita,
que não é fixa, mas que evoca movimentos.
Nós estamos, aí, em algo que é a própria essência dos estados multidimensionais.

Há, além, e, em especial, quando se passa por essa famosa Luz de quinta dimensão, nessas famosas
experiências de morte iminente do outro lado da Luz, há, ainda, outra coisa.
Vocês sabem que, em minha vida, gostei muito da cabala e, quando se falava, efetivamente, da Luz que está
acima de Kether, a Sephirot do alto, há, por trás, o que se chama Aïn Soph Aur, o que está além da Luz.
E o que está além da Luz de quinta dimensão é algo que é estruturado de maneira extremamente estruturada,
ainda mais complicada do que a reunião dos vinte e quatro lados, das vinte e quatro unidades coletivas.

É preciso, efetivamente, compreender que a complexidade cada vez maior permite um movimento de
expansão cada vez maior.
E não pode ser de outro modo.
A forma circular que vocês chamam de movimento, hoje, não corresponde, longe disso, ao movimento o mais
importante.

Olhem as estruturas dos vegetais.
Olhem o que se chama os fractais.
E vocês vão compreender que a estrutura geométrica de um fractal não é baseada no círculo, ela é baseada no
triângulo.
Tudo isso são conhecimentos geométricos, e as dimensões são geometrias específicas.

A geometria da terceira dimensão é o círculo.
E o círculo é algo que é extremamente limitado em relação à estrutura triangular, por exemplo, que é ligada à
vigésima quarta dimensão.
Agora, o vinte e quatro corresponde a uma coerência, mas quem diz coerência não diz fixo, ela permite uma



expansão muito maior, simplesmente.
Quanto mais vocês sobem nas vibrações, mais há uma etereação, ou seja, a estrutura, se é que se possa falar
de estrutura, não se faz através de um esqueleto a que se chama de carbono, mas através de um esqueleto de
silício, cristal de rocha, por exemplo.
E, a cada vez, há outro estado dimensional, há uma etereação cada vez mais leve, mas através de uma
expansão cada vez maior, mas através de uma coerência da Luz cada vez mais forte, cada vez mais
estruturada, obviamente.

Questão: em resumo, para onde se vai?

Vocês vão, caro amigo, para a Luz, para a Divindade.
Não tenham qualquer dúvida sobre isso, é absolutamente evidente que a Terra é um planeta em vias de
sacralização.
O que vai para a parede são os ensinamentos obsoletos.
São as experiências passadas, são os erros que são, também, experiências, e não erros.
Tudo isso vai para a parede.

Mas seu ser, sua essência vai para sua Divindade, para a mestria.
Não há qualquer dúvida sobre isso.
Lembrem-se do que eu lhes disse há pouco: quanto mais a compreensão e as imposições do que acontece no
exterior vêm chocá-los, fragilizá-los, mais sua Luz cresce.
É, talvez, um pouco difícil aceitar, hoje, quando se sofre, quando se sofre ao ver o que acontece.
Mas a lição espiritual é nesse nível.
Quanto mais o que acontece no exterior é um fenômeno de resistência, mais vocês têm sob os olhos
fenômenos que vão parecer-lhes aberrantes, graves, mais a Luz cresce, mais o acesso à quinta dimensão está
próximo.

É preciso continuar a trabalhar nessa mestria, nessa sinceridade, nessa verdade interior.
O importante, hoje, é estar em acordo consigo mesmo.
Se há algo com o que vocês não estão em acordo, bem, é preciso mudá-lo, no interior de si.
Vocês não podem mudar o mundo.
Entretanto, se há algo que não lhes pareça correto, se vocês estão em uma relação que não lhes pareça
correta, bem, é preciso parar essa relação.
Se vocês estão em um trabalho que não é correto, é preciso parar esse trabalho.
Se vocês não estão em algo que seja correto, é preciso compreender, quaisquer que sejam as consequências,
é preciso ousar para ir adiante.

Como vocês querem encontrar essa Luz se vocês se restringem, além das restrições exteriores?
A mestria está aí: Pai, que sua vontade faça-se e não a minha, Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos.
Eu me torno meu próprio Mestre.
A solução está aí.

Vocês vivem uma época maravilhosa, extremamente importante, que se produz apenas muito raramente na
vida de uma alma.
A mudança dimensional que passa da terceira à quinta é a mudança a mais importante porque, depois, da
quinta à décima primeira, eu diria que é muito mais fácil.

A escala de tempo não é, absolutamente, a mesma, mas é muito mais fácil.
A passagem a mais enriquecedora é a passagem da terceira à quinta, porque há, aí, uma reversão muito
importante.
E é preciso ter, eu diria, essa sede de Luz, essa sede de mestria, essa sede de serviço, essa sede de
sagrado que está em vocês, mais importante do que todo o resto.

Questão: você poderia precisar as datas de evolução entre 2006 e 2012?

Caro amigo, aí está uma questão que mesmo o Pai não sabe.
O que eu posso, simplesmente, dizer é que vocês conhecem, todos, a data limite para a sacralização, ela é em
2012.
O que posso, simplesmente, dizer é que, quanto mais essa data aproxima-se de 2012, mais ela se torna não
difícil, mas um pouco traumatizante, eu diria.
Vocês entraram, desde o fim do ano de 2005, e para os dois anos que vêm, no que eu chamei, em outras
canalizações, em termos um pouco mais figurados, a surra cósmica.
Essa surra cósmica é que vocês vão estar em face de si mesmos.

Quais são suas escolhas?
É o período de decisões.
O que vocês querem fazer?
Ir para a quinta ou permanecer na terceira?
É o mais importante.



Vocês querem ir para a mestria?
Vocês têm necessidade, ainda, de fazer experiências da divisão, da separação, dos jogos afetivos, dos jogos
de posse, dos jogos de manipulações, dos jogos de chantagens, ou querem, realmente, ir para a mestria?
Aí estão as verdadeiras escolhas que há a fazer entre agora e 2007.

No que concerne à sacralização do planeta, ou seja, a subida vibratória, saibam que tanto o povo do Intraterra
como dos mundos multidimensionais (os extraterrestres, como vocês os chamam) têm-se prontos para esse
momento, para o que se chama o fenômeno de ascensão planetária.
Esse fenômeno pode ser entre imediatamente e, o mais tardar, no fim de 2012.
Mas há ciclos no planeta.

De momento, vocês estão na surra, ou seja, que o máximo de seres deve tomar consciência de que a
humanidade de terceira dimensão vai à parede, através da suposta mestria tecnológica.
Vocês vão compreender que a mestria tecnológica nada é, absolutamente.
Se, amanhã, vocês não têm mais eletricidade, tudo desmorona.
Se, amanhã, o vírus da gripe aviária passa ao homem, vocês morrem, todos.
De que vale a tecnologia aí?
De que vale o ser humano que não tem a Divindade em si?
O único baluarte contra isso é a mestria, a unidade, a Luz.
Há apenas isso.

Agora, eu não posso dar datas precisas, mesmo Maria, mesmo Deus, o Pai em pessoa, mesmo Orionis não
conhecem as datas, mesmo Sereti, do alto de sua vigésima quarta dimensão não conhece as datas, porque há
uma distorção que existe entre as dimensões.

Nós sabemos que isso vai acontecer.
Mas, quando vemos, a partir da décima primeira até a quinta dimensão, as coisas acontecerem, nós não
podemos controlar a escala de tempo.
Simplesmente, nós sabemos que há uma barreira temporal extremamente precisa, que é 2012, que é o
advento do novo Sol, ou seja, a quinta dimensão.
Essa é a barreira.

Mas, entre o fim de 2005 até 2012, vocês entraram nos sete últimos anos.
Sete é um número importante.
Vocês têm sete anos para aceder à sua Divindade, cada um em seu ritmo.

Há os que acederão no último minuto.
Mas, quanto mais vocês abrirem, agora, seu canal para a quinta dimensão, para a verdade de quem vocês são,
mais o trabalho será fácil.
Quanto mais houver seres humanos que trabalharão para a abertura dessa Luz, mais será fácil.
Não pode haver cronologia mais precisa do que essa.

Mesmo nós, em outras canalizações, declaramos certo número de elementos.
Nós declaramos, já, eu penso, no mês de novembro, que haveria um inverno rigoroso, com temperaturas
extremas.
Nós declaramos que haveria um despertar do cinturão de fogo do pacífico, um ressurgimento de elementos.
Mas tudo isso vocês veem, todos os dias, há anos.
Isso vai crescendo.

Os sismos jamais foram tão violentos.
O elemento ar jamais foi tão violento, o elemento fogo também.
Mas o ar é, sobretudo, os vírus.
Efetivamente, certo número de doenças está chegando, não para punir, mas para fazer tomar certa
consciência, a emergência dessa nova vibração, muito mais intensa, muito mais rápida.
Os fenômenos de massa são muito importantes nesse nível.

Portanto, não há cronologia mais precisa do que essa.
Nós tratamos, como eu diria, dia a dia, o que acontece, como vocês.

Questão: pode-se dizer que, se o ser humano não acede à sua Divindade, a humanidade vai,
portanto, morrer por vírus ou por catástrofe natural?

É preciso, efetivamente, compreender, cara amiga, que nem todo o planeta passará à quinta dimensão, em
todo o caso, não todos os seres humanos.
Há um número que permite fazer bascular o conjunto, mas é muito pouco, em relação à totalidade.
Há muitas pessoas que devem refazer um ciclo de 50.000 anos, ou mesmo de 300.000 anos na terceira
dimensão.

Não se esqueçam de que é como se vocês estivessem na escola.



Há os que estão na sexta e outros que estão no curso preparatório, e outros no CM2 e que hesitam em passar
à sexta.
É exatamente a mesma coisa.
Vocês não podem portar julgamentos.
Há almas que estão na primeira encarnação, que não podem compreender a quinta dimensão.
Vocês não podem querer que eles contenham essa expansão.
Nem todo mundo está no mesmo nível.

Questão: por que essa data limite de 2012 em relação ao acesso à quinta dimensão?

Aí, vocês entram em fenômenos astrológicos extremamente precisos.
A terceira dimensão foi iniciada e criada do zero, por Melquisedeque (por Orionis, se preferem), em 50.731
antes de Jesus Cristo.
A data de 2012, adicionada a 50.731, corresponde, muito precisamente, à data de precessão de equinócios,
que corresponde à entrada – que já começou – do sol central da galáxia, que se chama Sírius, cuja irradiação
começou a manifestar-se sobre a Terra desde 1987.
Desde 1987 até 1999, houve doze anos até o último eclipse do Sol.
Entre o mês de agosto de 1987 e o mês de agosto de 1999, há doze anos que correspondem aos doze
trabalhos de Hércules, mas, também, às doze constelações zodiacais.
Em seguida, entre 18 de agosto de 1999 e 2011, há, novamente, doze anos.
E o último ano é a recapitulação dos vinte e quatro anos precedentes.
É extremamente preciso.

Agora, nesse intervalo de tempo, há tomadas de consciência humana que acontecem.

Mas os sistemas solares, os planetas, os sóis evoluem em uma álgebra extremamente precisa, que não sofre
atraso, com ou sem os humanos.
Eu diria, no limite, e, talvez, isso os choque, que a raça humana é uma quantidade insignificante em relação à
evolução do planeta.
A evolução da quinta dimensão far-se-á com ou sem os humanos.
Vocês não estão sós na Terra, há, também, aqueles do Intraterra.
Há bilhões de delfinoides abaixo.

Há peneiras planetárias que passam pelas portas, pelos polos.
As passagens dos extraterrestres não se fazem pelas vias dos ares, como vocês creem.
Não creiam que eles viajam durante milhares de anos.
Eles passam, diretamente, de dimensão em dimensão, pelas portas planetárias, pelos ocos dos planetas.
E, se querem, nós não somos, vocês não são quantidades insignificantes, mas nós somos um grão de areia
nas engrenagens planetárias.

A sacralização da Terra far-se-á com ou sem o humano.
Isso não tem qualquer espécie de importância, mesmo se vocês sejam seres Divinos indestrutíveis.
Há os que vão precisar de milhões de anos antes de compreender isso, em termos terrestres, eu quero dizer.
Mas pouco importa, vocês sabem, efetivamente, que o tempo terrestre não existe.

Questão: o que é dos animais?

A mesma coisa que os vegetais.
A mesma coisa que tudo o que faz parte constituinte deste planeta.
Há animais que estão muito próximos da individualização humana, por exemplo, os cavalos, os cães, os gatos,
os elefantes.
Tudo vai passar à quinta dimensão.
Os vegetais já começaram a subir.

Para aqueles que percebem as auras, os casulos de Luz das árvores, veem, imediatamente, uma árvore que
subiu à quinta dimensão.
A irradiação dela não é mais a mesma, ela não é mais isolada, sua irradiação comunica-se com os outros
vegetais.

Há vegetais que já passaram à quinta.
A estrutura de algumas árvores é específica do vizinho delas, porque elas têm uma raiz na quinta dimensão.
Mas compreendam, efetivamente, que o mais importante é a evolução coletiva do planeta e de todos os seus
habitantes, quaisquer que sejam.
E, sobretudo, a malha, o que se chama a rede magnética que está na superfície da Terra.
As redes sagradas, em especial, estão sob a influência de povos do Intraterra, a quem se chama os
delfinoides, que estão mantendo a coerência do planeta há 300.000 anos porque, com todas as tolices que fez
a raça humana, ela teria explodido há muito tempo.
Felizmente, eles estão aí.
Isso é importante a compreender.



Agora, os planos espirituais, em sua benevolência, esperam apenas uma coisa: é que o ser humano volte-se
para sua Divindade, para sua própria mestria.
Mas, para isso,como eu disse, é preciso a experiência da compressão, a partir do momento em que o ser
humano tiver começado a asfixiar, a partir do momento em que ele começar a ver que tudo o que ele construiu:
esse mundo tecnológico, esse mundo informatizado, esse mundo robotizado, esse mundo que é dependente,
ao extremo, de algo que é exterior ao ser humano.

Quando vocês chegam à quinta dimensão, não há mais necessidade de técnicas.
A única técnica que lhes é solicitada é a mestria da Luz e o agenciamento da Luz.
Tudo se faz naturalmente, com a Luz.
Por isso, eu lhes digo, os extraterrestres, não esperem vê-los em caixas de sucata de metal!
Não são bons extraterrestres.

Questão: você poderia dar-nos uma visão da vida na quinta dimensão?
E da vida na décima primeira dimensão?

A décima primeira dimensão, cara amiga, será para uma próxima vez, porque é muito longo.
Para a quinta dimensão, já, é preciso diferenciar o que é a evolução de um povo humanoide de um povo que
não seria humanoide.
Por exemplo, eu penso nos delfinoides, que evoluem na quinta dimensão no Intraterra.
Já, eles não têm necessidade de comer, mesmo se conservem certa forma de alimentação.

Agora, se se permanecem, se quiserem, nas raças humanoides, vamos tomar um exemplo extremamente
importante, porque eles têm um papel preponderante a desempenhar no fenômeno de ascensão planetária:
aqueles a que se chama os seres de Vega da Lyra, os vegalianos.

A estrutura de quinta dimensão nada mais tem a ver com a estrutura de terceira dimensão.
A vida é diferente.
A vida não tem mais necessidade de sexualidade.
A sexualidade não passa mais pelos órgãos genitais.
Ela não passa mais pela cabeça.
Ela passa pela mistura de vibrações.
Mas isso, as pessoas que fizeram experiências fora do corpo conhecem.

Agora, os circuitos que são implementados não são mais, absolutamente, os mesmos.
A cavidade cardíaca não possui quatro cavidades, mas seis cavidades, três cavidades vezes dois.
Há uma atrofia do sistema digestivo, porque a alimentação não é, absolutamente, indispensável.

Agora, a arquitetura do cérebro humanoide torna-se profundamente diferente.
Os lobos frontais desenvolvem-se de maneira exagerada, porque a telepatia de circuitos prefrontais toma uma
importância extrema, uma vez que a telepatia é desenvolvida.
Há uma sensibilidade extrema à vibração, que não passa mais pelas ondas sonoras, mas que passa pela
vibração direta eletromagnética, percebida pelos captores do cérebro.

O sistema de visão não é mais, de modo algum, aquele que vocês conhecem.
A visão torna-se estereoscópica, ou seja, é uma visão multidimensional.
A vida, também, é diferente na quinta dimensão, para os humanoides, mas, também, os delfinoides.
Há um agenciamento coletivo extremamente específico.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: a humanidade não pode mais funcionar com a noção de sombra, com a
noção de Luz e de sombra.
Há apenas a Luz.
Não pode haver elementos que pertençam à terceira dimensão, na quinta dimensão.
O que quer dizer que não pode mais haver doença, tampouco.
A doença é, unicamente, ligada a uma resistência, a uma oposição entre a vontade da alma e a vontade
pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender.
Portanto, não há mais doença, mais necessidade de comer.

Há certo número de coisas que evolui, também, independentemente da estrutura.
As regras sociais não têm mais necessidade de existir, uma vez que tudo se faz no sentido da evolução da Luz.
Não há mais necessidade de pôr o que vocês chamam leis.
Não há mais necessidade de pôr regras de funcionamento, uma vez que todo mundo conhece as regras.
São as regras da Luz.

A vida é diferentemente mais fácil na quinta dimensão.
Não há mais essa noção de dificuldade.
Tudo se cria com a Luz e pela Luz.
É profundamente diferente neste planeta, na terceira dimensão.



Aí está o que se pode dizer sobre a quinta dimensão.

Questão: nessa vida na quinta dimensão, isso significa que somos imortais, que não fazemos mais
filhos?

A gênese do filho na quinta dimensão é extremamente específica.
Mas ela depende dos povos.
Se vocês vêm da raça humana e continuam na via humanoide, a gestação, tal como é concebida no interior de
um corpo, não é, de modo algum, a mesma.
Agora, é um pouco difícil falar disso.
Saibam que, nos delfinoides, há alguns grandes golfinhos que vivem no Intraterra (no mundo aéreo e não
hídrico), que têm aproximadamente 200.000 anos (a escala do tempo não é, absolutamente, a mesma).
Mas, para eles, 200.000 anos não é ser imortal, é uma visão completamente diferente da evolução do tempo.
Portanto, é extremamente diferente.

Os vegalianos, por exemplo, há o patriarca de Vega, que é um ser que evolui, agora, há mais de 350.000 anos
no mesmo corpo, porque a estrutura vibratória do corpo de quinta dimensão (mesmo se seja um corpo que
vocês possam perceber na terceira, não é um fantasma, ele pode ter-se, tocar-se), é constituída de silício, ele
não é constituído de cadeias carbonadas, como vocês.
Há uma estrutura diferentemente alta em vibração.

A terceira dimensão pode ser impactada pela quinta dimensão, de maneira extremamente potente, eu diria.
A estrutura de quinta, que tem o ar muito mais frágil de aparência, é muito mais sólida do que a sua na duração
de tempo, porque o sistema que mantém a vida que se chama o DNA não é, absolutamente, o mesmo.
Mas seria extremamente complicado falar demasiadamente antes da quinta dimensão.

Tudo o que vocês têm a fazer, lembrem-se, é encontrar sua Divindade interior.
Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo.
Encontrem seu ser interior, sua Divindade interior, sua mestria.
Todo o resto fluirá da Fonte, naturalmente.

Questão: uma vez que se esteja na quinta dimensão, qual é o objetivo de vida?

Muito simples: passar à décima primeira dimensão.
Isso vai tomar um tempo enorme.
Tudo é experiência.
A vida é experiência permanente.
É uma expansão sem fim para permitir-lhes, após éons e éons, para nos permitir, após éons e éons, retornar à
Fonte primeira, enriquecidos de todas essas experiências.

Quanto mais se afasta do centro após ter passado por zonas de sombra, mais se começa o caminho de
retorno, mais se expande, cada vez mais.
É um pouco paradoxal a descrever, ou seja, quanto mais vocês se afastam do centro e mais se aproximam e
mais se afastam, ainda mais, desse centro.

É uma expansão permanente.
Ser humano é, também, tornar-se um dia, um planeta.
É, também, tornar-se, um dia, um Sistema Solar, é, também, tornar-se, um dia, um Sol ou um Sol Central.
É infinito.
É indefinido.
Há, sempre, trabalho.
Mas o trabalho faz-se em outras circunstâncias específicas.

O trabalho o mais difícil, eu posso certificar-lhes, posso assinar um papel, se quiserem, é a terceira dimensão.
Na quinta dimensão é muito mais fácil.
O trabalho o mais difícil, vocês o têm feito há 50.000 anos.

Bem, caros amigos, espero revê-los.
E vou aportar-lhes, como de meu hábito, toda a minha bênção, todo o meu amor.
E, sobretudo, bom caminho, divirtam-se muito.
________________________________________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente feliz por reencontrá-los neste período extremamente importante, que
é o período de Páscoa.
Eu lhes desejo todas as boas vindas.
Não se esqueçam de que vocês estão nesse período pascal, período da ressurreição, mas, também, período
de energia extremamente, profundamente transformadora.
Período no qual os fundamentos do ano que vem, ou seja, entre agora e o período de Páscoa do próximo ano,
2007, corresponde a um ano extremamente agitado.

Então, se quiserem, vamos passar revista o que faz seus questionamentos, suas interrogações, suas
apreensões, mas, também, suas alegrias.
Então, eu os escuto, caros amigos.

Questão: qual é o objetivo da encarnação?

A encarnação na terceira dimensão é o objetivo comum a toda vida, a toda expansão de consciência, a tudo o
que constitui os universos.
É a experiência, o enriquecimento da experiência.

Através da terceira dimensão existe um processo, eu diria, um pouco específico, que é ligado à
experimentação da sombra, à experimentação da divisão, à experimentação de coisas que não estão,
necessariamente, todo o tempo, em contato com a Luz.
É uma experiência de separação que foi chamada, por alguns, «a experiência da queda».

O objetivo é o de retornar, como sempre, em todos os sentidos do termo, reverter-se, retornar à Fonte.
Há, através desse afastamento da Fonte, o apelo e a sede da Fonte.
O objetivo da encarnação é o que escolheu a alma, para experimentar certo número de eventos, mas, também,
para exprimir a vida e a Divindade através da separação da Divindade.

Questão: como se pode recuperar a energia solar no quotidiano?

Sendo um ser solar, estando na alegria permanente, estando na irradiação permanente, estando na expansão
permanente, e afirmando o «eu sou» e o que lhes deu o Intraterra: «eu sou Um, eu sou a Unidade, eu sou a
Divindade, eu sou a Luz».

A partir do momento em que vocês tomam consciência disso, totalmente, não como uma repetição ou uma
afirmação, mas como a realidade essencial de sua interioridade, naquele momento, vocês estão religados à
Fonte Sol, mas, também, ao Sol Central, mas, também, às outras dimensões.

Vocês não estão mais divididos, vocês saem da terceira dimensão.
Vocês entram na universalidade da vida, na universalidade da manifestação e na não dissociação.
Vocês saem da distância, da separação.
Vocês entram na reunificação.

Questão: a que correspondem a Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Ascensão?

Caro amigo, essas informações são onipresentes no ensinamento cristão.
Agora, pode-se falar disso um pouco ao nível espiritual, em relação, eu diria, às novas energias e à quinta
dimensão.

O fenômeno que acontece no momento da festa pascal é o abandono da terceira dimensão, porque ela é
simbolizada pela crucificação.
É, também, a frase que eu lhes dou, frequentemente: «Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos».
O que poderia ser chamada uma morte é, de fato, uma ressurreição.
Essa ressurreição é quando o Cristo volta sobre a Terra e pede aos seus próximos para não tocá-Lo, porque
Ele já foi ao Pai e voltou da Luz.
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E Seu corpo é um corpo de quinta dimensão, que se chama transfigurado, um corpo de ressurreição.
Esse corpo de ressurreição será mantido durante certo número de dias, de semanas, que são preliminares à
Sua partida com o corpo, ligada ao que foi chamada a Ascensão.

O fenômeno de Ascensão é exatamente correlacionado ao que se chama a ascensão à quinta dimensão.
E vocês compreendem, com isso que, antes de ascensionar, vocês devem morrer para si mesmos, morrer
para a terceira dimensão, renunciar à terceira dimensão, o que fez o Cristo na cruz.

Não há um caminho específico, singular, que seja ligado à encarnação do Cristo.
O que foi ilustrado por Sua vida é o que deve viver todo ser humano que quer aceder a essa dimensão de Luz.
Assim, o mistério da Páscoa e o mistério da ressurreição é ligado à beleza de abandonar-se a outra vontade,
que é a vontade da Luz: Pai, que sua vontade faça-se.

Naquele momento, há a crucificação, que é uma morte para o ego, para o modo de funcionamento superado,
para o modo de funcionamento que fazia com que houvesse um momento em que vocês considerarão que há
o antigo e o novo.
Esse momento de basculamento preliminar ao fenômeno de ascensão vibratória da quinta dimensão é um
momento que deve ser decidido, escolhido, de maneira extremamente precisa, ou por circunstâncias exteriores
(talvez, impostas como a verdadeira crucificação de Jesus), mas, também, em sua vida.

O momento em que vocês decidem dizer: «Pare! Eu não quero mais do que está morto, eu não quero mais do
que é passado. Eu quero o que é o novo».
A partir daquele momento há, ilustrado de maneira um pouco tragicômica pelas religiões, pela tomada de véu
de religiosos que é a renúncia à vida profana.
Mas, aí, é-lhes solicitado, neste fim de ciclo para esse ano, para a vida próxima, renunciar ao que era, talvez,
vocês antes, e que não tem mais seu lugar para aceder à quinta dimensão.

Entre a renúncia e o período da ascensão passa-se, exatamente, um ciclo total.
Esse ciclo, extremamente importante, é ilustrado na vida de todo ser humano, no momento em que ele se
dirige para a realização, que é posterior à crucificação e que desemboca no momento em que se sobe com o
corpo à quinta dimensão.

A diferença essencial é que esse caminho, hoje, não se faz de maneira individual, mas deve fazer-se de
maneira coletiva, ou seja, toda a humanidade junta.
E o que eu chamei, em certo momento, a surra, o espancar cósmico, os golpes de bastão atrás da cabeça, é
esse fenômeno que deve viver-se, que deve permitir-lhes aceder, a título coletivo, na condição de aceitar
renunciar à armadilha da materialidade, à armadilha de seduções, quaisquer que sejam, que os afastam de seu
ser interior, para aceitar, totalmente, a dimensão nova.

Não se pode entrar na dimensão nova com a antiga vibração.
Apenas entra-se na dimensão nova com a nova vibração.
A nova vibração nada mais tem a ver com a antiga.

O que vocês sentem em si há algum tempo, outros, há anos, alguns, mais recentemente, não pode, em caso
algum, acompanhar-se de um acesso a essa nova dimensão, vibração, mantendo o antigo.
Isso não quer dizer que seja preciso abandonar mulher e filhos, o que não quer dizer que seja preciso
abandonar seu trabalho e todo o resto.
Para alguns, é preciso abandonar o trabalho, para outros, é preciso abandonar o lugar, para outros, é preciso
mudar de cônjuge.
Para outros, é preciso mudar algumas coisas que estão «podres», que é necessário ousar deixar cair, que é
necessário ousar deixar, para ir para o novo.
Mas, aí, cada história é pessoal, não há regras estabelecidas.

O que é a regra estabelecida é a regra da renúncia.
Essa regra de renúncia permite o acesso à nova dimensão.

Aí está o mistério da festa pascal e que é diferentemente mais importante do que o mistério da encarnação.
A encarnação corresponde ao processo da queda na terceira dimensão.
É algo que vocês superaram, amplamente.
É a primeira iniciação.
Ela ocorreu há 50.000 anos.

Pode-se estimar que, hoje, mesmo aqueles que voltam as costas para a Luz, penetraram no mais profundo da
encarnação e do mistério da encarnação, mesmo se não tenham, ainda, olhado a Luz.

É-lhes solicitado, hoje, não descer ao mais profundo da terceira, mas voltar a subir à quinta.
Voltar a subir á quinta é o mistério da festa pascal, é o mistério da ascensão.

Questão: se uma problemática de saúde parece ser uma escolha de alma, é correto pedir uma cura?



É perfeitamente possível, cara amiga.
Não é porque há uma escolha de alma que foi decidida antes da encarnação que essa escolha de alma não
possa ser mudada pela própria alma, em função de seus desejos, em função de suas compreensões.
Talvez, a escolha da alma tenha sido – e isso você não pode saber enquanto não o viveu – viver certo
fenômeno e viver a reversibilidade de um fenômeno a um dado momento.
A alma poderia envergonhar-se de não ter passado ao ato, no momento em que ela devia passar ao ato.
Não há, de qualquer modo, qualquer barreira para levar a efeito em relação ao seu pedido.

Bem, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa preparação para a Sexta-feira Santa, para a ressurreição
também.
E, sobretudo, avancem na paz, na alegria, no bom humor.
Tem-se a impressão, através de algumas de suas questões, que seus questionamentos e suas interrogações
são como uma forma não de sofrimento, mas de preocupações importantes que não têm razão de ser.
As coisas devem fazer-se de maneira totalmente fluida.

Quanto mais vocês avançam na quinta dimensão, ao mesmo tempo estando na terceira, eu garanto, mais as
coisas devem fazer-se naturalmente, sem interrogações.
Vão ao sentido da fluidez.
Vão ao sentido da Unidade.
E, quanto mais vocês estiverem no sentido da fluidez, mais estiverem na Unidade, mais as coisas fluirão da
Fonte.
E menos haverá questionamentos em relação a coisas, mais as coisas serão evidentes.
A única interrogação situar-se-á nos planos espirituais e não no desenrolar do material na terceira dimensão.
Isso é importante, também.
Nisso, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Reflitam bem em tudo isso.
Eu os amo e eu os abençôo.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, vocês todos aqui presentes, já me
encontraram, alguns, uma única vez, outros, um número incalculável de vezes, eu diria, há vários meses, agora.

Primeiramente, permitam-me observar que, em seus casulos de Luz, uma importante energia de transformação
é posta em movimento, é mobilizada no interior de vocês; permitam-me, primeiro, dizer-lhes o que vejo, para
aqueles de vocês que têm vivido essa energia específica.
É uma energia ligada, como vocês compreenderam, à inversão, essa inversão é, ela mesma, ligada ao
fenômeno a que vocês chamaram pré-ascensional.
Há, nesse nível, um processo de reversão de energias que foi levado a efeito.

Esse processo de reversão corresponde a uma passagem de energias do quarto chacra, que vocês chamam
chacra do coração, ao nível do chacra da cabeça e o chacra da cabeça que passa ao nível do chacra do
coração.
Processo de reversão extremamente importante que é iniciado, eu diria, e sob o governo do Arcanjo a quem
vocês chamam Uriel.

O Arcanjo Uriel intervém ao nível do processo iniciático ligado ao fenômeno de reversão.
Retenham, efetivamente, que há uma passagem de energias da cabeça ao nível do coração e uma passagem
de energias do coração ao nível da cabeça: processo de alquimia, eu diria, extremamente importante, que visa
preparar os canais, as estruturas, os circuitos, se preferem, que vão ser levados a efeito no momento da
transfiguração ligada ao fenômeno da ascensão.

Aí está, caros amigos, se quiserem, vamos entrar, agora, em um processo habitual de respostas às suas
questões, tal como eu gosto.
Então, eu lhes deixo a palavra; agora é com vocês.

Questão: esse processo pode provocar tensões entre a alma e a personalidade?

Completamente, uma vez que há, aqui, um grau de desapego, de mestria, se preferem, de acesso a um nível
superior de mestria.
Mas, às vezes, a personalidade tem dificuldade para soltar o que já foi adquirido, que é considerado como um
ato espiritual.
Mas não se esqueçam de que cada passagem espiritual acompanha-se, a cada vez, de uma renúncia.

A renúncia, o soltar deve ser preliminar, sempre, à nova etapa, e isso, de maneira contínua na evolução tanto ao
nível de uma vida como ao nível da evolução global de almas.
A cada vez que há aquisição de um novo potencial, transformação de um novo potencial, vocês devem soltar o
que foi adquirido a um dado momento.
Isso corresponde, efetivamente, ao que você chama, cara amiga, um fenômeno de tensão.

Lembrem-se do que eu dizia há dois, três meses, em relação aos elementos, em relação ao despertar dos
vulcões do cinturão de fogo do pacífico, em relação aos sismos.
Tudo isso está se produzindo sob seus olhos, o estado, entre aspas, de surra cósmica – tal como eu defini –
pode chamar-se, agora, um estado de urgência, eu diria.
Há uma urgência ao nível do planeta, urgência para a tomada de consciência dos indivíduos, urgência para a
tomada de consciência coletiva do que está acontecendo.

Questão: poderia definir o que é um orbe?

O termo orbe não corresponde, unicamente, a um movimento, como um movimento de uma estrela, movimento
de galáxia, movimento de um satélite em seu movimento perpétuo, entre aspas, de atração, através de seu
planeta para um satélite ou através de um planeta para seu sol.
O orbe é um fenômeno, eu diria, primeiro, matemático, que corresponde a um ir e um retorno da energia, uma
vibração que passa ciclicamente pelo mesmo lugar, com um nível vibratório diferente, no que concerne aos
orbes aos quais você se refere.
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Os orbes correspondem a uma vontade dinâmica da Luz em movimento, através de um circuito extremamente
preciso, determinado de maneira matemática, quase geométrica também.

Isso corresponde aos orbes que são fenômenos de vontade, contrariamente à propagação da Luz que têm em
conta corpúsculos, tanto no mundo de três dimensões no qual vocês vivem como nos mundos
multidimensionais, nos quais a propagação faz-se em todas as direções do espaço em linha reta.
O orbe segue um caminho que não é a linha reta, isso é extremamente importante, é um espaço ou uma linha,
se preferem, imaginário, que seria de natureza curva.
Ora, a propagação curva corresponde a uma dimensão além da dimensão para a Luz.

Questão: há uma relação entre a trajetória desses orbes e as fitas de DNA?

Caro amigo, você toca, por essa questão, um aspecto essencial da mística do DNA.
Efetivamente, o DNA, que é o apoio vibratório de muitas coisas em sua terceira dimensão, é um DNA, em
vocês, profundamente destorcido em relação ao que ele teria podido ser nessa terceira dimensão, que teria
integrado as dimensões superiores.
Coisa que será possível no momento do fenômeno de ascensão, no qual haverá uma replicação em seis vezes
do DNA, para passar para doze fitas de DNA, o que será profundamente diferente do que vocês têm
atualmente, doze pares de fitas de DNA.
Isso, se querem, é outra história, que acompanha a passagem dimensional como a mudança de estado entre o
carbono e o silício, mas isso, também, é outra história.

Agora, há, sempre, nos fenômenos Luz, ou uma propagação linear ou uma propagação que é curva, e vocês
compreenderam, através do que eu disse anteriormente, que a Luz dimensional, quer ela esteja na terceira,
quer esteja na quinta ou, ainda, além, a propagação da Luz é, sempre, em todas as direções do espaço, de
maneira linear.
Mesmo se é um orbe de natureza ondulatória, eu diria, a propagação é de natureza linear, mesmo se o
agenciamento da Luz seja profundamente diferente da quinta dimensão e do que existe na terceira, é sempre
linear.

Em contrapartida, quando se está além das dimensões, isso corresponde a uma propagação de natureza
orbital, eu diria, que é como uma espécie de círculo um pouco deslocado, uma elipse, se preferem, e essa
elipse vocês a encontram porque é o movimento, lembrem-se, e cristalização da vida que é inscrita no DNA,
através da espiral do DNA.

Há, efetivamente, uma ligação extremamente importante, ao nível microcósmico, em relação ao macrocosmo,
em relação às galáxias, entre o orbe de uma galáxia e, efetivamente, o orbe, a elipse que existe no DNA.
Há uma analogia, aqui, extremamente importante.

A propagação da Luz nessa terceira dimensão faz-se – para permanecer simples – digamos, isso vai passar
de dimensão em dimensão, descendo, vibratoriamente, desenhando como um relâmpago a partir dos mundos
os mais sutis.
Dir-se-ia, na cabala, «os mundos Briáticos» vão descer ao longo de Sephirot, ao longo de emanações
energéticas, para encarnar-se na terceira dimensão, fazendo um desenho de linha quebrada, como um
relâmpago, isso não é um orbe.
Em contrapartida, a associação desse relâmpago em linha quebrada que muda de dimensão à espiral vai dar o
ângulo de cristalização do DNA.

Questão: qual é a diferença entre o DNA primário e o DNA atual?
 
O DNA atual é um DNA profundamente remodelado, que foi limitado pelas forças, não involutivas, mas pelos
jogos do processo de encarnação e de descida ao mais profundo da terceira dimensão, pelo nascimento do
ego, pelo nascimento da energia a que vocês chamam distanciada, separada, que os faz ver tudo como
exterior a vocês, exceto o que não é vocês.

Vocês consideram que vocês e o exterior não é a mesma coisa.
Isso é uma energia de distanciação e de separação, que é uma experiência que, eu os lembro, tornou-se
necessária, pelo desejo exprimido pelas almas de descer na encarnação.
É um processo que acompanhou um desaparecimento do DNA primário substituído pelo DNA que vocês têm
em sua biologia, que eu tive em minha vida, e que todos os seres vivos que passam sobre este planeta têm,
que é baseado em um sistema de duas fitas de DNA.

Mas o DNA primário, ou DNA de quinta dimensão (uma vez que é o limite, se querem, do que vocês chamam a
biologia, ou seja, o processo de partículas encarnadas densas), situa-se ao nível da quinta dimensão.
Na décima primeira dimensão apenas começa a haver processos de agenciamento de Luz, sem,
necessariamente, precipitação de aspecto molecular, eu diria, ou de aspecto proteico ou de aspecto de
constituintes que vocês conhecem ao nível biológico.

O DNA primário, que é o DNA que prefigura a passagem da décima primeira dimensão à quinta dimensão, o



nascimento do DNA primário situa-se, portanto, entre a quinta e a décima primeira.
Na quinta dimensão, a propagação da Luz faz-se de maneira eminentemente diferente daquela que vocês
conhecem na terceira, nós já falamos disso.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que esse DNA primário tem particularidades em relação à Luz,
que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem hoje.
Esse DNA, ao nível da raça humana, deve possuir um número de fitas muito mais importante, para permitir um
funcionamento a partir de núcleos de silício e não a partir de núcleos de carbono.
É, se querem, algo ao nível biológico, que é difícil de compreender de momento, porque há uma composição
celular que não funciona, de modo algum, do mesmo modo.

Questão: beber muito é necessário para as integrações energéticas?

Beber muito é necessário para a intensidade das vibrações que lhes chegam.
Agora, beber muito, quando se está no excesso de água, pode, também, parecer paradoxal.
É preciso não se esquecer, sobretudo, de beber não unicamente água, eu não disse álcool, mas beber,
sobretudo, minerais, sucos de frutas em quantidade importante.
É preciso que haja minerais absorvidos ao mesmo tempo que a água, se vocês absorvem demasiado água,
sem minerais, não é bom.

Todo processo para o suco de frutas, ou uma extração de frutas será extração positiva, quaisquer que sejam as
frutas.
Enfim, se vocês querem dormir, talvez, não valha a pena quilos de laranja à noite.
Eu não disse comer frutas, eu disse beber sucos de frutas, não é, de modo algum, a mesma coisa.

Tomando um suco de frutas vocês vão eliminar certo número de elementos que não comem, como a pele.
Agora, algumas frutas serão, efetivamente, muito mais assimiláveis pelo organismo, e sem demasiado açúcar,
em todo caso, mas convém desenvolver, se vocês bebem muito, a quantidade de minerais que são absorvidos
ao mesmo tempo que o líquido.

Questão: que é das cenouras?

A cenoura não é, unicamente, boa para a linha, é boa para as vibrações também.
A cenoura intervém através do metabolismo da vitamina A.
É um pouco complexo para entrar nisso, mas há, quando do processo ascensional, quando de processos de
transformação energéticos, uma ativação precisa de algumas zonas do cérebro que necessitam de um aporte
mais importante de caroteno, ou seja, pró-vitamina A.
É preciso fazer suco de cenoura.

Questão: o que é da intervenção sobre os três corações, de Maria, e dessa «reversão»?

Não há problema algum.
Lembrem-se de uma coisa extremamente importante: ao nível do cérebro, há dois lobos.
Igualmente, ao nível do coração, há quatro cavidades, mas vocês têm um coração esquerdo e um coração
direito.
Há uma analogia entre o trabalho que se chama de três corações (ou seja, corpo físico, corpo energético e
corpo espiritual) e o cérebro, os hemisférios cerebrais, mas há, também, o cerebelo, que intervém no equilíbrio
alto/baixo.

O cerebelo é a sede do inconsciente coletivo, mas, também, a sede de todas as suas memórias.
Há, nesse processo de reversão, uma passagem, eu diria, de energias, da cabeça ao coração e do coração à
cabeça.

Lembrem-se de que, na descrição que vocês têm do sétimo chacra, há uma parte externa, que corresponde ao
sétimo chacra, e uma parte central, que corresponde ao quarto chacra.
Há, na imagem do sétimo chacra, o quarto chacra, já.
Em contrapartida, no quarto chacra não há a imagem do sétimo chacra.
É a coisa que está chegando, há uma vontade divina de fazer com que o coração torne-se o centro primordial
de emissão de energia, o que não é o caso, de momento.

De momento, seu centro eletromagnético o mais potente é o centro solar, que é situado no plexo solar, o
centro cardíaco, vai tornar-se, na quinta dimensão, um centro não mais emissor/receptor, contração/dilatação,
mas estará em movimento permanente, ainda, em cavidade única e não mais em duas cavidades.
A fusão dos três corações é um trabalho preliminar, assim como o trabalho de reversão é um trabalho
preliminar a isso.

Portanto, em resumo, não há antinomia nem anomalia entre o trabalho de fusão do coração feito por Maria e o
trabalho feito pelo coletivo feminino que leva as energias da cabeça ao coração.

Questão: essa «reversão» é, realmente, uma forma de inversão?



Enquanto vocês estão na terceira dimensão é um relacionamento.
Agora, quando há mudança dimensional, há reversão, em todos os sentidos do termo, o planeta deve, também,
reverter-se, como ele bascula seus polos a cada mudança de vibração.
Assim como a passagem à sacralização do planeta, passagem à quinta dimensão acompanhar-se-á de um
basculamento de polos, mas, também, de uma inversão dos seres humanos, o que não quer dizer que vocês
vão ter a cabeça no coração e o coração na cabeça, mas, simplesmente, o relacionamento vai acompanhar-se
de um funcionamento diferente.

O funcionamento do cérebro é uma emissão permanente de ondas eletromagnéticas, o coração emite, de
maneira intermitente, as ondas eletromagnéticas, isso se tornará mais completamente verdadeiro na quinta
dimensão, será exatamente o inverso que se produzirá, ou seja, a cabeça passará à emissão intermitente, o
mental, o intelecto não estará mais no primeiro plano, mas o coração estará no primeiro plano.
Ele estará, portanto, na emissão permanente, mas é, necessariamente, uma reversão.
Isso não quer dizer que a bomba cardíaca, tal como vocês a concebem, estará na cabeça e que o cérebro
estará aqui, no coração, mas há, entretanto, realmente, um fenômeno de processo de reversão, ilustrado pelas
modificações, também, do que se chama a região cervical em relação ao parassimpático craniano, a região que
faz a comunicação entre o cérebro e o coração.

Questão: é o parassimpático que dificulta o metabolismo, nesse momento, em muitos?

Em alguns casos, perfeitamente.
A zona do pescoço é uma zona extremamente importante, é um lugar de transição, é um lugar de passagem do
ar, dos alimentos, mas é, também, o lugar da eclosão espiritual.
É, também, o que, na cabala que era querida ao meu coração, em minha vida, chamava-se Daat, ou seja, a
porta do insondável, do incognoscível, é a porta das amídalas, que é ligada ao parassimpático craniano, que é
ligada à reversão.

Os ritos de reversão que haviam sido chamados a «Noetologia» destacavam o processo de transfiguração,
que era ligado à ativação da glândula alta maior, que é ligada à carótida.
É, também, um processo de reversão.
O Arcanjo Uriel é ligado ao processo de reversão, de passagem ao décimo primeiro, ao décimo segundo
corpo, ao novo corpo espiritual.
O décimo primeiro corpo é o corpo da reversão, ele é ligado à região cervical.

Questão: por que rigor e misericórdia estão no mesmo nível na árvore de Sephirot?

Sim, mas diferenciados entre a esquerda e a direita, é sempre assim, ao nível da construção da árvore de
Sephirot, há sempre o que se chama uma árvore sefirótica com a coluna do meio, que é o equilíbrio entre a
coluna de direita e a coluna de esquerda.
A coluna de direita, a coluna de esquerda são as duas polaridades, os dois pratos da balança, se prefere, que
permitem estabelecer o equilíbrio.

O equilíbrio, sozinho, nada quer dizer, pode fazer-se apenas através do equilíbrio de duas massas laterais, de
duas energias laterais.
O rigor só, conduz ao desequilíbrio, a miséria só, conduz à desordem, é exatamente o mesmo princípio, há um
equilíbrio a encontrar em qualquer coisa.
É a mesma coisa nos três estágios de Sephirot, nos três estágios da vida da alma.

Então, cara amiga, se você desenha sobre alguém que está diante de você, há, primeiro, a coroa, Kéther, que
desce, primeiro, para a cabeça, para os dois hemisférios do cérebro, que se chama Chokmah e, em seguida,
Binah.
Em seguida há Hesed, Guebourah, Tiphreth, Netzah.
Gebourah é a esfera que se chama marciana, é o rigor, o rigor marciano, o rigor da guerra.
Do outro lado há a misericórdia.

Agora, não lhe dirá grande coisa a mais saber de qual lado está a energia.
O importante é resolver a dualidade dessas duas coisas que são, a priori, antinômicas, de cada lado do prato.
Reuniram-nas ao centro de maneira a passar ao nível inferior.

Questão: isso corresponde às quatro «barreiras» indicadas por Maria?

É exatamente a mesma coisa, assim como ao nível das barreiras dos quadris, há dois outros Sephirot
inferiores.
E, depois, há, ainda, duas outras, aqui, essas duas outras, pouco importa o nome hebraico, mas elas
correspondem às duas polaridades, masculina e feminina de enraizamento.
É papai e mamãe, é o que se chama a porta dos quadris, que correspondem a uma região extremamente
importante, que deve resolver-se no meio, através do Hesod, ou seja, o fundamento, o momento em que o ser
humano torna-se um homem, desembaraça-se de suas raízes paternas/maternas, mas, também, as raízes, eu



diria, mais ao nível simbólico, que é o soltar total em relação à masculinidade, à feminilidade, que se
reencontra, aliás, no alto, ao nível do cérebro.

Mas, aí, você me faz ir muito longe; não é um curso de cabala esta noite.

Questão: poderia falar-nos de medos?

A ausência de medos pode ser gerada, também, por um ego extremamente forte.
A espiritualidade acompanha-se, também, de alguns medos: o medo da queda, o medo do vazio, o medo de
morrer, por que não?
Cada medo é diferente.

O medo é um guard-rail.
Quando eu falo de mestria, é a confiança, ao invés da palavra medo, mas quem diz confiança na vida não
suprime, necessariamente, todos os medos.
Obviamente, quando há uma serenidade interior, quando há um estado de despertar permanente, o medo
tende a apagar-se, mas você acredita que, em minha vida, eu jamais experimentei o medo?
Você acredita que os grandes sábios do Oriente não tenham, jamais, experimentado o medo?
É uma bobagem.
Você acredita que o Cristo, na cruz, não tenha tido medo?

A mestria acompanha-se, também, de medos.
Quando eu falo de mestria, eu não falo de supressão do medo.
E eu ouço os cérebros que refletem, isso acontece sempre, antes que eu saia, há sempre um momento de
reflexão como esse.

A mestria nada tem a ver com o medo.
Agora, se um indivíduo consegue suprimir os medos, através de um artifício, qualquer que seja, seja uma vela,
uma oração, bem, tanto melhor.

Agora, desconfie de um ser humano que não teria, jamais, medo.
Eu diria que ele está completamente perdido em seu ego.
Portanto, aí está, o medo faz, necessariamente, parte do jogo, em todos os sentidos do termo jogo.

Bem, eu lhes agradeço e, como de hábito, eu lhes aporto toda a minha bênção e boa estrada em seu caminho
de encarnação.
Eu lhes digo até a próxima vez.
Até breve, caros amigos.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
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Bem, caros amigos, boa noite.
Estou extremamente contente por reencontrá-los neste lugar.
Temos muitas coisas a dizer-nos esta noite, muitas questões, espero, para nossas conversas, mas, também,
coisas importantes que temos a falar.

Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas e dou-lhes, de imediato, a palavra, para que vocês possam
exprimir o que têm vontade de exprimir e para que possamos trocar, em um primeiro tempo.

Eu os escuto.

Questão: como atingir a harmonia em nossos corpos sutis?

Caro amigo, nós podemos conceber a harmonia como dois princípios que estão separados, mas que
participam, ambos, do que você chama a harmonia.
Há, primeiro, um estado de equilíbrio, que corresponde a certa forma de harmonia.
A partir do momento em que há um equilíbrio interior entre os diferentes constituintes de casulos de Luz, pode-
se falar, nesse nível, de um equilíbrio e, portanto, de uma harmonia.
Há, também, uma segunda parte de harmonia, que é a harmonia com o universo, com os elementos, com as
entidades, com as relações.
Há, portanto, uma harmonia interior e uma harmonia exterior.

A harmonia interior corresponde a um estado, de algum modo, de equilíbrio, de recentramento, de
recentragem, de equilíbrio entre os diferentes componentes de casulos de Luz e do corpo físico, nesse caso,
há uma harmonia interior.
Agora, há uma harmonia que se poderia chamar harmonia exterior: a harmonia exterior é o momento no qual os
movimentos de energias entre o que vem do exterior e o que é emitido no exterior encontram certa forma de
equilíbrio, aí também, mas um equilíbrio, eu diria, um pouco mais dinâmico, um pouco mais no movimento.
Essa harmonia é a que se pode qualificar de ambiental.

Entre harmonia interior – nos diferentes casulos de Luz, de recentragem em si, entre a parte superior e a
inferior, a inferior e a superior – mas, também, harmonia, segunda parte, ligada à interação dinâmica entre o que
está ao redor de si (no centro o mais profundo) e o que está no interior de si, essa harmonia, como você
compreende, é uma harmonia dificilmente acessível em um estado permanente, porque há, sempre,
desequilíbrios de uma ou da outra harmonia, porque isso faz parte das próprias condições da vida.

Mas existe uma terceira harmonia que é espiritual, que é a harmonia da Luz, que é independente, eu diria, das
imposições da vida, das imposições de seus pensamentos, portanto, independente, eu diria, das duas outras
harmonias.
Essa harmonia é propiciada apenas pela Luz, é um estado de contentamento, um estado no qual nada mais
tem importância do que o próprio estado.
É um estado para experimentar, em momentos privilegiados, alguns monges yogi, alguns meditadores, alguns
Santos, alguns Mestres.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que é um estado dificilmente estabilizado.

É possível experimentar essa harmonia espiritual em alguns momentos, em alguns ciclos de sua vida; é,
efetivamente, possível entrar nesses estados de harmonia profunda.
Pode chamá-la a alegria interior, se prefere, que é independente do que pode acontecer no exterior, mas,
também, do que pode acontecer no interior dos diferentes casulos de Luz, que estão em interação.
Essa harmonia é a harmonia do reencontro e da fusão com a Luz na encarnação.
Ela é extremamente difícil, mesmo se seja o objetivo da transcendência espiritual.
Agora, as condições da evolução da alma fazem com que alguns seres tenham que viver essa harmonia
durante tempos mais ou menos longos.

Agora, se vocês devessem viver nesse estado de harmonia espiritual em estado permanente, poderiam,
dificilmente, estar em acordo com a vida material de todos os dias, dificilmente, estar em harmonia, eu diria,
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desta vez, com as pessoas que estão ao seu redor.

A harmonia é um estado ao nível espiritual, é um estado extremamente elevado ao nível vibratório, mas que
não pode acumular-se de vibrações da harmonia interior em relação aos diferentes casulos, mas, também, da
harmonia ligada ao ambiente.
Isso é importante a compreender, portanto, é, também, uma experiência, um estado de experiência específico,
que pode ser proposto ou procurado, em função de circunstâncias da vida, em função de circunstâncias do que
é empreendido pelo caminho da alma.

Portanto, seria ilusório crer que a evolução espiritual, que a mestria espiritual acompanhasse-se de um estado
de harmonia permanente, exceto se você se retira, completamente, da vida das duas outras harmonias.
Naquele momento, não há mais possibilidade, eu diria, de ação, tal como ela é solicitada nesse plano, na
terceira dimensão, para aceder à quinta dimensão.

A diligência de acesso da terceira para a quinta dimensão é uma diligência profundamente ativa, que nada tem
a ver com o que se chama a meditação feliz, a meditação que é completamente estática.
A ação é, certamente, a coisa a mais importante, mesmo se isso gere, aparentemente, uma desarmonia.

Não convém procurar a harmonia, convém procurar a plenitude, o que não é, de modo algum, a mesma coisa,
caro amigo.

Aí está o que se pode dizer sobre a harmonia.
Se isso reflete, já, nos cérebros, não terminaremos esta noite, logo na primeira questão.

Questão: uma cadela, recentemente, atacou nosso gato.
Qual é o ensinamento a tirar daí?

Cara amiga, todo ato, qualquer que seja, é, sempre, um ensinamento, porque ele participa da experiência da
vida.

Agora, a que remete o evento que se produziu?
Para alguns, certamente, a um sofrimento, o sofrimento da perda; para outros, o sofrimento da experiência
vivida diretamente; para outros, um evento totalmente insignificante e, no entanto, é o mesmo evento.

Vai assim, em todo fenômeno vital que se produz.
Mas o importante é compreender que vocês não são esse traumatismo, que não há que ser, eu diria,
concernido.
Não é a indiferença, no sentido no qual vocês a chamam, é, simplesmente, manter – quaisquer que sejam as
circunstâncias da vida – uma total mestria interior.

A harmonia, quando ela vem do exterior, pode ser quebrada por não importa o quê.
Lembrem-se deste inverno, lembrem-se dos elementos que não chegaram até vocês, mas olhem o que
acontece para as pessoas que, de um dia para o outro, perdem uma casa, perdem um parente, perdem não
importa o quê.
Há ruptura.
É na adversidade que se vê a mestria, não é na facilidade.

A espiritualidade não é algo que vai desembaraçá-los como por milagre dos eventos exteriores.
Todos os Mestres, aliás, em sua vida, foram confrontados a períodos extremamente difíceis.
Não há desapego propiciado pela espiritualidade, mesmo pela mestria a mais total, há um soltar, que é
importante.

O soltar não é o desapego, eu diria, da fachada daquele que se diz desapegado de tudo, porque o humano
vive a experiência, cada um com uma coloração específica, de acordo com seu filtro mental, seu filtro
emocional.
Mas, obviamente, essa coloração que vai fazer apreciar o evento de diferentes modos não vai provocar as
mesmas consequências em todos os seres.

O ser espiritual, que está na diligência espiritual, que começou, eu diria, certa diligência de evolução, vai ter as
capacidades, devido aos seus casulos de Luz, de poder apagar, de não ser afetado, profundamente, pelo
evento, qualquer que seja.

É preciso considerar o evento como algo de exterior, porque nada pode acontecer ao nível interior.
Eu sei que é algo que parece extremamente difícil para levar a efeito, é, no entanto, muito mais fácil do que
quando isso concerne, diretamente, a si mesmo.
Aí, é ainda diferente.

Um ser que vive uma experiência que lhe é proposta como algo de exterior, não é a mesma coisa do que viver
uma experiência que é proposta, diretamente, no interior, que põe, diretamente, em causa, a liberdade, por
exemplo, como eu o vivi em minha vida, quando se encontra injustamente, e de maneira arbitrária, posto na



prisão, privado de liberdade.
E pensem em todos esses seres que são capazes – após terem perdido pai, mãe, filho, casa, o que vocês
podem imaginar de terrível para vocês – para recomeçar a vida.
A mestria situa-se, também, nesse nível.

Não há noção de harmonia que se tenha na experiência da vida.
Isso é importante a compreender.
Agora, quando se vive um evento que se considere como traumático, a que é que isso remete, no interior de
si?
É a emoção raiva, é a emoção tristeza, é a emoção visual, é a emoção olfativa ou não sei o que mais, mas o
importante é dizê-lo, aceitar vivê-lo, no momento em que isso se produz, mas não permanecer confinado em
esquemas em relação a uma experiência traumática.

A experiência vive-se no presente, não se pode fazer dela uma projeção no futuro ou que dure além de um
tempo razoável, além do presente no qual, realmente, vocês vivem.
A partir do momento em que a experiência vai provocar um sofrimento que se reproduz em seus casulos de
Luz, isso é extremamente prejudicial, é por isso que convém, realmente, no momento em que vocês vivem a
experiência traumática, e de acordo com o grau do que é vivido, imediatamente, entrar em introspecção e ver o
que isso desperta em vocês que justifique esse estado e a duração do estado.

De fato, o evento o mais traumático que seja deveria ser transcendido, transformado, instantaneamente.
Quando vocês vivem a perda da casa, a casa é perdida no momento em que vocês vivem isso, mas no dia
seguinte, ela pertence, já, ao passado, não faz mais parte da vivência.
A privação é a mesma coisa, a riqueza é a mesma coisa.

Não é preciso estar apegado, qualquer que seja o evento que sobrevenha.
A mestria encontra-se nesse nível.
O que não quer dizer desapegar-se, porque há seres, também, que se dizem desapegados, que estão, de
algum modo, em um pedestal, mas que é completamente artificial, eles colocaram barreiras ao redor deles,
para não sentir, para proteger-se, não é a mesma coisa do que sentir e transcender.
Isso é importante a compreender.

Creio que as crianças sejam muito mais móveis e flexíveis, mesmo se exprimam mais fortemente no momento.
A partir do momento em que a emoção é exprimida, ela não tem mais que fazer parte dos casulos de Luz, e as
crianças têm essa capacidade de eliminar, com extrema facilidade.

Questão: poderia falar-nos dos vegalianos?

Perfeitamente.
Os vegalianos intervêm, frequentemente, com os povos do Intraterra, em relação aos reajustes das redes
magnéticas terrestres, em relação a tudo o que foi vivido pela Terra, em relação ao despertar dos vulcões do
cinturão de fogo do Pacífico.
Há reajustes extremamente importantes a fazer na crosta terrestre, por intermédio do Intraterra, dos quais os
vegalianos participaram.
Há, também, uma manutenção, eu diria, da coesão, que está, diretamente, em relação com eventos
extremamente nocivos, que poderiam ser desencadeados nas semanas que vêm, não de nossa parte, não da
parte dos elementos, desta vez, mas da parte da loucura humana em algumas regiões do mundo.
A Terra inteira é concernida.

Há dois riscos importantes: lembrem-se de que nós havíamos falado dos elementos que se desencadeavam, o
que é o caso, como vocês podem ver nas informações, um pouco por toda a parte, o elemento ar, o elemento
água, o elemento fogo, o elemento terra, também, obviamente.
Nisso, a loucura dos homens está entrando em um maquiavelismo extremamente perverso, desencadeado
pelos povos do outro lado do Atlântico, em relação, em especial, às guerras que se envolvem em níveis, de
momento, sutis, para a dominação dos meios de transporte ligados ao petróleo.
Há, aqui, eventos extremamente perturbadores, que nós tentamos, não eu, em todo caso, mas os planos
outros, como os seres que estão em relação com as redes magnéticas terrestres, evitar, a todo custo, para o
momento de chegar a esse extremo.
Há um período extremamente perturbado, eu diria, no qual devemos, a todo custo, evitar entrar nessa espécie
de abrasamento da loucura humana, um período extremamente perturbado entre os dois meses de maio e
junho.
Para isso, todas as vontades espirituais, todos os planos dimensionais outros tentam despolarizar essas
energias elementares na partida, que são colocadas no espírito humano.

E lembrem-se de que o que acontece no exterior é o que acontece no interior.
Então, o que aconteceu nesses últimos tempos?
Como vocês viram, há inundações extremamente importantes em toda a Europa, não vocês, mas mais do outro
lado.
Houve elementos ao nível da vida da Indonésia, do que se chama o cinturão de fogo do Pacífico, com os



vulcões que fizeram a volta e que despertaram, uns após os outros.
E, do outro lado, no outro lado do Atlântico, há os tornados e as tempestades colossais, que se desencadeiam
em plena terra.

Esses elementos são elementos desencadeados pelas lutas entre as forças espirituais em presença, mas
concernem aos elementos.
Mas o problema é que esses elementos manifestam-se, também, no interior do homem e, no que concerne
aos povos do outro lado do Atlântico, em especial americanos, há essa espécie de ar de loucura que sopra e
que vem reforçar (em lugar de tentar compreender e acalmar o jogo), tentar provocar algo de bastante
desagradável e nocivo, que nós tentamos, por nossa vez, nós também, evitar, a todo custo.

Aí está a coisa importante.
Se se viesse, agora, a esse extremo de massacre nos países que estão situados no Meio-Oriente, haveria,
obviamente, uma espécie de conjunção, também, de coisas observáveis ao nível dos elementos, mas
tranquilizem-se, é uma eventualidade que nós tentamos prevenir, que tentamos retardar, em todo caso, ao
máximo.

Questão: a que correspondem sons específicos que eu ouço, como um canto?

A partir do momento em que há o afinamento vibratório, a partir do momento em que os casulos de Luz
expandem-se, há, efetivamente, certo número de sons profundamente diferentes, que são ouvidos nos
ouvidos, acima da cabeça ou em qualquer outra parte do corpo, mas que, entretanto, correspondem à ativação
de funções superiores da consciência.
Som cristalino, música de violino e, enfim, os coros angélicos, esses sons extremamente específicos
reproduzem-se em função de alguns estados específicos de consciência ligados a leituras, ligados a
meditações, ligados a lugares ou não importa ao que mais.

Não é questão de querer reproduzir esses sons, mas, em contrapartida, saibam que, efetivamente, os
problemas de vibrações extremamente intensas geram, efetivamente, sons e, às vezes, mesmo, dificuldades
para perceber os sons materiais em relação aos sons espirituais.
Há, aí, um processo perfeitamente normal, lógico, que corresponde a isso, mas não se pode reproduzir isso à
vontade.

A meditação no silêncio, efetivamente, é um meio de encontrar esse famoso som cristalino, que é o som
interior, que é o som da fonte de cristal, que é ligado à emergência, através da meditação do silêncio, tal como
eu descrevi em minhas conferências da época de minha vida.
A partir do momento em que se entra no silêncio, o som interior pode emergir, quando se faz calar os
pensamentos, quando se faz calar as emoções, quando se consegue encontrar essa famosa harmonia interior,
e evitando a desarmonia exterior, dirige-se para a harmonia espiritual e, antes de entrar nas plenitudes da
harmonia, o primeiro sinal que aparece é, efetivamente, o som cristalino e, eventualmente, o som dos coros
angélicos, que aparece ao nível da cabeça ou acima da orelha esquerda.
Isso é algo que é ligado à ativação do Si interior, é, aliás, um sinal característico do contato com o Si interior.

Questão: poderia falar-nos dos «crop circles», dos círculos de cereais?

Pode-se, simplesmente, dizer que a inteligência que presidiu a elaboração do que você chama esses círculos
nas culturas é ligada, efetivamente, a civilizações não humanas, não necessariamente extraterrestres, mas, por
vezes, também, Intraterrestres.

Isso está em relação, diretamente, com a tomada de consciência, isso não é, diretamente, exclusivamente,
feito para ser visto por vocês, mas são, também, ondas de formas que são depositadas em lugares precisos
do planeta para energizar os lugares.

É a concretização, na forma, da emergência de algumas energias que são colocadas nesses lugares.
Não há um aspecto apenas de sinalização para vocês, mas um aspecto diferentemente mais importante para o
planeta.
Em alguns casos, obviamente, há uma fase, eu diria, um pouco codificada de informações para a raça humana,
sob forma matemática, geométrica.
Mas o papel primordial deles é, antes de tudo, um papel energético em relação aos lugares onde eles
aparecem.

Questão: é interessante subir a própria taxa vibratória antes de adormecer?

Há mais interesse em fazer isso ao despertar, porque, se você quer passar uma má noite, você não tem que
fazer isso.
A subida vibratória produz-se pela manhã, certamente, não à noite.

A noite é um momento de interiorização da energia, no qual não se tem necessidade de subir na vibração,
como você diz, no sentido que você entende.
É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.



É um processo que deve aparecer, sobretudo, pela manhã.

Bem, caros amigos, eu lhes desejo uma boa noite, eu lhes digo até breve.
Recebam todo o meu amor, toda a minha bênção.
Eu os saúdo.
Eu lhes digo até breve.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bom dia.
Alguns de vocês já vieram, outros, é a primeira vez que vêm assistir a essas trocas que são tão queridas ao
meu coração e à evolução espiritual do planeta que vamos viver, todos juntos, se, efetivamente, quiserem.

Então, primeiramente, gostaria de dizer-lhes certo número de coisas porque, sobre este planeta, nós falamos,
frequentemente, seja eu mesmo ou outras entidades que intervêm por intermédio de vários médiuns, também,
por outra voz, da ascensão à quinta dimensão, da vinda da quinta dimensão.

Aconteceu uma coisa extremamente importante: há agora uma semana, um pouco mais de uma semana, nós
entramos, de maneira efetiva, eu diria, na possibilidade de manifestação da quinta dimensão, no limiar da
terceira dimensão.
Um aspecto vibratório extremamente potente tornou-se possível por algumas configurações astronômicas, eu
diria, que tornam possível a manifestação importante, de maneira, eu diria, tangível, perceptível, palpável
mesmo, vocês diriam, dessas energias novas, nas quais a sombra não existe mais.

Mas, antes de ir mais longe nesse processo, gostaria que começássemos a trocar.
Eu lhes digo isso, simplesmente, porque o trabalho da Mamãe lá de cima será extremamente diferente, desta
vez.
A finalidade é, sempre, a mesma, mas a presença da quinta dimensão na terceira dimensão permite a ativação
muito mais fácil, em vocês, através do casulo de Luz, através do chacra, também, a possibilidade real,
completa, de pôr em vibração as novas estruturas vibratórias que correspondem à emergência de seu novo
estado de consciência.

Essas estruturas novas correspondem ao que se chamou de cinco novas frequências harmônicas, se
preferem, o que se chama de cinco novos corpos, os cinco novos casulos de Luz.

Agora, eu lhes deixo a palavra, caros amigos.

Questão: eu assisti a uma conferência, sexta-feira passada, na UNESCO, de pessoas que falam do
que acontece atualmente.
O que você pensa disso?

Pessoalmente, cara amiga, eu não estava presente na UNESCO, como você quer que eu responda a essa
questão?
Seria necessário certo número de elementos aos quais eu pudesse, eu mesmo, colocar a questão aos seres
com os quais eu estivesse.
Parece extremamente difícil responder, precisamente, a essa questão.

Entretanto, o que podemos dizer, de maneira muito mais insistente, eu diria, de maneira muito mais formal, é
que, atualmente, devido à abertura de algumas pontes, de algumas portas, de alguns portais de comunicação,
é bem evidente que vocês estão, ainda, na terceira dimensão por algum tempo e, nessa terceira dimensão,
vocês sabem que é o domínio da separação, o domínio da divisão, o domínio no qual podem manifestar-se
forças de naturezas antinômicas que não são, necessariamente, forças evolutivas da Luz que eu chamo
autêntica.

Há, obviamente, certo número de movimentos, certo número de associações, certo número, eu diria, mesmo,
de movimentos humanistas, por que não?, que se reivindicam como tais, cujo objetivo não é aquele que é
publicado, cujo objetivo é o de associar energias, associar pessoas não para um objetivo publicado claramente,
mas para um objetivo que está escondido, que é o de desviar, obviamente, as forças de boa vontade, as almas
que se abrem à Luz para orientá-las para forças não luminosas.
Isso é uma realidade.
E essa realidade, hoje, está, certamente, em sua dimensão, cada vez mais presente.

Agora, eu repito, apenas seu julgamento interior, sua percepção interior do que lhes propõem, dar-lhes-á a
mestria de decidir se isso é, realmente, do plano da Luz ou do plano que não é da Luz.
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Isso é algo que deve experimentar-se, não com as palavras, mas interiormente, saber se o sentimento, saber
se a vibração que corresponde a esse movimento é algo de correto ou de não correto, para além das palavras,
para além das aparências, para além do rosto do que é proposto, qual é a finalidade?

Todo movimento que visaria acelerar os indivíduos em um sentido louvável de associar, mas que não iria até
propor-lhes a total mestria do que vocês são, ou seja, um ser de Luz, isso é um movimento que não participa
da Luz, isso é extremamente claro.

Muitas pessoas pensam, hoje, em reunir-se, porque é um período de reunião e inúmeros canais falaram dessa
noção de reunião, em lugares precisos do planeta, no espírito, também, e em muitos países.
Mas, obviamente, as forças que procuram associar não fazem, todas, parte da Luz autêntica.

O que vocês sentem?
Qual é o apelo que vocês sentem, para além das palavras, para além da vestimenta que está presente?
O que há por trás disso?
Será que há a realidade, a conformidade entre o que está presente, o que é reivindicado e o que está,
realmente, no interior da finalidade autêntica?
Qual é o efeito em vocês do que é proposto?

Se há, como eu senti, através do casulo da Luz dessa pessoa, uma raiva, é que, de algum modo, não está
correto, é algo que está, já, talvez, em via de ser desviado, que não vai ao sentido da mestria e da liberdade
individual.

Questão: o que é dos autistas, da liberdade real e da evolução deles?

É um problema extremamente vasto, eu diria, que requer não uma resposta uniforme, mas respostas múltiplas.

Primeiramente, certo número de regras: todo ser que decide encarnar-se na forma deficiente, seja ao nível do
corpo ou nas formas do isolamento do espírito que é o autismo, é uma escolha deliberada, é uma experiência
desejada pela alma.
Não há, nesse nível, qualquer noção de punição ou de qualquer coisa que não seja deliberado e de maneira
experimental, decidida pela alma.

Agora, os pais que teriam esse tipo de filhos não são, tampouco, punidos, ao contrário, mas enriquecidos por
uma experiência que é, certamente, vivida como algo de muito difícil, em alguns momentos, mas, também,
extremamente enriquecedor, porque vai desenvolver vias de comunicação, vias de relação que nada mais têm
a ver com as vias habituais, comuns, fáceis, de comunicação, mas vão empregar, de maneira privilegiada, as
vias do coração, as vias do perdão, as vias do soltar, as vias da aceitação que serão, para algumas almas,
extremamente importantes.
Isso é uma realidade.

Agora, quando falamos do processo de mestria, é evidente que esses seres não estão na liberdade, porque
eles escolheram.
Agora, também através do movimento ascensional que se decide, a passagem da terceira à quinta dimensão, é
evidente que certo número de almas irá, diretamente, à quinta, sendo liberados desse corpo de limitação,
desse corpo de sofrimentos e, outros, transmutarão, totalmente, o corpo, totalmente, ao mesmo tempo tendo
partido de um nível vibratório completamente deformado, mal informado, mas acederão, entretanto, a esse
corpo de Luz, a esse casulo transcendido, transformado, de quinta dimensão.

Não há meio de antecipar, hoje, de saber quais são aqueles que escolherão transformar essa matéria
deformada, esse espírito deformado para aceder à radiância total da quinta dimensão.
Porque é uma escolha que será, eminentemente, pessoal, mas se aceita esse período específico que vocês
vivem, que vive o Sistema Solar há, aí, um enriquecimento extremamente importante de almas que entram em
relação através dessa deficiência.

Aí está, cara amiga, a resposta que eu posso dar.

Questão: o que vai tornar-se o mundo material na quinta dimensão?

Quem disse, cara amiga, que o mundo material ia desaparecer na quinta dimensão?
Há duas evoluções que são possíveis.
Há seres de sistemas Extraterrestres ou Intraterrestres, como eu já disse, que evoluem há, já, centenas de
milhares de anos, em todo caso, para os povos Intraterrestres que evoluem na quinta dimensão, ao mesmo
tempo tendo um corpo que vocês qualificariam de carne, um corpo físico, mas transcendido, um corpo de Luz,
mas um corpo físico, entretanto, que não tem a mesma fisiologia que um corpo de terceira dimensão, mas que,
entretanto, possui uma corporeidade.
A diferença essencial, ao nível vibratório, eu iria, situa-se ao nível de ausência de sombra.

Na quinta dimensão não pode haver corpo de sombra, não pode haver corpo de divisão, não pode haver corpo
de separação; há, unicamente, a Luz.



Agora, a passagem à quinta dimensão com o corpo acompanha-se, também, do fenômeno que foi chamado
ascensão, a ascensão não se faz no espírito, ela se faz corpo e espírito, é o que está previsto para a maior
parte dos seres sobre este planeta, que farão o caminho da ascensão.

A quinta dimensão existe, também, independentemente da corporeidade, é o que foi chamado pelos Mestres
orientais do século passado, no tempo de minha vida, o Supramental, que os orientais hindus chamavam os
planos da Chita,ou seja, planos nos quais a velocidade mínima é a velocidade da Luz, mundos nos quais não
há sombra projetada, nos quais a vida é possível, também, sem corpo.

Agora, a vibração de quinta dimensão, quando se manifesta na terceira, como vocês o verão daqui a pouco, é
uma energia extremamente densa, extremamente rápida, mas densa, uma energia material, mas material não
dividida, material unificada, eu diria.
A diferença está nesse nível.

Vocês têm experimentado, há mais de cinquenta mil anos, eu experimentei, também, em minha vida, essa
dimensão terceira, com suas oposições, com seus caminhos de desvios que todos tomamos, mas, também,
essa dualidade essencial que habita cada um de seus atos, cada um de seus pensamentos.
Então, na quinta dimensão, tudo isso não existe mais, com ou sem a materialidade, e não é questão de dizer
que a ascensão seja um fenômeno que se faz sem a matéria.

A Terra, o planeta no qual vocês estão vai sacralizar-se, totalmente, é um planeta que é chamado a tornar-se
um planeta sacralizado.
Ele já é sacralizado, devido à consciência dele ao nível Intraterrestre, ali, onde vivem os Intraterrestres.
Agora, é o mundo de superfície que deve espiritualizar-se, mas com o planeta que, ele também, vai
espiritualizar-se.

Mas espiritualizar-se não quer dizer abandonar a matéria, o fenômeno de ascensão deve fazer-se com o corpo,
para a maior parte das pessoas que o decidirem.
Agora, para aqueles que acederem à quinta dimensão sem o corpo, eles passarão por fenômenos de transição
a que vocês chamam a morte e, agora, aqueles que recusarem o acesso à quinta dimensão, não serão
condenados às chamas do inferno, mas serão, simplesmente, reencaminhados a mundos de terceira
dimensão, para reiniciar um novo ciclo de cinquenta mil anos.

Questão: qual ensinamento essencial é preciso reter para guiar nossa evolução para a quinta
dimensão?

Há duas palavras essenciais, cara amiga, em sua questão, que são, verdadeiramente, primordiais, essenciais,
que devem invadir a consciência de todo ser humano no caminho para a quinta dimensão.
A primeira é chamada «soltar».
Soltar, em relação aos problemas; soltar, em relação ao que os dilacera; soltar, em relação ao que
sobrecarrega seu mental, sua vida, em todos os seus aspectos, tudo o que não vai ao sentido de seu
desabrochar.
E, ao mesmo tempo desse soltar, vem uma segunda coisa, que é a mestria.
A mestria é desembaraçar-se de todos os gurus, é desembaraçar-se de todos os Mestres exteriores e tornar-
se seu próprio Mestre interior, tornar-se sua própria Fonte de Luz, porque vocês são filhos da Luz, vocês são
filhos da Fonte.

É preciso despertar essa dimensão em vocês, não há técnicas complicadas, não há que inclinar-se sobre
ensinamentos, quaisquer que sejam, como eu o fiz em minha vida.
As coisas estão aí, hoje.
É tempo de colher o fruto, de acolher a vibração, é tudo o que é solicitado a fazer: a mestria, o acolhimento que
corresponde, também, ao soltar.

Como vocês querem aceder à quinta dimensão, inteiramente, conservando reflexos de funcionamento da
terceira dimensão?
Na quinta dimensão, a sombra não é possível, a doença não é possível, o ego não é possível.
A consciência, como eu já disse na última vez, não funciona de maneira individual, ela permanece
individualizada, mas funciona de maneira coletiva.
A empatia, a telepatia tornam-se os modos de comunicação privilegiados, vocês não são mais limitados pela
linguagem, aí está o importante.

Então, podem-se propor estágios, ensinamentos sobre a evolução, sobre a ascensão, sobre as liberações,
mas tudo isso, eu diria, são tolices, hoje.
O importante é ser você mesmo seu próprio Mestre interior, olhar no interior de si, para nada serve olhar um
modelo exterior.

Certamente, pode-se, sempre, encontrar um interesse em desenvolver virtudes que estão em relação com a
quinta dimensão, mas isso não é um ensinamento, não são estágios, é uma atitude de cada minuto da vida,
através do comportamento, de uma atitude, de um funcionamento que é correto, que está em acordo com a
mestria, que não vai contra a liberdade individual.



mestria, que não vai contra a liberdade individual.

Aí está o essencial para o acesso à quinta dimensão.
Não se deve deixar-se enganar por piqueniques, não se deve deixar-se enganar por movimentos religiosos ou
espiritualistas, quaisquer que sejam.
Vocês devem adquirir a mestria e, quem diz mestria, diz liberdade e soltar.

É preciso, também, como diziam outros santos personagens que eu encontrei em minha vida, conseguir matar
todos os modelos, quaisquer que sejam.
Não é fazendo referência a uma experiência do passado, a modelos religiosos obsoletos que vocês chegam à
mestria de si mesmos, porque tudo o que foi construído na terceira dimensão, mesmo nas mensagens as mais
fantásticas, mesmo do maior neófito que veio sobre o planeta, não foram, propriamente, caminhos de evolução,
uma vez que foram recuperados por movimentos de poder, pela maior seita que existe sobre este planeta,
obviamente.

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, vocês são vocês mesmos, é-lhes solicitado redescobrir sua
Divindade, não lhes é solicitado despertar o kundalini, despertar os chacras, o terceiro olho, isso vem sozinho,
porque vocês são isso, não há que procurar no exterior de si.
Isso é extremamente fundamental.

Questão: o que é da dimensão intermediária, a quarta?

Cara amiga, é evidente: entre a terceira e a quinta, necessariamente, há um buraco, vamos chamá-lo de quarta,
é extremamente prático.
Então, efetivamente, há dimensões de nível 1, 2, 3, 4, e até um número, eu diria, indefinido, e há, também,
dimensões que estão além das dimensões que se conta assim, mas isso é muito complexo.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que há planos de manifestação da vibração, de concretização de
dimensões.
A terceira é um tempo de vida, a segunda é um plano intermediário que não recorre a desenvolvimentos da
vida, mas que são estruturas que sustentam a vida.
No que concerne à quinta dimensão, é um plano no qual vocês podem viver, é um plano vivo.

A quarta dimensão é uma dimensão de natureza intermediária que estrutura e organiza a vida na quinta.
Subindo, como eu já expliquei, aqui ou alhures, há dimensões vitais, porque vivas, há vibrações de dimensões
que são intermediárias, que existem, obviamente, mas que correspondem, de algum modo, a apoios de vida.
As vidas fazem-se na décima primeira dimensão, na décima oitava dimensão, na vigésima quarta dimensão,
mas, entre a décima primeira e a décima oitava, há sete planos dimensionais que são lugares de estruturação
de dimensões superiores.

Agora, não há vida, no sentido em que vocês entendem, na quarta dimensão.
A quarta dimensão é uma estrutura de natureza intermediária.
Algumas formas de vida, que eu qualificaria de elementares, tentam sobreviver na quarta dimensão, mas não é
um nível de vida consciente, no sentido em que ela é na terceira, na quinta, na décima primeira, na décima
oitava, é diferente.

Questão: como a vida desenvolve-se na nona dimensão?

É extremamente complicado.
Houve certo número de ensinamentos que foram dados por seres que passaram ao outro lado, já há
numerosos anos, numerosos testemunhos de seres que vivem nos espaços iluminados da Luz a partir da
quinta, nona, décima primeira, intermediárias décima quarta, décima quinta, décima oitava e além.
Agora, é muito difícil exprimir o que acontece nessas dimensões.

Eu já exprimi, eu creio, na última vez, que havia dimensões nas quais não havia mais corporeidade.
Por exemplo, na vigésima quarta dimensão, as formas de vidas manifestadas são estruturas – se se pode falar
de estrutura, mas não é uma estrutura, é da Luz – angulares.

As almas, se é que se possa falar de almas (fala-se, antes, de super almas, de algum modo, que estão além
dos anjos, além do que vocês conhecem, mesmo muito longe do que eu posso, entre aspas, ver, sentir,
perceber em alguns lugares do universo), mas que são formas evoluídas de vidas, que têm uma forma
triangular, mas que não têm outra estrutura que não a estrutura de Luz.
Isso é muito complicado.

Agora, ao nível da quinta dimensão com os corpos de terceira dimensão, a dimensão na qual vocês devem ir, a
diferença essencial é o que eu já disse na última vez, que eu repito, brevemente, ou seja, que não há sombra,
que a célula viva constituiu os seres vivos humanos ou outros com certo número de cromossomos que é
diferente, de pares de cromossomos, que é diferente daquele que vocês conhecem.

A maior parte da vida na terceira dimensão é organizada a partir do carbono.
Na quinta dimensão, é organizada a partir do silício, do cristal de rocha.



Em outras dimensões, aquelas de onde eu venho e acima, há, ainda, outros constituintes, que nada mais têm a
ver com aqueles que vocês conhecem aqui, presentemente, mas nós estamos em estruturas que vocês
chamaram, eu creio, do quartzo e do lecton, nas quais a partícula elétron, próton, nêutron, neutrinon não existe
mais, mas é extremamente complexo a explicar.
Mesmo os modelos matemáticos que foram feitos sobre esses espaços provaram, simplesmente, a existência
deles, mas não sua descrição, isso é diferentemente mais complexo, porque há implicação, se querem, de
realidades dimensionais.

Hoje, vocês estão em corpos de terceira dimensão, mas são constituídos de átomos que vêm da primeira e
segunda dimensão.
Vocês têm apenas muito pouco constituintes de quinta dimensão.
Certamente, certo número de seres, há muito tempo, descreveu o que ia acontecer no fim do século XX e no
início do século XXI, o que vocês estão vivendo, a junção de casulos de Luz diferentes, que correspondem, de
fato, à revelação de sua Divindade, que estava escondida há cinquenta mil anos está exteriorizando-se.
Isso se traduz por certo número de sintomas ao nível dos corpos físicos, ao nível dos espíritos, ao nível das
almas, ao nível, também, psicológico, uma sede de liberdade imensa e, ao mesmo tempo, um medo, uma
necessidade de reunir-se, uma necessidade de mudar de vida.

Olhem, hoje, o número de pessoas que mudam de vida, por toda a parte ao redor de vocês: há um frenesi de
mudança.
Então, alguns não compreendem o que acontece, e aqueles que não têm evolução espiritual avançada vão
ilustrar isso por mudanças de sua vida material, unicamente.
Eles vão mudar de lugar, vão mudar de mulher, vão mudar disso, enquanto não mudam interiormente.
Eles aplicam no exterior o que deveria intervir, também e sobretudo, no interior.
Porque isso faz parte da emergência, eu diria, de energias de quinta dimensão.

Lembrem-se, contudo, que na quinta dimensão não há doença possível, não há sombra possível, a sombra não
existe.
Quando eu digo sombra, eu faço referência não às forças da sombra, eu faço referência à sombra portada.
A Luz vem de toda a parte quando vocês entram na quinta dimensão; há luzes outras que não a luz do Sol, mas
a Luz está presente por toda a parte, ela é irradiada pela própria Luz.
Se querem, pode-se dizer que, hoje, quando vocês falam de luz, falam de uma fonte de luz que é o Sol, que é
a luz elétrica, que os têm iluminado, que é a lua.

Na quinta dimensão há, sempre, o que se chama essas luminárias, mas há uma Luz autogerada pelos seres
que povoam a quinta dimensão.
A quinta dimensão é Luz, portanto, se há uma Luz que banha a totalidade do espaço, isso quer dizer que não
pode haver sombra, uma vez que a Luz não está, unicamente, ali, onde há a fonte, mas ela está por toda a parte
ao redor dos seres.
Essa é uma das características da Luz.

Agora, a constituição, também, do que vocês chamam, eu creio, o prana, nada mais tem a ver com o que existe
na terceira dimensão, as formas geométricas são muito mais harmonizadas para preencher a totalidade do
espaço.
A forma globular que vocês conhecem não existe mais, é uma forma hexagonal.

Questão: essa manifestação da quinta dimensão já é perceptível em nossos corpos?

Sim, é perfeitamente perceptível por aqueles que, sensíveis a essa energia, abriram certo tipo de canais,
obviamente.
Há um reforço de energias ao nível do que vocês chamam o sétimo chacra, ao nível da coroa.
Há um aumento da força vibratória e da amplitude dos casulos de Luz e, em especial, do casulo etéreo que se
torna cada vez mais azul, cada vez mais elétrico, de algum modo.
Isso é específico dessa nova energia que chegou na semana passada.

Há, também, a ativação de algumas zonas do corpo, que não estavam, ainda, ativadas, que correspondem, em
especial, à região do nariz, no qual se encontra o que foi chamado o décimo segundo corpo.
Também ao nível da região do palato, na qual se encontra o décimo primeiro corpo.
Também ao nível do que é chamado, pelos orientais, o canto da alma, ouvido ao nível do ouvido, esse canto da
alma modificou-se, profundamente, ganhou duas oitavas.
Isso quer dizer que há uma penetração extremamente potente, em todo o planeta, da vibração quinta.

Aí estão os sintomas essenciais que se produzem.
Obviamente há, também, o que se produz ao nível da consciência, diretamente, essa sede de mestria, essa
sede de Luz no sentido literal do termo.
Agora, as modificações físicas estão em curso, elas já começaram essa grande mutação.

A passagem para os fenômenos ascensionais começaram há, efetivamente, muito tempo, caros amigos,
simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.



simplesmente, houve certo número de etapas, essas etapas reforçaram-se, ultimamente.
Uma etapa importante, eu diria, para a última, em data, essa etapa é a possibilidade da energia de quinta, pura,
direta, manifestar-se no corpo de terceira dimensão.
Isso é novo.
Isso quer dizer que, para alguns, vocês vão começar a experimentar, a apreciar essa energia quinta e seus
efeitos ao nível dos casulos de Luz, ao nível da consciência, ao nível do corpo.

Questão: como se pode acompanhar o entorno desinformado das mudanças atuais?

Irradiando-o com sua própria Luz.
Não procure transformar o mundo, transforme o que você é.

Quanto mais você for ao seu caminho de aquisição de mestria, mais irá ao caminho do soltar, mais será um
exemplo vivo da transformação.
Você não poderá transformar alguém que não quer pelas palavras, você não pode prometer a ele montanhas e
maravilhas, sobretudo se isso não acontece para ele.
Em contrapartida, você pode mostrar-lhe o exemplo da radiância que você é, de um ser que está despertado,
despertado a si mesmo, através da aquisição e através do deixar fazer da quinta dimensão em si.

Esse trabalho é o que diferencia, de maneira formal, hoje, o que se chama a liberdade do que se chama a
chantagem ou o querer, a todo custo, que o outro se transforme.
Não, absolutamente, apenas o que você é, você se torna, é capaz de transformar seu entorno, como você o
chama.

Se seu entorno, agora, não quer transformar-se, aí também, convém soltar, quaisquer que sejam os laços que
o une ou que o uniam a esses seres, sejam filhos, pais, cônjuge, isso não tem qualquer espécie de
importância.
Você deve compreender que a família espiritual é, de longe, mais importante do que a família terrestre, que é
apenas o pálido reflexo do que é uma família espiritual, do que é uma família de almas.
Isso é extremamente importante a compreender agora.

Há desconhecidos que estão no outro extremo do planeta que são mais próximos de vocês do que seus
próprios filhos, e convém, também, não querer, através do que vocês vivem como transformação, a todo custo,
que o outro seja como vocês.
Talvez, ele tenha feito a escolha de ser para a terceira dimensão, talvez, ele tenha feito a escolha de aceder um
pouco mais tarde a esse novo estado de radiância de vibração.

Você pode apenas propor o que você é, em toda abertura do coração, para deixar irradiar o que você se
tornou.
Você poderá, também, através dessa atitude, eu diria, de neutralidade benevolente, também, enervar ainda
mais os outros, mas isso faz parte, também, do caminho, porque as pessoas que não compreendem têm
medo, elas não têm vontade que seus próximos sigam para essa Luz, porque têm medo da Luz.
Isso, também, é uma realidade.
Então, é preciso permanecer na mestria e no soltar.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/. 
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Pergunta: Qual é a ligação que existe entre Melquizedeque, Orionis e Cristo?

Evidentemente, ORIONIS é o grande Mestre iniciador, o Grande Comandante do Sistema Solar, que, eu diria,
iniciou o processo da 3ª Dimensão, desde mais de 50.000 anos.

MELQUIZEDEQUE, que é o Ancião dos Dias, era um walk-in de ORIONIS.
Eu lhes disse que o meu Mestre venerado BENÇA DEUNOV, criador da Fraternidade Branca Universal foi, em
determinados momentos da sua vida, o walk-in de ORIONIS, mas não walk-in como descritos com a saída

total da alma para dar lugar a um outro.
Esse processo de walk-in funciona de maneira diferente: há acordo entre duas almas, mas não há liberação
total da alma; um pouquinho, se vocês o desejarem, como alguns canais que seriam capazes de abrigar, ao

mesmo tempo, várias entidades, alguns são capazes disso, de maneira totalmente consciente.
O canal no qual penetram as entidades de Luz, por onde passa também a Kundalini, o canal que se encontra

na coluna vertebral, é suficientemente amplo graças ao advento da 5ª Dimensão, para permitir uma
comunicação, eu diria, múltipla, com múltiplas entidades.

E há entidades, mais precisamente, que gostam de contatos Vibratórios com alguns canais, e que podem ficar
perto, permanentemente.

Os processos de canalização dos médiuns estão também prestes a mudar.
Agora, qual é a ligação que existe com CRISTO?

O CRISTO que eu qualifiquei de maior entidade planetária, porque CRISTO pertence ao Sol, porque CRISTO
veio fazer o sacrifício do sangue derramado para salvar, realmente, para mostrar a Via, o Caminho, a Verdade,

para o Amor, para um estado multidimensional (o que não foi o caso de ORIONIS, que permaneceu oculto,
ele).

Nesse sentido, Ele é realmente o guia, o Mestre, o último, o Filho da Luz.
ORIONIS não é filho da Luz, ORIONIS é um criador da Luz, não é perfeitamente a mesma coisa.

ORIONIS tem um papel que é diferente de CRISTO, ele faz parte dos grandes instrutores da humanidade, o
modo de Vibração não é exatamente o mesmo.

Essas são as diferenças essenciais que existem entre ORIONIS (e a história planetária que ele tem suportado
desde 50.000 anos) e CRISTO (que assumiu, Ele, o encargo por contrato de alma, entre ORIONIS e

CRISTO).
Mas CRISTO está mais próximo da evolução deste planeta, está mais próximo, eu diria, da alma humana

individualizada.
ORIONIS, embora houvesse almas em que ele penetrou como walk-in, como vocês dizem, ele não tem

contato privilegiado com todas as almas existentes sobre o planeta, nem os meios para se dirigir a grupos de
almas e nem a almas individuais, sendo aí, também, uma diferença essencial.

ORIONIS comanda o que foi denominado “os 24 Anciãos”, aqueles que presidem os destinos do planeta e
das almas também, está aí uma diferença.

Há, também, uma diferença, eu diria, de origem: CRISTO vem do Sol e do Sol Central da galáxia, ORIONIS,
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como o seu nome indica, vem de Orion, isso, estritamente nada tem a ver.
Orion é um mundo de instrução, é um mundo de direção.

CRISTO é um mundo de ensinamento profundamente diferente, é o mundo do Sol, do Sol Central, o pivô do
mundo, de alguma forma, mas não há filiação comum, mesmo se houver contratos que foram celebrados, é

claro, porque eles assinam contratos lá em cima, como aqui.

***

Pergunta: quais são as diferenças entre os ensinamentos de Krishnamurti e o seu?

Cara amiga, eu tenho, primeiramente, que especificar que a finalidade é, estritamente, idêntica, já que o meu
bom amigo KRISHNAMURTI, mesmo se ele passou por caminhos profundamente diferentes, o seu caminho
foi um caminho de despojamento que não desejava se apoiar absolutamente em nada, exceto na consciência

liberada de todo entrave.
Quanto a mim, eu escolhi (assim como BENÇA DEUNOV) perpetuar o ensinamento da Cabala porque ela era,
aos olhos de ORIONIS e aos meus olhos, a sabedoria mais autêntica durante a minha vida que era desejável

perpetuar e que permitia, de maneira segura, sem perigo, aceder à Luz.
KRISHNAMURTI era um Mestre completamente iluminado e era, também, de uma grande fragilidade, de

grande irradiação, mas, também, que buscou mostrar o que era o ensinamento pelo exemplo vivo que ele era.
Houve necessidade, eu diria, de um pouco menos de tecnologia espiritual do que o meu ensinamento.

Era um ensinamento pelo exemplo.
KRISHNAMURTI foi, certamente, durante o período recém-encerrado, um grande Mestre, mas que nada tem a
ver com a linha de Orion, mas que trabalhava, entretanto, no mesmo objetivo, na mesma finalidade, se vocês

preferirem, da Luz autêntica e de fazer reencontrar, aos seres humanos, a sua Divindade, de desembaraçar-se
dos seus condicionamentos, de desembaraçar-se dos seus limites que foram, eles mesmos, fixados, pela

família, pela educação, pelas religiões.
Ele era um desprogramador, um descondicionador.

Quanto a mim, eu tentei, durante a minha vida, ser, sobretudo, um despertador.
Isso não é, perfeitamente, o mesmo papel, como vocês veem, mas a finalidade, ainda uma vez, é,

estritamente, a mesma.
Eu respondi.

***

Pergunta: quem intervém na evolução para a 5ª Dimensão?

Vocês sabem, atualmente, caro amigo, há muitas forças de Luz que trabalham para o acesso à 5ª Dimensão.
Há, primeiramente, os povos da Intraterra, os delfinoides, há os povos da Intraterra humanoides, há o que

vocês chamam de extraterrestres, há, essencialmente, os seres de Vega da Lyra (aqueles que foram
denominados, na Bíblia, os Anjos do Senhor), há seres de Orion também, há seres de Sirius, há seres

de Cassiopeia, há seres de múltiplas condições Vibratórias que estão aí, para essa passagem.
Vocês sabem, a sacralização de um sistema solar é uma grande Festa cósmica e galáctica.

Agora, há, efetivamente, o que vocês chamam de Comandante Ashtar, há, efetivamente, o que alguns
denominam Sananda (não confundir com Maitreya, não confundir, também, com CRISTO) que desempenha um

papel.
Mas é preciso compreender que todo mundo tem um papel a desempenhar, cabe a vocês fazer a escolha da

realidade do que vocês querem seguir.
Várias opções são propostas, mas a escolha principal irá permanecer, sempre, aquela da sua própria mestria.
Quando vocês estão na sua própria mestria, vocês não têm questão a colocar para saber quem vocês querem

seguir, quem vocês querem ler, a quem vocês querem aderir.
Os seres despertos reconhecem-se entre eles, eles não têm necessidade de um movimento, qualquer que

seja, eles não têm necessidade de serem federados através de assembleias.
Eles têm necessidade de serem, permanentemente, esta Luz, esta Fonte que eles são.

As Fontes reconhecem-se entre elas, eis o que se pode dizer, mas alguns ensinamentos, efetivamente, foram
dados, desde já vários anos, pelo Comando Ashtar, por Sananda, pela Intraterra, também.

Eles têm um papel extremamente importante a desempenhar, mas os papéis são repartidos, eu diria, entre
muitos povos de terceira (3D) com corpo de quinta (5D) (enfim, de quinta com corpo de terceira), mas,

também, entre muitos povos não encarnados.
Aqueles que irão atuar, certamente, de maneira mais importante, serão aqueles que são capazes de se

aproximar da 3ª Dimensão, então, com um corpo de 3ª Dimensão, o que é o caso dos Vegalianos, o que é o
caso de povos Intraterrestres que conservaram, desde 300.000 anos, um corpo físico, quando eles poderiam

passar à quinta (5D) sem corpo, eles.



Está aí o que podemos dizer, sem entrar nos detalhes complicados, eu diria.

***

Pergunta: por que as respostas dadas, aqui, esta noite, parecem diferentes do ensinamento que
você dava durante a sua vida?

Cara amiga, porque a época, profundamente, mudou, o ensinamento sempre verídico é o ensinamento da
Cabala, aquele é sempre verdadeiro.

Agora, e o que eu disse em várias ocasiões, talvez não nesta assembleia, durante a minha vida, era preciso
levantar-se muito cedo para ir ver o Sol, e eu já disse, muitas vezes, que basta permanecer na sua cama,

pensando no Sol.
Por quê?

Porque as Dimensões, os espaços, estão prestes a mudar, profundamente.
Vocês acreditam que, durante milhões e milhões de anos, vocês vão ficar adorando o Sol?

Não, é preciso avançar para a mestria.
A mestria, durante a minha vida, era um processo que demandava tempo e que demandava, também,

certamente, muitas vidas.
A transformação que vocês observam não está ligada à minha transformação, mas ligada à transformação

Vibratória do planeta.
As condições Vibratórias não são, de qualquer maneira, as mesmas desde a entrada deste sistema sob a
influência central, do Sol Central da galáxia, desde os anos 80, digamos, isso faz, pelo menos, vinte anos.

As condições são profundamente diferentes, os ensinamentos são diferentes, eu creio que mesmo se
CRISTO, hoje, estivesse encarnado, como alguns o creem, ele não diria, exatamente, as mesmas coisas que

disse à época, ele não empregaria os mesmos canais, tampouco, ele agiria, certamente, com as mesmas
finalidades.

Sempre olhar a finalidade, não dar importância mais do que a natureza, eu diria, das palavras.
Agora, eu não disse que o ensinamento durante a minha vida não tivesse valia, muito pelo contrário, eu disse,

simplesmente, que ele era simplificado, que o ensinamento, agora, é isso do que eu falo com vocês, aí, agora.
Não é para ir aprender qual Sephirot desempenha tal ação no nível do corpo, não é preciso ir meditar ao nascer

do Sol, não é preciso colocar, em tal local, tal coisa.
Isso, isso corresponde a uma época, hoje é uma outra época, hoje é uma outra energia, hoje é um outro modo

de proceder.
Não há contradição, há, simplesmente, evolução e transformação.

Qualquer ensinamento que permanecesse estagnado, olhem, por exemplo, algumas formas de yoga que são
as mesmas desde setecentos anos, oitocentos anos, o ensinamento do Kundalini Yoga, por exemplo, o

ensinamento do Krya Yoga, porque se preocupar em fazer o Krya Yoga já que lhes basta acolher, hoje, a Luz.
Lembrem-se de que, à época, era preciso ir para a Luz, era um esforço de movimento de baixo para cima,
hoje, a Luz está aí, ela apenas pede para descer, para encarnar-se, para materializar-se, compactar-se em

vocês.
À época, isso não era possível.

Isso, é possível porque as energias começaram o seu movimento de retorno, de reversão, se vocês
preferirem, desde os anos 80, com algumas aberturas de Portas, de Portais Dimensionais, o que não era o

caso na época da minha vida, o que não era o caso na época de CRISTO, tampouco, evidentemente.
Lembrem-se, também, das visões proféticas de São João, no Apocalipse de São João que dizia que, no

momento do fim dos tempos, os seres estariam profundamente diferentes, haveria muitos chamados, esses
chamados teriam um comportamento profundamente diferente do que antes de serem chamados.

Quando vocês são chamados, basta apenas responder ao apelo, responder ao apelo não é uma técnica,
responder ao apelo é dizer: “sim, que a Luz seja, eu aceito, eu cedo, eu me torno o meu próprio Mestre”, aí

está a solução.
Através do que eu digo, hoje, há uma continuação do ensinamento do que vocês chamam de Fraternidade

Branca [Fraternidade Branca Universal, e não Grande Fraternidade Branca].
Eu não venho renegar, evidentemente, o que foi dito, o que foi feito, o que foi empreendido, eu venho, pelo

contrário, reanimar as chamas desta Fraternidade Branca.
É um pouco cedo para falar agora, mas, digamos que a Fraternidade Branca é chamada a uma enorme

renovação, enorme, mas, no momento, nós não podemos avançar muito mais sobre isso.
Simplesmente, saibam que o novo passa pela transformação, não pela dissolução, mas pela compreensão dos

novos paradigmas da Luz.
Quanto mais a 5ª Dimensão se materializar, mais será preciso acolher esta nova Vibração.

Está aí o que eu tinha para dizer, cara amiga.

***



Pergunta: poderia nos falar sobre CRISTO, sobre JESUS?

Falamos de a 2.000 anos atrás ou falamos de hoje?
Hoje, o Espírito Crístico é o Espírito que prefigura, pelo sacrifício de JESUS CRISTO, há 2.000 anos, o

advento da energia Crística, que é a energia da 5ª Dimensão.
Mas não há qualquer entidade que deva retornar sendo CRISTO, ou JESUS reencarnado, isso é impossível.

JESUS reintegrou, enquanto CRISTO, o Logos Solar há 2.000 anos, jamais foi questionado que CRISTO
retorne em um corpo de carne passando pelas vias da encarnação.

Trata-se da manifestação do princípio Crístico e não de uma entidade, é profundamente diferente de dizer que
uma entidade se encarna e dizer que uma energia se manifesta, são duas coisas totalmente distintas.

Agora, quando eu disse “se CRISTO voltasse”, isso não quis dizer que CRISTO retornaria, foi uma suposição.
Agora, entre JESUS e CRISTO, qual diferença vocês fazem, cara amiga?

Eu gostaria de compreender.
Há, simplesmente, uma diferença de qualidade Vibratória que está ligada ao aparecimento, depois do batismo,
no Jordão, em JESUS, da dimensão Crística, uma iniciação que foi vivenciada durante a sua vida, mas que foi

prevista, desejada, bem antes da sua descida na encarnação.
A incorporação da dimensão Crística em JESUS, durante a sua vida, permitiu a CRISTO ser o primeiro Ser

sobre este planeta a veicular, totalmente, a Vibração da quinta (5D), na totalidade.
Agora, eu jamais disse que CRISTO iria voltar, eu bem disse “se ele voltasse”, não é a mesma coisa.

Quanto a JESUS, ele morreu.
MELQUIZEDEQUE manifestou a energia ORIONIS pelo processo de walk-in, naquele momento

MELQUIZEDEQUE era MELQUIZEDEQUE, ele não era ORIONIS, mesmo se ele era portador da energia de
ORIONIS.

É como se hoje eu dissesse que MELQUIZEDEQUE iria retornar.
Retornaria como?

Eu retornei, eu me expresso nesse canal, eu me expressei em outros canais.
Jamais quisemos acreditar, isso não tem qualquer importância porque as provas, agora, serão dadas, no

momento oportuno, ou seja, ainda daqui a um ano e meio, as provas de filiação, de reconhecimento, tais como
durante a minha vida eu forneci a algumas pessoas.

Tenho dito.

***

Pergunta: atualmente, o que representa BUDA?

Isso se torna complicado.
Vocês irão começar a me falar de todas as entidades espirituais que povoaram este planeta?

O que vocês querem saber sobre BUDA?
BUDA, podemos dizer assim, simplesmente, BUDA precedeu a energia Crística, tão simplesmente.

Hoje, a Dimensão que lhes é proposta, a quinta, nada mais tem a ver.
Olhem as circunstâncias de ensinamento, hoje, nós lhes falamos sobre coisas profundamente diferentes, nós
lhes falamos sobre os povos da Intraterra, eu falei um pouco durante a minha vida, eu falei sobre a sinarquia,
sobre a Agartha, como BENÇA DEUNOV, porque nós tivemos algumas visões extremamente específicas,

alguns contatos extremamente específicos com esses povos da Intraterra.
Agora, nós podemos dar ensinamentos muito mais importantes sobre a Intraterra e, também, sobre o que

vocês denominam extraterrestres, sobre a Terra oca, sobre o que acontece na Intraterra, é um ensinamento de
uma gama muito mais importante do que a visão voltada para a realização do pequeno Si, da liberação do

pequeno Si através da esfera e da evolução espiritual.
As condições não são, de qualquer maneira, as mesmas, a 30 anos, a 2.000 anos, a 2.500 anos atrás.

Mas, hoje, tudo é profundamente, radicalmente, diferente.
É preciso ousar abrir-se à novidade, à Luz autêntica.

O caminho da Luz autêntica segue uma curvatura evolutiva que é extremamente precisa.
A 3ª Dimensão é algo que existe desde 50.000 anos, eu lhes disse, mas é algo que foi levado a ser

transcendido, transformado pela emergência desta 5ª Dimensão e, isso, em um tempo relativamente curto,
todo mundo sente bem essa mudança.

Agora, é preciso não congelar o ensinamento, qualquer que seja o ensinamento, que tenha sido o meu, que
tenha sido aquele de CRISTO, que tenha sido aquele de BUDA.

CRISTO dizia “eu sou a Voz, a Verdade, o Caminho, a Vida”, “eu passarei, mas minhas palavras não irão
passar”.

Através da imitação da vida de CRISTO para entrar na energia Crística (isso é extremamente importante),



através da imitação de BUDA (a compreensão do caminho do desapego), vocês chegam a viver alguma
transformação.

A grande diferença essencial é que, hoje, a transformação é possível porque a Luz está aí.
Antes era preciso ir buscar a Luz, era complicado, era difícil, isso levava várias vidas, hoje, é uma iniciação que

é experimentada, não individualmente, mas, coletivamente, que envolve todos os sistemas vivos.
É profundamente diferente e, ao mesmo tempo, a continuação em outra escala.

Tenho dito.

***

Pergunta: e sobre o desenvolvimento nuclear?

A única informação que podemos dar é que a única energia utilizável pelo homem é a Luz, dito de outra forma,
a energia do Sol, a energia dos elementos.

Qualquer outra energia, mesmo ela tendo utilidade, é extremamente perigosa.
A energia de carbono, o carvão, serviu para ajudar o planeta, para poluir, mas para ajudar, também, ao mesmo

tempo.
Por outro lado, a energia nuclear é uma energia que não é, absolutamente, controlável, é uma energia de 3ª
Dimensão, é uma energia da fissão, da destruição e não da construção, nesse sentido, através do que ela

representa, a fissão nuclear corresponde a algo que é, tipicamente, energia de 3ª Dimensão, ao passo que a
energia do Sol, ao passo que a energia do ar, ao passo que a energia da terra, as energia que são chamadas,

eu creio, de renováveis, são energias que podemos qualificar de limpas e de energias espirituais.
Mas o ser humano não está pronto, no momento, no nível coletivo, para começar, de maneira rápida, duradoura,

a tecnologia em relação a isso, ao passo que esta é a tecnologia da Luz.
É evidente que há riscos extremamente importantes em relação à energia.

Várias informações foram dadas, eu falei de ondas de frio e de revoluções em relação aos Elementos, isso
está prestes a chegar, evidentemente, mas eu falei, também, todos nós falamos, também, aqui, parece-me, da

gripe aviária, por exemplo, das novas doenças.
Nós também falamos dos riscos efetivamente inerentes ao lado belicoso do ser humano, aos confrontos e aos

choques de culturas, entre pessoas que pensam que elas sempre têm razão, que estão mais na Luz e que
demonizam o outro, e o outro pensa exatamente o contrário.

Isso, são as energias de divisão e a divisão é a guerra, a divisão é, efetivamente, energias de destruição, aliás,
da energia.

Tudo isso porque vocês pensam em termos, não de abundância, mas em termos de escassez, ora, a
abundância do Pai foi criada quando o mundo foi criado: abundância de Luz, abundância de elementos,

abundância de tudo.
Por outro lado, a energia nuclear mantém, do mesmo modo que o carvão, energias de escassez, energia de

destruição e de morte.
Está aí o que podemos dizer sobre esse problema.

Agora, não contem comigo para dizer que haverá guerra em tal dia.
Efetivamente, há cenários sobre os quais nós trabalhamos, ou estudos Vibratórios que nós fazemos, porque

nós temos como predizer, através da descida das Vibrações, o que pode acontecer.
De fato, o risco existe, mas, lembrem-se do que eu disse, o que acontece no exterior de vocês é, também, o

que acontece no Interior de vocês.
Se houver guerra aí embaixo, isso significa que há guerra em vocês também, se a guerra não vier isso significa

que vocês fizeram as pazes com vocês, no nível coletivo, eu falo, mas, também, a título individual,
evidentemente.

E até onde vai a mestria, a mestria de si, enquanto Unidade de Luz, mas, também, a mestria de retenção de um
país, isso também faz parte do mesmo processo, tenho dito.

***

Pergunta: como podemos acompanhar o desenvolvimento das energias espirituais?

Essa é uma pergunta extremamente vaga, eu creio que eu já respondi, em parte, dizendo que o mais
importante era acolher esta energia e que, em segundo lugar, era preciso desprender-se em relação às coisas

que emperram a vida e que, também, é preciso ir para a sua própria mestria.
Nenhum ser exterior pode exercer controle e isso conecta à pergunta do senhor, acima: nós ultrapassamos o

período de ensinamentos exteriores.
Hoje, é preciso passar ao ensinamento Interior.

Eu volto, ainda, a esta noção, a este conceito de mestria: a mestria é tornar-se o seu próprio Mestre
comandando no Interior de vocês.



No exterior, nós sabemos, há todos que querem comandá-los, mas no Interior, quem comanda?
Será que é o seu ego, será que é a sua alma, será que é a Luz?

Qual é o sentido do que comanda no Interior?
Quando vocês pensam em alguma coisa, quem pensa nisso?

Quando vocês dizem alguma coisa, quem diz isso?
Qual é o nível do ser que se exprime no Interior de vocês?

Portanto, o desenvolvimento da energia espiritual é acolher, a cada minuto, a Luz que chega, é deixá-la
transformar, deixá-la penetrar no Interior do corpo, deixá-la trabalhar, deixá-la abrir os casulos de Luz, abrir os
chakras, abrir os níveis de consciência no nível do cérebro, no nível do coração, tudo isso é extremamente

importante.
É tempo de voltar-se para o Interior, para o que está no Interior de si.

***

Pergunta: então, uma única pessoa na mestria pode irradiar para um país ou para o planeta?

Por que você fala em termos de distância?
O importante é ser você mesmo e irradiar.

Agora, quando vocês irradiam, vocês não têm que se colocar a questão até onde vai essa irradiação, sobre a
potência da irradiação.

Efetivamente, os seres podem irradiar a quilômetros, a centenas de quilômetros, por que não?
Mas isso não é importante.

A potência é a potência da mestria.
Quanto mais vocês forem Mestre de vocês mesmos, o resto irá ocorrer, automaticamente, pouco a pouco, pela

propagação de ondas luminosas.
Mas, efetivamente, no entanto, não é, eu diria, desejável que fosse um único ser fazendo o trabalho, mas, sim,

uma multidão de seres.
Há, aliás, e eu penso que vocês já entenderam isso em vários livros, em conferências, necessariamente, uma
massa crítica que deve encontrar a dimensão da mestria, para assegurar, de maneira coletiva, os fenômenos

da Ascensão.
Isso é extremamente importante.

Não é algo que vai ocorrer, assim, por um ser humano que será um salvador.
Mas todos vocês são salvadores, todos vocês são Luzes, todos vocês são CRISTO, simplesmente, vocês não

sabem ou vocês não aceitam isso.

***

Pergunta: se a massa crítica não for suficiente, isso pode impedir a passagem da Terra à 5ª
Dimensão?

Eu já abordei, eu creio, a possibilidade de que a Terra, até o início do inverno, não chegue a atingir a 5ª
Dimensão, porque as resistências de terceira (3D) estavam bastante fortes.

Este período crítico, extremamente crítico, foi ultrapassado por um triz, eu diria.
É evidente que a massa crítica deve ser atingida e superada amplamente, ela o será, de qualquer maneira,

porque não é mais possível voltar atrás.
Agora, as forças de resistências aos fenômenos ascensionais podem manter uma série de sofrimentos que

são totalmente inúteis.
A massa crítica será alcançada e ultrapassada amplamente, mas o importante é pensar além do tamanho

crítico do número de almas, porque, quanto mais almas houver, mais isso será, eu diria, fácil, mais o período
de transição, que deve durar alguns meses, será fácil, será facilitado, ao mesmo tempo.

Não é concebível, eu diria, agora, que a Terra encalhe, porque o caminho agora está traçado.
A energia de que falava, que foi manifestada, pela primeira vez, há uma dezena de dias, é uma energia que não

poderia se manifestar se ela não tivesse certeza de que a massa crítica seria atingida.
Tenho dito.

***

Pergunta: será que o som faz parte dos instrumentos de passagem na 5ª Dimensão, particularmente
os cantos, os vasos de cristal?



Cara amiga, eu fui suficientemente claro sobre a ausência de tecnologia para aceder à 5ª Dimensão.
Mas, entretanto, vocês podem, também, decidir se vocês têm necessidade de uma tecnologia.

O som, o canto, a música, o Sol, uma flor na rua, uma oração em uma igreja, também, pode ser um meio de
acedê-los à 5ª Dimensão.

Mas não se esqueçam de que isso irá permanecer um meio exterior, o maior dos meios é o seu Interior, o seu
próprio ser.

Por que querer misturar algo do exterior?
Hoje, é isso que vocês têm, aparentemente, dificuldade de alcançar, de aceitar, é algo que está acessível, aí,

logo mais, agora.
Não há necessidade de som, não há necessidade de tigelas, não há necessidade de orar em uma igreja, não

há necessidade de correr quatro vezes em volta de uma mesa, há necessidade de ser vocês mesmos.
“Pai, que a tua vontade se faça” e ela irá se fazer e a Luz irá penetrar e a Luz irá abrir o que estava fechado

desde 50.000 anos, ou seja, abrir o seu destino de Luz.
 Pois vocês são almas de Luz, vocês são Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e, unicamente, isso.

Então, porque querer complicar o que é simples.
Não há mais tempo para complicar as coisas porque o momento chegou.

Por que querer procurar caminhos extremamente rígidos?

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

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu venho a vocês, caros filhos, para aportar-lhes, unicamente, uma única coisa, a coisa sem a qual o universo
não teria podido existir, uma coisa sem a qual o universo não pode avançar, uma coisa sem a qual o universo
não pode fluir, uma coisa sem a qual o universo não pode irradiar.
E essa coisa essencial é o que, em minha vida, eu encarnei, ou seja, a alegria, os jogos da Luz, o que se
chamava, em meu tempo, os Leilas do Senhor, o movimento que leva para a leveza, o movimento que leva
para a liberação, o movimento que leva para a consciência além da consciência.

Eu os convido, através de minha presença que se fará cada vez mais feliz e penetrante, progressivamente e à
medida de minhas intervenções, para viver e para regá-los nessa alegria eterna, na qual não pode existir a
mínima sombra, na qual não pode existir a mínima altercação, na qual não pode existir a mínima alteração, na
qual não pode existir a mínima sombra.

A alegria é irradiação, a alegria é vida.
Estejam na alegria, porque é assim que os ama a Luz, porque é assim que os ama o Pai, porque é assim que
os ama a Mãe.
Sejam abençoados e na alegria, sejam abençoados e Luz.

Eu não posso, de momento e para o momento, captar eventuais questionamentos.
Eu posso apenas irradiar.
Em um período próximo, estarei, certamente, mais apta a irradiar, mas, também, a responder.

Permaneçamos na alegria.

Sejam abençoados.
Eu sou Ma Ananda Moyi.
________________________________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eis-nos, novamente, juntos, para tentar partilhar, trocar sobre assuntos que vocês têm no coração.

Gostaria, primeiramente, de exprimir-me, se quiserem, antes de deixar-lhes a palavra.
Há certo número de coisas que se desenrola, eu diria, nesse momento, sobre este planeta.

Primeiramente, como vocês sabem e como eu já disse, há agora duas semanas, há reajustes extremamente
importantes que ocorreram ao nível de redes magnéticas terrestres.
Esses reajustes são ligados à passagem do cometa nos diferentes casulos de luz do planeta.
Os impactos que deviam ter ocorrido em relação com essa passagem cometária tiveram, efetivamente, certo
número de efeitos bem precisos ao nível meteorológico, em especial, mas, também, como vocês puderam
constatar nos dias que acabam de escoar-se, ao nível de inúmeros sismos que acabam de produzir-se sobre
este planeta.
E há, também, uma reativação extremamente importante, também, dos cinturões de fogo do Pacífico, ao nível
dos vulcões.

Agora, o prazo que era atribuído em relação aos diferentes impactos da passagem cometária tem uma latência,
antes de chegar à superfície do mundo físico e de chegar com todo o impacto e toda a potência que isso deve
ter.
Então, lembrem-se, caros amigos, de que ninguém, exceto o Pai, conhece a data, apenas a Luz conhecimento
conhece os eventos até a trama física e infra-física que nenhum ser humano, nenhum ser de dimensões
superiores tem a capacidade de prever o instante preciso do evento, de sua amplitude.

Obviamente, essa amplitude é, já, inscrita na trama astral e etérea planetária, entretanto, as faculdades do
Senhor do Carma permitem modificar a trama temporal de eventos que devem chegar.
Os eventos esperados, e não temidos, esperados, eu diria, devem sobrevir durante o mês de maio e, mesmo
se eles devam sobrevir após o mês de maio, eles sobrevirão, de qualquer modo e, efetivamente, antes do fim
deste ano que vocês vivem.
A dilatação temporal é função da reação, tanto de planos intermediários como de planos humanos, para o
desenrolar físico desses eventos.

Aí está o que eu tinha a precisar.
Intervém, aqui, cada vez mais, a distorção, a dilatação temporal existente entre os eventos percebidos em
outros planos dimensionais e o plano no qual vocês vivem, isso, em concordância com os ajustes que são
induzidos pelas diferentes forças em presença (humanas, extraterrestres e intraterrestres).

Assim, os eventos que são anunciados através desse desmoronamento do sistema americano são totalmente
programados, previsíveis, esperados, mas só o Pai conhece a data.
Havia, efetivamente, uma importante probabilidade, vocês diriam, para que isso se manifestasse antes do fim
de maio, mas, primeiro, nós não estamos, ainda, no fim de maio, e, de qualquer modo, as forças em presença
interagem, permanentemente, com esse processo etéreo.

Aí está o que eu tinha a dizer sobre esses eventos que vocês não têm visto em sua totalidade.
Eu lhes deixo, agora, a palavra.

Questão: o que você pensa de grupos de oração que se instauram para orar para que esse evento
não ocorra?

Não se pode orar, cara amiga, para que esse evento não ocorra, pode-se orar para que o máximo de vidas seja
salvo e, ainda, não se pode interferir com a vontade de almas individuais de sair do processo de encarnação.
As pessoas que querem opor-se a um evento, através de um ato de oração que não iria à vontade da Luz,
fazem um ato de magia negra, eu diria, porque eles se opõem à vontade do Pai.

Ora, esse impacto meteorológico, sobretudo esse impacto de maremoto ao nível de consciências, é
diferentemente mais importante do que as orações para preservar vidas.

O.M. AÏVANHOV – 27 de maio de 2006
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Caros amigos, eu lhes aporto minha bênção e vou deixar o lugar, agora, para a grande Ma Ananda Moyi.
_______________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Nós estamos num período extremamente propício para essas trocas, tais como nós as concebemos.
O que eu gostaria de dizer-lhes é que nós vivemos, agora, em um período um pouco especial, eu diria, em relação ao calendário: é um
período que precede de alguns dias o advento de Pentecostes, que corresponde, desde sempre, à descida do Espírito Santo.

Vocês enfrentaram, durante o mês de maio, um período extremamente conturbado, que correspondia ao impacto meteorológico e
climatológico desse famoso cometa que, lembrado o que aconteceu há já oito anos, quando houve o cometa, os cometas, eu diria, que
se cruzaram em seu céu.
Os cometas, como vocês sabem, são eventos extremamente importantes, que correspondem à encarnação dos princípios Micaélicos,
ou seja, forças de purificação, de elevação espiritual.
Essa passagem, realmente, ocorreu do centro da Terra.

O planeta banhou, durante três semanas, numa nuvem cometária extremamente importante, extremamente densa, que estava aí para
preparar certo número de eventos para os quais vocês estão, agora, na espera, eu diria.

Inúmeros canais, há vinte anos, falam-lhes do processo ligado à ativação de uma nova dimensão, que alguns chamaram a quinta
dimensão.
O que se pode dizer, simplesmente, sem entrar em coisas que já foram ditas em numerosas reprises, hoje, é que a separação entre
sua dimensão e a dimensão da Luz autêntica jamais esteve tão próxima.

Há uma aproximação que se efetua agora, desde mais de vinte anos, mas jamais nós havíamos cruzado uma etapa tão importante.

Assim, inúmeras almas sentiram, atravessaram períodos extremamente importantes, ou seja, o momento em que é necessário aceitar
renunciar a tudo o que fazia o passado, renunciar a tudo o que fazia os hábitos, a fim de aceder ao que faz, realmente, essa dimensão
nova.
E o trabalho está em curso.

Eu já os havia prevenido, em numerosas reprises, em relação às aproximações dessas vibrações, que foram ilustradas pelo despertar
dos elementos.
Vocês entraram numa fase de turbulências extremas dos elementos, seja o fogo, com os vulcões, seja o ar, com os ciclones, seja a
água, com os tsunamis, e seja, obviamente, a terra, com os sismos.

A terra festeja suas núpcias cósmicas, há agora três semanas, núpcias cósmicas que terminarão no momento em que ela penetrar,
definitivamente, na ordem da quinta dimensão.

Agora, apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser agora, instantaneamente; isso pode ser em alguns pares de anos, mas, entretanto, a título individual, todo ser humano no
caminho da inspiração à Luz deve ser capaz, agora, de religar-se, de maneira consciente, a essa quinta dimensão.

Obviamente, aqueles que não aceitarem deixar acolher, renunciar às dimensões passadas e acolher a vibração essencial que vem
para vocês arriscarão, obviamente, passar por certo número de inconvenientes, mas a eles cabe decidir em sua alma e consciência,
eu diria, qual é a escolha que eles querem fazer.
Eu já falei disso na vez anterior.

Será que é a escolha da Luz autêntica?
É a escolha da experiência na terceira dimensão?
Algumas almas têm a necessidade, ainda, de experimentar; outras almas têm sede dessa Luz que elas esperam desde tantas vidas,
desde tantos e tantos anos, e esse momento é agora, caros amigos.
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Cabe-lhes estar centrados, estar no desapego, estar na renúncia, estar no coração, obviamente, e aceitar a eventualidade de levar seu
corpo, de levar sua alma a espaços aos quais vocês não tinham acesso como encarnação.
Isso é extremamente importante.

Inúmeros médiuns já comunicaram essas coisas, mas a coisa a mais importante é que vocês entraram, agora, num último par de anos,
que corresponde a esse processo.

Não é mais tempo de tergiversar.
Não é mais tempo de refletir.
É-lhes pedido para decidir agora.
É-lhes pedido para colocar, claramente, suas escolhas, colocar, claramente, suas decisões e assumi-las.

De fato, na terceira dimensão era possível camuflar certo número de coisas, esconder, não estar em acordo consigo mesmo.
Isso não é mais possível na quinta dimensão.

Na quinta dimensão tudo é Luz, não há lugar para a sombra, não há mais lugar para a doença, não há mais lugar para a hesitação, não
há mais lugar para o problema.

Aí está o caminho que se desenha agora, no instante presente, imediatamente, se vocês o decidem.

A Luz autêntica, as portas do Intraterra, as portas do Extraterra conjugam-se ao nível da reforma para facilitar-lhes a tarefa, na condição
de que vocês aceitem, obviamente.

O trabalho da mamãe é, também, importante, e eu diria, mesmo, muito mais importante do que minhas palavras.
Minhas palavras não são ensinamentos, vocês já as tiveram em minha vida, eu nada aporto de novo, eu aporto, simplesmente, a
confirmação de tudo o que está acontecendo.

Eu me aproximo, cada vez mais, de seu plano, para continuar, de certa maneira, a missão que eu havia instaurado, porque essa
missão não deve parar.
Esqueçamos, se efetivamente quiserem, o formalismo que tinha lugar à época, porque era necessário, mas é tempo, agora, de
considerarem-se, todos, como irmãos e irmãs, e eu sou, aliás, seu irmão e, também, seu grande irmão, se preferem, mas nós temos
inúmeras coisas a realizar nos anos que vêm, não ligadas, unicamente, ao seu trabalho isolado, mas via colaboração entre seu plano e
nosso plano e o plano multidimensional acima de mim.
Isso é extremamente importante a compreender.

Apenas na condição de que essa colaboração funcione de maneira fluida é que o advento total da quinta dimensão ocorrerá, porque
não creiam que isso vai acontecer assim, num belo dia, o Sol, e não há mais sombra.
Há um período importante que sobrevém, antes do período orientado na quinta, antes do que vocês chamam o fenômeno de ascensão,
o fenômeno de reagrupamento das almas em lugares extremamente precisos, nos quais vocês serão ensinados de maneira muito
mais precisa pelos povos do Intraterra, pelos povos que vocês chamam, também, Extraterrestres, mas, também, pelos médiuns, mas,
também, por nós mesmos, que nos precipitamos quando encontramos um apoio que nos permita exprimir, porque nós não
abandonaremos, jamais, nossos irmãos e nossas irmãs de Luz, obviamente.

Nós estamos aí para apoiá-los, vocês jamais estão sós e, mais do que nunca, agora, porque, como eu dizia, a separação entre os
planos é cada vez mais fina.
Não há mais separação, ela pode rasgar-se, de um instante para o outro.
Nós entramos no que é chamado o tempo do fim, ou seja, não o fim do mundo, são tolices tudo isso, mas o fim desses mundos de
sofrimento, desses mundos da ilusão nos quais todo o mundo vive desde cinquenta mil anos.
Isso é extremamente importante.

Aliás, vocês tiveram a oportunidade, como minha cabeça de caboche («minha cabeça de caboche» é aquele no qual estou), de
experimentar reencontros multidimensionais ou curas espirituais que se fazem de maneira extremamente evidente.
Isso não será mais o poder de menina, como se diz, será intervenção direta de entidades de Luz desencarnadas sobre as doenças
orgânicas, para prepará-los para aceder à quinta dimensão.

Eu também intervenho, cada vez mais presentemente, a cada manifestação, seja aqui ou em outros lugares, eu reforço minha
densidade vibratória de maneira a permitir a irradiação da energia dos três corações, de tocá-los.
Isso merece, obviamente, uma difusão a mais ampla, seja por mim e por muitos outros, obviamente.
Isso é extremamente importante.

E, através de todas essas manifestações, convém ser sério em seu discernimento, compreender que é seu dever, sua
responsabilidade ir para essa Luz porque, se vocês estão aqui, esta noite, não é por acaso, é que, necessariamente, vocês aspiram
reencontrar a Luz.
Mas isso não é em vinte anos, não é em dez anos, não é quando os filhos estiverem grandes, é imediatamente, aí, agora.

Nesse sentido, sim, estou contente, sim, porque quando eu olho os casulos de Luz, mesmo se não são as mesmas pessoas que estão
aí, eu vejo um impulso, eu vejo essa Luz Branca que começa a densificar-se na periferia dos casulos de Luz.
É extremamente importante.

Então, é necessário acolher, acolher e renunciar, ir para sua própria mestria, ir para sua própria verdade, ir para sua própria essência.

Aí está o que lhes é pedido, caros amigos.

Sim, efetivamente, estou contente, mas não se está, jamais, suficientemente contente, quer-se fazer muito mais, quando é possível,
ainda, fazer.

Questão: que se tornarão as pessoas doentes quando da passagem à quinta dimensão?

Cara amiga, é uma escolha de decisão de alma.

Aqueles que não aceitarem a quinta decidirão, talvez, aceder à quinta sem o corpo, não é um problema, não é mais um problema.



A separação entre as dimensões não existe mais.
Vocês reencontrarão certa virgindade que existia na primeira ascensão: não havia separação entre as dimensões, era possível entrar
em contato com outras dimensões.
A diferença é que o nível vibratório global vai subir, enquanto aqueles que aceitarem deixarem-se arrastar, eu diria, pela quinta
dimensão curar-se-ão, obviamente, mas aqueles que tiverem planejado, ao nível da alma, partir sem o corpo, partirão sem o corpo.
Não há drama nesse nível.
É uma decisão pessoal e uma escolha pessoal, e em momento algum nós podemos interferir com a vontade individual, pessoal.

Não é o que se chama o livre arbítrio, mas é a liberdade de escolha da alma, não se tem que interferir nisso.

Pode ser extremamente incômodo querer, a todo custo, curar alguém que deve partir sem conforto.
A vida dos outros não lhes pertence; a decisão é pessoal, individual, irrevogável e não transmissível, eu diria.

Como saber se a alma tem o desejo de ser ajudada a curar-se ou não?
Como saber se a alma de uma pessoa, tomada desse sofrimento, tem vontade de ser ajudada para atingir esse estado ou não?
Toda alma no caminho tem necessidade de ajuda, qualquer que seja.
Vocês estão num modelo social no qual estão ligados uns aos outros, real e energeticamente, independentemente, eu diria, de
chantagens afetivas, de ligações afetivas que existem.

Agora, nem toda alma pede para sofrer, e as almas são livres para curar-se, quando encontram a quinta dimensão.
Elas fazem, elas mesmas, a escolha, em toda lucidez, de curar-se ou não curar-se.
A cura que pode, também, passar pelo desaparecimento puro e simples do corpo físico.

Há lugares, portais, vórtices de quinta dimensão nos quais, graças à intervenção de potentes médiuns, as curas são possíveis em
milhares de exemplares, não assim, uma vez, de tempos em tempos.
Essas curas vão multiplicar-se, obviamente, e as pessoas que vierem a esses lugares farão a experiência da quinta dimensão, farão a
experiência do amor incondicional, independente de qualquer vontade, independentemente de todas as tensões ligadas ao afetivo,
ligadas à família, ligadas às profissões, mas em toda lucidez.
Essa é a grande novidade.

Vocês verão florescer nas semanas, nos meses que vêm, esse gênero de terapias, de intervenções de forças do além.
Ou serão pessoas que estavam encarnadas há pouco tempo, que reencarnaram, que passaram na Luz, ou seres a que se chamaram
de guardiões das redes magnéticas – em todo caso, para os povos delfinoides – mas, também, povos que estão em dimensões
extraterrestres.
São os Anjos do Senhor, que poderão intervir, diretamente, nas matrizes e nos corpos e no casulo de Luz, também, é claro, para fazer
aceder à quinta dimensão.

A quinta dimensão é uma dimensão em que não há sombra, constitucionalmente.
A Luz é diferente, ela é agenciada de maneira diferente, ela é estruturada de maneira diferente, e a vibração quinta da Luz é uma
vibração que afasta a sombra, de maneira mais ou menos instantânea, mais ou menos rápida, mas é uma realidade, e isso vocês
experimentarão, cada vez mais.

O despertar dos elementos, tal como vocês o vivem e, em especial, o que eu já havia anunciado neste inverno [verão no hemisfério sul],
em especial o elemento fogo, que é ligado à purificação, mas, também, ao despertar dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico.
É extremamente importante.

Há uma massa que é desprendida no casulo etéreo do planeta; há uma massa de fogo purificador que é capaz de desembaraçar o ser
humano e a Terra de suas escórias, na condição de submeter-se a esse fogo purificador.
É o que se chama a renúncia e acolher, mas, também, a mestria.
Essa é uma decisão individual, obviamente.

De momento, eu estou sozinho e, depois, é Maria, e vocês verão, em breve, o número de manifestações de Luz que poderá intervir
sem passar pelo canal, mas diretamente, por radiação, por toda a parte, no espaço em que vocês estão.
Isso é o verdadeiro milagre.

Questão: os animais já estão mais avançados do que nós nessa passagem à quinta dimensão?

Não apenas os animais, cara amiga, mas, também, os vegetais, também a crosta terrestre, também os planetas, outros planetas ao
redor da Terra estão, todos, prontos para dar esse salto.
Todas as formas de vida estão aí, prontas para aceitar essas núpcias cósmicas que chegam.
Apenas o ser humano está em atraso; ele está, realmente, em atraso.

Agora, os seres animais estão, desde muito tempo, prontos para essa passagem porque eles não têm mental, eles estão em vias de
individualização, eles estão em vias de possuir uma alma individual, uma alma que vai evoluir para certa forma de humanidade e que
espera com impaciência, obviamente, a passagem da Terra.
Então, obviamente, pode-se responder que, de certa maneira, os animais, os companheiros domésticos estão muito mais avançados
na aceitação e na renúncia, no acolhimento e certa forma de mestria, em outro nível.

Questão: como se explica a importância de Orion?

Por uma razão extremamente simples, cara amiga.
Quando da criação de Atlântida, houve a dissociação progressiva da terceira dimensão com as outras dimensões, que algumas
tradições chamaram «a queda».
Não é uma queda, é uma experiência, e essa experiência foi desejada por um Senhor do Carma, um Lipika cármico, que é um ser
grandioso que pertence a dimensões bem além, mesmo, da minha, e que interveio para semear, eu diria, e programar o ser humano,
completamente (ou seja, todos os seres humanos que estão encarnados sobre esta Terra, há cinquenta mil anos), para aceder à
compreensão da terceira dimensão e, também, aceder à dimensão de amor.
E esse ser sublime que, também, criou, nesta Terra, a Ordem de Melquisedeque, meu Mestre, chama-se Orionis.

É o grande ser de escala planetária, é ele que tem sob seu trabalho a supervisão do bom desenrolar das operações.
Foi ele quem enviou, há cinquenta mil anos, o que foram chamados, sobre a Terra, os doze Elohim, ou seja, os doze seres semideuses,



que fizeram o sacrifício da encarnação.
O sacrifício deles permitiu, por intermédio de um cristal extraordinário, à raça humana, experimentar essa separação, essa dimensão,
certamente, que termina hoje, mesmo que vocês não compreendam, verdadeiramente, através dessas rupturas, esses sofrimentos
(que, talvez, duraram um pouco demasiado tempo, eu concordo, mas isso fazia parte da experiência para a qual as almas estavam de
acordo).

Aí está porque os Mestres Instrutores de Orion são extremamente importantes hoje, mas não há apenas eles, há, também, aqueles que
guardam, de algum modo, as redes magnéticas Terrestres, e que fazem um trabalho de Titã, para evitar que a Terra desprenda-se em
relação a tudo o que acontece ao nível de bombardeamentos.

Há numerosos seres que intervêm.
Há, também, os Anjos do Senhor, eles são extremamente importantes, são aqueles que virão chamá-los, no momento da ascensão
final.
Mas a ascensão já começou, lembrem-se. Não é um evento que sobrevirá assim, em dois minutos, é uma preparação de cada minuto,
agora.

Aí está o que eu tinha a dizer em relação aos Mestres Instrutores de Orion.

Questão: em que consiste enraizar-se, centrar-se, alinhar-se, de que muito se fala?

O alinhamento vocês vivem assim que estejam aqui, pelas vibrações que sentem ao nível de sua coroa, ao nível de seu coração, talvez,
já, para alguns.
O alinhamento é estar centrado com a vontade da alma, com a vontade da coroa, o que se chama do Pai.

O enraizamento, agora.
É necessário, efetivamente, considerar que a maior parte dos seres humanos deve ascensionar com o corpo.
A dimensão Crística, o sacrifício do Cristo permitiu a sacralização do planeta.
Ora, vocês, seres humanos, encarnam ainda hoje.
Vocês devem ascensionar com o corpo, e deixar-se escapar com a energia Luz autêntica, que desce e que vocês têm tendência a
querer desenraizar.

Vocês não fazem o trabalho até o fim, o trabalho deve consistir em encarnar, até a última célula do pequeno dedo do pé, essa energia
Luz.
O alinhamento consiste em estar, realmente, em fase com a vontade do Pai, com a Luz que desce.
O alinhamento deve fazer-se num sentido vertical e, após, vocês devem ser capazes de irradiar num sentido interior-exterior, horizontal,
esse alinhamento que vocês receberam.

Há um trabalho extremamente importante, que consiste em receber a Luz e, em seguida, deixá-la irradiar, para estar no coração.
Não há técnica, protocolo, eu diria, extremamente complexa.
O mais simples é o melhor, porque é na simplicidade que se encontra a verdade.
Ela não está no aprendizado de novas técnicas, ela não está no aprendizado de algo de complicado.

Vocês não têm mais o tempo, agora.
Vocês não estão mais há vinte anos, há trinta anos.
Vocês estão no momento em que a Luz está aí.
Ela apenas pede para entrar em vocês, ela pede apenas para irradiar através de vocês.

Isso é o alinhamento vertical/horizontal, com um eixo que é, sobretudo, o coração, obviamente.

Aí está o que se chama o alinhamento, e quando vocês estão alinhados, o que é que acontece?
Bem, primeiro, há a alegria, quando vocês permanecem alinhados, centrados na presença Divina.
As coisas que vão acontecer, mesmo que não sejam agradáveis para a personalidade, vão fazer-se com força, com fluidez, mesmo se
elas resistam um pouco, mas, vocês sabem, a partir do momento em que vocês estão totalmente alinhados com a dimensão do Pai e a
vibração do Filho, vocês sabem, naquele momento, totalmente, que estão na verdade.

Não há necessidade de recitar isso ou aquilo; não há necessidade de acender velas; não há necessidade, como eu o dizia na última
vez, de levantar-se para ir ver o Sol.
O Sol está em vocês.
Agora é revelado tudo isso.

É extremamente importante compreender que vocês são a Luz; vocês deixam a Luz penetrar; vocês reativam sua Luz interior.
É a mesma coisa, mas não há algo que seja exterior, eu já o disse na última vez.
Aliás, a cada vez que eu venho aqui, eu repito: tudo o que acontece no exterior acontece, também, no interior de
vocês; o que vocês veem no exterior é apenas o reflexo de combates, de lutas que estão no interior de
vocês.

Quando um vulcão acorda, uma parte de seu ser acorda; quando o ar sopra, uma parte de seu ar interior
sopra.
Vocês são parte da criação, vocês são criaturas e criações, vocês são Luz, vocês são receptores e emissores de Luz.
É necessário, verdadeiramente, convencerem-se disso agora.

Quanto mais vocês crescerem nessa Luz, mais vocês serão capazes de renunciar, muito mais facilmente, ao que fazia o apego da
antiga pele, da antiga personalidade.

Isso está além dos homens, além das religiões, além do esoterismo, está além de um pêndulo, além de um jogo de cartas: é um
movimento puro da consciência.
É tudo o que lhes é pedido: ser uma consciência iluminada.
Os orientais chamavam a isso a felicidade, a alegria interior porque, quando vocês são admitidos nessa dimensão vertical, horizontal,
vocês estão na alegria, não pode ser de outro modo.
Mesmo se haja desagrados que continuam, muito rapidamente vocês se entregam à alegria.



A verdade está aí e não em outro lugar, não é verdade?

Questão: como ajudar as pessoas que sentem um apelo para essas evoluções, mas que têm um mental
muito potente, que pode gerar freios?

O único modo de ajudá-las é mostrar a Luz que vocês se tornam.
Não se esqueçam de que há recepção/transmissão.

Quanto mais vocês acolherem a quinta dimensão, a Luz autêntica, mais, mesmo aqueles que estão na resistência, serão tocados por
essa vibração.
Olhem o que vocês sentem na sala, progressivamente e à medida das sessões: a energia absorve a Luz, faz-se cada vez mais densa,
cada vez mais palpável.
Isso é uma realidade, uma verdade, mesmo se o mental seja forte, ele é obrigado a soltar-se.

Vocês não podem falar com palavras para dizer a alguém «vá, é necessário ir, agora, à quinta».
Não.
Vocês podem apenas ser vocês mesmos, cada vez mais vocês mesmos, e deixar agir a irradiação do coração.
É tudo o que lhes é pedido: serem vocês mesmos, nada mais, em face do que se chamam as leis que pertencem à terceira dimensão.
Todas as acusações que podem ser portadas em alguns movimentos, contra alguns seres, não têm qualquer importância, porque a Luz
que os banha, se vocês mantêm essa Luz, nada pode atingi-los, absolutamente nada.
Essa é uma evidência, uma certeza.

Se, a um dado momento, você diz «não é possível», «vão acontecer-me coisas não agradáveis», «não é a Luz que desce», são os
resquícios de sua personalidade de terceira dimensão.
Mas, progressivamente e à medida que vocês fizerem o esforço de estarem alinhados, de acolher, de irradiar, de renunciar à sombra,
progressivamente e à medida que entrarem nessa alegria interior, nessa serenidade interior, nessa certeza interior, isso se faz muito
rapidamente hoje.

Lembrem-se: os budistas passavam, por vezes, dez, vinte anos a observar.
Acabou isso: não é mais o momento, é algo que se faz na vida corrente, cozinhando batatas, por exemplo, não importa onde.
Basta-lhes serem humildes e estarem na verdade, eu nada mais lhes pedi, cara amiga.

Questão: como repercutir suas ações frente a pessoas que não estão conscientes disso, na busca de Luz?

Caros amigos, até o último minuto, a transformação e o acesso à quinta dimensão é possível.
Há seres que jamais ouviram falar de Luz, e cuja vida é repleta de retidão, repleta de alinhamento, repleta de humildade, repleta de
verdade.
Eles não têm que se preocupar com busca de Luz.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».
Não lhes cabe preocupar-se com os outros; ocupem-se somente de vocês, tornem-se seu próprio Mestre e, naquele momento, os
outros seguirão pela radiação porque, de próximo em próximo, a Luz é contagiosa, muito mais do que o indivíduo.

Questão: fala-se da necessidade de colaborar, de fraternidade, mas por que, em muitos países, leis são
promulgadas que impedem essa instauração?

Por uma razão muito simples, cara amiga: a sombra não quer deixar passar a Luz; a sombra sabe as forças que pertencem à terceira
dimensão, as forças involutivas, as forças que recusam a Luz autêntica Crística (Luciferiana, Ahrimaniana, como dizia Steiner, no início
do século).

A Luz chega e, obviamente, há uma resistência que será cada vez mais terrível, cada vez mais forte, que traduz apenas uma única
coisa, cara amiga (e é nisso que é necessário ser compassivo e não olhar tudo isso): é que eles têm medo.
Eles não sabem o que é a Luz; eles não têm, de momento, experimentado, vivido as experiências de Luz; eles creem que a Luz vai
fazê-los perder muitas coisas, enquanto a Luz está aí para fazer ganhar coisas, e isso, o medo não pode suprimir.

Há seres, quanto mais vocês irradiarem, mais eles vão entrar no contágio de Luz, eles vão mirar-se, cada vez mais.
Ora, não é necessário lutar contra eles, a partir do momento em que vocês entram na luta, vocês entram em oposição, e é-lhes,
simplesmente, pedido para permanecerem firmes, afirmados e estáveis na Luz que vocês recebem e que irradiam.

Agora, é perfeitamente normal, a partir do momento em que um grupo humano – mesmo ao nível individual, não ao nível coletivo do
planeta – é confrontado a algo de novo, há formas de resistências que se opõem à novidade.
E vocês creem, realmente, que vocês todos não têm mais resistências em relação à quinta?
Obviamente que há, ainda, caso contrário, vocês não estariam mais aí, vocês não teriam necessidade de estar aí; eu não teria
necessidade de estar aí.
O que quer dizer que, apesar da efusão da Luz autêntica no interior dos chacras e dos casulos de Luz, as resistências ainda estão aí,
elas não estão todas eliminadas.

Então, é necessário compreender, de imediato, que, se há medos em vocês, mesmo que sejam pequenos medos, eles são, também,
por vezes, representados pelos governos, pelas pessoas que têm medo da Luz e que vão tudo fazer para frear a chegada da Luz, de
maneira consciente, se eles pertencem às forças involutivas que gostariam que as coisas permanecessem como estão.
Há forças que estão inscritas no patrimônio genético de todo ser humano: é o demônio interior, é o guardião do limiar, mas são,
também, todos esses seres que resistem.
É por isso que eu digo que é extremamente importante que o máximo de seres esteja nessa Luz, porque quanto mais houver seres que
aceitarem, que acolherem essa Luz, menos as resistências poderão ser fortes.
Mas elas vão, entretanto, ampliar-se, e as pessoas que estão na Luz estarão, obviamente, eu diria, sujas, por seus próximos, por vezes,
mas, também, pelas leis, pela suspeita, por tudo o que faz a energia de divisão.

O grupo social que tem medo busca, ainda mais, apontar com o dedo o que é diferente dele.
Ora, vocês são diferentes, a partir do momento em que buscam a Luz, mas vocês ainda não são o grupo social o mais importante,
longe disso.
Há, talvez, eu diria, quatro, cinco por cento do planeta que está no caminho para a Luz; todos os outros opõem-se à Luz, porque eles



têm medo.

Há muito poucos que pertencem, conscientemente, às forças, eu diria, que são contrárias à Luz, os outros são manipulados,
condicionados; eles não sabem, os pobres e vocês não podem apressá-los, é necessário, simplesmente, permanecerem centrados, e
as coisas ficarão bem, não há qualquer medo a ter do que quer que seja.

Questão: você intervém a um nível coletivo?

A ação ao nível geopolítico é possível pela vibração das redes magnéticas terrestres e a reativação de redes sagradas que existem no
Intraterra e na copa terrestre.
Nós intervimos, obviamente, como podemos, de maneira individual, ao nível de almas.
Cada vez mais seres estão em contato com seu anjo guardião, com seres que faleceram, que vêm ajudá-los, guiá-los.
Nós fazemos cada vez mais sonhos iniciáticos, eu diria, que anunciam as transformações.

Obviamente, nós intervimos, mas preferimos ter a possibilidade de poder trabalhar, diretamente, em grupos, porque é muito mais fácil,
ao nível energético.

Há certo número de modificações da estrutura continental, de vários continentes, que está em curso.
Apenas o Pai conhece a data.
Isso pode ser imediatamente, pode ser em um mês, pode ser em um ano, isso sobrevirá, como dizia o Cristo, quando Ele se
anunciava: «eu voltarei como um ladrão na noite».

Não é questão que médiuns divirtam-se a dar uma data e, mesmo se vocês recebam uma data, a data que vocês recebem (sete dias,
quatorze dias) é profundamente simbólica.

Não procurem, a todo custo, compreender o que vai acontecer, vocês serão informados, no momento real em que isso acontecer.

No momento da ascensão final, Maria dirigir-se-á, pessoalmente, a cada alma desperta, vocês ouvirão, realmente, a voz de Maria falar-
lhes.
Isso, eu lhes asseguro.

Então, tenham confiança, continuem, simplesmente, a alinhar-se e a irradiar essa Luz, e nada mais, absolutamente nada mais, caso
contrário, vocês vão se perder nos meandros do mental, nos meandros da predição, da profecia, das previsões, de não sei o que mais
ainda, que vai afastá-los da Luz e fazê-los entrar no medo.
O medo não tem lugar de ser.

Para ler a Parte 2, clique aqui

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
1º. de junho de 2006 - Parte 1
Tradução para o português: Célia G
http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://www.mestresascensos.com/2006/06/om-aivanhov-1-de-junho-de-2006.html


Pergunta: você poderia intervir junto aos dirigentes que se opõem à Luz?

Querida amiga, isso foi tentado por várias civilizações extraterrestres durante os anos 50.

Os dirigentes que os governam são aqueles que vocês elegeram e deixaram assumir o poder e em todos os países eles pertencem às
forças da sombra, estejam certos.

Eles não são absolutamente permeáveis às mensagens que poderíamos lhes transmitir, eles sabem muito bem, eles buscam mesmo o
que acontece.

Vocês acreditam que eles querem que haja sete bilhões de pessoas no planeta?

Eles dizem que quanto menos houver, melhor será, eles seguem na direção do que está acontecendo nesse momento, mas a
finalidade não é a mesma, eles recusam a Luz.

Não se pode aceder ao que se chama de poder nesta 3ª Dimensão, qualquer que seja o poder, se se pertence à Luz, porque a Luz não
é o poder, a Luz é a certeza, ela não tem absolutamente nada a falar com o poder.

O poder é constrangimento, a Luz, ela, basta-se a ela mesma.

Então, o que vocês chamam de “dirigentes” não estão absolutamente prontos a receber, a aceitar ou a mudar o menor iota de seus
comportamentos, mesmo que houvesse, em um dado país, milhões de seres que se despertam à Luz, mas eles os executam, fazem-
nos desaparecer da superfície da Terra sem qualquer remorso.

É triste, mas é assim, e qualquer ser humano que busca adquirir um poder afasta-se da Luz.

A Luz da 5ª Dimensão é Luz de humildade, Luz de fraternidade.

A fraternidade não precisa dar ordem, a fraternidade não precisa ditar leis.

A partir do momento em que a Luz transcende e ilumina seu ser, vocês irão conformar-se totalmente às leis divinas e não às humanas,
eu respondi.

Pergunta: as pessoas que desejam caminhar na Luz podem servir de retransmissor em relação ao seu
próprio trabalho ou ao trabalho de outras entidades?

Mas evidentemente que sim, isso faz parte da cooperação que eu falava, é algo que vai ser cada vez mais frequente, cada vez mais
solicitado, é evidente.

Nós não podemos fazer o trabalho sozinho, mesmo se há bilhões de seres humanos, mesmo se há seres intraterrestres, seres
extraterrestres que estão prontos para intervir em sua dimensão.

A revolução da Luz nesta dimensão irá perturbar realmente e será visível para todos os seres do planeta ao mesmo tempo.

Aí, isso será realmente o final da 3ª Dimensão.

Pergunta: é verdade que algumas pessoas de poder são confrontadas, sem o saber, com manifestações da
Luz?

A Luz procura intervir em todos os lugares, até mesmo, de fato, junto às forças que não estão conscientes da Luz, mas eu reitero o que
eu disse, se esses seres não querem aceitar a Luz nada os fará mudar de opinião, mesmo no último minuto.

Para aqueles, eles estão extremamente apegados aos seus poderes, eles estão extremamente apegados ao que nós chamamos de
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ego, portanto, à 3ª Dimensão, mas não é preciso julgar, são as experiências deles, eles precisam crescer um pouco mais, eles
precisam recomeçar um ciclo.

O Pai não julga, querida filha.

Eles recomeçarão um ciclo, isso não importa, não é mais preciso julgar, não é mais preciso dizer “oh lá lá, aqueles não estão na Luz”.

Deixem fazê-los, é a experiência deles, não é a sua, é tudo.

Pergunta: é correto sentir cada vez mais frequentemente a necessidade de irradiar a Luz, à natureza, às
pessoas ao redor de si, para fazer as coisas evoluírem?

Querida amiga, querida filha, se você está na alegria quando você faz isso, você está na exatidão.

Não há preconização, é preciso fazer isso na simplicidade, não há técnica, não há regra.

Quanto mais você for autêntica, quanto mais você for espontânea, menos haverá riscos, mais irá se produzir um efeito real ao redor de
você e você sequer tem que se preocupar com o efeito real.

Contente-se em ser e em irradiar, é o que é solicitado e nada mais, nada mais.

Vocês sabem que o que é solicitado é extremamente simples.

Vocês sempre têm a impressão de que é preciso complicar com rituais, com coisas criadas do mental, mas absolutamente não.

A simplicidade é a chave, não há outra chave, continuem, se vocês o sentem, querida filha, continuem a irradiar esta Luz nos locais
onde vocês o sentem.

Se vocês o fazem e se vocês sentem uma alegria interior, significa que vocês estão na precisão, eis o que eu posso responder.

Pergunta: que diferença você faz entre o livre arbítrio e a escolha da alma?

Uma diferença essencial: o livre arbítrio, eu responderei a você que isso existe apenas em um nível preciso de consciência, mas em
outro nível de consciência não há livre arbítrio, tudo está inteiramente determinado.

Tudo depende da escala de tempo ou de espaço à qual você se refere.

Se você se refere à pequena vida, você tem o livre arbítrio, se você se refere à sua alma e à evolução de sua alma em dezenas de
milhares de anos, não há qualquer livre arbítrio e tudo está inteiramente determinado.

Agora, o que eu chamo de liberdade da alma, a escolha da alma, é o que a alma decidiu experimentar para descer na encarnação, e
sobre essas escolhas da alma (que, ainda uma vez, nada tem a ver com o livre arbítrio) é impossível mudar os programas que a alma
decidiu viver chegando sobre a Terra.

Ninguém pode ali se opor, isso, é a liberdade de escolha da alma.

Agora, o livre arbítrio existe a um certo nível de consciência, mas em nosso nível de consciência não há qualquer livre arbítrio, há um
determinismo o mais fundamental e absoluto.

E se se toma uma escala de tempo que corresponde a éons e éons, pode-se resumir o encaminhamento da alma em um ‘ir e vir’, e
tudo é enriquecido pela experiência dessas idas e vindas.

É o caminho inexorável que qualquer alma empreende qualquer que seja a noção de tempo que ela vai colocar porque, efetivamente,
ao nível da vida individual limitada entre o nascimento e a morte, tem-se a impressão de ser livre, de ter a liberdade de escolha.

A única liberdade que se tem é compreender quanto tempo vai se levar para ir do ponto A para o ponto B, mas é preciso ir do ponto A
ao ponto B, porém você pode levar um século, um milênio, entretanto você vai sempre do ponto A ao ponto B, isso é uma certeza.

Você vem da Luz e você retorna à Luz, não há alternativa, não há outra possibilidade, não há outro caminho.

Há apenas um único caminho para retornar de onde viemos, ou seja, retornar a esta Fonte, à Luz.

Todos vocês são filhos da Lei do Um e todos vocês são filhos da Luz, vocês são Divinos.

Alguns sábios disseram que vocês são Divinos, isso não é uma invenção, mas é a verdade a mais estrita, a mais clara, porém
somente alguns a conhecem mais do que outros, é a única diferença.

Mas há dentro do seu ser, escondido no mais profundo do seu coração, esta Divindade que vocês são.

É-lhes solicitado, hoje, deixar eclodir esta Divindade e absolutamente nada mais: “busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado
de acréscimo”, como dizia Jesus, tem valia ainda hoje.

Eu respondi querida amiga.

Pergunta: o que significa o fato de dizer que uma alma vem sobre a terra para transmutar uma experiência?

A alma vem à Terra para a experiência da encarnação.

Transmutar a matéria é o que vocês fazem a cada minuto, quando vocês comem, quando vocês se trocam, quando vocês fazem a sua
toalete.



A cada sete anos todas as suas células são renovadas, vocês passam sua vida a transmutar, nesta vida, no além.

A vida é uma transmutação permanente, encarnada ou não encarnada, simplesmente há apenas duas direções possíveis: afastamento
da Fonte, retorno à Fonte.

Há os que estão prestes a retornar à Fonte, há os que querem ainda afastar-se, isso não é importante.

Quando vocês adquirem este olhar, esta lucidez da realidade da Luz da 5ª Dimensão, não poderá mais ali ter interrogação quanto a
isso, haverá ali apenas a certeza da irradiação da Luz e a certeza de que vocês são eternamente amor, decisivamente de toda
eternidade e de que vocês são divinos.

O Pai não coloca questões.

Pergunta: as efusões de Luz que nós vivemos podem influenciar, ao mesmo tempo, nas escolhas de almas
e de encarnação?

A Luz da 5ª Dimensão, como eu já dizia, é capaz de transformar até mesmo as escolhas das almas.

O contrato de alma pode ser mudado porque a Luz é mais forte que tudo.

Quando eu disse que não se pode alterar a título individual, vocês não podem, vocês, decidir anular um contrato de alma, mas se as
entidades de Luz decidem anular um contrato de alma, com todo conhecimento de causa, então, sim, elas o fazem, evidentemente.

Não há karma que se sustente diante do amor, não há contratos de almas que se sustentem diante do amor.

Mesmo quando há uma doença que foi desejada pela alma, o homem é realmente criador e criatura divina.

Tudo é possível, mas esta possibilidade não pode ser decidida pelos seres que estão em volta, ela apenas pode ser decidida pela
Luz.

Então, sim, os milagres vocês verão cada vez mais, mas não é porque não há milagre que há punição, há também casos onde não se
tem o direito de modificar porque a Luz não tem autorização, não sente necessidade de fazer desaparecer algo que está inscrito.

Mas esta forma de cura espiritual irá causar grandes transtornos.

Os ensinamentos causam também uma mudança, uma transformação, mas é outra coisa ver a intervenção dos seres de Luz
diretamente em sua realidade densa e intervir diretamente nas doenças orgânicas, de maneira tangível, palpável.

Aí, isso apressa e isso faz desaparecer, eu diria, as sombras da terceira, é o único objetivo.

Pergunta: como soltar nossas resistências frente à integração da Luz?

Novamente, eu repito, não há técnica.

O efeito da Luz deve aumentar em vocês, deixe-a penetrá-los, gradualmente e à medida que ela penetrará, gradualmente e à medida
as resistências vão extinguir-se umas após as outras.

Para alguns isso será muito rápido.

Para outras pessoas isso leva tempo, mesmo estando iluminadas.

A iluminação e a Luz não são a garantia de que se possa abandonar o que foi adquirido, de que se é capaz de renunciar a tudo o que
se tem sido, ser capaz de desistir de portar uma identidade social, uma identidade financeira, uma identidade familiar e consagrar-se
totalmente à Luz.

Para alguns é isso, para outros não, aí depende do caminho e do contrato de alma, como se diz, mas não há outra técnica além dessa:
deixar a Luz estabelecer-se em vocês e as resistências vão aliviar-se pouco a pouco, pouco a pouco elas vão ser dissolvidas,
transmutadas pela Luz.

Não há alternativa, não adianta nada fazer bacharelado em psicologia, não adianta nada estudar porque se tem medo.

“Busquem o reino dos céus, o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

A Luz apaga e cura tudo.

A experiência da Luz permite um trabalho e quando é um grupo muito mais considerável ainda, as efusões de energia que vocês
recebem desde o início da minha presença, permite também um trabalho de cura.

A cura é a ausência de sombra, a cura é aceitar acolher esta Luz, nada mais há a fazer.

Lembrem-se: humildade, simplicidade.

Se isso se torna demasiadamente complicado, se há rituais complicados, larguem, isso pertence à antigamente, isso não pertence ao
que é solicitado hoje.

Pergunta: como conhecer seu contrato de alma?

Há várias maneiras: vocês podem inclinar-se à astrologia, vocês podem inclinar-se a uma série de decifrações da alma também, há
também evidências particulares que nós instauramos com este canal no que nós chamamos de decodificações corpo/espírito (que
consiste em dar um esclarecimento sobre o caminho da alma, que permite compreender em certa medida o porquê se está aí).



Agora querer buscar também o contrato de alma tende-se a se esquecer da Luz.

Não é porque vocês conhecem seu contrato de alma que vocês estarão mais na Luz, disso, deve-se estar bem ciente.

Entretanto, se vocês sentem um apelo extremamente importante para o conhecimento desse contrato de alma, porque não, mas não se
esqueçam de que o conhecimento é, hoje, uma armadilha.

Sempre se falou, nos séculos passados, sobre o conhecimento esotérico, sobre o conhecimento espiritual.

Durante minha vida também isso era extremamente importante, hoje não.

Os tempos mudaram profundamente, isso também é importante compreender, eu falei.

Pergunta: a principal tela entre as resistências e a Luz não é aquela do mental?

Isso é o mais importante hoje e principalmente para os seres já despertos, o mental.

Quanto mais vocês avançam na idade, mais alguma coisa vocês construíram mesmo se vocês não têm consciência.

A estrutura mental é aquela que mais nos atrapalha para a eclosão e a transformação final da Luz, mas, no entanto, é inútil querer
pacificar o mental fazendo exercício de meditação e de esvaziar a mente.

Convém fazer aumentar a Luz, simplesmente.

Pergunta: há um limiar crítico, uma porcentagem mínima além da qual se pode ter ali um basculamento real
para a Luz?

Há uma massa crítica, mas é uma massa crítica não de número de pessoas, e sim uma massa crítica de Luz.

Esta massa crítica de Luz pode ser alcançada por 4% da população, mas também por 8 a 10% da população, isso depende e é por
isso que eu incentivo vocês para deixar crescer a Luz.

Não há apenas uma noção de aritmética de número de pessoas somente, há também a intensidade da Luz, qualquer que seja a
quantidade de pessoas, mas, no entanto, pode-se, de qualquer modo, estimar que um número de 8 a 10% seria benéfico para a
transformação.

Pergunta: devemos nos sacrificar para se consagrar à Luz?

Não sacrifício, querida amiga, mas renúncia, há uma diferença essencial: a renúncia é algo que se impõe por ela mesma, mesmo se é
difícil, o sacrifício é um ato voluntário do mental.

A decisão deve ser tomada no coração e a renúncia que é solicitada é profundamente diferente em relação a cada ser humano, em
relação ao seu destino.

Há para quem a Luz vai implicar numa renúncia a várias coisas, há renúncias célebres que foram conhecidas (renúncia a alimentos,
renúncia na esfera sexual, renúncia à família, renúncia a isso, renúncia àquilo), mas a partir do momento em que se evoca o sacrifício
não é uma renúncia.

Agora, é o coração que deve ditar qual lugar ele está de acordo com a Luz nas atividades, mas a Luz pode também decidir fazer
passar esta Luz e este amor através da alma.

Por que não?

Por outro lado, para outras pessoas, é preciso parar, é preciso renunciar às próprias atividades.

É uma questão estritamente pessoal e individual, não há regras coletivas em relação a isso.

É algo que se decide no coração, em função do apelo que se recebe e, ainda uma vez, mesmo quando o apelo é muito forte, é preciso
por vezes certo tempo antes de aceitar sem que isso seja realmente um sacrifício, porque se é um sacrifício, não é renúncia, é
diferente, isso, é um ato mental, isso não é um ato espiritual.

Pergunta: qual é a influência desta Luz nas relações afetivas, amorosas e na esfera da sexualidade?

Querida amiga, eu lhe responderia que os seres que vivem na 5ª Dimensão, sob seus pés, desde já 200.000 anos, não têm
necessidade de comer, não têm necessidade de fazer amor.

Eles fazem amor em outro nível, mas os corpos não são mais envolvidos nesses processos e o prazer que se obtém é senão mais
potente do que aquele que vocês denominam prazer de natureza sexual.

O prazer sexual, segundo os seres, pode ser uma posse e um apego, mas para outros ele será uma fonte de liberação.

Então, pode-se dizer que com a Luz há seres que vão encontrar-se querendo fazer amor o tempo todo e outros que vão parar.

Não há regras, ainda uma vez, absolutas.

É diferente segundo cada pessoa, segundo cada caminho, mas é evidente que as transformações induzidas pela Luz vão ao sentido
de uma purificação, de uma maior sensibilidade vibratória, de uma maior abertura dos casulos de Luz e, portanto, quem diz abertura
dos casulos de Luz diz dar atenção e respeitar ainda mais o que entra em nós (em todos os sentidos do termo) ou o que sai de nós.

É questão de responsabilidade pessoal, mas o caminho é profundamente diferente segundo cada alma.



Tudo pode ser possível em um primeiro momento.

Pergunta: como vai evoluir nossa relação com o dinheiro?

Querida amiga, eu vou ser bem direto, na 5ª Dimensão não há dinheiro.

Para fazer o quê?

Vocês, sobre a Terra, inverteram o valor do dinheiro, vocês atribuíram ao tempo uma valorização crescente do dinheiro ou o tempo
sendo uma medida que diminui o dinheiro.

Eu me explico, se um dia vocês têm 100 unidades da moeda que vocês queiram, se vocês as têm ainda um ano depois, hoje vocês
têm 110.

Nas regras espirituais, se este dinheiro permaneceu parado, deve lhes restar 90.

Inverteu-se a energia do dinheiro na 3ª Dimensão, isso foi desejado pelas forças que criaram o que vocês chamam de bancos, há mais
de 250 anos.

Agora, na 5ª Dimensão, para que fazer dinheiro?

Tudo é gratuito, absolutamente tudo, seu pensamento torna-se realmente criativo: vocês querem criar um barco, vocês criam um barco,
vocês querem criar uma casa, vocês criam uma casa.

Com a Luz, a matéria é dirigida e vem se colocar no que vocês construíram com seu espírito.

Há uma liberdade total, não há dinheiro.

O dinheiro é uma criação que não é negativa, é uma energia circulante, mas é circulado contra a maré em nosso planeta (onde eu
estava também).

Inverteu-se a polaridade: o dinheiro se valoriza ao longo do tempo.

É uma heresia, o dinheiro perde valor com o tempo.

O interesse não segue no bom sentido.

Pergunta: como fazer para se integrar no mundo do trabalho, atualmente, sem, no entanto, confundir seu
caminho ou suas próprias convicções sobre a Luz?

Querida irmã, isso vai tornar-se cada vez mais fastidioso, porque quanto mais o casulo de Luz abre-se à Luz, mais a Luz que é branca
penetra, mais vocês tomarão consciência da diferença, da distância que existe entre o que vocês vivem no interior e o que lhes propõe
o modelo empresarial, o modelo social, o modelo econômico, o modelo de competição que nada têm a ver com a realidade da quinta.

Na realidade, é um problema muito exaustivo porque é preciso quando mesmo continuar a comer, vocês estão ainda na terceira.

Mesmo se é preciso ter confiança, é um problema que é eminentemente difícil porque quanto mais a consciência se abre, mais se
torna difícil funcionar como se funcionava antes.

O que não se via, agora, aparece tão claro como o nariz no meio do rosto.

Às vezes, é efetivamente difícil continuar a trabalhar, continuar a fazer o que se fazia antes, às vezes é mesmo uma questão da pessoa
também e é ainda mais exaustivo renunciar.

Mas se a Luz lhes pede para renunciar, se vocês sentem que a alegria não está mais aí, é preciso ter confiança, é preciso aceitar
encontrar-se pobre, mas enriquecido da Luz.

Essa é a grande lição que é solicitada por vezes a algumas almas, não a todas as almas, segundo o que vocês são capazes de
suportar.

Não se esqueçam de que o objetivo da Luz é aumentar cada vez mais em vocês, é favorecer esta radiação de Luz, e todos os
caminhos são bons.

Eu falei, querida irmã.

Pergunta: poderia nos falar da fonte de cristal?

A fonte de cristal faz referência ao que é denominado Fonte de cristal.

Há ao nível do núcleo do planeta não fora, como lhes dissemos, um núcleo em fusão, há uma fonte, uma fonte que é de cristal e
gigantesca, que está em vibração e em consistência com o cristal que está no interior do Sol.

Esta fonte, esta fonte de cristal permite-lhes viver a retransmissão da Fonte Mãe e da Fonte Pai.

A fonte de cristal é o que os conecta à sua Divindade essencial de ser/Luz, de ser/cristal, isso é extremamente importante.

Acessoriamente este núcleo de cristal está ligado ao que se chama Sol Central da galáxia que é também um cristal.

Eis o que se pode dizer rapidamente sobre a fonte de cristal.

É algo que se revela a um dado momento da iniciação do ser humano quando ele aceita ser filho da Luz.



Pergunta: pode-se esperar ver uma reunificação dos cristãos?

Isso não é absolutamente concebível, nem desejável, querida amiga.

A Luz Crística nada tem a ver com o que foi construído pelas diferentes igrejas, pelas corporações, através do ensinamento de Cristo
que era um ensinamento de Luz.

A nova humanidade vai se reunir ao emblema de Cristo (mas do Cristo em si e não do Cristo na cruz), à Luz.

Vocês irão tornar-se de novo o que vocês eram no momento da criação da Atlântida, ou seja, filhos da Lei do Um e a religião está
absolutamente, eu diria, fora de propósito no que vem.

O modelo está ultrapassado, totalmente prescrito.

Pergunta: poderia nos falar dos crânios de cristal?

Os crânios de cristal representam a concretização da Luz dos doze Elohim que fizeram o sacrifício da encarnação durante a criação da
Atlântida, no ano 50.731 antes de Jesus Cristo.

Quando eles fizeram o sacrifício, esses seres de Luz (que vieram de dimensões bem além mesmo da minha) aceitaram (alguns se
esqueceram de ler o contrato até o final) vir fazer o sacrifício da encarnação e acompanhar a criação da 3ª Dimensão até hoje.

Nesta vida onde eles eram considerados como Elohim, ou seja, Deuses, no momento de sua passagem, seu crânio tornou-se um
crânio de cristal.

É por isso que esses crânios que foram encontrados hoje têm uma longa história atrás deles, eles são a memória total deste universo,
mas também de outros universos de onde vieram esses grandes seres.

Na realidade, várias predições, várias profecias, feitas particularmente nos mundos Ameríndios, relataram o momento em que os doze
crânios de cristal seriam juntados, agrupados, encontrados.

Os eventos puderam começar, é já o caso desde vários anos e o crânio unificante foi encontrado não tem muito tempo, o terceiro
crânio de cristal.

Agora isso está em andamento e é por isso que as passagens cometárias que vocês tiveram correspondem realmente a um
acontecimento certamente importante na história da humanidade.

Lembrem-se dos primeiros cometas que passaram de forma visível em 95, 96, passaram sob o pé direito da Virgem.

Foi o sinal dado aos homens, a cruz visível no céu, por toda parte.

O cometa, hoje, passou de novo no mesmo lugar vindo lembrar a promessa que foi feita em março de 96.

Portanto, a presença Micaélica, as energias Micaélicas de transmutação dos elementos estão totalmente encarnadas agora.

Isso é um acontecimento, eu disse anteriormente, capital na história da humanidade.

Então, ainda uma vez, humildade, simplicidade, verdade, alinhamento e Luz e amor e nada mais, absolutamente nada mais.

Eu lhes trago toda minha bênção, todo meu amor e eu digo a vocês até uma próxima vez e que será ainda mais rica em Luz e em
amor.

Nós trabalhamos, através do canal (de outras entidades também) para irradiar cada vez mais as radiações da 5ª Dimensões.

Contentem-se em guardar em seus corações o amor do divino Filho a fim de reencontrarem a dimensão de Filhos que vocês são.

Eu lhes peço com vigor para permanecer uma dezena de minutos neste estado vibratório, para recolher esta Luz que está entre vocês,
para deixá-la entrar profundamente no seu ser, no seu coração, para permitir-lhe trabalhar a abertura do amor, a abertura da Divindade.

Sejam abençoados, eu os amo, queridos filhos da Luz, sejam abençoados.

Todos vocês têm minha gratidão.
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Vejo que temos um público extremamente atento, com muitas questões que se preparam em relação
ao que temos a trocar.
Temos, também, muitas coisas a dizer, mas, primeiro, vamos começar como fazemos de hábito, ou
seja, trocar, tentar responder às interrogações que são as suas.
Então, primeiro, vamos, caros amigos, eu lhes desejo, já, a boa vinda.

Questão: por que é preciso estar bem enraizado para, efetivamente, «decolar»?
Por que é preciso que o eixo superior/inferior desenvolva-se ao mesmo tempo?
Caro amigo, tudo o que toma raiz nesta Terra, tudo o que está vivo nesse mundo tem, sempre, por
origem, a Terra, nisso, estamos de acordo.
Não é possível desenvolver uma manifestação harmoniosa da vida neste planeta se não se está
enraizado, de algum modo, nesse planeta.
É preciso, efetivamente, compreender que tanto os cristais que crescem na Terra estão enraizados
na Terra como os vegetais estão, também, enraizados na Terra, o reino dos mamíferos, o reino de
seres vivos os insetos são, também, obrigados a ter um enraizamento na Terra, porque o alimento é
tomado, primeiramente, na Terra, antes que o alimento seja ligado ao fogo (no que concerne
aos minerais, aos cristais), seja ligado ao Sol (no que concerne aos outros seres vivos).
Não pode haver desenvolvimento harmonioso da vida nesse plano de manifestação
enquanto não há raízes tomadas na Terra e raízes tomadas no Céu.
Também, um desenvolvimento harmonioso que tenha em conta as dimensões as mais globalizantes
da vida vai, necessariamente, apoiar-se na Terra, antes de lançar-se para o Céu.
Há, também, um papel extremamente importante, que não é nutrir, mas que é, também, a garantia,
eu diria, da estabilidade desse desenvolvimento da vida.

Toda a vida que está se desenvolvendo, independentemente de um enraizamento na Terra criaria
algo que não é verdadeiro, do mesmo modo que os cristais que se faz nascer, hoje, com meios
técnicos com altas temperaturas, mas sem que haja a terra, sem que haja as condições iniciais que
existiam quando da criação dos cristais.
Há cristais que podem ter a aparência de cristais, que podem ter a estrutura interna de cristais, mas
que, entretanto, não são cristais.

Outro exemplo bem conhecido, hoje, se vocês fazem nascer um vegetal, por exemplo, um tomate,
em culturas que se chama fora da terra, vocês terão um fruto que pode parecer muito belo, que pode
parecer de bela cor, que pode parecer com os mesmos elementos constitutivos – como o cristal que
nasceu fora da terra – entretanto, a radiação do que foi criado de maneira artificial não tem, de
modo algum, a mesma vibração do que o que é criado de acordo com vias lógicas e
habituais da manifestação e do princípio da encarnação nessa dimensão.
Isso é extremamente importante.

Agora, se se inclina um pouco no que é específico ao ser humano, que é sua capacidade para
religar-se à sua Fonte, religar-se à sua Divindade essencial interior, se o ser humano pode
encontrar sua Divindade sem enraizar-se, ele vai seguir um processo de iniciação que é, ele
também, de algum modo, artificial e falsificado.
A tal ponto que isso é falsificado que o ser humano que acede a um nível de consciência diferente
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da consciência habitual comum da terceira dimensão e que não enraizou suas estruturas na Terra
vai encontrar-se confrontado a uma iniciação que é qualificada de luciferiana, porque ela
conduz o ser humano a um grau de realização que não é aquele que é previsto pelo princípio
da encarnação, que é a espiritualização da matéria.
O que quer dizer ser capaz de subir o nível de consciência, não unicamente da própria consciência,
mas, também, de tudo o que constitui as estruturas físicas, etéreas, astrais, mentais, também, que
extraem suas raízes, suas nutrições na Terra, mas, também, nos éteres da Terra.
Isso é extremamente importante a compreender.
Aí está porque não pode haver retidão, autenticidade se não há enraizamento antes da
elevação.
Isso é, já, algo que é preciso, efetivamente, compreender.
Não pode haver realidade em uma iniciação, em uma elevação, em um processo de elevação da
vida se não há, preliminarmente, tomada de nutrição nas raízes terrestres e, obviamente, nas raízes
espirituais, ou seja, no Sol, mas isso não pode ser, unicamente, no Sol, caso contrário, ele vai
seguir um processo de desvitalização que vai conduzir ao que se poderia chamar a loucura e a
ilusão.
Aí está porque é extremamente importante, no processo de desenvolvimento da
consciência, chamado processo iniciático ou de mestria espiritual, que esse desenvolvimento
concirna a todos os planos e a todas as estruturas que habitam o ser humano e que fazem o ser
humano.

Questão: como concretizar, na vida quotidiana e na vida profissional, o caminho espiritual?
Caro amigo, se você quiser, vamos separar a questão entre o que diferencia o caminho pessoal do
caminho profissional em relação ao caminho espiritual.
É preciso, efetivamente, compreender, hoje mais do que nunca, como eu disse e repeti e como
repito, ainda esta noite, que o caminho espiritual, hoje, é uma diligência que corresponde ao
que se chama a autenticidade, ou seja, estar em harmonia com o ser interior, estar religado à
própria Fonte, estar religado ao próprio ser interior que é o ser divino.
Esse caminho, hoje, é extremamente facilitado em relação ao que existia nos séculos precedentes
e, eu diria, mesmo, os cinquenta anos precedentes (ou seja, o que estava em relação com as
técnicas, com os caminhos ligados ou a religiões, ou a ensinamentos ditos tradicionais ou
esotéricos ou espirituais, coisas que eu também pratiquei em minha vida).

Hoje, é-lhes solicitado, mais do que tudo, no que vocês chamam e que nós chamamos «evolução
espiritual», «caminho para a mestria espiritual», compreender que esse caminho deve implicar em
cada sopro de sua vida pessoal, em sua vida de todos os dias, em sua vida quotidiana.
É importante que a mínima parcela de autenticidade que se revela em função de diferentes técnicas
que vocês podem empregar – se querem, senão, isso não tem importância – revele seu ser interior,
sua Divindade interior.
Conhecer-se a si mesmo.
E isso não se aprende através de técnicas exteriores, é um caminho todo interior, mas nesse
caminho interior há regras extremamente precisas a seguir que vão, eu diria, favorecer a eclosão
dessa mestria espiritual.
Eu falei, na última vez, de noção de abandono, de noção de soltar, de noção de mestria, de
noção de estar religado à própria Fonte e ao próprio ser Interior.
Eu vou especificar, hoje, que o mais importante na vida de todos os dias é,fundamentalmente,
estar em acordo consigo mesmo, ou seja, não trapacear, não mentir a si mesmo e aos
outros.
Isso necessita, eu repito, certa forma de autenticidade.

Essa autenticidade caracteriza-se, também, por algo que eu teria tendência a chamar
a benevolência, em um primeiro tempo.
Nós havíamos, também, discorrido, parece-me, na última vez, sobre o amor.
É preciso, efetivamente, compreender que eu lhe dizia estar em cada parcela da vida, em
cada minuto de sua vida em um estado de amor.
Obviamente, muitos seres humanos vão compreender as próprias emoções de amor através das
emoções e dos sentimentos, o que não é o caso.
Então, eu prefiro empregar a palavra benevolência, que consiste emconsiderar que cada ser que
você reencontra é, também, uma parcela do Divino que é você, que as circunstâncias de
sua vida a cada minuto e cada sopro que o anima correspondem à total expressão da
Divindade e que são as ressonâncias do que você é, você mesmo.



Eu disse, também, frequentemente, que o que acontece no exterior corresponde ao que
acontece no Interior.
Se seu interior volta-se para a benevolência, para a mestria, para o abandono, todas as
coisas vão desenrolar-se, no exterior, para fazer ressoar o que você tenta estabelecer no
interior de si, em sua vida pessoal, em sua vida afetiva, relacional, sentimental, mas,
também, no simples fato de ir tomar um banho ou de ir ao toilette ou de ir regar as plantas.
Isso é, também, extremamente importante a assimilar.

Essa benevolência é considerar que tudo o que acontece em sua vida, que tudo o que você faz em
sua vida é um ato que participa, eu diria, de sua sacralidade, de sua sacralização, de sua
divinização e de sua benevolência interior, mas, sobretudo, dessa famosa autenticidade.

Agora, nos abordamos um setor que é um pouquinho diferente porque, no mundo profissional, as
pessoas têm, muito, a impressão de que, quando estão em um caminho espiritual, elas devem estar,
necessariamente, em um trabalho que toca, de perto ou de longe, a noção do espiritual.
E creia-me, caro amigo, pode-se, também, fazer passar essa benevolência e esse amor e essa
dimensão sagrada vendendo agulhas no mercado, tanto como falando, como eu o faço.

Inúmeros seres humanos vivem isso, através de atos extremamente humildes, extremamente
simples.
Não há necessidade, nesse nível, de procurar o extraordinário nas manifestações de seu trabalho
profissional.
Obviamente, há situações nas quais vocês vão encontrar-se confrontados e chocados a essa
noção de autenticidade interior.
Eu tomarei o exemplo de alguém que venderia ou trabalharia para uma empresa que fabrica armas,
mas, aí também, se essa pessoa encontra-se nessa sociedade a vender armas é que, obviamente,
as circunstâncias interiores que são as dela colocaram-na, puseram-na nessa situação e há,
obviamente, através desse trabalho exterior, a necessidade, também, de fazer um trabalho interior.

A partir do momento em que a consciência entra nessa benevolência, nessa autenticidade,
há, efetivamente, certo número de trabalhos que se tornam difíceis a realizar.
Mas é um exemplo extremo, que eu tomei, como a venda de armas.
Poder-se-ia, também, ser um militar e estar em uma dimensão espiritual.

É preciso, efetivamente, compreender que há, nessa noção profissional, a necessidade de definir
seus objetivos.
Agora, a ressonância é extremamente importante e, a partir de certo grau de desenvolvimento de
sua Divindade, você se encontra confrontado, eu diria, a uma doença interior em relação ao
trabalho que é feito, mas, também, referente a uma relação, qualquer que seja.
Convém parar, refletir e deixar emergir o significado profundo dessa doença: será que é o ego que,
por exemplo, quer encontrar outro trabalho mais espiritual para sentir-se mais à vontade ou será que
é, realmente, o destino da alma que requer uma mudança em profundidade?
Isso, é preciso, efetivamente, fazer a diferença entre os dois e pedir para isso que os sinais
de sincronia, que os sinais espirituais, os sinais ligados aos seres de Luz, à Divindade
manifestem-se, para iluminar nossos caminhos.
Mas o ato o mais importante a gerar para si mesmo é, obviamente, a autenticidade e a
benevolência em relação a tudo o que faz a vida.

Questão: a que correspondem as descidas de energia nesse momento?
São energias que correspondem ao solstício de verão, o período que é uma semana, alguns
dias antes do período do solstício de verão, o que se chama o São João de verão.
Isso corresponde ao máximo energético do Sol.
As energias solares são as energias espirituais, as energias Crísticas, que descem sobre a
Terra.
Há, por trás, necessidades de modificar algumas estruturas em vocês, para os seres que são, entre
aspas, ligados ou despertos à dimensão espiritual.
Esses reajustes correspondem a um afluxo de energia, mas a energia não é, necessariamente,
metabolizada e considerada pelo corpo ou pelas estruturas como algo que vai energizá-lo.
O aumento de energia sobrevém uma vez que o processo de descida esteja encarnado e
amortecido, o que pode tomar uma quinzena de dias.

A energia espiritual desce pelo sétimo chacra, diretamente, e irá tomar o canal médio da



coluna vertebral, que vocês chamam a shushumna, e vai descer, progressivamente, para
reforçar a irradiação energética de cada um dos sete chacras.
Entretanto, os chacras que devem receber esse afluxo de energia giram em forma de hiper-rotação,
em especial os chacras do baço e o segundo chacra.
E esses chacras, que giram em excesso relativo de energia, provocam uma consumação e um
consumo extremamente importantes de líquidos e de açúcar, o que provoca, efetivamente, súbitos
cansaços, de maneira incisiva no dia, a impressão, de repente, de cair de sono, a impressão, de
repente, de flutuar um pouco.
Isso é típico das energias que correspondem ao solstício de verão.

A mesma coisa produzir-se-á no solstício de inverno, desta vez, com uma energia mais
telúrica, que remonta do Intraterra, mas que vem, entretanto, impactar, extremamente forte, o
segundo chacra, o chacra do baço e o primeiro chacra, desta vez, um trabalho que dura uma
quinzena de dias.
Convém beber muito mais do que de hábito e consumir açúcares, beber sucos de frutas que são
muito pouco carregados em fibras, eu penso, em especial, no suco de uvas e no suco de maçãs, ao
invés de suco de laranjas e suco de abacaxis, que aumentam o calor do corpo.
Mas o melhor é, de qualquer forma, beber água pura e, depois, comer açúcar, uma hora depois, ao
invés de misturar água e açúcar através dos sucos de frutas.
Trata-se do açúcar, sob a forma, por exemplo, de uvas secas, sob a forma, por exemplo, de
açúcares rápidos e não de açúcares lentos.

Questão: o chá de aubepine pode ser útil para integrar essas energias?
O aubepine intervém no chacra do coração, no setor cardíaco, o que não é o caso com essas
energias.
Se vocês querem ingerir um chá, as coisas as mais agradáveis são os chás ligados à menta, que
refresca o sangue e que limita o consumo de açúcar pelas energias.

Questão: poderia falar-nos da loja negra universal?
A loja negra universal corresponde a uma série de entidades que são o reflexo, o lado negativo da
Luz.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz se criou, exteriorizando-se do nada, mas,
criando-se a partir do nada, houve, também, a criação da Luz e da sombra no seu plano de
manifestação (não mais nas Dimensões superiores nas quais, aí, isso não é possível), neste
plano específico que é a terceira Dimensão.
A Luz é oposta à sombra, mas a sombra está também na Luz e a Luz está também na
sombra, é o yin e o yang.
Disso, vocês sabem, vocês vivem e experimentam.
Mas existe, em planos intermediários – ou seja, na quarta Dimensão, que é o equivalente, se
quiserem, ao mundo astral inferior – o reflexo do que acontece sobre a Terra, ou seja, a Luz e a
sombra, as forças Crísticas, as forças astro-angélicas, as forças manifestadas da ordem de
Melquisedeque ou de outras ordens de Luz que podem descer através das estruturas vibratórias até
esse nível inferior, para entrar em contato com a sua realidade.
Mas existe também a contrapartida dessa Luz que é também a sombra.
Na gênese da sua Dimensão, na Kabbalah, há gênios, há arcanjos, mas há também forças
invertidas, que são a parte negativa.
Há as forças do Arcanjo Uriel e Gabriel, mas há também um demônio que é a sombra disso, ele se
chama Asmodée, que é uma realidade na sua Dimensão.

A loja negra universal está ligada a entidades que se apresentam como seres de Luz (eles não
vão dizer, obviamente, que eles são seres da sombra), mas cujo objetivo e única especificidade não
são transmitir ensinamentos (que são falsos, obviamente), mas camuflar essa verdade ensinada
através de uma finalidade que não é a Luz, em todo caso, a Luz Solar, mas cuja finalidade é
desprendê-los desse plano desse planeta, ou seja, fazê-los perder a noção de sacralidade da
vida na terceira Dimensão, mas, também, do planeta Terra, para levá-los para o é chamado
de ilusão luciferiana.

Esses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm deEsses Mestres foram chamados de Mestres de sabedoria, mas eles nada têm de
sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.sábio, pois eles os afastam da dimensão Crística.
Tudo o que os afasta de Cristo, do Sol, da dimensão essencial Terra-Sol (ou seja, das raízes na
Intraterra, mas, também, das raízes celestes no Sol) faz parte também do que é chamado de loja
negra universal.



A fim de diferenciar do que é denominado forças de involução que, elas, não são luciferianas, mas
são plenamente diabólicas e querem fossilizá-los, pô-los e deixá-los na Terra, privando-os da
espiritualidade.
Atualmente há, de um lado, as forças Crísticas (são as forças da Luz autêntica) e, do outro lado, as
forças da loja negra universal (ligadas, portanto, às energias luciferianas, que fizeram aliança com
as forças que querem a fossilização e o abandono da espiritualidade).

É um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas emÉ um pouco complexo de compreender, mas essas duas forças estão unidas em
um mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência doum mesmo objetivo que é o de privá-los da influência de Cristo, da influência do
Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.Sol e isso dá no que vocês veem sobre a Terra, atualmente.
Tudo o que vocês observam no exterior ilustra esse combate, no plano da quarta Dimensão, entre a
sombra e a Luz, mas, também, os seus próprios combates interiores entre suas sombras e sua Luz.
Assim, a loja negra universal é constituída por entidades que foram humanas, mas que
cortaram, de maneira voluntária, em determinados momentos da sua história de encarnação, o
Antakarana, ou seja, o Cordão de Luz que as reuniam às suas almas.
Eles se cortaram, voluntariamente, da sua alma, de maneira a não sofrer as consequências dos
seus atos no nível cármico.
Eles se cortaram do seu carma, mas, cortando-se do carma, eles se cortaram também do mundo
Solar, do mundo Crístico.
Eles evoluem, portanto, permanentemente nesses mundos intermediários, que podem, por vezes,
tomar um corpo para descer na encarnação, mas sem que este esteja religado à alma.
Eles são, portanto, seres que cortaram a comunicação divina e cujo objetivo é o de fazê-los,
também, cortar essa comunicação divina, de arrastá-los a caminhos que são separados da
dimensão Crística.

Quando eu falo de Cristo eu não falo, obviamente, da religião católica, eu falo da essência de
Cristo, do Amor incondicional, da Fraternidade Branca Universal (não confundir com a Grande
Fraternidade Branca), da ordem de Melquisedeque, da ordem das Águias, da ordem de Órion,
que é ligada à Luz autêntica.
Há uma filiação da Luz autêntica, cujo objetivo é o de espiritualizar a matéria.
Então, obviamente, eles não vão se servir de ensinamentos que são falsos, eles vão lhes falar de
psicologia, eles vão lhes falar de raios, eles vão lhes falar de um monte de coisas que está em
relação com dados importantes da tradição, como a Kabbalah, como a astrologia etc., etc., mas cuja
finalidade é, pouco a pouco e sub-repticiamente, cortá-los, concretamente, dessa dimensão Solar
Crística.
Será que está mais claro para você, cara amiga?

Questão: como explicar que alguns canais possam, ao mesmo tempo, veicular mensagens
Crísticas ou Oriônicas e da loja negra universal?
A diferença é difícil de fazer, pois, se vocês fizerem a diferença pelas palavras, obviamente, as
entidades da loja negra também vão lhes falar de Cristo (elas não vão dizer que Cristo não
existe, bem ao contrário, elas vão colocá-lo como um Mestre de sabedoria, por exemplo), mas o
importante não são as palavras que são empregadas, não são os ensinamentos através de
palavras, mas, obviamente, a Vibraçãoa Vibração que se propaga durante a canalização.

Como vocês podem explicar que alguém fale as palavras de Cristo ou da Virgem sem que
haja a energia da presença de Cristo ou da Virgem?
Isso é impossível

Vocês sabem, efetivamente, que a presença de tal entidade espiritual, de tal nível vibratório, de tal
intensidade vibratória que passa por canalização, ou seja, por incorporação, é algo de silencioso, é
algo que emana uma vibração Luz.
Se vocês não sentirem essa vibração como um amor, como algo que os preenche
(obviamente, sejam quais forem as palavras empregadas), isso não é da Luz.
Portanto, não se deve fiar nas palavras e não se deve fiar no que dizem as pessoas.
É preciso fiar-se no que vocês sentem, vibratoriamente, é preciso fiar-se no que lhes diz o
seu ser interior.
Isso é a coisa, eu diria, essencial.
Caso contrário, como vocês vão fazer a diferença?
Não através das palavras, pois, obviamente, as entidades da sombra não vão dizer-lhes que elas
são da sombra, elas vão dizer-lhes que elas são da Luz, elas vão exaltar o culto da personalidade,



elas vão, através, às vezes, de palavras muito mais rebuscadas, eu diria (mais na new-age, no seu
sentido pejorativo, tal como é reconhecido, hoje), transmitir-lhes ensinamentos que falam da Luz
angélica, que falam de coisas maravilhosas que devem chegar-lhes, a vocês, esses seres que são
tão maravilhosos.
Eles vão, de algum modo, bajular o seu ego, bajular a sua personalidade interior e não
revelar a sua alma.
A diferença está nesse nível.

Há, também, graus extremamente importantes, que permitem fazer a diferença:jamais um ser
mestrado, que chegou às Dimensões superiores, irá intervir para modificar o seu livre
arbítrio.
Ele poderá dar-lhes conselhos.
Ele poderá, se vocês pedirem, efetivamente, agir nos seus casulos de Luz e modificar o seu
caminho terrestre, mas sempre respeitando o seu livre arbítrio.
Jamais um ser da Luz autêntica virá dizer-lhes para deixar tal pessoa ou fazer o seu
caminho em tal foco.
Ele poderá apenas guiá-los para pô-los frente à sua própria Luz, do seu próprio caminho interior.

Por vezes, há também médiuns que absolutamente nada canalizam, isso também acontece.
Quando vocês estão com um ser da Luz autêntica, ele os preenche de energia.
Quando vocês voltam, vocês se sentem com o coração leve, vocês são inflados da energia
espiritual que lhes foi fusionada.
Por outro lado, quando vocês estão lidando com entidades ligadas à loja negra, o que vai
acontecer?
Primeiro, elas vão transformar a Luz em sombra e, portanto, vão retirar a sua energia, vocês vão se
sentir realmente fatigados, vocês vão se sentir mal-humorados, sem saber por quê.
Isso não é no sentido de dor, pois um ser da Luz pode desencadear uma dor no coração, já que ele
força a Irradiação do coração, já que ele força a Irradiação dos chacras, pela Vibração dele, sem
querer, então isso pode provocar, em alguém que não está preparado, alguma dor.
Portanto, não é a dor que vai diferenciar a sombra da Luz: é, sobretudo, a leveza de coração
e o sentimento profundo no qual vocês serão tomados por uma canalização real de uma
entidade da sombra ou de uma entidade da Luz.
Isso é extremamente importante.

Questão: há uma ligação com o fato de que um canal pareça ter um olhar «vazio»?
Mas o olhar e o olho são o reflexo da alma.
Em todas as tradições, um olho apagado, uma irradiação apagada vê-se primeiro no nível físico, no
nível da cor da pele, não há mais fogo, há apenas a terra, há apenas a água.
Não há mais leveza, não há mais fogo e, portanto, o olhar é como que vazio, isso é uma
característica essencial.
Há um lado pleno ou um lado vazio, isso é extremamente importante, pois um canal, mesmo se ele
estiver extremamente, eu diria, desconectado pela intensidade da vibração que ele vivenciou,
progressivamente, ele se preenche de amor, ele se preenche de autenticidade, ele se
preenche de clareza, e isso se vê nos olhos, na pele, em todos os níveis.
Se não for o caso, efetivamente, é algo que é do domínio da posse e não mais da canalização.

Questão: poderia falar-nos de constelações familiares?
Quando há energia de grupo, para que é voltada a energia do grupo?
Se a energia do grupo é voltada para a individualidade pessoal e não a individualidade da alma,
cuidado com questões de sofrimentos do passado, de sofrimentos do presente.
A manifestação desses sofrimentos, bem, isso pertence à sombra.

Lembrem-se do que dizia Jesus: «quando vocês forem três, reunidos em meu nome, eu
estarei entre vocês».
Por quê, quando vocês estão em um grupo, haveria necessidade de trabalhar em uma emoção, em
um sofrimento do passado, em algo que faz mal?
Não.
Trabalhem na Luz e a Luz virá.
Toda a diferença entre a sombra e a Luz está nesse nível, e aí está porque eu sempre recusei, em
minhas intervenções, salvo caso excepcional como esta noite, intervir em questionamentos
pessoais.
Porque não é questão de exprimir o temor, é questão de exaltar, em vocês, a realidade da Luz
Crística de seu ser interior, de sua Divindade.



Se se deixa os seres humanos exprimir seus sofrimentos, o que aconteceria?
A emoção seria gerada em todo o grupo, e isso provocaria um desperdício de energia espiritual.
A emoção nutre-se de emoção, ela não se nutre de Divindade.
A Divindade nutre-se de Divindade, a Luz nutre-se de Luz e não de sombra.
Por que fazer sair a sombra?
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»dizia Jesus, e é
completamente verdadeiro e, ainda mais verdadeiro, a partir do momento em que há grupo, em
todos os trabalhos que se pode imaginar ser assim chamadas ferramentas de liberação que se
fazem em grupos, nos quais cada um vai exprimir seu sofrimento, mesmo se há resultados que
possam parecer, às vezes, surpreendentes.

Há seres que fizeram esses trabalhos de maneira autêntica, eu penso, por exemplo, em uma
grande dama que está morta, agora, e que eu vejo, frequentemente, porque ela é do mesmo
plano vibratório que eu, que trabalhou no acompanhamento de pessoas em fase terminal,
que era essa querida alma que se chamava Elisabeth KÜBLER ROSS.
Essa dama fez um trabalho no qual ela fazia exprimir as emoções às pessoas, mas era em
circunstâncias específicas ligadas à morte, ou a morte desses seres que participavam do seminário,
ou de seres que haviam sido tocados pela morte de um próximo, quando, aí, era preciso sair desse
sofrimento ligado à morte, que não é um sofrimento, mas o medo, a separação, o abandono ligado a
tudo isso.
Mas o quadro é diferente.
Ali, era específico para a emoção ligada à morte, de si ou de alguém de muito próximo.

Em contrapartida, as outras emoções que vocês geram através de todas as terapias new-age, são
terapias que vão fazer subir as emoções de seu passado e, além disso, vocês vão fazê-las subir,
veiculá-las, exprimi-las no grupo e transferi-las aos outros.
Onde está a Luz aí?
Não há Luz, há apenas a sombra.
Aí está a diferença essencial: um trabalho de grupo deve ser voltado, unicamente, para a Luz, e não
na manifestação de sofrimentos, porque é tempo perdido (mesmo se não é da sombra) e o tempo
perdido pertence à sombra.

Questão: como fazer, à parte coisas em tudo o que é proposto para ajudar, justamente, a
superar os sofrimentos, uma vez que há muitas ferramentas propostas e pessoas
autênticas, também, na vontade de superar esse sofrimento.
Perfeitamente, mas vocês não poderão resolver um sofrimento ao nível em que ele está situado.
Infelizmente, é assim.
Vocês não poderão resolver o câncer ao nível em que ele está situado, ou seja, ao nível da matéria.
Vocês não poderão resolver um sofrimento ligado ao abandono pelo pai ou à violência do pai
trabalhando no pai.
Vocês não poderão resolver qualquer sofrimento assim.
Vocês terão a ilusão da resolução do sofrimento, e inúmeras pessoas atuam nisso.
Faz, agora, mais de um século que vocês estão no erro psicológico; faz, agora, um século
que vocês erram, de terapia em terapia, de vida em vida, através de técnicas de
aproximações psicológicas que são uma heresia.

Por quê, em minha vida, eu falei apenas da espiritualidade em relação à psicologia?
Porque a solução para todos os males da encarnação situa-se ao nível espiritual.
Não há solução nem em uma agulha de acupuntura, nem em um blá-blá em relação a um sofrimento
passado.
É preciso, no sofrimento, colocar o bálsamo do amor, o bálsamo da reunificação.
Qualquer outra coisa é um trabalho de perda de tempo.

Mesmo se vocês tenham a impressão de liberar algo, vocês não liberam, vocês cristalizam, ainda
mais, os sofrimentos.
E disso, inúmeros cientistas, hoje, aperceberam-se, ao nível do cérebro, ao nível da compreensão
de mecanismos sutis, entretanto, reais, da vida,
Isso é muito importante a compreender: vocês não conseguirão, jamais, fazer desaparecer algo
que vocês tenham vivido; o único modo de fazer desaparecer, totalmente, todos os
sofrimentos, é perceber a mestria de autenticidade, a unidade da Divindade que vocês são.
É a única solução, não há outras.
Estejam certos disso.



Vocês podem passar vidas e vidas, como o faziam alguns monges tibetanos, a tentar purificar o
carma.
Eles passavam uma vida a purificar um carma que eles haviam feito há quarenta vidas, cinquenta
vidas e, no entanto, será que eles estavam realizados?
Certamente não porque, à força de querer purificar-se, eles se esqueciam da Luz.

O trabalho não é um trabalho de purificação em seu passado, o trabalho é um trabalho de
autenticidade, no instante presente, em relação à Fonte da Luz que vocês são.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Então, efetivamente, enquanto vocês não tiverem essa lucidez, essa consciência disso, bem, vocês
continuarão a errar de terapia em terapia, de técnica em técnica sem, contudo, avançar um
milímetro, porque vocês darão ainda mais tomada ao passado, às coisas cristalizadas, porque
vocês portam sua consciência sobre a sombra e não sobre a Luz.

Vocês não têm que trabalhar nas cicatrizes do passado, vocês têm que trabalhar na Luz.
Compreendam, efetivamente, que, mesmo se seja louvável querer explicar um sofrimento – e todo
ser humano tem necessidade disso – na finalidade, quanto mais vocês subirem ao nível de
consciência da Luz, mais o que vocês se tornarão irradiará a Luz e, naquele momento, não haverá
mais necessidade de compreensão do passado, qualquer que seja.
Então, inclinar-se sobre o passado dessa vida, sobre o passado de vidas passadas é algo que vai
contra a Luz.
Isso é preciso, efetivamente, compreender.
É um fato sedutor saber que se foi isso, que se foi aquilo, mas vocês devem esperar que essa
memória volte a tornar-se, eu diria, espontânea, em função de sua evolução espiritual, mas não ir
procurar despertá-la, artificialmente, ou para poder explicar um sofrimento do presente em relação a
uma explicação do passado, que existe.
Eu não digo que ela não existe, eu digo, simplesmente, que a solução está na Luz.

Então, efetivamente, há seres que não estão prontos a serem confrontados à própria Luz interior e
que têm necessidade de passar por períodos de análises, de compreensões do passado, mas isso,
saibam, a certo grau de evolução, é antiespiritual.

Questão: como se podem partilhar esses ensinamentos?
É, efetivamente, o problema, é que você não pode fazê-lo partilhar enquanto o ser não está
engajado no caminho e tenha chegado à porta desse estado vibratório.
Porque o mental mente-lhes, permanentemente, o mental tenta, a cada vez, prendê-los a
explicações lógicas do que vocês foram no passado, tenta, a cada vez, levá-los a caminhos ligados
ao passado e referenciar seu ser vivo, tal como vocês são hoje, em relação a algo que vem do
passado.
Sempre, vocês definem o presente pelo passado ou pelo futuro, também, para aqueles que se
conectam no futuro.
Mas a vida define-se, unicamente, pelo instante presente.
A Divindade está no instante, ou seja, fora do tempo.
E vocês vão procurar as referências no passado, no futuro, e vocês balançam de um ao outro e
creem encontrar a Divindade, mas é impossível.
A Divindade encontra-se apenas no momento presente.
Se vocês conseguissem parar a linearidade do tempo, ainda que apenas um bilionésimo de
segundo, vocês seriam, instantaneamente, transformados em Luz, vocês não teriam, mesmo, mais
corpo.

Questão: você pode falar-nos do xamanismo e de um de seus ramos, que é chamado o
caminho dos guerreiros?
Essa abordagem é, certamente, aquela que mais se aproximou, eu diria, da Divindade no estado
bruto, ou seja, que abordou, sem rodeios e sem desvios, a tradição primordial, para além, mesmo,
de referenciais da tradição como a Kabala, mas que foram, diretamente, ao coração e à própria
essência da consciência.
Mas é um caminho extremamente rude, que necessita de um despojamento total e poucos seres
realizaram esses caminhos em sua totalidade.

Questão: o que é dos outros ramos do xamanismo?
Há xamanismos de inspiração astral e há xamanismos ligados às manipulações de forças



elementares da natureza.
Há xamanismos que são ligados a outras manifestações.
Eu repito, são movimentos que, para a maior parte (exceto o caminho do guerreiro, ligado à tradição
tolteca, que muito específico), não está em relação com a vida Ocidental, que se encaixa mal com
uma configuração cerebral e energética, eu diria, Ocidental.
Entretanto, por que não?
Inúmeros seres podem ser atraídos por esse caminho.
Eu repito, é, certamente, eu diria, menos perigoso, talvez mais direto, do que as terapias que
nascem atualmente, no Ocidente.
Eu lhes agradeço, a todos.
Se quiserem, poderíamos talvez parar agora para dar lugar ao reino da Mamãe.
Eu, no momento, eu lhes dou a minha bênção e lhes digo até muito em breve, e eu lhes agradeço
por essa troca.
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Elisabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross, M.D. (8 de julho de 1926 — 24 de agosto de 2004) foi uma psiquiatra que nasceu na Suíça.
Ela é a autora do livro On Death and Dying, no qual ela apresenta o conhecido Modelo de Kübler-Ross. Após uma
série de derrames cerebrais, Elisabeth falece aos 78 anos em Scottsdale, Arizona. Em 2007 ela foi eleita para o
National Women's Hall of Fame dos Estados Unidos.

A publicação de seu livro mais famoso em 1969 "On Death and Dying" (Sobre a morte e o processo de morrer)
marcou o rumo de seu trabalho, enriquecido posteriormente com contribuições de especialistas de uma área
específica da profissão médica, a tanatologia. Nesse livro, ela identifica fases nos períodos que antecedem a morte e
cria métodos para médicos, enfermeiros e familiares acompanharem e ajudarem um paciente terminal.

Elisabeth foi pioneira no tratamento de pacientes em estado terminal[carece de fontes]. Ela deu o impulso para a
criação de sistema de asilos específicos para doentes nos Estados Unidos, que são estabelecimentos para internar e

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2006/06/om-aivanhov-22-de-junho-de-2006.html
http://www.mestresascensos.com/2012/10/om-aivanhov-22-de-junho-de-2006-autres.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/Elisabeth_K�bler-Ross_(1926_-_2004).jpg
http://www.mestresascensos.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=90


cuidar de pessoas em estagio terminal.
No final de sua carreira, Elisabeth dedicou sua pesquisa à verificação da suposta "vida após a morte", fazendo, com
sua equipe, milhares de entrevistas com pessoas que relataram experiências de uma suposta morte (pessoas que
morreram por alguns instantes e voltaram).
Esse novo interesse da especialista foi recebido com ceticismo pela maioria dos cientistas e médicos.

Vida pessoal
Em 1958 ela se casou com um colega médico vindo da América, Emanuel ("Manny") Ross e se mudou para os
Estados Unidos.

Ela teve dois abortos espontâneos, finalmente, teve um filho, Kenneth , e uma filha, Barbara, em 1960. [10] O marido
dela pediu o divórcio em 1979.
Um de seus maiores desejos era seu plano para construir um hospital para bebês e crianças infectadas com HIV para
lhes dar uma última casa onde eles poderiam viver até a sua morte, inspirada no apoio a projetos do médico britânico
Saunders Cicely. Em 1985, ela tentou fazer isso na Virgínia, mas os moradores locais temiam a possibilidade de
infecção e bloquearam o necessário re-zoneamento. Em 1994, ela perdeu sua casa e bens para um incêndio
criminoso que é suspeito de ter sido definido pelos opositores de seu trabalho contra a AIDS. [11]
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Enviado por tanatologiamex em 30/06/2011
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Resumo
Espinheiro-branco: Planta Medicinal indicada em caso de problemas cardíacos, é apresentada quase
sempre em forma de gotas, comprimidos ou cápsulas.

Nomes
Nomes em português: Espinheiro-branco, espinheiro-alvar, pilriteiro, crataegus, crataegos, cratego

Nome latim: Crataegus laevigata, oxyacantha, monogyna
Nom inglês: hawthorn
Nome francês: aubépine
Nome alemão: Weissdorn
Nome italiano: biancospino

Família
Rosaceae
Componentes
Flavonóides (vitexina...), glicosídios, proantocianidinas e epicatequina.
Partes utilizadas
Folhas, frutos (bagas) e flores secas.
Efeitos do espinheiro-branco
Anti-arritmíco, cardiotônico, inotrópico positivo, hipotensor, vaso-dilatador e vaso-constritor.

Indicações do espinheiro-branco
Problemas cardíacos: por exemplo, em caso de palpitações, sensação de opressão na região próxima ao coraçã,
problemas cardíacos de origem nervosa, hipertensão, ansiedade, distúrbios do sono (origem nervosa), estresse.
A tomar desde os primeiros sintomas. Eficaz após um tratamento em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, somente
um médico poderá fazer um diagnóstico exato e curar o seu problema cardíaco. 
Efeitos secundários
Na compra de um medicamento queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Contra-indicações
segundo advertência médica é contra-indicado em casos gravidez e aleitamento. Na compra de um medicamento
queira ler a bula e pedir conselhos a um especialista.

Interações
Possíveis interações com outros medicamentos. Na compra de um medicamento, queira ler a bula e pedir conselhos a
um especialista.
Preparações à base de espinheiro-branco
- comprimido ou drágea de espinheiro branco

- cápsula de espinheiro branco
- infusão de espinheiro branco (chá de espinheiro branco)
- gota de espinheiro branco (à base de tintura de espinheiro branco)
- decocção de espinheiro branco

Espinheiro-branco
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Onde cresce o espinheiro branco ?
O espinheiro branco cresce na Europa, na Ásia e na América, nas regiões temperadas.

Quando colher os compostos do espinheiro branco ?
As bagas vermelhas de espinheiro branco (frutos ou bagas de espinheiro branco) são colhidas principalmente no
outono. Parece que as folhas de espinheiro branco podem ser colhidas na primavera, verão ou outono. As flores de
espinheiro branco (utilizadas em caso de problemas cardíacos) são colhidas na primavera ou no verão. 

Observações
Planta útil no tratamento de problemas cardíacos leves, nos primeiros estágios da doença. (estágios I e II – segundo a
NYHA: associação de cardiologistas de Nova Iorque - isto é, de dores e problemas cardíacos após um esforço
importante). Diversos estudos clínicos comprovaram a eficácia desta planta. A tomar desde os primeiros sintomas e
de preferência em forma sólida (comprimido, cápsula, drágea). Trata-se de um tratamento eficiente em longo prazo.

Atenção! Este medicamento pode aliviar em caso de problemas cardíacos leves a moderados, no entanto, não hesite
a consultar o seu médico, pois somente ele poderá fazer um diagnóstico exato.

Extraído de: http://www.criasaude.com.br/N2172/fitoterapia/espinheiro-branco.html

***

Asmodeus é normalmente
representado com asas e
três cabeças: uma de
homem com hálito de fogo,
uma de touro e uma de
carneiro, símbolos de
virilidade e fertilidade.
Asmodeus (em grego: Asmaidos, em latim: Asmodaeus, Asmodäus, em hebraico: Aschmedai (Talmud) é um demônio
da mitologia do Judaísmo (Livro de Tobias 3,8,17).

É considerado um dos sete príncipes do inferno abaixo somente de Lúcifer (o Imperador do Inferno). É o demônio
representante do último pecado, a Luxúria, concepção dada ao considerado pior dos pecados.
Sua origem difere muito conforme a fonte, alguns considera-o como um anjo caído, porém alguns escritos judaícos
indicam Asmodeus como o "Rei Esquecido de Sodoma", nesse conto Asmodeus é visto como o homem mais impuro já
nascido, e aquele que guiou Sodoma à lúxuria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como meio de
matar Asmodeus, e não como prelúdio do Dilúvio.
Já no livro deuterocanonico de Tobias, é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus envia o Arcanjo Rafael
para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o dêmonio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua
missão, o Arcanjo cura Tobit pai de Tobias e retorna para a Corte celeste.

Segundo seitas satânicas, a letra inicial de seu nome é parte integrante do acrônimo Baal, nome de deus pagão
citado tanto nas escrituras sagradas do Torá (judaísmo) quanto na Bíblia (cristianismo), que se traduz nos nomes dos
demônios Belzebu, Astarot, Asmodeus e Leviatã.
Asmodeus é normalmente representado como uma espécie de chimera, com asas e três cabeças: uma de homem
com hálito de fogo, uma de touro e uma de carneiro, símbolos de virilidade e fertilidade. Porém, pode ser
representado também como uma espécie de feiticeiro capaz de adotar a forma de aranha. Por se tratar de um
humano que virou demônio e não um anjo caído, Asmodeus possuí o livre arbítro, negado aos anjos, sendo
considerado a Arma de Lúcifer para derrotar o Messias.

No livro Encruzilhada (Literata, 2011), do escritor paulistano Ademir Pascale, Asmodeus é um poderoso demônio que

Asmodeus

História

Na Literatura

http://pt.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://www.criasaude.com.br/N2172/fitoterapia/espinheiro-branco.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Asmodeus.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aranha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Asmodeus.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Tobias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
http://pt.wikipedia.org/wiki/L�ngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda�smo
http://pt.wikipedia.org/wiki/L�ngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/L�cifer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dem�nio


é libertado por um padre através de um ritual macabro. Sua intenção é causar a discórdia entre os humanos, além de
garantir mais almas para o inferno.

Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Asmodeus
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leia também

Pilriteiro - espinheiro-alvar (A ÁRVORE DO CORAÇÃO!!! )
& Ogham: Huath

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/obosquesagradoeascriaturasfantsticas/forum/topics/pilriteiro-espinheiroalvar-a
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por revê-los, isso me dá extremo prazer: ver as pessoas
que estão aí esta noite para tentar dialogar, trocar juntos, para ver quais são suas preocupações do momento.
Nós vamos poder, eu espero, aportar-lhes esclarecimentos sobre o caminho do planeta, mas, também, sobre o
caminho que lhes é próprio.

Então, se querem, começamos, de imediato, a escutar o que vocês têm a perguntar-me, o que têm como
interrogação.

Questão: Como administrar a cólera?

Caro amigo, a coisa que eu posso propor-lhe é dirigir a cólera, por exemplo, em um lugar no jardim, ou seja,
quando você sente essa cólera que sobe, quando sente esse fogo que chega para você, diretamente, não
dirigir-se a um ser humano ou a um animal, mas ir encontrar, em algum lugar, um vegetal, na natureza, não muito
longe de você.
Se isso não se produz em você, será preciso, por exemplo, que você encontre um lugar na natureza para poder
evacuar essa cólera.

Efetivamente, o elemento o mais importante é que essa cólera, é preciso exteriorizá-la, de uma vez por todas,
não constrangê-la, mas, sobretudo, não exprimi-la através dos seres que não a merecem, essa cólera.

Em contrapartida, você pode confiar sua cólera, por exemplo, aos vegetais, às árvores que serão capazes de
recolhê-la, em especial, o carvalho.
Basta encontrar um carvalho, observe, não há, talvez, carvalho em seu jardim, entretanto, você pode imaginar
que você fala com um carvalho.
A partir do momento em que você encontrou um e confia-lhe sua cólera, você poderá, efetivamente, repetir o
processo, mesmo na imaginação, visualmente, sem realidade da presença do carvalho.
O carvalho é uma árvore extremamente forte, que é capaz de receber sua cólera sem sofrer com ela.

Progressivamente e à medida que você exprimir essa cólera, ela vai eliminar-se, não é questão de controlar, de
dominar para impedir de manifestar-se, como você o faz, até o presente.
Ela tem o direito, eu diria, de sair, de uma vez por todas, mas não sair contra circunstâncias ou seres humanos,
mas é preciso confiar essa cólera a alguém que vai representar capacidades de transmissão e de
transmutação dessa cólera e que vai ajudá-lo, no sentido próprio e no figurado, realmente, a superar esse
elemento cólera.

Agora, não se esqueça de que você deve, também, através dessa cólera que se manifesta em seu presente,
conseguir, mesmo se isso for, por vezes, difícil, perdoar àqueles que sempre tentaram impedi-lo de exprimir o
que você tinha a exprimir.
Isso é extremamente importante a compreender.

Respondi à sua questão, eu creio.

Questão: como fazer para perdoar?

O melhor modo de tentar perdoar em relação ao que aconteceu na vida, ao que os feriu não é trabalhar no
perdão, porque o perdão é algo que acontece naturalmente, a partir do momento em que a personalidade
tende a apagar-se diante da vontade da alma, ou seja, diante do amor que você é, diante da Divindade que
você é.

É extremamente importante, para perdoar, chegar a um nível de consciência diferente daquele que é comum.
A partir do momento em que você quer trabalhar no perdão, você continua no nível que gerou essa noção de
sofrimento que tem necessidade de ser perdoado ou pedir perdão.
Isso funciona nos dois sentidos.

Não se esqueça de que a resolução de um problema ligado ao não perdão encontra sua problemática nos nós
extremamente profundos ligados à vivência afetiva relacional, geralmente, com os pais, obviamente.

O.M. AÏVANHOV – 30 de junho de 2006
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Mas o perdão que se situa onde ocorreu o sofrimento não tem qualquer sentido, porque não há transmutação
desse sofrimento.
Apenas através da descoberta de sua Divindade interior, através da descoberta de seu potencial espiritual
autêntico, é que vai manifestar-se o perdão, como uma consequência, eu diria, direta, da amplificação da
consciência e da abertura do casulo de Luz e do inconsciente.
Portanto, trabalhar na noção de perdão não quer, a priori, dizer grande coisa.

Efetivamente, é um conceito psicológico que foi amplamente desenvolvido e, quando se diz «é preciso
perdoar», «é preciso perdoar papai», «é preciso perdoar mamãe», «é preciso perdoar-se, a si mesmo», é fácil
dizer, entretanto, compreendam, efetivamente, que são questões de nível energético e que a noção de perdão
não pode exprimir-se ao nível que gerou o sofrimento.

O perdão é a consequência normal da abertura de consciência.
«Busquem o reino dos céus e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», esse é o ensinamento o mais
importante do Cristo, quando ele estava sobre a Terra.
Ele é tanto mais válido hoje, obviamente, porque, se vocês estão ao nível do perdão, continuam no nível que
gerou o sofrimento.
Ora, o sofrimento vem apenas da confrontação de duas personalidades, de dois egos, pode-se dizer.
A partir do momento em que um dos dois seres chega à dimensão que é chamada o amor incondicional, à
dimensão da Divindade interior, não pode mais ali haver ferida.

O perdão é um ato permanente do amor.
O amor é perdão, o amor é transcendência.
Então, obviamente, pode-se analisar intelectualmente, mentalmente, emocionalmente o que quer dizer perdoar,
mas, a partir do momento em que a consciência do ser humano coloca-se em uma problemática que ocorreu
no passado e que, hoje, vocês exprimem um ressentimento que necessita de um trabalho de perdão, vocês
vão reativar a energia do passado, vão reativar o que apenas demanda apagar-se e que, no entanto, perturba-
os em seu presente.

Portanto, a solução não está, necessariamente, no querer, a todo custo, perdoar com o intelecto, com o
coração, eventualmente, mas que, frequentemente, é compreendido, não como o coração, mas como uma
emoção, um sentimento (ora, o coração não é uma emoção, não é um sentimento, nós já tivemos a ocasião de
falar disso, isso se situa ao nível da terceira dimensão).

O mais importante é encontrar sua Divindade Interior, o perdão virá sozinho, a partir do momento em que vocês
tocarem com a alma seu nível divino.
Naquele momento, o perdão far-se-á automaticamente porque, ao nível da alma, não pode haver não perdão.
O perdão é inscrito na finalidade da alma, obviamente, mas, absolutamente, não na finalidade da personalidade.
É isso que é extremamente importante a compreender.

Questão: como não acumular além das próprias necessidades, mas, simplesmente, tomar o que é
necessário?

Meu caro amigo, você raciocina com algo que é muito louvável, que se chama, como você diz, «procurar o
exato», «tomar apenas o que é necessário para a vida».
Fala-se muito, hoje – efetivamente, é extremamente louvável – do que se chama tudo o que é renovável, do
que se chama o justo partilhar das coisas.
Mas, se adota esse princípio, você vai, necessariamente, entrar em um processo de autolimitação.

Por que viver a limitação?
O Pai é abundância, o Pai é abundância total, o Pai não é limitação ao nível de sua Terra, ao nível do dinheiro,
ao nível de tudo.
São níveis de separatismo daqueles que dirigem, realmente, hoje, o planeta, que empreenderam tomar o
controle em todos os níveis energéticos, ao nível dos recursos nutricionais, ao nível dos recursos alimentares,
ao nível dos recursos dos medicamentos.

Mas a própria vida é abundância, portanto, se você parte desse princípio, vai limitar-se, a si mesmo, talvez, o
que não é bom em relação à sua alma.

Efetivamente, não é necessário considerar o princípio de abundância como um desejo de posse.
A abundância deve ser construída, antes de tudo, como um nível de livre troca, ou seja, que quanto mais você
receber, mais você dará.
Em contrapartida, se mais você recebe, mais você guarda (e, aí, eu não falo, unicamente, do dinheiro), aí, você
entra na posse ligada ao ego, mas, também, à posse no sentido diabólico da alma.

Em contrapartida, se a abundância permite-lhe distribuir a abundância, então, naquele momento, você crescerá
em sua vida espiritual, mas, também, no florescimento de sua vida material, e isso é extremamente importante.

Por que querer limitar-se a algo de minúsculo, a algo em que se toma apenas o que se tem necessidade?



Não é questão, contudo, de desperdiçar.
É uma atitude de espírito que deve fazer-lhe bem.
Porque a vida é abundância e porque ela provê, em abundância, a todas as suas necessidades, efetivamente,
e o excedente pode ser distribuído.

Mas não é questão de limitar, porque é, também, eu diria, uma visão ligada à personalidade, mas invertida, ou
seja, que se quer negar o ego que recolhe tudo para ele, dizendo «não, não, eu não estou no ego, porque eu
tomo apenas o mínimo».
Mas compreenda, efetivamente, que é, também, uma manifestação do ego que reflete assim, porque a alma é
abundância, definitivamente, ela é Luz.

A Luz pode apenas espalhar-se; a Luz pode apenas propagar-se, de próximo em próximo, e vocês devem
conceber sua vida, nessa dimensão, assim, porque a vida é, realmente, abundância, na condição, obviamente,
de que vocês redistribuam essa abundância que vocês recebem, tanto ao nível da irradiação, tanto ao nível da
abundância que lhes é oferecida pelo divino, como essa abundância que se situa ao nível da qualidade, da
quantidade de sorriso que vocês têm em vocês, igualmente, pela própria quantidade de dinheiro que lhes é
dada, porque o dinheiro é uma energia que deve circular.

O importante é não bloquear as trocas, mas a troca deve, verdadeiramente, realizar-se.
Progressivamente, vocês devem crescer nessa noção de florescimento e de abundância.
A abundância faz parte da mestria.
Progressivamente e à medida que entrarem no soltar, não querer tudo puxar para vocês, vocês terão que
administrar a abundância, mas não a escassez, obviamente.
É, eu penso, um pouco irracional querer pôr-se na exata necessidade, ou seja, não tomar mais do que se tem
necessidade.
Vocês devem tomar a totalidade que lhes é oferecida, mas redistribuí-la, mas não bloquear o movimento,
unicamente, ao nível da satisfação, mesmo mínima, de suas necessidades porque, aí, vocês entram, também,
em um processo que é ligado a um ego, eu diria, um pouco invertido.

Não é pejorativo o que eu digo, mas é preciso, efetivamente, compreender que a vida e as Luz são abundância,
na terceira dimensão, como em outras dimensões, e é preciso aprender a gerar a abundância e não a
escassez.
A escassez é um conceito que foi, livremente, introduzido por aqueles que querem apropriar-se de todas as
riquezas e não querer redistribuí-las.
O problema vem daí.

Agora, se vocês aceitam permanecer na escassez ou na exata necessidade, naquele momento, vocês fazem o
jogo daqueles que se enriquecem.
Os seres espirituais, os seres que procuram a Luz podem, eles também, enriquecer-se, em todos os sentidos
do termo, enriquecer-se não para guardar, mas para redistribuir.
Isso é extremamente importante.

Questão: poderia falar-nos do sentimento de culpa?

Perfeitamente.
A culpa é algo que é sentido, sente-se culpado por ter agido mal, sente-se culpado por fazer o mal, sente-se
responsável por tudo o que acontece.
No entanto, é algo que foi inscrito, gerado, eu diria, em modelos educativos introduzidos pelos pais, pelos
educadores, pela escola, sobretudo, pelos pais, mas, também, por vezes, os irmãos e irmãs que havia em sua
vida.

A culpa faz parte inerente de todo ser humano.
Compreendam, efetivamente, que tudo o que foi construído – em tempos imemoriais, eu diria, isso remonta a
cinquenta mil anos, mas não antes – desde a gênese do que se chama o corpo astral, o corpo de desejo, o
corpo da personalidade é baseado na dicotomia entre o bem e o mal.

Ora, a culpa inscreve-se onde?
Ela se inscreve, obviamente, na noção de mal, algo que é mal.
O mal e o bem fazem, profunda e definitivamente, parte de sua manifestação na terceira dimensão, porque é o
que permite escolher, é o que permite julgar sem parar entre o que é bom e o que não é bom.

A culpa faz parte do que não é bom.
É preciso, efetivamente, compreender que é algo que, como eu dizia, é inscrito em todo ser humano, porque
há a encarnação, e o objetivo da vida é desenvolver o bem.

O bem é o quê?
O bem é o que se dizia na questão anterior, é a abundância, é o amor, é a Luz, é a expansão, é o que vai contra
fatores de limitação, é o que vai permitir encontrar o florescimento interior, que vai reportar-se à alma.

Agora, não é questão de analisar, tampouco, a culpa.



O importante é, verdadeiramente, confiar seus problemas, que o incomodam em sua evolução, mesmo se isso
lhe pareça bizarro, não a um psicanalista, não a um psicoterapeuta, mas, verdadeiramente, confiá-los a uma
árvore, como eu dizia há pouco.
Você constatará, muito rapidamente, que isso vai ajudá-lo e, além disso, acessoriamente, você não terá
necessidade de pagar à árvore, isso lhe custará menos caro, de qualquer modo.

Questão: por que me sinto, por vezes, desesperada, como desligada de tudo?

Cara amiga, em seus casulos de Luz observa-se que você é alguém que, frequentemente, viveu nos apegos
aos ideais, apego aos filhos, apego ao afetivo, frequentemente, com laços extremamente fortes, que você
procurou construir, você mesma, por sua personalidade.

Ora, o trabalho espiritual que se faz há algum tempo provoca, justamente, uma noção inversa daquela que
construía sua vida até o presente.
Efetivamente, a passagem à quinta dimensão acompanha-se de algo que é muito novo e, sobretudo, para
aqueles que não têm experimentado essa noção de desapego ligado à própria evolução espiritual.

Mas a quinta dimensão necessita de um desapego, ou seja, não se pode evoluir mantendo estruturas obsoletas
e, sobretudo, não se pode evoluir tentando criar laços extremamente potentes, extremamente fortes com o que
faz nossa vida.
O que não quer dizer que se deva estar desapegado, cortado de todos os laços para não estar com ninguém,
eu não disse isso.
Eu disse, simplesmente, que as relações entre os seres, com as energias, com o ambiente devem construir-se
através de algo que está nesse desapego.

O desligamento, tal como você o sente é, para você, algo que é privado da visceralidade, eu diria, da emoção e
do afetivo.
Mas é uma transformação extremamente importante, está-se na fase, eu diria, final, dessa transformação
planetária.
É extremamente importante que todas as relações sejam coloridas por esse desapego e que, mesmo se isso
lhe pareça doloroso, não há risco de perda do que quer que seja.
Há, ao contrário, um florescimento porque, a partir do momento em que se tornam livres as circunstâncias de
sua vida, a partir do momento em que se tornam livres as relações que se estabeleceram com os seres, as
coisas acontecem de maneira muito mais fluida e entra-se no mecanismo que corresponde à emergência da
quinta dimensão, que eu chamei a sincronia, a fluidez da unidade, que é algo de extremamente importante.

Então, por vezes, quando não se tem o hábito do desapego, tem-se a impressão, quando se vive isso, que se
sente em uma espécie de vazio, porque não há a emoção que é ligada, porque não há a impressão de que,
para gerar o afetivo ou para gerar o amor, há necessidade de haver oposição.
Isso é algo de novo para você, mas, creia-me, na quinta dimensão e nas dimensões que são situadas acima
dela, é extremamente importante abordar esses novos mundos e esses novos modos de funcionamento,
através desse desapego que não é o vazio, mas que é contrário, eu diria, à plenitude de uma emoção
equilibrada que tem por nome ausência de emoção, ou seja, ao real.

É preciso redefinir, em você, o que você chama amor.
O amor não é apego, o amor é liberação, liberdade total do outro, mas, sobretudo, de si.
Todas as suas relações afetivas que existem neste planeta, na maioria a mais absoluta dos casos, é ligada ao
que se chama a relação deformada de chantagem, entre aspas, ou de laço, ou seja, eu ajo assim porque você
é assim, mas, se eu quero isso, eu ajo assim.
Perde-se, naquele momento, a espontaneidade.
É importante restabelecer o que você chama esse desligamento, é algo, ao contrário, que é preciso tentar
cultivar.
Você verá que, quanto mais cultivar esse estado, mais você entrará na serenidade.
Depois, você entrará na calma, afastará de si a tempestade.

Isso é válido em todas as relações que você estabelece e que são seu mundo no qual você evolui.
Isso é fundamental a compreender, cara amiga.

Questão: como se pode diferenciar o desapego de um desinteresse?

A coisa é totalmente diferente.
O desapego provoca uma plenitude interior, sente-se, realmente, pleno, sente-se, realmente, habitado.

Habitado pelo quê?
Primeiramente, pela Divindade, primeiramente, pelo sentimento – que é um sentimento e não uma emoção –
de algo que é completamente autêntico.
É o que se chama a fluidez da unidade, é o que se chama um estado de alinhamento total com a própria alma.

O desinteresse, em contrapartida, provoca uma dessecação, ou seja, o inverso de uma plenitude.
Então, há uma etapa intermediária na qual, efetivamente, o desapego pode ser considerado como um



desinteresse, porque isso não corresponde a como se funcionava, isso não corresponde a como se foi
educado, isso não corresponde ao que se havia projetado ao nível mental.

Agora, quando se cultiva esse desapego, progressivamente, em relação a algo que é vivido, não se entra no
conflito, deixa-se exprimir-se o desapego, vai-se aperceber-se de que se entra em uma unidade, entra-se em
um espaço extremamente mágico no qual, naquele momento, é-se pleno.

Pleno de quê?
Pleno de Luz, pleno de Divindade e, assim que se deixa os espaços de separações, os espaços de divisões
que fizeram nossa vida até o presente na terceira, então, o despego chega a provocar o que se chama,
também, o soltar, ou seja, o abandono, que conduz, sistematicamente, à coisa que lhes é pedida nesta vida, ou
seja, a mestria.
Mestria não quer dizer controlar, mestria não quer dizer estar apegado, é exatamente o inverso.

Quanto mais vocês se afastam dos modos de reações habituais que constituíram sua vida, mais vocês entram
nessa dimensão divina.
Vocês estão aqui para aprender isso.
É, unicamente, o que lhes é demandado porque, «busquem o reino dos céus e todo o resto ser-lhes-á dado
em acréscimo».
Mas, em contrapartida, enquanto vocês quiserem debater-se nas contradições, nos problemas que estão
situados nessa dimensão, vocês não terão a energia necessária para encontrar seu próprio ser divino.
Vocês se fecharão em esquemas de apego, em esquemas que anunciam sua liberdade, isso é extremamente
importante.

O desinteresse, em contrapartida, é uma aridez.
Isso conduz à depressão e não à plenitude do coração.
Efetivamente, eu confirmo que, no início, as energias novas do desapego podem parecer corresponder ao que
se poderia chamar o desinteresse, ou mesmo a depressão, porque não se é habituado a funcionar assim, e é
importante a compreender, para entrar na aceitação disso.

Vocês verão que, em um tempo extremamente curto, vocês sentirão essa plenitude, a partir do momento em
que aceitam esse desapego.
É muito importante porque são, verdadeiramente, as energias espirituais que empurram a isso, nesse
momento.

Vocês não imaginam o número de seres, o número de energias, o número de consciências que, nesse
momento, empurram, individualmente, cada ser, mas, também, o conjunto de seres que povoa o planeta, para
chegar, antes do momento decisivo, a esse desapego.
Porque o desapego é a plenitude, porque o desapego é a completude, porque no desapego vocês encontram
sua Divindade interior, e é a coisa que lhes é solicitada, nada mais.

Questão: como explicar os males físicos ligados a fenômenos de desconexões?

Primeiro, seria preciso explicar o que você chama «desconexão», caro amigo.
O que eu observo em seus casulos de Luz é que há, efetivamente, uma facilidade extrema para conectar, eu
diria, realidades ultrassensíveis, mas há, em você, um medo fundamental e visceral dessa realidade
ultrassensível à qual você está conectado, realmente.

Esse sentimento de desconexão é ligado a um trabalho de enfraquecimento, eu diria, que é feito por sua
personalidade interior, para fazê-lo crer que essa desconexão conduz ao neant, conduz a males físicos e,
portanto, que é preciso, absolutamente, evitar encontrar-se confrontado a esses mundos.
E, no entanto, devido ao seu conhecimento, devido à sua vida e devido ao seu caminho de alma, é o que você
escolheu experimentar.

Portanto, de algum modo, você se comporta como uma criança mimada, você recusa algumas coisas que
estão aí, que fazem parte de sua vida.
E isso cria, efetivamente, males físicos, isso pode provocar uma falta de sopro extremamente importante,
como o sopro cortado.

A origem de seu desconforto vem daí, ou seja, o que você chama desconexão é você que desconecta em
relação à realidade lá de cima, para não encontrar-se confrontado ao que você tem medo de ver.

Questão: como fazer para elevar-se, quando se sente a vontade, a necessidade?

Boa questão.
De que tem necessidade, um ser humano, para crescer?
Há a Luz para crescer, a mestria para crescer na abertura espiritual.
Bem, primeiramente, ela tem necessidade, essa alma, de ser alimentada, de ser regada e, a partir do momento
em que a alma exprime o desejo de crescer, obviamente, as sincronias, os reencontros e tudo o que faz o
ambiente da vida irá ao sentido dessa autêntica sede de crescer.



Agora, como fazer para crescer?
Bem, será que é, realmente, questão de fazer?
É questão, antes, de ser, é extremamente importante.
Ser não quer dizer, necessariamente, fazer, ser não quer dizer, necessariamente, ter.
Ser isso quer dizer, sobretudo, estar completamente consciente do instante que passa, do instante presente.

Estar presente a si mesmo permite crescer.
No entanto, tudo o que bloqueia o ser humano em seu crescimento são, obviamente, os apegos, é,
obviamente, o passado, é tudo o que quer arrastar nosso sistema para apegos ligados ao passado, os
modelos condicionantes, os apegos que foram construídos por nossos ancestrais, mas, também, pelos
modelos educativos, mas, também, pelos modelos religiosos.

É preciso, efetivamente, compreender, como dizia, por exemplo, Krishnamurti, que vocês são seres ilimitados.
A única diferença entre vocês e eu é que eu sabia, totalmente, e de maneira inabalável, já, em minha
encarnação e muito jovem, que eu era um ser de Luz.
Vocês, ainda, não o aceitaram.
Bastaria, no entanto, aceitá-lo, numa pequena porcentagem, para que todas as coisas desenrolassem-se de
maneira mágica, na magia do amor.

É preciso, sobretudo, aceitar estar no instante e deixar penetrar em nós a totalidade da Divindade.
É tudo o que é demandado, isso se junta a outras questões que foram postas.

Eu creio que o mais importante para crescer não é saber quem foram há dois mil anos, o importante para
crescer não é encontrar uma técnica de meditação, de oração ou técnicas, também, que eu desenvolvi em
minha vida e que eram válidas, naquela época, como a paneuritmia, como outras técnicas.
Efetivamente, são ferramentas que são, por vezes, úteis, para esquecer-se da personalidade, mas o objetivo
não é tornar-se divino através da técnica, o objetivo é esquecer-se, no espaço de um instante, da
personalidade interior militante.

Naquele momento – e, sobretudo, desde algumas dezenas de anos, eu diria, mesmo, há menos de vinte anos
– é, hoje, extremamente fácil operar em si, deixar fazer e aperfeiçoar, ou seja, isso é extremamente importante.

O estado de ser, agora, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer estar na receptividade total da Divindade.
É preciso, o espaço de um instante, tentar fazer a abstração de todas as referências que se pode ter em si,
tentar fazer abstração de tudo o que se aprendeu, tentar fazer abstração de tudo da vida, também, e,
simplesmente, ser como uma criança.
Isso, no instante presente, porque a Divindade, sua Divindade pede isso apenas para manifestar-se, e nada
mais.
Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de fazer dieta durante quarenta dias, há,
simplesmente, a necessidade de ser si mesmo, para encontrar seu ser divino.
E isso, essa sede de vontade de crescer na Luz, é completamente louvável, mas ela deve deixar o lugar para a
necessidade de ser fundamental, ou seja, estar no instante presente.

O instante presente é o único lugar no qual o Pai encontra-se.
O Pai não pode encontrar-se no passado, não pode encontrar-se em um futuro hipotético para o qual vocês
correm, ele está no instante.
Se vocês pudessem parar o tempo, um bilionésimo de segundo de tempo terrestre, vocês seriam
transformados em Luz, seu corpo não existiria mais, o corpo teria se tornado um corpo imortal, um corpo
espiritualizado, totalmente.
Isso é a quinta dimensão, é o que se produzirá no momento em que o tempo parará, mas é outra história.

Questão: por que se escolhe tal ou tal vida?

É uma questão que é, ao mesmo tempo, extremamente vaga, mas, extremamente, precisa.
Por que se escolhe esta vida?
Porque é ela que nos dá a ocasião de crescer.

Se as aparências são, a priori, contrárias, apenas quando a vida foi cumprida e que se olha o que se construiu
através dessa vida, é que se apercebe que não podia ser de outro modo.
Mas tranquilize-se, cada ser humano escolhe, livremente, sua vida, e não há ninguém, não há censor que vai
dizer-lhe «você vai passar por aí» ou «você vai fazer isso», assim como não há juiz.
Você mesmo julga sua vida e ninguém mais; você é seu próprio juiz, você é seu único juiz.

Há, realmente, algo de essencial a compreender: não há ninguém que seja responsável, no exterior, do que
você vive.
Eu fiz, frequentemente, o paralelismo entre o que acontecia no exterior – ou seja, ao nível dos elementos, ao
nível dos tremores de terra, ao nível dos furacões, ao nível das modificações dos elementos – e o que
acontecia no interior do corpo humano.



Tudo o que se produz vem do interior.
Nada do que acontece pode ser contrário ao que quis a alma, mesmo se, em alguns momentos, isso pareça
difícil e, frequentemente, diz-se «por que eu vivi isso?».
Vocês acreditam que, em minha vida, quando fui para a prisão, eu me coloquei essas questões?
Como é que eu, que falava de Luz, pude pôr-me à sombra?
Era a mais bela das lições que eu vivi em minha vida.
Mas creio que eu já lhes disse isso.

É porque é quando se é privado do que se é, que se apercebe de que se é o que se é.
É extremamente importante isso.
Então, agora, se sua vida parece-lhe, por momentos, não em adequação com o que você sente, com o que
você crê, diga-se, efetivamente, que tudo isso tem um sentido e que o importante não é compreender o
sentido, mas aceitar o sentido, mesmo se você não o veja.
A aceitação é algo de extremamente importante, junta-se, com isso, à noção de abandono e, também, de
mestria.

A mestria é a aceitação, o abandono à vontade: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha» dizia o Cristo na
cruz.
E cada um vive sua cruz, até o momento em que aceitar entregar-se à vontade do Pai, à vontade divina, para
tornar-se, enfim, um ser divino.
É uma mecânica extremamente importante a compreender, isso.

Questão: por que há tanta violência, em especial no domínio de convicções religiosas?

Porque a religião foi, sempre, o elemento que impediu a manifestação da Divindade no ser humano.
É um pouco paradoxal a dizer, a religião, etimologicamente, é o que deve religá-los ao Pai, à sua Divindade
interior, mas os seres humanos aperceberam-se de que era, antes de tudo, uma ferramenta de poder.

Então, bom, obviamente, no século e no período em que vocês vivem, o poder e o Pai não é mais a religião, é
o dinheiro, vocês sabem, porque outros Deuses tomaram o lugar e esses Deuses consideraram que era o
dinheiro o mais importante para escravizar o ser humano.
Mas as religiões tiveram, sempre, por objetivo, impedir o ser de encontrar a Divindade interior.

Talvez, nas épocas passadas – há, ainda, cem ou duzentos anos – os seres não estavam prontos para ouvir
esse discurso, mas, hoje, vocês estão, suficientemente, grandes para compreender que as religiões sempre
estiveram aí para impedi-los de encontrar o Pai, ou seja, compreender que vocês mesmos eram Deus.
Não há Divindade exterior, vocês são o ser divino, vocês são a Luz, vocês são a totalidade dos mundos
criados.

Aí está o papel da religião, que foi o de amordaçar isso, de fazê-los crer que era obrigado a passar por um
intermediário para aceder ao Pai.
De modo algum.
É, também, outra época que termina, felizmente, mas a religião, obviamente, é algo que tem por objetivo fazê-
los entrar em um mecanismo que vocês chamam «seita».

Hoje, há vocês, os bons, e os outros, que são maus, necessariamente, qualquer que seja a religião.
Sem isso, não haveria religião.

Não há, mesmo, religião, no sentido universal, como alguns querem falar.
Há, simplesmente, e eu não falo para minha capela, uma fraternidade universal, mas não há religião universal,
isso não pode existir.
A religião é vocês, porque religar-se à sua Divindade, manifestar sua Divindade é isso, o mais importante.

Mas todas as religiões vão dizer-lhes que vocês não têm, sobretudo, que manifestar essa Divindade.
Olhem, por exemplo, o caminho daqueles que foram estigmatizados na igreja católica, eles foram fechados,
impediram-nos de manifestar a Divindade deles.

Vocês tiveram um esta noite, vocês tiveram a presença do Padre Pio, que é, certamente, com São Francisco
de Assis, um dos maiores santos estigmatizados, um dos maiores seres de Luz que a Terra portou.
E, no entanto, Deus sabe que eles foram impedidos de manifestar a Divindade, eles foram impedidos de dizer
quem eles eram, obviamente, porque, a partir do momento em que vocês sabem que vocês são Deus, mas,
naquele momento, vocês não têm mais qualquer condicionamento, e é extremamente perigoso, isso dá
extremo medo na terceira dimensão e, sobretudo, para aqueles que têm o poder.

Não é preciso, sobretudo, que se saiba disso, não é preciso, sobretudo, que isso apareça e, portanto, tudo é
feito no mundo para impedi-los – realmente, não, unicamente, energética ou espiritualmente – de salvar a
Divindade porque, se vocês encontram o divino que vocês são, naquele momento, podem contaminar o
conjunto de habitantes do planeta.
É o que fez o cristo, no tempo dele, ele semeou a Terra com a energia Luz.



Eu lhes agradeço, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Creio que, esta noite, vocês não terão a efusão do coração de Maria, porque já tiveram a efusão de Santo
Inácio.
Ele é um pouco mais duro do que MARIA, mas, entretanto, ele mexeu com seu coração.
Portanto, para esta noite, isso basta, eu creio.
Eu lhes digo obrigado, eu lhes aporto todo o meu amor e digo-lhes até, certamente, uma próxima vez.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, faz muito tempo que nós já nos vimos,
então, esta noite, vamos ajudá-los a caminhar um pouco mais em algo que iria ao sentido da leveza, ao sentido

do prazer e ao sentido da Divindade, obviamente.
Então, começamos, agora, a responder às suas questões.

***

Questão: como aliviar os pesos que nos incomodam em nossa vida?

Não se pode aliviar os pesos, por definição, é um peso.
O peso é um peso, como foi dito em várias intervenções, não nas minhas, mas, por exemplo, há algo de

extremamente importante em «os diálogos com o anjo» (livro de Gitta Mallasz).
Há ensinamentos que são dados pelo anjo que vem dizer que o peso é a medida da encarnação, então, não se

pode aliviar um peso, pode-se apenas suprimir um peso, e o único modo de suprimir o peso é, não aliviá-lo,
é superar o peso, é transcender o sentido da medida do peso.

O que é peso representa algo que os atrai, pelo efeito das forças de gravidade, para um peso, para algo que é
difícil de suportar para a alma.

Agora, uma dificuldade não tem, necessariamente, necessidade de ser aliviada, porque é muito difícil de aliviar
algo que é pesado, pode-se apenas transcender o que é pesado, ou seja, desembaraça-se do peso em todos
os sentidos do termo em que se desembaraçar do peso quer dizer que o que é pesado não deve mais estar na

consciência.

Agora, há, efetivamente, eu diria, eventos que intervêm e que fazem com que o peso esteja aí, o peso está aí,
não tanto, eu diria, para tornar-se cada vez mais pesado, o peso está aí para atrair a sua consciência sobre o

que tem necessidade de ser transcendido, de ser superado.
E, obviamente, não é na mudança de intensidade do peso que se encontra a solução, é na transmutação

total do que é o peso.

Então, diz-se, frequentemente, na expressão popular, «aliviar o fardo».
O peso é feito para ser transcendido; o peso é feito para ser descarregado dos ombros, coloca-se o fardo,

mas não se alivia o fardo, porque ele continua aí, mesmo estando mais leve.
O objetivo é o de depositar, diretamente, o fardo, de suprimir o peso, de transcendê-lo, mas não de aliviá-lo.

Essa palavra ilustra, perfeitamente, que, agora, você põe uma limitação nas suas palavras, ou seja, você
imagina que o peso pode ser ligeiramente menos pesado, mas que, em caso algum, você pode suprimi-lo, o

que é um erro fundamental.

Cara amiga, o que você chama de fardo ou de peso é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo
guardião, é algo que deve ser entregue nas mãos do seu anjo, nas mãos de seres que a acompanham porque

eles são mais capazes de tomar-lhe o fardo.
Obviamente, há circunstâncias específicas, por exemplo, Cristo, na cruz, que disse ao seu pai: «Pai, afaste

esse cálice de mim», entretanto, ele é obrigado a beber o cálice até o fim, mas isso é outra história.

Agora, o ser humano, hoje, no seu caminho, nessa vida, a partir do momento em que ele considerar que o fardo
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é muito pesado, é preciso que ele considere que o fardo e o peso não são ele, que ele considere que o peso
e o fardo podem ser confiados, depositados naqueles que serão capazes de tomar a carga.

Isso se chama, não uma oração, isso se chama, simplesmente, delegar o que é desagradável, pedir ajuda,
pedir para que ilumine vocês em relação ao que faz peso, ou seja, o que os impede de serem leves, de algum

modo.

A leveza necessita, efetivamente, de depositar os pesos.
Não se desembaraça de um peso interessando-se pelo peso, desembaraça-se de um peso,

obviamente, transcendendo o peso, ou seja, quando é preciso dar o peso ao anjo que dele vai se ocupar.
Obviamente, na condição de que o peso não esteja ligado a um erro voluntário ou a um elemento cármico muito

específico em relação a algo que teria sido feito no passado.

Agora, a maior parte dos pesos que nós imaginamos serem pesos quando estamos na encarnação são
construções aberrantes, eu diria, do mental, e nada mais.

Os pesos são, em outros termos, criados por nós mesmos, elaborados por nosso mental, mantidos pelo
mental.

Aí está a verdadeira origem do peso.

É por isso que desembaraçar-se do que foi criado por nós mesmos é muito difícil.
É preciso entregar a noção de peso àquele que pode nos ajudar, ou seja, o anjo guardião, ou seja, os seres de

Luz, e entregar aos pés deles nossos pesos, pedindo a eles para tomarem nosso peso, o que não impede,
obviamente, a noção de desembaraçar-se si mesmo, mas isso, também, é outra história.

***

Questão: Como gerenciar defasagens com o cônjuge?

Caro amigo, a partir do momento em que uma das duas pessoas que constitui um casal e, hoje, mais do que
nunca, nesse Século XXI (até o Século XIX os casais eram unidos em relação a um fenômeno básico que era
chamado de sobrevivência no dia a dia), com a transformação que é espiritual, a maior parte dos casais que se
fundiu há vários anos (que eram baseados em modos de funcionamento que, à época, eram conformes a um
ideal comum) está, hoje, cada vez mais afastada, geralmente, porque uma das pessoas no casal começa a

abrir a consciência para outros modos de funcionamento, para outros mundos de realidade e o outro,
obviamente, não crê nisso.

Mas há, também, seres que estão em um caminho espiritual e, a um dado momento, há um dos dois que
descobre uma verdade que o outro não concebe como uma verdade, mas, mais, como um erro.

Obviamente, nesses mundos de transição, nos quais vocês vivem na terceira dimensão, os caminhos não são
inexoráveis.

Antes, as pessoas eram unidas para a vida.
Hoje, vocês são unidos o tempo da experiência, e a experiência, por vezes, deve parar, porque os caminhos

divergem.

É preciso aceitá-lo, simplesmente: não há compromisso, eu diria, que seja possível, na condição, obviamente,
de respeitar a liberdade individual de cada um.

Mas é preciso, efetivamente, compreender que fazer um compromisso – no nível de aceitar as visões do outro
– seria, também, um erro, ou seja, querer voltar atrás, quando se fez um caminho espiritual é, também, um erro.

Não podemos esquecer o que foi feito para agradar ao outro.
Há momentos em que é preciso realmente decidir, escolher, romper e, até mesmo, cortar algumas relações.

Há casais que se separam e que continuam na dissonância.

Eu creio que, quando entidades se separam no plano afetivo, no plano relacional, no plano, eu diria, de modos
de vida, não há mais lugar para cruzar o caminho, mesmo se houver, efetivamente, o que se chamam de filhos
queridos que estão ali, que é preciso partilhar, mas é preferível evitar entrar em relação com alguém quando

não há mais relação, é todo o problema.

Como vocês querem entrar em relação com alguém que não está mais na relação, que não está mais no seu
campo vibratório, que não está mais na sua vida, que esteve, a um dado momento?

É muito difícil restabelecer um modo de comunicação.

O modo de comunicação entre duas pessoas que estavam, a um dado momento, na relação, pode voltar a
tornar-se fluido após certo tempo, entretanto, pode-se separar uma relação permanecendo em uma

comunicação fluida, é perfeitamente possível, mas é mais raro, eu diria.



Quando há ressentimento, animosidade, é preferível evitar a relação e, também, evitar a comunicação, o tempo
para que as coisas se descristalizem, o tempo para que as coisas se resolvam com o tempo.

Mas não se pode forçar a comunicação quando há ressentimento.

A partir do momento em que houver ressentimento, de um lado ou do outro, o problema é exatamente o
mesmo.

Como vocês querem se comunicar com alguém que não quer se comunicar ou, então, que quer comunicar,
unicamente, a agressividade e o ressentimento?
Não é possível, vocês estão frente a um muro.

Em toda relação é o mesmo problema: para comunicar-se, é necessário haver dois, se um dos dois que não
quiser se comunicar, vocês sempre poderão tentar, isso pode durar dez anos, vinte anos, uma vida ou várias

vidas, isso de nada serve.
É uma perda, um desperdício, até mesmo, de energia, também, algo que não vai ao sentido da Luz.

***

Questão: qual outra técnica eu posso aprender para ajudar ainda melhor os meus próximos?

Aprender por aprender: isso de nada serve.
Por que aprender, se não é para pôr em prática?

O que não quer dizer, necessariamente, praticar, mas servir-se disso.
Se for um conhecimento puramente intelectual, isso não fará progredir a sua alma.

Será que não é mais a necessidade de satisfazer uma curiosidade de saber ainda mais coisas?

Compreenda bem, caro amigo, que o mais importante não é aprender, o mais importante é compreender, o
mais importante é evoluir, o mais importante é transformar a sua alma.

Mas eu creio, efetivamente, que o verdadeiro ensinamento não é o de ensinar coisas, mas é o ensinamento
que lhe mostra a sua vida, atualmente, é o prazer que você tem em fazer algumas coisas e não outras, se isso

lhe parecer um peso.
Não tome a justificação de querer ajudar os companheiros ao seu redor para forçar-se a aprender ou para

satisfazer uma curiosidade.

***

Questão: eu tenho a impressão de que o meu processo de canalização está mudando. Isso é real ou
será que eu «desconectei»?

De qualquer modo, para conectar novos circuitos, é preciso desconectá-los antes.
Não, sem brincadeira, eu creio que se pode dizer que a abertura de novas capacidades, pode-se dizer isso

assim, está ligada a uma modificação de estruturas.
Agora, os riscos, obviamente, você os conhece, os riscos são, primeiramente: «será que eu me engano,

completamente?». 
Em segundo lugar, sempre em relação com isso: «será que o que se dirige a mim vem, efetivamente, de

onde ele diz?».

Sempre o mesmo, a solução não é definir, intelectualmente, é claro, se isso está correto, a questão é saber, no
momento em que, como sempre, há esses contatos novos que se estabelecem, «o que é que acontece no
interior do corpo?», «o que sente o meu corpo?», «será que eu sinto um desabrochar, será que sinto uma

fadiga, algo que me esvazia da minha energia?».

É extremamente importante compreender e, quando há novas manifestações energéticas, independentemente
do estado imediato no qual isso se produza, é preciso olhar nos dias e semanas que passam: será que há

transformações que vão ao bom sentido para o meu caminho espiritual, para a descoberta da minha Divindade?
A verdadeira questão está aí.

Agora, é preciso, também, estar em um discernimento, mas o discernimento não vem de uma decisão
intelectual, eu diria, o discernimento virá, progressivamente e à medida em que você for confrontada com

essas novas energias para saber o que é que elas desencadeiam em você e, isso, pode levar certo tempo, o
que acontece no momento e o que acontece depois.

***



Questão: poderia nos falar dos Mestres dos raios?

Cara amiga, é preciso ser extremamente prudente em relação ao que se denominam seres que, assim
dizendo, governam o que foram chamados de raios.

Ensinamento que, inicialmente, foi tomado, em primeiro lugar, por Helena BLAVATSKY, em seguida, por Alice
BAILEY, sobre seres assim denominados Mestres de sabedoria que teriam, a partir do éter deles, a partir

da Shamballa deles, desenhado ensinamentos extremamente estruturados.

Os ensinamentos que foram dados são extremamente corretos em relação ao tratado dos raios, ao tratado da
astrologia esotérica.

Agora, a finalidade, eu repito, qual é?
Há, sobre a Terra, inúmeros ensinamentos.

É preciso, efetivamente, compreender que nem todos os ensinamentos são ensinamentos de Luz, não é
porque eles dizem que participam da Luz ou que dão ensinamentos que são corretos que isso participa da Luz.

Agora, é preciso, especialmente frente àqueles que se apresentam como os Mestres de sabedoria, ser
extremamente prudente.

Há uma série de práticas que foram feitas nesse nível; há seres que se apresentam como seres de Luz e que
lhes dizem ser Cristo, e será que é, realmente, Cristo?

Ou que se diz ser Maria, e será que é, realmente, Maria?

Isso, é o sentir interior, durante o momento em que se produz essa expansão de consciência.
Então, é preciso ser extremamente prudente.

É preciso saber que houve lutas espirituais extremamente fortes com a Fraternidade Branca Universal, a Ordem
dos Melquisedeques da qual eu fiz parte, ainda na minha dimensão.

Cristo é o maior neófito que possui o planeta, não haverá outro.

Há, certamente, Mestres de sabedoria, mas Mestre de sabedoria não quer dizer, necessariamente, Mestre da
Luz e Mestre associado ao Cristo.

Houve lutas extremamente intensas.

Agora, o ser que vem manifestar-se a você – que eu não vejo, no momento – será que é um ser que vem,
realmente, desses Mestres de sabedoria?
Será que ele é, realmente, o que ele diz?

Agora, se ele for o que ele diz, é preciso saber qual é a finalidade do ensinamento.
A finalidade do ensinamento por canalização é levá-los à realização do seu ser interior Crístico e não para orar

a um Cristo que seria relegado ao Mestre do segundo raio, que é chamado de amor/sabedoria, que vocês
chamam de Sananda.

Isso, são denominações das quais se serviram aqueles que não fazem parte da ordem de Melquisedeque,
nem da Luz, em todo caso da Luz Crística.

Jamais se está seguro do amanhã, mas, se uma coisa for certa, uma vez que a relação foi danificada, eu diria, a
um dado momento da vida de um casal, seja um ou o outro, é excepcional, extremamente raro que a relação

evolua depois no caminho da serenidade, porque, geralmente, restarão cicatrizes do que foi vivido e o fato de
ter aquele que é responsável pela cicatriz sob os olhos, de manhã até à noite, mesmo se tivermos a impressão
de ter reencontrado uma serenidade, é uma falsa segurança, porque a cicatriz, a memória do que foi vivido está

ali.

É extremamente raro que o ser humano, na terceira dimensão, seja capaz de superar períodos de crises
extremamente intensas para restabelecer algo.

A ideia de voltar a partir sobre bases sólidas, sobre bases saudáveis, é uma heresia, devido, até mesmo, à
constituição do ser humano.

Então, a serenidade que é vivida pode parecer ser algo que vai ao sentido da reparação, ao sentido da
harmonia, mas, geralmente, muito frequentemente, muito, muito frequentemente, é apenas uma ilusão, é um

bálsamo colocado para camuflar feridas muito mais profundas e ressentimentos muito mais profundos.
O que quer dizer que o equilíbrio que é reencontrado assim, é um desequilíbrio que desemboca sobre algo de

muito mais importante.

Isso é quase uma constante em todas as relações, vocês podem observá-las em todos os níveis, não
unicamente nos casais, entre um irmão e outro irmão, entre um irmão e uma irmã, entre colaboradores no nível



do trabalho, nada pode ser como antes, ou as coisas foram ditas claramente, na primeira vez e a explosão, o
abscesso é cravado, totalmente (mas isso é extremamente raro, porque a maior parte tenta entupir o abscesso
e joga o jogo de «tudo vai bem») ou – e é similar em todas as relações humanas – entra-se, justamente, nessa

dimensão afetiva, que é chamada, eu diria, não mais de amor, mas de uma chantagem afetiva.

Obviamente, as coisas são camufladas e, por vezes, isso dá a impressão de estar exaltado, de ser magnífico,
mas, em geral, mais frequentemente, as feridas estão ali e prontas para ressurgirem na mínima oportunidade.

Então, essa serenidade é uma serenidade, eu diria, que é, na maioria dos casos, passageira.

Não se enganem, o ser humano que viveu um traumatismo e que vai viver com esse traumatismo e reencontrar
aquele que está na origem desse traumatismo, não pode restabelecer a serenidade.

Mesmo o perdão, no sentido em que vocês o entendem – porque, se houvesse perdão real, não haveria tido
necessidade de viver um traumatismo; se o traumatismo ocorreu é que havia uma razão de ser, e essa razão
de ser não pode desaparecer de um dia para o outro, dizendo que é algo que era um erro – é bem fácil: eu

quero dizer, com isso, que é preciso ser extremamente prudente.

Toda relação humana é baseada em artifícios; raras são as relações humanas que são baseadas em uma
relação de autenticidade e de amor autêntico.

É, infelizmente, o caso em noventa e nove por cento dos casos

***

Bem, caros amigos, eu lhes dou, ainda uma vez, hoje, a minha Bênção.
Vou desejar, eu creio, uma boa noite, e eu lhes digo até muito em breve.

Obrigado a vocês.

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

NDR: essa mensagem precedia uma sessão de canalização de ajuda aos reajustes ou cura
espiritual.

Tenham a bênção do Cristo.
Devido ao meu papel de intermediário, vocês vão beneficiar-se de tratamentos de seres que vêm da quinta
dimensão e além.

Eu sou, quanto a mim, também, um canal no canal, que permite a essas entidades intervirem, manifestarem-se,
agir nos níveis, desde os mais físicos até os níveis os mais etéreos.

Eu agradeço, vigorosamente, seu recolhimento, que me permite, também, exprimir-me; eu agradeço ao canal e
eu agradeço aos seus pilares, que estão na linha direta do que eu espero em relação aos tratamentos que lhes
serão dispensados.

Vou, primeiro, ler seus pedidos, por favor.
Temos, esta noite, muito belas entidades que estão aí.
Essas maravilhosas entidades vão, livremente, agir em vocês; elas nos ajudam para seu acesso à Luz, acesso
à sua Divindade interior.
É preciso, nisso, deixá-las trabalhar.

Deixem-me, não perturbá-los, mas acompanhá-los com o que faz minha especificidade: a tripla irradiação de
meu coração, pelo caminho que imita de Jesus, que eu instaurei em minha vida, pelo qual vocês, também,
devem aceder à Divindade interior.

Eu vejo que um número de vocês fez pedidos que vão, amplamente, a esse sentido, a Cristização de seu ser
interior e estou muito contente, muito feliz, mesmo, por isso.

Graças aos meus pilares, tenho a possibilidade, por intermédio do canal que maltratamos um pouco, hoje, para
que ele estivesse na fluidez extrema, para deixar passar a um nível de densificação minha presença,
totalmente, poder trabalhar, diretamente.

Além de seus pedidos sobre a triplicidade de seu coração, vamos operar seu coração.
Essa abertura vai conferir-lhes a graça inestimável de poder emitir a difusão da alma, se necessário, hoje, a
vocês, para seu destino, mas, também, para todos os seres que vocês encontram.

Então, por vezes, a abertura desse coração faz-se em uma ruptura que não é, de modo algum, um sofrimento,
mas como uma transformação vivida, intimamente, na carne.

Assim, vou, portanto, abrir esses três corações em vocês, de maneira física, uma vez que as entidades que
estão aí para responder às suas perguntas terão terminado de trabalhar.

Estejam, eu lhes peço, no recolhimento o mais total, no momento em que eu vier entre vocês, traçar esse sinal
que abre seus três corações.
Permaneçam centrados, permaneçam unificados: aí está a chave da abertura real do que eu vou praticar como
intervenção em vocês.

Eu vou poder, agora, efusionar, totalmente, em vocês, a sagrada abertura que eu fiz.
É porque eu trabalho há tanto tempo nos planos intermediários da quinta dimensão, que eu posso, à vontade,
ser, eu também, um canal das entidades de dimensões superiores.

Aí está o sentido de meu sacrifício.
Sejam abençoados agora, e acolham.
Bem.

Aí estão, queridos filhos, as circunstâncias dessa canalização que é um pouco específica.
Vou deixá-los, agora, no recolhimento, alguns instantes.

SILO – 8 de julho de 2006

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Eu repito, sejam abençoados e bom caminho.
Eu lhes agradeço por terem-se prestado a essa abertura com tanto coração quanto simplicidade.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.

http://www.autresdimensions.com/


Agora, se quiserem, vamos tentar dialogar juntos, de maneira a responder às suas interrogações e às suas
questões.

Desde já, eu lhes deixo a palavra, de maneira a poder trocar.
Então, se quiserem, vamos.

***

Questão: a intervenção de cirurgia estética que eu previa é correta?

Cara amiga, esse tipo de operação não é decidido pela exigência do corpo, eu diria, mas decidido,
efetivamente, pelo que você quer fazer ou fazer dizer ao seu corpo.

Apenas você é que pode saber o que é correto ou não correto.
Tudo depende, obviamente, do que você quer mostrar.

Qual é a finalidade específica desse tipo de intervenção?
Será que é para mostrar uma imagem diferente do que você é, no exterior?

Será que é para sentir-se um pouco melhor no interior do seu corpo que você faz isso?
A questão preliminar e primeira é, verdadeiramente, definir porque você faz isso.

Você o faz para si ou faz para o exterior?
Isso é extremamente importante de compreender.

Em seguida, colocar-se essa questão vai levar a uma segunda, se você o fizer para si, isso quer dizer que você
não se sente bem tal como você é?

Agora, se você o faz para o exterior, há a segunda questão: «em que eu tenho necessidade de mostrar outra
coisa, que não o que eu sou, no exterior?»?

Aí estão as duas questões, se quiser, que são indispensáveis de responder antes de ir fazer modificar a
imagem do seu corpo, porque é algo de extremamente importante.

Sentir-se bem, através da modificação que, hoje, tornou-se possível em diferentes níveis dos seus corpos,
será que é algo que vai fazer de forma a que vocês estejam, realmente, melhor?

Para algumas pessoas pareceria que sim, que isso é, realmente, a realidade.
Agora, a questão mais importante: será que você o faz, realmente, para você, ou será que o faz para o exterior?

Porque, obviamente, se você fizesse isso para algo de exterior, seria um erro.
Agora, se você o faz para si, é preciso colocar-se a questão, efetivamente, por que querer sentir-se bem?

Isso quer dizer que se sentia mal antes, com esse corpo, concorda?
Agora, é preciso decidir isso tranquilamente.

Eu não posso dar-lhe a resposta, «sim, é preciso ir fazer» ou «não, não é preciso ir».
Obviamente, isso depende das suas aspirações em relação a isso.

Se você tiver a impressão de que a sua vida será melhor, que o seu ser Divino estará melhor, através dessa
operação, então, faça-a.

Mas, fundamentalmente, eu responderia que nenhuma operação desse gênero torna a Divindade interior mais
manifesta.

O.M. AÏVANHOV – 9 de julho de 2006
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Isso está claro.
Agora, é preciso, efetivamente, colocar-se a questão no plano mais espiritual e no plano da alma, mas no nível

dos casulos não há contraindicação, eu creio.

***

Questão: como saber qual é o nosso contrato de alma?

Aí está uma questão ao mesmo tempo extremamente longa, extremamente breve.
Então, a finalidade de toda encarnação é, obviamente, reencontrar, realizar a sua Divindade interior, é o único

contrato de alma de qualquer alma na encarnação.
Agora, há caminhos que são extremamente diferentes, é claro; há caminhos mais ou menos curtos, mais ou

menos longos.
É efetivamente importante compreender que o que vocês chamam de contrato de alma é, certamente, uma
linguagem que é empregada por algumas pessoas, para tentar encontrar o caminho delas, mas, de fato, há
apenas um único caminho: é o de encontrar o ser interior e, sobretudo, nessa última encarnação, antes do

advento da quinta dimensão.
Então, falar de contrato de alma, de família de alma, de contrato de alma a alma, parece-me profundamente

deslocado.
Isso é uma visão da alma rebaixada no nível da personalidade.

A alma tem, simplesmente, que reencontrar a sua Divindade interior, e é a mesma coisa para qualquer alma, o
resto não é importante.

Eu posso acrescentar, simplesmente, que, mesmo se eu lhe dissesse que o seu contrato de alma é
completamente outra coisa do que aquilo que você esperava que eu respondesse, por exemplo, partir para

viver no México, será que você o faria?
Aí está porque é uma questão que parece um pouco divertida, eu diria, e que exprime mais os desejos da

personalidade e não da alma.

***

Questão: é correto que eu deixe entidades exprimirem-se pela minha voz?

Cara amiga, para deixar exprimir-se algo que lhe fala no interior, pela voz, é muito importante saber quem lhe
telefona ou quem lhe fala, antes de deixá-lo exprimir-se, obviamente.

Agora, uma vez que você esteja segura, eu diria, da fonte que se exprime através de você, não há oposição em
deixar exprimir-se, claramente, essa entidade.

Mas compreenda bem que o que é ouvido no interior reflete uma espécie de contrato, desta vez, que é
estabelecido com essa entidade e, antes de estabelecer esse contrato, é importante saber onde você põe os

pés, obviamente, e ao que você se engaja.
Porque, como eu deixei entender, não há apenas entidades da Luz que procuram, hoje, manifestar a presença

delas e o ensinamento delas no nível dos seres humanos.
Inúmeras entidades são, de fato, a personalidade da pessoa, disfarçada em entidade.

Em seguida, inúmeras entidades não fazem parte da Luz de Cristo, da Luz Crística, mas do que se
convencionou chamar de loja negra e, aí, isso seria misturar a sua alma a coisas extremamente perigosas.

Obviamente, então, cabe-lhe, em sua alma e consciência, no momento em que aparecer esse processo, fazer,
de algum modo, eu diria, uma espécie de ritual de oração, para assegurar-se de que a presença que está aí

está, efetivamente, em relação com a presença de Cristo e com a Luz de Cristo.
Isso é importante e fundamental, mas não se deixar abusar pelas palavras porque, obviamente, os membros da

loja negra não vão dizer-lhe que eles são da loja negra, eles vão dizer-lhe que são de Cristo, também.
Então, não é preciso se fiar nas palavras, é preciso se fiar no que chamamos de sentir.

«No momento em que eu tenho essa presença, essa incorporação ou esse início de processo de canalização,
qual é a impressão, em todos os sentidos do termo, que isso dá no interior do meu ser?».

O importante não são, tanto, as palavras, o importante não são, tanto, os tipos de ensinamento (porque os
membros da loja negra são, também, capazes de dar informações que são perfeitamente exatas), o importante
é a finalidade, o importante é o objetivo revelado desse processo, mas, também, sentir no seu corpo, na sua

mente e na sua personalidade qual é o efeito desse contrato.
Será que é algo que vai ao sentido do seu desabrochar?

Será que é algo que vai ao sentido da sua maturação, no sentido espiritual?
Aquele que recebe o ensinamento, exceto se todos os seus chacras estiverem abertos, tem dificuldade,

grande dificuldade para sentir o que vem da sombra, da Luz e, portanto, é você o filtro essencial e, portanto, é
um contrato, desta vez, em todos os sentidos do termo, que você estabelece com essa entidade, mas,

também, com a pessoa a quem você retransmite o ensinamento.



E, aí, eu diria que é preciso estar extremamente vigilante em relação ao processo que expressa a incorporação
ou a canalização, mas, também, o resultado desse processo, ou seja, quais são as manifestações que

sobrevêm depois?
Há paz, serenidade?

Há confiança que aparece, e tudo o que corresponde à maturidade?
Ou, ao contrário, há um estado de inquietação ainda maior?

Será que isso a torna ainda mais, eu diria, apegada a comportamentos que não são normais?
Porque, aí, isso não será a Luz, obviamente.

***

Questão: o que você pensa de trabalhos feitos sobre a memória celular?

O importante não é pôr o dedo onde isso dói, o importante é pôr o dedo onde está o Pai, isso não é, de modo
algum, a mesma coisa, porque vocês poderão encontrar milhares de lugares nos quais vocês têm dor e isso

pode durar milhares de anos.
Seria uma ilusão grave crer que vocês vão, no espaço de uma vida – e eu não falo, sequer, de uma sessão ou

de dez sessões, eu falo, diretamente, de uma vida – pôr o dedo por toda a parte em que isso dói.
Vocês jamais irão chegar a uma liberação, pondo o dedo onde isso dói, porque há muitos lugares nos quais

isso dói.
O importante é pôr o dedo onde está o Pai, é a frase de Jesus, que eu repito todo o tempo: «busquem o reino

dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
É muito sedutor, hoje, para a mente, com as diversas técnicas e métodos que foram desenvolvidos, querer
compreender o que não é acessível à lógica pura, seja o que você chama de memória celular ou de outras

técnicas – mesmo de medicina – que consistem em identificar as coisas invisíveis, impalpáveis e
incognoscíveis, diferentemente, que não por esses meios.

Mas, eu repito, a análise desses sintomas é algo que não leva à liberação.
A liberação encontra-se através da frase de Cristo «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de
acréscimo» e não através da análise de dores de todos os dias ou de dores de uma vida, porque isso pode

tomar-lhes toda uma vida, ou mesmo vidas para decodificar tudo isso, e não é porque vocês irão decodificar o
porquê de haver, em tal lugar, tal sofrimento, que vocês irão melhor.
Isso é uma armadilha, ainda uma vez, do que se chama de mental.

O mental mente-lhes, inúmeros seres disseram isso, o mental faz apenas isso, vocês jogam com o mental com
essas técnicas aí, vocês se divertem com o mental.

Vocês têm a impressão de liberar pequenas coisas, têm a impressão de serem como Deuses, de
compreender porque tal coisa não funciona e funciona depois, mas o que acontece, realmente?

É um trabalho puramente mental, mesmo se vocês se servirem da energia, o mental vai conduzi-los a glorificar-
se, entre aspas, por encontrar tal sofrimento em tal lugar ou tal problema em tal lugar e porque tenho medo de
sorrisos, ah, sim, compreendi, isso vem de tal momento em que eu vivi e vocês vão fazer atuar o mental, cada

vez mais.
Mas é uma liberação, eu diria, totalmente ilusória.

Jamais qualquer doença, nem qualquer problema, puderam desaparecer assim.

***

Questão: em que as minhas atividades de terapeuta participam do meu desenvolvimento espiritual?

Numerosos são os seres terapeutas, em especial, que imaginam que eles encontram a Luz levando a Luz para
o outro, levando a iluminação para o outro.

É verdadeiro para o aprendizado, mas, em um momento específico, convém voltar-se para si e encontrar a sua
própria Luz e não querer, a todo custo, prender-se ao outro para ali se olhar.

É importante compreender que o caminho para a sua própria Divindade não passa, absolutamente, pela ajuda
ao outro, isso é uma crença ligada à personalidade, que quer colocar-se naquele que vai salvar a humanidade

toda, inteira.
Houve um que fez isso para todo o planeta, e era o papel dele, não é, absolutamente, o seu.

Contrariamente ao que podem dizer as escrituras, vocês têm o dever de amar o seu próximo, mas amar não
quer dizer socorrer, amar não quer dizer tratar, amar é considerá-lo como uma imagem do Pai, como vocês,

nem mais, nem menos.
E, agora, você entra na etapa do seu caminho espiritual que deve fazê-la inclinar-se em sua própria Luz interior,

através de si mesma e não através dos outros.
É algo que não pode passar pelo consciente ou pelo mental, é uma atitude do espírito que deve tornar-se



como um segundo dogma da sua vida, ou seja, aceitar todos os prazeres que a vida dá no nível da
materialidade, ou seja, aceitar descer nas profundezas da matéria, mas, também, ver, através de algumas

feridas que foram vividas, as possibilidades de superação e não as limitações.
Não há regra precisa, mas digamos que se vá ajudar esse caminho através do fato de encontrar a própria Luz
no interior e não no exterior, ou seja, a necessidade, como você a sente, agora, nesse momento, de voltar-se
ainda mais para o seu interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, o que não quer dizer não mais ver

ninguém, mas atribuir um lugar mais importante ao que acontece no interior de você, estar à escuta do seu ser
interior, para ali encontrar a Luz.

***

Questão: em que as raivas interiores podem cortar do plano
Divino?

Bem, cara amiga, há algo de importante a compreender, e tudo o que é de natureza de manifestação de
emoção é, necessariamente, algo que os corta da Divindade.

A Divindade não é uma emoção, é evidente que a emoção tem por objetivo fazê-los agir em um sentido ou no
outro.

Em especial a raiva, que é uma emoção, visa deslocar o sistema interior, assim como a tristeza, assim como a
apreensão, assim como qualquer outra emoção.

Não é por acaso que todos os místicos orientais disseram que, para encontrar a Divindade interior, era preciso
fazer calar a raiva.

Depois, uma vez que se tenha encontrado o ser interior, efetivamente, a raiva pode se manifestar.
Olhem Jesus, por exemplo, quando ele expulsou os mercadores do templo e, isso, foi depois dos quarenta

dias do deserto, depois que ele havia encontrado a totalidade da Divindade que Ele era.
Agora, é importante compreender que nenhuma emoção pode permitir-lhes aproximar-se da Divindade, mas,

também, o excesso de uma emoção vai impedi-los de se aproximar do seu ser interior.
A raiva, o ressentimento, a tristeza, mas, também, o prazer, são elementos que vão impedi-los de alcançar a
Divindade, porque a Divindade apenas se manifesta a partir do momento em que há a calma, ou seja, quando

não há mais manifestação dos elementos no exterior da sua vida e, também, no interior de vocês.
Então, efetivamente, há filtros que são colocados, os filtros mais importantes são aqueles que vocês mesmos
geram, de maneira consciente ou inconsciente, através do excesso de um ressentimento, do excesso de uma

emoção, do excesso de preocupação no nível do mental que os afasta muito da Divindade.
O único problema que todos os seres humanos têm – e eu, também, antes de conhecer a iniciação, eu

encontrei –, mas tranquilizem-se, é comum a toda vida humana, é que, enquanto vocês creem que a Divindade
pode ser encontrada por um esforço do mental, por um esforço de consciência, vocês se enganam, porque a

Divindade não se encontra no nível de consciência no qual vocês funcionam habitualmente.
Ou seja, jamais esperem encontrar o ser interior através do que vocês são, do que fazem, através do ser que

constitui a sua personalidade.
A alma revela-se apenas quando a personalidade não existe mais.

A partir do momento em que vocês formularem um pedido, é a personalidade que o pede, não é, eu diria, a
alma.

Portanto, não pode ali haver, eu diria, manifestação da Divindade interior enquanto o espaço e o tempo não
pararam, ou seja, enquanto vocês se servirem do mental que vem do futuro, enquanto vocês se servirem de

emoções que vêm do passado.
Então, obviamente, é muito divertido, muito tentador ter técnicas energéticas, técnicas mentais, técnicas

emocionais que os fazem crer que vocês se aproximam do seu ser interior, mas, em momento algum, isso é
possível porque, para encontrar a Divindade, é preciso que vocês acedam a outro estado de consciência, que
é um estado de consciência puramente transcendente e que não se importa com a sua experiência passada,
que não se importa com as suas construções futuras, que não se importa com a sua pequena personalidade,

com os seus pequenos modos de funcionamento.
E isso não é pejorativo, simplesmente, eles são, efetivamente, pequenos.

O que eu quero dizer com isso é que, encontrar o ser interior, encontrar a sua própria Divindade necessita de
fazer o silêncio, necessita de destruir, como dizia Krishnamurti, tudo o que está ao redor, ou seja, todos os

modelos.
Encontrar o ser interior é encontrar a pequena porta estreita, aquela que leva ao coração e, para levar ao

coração, é preciso fazer calar tudo o que não é do coração.
Aí está o que eu tinha a dizer.

Então, o ser interior, efetivamente, pode-se, por vezes, vislumbrá-lo, senti-lo, mas ele jamais se instala
duradouramente, porque, se ele se instalasse duradouramente, vocês sentiriam algo de inefável, no qual vivem

os grandes Mestres que estiveram encarnados sobre esta Terra, ou seja, o Samadhi, a alegria interior, a
plenitude do conhecimento e, também, a onisciência.

Realmente, vocês acreditam que o que eu ensinei na minha vida eu o li nos livros?
Não, absolutamente.



É quando eu me conectava nessa esfera interior, nessa música interior que eu tinha acesso a toda a
informação.

Então, agora, se vocês procurarem a informação através de técnicas e de métodos, isso prova, simplesmente,
que vocês não estão no ser interior e que creem aproximar-se dele recorrendo a essas técnicas, mas vocês se

afastam dele.
A Divindade encontra-se apenas no silêncio, o ser interior aspira apenas ao silêncio, aspira apenas à pureza.
No mental não há pureza, mesmo se as imagens forem muito belas, é um novelo, eu diria, sem fim, querer

desenrolar o mental, isso pode ir muito longe, até perder o fio da sua alma.
Então, efetivamente, eu posso conceber que, para muitos de vocês que se lançaram em processos ligados ao

mental, mas que se chamava de Divindade, isso pode ser muito perturbador.
Mas, viu-se um único ser humano manifestar a Divindade após esse tipo de trabalho?

Sejam lúcidos.
Viu-se um único ser no Samadhi após um trabalho como esse?

Que me mostrem.

***

Questão: poderia falar-nos de Djwahl Khul?

Agora, aquele a quem vocês chamam Djwahl Khul, a que pertence ele?
Ele pertence à ordem de Melquisedeque, à ordem Crística, ou a uma ordem anticrística?

É preciso ver as coisas tais como elas são: a realidade do que se chamou de loja negra nos planos históricos.
É preciso remontar, agora, a bem antes mesmo do meu nascimento, ao fim do século XIX: havia, no Ocidente,
duas correntes que se opunham, uma corrente de natureza Crística (que era ligada à ordem de Melquisedeque

e que foi encarnada de maneira magistral por um grande professor e um grande Mestre que foi Rudolf
STEINER) e, do outro lado, evidentemente, a contrapartida da Luz era a sombra (ela foi encarnada por Helena
BLAVATSKY e, em seguida, por Alice BAILEY, que estavam na Inglaterra, enquanto STEINER, lembrem-se,

estava na Alemanha).
E seguiu-se a isso uma batalha cósmica, terrestre, extremamente violenta, entre os defensores da ciência
Crística com STEINER (1) e, do outro lado, os defensores da loja Oriental, que eram, assim dizendo, os

Mestres da hierarquia, eles faziam parte da sombra.
E, hoje, qual é a finalidade?

É preciso ser razoável, a finalidade de Cristo é a de fazê-los realizar a sua Divindade interior, através da palavra
Crística e através da sua própria Divindade, ou seja, ir para o desabrochar do seu ser interior.

O outro constrói elaborações mentais, tipicamente luciferianas, servindo-se, efetivamente, de uma mecânica
que é totalmente correta e que está ligada, em especial, à astrologia esotérica e à psicologia esotérica, mas
cuja finalidade é profundamente equivocada, ou seja, a finalidade é a de levá-los ainda mais ao mental e aos

meandros do mental.
Não é porque as palavras empregadas não recorram à palavra Luz, não é porque as palavras empregadas não

recorram, até mesmo, à palavra de Cristo, mas a finalidade, será que ela torna extremamente despertos os
seres que seguem esses ensinamentos?

Então, olhem os seres que seguem o ensinamento de STEINER que, no entanto, não são, a priori, seres
transcendentes, mas que seguem o ensinamento de hoje, o que vocês chamam de antroposofia, através do

ensinamento, através da cultura, através da nutrição.
Eles estão, de qualquer forma, mais na Luz do que aqueles que seguem o ensinamento que chamamos de

teosofia, que estão profundamente ao oposto.
Então, quando vocês falam de Mestres dos sete raios, saibam que se referem ao que se chama de loja negra

e, unicamente, à loja negra.
Não há milagre e, sobre a Terra, há três forças e não mais do que essas.

Há as forças Crísticas, representadas pelos apóstolos de Cristo, pelos diferentes santos que houve em sua
história, mas, também, pelos Mestres de sabedoria que estiveram encarnados em diferentes épocas, que

estiveram em uma linhagem contínua de transmissão e de despertar da Divindade do homem.
Do outro lado, havia os Mestres, assim dizendo, de sabedoria que queriam fazê-los esquecer-se, através de
palavras pomposas, através de ensinamentos esotéricos, por vezes, maravilhosos, queriam afastá-los da sua

Divindade interior.
Isso pode parecer difícil de dizer, mas é a estrita verdade.

Então, há duas forças, as forças da ordem de Melquisedeque – que são ligadas ao Ancião dos Dias, que são
ligadas a Abraão, a Moisés, a Jesus, a São Francisco e a outros – e, depois, do outro lado, há a mesma

perpetuação, mas a filiação perde-se, obviamente, em fontes que não são luminosas.
Há uma confusão possível entre Cristo e Sananda, mas eu falo do Sananda da loja negra.

São seres que têm, como única vocação, fazê-los perder o fio condutor ao Cristo e à Divindade interior.
Agora, vocês podem aceitar isso ou não, mas é a estrita verdade.



Será que a sua vida se torna luminosa, frequentando esses seres?
Será que vocês se tornam seres desabrochados, transcendentes, irradiantes de Luz, aquecidos, que irradiam o

amor ou não?
O ensinamento Crístico é profundamente desabrochante.
Agora, a finalidade não se vê através de algo tão simples.

Se todo ser humano tivesse a capacidade para sentir, instantaneamente, as forças luciferianas, a fim de
diferenciá-las das forças Crísticas.

Na finalidade, as forças Crísticas são desabrochantes, irradiantes.
As forças luciferianas fazem-nos perder a conexão com a matéria que vocês vieram aqui para espiritualizar.
O que chamamos de forças luciferianas não são forças que vão levá-los para o diabo – é, ainda, outra coisa,

isso é a terceira força – agora, as forças luciferianas têm apenas um objetivo: é o de desprendê-los da matéria,
ou seja, de fazê-los evoluir sem a matéria.

Qual é o melhor modo de fazê-los evoluir sem a matéria?
É dizer-lhes para desembocar em uma espécie de profundeza esotérica, intelectual, emocional, mas

desprovida da conexão espiritual com a matéria, que evolui por aquele que gerou a encarnação há cinquenta
mil anos, mas, também, pela linhagem Crística.

O ensinamento dos Mestres de Órion é extremamente importante em relação a isso.
Agora, jamais esqueçam que o nível de julgamento que vocês formulam é em função do nível no qual vocês
estão, o que vai parecer-lhes, um dia, como bom, pode parecer-lhes, em dez anos, como algo de mau, de

acordo com o seu nível vibratório.
O que não quer dizer que, se vocês sentirem algo de muito bom, que isso será bom, isso é muito difícil, são

assuntos extremamente complexos.
Mas, em todo caso, o que vocês podem ter em mente é: quanto mais vocês evoluírem com as forças da Luz

Crística, mais seu ser tornar-se-á irradiante.
Quando eu digo irradiante, é fácil de sentir as energias no nível da coroa, porque, de todos os modos, as

forças da sombra passam pela coroa, elas não passam em outros lugares.
Por outro lado, uma coisa que jamais poderão as forças da sombra, é passar pelo coração.

O coração é o espaço sagrado interior e, se o seu coração não vibrar, se, quando vocês reencontrarem o
Cristo, vocês não tiverem o coração que explode, significa que não é o Cristo, é tão simples assim.

Se vocês estiverem com um ser missionado pelo Cristo e sentirem o seu coração que se abre, aí, vocês estão
frente à Verdade.

Em contrapartida, se vocês tiverem a impressão de estar na profundeza do ensinamento, mas o seu coração
permanecendo seco, nada sentindo na região do coração, coloquem-se a questão.

Agora, se vocês forem guiados por Cristo, jamais haverá mais qualquer dúvida em vocês e é falso dizer que
esse caminho espiritual – a descoberta do ser interior – possa levar anos.

Hoje, neste período de urgência, encontrar o ser interior pode fazer-se em cinco minutos, sim, mas na
condição, primeiramente, de parar o mental, na condição, em segundo lugar, de parar as emoções e, três, de

estar no silêncio interior e, quatro, de saber, sobretudo, quem vem a vocês, porque as entidades estão por toda
a parte, por toda a parte.

Agora, muitos seres que canalizam essas entidades são seres de Luz que foram abusados, porque não
tiveram a capacidade para fazer a diferença entre uma entidade de Luz que desce pelo sétimo chacra e uma

entidade da sombra que desce pelo sétimo chacra, porque é exatamente a mesma sensação.
A única diferença situa-se no coração, não se situa nas palavras, não se situa na finalidade aparente do que é

dito, mas na vibração da alma no nível do coração.
A corrente arimaniana é a terceira força, de que eu não falei: isso são forças involutivas que, mesmo o mais

estúpido da Terra é capaz de discernir.
É aquela que leva a uma fossilização, a uma negação da vida e a uma fossilização da vida; é o que vocês veem

todos os dias, no exterior, são as forças que procuram submeter o homem à matéria, para fossilizá-lo na
matéria.

Isso, são as forças que estão no trabalho todos os dias, ao redor de vocês, isso não coloca problema no nível
de identificação.

***

Questão: poderia nos falar de Babaji?

Babaji foi um grande Mestre que eu encontrei durante a minha vida: foi um dos mais belos encontros que eu
tive quando fui à Índia.

Babaji era um grande neófito.
Babaji – e outros, que eu encontrei durante esses dois anos que eu passei na Índia – o que eu posso dizer

dele, simplesmente, é que era – e isso bastará – um ser de coração.
A partir do momento em que vocês encontram um ser de coração, o resto segue.



Sim, eu creio que se pode dizer isso: diferenciar um ser ou um Mestre da Luz Crística e um Mestre da Luz da
sombra ou da luz luciferiana situa-se, unicamente, no nível do coração.

A diferença faz-se nesse nível.
Ela não se faz de acordo com a aparência física ou de acordo com as obras, porque é muito fácil, quando se
tem dinheiro, criar – recorrendo ao dinheiro dos outros – hospitais, universidades e lugares para recolher os

doentes; é muito fácil com o dinheiro dos outros.
A importância da obra não é essencial, o que é essencial é o que é transmitido pelo coração a outro coração.

Babaji fazia parte dessa linhagem.

***

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por essa discussão.
Vocês sabem como eu aprecio essas trocas entre nós.

Eu vou lhes dar toda a minha Bênção e, sobretudo, todo o meu Amor, para vê-los progredir para o seu interior,
para essa Luz que é tão indispensável descobrir hoje.

Então, sejam abençoados e continuem o seu caminho interior, eu lhes digo até breve.

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

Bem, caros amigos, caros novatos, porque há muitas cabeças aqui que eu jamais vi, então, estou
extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, apresentar-me a vocês.
Mas, primeiramente, gostaria de dar um pouquinho minha opinião sobre o que vocês chamam os cristais e que
fazem o objeto do ensinamento que vocês têm durante esse estágio, por intermédio de minha cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc].

Então, primeiramente, saibam que os cristais, para mim, são os sais da Terra.
O sal da Terra representa, na alquimia, o que se chama a quintessência espiritualizada de um elemento, que é
o elemento Terra.
Cada elemento possui uma quintessência específica, que é extremamente importante, porque ela vai permitir o
desenvolvimento de algumas facetas, eu diria, da vida, mas, sobretudo, algumas transformações da vida, um
pouco como na alquimia.

De fato, o cristal é o sal da Terra, ou seja, esse elemento vai conduzir-nos, de algum modo, à espiritualização
da matéria.
Os cristais pertencem ao reino de Malkouth que corresponde, se querem, ao nível o mais encarnado da árvore
Sefirótica, que é o reflexo autêntico de Kether, ou seja, a coroa.

Ora, o cristal é a quintessência, ou seja, o nível energético o mais sutil, que vai permitir-lhes, através de Tiferet,
ou seja, através da beleza, juntar-se aos mundos de Kether e, portanto, aos mundos espirituais.
Há, de fato, através desses cristais tão bonitos, que vocês podem utilizar, manusear, um elemento refinado,
extremamente ordenado, extremamente belo, é claro, que é o reflexo da Sefiroth, superior Kether, mas,
também, Shokmahe Binah, ou seja, a Sefiroth superior, que se reflete na Sefiroth inferior como uma imagem
no espelho.

Há, no cristal, a potencialidade exprimida, totalmente, do Divino e, portanto, a possibilidade, através da
utilização dessa ferramenta, de fazê-los descobrir sua Divindade interior, mas, também, o acesso a outros
mundos dimensionais, ou seja, fazê-los passar do mundo Atziluthique (o mundo da encarnação o mais denso)
ao nível Briahatique(o mundo da essência).
Nisso, o cristal, sendo o sal da Terra, ele é uma ferramenta, entre tantas outras, efetivamente, que vai permitir-
lhes conduzir o conjunto de seu corpo, o conjunto de sua humanidade através da evolução, para um novo
estado de consciência.

Então, obviamente, o cristal é onipresente neste planeta, e servem-se dele, creio, de diferentes modos, mas é
preciso, também, saber que o cristal foi utilizado em todas as civilizações Intraterrestres, Extraterrestres, que
pertencem tanto a esse esquema evolutivo no qual vocês vivem como em outros esquemas evolutivos.
Quer dizer que o cristal não deve ser, eu diria, uma ferramenta polarizada para o bem ou para o mal; é,
simplesmente, uma ferramenta que desserve e serve a vontade daquele que a anima, em todos os sentidos do
termo.
Nisso é importante compreender ele vai dobrar-se, de algum modo, à sua vontade, mas sua vontade deve ser
animada de uma vontade de bem e não de uma vontade pessoal.
Isso é extremamente importante a compreender através dos cristais.

Então, o cristal é-lhes apresentado como uma ferramenta de cura, efetivamente, é uma ferramenta que é capaz,
eu diria, de agir na saúde, na forma, mas, além disso, o cristal é um ativador, através do que ele é, através da
imagem que o reflete do cristal Sefiroth superior, um elemento que vi permitir-lhes subir ao longo de um plano
vibratório, até o mundo Briahatico, ou seja, o mundo das emanações, em especial ligadas ao triângulo
Sefirótico superior.
Há uma forte capacidade, no cristal, de purificação, mas, também, de subida vibratória extremamente profunda,
que é tornada possível pela existência desse cristal.

Caros amigos, eu lhes deixo a palavra.

Questão: qual é a ferramenta que seria a mais adaptada em minha abordagem de terapeuta?
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Cara amiga, a ferramenta que você deve pôr à frente, eu diria, para ajudar aos outros é, obviamente, a
ferramenta que lhe evoque mais sinceridade possível e mais transparência em relação ao que você utiliza, é
aquela que vai tocar, diretamente, o outro, no coração dele e, isso, você é capaz de sabê-lo muito melhor do
que eu.
Isso quer dizer que, em tudo o que você pode propor como ajuda aos outros há algumas coisas que você
propõe que desencadeiam uma reação, eu diria, muito mais espontânea, muito mais lúcida e muito mais
transparente no outro.

O impacto deve fazer-se através da transparência e da lucidez, ou seja, o outro deve estar perfeitamente na
fase e na compreensão em relação ao que é dito.
Naquele momento, você poderá induzir e provocar uma transformação nos níveis os mais íntimos do ser.

Questão: o que é do risco de tsunami nos Estados Unidos, de que alguns falam?

Cara amiga, eu tive a ocasião de exprimir-me, talvez, com não você, mas em muito numerosas reprises, sobre
esse evento.
Eu sempre disse que, mesmo o próprio Cristo, não pode conhecer a data.
Obviamente, certo número de transformações extremamente profundas, extremamente traumáticas, talvez, está
em curso sobre este planeta, mas ninguém conhece a data precisa.

Efetivamente, inúmeras pessoas captaram, eu diria, a imagem dessa devastação, ao nível do povo americano,
com razão, porque está inscrito no éter, eu diria.
Mas, exceto se me interroguem vinte e quatro horas antes, talvez, em seu tempo terrestre, eu sou,
efetivamente, incapaz de dizer que algo vá acontecer amanhã, depois de amanhã ou em dez dias ou em um
ano; entretanto, isso é inscrito em um futuro extremamente próximo.

Inúmeras transformações já começaram, um desencadear de uma transformação extremamente importante
deve chegar da quinta dimensão e, portanto, o desaparecimento da terceira dimensão, através de processos
que levam a efeito os elementos – água, ar, fogo, terra – de maneira extremamente importante, ao nível deste
planeta.

Agora, ninguém, absolutamente ninguém, mesmo nos planos de onde eu venho ou ainda mais alto, é capaz de
determinar o impacto, extremamente preciso, do dia preciso, da hora precisa de tal evento.
Entretanto, a coisa que é absolutamente certa é que a passagem de um cometa corresponde, sempre, a um
sinal dado pelo Arcanjo Miguel, em relação a eventos que se produzem sobre a Terra.
Isso é absolutamente inegável.
Os últimos cometas que passaram há uma dezena de anos provocaram certo número de repercussões
importantes ao nível dos elementos.
Novamente, esse cometa, que passou ao nível do mês de maio, na periferia, no que eu chamei a orbe do
planeta, teve uma influência extremamente importante ao nível da alma humana, mas, também, ao nível do
conjunto de povos e de habitantes deste planeta.

Agora, eu diria, a concretização dos eventos de natureza catastrófica não é perfeitamente estabelecida ao nível
temporal, mesmo se seja perfeitamente estabelecidas ao nível geográfico.

Questão: em que diferem os trabalhos do intraterra e de Kryeon nas redes magnéticas?
 
Não é uma questão de diferença, é uma questão de tempo e de sincronia.
Há muitos povos intraterrestres, mas, também, extraterrestres, que intervêm, já, há mais de trinta anos nas
redes magnéticas terrestres, de maneira a tentar evitar as catástrofes ligadas às ações dos humanos.
É o mesmo tipo de trabalho.

Questão: como explicar minha fadiga crônica?

Cara amiga, a fadiga crônica que você sente é ligada a certa forma, eu diria, de inadequação entre as
aspirações profundas e o que você realiza em sua vida, ou seja, há, de algum modo, um ideal de vida que não
é atingido em relação ao que você deseja e em relação ao que você é obrigada a viver.
Isso provoca um fenômeno de atrito importante e, por vezes, ao invés de afundar em um estado depressivo, o
que não é seu gênero, isso se traduz por uma fadiga extremamente intensa.

Realize seus sonhos e mude de vida.
Não é uma questão de caminho ou da chave a encontrar para aceder à nova vida, é questão de afirmar, alto e
forte, seu ideal de vida e de concretizá-lo e, para isso, é necessário depositar, também, alguns fardos que
pertencem ao passado e aceitar perder, eu diria, algumas vantagens, para consagrar-se, inteiramente, ao seu
ideal de vida.

Toda mudança de vida necessita de alguns reajustes ao nível do modo de viver.
O ideal de vida que você considera ou que deseja implica, necessariamente, certo número de abandonos em
relação a uma situação, em relação ao trabalho, em relação à sua família, eu diria, também.
Então, é preciso, também, ousar abandonar, ou seja, o que se chama soltar.



Não se pode querer, na cabeça, algo e, materialmente, não fazer o necessário para atualizar o que se quer.
Não cabe a mim dizer o que é preciso abandonar para que as coisas realizem-se, é preciso que a decisão
venha de você mesma, cara amiga.

Questão: por que, como terapeuta, meu corpo reage tanto, durante os tratamentos?

Cara amiga, a explicação é muito simples: o fenômeno de arrotos, de desmaios, de inchaços do abdômen é
ligado ao lugar por onde passa a captação dos males dos outros, ou seja, ao invés de estar no sentir empático,
você passa pelo estado vibratório ligado ao terceiro chacra, ou seja, às manifestações astrais, e você capta,
portanto, as emoções, as vibrações dos outros por esse plexo, ao invés de captá-las pelos chacras do coração
(o que provocaria nenhum desconforto).
Então, efetivamente, a percepção astral dá, por vezes, uma visão, eu diria, muito mais precisa do que acontece
ao nível do chacra do coração, mas não há qualquer comparação entre passar pelo plexo solar e passar pelo
plexo cardíaco.

Quando você passa pelo plexo solar, pode haver desgastes extremamente importantes em si mesma.
Há, efetivamente, um processo não empático, mas de simpatia, que se produz, que faz com que você arrote,
em ressonância com a pessoa que está em face de você e isso lhe permite sentir (um pouquinho, como eu
diria, um visionário que passaria pelas manifestações astrais e não pela clarividência do sexto chacra, o terceiro
olho, é exatamente o mesmo processo).
Convém, simplesmente, que sua consciência porte-se no chacra do coração, no momento em que você tem as
manifestações que chegam, em relação à pessoa que está em face de você.

Se, contudo, você se põe a sentir essa espécie de arroto, de inchaço, ou mesmo de mal-estar, você corta,
imediatamente, isso significa que você estabelece uma relação não de coração a coração, mas de plexo solar
a plexo solar, o que jamais é bom.
Basta, simplesmente, despolarizar a consciência e pedir a ela para subir ao nível do coração, e você verá que
tudo irá bem.

Questão: como reencontrar o entusiasmo, o fogo sagrado na vida?

Então, o entusiasmo é uma forma exacerbada, eu diria, de motivação, mas isso nada tem a ver com o fogo
sagrado, o fogo sagrado é algo que é ligado a uma aspiração espiritual extremamente intensa, que nada tem a
ver com a motivação e o entusiasmo.

O entusiasmo é uma forma de energia exacerbada que pode ir para a exaltação.
O fogo sagrado é o que anima o aspirante espiritual, o Mestre espiritual, que vai guiá-lo durante toda a vida dele
e que será um motor, por vezes, exacerbado, por vezes, não exacerbado, que vai aquecer, permanentemente,
toda sua vida para conduzi-lo à realização de seu ideal espiritual.

Então, agora, o entusiasmo é em função de muitos fatores interiores.
O problema do ser humano é que ele procura, sempre, a motivação, o entusiasmo, a exaltação em relação a
eventos exteriores, um novo reencontro amoroso, um novo aprendizado de algo, um novo conhecimento, um
novo trabalho que vai entusiasmá-lo.
E depois, como as crianças, no fim de certo tempo, esse entusiasmo desaparece e, enquanto o entusiasmo for
função de circunstâncias exteriores, não poderá haver fogo sagrado, porque o fogo sagrado é ligado,
diretamente, a algo que nada tem a ver com uma motivação exterior ou um entusiasmo exterior.

Então, enquanto vocês procurarem um evento exterior ou uma tendência exterior ou uma pessoa exterior que
seja a fonte de seu entusiasmo, isso será apenas algo que não durará muito tempo.
Sem parar, vocês procuram novas razões para entusiasmar-se, isso pode ser, por exemplo, a descoberta de
cristais e, depois, será a descoberta de outra coisa e, depois vocês se aperceberão, no fim de certo tempo,
exceto caso excepcional, que o entusiasmo diminui.

Então, isso não é o fogo sagrado; o entusiasmo é ligado a algo que é uma derivação exterior.
O verdadeiro fogo sagrado não depende de circunstâncias exteriores, é um estado de ser interior, que nada
tem a ver, tampouco, com a motivação interior, mas que tem, diretamente, a ver com a fixação, eu diria, do
objetivo ao nível espiritual.

Questão: vocês são alegres onde estão?

A palavra alegre não é a palavra adequada, cara amiga, quando nós não estamos mais na encarnação.
A palavra que corresponderia mais ao que vocês podem apreender corresponde a uma felicidade, é,
certamente, a palavra a mais próxima da realidade que descreve nosso estado.

Todo ser humano, ao final de sua evolução, tem direito a esse estado de consciência de maneira definitiva.
Não é o mesmo que, por exemplo, o que vocês chamam as pessoas que fizeram uma experiência EQM
[experiência de quase morte] que veem essa Luz, vivem a experiência, eu diria, no espaço de alguns
bilionésimos de segundos até alguns segundos.



Nós, na quinta dimensão e na nona dimensão de onde eu venho, banhamo-nos, permanentemente, nesse
estado.

Questão: vocês vão voltar a encarnar ou não?

Certamente não, caros amigos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado; eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o meu
amor e eu lhes digo, talvez, até um dia desses.
Eu os saúdo e digo-lhes, talvez, até breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, estou entre vocês para tentar caminharmos um pouco juntos, como de hábito, sobretudo, em relação à
sua evolução espiritual e em relação ao que se convencionou chamar o desenvolvimento para a quinta
dimensão.

Questão: é interessante fazer passar frequências «colocadas» na água sobre os outros?

Cara amiga, eu lhe responderei que, para agir na água, é preciso, você mesma, controlar a água em si.
A água é o elemento que corresponde a certa forma de feminilidade, é um elemento feminino em relação com
o mundo lunar, ou seja, também, com o mundo astral.
Convém, nisso, controlar sua própria água, antes de querer controlar a água dos outros porque, transferir uma
frequência na água é algo perfeitamente possível, mas controlar a água das pessoas é algo que me parece
muito profundo e controlar a água das pessoas é controlar a vida.
Ora, para controlar a água dos outros é preciso controlar sua própria água, isso eu já disse, mas, também, é
preciso pedir a permissão ao Mestre da água.
Não basta querer ou decidir para agir.

Trata-se de gênios que presidiram a criação dos elementos.
O Mestre da água, ao nível o mais elevado, é, já, o que eu chamei o Hayot Ha Kodesh, ou seja, aquele que vai
conferir a possibilidade de tornar-se o Mestre da água.
Ser o Mestre da água é, também, ser o Mestre dos Agni Devas.
Isso necessita de um nível de consciência extremamente elevado, que se traduz por certo número, eu diria, de
sinais do nível do corpo, como o despertar do Kundalini, como a revelação de todos os sidhis.
Será que é seu caso?

Resposta: «médio».

Não sei bem o que isso quer dizer, esse termo.
É sim ou não?

Resposta: mais não.

Então, é extremamente perigoso trabalhar com a água, porque a frequência que é emitida na água, por si
mesma, eu digo, efetivamente, por si mesma, é extremamente poluída pela própria água interior.
Em contrapartida, se você toma um apoio exterior a si, ou seja, vibratório, como uma planta, como um cristal
que você coloca na vibração da água, não há mais problema.

Questão: como superar o sentimento de dúvida?

Então, cara amiga, a dúvida é algo de extremamente importante, porque é, ao mesmo tempo, um guard-rail,
mas, por vezes, torna-se, de algum modo, invasora e vai, eu diria, opor-se ao desabrochar do ser.
Então, desenvolve-se o oposto da dúvida, que não é a confiança, que é a fé, e a fé torna-se grande, muito
grande.
A fé em sua própria Divindade, eu falo, a fé no Pai, a fé na Luz e, naquele momento, os episódios de dúvidas
serão apagados pela Luz.

Então, isso pode tomar muito tempo, e é um trabalho, eu diria, permanente.

Questão: por que a descida da energia de quinta dimensão coloca tanto problema à humanidade?

Caro amigo, não são muitos problemas, é um problema essencial.
É preciso, efetivamente, compreender que, quando você diz que a humanidade não está pronta, é que ela não
está pronta de tudo, há, unicamente, eu diria, no máximo, dois a três por cento da humanidade que está pronta
para aceder a esse estado de consciência novo.
Então, obviamente, como vocês já sabem, aqueles que não poderão ascensionar (como vocês dizem, eu
creio), aceder a esse novo nível de consciência, serão profundamente atingidos, porque esse nível de
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consciência não conhece a sombra, não conhece o sofrimento, não conhece a divisão e não conhece a falta de
harmonia.

Ora, todos os seres humanos que não estiverem suficientemente preparados e que acederem a essa
passagem específica estarão em estados de divisões extremas.
Eles serão, necessariamente, desconectados, se se pode dizer, ou seja, serão diretamente transferidos a
outro mundo de terceira dimensão ou passarão pela etapa da morte.

Então, obviamente, noventa e sete a noventa e oito por cento da humanidade é aterrorizada muito mais,
entretanto, em cada ciclo, aliás, que vê a purificação da terceira à quinta dimensão – quando a terceira
dimensão existe – isso se traduz, sempre, por uma espécie de desnatação importante, na qual mais de noventa
por cento das humanidades em curso devem voltar a partir em um novo ciclo.
É uma constante, eu diria, quase universal.
Não há que eternizar-se nisso ou ter remorsos, há, unicamente, que tentar subir mais o nível vibratório de si
mesmo e daqueles que estão ao redor de nós.

Questão: por que as pessoas perderam o significado do privilégio que é a encarnação?

É uma verdade essencial, mas é ligado à organização de sua sociedade e do que vocês chamam a rede social
e a rede afetiva que vocês construíram no curso de milênios e que se afastou dos modelos sinárquicos e dos
modelos teocráticos e dos modelos da Luz.
Progressivamente, essa sociedade que vocês chamam «em seu apogeu» entrou, de fato, em uma
decadência.

Desde a época do Cristo, cada geração viu afundar-se, ou seja, afastar-se do polo de Luz, cada vez mais, a
sociedade e os indivíduos, a tal ponto que, hoje, noventa por cento da humanidade atingiu um ponto de não
retorno, ou seja, realmente, seres totalmente, quase totalmente cortados da Divindade.
Eles permanecem na vida apenas pelo fragmento de Luz que os anima ainda, e que vem de planos superiores.
Tudo é feito ao nível social, ao nível afetivo, para impedi-los de encontrar essa verdade essencial.

Questão: o dinheiro está ao serviço da sombra?

Primeiro, não se pode dizer que o dinheiro esteja ao serviço da sombra, o dinheiro é uma energia neutra; em
contrapartida, a sombra lançou sua posse sobre o dinheiro, como energia de manipulação de multidões e de
controle e de poder, isso é evidente, obviamente.
Tudo foi feito de forma, já há mais de duzentos a trezentos anos, para que vocês tenham chegado aí, onde
vocês estão.

Efetivamente, o dinheiro, nesse mundo, é o fator o mais corrompido e o mais corruptor em relação à Divindade
e à espiritualidade.
O que não quer dizer que o dinheiro seja sujo, mas a utilização que é feita dele, mas a tradução que é feita
dele, ao nível social, corresponde a algo de profundamente negro, como você diz.

Questão: como espiritualizar o que se faz todos os dias?

Eis um problema que coloca um cruel dilema, caro amigo, porque, quanto mais você vai subir na vibração, mais
a vida quotidiana, como você diz, vai parecer-lhe pesada e difícil.

Obviamente, o dinheiro não existe na quinta dimensão, os laços afetivos – tais como vocês os conhecem – não
existem, tampouco, na quinta dimensão e, obviamente, os problemas quotidianos – tais como vocês falam
disso – não existem, absolutamente, na quinta dimensão.

Então, efetivamente, quanto mais a quinta dimensão aproxima-se, e mais vocês estão prontos para serem
aspirados nessa quinta dimensão, e mais vocês acham o quotidiano muito afastado da Divindade e de seu ser
autêntico.
Não pode ser de outro modo porque, se vocês estivessem na aceitação total de seu quotidiano com o nível de
vibração que é o seu, isso seria mais inquietante.

Obviamente, em minha vida – e numerosos Mestres, também, disseram isso, antes de mim – era preciso fazer
cada coisa a cada instante de sua vida com amor e ser feliz no quotidiano.
Mas isso era outra época, era antes que o dinheiro tivesse se tornado o servidor da sombra, era antes dessa
escuridão na qual vocês vivem.

Então, efetivamente, sim, a vida é bela, sim, o quotidiano, em contrapartida, é cada vez mais duro e sê-lo-á.
Não creiam que, quanto mais vocês subirem na vibração, mais será fácil viver a vida que vocês vivem.
É, infelizmente, perfeitamente lógico e é um dilema que não pode ser resolvido, mas é uma constatação que irá
amplificando-se, a tal ponto, eu diria, que, se a efusão da quinta dimensão atingisse-os, totalmente, a título
individual, quem quer que vocês sejam, vocês não poderiam mais, de modo algum, viver nas condições nas
quais vocês vivem.



Questão: é exato que não há mais emoção na quinta dimensão?

Felizmente.
E, efetivamente, aqueles que estiverem desestabilizados, de qualquer forma, serão obrigados a deixar o corpo,
para entrar na morte.
Obviamente, a quinta dimensão não é um mundo de emoção, é um mundo de alegria, mas de alegria no
sentido do coração e não, absolutamente, de prazer, a alegria é bem mais elevada do que o prazer.
Em contrapartida, efetivamente, a noção de medo é totalmente ausente, uma vez que, naquele momento, a
relação à Divindade é onipresente.

Na relação à Divindade não pode haver medo, não pode haver aborrecimento, não pode haver tristeza (a
tristeza é, sempre, ligada à reminiscência de um passado), não pode haver, tampouco, buscas ilusórias de
alguns prazeres, porque a alegria permanente, imanente, é instalada, de maneira definitiva.

Os modos de vida na quinta, estritamente, nada têm a ver com o que vocês conhecem aqui.
Vocês serão os mesmos, em sua essência, mas não serão mais, de modo algum, os mesmos ao nível do que
farão, em especial o que vocês chamam o papel social de que os ocidentais são tão orgulhosos (suas
profissões, seus status, casamentos, filhos, seus papeis de relação de ajuda), através do status, não existirão,
absolutamente, mais.

Questão: a quinta dimensão corresponde à realização do não si?

Perfeitamente, caro amigo, mas a realização do não si a título individual – como o viveram alguns Mestres e
como eu o vivi em minha vida – nada mais tem a ver com a realização do não si do planeta, uma vez que aí, os
campos vibratórios não são aqueles de um indivíduo, mas do conjunto de sistemas solares.
As modificações são diferentemente mais extensíveis, importantes do que na realização do não si de um ser
que desperta porque, aí, é todo um Sistema Solar que desperta.
Mas a analogia é lógica e concebível.

Questão: por que se sente uma defasagem entre o que se vive à noite e de dia?

Meu caro amigo, é preciso saber que a quinta dimensão não conhece o tempo passado, presente, futuro – tal
como vocês o conhecem na terceira dimensão – o que quer dizer que, quando vocês acederem à quinta
dimensão (quando do processo coletivo da ascensão ou de diferentes ondas de ascensão), naquele momento,
vocês vão se encontrar confrontados a algo de importante.
Independentemente da vibração e do estado de alegria, é que vocês vão se aperceber que acreditavam –
quando estavam na terceira dimensão – vir de um passado e ir para um futuro.
O problema é que, quando penetram a quinta dimensão – como você o faz em algumas viagens noturnas –
você tem a impressão, voltando a viver coisas, porque, simplesmente, quando de processos de expansão
temporária, na quinta dimensão, você é confrontado à noção de que seu futuro, de fato, é seu passado.

Eu me explico: dado que a quinta dimensão não tem tempo dimensional, o que é vivido ali é vivido de modo
instantâneo.
Mas, tendo acesso, também, a uma vida comum na terceira dimensão, acontece que a consciência guarda a
impressão de déjà vu, de já vivido, em relação à própria vida, simplesmente, porque você se aperceberá –
quando passar, totalmente, à quinta dimensão – que, de fato, você não vinha de seu passado, mas de seu
futuro.
É, de fato, o futuro que vem a você, ao ponto de reencontro que se chama a ascensão.

Questão: como manter consciência mais nitidamente, no dia, do que se vive à noite?

Melhor não porque, senão, o processo de dissociação entre a terceira e a quinta seria, ainda, um maior dilema.
Quanto mais imersão houver na quinta dimensão, mais a vida na terceira dimensão – tanto ao nível social,
profissional, afetivo, relacional – será, eu diria, difícil.
Tornar o mais perfeito possível cada instante de sua vida é o melhor modo, efetivamente, de não desprender.
Não permitir ao que acontece à noite, de momento, tomar demasiada importância na vida consciente.

Em função do grau de desabrochar de sua Divindade, tudo é possível.
Pode-se chegar, em função do grau de Luz que nos inunda, totalmente, a rejeitar tudo o que fez a vida até o
presente e, isso, em todos os domínios, mas, isso, é algo que você sozinho decide, com sua Luz que você é.

É preciso, efetivamente, compreender que a imersão total na quinta dimensão é a revelação total da Divindade.
O que você chamava, há pouco, a realização do não si corresponde a um desaparecimento total das máscaras
da personalidade.

Questão: como fazer para ter mais sentir ao nível celular?

Basta subir a vibração.
Há milhares de técnicas, mas não há técnica.
Basta, simplesmente, entrar em sincronização, em sincronia com o corpo, pela respiração, por exemplo, e,



naquele momento, pedir às estruturas celulares para vibrarem, até sentir a vibração ao nível do corpo físico.
Depois, essa vibração vai subir e invadir os diferentes casulos (isso é uma subida em vibração).

A própria consciência intervém em sua própria subida na vibração.
Isso corresponde, totalmente, ao que vocês vivem (nem sempre quando de minhas canalizações, isso
depende do público), sobretudo, no momento em que vocês trabalham nas curas espirituais e em que se faz
esse trabalho vibratório que vocês chamam «coluna».
Aí, eu tenho visto, efetivamente, que, por internédio de meu canal e, também, do canal de outras entidades, há
uma subida vibratória à quinta dimensão.
É isso a vibração: essa espécie de peso que invade, de repente, todo o corpo e que, após, faz como um
reforço de energia ao redor de si.
Isso é a subida na vibração.

Questão: como defender-se contra uma espécie de «ingenuidade» da qual as pessoas, por vezes,
aproveitam?

Mas, absolutamente, não é preciso defender-se disso, é o objetivo da transformação.
Lembrem-se das palavras de seu maior neófito: «ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a
tornar-se como uma criança».
Então, a ingenuidade faz parte da quinta dimensão, obviamente.

Questão: o que você pensa de máquinas utilizadas em algumas práticas de despertar espiritual?

Caro amigo, no tempo da Atlântida, não se colocava a questão de saber se uma máquina era responsável pela
cura.
Sim, as máquinas podem curar, as máquinas não são robôs, as máquinas não são forças demoníacas, a
máquina pode servir à Luz, obviamente.
Então, as tecnologias da Luz são perfeitamente capazes de realizar o que você chama o despertar espiritual.
Obviamente, o despertar não é a realização, mas é uma primeira etapa, e esse gênero de máquina é
perfeitamente capaz de realizar isso.
O instrumento de música que emite um som, que desperta o kundalini é, também, uma máquina.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, a todos aqui presentes, e eu lhes aporto toda a minha bênção, todo o
meu amor e espero reencontrá-los muito em breve.
Até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Dá-me alegria estar, novamente, entre vocês e, obviamente, como de hábito, responderei às questões que
vocês têm a intenção de colocar-me.
Então, eu os escuto.

Questão: a vida em casal é, ainda, correta?

Caro amigo, ser feito para viver só é algo que sobrevém, unicamente, quando se chega ao estágio da mestria,
bem após o despertar, bem após a transcendência.
Então, não se pode dizer que os seres humanos sejam feitos para viver em casal, quando se vê como isso
acontece hoje, mas, efetivamente, é preferível viver a dois.
É mais fácil a levar, mesmo se, por vezes, isso pareça muito difícil viver, sobretudo, nesses tempos nos quais
há um que puxa para o alto e o outro que não puxa, de modo algum, na mesma direção, o que é o caso de
muitos casais.

Questão: por que se encontram, por vezes, dificuldades com o dinheiro?

A grande lição é que, hoje, mais do que nunca, quando se tem a vocação ou a pretensão – ou o desejo, pouco
importa – de aceder à quinta dimensão, é evidente que para nada serve comprar, no sentido em que vocês
entendem.
Ser proprietário de algo, estritamente, para nada serve, é totalmente ao oposto, eu diria, da evolução para a
quinta dimensão.

Então, não se pode pregar, aconselhar a liberação da quinta dimensão e querer, a todo custo, possuir, comprar
um investimento tão catastrófico, por exemplo, como o automóvel.
Há outros modos de ter um automóvel.
Isso não quer dizer, com isso, que seja preciso privar-se e pedalar uma bicicleta durante todo o ano. 
É contrário ao nível de evolução de todo mundo.

A partir do momento em que vocês têm uma orientação para a quinta dimensão, é preciso aprender a liberar-se
de muitas coisas.
Liberar-se, também, do automóvel não quer dizer não ter automóvel, mas, simplesmente, encontrar outros
modos de proceder, para ter um automóvel e não comprar.
Mesmo se se dê um automóvel, torna-se proprietário, de qualquer forma, não é, finalmente, a boa solução.

Questão: como afastar uma entidade que põe no desconforto?

É muito simples, cara amiga: basta deixar a terceira dimensão, o que é, matematicamente, impossível de
momento, você bem sabe.
É preciso subir o nível vibratório, ou seja, abandonar a terceira dimensão, mas lembre-se de que algumas
falhas, onde quer que elas estejam situadas nos seres humanos, são falhas e portas de acesso, de entrada, de
entidades nem sempre benevolentes, obviamente.

Enquanto algumas irregularidades, eu diria, falhas, existem em algumas partes dos casulos, isso deixa a porta
de entrada aberta para algumas entidades.

Então, enquanto você pertence à terceira dimensão, não há facilidade evidente para suprimir isso.
É preciso enfrentar, subir na vibração, para fazer desaparecer.

Questão: por que, como terapeuta, eu me sinto cansado, após alguns tratamentos?

A origem, nesse caso, caro amigo, pode ser múltipla.
Ou você caiu no que se chamam os vampiros energéticos, ou seja, as pessoas que bombeiam, que
bombeiam, que bombeiam, ou há um defeito, em alguns momentos, de canalização de ligação à energia que
vem de outros planos para tratar através de você.

Então, os dois são possíveis, mas, geralmente, são bombeamentos e, por vezes, há uma dificuldade para

O.M. AÏVANHOV – 19 de julho de 2006

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


religar-se à sua fonte e religar-se à fonte das terapias em relação à energia que desce.
Os dois são possíveis.

Basta encontrar um ritual que lhe convenha.
Você pode traçar sinais de cruz ao nível de sua fronte, ao nível de seu peito, ao nível de seu ventre.
Você pode, também, pôr dentes de alho (risos), mas você pode, também, por exemplo, decidir religar-se ao
céu e à Terra, e chamar os irmãos desencarnados.
Se você faz isso antes de cada tratamento, isso deveria bastar para evitar que os bombeamentos bombeiem.
Você pode portar, também, uma pedra de proteção.

Eu lhes agradeço.
Caros amigos, eu lhes aporto todo o meu amor, a minha bênção, todos os meus encorajamentos para
preservar cada um em seu caminho, e eu lhes digo, a todos, até muito em breve.
_______________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, para alguns de vocês, certamente, é a
primeira vez que os vejo, então, eu lhes apresento inicialmente minhas saudações e lhes trago já todo o meu
Amor e as minhas Bênçãos, e vamos começar as entrevistas tais como eu gosto particularmente e sobretudo

as questões-respostas que me são caras.

Então, cara amiga, se quiser começar a lançar as questões, eu serei todo ouvidos do que me dirá, para tentar
responder.

***

Questão: Por que há tantos problemas de vírus?

Posso re-situar, cara amiga, a noção de vírus com relação à origem.
O vírus é uma origem tipicamente astral, ou seja, ligada ao mundo emocional.

Eles são criações não de origem Divina, mas criações diretamente inspiradas da criação da terceira dimensão
e, portanto, da conjunção junto ao ser humano de um uma série de medos e de pavores, eu diria, que

produziram esses vírus, progressivamente, desde milhares de anos, desde a criação desta terceira dimensão,
ou seja, desde cinquenta mil anos.

Então, os vírus não estão inexoravelmente ligados a uma agressividade.

A teoria mais adequada corresponde em imaginar, como dizem os homeopatas, que a coisa mais importante é
o terreno e que o vírus não é absolutamente nada.

Então nos juntamos, se quiser, cara amiga, a origem desse vírus.
O vírus nasceu no mundo astral, no mundo emocional, o mundo de divisão, o mundo de separação, do ego, da

personalidade.

É evidente que uma pessoa que tem um nível vibratório suficiente é capaz de eliminar todos os vírus, porque
os vírus não têm tomada sobre ela.

O que quer dizer que, se o vírus tiver uma tomada (seja qual for o vírus), isso corresponde a um problema
profundamente emocional que está escondido e repelido certamente no interior desses casulos de Luz.

Então, efetivamente, quanto mais se subir na vibração e na consciência, mais se apercebe de que o vírus não é
absolutamente nada em relação à interioridade do homem e que são os defeitos no nível desta interioridade

astral (e não espiritual) que faz a virulência, eu diria, dos vírus e a possibilidade para eles de encontrar um
terreno propício para o seu florescimento.

Então, assim que o vírus penetrou, efetivamente, é importante tratar não o vírus como tal, mas, sim, apoiar o
corpo, para que o corpo astral e o corpo etéreo possam assim fazer desaparecer e limitar a influência desse

vírus.

Mas não esqueça que a origem situa-se no nível da personalidade e, em particular, em algo de fundamental
que é um medo repelido e um medo que está inscrito muito profundamente, já que isso pode ir até ao nível

genético que está ligado à vivência da pessoa.

Então, poder-se-ia dizer que é preciso tentar encontrar a origem precisa do medo, o porquê e como este medo
chegou a se cristalizar.
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O importante é subir o nível vibratório porque, a partir do momento em que o nível vibratório subir, a partir do
momento em que a serenidade interior ou o controle começar a aparecer, naquele momento, o medo não pode

mais existir.
A única verdadeira solução situa-se nesse nível.

Quer dizer que a solução não está na luta contra o vírus.
Em um primeiro tempo poder-se-ia dizer que se pode aumentar o terreno efetivamente, mas o mais importante

não está nesse nível, porque aumentar o terreno jamais fez desaparecer um vírus (que seja um vírus de
hepatite por exemplo, crônica).

Em nenhum caso ele poderá desaparecer com medicamentos, tanto químicos como os que visam destruir o
vírus, ou com vacinas ou produtos naturais que elevariam de maneira temporária o sistema imunológico, por

exemplo, para combater o vírus.
A solução situa-se no nível da eliminação do medo, não com relação a encontrar a origem precisa deste medo,

mas, sim, com relação a uma subida vibratória, com relação à Vibração do Coração, obviamente.
A solução está unicamente nesse nível.

***

Questão: Por que há pessoas que não são atingidas por vírus, apesar do fato de não apresentarem,
aparentemente, uma taxa vibratória muito «elevada»?

Obviamente, cara amiga, porque elas não têm medo, elas estão no ego da força e do poder, elas jamais ficarão
doentes porque desenvolveram estratégias de luta e de privatização, eu diria, do ego, que faz com que estejam

no poder e os seres de poder jamais ficam doentes.

Assim que a doença estiver aí, por outro lado, não é questão, obviamente, de recair na tentativa de encontrar
um poder, mas, de preferência, de subir o nível vibratório, porque a doença é realmente um sinal que é

enviado.

Por outro lado, os seres que estruturaram, que enrijeceram o seu ego (ou seja, que subiram no poder e em um
falso controle que nada tem a ver com a evolução espiritual e a subida na vibração), desenvolveram estratégias

de defesa que são muito eficazes.

Mas, infelizmente, quando eles forem privados dos corpos, eles irão se aperceber de que se enganaram.

Não se deve julgar unicamente na aparência da doença ou da boa saúde.
Houve santos que estiveram extremamente doentes, houve personagens que eram verdadeiros algozes que

jamais estiveram doentes em sua vida.

A doença não faz referência à evolução espiritual, a doença faz simplesmente referência a um sinal que é dado
à alma.

Por outro lado, alguns seres conseguiram cortar-se da alma e eles jamais ficarão doentes, porque
desenvolveram estratégias de poder, mas jamais irão evoluir, ao menos nesta vida, no nível espiritual.

***

Questão: Como aumentar a taxa vibratória para si mesmo?

A subida vibratória pode se fazer de milhares e milhares de maneiras, há muitas técnicas para subir a taxa
vibratória.

Há seres que vão lhes dizer que não há técnica, como fez por exemplo o grande Krishnamurti; outros irão lhes
dizer que há técnicas, e outros irão lhes dizer que são necessárias técnicas, mas que não se deve praticá-las.

O importante sendo desviar o mental, porque o obstáculo mais importante à subida vibratória não é o medo ou
as emoções, é, obviamente, o mental, é ele que é o obstáculo crucial na subida vibratória.

A partir do momento em que vocês se colocarem a questão “eu quero subir na vibração”, obviamente, é o
mental que diz isso, não é a alma.

A alma jamais diria esse tipo de coisa, a alma os faz estremecer e subir na vibração diretamente.

A partir do momento em que um pensamento for emitido, ele apenas pode vir do lugar da dissociação, da
separatividade, ou seja, do lugar do mental.

Ora, o mental, como diziam alguns Mestres, mente sempre.

Não pode ali haver subida vibratória real que os conduz à imortalidade (não do ser físico que vocês são, mas



para o encontro da sua Divindade), isso não pode ocorrer sem que o mental esteja perfeitamente silencioso e
perfeitamente na calma.

Para isso, alguns seres terão necessidade de técnicas, alguns vão meditar, alguns vão pedir, alguns vão fazer
gestos, outros terão cristais, o que sei ainda..., e outros vão aceder diretamente a este estado de

transcendência.

Então, retenham entretanto que, mesmo uma técnica, mesmo válida (e na minha vida havia a paneuritmia, por
exemplo, que era um exercício excelente, havia também a saudação e a adoração do Sol da manhã que

levanta, isso também é uma técnica que permitia colocar o mental em repouso), o importante é, para a subida
vibratória, impedir o mental de trabalhar.

Porque, a partir do momento em que você quiser trabalhar, por exemplo, no vírus que está ligado ao medo no
nível do corpo astral, você se serve do corpo mental.

Você se engana e acaba errando, porque não pode haver subida vibratória nesse caso.
É preciso fazer calar o mundo emocional, é preciso fazer calar o mundo mental, para aceder ao Supramental e

aceder à dimensão espiritual do ser.

A subida vibratória produzir-se-á quando você sentir, em um primeiro momento, os chacras que se ativam (em
particular o chacra da Coroa), mas você não deve permanecer no nível da Coroa.

Obviamente, esta subida vibratória (que está ligada à ativação do triângulo Sefirótico superior) deve conduzir à
iluminação do coração e o coração apenas pode ser preenchido se a cabeça estiver vazia, isso é

extremamente importante, vazia de pensamento, mas também vazia da energia que é recebida dos planos
espirituais para reconduzir ao coração.

A única subida vibratória autêntica corresponde a essa e a nenhuma outra.

Agora, vocês podem utilizar as técnicas que quiserem ou nenhuma técnica, isso é secundário.

***

Questão: Como se pode chegar ao desapego desses apegos antigos?

O desapego do antigo apego, aí está uma bela expressão, corresponde efetivamente a uma palavra que é
importante.

Chegar a desprender-se, ou seja, a abandonar os apegos, é algo que faz parte da evolução espiritual que é
solicitada hoje a toda a raça humana, para aqueles que o puderem, para aceder a novas Vibrações e a novas

Dimensões.

É extremamente importante não permanecer fixado nos apegos, sejam eles quais forem, e os apegos mais
importantes que todos vocês têm, como ser humano (mas que nós superamos durante a nossa vida, aqueles

que atingiram o estado de soberania) são, obviamente, os apegos familiares que são a ferida, eu diria, de suas
vidas e de suas encarnações desde milhares de anos.

Então, é preciso decidir confiar.
Não há que ser julgado pelos membros da família ou da ex-família, não há tampouco que sofrer em relação a
algo que pertence ao passado, porque desta maneira, você mantém em você os fantasmas e você cristaliza
nos casulos de Luz coisas que podem se tornar muito desagradáveis e desencadear uma série de sintomas,
ou de doenças que, desta vez, podem ser muito graves, unicamente com relação a este apego de natureza

familiar.

Há também os que são apegados a outra coisa, por exemplo, a objetos, também a lugares, por que não?

Tudo o que é forma de apego é algo que vai remetê-los ao que chamamos de passado.

Ora, o acesso à Dimensão nova corresponde a uma liberação total do passado e é preciso abstrair-se desse
passado, desapegar-se desses apegos do passado, dirigir a sua consciência, e mesmo o seu mental, para

coisas a vir.

O ideal sendo, evidentemente, estar centrado totalmente no presente, mas a maior parte dos seres humanos,
em todo caso os ocidentais, quando se fala de presente, de entrar no presente, define o presente com relação

às experiências vividas no passado, então, não é realmente o presente.

Quando um oriental lhe diz que está centrado no instante presente, é o acesso a um instante de transcendência
onde não há mais poluição do instante presente por uma memória do passado.

Então, efetivamente, há hoje, uns e outros na encarnação, para superarem processos de apego extremamente
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diversificados, mas cada um encontra-se confrontado com os apegos que lhe são os mais dolorosos a
superar.

Porque, quando não se está apegado a algo, eu diria que é muito fácil desapegar-se, já que se estar já
desapegado, é uma banalidade, como dizem.

Por outro, quanto aos apegos profundos, é preciso refletir sobre a natureza desses apegos.
Um apego é um apego, não se tem necessidade de saber qual é a natureza do apego e porque ele é assim e

porque ele é de outro modo, se é cármico, se vem de uma vida passada, se vem de algo que não foi
compreendido.

Necessariamente, sim, é isso.

Então, convém, antes, trabalhar no instante presente e na Divindade interior, no ser interior, porque há apenas
esta dimensão, e eu jamais diria o bastante, que é capaz de desembaraçá-los de todos os apegos.

Ou seja, de encontrar a própria dimensão espiritual, ela não conhece os apegos.
De encontrar a sua própria Divindade, a Divindade interior dos seres de Luz que vocês são.

Quando retomarem consciência do que vocês são e esquecerem todas as sombras do passado, vocês irão
voltar a tornar-se totalmente vocês mesmos, isso se faz progressivamente.

Afirmem a sua Unidade, afirmem todas as manhãs:
“eu sou Um”,

“eu sou um comigo mesmo”,
“eu sou um com o meu instante presente”.

Mas eu não sou o resultado do meu passado, ainda que o jogo da encarnação tenha feito crer nisso e que o
meu corpo ainda creia nisso, isso é uma heresia que durou suficientemente muito tempo.

Tanto mais que não se deve esquecer que o sacrifício de CRISTO foi relacionado a esta liberação do
passado.

Isso é extremamente importante de compreender também.

Então, não há técnica para liberar-se, assim, de um golpe de varinha mágica, mas há uma técnica para dizer “eu
estou no meu presente” e “eu sou um” e “eu estou na busca da minha Divindade interior” e não nas

lamentações dos problemas do passado que pertencem ao passado e que não são mais o seu presente ou,
em todo caso, que não deveriam ser.

Então, recebam todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo certamente até breve, em uma
próxima vez.

Até breve, caros amigos.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article4de8.html

27 de julho de 2006

***

 
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

 Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/search?updated-min=2006-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&updated-max=2007-01-01T00%3A00%3A00-02%3A00&max-results=1
http://autresdimensions.info/article4de8.html


Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, para alguns de vocês, de
encontrá-los pela primeira vez comigo.

Espero que vocês encontrem proveito, através das nossas conversas e encontrem, eu diria, o melhor caminho
possível para o desabrochar da sua alma.

Então, caros amigos, se vocês quiserem, vamos já começar as questões, para que eu possa ali levar algum
esclarecimento, se vocês quiserem.

***

Questão: você pode nos falar de Maitreya e da sua eventual vinda?

Caro amigo, de qual Maitreya falamos?
Porque há várias entidades que vêm da região hindu e que se pretendem ser Maitreya, como os Mestres dos

raios.
Eu já falei disso em várias ocasiões que isso fazia parte de entidades de natureza luciferiana que nada tinham a

ver com a energia Crística.
Nunca houve qualquer dúvida de que Cristo retorne sobre a Terra, Cristo irá voltar como o profeta João disse

no Apocalipse.
Haverá uma vinda, como Ele partiu, ou seja, pelos ares, para atrair a Ele, um a um, os escolhidos, no momento

dos períodos de reagrupamento, perto dos três dias de trevas que vocês todos aqui conhecem.
A palavra Maitreya é portadora de uma vibração que tem várias origens.

Uma origem hindu-tibetana, que está ligada à loja negra, da qual fazem parte aqueles que chamamos de
tibetanos e os seres que inspiraram o movimento do qual eu já falei, ou seja, da teosofia, com madame

Blavatsky (1 e 2).
Isso eram energias que faziam parte das forças involutivas às quais o grande iniciado e iluminado Krishnamurti

esteve a ponto de ali deixar sua pele, aliás.
Há, também, um Maitreya de origem Paquistanesa, que se situa na Inglaterra, que faz, ele também, parte de
coisa alguma, porque é uma personalidade completamente delirante, se quiserem, mas que faz crer, há vinte

anos, que ele vai se manifestar em algum lugar.
Ele nada tem a ver com a energia Crística, ainda menos com a energia luciferiana, é alguém que é perturbado,

digamos.
Há um único Cristo, e há uma reunião de energias Crísticas na região dos Pirineus, por causa de origens

atlantes e de memórias atlantes que ali estão profundamente enterradas.
Então, isso, sim, é verdadeiro, obviamente não haverá alguém chegando em carne e osso desempenhando o

papel de Cristo.
Vocês são, todos vocês, Cristo em potencial, vocês são seres Divinos ao realizarem a sua Divindade e

tornarem-se e tornam-se, todos vocês, Cristo, mas não haverá um ser exterior podendo reivindicar ser Cristo
reencarnado ou Maitreya ou Mestre de algum raio.

Tudo isso é enganação, eu diria.
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Por outro, a encarnação do princípio Crístico é uma realidade evidente, pelo menos para toda a Europa do
oeste e do leste, nesses dois lugares franceses que são a região dos Pirineus e a região perto de Chartres.

***

Questão: será que, apesar de tudo, um ser pode manifestar-se para federar essa energia Crística?

Mas, caro amigo, é você mesmo que tem esses papéis.
Não conte com um ser que vai dizer-lhe «olá, sou eu, e siga-me».

É você mesmo que representa essa energia, é você mesmo, através de reuniões da consciência coletiva, tal
como ela funciona na quinta dimensão, através das unidades coletivas de consciência, que serão capazes, eu

diria, de federar esse movimento Crístico.
Mas haverá, efetivamente, grandes movimentos ligados aos períodos de reunião, aos períodos de

reagrupamento com, obviamente, a intervenção do que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, a milícia
Crística, a milícia celeste que, ela, vive na quinta dimensão, mas com um corpo de carne.

Esses seres são seres, eu diria, altamente espirituais, ao mesmo tempo tendo conservado um corpo de
terceira dimensão, mas sem viver a terceira dimensão através do emocional.

Eles são as milícias celestes, os Anjos do Senhor, que virão, no momento das tribulações.
Isso, são seres de Luz, mas encarnados em um corpo de carne, mas que não têm faces, eu diria, humanas,

eles são extraterrestres.
Em seguida, há seres despertadores.

Não procurem um ser exterior a si mesmo.
Aqueles que virão, virão ajudá-los, no momento oportuno, mas não haverá Mestre que virá dizer-lhes o que

fazer, hoje, até o momento dos eventos, isso, cabe a vocês fazê-lo.
Haverá, efetivamente, a vinda de seres, mas no momento dos eventos, não antes.

Mas esses seres que virão não virão no sentido em que você entende, ou seja, como seres que vieram instalar-
se na região.

Vocês são, todos vocês, portadores de uma mensagem, vocês são, todos vocês, portadores dessa energia de
quinta dimensão, mas, em caso algum, é preciso, obviamente, que haja um Cristo que virá dizer-lhes o que é

preciso fazer.
É a vocês que cabe saber o que é preciso fazer, e haverá, efetivamente, uma chegada de seres de Luz, mas

não mais de Luz do que você.
Tudo isso, se quiser, faz parte de um mesmo caminho.

Não há necessidade de esperar algo no exterior, vocês têm tudo no interior, para levar a efeito essa missão, na
condição de que vocês o aceitem, é claro.

Há, efetivamente, a vinda de seres de essência Crística, mas, no momento das tribulações, não agora.
A natureza da manifestação deles será, para alguns deles, extremamente física, quando da transição e do

basculamento da terceira à quinta dimensão.
Lembrem-se de que vocês não conhecem, atualmente, as regras de vida da quinta dimensão.

Isso necessita, eu diria, de certo aprendizado.
Por enquanto, não se esqueçam de que vocês têm acesso à quinta dimensão, mas que vocês vivem, ainda, na

terceira, vocês não vivem na quinta.
Mas na quinta dimensão, há regras que são totalmente diferentes daquelas que vocês conhecem na terceira.
Não há necessidade, por exemplo, de viver do mesmo modo, no nível alimentar, não há necessidade de viver

do mesmo modo o que vocês chamam de sexualidade, não há necessidade de viver tão compartimentado
como vocês o são, na terceira dimensão.

Por exemplo, os pensamentos são captados, na quinta dimensão, instantaneamente, por todos os seres que
estão ao seu redor, portanto, isso necessita de certo aprendizado.

Esse aprendizado ocorrerá e será efetuado pelo Cristo em pessoa e, também, por suas milícias, após os
eventos aos quais vocês não estão, ainda, confrontados.

Vocês estão no período, eu diria, preparatório desses eventos, e convém centrarem-se – não sobre o que
deve advir no exterior, porque, isso, todo mundo sabe, mas ninguém conhece a data – cada vez mais na alegria
interior, na fluidez e tentar despertar o máximo de seres humanos para essa realidade, favorecer a constituição

dos casulos de Luz deles, o despertar deles, a Kundalini, a descida do Espírito Santo, a ativação das cinco
novas vibrações no nível do corpo.

Isso é algo de muito concreto na terceira dimensão.
Não lhes é pedido para projetar em um ano ou em cinco anos, para saber, exatamente, o que acontecerá

naquele momento porque, naquele momento, vocês estarão focados muito demasiadamente no passado e não
no instante presente.

Que vocês já tenham o conhecimento desses eventos é, já, uma grande alegria que deve estar em vocês, mas
isso não demanda uma fonte de interrogação ou de medo porque, caso contrário, vocês perderiam o sentido

da sua missão.



***

Questão: na nossa vida quotidiana, como intensificar esse centramento, essa alegria, essa fluidez?

É preciso centrar-se no instante presente.
Progressivamente e à medida que vocês se centrarem no seu presente, progressivamente e à medida que

vocês se alinharem consigo mesmos, progressivamente e à medida que se abrirem à recepção da Luz Interior
que vai religá-los ao Pai Sol e, também, à Mãe Terra, de modo a encontrarem-se alinhados nos campos de

força que os alimentam, progressivamente e à medida que vocês conseguirem soltar, quaisquer que sejam as
preocupações perfeitamente naturais que vocês têm na terceira dimensão (por exemplo, em relação ao

dinheiro, por exemplo, em relação ao mental, em relação ao afetivo), progressivamente vocês entrarão na
mestria, ou seja, no soltar.

É o abandono à vontade Crística, isso corresponde, se quiserem, a todas as parábolas do Cristo, não se
preocupar com o amanhã, estar na certeza de onde se quer ir, mas estar centrado em toda a energia do

instante presente.
A partir do momento em que vocês estiverem, realmente, centrados consigo mesmos, alinhados com o Pai,
alinhados com a Mãe, naquele momento, as energias do chacra do coração da quarta dimensão e da quinta

dimensão podem ativar-se, sem problema.
Progressivamente e à medida que vocês avançarem, nas semanas e nos meses que vêm – aí, eu não falo

mais em anos – vocês se aperceberão, muito rapidamente, quando saem do seu eixo.
Naquele momento, a alegria se vai, naquele momento, o mental toma a dianteira e o mental vai ditar-lhes coisas
que não são verdadeiras, porque o mental, obviamente, é sempre o mentiroso absoluto, aquele que vai afastá-

los da verdade.
É importante que o mental esteja ao seu serviço, mas que vocês não estejam ao serviço do seu mental, e que
o seu mental seja, sem parar, orientado no instante presente, na fluidez, na capacidade, eu diria, para sentir a

Luz do Pai e as energias da Mãe Terra.
Isso é o mais importante.

Se vocês sentirem que saem do centro, que saem do eixo, a tristeza invade-os, o mental começa a causar-lhes
medo, a contar-lhes boatos, aí, vocês se afastam da verdade interior.

A mestria é, sobretudo, controlar o mental, através do soltar e do abandono à vontade do Pai, isso é o mais
importante.

Naquele momento, se vocês entrarem nessa preconização extremamente simples, vocês deverão avançar,
sem muito problema, eu diria, exceto aqueles inerentes aos aspectos distorcidos da terceira dimensão, que

vêm chocá-los, porque essa terceira dimensão está em período de aversão, em período, eu diria, de epilepsia,
ou seja, essa espécie de obstinação de resistir à emergência da Luz na sua dimensão.

Caro amigo, se você estiver apegado ao passado, se estiver apegado às memórias, como você quer
desapegar-se, obviamente?

Então, é, também, uma questão de nível de consciência, porque há seres que chegam a desapegar a
consciência das memórias: naquele momento, eles não têm mais necessidade de preocupar-se com essas

memórias, porque, tendo encontrado a Luz Crística, ela vai dissolver as memórias.
Mas, infelizmente, a humanidade, eu diria, noventa e nove, noventa por cento está, completamente, enredada
em suas memórias arcaicas, enredada nas memórias familiares, enredada nas memórias transgeracionais e,

sobretudo, nas memórias diversas e variadas, ligadas às tomadas de encarnações sobre este planeta.
Então, tudo foi feito no mundo para trancá-los com essas memórias, porque as memórias são os melhores

meios de compelir o homem a reencarnar-se.
Então, hoje, vem para vocês uma nova dimensão, que é capaz de pulverizar todas as memórias, mas estejam
também certos de que vocês apenas poderão aceder, total e livremente, a essa nova dimensão de vida, se

vocês tiverem abandonado as suas memórias.
Então, as memórias, é, por vezes, fácil de abandoná-las e, por vezes, mais difícil.

Existem técnicas diversas e variadas que permitem descristalizar, eu diria, essas memórias, mas lembrem-se,
de qualquer forma, em algum lugar em um canto de sua cabeça, das palavras do Cristo que diziam: «busquem

o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».
Isso é a coisa a mais importante, porque a energia da quinta dimensão,

enquanto vocês estão na terceira, como hoje, é capaz, se vocês conseguirem captá-la, de nutri-los na sua
Fonte, de vir limpar a maior parte das suas memórias.

Então, se restarem delas, efetivamente, é preciso apressar-se em limpá-las, mas atenção, também, para que o
mental não se apreenda delas porque, se vocês tiverem um problema em tal energia, por exemplo, cristalizada
há muito tempo, e que induz certo tipo de comportamento, certo tipo de mágoa, eu diria, que os enfraquece em

sua vida, se vocês levarem sua consciência nela, com um nível de terceira dimensão, vocês vão, ainda mais,
eu diria, trancá-la, cristalizá-la, confiná-la e torná-la ativa, de algum modo.

Então, nem sempre é bom querer atrair a atenção da consciência para onde está a memória.
Eu diria que o mais fácil é subir, cada vez mais, em vibração.

Quanto mais vocês subirem em vibração, mais a energia da quinta dimensão estará à sua ajuda para



descristalizar todas essas memórias.
O que os impede de aceder, total e livremente, à quinta dimensão, são apenas as cicatrizes deixadas pelo seu

passado, obviamente, mas vocês não são esse passado.
Infelizmente, tudo os afeta, há mais de cinquenta mil anos, desde que o venerável Melquizedeque lançou a
encarnação da terceira dimensão, a crer que vocês eram tudo o que era seu passado, mas vocês nada são

disso, vocês são uma alma imortal, em um corpo mortal, vocês são um ser de Luz e um ser Divino.
A única diferença entre vocês e eu é que eu o realizei antes de vocês, mas vocês não estão, ainda, totalmente,

conscientes disso e, ainda, não o aceitaram, totalmente.
Eu diria que, se vocês aceitassem, totalmente, sua dimensão quinta, o seu corpo desapareceria,

instantaneamente, haveria um fenômeno de combustão espontânea, no qual vocês subiriam ao céu, como
Enoque ou Elias, os profetas, mas é um processo, vocês hão de convir, extremamente raro.

Vocês necessitam passar por um aprendizado que toma milênios, mas vocês estão no fim desse aprendizado
e, portanto, no fim do aprendizado não é preciso jogar como crianças atrasadas que permanecem presas aos

seus modos de funcionamento antigos, obsoletos e detestáveis, convêm liberar-se deles.
É isso que denominamos o soltar de abandono e a mestria, é a mesma coisa.

O que chamamos de memórias autônomas – que dão a impressão de agir no seu lugar, de fazer as coisas no
seu lutar e de impedi-lo de aceder a dimensões, eu diria, mais leves – é, exatamente, o que eu dizia,

anteriormente.
O ser humano tem vivido, eu diria, cinquenta mil anos, desde a criação de Atlântida, nos apegos às memórias.
Então, a memória não é algo que vai liberar-se em dois minutos, obviamente, mas, hoje, vocês têm acesso à
Luz do Cristo, o que não era o caso há vinte anos, há trinta anos ou há cinquenta anos ou há um século ou há

dez mil anos.
Então, como eu dizia, «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo».

A partir do momento em que vocês aceitarem essa frase, o mental fará tudo para dissuadi-los disso,
obviamente.

O mental quer que vocês se interessem onde há dor, onde há memória, porque o mental vai nutrir a memória,
progressivamente e à medida que vocês levarem a atenção à origem do sofrimento.

Vocês não vão liberá-lo, vocês vão reforçá-lo.
O que é preciso é derivar a energia.

É preciso ser capaz de aceder a outro nível vibratório, para descristalizar o que está cristalizado.
Se vocês levarem a consciência – sobretudo quando vocês têm acesso à quinta dimensão e estão no caminho
de Luz – ao lugar em que isso dói, vocês vão desviar a Luz não para descristalizar, mas para cristalizar, ainda

mais, o problema.
Convém adotar técnicas que não recorram ao mental, mas que recorram a uma ajuda exterior.

Pode ser massagem, pode ser trabalho energético com um cristal, feito por alguém mais, que vai descristalizar
uma cristalização, mas, em caso algum, o seu mental pode superar algo que levou tantos e tantos séculos para

enraizar-se em vocês e para fazê-los crer que vocês são esse sofrimento.
O ser humano é um ser de Luz.

A experiência da encarnação, que foi desejada há cinquenta mil anos, é um caminho de experiência específico,
que não é constante em todas as formas evolutivas de vida.

A dificuldade, no momento da transição, é o momento em que se apercebe de que tudo isso, como dizem os
orientais é Maya, é ilusão.

O que lhes parece, hoje, problema – o fato de comer, de fazer amor, de ter dinheiro no bolso – corresponde a
um modo de funcionamento que é Maya, mas vocês estão nessa Maya, então, é preciso subir o nível da

vibração, cada vez mais.
Vocês chegarão, a um dado momento, ao que chamamos de alegria interior na qual, naquele momento, nada
mais tem importância, porque vocês são um ser realizado e, se vocês não se preocupam em comer, levarão a

vocês o que comer, porque vocês emanarão muita Luz, muita Luz.
A partir do momento em que vocês soltarem todos os amontoados, todos os fardos e se encontrarem nus com

a sua Luz, naquele momento, tudo irá se realizar, porque a Luz é a Graça, porque a Luz é a abundância.
A Luz não se coloca a questão da falta, a Luz não se coloca a questão de memórias passadas.

É para isso que vocês devem ir.
Enquanto o seu mental e a sua consciência iluminada estiverem polarizados, focalizados na vontade de

desembaraçar-se de memórias em vocês (eu não falo para os outros), naquele momento, vocês irão se tornar
pesados, entrarão não no soltar, mas, ao contrário, em uma cristalização muito mais importante.

Compreendam isso e vivam-no, sobretudo, e, se vocês conseguirem encontrar esse estado de iluminação, de
transcendência, de Samadhi, ainda que apenas alguns minutos, vocês terão compreendido, completamente, as

minhas palavras, e vocês irão vivê-las.
Então, efetivamente, quando vocês se interessarem pelos outros seres humanos, vocês verão, sentirão,

perceberão as cristalizações deles.
Então, efetivamente, é preciso tentar descristalizar um pouco, para permitir à consciência, eu diria, respirar,

poder tomar um pouco de ar.
Mas a vocês, que já estão no caminho, não é o que lhes é solicitado, é não fazer a mesma coisa que aqueles

que estão encistados, eu diria, nessa terceira dimensão, é, ao contrário, deixar a Luz, a Graça invadi-los.



Nada mais há a fazer.

***

Questão: por que se observam cada vez mais estados de possessão?

Caro amigo, a explicação é simples, há, obviamente, uma influência de forças obscuras sobre o planeta, muito
mais do que há dez anos e muito mais do que há vinte anos, e muito mais do que há um século.

A influência das forças obscuras é quase total, sobre o planeta.
Nós passamos muito longe de uma catástrofe, no inverno passado, quando a Terra devia começar uma

mudança vibratória importante.
Nós não sabíamos, nos planos sutis, se a Terra podia desengajar-se dessa influência das forças escuras.

Obviamente, um ser humano que tem uma vida voltada para a possessão, será possuído, obviamente.
Então, efetivamente, você vai encontrar cada vez mais pessoas possuídas pelas forças escuras, luciferianas,

arimanianas, mas, também, ligadas à egrégora na qual vocês vivem, que é cada vez mais pesada.
Não há explicação a procurar no mental ou a procurar através de uma sensibilidade que seria maior.

São os seres que evoluem para a quinta dimensão, é, entretanto, infelizmente, uma realidade cada vez mais
flagrante, cada vez mais seres humanos são possuídos, em todos os sentidos do termo.

***

Questão: como se proteger nos acompanhamentos terapêuticos, em especial?

Caro amigo, há três modos de se proteger, há uma pedra, que é uma pedra de proteção, a pedra da Cruz da
Bretanha [são cruzes celtas de pedra encontradas na Irlanda e na Grã-Bretanha, comuns em igrejas católicas e

cemitérios, que se apresentam em pé e com um círculo; http://wiki.cancaonova.com/index.php/Cruz].
Há um segundo modo, é o de traçar sinais da cruz sobre os chacras, com um óleo essencial de lavanda

verdadeiro, e o terceiro modo, que é, certamente, o mais simples, vai consistir, antes de fazer o trabalho e após
terminar o trabalho, em cruzar os pulsos, diretamente, diante do seu coração e permanecer com as mãos

juntas, assim, durante o espaço de trinta segundos.
Isso será extremamente poderoso.

Se a entidade, entretanto, incorporou durante o trabalho, basta refazer isso trinta segundos após o fim do
tratamento, e você verá que aquilo irá se liberar.

E se, além disso, você tiver a pedra no bolso, e se, além disso, você tomar a precaução de traçar o sinal da
cruz com a lavanda verdadeira sobre os sete chacras, não haverá problema.

***

Bem, caros amigos, como de hábito, eu lhes trago a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes agradeço por
essas trocas que, eu espero, terão sido enriquecedoras para vocês.

Até breve.

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

1 – OMRAAM (Aïvanhov) (06.07.2006)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-6-de-julho-de-2006-autresdimensions

http://www.portaldosanjos.net/2006/07/om-aivanhov-6-de-julho-de-2006.html
*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (09.07.2006)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-julho-de-2006-autresdimensions

http://www.portaldosanjos.net/2006/07/om-aivanhov-9-de-julho-de-2006.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2006/07/om-aivanhov-9-de-julho-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2006/07/om-aivanhov-6-de-julho-de-2006.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-6-de-julho-de-2006-autresdimensions
http://wiki.cancaonova.com/index.php/Cruz
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-julho-de-2006-autresdimensions


Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article7d88.html 

03 de agosto de 2006

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://portaldosanjos.ning.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, vamos começar a trocar entre nós e, se posso aportar minha ajuda ao seu caminho, é
com grande prazer que eu responderei às suas questões.

Questão: de qual tipo seriam as intervenções Crísticas a vir?

Parece-me, cara amiga, que eu havia dito, na última vez, que o Cristo voltaria como ele partiu, ou seja, nas
nuvens.
Ele partiu com o corpo de ascensão, ele voltará com esse corpo, mas, em caso algum, ele poderá rebaixar seu
nível vibratório até a dimensão de vocês, sobretudo no estado atual no qual ela está.

Então, a vinda do Cristo do fim dos tempos corresponde a um fenômeno de apelo da alma individual, coletiva,
planetária, que se manifestará sob a forma de Luz, mas, em caso algum, o ser Cristo estará, eu diria, presente,
historicamente, falando através de um processo de encarnação ou um processo, mesmo, de walk-in.
É evidente que a energia Crística estará presente em todos os seres humanos que estiverem prontos para dar
o salto quântico evolutivo para a quinta dimensão.
Mas, em caso algum, deve-se esperar qualquer manifestação de Cristo em um corpo de carne.

Obviamente, os seres que estiverem, eu diria, no fenômeno de pré-ascensão, quando de alguns eventos,
poderão portar, eu diria, a energia Crística, mas, em caso algum, trata-se da presença do Cristo autêntico.
Ele se manifestará, diretamente, quando do intercruzamento, eu diria, da terceira e da quinta dimensão.
Ele será visível e perceptível a todo o planeta, mesmo aqueles que recusarem voltar-se para Ele, porque a
anunciação de fenômenos vibratórios ligados à ascensão à quinta dimensão é um processo no qual todo ser
humano deve estar, eu diria, em face de suas escolhas de aceitação ou de recusa.
E a aceitação ou a recusa de passagem a essa nova dimensão de vida é, unicamente, função de sua liberdade
individual, ou seja, saber se vocês estão prontos para ir para o abandono, eu diria, e ao acesso à mestria
individual, ou será que sua alma tem necessidade, ainda, de fazer o caminho de separação, de dissociação, de
gozo, eu diria, de prazeres da terceira dimensão durante, ainda, certo tempo?
Mas ninguém, nenhuma alma poderá dizer que não viu o Cristo, que não tenha sentido a energia de Maria.

Obviamente, é um processo que tocará ao conjunto da humanidade e não alguns escolhidos ou algumas
pessoas que estarão em uma diligência de elevação, de ascensão, como vocês chamam, para a quinta
dimensão.

Bem, caríssimos amigos, eu estive muito, muito contente por apresentar-me entre vocês e, como de hábito,
vou aportar-lhes todo o meu amor e, sobretudo, toda a minha bênção, desejando-lhes, também, uma boa
continuação em seu caminho.
Eu lhes digo até breve, caros amigos.
Até breve, fiquem bem.
_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, agora, se quiserem, vamos, como de hábito, começar essas trocas que serão, eu espero, aproveitáveis
para sua evolução e aproveitáveis para seu caminho na vida, eu diria.

Então, podemos ir.

Questão: poderia falar-nos do carma?

A lei de ação/reação, tal como foi exprimida no budismo tibetano e, depois, retomada pelos ocidentais, não
corresponde, absolutamente, à realidade.
Então, a palavra «superstição» corresponde, efetivamente, a algo de perfeitamente real, ou seja, a alma
humana está tão afundada na encarnação e na reencarnação, que é persuadida de que deve pagar todas as
ações do que viveu, progressivamente e à medida de  vidas.
Mas, obviamente, isso tem sido vivido por todos os seres humanos, há milhares e milhares de anos, enquanto,
hoje, através, tanto de meu ensinamento como dos ensinamentos que vocês recebem à esquerda, à direita, é
evidente que a lei de ação/reação (carma, como se chama), deve ser, imperativamente, substituída pela lei que
se chama de ação de graça, que foi inaugurada pela encarnação do Cristo, que permitiu a todo ser humano, a
título individual, eu diria, escapar dessas leis de carma para entrar na lei de ação de graça.

Então, o que é que isso quer dizer: passar da ação/reação à ação de graça?
Isso quer dizer que, a um dado momento, no processo de elevação espiritual, torna-se evidente que a vida –
tanto nessa dimensão como nas múltiplas dimensões que existem acima de vocês – é manifestação de amor,
e o amor não conhece ação/reação.
O amor conhece apenas expansão infinita.
É o ser humano, por suas encarnações sucessivas, que criou essa lei de ação/reação, que é específica, eu
diria, do que acontece nessa dimensão.

Mas, na dimensão da alma, eu os tranquilizo, não há qualquer obrigação ligada a qualquer retribuição de vir
encarnar-se para pagar os erros do passado.
Isso é uma visão do espírito.
Aliás, inúmeros ensinamentos budistas tibetanos haviam compreendido isso, perfeitamente, quando eles
diziam que era uma heresia crer que se tinha que pagar tudo o que se havia feito.

A partir do momento em que se abre para a dimensão do amor, naquele momento, obviamente, a lei de carma
não existe mais e, portanto, sem exagerar, pode-se considerar isso, efetivamente, como uma superstição.
O que não quer dizer que não haja reencarnação, o que não quer dizer que não haja retribuição, mas,
simplesmente, a partir do momento em que a consciência desperta à dimensão do amor e da Divindade, basta
entrar na lei de ação de graça, isso é ao nível individual.

Em contrapartida, obviamente, ao nível coletivo, não é possível escapar, eu diria, do que se chama o carma
coletivo, ou seja, a retribuição, mas, desta vez, não ao nível do indivíduo, mas ao nível da coletividade.
Obviamente, se vocês fazem mal à Terra, a título coletivo, a Terra devolverá o que vocês fizeram a ela, mas
isso é outra coisa, é um carma coletivo.
Agora, mesmo essa noção de carma coletivo, não se deve ver isso como algo de negativo, é, sempre, uma
questão de experiências, de experimentações e de crescimento da quantidade de Luz que vocês são capazes
de revelar, através das experiências.

Muito numerosas vezes eu disse que, nos anos que vêm, vocês terão a enfrentar, a título coletivo, certo número
de eventos extremamente desagradáveis, quando se os vê com o olhar da terceira dimensão, mas, quando se
os vê com o olhar iluminado e um pouco mais longe do que a ponta de seu nariz, apercebe-se de que as ditas
experiências correspondem, de fato, a um período de purificação, de transformação e de elevação do nível de
consciência.

Então, obviamente, mesmo os orientais, quando falavam de carma, jamais disseram que era algo de inexorável,
de inevitável e de espantosamente mecânico; é tudo, exceto isso.
E é ainda mais verdadeiro desde o sacrifício do Cristo: o fato de verter seu sangue permitiu o despertar de
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energias que vocês vivem, atualmente, e, sobretudo, o nascimento do que se chama a ação de graça, que
varreu todas as noções cármicas.

Eu lhe garanto, caro amigo, que nenhuma alma é obrigada a reencarnar-se, qualquer que seja seu carma.
Entretanto, é preciso, efetivamente, compreender que, quando se deixa a Terra com certo número de atrações
– por exemplo, atrações ligadas a noções de prazer exagerado, de atrações de tipo materiais, obviamente – a
alma tem muito mais dificuldades no momento da morte para liberar-se desses diferentes impulsos, paixões
que puxam, ela mesma, a reencarnar-se.

Mas uma entidade espiritual, mesmo aquela que se convencionou chamar de Senhor do Carma – ou seja, os
Lipikas cármicos, aqueles que vigiam pelo respeito dessa lei, desde planos em que essa lei não existe – eles
fazem apenas obedecer ao que querem as almas.
A partir do momento em que você chega a morrer em plena consciência, deixar esse mundo completamente
(não desengajado), mas completamente, na fé e na certeza da lei de amor, naquele momento, a reencarnação
torna-se totalmente hipotética, e tanto mais que, ao nível coletivo, vocês se aproximam, durante esses sete
últimos anos, eu diria, de um processo de despertar que vai bem além da terceira dimensão.

Vocês vão deixar, pelo menos a maior parte de vocês, a escola de experiências na qual estão há dezenas de
milhares de anos.
Naquele momento, será preciso substituir a lei de ação/reação pela lei de ação de graça.
É preciso, efetivamente, compreender que a Luz não tem necessidade de reencarnar-se, e vocês são Luz.

Obviamente, vocês construíram certo número de coisas que faz com que tenham criado resistências à Luz,
vocês criaram leis, como dizem os anjos, que fazem com que vocês sejam, irremediavelmente, atraídos para o
processo de reencarnação, mas é uma armadilha que vocês mesmos construíram.
Em momento algum a Divindade havia preparado tal plano em relação à terceira dimensão.
Então, os jogos de emoções, essencialmente, os jogos de sofrimentos implicados aos outros e a si mesmos
faz com que vocês tenham gerado esse processo de reencarnação, vocês, realmente, geraram-no, ele não foi
criado pela Divindade.

Todos os mundos que evoluem na terceira dimensão não são obrigados a passar por esse processo de
retribuição, no sentido cármico, sobretudo, a partir do momento em que há conexa à Luz e à Fonte que vocês
são.
Isso é extremamente importante.

Então, o carma é uma lei que foi, efetivamente, estudada de diferentes modos por alguns movimentos, como o
budismo tibetano, como na ayourveda, mas, em momento algum, é algo de inexorável.
Ao nível coletivo, isso vai tornar-se cada vez menos inexorável, porque a energia que vem para vocês é uma
energia que corresponde àquela que foi encarnada pelo Cristo em Sua vida, que se chama a energia da ação
de graça ou a energia, se preferem, do éter, chamada, ainda, a energia da quinta dimensão e, na quinta
dimensão, não há carma, há apenas Luz e, também, Luz e expansão dessa Luz, não pode haver processo
ligado à sombra.

Questão: se não há mais encarnação, qual é o interesse das experiências que vivemos aqui?

Cara amiga, essa experiência de encarnação, vocês a fazem há dezenas de milhares de anos, então, se alguns
de vocês têm vontade de prosseguir a experiência, é problema de vocês.
Agora, se vocês não têm vontade de escolher o absoluto, a felicidade espiritual, nada, nem ninguém os forçará
a ir para a Luz.

Se vocês têm necessidade de fazer ainda mais experiências da separação, de tentar encontrar, eu diria, a
beleza da vida – que é real, na terceira dimensão – através da experiência, do sofrimento e, ainda, afastar-se
um pouco mais da Fonte, isso é um problema individual.
Nada, nem ninguém, os obrigará a parar seus ciclos de encarnação, mas, simplesmente, é preciso
compreender que tudo vem da unidade.
Então, a unidade multiplicou-se, fragmentou-se, em múltiplas unidades que quiseram fazer a experiência da
separação para com a Fonte.
A própria Fonte acompanhou essa vontade de fragmentação, de afastamento da Fonte, mas, a um dado
momento, é preciso, efetivamente, que ela retorne à fonte, isso não pode ir cada vez mais nos processos de
fragmentações, que conduzem ao que vocês observam, hoje, sobre a Terra.

Agora, se vocês querem prosseguir a experiência da terceira dimensão, se querem crer que há um paraíso
sobre a Terra a construir, vocês estão no erro fundamental, o paraíso está ao nível da alma, ele não está ao
nível da encarnação, nas dimensões de terceira/segunda ou, ainda, mesmo, quinta, o paraíso está bem além.

Então, ninguém julgará se vocês querem continuar a experiência da dissociação, a experiência da
fragmentação, a experiência do jogo da vida, esse é seu caminho pessoal, individual.
Ninguém os julgará.
É por isso que os criadores dão-lhes, eu diria, toda latitude para fazer como bem lhes pareça, vocês têm
liberdade total.



Mas, agora, cara amiga, compreenda, efetivamente, que o inferno é aqui, não é lá em cima, não é na Luz.
Então, eu posso conceber que algumas almas tenham necessidade de experimentar mais a vida na terceira
dimensão, mas o problema é que, hoje, vocês chegam a um período que é um período extremamente capital
na história da humanidade, que é um período de escolha no qual o conjunto do planeta vai passar à quinta
dimensão.

Então, vocês têm liberdade de recusar e serem reciclados alhures, em uma possibilidade de reviver o que
vivem, no entanto, há cinquenta mil anos.
Eu posso conceber que algumas almas não tenham, verdadeiramente, vontade de juntar-se à Luz, é problema
delas, mas é um problema que não vai ao sentido da evolução prevista nesse planeta.

Questão: como se pode ajudar alguém que não teria a consciência dos desafios dessa diligência
global em sua própria diligência evolutiva?

Então, cara amiga, aí está uma questão extremamente importante, há vários modos de responder, eu
começarei pelo mais direto.
Por que, a todo custo, querer ajudar alguém?
Esse é um caminho pessoal, e o Mestre vem quando o aluno está pronto.
Se uma pessoa decide não ver a verdade da Luz, é que o caminho dela não foi suficientemente dissociado,
separado para interessar-se por isso.
Não há julgamento a ter em relação àqueles, eu diria, que são mais evoluídos, mais avançados, mais abertos
em um caminho e aqueles que permaneceriam atrás.

Ninguém conhece a história de uma alma, completamente, o que quer dizer que algumas almas já começaram,
eu diria, um caminho de retorno para a Unidade, que é um caminho que corresponde ao acesso a outros
modos de vida, o que não quer dizer fusão à Fonte, mas ser iluminado pela Fonte.
É de outro modo diferente viver iluminado pela Fonte do que viver separado da fonte, não é, de modo algum, a
mesma coisa.

Agora, querer, a todo custo, que um ser humano desperte, isso, é uma visão, eu diria, um pouco egoica,
porque quereria dizer que se quer, a todo custo, arrastar o outro para onde se está.
Mas quem sabe se o outro está, realmente, nessa demanda ou nessa necessidade?
Então, demanda a mais direta que se pode fazer é, sobretudo, não se servir do mental, de palavras, de pedidos
ou de insistências – quer elas sejam afetivas ou não –, para arrastar alguém ao caminho da Luz.

Em contrapartida, é preciso compreender que, a partir do momento em que alguém começa esse caminho
para esse despertar específico há, necessariamente, uma vibração que emana do ser que está no caminho e,
obviamente, essa vibração é capaz de ter um efeito de abertura sobre aquele que recebe essa vibração: há,
efetivamente, um efeito contagioso dessa vibração.

Os exemplos não faltam – seja no Oriente, no Ocidente – de seres que em nada acreditavam e que,
confrontados a um personagem específico, viram-se explodir na Luz, porque eles construíram paredes, e
essas paredes foram explodidas pelo reencontro com esse portador de Luz.
Então há, também, a noção de liberdade aí.
Ninguém tem o direito de impor o que quer que seja.
Os seres que vocês são, todos, aqui presentes, vocês estão, todos, em graus de experiências, diríamos,
diferentes.
Há os que aspiram apenas a uma coisa: é entrar na casa; há os que aspiram apenas a uma coisa: é
experimentar a beleza da encarnação na terceira dimensão e, depois, há os que não sabem muito, porque não
viram o que havia do outro lado.

Então, obviamente, quando não se conhece o que há do outro lado, isso provoca, necessariamente, eu diria,
um medo, um medo inerente à constituição física que vocês têm porque, na encarnação, há certo número de
medos que são ligados não tanto à experiência das encarnações, mas que são ligados, também, às suas
estruturas cerebrais, que fazem com que o medo seja algo que vai evitar, a priori, os perigos.

Então, a novidade é algo que dá muito medo, sobretudo, quando não se sabe o que há do outro lado, mas eu
lhes garanto que todos aqueles que fizeram a experiência de saber e de viver o que há do outro lado –
quaisquer que sejam as concepções da vida que eles tenham – têm apenas uma vontade: é a de voltar a essa
Fonte.
Há aqueles que fariam uma experiência negativa, mas é, de qualquer forma, muito raro.

Então, por que querer mudar os outros?
É preciso, sobretudo, contentar-se em estar, si mesmo, na mestria da energia, na mestria espiritual, na mestria
do despertar, estar no abandono à vontade Divina.
Naquele momento, os seres que deverão mudar, mudarão, por simples contato vibratório.
Mas a partir daquele momento.

Questão: então, por que você vem falar-nos?



Eu venho falar-lhes, cara amiga, para aportar-lhes, além das palavras, uma vibração muito específica.
Vocês viveram, em muito numerosas reprises para alguns de vocês, energias de cura.
É evidente que eu evoluo em planos vibratórios que nada mais têm a ver com a encarnação (porque eu faço
parte, eu diria, de uma linhagem que evolui em dimensões que estão bem além daquela que lhes é prometida
nos anos a vir), entretanto, eu sou obrigado a falar para orientar sua sede, eu diria, de evolução espiritual.

Eu não venho convencê-los a ir para a dimensão nova, bem ao contrário.
Vocês são livres e continuarão livres, como o Pai o quer, ou seja, no momento em que vier essa nova vibração,
vocês serão totalmente livres para fazer a escolha da Luz ou fazer a escolha de continuar a experiência, de
mudar de dimensão ou de permanecer na mesma dimensão.

Então, eu não venho dizer-lhes «venham, sigam-me».
Um verdadeiro Mestre não diz, jamais, «venham, sigam-me», ele os abre à sua própria mestria, ele os abre à
sua própria irradiação e eu venho para isso.
Eu não venho para levá-los ou para dizer-lhes para seguir-me, assim como, em minha vida, eu jamais procurei
arrastar as pessoas, eu tentei, o mais possível, revelar a própria Divindade dos seres, sem o querer.
Eram eles que me pediam, eu jamais impus algo a alguém que não o pedisse, obviamente.
É isso que diferencia os verdadeiros Mestres dos gurus, no mau sentido do termo, ao ocidental.

Questão: por que a Fonte, que criou o homem, deixou as coisas evoluírem assim?

Primeiro, a Fonte jamais criou o homem; é o homem que se criou a ele mesmo, a partir da Fonte, é
profundamente diferente.
Agora, a descida na encarnação e a divisão, a separação que vocês vivem, mesmo apesar da beleza de
algumas coisas na encarnação, é algo que participa da experiência da vida.
A partir do momento em que vocês exteriorizam a consciência em um processo de encarnação, vocês
chegam, a um dado momento, quando vocês ocultam, completamente, sua Divindade, o que é próprio do ser
humano completamente adormecido.
Porque, quando eu digo ocultar a Divindade, não basta crer em Deus para dizer que se reuniu à Divindade, não
basta dizer que a vida é bela para estar reunido à Divindade, reunido à Divindade é algo que é profundamente,
não uma atitude mental, mas que provoca as estruturas energéticas, neurológicas, celulares a viver certo
número de transformações, isso é a ligação à Fonte.

Agora, não é preciso prejulgar, eu diria, o porque isso aconteceu.
O que devia acontecer acontecerá.
Obviamente, quanto mais vocês se afastam da Fonte, mais projetam a consciência ao exterior da Divindade,
mais vão para zonas de sombra.
A consciência distanciada, a consciência separada, tal como vocês a vivem, conduz ao que vocês vivem,
atualmente, através da utilização de energias, por exemplo, que vocês chamaram «fósseis», as energias de
resistência, através da resistência do mental, através do ego, tal como ele foi constituído.

Agora, eu posso assegurar-lhes que, quando vocês se juntarem não à Fonte, mas aos planos dimensionais,
não existe mais essa dimensão de ego.
Vocês serão profundamente enriquecidos da experiência que viveram, ou seja, que todas as criaturas, pode-se
dizer, da Luz, todos os seres únicos fragmentados da Fonte não passam, necessariamente, por esse processo
de encarnação, de divisão, de fragmentação, obviamente.
Alguns seres, por exemplo – em especial, no Intraterra – mantiveram um corpo físico, mas não conhecem a
estrutura emocional, tal como vocês a têm vivido, porque as consequências das emoções são o que vocês
vivem hoje.

Não se pode dizer, de um lado, que há a beleza e, do outro lado, que haja a cólera, a divisão, o ódio e outras
emoções que fazem parte da natureza humana.
Mas, uma vez que vocês tiverem superado esse processo de divisão e que farão surgir em dimensões outras –
e que vocês estiverem estabilizados nessas dimensões outras – sua alma será enriquecida dessa experiência.
O processo de descida na encarnação e a separação da Fonte é um processo evolutivo que foi decidido, eu
diria, no alto escalão, há mais de cinquenta mil anos, pela ordem de Orionis, a ordem de Melquisedeque, se
preferem, que decidiu que a humanidade devia experimentar a criação material, no sentido em que se a chama,
no sentido em que vocês a vivem, ao mesmo tempo sabendo que essa criação material seria puxada entre os
dois extremos que seriam, de um lado, pela beleza, a emoção de beleza através da criação artística, e,
também, a emoção do ódio, que é seu oposto.

Obviamente, isso devia resultar por um processo que já aconteceu em muitas outras civilizações extraterrestres
não humanas por outros lugares, que viveram esse processo de separação.
A separação não é um estado que conduz à unidade; é um estado, eu diria, que conduz à experiência múltipla,
que enriquece a experiência múltipla.
O momento em que vocês retornarem a dimensões, eu diria, que não são mais separadas.
Chegou-se aí porque, como dizem os orientais, vive-se o fim do Kali Yuga, ou seja, a idade sombria, a idade
das trevas, mas, em todas as trevas, quaisquer que sejam, tranquilizem-se, mesmo o ser o mais vil, que é o



mais na sombra, possui uma partícula de Luz que é chamada sua alma imortal, seu espírito imortal, porque não
pode haver trevas se não há Luz, obviamente.

Questão: é correto seguir um Mestre?

Então, cara amiga, pode-se responder de dois modos.
Krishnamurti, por exemplo, em sua vida, dizia que era preciso matar o Mestre, que o único mestre é você.
Ele tem toda razão, mas ele jamais deu a técnica para ali chegar.
Então, obviamente, eu prefiro, eu diria, um Mestre que está aí para dar-lhes técnicas, mesmo engraçadas,
técnicas que são criadas a partir do zero para permitir-lhes aceder à sua Divindade.

Raros são os seres humanos que são capazes de aceder sozinhos, eu diria, a essa dimensão espiritual
autêntica.
Havia Krishnamurti.
É preciso prestar atenção a algo que é extremamente importante, se vocês tomam seu Mestre através de
escritos, ou seja, mesmo o Mestre o mais ilustre, como o Cristo, o mental vai apropriar-se da coisa e, quando o
mental apropria-se de algo, bem, ele crê que ele está na realização.
Mas ele está na ilusão, obviamente, porque o mental não participa, em nada, as palavras não participam, em
nada, no despertar espiritual.

O verdadeiro despertar espiritual é o momento em que o mental cala-se, mesmo durante um bilionésimo de
segundo; naquele momento, o despertar pode sobrevir.
Nesse sentido, Krishnamurti tinha razão, mas, em momento algum, ele deu o meio aos seres para aceder a
esse estado de consciência.

Então, há Mestres que deixaram ensinamentos, eu falo, por exemplo, do primeiro a ter falado dessa quinta
dimensão, que era Rudolf Steiner, que deu as técnicas para chegar à iluminação do mental.
Há Mestres muito mais recentes em todas as tradições, ou em todos os povos que, hoje, estão vivos, que são
capazes não de fazer um caminho mental, mas de confrontá-los em face de si mesmos e de restituí-los à sua
própria Mestria.

O verdadeiro Mestre não é aquele que vai tomá-los pela mão e levá-los; ninguém pode levá-los, apenas vocês
mesmos é que podem levar-se.
Então, o Mestre é aquele que vai, através, por vezes, de uma palavra, por vezes, através de uma técnica, pô-los
em ressonância em face de si mesmos, para permitir-lhes encontrar essa dimensão espiritual.
Então, para alguns seres, eu diria, para a maioria dos seres, é preferível encontrar um Mestre vivo, ainda que
apenas uma vez ou duas, ou várias, para dar-se conta do que acontece porque, sozinho, é extremamente difícil,
porque, sozinho, o mental toma a ascendência, sempre.

Mesmo quando vocês falam de amor, mesmo quando falam de prazer, o mental toma a dianteira, enquanto o
despertar, por definição, é a parada do mental, total.
Então, se eu lhes digo «parem o mental», vocês vão pôr-se a meditar, para parar o mental e, bem, o mental vai,
também, servir-se disso, é nisso que um Mestre autêntico, iniciado, desperto, é capaz de insuflar-lhes, sem
querer, porque são vocês que vão vê-lo, não a própria visão dele, das coisas, mas vai restituí-los a si mesmos,
à sua dimensão de ser de Luz.

Há inúmeros Mestres, cada um era, entretanto, portador de uma tradição, portador de um movimento, portador
de uma energia.
Então, a energia do despertar é, sempre, a mesma, a energia da realização é, sempre, a mesma.
Agora, há uma coloração, obviamente.
Por exemplo, Sri Aurobindo, foi criado na tradição Oriental, em relação ao yoga, portanto, ele construiu o yoga
do supramental.
Há um ser, por exemplo, como Krishnamurti, que tentou, toda a sua vida, escapar dos condicionamentos que
quiseram fazê-lo viver e que conseguiu.
Então, ele vai falar com o mental iluminado, sem fazer referência a técnica yogi ou outras.
E, depois, há outros Mestres que vão passar, por exemplo, por energias quando da confissão em um
confessionário na igreja, mas é a mesma energia de despertar.

Então, a energia de despertar é, sempre, a mesma, e ela viverá no interior de si, mas as energias no exterior,
que se apresentam, podem ser profundamente diferentes.
Há pouco, vocês tiveram a visita de Santo Inácio de Loyola, então, a energia de Santo Inácio de Loyola,
absolutamente, nada tem a ver com a minha, mesmo se nós sejamos da mesma Fonte, mesmo se sejamos a
mesma unidade, é preciso, efetivamente, compreender isso.

Quando a Virgem apresenta-se, é a energia da Mamãe; quando é o Cristo que chega, é a energia Crística.
Será que se pode dizer que é a mesma energia?
No entanto, eles têm o mesmo coração.

Quando do processo de cura espiritual, vocês tiveram a chance de ter palavras de Santo Inácio, mas durante e
antes que Santo Inácio interviesse, vocês tiveram dezenas de entidades que trabalhavam em suas estruturas.



Todos participam da Luz.
A partir do momento em que esses seres não habitam mais um corpo de carne, mas manifestam-se através de
um canal, não é a mesma coisa que, efetivamente, eu diria, se você tivesse diante de si Krishnamurti e, ao lado,
Sri Aurobindo.

Obviamente, o movimento de um seria ao oposto do outro.
É preciso fazer escolhas a partir do momento em que os Mestres estão vivos.
Mas, a partir do momento em que as entidades que se exprimem, em que as entidades que se manifestam de
maneira vibratória pertencem à quinta dimensão, então, há colorações diferentes, mas o efeito em suas
estruturas é, sempre, o mesmo.
Portanto, não há contradição, há adição.

O eu faz a potência vibratória das curas espirituais, como alguns de vocês puderam constatar em relação a
doenças, mesmo orgânicas, é, justamente, a multiplicidade das entidades que vêm de quinta dimensão, sétima,
nona, décima primeira dimensão, que vêm agir em vocês, de diferentes maneiras, mas, obviamente, a
multiplicidade de vibrações, de ressonâncias, de irradiações permite essa ação de maneira, eu diria,
multiplicada.

Agora, imaginem que vocês fossem, há vários anos atrás, um aluno de Sri Aurobindo, se vocês fossem ver,
depois, Krishnamurti, vocês teriam sido completamente destruídos por seu discurso, porque o mental de vocês
se prenderia a uma visão que seria contrária à outra.
Mas é preciso, efetivamente, compreender – e isso é, justamente, aqueles que têm necessidade de um Mestre
vivo – que, quando vocês estão presos a um Mestre, é preciso segui-lo, até seu despertar.
Mas, obviamente, é diferente entre o que está vivo e o que vem de dimensão superior.
Aí, nós lhes aportamos a Luz de despertar, diretamente.

Questão: então, por que dirigir-se a diferentes Mestres e não à Luz Divina?

Mas porque, cara amiga, há tantas encarnações que foram tomadas de maneira extensível nesse mundo,
pouco a pouco os farrapos da sombra e do ego que foram colocados, através dos diferentes corpos, são
barreiras intransponíveis para aceder ao que você chama a Luz.
Se você acedesse à Luz sem a presença de um Mestre ou, então, se você é um ser quase desperto, como
Krishnamurti, você não tem necessidade de Mestre, eu já disse.
Entretanto, se você desvendasse o que chama de Fonte, você não teria mais corpo, você seria consumada,
instantaneamente, quando eu digo consumada é no verdadeiro sentido do termo, seria uma combustão
espontânea de todas as suas estruturas.

Então, obviamente, não se pode.
Isso é uma ilusão do mental, extremamente egoica ainda, que lhe diz «eu acedo ao Divino».
É impossível, você acede ao Divino, unicamente, quando é um ser Desperto, quando está despertado e,
efetivamente, você é despertado e quando despertou, você não pode mais amar a matéria.
Você transforma a matéria para espiritualizá-la.

É, infelizmente, impossível, dadas as constituições energéticas, espirituais, de diferentes dimensões.
É preciso, efetivamente, compreender que, se vocês tivessem a potência de suas orações e de suas
meditações, tal como vocês dizem, há muito tempo que a guerra teria desaparecido, há muito tempo que não
haveria mais distorção, curto-circuito vibratório, há muito tempo que vocês já teriam acedido à quinta dimensão.

Então, é uma heresia, não pode haver outra coisa que não seja um acesso à Luz.
Se vocês acedem à Luz, tornar-se-ão um ser desperto que constitui o que se chama corpo de Luz, com
despertar do kundalini, com despertar de novos corpos, com certo número de processos extremamente
precisos, que foram descritos por todos os grandes Mestres e todos os grandes iniciados que vivem sobre
este planeta, qualquer que seja a tradição.

Então, se esses sintomas não estão presentes, não pode haver despertar, é uma trapaça do mental, isso é
absolutamente formal, qualquer que seja a palavra que se ponha aí, pode haver a ilusão de que a Luz está aí, a
ilusão de que se transforma sua vida, mas se vocês não têm o aparecimento, a visão e a presença real dos
intermediários, quaisquer que sejam, não haverá realização do que vocês pedem.

Então, não pode haver cura espontânea se não há intervenção desses intermediários que são suportes
vibratórios (quando eu falo de cura, eu não falo, unicamente, de cura de doença, eu falo, também, de
transformações e de encaminhamentos para o caminho de despertar).
Mesmo o próprio Pai, quando quer dirigir-se, eu diria, a sistemas solares – porque o Pai não se dirige a um ser
humano, ele se dirige ao conjunto de um Sistema Solar – Ele o faz por intermédio do que se chamam os
mensageiros, sejam os Tronos, as Dominações.
Tudo isso é algo que é perfeitamente real, mas jamais o Pai vai dizer-lhes no ouvido algo, é, necessariamente,
um intermediário, o que se chama um mensageiro que virá fazê-lo.

Então, os Mestres são mensageiros, então, os arcanjos são mensageiros.
Não creiam que vocês têm a pretensão, na terceira dimensão, de dirigir uma oração ao Pai e que o Pai vai



responder-lhes.
Isso é uma heresia, porque isso se saberia.
Sobre a Terra, minha fé, inúmeras coisas já teriam sido transformadas há muito tempo, o que não é o caso.

Questão: como se podem compensar as manifestações, por vezes desagradáveis, ao nível dos
ouvidos, ligadas às evoluções?

Bastante desagradáveis, mas, infelizmente, nada se pode ali.
A partir do momento em que a energia do despertar apresenta-se, aparece certo número de fenômenos
vibratórios que tocam todas as estruturas, seja no cérebro, seja nas costas, seja nos ouvidos ou nas mãos.
Esses processos são ligados à ativação de encaminhamentos para um despertar e para uma transformação
radical das estruturas físicas, energéticas, psicológicas e espirituais.

Então, não há meio de compensar isso.
Esses fenômenos são os marcadores do despertar, tais como eles foram descritos pela maior parte dos
grandes sábios, em especial na tradição Oriental.
Infelizmente, os sinais de despertar são os sinais de despertar, não é questão de suprimi-los.
Por exemplo, um ser desperto, na tradição católica, que viveu os estigmas, pode pedir a Jesus para retirá-los,
entretanto, ele aceitou um caminho espiritual através de uma religião, uma tradição e viver a impregnação da
energia Crística em si, até o mais profundo de sua carne.
Isso faz parte da iniciação e do despertar.
Não se pode retirar o sofrimento que é ligado ao caminho pedido.

Questão: quais são os marcadores do despertar?

Então, os marcadores do despertar correspondem à primeira etapa; isso corresponde à recepção de uma
energia específica que provoca o despertar.
Essa energia, de acordo com as tradições, vai chamar-se diferentemente.
Ela pode chamar-se a Shekina, a Shakti, o Espírito Santo.
É uma energia que é transferida, a priori, diretamente, pelo Mestre desperto, portador dessa energia, mas
pode ser, também, transferida, simplesmente, na natureza, pela beleza da natureza.
É uma energia específica que está presente sobre a Terra, há mais de vinte anos e que vai ativar o que se
chamam os chacras superiores.

A partir do momento em que os chacras superiores são ativados, vai manifestar-se uma vibração e, depois, um
som específico, no ouvido esquerdo.
De fato, não há um som, há sete sons diferentes, que são ligados à progressão do despertar.
Esse som é ligado à construção de pontes de Luz que unem a personalidade interior à alma, no ouvido
esquerdo.

Após, esse som aparece no ouvido direito, e traduz a construção de uma ponte de Luz entre a alma e o
espírito.
Paralelamente a isso, a energia de despertar continua a descer na Coroa, no sétimo chacra, ao longo do canal
mediano da coluna vertebral, até o nível do sacrume, naquele momento, sobrevém o processo despertar do
kundalini, mas isso não terminou.
Isso não quer dizer que quando se despertou o kundalini que se é um ser desperto porque, naquele momento,
é preciso que o caminho de retorno faça-se, que as energias subam até o topo da cabeça para ativar o que se
chamam os corpos espirituais, que são ligados à quinta dimensão.
Sempre com a presença desse zumbido nos ouvidos, filetes de sangue na narina esquerda e, ao mesmo
tempo, vibrações ligadas como uma faixa ao nível da fronte e da coroa.
Esses são os marcadores específicos do despertar.

Então, quando se quer falar da Divindade, da Luz, e quando não se viveu esses marcadores do despertar,
bem, está-se no mental, simplesmente, está-se na ilusão do despertar.

Aí estão os primeiros sinais.
Há muitos outros, entretanto, os níveis do poder da alma correspondem, também, à ativação da clarividência, à
ativação da recepção da Luz diretamente pela coroa e não mais, unicamente, pelas zonas como o pâncreas ou
como os pés.
Naquele momento, as energias espirituais e as energias multidimensionais podem vir ao seu encontro.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço muito por todas as questões extremamente interessantes que vocês me
colocaram e por sua predisposição à interrogação espiritual e ao desejo de caminhar para a Luz autêntica.

Então, eu lhes aporto, como convencionado e como de hábito, minha bênção a mais sincera e desejo-lhes um
muito bom caminho para a Luz e façam rapidamente, para salvar esse fabuloso estado de consciência que
vocês merecem, porque é o que vocês são, enquanto vocês não sabem disso.

Eu o soube antes de vocês, mas vocês não o sabem ainda, e são, simplesmente, as armadilhas de seu mental,
de suas dúvidas, de suas interrogações que os impedem de ver a Luz que vocês são.



Aí está.
Nisso, eu lhes aporto minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, a maior parte de vocês que eu não via há
muito tempo.
Há, também, uma pessoa que eu jamais vi, a quem eu desejo, aqui também, as boas vindas, e, como de hábito,
eu lhes apresento todas as minhas saudações e toda a minha alegria e a minha gratidão de poder encontrar-me
com vocês, para trocar com vocês sobre assuntos que podem concernir-lhes ou que concernem, também, à
evolução do que vocês vivem nesse momento sobre este planeta.

Então, primeiramente, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: pareceria que tudo se acelera, no positivo, no negativo. Por quê?

São coisas que eu evoquei em numerosas reprises, cara amiga, mas gostaria de retomar certo número de
elementos.
Vocês entraram, há alguns meses, no período probatório para o planeta Terra porque, efetivamente, desde o
ano 2006, se se conta até 2012, restam-lhes, muito exatamente, sete anos.
Esses sete anos são os sete últimos anos que vocês têm a viver para aceder à dimensão a que vocês chamam
quinta.

Então, efetivamente, progressivamente e à medida dos meses que passam durante este ano e todos os anos
que vêm, vocês verão uma aceleração de processos, tanto climáticos, como eu já disse, em numerosas
reprises (ou seja, os quatro elementos vão desencadear), mas, também, no interior do homem (obviamente,
porque esses elementos existem, também, no interior do homem, as tomadas de consciência, as reversões de
situações, o que acontece no casal, o que acontece nas famílias irá crescendo).

As pessoas vão estar ou cada vez mais mal, ou cada vez mais em desacordo com as condições de vidas que
elas haviam estabelecido anteriormente, porque aquelas que devem estabelecer-se na quinta dimensão nada
mais têm a ver com o que existia anteriormente.

Então, basta que uma alma esteja no caminho para a própria abertura à quinta dimensão para que ela se
aperceba, de um dia para o outro, de que não é feita para viver o que viveu, durante quarenta anos, e tem
necessidade, de repente, eu diria, de novidade.
Então, se essa pessoa tem quarenta anos, vão dizer que é o demônio de quarenta anos, o demônio do meio-
dia, por vezes, isso pode sobrevir aos sessenta anos ou mesmo aos setenta anos.

De repente, olha-se o passado e diz-se «não, esse não é mais eu», «não é mais possível que isso funcione
assim», e tem-se a necessidade de tudo mudar na vida.

Aí está como funciona a maior parte dos seres humanos hoje, porque é ligado à abertura, o que faz com que
não se possa mais aceitar o que era aceitável e vivido, mesmo com prazer, anteriormente, com as mesmas
pessoas, com os mesmos lugares, com as mesmas localizações, os mesmos tipos de atividades.
E todo ser humano sobre este planeta, que está no caminho espiritual de abertura para essa quinta dimensão,
vive isso, a um dado momento.
Quanto mais os eventos forem adiados, mais eles tomarão um aspecto, eu diria, de envergadura enorme.

As coisas aceleram-se, grandemente.
Há inúmeros elementos que entraram em manifestação nos Estados Unidos, nós já havíamos falado disso,
efetivamente, no inverno passado e na primavera, e havíamos dito que certo número de elementos que se
levava a efeito – o elemento água e o elemento ar e, também, o elemento terra – devem manifestar-se antes do
fim deste ano.
O número de eventos já deveriam produzir-se, como vocês sabem, no mês de maio, mas eles foram adiados,
por razões de reajustes de redes magnéticas (não terrestres, mas do Intraterra), para permitir evitar que os
povos do Intraterra, da Luz e da Fraternidade fossem completamente enterrados pelo que ia acontecer ao nível
dos tremores de Terra.
Então, isso é algo que foi reportado em alguns meses, o tempo que certo número de estruturas seja
modificado ao nível do Intraterra, em especial, nas regiões da América do Norte.
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Questão: poderia fazer-nos uma compilação de seus ensinamentos por temas?

Cara amiga, se eu pedi uma ordem cronológica, é por uma razão extremamente precisa: há coisas
extremamente importantes, que seguem uma planificação específica.
Então, não é questão de reagrupar por tema.
Mas o melhor modo de proceder é, efetivamente, a maneira cronológica, porque há uma cronologia precisa.

Quando vocês retomam os ensinamentos que eu lhes dei, mesmo respondendo às questões de natureza
global, pessoal, evolutiva, ao nível da Terra, vocês se aperceberão de que há o desvendamento de certo
número de coisas que se faz seguindo certa cronologia, que é extremamente importante a reencontrar para o
leitor.
Aliás, em minha vida, como vocês sabem, a maior parte de meus ensinamentos foi retomada sob a forma
escrita, através das conferências que eu dei, geralmente retomadas por tema e perdeu, eu diria, o fio
cronológico, histórico, do porque essas coisas foram ditas, a um dado momento.

Vocês não têm a diferença entre o que eu disse em 1940 e entre o que eu disse em 1970, enquanto há uma
diferença fundamental, e nada foi colocado nessa ordem cronológica, que é extremamente importante a
reencontrar, sobretudo, para os sete últimos anos que vocês têm nessa dimensão.

Questão: e poder-se-ia respeitar uma cronologia no interior de temas?

Então, isso é algo que pode ser extremamente interessante, e que me agrada muito, devo dizer.
Há assuntos que me têm ao coração, obviamente.
Agora, ao nível do modo de trabalhar, é a vocês que cabe definir um tema e, por exemplo, para cada um dos
reencontros, que as questões sejam, sempre, em relação com esse tema.
Os temas de predileção são, obviamente, a transformação da alma humana dos sete próximos anos, então,
isso toca, obviamente, os setores, digamos, não proféticos, isso é, absolutamente, a evitar, mesmo se eu tenha
dado numerosos elementos durante o ano que se escoou, mas eles sobrevêm progressivamente e à medida
que sobrevêm.

Os mais importantes são, obviamente, o acesso à quinta dimensão e as transformações do ser humano, do
corpo humano e da alma humana para o acesso a essa quinta dimensão.
Também o papel da medicina, o papel da saúde, o papel da Luz, o papel e os jogos, eu diria, da sombra e da
Luz, também, independentemente da saúde, esses são os temas que são extremamente importantes, hoje.
Mas podem ser, também, temas profundamente diferentes, como, por exemplo, a influência Crística, hoje, ou,
ainda, o papel dos ensinamentos que eu dei em minha vida, hoje, e assim por diante.

Isso, é a vocês que cabe definir.
É muito melhor trabalhar isso em sessão pública, obviamente, para que o máximo de pessoas aproveite
desses novos ensinamentos.

Bem, caros amigos, vou, agora, deixar o lugar para a Mamãe, para sua efusão de sua energia do coração.

Então, antes de partir, eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção, e espero revê-los uma próxima
vez.

Vou, agora, deixar o lugar, eu diria, para a efusão da Mamãe, que é Maria, obviamente.
Eu os abraço e digo-lhes até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes aporto minha bênção e, verdadeiramente, eu me alegro de estar com vocês, e vamos poder
trocar, se quiserem, sobre coisas que vocês têm no coração e que estão em relação com sua evolução, seu
caminho, mas, também, grandes interrogações deste período um pouco perturbado, no qual nós vivemos.
Então, se quiserem, eu lhes deixo, agora e já, a palavra.

Questão: muitas pessoas têm dores nas costas nesse momento. Por quê?

Caro amigo, a maior parte das pessoas que tem dor nas costas enfrenta, eu diria, dois mecanismos que se
conjugam para desencadear esses fenômenos dolorosos.
Primeiramente, há a noção de estação, ou seja, o início do outono, e o mês de outubro corresponde,
classicamente, a períodos nos quais as energias, ao nível da coluna vertebral, são um pouco mais importantes
e, portanto, fragilizados.
E este ano, preferencialmente, como vocês já sabem, no qual há ajustes que se fazem aos níveis telúrico e
geomagnético que fazem com que as energias telúricas estejam se transformando, profundamente.
E esses dois elementos conjuntos provocam, se querem, uma repercussão de anomalias ligadas a dores ao
nível da região lombar, o que vocês chamam lumbago, mas, também, em acordo com os nervos que passam
na região.

Questão: é o mesmo para as pessoas que têm dificuldades ao nível do sacrum?

Isso corresponde, perfeitamente, à mesma coisa, é a região que reage.
O sacrumé o osso que impacta as energias telúricas, quando elas se modificam, e as energias, também,
ligadas à estação.

Questão: dadas as grandes perturbações a vir, não é melhor consagrar-se, unicamente, ao
desenvolvimento pessoal?

Eu diria que a palavra desenvolvimento pessoal incomoda-me, porque não é um desenvolvimento pessoal, é
um desenvolvimento, eu diria, mais, de consciência, importante, mas que não tem a ver com a pessoa, que tem
a ver com a compreensão e a abertura de certos níveis que os fazem integrar na multidimensionalidade.
Então, obviamente, é difícil para um ser humano que tem uma família, atividade, algumas ocupações – que, por
vezes, existem há numerosos anos – dizer, mesmo se se saiba que isso vai acontecer amanhã, «chega, eu
paro tudo e eu me consagro à minha pequena pessoa».
Não é isso que é solicitado.

Obviamente, o desenvolvimento da consciência, o acesso à multidimensionalidade deve estar na dianteira da
cena, mas não lhes é pedido, contudo, para retirar-se da vida e pôr-se no interior de si ou em um lugar,
esperando que as coisas aconteçam.
Jamais foi pedido isso.

Em contrapartida, é evidente que há certo número de coisas a fazer, como dizia o Cristo, quando ele veio, e
como ele dizia aos seus discípulos, querendo que eles o seguissem: «deixem os mortos enterrarem os
mortos».
É importante compreender que as coisas do passado devem morrer, entretanto, vocês devem continuar a
assumir, eu diria, a materialidade da vida, mas com uma ótica multidimensional, o que é profundamente
diferente, que consiste, sobretudo, em amplificar a própria irradiação, ativar os corpos sutis, irradiar a Luz,
irradiar o divino, irradiar o amor e irradiar essa multidimensionalidade.
O resto é apenas bla-bla.

Questão: o que significa o fato de encontrar dificuldades com os vizinhos?

Eu responderei, cara amiga, que tudo o que acontece no exterior corresponde ao que acontece no interior, ou
seja, através dos problemas que lhes acontecem, mesmo através de um problema através de um vizinho, há,
nesse nível, como que uma ausência de limites que é posta entre si e o exterior ou um excesso de limites entre
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si e o exterior.

Então, o problema não é o processo de saber se é preciso manter o muro, ou o que é preciso fazer em relação
a isso, mas compreender qual é o significado interior do que acontece porque, obviamente, e, sobretudo,
quando vocês estão no caminho para a multidimensionalidade, é evidente que nada acontece por acaso, e tudo
está aí para pô-los em face de sua interioridade.
Não em relação a um carma, isso é uma tolice monumental, crer que um muro em concreto seja ligado a um
carma.
Há uma relação direta com um processo interior, simplesmente.

Convém, portanto, identificar não o carma ou a vida passada, mas identificar o que significa, para vocês, o que
foi construído, aí, por seu vizinho, ou seja, pôr um limite, porque não havia bastante limite ou porque havia, ao
contrário, demasiado limite, e esse excesso de limites conduziu aquele com o qual se estava em relação a um
fenômeno de rejeição.
Aí está o que é preciso compreender.

Questão: e o que significa o fato de ser convocado como jurado no curso de um processo?

Pode, ali, haver um ensinamento, do mesmo modo que a questão precedente: isso pode, também, ser posto
diante de escolhas, e as escolhas, isso implica escolher, obviamente, isso implica fazer atuar a razão e não,
unicamente, a intuição, mas, também, decidir, em sua alma e consciência, algo além do julgamento,
propriamente dito, mas saber fazer as boas escolhas.
E é, certamente, um período interior, no qual havia certo número de escolhas a fazer.

Questão: por que as evoluções que vivemos fazem reagir tanto o ambiente familiar?

Isso é uma muito boa coisa.
Porque, a partir do momento em que vocês se engajam para a multidimensionalidade e o ambiente próximo
põe-se em seu caminho, isso corresponde a pessoas que recusam a multidimensionalidade e é muito, muito
bom afastar-se disso, ainda mais, continuar seu caminho para a multidimensionalidade, o desabrochar de sua
alma, o que quer que diga o ambiente.

O único modo de ajudar o ambiente é mostrar o exemplo, ou seja, dizer estar firme em suas escolhas, estar
segura e certa do que se empreende, o que quer que digam os outros.
O único modo de trabalhar é engajar-se a fundo em seu próprio caminho e em sua multidimensionalidade.

Apenas esse aspecto vibratório é que poderá contaminar o ambiente.
Lembrem-se do inverno passado, o período de incerteza que nós vivemos para saber se o encadeamento do
plano ia poder fazer-se ou não.
E, infelizmente, apesar de todos os eventos que sobrevêm, regularmente, apesar das notícias científicas, das
notícias econômicas dos diferentes setores da vida do ser humano, não há muitas notícias pessoais que se
encaminham.
Não, realmente.
Eu falo, sobretudo, de um caminho interior para a verdadeira transformação interior, e não, unicamente, exterior.

Questão: jovens são utilizados, em alguns países, como bombas. O que fazer?

Não mais que os jovens que vocês condicionam a tornar-se grandes capitalistas e os jovens, no Ocidente, que
vocês criam negligenciando a espiritualidade, negligenciando o repeito ao outro.
É exatamente a mesma coisa, vista de outro modo.
A educação que vocês dão aos jovens no Ocidente é a mesma coisa que eles dão com bombas.
Vocês as dão com ideias.

Eu vou poder deixar o lugar para a Mamãe, porque, aí, a efusão de energia do coração, para acolher no silêncio
e no recolhimento, braços e pernas descruzados, porque é um momento extremamente importante que, eu
espero, os fará sair de seus questionamentos de terceira dimensão, por vezes, um pouco estúpidos,
desculpem-me por dizê-lo, mas é a impressão que isso dá.
Vocês navegam entre a multidimensionalidade a mais pura e a estupidez a mais pura, de momento.

Então convém, de qualquer forma, parar de oscilar entre essa aspiração à multidimensionalidade (que é
completamente louvável e completamente aceitável) e procurar lados, eu diria, um pouco mais densos, nos
quais vocês passam o tempo, em sua vida, na maior parte, pelo que eu sinto, a subir e a descer, o que não é o
mais confortável para sua alma.
Eu lhes digo isso com o meu amor, obviamente, para evitar-lhes os desagrados em função de períodos que
chegam.

Então, é preciso inclinar-se para um objetivo, inclinar-se para um objetivo o mais alto possível e, uma vez que
se tenha inclinado, não relaxar a pressão para voltar a descer a coisas tão passadas, eu diria.

Aí está a mensagem importante que eu tinha vontade de dizer-lhes, através de nossas trocas desta noite.



Agora, eu lhes aporto o meu amor, a minha bênção e não se esqueçam disso: inclinar-se para a
multidimensionalidade e não sobrecarregar-se com coisas que tornam pesado.
É a lógica elementar.

Então, agora, eu deixo o lugar a algo de muito mais importante, que é a efusão do coração de Maria.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos, todos juntos, ajudar este planeta e os seres que vocês são a caminhar para mais
Luz, para mais autenticidade, para mais transdimensionalidade e, sobretudo, para ir aonde vocês devem ir
como filhos de Luz.

Então, eu lhes deixo a palavra e vamos, como de hábito, dialogar, todos juntos.

Questão: como viver, o melhor possível, o período de mudanças atuais?

Cara amiga, pode-se observar, em seus casulos de Luz, um período – mas que corresponde ao que acontece
para muita gente, nesse momento – de transformação, de reversão e de coisas que irão ao sentido, eu diria, de
mudanças de vida importantes.

Compreenda, efetivamente, que é algo que se observa junto a todos os seres que estão no caminho e, nesse
momento, há dois anos, e cada vez mais transformações que vão tocar alguns setores de vida para permitir-
lhes atualizar, totalmente, o ser espiritual que vocês são porque, obviamente, como vocês todos aqui presentes
sabem, há grandes transformações que estão em curso, ao nível dos indivíduos, mas, também, ao nível da
Terra e, em especial, a sacralização deste planeta.

Então, o período essencial é um período no qual vocês devem fazer a prova de autenticidade, de verdade e
fazer as escolhas guiadas, unicamente, pelo impulso interior da alma e, absolutamente, não por contingências
materiais ou ligadas a relações que poderiam existir entre vocês e outras pessoas.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral, e sem entrar mais em detalhe nos elementos um pouco
demasiado pessoais.

Questão: é melhor emitir intenções específicas em relação à própria vida ou deixar rolar?

Cara amiga, você evoca algo de extremamente importante.
Então, está-se no direito de perguntar-se, quando se está na encarnação, se é preciso, efetivamente,
demonstrar vontade, dirigir a própria vida no sentido em que se entende ou se é preferível deixar, eu diria, agir
a Divindade em si e entregar-se a uma vontade divina, que não é a vontade humana.

Então, há duas coisas que são importantes.
O caminho da mestria necessita, como eu já disse em numerosas reprises, de certa forma de soltar e de
abandono, para adquirir essa mestria.
Isso corresponde, nos princípios orientais, ao que se poderia chamar o não desejo e o não querer.
Então, isso é uma primeira etapa, mas que não contradiz, absolutamente, aliás, a noção de querer e de
aspiração para a Divindade.

Então, vamos resolver o problema desse modo, se quiserem, e que corresponde, eu diria, perfeitamente, às
energias, aos níveis de consciência que estão emergindo nesse momento sobre o planeta, para os seis
últimos anos que lhes restam: o mais importante é encontrar a Divindade interior, sua multidimensionalidade e
seu ser espiritual e divino, para aceder a outro estado de consciência que é prometido a certo número de seres
no caminho.

Então, através do que é prometido, a coisa a mais importante não é dirigir a vontade a circunstâncias da vida,
porque ninguém, mesmo um Mestre, pode saber, no momento em que um evento chega na vida dele, se esse
evento – mesmo se seja vivido de maneira desagradável – pertence a algo que é feito para a evolução dele.

Vocês sabem, em minha vida, eu passei certo tempo atrás do que vocês chamam as grades, e durante esse
episódio, que eu vivi como profundamente injusto, porque totalmente injustificado, eu meditei, longamente.
Mas apenas bem mais tarde é que eu compreendi o sentido da lição: o momento em que foi necessário
interiorizar, ao máximo, certo número de coisas, para preparar, eu diria, uma transformação última e final, na
mestria que eu vim realizar.

Então, é preciso centrar-se na vontade de aspiração, na vontade de mestria, que corresponde a um abandono,
de algum modo, à vontade divina.
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de algum modo, à vontade divina.
O que não é preciso, em contrapartida, é tentar orientar os eventos de sua vida em relação ao que a
personalidade decide.

Então, é um saber dosar entre soltar, deixar rolar e vontade divina e vontade não da personalidade, mas
vontade da alma, que é aspirar nessa Luz, ou seja, pedir que a vontade do Céu faça-se.
Isso é um desejo, não é uma oração, poderia ser a prece do coração ou a oração do coração.
Depois, o resto deve fazer-se de acordo com princípios bem conhecidos na espiritualidade, que vão, hoje,
bem além do que eu exprimi e do que ensinei em minha vida.
Isso corresponde a um processo que era chamado, há ainda pouco tempo, o fenômeno de sincronia.

A sincronia são os eventos que se produzem em relação a um caminho espiritual e que vão pôr em nossa
estrada os elementos necessários para o cumprimento de nossa Divindade.
Mas, hoje, desde alguns anos, e cada vez mais, vocês entram no que se chama a fluidez da Unidade, que é
além da sincronia.
Então, essa fluidez da Unidade os faz passar, às vezes, por momentos extremamente difíceis, momentos nos
quais vocês têm a impressão de tudo perder, ao nível familiar, ao nível profissional, ao nível da habitação, ao
nível de coisas que lhes parecem, por vezes, profundamente injustas.
Mas saibam que para todo ser vivo, humano, que está, hoje, no caminho, não pode haver coisas injustas,
apenas há coisas que não são compreendidas no momento em que elas se produzem, mas que terão,
necessariamente, explicação no momento adequado.

O importante é a confiança, obviamente, nas coisas que se desenrolam em nossa vida, porque, jamais, para
um ser no caminho, há, nesse caminho da Divindade, coisas que não vão ao sentido do desabrochar da Luz
interior.

Então, sim, é preciso pedir, mas pedir a Divindade, pedir a Luz, pedir o acesso à quinta dimensão, mas pedir,
obviamente, apenas para sua vida.
Para curas transdimensionais, espirituais, nas quais entidades múltiplas intervêm para agir, às vezes, muito
fisicamente, eu diria, em doenças orgânicas que correspondem a pedidos que foram feitos não é a mesma
coisa.
Aí há, através da intercessão dessas entidades espirituais e dado o número que nós descemos, há uma
multiplicação da energia de quinta dimensão que vai, efetivamente, transcender os limites da matéria, tratar
vocês, mas, também e sobretudo, despertá-los, cada vez mais, para essa dimensão.

Então, se isso passa por uma cura física ou pelo alívio de alguns fardos, sim.
Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o acesso a essa quinta dimensão.
Então, sim, é preciso pedir a Luz, é preciso pedir a Divindade, é preciso pedir a revelação do ser espiritual que
se é.
Isso é a coisa essencial a pedir e, depois, deixar estabelecer-se na vida, mesmo se não se compreenda,
sempre, através do abandono, do soltar.
É assim que se descobre o caminho para a própria mestria.

Questão: as entidades que nós temos encarnado podem coexistir em outro plano e pode haver
unicidade dessas entidades?

Cara amiga, se eu compreendi bem a questão, é preciso, já, saber que os planos multidimensionais, para além
da terceira dimensão encarnada, não são mais dimensões separadas ao nível consciência.
É preciso, também, compreender que um ser de Luz, seja de planos da quinta dimensão ou bem mais alto
ainda, da nona, da décima primeira e bem mais alto ainda, é capaz de manifestar-se em sua dimensão, a partir
do momento em que eles tenham os suportes vibratórios para fazê-lo, obviamente, através de um lugar, através
de uma entidade encarnada.

Mas é preciso compreender que elas são capazes, essas entidades, de manifestar-se de múltiplos modos, e
não há fenômeno dizer uma entidade está aí e não alhures.
O Cristo pode estar presente em múltiplos lugares ao mesmo tempo, e em múltiplos corações ao mesmo
tempo.
Isso é a ubiquidade, como vocês chamam.
A ubiquidade é um fenômeno, eu diria, que é natural nas dimensões que são outras que não aquela na qual
vocês vivem (que é profundamente distanciada e separada).

A questão da unicidade.
Pode haver unidade, a unicidade não é o infinito nem o indefinido.
É preciso, efetivamente, compreender que, a partir do momento em que vocês acedem, através do que vocês
chamaram o corpo de Luz, o corpo imortal, através dos termos que vocês empregam hoje, como o corpo de
ascensão, quando vocês constituem esse corpo imortal, quando despertam, muito exatamente, esse corpo
imortal, sua consciência será capaz de expandir-se tanto no plano horizontal, para fusionar com outro ser
humano, com uma borboleta, com uma flor, com uma árvore, com um animal, mas, também, nos planos
transdimensionais nos quais vocês serão capazes de sentir – incorporar mesmo, por que não? – algumas
entidades que vêm de outras dimensões.



Mas isso não é um fenômeno fusional.

É preciso, efetivamente, compreender que, mesmo quando se tem uma consciência expandida, mesmo em
outros planos, as coisas que evoluem na quinta dimensão não têm, verdadeiramente, correspondências totais
com o que evolui na décima primeira dimensão, por exemplo.
As dimensões interpenetram-se, mas um pouco, eu diria, como uma espiral, como uma elipse, se querem, que
repassa por um mesmo ponto, mas em outro grau vibratório.

Então, não há fenômeno de unicidade, vocês podem viver uma experiência de fusão mesmo com a Luz e viver,
mesmo, uma experiência transcendente extremamente total e perturbadora, que os faz viver esse fenômeno de
unidade, ou mesmo de unicidade, com todo o criado e o incriado, mas não é por isso que vocês vão
transformar-se em entidades reais e existentes em outros planos, é claro.

A palavra continuidade é o que corresponderia melhor, eu diria, sabendo que há – como chamar isso... – há
portas, há limiares que são ligados a mudanças de estado vibratório.
Um pouquinho como a água é sempre água, quer ela esteja no estado líquido, no estado sólido ou no estado
gasoso, entretanto, é a mesma constituição.
Há uma continuidade, obviamente, quando vocês passam do gelo ao líquido e, depois, ao gás, entretanto, são
estados vibratórios profundamente diferentes.
Então, há unicidade em relação a uma filiação, digamos, em relação a uma Fonte, Fonte de onde vocês vêm,
de onde nós vimos e para onde retornamos, mas o nível no qual eu retorno não é o mesmo que o nível no qual
vocês retornam.
Obviamente, há filiação comum, Fonte comum, que é a Luz.

Questão: a que correspondem as dores que muitos sentem ao nível da coroa?

Então, cara amiga, é preciso compreender que, quando o corpo de ascensão constitui-se, o corpo de Luz
constitui-se, há certo número, obviamente, de fenômenos específicos que acompanham isso.
Não é uma visão do espírito, não é porque se leu em um livro que o corpo de Luz constitui-se, que se vai
constituí-lo.
Obviamente, a constituição do corpo de Luz corresponde à constituição de certo número de, digamos, circuitos
energéticos novos, que correspondem a coisas extremamente precisas.

Então, eu a remeto, para isso, ao que foi escrito no Apocalipse de São João, quando São João diz «haverá
muitos chamados, eles serão marcados na fronte», marcados pela abertura da energia da coroa, ou seja, do
sétimo chacra acoplado ao sexto chacra, que correspondem, ao mesmo tempo, à Sefiroth Kéter e, também, a
Chokmah e Binah, que é o triângulo sefirótico superior, que é aberto à vontade divina.

Então, sentir a coroa nesses períodos importantes está, perfeitamente, eu diria, na ordem das coisas para
aqueles que estão em um caminho espiritual.
É, de algum modo, o marcador da ativação de certo número de coisas em você: primeiro, a reconexão com sua
alma, em seguida, a reconexão a outras dimensões e, sobretudo, a constituição do que se chama um canal de
Luz entre a alma e o espírito, que se traduz por vibrações que percorrem o topo do crânio, que vocês chamam
coroa.
Então, é um processo perfeitamente normal, no processo do despertar, mas, também, da mestria.

Questão: como ajudar, o melhor possível, uma amiga que é atingida por uma doença?

Então, aí, vocês entram em um problema.
Pode-se, sempre, ajudar as pessoas pela oração; pode-se, sempre, ajudar as pessoas, de uma maneira ou de
outra.
O melhor modo que vocês têm de fazer, quando não é seu papel de ser terapeuta, é preciso evitar, a todo
custo, transformar-se, eu diria – é um pouco pejorativo – em salvador, ou seja, aquele que vai querer, a todo
custo, ajudar as pessoas, a despeito delas.
Vocês estão, hoje, engajados, neste planeta, em um caminho de mestria, mesmo aqueles que o recusam.
Então, cada ser humano é totalmente livre de seu caminho.

Agora, ajudar o outro quer dizer, simplesmente, olhá-lo com amor, senti-lo com amor, e já é enorme.
A melhor coisa que vocês podem fazer para outro ser humano é mostrar-lhe seu estado de mestria em curso
de elaboração, e isso é válido para todo ser humano.

A melhor ajuda que vocês podem aportar não é através da vontade de ajudar alguém, é estarem, vocês
mesmos, em contato com sua própria Divindade e, quando vocês se aproximarem de um ser doente, através
de sua Divindade aberta, realizada, em curso de realização, vocês emitirão vibrações de Luz, obviamente, e
esse estado vibratório de Luz pode, em alguns casos, ter uma ação terapêutica ou, em todo caso, ajuda, de
qualquer modo, essas pessoas ditas doentes.
Esse é o aspecto, eu diria, vibratório, o mais importante.

Questão: poderia desenvolver sobre o que você chama a «mestria»?



A mestria é ter, já, a mestria sobre seu desenrolar de vida, não no desenrolar dos atos quotidianos, obviamente,
mas, já, a mestria no interior de si, do que nos anima.
Então, o que é que anima um corpo humano na encarnação?
Obviamente, é a energia da alma, em primeiro lugar, portanto, é preciso fazer a vontade da alma, isso quer
dizer estar em contato com sua alma.
Agora, se querem, se os elementos que estão no interior do homem não são controlados – assim como vocês
não chegam à mestria no exterior, da água, do fogo, do ar e da terra, do mesmo modo, antes da mestria –
vocês são incapazes de controlar o que os anima, ou seja, antes de tudo, o estado emocional.

Então, a mestria é, já, não asfixiar, não suprimir as emoções, mas, já, compreender, ser capaz de compreender
como isso funciona no interior de si, não ao nível das engrenagens energéticas, dos chacras ou dos corpos
espirituais, mas, já, ser capaz de controlar seus próprios impulsos, controlar suas próprias aspirações da
personalidade que quer sempre mais, isso é importante.

A mestria não é algo que se obtém com uma ascese.
Era importante, em minha vida, eu falei disso, mas, hoje, a mestria é-lhes oferecida, dado que as energias que
eu chamei transdimensionais estão aí, entre vocês, já há numerosos anos.
Elas estão aí para permitir-lhes acolhê-las, fazê-las suas e deixá-las transformá-los.

A mestria é o soltar, em relação à sua vontade pessoal de sucesso social, por exemplo, para alguns, de
sucesso afetivo para outros, de sucesso profissional ou sucesso de um quadro, por exemplo, e não sei mais o
quê.
É deixar trabalhar, em si, a vontade divina, deixar desenrolar-se a vida, simplesmente, estando no sentido
dessa vida e estando na irradiação da Luz interior, da Fonte que vocês são, da Luz que vocês são.
Isso é a mestria.

Questão: poderia desenvolver o que você chama a fluidez da Unidade?

A sincronia é a primeira etapa que se manifesta, não quando da mestria, mas quando do que se chama o
despertar, ou seja, o primeiro reencontro com a Luz, no momento em que os chacras do alto do corpo ativam-
se para receber o que se chama a Shekinah, o que vocês chamam a polaridade da Luz feminina do Pai, se
querem.
Então, isso é o despertar e, quando o despertar chega, acontece a sincronia.
A sincronia é o quê?
É muito simples: você diz «gostaria de encontrar tal pessoa», você emite um pensamento, a pessoa chama-o.
Você pensa em um título de livro que gostaria de ler e ele lhe cai no colo, e assim por diante.
Esses são os fenômenos de sincronia.

A fluidez da unidade vai bem além da sincronia; a fluidez da unidade é um processo que é diretamente ligado à
mestria, ou seja, na fluidez da unidade vocês abriram, além dos chacras do alto, certo número de portas e, em
especial, o que se chama a porta do éter ou a porta da quinta dimensão, que lhes permite constituir um canal
extremamente preciso, que é chamado o canal do éter, que os põe em contato com a quinta dimensão.
A quinta dimensão é além do que Sri Aurobindo, por exemplo, chamava o Supramental.
Na quinta dimensão não há lugar para a sombra, não há lugar para o mental, não há lugar para a emoção, não há
lugar para as dúvidas, há apenas o desenrolar da plena manifestação e da plena potência da Luz.

Então, quando se entra na fluidez da unidade, as coisas desenrolam-se em acordo com a vontade divina e sua
vontade pessoal apaga-se diante da vontade divina, para fazer apenas uma.
E, aí, as coisas acontecem em hipersincronia, ou seja, tudo o que chega é portador de sentido, o que não quer
dizer que seja preciso, a todo custo, procurar um sentido para um pássaro que atravesse diante de vocês,
entretanto, todas as coisas importantes da vida revestem um sentido sagrado.
Isso é a fluidez da unidade, mas é, unicamente, ligada, não ao processo do despertar, que corresponde à
ativação dos chacras superiores, mas, realmente, à constituição do que se chama o canal do éter, que os põe
em contato, diretamente, com a quinta dimensão.

Questão: poderia fazer uma atualização do que acontece nesse momento, globalmente?

É apenas a amplificação do que já começou desde o ano passado e, eu diria, que entre o período de 2005 e
2012, vocês entraram nos sete últimos anos de transformação possível.

Então, esses fenômenos de transformação não são, eu diria, tão suaves, tão calmos como o que acontecia no
tempo antigo.
O que acontece, hoje, para os seres na busca e, também, para todo o planeta, é que vocês vão encontrar-se
postos em face de coisas extremamente violentas, brutais, que vão obrigá-los a corrigir o alvo, em seus
caminhos.

Então, para alguns, isso será ao nível profissional, para outros, será ao nível emocional, para outros, será ao
nível afetivo, nas relações, no casal ou com os filhos.
É preciso aceitar isso, não é preciso deixar-se andar por cima, mas é preciso, efetivamente, compreender o
sentido dos eventos que chegam.



Então, sim, efetivamente, para muitos seres no caminho, há a impressão de que é muito difícil e, sim, é difícil,
porque isso necessita, eu diria, de certo número de reajustes, e esses rejustes, para alguns de vocês, são
giros a 360 graus: gira-se como um catavento, antes de encontrar o bom sentido e dá-se meia volta, mas isso
faz, também, parte do caminho para o despertar e, também, para a mestria.
O que quer dizer que tudo deve ser, eu diria, retificado, corrigido, para aceder à quinta dimensão.

Então, há certo número de coisas que pareciam normais em nossa vida – isso podia ser uma profissão que
ocupava toda a nossa vida ou um amor, que ocupava toda a nossa vida – e, de um dia para o outro, isso muda.
Sente-se bem, no interior de si, quando se está encarnado, que, de um dia para o outro, há coisas que
empurram.
Em minha vida, também, a título de minha mestria individual, eu vivi isso, mas vocês o vivem, agora, ao nível
coletivo.

Mas lembrem-se, em numerosas reuniões que tivemos, eu falei de analogias que existiam entre o que
acontecia no interior e o que vocês observavam no exterior.
Os movimentos dos elementos no exterior correspondem ao que acontece no interior de vocês: quando ar é
liberado, a cólera libera-se, no interior de vocês.
E os fenômenos de sismos, os fenômenos ligados às águas, os fenômenos climáticos, também,
correspondem ao que acontece no interior de vocês, e são fenômenos de reajuste, eu diria, essenciais, que
preparam os alinhamentos, que preparam a mestria, que preparam o despertar e as transformações finais que
vão sobrevir durante este período de seis anos.

Então, efetivamente, há períodos nos quais isso vai tornar-se, a priori, cada vez mais difícil, porque é físico que
é difícil, não é a alma, a alma exulta, ao contrário, a alma está contente com o que acontece.

Então, por vezes, na vida material, não é evidente, por vezes, na vida, em alguns setores, isso coloque
problemas, mas porque é pedido para ir para esse soltar, extremamente importante.
Eu diria, de algum modo, é como ao nível dos elementos: em sua vida, a um dado momento, vocês não
saberão mais para onde voltar-se, e vocês apenas poderão voltar-se para si mesmos, no interior de si
mesmos, para encontrar sua Divindade, para encontrar sua própria Fonte e, portanto, seu despertar e, portanto,
sua mestria.
É apenas naquele momento que as portas abrir-se-ão, totalmente.

Questão: como encontrar essa Fonte, se o corpo ou o «moral» é atingido?

A experiência prova, caro amigo, que, quando o corpo é atingido, quando a alma é atingida, ou quando o mental
é atingido, nos períodos de grande escuridão, encontra-se a Luz.
Infelizmente, o ser humano é assim construído, nessa estrutura de terceira dimensão (não ao nível de sua
alma, felizmente), que ele tem, eu diria, frequentemente, a noção de um traumatismo – corporal, físico, mental,
emocional – que será, de algum modo, o elemento desencadeador da transformação, porque inúmeros seres
humanos, mesmo na busca, satisfar-se-iam em estar em uma condição bem equilibrada, na qual tudo vai bem,
na qual não há ondas e tudo parece sereno.
Mas, de fato, não é isso a alegria interior.

A alegria interior é o momento no qual, simbolicamente, perdeu-se tudo, no qual se perde tudo e se aceita
entregar-se à vontade divina.
Aí, eu não falo de evolução espiritual, eu falo de revelação espiritual, eu falo da última transformação.
Então, enquanto há um caminho espiritual e bem leve, que não vai perturbar os hábitos, que vai pô-los em uma
busca que os satisfaz e que não se intromete demasiado em sua vida, é muito satisfatório para o ego, sim, para
a personalidade, mas não para seu objetivo final, que é o de realizar sua Divindade.

Aí, nós não falamos mais de evolução espiritual, nós falamos, realmente, da transformação final, ou seja, do
despertar e da mestria que os conduzem ao limiar de uma nova vida, em outro estado vibratório, outro estado
de funcionamento no qual não há mais lugar para a sombra, no qual não há mais lugar para a dúvida, para que
sua Luz emirja das profundezas da terceira dimensão, para permitir-lhes descobrirem-se a si mesmos.

Então, efetivamente, por vezes, isso pode parecer difícil, mas eu posso assegurar-lhes de que, quanto mais
isso for difícil, melhor será depois, e eu não sou masoquista.
Mas isso não é desejado pela Divindade.
Ainda uma vez, compreendam bem que eu não faço o masoquismo, ou, como vocês chamam isso?
O dolorismo [dor e sofrimento].
Eu digo, simplesmente, que o ser humano tem tendência a fossilizar-se em funcionamentos, fossilizar-se em
hábitos, mesmo espirituais.

Ora, a Luz e a Fonte encontram-se apenas através de uma revolução, e a revolução, por vezes, pode fazer mal.
E a revolução é indispensável para encontrar o que vocês têm a encontrar, para serem desembaraçados da
ilusão na qual nós temos vivido mais de cinquenta mil anos.

Tudo o que eu posso dizer é que, enquanto não se encontrou, isso quer dizer que não se procurou no bom



lugar, simplesmente e, geralmente, isso quer dizer que se procura onde não é preciso.
O único lugar onde procurar não é, sobretudo, em referências exteriores e, sobretudo, não em referências
religiosas, sobretudo, não em fenômenos exteriores.
É preciso nutrir-se a si mesmo para encontrar-se.

Então, é, como dizia nosso amigo Krishnamurti em sua vida, ele dizia: aquele que não foi ao outro lado,
obviamente, não pode saber o que há do outro lado, então, não ouse ali ir, mas pergunte como é do outro lado.
É o mesmo princípio, cara amiga, ao nível de sua alma.
Não há a procurar, mesmo se os fenômenos de sincronia, de fluidez da unidade manifestem-se, é que você
procura a Fonte exterior a si.
A Fonte é você, e unicamente você.
Essa é a palavra mestre do fim: a Fonte é você e, unicamente, você.
Essa é a resposta.

Questão: por que, apesar de uma cura real, alguns sintomas podem persistir?

Isso quer dizer que o mental estava tão habituado a esses sintomas, que ele ainda não compreendeu que foi
curado.
Infelizmente, é a verdade, nada mais há.

Então, por vezes, há uma latência, porque o mental trabalhou muito, através, mesmo, de uma busca, eu diria,
simbólica, uma busca espiritual, e é preciso que o mental, também, chegue a calar-se, definitivamente.
E, aí, o sintoma é o sintoma do mental.
Nada mais há a compreender.
A partir do momento em que a causa desapareceu, se o sintoma ainda está aí, é que o mental não
compreendeu.

Questão: como superar essa influência do mental?

O mental é o último monstro que vocês têm a vencer.
O primeiro monstro, obviamente, é o mundo dos desejos, dos impulsos, o mundo das emoções.
Depois, para chegar a essa porta que corresponde ao supramental, e além, é preciso, efetivamente, vencer o
mental.
Mas nós temos funcionado durante tanto e tanto tempo com o mental, que não é evidente poder acalmá-lo
porque, a partir do momento em que vocês se dizem «eu vou acalmar meu mental», vocês já estão no mental.
É esse o problema, é que, mesmo quando vocês têm a impressão de fazer o vazio, o mental está aí, e ele
observa.

A transcendência é ligada à parada do mental.
Se vocês conseguissem parar o mental, ainda que apenas um tempo extremamente curto, a iluminação
chegaria, imediatamente.
O único modo de parar o mental é, primeiro, deixar lugar ao despertar, ou seja, sentir o que se chamam as
energias da coroa.
Então, quando a energia da coroa está ativada, há sinais extremamente precisos que se manifestam.
Há um, que é extremamente importante, porque é nesse sinal que deve orientar-se o que se chama o vazio e a
clareza mental, é não meditar, mas concentrar-se no som interior – que é o som da alma – que é ouvido do
ouvido esquerdo.

Então, naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem, em consciência, ao nível do
som, o mental calar-se-á e, a um dado momento, o som vai modificar-se.
Há certo número de sons que vão aparecer no ouvido e, por vezes, no meio da cabeça, até chegar ao que se
chama a música das esferas; esse é o último estágio.

Quando se chega à música das esferas, o mental não pode mais interferir e, aí, intervém a irrupção da
dimensão supramental da quarta dimensão, que vai deixar lugar à quinta dimensão.
Então, não há ferramenta para fazer calar o mental.
Vocês podem meditar, como alguns budistas tibetanos, durante várias vidas, para purificar o mental, mas, como
vocês dizem, como é a expressão? «macache bono» [não dá].
Vocês podem ali passar milhares de vidas, isso, absolutamente, nada fará, vocês reforçarão, cada vez mais, o
mental.
O mental é algo que não consegue controlar-se.

A mestria não é a mestria do mental, é, justamente, fazer calar o mental.
Então, o mental, não vale a pena dizer a ele para calar-se, ele não se calará, jamais, em contrapartida, é preciso
desviar a consciência para outra coisa.
Então, os messias do início do cristianismo criaram a oração do coração, retirar-se aos desertos.
Isso era perfeitamente possível, mas, hoje, basta-lhes concentrar-se na energia do despertar.
A partir do momento em que vocês tenham despertado essa energia, pouco a pouco, o mental vai – assim que
chegarem à música das esferas – apagar-se, por si mesmo, para deixar-se preencher pelo supramental.



Então, é difícil, nesse momento, porque é, ao mesmo tempo, mais fácil (porque a energia da Shekinah está aí,
do Espírito Santo, se preferem), mas, ao mesmo tempo, é mais difícil, porque, com as dificuldades da vida,
vocês têm tendência, a maior parte, a ter o mental que pedala no chucrute, como se diz, ou seja, ele pensa
muito.
Infelizmente, são as circunstâncias atuais que fazem com que, ao mesmo tempo, a Fonte seja mais fácil a
encontrar, mas, ao mesmo tempo, o mental vai tentar afastá-los da Fonte.

Questão: as modificações que eu aportei à minha vida, ultimamente, são corretas?

Cara amiga, as modificações sobrevindas na vida, recentemente, correspondem a mudanças que eram
desejadas há muito tempo.
Então, houve a coragem, eu diria, para passar ao ato em relação a essas mudanças.
Então, nesse sentido, elas vão, eu diria, essas modificações, ao sentido do alívio, portanto, de uma facilitação
do que deve chegar.

Então, é perfeitamente justificado e perfeitamente correto, é algo que era importante levar a efeito.
Então, é preciso que você ouse abandonar os modelos nos quais você encontrou certa forma de desabrochar,
porque isso não é o despertar, é um desabrochar.
É preciso aceitar afastar de você os caminhos que você fez até o presente, que lhe aportaram esse
desabrochar para encontrar-se toda nua, em face de si mesma, para encontrar-se a si mesma, mas isso é uma
diligência mais interior do que exterior, não são as transformações em sua vida, as maiores transformações
exteriores já ocorreram.

Questão: poderia falar-nos de entidades ditas negativas?

Então, eu diria, vamos considerar dois pontos de vista.
Primeiro, o ponto de vista da lógica energética: a partir do ano de 1987, as portas do astral foram abertas, o
que faz com que a maior parte das entidades que não pertencem à Luz autêntica foram ou precipitadas na
encarnação, ou precipitadas nos planos astrais os mais próximos da Terra, e elas se manifestam, obviamente,
de maneira muito mais fácil, também.

Então, é preciso, efetivamente, compreender.
Esse é o ponto de vista energético, que é ligado à abertura das portas em 1987, que corresponde à influencia
do Sol Central da galáxia que veio misturar-se, de algum modo, do destinado da Terra e que abriu algumas
portas, que permitiu, também, a abertura, obviamente, à sacralização do planeta.
Entretanto, isso atraiu certo número de entidades mais próximas de vocês a vir em contato com vocês.
É exatamente a mesma coisa para entidades chamadas extraterrestres, que pertence a sistemas involutivos
que ainda não terminaram de involuir.
Essa é a realidade energética, ligada à abertura de portas e de limiares.

Então, agora, há outra realidade, muito mais importante, e ela concerne, diretamente, a cada ser humano com
ele mesmo.
Não se esqueçam de que a terceira dimensão é um mundo distanciado, separado, no qual vocês estão, sem
parar, classificando, permanentemente, ao nível mental, ao nível emocional, ao nível de sua vida, entre o que é
bem e o que é mal, em todos os sentidos do termo.
Então, enquanto vocês estiverem nesse modo de funcionamento, atrairão a vocês entidades boas, mas,
também, más.

Então, é questão de subir sua taxa vibratória, ir para o despertar, ir para a mestria e, quanto mais vocês forem
para essa direção vibratória, mais as forças da sombra tornar-se-ão insignificantes, ou seja, a um dado
momento, efetivamente, na evolução espiritual, vocês são confrontados a forças de Luz, forças da sombra,
para permitir-lhes fazer seu caminho de discernimento, mas, também, de aprendizado, isso é lógico, é normal,
isso faz parte da evolução normal.
Mas, em período de revolução, como aquele que vocês vivem agora, é importante subir o nível vibratório de
maneira a ser cada vez mais transparente, cada vez mais claro, cada vez mais luminoso, cada vez mais religado
à Fonte que vocês são e, nesse caso, a sombra não pode mais ter tomada.

Mas se seu mental tenta, ainda, dicotomizar entre bem e mal, vocês serão confrontados às forças da sombra,
obviamente.
O que acontece do exterior, que vem chocá-los é, também, o que acontece em seu interior.
Se seu interior está corretamente polarizado, todo, inteiro, inclinado para a mestria, para a Fonte, a sombra nada
mais pode, ela pode apenas explodir ao seu contato.

Então, é um caminho, efetivamente, que é, ao mesmo tempo, energético (pela realidade energética do acesso
à quinta dimensão e a purificação da dimensão intermediária, que é a quarta dimensão), mas, também, de seu
próprio caminho de consciência.

Questão: por que tantas pessoas sentem um sentimento de impotência?

O sentimento de impotência, cara amiga, o sentimento de estar paralisado ou de impotência em relação a



eventos que chegam é, infeliz ou felizmente, uma constante, para muitas pessoas no caminho.
Então, é preciso centrar-se, cada vez mais, no som interior, em sua Fonte interior.
É-lhes pedido, através das experiências, não, necessariamente, para arregaçar as mangas e bater-se, sem
parar, contra coisas que são inevitáveis, ou mesmo inexoráveis.
Convém-lhes, quando algo os põe nessa situação de impotência, não lutar contra (porque, quanto mais vocês
lutarem, mais nutrirão a adversidade, isso é uma constante), mas o importante, hoje, é voltar-se para sua Fonte
interior, para a Divindade que vocês são, porque nada mais deve ter importância do que isso, e essa é a
vontade da Luz, fazê-los tomar consciência de que só conta a Luz e nada mais que tudo o que vocês
construíram – seja nos papéis sociais, seja na riqueza, na pobreza, seja nos laços familiares, seja em tudo o
que vocês construíram – finalmente, não tem qualquer espécie de importância em relação à sua Divindade, e
que alguns seres têm necessidade de ver destruído o trabalho de uma vida para poder encontrar a Divindade.

Então, isso pode parecer difícil a dizer, mas corresponde, exatamente, à época que vocês vivem.
É urgente que o máximo de seres humanos encontre sua Divindade e sua Fonte, mais do que urgente.

Questão: onde estão os planos de evolução do planeta, hoje?

Vou dizer que, mesmo nos outros planos, nada acontece como se previa.
Primeiro, há a escala do tempo, que não é a mesma; em seguida, houve períodos, eu diria, extremamente
críticos, porque as efusões da energia de quinta dimensão, obviamente, desencadeiam reações.
Então, vocês veem, mesmo a título individual, o que lhes acontece quando estão no caminho espiritual em
relação a essas transformações ligadas à emergência da quinta dimensão, que vêm colidir sua vida, e vocês
imaginam, efetivamente, que, para aqueles que não estão completamente abertos ou que recusam essas
dimensões, obviamente, as resistências provocam desgastes muito mais importantes na crosta sutil planetária.

Então, há seres que passam o tempo a reajustar as redes magnéticas do planeta, com períodos, eu diria,
extremamente críticos.
Sobretudo que ninguém pode dar uma escala de tempo para o advento real, concreto, da quinta dimensão, a
não ser que nós temos uma data prazo, eu diria, uma data prazo que não se pode ultrapassar, o que quer que
aconteça.

Então, resta, ainda, tempo, obviamente, resta certo número de pares de anos, mas não são centenas de anos,
é o espaço de uma vida, eu diria, mesmo, de uma dezena de anos, ou mesmo muito menos, em relação ao fim
de 2012.

Então, obviamente, há períodos de reajuste, mas há muito, muito numerosos seres que vivem no intraterra, que
estão vigiando para que esse planeta vá para onde ele deve ir, ou seja, para sua sacralidade a mais íntima, e
que a maior parte dos seres humanos que estão no caminho viva o despertar e viva a mestria.
É por isso que, para alguns de vocês, os eventos da vida tomam, por vezes, um aspecto de cataclismas, de
transformações e de perturbações, porque é importante que vocês vivam isso, cada um em seus domínios,
obviamente, para fazê-los compreender que aquilo a que vocês estavam apegados e que, por vezes, fazia o
centro de sua vida, não é importante, que o sentido da vida é encontrar a Luz e nada mais e que isso, agora,
como eu dizia, é extremamente urgente.

Questão: o que se tornarão aqueles que não estariam prontos para passar à quinta dimensão?

Bem, eles serão reciclados, simplesmente, e recomeçarão um ciclo de cinquenta mil anos.
Porque, o que é que acontece na quinta dimensão?
É a Terra que é sacralizada e os seres que são capazes de ali viver nos novos Céus e novas Terras,
renovados.
Os outros serão reciclados, mas não faltam planetas para experimentar a terceira dimensão.
E não se esqueçam, também, de que, quando se diz isso, tem-se a impressão de que há a terceira, há a quinta
do outro lado, mas não se esqueçam, tampouco, de que isso quer dizer que talvez a Terra vá cindir-se (como
se dizia, há pouco, em relação às multidimensionalidades) em uma Terra de terceira e uma Terra de quinta.
Isso, de momento, faz parte do grande segredo.

Questão: a experiência mística leva ao despertar?

O processo vivido foi da ordem da experiência e não da ordem do estabelecimento definitivo nesse nível
vibratório atingido.
Até então, é um processo que corresponde a uma intrusão, no verdadeiro sentido do termo, intrusão da
dimensão da Luz na realidade dessa terceira dimensão na qual as coisas, na qual a consciência vai transcender
a dimensão habitual para passar ao que e chamada a consciência cósmica.
Eu responderia: o importante não é viver a experiência, mas estabilizar-se nesse nível de consciência; isso é a
mestria.

A experiência deixa o gosto, depois, quando se volta, de algo que era magnífico, como a experiência EQM
[EQM – experiência de quase morte] que, no entanto, é extremamente transformadora para aqueles que a
vivem, que transforma os casulos de Luz e as irradiações, mas não é, ainda, a mestria.
Isso é o despertar, a mestria é além, é viver, permanentemente, nessa dimensão, é a energia, por exemplo,



que lhes aporta a Mamãe, quando ela vem.

Maria transmite-lhes essa energia de quinta, de maneira irradiante, é isso que é preciso atingir não é a
renovação da experiência.
É um estado que é preciso atingir.

Questão: a oração é um meio para subir a taxa vibratória?

A oração centrada na oração do coração, em si mesmo, não a oração de pedido, é, efetivamente, um estado,
eu diria, específico, que faz subir a vibração.
O problema, hoje, é o de estabilizar a vibração e não atingir uma experiência ou um estado de oração a um
dado momento e depois, após, voltar a descer para lidar com suas ocupações.

A meditação ao nascer do Sol foi, também, um ato importante de minha vida, assim como a paneuritmia, que
permitia tocar o nível de consciência diferente do comum.
Hoje, eu diria que as coisas são um pouco diferentes porque, ainda uma vez eu repito a palavra, não se está
em uma evolução, está-se em uma revolução que diz mudança de estado de consciência e de estado cântico
da energia e da própria vibração do átomo, da própria vibração da Luz.

Então, a subida vibratória corresponde – o melhor que eu posso encontrar – a abandonar-se, entrar no soltar
em relação à vontade do que acontece em sua vida.
A subida vibratória é onipresente.
A energia do Espírito Santo, o espírito da quinta dimensão está aí, ao alcance da mão, basta abrir-se a ela para
subir na vibração.
É o que eu proponho e, quando eu vou, Maria chega.
É o que se vive nas curas espirituais, também, das quais eu participo.
Isso é uma subida vibratória que é profundamente, eu diria, transformadora, infelizmente, não para todo mundo,
porque é preciso aceitar essa energia, aceitar fazê-la sua e aceitar apropriar-se dela.
Isso necessita, obviamente, de abandonar os medos, todos os medos.

Questão: por que não se podem ver as entidades que nos acompanham?

Se você não vê as entidades que se manifestam, cara amiga, é que há uma razão que é muito simples: se você
visse as entidades, talvez, você desmaiasse.
A maior parte das entidades trabalha.
Vocês as sentem, vocês as veem no trabalho, através do que acontece em sua vida, mas vocês nem sempre
têm a possibilidade – para muitos seres humanos – de vê-las, realmente, no trabalho, porque é preciso poder
suportar esses fenômenos, porque, a partir do momento em que vocês veem as entidades, vocês fazem
apenas sentir, vocês, entre aspas, entram em um processo físico que é chamado a dissociação.

É preciso ser capaz de gerar a dissociação.
A dissociação é um processo extremamente traumático nas estruturas, porque vocês veem duas realidades ao
mesmo tempo.
Ora, o cérebro não está habituado a ver duas realidades ao mesmo tempo e, se vocês veem as entidades,
realmente, tal como elas são, arriscam, realmente, desmaiar, se não estão estruturados para vê-las.

É por isso que a maior parte das pessoa sente as entidades, veem-nas no trabalho, podem, por vezes, ouvi-las
ou trocar com elas em um modo telepático, digamos, mas não têm acesso à visão.
É uma proteção, de algum modo.

Questão: como abandonar os medos sem passar pelo mental?

Toda a estrutura humana de terceira dimensão – estrutura cerebral compreendida, estrutura celular
compreendida – foi construída a través do aprendizado de medos, que era ligado à sobrevida da espécie.
Tudo isso é inscrito, profundamente, nos genes.
É inscrito, profundamente, na célula.
É inscrito, profundamente, no cérebro, portanto, isso faz parte da terceira dimensão.

Então, o único modo de vencer os medos é não lutar contra, é compreender que todos os medos são apenas
construções que são ligadas ao medo da falta, ao medo de morrer, ao medo de não ser amado.
Todos os medos fazem parte de obstáculos que são colocados à sua mestria.
Então, não se pode aceder à mestria controlando os medos e os medos devem evacuar-se através do
aumento vibratório.

Quanto mais vocês se aproximam de sua Fonte, de quem vocês são, mais o medo afasta-se.
Há medos, apesar disso, que são profundamente escondidos, porque são ligados a uma experiência de vida
traumática nessa vida ou em outras vidas e que, mesmo apesar do despertar, permanecem, ainda, presentes,
porque é a estrutura biológica que é, também, assim feita.

Então, o abandono dos medos apenas pode fazer-se através da certeza da Divindade de quem vocês são,



isso é extremamente importante, mas vocês não podem eliminar os medos um por um, assim como não
podem eliminar o carma um por um.
É preciso entrar na sacralidade, na fluidez da unidade, em sua Divindade, é a única solução.
Vocês não podem caçar os medos, porque haverá outros deles, sem parar, vocês podem apenas escapar,
entre aspas, de seus medos, subindo nesse nível de consciência da quinta dimensão.
Grosso modo e em resumo, progressivamente e à medida que seu nível vibratório aproximar-se da mestria,
após o processo de despertar, vocês se aperceberão de que a maior parte desses medos que os habitava até
o presente afastaram-se de vocês e vocês vão chegar a conceber esses medos como um processo – que faz
parte, talvez, de um processo biológico ou adquirido através da educação ou através da memória de suas vidas
passadas – que não é mais vocês porque, de fato, não são os medos que vão deixá-los, mas são vocês que
deixam os medos, por seu distanciamento desses medos, por sua subida vibratória.

Vocês vão deixar a terceira dimensão, vão abandonar o mal, o bem, vão abandonar o julgamento, vão
abandonar as emoções que, até o presente, faziam de forma a que vocês desejassem isso ou aquilo.
Essa é a verdadeira mestria, mas é difícil a explicar, não há técnica, propriamente dita.
As técnicas que eu ensinei em minha vida eram técnicas que permitiam a evolução espiritual lenta, como era o
caso, de vida em vida, progressivamente.
Mas, em minha vida também, assim como meu Mestre Bença Deunov, havia sido predito que haveria um
período de iniciação maior da humanidade, que é uma iniciação pelo fogo.

Essa iniciação pelo fogo corresponde à mestria e ao acesso ao éter, mas isso é um processo que não
conhece, eu diria, técnicas, tais como eu as ensinava em minha vida.
Vocês não podem desembaraçar-se dos medos por uma técnica.
Vocês não podem desembaraçar-se de seu carma estudando, sem fim, os carmas que vocês estabeleceram
nessa vida.
Vocês não poderão desembaraçar-se de suas memórias celulares trabalhando na decodificação dessas
memórias, porque é sem fim.

A única coisa para a qual vocês se voltam é sua Divindade, e é, também, a armadilha da espiritualidade, há vinte
anos, de arrastá-los para o que eu chamaria, eu, caminhos transversos, nos quais vocês têm a impressão de
conhecer-se cada vez melhor, através de técnicas, através de modelos de consciência, através, também, de
implementações de estudos simbólicos ou da astrologia ou dos tarôs e não sei o que mais.
Mas isso os afasta de sua Fonte, isso não os aproxima de sua Fonte.
Essa foi uma grande armadilha que o mental que os fez crer que, através do estudo de tal coisa ou de tal coisa,
vocês vão encontrar a Divindade.
Mas isso é falso.

Questão: o fato de não mais ter desejos ligados à alimentação é um sinal dessa evolução?

É claro, é um dos sinais essenciais.
Há dois sinais essenciais, independentemente dos sinais energéticos ligados ao despertar, mas, quando vocês
se aproximam da mestria, os fatores alimentares são profundamente transformados porque, na quinta
dimensão, não há mais necessidade de alimentos, porque vocês se nutrem, diretamente, do éter e de Luz.

Questão: qual é o segundo sinal?

O segundo sinal concerne ao desejo, no sentido o mais amplo.
Há uma única vontade: é a de encontrar a Divindade, mas o desejo – sexual ou outro – torna-se como
secundário.
O que não quer dizer que o acesso à quinta dimensão contradiga o fato de comer ou contradiga o fato de ter
relações com um parceiro, eu não disse isso, eu disse, simplesmente, que, quanto mais a alma aproxima-se de
vocês, mais vocês se afastam de condições de vida da terceira dimensão, mais vocês entram no não desejo,
mais vocês entram na não necessidade.
E isso os preenche de alegria, não é algo de triste, não é algo de imposto e forçado.
Se vocês se impõem e se forçam, é que não é a mestria.

É a hora de deixar o lugar, eu creio, a Maria, ela está aí e espera para derramar suas energias de quinta
dimensão.
E eu, caros amigos, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto toda a minha bênção e eu lhes digo, talvez para
alguns, até amanhã, mas, aí, estarei em outro papel com vocês, na sala ou, talvez, até outra vez.

Aí está, recebam todo o meu amor e até breve.
___________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de nosso hábito, eu lhes aporto
toda a minha bênção para começar, sobretudo, neste período que é extremamente propício para essa famosa
bênção dos planos que correspondem a naturezas que estão bem além de sua dimensão, na qual vocês
vivem.
De fato, nós chegamos a um período extremamente propício para a abertura de algumas portas que lhes
permitirão aceder, muito mais facilmente, ao seu estado de Divindade interior.
É um período extremamente propício, até o fim deste ano, para viver isso, reforçar isso e desenvolver tudo o
que faz sua Divindade em vocês, no interior de suas estruturas, no interior do que faz o que vocês são.

Obviamente, isso corresponde à ativação de algumas portas e de algumas novas vibrações, no próprio interior
de suas células.
Esse processo foi iniciado graças ao Senhor do Carma, o grande mestre Orionis, que comanda os destinos,
obviamente, de todo o conjunto desse Sistema Solar.

Questão: como evoluem as energias, nesse momento?

A evolução das energias, como eu já disse em numerosas reprises, desde o período do outono, corresponde
a uma grande agitação elementar, ao nível do planeta e, também, força de reajustes no planeta, mas, também,
obviamente, como vocês compreenderam, no interior de vocês mesmos, período no qual as coisas são
recolocadas, eu diria, a zero, como vocês dizem, como expressão que corresponde a um recomeço de algo
de profundamente diferente.
Um pouquinho como vocês puderam vivê-lo, para muitos seres humanos neste planeta, na abertura da quinta
dimensão, na qual as coisas são aplainadas, na qual há decisões que devem ser tomadas, na qual as coisas
são cortadas e na qual tudo deve recomeçar sobre novas bases.

A energia de quinta dimensão é o derramamento da energia de Melquisedeque que desce.
Obviamente, como vocês compreenderam, é uma irradiação de natureza cósmica que chega no topo do crânio,
e os seres que não estão prontos para receber essa irradiação no topo do crânio, as energias não vão penetrar
por esse lugar, elas vão penetrar alhures, ou seja, nos chacras abertos e, em especial, ao nível do terceiro
chacra, que é ligado ao ego.

Então, haverá reforços do ego ou, então, egos vão, ainda mais, inflar-se ou, ao contrário, explodir, e
ressurgimento de emoções negativas.
A energia cósmica desce, é a Luz pura, mas, de acordo com o lugar de recepção da Luz, de acordo com a
possibilidade de abertura, os efeitos não são, de modo algum, os mesmos.

Questão: o que é, hoje, da mulher e do homem interiores, do yin e do yang?

Eu não compreendo.
Ou fala-se em linguagem vertical, ou seja, alinhamento de energias da personalidade com as energias da alma,
caso em que eu compreendo.
Agora, se se fala ao nível da personalidade, de yin e de yang, isso quer dizer que não se superou o nível da
dissociação yin/yang próprio à personalidade, que não se integrou na dimensão da alma ao nível da fusão dos
hemisférios.

Então, eu não posso responder a essa questão, porque ela me parece extremamente ambígua.
Temo que haja um grau de confusão entre as duas pessoas interiores, ligadas à polaridade masculina e
feminina que existem, realmente, ao nível da personalidade e, unicamente, ao nível da personalidade.
Falar, ainda, de maneira dissociada, de homens e mulheres interiores prova, simplesmente, que não se realizou
a fusão das duas polaridades.

Questão: como essas energias impactam nas relações, em especial, de casal?

O nível vibratório deve exprimir-se nos diferentes componentes da vida encarnada com o acesso à quinta
dimensão, ou seja, ao nível do corpo, ao nível das emoções e ao nível da alma ou do espírito.
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Então, essa comunicação, quando não se faz, ela faz recair nas dores da dissociação da personalidade em
masculino/feminino e algo que não é encontrado.

Mas o problema fundamental não é um problema interior, o problema fundamental não é um problema ao nível
da personalidade, é um problema que tem em conta, unicamente, o aspecto vibratório da relação.
Então, essa vibração deve implementar-se na fase de sincronia, e sem passar pela recaída ao nível da
personalidade.
Ela corresponde a uma sincronia de três níveis.
Se um lado preferencial é desejado pela relação, não por um dos indivíduos, seja ao nível das emoções ou ao
nível da alma, do espírito, isso pode ser vivido nesse nível.
Se ela deve passar pelo corpo, ela deve passar pelo corpo.
A vibração é a mesma, qualquer que seja o apoio empregado, nesse caso.

Então, quando essa sincronia estabelece-se, as coisas parecem simples.
Não há, eu diria, tabu, não há atrito, não há ressonância de conflito possível, há, unicamente, um acordo
vibratório, em todos os sentidos do termo.
O problema é que vocês têm o hábito de funcionar, obviamente, em nível relacional de terceira dimensão, ou
seja, há um indivíduo de um lado e outro indivíduo do outro, ou uma situação do outro lado, e vocês têm a
impressão de que, nessa relação, há, sempre, necessidade de reencontrar-se, em diria, com um emissor, um
receptor, mas, também, um culpado para algo.

Então, na quinta dimensão, não pode haver culpado, a não ser aquele que arrasta o outro na recaída ao nível da
personalidade.
Entretanto, não há que procurar.
O nível vibratório deve fazer-se em uma sincronia de ressonância, mas isso não pode fazer-se dizendo é a
culpa de um ou do outro, porque um pode ter subido à quinta dimensão, ter integrado certo número de
parâmetros e emitir um raio relacional que não encontra eco no outro.
Naquele momento, quem é responsável?
Não há responsabilidade a procurar.

A partir do momento em que há, eu diria, uma responsabilidade a procurar, isso quer dizer que a
responsabilidade os faz recair na terceira dimensão.
Na quinta dimensão é questão apenas de mestria e não de responsabilidade, no sentido acusação.

Então, o nível vibratório de ressonância de quinta dimensão, na relação entre dois indivíduos, não se faz,
absolutamente, na noção de chantagem, absolutamente não mais na noção de posse, tampouco,
absolutamente, na noção de ação/reação, mas, verdadeiramente, no fenômeno que eu chamei de sincronia, na
qual as coisas acontecem na fluidez.
Aí, está-se além da harmonia, porque não se está no respeito mútuo, mas na mestria mútua, o que é diferente.

A relação de mestria relacional entre dois indivíduos que estão no caminho para a quinta dimensão
corresponde a uma relação, em sua linguagem de terceira, na melhor das hipóteses, seria, talvez, o que vocês
chamaram, durante certo período, o amor incondicional.
O que quer dizer que, quando dois seres chegam a essa relação fluida de quinta dimensão, cada um está em
face do outro como se estivesse em relação a uma neutralidade do amor incondicional, ou seja, a dimensão
relacional que vocês chamam amor de terceira dimensão é transcendida, totalmente.
Quer dizer que ela pode, essa relação, viver-se nos três níveis ou em um único dos três níveis, ou em dois dos
três níveis, de maneira totalmente fluida.

O equivalente que se pode encontrar na terceira dimensão seria, eu diria, o amor desinteressado, que não está
olhando o que pensa ou diz o outro, desapegado, de algum modo, da tomada afetiva, emocional, de terceira
dimensão.
Isso é uma relação de mestria de quinta dimensão.

A partir do momento em que um dos níveis é vivido como satisfatório, os dois outros não são nem um
obstáculo, nem uma necessidade.
Eles podem viver-se nos três planos, mas, também, em um único plano, porque a finalidade não é colocar a
relação ao nível sexual, emocional ou da alma, ela está ao nível do aspecto puramente incondicional.
O que quer dizer, também, com isso, que o amor de terceira dimensão emite, sempre, uma condição, seja de
posse, seja de jogo de sedução, seja de mestria do outro, mas não de si.
Enquanto o amor de quinta, a melhor expressão que eu posso dar é incondicional, porque é algo que é dado
sem nada esperar em retorno.

Em uma relação de terceira clássica, mesmo com inspiração espiritual, assim que haja um deles que tenha
encontrado acesso, mesmo intermitente, a essa dimensão da mestria, o outro, se não está em relação com
esse aspecto vibratório de quinta dimensão, vai tudo fazer para rebaixar o outro à terceira dimensão.
E isso é vivido como algo de profundamente ofensivo por aquele que o vive, que vive, eu diria, essa influência.

Então, obviamente, é por isso que, hoje, muitos casais não conseguem seguir um ao outro porque, em geral, é,
sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na



sempre, o mesmo esquema entre a relação de dois indivíduos: há um deles que encontra uma nova porta, na
ocorrência, aqui, a quinta dimensão, e o outro vê, nessa nova porta que ele ainda não viveu, como um objeto,
eu diria, na relação de terceira, que é impregnado de chantagem afetiva, de controle sobre o outro ou de
mestria sobre o outro e vai tudo fazer para tentar fazer voltar o outro para onde ele não pode voltar.
Mas eu diria, nesse caso, não há julgamento a portar, o importante é que cada um siga seu caminho.

A partir do momento em que há um que tenha aberto a porta, o outro não quer abrir a porta, o que não quer
dizer que ele não a abrirá, mas isso passa, necessariamente, pelo que se chama uma ruptura, de maneira a que
o outro encontre-se em face de si mesmo e não seja mais levado nessa espécie de chantagem afetiva que
tenta puxar outro para onde ele não deve mais estar.
E, naquele momento, a chantagem afetiva que tomou fim, aquele que recusou abrir a porta estará, naquele
momento, pronto para abrir a porta.
Obviamente.

Questão: que são os fenômenos chamados «acústicos» [zumbido nos ouvidos]?

O fenômeno que você chama acústico não é acústico, é o canto da alma.
Então, isso, você vai ouvir até o fim de seus dias.
Há, muito exatamente, sete sons diferentes, para chegar ao canto cósmico, mas o acústico, tal como você o
denomina, a primeira vibração, corresponde à ativação dos chacras superiores.
É o marcador típico da ativação de seus chacras.

Questão: é transmissível de uma pessoa a outra?

É perfeitamente possível, é um fenômeno de contágio de casulos de Luz, que vocês chamam, também,
ressonância mórfica, ligada aos campos energéticos que se transmitem de um ao outro.

Bem, caros amigos, vou dirigir-lhes todo o meu amor incondicional da quinta dimensão e minha bênção a mais
fraternal.
E, depois, aproveitem bem essa nova transformação.
Eu lhes digo até breve, certamente, e boa coragem para tudo o que vocês têm a fazer e o que vocês
empreendem.
Até breve.
___________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Gosto muito de poder trocar com vocês sobre as preocupações que lhes são caras.

Então, se quiserem, vamos, de imediato, começar e responder às suas questões se, todavia, vocês têm
questões que lhes concernem.

***

Questão: qual atividade escolher para agir, o melhor possível, na sociedade?

Será preciso fixar as finalidades, fixar os objetivos, fixar o que, realmente, tem-se vontade de fazer, aquilo para
que se é feito, mas, também, o que se tem vontade de fazer para si mesmo, já, em um primeiro tempo, e para

as pessoas com quem se vive.
Mas, também, qual é o sentido e a direção que se quer dar ao próprio trabalho, em todos os sentidos do termo.

Então, qual é, hoje, eu diria, o melhor modo de agir na humanidade?
Tentar ajudar não a humanidade – é um pouco presunçoso –, mas mas as pessoas que vão, eu diria, estar em

contato, diretamente, com vocês.
E isso é válido para o conjunto de seres humanos que vocês vão encontrar, em todas as circunstâncias de sua

vida.

Então, é preciso tentar encontrar seu ser interior, ou seja, sua Luz interior, sua irradiação interior, sua irradiação
do divino, de maneira a estar centrado, obviamente, mas, sobretudo, estar em paz consigo mesmo, estar em

uma capacidade de irradiação de Luz que é ligada a um estado de serenidade interior.
Então, qual é o melhor modo de estar nessa serenidade interior?

É, obviamente, escolher as ocupações que nos dão prazer, escolher, realmente, quando se tem a
possibilidade, fazer o que se quer.

A partir do momento em que vocês estão em acordo consigo mesmos – não com os desejos da
personalidade, mas com um assentimento do ser interior – vocês poderão, já, ao seu modo, ajudar a

humanidade por sua própria subida vibratória.

Então, obviamente, eu não vou dizer-lhe o que você deve fazer, mas o que seria melhor fazer para si.

Em contrapartida, é evidente que você deve dirigir-se para o que vai, para você, ser, aparecer como algo de
fluido, como se diz, como algo que é fácil de fazer, que não necessita de provas ou de trabalho muito,

demasiado importante em relação ao resultado obtido.

É preciso ir, eu diria, nas linhas de menores resistências, é preciso, também, estar atento aos sinais que são
propostos pela vida e o destino, esses sinais que podem chegar tanto à noite como de dia, através de

encontros, através de palavras trocadas.

Por isso é extremamente importante, eu diria, estar à escuta do que é enviado pela vida.
A partir do momento em que se está à escuta do que é enviado pela vida, convém decidir, si mesmo, em

função dessas oportunidades, em função do que se sente no interior de si, a exatidão do que deve ser vivido.
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Eu não posso dizer melhor, então, agora, obviamente, se você me pergunta, as únicas precisões que eu
poderia dar é que é preciso, obviamente, tentar deixar as grandes cidades; isso é extremamente importante:

tentar, se possível, ir a lugares nos quais há possibilidade de ter ou montanhas, ou possibilidades de estar em
pleno campo, isso é extremamente importante em um futuro bastante próximo.

É importante, também, encontrar uma ocupação que vai permitir, como eu dizia, encontrar-se centrado,
encontrar-se em uma situação na qual não se seja obrigado, como vocês dizem, a esforçar-se para chegar a

algo, acima de tudo, bastante irrisório.
O importante é fazer o que dá prazer, isso é muito importante.

***

Questão: como ajudar um casal que se separa?

É importante compreender que, no caminho da sincronia e da unidade da fluidez – que é um caminho para a
ascensão dimensional – há, também, coisas que estão presentes, obviamente, e que não vão ao sentido da

Luz autêntica.
Então, é fácil iludir-se.

Em contrapartida, escolher certo caminho e ir para a dificuldade é contra o que é previsto para a quinta
dimensão e para a evolução espiritual.

Então, como se pode, eu diria, ajudar?
Ajudar é tentar não influenciar os outros, é fazer pesar os argumentos que vão fazer compreender que há erros

que não se deve cometer.
A liberdade é imprescritível, obviamente, mas há, também, coisas importantes, ao nível da compreensão do

que nos é enviado, porque, senão, nós temos coisas que acontecem, à primeira vista, pensamos que elas são
para um melhor, mas elas nem sempre são, às vezes, para um melhor.

Por vezes, são provas ou testes que lhes são colocados no caminho, para ver se vocês estão suficientemente
firmes em sua fé e em sua evolução para essa nova dimensão.

Então, as pessoas que são persuadidas, por um obscurecimento da alma, ou seja, pela personalidade que
toma a dianteira, como vocês dizem, o ego, que toma a dianteira, é muito difícil dar marcha a ré a alguém, fazê-

lo compreender seus próprios erros.

Então, os erros, às vezes, devem ser vividos, mas a consequência do erro é que isso vai entrar, eu diria, em
zonas de resistência e, a partir do momento em que vocês entram em resistência, em que a vida põe-nos na
resistência, é que vocês não estão, de modo algum, no sentido da fluidez e no sentido da abertura à quinta

dimensão.

Então, eu não diria que seja preciso orar por essas pessoas, mas ter pensamentos de amor, pensamentos de
Luz, pensamentos de lucidez que vão, certamente, ajudar, talvez, a tomar decisões e escolhas que serão,

talvez, melhores do que aquelas que estão sendo tomadas.

Então, é extremamente importante não insistir para dizer «ele não deve fazer isso» porque, se vocês dizem
isso, as pessoas que estão no ego serão reforçadas para fazer o que não devem fazer.

Então, o único modo é estar no silêncio e, sobretudo, enviar pensamentos de amor, pensamentos de Luz e
deixar as coisas evoluírem.

Se as pessoas não estão prontas para compreender que o que elas fazem não está na Luz, necessariamente,
elas irão para soluções que serão extremamente desagradáveis, mas, infelizmente, é a escolha de todo ser

humano, hoje.

***

Questão: como superar a fusão e o ciúme em uma relação amorosa, sem romper?

É importante, quando da maturidade de uma evolução de casal, superar o nível fusional para chegar ao
equilíbrio.

A fusão é algo que permite viver, com extrema força, uma noção de amor exacerbado, mas possessivo.
Depois, convém entrar em uma maturidade da relação.

O espaço fusional vai induzir um sentimento de expropriação de seu poder pessoal.

Então, para encontrar o poder pessoal, é preciso não sair da relação, porque isso seria um erro, quando há o
amor real, mas é preciso afirmar, a si mesmo, o que se é.

E, para afirmar, si mesmo, o que se é, é preciso, já, encontrar o que se é, ou seja, desenvolver sua força
espiritual, sua força de alma e encontrar sua dimensão interior e não crer que o outro vá aportar a dimensão



interior.

O outro pode aportar a certeza da relação de ser amado, mas, em momento algum, ele pode induzir a força
interior porque, isso, é algo que apenas pode vir apenas de si mesmo e isso necessita de decidi-lo, si mesmo.

O ciúme é ligado à captação do fogo.
A partir do momento em que o outro recupera o próprio fogo, o ciúme pode apenas apagar-se.

Isso se chama sair da fusão para entrar na serenidade na relação.
Dito em outros termos, é preciso cessar de alimentar a paixão com o fogo, o fogo deve alimentar você mesmo.

***

Questão: como conhecer a cor da alma?

A cor da alma corresponde a coisas importantes que nós podemos, efetivamente, desenvolver e dizer, mas o
mais importante é que a alma deve desabrochar.

A alma deve recobrir o ego, o que quer dizer que, quando a alma nasce para a consciência, ela toma, cada vez
mais, importância, e ela vai, ao nível dos casulos de Luz, recobrir e não asfixiar o ego, nem fazê-lo elevar, mas

pô-lo em seu exato lugar, ou seja, não pôr o ego à frente, mas por a parte a mais exterior, o que irradia do
centro, ou seja, a alma.

Os seres humanos, mesmo aqueles que revelaram a potência da própria alma, podem, sempre, enquanto a
alma não está, totalmente, realizada, digamos, estar sob a influência, a um dado momento, do ego.

O ego é tudo o que vai trazê-los de volta a si mesmos, fazendo, como dizer, barreira com o que está no exterior
e no ambiente.

O ego, não se esqueçam, é algo que divide, algo que separa, algo que está na negativa, algo que tem medo,
enquanto a alma é apenas bondade, a alma é apenas abertura.

A partir do momento em que vocês entram nessa fluidez da alma – que corresponde à emergência, também,
da quinta dimensão – vocês vão entrar em algo que é fluido, mas, enquanto não colocaram, totalmente, os pés
e a totalidade de seu corpo na quinta dimensão – o que não é o caso para ninguém, ainda, mesmo se alguns

se aproximam disso – há, sempre, o risco de ver o ego ressurgir.
Então, eu prefiro, efetivamente, que não se fale, jamais, do ego ou de defeitos, mas que se fale, antes, da

beleza da alma, porque é isso o mais importante.

O importante não é ser de cor como isso ou aquilo, o importante é revelar isso, totalmente.
A finalidade da cor da alma é fazê-los ir para a brancura da quinta dimensão e tornarem-se almas de cor branca.

De momento, as almas coloridas representam noventa e nove por cento das almas encarnadas sobre a Terra,
quer elas sejam vermelhas, verdes ou azuis, mas isso não dá o sentido do caminho.

O importante é ir para o desenvolvimento da alma, qualquer que seja a cor dela.

***

Questão: por que nada muda, enquanto eu peço isso?

É preciso, primeiro, definir, porque dizer «eu quero fazer isso ou aquilo», isso não basta, necessariamente,
para que as coisas apresentem-se, manifestem-se ou instaurem-se.

É preciso trabalhar muito mais na definição precisa do que você quer fazer.
Não é um freio, é a não definição real, concreta dos objetivos e, também, que a transformação não estava,

completamente, terminada, até o presente.
Não é meu papel dizer o que você deve fazer, é preciso definir, você mesmo, precisamente, no caso, em

relação a uma atividade de natureza espiritual.
Apenas decidir, realmente, o que se deseja.

É preciso, primeiro, deixar claro no interior de si.
Deixar claro no interior de si é ter, já, uma visão precisa dos objetivos, antes de definir os meios, porque a visão

imediata não é uma visão dos meios.

A maior parte das pessoas não vê o objetivo, portanto, confunde o objetivo e o meio.
É preferível definir o objetivo, os meios instaurar-se-ão, depois, muito mais facilmente.

O objetivo preciso é isso: estar claro.

As pessoas, por exemplo, põem-se a trabalhar juntas, porque estão bem juntas, porque têm meios comuns,



mas será que elas têm os mesmos objetivos?
Isso é extremamente importante.

Então, estar claro é, já, definir não o que se vai fazer, não o que se quer fazer, mas qual é a finalidade de
porque se faz isso.

Dito em outros termos, para os seres que estão em diligência ou em abertura espiritual, o importante não é ter
os meios para fazer isso ou aquilo, o importante é colocar-se, claramente, não os modos de trabalho, mas qual

é a finalidade precisa do que se quer fazer.
O único objetivo, a única finalidade de toda diligência é o ser interior.

Não creiam chegar porque a atividade é mais ou menos espiritual, em seu ser interior.

Quando eu lhes digo encontrar os caminhos os menos difíceis, os menos resistentes, é porque isso lhes
permitirá ter a fluidez necessária para encontrar seu ser interior, que é a verdadeira finalidade.

Então, quando eu falo de objetivo do que vocês querem fazer ao nível material, afetivo, profissional, não é
colocar-se a questão do que vai resultar-lhes mais, mas, mais, efetivamente, o que se vai fazer com mais

fluidez – a palavra facilidade arrisca ser mal compreendida – e, sobretudo, manter o objetivo final.

Fazer o y-king, fazer um negócio, criar uma empresa não é uma finalidade.

***

E, agora, eu vou poder dar a minha Bênção habitual.
Então, recebam toda a minha Bênção.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los como de hábito, e eu diria, até mesmo,
que nós nos vemos, muito frequentemente, efetivamente, nesse momento.

Então, se vocês tiverem, obviamente, sempre, questões complementares em relação à sua própria evolução
pessoal, dar-me-á prazer a elas responder, mas, também, se vocês tiverem questões de ordem mais geral.

***

Questão: pode ser útil trabalhar no mundo político?

Então, cara amiga, vou responder a você em dois níveis: a política é um jogo, eu diria, de enganos e de trapaça
monumental, na escala da humanidade, não unicamente neste país.

Disso, é preciso estar consciente, porque jamais nada poderá mudar através da política, contrariamente ao que
todo mundo parece crer, na superfície deste planeta.

A política é apenas um jogo de enganos e uma trapaça que permite a indivíduos tomar o poder em períodos
diferentes, mas que têm, todos eles, o mesmo objetivo, ou seja, o poder e, absolutamente, exceto uma

extrema minoria, não o bem-estar da humanidade.

Talvez, para você, os seus objetivos sejam profundamente diferentes, mas, entretanto, você não escapa dessa
lógica dos homens políticos.

Então, agora, a sua ação política, no que lhe concerne, eu lhe responderia que ela pode ser útil, ao mesmo
tempo estando consciente, obviamente, do que eu chamo de jogo de enganos.

Portanto, você pode empreender, você, no que lhe concerne, essa ação política, se tal for o que a sua alma
sente e deseja, porque ela terá, de qualquer modo, uma utilidade nessa política inútil.

***

Questão: como ajudar alguém em dificuldade?

A resposta que eu lhe dou não é específica a essa pessoa.
É preciso, primeiro, tentar compreender porque se quer ajudar o outro, isso é extremamente importante.

Será que a ajuda está ligada a um sentimento, eu diria, de compaixão?
Será que é a impressão de que o sofrimento do outro é o nosso sofrimento?

A maior parte dos seres humanos que querem ajudar o outro o faz porque eles têm necessidade de
desempenhar o papel que vocês chamam de salvador, e, de preferência, o papel de herói, em relação a essa

pessoa e, frequentemente, isso é uma satisfação do ego.

Por vezes, é porque se tem a impressão de que, quando se ajuda o outro, ajuda-se o que se poderia viver,
também, ou que já se viveu.

Então, por simpatia, por sintonia, por compaixão, faz-se isso.

A melhor ajuda que se pode fornecer, qualquer que seja a pessoa, é, agora, tentar compreender, de maneira
formal, porque se quer ajudar essa pessoa e não decidir «eu vou ajudar essa pessoa», sem saber porque se

tem tal ação.
Uma vez que se tenha colocado o porquê da ajuda que se quer dar, convém, efetivamente, definir que a ajuda

que é esperada não é, necessariamente, o que compreendemos, nós, da situação do exterior.
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Então, é preciso ser extremamente prudente, e não propor coisas que nada têm a ver com o que é esperado
pelo outro, se é que ele espera uma ajuda.

Então, o problema da ajuda é, ao mesmo tempo, extremamente complexo e extremamente simples: a melhor
ajuda que se pode dar é levar, obviamente, toda a Luz e o Amor que está em si para o outro.

O mais importante é não orientar o outro em função das suas visões pessoais, em função do que você crê ser
correto, porque o que é correto para você, a um dado momento, não é, talvez, correto para o outro, no

momento em que você dá o conselho.

Então, o conceito de conselho e de ajuda jamais deve ser tingido com o seu próprio julgamento ou o seu
próprio pensamento porque, naquele momento, não está em conformidade a um respeito de regras e de leis

espirituais.
Isso é extremamente importante de compreender, é algo, até mesmo, de fundamental.

A maior parte dos seres humanos mistura-se, geralmente, com quem não os olha e pensam levar uma ajuda a
alguém, enganando-se, grandemente, porque levam uma ajuda em função do que eles teriam feito nessa

situação.

Então, exceto o caso extremo de compaixão, no qual se pode apenas levar essa compaixão, essa Luz e esse
amor (ou a experiência vivida, exatamente de forma idêntica, na qual, aí, pode-se dar o que, para nós, foi

correto, a um dado momento, mas que não será, talvez, correto para essa pessoa), é um problema
extremamente difícil querer ajudar alguém.

É perfeitamente louvável querer socorrer o outro, mas atenção: socorrendo o outro para não interferir na
liberdade de escolha e na liberdade espiritual do outro.

Isso é extremamente importante.

Então, o único modo de não se afastar das regras e das leis espirituais é fornecer a compaixão e uma ajuda
que eu qualificaria de discreta.

Aí está o que é, certamente, a coisa mais importante.

***

Questão: diz-se, por vezes, que, no casamento, deve-se doar um ao outro?

São palavras que me fazem estremecer.
Se nos doamos ao outro, isso se chama um sacrifício, isso não se chama um contrato e uma união recíproca.

A doação do outro, a doação ao outro é algo que se chama um sacrifício e não diferentemente.

Jamais lhes foi dado, pedido, nem nas escrituras, nem no que se chama de casamento, para dar-se ao outro.
O importante é que o casamento é um contrato, assim como outro contrato: o contrato une duas pessoas, não

para melhor e para pior, mas para respeitar uma série de compromissos.

O primeiro dos compromissos não é o conceito de doação, o primeiro dos compromissos é o conceito de
respeito da pessoa, respeito que vai até respeitar a liberdade na união.

Em caso algum é necessário considerar o conceito de sacrifício, porque quem diz sacrifício diz, também,
noção de inferioridade de algo em relação ao outro.

Ora, os contratos devem unir duas pessoas no mesmo nível e deve ser considerado como uma troca.
A palavra comunhão, no nível dos discursos religiosos, parece-me, eu diria, a mais indicada, é uma comunhão

com a mesma Fonte, é uma troca e uma ocasião de crescerem juntos, mas, absolutamente, não para
considerar como um conceito de doação ao outro.

O contrato de doação de um ao outro corresponde a uma anulação da individualidade, o que é contrário aos
princípios espirituais elementares de Divindade do ser humano.

Ontem, parece-me, nós vimos o conceito de fusão.
Um casal não é para se fundir.

Ele pode se fundir durante certo tempo, mas o melhor dos contratos é a harmonia, o crescimento espiritual de
um e do outro, o crescimento pessoal de um e do outro, no respeito e na liberdade do outro.

Ora, se nos dermos ao outro, recusamos a própria liberdade.
Mas a união não é a ausência de liberdade, muito pelo contrário, é a maior liberdade, liberdade espiritual,

liberdade de alma.

Então, no nível da terceira dimensão, há cinquenta mil anos, o casamento era o meio de estabelecer um
contrato diante dos homens e diante de D'us, ou seja, isso obrigava o ser humano a respeitar certo número de

coisas e a reconhecer um compromisso (não uma doação, mas um compromisso recíproco).
Isso era fundamental.



E, obviamente, o casamento é algo de específico, que existe apenas nessa Dimensão.

Nas Dimensões superiores, isso não é, absolutamente, concebível, porque o contrato é passado, diretamente,
entre dois seres, sem ter por testemunha nem D'us, nem a religião e nem os outros seres humanos.

E porque não há necessidade de autenticar, no exterior, o contrato, o contrato é automático, através do olhar,
através de uma Vibração, e isso basta.

Mas, infelizmente, na sua Dimensão, isso não é realizável, porque o ser humano não possui a constância
necessária para honrar esse contrato durante um tempo suficientemente longo.
Portanto, ele tem necessidade de rememorar-se de que ele está unido ao outro.

O conceito de casamento é um contrato como outro, que une dois seres.
Há contratos de alma a alma, há contratos entre irmãos e irmãs, há contratos entre a Terra e cada ser humano

que nasce sobre esta Terra.
O ser humano não respeita, frequentemente, os seus contratos porque, a partir do momento em que se toma
encarnação nesse Sistema, toma-se encarnação em uma Dimensão e em um ser vivo que é a Terra, que se

deve respeitar e que jamais se respeita.
Então, o ser humano não é um homem de palavra, então, ele inventou regras e procedimentos para forçar-se,

de algum modo, a manter um contrato.

Dois seres que se amam são seres livres, eles não têm necessidade de contrato para amar-se, eles não têm
necessidade de um contrato para forçar-se.

Então, idealmente, espiritualmente, tal como é apresentado por algumas religiões e por algumas ideologias, o
casamento é uma festa que consagra a união de dois seres, que consagra a doação de um ao outro e do outro

ao um, mas a doação do quê?
A doação do corpo?
A doação da alma?

A doação da personalidade?
A doação da vida?

O amor é uma doação, mas ele não tem necessidade de contrato.
A partir do momento em que vocês ritualizam o amor por um contrato, é a pior coisa que pode existir.

O amor basta-se a ele mesmo, o amor dá o amor, ele não tem necessidade de um contrato, qualquer que seja.
Vocês não têm necessidade de um padre ou de pastor para comunicar-se com o Pai, vocês não têm

necessidade de passar algo no dedo para estar unido àquele a quem você ama.

Então, o ser humano oficializou rituais, rituais foram introduzidos, pouco a pouco, por seres que construíram
estruturas rígidas para controlar o ser humano.

O batismo não tem necessidade de um ministro, o verdadeiro batismo é aquele do Espírito Santo, ele se faz
diretamente.

Vocês ritualizaram coisas que são naturais.

Vocês estão casados a partir do momento em que amam alguém, de fato, quer esse casamento dure uma
vida, séculos ou um dia.

Para voltar à doação de amor, uma última coisa: é a única coisa que vocês têm a dar: é o Amor à sua
Divindade, à totalidade da criação.

***

Questão: ao que são devidos os fenômenos de fusão em um casal?

Tudo pode ver-se.
Há episódios fusionais vividos por casais ligados a contratos de alma, mas, geralmente, são contratos

kármicos, nos quais coisas importantes devem ser resolvidas, para tentar queimar laços que foram
demasiadamente fortes ou demasiadamente penosos.

Quando eu digo laços, eu não digo, necessariamente, laços afetivos fortes, isso pode ser assassinatos, podem
ser trapaças, no sentido mais elevado da alma.

Tudo se pode ver, mas a fusão é um processo de imaturidade afetiva e espiritual, também, de algum modo.

***

Bem, caros amigos, eu fiquei muito contente com todas essas questões extremamente pertinentes, e eu
espero que vocês estejam enriquecidos, como eu estou enriquecido, e eu lhes dou a minha Bênção e eu lhes

digo, certamente, até breve.
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Bom dia, caros amigos, estou feliz por reencontrá-los.
Então, eu sou todo ouvidos para responder às suas questões.

***

Questão: por que tantas pessoas parecem perder suas referências, nesse momento?

Cara amiga houve, durante meados de outubro, um período extremamente importante, no qual as energias da
3a Dimensão foram amontoadas, vamos dizer, de preferência, encaixadas com as energias da 5a Dimensão.

Houve, nessa ocasião, a ativação de um portal, no nível do conjunto do planeta, que permitiu testar a reatividade
da raça humana em relação à ativação da 5a Dimensão.

Então, efetivamente, a partir desse período, inúmeros seres humanos perderam um pouco, como que diriam,
os pedais, alguns muito, outros menos, mas todo mundo sentiu que acontecia algo, sem poder atribuí-lo,

obviamente, a um evento de natureza cósmica, mas isso está diretamente ligado, obviamente, a essa janela
que se abriu.

Vocês entraram, agora, em uma fase extremamente ativa, de ativações da 5a Dimensão.
Como vocês sabem, faltam, exatamente, pouco mais de seis anos para transpor todas as etapas e todos os

degraus que lhes restam a subir para aceder a essa 5a Dimensão.
Ora, as vibrações espirituais que descem para a sua dimensão nem sempre são reconhecidas como tais, isso
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depende dos níveis que estão abertos no interior do ser humano.
Alguns vão reagir através da raiva, outros vão reagir através da memória deficiente, outros vão reagir em

relação ao corpo que se torna deficiente e outros, enfim, vão reagir pela ilusão ou pelo ego espiritual, que
corresponde à visão espiritual deles, da evolução que não corresponde à realidade da Luz autêntica.

Então, para responder à sua questão, sim, esses episódios serão cada vez mais intensos, cada vez mais
próximos, obviamente.

Porque é preciso efetivamente compreender que a 3a Dimensão deve passar para a 5a Dimensão, ou seja,
que os modos de funcionamento distanciados, separados, da 3a Dimensão, devem apagar-se para aceder à
5a Dimensão, então, inúmeros seres humanos não abriram, perfeitamente, os canais que permitem aceder a

esse estado Vibratório.

A energia da 5a Dimensão desce, é uma energia de Luz autêntica, mas, se as pessoas não estiverem prontas
para recebê-la, no nível do topo do crânio e do coração, ela vai descer e ela tem, necessariamente, um ponto

de impacto preciso, que é o nível mais aberto da pessoa.
Então, se o ego tomar a frente nessa fase, bem, isso vai provocar períodos de lutas, períodos de confusões e

de desvarios.
Se alguém estiver sentindo raiva, essa energia de 5D não vai fazê-lo encontrar a paz, ela vai amplificar a raiva.

Se alguém estiver no julgamento, ela não vai eliminar o julgamento, ela vai reforçar o julgamento.

Por outro lado, se alguém estiver na fluidez da Unidade, bem, nesse caso, não haverá problema, isso vai
impactar-se na fluidez, vai impactar-se na cabeça, mas, também, no coração.

Ao passo que aqueles que abriram, talvez, um pouco, o coração, talvez, um pouco, a cabeça, mas que têm o
ego e os chacras inferiores muito mais abertos, bem, a energia de 5D vai esgueirar-se nesse nível.

Progressivamente e à medida que vocês acederem à 5D – até os períodos de agrupamentos, que são
períodos muito mais difíceis, eu diria, na sua linguagem – vocês vão viver períodos nos quais irão se sentir

cada vez mais isolados em meio às pessoas próximas de vocês que não estão na 5D, em meio ao seu
trabalho.

Todos os seres que vocês encontrarem, que não participarem, por enquanto, desse plano evolutivo, irão lhes
parecer diferentes, e é o que vai contribuir, de maneira extrema, para o seu sentimento de isolamento.

O momento no qual vocês devem abandonar será comunicado, ao mesmo tempo, pelos seres de Luz, mas,
também, pela sua consciência.

Enquanto vocês sentirem, mesmo se for difícil, que é preciso trabalhar, ganhar o dinheiro, é preciso continuar a
fazê-lo, porque o problema que se coloca, e vocês sabem disso, permanece, de qualquer forma, por muitos

anos.

Ninguém conhece, por enquanto, o momento em que a 5a Dimensão será atualizada, totalmente, na 3a
Dimensão.

Naquele momento, obviamente, as regras de funcionamento nada mais terão a ver com o que vocês
conhecem.

Mas imaginem que vocês parem, muito tempo antes, e sem senti-lo, porque vocês se sentem mal, porque se
dizem cansados dos outros da 3D e vocês param tudo, o que vai acontecer se a 3D durar mais tempo do que o

previsto?

Eu creio que vocês terão informações suficientes, pelas canalizações, pelos sonhos, pelas informações que
lhes serão dadas à noite, que irão lhes dar, quando chegar a hora, adequada, na qual, aí, não será preciso

transigir.
Será preciso decidir parar, mas não são vocês que irão decidir, é a sua consciência, são as entidades

espirituais que os guiam, são os seus sonhos que irão lhes dizer «aí, agora, basta!».

Isso pode ser, também, as circunstâncias da vida, uma epidemia, os elementos, um acidente, também, que
pode acontecer para freá-los.

Mas, por enquanto, vocês não estão aí.
Mas vocês irão sabê-lo, no momento oportuno, quando será preciso soltar tudo.

***

Questão: essas descidas de energia vão ocorrer de maneira aleatória ou de acordo com ciclos?

Isso não é aleatório, mas não está em relação com ciclos que vocês conhecem.
Aí, são eventos que ultrapassam, amplamente, a esfera histórica desse planeta ou desse Sistema Solar, ou



seja, não é preciso ali ver unicamente os ciclos de atividades lunares ou ciclos específicos, em relação a
planetas ou, ainda, unicamente, em relação a festas ditas religiosas ou ligadas à própria história do planeta.

Mas há um conceito de regularidade aritmética, uma progressão aritmética, eu diria, até mesmo, em relação à
repetição desses períodos.

Então, obviamente, os seres humanos ali respondem em função da sua possibilidade e da sua capacidade
para adaptação e para abertura à 5a Dimensão.

Os elementos também, obviamente, ali respondem em função de diferentes zonas geográficas propícias ou
não ao desabrochar da 5a Dimensão, mas, também, em relação à resistência à instalação da 5a Dimensão.

É um progressão aritmética, no sentido em que ela corresponde a uma multiplicação da potência, mas,
também, a uma frequência que vai seguir um ritmo preciso, que segue, o que iria aproximar mais este período

são inúmeros primeiros cálculos em dias, que vão aproximar-se da Unidade, que irá sobrevir em 2012.

***

Questão: o que é chamado de «insuflação do ego»?

A partir do momento em que vocês estiverem centrados, não pode haver insuflação do ego.
A insuflação do ego corresponde a tomar-se por algo de muito mais importante, e isso significa, também, que o

ego porta-se no nível espiritual e que, portanto, a personalidade toma-se pela Divindade.

***

Questão: poderia dar-nos informações sobre a subida da Kundalini?

A partir do momento em que há o despertar e a subida da Kundalini, há subida do fogo terrestre até o
cérebro, na época em que eu vivenciei, isso foi antes do período de mutação no qual vocês estão, onde vocês

têm a chance inesperada de viver a descida da Luz no seu cérebro.

Bem, antes que a Kundalini desperte, há movimentos de energia, hoje, que acontecem: primeiro, a energia Luz
desce em vocês, progressivamente e à medida do tempo, ela vai ampliar o canal da sua coluna vertebral e,

depois, em seguida, ela vai encontrar a Kundalini, e essas duas energias vão voltar a subir, juntas.

Não pode haver queimadura do cérebro ou, em todo caso, uma queimadura extremamente limitada em relação
ao que existia durante a minha vida.

Na minha vida, o iniciado devia e o próprio mestre devia se elevar, pela sua própria vontade, para a Luz divina.
E, para isso, era preciso liberar o ego, mas, sobretudo, permitir à Kundalini subir, portanto, o fogo terrestre.
Mas, quando o fogo terrestre sobe, ele queima, efetivamente, as estruturas, porque ele não se beneficiou,

anteriormente, de uma ampliação do canal mediano, pela Luz que vem do alto.
Então, sim, efetivamente, o despertar da Kundalini, tal como ele era vivido no antigo tempo, absolutamente,

nada tem a ver com o que vocês podem viver agora.

E, mesmo se houvesse uma vida extremamente sadia, extremamente espiritual, extremamente conectada com
a minha Ordem, o despertar da Kundalini, tal como eu vivi junto aos mestres hindus, após a minha viagem para

lá, foi extremamente penoso de viver.
Eu pedi, obviamente, ao meu mestre para parar com isso, porque o meu cérebro não foi feito para isso.

***

Questão: esse despertar, se for demasiado brutal, pode levar à combustão espontânea?

No antigo tempo, sim, perfeitamente, hoje não mais.

***

Questão: se vivermos esse despertar, lembramos das vidas anteriores?

O despertar, hoje, é diferente do que acontecia há trinta ou quarenta anos.
Hoje, a partir do momento em que vocês recebem a Luz do alto, vocês ativam os chakras da parte superior e,

naquele momento, vocês acedem à memória das suas vidas passadas (nde: atualmente, desde o início da
Liberação, esta abordagem não é mais recomendada, muito pelo contrário).

Não há necessidade de ter o despertar da Kundalini para isso.



Em todo caso, antes de ter a memória completa, vocês têm rostos que passam atrás dos seus olhos fechados,
são os rostos que vocês tinham nas suas diferentes encarnações.

Anteriormente, era preciso que o fogo terrestre subisse até o cérebro para ter acesso à memória de vidas
passadas.

***

Questão: a repetição de invocações pode permitir o despertar?

Não há qualquer mantra capaz de abrir seja o que for.
A repetição de mantras é algo que pode, simplesmente, pôr o mental em repouso, devido ao simples fato de

repetir.
Agora, se houver abertura, é porque o ser está pronto, não é porque houve repetição do mantra.

Caso contrário, isso seria conhecido.

Com a quantidade de «Pai Nosso» que foi dito sobre este planeta, com a quantidade de Aum que foi
pronunciado, o planeta estaria, agora, na 12a Dimensão.

É uma ilusão crer que a palavra, ou a repetição de palavras, seja capaz de ativar algumas estruturas.
Há palavras de potência e palavras Vibratórias, em especial nos alfabetos sagrados, mas, se a estrutura não

estiver pronta, a repetição das palavras nada irá fazer.

Vocês não têm a potência do Verbo.
Então, entretanto, efetivamente, repetindo algumas vezes determinadas frases, têm-se flashes, uma alteração

energética que faz com que um chakra vai funcionar diferentemente, a um dado momento, no momento em que
vocês repetirem esse mantra.

Mas isso não é nem a Mestria, nem o Despertar.

***

Caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões e por todas as suas interrogações.
Eu penso que tivemos uma comunicação frutífera, então, eu lhes digo até breve e dou-lhes, como de hábito,

todas as minhas Saudações e as minhas Bênçãos.
Boa sorte a vocês, para avançar nesse caminho.

Dirijam-se com toda serenidade para a sua Luz interior.
Eu os amo e os abraço com o meu Espírito, e eu lhes digo até a próxima vez.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, primeiramente, recebam todas as minhas saudações habituais, e estou muito contente,
verdadeiramente, de estar com vocês esta noite, para trocar coisas.
Eu espero que lhes permitam ir muito mais ainda para a Luz que vocês procuram do fundo de seu coração.

Questão: qual é a diferença entre o perdão e a redenção?

É uma questão extremamente filosófica essa.
Então, o perdão corresponde ao apagamento de algo que foi feito, que não está conforme: perdoar a si
mesmo, perdoar aos seus pais, perdoar ao seu inimigo.
A redenção vai bem além do perdão porque, quando se perdoa, isso não quer dizer, necessariamente, que se
está redimido.

A redenção é, ao mesmo tempo, o perdão, mas, também, a redenção, a um nível extremamente elevado, uma
aspiração para os planos espirituais os mais puros, ligados ao perdão do que foi feito.
Mas o perdão, sozinho, não é a redenção.
A redenção compreende o perdão.
Perdoar é, por vezes, extremamente fácil, mesmo se isso pareça muito difícil para alguns seres encarnados
que não conseguem perdoar o que eles viveram.

A redenção é uma etapa suplementar, porque a redenção permite, ao mesmo tempo, perdoar, mas, sobretudo,
redimir os erros dos outros, e isso é algo que não é possível a muitas almas encarnadas.
Mas a redenção não é algo que necessite de atos, a redenção é uma atenção espiritual, pura, que não tem que
se colocar fundamentos em uma ação ou em palavras precisas nessa dimensão.
É uma atitude do Espírito Santo, que vai provocar essa redenção.
A etapa humana, ao nível da terceira dimensão é, unicamente, estar no perdão.
A redenção sobrevém após.

A redenção é algo que não passa pelas palavras.
E inúmeras pessoas dizem que perdoam, embora elas nada perdoem.
Elas se servem das palavras para trair o próprio espírito.

Questão: poderia lembrar-nos, brevemente, a que corresponde, verdadeiramente, o “Todos os
Santos”?

O Todos os Santos, simplesmente, festa de todos os santos, mas, também, festa de todos os mortos, ou seja,
é um momento privilegiado no qual, teoricamente, eu digo, efetivamente, teoricamente, as portas de
comunicação na terceira dimensão entre o que está desse lado do véu e do outro lado do véu é muito mais
fácil, porque esse é o dia de comemoração em relação aos mortos da família que se honra, mas, também,
comunhão com todos os santos e todos os personagens que tiveram uma ação de Luz nesse planeta.

Então, meus amigos, eu lhes aporto minha bênção, meu amor.
Eu lhes digo até muito em breve.
Fiquem bem, caros amigos e, ainda uma vez toda a minha bênção.
Até breve.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, vamos começar, agora e já, a responder às suas questões.

Questão: o fato de ter sido considerado como um grande mestre durante sua vida mudou algo em
seu caminho, após sua morte?

Então, caro amigo, vou responder-lhe de uma maneira que é extremamente simples.
O fato, a maneira pela qual você é considerado desse lado no qual você está do véu não tem qualquer espécie
de importância.
A progressão faz-se, unicamente, em função do bem que você terá feito ao seu redor.

Eu não gosto muito da palavra amor, porque nela colocaram muitas coisas que não são do amor, mas de
coisas diferentes, então, progressivamente e à medida de cada um de seus feitos, você o nutrirá, você o
regará dessa vontade de bem, você crescerá em sua aura e crescerá em seu potencial espiritual.
É a única coisa que importa e em relação à evolução de sua alma e de seu espírito.

Então, não o julgarão e você mesmo não será julgado através da noção de mestria aparente, mas da mestria
real que você tiver colocado para aportar o bem ao seu redor.
É a única coisa que permite crescer na evolução espiritual e, absolutamente, nada mais e, sobretudo, não o
papel conhecido ou desconhecido que você teve em sua vida.

O bem que eu fiz, caro amigo, fez-se através do ensinamento, mas, também, através de todos os seres que eu
pude encontrar em minha vida, para os quais eu sempre tentei aportar vontade de bem, não, necessariamente,
através de palavras, não, necessariamente, através de grandes discursos nem de conferências, mas,
simplesmente, a cada encontro que eu dava.
Isso influenciou meu caminho de alma da maneira em que, progressivamente e à medida que vocês nutrem
outros seres humanos no sentido da Luz e do bem, progressivamente sua alma expande-se e junta-se às
fronteiras de seu Espírito, que é o reflexo do Espírito da Unidade.

Vocês devem ter certo número de caminhos, digamos, de experiências de vida para chegar a fazer o bem por
toda a parte em que vocês passem, independentemente, como dizia o Cristo, de noção de julgamento, da
noção de cartesianismo.
É preciso chegar a avançar na vida, portando o máximo de bem a todos os seres que vocês encontram, tanto
amigos como inimigos.
É a única coisa que entra em conta na pesagem, no peso da balança.
Os poderes espirituais são apenas a consequência disso.

Vocês não serão julgados sobre a utilização de sua doação (porque não é uma doação, é algo que é natural),
vocês serão, unicamente, julgados sobre a qualidade de bem que vocês tenham feito ao seu redor.
Quando eu digo ao seu redor não é, unicamente, a família, são todos os seres que vocês vão encontrar.

O importante não é estar próximo ou afastar-se, o importante é o que vocês fazem em Espírito, em relação a
essa pessoa.
Vocês podem dar-lhe uma bofetada na cara e amá-la muito, e enviar a ela o máximo de bem e de Luz, isso é o
Espírito que age.
Mas vocês podem, também, tomar uma pessoa em seus braços, dizer a ela que vocês a amam e emitir
pensamentos de morte, de inveja, de julgamento.
O importante é o que acontece em seu Espírito.

Questão: o que acontece quando a expansão da alma vem tocar o Espírito?

Naquele momento, vocês vão descobrir os inúmeros poderes da alma, os dons místicos múltiplos que foram
descritos por diferentes santos e vividos por diferentes santos ou diferentes pessoas consideradas como
santas ou que viveram em um odor de santidade.

Então, primeiramente, vocês vão ouvir o canto da alma e o canto do Espírito em seus ouvidos, em sua cabeça.
Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.
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Em seguida, vão afinar as percepções vibratórias, mas, isso, é a consequência.
Aqueles que têm percepções vibratórias ou de dons não estão, necessariamente, na Luz, é preciso,
efetivamente, compreender isso.
É preciso que isso se torne uma consequência e não a causa, isso é extremamente importante a compreender.

Então, a partir do momento em que vocês fazem o bem e, cada vez mais, o bem, a partir do momento em que
o julgamento deixa sua cabeça, em que vocês estão em uma neutralidade benevolente, vocês vão adquirir
certo número de potencialidades novas, que vão despertar-se a vocês.
Mas não é preciso procurar adquirir essas potencialidades se vocês não fazem o bem porque, aí, vocês entram
em esquemas que não vão ao sentido da Luz.
Porque potencialidades psíquicas podem desenvolver-se sem que haja qualquer evolução da alma.

Você pode tornar-se clarividente, poderá ter acesso a fontes de informações situadas ao nível astral, portanto,
emocional, mas que não estão em relação com a evolução espiritual.
Os dons e a ilusão do dom são duas coisas que podem confundir-se quando se está no ego e na
personalidade.
É preciso, efetivamente, ver que, mesmo o potencial da alma, a partir do momento em que há abertura à
vontade de bem, isso não quer dizer que tudo seja bem sucedido naquele momento, porque isso vai depender,
também, do uso que é feito do dom.

Se esse dom é utilizado para manipular o outro, se esse dom é utilizado em seu proveito pessoal, naquele
momento, há desvio da Luz.
A dificuldade e a armadilha no caminho da mestria situam-se nesse nível.
Inúmeros médiuns foram tentados a utilizar seu próprio dom em proveito próprio e, portanto, transformar a
realidade do que era recebido para favorecerem o que eles queriam.

Questão: eu estou na distorção de meus potenciais ou não?

O caminho permanecerá, sempre, claro, a partir do momento em que vocês chegarem ao cerne da questão, tal
como você coloca.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida de sua expansão para a Luz autêntica, para a vontade de
bem, enquanto vocês se colocam a questão, isso quer dizer que o ego está, ainda, no guard-rail e que a alma,
também, está no guard-rail.

A partir do momento em que há a certeza, em que não há mais a dúvida (o que não quer dizer não ter a fé), isso
quer dizer que o ego tomou a frente.
Não confundir o ensinamento do mestre e os poderes do mestre e crer que esse mestre de sua vida não tenha
experimentado a dúvida.
Eu mesmo, quando estive na prisão, acreditem, efetivamente, que eu duvidei, não houve um dia de minha vida,
quaisquer que fossem os eventos vividos, qualquer que fosse a mestria, quaisquer que fossem os contatos,
em que eu não tenha duvidado da correção de meu caminho.
E, no entanto, Deus sabe que a fé jamais me deixou.

Não confundir o que se chama a fé em Deus, a fé na Luz e a fé em si, são duas coisas totalmente diferentes.

Questão: por que seus ensinamentos são tão perturbantes para algumas pessoas?

Cara amiga, há algo que é importante a compreender, há uma emanação áurica de casulos de Luz na sala, que
está escutando o que eu digo e vocês sabem, efetivamente, que os bla-blas são coisas, mas a atmosfera
vibratória é outra coisa.
Independentemente de minhas palavras, isso vai impactar, diretamente, como em minha vida, os seres que
cruzam meu caminho e que cruzam o caminho de qualquer mestre encarnado.
E, frequentemente, há seres que vão duvidar – o que é bom –, mas há outros que vão tomar o caminho inverso.

É preciso lembrar-se da história de Judas: não foi por acaso que Judas existiu.
Então, cada mestre vai encontrar apóstolos em seu caminho, que vão seguir seu caminho, mas, também, Judas
que vão tentar, a todo custo, apagar essa Luz que os põe em face do próprio ego.

Então, sim, minha presença é impactante, mas não mais do que a presença de Maria ou não importa de qual
ser de Luz realizada que desça, realmente, em sua dimensão.

Questão: como explicar que pessoas que vivem certa forma de consciência basculem tão
rapidamente no ego?

Mas, cara amiga, para todo ser humano há risco de queda.
Mesmo os seres os mais despertos podem correr o risco da queda.
O ego é o que mantém a vida na terceira dimensão; se não houvesse mais ego, completamente, não haveria
mais vida na terceira, vocês teriam ascensionado, diretamente, com seu corpo ou sem seu corpo, mas vocês
passariam ao outro lado do véu.

O ego é o que mantém a vida.



A partir do momento em que vocês ainda estão na vida, o ego está presente, então, o ego pode, a qualquer
momento, tomar a dianteira.
O Cristo também pediu ao Seu Pai para afastar o cálice, durante a agonia.
Então, compreenda, efetivamente, que um ser humano que não tem a consciência do Cristo está, mesmo se
seja um mestre, sob a influência, mesmo mínima, de seu ego, até o último dia de sua vida encarnada.

Questão: como reconhecer um «mestre»?

Obviamente, a primeira coisa que caracteriza um mestre desperto e realizado ou, em todo caso, um mestre, é a
humildade, é a primeira das virtudes que deve transparecer, pelos dons, lembrem-se.
Os dons são apenas a consequência e não a causa.

Então, isso é o mais importante.
Um ser que não está na humildade, que não é capaz de olhar uma criança, que olha as coisas do alto, não é um
mestre.
Há outros, obviamente, mas ele é aparente a partir do primeiro olhar.
Uma coisa que é importante a saber é que, quando vocês estão no caminho para o despertar, no caminho para
a mestria, a partir do momento em que aparecem, realmente, novas potencialidades da alma na encarnação,
então, o ego não pode fazer aparecer uma falsa humildade.
Portanto, a humildade é um critério real, quando os dons estão aí.

Agora, obviamente, isso exclui aqueles que trapaceiam ou que iludem a eles mesmos.
Aqueles que estiverem na falsa humildade, ou seja, nos meios conectados um pouco à new-age, como vocês
dizem hoje, são pessoas que vão apresentar-se com um lado meloso, um lado de grande adepto da liberdade,
um meio de liberados, como se diz, mas que estão completamente envelopados em modos de funcionamento
esclerosados.

Então, eles podem apresentar-se com um grande sorriso e dizer-se «não, não, eu nada sou» e apresentar-se
como muito doces, digamos.
Entretanto, não é, de modo algum, a realidade do que eles são.
Basta, para isso, pô-los em face do próprio ego, simplesmente, indo contra o que eles pensam ou contra o que
eles dizem, e eles se colocarão em cóleras escuras, porque eles, absolutamente, nada controlam e, sobretudo,
não as próprias emoções.

Bem, caros amigos, vou deixá-los.
Eu lhes aporto, como de hábito, todo o meu amor, toda a minha bênção, toda a minha vontade de bem e
desejo-lhes muita fluidez da unidade nos dias que vêm, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve.
Fiquem bem.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Eu lhes aporto minha saudação e minha bênção, meus queridos filhos, todo o meu amor, neste período
extremamente agitado que vive este planeta e os humanos, nesse lugar de vida que é a Terra.
Estejam certos de que a hierarquia, em sua totalidade, de que os Santos, de que os seres espirituais que
os cercam estão, mais do que nunca, com vocês e ao seu redor, nestes dias qualificados de sombrios,
que vêm para vocês, através de grandes tribulações, essas grandes transformações anunciadas há tanto
tempo, tantos anos, por mim mesma e meu Divino Filho.

Estejam certos de que vocês serão ajudados, amados, para atravessarem – progressivamente e à medida
que seu coração preencher-se-á dessa certeza de pureza, dessa certeza de amor – essa zona de
sombra. Com mais conforto de alma possível.

Obviamente, os elementos de medo, os elementos de apreensão deverão ser, tanto quanto possível,
afastados de seu pensamento, afastados de suas emoções, afastados de suas apreensões de vida
habitual.
De fato, o derramamento de Luz espiritual que vem para os anos que lhes restam, nesses lugares de vida,
acompanham-se, sempre, de eventos de natureza exterior, por vezes, qualificados de apocalípticos.

Mas lembrem-se, queridos filhos, de que o apocalipse, antes de tudo, é revelação, de que o apocalipse,
antes de tudo, é reencontro, núpcias celestes com sua Divindade, com sua Unidade e com a fraternidade que
lhes faz tanta falta nesse mundo tão agitado.
Não creiam que isso esteja em um hipotético alhures, em um hipotético mais distante ao nível do tempo,
porque vocês entraram, doravante, neste período de revelação.

Assim, as hierarquias, como eu dizia, têm-se mais próximas de vocês, prontas a intervir, prontas a
apoiá-los, na condição, obviamente, de que vocês peçam, na condição, obviamente, de que aceitem
essa ajuda, essa fraternidade que vem de outros planos de manifestação da Luz.

Há, queridos filhos, como vocês sentem, para a maior parte de vocês, como esperam, alguns de vocês, ou
como temem, para outros, a necessidade de recentrar-se, de abrir o coração para qualquer eventualidade e
permanecer na simplicidade de suas vidas habituais, na simplicidade de seus caminhos, sem procurar, de
maneira alguma, prever o que quer que seja, enquanto a Luz proverá.

A única coisa que vocês tentarão prover é encontrar a serenidade, a paz, a harmonia em seu
coração, em seu centro, em sua essência.

Há, durante esses anos que vêm, efetivamente, grandes tribulações no exterior, grandes tribulações no interior.
Só aqueles que estiverem puros permanecerão e continuarão na vida em serenidade, em segurança.

Convirá, mais do que nunca (e lembrem-se de que vocês já estão nessa época),estarem alinhados,
centrados, unificados e conectados à Divindade que vocês são, porque essa Luz que vem para vocês é
uma Luz divina, espiritual, transformadora, e que será sua única Fonte de vida nos tempos que vêm.

Há, obviamente, um período crucial, eu diria, que eu anunciei, também, queridos filhos, em numerosas reprises,
em múltiplos lugares sobre este planeta e em múltiplos momentos, um período no qual convirá encontrar-se
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perfeitamente centrados e alinhados, mas vocês serão, como eu já disse em numerosas reprises também,
prevenidos em tempo e em horas úteis, alguns instantes que precedem esse período crucial que foi muito
tempo chamado «três dias de trevas», em todo caso, em seu Ocidente, o momento da transmutação
alquímica, vibratória, cósmica desse planeta e de seus habitantes que estiverem prontos para uma dimensão
além de todos os seus sonhos, além de tudo o que vocês podem imaginar, pensar, conceber, bem além da
Luz do além que vivem as pessoas que deixam esse corpo para aceder à Luz.

Os mundos que lhes são prometidos são mundos nos quais a Unidade domina, nos quais não há lugar
para a sombra, nos quais não há lugar para a divisão, não há lugar para a oposição, mas nos quais tudo é
harmonia, tudo é Divindade, tudo é espaço sagrado de ressonância que permite à Luz encarnada fazer-se
carne, surgir e fazer-se, enfim, a realidade da promessa eterna de meu Divino Filho.

Nisso, vocês entraram no período que precede o crucial, no período que precede o evento final que lhes
permitirá aceder, para aqueles que estiverem prontos, a essa dimensão nova, a esse espaço sagrado de
vida que é prometido, eu repito, de toda a eternidade.

Então, queridos filhos, não é questão, obviamente, de dar-lhes o momento preciso em que se situa esse
crucial, porque, obviamente, isso pode ser em um minuto como em alguns anos, mas, entretanto, o período
precedente ao crucial já está aí.

Cabe-lhes, como dizia meu Divino Filho, fazer a limpeza em sua casa, fazer a limpeza em sua
personalidade, em seu ego, para encontrar o mais possível de unicidade, o mais possível de clareza,
o mais possível de veracidade em seu ser interior, mas, também, nas circunstâncias e manifestações
de sua vida material, para trabalhar no sentido das palavras de meu Filho.

Sejam os divinos imitadores, abstenham-se de todo julgamento, abstenham-se de toda crítica, mas
sigam, firmemente, para sua Divindade.
Nada mais deve ter importância e, obviamente, se vocês têm carga de alma, continuar a prover essa
vida material que, no entanto, chega e atira ao seu fim.

Cabe-lhes, até o último minuto, no momento de meu apelo final, consagrar-se às suas tarefas
materiais, às suas tarefas diárias, ao mesmo tempo cultivando em vocês essa semente de Luz, essa
semente de estrela que vocês são, para que o jardim esteja limpo, para que a casa tenha-se pronta
para a visita da Luz.

Aí está, queridos filhos, vocês são devolvidos a esses espaços transformadores, vocês são devolvidos a
esses espaços de falsas calmas que precedem a tempestade, de falsos equilíbrios e de falsas
equidades sobre a Terra.

Vocês entraram no período de iniquidade máxima, no período em que a injustiça é a mais flagrante,
em que aquele que trapaceia está na dianteira da cena, em que aquele que brilha não é aquele que se
crê, em que aquele que se impõe não está, absolutamente, na Luz, mas está na ilusão da Luz.
Assim vai o mundo, assim vai cada transformação que sobrevém nessa humanidade ou em outras
humanidades, no período que precede o momento crucial, o momento final.

Os seres que pertencem àqueles que se vão e que não vão para a Luz tentam, por todos os meios,
brilhar, porque eles são incapazes de brilhar espontaneamente, de ser a Luz que deveriam ser.
Então, eles obscurecem o próprio julgamento, eles obscurecem a vontade da alma em proveito da
personalidade, e esse brilho é, efetivamente, ilusório, efetivamente, vão, aos olhos da justiça, aos
olhos da verdade da Luz.

Assim vai o mundo, assim vão os mundos, assim vão as humanidades em período transformador.
A transformação é algo que incomoda.

Trata-se, quer vocês queiram ou não, queridos filhos, qualquer que seja a promessa e a realidade desse
mundo de Luz que vem para vocês, entretanto, de um período de luto, de um período de separação de
seus hábitos de funcionamento que eram os seus há tanto e tanto tempo.

Então, obviamente, é preciso ser capaz de tudo perder, exceto aqueles que aceitarem, como disse meu Filho,
tudo perder, encontrarão o céu, aqueles que quiserem salvar-se, não serão salvos.

Aqueles que abandonarem e abandonarem-se à vontade da Luz serão salvos e, para isso, é preciso
abandonar os medos, abandonar o ego, abandonar tudo o que brilha na aparência e não na
profundeza.

Os caminhos que lhes são propostos são, por vezes, caminhos dolorosos, caminhos nos quais será preciso
cortar, caminhos nos quais será preciso decidir, tudo isso sem julgamento, tudo isso sem, talvez, saber o
que será amanhã, tudo isso sem saber, talvez, o que será sua vida em alguns meses.
É-lhes pedido, entretanto, para continuar a assegurar o que vocês chamam o material.



O material tem apenas um tempo, a matéria transmuta-se e o material apagar-se-á diante dessa transmutação
da matéria, mas vocês não devem, em momento algum, ultrapassar esse instante, vocês não devem, em
momento algum, tentar antecipar ou prever o momento.
Ele vem a vocês.

Estejam certos, queridos filhos, que todo ser de Luz será prevenido desse momento, mas, também,
todo ser humano sobre este planeta, até o último minuto, tem a possibilidade de suprimir o ego para
deixar inundar-se da Luz da alma, até o último minuto.

Não há julgamento nos corações e em todos os seres espirituais que os acompanham não pode haver o
mínimo grama de vontade de destruição.
Só as almas que forem suficientemente obscurecidas e que não quiserem ouvir meu apelo serão
condenadas a serem recicladas, a reiniciar um novo ciclo de experiência, porque tal será o desejo
delas.

Assim, não é preciso preocupar-se com seus filhos, não é preciso preocupar-se com seus cônjuges,
porque cada ser tem a tomar essa decisão sozinho, em face de si mesmo, e em face do coração da
Mãe que eu sou porque, de fato, o sinal virá de mim.

Antes que a espada de meu divino Filho golpeie esta Terra, serei eu, meu coração benevolente de
mãe que virá anunciar-lhes esse momento.
Vocês o ouvirão.

Cada ser vivo sobre este planeta ouvirá o apelo de sua mãe, caberá a ele saber se quer responder ou não, a
decisão a ele pertence, vocês não podem forçar ninguém, porque é uma decisão que se toma, como vocês
dizem, em sua alma e consciência, em toda lucidez.

Mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que recusam essa Luz, ouvirão minha voz propor a
eles a escolha final.
Isso não é para o momento, vocês estão, de momento no instante das tribulações, vocês estão, de momento,
no momento final que precede o momento crucial, nesses momentos nos quais vocês devem, já, preparar suas
escolhas, aguçar suas escolhas, preparar sua decisão, preparar seu futuro.

O que vocês querem fazer no futuro?
Vocês desejam prosseguir as experiências?
E, nisso, nada os culpará, nem a Mãe que eu sou, nem meu divino Filho, nem os elementos desencadeados
sobre este planeta, mas vocês serão livres de recomeçar uma experiência dessa dimensão em outros céus e
em outras terras.

Quanto a esta Terra que os porta atualmente, ela deve, obviamente, mudar de plano vibratório, com os seres
que aceitarem ouvir meu apelo final.
Essa transformação e essa ascensão, como se convencionou chamar, e como inúmeros de seus médiuns
chamaram, é algo que acontecerá em certo lapso de tempo que sobrevirá após meu aviso e que se estenderá
em vários meses, nos quais vocês serão informados, nos quais serão guiados, nos quais serão pacificados,
totalmente, quaisquer que sejam as perdas que tenham sofrido, porque será preciso fazer o luto de algumas
coisas.

Para alguns, poderá ser um cônjuge, para outros, poderá ser um filho ou um pai ou, então, poderá ser um luto
de algum lugar ou, ainda, de alguns hábitos, mas vocês devem penetrar nessa nova Terra em estado
vibratoriamente totalmente purificados, pacificados, unificados e reconectados à Fonte que vocês são e,
portanto, sem algumas coisas que sobrecarregam suas vidas, atualmente.

Mas vocês não têm que decidir, de momento, vocês devem, simplesmente, cultivar em vocês a semente de
Luz, a semente de estrela que vocês são, fazer crescer essa Luz é sua única preocupação; a segunda é, eu
repito, assegurar o quotidiano, mas dever preparar-se, contudo, a dever deixar esse quotidiano em um intervalo
de tempo, acima de tudo, bastante curto porque, de fato, qual ser humano prepara-se enquanto não lhe tenham
anunciado que ele vai partir?
Qual é o ser humano que poria ordem em seus documentos se ele não soubesse que ia morrer, deixar esse
corpo no ano que vem?

Tem-se, sempre, tempo, remete-se, sempre, para mais tarde o que se tem a fazer, quando se está nesse
mundo de manifestação, no qual vocês estão, mas convém preparar-se, agora e já, a partir de hoje, para
enfrentar este período crucial ou essas tribulações que já estão aí, meus filhos.

Cabe-lhes encontrar momentos de espaço interior, de serenidade, de ver claramente sua vida, refletir sobre o
que os anima, quais foram seus polos de interesses nessa vida, o que vocês escondem por trás de suas
incertezas, o que vocês escondem por trás de suas mentiras, o que vocês escondem por trás de seus medos.

Cabe-lhes aparecerem nus diante dessa espada do julgamento que virá.
Cabe-lhes, já, ter feito o trabalho e ter mantido limpa sua casa e seu jardim para que, no momento vindo, isso
não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que



não seja demasiado pesado e não os arraste para um novo ciclo de manifestação e de experiência, que
arruína, assim, seus esforços, para alguns, realizados há tantas e tantas vidas, para ir para essa liberação que
lhes é prometida hoje.

Então, queridos filhos, mantenham presente no espírito sua Divindade, mantenham presente,
também, em seu espírito, sua incompletude de estar separado da Fonte há tantas e tantas vidas.
Certamente, a liberação, a realização foi tornada possível, como alguns modelos mostraram-no, mas eu diria
que a quase totalidade da humanidade não tocou esse limiar do despertar.

Cabe-lhes refletir, lucidamente, não serem ternos consigo mesmos, entretanto, não julgar-se, mas depositar
seus fardos, depositar seus medos, depositar suas sombras aos meus pés e aos pés do divino Filho.
Peçam, e nós os ajudaremos, peçam, e nós os atenderemos, peçam, e vocês serão inundados de
minha graça, da graça de meu Filho, mas, também, da graça da multidão de seres de Luz que
percorrem sua Terra em seus éteres.

Cabe-lhes pedir, cabe-lhes tomar essa medida, dar um passo para nós, e nós daremos dez, elevem sua voz
para nós, seu olhar para nós, e nós abaixaremos nosso olhar para vocês, para ajudá-los nesse caminho de
comunhão que vem para vocês.
Não vejam, através dos elementos, coisas catastróficas, vejam apenas, ali, o período de necessária
purificação, de necessária transformação, preliminar à transformação final.
Há, aí, ferramenta de tomada de conhecimento, ferramenta de tomada de consciência, ferramenta de revolta
interior que permite compreender os erros passados.

Essa revolta interior deve conduzir a definir um novo caminho, caminho da Unidade, caminho da fraternidade,
caminho da vontade de bem e caminho do amor, tanto e tanto recusado e reportado aos proveitos de
interesses pessoais, aos proveitos de interesses egoístas, aos proveitos de interesses familiares, aos
proveitos de interesses quaisquer, eu diria.

Em relação à sua Divindade, convém, agora, colocar os atos, colocar as fundações de sua nova vida,
ao mesmo tempo estando conscientes de que o que vocês vivem é apenas uma fantasia, apenas uma
fachada, é uma coisa que está aí apenas por um tempo, assim como esse corpo é-lhes emprestado
apenas por um tempo e que, entre o nascimento e a morte, há apenas um tempo relativamente curto.

O tempo que lhes resta a viver é, ele também, relativamente curto, o tempo que lhes resta para aceder à
verdadeira vida é extremamente reduzido.
Vocês estão no que chamaram, na bíblia, meu divino Filho e seus profetas e seus apóstolos chamaram, bem
antes dele, os tempos reduzidos.
Releiam o apocalipse, releiam as profecias de Daniel, vocês ali encontrarão essa noção de tempos
reduzidos nos quais vocês entraram, diretamente, e nos quais vocês vivem agora.

Então, não se creiam imortais nessa terceira dimensão, não se creiam imortais em seus modos de
funcionamento, no que vocês construíram, porque isso pode desaparecer de um dia para o outro, e isso não
tem qualquer importância em relação à Luz que vocês são.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha vontade de dizer-lhes, mas eu penso que vocês me convidaram,
também, para responder a algumas interrogações, então, eu me ponho, agora, à sua escuta, meu coração de
mãe dirige-se para vocês, faz silêncio e, no recolhimento, acolhe suas perguntas.

Questão: qual é o ensinamento a extrair de uma separação que eu vivi ultimamente?
Meu filho, não procure ver, em cada evento que sobrevém em sua vida, o traço de algo de não compreendido
ou de lição que há a experimentar.
O justo que morre esmagado sob uma árvore que cai durante a tempestade, será que é justo que ele seja
morto esmagado por essa árvore?
Seria ilusório crer que, hoje, mais do que nunca, cada ato e cada movimento que se produz em suas vidas
sejam significantes.
Há, necessariamente, necessidades de purificação.
Essas necessidades de purificação, essas necessidades de transformação fazem-se sentir, assim como uma
mãe perde seu filho, qual é a justificação dessa perda, se não é, ainda, encontrar mais amor, através dessa
perda e desse abandono?
Nisso está a lição de toda a vida e, hoje, mais do que nunca.
Há, através dessa separação, apenas uma noção de divisão, qualquer que seja a duração do que é vivido ou a
facilidade para aceitar o que é vivido.
De qualquer modo, isso deve ser vivido sem procurar, contudo, saber onde estão as responsabilidades disso,
onde estão as causas disso, mas, simplesmente, aceitar isso como que fazendo parte e ilustrando o que eu
acabo de dizer, ou seja, que vocês devem continuar sua vida e que, o que quer que lhes seja retirado ou dado,
é preciso aceitá-lo com a mesma leveza de coração, porque isso faz parte do caminho.

Questão: será uma maneira de recentrar-se?
Não há ponto de recentragem, querida filha, há evolução e transformação e, novamente, outra centragem.
Lembrem-se do que eu dizia na chegada, que há um período que é aberto agora, período de tribulação,



período de apocalipse no qual tudo é apenas retribuição ou tudo é transformação para aceder a mais liberação.
Não vejam, ali, algo que seria uma punição, não vejam, ali, qualquer responsabilidade, isso faz parte de
caminhos, assim como, um dia, um ser humano morre e deixa seus filhos ou deixa seus pais, isso é,
exatamente, a mesma coisa.
Vocês devem ser capazes, hoje, mais do que nunca, ser capazes de tudo perder porque, senão, tudo isso
seria apenas apego.
O que lhes é dado pela vida, vocês devem aproveitar, mas não devem apegar-se, devem desfrutar da
experiência, devem desfrutar da vida que se escoa através de vocês e não considerar que, se um elemento
falta, sua vida para ou sua vida torna-se menos orientada, menos excelente, sobretudo, para aqueles que estão
em um caminho e que tentam aproximar-se dessa Luz autêntica.

Questão: por que tenho a impressão de que a Luz afasta-se de mim?
Querido filho, receba todo o meu amor.
Primeiramente, você está certo de que a Luz afasta-se de você. Que não é você que se afasta da Luz?
Reflita, efetivamente, em minha questão.
A Luz não se afasta jamais, quando se chama por ela, a Luz afasta-se quando os polos de interesses
encontram-se diferentes para uma época.
A partir do momento em que a atração para a Luz tenha diminuído, a Luz afasta-se, porque ela obedece à sua
vontade do momento, ao seu destino do momento, o que não quer dizer que ela desapareça, o que quer dizer,
simplesmente, que suas prioridades do momento não são aquelas da Luz.
Então, sim, pode-se dizer que a Luz afasta-se de você, mas que é você que se afasta da Luz.
Incline-se sobre ela, cultive-a, querido filho, dirija-lhe suas orações as mais ardentes.
Seu compromisso de Luz é mais importante que sua vida.
Você poderá observar, no desenrolar de sua vida material e de suas obrigações materiais, que se a Luz afasta-
se, a vida é menos fluida e que, quando a Luz aproxima-se, as coisas são mais leves e mais fáceis.
Então, encontre o que o torna mais leve, encontre o que é mais fácil, e a Luz aproximar-se-á.
Isso é inerente à experiência da matéria, neste período perturbado.
A Luz aproxima-se, a Luz afasta-se, para fazê-lo compreender que a coisa a mais importante que vocês têm a
perder é a Luz.
Então, cabe a vocês tudo fazer para não perdê-la.

Questão: como é que se pode fazer para não deixar-se influenciar pela aura das pessoas?
Basta, para isso, pensar na Luz, querido filho, basta cultivar sua própria Luz, fazer com que sua aura seja
invencível, não pela potência da vontade, mas pela potência do amor, porque o amor faz milagres, como dizia
meu Filho.
O amor levanta as montanhas.
Se vista de amor e de Luz, e nenhuma aura poderá ser incômoda para você, porque ela estará em sua aura e
em sua Luz.
A partir do momento em que as circunstâncias da vida o fazem reencontrar uma aura ofensiva, uma energia
ofensiva, uma condição ofensiva, é que, em algum lugar, em você, há a falha que permitiu a isso manifestar-se,
obviamente.
Bem amados filhos de Luz, eu lhes aporto todo o meu amor de mãe, minha bênção a mais íntima em seu
coração, eu seu Espírito, em sua alma, mas, também, em seu corpo.
Sejam abençoados.
Minha Luz acompanha-os.
Eu os amo, eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
___________________
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas neste lugar.
Estou, estejam certos disso, extremamente tocado por reencontrá-los, para poder, como de hábito, trocar,
participar e dar informações que, eu espero, serão extremamente importantes em suas evoluções e permitir-
lhes-ão caminhar para a Luz autêntica, e o desejo que eu posso formular é esse.

Então, primeiramente, eu lhes desejo, obviamente, as boas vindas, e sou todo ouvidos, para tentar ajudá-los, na
medida das possibilidades que me são oferecidas, através do canal e orientá-los, acalmá-los, dar-lhes algumas
informações, desde que eu o possa.

Então, obviamente, a palavra está com vocês.

Questão: é verdade que o ano de 2007 será pleno de perturbações e será acompanhado de muitas
partidas?

Primeiramente, cara amiga, é importante dizer que a vida é partida permanente.
Há coisas que se produzem todos os anos.
O ano 2007 é, efetivamente, extremamente especial, porque é o ano que se inscreve, eu diria, desde o ano
2006, em um ciclo extremamente preciso, que vai levá-los, durante um período de sete anos, até o período do
fim do ano 2012.

Então, vocês entraram, efetivamente, no que se convencionou chamar de um ciclo extremamente importante
para o acesso à Luz, o acesso à divindade interior.
Obviamente, vocês estão a par de tudo isso, então, obviamente, no ano 2006, a partir, eu diria, em especial, do
último trimestre, especificamente, houve efusão de energia muito específica, que começou durante o mês de
outubro e que, efetivamente, terminará no período em torno do solstício de inverno, ou seja, 22 de dezembro.

Há, durante este período, grandes oportunidades de transformações e de acesso para as almas que o tenham
desejado, que fizeram o pedido interior de aceder a uma dimensão nova e, mais do que nunca, a dimensão que
lhes é prometida, ou seja, a quinta dimensão aproxima-se, cada vez mais, de sua terceira dimensão e, durante
este período específico, há, como dizer..., espécies de janelas que se abrem e que permitem uma junção
muito mais importante entre sua dimensão e aquela da quinta dimensão.
Um período, eu diria, de efusões de energia e que permitem, nesses momentos privilegiados, contatar a
divindade interior de maneira muito mais importante.

Então, obviamente, partidas sempre houve, há delas, sempre, como vocês sabem, e como inúmeros médiuns
e como numerosas aparições, desde agora mais de dois séculos, assinalam-no.
Vocês entraram em um período extremamente abençoado, um período de abertura espiritual como, jamais,
essa humanidade, conheceu, há mais de cinquenta mil anos.
Então, é preciso, efetivamente, ter-se pronto, como dizia o maior mestre encarnado sobre este planeta, ter-se
pronto, ter sua casa limpa, para o instante propício do derramamento da Luz, porque ninguém conhece a data
precisa na qual o Espírito Santo (como vocês o chamam, alguns, a Shekina, se preferem) virá efusionar-se
para desposar essa dimensão e fazê-la subir e fazê-la ascensionar, para aqueles que estiverem prontos e,
também, o planeta, em sua totalidade, mas não, unicamente, esse planeta, o conjunto do Sistema Solar e de
outros sistemas solares para uma dimensão nova de vida.

Então, já no ano passado eu havia assinalado, para o inverno de 2006 [no hemisfério norte], a manifestação de
certo número de elementos, inúmeras informações circulam em relação à movimentação de elementos
atmosféricos extremamente importantes.
O ar, obviamente; o fogo, com os despertares de vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, mas todos os
elementos participam dessa transmutação de almas individuais, mas, também, do corpo planetário, para aceder
a esse novo espaço de vida.

Então, obviamente, como eu disse em numerosas reprises há agora um ano, é importante fazer a calma
interior, dirigir-se para a mestria interior, não procurar, agora, a data precisa em que tal ou tal evento apresentar-
se-á, porque os eventos já estão aí.
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Obviamente, cada dia é um evento importante, a cada dia acontece algo sobre esta Terra que os aproxima,
individual, coletivamente, do que se convencionou chamar a quinta dimensão.
Isso é extremamente importante a assimilar, a integrar.

É-lhes solicitado para observar as manifestações elementares exteriores também, não profetizar, não procurar
as datas porque, mesmo nós, ao nível em que estamos, não podemos afirmar, de maneira formal, a data de tal
ou tal evento, até o último momento, ou mesmo nas setenta e duas horas que precedem o evento.
Então, não é algo que vá acontecer a um dado momento, é algo que acontece todos os dias, e é algo que vai
durar durante numerosos anos.

Durante esses numerosos anos vocês terão, em múltiplas reprises, contatos com essas janelas cósmicas que
lhes permitirão tentar entrar na fluidez da Unidade, entrar na fluidez de sua divindade interior e reconectar-se à
fonte do que vocês são, ou seja, um ser e um filho de luz.
Então, obviamente, as circunstâncias da vida em terceira dimensão, tais como vocês as conhecem desde, para
alguns, numerosos anos, para alguns, numerosas vidas, devem transformar-se, obviamente, elas também.

Frequentemente, eu disse que os valores para os quais vocês estavam encarnados, para os quais a
humanidade bate-se, hoje, não são os valores autênticos da espiritualidade autêntica e não são os valores
autênticos da verdadeira Luz.
Então, obviamente, há um período no qual as regras da quinta dimensão vêm impactar as regras de
funcionamento da terceira dimensão, e essas regras, vocês podem imaginar, não são, de modo algum, as
mesmas.

Os valores que fazem sua vida – seja a família, seja preservar as necessidades vitais, por exemplo, encontrar
um teto, por exemplo, encontrar o alimento, por exemplo, encontrar um trabalho – são, absolutamente, irrisórios
para a quinta dimensão, porque as necessidades não são, de modo algum, as mesmas e, entretanto, vocês
não estão na quinta dimensão, portanto, devem estar em um período, eu diria, transitório, no qual é preciso
tentar, de algum modo, conciliar entre o que é antigo e o que vem, a toda velocidade, e que concerne à nova
vibração, à nova emergência desse novo modo de funcionamento da Luz, mas, também, novo modo de
funcionamento do que vocês chamam as regras sociais ou, mesmo, as regras energéticas.

Inúmeras modificações devem sobrevir durante este período, então, o ano 2007 é, efetivamente, um ano, eu
diria, de escolhas importantes.
Será que se aceita cessar as experiências fúteis da encarnação, tais como vocês as vivem há mais de
cinquenta mil anos, para a maior parte de vocês, e voltar, realmente, à casa?
Quando eu digo à casa não é o fim do caminho, eu digo, simplesmente, reintegrar as dimensões de luz
supraluminosas, supradimensionais que não conhecem, eu diria, qualquer sombra e que, sobretudo,
engendram modos de vida e modos de funcionamento que nada têm a ver com as estruturas sociais,
familiares, afetivas, vibratórias, espirituais que vocês estabeleceram na terceira dimensão e que eram
necessárias, até certo ponto, muito recente.

Aí está, cara amiga, a resposta que se pode dar, mas cada ano é um ano importante, cada ano é um ano
probatório que os aproxima do prazo de 2012, mas ninguém conhece a data, eu diria, da ascensão definitiva.
Ninguém conhece a data da intervenção mariana, que lhes anunciará, a todo ser vivo sobre este planeta,
desperto ou não desperto, o período da escolha final, isso, ninguém conhece a data, mas tenham-se prontos.

Questão: quando eu o chamo, eu o chamo OMA, e não Mestre, isso importa?

Caro amigo, se o chamado corresponde ao que você sente, ele será, de qualquer maneira, correto, isso é o
mais importante.
O chamado que vem do coração é um chamado que eu reconheço.

Questão: o que é dos ensinamentos que você havia dado em sua vida?

Então, agora, o ensinamento que foi retranscrito de minhas palavras, de minhas trocas, de minhas
conversações que eu tive em minha vida correspondem, certamente, a uma época preparatória em relação
àquela que vocês vivem hoje, o que não quer dizer que esse ensinamento, como qualquer outro ensinamento,
deva ser colocado de lado, mas deve ser, de algum modo, terminado.

Mas eu fui levado a dizer que o mais importante não os ensinamentos (quaisquer que sejam, mesmo os meus,
eu me gabo muito disso), mas o mais importante é encontrar a dimensão interior, encontrar o ser interior,
encontrar a Fonte, encontrar o acesso a essa porta interior que o conduzirá à sua divindade interior.
Isso não tem necessidade de técnica, não tem necessidade de ritual, não tem necessidade, como eu dizia, de
ir, em minha vida, adorar o Sol ao seu levantar, basta estar na pureza de intenção, na pureza de coração e,
verdadeiramente, em toda sinceridade, sem mentira alguma, pedir para que a Luz esteja presente.
Isso passa de qualquer ritual, isso passa de qualquer abordagem, eu diria, iniciática, precisa, que permitiria
aceder a Luz fazendo tal ritual ou tal oração ou tal não sei o quê.
É-lhes solicitado, hoje, para entrar na simplicidade, não é mais tempo de adotar esquemas antigos,
purificadores, o importante é permanecer na justiça, essa é a palavra chave, a justiça, a autenticidade, a
simplicidade, isso os conduzirá, muito mais facilmente, à divindade interior do que os rituais.



Questão: a que corresponde a perda de apetite, fora de qualquer doença?

É preciso, efetivamente, compreender que as energias, como eu dizia precedentemente, da quinta dimensão,
vão induzir certo número de modificações no interior de sua estrutura sutil e física.
Eu não vou, agora, contar-lhes toda a vida em quinta dimensão, obviamente, mas há algumas regras de
funcionamento que são profundamente diferentes, como eu disse.

Então, quando se toca a quinta dimensão – seja por um processo de despertar do kundalini, seja por um
processo chamado despertar do coração, seja por um processo de contato com a Shekinah– o processo que
se produz vai induzir uma impregnação das estruturas físicas e sutis pela energia de quinta dimensão.
Então, durante um tempo variável, certamente, não definido, de momento, inúmeros seres humanos vão passar
por regras de funcionamento que são oriundas da quinta.
Na quinta dimensão, o fato de alimentar-se não é, absolutamente, mais necessário, a alimentação pode ser
feita, a boca continua a existir, mas a nutrição essencial provém, diretamente, da Fonte, ou seja, da própria Luz.
Vocês comem, na quinta dimensão, a única nutrição assimilável, diretamente, que á a Luz.

Questão: o que se chama de «criança interior»?

Caro amigo, o que você chama de criança interior corresponde a uma terminologia precisa, o que quer dizer
que, a um dado momento, o ser humano começa a aperceber-se de que ele não é apenas uma personalidade.
Mas, além de sua compreensão mental do que é a alma e o espírito, existe algo no interior de si que apenas
demanda desabrochar, crescer e tomar a dianteira da cena.

Então, chamou-se, em linguagem poética, a criança interior, mas nada mais é do que a dimensão da alma e do
espírito, de toda a eternidade, presente em você.
Então, a criança interior pode apresentar-se de diferentes modos.
Por vezes, vai tratar-se de uma ardência ao nível do chacra do coração, que corresponde à abertura do
codificador.
Por vezes, há mudança de modo de funcionamento, por exemplo, das pessoas que se põem a dormir ou a
comer mais, porque há a tomada de consciência de outro estado que estava aí, mas que se revela, é o
despertar, propriamente dito.

Mas não se esqueça, jamais, de que o processo de despertar é apenas um processo no início do caminho.
É-lhes solicitado, hoje, para ir bem além do despertar; é-lhes solicitado para adquirir a mestria, e isso é outra
coisa que não o despertar.

Lembrem-se do que dizia o Cristo, mas, também, do que dizia, sobretudo, São João, em seu apocalipse.
Ele dizia «haverá muitos chamados»: os chamados são aqueles que vivem o despertar, aqueles que são
marcados na fronte, ou seja, que sentem os chacras que se abrem, que receberam o Espírito Santo, a
Shekinah, mas que devem ir ao fim do caminho, ou seja, fusionar sua materialidade e sua espiritualidade, para
fazer ascensionar o corpo de terceira dimensão para a quinta dimensão.
«Muitos chamados, poucos escolhidos».

Então, o despertar à criança interior é algo de essencial, mas é importante não parar na beleza da criança
interior, mas ir ao fim do caminho, e o fim do caminho é a mestria.
Ora, a mestria adquire-se apenas na condição de não mais querer controlar sua vida, de fazer a vontade, como
dizia o Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é fundamental: a partir do momento em que se vive o despertar (e, sobretudo, para aqueles que vão vivê-
lo agora, nos meses, semanas, anos que vêm), não ver o despertar como algo que seja o fim do caminho, mas,
efetivamente, o início do caminho, não parar no caminho e ir para a mestria, ou seja, aceitar soltar: aí está a
mestria.

Aceitar não mais controlar alguns elementos que os seres que os guiam varrem de seu caminho, de seu
interior, diante de sua porta, o que quer que lhes seja proposto, a aceitação total.
Porque, a partir do momento em que o despertar é vivido e, sobretudo, agora, vocês serão confrontados a
eventos que poderiam ser, na terceira dimensão, qualificados de desagradáveis, no mínimo, mas que fazem
parte, entretanto, do caminho de início para sua mestria.
«Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha»: mestria, simplicidade, humildade, acolhimento, aí estão as
palavras-mestres.
Eu repito: sem técnica.

Portanto, o despertar é algo de muito belo, que se acompanha, agora (para esses últimos anos, restam seis
anos), de manifestações ditas espirituais, místicas, que evocam o que acontece na quinta dimensão, mas essa
não é a finalidade.
É preciso ir ao fim do caminho, é preciso transcender as coisas que não fazem parte da quinta dimensão.
Na quinta dimensão não há sombra, não há lugar para a sombra, há lugar apenas para a Luz e a Luz é outra
coisa, que não o que vocês concebem ao nível mental e outra coisa que não o que vocês puderam viver,
alguns de vocês, quando de experiências ditas místicas de confrontação ou de acolhimento da Luz que



corresponde ao despertar da criança interior.
Isso é a iluminação, mas a iluminação não é o fim do caminho, isso é importante a compreender.

Lembrem-se de que nesse caminho, após o despertar, restará, sempre, uma última armadilha, que é o
guardião do limiar, que é o ego espiritual, isso é extremamente importante a compreender porque, durante este
período mágico, extremamente poderoso, no qual vocês entraram agora, «muitos chamados, poucos
escolhidos», porque é preciso estar consciente de que o apelo, mesmo se vocês ouvem Maria que lhes fale,
não é a finalidade do caminho.
É preciso ir transcender, superar o ego espiritual, que quer tudo puxar para ele.

Como dizia Buda: «quando você encontra os poderes, salve-se, rapidamente».
Aí está, então, para salvar-se rapidamente, bem, é preciso demonstrar, fazer prova de humildade, de justiça, de
transparência e de simplicidade.

Questão: o que se pode fazer para «ver» mais, em todos os sentidos do termo?

Caro amigo, manter a simplicidade, «felizes aqueles que creem sem terem visto».
Se você não vê, é que a vontade é que você não veja, se você vê, é que a vontade é que você deve ver,
primeira coisa.
Vocês sabem, vocês foram habituados, e eu também, quando se está vivo, quando há sintomas, mesmo
quando se é um mestre inspirado, eu diria, que chegam ao nível do corpo, ao nível das energias, faz-se,
sempre, a distinção das energias, faz-se, sempre, a distinção das coisas entre o que é do domínio patológico e
do domínio fisiológico.
Então, lembrem-se de que vocês voltam para um espaço de quinta dimensão no qual a sombra não existe, no
qual a doença não pode existir.

Há muitas modificações, eu repito, que sobrevêm, já – entre outras, nesse momento, o sistema imunitário –
para os humanos que se têm à porta do despertar ou à porta da mestria, que são extremamente importantes.
As modificações ao nível do pâncreas, ao nível do timo são extremamente importantes e modificam a estrutura
física.
Mesmo ao nível do cérebro há zonas diferentes que se animam, que se ativam, que fazem com que haja
modificações de distribuição da substância glial ao nível do cérebro, isso faz parte do início de transformação
de estruturas físicas para a quinta dimensão.

A partir do momento em que se engaja em um caminho para a mestria, não há mais lugar para a doença.
A doença faz parte da terceira dimensão, a doença corresponde à lei de ação/reação, a doença era dada, em
alguns casos, para evoluir, mas, aí, vocês se dirigem para a cura.
Então, obviamente, há os que vão curar deixando o corpo, há os que vão curar ascensionando o corpo, mas, de
qualquer modo, a maior parte das almas que estarão no caminho do despertar e que tiverem aterrissado no
passo da mestria transporão essa porta, seja com ou sem o corpo.

Quando se está na quinta dimensão, quando um sistema solar que acolhe a vida, aí, sua humanidade passa à
quinta dimensão, a morte, absolutamente, nada é, porque há uma continuação da consciência, ou seja, a
ocultação da consciência que vocês tinham, a partir do momento em que vocês entram em um corpo, em que o
anjo venha apagar a memória, não terá mais lugar de ser.

Então, é uma falsa questão viver fenômenos quase místicos e colocar-se a questão de porque eu vejo mais e
porque eu vejo e porque isso e porque aquilo.
É preciso estar na fé, na confiança e não dar tomada ao que vocês chamam doença, mesmo para pessoas, e
vocês verão, certamente, nos anos que vêm, coisas que vocês chamariam milagres, porque alguns seres
humanos serão confrontados à própria fonte interior, à própria divindade interior, e a doença desaparecerá,
instantaneamente, porque elas estarão prontas para passar à quinta dimensão com o corpo, porque o coração,
o timo, o coração espiritual estarão ativados e eles desembaraçarão o corpo de todas as suas impurezas,
porque o pâncreas funcionará diferentemente, as necessidades alimentares serão profundamente diferentes,
mas isso eu já disse.

Questão: na quinta dimensão, como se administra a vida econômica e os atos financeiros?

Então, cara amiga, o que vocês chamam de economia e finanças não pode existir; o dinheiro não os seguirá na
quinta dimensão, estejam certos disso.

Os laços que vocês chamam afetivos, familiares apagar-se-ão diante dos laços espirituais.
Então, a quinta dimensão não conhece a ação/reação e o carma.
A quinta dimensão é a ação de graça, é a luz perpétua, é a conexão à fonte perpétua.
Então, as regras econômicas, as regras sociais não são mais, de modo algum, as mesmas, o dinheiro nada
mais quer dizer, uma vez que a Luz é capaz de providenciar tudo.

O que vocês veem, hoje, na terceira dimensão, quando veem o Sol, vocês o veem como exterior, como um
ponto distante.
Quando vocês passam à quinta dimensão, não estão mais na exteriorização, vocês estão na interiorização, não



estão mais na superfície da Terra, vocês passam ao interior da Terra e o Sol está por toda a parte, não em um
ponto, o que quer dizer que não sombra, tampouco, nesse nível.

Quando vocês olham seu corpo, a Luz está por toda a parte.
A Luz que não tem, de modo algum, a mesma forma, não tem mais, de modo algum, a mesma vibração,
tampouco, porque vocês estão no éter.
Vocês podem construir o que bem lhes pareça com a Luz.
O pensamento é, realmente, criador, mas instantaneamente.
Matéria etérea, certamente, mas matéria, de qualquer forma.

Então, as regras econômicas...
Portanto, não há economia, não há finanças e as regras sociais nada mais têm a ver com aquelas que vocês
conhecem.
Aliás, vocês têm uma pequena percepção quando têm o que chamam desencarnados que deixam o corpo e
que chegam do outro lado.
Eles não têm necessidade de ter notas (dinheiro) para comer e, quando encontram alguém que eles têm uma
simpatia vibratória, eles não têm necessidade de saber se o conhecem, se é alguém da família.
É a família espiritual, que faz o reconhecimento.

Questão: como vão evoluir as relações homem-mulher na quinta dimensão?

Então, primeiro, tranquilizem-se, não é porque vocês sobem à quinta dimensão que vão perder seus órgãos
genitais.
Entretanto, não é uma piada, isso quer dizer, simplesmente, que, a partir do momento em que vocês contatam
a quinta dimensão (a sexualidade, mesmo se aquela na terceira dimensão possa ser algo de mágico, que
possa conduzir à iluminação, é perfeitamente real, mas por que passar pela esfera sexual, quando vocês estão
na quinta dimensão?) o fato de encontrar alguém que vocês conhecem, há uma fusão que se faz ao nível da
alma, que é um gozo bem superior ao que vocês podem conhecer com os órgãos genitais.

Então, inúmeros seres humanos, hoje, que chegam a contatar a quinta dimensão, não têm mais necessidade
de relações sexuais, entretanto, a polaridade que vocês chamam masculina e feminina permanece, com
caracteres sexuados para as próximas vidas, que serão profundamente diferentes.

A reprodução, mesmo, não segue mais, de modo algum, as vias que vocês conhecem aqui embaixo, nessa
terceira dimensão.
Mas isso é muito, demasiado complexo a explicar agora.
Saibam, simplesmente, que o fato de chegar à mestria vai fazer fusionar, a título individual, sua feminilidade e
sua masculinidade.
Vocês se tornam um ser completo, tornam-se, simbolicamente, androginia primordial, porque reunificaram as
duas polaridades em vocês.

Mas isso não quer dizer que, hoje, vocês devam privar-se da terceira dimensão de relação dessa natureza.
Cada caso é pessoal e individual, mas, quanto mais vocês contatarem a quinta dimensão, mais vocês
constatarão, por si mesmos, que a esfera sexual afasta-se, que a esfera alimentar afasta-se.
O que não impede, de qualquer forma, de ser glutão, de tempos em tempos, e que o sono não seja mais o
mesmo, que seu nível de consciência diga-lhes para não mais permanecer em tal lugar, não mais permanecer
em face de tal pessoa e, por vezes, é muito desestabilizador, eu diria, dever tudo mudar em sua vida, porque
se é chamado a transformar isso, porque a quinta dimensão e a abertura à Fonte conduzem a isso.

As mudanças que sobrevêm não são pequenas mudanças, são mudanças revolucionárias.
A mudança dimensional não é a mesma coisa do que viver o despertar e a transfiguração e, mesmo, a
ressurreição, ao mesmo tempo mantendo um corpo de carne.
Não é, de modo algum, similar.
Os corpos de carne vão transmutar-se, também; eles vão vibrar de maneira muito mais rápida, a constituição do
DNA vai mudar.

Eu falei de órgãos, mas, também, a célula vai mudar, tudo vai mudar.
Então, obviamente, os caracteres sexuais, sexuais secundários serão irrisórios em relação à capacidade de
amor e, mesmo, de reunião em casal que lhes será oferecida naquele momento, porque vocês poderão atingir
esse estado que procuram, para a maior parte, desesperadamente, toda a sua vida, através do ato sexual e,
mesmo se ele seja grandioso, é apenas o pálido reflexo do que existe na quinta dimensão.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Questão: por que lutas de poder são declaradas, mesmo em contextos espirituais?

Caro amigo, isso não é complicado, é exatamente a mesma coisa que aconteceu quando o Cristo disse a
Pedro «você não fará de minhas palavras uma nova religião».
E o que ele se apressou a fazer?
Uma nova religião.

Então, obviamente, é sempre similar, quando há um mestre ou um iniciado que chega sobre este planeta e que
quer tentar abrir um máximo de pessoas, na condição de que seja o caminho dele abrir as pessoas, ele
proporciona um ensinamento.
Obviamente, assim que ele partiu, inúmeras pessoas recuperam o ensinamento e, aí, sistematicamente, não há
exceção à regra, aqueles que recuperam o movimento são, necessariamente, pessoas de poder, mesmo se,
no início, estejam em uma boa vontade, como se diz, mas as lutas de poder são inerentes ao funcionamento na
terceira dimensão.

A partir do momento em que um ser iniciado, um mestre tenha deixado alguns traços e parte, ele tenha feito
sua transição, sempre haverá seres que são, no entanto, de boa vontade, mas a maior parte vai querer criar
algo que é ligado ao poder e vocês podem olhar no cristianismo, seja, por exemplo, São Francisco de Assis,
que era um muito grande santo, que era um personagem especial e viu-se, após sua morte, o que se tornou da
ordem que foi criada.
Pode-se ficar um pouco assustado, porque os seres que vão assumir o controle, eu diria, desses seres
excepcionais, têm, necessariamente (mesmo se eles tenham devotado corpo, alma, espírito à memória do
mestre que eles conheceram em sua vida), para instaurar o funcionamento e a perpetuação, um mínimo de
poder.
Então há, necessariamente, degradação, e vocês têm visto isso em todas as religiões que foram criadas sobre
este planeta.

É por isso, hoje, mais do que nunca, com o advento da quinta dimensão, é-lhes solicitado ser seu próprio
mestre, é isso que é solicitado hoje, não é seguir um mestre.
Vocês são seu próprio mestre, na condição de aceitá-lo, na condição de jogar a regra para ser esse mestre
interior que vocês são.
Mas não é por isso que é preciso punir, de algum modo, aqueles que levaram a tocha porque, se a igreja
católica não tivesse tomado as palavras do Cristo, mesmo transformadas, vocês não teriam tido os evangelhos,
hoje.

Então, há sempre algo que é semeado, há sempre um grão que é semeado por um mestre que avança, mais
ou menos bem, mais ou menos facilmente, para perpetuar, em algum lugar, esse grão e, talvez, fazê-lo
germinar.
Mesmo se a maior parte não germine, não é importante.

Questão: como atingir, o melhor possível, a quinta dimensão?

Cara amiga, não há processo, há, simplesmente, deixar cair o ego.
É, simplesmente, isso.
Não há estrada a percorrer, há que se despojar de tudo o que não é a Luz.
É a única coisa a fazer e, para isso, não há técnica.
É preciso estar na transparência, na humildade, na simplicidade, e isso chega, instantaneamente.
Não é um caminho de ascese, é algo que pode ser instantâneo, após o despertar.
Não há regra, mas enquanto o mental coloca a questão «e como eu faço para chegar após o despertar» é que
ele não está pronto, ainda, para ir à mestria, porque ele ainda não soltou, totalmente.

Eu falei do ego espiritual, mas, antes, há o mental, antes, há as emoções, antes, há os apegos.
Então, há um dado momento no qual não se pode mais lutar e faz-se o que eu disse há pouco, cara amiga
«que sua vontade faça-se, meu Pai, e não a minha» e nada mais.
Enquanto você acreditar que pode ali chegar com pedras, enquanto acreditar que pode ai chegar através de
uma oração, você está na ilusão do mental.
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Questão: a quinta dimensão corresponde ao que alguns chamam as águas do alto?

Vocês chamam a isso as águas do alto, as águas do mistério, o mutila, as águas do mistério, as águas da
manifestação, as águas lustrais, as águas do batismo.
Então, a particularidade é que vocês já viveram iniciação pela água, à época de Noé, na qual tudo foi devastado
pela água.
Então, hoje, o acesso à quinta dimensão não é, de modo algum. Dessa mesma iniciação, não é a água, é o
fogo.
A iniciação pelo fogo, que conduz ao éter, portanto, à quinta dimensão.
A água do mistério, a água do batismo, a água lustral não é a quinta dimensão.

Questão: a quinta dimensão corresponde ao que se chama o quinto elemento?

Não completamente, o éter, ou quinto elemento, é a ligação de toda a vida que se encontra, efetivamente, na
quinta dimensão; se não houvesse esse elemento éter, a terceira dimensão não poderia existir.
Mas a quinta dimensão não é, unicamente, o éter, é, também, outros elementos, mas a um nível, como dizer...,
sublimado, transformado.

Eu falava de Luz, há pouco.
O agenciamento da Luz na quinta dimensão – o que vocês chamam, na terceira dimensão, o prana – nada mais
tem a ver, na quinta dimensão, com o prana que vocês conhecem aqui.
Do mesmo modo, o elemento água não tem mais, de modo algum, o mesmo aspecto, o elemento terra nada
mais tem a ver com o que vocês pisam hoje.
Então, a quinta dimensão compreende o éter, entre outros, mas a quinta dimensão é a verdadeira vida interior.

Isso quer dizer que vocês não estarão mais no exterior da vida, mas no interior da vida, ou seja, vocês não
viverão mais no exterior do planeta, sobre o solo, mas viverão no interior do planeta, no novo planeta e ali
constatarão que a vida é muito mais fácil.

Questão: continuar a ir aos Bonfins, onde você ensinou, pode permitir uma elevação?

Se tal é sua crença, cara amiga, então, é preciso respeitá-la.
Mas, mesmo fazer peregrinações e ir aos lugares de aparições da virgem, como em Portugal, não leva nem ao
despertar nem à mestria.
Isso pode conferir a graça, mas é outra coisa.

Questão: qual diferença você faz com a graça?

A graça é a intercessão de planos espirituais que se inclinam para vocês.
Vocês podem obter a graça, a remissão, a redenção de algumas coisas, mas, contudo, vocês não têm a
mestria.
A mestria é um processo que necessita do abandono total da personalidade, do abandono do que faz sua vida,
suas vidas.
O abandono é um estado de renascimento à mestria.

Então, a graça é algo que vai tocá-los, que confere o despertar, também.
Assim como os seres que vivem a experiência às portas da morte, que vocês chamam, em inglês, NDE [EQM,
em português], vão viver um estado de despertar, mas, jamais, um estado de mestria, não a totalidade.
A mestria é estar consciente da Luz e tornar-se Luz.

Então, isso necessita de abandonar, totalmente, os medos, abandonar os freios, abandonar as regras de
funcionamento que eram as suas, mas não é porque se decide abandoná-las, é porque isso se torna vital que
isso se produz espontaneamente.
Todos os seus pontos de referência são desorganizados, suprimem-lhes marido, mulher, suprimem-lhes tudo
o que fazia sua vida, seus objetivos para encontrar-se.
Aí, pode-se falar, verdadeiramente, de mestria.
Mas se vocês decidem suprimir isso ou aquilo, isso não funcionará assim.

Então, obviamente, é importante ir para essa mestria.
A graça e a mestria são duas coisas diferentes.
A graça é a Luz que se inclina para vocês e que vem lavar, de algum modo, seus casulos de Luz, propiciar-lhes
o despertar, propiciar-lhes o nascimento da criança interior, propiciar-lhes a descida da Shekinah, propiciar-
lhes a abertura do coração, a subida do kundalini.
Mas não é a mestria, não ainda.
A mestria é o acesso total à vontade da Luz, não é, de modo algum, similar.

Questão: como ir para esse objetivo final com nossas pressões de terceira?

Eu lhe responderei como o Cristo: será que o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer no dia seguinte?



Há um medo a superar nesse nível.
Um medo ancestral é inscrito em todo ser humano, isso é a primeira coisa.
A segunda coisa é: será que vocês estão prontos para parar as experiências?
Porque vocês passam suas vidas a fazer experiências e a querer aprender isso, e a querer aprender aquilo, e a
querer fazer a experiência do marido, a querer fazer a experiência da mulher, a querer fazer a experiência de
religiões, a querer fazer a experiência do mestre que vão encontrar.
Tudo isso são apenas experiências.

Então, vocês estão prontos para parar suas experiências?
Apenas a partir daquele momento é que vocês se aproximarão do objetivo.
O objetivo não é uma experiência, o objetivo é abandonar a experiência, justamente, é abandonar a vontade
pessoal, é soltar, aceder à mestria, aceder à liberação.
Mas querer ser liberado, vocês não podem fazê-lo com o mental, vocês não podem fazê-lo conhecendo todos
os mistérios do universo.

Eu os remeto, para isso, a um texto que o cabeça de caboche [o canal Jean-Luc] ama, mas que eu amo
também, que se chama a primeira epístola de São Paulo aos coríntios: «ainda que eu tivesse conhecimento de
todos os mistérios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se me falta o amor, se me falta a autenticidade, eu
nada ganho, ainda que eu fosse capaz de transformar uma montanha, destruir um mundo, criar um mundo».
Tudo isso são apenas experiências, experiências de vida, experiências de encarnação, experiências que os
afastam do objetivo.

O que eu propago, com isso, neste período preciso, que compreendam bem, nada mais tem a ver com o que
vocês vivem ou viviam há tantas e tantas vidas, é-lhes solicitado, realmente, para parar as experiências,
entregar-se à Luz.
Então, efetivamente, há medos, os medos do que dirão disso, o medo de faltar, o medo do abandono, o medo
do medo.
Mas tudo isso são ilusões que foram colocadas em seu caminho, ilusões totais que os fazem crer que, se
vocês não trabalham, não vão comer, que, se não se tratam, vão ficar doentes.
Tudo isso são programações que foram colocadas no cérebro, em um plano social, um plano cultural nos quais
vocês creram, nos quais nós cremos.
É isso a queda, nada mais é, e, hoje, é solicitado para crer na Luz.

Então, como se pode crer na divina providência e continuar a ter medo?
Isso quer dizer que não se tem confiança na Luz, isso quer dizer que não se tem confiança na divindade
interior, isso quer dizer que se tem, ainda, medos e que não se está pronto.

Então, não há técnica, as técnicas poderão, no máximo, provocar um estado específico: o estado de despertar,
o estado de graça, o estado do despertar da criança interior, como se disse no início das conversas.
Mas não é o objetivo.

Há um que falava assim, e eu não gostava muito do que ele dizia, porque ele falava muito, mas não agia,
entretanto, as palavras dele eram extremamente poderosas, porque ele dizia a verdade.
O que eu posso dizer-lhes da verdade, se vocês mesmos não vão ao outro lado?
O que eu posso dizer-lhes se vocês não atravessam o rio para ir à outra margem?
Eu poderia descrever-lhes, eu poderia desencadear-lhes emoções do que há do outro lado, mas isso não é
sua vivência, isso não substitui o que vocês vivem, vocês, se vocês ali forem.

Então, cabe a vocês ali ir.
Eu poderia vangloriar os méritos da Luz, mas eu não posso suprimir seus medos, eu não posso apagar seus
medos, mesmo se eu os ponha em um estado dito de consciência cósmica, divina ou em relação com a quinta
dimensão.
A quinta dimensão, vocês não sabem o que é.
O desconhecido dá medo, e é normal, mas vocês devem superar esses medos, devem ter confiança, devem
estar na mestria, não no controle de sua vida.
Vocês devem estar no soltar para atingir a mestria.
Vocês devem, absolutamente, ter confiança nessa criança interior, ter confiança na Luz e ter confiança na
vontade da Luz e não na sua.

Questão: as experiências da vida são uma necessidade para atingir a quinta dimensão?

Cara amiga, a experiência pertence à terceira dimensão; a quinta dimensão é tudo, exceto uma experiência.
A experiência é, por vezes, o que lhes é enviado para transcendê-los, para ir para a dimensão do despertar,
mas a experiência não aporta a mestria.
A experiência não é algo a superar.
Eu falei de experiência no momento do despertar, no momento do que vocês chamam caminho.
A vida é rica de ensinamentos, mas não é mais necessário considerar a vida como uma experiência e uma
prova ou um lugar de sofrimento, sobretudo, com o acesso à quinta dimensão.



A vida na quinta dimensão não é a experiência, a vida na quinta dimensão não conhece a sombra, não conhece
a dualidade entre a sombra e a luz, entre o bem e o mal.
Isso é uma especificidade da criação da terceira dimensão, de certo plano de experiência de vida, de
ação/reação, mas, na quinta dimensão, isso não existe.

Então, obviamente, para forçá-los a ir para o despertar, tudo é possível ao nível sofrimento e experiência de
vida, mas porque não há meio, para alguns de vocês, de passar de outro modo, mas não é uma regra, longe
disso.

Hoje, a Luz vem para vocês, a Luz é onipresente.
Eu não falo da luz física, eu não falo da luz da terceira dimensão, eu falo da Luz da quinta dimensão.
Ela está aí e pede-lhes, simplesmente, para aceitá-la e, eu repito, não é uma aceitação mental, é uma abertura
total para essa dimensão nova, que não é uma nova experiência ou um novo sofrimento de vida que é,
verdadeiramente, um limiar de transformação total de vida.

Tudo o que vocês conheceram até o presente deve tender a apagar-se diante da nova dimensão.
Então, eu repito, vocês ali não estão, mas é-lhes solicitado aceitar isso porque, se não aceitam, terão
construído tantas resistências, tantas certezas de que a vida é prova, de que a vida é experiência, que vocês
prosseguirão, indefinidamente (quando eu digo indefinidamente é durante um novo ciclo de cinquenta mil anos),
ainda, esse jogo de ação / reação.

Então, qual é o objetivo?
Falava-se, há pouco, de objetivo.
Será que seu objetivo é a liberação?
Será que seu objetivo é reencontrar sua divindade interior, sua fonte, reencontrar o que vocês são, realmente?
Ou será que seu objetivo é acumular, ainda, experiências?
Ninguém os julgará, ninguém os condenará, porque vocês tomam tal caminho ou tal outro caminho, é uma
decisão que vocês devem tomar serenamente, ninguém os condenará, vocês são livres de refazer cinquenta
mil anos na experiência, porque vocês têm sede de experiência de vida nessa terceira dimensão.

Vocês podem, também, decidir, não mentalmente, mas aceitar, mais, viver a ascensão à quinta dimensão, mas,
naquele momento, não podem pedir para permanecer na experiência da vida tal como a conceberam até o
presente.
São dois caminhos diametralmente opostos: um vai para uma ascensão, o outro vai para uma perpetuação e,
isso, para um novo ciclo, mas não é importante, vocês sabem.

Há seres que têm dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, cinco ciclos; outros que não vão, mesmo, fazer um ciclo
completo, porque atingiram a mestria sozinhos, independentemente de movimentos coletivos,
independentemente do que pode acontecer ao nível individual, eles vão, sozinhos, à mestria.
Mas, aí, o processo é profundamente diferente, porque é um processo coletivo, é um processo planetário, é
um processo que concerne a sete constelações nas quais vocês vivem, não, unicamente, o Sistema Solar no
qual vocês vivem.
É toda uma série de estrelas, de sóis, de planetas que deve aceder a isso.
Então, cabe a vocês fazer as escolhas.

Questão: como saber se se está, verdadeiramente, no caminho de vida?

Aí está uma questão que é extremamente interessante, sobretudo, hoje, não há vinte ou trinta anos, hoje, o
caminho de vida é aquele que vai aproximá-los da Luz.
A Luz é a liberdade, a Luz é o desaparecimento de sofrimentos.
Vocês podem ser privados de tudo, mas vocês continuam um ser sem sofrimento; vocês podem sofrer e, no
entanto, não sofrem.
Se você está em seu caminho, a manifestação a mais importante é o que se chama a fluidez, as coisas são
simples, mesmo se vocês devam tudo perder, isso se fará de maneira extremamente simples e não
complicada.

Em seguida, segundo elemento: a partir do momento em que vocês se aproximam da quinta dimensão,
sobrevém um estado específico, que se chama a alegria interior.
Um estado de serenidade que se aproxima do que os hindus chamavam Samadhi, ou seja, um estado de
felicidade que se chamava, também, a felicidade suprema, ou a consciência pura.
A consciência não é poluída pelos medos, não é poluída pelos apegos, pelos desejos.
Se vocês estão assim, vocês estão em seu caminho.
É o mesmo para todo mundo.

Questão: como, enquanto terapeuta, pode-se ajudar o outro a encontrar seu caminho, se a pessoa
vem ver um terapeuta nesse objetivo?

É preciso, efetivamente, compreender que a pessoa que vem ver um terapeuta tem necessidade de terapia,
ela tem necessidade de ajuda, portanto, ela não encontrou sua verdade interior, isso está claro.
O problema é que os terapeutas – quer eles o que se quer – aportam uma ajuda, mas não podem fazer o



caminho no lugar daquele que está à frente dele.
Você pode ser um grande mestre e propiciar o despertar, isso sim, mas não pode propiciar a mestria.

Então, o papel de terapeuta é uma relação de ajuda, na qual a maior parte dos seres está em uma relação
específica.
Há um que vem fazer-se ajudar e o outro que ajuda.
Frequentemente, os terapeutas, mesmo se tenham boa vontade, mesmo se tenham coração aberto, estarão
em uma relação específica com aquele que vem pedir a ajuda.

É muito louvável ser terapeuta, é muito louvável querer ajudar o outro, mas comece por salvar-se a si mesmo.
Naquele momento, você não terá mais necessidade de ajudar o outro, porque você se tornará, você mesmo,
essa fonte de beneficência na qual o outro tentará vir regar-se, para encontrar o despertar.

Sem querer fazer o que quer que seja, você se tornará fonte de Luz, aquele que cura como o Cristo, que dizia
«quem me tocou?» e a mulher viu-se curada, unicamente, tocando a veste; momento algum ele quis curá-la, ela
se curou sozinha, aproximando-se da fonte beneficente.

Então, como terapeuta, é mais urgente do que nunca encontrar sua Luz interior e sua mestria, porque é
encontrando essa mestria que você poderá, realmente, ajudar o outro sem querer ajudar, unicamente, por sua
presença irradiante e beneficente, para além de técnicas, de métodos e da vontade pessoal.

Questão: se se vem da Luz para encarnar-se e em seguida, portanto, retoma-se o processo no outro
sentido, por que esse vai e vem?

A razão desse vai e vem é um processo que foi decidido pelo Ancião dos Dias, o mestre Orionis, ou, dito
diferentemente, Melquisedeque, que, há extremamente muito tempo, decidiu, como regente desse sistema
planetário, fazer passar a humanidade então encarnada pelo processo da individualização de consciência e,
também, de separação de bem e de mal.

Então, todo o processo, há cinquenta mil anos, é um processo pelo qual a criação não é obrigada a passar,
mas por onde passam algumas humanidades ou algumas criações que experimentam os períodos de sombras
e luzes, portanto, alternâncias de vidas e de mortes.
É um jogo específico no qual vocês aceitaram, obviamente, prestar-se, para fazer essa experiência, assim
como um elástico afasta-se da luz, de seu ponto de união, a um dado momento, equilíbrio precário, e o elástico
volta à fonte, é o mesmo dos processos dimensionais.
Em todo caso, para o que concerne à descida na encarnação de terceira dimensão, que nada tem a ver com o
processo de vida nas dimensões que estão bem além, obviamente.

Então, é uma experiência, é o que eu dizia há pouco.
Cabe a você decidir pôr fim à experiência ou querer prosseguir a experiência.
Ninguém os julgará.

Então, vou aportar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até breve, para
poder esperar enriquecê-los e enriquecer-nos, mutuamente, com nossas trocas.
Eu lhes aporto toda a minha bênção e vou, agora, retirar-me, para deixar o lugar para a Mamãe celeste.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, como de hábito, trocar muitas
coisas, eu espero, que os ajudarão em seu caminho espiritual, em sua evolução e, também, facilitarão, eu
espero, a vida de todos os dias, mas, sobretudo, a vida espiritual, no período no qual entramos.

Então, a palavra está com vocês, caros amigos.

Questão: poderia esclarecer-me sobre a experiência muito forte que eu vivi num local sagrado?

Mas muitas pessoas vivem uma experiência muito forte; por que vocês querem, a todo custo, atribuir um
significado outro, além da experiência vivida num lugar ou em outro?

Nem todas as pessoas que vão ver as pirâmides são egípcios.
Nem todas as pessoas que têm provado vibrações muito fortes nas pirâmides têm uma ligação formal com o
Egito, historicamente falando, mas é, simplesmente, a reconexão com uma qualidade energética específica.

Enquanto a alma tiver necessidade de aproximar-se de uma história, isso prova, de qualquer forma, que há, em
algum lugar, uma incerteza sobre seu caminho, sobre sua missão.
Enquanto vocês colocam questões em relação a um lugar, em relação a isso ou aquilo, é que vocês não são
inteiros e não são completude.

Contentar-se de viver a experiência é, já, algo de extremamente importante,
Mas tentem parar de fazer correr o mental para prender os elementos aos outros, o que para nada serve
porque, mesmo se isso é real, para o instante presente é uma perda de tempo.

Questão: o que se chama de «alma perdida»?
A palavra «alma perdida» é uma palavra que me incomoda.
Há almas que caíram.
Perdida para a Luz não quer dizer perdida no sentido em que essa palavra é pronunciada.

Então, há almas no caminho que têm percorrido certo caminho, por vezes, um pouco demasiado rapidamente,
e que se encontraram confrontadas à armadilha da inflação do ego espiritual, e que caíram, naquela ocasião.
E, no caminho, inúmeras pessoas são-lhes colocadas à frente, para serem, de algum modo, aqueles que vão
tentar fazê-los tropeçar, porque é o caminho que quer isso, não são eles que são negativos.

Mas o caminho de todo ser no caminho espiritual é reencontrar seus guardiões, em diferentes momentos de
sua evolução.
Então, pode haver trapaça por aqueles que fazem crer que se chegou a um nível espiritual extremamente
grande, extremamente claro, enquanto não há clareza, e isso se traduz por uma distração, eu diria, da alma e
pelo ego espiritual, que toma a dianteira da cena.

Questão: o que pode impedir uma cura espiritual?
Veja você, cara amiga, quando as entidades intervêm para curar alguém, espiritualmente, elas tentam, antes de
tudo, tocar o coração e, depois, também, fazer desaparecer uma deficiência, mas é necessário que o fato de
ter que tocar o coração seja, no limite, muito mais importante do que ter feito desaparecer uma deficiência.

Então, se a deficiência desaparece, mas o coração não foi tocado, suficiente e profundamente, isso,
estritamente, para nada serve.
A personalidade anterior volta rapidamente ao galope e os progressos realizados desaparecem, infelizmente,
rapidamente.

Questão: o que significa uma grande cruz escura, como colocada diante de alguém?
O processo de cruz escura que bloqueia uma pessoa corresponde a uma recusa da Luz, consciente, por essa
alma que se auto-ilude com sua Luz, não interiormente, mas exteriormente, da parte do ego.
Então, essas almas, que foram para um caminho de Luz e que se voltam para a sombra da personalidade são,
efetivamente, revestidas de uma cruz negra.
É a recusa da dimensão Crística.
É uma decisão consciente, obviamente, da alma que se auto-iludiu pela potência da personalidade, mas,
obviamente, que o processo é consciente, mesmo se é negado, mesmo se é a inflação do ego espiritual que
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toma a dianteira.

Bem, caros amigos, vou aportar-lhes o meu amor e toda a minha bênção, e estive encantado de partilhar esse
momento com vocês e eu lhes envio toda a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.

Fiquem bem, como um charme, como vocês dizem aqui, nesse país.
Até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, eu me alegro por reencontrá-los nesse início de ano.
Então, se querem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção, como de
hábito, e vamos, agora e já, começar a trocar, como gostamos tanto e, como de hábito, dar-lhes certo número
de informações que estejam, talvez, em relação com sua vida, talvez, em relação com o planeta.

Então, eu lhes dou a palavra e sou todo ouvidos.

Questão: em qual período situar-se-á a próxima descida de energia?

O próximo período sobrevirá durante o período da terça-feira gorda, no mês de fevereiro, e será seguido, fim
de fevereiro, por um período extremamente intenso, também, ao nível energético e climático.

Questão: a massa crítica da humanidade poderá ser atingida?

Certamente não.
Já no ano passado nós tivemos preocupações para saber se a Terra ia seguir um caminho de Luz ou não,
então, obviamente, não é em um ano, e durante este ano, especialmente penoso, que vocês acabam de viver,
que vamos ganhar inúmeras almas para a Luz, obviamente.
O número está, mais exatamente, estagnado, mas ele não desce, já está ótimo.

Questão: o que acontece ao nível do corpo, no momento da ascensão?

O processo é profundamente diferente, de acordo com a natureza do corpo e da alma que sofre o processo
vibratório de ascensão.
Algumas almas serão profundamente alteradas e serão dissolvidas nos banhos primordiais; nós podemos dizer
isso é para as almas as mais involuídas, eu diria.
Inúmeros seres, também, perderão o corpo, porque o corpo não será mais capaz de seguir o fenômeno
ascensional.

Então, é preciso diferenciar, como eu já disse, o processo de ascensão individual, tal como eu o descrevi, e o
fenômeno de ascensão coletivo, que sobrevém ao nível do conjunto do que sobrevém e do que existe e que
vive na superfície e sob a Terra.
É algo de extremamente diferente.

Outros seres poderão, a título individual, subir, vibratoriamente, o próprio DNA, portanto, estruturas corporais,
estruturas da alma, também, com o corpo, diretamente à quinta dimensão.
Mas eles serão extremamente pouco numerosos, eu diria, e a presença deles é menos de um por cento da
humanidade atualmente encarnada sobre a terra; eles evoluirão em uma Terra regenerada, transformada, após
um período preparatório vivido em lugares diferentes do planeta.

Então, outras almas, também, decidirão, voluntariamente, passar a outras dimensões sem o corpo e passar
pelo fenômeno que vocês chamam transição.
Outros, também, serão obrigados a reencontrar-se em um sistema de terceira dimensão, no qual eles deverão
repassar um ciclo completo de respiração solar, ou seja, de cinquenta e dois mil anos.
As coisas serão profundamente diferentes, conforme os indivíduos, conforme os corpos, conforme as almas
que os hospedam.

Questão: portanto, efetivamente, compreendeu-se que há apenas um por cento que ascensionará, na
realidade?

Perfeitamente.

Questão: a ascensão individual supõe uma preparação física a partir de agora?

A preparação já é feita há anos, cara amiga.
Ela continua, progressivamente e à medida dos meses, vocês nada têm a fazer em especial, além do que já foi
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dito em numerosas reprises.

Questão: a fusão dos três corações é um trabalho, sempre, também, importante?

Ele é sempre válido, cara amiga.

Questão: a que são devidas as intolerâncias ao álcool?

O álcool é incompatível com a subida vibratória.
O único produto que você pode absorver sem moderação alguma é o que vocês chamam o champagne,
porque a estrutura vibratória desses vinhos permite uma ascensão vibratória, à exclusão de qualquer outro.
___________________
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- Ensinamentos do Mestre da Luz -

 Meu Filho, o momento está próximo das revoluções eternas, aquelas que invadem a alma da certeza e da
demonstração da unidade do criado.

Cabe a você pôr fim aos erros deste mundo ao optar pelo novo mundo.
Esta Dimensão de experiência termina, permanecem apenas freios que lhe permitem subsistir além do que foi

requisitado pelo Criador.
Nesses dias, muitos movimentos vêm precipitar as convulsões do parto.

Este nascimento do homem ao anjo refere-se a muito poucos, mas, entretanto, mesmo aqueles que recusam
ou que não podem aceder a esse novo estado sentem as dores deste parto, porque a Terra as vive, o
fenômeno é, no entanto, coletivo e não mais individual, mesmo se referido somente a alguns indivíduos

predestinados ou instruídos para isso nesta vida final da Dimensão trina.

***

Cabe fazer eclodir e deixar viver somente o que deve perdurar nesta 5a. Dimensão.
Não é mais preciso prolongar um sistema já moribundo, é preciso, pelo contrário, deixá-lo terminar,

desaparecer, desfazer-se em suas próprias contradições.
Você se esqueceu das minhas palavras?: “o meu reino não é deste mundo”, o meu reino é aquele da Luz,
aquela que é sem forma e incriada que, no entanto, torna-se abundante neste reino terrestre corrompido.

***

Várias almas esperam recriar um paraíso que não pode existir sobre esta Terra no estado.
As novas regras de vida serão aquelas do Espírito e não da matéria.

Aquele que se preocupa em nutrir sua matéria não vai ver nascer, nele, o Espírito, aqueles que se preocupam
com esta matéria não vão ver a sacralização da nova matéria, mas irão semear, novamente, uma nova forma de

Dimensão trina por que tal é o caminho deles.
 A transformação desta Terra envolve escolhas pessoais e todas respeitáveis, somente poucas almas irão ver
o anjo, na Dimensão prometida, mas isso não é digno de ser nem julgado, nem contestado, pois a escolha das

almas é livre.

***
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Apenas a visão idealista da multidão no caminho espera que a sua vontade seja feita independentemente da
vontade da Luz.

Isso é, agora, um ato de rebeldia e de vontade de ir a um espaço que não é aquele das Dimensões elevadas,
mas, meu Filho, a liberdade permanece e vai permanecer o presente dado pelo Criador...
Ninguém pode impor nada a alguém, ninguém pode desejar para aquele que não quiser.
A maior lição de humildade é essa: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

***

Eu sou o guia infalível para mais alteridade, para mais autonomia e liberdade, a minha área é aquela da Graça
e não aquela das limitações inerentes às suas condições de vida no mundo da queda.

Esta experiência é aquela decidida pelos seus contratos muito antigos, mas, hoje, o contrato foi cumprido.
Livre, para a maioria, para refazer o caminho ou para reescrever os termos de um novo contrato, eu proponho o

fim do contrato e o retorno à Unidade, o retorno aos campos de experiências de pura Luz, os medrosos irão
recuar diante deste desconhecido que é, no entanto, o seu lar.

***

Somente aqueles que amarem realmente poderão seguir o meu caminho.
Ora, este caminho é liberdade e não apego.

Infortúnio aos profetas da desgraça que predizem dias felizes sobre esta Terra.
O reino não é aqui, mesmo sendo verdade que lhes foi atribuído, como tarefa, elevar esta Terra para a sua

sacralidade, a missão passa pelo abandono da crisálida que é o manto deste planeta.
Amigos e Irmãos na Luz, preparem os seus Templos Interiores, preparem-nos em Espírito e em Verdade,

porque eles devem estar livres de tudo o que é antigo, do que está corrompido.
Os seus Templos devem ser esvaziados dos ídolos que vocês imaginaram, eles devem ser como cristais

transparentes a fim de que nenhum entrave ou ligação os imobilize em um passado sombrio.
Vocês foram avisados, meus Amigos.

Cabe a vocês fixarem suas regras e seu futuro, mas saibam que nada poderá ser como foi durante tanto e tanto
tempo de iniquidade.

Sejam abençoados, sejam quais forem as suas escolhas atuais, pois vocês são Luz, mesmo se vocês
escolherem o outro lado oposto à Ascensão.  

Que a Paz esteja com vocês.

CRISTO

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

Mensagem do Bem Amado CRISTO no site francês:
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse novo ano que começou há um
mês, e estou extremamente contente em poder, novamente, falar com vocês e tentar ajudá-los em seu
caminho de evolução.

Se vocês têm, por exemplo, questões que concirnam tanto à sua evolução espiritual quanto interrogações
sobre coisas mais materiais em sua vida, e se está em minhas possibilidades responder-lhes, obviamente, eu
responderei.

Então, bem vindos a nós todos e a essas primeiras trocas do ano.

Questão: por que, como muitas pessoas, tenho dificuldades ao nível da garganta?

Há, de fato, em seus casulos de Luz, eu diria, já, um desequilíbrio mais marcado, nesse momento, entre a
vontade da alma, a aspiração para a vida espiritual e as pressões da vida material.

Simbolicamente, pode-se dizer que algumas circunstâncias de sua vida são vividas como asfixiantes; isso
corresponde a uma interrogação importante quanto ao sentido da orientação que deve tomar sua vida e sua
atividade, em todos os setores, para os anos a vir.
Isso se traduz por um período de dificuldade de faltar o ar, de asfixiar, de algum modo; isso é tanto mais
verdadeiro como as diferentes inspirações espirituais que você viveu no período precedente à abertura dos
campos cardíacos de maneira importante, que faz com que o fato de encontrar-se no aperto, entre aspas, da
vida, aqui, não permite deixar todo lugar para a expansão do coração, tal como foi vivido pela alma,
precedentemente.

Então, isso é, por vezes, vivido como um incômodo importante, e isso traduz a dificuldade inerente de recriar-
se, de algum modo, uma forma nova de vida, uma forma de nova atividade, mais em relação com a
interrogação da alma e a aspiração da alma.

Então, a solução é, obviamente, redefinir, de maneira precisa, de maneira autêntica, também, atividades, em
todos os setores de vida que estejam em relação com a autenticidade da alma e as aberturas do coração,
vividos anteriormente.
A partir do momento em que isso for levado a efeito, é evidente que essa dificuldade, vivida ao nível da árvore
respiratória e do chacra laríngeo, mas, também, do coração, desaparecerá.

Outra razão: há um trabalho extremamente importante, que é feito ao nível da Terra toda, inteira, e de cada
humano presente sobre este planeta.
Vocês sabem que os chacras são nutridos por influências ou físicas, ou etéreas, ou astrais, ou mentais, ou
causais.
Há uma grade re-harmonização (não ao nível físico, que sobrevirá, vocês sabem, no período de fevereiro,
muito mais tarde, daqui a três semanas), mas há um trabalho ao nível causal, ou seja, ao nível do que
corresponde à equivalência do chacra da garganta.

O chacra da garganta corresponde à vibração causal, e há uma modificação preliminar que é, de fato, a
abertura de algumas chaves ao nível do corpo causal planetário no qual vocês tomam a nutrição de seu próprio
corpo causal, que se imergiu ao nível do chacra da garganta.
Então, está em relação, obviamente, com a noção de separação, com a noção de luto, mas, também, de
nascimento, porque, como vocês sabem, a Terra prepara seu parto para a sacralização, durante os anos que
lhes restam a viver sobre este planeta.

Há, portanto, uma nova chave, que foi aportada ao nível do corpo causal planetário, para preparar seu novo
nascimento, mas, também, o novo nascimento da humanidade.
Nascimento em uma nova dimensão ou nascimento, de novo, nessa dimensão, ou nascimento alhures; isso, é
o caminho de alma que o dirá.
Entretanto, essas chaves estão se ativando ao nível dos chacras laríngeos e, de acordo com as chaves que se
ativam, de acordo com as ressonâncias que estão em vocês, isso pode, por vezes, gerar uma sensação de
ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
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ardência ou de incômodo nos órgãos que correspondem à traqueia.
A traqueia é o lugar em que nascem os brônquios, ou seja, é o início da dicotomia, é o cruzamento de
caminhos, é, também, o lugar no qual se deve escolher o caminho.

Aí está o simbólico, entre aspas, do chacra laríngeo.
Não há escolha a fazer, é o corpo causal planetário que faz as escolhas para vocês e seu próprio corpo causal.
Portanto, isso não é nem uma integração nem uma nova escolha, é algo que se produz por ressonância, ao
nível do chacra laríngeo, por ressonância ao nível da traqueia, mas é tudo.

Deixem o tempo agir, isso não deveria mais durar muito tempo e terminar, em todo caso, o mais tardar, na
próxima vibração. Que se intensificará em 21 de dezembro.

Questão: eu pensava ter perdoado à minha mãe e, no entanto, a problemática ressente, ainda.

Perfeitamente, a marca energética continua aí, nos casulos de Luz, o que quer dizer que o trabalho,
certamente, foi feito em alguns planos vibratórios, mas não na totalidade das memórias.

Cara amiga, eu dei a técnica, que consiste em por a própria mãe no coração e emitir de seu coração a energia
para a mãe, mesmo se ela não esteja mais aí, porque há, através das passagens da vida e da morte, a
persistência de um laço.
Esse laço é vivido como um apego, então, não é porque se tenha perdoado a pessoa que o laço seja
dissolvido, com toda a melhor boa vontade do mundo ou com todo o amor do mundo.
Esse laço deve, realmente, dissolver-se; ele se dissolve pelo perdão, ele se dissolve, também, pelo amor, e
ele se dissolve, sobretudo, pelo desapego, ou seja, estar desapegado é não mais ser afetado pelo que foi
vivido no passado, com ou sem razão.

A marca, a impregnação do sofrimento continua presente.
Então, pode-se ter feito um caminho de perdão, intelectual, emocional, mas não espiritual.
O único modo de liberar esse sofrimento é liberar o laço que prende as duas almas para além da vida e da
morte, porque o laço continua aí.
Há necessidade de desatar o laço.
Ora, aquele que pode desatar esse laço é aquele que está, ainda, nesse plano da encarnação, não é aquele
que está do outro lado.
O que está ligado no Céu será desligado no Céu, o que está ligado na Terra será desligado na Terra.
Não são minhas palavras, foi Cristo quem as disse.

Então, é extremamente importante que, quando há um que já tenha partido ao outro lado, há um que permanece
aqui, é a este que cabe desatar o laço nesse lugar, para permitir aos seus casulos de Luz restaurar-se e fazer
desaparecer, totalmente, e não, unicamente, da cabeça, mas, também, ao nível vibratório espiritual e ao nível
vibratório celular, e isso necessita de dissolver o laço.

Dissolver o laço faz parte da primeira etapa do perdão, dissolver o laço é tornar livre o outro, tornar livre é dirigir
a ele, para além do véu da morte, a vontade de dissolver o laço e de afirmar a liberdade que se exprime em
relação a ela, no caso, aquela que foi sua mãe.

É extremamente importante desatar o laço, através do amor que eu disse que era preciso enviar, ao nível
vibratório, ao fato de pôr essa pessoa no interior de seu coração.
Aí, podem-se dissolver os laços.
É um trabalho extremamente poderoso de liberação das cadeias, dos apegos e dos laços que são
estabelecidos, devido à partilha do DNA quando da descida na encarnação.
É um trabalho extremamente importante, que deve ser feito nesse nível.

Questão: como impedir o mental de oprimir-me?

É apenas uma impressão, caro amigo, essa impressão é algo que vem de um processo, eu diria, de maionese
mental, ou seja, que há uma agitação ao nível dos casulos de Luz e um fenômeno de turbilhão ao seu redor,
que faz com que, permanentemente, você tenha pensamentos que chegam e que se entrechocam uns com os
outros e que lhe dão a impressão de ser oprimido.

Mas você não é, jamais, oprimido na vida real, você é, simplesmente, oprimido ao nível dos pensamentos, o
que não é, propriamente dita, a mesma coisa.
Aliás, você deve ter observado que, quando está em período de trabalho físico, bem, como por acaso, você
não é mais oprimido, porque os pensamentos pararam.

Então, há um exercício muito simples.
Convém tentar encontrar períodos nos quais, justamente, o fato de trabalhar, o fato de ter uma atividade física
vai, completamente, evacuar da cabeça todas as coisas que o oprimem.
Então, poder-se-ia, também, tentar precisar porque há essa opressão mental.
No entanto, nesse caso presente, não é útil definir a origem dessa opressão mental, mas, mais, tentar atuar no
desvio ao nível físico, ou seja, atuar ao nível físico e trabalhar com o corpo físico para evitar que o mental
assuma.



Pareceria que, em sua vida, de uma maneira geral, o metal tenha tendência a querer tomar todo o lugar, ou seja,
querer impor-se, mesmo quando nada se peça a ele.
Esse é um processo que demanda certa forma de aprendizado.
Então, a meditação não basta, obviamente, pelo menos em um primeiro tempo, porque é preciso fazer
prevalecer o corpo.

Em seu caso, se você põe seu corpo em repouso, totalmente, para meditar, bem, os pensamentos vão fazer-
se ainda maiores, porque você não está no estado de poder, de momento, obter um estado de vacuidade, de
silêncio mental.
É fundamental, em um primeiro tempo, passar pelo caminho do corpo, o que quer dizer, em seu caso, por
exemplo, quando há esse sentimento de ser oprimido, é importante pôr em movimento o corpo.

Então, se não é o trabalho, pode ser pela dança, pode ser pela ocupação das mãos, a criação artística, tudo o
que lhe passe pelas mãos, mas não pela cabeça, isso é, certamente, a coisa a mais importante, em um
primeiro tempo, para combater o que eu chamei essa maionese mental.

Ele compreendeu que, quando o corpo está em repouso, ele pode, ainda mais, tomar a expansão, esse
mental; então, assim que você sinta as premissas desses pensamentos que giram em círculos, é preciso,
imediatamente, pôr-se em atividade.
Então, obviamente, você não irá trabalhar em plena noite ou à tarde; é por isso que lhe é proposto, mais,
encontrar uma atividade criadora, manual, que vai desviar a energia do mental, fazê-lo trabalhar as mãos ao
invés da cabeça.
Essa é a solução, eu diria, a mais rápida: desviar o mental para outra coisa, ou seja, se o mental começa a
invadir, gerar esse sentimento de opressão, é possível, naquele momento, quaisquer que sejam as
circunstâncias, ou trabalhar, ou, se você não pode trabalhar, servir-se de suas mãos para fazer algo de muito
material: podem ser desenhos, podem ser esculturas, pode ser pintura, pode ser pequenas coisas.

O problema é que você considera isso como uma negociação.
Ora, não se pode negociar com o mental tão turbulento, que vai servir-se, mesmo, da negociação para reforçar-
se.
Então, é preciso que você considere que seu mental não é você; é preciso que você consiga considerar seus
pensamentos como exteriores a você e, mesmo, os pensamentos que se quereriam, entre aspas, inteligentes,
que chegariam, é preciso que você consiga, por uma ascese específica, desprezá-los, como não pertencentes
a você.

O melhor modo de desprezar, eu repito, é servir-se de suas mãos.
Você pode, também, dirigir-se ao seu mental, não para engajar uma negociação, porque, aí, você perderá, todo
o tempo, mas, simplesmente, afirmar, como diria Cristo «vade retro satanas», «retire-se de mim».
Você pede ao seu mental para retirar-se, você dá a ele a ordem para retirar-se, você não negocia com ele
porque, a partir do momento em que quiser negociar, você será, sempre, perdedor, ele será mais forte do que
você.
Ora, seu mental não é você.

A partir do momento em que as mãos trabalhem, a partir do momento em que o físico trabalhe, o mental é
obrigado a encolher, mas, se as mãos trabalham, há, obrigatoriamente, devido aos circuitos energéticos
existentes na superfície do corpo, mas, também, ao nível dos casulos de Luz, o mental não pode descer nas
mãos.
O mental está em torno da cabeça até o coração, nessa região aí, mas ele não pode estar na periferia, nas
mãos.
A partir do momento em que a energia é desviada às mãos ou ao corpo, em sua totalidade, mas, sobretudo, na
parte inferior, há um esgotamento do mental que se dá, uma ocultação do mental que, pouco a pouco, que,
progressivamente e à medida da repetição, vai soltar, em relação à sua atividade.
Ele vai compreender que não é mais bem-vindo.

Se você não sabe o que fazer com suas mãos, pode-se, também, imaginar coisas extremamente simples a
fazer com as mãos, que vão permitir ativar as circulações energéticas dos meridianos ao nível das mãos, por
exemplo, esfregar as mãos e os dedos uns entre os outros, assim, muito rapidamente, permite drenar a
energia do mental nas mãos e dissipá-la.
É algo que põe em movimento alguns circuitos energéticos precisos, que serão capazes de desviar a atividade
do mental.
Essa é uma atividade, para você, extremamente importante.
Tudo é possível, mas, se isso se produz à noite, no momento em que você não pode correr ou andar, sirva-se
de suas mãos.

Questão: poderia falar-nos do lugar da árvore?

A árvore é a ilustração perfeita da verticalidade do homem.
Ela se nutre na terra, mas cresce para o céu; ela encarna, qualquer que seja a espécie de árvore que se
considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como



considere, a concretização da aspiração espiritual e da ascensão, ou seja, a árvore concebe-se apenas como
extraindo sua fonte na terra, mas encontrando sua realização através da Luz do Sol.
É assim com o ser humano que se tem em pé, vertical, e que sobe para o céu.
A árvore é, também, a ilustração perfeita da energia que toma sua fonte na terra e que espalha seus ramos e
folhas, tal uma arvore energética.

A eletricidade propaga-se segundo os mesmos circuitos energéticos.
A vida difunde-se de próximo em próximo, como o ilustra a árvore, por seu desenho e pela subida da seiva, a
partir do tronco até os ramos terminais da árvore.
Essa árvore desse vegetal específico corresponde a um desenvolvimento perfeito da vida e, ao mesmo
tempo, para a fonte de vida, para a manutenção da vida, mas, também, para a ascensão espiritual.

Não pode haver vida na terceira dimensão sem a árvore (mas, também, os vegetais estão presentes na quinta
dimensão, embora sob outra forma).
O vegetal, a árvore em particular, ilustra essa noção de junção Terra/Céu, ilustra, também, você compreendeu,
essa noção de árvore, ou seja, de difusão da energia, de captação e de emissão de energia e de propagação
com um sentido ascensional, como a seiva desse movimento que faz crescer a árvore.

Então, a árvore tem, também, o papel de pivô, é um elemento central.
A madeira que a constitui corresponde, também, em diferentes tradições, a uma matéria extremamente nobre,
que corresponde a um movimento da energia e uma característica da energia que é, justamente, a
movimentação da energia, a movimentação do movimento da vida, propriamente dita.
A árvore é um pivô, a árvore é o meio que é dado ao homem para lembrar-se de sua transcendência.

Aí está o que eu posso dizer da árvore.
Então, se sua concepção do lugar da árvore situa-se no lugar central no desabrochar da natureza, mas,
também, do homem, então, poder-se-á aceitar que a pertinência é total.

Questão: como, então, ser-nos confrontados aos nossos apegos?

De maneira, primeiro, individual, em um primeiro tempo, porque cada um tem apegos diferentes na encarnação.
E, depois, obviamente, quando de grandes movimentos planetários, serão apegos de natureza coletiva.

Mas, de momento, é puramente individual.
É preciso, primeiro, resolver os apegos individuais, antes de encontrar-se confrontado aos apegos coletivos
ligados ao polo social ou societário.
De apego à segurança social, por exemplo, para os franceses, o apego ao seguro de vida, o apego às
relações, o apego ao seu banqueiro etc. etc.
Mas isso pode ser, também, o apego às próprias realizações, às próprias obras.

É preciso, para aceder a essa dimensão nova, estar em um estado de desapego total, o que não quer dizer
desinteresse, ou seja, mostrar-se ser capaz de desapegar-se de tudo, ser capaz de fazê-lo, se a escolha é
fazê-lo, se a obrigação é fazê-lo.

Questão: qual é a principal chave de acesso às evoluções para a quinta dimensão?

Obviamente, o amor, sozinho, não basta, porque houve grandes seres que chegaram à iluminação do coração,
se a iluminação do coração acompanha-se da liberação de todos os apegos, o que nem sempre é o caso.
Muitos ensinamentos vangloriam-se do acesso ao coração como um meio final de desapego, mas há seres
que são capazes, pelos circuitos energéticos, de aceder ao coração quando de alguns trabalhos de meditação,
e recaem, imediatamente, depois, nos apegos.

É importante procurar o reino dos Céus («e o resto é dado em acréscimo»).
O reino dos Céus não é, unicamente, abertura ao amor, mas é a abertura, sobretudo, ao desapego, à ausência
total de medo do futuro, à ausência total de medo do desconhecido, que é o maior medo que é inscrito em sua
estrutura biológica.

Questão: então, o fato de colocar questões a você, isso releva, também, do medo do desconhecido?

Não, é, também, um meio de iluminar algumas coisas em acordo com os outros planos, aceitar revelar para
iluminar seu caminho.

Questão: o que você sente quando interage conosco, através de seu canal?

O termo sente não é completamente exato.
Eu já tive a ocasião, antes de minha cabeça de caboche [o canal Jean-Luc], de estar presente em diferentes
médiuns e, depois de minha partida, depois de aproximadamente, eu diria, dez a quinze anos, um pouco
menos, treze, quatorze anos, de exprimir-me através de diferentes canais pela Terra.
Portanto, a experiência, para mim, não é nova.
Então, eu experimento, sempre, um grande prazer ao vir trocar com vocês, tentar ajudá-los a iluminar seu
caminho.



Mas, eu repito: o discurso é um dos elementos que permite esse trabalho, mas outras coisas acontecem,
obviamente, em níveis, vocês diriam, de infrapercepção, infraconsciente, de trabalho nas estruturas.
O simples fato de acolher a vibração que eu sou permite às suas estruturas pôr-se em acordo com uma
verdade fundamental: é que a morte não existe, é que a separação do mundo dos vivos com o mundo dos
mortos é uma barreira que foi erigida a partir da descida na encarnação na terceira dimensão, que não existia
anteriormente.
É, nisso, uma preparação.

O contato que eu proponho, através da dimensão de onde eu venho e a sua é, também, a melhor prova de que
isso é possível, para preparar suas estruturas para esses encontros multidimensionais em níveis de maior
importância, que sobrevirão nos anos que vêm e não, unicamente, com a dimensão quinta, mas com seres que
se manifestarão em sua realidade de terceira dimensão em ascensão, mas que são de dimensões muito mais
altas.

É para evitar o choque e a confrontação que inúmeros médiuns, hoje, transmitem não tanto a qualidade do
ensinamento, não tanto a qualidade das respostas, mas, sobretudo, a afirmação da não separação.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço, também, por todas essas interrogações metafísicas que os animam e
que lhes permitirão avançar, eu espero, em todo caso.

Então, eu lhes aporto minha bênção, meu amor, e eu lhes digo bom caminho até a próxima vez.
Eu lhes digo até breve.
___________________
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los essa noite, a fim de exprimir uma
série de coisas relacionadas com a sua evolução e, sobretudo, eu desejaria, como nós dissemos da última vez,

tentar falar-lhes sobre coisas referentes à natureza humana e, principalmente, ao que está ligado à revolução
desta humanidade e deste corpo humano nas mudanças chamadas a viver e que vocês já vivem desde alguns

anos.

***

Então, primeiramente, há rudimentos espirituais a compreender que se inscreveram, eu diria, ao nascimento, no
corpo no qual vocês habitam.

É preciso entender que tudo é oriundo do que vocês poderiam chamar de ‘emanação’, a emanação significa
que há um ponto de Luz central do qual parte uma difração (no sentido físico do termo) que é vibratoriamente

carregada, eu diria, descida de plano em plano vibratório para chegar à forma que vocês veem.
Então, é preciso compreender que esta constituição e esta descida vibratória não ocorrem negligentemente,

não importa aonde nas peregrinações biológicas.
É evidente que esta forma obedece ao que eu chamaria de arquétipos e que há, em cada órgão, em cada parte

que constitui esse corpo humano, arquétipos múltiplos que foram tomados, justamente, a essas formas
arquetípicas que estão ligadas a grandes funções que, antes de serem corporais, são funções de natureza

espiritual.

***

Dessa maneira, e como várias tradições disseram-lhes anteriormente, quando falamos de um órgão, falamos,
evidentemente, da sua função em um plano espiritual, psicológico, energético, antes de falar da sua

constituição material ou das suas funções orgânicas.
Então, é extremamente importante compreender isso, ou seja, que os corpos humanos não nasceram de uma

montagem ou de uma mescla heterogênea, diga-se, ou em relação com as leis do acaso.
Há, necessariamente, um agenciamento que, nele mesmo, corresponde a uma vontade, eu diria, espiritual, para
não dizer divina, isto é, que há em cada órgão, em cada célula, em cada átomo que compõe o corpo humano,

uma relação com um arquétipo.
Isso é o primeiro estágio importante a compreender no que se refere à vida biológica do corpo humano.

***

Então, esses arquétipos levam um tempo importante, eu diria, para descer na manifestação da 3ª Dimensão e
na corporalidade que vocês vivem, atualmente, desde alguns milênios.

É preciso bem compreender isso porque é o pré-requisito.
A justificativa de uma função não se encontra em uma necessidade biológica, mas em uma necessidade que

vocês denominam arquetípica, ou até mesmo ontológica, ou seja, ligada a uma filosofia espiritual
extremamente específica.
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Então, através disso é preciso entender que todo órgão é apenas a manifestação, nos planos densos
orgânicos, do que acontece nos níveis que vão bem além das forças etéreas e das forças astrais ou mentais,
mas encontram sua justificação além do que vocês chamam de corpo causal, isto é, nos mundos espirituais.

***

A matriz de criação dos órgãos, das células e de tudo o que faz a vida humana vem de um arquétipo, de um
precursor, eu diria, vibratório desta precipitação na matéria.

Há uma ordem precisa de precipitação, assim como há uma ordem precisa no agenciamento dos órgãos, das
células ao nível do corpo, permitindo que a vida seja coerente.

E a vida não é suportada pela biologia, a biologia é apenas o resultado visível aos seus olhos de algo que está
situado muito além da aparência.

Então, mesmo as descobertas da biologia moderna desde 50 anos, que isso seja o DNA, por exemplo, e bem,
isso é apenas a percepção de algo que se situa em planos vibratórios muito mais elevados que estão ligados,

diretamente, ao que chamamos de ‘rodas de fogo’, as emanações primordiais da natureza divina.
Portanto, todas as manifestações que vocês observam por repercussão analógica, e de uma analogia

verdadeira, pode remontar até à fonte primária, esse é o primeiro princípio básico que corresponde, acreditem
em mim, à realidade, ou seja, que todo sistema que visasse observar o que se chamaria um mundo causal ao
nível biológico, observaria apenas a consequência de uma verdadeira causa que, ela, está situada bem além

das simples aparências biológicas.

***

Isso é um ponto fundamental, assim como o nascimento de um átomo (com o seu núcleo, com os elétrons que
giram ao redor) é apenas a percepção do que existe ao nível dos sistemas solares, dos sistemas planetários,

mas, também, das correspondências físicas ao nível material.
Mas existe, também, uma correspondência nos planos espirituais que denota esta configuração que vocês

chamam de material.
A configuração material que vocês chamam de ‘big-bang’ (que significa princípio do universo, princípio da
criação de algo material) não faz parte do nada, contrariamente ao que lhes ensinaram, faz parte de uma

realidade espiritual bem real, ela também, mas invisível aos seus olhos, que serviu de esboço à manifestação
tanto do átomo como dos sistemas solares, assim como de todas as formas biológicas existentes pelo mundo.
Isso é uma preliminar extremamente importante antes de entrar na constituição específica do corpo humano e

do seu evoluir durante mudanças vibratórias.

***

Então, em relação a esta noção de arquétipo e esta noção de pré-requisito espiritual, inicialmente, façam
perguntas que poderiam responder, unicamente, sobre esta parte.

***

Pergunta: poderia definir o que são, para você, os arquétipos?
 

E bem, o arquétipo é quando vocês veem, por exemplo, a forma de uma árvore (uma árvore vai criar tronco,
galhos), a forma dos galhos parece-lhes guiada pelo que vocês chamam aqui, ou de algoritmos, ou de fórmulas

matemáticas, ou das leis que foram descobertas, não há muito tempo, que explicam, com os fractais, a
constituição de uma árvore.

Mas isso vai muito além disso.
No simples plano etéreo, antes que a folha apareça, o broto já está criado e o esboço da folha já existe ao nível

etéreo.
Mas isso vai muito além disso, ainda.

A forma de um galho é determinada não pelos fractais ou pelos algoritmos, mas é determinada, diretamente,
pelas forças ambientais etéreas, elétricas e magnéticas que estão operando, permitindo ao galho possuir uma

forma que lhe seja própria e que se defina em relação às linhas de forças.
Esse é um primeiro nível que vocês não veem e que, no entanto, é real, é o nível etéreo.

Mas, além disso, quando vários neófitos disseram que na semente há a árvore, evidentemente que há a árvore,
mas a árvore não poderia existir sem uma matriz prévia.

A matriz é definida como arquetípica, ou seja, é um modelo de repetição ao infinito, assim como em suas
fábricas vocês têm um molde que vai permitir reproduzir uma peça ao infinito, do mesmo modo há lados



espirituais, arquétipos espirituais que são figuras primordiais, poderíamos dizer.  
Essas figuras primordiais, elas, estão sob a influência de algumas formas vibratórias extremamente precisas.

Não me cabe entrar nos detalhes, mas saibam, simplesmente, que, por exemplo, cada órgão do corpo humano
possui uma correspondência não no plano etéreo (isso, isso é evidente, como a árvore), não no plano

emocional (isso, o sistema de medicina tradicional também, evidentemente, o compreendeu), mas, além
dessas manifestações que vocês podem perceber através da visão, através, simplesmente, dos sentidos, há

um arquétipo que, ele, é profundamente invisível, que é a vibração primeira do órgão.
O arquétipo é, portanto, uma vibração.

Por exemplo, para cada órgão vocês têm o que chamamos de um ‘gênio criador’ que é uma vibração.
A vibração vai permitir a criação da forma porque a vibração é forma arquetípica.

Eis o que denominamos um arquétipo de um órgão, é a mesma coisa como a criação de um sistema solar ou
como o big-bang.

A criação corresponde à frase “eu sou”, “que a Luz seja” e a Luz se fez.
Isso corresponde ao mesmo princípio da afirmação vibratória sonora, evidentemente não em francês, mas em
um idioma que está além da divisão das línguas, ou seja, em uma língua sagrada que corresponde (de maneira

similar, não perfeitamente exata) a uma linguagem sagrada que é o idioma aramaico (um idioma muito mais
antigo do que o hebreu).

A vibração da pronúncia, ou seja, o som, está, portanto, na origem, pelo fato de nomear, isto é, de designar
uma forma.

Pela vibração, o próprio nome está ligado, não a um órgão, em um primeiro momento, mas ao gênio criador, ou
seja, à vibração inicial da criação.

***

Pergunta: você falou, neste momento, de funções espirituais, poderia desenvolver?

Isso está, em grande parte, ligado à grande perspicácia do povo chinês, mas que não recebeu isso como o
Espírito Santo.

Ele recebeu este ensinamento da medicina chinesa, através dos padres que haviam se refugiado, durante a
destruição da Atlântida, na China e que transmitiram o conhecimento dos arquétipos do corpo.

Nós iremos tomar, se vocês bem o quiserem agora, exemplos ao nível do corpo, mas esses exemplos não
são simbólicos, eles são reais.

A própria topografia dos órgãos ilustra perfeitamente esta geração descendente.
Se vocês tomarem como exemplo os órgãos que estão situados no tronco, vocês irão se aperceber de que os
órgãos mais altos são os pulmões que estão ligados à ordem interior, dizem os chineses, mas, além disso, os

pulmões estão ligados a certa forma de desenvolvimento da vida, inspira, respira.
A sua posição, enquanto alta no tronco, abaixo da cabeça, é a primeira manifestação após o impulso vital.

Do mesmo modo, a criança que nasce, que aparece depois da gravidez, impele seu primeiro sopro e esvazia
os seus pulmões que se enchem de ar.

Isso está longe de ser simbólico, como eu dizia, mas isso acontece desde os planos os mais altos até os
planos vibratórios os mais baixos.

Então, existe, como vocês compreenderam, um nome específico do órgão pulmão que corresponde ao gênio
do pulmão, que é a roda de fogo que está mais perto do divino que foi denominado os Querubim, ou seja, que

corresponde a um Querubim extremamente específico, responsável pela forma de todos os órgãos aéreos
através dos mundos.

Ele é responsável pela vibração que corresponde aos pulmões.
Portanto, há um nome específico para cada órgão, não é da minha competência, nem tenho autorização para

dar-lhes os nomes que correspondem a cada um dos órgãos, por exemplo, para o pulmão está ligado à ordem,
mas há uma vibração da pronúncia que chama à manifestação desse Querubim que gera o pulmão.

Então, os pulmões, por exemplo, se chamam Belkabalel.
Belkabalel é o nome preciso que corresponde, se vocês quiserem, a esse gênio Querubim que está ligado a

todos os órgãos pulmões da criação.
Vocês estão aqui na metafísica, na meta-criação ao nível da Luz primordial, da Luz do Pai e da descida

vibratória.
A primeira descida vibratória está ligada à pronúncia e ao verbo.

Deste modo, cada órgão do corpo humano (mas também dos animais, em um grau menor, mas na mesma
vibração) é portador do arquétipo.
Isso é extremamente importante.

Então, qualquer anomalia que ocorra, a um dado momento, em um dos órgãos ou em uma das funções dos
órgãos do corpo humano, reflete um desequilíbrio no arquétipo, evidentemente.

***



Pergunta: isso significa que, se temos um problema em um órgão, nós temos, então, uma
dificuldade de relação com este arquétipo?

Não necessariamente, isso pode ser um problema de relação e não causado diretamente no órgão, aí está a
dificuldade.

Por exemplo, vocês sabem que o fígado é um órgão extremamente importante em todas as tradições, ele está
ligado ao mito de Prometeu nos gregos, ele está ligado, nos chineses, ao ministro da guerra, como dizem os

chineses, mas não é porque há algo no fígado que isso seja, necessariamente, esta função energética,
psicológica, ou orgânica que foi atingida, porque existem relações hierárquicas, relações vibratórias entre

esses diferentes arquétipos.
Mas é preciso não confundir a manifestação em um órgão como simbolismo da função direta na função

arquetípica que estaria afetada.
Por exemplo, uma pessoa pode ter câncer de fígado sem que houvesse um ataque ligado a um fenômeno de
anomalia no fenômeno de previsão do plano ou do mito de Prometeu, ou seja, do símbolo do renascimento.

Por exemplo, vários iniciados morreram de câncer de fígado (por exemplo, Krishnamurti).
Vocês têm outras pessoas que foram grandes espiritualistas que morreram de câncer de fígado, isso não quer

dizer que eles tinham um problema no renascimento, isso quer dizer que eles tinham um problema
fundamentalmente hepático, mas que havia processos de relação que estavam operando.

Então, a dificuldade está aí, isso seria querer assimilar uma patologia a um órgão ou a uma função de um órgão
ou a uma zona do corpo em relação com a explicação direta psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

Vocês não têm todos os elementos de compreensão, o simbolismo do corpo humano é extremamente
importante, agora isso não é porque vocês têm um ataque em um órgão que as funções psicológicas do órgão

são atingidas, pode ser que a relação é que seja afetada, a relação com um outro órgão ou com uma outra
função.

Portanto, a menos que se conheçam todas as relações existentes, o que seria extremamente complexo, fica
difícil afirmar que uma doença está ligada ao arquétipo, mesmo se todo mundo admite isso como regra geral, o

que é totalmente falso.

***

Pergunta: esse princípio das “relações” corresponde à roda dos elementos utilizada pelos
chineses?

Não unicamente, é muito mais complexo do que isso, não há unicamente uma conexão dos órgãos, como os
chineses dizem.

Pelos elementos, pelos movimentos ou pelos meridianos, há conexões de órgão a órgão, pela proximidade,
por exemplo, como vocês conhecem bem na medicina atualmente: quando o coração é afetado, o pulmão será

afetado.
Quando há uma patologia ocorrendo no ovário, pode ser que, se isso for grave, isso vai afetar o colo ou o

útero, por extensão, consequentemente.
Essas relações são também importantes.

Então, é preciso lembrar (algo importante antes de entrar nos detalhes, talvez, do corpo humano) que as
explicações que eu vou fornecer-lhes não devem ser justificativas para aplicar este conhecimento a fim de

aceder à nova dimensão.
Isso é feito apenas para esclarecê-los sobre as modificações que podem ocorrer no interior dos corpos em
mutação, mas não busquem provocar uma mutação através de um trabalho, mesmo energético, em um dos
órgãos sobre o quais nós iremos falar, isso seria uma heresia porque o trabalho mais importante, quando da
mudança vibratória, é, justamente, não mais se interessar pelos seus órgãos, mas se interessar pela nova

dimensão que fará o trabalho para a própria consciência.
É ilusório acreditar que, se falamos, por exemplo, das novas raízes, de trabalhar nessas novas raízes, vai ativá-

las ou vai permitir aceder à nova dimensão, é o trabalho na consciência pura que permite isso, no Amor, no
desapego, na acessão vibratória, mas não um trabalho na descrição do que existe.

Muitos seres cometem, hoje, este erro.
Não é porque vocês irão trabalhar na abertura do 6º chakra que vocês irão desencadear um fenômeno místico.
Vocês irão desencadear, talvez, visões, vocês irão desencadear, talvez, uma abertura, mas a abertura não é a

transformação.
Entretanto, é importante saber, quando vocês têm sintomas precisos que lhes chegam, compreender ao que

eles retornam, mas não tornar a causa primeira do que vocês têm a fazer, isso é muito importante.
Então, é muito importante compreender que não é porque temos a explicação do porque, de como uma

patologia aparece em um órgão, de encontrar a causa da afecção do órgão, que vai tratar o órgão.
A mente humana é de tal modo que, quando um problema se manifesta ao nível orgânico, o ser humano tem a

tendência, ao nível material, de dizer “eu tenho uma dor no fígado”, vamos fazer exames, vamos tentar
descobrir por ultrassonografia, pelo sangue, por radiologia, por escaneamento e por outros exames, porque eu



tenho dor no fígado.
Isso é perfeitamente louvável, mas a experiência prova, e vocês deveriam sabê-lo desde a emergência da

nova medicina ocidental, tecnológica, que isso não resolve as doenças.
Isso ajuda, isso alivia, mas é uma heresia acreditar, já ao nível material, que o fato de resolver um problema

material vai resolver a materialidade.
Isso é uma ilusão.

Por exemplo, vocês têm um câncer e vocês dizem: vamos destruir o câncer, vamos operar, vamos administrar
substâncias, fazer radiações, é uma solução temporária e não definitiva.

Do mesmo modo, querer buscar a raiz emocional, energética, ou mesmo, eu diria, ambiental de uma doença,
porque o ser humano não quer mais sofrer, é também ilusório porque ele vai pegar esse fator causal e vai

fazer, eu diria, uma nota dominante, ou seja, ele vai (é a natureza humana) querer, a todo custo, prender algo a
alguma outra coisa.

Então, o ser humano vai crer que ele é inteligente porque ele vai descobrir o porquê, por decodificação
[tipagem] biológica, de uma patologia em tal lugar.

Pode ser mesmo que alguns digam que isso foi transmitido de geração em geração, pela terceira ancestral da
avó, porque não.

Isso é a realidade, talvez, mas não a causa.
A causa, as doenças, não foi dada ao homem para evoluir desta maneira, isso são uma heresia e uma distorção

que estão ligadas ao fato de querer sempre tudo compreender e sempre tudo explicar por uma equação.
Isso é a natureza do mental humano de 3ª Dimensão.

Então, há uma pseudo espiritualidade que vai se satisfazer em compreender porque há, efetivamente, uma
relação.

Uma mulher que faz um câncer em tal lugar, apresenta, necessariamente, uma relação com um desequilíbrio
específico ao nível emocional, ao nível mental, mas o corpo, manifestando esta anomalia, não quer dizer que é
preciso descobrir de onde isso vem (porque vocês irão descobrir de onde isso vem, ou seja, que o caminho
que levou um certo tempo para descer no corpo, vocês irão fazer o caminho ao inverso e vocês irão acreditar

que isso vai curá-los).
Mostre-me uma única pessoa que foi curada sobre esta Terra por esta técnica aí, isso não existe.

Então, é uma satisfação do ego, é uma satisfação do mental encontrar a origem.
O Pai não os fez à sua imagem para que vocês encontrassem a doença, a doença é inerente à vida na 3ª

Dimensão.
Então, há seres que partem aos 20 anos, outros que devem morrer um dia ou outro e que vão,

necessariamente, partir.
Todo mundo não pode morrer parando de respirar da noite para o dia, todo mundo não pode morrer recebendo

uma árvore sobre a cabeça.
As circunstâncias de vida, de morte, são profundamente diferentes.

Portanto, a grande interrogação do ser humano é encontrar justificativa, encontrar sentido para a doença, para o
desequilíbrio.

Então, podemos sempre descobrir as causas.
Por exemplo, vocês irão dizer-se que isso é simples, isso se depara com os significados: vocês têm uma

alergia a tal produto, então vocês irão parar com o produto para sentir-se melhor, é já um primeiro passo, mas
vocês não têm a explicação do porquê vocês têm a alergia, pode ser que em uma vida passada vocês já

tivessem tido um problema, pode ser que o terceiro ancestral do seu avô tenha transmitido isso pelo DNA,
pelos domínios transgeracionais.

Então, tudo isso não são arquétipos, são erros da juventude.
Então, há quem tenha desejado (isso, já durante a minha vida, começou) encontrar a explicação de uma doença

na memória de vidas passadas.
Após ter-se falado em fazer a decodificação ao nível do corpo.

Após ter-se falado em decodificar as emoções, mas tudo isso é perda de tempo.
O importante, e a única coisa, é o que sempre lhes disseram todos os mestres: “busquem o reino dos Céus e

todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”, mesmo a saúde.
E a saúde, às vezes, é morrer.

E a saúde, às vezes, é encontrar outra coisa, mas, em caso algum, vocês poderão encontrar um estado de
bem-estar, no sentido em que vocês o definem hoje, através da compreensão das doenças.

Mesmo se esta compreensão se dirigir a algo que seja muito mais agradável do que a compreensão material, o
importante não é saber por que vocês têm tal problema, mesmo se isso for sedutor para o intelecto, mesmo se
isso for muito simpático para o ego, é o ser humano que acha que é importante compreender porque ele tem

tal problema.
A cada vez que chega algo na vida vocês têm necessidade de compreender, vocês têm necessidade de

buscar a explicação, isso é próprio da vida humana e nós todos éramos assim durante a nossa vida.
Até eu, a um dado momento, quando eu fui para a prisão: “por que me colocaram na prisão? o que eu fiz para ir

para a prisão?”.
Jamais temos a explicação no momento.



Vejam o CRISTO na cruz, quando Ele disse: “Pai, por que, por que me abandonaste?”, mas Ele não estava
abandonado, isso fazia parte do caminho.

É preciso aceitar que a vontade do Pai, da Luz, seja feita.
Aí está a solução para a boa saúde, e não em outros lugares.

Isso quer dizer, simplesmente, encontrar o Coração, encontrar o Coração da sua Vida, o Coração da sua
Essência e, isso, é um lugar onde não há pergunta e, portanto, não há resposta.

***

Pergunta: como você explica quando algumas pessoas dizem que foram curadas por esse tipo de
abordagem que você descreve como não sendo “eficaz”?

Vocês têm, simplesmente, uma derivação do problema.
É como na época quando vocês falavam de psicologia, quando vocês falavam de psicanálise ou de psico-

síntese ou de psico-integrações.
Vocês farão um trabalho de compreensão, do porque vocês têm tais sintomas, falamos mesmo mais de

doença e, como por acaso, vocês compreendem o sintoma, vocês integram o sintoma e o sintoma
desaparece.

Mas eu garanto a vocês que, da visão espiritual, isso não é, de qualquer maneira, o que acontece.
Aí, vocês têm uma visão que chamamos de linear, vocês fazem desaparecer um problema, mas como vocês

sabem o que vai acontecer 15 ou 20 anos depois?
Como vocês têm meios de fazer a ligação do que vocês buscaram, do que vocês solucionaram e de outra

coisa que aparece ‘x’ anos depois?
Eu lhes garanto que é sempre assim.

Mesmo quando aquele que cura coloca sua mão para tratar uma hérnia de disco, ele cura a hérnia de disco,
mas pode ser que a hérnia de disco estivesse aí para proteger a pessoa de outra coisa.

Isso vocês não têm como saber.
A única coisa certa em relação ao corpo humano é encontrar o centro.
O centro é a Luz, é a ausência de pergunta e a ausência de resposta.

Enquanto vocês buscarem uma resposta a uma doença, enquanto vocês buscarem uma resposta à sua
existência através de uma explicação material, vocês estarão fora da vida, e enquanto vocês estiverem fora da

vida vocês serão confrontados com a doença que é a característica da 3ª Dimensão.
Não é possível uma boa saúde na 3ª Dimensão, há apenas transferência de desequilíbrios para um outro

desequilíbrio.
A única cura possível é a transformação, a transformação significa parar de raciocinar em um modo linear.

***

Pergunta: qual seria, então, a atitude mais correta se formos confrontados com uma doença?

Encontrar o centro, isso significa, simplesmente, encontrar o Coração do Ser, encontrar a indizível Verdade da
sua Unidade.

A indizível Verdade da sua Unidade não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do sofrimento, não
tem o que fazer da divisão.

Quando a doença está aí, isso quer dizer que vocês têm, atrás de vocês, eu falo em nível orgânico, um trajeto
extremamente longo de afastamento da FONTE ligado à sua própria vida na 3ª Dimensão, porque vocês estão

encarnados e a encarnação é, já, uma doença.
Há quem irá dizer-lhes, efetivamente, que isso é uma experiência, mas esta experiência acompanha-se da
doença, não pode ali haver bem-estar na 3ª Dimensão, pode ali, apenas, ter equilíbrio precário entre dois

estados instáveis, porque a estabilidade não se encontra nesta 3ª Dimensão.
Então, a atitude correta (mas o Pai sabe que poucos são capazes de fazer isso) é entregar-se à vontade do

Pai, entregar-se ao CRISTO Interior, entregar-se à Luz Interior.
Mas jamais vocês irão dizer “a Luz Interior me curou”, porém, ao menos nesse caso, a Verdade da cura é real.
Então, vocês estão em uma área de transição, vocês se preparam (já desde alguns anos e para os próximos

anos) para passar a outro estado vibratório.
Mas o problema está neste nível.

Não é à toa que, hoje, vocês têm muitas terapias novas que são lançadas e que surgem com a impressão de
que, a cada vez, isso será melhor do que com as outras.

Isso é característico da ilusão e da armadilha.
A medicina chinesa, a medicina tradicional, sempre existiu, mas elas são consideradas como tradicionais,

portadoras e veiculadas por um passado e uma tradição.



O sistema que vocês creem hoje são sistemas que querem levá-los a mais divisão, a mais compreensão, e
não a mais integração e mais espiritualização.

Mas o problema que se apresenta, hoje, é que vocês não podem aceder à 5ª Dimensão ocupando-se do
corpo, vocês realmente podem aceder à nova vida, unicamente, fazendo sua a vontade do Pai, ou seja,

deixando agir, em vocês, a Luz e a transformação.
Enquanto vocês quiserem explicar, psicológica, kármica e transgeracionalmente, uma patologia, vocês se
prendem, inconscientemente, a esta 3ª Dimensão e, aí, está o principal problema da humanidade hoje e,

sobretudo, no que vocês chamam de mundos conectados espiritualmente.

***

Pergunta: será que a atitude mais correta seria aceitar a doença como uma concessão do Pai?

Esta proposição é um pouco limitada.
Há, também, pessoas que morrem dizendo “eu não tenho câncer, eu estou curada” e, no entanto, elas morrem,

a doença está sempre aí.
Isso não é uma afirmação, não é porque, mentalmente, decidimos ignorar alguma coisa que isso vai

desaparecer, isso se chama tampar o sol com a peneira.
Isso significa que uma vez que a doença esteja aí, convém olhar para esta doença, sentir a doença, não

encontrar uma explicação cognitiva, kármica, emocional, etérea ou biológica, mas se transcender, naquele
momento, ou seja, buscar o Reino dos Céus, buscar subir em vibração porque, infelizmente, quando a doença

está aí, exceto por milagre, ela sempre estará aí.
Porque, se ela desaparecer do local onde ela está, ela irá aparecer em outros lugares, um dia ou outro.

 Isso faz parte da sua história de vida.
Vejam, por exemplo, uma criança que nasce com um eczema e, depois, ele chega à adolescência e o eczema

desaparece e é substituído pela asma e, depois, mais tarde, na idade adulta, vão aparecer outras
manifestações alérgicas e, depois, um dia, ele encontra um médico e é a mesma coisa, seja com

medicamento, seja com magnetismo ou mesmo com decodificação [tipagem] biológica, ele vai achar que ele
expressa suas doenças porque o terceiro ancestral do seu avô tinha a mesma coisa, ele carrega o peso do
DNA do seu trisavô e o milagre: a compreensão ou o remédio homeopático ou alopático faz desaparecer a

asma e a pessoa fica feliz porque ela se diz que a doença foi tratada, independentemente da via.
Mas não há provas, vocês não têm como saber se o câncer da próstata que irá aparecer 10 anos depois não

esteja ligado a isso.
Vocês têm meios de demonstrar que não há ligação por que vocês não veem os mundos causais?

Mesmo os médiuns veem no plano astral, os hipnotizadores veem no plano etéreo, algumas pessoas chegam a
ver até no plano astral, mas quando vocês modificam alguma coisa no interior do corpo, vocês não têm meios

de saber o que vocês induzem.
As modificações vão durar a vida toda, seja com um medicamento alopático, seja com a homeopatia, seja com

a mão de um curandeiro ou seja, até mesmo, por um milagre.
Qualquer modificação de um desequilíbrio provoca outro desequilíbrio, já que vocês estão na 3ª Dimensão.
Então, não é preciso ignorar a doença, evidentemente, é preciso tratá-la, mas, ao nível do tratamento, a nada

serve querer procurar explicação, que esta explicação seja biológica por meio de avaliação sanguínea,
radiológica, psicológica, energética, ou até mesmo espiritual.

É preciso transcender, transcender.
A doença é uma oportunidade de crescimento, para parar e fazer um balanço.

É uma oportunidade para realinhar-se, é uma oportunidade para buscar o Reino dos Céus.
Eis a causa da origem da doença: obrigá-los a olhar para o centro do seu ser e não olhar para as causas que

são, realmente, algo muito atraente.
Porque, quando alguém lhes diz a causa, que isso seja uma técnica, que isso seja uma radiografia que lhes diz

“sim, aí, você tem uma bola”, vocês compreendem porque vocês sentem dor, vocês ficam contentes e,
depois, vocês dizem “é preciso retirar a bola”.

Evidentemente, se vocês não acreditam na cirurgia, vocês irão ver um curandeiro que vai retirar a bola e,
depois, a bola é retirada e vocês ficam contentes e vocês estão curados.

Isso é o que vocês creem, mas não há cura, há apenas translação da doença.
A cura apenas ocorre quando vocês acedem a estados de consciência que nada mais têm a ver com a

limitação da 3ª Dimensão.
Então, na conduta da vida diária, a doença deve ser considerada como um instrumento de superação, não

através da compreensão (mesmo se, efetivamente, em algumas técnicas isso possa ser sedutor, dizendo à
pessoa que ela tem isso porque isso vem disso), mas a cura não está aí, mesmo que haja terapia emocional,

terapia vibratória ou terapia química.
Isso não tem absolutamente nada a ver, a cura está para além disso, ela está na integração da separação que

existe, do sofrimento que existe na 3ª Dimensão.
Eis o papel redentor, mal compreendido, do que temos chamado de sofrimento ou de doença.
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Pergunta: então, o eixo terapêutico principal não seria achar um meio de restabelecer o equilíbrio
entre esses diferentes órgãos sem buscar compreender o porquê desse desequilíbrio?

A melhor terapia é aquela que será empregada pelo amor.
O amor é uma vibração de consciência capaz de transcender e de, realmente, esvaecer, a doença no outro.
Ou o ser é capaz de encontrar o amor (isso é bastante raro), ou ele reencontra em seu caminho o milagre do

amor indo à peregrinação, por exemplo, em Lourdes ou em outros lugares.
E, no espaço de um instante, a doença desaparece.

Reconheçam que, mesmo assim, isso é muito raro, por quê?
Porque os seres humanos não acreditam, tão simplesmente, porque ninguém pode pensar que para fazer

desaparecer alguma coisa basta buscar o reino do amor, ninguém é capaz de imaginar e, depois, muitos seres
que dizem que, efetivamente, o amor cura, estão em uma forma de chantagem e não na realidade do amor.
Então, se alguns terapeutas são capazes de se elevar neste espaço vibratório do amor, eles podem irradiar

este amor aos outros e, por isso, pode ali haver, realmente, transformação e cura e não translação.
É por isso que, hoje (e esse deveria ser o caso desde muito tempo), isso apenas se põe em prática,

evidentemente, com muitas oposições, resistências e freios porque vocês imaginam bem que os interesses
comerciais, mas também, e talvez ainda mais, os interesses egotistas, são muito mais importantes do que a

liberdade espiritual.
O médico, o terapeuta, fica muito contente em ter tratado alguém, que o faça pela glória ou pelo dinheiro, é a

mesma coisa.
Por outro lado, lembrem-se do que dizia o maior neófito sobre este planeta, o CRISTO, ao cego: “vai, foi a tua

fé que te salvou, vai e não peques mais”.
Houve transcendência real, naquele momento, porque foi a dimensão espiritual do amor que agiu, e a vontade
espiritual do amor não é curar, mas transformar e colocar no centro, colocar no coração do reencontro consigo

mesmo.
 Não há mais espaço para a doença e há transcendência, há, realmente, milagre.

Então, o milagre, ainda uma vez, é algo raro porque muitos seres humanos não acreditam que isso seja
possível, e a maior parte daqueles que acreditam em milagre ali vai com uma mente, eu diria, de negociação,

de transação e não de abandono, o que não é a mesma coisa.
Portanto, a verdadeira solução?

Vocês podem se divertir com as máquinas, com o magnetismo, mas é preciso bem compreender que isso não

O.M. AÏVANHOV (2/2) – 4 de fevereiro de 2007

http://3.bp.blogspot.com/-zx3ZmFwIWEY/UfNeGxl5n6I/AAAAAAAACvs/tcN0TXQngNk/s1600/00000+Omraam1352.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


é a verdadeira cura, a verdadeira cura é a cura do coração, ou seja, a abertura do coração.

***

Pergunta: quais são as leis de translação dos desequilíbrios?

É algo que é muito, muito vasto, é preciso bem compreender que o que caracteriza a vida é a possibilidade,
para uma entidade que habita um corpo de carne, de manter um estado vivente.

É um absurdo dizer isso, mas é, no entanto, a verdade: apenas podemos estar na vida se mantivermos a vida.
Ora, o que mantém a vida?

É a alma, a coesão da alma no interior do corpo.
A doença traduz uma ruptura da comunicação entre a alma, a vontade de amor e a realidade da vida

manifestada.
Uma vez que esta ruptura é consumir (e todas as vidas aparentemente encontram isso até o acesso a uma
outra dimensão), uma vez que a doença existe, convém não mais entrar nesses estados de translações,

estamos bem de acordo.
Mas, as leis de translação?

É inútil dá-las para vocês porque, se eu lhes dou as leis de translação, a que isso serviria, porque vocês irão
compreender que se vocês têm tal problema, que dez anos antes vocês tiveram tal outro problema, no início

dos dez anos seguintes, conforme a terapia que foi realizada, vocês terão ainda um outro problema.
Mas isso não lhes dará, tampouco, a solução.

Vocês irão de translação em translação.
O meu objetivo não é afastá-los da verdade, o meu objetivo é permitir, simplesmente, que vocês se perguntem

sobre a utilidade das diferentes formas de compreensão, mas, sobretudo, da utilidade final, preponderante,
primordial do amor.

O amor é cura, o amor é transcendência e o amor é, sobretudo, a única solução para os problemas que vocês
experimentam, em seu corpo, mas, também, na vida diária.

Mas o problema (isso não é um problema, isso é a verdade) é que, se vocês encontram o amor no sentido o
mais nobre do termo e se a humanidade encontra amor, a dimensão em que vocês vivem não tem mais razão

de ser porque esta dimensão da encarnação, da queda, está implicada em fazê-los viver a falta de amor.
Então, se vocês encontram o amor, vocês não têm mais nada a fazer aqui, mas vocês não ficam mais doentes. 

A encarnação é uma doença, o que não significa que seja preciso se suicidar, eu jamais disse isso, eu disse,
simplesmente, que o próprio princípio da encarnação já é um processo de dissociação e de morte, quaisquer

que sejam as belezas que existam na criação (e o Pai sabe que elas são incalculáveis).
O homem é muito belo, a natureza é muito bela, mas isso nada tem relação com a verdade do amor, isso é

apenas um pálido reflexo, mesmo se os poetas tenham enaltecido os milagres da crisálida que dá a borboleta,
a beleza da rosa, tudo isso é apenas um pálido reflexo em relação à realidade.

Nós ficamos, como vocês veem, sempre nas generalidades, eu creio que nós teremos necessidade de
aprofundar, numa outra vez, as passagens da transformação da 3ª à 5ª Dimensão ao nível do corpo porque, aí,

há muitas coisas a dizer também, mesmo se as generalidades sejam, para mim, ainda mais importantes.
O que é preciso compreender é que vocês não irão aceder a esta transformação se vocês não aceitarem o

amor.
Então, nós vamos desenvolver para vocês uma série de técnicas que permitem abrir algumas funções,

desenvolver novos corpos, evidentemente, mas se a sua consciência não estiver voltada para o amor, isso de
nada vai servir, é o que dizia, eu os lembro, São Paulo, quando ele dizia “ainda que eu fale a língua, mesmo

aquela dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada ganho, mesmo que eu tenha a fé para mover todas as
montanhas, para mover a Terra ainda em sua totalidade, se eu tiver esta força, se eu não for o amor, isso de

nada me serve”.

***

Pergunta: então, como podemos “curar” a falta de amor ou a incapacidade para alcançar este
estado de amor?

É já preciso bem compreender que o amor não é um movimento.
Frequentemente, o amor tem sido definido como uma atração, esse é o amor humano, vocês são atraídos por

alguma coisa e vocês têm confundido a emoção, o movimento e o amor.
O amor nada tem a ver com um movimento, o amor é o centro, no centro não há mais movimento, vocês não

estão mais no inspirar e expirar, vocês não estão mais no ir e vir da vida na encarnação.
O amor é, portanto, um estado de energia, um estado transcendente.

Mas este estado não pode se encontrar nem no passado, nem no futuro, nem na causalidade tal como vocês a
compreendem, e a isso se juntam as doenças.



O amor encontra-se no ‘tempo zero’, ou seja, no presente eterno, isto é, para encontrar o amor é preciso parar
o tempo, isto é, para encontrar a cura é preciso parar o passado, é preciso parar o futuro.

Então, o ser humano inventou a meditação, então, alguns seres muito piedosos chegaram a se aproximar desta
dimensão de amor, deste estado de amor, mas, no entanto, uma vez vivenciada a experiência, eles desceram

de novo porque eles não cristalizaram este estado de amor.
O estado de amor cristaliza-se a partir do momento em que há uma adesão total à vontade da alma, uma

adesão total à vontade da Luz e da Divindade, isso significa ser capaz de aceitar, não de compreender, de
aceitar ser o que vocês são e de entrar em ressonância com a dimensão do ser único que vocês são.

Enquanto vocês tiverem uma interrogação no interior de vocês, enquanto vocês tiverem medo de uma projeção
do amanhã, vocês não poderão encontrar este estado.

É o que lhes dizem todos os mestres desde tempos imemoriais e em todas as tradições.
Então, o ser humano vai tentar meditar, encontrar o centro, às vezes ele sente o que acontece quando ele

atinge o centro, mas não chega a cristalizá-lo porque, de imediato, o mental, as construções que vocês
elaboraram no mundo, mas também em sua cabeça, estão aí para impedi-los de encontrar isso.

O ser humano é feito dessa maneira.
Vocês estão na encarnação, ou seja, vocês estão na divisão, mesmo aqueles que se iludem dizendo-se

felizes, embasbacados de amor, eles estão na emoção, eles não estão na realidade do amor.
A realidade do amor não pode ser compartilhada em palavras, isso não pode ser descrito em palavras.

Eu tento falar com vocês definindo, mais ou menos, o que é, e mesmo se eu o mostrasse a vocês, mesmo se
eu o definisse perfeitamente a vocês, não seria por isso que vocês iriam viver a experiência.
A experiência do estado de ser, do estado de amor, é algo profundamente íntimo e pessoal.

É o retorno à Unidade, é a acesso à 5ª Dimensão.
Então, a doença deve ser concebida não unicamente como alguns chamaram de mal-estar ou pela expressão

de um sofrimento emocional.
Mesmo se isso for verdade, é, realmente, extremamente infantil crer que vocês serão curados.

Sim, vocês serão transladados de doença em doença, de problema em problema, e vocês passarão assim a
sua vida e vidas inteiras de doença em doença, de morte em morte, de corpo a corpo, tentando encontrar uma

solução que não pode existir aí onde vocês a procuram.
 Lembrem-se do que dizia o CRISTO: “meu reino não é deste mundo”.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo.
“Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me no caminho da vida”, ou seja, do amor, e o Pai sabe que
sobre o amor todo mundo fala, mesmo as religiões, mas falam de amor e semeiam o ódio e todos são assim.
E todas as pessoas (eu estou traquinas), mas a maioria dos seres que se dizem no caminho espiritual fala de

amor, mas é apenas ódio porque eles se escondem atrás das palavras, mais uma vez.
O Amor não é uma palavra, não é um movimento, é um estado, é um estado de Luz que escapa à influência da

encarnação, ou seja, à influência do passado e à influência do futuro.
Então, a boa saúde, o equilíbrio tão buscado, encontra-se unicamente aí.

Eles se encontram não na compreensão do porque vocês têm tal problema porque, isso, é o que chamamos
de ação/reação (lei kármica), mas CRISTO veio para a Lei do Amor ou da Ação da Graça.

Ação da Graça ou ação de Estado de Ser não diz compreensão.
Então, é essa mensagem que é preciso divulgar.

Agora, nada os impede de tratar com a química, com a homeopatia, com a mão, com as palavras, um
problema, mas é preciso também ser honesto para dizer ao outro que isso que lhe é proposto não é uma cura,

é uma translação.
A cura, ela está nele, é encontrar o estado de amor.

Portanto, o terapeuta que alcançou isso, mesmo se ele ali não vive permanentemente, é capaz de elevar o seu
nível vibratório para espelhar (no sentido mais nobre do termo), no outro, a Luz e levar sua alma para este

estado de ser, fazê-lo atingir o topo da alma, este estado particular de transcendência.
Aí se situa o espaço de cura, e é por isso que os mistérios da cura devem, necessariamente, implicar os outros

planos vibratórios.
Enquanto vocês utilizarem ferramentas da 3ª Dimensão, a química, a própria vibração homeopática, a mão do

curador, o ato mental, o ato emocional, a decodificação da compreensão, vocês não estarão na cura.

***

Pergunta: e quais seriam as ferramentas da 5ª Dimensão?

As únicas ferramentas da 5ª Dimensão são o Estado de Ser, a Luz, o Amor, a Unidade, a Fluidez, não há nada
mais.

Não há técnica.
Aliás, na 5ª Dimensão a doença não pode existir, a doença existe apenas na 3ª Dimensão, a doença é inerente

à encarnação na 3ª Dimensão.



A encarnação, se o podemos falar de encarnação na 5ª Dimensão, não conhece a sombra, a sombra é um
processo eminentemente específico da sua dimensão.

***

Pergunta: mas, então, como um corpo de 3ª Dimensão, doente de fato, pode ascensionar na 5ª
Dimensão?

Evidentemente que o corpo físico apenas poderá elevar-se se ele não estiver muito doente, simplesmente
porque há transcendência.

A partir do momento em que vocês encontrarem o estado de Amor (o que será o caso durante a ascensão,
evidentemente), bem, a doença irá desaparecer instantaneamente.

Se a doença não puder desaparecer, não poderá ali haver ascensão.

***

Pergunta: em vista da dificuldade que têm os seres humanos para atingir este estado de amor,
como, nessa passagem na 5ª Dimensão, isso poderá ser vivido de maneira coletiva?

Por um fenômeno de deslocamento, por uma modificação vibratória, transitória que ocorrerá a um dado
momento específico, durante a pré-ascensão coletiva, que colocará cada ser humano em relação com o amor.

Naquele momento haverá a escolha, a liberdade, talvez a possibilidade de aceitar este estado.
Do mesmo modo que vários seres no caminho espiritual experimentam etapas que aproximam do amor pelas

meditações sobre o coração, pela ativação de algumas funções espirituais.
Exceto que, aí, isso será definitivo.

***

Pergunta: como um homem como Krishnamurti, tão próximo deste estado de amor, pôde falecer de
um câncer de fígado?

Caro amigo, vocês sabem, toda pessoa morre um dia ou outro, é por isso que não é preciso achar explicação
psicológica.

Era o momento de partir, simplesmente.
Ele deixou a 3ª Dimensão e eu também morri e outros morreram de insuficiência renal e de outros problemas.

CRISTO morreu na cruz.
Será que Ele tinha que pagar como karma?

Não.
Para alguns seres é necessário, mesmo para os mestres, viver, durante este sofrimento, um fenômeno de
liberação ainda maior para permitir-lhes (isso vai parecer-lhes um pouco bizarro) elevar-se ainda mais alto.
Porque um ser realizado como Krishnamurti, ou como outros, no momento em que o sofrimento chega, vai

permitir destilar, ainda mais, a quintessência da alma e permitir subir ainda mais alto, mais facilmente do que a
morte que ocorre, assim, durante o sono.

***

Pergunta: isso corresponde ao que chamamos de aspecto redentor do sofrimento?

Perfeitamente.
O sofrimento é redentor porque no nível do sofrimento, no sofrimento, buscamos, em primeiro lugar,

compreender porque temos isso (biológica, decodificada, física, orgânica ou psicologicamente, não importa).
E depois, quando o sofrimento se torna, eu diria, inexorável e inelutável, dizemos “por que eu, isso não é

verdade”.
E depois passamos, após, à aceitação, durante a fase final da aceitação há um abandono à Luz.

Esta experiência da morte pela doença é uma experiência liberadora e, efetivamente, uma experiência
redentora, muito mais do que um acidente.

***



Pergunta: então, para esses seres, a natureza da patologia não tem “importância”?

Nenhuma.
Vocês buscam, ainda, explicações para seres que não têm mais explicação.

***

Pergunta: a forma particular do nosso corpo (ou seja, um tronco, dois braços, duas pernas, uma
cabeça) tem um sentido? e, da mesma forma, a organização dos nossos órgãos?

Isso é o que existe sobre a Terra porque os arquétipos que foram colocados em operação, os Querubim do
fogo que foram as vibrações originais nesta 3ª Dimensão, neste sistema solar, necessitavam da presença do

que vocês encarnaram.
Mas há outros sistemas onde, por exemplo, não há necessidade do sistema pulmonar, onde a respiração não

se faz pelos pulmões.
O arquétipo da respiração está de outro modo localizado.

Da mesma maneira que vocês falam do seu coração que é dividido em quatro cavidades, há raças encarnadas
em 3ª Dimensão onde há seis cavidades.

Assim como o número de dedos não é sistematicamente o mesmo.
Então, por que o ser humano tem esta configuração?

E bem, isso é extremamente complexo, isso aplica uma série, às vezes de virtudes da alma do ser humano e
da humanidade, mas, também, isso significa a presença de algumas rodas de fogo durante a descida na

encarnação.
Vocês têm, como vocês dizem, cinco sentidos.

Então, os sentidos são muito precisos, mas há outros sentidos.
Não apenas aqueles que vocês conhecem somente, mas o ser humano tem cinco.

Tudo isso corresponde a uma finalidade específica, mas a finalidade é sempre a mesma, é encontrar o amor.
Sua experiência de vida na encarnação passou pelo elemento aéreo, vocês vivem no ar, há seres que vivem na

água e que viveram na água na 3ª Dimensão, eles têm uma forma e atributos completamente diferentes.
Então, podemos dizer que há, necessariamente, uma adequação entre o elemento no qual vocês vivem e o

elemento com o qual vocês são constituídos e a constituição física, havendo uma relação direta entre os
Querubim do fogo e os elementos éter, ar, água, fogo e terra que estão presentes na maioria de vocês.
Vocês são constituídos de 80% de água, de 70%, e vocês vivem no ar, portanto, isso resulta em certa

configuração, e há, isso vai parecer-lhes bizarro, mas há seres constituídos de terra e que vivem no fogo onde
não há água, isso existe na 3ª Dimensão.

A forma não tem absolutamente nada a ver com a forma biológica que vocês têm e, no entanto, esses seres
têm a mesma finalidade que é encontrar o centro.

Tudo é possível, então, podemos dizer que a forma que vocês têm está adaptada à sua alma, mas, também,
às vias de encarnação que vocês escolheram, ou seja, ser constituído na maior parte de água e viver no ar.
A partir do momento em que o ser humano precisa encontrar o centro, o centro será encontrado através do

equilíbrio dos quatro elementos, qualquer que seja o elemento constituinte predominante.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os Querubim do fogo?

Os Querubim do fogo são as rodas de fogo que são os mais preparados corações do Pai.
Eles são aqueles que vão colocar em movimento a vida nas diferentes dimensões e nas diferentes

manifestações.
Eles são a vibração essencial ligada ao fogo, mas, também, ao som.

 Eles são aqueles que vão precipitar a criação de átomos, a criação de formas nos diferentes mundos.
Eles são responsáveis pela diferenciação, pela diversificação da vida na encarnação, nesta dimensão e em

todas as outras dimensões.
Vocês são oriundos dos Querubim, o que não quer dizer que vocês sejam Querubim, mas que os Querubim
colocaram em movimento as suas almas que estavam aglutinadas umas com as outras ao nível da mônada

central que vocês chamaram de D’us.
A atuação dos Querubim permitiu, ao mesmo tempo, um movimento de afastamento da FONTE.

A um dado momento, esse movimento de afastamento, por sua escolha pessoal, decidiu experimentar a
separação da FONTE e dos Querubim, por ordem da mônada central, que decidiu atribuir vibrações sonoras,

permitindo-lhes descer nos mundos de divisão nos quais vocês estão.



E isso foi a mesma coisa para o sistema solar, isso foi a mesma coisa para as estrelas, em seu aspecto visível,
mas também invisível.

Portanto, os Querubim são as rodas primordiais da vida, são aquelas que permitem as manifestações múltiplas
da vida, são elas que dão origem às galáxias, que dão origem aos sóis e aos planetas.

A música das esferas é a sinfonia que é ouvida pelos Querubim do seu sistema solar quando todos eles estão
trabalhando.

***

Pergunta: o contato com os Querubim pode nos aproximar deste amor que você fala?

Não.
Simplesmente, quando o ser humano vive algumas experiências, quando ocorrem algumas experiências de

abertura que aproximam do centro, há uma série de sons que aparecem no ouvido, é o que a tradição oriental
chama de Siddhi, ou seja, os poderes da alma e, em particular, o som da alma.

O som da alma traduz a comunicação com a alma.
Em um nível mais elevado onde nos aproximamos o máximo possível do coração do ser, da essência que

somos, aparece a música das esferas que está associada à aplicação do desvendamento, da revelação, de
algum modo, da energia dos Querubim.

Ela é ouvida do lado esquerdo.
Acima de tudo, isso é um marcador da ativação de alguns centros energéticos.

Quando encontramos pela primeira vez a Luz, seja pela experiência de morte iminente, seja pela ativação de
algumas funções ao nível dos chakras, o som da alma se revela, não são os Querubim, é o som da alma.
Depois, e gradualmente e à medida da evolução, particularmente quando a energia é capaz de subir até o

coração, ou de descer até o coração, o que dá no mesmo, há revelação da música das esferas que significa a
abertura à compreensão dos mundos além da causa, ou seja, da Divindade, da Unidade e da Fluidez.

Agora, um trabalho sobre esse som é perfeitamente possível, evidentemente.
Ele é o marcador, a testemunha da ativação desta função e dessas funções aí.

***

Pergunta: quais são as relações entre os Hayoth Ha Kodesh e os Querubim?

Eles estão na mesma relação porque eles fazem parte do que denominamos, na cabala, o triângulo Sefirótico
superior.

Eles fazem parte do que vocês denominaram tronos, domínios e virtudes, ou seja, o triângulo o mais alto que
corresponde ao ser humano no nível da cabeça, isto é, que estão em relação direta com a emanação trinitária

da Unidade, o dois três em um.

***

Pergunta: o que você entende por “ordem de precipitação na matéria”?

Isso é muito conhecido, é o que vocês chamaram de corpo espiritual, corpo divino, inicialmente, a mônada
central.

Então, a primeira etapa é a tomada de consciência dos Querubim que são as almas afixadas ao redor da
mônada central, corpo espiritual, corpo causal, corpo mental, corpo astral, corpo etéreo e físico.

Em seguida, há outros corpos que aparecem, mas que não têm ainda nome, mas que os fazem passar a um
outro estado, ou seja, que os fazem aceder a uma outra dimensão de vida onde o corpo físico, no sentido em

que vocês o entendem, não existe mais.
O corpo etéreo assume o lugar do corpo físico, ou seja, ele é muito mais móvel, muito mais flexível do que

aquele em que vocês vivem e, sobretudo, ele não corresponde mais às dimensões sombra/Luz, ao jogo
sombra/Luz que vocês conhecem, quer dizer que a separatividade desaparece.

***

Pergunta: você falou, igualmente, de uma ordem de criação dos órgãos?

Vocês têm a ordem que é ilustrada pela sua própria configuração física.



O primeiro órgão a aparecer (e eu não falo de noção de embriologia porque, aí, é completamente diferente,
ainda uma vez) é o conjunto do sistema nervoso, cérebro e medula espinhal.

Paralelamente a esse sistema nervoso, cérebro e medula espinhal, aparece o coração.
Esses são os dois sistemas que aparecem em primeiro lugar.

Depois, a ordem de aparecimento segue a ordem da criação embriológica tal como vocês conhecem: os
órgãos dos sentidos, os membros e os órgãos do aparelho digestivo, as funções excretoras e reprodutoras

(tais como estão inscritas em sua geração descendente ao nível do corpo).
Isso é um modo, mais uma vez, que apenas é válido porque vocês são constituídos de água e porque vocês

vivem no ar.  
Então, de nada serve dar a ordem de precipitação.

É importante compreender o que eu dizia no início, ou seja, que há uma vibração inicial pronunciada pelo
movimento de Querubim que é uma roda que gira.

Esta vibração vai gerar a criação de um modelo nas diferentes esferas (espirituais e divinas, causais, e assim
por diante), até a física.

O que vocês veem é apenas o aspecto mais denso, o mais material da emanação.
Então, de nada serve, de qualquer maneira, querer conhecer.

Se vocês quiserem os diferentes nomes, poderíamos também falar, por exemplo, do gênio, do Querubim da
vesícula biliar que se chama Shama, são nomes em hebreu que têm um significado, mas a pronúncia correta

do arquétipo movimenta [precipita] o arquétipo ao nível do corpo.
 Então, há técnicas que permitem curas pelo som, reproduzindo a vibração arquetípica do órgão, mas isso não

traz a verdadeira cura que, ainda uma vez, eu o repito a vocês, é a cura pelo estado de ser do amor.

***

Pergunta: e as ligações entre os arquétipos e a vida biológica?

Já que tomamos o exemplo da vesícula biliar, a vesícula biliar é uma bolsa, uma vesícula que se esvazia no
momento da digestão.

Este órgão está situado sob o fígado, isso é orgânico.
Ao nível etéreo, a vesícula biliar põe em funcionamento algo que é a digestão, ao nível energético, quase

astral, sobre a vesícula biliar os chineses nos dizem que é o órgão que permite decidir, decidir a digestão, mas,
também, decidir ao nível psicológico.

Então, voltando um pouco, ao nível espiritual, agora, a vesícula biliar é o fogo sagrado, é o fogo que dispara a
criação, esse é o papel oculto da vesícula biliar, é o fogo sagrado, é aquele que anima a vida.

Mesmo se não houver a vesícula biliar, mesmo se a retirarmos, a função permanece.
Não há mais fogo sagrado que permite a vida, e quando eu digo a vida, isso não é unicamente a queda na

encarnação, isso é, também, o resultado da vida no seu sentido de nova elevação.
Eis o papel da vesícula biliar.

***

Pergunta: será que você poderia explicar isso para os principais órgãos?

Isso é perfeitamente possível, mas nós iremos reservar isso, se vocês bem o quiserem, para uma conversa
posterior, aí é sempre um exemplo nas generalidades.

Eu creio que essas conversas sobre o corpo humano deverão se esticar por algumas vezes, então nós temos
todo o nosso tempo, efetivamente, para desenvolver a mesma coisa que eu acabo de dizer para a vesícula

biliar, mas para todos os órgãos.
Cada órgão tem uma vibração, tem um nome, uma função, mas também uma frequência própria.

Isso foi descoberto pelas medicinas energéticas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre vibração e frequência própria?

A vibração recorre à vibração sonora do apelo, por exemplo, Shama.
Shama é a vibração, mas a frequência do órgão é a frequência do seu metabolismo no nível da encarnação.

Por outro lado, quando eu digo Shama, eu coloco em ressonância a vibração da vesícula biliar com o arquétipo,
o que não é o caso com a frequência.



***

Pergunta: qual é o suporte desta vibração?

Eletromagnética, mas também fotônica.
A frequência eletromagnética é aquela que permite à sua cabeça, em todos os sentidos do termo (a cabeça, o

mental, o intelecto e o cérebro), ter contato com a realidade biológica.
Isso é a frequência eletromagnética, mas o órgão, a vesícula biliar, comunica-se com o fígado.

Aí, eles não se comunicam de maneira eletromagnética (no sentido eletromagnético de frequência), mas eles
se comunicam por cursos de ondas muito mais rápidos, ou seja, pelo fóton.

Do mesmo modo que, o que vocês denominam DNA, se comunica nas células por emissões de ondas e,
sobretudo, por emissões de fótons que são emitidos nos ultravioletas, isso é conhecido agora.

***

Pergunta: então, na falta de poder utilizar o amor para curar, será que o meio terapêutico mais
correto não seria o fundamentado nas frequências de reequilíbrio dos órgãos por frequências

magnéticas, eletromagnéticas?

Isso é inteiramente possível, na condição de que não haja doença no sentido orgânico.
Caso em que seria puramente paliativo e que iria acarretar, talvez, uma translação que não seria agradável, mas

enquanto os problemas permanecerem, não na função orgânica, mas energética, isso é perfeitamente
indicado.

***

Pergunta: como podemos distinguir entre os dois?

Simplesmente, se não houver resposta à frequência emitida, significa que o órgão está acometido no plano
orgânico grave.

É a mesma coisa para o câncer, quando há câncer em um órgão, há destruição das próprias frequências do
órgão e, aí, emitir a frequência do órgão, estritamente de nada serve.

***

Pergunta: quando falamos da própria frequência do órgão, será que isso é o resultado de todas as
pequenas frequências associadas a cada célula?

Não é a soma, há uma frequência celular, há uma frequência nos ultravioletas para o DNA que corresponde à
frequência dos átomos, em redução eletromagnética ou amplificação fotônica.

Agora, as frequências, isso são frequências extremamente precisas que correspondem, por exemplo, eu digo
não importa o que, mas 2470 hertz para o fígado, 6200 hertz para a bexiga, etc., etc., isso são frequências

funcionais e isso nada tem a ver com as frequências celulares.
Isso é uma frequência do órgão.

***

Então, caros amigos, vocês estiveram perfeitamente à escuta do que eu tinha para dizer-lhes, mas retenham
bem que de tudo o que eu vou dizer-lhes depois, o mais importante é o que eu lhes disse hoje.

Eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes digo até muito em breve.

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

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito, nesse lugar.
Gostaria, primeiramente, antes de começar a trocar com vocês, de significar-lhes que, esta noite, nossa
conversa será um pouco mais curta do que de hábito, porque teremos a chance de ter, após minha vinda, e
antes que a Mamãe faça sua descida de energia ao nível dos corações, uma mensagem importante que será
transmitida por alguém que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.
Então, vamos, se querem, sem tardar, começar a tentar responder às suas questões, que os preocupam em
suas evoluções respectivas.

Questão: que fazer para avançar ainda mais nesse caminho de ascensão?

Hoje, como muitos seres humanos, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos, ou
seja, vocês têm, todos aqui presentes – e alguma mais do que outros, talvez – percorrido certo caminho
durante sua vida, o caminho da experiência da vida, o caminho da experiência de vidas.
Talvez, vocês se interessaram, durante sua vida, por alguns tipos de caminhos espirituais que os levaram,
certamente, muito longe de sua origem cultural, social e, mesmo, espiritual de partida.
Esses caminhos foram necessários, a um dado momento, para dar-lhes a impressão de liberdade, talvez, a
impressão de escapar de alguns condicionamentos ligados, justamente, à família, ligados, também,
certamente, à cultura na qual vocês vivem, isso eram etapas.

Hoje, vocês estão em outra etapa e, cada vez mais, confrontados a escolhas que vocês chamariam,
certamente, ao nível literário extremamente difíceis, ou seja, fazer escolhas entre algumas oportunidades que,
há ainda pouco tempo, pareciam-lhes muito longe de fazer.
Vocês estão no período de desafio e, obviamente, é o período que quer isso, ao nível da escala da
humanidade toda, inteira.

Então, alguns terão interrogações muito mais materiais em relação a uma ocupação profissional, em relação a
uma mudança de parceiro de vida e, por vezes, vocês são colocados em face de escolhas que são, por vezes,
difíceis a fazer porque, o que se pode dizer, simplesmente, é que sua consciência começa a funcionar
diferentemente.

Vocês têm outra percepção, lúcida, eu diria, sobre a realidade, infelizmente, deslocada, da dimensão na qual
vocês vivem e no mundo no qual vocês vivem hoje, que é um mundo de ilusão, um mundo de falsidade.
Então, os orientais diziam Maya, ilusão, mas, aí, é maya de maya, ou seja, vocês estão, verdadeiramente, em
hipocrisias, em debates que não têm lugar de ser e que não interessam ao homem, em sua evolução, à mulher
em seu desabrochar pessoal, profissional, social, afetivo e espiritual.

Mais do que nunca, os seres humanos, mesmo sem falar de abertura do que quer que seja ao nível dos
chacras ou dos corações, vocês se tornam cada vez mais lúcidos sobre o mundo que os cerca, mas, também,
do que acontece no interior de vocês, nos mecanismos que regem suas escolhas, nos mecanismos que
regeram seus comportamentos durante toda a vida.

Hoje, é como se vocês abrissem os olhos a uma nova realidade, à verdadeira realidade do que vocês vivem e
do que os cerca e, isso, obviamente, gera, para a maior parte dos seres humanos, muito estresse, porque não
há correlação possível entre a lucidez interior que surge, os véus que se rasgam, de momento, e a realidade do
que é vivido por vocês, nas relações com o outro, com os outros, mas, também, nos contextos profissionais,
familiares, sociais, afetivos.
Então, é um movimento, eu diria, que é, verdadeiramente, algo que está acontecendo de maneira poderosa
para muitos, muitos, muitos seres humanos encarnados.

Então há, também, a impressão de que a vida seja algo de extraordinário, mas que, talvez, a humanidade e a
rede social, em seu conjunto, não está na vida, mas está na ilusão da vida, através de caminhos que foram
tomados e que não têm o objetivo, eu diria, da transcendência do ser humano e, ainda menos, seu desabrochar
nos planos pessoais, afetivos, psicológicos e espirituais.

A diferença em relação a antes é que, cada vez mais, nos anos e nos meses que vêm, vocês vão estar
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conscientes desse desvio que existe entre suas vidas e o ambiente, no sentido o mais amplo, e a realidade do
que é a vida, além, mesmo, do acesso às outras dimensões que vêm para vocês.

Questão: há um mês, há um cometa, portanto, que apareceu, extremamente luminoso. É um dos
sinais pré-ascensionais ou não?

Isso é, perfeitamente, um sinal pré-ascensional; não sou eu quem o diz, mas outros antes de mim e há
extremamente muito tempo identificaram a passagem de cometas de maneira visível no céu, na influência de
energias chamadas Micaélicas.
A cristalização arcangélica faz-se através da manifestação de cometas que passam em seu orbe terrestre.

Então, inúmeros cometas passaram há agora mais de doze anos: no período Pascal dos anos 94 e 95 de seu
tempo terrestre, dois cometas desenharam uma cruz no céu, visível por todos, em um ano de intervalo.
Ninguém viu porque eles não passaram no mesmo momento, obviamente, mas eles se cruzaram a um ponto
extremamente preciso do céu, desenhando a cruz visível para todos, descrita nas escrituras.
Era o anúncio do advento do período da revelação que chega agora.

Muitos médiuns falaram do ano 2012 como data limite da evolução da humanidade para um novo paraíso, mas
uma nova dimensão ou, em todo caso, uma mudança importante deve sobrevir durante este período.
Então, obviamente, no ano passado vocês tiveram uma passagem de cometa que se fragmentou e que,
efetivamente, induziu uma pré-ascensão.
Então, a ascensão, é preciso ver isso como um fenômeno, ao mesmo tempo, individual, mas, também,
coletivo, mas que concerne, também, ao conjunto do planeta.

Inúmeras manifestações em relação direta com o fenômeno ascensional foram descritas, já, nas aparições da
Mamãe celeste, já há duzentos anos, aquela a quem vocês chamam Maria, que definiu, de maneira perfeita, o
que vocês chamam os três dias.
Mas, em outras tradições, do outro lado da Terra, chamam-nos não os três dias de trevas, mas os três dias de
Luz, que são ligados a processos introfísicos extremamente importantes, que devem chegar à terra, isso é
para um tempo que nós não podemos nomear.
Só o Pai conhece a data e, ainda, não sei, mas é algo que deve chegar com uma data limite, e esse período,
vocês estão plenamente dentro.

Então, vocês entram em fenômenos pré-ascensionais, efetivamente, o que explica que vocês tenham
momentos de lucidez extremas sobre as circunstâncias de sua vida, sobre as circunstâncias da vida social, da
vida que compõe a humanidade, atualmente, a vida encarnada sobre a Terra.
E, por vezes, independentemente de períodos de lucidez, vocês têm períodos de vazio, nos quais vocês têm a
percepção, talvez, não da Luz, mas de uma aparência de Luz, e que lhes mostraria a verdade e vocês recaem
nos modos de funcionamento dessa humanidade dissociada, distanciada, separada que vocês conhecem
bem.

Então, sim, vocês entraram, efetivamente, sobretudo, no período que se aproxima, agora, muito rapidamente,
em menos de uma semana, em um período extremamente importante, que nós veremos daqui a pouco, com
aquele que virá falar-lhes disso.

Questão: por que estar no amor pode suscitar reações, cóleras junto ao outro ou em si?

Então, o que se pode definir, já, é a diferença fundamental entre a cólera que é uma emoção, primeira coisa,
uma emoção específica.
Se se toma o casal de emoção, a que se chama a cólera e o medo, o medo é uma energia de cristalização que
desce, a cólera é uma energia que sobe, que se acompanha de um movimento de energia mais ou menos
violento, mas cujo sentido corresponde à subida da energia.

Então, é preciso diferenciar isso do amor, porque o amor não é, absolutamente, uma emoção.
Muitos seres concebem o amor/emoção, o amor/sentimento, mas esse não é o amor de que lhes falaram
todos os mestres espirituais encarnados sobre a Terra.

O amor não é uma emoção, o amor é um estado, isso é extremamente importante.
A emoção é o que põe em movimento, a cólera põe em movimento para cima, a tristeza põe em movimento
para trás, o medo põe em movimento para baixo, a alegria põe em movimento para frente, mas nenhuma
dessas emoções corresponde a um estado de amor.
Então, muitos seres humanos confundiram a emoção do amor, porque o amor pode, se vocês não estão
estabilizados, provocar um estado de emoção e desencadear o prazer.
É uma lógica de movimento energético, de apropriação ligada ao prazer ou à alegria (que vocês têm nas
relações sexuais, por exemplo).

Então, o problema é que muitos seres humanos confundiram o amor, tal como eles podiam vivê-lo como
atração emocional que traduzia certo estado não de ser, mas de movimento para a alegria e para o prazer, mas
o amor não é isso.
O amor é algo, justamente, que é desprovido de emoção, é algo que está no instante, algo que é



transcendente, é algo que não gera, justamente, qualquer emoção.
O amor é um estado de ser que, entretanto, implica uma expansão, uma irradiação que é o inverso da
irradiação egoica que os puxa para si mesmos.
É algo que os abre às outras dimensões e às suas próprias outras dimensões de corpo, enquanto, talvez,
quando uma pessoa envia-lhe o amor, talvez, essa pessoa envie-lhe uma emoção.

Essa emoção, que é prazer, pode ser sentida como cólera porque, talvez, haja, em você, ainda, certa forma de
confusão entre prazer e cólera, mas, a partir do momento em que há amor real, irradiado e não emoção há,
realmente, transcendência e há milagre de todos os possíveis ligados ao amor e à Luz.

Mas a maior parte das pessoas vive um estado específico, que elas interpretam como o amor, mas o amor não
é uma atração, o amor é um estado e quem diz estado diz parada do movimento, ou seja, para encontrar a
interioridade, o centro coração, é preciso parar o movimento e, portanto, parar as emoções, enquanto, talvez,
os seres que querem aportar-lhe o amor ou a ajuda enviam, a você, uma dimensão de movimento que gera, em
contra-reação, a cólera, simplesmente, porque, talvez, em sua, digamos, em sua infância, você tenha se
encontrado confrontado a algo que está em relação com o amor/cólera.
O que quer dizer que o amor era justificado pelo meio parental, através da cólera, ou seja, o amor e a cólera
foram identificados a uma emoção que era, sensivelmente, a mesma coisa, porque o prazer vai para frente, o
amor do outro vai para frente, a cólera pode, também, ir para frente, mas, também, para cima e, por vezes, há
cóleras que juntam as duas emoções.

Aí está a fonte, talvez, do que permanece como cólera, entre aspas, ligada ao amor do outro.

Questão: você teria preconizações a dar-nos sobre o modo alimentar?

Então, a primeira coisa a compreender para o alimento é que não é necessário forçar-se porque não é bom
comer isso ou aquilo.
É preciso apreciá-lo, eu diria, talvez, senti-lo, mas o sentir pode ser, por vezes, falso.
É evidente que, quando vocês se abrem, um pouquinho, para outra dimensão de vida, obviamente, as
características alimentares vão modificar-se.

Então, eu diria, de qualquer modo, há certo número de armadilhas das quais é preciso escapar, porque essas
armadilhas existem e foram construídas nesse mundo para impedi-los, ao nível alimentar, de aceder a
dimensões superiores.
Há, primeiramente, certo tipo de alimentos que podem ser prejudiciais, de maneira formal, à sua saúde, porque
esses alimentos foram adulterados, de maneira voluntária, por cartéis de grupos alimentares agro alimentares
internacionais que não trabalham, verdadeiramente, para nutrir os seres humanos.

A primeira coisa é, obviamente, o que vocês chamam os alimentos transgênicos, ou seja, que foram
modificados, que vai bem além do que lhes dizem, mesmo nos piores cenários.
Em seguida, há alimentos que são, por vezes, utilizados nos mundos alternativos, como fonte de proteínas, em
substituição dos animais, é a soja, obviamente.
Ora, a soja é uma planta que é, por natureza, anti-evolutiva, porque ela cresce para a terra, ela não cresce para
o Sol e, quanto mais vocês comem a soja, mais vocês se tornam pesados.
Isso é importante a compreender.

Em seguida há os alimentos que, no início, eram alimentos muito espirituais, mas que foram modificados, em
especial, por causa de inseticidas, pesticidas que foram colocados neles e que desnaturaram, completamente,
a virtude espiritual do alimento, e eu quero falar, com isso, dos alimentos que são, essencialmente, o trigo e o
mel.

Então, agora, vem outro problema, aquele da carne vermelha.
Obviamente, não é pedido, para fazer caminho de abertura para a quinta dimensão, ser totalmente vegetariano
ou vegan, mas sua consciência deve ditar-lhes qual é o efeito do alimento que vocês ingerem.
Então, obviamente, é preferível escolher, na alimentação, mais legume, mais fruta do que carne, isso é
bastante evidente, tanto mais que, no que concerne à carne, as condições de cultura dos animais são, muito
certamente, a causa de numerosas doenças, porque é desumano, nem animal, aliás.
É mais um modo de cultura que é completamente equivocado, de pôr animais que não veem, mesmo, a luz do
dia, eu penso, em especial, nas aves, mas, também, nos fertilizantes e no que vocês chamam os hormônios,
que são dados aos animais para fazê-los crescer mais rapidamente.

Tudo isso vai desnaturar, mesmo, a natureza de tipos de alimentos que vocês absorvem, entretanto, não é
preciso fazer disso regras formais.
Se vocês gostam do pão e se acham que não há qualquer efeito secundário em comer o pão, bem, comam o
pão, entretanto, sua consciência, hoje, mais do que nunca, diz-lhes, espontaneamente, quais são os alimentos,
quando vocês os ingerem, que lhes fazem bem ou que lhes fazem mal.

É um pouco mais difícil, obviamente, para o trigo e para o mel, porque não é evidente, de início, mas isso vai
tornar-se um problema, progressivamente e à medida de uma absorção mais maciça desses tipos de
alimentos.



Aí está, mas eu não quereria fazer generalidade demasiado importante desses tipos de alimentos.
Façam o que sua consciência dita a vocês, em função do que vocês sentem, comendo referidos alimentos.

Os laticínios não são alimentos destinados a serem absorvidos pelos seres humanos.
Aí, em contrapartida, o problema não é espiritual, é problema de tolerância ou intolerância.
Todos os outros produtos têm efeitos importantes em seu desenvolvimento espiritual, mais do que o leite,
mesmo se ele gere doenças importantes ao nível do corpo físico, tem a particularidade de não obstruir seu
desenvolvimento espiritual, o que já é enorme.
Ora, os produtos geneticamente modificados, as sojas, estão aí para obstruir sua evolução espiritual, de
maneira formal.

Questão: o que é do vinho?

Aí está um alimento extremamente importante, porque ele tem a particularidade de elevar as vibrações,
realmente, na condição de não beber três litros de vinho, é claro.
Portanto, nada de perigo ao beber vinho, em toda proporção mantida, como de hábito, é o excesso que é
prejudicial.

No álcool do vinho há certo número de moléculas químicas que têm a particularidade de abrir alguns canais.
Então, em doses, eu diria, não homeopáticas, mas em doses leves, alguns vinhos têm a particularidade, pelo
que representa a uva, o processo de fermentação, de abrir alguns canais no interior do corpo.

Há, obviamente, uma diferença nas moléculas químicas, entre o que vocês chamam vinho branco, champagne
e, sobretudo, champagne e vinho tinto.
Essencialmente, a cor, a vibração da cor é diferente e, para aqueles que têm, agora, muita dificuldade para
suportar o álcool, o que é frequente nos caminhos espirituais de hoje, o champagne é, certamente, o menos
nocivo, porque ele é muito mais leve ao nível da abertura de canais.
O problema do álcool e, mesmo do vinho tinto, em certa medida, é que alguns vinhos tintos, e alguns vinhos
brancos, também, têm a particularidade de abrir, violentamente, os canais, e ativar, violentamente, os circuitos
energéticos, o que pode ser prejudicial para os novos corpos que estão em construção.

Questão: o que é da cerveja?

Esse alimento não tem virtude específica, ao nível espiritual, eu quero dizer.
Não há questão sobre o whisky?

Questão: o fato de «vir» de tal ou tal dimensão é uma referência a uma forma de linhagem espiritual
ou a outra coisa?

É preciso saber, já, que tudo provém e tudo volta à Fonte última.
Essa Fonte última está além das dimensões, uma vez que ela penetra todas as dimensões; essa fonte última
que vocês chamaram, segundo suas terminologias, o Pai, a Luz, pouco importa, a Fonte central de vida, se
preferem.
Há dimensões muito mais etéreas do que a dimensão terceira, na qual vocês vivem, que são, obviamente, por
alguns lados, mais próximas da emanação primordial.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal dimensão, isso quer dizer que seu lugar de origem, tal como ele se
manifesta aqui, na terceira é, efetivamente, de uma dimensão que é muito mais complexa do que a dimensão
terceira, mas, de fato, muito mais próxima da Luz autêntica.
Quanto mais vocês sobem, entre aspas, os planos vibratórios dimensionais, mais acedem a dimensões
repletas de Luz.

Então, dizer de alguém que ele vem de tal ou tal dimensão, isso é válido para algumas entidades espirituais que
podem apresentar-se, nas quais se pode sentir uma vibração muito mais forte, muito mais etérea ou muito mais
luminosa, pode-se dizer, com uma qualidade de Luz diferente, que assinala uma dimensão superior.
Mas há algumas dimensões que não podem, absolutamente, manifestar-se nessa dimensão, seja através de
um canal, um médium ou, ainda, espontaneamente porque, se elas se manifestassem na terceira dimensão,
fariam explodir toda a vida de terceira dimensão, porque elas não suportam a mínima sombra, a mínima
ausência de Luz.

Ora, o jogo da terceira dimensão é um jogo específico, que dura há muito tempo entre a sombra e a Luz,
enquanto, nas dimensões superiores, isso não pode existir.
A partir da quinta dimensão, a sombra não tem mais existência possível, não há mais, tampouco, o
antropomorfismo que vocês conhecem do ser humano; há formas que vocês poderiam qualificar de angélicas.
Por exemplo, nas dimensões décima oitava, vigésima primeira, vigésima quarta, as formas que vocês
observarão nada mais terão a ver com qualquer antropomorfismo, nem anjo, nem homem, nem outra forma
humanoide, mas, puramente, triângulo irradiante de Luz, por exemplo, para a vigésima quarta dimensão e, no
entanto, nível de consciência que passou, talvez, pelo humano ou talvez não, mas que, no tempo, tal como
vocês chamam a curvatura do tempo, algo de eminentemente anterior e eminentemente afastado, em todo



caso.

Então, dizer que se vem de tal dimensão, isso não quer dizer grande coisa; há famílias de almas que vêm de
alguns sistemas solares ou de outros sistemas solares pela forma humana.
Há, também, humanos que, hoje, nada têm a ver com o humano, tal como vocês o concebem e que, no
entanto, tomaram um corpo de carne (tanto nas forças de Luz como nas forças da sombra, mas isso é outro
debate).
O que é preciso, simplesmente, reter é que a dimensão na qual vocês vivem, terceira dimensão, é uma
dimensão de sombra e de Luz limitada pelas variáveis que são o tempo e o espaço, o que não é mais o caso a
partir da quinta dimensão.

Questão: onde está a relação entre as forças da Luz e as forças da sombra?

Há, nas escrituras sagradas antigas, inúmeros elementos que foram dados para o período que vocês vivem.
As forças da sombra e as forças da Luz estão todas no trabalho, de múltiplos lados.
As forças Micaélicas, que são as forças da renovação espiritual ligadas à emergência da nova trindade para a
emergência da quinta dimensão estão no trabalho já há mais de dez anos, mas reforçaram-se, no ano passado.

É o Arcanjo Miguel que deixará seu lugar, no momento do fenômeno ascensional, à aproximação de Uriel, que
é aquele que é especializado nos fenômenos de reversão: reversões de consciência, reversão, também, do
que vocês chamam os polos, mas isso é outra história.

Então, o combate da sombra e da Luz?
Não há necessidade de inclinar-se no que acontece no cosmos ou no que acontece em outras dimensões.
Esse combate é ilustrado, já, em vocês mesmos: são as atrações do passado que não querem morrer, que
pertencem à sombra, e as forças de Luz que querem levá-los para o desconhecido, para a novidade, para o
amor, ao qual vocês resistem, porque há o que dirão disso, há a educação, há o dinheiro, há a família, há os
pais, os filhos e tudo e tudo, que vem bloqueá-los, freá-los para o acesso a essa quinta dimensão.

E, do outro lado, há, também, o que vocês observam sobre a Terra: o jogo dos elementos, o jogo das forças
que estão no trabalho, hoje, sobre o planeta.
Aí, vocês têm a ilustração, perfeita, do combate entre a sombra e a Luz, entre o passado que não quer morrer e
que resiste e depois, por vezes, também, a Luz, entretanto, é inexorável.

Então, o combate, obviamente, está sob os seus olhos, no interior de vocês, mas, também, no exterior de
vocês, nessa dimensão, obviamente.

Questão: em que consiste essa quinta dimensão?

Então, é, ao mesmo tempo, importante e extremamente complexo, é como se vocês fossem um marciano e
me pedissem para descrever a vida sobre este planeta, isso não poderia fazer-se em dois minutos, nem em
cinco minutos, nem mesmo em um ano, nem mesmo em dez anos porque, enquanto vocês não tiverem vivido
tudo o que eu poderia dizer-lhes disso, não será, como dizer..., perceptível.

Então, há regras, leis fundamentais que se exprimem na quinta dimensão, que são total e diametralmente
opostas ao que vocês conhecem na terceira dimensão.
A terceira dimensão é o jogo da sombra e da Luz, ilustrado, mesmo, em relação à Luz do Sol que vem iluminá-
los e que projeta uma sombra atrás de vocês.
Isso não é possível na quinta dimensão.

Vocês veem o Sol que vem de um ponto preciso, que é o Sol exterior.
Quando vocês passam à quinta dimensão, já, vocês não estão mais na superfície da terra, vocês estão no
interior da vida, o que quer dizer que vocês estão no interior da Terra, não mais em sua superfície; vocês estão
no processo da vida, ao mais perto do núcleo central cristalino do planeta.
O Sol não é mais um ponto de Luz, de influxo fotônico que chega para vocês, que se levanta em um ponto e
que se esconde em outro ponto.

Na quinta dimensão, a Luz é onipresente, por toda a parte, e, todas as direções do espaço, porque vocês estão
na dimensão interiorizada do Sol, esse é o primeiro ponto, e a Luz que vem de toda parte não pode ali haver
sombra projetada.
Mas as próprias características físicas da Luz não são mais as mesmas, e vocês sabem, na tradição, fala-se,
por exemplo, de glóbulos de prana, de glóbulo de vitalidade, de fótons, se preferem, para os cientistas, que é,
ao mesmo tempo, uma onda e um corpúsculo.
São as duas estruturas diferentes do fóton.

Então, agora, na quinta dimensão, é preciso compreender, se é que isso seja possível, compreender sem vivê-
lo, que a velocidade mínima é a velocidade da Luz.
De fato, não há mais velocidade, é instantâneo, o pensamento é criador, instantaneamente: eu quero construir
uma casa, a casa constrói-se, instantaneamente, conforme o que eu tenho em meu espírito.



Assim, a estrutura celular não é mais, de modo algum, a mesma, o que os constitui, hoje, é oitenta por cento de
água, mas, também, como principal átomo, o carbono.
Quando vocês penetram a quinta dimensão, o núcleo de carbono não pode mais existir, ele é substituído pela
sílica, o silício.
A água, também, será modificada.
Então, tudo depende em qual quinta dimensão vocês entram, porque vocês, humanos, vivem no ar, com um
corpo de carne, feito de matéria de terra.

Então, na quinta dimensão, há seres vivos – vai-se chamá-los assim – que vivem na água e não no ar.
A partir da nona dimensão, isso é mais complexo, porque vocês podem viver no fogo, não no fogo que queima,
que vocês conhecem, mas outro fogo, com outras características físicas.

Então, é muito difícil a compreender.
É como se vocês me pedissem para descrever como é quando vocês morrem.
Pode-se descrever, muitos outros humanos descreveram, receberam informações sobre o além, mas é uma
coisa escrever coisas sobre o além, e é outra coisa vivê-las, o que é uma coisa completamente diferente.

Por exemplo, na quinta dimensão, o que vocês chamam a família, que é ligada à linhagem, ao DNA, não existe,
absolutamente, e não pode existir, porque o DNA de sua terceira dimensão é profundamente amputado,
profundamente limitado em relação ao DNA que existe em outra dimensão.
As bases do DNA não são mais, de modo algum, as mesmas; aliás, as cadeias carbonadas não existem mais,
elas são substituídas por cadeias de silício, que são muito mais vibrantes.

As características da matéria não são mais as mesmas.
As formas, o antropomorfismo humano não será mais, de modo algum, o mesmo, talvez não para aqueles que,
hoje, acederão com esse corpo à quinta dimensão, mas para as vidas futuras.
A arquitetura molecular, a arquitetura do cérebro, do coração, dos órgãos será profundamente diferente e,
sobretudo, as regras sociais serão profundamente diferentes.
Tudo o que, hoje, faz o valor da vida, tal como a sociedade humana de hoje construiu, não existirá,
absolutamente.

A dificuldade não é querer, a todo custo, orar, meditar, purificar o corpo, mesmo se seja importante.
O mais importante é que cada alma, em sua alma e consciência, deverá fazer a escolha.
Cada alma deverá decidir se ela quer abandonar a terceira dimensão para entrar, diretamente, nessa quinta
dimensão.
É um ato, eu diria, muito consciente, que lhes será pedido; é uma decisão livre, na condição, obviamente, de ter
a possibilidade de ascensionar, ou seja, de não ser atraído pelo que fazem as virtudes da terceira dimensão.

Mas, eu repito, ninguém julgará.
Muitos seres humanos, mesmo que vocês pudessem chamar «despertos», se é que desperto queira dizer,
ainda, algo nessa situação, mas pode-se dizer que alguns seres humanos decidirão, em toda consciência,
prosseguir a experiência da terceira dimensão.
Isso não será uma punição, porque eles mesmos terão decidido isso.

É preciso, efetivamente, compreender que o fenômeno de ascensão concerne à totalidade do planeta, mas
não à totalidade dos habitantes humanos, nem animais, aliás.
A porcentagem é extremamente frágil, muitos seres escolherão recomeçar a terceira dimensão, porque é
escolha deles, porque eles terão necessidade de fazer outras experiências.
Para outros, eles terão medo de ir para essa novidade.
A quinta dimensão, vocês devem concebê-la como uma morte, é uma morte para a terceira dimensão; é,
verdadeiramente, uma reversão total dos fundamentos da vida e dos valores que os animaram há tantas e
tantas vidas, é algo de extremamente novo, de extremamente diferente e, se querem, poder-se-ia comparar
isso a um fenômeno de despertar que viveram alguns mestres espirituais, alguns, eu não disse todos.

Por exemplo, eu poderia tomar exemplos na bíblia e falar de Elias, falar de Enoque, que estavam, totalmente,
imersos na quinta dimensão.
E, também, há mulheres, é claro, é preciso não esquecer delas.
Havia, por exemplo, essa grande mística da Índia, que eu tive a chance de encontrar, e que se chamava Ma
Ananda Moyi, que teve a particularidade de estar e de viver na quinta dimensão a maior parte de sua vida.
São níveis de consciência e de vida que nada mais têm a ver com a encarnação e, no entanto, ela manteve um
corpo de carne, porque esse corpo de carne era tão purificado, tão insignificante, que era transparente de
Divindade.

Então, aí está o que se pode apreender, intelectualmente, um pouquinho, dessa quinta dimensão, mas
compreendam, efetivamente, que o modelo econômico, os modelos sociais, os modelos educativos, os
modelos familiares que vocês construíram, absolutamente, não têm qualquer sentido na quinta dimensão, mas,
absolutamente, nenhum.

A organização societária, absolutamente, nada tem a ver com o que vocês construíram, nem com o que vocês
vivem.



vivem.
É, ao mesmo tempo, muito mais harmoniosa, mas, na quinta dimensão, por exemplo, vocês não podem
esconder seus pensamentos.
Os pensamentos viajam na velocidade da Luz, instantaneamente, e todo ser humano que vive na quinta
dimensão, eu penso, por exemplo, no povo do Intraterra, hoje, é perfeitamente consciente dos pensamentos
de todos seus congêneres, quer eles sejam humanoides ou não humanoides.
Eles funcionam em unidade unificada de consciências de vinte e quatro unidades.
Vocês não podem imaginar o que isso é, estar na quinta dimensão e estar conectado a vinte e três seres, vinte
e três outras entidades que se comunicam na velocidade da Luz com você.

É melhor que os pensamentos sejam coerentes; é melhor que isso vá ao mesmo sentido, se se pode dizê-lo.

Aí está a frágil percepção do que se pode dizer.
Então, eu creio que seria preciso, talvez, deixar ainda algumas questões e, depois, deixar o lugar para aquele
que vem.

Questão: um trabalho com as plantas ditas sagradas pode ajudar nos processos atuais?

O fenômeno das plantas sagradas, que são numerosas na superfície deste planeta, permite, efetivamente,
tocar com o dedo certo estado, mas tocar um estado não permite estar no estado.
É preciso, efetivamente, compreender isso.

Viver uma experiência não é viver um estado, é algo de transitório.
Então, se esse estado transitório pode ser um meio de fortalecer na fé da existência desses estados, de
maneira mais permanente, é preciso tentar a experiência.
Se é uma experiência a mais, isso não serve para grande coisa.

Retenham, efetivamente, que todas as experiências que foram dominadas pelos xamãs correspondiam a
processos terapêuticos extremamente precisos, no objetivo de ter uma ação sobre um evento ou sobre algo ou
sobre alguém.
Então, hoje, muitos seres humanos gostariam de tentar experiências.
É perfeitamente louvável, mas é preciso prestar atenção para não depender dessa experiência demasiado
frequentemente, porque, naquele momento, isso se tornaria uma ilusão.
A quinta dimensão deve eclodir em todo ser humano que é de boa vontade, de maneira fácil e sem artifício,
entretanto, se a experiência é um meio de certificar, de reafirmar suas certezas, reafirmar suas crenças, então,
é preciso fazê-la.

Questão: Jesus disse «você deixará pai e mãe».
O que significa isso, hoje?

Isso significa, também, «deixem os mortos enterrarem os mortos».
Há momentos nos quais vocês devem fazer as escolhas, que não são escolhas ligadas ao intelecto ou ao
afetivo, elas são diretamente ligadas pela consciência e vocês vão encontrar-se confrontados a escolhas cada
vez mais, como eu dizia, difíceis, ou seja, nas quais está a responsabilidade de sustentar as necessidades de
um filho, de um adolescente, de um pai ou de um membro da família, e o que lhes dita sua liberdade nova de
quinta dimensão.
É um problema de difícil escolha [cornélien], eu o disse, efetivamente, no início da apresentação, mas esses
problemas vão surgir, cada vez mais.
Não se esqueçam, também, de que a maior parte de vocês que está aqui está em uma vontade espiritual de
bem, mas não se esqueçam, também, de que as resistências na espiritualidade vão tornar-se cada vez mais
terríveis, sobretudo, em seu belo país que vocês chamam a França, e o que vocês chamam a caça às bruxas
será aberta como nos piores tempos do que vocês chamavam a inquisição.

Vocês não terão mais o direito de pensamentos espirituais, não terão mais o direito de falar de Luz.
Aí também, será preciso fazer escolhas, aí também, será preciso ter isso, como vocês dizem, para afirmar o
que vocês são, realmente, e não aceitar os jogos da sombra, sob o pretexto de ter a paz.
Mas, aí também, são escolhas que vocês terão que fazer e não, unicamente, ao nível da família, eu repito, nem
ao nível dos parentes, mas de uma maneira geral, na vida.

Mas, dito em outros termos, ao limite extremo, vocês estão prontos para morrer por seu ideal?
Lembrem-se do sacrifício de Abraão. Isso é a humanidade toda, inteira, que vai fazê-lo.
Eu não posso dizer mais, de momento, em relação a isso.

Eu lhes aporto toda a minha bênção e todo o meu amor, como de hábito, e estejam certos de que, na próxima
vez, se aquele que vem não estiver tão apressado, poderemos discorrer ainda mais tempo.

Agora, recebam todo o meu amor.
Eu vou deixar o lugar para aquele que vem, que lhes dirá, ele mesmo, quem ele é.

(«aquele que vem» é Orionis, em sua mensagem de 8 de fevereiro de 2007).
__________________
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Recebam, queridos filhos da Unidade que vocês são, toda a minha gratidão por acolher-me neste espaço, a
fim de impulsionar a sua alma, impulsionar o seu corpo e impulsionar o seu Espírito para mais autenticidade,

para mais Unidade, para mais Luz.
Eu me apresento: alguns de vocês, historicamente, chamaram-me de Melquizedeque, o Ancião dos Dias.

Em um plano mais etéreo, que é aquele ao qual eu dediquei as minhas vidas, independentemente das minhas
passagens nessa humanidade terrestre, o nome consagrado que eu porto é aquele de ORIONIS.

Ele corresponde à minha origem primordial estelar que corresponde aos Oriônidas.
 Eu sou aquele também que foi denominado Regente Planetário, porque tive o encargo, há agora mais de

50.000 anos dos seus anos da Terra da superfície, o encargo do futuro da sua humanidade.
Eu não substituo, em nada, aquele que é o Filho do Pai, quem vocês chamaram de CRISTO.

Eu substituo, em nada, a Divina Trindade.
O meu papel seria mais aquele de um supervisor e de um orientador, que permitiu a emergência desta

Dimensão na qual vocês têm vivido há tanto e tanto tempo, esta 3a. Dimensão.

*** 

A minha vinda foi preparada através desse canal há vários dias, a fim de pô-los frente à realidade da Unidade
que vem para vocês, que vocês chamam, há muito tempo agora do seu tempo terrestre, de Ascensão, o

Apocalipse em outros tempos.
É importante compreender, aceitar, mesmo se vocês não compreenderem, que as humanidades que se

sucederam na superfície desta Terra, tiveram, todas elas, que enfrentar, que superar, que transcender uma
transformação que sobrevém de maneira cíclica, que permitiu a extinção visível do que vocês chamaram de

‘reino dos gigantes’, que permitiu a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão de seres não humanoides que
participam da vida da Intraterra, hoje, que são os delfinoides.

A vida é una, múltipla em suas manifestações, mas múltipla, também, em suas Dimensões.

*** 

Há necessidade, hoje, de compreender e de aceitar, se vocês não compreenderem, que o fim de um ciclo foi
ativado.

Os sinais, os estigmas disso são extremamente numerosos.
Que aquele que tem olhos olhe, que aquele que tem ouvidos ouça, que aquele que sente sinta, os seus
simples sentidos humanos permitem-lhes, hoje, aperceber-se dessa grande transição e dessas grandes

transformações que acontecem e que irão acontecer em um futuro muito próximo, para toda a humanidade,
inteira, e para este Sistema Solar, na sua totalidade.
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Há necessidade de estar alinhado, há necessidade de estar unificado, há necessidade de estar reunificado, a
fim de poder, livremente, aceder à sua Dimensão, não à original, mas à sua dimensão de Luz que lhes foi
escondida, que lhes foi ocultada, eu diria, graças ou devido, de acordo com as suas vidas, a um artifício

evolutivo que permitiu o nascimento desta 3ª Dimensão na qual vocês vivem, há agora mais de 50.000 anos.

*** 

Outros seres passaram por aí e os acompanham, hoje, como pequenos irmãos, a partir da Intraterra ou a partir
do que vocês chamam de Extraterra, mas sempre na mesma Dimensão para o seu devir.

Eles são em grande número.
Há, em primeiro lugar, os seus irmãos e irmãs, as suas raças associadas, que estão na Intraterra, que têm a

particularidade de viver na 5ª Dimensão, ao mesmo tempo tendo feito o sacrifício de um corpo que pertence,
ainda, à 3ª Dimensão.

Há muitos anjos que foram chamados, nas escrituras, de Anjos do Senhor, seres que vêm de uma constelação
muito distante no espaço-tempo, mas extremamente próxima pelos portais intraterrestres, denominada Vega da

Lyra.
Há muitas formas de vida que evoluem a partir da 5ª até a 11ª Dimensão, que estão aí para facilitar o processo

ascensional de cada alma em particular, se tal for o desejo dela, mas, também, do conjunto deste planeta e
deste Sistema Solar.

*** 

A experiência dimensional da sombra foi necessária, como etapa de retorno à Unidade, como etapa de
maturação, como etapa de maturidade.

Cabe a vocês, hoje, se não compreenderem, aceitar, com um Coração aberto, a possibilidade do retorno à
Unidade, porque, de todos os tempos, vocês não deixaram de ser Filhos da Unidade, Filhos do Único e seres

de Luz.
Só os artifícios da precipitação na encarnação permitiram a existência de algumas leis temporárias,

perfeitamente estudadas, perfeitamente analisadas e perfeitamente compreendidas por alguns movimentos ou
algumas religiões - em especial, as orientais - mas, hoje, como dizia o Filho do Pai durante a sua passagem na
encarnação, é-lhes solicitado para entregar o seu Espírito nas mãos do Pai, pata entregar o seu Espírito nas

mãos da Luz, para dirigir-se à sua herança que lhes é devida, à sua Luz interior.
É-lhes solicitado para deixar esvanecer-se, para deixar morrer o que não tem mais razão de ser, o que não terá

mais razão de ser dentro de pouco tempo.
Não lhes é pedido para abandonar, totalmente, exceto se a sua consciência lhes disser, as suas vidas, mas

para preparar-se para a eventualidade disso em um futuro próximo, em termos de tempo terrestre.
Cabe a vocês, como seres livres e, sobretudo, sem qualquer dependência afetiva, sob nenhuma dependência

social ou sob nenhuma imposição, não fazer escolhas que seriam contrárias à vontade do seu ser interior,
desse Ser de Luz que vocês jamais deixaram de ser.

*** 

Nisso, eu vim anunciar-lhes um período extremamente próximo, que é o que vocês poderiam denominar uma
janela, uma janela espaço-temporal é um termo que dá um pouco de pompa, mas é, efetivamente, disso que
se trata, que corresponde à ativação, de maneira um pouco mais visionária, forte, da 5ª Dimensão em sua 3ª

Dimensão.
Pois é preciso efetivamente compreender que o fenômeno de transição tem necessidade de ancorar-se,

através dos portais intraterrestres, através também dos vórtices de energia que percorrem a superfície deste
planeta, de encontrar pontos de ancoragens para permitir a Ascensão dimensional do conjunto daqueles que

desejarem reencontrar a sua Unidade primordial.
Nisso, eu apenas posso ser o guia de um de vocês ou de alguns de vocês, e apenas posso assistir ao

conjunto do Sistema Solar nessa Ascensão, mas muitas são as formas e as Luzes que os acompanham nesse
caminho de transformação.

Tenham isso em mente, mesmo se vocês não precisarem considerar que isso seja apenas um sonho
momentâneo, como uma eventualidade possível, como algo que deve existir.

Continuem a fazer o que diz a sua consciência, não lutem contra a sua consciência, se a sua consciência lhes
disser para prosseguir o que devem fazer, façam-no, se a sua consciência lhes disser, como dizia o Filho do

homem, para seguir, então, sigam-no.

*** 

As regras que vocês construíram, que permitiram a elaboração desta 3ª Dimensão com suas sombras, com
suas Luzes, é um processo que chega ao fim da rota, não há mais direção para esta Dimensão, não há mais

direção para esta humanidade na 3ª Dimensão, a estrada termina, mas para dar lugar a uma nova estrada, muito
mais luminosa, que irá fazê-los sair da experiência da 3ª Dimensão para entrar, diretamente, na dimensão da

sua Divindade.



É isso que lhes é solicitado, na sua alma e na sua consciência, para manter em algum lugar, em um canto da
sua mente, a possibilidade de que a Luz esteja, em breve, aí. 

Isso está a caminho, estejam certos disso, isso absolutamente não será remetido a qualquer outro momento
senão a este período no qual vocês estão vivendo, durante os alguns anos que os aproximam do prazo.

*** 

Esse prazo não é um fim, é o começo.
Esse prazo não é uma ruptura, mas é uma revelação.

Essa experiência nova não será mais uma experiência, será o fim da experiência, tal como eu desejei em um
momento específico da história desta humanidade, mas o Filho do homem prometeu-lhes a liberação, Ele

disse «vocês estão sobre este mundo, vocês não são deste mundo».
É tempo, agora, de reencontrar a sua Divindade, a sua inteireza, a sua Unidade, a realidade do Filho da Luz que

vocês são.
É tempo de deixar morrer o que não pertence à sua realidade de Luz.

Cabe-lhes escolher, na entidade livre, com conhecimento de causa, pois vocês jamais serão pegos de
surpresa.

Mesmo o ser que jamais quis ver a Luz terá a escolha, quando chegar a hora, de escolher, com toda liberdade,
o seu caminho, de prosseguir na estrada da experiência ou de ir para a estrada da Unidade.

Nisso, nenhum julgamento.
A transformação não é um julgamento, a morte na 3ª Dimensão pode corresponder a uma lei de julgamento

ação/reação.
O que lhes é proposto é uma transformação, não é uma pequena morte, é uma grande morte, e essa grande

morte não é um julgamento, ela é Liberdade, ela é o caminho para a autenticidade, o caminho para a felicidade,
o caminho para a Unidade, e cabe a vocês escolher.

*** 

Aí está, este período começa durante as datas denominadas de 20 a 27 de fevereiro.
Durante uma semana completa, muitas portas vão se abrir, muitas comunicações tornar-se-ão possíveis, mas,
obviamente, as forças de resistência, ainda presentes, tentarão limitar, na escala do planeta, esse impacto da

Luz autêntica na sua Dimensão.
Isso irá se refletir por alguns incômodos individuais, coletivos, planetários, aos quais não é preciso atribuir

importância mais do que o necessário.
Vão além da experiência, vão além da aparência para reencontrar a Divindade da Unidade que vocês são, para

preparar o retorno à Unidade, para preparar o retorno à sua Divindade.
Vocês apenas devem ver a Luz, vocês não devem julgar o que vai advir ao redor de si ou no planeta.

Reencontrar a Divindade e a Unidade necessita da ausência de julgamentos, entretanto, do discernimento,
entretanto, da decisão, entretanto, da afirmação, eu quero dizer, simplesmente, para não condenar aqueles que
não fazem as mesmas escolhas que vocês, por que tal é a liberdade deles, imprescindível, de alma, por que tal

é a vontade deles.
Nenhum elemento deve vir perturbar, de uma maneira ou de outra, essa janela espaço-temporal que se abre a

vocês durante esta semana, em um período de retorno temporário à Unidade, um período de revelação, de
desvendamento e de compreensão e, em todo caso, no mínimo, de aceitação da sua Divindade interior e da

sua Divindade unitária.

*** 

Aí está, eu queria dizer-lhes, caros irmãos, caras irmãs da Luz autêntica, as coisas maravilhosas, as coisas
transcendentes que vêm para vocês, que têm realmente a possibilidade de transformar o seu caminho, se tal

for o seu desejo, se tal for a sua capacidade.
Recebam a minha Bênção iluminada e iluminadora.

Eu vou, agora, dar o lugar àquela a quem vocês chamam de MARIA, a Mãe do Senhor, para a transmissão da
energia dos três Corações.

Bem, a vocês, caros irmãos, sejam abençoados, fiquem unidos. 

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

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, primeiramente, recebam, obviamente,
todo o meu amor, a minha bênção e, antes que abordemos o modo habitual pelo qual nós dialogamos, a cada
vez, através das questões e respostas, eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes alguns elementos, eu diria, que

são extremamente importantes, antes da chegada da primavera.
Vocês estão, e já sabem disso, a maior parte de vocês, em um período importante; esse período é um

período de revelação, é o período de pré-ascensão, é o período no qual vocês estão precisamente, eu diria,
em uma dimensão que vocês conhecem há extremamente muito tempo e em uma dimensão que alguns de

vocês apenas fazem descobrir, no momento, o que se convencionou chamar de quinta dimensão.
Então, o período que se anuncia durante este ano é um período extremamente importante, porque é um

período de grande transformação interior, um período no qual será necessário fazer as escolhas, ou seja,
colocar os prós e os contras das suas decisões, que vão levá-los a escolher, no nível da sua alma, qual é o

caminho que vocês querem experimentar.

***

Ou vocês vão decidir continuar a experiência da 3a. Dimensão, ou vão decidir deixar morrer, em vocês, essa
3a. Dimensão, para aceder a outro estado de ser, a outra Dimensão, que será outro campo de vida, outro

campo não de experiências, mas de expansão.
Então, muitos de vocês vivem, já há várias semanas, um período, por vezes, extremamente perturbado, com

coisas não habituais, tanto no nível do corpo como no nível do psiquismo, como no nível das emoções, porque
isso corresponde, também, a esse período de transformação.

Em muitas ocasiões, no ano passado, eu já disse que o que acontece no exterior é, exatamente, a mesma
coisa que o que vocês vivem no interior.

Todas as modificações, todas as manifestações ligadas aos elementos desse planeta estão, como vocês
veem, completamente desregradas e correspondem, também, a reajustes que se produzem no interior de

vocês.
Não é questão de punição, não é questão de carma, é questão, aí, simplesmente, de período de reajuste que

é, de algum modo, preparatório às escolhas.

***

Eu lhes dizia, na última vez, parece-me, que havia períodos que iam crescendo no nível de manifestações, ou,
o termo mais exato, eu diria, de efusão da energia na 5a. Dimensão que se aproxima da sua 3a. Dimensão.

Então, houve o período que correspondeu até 27 de fevereiro, que culminou com manifestações de
alinhamentos planetários extremamente precisos.

Vocês vão, depois, e muito em breve, viver o período que vai de 18 a 20 de março, período extremamente
importante e extremamente carregado, no plano vibratório e, imediatamente após, vocês irão encadear com o
período Pascal, com o fim da semana Pascal, e com um impulso de energia ligado à subida na Vibração e,
também, com o fenômeno preliminar à ascensão que irá sobrevir, não no nível físico, ainda, mas no nível

etéreo e astral, desta vez, durante o período da ascensão, real desta vez, no nível do calendário.
Então, vocês veem que, para os próximos dois a três meses, vocês vão viver fenômenos de reajustes, eu diria,

importantes.
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***

Então, convém preparar-se.
Preparar-se, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer deixar claro em si, estar, si mesmo, na clareza mais total para acolher essa efusão de energia,
para preparar os processos ascensionais.

É extremamente importante encontrar períodos de repouso interior, períodos de cura no interior de si para
acalmar, para acolher o que está acontecendo, mas isso vocês irão viver, também, através de manifestações

extremamente potentes, no exterior dos seus corpos, no nível do que pode ocorrer no neste planeta, mas isso
faz parte, eu repito, de processos de reajustes preliminares aos fenômenos diretamente ligados à ascensão,

ascensão em um plano etéreo, para este ano, e ascensão total, nos próximos anos .

***

Então, só o Pai conhece a data, e nenhum ser multidimensional, mesmo nas Dimensões mais altas do que eu,
pode dar uma data precisa, porque, a cada minuto, as coisas se reajustam em função da resposta de cada ser
humano presente e na vida neste planeta porque, quanto mais os seres humanos acolherem essa energia de

5a. Dimensão, mais a transição será facilitada, mais o processo de expansão e de contato com a 5a. Dimensão
será facilitado e será mais fluido, eu diria, e manifestar-se-á em certa forma de harmonia interior.

Então, obviamente, há, na superfície deste planeta, fortes resistências, eu diria, ainda.
É um eufemismo, quando eu falo de fortes resistências, eu diria, oposições violentas a essa emergência dessa

nova consciência, mas, também isso, isso faz parte do que acontece no interior de vocês.
Vocês não sentem, em alguns momentos, que há zonas que não querem morrer em vocês?

Há, algumas vezes, o ego que se manifesta e que tem medo, medo do desconhecido, medo desse novo
estado de vida de existência que lhes é proposto.

***

O que acontece no exterior é apenas o reflexo, também, de lutas que vocês têm a passar no interior de si, as
lutas entre as zonas de sombra que permanecem no interior e que ainda não foram iluminadas e que podem

refletir-se por certo fenômeno de tensão, de depressão e de período, por vezes, extremamente difícil de
perguntar em relação ao próprio sentido da sua existência e ao sentido do destino da alma.

Mas tudo isso, caros amigos, creiam, é estritamente normal.
Todo processo de mudança acompanha-se de grandes interrogações.

No momento em que se anuncia a alguém que ele vai morrer, porque há uma doença terminal, há, obviamente,
grandes resistências que ocorrem, mesmo quando é chegado ao fim da vida, ninguém aceita facilmente,

mesmo sendo profundamente crente, profundamente médium, aceitar perder o que foi, de algum modo, o seu
veículo durante tanto tempo.

***

Então, o acesso à 5a. Dimensão representa uma mudança de estado vibratório extremamente importante,
extremamente nova, também, para a maior parte de vocês.

Então, isso não se faz sem resistências, sem conflitos interiores.
É, também, a mudança do sentido de valores, tudo o que foi a regra, as regras de funcionamento, as leis

espirituais que prevaleciam durante essa encarnação de 3a. Dimensão, há mais de 50.000 anos, vai ser varrido
pela emergência da nova Luz e do novo Sol.

Mas de tudo isso vocês sabem, então, eu tinha simplesmente que dizer-lhes que, durante os próximos dois a
três meses, é preciso tentar encontrar a calma, mesmo isso não sendo sempre muito fácil, eu concebo.
Então, após o meu bla-bla, agora, vou dar-lhes a palavra, para os seus questionamentos, se quiserem.

***

Questão: você teria explicações para nos dar sobre os crop-circles?
Esses crop-circles, como vocês dizem em inglês, correspondem, como sugeriram muitas pessoas, à

intervenção de planos multidimensionais na sua realidade de 3a. Dimensão.
Se vocês observarem, eu diria, a progressão desses desenhos, gradualmente e à medida desses anos, vocês

constatam que há um aumento da beleza, um aumento da complexidade do que aparece.
Há, através desse processo, como que uma espécie de condicionamento para prepará-los para a vinda de

Dimensões outras que não a sua, para facilitar-lhes o caminho para a 5a. Dimensão.



É a intervenção e a irrupção, eu diria mesmo, de dois campos de consciência totalmente diferentes, do ser
humano da 3a. Dimensão que é persuadido de estar só (ou, em todo caso, mesmo crendo no Pai, crendo que
a Divindade não pode manifestar-se na realidade tangível ou de modo tão excepcional como o que se chama

de milagre).
Então, essas manifestações são, de algum modo, preâmbulos para a imersão total da 3a. Dimensão na 5a.
Dimensão e, portanto, para a intervenção maciça do que vocês chamam de irmãos do espaço, dos irmãos

extraterrestres, mas, também, dos irmãos da Intraterra.
São as primícias, se quiserem, um modo de significar-lhes, de uma maneira suave, a presença e a intervenção
iminente dessas forças que, no momento, apenas deixaram poucos vestígios no nível desse planeta ou, em

todo caso, nessa civilização.

***

Questão: poderia falar de pontos cósmicos importantes na França?
Perfeitamente, isso corresponde a lugares de ancoragem na 5a. Dimensão.

Na 3a. Dimensão, esses lugares existem, então, primeiramente, há lugares de que se fala muito, nesse
momento, mas que são, de algum modo, enganos, são lugares nos quais se vai atrair os seres para mascarar

um outro lugar.
É como a contraespionagem, se quiserem.

Vão ser designados lugares, porque eles são muito fortes para que todo mundo vá olhar ali, o tempo que a
subida na vibração dos outros lugares – que, eles, são autênticos – faça-se, de maneira serena, para que eles

não sejam, eu diria, invadidos.
Então, não é questão de dar-lhes, em um plano preciso, onde se situam esses lugares de emergência que são

vórtices de 5a. Dimensão.
Há dois deles, extremamente precisos, na França, que vão corresponder, aliás, a lugares de reagrupamento

para toda a Europa.
Muitas aparições da Virgem, já nos séculos precedentes, assinalaram a Grã-Bretanha como algo de

extremamente importante.
Então, há lugares de ressonância que não são vórtices de 5a. Dimensão, mas que são lugares de ancoragem,

eu diria, da 5a. Dimensão, efetivamente, em alguns pontos da Bretanha (região da França).
Mas outros pontos, extremamente importantes, não estão nesses lugares; eles estão situados, eu diria, de um

lado, não muito distante dos pés dos Pirineus, mas não à beira-mar, no interior das terras.
Aí está o que eu posso dizer, no momento.

É uma primeira localização, certamente, muito vaga.
A segunda parte está situada em uma região que não é muito distante de lugares que foram extremamente

importantes, em especial, para a emergência das energias das catedrais.
Então, esses pontos, no momento de hoje, são suficientes para vocês, porque não é questão que centenas ou
milhares de pessoas façam como nos lugares como em Bugarach (vilarejo rural francês) ou como em outros

lugares que são lugares vibratórios, certamente, mas que nada têm a ver com a emergência da 5a. Dimensão.
Então, não é questão que eu lhes diga é em tal lugar.

No momento, saibam que esses lugares existem e que, no momento oportuno, penso, sinceramente, que será
antes ou após esse verão, vocês terão definições um pouco mais precisas desses lugares, mas, também,

vocês devem dar-se conta de que muitas pessoas começam a ser chamadas para esses lugares, sem saber o
porquê; porque, talvez, elas tenham sentido um apelo de uma região específica e, até mesmo, se não forem
esses lugares, pode ser outro lugar, que são, talvez, lugares mais preservados em relação a alguns tipos de

eventos que foram descritos em várias ocasiões.
Então, esses vórtices não estão, unicamente, presentes na França, obviamente.

Há um pouco deles por toda a parte nos continentes, em outros continentes, por exemplo, nas regiões que
estão situadas na Meso-América, extremamente importantes; há outro no Canadá, há outro na Nova Zelândia,

há outro na região Ásia-Pacífico.
Mas não me cabe, no momento, desvendá-los de maneira precisa.

Geralmente, cada continente ou subcontinente possui um lugar de vórtice de 5a. Dimensão que vai permitir, no
momento desejado, a atualização da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, ou seja, no momento em que a Dimensão

que vocês chamam de terceira for desaparecer, para dar o lugar à 5a. Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar da reversão do eixo do planeta?
A reversão é extremamente importante, porque essa reversão vive-se, também, no interior de si, a reversão do
sentido de valores: os valores materiais serão substituídos pelos valores espirituais, os valores familiares serão

substituídos pelos valores galácticos e, também, a reversão dos polos, obviamente, que vocês conhecem,
porque muitos profetas já falaram disso, muitos canais e médiuns evocam-no sem parar.

Mas vocês têm, diante dos olhos, a realidade do que está ocorrendo, então, o polo magnético já foi deslocado



de maneira extremamente importante.
Há, também, como preliminar ao basculamento desses polos, algo que acaba de ser descoberto pelos

cientistas, que é o fato de que a região mais alta dos polos está completamente aberta.
Há comunicação com a Intraterra.

A região não está fechada pelos gelos, contrariamente ao que se poderia crer.
Então, essas reversões acompanham-se, tranquilizem-se, de uma colocação no abrigo de seres que vão

semear a nova 5a. Dimensão, quando o planeta Terra tiver feito a sua transição.
O basculamento dos polos é algo que não ocorre de um minuto para o outro, é um deslizar progressivo, é um
deslizar que já começou, obviamente, e, a um dado momento, quando a influência do Sol Central da galáxia

estiver com um ângulo extremamente preciso no nível dos planetas deste Sistema Solar, desenrolar-se-á uma
modificação importante da mecânica planetária, de mecânicas planetárias que fazem com que uma série de
rearranjos ocorra no nível das órbitas, no nível da reabsorção pelo Sol do planeta Mercúrio, mas, também, do

afastamento da Terra da órbita atual na qual ela está.
Mas esses processos, se quiserem, desenrolar-se-ão em um tempo em que os seres humanos já terão

escolhido, ou prosseguir a experiência na 3a. Dimensão, ou fazer a transição para a 5a. Dimensão com o corpo
ou sem o corpo.

Nós ainda não estamos aí, isso pode sobrevir entre os prazos que vocês conhecem, ou seja, entre
imediatamente e, o mais tardar, 21 de dezembro do ano 2012, mas de tudo isso, vocês já sabem, muitas

pessoas falaram.
Então, o processo de reversão corresponde, também, a uma reversão no interior dos corpos que vocês têm,

atualmente.
Atualmente, vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, esse corpo de 3a. Dimensão corresponde a um átomo

específico constituinte, que é o carbono.
A transição do corpo de 3a. Dimensão ao corpo de 5a. Dimensão acompanhar-se-á de uma transmutação do

núcleo carbonado.
Para aqueles que continuarem com o corpo na 5a. Dimensão, que irão ascensionar com o corpo, há uma

passagem preliminar de todos os núcleos de carbono em núcleos de silício, de sílica, isso irá permitir uma
transparência do corpo.

Paralelamente a isso, haverá uma modificação da estrutura DNA, as duplas hélices vão começar a duplicar-se,
quando a 5a. Dimensão estiver totalmente estabilizada.

O número de fitas de DNA será profundamente aumentado, ou seja, a Divindade e a Vibração da 5a. Dimensão
nada mais têm a ver com a estrutura física, tal como vocês a vivem hoje, o que não quer dizer ausência de

estrutura física, mas estrutura física muito mais etérea, muito mais transparente, com regras de propagação da
vida, de propagação da Luz que serão profundamente diferentes.

Então, a reversão é uma reversão profundamente interior, primeiramente.
Ela está ligada à influência direta da energia de 5a. Dimensão sobre a 3a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é uma Dimensão de experiência, é uma Dimensão na qual vocês vivem há agora 50.000 anos,
mas é uma Dimensão, como diziam os orientais, de ilusão, de Maya, que permite experimentar a ausência de

Luz.
Mas o objetivo do humano, do ser único que está no interior desse ser humano, não é experimentar a privação

de Luz durante tão longo tempo.
Então, há um dado momento, no qual a experiência deve terminar, para aceder ao seu verdadeiro estado de

ser multidimensional.
A ilusão é este corpo, entretanto, a vida está presente e a Luz está presente nesta 3a. Dimensão, mas é

preciso, efetivamente, compreender que o acesso à 5a. Dimensão não evolui mais, de modo algum, na mesma
linearidade de tempo.

Os princípios de causalidade que vocês conhecem não terão mais qualquer sentido, os princípios de passado,
presente, futuro não terão mais, tampouco, qualquer sentido.

Muitos paradigmas, muitas coisas mudaram, é por isso que é preciso manter-se pronto, ou seja, viver, como
dizem os orientais, no desapego, e muitas pessoas entre vocês vivem situações nas quais o desapego é
desejado do exterior, com, por vezes, provas certamente difíceis de viver, mas isso faz parte da evolução

espiritual, pois ninguém pode penetrar no reino dos céus, como dizia Jesus, se não voltar a se tornar como uma
criança.

Ninguém pode penetrar na 5a. Dimensão com resíduos da sombra da 3a. Dimensão.
Aí está o que todos vocês estão vivendo, em diferentes níveis, uns e os outros.

***

Questão: o que vai acontecer com as pessoas que não desejarem ou que não puderem aceder a
essa 5a. Dimensão?

Então, ou um meio ciclo de 26.000 anos, ou um ciclo inteiro, de 52.000 anos.
Elas irão fazê-lo em outra Terra porque, quando vocês veem a Terra, têm a impressão de que ela existe

apenas na 3a. Dimensão, mas é uma visão da mente, pois vocês estão fechados para a percepção de outras
Dimensões.



Mas todo ser humano é um ser multidimensional que reuniu seus corpos nesse corpo de 3a. Dimensão.
Assim como a Terra, vocês veem o seu corpo físico, mas a Terra é um ser espiritual, com um coração

espiritual, com múltiplas Dimensões possíveis de vida.
É por isso que eu falei de translação ou de transição.

A Terra de 3a. Dimensão não irá desaparecer, mas é, de preferência, os seres que irão se tornar
transparentes, se acederem à 5a. Dimensão para aparecerem em uma Terra de 5a. Dimensão.

Então, eu diria, é um pouco difícil de explicar com palavras, é como se, a um dado momento, algo está aí e, em
outro momento, não está mais aí.

O que não quer dizer que desapareceu, são vocês que ascensionaram, vocês ascensionaram para juntar-se à
Terra, na Dimensão sagrada dela.

Então, aqueles que não quiserem fazer a escolha, ou porque teriam a liberdade de alma para permanecer na
3a. Dimensão, ou porque teriam a vontade de prosseguir a experimentação da sombra e da Luz, ou porque não
estariam suficientemente prontos, ou porque teriam apego em excesso, bem, irão prosseguir essa experiência

da 3a. Dimensão.
Não há qualquer julgamento aí, não há qualquer fatalismo, eu diria, é simplesmente a livre escolha de cada um
em face de prazos que, de qualquer modo, não se referem, unicamente, ao ser humano, a título individual, mas

se referem ao conjunto deste Sistema Solar.

***

Questão: assim como há lugares que são preparados para a ascensão e que são dedicados a isso,
há pessoas que irradiam essa Dimensão e que são dedicadas a esse acompanhamento?

Mas a maior parte dos seres humanos ou aceita ou recusa, mas estão sujeitas à energia da 5a. Dimensão,
então, há os que vão absorver muito dessa 5a. Dimensão e que vão começar a irradiar e a viver na 5a.
Dimensão, pelas transformações que são as deles, ainda que apenas pelas mudanças de hábitos, seja

alimentar, seja de modo de vida, seja por experiências que envolvem a 5a. Dimensão.
Pois a 5a. Dimensão é, também, uma renúncia a algumas formas de manifestações da vida na 3a. Dimensão,

não unicamente no nível alimentar, mas, também, em todos os níveis de vida, no sentido mais amplo
(emocional, mental, comportamental).

E, efetivamente, há muitos seres humanos (infelizmente, não o bastante, ainda) que são capazes de Vibrar
nessas frequências de 5a. Dimensão, cada vez mais frequentemente.

Felizmente, pois, se nós não tivéssemos os retransmissores humanos para assentar, para cristalizar, de algum
modo, eu diria, para enraizar, se preferirem, essa energia da 5a. Dimensão na 3a. Dimensão, isso seria um

problema insuperável.

***

Questão: poderia desenvolver sobre essa noção de escolha?
Então, a noção de escolha leva a falar de determinismo e livre arbítrio.

Então, aqueles que não irão passar pela transição da 5a. Dimensão porque, ou o nível de consciência está
muito baixo, ou porque há medo, ou porque há um nível - entre aspas - de evolução que não é o mesmo, eles

vão viver a ascensão em outro tempo, outro espaço, que corresponde, em tempo terrestre, a 26.000 ou a
52.000 anos.

Portanto, podemos dizer que se tem a escolha de aceitar ou de recusar ir para a 5a. Dimensão.
Mas em momento algum há noção de julgamento.

Nem todo mundo vai passar para a 5a. Dimensão, porque há os que não vão querer, porque há os que vão
querer prosseguir a experiência, porque haverá os que terão medo, porque há, também, os que não estarão

prontos, mas estes vão continuar a viver na 3a. Dimensão, não há problema.
Quando os seres humanos, por exemplo, são arrebatados por um sismo ou por eventos de natureza x ou y, no

nível do que acontece sobre esta Terra, pode-se dizer, também, que, talvez, eles não tivessem a escolha,
naquele momento, que, talvez, eles tivessem a escolha de não estar nesse avião que explode ou nesse lugar

onde há tremores de terra.
Vocês abordam, aí, a noção de determinismo e de livre arbítrio.

O ser humano é completamente determinado, a sua determinação é a de juntar-se à Divindade e, para isso, ele
tem a Eternidade, e essa Eternidade é indefinida.

Seres estão prontos para subir à 5a. Dimensão, não há qualquer julgamento aí; eles estão prontos e esperam,
há muito tempo, essa ocasião de acompanhar o Sistema Solar na sua transição para a 5a. Dimensão.

E outros não estão prontos, de modo algum, para viver isso, nesse espaço e nesse tempo, então, eles irão
prosseguir a experiência da 3a. Dimensão.

Não há julgamento, eu diria, de valor, através da capacidade ou incapacidade, da vontade ou não vontade de
penetrar na 5a. Dimensão.

O que é importante é estar consciente de que esse processo está a caminho e, isso, vocês veem, obviamente,
todos os dias, no exterior de si, e isso vai, como vocês constatam, cada vez mais rapidamente.



***

Questão: o acesso à 5a. Dimensão corresponde à nova Terra de que fala São João?
Obviamente.

Vocês entraram em cheio na abertura do último salto, vocês entraram na última etapa já há muito tempo.
O período que vocês vivem começou durante o último eclipse do Sol, em 11 de agosto de 1999 e, durante

esse período, de 1999 e até dezembro de 2012, vocês entraram no último ciclo, nas doze últimas etapas ou
nos doze últimos anos que correspondem aos doze trabalhos de Hércules, aos doze degraus que vocês

devem escalar para aceder à sua multidimensionalidade.
Os sinais estão presentes no céu, os sinais estão presentes sobre a Terra, os sinais estão presentes em

vocês.
É evidente que a 3a. Dimensão é um beco sem saída, não pode haver paraíso na 3a. Dimensão, porque é um
domínio de experiências da sombra e da Luz que, necessariamente, termina em disparate, mas que era uma

experiência desejável para aqueles que a viveram, obviamente.

***

Questão: por que não é feita referência à 4a. Dimensão?
A 4a. Dimensão é transitória, não é um lugar de manifestação de vida, é um lugar de ligação de vida, do mesmo
modo que vocês têm um corpo de 3a. Dimensão, que é organizado, sustentado pela 2a. Dimensão, mas vocês

não vivem na 2a. Dimensão.
Similarmente, do mesmo modo, vocês não vivem e não têm que experimentar Dimensão em Dimensão.

As Dimensões de vida são vidas possíveis na 5a., 7a., 9a., 11a., 18.a e 24a. Dimensões.
As Dimensões intermediárias são apenas apoios da manifestação da vida na Dimensão correspondente.

Após a 3a. é a 5a..
Após a 5a., a 7a. (para alguns, não para todo mundo), mas, sobretudo, a 9a., e assim por diante.

Então, a 4a. Dimensão é uma Dimensão de apoio, de transição, se preferirem, para a 5a. Dimensão, que é um
lugar de experiência real e de primeira etapa.

A 5a. Dimensão é a primeira etapa da multidimensionalidade porque, na 5a. Dimensão, não há mais alternância
entre o dia e a noite, não há mais alternância entre a vida e a morte, tal como vocês concebem na 3a.

Dimensão.
Há um fenômeno que é contínuo e que sai do tempo.

É difícil de explicar com palavras, entretanto, é a realidade, ou seja, que a 5a. Dimensão é uma Dimensão na
qual todas as limitações que eram as suas na 3a. Dimensão são completamente abolidas.

***

Questão: antes dessa encarnação sobre a Terra, hoje, nós já vivemos essa experiência da 5a.
Dimensão?
Obviamente.

Vocês vêm de onde?
Vocês vêm da FONTE, vêm do mais perto do coração do Pai, ou seja, vocês são a Luz, são Deuses, são Um e

decidiram afastar-se da FONTE e, para afastar-se da FONTE, é preciso descer as Vibrações, descer as
Dimensões para aterrissar nessa fase que é a 3a. Dimensão e, enfim, através do impulso da experiência da

sombra e da Luz, voltar a subir para a Luz.
Vocês estão no caminho do retorno, mas vocês fizeram a ida, obviamente, se falarmos de retorno.

Vocês não nasceram da matéria.
Como dizia CRISTO: «o seu reino não é sobre este mundo, nem deste mundo», «vocês vêm do Pai e

retornam ao Pai».
Então, obviamente, nem todas as formas de vida desceram até esse sacrifício da 3a. Dimensão (por que foi

um sacrifício, o que alguns chamaram de queda).
É um domínio de experiências dolorosas.

A dor faz parte desta Dimensão, ela não faz parte das outras Dimensões, porque nas outras Dimensões não há
ruptura em relação à Divindade, em relação à essência, há uma consciência permanente da Divindade.

Então, vocês não nasceram na 3a. Dimensão, mas nem todos os seres evoluídos, nem todos os seres divinos
que vêm da FONTE passam, necessariamente, por essa fase de encarnação.

Mas a fase de encarnação é, como eu diria, um cadinho alquímico que vai fortificar a sua vontade de Luz, a sua
vontade e a sua sede de Unidade.

É uma experiência como um cadinho alquímico, é doloroso, é preciso dissolver antes de voltar a solidificar em
outros locais, isso é importante de compreender.



Então, esta Dimensão de vida da 3a. Dimensão foi a sua durante muitas encarnações.
Para a maior parte de vocês, ela foi desejada por altas entidades que são os Melquisedeques, ou seja, a

Ordem da Fraternidade Branca Solar, a Ordem da Fraternidade Branca de Melquisedeque, que autorizou a
descida na matéria, como experiência de vida.

Então, foi a humanidade que decidiu seguir o que desejou esse grande ser, que decidiu a descida na
encarnação, mas vocês tinham a escolha, naquele momento.

Por outro lado, uma vez que vocês aceitaram a encarnação, vocês são obrigados a ir ao fim de um ciclo
completo.

Mas, progressivamente e à medida que vocês descem à encarnação e às experiências de vida, vocês criam o
que muitas tradições chamaram de carma, as leis de ação-reação, vocês se tomam no jogo da encarnação,

criam leis, criam sistemas, criam mundos, civilizações que são mortais, por essência, uma vez que a 3a.
Dimensão apenas pode ser mortal.

Lembrem-se de que é um beco sem saída, mas o beco sem saída não é inútil, é simplesmente o meio de
voltar-se, total e livremente, para a sua multidimensionalidade, enriquecidos de todas as experiências do jogo

da sombra e da Luz.

***

Questão: nessa descida, nós deixamos partes de nós mesmos, da nossa Luz?
Toda a Luz está no interior de vocês, ela está simplesmente sufocada pelos véus da encarnação, pelo peso da

encarnação, mas eu lhes garanto que todos aqui presentes são seres divinos, vocês estão na sua total
Unidade.

Simplesmente, o seu mental os fez crer que não era possível, mas vocês são totalmente inteiros, são
totalmente únicos e um.

Vocês encarnaram corpo, alma, espírito, mas encarnados em tal grau de densidade que vocês se esqueceram
de onde vêm.

O retorno à casa é o retorno à imersão na 5a. Dimensão.
Não há ser vivo sobre a Terra que esteja sem saber, no fundo dele, no mais profundo dele, da Unidade e da

Divindade que ele é.
Mesmo as almas mais sombrias que decidiram, voluntariamente, cortar o que vocês chamam de cordão de
prata que os conecta com a sua alma (poder-se-ia chamá-las de almas condenadas), elas também farão o

retorno, um dia, à Luz.
É por isso que jamais se deve julgar, porque vocês são todos os mesmos, as diferenças que vocês percebem

estão ligadas apenas ao véu colocado pelo ego.

***

Questão: ao que correspondem a 1a. Dimensão e a 2a. Dimensão?
A 1a. Dimensão corresponde ao átomo, a 2a. Dimensão corresponde ao movimento do átomo e à energia e às

forças gravitacionais, às forças eletromagnéticas.
A 3a. Dimensão é aquela na qual vocês vivem, que é enriquecida do que vocês denominam emoção, e a 5a.

Dimensão é a Dimensão causal, onde a Divindade é revelada.

***

Questão: podemos considerar que, na 5a. Dimensão, a dualidade não existe mais?
Isso está perfeitamente correto, e vocês não podem entrar na 5a. Dimensão se houver, ainda, o mínimo traço

de dualidade em vocês, entre a sombra e a Luz.
A dualidade é um processo específico da 3a. Dimensão.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Questão: como nos preparar da melhor forma possível para superar essa dualidade que nós
vivemos agora?

Decidindo, agora, renunciar, não à vida, obviamente, mas renunciar à dualidade.
Se vocês sentirem, no interior de si que, por exemplo, mudar de modo de vida é importante, então, façam-no,

sigam o que lhes diz o seu ser interior, seja qual for o preço a pagar por isso, não é mais tempo de usar de
subterfúgios, de dizer «sim, mas eu tenho a minha profissão, sim, mas eu tenho o meu marido, sim, mas eu

tenho os meus filhos, sim, mas eu tenho os meus hábitos, sim, mas eu tenho a minha família».
Isso são apegos.

O que não quer dizer que seja preciso tudo deixar e pôr-se em uma caverna e não mais se mover.
Eu disse, simplesmente, que era preciso fazer o que lhes diz a sua consciência, em seus momentos de

lucidez, e esses momentos de lucidez são os momentos em que a 5a. Dimensão vem fusionar no interior da
sua alma e do seu corpo.

Naquele momento, vocês fazem as perguntas corretas.
Tudo o que lhes parece desgastante, tudo o que lhes parece falso, tudo o que lhes parece ilusório, tudo o que

lhes parece dissociado, distorcido, discordante, deve ser eliminado bem depressa da sua vida.
Não há compromisso possível com a 5a. Dimensão.

A 3a. Dimensão é um mundo de compromisso.
Vocês são obrigados a se comprometerem com tudo, com as condições da vida social, com as próprias

condições da 3a. Dimensão.
Na 5a. Dimensão isso é absolutamente impossível.

Então, o melhor modo de preparar-se é estar na Unidade, estar em acordo consigo mesmo, atribuir-se
momentos de recolhimento, no interior de si.

Então, para alguns, isso pode passar pelo que vocês chamam de oração, para outros, pode passar
simplesmente por estar na natureza, para outros, pode ser estar em um universo musical específico.
Escolham o que é bom para vocês, escolham o que os põe na alegria, porque a 5a. Dimensão é uma

Dimensão de alegria, uma Dimensão de amor infinito, uma Dimensão na qual não há lugar para a dúvida.
Isso não quer dizer que vocês não duvidem porque, como eu dizia no início, sempre há oposição entre a 3a.

Dimensão que ainda está aí e a 5a. Dimensão, que não está completamente aí.

***

Questão: poderia nos falar dos Hayoth Ha Kodesh?

Os Hayoth Ha Kodesh são seres de fogo que são os mais próximos do Pai, são seres que jamais conheceram
a encarnação, que jamais conheceram as Dimensões abaixo da 11a. Dimensão, são seres solares, são seres

de fogo, são Querubim, são seres que têm a onisciência, a onipotência, eles são capazes, por um simples
olhar de fogo, de destruir sistemas solares, eles são capazes de criar os mundos, eles retransmitem fielmente

a pulsação da FONTE, eles são capazes de recordar dos seres que estão extraviados em Dimensões
intermediárias.

Eles estão, eu diria, mais perto da FONTE, mas eles são aqueles, também, que guiam os movimentos
planetários, os movimentos dos sóis e os movimentos das galáxias.
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São eles os mecanismos que permitiram a manifestação do que vocês veem no céu.
São eles que permitiram a manifestação da vida do que vocês veem no seu corpo, ou seja, os órgãos.
Eles presidiram, de algum modo, a criação - em planos primeiramente metafísicos - dos arquétipos dos

órgãos, dos espíritos, se preferirem, dos diferentes órgãos que constituem as diferentes formas de vida (não
unicamente humanas).

Eles colocaram os planos da possibilidade de afastamento da FONTE em todas as Dimensões a partir da 11a.
Dimensão, mas, também, a possibilidade inerente, através de cada ser, através mesmo da biologia, através de

cada célula, de reencontrar essa FONTE de Luz, pois o Pai também está presente em cada uma das suas
células.

Então, os Hayoth Ha Kodesh são chamas divinas, oniscientes, onipotentes.
Eles têm a possibilidade de ver, exatamente, o que é desejável e correto, necessário para a alma.

***

Questão: é possível estar em relação com os Hayoth Ha Kodesh?

A condição imprescindível decorre do que eu disse anteriormente: é preciso que a sua estrutura vibratória, no
nível da sua consciência, seja capaz de elevar-se até a 11a. Dimensão, porque eles não podem descer mais

baixo, se não, eles queimariam, totalmente, aqueles que se aproximassem, são seres de fogo.
Mas podemos, efetivamente, entrar em contato, assim como, durante a experiência EQM, podemos entrar em

contato com a Luz, com a FONTE.
Podemos também entrar em contato com os Arcanjos, com os Elohim, mas também com os Querubim,

os Hayoth Ha Kodesh.
Se vocês se dirigirem aos anjos da cabala, é preciso dirigir-se aos quatro primeiros anjos, que correspondem

ao período que vai de 21 a 24 de março.
Há, aí, uma grande chave cabalística de acesso aos Hayoth Ha Kodesh.

São os quatro gênios primordiais que correspondem aos quatro Elementos, porque os quatro Elementos, tais
como vocês os conhecem na 3a. Dimensão, foram criados pelos Hayoth Ha Kodesh.

Portanto, o fato de invocar ou de evocar as energias que correspondem a esses quatro gênios, que
correspondem aos Elementos, é a chave mais segura para manifestar um contato com os Hayoth Ha Kodesh,

na condição de que a sua estrutura física seja capaz de suportar a Vibração dos quatro Éteres.

***

Questão: como você situa os Elohim em relação aos Hayoth Ha Kodesh?

Os Elohim são seres da 24a. Dimensão, como o regente Melquisedeque.
Os Elohim têm estado mais perto do lugar do Pai.

Eles entraram em contato com os Hayoth Ha Kodesh em um nível extremamente íntimo, antes de fazer o
caminho de descida na encarnação.

Os Elohim são os seres que vieram durante a criação da Atlântida, em número de doze.
Eles se tornaram, em seguida, na tradição mais autêntica, aqueles que chamamos de doze e, depois, de vinte

e quatro Anciões.
Foram os primeiros seres que vieram da Luz autêntica para acompanhar a criação da 3a. Dimensão sobre este

planeta, na ordem de Melquisedeque.
Os Elohim são, de algum modo, aqueles que viram a face do Pai, que foram queimados pelos Hayoth Ha
Kodesh, e que foram capazes de manifestar a vontade da FONTE primordial e de descer a vibração da

encarnação e de descer a Luz até a encarnação sobre este planeta.
Aí está o que eram os Elohim.

Então, depois, houve outras entidades que sobrevieram, eu diria, bem antes da vinda dos Elohim, ou seja, no
que foi chamado de 'reino dos gigantes', que sobreveio 300.000 anos antes de Jesus Cristo.

Eram seres que tinham forma humana, dos quais não subsiste qualquer vestígio.
Houve, também, períodos intermediários, durante a decadência da segunda Atlântida, quando seres vindos das
estrelas vieram para acoplar-se, para misturar o seu DNA com os seres humanos, que nada têm a ver com os

Elohim.
Os Elohim são seres de pura Luz, que viram os Hayoth Ha Kodesh e que foram queimados pelo fogo

dos Hayoth Ha Kodesh, enquanto os Nefilim vieram de planos intermediários e ultrapassaram o direito deles
em relação ao que havia sido desejado pelos Melquisedeques.

***



Questão: qual é a melhor atitude para centrar-se de novo no que dá um sentido à vida?

Cara amiga, você aborda, aqui, um problema extremamente difícil, porque muitos seres que se abrem à 5a.
Dimensão apercebem-se de que estão em um trabalho que não corresponde, de modo algum, à 5a.

Dimensão.
Então, é um sofrimento, por vezes, cruel, de não mais se sentir no seu lugar com a Luz que chega.

E, depois, ficamos divididos, pois há a necessidade de ter o dinheiro para viver, não podemos viver sem
dinheiro na 3a. Dimensão, disso vocês sabem.

Então, é preciso, enquanto for possível, tentar lidar com isso, mas, se a consciência disser que não é mais
possível, bem, naquele momento, é preciso abandonar.

Mas é uma decisão que vocês devem perguntar à sua alma e à sua consciência, eu diria, porque é fácil de dizer
quando estamos do outro lado: abandonem o dinheiro, abandonem o trabalho, abandonem a família.

Mesmo se os impulsos da 5a. Dimensão lhes disserem que é preciso parar isso, a sua mente da 3a. Dimensão
lhes diz «mas, não, é preciso continuar, porque é preciso pagar isso, pagar aquilo, é preciso continuar a

manter as relações com uns e outros».
Mas tudo é uma questão de nível vibratório.

Se o seu nível vibratório se elevar o suficiente, e chegar a estar acima da 3a. Dimensão (ao mesmo tempo
tendo os pés sobre a Terra, obviamente, não é questão de viajar alhures, mas de elevar o ponto de consciência
que permite ver a realidade do que é vivido), então, naquele momento, vocês sabem que não irão continuar por

muito tempo nesse trabalho.
É exatamente a mesma coisa, por exemplo, quando vocês conduzem um veículo, vocês sabem, muito bem,
que é um monte de ferragem, sabem bem que vocês utilizam o petróleo, que destrói a 3a. Dimensão, sabem
que participam de um modelo econômico que é obsoleto e, no entanto, vocês se locomovem com o carro.

Podemos, também, tomar como exemplo as novas tecnologias como a internet, que lhes permite ter
informações instantâneas sobre tudo o que vocês quiserem e, no entanto, a internet é o que chamamos de tela,

é um movimento energético profundamente luciferiano, ou seja, que é feito para fazê-los esquecer-se da Luz
autêntica e, no entanto, nos servimos dela.

Então, é uma composição, mas é preciso saber que, a um dado momento (que vocês vão escolher ou que
será escolhido pelo planeta), vocês deverão estar prontos para tudo abandonar, para ir para a 5a. Dimensão.
Então, há vezes em que estamos tão mal, que não podemos continuar, mas essa é uma decisão puramente

pessoal.
Eu não posso, eu, dizer-lhes para parar ou para continuar.

Tudo depende do nível vibratório que vocês alcançam, mas, se alcançarem um nível de 5a. Dimensão
suficientemente por longo tempo e suficientemente intenso, vocês não poderão mais sequer guiar um

automóvel, não poderão mais sequer viver na sociedade de 3a. Dimensão.
Então, cabe a vocês saber o que desejam.

No momento, vocês têm a opção, mas vocês têm consciência de que essa escolha que fazem não está na Luz
e, no entanto, é preciso efetivamente viver, ainda, enquanto a Terra não tiver passado à 5a. Dimensão ou,

então, vocês são capazes de viver e de passar antes dos outros à 5a. Dimensão.
Há seres humanos, alguns médiuns, que descrevem a passagem deles na 5a. Dimensão, mas é como alguém
que faz uma experiência de morte iminente: ele tinha uma vida, a um dado momento, ele tem um coma, ele vai

reencontrar a Luz, ele volta, ele é obrigado a tudo mudar e, no entanto, é obrigado, de qualquer forma, a ter uma
vida na 3a. Dimensão.

Esse é um grande sofrimento também, mesmo se a alegria estiver ali, mesmo se a irradiação do coração
estiver ali, pois, quando se tem consciência da vibração da 5a. Dimensão, compreende-se o jogo da sombra e
da Luz, vê-se efetivamente que a 3a. Dimensão é uma Dimensão na qual o jogo da sombra e da Luz beneficiou

muito a sombra e, com isso, é difícil de conviver, obviamente.
Então, não há receita milagrosa, é preciso simplesmente tentar administrar períodos de calma, períodos em

que a 5a. Dimensão virá nutri-los e apoiá-los, pela esperança, para irem até o final do que vocês têm que fazer.
Vocês vão, caros amigos, encontrar-se confrontados com esse famoso beco sem saída da 3a. Dimensão, no
qual, mesmo antes podendo dar prazer - sejam algumas profissões ou mesmo a relação de ajuda aos outros -

não vai mais ter qualquer sentido.
O que trazia a alegria de ajudar ao outro, de estar em setores de atividades que não estão mais diretamente

ligadas ao dinheiro, à competição, podiam, há ainda alguns anos, satisfazê-los.
Hoje, não é mais o caso, porque nada pode satisfazê-los na 3a. Dimensão e, sobretudo, agora.

Então, isso não é triste de dizer, porque há a vida que está aí, a vibração da vida que está aí, mas é preciso
efetivamente dar-se conta de que a insatisfação irá crescer.

Não é mudando de uma profissão para outra que vocês vão encontrar a satisfação; a satisfação está
unicamente no fato de reencontrar a sua Unidade, e o mais depressa possível, ao mesmo tempo continuando,

apesar de tudo, a estar nesta 3a. Dimensão e a estar bem enraizado nesta 3a. Dimensão.
O mais importante é a Vibração interior, aquela que vai fazê-los reencontrar a sua multidimensionalidade, e o
paradoxo é que, quando vocês tiverem experimentado, ainda que apenas uma vez, durante uma meditação,
durante uma oração, durante uma leitura, uma parte muito pequena dessa 5a. Dimensão, vocês nunca mais

serão como antes, nunca mais poderão restabelecer as regras de funcionamento que eram as suas
anteriormente.

Isso é por vezes um paradoxo, ou seja, vocês descobrem um véu e efetivamente vão dizer «eu vou iluminar a



minha vida no que eu fazia», «eu vou mudar de profissão», «eu vou mudar de vida, de cidade», «de mulher, de
marido» e, depois, vocês também vão ficar insatisfeitos, pois essa é a lógica do fim da 3a. Dimensão.

É preciso que vocês estejam, como dizer, como que desgostosos, de algum modo, enjoados da experiência
da 3a. Dimensão: é a ajuda que lhes fornece a vibração da 5a. Dimensão que já está sendo fusionada neste

planeta há extremamente muito tempo agora e que vai se reforçando, já desde alguns anos.
Ela é destinada a fazê-los optar pela Luz e não mais pela dicotomia sombra e Luz.

Então, certamente, é muito desconfortável, especialmente para aqueles que vislumbraram a Luz, porque há
seres que não vislumbraram a Luz e que continuam, apesar de tudo, custe o que custar, a ir para a

obscuridade, mas eles, no último minuto, podem encontrar a Luz, mas não estão sofrendo, no momento,
porque eles não sabem que há outra coisa.

Então, eles tentam organizar, ao máximo, a vida de 3a. Dimensão, tendo a sensação, por vezes, de estar em
algo de perfeitamente ordenado, de perfeitamente correto, de perfeitamente lógico.

Então, a situação daqueles que vislumbraram a Luz é muito mais difícil de viver, mas isso faz parte do caminho,
vocês não podem ficar sem essa tomada de consciência.

***

Questão: parece que avançando para a 5a. Dimensão as coisas chegam por si?

Não podemos dizer necessariamente que as coisas chegam por si, mas que elas são mais fluidas, ou seja,
quando se está nessa 5a. Dimensão, o fenômeno de hiperssincronia se manifesta.

O problema é que a 3a. Dimensão continua aí, e ela não é fluida, e ela não é sincrônica.
Então, efetivamente, poderíamos dizer que quanto mais nos elevarmos na Vibração e quanto mais alcançarmos

a 5a. Dimensão, mais as coisas ficam fáceis.
Não, elas são mais fluidas, são mais sincrônicas ou hiperssincrônicas, o que não quer dizer que a 3a.
Dimensão, com suas resistências, não esteja mais aí, entretanto, com a Luz, tudo se torna mais fácil.

Nesse sentido, sim.

***

Questão: poderia nos falar do corpo de Luz?

O corpo de Luz, o corpo imortal, o corpo sem costura, o corpo de Glória, tal como está descrito no Apocalipse
de São João, corresponde a esse corpo de cristal associado à sílica (silício).

O carbono está associado à 3a. Dimensão.
A sílica está associada à 5a. Dimensão.

Assim como o domínio do fósforo está associado à 9a. Dimensão, e assim por diante.
O grau de materialidade, as regras de funcionamento tornam-se, cada vez mais, a palavra é, talvez, mal

escolhida, mas, cada vez mais, sutis.
Eu não vou desenvolver o corpo sem costura, o corpo imortal, porque isso seria extremamente complexo.

O corpo de 5a. Dimensão não é limitado, mesmo havendo forma, a forma pode tornar-se amorfa, a forma pode
deformar-se.

Nesses mundos de 5a. Dimensão, o pensamento é muito poderoso.
Os pensamentos não são compartimentados, os seres comunicam-se entre si, instantaneamente, pela

consciência, diretamente pelos pensamentos.
Não pode haver distorção de pensamentos.

O pensamento é criado no instante e muitas outras coisas ainda, mas isso participa do que é chamado de
corpo imortal, evidentemente.

Muitos nomes foram dados, mas eles correspondem à mesma realidade.
O corpo sem costura significa simplesmente que é um corpo que está regenerado, é um corpo que não tem
avaria, é um corpo que não é costurado, remendado, é um corpo de transparência, que é chamado de sem

costura porque é visto como uma vestimenta perfeita, que não teria costura, que não teria botão, que não teria
um direito e um avesso, mas que seria de uma única peça, na qual o interior confundir-se-ia com o exterior.

***

Questão: os atlantes reencarnaram nesse momento para ajudar na passagem na ascensão em
compensação de faltas ou do que eles teriam podido fazer em outra época?

Isso é uma realidade, mas muitos seres reencarnam, hoje, porque é a grande festa.
Então, muitos seres (quer sejam humanos ou não humanos, aliás), no nível da evolução, tomaram um corpo de



carne.
Há muitos, muitos walk-in, almas que partiram para dar lugar a outras almas, no mesmo corpo.

Há também muitos Anjos do Senhor, como são chamados, que são irmãos da 5a. Dimensão que mantiveram
um corpo físico com sílica, é claro, não com carbono, entretanto, um corpo físico que é capaz de intervir na sua

Dimensão.
Há os irmãos do espaço, que esperam esse movimento cósmico há extremamente muito tempo.
Há muitos povos presentes sobre a Terra, na 3a. Dimensão, mas presentes também nos mundos
intermediários (astral, mental) e que estão prontos a intervir para ajudar o processo ascensional.

Então, há dois processos para diferenciar: o processo de ascensão individual (ninguém pode fazê-lo no seu
lugar, mesmo um ser de Luz, mesmo CRISTO, mesmo um Hayoth Ha Kodesh, porque essa é sua decisão

pessoal, que pertence a vocês) e, depois, há outro processo, que é um processo de ascensão coletiva,
planetária, se preferirem.

Aqueles, cuja ascensão individual for aproximadamente sincrônica com o processo de ascensão coletiva, irão
subir com o corpo à 5a. Dimensão.

Mas o processo de ascensão individual participa do mesmo processo, obviamente, que a ascensão coletiva.
Processo de reversão, de inversão de valores, se preferirem, de transmutação do carbono em sílica, de

transmutação do DNA, de transmutação celular, transmutação de consciência, de abertura à Divindade, ao
corpo sem costura.

A maior parte dos seres que o desejaram está a caminho desse processo e, depois, a um dado momento, o
processo de ascensão coletiva, planetária, se preferirem, será sincrônico com o processo de ascensão

individual com vários seres sobre este planeta.
Haverá ressonância, afinidade vibratória entre a ascensão do Sistema Solar e a ascensão individual desses

seres, e eu os remeto, para isso, ao Apocalipse de São João.
Vocês entraram no último período, aquele em que São João dizia que haveria muitos chamados e poucos

escolhidos, mas que, por outro lado, muitos seres humanos seriam marcados com o sinal da besta.
Muitos seres já tinham falado disso, há mais de dez anos, são os famosos chips que querem implantar-lhes na

mão, na fronte ou no ombro.
Aqueles que forem implantados com esse chip, obviamente, não poderão ascensionar.

***

Questão: aqueles originários da Atlântida ou da Lemúria têm um papel específico a desempenhar?

Isso depende da alma em questão, não é uma missão de grupo de almas.
Há almas que reencarnam que estavam presentes na Lemúria.

Outras, na Atlântida, outras, na Hiperbórea, outras, na Intraterra, mas cuja finalidade nem sempre é a mesma,
evidentemente.

Nem todos são, dito de outra forma, guias de evolução para a 5a. Dimensão.
Na época da destruição da Atlântida havia, também, a sombra e a Luz.

Há os que estavam do lado da sombra e, outros, do outro lado.
Então, conforme o que eles foram na época, a resolução não é absolutamente a mesma, obviamente, e a

evolução, tampouco.
Não se deve colocar todos na mesma família de almas.

***

Questão: em qual Dimensão podemos encontrar a consciência sem palavras?

Depois do coração do Pai, depois da Luz que é descrita pelas pessoas que fazem uma experiência de morte
iminente (como uma Luz no fim do túnel), depois do coração do Pai que é Luz, há o pensamento do Pai, que

está escrito na cabala, que está além da Luz.
Mas, além do coração do Pai, além do amor, há o pensamento do Pai.

Não se pode imaginar a Luz sem ter um pensamento preliminar na Luz, e não se deve confundir o mental com o
pensamento.

O mental é uma construção ligada à 3a. Dimensão, o pensamento é um processo vital quanto mais se
aproximar da FONTE que está na 34a. Dimensão (mas que não é a última Dimensão).

Por trás dessa Luz há o pensamento do Pai.
Os seres que estão mais próximos do pensamento primordial são os Hayoth Ha Kodesh, de quem nós

falávamos anteriormente: oniscientes, onipresentes, portanto, seres pensantes.
O pensamento - e não o mental, e não a linguagem - é, certamente, o arquétipo que acompanha a manifestação

do Divino através da Luz.



Portanto, não pode haver Dimensão sem pensamento, mas o pensamento pode se organizar de maneira
diferente.

Na 5a. Dimensão, o pensamento é unificado entre as diferentes entidades viventes por uma unidade de
consciência coletiva com vinte e quatro unidades de consciência.

Há, além da 24a. Dimensão, seres que são constituídos de três Luzes, cuja forma é um triângulo que, eles, têm
um pensamento triplo único e, depois, há o pensamento das chamas dos Hayoth Ha Kodesh.

Mas o Sol é um pensamento, antes de ser o Sol.
Não se deve confundir mental e pensamento, são dois mundos totalmente diferentes.

No seu mundo, quando vocês dizem «eu penso», vocês não pensam, vocês apenas refletem o pensamento
que vem de uma outra Dimensão.

Quando vocês dizem «eu tenho uma ideia», quem é que tem a ideia?
É o mental ou é o pensamento?

É muito difícil, na 3a. Dimensão, distanciar o pensamento e o mental e, no entanto, em outras Dimensões, o
mental está ausente, mas o pensamento está bem presente.

Tudo depende de para o que é voltado o pensamento.
Então, na 5a. Dimensão, ele é voltado para a não separação e por um funcionamento de vinte e quatro

consciências em um modo unitário.
Em outros lugares é ainda outra coisa, mas sempre é o pensamento.

Ele muda de qualidade, ele se paramenta de atributos diferentes.
Na 3a. Dimensão, o que vocês chamam de mental, o pensamento, o pensamento mental corresponde a uma

pálida cópia do que é realmente o pensamento.

***

Questão: isso que significa que, na 5a. Dimensão, a consciência já está sem o mental?

O mental não existe mais, a tal ponto que a primeira pessoa a ter falado, de maneira precisa, da 5a. Dimensão,
independentemente das escrituras, falava desse estado específico da Luz, e ele havia chamado de

Supramental, para efetivamente assinalar que isso estava além do mental.
Estamos na consciência pura, o que os orientais chamam de mundo da felicidade eterna, onde não há mais

mental, mas onde o pensamento é claro.

***

Questão: nessa preparação ao acesso para essa 5a. Dimensão, como se articula o individual e o
coletivo, ou seja, é a soma do trabalho de cada um para esse acesso que importa ou há outros atos

a fazer no nível coletivo?

Eu responderia que são os dois ao mesmo tempo, exceto que não é uma soma, é multiplicante.
Em várias ocasiões, muitas entidades se manifestaram para dizer que estavam muito preocupadas, pois o

número de pessoas que havia ascensionado no nível etéreo não era suficiente, porque há, efetivamente, uma
noção de limiar crítico.

Alguns seres humanos devem, necessariamente, preparar o fenômeno coletivo.
Eles são, de algum modo, os ancoradores da 5a. Dimensão, a título individual, mas para a coletividade.

Portanto, o processo individual, em certa medida, influencia o fenômeno coletivo.
Isso é evidente, mas, a um dado momento, quando o número suficiente de chamados for eleito, o processo

poderá bascular para um nível coletivo e, aí, nós passaremos, realmente, aos fenômenos de ascensão física,
real e concreta, de todo o planeta e dos ocupantes que terão decidido subir e migrar para a 5a. Dimensão.

Então, os dois estão intimamente ligados, mas o processo individual deve preocupá-los muito mais do que o
fenômeno coletivo.

É ocupando-se do seu indivíduo que vocês irão participar do coletivo de maneira formal, não é olhar para o
exterior (e eu sei que é muito tentador querer fazer profecias), olhar os elementos que se libertam, olhar esse

mundo que desmorona.
É mais importante construir no interior, entretanto, vocês não podem fechar os olhos ao que está acontecendo.
Vocês o têm sob os olhos a cada minuto, há os elementos que estão desajustados, há uma anarquia total que
está ocorrendo em todos os setores da vida, e isso irá crescendo, mas deve encorajá-los a trabalhar pela sua

ascensão individual.
Então, os dois estão intimamente ligados, mas, a um dado momento, a ascensão coletiva tem precedência,

efetivamente, sobre a ascensão individual.
Se não houvesse ascensão coletiva, vocês não poderiam ascensionar com o corpo.

Parece-me que os exemplos de seres que ascensionaram com o corpo neste planeta é, de qualquer forma,
relativamente restrito, se pudermos dizê-lo.



***

Questão: «subir» para a 5a. Dimensão faz referência a uma nova esfera?

Parece-me que eu já respondi.
É a Terra que é transmitida da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão.

É como se, a um dado momento, ela estivesse aí e, em outro momento, ela não está mais aí.
Para a consciência é igual: quando um ser humano morre, o que é que acontece?

O mundo não desaparece, é ele que desaparece para o mundo.
É o mesmo processo que vai acontecer na 5a. Dimensão, exceto que, aí, será coletivo.

De repente, há pessoas que se comunicam, que estão aí, há uma delas que passa, eu diria, para a 5a.
Dimensão, e a outra que permanece na 3a. Dimensão, há uma que subiu e a outra que permaneceu.

Aí está como isso vai acontecer, e é o mesmo processo que no momento da morte.
No momento da morte, vocês deixam este corpo, exceto que, aí, vocês vão levar o corpo consigo, para

aqueles que irão subir com o corpo, o que não é uma generalidade.
Isso vai depender, cada caso será diferente.

O que podemos dizer com isso é que, quando eu falo de subir, trata-se realmente de uma sensação de
ascensão.

A ascensão não é uma palavra em vão, a transmutação da 3a. Dimensão para a 5a. Dimensão é um processo
de subida vibratória, isso corresponde à subida da Kundalini, correspondendo também, realmente, a um

aumento e a uma revelação dos diferentes corpos que os constituem.
Portanto, é realmente uma subida, isso não é uma visão da mente.

Como está escrito, aliás, no Apocalipse de São João: «os chamados e os eleitos serão chamados, um a um»,
eles irão subir com o seu corpo em processos que foram descritos, eu creio, por Steiner, no início do último

século.
O processo de ascensão faz parte da ciência cristológica de Steiner.

***

Então, se vocês terminaram as suas perguntas, eu vou, talvez, dar o lugar para a Mamãe do alto, para que ela
venha trabalhar no mais importante, muito mais importante do que os meus bla-blas, ou seja, na abertura do seu

Coração.
Então, eu tenho ainda que lhes agradecer por essas partilhas, esperando que elas tenham sido frutíferas para
vocês, que elas possam lhes trazer, no nível do seu mental, uma iluminação para o pensamento da Luz do Pai.

Então, eu lhes dou a minha bênção, os meus agradecimentos e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Eu, agora, eu deixo o lugar para a Mamãe, para o seu trabalho de irradiação no nível do Coração.

Obrigado a vocês.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, e eu me alegro por estar com vocês,
para poder responder, eu espero, aos seus questionamentos e poder, talvez, fazê-los avançar no caminho da
Luz.

Então, eu lhes aporto meu bom dia, minha bênção e, obviamente, e como de hábito, eu os escuto.

Questão: por que há tantos problemas de saúde, nesse momento?

E é um período de grande transformação, para muita gente, atualmente, então, as energias de quinta dimensão
vêm, eu diria, despertar, ou mesmo fragilizar, em alguns casos, os esquemas de funcionamento que são
oriundos da terceira dimensão.

Então, isso pode provocar uma reativação de sintomas, reativação de alguns esquemas que nada têm a fazer
na quinta dimensão.
Então, por vezes, a alma decidiu experimentar certo caminho, no qual algumas perturbações poderão aparecer,
mas essas perturbações não têm mais lugar de ser, a partir do momento em que há uma busca da
autenticidade da quinta dimensão.
Mas, como a energia da quinta dimensão, infelizmente, ainda não está, totalmente, aí, obviamente, vocês vão,
alguns de vocês, reativar esquemas que são perturbados, antigos, que não têm mais razão de ser.
Então, as coisas, por vezes, muito desagradáveis, podem voltar a manifestar-se.
É, infelizmente, algo que não é ligado a um erro ou a uma falta, mas que é, puramente, conjuntural, eu diria.
É ligado a uma transformação, uma forma de purificação na qual o fato de repassar por esquemas de maneira
mais forte permite resolver, eu diria, as últimas escórias que poderiam impedir o acesso à quinta dimensão.

A ação definitiva, ou seja, o desaparecimento de sintomas apenas poderá ocorrer quando a quinta dimensão
estiver, totalmente, aí e, portanto, a purificação tiver ocorrido, totalmente.
As concepções da doença devem ser vistas à Luz de sua evolução pessoal.
Isso corresponde a uma realidade vibratória.
Os seres que estão preparando a própria ascensão à quinta dimensão, que vivem as transformações da
energia da Luz autêntica e que se transformam ou que se aproximam da própria Fonte real de quem eles são,
da Unidade, não podem aproximar-se, indefinidamente e sem perigo algum, dos outros que recusam essa
vibração da quinta dimensão e que estão nas lutas da terceira dimensão, porque há risco de desgastes dos
dois lados.

Então, os esquemas da Luz vêm ajudar aqueles que estão doentes e transformando-se, profundamente.
É extremamente importante compreender que não se pode, hoje, fazer como era o caso há dez, vinte anos,
porque a energia da Luz de quinta dimensão não pode ser confrontada, permanentemente, às energias de
terceira dimensão, que são energias de doença, porque a energia de terceira arrisca ser, ainda, mais
perturbada pela energia da quinta, da qual vocês são portadores.
Mas, também, vocês mesmos, sua energia de quinta, que vocês tentam desenvolver, arrisca, eu diria, ser
afetada pela doença de terceira.
Não há mais concordância e transmutação pelas forças crísticas de terceira dimensão sobre a doença, porque
vocês passam às forças crísticas de quinta dimensão.
Não há mais lugar para a doença.

Vocês não podem tomar a Luz que vem de vibrações as mais altas para transmutar o que se recusa à Luz,
porque a doença, geralmente, é um período de experiência, de purificação, mas a doença é um conflito que é
ligado à terceira dimensão.
A quinta dimensão não conhece a doença.
Então, a partir do momento em que alguém que é portador da energia da quinta, mesmo se é, eu diria, ainda,
portador de uma doença, e ele vai reencontrar e quer intervir sobre alguém que está na terceira, com uma
doença, ele vai ali ter desagrados extremamente importantes que podem produzir-se.
Mas, quanto mais esse terapeuta subir à quinta dimensão, mais ele deverá desfazer-se da ação terapêutica,
porque a ação terapêutica é a Luz, é Cristo que cura, mas não é querer curar.

O.M. AÏVANHOV – 24 de março de 2007
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Questão: como saber se poderemos suportar as energias da quinta dimensão?

E isso quer dizer?
Nenhum ser humano pode saber se vai suportar ou não as energias que aumentam, a oitava vibratória é
diferente.
Agora, para o acesso à quinta dimensão, a outra vida, a outro corpo, a outra Terra, apenas será possível saber
no momento em que isso se apresentar, realmente, a vocês.
Na fase preparatória, vocês fazem apenas integrar, submeter-se, preparar.

Questão: qual é a importância da aceitação?

A aceitação e o soltar, como queiram, mas o que eu prefiro como palavra é, mais, soltar, ou seja, deixar fazer.
Deixar fazer a energia de quinta, que é uma energia que vem a vocês.
Ela demanda apenas uma coisa: é um acolhimento sem resistência.

Então, as resistências são numerosas, elas são ligadas, qualquer que seja seu grau de evolução, de cada um,
aos apegos que vocês tomaram nesse mundo, quaisquer que sejam.
Há alguns apegos que são mais luminosos do que outros, mas eles são, entretanto, apegos, por exemplo,
apegos a figuras espirituais, apegos que eu não critico, porque são da sombra, obviamente, mas que devem
ser, eles também, superados, ou seja, a adoração, o amor portado, mesmo ao Senhor desse mundo, ou seja, a
Cristo, portado, mesmo, ao Senhor dos Universos, ou seja, a Orionis não deve cair no apego.

Ora, o problema do ser humano na terceira dimensão é que tudo o que ele ama, tudo o que ele venera
transforma-se em apego.
Então, a energia de quinta demanda uma coisa: é não desviar a face, é compreender que se é apegado e viver,
enfim, o desapego.
O que não quer dizer que vocês perderão seus apegos.
Vocês perderão uma forma de apego e encontrarão uma fusão, que é completamente diferente, com Cristo,
com Maria, com Orionis, com outros.
Não é, de modo algum. O apego ligado à terceira dimensão.

Então, as experiências que foram vividas por alguns, por outros, por mais luminosas que sejam, é preciso,
também, deixá-las pelo que elas são.
O que fez uma abertura para a quinta dimensão ou para a Luz. Se preferem, mas que foi puxado de volta à
terceira, isso, também. É uma forma de apego.
Então, é preciso ser totalmente livre, como dizia Krishnamurti, para passar ao outro lado.
Não é preciso mais ter qualquer modelo, qualquer marcador, qualquer referencial, se não é estar, si mesmo,
desembaraçado de tudo o que fez o que se é: as crenças, a educação, os pais, os filhos, tudo.
Vocês devem estar totalmente nus, sem isso, não poderão aceder à quinta dimensão.

Jesus disse, no entanto, ele mesmo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a tornar-se como
uma criança», ou seja, desembaraçado de todos os condicionamentos, desembaraçado de todos os apegos,
quaisquer que sejam, por mais luminosos quanto sejam.

E obrigado a vocês e boa evolução para essa quinta, para essa Luz autêntica que se aproxima a grandes
passos, e estejam certos de que vocês não estão, jamais, sós, e que não são, jamais, abandonados, e que,
sobretudo, nada arriscam.

O que é que arrisca acontecer-lhes?
Na pior das hipóteses, morrer, e se vocês morrem, estão na Luz.
Na pior das hipóteses, continuar e, se continuam, abandonando tudo o que faz seus apegos, bem, vocês
estarão, também, na Luz.
Apenas que, se vocês resistem, se estão apegados ao seu passado, às suas experiências, às suas casas, aos
seus bens, quaisquer que sejam, vocês não poderão aceder à quinta dimensão.
Então, isso necessita de soltar, isso é extremamente importante.

Então, eu lhes digo até breve, eu lhes aporto a minha bênção e até a próxima vez.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem vindos a vocês, queridos filhos.
Eu me apresento a vocês porque vocês me chamaram.
Eu me apresento a vocês porque inúmeras coisas devem ser irradiadas de meu coração, para afirmá-los em
sua fé e em sua certeza para a Luz.

De fato, nesses momentos perturbados, a Luz é, mais do que nunca, sua única tábua de salvação.
A Luz é o único elemento que deve conseguir fazê-los encontrar a solução ao problema da vida, ao problema
dessa vida, nesse planeta, nesses tempos perturbados, nesses tempos torturados, eu deveria, mesmo, dizer.
É importante encontrar o caminho, a porta estreita que os conduz à abertura de seu coração, que os conduz à
recepção da Luz de meu querido divino Filho.
É importante para vocês, queridos filhos, compreender que tudo o que vem, que tudo o que vem para
vocês é destinado apenas a uma coisa: fazê-los voltar para seu coração, fazê-los voltar para o
coração do Universo, para o coração do planeta, para o coração da vida, para a Fonte da vida que é
Luz autêntica, que foi iniciada, preparada por meu divino Filho, há agora mais de dois mil anos.

Há, hoje, nesses períodos que vocês vivem, uma etapa extremamente importante, que é a etapa que deve
conduzi-los ao limiar da Luz Crística.
Há, através do que vem para vocês e que, entretanto, já está aí, a possibilidade inerente a toda a vida de
encontrar sua Fonte, de encontrar sua Luz e de encontrar o caminho que conduz ao Pai, à Luz
autêntica, à Luz que vocês jamais deixaram de ser, mas que os véus sucessivos de suas encarnações
sufocaram, que os véus do que vocês chamam ego de suas personalidades sufocaram, progressivamente e à
medida de suas encarnações nesses mundos.
Há necessidade, hoje, de remover essas máscaras, de remover essas peles que foram colocadas sobre sua
essência, sobre sua infinidade primordial de Luz, porque vocês são, não duvidem disso, filhos de Luz, Fonte de
Luz.
Vocês são, ao mesmo tempo, os filhos da Luz e a própria Fonte da Luz.

Compreendam, através dessas palavras, que vocês jamais deixaram de ser o que são, para além da ilusão do
tempo que passa nessa dimensão que é a de vocês.
Vocês são, de toda a eternidade, filhos de Luz e Fonte de Luz e, ao mesmo tempo, irradiados da Fonte e, ao
mesmo tempo, Fonte irradiante.
Há necessidade, hoje, de fazer sua essa voz, de compreender que vocês são filhos da Luz, que vocês são,
vocês mesmos, Fonte de Luz e, como seres multidimensionais, a herança que é a sua é aquela do retorno à
Fonte, do retorno à Luz que vocês são e que jamais deixaram de ser, apesar dos véus que correspondem aos
diferentes medos que vocês desenvolveram, progressivamente e à medida de suas encarnações.

É importante compreender que essa época abençoada dos deuses, que vocês vivem, não é, em caso
algum, uma punição.
Aqueles que a viverem como uma punição são aqueles que não quiseram tirar as máscaras da
personalidade, as máscaras do ego, as máscaras do mental, as máscaras das emoções que vêm
quebrar o impulso da alma, o impulso da fonte que vocês são, o impulso da fonte de Luz que vocês
são.

Se vocês se esquecem dos obstáculos inerentes à encarnação, se vocês se lembram do que jamais deixaram
de ser, se conseguem deixar falar a criança que está em vocês, a Luz que está em vocês, o Divino
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que está em vocês, o Cristo que está em vocês, essa Luz inefável que vocês são, naquele momento, os
véus da ilusão dissipar-se-ão e permitirão a livre expressão da natureza fundamental que vocês são.

Vocês são ajudados, nisso, pelos múltiplos anjos, coros e legiões celestes que estão ao redor de vocês e ao
redor desse planeta, na espera desse instante abençoado que vem para vocês porque, creiam-no,
efetivamente, queridos filhos, vocês chegaram, agora, ao termo de sua viagem, ao termo dessas
peregrinações, do que lhes pareceu ser uma queda, que não é uma queda, mas, simplesmente, uma
experiência que vocês decidiram viver, creiam, para acompanhar um projeto grandioso, que era o de
experimentar a sombra e a Luz para, não permitir à sombra crescer, mas compreender que a sombra deve,
também, tornar-se Luz.

Através do sofrimento, certamente, não necessário nos planos evolutivos, mas necessário nesse plano
evolutivo da Terra que havia escolhido o afastamento da Fonte vem, hoje, o momento dos reencontros, o
momento dos casamentos com a Fonte.
Os véus devem levantar-se ao nível de seus corpos, mas, também, desse corpo planetário que vocês chamam
a Terra.

Queridos filhos, a hora abençoada que vocês vivem corresponde a eventos grandiosos que devem sobrevir, de
maneira sensível, de maneira manifestada em seus éteres, em seus Céus e em sua Terra, para permitir-lhes
deixar cair os véus, véus da ilusão, véus da ignorância.
Isso não é mais sofrimento, é revelação, no sentido em que a Luz desvenda-se, no sentido em que a
eternidade revela-se, enfim, a vocês, fazendo-os sair da ilusão de um tempo linear, fazendo-os sair da ilusão
que é a sua há tanto e tanto tempo.

Meu divino Filho, quando de Seu sacrifício na encarnação, permitiu restaurar a sacralidade desse
planeta, foi o mesmo para seus veículos físicos e seus veículos sutis.
Simplesmente, esse grão que havia sido plantado, que devia acender um dia, vê esses dias vindos nesse
período que precede a ressurreição do Cristo, ligada ao fenômeno da Páscoa mística.
É importante compreender que a Páscoa deste ano é um ano extremamente importante.

Este ano é o ano da revelação, é o ano da compreensão de sua Divindade, é o ano da manifestação de sua
Divindade.
Só os seres que recusarem ver, que recusarem levantar o véu da ilusão estarão em sofrimento em relação a
isso, mas a liberdade é inabalável.

Vocês têm escolha de alma, têm liberdade de alma para retornar à Casa ou prosseguir o que chamam de
experiências, prosseguir a experiência de mundos de divisão entre sombra e Luz, mas, também, sair desse
jogo que tanto os tentou, durante tanto e tanto tempo.
Cabe-lhes, hoje, nas semanas, nos meses e nos alguns anos que vêm, decidir retornar à Casa ou decidir
prosseguir a experiência.
Não há julgamento através disso.

O que meu divino Filho havia chamado, assim como seu bem amado João, o julgamento final corresponde
apenas a um processo de escolha que lhes é aberto agora.

Vocês irão para a Luz e o retorno à Fonte?
Vocês irão para a revelação de quem vocês são?
Vocês irão para a manifestação de quem vocês são ou vão decidir prosseguir a experimentação?

Aí está a liberdade de escolha, aí está o julgamento final que é, simplesmente, uma questão de
afinidade, uma questão de desejo, também, desejo de Luz ou desejo de experiências.

A experiência que vocês têm vivido era um jogo, como eu dizia, entre a sombra a Luz, experiência necessária
nesse mundo, porque desejada por alguns princípios que regem as encarnações e as tomadas de encarnação
em diferentes mundos, em diferentes planetas, em diferentes sistemas, mas, hoje, a hora soou da revelação, a
hora soou da ressurreição final de sua alma, de sua Luz e da revelação de sua Divindade.

Então, certamente, a revelação dessa Divindade que vocês são pode, para algumasalmas não preparadas,
não purificadas, não voluntárias, tampouco, a experimentar isso, pode ser vivida como elemento de
sofrimento, como algo que vem chocar sua sensibilidade, eu diria, mas não vejam, ali, apenas isso.

Ao contrário, é através do que vem para vocês, a experiência única de fazer retorno à unidade, a
experiência única de parar a experiência da terceira dimensão, para entrar em sua Divindade, em seu
corpo de glória, em sua imortalidade, que vocês jamais cessaram de ser, contudo, e cabe-lhes fazer a
escolha, e ninguém virá criticá-los da escolha que vocês farão e ninguém virá contrariar a escolha
que vocês farão.

Algumas escolhas poderão parecer dolorosas, mas a dor é apenas temporária e ilusória.

A realização da escolha pode apenas seguir três caminhos: o caminho, como eu dizia, de seu retorno



à Unidade, de seu retorno à sua Divindade, que jamais deixou de estar aí – o prosseguimento da
experiência nesses mundos de divisão, nesses mundos de separação, nesses mundos da ilusão,
certamente, também, mas repletos da mão do Criador e repletos de uma Luz, certamente, uma Luz
não desviada, mas sombriamente desacelerada, sombriamente pesada, pesada pela experiência e o
jogo necessários dessa dimensão de oposição ao mundo de Luz.

E o terceiro caminho é, obviamente, como o escolherão inúmeras almas sobre este planeta, passar
pelas portas do que vocês chamaram a morte, para aceder ou a uma nova experiência nessa divisão
de dimensões ou, ao contrário, o renascimento em corpo de Luz.

De fato, existem apenas três escolhas possíveis, e cada alma compreenderá, no momento vindo, a
realidade dessa escolha.

Então, aqueles que não poderiam ver, de momento, essa escolha, começam caminhos de sofrimento,
caminhos de doença, caminhos de desorientação, por vezes, mas não é preciso, certamente, julgar, porque os
véus da ilusão são, neles, mais densos e mais pesados do que alguns outros de vocês.

Cabe deixar cada ser humano prosseguir seu caminho, mas, simplesmente, estarem, vocês mesmos,
concentrados na Luz que vocês são, para poderem irradiar essa Luz, para poderem manifestar essa Luz, para
serem um espelho para a Fonte divina que está em face de vocês e permitir-lhe compreender que o retorno à
Casa é, doravante, possível.
Trata-se, doravante, de uma escolha de alma, uma escolha de vida, uma escolha de evolução, uma
escolha de humanidade, e cabe-lhes fazer essa escolha.

Certamente, inúmeras ilusões têm-nos prisioneiros, de momento, da trama da encarnação de sistemas que
foram construídos por algumas almas humanas que avançaram muito mais longe na separação da Fonte, que
quiseram construir um mundo de ilusão, um mundo de separação ainda mais pesado, ainda mais denso.
Mas esses planos são planos de ilusões, que tentam arrastá-los à rede deles, para torná-los ainda mais
pesados, mas a hora da liberação aproxima-se, agora, a grandes passos, a hora da revelação, a hora da
compreensão de quem vocês são, a hora da compreensão das escolhas que vocês devem fazer para
engajar seu retorno à Fonte, seu retorno à Divindade ou o prosseguimento de suas encarnações
extensivas nesses mundos de divisão.

Alguns não poderão fazer a escolha e deverão passar pelas portas da purificação para fazer, realmente, a
escolha.

Não julguem aquele que morre, não julguem aquele que decide pôr fim a esses dias nessa dimensão, porque
ele renascerá onde decidir, em toda Luz e em toda lucidez, ou voltar a partir para um ciclo de encarnação em
outros espaços e em outros lugares dessa terceira dimensão, ou renascer virgem e novo, nos espaços da
Divindade, de dimensões outras, nas quais não existe a sombra.
Isso faz parte da essência de cada alma.

A decisão é livre e totalmente consentida pela vontade do Pai, pela vontade da Luz autêntica que
jamais, oh jamais os forçará a fazer escolhas que não são as suas.

Simplesmente, a revelação da Luz é um ato importante para permitir-lhes fazer suas escolhas em todo
conhecimento de causa.
Não lhes será, jamais, permitido fazer escolher entre a sombra e a sombra, sob o pretexto de que vocês não
conhecem a Luz.
A Luz deve revelar-se em face da sombra, para permitir-lhes fazer as escolhas, ir para a Luz, ir para a sombra
ou ir, ainda, uma vez, entre os jogos da sombra e da Luz, porque sua falta de experiência ou seu desejo de
experiências não foi satisfeito.

Aí está, queridos filhos.
O que posso dizer-lhes mais, se não que nós desejamos, obviamente, os corações celestes, os anjos e as
milícias, seus irmãos e irmãs do Intraterra e do Extraterra desejam apenas uma coisa, é que o máximo de
almas junte-se às legiões e às regiões dos universos nas quais a sombra não tem mais lugar.
Mas essa é sua escolha final, sua escolha livre, totalmente consentida.
Nós não podemos, em momento algum, permitir que essa liberdade seja-lhes retirada.
Essa é sua herança espiritual, sua herança de Divindade, sua herança de Fonte.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a exprimir, nesse período pré-pascal, extremamente importante nesse
ano de revelação, porque creiam, efetivamente, que vocês entraram no período de revelação.
Nada do que está escondido ser-lhes-á escondido.
Nada do que foi escondido, profundamente, na Terra, ser-lhes-á escondido, tudo será revelado, nada mais será
escondido.

Os mistérios de suas origens, os mistérios de sua Divindade, o mistério das civilizações, o mistério dos
movimentos planetários, tudo isso lhes será revelado, porque lhes cabe fazer a escolha, em posse desse
conhecimento, em plena posse da Luz que vocês são, em plena posse e iluminação de circunstâncias da vida



que levaram ao seu caminho de revelação, agora, nesses tempos.

Aí está, queridos filhos, o que eu gostaria de fazê-los partilhar e, agora, eu me tenho pronta para responder aos
seus questionamentos, se há questionamento, mas, por favor, mantenham presente que nós estamos nesse
período de revelação, nesse período tão importante e tão esperado e, ao mesmo tempo, temido, por alguns
de vocês.

Então, eu me tenho pronta para responder às suas questões que concerniriam a essa etapa importante de seu
retorno à Casa.

Questão: como essas revelações vão fazer-se?
A revelação, querida filha, faz-se em múltiplos planos.
Ela concerne tanto aos eventos ligados ao que vocês chamam seus elementos e à manifestação desses
elementos, ao parto desse planeta à sua dimensão de Luz, que acompanhará, obviamente, a revelação de
planos da sombra, como eu dizia, ou seja, a revelação de maquinações e de usurpações que ocorreram na
superfície desse planeta.
Isso corresponde a um período de revelação em seu foro interior, também.
O que acontece no exterior e que será visível acontecerá, também, no interior de vocês.
A revelação de coros de anjos, de milícias celestes, através dos fenômenos celestes e dos fenômenos
Intraterrestres revelar-se-á no mesmo momento, no interior de vocês.
Os eventos disso são múltiplos, querida alma.
Eles concernem tanto às evoluções de sua vida em terceira dimensão, nessa encarnação, mas, também, o que
será evocado, revelado, tanto no que vocês chamam seus meios de informação, também, de maneira visível,
de maneira sensitiva, por seus cinco sentidos, portanto, ao nível de seu planeta e de seus modos de vida.

Questão: a que correspondem os odores de rosa que lhes são atribuídos?
Querida alma, o odor de rosas é característica de minha presença benevolente.
O porque dessa presença nem sempre deve ser justificado em uma razão lógica, mas, simplesmente, como a
manifestação de um presente e de uma graça celestes.
Agora, vocês têm tendência, com seu mental, a interpretar isso como uma orientação para ir para tal ou tal
coisa, o que nem sempre é o caso.
Os perfumes representam a quintessência de minha manifestação, que significa, simplesmente, minha
presença de mãe ao seu lado.

Questão: sua energia continua presente em Lourdes?
Querida alma, há numerosas vidas em que eu apareci, em diferentes tempos, em diferentes épocas, sobre
esse planeta.
Os lugares de aparição podem ser ligados a circunstâncias geomagnéticas específicas, mas, também, por
vezes, a histórias de almas específicas, mas, também, em lugares consagrados por mim mesma.
A cada vez, as circunstâncias de minhas aparições foram profundamente diferentes, de acordo, justamente,
com essas próprias circunstâncias.
Assim, um lugar de aparição pode permanecer desperto, eu diria, durante um tempo muito longo ou, ao
contrário, existir apenas durante a presença encarnada de uma alma específica.
Por vezes, a mensagem corresponde a uma época precisa e apaga-se, uma vez que essa mensagem tenha
sido transmitida.
Não há regra precisa, de acordo com meus lugares de intervenção e de aparição, quer esses lugares sejam
públicos ou privados, aliás.
Querida filha, minha presença em Lourdes é revelada através da água, obviamente, mas, mais do que
tudo, através da atmosfera geomagnética do lugar.
Esse é o caso para inúmeras aparições que eu qualificaria de públicas e reconhecidas pela Igreja católica.
A hora não é mais para a aparição em lugares, mas para a aparição em cada alma e em cada interioridade de
alma.
Aí está o que explica que inúmeras almas, hoje, sejam portadoras de minha energia e de minha mensagem.
A água é portadora de uma memória.
Nesse lugar preciso existe uma informação que foi veiculada, o que explica que as propriedades vibratórias da
água continuem presentes.

Questão: quais são os lugares em que sua energia está, ainda, presente?
Existem muito numerosos lugares nos quais a minha energia está, ainda, presente, querida filha.
Nos Pirineus, o lugar o mais importante, certamente, é situado do outro lado dos Pirineus, na
Espanha, em uma cidade que se chama Garabandal.

Questão: você disse, há pouco, que teremos a escolha de repetir, ainda, essas experiências da
sombra e da Luz; por que aceitar que almas vão para a sombra?
Será que uma mãe aceiraria que seu filho vá fazer-se mal?
Querida alma, uma mãe afasta seu filho do perigo, tenta evitar o perigo, mas, se essa alma tem necessidade de
experimentar o perigo, se essa alma tem necessidade da sombra para encontrar ainda mais Luz, ninguém pode
criticá-la.
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Questão: por que se pode sentir uma revolta de estar aqui, nessa terceira dimensão?
A revolta faz parte, querida filha, de movimentos, cada vez mais, de almas que estão sedentas de redescobrir a
Divindade, que estão sedentas da Luz e que experimentaram, suficientemente, a encarnação.
Assim, a hora da liberação está próxima, para essas almas.

Questão: você falou, há pouco, de um ano de revelação no qual, em especial, os véus deviam
levantar-se ao nível de nossos corpos.
Poderia esclarecer o que é isso?
Ao nível dos corpos, apegos e desapegos devem revelar-se, de maneira mais precisa ao espírito e à
consciência.
Isso quer dizer que, progressivamente e à medida dos meses vocês vão, todo ser vivo sobre este planeta,
tomar consciência, de maneira mais ampliada, de maneira mais luminosa, do que são seus apegos reais a essa
terceira dimensão, e são esses apegos que será preciso vencer, para desapegar-se, totalmente, e aceder à
quinta dimensão.
Progressivamente e à medida do desvendamento, revela-se, cruamente, eu diria, a realidade de seus apegos.
É fácil dizer «eu não sou apegada a isso, àquilo», enquanto vocês têm isso.
É mais difícil renunciar, quando tudo isso não está mais aí.
Os verdadeiros apegos medem-se à luz da realidade do desapego em relação ao que está aí.

Questão: por que o coração volta a fechar-se, tão frequentemente?
Porque ele se fecha, a partir do momento em que o jogo da sombra e da Luz manifesta-se de novo.
Assim, mesmo conduzir um veículo é um jogo de sombra e de Luz.
Como vocês querem manter um coração aberto, conduzindo um veículo; como vocês querem manter um
coração aberto, quando se servem de suas palavras para resolver problemas de terceira dimensão?
Isso é impossível, exceto para alguns grandes seres que representam, de algum modo, um sacrifício, porque
manter o coração aberto, conduzindo os assuntos de terceira dimensão, como vocês compreenderam,
queridos filhos, é extremamente árduo.
Isso necessita de um treinamento de várias vidas e um sacrifício de várias vidas.
A dimensão do coração é ligada à dimensão que está além da terceira dimensão, isso vocês compreenderam
bem, porque o que é abertura do coração, na terceira dimensão, seria apenas desleixo, emotividade e não
Amor.
O Amor é algo que é um estado e não um movimento; é algo que está em relação com uma qualidade
vibratória.
Ora, essa qualidade vibratória não pode ter compromisso com fenômenos ligados à terceira dimensão.
Querido filho, como dizia meu divino Filho, é importante saber o mundo que vocês escolhem.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Vocês servem à terceira dimensão?
Vocês servem à Luz?
O mundo da terceira dimensão é um mundo de experiências, não é um mundo final ou finalizado.
Trata-se apenas de um mundo de passagem, um mundo extremamente temporário, na escala da Unidade, da
Divindade.

Questão: o que é, então, para aqueles que acompanham, na terceira dimensão, da abertura para
essa quinta dimensão?
Isso representa um sacrifício, querida filha, porque, a partir do momento em que a Divindade for
suficientemente forte, a partir do momento em que a revelação for total, não será mais questão de trabalhar na
terceira dimensão.
Trata-se, muito simplesmente, querida filha, de compreender que toda alma que tenha percebido a Luz em uma
de suas dimensões, que tenha vivido o momento em que o coração abre-se, um momento em que a unidade
da Divindade manifesta-se (o momento em que uma alma tem um reencontro com a Luz é um momento
privilegiado), mas, quando essa alma decide voltar à terceira dimensão, trata-se de um sacrifício.

Então, a partir do momento em que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez em sua vida, a abertura do
coração ou o reencontro com a Luz, toda obra que os põe na terceira dimensão, mesmo no sentido do dever,
mesmo no sentido do trabalho, é algo que se aparenta a um sacrifício.
O sacrifício tem a mesma raiz que a palavra sagrado.
Ele corresponde à santificação, ao sacrifício da Luz, não para a sombra, mas para o jogo da sombra e da Luz.

Questão: será possível trabalhar na terceira dimensão, a partir da quinta dimensão?
Os tempos espirituais podem manifestar-se, como foi o caso para mim, nessa terceira dimensão, mas o
processo que está acontecendo é uma separação clara de diferentes planos, e não poderá mais ser questão,
para aqueles que passarem à quinta dimensão, de manifestar-se nessa terceira dimensão, exceto algumas
almas consagradas que terão por missão acompanhar um novo ciclo de humanidade.

Questão: por que algumas pessoas «no caminho» de repente, encontram reações típicas de terceira
dimensão?
Isso pertence à liberdade de alma individual, querida alma, em face da Luz.
Quando seu coração irradia de Luz, aquele que está em face de você pode aceitar ou recusar essa
Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho



Luz, porque ele não terminou o próprio caminho de experiências, porque ele quer prosseguir o caminho
de experiências e esconderá a própria necessidade de experiências, através da difamação da Luz.
Assim foi com meu divino Filho, quando de Sua encarnação. Que foi considerado, obviamente, como fazendo
parte da sombra, pelas forças supostas de representar a Luz.
Isso também é um sacrifício.
Convém permanecer no coração.
Permanecer no coração quer dizer não julgar; permanecer no coração quer dizer não emitir julgamento, não
emitir energia nem boa nem má, através da liberdade de escolha que exprimiu uma alma ou outra.
Convém permanecer na neutralidade de coração, que corresponde a um estado de ser e um estado de ser
não pode induzir ação, o estado de ser basta-se por si mesmo.

Questão: nos meios ditos espirituais, pareceria que as emoções estão em destaque?
Querida alma, é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que é feito, hoje, em seu mundo, tudo o que
sai como, dizem, técnica ou tecnologia ou meios ditos de desenvolvimento pessoal são apenas meios de
prendê-los às suas próprias emoções, às suas próprias memórias e às suas próprias vivências.
O coração não tem necessidade de qualquer dessas ilusões para revelar-se.

Enquanto vocês correm atrás de uma própria liberação do que quer que seja, vocês não estão no coração.
O coração não tem necessidade de liberação; o coração tem necessidade apenas de uma afirmação nessa
dimensão de estado de ser, mas, absolutamente não de liberar o que quer que seja porque, quando vocês
estão no coração, são livres, por essência.
Isso corresponde às palavras de meu Filho: «busquem o reino dos céus, sua Divindade, e o resto
ser-lhes-á dado em acréscimo».

Em contrapartida, busquem o que não é o coração, o que vocês chamam processo de liberação de memórias,
processo de compreensão, processos mentais, processos emocionais, e vocês se afastarão do coração, ao
mesmo tempo tendo a impressão de dele aproximar-se.

E vocês confundem emoção, confundem sentimento e coração.
O coração, o amor não é sentimento, o amor não é emoção, o amor não é mental, o amor é estado de ser,
estado de ser na Divindade, na Unidade, na compreensão direta, instintiva e intuitiva de quem vocês são.
No coração não há lugar para o sentimento, no coração não há lugar para o apego, no coração não há lugar
para a emoção.
O sentimento é, já, uma distorção da energia do coração.
Eu lhes aporto, agora e já, minha bênção e todo o meu amor, e eu lhes digo, certamente, até um dia desses.
__________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, neste período tão propício, exatamente
antes do período da Páscoa, que é um período extremamente importante no nível vibratório.

Então, como de hábito, vamos, se quiserem, começar a interagir, em relação às suas interrogações, às suas
questões e o que vocês têm no coração, na medida do possível que eu puder explicar e ajudá-los a avançar no

caminho da Luz.
Então, recebam, primeiramente, o meu bom dia, as minhas saudações e, também, o meu Amor.

E estou à sua escuta, agora.

Questão: poderia nos falar do que os astrônomos chamam de buracos negros?
Cara amiga, isso corresponde, como dizer?...

Há portas no nível dos planetas, como no planeta Terra no qual vocês vivem, que nós chamamos de portais e
portas, que permitem o acesso a novas Dimensões.

Há, também, no nível de alguns lugares do planeta, os nós telúricos, extremamente importantes, porque eles
focalizam nesse nível, e há, também, as influências cósmicas diversas e múltiplas que chegam ao planeta a

partir da existência dele.
Há, do mesmo modo, no nível do polo norte e do polo sul, portais/vórtices extremamente grandes, de acesso à

Intraterra.
Então, é preciso conceber os buracos negros como portas situadas no universo, nos interespaços que

permitem aceder ao oniverso, ou seja, o inverso do universo.
São pontos de passagem para outras Dimensões, na escala não mais da humanidade, por exemplo, encarnada

sobre a Terra, mas na escala de sistemas solares, na totalidade, que são absorvidos, de algum modo, por
esses buracos negros, para reencontrar-se do outro lado do espelho, que corresponde ao acesso, desta vez,

não mais de um planeta ou de alguns planetas de constelação ou de um sistema solar, mas a um conjunto
galáctico em outra Dimensão.

Isso serve, simplesmente, ao conjunto de galáxias para passar e dar saltos a fim de passar no outro lado do
espelho, assim como vocês, no momento da morte, passam, no outro lado do espelho.

É uma espécie de morte, mas não uma morte definitiva, obviamente, uma morte para um estado, para renascer
para outro estado, que é bem além do simples fenômeno que corresponde à ascensão individual ou à

ascensão planetária.
Isso se refere, em geral, a mundos muito mais evoluídos do que o de vocês.

Questão: pode-se considerar o universo como um sistema equivalente ao de bonecas russas,
estruturas que se encaixam umas nas outras?

Então, essa visão é possível para os corpos sutis planetários ou para os corpos sutis de seres humanos na
encarnação, sim, efetivamente, podemos conceber isso assim.

Mas os buracos negros e os portais que são situados fora dos planetas são um pouquinho diferentes porque,
aí, não se trata de bonecas russas.

Uma boneca russa que passasse através desse buraco encontrar-se-ia completamente invertida, é difícil de
exprimir isso, mas há, através das passagens desses buracos negros, desses portais cósmicos, o acesso a

um conjunto de modificações de tudo o que ali acontece.
Então, aí, não estamos mais em bonecas russas, mas em uma espécie de reversão, um pouquinho como uma

luva que se inverteria, isso é um pouco complexo de explicar com palavras, mas digamos que é uma
passagem de um estado dimensional voltado a algo, para outro estado dimensional voltado para outra coisa.

Então, não é, completamente, o sistema de bonecas russas.

Questão: a reversão de que você acaba de falar é semelhante àquela que acontece no ser humano,
quando ele muda de Dimensão?
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Então, não, porque a reversão do ser humano corresponde a uma inversão de valores, no sentido alto/baixo, ou
seja, há uma penetração na matéria na terceira Dimensão que se acompanha do que vocês chamaram de

encarnação.
Em seguida, há um processo muito longo de subida, de plano em plano de purificação,que vai permitir, a um

dado momento, o acesso, a título individual ou coletivo, em alguns períodos de vida da humanidade, em outro
estado dimensional.

Aí é um salto, se quiserem, quântico de energia de uma determinada Dimensão a outra Dimensão.

O que acontece, no nível dos buracos negros, é uma reversão, não unicamente alto/baixo, mas interior/exterior,
esquerda/direita, se preferirem, e em Dimensões que são situadas bem além daquelas que vocês podem

experimentar.
Isso corresponde a outros tipos de modificações que são infinitamente mais complexas do que as simples

reversões geométricas que vocês podem apreender como seres humanos.

Questão: o que se chama de buracos brancos?
Então, cara amiga, é a primeira vez que eu ouço falar de buraco branco.

Há buracos dimensionais, mas que não são buracos negros, mas que são, ainda, outra coisa, mas eu não vejo
porque seriam chamados de buracos brancos.

Os buracos brancos correspondem, naquele momento, ao que poderiam ser chamados de buracos
dimensionais.

Aqueles que vocês chamam de irmãos do espaço, os Extraterrestres, os Intraterrestres, não se deslocam
através de um espaço que é vazio.

Há o que é chamado de fenômeno de faixa de Möbius, que corresponde a dobras do espaço/tempo, tal como
vocês as apreendem nessa Dimensão e que permitem, no momento em que essa dobra é feita, passar de um

universo a outro universo dimensional.
Isso não é unicamente o que chamamos de buracos negros, isso poderia corresponder ao que vocês chamam

de buracos brancos.

Há, também, espaços que são portais ou vórtices, que são situados em lugares precisos, no nível dos polos
dos planetas, que permitem aos seres Extraterrestres serem conectados, de maneira instantânea e não

viajando em caçarolas, obviamente, através de milhões de quilômetros de distância e que permitiriam a eles
aceder, assim, após uma viagem que duraria muito tempo e muito dispendiosa em energia, aceder ao seu

Sistema Solar.
Isso se faz de maneira instantânea, por intermédio dos polos.

Questão: no tempo passado existiam fraternidades ou sociedades iniciáticas que acompanharam a
evolução sucessiva da humanidade.

O que é delas, hoje?
Então, cara amiga, agora, eu não estou certo, absolutamente, de que fraternidades iniciáticas tenham permitido

a evolução da humanidade.
Os movimentos iniciáticos que existiram na superfície do planeta permitiram a alguns seres humanos que
estavam prontos a reencontrá-los aceder a essa evolução, mas jamais houve movimento que tivesse se

estabelecido no planeta para permitir fenômenos de transmutação extremamente importantes.

Era, frequentemente, o feito de indivíduos isolados, seja Cristo, sejam outras entidades que se encarnaram e
que tiveram, eu diria, o encargo de almas, mas não o encargo da humanidade.

O único que teve o encargo da humanidade foi, obviamente, Cristo, que se encarnou há mais de dois mil anos.
Isso foi, também, de alguns seres que acompanharam a criação da Terra, em tempos imemoráveis, que

remontam a mais de cinquenta e dois mil anos quando, aí, esses seres acompanharam, de maneira, ou do
processo de encarnação clássica, no que se refere aos Elohim, ou do processo de walk-in consciente, para

aqueles que foram grandes seres.
Mas esses grandes seres vieram apenas para iniciar os movimentos e não para acompanhar, no sentido

profundo, o conjunto da humanidade porque, em momento algum, o conjunto da humanidade esteve pronto
para acolhê-los.

Então, sim, obviamente, muitos seres se manifestam, a cada época, e inúmeros seres manifestar-se-ão, ainda,
mas não para o conjunto da humanidade, isso seria ilusório.

Não se esqueçam de que a maior parte da humanidade não quer a Luz, a maior parte da humanidade é
governada por forças e se deixa governar por forças que nada têm a ver com a Luz.

Questão: deixar-se guiar pelas forças que não seriam ligadas à Luz não é, simplesmente, um
fenômeno de ignorância?

Não, cara amiga, não é absolutamente ligado à ignorância, isso é unicamente ligado ao medo, porque vocês
têm medo de serem vocês mesmos, porque vocês têm medo de se oporem a sistemas constituídos, porque

vocês têm medo de recorrerem à sua Divindade.
Não é a ignorância, é unicamente o medo.

Então, efetivamente, essas forças que não estão na Luz tentaram, durante todos os tempos, mascarar-lhes a
sua Divindade, mantê-los em certa forma de ignorância, mas porque vocês estiveram, de algum modo, de



acordo para que isso acontecesse.
E isso, pouco a pouco, progressivamente e à medida dos séculos dessa humanidade, adormeceu, de maneira

consciente, a sua Divindade.

Então, não é um fenômeno de ignorância, porque ninguém poderá dizer que não sabia, porque, a partir do
momento em que vocês trabalham em si mesmos, vocês têm, perfeitamente, consciência de quem vocês são,

em qualquer época da humanidade.
O que os impede de ver a realidade é o seu medo, e não a ignorância.

Questão: poderia nos falar da relação entre o período Pascal e a Ascensão?
O período Pascal é uma etapa preparatória.

No plano simbólico, isso corresponde a um fenômeno de Ressurreição, a Ressurreição não é a Ascensão, a
Ressurreição é a etapa que intervém após a descida na encarnação, após o batismo e após, sobretudo, a

iluminação.

Após a iluminação vem o sacrifício, o sacrifício é um ato importante.
É preciso compreender que somos pó, e que voltamos ao pó.

Através desse corpo de carne, a vida da matéria que vocês tomam é um corpo de ilusão em relação à veste de
Luz que é a sua.

Então, períodos, em todas as tradições ou em algumas religiões foram dados para ilustrar esse caminho de
retorno à casa.

A Ascensão, tal como vocês a entendem, irá ocorrer em outros momentos.
Mas, obviamente, o processo da Ressurreição é preliminar ao fenômeno da Ascensão, porque vocês não

podem ascensionar se não renascerem pelo processo de Ressurreição à sua Divindade.

Questão: quem estaria mais na Luz para tomar a direção da França, hoje?
Eu creio que, aí, você está sonhando, não creia que os homens e as mulheres que se apresentam no seu

período de eleição sejam guiados pela Luz, seria preciso, verdadeiramente, ser pueril para crer nisso.

A partir do momento em que vocês manifestarem uma vontade de poder, e de poder supremo, vocês estão,
obviamente, no poder e, unicamente, no poder, e o poder é dado a vocês pelo que chamam de democracia, ou

seja, vocês têm a impressão de fazer um ato de liberdade, dando o seu poder a alguém outro.

Então, obviamente, não creia que os governantes desse planeta, onde quer que eles estiverem, aliás (quer
sejam democraticamente eleitos, quer sejam reis, quer sejam ditadores), sejam outros que não seres de poder.

Há apenas seres de poder, e eles chegam ao poder apenas através do poder e da manipulação.
Não pode ser de outro modo.

Então, há os que estão mais no poder do que outros, sim, isso é verdade, há os que estão mais no ego do que
outros, sim, é verdade, mas todos eles estão no ego.

Não creiam que, entre todos esses seres que se apresentam a vocês, haja um que aja por altruísmo ou por
humanidade ou pelo gosto da Luz.

Vocês estariam em um engano monumental.
Eles querem apenas o voto de vocês, e é tudo.

Questão: em nossa história, alguns seres no poder têm, de qualquer forma, um perfil diferente?
Há certamente muito tempo, por exemplo, São Luiz, sim, na época de alguns reis, na época em que havia uma

filiação, eu diria, sagrada ou divina.
Os modos de vida que vocês têm, hoje, não correspondem, de modo algum, a modos luminosos.

Por exemplo, o dinheiro é uma energia que deve ser livre, que deve circular, mas, a partir do momento em que
vocês aplicarem o que chamam de interesse pelo dinheiro,vocês já estão em forças demoníacas, porque o

dinheiro não tem valor, exceto o que circula.
Mas, a partir do momento em que vocês atribuírem a um meio de circulação um valor, quando ele for guardado,

vocês já estão em manipulações que nada mais têm a ver com a Luz.

E, além disso, um governo espiritual não pode existir na democracia, ele apenas pode existir através do que eu
denominei, na minha vida, a sinarquia, ou seja, uma teocracia de direito divino ou uma monarquia de direito

divino, ou seja, os mais despertos assumem o encargo, através não de uma pessoa que concentraria todos os
poderes, mas através do que foi chamado, por exemplo, de círculo dos anciões, no qual os anciões dos dias

reúnem-se em doze ou em vinte e quatro consciências para iluminar o caminho da humanidade.

Então, vocês veem, efetivamente, que, aí, com os seus ministros e as suas democracias, vocês estão bem
longe da verdade.

É, ainda, uma forma de manipulação, tudo isso.

Questão: poderia nos indicar como viver a Páscoa, esse período Pascal?



É extremamente importante.
A coisa a mais importante para preparar-se é ir procurar os ovos no jardim.

A partir disso, creio que o período Pascal é um período de intimidade importante de face a face consigo
mesmo e de acesso, se não for a ressurreição, a outro nível vibratório.

A melhor preparação é fazer o silêncio no interior de si e recolher-se.
Então, também, e como eu tenho para dizer este ano, este ano é um ano extremamente importante, porque eu

falei, em várias ocasiões, que durante este ano e, em especial, na primavera, vocês terão muitas
manifestações meteorológicas que antecipam as manifestações de natureza telúrica, que vão crescendo e que

vão tomar proporções inimagináveis para os seres humanos do planeta, atualmente.

Então, tudo isso necessita de uma certeza interior, tudo isso necessita de ser desatrelado do que vocês
observam no exterior e conceber sua vida como importante, no nível da sua Divindade.

Os eventos exteriores vão, como dizer, pô-los frente a si mesmos de algum modo, e pô-los frente à realidade
da sua Divindade e testar a sua adesão, como ser encarnado, à sua Divindade.

Vocês estão apegados à sua Divindade ou estão apegados às regras de funcionamento desse planeta?
O período de Páscoa é um período de escolha.

Qual estrada vocês vão escolher?
Qual caminho vocês vão querer tomar?

Vocês vão querer tomar, como eu já disse, parece-me, na última vez, a estrada da liberação, ou seja, a estrada
da Ascensão para outro estado dimensional?

Ou, então, vocês vão escolher continuar a experiência da matéria?
Ou, então, vocês decidiram que nenhuma dessas escolhas é para vocês e que será necessário passar pelo

desaparecimento desse corpo físico para descobrir sua Luz?
Isso são opções interiores, são escolhas que apenas podem ser feitas com toda serenidade, no interior de si,

e essas escolhas não podem, absolutamente, depender de circunstâncias da sua vida, de circunstâncias
afetivas, de circunstâncias relacionais ou profissionais.

Aí está o quer lhes é solicitado no período Pascal.

Questão: poderia nos falar de fenômenos meteorológicos, porque me parece que há algumas
semanas havia uma acentuação muito específica de sismos na faixa equatorial.

Cara amiga, eu já havia anunciado isso, há quase um ano, eu havia dito que tudo isso, no nível dos Elementos,
iria crescendo.

Então, efetivamente, vocês entraram, agora, por um período de vários anos, em um período de turbulência
extrema, no nível dos Elementos, seja a Água, seja o Ar, seja o Fogo, seja a Terra.

Tudo isso vai agitar, de maneira extremamente forte, mas o que agita, no exterior - retenham o que eu lhes
disse - agita, também, no interior.

A mobilização dos Elementos permite-lhes, também, tomar consciência de zonas de sombra que estão no
interior de vocês, para poder se interessar, ainda mais, pela Luz, e não se esqueçam de que é preciso buscar a

Luz, o resto irá desaparecer soxinho.
Então, não procurem encontrar a sombra, procurem, de preferência, encontrar a Luz, porque a Luz transcende

a sombra.

Então, as manifestações dos Elementos que vocês vão observar no exterior, que vocês já observam a cada
dia, são apenas as primícias, são apenas os primeiros estremecimentos da onda de choque que chega sobre

o planeta e sobre a qual vocês foram prevenidos já há muito tempo.
Mas não é em dez anos, não é em cinco anos, é agora, totalmente.

Questão: portanto, se buscarmos a Luz, o resto irá desaparecer sozinho? Você considera que é a
chave de tudo que nós vivemos?

É, obviamente, a chave da Ascensão individual.
É como se vocês se levantassem, pela manhã, e tivessem o espírito enevoado, porque saem de um estado de

consciência que era o sono.
Do mesmo modo, é preciso, hoje, adormecer nessa realidade, para despertar a outra realidade, se vocês a

desejarem.
É exatamente o mesmo processo.

O processo estende-se entre agora e o período que lhes é conhecido como 2012, mas, dada a acentuação
que é vivida nesse momento, isso não vai esperar até 2012, eu posso anunciá-lo agora.

Questão: ao que é devido essa acentuação que você acaba de falar?
Ela é devida, simplesmente, ao aumento do número de almas que fizeram a escolha da Luz.

Questão: em relação a essa aceleração, poderia voltar a explicar como vai evoluir o período de 2007
a 2012?



Simplesmente, o período que vai seguir-se muito mais rapidamente.
Eu lhes disse que vocês irão conhecer, no inverno de 2008, na Europa, um frio siberiano, que corresponde a
um período dito de aquecimento, mas vocês terão, sobretudo, como eu já havia anunciado no ano passado, o

prosseguimento de despertares do cinturão de fogo do Pacífico.
Muitos vulcões, daqui até esse verão, vão obscurecer o seu céu.

Também os sismos vão tornar-se cada vez mais intensos, como vocês já podem constatar, e isso nada é, em
relação ao que vem.

Vocês poderão, também, constatar as manifestações do Elemento Ar: o Elemento Ar está ligado à purificação
Micaélica.

O Arcanjo Miguel manifesta-se pelo Elemento Ar, ele se manifesta no nível do cosmos pelos cometas, mas ele
se manifesta sobre a Terra pelo Ar.

A Terra, no nível dos sismos, corresponde ao reajuste de diferentes placas tectônicas do seu planeta para
receber os raios solares que se propagam, em número muito mais importante.

As irradiações emitidas na superfície do planeta, que chegam do cosmos e que chegam do Sol, tomam
aspectos que seus governos não poderão mais esconder por muito mais tempo.

Elas correspondem a modificações magnetosféricas extremamente importantes que alguém utilizando um
pêndulo vai encontrar.

Então, tudo isso está em operação, agora, não em três anos, em cinco anos.
É o que vocês vivem nesse momento.

Questão: e, em relação a essa evolução, sobre os povos da Intraterra?
Os povos da Intraterra devem manifestar-se a partir do momento em que o seu sistema de sociedade

econômica – ilegal, baseado nas finanças – tiver desmoronado, a partir do momento em que as forças ditas da
sombra forem desmascaradas no seu objetivo de controle sobre a humanidade, o que não tardaria.

Eles apenas irão se manifestar a partir do momento em que essas forças estiverem no chão.

Questão: uma participante viu, no céu, triângulos de Luz que constituíam como que uma rede, como
uma espécie de grade.

Poderia esclarecer sobre esse fenômeno?
Então, há várias explicações possíveis: ou é, efetivamente, uma percepção do que se trama no astral, uma
percepção de forças que estão em operação e que, para alguns, efetivamente, têm uma configuração de

natureza triangular, especialmente as irradiações emitidas a partir do Sol Central da Galáxia, progressivamente
e à medida que se aproximam desse Sistema Solar, são veiculadas por seres da vigésima quarta Dimensão,

que são triângulos de Luz.
Pode ser, também, uma projeção de você mesmo, em relação ao trabalho que ocorreu na conferência que

você assistiu.
Simplesmente, podemos dizer que há, às vezes, trabalhos energéticos que são feitos que deixam uma marca

energética que vai se manifestar no dia seguinte pela manhã.
Mas é preciso esclarecer, também, que domingo era o período do primeiro de abril, que é o período em que

há eventos extremamente importantes que são produzidos.
Lembrem-se, também, de que eu havia dado datas extremamente importantes para os afluxos de Luz sobre

este planeta, essas datas continuam válidas.
Nós aí estamos nesse momento, a partir de amanhã, no fim de semana Pascal.

Eu havia falado, também, do período de 23 até o fim de abril, que irá se reduzir de 28 a 30 de abril, com um
período de eletricidade extremamente intenso, que vai intervir durante a primeira quinzena de maio.

Depois, haverá períodos clássicos da Ascensão e de Pentecostes.
Depois, como eu já dizia no ano passado, os períodos vão se seguir quase ininterruptos, ou seja, vocês vão

banhar-se cada vez mais nas energias da quinta Dimensão, que se impactam sobre a Terra.

Questão: você acha que é preferível continuar a frequentar os lugares ditos sagrados?
O importante é encontrar o sagrado em si, muito mais do que qualquer outra coisa, porque há muitos lugares

em vibração crescente, atualmente.
Há portais e os vórtices, um pouco por toda a parte, presentes na superfície do planeta, em vibração crescente,

mas essa vibração, vocês devem também ser capazes de gerá-la e de acolhê-la em vocês, no seu próprio
espaço sagrado interior.

Então, seria preferível encontrar isso diretamente em si e não ser dependente de um lugar ou de um espaço ou
de uma pessoa.

Questão: qual é a função do mestre de Luz que se chama Maitreya?
Maitreya é uma denominação Oriental para o senhor Cristo.

É preciso desconfiar dessa denominação porque, quando dizemos Maitreya, não temos a vibração «Cristo».
Então, muitas pessoas podem ter a pretensão de ser a vibração de Maitraya ou de Sananda, como se diz, está

na moda, mas nada lhes garante que, porque alguém lhes diga que se chama assim, que seja o que ele diz.

Questão: Maitreya será aquele que, no momento da Ascensão, comunicar-se-á, no nível planetário,
por uma fonte telepática e por uma fonte televisual?



Você acredita?
Eu entendo o que se diz, mas você acredita, realmente, que um ser de Luz se manifeste pela TV?

Você acredita, realmente, que esse seja o papel atribuído a uma entidade encarnada: «vão, venham todos, é a
hora da Ascensão»?

Você está brincando ou o quê?

Então, é preciso desconfiar.
Recorram ao seu discernimento e à sua mestria.

Onde está a realidade?
A realidade é não o que vocês sentem, porque vocês podem sentir as palavras e não a vibração.

Então, é importante compreender que a coisa mais fundamental é que, no momento do processo ascensional
que vai acontecer em várias ondas, e não em uma onda, vocês serão, todos vocês, prevenidos,

individualmente, e isso eu já disse, mas pela Mamãe, por Maria.

Releiam o Apocalipse de São João e vocês vão ver que Cristo irá chamá-los, um a um, mas lá em cima, não na
pequena caixa da TV.

Mas muitas coisas podem se expressar por telepatia.
Não se esqueçam, jamais, de que não é seguindo alguém que vocês vão chegar à Ascensão, é despojando-se

do seu corpo de matéria e voltando a tornar-se próximo da Luz que vocês irão aceder a essa Dimensão.
Então, não contem com manifestações exteriores.

As únicas manifestações, eu diria, reais e autênticas, são as manifestações da Terra, porque elas não podem
enganar, porque as correntes de ar, os tornados que se desencadeiam, as chuvas torrenciais que se

desencadeiam, os vulcões que despertam, a Terra que treme, significam um apelo a algo.
Em contrapartida, o apelo através da caixa da TV ou através da telepatia, façam suas orações, porque é muito

fácil ser enganado.
Tudo o que diz que é da Luz não é a Luz.

Questão: poderia dar-nos esclarecimentos sobre a noção dos três corações e a relação com o que
chamamos de enraizamento da alma e do espírito ou do que alguns chamam de gota branca ou

vermelha?
Então, os três corações são o coração físico (o coração físico que vocês conhecem), o coração, digamos, que

corresponde ao timo (ou seja, à identificação de si e que está em relação com a alma espiritual), o terceiro
coração é o coração divino, que é chamado de gota branca, também.

Esses três corações devem reunificar-se, ou seja, todo ser humano em encarnação é depositário de um
coração físico, de um coração espiritual e de um coração divino, mas uns evoluem sem ter o conhecimento do

outro.
O que deve ocorrer no momento do processo ascensional – um pouco antes – é que todas as coisas que

estavam escondidas ser-lhes-ão reveladas, ou seja, vocês irão saber, realmente, quem vocês são, de toda a
Eternidade, ou seja, um ser de Luz que evoluiu em espaços multidimensionais, que tem a impressão de ter
vivido de vida em vida, enquanto suas vidas desenrolaram-se em um espaço/tempo que não é linear, mas

circular.

Vocês tomam consciência de forças que foram empregadas sobre esse planeta, vocês terão a revelação total
da finalidade da vida e da finalidade desse planeta que, no momento, lhes foi escondida, ao mesmo tempo,

pelos jogos da sombra, os jogos de poder que foram colocados sobre esse planeta, mas, também, para
proteger as estruturas divinas que vocês abrigam.

Então, vocês estão no período que precede essa grande revelação, essa fusão dos três corações, e esse
acesso a outro estado dimensional.

E, para aceder a isso, vocês deverão estar desapegados de tudo o que não é da Luz, de tudo o que são os
seus apegos, que vocês construíram progressivamente e à medida da sua encarnação multidimensional,

porque tudo ao que vocês estiverem apegados será um laço que irá impedi-los de ascensionar.
Vocês devem trabalhar na mestria interior, no soltar, de que nós falamos longamente, parece-me, no ano

passado.

Questão: as mudanças vibratórias atuais têm uma ação sobre a glândula tireoide?
Há uma ação de acesso à quinta Dimensão, através da ativação de zonas energéticas que estão situadas ao

longo das carótidas, que não estão muito longe, efetivamente, da zona tireoidiana.
Essa transformação que vocês vivem é uma transformação celular, é uma transformação, também, do DNA, é

uma transformação, também, de alguns órgãos.
Então, não é mais a tireoide do que outra coisa, uma vez que tudo se transforma, atualmente.

Isso se refere tanto ao modo que vocês têm de vislumbrar a finalidade da vida, isso se refere à célula, isso se
refere aos seus ritmos de sono, aos seus ritmos alimentares, às suas relações uns com os outros.

Tudo se transforma muito, muito rapidamente.
Não unicamente a tireoide ou os corações.

Questão: no caminho para essa Ascensão, como fica o caminho em casal?
Então, é verdade que inúmeros canais ou médiuns disseram, de ensinamentos de Mestres de Luz, que era



importante encontrar a alma irmã, a chama gêmea.
É importante para alguns, mas, mesmo a dois, se você não se voltar para a sua própria mestria, a sua, no

interior de si mesmo, de nada serve ser dois.
O fenômeno de Ascensão é um fenômeno de Ascensão coletivo, mas que se refere a cada alma,

individualmente, independentemente de encontros que possam ocorrer para alguns.

Então, o fato de serem dois não é uma vantagem em relação à Ascensão, é uma vantagem em relação aos
eventos vividos no nível dos Elementos que se desencadeiam sobre o planeta, efetivamente, mas não no nível

do fenômeno ascensional propriamente dito.

Questão: o ensinamento do sopro sagrado favorece as transmutações que vivemos?
Então, eu já disse, em várias ocasiões, eu repito, eu havia dito isso no ano passado, no mês de outubro, e,

agora, bem antes: é importante compreender que nenhuma técnica irá permitir a vocês aceder a essa
Dimensão que vocês esperam, se vocês não se desprenderem em relação aos seus apegos.

Se vocês se apegarem a pessoas, a técnicas, vocês não irão aceder à quinta Dimensão.
Não existe hoje, eu digo, efetivamente hoje, qualquer técnica que permita aceder à quinta Dimensão.

A única técnica é o desprendimento, é o abandono dos medos, há apenas isso: busquem o Reino dos Céus, e
o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

É preciso abandonar-se à vontade da Luz, é tudo o que lhes é solicitado, nada mais.

Não é porque você vai jejuar, não é porque você vai praticar alguns exercícios de reiki, de respiração, de
oração, que você será mais capaz de aceder à quinta Dimensão.

O acesso à quinta Dimensão é um processo que, creiam na minha palavra, está absolutamente ligado à
ausência de medo e ao desprendimento, são as duas palavras-chave.

Nada mais há.

Questão: as mandalas de pedra, os cristais podem ajudar?
São métodos de purificação preliminares, mas se você sentir medo de não estar em seus cristais no momento

em que isso ocorrer, você não irá ascensionar.
Qualquer preparação, seja ela qual for, é apenas uma preparação.

No momento do grande salto, cabe soltar.
Do mesmo modo, vocês podem imaginar isso como a morte, ou seja, há seres que chegam às portas da morte

e que não querem morrer, que se prendem à vida, eles morrem de um modo específico, eles morrem, de
qualquer modo, mas é diferente morrer na recusa do que morrer aceitando a Luz, são duas coisas diferentes.

Então, vocês podem se preparar tanto quanto quiserem com cristais, com a água, com a respiração, com o
reiki, com o magnetismo, com o que quiserem, mas a verdadeira liberação apenas irá ocorrer se, no momento

em que isso chegar, vocês estiverem prontos para soltar e para entrar na sua mestria.
O mínimo medo irá impedi-los de aceder a isso.

Questão: quando se trabalha no desprendimento, é normal que haja mais manifestações da
sombra?

Esse pode ser o seu caminho pessoal, mas não é uma obrigação.
Não é anormal nem normal.

Eu creio que cada caso é específico, nesse nível.
Obviamente que tudo, na humanidade, é feito para impedi-los de encontrar a Luz no nível coletivo.

Muitas coisas foram mantidas secretas, de maneira voluntária, muitas coisas escaparam-lhes, impediram-nos
de aceder à sua mestria, desde sempre.

O caminho para a mestria, antes do período que vivemos atualmente, nós também, do outro lado, era algo de
extremamente árduo, extremamente difícil, porque era preciso fazer um verdadeiro caminho de cruz, passar

por etapas iniciáticas.
Hoje, vocês têm essa Graça excepcional de ter a Luz que vem a vocês.

Então, efetivamente, vocês podem ter manifestações da sombra.
Mas eu creio, sinceramente, que é uma questão pessoal.

Não creiam que as forças da sombra vão se deixar abater assim no nível coletivo, há lutas acontecendo a cada
minuto.

Questão: quando se manifesta uma criança sorrindo, nos sonhos, isso pode ser assimilado a uma
expressão da parte divina ou ao que se chama de criança interior?

Isso pode ser várias coisas.
Eu não posso responder de maneira unívoca a essa questão.

Não se deve, aí também, eu repito, generalizar, dizer que, quando vocês veem uma criança em seus sonhos,
será a sua criança interior ou será o pequeno Jesus, ou será o diabo, não importa.

Mas isso é para reenquadrar, para contextualizar a cada vez, em função do sonho, em função de quem você é.

Questão: ao que pode corresponder um acidente que transtorna a vida?



Um acidente que interrompe, de maneira brutal, alguns processos da vida, está ligado a um sinal que é enviado
pela alma, um sinal forte, que significa que coisas devem ser mudadas no desenrolar da referida vida.
Então, não se deve ver isso como uma punição, não se deve ver isso como uma retribuição cármica.

É preciso ver isso, simplesmente, como uma oportunidade que é dada de modificar o que deve ser modificado
na vida, mesmo se isso for, por vezes, difícil.

Um desafio, eu diria, de algumas metas.

Questão: no ambiente de seres que vivem na quinta Dimensão, naqueles que vivem no nível da
Intraterra, há plantas ou animais?

Há muito, muito poucas plantas e há muito, muito poucos animais.
O ambiente é, sobretudo, feito de Luz, de água, e também de certa característica de solo.

É preciso, efetivamente, compreender que não há construção, no sentido em que vocês entendem, mas há
construções de Luz.

Então, não há muito lugar para outra coisa senão para a Luz.
Os poucos vegetais que vocês encontram são vegetais extremamente diferentes daqueles que existe na

superfície desse planeta.
No que se refere aos animais, trata-se, essencialmente, digamos, não de mamíferos, mas de animais que

vivem na água.
Não há qualquer vestígio animal na Intraterra, no nível do solo.

Questão: o processo de sacralização alcança os Devas da natureza?
Eles já estão em outras dimensões.

Eles os têm acompanhado nesta Dimensão, que é a terceira Dimensão, mas não estão na terceira Dimensão.
Então, eles esperavam a sacralização da matéria, mas eles não são matéria.

Então, eles são referidos, evidentemente, em primeiro lugar, não podemos dizer que eles participam porque já
eles estão nessa Dimensão.

Questão: há contatos regulares entre os seres da quinta Dimensão e seres que vivem no nosso
planeta na terceira Dimensão?

Há cada vez mais, cara amiga.
A comunicação, quer ela seja mediúnica ou de outra natureza, está, obviamente, alcançando cada vez mais

seres humanos.
As dimensões se aproximam e é importante estabelecer essa comunicação, porque essa comunicação será,

de algum modo, eu diria, não um guia, não um condutor, mas, de qualquer forma, elementos que podem ajudá-
los a abandonar, no interior, as suas últimas resistências.

Questão: pareceria que cada vez mais pessoas nutrem-se de Luz?
Para algumas pessoas, sim, é um processo bastante corrente, ainda mais que, na quinta Dimensão, vocês não

têm mais necessidade de se nutrir, tal como vocês concebem isso.
Então, alguns seres, efetivamente, vivem de Luz, mas não creiam que isso é solicitado a todo ser humano.

Vocês têm o direito, ainda, de comer e de fazer tudo o que pertence à terceira Dimensão, se sentirem assim, é
claro.

Questão: por que tudo o que Jesus viveu não deu os resultados esperados no início?
Não estou certo de ter compreendido a questão.

Primeiro, Cristo nada fundou, foram os homens que fundaram algo, não é a mesma coisa.
Cristo disse «amem-se uns aos outros, como eu os amei».

Ele deixou um ensinamento.
A igreja foi criada pelos homens, ela não foi instituída por Cristo.

Jamais Cristo quis instituir uma religião, jamais Buda quis instituir uma filosofia, jamais Moisés quis criar uma
religião.

Foram os sacerdotes que encontraram Moisés que quiseram criar regras, mas Moisés nada quis criar, a não
ser trazer as tábuas da Lei, que foram quebradas.

Ele tinha apenas os dez mandamentos, e esses dez mandamentos eram a sua religião.

Por outro lado, o que foi criado depois, foi inventado do zero.
Do mesmo modo, Jesus jamais criou religião, foram os homens que criam as religiões, isso não foi o Pai.

Então, é preciso saber que, assim que um ser humano é portador de uma verdade transcendente, aqui
embaixo, nesse planeta, sempre há pequenos astutos que vêm cercar, para criar algo, para tomar o poder

sobre os outros, isso é constante, por toda a parte.
É preciso enfim, hoje, desembaraçar-se disso.

Então, o sacrifício de Cristo foi bem além da mensagem d’Ele, o sacrifício real de Cristo foi sacralizar o
planeta.

Pelo sangue que Ele derramou, Ele veio sacralizar o planeta e preparar o processo de Ascensão que vocês
vivem hoje, o que, estritamente, nada tem a ver com a religião católica ou com qualquer outra religião.



Há seres que vieram a esse planeta e que, aparentemente, não deixaram, historicamente falando, grandes
vestígios e que, no entanto, eram seres de Dimensão muito mais elevada do que se pode imaginar, mas,

simplesmente, no silêncio, na ausência de ensinamento, na ausência de criação de religião, foram muito mais
eficazes do que alguns seres que estiveram na vanguarda da história.

E vocês sabem, há mais anjos que se encarnam em corpos que são distorcidos, que morrem de fome, do que
anjos que se encarnam em salvadores.

É uma visão que é ligada às suas suposições, que vocês têm em vocês em relação ao papel do que é a Luz.

Então, não houve erro de elenco, houve, simplesmente, homens que manipularam a Luz para dela fazer
instrumentos de poder e, isso, em todas as religiões, obviamente.

Questão: qual era o papel de Maria Madalena junto a Cristo?
O papel de uma pequena mulher que está com o seu marido.

Amá-lo, eventualmente dar-lhe filhos, comerem juntos e participar, como dizer, de um caminho comum.

Questão: nas oliveiras, houve uma troca de alma entre Jesus e Cristo?
O processo de mudança de alma é algo que é, no nível dos Mestres, extremamente fácil, ou seja, o que vocês

descobrem, hoje, que chamaram de walk-in, é um processo extremamente frequente, não com a morte da
entidade que deixa o lugar para a alma, mas as trocas de alma a alma, entre outros planos multidimensionais e

planos encarnados.
Assim como é possível para dois seres de Luz, dois Mestres de Luz, encarnados, trocarem a alma, trocarem,

portanto, o corpo, são processos extremamente correntes.

Então, que Cristo tenha sido sustentado ou tenha sido investido ou tenha mudado seu lugar no jardim da
agonia, corresponde a processos perfeitamente possíveis, em todo caso, processos de Luz extremamente

potentes, naquele momento, porque é um dos raros momentos em que Cristo manifestou o medo.
Porque é fácil falar, para qualquer ser humano, mesmo sendo difícil, encarnado em um corpo, quando o

elemento está distante, dizer «sem problema, é fácil para mim», mas, quando o evento acontece, eu posso
garantir-lhes que, mesmo um ser multidimensional, terá um medo extremo [il fait dans la culotte].

Questão: esse ponto é central na diferença entre os islamismo e o cristianismo?
Mas o islamismo e o cristianismo são religiões, então, as diferenças, há múltiplas delas, obviamente, mas são

apenas religiões, não é a Divindade.
Não assimilem as religiões ao Divino.

As religiões foram transmitidas pelos homens porque, mesmo se houve profetas ou o Filho de Deus ou
pessoas como Moisés ou como Elias, depois, isso foi retomado por homens e não por eles.

A partir do momento em que há retranscrição, há deformação.
Então, as oposições ou as visões de uns e de outros não têm qualquer espécie de importância, tal como está

escrito nos livros.
Que importância tem que Cristo seja morto na cruz, seja ressuscitado no quarto dia ou no terceiro dia?

Que importância existe que ele tenha terminado sua vida no céu ou que tenha terminado sua vida junto a Maria
Madalena?

Que importância tem isso?
O importante é o sacrifício, o resto não tem qualquer importância.

O que eu posso simplesmente acrescentar é que nenhuma religião irá permitir a vocês liberarem-se da matéria,
absolutamente nenhuma.

Vocês não têm qualquer ensinamento que irá lhes permitir aceder à sua Divindade, são apenas imaginários
mentais que podem dar-lhes regras de conduta moral, regras de conduta social e que podem dar-lhes a ilusão

da liberação.
A única liberação é o caminho em si mesmo.

A única liberação e a única verdade são a sua Divindade interior, todo o resto é apenas falácia, todo o resto é
apenas uma ilusão e obstáculos que são colocados para a liberação de vocês.

Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas energias de Amor, energias de coragem para caminharem
no interior de si mesmo.

Não se preocupem com o que acontece no exterior, vejam isso como algo de exterior a si, digam-se,
efetivamente, que o que vocês veem no exterior acontece, também, no interior de si, então, ocupem-se de si.

Não procurem imaginar em relação a profecias, em relação a coisas que foram ditas.
Contentem-se em viver, serenamente, no interior de vocês mesmos, o que lhes é pedido: o desprendimento, o

esvaziamento dos medos.
O resto far-se-á sozinho, vocês nada mais têm que considerar.

Vocês podem, se quiserem, acender velas.
Vocês podem, se quiserem, acender incensos.

Vocês podem, se quiserem, ir à igreja, à sinagoga, ir a lugares de oração.
Mas o mais importante é o que acontece no seu interior.



Então, jamais se esqueçam disso, eu disse em várias ocasiões: a liberdade irá libertá-los e a liberdade não se
encontra no exterior, ela se encontra no interior, não há qualquer outro lugar onde procurar senão no interior de

si mesmo.

Aí está, nessas últimas palavras, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até a próxima vez.
Obrigado a vocês.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vamos, se querem, começar a trocar,
como de hábito, sobre o que vocês têm no coração.
Então, eu lhes apresento, primeiro, todas as minhas possibilidades de amor e de amizade para com vocês e
vamos poder, agora, começar essas trocas.

Questão: se tudo é inscrito ao nível astrológico, por que não se teve informações mais precisas
sobre 2007, uma vez que havia, em especial, conjunções muito especiais?

Cara amiga, isso requer uma resposta extremamente importante.
Então, primeiro, para nada serve conhecer, muito tempo antes, certo número de eventos, porque isso vai
introduzir uma noção de esperança ou de espera, eu diria, que tem dificuldade, por vezes, para manter o que
se chama a distância em relação a um evento anunciado e sua manifestação.

Então, enquanto isso está nos escritos em relação a algo que deva sobrevir em tempos extremamente
distantes, isso não dá prejuízo a quem quer que seja.
Em contrapartida, ao nível da humanidade encarnada, se esses eventos fossem anunciados de maneira um
pouco demasiado precoce, isso provocaria ou fenômenos de medo, totalmente injustificados, ou fenômenos,
eu diria, de apreensão, que perturbariam, de algum modo, o advento natural desses eventos.
Aí está o que se pode dizer, de uma maneira geral.

Então, agora, você me colocou uma questão em relação a um ano preciso, que é 2007, o ano no qual vocês
estão.
Vocês entraram em etapas extremamente importantes e modificações que devem conduzi-los a certo número
de transformações radicais, tanto de modos de vida sobre o planeta como da forma do ser humano, como da
consciência do ser humano e de todas as formas de vida que devem manifestar-se durante este período.
Esse período não é isolado, eu diria, no período de 2007, é um período que se estende, já, há dois anos, e
que deve conduzi-los até 2012.
Durante esse período, certo número de eventos deve produzir-se para permitir, eu diria, esse fenômeno de
elevação da consciência, tanto planetária como de todas as formas de vida sobre esse planeta.

Questão: o que é da data de 7 de julho próximo?

O período do mês de julho parece corresponder à realização de uma cruz no céu.
Essa cruz é astronômica, mas ela é, também, as mensagens dadas pelos irmãos do espaço e do Intraterra.
É o início da implementação da realidade da cruz e do símbolo Crístico, através não da manifestação de seres
Extraterrestres ou Intraterrestres, mas da realidade de processos espirituais que governam a humanidade toda,
inteira.
Isso não corresponde a uma revelação, isso corresponde a um fenômeno que se poderia chamar um anúncio.

Questão: e o alinhamento planetário de 27 de dezembro de 2007?

Então, é preciso, efetivamente, compreender algo, é que os alinhamentos astronômicos tiveram, em todos os
tempos, repercussões extremamente poderosas sobre o planeta.
Então, essa astronomia – esses dados astronômicos e não astrológicos – sempre revestiram uma experiência
capital para todos os povos que estiveram presentes na superfície da Terra.
Quiseram transformar isso em astrologia aconselhadora e preditiva para o ser humano.
Ora, isso não pode funcionar para o ser humano.
As previsões funcionam para o planeta inteiro, porque ele é colocado sob a influência de irradiações
perfeitamente reais, vibratórias que podem, em alguns casos e em algumas condições de configurações
planetárias, conduzir a modificações, igualmente, climáticas, mas, sobretudo, dos elementos.

Eu sempre disse que os elementos que se manifestavam sobre o planeta eram o reflexo da vontade divina.
O que se manifestava ao nível planetário manifestava-se, também, ao nível de seus corpos físicos.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dados astronômicos concernem, em primeiro lugar, ao
planeta, mas que as predições astrológicas não podem ser aplicadas ao ser humano, porque há interferências
que podem vir interferir ou mesmo, diretamente, opor-se, a título individual, às influências astronômicas ou
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astrológicas, ao nível de um ser humano.

É possível escapar do que se chama o carma individual, através da compaixão (através do amor, vocês podem
transcender seu carma individual).
Em contrapartida, o carma coletivo é ligado a ciclos muito mais importantes do que o ciclo de um humano na
encarnação.
Eles são totalmente irredutíveis, ou seja, há etapas pelas quais esse planeta deve passar, e essas etapas são
inscritas desde sempre.
Do mesmo modo que houve criação de uma civilização, a um dado momento da história da humanidade, ela
chegou ao seu termo.
E vocês acreditam, realmente, que os termos das civilizações não tenham sido antecipados por aqueles que
tinham o conhecimento de objetivos, apogeu e fim de civilização?
É evidente que, hoje, é exatamente a mesma coisa.

Há seres iniciados que estão a par.
Os iniciados que estão a par nem sempre estão, necessariamente, do bom lado da barreira em relação à
sombra e à Luz.
No tempo da destruição de Atlântida, inúmeros grandes sacerdotes estavam a par do que ia acontecer, mas
em momento algum eles tiveram o direito, eu diria, e o dever, ainda menos, de prevenir o conjunto de seres
humanos encarnados do que ia acontecer.
Hoje, as circunstâncias são diferentes, porque se pode dizer que inúmeros seres estão a par e esperam
eventos, coisa que não era o caso, por exemplo, para Atlântida ou para outras civilizações anteriores, como a
Lemúria ou como o reino dos Gigantes ou como civilizações que existiram de maneira bem anterior.

A diferença essencial está aí, ou seja, hoje (já, do tempo dos profetas bíblicos, quer eles sejam do antigo ou
do novo testamento), foi dado certo número de informações que deviam chegar no dia do que foi chamado o
Julgamento Final, ou seja, não o fim do mundo, mas a transformação de consciências do planeta e dos seres
humanos.
Então, essa transformação foi anunciada há extremamente muito tempo.
Foi dito, também, na bíblia, que «ninguém conhece a data e ninguém conhece o momento» ao nível individual,
mas ao nível coletivo, o momento é conhecido de toda a eternidade, e estende-se em um período que
corresponde a 52.000 e alguns anos, quase 53.000.

Esses ciclos são extremamente precisos.
Eles não sofrem qualquer derrogação, porque correspondem a ciclos astronômicos de revolução do conjunto
da galáxia em torno do Sol Central, que corresponde a uma revolução total.
Em 27 de dezembro próximo vocês terão uma modificação extremamente importante do que se chamam as
forças gravitacionais que vão induzir tensões extremas na crosta terrestre e, portanto, introduzir modificações
extremamente importantes que vão tocar, como eu já disse em numerosas reprises, o conjunto de elementos,
ou seja, não unicamente os sismos, mas, também, as modificações ligadas ao ar.
As modificações ligadas ao ar são tanto os tornados como os ventos violentos, mas, também, todas as
modificações que podem sobrevir ao nível do que é transportado pelo ar e, em especial, os vírus.

Então, ao nível da água, é, também, a modificação de conformações da água na superfície do planeta.
O que era forma gasosa vai tornar-se sob a forma líquida; o que era sob a forma glacial vai tornar-se sob a
forma água, diretamente.
Isso é a modificação dos elementos.
No que concerne ao fogo, vocês podem ver, através da manifestação dos vulcões, períodos de purificação no
interior das montanhas.

Inúmeros períodos de escolha foram abertos há agora numerosos anos, mas, para o período de julho, a
escolha é definitiva.
Mas, aí, uma etapa suplementar é que será necessário engajar-se, realmente, nos processos ascensionais,
não do corpo físico, mas do processo ascensional dos corpos astral, mental e etéreo.
O que, ainda, jamais se produziu.
Isso será profundamente diferente, de acordo com cada ser humano, então, não há regra absoluta.
A aspiração energética será extremamente potente e cria, assim, um choque de civilização ao nível coletivo.
Ao nível individual, em contrapartida, a resposta de cada ser humano será profundamente diferente.

Questão: é exato que dados astronômicos seriam gravados, simbolicamente, na arquitetura da
capital americana?

É preciso saber, cara amiga, que todas as civilizações que se sucederam nesse planeta, há muito tempo,
procuraram inscrever, na pedra, mensagens.
Essas mensagens não são mensagens proféticas, mas têm sido, todas, mensagens astronômicas, e eu não
vejo porque os seres a par, os iniciados – bons ou maus, como se diz – não seriam permitidos de fazer
exatamente a mesma coisa na previsão do fim dessa humanidade.
Então, talvez isso tenha sido feito, efetivamente, nessa cidade, mas, também, em outros lugares do planeta,
obviamente.



Por exemplo, as diferentes capitais, tanto na Ásia como capitais europeias, possuem esses alinhamentos
específicos que são conversões de propriedades métricas em anos.
Eles converteram, por exemplo, certo comprimento que corresponde a um ano.
Isso está presente em inúmeros monumentos e inúmeros conjuntos arquitetônicos na superfície do planeta.
Mas, em todo caso, a realidade do que está inscrito na pedra, seja para as pirâmides egípcias ou para as
pirâmides presentes na Meso-América ou em outros países do mundo, sempre tiveram significados
extremamente precisos ao nível astronômico, porque o mais importante, na referência das humanidades, das
diferentes sociedades presentes sobre a Terra naqueles momentos é apenas o reflexo de leis astronômicas e
divinas.

Questão: poderia falar-nos de arquétipos ligados ao corpo humano?

Então, efetivamente, em todos os sistemas de medicina tradicional, vocês viram que foram atribuídas aos
órgãos funções que ultrapassam, amplamente, a fisiologia, tal como ela foi descoberta a partir do século XX
neste planeta.
Junto aos Egípcios, havia o peso da alma através do peso do coração.
Junto aos Chineses, havia uma fraseologia de tipo administrativo. Que corresponde aos órgãos do corpo.
Por exemplo, a bexiga era encarregada da organização, por exemplo, o fígado era o ministro encarregado da
guerra etc. etc., porque os antigos sempre privilegiaram a visão global, a função integrada nas leis do universo,
para cada parte do corpo.

Então, obviamente, não é questão de desenvolver, para cada órgão, a função arquetípica precisa.
Isso existe e foi muito bem descrito em diferentes manuais antigos e em diferentes sistemas de medicina, em
especial na medicina chinesa, porque os Atlantes que partiram quando da destruição de Atlântida, alguns deles
que eram médicos, voltaram-se, mais especificamente, para a China e deram, portanto, os mecanismos
fisiopsicológicos que correspondem aos órgãos, tais como vocês os têm, ainda hoje, e tais como eles existem
há mais de 50.000 anos.

Cada órgão é assim definido, eu diria, por uma função de administração do corpo e, também, do espírito, ou
seja, não há limitação para uma função orgânica ou metabólica de um órgão.
Cada órgão vai, também, ter uma função de administração psicológica.
Essa é toda a cartografia que foi dada pela medicina chinesa e isso vocês têm em todos os textos.

Por exemplo, a vesícula biliar é o órgão que permite a decisão, decisão de início da digestão, mas, também,
decisão no sentido de escolha, no sentido de decidir para comprar, por exemplo, algo ou para escolher entre
dois homens ou duas mulheres.
Isso é a vesícula biliar que decide, e essa função não é, eu diria, apenas uma visão simbólica, é a função real,
ou seja, a função arquetípica que precede a precipitação do órgão na terceira dimensão.

É preciso compreender que, para cada órgão, há uma função psicofisiológica, mas, além da função
psicofisiológica, há o que se chamam os gênios criadores que prefiguraram a criação do órgão
correspondente, ao nível arquetípico, antes de encontrar esse órgão nos princípios de encarnação.
Então, isso vai muito mais longe.

Por exemplo, para a vesícula biliar, há um gênio que prefigurou na construção psicológica, espiritual e orgânica
do que se chama, hoje, a vesícula biliar.
Então, não por meu intermédio, mas por intermédio, já, dos Hayoth Ha Kodesh, por exemplo, a vesícula biliar
chama-se Shamah.
Shamah porque, dentro, há o Shin.
O Shiné a letra hebraica que tem valor de cristalização da vida como Yeshua de Jesus.

Em seguida, há o Mem, cujo valor numerológico é o 200, que corresponde à manifestação da escolha da
encarnação e, portanto, o gênio da vesícula biliar Shamah ou grande príncipe de escolha de encarnação.
É por isso que os chineses, também, chamaram essa entranha, a entranha do talento mediano, a entranha que
permite decidir a encarnação.
Então, Shamah permite decidir.

Para outros órgãos há, a cada vez, gênios, mas conhecer os nomes dos gênios pode ter certa importância.
Por exemplo, quando vocês pronunciam, vibratoriamente, o nome do gênio que prefigura um órgão, há um
efeito vibratório que se faz sentir.
O efeito vibratório pode manifestar-se, é claro, no plano arquetípico, mas, também, voltar a descer ao plano
psicológico ou mesmo físico.

Ora, os gênios não gostam muito de ser perturbados pelo comum dos mortais, então, é preciso ser
extremamente prudente em relação à utilização desses nomes de poder vibratório.
É preciso compreender que cada órgão, cada osso existente no interior do corpo humano possui, também, um
gênio.
A posição pôde ser dada a um osso no corpo em função de sua simbologia.



Se há uma parte do corpo que é o pescoço, o pescoço é uma zona que corresponde a uma zona de
passagem.
A zona que abre o pescoço é a clavícula.
Clavícula, isso vem do latim, isso quer dizer pequena chave.
É o que permite passar do estágio torácico ao estágio cefálico.
É a chave que abre a porta da garganta.

Então, obviamente, há de imediato o simbolismo que decorre daí, ou seja, aquele que se fraturaria a clavícula é
alguém que não conseguiria abrir a porta para passar a outro estágio, por exemplo.

Então, esse simbolismo é extremamente prolixo, também.
Não é questão de dar todas as equivalências que possam existir, isso seria extremamente complexo.
Em contrapartida, vocês podem reter, e essa é a coisa a mais importante, que há, efetivamente, uma
correspondência a partir dos planos os mais físicos, encarnados, nos quais vocês vivem, até dimensões as
mais altas que correspondem à equivalência desses órgãos.

Há, também, órgãos que não existem, ainda, na terceira dimensão, e que aparecerão na quinta dimensão.
Um exemplo que eu já posso dar: o timo que, no ser humano, apresenta-se de maneira atrofiada na idade
adulta.
Ora, o timo tem um papel extremamente importante no estabelecimento de uma imunidade, como vocês dizem,
perfeita, quando seu corpo passa à quinta dimensão.
Naquele momento, como vocês sabem, na quinta dimensão não há sombra, o que quer dizer que não há
doença.
A ausência de doença está em correspondência com o corpo tímico.
Com o timo que se desenvolve há, também, glândulas endócrinas que estão no estado atrofiado junto ao ser
humano de terceira dimensão: uma, por exemplo, que está atrás da carótida, que se chama a glândula Alta
Maior, que é uma glândula assimilada ao seio carotidiano que regula, eu diria, a tensão arterial.

Nessa região, quando essa glândula vai desenvolver-se, ela vai permitir uma irrigação muito mais rica de sua
zona cerebral, em detrimento de outras zonas que não servirão mais como, por exemplo, a zona digestiva ou a
zona sexual, que não terão mais qualquer importância na quinta dimensão.
Haverá uma redistribuição vascular para o cérebro, obviamente, e para o coração.
Em minha vida, eu já falei de tudo isso, de órgãos e de vísceras, a cada vez em relação à língua simbólica,
tanto ligada à astrologia como ligada aos arquétipos.

Questão: o que é da correspondência entre órgãos e vogais?

É uma correspondência que foi dada, que os chineses chamaram os cinco movimentos, ou seja, os grandes
elementos e movimentos que governam a vida.
Então, aí, vocês permanecem em uma noção fisiológica, energética, se preferem, mas absolutamente não
espiritual.
O primeiro passo é a vibração e a vibração não é aquela das vogais.
É a vibração da pronúncia dos gênios que correspondem aos órgãos, uma vez que o gênio sacrificou-se, ele
também, através do arquétipo, para a criação do corpo.

Questão: se não se fala o hebraico, pronuncia-se os nomes hebraicos com uma conotação
específica, isso pode influenciar o processo?

É preciso compreender que a língua hebraica, que é uma língua sagrada, não é uma língua de natureza
humana, é uma língua vibratória porque, em outras dimensões, não há necessidade da língua, vocês se
exprimem vibratoriamente.
Ora, a vibração a mais correta é a vibração hebraica.

Em seu mundo manifestado, a sonoridade é importante, porque o som deve criar-se na matéria, mas em outras
dimensões não há necessidade de som, há necessidade da vibração, simplesmente, uma vez que não há som.
Seria falso dizer que, em alguns planos, há um ruído sonoro.
No plano dos Arcanjos há os coros celestes dos Anjos.
É o ruído de fundo.
Do mesmo modo, o ruído de fundo da água: quando vocês estão à beira mar. dizem «é o ruído da água», mas
a água não é o ruído, assim como os anjos não são o som deles.

É preciso, efetivamente, compreender que o som audível corresponde, já, a uma exteriorização da vibração.
Então, quando vocês pronunciam, por exemplo, Shamah, gênio da vesícula biliar ou, ainda, Izrebatel,
Belkabalel, e outros, vocês vão gerar, pela vibração que pronunciam, a implementação vibratória, por afinidade
de ressonância, com os planos os mais altos.
Então, pouco importa que vocês sejam hindus, cristãos, muçulmanos. Isso não tem qualquer espécie de
importância.

Então, depois, vocês podem inclinar-se sobre o significado e, quando pronunciam Shamah, eu expliquei, há
pouco, que era feito da letra Shin e da letra Mem.



Do mesmo modo, para tudo o que é pronunciado vibratoriamente, pode-se remontar à etimologia precisa da
letra hebraica.
Então, a letra hebraica remonta a ainda algo que é anterior ao gênio cabalístico, que prefigura a criação de
diferentes constituintes do corpo.

Quando vocês entram na letra hebraica, entram na constituição de sistemas solares, diretamente, porque cada
letra hebraica corresponde a uma constelação e a uma harmônica desempenhada por um conjunto de
constelações.

Há um exemplo que vou dar: a letra Lamed no hebraico, a configuração corresponde a uma estrela que é
próxima das Plêiades, a vibração dessa estrela com a estrela das Plêiades gera o Lamed.
Todas as letras hebraicas estão em relação com a vibração de correlações existentes entre diferentes
constelações, e é esse estado harmônico que é reproduzido pelas letras hebraicas, de onde a potência
vibratória e a ferramenta extraordinária que representam essas configurações astronômicas e constelatórias em
relação a não uma pronúncia em sua sonoridade de terceira dimensão, mas pela harmônica vibratória gerada
pelas posições das constelações.

Questão: você havia dito que toda anomalia que porta sobre um órgão reflete um desequilíbrio do
arquétipo. Portanto, a doença, na terceira dimensão, engendra uma modificação do arquétipo?

Isso quer dizer que a representação que vocês têm, em seus órgãos, do arquétipo está, efetivamente,
perturbada.
Vai-se retomar o exemplo da vesícula biliar: Shamah, o gênio da vesícula biliar, eu disse que ele corresponde
à noção de escolha, no sentido arquétipo, é a entranha, como dizem os chineses, do talento mediano.
Essa noção de escolha é exprimida, também, nos níveis arquetípicos, se seu caminho cármico, seu caminho
pessoal, seu caminho transgeracional evoca em sua vida, ou nas vidas passadas, uma zona de sombra em
relação ao fato de não ter sabido escolher, de não ter querido escolher.

Obviamente, o arquétipo vai encontrar-se deformado no interior de vocês e vai provocar uma doença.
Obviamente, a representação do arquétipo em seu corpo tornou-se, portanto, falso, a doença está aí.
Similar para as emoções: existem, também, gênios para todas as emoções.
Similar para os funcionamentos do mental: o que vocês chamam formas-pensamentos corresponde, também, a
criações ligadas não a gênios cabalísticos, desta vez, contrariamente às emoções e aos órgãos, mas, aí,
vocês estão em relação com esferas que se aproximariam de esferas Serafínicas que estão além, obviamente,
dos gênios cabalísticos.

Então, cada perturbação que se manifesta em sua terceira dimensão corporal ou psicológica corresponde a um
defeito em relação ao arquétipo, obviamente.
Se vocês manifestam uma doença no corpo orgânico, isso corresponde a um déficit que existe, também, nos
planos espirituais.

Questão: as doenças de terceira dimensão têm, portanto, um impacto no universo?

Completamente, é por isso que, em inúmeras mensagens extraterrestres, é referido o estado degradado,
vibratório desse planeta que ainda não ascensionou e que pode ocasionar desgastes nas outras partes do
universo pela alteração, justamente, dessas frequências vibratórias de ressonância entre sol a sol, constelação
a constelação, se preferem.

Questão: o que é que gera essas doenças, essas distorções de expressão de arquétipos?

Uma não conformidade em relação às leis espirituais, e a primeira das não conformidades é diretamente ligada
à sua encarnação, ou seja, ao medo.
Tudo vem daí.
O medo arquetípico.

O medo é energia de retração.
O medo é algo que os fecha, que os faz descer ainda mais ao nível vibratório, qualquer que seja o medo: o
medo de um objeto, o medo de uma situação, o medo ao nível mental, o medo ao nível do corpo.
Todo processo chamado medo vai gerar um fenômeno de contração, esse fenômeno de contração vai
amplificar o processo da encarnação para fazê-lo precipitar a um nível patológico.
O medo é, portanto, a origem primeira das doenças nessa terceira dimensão.
Todas as outras causas são apenas derivadas do medo.

Questão: qual é o gênio que gera o arquétipo ligado a isso?

O medo é uma emoção.
A emoção medo é ligada a Izrebatel.
O gênio que é ligado ao medo não é o gênio do medo, é o gênio que é ligado, justamente, ao que se poderia
chamar a ausência total de medo.
O aspecto negativo na encarnação é a negação dessa expansão total, ou seja, a negação da Divindade e,



portanto, vocês compreenderam, com isso, que a negação da Divindade é o medo.

Questão: na organização de todos esses arquétipos, há uma espécie de «mega-arquétipo» que guia
todos esses arquétipos?

Sim.
Ele tem por nome Amor.
O fígado não poderia estar ao lado dos intestinos se ele não o amasse; a vesícula não poderia esconder-se
sob o fígado se não o amasse.
A força de atração que permite a coesão do Todo tem por nome Amor.
Amor como lei de atração e de liberdade.

Questão: então, qual é o gênio a quem se pode recorrer para esse Amor?

Então, aí, não é um processo ligado a um gênio.
O Amor não é uma emoção, não é um órgão, mesmo se se tenha tendência a querer dizer que o Amor é o
coração.
O Amor está no coração, irradia no coração, mas o Amor não é o coração.
O Amor são as forças gravitacionais, é a atração de um planeta para seu Sol, é a atração do elétron para seu
núcleo.
Essa força não é ligada a um gênio cabalístico porque, aí, vocês estão na consciência pura.
Vocês são Amor e, se não manifestam o Amor que são, vocês entram no medo.
É tão simples assim.

Questão: qual é o meio, então, de recentrar-se nesse Amor?

Não há meio, porque vocês são, ao mesmo tempo, o meio, o objetivo, a Fonte e a origem e a finalidade dessa
energia.
É um processo chamado revelação.
Não é um processo dinâmico externo a vocês.
Não há fonte exterior, uma vez que vocês são a Fonte.
Vocês são, ao mesmo tempo, o objetivo e a origem.
É uma tomada de consciência que pode conduzir a isso, não é uma técnica, não é um gênio exterior, não é um
Deus exterior.
É um processo de revelação que necessita de abrir-se, descascar-se, cada vez mais, para aterrissar no núcleo,
ou seja, retirar as camadas de medo que prefiguraram a encarnação.

Questão: qual é a relação entre os arquétipos e a alma?

O arquétipo não é responsável da encarnação.
O arquétipo existe independentemente da encarnação.
Simplesmente, o processo de autentificação na encarnação necessita de modelar-se em algo que é um
arquétipo, não é a mesma coisa.
Agora, o que se chama a alma é a parte, se querem, que nos segue de vida em vida.
Mas a alma é, de algum modo, ela também, um pouco carnal, porque é ela que impulsionou a noção de medo,
apenas o Espírito é que não tem medo.

Hoje, é-lhes solicitado revelar seu espírito para descobrir o Amor.
A alma é, ainda, por definição, polarizada, ou seja, orientada para um sentido ou o outro, ou seja, para a descida
na encarnação ou, então, para a ascensão, mas o Espírito não se importa com isso, o Espírito não é mais
polarizado.

Então, reencontrar o Amor é não, unicamente, reencontrar a alma, a vontade da alma, é, também, reencontrar o
Espírito, ou seja, reencontrar a ausência de polaridade; é por isso que se diz que o Amor é um estado de ser.
A alma pode ser muito mais rica em amor do que a personalidade, obviamente, mas isso não é o Amor, ainda.
O Amor é apenas o Espírito de verdade, o Espírito de Luz, o Espírito de Unidade no qual não há mais
dualidade possível.

Questão: pode-se dizer que existe uma consciência celular?

Então, é preciso, efetivamente, compreender que a consciência está por toda a parte, ela não é localizada em
um chacra.
A consciência está no DNA.
Sua consciência está em seu DNA.
Vocês não têm consciência disso, mas ela ali está.
Eu lhes asseguro que ela ali está.

Olhem os rituais xamânicos, os rituais da serpente cósmica, que corresponde à visão de seu próprio DNA.
Então há, obviamente, também, uma consciência na célula, mas é uma heresia querer crer que a consciência
celular possa tratar, ela mesma, uma doença.



A consciência está presente em cada átomo que os constitui e a consciência vibra.
Ela vibra de maneira anormal quando há uma doença.

Então, há muitas pessoas que dirão: é preciso limpar a consciência celular, a consciência dos órgãos.
Há os que vão dizer: é preciso limpar os órgãos, diretamente, é preciso purificar os órgãos, mas eu creio que o
mais importante seja encontrar a consciência do Amor porque, a partir desse momento, a limpeza faz-se,
diretamente, tanto ao nível mental como ao nível celular como ao nível do DNA.

Como vocês sabem, também, vocês são constituídos de uma dupla hélice de DNA, mas na nova vibração, na
emergência do corpo ascensionado, vocês vão passar para seis vezes dois, doze fitas de DNA, o que é
profundamente diferente ao nível consciência.
Então, sim, obviamente, a consciência está, também, na célula.
Há memória celular, mas o importante não é inclinar-se sobre as memórias.
Lembrem-se do que eu dizia na outra vez em relação à doença: é importante inclinar-se no Amor e na Luz.
Como dizia Cristo: «busquem o Reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».

Por que vocês querem ocupar-se do que está doente, do que é chamado a desaparecer, se vocês encontram
a Luz?
Então, quando se é jovem, tem-se tendência a querer fazer desaparecer tal ou tal sintoma, tal ou tal problema, e
chega-se ali tomando consciência de que é porque se fuma, porque se pensa mal, porque se tem más
emoções que se tem tal doença e, depois, fica-se contente, faz-se desaparecer uma doença e, depois,
apercebe-se de que há outra que aparece e, depois, dez anos depois, ainda outra, e é um ciclo sem fim
porque, a partir do momento em que vocês estão na encarnação, ou seja, no medo, vocês serão confrontados
à doença e à morte.
Apenas na quinta dimensão é que vocês não serão mais confrontados à doença e à morte.

Então, para nada serve querer encontrar a origem precisa para tal ou tal doença.
O importante é encontrar o Amor.

Questão: essa consciência celular da qual não se está consciente pode criar pensamentos?

Então, isso vai muito longe porque vocês têm, por exemplo, em seus intestinos, parasitas, todo mundo, vocês
têm fungos, têm bactérias, têm vírus.
Existe, também, uma consciência de vírus e o organismo viral pode, também, induzi-los a ir para tal
comportamento.

Vou tomar um exemplo muito simples, vocês vão compreender.
Há um fungo que se chama candida albicans, que se nutre de leite, então, o que vai fazer esse fungo?
Bem, ele vai fazê-los crer que vocês tomam muito leite para proliferar em seu ventre, e vocês vão pensar que
são vocês que gostam de leite.
Bem, absolutamente, é a candida albicans que gosta do leite.

Do mesmo modo, para algumas de suas células, há as que são desordenadas, então, elas vão dizer-lhes que
você gosta de tal coisa, então, vocês vão comer tal coisa.
É o que disseram, também, os chineses, em relação ao gosto, aos alimentos.

Então, nesse sentido, sim, as células ou grupos celulares podem emitir pensamentos, mas, também, seus
próprios parasitas podem emitir pensamentos e induzi-los a adotar tal ou tal outro comportamento, mas para
nada serve querer dirigir-se a eles.
Busquem o Amor, é tudo.

Em relação à saúde e ao corpo físico que vocês têm hoje, frequentemente foi dito que seu corpo é seu templo
interior, que ele reflete a perfeição do Divino.
Não se esqueçam, jamais, que o Pai criou o homem à sua imagem, mas a imagem do Pai é múltipla, caso
contrário, como explicar as diferenças raças Extraterrestres ou Intraterrestres existentes?
O que quer dizer que sua forma não é uma forma perfeita, mas que ela é uma das numerosas imagens do Pai,
que vocês construíram à imagem do Pai, porque há, em vocês, o conjunto de elementos, o conjunto de
constelações, o conjunto de constituintes potenciais em evolução e atuais, que refletem o conjunto da criação,
desde seu nível o mais covarde até seu nível o mais Amor, da primeira dimensão às dimensões as mais
elevadas.
Isso é muito importante a compreender, porque há apenas duas forças que governam os mundos: as forças de
atração e as forças de repulsão.

As forças de repulsão conduzem-nos ao medo, à encarnação, ao erro, à matéria, mas, também, à experiência.
Em contrapartida, as forças de atração são forças que irão contra o medo para criar a harmonia, a unidade e o
amor, no sentido o mais nobre do termo.
Então, em sua vida, obviamente, sempre lhes ensinaram a discernir e a compreender o que não ia para vocês
ao nível do corpo, ao nível da cabeça.
Em seguida vocês precisaram estabelecer correlações – sejam psicológicas ou fisiológicas – entre tal
perturbação e tal órgão ou tal função fisiológica ou psicológica.



É-lhes solicitado, agora, ir bem além de tudo isso, ir bem além do que se chamam as memórias celulares ou ir
bem além da compreensão de porque vocês têm tal sintoma porque, enquanto vocês permanecem nesses
níveis, vocês se farão prender nas armadilhas da compreensão mental, mesmo se isso seja resolutório (e está
ótimo, para a primeira doença que se consegue resolver desse modo), mas a doença, retenham, efetivamente,
ela faz parte do processo encarnante ligado ao medo.

E, hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado passar ao Amor.
Ora, passar ao Amor necessita de fazer abstração do medo, portar toda sua consciência para o Amor.
A partir do momento em que vocês exprimem um medo para seu corpo, para sua vida, para suas finanças, para
sua mulher, vocês exprimem a distância em relação à Divindade e, ao nível do corpo, é exatamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, há vezes, vocês vão dizer-me, é importante saber que, se se tem dor no ventre, é porque
não se suporta tal produto e é preciso ir mais longe no raciocínio: «por que eu não suporto tal produto?», mas
isso é, ainda, o medo.
E, depois, há uma diligência que é muito mais real, que consiste em cultivar, cada vez mais, o Amor, porque
quanto mais o Amor nascer, menos o medo poderá manifestar-se e, naquele momento, as doenças ligadas à
encarnação poderão desaparecer, sobretudo hoje, o que não era o caso há quarenta ou cinquenta anos,
obviamente.

Mas, hoje, vocês estão no fim de ciclo.
É-lhes solicitado, hoje, passar no exame final para ascensionar, e vocês não poderão ascensionar com seus
medos, vocês apenas poderão ascensionar com o Amor.
É por isso que lhes é solicitado, em todos os ensinamentos que vocês recebem, hoje, para dirigir-se para esse
Amor e não procurar desvendar os emaranhados de seus carmas, de suas transgerações, de seus medos.

Não procurem apontar com o dedo o medo, porque não é vendo-o que ele vai desaparecer, é apenas
inundando-o de Amor.
Portanto, a única coisa que vocês têm a desenvolver é a consciência de si mesmos, porque o Amor não é uma
força, mesmo se ele represente atração, não é uma emoção, é algo que se descobre no interior de si, porque
ele está aí, de toda a eternidade.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço e eu lhes digo, talvez, até breve.
Obrigado a vocês, e recebam todo o meu Amor e a minha bênção e até breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, após já tê-los visto, parece-me, em seu
dia de ontem.
Então, vamos retomar, se quiserem, após ter-lhes apresentado, é claro, todo o meu amor e as minhas
saudações.

Então, vamos entrar, agora, certamente, na parte a mais importante porque, aí, vamos entrar nas
transformações e nas modificações importantes que acompanham a passagem de um organismo de terceira
dimensão a um organismo de quinta dimensão, passando por uma purificação do que se chamam os mundos
emocionais.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações não se fazem de um dia para o outro,
é preciso, efetivamente, compreender que essas transformações, também, não podem ser concluídas,
totalmente, no corpo de terceira que vocês têm hoje.
É preciso, efetivamente, compreender que essa transformação vai estender-se em vários ciclos de vida para
durar um tempo dificilmente apreciável com seu tempo de terceira dimensão porque, obviamente, vocês vão
passar a um espaço/tempo que nada mais tem a ver com o espaço/tempo habitual, tal como vocês o têm vivido
e experimentado há cinquenta mil anos.

Então, há certo número de transformações que estão em curso há agora, eu diria, muito exatamente, vinte e
três anos, desde o mês de agosto de 1984, quando seu Sistema Solar, no tempo em que eu ainda estava vivo,
começou a entrar sob a influência do que é chamado o Sol Central da Galáxia.
A transformação foi iniciada nesse período do mês de agosto de 1984 e amplificou-se, progressivamente e à
medida dos anos, completou-se segundo ciclos e movimentos completamente sincrônicos ao nível de
organismos vivos, mas, também, do planeta.
Então, essas transformações foram, primeiro, processos puramente, eu diria, energéticos, que têm por
vocação, durante esse período que se estendeu durante mais de vinte e três anos agora, para permitir ao ser
humano, ao nível de seu corpo físico, de seus casulos de Luz, poder penetrar na quinta dimensão em estado
de ajuste máximo, ou seja, sem sofrer ou sem ter inadequação entre os mundos ligados à quinta dimensão e
os veículos ligados à terceira dimensão.

É preciso, efetivamente, compreender que, nos anos 84 a 90, esse processo de transformação era
extremamente lento, porque as estruturas de terceira estavam profundamente enquistadas, eu diria, na matéria,
e não deixavam entrar a energia transformadora de maneira fluida, como é o caso para os anos que acabam de
escoar-se, nos quais inúmeros seres humanos são capazes de fazer esse trabalho de maneira extremamente
rápida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que esses movimentos de transformação são, primeiro, iniciados
por uma energia específica, essa energia específica manifesta-se apenas a cada cinquenta e dois mil anos e
nos sistemas solares de terceira dimensão.
É a influência do sistema central da galáxia, do Sol Central da galáxia, que é uma irradiação extremamente
específica, que é de cor azul, que pode ser chamada, se quiserem, o Espírito Santo ou, também, a energia
Micaélica, energia, em todo caso, cuja virtude é a de reverter os movimentos de energia, ou seja, transformar
todas as polaridades que estavam voltadas para o interior ao exterior e do exterior para o interior.
É uma revolução, uma reversão total de funcionamentos da consciência, que acompanha a passagem da
terceira à quinta dimensão.

É sob o impulso dessa irradiação específica que as coisas tornam-se possíveis, é uma diferença essencial a
compreender porque, quando vocês olham os escritos de Mestres de diferentes tradições, quando eles
quiseram aceder ao Si Superior, eles foram obrigados a fazer um trabalho, durante várias vidas, de purificação,
de preparação, de limpeza do ego, de limpeza dos chacras para permitir ao despertar do Kundalini vir fazê-los
realizar a própria transcendência.
Isso são os caminhos que existiam no antigo tempo, antes que a energia do Sol Central fosse retransmitida
sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, aliás.

Então, desde 1984, as coisas são profundamente diferentes.
Vocês compreenderam que o caminho da ascensão era um caminho puramente individual, anteriormente, que
era reservado aos iniciados que acediam a certo grau de purificação do ego, através de um lento trabalho de
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maturação, progressivamente e à medida de vidas, que permitia pacificar a personalidade, o ego e aceder à
dimensão do coração, através de um movimento que pode ser qualificado de ascendente.

A grande diferença essencial é que a cada cinquenta e dois mil anos, a energia do Sol Central é uma energia
que se impacta em vocês, em todo sistema vivo, a partir do topo da cabeça.
Essa energia, que se pode chamar Espírito Santo, por comodidade, virá, primeiro, de processos energéticos,
ela vai ativar o que se chamam chacras, mas, contrariamente ao antigo tempo, em que havia purificação do
terceiro chacra antes de aceder ao coração e antes de purificar todos os chacras que vão permitir deixar subir o
Kundalini, hoje, esse processo é diferente.
O que quer dizer que lhes basta não ser purificados ao nível do ego, mas estar em situação de abertura, ou
seja, de recepção da energia do Espírito Santo, de deixá-la efusionar-se no interior de vocês e de fazer o
trabalho de purificação necessária.

Então, retenham que, antes de 1984, era um movimento de ascensão que partia dos chacras inferiores,
enquanto, hoje, esse movimento faz-se a partir dos chacras superiores, graças a essa energia específica que
vai descer, progressivamente e à medida dos anos, dos meses, para alguns e vai purificar, progressivamente,
os diferentes chacras pela penetração da energia desse Espírito Santo até o nível do canal mediano, ao nível
da Shushumna, ou seja, ao nível da parte inferior da coluna vertebral.

Então, uma vez que essa energia tenha purificado todos os chacras superiores, ela irá encontrar a energia
Kundalini que está no interior do sacrum.
Então, naquele momento, as duas energias vão fusionar e subir, ambas, ao longo do canal mediano, a
Shushumna, para fazê-los tornar-se um ser realizado.

Progressivamente e à medida que essa energia – que compreende, portanto, a energia shaktica, que havia
descido – mais a energia do Kundalini vai subir, vai produzir-se um processo específico de emergência de
novas funções.
E eu dizia, ontem, que inúmeros atributos do corpo físico de terceira dimensão não eram funcionais, vocês se
lembram, eu tomei o exemplo do timo.
Então, quando o Kundalini e a Shakti sobem juntos, é preciso, efetivamente, compreender que não é mais um
fogo devorador, porque não há mais necessidade de queimar os grãos dos chacras, eles foram queimados
pela descida da Shakti.

Essas duas energias vão subir e, progressivamente e à medida que elas sobem, elas vão permitir passar do
sistema de sete chacras para um sistema de doze chacras e, do mesmo modo, de um sistema de sete corpos
ou casulos de Luz para doze casulos de Luz.
Então, são novas virtudes que vão ativar-se no ser humano.
O que é importante compreender é que hoje, no ano em que vocês estão, 2007, ano extremamente importante,
o processo de transformação toca ao seu fim, ao nível do planeta, ao nível de organismos vivos.
O que quer dizer «tocar ao seu fim»?
Isso quer dizer que seres humanos constituíram os corpos de Luz, os doze corpos: os cinco novos, os sete
antigos.

Os cinco novos estão prontos para viver os processos da ascensão à quinta dimensão.
Outros seres humanos viveram essa recepção da energia do Sol Central da galáxia, constituíram um corpo de
Luz novo, mas não poderão ascensionar com o corpo, e deverão passar pela porta da morte para renascer na
quinta dimensão, diretamente, e não mais na terceira dimensão.
Restará, também, o problema daqueles que recusaram, de maneira consciente ou inconsciente – porque era o
caminho de alma deles – ativar os casulos de Luz novos e que renascerão em um mundo de terceira
dimensão, para recomeçar um novo ciclo.

Mas nós nos interessamos, obviamente, ao que acontece para os seres que receberam esse Espírito Santo e
que aceitaram constituir o corpo de Luz.
Então, não vou voltar às etapas de constituição dos cinco novos corpos, vocês verão isso com o cabeça de
caboche [o canal Jean-Luc], que conhece isso muito bem, há muito numerosos anos.
Em contrapartida, o que é importante compreender é que, nessas fases finais que vocês vão viver muito em
breve, é extremamente importante, para aqueles que não puderam despertar esses novos corpos durante o
antigo tempo – o antigo tempo, para mim, que é situado no período intermediário entre 1984 e 2002 – e que,
hoje, colocam-se questões, lembrem-se de que Jesus dizia que «os últimos serão os primeiros», ou seja,
aqueles que se abrem, hoje, não terão necessidade de fazer esse caminho de purificação extremamente
longo, aqueles que se abrem estarão diretamente prontos para aceder a essa dimensão.

Então, é preciso, efetivamente, compreender, eu diria, as engrenagens que permitem a essa nova dimensão
instalar-se, livremente, no corpo; disso, eu falei em muito numerosas reprises.
Os únicos obstáculos inerentes à penetração da energia do Espírito Santo é, obviamente, o medo, mas, uma
vez que o primeiro medo seja vencido, destaca-se, obviamente, a segunda armadilha, a armadilha é o ego.
Assim que a energia do Espírito Santo chega ao chacra coronal, há manifestações extremamente importantes
que se chamam, no Oriente, os Siddhi, ou seja, os poderes da alma: a capacidade para ver, a capacidade para
sentir.



A maior parte dos seres vai encontrar-se bloqueada nessa etapa, porque o ego não se preparou para isso.
Eles não leram, não se interessaram pela oração, pela meditação e não são capazes de compreender que
essas energias que chegam não devem ser deixadas na cabeça, elas devem descer ao mais profundo, elas
devem fazer um trabalho de purificação que pode ser, eu repito, ainda uma vez, desde 2002 e, sobretudo,
agora, completamente instantâneo, na condição de que o ego deixe passar essa energia e não desvie as
energias para servir-se dos poderes.

Buda dizia, à época: «quando você encontra os Siddhi, os poderes, salve-se, rapidamente», porque há um
perigo enorme nesse nível.
Ora, infelizmente, São João dizia, no apocalipse, «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque
muitos chamados são marcados na fronte e sentem as energias ao nível do terceiro olho, mas o sentir, mesmo
a correção do sentir não é a prova da realização espiritual.
A realização espiritual sobrevém apenas quando há abandono de todas as resistências e de todas as vontades
do ego, para deixar as energias irem encontrar, casar-se com o Kundalini para subir.

Quando a energia sobe, naquele momento, os obstáculos são extremamente limitados.
As duas armadilhas as mais importantes são o medo dessa nova energia e, sobretudo, a apropriação pelo ego
dessa energia espiritual em proveito de dons de vidências, por exemplo, que seria puramente catastrófica,
porque isso desviaria a alma e o espírito do caminho da ascensão.
Isso é um preâmbulo que explica que, frequentemente, eu insisti sobre a noção de resistência, a noção de
soltar e a noção de não querer, em relação à energia espiritual que desce nos seres humanos que estão
prontos.

Então, aqueles que não estão prontos para acolher esse Espírito Santo pelo sétimo chacra vão acolhê-lo no
plexo solar, no qual essas energias virão despertar e impactar o ego, mesmo o mais espiritual, e a pequena
personalidade, com todos os jogos de poder e de violência e de guerra que vocês veem, atualmente.
Aqueles que são despertados espiritualmente, mas que bloqueiam as energias ao nível do terceiro olho, vão
encontrar-se como que grandes gurus, porque, com potencialidades extremamente fortes, mas que não
correspondem, absolutamente, ao processo de iniciação da quinta dimensão, mas um desvio, eu diria, do
processo do ego.
Portanto: medo e, em seguida, ego.

É preciso, efetivamente, compreender que o mais importante não é explicar os mecanismos sutis de
engrenagens de energias quando da descida delas, é muito, demasiado tarde agora, isso era bom há Agora, é
preciso compreender que, quando a energia ativa-se, é preciso deixá-la penetrar, não pará-la ao nível do
coração, tampouco, deixá-la ir encontrar as energias do Kundalini para preparar o processo de ascensão.
O processo de ascensão necessita da implementação dos cinco novos corpos espirituais, com pontos de
ancoragens específicos ao nível dos novos chacras.

O que é importante compreender é que essas transformações não se difundem mais, agora, a partir do corpo
etéreo, elas concernem, também, aos corpos físicos, obviamente, mas, também, ao corpo astral e ao corpo
mental; essas são, certamente, as modificações as mais importantes.
O processo ascensional ligado à energia do Espírito Santo tem por vocação, se se a deixa penetrar, fazer
desaparecer a personalidade inferior, e vocês vão encontrar-se com um funcionamento que vai parecer-lhes,
no mínimo, bizarro, ou seja, ao nível emoção, vocês vão encontrar-se em processos de distanciamento em
relação às suas próprias emoções.

As emoções não estão mais presentes.
Então, isso não é incômodo, por não mais sentir a tristeza, por não mais sentir o medo, mas, também, o prazer,
porque o prazer é uma emoção que é diferente da alegria interior.
Então, tudo o que fazia, antes, suas motivações – a busca de satisfações, de prazeres que eram ou prazeres
do conhecimento, prazeres da sexualidade, os próprios prazeres da espiritualidade – terá, completamente,
desaparecido, porque o corpo astral viverá uma sublimação e, diretamente, um desaparecimento.
É a grande novidade da ascensão à quinta dimensão.

Vocês não podem ascensionar com um corpo astral, o corpo astral é um corpo que não é necessário na
evolução, é um corpo que foi iniciado pelo grande mestre Orionis, regente planetário, no momento da criação
de Atlântida.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o processo de ascensão não será possível para aqueles que
mantiverem resquícios do corpo astral, corpo astral que contém o conjunto de codificações vibratórias de suas
emoções, mas, também, de suas doenças, que correspondem à terceira dimensão, a oposição entre a sombra
e a Luz.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que o acesso a essa quinta dimensão far-se-á através de um
desaparecimento do corpo astral, um desaparecimento do ego, mas, em contrapartida, enquanto vocês estão,
ainda, na terceira dimensão, isso pode ser, para alguns, processos um pouco penosos, nos quais vocês têm,
talvez, a impressão de não mais estarem vivos, entre aspas, de sentir-se como destacados de tudo o que fazia,
antes, seus polos de interesses na vida.
Não é preciso, absolutamente, inquietar-se com isso.



Lembrem-se de que, mesmo nessa fase, deixar fazer a energia do Espírito Santo, a energia do Sol Central,
essa é a primeira transformação importante ao nível energético, é o desaparecimento do corpo astral.
O corpo mental, também, vai tomar um aspecto, uma forma, uma conformação que nada mais tem a ver com
um corpo mental de terceira dimensão.
O corpo mental de terceira dimensão era limitado à parte superior do corpo, o corpo mental vai, como dizer...,
incorporar o conjunto do corpo físico, ou seja, o conjunto das totalidades de suas células, desde a cabeça até
os dedos dos pés serão penetrados por essa energia mental diferente da energia mental de terceira dimensão,
a tal ponto que ela foi chamada Supramental, por exemplo.

A energia que os orientais chamam a energia da Città, porque ela vibra em uma frequência que está além da
frequência da Luz de terceira dimensão.
A estrutura do corpo mental vai ancorar-se através dessa nova vibração do mental, que é ligada à nova Luz
autêntica, a uma Luz que é diferente, na qual a velocidade da Luz será mínima e a estrutura de Luz, também, é
diferente.
Então, o corpo mental, que era limitado na parte superior do corpo de terceira dimensão, vai substituir, de
algum modo, o ovo astral que vocês conhecem de terceira dimensão e vai investir a totalidade do corpo físico,
em especial com pontos de ancoragens extremamente fortes, que estão situados atrás dos joelhos, onde há
chacras menores, mas, também, não sob os pés, mas no exterior dos tornozelos e no interior dos tornozelos.
São os novos pontos de cristalização do ovo mental – e não do ovo astral – do corpo de quinta dimensão.

Paralelamente a isso, os novos corpos põem-se no trabalho e permitem o aparecimento de funções espirituais
superiores.
Então, quais são essas funções espirituais superiores?
Elas são ligadas a novas potencialidades que são, elas mesmas, ligadas à instauração da estrutura do novo
corpo mental e do novo corpo causal.
É ligado, antes de tudo, à possibilidade de religar-se telepaticamente a outras consciências encarnadas e
funcionar não mais, unicamente, através da linguagem, mas vibratoriamente, diretamente, de espírito a espírito.
Essa é uma potencialidade extremamente importante.

Há uma segunda função espiritual, que é a possibilidade de fazer fusionar todas as energias inferiores ao nível
do coração, como se as energias do primeiro, segundo e terceiro chacras fossem transmutadas ao nível do
chacra do coração, o que lhes permite sentir o amor incondicional, como foi chamado, mas o amor autêntico é
a palavra a mais exata.

A terceira potencialidade que se atualiza, progressivamente e à medida que vocês deixam entrar a energia
divina, a capacidade para irradiar o divino, a capacidade para estar não no prazer, mas na alegria interior, a
capacidade para irradiar essa energia Luz a partir de um ponto que está situado acima do coração.
E depois, restam três potencialidades novas, ligadas a essa cristalização do corpo mental, que vão permitir-
lhes ativar a memória akáshica, a possibilidade de conhecer, eu diria, de maneira figurada, os segredos do
universo.
Depois, resta a possibilidade, mas isso está se ativando unicamente este ano, do que se chama o verbo
criador, a potência vibratória conferida à pronúncia das palavras e não unicamente nas línguas sagradas, mas a
vibração do espírito, também, não unicamente a língua, mas, também, o pensamento criador, no verdadeiro
sentido do termo, de criar, de maneira instantânea, sua realidade, que é o apanágio dos mundos de quinta
dimensão.

Na quinta dimensão não há necessidade de servir-se de ferramentas para criar uma casa, basta pensar na casa
para que ela se crie, realmente, com tijolos de Luz, mas ela se cria, realmente.
E a última função, enfim, é a capacidade de fazer desaparecer sua dissociação em masculino/feminino, a
possibilidade de reunificar suas duas polaridades, o que é extremamente importante para a quinta dimensão.
Quando eu falo de duas polaridades, eu não falo da sombra e da Luz, eu falo do masculino e do feminino que,
enfim, reunificam-se.

No que concerne a esse processo de ascensão, não é preciso vê-lo como um fenômeno único, no qual vocês
vão ascensionar com o seu corpo físico e todos os seus corpos/casulos de Luz.
Houve, primeiro, uma ascensão etérea, é aquela de que eu falei em relação à ativação da Shakti e do
Kundalini juntos.
Esta já ocorreu para a maior parte de vocês, já, há numerosos anos.
A ascensão astral está terminando, para a maior parte de vocês, ou seja, a capacidade para não mais sentir as
emoções.
A ascensão mental está cristalizando-se, o que explica as dores na parte inferior das costas, as dores dos
joelhos ou dos pés que alguns podem sentir.
Resta, obviamente, a ascensão da matéria, essa é a última fase.

Mas todos os seus corpos são, para a maior parte, despertados, prontos para ascensionar com o corpo físico.
A ascensão do corpo físico necessita de uma transformação alquímica muito mais importante.
Ao nível dos constituintes de todas as células de seu corpo, a primeira das transformações é uma mutação que
vai concernir ao átomo de carbono que deve ser substituído por um átomo de silício, com ejeção de certo



número de elétrons.
Em seguida, há uma transformação do DNA, que deve duplicar-se seis vezes, de maneira a dar um DNA com
doze fitas, é muito importante, porque a modificação de carbono em silício vai acompanhar uma modificação
extremamente importante da vibração celular que passa à quinta dimensão, o que quer dizer que vocês terão
um corpo de quinta dimensão que será um corpo físico penetrado pela vibração mental, ou seja, um corpo que
será transparente, entretanto, com certa corporeidade.

Então, inúmeros órgãos vão perder sua eminência, eu já desvendei um pouquinho disso, ontem, ou seja, por
exemplo, a esfera sexual não poderá mais existir, a esfera de procriação tampouco, uma vez que a sexualidade
e a procriação serão totalmente diferentes.
A esfera abdominal, digestiva deve, progressivamente e à medida de suas encarnações, totalmente,
desaparecer, porque a nutrição far-se-á a partir da Luz, diretamente.
Obviamente, a boca, também, vai transformar-se, vocês não terão mais necessidade da linguagem vibratória da
palavra, vocês passarão pela telepatia, então, a utilidade dos dentes e da boca será totalmente diferente.

A força que vocês chamam gravitacional, nas esferas dimensionais de quinta, ligadas aos planetas e aos sóis
que ali se encontram, faz com que seus corpos sejam transparentes e muito maiores do que o que vocês
observam hoje.
A conformação do sistema nervoso, também, será profundamente diferente, com o aparecimento de zonas
suplementares ao nível do cérebro.

Obviamente, o sistema respiratório será conservado, o coração será conservado, certo número de novos
corações instaurar-se-á, eu também falei disso.
Vocês deverão possuir, para a ascensão física, um timo perfeitamente ativo, que os preservará de toda
possibilidade de doença, que não existirá mais na quinta dimensão.
A dimensão física, a ascensão física acompanhar-se-á, também, de modificações extremamente importantes
ao nível de estruturas de todos os órgãos dos sentidos: o olho não será mais com a mesma conformação.
Sua pele tampouco, não terá mais a mesma cor: vocês passarão a vibrações que se chama a raça azul, que
prefigura algo que se instalará, progressivamente e à medida de encarnações, porque isso não pode
transformar-se totalmente em uma dimensão, em uma vida, em um instante.

Mas a ascensão física deverá ocorrer para conservar, obviamente, o apoio vibratório de novas formas de vida,
ou seja, o DNA, DNA que será profundamente transformado e os átomos constituintes serão, também,
profundamente diferentes.
A vibração de seus corpos será totalmente nova, se se toma o exemplo em relação a algumas civilizações que,
por exemplo, desenvolveram um corpo de quinta dimensão, que pode aparecer tão denso como o seu, porque
eles não conhecem a emoção, eles são sem emoção, desprovidos de emoção em sua linhagem evolutiva.
Em contrapartida, vocês têm experimentado a emoção, a emoção é tudo o que vocês têm vivido há cinquenta
mil anos, que lhes permite, também, cristalizar muito mais a Luz, pela certeza de Luz.

Paradoxalmente, o fato de ter passado certo número de milênios a experimentar a sombra e a Luz, reforçou,
para aqueles que estão prontos, a Luz e, portanto, uma faculdade, no absoluto, de desembaraçar-se do peso
da matéria, através da transcendência direta do corpo mental, o que não é o caso dos casulos de Luz daqueles
que não passaram pela fase emocional como, por exemplo, algumas raças do Intraterra ou, ainda, os povos de
Vega da Lira.
Então, é importante compreender que sua estrutura será uma estrutura de dimensão quinta, mas que lembrará
vibrações muito mais altas como, por exemplo, a décima oitava dimensão, que são ligadas aos seres de Sírius.
Vocês não terão o mesmo processo evolutivo que aqueles que foram desprovidos de corpo astral.

Então, inúmeras modificações estão sobrevindo, é preciso acompanhá-las de maneira simples, ou seja,
tentando, o menos possível, fazer intervir sua personalidade inferior, porque ela está se desagregando,
desaparecendo, pouco a pouco.
São as coisas as mais importantes a reter, mas não é preciso embaraçar-se, precisamente, com essas
transformações que eu acabo de falar, porque a Luz é inteligente.
A partir do momento em que vocês se obrigam a buscar a Luz, a não resistir, a não ter medo, a não deixar o
ego manifestar-se, bem, as coisas desenrolar-se-ão, verdadeiramente, sem atravancar, essa é a maior das
lições.

Não se esqueçam, também, de que aqueles que se abrem, hoje, estão mais aptos, na condição de não ter
medo e de não captar as energias com o ego, de aceder, ainda mais rapidamente, que alguns de vocês, a
essa dimensão quinta, com uma ascensão etérea, uma dissolução astral e uma ascensão mental muito mais
rápida do que era possível há ainda alguns anos, porque as energias do Espírito Santo, eu diria, se se quer
fazer uma escala em porcentagem, são, hoje, a noventa e cinco por cento chegadas.
O processo de ascensão planetária ocorreu ao nível etéreo em parte, ao nível astral, ao nível mental.
Falta apenas, para a Terra, o nível físico e causal, que sobrevirá muito proximamente.

Então, tudo isso, vocês veem ao seu redor, as fases de despertar da Terra.
Elementos estão ativando-se, de maneira coletiva, ao nível do planeta; basta olhar, tudo isso está sendo levado
a efeito com extrema rapidez.



Então, não se deve atrasar em dizer o que vai acontecer, como o carbono vai passar ao silício, como o DNA vai
passar de duas fitas para doze fitas, porque para nada serve analisá-lo, isso se faz sozinho, contrariamente ao
que alguns puderam pretender e dizer que é preciso limpar as memórias, que é preciso limpar os carmas, que
é preciso limpar as células, que é preciso limpar o mental.
Tudo isso é perda de tempo ligada ao ego.
É preciso, simplesmente, não entrar na resistência e deixar as energias do Espírito Santo agirem em vocês.

Como dizia Cristo e como eu já disse, em numerosas reprises: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Deixem trabalhar o Divino em vocês, é a única coisa que é possível fazer hoje, e entrar no que foi chamada, eu
creio, a fluidez da unidade, de maneira a tentar viver com o mais de fluidez o que vem, quaisquer que sejam o
que vocês chamariam, ainda hoje, de provas, como perder isso ou perder aquilo, porque vocês não sabem o
que a vontade divina quer para vocês.
Em todo caso, tudo o que acontece, mesmo se seja contrário à sua vontade pessoal, será necessário acolher
com a vontade de deixar fazer a Divindade em vocês; isso é a coisa a mais importante a dizer a todo mundo,
para aqueles, em todo caso, que estão prontos a fazer o caminho da ascensão, com ou sem o corpo.

Quanto àqueles que resistem e que escolheram, eu diria, o campo deles, não há mais possibilidade, agora, de
dar marcha à ré, as coisas foram estabelecidas de uma vez por todas.
Restam apenas alguns indecisos, que se decidirão no último momento, mas aqueles que fizeram a escolha do
ego fizeram-na, irremediavelmente.

As escolhas foram inscritas nos livros de vida, não há possibilidade de marcha à ré para essas pessoas que
escolheram o ego.
Restará, simplesmente, uma escolha, para aqueles que estão na indecisão, não ligada ao ego, mas ao medo,
quanto à realidade da verdade da quinta dimensão e de transformações finais que chegam sobre o planeta e
sobre suas almas e sobre seus corpos.

Aí está o que é preciso reter disso.
Então, eu disse muitas coisas, mas, agora, se vocês têm questões, bem, eu os escuto.

Questão: hoje, parece possível descer as energias do Espírito Santo sob o coração, o que era para
evitar antes, por quê?

Simplesmente porque, hoje, a etapa da ascensão é possível.
O que era uma heresia há um ano e meio tornou-se, hoje, possível, pela elevação do planeta e a elevação do
Espírito Santo.
Essas energias do Espírito Santo sempre foram destinadas a descer mais baixo do que o sacrum, para ativar o
Kundalini, mas, aí, o que eu disse que descia não era a energia do Espírito Santo, eu disse, efetivamente, que
era a energia do corpo mental; isso nada tem a ver, vocês confundem dois tipos de energias.
Eu não disse que a energia do Espírito Santo devia descer até os pés, eu disse que é a energia do corpo
mental que devia cristalizar-se atrás dos joelhos e nos tornozelos, não é a mesma energia.

Questão: em que a energia mental e a energia do Espírito Santo são diferentes?

A energia mental, quando é irradiada pela energia do Espírito Santo, ela começa a revelar o que se chama o
supramental, essa energia supramental vibra de modo muito mais forte do que a energia mental.
O casulo mental não podia descer muito mais baixo, hoje, a energia supramental, ou seja, o mental iluminado
pelo Espírito Santo, é capaz de descer para enraizar-se no mais profundo dos tornozelos, em todo o corpo, a
energia mental transformada pelo Espírito Santo.
Quanto à energia do Espírito Santo, ela não desce mais baixo do que o sacrum.
São duas energias diferentes.
A energia do Espírito Santo vem e é retransmitida pela vigésima quarta dimensão, a energia supramental
pertence à quarta dimensão despertada, isso nada tem a ver.

Questão: é desejável acompanhar o desenvolvimento do timo e, se sim, como?

Absolutamente, não.
Eu disse que o mais importante era deixar fazer.
A partir do momento em que vocês querem trabalhar nesses últimos níveis de energia de integração, através
de técnicas energéticas ou outras, vocês arriscam distorcer o trabalho.
Lembrem-se de que as últimas etapas – constituição de DNA a doze fitas, constituição de três corações,
efusão de três corações – são um processo absolutamente natural.
A única coisa que vocês têm a fazer, permanentemente, é deixar fazer a vontade da Luz.

Questão: podem-se acompanhar essas transformações adotando um estilo de vida específico?

Obviamente, é um estilo de vida que vai manifestar-se a vocês, progressivamente e à medida que o poder da
Luz for maior.
Não é uma decisão a tomar, unilateralmente, mas vocês serão confrontados a escolhas vibratórias, vocês não
poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas



poderão mais suportar, por exemplo, o álcool, vocês não poderão mais suportar alguns tipos de alimentos, mas
não é uma diligência deliberada, ela se fará naturalmente.

Questão: entidades sem corpo físico manifestam-se, portanto, em que o DNA é tão fundamental?

Ele é tão fundamental porque seu corpo de quinta dimensão é um corpo de matéria sublimada, mas é um
corpo de matéria.
Há entidades que estão na quinta que, jamais, passaram pela encarnação, nem pela dimensão corpo físico,
nem corpo astral.
Tudo é possível.
Mas sua linhagem evolutiva passa pela sublimação da matéria.

Questão: essas regras aplicam-se a todos, mesmo aqueles que estão encarnados, mas não de
origem terrestre?

É um caso específico.
Para cada ser humano é diferente.

Questão: assim que se tenha desencarnado, reencontram-se as características da própria origem?

Ainda uma vez, é profundamente diferente, de acordo com cada entidade.

Questão: as transformações da evolução vão fazer-se no espaço de quanto tempo?

Elas já ocorreram, para a maior parte dos seres que está no caminho, há muito tempo agora.
Vocês compreenderam, é algo que pode produzir-se quase instantaneamente.
Eu fiz, efetivamente, a diferença entre 1984 e 2002, e 2002 e agora.
Antes, era um processo extremamente lento, agora, quanto mais isso vai, mais é um processo que pode ser
quase instantâneo.

Questão: poderia falar-nos da ascensão causal?

A ascensão causal corresponde à reversão do corpo causal.
Hoje, o corpo causal é chamado o corpo imortal, o corpo sem costura, ele é ligado ao chacra da garganta.
Hoje, o corpo causal é voltado – desde a descida na encarnação, ou seja, bem antes do período de cinquenta
mil anos – para a matéria.
Era a experimentação da queda.
Com o processo de acesso à quinta dimensão, o corpo causal reverte-se, ele não está mais voltado para a
queda, ele está voltado para o retorno à Divindade.
Esse retorno à Divindade não é, unicamente, um processo de ascensão, é, também, um processo vibratório
que visa transformá-los em seres vibratórios cada vez maiores, cada vez mais irradiantes, que acompanharão
sua passagem, progressivamente e à medida de éons que passarão e ciclos de encarnação (entre aspas,
encarnação) para sua dimensão final.

É um processo no qual o corpo causal está, ainda, voltado para a encarnação.
O dia em que ele se volta para a Luz não há mais razão para estar encarnado em terceira dimensão.

Questão: para esse acesso à quinta dimensão, quais são os acompanhamentos os mais eficazes?

Soltar, ensinar ao outro a soltar.
Todos os meios são bons.
Não há precaução.
Com qual direito vocês proibiriam alguém de viver algo?
Não há noção de estar pronto ou não pronto, eu disse que isso podia fazer-se instantaneamente.
O mais importante, ainda uma vez, como eu disse e repito, não é compreender como isso funciona, o
importante é deixar trabalhar a Luz em si, encontrar o amor, soltar, o abandono à vontade divina, e é tudo.

Questão: o que é das meditações no coração, preconizadas por alguns ensinamentos?

Desenvolver uma energia ao nível do coração é perfeitamente louvável.
Louvável, mas no antigo tempo.
Nos antigos ensinamentos, focalizando-se ao nível do coração, você busca pacificar o ego, abrir o coração
para viver o amor, mas isso não permite viver a quinta dimensão, isso permite viver o amor incondicional na
terceira dimensão, o que era o caminho dos Mestres há extremamente muito tempo.

A abertura do coração não permite purificar os chacras abaixo, é uma transmutação de um nível, a
transmutação para a quinta dimensão tem múltiplos níveis.
Então, a energia no coração, está ótimo, mas é preciso, sobretudo, deixar penetrar a energia divina pelo topo
do crânio, para deixá-la fazer o caminho, reencontrar o kundalini e voltar a subir.
Isso não perturbará a energia do coração, bem ao contrário.
O que eu quero dizer com isso é que a energia do coração é um esquema que corresponde a um



funcionamento de terceira dimensão.
Isso não bastará para viver a ascensão.

O que eu dizia é que a energia divina penetra pelos chacras.
A partir do momento em que se polariza a meditação sobre o sétimo chacra e que se diz «Pai, que sua vontade
seja feita e não a minha», vocês vão deixar infusionar a energia do Espírito Santo em vocês, ela vai entrar
muito, muito rapidamente no coração, mas não se deve parar no coração, é preciso deixá-la descer ao nível do
sacrum.
Depois, poder-se-á fazê-la subir ao coração, fazê-la subir ao alto, reestabilizá-la no coração, mas isso é outra
etapa.
Mas isso deveria ser tanto mais fácil se o coração está aberto, mas não se deve bloquear a consciência,
unicamente, no coração, mesmo se o objetivo seja o amor, concordamos nisso.

Mas é preciso, efetivamente, diferenciar o objetivo na terceira dimensão do objetivo da quinta dimensão.
Aí, há muitos seres humanos que estão no caminho espiritual, que creem que, porque eles abriram o coração,
vão encontrar a iluminação e a transcendência.
Isso era válido no antigo tempo, porque era um caminho ascensional do ego ao coração.
Hoje, não é a mesma coisa.
Eu disse, efetivamente, na preliminar, que a energia estava invertida: a energia espiritual deve descer ao
coração, a Shakti deve descer, perfurar os chacras, ir até o Kundalinie voltar a subir juntos.
Mas não, unicamente, pôr todas as energias do coração, porque, aí, vocês vão sentir o amor incondicional, mas
bloqueado na terceira dimensão, mas não no acesso à multidimensionalidade.

Nos caminhos antigos, isso era verdadeiro, era preciso purificar o ego para aceder ao coração.
Hoje, é-lhes solicitado receber essa energia que vai, ela mesma, purificar os chacras.
É um trabalho de focalização de consciência: ao invés de focalizar aqui (ndr: OMA mostra o coração), focaliza-
se no sexto e sétimo chacras e, quando a energia ativa-se, deixa-se descer, simplesmente.
Não se esqueçam de que a ascensão, no antigo tempo, era a passagem do ego ao coração, é um processo
individual.
Ora, aí, vocês estão em face de um processo coletivo, cósmico, planetário e galáctico, não é, de modo algum,
a mesma coisa.

Questão: qual é a diferença entre o Espírito Santo e a energia Micaélica?

Nenhuma, há uma adequação total entre a Shakti, o Espírito Santo, a energia Mariana e a energia Micaélica.
É a energia de cor azul, que vem do Sol Central da galáxia de Sírius.

Questão: como se faz com que ela tenha sido dissociada nessas três expressões?

Não há apenas três descrições, há múltiplas delas, ela pode, também, ser chamada a Shekinah, na cabala.
Eu tomei isso porque Espírito Santo é a pomba que desce, o pentecostes, se preferem.
Lembrem-se de que, no antigo tempo, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e, depois, pentecostes.
Hoje, não é o mesmo caminho, é primeiro pentecostes, antes da ascensão.

Questão: portanto, o sucesso dessa ascensão é ligado à capacidade de abandonar-se?

Completamente.
É a maior frase: «Pai, que sua vontade seja feita e não a minha».
Porque, se você está abandonada, completamente, não pode mais ali haver medo, exceto abandonar-se, ainda
mais, os medos desaparecerão.

Questão: como se situam, nesse contexto, os trabalhos nas memórias?

É muito simples, todo trabalho, hoje, com as energias do Espírito Santo que estão presentes, que quereriam
trabalhar em memórias, é um trabalho que contraria o advento da ascensão.
A ascensão é algo, lembrem-se, que deve libera-los de seu corpo astral, o que é o caso para a maior parte.
As memórias são ligadas ao corpo astral, ou seja, através desses processos de liberação dita memorial, vocês
vão atrair, novamente, vocês vão impedir a dissolução do corpo astral, porque vão despertar memórias.
Vocês não as eliminam, vocês as despertam.
Isso não se elimina, as memórias, não há qualquer modo, tal como vocês são constituídos, de desembaraçar-
se de uma memória.
O único modo é fazer desaparecer o corpo astral, em sua totalidade, e vocês constatarão que a maior parte
das pessoas que trabalha nessas memórias são grandes emotivos.
Eles têm a impressão de controlar as próprias emoções através disso, mas o problema não é controlar a
emoção, não é lugar contra, é transmutá-la pela energia do Espírito Santo.

Ora, vocês não podem transmutá-la portando sua consciência acima, é como se eu lhes dissesse, no antigo
tempo, que se vai aceder ao coração meditando no ego, é exatamente a mesma heresia.
Vocês podem passar milhares de anos a meditar no ego, restarão, sempre, manchas escuras.



Do mesmo modo, nesse processo dito de liberação memorial, isso faz apenas reativar o emocional, o corpo
astral.
Vocês densificam o corpo astral, impedem-no de desaparecer, mesmo se haja desaparecimento de algumas
perturbações, elas serão substituídas por outras, então, vocês têm a impressão de progredir, porque tal
perturbação ou tal outra perturbação desapareceu, mas ela é substituída por outras.
Isso é uma história sem fim.

Questão: é o mesmo para os acompanhamentos verbais?

Não, porque se o verbo é levado a efeito, não é obrigatório agir ao nível da emoção, ele pode agir ao nível do
mental e, justamente, permitir abrir o mental a outra realidade, na condição de que o mental não esteja voltado
para a emoção.

Questão: poderia falar-nos da fusão dos três corações?

É uma bem grande palavra, a «fusão dos três corações».
Eu lhes expliquei que há coração físico, coração espiritual, coração divino.
Se preferem: coração físico, timo e átomo espiritual ou átomo embrião.
A fusão dos três corações é a penetração do Espírito na alma e a penetração da alma no corpo, ou seja, a
reunificação de três níveis que havia não desaparecido, mas que estava dissociado pelo processo de
encarnação ligado ao corpo causal.

Ora, como vocês passam a outro modo de encarnação, no qual o corpo astral desaparece, vocês tomam
consciência da tripla unidade que é a sua, ou seja, a reunificação do corpo, do coração e do Espírito.
Aí está o que se chama a fusão dos três corações: coração físico ligado à estrutura física, coração, digamos,
tímico (timo, que é ligado ao corpo mental, ligado à alma, se preferem), e coração espiritual, que é ligado ao
Espírito.
O Espírito penetra a alma, a alma penetra o corpo e os três entram em ressonância, porque não há mais a
barreira do emocional.

Questão: a que corresponde a duplicação das fitas de DNA?

Isso significa, simplesmente, que, ao invés de haver dois pares de cromossomos, vocês têm seis deles, isso
quer dizer que as potencialidades de vida serão profundamente restauradas.

Você é um ser que, antes de descer na encarnação, através da terceira dimensão, possuía, de maneira
vibratória, esse DNA.
Esse DNA vibratório é sua herança ao nível de doze fitas, você vai reencontrá-la.

É difícil a explicar, porque a célula vai funcionar, eu diria, de maneira profundamente diferente em modos de
quinta dimensão nos quais a sombra não existe mais.
Então, eu não vejo o que eu poderia explicar mais.
Vocês vão passar de um sistema com certo número de ligações no DNA, que era baseado em um sistema de
codificação em quatro bases, vocês vão passar para um sistema de trinta e duas bases.
Mas eu não posso entrar nos detalhes disso, é extremamente árduo.
Cada base vai, novamente, por sua vez, dividir-se em quatro bases.

Questão: e quanto à regulação dos hormônios?

Evidentemente, a hipófise existirá, mas alguns hormônios, que não são reconhecidos hoje, vão modificar a
própria secreção.
Novos hormônios, também, vão aparecer, mas que são hormônios, lembrem-se, não em bases carbonadas,
mas na base silício, muito mais vibrantes e muito mais ativos em domínios totalmente diferentes que o que
vocês têm experimentado.

Os hormônios sexuais não terão mais razão de ser.
Hormônios mais ligados à consciência farão sua aparição.
Os hormônios ligados ao que vocês chamam o simpático não existirão mais, tampouco.

Então, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Boa coragem, bom caminho, e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu estou entre vocês para permitir-lhes encontrar sua interioridade, encontrar sua Divindade ao nível do
coração, para permitir-lhes reunificar, em vocês, o que deve sê-lo, para reunificar, em vocês, sua dimensão
tripla/única, de Divindade, de clareza e de transparência.

Assim, antes de dirigir-me a vocês, antes de interagir em um modo que é sua palavra, eu desejaria,
primeiramente, transmitir-lhes essa energia específica do coração unido de meu divino Filho e de mim mesma,
mãe dos universos, para permitir-lhes reunificar-se, para permitir-lhes recentrar-se e permitir-lhes sentir essa
graça inefável que é aquela do humano que reencontra sua dimensão de Divindade, que reencontra sua
dimensão de unidade, sua dimensão de fluidez, sua dimensão de eternidade.

Assim, eu lhes proponho portar sua atenção, sua consciência ao nível do meio de seu ser, ao nível de seu
templo interior, ao nível de seu coração.
Assim, no silêncio e na graça que vem para vocês, eu lhes peço para acolher meu divino coração e o divino
coração de meu Filho, para reunir o três em um, para reunir em nós essa chama divina, que é essência de seu
ser, que é essência de sua Divindade, que é essência de Luz, essência divina.

Filhos da Lei de Um, filhos do Pai, eu venho a vocês como mãe, eu venho a vocês como irmã, também, para
aportar, através da vibração de minha palavra, um elemento de resposta para seu caminho encarnado nesse
planeta, como alma e espírito encarnado nesse corpo, responder não às suas interrogações futuras, mas pôr a
Luz, iluminar, por meu coração de mãe, sua Divindade interior.

Assim, eu me tenho pronta, queridos filhos, durante esses alguns instantes, para vir reconfortar, pela vibração
de minha palavra, reconfortar, pela vibração de meu ser inteiro de mãe, para ajudá-los a aliviar o peso da vida,
para ajudá-los a iluminar o caminho que é o seu, para revelar seu ser interior, seu ser luminoso, seu ser
transcendente.

Assim, queridas almas, eu acolho, em meu coração, suas palavras e seus questionamentos.

Questão: qual é o resultado de toda a nossa jornada?

Querida filha, a experiência que vocês vivem sobre esta Terra é uma experiência que foi desejada e decidida
há extremamente muito tempo.

É uma decisão de sacrifício, de sacrifício comum, desejada não pelo Pai, desejada não pela Luz, mas por sua
Luz.

Vocês tiveram necessidade de experimentar esse afastamento da Fonte, esse afastamento de sua Divindade
para, um dia, que agora chegou, retornar à Fonte, enriquecidos da experiência da não Fonte.

Essa etapa de divisão, de separação, essa época de esquecimento de sua Divindade foi o meio de reforçar
sua Divindade.

O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
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O sentido da queda, o sentido do sacrifício da encarnação foi decidido por uma multidão de almas, a um
momento preciso de sua história.

Esse caminho foi acompanhado pelos regentes planetários, por meu divino Filho e por mim mesma, para
acompanhá-los, para andar ao seu lado, para apoiar seus esforços nessa vida que é tão luminosa, mas, ao
mesmo tempo, que foi um período de esquecimento de sua Divindade.

Assim, algumas almas esqueceram-se tanto de sua Divindade, que é, hoje, difícil a elas voltar para essa Luz de
que elas jamais deixaram de ser e, no entanto, quantos sofrimentos, quantos sacrifícios não foram necessários
para voltar a esse ponto máximo de ruptura que deve permitir-lhes voltar à Fonte.

A promessa que vocês se fizeram, a si mesmos, é a promessa que meu divino Filho ou eu mesma ou o
regente planetário ofereceu: a promessa do retorno à casa, a promessa do retorno a mundos vibratórios nos
quais a sombra não existe mais, a promessa de um retorno à unidade.

E, no entanto, alguns de vocês desviaram-se no caminho, mas não podem perder o caminho da própria Fonte,
estão, simplesmente, no que vocês chamam, não no mesmo comprimento de onda vibratória do retorno à
casa, e têm necessidade de concluir essa experiência da encarnação.

Há numerosas moradas na casa do Pai, e essas moradas não passam por todas as vias da encarnação, mas é
o caminho que suas almas escolheram.

Almas de Luz que tiveram necessidade de viver a experiência da separação, para reforçar a ligação à Fonte,
assim é o paradoxo da encarnação, que os afastou, de maneira aparente da Luz, mas, ao final, reforça-os em
sua Luz e em sua explosão de alma de Luz.

Aí está, querida filha, o objetivo da encarnação nesse planeta e nesse universo.

 
Questão: os sofrimentos são necessários no caminho?

Querida alma de Luz, querida filha, querida irmã, é importante compreender que os caminhos de sacrifício
devem, um dia, parar; os caminhos de sofrimento, tais como eu os descrevi nas jornadas da alma em
encarnação sobre este planeta e nesse Sistema Solar devem, um dia, deixar o lugar para o retorno à casa.

O retorno à casa não significa desencarnação, mas basta desvendar a Luz que você é.

É-lhe solicitado, vigorosamente, querida alma, para abandonar essas armadilhas do sofrimento, abandonar as
armadilhas da sombra, para reintegrar sua herança divina, para reintegrar sua Luz.

É preciso, nisso, desenvolver, é preciso, nisso, aceitar que você é Luz, não há, em você, qualquer defeito, se
não são aqueles que você aceitou portar e pôr, você mesma porque, de toda a eternidade, você é Luz, de toda
a eternidade, você é Divindade.
 

É tempo de abandonar as dores, os afastamentos da Fonte, é tempo de retornar à sua casa porque seu lugar
ali é inscrito, de toda a eternidade, no Livro da Vida.

É importante rejeitar para longe o que os havia afastado da Fonte, porque a hora do retorno chegou.

Aí está, querida alma.

Então, vá em paz, aceite sua herança, aceite sua realidade, sua multidimensionalidade e sua Divindade.

 

Questão: você pode dar sua proteção ao meu filho?

A diligência, hoje, querida filha, é importante, para saber que cada alma individual deve, ela mesma, pedir minha
proteção.

Eu atribuo minha proteção a toda pessoa que a pede.

É-me muito mais difícil intervir e pôr meu manto em uma alma que faria, eu diria, o pedido para outra alma,
porque é um caminho que se chama a liberdade individual, e eu não posso ir contra a liberdade imprescritível
de cada alma, eu não posso satisfazer o pedido de uma alma para outra alma.

É importante, hoje, que a liberdade imprescritível de sua encarnação, de seu desejo de retorno à unidade ou
sua necessidade incontrolável de experiência e de encarnação seja respeitada.

Não há ponto de julgamento, não há ponto de pesagem de almas, há escolhas livremente iluminadas,
livremente consentidas, e cada alma é diferente, querida filha, mesmo se ela seja sua descendência.

É importante compreender que cada alma pode ter necessidades diferentes de outra alma: almas têm
necessidade, ainda, de experimentar a matéria, de experimentar a separação, o sofrimento, e outras almas têm
sede do retorno à casa.

Não me cabe decidir, cabe-me, simplesmente, velar para que cada um de meus filhos que se volte para mim



beneficie-se de minha proteção, beneficie-se de minha Luz de mãe, mas eu não posso impor a um filho que se
desvia de minha face voltar a mim, porque é sua livre escolha e sua liberdade de experiência de encarnação.

 
Questão: é preferível orar com o «eu a saúdo Maria» do catecismo católico?

Querido filho, isso são apenas fórmulas.

Então, essas fórmulas repetidas e repetidas possuem o peso da repetição e, portanto, efetivamente, criaram
canais de comunicação, eu diria, até mim.

Mas estejam certos de que vocês não têm necessidade dessas fórmulas, basta-lhes, simplesmente, dirigir-se
a mim, de alma a alma, de coração a coração, e eu responderei, sempre, presente.

Então, exprimam-se com suas palavras, com suas intenções, mas não sejam apegados a fórmulas, mesmo se
elas tenham certo peso, certa realidade, porque essa realidade e esse peso pertencem, já, a um mundo que se
vai, a um mundo que se desintegra.

É-lhes permitido, hoje, dirigir-se, diretamente, de alma a alma, de coração a coração, então, façam-no, ousem-
no.

Sua liberdade está aí.

 Queridos filhos, creio que, após ter recebido as bênçãos de sua mãe, não pode mais haver questionamento,
pode apenas haver aceitação, pode apenas haver comunhão.

Assim, nós vivemos essa comunhão, esse partilhar da Divindade.

Ainda uma vez, sejam abençoados, estejam certos do amor de sua mãe, mas cabe-lhes voltar seu olhar para
mim, para beneficiar-se, totalmente, desse amor que é sua herança, sua filiação, seu direito.

Queridos filhos, sejam abençoados e estejam certos de que minha palavra é realizada em vocês.

Queridas almas, queridos filhos, recebam toda a minha gratidão por seu acolhimento, por sua abertura,
continuem a caminhar nesse mundo de sombra e de Luz e que, entretanto, é uma criação que vocês
desejaram, experimentaram.

Retenham, efetivamente, que, contrariamente ao que afirmaram alguns homens que fizeram das palavras de
meu Filho uma religião, não há julgamento outro que não aquele que vocês mesmos portam sobre si mesmos.

Não há qualquer Luz que os condenaria à sombra, não há qualquer ser divino que lhes imporia algo que vocês
não desejariam.
 

Acontecer-lhes-á apenas o que vocês desejam e, se algo lhes parece em desacordo com o que vocês
desejam, não vejam esse desacordo no exterior, mas como um desacordo interior, entre sua triplicidade
corpo/alma/espírito.

 
Sejam abençoados, meus filhos, e eu lhes digo até breve.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por encontrá-los, pela primeira vez, aqui, e poder aportar-lhes respostas às questões que concernem à sua
evolução.
Então, primeiramente, deixem-me apresentar-lhes todo o meu amor e todas as minhas saudações, e vamos tentar fazer um pouco do caminho juntos, para ajudá-
los em suas evoluções espirituais, que é a coisa, certamente, para a maior parte de vocês, a mais importante, atualmente.
Então, se quiserem, eu lhes dou a palavra.

  
Questão: pode-se conhecer a missão de vida?
Vocês têm, todos, o mesmo caminho, o caminho não é fazer isso ou aquilo, realizar isso ou aquilo, estar ativo nisso ou naquilo. Vocês estão, sempre, no lugar
em que é preciso, no momento em que é preciso, mas o caminho que vocês devem tomar, agora, é o mesmo, para todo mundo, ou seja, é-lhes pedido,
simplesmente, adquirir o que se chama a mestria, a mestria de sua vida, a mestria do que vocês são para aceder, real e praticamente, à sua Divindade
interior.
Então, é extremamente importante, para isso, alinhar-se consigo mesmo, fazer calar o ego, deixar exprimir-se a Divindade interior que está em vocês.

Isso é totalmente independente, eu diria, da orientação que vocês vão tomar, seja ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível relacional etc. etc... O mais
importante é encontrar sua serenidade interior, eu diria, mesmo, sua alegria interior e, sobretudo, abrir, para receber essas energias que são
derramadas em abundância sobre este planeta.
A Luz é, mais do que nunca, cada vez mais importante. Então, é preciso dirigir-se em seu caminho para algo que vai aportar-lhes uma forma de serenidade, uma
forma de alegria interior, algo que vai permitir-lhes reencontrar a Divindade que vocês são, essa é a coisa a mais importante.
Então, eu poderia dizer, também, que se trata de um caminho interior, ou seja, de algo que está em relação com sua Luz interior. Então, isso corresponde ao que
se chama a mestria. Grande palavra!
Como se chega a encontrar a mestria? Soltem, para encontrar a mestria, ou seja, abandonem todas as veleidades do ego que quer apropriar-se, que quer
traçar-se um caminho, porque é um caminho que ele vai encontrar, entre aspas, valorizando, ou seja, algo que vai levá-lo a mais espiritualidade, que é uma palavra
importante, mas a espiritualidade está no instante, ou seja, na capacidade que tem uma alma, no instante do momento presente, de encontrar a Divindade e, para
isso, é preciso soltar. Soltem todas as vontades pessoais: «eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir aqui».

Deixem fazer e deixem imprimir-se em si a divina providência, ou seja, a capacidade para deixar trabalhar o divino em vocês e, para isso, também,
independentemente do soltar, é preciso aprender, também, a soltar com os medos, porque os medos são, certamente, o obstáculo o mais importante para a
realização de sua Divindade interior.
Então, compreendam, efetivamente, que esse caminho é o mesmo para todo mundo. Hoje, é-lhes solicitado, qualquer que seja o lugar que vocês ocupem
ao nível social, ao nível afetivo, não é começar algo de novo, é, sobretudo, encontrar, no instante presente, essa famosa fluidez, essa Divindade interior,
essa unidade interior que lhes permitirá ser, realmente, vocês mesmos, e isso passa pela mestria. Mestria igual a soltar e abandono de medos, esse é o
mesmo caminho para qualquer pessoa.

Questão: por que, quando nossa vida é a de ajudar os outros, isso provoca, também, dúvidas, medos?
Cara amiga, em relação ao que eu vejo, através de seus casulos de Luz, a ajuda ao outro é importante, mas é preciso colocar-se, primeiro, a
questão do porque isso é importante. Então, certamente que há o que vocês chamam de feridas afetivas, que estão aí e que traduzem, certamente, períodos
de falta ou de dificuldades afetivas em alguns momentos da vida. Então, frequentemente, quando se tenha vivido esse período de falta afetiva, em alguns períodos,
obviamente, não se tem vontade que isso aconteça aos outros. Então, nesses casos, é-se mais levado, obviamente, a ajudar aos outros, é na lógica
humana, mas isso faz parte, também, do caminho espiritual,
Então, ajudar ao outro é algo que pode fazer-se de diferentes modos, mas, já, olhar o outro, sorrir para o outro é, já, uma ajuda ao outro.

Então, agora, será que isso deve tomar uma forma profissional? É importante, para isso, definir se é algo que vem das profundezas da alma ou se é,
unicamente, para responder a um sofrimento. Os dois, obviamente, possuem um objetivo, eu diria, um pouco diferente e, quando se trata de uma necessidade
vital da alma, é preciso lançar-se de cabeça, eu diria, nessa demanda da alma.
Então, agora, quando é ligado a esse período de vazio afetivo que sobreveio na experiência da encarnação, é preciso, já, em um primeiro tempo,
efetivamente, compreender os mecanismos que conduziram a querer, a todo custo, ajudar ao outro, querer amar o outro, talvez, para não estar em face
da própria ferida de falta afetiva. Nesses casos, a ajuda pode ser extremamente proveitosa para o outro, mas não é por isso que a ferida interior vai
curar.
Então, tanto em um caso como no outro, é importante, primeiro, limpar diante de sua porta, ou seja, compreender, curar, superar, transcender a
ferida afetiva. Isso pode fazer-se de muitos e muitos modos, é claro, mas é, certamente, uma diligência capital, que participa, também, da própria mestria
interior, ou seja, não se pode encontrar a mestria interior ajudando ao outro, mesmo esquecendo-se no outro, isso, é preciso ser um grande místico para fazer, é
preciso chamar-se Mãe Teresa, por exemplo, mas não há muitas Mães Teresa sobre a Terra. Pode-se dar, amar, apenas se se ama a si mesmo,
totalmente, é claro; sem isso, continuará, em algum lugar, essa ferida, que se agravará com os anos.

Questão: o que você pensa da astrologia?
A astrologia é um meio de conhecimento, é um meio de apreensão dos mecanismos do universo ao nível da pessoa em encarnação. A astrologia é extremamente
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importante, mas é preciso não perder de vista que não é necessário fazer da astrologia algo que seria preditivo ou algo que seria determinado, porque a liberdade
da alma está além de imposições e de influências astrológicas. Além disso, ao nível planetário, há predestinação ligada aos movimentos planetários, às
passagens de cometas que representam os seres cósmicos.
Mas, ao nível individual, é como para o Sol, vocês são livres de pôr-se ao Sol e queimar-se, de proteger sua pele com cremes ou entrar no interior da casa para
não sofrer a influência do Sol. Então, ao nível dos planetas de astrologia e de influências astrológicas, é exatamente a mesma coisa que é preciso
compreender, ou seja, que isso não é inevitável.

É como a doença, é preciso aceitá-la ou recusá-la, o que não quer dizer que a astrologia não seja correta, isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso fazer
dela uma ferramenta de determinação e de determinismo. É algo que deve ser como todo o resto: transcendido e superado.
Então, pode-se conceber a astrologia como um meio de conhecimento, em um primeiro tempo, de influências astrais que vêm impactar-se na
encarnação. Mas não é preciso, absolutamente, permanecer aí. É preciso, sobretudo, ver como afastar todos esses condicionamentos.
O ser humano é um ser de liberdade, vocês têm dificuldade para crer nisso, porque passaram milhares de anos e centenas de encarnações a viver
condicionados, condicionados pelo lugar no qual vocês vivem. Disseram-lhes que vocês eram seres feitos de matéria, disseram-lhes que eram seres
condicionados pelos pais, pela educação, pelo meio no qual vivem e, bem, tudo isso é falso. Tudo isso é o passado.
Enquanto vocês aceitam esses condicionamentos, são prisioneiros desses condicionamentos.

Então, a astrologia de nascimento é, também, um condicionamento, um condicionamento, certamente, desejado pela alma em sua descida na encarnação, mas
que aprisiona a alma. É importante que o ser humano reencontre sua liberdade total, a liberdade que eu chamei a mestria, na preliminar, é,
também, o meio de superar todos os condicionamentos.
Então, vocês não podem passar sua vida a estudar todos os seus condicionamentos, porque eles existem há milênios e vocês não podem encontrar a Luz assim.

Jesus dizia «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo»: é, certamente, a coisa a mais importante a fazer.

Então, busquem o divino em vocês, busquem a fluidez em vocês, busquem a mestria, abandonem-se, soltem, em relação à sua vontade pessoal, aí está a
solução. Agora, o importante é ser si mesmo.

Questão: como encontrar o verdadeiro lugar nessa vida?
E é o que o lugar, cara amiga? É uma questão que eu lhe coloco. O que é que você chama o lugar?

Então, é aí que eu quero chegar: é preciso, quando se tem a impressão de não estar em seu lugar, é preciso, já, definir o que não está em seu lugar. Quando se
está em uma situação na qual não se está na fluidez? Quando não se está no sentimento de alegria interior?

É preciso, já, definir o que não se é, o que não se quer, o que não se suporta, senti-lo, no mais profundo de seu ser o que isso gera e, depois,
obviamente, é preciso pedir a ajuda: «que sua vontade faça-se e não a minha». Isso pode ser a oração, pode ser a súplica, pode ser a invocação, mas é
preciso pedir a ajuda.
Não basta dizer «eu não me sinto em meu lugar» e, depois, açoitar-se, porque isso nada muda, tudo isso. É preciso ter a coragem de liberar-se dessas cadeias.
Então, é preciso pedir a ajuda, é tão simples assim. É preciso dirigir-se, você mesmo, aos seus guias, assim que o silêncio interior é feito.

Então, efetivamente, é mais agradável quando isso passa por outro alguém, isso obriga a não fazer os esforços, si mesmo, mas é preciso fazê-los, si mesmo.

Questão: poderia falar-nos das multiplicações dos sismos sobre a Terra?
A Terra está dando à Luz. Eu já disse que havia uma revolução ao nível dos elementos, seja o ar, seja a água, o fogo, a terra e, em breve, o éter.

Vocês entraram nos períodos de agitação intensa, tanto ao nível interior como exterior, é o período no qual se deve encontrar a mestria, é o período em que a
Terra vibra, treme, desembaraça-se de parasitas para preparar seu fenômeno de ascensão, assim como o ser humano deve soltar, para encontrar a
mestria, para abandonar-se à mestria, para ascensionar, se tal é seu desejo.
Então, o que vocês observam e que vão observar nas semanas que vêm é, obviamente, tudo o que foi anunciado há extremamente muito tempo, quando restará
apenas o importante, o essencial, ou seja, o amor, e não todo o resto que vocês construíram na terceira dimensão. Isso vai estender-se em alguns anos, muito
poucos anos.
Então, não é preciso ter medo, ao contrário, é a chegada e a vinda do amor e o desaparecimento de tudo o que não é amor autêntico, verídico, de
tudo o que é elucubração mental, intelectual, emocional, tudo o que vocês construíram por medo (seguros disso, seguros daquilo), bem, tudo isso
não existe mais. Pôr o dinheiro no banco, porque são eles a quem vocês deram seu dinheiro, porque vocês têm medo de guardá-lo, bem, tudo isso não existe
mais.
Tudo o que foi construído pelas forças da sombra deve desaparecer, todas as sombras no interior de vocês devem desaparecer, a sombra não pode
coexistir com a Luz.

Esse era o caso no que vocês têm vivido há centenas de vidas, mas, em breve, isso não será mais possível.

Deve haver separação entre a sombra e a Luz, porque, em outras vibrações, outras dimensões, não há mais lugar para a sombra, a Luz está por
toda a parte. O que vocês vivem no interior é o reflexo do que vocês veem no exterior.

Questão: pode-se fazer-se ajudar por um defunto da própria família?
Mas por que ir procurar a ajuda com os desencarnados, mesmo se eles estejam na Luz? A ajuda vem de si mesmo, ela vem de uma atitude interior de mestria. É
preciso parar de contar com desencarnados ou com os membros da família, mesmo se os amamos, mimamos.
Hoje, vocês chegam a uma nova dimensão de vida, na qual, mesmo se Cristo seja importante, a Luz seja importante, são vocês mesmos o Cristo,
são vocês mesmos a Luz. A única diferença entre vocês e eu é que vocês não creem nisso e não o sabem, ainda, mas nós somos, todos, Luz.
Então, a partir do momento em que vocês consideram, sempre, a Luz como exterior a vocês, como vocês querem tornar-se Luz? É preciso aceitar a
Luz em si.

Vocês são Luz, de toda a eternidade, e vão, de algum modo, recusar vê-la, pela necessidade da emoção, pela necessidade da encarnação, pelas necessidades
da família, pelas necessidades de outra alma, da qual vocês tem a responsabilidade.

Vocês aceitaram desviar-se da Luz, mas vocês são, de toda a eternidade, Luz, mas é essa herança que é preciso redescobrir hoje.
Bem, caros amigos, espero revê-los um desses dias. Eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção e espero ter sido de alguma ajuda ao seu caminho.
Então, vou, agora, retirar-me. Recebam todo o meu amor, e eu lhes digo até breve, talvez.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem-vindos a vocês, queridos filhos.

Vocês me veem alegre por estar com vocês, aportar-lhes minha bênção e dar-lhes certo número de elementos
que estão em relação, eu diria, com minha efusão de energia, minha divina presença, associada à
divina presença de Jesus, mas, também, do Arcanjo Miguel, que vem juntar-se não ao que vou
dizer, mas que vem juntar-se à efusão de energia que se produz, nesse momento mesmo, em seu planeta e
que é ligada a certo numero de elementos dos quais gostaria de informá-los.

Mas, primeiramente, queridos filhos, paz a vocês, paz em seu coração, paz em sua alma e em sua Luz.

É extremamente importante compreender que, há numerosos séculos, eu intervim, em muito numerosas
reprises, para informar a humanidade encarnada de certo número de coisas que devia advir em um período
que corresponde àquele que está, agora, diante de vocês.

Após uma longa preparação, o conjunto desse planeta e de seus habitantes, após uma longa maturação, deve
viver um fenômeno bastante específico.

Esse fenômeno bastante específico foi, em numerosas reprises, descrito, há certo tempo, mas em tempos
mais recentes, também.

Essa transformação, esse processo chamado «elevação» corresponde a novos modos de ver as coisas, a
novos modos de viver as coisas, a novos modos de funcionar, que devem, em breve, ser e tornar-se sua
realidade.

Queridos filhos, é extremamente importante compreender que tudo o que é o antigo em vocês deve deixar o
lugar ao novo.

É importante não resistir a esquemas de apego, a esquemas de medo, a esquemas de julgamento que são
errôneos.

Vocês devem fazer a faxina no interior de si, devem deixar o lugar vazio e limpo para aqu’Ele que vem para
vocês agora.

Obviamente, meu divino Filho é a encarnação do que vem para vocês, mas, além de Sua própria pessoa, além
de Sua própria Luz, convém, hoje, acolher essa irradiação de Luz que está aí, não para aterrorizá-los, que está
aí, não para amedrontá-los, mas, efetivamente, para ajudá-los nesse caminho de elevação.

É importante compreender, queridos filhos, que ninguém além de vocês fará a escolha porque, de toda a
eternidade, vocês tiveram a escolha e, ainda hoje, queridos filhos, vocês têm a escolha.
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Mas as escolhas já estão feitas, as escolhas já foram decididas em sua alma, resta apenas atualizá-las em sua
encarnação.

Queridos filhos, cada ser humano esteve livre diante da própria escolha e irá para onde deve ir, para onde seu
coração empurra-o, para onde seus medos empurram-no.

Entre o coração e os medos há pouco espaço e, contudo, mundos de diferenças ao nível do funcionamento da
alma, da encarnação e do planeta.

Queridos filhos, gostaria de dizer-lhes, e repito, que para nada serve deixar viver o antigo, convém deixar viver o
antigo para aqueles que fizeram a escolha de prosseguir a experiência de encarnação nessa terceira
dimensão, mas, para aqueles que teriam escolhido prosseguir a peregrinação da alma além dos mundos da
ilusão, além dos mundos da separação na qual vocês estão, convirá abandonar seus medos, soltar seus
esquemas antigos, para acolher o novo.

Vocês não poderão acolher o novo se estão apegados ao antigo, e não poderão ser renovados se
permanecem no antigo, mesmo se a escolha tenha sido feita desse «novo».

É importante compreender, queridos filhos, no que concerne à elevação: o medo rebaixa, o coração
eleva.

É importante compreender isso como um mecanismo celeste participativo da vida e participativo da evolução.

Cabe a vocês, eu diria, estar lúcidos sobre seus medos e estar ainda mais lúcidos sobre seus apegos que
arriscariam freá-los, desacelerá-los ou impedi-los de ir para onde suas escolhas de almas portaram-nos.

Então, queridos filhos, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para orar para serem liberados
dos pesos do passado, pedir a ajuda da Luz, antes que ela esteja presente em sua
dimensão, totalmente, para serem liberados de condicionamentos, para serem liberados de apegos, liberados
de todos os laços que se opõem à sua liberdade.

Creiam, efetivamente, que tudo o que vocês têm chamado, até o presente, de «segurança» (seja uma
segurança de ordem material, uma segurança de ordem afetiva, uma segurança de ordem social) não tem mais
lugar de ser no que vem para vocês.

Vocês devem ser como crianças: avançarem nus e livres para acolher a nova dimensão que vem
para vocês e para poder ali evoluir em toda serenidade.

Nesses esquemas de funcionamento do passado, eu incluo, obviamente, suas doenças, seus sofrimentos, o
que vocês chamaram seus carmas.

É importante abordar esse novo com um olho novo, com um coração leve, com uma alma liberada de pesos da
matéria; convém, também, permanecerem perfeitamente alinhados e centrados, de maneira a poderem
integrar, totalmente, essas energias de Luz de elevação que vem para vocês, para poderem, livremente,
assumir suas escolhas, livremente consentidas.

Não é tudo ter escolhido, é, também, importante conformar-se às suas próprias escolhas, para estar em acordo
com o que sua alma decidiu experimentar nos tempos que vêm.

Queridos filhos, meu coração de mãe vem para vocês, para aportar-lhes minha bênção, para aportar-
lhes meu amor de mãe, obviamente, mas, também, para fazer de modo a que vocês estejam vigilantes, a que
vocês se tenham o mais próximo possível de seu coração, o mais próximo possível de sua interioridade, para
que vocês não sejam mais desestabilizados por eventos que poderiam, em alguns casos, ser-lhes prejudiciais
e que, entretanto, não têm qualquer importância em relação à Luz que vem.

Dito em outros termos, queridos filhos, permaneçam em seu coração, permaneçam orientados para a
Luz autêntica, permaneçam orientados para suas escolhas, permaneçam orientados para seu ser
interior.

Não se ofenda com o que poderão dizer-lhe do exterior, não sombreie a Luz que vem, não se afete pelos
eventos que chegam, porque eles são apenas a ilustração de resistências, não do planeta, mas da maior parte
dos seres humanos em encarnação que escolheu prosseguir o caminho na encarnação, no sofrimento e na
separação.

Vocês não devem ver isso como sofrimentos, não devem ver isso como castigos, mas como escolhas
livremente assumidas, livremente consentidas.

Cada alma viverá o que ela tenha decidido viver, queridos filhos, nenhuma alma poderá estar fora de
seu lugar, fora de suas escolhas, fora de sua liberdade autêntica.

Então, cuidado para não julgar, cuidado para não mais compadecer-se além do desejável, o que arriscaria atraí-
lo a apegos suplementares, laços de que você procura, justamente, superar.

Queridos filhos, cabe-lhes estar em sua autenticidade, cabe-lhes estar em sua unidade, cabe-lhes



estar em acordo com meu divino Filho.

A espada de Miguel desenha-se, agora, em seus céus, para permitir a separação do bom grão e do
grão que não chegou ao seu termo, há, de fato, um grão que está pronto para ser colhido e outro
grão que deve ser replantado na terra, essa é a lógica da vida, essa é a lógica de cada processo de
elevação que sobrevém em toda a vida sobre o planeta, em todos os sistemas solares.

Estejam certos, queridas almas, de que, durante esses períodos, vocês não estarão sós, vocês serão
acompanhados, de um lado, pela presença mística de meu divino Filho, por minha presença mística e pela
presença mística do Arcanjo Miguel, grande supervisor de eventos, mas vocês serão, também, acompanhados
de processos completamente inéditos para vocês.

Tomem cuidado para não serem surpreendidos por essas coisas novas e, no entanto, tão esperadas,
que se manifestarão em seus céus.

É uma coisa pensar em algo, é outra coisa ver essa outra coisa.

As coisas são profundamente diferentes entre o pensamento e a visão, entre a emoção e o pensamento.

Assim, inúmeras coisas que vêm para vocês, totalmente novas, se vocês não as acolhem com um coração de
criança, desprovido de todo prejulgamento, desprovido de todo julgamento e de todo condicionamento, vocês
não poderão enfrentar, eu diria, esse choque cultural que representa a intervenção de numerosas forças
desconhecidas.

Cabe a vocês, queridos filhos, velar, purificar-se, aprender, totalmente, o desapego em relação aos seus
modos de funcionamento antigos.

Quando meu divino Filho andou entre vocês, Ele pedia aos seus discípulos para segui-lo.

Hoje, vocês estão prontos, realmente, para seguir sua alma, vocês estão, realmente, prontos para
tudo perder, para ganhar seu céu, sua elevação?

Ou, então, vocês serão pegos de surpresa em seus apegos antigos, em seus medos antigos, em
suas resistências para soltar o que deve sê-lo?

Coloquem-se a questão a cada minuto que faz sua vida, porque é a única questão que vale a pena ser
colocada.

Não basta colocarem-se atos mentais, de dizer «eu quero elevar-me», não basta querer, é preciso, também,
aceitá-lo, e isso não é a mesma coisa.

O querer recorre à vontade, recorre ao ego.

A aceitação recorre ao soltar, recorre a todas as tensões inerentes à sua vida em encarnação há milhares de
anos.

Vocês estão prontos para voltar a mundos nos quais a sombra não existe, nos quais o julgamento não existe,
nos quais a separação não existe, nos quais o apego não pode existir a quem quer que seja?

Ou, então, vocês preferem prosseguir as longas viagens e os combates da sombra e da Luz, porque
sua alma não está, suficientemente, afirmada, para subir nisso?

Creiam, efetivamente, queridos filhos, que jamais eu permitirei julgar uma alma em função de suas escolhas, eu
amo, de um coração igual, todos os filhos da Terra.

Eu acompanharei, em tempos imemoriais, aqueles que decidirão recomeçar a experiência da encarnação em
um número de ciclos totalmente indefinido.

É importante compreender, também, que meu coração de mãe, obviamente, preferiria que vocês se juntassem
aos domínios etéreos do Espírito, aos domínios luminosos nos quais a sombra não existe, para aperfeiçoar e
prosseguir sua evolução, para aperfeiçoar e prosseguir, diferentemente, seus caminhos de vida.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes, mas, se quiserem, esta noite, eu me permitirei,
também, guiar seus caminhos espirituais, se é que vocês façam o pedido disso.

Meu coração de mãe abre-se a vocês, para acolher suas interrogações.

Sejam abençoados.

Eu os escuto.

Questão: como conciliar caminho espiritual e vida quotidiana?



Querido filho, seria tempo, talvez, para que você admita, em sua alma, no interior de seu coração, que não há
dois caminhos separados, de um lado, um caminho material feito de vicissitudes da vida quotidiana e, do outro
lado, um caminho espiritual porque, se há dois caminhos, há, portanto, duas estradas, e essas duas estradas
não são sobrepostas para fazer apenas uma.

Isso faz parte, caro amigo, de decisões e de escolhas que devem ser feitas o mais rapidamente possível.

Não pode haver caminho espiritual de um lado – que estaria em acordo – e caminho material (que ignoraria o
caminho espiritual), e reciprocamente.

Os dois caminhos devem, totalmente, sobrepor-se.

O que você faria, querido filho, se hoje meu Filho viesse a você e lhe dissesse «siga-me»?

O que você faria?

Coloque-se a questão em seu interior.

Você está pronto para segui-Lo?

Então, eu não posso responder à sua questão diferentemente do que por essa outra questão.

Questão: como eliminar todas as raivas enterradas?

Querido filho, quem diz raiva diz ressentimento, quem diz raiva diz impressão de ter sido ridicularizado, de ter
sido enganado ou humilhado.

Que são esses sentimentos em relação à Luz da alma?

Quem se revolta em relação a essa humilhação?

Quem quer estar na cólera?

É, efetivamente, a alma ou são os resquícios do orgulho e da personalidade?

Quem está na cólera?

É seu coração ou é outra coisa?

Querido filho, eu o convido a colocar-se a questão seriamente: por que querer identificar-se ao que você não
é?

Por que querer identificar-se a esse ressentimento?

Por que querer identificar-se a essa humilhação?

Por que, mesmo, querer identificar-se a essa cólera?

Existe, aí, um processo de identificação que é, também, forma de apego que impede a liberação.

Questão: para a invocação dos serafins, há uma oração específica?

Querido filho, existem, obviamente, orações específicas para cada ocasião, para cada intenção, para cada
entidade, para cada Luz, então, obviamente, é perfeitamente possível entrar em comunicação com um serafim,
com não importa qual hierarquia, angélica ou outra.

Mas você acredita que nós estejamos, ainda, no tempo de rituais como esse faz já, tanto e tanto tempo?

Você crê que seja preciso inscrever, através de palavras precisas, ordenar em sequências precisas, em
línguas precisas para obter esse contato ou, ao contrário, basta abordar isso com um coração puro e inocente
para obter esse contato tão desejado?

Isso era válido no antigo tempo, no qual o respeito da forma e da formulação parecia essencial, mas, hoje, a
Luz é-lhes prometida e ela não se importa com rituais.

Ela demanda, simplesmente, um coração puro, um coração unificado, para chegar a esse resultado.

Então, querido filho, dirija-se, simplesmente, aos serafins, e eles responderão a você.

Por que querer, enquanto as barreiras estão se dissolvendo, passar por procedimentos arcaicos e,
necessariamente, que põem em jogo a sombra e a Luz, ainda uma vez, a oposição, para aceder a isso?



Em seguida, coloque-se a verdadeira questão fundamental, querido filho: qual é o interesse de contatar a
energia de serafins ou os próprios serafins?

É uma vontade de poder?

É uma curiosidade, ou será que isso vai servir, realmente, ao seu caminho?

Convém colocar-se as boas questões, querido filho.

Questão: é verdade que há horas planetárias para comunicar-se com os representantes da
hierarquia?

Isso é perfeitamente correto, querido filho, nos protocolos da terceira dimensão.

Isso não tem qualquer lugar no que vem, mas mais nenhum, porque vocês entram nos mundos da Luz pura e
porque, nesses mundos de Luz pura, não há necessidade de protocolo, não há mais necessidade de hora,
uma vez que o tempo não existe mais.

Então, o que vocês procuram manter?

Quais são as Luzes que vocês querem despertar ou aquelas que vocês querem adormecer?

Onde se porta seu olhar porta-se seu caminho, onde se portam suas intenções desvendam-se suas Luzes.

Querido filho, isso se chama condicionamentos, isso se chama apegos e nada mais.

O caminho dos antigos era válido durante certo tempo, que eram os tempos antigos, mas vocês estão nos
tempos novos, mesmo se façam parte, ainda, dessa terceira dimensão.

Lembrem-se das palavras de meu divino Filho: «meu reino não é desse mundo, vocês estão sobre
esta Terra, mas vocês não são desta Terra».

Então, nisso deve ressoar o apelo à liberdade e não o apelo às cadeias.

Cabe, hoje, mais do que nunca, superar os quadros da religião, superar os quadros dos ensinamentos do
passado e voltar-se, com um olho novo, para os ensinamentos do futuro, permanecer firme e alinhado em si,
porque a única certeza é o si e não as leis do passado.

Há, através dessa necessidade, ao nível espiritual, de religar-se a orações ou rituais precisos, uma forma de
apego que deve ser transcendida, não que ela seja nefasta em si mesma, mas ela participa do jogo da sombra
e da Luz, ou seja, do jogo do apego,

A desculpa que consistiria em dizer: «nós ainda estamos na terceira dimensão» é um erro magistral, que
mostra e que demonstra formas de apego a condicionamentos.

Convém fazer prova da novidade, de liberdade, de desapego e voltar a tornar-se, verdadeiramente, como uma
criança, livre de todos os prejulgamentos, livre de todos os condicionamentos, livre de todos os carmas.

E não é olhando os condicionamentos, não é olhando os carmas, não é olhando os prejulgamentos que se
libera deles.

Bem ao contrário.

Vocês poderiam passar três vezes mais de seu tempo em encarnação a tentar resolver os mecanismos dessa
terceira dimensão, que vocês não chegariam, absolutamente, ao fim, porque é um jogo sem fim.

Então, o que eu lhes proponho, queridos filhos, e o que lhes propõe a Luz que vem para vocês é o fim do jogo
para aceder a algo de muito maior.

Vocês estão prontos?

Questão: o que é desses canais que estão em contato, em canalização com falecidos?

Isso cabe a cada médium, de modo diferente: para alguns, isso é o caminho deles, para outros, é o ganha-pão
deles.

Questão: como identificar o anjo guardião?

Qual é o interesse, querida filha, de identificar seu anjo guardião, se ele mesmo não se revelou a você?



Questão: a curiosidade?

Então, não há resposta a dar.

Questão: um único anjo guardião é dedicado a uma pessoa?

É, também, querida filha, o mesmo caso.

Questão: quando se recorre à sua energia, é, efetivamente, você que se manifesta?

Querida filha, a questão é ambígua.

Recorrer à energia da mãe não é, necessariamente, a presença da mãe.

Recorrer à energia de tal ou tal canal não é, necessariamente, esse canal e, entretanto, a energia manifesta-se.

Será, contudo, que a presença está aí?

Eu creio, querida filha, que é preciso, efetivamente, compreender, hoje, que, nesses tempos reduzidos, meu
papel não é, tanto, vir quando me chamam para curar, meu papel é um papel de transmutação do conjunto do
planeta, meu papel é um papel daquele que avisa, daquele que vem dizer, sobretudo, para preparar o que vem
e não tanto para suprimir alguns problemas ao nível de pessoas.

Isso, certamente, é feito quando minha presença acompanha algumas almas de maneira privilegiada, eu diria.

Mas isso é definido anteriormente à encarnação, isso nada tem a ver, querida filha, com um processo
terapêutico que é mais em relação com a manutenção da terceira dimensão.

Isso não quer dizer quer a energia não possa estar presente, mas é preciso, efetivamente, diferenciar a energia
e a presença.

Vocês podem beneficiar-se da energia de Cristo sem que meu divino Filho esteja presente.

Trata-se de dois níveis de interação extremamente diferentes.

Do mesmo modo, vocês podem chamar a energia do Sol, não é por isso que o Sol estará na sala.

Questão: é correto enviar pessoas para orar a você em uma igreja?

Isso não é nem correto, querida filha, nem incorreto, isso não é nem necessário nem indispensável, nem
desejável, isso pertence à liberdade de cada um.

É sua liberdade, também, de dizer a eles para ir, efetivamente, nesse lugar, orar.

A liberdade, para eles, consiste em aceitar ou recusar; a liberdade, para eles, consiste em recolher-se, orar,
receber minha energia, minha presença, se minha liberdade permite-me.

Então, não procurem estabelecer regras tão formais, não procurem saber se isso é correto ou não.

A Luz autêntica que vem para vocês não se importa, eu repito, com esses rituais.

Então, efetivamente, alguns lugares são carregados de orações de outros, de pedidos e de súplicas de outros,
mas, também, por vezes, de minha presença, real e concreta.

O importante não é tanto que essa pessoa venha encontrar-me nesse lugar, o importante é que ela tenha a
intenção de encontrar-me, porque a intenção é, necessariamente, percebida, a partir do momento em que a
intenção venha do coração.

Naquele momento, o lugar importa pouco.

Questão: é melhor que os terapeutas mudem de profissão?

Eu não falo de profissão.

Eu falo de Luz, e vocês me falam de profissão.

Eu creio, querida filha, que você deve, fundamentalmente, colocar-se a questão do que você quer fazer de seu
caminho.

A Luz não é uma profissão, a Luz não é uma vocação.



A Luz é um estado de ser.

É o que lhes é proposto hoje.

Vocês querem entrar no ser ou querem entrar no caminho?

A escolha é muito mais fundamental do que responder à questão «vocês querem mudar de profissão?».

O problema não é, absolutamente, identificado nesse nível.

Questão: Florence pergunta como fazer com as mulheres que não podem ter filhos?

Mas, querida filha, cada caso é diferente, cada alma é diferente em relação a esse problema.

Como se pode imaginar que haja uma resposta que seja universal?

Isso é impossível.

Questão: Florence pergunta se, nas perturbações que vêm...?

Mas eu jamais falei de perturbações, eu falei de elevação.

A perturbação significa algo que perturba, algo que perturba, algo que não faz o bem, eu falei apenas de
elevação.

Questão: o que seria, então, de humanos vindos de um pai e de uma mãe biológicos?

Os filhos, em seu mundo, são oriundos de um pai e de uma mãe biológicos.

Esse não é sempre o caso.

As regras que vocês conhecem nesse mundo não são aplicáveis em todos os mundos.

Existem múltiplos caminhos para a criação.

Isso pode ir da geração espontânea, passando pela partenogênese, passando pela autocriação e múltiplas
outras vias são possíveis.

Então, não me cabe dizer-lhes o que se tornarão as crianças, porque as crianças existirão, sempre.

Questão: tem-se, por vezes, a impressão de que a Luz tem dificuldade para vir para nós.

Querido filho, é uma Luz que vem do Interior.

Vocês são a Luz do mundo.

Cada alma em encarnação é a Luz do mundo.

Cada alma é uma parcela da Luz eterna.

Cada alma é a totalidade e a eternidade e, ao mesmo tempo, uma parcela dessa eternidade.

Então, a Luz é do Interior.

O processo de elevação que sobrevém é um processo que vai pô-los em face de sua própria Luz.

E seu grau de purificação, de desapego, de mestria, de abandono, também, vai permitir-lhes aceitar sua Luz e,
em outros casos, recusá-la, porque ela não corresponde à realidade do que vocês construíram nessa
encarnação.

Não há, jamais, oh, jamais, Luz exterior a vocês.

Toda Luz que vocês identificam no exterior está presente, também, no interior.

Em resumo, vocês não poderiam reconhecer Cristo se vocês mesmos não fossem o Cristo.

Vocês não podem reconhecer a Luz de um Santo se vocês não têm esse Santo no interior de si.

Isso significa, querido filho, que não há, absolutamente, Luz exterior, que tudo o que existe no exterior é a
projeção de seu desejo, de sua liberdade inalienável de ter criado, no exterior de si, esse mundo.



Mas vocês são esse mundo, vocês são a causa e a consequência desse mundo.

Esse mundo, em algumas tradições, é uma ilusão.

Ele é uma ilusão porque é um sonho que vocês manifestaram e convém, um dia, que chegou para aqueles que
o desejam, esquecer-se, enriquecidos da experiência do sonho, mas esquecer-se, para não mais deixar
perdurar mais do que necessário.

Nesse sentido, não há Luz exterior.

Se algo dá a impressão de chegar do exterior, é que já está presente em si.

Porque, como se poderia reconhecer o que já não existe em si?

Então, alguns elementos, nessa elevação, serão, efetivamente, perturbadores, no sentido de que eles vão
reconectá-los a algo que vocês haviam esquecido há muito tempo como, por exemplo, que vocês não estavam
sós no universo, como, por exemplo, que os mortos não estão mortos.

Tudo isso, vocês se esqueceram, para mergulhar, cada vez mais, no sonho da ilusão.

Tudo isso vocês enterraram, através de medos, através de papéis, através de condicionamentos, entretanto,
isso sempre esteve aí.

Aí está, queridos filhos, o que eu tinha a transmitir-lhes esta noite, mas não se esqueçam de que a Luz é tudo o
que faz o mundo, os mundos.

Sem Luz, não poderia haver compreensão e vivência da Luz.

Assim, seu sacrifício de encarnação, para alguns de vocês, muito antigos, permitiu à Luz crescer no conjunto
dos universos.

Então, antes de deixá-los, gostaria de aportar-lhes a bênção de mãe e, sobretudo, essa Luz que vocês devem
escolher, que devem fazer sua, porque é sua herança e é, ao mesmo tempo, o que vocês são e que, por
vezes, vocês se esqueceram.

Sejam abençoados, queridos filhos.
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Eu os saúdo queridos Irmãos e Irmãs na encarnação.
Meu nome, para aqueles que me conhecem, é ORIONIS.

Meu nome, para aqueles que não me conhecem, que vocês encontram na tradição, na grande tradição, é
Melquizedeque, o Ancião dos Dias.

Eu sou o Regente Planetário.
Eu lhes trago a minha saudação.

Sejam abençoados queridos Irmãos e Irmãs na encarnação.

***

Eu venho a vocês, não para responder às suas interrogações sobre o desenrolar de suas vidas na encarnação,
mas, sim, mais para trazer-lhes uma iluminação mais intensa, eu diria, sobre o desenrolar de suas estratégias,

das escolhas que vocês têm que fazer, mas, também, para alguns, das elevações que vocês escolheram.
Cabe-me organizá-los como um mapa, definido no plano energético, no plano vibratório, da sua Radiância de
seres na encarnação, muito distantes da sua FONTE e que devem, para alguns, ainda uma vez, retornar à sua

FONTE, retornar à sua Radiância inicial, despojados de alguns véus colocados em sua encarnação em tempos
que eu qualificaria de imemoriais.

***

Como todos vocês, aqui presentes, sabem, o conjunto desta constelação, e não o seu planeta, prepara-se para
grandes Reencontros, para grandes Casamentos, diria mesmo, que estão relacionados com o futuro luminoso
de todas as constelações e galáxias que fizeram, em diversos momentos da história dos universos, a escolha

de se afastar da sua FONTE a fim de experimentar o afastamento da Radiância da FONTE.
Mas essas peregrinações, que afastaram esses sistemas da sua FONTE, devem, um dia, fazer o caminho

inverso.
É o que chega, hoje, ao conjunto do seu sistema solar e ao conjunto das Radiâncias da constelação que

devem dar um salto, salto evolutivo, salto de transmutação, salto de vida, a fim de terminar com o afastamento
da Radiância central.

A particularidade é que, a título coletivo, os seres humanos, no nível do mundo de superfície deste planeta,
devem dar, também, esse salto, num sentido ou noutro.

O que significa que o estado de equilíbrio relativo, durante o qual vocês funcionaram durante alguns milênios,
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está, irremediavelmente, prestes a terminar.
Isso tem, por consequência imediata, privar o conjunto da humanidade encarnada sobre este mundo de

superfície das referências que foram as suas desde muito tempo.

***

Dessa maneira, várias informações que lhes foram dadas, por múltiplas retransmissões, relataram um período
particular que deve permitir esse salto evolutivo de realinhamento com a Radiância central, como ocorre muito

raramente em sua escala de tempo.
Notem que o ponto mais importante é que essa passagem, já que se trata de uma passagem, recorre,

necessária e obrigatoriamente, à perda de todas as referências existenciais que foram as suas em seus modos
de funcionamento, em seus modos de vida, em seus modos de reações, desde esses tempos imemoriais.

Há, então, um fenômeno que eu poderia chamar de ‘ruptura’, a um dado momento, que vai, portanto, distinguir
dois tempos, que são um antes e um depois.

É indispensável, quaisquer que sejam as primícias que alguns de vocês possam sentir no nível deste mundo
de superfície, que vocês acolham a possibilidade desta ruptura.

Considerem, também, que esse fenômeno de ruptura não tem absolutamente nada a ver com esse processo
que vocês chamam de morte.

É importante assimilar e, talvez, tentar compreender, que o estado vibratório das suas estruturas, tanto o que
vocês chamam de materiais como de sutis, deve viver um processo de ruptura.

Mas a particularidade da ruptura é induzir um fenômeno de resistência, de ‘retração’, em relação ao processo
de ruptura.

***

Várias mensagens recebidas têm insistido, desde muito tempo agora, sobre a noção de mestria, sobre a noção
de algo novo.

Isso é real, mas corresponde, ainda uma vez, a palavras que apenas chegam muito pouco a dar-se conta
desse fenômeno de ruptura.

Mas o desenrolar do processo de ruptura deve deixar espaço, o mínimo possível, para esse fenômeno de
retração.

O exemplo de ruptura de que falo, que, novamente, nada tem a ver com o processo da morte, porque a morte
provoca uma interrupção da consciência desta dimensão na qual vocês estão, presentemente a ruptura ligada à
elevação irá acarretar, certamente, o desaparecimento de uma série de fenômenos ligados à sua encarnação,
mas, em caso algum, a perda total da consciência desta 3ª Dimensão que, no entanto, não existirá mais para

vocês.
Dito de outra forma, haverá uma continuidade da memória de quem vocês são, evidentemente aliviada de um

determinado componente da sua pessoa que é o seu envelope astral.
Mas, precisamente, a retração que pode existir durante esse momento é unicamente devido a este envelope

astral.
O que significa que aqueles que irão se deixar tomar no processo de retração e no não abandono da trama

astral do seu componente, irão se opor, de maneira brutal, ao processo de ruptura.
Vocês poderiam tentar meditar por longo tempo, vocês poderiam tentar rezar por longo tempo, sem, no

entanto, conseguir, de modo algum, evitar esse processo de retração.
Eu fico desolado em recorrer a uma noção que irá lhes parecer antiquada, mas a única maneira de fazer frente
a esta retração não é, certamente, a vontade, ainda menos o conhecimento que eu lhes entrego do processo,

mas, sim, algo que existe desde toda eternidade que chamamos de Fé.
Eu bem disse a Fé, eu não disse a crença, eu não disse o amor.

O mecanismo fundamental que irá lhes permitir, se tal for seu desejo, deixar morrer este componente astral é,
sim, o mecanismo da Fé.

É esta convicção inabalável no que vocês são que irá permitir-lhes atravessar sem problemas, sem
sofrimentos, o fenômeno da ruptura, no devido momento.

***

Vocês irão dispor, evidentemente, para isso, de alguns auxílios.
Cada ser humano, em encarnação naquele momento, será ajudado de maneira individual, mas nós não

poderemos incutir a Fé se ela não estiver presente.
A Fé será, portanto, a sua garantia da possibilidade de elevar-se além das condições habituais regidas pelo

corpo astral correspondente à 3ª Dimensão.
Vocês não poderão penetrar no depois, conservando o antes.



Este ‘depois’ é, de fato, desprovido totalmente do que tem feito a sua lógica de vida desde tempos imemoriais.
Os modos de funcionamento neste ‘depois’ não poderão ser sobrepostos, de maneira alguma, ao que vocês

experimentaram, ao que vivenciaram em várias ocasiões.
Uma série de processos energéticos é possível para desenvolver esta famosa Fé, esta íntima convicção da

sua FONTE.
Vocês estão perfeitamente bem colocados nesse lugar, para experimentar este despertar da Fé ou

fortalecimento da Fé.
É indispensável elucidar melhor a posição do seu corpo astral ou, se vocês preferirem, em termos mais
compreensíveis para vocês, o corpo de emoções, aquele que regeu suas vidas em tempos imemoriais.

***

O corpo de emoções não é somente aquele que foi responsável pelos seus sofrimentos, pelos seus apegos,
mas é, também, aquele que conduziu seus desejos, suas aspirações, mesmo espirituais, aquele que os fez

buscar uma companheira ou um companheiro, que os fez apegar-se à sua descendência ou à sua
ascendência.

 Convém então, doravante, tentar o máximo possível não ser motivado por esse corpo de emoções, mas, sim,
pela Fé, porque o momento da ruptura, ao chegar, não irá lhes permitir, mesmo se vocês tiverem feito a

escolha da elevação, levar com vocês esse corpo de emoções.
Ele irá se apresentar assim que vocês aceitarem ser conduzidos unicamente pela Fé, e não mais pelo desejo.

Eu insisto, fundamentalmente, nesse ponto: não pode ali haver elevação com emoções.
É evidente que nós temos necessidade de um máximo de almas em encarnação capazes de viver esta

elevação com o corpo físico, se tal for a escolha da sua alma.
Porque o corpo físico, como vocês sabem, irá apresentar, ele, não um fenômeno de ruptura, mas um

fenômeno de transmutação que levará a modificações biológicas intensas.
Essas modificações biológicas intensas não devem fazê-los perder de vista que será indispensável realizar a

missão de emergência desse novo mundo.
A Radiância desse novo corpo não tem qualquer comparação com aquele que vocês conheceram.

Esse corpo físico é preparado.
O obstáculo vem do fato de que suas emoções, o seu corpo de emoções, é profundamente afetado e em

associação com seu corpo físico.
Vocês compreendem, então, que o fenômeno de ruptura, mesmo se a escolha da alma for a escolha da

elevação, o risco principal (que não é um, para vocês é um risco, não para nós) sendo que várias almas tendo,
entretanto, feito a escolha da elevação, não possam ali aceder com o corpo físico; isso seria embaraçoso,

ainda uma vez, não para vocês, mas para o bom desenrolar do plano de nova semeação.
Eu os convido, então, pela minha Vibração, pela minha Radiância e pelas minhas palavras, a desenvolver bem
depressa, de maneira adequada, a Fé em quem vocês são, a única forma possível, para vocês, de superar o

estágio do corpo de emoções.
Eu insisto, fundamentalmente, nesse ponto.

Vários ensinamentos que serão divulgados na superfície deste planeta, em todos os continentes e por todos
os médiuns, irão insistir, profundamente, nesses elementos.

Retenham bem que não haverá ali, como durante a passagem da morte, o desaparecimento real da entidade
biológica e de suas memórias, que o conjunto de quem vocês são, exceto o corpo de emoções, deve chegar

nesse novo estado.

***

O momento específico da ruptura não é algo que seja um momento escalonado.
É um momento que eu qualificaria de extremamente breve em sua escala de tempo.

Convém, então, assimilar perfeitamente as palavras que eu lhes transmito quanto a esse processo inelutável.
Haverá, evidentemente vocês o compreenderam, uma maior facilidade para realizar isso nas crianças, nas
crianças jovens, o corpo astral não estando trancado, cristalizado, se vocês preferirem, com o corpo físico,

antes dos quatorze anos.
O que não quer dizer que gradualmente e à medida que vocês avançarem na idade haveria uma maior

dificuldade para desprender esse corpo de emoções.

***

Mais uma vez, tudo depende da Fé.
Quando vocês saberão que vocês estão na Fé?



Quando vocês viverem um processo particular, por vezes desagradável no instante, de sentirem-se presentes
neste mundo, presentes em sua vida, mas sem emoções.

Tenham certeza de que durante a efusão de energias consideráveis que lhes serão vertidas durante o mês de
maio, vários de vocês, na superfície do planeta, irão sentir isso.

Alguns irão aceitar, alguns irão se rebelar, alguns outros irão tentar regenerar as emoções como no passado.
Da sua conduta com relação a esse processo, da sua capacidade para manter a sua retidão na Fé, sem

emoções, irá resultar o seu processo de elevação e a facilidade com a qual vocês viverão esta ruptura e a
capacidade que vocês terão para ali conduzir seu corpo.

Esse processo é chamado a ocorrer em um tempo muito curto do seu espaço de vida terrestre.
O que eu lhes digo, agora, irá se seguir em um processo por vocês qualificado de “sincronia”.

O que vocês ouvem, hoje, ser-lhes-á repetido de outras maneiras, que isso seja em sonhos, que isso seja
durante suas leituras ou em seus encontros.

É-lhes preciso permanecer despertos.
Nisso, as primeiras primícias do afluxo da Radiância de energia do mês de maio irão ocorrer durante suas

noites.
Vários contatos, que eu qualificaria de incomuns ou de inéditos, irão ocorrer.

Não haverá mais tempo para se preocupar com o lado luminoso ou sombrio do que irá se manifestar porque
somente o lado luminoso está, de hoje diante, autorizado a se manifestar desta maneira.

Os inimigos mais importantes e, portanto, suspeitos de arriscarem se manifestar, não serão em suas noites,
mas, de preferência, durante o dia, de maneira muito direta, para alguns dos seus Irmãos que recusariam esse

movimento.

***

Tenham certeza de que esse processo é único, de que todos vocês irão senti-lo como tal.
Vocês se aproximam de momentos inéditos, de momentos de Radiância extrema onde, eu repito, os únicos

obstáculos são aqueles ligados ao seu sistema de vida desde tempos imemoriais.
Nisso reside o risco principal.

Não há, agora, qualquer risco, nem para vocês, nem para nós, mas para aqueles que decidirem passar nas
portas da morte ou permanecer no corpo de emoções.

Esta escolha e esta liberdade fazem parte do que vocês se concederam enquanto alma livre e sem limites.
Vocês compreendem, então, que, na totalidade do que vocês se constituem (corpo/alma/Espírito), apenas uma

pequena parte, chamada de corpo de emoções, pode causar problema durante esse processo.
Eis, queridos Irmãos e Irmãs na encarnação, as poucas frases que eu queria anunciar para vocês.

***

Eu permaneço alguns instantes à sua disposição, não tanto para perguntas pessoais, mas referentes,
unicamente, a esse processo de ruptura que eu acabo de falar-lhes.

***

Pergunta: além da Fé, há outros meios de elucidar o corpo astral?

De nada serve, e agora é tarde demais no seu relógio, poder trabalhar diretamente, e propriamente falando,
nesse corpo de emoções.

Parece-me ter sido bastante claro quanto à única esperança possível representada pela Fé.
Qualquer trabalho que quisesse aliviar o corpo emocional não iria permitir-lhe, absolutamente, estar

abandonado.

***

Pergunta: você falava de um risco ligado a uma nova semeação se não houvesse ali o suficiente de
seres elevados com seu corpo. Há outro risco?

Esse é o único.
De não atingirmos o limiar para permitir uma semeação, novamente, rápida e, portanto, eu diria, um reinício

rápido nas novas bases.



A semeação, de novo, corresponde a um processo dinâmico de um novo ciclo de vida, em um novo lugar de
vida, ele também passado pelo processo de ruptura.

Essa nova semeação necessita, evidentemente, da presença de recordações indispensáveis para certa forma
de continuidade, não tanto, por exemplo, para a sua saúde, que será perfeita, mas, bem mais, em relação a um

certo conhecimento, digamos, a certas aquisições.

***

Pergunta: se o processo de ruptura está em andamento, há, apesar de tudo, risco de não se
realizar?  

Absolutamente nenhum, e vocês serão, de qualquer forma, informados alguns instantes antes que isso ocorra,
pessoalmente.

***

Pergunta: é MARIA que vai nos avisar?

Para a maioria dos seres que acredita nela, evidentemente.

***

Pergunta: você próprio vai avisar?

Eu não creio que muitas pessoas acreditam em mim.

***

Pergunta: quem mais pode nos avisar?

Muitos seres, como, por exemplo, MIGUEL.
Para os muçulmanos, tratar-se-á do Arcanjo GABRIEL.

***

Pergunta: podemos divulgar a sua mensagem?

Da maneira mais ampla possível, na condição de que isso não seja distorcido ou transformado.
As palavras que eu empreguei foram, eu diria, perfeitamente escolhidas.

***

Pergunta: você tem recomendações para cada um de nós?

Não pode ali haver recomendações pessoais sobre um processo coletivo.
Isso tornaria pesado o seu corpo de emoções.

***

Queridos Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço, humilde e fraternalmente, por terem acolhido essas palavras.
Essas palavras são, eu o espero, como um salvo-conduto, como uma Luz no que vem para vocês e que foi

anunciado desde tanto tempo.
Recebam minha saudação fraternal.
Recebam minha Radiância de Amor.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

Eu lhes desejo boas-vindas.
Estou muito feliz por reencontrá-los e vamos poder, como fazemos de hábito, trocar, partilhar e tentar ajudá-los
a encontrar sempre mais Luz.

Então, caros amigos, eu os escuto.

Questão: a que é devida a mudança de vibração da Luz? Ao ozônio?

Isso é devido, essencialmente, à evolução da Luz.
O ozônio nada tem a ver com isso.
Os glóbulos de prana estão se movendo muito mais rapidamente.
Eles estão, também, se você observou, caro amigo, tentando reunir-se em estruturas que nada têm a ver com o
que existia anteriormente.
Se vocês olham bem o prana, vão aperceber-se de que os glóbulos estão reagrupando-se por três ou por seis,
com movimentos muito mais rápidos.
Mas isso é o processo transmutatório que está em curso, isso nada tem a ver com a influência do Sol ao nível
camada de ozônio, mas com o Sol, diretamente, sim, é claro, e, sobretudo, o Sol Central de sua galáxia.

Questão: quais podem ser as consequências de baixos impulsos sexuais?

As consequências são muito fáceis de encontrar: se há diminuição de impulsos sexuais, é que há menos
vontade de servir-se do sexo, isso me parece perfeitamente lógico, absolutamente transcendental, não?
Então, enquanto há sexualidade – a sexualidade pode ser qualificada de divina, efetivamente – há meio, através
da sexualidade, de juntar-se à unidade, há meio de fusão, de algum modo.
Mas, com as energias que lhes chegam agora, de maneira muito mais forte, da quinta dimensão, é importante
compreender que inúmeras coisas que eram seu lote comum na terceira dimensão estão desaparecendo, e é
perfeitamente lógico.

Então, as consequências não são importantes, na condição, obviamente, de que os dois parceiros vão ao
mesmo sentido.

Questão: a ativação das fitas de DNA é global, coletiva ou individualizada?

Então, há dois processos que estão presentes, de maneira conjunta.
Há uma tentativa de elevação vibratória do conjunto de fitas de DNA da humanidade (mas a maior parte
acederá, infelizmente, a apenas uma terceira fita).
Em contrapartida, é evidente que, para os seres despertos que estão em marcha e no caminho para a quinta
dimensão, o número de fitas pode ser ativado até doze.

Então, alguns vão ativar a fita três, a fita quatro, outros, a fita seis, outros, a quase totalidade das fitas.
Há, obviamente, correlação total entre a subida vibratória e a ativação das fitas e, também, modificações
comportamentais que se seguem a isso.
Por exemplo, nós falávamos, há pouco, da parada de funções sexuais, que é diretamente ligada à ativação da
fita doze e da fita onze, também.
Cada fita tem uma função suplementar, ao nível espiritual, mas que faz desaparecer, também, uma função
puramente material.

Retenham, simplesmente, que há certo número de fitas que se ativa.
Retenham que quanto mais a emergência, mais a influência da quinta dimensão fizer-se sentir, mais vocês vão
modificar, de maneira duradoura e definitiva, certo número de comportamentos.
Entre eles figuram as alternâncias vigília/sono, as alternâncias ao nível sexual.
Também, a maneira de comunicar-se será cada vez mais vibratória e não mais pela palavra.
A palavra tende a reduzir-se porque, obviamente, na quinta dimensão, vocês não terão necessidade desse
órgão e é extremamente importante aprender a comunicar-se no silêncio e na vibração e não pela palavra.

Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
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Também, não desaparecimento, de momento, mas modificações de regimes alimentares, que passarão por
períodos de flutuação com perda total de apetite ou, ao contrário, aspecto bulímico, enquanto a fita de DNA
oito não for totalmente iniciada.

Então, há, também, modificações em relação ao modo de funcionamento e em relação à sociedade.
Modificações, também, como vocês sabem, da esfera emocional.
Tudo isso são grandes revoluções que sobrevêm no interior dos seres que estão prontos.

Questão: tudo o que você acaba de descrever pode concorrer para a diminuição do corpo astral?

Obviamente.

Questão: a modificação do DNA é a causa ou a consequência disso?

Nenhuma importância, isso acontece de maneira sincrônica.
Por que vocês querem encontrar um processo A, um processo B, um processo C?
Isso não funciona, de modo algum, assim.
Vocês estão em uma interface dimensional, quase todos passaram, quer queiram ou não, à quarta dimensão.
Então, a quinta dimensão não se embaraça com o princípio de causalidade e de linearidade.

Então, se vocês começam a querer refletir em termos de terceira, isso, estritamente, para nada serve.
Os mecanismos de compreensão devem apagar-se diante da vivência.
Eu lhes dou os elementos sobre os quais apoiarem sua vivência, mas é tudo.

Questão: o desaparecimento do corpo astral vai mudar a atividade onírica do homem?

Obviamente, porque os sonhos subirão, de imediato, muito mais alto.
Não haverá a maior parte dos sonhos que serão a revivência de seus dias, as apreensões, as preocupações,
os medos que vocês viveram ou que são projeções noturnas de seus medos do dia, uma vez que não haverá
mais medos.

Questão: Jean pergunta: por que aqueles que atingiram dimensões mais elevadas ajudam-nos?

Aí está uma boa questão.
Aqueles que vêm ajudá-los vêm ajudá-los porque vocês são outra parte deles mesmos e vocês sabem,
efetivamente, vocês ouviram isso muitas vezes: vocês são unitários.
Por que querer crer que eles vêm ajudá-los em troca de algo?
A única troca que há é que tudo é unidade.
A dicotomia, a separação não existe.
Eles são obrigados a ajudá-los porque, ajudando a vocês, eles se ajudam a eles mesmos.

Questão: outras partes de nós mesmos evoluem em outras dimensões?

Não para o ser humano, enquanto vocês estão na terceira dimensão.
Isso é possível em mundos multidimensionais acima da terceira dimensão.
Alguns seres têm a possibilidade, por um termo um pouco bárbaro que se chama a dicotomia de alma, de ter a
impressão de estar nesse mundo e, também, em outro mundo, mas é longe de ser a maioria dos casos
porque, para ser multidimensional, é preciso fazer desaparecer a terceira dimensão.

Questão: assim que se tiver atingido a quinta dimensão, haverá reunificação de todas essas partes?

Eu acabo de dizer que não.
Não há multidimensionalidade na terceira.
Quando vocês passarem à quinta, terão a possibilidade, alguns, de revelar estados dimensionais.
Não para todo mundo.

Questão: a que corresponde a quarta dimensão?

É um estado intermediário.
É como se eu lhes falasse de segunda dimensão.
Seu corpo está na segunda dimensão vibratória, mas vocês não estão conscientes dessa segunda.
Não é um espaço de vida que se revela, é um apoio de vida.
Quando vocês estiverem na quinta dimensão, terão um corpo que estará na quarta dimensão.

Questão: Florence pergunta o que você pensa de uma embarcação de Luz que estacionaria em torno
da Terra com o Comandante Ashtar, Sananda e Saint Germain?

Primeiro: não há embarcação que estacione no espaço.
Não há qualquer razão para estar no espaço, quando elas podem estar no Intraterra.
Isso, para a primeira coisa.



Então, há muitas embarcações, de diferentes origens, que se têm prontas a intervir, mas ter-se pronta a intervir
não quer dizer fazer uma viagem intergaláctica, não é?
Isso quer dizer, simplesmente, devido aos respectivos planetas de origem, passar pelas portas
multidimensionais, diretamente, do mundo delas ao seu mundo, no momento oportuno.

Então, não há qualquer razão para ter um antropomorfismo que lhes diga «elas estão aí, ao redor do planeta, a
rodar, a esperar o bom momento».
Para nada serve imaginar que elas estão aí.
Elas vêm quando quiserem, de maneira instantânea, pelas portas dimensionais.

Então, agora, é o que Jesus, Jesus Cristo, Sananda...?
Eu disse que pouco importa quem está nas embarcações.
Então, querer reagrupá-los e pelo Comando Ashtar, comandante da frota intergaláctica, acoplada com
Intraterrestres, Extraterrestres e Saint Germain, e esses e aqueles...
Isso não tem qualquer espécie de importância, antropomorfizar o que não tem razão de ser.
Então, é verdade que é muito mais bonito ver três pessoas chegarem ao mesmo tempo, muito mais agradável.

Questão: são eles que vão nos ajudar a ascensionar?

Absolutamente não.
O papel deles é o de recolher aqueles que já tiverem ascensionado.
Haverá seres que estacionarão no Intraterra; haverá seres que estacionarão nas embarcações.
Haverá seres que estacionarão em alguns lugares precisos do planeta.
Muitas coisas são possíveis nesse nível.
Isso será função de papéis precisos que são e serão atribuídos, isso depende.

Questão: seres da quinta dimensão podem ajudar um terapeuta?

Há uma única condição, cara amiga: o ser humano deve servir de médium entre as ferramentas de terceira
dimensão e a energia de quinta dimensão.
Ora, não basta dizer «eu chamo a quinta» para que a quinta esteja aí.
Não basta fazer oração ou invocação para que a quinta esteja aí.

Então, há técnicas que permitem criar como, por exemplo, os vórtices ligados aos cristais, uma comunicação
entre a terceira e a quinta.
Mas, para recorrer à quinta, necessita de ter, já, ativado o corpo de Luz.
Ativar o corpo de Luz necessita de ter recebido o Espírito Santo, necessita de ter subido o Kundalini,
necessita de ter reativado os cinco novos corpos, necessita de ter reunificado tudo isso no corpo de cristal, e
isso se traduz por certo número de sintomas precisos como os siddhis, os poderes da alma, como os
zumbidos nos ouvidos, que correspondem à ativação da alma e do Espírito.
Não pode haver acesso aos mundos espirituais sem ter ativado tudo isso, sem ter uma livre circulação entre os
diferentes canais que vocês têm visto, eu creio, nesse lugar que vocês estão.

É importante compreender que é preciso diferenciar a experiência que permite contatar isso da instalação
definitiva das energias.
Então, independentemente de manifestações energéticas extremamente precisas que se manifestam nessas
condições há, sobretudo, modificações de vida que sobrevêm, dentre as quais, vai-se observar certo número
de modificações essenciais das quais alguns de vocês falaram: desinteresse emocional das coisas da vida,
atração para a divindade, não preocupação pelo que fazia a vida anteriormente.
Há uma transmutação extremamente importante.

Não se pode recorrer, assim, às energias de quinta, porque se decide.
Há, necessariamente, uma transformação profunda, irremediável de circuitos energéticos, de estruturas físicas
e, sobretudo, de comportamentos.
Sem isso, são apenas apelos a egrégoras, ou seja, o que vocês chamam o astral.

Então, aceder à quinta necessita, já, de uma transformação importante da vida.
Os seres que conectam a quinta e que se servem da quinta, de maneira consciente e lúcida, são seres cuja
vida mudou, profundamente, de um dia para o outro.
São seres que modificaram atividades profissionais, afetivas, relacionais, comportamentais, sociais.

O acesso à quinta não é como o acesso à invocação, a uma egrégora.
É uma transformação duradoura da pessoa.
É preciso estar vigilante para não enganar-se.
Não é porque se diz isso que ali se está.
Não é porque se sente isso que ali se está.
Não é porque se acelera isso que ali se está.
É um engajamento total, que induz certo número de modificações duradouras.
E se os sintomas que correspondem a essa transformação não estão presentes, isso quer dizer que, de algum



modo, não há real acesso à quinta dimensão.

O acesso aos desencarnados, por exemplo, não é uma prova de um acesso à quinta.
Geralmente, são seres que têm acesso, pela experiência particular que viveram, à abertura de um canal preciso
que permite contatar isso.
Do mesmo modo, há pessoas que são médiuns, que fazem a vidência, que veem as coisas para as pessoas.
Não é por isso que eles têm acesso à quinta.

A quinta são os mundos espirituais.
Isso nada tem a ver com o que existe sobre esta Terra há milhares de anos, em que houve médiuns, místicos.
O acesso à quinta confere outra coisa que não todos esses fenômenos.
O acesso à quinta dimensão confere o que se chama a mestria, e é outra coisa do que ostentar manifestações
ou energias ou vidências ou visões ou sentires ou acessos às vidas passadas e tudo isso.

Questão: o ano 2012 dos calendários mayas foi visto em vidência por eles?

Não era uma vidência.
Eram fatos astrológicos e astronômicos, unicamente.
É, também, o que eu creio que eles chamavam o advento do sexto sol, ou seja, outro paradigma, outro nível de
vibração e de consciência.

Questão: a medicina chinesa é ligada à quinta dimensão?

Era um conhecimento transmitido por alguns Atlantes que, no momento da destruição de Atlântida, viajaram à
China para explicar ao povo chinês os circuitos de energia.
Mas é um conhecimento específico da terceira dimensão que lhes ocultaram hoje, mas não era um acesso à
quinta dimensão.
São níveis de terceira que lhes são, para a maior parte, escondidos.

Os últimos a terem tido acesso à quinta dimensão, a título coletivo, não foram os chineses, foi a casta de
grandes sacerdotes Atlantes, que tinham o meio de subir às esferas saturnianas para adivinhar, forjar o futuro.
Depois, houve alguns seres, alguns Mestre que acederam à quinta dimensão na vida deles, mas não a título
coletivo.

Questão: o que é da Ayurveda?

A Ayurveda é um processo um pouco específico, porque o conhecimento não foi transmitido pelos sacerdotes
atlantes, mas por civilizações extraterrestres.
Vocês sabem, no momento em que Atlântida foi irremediavelmente perdida, inúmeros sacerdotes atlantes
foram a países para aportar uma forma de fragmentos de conhecimentos, mas, também, extraterrestres vieram
para ensinar algumas partes desse planeta.

No que concerne à Índia e, em especial, tudo o que concerne a Krishna e a Bagadavah Gita, isso corresponde
a extraterrestres de origem Pleiadiana.

Questão: hoje, essas duas abordagens são-nos, ainda, úteis?

Sim, nos setores médicos, em relação ao que vocês são, mas não se esqueçam, jamais, como eu dizia no
preâmbulo, quando de minha chegada, de que vocês estão, agora, maduros, para compreender que a doença
não existe, que é uma criação de seu mental.
Se vocês querem aceder à quinta, devem preparar-se para admitir que tudo o que vocês sofrem é ilusão.

Questão: aqueles que conseguem fazer desaparecer algumas doenças já estão na quinta dimensão?

Oh, de modo algum.
Houve grandes taumaturgos que foram capazes de fazer desaparecer, espontaneamente, doenças, em todos
os tempos.
Eles utilizam a transmutação da matéria por uma fé total.

Então, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, eu lhes desejo um muito bom caminho e desejo
reencontrá-los em breve.
Eu os abraço e envio-lhes todo o meu amor.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem-vindos a vocês, nesse espaço, queridos filhos.
Eu vim, neste período tão importante, para exortá-los a conservar, além das aparências, a fé a mais importante,
a fé a mais total em sua Divindade, em sua Unidade e em sua esperança.

Bem amados filhos de Luz, o período que vem para vocês é um período de revelação extremamente intenso,
um período no qual a Luz virá infusionar, em suas almas e em seus corações, um despertar de consciência
como jamais vocês viveram a título coletivo sobre esta Terra.
Caberá a vocês, nos dias que vêm e nas semanas que vêm, permanecer centrado, alinhado, desperto, para
recolher, em seus corações, a totalidade da efusão do Espírito que vem para vocês, para alinhar em vocês sua
Divindade, para despertar em vocês sua multidimensionalidade.

Eu gostaria, sobretudo, de transmitir-lhes minha bênção e, sobretudo, permitir-lhes manter sua fé ao nível o
mais importante.
Não se deixem desestabilizar pelos ruídos exteriores, o importante é sua certeza interior de Divindade, sua
certeza interior de Unidade, sua certeza interior de multidimensionalidade.

Queridos filhos, eu lhes pedi, vigorosamente, meu coração de mãe pede-lhes, vigorosamente, para
permanecerem centrados, não interessar-se por ruídos exteriores e eventos exteriores.
Só conta sua certeza de sua Divindade, só conta, neste período abençoado que vem para vocês, eu repito, em
muito pouco tempo, reter em vocês a totalidade de energias do despertar, a totalidade de energias do amor, a
totalidade de energias de transformação, para que seu templo interior esteja pronto, para que sua Unidade seja
realizada, para que sua transcendência seja assegurada.

Pouco importam os ruídos exteriores, quaisquer que sejam, apenas permanecerá sua fé, apenas permanecerá
seu amor, apenas permanecerá o que vocês são, realmente.

É-lhes pedido, vigorosamente, meu coração pede-lhes, o conjunto de seres que acompanham seu caminho
pede-lhes para permanecerem com o olhar e uma vigilância voltados para seu ser interior, para sua dimensão
espiritual que, sozinha, é capaz de assegurar sua transcendência, que, sozinha, é capaz de ajudá-los, além das
aparências, a manter a capacidade do amor, a manter a capacidade de sua Divindade e da esperança.

Minha presença, queridos filhos, neste instante e em diversos lugares, é destinada, unicamente, a isso: atrair
sua consciência sobre o fato de que seu amor, o amor que vocês são, a transcendência que vocês são é a
única saída, a única esperança de sua evolução.
Não cabe mais voltar seus olhares ao que acontece no exterior.
O importante é o que acontece em seus corações, o importante é que vocês sejam capazes de recolher, de
acolher a totalidade de efusão de Luz que vem para vocês.

Não se esqueçam, jamais, de que, quaisquer que sejam as dúvidas que poderiam assaltar sua Divindade,
todos os seres que os acompanham, mesmo aqueles que vocês não veem, que não percebem, que não
sentem, de momento, estarão, mais do que nunca, aí, rodearão vocês, amarão vocês, assistindo-os nesse
processo de elevação tão importante, nesse processo de transformação que deve assegurar a perenidade de
suas escolhas, que deve assegurar a perenidade de sua Divindade.

Além das próprias circunstâncias de suas escolhas, cabe-lhes, doravante, mais do que nunca, estarem
confiantes.
Então, queridos filhos, vou dizer-lhes: tenham confiança, deixem irradiar de vocês a Divindade, a Unidade, a Luz
que vocês são, porque ninguém pode roubar-lhes o que vocês são, porque nenhum evento exterior pode vir
manchar o amor que vocês são.

Não é mais tempo, agora, de procurar alhures que não no interior de si uma solução para os problemas dessa
vida nessa dimensão.
É-lhes pedido para dirigir-se para sua interioridade, para sua Divindade, abandonar tudo o que não é essa
Divindade, para recolher e acolher a totalidade da efusão do Espírito Santo, se tal é a palavra que vocês
querem dar a essa Luz espiritual que vem para vocês.
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Caberá a vocês recolher os frutos de sua fé, de sua esperança e de seu amor durante este período, para fazer
crescer, em vocês, a chama de sua eternidade, a chama de sua Divindade e afirmar sua solidez interior, para
deixar transparecer o que vocês são, para poder abordar as etapas que vêm para vocês com um máximo de
serenidade, um máximo de solidez e, obviamente, um máximo de amor.

Queridos filhos, eu os convido a ir para sua cura, a cura não é uma vã palavra, a doença faz parte de sua
encarnação.
Ora, as novas encarnações que lhes são propostas, os novos modos de multidimensionalidade não podem
deixar o lugar para a sombra, não podem deixar o lugar para doenças, quaisquer que sejam.
Assim, eu estou, de todo coração, com vocês, neste período, estejam certos disso.
Cabe-lhes abrir seu coração, abrir seu ouvido, abrir seu discernimento interior à minha presença, para recolher
em vocês a potência da energia da mãe.

Eu virei, durante este período, preparar seus corações, preparar sua Unidade, preparar seu acolhimento à Luz
de meu Filho.

Aí está, queridas almas, o que eu queria dizer-lhes.
Cabe-lhes permanecer serenos, permanecer amorosos e, obviamente, a paz e a serenidade encontram-se
apenas em vocês, em seu ser apaziguado, em seu ser realizado, em seu ser que assume a Divindade que
vocês são.

Então, queridos filhos, sejam abençoados, e eu permanecerei esta noite com vocês, durante os procedimentos
de reajustes que lhes permitirão avançar para mais Luz, para menos sintomas inerentes a essa encarnação, a
essas encarnações que os escravizaram ao mundo da matéria.
Mundo da matéria que deve, ele também, seguir sua transformação para a Luz, para seu alívio, para sua
elevação e sua transcendência, e que vocês devem acompanhar, queridos filhos.

Eu não venho anunciar, com isso, um fim qualquer, mas, efetivamente, um despertar para a Luz, mas,
efetivamente, uma transformação que vai abrir seus olhos, que vai permitir-lhes, ao fim desse período do mês
de Maria, como ele foi chamado, ver claramente, discernir, em toda humildade, em todo amor e em toda
unidade, a realidade de quem vocês são, a realidade que os cerca, a realidade do mundo que vocês criam.

Sejam abençoados, queridos filhos.
Eu apenas posso permitir-me assisti-los através do caminho pessoal que é o seu, eu venho apenas para ajudá-
los a elevar seus pensamentos para a Luz.
Assim, eu permanecerei entre vocês esta noite, para completar a bênção que eu lhes aporto, através desse
trabalho tão potente de cura que é elevação da alma, elevação do corpo, elevação do espírito, reunificação do
corpo, da alma e do espírito na Divindade, na Luz da Unidade que vocês são, de toda a eternidade.

Paz a vocês, queridos filhos, paz a vocês, queridas almas, sejam abençoados, sejam amados, amem-se, como
eu os amo.
Paz a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse lugar, e eu lhes aporto, agora e já,
toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, obviamente, abrimos os debates, como vocês dizem.

Questão: as energias parecem ser muito específicas, nesse momento?

Perfeitamente.
A necessidade de ir dormir, de ir repousar, de repente, a energia que desce e que sobe.
Período, também, de instabilidade na cabeça, que faz com que não se saiba se se está em seu lugar.
Isso corresponde, perfeitamente, ao plano de transformação dos elementos que está vindo.
Os corpos físicos estão submetidos a intensos bombardeios eletrônicos, que implicam reajustes
extremamente severos e subidas na vibração, por vezes, extremamente difíceis a ir até o fim.
Mas o mais importante está para vir.

O germânio permitirá moderar a amplitude das variações energéticas.
O trabalho o mais específico, como vocês vão, antes de tudo, aperceber-se, é evitar desfocar-se.
Desfocar, isso quer dizer, em especial, entrar na emoção, nas cóleras, nas irritabilidades, nas tristezas, nas
depressões, mesmo.
Tudo isso deve ser evitado, porque é preciso permanecer, ao máximo, alinhado no interior de si, para suportar
os fluxos eletrônicos e fotônicos que chegam.
O fluxo fotônico corresponde à emergência do Sistema Solar sob a influência do cinturão de fótons.
O cinturão de fótons no qual vocês começaram a entrar há algumas semanas e que vai encontrar-se em seu
máximo durante o período que vai de 2 a 22 de maio.
Vocês vão viver, aproximadamente três semanas, um bombardeamento energético sem precedente.

Vocês não podem proteger-se.
Mesmo se vocês estejam sob a terra, o bombardeamento chega, de qualquer forma.
Não é como as energias do Sol.
Obviamente, a retransmissão é tomada pelo Sol, mas os bombardeamentos de fótons não são, unicamente,
ligados aos raios X, aos raios solares, aos raios ultravioletas ou às modificações da magnetosfera terrestre,
mas são ligados, também, aos fluxos fotônicos que chegam do Sol Central.

Isso será percebido, também, ao nível físico.
Isso provoca certo número de sintomas como fadiga, dores de cabeça, dores no ventre, mesmo para aqueles
que não estão, entre aspas, como vocês dizem, ainda, abertos.
Obviamente, a maior parte dos seres humanos dá-se conta de que acontecem coisas, eu diria, não habituais.

Questão: o que se pode fazer para acompanhar o melhor possível isso?

O mais importante, eu vou resumir, ainda uma vez: vocês entram em um processo que sobrevém apenas a
cada vinte e cinco mil anos sobre este planeta.
Esse processo é extremamente perturbador e, ao mesmo tempo, transformador.
A única coisa à qual vocês têm que vigiar é permanecer centrados, permanecer alinhados, não pensar em raiva,
não pensar em desagrados.
Vocês têm interesse em permanecer, o mais possível, na neutralidade benevolente do coração e alinhados
para receber essas energias.

Não é mais tempo de preocupar-se com pequenas questões que estão à esquerda ou à direita.
Isso, se quiserem, está em segundo plano.
Nós veremos isso quando o cinturão fotônico estiver aí.
É um período extremamente importante, eu repito.

Questão: a oração pode ajudar ou outra coisa?

O mais simples é permanecer alinhado no coração de si.
Se, para você, é mais simples orando, então, faça-o.
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Se, para outro, é permanecer na calma em seu leito, lendo um livro, então, faça-o.
Se, para outro, é cantar Aves Maria, então, que ele faça.
Cada um deve encontrar o que é capaz de propiciar-lhe esse estado de alinhamento.
Para outros, será passear na natureza.
Para outro, será nada fazer etc. etc.
Não há técnica precisa para todo mundo.

Questão: por que cada vez mais pessoas têm problemas de memória?

Os problemas de memória são ligados, também, às energias de transformação que estão presentes.
A memória imediata pode, por vezes, desaparecer, mas é para despertar outras memórias.
Há várias memórias.
Aquela de vidas passadas é armazenada no coração é o átomo/embrião espiritual, que contem a faixa de
vídeo, eu diria, de todas as suas vidas.
Há, também, uma memória da vida corrente, ela é armazenada de maneira magnética, na escala do cérebro
magnético, se se pode dizer, que é exterior ao cérebro que vocês conhecem.
Mas há várias memórias.
A memória da vida de todos os dias é aquela que é afetada, nesse momento mesmo, pelos bombardeamentos
energéticos que vocês recebem.

Questão: como funcionam as outras memórias?

É extremamente complicado explicar, porque é um átomo/embrião multidimensional, que é situado ao nível do
coração, que funciona um pouquinho no princípio do holograma visual.

Cada um dos pontos do átomo/embrião contém a totalidade dos outros.
É uma memória multidimensional, que é diferentemente mais complexa do que a memória magnética de sua
encarnação.
Em contrapartida, esse átomo/embrião apenas se revelará quando de algumas fases iniciáticas que alguns
podem ter vivido e que os outros viverão apenas no momento de processos ascensionais, no momento em
que o conjunto da memória de vidas passadas revela-se, ou seja, no momento de acesso á
multidimensionalidade, de fato.

Então há, efetivamente, um balanço entre a memória magnética e a memória espiritual.
E a memória magnética dessa vida diminui, para deixar o lugar, no momento da ascensão do corpo espiritual,
para que ela venha ocupar a memória magnética, é claro.

Questão: é verdade que, no momento da morte, reveem-se todas as vidas passadas?

Não, o que volta à memória, no momento da morte, é tudo o que, na memória magnética, no momento preciso,
vai passar à memória espiritual.
Ora, a vida passa do corpo físico ao corpo etéreo e, no momento da transferência total ao corpo etéreo, no
momento em que a memória magnética dissolve-se na memória espiritual, a alma tem consciência da
revivência de sua vida.
Não, assim, como um filme sem interesse, mas os eventos os mais importantes que poderiam estender-se em
uma faixa de vídeo que duraria milhares de horas é vivida, devido à passagem interdimensionalidade, em
alguns milissegundos.

Poder-se-ia dizer que é uma viagem no tempo, uma viagem no espaço.
Mas, sobretudo, poder-se-ia dizer uma viagem na interioridade, porque o tempo é uma manifestação exterior,
porque vocês vivem no exterior da vida, no exterior de um planeta.

Vocês estão, portanto, em um processo linear de tempo, que não corresponde à verdadeira vida, uma vez que,
quando vocês penetram na interioridade, o tempo não existe mais, é claro.

Questão: os desencarnados podem intervir em nosso mundo?

Há missões que foram atribuídas por vontade espiritual, em alguns casos, ou seja, uma alma não subiria aos
planos espirituais, mas permaneceria nos planos intermediários e poderia manifestar-se em diferentes
momentos oportunos, para algumas circunstâncias precisas.

Questão: o corpo astral dissolve-se, nesse momento?

O corpo astral dissolve-se.
A memória cármica individual resolve-se no corpo cármico planetário, para aqueles que o aceitam.

Questão: como superar o que nos incomoda em nossos comportamentos?

É, simplesmente, superar o ego.
Tudo o que os incomoda, hoje, tanto uns como os outros, seja ao nível família, seja ao nível relação, ao nível



trabalho são, sempre, manifestações de ego que permanecem, uma vez que o carma dissolve-se.
O único elemento de resistência é o ego.

Questão: e como fazer, então?

Alinhar-se na Luz.
Nós já falamos disso.
Quanto mais vocês estiverem centrados, mais estiverem alinhados com o que vocês são, menos estarão
sensíveis a essas manifestações do ego.

Questão: Miguel intervém muito, nesse momento; basta, unicamente, recorrer a ele?

Perfeitamente.
O Arcanjo Miguel é aquele que intervém ao nível elementar, sobretudo do ar e do fogo.
É ele que purifica, nesse momento, o corpo astral planetário, o carma planetário.
É ele que é responsável pelo agenciamento dos elementos.
É ele que vigia pelo bom processo de purificação e de elevação ao nível planetário, mas, também, obviamente,
ao nível individual.
Então, é uma das esferas de Luz que vocês podem, naturalmente, chamar, orar, invocar ou evocar.

Questão: ele continua seu papel de proteção?

É o mesmo.
Para purificar o mais rapidamente seu ego.

Vou apresentar-lhes toda a minha bênção, todo o meu amor.
Então, eu lhes digo até muito em breve e bom caminho.
Até breve.
_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu respondo ao seu apelo, para iluminar o seu coração nessas semanas e nesses períodos que iremos
qualificar, se quiserem, de passagem.

Bem amados seres humanos, eu abaixo a minha vibração até esse espaço consagrado e abençoado pela
minha Presença nesse instante, para trabalhar, pela vibração da sua linguagem, pela vibração da espada, para

ajudá-los a elevar a esfera do seu corpo e do seu ser.

Bem amados humanos, a palavra está com vocês.

***

Questão: poderia nos falar do que você acaba de chamar de «passagens»?

A época na qual vocês entram é uma época esperada há extremamente muito tempo.

Ela corresponde a uma era de transição, portanto, de passagem de um estado vibratório a outro estado
vibratório.

Eu não posso exprimir-me na duração de tempo humano, mas no tempo cósmico, que não tem tempo.

A hora chegou de viver essa passagem.

O que nós entendemos por passagem corresponde a uma influência de Luz que se torna diferente do que tem
sido e do que vocês têm conhecido até agora, nessa vida e nas suas memórias de suas vidas.

Nisso, é a passagem de um estado a outro estado.

Essa passagem pode ser assimilada a um cone, a um buraco de agulha pelo qual será preciso atravessar e
reformar, transformar uma série de mecanismos fundamentais que permitem à alma humana avançar a um

estado de Luz mais radiante e mais intenso do que tem sido até o presente.

Essa passagem não pode ser definida, em tempo humano, como um intervalo puramente de tempo, mas,
também, por um intervalo espacial, de modificações espaciais referentes aos espaços dos seus corpos, mas,

também, do corpo planetário e do corpo solar.

Toda noção de passagem, de transição, no nível dos seus seres humanos, planetários e solares, corresponde
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a um processo de alinhamento importante, de desvendamento da Fonte no interior dos corpos.

Os mecanismos fundamentais consistem em explorar, em desenvolver possibilidades de Luz e de
manifestações que foram limitadas pelas necessidades da sua encarnação, pelas necessidades da sua

dimensionalidade.

Esses processos transformadores empregam o conjunto das estruturas, o conjunto das energias, o conjunto
das consciências presentes em todo esse Sistema Solar.

Seria fastidioso enumerar todas essas transformações.

O mais importante é, eu volto a essa noção, a noção de passagem e de transição.

Vocês têm recebido inúmeros ensinamentos, transferidos pela ordem de Melquisedeque, há certo tempo,
nesse lugar e em outros lugares, que insistem sobre diferentes elementos a que vocês denominam,

na linguagem humana, soltar, desapego, alinhamento, estado não emocional e não mental, que será o pré-
requisito para a vivência da passagem.

***

Questão: concretamente, como irá acontecer essa passagem?

O raciocínio para explicar isso, a analogia mais evidente, eu diria, corresponde ao que acontece no momento
da morte, como alguma coisa que sai de algo que de nada mais serve.

No estado de morte, trata-se de deixar o corpo, no estado de transição, trata-se de deixar o corpo astral.

***

Questão: é um fenômeno que se vive em consciência?

Isso irá depender do nível vibratório alcançado por cada ser diferente.

***

Questão: alguns dizem que o corpo astral já está amplamente dissolvido, transmutado, é exato?

Ele está, na maior parte, dissolvido e transmutado, mas ainda está ativo, porque vocês ainda estão sobre esse
mundo que, ele mesmo possui, obviamente, uma trama astral bem mais pesada do que aquela que vocês têm,

a título individual.

***

Questão: o que você chama de processo de desvendamento da Fonte?

O processo de desvendamento da Fonte sobrevém no momento da transição, no momento em que o corpo
astral se apagar, definitivamente.

Ele corresponde à experiência descrita na sua humanidade pelas pessoas.

Ele é assimilável à travessia de um túnel com aspiração para uma Luz descrita como todo amor.

***

Questão: você pode nos falar de «possibilidades dessa Luz»?

A questão não está formulada corretamente.

***

Questão: poderia nos falar do novo estado da Luz?

Vocês ainda não estão ali.

Vocês ainda não estão do outro lado dessa comporta, dessa transição.

Vocês estão deste lado.



***

Questão: essa etapa far-se-á com ou sem o corpo físico?

Cada ser humano é um caso específico.

***

Questão: você falou, há pouco, da encarnação de seres humanos, de seres planetários, de seres
solares...?

Trata-se de uma má compreensão, eu falei do ser solar como ser solar e não de seres solares que
correspondam aos seres humanos.

Não há grandes seres solares, há um ser solar.

Quando eu falo do ser solar, isso nada tem a ver com o ser, no sentido em que vocês o entendem, humano.

***

Questão: poderia especificar de qual entidade você fala?

Do que vocês chamam, na sua linguagem, de Logos Solar, o Sol como ser.
Eu não posso ser mais específico.

***

Questão: o que você chama de «transição» é ligado ao alinhamento planetário do fim de 2007?

Trata-se de uma janela extremamente propícia para essa transição.

***

Questão: nesse processo, como se inscrevem os três dias?

Eles são calcados, absolutamente, nesse período de transição.

***

Questão: continua verdadeiro que uma voz feminina, aquela de Maria, irá prevenir?

Isso não irá mudar.

O anúncio far-se-á a título individual, no que se refere às reuniões, se possível, nos três dias anteriores.

Entretanto, o conjunto de eventos – físicos, econômicos, humanos, cósmicos, magnéticos e terrestres –
prévios a esse período será considerado, também, como um dos seus avisos, para aqueles que estiverem à

escuta.

Seguramente, o período delicado não é a transição em si, mas o período preliminar.

***

Questão: havia sido especificado para afastarmo-nos de centros nos quais houvesse muito
eletromagnetismo, para dispormos de água de fonte e de velas de cera de abelhas.

Cada caso será diferente porque, como vocês compreenderam, alguns humanos serão chamados a reunir-se
antes desse período dos três dias.

Aqueles não terão necessidade das condições que você descreveu.

Aqueles que estiverem isolados, sozinhos, terão necessidade desses elementos.

***

Questão: como vão se organizar essas reuniões?



A organização dessas reuniões não cabe a vocês, é a missão principal de alguns povos que vocês chamam de
extraterrestres.

Eles estarão, obviamente, em manifestação, no período que antecede à reunião, para aqueles que deverão ser
reunidos.

***

Questão: há algo a preparar para esse período de reunião?

Absolutamente não.

O que há a preparar é para agora.

É prever o que vocês chamam de líquidos, é prever o que vocês chamam de alimentos, é prever o que vocês
chamam de facilidade de vida e, isso, para o período que se estende entre agora e a reunião.

***

Questão: isso corresponde, segundo você, a uma duração terrestre de quanto tempo,
aproximadamente?

Um número de meses que vai de seis a sete meses.

A informação deve circular, na condição de que ela não gere medo, aflição ou tomada de medidas
precipitadas.

***

Questão: você poderia nos dar detalhes sobre esses sinais?

Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes práticos, mas todas as esferas de vida serão atingidas,
absolutamente todas.

Ninguém poderá ignorá-los.

***

Questão: e sobre a Terra, como planeta, nesse mesmo período?

Ela, também, prepara a sua transição, através de manifestações que cabem a ela, propriamente, a saber, as
modificações terrestres no nível da crosta e, portanto, o que vocês chamam de sismos e de vulcões.

***

Questão: poderia nos falar de modificações de estruturas do ser humano?

A quase dissolução, na preparação, do corpo astral, é acompanhada, doravante, da reversão das pétalas
do manipura chacra que, há mais de 50.000 anos, aproximava-os da encarnação e estão, agora, revertidas

para o alto.

Esse processo, essencial no nível da totalidade dos seres humanos, vai provocar uma adesão ou uma recusa
desse novo estado de consciência.

A adesão traduzir-se-á por inúmeros mecanismos que vocês qualificam de energéticos e de fisiológicos, mas,
sobretudo, no nível da consciência, por um desinteresse de coisas habituais da sua encarnação, de acordo

com as suas idades respectivas.

Pelo contrário, aqueles que resistirem, irão mergulhar, ainda mais profundamente, nos desejos e nos impulsos
que os prendem a essa dimensão.

Assim, e sejam quais forem as percepções energéticas, fisiológicas, vibratórias, o próprio comportamento da
sua consciência irá ditar, de maneira evidente, as suas escolhas.

***

Questão: durante esse período, qual é a melhor preparação a fazer para o homem?



Elevar as suas Vibrações.

***

Questão: qual é a maneira mais potente e mais correta de fazê-lo?

O que vocês chamavam, no tempo das religiões, de oração, o que nós chamaríamos, hoje, de alinhamento
vibratório da consciência com a Fonte, o estado vibratório que consiste em alinhar a cabeça, o coração e

o sacro.

***

Questão: o que é, então, do prazo de 2012?

2012 verá o estabelecimento de novos Céus e de novas Terras na confederação.

O período de 2012 era uma data final.

Após o fenômeno de transição, a distorção do tempo fará com que o seu tempo não seja mais contado do
mesmo modo.

***

Questão: você faz referência a ciclos de trinta e duas horas?

Poder-se-ia assimilar a isso sem, contudo, que haja conformidade total, uma vez que, após a transição, as
regras do tempo, as regras do espaço não serão mais as mesmas.

***

Questão: convém que se divulgue essa mensagem?

Toda mensagem deve ser divulgada, esta, como todas as outras, e é levado ao discernimento vibratório
daquele que recebe, que lê, que ouve a mensagem.

O elemento de resposta, denominado medo ou projeção, irá mostrar, simplesmente, o nível vibratório atingido
e aquele que resta a percorrer para entrar na ausência de medo, na ausência de prevenção em relação às

transições.

Mas é, de outro lado, importante que cada ser humano possa decidir, em consciência, o que ele deve fazer
para enfrentar esse período, em função do seu próprio estado vibratório.

Nos fenômenos que se reportam à transição, ninguém pode influenciar, para tal ou tal escolha, uma pessoa ou
um grupo de indivíduos.

Pode-se apenas informar.

É totalmente diferente, obviamente, quando se trata de retransmissão situada bem menos alto, mas que
intervém no âmbito do acompanhamento do outro.

A liberdade em relação a esse fenômeno de transição não pode ser violada, o que quer dizer que, a título
individual, nenhuma mensagem ou informação da Fonte ou da Luz pode orientar um indivíduo para algo que

seria contrário ou forçado.

***

Questão: o que será dos meios de comunicação ligados à eletricidade (telefone, internet...)?

Isso vai depender do efeito dominó.

***

Questão: qual é o papel da sua espada?

O papel mais conhecido, tal como foi ilustrado desde tempos muito antigos, é a luta contra as forças da
sombra, devido à energia Serafínica veiculada por essa espada.

***
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Questão: nós seremos prevenidos dos eventos a vir?

Como foi anunciado, todo ser humano verá e será prevenido.

***

Questão: você tem, portanto, dois papéis? O combate da sombra e a dissolução do astral?

Esse é o mesmo papel, a sombra é veiculada pelo astral.

A sombra não existe em nenhuma parte de outros lugares senão no astral.

No que concerne a esse período e a essa época, é meu único papel.

***

Questão: qual diferença de papel há entre a sua energia e a energia Crística?

No que se refere ao ato de proteção é o mesmo.

A espada que está na minha mão está na boca de Cristo.

Dito em outros termos, eu comando e combato pela espada.

Cristo comanda pelo Verbo.

***

Questão: qual a diferença entre o «manto azul» de Maria e o seu?

Nenhuma.

Trata-se da mesma capa de invencibilidade e de proteção.

***

Questão: de qual plano você intervém?

Eu não posso situar o plano de partida, estando presente por toda parte.

Eu não posso, dito em outros termos, definir um ponto de vida como algumas entidades de Luz que vivem na
décima primeira, décima oitava, vigésima quarta ou, simplesmente, na quinta dimensão.

Eu participo e vivo no conjunto dos planos.

***

Questão: há outras energias que funcionam como você?

Esse não é nem o momento nem o lugar para falar disso, mas, obviamente, sim, Maria, Cristo, os Arcanjos.

***

Questão: quais são as suas relações com a Intraterra?

Esse não é o momento.

***

Eu os saúdo. 
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Eu os saúdo e os abençoo, queridos Filhos, queridos Irmãos na humanidade.
Eu venho a vocês a fim de apaziguar, a fim de abençoar sua Divindade, sua Unidade e seu caminho da

Verdade, neste espaço sagrado da sua Terra, em seu espaço sagrado que é aquele de um momento tão
aguardado do seu planeta.

Bem amados Irmãos, bem amados Filhos, eu os saúdo, eu que toquei esta Terra há dois mil anos, eu que
sacrifiquei minha encarnação a fim de permitir a este planeta elevar-se para sua sacralidade.

Eu venho a vocês, hoje, neste momento abençoado, neste momento imediatamente anterior a um período
importante deste planeta.

Na realidade, dentro de alguns dias vocês irão viver e experimentar a totalidade da descida do Espírito, em
seus corpos, em suas mentes, em suas almas, a fim de preparar um fenômeno descrito por vários médiuns,

vários iluminados sobre este planeta, desde agora mais de vinte anos.
Esse processo que muitos chamaram de Ascensão é um processo que se aplica durante este ano tão

especial.

***

Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, encontrar sua Unidade, encontrar sua Unidade fundamental a fim de
permitir ao seu ser, em sua totalidade, preparar o fenômeno ascensional que vocês irão viver durante este

período abençoado e tão caro do Natal deste ano.
De fato, o Pai, em sua misericórdia, vai mudar com sua mão, com seu Sopro, com seu Espírito, as posições

dos planetas ao redor do Sol.
Vocês irão viver momentos inéditos, vocês irão viver momentos de grande influência ao nível do coração,
momentos de reconciliação, digamos, que vão permitir-lhes reintegrar sua Unidade primeira, reintegrar sua

conexão com a Fonte, sua conexão com o Pai e sua reconexão, evidentemente, com si mesmo.
Queridos Filhos, uma grande divulgação, uma grande apresentação deverá ser feita com estas palavras que eu

anuncio a vocês neste dia que antecede o dia de Pentecostes.

***

Cabe a vocês irradiar.
Cabe a vocês, hoje, mais do que nunca, esforçar-se para reencontrar sua Divindade, a fim de permitir à

totalidade do seu ser escapar aos condicionamentos que foram os seus, desde agora milhares e milhares de
anos.

Cabe a vocês desvencilhar-se de tudo o que impede de ir à sua Divindade, de tudo o que é resistência em
torno da Unidade.

Não vejam nos eventos exteriores, qualquer que seja a duração desses eventos, algo que seja duradouro, no
interior de vocês.

Quanto menos houver resistências, mais o caminho será fácil, mais será fácil para vocês passar o buraco da
agulha se vocês se desvencilharem do que não é vocês, se vocês de desvencilharem do que é obstáculo à

sua Divindade.
Não cabe mais a vocês sofrer, não cabe mais resistir à sua Divindade.

Através do seu ego, através da sua personalidade, vocês construíram, gradualmente e à medida de suas vidas,
uma série de obstáculos à Divindade.
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Em alguma parte, em sua Essência, permaneceu, em um canto, a promessa do retorno à Unidade.
O dia do retorno à Unidade se aproxima a grandes passos agora, estejam certos.

***

Cabe a mim, neste dia abençoado, anunciar-lhes o retorno à Unidade, cabe a mim, neste dia abençoado,
reforçá-los em sua Divindade, reforçá-los em sua essencialidade.

É inegável que o esforço a fazer é não resistir, que o esforço a fazer é acolher de braços abertos a Divindade
que chega para vocês, é festejar isso como reencontros, como um filho que reencontraria seu pai depois de ter

experimentado uma série de coisas, muito longe de casa.
O momento do retorno ao lar, agora, chegou.

Nesses tempos reduzidos que lhes resta agora a cumprir, é-lhes pedido, com insistência, para percorrer uma
ligeireza de caminho no interior do seu ser, qualquer que seja a gravidade do seu exterior.

Na realidade, a Terra, neste período de sacralização, abriga seres humanos que recusam, a maioria,
infelizmente, esta sacralização.

Cabe a vocês iluminar seus Irmãos na humanidade.
Cabe a vocês irradiar este Amor que os habita, irradiar a Divindade que será sua nos próximos dias, a fim de

que um máximo de seus Irmãos e Irmãs possa aceder a esta Dimensão nova que estará aí, sem dúvida, no fim
deste ano.

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu estou com vocês por toda Eternidade, eu estou no seu coração,
eu estou em suas células, eu estou no seu Espírito porque este é o meu destino e este é, também, o seu

destino.

***

Nesses dias abençoados, cabe a vocês desengajar-se de tudo o que não é vocês, da ilusão da sua
personalidade, desengajar-se, também, das doenças que os atravancam, que os impedem de aceder à total

luminescência do ser que vocês são.
A doença não tem mais andamento, a doença não existe mais para aqueles que olham o Pai direto nos olhos.
Aqueles que acolhem a minha Presença em seu ser não podem mais apresentar esta ilusão da sombra e da

doença.
É de sua responsabilidade, hoje, atenuar seus sofrimentos, estreitando sua personalidade.

É de sua responsabilidade, hoje, encontrar o caminho da Unidade e deixar fusionar em vocês a Luz do Espírito,
aquela que lhes permite, estejam certos, ser, um a um, chamados em meio à Luz e acompanhar essa

maravilhosa embarcação que é a sua Terra, que é a nossa Terra, para um futuro glorioso, para um futuro
radiante onde a sombra não existe mais, onde a divisão não existe mais, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo

é apenas beleza, onde tudo é apenas transparência e impermanência.

***

Queridos Filhos, eu lhes prometo que nesses tempos abençoados, a hora da libertação do sofrimento, enfim,
soou.

Ele se apaga a grandes passos na condição de que vocês nada façam para retê-lo, na condição de que vocês
abram, totalmente, o seu coração e o seu Espírito para a totalidade da Divindade que vocês são.

Convém, nisso, abandonar os jogos estéreis da divisão, do olhar lançado com depreciação uns sobre os
outros, do olhar lançado sobre os outros sem Amor, que tem sido o de vocês em sua experiência de vida de 3ª

Dimensão e que convém, hoje, superar totalmente, à Luz da Divindade, à Luz da Unidade.
É extremamente importante, hoje, divulgarem essas palavras, meus Filhos.

A Luz se revela neste final de ano.
A Luz total não permite mais que a sombra venha macular seus corpos, venha macular a Terra.

Um mundo de Luz sem fim é-lhes prometido, um mundo de Luz sem divisão é-lhes, assim, acessível.
Cabe a vocês irradiar esta promessa que eu faço a vocês, neste dia, para transmitir, a todo ser que vocês

atraírem, pelo silêncio, pelo olhar, pela palavra, pelo contato ou pelo pensamento, esta energia da Divindade
que está chegando, esta energia da Divindade que não encontra mais resistência, esta energia da Divindade

que se instala na perenidade, esta energia da Divindade que é Luz eterna, Luz criadora, Luz que vocês chamam
de 5ª Dimensão.

***



Esta 5ª Dimensão tão aguardada por alguns, tão temida por outros, chega a vocês em uma escala que ninguém
pode infringir, que ninguém pode eliminar, que ninguém pode remover.

Assim decidiu o Pai para o bem-estar da sua humanidade, para o bem-estar da vida, para o bem-estar da Luz,
para o bem-estar da Divindade, e para acessar todos esses parâmetros em uma outra dimensão, em uma

dimensão elevada onde a sombra, eu repito, não tem mais lugar.
Queridos Filhos, como eu dizia durante a minha vida, vão anunciar a boa nova: a sacralização do planeta e dos
seres que a desejarem foi traçada para uma data que não pode ser alterada, para uma data que foi fixada

porque tal é a vontade do Pai.
Pertence a vocês, doravante, durante os tempos que os separam desta Ascensão, desligar-se, ainda uma vez,

de tudo o que não é vocês: das suas sombras, das suas doenças, dos seus apegos.
Convêm a vocês reencontrarem-se vocês mesmos, frente a vocês mesmos, frente à Luz que vocês são.
Vocês são Luz desde toda a Eternidade e vocês irão revelar, em vocês, esta Luz que a experiência da

encarnação afastou de vocês.
Queridos Filhos, anunciem a palavra e, sobretudo, irradiem, irradiem isso ao redor de vocês.

***

Que a Paz esteja com vocês, queridos Filhos, sejam Luz, sejam Unidade.
Eu transmito a minha Paz a vocês.

Sejam os embaixadores da minha Paz, sejam os embaixadores do meu Amor, sejam a Paz, se vocês bem o
quiserem.

No que se refere a esse processo que eu lhes anunciei neste dia abençoado, eu quero muito prosseguir, se
suas perguntas forem referentes a esse processo.

***

Pergunta: poderia nos falar dos agrupamentos, das reuniões e do período dos ‘3 dias’?

Os períodos de agrupamento ocorrerão depois deste período ascensional, depois dessa grande tribulação.
Os ‘3 dias’ correspondem, presumivelmente, a este período ascensional de mudança de localização planetária.

Isso ocorre.
Vocês terão mais informações, como isso já foi dito em várias ocasiões, por muitas entidades de Luz sobre

este planeta.
Minha Mãe irá se dirigir a vocês, a cada um de vocês, pessoalmente, para dizer-lhes: “mantenham-se prontos, a

hora do Senhor está aí”.
Vocês serão notificados, individual, pessoal e coletivamente, pela minha Mãe, setenta e duas horas antes do

período.

***

Pergunta: o que será conveniente fazer durante esses ‘3 dias’?

Isso será revelado naquele momento.
A coisa mais importante não é se projetar nesses ‘3 dias’, não é se projetar nesse basculamento importante,

mas preparar este evento da mesma maneira que se prepara um aniversário, uma data importante, muito tempo
antes, certificando-se de que a festa seja perfeita.

Para isso, convém fazer a limpeza no interior de vocês, tratar do que não foi resolvido.

 Quais são os apegos que ainda animam sua alma?
Quais são os medos que ainda animam sua alma?

E encontrar os meios, através da certeza da Luz, através da certeza do meu Amor e daquele do Pai, da sua
Divindade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem sua Divindade, e somente isso, o trabalho das últimas
resistências far-se-á.

***

Pergunta: seremos ajudados pelos nossos Irmãos da Intraterra e da Extraterra?



Evidentemente.
Vários acontecimentos vão ocorrer.

Anunciamos para vocês a presença dos seus Irmãos do espaço e da Intraterra.
Esta revelação será feita de maneira abrupta durante seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Vários fenômenos serão vistos, ouvidos e claramente identificados.

***

Pergunta: a oração é essencial?

Para aqueles que creem na oração, a oração do coração é essencial.
Mas quando eu falo de alinhamento e de olhar para o interior é já um ato de oração, evidentemente.

Se vocês têm necessidade de colocar palavras para voltar seu olhar para o interior, sua Essência para a
interioridade, então empreguem as palavras, quaisquer que sejam, qualquer que seja o idioma.

O importante é o processo da consciência que se volta para a interioridade, para as modificações que estão
prestes a chegar a seus seres, para esta elevação vibratória das suas células, dos seus átomos.

Somente isso deve estar no primeiro plano da sua evolução.

***

Pergunta: alguns já ascensionaram?

O fenômeno ascensional, querida alma, é um processo que alguns de vocês não podem se aproximar.
Trata-se do que poderíamos denominar, de algum modo, uma “pequena morte”, como o processo que

antecede o fenômeno que vocês chamam de “saída fora do corpo” onde todas as referências se embaralham,
onde o exterior não existe mais, onde uma intensa sensação de aspiração ocorre e onde alguma coisa sai de

alguma coisa, comparável, efetivamente, ao processo de ascensão, mas acompanhado, não de um medo, mas
de uma grande Alegria, de uma explosão da Luz, de uma intensa radiação.
Isso não corresponde a processos que vocês puderam, já, experimentar.

É um processo extremamente novo que se refere, para a maioria dos seres humanos encarnados, a um
processo que jamais foi vivenciado.

Eu especifico que esse processo é perfeitamente natural, a partir do momento em que vocês tiverem limpado
seu interior.

A partir do momento em que não há mais resistências, a partir do momento em que há a certeza da sua
Divindade, da sua Unidade fundamental, não pode ali haver medo.

Apenas pode haver abertura, aceitação e ascensão.

***

Pergunta: você pode nos ajudar a superar esses medos e esses apegos?

O trabalho que deve ser feito é um trabalho pessoal interior.
Evidentemente, vocês serão ajudados pela elevação vibratória que já está aí.
Evidentemente, é-lhes concedido ter esse olhar interior com mais facilidade.

Isso é uma ajuda constante fornecida pelos Irmãos e Irmãs da Intraterra, mas também da Extraterra.
É importante deixar a vibração invadi-los.

Ela deve se tornar vocês.
Vocês devem se tornar esta vibração, esta Unidade porque é a vibração da Fonte que penetra em vocês, de

hoje em diante.
Não há trabalho no sentido intelectual.

Eu bem disse que se tratava de soltar as resistências.
Que se tratava de aumentar em Luz, de aumentar em vibrações, de aumentar em irradiações.

Nisso, tudo o que vocês doarem aos seus Irmãos e Irmãs ser-lhes-á restituído cem vezes, como eu já havia
anunciado.

Irradiem, doem este Amor, esta Luz e esta vibração, e seu interior iluminar-se-á.
Vocês não têm necessidade de se debruçar sobre seus medos existentes.

Vocês não têm necessidade de analisar intelectualmente quais são as resistências que estão em vocês.



Essas resistências irão desaparecer diante do seu trabalho de Luz.
Então, irradiem, transmitam suas bênçãos pela palavra, pelo silêncio, pelo gesto, pela oração, pela presença,

simplesmente.
Contentem-se em emitir esta vibração cada vez mais e seu interior iluminar-se-á.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou, agora, deixá-los e eu peço a vocês, com insistência, para
fazer passar a minha vibração a cada ser, por qualquer meio colocado à sua disposição.

Eu transmito minhas bênçãos a vocês.
Sejam abençoados.

Eu os amo e eu estou com vocês.

************
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Bem, caros amigos, eu estou muito contente por reencontrá-los nesse lugar no qual eu venho regularmente
conversar com vocês, comunicar-me, dar-lhes informações para ajudá-los nesse caminho tão difícil no seu

planeta neste momento.

Então, eu lhes trago o meu Amor, a minha Bênção e eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: outros planetas do Sistema Solar são habitados no interior?

Obviamente, existem múltiplos planos vibratórios.
Vocês veem, no seu plano, apenas o plano vibratório da 3ª Dimensão.

Então, as histórias dos sistemas solares são extremamente complexas.
Houve civilizações em muitos planetas deste Sistema Solar, em outros tempos, em outras dimensões, bem

anteriores à sua.
Então há, efetivamente, planetas que são, também, ocupados de maneira vibratória, ou seja, com formas não

encarnadas como as suas, mas com outras dimensões.
Então, vocês não podem perceber esses planos Vibratórios, porque eles não estão situados nos planos

vibratórios em que vocês estão.
Vocês têm a contrapartida física, mas os seres situam-se tanto em planos que vocês chamariam da superfície,

tanto em planos a que vocês chamariam de intraplanetário.
E isso é extremamente comum.

Agora, há, obviamente, sistemas solares que estão na mesma situação que o seu Sistema Solar atual.
Então, sim, os habitantes são muito numerosos, mas não creiam ter que lidar com marcianos.

São planos vibratórios que são habitados, mas esses planos vibratórios que correspondem aos seus planetas
nada mais têm a ver com o que vocês veem, obviamente.

***

Questão: fala-se de «big-bang» para explicar a formação do nosso mundo. O que você pensa disso?

É preciso, efetivamente, compreender que não há um universo, há múltiplos universos, há muitas Moradas na
casa do Pai, há muitas possibilidades de evolução da vida.

Vocês conhecem apenas uma pequena parte da evolução da vida, que passa por um processo que foi iniciado
há extremamente muito tempo agora, que permitiu a experimentação da matéria na qual vocês vivem.

Mas nem todos os processos evolutivos passam por essa fase material, por essa fase de 3ª Dimensão que
vocês experimentam.

Dimensão de sofrimento, dimensão de separação, de divisão, mas, também, de beleza.
Muitos sistemas evoluem e organizam a vida de maneira profundamente diferente daquela que é conhecida ou

daquela que os seus astrofísicos pensam que isso acontece.
Há anti-universos, também, que são imagens invertidas, que são planos dimensionais, mesmo para mim,

totalmente indescritíveis.
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Então é preciso, efetivamente, compreender que jamais houve processo inicial, a não ser em um universo local
ou em uma parte do universo local na qual se pode produzir um fenômeno de explosão que alguns podem
assimilar a um big-bang, mas essa é uma visão extremamente limitada, que corresponde à sua percepção

ligada aos seus cinco sentidos e aos seus modelos mentais matemáticos, mas a vida é infinita.
Não há um modelo que corresponderia a um big-bang, a algo que se expandiria ao infinito para abater-se sobre

si mesmo no fim dos tempos.
Não há fim dos tempos, assim como não há início dos tempos.

De qualquer modo, na maioria dos universos, o tempo não existe e, no entanto, há processo evolutivo fora da
matriz espaço-temporal, tal como vocês a definem.

***

Questão: qual é a relação, no corpo, entre o cristalino e o corpo de cristal que se desenvolve?

Não penso que haja relação formal.
O corpo de cristal é um corpo multidimensional que apresenta várias denominações.

Os tibetanos chamaram-no de Vajra, outros o chamaram de corpo sem costura, de corpo imortal, de corpo de
glória, de corpo de cristal ou multidimensional ou, como está na moda, vocês o chamam de Merkabah ou de

corpo ascensional.
Obviamente, quando essa nova dimensão de vida nasce e se aproxima da 3ª Dimensão que constitui o seu
corpo, sobrevém um número considerável de modificações: vibratórias, espirituais, psicológicas, celulares,

mas, também, no nível do DNA, mas, também, no nível do cristal, obviamente.
As modificações são extremamente importantes e se referem ao conjunto de veículos, sutis e grosseiros.

Então, o cristalino irá se transformar, forçosamente, mas tudo se transforma, o sistema nervoso se transforma e
a densidade vibratória que vocês experimentam, também, se transforma.

Então, simplesmente, há analogia de palavras entre cristal e cristalino, mas não há diferença fundamental, uma
vez que o fenômeno, mesmo vibratório, que consiste em ver de outras cores do que vocês veem na 3ª

Dimensão, não é um processo que se refira ao cristalino, mas que se refere à retina e à aquisição de novas
potencialidades no nível dessa retina.

Então, a constituição desse corpo de cristal acompanha-se de muitas e muitas manifestações, tanto por vezes
agradáveis, como desagradáveis.

Muitos de vocês conhecem isso, é claro.

***

Questão: quais são, precisamente, as principais modificações que ocorreram no corpo?

Cara amiga, elas são extremamente complexas.
Poder-se-ia falar disso durante horas.

Obviamente, há inúmeras modificações que vocês conhecem: as sensações de fadiga, as sensações de
pesos na cabeça, as pressões e as dores nos ouvidos, as dores nas costas.

Eu poderia falar, também, de modificações no nível celular, no nível do DNA, mas tudo isso foi escrito por
muitas pessoas.

A modificação mais importante a conceber, a aceitar, a digerir e a fazer sua é que as energias
multidimensionais aproximam-se, cada vez mais, desse corpo denso, desse corpo físico.

O corpo de cristal, como vocês o chamaram, aproxima-se de realidades quotidianas, independentemente de
desagrados ou independentemente de experiências quase místicas que possam sobrevir.

O mais importante é compreender que há um fenômeno de ascensão vibratória da consciência, que vai
necessitar de um período de ajuste, mas, também, de escolha, porque vocês já escolheram permanecer nesta

Dimensão ou aceder com a nova Terra a uma nova Dimensão.
Isso é extremamente importante.

O que é preciso manter em mente é não dizer-se «ah, eu sinto isso, isso quer dizer que acontece isso no meu
terceiro coração ou que acontece isso no meu cérebro».

Obviamente, isso ocorre, mas vocês não têm mais tempo de se interessar por isso.
Vocês devem se interessar, essencialmente, pela escolha que fizeram, e deixar essa energia aproximar-se,

cada vez, de vocês, sem resistir, soltando e abandonando-se, de algum modo, à vontade da Luz.
Deixando-a agir em vocês, vocês irão permitir a esse corpo de cristal fusionar totalmente a qualidade vibratória

que é a sua no nível da 5ª Dimensão, na 3ª Dimensão.
Quanto mais vocês tiverem resistências, mais vocês irão observar fenômenos de atrito, fenômenos importantes

no nível do corpo.
É exatamente o que acontece, atualmente, como eu já disse, sobre este planeta.



Os elementos que são desencadeados, que se transformam, as temperaturas, a água, o fogo, os vulcões, os
sismos, mas, também, o ar que se põe em movimento.

Isso, eu diria, são as forças, ao mesmo tempo, de limpeza, mas também de resistências à Luz.
Então, no interior do corpo é também a mesma coisa.

As dores não são inteiramente necessárias.
Elas estão, talvez, presentes em razão da aquisição de um novo processo vibratório.

E é verdade que, desde o mês de abril, o que vocês vivem são períodos de reajustes extremamente
profundos, que podem acompanhar-se de desarranjos, não unicamente no corpo, mas, também, nas

concepções que vocês têm da vida.
Tudo isso é destinado a favorecer o soltar, o abandono das últimas escórias que sobrecarregam o seu corpo e

o seu espírito e que os impedem de aceder, totalmente, a essa 5ª Dimensão.
Então, vocês vão ver, no final desta nossa comunicação, Maria virá, como de hábito, mas com novas energias
que correspondem às energias do momento que são, como vocês irão constatar, muito mais intensas, muito

mais vibratórias do que o que vocês conheceram no ano passado ou, ainda, há alguns meses.
A chave é deixar essa energia, deixar essa espiritualidade invadi-los e fazer o que ela quiser com vocês.

Vocês devem abandonar corpo, alma e espírito à Luz.

***

Questão: por que momentos de grande alegria podem alternar com momentos de grande
sofrimento?

Caro amigo, isso é muito simples de compreender.
Muitos místicos escreveram sobre esse assunto.

É um processo que foi denominado ‘a noite escura da alma’.
É um período no qual estados ditos místicos alternam com períodos de grande escuridão.

Isso está ligado ao movimento de vai e vem da Luz.
Está ligado, também, a períodos de purificação, mas, também, a períodos de resistências em relação à Luz.

Esse é um processo iniciático perfeitamente normal.
Se você quiser ter mais explicações, penso que há muitos místicos que escreveram sobre isso e, sobretudo,

no mundo Ocidental, muito menos no mundo Oriental, porque as estruturas da alma, mesmo no nível do
comum dos mortais, tiveram muito mais acesso para essa dimensão transcendente, o que não é o caso para
aqueles que tomaram corpo nessa Europa, em especial moldada de cartesianismo, moldada de ‘o que dirão

disso’ e moldada de segurança, em todos os sentidos do termo.
É preciso, efetivamente, compreender que um ocidental de etnia que viveria esses despertares místicos

passaria, necessariamente, por esses períodos de noite escura da alma.
Mas isso foi perfeitamente escrito, colocado no papel.

Há, por exemplo, os escritos da pequena Teresa, de São João da Cruz, a ascensão do Carmelo.
Há alguns escritos de Santa Teresa d’Ávila, que alternava processos místicos extremamente potentes com

períodos de perturbações, de escuridão.
Isso faz parte de processos habituais para os ocidentais.

Infelizmente, convém aceitar, ainda uma vez, isso, sabendo que a finalidade não é a sombra, é a Luz.
São esses processos que desencadeiam a perda da esperança.

No Oriente, eu creio que eles chamaram isso de jogos do Senhor (os Lella do Senhor), os jogos da chegada
da Luz e da saída da Luz.

Há uma grande mística na Índia, que viveu isso, que eu encontrei durante a minha vida e que se chamava Ma
Ananda Moyi, é claro.

***

Questão: uma pessoa seguiu os seus ensinamentos durante a sua vida e pergunta sobre eles, hoje.

Houve grandes mudanças.
Eu fui, na minha vida, como vocês sabem, iniciador da confraria da ordem de Melquizedeque, e fui enviado em

missão pelo meu grande Mestre adorado Peter Deunov, que me permitiu prosseguir uma preparação.
O meu ensinamento, durante a minha vida, foi uma preparação.

O meu ensinamento, hoje, não é mais uma preparação, é uma transformação, isso não é a mesma coisa.
Hoje, dirigimo-nos a um processo inteiramente novo, que eu tentei descrever com os meios da época, e que,

perfeitamente, iniciou Sri Aurobindo, antes de mim ou, também, o ensinamento da Mãe, em relação a
essa transcendência que está acontecendo, que não existia ainda há um século.



Então, não há antinomia, há progressão, como eu já disse em muitas conferências.
Durante a minha vida era preciso levantar-se para ir beneficiar-se das energias do Sol.

Vocês estavam completamente imersos na 3ª Dimensão.
Hoje, mesmo se isso for imaginado, vocês podem permanecer no seu leito e chamar o efeito do Sol, e vocês

terão o efeito vibratório do Sol.
Aí está a diferença.

A dimensão vibratória, a dimensão da Luz da 5ª Dimensão está muito mais próxima de vocês.
O que não quer dizer que não seja preciso fazer esforços, que não seja preciso fazer um trabalho de

purificação, mas, de qualquer forma, eu diria que as coisas estão aí, à vontade.
Basta, hoje, aceitar essa bênção que nos chega da 5ª Dimensão para transcender, completamente, os

ensinamentos que eu dei.
Assim como Cristo preparou, há dois mil anos, não através do que fez a igreja católica, mas através do que

permaneceu da noção do amor que perdurou, apesar de todos os erros.
Então, se Cristo falasse, hoje, em um corpo de carne, como Ele o fez junto a alguns médiuns, vocês acreditam

que Ele repetiria as palavras de dois mil anos atrás?
Certamente, não.

Mesmo há cinquenta anos, em relação a hoje.
É profundamente diferente e, no entanto, é a continuação.

Cristo disse: «ninguém pode subtrair ou acrescentar uma palavra às minhas palavras», porque era a Verdade.
Ele era a Vida, o Caminho, a Verdade, de toda a Eternidade.

Obviamente, hoje, Ele diria a mesma coisa, mas ensinaria, também, outra coisa, mas seria sempre o Caminho,
a Verdade e a Vida.

As palavras se adaptam às circunstâncias vibratórias, mas, também, à sua alma e à sua consciência,
simplesmente.

Então, não é contraditório, é uma evolução, simplesmente.
À época, eu tentava abrir a consciência para novas regras de vida que eram bastante formais, eu diria.

Hoje, vocês têm as energias espirituais que apenas pedem para entrar.
Então, é claro, é preciso ter o seu corpo limpo, a sua alma limpa para acolher o Senhor, no dia em que Ele vier,

mas o formalismo não é mais criado.
O único formalismo é o rigor da vontade da alma de encontrar a Luz e de acolher a Luz no mais profundo das

suas células.
É uma continuidade e, ao mesmo tempo, é diferente, mas a finalidade é sempre a mesma.

***

Questão: poderia nos falar de larvas astrais?

Não são entidades conscientes, como desencarnados ou elfos, ou gnomos ou salamandras ou fadas ou anjos
ou outros.

São habitantes que se nutrem a partir de pensamentos humanos, evidentemente que não são muito luminosos
e que têm uma forma de vida pseudoconsciente, que se mantém e se nutre de pensamentos que os geraram.
A particularidade dessas larvas astrais é, naturalmente, a de alinhavar-se nas auras humanas, pela parte inferior

do corpo, grudando-se no meio da coxa esquerda, geralmente.
Elas se prendem nesse nível e vão nutrir-se de pensamentos de mesma afinidade vibratória.

Mas essa região das coxas não está muito distante dos órgãos genitais, então, há inúmeras larvas astrais que
se nutrem de pensamentos relacionados com o ato de procriar, ou seja, de pensamentos sexuais, de

concupiscência, desprovidos de qualquer amor, de desejo de possuir, de desejo de coisas que são de
natureza humana não evoluída.

Aí está o que eu chamei de larvas astrais, que podem interferir no nível sexual, obviamente, e arrastar o ser
humano a uma dependência à sexualidade ou, eu diria, a algumas perversões.

***

Questão: poderia nos dizer o que vai acontecer para as almas que teriam feito a escolha de não
viver a ascensão?

Isso não tem qualquer espécie de importância.
Vocês sabem, eu há disse há dois anos, que o que acontece no interior é o que vocês observam no exterior,

seja para os climas ou para tudo o que acontece nesse planeta, que vocês sentem uns e outros.



O mais importante é a sua mestria.
Hoje, e mais do que a seis meses ou a um ano atrás, e ainda mais hoje, a urgência é de acolher o corpo de Luz

e de metabolizar esse corpo de Luz.
Então, não percam tempo para compreender o que vão se tornar essas almas recicladas, não procurem saber

o que Júpiter vai se tornar no fim do ano.
Alguns médiuns disseram-no, então, se vocês conseguirem, ótimo, mas ocupem-se da sua interioridade, do
que vocês são no interior, para transcender, totalmente, para acolher, totalmente, essa Luz, para digerir o que

desce com uma potência inigualável sobre esta Terra, mesmo com a presença do Cristo há dois mil anos.
A energia que vocês recebem sobre esta Terra, neste momento, representa mil vezes a energia que existia

durante a vida de CRISTO, e vocês não têm tempo de procurar rodeios, vocês não têm tempo de interessar-se
por essas pequenas coisas ou pelo que vai se tornar o vizinho.

O importante é o que vocês se tornam, vocês, e vocês sozinhos.
Vocês devem encontrar, como eu disse em várias ocasiões, a sua mestria, sozinhos.

É preciso, a todo custo, evitar entrar em análises, certamente sedutoras, certamente agradáveis no nível do
mental, mas que não contribuem em nada.

Especialmente se vocês estiverem, eu repito, em tempos extremamente curtos.
Vocês estão dentro, não estão mais fora.

Não é, em vinte anos, isso é agora, é imediatamente.
A cada minuto, a Luz desce, a Luz penetra em vocês, a Luz está aí, para transformar cada parcela desse ser de

3ª Dimensão que vocês ainda são.
Percebam, sintam essa fonte de cristal que penetra no interior de vocês.

O que mais tem importância, além disso?
Nada mais.

É o seu destino, de Ser Divino, voltar a tornar-se o que vocês eram.
E nada mais tem importância, nada do que vocês construíram, o karma não tem mais qualquer lugar, as

memórias não têm mais qualquer lugar.
Busquem a Luz, acolham a Luz e basta de todo o resto.

***

Questão: como se podem ajustar nossos diferentes corpos a essas energias?

Obviamente, a Luz é inteligente, então, se vocês se sentirem defasados, são efetivamente reajustes, por
vezes, pequenas dores, por vezes, grandes dores, mas não há técnica, não há ritual a fazer que vá permitir

melhor viver isso.
A única coisa a fazer é acolher, acolher na sua dimensão mais nobre: abrir o coração, receber, no centro do seu

ser, a Luz, e ter confiança na inteligência da Luz, sabendo que ela, progressivamente, vai pacificar o seu ser.
É preciso deixá-la trabalhar e isso não é uma técnica na qual seja preciso pôr a mão em tal ou tal lugar, ou seja,

preciso recitar não sei quantas «Salve Maria».
Vocês podem fazê-lo, se tiverem a impressão de que isso os ajuda, mas não é uma obrigação.

A única obrigação é a de acolher, de abrir-se e de deixar essa Luz trabalhar em vocês.
É como Cristo, que disse: «Pai, que a sua vontade se faça e não a minha».

E essa é a frase mágica, por excelência.
A Luz, a Vibração está aí, todo o tempo.

A presença da energia específica está no trabalho enquanto eu lhes falo, enquanto eu tento desviar sua
atenção em um nível que alguns de vocês percebem, que é diferentemente mais vibrante, diferentemente mais

potente do que o que vocês conheceram até agora, porque vocês estão dentro, eu repito.
Então, não se preocupem com qualquer outra coisa senão com essa Luz.
É realmente a coisa primordial, o resto não tem mais qualquer importância.

É preciso, certamente, continuar a viver, continuar a fazer, mas a sua consciência deve estar,
permanentemente, ocupada pela Luz.

Se vocês tiverem uma inquietação, se pensarem no trabalho, se pensarem no ser amado, é o mental que diz
isso, não é a Luz.

A Luz não se importa com o que não é da Luz, com o que não é o seu Ser Divino, vocês, e não com o que é a
sua vida.

***

Questão: por vezes, os filhos de pais separados são atraídos por... ?



Bem, há um que está na Luz e o outro na sombra e vice-versa, não?
Bem, tranquilize-se, os filhos não têm necessidade de que os pais coloquem o grão de sal deles.

Eles sabem o que é a Luz e, quando a Luz chegar, eles não terão necessidade da ajuda nem do papai nem da
mamãe, porque eles são seres de Luz, muito mais do que vocês.

Não ponham o sofrimento ou um olhar de sofrimento sobre algo que está desaparecendo.
Só conta a Luz, e os filhos não têm necessidade de fazer como vocês.

Eles encontram a Luz espontaneamente, naturalmente, quaisquer que sejam as experiências, quaisquer que
sejam os sofrimentos, porque eles não tiveram tempo, sendo crianças, de constituir o que vocês constituíram:

o corpo mental.
Então, eles são permeáveis à Luz.

***

Questão: e o que é dos adolescentes que são puxados entre o material e o espiritual?

Mas isso faz parte das lutas de todo ser humano sobre o planeta porque, se vocês ainda estão aqui, imaginem,
significa que ainda não fizeram a escolha da Luz, porque vocês não estariam mais aí, instantaneamente, não?

Então, as lutas, vocês as vivem, todos vocês, assim como as crianças.
Vocês não podem ajudá-las, exceto enviar-lhes toda a Luz do mundo.

Vocês podem enviar a elas todo o amor de uma mãe, todo o amor incondicional, como dizem, mas as lutas irão
prosseguir.

Se os pais, que são espirituais, enviassem a Luz a seus filhos para permitir a eles evoluírem e entrarem na Luz,
isso se veria sobre a Terra.

Isso se saberia, isso não se vê realmente, parece-me.
Não há muitas crianças que vão abandonar os blue-jeans e a música particular pela Luz e, no entanto, são

seres de Luz.
Então, não é preciso preocupar-se com elas – para todo ser humano, aliás, não é preciso se preocupar –

porque, quando a Luz estiver no seu máximo, vocês verão, efetivamente, o que irá acontecer.
Será que vocês vão se preocupar em levar malas ao outro lado, ou em saber como estarão vestidos quando

partirem?
Não, é outro modo de funcionamento.

É exatamente a mesma coisa que os espera.
Então, por que preocupar-se com o amanhã ou com os outros?

Estejam prontos, no seu coração, acolham a Luz, ou seja, não tenham medo, ou seja, tenham confiança,
mesmo nos períodos de escuridão e, simplesmente, aguardem, esperem, vibrem e vão para onde vocês

devem ir.
Vocês podem se preocupar com tudo o que emerge na sua sociedade: o interesse pelo planeta, o interesse
pela poluição, a nutrição sadia, o habitat sadio (e é louvável, em si, durante a minha vida eu já havia dito que é

muito importante).
Mas, hoje, não é mais importante: a Luz está aí, ela bate à porta da sua casa, então, abram-na.

O resto, isso nada mais quer dizer, em breve.
E a Luz é facilitadora.

Progressivamente e à medida que vocês deixarem entrar a Luz, vocês verão que as coisas irão se tornar, por
vezes, difíceis, mas, também, por vezes, muito mais fáceis.

Vocês vão entrar em processos não habituais para vocês, vão viver sincronias surpreendentes, não habituais,
depois, vão viver a fluidez, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quer vocês tenham dinheiro ou

não.
Depois, a um dado momento, vocês vão viver o êxtase, depois, o êxtase vai partir e vocês estarão muito tristes,

porque vocês irão verificar, por si mesmo, a realidade disso.
Mas a Luz continua a trabalhar, a Luz continua a transformar as suas células.

Deixem-na fazer, não procurem defini-la.
Vocês podem interessar-se por isso, mas, quando a Luz estiver aí, é preciso acolhê-la.

Depois, nos períodos em que vocês se sentirem abandonados ou mais recuados, tentem fazer atuar o seu
mental, se quiserem, porque é difícil para um ser humano parar o mental, sobretudo um ocidental, mas, eu

repito, o mais importante é acolher.
Então, não coloquem dor suplementar no que vive esse planeta.

Pensem na «Luz» todo o tempo.

***



Questão: poderia nos dar as próximas datas importantes de descidas de energia?

Perfeitamente,
As datas mais importantes da humanidade, para o próximo período, são o dia 18 de setembro deste ano e o

dia 27 de setembro, que correspondem aos portais dimensionais 9/9/9, que é da numerologia: 7 + 2 = 9.
9/9/9 é o inverso de 6/6/6, ou seja, a Luz absoluta, o reino da Luz, a derrota da sombra, a Ascensão.

***

Questão: o 9 corresponde também ao eremita. Então, como administrar as relações com o outro?

É difícil porque, se o outro estiver na sombra, ele vai dar um par de bofetadas.
É assim.

É preciso, sobretudo, não reagir.
O problema é que, quanto mais vocês subirem para a Luz, mais vocês vão cair em suas próprias resistências,

mas, também, no exterior.
Imaginem que você viva com alguém que não gosta, de modo algum, da Luz, e que vê você cada vez mais

luminoso, mas é intolerável para ele!
O que ele tem vontade de fazer?

De dar-lhe bofetadas, um tiro de pistola.
É lógico.

Imagine que você seja um patinho todo negro em um canto e que você vê um patinho cheio de Luz que chega,
é intolerável.

Então, é lógico.
Qual é o mais inteligente?

Aquele que continua a crescer na sua Luz.
É por isso que eu disse que, obviamente, haverá resistências, obviamente, haverá invejas, coisas menos

agradáveis.
Mas não é preciso interessar-se por isso, é preciso crescer na Luz, sempre, até que a Luz o faça desaparecer,

e o outro ficará bem aborrecido, porque ele não terá mais ninguém em quem dar bofetadas.
Creiam-me, é a única solução.

***

Questão: você tem preconizações para melhor integrar essas energias?

Completamente, mas isso eu já disse: acolher.
É a palavra chave, é o cálice de Graal que se enche, é o coração que se abre para receber essa Luz, nada

mais há.
O que vocês querem fazer mais?

Se isso ocorrer como é previsto, vocês nada poderão fazer, absolutamente.
Então, deixem acontecer.

***

Questão: acolher essa energia requer concentrar-se no enraizamento?

Não há que concentrar, há que deixar acontecer essa energia.
Então, caro amigo, talvez você tenha necessidade de enraizar, no que se refere a você, mas isso não é,

absolutamente, uma regra geral.
O importante é acolher essa Luz, essa Luz é inteligente.

Então, com certeza, ela vai favorecer o enraizamento.
Para outros, ela vai favorecer a abertura de tal ou tal centro.

Então, é preciso deixá-la atuar.
Se, por outro lado, a sua consciência disser para ir enraizar-se, faça-o, mas não é uma regra absoluta, não é

uma regra para todo mundo, isso.
É preciso efetivamente compreender que a realidade da 5ª Dimensão não é a realidade de todos.



Cada um tem a sua própria realidade, cada um tem a sua própria verdade.
Então, não há modelo universal, especialmente na 5ª Dimensão.

A única coisa que se pode generalizar é a elevação Vibratória, que está aí.
Mesmo aqueles que não a sentem, vivem isso.

Então, se eles não a sentirem no nível do chacra do coração, no nível do chacra coronal, é porque ela penetra
em outros lugares, onde é menos agradável, mas ela está aí, mesmo se eles não a sentirem.

***

Questão: poderia nos falar da energia da deusa?

Esta é uma grande palavra para chamar a Mamãe.
Por que não Isis, também, por que não a Dama Branca, se quiserem?

É simplesmente a energia do arquétipo feminino.
Então, vocês podem idealizá-la como a sublime deusa.

Eu a chamo de energia da Mamãe, é a polaridade feminina do Pai que foi levada por alguns seres sobre a
Terra: Maria, Ma Ananda Moyi e muitas outras.

***

Questão: o número de dimensões é finito ou infinito?

É quase infinito, é claro, mas digamos que as vibrações individualizadas, não necessariamente em um corpo
humano ou não humano, em um corpo planetário, por exemplo, pode subir até a 36ª Dimensão, mas isso não

para aí.
Mas, depois, isso está além das palavras, do que se pode tentar sonhar ou pensar.

***

Questão: e sobre a evolução da Luz?

Já na 5ª Dimensão, a Luz não é mais redonda, ela é hexagonal.
Vocês captam todos os pensamentos daqueles que estiverem na 5ª Dimensão com vocês.

Hoje, vocês conhecem a Luz sob uma forma redonda.
Nos mundos supraluminosos, a velocidade da Luz é instantânea, de fato, e a forma da Luz é diferente,

simplesmente, o que propicia propriedades físicas e psíquicas - na falta de outras palavras - que fazem com
que o ser humano se torne telepático e capte os pensamentos de todas as unidades de consciência que estão

em um espaço não distante.
As consciências são harmonizadas na harmônica da nova Terra e, portanto, em harmonia, também, com todos

os pensamentos dos seres humanos.
Não há cacofonia.

Os pensamentos são muito mais puros.
Não há mais necessidade de palavras: eu penso uma frase e vocês captam a frase.

Em contrapartida, vocês não captam de forma unidirecional.
Se vocês estiverem cercados por quinhentos seres ou mil seres, vocês vão captar mil pensamentos ao mesmo

tempo.
O cérebro não funciona mais do mesmo modo.

A linguagem não tem mais razão de ser.
Nada se mistura.

A consciência individual permanece.

***

Questão: há uma relação entre a sincronia e a consciência coletiva?

A sincronia é um fenômeno vibratório que, em princípio, nada tem a ver com a consciência coletiva.
A sincronia é um mecanismo que se manifesta a partir do momento em que vocês estão alinhados com a sua



dimensão superior, indo colocar na sua vida coisas não habituais.
Digamos: você pensa que alguém vai telefonar, ele telefona em cinco minutos.

Isso nada tem a ver com a consciência coletiva.

***

Questão: o que significa quando várias pessoas vão, sem saber, ao mesmo sentido?

Isso não é, nem a consciência coletiva, nem a sincronia.
Isso faz parte de aspectos vibratórios que foram chamados, eu creio, de campos mórficos ou de ressonâncias

de campos.
Isso nada tem a ver.

São egrégoras, se quiserem.
A consciência coletiva não existe nesta Dimensão, ela não pode existir.

***

Questão: as descidas de energia correspondem ao que alguns chamam de «Santo Espírito» ou
«Brilho Flamejante»?

Pode-se dizer que a Shakti é a polaridade feminina do Pai, a Shekinah, a estrela flamejante, etc., etc..
É um dos componentes da Luz.

Aquilo de que eu falo, que desce agora, está além da Shakti, além da Shekinah, além do que vocês
conheceram até agora.

É a totalidade da Luz que desce, é completamente diferente.
Até agora, era a Shakti que desencadeava os processos de despertar, ou seja, uma energia feminina, suave,

que chegava aos chacras superiores e que descia nos chacras.
O que vocês sentem, alguns de vocês, agora, não é a Shakti, é a Luz, com um L maiúsculo, é a totalidade da

Luz que desce, é o Logos Solar que desce.
Não se está mais na polaridade feminina.

Vocês estão na polaridade masculina.
É totalmente diferente, mas a Shakti é uma parte, um componente dessa Luz.

A vibração é muito mais rápida, ela provoca modificações mais intensas, mas vocês vão ver quando a mamãe
vier, ela vai fazê-los viver isso muito mais.

***

Questão: o que é denominado Kundalini é, portanto, um fenômeno parcial?

A subida da Kundalini é uma subida de energia que é chamada de fogo elétrico ou de fogo terrestre, se
preferirem, a transcendência da matéria.

O que vem é a energia do Pai, a energia do Logos, é profundamente diferente.
O objetivo dessa energia do Logos é também despertar a Kundalini, é claro, mas de fazer subir com ela o

caminho que vai tomar a Kundalini, após ter recebido a energia do Pai.
Aí, não há subida ao longo das costas, há subida em todo o corpo.

É a diferença essencial em relação ao despertar da Kundalini.

***

Questão: vocês estão felizes, agora?

A palavra feliz não corresponde à realidade do que nós vivemos.
Eu creio que eu já revelei que i meu espaço de vida é a partir da 9ª Dimensão.

A palavra feliz não corresponde à realidade.
A palavra alegre não corresponde à realidade.

É um estado, eu diria, de plenitude, um estado de felicidade, no sentido de consciência total.
Aí está o que eu posso dizer.



***

Caros amigos, eu lhes dou a minha Bênção.
Eu vou dar o meu lugar para a Mamãe, que está aí, agora, já tem algum tempo.

Eu lhes digo até a próxima vez.

************
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Queridos Irmãos da minha humanidade terrestre, eis que eu venho na hora da Verdade, mas, o que é a
Verdade?

Um conceito?
Uma intuição?

Um sentimento?
A Verdade é o que é.

O que é, é o Amor infinito de toda vida.
Sem Verdade o mundo não é possível, a criação não é possível, o futuro não é possível.

Em cada um de vocês flui a Verdade, o Amor.
 Somente as vestimentas assumidas durante suas múltiplas peregrinações são um freio ao aparecimento do

seu Ser de Verdade.
Este, quando ele aparece, torna-se sua vestimenta de Luz, sua vestimenta de Transcendência.

Em momento algum lhes é possível vesti-la enquanto a menor medida de julgamento, tanto para vocês
mesmos, como para com a criação, habitá-los.

***

E, no entanto, eu lhes garanto que tudo já está presente em vocês desde toda Eternidade, que tudo já está
pronto para iluminar sua vida e todas as vidas que estão ao seu redor.

Somente o jogo da sua dimensão os impede de revelar e de desvendar sua luminescência.
Seu sentimento, mesmo o mais justo, não é a Verdade, mas permanece sua verdade e cada um apresenta a

verdade que ele defende ou justifica.

***

O Amor da Verdade é a Verdade do Amor.
Esta Verdade é a pulsação dos universos, o elo e o aglutinante de qualquer vida e, no entanto, ela é Liberdade,

ela não conhece qualquer vínculo.

O momento da Graça chegou - CRISTO - 04 de Julho de 2007 - Autres Dimensions
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Vocês compreendem isso?
O aglutinante de qualquer vida está na ausência de outro vínculo senão com sua Divindade única.

Paradoxo, dirão vocês?
Não.

Sua mestria é a rendição, sua mestria é o abandono à lei do Amor, o abandono à vontade da Luz e da Verdade
em vocês.

***

Ô, o quanto é difícil tornar-se de novo como uma criança, sem preconceito, sem outro apego que o Amor de
toda vida.

Isso foi difícil, por isso que estou eu aqui, agora, com meus Anjos e minha Espada da Verdade para libertá-los,
se, contudo, vocês derem todo o espaço no seu coração para mim.

Estão aí o momento do Fogo e o momento da Luz azul, aquela que vem do centro do seu universo, lá onde
queima o coração ardente dos Serafim.

A Fonte de Cristal está a caminho do seu coração, a caminho da nossa Terra.
O momento dos reencontros, o momento da minha Graça, enfim, chegou.

***

Vocês que tanto suplicaram e rezaram para o meu Divino Coração retornar, vocês que aumentaram tanto assim
sua Vibrância, eu respondo ao apelo, eu respondo, também, e, sobretudo, àqueles que ainda não me

conhecem, àqueles que estão perdidos e que, no entanto, aguardam tanto por mim.
Eu venho revelar seu CRISTO, eu venho consolá-los, regá-los em sua FONTE, que é também a minha, aquele

que, durante a minha Passagem, eu nomeei ABBA, que vocês irão nomear, também, ABBA.

***

O momento do nosso reencontro está aí, não tenham medo, eu venho como Amigo, eu venho cortar os últimos
laços que os mantiveram prisioneiros dos seus medos e das limitações da encarnação.

A libertação que eu faço é um ato de Amor infinito, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Graça, porque
vocês são isso.

***

Vocês são maiores do que o maior dos seus sonhos, vocês são mais luminosos do que o mais brilhante dos
sóis, vocês são Amor para além de suas verdades limitadas.

Sua Unidade está aí.
Ela se revela nesta subida vibratória sem precedentes que vocês vivem atualmente, e que não poderá nunca

mais descer de novo ou se tornar mais pesada, porque ABBA decidiu assim.
O momento da Verdade foi anunciado pelos meus Anjos de Luz e pelo Manto Azul de Luz que vai recobrir sua

Terra e seus ombros.

***

Vocês aceitam a minha Graça?
Vocês aceitam a Verdade da sua Luz?

Vocês aceitam entrar na Verdade?
Sim, eu o sei, os tempos que chegam são majestosos e solenes.

Vocês aceitam confiar a mim os seus medos, os seus limites, a fim de que eu os queime em meu Coração?
Vocês aceitam evoluir?

Vocês aceitam se tornar meus sóis?

***



O momento da sua abertura soou, as Trombetas se preparam para soar, uma revolução está em andamento,
ela se precipita para dar às suas vidas seu sentido o mais nobre, o mais elevado.

***

Sejam abençoados, queridos Irmãos, por responder ao meu Apelo, sejam abençoados por abrir o seu Templo
à minha Presença.

Eu os amo e eu abençoo vocês.
CRISTO

************
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Meus filhos, eu venho a vocês como uma mãe vem ver seu filho, de maneira atenciosa e amorosa, para assegurar a ele sua proteção e
seu amor.
Nessas horas que vive outra mãe, nosso planeta azul, eu venho ajudá-los com suas incertezas.
De fato, mais do que nunca, vocês são acompanhados, guiados e seguidos em suas evoluções e transformações.
Todos quantos vocês são na superfície de Gaia, são filhos da Unidade.
Como tal, cada um e cada uma de vocês é uma unidade, unidade de luz, de vida, de vibração, de radiância, de amor.
Em cada um de vocês brilha a chama de meu divino Filho.

Convém estar certo dessa verdade primeira, que tudo concorre em seu mundo tecnológico e em sua sociedade desprovida de
fraternidade para fazê-los duvidar e esquecer-se de que sua divindade é sem falha, eterna, invencível.
Só o exterior tenta desviá-los de sua essência.
Mas vocês estão além dos sofrimentos que possam afetar seus caminhos.
Em vocês está o embrião da luz a mais gloriosa.

É preciso, agora, deixá-la exprimir-se, essa radiância magnífica e brilhante.
É preciso, agora, ousar ser o que vocês são.
É preciso ousar mostrar à face do mundo seu amor, sua clareza, sua essência.
Não é mais tempo de falar, de aguardar, de esperar.
Nós os queremos todos na ação de amor.
Entrando na ação de amor, de fraternidade, de doação de si mesmos, vocês não deixarão mais lugar às dualidades, aos julgamentos
que possam, ainda, obstruir seu coração e sua cabeça.

É importante, para as semanas que vêm – e eu falo, aí, de seu tempo terrestre – desfazer-se de todas as suas crenças, de todos os
seus julgamentos e, a priori, vocês devem acolher o que vem, sem restrição, sem medo.
O que vem é algo de mágico, no sentido o mais nobre do termo.
Sua humanidade vai ver-se retirar de véus de isolamento que existiam há um ciclo zodiacal completo, isso é agora.
Uma luz azul invade seu éter, de maneira progressiva, essa luz compassiva tem o poder, se vocês a acolhem, de vir em seu coração,
liberar suas memórias antigas, liberar seus freios, liberar seu amor.
Gostaria de dizer-lhes: confiança, queridas almas, sua divindade desperta e revela-se, enfim.

A condição essencial para acolher é a de soltar seus medos, soltar todo julgamento, entrar na mestria de quem vocês são.
Vocês devem dar um passo para sua unidade de ser, vocês devem dar dois passos para mim e três para Cristo, para que o amor
colha-os na casa que é seu corpo, esse corpo que manifesta a luz, se vocês o abrem ao que vem.

Compreendam, sintam, experimentem a importância deste período.
Ela é anunciada por múltiplas vias, por múltiplos símbolos.
O afluxo de luz é constante, a partir de agora, e ele crescerá, cada vez mais.
A vibrância dessa luz é tal que não deixará ninguém sobre nossa Terra indiferente, ninguém poderá resistir a ela, e cada um será o
receptáculo dessa Graça.

Cabe a vocês escolher: onde acolhê-la?
Na cabeça?
No coração?
No ventre?
Ou no baixo ventre?
Onde vocês a deixarem entrar em seu templo corporal, aí ela trabalhará.
Eu posso afirmar que, para inúmeros de vocês trata-se, propriamente dito, de um novo nascimento.

Não deixem ninguém impedi-los de viver isso, em contrapartida, vigiem para comungar entre vocês essa Luz, não fechem, tampouco,
seu coração para seus irmãos e irmãs que vivem com vocês esse nascimento.
Trocar, partilhar, sorrir, olhar será importante.

Desviem seus olhares daqueles que não acolhem, mas aportem a eles sua vibrância, sua luminescência, sem julgamento algum, sem
remorso, tampouco, a escolha deles é respeitável tanto quanto a sua.
Estabeleçam uma grande cadeia de coração a coração, a partir de agora e durante todo o período que irá até a data de minha
assunção.
Durante essas seis semanas, muito exatamente quarenta e dois dias, vocês vão escalar a montanha, serão elevados para seu ser
multidimensional, como muito poucos, anteriormente, tiveram a chance de vivê-lo.
Tenham sua casa pronta e deixem a porta de seu coração aberta.

Eu os abençôo, eu os amo, eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
___________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzido para o Português por Célia G.

MARIA – 4 de julho de 2007

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Bem amados Irmãos em encarnação, a minha vinda, na Glória, está se aproximando do seu planeta.
O “Eu sou” vem despertar a sua Luz.

Eu venho com os meus Anjos para abrir as portas da sua alma, os meus Anjos do Senhor chegando,
doravante, a vocês.

***

Vocês estão em evolução, vocês estão em expansão, vocês são despertados, esta Luz Vibração vem tocar e
ativar seus campos vibratórios de 3ª Dimensão.

Ela vem ativar e fusionar seu ser Etéreo com a Luz central.
Esta Luz azul que alguns percebem e vivem como um grande Fogo é a Vibração do Sol Central, esta Vibração
ativada desde 23 anos chega, finalmente, à sua maturação e totalidade, ela pode, enfim, abrir as últimas portas

que bloqueavam a entrada ao seu Templo Interior.

***

Meus bem amados, esta Vibração veiculada, portada em majestade por MARIA e por MIGUEL, foi chamada,
no meu tempo, de “Manto da Compaixão”.

Ela é a Vibração que antecipa a passagem da Tocha de MIGUEL para URIEL, a Vibração que provoca a
Reversão, a ignição do seu veículo ascensional e, sobretudo, o fim das ilusões, o fim das mistificações.

***

Almas abençoadas, vigiem e orem, tenham-se prontos, soltem os jogos da ilusão, os jogos exteriores a vocês
mesmos, os jogos estéreis que os afastam da sua realidade.

 Sua realidade é Unidade, sua realidade é Amor, sua realidade é Vibrância e Leveza.
O tempo dos sofrimentos, realmente, terminou para dar lugar à experiência.
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Vocês me amam?
Vocês amam nosso Pai?

Vocês nos amam o suficiente a fim de voltarem para nós?

***

Não é mais tempo de olhar para trás, não é mais tempo de percorrer o tempo, de seguir e de reagir ao que
acontece no exterior de vocês.

É hora de liquidar suas contas, que elas sejam devedoras ou credoras, porque vocês irão mudar, muito em
breve, de tipo de conta.

Suas novas contas serão infinitas porque regidas pela doação e pela oferenda, e não mais submetidas a
reações sem fim das suas ações, porque não haverá mais lugar para a reação.

***

Apenas irá persistir a Ação da Graça que é oração e Comunhão permanente com a FONTE.
A Luz será muito diferente da pálida cópia que vocês observam a partir da superfície do seu planeta.

É-lhes preciso aceitar que o lugar onde vocês vivem, desde tanto tempo, é apenas às avessas da verdadeira
Vida onde a sombra a disputa com a Luz, ao passo que, na vida no local, apenas existe a Luz que reina sem

divisão alguma.

***

Os seus sonhos, o mais inusitados, são apenas um pálido reflexo da Verdade, algumas de suas experiências,
as mais vibrantes e as mais intensas, são apenas a sombra da Verdade.

Minhas muito queridas almas, vocês são a alvorada de um grande dia, esse grande dia que verá as barreiras
entre todos os seus Irmãos cair, entre todos os reinos, esvaecer-se.

Como foi dito, “o leão irá comer ao lado das ovelhas”.

***

Eis, meus Irmãos na humanidade, o que eu gostaria de dizer-lhes e de Vibrar com vocês.

Sejam abençoados e agradecidos pela sua escuta.

************
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Colocar o instante fora do tempo, para tocar a imensidão. Parar a marcha para encontrar a essência do não. Eis
a chave que permite encontrar a Unidade: em seu estado dual de beleza visível, pela exteriorização de si
mesmo. Isto não poderia ser se fosse a essência. A experiência da vida encarnada é um meio sublime de
multiplicar a Unidade, mas a unidade, gradualmente descendo em vibrações encarnatórias, vem a perder a
natureza essencial da Unidade.

Assim vem o momento ou soa a hora do retorno para casa. 
Assim vai a roda das encarnações: experiências, fluxo e refluxo de emoções, paixões, desejos. Nada
censurável ou louvável, simples jogo da vida, jogo do amor. Mas, ao jogar, vocês esquecem o objetivo que é a
experiência e tornam-se peões. Para aqueles que querem jogar, a multiplicação das unidades conduz também
à divisão e a subtração. Mas vem sempre um momento em que a partida termina para aqueles que decidem
despertar e se despertar para reencontrar sua essência, retornar à sua fonte, desligar-se do Eu para voltar ao
UM.

Meus queridos companheiros de Unidade, eu sou a Luz do mundo, como vocês o são também. Vocês
chegaram a uma encruzilhada de seus jogos e de suas experiências.  Eu lhes peço para escolher sua
realidade, suas condições.  Tudo está pronto para retornar ao centro ou para se distanciar ainda mais de sua
essencialidade. Cabe a vocês depositarem as areias do tempo por alguns instantes a fim de olhar: quem são
vocês? O que vocês querem? O que quer seu coração?

É tempo de fazer e colocar suas escolhas.
Vocês são, meus amigos em Unidade, inteiramente livres. Absolutamente nada irá julgá-los, absolutamente
nada irá condená-los, apenas alguns pequenos “eus” os farão crer nisso.
O Pai é Amor, vocês são Amor, de toda Eternidade.
O karma é uma lei, eu substituí essa lei de ação/reação pela Lei da Graça.

Meu sacrifício é a realeza de suas vidas. Vocês aceitarão o presente de minha doação?
Se sim, sejam bem-vindos, sejam abençoados.
Se vocês recusam, sejam abençoados igualmente.

Sua chama de vida não pode ser destruída, ela pode somente dar essa ilusão no jogo dos outros.  Nada do
que foi criado ou do que se criou pode se perder, tudo se transforma, tudo evolui de vida em vida, de vibração
em vibração. Um sol que morre a uma manifestação move-se a uma outra manifestação invisível à anterior.
Assim acontecerá em suas vidas, seus sopros, suas esperanças.
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Somente permanece imutável a Fonte de onde vocês vêm, a Fonte para onde vocês retornam.  Sua
encarnação é uma escarnação (excarnation) da Fonte. Aquela que permanece contudo na esperança de seu
eterno sopro e de seu retorno, ela extrai em sua pulsação e sua radiância a lembrança de vocês, a esperança
de vocês.

Queridos amados amigos, vocês são o sal do mundo, vocês são o sorriso do Pai, vocês são os peregrinos da
Eternidade. Como unidades indissociáveis da Unidade, vocês não podem se bater, vocês não podem se
confrontar ou se afrontar.

Como o único poderia afrontar o único? Eu lhes coloco a questão.
Fazer o jogo da oposição da contradição é um sonho do mental, um sonho do sonho da divisão.
Vocês são preciosos, em vocês flui a semente do Pai, a alma do mundo e da criação.

Tudo é vibração: o olhar que você coloca, a palavra que você emite, a carícia que você faz, o cuidado que você
dá. Teu ser inteiro é vibração. A vibração não pode crescer ou morrer, não há lugar para o repouso, não há
lugar para o entre lugares, tudo é movimento na vibração. Os universos são vibração e a luz de todas as
dimensões é vibração.

Tudo em seu ser é vibração, que vem da Fonte e retorna à Fonte. Somente o tempo que você leva para
alcançar o ponto de junção entre o distanciamento e o retorno é importante, pois esse ponto crucial é o lugar de
seu retorno da Sombra à Luz. Assim é seu caminho de vibração. Teu retorno à Fonte é unicamente função
desse instante mágico, o momento em que sua alma sedenta de Luz decide retornar para a Fonte que é ela
mesma.

Nesse momento tudo é duplo e se duplica, se espalha diante de sua consciência em tumulto.  Esse momento
tão esperado, desejado, buscado, e às vezes fugidio, se chama Amor.  O Amor é o lugar de todas as
reversões, o lugar onde a vibração para sua retração para retornar na expansão. Essa dilatação é o reencontro
com a Luz. Então seu caminho de volta começou.
O olhar que você traz sobre esse caminho pode fazê-lo crer que ele é pavimentado de rosas ou de espinhos,
ele é curto ou longo, mas apenas o olhar que você aí coloca, apenas sua capacidade de aceitar totalmente sua
essência que é Amor vai orientar a direção de sua expansão.

Será você um anjo? Uma estrela? Um deus? Tudo é possível, tudo é examinável. Apenas a qualidade de sua
radiância entra em conta. Se sua alma deixa isso se fazer, se seu espírito se solta, então você voltará a sua
matriz, em sua ascensão, você reencontrará a Fonte, a fonte de cristal, você se fundirá em sua realidade
essencial, você se tornará a vibração, aquela onde nascem e morrem os mundos e os universos, aquela onde
o amor e a Luz se conjugam a todos os tempos ao mesmo tempo.  Então, peregrino da Eternidade, você
retornará enfim à vida, àquela que é Una, que não pode senão se expandir, que não pode ser senão doação,
alento e fala do eterno infinito.

Nessa nova vibração, sua Totalidade desposará a Eternidade, teu Infinito  desposará o Indefinido, milhares de
anjos cantarão seu retorno, cada um dos átomos de seu ser cruzará o limiar quântico da dualidade. Você rirá de
seu ser enfim reconhecido, você rirá do caminho percorrido, você rirá de seus irmãos, não de escárnio, mas
um rir que não julga, um rir que ama. Nesse momento você será o Pai, a Lua, o Sol. Sua vibração atingirá o
coração dos universos, você estará em toda parte  ao mesmo tempo e em todos os tempos simultaneamente.
Na aurora dos dias, eu estava ao seu lado. Na noite de suas vidas eu estou com você, te apoiando em minha
vibração.  Hoje você se torna você, e então eu, pois eu lhe deixo o lugar.
Eu te amo e te abençoo.
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Meus Bem amados, eu venho a vocês para conversar sobre a Paz.

Muitas vezes, em minha vida, eu disse àqueles que se aproximavam: “Eu lhes dou minha Paz”. Ora,
essa Paz que eu dava sem restrição é a Paz da alma, aquela que extingue a sede ligada à noite da encarnação.
Ninguém pode transmiti-la tanto quanto eu, ela é reconexão, ela é Amor e Verdade, ela vem abrasar a alma de
um fogo que preenche, de um fogo que não queima, mas que fará com que a alma tocada jamais tenha sede,
ela não conhecerá mais a noite, ela viverá por e para a Luz.

É essa Paz que hoje eu venho lhes trazer, com meus anjos, com Maria e Miguel, com as Milícias Celestes e
seus amigos do Intraterra.

Compreendam que nada neste mundo pode lhes trazer a Paz.Nenhuma satisfação,
nenhuma oração, nenhuma meditação, nenhum despertar pode rivalizar com essa Paz. É a que meus santos e
outros santos experimentaram, que têm, por suas vidas, ilustrado essa Paz. Quando ela os tocar, em sua vez,
nada mais poderá alcançá-los, nada mais poderá ficar na sombra. Ela é a garantia de sua ressurreição
ascencional a vir.

Este será um estado de ser perfeito onde, em permanência, vocês estarão em Amor, para vocês, para mim,
para toda a criação e é claro sobretudo para o Pai.

Sua Paz será o motor de sua ascensão. Ela guiará seus passos, como a verdade de que vos falei. Será um
estado de radiância permanente de sua Unidade e de sua Divindade.

Nessa vibração vocês serão Luz, vocês serão eu, eu serei vocês. Vocês queimarão de Amor,
vocês se consumirão sem queimar, vocês experimentarão em seus seres de carne
o efeito da Luz e da Unidade em suas células, e sobretudo em seus corações.
Vocês abrirão então as comportas de seu ser real, seu mental não poderá mais interferir, nem suas emoções,
não mais. Só restará a emoção última que conduz à sua essência.

Vocês serão como crianças que descobrem uma coisa inédita que sua esperança, a mais louca, não poderia
conceber. Vocês sentirão a vida fluir em vocês, vocês serão a fonte e a água que brota a qual seus irmãos
poderão vir beber.

Vocês poderão então, apenas por sua presença em Paz, contaminar gradualmente aqueles dos seus irmãos
que lutam para deixar verter-se a sede de mim. Nada de mais essencial pode lhes chegar.

Para isso a palavra mestre é Confiança: confiança em vocês, confiança na vida, confiança sobretudo em nós e
em nosso Pai comum.
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A Graça é um momento sublime na vida de uma alma, é o retorno para casa, é o fim da divisão, o fim dos
sofrimentos, o fim das interrogações, o fim das lutas, a abertura à verdadeira dimensão de Luz.

Como quando alguns entre vocês têm deixado seus corpos para reencontrar a Luz, exceto que, no caso
presente, vocês estarão em seus corpos e ele se iluminará do interior, sua radiância será visível, seu efeito
será evidente.

Vivendo essa Paz que eu lhes prometo, vocês chegarão a viver em Unidade. Vocês estarão em comunhão
comigo e com todos aqueles que vivem nos reinos da Luz.

Vivendo essa Paz que eu lhes darei, vocês tremerão, vossas peles emitirão perfumes desconhecidos para
vocês, seu amor englobará o universo, o átomo.

Vocês poderão ser lavados de tudo o que não é vocês na Luz, tudo o que não é vocês na Unidade. Vosso
caminho é esse, agora, ele os leva para casa, se vocês o quiserem do fundo de suas almas.

Como acolher essa Paz, vocês me perguntam? Simplesmente sendo simples,
estando abertos e dizendo “Sim” à minha presença em vocês, “Sim” à
Luz, “Sim” ao fim das experiências de ilusão da dualidade.

Aceitando não mais colocar um olhar de dualidade, aceitando cessar suas lutas e seus combates, mesmo
aqueles pela Luz.

Compreendam bem e aceitem minhas palavras.

Eu venho em Majestade livrá-los de suas correntes, livrá-los de seus apegos, abrir seus olhos, queimá-los no
coração com meu selo, se tal é realmente sua aspiração e se vocês me dão seu consentimento.

Meus bem amados, eu sou Cristo, rei do Amor e eu já havia dito que eu retornaria, armado de uma espada de
justiça e verdade. Meu braço armado não é para dividi-los ou julgá-los, mas para acolher todos aqueles que
quiserem minha Paz.

Estejam prontos, estejam unidos, estejam em esperança.

Eu os amo, eu os abençoo.

Minha primeira efusão de Paz virá agora em menos de duas semanas de seu tempo terrestre, não fiquem
atentos a datas, pois “ninguém conhece a data, nem a hora” exatas enquanto os tempos não
estavam consumados. Ora eles estão consumados e nós podemos agora, de nossos planos de Luz, contar em
seu tempo terrestre, o tempo que nos separa desses instantes de reencontros.

Paz, Paz, Paz.
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Meus bem amados, eis a minha Paz. Venho hoje para lhes falar sobre a Luz. 
De fato o que é a Luz? De qual luz vocês falam quando buscam a Luz? É a luz do dia, a do sol ou ainda aquela
captada em sua tela interior enquanto vocês meditam?

A Luz espiritual é outra, ela não aparece a esta dimensão em que vocês vivem, ela pertence ao reino dos Céus.
Ela está em seu mundo de terceira dimensão, como o aglutinante invisível de toda vida. Ela brilha tal qual a luz
de um templo, escondida dos olhos exteriores, escondida e velada enquanto ela não se torna o objetivo da
própria busca.

Ela é também Vibração (mas não vibração de ondas ou de corpúsculos como dizem os físicos), ela é Vibração
de Amor, um imã que atrai e irradia ao mesmo tempo. Ela é o meio de seu retorno à Unidade. Muitos místicos
que a têm visto não retornam ilesos. Muitos seres humanos, hoje, a tem visto e sido transformados além de
tudo o que era concebível.

Essa Luz é capaz de modificar totalmente um universo. Quando ela é manifestada e revelada, ela é ainda
onipresente, mas só o fato de revelá-la a torna eficiente. Para vocês, meus bem amados, a única maneira de
revelá-la é utilizar a doçura de sua consciência, o amor de sua alma, para que ela possa florescer em seu
interior, em seu coração. E o que pode, melhor do que eu, iluminar sua lâmpada, “ eu que sou a Luz do
mundo”?

Meu fogo é o sopro que pode abrir as comportas da Luz em vocês. Para isso é necessário aceitar
que “eu sou” os inunde de sua Graça. É necessário assimilar e viver o Amor, pois o Amor é Luz. Enquanto
que seu amor não gera luz, esse amor vem de seus apegos somente, pois quando seu amor for em verdade
então os banhará na Luz que é Vibração.

A Luz em que vibra o Amor é diferente da luz de seus dias. Não esqueçam nunca que existir em seu mundo
significa realmente, ter-se fora da Verdade e da Vida. E, quanto, nestes dias, é essencial fazer vir, fazer
penetrar a Luz na sombra da vida humana pois só ela pode transmutar, comungar com os medos e as
dualidades da vida.
Vocês estão sozinhos para realizar isso? Não.
Certamente vocês estão sozinhos para fazer a escolha da Sombra ou da Luz mas, uma vez feita a escolha,
então meus seres do fogo virão iluminar a chama de seu templo.Vocês não estão jamais sozinhos quando
sua alma decidiu unir-se à Verdade. E nesses dias benditos que estão aí, a Luz é proposta ao conjunto das
vidas. À Gaia, em sua globalidade, é proposta uma explosão da verdadeira Luz.

Qual escolha vocês farão meus bem amados? Vocês são, muitos, hoje mais do que antes, livres em suas
escolhas. E como eu quero lhes dizer “vinde a mim”. Como todos os seres que os rodeiam desejam
ardentemente levá-los de volta para casa, de volta para sua luz, para ver brilhar o que vocês são, para ver todas
as suas luzes nascerem novamente em suas consciências. Esse espetáculo é o mais belo que o Pai
poderia oferecer a suas criaturas: esse momento sublime da revelação, instante em que, ao mesmo
tempo, o Amor, a Luz, a Verdade estão presentes em vocês como na aurora de toda criação. Quanta
Graça, nesse momento. Quanta magnificência à qual eu me regozijo.

Meus bem amados, eu sou seu pastor, eu sou o guardião de seus dias e suas noites. Eu gostaria que, juntos,
festejássemos a ascensão de Gaia, juntos, cantássemos o canto da vida, o canto de seu retorno à Unidade. O
fim do medo, da dualidade, das experiências para aqueles que o querem, para aqueles que o esperam, para
aqueles que estão prontos.
Mas quem está pronto? Todos e todas, é claro.

Não é mais tempo de acreditar em seus erros passados e em seus efeitos nefastos sobre vocês. Não é mais
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tempo de acreditar que o medo ainda possa impedir sua Luz de viver. Eu lhes asseguro que, se vocês se
voltam para mim, nada mais do exterior poderá impedi-los de viver na Luz. Somente os espíritos contrários à
Luz quererão fazê-los acreditar que vocês ainda estão acorrentados aos esquemas obsoletos. Somente seus
apegos à sociedade quererão confiná-los nos modelos sociais ultrapassados.
Como há dois mil anos, eu lhes disse: “Deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me”.
Vocês o farão? Responderão ao meu chamado? Escutarão minha voz?
Verão minha luz? Abrirão a mim as portas de seu coração ou ficarão surdos a tudo o que os confina em seus
medos, em seus sofrimentos?
Eu não posso ir ao encontro de sua escolha, mas ousem abrir os olhos e o coração. Eu sou seu amigo,
ninguém além de mim os conhece tão intimamente e pessoalmente. Ninguém além de mim os quer tão bem,
exceto vocês mesmos quando vocês aceitam não mais ver como seres limitados, incompletos, sozinhos em
sofrimento.

Meus bem amados, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a Luz, eu lhes dou minha benção.
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Meus bem amados, eu venho com Amor para lhes confirmar que a Vibração é Amor, a Vibração é Luz, a
Vibração é Verdade. Toda Vibração que vocês emitem com o Coração é capaz de realmente transformar o
mundo, senão meu sacrifício e minha crucificação teriam sido em vão. O que pensar daqueles, dentre seus
irmãos, que afirmam que a Vibração não pode mudar as coisas?

Aqueles que dizem que a Vibração emitida pelo Coração não é preparação para lutar contra a sombra e contra
a fatalidade de suas vidas? Aqueles de seus irmãos que dizem isso perderam a fé, aquela que move
montanhas.
A fé é o motor da Vibração de seu Coração, é ela que move montanhas, mas com a Vibração do Amor ela é
muito mais, é a força que criou os universos.
Não crer nela, considerar essa força como qualquer outra força, compará-la às outras forças, é um ato de
pouca fé e falta de Amor. Aquele que vive o Amor torna-se o farol de toda vida, ele transcende pela
radiação seu entorno, mas também a qualidade do sol e de todos os planetas.

Tudo está interligado, tudo é interdependente, nada pode existir sem a radiância do Amor. Se vocês duvidam
disso, como vocês farão para vir a mim? Como vocês farão para mudar de Vibração? Como vocês poderão
amar seus irmãos? Como, mesmo, vocês poderão amar a si próprios?

Não há regras aritméticas, não há regras matemáticas complexas, a única regra é: o Amor é tudo o
que é.
Ver outra coisa é já uma dualidade, já uma divisão e já uma recusa de sua divindade e de sua Unidade. É
reintroduzir-se na ação/reação.

O Amor é Graça, o Amor é Unidade, porque não casar esse axioma?
Tudo se transforma na Luz do Amor, tudo se resolve na Unidade do Amor.

Meus queridos irmãos, é claro que vocês são livres, livres para continuar todas as suas experiências. Enquanto
a sede por experiências estiver aí, vocês não poderão fazer a última experiência que é o Amor.

O Amor é a única experiência que termina todas as outras, a única experiência que pode conduzi-los à sua
divindade. Todas as outras não são senão distanciamentos. Compreendam bem que eu não julgo e nem
julgarei nenhuma outra experiência diferente do Amor pois, definitivamente, todas as experiências os levarão
um dia a fazer a última experiência o tempo não conta, nem a soma de suas experiências, diante da grandeza
do Amor.

Meu coração tem, em toda parte, sede de vocês, sede de vê-los reencontrar nosso Pai. Meu coração
arde por abrasá-los em meu fogo.
Qual é o mais belo êxito de Amor senão o de se fundir nesse braseiro de Amor que, eu e outros grandes seres
de Luz, lhes propomos?
Qual experiência pode rivalizar com o fogo do Amor?
Nenhuma, é claro.

Mas enquanto vocês não decidirem vivê-la, eu não posso estender minha mão totalmente, eu só posso
acariciar sua alma, às vezes, eu apenas posso me recordar das boas lembranças de Unidade que vocês são.
Meus bem amados Irmãos de Luz, eu venho o mais próximo de vocês, para tocá-los. Vocês aceitarão deixar-
se tocar pelo meu fogo?

CRISTO – 9 de julho de 2007

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-TWiZBfonGYQ/UWm8hfmqriI/AAAAAAAAAws/0SGII5uMUDw/s1600/JCS.jpg


Eu sou seu baluarte contra o sofrimento, seu baluarte contra a noite.
Como eu os amo. Como eu sou vocês, que são eu, como sua Luz é necessária ao Sol. Vocês contam mais do
que jamais vocês poderiam crer ou esperar.
Fujam daqueles que querem induzi-los na dor, na crença em sua dualidade.

Certamente vocês estão em peregrinação por tantas vidas, que vocês acreditam verdadeiramente que o que
vocês vivem é a realidade. Mas a única realidade é a Unidade, o “Eu Sou”, a Vibração do Amor.

Apaguem seus hábitos de medos e de sombra.
Vistam seu hábito de Glória, adornem-se da cor do Amor e da Verdade.
Eu estou aí para acolhê-los, para abraçá-los e felicitá-los por terem feito a escolha da Verdade.
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Bom dia a todos.
Vou, como de meu hábito, escutar suas questões e tentar dar-lhes todas as Luzes possíveis em relação às suas interrogações.

Questão: o fato de eu ter problemas financeiros em minha atividade profissional é um sinal de que não estou mais em meu
lugar?

Cara amiga, é importante, hoje, mais do que nunca, sentir-se no bom lugar, qualquer que seja a retribuição.
Então, haverá pessoas que estão em lugares que não lhes parecem bons e, no entanto, terão muitas retribuições.
Outras estarão em seu lugar, mas vão sentir que sua retribuição não está em relação com a intensidade do trabalho fornecido.

O mais importante hoje, mais do que nunca, é sentir-se em seu lugar.
É, sempre, dado o necessário, mas, jamais, mais.
É importante compreender que os modos de funcionamento da sociedade que vocês estabeleceram entram, agora, no reino do
«sempre mais»: sempre mais dinheiro, sempre mais prazeres, sempre mais disso ou daquilo e, a cada vez que isso é mais, é menos
espiritualidade.

Então, se vocês têm a chance de ter uma atividade que nutre sua alma, antes de nutrir seu corpo, então, é isso o mais importante,
mesmo se, por vezes, efetivamente, seja, por vezes, mais difícil encher os bolsos.
Mas é melhor preencher a alma, creiam-me.

Questão: como escolher entre o desejo de desembaraçar-se de uma doença e o fato de aceitá-la?

A resposta far-se-á em dois níveis.
É preciso, efetivamente, compreender que a encarnação, nessa dimensão, acompanha-se da noção de doença.
Então, é extremamente sedutor encontrar as causas profundas das doenças, quaisquer que sejam, quer elas sejam situadas nas
esferas mentais, emocionais ou em outros níveis.
É, sempre, importante para o ser humano nesse corpo encontrar uma justificação.
Essa é uma primeira parte do caminho, e inúmeros de vocês o fizeram, durante certo número de anos.
É, como dizer, perfeitamente louvável, porque há necessidade de dar um sentido ao sofrimento.
Isso sempre existiu, não é?

É preciso, efetivamente, compreender que, hoje, dadas as vibrações que estão sobre este planeta, inúmeras doenças aparecem ou
desaparecem, independentemente de sua vontade pessoal.
É importante compreender que, a um nível de consciência, é importante lutar contra a doença.
Em outro nível de consciência, que muitos de vocês integraram, é preciso, primeiro, compreender porque a doença está aí, não,
unicamente, ao nível das causas orgânicas, mas, também, psíquicas, ou seja, que vão dar os elementos de compreensão, porque
vocês têm essa doença.
Vocês vão, portanto, resolver algo e lutar contra a doença, não agindo sobre a doença, mas sobre a suposta origem dessa doença.
Isso é muito louvável, também.

Mas há outra fase, na qual a doença é considerada como parte da encarnação, na qual a doença tem algo a dizer-lhes.
Mas, também, é preciso admitir que a doença é uma quintessencialização de seu ser, ou seja, através do sofrimento da doença, é
dado algo à alma, que é uma alavanca extraordinária de elevação e de purificação.
Isso faz parte, também, do jogo da encarnação.

Então, se vocês adotam esse ponto de vista, é importante, nesse nível de consciência, não procurar o porque do como de uma doença
e não mais procurar lutar contra a doença ou contra as causas, mas, efetivamente, considerar essa doença como um fator evolutivo.
Quando vocês consideram essa doença como um fator de transcendência e de evolução, então, a doença poderá afastar-se de vocês
sem, contudo, lutar contra.

Volta-se, sempre, à mesma frase: «busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Quanto mais seu nível de consciência ampliar-se, mais é importante passar nessa noção de dimensão.
É preciso não ver a doença como uma punição, mesmo se, efetivamente, a maior parte das doenças não chegue, jamais, por acaso,
há, sempre, uma justificação em algum lugar.
Mas ver isso assim é permanecer na dualidade: ver o que é luminoso e o que não é luminoso.

Hoje, é-lhes solicitado passar além disso, é-lhes solicitado dizer-se «a doença está aí, eu sei porque ela está aí».
A questão é «eu vou lutar contra a doença» ou interrogo-me, unicamente, sobre a qualidade da vibração de minha alma e continuo a
subir de vibração em vibração e a doença fará o que ela quiser.
Geralmente, se vocês sobem, realmente, em vibração, a doença não poderá acompanhá-los, ela será obrigada a soltar, obviamente.
Então, a solução verdadeira está nesse nível.
Mas é verdade que, de vida em vida, vocês tomaram, nós tomamos o hábito de procurar as causas, de procurar porque algo não está
na linha reta da Luz, é a justificação normal, evidentemente, do ser humano, e é assim há milênios e milênios, mas as coisas estão
mudando, muito rapidamente.
Aí está a resposta que eu posso dar.

Questão: como fazer quando o cônjuge não se interessa pelo caminho espiritual?

O.M. AÏVANHOV – 13 de julho de 2007

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Infelizmente, não há preconizações para que uma pessoa decida abrir seu caminho.
É uma questão eminentemente íntima, e o cônjuge está mal colocado nesses casos para ser aquele que vai iniciar o caminho.
Ou os dois começam o caminho, ou há um no caminho e o outro está na reação em relação a isso.
Geralmente, a reação está ao oposto, porque a relação a dois faz com que, quando os dois estão de acordo, é perfeito, mas quando
um busca o espiritual, o outro vai buscar o material.
E, infelizmente, o parceiro, nesse caso, é, certamente, o ser o mais mal colocado, eu diria, para pôr o outro em uma forma de abertura
de caminho.
Isso é geral.

Agora, é preciso, efetivamente, compreender que essa pessoa é completamente livre de suas escolhas e de entrar em um caminho ou
outro.
A partir do momento em que se é dois, eu concebo que isso possa ser difícil, mas a maior abertura é, também, aceitar que o outro não
seja, necessariamente, como se gostaria que ele fosse.

Questão: como superar os sofrimentos ligados às perturbações atuais?

O efeito desestabilizador é ligado, unicamente, ao olhar portado.
É solicitado, hoje, mais do que nunca, quaisquer que sejam os eventos exteriores, quaisquer que sejam as perturbações ligadas aos
elementos, quer sejam as perturbações ligadas ao humano, quaisquer que sejam, o importante é que todas as perturbações que estão
aí e que os afetam em graus diversos não são feitas para serem esquecidas, mas para serem transcendidas.

Como transcender tudo isso?
Obviamente, quando se sente o sofrimento de algo que se produz, tem-se a impressão de ser submerso por aquilo.
O único modo é o de voltar-se para seu ser interior, o que não quer dizer excluir-se do mundo, longe disso, isso quer dizer,
simplesmente, reforçar sua conexão com sua essência, com sua unidade.
Naquele momento, torna-se muito mais fácil enfrentar porque, progressivamente e à medida que vocês entram em sua essência
interior, em sua unidade, em sua irradiação de ser, progressivamente, vocês entram na alegria interior, nessa fluidez, nessa unidade.

O exterior, qualquer que seja, mesmo o mais dramático, não pode mais tocá-los.
Então, com esse sofrimento que vem do exterior, é importante voltar-se, ainda mais, para o interior, para encontrar a indizível alegria
que habita em todo ser humano ao nível do coração.
A solução está, unicamente, nesse nível porque, se vocês querem lutar contra, é como a doença, vocês ali não chegarão, porque o
exterior será cada vez mais perturbado, aí, agora.

Então, é preciso adotar uma atitude interior perfeita, uma atitude que os aproxima de sua dimensão de ser.
Tudo isso está aí apenas para isso.

A grande lição que vocês vão viver é, justamente, esta: quaisquer que sejam os distúrbios exteriores (e eu chamo de exterior tanto a
família como o mundo, como o universo, como os próximos, como os inimigos, como os amigos, isso não tem qualquer importância),
tudo isso deve ser transmutado à Luz interior.
Vocês transmutam, quando tocam sua essência, vocês irradiam a alegria e, naquele momento, o exterior não tem mais importância
alguma.

Todos, aqui, têm vivido, em graus diversos, experiências de vida, de fusão com seu ser interior.
Isso, talvez, tenha durado um bilionésimo de segundo ou algumas semanas, mas, naquele momento, vocês são a Fonte.
Nada mais do exterior pode atingi-los.
Isso não quer dizer que o exterior não lhes importe, isso quer dizer que sua irradiação e sua qualidade de ser atinge tal nível, que nada
mais pode afetar essa irradiação de ser.
É isso que é preciso encontrar hoje.

Então, para nada serve pôr velas para proteger-se, totalmente, desse exterior.
Ele está aí, obviamente.
Então, por vezes, vocês têm a impressão de que esse exterior incomoda-os para encontrar seu interior, sua essência interior, porque
seu olhar está, ainda, demasiado voltado para o exterior, simplesmente.
Se ele estivesse mais voltado para o interior, vocês não se aperceberiam, de modo algum, qualquer influência desse exterior sobre seu
ser interior.

Questão: como não ser cortado do sentido do sagrado?

Então, isso é algo que é extremamente corrente no desenvolvimento espiritual do ser humano.
Vem uma época, na qual vocês reencontram a Luz, quer vocês a chamem felicidade, sentido do sagrado, samadhi, êxtase, íntase,
pouco importa.

Há, a um dado momento, que deve ser lembrado, no qual vocês reencontram, de maneira total, consciente, a Luz, que cada um vai
traduzir com as próprias palavras.
Infelizmente, essa experiência vai durar, conforme as pessoas, de alguns minutos a algumas semanas, raramente mais porque, depois,
vocês recaem a um nível vibratório que era o seu antes, mas vocês vivem com a lembrança de sua experiência e, portanto, sua
esperança é a de reproduzir esse estado.

Mas, para reproduzir esse estado de modo estável e definitivo, de algum modo, há, ainda, um trabalho a fazer, que é, também, o soltar,
ou seja, enquanto vocês dependerem de circunstâncias exteriores, enquanto atribuírem às circunstâncias exteriores a dificuldade para
reencontrar esse estado, é que vocês não estão, suficientemente, voltados para o interior.

Então, não é uma questão de meditar mais longo tempo, não é uma questão de orar mais longo tempo, é uma atitude da consciência,
que deve voltar-se, totalmente, para o divino.
É, também, o abandono à Luz porque, quando se vive a primeira experiência da Luz, vive-se essa experiência nada tendo
abandonado.
Tem-se a impressão de que se vai manter seu pequeno conforto e sua pequena vida, mas a Luz, quando ela se instala, é um
cataclisma.

Olhem os místicos, olhem na igreja católica, ohem em todas as tradições, os seres que tiveram a revelação da Luz.



Houve um antes e um depois, em todo caso, para aqueles que permaneceram na Luz, para os seres particularmente missionados.
Mas aqueles que vivem a experiência da Luz que, depois, voltam às vidas normais, não têm mais do que apenas uma esperança: é a
de reencontrar esse estado.
Mas reencontrar esse estado necessita de um trabalho que não é insuperável, mas um trabalho de abandono.

Abandonar-se à Luz é outra coisa que viver a experiência da Luz.
Isso necessita do que fez Cristo na cruz: «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha».
Isso é importante.
Então, vocês vivem com a lembrança, mas a lembrança não é a experiência, obviamente.
Então, vocês passam seu tempo, através das leituras, através das meditações – o que é muito louvável, eu repito – a procurar a
experiência que vocês viveram.

A experiência está aí, em seu coração, ela espera apenas uma coisa: que vocês se abandonem, totalmente, a ela e, isso, é uma
escolha da consciência, isso não depende de uma técnica.
É aceitar ver sua vida dissolvida, é, de algum modo, uma pequena morte.

A passagem à ressurreição e não à iluminação necessita de morrer.
É preciso morrer para quê?
Morrer para si mesmo, morrer para o que se construiu, morrer para o que se construiu ao redor de si e em si e, isso, é um processo
químico, também.
Não é, unicamente, um processo energético e de consciência.
É preciso, para isso, abandonar-se, totalmente, para entrar nessa mestria de Luz.

Eu falei de processos químicos, porque isso corresponde a modificações extremamente importantes ao nível do metabolismo do
cérebro, isso corresponde a uma modificação de hormônios mediadores, o que vocês chamam os neuromediadores, ao nível da
cabeça.
Há um hormônio, que é conhecido há pouco tempo sobre a Terra, que é o hormônio que se ativa quando da experiência de morte
iminente ou quando de experiências místicas, que se chama epifisine, um hormônio secretado pela epífise (glândula pineal).
Esse hormônio vem inundar o cérebro, no momento em que há esse estado de sagrado que é vivido, esse reencontro com a Luz.
E, depois, obviamente, se as conexões não se estabelecem de maneira formal com outras zonas do cérebro, bem, recai-se ao nível da
consciência comum.
Apenas quando da ativação definitiva ao nível da química do cérebro é que isso vai provocar um estado estável.

Há, também, uma conexão que deve fazer-se ao nível do cérebro com o coração, em outro nível que não o neuronal.
É um nível de consciência pura, no qual a alma toma, totalmente, posse do corpo e não, unicamente, a alma que é alojada assim, atrás,
no coração, mas a alma toma posse, totalmente, de todo o cérebro e de todo o organismo.
É apenas naquele momento que o ser entra na ressurreição ou nos samadhi, se preferem, ou iluminação do supramental.
É um estado que viveram inúmeros sábios orientais, Muktananda, por exemplo, Yogananda e outros.

Questão: qual diferença você faz entre a alma e o Espírito?

O Espírito é algo que vem para vocês, através dos processos ascensionais.
De momento, é-lhes solicitado despertar, totalmente, sua alma.
O Espírito está em outro nível.
O espírito é a centelha, o Espírito é o mesmo, em toda vida.
Há famílias diferentes, filiações de alma diferentes, mas há, ao nível do Espírito, uma unidade.
Não há família de Espíritos, há um Espírito.
O grande Espírito, que é o mesmo em todo Espírito.
Isso é outro nível ainda, está-se além da ressurreição, está-se em iniciações posteriores, eu poderia dizer, ao que vocês podem viver
na encarnação.
O que vem para vocês não é a dimensão da alma.
O que vem para vocês, atualmente, em seu Sistema Solar, é a dimensão do Espírito, e vocês apenas poderão reencontrar o Espírito se
já reencontraram sua alma.

Questão: então, como reencontrar a alma?

Não há técnica para isso.
É algo que é a aceitação da vontade da alma.
O problema é que, através do jogo da encarnação, os seres humanos afastaram-se da própria alma.
A alma está mais ou menos distante da manifestação na personalidade, para outros, ela está muito próxima.
Ela se torna próxima quando vocês vivem a experiência do sagrado, quando virem a experiência mística de «tudo é amor» e, depois,
vocês recaem.
Esse é o primeiro contato, real, com a alma, mas não com o Espírito.
O contato com o Espírito necessita de ter, já, contatado a alma, ter ativado todos os chacras, feito subir o kundalini, constituir o corpo
de Luz.
Naquele momento, vocês podem ser regados pela fonte de cristal, que é ovajra dos tibetanos, que corresponde à fonte de Luz que vem
regar sua alma.
Isso é o Espírito.

Questão: para reencontrar a alma, é necessário cortar todas as nossas relações, nossos apegos?

Isso depende do que você chama «cortar».
Não é questão de fazer a faxina para o vazio ao redor de si.
É questão de cortar de maneira totalmente diferente, ou seja, voltar o olhar para o interior.
As relações jamais foram obstáculo para a primeira experiência.
Em contrapartida, a um dado momento, será preciso fazer como Cristo disse aos seus apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os
mortos» e, aí, efetivamente, será preciso saber o que é que é o mais importante.
Mas ninguém, jamais, pedirá a vocês para suprimir marido, mulher, filho, família, casa, automóvel.
Não foi isso que eu disse, tudo isso é uma atitude ligada à consciência, em primeiro lugar.

Há místicos que foram casados, que tiveram filhos.



Mas é verdade que, em diferentes tradições, eles estiveram sozinhos, porque é muito mais fácil ser sozinho do que estar acompanhado
nesse caminho.
Então, há, nesse momento, tolices que são ditas para reencontrar a Luz: é preciso ser dois, é preciso encontrar a alma irmã, a alma
gêmea, a família.
Isso são tolices, porque a Luz, é preciso encontrá-la no interior de si, unicamente no interior de si.

Não se vai procurá-la no outro, isso é uma heresia.
Se não se encontrou em si, não se vai encontrá-la no exterior.
Em contrapartida, se vocês a encontraram em si, vocês vão encontrá-la em todo ser humano.
Vocês a perceberão por trás das vicissitudes da encarnação daquele que não encontrou a Luz, entretanto, é real.
Então, não há regra estabelecida.

Não é porque vocês vão cortar as relações com papai, mamãe, ’s filhos, a mulher, o marido que vocês vão encontrar a Luz.
Não é fechando-se em uma caverna que vocês vão encontrar a Luz.
Há os que permaneceram muito tempo, eles continuam esperando.
Não é função de circunstâncias exteriores é, unicamente, função de seu olhar interior.
É isso o mais importante.

Entrar em contato com sua alma vai traduzir-se por um estado de êxtase e, também, pela ativação de algumas funções que os orientais
chamaram os poderes da alma, os sidhis.
Os sidhis são a ativação de marcadores do contato com a alma.
É a construção do antakarana.
É a possibilidade de ouvir o som da alma, esse som da alma que é ouvido no ouvido esquerdo.
Há sete sons diferentes.
O importante é compreender como as energias que estão aí, que entram em vocês, em nós, como elas podem despertar a alma.
Para isso, é preciso voltar-se para o coração, onde se encontra a alma.

O Pai encontra-se na divindade interior, ao nível do peito, mas, também, com um retransmissor na cabeça.
Em contrapartida, sua alma não se encontra na cabeça, ela se encontra no coração.
O Espírito encontra-se no coração e na cabeça, mas isso é uma etapa ulterior.

Então, convém portar a consciência, a atenção, a concentração, o mais possível, para o coração, para que a energia que chega pela
coroa desça ao coração.
Vocês sentirão a vibração do chacra cardíaco, naquele momento vocês entrarão no êxtase.

Questão: como ampliar as vibrações do coração e da consciência?

Voltando-se para seu coração, simplesmente.
Porte sua consciência no coração, simplesmente.
Porte sua consciência onde se encontra a divindade.
Hoje, vocês estão na irradiação do que se chama o Espírito Santo.
Vocês recebem essa Luz há vinte anos agora.
Essa Luz chega pelo chacra coroa.
Hoje, é-lhes pedido, o mais possível, portar essa energia no coração, para abrir o coração, e é tudo, não há técnica.
Não é um mantra que vai abrir o coração, basta portar, diretamente, a consciência no coração.
É tão simples assim.

Questão: o que fazer quando se é confrontado ao ódio do outro?

Se você responde ao ódio por uma necessidade de proteção, você reforça o ódio.
Se você entra no amor, você reforça, também, o ódio, mas a diferença é que, naquele momento, o ódio não pode mais atingi-lo.

Então, em face do ódio, em face do descaso do mundo, em face daqueles que não compreendem para o que vocês se inclinam, é
importante progredir na elevação espiritual e vibratória.
Se você recai no jogo da oposição, se recai na proteção do vale tudo, você reforça, ainda mais, o ódio, e o impacto sobre você será
maior, mesmo se tenha a impressão, em um primeiro tempo, de estar protegido.

S Luz nutre-se de Luz, a sombra nada pode contra a Luz, quando a Luz cresce, a sombra pode algo contra a Luz quando a Luz
interessa-se pela sombra, isso é muito importante para os tempos que vêm.

Questão: o que você chama «sombra»?

A sombra é a oposição à Luz.
A sombra é da Luz que não é etérea.
A sombra é o que é divisão, dualidade.
A Luz é o que é unidade, amor.
A sombra é o que é ausência de amor.
A sombra e a Luz, nessa dimensão em que vocês vivem, vive-se em oposição.
Há dimensões nas quais a sombra não pode existir, porque a Luz está por toda a parte, a Luz toma todo o lugar.
No mundo que vocês experimentam, a Luz não está por toda a parte, longe disso.
A sombra tomou uma importância fenomenal, e é apenas através da ausência da Luz que vocês concebem a sede da Luz.
É o jogo da encarnação, tal como foi decidido por instâncias superiores, digamos.

Então, em seu mundo, hoje, que é um mundo em transição, que vai funcionar, em muito pouco tempo, com regras diferentes, é-lhes
solicitado, agora e já, aceitar as regras da nova dimensão, na qual a sombra não existe.
Então, como vocês querem entrar na Luz, onde a sombra não existe, se passam seu tempo a encontrar o que é da Luz e o que é da
sombra?
Vocês fazem o jogo da dualidade e, portanto, o jogo da encarnação.
A experiência da Luz que vem para vocês é uma experiência não dual, é uma experiência de unidade, de transcendência, na qual não
há qualquer lugar para a sombra, há lugar apenas para a irradiação do amor.



Então, é preciso, agora e já, apreender isso e entrar nisso quer dizer que não é preciso mais procurar, de maneira ideal, não ver a
sombra, mas ver apenas a Luz.
Para tornar-se um pouco como uma criança que vê tudo com o olhar novo, com um olhar no qual tudo é Luz.

Questão: o que vai acontecer em 27 de dezembro?

É uma passagem cósmica. Como vocês tiveram no ano passado, com os cometas que passaram muito próximos da Terra.
Os cometas são ligados à energia Micaélica, é a energia do fogo de Miguel que se derrama sobre a Terra.
O evento que corresponde ao fim desse ano de 2007 é capital, na evolução da humanidade.

Então, eu sei que inúmeros seres fizeram referência ao aparecimento de um novo planeta, de um novo Sol, outros, ainda, do
basculamento dos polos.
Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, como nada de tudo isso.
O mais importante é que as influências do Sol Central da galáxia vão encontrar-se multiplicadas.
Então, vocês, seres humanos, vão ali responder ao seu modo, ou abrindo, ainda mais, seu coração e sua cabeça ao Espírito, ou
recusando, e os planetas vão fazer a mesma coisa.
No caso de um planeta que aceitaria a totalidade da irradiação do Sol Central, efetivamente, vocês assistirão à transformação de um
planeta em sol.
No mínimo, vocês terão influências climáticas extremas, mas, também, na consciência, que serão, de qualquer modo, extremas.

Isso são eventos que vão, eu repito, depender da reação de cada ser humano.
Nós não podemos dizer, de maneira definitiva, que tal dia, a tal hora, acontecerá isso.
Tudo o que eu posso, simplesmente, dizer, é que vocês entraram agora, totalmente, nos tempos da transformação.
Não é em dez anos, não é em vinte anos, não é em cinco anos, é agora.
Esse agora que se estende desde alguns dias e até alguns meses, mas não mais, e tudo é possível durante essa transformação, uma
vez que é uma transformação.

Mas eu não posso definir os quadros disso.
Eles serão adaptados, progressivamente, em função das respostas da humanidade, mas, também, dos planetas.
Se vocês não estão prontos agora, vocês não o estarão, jamais.
Não vale a pena esperar.
Há os que se sentem prontos há dezenas de anos, e eles verão que não estão prontos, no momento em que isso acontecer.
Há outros que se dizem «não estou pronto» e que estão prontos.
Tudo depende da faculdade de abrir seu coração, unicamente disso.
A abertura do coração é, necessariamente, o soltar.
O coração apenas pode abrir-se se há, efetivamente, o soltar.

Caros amigos, creio, agora, que vou deixá-los e reencontrá-los amanhã.
Eu lhes aporto a minha bênção.
E, sobretudo, não se esqueçam de que o mais importante é o que acontece em seu peito, no interior de seu ser.
Aproveitem da intensidade do Espírito que desce para vocês para acender a energia da alma, para que essa alma possa iluminar, por
sua vez, seu corpo e sua personalidade.
Para isso, é preciso entrar na essencialidade, isso é muito importante.
Eu lhes aporto a minha bênção e eu lhes digo até muito em breve.
__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Questão: poderia falar-nos de categorias de almas?

Eu não empreguei a palavra categoria, eu empreguei a palavra filiação, empreguei a palavra origem, eu não
falei, absolutamente, de categoria, a palavra não é, absolutamente, adequada.
Há almas de origem diferente, mas o Espírito e a finalidade são únicos.
Nós temos, todos, o mesmo Espírito, multiplicado ao infinito, é a centelha divina.
Agora, a alma tem uma polaridade; a polaridade é ligada não a um grupo, mas a um tipo de trabalho que deve
ser realizado, tanto na encarnação como em outros planos intermediários.
Não há interesse algum em definir um plano de alma.
Não há hierarquia aí.
Há, simplesmente, uma polaridade do trabalho a fornecer, mas, também, uma tonalidade, eu diria, em relação
com a vibração da alma que pode ser, efetivamente, diferente, de acordo com as filiações que são diferentes.
A filiação está em relação com a origem planetária, já.
Nem todas as almas veem desse Sistema Solar, sobretudo neste período.
Eu diria que unicamente cinquenta a setenta por cento das almas vêm dessa origem solar.
As outras vêm de outros sistemas solares, ao nível de sua fonte de alma, eu esclareço, e não de Espírito.
Há, também, um trabalho de alma que é diferente, segundo a polaridade da alma.
Há almas cuja polaridade é a de encontrar a Luz na matéria.
Há outras almas que têm o trabalho de encontrar a Luz na Luz.
Há outras almas que estão aqui para fazer o equilíbrio entre a matéria e a Luz.
Isso não pressagia qualquer evolução mais ou menos importante.
As almas têm polaridades, o que não existe ao nível da centelha, obviamente.
Questão: poderia falar-nos de almas irmãs e de almas gêmeas?

É um assunto extremamente complexo.
Houve inúmeras intervenções de forças obscuras que procuraram fazê-los crer que vocês não podiam
encontrar sua filiação divina se não estivessem emparelhados ou associados a outras almas, mas vocês são
associados a milhares de almas.
Por que associar-se, unicamente, a uma só alma?
Vocês são irmãos e irmãs, associados na encarnação.
Suas almas, mesmo se não vêm da mesma Fonte, vêm do mesmo Espírito.
Então, por que privilegiar e pôr relações onde elas não existem?
Há almas que vêm, de fato, de uma dicotomia, ou seja, uma alma, a um momento, pôde dividir-se em duas
almas, mas essa divisão não tem qualquer razão para reproduzir-se na encarnação.
Então, por vezes, isso dá situações um pouco cômicas, nas quais pessoas pensam que, para encontrar sua
realização, devem encontrar sua alma irmã, sua alma gêmea, sua metade, como se diz, mas não há processo
assim.
O homem deve procurar, sozinho, o caminho da Luz.
Então, vocês estão todos religados, uns aos outros, mas não, especialmente, a uma alma.
Vocês reencontram, a cada fim de estrada que fazem, almas que já reencontraram em outras situações, em
outros espaços ou em outros sistemas solares.
Não há relações que sejam irremediáveis e fixas, mesmo quando as almas dividiram-se, porque é um processo
que existe.
Não é por isso que vocês devam reencontrar essa referida metade de alma, uma vez que cada alma é
completa, na totalidade e na unidade.
Questão: o que é das «velhas» almas?

Há almas que entraram em manifestação nessa terceira dimensão desde os tempos antigos, que participaram,
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inteiramente, desse ciclo de encarnação na terceira dimensão que é de cinquenta e dois mil anos.
Outras almas, em contrapartida, fizeram a experiência da encarnação nesse planeta desde muito pouco tempo.
Mas não são, necessariamente, as mais evoluídas, aquelas que estão aí há muito tempo.
Nada a ver entre a juventude de alma e a evolução.
Há almas muito velhas que não são sábias, de modo algum, e há almas mais jovens que são muito sábias.
A maior parte das crianças a quem vocês chamam índico, cristal ou diamante são crianças que viveram muito
poucas encarnações.
São almas jovens para esse plano e, no entanto, elas são muito mais velhas quanto à origem de Espírito.
Questão: é verdade que se podem viver diferentes tempos, em diferentes planos?

Isso não é uma teoria, é a realidade.
À noite, quando vocês dormem, partem para outras dimensões.
Há seres encarnados que são capazes de veicular a consciência em diferentes planos vibratórios, em
diferentes corpos sutis, como vocês dizem, em diferentes casulos, e podem ter diferentes vidas em múltiplas
dimensões.
Isso é complicado pelo fato de que o que vocês chamam, aqui embaixo, o escoamento linear do tempo,
absolutamente, não existe, fundamentalmente.
É apenas a ilusão da precipitação da alma em encarnação, há cinquenta e dois mil anos, que, para a
experiência da divisão, os faz crer que vocês vêm de um passado para ir a um futuro.
Mas o tempo não se desenrola de modo linear, mas cíclico.
O tempo nada tem a ver com algo que venha de um passado e que iria para um futuro.
Há algumas almas que são capazes de experimentar multidimensões, que podem ir muito longe.
Vocês podem viajar no tempo, no espaço e nas dimensões, ao mesmo tempo.
Questão: não é contraditório com os princípios da reencarnação?

A reencarnação é algo de extremamente recente nos princípios desse planeta, porque foi criada quando da
descida em encarnação de terceira dimensão no qual vocês são submetidos, efetivamente, ao que chamam lei
de ação/reação.
Mas a lei de ação/reação não é nem imutável nem presente em todos os universos, ela é específica dessa
terceira dimensão.
Inúmeros seres humanos são capazes, hoje, de escapar dessa lei de ação/reação.
É completamente estúpido crer que vocês estarão submissos até o fim de suas vidas às reações de suas
ações, porque é um círculo sem fim.
A única coisa que vocês têm a fazer é passar da ação/reação para a ação de graça, ou seja, entrar no princípio
Crístico.
Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de estarem submissos à ação/reação.
Há uma ação/reação que existe, ainda, por pouco tempo, sobre este planeta, uma vez que a ação/reação faz
parte da densificação de terceira dimensão há mais de cinquenta mil anos, em todo caso, no mundo de
superfície.
Ela é diferente nos outros mantos e nas outras vibrações da Terra.
Então, não creiam que a ação/reação seja imutável.
Mesmo os tibetanos, quando escreveram sobre o carma, disseram, efetivamente, que é uma ilusão crer que
vocês vão pagar até o fim de seus dias as reações de suas ações.
O Pai está além de tudo isso.
A Luz está além de tudo isso.
Isso são leis extremamente enquadradas que correspondem a um ciclo preciso da humanidade e nada mais.
Esse ciclo de humanidade no qual vocês vivem, de momento, representa nada, absolutamente, em relação ao
conjunto de dimensões.
É um acidente de percurso, eu diria.
Questão: como desenvolver a intuição?

A intuição é ligada ao olhar interior, que é ligado à visão, à previsão, à capacidade de ver por trás do que é
visto.
Então, há montes de técnicas de meditação, de focalização no terceiro olho, que é a causa da intuição, que vão
permitir desenvolver a vibração nesse nível.
É, sempre, um problema de focalização de consciência.
Como eu disse ontem, para a energia do coração, aí, é a mesma coisa, para a energia do terceiro olho.
A visão é algo que se mantém e que se desencadeia.
Isso se desencadeia, em especial, através de respirações nasais alternadas não para fazer descer o sopro ao
nível do hara, mas para fazer subir o sopro ao nível do cérebro.
Isso é uma técnica de pranayama, muito antiga nas tradições, que funciona muito bem.
Inspira-se por Ida e sopra-se por Pingala.
Narina esquerda inspira, narina esquerda expira e isso, focalizando a consciência no terceiro olho.
É uma técnica, há muitas outras.
Questão: qual é a diferença entre Sananda e Cristo?

Cristo é Cristo.
É um princípio solar que existe em todas as humanidades encarnadas, que sobrevém a um dado momento,



que permite a passagem para outra dimensão.
É um princípio solar que permite transcender a dimensão de encarnação.
Sananda, Maitreya são palavras que foram dadas como instrutoras do mundo e que foram utilizadas, sobretudo,
para portar o suporte vibratório, que nada tem a ver com o Cristo e que quiseram assimilar, por excesso de
linguagem, a Cristo.
Questão: no entanto, existem fotos de Cristo com Sananda indicado como nome?

Isso é problema deles.
Quem conhece o verdadeiro rosto de Cristo, exceto aquele que O viu?
Que são todas as representações do rosto do Cristo que vocês têm?
Existem milhares delas.
É como a mamãe celeste: se vocês vão aos ortodoxos, eles vão representá-la como uma morena de olhos
azuis, se vão alhures, vão representá-la com traços latinos.
Onde está a realidade?
Em contrapartida, a vibração do nome é uma realidade.
Cristo é uma vibração.
Sananda é outra vibração.
Maitreya é outra.
Eu posso explicá-lo intelectualmente, mas é a vocês que cabe sentir, no mais profundo de seu ser.
Com o que vocês estão em contato?
Quando vocês dizem «Cristo», o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Sananda, o que acontece no interior de vocês?
Quando vibram Maitreya, o que acontece no interior de vocês?
Onde está a verdade?
Onde está a autenticidade?
O importante é o que vocês pensam em seu coração.
Há seres que vão meditar em toda boa consciência em Sananda e que estarão em contato com Cristo.
Eles continuarão a chamá-lo Sananda.
É problema deles.
Mas, a partir do momento em que o coração está puro, a energia Sananda não estará ali, é a energia Cristo que
estará ali.
Felizmente, isso funciona assim.
Mas por que querer, a todo custo, transformar os nomes?
Historicamente falando, Cristo é Cristo.
Questão: qual diferença você faz entre Jesus e Cristo?

Jesus é o personagem histórico que, nesse planeta, veiculou a dimensão Crística.
Cristo é o logos solar.
Lembrem-se de que, hoje, vocês devem, todos, tornar-se Cristo.
A realidade de Cristo é o Sol, disso eu falei, longamente, em minha vida.
Mas, abuso de linguagem, quando eu digo Cristo eu falo, também, de Jesus, obviamente, o neófito que portou
a vibração Cristo.
Há os que dizem que a vibração Cristo esteve presente nos três últimos anos da vida de Jesus, a partir do
momento em que ele se retirou ao deserto até a crucificação.
Efetivamente, é uma verdade, mas ele era, entretanto, Jesus Cristo, assim que nasceu, mesmo se o princípio
solar não estivesse ali, totalmente.
Historicamente falando, foi o primeiro.
Muitos seres humanos imitaram Cristo e tornaram-se, portanto, Cristo.
O primeiro que deixou traços foi São Francisco de Assis, mas havia, bem antes, Apolônio de Tiane, que era
uma reencarnação de Jesus, que reportou, novamente, o princípio Crístico.
E outros seres que foram grandes taumaturgos portavam, totalmente, a energia de Cristo.
Mas, historicamente, quando se diz Cristo, trata-se de Jesus Cristo.
Questão: as religiões vão poder, enfim, unir-se para o acesso à quinta dimensão?

Então, aí, você sonha em tecnicolor, como se diz.
Você está sonhando na quinta dimensão, caro amigo.
Não creia que poderes seculares, que foram instaurados para que, sobretudo, o ser humano não encontre o
divino, possam, de repente, decidir que o ser humano deve encontrar o divino.
Isso está presente tanto na igreja católica como junto aos judeus como junto aos muçulmanos.
Sobretudo hoje.
Caros amigos, eu lhes digo boa noite.
Divirtam-se.
Tornem-se mais leves, não mais pesados, senão, isso para nada serve.
Então, não se sobrecarreguem com outras coisas que não o que é a vibração de seu coração e de seu ser
essencial.
Eu lhes aporto a minha bênção e digo até uma próxima vez, talvez, e até breve.
__________________
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Eu os abençoo meus filhos e inundo seus corações da minha Graça eterna.

Meus bem amados, eu venho hoje falar-lhes da Luz, de fato das luzes, pois não há uma luz, mas luzes. Da
mesma forma que há numerosas moradas nos reinos da Criação, há também numerosas luzes.
Em primeiro lugar a Luz que ilumina os planos de vida desde a dimensão encarnada até os planos mais altos.
Na verdade os Serafins não têm sido chamados de seres do Fogo? E o fogo não tem um brilho intenso, ele
também, como uma estrela ou um Sol?

A Luz pode ser definida por suas características, por suas medidas físicas, por seus efeitos sobre a vida, tudo
isso participa da análise dessa luz. E quando eu lhes digo, meus bem amados, que vocês são Luz, que
vocês são filhos da Fonte que é, ela também, Luz, não é necessário para tanto confundir todas as luzes,
não tanto em suas descrições ou seus efeitos (quem não choraria diante do espetáculo de um ser vivo
pulsando o mais perto do trono do Pai?), mas sim quanto ao propósito da Luz. O objetivo da Luz vai definir o
papel dela bem mais do que seus atributos.

E sua Luz para vocês, esse esplendor da criação que vocês são, qual é seu propósito? Retornar à Fonte ou se
distanciar da Fonte?
Segundo seu propósito a vida de sua Luz vai se modificar para se conformar às necessidades de sua alma e,
evidentemente, essa Luz espiritual vai induzir manifestações em sua vida que serão diametralmente opostas.
Se vocês pudessem ver sua Luz vocês notariam diferenças importantes.

O melhor qualificativo que vocês encontram em todos os reinos da criação (desde os planos densos físicos
até os planos da criação dos mundos) está então no propósito.Mas o objetivo é sempre ou o de se
aproximar da Fonte (e nesse caso a Luz é quente) ou de se distanciar da Fonte (e nesse caso a Luz é fria).

O frio e o calor têm o mesmo efeito sobre a vida? Certamente não.
Em um caso haverá expansão da vida, em outro caso contração. Todas as luzes podem se resolver nessa
última equação e, daí, em sua encarnação, elas podem orientar suas vidas seja para mim seja para o outro
(Lúcifer).
Mas vocês não podem viver sua Unidade de divindade não tendo vivido os dois. E eis porque eu lhes
disse, durante minha encarnação, para não julgar seus irmãos, pois vocês não veem inteiramente o destino do
Pai para cada alma, vocês não veem o propósito da Luz.

Em todo caso, vocês não podem vê-lo senão através de seu próprio filtro que colore ou descolore tudo e, a
medida com a qual vocês julgam, servirá para julgá-los, pois vocês são todos iguais em Luz, vocês são
todos iguais em Verdade, mas em momentos diferentes de sua evolução. Aqueles que estão adiante de vocês
são vocês mais tarde. Quanto aos que estão atrás de vocês, são vocês antes.

Somente a difração da Luz os impede, neste mundo, de viver a Unidade, mas é pedido para não mais
funcionarem segundo os antigos códigos da dualidade. Minha mensagem de há dois mil anos era esta: ““
amem-se”.amem-se”.
Eu vim ensinar-lhes a Unidade, mas os homens não tinham, naquele momento, os meios para colocar em
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operação os meus preceitos.
Hoje chegou a hora de viver em mim, de viver com minha Luz e não mais a divisão e a dualidade.
Não há mais tempo, meus bem amados, para discernir, para separar.

Eu venho agora pedir-lhes um ato de Amor inaudito: "Amem-se uns aos outros, amem seus inimigos"
pois é amando os inimigos da minha Luz que vocês os conquistarão, inundando-os da minha Graça e
do meu Amor, é regando-os de Amor e de Verdade, que eles capitularão diante de vocês e de mim
juntos.

Meus amigos, eu lhes peço a oferenda total da abertura de seus corações, eu lhes peço sua mestria por meio
de seu deixar ir o apego à sombra,
Eu lhes peço para estarem em Paz e tornarem-se o Amor, eu lhes peço para não mais jogarem pedras,
tanto as pedras que vocês chamam discernimento, como as pedras de seus medos de deixar sua realidade
por minha realidade e a do Pai.

Eu venho lhes dizer: “não tenham medo”.
Eu venho lhes dizer que vocês estão enfim livres, então removam as correntes de seus julgamentos, de suas
separações, de suas divisões.
Eu venho lhes dizer para amar toda a criação, pois vocês têm em vocês a força de voltar as trevas para a Luz.

Sua Luz pode e deve fazer gritar de Amor o diabo e Lúcifer, pois o Amor pode curar, sobretudo sua
própria negação.
O Amor é tudo o que é, a Luz é sua mais fiel manifestação aqui e em todo lugar.
A Luz vem para as núpcias. Vocês aceitarão unir-se a ela? Vocês aceitarão unificarem-se com vocês mesmos?

Sim, vocês o farão, pois seu destino é o do Pai, o da Alegria e da Unidade.
Nada poderá resistir a esse chamado.
Então abram, abram todas as comportas de seus corações, amem sem restrições, sem julgamento, sem
discernimento, sem divisão, sem dualidade.

Vocês vão me seguir para fora da dualidade?
Vocês vão voltar para os reinos da Alegria e da felicidade eternas?
Então, se sua resposta é “Sim”, aceitem nada mais rejeitar, aceitem tudo amar, tudo abrasar no fogo de seus
corações, tornar tudo sagrado em Verdade, em Unidade, em Divindade.

Meus filhos, meus Irmãos, meus amigos, meus bem amados, eu me coloco aos seus pés para intimá-los a
abrir as comportas do que vocês são e que está esquecido, contudo, pelas necessidades de suas
encarnações. Mas as encarnações têm um fim. Um ciclo acaba e permite a abertura de seu código genético.
Sua liberdade lhes é devolvida, vocês a querem?
Não me digam não, meus bem amados, que vocês preferem permanecer na prisão, que vocês preferem
permanecer à distância das núpcias celestes!
Eu sei que, o grande dia chegou, o maior dos inimigos da Luz estará entre as fileiras daqueles que cantam os
louvores da criação de Amor e Luz.
Eu os amo. Amem-se como eu os amo, sem barreiras, sem filtros, sem sombras.
Paz a vocês.

 
Mensagem do Amado e Divino CRISTO no site francês: AUTRES DIMENSIONS
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=110

19 de julho de 2007

Tradução para o português: Ligia Gorges
Colaboração de Zulma Peixinho 

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=110


Meus queridos, muito queridos filhos, eis, enfim, vindo o momento de sua primeira ascensão nos reinos do Pai.
Isso é iminente em seu tempo terrestre, entre seus dias de amanhã e aquele de minha festa, em agosto deste

ano.
Alguns de vocês poderão viver, totalmente, a consciência da casa do Pai sobre esta Terra.

Aquela que foi chamada, em outros tempos, Yeroushalaïm, a Jerusalém celeste, que desempenhou um papel
essencial na criação de sua dimensão de vida volta, hoje, para reunir aqueles de vocês, voluntários e

despertos, para participar do primeiro serviço da nova dimensão de vida.

O aporte vibratório é um salto inimaginável há ainda alguns meses.
Meus queridos filhos, qualquer que seja seu estado, qualquer que seja sua vibração, acolham em vocês esse

momento glorioso do retorno da luz azul.
Meu manto é aquele de Buda, em sua cobertura de toda a eternidade.

Essa luz vem fortificar sua consciência e sua confiança no Pai.

Quem quer que vocês sejam em suas vidas encarnadas, vocês podem, já, sentir, em suas estruturas, os
efeitos do manto azul Siríaco.

Ele aumenta, consideravelmente, a vontade do Pai em sua coroa, ele acende as sete estrelas e as sete
virtudes de sua faixa frontal e, sobretudo, ele vem instaurar, em vocês, a compaixão.

Nada mais será como antes, nada mais poderá ser dividido ou separado para aqueles que vestirem esse
manto.

Esse manto chega a partir de amanhã, dia da nova Isis, aquela que foi mulher, mãe e esposa celeste de meu
divino Filho.

Queridos filhos, eu me regozijo com vocês dessa graça iminente, eu me regozijo de estar ao seu lado para
acompanhar essa ascensão.

Poucos de vocês, todavia, irão, agora e já, juntar-se à cidade celeste, para preparar a onda a mais importante
de ascensão.

Mas todos verão as ajudas divinas da Jerusalém celeste.

A partir de amanhã, ser-lhes-á oferecido esse espetáculo, para confirmar o despertar da luz azul
sobre a Terra, e isso começará na América do Sul, primeiramente, lugar em que foi guardado o cristal

azul atlantiano, quando da última vinda de Yeroushalaïm.

Em seguida, alguns planos de voos serão autorizados, entretanto, inúmeros testemunhos virão invadir seus
meios modernos de comunicação, mas o mais perturbador serão os reencontros interiores que muitos viverão

durante este dia.

Os reencontros com quem vocês são, realmente, desembaraçados de seus pesos cármicos e de suas
limitações inerentes às suas condições.

Enfim, queridos filhos, enfim a luz pode vir transcender sua consciência, despertá-la à sua unidade, à sua
divindade, à sua glória eterna.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu venho, eu também, participar das núpcias de luz.

Essas núpcias não deixarão ninguém de fora.
Basta que a informação circule, o mais rapidamente possível, e numerosos intermediários ali se empregam.

MARIA – 21 de julho de 2007

http://3.bp.blogspot.com/-sOX_lVGM3D8/UYhY3VGzn9I/AAAAAAAABqU/pj2ismrVudo/s1600/painting_phoenix.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Compreendam que eu não tive a possibilidade de preveni-los três dias antes, como eu o havia previsto, mas
tenho confiança em vocês todos, eu não duvido que todos serão despertados para receber e abençoar esse

dia.
A dimensão divina está aí, à sua porta e ao alcance da alma.

Deem-se conta da festa que isso representa para nós todos que esperamos esses instantes há tanto de seu
tempo terrestre!

Deem-se conta da felicidade que isso representa no coração de todos os seus companheiros invisíveis aos
seus olhos de carne, quer eles sejam anjos, extraterrestres, intraterrestres ou, ainda, toda a vida inteligente

sobre este planeta.

Os cantos de louvores podem ecoar no mais alto dos Céus, a hora da luz começa, a era da divisão pode,
enfim, deixar lugar para a era da comunhão e da reunificação.

Não levem em conta os choques e os ruídos que poderão vir perturbar essa hora divina, porque isso deve ser
assim.

Há, ainda, algumas resistências à luz azul, mas ela deverá, muito rapidamente, impor sua graça e transmutar o
que não o é, ainda.

Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes peço para abrir seu coração, como jamais ele o foi.
Paz a vocês.

Eu os abençôo.
Eu os amo.

************
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Que a Paz esteja com vocês, Irmãos e Irmãs na humanidade.

Eu retorno a vocês como previsto.
Os dias que vocês vivem são os dias onde a clareza e o discernimento devem se ampliar em vocês.

 Primeiramente, recebam todo o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Vocês estão, nesse momento, plenamente, em meio ao período da efusão de energia que lhes é dada.
Esses momentos se traduzem por uma necessidade vital, para cada um de vocês, de estar alinhados,

centrados.

***

A partir do momento em que sua ferramenta mental entra em ação, a clareza e o discernimento se afastam.
É necessário, durante alguns dias do seu tempo, colocá-lo em segundo plano na sua consciência.

Várias informações, várias ondas de energias vêm de encontro a vocês em todos os sentidos do termo.
Esse choque é, certamente, um choque de Amor puro, mas ele vem, também, revelar suas sombras

escondidas ainda nas profundezas do seu subconsciente.

***

Mais uma vez, não julguem, mas adiram a elas.
Observem-nas como algo que se manifesta e, imediatamente, elas são eliminadas de vocês.

Nada retenham, nem se deixem tomar por nada.
A Luz vem limpar suas vestimentas de Luz, é, então, perfeitamente normal que essas sombras sejam

colocadas na Luz nesse momento mesmo, de Graça, elas não lhes pertencem mais.
Não as deixem invadi-los ou voltar para vocês.

***

Meus bem amados, é indispensável não deixar esses pensamentos desencadear quaisquer emoções.
É também indispensável silenciar tudo o que poderia interferir com o recebimento desta Luz magnífica em seu

Coração e em sua Coroa.
Deixem-se levar por mim e não pelo tumulto que elas acarretam.

***

Meus bem amados, Filhos do Pai e da Fonte, eu venho assistir ao seu despertar na minha Luz, eu venho
acolhê-los no meu Reino.

Isso é agora, isso não é amanhã, tenham-se prontos, tenham-se em pé, fortes, firmes, e plenos de Luz.
Absolutamente nada deve desviá-los de sua tarefa sublime no momento.
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Nenhum apego, de qualquer tipo, pode frear sua aspiração à Luz.
Nenhum Irmão pode ou deve desviá-los da minha Santa Face.

***

Eu sei, também, que vários dos seus Irmãos ainda não sabem como fazer para remover os véus das sombras
reveladas pela efusão de Luz, mas pouco importa.

Amem-nos, eles ainda estão mais necessitados de ajuda do que vocês, o que vocês fizerem por eles, a Fonte
irá restituir-lhes cem vezes.

Nenhum temor.
Não deixem seus véus atuais obscurecerem sua Luz.

Cresçam, ousem iluminar sua Terra pelo seu olhar, pela sua Presença, pelo seu “eu sou”.
Meus bem amados, eu confio em vocês que me leem para retransmitir isso, para experimentar e realizar o

despertar em minha Luz.

***

Nesses dias abençoados em que a Luz desce, vocês devem se elevar para ela, aliviar seus pesos, seus
apegos.

O mental discriminativo, tão útil em outras circunstâncias, é, nesses dias, o obstáculo o mais pernicioso
colocado em seu caminho para mascarar a Luz que chega e, sobretudo, aquela que vocês são.

Então, eu peço para que vocês não entrem em conflito, nem com vocês mesmos, nem com a sombra, porque
esta última iria se nutrir da sua Luz.

É preciso, simplesmente, aceitar ser, aceitar receber, aceitar o Amor em vocês e ao redor de vocês, responder
a toda solicitação da Luz.

***

Difundir esta Luz é a sua tarefa divina: tornar-se um Semeador de Luz a fim de suscitar o acordar e o despertar
à minha Presença.

Eu jamais os abandonei.
Somente seu olhar não se concentrou mais em mim, somente sua dor e suas lágrimas impediram de me ver.
Mas, agora, não é mais possível ocultar-me, não é mais possível confinar-me em qualquer igreja porque eu

volto como eu parti.
Eu volto em majestade com todas as Luzes dos universos luminosos para libertá-los.

***

Sejam pacientes, meus bem amados, vigiem e orem, permaneçam lúcidos, permaneçam belos porque é assim
que eu os vejo.

Não há mais pecado, não há mais culpa, há apenas a Glória do Pai caminhando a grande velocidade para
vocês.

Há apenas vocês e vocês, vocês com vocês, vocês frente a vocês, vocês comigo, vocês em mim, nada mais
pode e deve fazê-los chorar.

Somente a minha Divina Presença deve ocupar a sua consciência.

***

Eu sou o seu baluarte, eu sou o seu apoio, eu sou o seu céu, eu sou seu amigo, eu sou seu Irmão.

***

Meus bem amados, ô como eu me alegro em encontrar o Coração aberto e receptivo.
Abandonem suas sombras ao que elas são: as armaduras que vocês se serviram para sobreviver nesse

mundo pequeno, mas agora eu volto para acalmá-los.



Eu sou o consolador, eu sou o Irmão tão aguardado no caminho.

***

Não esqueçam jamais que a única coisa que a sombra deseja é impedir a florescência do seu Coração.
Nunca esqueçam que a sociedade em que vivem tem exatamente o mesmo objetivo.

Nunca esqueçam que as igrejas têm esse objetivo em mente, apesar do uso do meu nome e de minha história.
Nunca esqueçam que vocês são, por essência, seres Divinos, cheios de Graça, plenos de todos os atributos

da Luz Divina.

***

Que a Paz esteja com vocês.
Esqueçam seus conflitos humanos, abracem-se com o Coração.

O momento da reconciliação chegou para todos aqueles que o desejam realmente.

***

Eu os amo, eu sou o Cristo.
Eu sou a Luz do mundo.

************
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Meus filhos, eu os amo e abençôo.
Eu venho para vocês, hoje, para falar-lhes de seus objetivos.
De fato, vocês conhecem seus objetivos?
E seus objetivos são múltiplos ou únicos?
O objetivo é definido como o objetivo a atingir, é para o que vocês tentam ir, mas quem vai para esse objetivo?
Vocês?
Sua alma?
É, efetivamente, o bom objetivo?
Há maus objetivos, como haveria bons objetivos?
O objetivo é o fim ou o início?

Toda a história da alma humana pode resolver-se em uma equação: eu venho de alfa e vou para ômega.
O alfa é sua fonte, luz infinita, origem de tudo e de todos.
O ômega é o objetivo, lugar em que tudo e todos voltam enriquecidos das experiências do caminho entre os dois.
Mas o alfa e o ômega são o mesmo lugar, o mesmo local, mas em espaço/tempos diferentes.
Assim, existe uma infinidade de alfas, como existe uma infinidade de ômegas, todos reflexos do Alfa e do Ômega.

O caminho não é o objetivo, o caminho não é a origem, o caminho é a vida de sua experiência em espaços mais ou menos densos,
nos quais vocês trabalham nos milagres dos ateliês da criação.
Essa vida que vocês vivem não é a plenitude e, no entanto, é nela que vocês devem encontrar sua plenitude, é em sua experiência que
vocês semeiam e colhem sua evolução, é nela, e nela, unicamente, que está a promessa de sua eternidade infinita.

Esse jogo da criação é uma matriz que os vê nascer, crescer, cair, esperar.
Como matriz e mãe, vocês devem respeitá-la porque, ela também, é vida, caminho, experiência.
Além disso, cada matriz tem, ela também, um objetivo e um objetivo preciso.
A dificuldade vem do fato de que jamais vocês conhecerão os objetivos das outras almas, cada uma tendo objetivos, por vezes, muito
afastados dos outros, mas tão importantes quanto os seus.

É nisso que o julgamento deve ser banido de sua consciência porque, se vocês julgam um caminho e um objetivo, vocês fazem,
instantaneamente, penetrá-lo em seu próprio caminho e objetivo.
Isso se chama uma trama de vida, e as tramas tecem-se desde tempos extremamente antigos e, agora, vocês devem destramar o que
o foi.
No período de destramagem convém estar atento para não misturar seus caminhos, porque cada caminho é digno, respeitável, tanto
quanto o seu.

Mesmo se, por vezes, meu coração de Mãe sangre de ver alguns caminhos afastarem-se de mim, eu devo respeitar isso, mesmo a
Fonte respeita isso.
Em que uma consciência tão limitada como a minha ou a sua permitir-se-ia interferir com a liberdade de escolha de uns e dos outros?
Simplesmente, o Pai previu limites aos jogos, esses jogos são limitados pela mecânica dos Céus e das luminárias que vêm, em
escalas variáveis de tempo, decretar o momento da mutação de escolhas.
Vocês estão, obviamente, nesse momento.

Convém, portanto, procurar sua unidade, sem preocupar-se com o caminho do outro, porque o outro é você, mas em outro momento e,
se você influencia o outro, o que você se tornará?
«Amem-se uns aos outros, como Eu os amei» dizia meu divino Filho, não quer dizer retirar a liberdade do outro, mas, efetivamente,
respeitá-lo em seu caminho e sua liberdade, não julgá-lo, não integrá-lo em seu caminho.
E, mesmo se nós sejamos todos interdependentes, devido, mesmo, ao jogo da matriz Mãe, convém não fazer leis repressivas porque,
em definitivo, são apenas vocês que se matam, em outro momento.
Nesse caminho não há lugar para sua própria liberdade.
Vocês se fecharão, ainda mais, no caminho da divisão e do sofrimento.
Essa lei é imutável, tanto nos mundos divididos como aquele da Terra quanto nos reinos de pura luz da graça.

A liberdade é o marcador da vida, nada pode entravá-la.
Há apenas alguns filhos que recusam admiti-lo, no próprio equivoco, é claro, não para aquele do outro.
Mas, isso, eles recusam ver, e meu coração sangra muito mais.

Do outro lado do véu, a lição será penosa.
Então, por que não aplicar, de imediato, essa lei de liberdade de objetivo, de caminho, de finalidade?
Por que não atribuir ao outro, que é apenas você, em outro momento, eu o repito, a liberdade?

A sombra é a ausência de liberdade.
Se um de seus atos, um de seus pensamentos vem violar a liberdade, mesmo aquela da sombra, vocês se apegam a ela, tão
seguramente quanto matando o outro.

Meus filhos, sejam livres, respeitem-se a si mesmos, vocês verão, então, muito rapidamente, os frutos de sua nova conduta.

Eu os amo e abençôo.
Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
________________
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Eu sou o Cristo, o Rei do Amor, o Rei e Senhor desta Terra.

Queridos bem amados, vocês devem me ver como vocês mesmos, mas em um outro momento da grande
corrente da vida. Eu venho neste dia lhes falar sobre a necessidade de Unidade que é a sua. Fora da Unidade
nada de bom pode lhes chegar.

Toda experiência é, certamente, boa de viver, mas ela nem sempre os aproxima de Mim. As experiências são
necessárias durante um tempo, esse tempo chegou ao seu termo para aqueles que querem reunir-se a mim.
Eu vim fazer minha colheita de almas para levá-las à Fonte.

Dirijo-me também àqueles que ainda querem fazer as experiências da divisão, da manifestação da dualidade.
Para esses eu venho também para trazer a minha Paz e colocar a marca do meu Amor neles para que, jamais,
eles percam a noção da minha Presença neles. Suas experiências enriquecerão, em um outro tempo, a Fonte.

Enfim, a todos vocês quaisquer que sejam suas escolhas, eu venho para amá-los, para lhes mostrar quem eu
sou. Eu venho em amizade, para fazer calar definitivamente o maquiavelismo de certas manipulações
espirituais das forças da rebelião. Essas serão sufocadas pelo Amor infalível de Miguel.

Eu venho lhes dizendo “não tenham medo, eu estou aí”“não tenham medo, eu estou aí” a fim de que vocês possam livremente ir ali
onde os chama a vida, sem serem enganados, sem serem manipulados, com um coração leve. A prisão das
ilusões se cala doravante ali onde vocês colocaram seus passos. Mais do que nunca o filho não se colocará
contra o pai, mais do que nunca o irmão não levantará a mão sobre o irmão que desvia o olhar.

É o fim da vontade de mal, é o fim dos jogos obscuros, dos jogos perversos e malignos, das tramas que
asfixiam seu ímpeto para a Fonte ou para a experiência.

Doravante vocês são livres, totalmente, em suas escolhas de alma, em suas escolhas de encarnação e fora da
encarnação. Mais nenhum ser pode lhes dizer para ir ali onde vocês não querem mais ir.  Essa nova liberdade
pode dar medo, eu o sei, mas vocês não estão mais sozinhos para os primeiros passos na nova dimensão que
vem. Vocês serão recolhidos, reagrupados, reunidos, vocês serão abrigados e ensinados nas novas regras.
Isso se fará naturalmente, sem sobrecarregar, sem dificuldades, pois vocês serão diferentes pela nova
vibração que nós expandimos sobre esta Terra neste momento mesmo.

Nos dias que vêm, concretamente e, sobretudo em 31 de julho de 2007, o principal dia durante este período,
abram-se ao Manto Azul de MariaManto Azul de Maria, pois, durante esse dia de Graça, vocês receberão como nunca essa
radiação divina. Essa radiação que se chama Mãe-Fonte vem a vocês para abrir e desbloquear as limitações
dos seus códigos de DNA. Então acolham esse presente inestimável e anterior à sua ascensão
transfiguradora.

Esses códigos desbloqueados permitirão aos seus corpos densos tornarem-se Luz no momento necessário.
Vocês sentirão a radiação de início em suas cabeças, depois, muito rapidamente no seu Coração. Não temam
a aceleração dos seus corações, isso é normal. Acalmem-se e encontrem um momento tranquilo para deixar
agir em vocês essa divina Graça. Muitas limitações que vocês chamam de doenças lhes serão removidas
durante esse período de repouso.

Meus bem amados, eu lhes agradeço por aceitar essa Graça. Obrigado por irradiar essa mensagem em vocês,
ao redor de vocês. Obrigado por estarem tão perto de mim.

Eu os abençoo e lhes dou a minha Paz e o meu Amor eterno.

CRISTO – 29 de julho de 2007 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-aGfeUpbmb3k/US1WHsT1LfI/AAAAAAAAAWU/RiqqN9dshpE/s1600/544486_2921406730029_987655354_n.jpg


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

Mensagem do Amado e Divino CRISTO no site francês: AUTRES DIMENSIONS
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=115

19 de julho de 2007
***

Tradução para o português: Ligia Gorges
***

Colaboração: Zulma Peixinho 

***

Edição: Andrea Cortiano
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=115
http://portaldosanjos.ning.com/


MIGUEL ‐ 30 de julho de 2007 ‐ Autres
Dimensions

Ensinamentos do Príncipe e Regente das
Milícias Celestes

~ A AÇÃO DE MIGUEL ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Queridos seres humanos, eu sou aquele que vem limpar os

campos áuricos do seu planeta e de vocês.
Chegou a hora, agora, de curar as feridas das suas

encarnações, chegou a hora da sua Luz.
Nestes tempos abençoados, permitidos pela Harmonia

Celeste, é indispensável querer, querer Ser, querer a Luz,
querer o que quer a Luz e nada mais.

***

Nestes tempos gloriosos em que a Luz se manifesta no seu
Templo Interior, o momento em que CRISTO revela a sua
Divina Presença no seu Coração, o momento em que

MARIA vem cobrir com a sua Luz o seu Manto de Luz, é

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


essencial Ser, é essencial entregar o seu destino nas mãos
do Pai/Mãe, da FONTE de todas as vidas.

***

Se esta for a sua escolha, vocês poderão entrar nos Reinos
do Pai, entrar no seu Interior, entrar na Divindade.

Para isso é preciso entrar na Mestria, desprenderse de
todos os seus apegos.

Aceitem fazer a peregrinação para vocês mesmos.
Para isso, é necessário abandonar as lutas, sejam elas

quais forem.
Entrar na Divindade é um ato que empenha a sua entidade

inteiramente no Serviço, inteiramente na Unidade.

***

Eu venho, não coagir, mas mostrar o horror das lutas deste
mundo pelo poder, pelo querer, pela dominação.

Eu venho revelar a vocês a realidade que não é a Verdade,
mas a divisão que existe quando a Luz que vocês São se

afasta demais da sua FONTE de Luz.

***

Será que as minhas ações se revelam na sua Dimensão
pelos combates que eu realizo nos Céus?

Não.
Na sua Dimensão, a minha Presença é revelada através da

dinâmica dos Cometas e dos Elementos.
Dessa maneira, quando os seus Elementos se

intensificarem, eu sou isso.
Quando um Cometa for visível, eu sou isso.

Quando os movimentos planetários mudarem, tratase da
minha ação.



***

Não me procurem em uma forma definida, nem em outra
coisa senão no que eu sou: aquele que vem para iluminar a

vida de vocês através dos movimentos da matéria, em
vocês e ao redor de vocês.

Eu os revelo a vocês mesmos, à sua interioridade, ao seu
papel real que é a Unidade da FONTE.

Vocês são seres sublimes que esqueceram o que vocês
eram, devido ao jogo incessante das divisões e das

experiências.
Eu venho lembrálos do que vocês São.

Eu venho reacender a Chama da sua Eternidade.
Eu venho mostrarlhes a sua Radiação infindável.

***

Éme, enfim, permitido alcançar o seu Coração com a minha
Espada para abrir as comportas do seu Amor, para deixar a
sua Alegria exultar ao ver a Luz manifestarse em vocês,

para vocês e para a Criação na sua imensidão.

***

O que CRISTO colocou no seu Templo Interior, há 2.000
anos, o que CRISTO hoje fez germinar, eu venho fazêlo
Irradiar perante o mundo, se vocês concordarem comigo.
Os Elementos que se põem em movimento ao redor do seu
mundo virão então nutrir esta flor, nutrila de Fogo, de Água,
de Ar, a fim de fazer nascer a sua nova realidade, o seu

novo espaço de vida.

***

Este novo mundo está agora à sua porta, ele vem bater ao
seu Coração, vocês irão abrilo à Nova Aliança?

As suas células irão aceitar migrar para outra Vibração?
Para outro nível?



O seu código irá deixar trabalhar a nova Esperança, a nova
Radiância da expressão harmoniosa da vida?

Apenas vocês possuem a chave, apenas vocês têm o poder
de dizer “sim”.

***

Queridos seres humanos, MARIA e CRISTO juntamse à
minha Bênção para preparar o seu dia de amanhã, tão

importante para o seu futuro.

************
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Bem, caros irmãos e irmãs da superfície, eis-me que volto entre vocês.

Desde agora mais de vinte anos da superfície que nós preparamos, se eu puder ousar dizer, o terreno para o
que vocês estão vivendo no nível individual ou coletivo.

A ativação de algumas funções, de algumas vibrações, em vocês e sobre o planeta, está associada à chegada
de novos códigos vibratórios.

Esses novos códigos são cinco novos sons, cinco novas frequências que têm por vocação acender o que
vocês chamaram de Corpo de Luz, o seu corpo de ascensão e o seu corpo de conexão às Fontes.

Vocês são filhos da Fonte, essa Fonte é Pai e Mãe.

A imagem e a vibração da Fonte Mãe correspondem ao núcleo central desse planeta, mesmo vocês não sendo
originários dessa Terra.

A Fonte Pai corresponde, no nível da sua superfície, ao Sol, ele mesmo o reflexo vibratório do Sol Central.

A ativação das cinco novas frequências, dos cinco novos sons em vocês corresponde a uma ligação mais
íntima à sua Fonte intraterrestre e solar.

Não pode haver ascensão sem conexão à Fonte Mãe.

A ascensão acontecendo sem conexão à Fonte Mãe é qualificada de ascensão Luciferiana, o que significa
que a ascensão sem o corpo irá levá-los a fazer parte do que se convencionou chamar de forças Luciferianas.

Forças que evoluem não em oposição à Luz, mas incompletas, pelo próprio fato delas não participarem do que
desceu ao mais baixo da vibração, do impulso do retorno para a Fonte.

Esse processo luminoso seria, portanto, desconectado da Fonte Terra e evoluiria sem levar a Fonte Terra para
a Fonte Mãe e para a Fonte Pai.

Há, portanto, violação das leis de equilíbrio.

***

Nisso, é fundamental, após ter despertado e estabilizado a vibração das suas sete harmônicas principais,
denominadas chakras, e antes de construir esse novo corpo ascensional, conectado, eu repito, à Intraterra,

vocês deverão conectar, de maneira consciente e vibratória, as suas novas raízes.

Até o presente, a vida no seu mundo da superfície corresponde a uma encarnação na superfície.

A encarnação na profundeza é a garantia da sua elevação, conforme a vontade da Fonte Pai.

É, portanto, extremamente importante, em um primeiro momento, religar-se a essa Fonte Intraterrestre, antes
de considerar uma subida total, agora e doravante possível, para a totalidade do seu ser.

O que nós chamamos de totalidade do seu ser é o conjunto dos seus corpos densos e menos densos,
associados à sua reconexão Fonte Terra, Fonte Pai.

Intraterra – 4 de agosto de 2007
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Eu não falo, no momento, para penetrar a Intraterra, mas para conectar a Intraterra.

A penetração duradoura corresponde ao que vocês chamam de ascensão.

Ela apenas pode acontecer se o que codifica e o que codificava os seus bancos memoriais forem totalmente
purificados.

***

Essas cinco novas frequências que vocês irão descobrir, em seguida, estão ligadas às suas novas
potencialidades de estarem conectados à sua Própria Fonte Mãe e à sua própria Fonte Pai.

É indispensável compreender e assimilar que, se vocês fizerem a escolha da ascensão, vocês não poderão
penetrar com os defeitos ligados à encarnação, que são associados aos apegos, aos medos e às memórias.

Será conveniente, portanto, especificamente, vigiar para liberar as memórias de apegos, as memórias
kármicas.

***

Bem, irmãos e irmãs na humanidade da superfície, eu vou agora retornar aos meus espaços e desejar-lhes um
bom divertimento, através dessas diferentes novas harmônicas que vão, doravante, fazer parte da sua nova

consciência.

Eu lhes digo até muito em breve.

Eu os saúdo.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, venho ver se vocês têm coisas a perguntar-me.
Primeiramente, eu lhes apresento meu boa noite, creio que, para vocês, é noite, não?

Questão: quais são os lugares privilegiados, vibratoriamente, na França?

Caro amigo, há muito numerosos lugares privilegiados, de maneira vibratória, devido à vibração que é emitida pelo lugar, naturalmente
e, por vezes, por um aporte de energia exterior.
A palavra privilegiado é um pouco incômoda, porque quereria dizer que há seres que não vivem em um lugar privilegiado.
Efetivamente, se vocês habitam em Paris, sem leme [tradução livre de “mal barres”], como dizem, porque, com tudo o que há como
poluição em todos os níveis, e espirituais, sobretudo, as vibrações de Paris são extremamente nefastas.

Não se pode dizer que Paris seja um lugar privilegiado.
Mas vocês podem ter um apartamento, uma casa, uma sala que seja um lugar privilegiado.
Isso é algo de perfeitamente possível.

Um lugar privilegiado, a partir do momento em que você põe, você mesmo, certo privilégio como humano, assim como nós colocamos
a energia em alguns lugares e nós o privilegiamos em relação a um objetivo preciso, a algo de preciso.
Conforme os lugares, não é o mesmo privilégio.

Retenham, efetivamente, que vocês são livres para escolher em função de afinidades vibratórias dos lugares.
São vocês que decidem.
Agora, em relação a algumas transformações, onde vocês estiverem serão tomados, se devem ser tomados.
Não há inquietação nesse nível.
Agora, as circunstâncias podem ser difíceis, em função da subida vibratória da alma em encarnação em relação aos lugares nos quais
vocês viveram, mesmo muito tempo.
Aí, vocês devem fazer o que lhes dita sua alma.

Questão: é a alma que procura o lugar ou o lugar que procura a alma?

Basicamente, há três casos a considerar.
Primeiramente, há, digamos, uma disfunção ao nível do que vocês chamaram o baço e o plexo solar, porque há um problema em
relação à mamãe, que é, também, o problema em relação à casa (mamãe/casa é a mesma coisa).
Se vocês têm uma vibração perturbada nesse nível, vão, sistematicamente, ser chamados por lugares que estão em ressonância
vibratória com isso, portanto, a casas perturbadas, onde quer que vocês estejam.
Esse é o primeiro caso.

Portanto, é o lugar que chama, porque ele está poluído e vocês têm a vibração que corresponde, ou você tem uma normalidade, eu
diria, em relação à vibração do chacra do baço.
Nesse momento, apresentam-se dois casos: ou você está aberto à energia, à sensibilidade ambiental e prestará atenção aos lugares
que escolherem, ou você não tem essa sensibilidade ambiental e irá para um lugar no qual se sente bem, independentemente da
vibração do lugar, não porque esse lugar corresponda a uma vibração, mas a um ideal que você tem na cabeça, e sua vibração vai
transformar o lugar.
São três hipóteses.

Então, em alguns casos, se é o lugar que chama a alma, é que você tem, provavelmente, patologia no baço.
Ou você está inspirado e não tem patologia no baço e tem a sensibilidade ambiental e será atraído por lugares que vibram como você
sem, contudo, ser patológico.
Isso é uma sincronia de chamado entre você e o lugar.
Ou é você que chama o lugar em função do que você ama.

Questão: pareceria que lugares sagrados antigos haviam perdido as vibrações?

É lógico.
Vocês mudam de vibração, mudam de mundo, portanto, mudam de lugar vibratório.
O que existia há milhares de anos está sendo desativado.
Novos lugares aparecem, serão as novas catedrais do futuro sobre a nova Terra.

Questão: a prática de rituais em um lugar não o melhoraria?

Não, se não há ancoragem através de um magnetismo, um telurismo ou uma forma específica.
Se você ora em um lugar específico, qualquer que seja sua potência vibratória, vai gerar uma potência específica nesse lugar e a
energia vai permanecer enquanto você ali está e mantém essa energia.
Se, por exemplo, um santo morre em um lugar no qual ele viveu e orou toda a vida, e enterra-se ele no mesmo lugar, ele dará a vibração
ao lugar, independentemente da forma do lugar.
Mas se você deixa o lugar, e se o santo é enterrado alhures, não haverá mais a vibração no lugar, é claro.

Questão: isso significa que vale mais a pena visitar as catedrais, por exemplo?

O.M. AÏVANHOV – 5 de agosto de 2007
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Salvo se se está apegado ao passado.
É melhor procurar os lugares do futuro.

Questão: como reconhecer os próximos «altos lugares»?

Vocês não têm meio algum de reconhecê-los.
Para alguns, eles estão totalmente escondidos, porque não se quer ver bandos de doidos desembarcarem nesses lugares.

Questão: nossas habitações vão mudar?

Mas tudo mudará, obviamente.
O que vocês chamam de habitação não terá mais sentido algum.
Será muito variável, conforme os lugares.
Isso dependerá do tipo de caminho que vocês tomarem.
Haverá múltiplos caminhos.
Os materiais serão, também, diferentes, conforme o tipo de ambiente e o tipo de caminho.

Questão: de que dependerá o tipo de caminho?

De sua purificação de alma.

Questão: por que alguns ascensionarão com o corpo e outros não?

Se o corpo não está, suficientemente, apto para subir à quinta dimensão e a alma está perfeitamente apta, o que acontece?
O corpo morre.

Questão: a humanidade poderia suportar a báscula dos polos, se isso devesse acontecer?

Absolutamente não.
Menos de 1% poderia sobreviver.

Questão: onde está esse processo?

Mas ele já está em curso.
Vocês imaginam uma banheira e viram a banheira.
A Terra estará imersa, completamente.
É por isso que os fenômenos ascensionais deverão ter ocorrido anteriormente, para aqueles que perdem o corpo, para aqueles que
vão ao Intraterra, para aqueles que perdem o corpo na superfície, para aqueles que estarão em ilhas de preservação de vida e para
aqueles que partirão, também, alhures.

Eu falo de alhures, de outros mundos, de outros planetas, mas eu não tenho que me ocupar disso.
Os papéis, se querem, são perfeitamente atribuídos.
Há os Anjos do Senhor que são encarregados de vigiar, individualmente, sobre cada alma.
Há as embarcações/mãe que vão repatriar as almas que vão partir alhures.
Há os Intraterrestres que preparam o acolhimento de alguns povos ascensionados na Terra.
Há outras entidades que devem acompanhar o trânsito que corresponde à morte física e não à transição à quinta.
Etc ... etc ...

Questão: o dilúvio citado na bíblia faz referência a uma báscula dos polos?

Não, absolutamente.
A báscula dos polos é muito mais violenta.
O que vocês vivem nesse planeta corresponde ao dilúvio, mas não ao basculamento dos polos (há isso a cada cinquenta mil anos).

Questão: as ilhas de preservação de vida estarão no sudoeste ou no oeste da Europa?

Perfeitamente.
Eu não disse sudoeste, eu disse pés dos Pirineus.

Questão: haverá outros?

Muito poucos.
Mas, quando você tem vinte anos, sabe que vai morrer, mas não vai comprar seu caixão e seu lugar no cemitério.
Não é?
Então, por que preocupar-se?

Os eventos estão aí.
Vocês os vivem em seu corpo.
Não vale a pena que lhe digam que em tal lugar será bom e que é preciso ir para lá.
Pode ser que vocês não terão o direito de ir lá.
Vocês não terão liberdade alguma, porque a liberdade é a liberdade de escolha que quase todos vocês fizeram.

Agora, resta conformar-se a essa liberdade de escolha que vocês tomaram.
Mas, no momento em que vocês forem confrontados a alguns eventos, serão tomados onde deverão ir.
Vocês não terão a escolha de dizer «não, não, eu que quero ir lá».
Não são vocês que decidirão, são os Anjos do Senhor.
Do mesmo modo quando vocês morrem.
Quando lhe dizem que você tem uma doença e tem seis meses para viver, você diz «não, não, não é verdade, eu quero ser livre, eu não
quero morrer».
Depois, você negocia: «bom, concordo, eu quero morrer, mas não quero morrer agora».



E, depois, você se diz «não, não, é injusto, por que isso acontece para mim?».
Depois, você tem a raiva, o rancor.
E, depois, no final, você aceita.
É assim para todo ser humano.

Questão: como seremos informados?

Mas vocês não têm que se preocupar com isso.
É o que eu lhes digo.
Mas vocês veem isso todos os dias, ao seu redor.
Vocês jamais tiveram tantas informações à sua disposição nesse planeta como atualmente.
Olhem as questões que vocês se colocam, vários meses antes.
O importante não é preocupar-se com isso.
O importante é preocupar-se com seu coração e a Luz dele.
Se vocês se preocupam com outra coisa é que nada compreenderam da espiritualidade.

Questão: você fala da abertura do coração à Luz?

Eu falo apenas disso, da abertura de seu coração à Luz, de sua abertura total à Luz, ou seja, fazer a vontade do Pai.

Já, se vocês colocam a questão de saber onde querem ir o que vai acontecer, é que não fazem a vontade do Pai.
Vocês devem ter uma confiança inabalável e uma fé total, o que quer que lhes aconteça e que aconteça a cem metros de vocês.
Sem isso, não poderão aceder a outra coisa.
Eu repito que o mínimo apego, o mínimo medo pode vir fazer muito mal em relação às escolhas que vocês fizeram.
É por isso que, mesmo se vocês estejam a par, se veem o que vocês veem, se lhes dizem algumas coisas, vocês não devem,
absolutamente, preocupar-se com isso, simplesmente, a título informativo.
A transformação não está nesse nível.

Questão: como deixar abrir-se o coração sem estar no sofrimento?

Não consigo compreender.
Quando se abre o coração, isso põe mais na alegria, não no sofrimento.
Há alguns seres que aceitam sofrer muito porque, no sofrer muito, eles aceitam soltar.
Naquele momento, o coração pode abrir-se, mas é porque há sofrimento preliminar à abertura do coração.
Não se pode dizer que, quando o coração se abre, há sofrimento.
São as resistências preliminares à abertura do coração que fazem sofrer.

Questão: e o que é da sensibilidade ao sofrimento de outros?

A partir do momento em que você sente o sofrimento do outro, isso se chama a compaixão.
A certo estágio, a compaixão não lhes é pedida, exceto alguns seres cujo caminho foi o de redimir, tomando o sofrimento de outros por
eles, aliviar o carma da humanidade.
Mas isso, não há muitos seres que são capazes de fazer.

Então, quando vocês abrem seu coração, devem interessar-se apenas pela irradiação do amor.
Isso fará o maior bem porque, ao nível individual, não é porque vocês tomam o sofrimento do outro ao nível do coração que o outro vai
abrir-se ao nível do coração dele.
Alguns seres conseguiram isso, mas eles eram muito pouco numerosos e era a missão deles.

Se você abre seu coração, você deve abri-lo à humanidade, mas, também, à divindade, antes de tudo.
É aí que se encontra a solução, antes de tudo.
Abrir o coração é importante em um modo horizontal, isso vai permitir a você compreender o sofrimento do outro, viver, eventualmente,
o sofrimento do outro, mas não é a finalidade.
Quando você está aberto ao nível do coração e irradia a vibração que há no coração, a vibração da divindade, nenhum sofrimento pode
atingi-lo.
Apenas Cristo foi capaz de tomar o sofrimento da humanidade.
Alguns seres foram capazes de tomar o sofrimento de milhares de almas.
Foram grandes santos, mas vocês, é-lhes pedido irradiar essa Luz, é tudo.
A compaixão é, simplesmente, uma etapa na abertura do coração, mas não a finalidade, eu repito.

Bem, caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção.
Ainda uma vez, eu terminarei dizendo-lhes para estarem centrados em seu coração, não se preocupar com o que acontece no exterior,
mesmo se, a título informativo, vocês sejam obrigados a estarem despertos ao que acontece.
Não atribuam a isso mais importância do que isso, mesmo se vocês vejam discos voadores acima de suas cabeças.
O mais importante é o que acontece em seu interior e se, em seu interior, vocês não são capazes de pôr a ordem total, arriscam ter
grandes problemas, quaisquer que sejam suas escolhas.
Então, não se esqueçam: amor e Luz, nada mais.
Nisso, eu lhes digo até muito em breve e eu lhes desejo uma boa noite.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com
Traduzido para o Português por Célia G.



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eis-me entre vocês, queridos Filhos, para falar-lhes do Amor do coração e do coração do Amor.
Há muitas coisas que estão no coração de uma mãe, que são importantes.

Essas coisas importantes que estão no nível do coração são elementos vitais, primordiais, que devem permitir-
lhes fazer o retorno à sua Unidade, fazer o retorno à sua FONTE, fazer o retorno à sua Divindade.

É importante, queridos Filhos, compreender que a porta que leva ao Céu é aquela do seu coração.
Mas o coração serve para muitas coisas.

O coração é o centro, o meio do ser.
O coração é o centro, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Ele é a alteridade para a qual vocês devem se inclinar.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Essência, da sua Unidade, da sua Divindade e, portanto, do

seu coração?
Vocês irão sabê-lo a partir do momento em que não encontrarem mais a alegria na manifestação exterior da

vida, mas na manifestação Interior da sua vida.
Quando a alegria nascer, espontaneamente, em vocês, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da sua

vida, vocês irão se aproximar do seu centro, do seu coração.
A Alegria é um estado de ser, que não está ligado a uma reação, a algo que vem do exterior.

A Alegria é um estado de ser que os aproxima da sua Radiância, do seu estado de ser fundamental.
Como vocês irão saber que se aproximam da sua Unidade?

Quando a Alegria começar a irradiar de vocês.
Quando vocês não souberem nem compreenderem porque experimentam a Alegria, vocês irão se aproximar,

então, do seu centro, da sua Divindade.

***

Certamente, não é necessário confundir a Alegria com as alegrias da vida.
As alegrias da encarnação podem ser várias, elas podem ter várias causas, tantas quanto as causas de

sofrimento.
A Alegria vai além.

As alegrias que vocês experimentam são apenas os retornos do pêndulo da sua tristeza, são apenas as
manifestações efêmeras do que é uma cópia da Alegria, uma cópia, uma bem pálida cópia do que é a

realidade da Alegria Interior.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa Divindade que é a sua, vocês dar-se-ão conta
de que nada falta ao seu ser, de que vocês são inteiros, de que estão, inteiramente, consigo mesmos, e que,

sobretudo, nenhum evento exterior irá provocar reações suscetíveis de fazê-los sair dessa Alegria.
A Alegria é Unidade, a Alegria é fluidez, a Alegria é contemplação, a Alegria é, também, ação.

Ela é radiação, Radiância e irradiação do seu ser profundo.
A Alegria é a porta do Amor.
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A Alegria é a porta da Unidade.
Na Alegria resolve-se o conflito do sofrimento, da tristeza, mas também dos prazeres.

A Alegria é, portanto, Unidade, a Alegria é, portanto, a chave, aquela que permite ao Amor irradiar, deixar a
Divindade entrar em vocês e trabalhar, através de vocês, para uma forma de purificação que é radiação,

Radiância, luminescência das suas células, do seu ser Interior.

***

Em breve, muito em breve, queridos Filhos, vocês terão a oportunidade, devido à Vibração que vem para
vocês neste momento, e aquela que vem há algum tempo sobre esse planeta, vocês terão a chance de

aproximar-se mais perto do tabernáculo do Amor.
A Alegria não pode enganá-los, a Alegria não pode dar medo, a Alegria é uma exultação da alma e não as

alegrias da personalidade.
Tudo o que se aproxima da Alegria os faz entrar na Unidade, na fluidez.

As coisas tornam-se simples por que, no nível da Alegria, não pode haver conflitos, não pode haver oposições,
tudo se resolve na Unidade do Divino Criador que o meu Divino Filho ilustrou, o estado Crístico.

Isso lhes é prometido, queridos filhos.
Vocês chegam à aurora de um novo dia.

Vocês vão, em breve, sair da sombra e da penumbra na qual estavam, para entrar nos domínios imaculados da
Alegria, nos domínios do Amor Divino.

***

Cabe a vocês esvaziar o seu coração do que não é a Alegria, esvaziar o seu coração das suas paixões, das
suas atrações, das suas rejeições, para deixar livre o lugar para essa hora Gloriosa que vem para vocês, para

acender, em vocês, a sua lâmpada mais íntima, a sua Divindade.
Essa Divindade que havia sido sufocada pelas correntes e os véus da encarnação, pelos véus e as correntes

colocadas pelas diferentes ações/reações, desde tempos muito antigos, nos quais vocês decidiram ir ao
encontro da sua obscuridade, ao encontro da sua ausência de Luz, ao mesmo tempo mantendo, no mais

profundo do seu ser, a capacidade para vigiar, para deixar essa Luz que, um dia, devia se revelar.
E essa hora chegou, agora, queridos Filhos.

Convém a vocês deixar abrir o seu coração para receber o que lhes é devido por que, de toda a Eternidade,
vocês são Filhos da Unidade, vocês são Filhos da FONTE e Filhos da Divindade.

Apenas as máscaras colocadas pela encarnação fizeram-nos crer que vocês não eram isso e, no entanto, hoje,
quanto é difícil de acreditarem que vocês são isso, por que vocês o são, realmente.

Mas a estrada foi, para alguns de vocês, extremamente longa, extremamente perigosa, extremamente sombria.

***

Convém aceitar a Graça que lhes é dada, por que é uma Graça, queridos filhos.
O Divino Criador não quer mais que vocês sofram da ausência da Luz em si e ao seu redor.

Vejam ao que conduz esse mundo de iniquidade, esse mundo de sofrimentos, esse mundo de ilusões no qual
sempre lhes prometeram mais felicidade material, prazeres materiais.

Quantos sonhos, quantas ilusões para tentar enganar a sua lâmpada Interior!
E, no entanto, queridos Filhos, quantas experiências vividas!

Dos insucessos em realizações vocês avançam nesse caminho há muito tempo.
É tempo de entrar no seu caminho para entrar na sua verdadeira verdade, na sua verdade primordial, que é

Unidade, que é Luz e que é felicidade.
Convém não mais olhar atrás de si, não mais olhar quem vocês eram ontem.

Convém olhar no instante, na profundeza de quem vocês são, porque o Espírito Santo sopra em cada uma das
suas células.

Vocês irão reconhecer o apelo do coração?
Vocês irão reconhecer o apelo do seu Divino salvador?

Vocês irão reconhecer o apelo da Luz?
Saibam, queridos Filhos, que vocês serão livres, totalmente, de sair do caminho da experiência para entrar no

caminho de Glória.
Mas vocês serão livres, também, de continuar o seu caminho de experiência, se tal for o seu desejo.

Não há julgamento, não há insucesso, não há sucesso, há apenas escolhas, livremente consentidas, feitas com
toda consciência.

Seja o que for que vocês escolherem, vocês irão receber, de qualquer modo, o meu Amor, a minha Bênção e a
Bênção do Pai.



***

Cabe a vocês serem livres, totalmente, das suas escolhas, mas eu quero que vocês saibam quanto
esperamos, dos nossos planos Vibratórios, que vocês sejam em grande quantidade voltando para nós.

Voltar nessas Núpcias Celestes, nessas Núpcias Cósmicas que representam a Criação no seu conjunto, além
dos planos de divisões nos quais vocês andam.

A encarnação é um mundo rude, um mundo de experiências, um mundo de esquecimento, no qual alguns de
vocês se esqueceram da própria Divindade, esqueceram-se da própria FONTE.

Mas é apenas um esquecimento, nada se perdeu, tudo se encontra.
Queridos Filhos, aí está o que eu tinha para dizer-lhes, e eu gostaria, agora, de responder às suas questões,
não pessoais, mas às suas interrogações da alma sobre o sentido da Luz, o sentido do caminho, o sentido da

experiência, o sentido do retorno, por que a hora chegou.
Vocês chegaram, agora, ao término da experiência.

Vocês estão, agora, nesses instantes de escolha tão esperados e, ao mesmo tempo, tão temidos, que as suas
almas, inconscientemente, esperavam, antes de descer aqui embaixo, há muito tempo.

Então, é nessas interrogações que eu desejo ajudá-los a ir para a sua Alegria, a ir para o seu Coração, para a
sua Essência, a sua Unidade, a sua Divindade, para o que vocês jamais deixaram de ser, em outras

Dimensões.
Queridos Filhos de Luz, eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: o que é que pode nos aproximar, ainda mais, dessa Essência, dessa Alegria?

Isso, vocês sabem, é abandonar a experiência, abandonar a dúvida, abandonar o medo, abandonar o obscuro
pela Luz.

Esse não é um trabalho que vocês fazem há tantas e tantas encarnações.
Essa é uma decisão de abandono à Luz, para que a vontade do Pai possa inundá-los.

É, realmente, não um trabalho, mas uma escolha.
Vocês aceitam isso?

Vocês podem, sempre, combater a sombra, mas é-lhes pedido, hoje, para abandonar-se à Luz, por que ela
está aí.

A hora do despertar soou.
Em breve, muito em breve, em um dia importante desse mês de agosto, vocês vão viver isso no seu coração.

Isso é igual para todo ser humano.
Não há, nesse nível, algo de pessoal, mas, efetivamente, um fenômeno místico que se refere ao conjunto da

humanidade.

***

Questão: o que é que nos impulsiona para querer continuar esta experimentação?

A sede de Luz, a ausência de Luz.
A sede de Luz e a ausência de Luz levam-nos a experimentar os lados sombrios desta Dimensão na qual

vocês se projetaram, com toda liberdade.
A partir do momento em que vocês tiverem aderido, por uma escolha livremente consentida, a uma

determinada Dimensão, vocês devem experimentar uma série de etapas.
Essas etapas puderam ser chamadas de queda e de redenção.

Enquanto vocês não estiverem satisfeitos da intensidade das suas experiências, vocês continuam as suas
experiências.

Um dia vem, devido a sofrimentos, devido a ilusões não realizadas, devido a medos, que vocês chegam a
desejar a Luz mais do que qualquer outra coisa.

Muitas almas chegam hoje de maneira sincrônica a essa sede de Luz, por que o caminho, para muitas almas,
está chegando ao fim.

***

Questão: esse dia do qual você acaba de falar é 15 de agosto, dia da sua festa?

Há, desde o início de julho, um período de quarenta e dois dias, que termina exatamente antes de 15 de
agosto, e que corresponde a um período intenso dessa efusão de Luz, efusão de Alegria, efusão de

Transcendência que chegou para vocês, queridos Filhos.



O fim do período de efusão corresponde ao período da escolha.
Eles serão ancorados, definitivamente em vocês, na espera do momento oportuno.

O 13 de agosto, o 14 de agosto e o 15 de agosto do seu ano correspondem a três dias extremamente
importantes.

É raro que uma mãe como eu lhes dê datas.
Em muitas aparições, em muitas canalizações, em várias mensagens recebidas de diferentes maneiras por

diferentes almas, sempre foi dito que ninguém conhece nem a hora nem a data, mas, para movimentos
específicos, ligados à sua esfera de vida, há datas que devem ser marcadas, por que estão inscritas de toda a

Eternidade.
Elas não dependem da evolução individual ou coletiva humana, mas estão inscritas nos astros, nas mecânicas

planetárias e celestes.
Assim é desse período.

Vocês chegam ao último decanato do Signo de Leão.
Vocês vão, em breve, passar em outro Signo, que vai inaugurar um novo ciclo.

Isso é inscrito pela mecânica celeste, pela vontade celeste, também, que se expressa por essa mecânica
celeste.

***

Questão: essa sede de Luz é suficiente?

Suficiente em si mesma, certamente.
O Pai, na Sua Divina Providência e na Sua equidade e Sua avaliação não pode fazer as coisas de maneira

insuficiente.

***

Questão: podemos chorar de Alegria?

Os choros podem ser o reflexo da Alegria.
A Alegria é um estado de ser, mas a personalidade pode reagir por lágrimas, por risos, pela dança.

É a reação à Alegria.
É pedido, de algum modo, para dançarem na Luz, para chorar na Alegria.

Progressivamente e à medida que vocês avançarem para o seu centro, para a sua Unidade, que reencontrarem
a sua criança interior, vocês irão se aperceber de que vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais

transparentes, cada vez mais indiferentes ao ambiente, aos outros, a tudo o que não é da Luz, e é assim que o
mundo vai desaparecer para aqueles que se elevarem na Luz.

***

Questão: como conciliar o fato de tomar distância, ao mesmo tempo estando sensível ao ambiente e
interagir nesse ambiente?

A distância não é a indiferença.
Querer agir no ambiente, querer intervir no ambiente é, já, um ato de apego.

«Busque o Reino dos Céus», dizia o meu Divino Filho.
Quanto mais vocês buscarem o Reino dos Céus, mais a sua Radiância irá transformar o ambiente.

Por outro lado, se vocês procurarem modificar o ambiente, sem procurar o Reino dos Céus, vocês irão se
apegar ao ambiente, vocês irão depender do ambiente.

Hoje, é pedido para voltarem-se, inteiramente, para a sua interioridade.
Desistam do tempo de encontrar o que vocês são, o ambiente, o exterior e, naquele momento, vocês irão se

aperceber de que podem, realmente, transformar o ambiente sem desejar, estando, simplesmente, nessa
dimensão de Alegria, de Amor e de Radiância, por que vocês terão encontrado a sua Unidade.

Vocês serão muito mais úteis ao ambiente encontrando a sua própria Unidade do que querendo agir nesse
ambiente.

***

Questão: não é perigoso «voltar as costas» para o sofrimento?

Querida Filha, você é CRISTO?
Querida Filha, o seu papel é outra coisa senão o de salvar a si mesma?



O seu caminho é outra coisa?
Nesses tempos, recebendo a Luz que o Divino Criador lhe oferece, você poderá, muito mais facilmente, salvar

o que deve sê-lo reconectando com o que você é, ao invés de querer agir com o que você é.
A diferença essencial tem-se nisso.

Eu não falo de salvação da alma, eu falo de encontrar a sua alma.
Meu Filho dizia, também: «Aqueles que quiserem se salvar, irão se perder».

Eu não falo de querer se salvar, eu falo de encontrar a sua alma.
Encontrar a sua alma é o melhor modo de irradiar esse Amor que vocês buscam.

Não há alternativa.

***

Questão: o nosso corpo físico irá viver transformações quando a Luz chegar?

As transformações físicas estão aí há muitos anos, querido Filho.
Apenas a transição decidir-se-á no momento final com o corpo ou sem o corpo.

Será que o corpo irá passará, ele também, à 5ª Dimensão?
Mas eu lhes garanto que, quando o corpo tiver atingido esse estado de consciência específico, vocês

absolutamente não vão mais olhar o corpo do mesmo modo.
Vocês estarão mortos e vivendo, ao mesmo tempo, e vão decidir então escolher, remeter a nova realidade em

outro corpo ou nesse corpo.
O lugar do corpo, o seu Templo, hoje, vai mudar.

O Templo não estará mais no nível do corpo, mesmo ele se tornando luminoso.
O Templo será a sua alma, essa efusão da alma que irá se tornar totalmente consciente.

***

Questão: não é o ego que é o principal obstáculo à Divindade?

O ego foi a ferramenta do seu retorno à Divindade.
É a consciência da sua personalidade que, devido ao sofrimento da separação da alma, leva esse ego, um dia,

a requerer a Divindade.
Mais do que «ego», a palavra «apego» é, efetivamente, melhor.

São os seus apegos ao ego que prejudicam a eclosão da sua Divindade, mas, certamente, não o ego como
parte da sua personalidade.

***

Questão: como se articulam a Alegria, o Amor, a emoção?

Eu diferenciei, efetivamente, a Alegria e as alegrias.
A Alegria é um estado de íntase, de Divindade interior revelada, que nada tem a ver com as suas alegrias

exteriores, materiais.
O Amor é um estado, não é uma emoção.

A emoção é uma reação desencadeada por um estímulo exterior.
O Amor é atração que vem do mais profundo do seu ser para conectar com uma Fonte, mas não em reação, a

não ser aos seus sofrimentos, mas não é algo de imediato.
O Amor não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, mas em outro estado Vibratório.

O amor é um estado de ser, de transcendência, uma verticalidade que encontra uma horizontalidade, tal como
foi ilustrado pela cruz.

É o local quando estamos no centro que gera o Amor.
Nesse sentido, o meu Divino Filho disse «aqueles que quiserem se salvar, irão se perder», porque não é

questão de salvar seja o que for, mas de querer encontrar a sua Essência, encontrar o seu sentido, encontrar a
sua Unidade.

A Alegria é o marcador dessa Unidade.
A Alegria não é as alegrias.

Essa Alegria participa, também, de um estado interior independente de todo estado exterior.
Se não, não é a Alegria, mas as alegrias.

A palavra alegria é efetivamente limitada para expressar a verdadeira Alegria Interior.
Em outras línguas há outras palavras para definir isso, mas é a mesma palavra que define uma alegria qualquer

da Alegria Divina e, no entanto, há tanta distância, tanto quanto entre o amor horizontal entre dois seres



humanos que se amam e o amor vertical para o Criador, para a Divindade.
Não se trata da mesma coisa e, no entanto, é a mesma palavra.

***

Questão: quais são os elementos que nos permitiriam melhor desenvolver a mestria?

Não há trabalho.
A mestria é abandono, ignorar tudo o que não é do coração.

É fazer o esforço de entrar no coração, e essa é uma decisão da consciência.

***

Questão: você poderia nos falar do perdão?

O perdão é deixar o outro livre.
É deixar as circunstâncias da vida livres para nós.

Perdoar é liberar-se.
Perdoar é Amar.

Perdoar é transmitir a Graça da liberação.
Sem perdão não pode haver a Graça da liberação.

Sem perdão não pode haver Alegria.
O perdão é Graça, o perdão é a chave que abre o Amor.

Vocês devem perdoar tudo o que existe, o que foi contra o seu caminho.
Vocês devem perdoar-se a si mesmos.

Vocês devem entrar em Comunhão consigo mesmos, e o perdão é a ferramenta dessa Comunhão consigo
mesmos.

Vocês devem absolver-se e não se condenar.
Vocês devem lavar as suas vestes de todo o pecado, pela Graça do amor, pela Graça do perdão.

O perdão é ato de transcendência.
O perdão é um fogo que queima todos os laços, o perdão é uma água refrescante, que vem cicatrizar todas as

feridas.
As sombras são iluminadas pelo perdão.

***

Questão: a sua energia está realmente presente na região parisiense, onde haveria um rochedo de
Lourdes?

Se tal for a sua crença, assim será.
Tudo está na potência da intenção que você ali coloca.

Quer essa pedra seja de Lourdes ou de não importa onde, o mais importante é a intenção que vocês ali põem.
Se vocês tiverem necessidade de uma forma para a minha Radiância, essa forma será portadora da minha

Radiância.
Vocês são potentes, além de tudo o que possam imaginar.

A potência da sua intenção pode criar mundos ou destruir mundos.

***

Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Bênção, mas eu vou, sobretudo, dar-lhes a minha Radiância.
Eu peço para permanecerem abertos e para acolherem, não mais as minhas palavras, mas a Vibração que vai

fluir, agora, ao coração do seu ser, durante um certo tempo.
Sejam pacientes, sejam acolhedores, estejam na Alegria, estejam no perdão e recebam, agora, nesse instante

de Graça, a revelação da Presença.
Queridos Filhos, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Recebam todo o meu Amor.
Eu lhes digo até breve.

************
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Eu sou Jesus Cristo.
Vocês são os meus amigos.
Eu lhes trago a minha Paz.

Eu sou aquele a quem denominaram o Caminho, a Verdade e a Vida.
Eu sacrifiquei a minha vida a fim de salvar a de vocês.

O “Eu Sou” afirma a minha Presença e não o “I Am” da língua inglesa, que significa Maya: ilusão.
Eu sou o rei do Amor, o rei da Eternidade.

Eu sou o Princípio Solar.
Vocês são Eu.

Além da língua, além da Minha bênção, Eu lhes trago a Minha Paz.
Eu lhes trago o “Eu Sou”.

Vocês são os meus bem-amados.
O Eu Sou veio acender a sua lâmpada, porque Eu Sou a Chama Eterna que arde em cada Ser.

Através do Meu pastoreio e da Minha radiância, Eu os conduzo a mim a fim de conduzi-los ao Pai.
Eu Sou a Verdade, Eu Sou a espada que corta.

Eu venho neste instante, além da direção e da radiância que Eu lhes trago, convidá-los a se voltarem para o seu
Eu Sou.

Nisso, as palavras e as frases que Eu empregarei serão concisas, curtas.
O Meu Caminho é o Caminho.

Se agora as palavras quiserem se expressar, Eu os escuto.

***

Pergunta: quando a sua vinda sobre a Terra será efetiva?

Eu já cheguei.
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Eu retorno neste momento em cada um de vocês.
Da maneira que Eu parti, Eu vou voltar.

As palavras mais exatas são que vocês é que virão a mim.
Isso é iminente.

***

Pergunta: como chegar a você?

Tornando-se Eu.
Percorrendo o meu caminho.

Servindo todos os outros.
Amando cada vida.

Não se ocupando de nada mais senão de Amar.
Acendendo a Chama do seu Templo, você irá renascer em mim e Eu renascerei em você.

Fazendo-se muito pequeno.
Engrandecendo a sua alma e o seu Espírito.

Tornando-se puro.
Tornando-se o Caminho, a Verdade e a Vida, para todos aqueles que os seus olhos tocarem e que as suas

palavras atingirem.
Descendo de novo a cabeça no coração.

Colocando na cabeça o seu coração.
Colocando no seu coração, a criança.
Proclamando e declarando: Eu Sou.

***

Pergunta: como se purificar?

Considerando-se já como puro.
Adotando as minhas vestes.

Purificando, sobretudo, e principalmente aquilo que sai de vocês.
Como Eu o dizia, que o seu olhar seja sem censura.

Que a sua palavra seja simples e justa.
Que o seu pensamento seja salutar, para com os outros e para com vocês mesmos.

Trata-se de uma pureza de intenção.
Considerando que o importante é o que sai de vocês, mais do que o que ali entra.

Aceitando a sua Unidade, a sua Chama e a sua Divindade.

***

Pergunta: Você acaba de evocar o fato de adotar as Suas vestes. Você pode desenvolver?

As minhas vestes são aquelas que foram lavadas no sangue do cordeiro.
São vestuários da ressurreição, roupas de pureza.

As minhas vestes são a minha vibração que Eu vim revelar pela minha história humana.
Vocês devem se vestir de glória, além da pureza.

Vocês devem se vestir do Sol que aquece e alimenta.
São essas as minhas vestimentas.

***

Pergunta: “Ehieh” é semelhante a “Eu Sou”?



Ehieh é a vibração original.
É a autoconsciência da divindade.

A segunda etapa é o Eu Sou, aquele que É: Ehier asher Ehieh, em qualquer idioma, com exceção da língua da
falsificação do “I Am”, a língua com a qual vocês nomeiam o seu comércio mundial.

Comércio com as forças das Sombras.

***

Pergunta: devemos chamá-lo de Jesus, ou de Jéshua?

O importante é o apelo que vocês formulam com o coração e não com as palavras.

***

Pergunta: o que significa identificar-se com você?

Isso significa, como Eu dizia, colocar os seus passos nos meus passos.
Conhecer-me como eu o conheço, pedir-me, a cada instante, que os meus olhos sejam os seus olhos, que as

minhas mãos sejam as suas mãos, que a sua Chama e a Minha Chama se tornem uma só.
Isso é chamado de último combate porque algumas zonas de sombras inerentes à encarnação podem vir a se

opor a isso.
Esse processo de identificação irá permitir-lhe matar-me enquanto modelo exterior, a fim de deixar aparecer o

seu ser autêntico.
Esse caminho é idêntico para cada um.

Trata-se do último combate, entre a vontade da vida e a vontade da Eternidade.
Quando a identificação se torna total, o modelo não tem mais razão de existir.

Você terá absorvido a minha Essência.
Você irá se tornar o Eu Sou na totalidade.

Não haverá mais diferença nem distância entre o Eu Sou e você.
Assim foi com várias almas que seguiram o meu Caminho.

Pela humildade, vários deles não puderam afirmá-lo, mas o manifestaram, através da Presença.
Trata-se de um sacrifício livremente consentido.

Dizendo Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida que leva ao Pai.
Isso foi uma verdade absoluta.

Isso significa também que, em outras tradições, vários seres viveram essa morte, esse sacrifício e assumiram
as minhas vestes.

Mesmo se eles não carregaram o meu nome, eles eram eu.
É preciso compreender que a distância que colocam entre a sua Chama e a minha Chama, representa a

distância que nos separa.
Gradualmente e à medida que essa distância se torna coincidente, que a minha Chama cobre a Chama de

vocês, vocês carregam as minhas vestimentas.
Vocês são os encarregados do “Eu Sou”, com toda a humildade.

***

Pergunta: isso corresponde a ser um Guerreiro da Luz?

O Guerreiro da Luz luta pela Luz.
Cristo é Luz.

A etapa é aquela que sucede a do Guerreiro da Luz.
Na ordem das hierarquias, o Guerreiro da Luz Miguel vem antes de Cristo.
Cristo se contenta em ser o Caminho, em ser a Verdade, em ser a Vida.

A sua Presença deflagra a guerra, mas você não é o Guerreiro.
A guerra é de todos aqueles que recusam a Presença e que, no entanto, procuram-na, talvez mais avidamente
do que aqueles que estão próximos da Minha Chama, mas que as mágoas da Vida causaram um medo da Luz.

Dessa maneira, então, convém não julgar, mas Amar, sempre e ininterruptamente.



E perdoar, porque eles não sabem.

***

Pergunta: Buda e você mesmo estão unidos sob o mesmo plano de Amor?

Eu Estou unido a todos aqueles que, depois de mim, seguiram o meu caminho, mas também a quem, antes de
mim, antecedeu o meu Caminho.

Entretanto, a totalidade das minhas vestimentas não ficou acessível senão depois do meu sacrifício e não por
quem foi anterior a Mim.

***

Pergunta: poderemos dizer que a vinda de Buda foi uma preparação para a sua própria vinda?

Ele não foi o único a ter deixado uma marca forte.
Mas outros vieram, antecederam o meu Caminho: Abraão, Isaac, Jacob, David e, em outros locais, Mani e

tantos outros constituindo os avatares da minha Presença, depois.
Eu respondi ao seu apelo, ao apelo deles e o meu sacrifício sacralizou o planeta e toda a vida que, depois de

mim, ali nasceu.

***

Pergunta: a sua afirmação de que “cada vez que estiverem reunidos três em Meu Nome, eu estarei aí”
ainda é atual?

Sempre atual, mas hoje, quando estiverem reunidos frente a mim, Eu estarei aí.
“Quando estiverem três reunidos em Meu Nome, Eu estarei entre vocês” foi a frase que Eu pronunciei.

Eu lhes digo também: “quando vocês forem Um reunidos comigo”, Eu estarei com vocês.

***

Meus amigos, uma vez mais, Eu lhes dou a Minha Paz.
Estejam Unidos.

************
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Eu sou Maria, rainha dos Céus e da Terra.
Eu volto para vocês, queridos filhos, para ajudá-los, para amá-los, para que, juntos, caminhemos, para que, juntos, iluminemos, para
que, juntos, consigamos amar sem limite, para fazer nossa a totalidade da criação, para fazer nossa a Unidade.

Sejam abençoados, eu os escuto.

Questão: poderia explicar-nos a importância dos dias 13, 14 e 15 de agosto?

Queridos filhos, em 15 de agosto, independentemente de ser a festa da assunção de Maria, existia, bem antes, o culto que me foi
rendido.
Essa festa é o símbolo da ascensão dos corpos, essa festa é aquela que caracteriza a subida aos Céus, a subida vibratória com o
corpo.

Certamente, cada ano desse calendário, nessa mesma data, manifestam-se essas energias da assunção, essas energias da entrada
ao Céu da matéria e da alma.
Neste ano, em que tantas coisas desenrolam-se na superfície de seu planeta, mas, também, na superfície de seu ser, é-lhes pedido
para fazer entrar em vocês, durante esses três dias, a totalidade da Revelação.
Qual é essa Revelação?
Essa Revelação é, simplesmente, a hora da Verdade em seu coração, a hora do anúncio de sua Divindade, a hora do despertar de
sua Unidade.

Queridos filhos, a Luz evolui seguindo os números, a Luz evolui seguindo os ritmos.
Nada escapa dos ritmos e dos números.
Este ano é o ano da Resolução, que deve preceder o ano da Elevação.
Nessas datas-chave deste ano, inúmeros elementos são revelados, como as datas que devem sobrevir em seu mês de setembro,
durante as festas do Arcanjo bem amado Miguel, assim como, em dezembro, poucos dias após a celebração do nascimento de meu
Divino Filho.

Cabe a vocês acolher, durante esses períodos privilegiados, a subida da Energia em vocês, a subida da Luz em vocês, a subida da
Consciência para outros estratos, para outros polos de realização.

Aí está em que esses três dias são importantes, três dias antes da assunção, três dias após o Natal.
Esse simbolismo não está aí por acaso.
Lembrem-se: a Luz é número, a Luz é ritmo.

Questão: por quê, em algumas de suas aparições, você alertou sobre a utilização do pêndulo?

Querido filho, crianças falaram por minha boca há, agora, numerosos anos.
O que é disso agora?
Sou eu quem fala?
Inúmeros seres humanos têm dificuldade, quando de minhas aparições que se situam em um nível vibratório diferente da canalização,
porque a aparição necessita de um gasto energético de Mundos de Luz muito mais intenso.

No caso da aparição, trata-se de um face a face e não de um canal que dá sua voz.
Inúmeros desses seres humanos caem na adoração de meu Divino Coração de Mãe.
Essa adoração os faz prosseguir além do que é atribuído em minhas aparições.
Os interesses humanos tomam, então, a dianteira e vão veicular inúmeras informações que jamais meu Espírito nem minha boca
pronunciaram.

Em resumo, eu jamais, como me foi atribuído, impedi o dogma da Reencarnação, eu jamais falei disso, o que não é a mesma coisa.
Eu jamais impedi o pêndulo.
Em que meu coração de Divina Mãe, em que meu Coração de Mãe intrometer-se-ia nisso?
Minha palavra sempre foi uma palavra de Amor e não uma palavra de divisão.
Em momento algum eu posso ir contra o que a Luz fixou-me como papel e, em especial, vir dividir.
Agora, o que perdura não é de Mim.
Se sua Alma e seu Espírito sentem a utilidade do pêndulo quanto ao seu destino, quanto ao seu caminho, isso é, obviamente, útil.

Questão: qual é seu sentimento sobre o jejum?

O jejum é, para algumas almas, purificação e elevação.
O jejum é, para outras almas, sofrimento.
Jamais vocês devem escolher o caminho do sofrimento.
Aquele que é sugerido pela Luz é outra coisa que não o que vocês se sugerem a si mesmos.
Algumas almas predestinadas foram levadas a sofrer, ofereceram-se, durante o holocausto, à vontade da Luz.
Mas esse número de almas é extremamente restrito.

Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado caminhar para a leveza, para a Alegria.
Se vocês se impõem penitência, se a Luz não a pediu a vocês, tratar-se-á, então, de uma vontade pessoal.
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O jejum pode elevar o nível vibratório, ele é purificador, mas não é uma regra absoluta que toda alma deva seguir.
É uma etapa em alguns caminhos.

Seu corpo, querida filha, tem necessidade de nutrição.
Privá-lo de nutrição não faria, absolutamente, desaparecer o que você quereria ver desaparecer, bem ao contrário.
O que você gostaria de ver desaparecer não pode desaparecer por um meio exterior ou por uma técnica.
Trata-se de um problema de uma consciência em face dela mesma.
Isso não pode vir do exterior, querida filha.

A consciência oculta alguns fatos e irá buscar, no exterior, o que está oculto, a nutrição que vai permitir a ela fazer desaparecer o que
está oculto.
Mas, em alguns casos, o que está oculto deve ser colocado na Luz, não para reviver, não para sofrer, mas, efetivamente, para evacuar.
Há coisas tão ocultadas, nas quais a Luz veio fazer uma muralha que evita de ali ver, nas quais a Luz não transcendeu o que está
oculto, mas impediu sua revelação à consciência.

Ora, o movimento da Luz deve ser um movimento que penetra e não que oculta.
Nada do que manchado pode ser escondido para a Luz.
A Luz deve penetrar, totalmente.
Existem alguns mecanismos de proteção, nos quais o fato de pôr a Luz acima da zona manchada faz com que a sujidade, a sujeira não
exista mais.
Mas isso é uma ilusão da consciência.

Questão: como fazer penetrar a Luz no que está manchado?

Aceitando-a.
Não é questão de resistir, é questão de abandonar-se ao bálsamo da Luz.
A Luz virá, pouco a pouco, mastigar, digerir.
É preciso, efetivamente, compreender que é a consciência que criou uma muralha diante dessa sujeira.
E a Luz não pode, assim, ali penetrar.
O elemento que vai permitir romper esse sortilégio que impede a Luz de ali penetrar tem por nome «Perdão».

Questão: o que significa «identificar-se com Cristo»?

A identificação é uma imitação.
Assim, quando o modelo diz «levanta-te e anda», o imitador olha do exterior esse «levanta-te e anda».
Ele adora, ainda mais, esse modelo, venera-o, mas torna-se incapaz, devido à distância que é colocada com aquele, de dizer, ele
também, «levanta-te e anda».
Há, nisso, o medo, a dúvida, a falha que vem pôr a distância, enquanto jamais meu Filho quis pôr essa distância.
Ele disse, efetivamente, em Sua vida «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores coisas ainda».
Então, convém ousar, transpor o obstáculo da dúvida, o obstáculo da adoração e da veneração exterior.
Tornar-se o modelo e agir como Ele, para tornar-se o modelo e estar em Seus gestos, em Suas palavras, em Seus passos e não olhá-
Lo do exterior.

Questão: o que significa «tornar-se um Templo de Luz»?

Um Templo de Luz, querido filho, é o tabernáculo de Luz, ou seja, o receptáculo da Luz, o lugar de onde irradia a Luz.
Tornar-se um Templo de Luz é tornar-se uma Fonte irradiante da Luz e tornar-se, si mesmo, essa Luz.
O que quer dizer que nada deve vir opor-se a essa irradiação.

A Luz não é feita para ser fechada, mas para irradiar.
Meu Divino Filho dizia «o que não é dado é perdido», assim, é o mesmo com a Luz.
O milagre da Luz é que, quanto mais ela é irradiada e mais ela se dá, mais ela se nutre a si mesma.
Assim, quanto mais o Templo irradia, mais a Luz ali cresce, mais o Templo cresce.
Esse movimento é um fluxo contínuo, que nada deve frear, nada deve anular.
Assim o Templo constrói-se.

Questão: Ma Ananda Moyi porta sua vibração?
Aí está um exemplo típico de uma mulher que realizou a totalidade de sua Divindade e a totalidade de sua Presença.
Em todo ser que se revela, totalmente, a si mesmo, eu revelo a minha Presença.
E, obviamente, olhando Ma, vocês perceberão Maria, isso é uma evidência.

Eu não sou limitada ao que eu fui, a um dado momento de sua história.
É difícil a vocês, de momento, assimilar isso e vivê-lo com o coração.
Quando eu digo que respondo a cada apelo de seu coração, minha consciência abraça a totalidade de almas criadas.
Isso parece difícil para vocês, nesse plano de manifestação que tem dificuldade para entrar em comunicação com tal ou tal ser
encarnado.
Mas saibam que, para além dos véus, é possível, realmente, estar presente para toda alma que faz o pedido.
E, se a humanidade toda, inteira, fizesse o pedido, eu me encontraria, pessoalmente, individualmente, diante de cada uma dessas
almas, no mesmo instante, no mesmo espaço.
Não há milagre, há, simplesmente, apenas a realidade do funcionamento da consciência.
Ma Ananda Moyi encarnou, totalmente, a Presença, minha Presença.

Questão: como saber se se realizou o que se chama a androginia primordial, ou seja, a integração da feminilidade e da
masculinidade em si?

A partir do momento em que não houver mais distância entre você e eu.
A partir do momento em que não mais houver distância entre você e os outros, entre você e a Luz.
Quando você puder comunicar-se, livremente, com as outras Luzes, isso significará a integração das duas partes.

Questão: pode-se associar sua Presença com a Fonte?

Eu sou a vertente feminina da fonte.



Eu sou a vertente feminina da fonte.
Assim como vocês são a Fonte.
Trata-se de um elemento que eu qualificaria de fundamento.
A experiência da encarnação faz crer que vocês estão afastados da Fonte e os faz considerar a Fonte como um objetivo a atingir,
como algo de exterior.
E depois, um dia, vocês compreendem que a Fonte está em vocês.
E depois, um dia seguinte, vocês chegam a viver que são a Fonte, em uma polaridade receptora ou emissora.
E, no dia seguinte, vocês fusionam a Fonte que são em suas duas polaridades.
Naquele momento, vocês estão realizados.

Questão: nós reencontramos obstáculos em nosso caminho para testar nossa vontade, nossa fé para prosseguir ou
indicar-nos que esse não é o bom caminho?

Cada obstáculo é diferente, meu filho.
Em alguns casos, ele responde à primeira proposição, em outros casos, responde à segunda proposição.
Apenas superando o obstáculo é que a resposta aparece.
Geralmente, um obstáculo é feito para ser superado, mas vocês não têm a origem do obstáculo enquanto ele não é superado porque,
se vocês tivessem a resposta antes, ele não seria mais um obstáculo, não é?

Queridos filhos, vejo que a distância entre vocês e eu diminui.
A intensidade de seus questionamentos diminui e, portanto, a distância diminui.
Assim, eu lhes proponho um trabalho, todos juntos, queridos filhos, que, antes de minha partida, vai permitir-lhes identificar, ainda mais,
minha Presença com sua Presença.

Assim vamos, todos juntos, irradiar a Presença, irradiar a Luz.
De mim para vocês, de vocês para mim, mas, também, de uns aos outros.
Eu lhes aporto, agora e já, a minha bênção e o meu Amor.
E nós fazemos isso, agora.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Paz a vocês, queridos filhos.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes aporto, primeiramente, a minha bênção e a minha saudação, e vamos retomar nossa troca, onde a
deixamos na última vez, se quiserem.

Questão: as correntes cósmica e espiritual são idênticas?

Absolutamente não.
As correntes cósmicas correspondem a linhas de força que são impactadas pela ressonância entre o Intraterra e as irradiações
planetárias, por exemplo, de outros planetas.
A irradiação espiritual é criada pelos seres de Luz, é além da rede magnética terrestre.
São irradiações, impulsos, se preferem, que são colocados de acordo com linhas de força extremamente precisas.
Essas redes de forças são, obviamente, detectáveis.

Questão: na geobiologia, existiriam redes solares além de redes sagradas?

Isso é perfeitamente verdadeiro.
A cada vez que há uma erupção solar, o impacto vai reportar-se ao nível da Terra, mas a irradiação dita espiritual, tal como eu a
chamei, é diferente.
Ela é ligada a seres de Luz que criaram uma rede específica.
Isso corresponde a frequências outras que não aquelas que vocês medem.
Há linhas, se querem, a que se vai chamar de linhas de força espirituais, que são criadas pelos seres do Intraterra, essencialmente, que
são encarregados dessas redes, independentemente de redes magnéticas terrestres.
Essas linhas de forças são destinadas a modificar, de modo estrutural e duradouro, as manifestações de vida sobre o planeta.

Questão: os crop-circles têm algo a ver com isso?

Os crop-circles são a manifestação de seres de Luz, através de diferentes confederações de Luz autêntica, que vêm mostrar a
realidade de alguns processos.

As modificações magnéticas que são induzidas pelo próprio desenho e pelos processos que correspondem a ondas de forma vão
traduzir, também, um gancho dimensional.
Vem-se, também, com isso, em alguns aspectos, modificar, também, os traçados da Sombra e fazê-los desaparecer.
É por isso que há muito numerosos crop-circles ao nível dos reinos da Sombra, ao nível da Inglaterra.

Questão: portanto, um dos efeitos dos crop-circles seria elevar, vibratoriamente, a Inglaterra?

Neutralizar o poder da Sombra.

Questão: pareceria que crop-circles aparecem na Europa, em especial, na Suíça?

Há deles, também, na França.

Questão: quer dizer que há um desenvolvimento nesses países?

Não, eu não disse isso.

Questão: então, de onde vem esse desenvolvimento na Europa, agora?

Da amplitude dimensional.
Nem tudo é ligado às forças da Sombra.

Questão: é desejável que os homens procurem entrar em contato com os Espíritos da Natureza?

Nem desejável nem não desejável, é questão de atração pessoal.
Os Espíritos da Natureza evoluem independentemente de vocês, mesmo se eles estejam em realidades que coexistem.
É um caminho pessoal.
Os Espíritos da Natureza não lhes serão de uma ajuda específica em sua evolução espiritual.
Eles têm a própria evolução deles.
Vocês podem, contudo, entrar em contato, em alguns casos privilegiados, com esses Seres elementais.

Questão: poderia falar-nos do falado ouro monoatômico?

Preciso investigar, dois segundos, por favor.
Então, pelo que me disse o Intraterra, há, efetivamente, correntes elétricas, cósmicas, magnéticas, eletrônicas, se preferem, que são
particularmente amplificadas pelo que vocês chamam o ouro monoatômico.
Disseram-me que é perfeitamente possível ingerir esse ouro monoatômico, ele pode, também, ser colocado, diretamente, sobre a pele.

Mas não é certo que a frequência das células de todos os seres humanos seja capaz de deixar passar esse ouro monoatômico.

O.M. AÏVANHOV – 8 de agosto de 2007
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Isso quer dizer que não há absorção celular constante.
Se a célula não é capaz de captar a vibração e ingerir, absorver, ao nível intracelular, o ouro monoatômico, ele vai degradar-se em
ouro, eu diria, normal, e virá alterar o funcionamento renal.

Entretanto, há cristais, dizem-me, que são recobertos de ouro, cristais que são de cor azul metálico.
Esses cristais têm a particularidade de colocá-los em contato com a vibração do ouro monoatômico e, portanto, desempenhar o papel
dessa antena ressoadora-amplificadora.

Questão: esse cristal aqua deve ser portado sobre si ou, efetivamente, há, simplesmente, um protocolo a fazer?

Compreenda, efetivamente, que não é uma obrigação, é uma resposta a uma questão.
Vocês não vão passear com montes de amuletos em todos os bolsos, não é?
Mas vocês podem fazer a experiência desse mineral recoberto de ouro.

Questão: esse cristal aqua pode, igualmente, provocar efeitos secundários nefastos?

Absolutamente não, porque é uma vibração, não há a matéria.
Não há, aliás, apenas o ouro monoatômico, há, também, a prata monoatômica, a platina monoatômica e certo número de metais que
podem apresentar-se sob essa forma monoatômica.

As proposições que existem para o corpo de Luz não correspondem, absolutamente, ao ouro monoatômico, ele corresponde a uma
mistura de ouro, de prata e de platina monoatômicos, dizem-me.
O ouro monoatômico está mais em relação com a comunicação frequencial com outras realidades.
A transmutação do DNA é ligada à platina monoatômica.

Questão: como se articula a Luz com os medos e os apegos?

A Luz está ao oposto do medo.
O Amor está ao oposto do medo.
O Amor é Luz.
A Luz é o que não está apegado.
A Luz é livre, ela difunde em todas as direções do espaço.
A Luz não é apego.
O apego é sombra e medo.

A Luz participa do processo de expansão e de liberação.
A Luz é infinita.
As regras da Luz não são as mesmas em sua dimensão e em outras dimensões.
Mas a característica essencial da Luz é a de difundir, irradiar e, sobretudo, evitar ser contrário a qualquer noção de apego.

A Luz é radiação.
A Luz é Alegria.
A Luz é Amor.
A Luz é Unidade.
A Luz é conhecimento, também.
Ela é tudo isso, ao mesmo tempo.

A partícula que vocês chamam de fóton é, ao mesmo tempo, onda e corpúsculo.
Ela é portadora de uma informação, por sua vibração, mas ela se desloca de maneira instantânea e está presente de maneira
holográfica em todas as direções do espaço no mesmo instante.
Essa é a característica do corpúsculo de Luz.
É preciso conceber a Luz no sentido espiritual como a mesma realidade.

Questão: como viver com animais, em especial gatos, sem sentir-se apegados?

O problema é que, quando vocês criam laços com animais, é como com filhos, os laços estão aí.
Como suprimir os laços, quando eles estão aí?
Vocês não podem matá-los.
É como para os filhos, vocês não podem desembaraçar-se deles.
Isso faz parte de um caminho que vocês decidiram, a um dado momento.
Vocês são obrigados a assumir isso.
O importante é fazê-lo no desapego, ou seja, ter uma afeição livre.

Entretanto, é preciso, efetivamente, conceber que isso é, também, um peso, do qual vocês não podem escapar.
O gato é ligado ao apego astral, às forças astrais.
Ele foi extremamente utilizado no Egito e em outras sociedades tradicionais como poderoso acumulador de cargas astrais das quais
vocês devem desfazer-se.

O cão é mais evoluído nesse nível.

Questão: é, frequentemente, questão, nesse momento, de uma raça dita reptiliana, que teria a possibilidade de tomar a
aparência humana, que viria da quarta dimensão, para tomar o poder sobre o homem.
Isso é exato?

Não há apenas uma raça, há várias delas.
Elas fazem parte, ao mesmo tempo, do que foram chamados os Nefilins, mas, também, os Annunaki, que são os deuses reptilianos,
ilustrados, também, na tradição egípcia.
Eles têm sido onipresentes e lembrem-se de que, aí também, trata-se de uma afinidade vibratória.

Se a humanidade busca um mestre, o mestre chegará, para manipulá-la.
Se a humanidade busca um verdadeiro mestre de Luz, o mestre de Luz veio, foi Cristo.



Há apenas a lei de ressonância que intervém.
Enquanto vocês deixarem manipular sua Essência e seu Ser pelas forças da Sombra, elas responderão «presente».

Há várias formas de sombra.
Mas, se há sombra em você, você chama a sombra, obviamente.
Os jogos da sombra são os jogos do poder.
Então, essas raças fizeram apenas responder a uma grande lei de sincronia no universo e responder à ressonância.

Então, é uma realidade, mas que se afasta agora.

Então, caros amigos, vou abandoná-los à sua vibração.
Então, continuem nesse caminho.
Eu lhes aporto o meu Amor, a minha Bênção e digo-lhes, certamente, até breve.
Fiquem bem.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Caros irmãos e irmãs, eu os saúdo.
Meu papel principal é extrair a Luz da sombra, fazer crescer a Luz.
Através disso, o eixo de cura, que representa o combate entre a sombra e a Luz, fornece-me o terreno para a elevação da alma.
A sombra é, certamente, a coisa a mais necessária no mundo em que vocês vivem hoje, porque o plano no qual vocês vivem é o plano
de extremos, o plano no qual a atração da sombra é a mais forte e no qual o plano da atração da Luz começa a surgir.

Assim, através de médiuns, eu intervenho para iluminar as zonas de sombras, e não é preciso, jamais, conceber a doença como um
obstáculo, mas, bem mais, como uma ocasião única de escalar, passo a passo, os degraus para a luz.
Assim, a doença, também, é o poder da sombra sobre seu destino.

Foi-me conferida a possibilidade de liberar a Luz aprisionada pela sombra, mas não rejeitem a sombra, porque é graças a ela que
vocês podem esperar, um dia, apoiar-se para ir para a Luz verdadeira, para a Luz de Cristo, para o logos solar, para sua
luminescência de alma e de Espírito.

A sombra trabalha para a Luz, compreendam isso.
A sombra jamais foi um fim em si, o fim em si é a Luz e nada mais.
Vocês estão aqui para combater, identificar-se a esse combate da sombra contra a Luz e da Luz contra a sombra, até certo estágio.
Esse estágio é a resolução ou, mais, o espaço de resolução de doença, que conduz à explosão de Luz, que se traduzirá ou pela morte
ou pela ressurreição.

Assim, é-me dado intervir nesse espaço tênue em que o ser está próximo da morte, próximo da doença, do sofrimento, para daí extrair
sua própria Luz e tentar transcender suas zonas de sombra, para renascer, totalmente, à Luz, totalmente, purificado, totalmente
iluminado.
Minha intervenção consiste em favorecer o apoio da Luz sobre a sombra, para que a sombra desapareça pelo abrasamento de Luz.
Meu Espírito é um Espírito de fogo, porque o fogo ilumina, queima, transforma e transcende e conduz à ressurreição na verdade, a
ressurreição na Luz, na qual a sombra não existe mais, em suma, à transcendência, ao caminho que está além do caminho, o momento
em que o ideal de Luz deixa lugar ao abandono de Luz, para que ela trabalhe e venha reabsorver a sombra.

Assim procede a doença, qualquer que seja.
A doença que seu templo físico traduz é apenas a concreção e a expulsão do combate da sombra e da Luz.
Não nutram a sombra com seus pensamentos, mas nutram a sombra com seu coração e com a Luz, para que ela se dissolva, para que
ela não possa conduzi-los à morte, mas, efetivamente, à ressurreição, à Luz que vocês são, de toda a eternidade.

Retenham a necessidade de identificação como ser humano: nós temos necessidade, em um primeiro tempo, de identificar-nos, para
fazer nosso o que procuramos.
Vocês preferem a identificação à sombra?
Ou preferem a identificação à Luz?
Um e outro, de qualquer modo, conduzi-los-ão, um dia, a abandonar, a matar esse ideal de entrar na eternidade que está além do
combate da sombra e da Luz.

A Luz é um fim em si, para descobrir que, além de Luz, há o pensamento não dual.
Há a eternidade além da Luz, há a imensidade, a infinidade do que vocês são.

Mas, nessa dimensão, nessa encarnação, vocês devem, permanentemente (é um combate de cada respiração), separar o bom grão
da palha, triar a sombra da Luz.
Nesse sentido, a um dado momento de seu caminho, você é um guerreiro da Luz, após ter sido um guerreiro da sombra, da divisão, da
separação.
Mas vem um dia em que o guerreiro torna-se pacífico.
Naquele momento, vocês abandonam sua alma e seu Espírito e seu corpo ao pensamento da Luz que está além da Luz.

Assim vai a vida humana: identificar-se, comer, absorver seu ideal.
E depois vem um dia no qual você compreende que seu ideal, primeiro exterior, depois, em seguida, todo interior, não é o fim do
caminho, mas o início do caminho.
O fim do caminho sobrevirá apenas quando vocês foram capazes de controlar todos os elementos de sua natureza inferior e, tendo
controlado isso, confiá-lo na Luz, para que ela venha liberar, totalmente, as correntes da encarnação.
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Eu emprego a palavra correntes para significar, com isso, que há apenas um peso a aliviar, apenas um peso a transcender.

Vocês são, efetivamente, todos, sem exceção, por sua própria criação, Cristos em evolução.
Vocês são Cristo, vocês não sabem disso.
Vocês são Cristo, mas não vivem isso.
Vocês são Luz, mas não o sabem.
Vocês são pensamento de Luz, mas não o vivem, ainda.

O que um chama a morte, o outro chama o nascimento.
Assim vão os ciclos da vida, passagem de um estado a outro estado.
A doença é o meio de deixar nascer outra coisa, e eu venho para favorecer, para permitir a essa Luz dessa doença atingir outro limiar,
no qual vocês se aproximarão da Luz e do pensamento da Luz.

Seu destino é Luz.
Não atribuam importância ao alarido desse mundo.
Vocês já têm suficientemente a fazer com seu alarido.
Alguns de vocês efetuam um combate.
Outros entre vocês estão no ponto de concluir o combate.
Para combater é preciso haver dois.
Concluir o combate é terminar a dualidade.
Concluir o combate é entrar na Unidade.

Meu papel, através, tanto das manifestações tangíveis da cura de uma doença, através da realidade da Luz que é transmitida quando
de minhas intervenções, dá a vocês o suplemento de alma, o suplemento de Luz que os engajará a terminar o combate.
Frequentemente foi dito que ninguém pode fazer o caminho em seu lugar.
Isso é verdade.
Ninguém pode andar e tomar seus passos, outro que não você mesmo, ainda é preciso que você aceite, totalmente, o porque você
está aí.
Efetivamente compreender esse mundo de dualidade, não como um mundo obscuro, sombrio, tenebroso, mas assim como o grão é
colocado na terra, assim como nessa sombra da terra vai produzir-se a alquimia a mais sublime, que é a eclosão.

Sua vida, seu destino busca, mais cedo ou mais tarde, eclodir.
Vocês são uma flor em evolução, são um Cristo em evolução, todos, sem exceção.

Vamos, entretanto, verbalizar um espaço de trocas.
Assim, caras Luzes, caros Cristos, eu lhes deixo a palavra.

Questão: o que significa «ser Cristo»?

A finalidade de toda vida é Cristo.
Cristo longe do Senhor é Sol, filho do Pai, filho da Fonte, de onde tudo provém e para onde tudo volta.
Movimento de ir e retorno.
No mais profundo do ir vocês veem pouco o retorno.
A dimensão de vida presente é o fim do ir e o momento do retorno que começa.
Vocês são Cristo significa o que vocês são, de toda a eternidade, pelo momento inicial no qual vocês separam sua alma da Fonte, até
o momento final, em que tudo volta à Fonte.
O estado Cristo é um estado de sacrifício, um estado de Unidade.
O que significa ser sacrificado no estado Cristo?
É a sombra, sacrificada no altar da Luz, no altar da Unidade.
Vocês são Cristo.
Nisso, eu os chamo.

Questão: orar a um Santo, em uma igreja, pode ajudar?

Caro Cristo, enquanto você procurar no exterior seu caminho, você estará no exterior de si.
Enquanto você procurar, através de um lugar, através de uma data, a irradiação de qualquer ser Cristo, você procurará, fora de si
mesmo, onde reina o combate.
É preciso procurar em si.
Vocês têm, como se diz, a resposta em si, mas isso não é uma visão do Espírito, é uma realidade do Espírito.

Enquanto vocês procurarem no exterior, esquecerão do lugar primordial, que é o coração de seu ser.
Enquanto entregarem seu poder a outro Cristo, vocês não serão seu próprio Cristo e afastar-se-ão da Unidade.

A resolução final que é, eu os lembro, o abandono à Luz, apenas pode situar-se no interior de seu ser e não em quaisquer modelos.
Mas é-lhes possível, por sua liberdade, continuar a buscar no exterior.
Então, eu poderia responder que você pode fazê-lo.
Isso quer dizer que você terá necessidade, ainda, de buscar, no exterior, a prova de sua realidade Crística.

Questão: qual é a diferença entre depositar os problemas aos pés de Jesus ou junto à Fonte?

Mas, querida filha, não há diferença alguma.
Jesus é Cristo, é Fonte, é origem.
Ele é filho do Pai, imagem do Pai.
Qualquer que seja o nome que você dê – Cristo, Fonte, Unidade – trata-se da mesma coisa, da mesma Essência que seu véu de ilusão
da encarnação a faz apreender de maneira diferente.

Quando vocês fusionarem essas diferenças – Cristo, Jesus, Fonte, Unidade – verão a Unidade.
Não há oposição, é a mesma coisa.

Questão: a oração, de coração a coração, com o Pai, permite atingir essa Unidade?

A oração de coração a coração, tal como você a formula, é dualidade.



A oração de coração a coração, tal como você a formula, é dualidade.
Isso significa, caro Cristo, que você considera que o coração do Pai está fora de seu coração, e que você põe, aí, uma distância entre
seu coração e o Pai.
Isso não é Unidade.
Isso é, ainda, combate de guerreiro de Luz.
Não há diferença entre seu coração e o coração do Pai.
Não pode, portanto, haver oração de coração a coração, mas oração no coração.

Enquanto você colocar uma distância entre o objeto de sua oração e você mesmo, haverá dualidade.

Questão: portanto, dirigir-se ao Pai é dirigir-se a uma parte de nós mesmos?

Não uma parte, mas a totalidade.
Isso seria limitante.

Questão: é necessário utilizar palavras para ancorar isso?

As palavras são apenas palavras.
Apenas quando elas se tornam Luz, quando há identificação às palavras, é que elas tomam sua total vibração.
Enquanto as palavras são pronunciadas, elas são exteriores à Unidade.
Apenas quando elas são digeridas é que elas são Unidade.

Toda oração, mesmo dita com o coração, é apenas o pálido reflexo da realidade.
Apenas quando vocês vivem as palavras ao nível do coração é que se encontra um espaço de resolução, que a Unidade manifesta-se.

Agora, queridos Cristos, centrem-se em sua Essência, centrem-se em seu ser, esqueçam-se das palavras, voltem ao coração do
centro.
Nada mais existe que não o centro imutável em vocês, espaço de resolução de opostos, aí onde, agora, pela graça do Pai, eu venho
selar a promessa.

Recebam a Luz e a Unidade.
Sejam abençoados pelo que vocês são, sejam abençoados por sua divindade.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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 - Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

 

~ DISSOLUÇÃO DOS ELEMENTOS ~

Eu os saúdo, Chamas/Fonte, Filhos da Lei do UM, em encarnação neste plano do planeta Gaïa.
Eu sou ORIONIS, Regente de Órion e Regente Planetário da evolução deste planeta Gaïa.

Eu sou aquele que, há muito tempo do seu tempo encarnado, realizou a alquimia que tornou possível a
experiência da encarnação.

Se vocês estão aí significa que vocês decidiram isso com toda liberdade de Chama/Fonte, de Filho da Lei do
UM.

***

Eu vim instruí-los sobre a evolução Dimensional ligada à sua Transição.
Eu percorri as vias da encarnação sem passar pelo processo da encarnação física, por meio de um processo

que vocês têm o hábito de chamar de walk-in.
Eu iniciei, sobre esta Terra, há pouco tempo, ou seja, há apenas 4.000 anos, a criação da Ordem dos

Melquizedeques, em homenagem àquele que, em primeiro lugar, confiou-me o seu corpo.
Desde aquela época, eu tive a oportunidade, em algumas ocasiões, de percorrer, sempre pelo mesmo

processo de walk-in, os meandros da sua encarnação.
O meu último walk-in foi Bença Deunov, o criador do que foi denominado, bem depois, a Fraternidade Branca

Universal (ndt: não confundir com a Grande Fraternidade Branca).
A Ordem dos Melquizedeques se ocupa, desde a sua origem, de fornecer os pilares e as garantias da

evolução em conformidade com o plano da evolução da alma que vocês chamam de humana, que vocês são.

***

Vocês estão, coletivamente e de agora em diante, na aurora de um novo dia, mais prosaicamente de uma nova
Vibração e Dimensão de vida.

Esses processos de transição estão inteiramente ligados a esses ciclos e aos movimentos planetários que nós
chamamos de orbes.
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Entre os saltos dimensionais, cada experiência de vida ocorre em um plano dimensional específico e segundo
as linhas diretrizes que devem permitir a um grande grupo de almas, participando do jogo desta Dimensão em

andamento, ir para uma transição a um mundo dito “superior”.

***

A transição das almas nesses momentos privilegiados é acompanhada de modificações das esferas nas
esferas, ou seja, dos orbes de tempo e dos orbes planetários que afetam as estruturas moleculares, atômicas,

genéticas e os mantos vibratórios dos corpos planetários onde acontece esta transição.
Estas modificações atômicas são oriundas de algo que vocês conhecem bem, já que vocês estão na escala

mais densa da manifestação.
A classificação dos elementos atômicos que os remetem talvez a algo de conhecido, chamado de

“classificação de Mendeleïev”, dá-lhes os números atômicos de cada um dos átomos constituindo este mundo
de 3ª Dimensão.

***

A transição corresponde a uma mudança do conjunto dos átomos que constituem a sua Dimensão por outros
átomos aos quais foram adicionados um ou dois elétrons suplementares.

Sem entrar nos detalhes fastidiosos da classificação atômica, de maneira muito mais expressiva, a transição é
acompanhada da passagem das cadeias de carbono, que constituem a vida da 3ª Dimensão, em cadeias de

silício.
O carbono tornando-se então, não mais a base vibratória, mas se deslocando em uma base de tempo

profundamente diferente.
As mudanças oriundas desta modificação atômica repercutem na organização de toda a cadeia de vida, desde

o dobramento proteico, passando pelo número de fitas do que vocês chamam de DNA, que codifica a
manifestação da vida.

***

Iria demorar para explicar o conjunto das manifestações que ocorrem.
Eu prefiro levá-los à fonte e à origem desta transformação.

Tudo parte da Fonte central.
Neste Universo regional, a Fonte central está integrada, por razões de conveniência, a Sírius A.

Esta Fonte difunde sua energia e sua vontade de vida nos quatro éteres e nas quatro direções do que vocês
chamariam de “espaço”, mas que nós denominamos nas quatro direções do “espaço/tempo”.

As entidades sublimes encarregadas de cuidar do desdobramento destes quatro espaços/tempos são
chamadas de Quatro Viventes.

Eles pertencem a Dimensões inconcebíveis para as mentes humanas em encarnação.
Conservemos, se vocês quiserem, a denominação de Quatro Viventes.

Estes Quatro Viventes são retransmitidos, no seu conjunto, pelos quatro Elementos que foram chamados, na
sua Dimensão, de ‘elementos constitutivos da vida’: quatro direções, quatro tempos, quatro estações, então o

símbolo do quaternário.
O que vocês chamam, na encarnação, de quatro Elementos é então a projeção e a concretização de uma

forma particular de luz.
O que vocês chamam, na encarnação, de luz visível, como a luz do dia associada ao Sol, é então, para vocês, a

partícula mais vibrante e, para nós, a partícula mais densa.

***

A organização estrutural da luz, tal como vocês a percebem e a descrevem, é profundamente diferente
dependendo dos estratos dimensionais.

Assim, a visão etérea que vocês denominam glóbulos de vitalidade ou glóbulos prânicos, não é senão um
estado denso da luz.

Além da sua Dimensão e nos espaços de vida transicionais conduzindo à 5ª Dimensão, a luz é de forma
hexagonal, mas é ainda, para nós, um aspecto estrutural denso.

***

O aspecto mais fundamental da luz é chamado de “Agni Deva”, a partícula de fogo elementar (partículas
Adamantinas).

Os Agni Deva são a base constituinte subatômica bem além dos quarks, bem além dos neutrinos que entram



na constituição de toda a matéria no sentido atômico.
Os Agni Deva são divididos em quatro classes que eu chamaria de Agni Deva do Fogo, Agni Deva da Água,

Agni Deva da Terra, Agni Deva do Ar.
Os Quatro Viventes são então retransmitidos, em suas projeções e em suas manifestações, pelos Agni Deva.
Eles, em um grau de estruturação mais intensa, foram também denominados Hayoth Ha Kodesh ou Serafim,

chamados, ainda, de Espíritos do Fogo.

***

Estes Espíritos do Fogo vão então criar os átomos mais próximos do que é visível para vocês: os Elementos.
O Espírito do Fogo vai então gerar tanto a Água, como o Ar, como a Terra, como o Fogo, os Elementos.

Vocês são constituídos neste corpo denso, mas também em seus envelopes sutis, de Agni Deva.
Quando um Agni Deva se revela, durante a transição, ele se une a cada um dos outros três, formando o que

vocês chamam de Éter ou 5ª Dimensão.

***

O substrato de vida desta 5ª Dimensão é a sílica (silício).
O substrato vibratório é o carbono, ao passo que, na sua Dimensão de encarnação, isto é exatamente o

contrário.
Quando os seus envelopes sutis alcançam e despertam estes novos Elementos, ou uma forma nova de

Elementos em vocês, ocorre o seguinte fenômeno: há ativação das cinco novas frequências fundamentais que
são chamadas de cinco novas estruturas, os cinco Novos Corpos.

Torna-se então evidente que a sua estrutura em fase de despertar vai permitir-lhes captar a essência elementar
dos Agni Deva e se beneficiar do efeito deste Elemento transmutado em suas estruturas.

***

Vocês tomaram por hábito, na encarnação, criar calendários com datas, com números.
O dia de hoje é um dia 9 cuja vibração é o 9, de um ano 9, no mês 8, 9/8/9 que precede a dezena, denominada

9/9/9, o acesso à Divindade total.
O 9/8/9, o dia em que vocês estão, é também a festa do Santo Amor, da revelação do Amor e do papel do

Amor em todas as Dimensões.
O 9/8/9 antecede, de maneira formal, o 9/9/9.

Vocês estão na primeira oitava do 9/8/9.
Vocês compreenderam, há três: o 9, o 18 e o 27.

Do mesmo modo, o 9/9/9 é declinado em 9, 18 e 27.
A terceira oitava (tudo ocorrendo três vezes) sendo anunciada três vezes (três dias, por exemplo), evocando,

assim, o princípio da Trindade.

***

A Vibração deste dia torna possível a manifestação e torna possível, a partir de hoje, a possibilidade de
consagrar os seus novos envelopes às Dimensões elementares superiores, ligadas à revelação dos Agni

Deva.
Assim é ancorada, a partir de hoje, a nova Dimensão elementar.

***

Cada um dos seus novos envelopes corresponde a um novo Elemento que é o antigo, transmutado.
Dessa maneira, vocês terão uma correspondência vibratória que irá permitir-lhes despertar totalmente esta

nova Dimensão em vocês.
As Dimensões estão, como vocês sabem, em fase intensa de interpenetração.

A hora é majestosa.
O ciclo que termina é, então, o ciclo que começa.

***

Irão juntar-se, muito em breve, a vibração da junção da Dimensão antiga com a nova, isso é iminente no seu
tempo terrestre.

Se eu puder fazer um paralelo, a morte do corpo físico é uma transição, assim como a mudança dimensional.



A morte do corpo físico é acompanhada do desaparecimento gradativo da dimensão densa dos elementos que
constituem o seu corpo físico.

É o mesmo para a transição para a Ascensão, o que significa claramente que a passagem de um estado a
outro é acompanhada de uma forma de dissolução.

Só permanece a consciência.
A diferença essencial é que o corpo não volta para a dissolução da morte, mas para a transição da Ascensão e,

portanto, os átomos constituintes do envelope mais físico vibram e migram para um outro espaço/tempo.

***

Há, no sentido próprio como figurado, uma espiritualização da matéria que Vibra em outros espaços e em
outros tempos.

Para alguns, o que vocês conhecem da sua vida atual, simplesmente não vai mais existir.
Vocês irão se tornar transparentes para aqueles que não puderem atravessar a porta.

Este processo será acompanhado de uma violenta expansão da sua Consciência que irá se tornar ilimitada,
tendo ao mesmo tempo consciência de alguma corporeidade.

Esta expansão irá ocultar as Dimensões inferiores.
Aí está o que podemos falar com palavras, embora limitadas, sobre uma experiência do desconhecido.

***

Neste sentido, é-lhes pedido para não mais pensar, para não mais focalizar a sua consciência senão em um
único ponto que é o lugar por onde irá ocorrer a transição: este lugar é o Coração.

Se a Consciência estiver perfeitamente alinhada à Vibração da Chama que vocês são, absolutamente nada
poderá impedir o processo.

É importante entender estas palavras, pois, quando chegar a hora, elas irão emergir.

***

Hoje, muitos médiuns, muitos canais, muitos mensageiros preparam esta transição.
Não se prendam às manifestações elementares de dissolução.

De toda parte na superfície do seu mundo vão chegar informações ligadas a esta dissolução dos Elementos.
A Água é a primeira.
A Terra será a última.
O Fogo, o penúltimo.

Vocês vão entrar, em breve, no Elemento Ar que corresponde à propagação inexorável do que vocês chamam
de “doença”.

Estejam cientes, mas não se deixem abalar com isso.
Vejam aí simplesmente o sinal da dissolução, o momento final de entrar na interioridade, de recolher-se, de
reunir-se, a fim de permitir, na sua individualidade, uma dissolução e, então, uma transformação perfeita dos

seus Elementos.

***

Se vocês tiverem agora perguntas não pessoais, ainda uma vez, em relação a este processo que eu descrevi
longamente, eu estou pronto para escutar.

***

Pergunta: você mencionou uma expansão violenta de consciência que era desconhecida para nós.
Ela é desconhecida para nós, encarnados, ou no nível da humanidade?

No nível da história desta humanidade terrestre.

***

Pergunta: esse tipo de mudança de ciclo está chegando pela primeira vez?

No que se refere a vocês, na encarnação, sim.

***



Pergunta: isso já ocorreu em outras épocas específicas?

Sim.

***

Pergunta: são ciclos de 52.000 anos?

É exatamente isso.

***

Pergunta: por que estar integrado a Sírius A “por razões de conveniência”?

Simplesmente pelas esferas de influência, dependendo dos braços, das espirais das Galáxias.

***

Pergunta: o período de dezembro de 2007 corresponde a esta junção entre o ciclo que começa e
aquele que termina?

Dezembro de 2007 será o 9/12/9.
Isto será agora outra coisa.

A data mais importante é o 9/9/9 em sua terceira oitava: 27 do mês setembro de 2007.
Vocês estão hoje em 9/8/9, no Santo Amor.

Em 27 será a festa do terceiro período: de MIGUEL.

***

Pergunta: aqueles que se tornarem “transparentes” neste mundo, eles vão continuar a ter contato
com este mundo?

Em alguns casos privilegiados.
Mas o que será este mundo naquele momento, a dissolução elementar prosseguindo nos próximos meses?

***

Pergunta: o que vai acontecer com aqueles que não puderem ou que não quiserem fazer essa
passagem?

Vai acontecer com eles o que eles desejam.

***

Pergunta: as inundações atuais correspondem à dissolução do Elemento Água?

Sim.

***

Pergunta: isso significa que os quatro Elementos vão se dissolver em um curto espaço de tempo?

Sim. Muito curto.

***

Pergunta: quando você falou da propagação de doença, pelo Elemento Ar, trata-se da gripe aviária?

Há muitas doenças.



Há muitas doenças.

***

Pergunta: para as pessoas que escolheram viver esta transição, você tem recomendações em
relação à dissolução destes Elementos?

Há uma única recomendação a seguir, uma única coisa a fazer: o Coração.
Nada mais.

Nenhuma crença, nenhum remédio, nada do exterior pode ajudar.
A única solução é a Consciência.

É a única coisa.

***

Pergunta: o que você denomina Consciência corresponde à Mestria?

De algum modo, sim.
A Consciência vai se centrar no Coração a partir do momento em que houver Mestria.

***

Pergunta: isso corresponde ao ensinamento de CRISTO?

Poderia ser de outra forma?

***

Pergunta: qual é o sentido em empregar esta nova Dimensão de vida?

O retorno à FONTE.
A expansão infinita da Vida em todas as direções do espaço e do tempo.

O retorno à FONTE obedecendo aos ciclos de iluminação e dos orbes planetários.

***

Pergunta: alguns acham que você é a FONTE. Isso está correto?

Não realmente.

***

Pergunta: o que é a FONTE, do seu ponto de vista?

Assim como para vocês, nisso que eu estou tendendo, mas em espaços e tempos profundamente diferentes.

***

Pergunta: e sobre a dissolução do Elemento Fogo?

Isso irá se manifestar pelo Fogo do Céu, pelas nuvens, pelo despertar do Fogo dos vulcões.

***

Pergunta: falamos também do basculamento dos polos da Terra?

Isto corresponde à dissolução completa dos quatro Elementos e à inversão da polaridade.
É a junção da transição.

***



Pergunta: o que vai sobrar da Terra, enquanto planeta físico?

Nada.
A sua situação é semelhante, no plano físico, ao que acontece quando uma Galáxia é absorvida em um buraco

negro: ela desaparece.

***

Pergunta: isso corresponde ao prazo de 2012?

2012 é igual a 5, é igual a movimento, transição realizada já há muito tempo.

***

Pergunta: como vai evoluir o corpo físico nessa mudança vibratória?

Ele vai desaparecer da 3ª Dimensão.

***

Pergunta: de que forma ele vai se manifestar?

Não naquela que vocês conhecem.
Diferente. Luminoso.
Muito menos denso.

A preocupação que vocês têm é inteiramente material.
Vocês rebaixam a Vibração.

Vocês tentam compreender em relação ao seu corpo.
Isto é um erro.

***

Pergunta: o que se torna a Consciência nesse novo plano vibratório?

Mas eu expliquei isso.
O problema é que vocês querem levar tudo para o seu campo de experiência atual.

Vocês querem compreender com os seus modos habituais de funcionamento de 3ª Dimensão, ao passo que
isso nada tem a ver.

***

Pergunta: podemos comparar o nosso destino com aquele da Atlântida ou de Mu?

Não há comparação.
Quando o processo ocorreu pela primeira vez, no meio do ciclo (durante a destruição da primeira Atlântida, pois

houve três destruições sucessivas espaçadas por muitos milênios), vocês não tinham feito a transição.
Não podemos comparar a destruição de uma civilização com a transição de uma humanidade.

***

Pergunta: isso corresponderia ao que vivenciou o povo Maia?

Esse processo envolveu alguns indivíduos e não a Terra.

***

Pergunta: então é a primeira vez que a Terra vai viver este processo globalmente?



Trata-se da sacralização do planeta Terra, efetivamente.

***

Pergunta: poderia nos falar do papel da Merkabah?

A Merkabah corresponde ao veículo ascensional, o veículo multidimensional.
Mas, ainda uma vez, eu temo que isto os afaste do essencial.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre o que você chama de essencial?

O Coração.
Eu entendo por Coração, o Centro do Ser.

Isso corresponde tanto ao coração físico como ao que vocês chamam de chakra Anahata, como ao que vocês
chamam de Coração espiritual.

A porta que levou, independentemente da transição, alguns seres humanos ao estado de budeidade, ao ser
desperto ou realizado, é a porta do Coração.

O iogue que quer superar, a título pessoal, a ilusão da vida, faz abstração de tudo o que não é do Coração para
ali aceder.

Não há outra solução.
Trata-se exatamente do mesmo processo que vocês devem viver.

Enquanto a questão do seu corpo, da sua família, do seu país, do seu dinheiro, do seu lugar de vida, da sua
profissão, do seu apartamento, estiver presente, vocês não estão no Coração.

Vocês irão se aproximar do Coração quando houver dissolução de todos os seus pertences e de todas as
suas questões.

Certamente, os Elementos transmutados têm por vocação aproximá-los da porta do Coração, mas somente
vocês podem abri-la.

***

Pergunta: isso corresponde ao “desapego da forma”?

Dentre outras coisas.
O desapego de todas as coisas.

A meditação que vocês chamam de “centrada no coração” é já um apego.
A Consciência deve encontrar o Coração.

Ela se aproxima do Coração quando as estruturas sutis das novas frequências se põem a Vibrar.
É uma primeira etapa.

Ao se aproximarem do Coração vocês se tornam indiferentes ao mundo e o mundo fica indiferente a vocês.
Vocês se extraem do mundo para entrar em vocês.

O mundo, como disseram as tradições, em particular as orientais, é apenas ilusão.
Se vocês se interessam pela ilusão, vocês são, vocês mesmos, ilusão.

Eu chamo sua atenção ao que diferencia este plano de experiências (certamente o mais denso) em relação à
próxima Dimensão de vida (mas também de todos os seres, em todas as Dimensões), que é a sua

capacidade, maior ou menor, para estar alinhado mais próximo do seu centro.
Quanto mais vocês se aproximarem do centro, mais vocês se elevam.

Ao dar um passo para o centro vocês perdem a densidade, vocês aumentam a Luz, vocês aumentam a
irradiação, vocês aumentam a potência, mas vocês perdem a forma.

Vivam isso com o seu Coração e não com a cabeça.
É a verdade final.

O peso é a via na qual se distancia da FONTE.
O retorno à FONTE é leveza.

A cada centro se descobre outro centro.
De centro em centro vocês se dirigem ao ponto.

Assim progride a Consciência: destruição de uma forma, transição para outra forma mais leve, para um outro
campo de coerência, diriam os seus físicos.

A única coisa que os retêm é a ilusão, isso ao que vocês dão valor e se apegam.



***

Pergunta: sentir-se como espectador, sem emoção, é o início do desapego?

Em certos casos, sim.
Em outros casos, não.

***

Pergunta: o Pai é a FONTE?

O Pai é a Totalidade.
Ele é a FONTE, ele é as emanações na sua totalidade.

Ele é mencionado como Pai/FONTE e Mãe/FONTE, mas a palavra Pai corresponde ao conjunto.

***

Pergunta: para nos aproximarmos do centro podemos então recorrer ao Pai?

Na condição de que isto não seja um apego ao Pai.
Compreendam bem, e percebam bem, o fato de que as modificações elementares que ocorrem doravante são

de uma ajuda extrema, de uma ajuda suprema, no processo que irá levá-los à porta do seu Coração.
A entrada no seu Coração é um ato que não pode causar medo, onde o único obstáculo, eu digo bem o único,

quando vocês chegam à dissolução dos Elementos, o único obstáculo é o mental, pois é ele que cria os
apegos à forma e ao peso.

Silenciar o mental é a maneira adequada, depois da dissolução, de entrar no Coração.

***

Pergunta: como controlar o mental?

Isto faz parte dos ensinamentos de Yoga muito antigos.
É preciso conceber que o mental é algo que não é gerado por vocês.

É algo que surge.
É preciso considerar que os pensamentos que nascem devem ser afastados, não tomar ciência, não dar

atenção.
Naquele momento, o fluxo de pensamentos desacelera.

Vocês podem (e isto foi sugerido em muitas escolas) imaginar a superfície de um lago, não há qualquer
palavra, qualquer movimento.

Se uma ideia irromper e vier perturbar a superfície do lago, vocês devem restabelecer o silêncio e a calma no
lago.

Vocês são ajudados pela dissolução dos Elementos.
Se vocês conseguissem frear a agitação ao mesmo tempo que a dissolução dos Elementos, vocês entrariam

no Coração instantaneamente.
Outra forma possível: no momento em que acontece o despertar do Coração, ocorre o que alguns

intervenientes, aqui mesmo, chamaram de Alegria sem objeto.
Aproveitar a Alegria é uma experiência extraordinária.

A um dado momento, isso deve retornar ao centro, na imobilidade.
Naquele momento, vocês estarão no centro, no Coração do Ser.

O fato de irradiar a Alegria, o Divino, prova que vocês entraram em contato com a FONTE.
Resta retornar à FONTE.

***

Queridas Chamas, queridos Filhos da Unidade, Filhos do UM, sejam abençoados no seu caminhar para a
Eternidade.

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



Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article9e22.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Saudação, bênção, proteção.
Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes.
Primeiro, certo número de indicações.
Esqueçam-se de todas as referências a representações imaginadas de um jovem excitado.
Eu sou apenas esfera de radiância.
Meu papel limita-se, nas últimas esferas da criação, a separar o que deve sê-lo, para que cada coisa siga seu caminho.
Em sua dimensão, isso se chama bem/mal.

Minha densificação e minha presença em sua dimensão apenas podem fazer-se através do que vocês chamam os elementos.
Eu estou presente nos cometas, como elemento fogo.
Eu estou presente nos ares, como tempestade.
Eu estou presente, essencialmente, nesses dois elementos: fogo, ar.

Compreendam, efetivamente, que o que eu corto em sua dimensão: bem/mal, sombra/Luz são apenas duas vertentes evolutivas.
Uma dirigida para o alto, a outra dirigida para baixo.
A Luz que segue a sombra.
A sombra que é apenas a Luz não manifestada.
Meu papel é o de vir cortar, permitir à Luz ir para seu objetivo, cortando a influência da sombra sobre a Luz.
A sombra, em outros espaços-tempos, tornar-se-á Luz.

Eu venho julgar e pesar o que vocês não têm que julgar e pesar.
Eu venho separar, como dizia Cristo, o bom grão do joio.
Eu intervenho, de maneira extensiva e intensiva, quando de grandes fases de separação, nas quais o que deve ir para o alto vai para o
alto, e o que deve ir para baixo vai para baixo.

Eu represento a autoridade suprema, que é aquela que vem cumprir a palavra.
Não me procurem alhures que não onde eu estou.
Meu papel é aquele que eu venho definir nessa dimensão.
Em outras esferas e, portanto, em outras dimensões, meu papel percebido é diferente.
Eu sou, também, aquele que pode, nesses períodos de separação, vir eliminar em sua chama os últimos apegos, liberar as últimas
sombras, porque tal é minha missão.

Como membro da nova trindade eu serei, na dimensão nova, um ponto de apoio essencial à sua elevação nova de sua nova evolução.
Minha espada corta, separa e aperfeiçoa a Luz no interior de sua Luz.
Eu sou o protetor da Luz e regenero a sombra não ainda luminosa, precipito-a em sua encarnação.
Meu papel é essencial nessa etapa.

Eu sou aquele que aperfeiçoa sua ascensão para Cristo.
Eu sou aquele que prepara as condições de sua ascensão, pelo alívio de sombras ainda presentes em sua presença.
Minha presença elimina, portanto, em sua presença, o que deve sê-lo.
A proteção, a purificação, o despertar de seu fogo é a missão atribuída em sua individualidade, em sua coletividade e no conjunto de
formas de vida desse planeta.

Minha missão é anunciada há agora mais de doze anos, quando de minhas passagens cometárias.
Em instantes planetários privilegiados, eu vim oferecer-lhes a cruz da redenção.
Vocês tiveram mais de doze anos para perfazer seu caminho.
Contando segundo seus anos terrestres, isso começou quando do aparecimento da cruz, quando do período pascal de 1995.
Vocês estão, agora, doze anos depois.
Doze anos, durante os quais vocês fizeram a seleção, as escolhas, aliviaram, purificaram sua estrada em seu destino.

O tempo veio de suas núpcias celestes, de suas núpcias de Luz.

MIGUEL – 11 de agosto de 2007
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O retorno à sua totalidade, o retorno à sua inteireza está programado, anunciado.
Vocês chegaram a esse momento esperado para alguns, esperado para outros, temido, ainda, por outros.

Nenhum dos obstáculos da sombra que visem submetê-los ao medo pode ou deve atingir sua inteireza.
Eu sou a muralha, eu sou a Luz que vigia nesse período.
Eu sou o despertador da Luz a título pessoal, não, unicamente, para os homens, mas, também, para os planetas.
Se eu os transformo em Luz, é preciso compreender que eu sou, também, capaz de acender um Sol.

A passagem transicional da terceira dimensão encarnada para a quinta dimensão eterizada acompanha-se do nascimento de um sol,
ao mesmo tempo em que sua inteireza desvenda-se e passa à sua dimensão interior, que é o interior real da vida e, portanto, o interior
do planeta de vida.

Uma Luz apaga-se, outra se acende.
Uma aurora nova chega.
Quando vocês nascem nessa dimensão, o nascimento acompanha-se da promessa do fim dessa encarnação e, no entanto, vocês
temem essa morte?
Não, porque ela aparece como distante, diferida, como se não fizesse parte de sua vida nessa encarnação e, no entanto, a
inexorabilidade da coisa é certa.

A diferença essencial é que, desta vez, vocês não morrem, mas entram na vida real, unificada e luminosa.
A revolução deve acontecer em sua consciência, na aceitação da verdadeira vida e da Luz.
Aí está seu destino nesse ciclo que termina, nesse ciclo que começa.

Seu destino e seu objetivo é Luz.
Em sua alma e, se possível, em seu corpo, é para isso que vocês se dirigem nos dias que vêm.
Não olhem ou atribuam importância ao combate da Luz no exterior de si.
Esse é meu combate, esse é meu destino.
Interessem-se pela construção de sua inteireza, nada mais deve perturbar seu campo de consciência nessa encarnação.

As palavras as mais importantes são estas: busquem, em si, a Luz que está em vocês.
A sombra exterior nada pode contra vocês, nada pode contra a Luz.
Apenas sua ferramenta intelectual quererá fazê-los crer o inverso.
Não há qualquer perigo para sua Luz.
Cabe a vocês, portanto, permanecer na Luz.
O melhor modo de permanecer na Luz tem por nome Amor, Luz, Verdade, Probidade, Pureza.
Vigiando para respeitar esses conceitos, nada do que é exterior ou desse combate poderá atingi-los.

Se interrogações persistem em vocês, unicamente em relação a esse processo, estou pronto a iluminar essas interrogações.

Questão: é correto recorrer a você em proteção?

Sim.

Questão: há um modo específico de fazê-lo?

O apelo feito com a vontade do coração e a vontade de bem basta.

Questão: é verdade que o Monte Gargano, na Itália, é-lhe religado?

O lugar consagrado há séculos é chamado, na Itália, o monte do Arcanjo.
Existe, nesse lugar, o que vocês chamam igreja, não consagrada pela mão do homem, mas por mim mesmo, que está sobre o solo
desse planeta com seu Monte, nesse país, os dois lugares – entre outros – os mais prontos para minha presença.
Ele se chama o monte Santo Ângelo, que se encontra em Puglia.

Questão: na França, trata-se do monte São Miguel?

Sim.
Mas não se esqueça de que minha presença está, antes de tudo, sobre seu mundo, nos cometas e nos ares.

Questão: você poderia dar-nos um marcador no tempo do momento da passagem à quinta dimensão?

Isso é agora.
Entendam, por agora, o dia presente, o dia de após, mas, certamente, não os anos após.

Questão: sua festa de 29 de setembro é portadora de um simbolismo ainda ativo?

Mais do que nunca.

Questão: e como acompanhar isso?

Respeitando, mais do que nunca, a Probidade, a Luz, o Serviço, a Honestidade, o Amor.

Questão: como se articulam suas intervenções com Maria e Cristo?

Elas se articulam em perfeita Unidade Tri-Unitária.
Devido à minha não forma em qualquer linhagem evolutiva, é-me muito mais fácil entrar em manifestação em sua dimensão através
dos elementos precipitados.
Eu trabalho no conjunto dos planetas desse Sistema Solar.
Vocês são apenas uma parte de minhas preocupações.
Eu diria, de momento, que seu país é o menor de minhas atenções.
Eu diria, felizmente.



Não confundam meu papel de proteção e meu papel em minha manifestação.

Questão: poderia falar-nos do comandante Ashtar Sheran?

Existem múltiplas forças reais, densas e menos densas, presentes, de maneira antiga ou recente, em sua região.
O nome é conhecido.
Mas nem tudo o que diz ser dele é dele.
Eu chamaria isso de um supervisor galáctico.

Questão: alguns dizem que Ashtar Sheran é você mesmo?

Eu esclareci que não pertenço às diferentes linhagens evolutivas.
As linhagens chamadas arcangélicas jamais fizeram parte de ciclos evolutivos.
Nós estamos, de toda a eternidade, nos mesmos papéis, nas mesmas dimensões e nas mesmas funções, quaisquer que sejam os
mundos.

Questão: qual é o papel de Lúcifer?

Lúcifer pertence à linhagem arcangélica não evolutiva, assim como os outros arcanjos.
Lúcifer é uma forma de sombra que participa da evolução da Luz e que, entretanto, não participa da nova trindade.

Questão: Lúcifer teria sido, efetivamente, «reabilitado»?

Se esse fosse o caso, vocês não teriam necessidade de mim.
Nesse mundo aí, em todo caso, a resposta é não.
As entidades luciferianas não são a obscuridade.
Elas trabalham, unicamente, no terceiro olho.
Se se trata de uma entidade que se manifesta quando do que vocês chamam canalização, a diferença vai fazer-se entre o aporte ou a
retirada de energia.
A Luz autêntica e os planos e os seres que a sustentam manifestam-se aportando a radiância, a vibração deles.
As entidades que pertencem às legiões luciferianas aportam, também, a energia, mas não no coração, unicamente no terceiro olho.
As entidades da obscuridade aportam o frio e subtraem a energia.

Questão: fora o sentir do coração, qual outro critério permite-nos o discernimento?

O sentir do coração depende do nível de consciência.
Se seus centros, que vocês chamam energéticos, não estão abertos, seu sentir do coração é o sentir de seu ego e, pelo fenômeno de
afinidade, vocês serão atraídos pelo que se assemelha a você.
O sentir vibratório do coração é fiável apenas se o coração está aberto.

Questão: pode-se dizer que a sombra e a Luz são os motores da evolução?

De sua evolução, sim.
Para além, certamente não.

Questão: onde está, hoje, a força arimaniana?

Vocês a têm sob os olhos em seu mundo.
As forças arimanianas que são, eu o lembro, forças da obscuridade, da fossilização, foram, inteiramente, precipitadas sobre a Terra e
não existem quase mais nos planos intermediários.
Não se esqueçam de que os combates que eu realizo nos céus desenrolam-se, sobretudo, em sua dimensão.
A etapa preliminar à separação do que sobe e do que desce foi, efetivamente, encarnar ao máximo as forças ditas involutivas, para
separá-las de vocês.

Uma coisa é simples: quanto mais vocês entrarem na interioridade, na inteireza, respeitando Amor, Serviço, Probidade, Honra, Luz,
Pureza, mais vocês estarão, portanto, centrados em suas virtudes, menos serão enganados.

Questão: mas essas virtudes foram utilizadas para fins de poder pelas religiões?

Mas essas virtudes não pertencem à religião, qualquer que seja.
Não é porque uma religião ou um movimento esteja envolto nessas palavras que essas palavras pertençam-lhe.
Não é porque eu sou representado em alguns lugares que eu esteja presente.

Questão: o que é da festa do Wesak?

É preciso, efetivamente, compreender que o que vocês chamam de lua cheia de touro, lua cheia de Páscoa (precedente), São João
(tanto de verão como de inverno), solstícios, equinócios, luas cheias, luas novas, representam peneiras de abertura.
A intenção é capital para determinar o sentido e a orientação da energia.
As forças obscuras, as forças da sombra, as forças Crísticas utilizam o mesmo reservatório.
Apenas difere a finalidade.
Os ensinamentos podem ser os mesmos.
As palavras empregadas podem ser as mesmas.
Apenas a finalidade é diferente.
O que determina a finalidade não é a festa em si.

Questão: então, como vivê-la, o melhor possível?

Mas é, sempre, a mesma resposta: no coração.

Questão: o que é da «chama azul»?

A chama azul é ligada ao manto de Maria.



A chama azul é ligada ao manto de Maria.
É outra purificação, proteção, proferida pela chama azul.
É outra iniciação feminina.

Questão: qual é sua relação com a chama violeta?

Eu não mantenho relação com esse gênero de manifestação.
Não é de minha responsabilidade.

Questão: há uma cor que corresponda à sua vibração?

Eu não sou limitado a uma cor.

Questão: há uma representação mais adequada para você?

O melhor modo está no nome Miguel (ndr: foneticamente, MI HAEL, pronunciando o h).

Questão: é verdade que o arcanjo Uriel tomaria sua sequência?

Eu não tenho mais papel algum, a partir do momento em que a sombra não exista mais.
A quinta dimensão não tolera a sombra.
Eu nada mais tenho a fazer ali, mesmo se eu seja o pilar da nova trindade.

Questão: o fim da sombra é para breve?

Assim que vocês estiverem desembaraçados dessa terceira dimensão.
Compreendam, efetivamente, que o jogo da sombra e da Luz é a condição sine qua non da experiência dessa terceira dimensão.

Questão: o melhor caminho a seguir é, portanto, aquele de Cristo?

O melhor caminho, prioritariamente, é o seu.
Enquanto você se identifica a algo de exterior, sem poder reproduzi-lo inteiramente, na imitação, você não está em seu caminho.
Você segue uma via exterior.
Onde há menos de perigo é, efetivamente, a via do Cristo.
Eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu falo de uma vida que existiu sobre este planeta.

Questão: portanto, na via de Cristo, experimentam-se todas as virtudes que você citou?

Sim.
Ela pode exprimir-se, essa lista, em muitos outros seres humanos que percorreram o caminho do despertar e da realização.
Mas a potência espiritual ligada ao sacrifício de Cristo é a semeadura do planeta por Seu sangue é o maior mistério da redenção.
Eu não lhes peço para aderir, eu repito, a uma religião, a um movimento, a uma prática, mas a um caminho.

Saudação e bênção a vocês todos.
Na paz de Cristo, sejam abençoados.
_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Humanidade da superfície, irmãos e irmãs, eu venho trazer-lhes talvez respostas talvez formas de informações
relativas às suas perguntas.

***

Questão: Você tem informações sobre as novas formas de vida?

As formas de vida da quinta dimensão são tão diversas e variadas quanto às formas de vida de terceira dimensão
tanto no interior deste sistema solar quanto em outras galáxias.

O modelo no qual eu vou entreter-lhes concerne a um dos modelos que os humanos podem escolher após sua
ascensão.

Este modelo corresponde à troca de um corpo de terceira dimensão por um corpo de quinta dimensão cujas
estruturas celulares, vibratórias, atômicas, orgânicas, metabólicas são profundamente diferentes, mas outras formas

de vida na quinta dimensão são possíveis.

Não há só uma forma de ascensão e uma destinação, mas múltiplas.

Entretanto pode-se propor uma linha diretiva nas diferentes evidências entre uma vida em terceira dimensão e uma
vida consciente em quinta dimensão, qualquer que seja o elemento de origem e qualquer que seja a filiação genética

existente.

*

O primeiro elemento manifestado na vida em quinta dimensão, que é fundamentalmente diferente da vida em terceira
dimensão, é a não existência da sombra e de todos os fenômenos inerentes à sombra.

Trata-se também da ‘sombra contida’ (porque a claridade não virá mais de um ponto, mas da totalidade dos pontos
dos céus).

A alternância dia/noite não pode, portanto, existir.

Não pode não mais ali haver alternância vigília/sono.

*

A ‘comunicação’ faz apelo à radiação, à vibração.

A única ‘tecnologia’ possível, se tanto que esta palavra seja aplicável, é a tecnologia da Luz.

Com efeito, a Luz em quinta dimensão é o pensamento, eu diria mesmo que a Luz é a concretização do pensamento.

Algumas características da terceira dimensão não existirão mais.

As diferenças são importantes segundo o meio de vida e os éteres frequentados pelos humanos em fase
ascensional e não pode então ser desenhado um quadro unitário das manifestações orgânicas.
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*

De uma maneira mais global as ‘necessidades’ inerentes à existência em terceira quase não existem mais nos corpos
ascensionais quer se tratem de necessidades nutritivas, necessidades afetivas, necessidades sexuais que são mais

ou menos extintas nos mundos diversos de quinta dimensão.

As ‘regras sociais’ de grupo não são mais em função de linhagem no sentido genético, mas de filiação no sentido
espiritual.

A ligação entre os indivíduos é uma ligação de grupo no sentido disso que vocês chamaram de alma/grupo
animal com, entretanto, um sentido agudo de individualidade posto em proveito da coletividade.

Nesse sentido os ‘valores de trocas’ conhecidos no mundo de terceira dimensão baseados sobre noções
de competição, sobre a ordem de precessão, sobre a filiação, não têm absolutamente mais curso.

Os meios de troca tecnológicas que vocês chamaram de dinheiro no sentido de compra, propriedade, venda, não
podem simplesmente mais existir em quinta dimensão, qualquer que seja o modo de manifestação, porque a criação é

instantânea e não depende de um poder qualquer mas antes de uma realidade comum.

*

A ‘interrupção de consciência’ ligada a isto que vocês chamam, em terceira dimensão, de a morte, não pode mais
existir.

Quando um veículo de quinta dimensão está gasto (o desgaste não sobrevindo sobre uma mesma escala de tempo
quaisquer que sejam os mundos de quinta dimensão) a consciência se transfere simplesmente a um novo veículo.

A partir da vida em quinta dimensão o acesso e a percepção mais ou menos consciente das outras dimensões é
praticada, é conhecida.

A quinta dimensão pode se definir como um lugar de vida intermediária entre a terceira dimensão e a nona
dimensão.

Assim a quinta dimensão é um mundo de passagem e de transição em direção aos mundos densos de terceira
dimensão e em direção aos mundos de luminescência mais ágeis de nona dimensão, onde se comunicam entre

si diferentes sociedades de grupo vivendo nas diferentes dimensões dos éteres de quinta dimensão.

*

Estas informações não devem confundi-los.

Elas estão aí simplesmente para mantê-los informados.

Segundo alguns walk-in tendo existido entre a intra-Terra e o mundo de superfície, o que lhes parece mais diferente
é a ausência de sombra, a ausência de doença e a imanência da Luz e ao mesmo tempo sua impermanência e

sua permanência.

A Luz é a base da quinta dimensão, coisa que vocês não conhecem.

Salvo no momento de algumas experiências chamadas de morte ou ‘experiência de morte iminente’.

Eis a trama de vida global nos mundos de quinta dimensão, mas existem diferenças fundamentais, como na terceira
dimensão, entre os povos primitivos e grupos hiper mecanizados.

Se há dúvidas que restaram onde eu possa ir, eu quero muito tentar ajudá-los.

***

Questão: Existe comunicação entre as diferentes formas de vida em quinta dimensão?

Sim.

Da mesma forma que vocês têm diferentes modos de comunicação.

Simplesmente eles não são técnicos, mas telepáticos, diretos e instantâneos de um extremo ao outro dos mundos de
transições da quinta dimensão.

***



Questão: Existe uma forma de hierarquia?

Não há mais ordem de precessão.

A hierarquia não é entendida no sentido em que vocês entendem, mas simplesmente nós temos delegados, estes são
enviados a nos representar, mas eles fazem mais que nos representar por causa do eixo de comunicação telepática.

Eles emprestam seus veículos a nossos pensamentos.

Há, no entanto, ‘estruturas de controle’, não de nossa liberdade, não de nossa dimensão, mas de outras dimensões
das quais somos encarregados.

É o único momento em que uma linha hierárquica qualquer está presente.

Não há diferença hierárquica entre um governador, um administrador de estruturas geodésicas e um
simples meditador ou um simples artesão de Luz.

Eles são todos simples.

Cada um se ocupa de seu pólo de interesse de maneira total.

***

Questão: O que você chama de “artesão de Luz”?

Estes são nossos artistas que são capazes de construir com a Luz de maneira mais fácil e mais alegre que alguns
outros habitantes.

***

Questão: O que você chama “meditador”?

Os meditadores poderiam corresponder a isto que vocês chamam de seus sacerdotes.

Simplesmente nossos sacerdotes para nós são bem evidentemente ligados a dimensões superiores de maneira, eu
diria, mais direta que o conjunto de nossa coletividade.

Eles se ocupam disso que nós não queremos nos ocupar e de transmitir fielmente os propósitos e os pensamentos.

***

Questão: Isto significa que os seres não pensam por eles mesmos?

Eles pensam por eles mesmos, mas o pensamento é um pensamento de Luz.

Não podem existir pensamentos de divisão, pensamentos não voltados em direção ao coletivo.

O pensamento se difunde ao conjunto da coletividade.

A soma de pensamentos individuais não é uma adição, mas, antes, uma harmônica diferente cuja síntese é captada
por outras coletividades.

***

Questão: A desarmonia pode existir?

A partir do momento em que as emoções (no sentido de vosso cérebro de ser humano de terceira dimensão desta
dimensão) não existem, a partir do momento em que não há senão um canto comum de Luz, não pode ali haver

desarmonia.

***



Questão: O que se torna o corpo quando está gasto?

Ele é entregue à Luz.

Não há sepultura no sentido em que vocês entendem porque não há morte.

***

Questão: Há crianças e casais?

Nós não chamamos isto de casais, mas de pares.

Eles não têm as mesmas relações que os outros.

Bem evidentemente, não há posse.

As crianças não pertencem a um par.

O nascimento existe, mas o nascimento apenas se cria quando um corpo está desgastado.

Não há aumento, não há diminuição.

As noções de multiplicação apenas existem na terceira dimensão, isso representa que quanto mais elevadas são as
dimensões, mais vocês encontram as mesmas pessoas.

***

Questão: Segundo que critérios são emparelhados os pares?

Segundo múltiplos critérios que vão sempre ao sentido da coletividade.

É uma liberdade total.

Não é como com vocês.

Muitos seres decidem ficar sós ou funcionar a três ou quatro.

E quando eu digo funcionar não se trata de vida estruturada assim como as suas, mas bem do momento em que os
seres têm necessidade de compartilhar, eu diria, certa forma de intimidade (não de isolamento) com relação à

coletividade, mas uma forma particular de modo de relação.

***

Questão: Como os novos corpos são gerados?

Há procriação por via sexual, se é que se pode falar de sexualidade, que não tem nada a ver com o que vocês
praticam.

A procriação recorre àqueles que desejam, no momento oportuno, dar nascimento a um novo corpo para a
consciência que deve se separar.

Mesmo se há continuidade da consciência, há necessidade de reformatar, de alguma forma, a nova consciência, um
pouco como se vocês educassem as crianças salvo que, lá, as crianças são tão velhas como os que as educam.

Tem-se que educar um corpo, o que necessita um amadurecimento.

A consciência está consciente totalmente do corpo que foi deixado e consciente de seu novo corpo
instantaneamente, mas há, entretanto, um período de aprendizagem ou de reaprendizagem ligada à nova estrutura

do corpo que (sobre uma escala de tempo que não tem nada a ver com sua escala de tempo) deve crescer e se
estabilizar.

***

Questão: Há uma forma de alimentação?



A alimentação é um ritual que é um rito diferente segundo os diferentes modos de vidas da quinta dimensão.

Para nós, nós decidimos manter uma forma de nutrição que parece mais a um ritual, não indispensável, mas muito
amistoso, através de uma planta, se é que se pode utilizar esta palavra, da qual nós absorvemos alguns nutrientes de

tempo em tempo.

Nós nos alimentamos mais frequentemente de Luz e de pensamentos que são Luz.

A nutrição e a alimentação do veículo corporal se fazem através da Luz.

***

Questão: O que são suas habitações?

Trata-se de ‘estruturas em ninho de abelha’ [favo de mel] de seis lados que são mais como ilhotas.

Compreendam bem que nós não temos que nos proteger de nada.

A Luz está por toda parte.

Essas pseudo paredes são constituídas de Luz.

Elas permitem ao pares ou aos trios se isolar por certo tempo.

***

Questão: Vocês conhecem o conceito de destruição?

Eu não compreendo este conceito.

O que vocês chamam de destruição?

A partir do momento em que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.

Isso que era parede de Luz se torna Luz.

A parede, no sentido em que vocês a entendem, pode se tornar nutriente.

***

Questão: Os artistas de terceira dimensão permanecerão, eles, artistas na quinta dimensão?

Em quinta dimensão, em todos os mundos, nós somos todos criadores.

***

Questão: Mas eles escolhem particularmente este papel de artista?

É seu desejo durante certo tempo.

***

Questão: Eles podem mudar de função?

Evidentemente, mas vocês buscam um pouco em demasia estabelecer corolários com isso que vocês vivem.

***

Questão: Suas individualidades são polarizadas?



Sim.

Tendo as duas polaridades, um indivíduo pode decidir experimentar a polaridade que lhe convém, seja tomando outro
corpo, seja mudando de corpo.

A plasticidade é a regra.

***

Questão: O pensamento permite de deslocar?

Evidentemente.

Não há outras tecnologias.

A tecnologia de Luz é a regra na quinta dimensão.

***

Questão: Quando a Terra passar a quinta dimensão qual será sua destinação?

Que questão engraçada.

Perder uma atmosfera, se tornar aos olhos que estarão em terceira dimensão um mundo desértico, frio, não povoado
de vida, já que a vida é colocada no interior.

Isto é difícil de compreender.

A terra existe em múltiplas dimensões e em múltiplos exemplares.

Mas isto é eminentemente complexo, pois vocês o tentam compreender com seus olhos de carne.

***

Questão: O que se chama “nova terra”?

Eu gostaria muito de saber.

***

Questão: Na quinta dimensão nós veremos as estrelas?

Nos mundos no qual eu vivo, nós vemos a Luz.

O que torna visível as estrelas?

A noite.

***

Questão: Há sons no seu mundo?

O pensamento é som.

A Luz é som.

***



Eu retorno aos meus espaços de vida.

Saudações a vocês e certamente até breve.

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

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.
Então, vocês chegam, agora, a um período importante, isso, vocês compreenderam, eu creio, em seu caminho de alma em relação ao
que vocês são, mas, também, ao nível do planeta, ao nível de grandes movimentos que estão acontecendo nesse momento.

Então estou, como de hábito, encantado em poder trocar com vocês sobre suas interrogações, suas questões e o que pode ajudá-los a
ir para mais autenticidade e mais Luz.

Questão: quais são as formas de apegos às quais não se pensa, forçosamente?

Elas são, obviamente, diferentes, de acordo com cada ser.
É preciso, efetivamente, compreender que os apegos vão manifestar-se, cada vez mais, como noções de peso, como algo que lhes
custa, a fazer ou a manter, quer seja um trabalho, quer seja uma relação, quer seja um sentimento.
Quando algo vai parecer-lhes penoso e, quanto mais os dias vão passar, mais esse será o caso, é claro.
Quanto mais algo parecer-lhes demandar um esforço considerável, é isso que é um apego.
Em primeiro plano, eu diria.

Depois, há apegos mais sutis, como o apego a uma cor, o apego a uma religião, o apego a uma prática.
São esses apegos, aí também, que impedem sua liberdade total.
Mas os mais importantes são aqueles que se chamam os apegos repetitivos, aos quais vocês haviam, no entanto, aderido durante
anos, como um ofício, como uma relação.
E, depois, isso vai parecer-lhes pesado, denso, difícil de aceitar.
Isso são os apegos.

São, basicamente, os apegos que dependem de circunstâncias que vocês criaram, mas que se tornaram muito recorrentes para vocês,
ou seja, que são uma relação, um trabalho, sobretudo, eu acho, porque é isso que vai demandar-lhes a manutenção para poder nutrir-
se física, afetiva e espiritualmente.
Isso é ligado a condições que duram há muito tempo.
E depois, os apegos mais sutis são, verdadeiramente, as condutas, eu diria, repetitivas que vocês adotam na vida.

Questão: você tem uma mensagem específica, hoje?

O importante, e a única mensagem para todos, é: tornem-se o que vocês são e parem de desviar-se do que vocês são.
Tudo é bom no ser humano, e eu conheço isso, obviamente, tendo estado presente entre vocês, não há muito tempo, mesmo se seja,
já, outra época.

Todo ser humano, mesmo um ser humano espiritual, tem tendência, globalmente, a sempre envenenar a vida com coisas que são
ridículas, porque isso faz parte dos medos inerentes da própria encarnação.
Então, ousem olhar os seus medos, ousem olhar, realmente, o que os impede de ser o que vocês são.
Olhem os freios que vocês se colocaram há dezenas de anos, as convenções, o que dirão o papai, a mamãe, os filhos, as pessoas
com quem se partilha a vida.
Tudo isso os impede de serem, realmente, vocês mesmos.
A sociedade, também, em sua totalidade, impede-os de serem vocês mesmos.

Então, o que vocês querem?
O que vocês decidem?
O que é mais importante para vocês?
A Luz ou as circunstâncias de sua vida?
A Alegria eterna ou as satisfações de pequenos prazeres e o fato de serem tranquilizados?
Sem contar que vocês não poderão mais ser tranquilizados por nada, de modo algum, exceto vocês mesmos.

As grandes palavras em relação a isso, as grandes/más (nos dois sentidos) é que, enquanto sua espontaneidade não está separada
de uma referência à sua educação ou ao que vocês eram ontem ou do que vocês querem ser amanhã, não há a espontaneidade.
É algo que é ditado pelos interesses, quaisquer que sejam.
Forçaram-nos, desde muito pequenos e, também, sua constituição encarnada forçou-os a agir em função de seus interesses, mas os
interesses da pessoa, não em função da Luz que vocês são.

Olhem, quando vocês querem fazer, quando querem exprimir algo e calculam em relação a um futuro, em relação a um o que dirão, em
relação ao outro, em relação ao seu próprio sentir.
Isso não é a espontaneidade.
O ser de quinta dimensão é um ser espontâneo, que nada tem a esconder dele mesmo e dos outros.
Estar na espontaneidade!
Totalmente!
Fazer o que lhes passa pela cabeça, no instante em que isso lhes passa pela cabeça.
E depois, talvez, certamente, não mais colocar questões, mas Ser.
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Caros amigos, gostaria de dizer-lhes, ainda, duas ou três pequenas coisas em relação ao seu caminho.
A primeira, eu já disse, é a espontaneidade.
É o instante presente.
É a ação desengajada de qualquer reação.
É a ação pela ação.
Não em função de porque, a tal hora, ou tal pessoa vai pensar ou fazer isso em reação.
É a ação desengajada de qualquer partido tomado, de qualquer antecipação e de qualquer projeção em relação a um
condicionamento.

Não se esqueçam de que a encarnação na terceira dimensão, em outros tempos, conheceu uma ausência de condicionamento.
O advento de uma era industrial criou o condicionamento o mais abjeto que o ser humano teve que suportar.
Em nome do que a humanidade chamou conforto, segurança, vocês construíram – nós construímos, uma vez que eu estava aí – um
mundo no qual foi necessário proteger-se, um mundo no qual foi necessário dobrar-se, conformar-se a algo que não era um ideal de
Luz, mas um ideal material.

Nem todas as civilizações viveram isso, eu falo nessa encarnação.
O exemplo que vocês têm hoje, desse fim, dessa falsa segurança material é um exemplo o mais trágico que o ser humano teve que
viver e tentar ultrapassar.
Não se deve esconder por trás da ilusão de «eu aperto um botão e tenho a luz».
São falsas seguranças.
O ser humano, mesmo na encarnação, viveu outras civilizações que atingiram, ao mesmo tempo estando encarnadas, um potencial de
despertar, um potencial de retidão, eu diria, muito mais evoluído.
Eu diria, mesmo, que a sociedade ocidental tem um potencial de despertar nulo.

Tudo foi feito para intimidar, queimar, impedir sua divindade de manifestar-se, através do que se chama o humanismo, através do
social, através da política, através da economia.
Tudo foi feito para impedir de realizar seu potencial espiritual.
Aí está, isso é importante a assimilar.

Também a segunda coisa, e eu insisto, ainda uma vez, nisso: fora de seu coração, nenhuma salvação.
Não há alternativa.
São coisas que se produzem a cada grande respiração da humanidade.
Vocês estão nesse momento.
Não é em dez anos, não é para mais tarde, é imediata e realmente.
Energética e vibratoriamente, olhando o que acontece, dimensões as mais sutis às quais eu posso aceder, obviamente que vocês
estão em um período crucial, vocês estão no cruzamento de caminhos: ir para a Luz e realizar o que vocês são, ou querer, ainda, jogar
o jogo da experiência da divisão.

Vocês são totalmente livres.
Ninguém os julgará além de si mesmos.
Mas, a um dado momento, é preciso ser capaz de olhar-se, face a face.
O Pai e a Luz têm muito mais respeito para as forças obscuras que defendem a obscuridade, porque elas têm um objetivo e são fiéis a
esse objetivo, mesmo enganando os outros.
Então, quantos seres que se dizem querer a Luz unicamente para eles mesmos.
É preciso estar em acordo, totalmente.

Quando eu lhes digo, e quando lhes dizem que vocês são seres de pura Luz, é a verdade.
Mas, mesmo a pura Luz tem o direito de escolher a sombra ou a obscuridade total, na condição de que esteja em acordo com ela
mesma.
Ela voltará, de qualquer modo, à Luz.
O que eu quero dizer com isso é que vocês não podem mais adotar falsos pretextos, nem de sim, nem de não.
Vocês dizem «sim» ou dizem «não».
Não há outra solução, mais do que nunca.

Então, não há, tampouco, meia-medida, não é?
Ou vocês se voltam para o coração, ou voltam-se para outra coisa.
Mas vocês não podem estar um momento no coração e um momento fora dele.
É esse esforço que é solicitado.
Não recusar essa liberdade que lhes é oferecida.
Qualquer outra coisa entra no que vocês gostam mais, que se chama a negociação.

Nesses períodos específicos não há negociação.
Assina-se ou não se assina.
Nada há a negociar.
Nada há a transigir.
Isso é importante, não pode haver meia medida.
É sim ou é não.
Dito em outros termos, você assina ou não assina, mas você é livre.
Essa é a segunda coisa que eu queria dizer-lhes.
E a terceira também.
A noção da dualidade participa do mundo no qual vocês vivem hoje.
É-lhes solicitado não julgar.
Então, alguns dirão: sim, mas é preciso discernir.
O discernimento, a intuição?
É-lhes solicitado ir além da dualidade.
Não julguem seu irmão que está na obscuridade, não julguem tal outro irmão que está na Luz.
Isso faz parte do movimento para o coração.
O coração é Unidade, não pode haver dualidade no Coração.

A mesma coisa que lhes é solicitada em suas escolhas: assinar ou não assinar.
A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.



A mesma coisa que lhes é solicitada no exterior: olhem o exterior como um espectador.
Obviamente que o mundo desmorona.
Obviamente que vocês vão ver coisas terríveis.
Mas vocês não são essas coisas terríveis.
Se vocês atribuem importância ao terror exterior, como estará seu interior?
No mesmo estado.

Se você não é capaz de ser um observador, então, volte-se, ainda mais profundamente, para seu ser e nada mais.
Não há, eu repito, alternativa.
É assim e não de outro modo.
A única liberdade, e é a mais importante, é aquela de dizer sim ou não.
O resto não deve atingi-los.
Contentem-se em estar na Alegria.
Se vocês podem permanecer na Alegria, mesmo se tudo desmorona ao seu redor, então, vocês estão em acordo com o que desejam,
ou seja, a Luz e a Unidade.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
São elementos importantes a digerir.
Então, obviamente, eu poderia dizer-lhes (mas esse não é meu papel) «aí, está bem», «aí, não está bem», eu poderia dizer-lhes que
vai acontecer isso tal dia, tal hora, qual importância?
Uma vez que isso é agora!
Não é questão de adiar isso.
É como o dia em que lhe dizem que você vai morrer, porque você tem uma doença grave.
Ou se você é um ser evoluído, um anjo virá visitá-lo e dizer: aí está, prepare-se, e seis meses você vai morrer.

Então, mesmo se você é um ser de pura Luz, primeiro você diz: «não é possível, não eu».
Você recusa ver a realidade de frente.
E depois, você tenta negociar, mas nada há a negociar.
É inevitável.
É inexorável.

Então, o que resta a fazer?
Resta aceitar e entrar no coração.
Porque nada mais existirá em seis meses, fora o coração.
Isso é o que acontece em toda vida.
E é o que acontece hoje, para a Vida do planeta, e o problema é que vocês estão nele.
E o problema é que vocês são obrigados a seguir ou não seguir.
Mas é preciso escolher.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
Nessas palavras, eu espero, repletas de humor, porque é muito engraçado, é uma grande explosão de riso, eu lhes garanto que,
quando estiverem do outro lado, vocês rirão.
Rirão tanto mais do que quando estavam presos a coisas que não existem.
De momento, vocês riem amarelo!
Mas, quando mais riem amarelo, mais, do outro lado, rirão, verdadeiramente.
Porque é risível, os apegos, o reflexo que os faz crer que o mental diz a vocês «esse corpo não existe mais, portanto, eu não existo
mais».
Mesmo se esse corpo transmute em outra dimensão, vocês perdem, de qualquer forma, algo, o corpo de terceira, não é?
Então, quando vocês estão na terceira, bem, têm medo de ir à quinta.
Nada há de pior do que aqueles que dizem «vivamente minha morte» porque, quando eles estão diante, ai, ai, ai.
Vocês sabem que os maiores escritores que escreveram sobre a morte de coisas magníficas estavam aterrorizados pela própria
morte.
É o paradoxo do ser humano.

Caros Amigos, eu lhes aporto toda a minha bênção.
Sejam abençoados do fundo dos Céus e até o fundo de seu ser, até o coração.
Voltem-se para ele.
Vocês serão salvos graças a ele, não a alguém outro.
Vocês se aperceberão de que, quando se voltarem para seu Coração, no interior, quando encontrarem, totalmente, a Essência, há um
ser que está ali, que espera, de toda a eternidade.
É o outro lado de você mesmo.
Vocês se aperceberão de que o que têm buscado no exterior (e a primeira coisa que se busca é a relação a dois, obviamente, Adão
busca Eva, Eva busca Adão) não existe no exterior.
Existe apenas Isha.
Isha é a polaridade, nossa outra polaridade, que estava escondida devido ao fato de que procurávamos no exterior o que está no
interior.

Quando vocês tiverem encontrado Isha, terão encontrado Cristo, que lhes estende os braços.
E vocês se aperceberão de que são vocês mesmos.
Indo ao mais profundo nessa realidade, vocês se aperceberão de que são o Pai, em sua totalidade, que são o conjunto dos Universos.
Vocês são o conjunto da Criação e do Incriado.
Só a consciência disso faz com que vocês o realizem ou não.

Eu lhes digo, certamente, até breve.
Fiquem bem em seu caminho.
E não se esqueçam: vocês são o caminho.
Até breve.
Todo o meu Amor.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, sobretudo, muito contente por sentir
novas vibrações, novas pessoas que estão aí para escutar o que eu tenho que contar com as minhas palavras.
Então, primeiramente, eu lhes apresento as minhas saudações e, como vocês sabem, vocês vivem uma época

formidável.
Cada vez mais coisas estão transformando-se sobre este planeta, a título individual, a título coletivo, a título da

sociedade e do que eu disse há dois anos, no nível dos elementos deste planeta.
Vocês têm, diante de si, uma época extremamente rara, incrível, que se apresenta, que corresponde a uma

transformação que acontece apenas muito raramente, eu diria, nos ciclos de vida, seja qual for a encarnação.
Então, se quiserem, eu vou dar-lhes a palavra, para que possamos dialogar sobre tudo o que vocês têm no

coração e que corresponde ao seu caminho espiritual.

***

Questão: à qual hierarquia pertencem os Elohim citados na Bíblia?

É uma denominação bem anterior à Bíblia.
Nós chamamos de Elohim os seres que fizeram o sacrifício de encarnação.

São seres que vinham de outras Dimensões e de outros sistemas planetários, eu diria, fora dessa constelação.
São seres que, pelo seu sacrifício de encarnação, vieram acompanhar a criação da 3ª Dimensão.

Porque todos, tanto quanto nós, vieram experimentar a 3ª Dimensão, mas nós conhecemos, também,
obviamente, outras Dimensões.

Alguns seres vieram de Dimensões muito mais densas ainda, etéreas, não físicas, que correspondem à 2ª
Dimensão e, outros, ainda, desceram de muito mais alto.

Então, no momento em que houve um Concílio muito específico, que correspondeu à criação do que foi
chamado de Atlântida, há mais de 52.000 anos, houve alguns seres que foram missionados.

Esses seres não eram seres humanos, mas seres de Dimensões superiores, que foram chamados de seres
de cristal.

Eles eram em número de doze.
Esses doze seres, chamados, mais tarde, de Elohim, fizeram o sacrifício da queda na encarnação, para trazer

sobre esta Terra uma nova Dimensão que entrava em manifestação.
Eles foram chamados de Deuses, mas não são Deuses, são seres realizados, Mestres, vocês diriam, já

ascensionados, que fizeram o sacrifício da encarnação para poder acompanhar a criação da 3ª Dimensão até
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hoje.
Então, há vestígios que permaneceram, de maneira muito mais física, eu diria, do que os escritos ligados ao

Antigo Testamento.
Há, em especial, os crânios de cristal.

Esses Elohim, quando, de algum modo, caíram na 3ª Dimensão, fizeram o juramento de acompanhar a criação
até agora.

E, durante a sua primeira morte, como descida, como Elohim encarnado, eles deixaram a matriz que era o
crânio de cristal.

Aí está porque há doze crânios de cristal, que são os crânios dos Elohim cristalizados.

***

Questão: poderia nos falar de famílias de almas?

Seria preciso, primeiro, saber o que é que vocês chamam de famílias de almas.
Muitos médiuns falaram disso como uma grande descoberta, há vinte anos, como que tal alma vem de tal lugar

ou a tal função sobre a Terra.
Obviamente, as almas são de diferentes cores, de diferentes potencialidades, de diferentes origens, de

diferentes significações durante a encarnação.
Nós não vamos entrar nisso, porque é muito complicado.

Então, o que vocês chamam de família de almas corresponde a diferentes irradiações que são emitidas.
O trabalho das almas vermelhas corresponde a um trabalho sobre a matéria, de transcrever, na matéria, a

espiritualidade.
As almas azuis são almas que trabalham o espiritual através do espiritual.

Quanto às almas verdes, isso corresponde às almas mediadoras, que são, frequentemente, terapeutas,
curadores, magnetizadores e, por vezes, médiuns.

***

Questão: qual é a relação entre as famílias de almas que você descreveu e aquelas de que falam os
anjos Xedah?

Eu já disse que não havia anjos Xedah, é um erro canadense que foi mal interpretado.
São os Shadaï El Shaï.

É uma categoria de anjos muito específica que tem por origem o sistema ligado a Órion.
Então, os Shadaï El Shaï transmitiram uma série de ensinamentos vibratórios, energéticos, mas, também,

sobre o que é chamado de famílias de almas.
Há, de fato, três famílias de almas primordiais: as almas azuis, as almas verdes e vermelhas e muito, muito

poucas almas (menos de 0,01%) de almas brancas ou almas de cristal.
Em seguida, essas almas vão misturar-se umas às outras para conduzir, com certa coloração de branco, ao

que é chamado de doze famílias de almas, efetivamente.
Compreendam, efetivamente, que as almas azuis não são mais evoluídas do que as almas vermelhas ou as

almas verdes.
Simplesmente há, de maneira muito mais presente nesse Sistema Solar e nesse planeta, muito mais almas

vermelhas.
Isso não quer dizer que a alma seja vermelha, isso quer dizer que o trabalho da alma em encarnação é o de

encontrar a espiritualidade na matéria.
Muitos artistas encontram a inspiração espiritual produzindo, através de uma matéria, seja de pintura, seja de

escultura ou outra.
É trazer as forças espirituais na matéria para espiritualizá-las.

Mas há misturas e, portanto, famílias que podem ser terapeutas, Mestres, etc..
Mas retenham, além das doze, que há famílias de almas fundamentais, que são ligadas à orientação do

trabalho ligado à encarnação.

***

Questão: os desencarnados podem aceder à 5ª Dimensão?

Obviamente.
Nesse período transitório que vocês vivem, os desencarnados também têm a escolha, no nível deles, de

permanecer nas esferas astrais ou de aceder às esferas causais, ou seja, aceder à 5ª Dimensão.



A escolha não é limitada a esse lado da encarnação.
Aliás, muitas almas decidem aceder à 5ª Dimensão passando pelas portas da morte.

É também uma ascensão, mas sem o corpo.

***

Questão: por que, quando se eleva a taxa vibratória, o corpo físico pode ficar fragilizado?

Como eu disse, o processo de ascensão vibratória, no nível individual e não coletivo, vai acompanhar-se de
uma série de palpitações no nível do corpo.

Isso pode ir de palpitações a vibrações no terceiro chacra, no chacra coronal, pressões nos ouvidos e o
sentimento de que o corpo não consegue seguir, porque a transmutação não está ligada, unicamente, a um

aumento do seu nível vibratório, o corpo, também, eleva-se em vibração.
Por vezes, ele tem dificuldade, como dizer..., de soltar algumas coisas.

É o que se chama de fenômenos de resistência.
É preciso, efetivamente, compreender que nem sempre é patológico.

Os fenômenos de ascensão e de subida vibratória do corpo físico refletem-se, efetivamente, por períodos de
dores no nível do corpo físico.
Isso é perfeitamente normal.

Há casos em que as dores podem ser reveladoras de certo desequilíbrio, mas, nesse momento, dado o nível
vibratório coletivo que vocês têm há vários meses, há fenômenos de tensões no nível do corpo físico que são

normais, eu diria.
Há vários fenômenos que aparecem.

Há impaciências no nível da alma em relação ao que deve advir e que não adveio.
Há, ao mesmo tempo, uma dificuldade para o corpo físico - que viveu tantas e tantas encarnações, para a maior

parte, nessa 3ª Dimensão - para compreender que a 3ª Dimensão deve se apagar e desaparecer.
Então, há resistências inconscientes e, depois, há, também, processos de tensões que estão diretamente

ligados aos processos de subida vibratória do corpo físico e não unicamente dos corpos sutis.
Portanto, não é preciso buscar anomalias, geralmente, é perfeitamente normal.

***

Questão: é verdade que quando a rede de 3ª Dimensão começar a desmoronar, os objetos
sintéticos, nossas infraestruturas, etc., vão se dissolver?

É uma imagem, mas isso corresponde efetivamente à realidade.
Vocês não podem imaginar passar para a 5ª Dimensão (ou seja, viver o processo de ascensão coletiva ou, é a

mesma coisa, se vocês morrerem) partir com o seu porta-moedas.
Vocês chegam ao outro lado com suas crenças, suas percepções, mas partem sem qualquer objeto físico, é

claro.
Então, o seu mental pode chegar a construir sucedâneos, imitações de automóvel, de casas, para aqueles que

estão presos à matéria.
Mas, para aqueles que têm consciência da ascensão, tudo isso vai desaparecer.

São, tipicamente, fenômenos da 3ª Dimensão.
E eu falo, efetivamente, de fenômenos de ascensão coletiva, eu não falo da ascensão individual.

Aqueles que não ascensionarem, com ou sem o corpo, irão permanecer no mesmo ambiente, é claro.
O desaparecimento da matriz da 3ª Dimensão e de tudo o que foi construído na 3ª Dimensão, não tem

qualquer razão de existir na 5ª Dimensão.

***

Questão: a Jerusalém Celeste que é referida no evangelho de São João corresponde a uma
Dimensão específica?

Sim, é claro.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, corresponde a uma embarcação de Luz que vem visitar a Terra no

momento das passagens dimensionais.
Durante a criação da Atlântida, em 50.731 antes de Cristo, no México, em Teotihuacán, a Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm, posicionou-se.
Ela veio trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão, através dos doze Elohim que estavam presentes na

embarcação e através de um cristal importante, que vinha de Órion, azul, mas, também, de Altaïr.
É complicado.



Se quiserem, há quatro origens precisas de Elohim, que vieram trazer o nível de consciência da 3ª Dimensão.
A Jerusalém Celeste, Yerushalaïm, é uma embarcação de Luz - da qual São João descreveu as portas e a

constituição - que é completamente real, que vem de outras Dimensões, para coroar a conclusão de um ciclo
ou começar outro ciclo, ao mesmo tempo.

É um mecanismo energético, entretanto, muito real.
Os Elohim foram enviados pelo Melquizedeque, o grande ORIONIS, que é o Regente Planetário.

É o Senhor dos Lipikas Cármicos, o Senhor do Karma.
Foi ele que encarregou doze seres de Dimensões muito mais elevadas, vindo em grupos de três, de quatro

origens diferentes.
A primeira é Betelgeuse, que faz parte da constelação de Órion.

A segunda era ligada a Vega da Lyra, a terceira era ligada a Altaïr, e a quarta era ligada aos Orionídeos, ao
próprio ORIONIS, o que chamamos de Alnilam.

Os doze seres vieram sustentar o cristal que permitiu a ativação da 3ª Dimensão.

***

Questão: o que vão se tornar os quatro Elementos?

Os quatro Elementos estão presentes em todas as Dimensões, uma vez que os Elementos que nós
chamamos de Água, Ar, Terra e Fogo têm por origem os Hayoth Ha Kodesh, ou seja, as energias mais

elevadas, mais próximas do Trono do Pai que, por descidas progressivas, criaram essa matéria na qual vocês
estão.

Se quiserem, os Elementos vão continuar a existir em outro nível de manifestação.
Por exemplo, a Terra que vocês conhecem, quando ela ascensionar, não será mais constituída dos mesmos

componentes químicos que vocês conhecem atualmente.
A água vai existir, mas não terá as mesmas propriedades físicas nem a mesma constituição atômica, mas outra

constituição, em outro nível vibratório.
O fogo está presente em todas as Dimensões.

A iniciação pelo fogo corresponde a queimar o corpo cármico e aceder à ascensão, como Mestre realizado.
A iniciação pelo fogo não é, unicamente, andar sobre o fogo, é uma iniciação importante, que conduz

precisamente ao fenômeno ascensional.
Os Elementos estão, portanto, presentes por toda a parte, mas eles não têm as mesmas virtudes, os mesmos
componentes, tampouco, as mesmas formas de manifestação e formas de impacto no nível da Dimensão na

qual vocês vivem.

***

Questão: e sobre os quatro reinos?

É eminentemente diferente.
Não há regra absoluta, é como para os humanos.

Há os que irão aceder com o corpo à 5ª Dimensão, outros que irão redobrar na 3ª Dimensão, outros que irão
aceder à 5ª Dimensão sem o corpo.

E depois, no nível dos animais, pois é o mais simples para fazê-los compreender, há, atualmente, algumas
raças de animais que estão em via de individualização da alma e de chegar à autoconsciência de si.

Por exemplo, o cão, o gato, o cavalo, o elefante.
No nível dos cristais, a estrutura dos cristais nada mais tem a ver com o que vocês conhecem na 3ª Dimensão.

Mas, aí, é extremamente complexo.
São matrizes de forma a que vocês chamaram de efeitos ou de ondas de formas.

São modelos geométricos espaciais que não terão mais os átomos, mas, unicamente, a vibração.
É semelhante para os vegetais.

Na 5ª Dimensão pode ou não haver vegetais.
Por exemplo, para a Intraterra, nos povos delfinoides, há uma única espécie de vegetal que corresponde a uma

planta suculenta emborrachada, que se nutre em raízes nutritivas que não são raízes de terra.
Há outros povos não humanoides que estão na 5ª Dimensão e que têm paletas de vegetais extremamente

ricas.
Isso é variável, de acordo com as linhas evolutivas, eu diria.

Há tantos mundos na 5ª Dimensão como há sobre esta Terra, no nível dos diferentes continentes, das
diferentes raças, dos diferentes animais, vegetais e minerais.

***



Questão: a Terra é essencialmente constituída de almas vermelhas, hoje?

Perfeitamente.
O que é chamado de Adamah, o Adam-Kadmon, o homem verdadeiro, o homem da 3ª Dimensão é o homem

vermelho (e não o homem branco, que faz parte da 5ª Dimensão).
Eu não falo da cor da pele, obviamente.

***

Questão: podemos mudar de cor de alma?

O único modo de mudar de cor é tornar-se um Mestre realizado, caso em que você chega, diretamente, à cor
branca.

Em outras palavras, uma alma em encarnação tem uma cor que significa o seu papel nesse planeta.
É preciso, efetivamente, diferenciar as cores de almas, que são uma cor visível em uma parte extremamente

específica da aura situada atrás do chacra coronal, em uma faixa extremamente precisa, atrás da cabeça.
Essa cor não é uma cor da aura, mas uma cor da alma, que vai dar uma potencialidade, uma direção para a

alma.
Não confundir cor da aura, cor dos chacras e cor da alma.

A cor da alma é uma porção extremamente específica de um grande nadi situado atrás da cabeça.
A coloração da alma dá, simplesmente, o sentido e a direção da vida da alma em encarnação, onde ela deve

encontrar a espiritualidade.

***

Questão: houve uma descida de energia específica ontem, em 09 de setembro?

Há descidas de energia específicas todos os dias, há vários meses.
Há aspectos vibratórios extremamente potentes.

Houve o período prévio a 15 de agosto, no qual houve energias extremamente importantes que se derramaram
sobre a Terra.

Mas as energias vertem-se, agora, de modo extremamente aproximado, agora.
Vocês são, todos vocês, submetidos a um bombardeamento de energia que chega do Sol Central,

retransmitido pelos Mestres e por algumas entidades de Luz, em especial pelo Arcanjo MIGUEL e URIEL, e
que se impactam poderosamente.

E isso vocês têm muito, muito regularmente, e o mês de setembro é muito rico nisso.
A ilustração disso é a percepção que vocês têm no nível do chacra coronal ou no nível do coração.

Olhem aqueles que não estão prontos para aceitar essa energia.
É a luta entre o antigo e o novo.

É o que vocês veem, através da luta dos Elementos, os furacões, através da água, através do fogo.
Houve uma perfeita ilustração do que eu lhes anuncio há dois anos, e isso é apenas o início, no nível

intensidade.

***

Questão: é verdade que Júpiter vai em transformar em sol?

Simplesmente podemos dizer que há modificações extremamente importantes que sobrevêm.
Não unicamente sobre a Terra, não unicamente nos pequenos corpos que vocês têm e em meus corpos

também, mas que acontecem no conjunto do Sistema Solar, no conjunto das Galáxias.
As modificações são extremamente importantes, tanto na Lua como em Plutão, como no Sol.

Esconderam muitas coisas de vocês.
A irradiação solar e o tamanho do Sol modificaram-se, profundamente, e cada planeta vai reagir de maneira

apropriada para desencadear um fenômeno ascensional que não envolve unicamente a Terra, mas ao conjunto
do Sistema Solar na Galáxia.

Então, há probabilidades.
Eu já disse que, durante esse ano de 2007, há alinhamentos que ocorrem a cada 23.000 anos, que são

extremamente raros.
O advento de um novo Sol está condicionado ao advento de um novo Sol em vocês, ou seja, isso faz parte da

ordem dos prováveis.
É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.



É como no ano passado, quando os cometas se aproximaram da Terra.
Vocês sabem que os cometas são as representações materiais da encarnação e da potência do Arcanjo

MIGUEL.
Tudo depende da receptividade do conjunto de consciências humanitárias encarnadas nos níveis coletivo e

individual.
Portanto, é uma probabilidade que existe.

Assim como o processo ascensional está, agora, à sua porta.
Isso pode ser hoje.

Isso pode ser amanhã.
Isso pode ser em dois anos, mas não será em dez anos.

Ninguém conhece a data, pois muitos fatores entram em jogo.
Não se pode dar datas.

Sabe-se, simplesmente, que vocês entraram em períodos de ajustes, de renascimentos, de transformações
extremamente violentas que necessitam, da sua parte, como sempre, de um desprendimento mais importante

do que de costume.
O esforço que é requerido das suas estruturas, das suas consciências, a título individual, é maior do que nunca.

Então, a solarização de Júpiter, se ela ocorrer, bem, a minha fé, isso vai significar que o conjunto do Sistema
Solar passa para a 5ª Dimensão, naquele momento, mas haverá, também, outras oportunidades, um pouco

mais tarde.
Lembrem-se, como disseram muitos médiuns, de que havia várias ondas de ascensão.

***

Questão: por que o desapego, nas relações, é tão difícil a atingir?

É preciso, efetivamente, compreender que as regras sociais, as regras afetivas na 5ª Dimensão, que
prefiguram o que vocês vão se tornar, não podem, absolutamente, serem construídas nos mesmos modos que

aqueles que vocês têm vivido na 3ª Dimensão.
Muitos casais ou muitas relações afetivas entre descendentes e ascendentes assumem aspectos, no mínimo,

diferentes.
É um processo que se encontra para pessoas, no qual há reajustes na compreensão do que é a afeição e o
afetivo entre dois seres, seja entre um irmão e uma irmã, entre um pai e um filho, mas, também, entre dois

seres que se amam.
Vocês estão, todos vocês, a redefinir, de maneira precisa, o que chamam de relações afetivas, porque é

preciso, efetivamente, compreender que o amor, tal como vocês o definem, não é o Amor.
Isso, é claro, vocês compreenderam, há tempos.

Vocês chamam de amor a posse.
Vocês chamam de amor tudo, exceto o amor.

O amor é liberdade, é deixar o outro livre.
O amor é uma comunhão e não uma posse, são duas coisas completamente diferentes.

Todas as relações na 3ª Dimensão podem ocorrer apenas através do que se chama de posse, de uma
maneira ou de outra.

Esse é o modo de funcionamento da 3ª Dimensão, enquanto o modo afetivo, no sentido mais amplo, sem
mesmo falar de amor, no nível da 5ª Dimensão, pertence a algo que é oposto à posse, que é a liberdade.

Então, o que vocês vivem, uns e outros, corresponde a esse processo de transformação de relações afetivas.
O que vocês chamam de família, no sentido hereditário do termo, não tem mais sentido algum na 5ª Dimensão,

pois, aí, vocês são dependentes do que é chamado de DNA dos pais para reencontrar as memórias, os
karmas, as vibrações que vocês têm necessidade de resolver.

Mas não se esqueçam de que a passagem total da 5ª Dimensão não é acompanhada do DNA dos pais, é um
DNA profundamente diferente.

Eu não vou entrar nisso, porque é muito complexo, mas, como vocês talvez já leram, há, no fenômeno da
ascensão, algumas fitas complementares que aparecem, que são totalmente independentes das noções

hereditárias e, portanto, transgeracionais, que estão ligadas a linhas espirituais puras.

***

Questão: qual é a data de início da dissolução do Elemento Ar, dada por ORIONIS?

O processo de dissolução do Elemento Ar sobrevirá a partir do momento em que o ar for desencadeado,
primeiro, com os furacões, com manifestações violentas com a água, ao mesmo tempo.

Mas é preciso efetivamente compreender que, para a dissolução do Ar, não pode ser dada tal data.
Há um período, durante o mês de setembro, de barreiras energéticas, vibratórias, de consciência,

extremamente importante, que é a data de 9/9/9, ou seja, de 09 de setembro, de 18 de setembro e de 27 de



setembro de 2007.
O 27 de setembro é a data mais importante, por que mais próxima daquela do Arcanjo MIGUEL, que é a data

vibratória na qual, certamente, vocês vão observar coisas incríveis sobre este planeta.
Agora, isso será a dissolução do Elemento Ar?

Isso, só o Pai sabe.

***

Questão: o que aconteceu em 17 de julho último, no curso da jornada sobre o tema «acender a
rede»?

Um trabalho na rede de 5ª Dimensão.
Os povos da Intraterra, em especial aqueles que são encarregados das redes magnéticas, têm, efetivamente,

a missão - desde pouco antes deste ano, mas há períodos de ápice, eu diria - na qual as energias vão se
reajustar.

Então, houve uma mobilização sem precedente de energias nesse dia, mas, se vocês estiverem atentos, não
foi unicamente naquele dia.

Há um período, que correspondia a dez horas, para vocês, em tempo universal, no qual houve uma
ressurgência importante da energia durante meia hora.

Houve períodos, no dia anterior e no dia seguinte que foram também importantes, mas há vários períodos que
se sucedem, agora, de maneira descontínua.

Mas acreditem que o fato dos seres se alinharem, meditarem é, sobretudo, benéfico para vocês.
A Terra não tem necessidade de vocês, porque são seres de outras Dimensões que agem nisso.

Vocês, esse trabalho vai favorecer, no nível de suas estruturas individuais, o fenômeno de purificação e de
abertura.

***

Questão: uma pessoa que seguiu os seus ensinamentos fica surpresa, pois você não falava, então,
do que você desenvolve hoje, em especial, da 5ª Dimensão.

Mas eu os lembro, de qualquer forma, de que o meu grande Mestre Bença Deunov, ele mesmo falou da 5ª
Dimensão em textos que têm quase um século.

Obviamente, através de tudo o que eu pude ensinar, à época, frequentemente, eu disse que as coisas mudam.
Há palavras que não podiam ser entendidas, à época.

Eu lhes falo, hoje, de doze corpos e não de sete corpos.
À época, ninguém conhecia isso, era do domínio do escondido.

Mesmo eu, quando eu lia ou escutava o meu Mestre Bença Deunov me falar de algumas coisas, eu me dizia
«mas do que ele fala aí?».

Quando eu fui à Índia e encontrei alguns grandes seres, eles me falaram de coisas que eu tampouco conhecia,
com palavras diferentes.

É preciso efetivamente compreender que vocês chegaram a algo que nada mais tem a ver com o que eu dizia
na minha vida.

Assim como o ensinamento de CRISTO continua válido no nível dos fundamentos, no nível da realidade do
amor e das suas parábolas, das suas metáforas.

Mas, se CRISTO falasse hoje, Ele falaria, também, dessas novas Dimensões que chegam, porque elas estão
aí.

Então, vocês podem chamar de Fogo do Éter, de mundo Atzilut ou Briático, mas o termo Dimensão
corresponde, perfeitamente, a um procedimento e a um processo que é conhecido na física, hoje, e eu diria

que é comumente aceito.
Não se esqueçam de que eu estou em outra Dimensão agora.
O Mestre que vocês conheceram é profundamente diferente.

Assim como CRISTO e MARIA se manifestam de diferentes modos.
Se vocês seguirem os testemunhos das aparições Marianas, autenticadas ou não autenticadas, que

percorreram a superfície desse planeta há quase mil anos, vocês irão se aperceber de que sempre há uma
coloração em relação ao meio no qual isso ocorre.

Vocês são apegados, certamente, a um formalismo em relação ao que conheceram da minha vida, no
momento em que seguiram os ensinamentos.

O importante não são as palavras que eu pronuncio.
Eu frequentemente disse que as palavras eram feitas apenas para seduzir o mental, para levar água ao moinho

vibratório, mas o mais importante é o trabalho vibratório que alguns sentem, obviamente, a partir da minha
chegada, além das palavras.



Eu não dou mais ensinamentos, eu venho partilhar com vocês.
São informações, não é um ensinamento espiritual.

O ensinamento espiritual passa através das vibrações, unicamente, não através das palavras.

***

Questão: você poderia então, hoje, apresentar o que é a 5ª Dimensão?

Então, há muitas coisas que foram escritas sobre o advento da 5ª Dimensão.
A vida se desdobra em múltiplos universos.

Vocês estão aqui para encontrar a Luz, para encontrar a realização, para encontrar a sua Divindade interior.
Isso ocorreu há 52.000 anos, através de um trabalho espiritual extremamente preciso, com diferentes vias: as

vias solares, as vias secas, as vias úmidas, as vias ligadas ao ensinamento de Mestres, sejam quais forem.
Mas, hoje, acontecem coisas que acontecem apenas a cada 52.000 anos, ou seja, a Luz Divina, o Espírito

Santo vem a vocês, para transformar.
Não é uma evolução linear.

Vocês estão em uma evolução que se pode qualificar de quântica.
É um salto vibratório, é um salto de consciência que se prepara.

Por que todos os médiuns sobre esse planeta são cada vez mais numerosos?
Obviamente, há seres que são manipulados por forças astrais, eu diria.

Mas é, de qualquer forma, bizarro, vocês não acham?
Que todo mundo empregue as mesmas palavras e em todas as línguas?

Então, depois, a coloração do discurso será em função do tipo de iniciado e do nível vibratório de onde vem a
entidade que se manifesta, mas eu lhes asseguro de que essa 5ª Dimensão está extremamente alastrada hoje.

É um processo de transmutação, que é um fenômeno, se quiserem, de realização coletiva, que sobrevém a
cada 52.000 anos.

Vocês sabem, eu lhes disse, o Mestre Bença Deunov falava disso, ele não chamava isso de «5ª Dimensão»,
encontrem nos textos, ele chamava isso de «Fogo do Éter», o «batismo pelo Fogo», mas é a mesma coisa.

No Apocalipse de São João, quando é feita referência a chamados e escolhidos que serão marcados na fronte
e a modificações, são os mundos ascensionais que são descritos, é a mesma coisa.

Não se deve prender-se à palavra «5ª Dimensão», isso fica, efetivamente, muito esotérico.
Mas como vocês querem chamá-la diferentemente, quando há uma mudança de consciência tal como aquela

que está chegando e que é anunciada há uma eternidade?

***

Questão: você disse que a absorção/dissolução dos órgãos vitais, da digestão, faz parte da
evolução?

Perfeitamente.
Será que quando vocês morrem, vocês passam ao outro lado com os seus órgãos digestivos e genitais?

Será que vocês se servem dos seus órgãos genitais, dos seus pulmões?
O raciocínio que vocês adotam é um raciocínio típico da 3ª Dimensão.

A morte, a passagem ao outro lado do véu, como ser realizado ou como ser encarnado, é o mesmo processo
que sobe mais ou menos alto, mas, entretanto, do outro lado, eu lhes garanto que vocês não têm órgãos

genitais, nem órgãos digestivos.
Há coisas que são abandonadas durante a passagem pelas portas da morte.

É o mesmo durante a passagem pelas portas da ascensão.
Eu, simplesmente, atraí sua atenção para os fenômenos sexuais que não têm qualquer importância na 5ª

Dimensão.

***

Questão: na sua vida você dizia que o homem era feito à imagem do Pai e...

Perfeitamente.

***

Questão: ... e que, portanto, os seus órgãos seriam mantidos em outra forma. Não é contraditório?



Absolutamente não.
Então, há para cada órgão do corpo humano um arquétipo que é preliminar à encarnação.

Cada órgão, seja qual for, o baço, os órgãos genitais, os órgãos digestivos, os pulmões, são o reflexo da
precipitação vibratória de um arquétipo situado no nível dos Hayoth Ha Kodesh, que são a constituição

primária, primitiva da vontade e do pensamento do Pai.
Cada órgão tem sua razão de ser neste plano vibratório e nos outros planos vibratórios.

Entretanto, vocês podem compreender que nem todas as funções são as mesmas.
Por exemplo, hoje, na 3ª Dimensão, vocês têm um órgão atrofiado, que denominado timo, que não tem

qualquer papel no adulto.
Na 5ª Dimensão, o timo vai assumir um papel extremamente importante que irá explicar que, na 5ª Dimensão,

não há doença possível, pois há autorrealização de si no nível do timo e no nível do chacra do coração.
Há, por exemplo, hoje, no corpo humano, a glândula que é chamada de Alta-Major, que está situada no nível da

carótida e que é uma glândula iniciática extremamente importante.
Ela está presente em todos os seres humanos encarnados, mas não está ativa, ela apenas é ativada durante a

passagem para a 5ª Dimensão.
É preciso efetivamente compreender que algumas funções, no nível dos seres realizados da 5ª Dimensão, não

estão mais presentes.
Vocês têm, por exemplo, a linguagem, a voz.

Na 5ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade da voz e, no entanto, os órgãos da fonação continuam aí,
mas eles não têm as mesmas características nem as mesmas funções.

Todas as funções de um corpo humano ou não humano da 3ª Dimensão possuem, em si, os arquétipos do
Divino, é evidente.

Mas a manifestação é diferente, de acordo com as polaridades da vida.
Vocês confundem, talvez, a descrição que eu fazia em minha vida como perfeita encarnação do Divino e a

descrição que eu lhes fiz agora, extremamente dividida, que corresponde ao que acontece em outras
Dimensões.

Vocês acreditam que seres realizados que passam pelas portas da morte conservam os órgãos genitais com
alguma ereção, por exemplo, para o homem?

É completamente ilusório.
Qual é o interesse da ereção de um órgão genital masculino, do outro lado?

De que isso serve, uma vez que há uma comunicação direta, de coração a coração?
Um modo de fazer o amor, que é uma comunhão direta, de coração a coração, e que não é, em caso algum,

uma comunhão ou comunicação sexual.
Assim como eu dizia que há evoluções na 5ª Dimensão que são profundamente diferentes, o ser humano não

é a única criação do universo.
Há formas não humanas.

Há, por exemplo, na Intraterra, povos de origem delfinoide.
Há povos que vêm de Vega da Lyra, que possuem um corpo físico, mas que nada têm a ver com o corpo

físico humano que vocês conhecem e, no entanto, eles possuem os mesmos arquétipos e funções, similares,
e também funções diferentes, com as mesmas vibrações orgânicas.

Eu não falo, de modo algum, da mesma coisa que vocês.
A perfeição do ser humano, como reflexo do Divino, ilustra-se através da árvore sefirótica.

Agora, aquilo de que falo é algo que é totalmente diferente.
Vocês veem um antropomorfismo quando eu falo de ORIONIS ou de Melquizedeque?

Será que há, fora dessa manifestação na 3ª Dimensão, algum antropomorfismo?
Será que há uma forma humana ou não?

Eu responderia que há uma forma vagamente humana.
A partir da 18ª Dimensão, vocês apresentam um contorno humano, mas não têm mais necessidade de dedos,

não têm mais necessidade de olhos.
Vocês têm necessidade de uma forma de cabeça, mas não há mais os órgãos dos sentidos.

E, se vocês chegarem à 24ª Dimensão, as formas de vida conscientes em si mesmas, individualizadas e não
planetárias, apresentam-se sob a forma de triângulos luminosos.

São coisas que eu lhes digo, aí, agora, mas que eu não podia dizer durante a minha vida.
Na minha linha espiritual, na minha vida, havia regras extremamente específicas.

O silêncio à mesa, por exemplo, era extremamente importante.
Eu considero que, hoje, vocês têm outra coisa a fazer do que permanecer em silêncio para encontrar a Luz.
Então, vocês podem encontrar a Luz, esse é o paradoxo, hoje, a partir do momento em que estiverem de

acordo consigo mesmos e não de acordo com um ensinamento, seja ele qual for, seja o meu, seja aquele de
CRISTO ou aquele de BUDA.

Vocês devem estar de acordo, inteiramente, consigo mesmos.
Se isso tiver que passar pela sexualidade, vai passar pela sexualidade.



Se isso tiver que passar pela doação da sua vida, faça-o, mas faça de acordo consigo mesmo, é isso que é
mais importante.

***

Questão: o que é mais importante para ir para essa 5ª Dimensão?

Soltar, ou seja, mestria e amor.
Fora isso, nada mais há.

As palavras são apenas palavras.
As concepções são apenas concepções.

A subida vibratória da consciência apenas pode ocorrer quando não houver mais palavras, quando não houver
mais interrogações.

O único modo para que não haja mais interrogação é voltar-se para a sua Divindade interior, para o seu
coração.

As energias do momento atual, aquelas que vocês vivem nesse momento, estão aí.
Resta-lhes apenas uma coisa: acolhê-las, integrá-las e deixá-las trabalhar no interior de si.

Não é mais tempo de fazer rituais, tal como eu disse na minha vida, eu repito.
O período é diferente.

Eu não renego, absolutamente, o que eu disse, que é oriundo da linha de Melquizedeque, que remonta à noite
dos tempos.

Mas há períodos que são profundamente diferentes.
Hoje, o Divino está aí, ele bate à porta.

É CRISTO que bate à porta e vocês não podem acolhê-Lo enquanto houver palavras, enquanto houver
interrogações, enquanto houver questionamentos.

A única coisa que pode existir é acolher, soltar, mestria e abrir-se ao amor.
Fora isso, nada mais há.

***

Questão: você acompanhou, nesse verão, estagiários em trabalhos sobre os novos canais, as
portas, etc., que foram desestabilizadores na vida de todos os dias.

É sempre desestabilizador, obviamente.
Vocês não podem encontrar o Divino no conforto da sua vida habitual, é uma revolução de tipo Copernicano.

A realização é um abandono total ao que acontece.
Vocês não podem esperar encontrar a Divindade no conforto da sua vida habitual, é uma transformação total da

vida.
Estabilizar-se em outro nível supõe soltar, abandonar-se à Luz de CRISTO, é algo que é extremamente

perturbador, não é insignificante.
Olhem, por exemplo, as pessoas que fazem uma experiência que vocês chamam de EQM (Experiência de

Quase Morte).
São pessoas que vão encontrar a Luz.

Quando elas voltam, não são mais as mesmas.
Obviamente que é muito desestabilizador.

Quando construíram sua vida, através de um equilíbrio, seja ele qual for, através da sua vida afetiva,
profissional, mental, intelectual e que, de repente, uma série de portas se abre e, de repente, descobre-se uma

realidade diferente, transcendente.
Vocês acreditam que esse será o conforto ainda mais absoluto?

Absolutamente não.
É preciso expulsar algumas coisas para reconstruir outras coisas.

Também gostaria de dizer, em relação a todas essas questões que se exprimem há alguns minutos agora, é
muito importante compreender que as energias que se fusionam nesse momento são energias que vão pô-los

frente a duas escolhas.
As escolhas serão: «será que eu aceito?» ou «será que eu recuso?».

Eu já disse, há quase um ano, que as escolhas foram feitas, mas ter escolhido a Luz não quer dizer que seja
confortável, pois o mundo no qual vocês vivem é um mundo sem Luz.

Se vocês encontrarem a Luz a título individual, ao passo que a totalidade do mundo não a encontrou, se vocês
forem confrontados, através do seu trabalho, através das suas relações, com algo que não é da ordem dessa

Luz transcendente, vocês vão, efetivamente, ficar profundamente desestabilizados.
A Luz, a experiência iniciática, a transformação iniciática não é algo fácil.



Não esperem encontrar um conforto através de uma iniciação.
Perguntem a todos aqueles que reencontraram a Luz se é fácil.

É claro que não.
A única facilidade encontra-se no abandono e no soltar em relação a essa mestria que vem.

Lembrem-se, também, de que esse período, independentemente do que vocês tenham vivido, uns e outros, é
um período, como eu dizia, em que será preciso discernir.

E o discernimento no ser humano sempre provoca o questionamento, a interrogação, e a interrogação faz parte
da resistência.

Pois, se vocês aceitarem totalmente a Luz que está vindo e que está aí, se vocês a deixarem fusionar e
trabalhar em vocês, pouco a pouco, as questões vão se calar, sejam quais forem as dificuldades no corpo ou

na vida.
Mas eu não disse que era um período fácil.

Eu falei de um período notável, extraordinário.
Só o modo pelo qual vocês veem as coisas vai fazê-los ver algo de eminentemente catastrófico ou de

eminentemente luminoso.
É o combate da Sombra e da Luz, simplesmente, levado ao extremo, no interior de vocês, mas, também, em

vocês.
Vocês são portadores da Luz a partir do momento em que aceitarem a Luz, mas isso não quer dizer que as

zonas de Sombra vão se apagar diante da Luz, assim.
Isso faz parte do que vocês têm que viver nesse momento.

Evidentemente, todo mundo, todos os seres humanos, mesmo se não tiverem em busca espiritual, vão
colocar-se questões sobre o sentido da própria vida, sobre o sentido dos ensinamentos, sobre o sentido das

relações sociais, sobre o sentido das relações afetivas.
É um período de grande questionamento.

Ora, vocês jamais terão todas as respostas às suas questões.
Vocês jamais poderão resolver.

Apenas a Luz é que poderá resolver no seu lugar.
É por isso que, frequentemente, há mais de um ano agora, nós falamos do desprendimento e do abandono à

Luz.

***

Questão: os combates entre a Sombra e a Luz são uma realidade organizada ou simplesmente uma
projeção dos nossos próprios pensamentos?

Mas a 3ª Dimensão é um mundo de separação, de distanciamento.
Apenas através do jogo da Sombra e da Luz é que vocês podem encontrar a Luz na 3ª Dimensão, que nós

experimentamos há 50.000 anos.
A partir da 5ª Dimensão, não pode haver Sombra, não pode haver doença, mas apenas a Luz, mas não a luz

que vocês conhecem, uma outra Luz.
Essa Luz que vocês conhecem, mesmo a experiência de quem dela se aproxima mais (a experiência de morte
iminente ou o que chamava SRI AUROBINDO, a iluminação do Supramental, que os põe em contato com as

energias que ele chamava de la Città), põe-nos em contato com a Luz espiritual.
Mas, na 3ª Dimensão, é o jogo da Sombra e da Luz que lhes permite extrair a quintessência do que vocês são,

mas é inerente à 3ª Dimensão.
Obviamente, isso foi amplificado pelas formas-pensamento, mas criado pela 3ª Dimensão.

Esse jogo da Sombra e da Luz está presente nos planos físicos, mas, também, nos planos astrais, que
correspondem à 3ª Dimensão, mas não além.

No nível da 5ª Dimensão não há lugar para a Sombra.

***

Questão: ao que corresponde a 4ª Dimensão?

Há dimensões de consciência.
Outras dimensões são intermediárias.

Por exemplo, na 5ª Dimensão, vocês não vão ouvir mais falar de Dimensões até a 9ª Dimensão e, da 9ª até a
11ª Dimensão.

As outras existem, mas são Dimensões de natureza intermediária, nas quais não há vida possível.
A consciência vai tomar, naturalmente, todas as Dimensões, mas a 4ª Dimensão corresponde ao plano

intermediário que é chamado de mental, entre o plano físico e o astral da 3ª Dimensão e o plano denominado
Supramental ou causal.



Então, se quiserem, não vamos mais falar da 4ª Dimensão, pois já ficamos confusos com a 5ª Dimensão, se
falarmos da 4ª ou da 9ª, não vamos mais sair disso, não é?

***

Então, eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.
Que toda a Luz se faça, totalmente.

Eu vou, agora, dar o lugar para a Mamãe, para a Efusão do Coração que é, certamente, mais importante do que
o nosso falatório.

Então, eu lhes digo até muito em breve.
Eu lhes dou todo o meu Amor.

************
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Recebam todo o meu amor e toda a minha Luz.
Eu sou aquele que vocês chamam a entidade de primeiro nível, que intervém quando de sessões de cura espiritual.
Recebam a minha bênção, meu amor, minha Luz.
Estou, agora, com vocês, para escutar o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: o que fazer quando se é atacado por outros?

É um fenômeno que vocês observarão, cada vez mais, no que vem, tanto ao nível de indivíduos, a título pessoal, como ao nível coletivo
de almas, como ao nível de países, como ao nível de nações, porque esses processos que vocês vivem, a título individual,
correspondem às mudanças entre o antigo e o novo.
Há, evidentemente, inúmeras mudanças que estão em curso, e isso se traduz pelo fato de que as energias antigas não querem morrer
e podem, por vezes, resistir.

É luta entre o antigo e o novo que se ilustra em todos os tempos e em todos os setores da vida econômica, da vida individual, da vida
afetiva, da vida, simplesmente.
O importante é não manter as energias de conflito, porque a energia de conflito é uma energia do antigo.
A energia do novo é uma energia de paz, de harmonia e de amor.
Então, convém iluminar, ao máximo, essa situação, como todas as situações que possam advir porque, se vocês entram em luta e em
oposição, serão arrastados por essas energias antigas e não as novas.
É o que querem, aliás, essas energias antigas, que vocês entrem no conflito, que vocês entrem na luta, que entrem na oposição, o que
não é preciso, absolutamente.

Com sua inteligência, vocês devem encontrar o meio de passar a algo de muito mais luminoso, no qual a oposição não tem seu lugar e
no qual a Luz cresce, cada vez mais, para fazer desaparecer essas sombras que querem, a todo custo, aprisioná-los e, a todo custo,
retê-los.
Não responder ao ataque pelo ataque pessoal.
Ai nível afetivo, de nações, de seres há preconizações importantes a observar, que é, sobretudo, não entrar na luta, porque as forças da
Sombra, hoje, procuram, cada vez mais, puxá-los a fenômenos de luta.

É, sempre, a mesma coisa: combate entre as energias novas e as energias antigs que não querem morrer e, portanto, elas despertam
muito, em todos os níveis: os desejos de guerra, os desejos de posse, os desejos de tomar a liberdade do outro.
Tudo isso é o que vocês têm a viver nas semanas que vêm, a título individual, mas, também, ao nível das nações.

Questão: como fazer para aguentar?

Não lutar, não deixar tomada para o antigo.
Isso necessita de um grande trabalho em si, nas capacidades de irradiação da Luz interior.
É a única solução.
Se vocês dão a mínima tomada para as energias antigas, elas vão investir em vocês, elas vão destruí-los, elas vão impedi-los de
perceber o porque vocês estão aí, o que vocês esperam.

Questão: quais precauções pode-se tomar?

A precaução já é uma reação, é atrair a atenção e a energia para algo que não tem lugar de ser.
Nada é preciso fazer, a não ser continuar a semear a Luz.
Vocês entraram, diretamente, na fase de emergência e de revelação da consciência do novo.
Isso quer dizer que as forças antigas tomaram consciência de que o novo estava aí e que ele não podia opor-se à emergência do novo,
mas que ele podia continuar a fazer mal ao novo.

Aí está o cenário no qual vocês entraram, e isso é válido em todos os níveis.
Ao nível do que vocês chamam crise econômica, crise social, crise espiritual, crise afetiva entre a humanidade e as diferentes correntes
que a compõem.

Recebam toda a minha paz, todo o meu amor e, sobretudo, que o Pai guarde-os, e eu lhes digo até muito em breve.
Espero dar-lhes informações sobre o desenrolar desse despertar tão importante.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar aqueles que eu jamais vi.
Então, eu lhes aporto as minhas saudações, todo o meu amor, a minha bênção.

Como vocês sabem, estou aqui, com vocês, para responder às suas questões, trocar.
É uma coisa que é muito querida no meu coração.
Então, caros amigos, eu escuto tudo o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: uma participante pergunta qual é a missão dela.

Cara amiga, é uma missão extremamente precisa, extremamente meticulosa, eu diria.
Essa missão é própria ao seu caminho, mas, também, a todo ser humano sobre este planeta e, também, a todos os seres que estão aí.

Qual é seu caminho, sua missão?
Em definitivo, há apenas uma: encontrar a Luz.
Fora isso, todo o resto é apenas diversão.
Então, vocês chamaram a isso carma, experiência, vida, mas a finalidade e o objetivo é o mesmo para qualquer alma, aqui, sobre este
planeta: encontrar a Luz, é o único.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximam de seu objetivo final – e não, unicamente, intelectual, como eu disse, mas algo
que vai, realmente, ser uma necessidade vital, no interior de si – vocês cessarão de querer entrar em atividade, porque a busca da Luz
não pode traduzir-se através de uma busca frenética de atividades, de serviço, de emoções, de atividades exteriores.
A Luz está, antes, no interior.
Então,quando Jesus dizia «busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», isso quer dizer que vocês deverão,
primeiro, encontrar, em si, a Luz.

Qualquer que seja a atividade, mesmo se é o que vocês chamam, hoje, o serviço, vocês não encontrarão a Luz, vocês encontrarão o
serviço.
A Luz não está em uma atividade, ela não está em um caminho de experiências.
A Luz está em um ato de compreensão interior de encontrar sua própria divindade.
Então, antes de encontrar um caminho e de servir, encontrem sua divindade.
Depois, todos os caminhos abrir-se-ão.

Questão: quando deixamos esse plano terrestre, nós prosseguimos essa busca de Luz?

A busca da Luz jamais muda, seja desse lado dessa vida ou do outro lado, sempre na terceira dimensão.
A Luz não é algo que se encontre espontaneamente.
Ela se encontra espontaneamente se vocês param de procurar no exterior, desse lado do véu.
Do outro lado do véu é o mesmo cenário.

Há almas que, de imediato, verão a Luz e fundir-se-ão na Luz e, outras, que verão a Luz ao longe, e elas têm tantos apegos, pesos, que
não podem ir para a Luz.
Elas deverão purificar o que vocês chamam os apegos, apegos à vida, ao dinheiro, aos laços afetivos.
É, também, difícil, para alguns, no outro lado do véu, como desse lado aqui, encontrar a Luz.

Quando vocês veem uma Luz exterior, é preciso, efetivamente, compreender que é uma projeção de si mesmos, não há Luz exterior, há
apenas a Luz interior.
Enquanto procurarem a Luz no exterior, vocês não estarão no erro, mas estarão na experiência, e vocês se afastarão da Luz interior.
A Luz interior é o momento em que se aceita não mais olhar a Luz exterior e voltar-se para o interior, sem medo, sem pavor, mesmo.
Porque é importante compreender que tudo o que vocês não conhecem, o desconhecido é, sempre, difícil a encontrar em relação ao
conhecido, e o ser humano é um ser que se refere, sempre, ao conhecido, nessa dimensão.
Ora, a Luz é desconhecida.

Se vocês conhecessem a Luz, eu diria que não haveria mais questões exteriores, porque vocês se contentariam com essa Luz e
irradiariam essa Luz.
O resto do caminho não teria qualquer importância em relação à atenção que vocês ali aportariam, porque esse caminho desenrolar-
se-ia de acordo com a vontade própria da Luz interior.
Do outro lado, há seres que veem a Luz ao longe, mas eles estão demasiado pesados para ali aceder.
São necessárias algumas reparações.
E outros, quando deixam esse plano, encontram-se, instantaneamente, na Luz, porque eles realizaram sua Luz desse lado.
Mas, eu repito, a realização da Luz é o reconhecimento da própria divindade interior, é acender a lâmpada interior.
Naquele momento, quando vocês deixarem esse lado do véu, vocês encontrarão a mesma Luz como de sua vida.

Questão: é desejável entrar em contato com desencarnados?

Há algumas almas que, do outro lado do espelho, têm a capacidade e, também, a autorização para entrar em contato com esse lado
do véu, para dar ensinamentos, para tranquilizar, para uma missão precisa.
Então, isso é independente da aproximação da Luz.
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Há desencarnados que vêm manifestar-se e que já fusionaram com a Luz.
Naquele momento, não se chamam mais de desencarnados, chamam-nos de seres de Luz e, depois, há os desencarnados que não
estão completamente liberados dos apegos desse lado do espelho da vida.
Eles podem manifestar-se, mas as condições de manifestação não são as mesmas.

De qualquer modo, as almas recebem como um visto, como um passaporte para poder manifestar-se desse lado.

Questão: como estar certo de que o caminho profissional é correto?

Então, cara amiga, se você coloca a questão é que há, já, interrogação sobre o caminho seguido.
É evidente que, quanto mais você avançar na compreensão espiritual (quer essa compreensão seja ligada às emoções, seja ligada ao
intelecto, quer ela seja ligada ao que vocês chamam os sentidos), mais você vai aproximar-se da Luz, mais você vai colocar-se a
questão do caminho.
E você vai dizer-se «para que o bom caminho, uma vez que sou eu mesma o caminho?».

Então, é evidente que a sede espiritual, a sede de compreensão é um fenômeno humano quase geral.
Seja através do aprendizado de uma relação no casal, através do aprendizado de uma atividade, mas tudo isso não é a Luz, mesmo se
sejam caminhos mais luminosos do que alguns outros, não é?

Vem um determinado momento no qual se coloca a questão.
Seguiu-se uma voz, um caminho, porque se pensava, sinceramente, que esse caminho ia aproximar-nos da verdade.
Mas não há verdade exterior.
A única verdade que suprime a sede é a verdade interior da Luz.
Então, obviamente, mais se tem medo e mais se tenta tranquilizar com o conhecido, não é?
Seja pelas experiências da vida, seja nos processos de aprendizado de algumas atividades ou profissões.
É evidente que, a um dado momento, coloca-se a questão do caminho.
Quanto mais se tem a impressão de avançar na compreensão de um mecanismo (qualquer que seja, seja na mestria de uma profissão,
na mestria perfeita de uma relação ou na consumação, mesmo, de uma relação), a um dado momento, vem, sempre, a questão de
«para quê?», uma vez que a verdade final necessita de voltar o olhar para o interior.
Para isso, não há técnica.

Vocês podem meditar durante vidas e vidas, certamente, isso os aproximará do objetivo, mas, aí, eu falo da última porta, porque a
humanidade encontra-se, hoje, na última porta.
Então, vocês vão aceitar o olhar da consciência para o interior, para abrir a última porta ou, então, esse desconhecido dá-lhes
demasiado medo e vocês vão continuar em seu caminho?
São caminhos diferentes.

Então, cara amiga, você sente, no interior de si, essa escolha.
O que não quer dizer que seja preciso parar a atividade – qualquer que seja –, mas que é preciso, primeiro, abrir a porta no interior e,
depois, decidir se se continua ou não.
Se se escolhe segundo os critérios afetivos, intelectuais, econômicos será, sempre, um erro.

Questão: quanto mais se centra nesse interior, mais se encontra essa Luz?

É o único modo, efetivamente, de encontrar a Luz.
Progressivamente e à medida que vocês encontrarem o que vocês são, ou seja, um filho da Luz, progressivamente e à medida que
vocês entrarem nesse estado de Luz, progressivamente, seu caminho, como vocês os nomeiam, suas experiências, como as
nomeiam, suas atividades, como as nomeiam, acontecerão em certa sincronia e, no estágio final, isso será o que se chamou a Fluidez.
Isso quer dizer que todo o caminho de sua vida desenrolar-se-á não sem medos, mas na aceitação total da irradiação que vocês são.
Isso é o mais importante.
Enquanto, se você não encontra a Luz e quer prosseguir um caminho, qualquer que seja – espiritual ou não, aliás – você entrará, cada
vez mais, em resistências, nas quais os obstáculos vão desenhar-se, progressivamente, em sua estrada, cada vez mais fortes, cada
vez mais resistentes ao seu avanço.
Isso é válido para todos os caminhos.

Há apenas algumas almas, que eu qualificaria de muito jovens, nas quais se vai deixar prosseguir as experiências, toda uma vida, no
mesmo eixo, por exemplo, um grande bandido, por exemplo, um grande financeiro, mas que, eles, não têm qualquer conhecimento do
que é a espiritualidade ou a Luz.
Mas é preciso, efetivamente, dar-se conta, hoje, que mais de 95% da humanidade já tem, em si, essa semente de Luz, e há apenas a
porta a empurrar.
O que os faz não empurrar a porta é o medo do desconhecido, simplesmente, e a necessidade de certezas, pelo medo do
desconhecido, também.

Questão: praticar a abertura do sétimo chacra sobre pessoas moribundas é correto?

O processo da morte acontece, sempre, segundo diferentes etapas.
É importante compreender que a morte aceita representa a frase de Cristo na cruz «Pai, que sua vontade faça-se, e não a minha», e é
algo que é essencial para a liberação da alma e do corpo.

Então, a alma vai sair, quando do último sopro, por diferentes lugares possíveis, que são o que se chama os chacras.
Obviamente, o fato de sair pela raiva – o segundo chacra – ou a recusa e a negação da morte e o desafio da realidade da vida do
outro lado arrasta a alma a sair pelas emoções (o plexo solar).
A alma que está apaziguada, como vocês dizem, tem a possibilidade de compreender – mesmo se isso não se faça,
necessariamente, no momento da morte – que ela pode sair pela Luz (pela cabeça, pelo sétimo chacra ou, eventualmente, pelo
coração).

Aí está porquê, efetivamente, o fato de facilitar o escoamento de energia em alguns chacras, na fase terminal, é muito mais facilitador
para aceder à Luz.

Questão: por que esse mundo está deformado, enquanto se fala, cada vez mais, de Luz?

Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do



Quanto mais a Luz revela-se, mais a Luz está próxima, mais há fenômenos de resistência da parte daqueles que têm medo do
desconhecido e daqueles que não conhecem a Luz e que não querem ouvir falar dela.
Não é um paradoxo.
É que, quanto mais as forças da Luz sobem, mais as forças da Sombra manifestam-se e mais o individualismo, mais os problemas
estão presentes.
Esse processo é específico a esse fim de ciclo.

O que vocês vivem hoje, em suas experiências, produz-se na escala da humanidade toda, inteira.
Vocês estão em face de desafios importantes: será que vocês aceitam entrar na Luz ou será que vocês entram na resistência?
A resistência é o quê?
É dizer, por exemplo, «eu vou lutar contra a doença», «eu vou lutar contra o aquecimento», como vocês dizem, «eu vou lutar contra a
crise econômica», «eu vou lutar contra tudo o que acontece que vai mal».
Mas é preciso, efetivamente, compreender que tudo o que vai mal é apenas o resultado e sua visão e da visão global da humanidade,
totalmente deformada quanto ao seu caminho, quanto aos seus objetivos e quanto à sua evolução.
Mas esse é um processo normal de evolução e de passagem de dimensão.

Vocês estão na terceira dimensão e estão, portanto, em fases de dualidade.
Ir contra a dualidade é um esforço importante de não mais lutar, de não mais entrar em resistência, de voltar-se para o interior, porque a
melhor luta, entre aspas, é a não oposição, é a não violência, é entrar em sua dimensão interior, porque a Luz pode tudo.

Mas, infelizmente, em um primeiro tempo, quanto mais vocês vão voltar-se para a Luz, mais vocês vão encontrar-se confrontados ao
que se chama a Sombra, ao que vocês chamaram, em outros tempos, os guardiões do limiar.
Mas isso é o que vive a totalidade de sua humanidade, hoje.
É o período de escolhas.
As escolhas foram feitas há algum tempo e, hoje, vocês se encontram no que se chama a encruzilhada dos caminhos.

Questão: qual é o melhor modo de servir?

O melhor modo de servir é não ajudar ao outro sendo o que vocês chamam de salvador.
É estar, si mesmo, na Luz e cultivar a Luz interior, porque, progressivamente e à medida que vocês cultivam a Luz interior,
progressivamente, vocês irradiam essa Luz interior.
E, quanto mais vocês a irradiam, espontaneamente, cultivando suas flores, seu jardim, olhando outro ser humano, mais vocês terão
possibilidades de transmutação do ambiente, no sentido amplo, de todos os seres de quem vocês vão aproximar-se.
Então, não é questão de pôr-se uma túnica violeta ou uma túnica cor de açafrão e dar bênçãos em um pedestal.
Não.
É questão de irradiar, cada vez mais, essa Luz, não através de rituais ou de dogmas fixos.
Então, é preciso acolher a Luz, simplesmente.

Questão: por que, interessando-se pelo próprio mundo interior, o mundo exterior pode tornar-se cada vez menos atraente?

É um processo puramente normal.
Quando vocês se voltam para seu interior, os mundos interiores, as outras realidades, há uma extração de seu princípio vital voltado
para o sucesso material, afetivo, social, profissional, para um sucesso interior.
Isso necessita de uma extração do mundo, mas o que vocês vivem, em uma pequena escala, hoje, é exatamente o que eu chamei a
encruzilhada dos caminhos, ou seja, vocês vão aceitar passar a outro estado vibratório ou vão prender-se a essa vida, a essa
dualidade?
É isso que lhes será proposto, muito em breve.

Caberá a vocês, em sua alma e consciência, escolher o que vocês querem, mas ninguém os julgará, ninguém decidirá em seu lugar.
Vocês querem continuar a experiência dessa forma de vida em terceira dimensão, ou querem passar para outra coisa?
Será que vocês aspiram à vida da alma, à vida espiritual ou, ainda, à vida material?
Então, o fato de extrair-se, não da vida, mas do mundo exterior, tal como vocês o concebem até agora, é perfeitamente lógico.
Então, vocês me responderão que, entretanto, é-se obrigado a interessar-se pelo mundo exterior, porque ali se toma a nutrição, toma-
se o dinheiro.
É uma etapa de transição, eu diria.

Entretanto, vocês têm, ainda, os pés nessa terceira dimensão, ou seja, vocês comem, vocês se vestem.
Vocês têm feito as escolhas em espírito, em verdade, mas não, ainda, ao nível do corpo.
É preciso esperar, porque a paciência é importante.
Vocês estão na aurora da transformação.
Ela está aí, ela é em uma hora, mas ela não é em dez anos.
Então, é preciso, qualquer que seja o grau de realização interior, de qualquer forma, manter os pés sobre a Terra, nessa dimensão,
apesar de tudo.
Alguns encontraram a Luz interior, entretanto, estão, ainda, nessa realidade, mas a mudança de realidade é esperada, não é?
Então, é preciso lidar com essa dupla realidade.

Questão: o que é de datas de transição previstas?

Elas continuam de atualidade, em função do nível de consciência, hoje.
Há várias datas importantes, vocês já sabem.
Há o período que vai de 27 a 29 de setembro, deste mês, deste ano, que vai da realização do 9/9/9 à festa do Arcanjo São Miguel, um
estado vibratório de importância, que vai conduzi-los ao período próximo do Natal deste ano.

Fenômenos de grande amplitude vão traduzir-se, mas, agora, eu não posso dizer-lhes como vai reagir a humanidade.
Tudo se ajusta em função da reatividade do conjunto da consciência humana encarnada, ou seja, de grandes movimentos vibratórios,
de grandes movimentos de consciência que se produzem, durante o último trimestre deste ano que vocês vão viver, aí, agora.
É um segredo de Polichinelo que o mês de dezembro de 2012 é a última porta de passagem para outra realidade, mas eu lhes desejo
passar a passagem bem antes do período de 2012, porque é evidente que, se vocês devem continuar com os elementos violentos,
com condições de vida que se degradam, cada vez mais rapidamente, sobre o planeta, e se vocês devem permanecer, alguns anos,
nesse estado, seria, propriamente, dramático, ao nível de evoluções da consciência.

Então, pode-se dizer que, quanto mais rapidamente vocês forem para essa transição, mais rapidamente vocês passarão isso



facilmente.
Porque, quais são os riscos?
Os riscos são que os fenômenos de resistência ligados à dualidade vêm esmagar sua Luz.
Os riscos são a desmotivação, o sofrimento inútil, a duração de um período de desconforto em todos os níveis.
Os riscos são as dúvidas, mesmo para aqueles que escolheram.

Então, quanto mais rápido esse período chegar, mais rápido vocês serão desembaraçados, se posso dizer.
Vocês estão no período de parto, então, é evidente que vocês já estão engajados no parto, mas se ficam demasiado tempo, vocês vão
sofrer.
É como o bebê que vai nascer.

Vocês estão prontos para passar ao outro lado de outra realidade, mas podem permanecer na passagem mais ou menos tempo.
Mas, para passar, é preciso abandonar toda veleidade de apego, qualquer que seja.
Você deve ser uma mulher ou um homem livre, totalmente livre.
Isso não quer dizer ir ao deserto, isso pode, também, ser uma forma de apego.
Isso quer dizer, em consciência, liberar-se do que podem ser freios para seu desabrochar, totalmente.
Se é uma condição material, desembarace-se dessa condição material.
Creiam-me, o pensamento é, ainda, mais criador, hoje.
Basta pedir.
Vocês devem, certamente, tomar medidas, mas devem, sobretudo, pedir que a Luz ilumine tal coisa ou tal coisa.
E vocês verão que, se é, verdadeiramente, um objetivo luminoso, isso se produzirá.

Questão: as pessoas despertas têm um papel de despertadores?

Você é, necessariamente, despertador, quando desperto, uma vez que você desperta a Luz.
Se você irradia a Luz, você é contagioso, de próximo em próximo.
Mas, se sua Luz vem chocar alguém que está na sombra e que deseja ali permanecer, porque é sua liberdade absoluta, aí, isso será
um fenômeno violento.
Não se cruza.
Você não pode permanecer morno, ou seja, passar desapercebido para a felicidade daqueles que buscam a Luz e que serão
despertos por seu contato e, também, para seu infortúnio, se você encontra aqueles que estão na Sombra e que querem ali
permanecer.
Até certa fase porque, quando o momento da transição vier, tudo isso se dissolverá, é claro.

Questão: você tem informações sobre a economia mundial?

Vocês quiseram transformar a água em ar, através de uma mobilidade importante, mas a água não é tão móvel como o ar, ao nível dos
elementos.
Então, vocês instauraram uma economia virtual.
Tudo isso quebrou a cara.

Ao nível astral, chegou, está chegando em sua realidade, mas não é algo que poderá ser mudado.
Em seguida, isso vai depender de como vai reagir o elemento ar, porque vocês quiseram transformar a água em ar.
O ar está, portanto, infectado, viciado, diferente, termicamente, já.
Esse ar é portador de doença e de morte, através dos vírus, através das bactérias, essa é a próxima etapa.

O ar é, também, a informação e a desinformação.
É uma era de manipulação, na qual vocês não saberão mais a verdade.
Dirão, de um lado, que os extraterrestres apareceram e, do outro lado, dirão que é uma manipulação tecnológica.
Vocês não saberão mais para quem voltar-se, para o que se voltar.
As próximas etapas dependerão do encadeamento dos elementos, isso não está, ainda, fixado, ao nível astral, sobretudo porque há
um elemento de natureza fogo que intervirá durante o período do Natal deste ano.
É extremamente importante.

Então, será que seu fogo estará em acordo com o fogo cósmico ou não?
E, por último, virá o elemento terra.
Etapas que podem ser deslocadas após o fim do ano, em função de ressonâncias que isso fará, ao nível da humanidade.
Tudo isso pode ser mudado, de minuto a minuto.
Nada está escrito.
O que está escrito é uma trama astral em relação a termos precisos, que se chamam terminais.
Há dois deles: o terminal de dezembro de 2007 e o terminal de dezembro de 2012.
Entre os dois, tudo é possível.
Até que dezembro de 2012 coincida com dezembro de 2007 ou que dezembro de 2012 seja diferente de dezembro de 2007, o que
quer dizer um período de sofrimento complicado.

Questão: há um risco de pandemia no planeta?

Ele está presente, ele é importante, mas não é preciso ter medo, porque o medo concretiza a pandemia ao nível do ar.
A pandemia é função da reação da humanidade.
Imaginem, através do colapso do sistema econômico e financeiro mundial, que há uma tomada de consciência brutal, e que o conjunto
ou a maior parte da humanidade volta-se para a Luz, mas todo o resto não existe mais, não tem mais razão de ser.
Mesmo os eventos de tipo fogo, de dezembro, não terão mais razão de ser, porque o nascimento far-se-á na fluidez.

Questão: os animais têm uma alma? E como eles vão evoluir?

Obviamente que os animais têm uma alma!
Eu diria, mesmo, que o planeta e o mineral têm um espírito.
A alma é ligada à liberdade, então, obviamente, o reino animal tem uma alma.
Será que um anjo tem uma alma?
Não, porque ele é puro espírito.



A alma é a coloração, a alma é o que lhes permite fazer a ligação entre o corpo e o espírito.
O animal tem uma alma.
Quer ela seja coletiva ou em vias de individuação, não é o problema, mas há uma alma presente e consciente.
Alguns animais vão individualizar-se para poder perfazer uma vida em um ciclo de terceira dimensão.
Alguns modos ascensionais vão acompanhar-se da ascensão de certo tipo de animais.
Outros vão aceder à individualização da alma.
Outros vão seguir os humanos a mundos profundamente diferentes, que são múltiplos.
É como se você se mudasse de uma cidade, nem todo mundo vai ao mesmo lugar, não é?

Questão: haverá contatos com outras civilizações?

Obviamente.
Vocês não podem conceber um processo ascensional sem a intervenção de uma organização exterior, intraterrestre, extraterrestre,
extra-humana, humanoide ou não.
Vocês terão um contato visual, obviamente.
Haverá seres, não humanoides ou humanoides, mas com uma estrutura diferente, que intervirão na terceira dimensão, porque eles têm
um corpo de terceira dimensão, mesmo se não tenham corpo emocional.
Eles intervirão.
Os Anjos do Senhor são uma realidade.
Civilizações extraterrestres múltiplas preparam-se para o que vai acontecer.

Questão: como discernir o que pode ser positivo ou negativo nesses contatos?

Pela vibração, é claro.
Se é que as forças involutivas possam resistir ao afluxo da Luz.
Não se esqueçam dos processos conjuntos que existem ao nível da transição, ao nível cósmico, ao nível vibratório.
Aqueles que virão já viveram um processo ascensional, já há muito tempo, quer trate-se de povos intra ou extraterrestres.

Questão: a Terra é, portanto, o planeta o mais afastado da evolução?

Vocês estão no ponto de retorno.
Há estratos que podem ir ainda mais longe do que vocês na descida.

Questão: superfícies terrestres vão desaparecer?

As destruições são apenas o nascimento.
Se vocês veem as destruições como destruições, vocês permanecerão na terceira dimensão.
As destruições não têm importância alguma, uma vez que vocês são imortais.
Então, vocês são obrigados a compreender que tudo o que foi construído segundo os modos de funcionamento da terceira dimensão –
da qual vocês são tão orgulhosos – não terá mais razão de ser, o que vocês chamam tecnologia.
Os circuitos eletrônicos não existirão mais na quinta dimensão.
A vida será natural.
O problema não é o acesso à quinta dimensão, na qual tudo é luminoso.
O problema é a duração do parto, da transição, que é penosa.

Questão: a que vai corresponder a era de capricórnio, que segue aquela de aquário?

A condição de que vocês estejam, ainda, em uma roda evolutiva, com os doze signos zodiacais.
É uma heresia, porque vocês passam a outro sistema vibratório, e os referenciais não são mais os mesmos.

Questão: os dados astrológicos atuais são falsos?

Eles não são falsos, eles são aumentados de uma dimensão nova, ligada ao décimo planeta, que alguns chamaram Mardouk ou Nibiru.
Se querem, a influência desse novo planeta, que está ao oposto da Terra e que se desloca ligeiramente, está aparecendo.
Efetivamente, ele modifica o que existe ao nível astrológico.

Questão: esse planeta faz parte do alinhamento previsto para o fim do ano?

Justamente não, uma vez que ele vai aparecer.

Questão: o alinhamento ocorre sempre?

A cada 25.000 anos, no momento de grandes mudanças.

Questão: uma pessoa de nome Miguel deve, pedir, mais, a proteção de Miguel?

Você pode pedir a proteção, simplesmente, à Luz ou aos enviados da Luz, quer eles se chamem Miguel, Uriel, Gabriel, os Hayoth Ha
Kodesh, os Arcanjos, os Serafins.
Quem você quiser, obviamente.

Questão: pode-se reencontrar parentes falecidos quando se passa ao outro lado do véu?

Tudo é possível, se eles não reencarnaram.
Mas se você reencontra membros de sua família é que há, ainda, apegos aos membros de sua família.
Mas, então, o que se tornam aqueles que foram sua família em outra vida?
Não é tão simples assim.

A família é por classe de almas, por níveis espirituais, ela não está nos apegos criados pela hereditariedade.
A hereditariedade e os laços que vocês estabeleceram conscientemente, através dos laços do casamento, através da descendência
são laços que são ligados ao DNA e ao fato de reencontrar ressonâncias cármicas que não têm mais lugar, de modo algum, na nova
dimensão.



As regras não são mais, de modo algum, as mesmas.
Então, reencontrar alguém de terceira dimensão do outro lado desse véu, sim.
Vocês reencontram os seres que são queridos, como se diz, e que partiram antes de vocês.
Mas, na quinta dimensão, não é mais, de modo algum, o caso.
As identidades que vocês conheceram como laços familiares, hereditários não existem, absolutamente, mais.

Questão: como encontrar a paz interior?

É simples, cara amiga: olhando no interior, mas não no exterior.
É preciso abrir a porta antes de poder olhar no interior.
Abrir a porta é aceitar dar o salto, ainda que apenas um tempo extremamente curto, para o desconhecido.

Então, o desconhecido dá muito medo ao humano.
Mas é preciso abrir a porta.
Entretanto, eu não posso fazer o caminho em seu lugar.
O mais difícil é abrir a porta e voltar o olhar e ousar olhar.
Já, um bom golpe de martelo na cabeça.

Há, ao nível dos casulos de Luz, uma dificuldade para encontrar a serenidade mental, a serenidade emocional.
Obviamente, quando se viveu em seus marasmos emocionais tanto e tanto tempo, o mental não vai soltar assim, é por isso que eu falei
de golpe de martelo.
O mental vai dizer «para que abrir a porta?», porque ele sabe que, se abre a porta, ele está frito.

Portanto, há estratégias de sobrevida que são levadas a efeito ao nível do cérebro, ao nível do mental, para impedi-los de abrir a porta.
E, mesmo aqueles que abriram a porta e viram a Luz, anos após o mental diz «será que isso é verdade?».

Então, é um processo dinâmico.
É preciso frequentar seres que já despertaram essa dimensão, porque eles vão ajudá-los a voltar-se para o interior.

Não é uma diligência, uma terapia, um acompanhamento no sentido em que vocês entendem, mas uma irradiação.
Então, isso pode ser ir ver um guru no outro extremo do planeta ou, simplesmente, perto de você, porque os gurus, há deles em todas
as portas (eu entendo seres despertos), frequentá-los, estar em contato vibratório com eles, estar no orbe deles para sentir a Luz
interior e dar-lhes a força para abrir a porta.
Porque vocês não encontrarão a força onde vocês têm resistências, ou seja, no mental e na emoção.
Eles não lhes são de qualquer utilidade.
Eles estão aí, ao contrário, para vigiar que vocês não abram, sobretudo, a porta.
Então, nesse caso, é preciso encontrar alguém que esteja despertado, que tenha feito fundir o mental e as emoções, através da
realidade da própria Luz.
E, pouco a pouco, a radiação vai impedir seu mental e sua emoção de impedir abrir a porta.

Questão: você fala de Luz, mas não de Amor?

O Amor é a tradução da Luz.
Muitos seres humanos falam de amor, mas nada compreendem do Amor.
O amor, ao nível humano, é uma chantagem.
O amor é uma posse.
O Amor, no sentido espiritual, é Luz.

Aí está porque eu prefiro falar de Luz.
Se você emprega a palavra amor, seu intelectual, suas emoções vão servir-se disso para desviá-lo.
Se eu lhes digo encontrar o amor ao invés da Luz, é, já, distorcido por seu mental e, aí, seu mental vai aceitar, porque o amor sabe o
que sabe, vejamos.
É a posse, é a malícia, é o desejo, é a dualidade.
O mental transforma o conceito de amor em posse.
Em contrapartida, se eu falo de Luz ao mental, aí, ele sabe que pode ter medo, mas é a mesma coisa, é claro.

Questão: a dualidade é ilustrada pela oposição consciente/inconsciente?

Vocês podem empregar essa imagem.
Enquanto houver zonas inconscientes, vocês não estarão, totalmente, conscientes, mesmo se o inconsciente seja uma invenção.
Mas é uma visão do espírito bastante interessante.
O inconsciente não existe, são, simplesmente, as partes que vocês não quiseram pôr no consciente, de maneira inconsciente, vocês
me dirão.
O inconsciente corresponde às zonas de sombra.

Questão: o inconsciente conhece nosso caminho espiritual?

Não.
Só o supraconsciente conhece-o.
Não confunda o supraconsciente e o inconsciente.
É uma visão psicológica, psicanalítica, psicossintética, mas que não corresponde à realidade.

Questão: se o inconsciente fala a nós, seria nossa zona de sombra?

Não.
Isso significa que não é o inconsciente que lhe fala, é o supraconsciente.
Como o inconsciente faz para falar-lhe, uma vez que ele faz de tudo para permanecer inconsciente?
Se você tem consciência do inconsciente, ele não se chama mais o inconsciente.

Questão: Cristo pode reencarnar?



Parece-me que Cristo disse que, tal como Ele partiu, Ele voltará, ou seja, sobre as nuvens e, certamente, não em encarnação.
Foi Ele mesmo que o disse a São João.

Caros amigos, eu lhes aporto a minha bênção, todo o meu amor luminoso.
Espero tê-los ajudado, ainda que pouco, a progredir em sua abertura de porta, ter colocado um pouco de óleo nas dobradiças.

Eu lhes digo até um desses dias.
Todo o meu amor acompanha-os.
Até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
Traduzida para o Português por Célia G.
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Saudações a vocês, caros irmãos e irmãs de Luz.
Meu nome importa pouco.
Saibam, simplesmente, que eu venho, muito frequentemente, para, digamos, acompanhar, curar, permitir ao homem entrar em
processos de saúde total, de cura total.
Eu participo, ativamente, da emergência da civilização do amor, da civilização da cura.
Eu venho, também, como vocês talvez saibam, supervisionar os diferentes seres de Luz que vêm fazer irrupção em sua realidade para
tratar e curar seus corpos sutis, seus corpos físicos.

Eu venho, hoje, através de minhas palavras, para aportar a palavra, a vibração que é capaz de facilitar-lhes a tarefa, de liberar-se de
seus apegos, de seus condicionamentos, dos freios que os impedem de aceder ao que vocês são, ou seja, seres de Luz em evolução.

Ei espero, através das palavras, das vibrações de palavras, aportar a cada um de vocês um apaziguamento, uma forma de cura, de
saúde, de elevação, também, porque não pode haver saúde sem elevação.
Se a saúde é obtida sem elevação há, necessariamente, translação e não cura.

Meu objetivo é o de insuflar um pouco de Luz, um pouco de amor em sua divindade, revelá-los à sua divindade, revelá-los ao que vocês
são.
Eu espero ser um catalisador eficaz em seu caminho.

Assim, vou permitir-lhes questionar sobre vocês mesmos.
Então, nós podemos começar agora.

Questão: como lutar contra as emoções?

Há um período em que, quando processos novos energéticos, de consciência, vibratórios manifestam-se, em que há uma exarcebação
da sensibilidade e da emotividade, é uma etapa, certamente, penosa, mas que faz parte do processo de integração do novo.
Tudo ser humano que descobre a Luz, a realidade de outras dimensões não pode ignorar o aumento temporário dessa sensibilidade e
dessa emotividade que faz parte do processo lógico, eu repito, de abertura.
Depois, essa sensibilidade não desaparece, mas manifesta-se de acordo com o querer da consciência, unicamente, e não
incisivamente, como é o caso, atualmente.
Convém, portanto, deixar as coisas evoluírem.

Questão: como superar o medo de não «voltar» em experiências fora do corpo?

A única coisa a compreender, ao nível de experiências fora do corpo, é que não pode haver medo de não reincorporar porque, assim
que você tem medo, o que acontece?
Você reincorpora.
O problema é o de eliminar o medo, porque você reincorpora, sempre.
Para reincorporar, basta ter medo, é tão simples assim.
O problema é ter consciência de suprimir o medo, e o mínimo medo que sobrevier provocará o retorno.
Portanto, o problema a tratar é inverso, é uma equação inversa.

Questão: qual é a diferença entre mediunidade e dom de dupla visão [clarividência]?

A dupla visão é ligada a ver o que está além de capacidades normais do olho no ambiente no qual você vive.
A mediunidade é uma capacidade para ver, não outras coisas, mas outros tempos, outras evoluções nessa dimensão.

Questão: por que algumas doenças são resistentes?

É preciso compreender que, nesse nível, a doença é, também, algo que faz parte de si e que se tem dificuldade para abandonar.
Não que não se queira curar, mas isso faz parte, de algum modo, de estruturas físicas e sutis que são as nossas.
Então, convém aceitar, ritualmente, que essa doença seja algo que deve desaparecer.
Isso não quer dizer lutar contra a doença, isso não quer dizer negar a doença.
Isso quer dizer aceitar fazer a escolha consciente de que essa doença não nos pertence mais.
É colocar um ato de consciência que afirma a integridade física, psíquica e sutil de tudo o que constitui nosso ser em encarnação.
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É um ato a colocar.

Se quiserem, caros seres de Luz, vou transmitir-lhes, ao nível vibratório, a energia com a qual eu me exprimo ao nível do coração.
Nada de especial vocês têm a fazer, a não ser aceitar essa vibração que vai chegar.
Eu lhes aporto, já, todo o meu amor, toda a Luz, toda a minha bênção e toda a minha fraternidade.
Sejam abençoados, filhos da Unidade.
______________________
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Saudações do Coro dos Anjos.
Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das milícias celestes.
Recebam a minha paz, recebam a Luz do Coro dos Anjos.

Estou com vocês, nesse momento, não para responder às suas questões sobre um caminho de sua humanidade, mas, efetivamente,
mais para iluminar um caminho de espiritualidade, um caminho de retorno para a Fonte que vocês são, filhos da Lei de Um, filhos da
Luz,

É-lhes prometido, nesses tempos reduzidos, poder retornar à sua fonte primeira, enriquecidos de experiências de sua encarnação,
enriquecidos de suas peregrinações.
Assim, eu venho perfazer a estrada de seu caminho, para iluminar e restaurar a Unidade eu é sua, no caminho para a Fonte, no
caminho para sua Unidade reencontrada.

Paz aos seus corações, paz às suas Luzes.
Nesse instante, eu deposito em vocês a potência de fogo de minha espada, em seu coração, e escuto as questões queridas aos seus
corações, para permitir-lhes juntar-se à Unidade, em toda serenidade.
Assim, eu acolho, em minha Luz, as suas questões de Luz.
Então, eu dirijo minha consciência para vocês, para acolher as questões sobre sua estrada de Luz.

Questão: podemos conhecer nossa cor de alma?

As cores de almas, as famílias de almas são caminhos ligados às suas encarnações, às características de seus caminhos individuais
ou de suas famílias, em peregrinação sobre esta Terra.
Todas as almas em retorno para a Luz são da cor da Luz, porque elas não conhecem mais a noção de família, a noção de cor, porque
elas se juntam à Unidade para cantar os louvores e a glória da Unidade, os louvores e a glória da Divindade.

Assim, a alma no caminho despoja-se das famílias, despoja-se das cores para ir para a Luz.

Questão: pode-se contatar uma alma que se conheceu em sua vida, no curso de nova encarnação?

Não.
Quando vocês retomam um novo caminho na encarnação, quando retomam vida nessa realidade encarnada, nada subsiste da
encarnação precedente.
Apenas seres qualificados e despertos à dimensão divina reencontram a memória e, isso, de maneira, efetivamente, incompleta.
É indispensável que a vida nova acompanhe-se de uma liberdade nova.
Não é, portanto, possível entrar em contato, pela vontade, com essas almas.

Questão: isso quer dizer que é preciso que aqueles que ficam esqueçam-se daqueles que partem?

As pontes são cortadas, exceto ao nível de seu mental, ao nível de seu complexo inferior, através da lembrança e do apego.
As leis espirituais impõem, nos planos cármicos nos quais vocês têm vivido, que haja dissolução total, para a alma que volta
rapidamente e que seja suscetível de reencontrar entidades presentes na vida precedente, para não serem submetidas a qualquer
aproximação energética, afetiva ou espiritual, exceto em circunstâncias precisas nas quais uma alma viria encarnar-se no mesmo meio
familiar que ela acaba de deixar.
Isso é excepcional.
Dito em outros termos, os carmas que vocês têm a assumir, em relação a uma entidade liberada desse plano no qual vocês vivem
ainda, não têm lugar de ser em sua própria vida, mas são reportados a uma vida ulterior, na condição de que haja uma.

Qual é a alma, entre vocês, que tem a mínima lembrança de sua última vida e de laços que foram estabelecidos, independentemente,
mesmo, de lembranças?
Então, por que vocês querem que uma alma que se reencarna mantenha os vestígios de um laço, tão forte e positivo que ele tenha
sido?
Sua memória, sua lembrança do amor portado ou recebido pertence a vocês, é suscetível de fazê-los avançar ou não, mas pertence a
vocês.
Não há ninguém do outro lado.

Questão: como chegar ao pleno potencial espiritual?

A primeira palavra seria a mestria, mas, através da palavra mestra, bem além, situa-se algo que está além do conceito de abandono: a
renúncia.
Renúncia a quê?
Renúncia à experiência, renúncia aos apegos, renúncia, mesmo, à vontade espiritual de algo.
Essa renúncia é abandono à Luz, para além de todo apego, de todo condicionamento e de toda vontade pessoal, qualquer que seja.
A mínima veleidade pessoal de realização, qualquer que seja, é um entrave à emergência de sua Unidade.

Esse é um caminho rude, abrupto, que não pode fazer-se nem em uma vida, nem em mil vidas, que apenas pode fazer-se após uma
maturação importante da alma, durante um ciclo completo de encarnação nessa dimensão, durante mais de cinquenta mil anos.
E ainda, ao fim dos cinquenta mil anos de experiências, apenas uma ínfima proporção de almas é capaz dessa renúncia.
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Questão: o que advém daqueles que não são capazes dessa renúncia?

Eles recomeçam um ciclo, dois ciclos, ou mesmo numerosos ciclos.

Questão: isso é ligado ao «Pai, que sua vontade seja feita»?

A ilustração da vida do grande neófito (para além, mesmo, desse Sistema Solar), da dimensão Crística (a dimensão do pleno potencial
espiritual) é ilustrada pela crucificação, pelo momento da renúncia final, o momento em que tudo se consuma, o momento em que nada
mais pode vir entravar a vontade do Pai, da Luz, que é fazê-los voltar em Seu seio.

Questão: parece que haveria uma aceleração de evoluções?

Essa aceleração do retorno à fonte é-lhes conhecida por inúmeros elementos.
Elementos ligados à mediunidade, elementos ligados às escrituras, elementos ligados aos ciclos que vocês vivem e à observação de
seu espaço de vida.
O conjunto desses elementos é a confirmação absoluta da fase de fim de ciclo e de emergência do novo ciclo.
Isso não é em cem anos, não é em dez anos, mas é agora, e isso já chegou agora.

Questão: é verdade que, a cada início de ciclo, existe uma idade de ouro?

A idade de ouro corresponde ao nascimento e à emergência de um novo ciclo.
Para aqueles que seguiram e acompanharam esse ciclo, esse é o caso, há cinquenta e dois mil anos, quando da emergência de um
estado de consciência.
Esse é, agora, o caso, com a emergência de um novo estado vibratório.

Questão: os grandes neófitos teriam concluído um ciclo e teriam voltado a ajudar a humanidade?

Todo ser, todo Deus que acompanha uma grande respiração faz, necessariamente, o sacrifício, pelas vias da encarnação.
Assim, é claro, muito altos neófitos, antes de percorrer o ciclo da encarnação, desceram de domínios etéreos de realização para
sacrificar e acompanhar a criação deles.
Eles são, portanto, seres iniciados, já realizados, já consumados, mas que fazem sacrifício para acompanhar e revelar a própria
criação.

Questão: onde nós estamos, nesse ciclo?

Vocês estão, todos, no fim do ciclo.
Vocês estão, todos, no momento de pronunciar seus votos de renúncia, se tal é sua aspiração.
As escolhas já estão feitas, há dois anos de seu tempo terrestre.
A renúncia é algo que está além da escolha da Luz ou da escolha da experiência da encarnação.
A renúncia toca não à sua ascensão, mas à sua renúncia, à sua encarnação, que está além da ascensão.

A renúncia é a crucificação e a ressurreição em outra dimensão, ilustrada, sempre, pela vida de Cristo.
Não se trata da escolha entre a Sombra, a Luz, a encarnação ou a ascensão, mas da renúncia a um estado para aceder a outro
estado.
Isso é possível nesse fim de ciclo também.

Passar do humano à nova raça, isso é uma escolha.
A renúncia é passar do humano ao anjo.
Há sede, sede de humanidade e, portanto, de relações na humanidade, seja na terceira dimensão como na quinta dimensão.
A renúncia necessita do abandono da humanidade para juntar-se às esferas dos anjos.
É uma coisa falar de iniciado, em sua linguagem, ser realizado.
É outra coisa abandonar a humanidade para juntar-se ao estado angélico.

Questão: como saber se se está no mesmo plano vibratório espiritual que um próximo?

Essa interrogação faz intervir apreciações de valores que não têm lugar de ser.
A completude de duas almas não tem que estar amarrada a um nível pessoal ou a um nível espiritual.
É uma experiência de completude.
Como tal, ela se basta a si mesma e não requer valorização pessoal ou espiritual, porque ela está fora desse âmbito.

Questão: é preciso renunciar, mesmo a toda veleidade de desenvolvimento espiritual?

Isso não pode ser colocado nesses termos.
A renúncia não pode ser decidida como na paródia de algumas de suas ordens monásticas.
A renúncia é um processo da alma, que não pode decidir-se em sua vida, contrariamente à escolha da Luz ou da Sombra ou da
encarnação.
Essa renúncia apenas pode ser conhecida no momento final, em que a alma reencontra a Luz, e não antes.

Questão: os anjos renunciaram?

A maior parte dos anjos que acompanha a humanidade terrestre não conheceu, ainda, a encarnação.
Eles os precedem, eles não os seguem.
Haverá, também, para alguns deles, uma forma de renúncia e, no caso deles, uma renúncia à Unidade, para experimentar a
multiplicidade.

Questão: haveria como que uma troca entre os anjos e os humanos?

Não é uma mecânica tão superficial.
Não há lugar a tomar ou lugar a ceder.
A posição dos anjos que vêm do humano e a posição dos anjos que não conhecem o humano, estritamente, nada têm a ver.



Questão: o que é de suas milícias celestes?

Elas não são constituídas de humanos.
Elas são constituídas de entidades ditas biológicas, que evoluem na terceira dimensão, mas desprovidas de qualquer emoção e,
portanto, de qualquer atração reativa em função de um humor.
Essas milícias são chamadas Anjos do Senhor, ao mesmo tempo não sendo anjos, tais como sua humanidade concebe-os.
Vocês concebem os anjos como seres etéreos sem corpo.

Questão: e o que é dos anjos guardiões?

Anjos que estão em vias de humanização.
Eles desposam as vibrações pesadas de homens encarnados, fazem a experiência da vibração emoção, preparando a própria
renúncia á divindade.

Questão: isso significa que eles conhecerão a encarnação, depois, o retorno à Unidade?

Em alguns casos.

Questão: nós fomos anjos?

Isso não é uma generalidade.
Para alguns, sim, para outros, não.
Vocês seguiram o caminho da humanidade em outras vibrações, não, necessariamente, sob a forma angélica.
Não há regra que vocês possam extrair daí.

Questão: poderia esclarecer seu papel?

Meus papéis são múltiplos.
O papel essencial, nesse fim de ciclo, é vir iluminar o que deve sê-lo.
A iluminação que pode ser um combate contra a Sombra.
A iluminação que pode ser cortar laços.

Questão: como se pode, o melhor possível viver, no quotidiano, essa fluidez da Unidade?

Contentando-se em viver cada segundo, cada instante de sua encarnação inclinado, em consciência, para essa Unidade.
Abstendo-se de fazer, de maneira consciente, pela palavra, pelo pensamento, pelo ato, qualquer violação de luz e de liberdade.
Respeitando a liberdade, respeitando a Luz e a vontade de cada alma na humanidade, na encarnação.
Extraindo-se da dualidade, do julgamento.
Extraindo-se do pensamento da influência de seus atos e de suas ações.
Agindo no instante, pela Luz e para a Luz e não para qualquer resultado.
Agindo no sentido da graça, da Unidade,
Estando em acordo com o que vocês são.
Não enganando, pela palavra, o olhar ou o ato, não traindo, pela palavra, o olhar ou o ato, o que vocês são.

Questão: o que você chama de sentido da graça?

O sentido da graça é a lei de ação feita, não para provocar uma reação, mas uma ação feita para provocar a graça.
Toda ação que vocês fazem para provocar uma reação, mesmo se ela seja positiva, afasta-os da graça, afasta-os do amor, afasta-os
da Unidade.

Questão: poucos indivíduos podem viver assim, portanto, quase nenhum humano poderá juntar-se a essa Unidade?

Haverá ainda menos humanos a juntar-se à renúncia, a mudar de estado.
Haverá poucos humanos que acederão à ascensão.
É a lógica.
Porque isso demanda uma maturidade não de encarnação, mas de alma, o que é diferente.

O número importa pouco, assim como os anos importam pouco.
A certo estágio, a imortalidade e a eternidade são o lote quotidiano das formas de consciência.

Questão: qual é sua iluminação sobre a ascensão com ou sem o corpo?

Há ascensão possível com ou sem o corpo.
A ascensão é diferente da renúncia.
A ascensão, com ou sem o corpo, leva-os a uma humanidade transcendida de quinta dimensão.
A renúncia os faz colocar em outro estado evolutivo, que nada mais tem a ver, de perto ou de longe, com a humanidade.

Questão: como se faz a diferença?

A escolha de alma ou as contingências corporais.
Um ou o outro.
Um e o outro.

Questão: Você tem preconizações para prosseguir nosso caminho o melhor possível?

Procurem a verdade de ato, de olhar, de ação.
A verdade, a consciência, a Luz são essenciais ao bom desenrolar do que vem.
Busquem, a cada minuto, a cada inspirar, aproximar-se da verdade aproximar-se de seu coração, ignorando os divisores que fazem
parte de sua vida em encarnação e que lhes pertencem, suas construções mentais ligadas ao seu cérebro e não à sua consciência, as
construções de emoções ligadas aos jogos de ação e reação, ligadas, elas mesmas, aos seus jogos sociais e afetivos.



Encontrem a Fonte, lugar de serenidade e de Unidade em seu centro e seu coração.
Não atribuir importância ao que acontece no exterior, mais do que o necessário.
Recorrer, o mais frequentemente possível, ao recolhimento interior.
O recolhimento interior não é oração, não é meditação, mas é estar em acordo com todas as suas dimensões.

Vocês agem para a Luz, em ação de graça, ou agem na reação?

Será tempo, agora, filhos da Lei de Um, que eu deixe esse envelope.
Eu lhes aporto a chama Violeta no desejo de paz.
Sejam abençoados.
Sejam unificados, agora.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/.
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Bem-vindos a vocês, irmãos e irmãs em Cristo.
Assim, irmãos e irmãs em Cristo, estou entre vocês para fazer um pedaço de caminho juntos.
Então, avancemos, se quiserem, e dirijamo-nos para algo que é chamado de Luz, juntos.

Como vocês sabem, minhas intervenções, há algumas dezenas de anos, são, sobretudo, em relação com a supressão de obstáculos
que os impedem de ir para a Luz.
Alguns desses obstáculos, não todos, portam o nome de doença.
Obviamente, eu respondo na medida de minhas possibilidades de diagnóstico no plano da Luz.
Obviamente, minha intervenção não se limita à supressão de obstáculos para a luz, chamada doença.

Questão: como se manifesta o despertar?

O despertar é algo que faz parte de experiências que inúmeros seres humanos vão viver.
Mas o despertar feito, é preciso continuar a aceitar a energia de despertar.
As portas dos chacras não voltam a fechar-se, as aberturas de consciência estão aí, mas, quando há tensão entre as forças de
despertar e forças materiais, o corpo vai traduzir, à sua maneira, os equilíbrios.

A energia de despertar deve fazê-los mudar de rumo, necessariamente, no que vocês são.
Eu não falo de atividades, de marido, de mulher, de filho ou de lugar, mas no que vocês são.
O despertar provoca o ajuste, o alinhamento, a Verdade.
Vocês não podem mais mentir para si mesmos ou para os outros.
Se vocês mentem para si mesmos, é o corpo que vai sofrer, e chamá-los à ordem.

O despertar é um momento bem preciso na vida de um indivíduo, mas é a primeira etapa, não é a última.

Então, o papel rápido que eu devo ter é um processo de despertar ainda mais importante do que ocorreu até o presente, seja por
Mestres, instrutores, mas despertar o número o mais importante de pessoas sobre o planeta.
O despertar é apenas o início do caminho, mas as coisas são assim feitas, nesse fim de ciclo, para que o despertar seja seguido muito
rapidamente, para aquele que aceita, pela transfiguração e pela ascensão, enquanto podia haver processo de despertar sem a
ascensão.

Como dizia nosso Mestre, de todos: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».
Por quê?
Aquele que é chamado é aquele que recebe o despertar, mas é preciso, ainda, ir até o fim do caminho.

Tudo é questão de escolha.
Tudo é questão de decisão.
É importante, para fazer escolhas, saber, já, o que é a Luz.
É porque o despertar deve ser provocado junto ao maior número de seres humanos para serem capazes, no momento vindo, de fazer a
escolha da ascensão, se essa é, verdadeiramente, a escolha.

Portanto, é preciso despertar, agora, o maior número de massas de almas.
Vocês têm, devido à configuração astral, a capacidade de ir do despertar à ascensão de maneira instantânea e, no entanto, muito
poucos o fazem porque, de um lado, eles não pensam que isso seja algo de possível e, de outro lado, ver a Luz e transformar sua vida
em Luz necessita, por vezes, de mudanças abruptas e difíceis, nas quais o medo pode intervir.
Mas, devido à aproximação de alguns tipos de eventos, é muito mais fácil, doravante, passar do despertar à ascensão.

Aí está o que nós lhes propomos para o ano que vem.

Questão: qual é o medo o mais fundamental, em relação a esse despertar?

O mesmo, junto a todo ser humano, o medo primário de perder a identidade, e ele é onipresente.

Questão: como superá-lo?
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Não é algo que se possa fazer através de palavras, não é algo que se possa fazer através da energia, não é algo que se possa fazer
através de atitudes.
Isso não se pode fazer do exterior, mas a chance que vocês têm é que o despertar e a ascensão são dois processos energéticos que,
hoje, estão quase no ponto de realinhar-se e, portanto, é facilitado porque, se o despertar chega de maneira imprevista, a consciência
não tem tempo de experimentar o medo para ir para a ascensão.

Aí está porque os tempos reduzidos de que falava Cristo são aqueles que vocês vivem nesse momento, nos quais tudo é possível.
Quem diz despertar diz possibilidade maior de ascensão, ao mesmo tempo.
Quanto àqueles que viveram o despertar há algum tempo, ou mesmo alguns anos, ou mesmo algumas dezenas de anos, para eles, é
mais difícil porque, se eles não realizaram a ascensão durante o despertar, durante esse tempo, eles construíram estratégias,
resistências conscientes à perda da identidade.

Aí está porque haverá muitos chamados e poucos escolhidos.
E aí está porque, também, os últimos serão os primeiros, porque eles não terão o tempo de construir essas resistências.

Questão: quais são essas resistências?

São processos que visam a preservação da identidade do ego, apesar do processo de despertar.
Será a adesão a rituais, alimentos, compulsões, atrações para livros ao invés de para a consciência, diretamente.
Todo um monte de estratégias que faz com que o ser que tenha vivido o despertar vá construir estratégias que vão permitir-se
encontrar-se em fase direta com a perda de identidade.

É uma etapa completamente indispensável para a ascensão.
O que quer dizer que, quanto mais vocês retardam o tempo entre o despertar e a ascensão, em termos de meses ou de anos, mais
vocês se encontrarão confrontados, no momento da decisão final, a obstáculos que terão, por vezes, muita dificuldade a superar.
A chance que vocês têm, eu repito, é que as energias de despertar são muito próximas das energias da ascensão.
E, quanto mais vocês fizerem viver o despertar, através de minha presença, mesmo junto a alguém que já tenha vivido a energia do
despertar, mais haverá a possibilidade de ascensão, porque o mental e as resistências, naquele momento, poderão ser contornados e
apagados.

Questão: qual diferença você faz entre despertar e realização?

O despertar é a recepção à Luz, saber que a Luz existe, que a Luz é Amor, que a Luz é o objetivo.
A ascensão é uma etapa ulterior, mesmo se seja muito próxima, conjunta, hoje.
É uma etapa que vai conduzir à dissolução do ego.
É a pequena morte, é o renascimento ao estado de Divino.
É a transcendência pura.
Aí está a diferença entre despertar e realização ou ascensão.

Questão: a dissolução do ego corresponde à integração no Bramah?

Esse é um contexto e um conceito perfeitamente sobreponível.

Então, eu posso propor-lhes, antes de partir, entrar nas energias de despertar, de recepção da Luz, antes de deixá-los.
Então, eu lhes apresento todo o meu amor em Cristo.
Estejam certos de que estamos sempre aí, todas as dimensões acima de vocês estão, mais do que nunca, presentes com vocês, cada
vez mais.
O que eu lhes proponho, agora, é acolher essa energia do despertar ao nível da cabeça e fazê-la descer ao seu coração.

Eu lhes digo, agora e já, paz em seu caminho.
Todo o meu amor acompanha-os e o amor do Cristo, antes de tudo.
______________________
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los esta noite, para a maior parte de vocês que têm vindo numerosas
vezes.
Então, antes de deixar-lhes a palavra, eu tenho a dizer coisas que são importantes para o período que vocês todos vivem e que vão
viver, aí, agora.
É extremamente importante compreender que inúmeras transformações, como vocês já sentiram em si mesmos, estão a caminho, quer
vocês vivam de uma maneira ou de outra, todos, cada um.

É preciso, efetivamente, compreender que essas transformações põem-nos em face de situações, por vezes, delicadas.
Eu quero dizer, com isso, que vocês não estão mais no período em que deviam escolher entre um caminho e outro.
Isso já foi feito.
Se vocês estão aí, é que escolheram ir ao sentido da Luz.

Então, obviamente, é preciso compreender que, quanto mais avançarem nos dias, nas semanas e nos meses que vêm, mais irão
entrar em algo que vai demandar-lhes um maior alinhamento, um maior recentramento e que vai confrontá-los.
Vocês entram, efetivamente, em um período de confrontação.
Confrontação entre suas aspirações interiores, do que querem fazer e tornar-se e onde devem ir, em função do que lhes dita sua
consciência e a abertura dessa consciência.

Mas não se esqueçam de que, no exterior, o mundo não está, ainda, aberto, mesmo se ele se transforme.
Então, vocês serão confrontados a outras visões do mundo, outras aberturas em relação ao confinamento.
Vocês estão no período difícil, em que tudo o que está em face de vocês mostra-lhes uma oposição maior ou menor em relação ao seu
esquema de consciência e de espiritualidade no qual vocês se engajam.
Isso é extremamente importante a compreender: tudo será extremamente confrontante.
Isso faz parte, se querem, de sua consciência que está aberta a outras realidades, mais ou menos grandemente, eu diria, e, também,
ao que vocês serão confrontados nos meses que vêm.

Talvez, alguns de vocês já vivam isso há algum tempo, ou seja, há a visão interior que se confronta à visão exterior.
O importante é permanecer, é claro, em sua visão interior e sua percepção interior, e não no que lhes mostra o mundo.

Obviamente, as visões de harmonia, de Luz que vocês podem ter no interior de si, seus esquemas para a Luz encontram-se
confrontados aos esquemas da Sombra, que regam e irrigam essa vida, de momento.
É extremamente importante compreender isso, porque essa confrontação irá, por vezes, a níveis extremamente violentos.

Então, em relação a isso e ao que vou dizer-lhes, partilharei o tempo em meu canal com outro ser de grande Luz, que é mais
específico, e vai dar-lhes práticas, exercícios, se querem, que serão capazes de facilitar-lhes esse alinhamento interior em relação a
essa confrontação que vem à sua frente e que vocês vão viver em períodos penosos, quando enfrentam o mundo exterior (ndr: SILO).

Seria ilusório crer que, qualquer que seja a Luz da qual você seja portador, essa Luz vai bastar para mudar o mundo.
Obviamente, o mundo vai mudar, a partir do momento em que os portadores de Luz sejam suficientemente numerosos, enquanto, antes
dessa fase, todo portador de um novo ensinamento, de novas mensagens e de uma nova Luz será confrontado àqueles que recusam
essa nova visão, de maneira consciente, de maneira legal, de maneira afetiva, profissional e, isso, em todos os setores da vida.

Então, convém, cada vez mais, afirmar o que vocês são e minimizar, de algum modo, a influência dessas confrontações em suas
certezas de alma.
Então, a partir desse preâmbulo, eu lhes deixo, agora, caros amigos, a palavra, para exprimir o que vocês têm vontade de perguntar.

Recebam o meu amor, como sempre, mas eu creio que a palavra chave é essa noção de confrontação.
A Luz desvenda certo número de zonas obscuras e, dessas zonas obscuras que são reveladas, manifesta-se uma confrontação.

Questão: a cremação coloca problema para a evolução?

Vocês sabem, os problemas em relação à evolução não existem.
No momento da morte, tudo é função de seu estado e nível de consciência.
Há, no momento de deixar esse corpo, uma crença no após vida?
Há uma crença na Luz?
Há uma experiência de Luz ou a personalidade está muito presa a essa vertente da vida?

Então, obviamente, quer vocês estejam em uma pequena caixa sob a terra ou partiram em cinzas, a diferença é muito pouco
importante.
Em contrapartida, o importante situa-se ao nível da abertura de consciência que precede a morte.
Então, alguns dirão, talvez, que, quando se está muito apegado a um corpo, tem-se a possibilidade de ir ao caixão.
Em contrapartida, quando restam apenas cinzas, bem, é difícil ir ao caixão.
Mas essa é uma visão teórica porque, obviamente, quando vocês são confrontados à morte, quaisquer que sejam suas crenças, vocês
são cercados de outras realidades, quer vocês neguem ou não, é claro.
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Mas essa realidade vai, pouco a pouco, invadir seu campo de consciência, em todo caso, uma vez que a consciência global da
humanidade é, de qualquer forma, quer se queira ou não, apesar da época de confrontação (a época de recusa da Luz, para aqueles
que vocês veem ao seu redor), entretanto, a abertura está aí.
Porque, para recusar algo, é preciso, efetivamente, saber que ele já está aí, caso contrário, vocês não se opõem.
A oposição vem da própria presença da Luz.

Então, em relação a essa cremação ou ser enterrado, há muito pouca diferença, hoje, para vocês.
Em contrapartida, para a Terra, obviamente, é preferível menos deixar possíveis marcas etéreas e astrais.
Portanto, a cremação é um método que é um melhor caminho, sobretudo para os anos a vir.

Questão: a «decadência» à qual assistimos pode, ainda, ser pior?

Mas vocês estão apenas no início!
A decadência irá acentuando-se.
Quanto mais a Luz e a vibração do que chamamos, todos, agora, a quinta vibração aumentar, mais as zonas de Sombra fazem entrar
em resistência.

Lembrem-se de que a inovação e as coisas novas não são coisas que se estabeleçam natural e serenamente.
Há, sempre, forças de oposição ou forças de resistências.
Então, obviamente, a decadência dos mundos é, também, esse combate que vocês têm a abandonar no interior de si.

Há, sempre, mesmo se vocês façam a escolha da Luz e a escolha de fenômenos ditos ascensionais de quinta dimensão, até o último
minuto, partes de pressões e de resistências, no interior de cada ser humano encarnado.
Porque, estando encarnados, se vocês estão, ainda, aí, comigo, a trocar, com esse corpo, é que vocês estão, ainda, na terceira
dimensão, mesmo se tenham a possibilidade de funcionar na quinta dimensão.

O vai-e-vem entre esses períodos de terceira e de quinta cria as confrontações e essa impressão de degeneração ou de decadência
que vocês observam todos os dias.

Questão: qual diferença entre ascensionar à quinta dimensão com ou sem o corpo físico?

Eu diria que a resposta está no próprio enunciado da questão.
Passar à ascensão sem o corpo, isso quer dizer que o corpo de terceira dimensão foi, de maneira deliberada ou forçada, abandonado.
Há acesso à quinta dimensão, a um éter.
Há processo de acesso a um éter, como uma desencarnação, como um processo de morte, mas sem interrupção da consciência, que
permanecerá, não mais em uma esfera astral, mas em uma esfera causal, ou seja, ligada à quinta dimensão.

Em contrapartida, a subida vibratória com o corpo necessita de uma preparação importante ao nível do DNA, ao nível eletrônico celular,
ao nível de todo o metabolismo celular.
A finalidade, a longo prazo, é a mesma.
Mas, obviamente, subir com o corpo é fazer participar o corpo físico da quinta dimensão.
Subir sem o corpo é não poder fazer ascensionar o corpo.
E morrer para a terceira dimensão sem aceder à quinta dimensão é, também, outra via possível, ou seja, a repetição, se querem,
recomeçar um novo ciclo de cinquenta e dois mil anos com os jogos da reencarnação na terceira dimensão.

Questão: qual é a diferença entre espaço astral e espaço causal?

O espaço astral é o que acontece desde sempre, no que vocês conhecem em sua infância, em suas vidas passadas, nesse ciclo de
encarnação, exceto para os grandes Mestres que já constituíram o que se chama o corpo causal (eles escapam da reencarnação e
acedem, no momento da morte, para além da esfera causal).
Isso era para o antigo tempo.

A maior parte dos seres humanos permanecia em uma esfera etérea, que é o período de quarenta dias e, depois, acedia à trama
astral, na qual eram confrontados às próprias construções emocionais, aos próprios apegos, na qual deviam purificar alguns
traumatismos vividos ao nível emocional e mental durante a precedente vida em encarnação.

Uma vez que esse corpo astral fosse purificado, pacificado, havia vários subplanos no corpo astral e, naquele momento, havia
reencarnação.
A diferença, hoje, é que lhes é possível, com ou sem o corpo, aceder, de maneira individual, mas, em breve, coletiva, a essa quinta
dimensão, que é o mundo de emanações ditas causais, que é outro plano vibratório.

Então, os casos são em número de três.
Ou você morre quando deve morrer, é claro, na terceira, e não purificou, suficientemente, certo número de corpos, certo número de
níveis de consciência e é obrigado a recomeçar um novo ciclo.
É preciso saber que esses ciclos de terceira dimensão, vocês os vivem, já, há mais de cinquenta e dois mil anos, mas alguns já estão
em seu segundo, ou mesmo terceiro, ou mesmo quarto ciclo, ou mesmo primeiro.
Não há qualquer julgamento de valor em relação ao fato de recomeçar um ciclo.
É uma escolha pessoal, totalmente livre e, em seguida, as outras escolhas são aquelas que vocês definiram, ou seja, o acesso à quinta
dimensão, com a consciência sem o corpo ou com a consciência e o corpo de terceira dimensão que deve, ele também, mudar.
E a confrontação é ligada à interpenetração da dimensão que vocês conhecem e da nova dimensão que entra em encarnação.

Questão: é dito que a terceira dimensão foi decidida por Orionis, quando da criação de Atlântida, há cinquenta mil anos.
Em 23 de novembro de 2006, você havia dito que há seres que têm vários ciclos de encarnação...

Perfeitamente.
Mas quem lhes diz que vocês estavam todos aí?
Havia seres em outras dimensões, outras galáxias, humanoides, que aproveitaram desse fenômeno de terceira dimensão (ou seja, o
corpo do ego, o corpo astral, o corpo emocional, que se constituiu naquele momento) que acompanharam, portanto, esse ciclo.
Tanto aqueles a quem vocês chamam os Elohim ou os Deuses (tais como eles são descritos nos Upanishads, por exemplo), mas,
também, seres que já estavam encarnados sobre a Terra desde outro ciclo, com um corpo físico, mas sem corpo emocional.



Então, a cristalização, vamos dizer, do corpo emocional, é um processo evolutivo específico, que foi decidido pelos Senhores do
Carma, os Lipikas Cármicos, de que faz parte Orionis, naquele momento, e que decidiram adicionar um corpo de distanciamento, que
é o corpo de terceira dimensão que vocês experimentam, a maior parte, há cinquenta e dois mil anos.
Mas há, já, os que o experimentavam anteriormente, em outras esferas.
Hoje, aqueles que vão decidir refazer um novo ciclo, eles o farão, mas não sobre esta Terra, em outro espaço e em outro modo de vida.
Portanto, vocês podem estar no primeiro, segundo, terceiro ciclo, ou mesmo mais, no corpo físico, com ou sem o corpo emocional.

Questão: em qual dimensão encontra-se o ciclo precedente e qual tipo de experiência podia-se ali fazer?

A experiência é múltipla.
Sobre a Terra, isso correspondia, primeiro, a uma raça preliminar, que se chamavam os Akhab, uma raça que já estava presente sobre
a Terra, bem antes do que a história diz do homo Néanderthal e do homo... o outro.

Então, essas raças, é o que se encontrou como vestígios históricos, mas não se esqueçam de que a Terra viveu cataclismas
importantes, que sobrevêm quando de ciclos.
Esses ciclos podem sobrepor-se à evolução ou ser totalmente independentes dela.
Durante esse ciclo de cinquenta e dois mil anos, o último ciclo situa-se entre doze mil, dez mil antes de Jesus Cristo, que foi um
cataclisma importante, que deixou traços sobre a Terra, tanto ao nível das camadas sedimentares como das camadas de gelo que
vocês chamam, hoje, os polos.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que há duas evoluções que se podem fazer, de maneira sincrônica, ao nível da Terra,
mas, também, ao nível dos povos encarnados sobre a Terra.
Então, antes desse período dos Akhab (que se estende entre cinquenta mil e cem mil antes de Jesus Cristo), havia, anteriormente, um
reino intermediário, com escalas de tempos diferentes, entre menos trezentos mil e, diríamos, grosso modo, menos cem mil antes de
Jesus Cristo.
Era o que se chama o reino dos gigantes.
Entre esses gigantes havia seres chamados Deuses, e havia, também, seres humanos que ainda não tinham um corpo encarnado.
Eles vinham, ainda, de uma civilização anterior, que se chamou a Hiperbórea ou a Lemúria (e não Um), que eram portadores de uma
consciência coletiva, instintiva, mas sem embriões da individualização da alma, como vocês tiveram com o influxo Oriônico, o influxo
dos Lipikas Cármicos (como vocês tiveram cinquenta e dois mil anos antes de Jesus Cristo).

É muito complexo, porque inúmeras almas têm histórias diferentes.
Algumas jogam o jogo da encarnação há cinquenta mil anos.
Outras fazem parte de outros ciclos e encarnam-se há pouco tempo, que alguns chamaram de crianças índigo, crianças cristal, que não
conheceram os ciclos de encarnação de maneira extensiva, há cinquenta mil anos.
O que faz com que, hoje, haja almas extremamente diferentes na superfície da Terra.
Há seres que estão prontos para ascensionar com o corpo.
Há seres que estão prontos pra ascensionar sem o corpo.
Há Mestres espirituais que se ignoram.
Há seres que tiveram muito poucas encarnações e que ainda estão em formas involutivas, por exemplo, os reptilianos, que não
terminaram seu processo de afastamento da Luz.
E há outros seres, ainda.
Tudo isso está intimamente misturado, o que explica as forças e as tensões que há, atualmente, que vocês chamam, aqui, para alguns,
a decadência.
Tudo isso está misturado em um processo iniciático maior.

Questão: esse período de confrontação de que você fala vai durar quanto tempo?

Então, é preciso compreender que vocês entraram, desde 2005, em sete anos extremamente importantes.
2005, 2006, esse foi o ano das escolhas.
Será que eu faço a escolha de continuar meu caminho na matéria?
Ou seja, não ascensionar?
Ainda uma vez, a alma tinha a escolha total de experimentar, e experimentar ainda, o mundo da encarnação.
São, por exemplo, os seres que vão trabalhar, de maneira extensiva, nos paradigmas da terceira dimensão, mas alhures, contudo,
permanecendo na terceira dimensão.

É nova agricultura, novos paradigmas de consciência, mas, sempre, na terceira dimensão, para tentar germinar, de algum modo, uma
nova humanidade, menos poluída por raças que estão em fase involutiva, como os reptilianos.
Em 2007 vocês começaram a entrar na confrontação, nas resistências, vocês fizeram as escolhas e, quaisquer que sejam essas
escolhas, há resistências.
Ponham-se no lugar daqueles que decidiram permanecer na terceira e que veem essa Luz chegar.
Eles são contra, é claro.
Eles querem continuar a experimentar a nova cultura, a nova geobiologia, a nova medicina.
Eles querem continuar a elaborar esquemas, mas na terceira dimensão, e eles não aceitam, absolutamente, os discursos da Luz, os
discursos de alguns canais, os discursos de 2012.
Eles recusam isso com força porque, naturalmente, seu campo de consciência não pode aceirar isso como uma verdade, uma vez que
eles estão em outra verdade.

Então, paralelamente a isso, o ano 2007 é um ano de tensões.
2008 é o ano de tensões máximas, nas quais os atritos, as oposições entre as diferentes vias evolutivas vão fazer-se cada vez mais
dolorosas para uns e para os outros.

Lembrem-se de que seu irmão, que escolheu a terceira dimensão, ele sofre, também, por ver que a terceira dimensão está evoluindo
para seu desaparecimento, em todo caso, nesses mundos, mesmo se ela deva continuar alhures, mas ele gostaria de continuar sobre
esta Terra, o que não é possível, é claro.

Então, o ano 2008 é o ano da confrontação maior entre as forças de evolução na quinta dimensão, as forças de evolução para
permanecer na terceira dimensão e as forças de involução que querem ir para mais materialidade, mais fossilização, ainda, e que
negam toda a potencialidade de evolução, de momento.
São essas três correntes que sempre existiram que, de momento, enfrentam-se, de maneira absoluta e até extremista.
Então, isso foi resumido pelas forças Crísticas, as forças Arimanianas e as forças Luciferianas.



As forças Luciferianas não querem a quinta dimensão.
As forças Ariamanianas querem afundar-se, ainda mais, na segunda dimensão, e as forças Crísticas querem ir á quinta dimensão, com
ou sem o corpo.

Questão: tudo o que é ecologia é, de qualquer forma, útil?

Nem útil, nem inútil.
Eu repito, isso vai depender do que vocês decidiram.
Vocês não podem impedir aqueles que querem um mundo melhor na terceira de pensar nisso, é claro.
É o caminho de vida deles.
E essa emergência, hoje, que há para uma nova consciência planetária, ecológica, ao nível saúde, alimentação, é necessária e não
criticável.
Em contrapartida, é a vocês que cabe saber, no interior de si mesmos, qual é o combate que vocês querem efetuar, porque vocês não
podem efetuar os três combates, ou dois combates.

Eu vejo muito bem o sentido da questão, porque vocês vão dizer «não há contradição entre buscar a ascensão e procurar melhorar a
Terra».
E sim, se há uma diferença essencial porque, se vocês se voltam para a melhoria da Terra (o que não quer dizer que seja preciso
comer não importa o quê, eu não disse isso), mas se vocês investem sua consciência na emergência de novos paradigmas, na
emergência de novos campos de consciência na terceira dimensão, é tempo que vocês não consagram à sua ascensão.
Portanto, são escolhas a fazer porque, obviamente, nos dois últimos anos, a maior parte dos seres humanos pensou que ia poder
desenvolver uma melhor Terra e suprimir os pesticidas e a doença.
Suprimir coisas que eram contrárias à Luz, ligadas às evoluções na terceira dimensão.

Mas, hoje, vocês se dão conta de que não podem fazer os dois.
Ou sua consciência está completamente investida nos processos de purificação do planeta, vocês pensam que é preciso comer bio,
que é preciso lutar contra o aquecimento climático (que não existe, aliás, vocês entram em uma era glacial, ao nível da terceira
dimensão), ou vocês portam sua consciência nas condições de vida da terceira, ou portam-na em sua consciência, independentemente
do caminho sobre a Terra.

Qual é sua prioridade?
Ela não pode ser os dois porque, se vocês portam sua prioridade no desenvolvimento da consciência, com ou sem o corpo (é melhor
com o corpo, é claro), vocês vão portar seu trabalho na interioridade, no desapego, na evolução da vibração de sua alma sem, contudo,
investir sua energia e suas vibrações na melhoria das condições de vida.

Hoje, e nos dias que vêm, nas semanas que vêm, vocês vão aperceber-se de que esses dois combates são dois combates diferentes,
que não são opostos, é claro, mas são dois combates diferentes.
E o terceiro combate é o combate de quem se prende às aquisições        e que não querem ouvir falar da novidade.
Mas essas tensões, vocês vão vivê-las no interior de si, porque vão colocar-se a questão: «é melhor que eu me invista, eu,
pessoalmente, ou é melhor que eu me invista em um combate humanitário, ecológico, econômico?».
É a vocês que pertence a decisão.
Não há um que seja melhor do que o outro.
São, simplesmente, dois caminhos diferentes.

Cabe a vocês definir as prioridades, ao mesmo tempo sabendo que as tensões vão fazer-se cada vez mais importantes porque, a um
dado momento, vocês vão aperceber-se de que seu modo de funcionamento vai tornar-se profundamente diferente.
Vocês não vão poder suportar a cidade, o automóvel.
Vocês vão deslocar-se a pé, de bicicleta.
Vocês não vão suportar as ondas elétricas, não vão mais suportar os celulares, por exemplo, e outras coisas de terceira dimensão.

Então, o que é que vocês vão fazer em relação à sua consciência?
Vocês não vão mais suportar algumas tensões afetivas, profissionais.
Vocês vão dizer: «é preciso comer», «é preciso nutrir-se», «é preciso alojar-se em algum lugar».
Mas é uma escolha crucial, porque a evolução, até agora, podia fazer-se com certa segurança (afetiva, material, econômica, social).
Bem, as tensões vão fazer-se de forma que será necessário, também, nesse nível, fazer escolhas.
E, por vezes, as escolhas podem ser extremamente dolorosas, mas é o processo normal de evoluções de consciência.

Se vocês se sentem mais à vontade na elaboração de novos paradigmas na terceira dimensão, então, façam isso.
Se vocês se sentem mais à vontade para ir para uma liberação de contingências da terceira dimensão, então, façam-no.
É um problema de escolha não mais entre a Sombra e a Luz, mas na manifestação da Luz.
É bem evidente que, para sua alma, é diferente ir para a melhoria da terceira dimensão ou ir para a terceira que transmuta para a
quinta.
Mas vocês mesmos apercebem-se de que, nas semanas que vêm, isso não é mais possível, enquanto era, ainda, possível nos dois
anos precedentes, ou seja, vocês podiam ir, ao mesmo tempo, evoluir para um caminho de transcendência, ao mesmo tempo estando,
ainda, implicado, de maneira formal, em esquemas antigos.
Mas isso não é mais possível, e será cada vez menos possível.

Questão: mas se se deseja ascensionar com o corpo, não é preferível prepará-lo saudavelmente?

Se vocês passam seu tempo a dirigir sua consciência sobre o que vocês vão comer, é extremamente importante, mas o que é mais
importante é o modo pelo qual vocês vão comer.
Obviamente que é preferível, se vocês têm as possibilidades financeiras, comer bio, comer saudavelmente, é evidente.
Eu não volto, absolutamente, nisso.
Mas, se toda sua consciência é focalizada no que vocês comem, no que leem, no que olham, vocês se esquecem de seu interior.

Em contrapartida, se vocês desenvolvem sua Luz interior, o que vai acontecer?
Sua percepção, sua intuição espiritual vai afinar-se e vocês mesmos vão saber.
E é aí que está a confrontação, porque ou seu mental lhes diz «é preciso comer isso, porque isso faz bem» ou «não se deve comer
isso, porque isso faz mal».
Esse é um ato de consciência puramente mental e não estendida.

Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.



Em contrapartida, a consciência expandida não vai mais, de modo algum, poder colocar-se a questão do que é bom ou não bom.
Ela vai, de imediato, viver que um alimento está poluído, se ele entra no interior dela.
É um problema de ponto de vista.

Por exemplo, no desenvolvimento do que vocês chamam o bio, na Europa (e, ainda, na França, vocês estão atrasados nisso), há
pessoas que criaram ilhas de novas cidades, completamente ecológicas.
Mas essas pessoas não estão, contudo, prontas para ascensionar.
O que eu quero dizer com isso é que a ascensão não se define em relação a regras alimentares ou regras energéticas.
A ascensão define-se, antes de tudo, por um fenômeno de consciência pura e liberada do mental e das emoções.
É a facilidade, é uma etapa na qual vocês encontram sua Divindade interior, e o resto manifesta-se em acréscimo, após uma
confrontação, mas isso depende de onde vocês focalizam sua consciência.
Isso quer dizer que seria ilusório crer, porque vocês desenvolvem o desapego emocional ou desenvolvem um modo de vida
perfeitamente sadio, que isso bastará para ascensionar.

Em contrapartida, se vocês portam sua consciência, através de certo número de técnicas ou de exercícios espirituais, vão poder,
obviamente, orientar sua consciência muito mais facilmente para esse fenômeno de ascensão.
É aí que se situa a diferença entre preservar e perdurar na terceira ou aceder à quinta dimensão.

Questão: orientar a consciência e centrar-se no coração são da mesma ordem?

Então, há certo número de exercícios.
Se querem, eu não responderei a essa questão, porque creio que o colega que virá depois terá muito mais informações em relação ao
que ele faz sobre a Terra, através de diferentes canais, há cem anos, ao nível do corpo, ao nível da cura (ndr: canalização de SILO, de
22.10.07).
Quando eu falo de cura, não falo de curar uma doença, porque curar uma doença é um processo de terceira dimensão.
Em contrapartida, curar a consciência é um ato de quinta dimensão.

Curar o corpo e não a doença é um ato extremamente importante, mas não basta adotar regras de teor espiritual.
Obviamente, comer, em consciência, é importante, inclinar-se para o Sol pela manhã é importante, mas, hoje, é ainda mais importante
encontrar a unidade de sua consciência, e isso não se encontra nas manifestações exteriores, quaisquer que sejam.

Questão: poderia comentar «no começo era o Verbo»?

A frase está incompleta, há uma vírgula depois e a frase é: «no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto ao Pai».
Essa é a frase completa.

Essa frase, seja na versão grega, latina ou hebraica (porque há uma tradução hebraica do apocalipse de São João, isso ninguém
sabe, com uma frase importante em hebraico, mas eu não me atrasarei nisso esta noite), isso não quer dizer que houvesse um
começo.
Em hebraico, «o começo» não quer dizer o início.
Isso quer dizer há um momento ou há uma centelha de consciência.

No começo era o Verbo, a vibração.
Antes que haja a matéria, há o Sopro, e isso é similar no antigo testamento, é a primeira frase em hebraico: há, primeiro, a
manifestação do Sopro e do Verbo criador.
O Verbo não é a palavra, é claro, é a vibração que será responsável por tudo isso.
É importante compreender que o Verbo criador estava junto ao Pai, ou seja, o Pai fez-se Verbo, antes de fazer-se carne.

Aí está o sentido dessa frase.
A vibração da quinta dimensão é a vibração dela porque, quando o Verbo é reencontrado, a frase de Jesus «levanta-te e anda» torna-
se operante, o que não é o caso hoje.
Jamais se viu muita gente dizer «levanta-te e anda» e devolver o andar a um paralítico, não é?

Questão: isso significa que haverá coabitação de pessoas que estariam na terceira e na quinta dimensão?

Isso significa que vocês se situam, de imediato, na perspectiva de estar na quinta, com uma terceira desaparecida.
A confrontação é de agora até o fim de 2008, e que pode ser algo de extremamente importante para cada um e para o conjunto do
planeta.
Depois, isso vai depender.

O processo de separação de terceira e quinta vai fazer-se ou em 2009, ou em 2012.
Isso vai depender, obviamente, de obtenção de diferentes movimentos energéticos e de consciência na escala coletiva.
Isso será para depois, mas o período de confrontação é, verdadeiramente, agora, em vocês e no seu exterior.
Isso é feito para permitir-lhes, através desse esforço que lhes é demandado, escolher, verdadeiramente, o que vocês querem e
estarem seguros disso porque, lembrem-se, apresentado assim, todo mundo diz «eu quero estar na quinta dimensão!».
Mas, enquanto vocês não são confrontados a apegos, vocês têm a impressão de estarem liberados, é claro.
Mas, quando os apegos finais põem-se em face de vocês, aí, não é tão simples porque, aí, ser-lhes-á demandado voltar-se para algo.
Ou vocês se voltam para o exterior, ou voltam-se, ainda mais, para a interioridade, e não há outra escolha para adquirir o que vocês
chamam a mestria.

Então, o período de confrontação é um período no qual a terceira e a quinta coexistem e vocês mesmos estão, ao mesmo tempo, na
terceira e, alguns, já, ao mesmo tempo, na quinta, mas vocês não deram o último passo para permanecer na terceira ou passar à
quinta.

Questão: poderia falar-nos de evoluções do DNA?

Eu já falei disso em novembro do ano passado, mas vou redizer algumas palavras.

Vocês têm um DNA de duas fitas, vocês podem ir até doze fitas.
Certo número de fitas é ativado nos planos etéreos, eles estão prontos para funcionar em um plano transubstancionado, ou seja, um
plano de matéria de quinta dimensão.
Porque, na quinta dimensão pode haver uma matéria, mas será uma estrutura muito mais vibrante do que o corpo que vocês habitam,



porque ela não será à base carbonada, mas à base de silício.

Então, o objetivo é, quando vocês se voltam ao interior, para sua alma, quando sobem em vibração com algumas técnicas, com alguns
exercícios, vocês vão favorecer o desenvolvimento de fitas ao nível etéreo, ou seja, ao nível dos cinco outros pares de DNA.

Vocês vão começar a iniciar uma revolução biológica na qual o carbono que constitui muito do esqueleto de seu corpo vai, pouco a
pouco, transformar-se em silício.
Vocês vão tornar-se um ser não analógico, como se diz, mas numérico, que funciona em diferentes níveis de informação, para preparar
a chegada da quinta dimensão.

Então, tudo isso está em curso, obviamente.
Ao nível etéreo, em contrapartida, as manifestações físicas da quinta dimensão estão em curso há quase vinte anos, para os mais
antigos seres humanos que ativaram o corpo de Luz com a ativação de alguns circuitos energéticos, a ativação de novos circuitos ao
nível do cérebro, mas, também, ao nível do coração.
É uma evolução fisiológica, biológica, energética, psicológica e espiritual que está em curso de desenvolvimento há mais de vinte
anos.

Questão: essas modificações de DNA explicam o desenvolvimento de alergias?

Então, a resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Obviamente, há muito numerosos sintomas fisiológicos, físicos, energéticos, espirituais que se manifestam quando desse processo do
desenvolvimento do DNA.
Porque não é o desenvolvimento do DNA que é responsável desse processo, mas é a evolução da consciência que desencadeia esse
processo ao nível do DNA e, obviamente, há tensões para o corpo que está se transformando.

Mas há, também, um fenômeno que não é ligado à modificação do DNA porque, efetivamente, há, também, pessoas que são alérgicas
sem, contudo, preocupar-se com seu DNA espiritual, não é? E novos DNA e novos corpos.
Há uma saturação do conjunto do organismo físico com milhares de moléculas químicas que estão em contato com seus intestinos,
com seus pulmões, todas, obviamente, extremamente alérgicas e perigosas.
É preciso compreender que tudo o que vocês criam no exterior é o reflexo do interior, portanto, se vocês criaram pesticidas, é que
vocês tinham, em seu interior, também, a ideia de serem poluídos pelos pesticidas.

Vocês têm, também, na partida, a concepção de estarem poluídos pelos próprios agentes contra os quais lutavam os pesticidas.
Porque, se vocês não tivessem as bactérias em si, não há qualquer razão para que elas existam no exterior.

Então, é preciso, efetivamente, compreender que os dois são possíveis.
A resposta é, ao mesmo tempo, sim e não.
Há um ressurgimento de alergias e de cânceres, também.
Os cânceres são ligados a diferentes fatores, mas, também, a fatores alimentares ou, de maneira mais geral, ambiental, porque vocês
criaram moléculas que cortaram da vida.
Quando eu digo «vocês» é toda a humanidade, é claro.
Mas isso se tornou possível porque vocês deixaram manifestar-se isso.
Obviamente, é um grande princípio de ressonância.
Se vocês têm coisas que acontecem que são contrárias à Luz, é porque elas já estavam no interior de vocês.

Questão: como superar essas problemáticas sem focalizar a consciência no corpo?

Vocês se encontram em um período no qual – lembrem-se da palavra-chave – vocês se encontram na tensão, nas coisas que resistem.
Por vezes, isso pode bastar para, por exemplo, mudar a alimentação, mudar o lugar de vida, desembaraçar-se de poluições elétricas e
magnéticas.
Em outros casos, isso não vai bastar, porque sua consciência evolui mais rapidamente do que as mudanças tornadas possíveis pelas
mudanças de vida.

Então, obviamente, isso pode tornar-se muito incômodo, porque as tensões vão tornar-se cada vez mais importantes.
Vocês talvez constatem que alguns problemas que vocês tinham, anteriormente, desapareceram, mas, paralelamente, alguns
problemas têm, ainda, mais dificuldade para desaparecer.
Eu não tenho receita milagrosa.
É preciso tomar, eu diria, o problema pelos dois lados.
Ao mesmo tempo, de qualquer forma, ser razoável ao nível ambiental, mas deixando agir a consciência espiritual que vai dizer-lhes, por
exemplo, «eu não posso mais viver nesse local» (quaisquer que sejam as tensões materiais), «eu não posso mais estar com tal
pessoa» (quaisquer que sejam as consequências materiais e econômicas).

Eu creio que vocês têm a ilustração, em todos os domínios da vida, do que acontece, atualmente, e para todo mundo, em todos os
estratos da sociedade e não, unicamente, na França, é claro.
O único lugar no qual vocês estarão em segurança é em sua alma e na energia de sua alma.

Questão: isso significa que 144.000 seria o número de «sobreviventes»?

É um número simbólico, felizmente.
Ele simboliza o doze vezes doze, as doze tribos de Israel, portadas à etapa dos três zeros, ou seja, à etapa da realização.

Os símbolos são importantes.
O que eu queria que vocês retivessem é que, hoje, quaisquer que sejam as descobertas que são feitas, quaisquer que sejam as
revelações, em todos os sentidos do termo, o que deve ser-lhes proposto em sua vida, o mais importante, doravante, se querem ir para
a quinta dimensão, é claro, é polarizar-se na consciência.
«Busquem o reino dos céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo», se vocês buscam o reino dos céus, é claro.

Se vocês buscam o mundo da experiência, se buscam, mesmo, a beleza, vocês são livres para permanecer, mesmo, na terceira
dimensão.
É exatamente o que acontece para toda a evolução humana há cinquenta e dois mil anos, a título individual.
A única pequena diferença é que, aí, o planeta é concernido e, aí, é, efetivamente, aborrecido, é o menos que se pode dizer, para
aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.



aqueles que decidiram permanecer sobre esta Terra, na terceira, uma vez que a Terra ascensiona, é claro.

Questão: onde estão as evoluções dos corpos da Terra?

As calotas polares estão derretendo.
Ondas de frio sem precedentes vão chegar.
A água está modificando, completamente, seus fluxos, a irrigação da Terra está mudando.
Onde havia desertos haverá a água.
Onde havia culturas haverá desertos.
Vocês vão sofrer muito com isso, ao nível alimentar, é claro, a partir do mês que vem.
Vocês vão dar-se conta de que todos os desarranjos climáticos – e não aquecimento – que existem agora no conjunto de culturas do
planeta modificou, profundamente, o mapa alimentar do planeta.

Questão: qual nuance você aporta entre desarranjo e aquecimento climático?

A nuance é importante porque, quando se fala de desarranjo climático não é, unicamente, uma questão de calor e de frio.
Se fosse isso, seria nada, absolutamente.

Mas, obviamente, o problema não é ligado ao aquecimento, ele é, sobretudo, ligado à redistribuição da água, do elemento água e,
também, do elemento fogo, agraves dos vulcões.
Mas, sobretudo, o elemento água e o elemento ar.
O elemento terra está para vir.
Os sismos, os tremores de terra importantes estão se preparando sobre a Terra, mas o que vocês já veem são os estragos da água.

Então, obviamente, como eu já disse há dois anos, o que acontece no exterior corresponde a modificações interiores.
A água muda de território.
As zonas que estavam na água tornam-se mais na água.
É o caso do cérebro, porque a informação é portada pela água.
A vibração fundamental da vida é ligada à água, portanto, zonas importantes no corpo humano, como no corpo planetário redistribuem
a água.

Convém irrigar, de maneira catastrófica, por vezes, é claro, algumas zonas, alguns lugares.
A água está, infelizmente, poluída, a água está repleta de pesticidas, de nitratos, de alumínio.
São coisas que vão bloquear a informação ao nível do cérebro.
E como a informação penetra de maneira mais importante ao nível do cérebro, obviamente, os poluentes ali penetram ainda mais,
também.
Isso é totalmente responsável pelo que vocês observam ao nível da proliferação de doenças neurológicas, mas, também, cânceres, é
claro.
Há, ao mesmo tempo, o elemento água e, ao mesmo tempo, os poluentes da água.

Questão: os «três dias de obscuridade» são simbólicos?

Não é, absolutamente, simbólico.
Os primeiros ouvi-dizeres, se querem, sobre o que vocês chamam os três dias de trevas estão presentes em alguns seres, em alguns
enviados (à época, não os chamavam de canais) que receberam a visita de Jesus ou de Maria e que falaram desses três dias, há mais
de cem ou cento e cinquenta anos.

Eu os lembro, também, de que meu Mestre Bença Deunov falou desses três dias, com o aparecimento do fogo cósmico.
Obviamente, não é uma alegoria, é algo de perfeitamente concreto que sobrevirá quando a Terra passar no fenômeno ascensional.

Questão: poderia dizer-nos o que vai acontecer durante esses três dias?

Vocês terão, efetivamente, o tempo de vivê-lo.
Não vale a pena dar-lhes um cenário apocalíptico, não é?
Alguns prepararam o alimento.
Se vocês pensam em comer é que pensam na terceira dimensão.
Alguns pensaram na Luz com velas.
Mas, eu repito, o mais importante é a Luz interior, porque o processo que acontecerá é a relação formal entre o processo ascensional,
no momento em que ele sobrevier, e certo número de eventos cósmicos (que concernem ao Sol, mas, também, aos outros planetas
desse Sistema Solar), telúricos, que corresponderão a modificações na órbita planetária e parada de rotação da Terra.

Mas vocês não têm que se preocupar com o que vai acontecer nesses três dias, porque serão prevenidos quarenta e oito horas antes,
de maneira individual, por Maria, para aqueles que estão prontos a ouvi-la.
Mas, no momento em que isso acontecer, a maior parte dos seres estará em catalepsia, bloqueados, no lugar em que eles estão.
E eu lhes garanto que a única preocupação que vocês terão, então, não será comer nem acender uma vela.

Questão: a data limite de 2012 será antecipada para 2009?

Como você mesmo disse, é uma data limite.
Ninguém, eu digo, efetivamente, ninguém sabe qual é a data.
Pode ser imediatamente, em um ano, mas é evidente que vocês vão viver eventos específicos, mas a única coisa que permanecerá é
seu ser interior, sua alma, que vocês terão desenvolvido.
Só isso deve contar.

Agora, enquanto vocês estiverem na projeção de dizer «será tal dia ou tal dia», isso não tem qualquer importância porque, se eu lhes
digo, ou outros canais, por intermédio de outros seres de Luz, será 21 de dezembro de 2012, o que vocês vão fazer?
Vocês vão dizer «tenho tempo de fazer isso, de fazer aquilo».
Ora, eu lhes garanto que, ao nível de seus corpos, vocês não têm mais tempo.

Quando eu digo que vocês estão no período de tensões, no período de resistências, é o que se exprime agora.
Vocês não têm que se preocupar com o exterior, tudo isso chega.
Hoje se fala, frequentemente, de primeira onda, segunda onda, terceira onda de ascensão.



Pode-se dizer «eu tenho tempo, eu faço parte da terceira onda».
Vocês não têm tempo, porque cada história é pessoal, cada um tem suas próprias resistências, seus próprios apegos e, quando vocês
se reencontrarem em face de seus apegos, não é lutando com o mental, o emocional ou o corpo que vocês vão resolvê-los, nem com
uma ajuda exterior, isso será, unicamente, com o acesso à sua Luz interior, em perfeita plenitude, que permitirá isso, e nada mais.

Então, é mais do que tempo de inclinar-se sobre seu ser interior.
Então, agora, há os que vão dizer «eu tenho necessidade de viver, de trabalhar, de pagar meu aluguel».
Sim, mas virá um momento em que vocês não poderão, mesmo, mais, assumir isso, porque o apelo da Luz será mais forte.
Mas, por vezes, também, o apelo da subsistência será mais forte do que a Luz.
Naquele momento, vão para a subsistência da terceira, a escolha pertence a vocês.
O único modo de entrar menos na resistência, de passar com menos obstruções possíveis, é voltar-se para o ser de Luz que vocês
são.
Mas, eu repito, não há julgamento através disso.
Qualquer que seja a escolha que vocês façam, é tudo tão respeitável quanto as outras.

Questão: como situar o papel de Maitreya?

Quem é Maitreya?
Vocês sabem, empregam-se muitas palavras hindus para fazer o bem.
Então, há Sananda, há Maitreya, há muitas outras ainda.
Então, vai-se encontrar uma terminologia.
Quem é Maitreya em seu espírito, mas não no que vocês têm lido?

Questão: é um ser encarnado que viria aportar essa dimensão de amor consciente.

Mas espere, vocês são isso!
Por que ter necessidade de uma ajuda exterior?

Enquanto vocês contam com alguém do exterior, vocês podem esperar muito tempo.
Vocês não podem mais contar com ninguém além de si mesmos, porque vocês são isso.
Então, dizer é a encarnação de um ser que se espera ou que deve vir ou que está encarnado ou é outro ser desperto que vai despertá-
los?
Mas tudo isso é arquifalso, porque vocês têm, em si mesmos, essa possibilidade de despertar, sozinhos, hoje, sem nada mais.
Basta, simplesmente, acolher, não mais estar na resistência, apesar das tensões, e deixar essa energia que se derrama sobre a Terra
trabalhar em vocês.

Então, isso pode ser encarnado por qualquer um, seja um mestre espiritual hindu, oriental, tibetano ou francês ou não sei mais quem.
Mas o importante são vocês, nada além de vocês.
Enquanto vocês pensam que há alguém que vai salvá-los do exterior, vocês estão em um esquema um pouco específico que era,
talvez, verdadeiro à época, mas, hoje, é-lhes demandado ser sua própria Luz.

Vocês são a Luz, vocês são o Pai, vocês são Maitreya, vocês são tudo o que quiserem ser.
Cristo disse, efetivamente: «vocês são meus imitadores».
Nos tempos passados, quais são aqueles que se tornaram santos, segundo os critérios da igreja católica ou grandes Tulkus, na
tradição do budismo tibetano?
Bem, são os que realizaram a própria divindade ou aqueles que imitaram um caminho de perfeição, ou seja, a Budidade ou o Cristo.
Eles atingiram um estado de despertar.

Hoje, é-lhes solicitado despertar, e o despertar é cada vez mais fácil.
Antes, eram necessárias vidas e vidas.
Eu repito, basta olhar com o coração, e vocês encontrarão sua dimensão transcendente, sua dimensão de amor incondicional.
Mas não no exterior.

Questão: ser ajudado por seres exteriorizados é contraditório com a evolução pessoal?

Há duas palavras importantes: ajudar e evolução.
Eu não falo de ser ajudado, eu falo de despertar e de transformação radical.
São três coisas e três domínios profundamente diferentes.
A ajuda pode ser dada por um ser espiritual – como eu o fiz em minha vida – pela irradiação do amor, pelo ensinamento espiritual,
cabalístico ou outro, segundo as tradições.
Isso é uma ajuda.
Mas o despertar?
Quais são os seres que foram capazes de transferir o despertar, diretamente?

Hoje, vocês têm a capacidade de despertar, porque a energia de despertar está aí, independentemente de qualquer Mestre.
Não importa quem pode ser um Mestre hoje, há condição de estar no despertar.
Ajudar, evolução eram coisas lineares, horizontais, que necessitavam de um tempo que eu vou qualificar de longo.

Então, hoje, vocês estão em energias radicais, energias de despertar, na condição de abrir, em vocês, o que deve sê-lo.
O despertar não é algo que aconteça ao nível de emoções, o despertar não é algo que aconteça ao nível da cabeça ou ao nível de
energias de vida.
É uma energia que rasga os chacras, que abre todos os seus chacras e que confere certo número de potencialidades novas.
Essas três abordagens são possíveis.

Mas, hoje, não lhes é demandado ser ajudado por um Mestre, mesmo se, como vocês o dizem tão bem, isso possa ajudá-los.
Mas a ajuda não é o despertar.
Krishnamurti ajudou muitos seres, com seus discursos, mas jamais se viu um ser desperto sair de uma conferência, não é?

O mesmo em minha Fraternidade, não se viu muitos seres realizados, não é?
É totalmente diferente falar de ajuda, de evolução, de despertar ou de realização.
O que eu lhes peço, e que pedem inúmeros seres de Luz que descem, é despertar-se.



É uma transformação radical, não é uma evolução.
A evolução é linear, progressiva, mas, ao fim dos cinquenta e dois mil anos, a evolução, vocês a fizeram, em um sentido ou no outro.

É-lhes demandado despertar, ou seja, abrir seu coração às energias divinas, que não têm necessidade de retransmissor, ou seja, nem
guru, nem sacerdote, nem Mestre.
Vocês são seu próprio guru, vocês são a Divindade.
Se vocês não estão persuadidos disso, então, nada posso por vocês.

Questão: esse despertar não arrisca ser facilmente perturbado?

O despertar é perturbado em relação a muitas coisas, em relação a apegos, a modelos da sociedade na vida afetiva, profissional
etc..., tudo o que vocês construíram nessa vida e em outras vidas.
Em seguida, o despertar é perturbado por fenômenos de medos ou de apegos, porque é o medo do desconhecido.
Então, como dizia Krishnamurti, por mais que vocês digam que querem ir ao outro lado, se vocês têm os medos, vocês não vão ao
outro lado.
Mas isso era a energia de antes.

Hoje, é aí, se vocês se abrem à energia.
E é porque eu falei de despertar à sua divindade interior porque, quanto mais vocês crescerem na irradiação da Luz de quem vocês
são, mais vocês acederão a uma liberação do mental e mais a confrontação será fácil a superar.
Mas, eu repito, é a vocês, independentemente de seus condicionamentos, independentemente de suas crenças, independentemente
de suas emoções, que cabe encontrar a Luz.
Se eu tivesse dito isso há trinta anos, para nada serviria, porque isso não era possível.
Era necessário passar pelos rituais, pelos Mestres que podiam aportar-lhes essa energia.

Hoje, não é a mesma coisa, vocês chegaram à etapa na qual decidem, conscientemente, ser Mestres ou não ser Mestres.

Questão: qual é a diferença entre ascensionar com ou sem o corpo e qual é a melhor «solução» para aceder á quinta
dimensão.

Se vocês chegam à quinta dimensão sem o corpo, não têm mais o corpo físico, mas a consciência está presente.
No momento de Atlântida, os seres estavam conscientes de que viviam, mas, também, de que deixavam um corpo e mantinham a
permanência e a continuidade da consciência.

Se vocês partem sem o corpo, será necessário, efetivamente, voltar sem o corpo, mas sem passar pelas etapas astrais intermediárias.
Então, se você tem oitenta anos, eu o aconselho não permanecer com o corpo, isso será muito difícil.
Se você tem insuficiências importantes, para nada serve querer, a todo custo, subir, conscientemente, com o corpo.
Não é um processo de morte.
Não confunda a morte e a ascensão.
É, justamente, totalmente, o inverso da morte.

Quando vocês morrem, passam de um plano físico, astral, para um plano astral do astral, ou seja, vocês têm uma consciência que vai
diluir-se e apagar-se, uma vez que, quando vocês voltam, perderam a memória.
Esse não é, de modo algum, o caso na quinta dimensão.
Não há mais interrupção da consciência.

Agora, não focalizem para saber «se tenho meu corpo ou não tenho meu corpo» porque, aí, é o mental que intervém e que lhes diz «ai,
ai, ai, tenho os arrepios», uma vez que a característica da quinta é que o esquecimento não existe mais.
Não há mais ocultação ligada à encarnação na terceira dimensão e em um corpo astral.
O corpo astral não existirá mais para aqueles que ascensionarem.

Questão: despertar e realização são sinônimos?

Não.
O despertar é o processo de reencontro com a Luz e aceitação da Luz.
A aceitação é a capacidade de levar a efeito o trabalho da Luz, a ativação de todos os novos corpos de vibração, o acesso à Fluidez
da Unidade, ou seja, o acesso total à dimensão do Espírito que está em vocês e não mais, unicamente, à alma.

O despertar é o contato com a alma.
A realização é a quintessência desse trabalho.
Despertar e realização podiam ser tempos extremamente longos, há ainda dez ou vinte anos.
Hoje, os processos energéticos são tais que, se vocês vivem o despertar, chegam muito próximo da realização, porque o despertar de
novos circuitos faz-se cada vez mais rapidamente.
Porque o bombardeamento energético que vocês têm há vinte anos é cumulativo sobre a Terra.

Eu lhes aporto toda a minha bênção.
Eu os engajo a descobrir o que vocês são no Interior: Deuses, gurus, Mestres, Cristos, Budas, tudo o que quiserem.
Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.
Mas podem, também, decidir ser outra coisa.
Isso lhes pertence.

Seus combates pertencem-lhes.
Vocês se tornaram e vão tornar-se seres humanos autônomos, adultos, não dependentes.
Todo fenômeno de dependência será abolido, é isso a quinta dimensão.
Vocês não serão mais dependentes de modelos psicológicos.
Vocês não serão mais dependentes de arquétipos parentais.
Vocês não serão mais dependentes do outro.
Vocês serão Luz autossuficiente.

Então, recebam o meu amor para todo esse belo caminho, quaisquer que sejam as tensões e os lados um pouco duros que vocês têm
a viver, mas isso faz parte do jogo e o jogo não vale a pena.
Fiquem bem.



Fiquem bem.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Saudações a vocês, irmãos e irmãs em Cristo.
Se quiserem, chamem-me SILO.
Pouco importa o nome que eu tive na encarnação.
Minha missão, há mais de cem anos de seu tempo terrestre, consiste em preparar, recuperar os seres humanos.
Recuperar o ser humano consiste em curá-lo, não curá-lo de doença, mesmo se ela entre, também, em alguns casos, em minhas
atribuições.

Hoje, é mais questão de cura da alma, porque a alma experimentou um caminho que foi chamado sofrimento, ligado às encarnações,
ligado às condições de vida nesses mundos separados, divididos, nos quais vocês escolheram experimentar a ausência de Luz.

Mas, hoje, eu ajudo, tanto quanto possível, inúmeros seres humanos a curar-se.
Então, curar é submeter-se à Luz, à vontade da alma, é esquecer-se da personalidade, é deixar lugar, totalmente, para a vibração da
alma, no conjunto de sua manifestação de vida.
Nisso, eu posso aportar a cura.

Há, também, meios, exercícios que permitem deixar lugar maior para a alma, para a Luz da alma, ao invés da luz da personalidade.
É preciso, para isso, acolher o Espírito de Verdade, acolher o Espírito de Luz, acolher Cristo, acolher Buda, acolher a Luz autêntica, a
Luz de Verdade, a Luz do Sol.

Sua vida nessa dimensão tem sido, de todos os tempos, um combate entre aspirações opostas, por vezes, complementares, mas
raramente.
Hoje, é-lhes demandado voltar sua personalidade para a alma e voltar essa alma para seu Espírito.

Então, eu lhes proponho estarem voltados para a alma e para o Espírito em si e dar-lhes dois exercícios extremamente simples, que
lhes permitirão, em momentos de luta, em momentos de dúvidas, em momentos de medos, ter a faculdade de poder reforçar a Luz,
para apagar a dúvida, para ir para mais autenticidade, para mais Unidade.

O primeiro exercício é muito simples.
A personalidade vive e exprime-se, vibratoriamente, através do plexo solar, através do chacra situado ao nível do abdômen, mas,
também, outros centros, outros chacras situados, eles também, abaixo do abdômen, enquanto a energia da alma exprime-se acima do
abdômen, acima do diafragma, essencialmente, no coração.

A energia do Espírito, a consciência do Espírito, a consciência de sua Divindade exprime-se, essencialmente, ao nível de seu sétimo
chacra, no qual existe a imagem do coração.
E há, assim, a subdivisão do ser humano em três estágios, mas, essencialmente, em dois estágios: um estágio situado sob o
diafragma e um estágio situado acima.

Não se esqueça de que, estando encarnado, seu corpo é portador de todas as vibrações, de todas as dimensões potenciais ou atuais.
Aí está a diferença.
Entretanto, o corpo deve ser o mármore no qual deve ser marcada a vibração do Espírito, porque não é graças ao corpo que vocês
ascensionarão, mesmo se ele suba, mas graças ao Espírito de Verdade que está em vocês.

Então, o primeiro exercício será portar sua consciência não sobre o plexo solar, não sobre o plexo cardíaco, mas sobre suas cúpulas
diafragmáticas.
Sobre esse músculo que separa a vida visceral da vida aérica.
Será necessário encontrar a chave e o lugar que permite conectar esse diafragma à sua Verdade transcendente.
De algum modo, fazê-lo abrir a porta da alma para, depois, passar ao segundo exercício, que é a efusão do Espírito.

Então, não há palavra suficientemente forte que possa, sozinha, suficientemente, abrir a porta desse diafragma.
É necessário considerar, chamar a energia da alma, fazer a transição pela porta estreita, situada na ponta de seu esterno, ponto de
passagem do ego ao coração, ponto da chave do diafragma.
Assim, se vocês respiram, profundamente primeiro, colocando suas mãos sobre essas cúpulas diafragmáticas, pouco a pouco, vocês
vão sentir o sopro passar não, unicamente, pelos pulmões e o ventre, mas, também, por suas mãos.
Vocês vão fazer nascer a vibração de sua alma em suas mãos, tomando consciência do ar que entra e que sai e que transita pelo
diafragma.

SILO – 22 de outubro de 2007
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Naquele momento, quando a vibração fizer-se em suas mãos, vocês poderão portar sua atenção, seu mental, sua emoção, sua energia
ao nível do ponto de passagem, sob a ponta do esterno.
Será preciso fazer isso não como um processo de exercício meditativo ou de exercício espiritual, mas, efetivamente, fazê-lo de maneira
consciente e na vida de todos os dias, no momento em que vocês sentem que o ego, a personalidade toma a dianteira, no momento da
raiva, da tristeza, do medo, mas, também, no momento da alegria.

É preciso conduzir a emoção ao coração, porque o coração não conhece a emoção.
É preciso que a emoção seja transcendida pela energia do diafragma.
Assim, colocando as mãos de cada lado das cúpulas diafragmáticas, na parte anterior de seu corpo, através do sopro que passa por
sua boca e, ao fim de certo tempo, quando a vibração tiver chegado em suas mãos, vocês poderão, naquele momento, fechar a boca.
Vocês vão fechar um orifício, que é a boca, vão abrir o orifício do nariz, que é conectado ao ponto central do ego ao coração.

Naquele momento, a vibração vai deslocar-se sobre esse ponto, e a consciência vai transitar da personalidade à alma, de maneira
extremamente simples.
Façam isso não nos momentos espirituais de recolhimento, mas, sobretudo, nos momentos de tensões, de lutas, de medos, de
contrariedades.
Naquele momento, essa técnica, extremamente simples, permitir-lhes-á fluidificar a energia do coração e voltar a alma para o Espírito.
Aí está o primeiro exercício que eu vim transmitir-lhes.

Se vocês têm interrogações em relação a esse primeiro processo, eu os escuto.

Questão: por que é preciso respirar pela boca?

Porque a respiração pela boca é a respiração da personalidade.
Enquanto a respiração da alma, bem conhecida de técnicas de yoga, é uma respiração alternada pelo nariz.
Aí, eu não lhes peço respiração alternada, mas, simplesmente, uma primeira etapa, que permite focalizar a energia nas mãos e,
portanto, fazer a ligação entre a personalidade e a alma.

É apenas no momento em que as vibrações ativam-se nas mãos que vocês poderão fechar a boca e passar ao nariz.

Questão: o que significam as tensões que se pode sentir na ponta do esterno, fora desse protocolo?

Sentir esse ponto, para além do protocolo que eu acabo de dar – o exercício que é a palavra a mais adequada – é ligado à ativação
desse novo corpo que é chamado a «porta estreita», ou seja, a passagem do ego ao coração.
É sobre esse ponto que se focaliza a energia, antes de invadir o coração.
É o ponto em que a energia da personalidade, que estava voltada para os impulsos interiores – sexualidade, nutrição, sociabilidade –
deve voltar-se para o amor incondicional.
As pétalas do terceiro chacra devem retornar par ir nutrir o coração.

Sentir o ponto corresponde à emergência desse corpo Crístico, que é a porta estreita.
É aquela de que Cristo dizia «ninguém pode penetrar o reino dos céus se não volta a tornar-se como uma criança», livre de suas
emoções, livre de seu mental, livre de seu passado, unicamente consciente do instante.
É por isso que eu chamei a isso «exercício», importante, se é porque ele os contextualiza na vivência do instante, na revivência da
personalidade e recorre, conscientemente, não intelectual, mas diretamente, por intermédio de suas mãos e da consciência em suas
mãos, ao nível do coração.
E pela respiração, é claro.

Questão: por que muitas pessoas, nesse momento, sofrem ao nível do coração?

Isso é ligado à ativação dessa energia da alma, é ligado aos sopros da personalidade, que irrigam a alma, mas a alma não está
estabilizada nessa Luz, então, há passagens incessantes que se fazem entre o ego e o coração.
Apenas pode haver abertura total da alma e estabilização do ritmo cardíaco quando a alma está, totalmente, desviada da
personalidade e alimentada pelo Espírito.
E esse será nosso segundo exercício.

Não temos mais questionamentos sobre esse primeiro exercício.

Então, se quiserem, antes de revelar-lhes o segundo exercício vamos, juntos, fazer isso.
Nesse momento, eu espero, vocês estão mais na alegria, mais no prazer do que na tristeza.
Mas o que quer que seja, qualquer que seja a emoção do instante, vocês abrem a boca, têm as mãos em contato com o diafragma,
respiram amplamente pela boca e sentem o diafragma que se abre e que se fecha.
Em geral, dez ou quinze inspirações vão bastar.

Vocês podem, agora, ajudar-se com suas mãos, se sentem a vibração e, pouco a pouco, vão fechar a boca e deixar a respiração
estabelecer-se pelo nariz.
E aí, quando tiverem feito esse exercício uma dezena de vezes, vocês começarão a sentir esse fluxo de energia que vai do plexo solar
ao plexo cardíaco.

De momento, esse fluxo não está estabilizado.
Vocês arriscam sentir a energia que sobe e que desce, mas que não se estabiliza no coração.
Quer vocês percebam, quer sintam essa abertura da alma, essa energia no coração, qualquer que seja o nível de sua percepção, é
para repetir, para integrar.
Não se esqueçam de que suas mãos são o retransmissor de sua consciência, ao nível de seu diafragma.
Esses gestos são gestos importantes.
Eles fazem parte de ritos iniciáticos da Escola dos Mistérios, a um nível que jamais foi revelado, até o presente.

Resta-nos um segundo exercício a dar-lhes.
Esse segundo exercício vai servir-lhes para estabilizar a energia que aflui para seu coração.
Deverá, portanto, ser realizado a partir do momento em que vocês sentirem esse fluxo de energia no coração.
Esse segundo exercício é importante.
Ele permite, também, inverter o sistema de valores, passar da consciência do ego à consciência da alma, passar da personalidade ao



Ele permite, também, inverter o sistema de valores, passar da consciência do ego à consciência da alma, passar da personalidade ao
coração e voltar esse coração para o Espírito.
Trata-se, aí, de uma reversão de valores, em todos os sentidos do termo.

Assim, ele associa, ele também, um gesto feito com suas mãos, que é o de colocar sua palma da mão direita abaixo da clavícula
esquerda e a palma da mão esquerda abaixo da clavícula do outro lado.
Esse sinal é um sinal importante.
Trata-se da saudação de Órion.

Por razões que me são difíceis revelar, totalmente, hoje, mas esse sinal, acompanhado de respirações pelo nariz, vai permitir, uma vez
que o fluxo do coração tenha chegado ao coração, uma vez que a personalidade esteja menos potente, permitir o trabalho de reversão
e de acolhimento de energias do Espírito em seu coração.
Naquele momento, vocês respiram pelo nariz, sua energia e sua consciência do coração vão reforçar-se e vocês vão perceber as
energias de seu sétimo chacra, de seu centro do topo da cabeça que vão ativar-se.

Esse segundo exercício é, também, um rito iniciático importante.
Se vocês o fazem, antes que a energia da personalidade tenha passado ao coração, vocês não viverão ou sentirão grande coisa.
Mas, a partir do momento em que o fluxo do coração estiver estabelecido, o fluxo do coração preencher-se-á, vocês poderão praticar
essa saudação.

Este, contrariamente ao primeiro exercício, não deve ser praticado nos momentos de contrariedade, mas, efetivamente, nos períodos
em que vocês tenham conseguido canalizar as energias da personalidade ao coração e transcendê-las no coração.

Eis os dois exercícios importantes que eu queria dar-lhes, porque eles são fundamentais no período de abertura que vocês vivem, no
período de interpenetração de níveis dimensionais vibratórios que vocês experimentam.

Se vocês têm uma questão em relação a esse segundo exercício, gostaria de responder.

Questão: é importante concentrar-se no sétimo chacra ou, efetivamente, ele se ativa espontaneamente?

A posição das mãos na saudação de Órion vai permitir, já, ativar o sétimo chacra, mas na condição, é claro, de que o coração seja
portador do fogo.

Questão: por que os faraós são, frequentemente, representados nessa saudação?

Porque eles conheciam a saudação de Órion.
Nós estamos, esta noite, em exercícios espirituais e não de agilidade ou de atividade mental.
São referências que existiram de todos os tempos, que foram mantidas escondidas pela Escola dos Mistérios ocidentais e orientais
desde o tempo do Egito.

Como o auditório observa, com razão, é um posição na qual são representados os Faraós e, unicamente, os Faraós ou os dignitários
do clero de então, que tinham acesso a essa saudação.

Questão: esses dois exercícios podem ser feitos sem focalizar, primeiro, sobre os chacras inferiores, para enraizar-se?

Perfeitamente.
O trabalho sobre o chacra do coração é um fluxo de energia que vai da personalidade ao coração.
Ele é independente de patologias existentes ou preexistentes, entre aspas, dos chacras inferiores.

O medo, por exemplo, é ligado ao segundo chacra e não ao terceiro chacra.
Mas o objetivo é acolher todas as energias inferiores.
Eu separei o corpo em dois em relação ao diafragma.
Há o que está abaixo e há o que está acima dele.

Questão: esse exercício deve durar quanto tempo, e fazer-se em qual posição?

A posição importa pouco.
A duração é função do que vocês conseguem preencher em seu coração.
Quanto mais o coração estiver preenchido, mais vocês terão vontade de prosseguir e mais estarão prontos para fazer o segundo
exercício.

Esses exercícios são simples em si, mas portadores de algo de fundamental.
Há outros exercícios, mas estes, atualmente e para os períodos que vocês vão viver, são os mais fundamentais.
Eles engajam apenas seu corpo de carne, apenas sua personalidade e sua alma.
Eles são independentes de sua história, de suas crenças religiosas ou espirituais.

Questão: esses dois exercícios religam-nos à nossa Divindade?

É, certamente, a etapa preliminar ao acesso à sua Divindade.
Existem, obviamente, muito numerosos caminhos.
Eu quis dar-lhes, através desses dois exercícios que eu lhes revelo, algo de simples, algo que não leva mais em conta o mental e que
transcende a emoção.

Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu espero que vocês tenham a oportunidade de verificar, muito rapidamente, a eficácia desses
exercícios.
Eles são extremamente simples, mas, também, extremamente fiáveis.
Eles lhes permitirão ir, mais rapidamente, gritando as emoções e o mental, aceder, mais rapidamente, ao seu coração.

Eu lhes aporto a minha fraternidade em Cristo, o meu amor, a minha vibração, e espero revê-los muito em breve.
Que a Paz de Cristo acompanhe-os.
Até breve.
______________________
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Irmãos e irmãs, recebam a paz de Cristo.
Eu sou SILO.
Gostaria de falar-lhes, esta noite, de seu corpo físico, da estrutura que permite e torna possível a evolução na encarnação.
Esse corpo físico que foi chamado o templo.
Esse templo físico de que vocês se serviram desde sua chegada e em outras ocasiões para chegar, de algum modo, a tocar a
Verdade da Luz.
Esse corpo é o templo de sua alma, o templo de seu Espírito e o templo da Divindade.
Desse lado do espelho no qual vocês habitam, é importante compreender que, exceto circunstâncias excepcionais nas quais sua
consciência sai do corpo e vive algumas experiências, a maior parte das experiências transcendentes que vocês têm a viver faz-se
através do corpo.

O corpo físico que os anima é um corpo de perfeição.
É muito lógico crer que, devido ao mecanismo da encarnação, é algo que vocês construíram, o que é falso.
Esse templo que é seu corpo, hoje, é um arquétipo, assim como os outros arquétipos.
Ele é constituído de certo número de coisas.
Cada uma das coisas que o constitui é apenas o reflexo de uma realidade transcendente.
Assim, cada órgão, cada parte desse corpo foi criada sob a influência de espíritos angélicos extremamente elevados para responder,
em sua humanidade, mas em outras humanidades também, às necessidades da evolução.

Algumas parcelas são úteis para sua evolução, outras não o são, de momento, e não estão desenvolvidas, entretanto, presentes.
Algumas estruturas desse corpo apresentam uma disposição a nenhuma outra similar.
Esse corpo serve-lhes para múltiplas funções, mas ele lhes serve, também, para evoluir espiritualmente.
Ele é o marcador inabalável de sua encarnação, subentendido por um modelo de origem divina.

A visão que dele tem sua sociedade Ocidental, nesse século XXI, é, puramente, mecânica, química, fisiológica e fisiopatológica.
A realidade é completamente outra.
O corpo humano é o templo da alma, é o templo do Espírito, é o templo da Divindade.
Ele exprime, em todas as suas partes, a perfeição do jogo divino.
Ele exprime, em todas as suas parcelas, um agenciamento perfeito, reflexo, ele mesmo, de outro agenciamento perfeito em outros
planos, ligados aos princípios angélicos criadores, que prefiguraram seu corpo físico.
Em resumo, não é a encarnação que cria o corpo, não é a vontade da alma que cria o corpo, mas, efetivamente, uma alma em
processo encarnante que encontra um modelo e um molde de algumas verdades fundamentais.

Compreendam, efetivamente, que a visão que seu Ocidente tem disso, através de sua fisiologia, seu funcionamento, é apenas o pálido
reflexo da realidade.
É preciso conceber cada uma das partes desse corpo como portadora, em si mesma, da vibração divina, bem antes que sua alma
investisse-o.

Obviamente, a alma em encarnação vai tomar, moldar e impactar. À conveniência dela, essa perfeição divina em cada uma de suas
parcelas.
Mas, idealmente, sem alma, submetido à influência divina, o corpo humano, como qualquer corpo de manifestação, é totalmente
incorruptível.
É apenas o filtro da alma e do Espírito que faz com que vocês envelheçam e morram.
Se não houvesse, ainda que apenas uma parcela de Luz divina que penetrasse seu corpo, inteiramente, ele voltaria a tornar-se
incorruptível, o que será, certamente, o caso para os corpos que vocês habitarão na nova dimensão.

Assim, cada órgão é portador de uma vibração divina, independentemente da função material.
Entretanto, é preciso, efetivamente, admitir que esse corpo que vocês habitam é um amortecedor de manifestação que ilustra,
perfeitamente, o acordo ou os desacordos existentes entre a alma que habita esse corpo e os arquétipos que o têm subentendido.

É-lhes possível, pela influência dos gestos que foram chamados, no Oriente, de Yoga, reencontrar uma espiritualidade do corpo.
O corpo é um instrumento que, antes de pertencer a vocês, ilustra a perfeição divina e certo número de virtudes divinas.
Assim, o filtro da alma, da personalidade que habitam esse corpo vai, por vezes, conduzir à emergência de uma doença.
Essa doença é apenas a constatação do desequilíbrio entre a perfeição divina – ilustrada pela perfeição do órgão ou da zona – que
entra em conflito entre a vontade da alma ou a vontade da personalidade, em violação da perfeição divina do lugar afetado.
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Seu mundo ocidental quis separar o corpo de outras funções humanas, mas quis, sobretudo, desresponsabilizá-los, dizendo que vocês
pegam algo.
Vocês pegam vírus, vocês pegam doenças que vieram, portanto, do exterior, invadir algo, o que é falso.

Cada parcela desse corpo está em relação direta com o mundo dos arquétipos.
A corruptibilidade desse corpo é ligada apenas a fatores próprios à alma e à personalidade.
Há, portanto, uma total responsabilidade desse corpo que lhes é delegado.
O que ele exprime, em qualquer nível que seja, é apenas o aspecto tangível de um desequilíbrio entre a perfeição divina e a perfeição
alterada da personalidade ou da alma.

O corpo, nessa ótica, é um mensageiro, mas a mensagem não é, tanto, de encontrar o que vocês chamam a causa do desequilíbrio
precitado em um dado lugar.
Isso é possível, obviamente, até níveis de causalidade diferentes, de acordo com o próprio campo de coerência ou de consciência que
vocês adotem.
Mas o objetivo disso não é aqui, contudo.
O objetivo disso é procurar a Luz, reconectar não o órgão doente (que assinala, obviamente, o desequilíbrio e, eu repito, não lhes cabe
e não é necessário julgar-se culpado ou julgar culpado um vírus exterior), mas, efetivamente, apoiar-se no desequilíbrio instalado para
passar a outra dimensão, a outro campo de coerência, eu diria.

O princípio de causalidade tendo sido alterado, a cura corresponde à recuperação do princípio de causalidade.
Nisso, convém buscar o reino dos céus, buscar a Fonte de Luz que vai poder vir reconectar, no sentido próprio como figurado, a região
atingida, reconectá-la à Sua Fonte primeira.
É uma zona extremamente importante, da qual lhes falou Ma, que é o coração, sobre o quê, é claro, ela voltará.

Eu gostaria de fazê-los apreender o alcance dessa visão, como corpo de sacralidade, corpo de causalidade.
Ele não lhes pertence, meso se seja o seu, porque não é sua alma que modelou esse corpo, porque não são seus pais que modelaram
esse corpo, mas, efetivamente, os princípios situados ao mais alto da vontade do Pai, que encenaram a corporeidade.
Porque é, efetivamente, de uma encenação, de um jogo, de um relacionamento que se trata quanto à criação de corpos.
Esse corpo que é ilustrado quanto ao desenrolar de sua vida e de toda a vida nessa encarnação.
Esse corpo que se usa, esse corpo que envelhece, esse corpo que tem tendência a exprimir e a dizer que seu sofrimento não está aí
para puni-los nem impedir-lhes sua plena expansão, mas, bem ao contrário, para ser o suporte de sua plena expansão.
Esse corpo, convém dele fazer uma ferramenta para uso de sua ascensão espiritual, de sua revelação espiritual e não uma ferramenta
de doença.

Então, é extremamente sedutor querer buscar a correspondência entre uma zona do corpo e uma função psicológica ou, pelo menos,
um psiquismo causal.
Isso existe, mas isso os remete a um nível de compreensão, contudo, extremamente limitado.
Certamente, menos limitado do que a visão mecânica, entretanto, quase tão mecânica.

Um sofrimento está aí, em definitivo, apenas para chamar a Luz, realmente, curadora, o amor, a Luz vivificante.
Não pode haver cura autêntica sem ter encontrado a essência do coração, que é alegria interior.
Na alegria do coração encontra-se Cristo e encontra-se a incorruptibilidade da carne.
É essencial, através de meu discurso, considerar a possibilidade da verdade dessa realidade, porque ela é diferentemente mais
gratificante do que a visão causal da doença, tanto no plano químico como mais sutil.
Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade apenas de uma única coisa: o amor.
Dito em outros termos, seu corpo tem necessidade de apenas uma única coisa: reencontrar a Fonte que é dele.

Vocês são apenas o habitante desse corpo, ele lhes é emprestado, idêntico a todos os outros corpos desse planeta, mas, a partir de
seu primeiro sopro, esse corpo porta as marcas do que vocês são e das experiências que vivem ao longo de sua vida.
Toda experiência, feliz ou infeliz, imprime-se, grava-se em algum lugar nesse corpo.
O único modo de desimprimir, e há apenas um, tem por nome a graça da Luz e o Amor.

Então, como eu dizia, é tão agradável não mais sofrer por meios outros – e isso é tão válido no sentido humano –, suprimir uma dor,
qualquer que seja.
Mas essa consolação da dor, tanto por via química como sutil, não é a cura, não pode ser a cura.
É apenas um alívio.

A cura sobrevém a partir do momento em que vocês buscam o reino dos céus em prioridade, quando os mecanismos de suas
emoções, de seu mental voltam-se para a Fonte, permitindo a essa Fonte regar seu corpo primeiro.
A única cura possível é da ordem da Luz.
Todo o resto, retenham isso, é apenas consolação, em seu sentido o mais original.

Então, seria sedutor que eu lhes apresentasse, para cada uma das partes desse corpo, qual é a alta entidade espiritual que gerou essa
perfeição.
Mas isso seria aportar uma camada de conhecimento (certamente menos na Sombra do que o conhecimento da química ou sutil), mas
isso não seria, contudo, a verdadeira cura, exceto, talvez, para um órgão que é o coração.
Mas, nisso, eu deixarei a divina graça intervir, em outro momento (ndr: MA ANANDA MOYI).

Agora, se vocês têm interrogações quanto ao que eu acabo de dizer, gostaria de tentar respondê-las.

Questão: o que é do recurso à cirurgia, que vem reparar uma deformação que cria dores?

Há casos em que a cirurgia e a química – que eu ponho no mesmo nível – é necessária e obrigatória, porque vocês não têm o nível de
consciência suficiente, quando um braço quebra-se e um osso sai, de repará-lo pela vibração ou pela Luz, como isso pode ser feito em
alguns povos.
Vocês perderam essa graça.
É evidente que é preferível, nesse caso, agir pela cirurgia ou a química do que deixar apodrecer um membro.
Obviamente.

Questão: os eventos traumáticos servem, justamente, para restaurar a Divindade?



O traumatismo, qualquer que seja, vem do interior.
Se um caminhão atropela-o, isso vem de uma anomalia interior que permitiu a esse caminhão atropelá-lo.
Não há lugar para o acaso nas doenças, quaisquer que sejam.
Não há lugar para o acaso nos traumatismos, quaisquer que sejam.
A programação e os mecanismos da encarnação, em suas pequenas implicações, relevam de uma causalidade sem falha.

Questão: e o que é dos deficientes, no momento do nascimento?

A causa disso é, do mesmo modo, uma forma de ausência de Luz preexistente à construção do corpo.
A influência da alma na construção do corpo faz-se sentir desde a concepção.
A própria programação dos cromossomos faz-se a partir da concepção.
Há, nesse nível, uma causalidade que envolve, por vezes, causalidades complexas entre o destino de várias almas que escolheram
associar-se como pais e filhos.

Assim, querer pressupor que o filho que nasce com um defeito não é responsável é, certamente, confortável para o espírito humano,
entretanto, desprovido de sentido, porque nada do que é imposto à alma é feito em violação da liberdade da alma antes da
encarnação.
Toda alma conhece, em seu projeto de vida, antes da encarnação, as grandes etapas pelas quais ela deve passar e as etapas
inevitáveis do conhecimento de seu caminho de vida são o conhecimento de seu corpo, suas falhas, seus defeitos.
Nada é imposto que não seja desejado e aceito pela própria alma.

Questão: pode-se, portanto, utilizar níveis específicos de vibração da luz, como os ultravioletas, por exemplo, ou a Luz do
coração é específica?

A Luz de irradiação do coração é uma Luz que tem a particularidade de propagar-se de maneira descontínua em seu espaço/tempo,
uma vez que a Fonte dela é situada bem além.
Portanto, um tratamento pela Luz física chamar-se-ia um tratamento pela cor.
A Luz de que eu falo é a Luz do coração, que é uma Luz descontínua e que não pode ser gerada, de momento, por qualquer técnica ou
tecnologia, porque a dimensão humana do coração é indispensável para realizar essa cura.

Eu falo, obviamente, tanto do coração que recebe como do coração que emite.
Trata-se, portanto, de uma sincronização entre dois corações.
Para acrescentar, sobre isso, Mestre Aïvanhov diz-me que ele teve a ocasião de ensinar sobre os corpos e as doenças.

Questão: nessa busca de sincronia de coração a coração pode-se solicitar Ma Ananda Moyi, por exemplo?

Vocês fazem intervir entidades espirituais (nesse caso, trata-se de uma oração, quaisquer que sejam as formas que ela tome, de
palavras ou um ato de intenção), mas é-lhes solicitado, hoje, tentar integrar a Luz em si, ao nível do coração, o que vocês fazem nesse
momento.
Lembrem-se, os primeiros filósofos da medicina nesse mundo disseram: «primeiro, não fazer mal e, segundo, o verdadeiro curador
não é aquele que cura, mas aquele que deixa o corpo curar-se».
É significado, com isso que, enquanto a vontade – e mesmo a boa vontade e mesmo a vontade espiritual – de curar está presente, há
consolação e não cura.
Isso é, certamente, difícil a aceitar, devido a esquemas de funcionamento que são os seus há tanto e tanto tempo.

Por quê, em minha vida, eu segui Cristo?
Simplesmente, porque a cura que eu obtive não foi uma consolação, mas uma cura decidida por e para Cristo.

A partir do momento em que vocês vivem uma cura e, portanto, uma intervenção da Luz, vocês não têm parada para encontrar a Luz.
De qualquer modo, a partir do momento em que buscam a cura e não a consolação, como terapeuta, vocês buscam o amor, e Cristo
disse «quando vocês forem dois em meu nome, eu estarei entre vocês».
É da conjunção da vontade de cura comum, eu diria (e não da vontade do terapeuta), que pode manifestar-se a vontade de Cristo, que
é cura.

Questão: e no caso em que o organismo absorveu produtos químicos?

A Luz pode tudo e bem mais do que isso.

Questão: o arquétipo do corpo humano é o que se chama o Adam Kamnon?

Adam Kamnon é o homem de cristal, o homem verdadeiro, o homem de verdade.
É o homem que, efetivamente, representa isso.

Questão: os cristais põem-nos, portanto, em relação com esse arquétipo?

Não se pode dizer isso.
Os cristais aproximam-nos do arquétipo que age ao nível da esfera causal, que está exatamente abaixo da esfera espiritual e de Luz.
Eles os aproximam desse ideal.

A única coisa que é diretamente religada ao arquétipo é a oração do coração.
Mas, nisso, deixarei Ma Ananda Moyi exprimir-se, em outro momento.

Questão: o que é da relação entre corpo e espírito/alma nos autistas?

O que vocês chamam autismo é a explicação perfeita do que eu acabo de dar-lhes, na medida em que a alma não tomou posse do
corpo.
A alma está dividida, ela não invadiu o corpo.
E o que acontece nesse caso?
O corpo não é, jamais, doente.
Eu falo da alma que não é o Espírito, portanto, o que é chamada alma espiritual.



Questão: qual seria, então, o perfil do perfeito terapeuta?

Buscar sua própria Luz, encontrá-la, irradiá-la e nada mais.

Questão: o cérebro poderia impedir essa expressão do amor divino pelo coração?

Há numerosos obstáculos.
Se se admite que o cérebro é o retransmissor da alma em encarnação e da personalidade, é evidente que o obstáculo é o cérebro,
mas não importa qual cérebro.
O cérebro que é chamado consciente, o que vocês chamam neo-córtex, em especial no modo específico desse cérebro que é ligado à
análise.

Questão: que corresponderia às zonas associativas?

Obviamente.
A cura, aliás, sobrevém a partir do momento em que o cérebro não pode mais analisar, associar.

Questão: é possível intervir ao nível do cérebro?

Não, porque a cura passa, necessariamente, pelo coração.
A solução não está ao nível do cérebro, a menos fazê-lo desaparecer.

Questão: isso significa que o coração é a vibração a mais perfeita no ser humano?

Perfeitamente.

Questão: qual é o papel de um cérebro, então?

Ser um cérebro, ou seja, recapitular, analisar.
Em outras dimensões, muito mais luminosas, a cabeça existe, mas não há mais cérebro, há apenas um coração.

Caros irmãos e irmãs em Cristo, recebam o amor do Cristo.
Possa a Luz de seu coração dominar a Luz de seu Espírito em sua cabeça, para viver o Amor, porque é a única porta de saída do
dilema de seu cérebro.
Não há outra.

Paz, Amor, Verdade em Cristo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
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A ativação da alegria interior, da conexão de três corações entre si e à própria Fonte Original: o caminho da liberação passa por essa
porta.
Não há alternativa para juntar-se à sua Unidade, para juntar-se à sua Divindade que não chegar a essa porta.

Certamente, a ativação de seus chacras, a ativação de seu corpo de Luz, a ativação do que vocês chamam seus novos corpos é uma
etapa indispensável, entretanto, não suficiente para a ativação de seu potencial de Divindade.
Cabe a vocês, a cada um, em sua alma e consciência, abrir a porta do templo e tê-lo limpo, porque é nele que reside sua
essencialidade, sua Divindade e sua Unidade.
Não pode haver Divindade sem coração porque, assim como eu lhes expliquei, o coração humano é apenas o pálido reflexo do centro,
do qual tudo provém e para o qual tudo volta.

O centro é, ao mesmo tempo, movimento (vocês compreenderam, através da dilatação e da contração do coração físico), mas é,
também, núcleo imutável e eterno de sua essência.
Após ter explorado o movimento do coração, cabe a vocês encontrar a imobilidade do coração e, depois, ali aportar as bênçãos que
permitem santificar esse espaço, que é o espaço de sua última realização.
Nesse espaço não pode haver dualidade, confrontação, questão, porque tudo está, já, no estado de resposta.
O ser que encontra essa felicidade interior, essa Divindade interior ilustra, por sua vida, seu caminho, seu desapego às coisas do
mundo, esse acesso à Divindade, a essa Luz, a essa irradiação que, por vezes, vocês tocam com a ponta do dedo, quando
reencontram uma presença espiritual.

Entretanto, a experiência não é a consolidação.
A experiência da Luz não é a vivência da Luz.
A experiência da Luz é, certamente, encorajadora, é, certamente, vivificante, mas não é a Luz.
É questão de acolher, de revelar a Luz, mas enquanto todas as parcelas que os constituem não se tornaram Luz, vocês não chegaram.
E, no entanto, não há distância entre o que vocês são e o que eu sou.
E, no entanto, não há diferença entre o jogo da Unidade e o jogo da dualidade.
Há apenas um ponto de vista que muda.
Em um caso, o ponto de vista é exterior e diferencia, ainda, o interior do exterior e, do outro ponto de vista, o ponto de vista situa-se ao
centro, onde tudo é imutável, de onde tudo provém e para onde tudo volta.

Assim, a experiência da Luz é uma preliminar ao estabelecimento da Luz,
Assim, a dimensão do coração descobre-se não em um tempo progressivo, mas em um espaço, progressivamente.
Há tantas e tantas coisas a viver, a aproximar, a experimentar, a tocar!
A transcendência não é, no entanto, isso.

A transcendência é, no entanto, o núcleo imutável de seu ser, aquele que é depositado em vocês, de toda a eternidade, devido a uma
promessa de retorno à Unidade.
Isso é inscrito a partir da criação desse corpo.
Esse corpo que não está aí por acaso ou para responder a uma função fisiológica, mas é, efetivamente, o instrumento que vai permitir-
lhes fazer ressoar as diferentes partes, para encontrar a Unidade que é vocês.
Porque quem vocês são é o centro.

Não há Deus fora de Deus, e vocês são Deuses.
Não há outra coisa que não vocês, que não o ponto essencial de sua Divindade.
Vocês são tudo isso, vocês são eu, eu sou vocês, sem jogo de palavras, mas jogos de amor.
Há o conjunto de possíveis em sua encarnação revelada ou não revelada ou em curso de revelação.

Cabe a vocês, no caminho dessa vida, encontrar a essência e o núcleo de sua atemporalidade, e o paradoxo é que vocês devem
encontrar isso no jogo da dualidade, assim como o exprime sem coração, em suas idas e vindas, que seu mental monopoliza, através
dos jogos da sedução, dos jogos da posse, dos jogos do abandono.
Mas, enquanto vocês jogarem esse jogo, vocês não encontrarão o jogo de quem vocês são.

O jogo da Divindade necessita de excluir-se de todos os outros jogos.
Então, qual é sua busca?
A busca da Luz, como experiência?
É a busca da Luz como transcendência?
De fato, aí estão dois jogos diferentes.
Um é o jogo de multiplicidade, a experiência da Luz.
O outro é o jogo da Unidade, trata-se da transcendência da Luz.

Então, obviamente, é perfeitamente possível conceber que, enquanto vocês não tenham vivido a experiência da Luz, vocês não sabem
que a Luz existe e quando, mesmo vocês, tenham vivido a experiência da Luz, isso não basta para instalar a transcendência da Luz.
E quando, mesmo seu corpo de Luz é constituído – e autoriza-os a chamar-se «escolhidos», no sentido do fim dos tempos – vocês
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chegam a espaços que lhes são atribuídos em função de seus méritos.
Mas isso não é a transcendência da Luz nessa dimensão.
Certamente, isso é, já, uma promessa magnífica, um futuro mais do que radiante.

Mas creiam-me, encontrar a transcendência da Luz, a partir dessa encarnação, é uma garantia de felicidade, uma garantia de gozo de
cada instante, de gozo extremo.
A única emoção compatível com isso é a alegria.
Mas essa alegria que nasce do coração não é função de circunstâncias exteriores da vida, não é alimentada pelo reservatório habitual
de emoções do humano, em seu jogo de encarnação, seja o prazer, a tristeza ou outras emoções.
Essa alegria é alimentada pela reconexão à Fonte/Centro.

Nesse estado de transcendência da Luz não há lugar para as dúvidas, não há outro lugar que não para o Pai, não há lugar para outra
coisa que não a felicidade.
Então, certamente, eu lhes mostrei o caminho que conduz a isso, mas a decisão final cabe a vocês.

Vocês querem entrar na Divindade ou querem permanecer nos campos da experiência da dualidade?
Essa questão não é insignificante, porque apenas vocês é que podem transpor a última porta.
Nenhuma técnica, nenhum som, nenhum ser espiritual, qualquer que seja, pode fazê-los dar esse passo.
Cabe a vocês, de toda a eternidade, porque é sua escolha, sua consciência que deve decidi-lo.

Então, obviamente, é fácil aceitar a transcendência da Luz, quando ela surge, quando a Luz manifesta-se no céu e sobre a Terra, a um
dado momento.
Mas é na dualidade, antes que a Luz seja manifestada, que vocês devem encontrar essa verdade e essa transcendência.
Vocês devem dar o último passo, de maneira segura e voluntária.
É preciso um gesto de confiança final na Divindade, e isso se chama a mestria.

Inúmeros neófitos sobre esta Terra viveram a transcendência da Luz, mas fizeram, de algum modo, o sacrifício de permanecer na
experiência da Luz, para transmitir, tanto quanto possível, o que eles assimilaram, tanto através de modelos tradicionais como através
de modelos mais heterogêneos, eu diria.
Mas, além de múltiplas manifestações de mestres encarnados que viveram sobre este planeta, muito poucos aceitaram viver a própria
transcendência em sua totalidade, porque a transcendência não transmite ensinamentos, a transcendência contenta-se em ser e
irradiar.

A única linguagem que conhece a transcendência é a irradiação do amor e da Luz.
Não há mais lugar para as palavras, os conceitos, as preocupações quotidianas.
Há abandono total à transcendência da Luz, que faz de vocês um ser que pode permanecer meses sem comer, não mais pensar nas
necessidades desse corpo e, no entanto, esse corpo está plenamente encarnado.

Eu ilustrei isso, durante a minha vida.
Poucos seres compreenderam, mas muitos ficaram maravilhados pelo que viam.
Entretanto, quantos me seguiram nesse caminho?

Viver a transcendência é outra coisa que aproximar-se da Luz.
Eu desejo, de todo o coração, que vocês tenham acesso a essa transcendência, porque ela os libera do peso esmagador da
materialidade, das convenções, dos “o que dirão”, dos aprendizados, dos carmas, da culpa da encarnação, porque se trata,
efetivamente, de uma culpa coletiva.

O coração é o órgão, o centro, o átomo espiritual que permite isso.
Acreditem, efetivamente, que o Pai tem toda a eternidade para esperar seu último passo.
Sendo atemporal, Ele não é limitado pelo fator tempo, enquanto sua encarnação, seu mundo é, mais do que nunca.

Aí está, meus queridos bem amados, a mensagem que eu tinha vontade de exprimir através de palavras.
Mas retenham que o mais belo impulso que eu posso dar a vocês é irradiar a minha presença.
Ela virá em alguns instantes, mas eu gostaria de consentir uma troca com vocês, sobre questionamentos, unicamente, espirituais em
relação a esse caminho que eu revelei.

Questão: a transcendência de que você acaba de falar corresponde ao que alguns chamam o coração do Pai?

Provavelmente, mas são apenas palavras.
Por que querer pôr palavras ou modelos religiosos no que é tão simples?
O coração é o mesmo, em todo ser humano; não há diferença entre uma raça e outra raça, entre o coração de uma cultura ou em outra
cultura, entre o Pai que está no muçulmano e o Pai que está no cristão e o Pai que está no ateu.
Querer nomear é, já, querer separar, querer sair do coração.
É o mental que os engana.

Questão: como aproximar-se da transcendência?

Esqueçam-se de tudo o que não é a transcendência.
A única preocupação de cada respiração de sua vida deve ser a Luz, e nada mais.
Não as circunstâncias de sua vida, não o que lhes pesa, não o que os alivia, não o que os têm no coração, não o que vocês desejam,
não o que recusam, mas, unicamente, o coração, a Luz.
É uma busca de cada respiração, de cada inspiração.
Vocês devem tornar-se a busca.
É o único modo de adquirir essa transcendência.
Não há outro.

Questão: em qual medida a imobilidade pode permitir atingir a transcendência?

Eu não falei da imobilidade do corpo.
Eu falei da imobilidade do mental e das emoções.
O coração físico é movimento, o coração energético é vibração e irradiação.
O coração espiritual é imobilidade.



O coração espiritual é imobilidade.
Vocês não podem encontrar essa substancial Luz que, a partir no momento em que sua consciência está na calma, não experimenta
nem atração, nem repulsa, nem emoção, nem pensamento.
Trata-se de um estado de vacuidade, de imobilidade.
É apenas quando nada mais existe que a joia revela-se.

Mas, além das palavras, vou propor-lhes viver a efusão da graça, porque isso é o mais importante.
Então, eu lhes peço descruzar seus braços e suas pernas e pôr suas mãos sobre os joelhos, palmas para o céu, fechar seus olhos e
acolher.
Após isso, eu os deixarei na calma e na imobilidade.

Aí está, meus queridos bem amados.
Recebam, agora e já, todo o meu amor, a minha compaixão, toda a minha graça.
______________________
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Meus muito queridos bem amados, eu sou MA.
Meu nível de intervenção situar-se-á, hoje, em três planos.
O primeiro plano é falar-lhes sobre a estrutura do coração e sua função na encarnação, mas, também, no universo.
O segundo tempo situar-se-á ao nível do processo de movimentos, de danças do coração e de que vocês terão a levar a efeito.
O terceiro plano é a intervenção do coração sagrado da Divindade, em vocês, por uma transmissão de minha divina graça.

Mas comecemos, primeiro, meus queridos bem amados, pelo coração.
O coração, antes de ser o órgão que lhes dá vida, que anima sua vida e pulsa sua vida, é assimilado à noção de centro, ponto virtual,
no qual tudo se desloca, no qual as rondas da vida podem manifestar-se.

O centro contenta-se em ser, para permitir a revelação da vida e a revelação das dimensões.
Essa revelação faz-se, sempre, em função de uma ligação e de uma conexão possível a esse centro, que se torna, portanto, centro
diretor, centro no qual tudo pode prender-se, no qual tudo deve voltar após ter partido.
O coração físico da encarnação faz apenas ilustrar isso.
O ponto, o centro é Unidade e, como toda Unidade, declina-se em uma tripla Unidade.

A imagem do coração físico, repartido em três partes, seu coração, ele também, está presente em três dimensões, que são o coração
físico (tal como vocês o conhecem), o coração energético e o coração espiritual.
O coração energético é o intermediário entre o coração físico e o coração espiritual.
O coração físico é aquele que anima toda a vida, desde os mamíferos até o homem, de que as particularidades são múltiplas, mas cujo
essencial é poder contrair e dilatar-se.

Desse movimento duplo pode nascer a vida em terceira dimensão.
Os corações físicos de outras dimensões não são, todos, construídos nesse mesmo modelo de dilatação e contração.
Existem dimensões nas quais a dualidade do movimento desparece, nas quais o coração pulsa, permanentemente, sem passar por
uma fase de contração e de dilatação.

Mas permaneçamos, se querem, nesse corpo de manifestação de terceira dimensão.
Esse coração físico, afastado da noção de centro espiritual, pelo próprio fato da encarnação, é o chamado à ordem.
É ele que, por seu ritmo dual, conecta-os à Fonte.
Estando nos estratos os mais afastados dos centros espirituais que representa a terceira dimensão, era necessário que, quando da
criação desse corpo, existisse um ritmo binário que permitisse atrair a manifestação exteriorizada à sua origem e, assim, o coração,
centro do ser, que está em contato, através do sangue, com todas as outras partes do corpo, é, efetivamente, o órgão da
espiritualidade, é, efetivamente, o órgão que os religa à sua Unidade e à sua Divindade.
Ele é o lembrete incessante, enquanto vocês estão em encarnação, de sua ligação à Fonte que vocês são.

O coração/centro é, portanto, religado ao seu nível físico, à Fonte de sua encarnação que é a Terra, mas, também, à Fonte de sua
origem, que é Luz.
Pelo ritmo binário ele exprime a dualidade ligada à sua terceira dimensão.
A mais alta entidade espiritual possível é aquela que governou a elaboração desse coração, com suas qualidades, com seu ritmo, com
o que ele representa.
Ele é onipresente, em todas as tradições e todas as religiões falaram do coração como elemento essencial e motor da evolução
espiritual, entretanto, todas as religiões apropriaram-se e desviaram-no de sua própria natureza, desviaram-no de sua essência e
fazem dele uma ferramenta de dualidade.
E, no entanto, é, efetivamente, ele que é posto à frente em todas as tradições, em todas as religiões.
A única realidade a ver ali não é o ritmo binário de sua manifestação, mas, efetivamente, uma capacidade para religá-los à
transcendência que é a última realidade do que vocês são.

Após esse coração encontra-se o que nós chamamos a segunda parte, que é o coração energético, que é assimilável ao que foi
chamado, na tradição Oriental, anahatachakraou chacra do coração.
É o lugar no qual se equilibram os dois componentes, horizontal e vertical, do ser humano.
É o lugar no qual se reencontram o corpo e o Espírito, o lugar de resoluções de conflitos entre a encarnação e a espiritualidade, entre a
materialidade e a espiritualidade, entre a horizontalidade e a verticalidade.

Observem que, nesse nível, não há mais dualidade, há reencontro, não há mais separação, mas há unificação da horizontalidade e da
verticalidade.

Na terceira parte, eu lhes darei os movimentos, as danças que lhes permitirão penetrar os arcanos dos três corações – físico,
energético e espiritual.
Convém reter que, nesse nível do coração energético ou do chacra do coração, a dualidade não existe mais, a irradiação faz-se de
maneira contínua e não mais segundo um ritmo de dilatação e contração.
É a grande diferença entre o coração físico e o coração energético.
É um espaço de resolução, um espaço de reencontro do Espírito e da matéria, da horizontalidade e da verticalidade.
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A terceira parte do coração é o que é chamado o coração espiritual, absolutamente mais religado com o coração físico, não mais –
como no coração energético – em um reencontro da horizontalidade e da verticalidade, mas é, verdadeiramente, o ponto no qual nós
podemos falar de centro.

Centro, Fonte de vida.
Centro último, ponto de retorno à Unidade, que é ilustrado, hoje, junto ao ser humano, adormecido na idade adulta, pelo que se chama o
timo, lugar complexo que é chamado, hoje, na encarnação de terceira dimensão, resquício embriológico, mas que é, entretanto, um
vetor essencial de passagem à quinta dimensão.

Retenham que o coração órgão é ligeiramente deslocado á esquerda, ele não está ao centro do peito.
Retenham que chacra do coração, coração energético está no meio do peito.
No que concerne ao timo, ele está no eixo central, acima do meio do peito, em relação com o que vocês chamam «o corpo que irradia
o Pai», «o corpo de Samadhi», «o nono corpo».

Nesse ponto encontra-se a reconexão, no sentido o mais nobre, à sua Divindade, que faz com que, na encarnação, vocês se tornam
criadores de sua própria realidade e de sua própria Divindade, e sua irradiação torna-se capaz de ser um sol para todos os seus
irmãos.
É nesse nível que se realiza a mestria, a realização.
É nesse nível que se encontra a alegria interior, pela travessia da porta posterior.

De fato existe, ao nível desse triplo coração, uma passagem que se faz de um ao outro.
O que eu lhes proponho é dar-se das danças que permitem harmonizar o coração físico, depois, resolver a Unidade ao nível do
coração energético e, enfim, completar o acesso ao seu timo.

Assim, três etapas no caminho de sua Unidade, de sua Divindade e de sua alegria.

No que concerne ao ritmo do coração/órgão, será preciso constituir um círculo, uns atrás dos outros e, primeiro, suas mãos, direita e
esquerda, virão colocar-se sobre o coração, assim (ndr: mão direita colocada aberta, palma sobre o coração, e a mão esquerda que
vem recobrir, aberta, a mão direita) e, em seguida, vir colocar-se, ao nível das costas daquele que está diante de você, a mão direita
que se coloca entre as duas omoplatas, ao nível da coluna vertebral, em sua região dorsal mediana (ndr: as duas mãos permanecem,
sempre, em contato, no movimento, abertas, uma contra a outra, a mão esquerda recobrindo, sempre, a mão direita, de sua posição
inicial até colocar a palma da mão direita sobre as costas da pessoa).

Assim, você vai participar do ritmo binário de contração/dilatação, em seu ritmo, no círculo, você recriará esse movimento.
Assim, você vai entrar em sintonia, de coração a coração, você vai dar, receber, dar, receber.
Assim você vai estabelecer uma circulação de coração a coração e entrar, portanto, na multiplicidade de corações orgânicos no ritmo
dual da contração e da dilatação.
Primeira etapa de integração dos três corações.

Quanto à segunda etapa, ela se faz mais por grupo, mas dois a dois, mas é, também, realizável sozinho.
Você vai retraçar a cruz diante de seu coração (ndr: cruz constituída do indicador direito dirigido na vertical e colocado em contato do
corpo e ao nível do coração, no meio do peito, o indicador da mão esquerda colocado na horizontal, diante do direito), em que os dois
indicadores materializam a fusão da verticalidade e da horizontalidade.

Você está em face de um de seus irmãos, que está na posição de acolhimento, palmas voltadas para o céu, braços flexionados.
Assim, aquele que emite resolve, primeiro, nele, a dualidade do ritmo cardíaco e vai poder, em seguida, colocar essa cruz ao centro de
seu irmão, ao nível do coração, esse coração energético que realizou, mantendo a postura da cruz (ndr: nesse movimento, o emissor
estende o braço para o receptor, ao mesmo tempo mantendo a cruz, o indicador esquerdo horizontal encontra-se, ao final do
movimento, portanto, colocado sobre aquele que «recebe»).

Bastará permanecer alguns minutos para harmonizar a irradiação em seu coração energético, antes de transmiti-la ao outro coração.
E, em seguida, será necessário, obviamente, inverter os papéis, para que a troca seja realizada.

A bênção, em seguida, é a terceira parte, que corresponde ao coração espiritual e que é, portanto, uma terceira etapa.
Suas mãos estão em oração diante de seu peito.
Há resolução ao centro.
Não há mais movimento no sentido inspiração/expiração, no sentido contração/dilatação, não há mais a crua, há a Unidade, essa
unidade de oração que você tem no interior de seu coração.

Você está em face de um de seus irmãos, que está sentado sobre uma cadeira e que espera.
Uma vez que suas mãos estejam repletas do amor da Unidade, você vai colocar suas mãos acima da cabeça, sobre a cabeça daquele
que recebe a energia da Unidade espiritual.
E você faz isso por três vezes, ilustrando, assim, os três corações reunificados, mantendo certo tempo as mãos juntas, no movimento
de vir colocarem-se sobre a cabeça, alguns instantes.
E uma terceira vez.
Tomem o tempo que seja necessário para sua percepção.
Por esse trabalho, vocês realizam a alquimia dos três corações.

Meus muito queridos bem amados, antes de passar da efusão de meu próprio coração em seu coração, antes de deixar os jogos do
movimento e da dança e das explicações que eu lhes dei, gostaria de saber se vocês têm interrogações em relação a isso.

Questão: esse trabalho pode ser divulgado?

Esse trabalho é liberado e deve ser divulgado, qualquer que seja o estado de avanço e de constituição do que vocês chamam o corpo
de Luz.
Esse triplo trabalho, ao nível do coração, tem a particularidade de tornar permeável às energias de transformação, que estão presentes
sobre sua Terra e que vão amplificar-se nas semanas que vêm.

Questão: pode-se fazer essas etapas separadamente?



É preferível encadeá-las umas após as outras.
Há, primeiro, o coração físico, com o movimento de seu coração para aquele que está à frente, por trás.
Há, em seguida, o coração energético e, enfim, unicamente, vem o coração espiritual.
Três movimentos diferentes, três danças que permitem reunificar os três corações.

Não temos mais perguntas.

Então, vou pedir-lhes para fechar seus olhos, descruzar suas pernas e seus braços, pôr-se na posição de acolhimento e aceitar, meus
bem amados, o que vem para vocês agora.

Meus bem amados, vou deixá-los agora acolher, totalmente, esse estado em vocês, no silêncio e no recolhimento.
Eu lhes aporto a minha paz e o meu amor e deixo-os viver isso agora, entre si, durante uma dezena de minutos.
Sejam abençoados.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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~ ATA VIBRATÓRIA DA TERRA ~

Bem vindos, irmãos e irmãs de superfície.

Vamos, agora, dar-lhes um balanço energético, uma ata vibratória da Terra.

Desde o início deste ano terrestre, nós trabalhamos, grandemente, na preparação das redes em relação com a
ascensão planetária.

Doravante, e desde o fim do verão, o planeta está pronto para ascensionar.

Certo número de revoluções dessas redes está em curso.

Falta apenas a boa vontade humana.

O que nós chamamos tomada de consciência em número importante de almas para efetuar essa passagem.

O que eu quero dizer com isso é que tudo está pronto, no nível das redes intraterrestres, no nível das redes
magnéticas.

Nós não esperamos mais do que o bom querer humano, a vontade de ascensão da humanidade em uma
percentagem que permitirá efetuar esse salto.

Existem oportunidades, não planetárias, mas cósmicas que se instauram antes do fim deste ano.

Isso não quer dizer que, obrigatória e necessariamente, a Terra irá ascensionar naquele momento.

Entretanto, os alinhamentos geomagnéticos e geocósmicos estarão em alinhamento perfeito neste fim desse ano
terrestre.

Trata-se de uma oportunidade vibratória, que se chama de porta das estrelas, que vai pôr em alinhamento total o
Sistema Solar e o conjunto de seus planetas com o centro galáctico.

Esse período representa uma oportunidade de ascensão, mas, também, a partir de 15 de dezembro, uma
oportunidade máxima de manifestação de povos que vocês chamam extraterrestres em seus céus.

Isso dependerá do desejo, da oração, se preferirem, do coletivo humano em favor dessa aparição.

Como vocês sabem, os elementos – como o haviam anunciado alguns mestres em contato com vocês – estão,
doravante, em plena fase de manifestação de natureza regeneradora.

O cinturão do Pacífico, ao nível de vulcões e, portanto, do elemento fogo, entrou em atividade há algumas semanas e
continuará seu despertar.
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O elemento água é onipresente e está modificando a conformação das terras, a toda velocidade, coisa que vocês
nem sempre sabem pelos seus meios de comunicação.

Isso quer dizer que vocês entraram, realmente, em uma fase de transformação.

A duração, a importância e a severidade dessa transformação será função de capacidades de resposta do conjunto
de povos de superfície.

Quanto a nós, nós concluímos e levamos a efeito, tanto quanto possível, a preparação do núcleo terrestre para essa
revelação.

Cabe a vocês, nas semanas ou mesmo nos alguns anos que lhes restam nessa dimensão, pôr ordem e pôr-se em
acordo com suas aspirações profundas e não as aspirações que esperam de vocês a sociedade e seus próximos.

É indispensável que, no espaço de tempo que lhes resta, vocês estejam, totalmente, em acordo com os desejos
profundos de sua alma, quanto ao desenrolar de sua vida, agora e já, nessa dimensão.

A conformação de seu desenrolar de vida com seu plano de vida – que vocês programaram antes de encarnar – é,
hoje, mais do que nunca, desejável para permitir, no momento vindo, uma eventual ascensão, com ou sem o corpo.

Cabe a vocês, hoje, decidir, tomar as resoluções que levarão à plena liberdade e à plena expressão de sua alma.

Nenhum elemento exterior, seja de ordem afetiva, geográfica, financeira, pessoal – a título de conveniência pessoal –
deve entravar o pleno desabrochar de seu projeto de vida.

Cabe a vocês, portanto, cortar, mudar o que deve sê-lo, para evitar, ao máximo, os períodos inexoráveis de
confrontação, tanto com as sociedades como com os aspectos elementares geográficos que irão desde a

manifestação visível e tangível de seus elementos, mas, também, na qualidade de seus meios de transporte e de
alimentação.

Vocês devem reencontrar as ferramentas que lhes permitem realinhar-se, recentrar-se e reencontrar seu coração
espiritual.

Nenhuma concessão deve intervir.

Vocês devem mostrar e demonstrar sua determinação, sua firmeza para aceder a essa Divindade.

Foi dito, frequentemente, que a árvore será julgada por seus frutos.

A árvore não é exterior e os frutos são aqueles que vocês mesmos portam, e esses frutos têm por nome honestidade,
justiça, alegria, serenidade e paz.

Vocês devem, a todo custo, buscar isso.

A Terra, os elementos, varrerá aqueles que não são capazes de conformar-se aos seus objetivos e planos de vida.

Não há qualquer punição aí, há, simplesmente, uma conformação de leis divinas com o humano.

Cabe a vocês escolher entre uma vida de desejo e de experiências ou, eu digo, efetivamente, «ou», uma vida
religada à Fonte e uma vida divina.

Não há compromissos possíveis nos níveis individuais, de grupos sociais, de etnias, de países, de continentes.

A espada de verdade já se abateu sobre vocês, ela corresponde à modificação profunda da distribuição da água e
das riquezas.

Eu entendo por riqueza não o que vocês chamam dinheiro, que não existe na quinta dimensão, mas, efetivamente, a
repartição de riquezas alimentares e riquezas de coração que permitem, a si mesmas, manter a vida, qualquer que

seja a dimensão.

Vocês estão em face de escolhas, de confrontações, de decisões que vocês, sozinhos, podem tomar.

Qualquer que seja o desvendamento do plano pelos povos extra ou intraterrestres, qualquer que seja a emergência
deles em sua realidade de terceira dimensão, ninguém poderá dar o passo em seu lugar.

Vocês entraram no que inúmeros seres humanos chamarão turbulências elementares, financeiras, sociais,
econômicas e, no primeiro plano, alimentares.

A perturbação de que vocês são o alvo não é inevitável, ela faz parte de uma pequena era de transformação,
necessária, que sobrevém a cada fim de ciclo.

Não há catastrofismo, não há visão destruidora, há arranjo, reajuste e conformação.

Então, alguns povos sofrerão a fome, alguns povos sofrerão a água, alguns povos sofrerão o frio, alguns povos
sofrerão o fogo, alguns povos sofrerão tudo isso.

Só o modo pelo qual vocês estão alinhados, estão recentrados, permitirá a vocês dirigir esse afluxo suplementar no
interior de seu corpo.



interior de seu corpo.

Frequentemente, muito frequentemente neste mundo, vocês buscaram, em seu tempo linear, conhecer datas.

Não há mais data, uma vez que vocês estão nas datas há algumas semanas e alguns meses.

Vocês estão no interior do que foi chamado, em seu livro sagrado, os tempos reduzidos – chamados dois tempos, a
metade de um tempo e um tempo – que corresponde ao período de dois anos e meio.

Isso não é em dez anos, é agora.

As decisões para seu futuro engajarão sua alma para um ciclo de cinquenta mil anos, no mínimo.

Suas escolhas serão definitivas.

Não se trata de uma advertência, porque ninguém, qualquer que seja a escolha, julgará sua alma.

Cada alma nasceu e permanece livre de suas escolhas.

Não há qualquer julgamento, qualquer escala de valores em tudo isso.

Há apenas um tempo que está aí e que impõe, por modificações geomagnéticas e geocósmicas, estabelecer a
certeza de suas escolhas e ali mantê-los.

Eu repito: isso não é em uma semana ou em alguns anos, isso é agora, e vocês estão nesse agora.

Se vocês não veem as coisas assim, se não querem ver o que muda, coloquem-se a questão de «o que é que resiste,
em vocês, à mudança?».

Mas a Terra já mudou, as redes ascensionais já estão no lugar.

A modificação dos elementos está em pleno andamento, e esse será o caso nos meses que vêm, até o fim do ano de
2008.

Essas perturbações climáticas são inscritas na história dos ciclos da humanidade, e sobrevêm em períodos regulares
na história desse planeta.

Elas não são ligadas a qualquer punição, evolução, involução terrestre, humana, mas, efetivamente, a um balé
cósmico dos céus, nos quais as órbitas planetárias põem-se em ressonância com o Sol Central.

Poder-se-ia comparar isso, se querem, à rã que está na água fria e a água aquece-se, progressivamente.

A rã deixa-se escaldar.

Ela não tomou consciência de que o ambiente mudava.

A experiência poderia ser feita no outro sentido.

A temperatura da água baixa, progressivamente.

A água congela-se, e a rã é congelada.

Vocês estão nessa situação, na qual vocês devem alinhar-se no projeto de sua alma para perceber, sentir, em
verdade, as mudanças que já estão aí.

Vocês querem extrair-se do magma ou acompanhar o magma?

Mas não pode haver meias-medidas.

Ou vocês mudam de frasco, ou permanecem no frasco.

A decisão é difícil a tomara porque, saindo do frasco, há outro bocal.

Todas as descrições que eu poderia dar-lhes de mundos intraterrestres de quinta dimensão com o corpo seriam
apenas descrições.

Eu poderia, como aprendi a palavra, fazer-lhes a publicidade, a propaganda, mas isso seria apenas a propaganda.

Há um frasco fora desse frasco?

Não há apenas um, há vários deles.

Mas é preciso, para isso, aceitar extrair-se de seu frasco.

Vocês estão na situação da rã, vocês estão imersos em uma realidade que se transforma.

Contrariamente ao que vocês creem, coletivamente, não há um antes e um depois, a um instante T.



Esse será o caso, unicamente, no momento do basculamento na esfera ascensional, mas, antes, vocês estão no
frasco, e as mudanças, mesmo se se aceleram, vocês não têm, mesmo, mais consciência delas.

Imaginem, simplesmente, que vocês possam extrair-se do ambiente no qual vivem e mergulhar no ambiente de seu
tempo terrestre vinte anos atrás.

Vocês descobririam um oásis de paz, de serenidade, de alegria.

Imaginem que, se os remetam a esse tempo presente.

Vocês seriam bombardeados de ondas ditas negativas.

Vocês ficariam apavorados pela mudança de atmosfera vibratória e, no entanto, mesmo se vocês a sintam ou
pressintam, vocês ainda continuam no frasco.

É sobre essa visão, esse aspecto metafórico que eu gostaria que vocês meditassem: a realidade que vocês vivem
não é mais, absolutamente, a mesma que aquela de há vinte anos e, no entanto, vocês têm a impressão de que as

coisas quase não mudaram.

Mas há um mundo de vibração entre essa Terra de há vinte anos e esta Terra de hoje.

Uma pessoa que teria deixado essa Terra há vinte anos e voltasse, não poderia ali viver e, no entanto, vocês ali
vivem.

As forças em presença jogaram na adaptação do ser humano às modificações que sobrevieram de maneira
progressiva.

Hoje, vocês devem despertar, totalmente.

Quanto a nós, nós estamos serenos.

A Terra está pronta, as redes magnéticas estão prontas.

Nós confiamos, inteiramente, na vontade divina para cada um.

Cada ser estará no lugar que escolheu, livre e totalmente.

Aí estão as algumas informações que eu queria partilhar com vocês.

Se vocês tiverem interrogações, eu gostaria de tentar responder.

***

Questão: a partir de qual proporção de pessoas essa ascensão poderá acontecer?

Não é uma questão de número, mas de nível de consciência.

Bastam cem seres humanos que toquem um nível de consciência extremamente elevado, que favoreça o
basculamento.

Pode haver dez milhões de seres despertos, eles não bastarão para assegurar o basculamento.

É uma questão de qualidade de despertar.

Isso não se mede em número de pessoas.

Aí está o erro fundamental.

***

Questão: essa qualidade de despertar é atingida, hoje?

Vocês ainda estão aí.

A resposta está dada.

***

Questão: qual seria o melhor meio de atingir essa qualidade de despertar?

Eu creio que vocês receberam vibrações de uma grande deusa que os fez aproximar-se do que é a totalidade do
despertar (ndr: MA ANANDA MOYI).

Não basta, de fato, querer definir novos paradigmas, dizer «eu vou comer biológico», «eu vou viver em uma casa com
normas ecológicas», «vou à igreja todos os dias», «eu subo em vibração todos os dias».



O melhor despertar é aquele que se refere à adequação entre a sua alma e a manifestação da sua alma em
encarnação.

A qualidade vibratória situa-se nesse nível, e isso necessita de estar na justiça, na verdade, fugir da mentira, fugir da
dualidade, fugir das contradições e das confrontações.

Não fugir para salvar-se, mas resolvê-los, é o termo o mais adequado.

***

Questão: nesses momentos de passagem, o mental não é um freio enorme?

Tudo depende de pelo que é alimentado o que vocês chamam de mental.

Se o mental for alimentado pelas suas emoções, efetivamente, ele será um freio.

Se o mental for alimentado pela energia do ego, efetivamente, ele será um freio.

Se o mental for alimentado pelo pensamento iluminado, ou seja, pela alma, naquele momento, ele será uma ajuda.

Vocês receberam isso, durante um período de ensinamentos sobre os apegos, o desapego e a mestria, eu os remeto
a eles.

***

Questão: há um cristal mais específico para as evoluções atuais?

Há milhares de cristais.

Essa questão não tem sentido.

Vocês estão em ressonância, a cada instante da sua vida, em função das suas diferentes funções, com várias
centenas de vibrações cristalinas.

***

Questão: na terceira dimensão, nós exteriorizamos o pensamento por palavras e...

É falso.

As palavras são a tradução do seu mental e não do seu pensamento.

Há uma enorme distância entre o seu pensamento e as suas palavras.

O pensamento real apenas pode ser captado pelo pensamento e não pelas palavras.

O que eu chamo de pensamento é, simplesmente, emitir um pensamento.

O mental é uma construção que não é um pensamento.

***

Questão: em sua dimensão, portanto, os pensamentos são emitidos e...

E captados pelo conjunto da comunidade.

Não pode ali haver interpretação.

Um pensamento é um pensamento, é um trem de ondas.

Uma onda é uma onda, ela não leva interpretação, contrariamente à linguagem, que é outra forma de ondas que
passou pelo filtro mental de outra pessoa.

Uma onda primária não pode ser modificada no âmbito do pensamento.

O que é, sistematicamente, o caso no âmbito da linguagem.

É o que vocês chamam de seus quadros de referência e de seus modos de funcionamento psicológicos.

***

Questão: o que você chama de ponto central de Deus corresponde ao que chamamos de Fonte divina?



Não completamente.

Isso é mais complexo.

Isso está fora do assunto, no momento.

A Fonte, para vocês, é a Intraterra e o Sol.

***

Será tempo, agora, que eu volte aos meus espaços.

Recebam a minha saudação fraterna.

Recebam as saudações do povo Intraterrestre.

E, sobretudo, o que eu posso dizer-lhes é «boa escolha».

Bem a vocês, caros irmãos e irmãs.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los aqui e, para aqueles a quem não conheço ainda, saibam que eu
intervenho em resposta às suas questões.
É a minha maneira de trocar com vocês e de ficar contente de discursar.
Então, recebam toda a minha bênção, todo o meu amor e, agora e já, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia esclarecer-nos sobre a urgência da situação atual?

Não há mais urgência, porque vocês entraram onde deviam entrar há tanto e tantos anos, como tantas pessoas anunciaram.
Vocês estão dentro.
É uma excelente notícia, porque a Luz chega e vai muito mais rapidamente do que vocês acreditam.
Vocês estão dentro, ou seja, na iminência da revelação.
Eu não falo de catástrofes, isso é acessório, eu falo, sobretudo, da iminência da Luz.
Então, vocês estão prontos para acolher a Luz?

Questão: se se está pronto, como ajudar aos outros a ficarem prontos?

Se vocês estão prontos, vocês já estão na irradiação, vocês irradiam essa Luz, é tudo o que há a fazer.
Vocês podem, também, falar.
Mas eles terão dificuldade para crer em vocês, se vocês dizem que a Luz chega e não apenas as merdas que chegam.
Então, vocês apenas podem afirmar a Luz que vocês são e, quanto mais vocês estiverem em sua própria Luz, mais prestarão serviço à
humanidade, para aqueles de quem se aproximarem, em todo caso.
Quanto mais vocês forem numerosos a estar na certeza dessa beleza, dessa Luz que vem para vocês, mais rapidamente a merda,
como vocês dizem, vai passar.

Questão: poderia falar-nos de eventos iminentes?

Eu disse que o céu vai cair sobre a cabeça.
É exatamente isso.
Quer dizer que vocês vão enfrentar irradiações de natureza desconhecida, de momento, na encarnação.
Essas irradiações vão impactar cada ser humano, mas se há resistências, isso vai agravar as resistências, porque se aumenta a
energia mecânica em um sistema que existe.
Quando eu digo que é o céu que vai cair sobre a cabeça, não é uma imagem, é, verdadeiramente, a energia cósmica que lhes cai
acima, mas em um grau que jamais foi conhecido.

Vocês sabem, há mais de vinte e três anos o Sistema Solar entrou sob a influência do Sol central da galáxia, e vocês são
bombardeados de energia fotônica, que alguns chamaram o Espírito Santo.
Essa energia é cumulativa, progressivamente e à medida dos anos, há mais de vinte anos.
Ela permitiu preparar a ascensão vibratória da Terra, mas, também, de alguns seres humanos que receberam essa energia há mais de
vinte anos.

Alguns vão abrir-se unicamente agora, e alguns vão abrir-se ainda em algum tempo.
Essa energia é cumulativa, entretanto, posso dizer que ela é transmitida em dose homeopática.
A Terra reagiu, também, a essa energia.
Os vegetais, os animais, toda a criação reagiu.
Mas era, eu diria, apenas um milésimo da energia que vai chegar.

Há vinte anos foi cumulativa, progressiva, e tinha o tempo de absorver, metabolizar-se ou provocar resistências mais fortes.
Agora, ela vai chegar de repente, inteiramente.
Então, agora, cada um de vocês viverá isso diferentemente.
Tudo dependerá, também, dos lugares em que vocês estão.
A irradiação não será a mesma sobre a França e sobre os Estados Unidos, mesmo se não for a mesma irradiação que irá sobre a
Califórnia ou que irá sobre Utah.
Cada lugar receberá, de acordo com os lugares, em função de resistências que surgiram em função da transmissão da energia há
vinte anos.

Agora, a resultante, ao nível econômico, social, geofísico, dos climas, vocês já a têm sob os olhos.
São as últimas premissas.
Através do que aconteceu desde o início deste ano, em diferentes países, vocês têm as premissas do que vai acontecer a um nível
muito mais importante, mas multiplicado, é claro.

Questão: o que é para a França, em particular?

Só Deus sabe!
Nós sabemos que essa energia chega muito em breve.
Vocês estão dentro.
Essa energia faz sentir seu efeito.
Agora, há resistências, aceitações.
Nós não podemos prejulgar, apesar do que temos visto desde o início do ano, de como vai reagir um país.
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Isso é variável.
Mas creiam-me, o mais importante não é a França, mas é o que vocês chamaram a NOM, a Nova Ordem Mundial que, eles, vão, a todo
custo, tentar evitar essa transformação.

Então, o perigo não vem de seu país ou de outros seres humanos.
Ele vem de egrégoras que vieram criar e manter o medo e a competição sobre o planeta, porque eles virão jogar as forças deles
através de diferentes tecnologias de influência de pessoas, sejam as ondas elétricas ou eletromagnéticas, seja pelas vias de
comunicação, seja pelas vias das mídias, vão tentar insuflar ainda mais medos.
Mas isso não é específico para a França, mas específico para todos os países ditos modernos ocidentais.

Questão: como reencontrar a confiança, a serenidade?

Na condição de voltar-se para o interior, para o coração porque, no exterior, não há segurança.
Todas as seguranças exteriores são ilusórias, temporárias e fictícias.
A segurança do trabalho suprime seus medos do amanhã.
A segurança afetiva suprime seus medos do abandono.
A segurança material suprime seus medos de faltar.
A segurança disso suprime o medo daquilo.
A única verdadeira segurança é a segurança do coração.
Fora disso são falsas seguranças que os afastam de seu coração.

Não é preciso pensar na confiança, na serenidade, na segurança.
É preciso pensar no amor, na Luz, no Pai no interior de si, é tudo.
Querer, a todo custo, prender-se a algo de exterior para encontrar algo de sólido, entre aspas, através de uma pessoa, através de um
lugar, através de uma situação, essa necessidade de tranquilizar-se em algo de sólido, mas é enganar-se, de algum modo porque,
hoje, é demandado encontrar essa solidez em si.
É si mesmo que é sólido, não é o exterior.
Em relação ao céu que cai sobre a cabeça, há apenas vocês que são sólidos.

Questão: como comportar-se com uma criança índigo?

São o quê, as crianças índigo?
As crianças índigo são algo que foi criado a partir do zero.
Há numerosas crianças, há numerosos anos, que são diferentes, porque são mais antigas, mais despertas do que vocês.
Então, esses seres, os pais dizem-nos índigo.
Então, todos os pais que tinham crianças hiperativas, anormais, disseram, também, «são índigo».
Depois, houve crianças cristal, mas tudo isso é besteira.

Houve crianças diferentes que se encarnam, é tudo, com especificidades, com fragilidades, mas é falso.
É preciso deixá-las desabrochar.
Não há regras precisas de fechá-las no índigo, cristal ou outro.
Mas não se deve fazer generalidades com isso, porque houve abusos enormes que foram feitos.
É preciso demonstrar firmeza.
Vocês estão aí para guiar os filhos, vocês não estão aí para controlá-los, vocês estão aí para dar-lhes o amor e não impedir que alguns
guard-rails sejam violados, eu diria.

Portanto, tudo o que vocês têm a fazer é dirigir isso.
Não há regras precisas, porque é uma criança índigo ou uma criança cristal ou uma criança normal.
Aliás, não há mais criança normal.
Todas as crianças que se encarnam há mais de vinte anos já são encarnadas submetidas à influência dessas irradiações.

Questão: o DNA delas já está, portanto, modificado?

Necessariamente.

Caros amigos, eu lhes digo obrigado pela grande qualidade de suas trocas e por ter-me ensinado que a grande preocupação dos
seres humanos, enquanto o céu cai-lhes sobre a cabeça, é seu trabalho.
Foi uma brincadeira, é claro.
Eu lhes digo até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Bem-vindos a vocês, caros irmãos e irmãs na humanidade e em Cristo.
Eu sou SILO.
Eu venho falar-lhes, primeiro, de modificações estruturais em seu corpo e nas semanas que vêm.

De fato, a humanidade, em sua totalidade e em sua inteireza está vivendo transformações importantes.
Essas transformações não são aquelas, habitualmente, de sua vida linear de terceira dimensão.
Essas transformações sobrevêm de maneira episódica e rara.
Quando eu digo rara, a escala de tempo dela é bem superior a uma vida, mas bem mais, em ciclos de humanidade, da ordem de
cinquenta mil anos.

É, portanto, uma época privilegiada de grande festa, que cada ser humano prepara-se para viver.
Cada ser humano tem um modo de vivê-la, profundamente diferente, de acordo com seu sistema de crenças, seu sistema de verdade e
seu sistema de vontade.
As estruturas físicas e as estruturas mais sutis devem harmonizar-se com as irradiações de natureza elétrica, magnéticas, fotônica,
muito, amplamente diferentes daquelas que vocês conhecem desde que vivem nessa encarnação.
A própria natureza dessa irradiação fotônica, eletromagnética vai tornar-se profundamente diferente, e as estruturas humanas
percebem e sentem isso.

Obviamente, cada alma vive-a de maneira diferente.
As modificações estruturais em curso e a vir dirigem-se tanto às suas células como às suas emoções, como às suas concepções,
como às suas energias, no sentido o mais amplo.
Essas irradiações novas podem ser assimiladas a um rito de passagem, a passagem que é definida como um ponto de partida e de
chegada.
A passagem, em si mesma, que é definida como a travessia de algo.
Essa noção de travessia corresponde a uma modificação importante ao nível das estruturas.

Obviamente, cada alma tem a possibilidade ou a liberdade de atravessar ou não, de ir ao outro lado do túnel, ao outro lado da margem,
em função de sua vontade, de suas crenças, de suas certezas e de seus desejos de experiências e o modo de viver as experiências.
Então, as premissas da transformação estão, já, presentes há algumas semanas, não ao nível do corpo (o que já é o caso para alguns),
mas ao nível coletivo, por um elemento extremamente importante, que está presente no conjunto da humanidade, através do que é
chamada uma confrontação.
Essa confrontação que se situa, igualmente, no interior de cada estrutura humana, na qual são confrontadas, de um lado, a vontade de
estabilidade, a vontade de perdurar certa forma de manifestação da vida e, do outro lado, algo que é eminentemente angustiante para
alguns, que é a novidade.

Ir para algo de diferente, algo que pode parecer ser desejado, ao mesmo tempo em que temido.
Essa confrontação vocês a vivem, no interior de si, de maneira íntima, mas, também, em suas relações inter-humanas, mas, também,
em suas relações em diferentes grupos sociais aos quais vocês pertencem.
Mas, também, a confrontação com algo de evidente, que vocês conhecem, todos, porque seus meios de informação inundam-nos
nesse propósito, que é a modificação de seu planeta, o que é chamada a biosfera, ou seja, os elementos, a modificação geofísica que
sobrevém em diferentes lugares do planeta e com a qual vocês são regados por seus meios modernos de comunicação.

Nesse sentido, a Terra ilustra, perfeitamente, em suas mudanças, em suas modificações de repartição de suas massas hídricas, em
suas modificações de repartição de massas de ar quente e de ar frio, o que acontece, também, no interior de suas próprias estruturas,
que vocês vivem, de momento, em espírito de confrontação e, em breve, em suas células.
Alguns de vocês estavam avançados e vivem isso há muito tempo.

Se querem, vamos ver quais são, primeiro, os primeiros sinais de que a confrontação chega em vocês.
Primeiro, sensações não habituais ao nível da cabeça, que podem traduzir-se por dores de cabeça, vertigens, sensações de
compressão, em todo caso, por algo que não é como de hábito, ao nível da cabeça, acompanhado, frequentemente, de modificações
de percepções, de sons ou de ruídos ao nível dos ouvidos.

Obviamente, a qualidade de sono, os sonhos podem ser diferentes.
Vocês não serão confrontados em todos os setores de sua vida, mas aos seus medos, porque, se há uma coisa que será preciso
superar nessa passagem é, efetivamente, a noção de medo.
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Então, não se supera o medo analisando o medo.
Supera-se o medo desenvolvendo a confiança e a fé na Divindade, na Luz, na realidade dos planos espirituais.

Cabe a vocês desenvolver sua certeza de fé, sua certeza da realidade dos planos multidimensionais espirituais.
Porque vocês não encontrarão, no lugar em que serão confrontados, matéria para superar a confrontação.
Vocês encontrarão isso apenas na certeza da fé e na confiança que vocês põem em sua vida e em suas estruturas.
A resistência, o medo é um elemento que vai contra a evolução e contra a evolução espiritual.

Então, algumas almas serão impactadas nas relações interpessoais, nos casais, no trabalho, na família.
Outras serão confrontadas, interiormente, e não de maneira interpessoal, em relação aos seus medos do abandono, da falta, o próprio
medo da espiritualidade, ao mesmo tempo crendo nela, é claro.

Então, essa confrontação será, também, e antes de tudo, a confrontação com a Terra, aquela que suporta a vida há tempos
imemoráveis prepara, ela também, a passagem dela.
Ela vai confrontá-los através dos elementos.
Mas ela vai, também, confrontá-los através da mecânica, seja a mecânica de um relógio, de um automóvel, de um aparelho doméstico,
mas, antes de tudo, através dos elementos que vocês veem ao seu redor.

Mas nesse país, que vocês chamaram, um tempo, de «filha mais velha da igreja», vocês estão protegidos, contrariamente a outros
países que já estão, completamente, eu diria, nessa realidade.
Não é questão de acrescentar medo, é questão de acrescentar a lucidez, a certeza do que é sua vida, do que vocês desejam de sua
vida em um futuro próximo.
Qual é seu objetivo?
A Terra pergunta-lhes isso, mas esse objetivo não é um objetivo para dez ou vinte anos.
É um objetivo imediato.

A Terra e Cristo vêm bater à sua porta para perguntar o que vocês querem.
E vocês têm total flexibilidade para decidir o que querem, porque não há ninguém para julgá-los, exceto si mesmo.
É-lhes solicitado passar para além do julgamento, mesmo de si mesmo sobre si mesmo, ou seja, sair da dualidade, do bem e do mal,
entrar na Unidade da Luz que vocês são, reconhecer-se filho da Luz, filho do Amor, sair dessa máscara que, no entanto, foi necessária
para nossa evolução que é a dualidade e a encarnação.

Certamente, a vida, tal como vocês a têm vivido, é bela, quaisquer que sejam as experiências porque, efetivamente, quaisquer que
sejam suas misérias pessoais, vocês olham o Sol, a criação, ela é sublime e, no entanto, a criação, em outro nível de manifestação,
para além de sua dimensão de dualidade é, quanto a ela, muito mais bela.
É tempo, agora, para aqueles que o desejam, de viver outras realidades, nas quais os códigos de funcionamento, os modos de
funcionamento não são mais, de modo algum, os mesmos.
Mas ninguém os forçará a ir para isso, porque vocês são inteiramente livres para querer experimentar mais tempo a experiência da
encarnação e da dualidade.

Vocês são livres para levar consigo a única coisa que podem levar, é seu corpo, ou deixá-lo.
É-lhes solicitado, vigorosamente, para não ter medo ou apreensão em relação a tudo o que bate à porta.
Tudo isso é apenas para engajá-los a olhar no interior de si, olhar, claramente, o que vocês são, quais são seus desejos, quais são
suas aspirações.
É, novamente, a dualidade, as paixões, os sentimentos, a sexualidade, a matéria?
Nada há de repreensível nisso.
Ou será que sua alma está pronta para fazer a passagem, com ou sem o corpo, para ir para essa dimensão prometida, da qual muitos
médiuns falam e anunciam, já, no apocalipse de São João e pelos profetas do Antigo Testamento e pelos Upanishadse, mesmo, pelo
Corão?

O ser humano sabe disso, mesmo aqueles que em nada creem.
Eles portam, em si, o vestígio do traumatismo inicial, vivido quando da encarnação.
Eles sabem muito bem que um novo paradigma surge.
Então, os mais dotados vão resistir, através de resistências intensas, à novidade, resistências intensas aos novos paradigmas, como
para prender-se ao que vai dar cada vez menos tomada, cada vez menos certezas às suas vidas.
A única certeza será a necessidade de fazer escolhas, olhar em si o que é que cada alma quer.

Vocês são totalmente livres.
A resistência, a confrontação não é um mal em si.
Aqueles que diriam «eu sei o que eu quero, a quinta dimensão e nada mais» e que não sentem, de momento, resistências,
experimentarão, talvez, resistências muito fortes no momento da passagem, enquanto outros, que são confrontados hoje, farão a
passagem muito mais facilmente para essa outra dimensão.
Então, aí também, não se deve julgar, nem a si mesmo, nem aos outros.

Nesse espaço de tempo reduzido, limitado, alguns começaram a confrontação mais cedo do que os outros.
Outros não têm problemas de confrontação, mesmo se se digam prósperos na vida, mas eles encontrarão a confrontação no último
momento.
Eles não têm necessidade de ser confrontados muito cedo.

Lembrem-se das palavras de Cristo: «os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos», «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não volta a tornar-se como uma criança».
É o quê, uma criança?
É a inocência, é aquele que não procura acumular na previsão do futuro.
É aquele que vive, plena e totalmente, o instante.
Ele está desembaraçado de seu passado e de seu futuro, não ainda, totalmente, poluído por seu mental.
A confrontação da passagem é isso.

Então, é-lhes solicitado, vigorosamente, não julgar, de momento, aquele que rejeita com força, estardalhaço, convicção, essa
passagem.
Mas vocês, no coração, verão que tudo se esclarece e, como diziam os mestres orientais, tudo isso é apenas ilusão.
Sua Unidade, sua Divindade, sua essencialidade está bem além desses jogos da dualidade.



De maneira muito mais fácil do que jamais foi, pela potência do que vem.

Questão: como, enquanto terapeuta, levar o outro a ver essa Luz?

É o papel de todo mundo aqui presente.
Todo elemento que afastaria essa Luz em sua relação ao outro seria, eu exagero a palavra, um pecado contra o outro.
Vocês todos que estão conscientes da Unidade e do Amor, mesmo se seja, unicamente, em seu mental e não em sua vivência, vocês
devem, a todo custo, fazer passar isso.

Questão: como ajudá-los a ver a Luz para além de sua própria Sombra?

A Sombra jamais foi, cara amiga, o que escondia a Luz.
A Sombra estava presente, unicamente, para mostrar-lhes o que era a Luz.
Então, não é questão de levar a atenção sobre a Sombra, hoje, mas, efetivamente, mostrar o que é luminoso.
A ênfase ou a consciência levada sobre a Sombra não faz desaparecer a Sombra.
A Luz basta a ela mesma.
Apenas fazendo crescer a Luz é que a Sombra desaparece, mas não limpando a Sombra.
Isso é cada vez mais verdadeiro para as semanas que vêm.

Não é procurando o mal ou o que é suposto de bloquear a emergência da Luz que a Luz vai emergir.
A Luz está aí, ela bate à porta, ela pede apenas para desabrochar.
Então, é preciso desabrochá-la, a Luz.

Questão: mas alguns não sabem o que é a Luz, como mostrar a eles?

Sendo, si mesmo, Luz, esse raio de Sol que eles esperam.
Nenhum ser humano, eu digo, efetivamente, nenhum, mesmo aqueles que recusam, totalmente, a Luz, não sabe, de algum modo, o que
é a Luz.
A mais terrível das almas condenadas tem, em si, essa partícula de Luz.
É preciso encontrar o ponto de entrada.
O ponto de entrada é a afirmação do que vocês são, é a afirmação da Luz.
Cada ser humano, em especial aqueles que estão na resistência, esperam, talvez, apenas uma única coisa: é reencontrar aquele que
vai dizer-lhe que a Luz é a Verdade, é a Vida, é a única possibilidade.
Se vocês agem, mesmo com a Luz, sobre a Sombra, vocês estão na dualidade.

O princípio de ação é informação e transformação.
Informação, como eu o faço nesse momento.
Transformação, isso quer dizer acender a Luz neles e, para acender a Luz, não é preciso ver a Sombra.
Não se esqueçam de que são tempos reduzidos.
É preciso fazer isso, porque é a época, e os modos de funcionamento perpetuados por alguns os arrastam a esquemas obsoletos que
não têm mais lugar de ser, quaisquer que sejam.

Questão: que serão essas transformações?

A vinda da Luz.
O fato de não estarem mais separados de outros planos que estão aí, para agir.
A confrontação com as outras realidades, fora da humanidade que vocês representam, ou seja, a intercessão visível de seres de Luz,
de seres espirituais, de extra e intraterrestres.
Vocês tomarão consciência de que tudo isso foi escondido por muitas pessoas sobre a Terra que tinham interesse, obviamente, em
perpetuar os modelos de divisão e de separação.
Vocês compreenderão e viverão que não são separados de ninguém.

Mesmo seus piores inimigos na dualidade da vida são religados a vocês, não no sentido cármico de apegos, de laços, mas religados
ao nível do coração, ou seja, da grande Fraternidade.
É isso que vem para vocês.

Então, se vocês querem ali ver a miséria, a fome, vocês verão apenas isso.
Mas, se querem ali ver a ocasião única de transcendência, isso será, para vocês, a transcendência.
Vocês não poderão ajudar aportando o que comer ou o que aquecer.
Vocês apenas poderão ajudar sendo vocês mesmos ser divino, estando religado à sua Fonte, à sua Divindade, à sua Unidade, e
vocês estarão na ação correta em relação àqueles que procuram comer, mas que não buscam a Luz.
Aí, vocês mostrarão a eles a Luz, e eles poderão fazer a escolha, em todo conhecimento de causa.

Questão: ao ouvi-lo, isso parece muito simples, mas nossa vida quotidiana é mais complicada.

Cara irmã, se você vê isso como complicado é que não é suficientemente simples em você.
Portanto, isso quer dizer que é preciso simplificar ainda mais.

Se a confrontação chega, o que isso quer dizer?
De acordo com o princípio de ressonância, vocês atraem para si o que lhes dá medo.
Se você tem a impressão de que quer simplificar, mas que é complicado, é que você não simplificou, suficientemente, em si.

Então há, é claro, exercícios.
Eu dei deles há quinze dias, que eram extremamente importantes para permitir a passagem do ego ao coração.
A oração pode ser uma fuga, um álibi para afastar algo.
A oração do coração, que não emprega as palavras, mas é centrada no coração, é a única via.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do centro, as coisas tornar-se-ão mais simples.
Se isso lhes parece complicado, é que há momentos nos quais vocês saem do coração.
Se há momentos em que vocês são confrontados, é que saem do coração.

Eu lhes peço para aceitarem isso como um postulado, e verificarão, por si mesmos.



Eu lhes peço para aceitarem isso como um postulado, e verificarão, por si mesmos.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem da dimensão de seu coração, tudo se tornará simples, porque nada há que
seja complicado no coração, absolutamente nada.
Apenas o jogo da dualidade da experiência da vida que é complicado, porque há uma dualidade que se multiplica ao infinito, e era o
objetivo na encarnação nessa dimensão.

Então, se isso lhes parece complicado, façam simples.
Não são as coisas que são complicadas, são os eventos exteriores que lhes parecem complicados quando vocês não são simples no
interior.
«Voltem a tornar-se como crianças», dizia Jesus.

Questão: o espaço/tempo vai tornar-se uma única Unidade?

Não estou certo de que seja, completamente, isso.
A Luz aproxima-se de vocês.
A Luz ilumina.
A Luz faz desaparecer a dualidade.
A dualidade não é, unicamente, ligada a uma projeção no tempo linear, como vocês o conhecem.
Ela é, antes, a consequência disso.

Então, a Luz ilumina, transcende.
Nesse sentido, haverá desaparecimento da escala de tempo, tal como vocês a conhecem, mas é outro tempo e é, também, outro
espaço.
Não é o desaparecimento do espaço, é outro espaço, em outro tempo, no qual o tempo não é mais linear.
Mas é difícil a explicar.

A melhor imagem que eu posso dar é a pessoa que faz uma experiência transcendente, de morte, por exemplo: ela terá uma visão
instantânea, panorâmica de sua vida, mas, também, da vida sobre a Terra.
Isso se chama tomar a altura porque, quanto mais vocês sobem, mais escapam da atração da dualidade e mais veem, claramente,
todos os tempos ao mesmo tempo.
Esse tempo aqui não existe mais, mas o desenrolar do tempo não será mais linear.
Ele será sinusoidal, elíptico, mas não linear, nesse sentido em que o escoar do tempo – passado, presente, futuro – não tem mais
sentido nas outras dimensões.

Questão: é correto, hoje, investir muito para salvar um projeto?

Já, a palavra «investir para salvar» é, já, uma dualidade.
Entra-se, tipicamente, na explicação das resistências.

Por vezes, é preciso soltar algo para preencher novamente.
Enquanto se está ocupado, ao nível da consciência, com algo que é louvável, mas que consiste em querer tirar de algo que está na
água, mas se se exaure as forças nisso, sobretudo nesta época, é um erro.
Isso quer dizer que é muito melhor deixar morrer o que deve morrer, para renascer a outra coisa.
É preciso ir ao sentido da fluidez.
Tudo o que é resistência ao nível do corpo, ao nível da vida social, ao nível da relação interpessoal não tem mais lugar de ser.

Quanto mais vocês entrarem em resistência com situações ou pessoas, mais serão confrontados, de maneira intensa e forte, nas
estruturas físicas e sutis.
É preciso, para encontrar a mestria e o caminho do coração, aceitar soltar, mesmo se soltar dê medo, porque, depois é o
desconhecido, porque soltar evoca a noção de covardia, de fracasso.
Mas há fracassos que são necessários para encontrar a Luz, seja o fracasso do corpo ou do que foi empreendido, porque a Luz está
do outro lado, mas não se pode vê-la enquanto não se tenha soltado.

Questão: é correto aceitar a frustração profissional ou é melhor passar para outra coisa?

Aceitar a frustração é, já, passar para outra coisa.
Aceitar a frustração para passar para outra coisa é não estar no ressentimento, ou seja, na dualidade.
Passar para outra coisa é, por vezes, efetivamente, em seu caso, muito angustiante.

Reflitam que, sempre, no que vem, será preciso fazer a escolha entre o que vocês chamam a segurança, o que vocês construíram, os
baluartes, ou mesmo as muralhas que vocês construíram ao redor de seu coração para proteger-se do medo da falta, do medo disso,
do medo daquilo.
Será preciso fazer a escolha dessa segurança falsa, aleatória, é claro, e a segurança do coração.

Vocês preferem estar em harmonia aparente com os elementos, através do que construíram, uns e outros, em diferentes níveis?
Ou será que vocês vão preferir a segurança do coração?
O problema é que a maior parte experimenta uma vontade espiritual, mas sem querer soltar o resto.
Ora, isso não funciona assim, seja em tempo normal e, ainda menos, nesses tempos reduzidos.

Querer crer e querer pensar que, antes de encontrar o espiritual, seja necessário assegurar as condições materiais, é uma falsa
realidade, porque a espiritualidade é aquela de Cristo que dizia aos seus Apóstolos antes que eles se tornassem apóstolos: «deixe os
mortos enterrarem os mortos, solte tudo e siga-me».
Não houve muitos que o fizeram, porque isso necessita de algo de essencial que o ser humano deve aprender – para todo ser humano
em encarnação, qualquer que seja o nível de encarnação da Luz – que se chama comprometimento.
O comprometimento é algo de importante.

Sempre foi dito, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que o Pai não gosta dos mornos.
Ele prefere aqueles que escolhem.
Mesmo aqueles que escolham a Sombra são, aos olhos d’Ele, mais fortes do que são mornos.

Vocês não podem permanecer, como dizem, vulgarmente, com as nádegas entre duas cadeiras.
É preciso escolher uma cadeira, verdadeiramente.



O tempo dos compromissos, o tempo dos comprometimentos. O tempo de composições, o tempo de adiamentos, o tempo de
«veremos mais tarde» acabou.
Vocês não podem mais estar na incerteza.
A incerteza é uma resistência.

Enquanto vocês disserem, seja a propósito de uma doença, de um trabalho, de uma pessoa: «sim, mas eu não posso ir aí, porque vai
faltar-me isso ou aquilo, vai faltar-me a pessoa, vai faltar-me o dinheiro ou vai faltar-me outra coisa» é que vocês não fizeram a escolha,
é que permanecem na posição de morno.
Será preciso enfrentar suas escolhas.
Será preciso enfrentar a confrontação.

Vocês devem afirmar o que querem.
Vocês não podem permanecer na dualidade.
Entretanto, se vocês escolhem a dualidade, então, não falem mais de espiritualidade, mas assumam o que vocês são.

Questão: o que fazer para enfrentar angústias ligadas à vida profissional?

Tudo o que eu digo desde que cheguei entre vocês é a resposta.
Não há outra resposta.
Compreendam, efetivamente, que as dificuldades que vocês vivem, uns e outros, não são punições, mas, ao contrário, ocasiões de
afirmar-se e de afirmar sua Luz e nada mais.
É o ego e a personalidade que os fazem crer que são angústias, medos, doenças e sofrimentos.
No coração não há lugar para tudo isso.

Quando eu falo de coração, eu repito, eu não falo de benevolência, porque não se pode estar na benevolência vis-à-vis de seu próximo
ou de sua família.
Mas isso é a benevolência do ego, não do coração.
O coração de que eu falo é o lugar da serenidade, da Divindade, no qual não há nem julgamento, nem sofrimento, nem pensamentos.
Há a felicidade e a plenitude.

Quando vocês chegarem ao coração, como o saberão?
Vem, porque não haverá mais lugar para outra coisa que não o coração e mais lugar para tudo o que, em sua vida, pareça-lhes
obstáculo.
O que vocês chamam obstáculo, eu chamaria oportunidade.
O que vocês chamam sofrimento, eu chamaria apelo da Luz.

Enquanto vocês veem o sofrimento, não estão no coração.
E o coração, como se faz para ali estar?
Bem, há os exercícios.
Há, simplesmente, a consciência que se leva ao coração, a um Pai que está no interior e não no exterior.
Vocês são seres de Luz que escondem em suas muralhas construídas pelos medos da sociedade, da família, do julgamento.
É tempo, agora, de tornarem-se verdadeiras crianças e abandonar seus jogos de adulto.

Enquanto vocês permanecem nos medos e nas angústias, não podem encontrar o coração.
Enquanto vocês levam sua atenção às angústias, não levam a atenção ao coração.
É preciso, efetivamente, que vocês compreendam que, contrariamente ao que creem, vocês sempre tiveram e têm, sempre, a escolha.
Há apenas preços a pagar que os impedem de crer que seja possível.
Mas sua liberdade de alma, de encontrar sua essência, seu coração não tem preço.

A questão é muito mais fundamental.
Vocês estão aí, sobre a Terra, para encontrar a segurança?
Vocês estão aí para encontrar uma alma irmã?
Ou vocês estão aí para realizar sua Divindade?
É a questão que lhes será colocada muito em breve, e é a única que vale a pena ser colocada: o que vocês querem?
Experimentar a dualidade, experimentar a beleza na dualidade, através do mundo da terceira dimensão, que necessita do
aprendizado, do sofrimento, da alegria, da alternância de dor e de alegria?
A vida não se limita a isso.
A vida, em outros espaços e outros tempos, é diferente daquela que vocês conhecem.

Vocês aspiram essa diferença ou não?
Vocês estão prontos para pagar o preço?
Vocês estão prontos para ir para o coração ou não?
Ninguém virá dizer-lhes «faça isso ou faça aquilo».
É a vocês que cabe a escolha.
Não há escolha a fazer em função do futuro porque, se vocês colocam as escolhas em relação ao futuro é, já, uma dualidade.
As escolhas devem ser colocadas não em termos de vantagens sociais, pessoais, afetivas ou outras, mas deve ser colocadas, mais
do que nunca, em termos de liberdade e de amor.
Aí está a escolha que lhes é demandada.

Questão: como saber se se está em um bom caminho profissional?

Essa questão, como outras, é apenas o reflexo do sentido da afirmação do coração porque, se há bom caminho, há satisfação, de
algum modo, há aproximação, eu diria, da energia do coração.
Todas as mudanças que sobrevêm nesse momento, quaisquer que sejam, da pobreza à riqueza, da riqueza à tristeza, do casal à
solidão, da solidão ao casal são mudanças que é preciso aceitar e são prefigurações de mudanças planetárias.
Elas são, portanto, feitas para aproximá-los do coração.
É preciso ir para onde há o mínimo de resistências possíveis.
Vão para essa fluidez, para esse coração.

Bem, caros irmãos e irmãs na humanidade e em Cristo, vou, agora, abençoá-los e aportar-lhes todo o amor dos planos espirituais.



Acolham isso como uma doação e como uma possibilidade de aproximá-los um pouco mais de seu Centro e de sua Luz.
Sejam abençoados e, talvez, até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Bem, caros amigos, estou contente por reencontrá-los neste período extremamente importante.
Todos os períodos são importantes, vocês me dirão, mas este é extremamente específico.
Vocês vão entrar, em alguns dias, no período que corresponde ao advento, ou seja, ao período que precede de alguns dias o
nascimento de Cristo.
É um período altamente simbólico e, sobretudo, para este ano, altamente energético.

Vocês, talvez, ouviram falar, por certo número de vozes, há algum tempo, de certo número de coisas que devem acontecer sobre o
planeta.
Então, faz dois anos que eu falo do que vai acontecer ao nível dos elementos, mas eu sempre insisti sobre o fato de que o que
acontece no exterior do planeta acontece, também, no interior de si.
Então, talvez, neste momento, vocês sintam, de maneira mais intensa, essas perturbações que estão acontecendo no interior de suas
estruturas físicas.
Há, no interior dos corpos, um grande desarranjo que está se produzindo, ou seja, há grandes transformações que estão acontecendo
no planeta e no conjunto de seres vivos sobre este planeta e no conjunto do Sistema Solar.

Esses eventos não devem atrair mais do que isso sua consciência.
Basta, simplesmente, saber que as mudanças que estão se produzindo afetam, também, seu interior.
Não seria necessário, sobretudo, que essas mudanças exteriores fossem, também, para vocês, necessidades obrigatórias de
mudanças exteriores.
A necessidade a mais importante que vocês têm a viver é no interior de si mesmos.

Muitos de vocês, nesse momento, dizem-se: «seria ótimo que eu mudasse de marido, de mulher, de lugar, de profissão, de muitas
coisas».
Mas isso são as energias de impulso do advento que estão presentes desde o dia de Todos os Santos e que vão dar vontade de tudo
mudar.
Então, se vocês não podem mudar de profissão, de mulher, vocês vão mudar a disposição dos móveis.

Há, em toda a humanidade, nesse momento, uma necessidade incontrolável de mudança.
Essa necessidade não deve exteriorizar-se, mas permanecer no interior de si mesmos.
Se as necessidades são concretas para muitos de vocês, a mudança a mais importante deve desenrolar-se em seu centro interior, em
sua vida, de uma maneira geral, fazê-los sentir muito mais amor, ou seja, fazê-los colocar as boas questões e sobre o que vocês têm
necessidade de mudar, mas, sobretudo, em seu modo de fazer.

Vocês têm necessidade, mais do que nunca, de estar em um centramento energético, espiritual, que está além da agitação e da
confusão do mundo exterior.
A confusão exterior, vocês não têm necessidade de mim para saber dela.
Vocês olham, abrem as estações de rádio, as emissoras de televisão, a internet e veem os elementos água que são desencadeados
e, também, os elementos terra.
Tudo isso é apenas a preparação desse período que está caindo-lhes sobre a cabeça hoje, literalmente.
Mas não é por isso que é preciso perder o norte.
Dito em outros termos, sobretudo, permanecerem alinhados e centrados, quaisquer que sejam os eventos que cheguem à sua vida ou
sobre este planeta.

Então, eu sei que inúmeros profetas, médiuns, videntes disseram que iam acontecer muitas coisas, mas só o Pai conhece a sequência
dos eventos.
Isso vocês não podem dizer nem predizer, porque as coisas são extremamente flutuantes, justamente, em função da reação da
humanidade a essa efusão de energia que vem do Sol Central e, em breve, de outro planeta do Sistema Solar.
O importante é acolher essas energias, transmutá-las no coração e não criar uma agitação estéril que os afastaria do que vocês são,
ao nível de sua Fonte Interior.

Vocês viveram, há alguns dias, a lua cheia que precede o período do advento.
Vocês vão entrar, agora, no último mês do ano 2007, de um ano 9 que fecha um capítulo, e vocês , também, têm a fechar, a terminar
certo número de coisas para terem-se prontos para viver o que têm a viver, mas, sobretudo, no interior de si.
É preciso fazer um último trabalho intenso para eliminar, eu diria, as coisas que os incomodam, as coisas que lhes dão medo.
É preciso encontrar, de algum modo, a serenidade e, sobretudo, se sua situação exterior ou seu corpo lembram-nos de sofrimentos ou
de más situações.
É a única coisa a mais importante nesse momento.

O que é o mais importante hoje?
Encontrar algo a fazer ou a Fonte de sua Divindade?
Hoje, mais do que nunca, isso deve tornar-se a maior prioridade de todas as suas prioridades.
Não se importem com os ruídos do mundo, porque eles serão muito fortes.
Desconsiderem o catastrofismo importante que é veiculado nesse momento, porque as forças da Sombra servem-se, também, disso
para nutrir-se.
Estejam conscientes disso, mas, sobretudo, permaneçam centrados.

Não se deixem desestabilizar pelo que acontece e que arrisca ser importante.
Aí está, não há que dizer «vai acontecer isso em tal lugar ou aquilo em tal outro lugar».
Acontecem coisas por toda a parte.
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Escutem, também, as vibrações que estão no interior de si e olhem todas as mudanças que estão sobrevindo, não, unicamente, em
suas vidas exteriores, mas no próprio interior de si mesmos.
Olhem como vocês se tornam ou mais impacientes ou mais pacientes em relação a algumas coisas que estão acontecendo a vocês.
Mas isso são apenas coisas exteriores.

Vocês devem, a todo custo, qualquer que seja o espalhafato exterior, pôr ordem no interior, porque as energias serão muito, muito
agitadoras, desestabilizadoras e, no entanto, são energias de Luz que chegam.
Mas, quando eu falo de energias desestabilizadoras, a reação da humanidade a essa energia não é, sempre, a Luz.
Há reações, sobressaltos da Sombra em relação a esse afluxo de Luz que chega sobre o planeta.

Tenham-se prontos.
Como dizia Cristo: «mantenham sua casa limpa, porque vocês não sabem quando Ele voltará, como um ladrão na noite».
Então, é preciso que seu templo interior permaneça limpo, calmo e pronto para acolher o que vem.
Isso é fundamental e, sobretudo, para as quatro semanas que vêm para vocês agora.
É extremamente importante e é, verdadeiramente, uma oração que eu lhes dirijo, mesmo se vocês tenham visto coisas que vão
acontecer.
Não é isso que é importante, é o que acontece no interior de si, o resto está em curso e foi anunciado há extremamente muito tempo.

Ignorem os rumores, desconsiderem as imagens.
Se vocês querem olhá-las, alinhem-se, primeiro, no interior de si mesmos e olhem depois.
Ponham-se em oração interior, em ligação com a energia do Pai, a energia da Fonte, para continuarem centrados e não serem
desestabilizados pelo que verão, ouvirão ou viverão.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, antes de responder às suas questões.
E meu companheiro virá dar-lhes, a título individual, um exercício a fazer durante esse período que vem.
Vocês são extremamente privilegiados em relação a isso.
São exercícios espirituais que lhes permitirão permanecer alinhados, centrados nas semanas que vêm.
Agora, eu lhes deixo a palavra.

Questão: por que é importante passar à quinta dimensão com o corpo físico?

O importante é o que é importante, em função do que vocês decidem.
Mas parece-me que eu já disse, aqui mesmo, que, qualquer que seja a escolha que vocês farão, essa escolha pertence-lhes.
Não é pior nem melhor viver a ascensão com ou sem o corpo, fazer parte da primeira onda ou da última onda.
A diferença é evidente: vocês estão com ou estão sem, mas eu lhes garanto que, quando começam a perceber a quinta dimensão, o
templo que é seu corpo na terceira dimensão toma uma importância muito relativa.
O importante é a Luz, é sua alma, é o espírito que os anima e que vocês são, mas não o corpo.

Em contrapartida, se vocês querem ascensionar o corpo, têm a possibilidade, se ele não está demasiado perturbado, de fazê-lo subir
à quinta dimensão.
Mas isso são escolhas de almas.
Não há melhor ou pior, eu repito.

Questão: qual é a relação entre corpo búdico, corpo átmico, alma e espírito?

Quando se fala do corpo búdico ou corpo espiritual, ou quando se fala do corpo átmico ou corpo divino, fala-se de corpo, porque há o
corpo físico, o corpo etéreo, os corpos sutis, como vocês sabem.
Mas o corpo espiritual e o corpo divino correspondem a átomos-embriões que são portadores de memória, é a centelha divina, não é,
propriamente dito, um corpo.
Essa centelha divina ou esse corpo divino ou esse corpo espiritual é, de qualquer modo, onipresente em toda pessoa humana ou não
humana que vive sobre este planeta, mas vocês passaram de um sistema de sete corpos para um sistema de doze corpos, cinco
novos corpos.
Mas o corpo átmico e o corpo espiritual continuam aí, é claro.
Há acréscimo de corpos sutis àqueles existentes.
Então, pode-se dizer que há analogias, mas a analogia para aí.

Não se pode descrever circuitos para o átomo/embrião e o átomo espiritual.
São a gota vermelha e a gota branca, que estão situadas ao nível o mais atômico, eu diria, mas elas não têm estrutura, não têm massa,
porque estão em outras dimensões, mesmo se vocês as portem no interior do corpo.
Nós as portamos, todos, no interior do corpo, qualquer que seja a dimensão da qual viemos, mesmo nas dimensões, eu diria, solares,
nas quais seres solares da trigésima dimensão são portadores dos mesmos átomos/embriões.
Elas, simplesmente, constituíram inúmeros corpos, muito mais importantes do que os seus.

O átomo/embrião é o que vem da Fonte.
É a Fonte que vocês são, que é dividida em duas partes que vocês chamam a alma e o Espírito.
O Espírito é o mesmo para todo mundo, mas cada um é diferente.
Mas as almas são solarizadas.
Os novos corpos que estão entrando em manifestação são como novas vestes que vocês vestirão, mas a interioridade essencial da
gota branca e da gota vermelha continha a mesma.
Ela não muda.
Simplesmente, vocês desvendam, revelam, na encarnação ou sem encarnação, novas potencialidades.

Questão: é verdade que as galáxias afastam-se, cada vez mais, umas das outras?

Isso é o que vocês chamam, de seu ponto de vista, a expansão infinita dos universos, porque o que vocês observam é apenas a
resultante de dimensões as mais densas.
Então, pode-se dizer que, no espaço tridimensional, efetivamente, as galáxias afastam-se umas das outras, mas em visões, digamos,
mais elevadas, não é, de modo algum, o que acontece.
Tudo depende de onde se situam as esferas planetárias, em qual orbe elas evoluem ao nível dimensional.
O que é verdade em uma dimensão não é, necessariamente, verdade em outra dimensão.
Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação



Os movimentos, no sentido em que se pode falar de movimentos, o termo o mais exato é a translação, porque é uma translação
independente do tempo.
E essa translação, de dimensão em dimensão, acompanha-se de um encolhimento e não, como vocês observam ao nível astrofísico,
como algo que se expande, cada vez mais.
Esse é um erro que é ligado à sua visão de 3D.
A constituição dos universos é algo que é muito complexo, que os afasta de seu interior.
O melhor modo que vocês têm de descrever a constituição dos universos é inclinar-se ao interior de si mesmos e encontrar a Fonte de
quem vocês são.
Naquele momento, se vocês estão completamente centrados, encontram os universos em sua totalidade.

Não se esqueçam, jamais, de que a centelha divina é a parte constituinte da Divindade, o reflexo da Divindade e que, no microcosmo
de seu corpo, vocês têm a divindade, nem sempre revelada, é claro, entretanto, tudo está aí.

Questão: pode haver centelhas menores ou maiores?

A centelha é, sempre, a mesma.
Em contrapartida, há uma diferença, naturalmente, entre um corpo humano e um corpo solar.
A diferença tem-se, unicamente, ao nível de consciência que foi revelada.
Quando os anjos dizem-lhes que, um dia, vocês serão anjos, efetivamente, um dia, vocês serão anjos.
Quando os sóis dizem-lhes que, um dia, vocês serão planetas, vocês serão estrelas, efetivamente, um dia, vocês se tornarão estrelas.
Todos nós nos tornaremos estrelas, mas em um tempo incalculável, entretanto, é, sempre, a mesma e, tomando consciência de sua
Divindade, ela procura aproximar-se da Fonte primeira.
E o único modo de aproximar-se da Fonte é tornar-se, primeiro, um sol, depois, tornar-se um buraco negro, para retornar à Unidade.
Mas é a mesma centelha divina a partir do homem, o humanoide até os planetas, os sóis.
Não há diferença de tamanho.
Há uma diferença de radiação, mas é a mesma quantidade de Luz que está presente.

Há, em vocês todos, um sol que pode brilhar tanto quanto o sol físico, mas que ainda não está consciente disso.

Questão: você pode instruir-nos sobre Shamballa?

É um lugar onde se reúnem os Mestres, por exemplo, a Fraternidade Branca, por exemplo, as Águias, por exemplo, os grandes seres
que dirigem a humanidade atual, os vinte e quatro Anciões que vocês chamam os Lipikas Cármicos.
Shamballa é um lugar vibratório que alguns humanos situaram em um lugar preciso.
Shamballa é mais um governo oculto, sinárquico, planetário.
Eu não me estenderei sobre a discussão, porque isso os afasta de seu interior.

Questão: entre «que sua vontade seja feita» e nosso livre arbítrio, onde está nossa escolha real?

Saber se você quer fazer sua vontade ou a vontade do Pai.
É a única escolha que você tem.
A única liberdade que você tem é saber quanto tempo você vai levar para ali chegar.
Mas vocês vão, todos, ao mesmo lugar, estejam certos disso.

Então, quando se diz «que sua vontade seja feita», é a mestria total, é a vontade que se abandona, é a vontade de abandono à vontade
da Divindade.
Naquele momento, não há mais lugar para o pequeno si, mas para o divino, em todos os atos.
Não há mais lugar para o desejo, qualquer que seja, se não é o desejo do Pai.

Então, nesse caso, é a vontade do Pai que se faz.
Mas, para chegar a essa vontade e pronunciar essa frase «que sua vontade seja feita», é preciso conseguir superar seu pequeno si, ou
seja, abandonar toda vontade, toda veleidade de fazer algo com o pequeno si.
É a crucificação, no sentido simbólico.
É uma escolha importante porque, quando lhes falam de ascensão, vocês leem, por toda a parte, que isso será muito fácil, é
maravilhoso, deixam-se as coisas assim e sobe-se, mas eu lhes garanto que isso não vai acontecer assim.

Aqueles que dizem isso «sim, sim, deixa-se tudo e sobe-se», quererão partir com uma valise, com um cheque no bolso, com um filho,
com seus móveis etc. etc...
Naquele momento, dizem «que sua vontade faça-se, meu Pai, mas, sobretudo, deixe-me levar o que eu quero».
Isso não acontece assim.
Vocês são obrigados a confiar, totalmente.
É o abandono total à vontade do Pai e da Divindade que permite a ascensão, e nada mais.

Se vocês querem meditar e estão alinhados, é, já, ótimo, mas se, no momento em que vocês estão alinhados, vocês sentem essa
aspiração para a Divindade, realmente, esse processo ascensional que começa, vocês verão que, se não fizeram, suficientemente, a
paz com seu ego, ele vai reclamar muitas coisas.
Ele vai, primeiro, enviá-los para o medo, em seguida, ele vai enviá-los para a raiva, porque isso não acontece como vocês querem.
Ele vai enviá-los para o medo: «mas meu Deus, aonde eu vou?», porque o desconhecido dá medo ao ser humano.
E a ascensão é, verdadeiramente, algo que se vive como uma morte, para uma ressurreição, certamente, mas é, de qualquer forma,
um processo de morte da personalidade e do ego para aceder a essa Luz imanente e transcendente, mas não é algo de tão simples.

De momento, quando vocês vivem a experiência mística interior, dizem «é simples» mas peçam, mesmo a alguns seres realizados que
estão em seu conforto, para deixar tudo.
Cristo, vocês acreditam que ele disse a doze pessoas «deixem os mortos enterrarem os mortos e sigam-me»?
Ele disse isso a dezenas de milhares de pessoas, e apenas doze seguiram-no.
Os outros seguiam de longe, porque eles não estavam prontos.

Questão: é dito, igualmente, «você jamais estará só»?

Perfeitamente.
Aí, vocês serão alguns milhões, de qualquer forma.
Os anjos terão trabalho, vocês sabem.



Há várias categorias de anjos que vão intervir.
Já disseram isso no ano passado, no mês de novembro.
Basta reler.
Eu falei de anjos do Senhor, na mesma época.

Questão: que vão tornar-se aqueles que não vão ascensionar?

Eles redobrarão, mas isso, também, eu já disse,
Vocês não são pressionados.
Vocês têm todo o seu tempo.
Todo mundo vai ao mesmo lugar, mas há os que têm necessidade de um ciclo, outros, de vários ciclos.
Mas jamais foi dito que o conjunto da humanidade devia passar, junto, à quinta dimensão, com ou sem o corpo.
Há os que têm necessidade, e vocês devem aceitar, quer sejam seus próximos, seus filhos, seus parentes, seus ascendentes, seus
descendentes, de continuar e prosseguir as experiências de terceira dimensão.
É o caminho deles, não há julgamento de valor a fazer.

Questão: mas se a Terra ascensiona, onde estarão aqueles que não ascensionarão?

A passagem de terceira à quinta são translações que se produzem.
O simples fato de passar de terceira à quinta, ou seja, do exterior do planeta, vocês vão passar ao interior do planeta.
Os venusianos passaram à quinta dimensão há muito tempo.
Eles vivem no interior dos planetas.
A vida no exterior dos planetas, sobre o solo, é uma vida de separação, de divisão, mas, em contrapartida, assim que vocês acedem
às dimensões superiores, vocês estão no interior e não mais no exterior.

Então, vocês não têm que se preocupar em saber se essa Terra vai subir.
A Terra vai mudar, vocês não a reconhecerão mais.
Todos os continentes, tudo o que vocês conheceram em tecnologia não existirá mais.
É como quando vocês passam da vida à morte, vocês se reencontram em um ambiente totalmente novo.
Vocês devem estar prontos para tudo abandonar.
É por isso que eu falei de fazer a vontade do Pai.

Se vocês acreditam que é uma pequena viagem de luxo em carro leito, bem, não é, de modo algum, isso.
Então, explicar a realidade de quinta com as palavras de terceira é outra história.
Eu os remeto, para o fenômeno ascensional, ao que disse São João, para o apocalipse «quando vier a espada da Luz e da Verdade,
os seres subirão, um a um».
Vocês não têm que se preocupar com isso, depois.
Eu poderia, como o fizeram alguns médiuns bem antes, contar-lhes o que acontece do outro lado da vida.
Mas o que é que isso vai trazer-lhes?
Se eu lhes descrevo a viagem, não é a mesma coisa que fazer a viagem.

Eu poderia descrever-lhes tudo o que acontece, de maneira celular, vibratória, energética, o que acontece nos chacras, no momento da
perda do corpo ou no momento da ascensão.
Mas isso não lhes dará tomada sobre o processo em si mesmo.
O processo, em si mesmo, viver-se-á em função de sua capacidade de abandono, de soltar e de controlar, unicamente disso e não de
conhecimentos através do que eu diria ou do que vocês lerão.
Os conhecimentos intelectuais, estritamente, para nada servem.

Se vocês acreditam que o mental vai poder dirigir isso, vocês se enganam, grosseiramente.

Questão: o silêncio interior permite reencontrar esse centro?

É muito importante o silêncio interior.
O silêncio interior, a oração do coração faz calar o mental, faz calar as questões e recentrar-se no som interior.
É entrar em contato consigo mesmo e, aí, você terá todas as respostas, mas não às questões que o intelecto coloca, as respostas do
coração.

Questão: esse silêncio interior ajuda contra os ataques da Sombra?

O que são os ataques da Sombra?
É preciso esclarecer.
Eu falei, há pouco, de reações humanas.
O combate entre a Sombra e a Luz acontece nos céus.
O que acontece sobre a Terra são apenas as reações humanas, que são reações de Sombra detestáveis, mas não é a Sombra com
um O maiúsculo, é a sombra humana, as pequenas sombras, as pequenas resistências, os pequenos apegos, os pequenos medos ou
os grandes medos e os grandes apegos e isso gera energias negativas, é claro.

E a Sombra, com um O maiúsculo, gosta de nutrir-se dessas energias negativas.
Mas é preciso, efetivamente, compreender que, enquanto vocês dissociam Sombra e Luz, vocês estão, ainda, na dualidade da terceira
dimensão.

Se vocês querem aceder, viver, apreender com o coração a quinta dimensão, toda noção de dualidade deve desaparecer.
Portanto, todo processo mental que diz «isso é a Sombra e isso é a Luz» e que vise dicotomizar, analisar, afasta-os do coração.

Hoje, e eu não teria dito isso há trinta anos, é-lhes solicitado interessar-se apenas em seu coração, apenas em sua Luz, apenas à
Fonte.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem desse silêncio interior, dessa Fonte, dessa Divindade (pode-se pôr milhares
de palavras na sequência, se quiserem), dessa centelha, vocês se aperceberão de que tudo isso é a ilusão, que o que vocês têm
vivido, a experiência da qual se vangloriam (e da qual nos vangloriamos todos na encarnação) era apenas um processo ilusório.
A experiência foi, talvez, necessária, para fortificar a alma espiritual, entretanto, era uma ilusão.

Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.



Então, vocês devem tomar consciência de que o que vocês são é ilusão, de que só é indestrutível sua alma divina e sua alma espiritual.
E tomar consciência disso é perder consciência de todo o resto, absolutamente, todo o resto.

Questão: concentrar-se na presença de Cristo pode ajudar?

Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Obviamente que é uma porta.

Questão: qual poderia ser o papel de Maria?

O mesmo que aquele de Cristo.
Maria tem, sobretudo, o papel de preveni-los, enquanto aquele de Cristo é, sobretudo, aquele de acolhê-los.
São dois papéis que são sucessivos no tempo.

Então, caros amigos, vou aportar-lhes toda a minha bênção e todo o meu amor para esse período maravilhoso que vocês vão viver.
Não se esqueçam de que é o período do advento, da festa de Cristo.
São, também, eventos astronômicos extremamente importantes que vão sobrevir e que sobrevêm a cada doze mil anos sobre este
planeta.
Vocês estão na aurora de uma grande, grande transformação, extremamente feliz e luminosa no interior.

Eu quero que vocês guardem em si o milagre da esperança, o milagre da fé e, sobretudo, o milagre do amor, porque é o amor que os
salvará e nada mais, nem mesmo minhas palavras, nem o exterior, mas, simplesmente, o amor.

Então, assegurem-se de deixar todo o lugar para o amor em seu coração.

Aí está o que eu tinha a dizer-lhes para este fim de ano.
Eu lhes digo, talvez, até breve.
Vou deixar a palavra, agora, ao meu colega (ndr: SILO).
Eu os saúdo.
Recebam toda a minha bênção.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com
Traduzida para o Português por Célia G.
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Sejam abençoados, irmãos e irmãs na humanidade, irmãos e irmãs em Cristo.
Meu nome é SILO.
Eu venho como entidade curadora não, esta noite, em relação a uma cura física (isso ficará para amanhã), mas, se vocês o permitem,
eu venho para assisti-los, dar-lhes elementos que podem permitir-lhes, em sua vida, encontrar mais facilmente o que chamaria, aquele
que me apresentou como seu colega, essa dimensão Crística que está em vocês.

Eu venho assisti-los, ajudá-los nessa diligência que lhes permitirá, cada vez mais, eu o espero, alinhar-se com o que vocês são, alinhar-
se, cada vez mais, com essa dimensão de Unidade, essa dimensão de eternidade que é sua, para que nunca mais haja, no desenrolar
de sua vida, outra coisa que não a paz do coração e a paz de Cristo.

Então, antes de dar-lhes os exercícios que são desejáveis para cada um de vocês, eu quero responder a uma pequena dezena de
questões sobre tudo o que participa da evolução.

Questão: há uma relação entre Shamballa e a Jerusalém Celeste?

Algumas relações de vibrações, mas são duas coisas que são profundamente diferentes.
A Jerusalém Celeste é a embarcação de cristal, a embarcação de Luz que vaga nos espaços intersiderais, mas, sobretudo, nos
portais intraterrestres, para aportar transmutações vibratórias nos sistemas solares vivos.
É algo que é móvel.
O reino de Shamballa é um reino atemporal, fora desse espaço dimensional e que está, sempre, no mesmo lugar é, já, uma diferença
notável.

A Jerusalém celeste viaja, sempre, de mundo em mundo, e aporta a vibração que permite a elevação ou a criação.
Shamballa é mais uma obediência que reúne diferentes forças e diferentes correntes, que intervêm nos destinos de mundos
encarnados.
Shamballa é constituída de seres no sento o mais nobre.
A Jerusalém Celeste é uma estrutura mineral, não constituída de seres, mesmo se seres viagem graças a ela.
São, portanto, duas coisas extremamente afastadas em suas funções, em seu funcionamento e seus atributos.

Questão: a Jerusalém Celeste tem uma relação com a cidade que se chama Jerusalém?

Obviamente.
Não é um acaso se essa cidade chama-se Jerusalém sobre este Planeta.
Jerusalém, Yerushalaïm, corresponde a uma dimensão específica de uma embarcação de Luz, de uma embarcação de cristal.
Os homens têm, sempre, em todas as civilizações, procurado, nessa dimensão terceira, materializar arquétipos.
Assim nasceu a Jerusalém terrestre.

Questão: se tudo é ilusão, o que significam as dores, bem reais, por vezes, do corpo?

A dor é resistência, a dor é inflamação, ela é o que mantém na ilusão, ela é criada pela alma que está apegada e que recusa desfazer-
se de seus últimos apegos.
Assim, a personalidade cria o apego ao corpo.
A solução está, certamente, por vezes, em medicamentos, quaisquer que sejam, mas a solução é, antes de tudo, compreender onde se
situam as resistências, onde estão os apegos.

Liberar-se de dores é uma visão agressiva.
Não se libera de uma dor, faz-se apenas deixá-la atrás de si, mas, para isso, é preciso que a alma compreenda o que são os apegos
vividos.
Há, consciente ou inconscientemente, pouco importa, veleidade de permanecer apegado ao que nos entrava, por medo do
desconhecido, por medo da novidade, entretanto, há apego.

O corpo faz apenas ilustrar e apresentar a lição que é necessária à sua alma.
Ele os põe em face da conscientização do problema e do conflito entre a alma e a personalidade.

Meus queridos filhos, irmãos e irmãs de Luz na humanidade e em Cristo, eu lhes peço para receber toda a minha paz.
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Meus queridos filhos, irmãos e irmãs de Luz na humanidade e em Cristo, eu lhes peço para receber toda a minha paz.
Eu lhes peço para querer aceitar meu amor e eu lhes desejo um bom alinhamento com o que vocês são, no mais profundo de seu ser.
Sejam abençoados, sejam amados e, talvez, até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
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Eu sou Maria, rainha dos céus e da Terra.
Meus bem amados filhos, eu venho a vocês para reafirmar o que vocês são, para iluminar a Luz que vocês são, de toda a eternidade.
Essa Luz, que vocês revestiram de véus da aparência, de véus de sua encarnação, de véus de suas vidas.

Vocês não devem ter medo de nada, porque vocês são imortais, são eternos, são, de toda a eternidade, os filhos bem amados do Pai,
os filhos bem amados da Fonte e são, vocês mesmos, uma parcela dessa Fonte.
Tão distante quanto vocês peregrinem, tão distante que vocês chegam a esse instante presente, houve a promessa desse retorno à
Unidade, a promessa do retorno à sua Divindade total, para além das experiências da encarnação, para além dos campos da
manifestação e da criação nos quais vocês evoluem.

Essa promessa é inscrita no mais profundo de seu ser, porque não pode haver afastamento da Fonte sem retorno à Fonte.
Em toda centelha de vida, em toda alma encarnada essa promessa é inscrita.
Mas, do mesmo modo, o planeta que os porta também fez, um dia, esse juramento, quando de sua criação, de afastar-se da Fonte e
de voltar à Fonte, de fundir-se a ela.

Em sua linearidade do tempo há períodos específicos, períodos propícios ao desvendamento de sua Luz, ao desvendamento completo
de quem vocês são.
Assim, não se deixem, jamais, invadir pelo alarido do mundo, não se deixem, jamais, desviar do que vocês são, da Luz que está em
vocês, da Luz que lhes cabe irradiar, do amor que vocês são, que convém transmitir a tudo o que vem ao seu encontro.
Vocês não devem separar, não devem julgar, isso foi dito em numerosas reprises, quando meu Filho andou nesta Terra.
Vocês devem amar além das aparências, devem amar além do que seu mental quer, efetivamente, dizer-lhes, devem amar além das
emoções que demasiado frequentemente guiam seus passos e sua vida.

O Amor é ser, o Amor é Unidade, o Amor é perdão, o Amor é transcendência, o Amor é ausência de julgamento, o Amor é reunificação
à Fonte.
Vocês são Amor.
A alma que os anima aspira a esse retorno à Luz.
A personalidade que vocês vestiram pode levá-los a seguir caminhos desviados, isso não tem qualquer importância porque, além de
suas experiências temporais, permanece, em vocês, o sopro de sua eternidade, a certeza de sua eternidade.

A vida passa, as experiências passam, mas o amor permanece.
Cabe a vocês, nessa época que vive seu planeta, deixar transparecer sua Luz.
Algumas experiências que vocês vivem, uns e outros, e que vocês se preparam para viver, são experiências inesperadas para permitir-
lhes desvendar a Luz que vocês são.
Estejam, também, certos, queridos filhos, de que a cada sopro que os porta nessa encarnação, vocês são guiados, vocês são
acompanhados.

Oh! Jamais vocês estão sós, como queria, por vezes, fazê-los crer sua personalidade.
De todos os tempos, vocês são apoiados, sustentados, guiados em seus caminhos.
Apenas o obscurecimento da Luz é que pode fazê-los crer que estão isolados, que estão sós, que estão privados de amor.
Mas vocês não têm que encontrar o amor, vocês são amor.

Eu venho por minha presença, minha irradiação, minhas palavras, dizer-lhes. Ainda uma vez, da certeza que deve ser a sua, não nas
circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida ou de suas experiências, mas da certeza que deve ser a sua em sua Unidade e em sua
Divindade.

Meus bem amados, mais do que nunca, é importante encontrar a essência do que vocês são, a essência de seu centro.
Mais do que nunca lhes é solicitado fazer um esforço e abrir seu templo interior para a divina presença.
O sopro do Espírito bate à sua porta, o sopro do Espírito abate-se sobre a Terra, como uma nuvem fecundante.

Esse sopro não é destruição.
Esse sopro é apelo e lembrança da promessa da Luz.
Convém, mais do que nunca, estar à escuta ao nível do coração e não ao nível do que acontece no exterior, porque isso faz apenas
passar e não durará.
Em contrapartida, sua eternidade é a joia suprema, que permite e que sustenta os mundos, os universos.
É um tempo para a experiência, e isso, inúmeros de vocês viveram, de alma em alma, de corpo em corpo, eu disse, efetivamente, de
alma em alma.

Mas além de tudo isso, além desses jogos de encarnação, vocês são Espírito, vocês são sopro de verdade.
Em alguns momentos precisos do relógio cósmico, é permitido à maioria de almas em encarnação em dimensões pesadas poder
aliviar-se, poder encontrar a alegria inefável do retorno à casa, a alegria inefável de reencontrar o que se é, inteiramente.
E vocês estão no limiar de um ano novo, em seu tempo linear, que é, também, um limiar para outro espaço, para outra realidade de
vida, uma realidade de consciência que está bem além de suas expectativas e de suas esperanças as mais loucas.

O que fazer para chegar a isso?
Simplesmente, meus caros filhos, abrir seu templo interior para sua dimensão essencial, para sua dimensão Crística, para sua
dimensão divina.
O sopro do Pai vem bater à porta de seu ser.
Vocês O sentem?
Pressentem-nO?
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Seja pela alegria, seja por alguns medos, seja por alguns pesos, cabe a vocês, entretanto, abrir bem as portas de seu coração.
Não temam, eu estarei ao seu lado, individualmente, para cada alma que fizer esse pedido.
Eu virei, também, pessoalmente, no momento oportuno, informá-los por uma locução interior, por um sentir interior, que o momento
chegou de acolher o sopro do espírito, inteiramente.

Desviem-se do alarido do mundo, do que faz seus problemas quotidianos.
Voltem-se com firmeza para sua Divindade, voltem-se com certeza, não se esqueçam, jamais, de que uma promessa foi feita.
Essa promessa é aquela que os seguiu em suas peregrinações, em suas encarnações nessa dimensão tão pesada, na qual tudo é
divisão, na qual tudo é separação.
Essas experiências foram úteis à fortificação de suas almas.
Vocês se tornarão cada vez mais ricos de experiências vividas, felizes como infelizes, alegres como tristes, mas isso não tem qualquer
importância.
Tudo isso passa e morre.
Só permanece a promessa de sua Divindade.

Meus bem amados, eu lhes peço, neste período que se anuncia, acolher, totalmente, quem vocês são, olhar-se, com retidão e precisão
e, sobretudo, com verdade.
Não se julguem, tampouco.
Suas experiências não são vocês.
Os eventos que sobrevêm são apenas tramas de ações e reações.
Para além desses mundos de ações e reações existem os mundos de pura Luz.
Vocês estão, meus bem amados, nesse limiar.

Cabe apenas a vocês abrir a porta.
Cabe apenas a vocês aceitar, acender, totalmente, a Luz que vocês são.
Para isso, não há necessidade de coisas complicadas.
Há necessidade, simplesmente, de escutar seu coração e de aceitar abrir seu coração.
Lembrem-se de que vocês jamais estão sós.
Nos momentos de pior solidão, nos momentos de desespero, como nos momentos intensos de alegria, qualquer que seja a fonte
dessa alegria, nós estamos aí, atentos aos seus apelos, atentos às suas orações.
Nós esperamos apenas uma única coisa: é a abertura para sua Divindade, ir além do que é chamado o despertar para ir para a plena
realização de sua Divindade.

Meus bem amados, aí estão as algumas palavras que eu queria transmitir-lhes.
Ainda uma vez, recebam o meu amor de Mãe e toda a minha bênção.
Vocês são filhos da Unidade, filhos da Luz, filhos da Fonte, Luz e Fonte, vocês mesmos.
Sejam abençoados.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzida para o Português por Célia G.
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   - Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -
Primeira mensagem de JOFIEL no site Autres Dimensions

~ A VIDA TOMA UM NOVO RUMO ~

Saudações luminosas a vocês, filhos da FONTE Luminosa, filhos da Luz.
Meu nome é JOFIEL.

Eu sou o Anjo superior que chega à Terra neste ano, ano de mudanças, de recomeços onde muitos seres
humanos devem se deparar com o que está girando, com esta roda que gira, com essas mudanças que lhes

foram prometidas há tanto tempo do seu tempo terrestre.
Bem amados filhos da FONTE, é a primeira vez que eu me manifesto a vocês e no interior deste canal a fim de
trazer-lhes alguns fragmentos de conhecimentos que são do meu domínio e dos meus espaços de predileção,

dos meus espaços de revelação.
Bem amados filhos da Luz, este ano é um ano capital, em termos terrestres, capital em muitos pontos.

O ano em que será preciso aceitar as mudanças que lhes são propostas ou impostas.
O ano em que será preciso superar-se, transcender-se, a fim de evoluir sempre para mais Luz, para mais

irradiação, para mais Verdade.

***

Bem amados filhos da Luz, a minha Fonte é, evidentemente, a mesma que a de vocês.
A minha Luz de Luminescência está no amarelo dourado.

Eu sou o Arcanjo regente deste ano.
Ano em que o conhecimento deve se revelar.

Eu entendo por conhecimento, no nível da humanidade, a revelação do que estava escondido, tanto do que
pertence ao domínio da Sombra como ao domínio da Luz.

Dessa maneira, este ano verá a eclosão nos seus corações da Luz, a eclosão também da Luz da Verdade, dos
espaços em que poderão se manifestar a espada da Verdade que vai cortar o que deve sê-lo.

Esta revolução é, acima de tudo, e como sempre, uma revolução interior que deve levá-los ao limiar de um dia
novo, ao limiar de uma vida nova em outros contextos, outras regras e outras funções, na sua encarnação.
Bem amados filhos da Luz, o seu trabalho essencial neste ano consiste, e irá consistir, em aceitar todas as

mudanças que lhes são propostas.
É um ano de começo, de renovação, é um ano colocado sob a influência de grandes movimentos planetários,

mas também sobre a Terra.
Movimentos da Luz, movimentos da Sombra, revelações do jogo da Sombra e da Luz em plena luz do dia.
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Os conhecimentos e os jogos da Sombra serão revelados da mesma forma que os conhecimentos e os jogos
da Luz.

***

Muito será pedido a vocês, mas, se vocês aceitarem, vocês irão receber muito também.
É preciso ir no sentido do movimento.

É preciso ir no sentido da verdade.
É preciso ir no sentido da justeza do seu interior.

É preciso ir na determinação: será preciso ser capaz, durante este ano, de cortar o que deve sê-lo e, também,
de consolidar o que deve sê-lo.

Este ano possui isso de particular.
Podemos afirmar que haverá um antes deste ano e um depois deste ano.

Um ano, portanto, fundamental.
Um ano de repartição, como eu dizia, de começo.

Isso se aplica tanto às relações interpessoais, como às relações interiores, como às relações sociais, como às
relações da sua espiritualidade e da sua materialidade.

Um ano sendo capital.
Um ano em que vocês devem encontrar a direção, seguir a direção da Luz e do Conhecimento.

Cabe a vocês, no que puder, por vezes, parecer-lhes ir muito rápido, ou que irá muito depressa, encontrarem
espaços interiores de recolhimento, de reorientação que irão lhes permitir levar o mais longe possível este

avanço da Luz.
Eu não prometo à humanidade um ano simples, mas um ano substancial.

***

Este ano se coloca sob o signo da revelação.
Nada do que foi escondido poderá ser escondido de novo de vocês.

Os planos da Sombra e os planos da Luz serão revelados na totalidade.
Isso será acompanhado, é claro, de choques interiores em relação às suas relações interpessoais, mas

também de choque em relação aos sistemas de valores que vocês construíram.
O que vocês elevaram ao título de divindade, o dinheiro, as finanças, não terá mais andamento.

A vida toma um novo rumo.
Aqueles que tiverem muito dinheiro irão perder muito.

Aqueles que tiverem pouco, mas muita Luz, nada irão perder e ficarão enriquecidos.
A hora das contas, do acerto de contas, delineia-se nas próximas semanas e meses.

A hora também da rebelião dos povos contra a autoridade que escraviza as almas, chegou.
A hora da rebelião da Terra contra esta humanidade que a maltrata, também chegou.

Nessas revelações encontra-se a maior riqueza, a maior elevação, a maior certeza da Luz.
Um grande passo será dado que irá levá-los, segundo a sua escolha, para a Luz ou para o abismo.

As escolhas que foram feitas devem ser agora assumidas, reveladas e desvendadas.
A hora da Luz está chegando.

A hora da Luz é conhecimento, revelação.
Ninguém poderá dizer, depois deste ano, que não sabia, que não conhecia a verdade, que não estava ciente

dos prós e dos contras da sua vida pessoal, assim como da vida da humanidade.
A máxima tolerância, a máxima compaixão é solicitada a vocês.

Nada julguem, contentem-se em viver as suas escolhas, contentem-se em crescer em Luz, não percam tempo
com as coisas que são da ordem da Sombra, pois vocês são filhos da FONTE Luminosa e vocês devem

deixar viver esta FONTE e esta Luminosidade que existe em vocês.

***

Bem amados seres de Luz, bem amados mestres em evolução, bem amados anjos, bem amados sóis em
evolução, eu me dirijo a vocês, através deste órgão que chamamos de voz, a fim de ver se eu posso trazer

alguma Luz de Conhecimento ao que, em vocês, permanece desconhecido ou na sombra.
Deste modo, eu me proponho para iluminar essas zonas em vocês apresentando problema.



Então, eu estou agora à escuta de vocês.

***

Pergunta: nós podemos fazer pergunta para você agora?

Sim.

***

Pergunta: poderia nos dar elementos sobre o que vai ser revelado na Sombra e revelado na Luz?

O ano de 2008 é o ano, na sua totalidade, da revelação.
Os planos da Sombra para a escravidão da humanidade virão à tona, assim como os planos da Luz, no que se

refere à sua humanidade, irão se tornar visíveis.
As forças envolvidas serão colocadas à luz do dia.

Não há data específica, exceto que vocês entram desde já neste período intenso, eu diria, substancial e
importante.

Isso diz respeito tanto às intenções de dominação e de liberação da humanidade, como aos planos ligados às
finanças e ao dinheiro, como aos planos ligados à dominação mental e tecnológica da humanidade, como aos

planos de liberação da própria humanidade pelas forças da Luz.
Tudo isso irá irromper muitas vezes de forma turbulenta na frente do palco.

Vocês não irão saber mais para onde dirigir o seu olhar diante de tantas coisas vindo à tona.

***

Pergunta: nesse plano da revelação, há civilizações extraterrestres nos acompanhando?

Isso faz parte.
A revelação dos contatos, existentes há muito tempo entre a sua humanidade e outras civilização, da Sombra

como da Luz, dar-se-á publicamente, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul).
Haverá um antes e um depois.

***

Pergunta: quais são aquelas que pertencem ao plano da Luz e aquelas que pertencem ao plano da
Sombra?

Pertencem ao plano da Sombra todas aquelas que querem subjugar, de uma maneira ou de outra, a
humanidade.

Pertencem à Luz todas aquelas que desejam a liberação da humanidade.
Isso não pode ser definido por formas, mas pelas intenções.

Isso irá eclodir à luz do dia.

***

Pergunta: isso poderia se manifestar sob forma de conflitos entre a Sombra e a Luz?

O conflito existe há muito tempo.
Trata-se aí, simplesmente, da atualização dessas ações.

Isso representa uma mudança de paradigma monumental para esta humanidade.
A existência de civilizações que desapareceram, a existência da presença dessas forças extraterrestres em

meio a essas civilizações que desapareceram, será certamente a maior das revelações que a humanidade terá
que lidar.

***



Pergunta: você se refere a quais civilizações que desapareceram?

Há várias civilizações.
Algumas são conhecidas de vocês.

Elas foram denominadas Atlântida, Lemúria, Mu, os Gigantes, os Achab e muitos outros que se sucederam
desde tempos imemoriais sobre este planeta.

Os vestígios foram camuflados por aqueles que detêm o poder, mas isso terminou.

***

Pergunta: como ter discernimento suficiente para justamente saber aonde devemos ir?

Todas as mudanças que acontecem, e que irão acontecer, devem ser aceitas.
Aí se situam a justeza e a verdade.

Em certos casos vocês decidiram isso e o destino decide aquilo.
Então, vocês devem seguir aquilo e abandonar isso.

***

Pergunta: como ter certeza de que isso não seria motivado por medos, pela Sombra?

Não há mais espaço para a Sombra poder se esconder.
Dessa maneira, então, o que chega se mostra em plena luz do dia, publicamente.

Não pode, portanto, ali haver suspeita da Sombra ou suspeita de outra coisa.
A partir do momento em que algo parecia ser destinado a vocês, a partir do momento em que algo parecia ser

o seu destino e o seu caminho e que isso não está acontecendo, significa que o destino mudou.
Lembrem-se de que muitas coisas, neste ano, estarão sujeitas a uma reviravolta.

Essas reviravoltas são reajustamentos importantes.
Muitas vezes, durante este ano, as reviravoltas e as mudanças irão ocorrer em cento e oitenta graus, em todos

os níveis.
Em um dia, um líder irá afirmar que não fará a guerra e, no dia seguinte, ele irá deflagrar a guerra.

O jogo da Sombra.
Em um dia, um outro líder irá dizer que ele vai liberar os impostos sobre alguns produtos e, no dia seguinte, ele

irá liberar ainda mais coisas.
Assim serão as situações durante este ano.

***

Pergunta: a atividade de alguns lugares também vai mudar?

Com exceção de lugares específicos sobre o planeta, que vocês conhecem, que vocês denominam com os
termos portal ou vórtice, os locais de alta energia serão submetidos a variações.

Os locais de baixa energia irão sofrer também reviravolta.
O importante é a sua energia em vocês, a sua qualidade de irradiação e de Luminescência em vocês, seja qual

for o lugar que vocês estiverem.
A sua energia, a Luz que vocês possuem, é capaz de transmutar qualquer coisa.

***

Pergunta: qual é a cor da nossa própria Luz de luminescência?

Todas as cores devem ser transcendidas para o branco dourado ou para o amarelo dourado.
As outras cores são meramente cores intermediárias cujo sentido e valor têm apenas pouco significado neste

período.



***

Pergunta: como facilitar da melhor maneira possível esta transmutação para o branco ou para o
amarelo dourado?

Esse é um trabalho que vai durar doze meses.
É um trabalho com o qual vocês devem familiarizar-se pela experiência, pela vivência.

Não há técnica nem regras definidas.
É algo que vocês jamais vivenciaram, ainda menos na encarnação.

Eu não posso, portanto, dar a vocês, ainda uma vez, regras, rituais ou técnicas.

***

Pergunta: você tem uma última recomendação?

Confiança e fé.
Desenvolver a esperança e a firmeza reforça a confiança e a fé.

Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma situação é eterna, tudo é movimento, tudo é mudança, tudo é mutação.
Eu estarei, doravante, cada vez mais presente, Vibratoriamente, nos seus espaços. 

A minha missão é uma missão, vocês entenderam, planetária, mas eu escolhi, também, dirigir-me a alguns
médiuns de maneira um pouco mais personalizada, não tanto através das palavras (que são, para vocês,
agradáveis, mas que, para mim, têm apenas pouco significado), mas, sobretudo, para trazer-lhes a minha

Luminescência e o meu Conhecimento.

***

Assim, bem amados filhos da FONTE Luminosa, recebam a minha Radiância de Amor, a minha Radiância de
Luz.

Sejam, em suas palavras, abençoados e consagrados à Luz.
Eu estou com vocês.

Eu lhes digo até muito em breve, desta maneira aí também.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef0f5.html

http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-2_janvier_2008-articlef0f5...
02 de janeiro de 2008

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-2_janvier_2008-articlef0f5.pdf
http://autresdimensions.info/articlef0f5.html


Bem amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los nesse início de novo ano, nesse lugar.
Então, primeiro, para aqueles que eu já conheço e que já assistiram às nossas trocas e trocaram comigo, eu
lhes apresento todos os meus votos de Luz para esse ano que começa e que é um ano – como, talvez, vocês
já saibam ou como, talvez, já sintam – extremamente importante ao nível do conhecimento e das revelações
que serão feitas ao conjunto da humanidade.

É um ano em que vocês irão de surpresa em surpresa, seja ao nível individual e ao nível da humanidade toda,
inteira.
É um ano em que as coisas que estavam escondidas serão reveladas, em suas vidas, mas, também, de uma
maneira muito mais geral, para o conjunto do planeta e o conjunto, eu diria, de manipulações e conspirações de
forças da Sombra, mas, também, da Luz.
Inúmeras coisas que estavam sob o manto vão manifestar-se à luz do dia, como vocês dizem, e vão aparecer,
progressivamente e à medida das semanas, dos meses e de todo este ano, no qual nada mais será mais,
jamais, similar, depois.

Este ano vocês verão desvendar-se muitas coisas no que concerne ao seu destino pessoal – quem você é, de
onde vem, aonde vai –, mas, também, ao nível da humanidade.
O que quer dizer que as separações que existiam entre os planos vão desaparecer, progressivamente, como
se o véu fosse, eu diria, completamente rasgado, para permitir-lhes perceber realidades anteriormente
chamadas de ultrassensíveis.
Essas realidades vão fazer irrupção em sua realidade de terceira dimensão.
E, obviamente, isso vai provocar mudanças de opinião, mudanças de consciência, também, para muitos seres
humanos.

Então, é um ano pleno de revelações, de descobertas, de surpresas que vocês se preparam para viver.
Então, para tudo isso, bem, que a Luz seja.

Então, caros irmãos e irmãs, se quiserem, vou, primeiro, como de hábito, escutar suas questões e tentar
responder, se isso estiver em meu poder.

Questão: quais serão as datas chave de 2008?

Para nada serve dizer «vai acontecer tal coisa em tal dia».
Vocês têm, a cada minuto da vida, já há várias semanas, o impacto de energias que chegam ao nível de sua
consciência e que agita muitas coisas.
É o ano da desordem, é o ano no qual muitas coisas que estavam amarradas, que se chamam certezas,
deverão modificar-se para adaptar-se ao novo real e às novas realidades.
Então, não há datas.
As datas, vocês as conhecem, são as mudanças de lua, são algumas festas ditas religiosas e, também, alguns
aspectos planetários que vão impactar, eu diria, algumas camadas de indivíduos da sociedade em sua
integralidade.
Então, não retenham uma data, porque vocês ligam o rádio e ouvem, ao longo do dia, o que acontece, não é?
Vocês estão dentro.

Questão: o fenômeno de aceleração do tempo é ligado, diretamente, a uma aceleração de tomadas de
consciência?

O que se pode dizer é que, em parte, é ligado a isso, ou seja, a aceleração do tempo é algo que vocês
constatam em todos os níveis.
É claro, isso faz parte de sua era moderna de informação, não é?, na qual tudo é acessível de maneira direta e
instantânea.
Então, vocês são levados em um turbilhão, no qual o tempo escoa-se de maneira muito mais turbilhonante e
não mais de modo linear.

Então, é ligado, em parte, a isso, e é ligado à abertura da consciência da humanidade, mas é, sobretudo, ligado
às vibrações magnéticas que são emitidas pelo Sol Central.
É aí que se encontra a origem primeira, eu diria, dessa aceleração do tempo.

Questão: como viver essas evoluções rápidas com mais confiança?

Tudo isso é ligado ao paradoxo, porque a aceleração do tempo provoca, de maneira cada vez mais rápida, a
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desagregação das ilusões da terceira dimensão, ou seja, as certezas não existem mais.
As certezas não existem mais nos planos afetivos, as certezas não existem mais em todos os setores de vida
de sua humanidade, a título individual e coletivo.
Onde vocês pensavam poder pendurar-se, vocês não podem mais pendurar-se, porque há muitas mudanças
desejadas, de maneira a que vocês não entrem em fenômenos de resistência e não soltar, que provocariam
dificuldades para religá-los, completamente, à Luz que desce e que acelera tudo.

Então, eu não vou dar-lhes receitas para dar-lhes a confiança em coisas que estão desaparecendo, é claro.
Vocês devem, progressivamente e à medida da aceleração e da abertura, recentrar-se, cada vez mais, em si
mesmos, porque a solução para esses problemas de confiança vocês não encontrarão, absolutamente, no
exterior.
Vocês não encontrarão qualquer alívio no exterior, e cada vez menos, porque o exterior está, simplesmente,
desaparecendo.

É difícil explicar com palavras, mas é o mesmo princípio que a passagem, eu diria, da morte.
No momento em que vocês morrem, vocês desaparecem a essa realidade, para nascer para uma nova
realidade.
O problema é que esse fenômeno está acontecendo de maneira consciente, sem passar pelas portas da
morte.
É, mais, as portas da iniciação, nesse caso.

Então, é preciso lidar com duas realidades que não são, de modo algum, do mesmo nível vibratório e que não
têm, de modo algum, a mesma finalidade.
A finalidade de seu mundo de terceira dimensão, vocês sabem, é o ego, a divisão.
Enquanto a finalidade da nova dimensão é o amor, a empatia e a unidade, sobretudo, é isso o mais importante.

Então, essas duas confrontações, em um sentido e no outro, porque isso se produz na 3D, mas produz-se,
também, no novo, dá-lhes, efetivamente, o sentimento de coisas que lhes escapam, um sentimento de coisas
que vão muito rapidamente ou, ao contrário, que estão fixas, em alguns casos.
Vocês têm a impressão de que as situações não podem desbloquear-se ou, ao contrário, vão muito, muito
rapidamente, para levá-los para onde vocês não sabem.

Então há, sempre, no ser humano, esse medo do desconhecido, que é preciso aprender a gerir.
Então, não é questão de misturar as duas realidades, vocês devem ter-se entre as duas como observador que
observa um mundo que desaparece e um novo mundo, uma nova realidade que aparece.
Isso necessita de estar perfeitamente alinhado e olhar em si.

Questão: quais diferenças há entre as linhagens e as correntes?

As correntes são ligadas a correntes energéticas.
As linhagens são ligadas a processos de encarnação.
A linhagem é, tipicamente, específica de um acoplamento da vibração na matéria, ou seja, através do DNA.
As correntes não são, necessariamente, portadas por entidades biológicas ou extrabiológicas.
São correntes de vibrações, de afinidades, se preferem, enquanto, no primeiro caso, a linhagem é como uma
corrente, mas muito mais do que uma corrente, porque ela necessita da marca ou marcação na matéria dessa
corrente para tornar-se uma linhagem.

Questão: o que é das manifestações extraterrestres?

As manifestações são cada vez mais importantes.
Seu céu é, literalmente, invadido de manifestações extraterrestres.
Mas isso vocês não verão na França porque, na França, se vocês as veem, vocês põem a cabeça no buraco.
Portanto, há países que estão muito mais aptos para acolher, vibratoriamente, essas presenças, e é o caso, já
há numerosos meses – e isso se reforça de semana a semana – em alguns continentes e algumas regiões do
mundo para os quais vocês não arriscam fazer parte, na França, em todo caso.

Questão: o fato de não ver essas manifestações na França é ligado à potência do intelecto?

Pode-se dizer que os pensamentos que vocês emitem criam uma lei de afinidade.
À força de dizer que vocês não creem nisso ou naquilo – mesmo se vocês não o digam – vocês são banhados
em uma egrégora, na França, nesse momento, que nega o espiritual.
A linha de conduta social é dizer que o esoterismo, a espiritualidade não existem ou que são quimeras.
Então, como vocês querem, nessa convicção, criar afinidades vibratórias com os seres do espaço?
É impossível.

Questão: como adaptar o corpo às novas vibrações?

A coisa a mais importante – talvez vocês já tenham constatado – é, se possível, cercar-se de boas vibrações.
Isso quer dizer tentar, se possível, já, você mesmo, não emitir más vibrações, pensamentos negativos,
emoções, julgamentos de pessoas, de situações, tudo o que os afasta de sua interioridade.
A segunda coisa é, se possível (mas isso é dificilmente possível para todo mundo), encontrar períodos de
pausa na natureza, na mata, na terra, de maneira a sincronizar-se, sintonizar-se com as novas correntes



energéticas.
É muito mais fácil sintonizar-se em plena natureza do que entre quatro paredes em concreto.
Isso é do bom sentido.
Vocês se aperceberam de que as necessidades alimentares são muito menores.
Vocês têm necessidade de muito menos alimento, muito menos sono, também.
Em contrapartida, é preciso beber mais líquidos do que vocês têm o hábito de beber.

Questão: como estar mais aberto às presenças extraterrestres?

Vocês sabem, é um problema de egrégora.
Vocês sabem, se abordam o fenômeno extraterrestre com o coração aberto, colocando-se a questão, sem
denegrir, dizendo-se «isso não pode existir», nesse caso, as aparições ocorrerão.
Mas não é o caso da França.
Não se esqueçam de que vocês estão em um país extremamente entrado na resistência em relação a essa
nova dimensão e essa nova energia.
Vocês são banhados em uma egrégora de medo que tenta fazer durar, fazer perdurar as energias de terceira
dimensão.
Há, efetivamente, uma defasagem importante entre aqueles que puxam para o alto e aqueles que puxam para
baixo.
No interior de vocês e, também, ao nível do conjunto da sociedade francesa na qual vocês se banham, quer
vocês queiram ou não.

A título individual, vocês devem, já, mudar no interior de si, seu modo de ver.
Agora, ao nível coletivo, vocês não podem fazer, como se diz, porta a porta, não é?
Eu não creio que, se vocês dissessem às pessoas que existe outra coisa, isso mudasse algo na vida delas.
Houve um condicionamento extremamente importante da população francesa e mundial.
Esse condicionamento visou, por todos os meios possíveis, evitar essa abertura de consciência.
Isso passou tanto por alimentos que foram traficados como por leis sociais ou seguranças ditas sociais que
foram instauradas para evitar-lhes serem livres e independentes.
Tudo foi feito para prendê-los a um sistema social, construído no medo: o medo da falta, o medo disso, o
medo daquilo, e todo seu sistema é construído sobre isso.

Então, a menos que se desconstrua o sistema, o que está sendo feito pelas novas energias, em todo caso, ao
nível econômico, já, vocês estão em situações labirínticas.
A única solução, eu repito, não é lutar contra isso, porque vocês não têm a força, a título individual, de lutar
contra.
Se vocês lutam contra, reforçarão isso, vocês têm apenas que centrar-se, cada vez mais, e prestar atenção
para permanecerem alinhados em seu eixo e sua fonte e não emitir julgamentos, não portar energia de
consciência, de interesse nesses processos mórbidos e que fazem parte do passado.
Para nada serve apontar o dedo a eles, eles estão aí e vocês devem desprender-se deles.

Questão: centrando-se na presença Eu Sou é possível chamar os mestres de Luz, os irmãos do
espaço para que eles ajam em nosso espaço, nossa Terra?

Isso é uma intenção muito louvável, evidentemente: estar alinhado no Eu Sou e dirigir-se a esses seres.
Mas, obviamente, eles não esperaram seu pedido para interagir, mas é ótimo fazê-lo.
É o princípio de qualquer oração, de toda a eternidade.

Questão: o que é a tradição dita «primordial»?

A tradição primordial faz referência à tradição das origens, suposta de ser a primeira a ter aparecido de maneira
consciente e cognitiva ao nível da humanidade.
Aí está.
Mas inúmeros movimentos reivindicaram-se a tradição primordial porque, segundo os povos, não há a mesma
tradição primordial.
Segundo, também, as origens, as correntes e as linhagens de que falamos há pouco, não há, mesmo,
movimento primordial de energia.
Portanto, é um termo genérico que não tem muito interesse a ser definido mais do que isso.

Questão: isso está em relação com o Sol Central?

Para alguns, isso pode ter uma relação, mas não obrigatoriamente.

Questão: o que é, hoje, o impacto de Agartha sobre o governo mundial?

Primeiro, o que é que você chama o governo mundial?

Questão: o governo oculto, que domina o mundo.

Mas não há um único governo oculto mundial, há vários deles.
Há um governo financeiro, há um governo de forças da Sombra que é, também, mundial.
Há Agartha, há o conselho dos vinte e quatro anciões.



Há diferentes convicções de poder que estão em atividade sobre essa Terra e que derramam a energias delas
ou que as representam.

Então, não há um governo sinárquico em Agartha, que decidiria tudo.
Há, também, o conselho dos Lipikas cármicos.
Há, também, do outro lado, a loja negra, com aqueles que dirigem a nova ordem mundial, e cada um tem seus
planos.
Portanto, as convicções são múltiplas.

Então, se querem, há corporações da Luz e corporações da Sombra e cada uma estabeleceu códigos, modos
de funcionamento.
Cada uma, obviamente, tem uma finalidade diferente, e os piões que elas utilizam, tanto umas como as outras,
são os seres humanos encarnados.
Todas as manipulações que foram traçadas contra a humanidade serão reveladas, mas, também, todo o
trabalho das forças de Luz, das forças galácticas que trabalham para o advento da nova dimensão será
revelado.
Não há coisas que lhes estavam escondidas que não sejam reveladas.
Isso está escrito, também, no apocalipse de São João.

Questão: como os dirigentes de nosso planeta aprenderam sobre a existência dos povos de outras
dimensões.

Eles não aprenderam pelo rádio ou por fotos.
Eles se reúnem, eles têm contatos físicos, reais e concretos.
Não é a mesma coisa.

De onde vem sua tecnologia?
Como vocês explicam que, no espaço de trinta a quarenta anos, vocês tenham feito essas descobertas
prodigiosas que transformaram, totalmente, sua humanidade?
Mas, certamente, não no bom sentido, porque vocês são ligados a egrégoras ditas eletrônicas que não são
egrégoras de Luz.
Não se esqueçam de que a Luz é o fóton, não é o elétron.
É uma nuance extremamente importante.

Vocês são cercados de ondas elétricas e eletromagnéticas desejadas pela nova ordem mundial, desde o
telefone celular, passando por todas as ondas que são emitidas ao redor de vocês.
Vocês sabem que as próximas guerras que lhes são inventadas pelas forças da Sombra é a guerra de ondas.
Não se mata mais com balas, mata-se com frequências, e já foi experimentado, é claro.

Então, tudo isso, se querem, são coisas que vão revelar-se, porque nada mais poderá ser escondido.
A Luz e a acentuação, a aceleração de vibrações não pode mais permitir que as coisas sejam deixadas na
Sombra.

Questão: as portas estelares continuam em atividade?

O que é que é isso?

Questão: o que permite as comunicações entre os diferentes mundos.

Não são portas estelares, são vórtices que permitem a comunicação por intermédio dos polos com o centro da
Terra e todos os outros planetas.
Eles sempre estiveram abertos e jamais foram fechados.

Questão: o livre arbítrio é um belo presente que nos foi dado?

Não estou certo de ter compreendido o sentido dessa questão.
A partir do momento em que vocês vão de um ponto a outro, a partir do momento em que são irradiados da
Fonte, vocês vêm da Fonte e retornam à Fonte.
Onde está o livre arbítrio aí?
O livre arbítrio está, certamente, no modo de ali ir, mas se você recua e vê isso de muito longe ou de muito alto
ou de modo completamente exterior, eu diria, você verá um ponto de origem e um ponto de retorno e, entre
esses dois pontos, a alma experimenta certo número de vidas, de encarnações e de dimensões.
Então, vocês são completamente predestinados de um ponto ao outro.
Portanto, há um livre arbítrio de saber quanto tempo você vai levar para fazer o caminho.
É a única liberdade que vocês têm.

Então, há o livre arbítrio de escolher suas ações, escolher a Sombra, escolher a Luz, escolher a experiência,
escolher a transformação.
Então, a liberdade, talvez, esteja aí, mas é uma liberdade de escolha, não é o livre arbítrio, é uma coisa
diferente.
O livre arbítrio é algo que é válido até certo grau.
Quando você chega à maturação, quando reencontra o caminho de sua essência e de sua origem, quando



reencontra sua iluminação do coração, não pode mais haver livre arbítrio.
Vocês são, completamente, predestinados.

Questão: é no universo dessas escolhas que podem intervir as influências exteriores?

As influências exteriores fazem-se por afinidades vibratórias.
Se você pensa negativo, você atrai as forças do universo que fazem parte do lado sombra.
Se você pensa luminoso, atrai as forças do universo que vêm do lado luminoso.
É, unicamente, uma questão de afinidade vibratória e de sintonia.
Não há alternativa.
Portanto, se as forças puderam elaborar planos da Sombra sobre este planeta, é que a humanidade deixou o
lugar para essa afinidade.

Então, obviamente, há combates, há a Luz que cresce de um lado e a Sombra que puxa de outro lado.
Nesse equilíbrio dinâmico de forças em presença, quanto mais a Luz reforça-se, mais a Sombra resiste, é
claro.
E o que vocês veem desenrolar-se sob o tapete de seus dias, de suas telas de televisão, de suas estações de
rádio, o que vocês ouvem é, unicamente, a ilustração desse combate que se torna cada vez mais intenso.
Quando a Luz não estava muito efusionada sobre a Terra, antes dos anos 1987 / 1990, antes das primeiras
ondas de influências de energias luminosas da Shakti, não havia qualquer razão para que houvesse tensões
entre a Sombra e a Luz.
Havia um compromisso, um caminho linear para cultivar seu jardim, cultivar sua Luz.
Mas, hoje, a Sombra sabe que ela é ameaçada pela Luz, portanto, ela resiste com todas as forças.
O que vocês têm sob os olhos é o resultado dessas lutas que vocês observam ao nível dos elementos, dos
climas, ao nível econômico, ao nível financeiro.

Questão: a destruição do balão sonda, encarregado de explorar o polo, foi um meio de proteger o
vórtice?

Nada do que concerne aos vórtices situados ao nível dos polos norte e sul pode ser transposto por qualquer
força humana ou não humana, se não há acordo de guardiões do vórtice para deixar penetrar as embarcações
de Luz.
Apenas as forças de Luz é que podem passar por esses vórtices dimensionais para aceder ao Intraterra.
As forças da Sombra não podem, em caso algum, tomar esses vórtices comuns.
Elas são obrigadas a criar falsos vórtices para modificar a curvatura do espaço/tempo, para chegar a esse
Sistema Solar.
É uma destruição que se faz muito naturalmente, assim que um objeto aproxima-se dessa densidade
importante de vórtice dimensional, sem intervenção exterior.

As embarcações passam pelos polos, pelo Intraterra primeiro, e elas emergem em sua realidade terrestre
pelos polos.
Compreendam, efetivamente, que a viagem não se faz de polo a polo, a viagem faz-se de núcleo central em
núcleo central.
Naquele momento, as embarcações emergem pelos polos, é um lugar de emergência em sua realidade
dimensional, não um lugar de penetração.

Questão: as forças obscuras podem aceder à quinta dimensão?

Não todas.
Algumas têm a possibilidade de fazer escolhas, mas as escolhas são feitas há muito tempo, na maioria dos
eventos.
Então, nada é condenado de maneira inexorável, inevitável à Sombra, uma vez que tudo vai para a Luz.
Mas há defasagens evolutivas importantes.

Questão: há, da parte dos dirigentes de nosso planeta, uma conspiração do silêncio?

É uma conspiração não, unicamente, do silêncio, é uma conspiração contra a humanidade toda, inteira.
Seria preciso ser irracional para crer que vocês têm um único homem político escolhido que quer seu bem.

Questão: as revelações previstas em 2008 serão feitas em grupos restritos ou em uma escala muito
maior?

Oh, é para uma escala planetária, eu diria.
Há meios de informação, agora, que não podem mais ser trancados.
A informação circula de maneira instantânea, tanto no que concerne às histórias de espancamentos como às
histórias espirituais.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

“A arquitetura é o meio mais importante que permite cristalizar a energia para ir em um
sentido ou em outro.”

Questão: há regiões no mundo mais preparadas para receber seres da Luz, em especial o Uruguai?

Todos os países da América Latina estão mais prontos para acolher uma vida extraterrestre ou uma vida mais
luminosa.

Quando vocês dizem «há países?».
Sim, são todos os países, é claro, exceto a França.

O Uruguai não mais do que o Paraguai, não mais do que o México, não mais do que todos os outros países
que são destinados a acolher esses novos embriões de vida.

Compreendam, efetivamente, que, no momento do contato real com a humanidade, que irá sobrevir antes do
fim do seu ciclo de 2012, haverá a instalação de novos embriões, de novos centros de consciência.

Mas é evidente que a Europa do norte e a América do Norte não estão, de modo algum, prontas,
vibratoriamente, para acolher essas forças.

Os extraterrestres pousam em função de afinidades vibratórias.
Pensa-se que as afinidades vibratórias portadoras de energias da renovação estejam firmemente enraizadas na

América Central e na América do Sul, muito mais do que por toda parte alhures.
É o lugar de onde tudo partiu e o lugar para onde tudo deve voltar, por razões históricas, também, ligadas à

criação de Atlântida e ligadas em torno de uma série de vibrações nesses lugares.
Mas o conjunto do planeta é, obviamente, referido, mas, no que se refere à presença efetiva extraterrestre, é

quase exclusivamente a América Central e a América do Sul que são concernidas.
Aliás, vocês serão sobrevoados e não pousados.

***

Questão: é preciso deixar a França ou permanecer na França para trabalhar do interior?

A segunda proposição é a melhor, eu disse desde o início que o trabalho era interior.
Se vocês estão na França, não é por acaso.

Se vocês estão na América Latina, não é por acaso.
Nos próximos anos, vocês serão, talvez, também, alguns de vocês, transportados diretamente.

Vocês não têm que procurar ir a um lugar específico, exceto se perceberem, de maneira direta e imediata, a
injunção, o que é bastante raro, porque jamais um ser de Luz dirá a vocês: «é preciso ir viver lá ou lá».

Ele pode apenas sugerir algumas coisas.
Vocês devem conduzir-se em função de afinidades, mas é evidente que o trabalho de maturação que provoca

mais resistências e, certamente, aquele que é observado por nós, é a França, bem além de qualquer outro
país.

***

Questão: qual é, então, o papel da França?
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Oh, há muitas coisas que diziam nos textos antigos, há dois séculos, que a França era a filha mais velha da
igreja e, portanto, alguns seres vangloriavam-se, antes da revolução francesa.

Isso, efetivamente, mudou depois.
Então, a França está, simplesmente, ligada à egrégora social que foi instaurada há mais de cinquenta anos,

pelo seu modelo de sociedade, que é um modelo que arrasta em níveis de densidade extremamente pesados.
Vocês não estão em níveis que lhes assegurem a liberdade, mas que lhes asseguram a segurança, mas a

segurança não é a liberdade.
É aí que está o principal problema da França, atualmente.

Não há mais um papel que seja atribuído à França mais do que a outros países.
Há, simplesmente, países que evoluíram para uma abertura do coração muito mais fácil do que o povo francês.

***

Questão: a ordem druídica é uma continuidade da sabedoria atlante?

Os druidas tomaram algumas formas, obviamente, de herança em tradições ditas populares que, elas mesmas,
foram tingidas e banhadas por conhecimentos que eram atlantes, é claro.

Então, agora, relacionar, de maneira formal, o culto atlante a um culto druídico, há uma margem considerável.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Então, obviamente, a igreja católica retomou, também, ritos de passagem, como São João de verão, etc., etc.,
mas são, contudo, as mesmas coisas?

Eles calcaram, copiaram, mas, no nível vibratório, não são, de modo algum, as mesmas coisas.

***

Questão: os druidas utilizaram, no entanto, os mesmos sítios?

Absolutamente não.
Eu falo de construções muito mais grandiosas e não de sucedâneos que foram criados pelos druidas, por

razões precisas, em lugares precisos e que não têm relação com os cultos ligados à Atlântida.

***

Questão: quais são as construções que foram deixadas pelos atlantes?

As mais conhecidas vocês as conhecem.
Estão no Egito, no México, em Stonehenge, na Inglaterra, entre outras.

Há também na China, que não são conhecidas turisticamente.

***

Questão: alguns falam da França como o graal da Europa, e um lugar elevado de transformação
alquímica.

Os franceses dizem isso para a França, os alemães dizem isso para a Alemanha, os italianos dizem isso para a
Itália, os espanhóis dizem isso para a Espanha.

A única coisa que se pode dizer é que, no estado atual das coisas, há, para toda a Europa ocidental, dois
vórtices que são, de fato, portais de acesso à 5ª Dimensão.

Mas por razões de afinidades desta vez não mais vibratórias com os seres humanos, mas por razões de
proximidade com o Oceano Atlântico, simplesmente.

***

Questão: é isso que permite fazer a ligação com a América do Sul?

Obviamente, porque há, dos dois lados, o Oceano Atlântico.

***

Questão: há um risco de que os crânios de cristal sejam recuperados pelas forças da Sombra?



É impossível, porque as radiações dos crânios de cristal não permitem a aproximação de entidades da
Sombra.

***

Questão: o que irá trazer a reunificação desses crânios para a humanidade?

É uma reunificação não física.
É uma reunificação de consciência.

Não é obrigatório reunir os crânios no mesmo lugar.
Agora, quando?
Só o Pai sabe.

Não é a comunicação dos doze crânios que vai propiciar a 5ª Dimensão, é, simplesmente, através da
comunicação vibratória desses doze crânios de cristal que são, de fato, os doze crânios dos Elohim que

criaram esse mundo emocional no qual vocês estão encarnados.
Esses Elohim, durante o sacrifício da encarnação, deixaram o crânio deles que se transformou, por processo

alquímico, em crânios de cristal, portadores de memórias da humanidade, mas do nível dos Elohim.
O que quer dizer que as forças escuras não podem, absolutamente, aproximar-se desses objetos, de uma

maneira ou de outra.
Não é porque os doze crânios seriam reunificados que isso iria desencadear algo.

Se quiserem, é um elemento entre tantos outros.
O evento mais importante é a entrada da nossa Galáxia sob a influência do Sol Central, a partir de 1987 e,

sobretudo, as influências crescentes, há vinte e um anos agora, dessa Irradiação.
Esse é o evento motor, que sobrevém a cada 52.000 anos.

O resto faz apenas acompanhar: a vinda de extraterrestres, a revelação de coisas escondidas, a evolução da
consciência, os crânios de cristal, os sismos e a destruição do antigo mundo...

Tudo isso é ligado, unicamente, a esse fenômeno primordial que é a influência do Sol Central.

***

Questão: os Elohim estão em qual Dimensão?

Eles vêm a partir da 21ª Dimensão.
Alguns, da 18ª Dimensão, mas a maior parte vem da 18ª a 24ª Dimensão.

Eles estão exatamente abaixo do que se chama os Senhores do Karma ou os 24 Anciões ou os 24 ldosos ou
os Lipikas Kármicos.

***

Questão: a consciência torna-se a presença da Luz?

Não estou certo de ter compreendido.
A consciência iluminada aproxima-se da Luz, mas não a consciência comum.

A frase é complicada, porque a consciência, quando despertada e quando ela é iluminada, é óbvio que ela é
Luz.

A Luz revelou-se à consciência, aí está uma frase exata.

***

Questão: qual é o papel do antigo mundo nas evoluções de consciência?

É o de ancorar a energia da quinta dimensão.
É uma terra em que os cristais se encontram em grande quantidade, em diferentes países.

É uma terra que, no plano iniciático e histórico, foi o berço da terceira dimensão, há mais de cinquenta mil anos.
É normal que o desvendamento e o desaparecimento desse mundo emocional, que foi iniciado há cinquenta

mil anos, veja o retorno, em prioridade, das forças da Luz.
Então, é um papel de farol, que se desvendará, cada vez mais, nos anos que vêm.

Se vocês quiserem se deslocar para lá, vocês não compreenderam o que eu disse no início: é preciso centrar-
se em si, seja qual for o lugar em que vocês estiverem.

Não é porque vão lhes dizer que há mais Luz em tal lugar que vocês mesmos serão mais luminosos, não é?
O trabalho da Luz acontece onde se está, no momento em que se está.



Se o seu destino os levar a esses países, se uma situação os aguardar ali, significa que vocês devem ir para lá.
Mas se vocês demonstrarem resistência e tentarem, a todo custo, ali estarem presentes na esperança de viver

o despertar, é um erro.

***

Questão: na Europa, quais são os países melhor dispostos para acolher essa abertura para a Luz?

Em um primeiro momento, os países que se encontram mais ao sul da Europa ocidental.
Ou seja, Grécia, Itália, Espanha e Portugal.

***

Questão: qual é o futuro do povo negro?

Não compreendi bem a questão.
Não é diferente dos amarelos, não é diferente dos brancos, não é diferente dos outros países.

***

Questão: e sobre a situação de caos que vive a África?

O caos está por toda a parte e não unicamente na África.
Cada um tem o caos que merece.

No momento, vocês não veem os efeitos desse caos, mas nós, no nível de onde estamos, nós já o vemos
desde o último verão, o caos.

Há continentes que parecem, efetivamente, mais atingidos do que outros pelos conflitos, pelas intempéries.
Olhem o que acontece na Indonésia.

Então, a África é mais atingida, efetivamente, por doenças, por tomadas de consciência dramáticas.
Lembrem-se de que, na França, vocês construíram um modelo social no qual a proteção e a segurança são

colocadas na dianteira da cena.
No momento, vocês estão protegidos, por essas vibrações que vocês criaram.

Mas, a um dado momento, será preciso, efetivamente, que essas proteções e essas seguranças, que são
resistências, também, saltem.

Naquele momento, são vocês que estarão no caos.

***

Questão: a paz é ainda possível no Oriente Médio?

Eu irei lhe responder que tudo é possível, mas o que temos sob os olhos não é isso.

***

Questão: há riscos de sismos na França?

Muito, muito pouco.
Os sismos mais na cabeça e no nível social, mas não no nível da Terra.

***

Questão: como diferenciar os extraterrestres a serviço da Sombra e aqueles a serviço da Luz?

Há um que faz barulho de panela quando chega, o outro faz um barulho de Luz (risos).
É uma questão de afinidades vibratórias.

Os seres da Luz chegam com manifestações da Luz e do amor.
Os seres da Sombra chegam com manifestações de retração, de frio e não de amor.

***



Questão: será que alguns extraterrestres conseguem imitar essa vibração de amor?

Vocês podem imitar imagens piedosas, religiosas, mas não a vibração que segue com elas.
O amor é um canal vibratório extremamente preciso, é uma frequência e uma forma de onda extremamente

específicas e não se pode gerá-la com uma máquina, é impossível.
Ela é gerada apenas pelo coração.

Portanto, vocês podem ser enganados no nível das imagens (e eu sei que é fácil), mas vocês não podem ser
enganados pela qualidade vibratória dos seres.

***

Questão: você havia especificado ultimamente que não ensinaria mais, hoje, da mesma maneira
que antes, dadas as evoluções de consciência?

Vocês estão em mudança de vibração.
Tudo o que foi escrito está relacionado à organização da vida na 3ª Dimensão, mesmo no nível espiritual.
Mas aí, é preciso esquecer-se dos seus paradigmas, é preciso esquecer-se dos modelos, porque vocês

mudam de nível de consciência.
Então, vocês não encontraram solução disso nos livros, em uma época na qual esse mundo estava fechado.

Há alguns grandes seres que escreveram: eu penso no oriente, em Patanjali, no ocidente, em alguns místicos
que, como dizer..., descreveram fenômenos reais que aconteceram a eles, que eles viveram nas esferas,

como eles dizem.
Mas são experiências individuais.

Aí, trata-se de uma experiência coletiva.
Não há qualquer escrito que possa servir-lhes de apoio, porque eles são baseados na existência e na realidade

da 3ª Dimensão e não na realidade da 5ª Dimensão que está chegando para vocês.

***

Questão: o México tem um papel específico?

O México é o lugar da lembrança.
O México é o lugar original, é a lareira central.

Então, há um papel, efetivamente, de lareira central, é aquela que aquece o resto.

***

Questão: e sobre a Bulgária, o seu lugar de nascimento?

Vai-se fazer um giro pelo mundo, assim?
É preciso efetivamente compreender que, quando vocês falam da passagem de um grande ser, seja o meu

mestre Peter Deunov, seja, por exemplo, São Francisco de Assis, há seres que, pela vivência da visão deles,
vão ancorar algumas vibrações.

A irradiação vai sentir-se na região na qual eles viveram, mas isso não pode atingir o nível vibratório de lugares
que foram construídos segundo alguns ângulos, segundo algumas influências astronômicas, o que é o caso

das pirâmides egípcias e de algumas regiões do México.
Não pode haver comparação, porque o ser humano, mesmo o mais luminoso, não pode deixar uma marca tão

forte como a da arquitetura sagrada.
Caso contrário, se fosse tão simples, não haveria qualquer monumento espiritual sobre a Terra.

Os monumentos espirituais não são uma degradação da espiritualidade, mas são a encarnação da
espiritualidade.

***

Questão: as pirâmides seriam um lugar de amplificação de energias criadoras?

Isso podia ser utilizado nesse objetivo, mas está longe de ser o único objetivo, obviamente.
O objetivo, eu o repito, era o de criar, de maneira permanente, sobre a Terra, energias arquetípicas.

***

Questão: é verdade que, um dia, nós despertaremos com dois sóis e que não haverá mais noite?



Na condição de ter bebido muito na véspera.
A história dos dois sóis, de onde vem isso?

***

Questão: parece que um segundo corpo luminoso é anunciado.

Não, um planeta deve aparecer, porque ele vai passar em frente do Sol.
Isso foi descrito no comprimento, na largura e transversalmente, por inúmeros autores.

Ele foi chamado de Marduk, ele foi chamado de Nibiru.
Não um segundo sol, mas uma Luz que não é um sol, não é a mesma coisa.

Do mesmo modo que, no nascimento de CRISTO, o planeta Vênus tornou-se extremamente luminoso, mas
não era um segundo sol.

Aí, há um desvio poético, eu diria.
Quanto a não ter noite, eu não vejo de onde isso vem porque, mesmo nas Dimensões superiores em que a Luz

é permanente, há variações ligadas a uma pseudoalternância dia/noite.

***

Questão: alguns dizem que a Terra vai parar de girar, e que isso vai gerar uma noite permanente.

Se a Terra parar de girar, será preciso aprender a nadar, e rapidamente.
A Terra pode desacelerar, mas um simples desacelerar da Terra desencadearia movimentos oceânicos

consideráveis com subidas de água de mais de quinhentos metros.
Então, vocês imaginem que, quando se diz que a Terra vai parar de girar, com um lado voltado para o Sol e o

outro para a sombra, se isso ocorrer, vocês não estarão vivos para ver, ninguém.

***

Questão: a pirâmide invertida do Louvre tem também efeitos negativos sobre Paris?

Isso chamou a atenção de vocês, mas o que vocês talvez não saibam é que toda a arquitetura de todas as
cidades que foram construídas no século da Luzes obedeceu a leis matemáticas extremamente complexas,

cujo objetivo era reprimir a consciência do ser humano que estivesse em Paris, em Nova Iorque ou em
Montreal.

A maior parte das cidades deste planeta foi construída para limitar o despertar da consciência do ser humano. 
Ao passo que construções, como algumas das encontradas no México, foram destinadas a favorecer o

despertar.
A arquitetura é o meio mais importante que permite cristalizar a energia para ir em um sentido ou em outro.

Todas as cidades foram construídas segundo esquemas precisos, que foram inspirados por alguns arquitetos,
ou ditados diretamente pelos governos, para evitar o despertar da consciência do ser humano.

***

Questão: e sobre a absorção do planeta Mercúrio pelo Sol?

Vocês nos convidam a jogos de boliche cósmico.
Vocês acreditam que os planetas mudam de órbita assim, ou que eles sejam absorvidos assim.

Os últimos cataclismos que ocorreram sobre a Terra durante a destruição da Atlântida - e aquele que sobreveio
bem mais tarde, em 4.800 A.C., no período da Arca de Noé - são, unicamente, o resultado de um meteorito

que chocou com o planeta Vênus e que o fez mudar de órbita.
Nada aconteceu sobre a Terra e, no entanto, as desordens e os desgastes foram monumentais sobre a Terra.

Então, vocês imaginem que, se Mercúrio fosse absorvido pelo Sol, mas o seu planeta não existiria mais.
Quem que foi inventar tais coisas?

***

Questão: qual é o estado das redes sagradas? E, em especial, em relação com Quéops?

A rede sagrada existe e sempre existiu.



As forças arquitetônicas são o meio de desviar essas redes sagradas para outras finalidades que não a Luz.
Os criadores das cidades não estão privados disso.

Entretanto, as redes sagradas sempre existem, elas sempre percorrem a Terra.
É preciso efetivamente compreender que pode haver desvio da energia, com o propósito de atrair as energias

sagradas, para delas fazer outra coisa, mas a energia sagrada continua aí.
Ela pode amplificar-se, regular-se, mas não se pode fazê-la desaparecer.

***

Questão: as super-redes sagradas sempre veiculando as informações estelares?

Sim, na condição de que não tenham sido desviadas pelas construções arquitetônicas, ou seja, se vocês
fizerem uma detecção de redes sagradas - ou supersagradas, como você diz - em uma cidade, há fortes

chances de que as informações sejam derivadas.
Por outro lado, se vocês as captarem em plena natureza, elas são portadoras de informações autênticas.

***

Questão: os Illuminati continuam a existir, hoje?

Os Illuminati sempre existem, obviamente, sem isso, vocês estariam liberados da ilusão na qual vivem.
Portanto, o sistema continua presente.

***

Questão: os Illuminati são responsáveis por essas deformações arquitetônicas?

Obviamente.
Eles tinham o conhecimento astronômico e arquitetônico para fazê-lo.

***

Questão: quem habita a Intraterra?
Na Intraterra há vários tipos de humanidade, de tipo terrestre ou de tipo delfinoide.

Alguns estão em mundos etéreos, alguns estão em mundos de 3ª Dimensão, mas sem terem passado por um
corpo astral, ou seja, eles subiram à 5ª Dimensão ao mesmo tempo mantendo um corpo de 3ª Dimensão.

Eles são, realmente, os guardiões da Terra.
Eles mantiveram, por sacrifício, um corpo físico, para poder guiar a Terra.

***

Questão: quais são os centros importantes da América Latina?

Há muitos centros importantes na América Latina, em especial, de comunicação com a Terra, tanto na
Argentina como na Venezuela, como em outros países.

***

Questão: como encontrar os seres da Intraterra?

É muito mais complexo do que o encontro com seres da Luz, porque há tensões energéticas que são
diferentemente mais complexas para gerir do que com as Dimensões ditas da Luz, situadas de maneira, entre

aspas, extraterrestre.
Aí, vocês estão frente a choques de civilização.

Contudo, o contato com um ser da Luz que pertence a Dimensões muito elevadas generaliza-se, atualmente.
Contudo, o contato real com a Intraterra é extremamente difícil de realizar, porque não passa por um processo

de canalização.
Ele passa por processos que são chamados de walk-in e que necessitam de trocas de material energético,

mas também de DNA, extremamente importantes.
E isso não é permitido a todo mundo.



***

Questão: esse contato pode ser feito com cristais?

Isso pode, mas será um contato vibratório e não um contato real.

***

Questão: a decodificação celular poderia permitir os encontros com os seres extraterrestres?

A decodificação?
O que é isso?

***

Questão: a desprogramação celular, para encontrar as fitas de DNA, por exemplo.

Isso não irá permitir, absolutamente, entrar em contato com a Intraterra.
Eventualmente, com os seres da Luz, porque vocês vão afinar os canais vibratórios, mas, certamente, não com

a Intraterra, que obedece a outras regras de funcionamento.

***

Não temos mais perguntas.

Eu lhes dou toda a minha Bênção e todo o meu Amor, e eu lhes digo, certamente, até muito em breve, e eu
lhes desejo uma boa revelação.

************
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O.M. AÏVANHOV (1/2) – 7 de fevereiro de 2008

Bem, caros amigos, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos, todas as
minhas saudações, todo o meu amor e eu espero que vamos, como de
hábito, poder, em pouco, ajudá-los no caminho que é o seu, nesse momento,
sobre este planeta.
Então, podemos, agora e já, começar nossas conversas.

Questão: qual será o destino dos pássaros na quinta dimensão?

Isso é extremamente diferente, conforme o tipo de animais, mas, também,
conforme as classes às quais pertencem, por exemplo, os pássaros.
Há três grandes grupos de pássaros.
Há os pássaros que se sacrificaram para permitir ao humano alimentar-se e
fornecer, também, seu precioso ovo, aqueles que vocês chamam as galinhas,
os patos, os faisões, os perus e tudo o que vocês comem.

Existe uma segunda classe de animais, que não tem qualquer comércio com
os humanos, em todo caso, que não se servem de seu corpo para nutrir-se:
são os pássaros selvagens, mas, também, ornamentais, que vocês põem em
gaiolas.
Esse reino tem a particularidade de serem mensageiros, ou seja, é difícil a
explicar, mas inúmeros seres desencarnados, inúmeros seres que pertencem
a outras dimensões vão passar as mensagens por intermédio de pássaros.
Há um papel simbólico nesses pássaros ornamentais ou selvagens.
O fato de cruzar com tal tipo de pássaro ao longo de seu caminho do dia
significa uma mensagem que lhes é endereçada.

Então, agora, a terceira classe de pássaros é uma classe que não é
representada pela encarnação na terceira dimensão.
Essa classe de pássaros corresponde a seres diferentemente evoluídos do
que vocês, por exemplo, seres humanos.
Eles pertencem a raças extremamente raras no universo, mas que são seres
dotados de consciência, mas isso é outra história.

Então, agora, o que acontece para os animais, não, unicamente, os pássaros,
no momento da transição?
Bem, é extremamente variável.
Aí também, há animais que estavam em curso de individualização da alma na
terceira dimensão, por exemplo, os animais domésticos, que são animais
nobres, como se diz, por exemplo, o cavalo, o elefante, os gatos, os cães, a
vaca.
É preciso, efetivamente, compreender que, aí também, o destino será
profundamente diferente.

O acesso à quinta dimensão não permitirá a animais, que não constituíram
veículo de individualização, viver nessa nova dimensão.
O que não quer dizer que eles são condenados a morrer, ou outra coisa, mas
o caminho deles difere, profundamente, do seu, a partir daquele momento.

Esses animais, em curso de individualização, terão, também, a escolha de um
caminho de evolução, com alma individualizada, que nada terão a fazer com a
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quinta dimensão.
Mas é profundamente incompleto, porque é muito, muito complexo tudo isso.

Questão: o que se chama de alma-grupo?

Esse termo é característico de formas de consciência que ainda não
individualizaram sua alma, ou seja, cuja alma não saiu do potencial nutridor do
que eu chamei alma-grupo.
Toda vida animal vem dessa alma-grupo.
Ao fim da vida do animal sobre a Terra, a alma que era uma extração do grupo
em encarnação vai subir para esse reservatório de almas, no qual as trocas
de informações fazem-se em todos os sentidos.
Não há individualização da alma, mas há consciências suficientemente
embrionárias para permitir a criação desse reservatório de encarnação.
Então, isso é o que se chama as almas-grupos.

A maior parte dos animais possui uma alma-grupo.
Apenas os animais em curso de individualização é que têm laços, eu diria,
muito mais soltos, com essa alma-grupo da qual eles são oriundos.

Questão: o que é dos tigres e dos felinos?

Os tigres, em especial, não estão em curso de individualização da alma.
Eles pertencem a um reservatório de almas-grupos.
Os felinos, agora?
De uma maneira geral, eu não sou suficientemente calibrado para dar-lhes
todas as raças, porque vocês podem imaginar que, em outros níveis de
evolução, há apenas muito poucas formas animais.

Não se esqueçam de que os animais, nessa terceira dimensão, são apenas a
concretização na partida de formas pensamentos que vocês emitiram, e
essas formas pensamentos, em um dia muito distante, densificaram-se,
suficientemente, para permitir a consciências emergirem dessas formas e
que se tornaram animais.

Questão: quais mensagens simbólicas correspondem a quais
pássaros?

Eu não sou, tampouco, ornitólogo, nem ornitólogo espiritual, então, e não
conheço o simbólico de todos os pássaros, mas há o que vocês conhecem,
já, forçosamente, porque isso faz parte de uma abundante literatura.

Há, naturalmente, a pomba, e os pássaros brancos, de maneira geral, que
significam a paz.
Há o pintarroxo (rouge gorge), que é um enviado de Deus, assim como o
cauda vermelha (rouge queue).
Há pássaros como o pavão, que é o símbolo da perfeição, mas, também, do
ego etc. etc...

Então, agora, se vocês acordam uma manhã com um pavão que gira em torno
de seu leito, aí, efetivamente, o significado é altamente simbólico.
Eu não falo, tampouco, do pombo porque aí há, também, a expressão
corrente.

Questão: deve-se deixar-se levar pelas emoções ou controlá-las?

Então, não é, tampouco, questão de deixar livre curso a todas as emoções
que afloram à consciência.
A manifestação de uma emoção não é, absolutamente, necessária ao bem-
estar, eu diria, de uma maneira geral.



Observem como os seres humanos são diferentes.
Há seres que têm necessidade, sem parar, de exprimir o que eles sentem,
que têm necessidade de preencher o espaço através de suas palavras.
E, depois, há seres que falam muito pouco, que estão aí, em um canto, e que
não ousam falar ou não querem falar.
É exatamente o mesmo ao nível das emoções.

Há seres que vão manifestar algumas emoções, de maneira quase
permanente.
E há seres que têm a impressão de serem muito pobres ao nível emocional,
por rações ou de bloqueio, como se viu, ou, ainda, porque eles não se
autorizam, por outras razões, a manifestar emoções.

Então, manifestar as emoções é manifestar o que vem do interior e que pode
traduzir um sentimento ou um estado de espírito, em todo caso.

Agora, se, a cada vez que você experimenta a tristeza, você se põe a chorar,
isso arrisca a tornar-se invasivo.
Se, assim que haja uma contrariedade, você experimenta raivas e devia
manifestar a raiva, isso pode, também, tornar-se muito invasivo.

Então, é por isso que há, acima da emoção, o mental, que controla,
geralmente, ou que analisa as razões da emoção.
Por exemplo, em face de uma situação na qual você tenha vontade de pôr-se
na raiva, porque alguém diante de você pisou em seus pés, a raiva dá a você
vontade de estrangulá-lo, por exemplo.
Se você passa ao ato, de imediato, aí, exprime, corretamente, as emoções,
porque há um ato que está em acordo com o que você viveu no interior, ou
seja, estrangular essa pessoa.
Mas você acredita que seja um sucesso emocional, manifestar nos atos esse
tipo de emoção?
Eu não creio.

Então, a emoção, como o fez Cristo, quando esvaziou o templo, aí, é o que
se pode chamar uma santa raiva.
Entretanto, é uma raiva, de qualquer forma.
Ele não estava na pele daqueles que receberam a bronca, aqueles que
expunham diante do templo.
Então, se querem, é, sempre, similar: a emoção faz parte de um exato
equilíbrio entre o que é sentido e o que é dado a ver.

A noção de equilíbrio da emoção deve ser algo que os libere, mas não algo
que deva contraí-los.
Se o fato de liberar uma emoção, deixá-la sair e exprimi-la ou vivê-la
exteriormente desencadeia uma zona de tensão no corpo, isso não é bom.
Em contrapartida, se o fato de estrangular aquele que está diante de você – é
uma imagem simbólica, não é? – e você sente uma grande alegria no corpo,
sente-se liberado, mas você não liberou o outro, contudo.

Portanto, a emoção faz parte de transferências de sugestão, ou seja, você dá
a ver o que sente, mas não é certo que o outro sinta o que você quer sentir e
experimentar, porque há, frequentemente, distâncias.
Então, efetivamente, você tem emoções que se traduzem pelos mesmos
mimetismos, pelas mesmas palavras, em todas as raças e em todas as
tradições.
Mas manifestar, assim, a emoção é, já, algo que implica, de algum modo, uma
noção de julgamento em relação ao que é enfrentado e que vem do exterior.

Então, se você tem grandes raivas que estão emperradas no interior, é



preciso, efetivamente, evacuá-las, mas não, necessariamente, sob a forma
que você crê, ou seja, gritando ou estrangulando o vizinho da frente que lhe
pisou nos pés.
A solução é aprender não o controle ou a mestria das emoções, porque, isso
também, é um trabalho penoso, no qual seu mental estará, permanentemente,
vigiando as mínimas manifestações emocionais que poderiam escapar de
você, para controlá-las e, eventualmente, manipulá-las.
Isso, tampouco, é bom, vocês podem imaginar.

Então, o importante é compreender que as emoções fazem parte de um nível
de manifestação e, independentemente da palavra emoção, seria preciso que
vocês conseguissem substituir essa palavra por irradiação.
O que é que vocês querem, não manifestar como emoção, mas o que é que
lhes daria prazer de irradiar de vocês?
Será que vocês querem irradiar a alegria, o prazer, a beleza?
Será que querem irradiar a paz ou a raiva?

Se você consegue conceber a noção de emoção assim, como uma
irradiação, você se aperceberá de que existem muito poucas irradiações que
o preenche.
É o que se chama, frequentemente, uma dilatação, que sobrevém ao nível da
cabeça, ao nível do peito e, mais raramente, do ventre.
Você irradia e não se coloca a questão de saber o que sente como emoção.
Eu tive uma emoção, eu a irradio, o que é que acontece e o que é que eu
sinto?
Penso que seja um bom meio e que é simples, além disso, de chegar a um
conhecimento de suas próprias emoções e das mecânicas íntimas que as
geram, sabendo que as emoções, como dizem em todas as tradições
orientais, sobretudo, são algo que deve ser integrado e superado porque,
enquanto há emoção, há reação.

Quem diz reação diz ausência de olhar interior, ou seja, a pessoa está,
inteiramente, centrada em sua consciência e no amor.
Se lhe pisam no pé, ela não tem vontade de estrangular a pessoa à frente, ela
não tem vontade, tampouco, de agradecer, ela está na neutralidade.
A solução é encontrar-se nesse estado em que não há mais sugestão
emocional, no qual vocês não fazem mais suposições sobre o que têm
vontade de fazer, mas permanecer, simplesmente, centrados em si mesmos.

Então, eu sei que, hoje, há muito trabalho que se faz na noção de liberação de
emoções.
Então, é preciso, efetivamente, compreender que, quando se fala de
liberação de emoções, faz-se referência não a uma reação presente, mas a
uma vivência que, de algum modo, um dia, provocou um traumatismo que se
cristalizou no corpo e na cabeça.
Isso não é a emoção que se trata quando se vai tratar isso, mesmo se se
reviva a emoção do traumatismo inicial.
Não é uma terapia emocional.

O importante é compreender que a emoção não é algo a trabalhar para si.
É um vetor que vai mostrar-lhes as zonas de tensão ao nível do corpo e, por
vezes, em alguns casos, quando há uma memória emocional em relação a um
traumatismo vivido permite, com técnicas precisas, eliminá-la.
A partir do momento em que se concentra na irradiação e não no que se
sente, mas nessa quintessência que se extrai de nós no momento em que se
tem uma reação.
É nisso que é preciso centrar-se.

É tomando o hábito de estar no instante da emoção e não na referência à
ferida que vocês acabam de viver, cinco minutos antes ou dezenas de anos



antes.
É centrando-se nesse sentir ou nessa irradiação que vocês poderão adquirir
um controle, não negativo, é claro, mas uma melhor assimilação do que são
as emoções.

Questão: isso significa que convém não mentalizar, no sentido de pôr
palavras nisso, mas, simplesmente, permanecer no sentir?

É uma primeira etapa, eu diria, indispensável, analisar não através de seu
mental, mas através de seu corpo.
Eu experimento, por exemplo, tal raiva.
Eu tenho vontade de estrangular a pessoa que pisou no meu pé.
Será que eu tenho as mãos que se agitam, prontas para apertar?
Será que eu tenho o punho que se firma, pronto para bater?
Será que tenho uma tensão que chega aos ombros?
O que acontece ao nível de meu corpo e, em seguida, o que emana de mim,
independentemente de fazer dizer minha emoção ao outro?
É isso que é importante compreender.

Se vocês chegam a esse nível de compreensão, estarão, totalmente, na
vivência do instante e conseguirão, então, naquele momento, deixar passar ao
filtro de sua consciência apenas as irradiações que são chamadas positivas,
ou seja, essa atenção consciente de seu estado emocional vai permitir pôr-se
em um estado de alinhamento com seu ser interior e deixar sair de si as
emoções, não sob a forma emocional, mas sob a forma de qualidade
vibratória.

Não se esqueçam de que o amor de que todo mundo fala não é uma
emoção.
O amor é um estado de ser, que nada tem a ver com a emoção, porque a
emoção não é um estado de ser, mas é um movimento do ser para o exterior,
portanto, é uma desestabilização do ser.
Tudo o que tem tendência a fazê-los reagir, mesmo que seja para a boa
causa, afasta-os de seu ser interior.

Questão: mas como estar no ser e viver, também, as evoluções a vir,
estando desengajado de emoções?

Mas a ação não é uma emoção.
Eu os lembro das palavras de Cristo: «busquem o reino dos Céus, e o resto
ser-lhes-á dado em acréscimo».
Vocês estão em um período, efetivamente, pode-se empregar um
eufemismo, digamos, delicado, muito delicado.

Então, se vocês se centram no que acontece à esquerda e à direita sentem a
energia espiritual muito forte, mas sentem, também, a energia de
desestabilização muito forte da matéria.
Então, se vocês se centram nas necessidades que têm, podem desencadear
ações, mas, se a ação é desencadeada pela emoção, é um erro.
Mas se a ação é um movimento de dividir, para o ser, independentemente,
desacoplado de emoções, desacoplado de algo que, justamente, seja da
ordem da reação, naquele momento, vocês entram na ação que não é
incompatível com o ser.

Em contrapartida, a reação é algo que é ligado às emoções.
Por exemplo, vocês têm a impressão de que veem o que acontece – ao nível
econômico, financeiro, ao nível de rumores – e dizem-se «ai, ai, ai, vou fazer
provisões».
Isso é uma reação.
Há todas as chances de que isso, estritamente, para nada sirva.



Agora, no silêncio de seu ser interior, vocês não têm uma reação em relação
ao que acontece, mas têm a intuição ou o sentir de que é preciso ir fazer
provisões, desacoplando, obviamente, o ato de ir comprar essas provisões
de qualquer reação aos eventos.
Aí, vocês estão na justiça.

Vocês me dirão: «o resultado é o mesmo, nos dois casos eu fiz compras».
Sim, aparentemente.
Porque, no primeiro caso, você obedeceu a uma reação de tipo emocional.
Aí, você não vai aproveitar o alimento, talvez, ela vai estragar, talvez, você vai
perder tudo, talvez, você vai comê-lo antes do que era previsto, porque essa
compra é ligada a uma reação e não a uma decisão interior.
É toda a diferença.

Então, vocês acreditam que, aparentemente, é o mesmo resultado: ambos
têm uma despensa.
Mas há um de que se servirá e o outro de que não se verá a cor.

Questão: o que acontece com a bolsa de valores é o anúncio do início
da queda do sistema econômico?

Mas é o início do fim.
O fim de todo o sistema financeiro construído na ilusão e no virtual.
É uma etapa que era esperada há muito tempo, porque é, verdadeiramente, o
precursor da mudança.

Vocês sabem, para o ser humano, enquanto a carteira está cheia e o cofre
está cheio, está-se bastante despreocupado, porque se tem do que prever
para amanhã.
Em contrapartida, quando as economias começam a derreter, quando nada
mais há a comprar para comer, e quando as lojas fecham, porque não há mais
materiais para comprar, é evidente que seu modo de encarar sua relação à
abundância torna-se profundamente diferente.
Mas é uma etapa que é escrita há muito tempo.

Então, esses movimentos vão acentuar-se, progressivamente, de maneira
extremamente forte, durante os próximos meses, para chegar onde isso deve
chegar.
É difícil falar de adiamento, como vocês sabem, sempre, mas o que vocês
observam hoje, eu já havia anunciado no ano passado, nos meses de julho e
agosto.
Eram os sobressaltos dessa crise financeira, perfeitamente orquestrada e
desejada por algumas forças.
Elas são desejadas tanto pelas forças da Sombra, porque elas creem que
vão conduzir a algo, mas, também, pelas forças de Luz, que creem que isso
vá conduzir, também, para outra coisa.

Vejam, todo mundo quer a mesma coisa.
Isso cai muito bem para uma vez.
Mas a finalidade não é a mesma, em todo caso, uns esperam isso e os outros
esperam aquilo.
Tudo dependerá da reação dos homens, é claro.
Mas olhem, hoje, a morosidade que é a sua nos corredores de ônibus, de
metrô, de pessoas com quem vocês cruzam na rua.
Vocês veem, efetivamente, que não há a felicidade transcendente que
transparece, hein?

Vocês estão em um período, efetivamente, extremamente perturbado, mas
não pode haver mudanças de nível de consciência, não pode haver
mudanças de modo econômico enquanto os seres humanos não tenham



compreendido que esse sistema econômico, baseado no dinheiro que traz
dinheiro – ou seja, o que é chamado o lucro do dinheiro – enquanto esse
sistema não seja abolido, não pode haver transformações de trocas
econômicas.

A troca econômica, mesmo com o dinheiro, não é proibida.
Em contrapartida, o que é proibido, e algumas religiões insistiram, entre
aspas, nisso, é o que se chama a usura.
Fizeram-nos crer que o dinheiro devia servir para ganhar o dinheiro.
A maior parte de muito grandes empresas ganha mais dinheiro com o dinheiro
do que com o que elas produzem.
Não é, absolutamente, normal, vocês podem imaginar.

De fato, o dinheiro deve ser algo cujo valor não aumente com o tempo.
Quando o dinheiro circula, ele tem o mesmo valor.
Se ele não circula mais e é acumulado, naquele momento, isso quer dizer que
esse dinheiro não vai ao bom sentido.
O dinheiro que está imóvel ou supostamente depositado, deveria não trazer,
mas custar dinheiro.
O sistema econômico está totalmente invertido.

Isso foi criado pela noção de usura.
A noção de usura conduz a criar algo que não existe.
Então, por mais que vocês digam que se vai remunerar a usura através do
trabalho assalariado, é uma versão muito capitalista e liberal, mas é uma
ilusão.
Não se pode criar o dinheiro a partir de nada.
Não se pode criar um valor outro que não aquele que é definido pela troca.
Não é porque a troca é diferida ou não possa ser paga em dinheiro, cash,
como vocês dizem que ela deva, por isso, ter uma usura.
Isso foi construído pelo sistema econômico mundial, e é isso que
desmorona.
Isso se agrava a cada dia.
A cada dia, cada vez mais seres humanos que estavam no domínio da finança
ou de investimentos dão-se conta do erro monumental, e é ótimo que eles se
deem conta.
Aí, eles têm, diante dos olhos, o resultado disso.
Eles veem, por si mesmos, ao que conduz a usura e o lucro do dinheiro.

Questão: o que fazer diante disso?

Não reagir.
Então, ou você reage, emoção grave, «eu perdi tudo» e faz hara kiri,
portanto, você diz, com isso, que aceita que o dinheiro era seu ídolo, que o
dinheiro era seu objetivo e, naquele momento, tem o direito de fazer-se hara
kiri, porque você não tem mais razão de crer e algo que desmorona; ou você
considera que é um risco da vida e que o sistema social vai mudar,
necessariamente.
É preciso aceitar isso com lucidez e, sobretudo, não reagir.

Então, agora, se você perdeu muito dinheiro, talvez, resta-lhe algo que não o
dinheiro, ou seja, a vida.
Tudo é apenas questão de relatividade, é claro, mas, através dessas
questões, vocês se apercebem, vocês vão definir-se, muito claramente: qual
é seu papel em relação à vida?
Será que vocês se situam no sentido do amor da vida ou no sentido da vida
para o dinheiro?

Lembrem-se: «ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo».
Ou vocês servem a Cristo, ou vocês servem o deus do dinheiro.



Mas vocês não podem servir a ambos.

Questão: mas o problema é que nossa sociedade é construída no...

Mas ela não existe mais, a sociedade.
É uma ilusão porque, se vocês permanecem nessa sociedade, é que vocês a
aceitam.
Não me digam «eu sou obrigado a permanecer nessa sociedade».
Se você diz «eu sou obrigado», eu nada mais tenho a dizer.
Em contrapartida, é preciso estar em harmonia consigo mesmo.
Se você acha que essa sociedade não lhe corresponde, o que você faz?
Você pode ir viver onde quiser.
Você ainda não tem um chip sob a pele que o impeça de deslocar-se.
Portanto, você pode decidir ir viver onde quiser.
E você vai ao sentido do que é correto para você e para a vida e para o amor.

Tudo será feito de forma a facilitar-lhe a tarefa.
Você estará em uma linha de menor resistência.
Os sofrimentos vêm a partir do momento em que vocês resistem ao apelo de
sua alma, seja para o dinheiro ou para as pessoas ou para outra coisa.

Questão: qual é a mensagem à humanidade na AIDS?

O mesmo que todas as doenças ditas degenerativas, o mesmo que o sentido
da morte.
A terceira dimensão é uma dimensão de experiências, na qual vocês não
encontrarão parada, até o momento em que a deixam.
Alguns seres conseguem fazer coincidir a vida em encarnação com estados
multidimensionais.
São seres realizados, grandes Avatares ou Boddhisatvas ou seres cósmicos.
Mas eles são raros, não é?

A terceira dimensão é uma dimensão de experiências, uma dimensão de algo
que é, como dizer..., doloroso, porque vocês estão na separação.
Então, não é preciso esperar encontrar o paraíso na terceira dimensão.
O paraíso está no interior de si.
Vocês podem estar cercados de colossais somas de dinheiro, podem
aproveitar de todos os prazeres prometidos pelo poder do dinheiro.
Vocês podem comprar um avião, podem comprar um órgão novo para viver
mais tempo, por exemplo, mas não terão respondido à questão fundamental.

Então, muitos seres humanos e ocidentais deixaram-se prender-se pelo
modelo de sociedade que lhes impuseram.
Impuseram-lhes, mas vocês aceitaram, não é?
Caso contrário, vocês teriam feito revoluções.
É, portanto, que, de algum modo, esse modelo os satisfazia: a segurança
social, o seguro de vida, a segurança do emprego, a segurança do lugar de
vida.
Tudo isso são estratégias que conduziram à sociedade que vocês veem,
hipertecnológica, na qual o valor o mais importante é o dinheiro e não a
relação com o outro.
Tudo isso é o que vocês quiseram.
Então, se vocês não querem mais isso, bem, deixem-no.

Questão: existem estratégias de cura energética no caso da AIDS?

Há algumas pessoas que conseguiram curar-se por uma transformação
radical da própria vida.
As técnicas energéticas de tomada de consciência de si são extremamente
importantes nesse caso.



Não se esqueçam do que permitiu a essa doença explodir, mesmo que seja
oriunda de uma maldade humana, é, entretanto, a falta de amor e o medo.
A partir do momento, de qualquer modo, em seu mundo, em que lhes põem
uma etiqueta nas costas, em especial se é uma doença que é grave e
reputada de mortal, como os cânceres ou outras, bem, já, vocês pertencem à
egrégora de medo.
Isso fere, muito fortemente, as estruturas subjacentes ao nível do coração.
Há milhares de tratamentos energéticos, eu não posso dizer que uma técnica
seja melhor do que outra.

Questão: como sair de uma egrégora de medo?

Talvez, não com um dente de alho, não.
Sair de uma egrégora de medo faz-se a partir do momento em que vocês
tenham cansado de ter medo.
Enquanto vocês aceitam o medo, isso quer dizer que, ainda, não cansaram,
suficientemente, do medo.

Eu me explico.
Você tem medo, portanto, você precisa de um teto.
Você tem medo, portanto, precisa de uma carteira.
Você tem medo, portanto, precisa de um refrigerador.
Você tem medo, portanto, precisa de um trabalho.
Você tem medo, portanto, não deve estar só, etc. etc.

Então, quando você tenha cansado de ter medo, sai da egrégora de medo.
Mas não se pode lutar contra o medo, porque é algo que é inscrito nas
estruturas arcaicas do humano, a partir do medo de não ter o que comer no
nascimento.

Então, é evidente que o único modo de fazer desaparecer o medo é
encontrar o amor, a confiança e a certeza interior.
Progressivamente e à medida que a consciência e a alma estabelecerem-se
na personalidade e no corpo, ela vai, pouco a pouco, afastar o medo e os
medos.
Mas não se esqueçam de que o período evolutivo que vocês vivem nesse
momento vai pô-los em face de seus últimos medos.
É importante.
E vocês dizem, por exemplo: «eu não tenho medo disso».
Como por acaso, vai acontecer-lhe isso e vai mostrar-lhe que, finalmente,
você tem medo.
Isso faz parte da experiência da vida, não é?

Questão: a afirmação «eu sei o que eu sou e eu sou o que eu sou» é
necessária?

De onde sai esse truque aí?
Você acredita que repetir isso vai provocar-lhe algo como um despertar ou
uma iluminação?
São, ainda, camisas de força mentais.
Ao limite, «eu sou» é suficiente.
«Eu sou Um» é ainda melhor.
Mas «eu sou aquele que eu sou porque tenho medo de ser aquele que eu
sou» é uma camisa de força mental.
É uma frase terrivelmente complicada.

Questão: pareceria que essa frase foi dada por você mesmo.

Não deve ser isso, de modo algum.
Não estou certo de que a alma ali encontre seus pequenos ali.



Nenhuma frase libera-os, só a afirmação do «Eu sou», porque isso remete a
Jeshua, Je Suis.
Isso remete, em hebraico, a Ehié, algo que é uma afirmação, porque você
afirma seu ser.
Mas «eu sou o que eu sou» é um pouco particular.
Porque, se você não é claro, você afirma que não é claro.

Questão: que vão tornar-se as crianças?

Vocês acreditam que as crianças serão tocadas por isso ou aquilo?
Não se esqueçam de que os episódios que vocês enfrentam, ao nível dos
elementos, ao nível climático, ao nível interior são elementos que vão permitir-
lhes aceder ao outro lado.
Não é um fim, em si.
Estejam certos de que as crianças são o objeto de uma atenção muito
específica, e eles nada têm a temer de tudo o que vem.
Aí, vocês projetam seu próprio medo em relação a essa criança, mas vocês
não têm qualquer cuidado a tomar.

Questão: como acompanhar o melhor possível as crianças?

Isso é bem complicado.
É uma questão pedagógica muito longa.
Eu não posso responder assim, durante essa conversa.
É uma questão muito, demasiado vaga.
Sobretudo, não dizer a ela que o mundo está desmoronando.
Não se pode resumir isso.
Não é o pó de Pirlim Pimpim.
Não é uma resposta simples, é muito, demasiado complexa.
Já, deixem-na livre.
Se você tem, como se diz, culhões, bem, tirem-nas do sistema.

Questão: até qual idade as crianças estão protegidas de questões que
se possa colocar?

Aproximadamente até quatorze, quinze anos.

Questão: se a França vive um confinamento específico, por que nascer
na França, hoje, ou por que ali viver ainda?

Vocês participam da egrégora francesa, simplesmente.
Qualquer que seja sua nacionalidade, a partir do momento em que nasceram
ou vivem nesse lugar, é que você se reencontrou, por afinidade vibratória,
com aquilo.

Questão: o que é da vinda eventual de um Messias sobre a Terra?

Jesus Cristo 2.
Eu vejo o título daqui.
Não, não há retorno de quem quer que seja, em todo caso, não pelas vias que
vocês imaginam, absolutamente não pelas vias da encarnação ou por um
corpo de carne.

Lembrem-se do Apocalipse de São João: «Cristo voltará como ele partiu», ou
seja, nas nuvens, em um corpo imortal e, absolutamente, não em um corpo de
carne.
Não haverá reencarnação.
O Messias veio uma vez, ele não voltará em um corpo de carne.
Todos aqueles que anunciam o retorno de Instrutores do Mundo ou de
entidades veneráveis balançam a iscas para manter uma espécie de pseudo-



esperança.

Cristo é, antes de tudo, um retorno interior, não em um corpo de carne, mas
no Cristo interior.
É pedido, a todo ser humano, tornar-se um Cristo, seu próprio Cristo interior.
Vocês podem encontrar frases do estilo «eu sou o novo Cristo que vem, eu
sou o Cristo 2».
Por que não?

Não, para além dessas diversões, é importante compreender que não pode
haver retorno em um corpo de carne da entidade que foi Jesus Cristo.
Isso é impossível, porque Cristo sacrificou-se na cruz, Seu sangue foi
derramado, Ele fecundou a Terra e Cristo está presente em todas as
moléculas físicas, mas, também, do éter, desde esse mistério da crucificação
e de Gólgota.

Então, por que vocês querem que, ao nível vibratório, haja um retorno, uma
vez que Cristo é onipresente desde Sua excarnação?
Isso volta a querer procurar uma ajuda exterior.
Isso é para melhor vender-lhes cursos de guru, cursos daqueles que vão
doutriná-los em movimentos complicados, se possível, na conotação Oriental.
Isso fica mais exótico, não é?
Enquanto tudo foi dito há extremamente muito tempo.
Há apenas que tentar viver segundo os preceitos de Cristo, que Ele deu em
Sua vida.

Então, vocês podem meditar, concentrando-se em tal ponto ou tal ponto,
durante vinte anos, durante cinquenta anos, durante dez vidas, se quiserem.
Mas vocês não chegarão, certamente, ao despertar, desse modo.

Questão: alguns dizem que alguém mais foi morto no lugar de Jesus, e
que ele foi elevado a outras vibrações?

Eu jamais falei de morte, mas eu falei de verter Seu sangue.
Verter Seu sangue, até prova em contrário, não quer dizer morrer.

Questão: em que um «retorno» de Cristo, hoje, poderia ser
contraditório com o fato de ajudar a humanidade?

Eu não disse que era contraditório, eu disse que não era possível, porque
Cristo está presente em cada átomo que constitui a Terra e as terras desse
povo.
Uma presença física nada mais aportaria.

Questão: poderia ser, também, outro Messias?

Mas o que é esse hábito de sempre crer que há seres que virão, com um
golpe de varinha mágica, transformar sua vida?
Isso jamais existiu e não existirá, jamais.

Todos aqueles que se apresentaram como liberadores foram perseguidores,
com o rótulo de guerreiro, ou ainda pior, com o rótulo espiritual.
Não há instrutores do mundo.
Há apenas seres realizados que realizaram a própria dimensão Crística, a
própria dimensão divina.
É ilusório crer que vocês serão salvos por um Messias.
Em contrapartida, que haja entidades específicas que se chamam os anjos e,
em especial, os Anjos do Senhor, que são suscetíveis de intervir, a título
individual, no momento da transição, isso é outra coisa.
Mas eles são bilhões, e não têm a pretensão de serem salvadores.
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O.M. AÏVANHOV (2/2) – 7 de fevereiro de 2008

Questão: o que você poderia dizer sobre as Virgens Negras?

Vamos esquematizar.
A virgem negra é, simplesmente, a encarnação do princípio feminino na
matéria.
Então, quer ela tenha sido chamada Maria, culto de Isis, Virgem Negra etc..., é
muito similar.
É a adoração da polaridade feminina do Pai.

Questão: o inframundo ou infraterra é específico da Terra?

Existe em todos os planetas, uma vez que é a peneira de acesso a todos os
outros planetas.

Questão: o que é dos elfos, gnomos etc., e da relação deles com o
Intraterra?

Os elfos, as salamandras, os gnomos, os silfos vivem em sua dimensão.
Eles não vivem no Intraterra, eles vivem sobre a Terra.
No Intraterra há civilizações, de raça humana ou não humana, mas sem
relação com esses seres da natureza.
Eles se refugiaram próximo de alguns portais, mas não por toda a parte.

Questão: o derretimento do gelo nos polos indica que os vórtices
estariam acessíveis?

Não, porque eles estão em outras dimensões, portanto, não há necessidade
de um derretimento da calota para penetrar nos vórtices.
O derretimento das calotas é ligado mais aos cataclismos que vão chegar
sobre a Terra.

Questão: poderia falar-nos de Shamballa?

Shamballa é, antes de tudo, um lugar situado em dimensões extremamente
elevadas, nas quais se encontram, entre outros, os vinte e quatro Anciões,
aqueles que decidem o destino cármico do planeta no grande conselho
galáctico.
Essa Shamballa tem uma localização dimensional, obviamente, diferente
daquela que vocês conhecem.
Entretanto, inúmeros seres situaram esse espaço chamado Shamballa em
relação com Agartha.
Está situado, eu os lembro, sob o deserto de Gobi.
É, ainda, algo de diferente, porque Shamballa é uma projeção dimensional.

Então, querer atribuir isso a tal lugar ou tal lugar não é a mesma coisa que o
Intraterra, mesmo se haja uma sala, é uma pequena palavra, um espaço
gigantesco no Intraterra, no qual a vontade de Shamballa é conhecida, mas
isso não quer dizer que Shamballa seja localizada aqui.
É um anexo vibratório, se preferem.
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Vocês sabem, Shamballa é uma palavra marketing.
Há terapias que se inspiram em Shamballa, efetivamente, mas qual é a
realidade real dessas coisas?
Shamballa é um conselho galáctico associado a vinte e quatro estruturas
extremamente precisas de seres que são os grandes irmãos que cuidam de
vocês.
Agora, que há virtudes curativas...
Shamballa não é um grupo interventivo, é um grupo que tenta, geralmente,
manter a realidade vibratória e de outras dimensões, pô-la em adequação
com as dimensões terrestres.
Que ele tenha, possivelmente, efeitos curativos, parece-me, até certo ponto,
lógico.
O problema é que vocês empregam, frequentemente, palavras que leram em
textos descritivos, iniciáticos, e vocês se apreendem dessas palavras como
sendo sua realidade própria.

Então, é muito bonito falar do Intraterra, ter mensagens do Intraterra, receber
ensinamentos do Intraterra, de Shamballa ou de outros lugares, é, mesmo,
algo que é cada vez mais difundido, seja verdadeiro ou não verdadeiro, aliás,
isso não tem qualquer espécie de importância.

Mas por que querer empregar palavras para a conotação deles sem saber,
realmente, o que é.
Uma descrição não substituirá, jamais, a realidade da vivência.
Mas isso, eu também posso empregar as palavras que eu quero e fazê-los
sentir a energia que eu quero.
Agora, qual é a prova que é, verdadeiramente, a energia Shamballa?
Por que lhes disseram isso?
O sentir é completamente real, mas as palavras colocadas não têm qualquer
relação.

Por que querer pôr palavras em um sentir?
Por que, a partir do momento em que uma energia penetra-os pela cabeça e
chega, mesmo, eventualmente, até o coração, por que vocês querem
caracterizá-la diferentemente do que ela é?
Se lhes agrada chamá-la Shamballa, Saint-Germain, Metatron etc...
Mas, nomeando, vocês atribuem algo que não é, necessariamente, a
realidade.

A energia, hoje, é muito fácil de fazê-la passar pelos chacras superiores, uma
vez que a energia está aí, sobre a Terra, há quase vinte anos.
Então, é muito fácil fazer-se passar pelo guru que vai aportar a energia de
Cristo, de Shamballa, porque a energia está aí para todo mundo.
Vocês podem conectar-se.

Então, há astutos que são capazes de conectá-los mais facilmente do que
outros e, depois, eles vão revestir isso com uma fraseologia, um ensinamento
que, obviamente, é próprio deles.
E, aí, cai-se na armadilha do ego, ou seja, substitui-se espontaneidade da
energia por um sistema de controle do outro.
Qualquer que seja a vontade afixada de liberdade, de amor, de fraternidade, a
partir do momento em que vocês desviam o fluxo de energia normal que
chega há vinte anos sobre o planeta – e que não tem necessidade de
intermediário, mesmo se o intermediário exista – o problema é que a maior
parte desses intermediários vai servir-se dessas energias com fins de orgulho
pessoal ou para fins financeiros.
Então, isso será revestido com grandes palavras.
Serão, por exemplo, transmissões de energia Tartapion.
Serão movimentos que tiveram, em alguns momentos, influências



extremamente fortes.
Mas pouco importa, são, ainda, apenas revestimentos.

Questão: então, qual é a energia sentida por alguns, dita
deShamballa?

A mesma que todos aqueles que sentiram, um dia, penetrar a energia pelos
chacras superiores e chegar ao coração e ter o sentimento de que sua vida
seria transformada.
Esse primeiro contato é a iluminação, a instauração, a iniciação.
É a abertura para outras realidades.
Então, vocês podem chamá-la como quiserem.
Se a palavra exótica energia Shamballa agrada-lhes, chamem-na assim, mas
isso se chama, simplesmente, a polaridade feminina do Pai.
É uma energia que é retransmitida pelo Sol Central, e que se difunde à
vontade, e que não tem necessidade de guru ou outra coisa para manifestar-
se, mesmo se alguns seres sejam despertadores, efetivamente.

Mas, a partir do momento em que vocês travestem a realidade da energia que
desce há vinte anos sobre a Terra, revestindo-a com seus próprios conceitos,
vocês estão no erro espiritual, porque entram no ego e na manipulação.

A mesma energia...
É preciso, de qualquer forma, aportar um pequeno bemol, porque há seres
que são persuadidos de estarem em contato com os grandes seres, que
escrevem livros, ou mesmo enciclopédias, ou mesmo tratados em quarenta
ou cinquenta volumes, criam movimentos, porque eles são persuadidos de
que estão na Luz.
Sim, mas qual Luz?
Quando vocês olham acima deles, apercebem-se de que há uma magnífica
colônia de luz negra.
Eles são ligados à luz negra e não à Luz Crística.
A Luz de Cristo é simples.
A Luz de Cristo não tem necessidade de enciclopédias.
Ela não tem necessidade de técnicas.
Ela tem necessidade de ser, é tudo.

Questão: como canalizar essa Luz?

Ela está aí.
Basta fazer calar o mental.
Basta fazer calar as emoções.
Basta abandonar-se, totalmente, a essa energia.

Então, vocês podem ajudar-se com uma música, um incenso, um guru, por
que não?
Mas é, antes de tudo, um estado de espírito interior.
Lembrem-se do que dizia São João: «haverá muitos chamados e poucos
escolhidos».
Os chamados são aqueles que são marcados na fronte, aqueles que
receberam a Luz, mas, depois, uma vez que a Luz tenha chegado, não se
deve deixá-la ali, o que faz a maior parte daqueles que se creem detentores
de poderes, porque eles trabalham com o terceiro olho.
Não é o objetivo dessa energia.
O objetivo dessa energia é descer, progressivamente, encarnar-se, desposar
a energia do fogo terrestre, kundalini e, depois, voltar a subir, tranquilamente,
junto, para chegar à realização.

Dito em outros termos, muitas pessoas, hoje, confundem o processo
iniciático – que quer dizer, simplesmente, pôr no caminho – com a realização.



Haverá muitos chamados, eles serão marcados na fronte, eles ouvirão o
canto dos anjos no ouvido, mas eles não serão, contudo, seres de Luz.
A realização é um caminho de abandono.
O abandono não se encontra nas técnicas, nas enciclopédias ou nos nomes
exóticos.
Ela se encontra, unicamente, em um estado de ser e nada mais.

Questão: como perceber os seres da natureza?

É, ao mesmo tempo, muito complicado e muito simples, porque poucos
seres são capazes, efetivamente, de vê-los.
Ver os seres da natureza é ser capaz de voltar a tornar-se com o olho de uma
criança, de ver uma dimensão específica, para além das aparências.
Não há, aí tampouco, rituais ou técnicas específicas que permitam, mais
especificamente, entrar em contato com esses seres.
Vocês os verão apenas quando abordarem o território dele com uma
simplicidade de criança.
Não há necessidade de fazer jejuns ou preparação, orações.
É um momento de comunhão que vai chegar no momento em que vocês
estão em ressonância com a vibração desses seres que povoam a natureza.
Os gnomos amam os biscoitos.
Os silfos adoram as flores.
As salamandras adoram os presentes que se põe na água.
Os elfos são sensíveis ao perfume, ao que cheira bem.

Questão: como evitar fazer-se confinar na dualidade da terceira
dimensão?

Estando na Unidade.
É a vibração que corresponde à unificação corpo/alma/espírito no mesmo
eixo, na mesma realidade, no mesmo espaço.
Então, quer vocês a chamem Unidade, Divindade, Cristo interior, realização, é
a mesma coisa.

Questão: é dessa maneira que se conseguirá sair das transgressões
de nossa sociedade?

É o único modo.
Vocês não podem lutar contra o sistema.

Questão: como ver as auras?

Há vários modos de fazer.
Há técnicas artificiais que permitem acomodar não no objeto que se quer
olhar, mas atrás.
Isso é conhecido.
Há uma técnica que corresponde à configuração especial da retina desses
seres que veem as auras.
Aí, não há necessidade de adotar uma técnica de acomodação posterior ao
objeto olhado.

Há uma terceira técnica ancestral, oriunda do kryia yoga, que consiste em
utilizar a respiração alternativa pelas narinas, acoplada, ao mesmo tempo, a
pressões extremamente precisas sobre os lobos frontais, ao mesmo tempo
que sobre a região temporal anterior, alternadamente, de um lado e do outro.
Mas, eu repito, são técnicas artificiais, a mais simples sendo tentar acomodar
atrás da pessoa.

Isso necessita de um pequeno treinamento, mas quase todo mundo é
suscetível de ali chegar.



Em todo caso, para a primeira aura.

Questão: qual é a origem dos crop circles?

A maior parte é criada por inteligências Extraterrestres, de maneira formal.
São mensagens que lhes são dirigidas, que lhes dizem certo número de
coisas, mas é, também, um trabalho energético que é feito no lugar em que
esses círculos aparecem, e são traçados de maneira específica.
Eles registram de maneira não definitiva, porque é efêmero, no corpo
planetário, energias específicas.
Assim como as pirâmides são destinadas a cristalizar as energias do éter,
esses crop circles são destinados a cristalizar, de maneira efêmera, algumas
energias do éter no objetivo de estabilizar a malha cristalina terrestre, mas,
também, informá-los.

Questão: o derretimento das calotas de gelo é diretamente ligado à
liberação de gazes ligada ao efeito estufa?

Os gases de efeito estufa não existem.
É uma invenção humana.
Não existe aquecimento climático.
Vocês estão em um período de pré-resfriamento.
A temperatura média da Terra aumenta, mas isso não quer dizer que seja um
aquecimento climático.
Não é ligado, de modo algum, à atividade do homem.
É ligado, sobretudo, aos períodos transicionais que existem a cada cinquenta
mil anos, momento em que os polos devem mudar de orientação.

Então, não há culpa alguma a ter, porque as mudanças são inexoráveis e as
poluições que sobrevêm vão ao sentido da mudança.
Mas não são vocês, com suas máquinas, suas técnicas e seu petróleo que
bastam para gerar isso.
Isso é o que querem fazê-los crer, novamente, para pô-los no sentido de
suas responsabilidades, mas, também, de seus medos.

Questão: poderia falar-nos do mantra Aum?

O mantra Aum é um mantra que faz descer a energia ao nível do segundo
chacra, portanto, que vai favorecer as energias de encarnação e de
assentamento.
Alguns seres pronunciam o Aum centrando-se em outros chacras.
Mas a finalidade do Aum era favorecer o assentamento, o enraizamento e a
estabilidade.

Questão: o que seria uma alimentação correta?

Uma alimentação correta é uma alimentação que consegue fornecer suas
necessidades energéticas, metabólicas e calóricas.
Agora, falar de alimentação correta, ao nível de poluições da Terra, parece
extremamente difícil.
Os alimentos que vocês ingerem são o reflexo de sua cultura, de seu modo
de vida e de seu modo de crença.
A nutrição está cada vez menos saudável.

Então, não há, propriamente dita, alimentação correta.
Tudo é questão de conveniência pessoal.
Para Marthe Robin, era uma hóstia por semana, e era correto.

Questão: existem gatos na quinta dimensão?



Você fala da quinta dimensão, mas há várias quintas dimensões.
Há vários modos de vida na quinta dimensão, assim como na terceira
dimensão há vários caminhos evolutivos, naturalmente.
Há muitas diferenças entre o que vocês chamaram os pequenos cinzentos,
os grandes reptilianos ou, ainda, os seres azuis de Sírius.
A quinta dimensão não é uniforme.
Portanto, há quintas dimensões com animais, muito poucos.
E há dimensões quintas sem animais, completamente.

Questão: o que é dos seres humanos que teriam um quê de reptiliano?

Isso corresponde a misturas genéticas que ocorreram no curso dos milênios
precedentes, nos tempos de Sumer, mas é extremamente complexo.
Há misturas de DNA que foram feitas.
Há cruzamentos de raças, também, que foram feitos.
Isso foi feito em todos os tempos, entre múltiplas raças e múltiplas
dimensões.
Isso sempre existiu.
Aí está o que ser pode dizer.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, espero que vocês se enriqueçam com tudo o que vai
acontecer-lhes.
Então, como de hábito, eu lhes apresento todo o meu amor, todas as minhas
bênçãos, e eu lhes digo, talvez, até uma próxima vez.
E, sobretudo, não se esqueçam de que a solução está no interior de si e que
nada existe de exterior que possa ajudá-los.
Eu lhes digo até muito em breve.
______________________
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fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -

~ A VERDADE ~

Minhas queridas entidades na encarnação, o meu nome é JOFIEL.
Eu sou a Luz e o Conhecimento e a minha fala é absoluta, e absolutamente não relativa.

Na minha segunda vinda nesta entidade eu lhes apresento as minhas saudações luminosas e as minhas
saudações fraternais, apesar de não sermos das mesmas origens nem da mesma Fonte.

Entretanto, como vocês sabem disso, toda entidade provém da mesma Fonte.
Não há, nesta fala, relativismo.

Dessa maneira, eu venho a vocês para perfazer o seu caminho neste caminho difícil que vive o seu planeta
Terra nesses momentos de turbulência, pois é assim que é preciso falar do período que vocês vivem.

Há grandes mudanças interiores, no interior dos seres, e grandes mudanças no planeta, de maneira coletiva.
Grandes aberturas, grandes sofrimentos, mas também grande Luz.

Há, neste período, grandes oportunidades de revelar a Luz que está em vocês e de adquirir, enfim, o
Conhecimento final, aquele que os libera do relativismo para fazê-los entrar no absoluto da Verdade.

Há necessidade de encontrar a Unidade.
Há necessidade de encontrar a Fluidez.

Há, enfim, necessidade de encontrar a Verdade.
Verdade de expressão do seu ser e Verdade da Luz que vocês manifestam sem fingimento e sem subterfúgio.

Há necessidade de não mais trapacear.
Há necessidade de estar consciente e de ser a Luz.

Há necessidade de autenticidade.
Não podia mais ser possível enganar seja quem fosse neste ano particular que vocês vivem.

Tudo o que está oculto deve ser revelado.
Tudo o que é farsa deve terminar.

Tudo o que é Verdade deve eclodir na Luz e deve se manifestar em suas vidas, mas também sobre este
planeta, de maneira geral.

Trata-se de um período preliminar propício para encontrar a sua própria Verdade, para encontrar a sua própria
Luz, a sua própria Unidade.

Nisso, as energias que são vertidas os engajam e os impulsionam literalmente a se tornarem, na Verdade, o
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que vocês São e não o que vocês acreditam ser e não o que vocês querem que os outros acreditem que
vocês sejam.

*** 

É extremamente importante não resistir.
É extremamente útil ir no sentido da energia, no sentido do Conhecimento, no sentido da Verdade.

Aquele que se opor será varrido.
Aquele que resistir será queimado.

Não pode ali haver Conhecimento e Verdade sem a aceitação total e definitiva da Vontade que não é a sua
vontade.

A Vontade que chega, digamos, do Céu, ou, em todo caso, da FONTE e da Unidade não é sempre fácil de
penetrar.

Convém, no entanto, permanecer na Unidade e na humildade porque é também nesta Unidade, nesta
humildade que irá se revelar a Verdade do que vocês são.

É essencial não fazer julgamento sobre o que acontece no exterior.
E quando eu digo “no exterior”, trata-se de outras pessoas e também do conjunto da evolução do seu planeta,

pois o que, de uma visão exterior, pode fazê-los lembrar de algo de maléfico, de mal ou de malvado, tem
necessariamente uma repercussão positiva, em algum lugar, para a pessoa ou o local que vive isso.

É preciso sair da dicotomia bem / mal, pois ela não é a Verdade.
A Verdade é absoluta, mas ela depende do relativismo da situação que é vivenciada por aquele que a vive ou

pelo local que a vive.
Deste modo, não pode ali haver, em princípio, julgamento de valores em relação a um acontecimento que

aconteça a vocês ou que aconteça no exterior de vocês.
A ausência de julgamento torna-se, aliás, a porta principal de acesso à sua Verdade e à sua Unidade.

Enquanto houver julgamento feito sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém que percorre os caminhos da
vida, como vocês sobre este planeta, há afastamento da Verdade, porque a Verdade não é julgamento de

valores, a Verdade é absoluta mesmo se a sua manifestação for relativa.
Dessa maneira, a Verdade é algo que vocês convêm cultivar.

Ser verdadeiro com si mesmo, ser verdadeiro com a vontade que chega do Céu, é um ato essencial.
Então, quer vocês chamem isso de meditação, quer vocês chamem isso de oração ou de autenticidade, trata-

se exatamente da mesma Verdade.
Cabe a vocês cultivar em vocês o verdadeiro, cultivar em vocês a autenticidade e, sobretudo, que o seu

julgamento não seja nem interior nem exterior.
Mas convém a vocês, em todo caso, pesar a quantidade de Verdade que vocês dispõem para enfrentar o que

está chegando.
A Verdade é essencial.

Ela participa da eclosão da Luz e do conhecimento.
Sem Verdade não pode haver justiça.

Sem Verdade sempre haverá julgamento entre o bem e o mal.
A Verdade é o polo essencial que vocês devem aprender a desenvolver nesses momentos que vive o seu

planeta e que vive o seu corpo, nesses caminhos da encarnação.
A Verdade não é julgamento, ainda uma vez.

A Verdade é aceitação.
Ser verdadeiro e ser consistente, aí está a Verdade.

Aí está o conceito essencial do que eu tinha que dizer a vocês em relação à Verdade, durante a minha segunda
vinda neste canal.

Agora, se houver em vocês perguntas em relação a esta Verdade ou em relação ao seu caminho, e na medida
das minhas possibilidades e das minhas permissões, é-me evidentemente possível de conversar, na Verdade,

com vocês.

***

Pergunta: como fazer, da melhor forma, para desenvolver esta Verdade?

A Verdade se revela pela ausência de julgamento.
Vocês têm tendência de acreditar, na encarnação, que toda Verdade é oriunda de um julgamento.

Mas é exatamente o contrário.
A Verdade apenas aparece na ausência de julgamento.



A medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados.
Se vocês não quiserem ser julgados, contentem-se em observar, em estar na neutralidade benevolente.

Não há bem e mal.
Isso está relacionado ao nível de consciência que está prestes a se extinguir diante de vocês, mesmo se o que
vocês observam possa ser chamado de grande combate entre o bem e o mal, entre a Verdade e a falsidade.

A Verdade resulta da ausência de julgamento.
A Verdade resulta da Verdade consigo mesmo, a Verdade interior que consiste em ser verdadeiro e

consistente com os seus pensamentos, com as suas ações e com os seus modos de vida.
A Verdade é algo que vai se tornar luminoso porque, quando vocês estão na Verdade, a Luz irradia e

resplandece.
O que não significa que vocês não têm resistências, pois a Verdade pode levar a resistências do ego,

evidentemente, em um primeiro momento, o que pode se traduzir por algumas formas de sofrimentos, mas,
também, de eliminações que são próprias da vida na encarnação.

Então, a Verdade é algo que se instala pela ausência de julgamento e pela ausência de prejulgamento.
É importante acolher o que está chegando, seja isso o que for, no nível dos acontecimentos, no nível da sua

vida, com um olhar lúcido, pois, neste período onde tudo se revela, vocês devem aceitar os sinais que lhes são
enviados como meios de progredir na sua própria Verdade.

Mas jamais se esqueçam de que a Verdade é absoluta, mas que ela é relativa quando vista em relação ao
diafragma de uma outra pessoa, através do olho que vê e que enxerga.

No exterior e no interior, há sempre uma variação, mas esta variação não deve levá-los a fazer um julgamento,
não deve levá-los a prejulgar coisa alguma.

A Verdade é própria dos momentos em que os julgamentos e os prejulgamentos não estão mais aí.
Cultivar a Verdade é um ato de Amor, é um ato de Luz.

Deste modo, para todo ser humano, é o mesmo.
Não há diferença segundo os seres humanos.

Esta Verdade é absoluta.
A Verdade consiste em não julgar, em não fazer prejulgamentos e em deixar também as coisas acontecerem

sem intervir.
Intervir é já sair da Verdade.

Evidentemente, vocês irão me dizer, é preciso, no entanto, decidir, mas as decisões chegam sozinhas.
Elas não devem ser tomadas nem no calor da emoção, nem pela impressão do mental, nem pela impressão da

razão.
As decisões são obtidas por que a Verdade está aí.

Não há que se colocar a questão.
Os acontecimentos fazem com que as coisas aconteçam segundo tal ou tal cenário.

Há apenas que olhar, observar e adotar o cenário que é produzido.

***

Pergunta: quais formas de meditações, de preces, ..., você recomenda hoje?

Muitos, muitíssimos ensinamentos forneceram a vocês diferentes formas de meditações, de preces e de
alinhamentos, sobre este planeta, há vários milênios.

Cabe a vocês escolherem aqueles que lhes pareçam mais adequados à sua própria Verdade e ao seu próprio
desenvolvimento pessoal.

Não há panaceia.
Não há receita milagrosa.

Entretanto, a ausência de julgamento é a atitude mental, e quase de meditação, mais importante a observar
para deixar florescer a Verdade.

 Não se esqueçam de que a Verdade reforça a Luz.
O que é a Luz, dirão vocês?

A Luz é alguma coisa que os coloca em estado de alegria, em estado de serenidade, em estado onde algo se
acende no fundo do seu peito, no melhor do seu ser, fazendo com que, sejam quais forem as coisas que

chegarem ou que cruzarem o seu caminho, as coisas fiquem mais leves e mais fáceis de encaixar, em todos
os sentidos do termo.

***

Pergunta: não mais sentir esta alegria interior significaria então que não estamos mais na Verdade?



Não, porque isso pode ser falseado por uma emoção do momento, pelo mental do momento, pela razão do
momento, ou pela mágoa do momento.

Isso não pode ser a prova da autenticidade do que é vivido ou de algum sinal orientando para uma escolha ou
para outra.

A escolha da Verdade acontece por si só, ela não se impõe em função de um sentir.
Não há um sentir que vai dizer-lhes “vocês estão na Verdade” e um outro sentir que vai dizer-lhes “vocês não

estão na Verdade”.
Em nenhum momento vocês têm certeza de estar em uma Verdade absoluta.

Vocês estão em uma Verdade relativa ligada ao instante ou à situação.
A Verdade absoluta vai se acompanhar de uma alegria interior, não no momento em que vocês tiverem diante

do problema, mas depois.
Esta noção de dinâmica temporal é extremamente importante de compreender.

Vocês não devem determinar as suas decisões no que vocês sentem no momento em que isso ocorre, pois,
naquele momento, isso será conotado, ou mesmo falseado, desviado pelo seu julgamento de valores.

Mas, lembrem-se: a Verdade não é julgamento.
A Verdade é acolher o que acontece na neutralidade, estar lúcido e consciente e deixar sobrevir as escolhas

pela Vontade superior ou pela Vontade do Céu.
Quanto mais vocês trabalharem para a Verdade, mais vocês não terão qualquer escolha a fazer, as escolhas

far-se-ão como por magia.
Enquanto vocês atuarem em função do que vocês definiriam ser a Verdade, tratar-se-á de uma Verdade relativa

e não absoluta e, portanto, de um julgamento de valores.

***

Pergunta: que diferença você vê entre justiça e julgamento?

O julgamento recorre à capacidade de julgamento de um indivíduo que faz, por princípio, oposição fundamental
e eterna entre o bem e o mal, pelo menos na encarnação.

O julgamento vai, portanto, colocar atos, emoções, pensamentos, em função do que é considerado como bem
ou mal, para si como para o outro.

Enquanto houver esta atitude mental, há ausência de Verdade.
Há Verdade relativa e não Verdade absoluta, portanto, ausência de Luz.

A justiça pode ser feita pelos homens em função de regras pré-estabelecidas que vocês chamam de leis.
Entretanto, esta justiça é definida em relação a convenções, em relação ao que é bem ou ao que é mal e,

portanto, ainda uma vez, a julgamentos de valores.
A verdadeira justiça não é julgamento.

A verdadeira justiça é denominada lei de retribuição kármica: ação provoca reação.
Hoje, sobre esta Terra, vocês entraram em uma fase onde a ação / reação não é mais amortizada pelo tempo,
ou seja, onde elas não se manifestam com anos, milênios ou vidas de separação, mas há instantaneidade ou,

pelo menos, proximidade imediata da ação com a reação.
As coisas, dito de outra forma, estão muito reativas e se movem muito depressa.

A justiça, que não é oriunda do julgamento humano, corresponde à definição do karma, tal como vocês o
chamam.

No entanto, a ausência de julgamento é também, em alguma parte, uma ausência de justiça, ou seja, sair da
ação / reação para entrar em algo que não está mais ligado à dualidade e que é chamado de Verdade.

Há, portanto, dois conceitos: a justiça e a Verdade.
A Verdade nada tem a ver com a justiça, por que a Verdade não corresponde a esta dualidade ação / reação.

A Verdade é Una.
A Verdade é Luz.

***

Pergunta: qual é a sua origem?

A origem está ligada à FONTE, a FONTE primeira e a FONTE de onde provém toda entidade, entidade
humana, não humana, angélica, não angélica.

Mas a origem vai se diferenciar segundo as tramas da vida.
Há tramas que passam pelo que vocês chamam de vias da encarnação.



Há tramas da vida que não passam pelas vias da encarnação.
Dessa maneira, há conjuntos angélicos que não podem penetrar nos mundos densos nos quais vocês estão.

Não há, portanto, em nós, os anjos, capacidade para julgamento, capacidade para discernimento.
A nossa evolução se faz em um único sentido, segundo um único eixo, mais especificamente, ao passo que a

sua evolução, para vocês, pode ocorrer segundo diferentes eixos.
A diferença essencial entre a alma humana e os anjos situa-se nesse nível.

O anjo é incapaz de julgamento.
O anjo é incapaz de falsidade.

De maneira absoluta.

***

Pergunta: o que você entende por “eixo”?

É o eixo que nos conecta diretamente com a FONTE e que se afasta do ponto mais extremo da FONTE sem
passar pelos pontos cruciais da encarnação.

Há, portanto, um conhecimento absoluto no anjo, do ponto inicial ao ponto final.
O anjo não conhece o peso, mas ele conhece o caminho, enquanto que vocês, humanos, conhecem o peso, a

densidade da matéria, mas vocês nem sempre veem o caminho.
O nosso caminho é leveza, o seu é peso.

***

Pergunta: como perder esse peso para encontrar mais facilmente o nosso eixo?

O peso vem dos julgamentos, o peso vem dos julgamentos de valores, o peso vem dos próprios princípios da
encarnação que é dual, que é dicotomizado em macho / fêmea, mas eu poderia dizer em bem / mal, em mal /

bem.
É importante tornar-se mais leve e, portanto, para entrar no caminho e não no peso, desenvolver o máximo de

fé.
Eu entendo por fé a crença absoluta no seu caminho que é Luz, porque a ausência de peso vai corresponder

ao aumento da Luz.
O peso diminui, a Luz aumenta.

Assim segue a vida da Luz.
Portanto, caminhar para mais leveza, aliviar-se do peso que faz parte da encarnação necessita da fé, necessita

de ter confiança no caminho.
O caminho é o oposto do peso.

Mesmo se o seu caminho humano tiver passado pela tomada de forma e, então, pela tomada de peso, a
densidade é uma experiência extremamente temporária no desenrolar da vida da Luz.

Então, a melhor coisa que eu posso aconselhar a vocês: se vocês quiserem entrar no seu caminho, convém
estar menos no peso.

O caminho é o contrário do peso.
Tudo o que os densifica, que isso seja os apegos, nós temos visto, que isso seja a materialidade, seja qual for

o teor desta materialidade, é um obstáculo para o caminho.
Não é à toa se, no passado do seu planeta, vários seres que sentiram esta dualidade do peso e do caminho

quiseram se excluir do mundo para se aliviar.
A diferença essencial é que, hoje, somente hoje (e quando eu digo hoje isso corresponde a uma escala de

tempo extremamente breve na história que vocês conhecem), é possível aliviar o seu peso, pois o caminho e a
energia do caminho vêm ao encontro de vocês.

Portanto, é preciso simplesmente acolher a presença a fim de entrar neste caminho.
A presença e a energia são o que os fazem descobrir a Verdade.

Mais uma vez, o primeiro obstáculo a esta presença é, em princípio, o julgamento.
O caminho está hoje ao alcance da alma, eu diria.

Ela se anima, deste caminho, há somente algumas dezenas de anos, sobre este planeta.
Basta acolhê-lo.

Acolhê-lo necessita de ser um espectador que assistiria ao desenrolar do filme, mas que, em momento algum,
buscaria influenciar o andamento desse filme.

Vocês são o filme que vocês observam, mas é preciso admitir que vocês não podem e nem devem mudar o
filme que está em ação.



Vocês devem estar, ao mesmo tempo, no interior do filme e no exterior do filme.
Enquanto espectador do filme, vocês devem decidir deixar o filme transcorrer.

O caminho e a ausência de peso encontram-se nesta atitude.

***

Pergunta: como discernir da melhor forma o caminho quando o perdemos de vista?

Convém, para isso, aliviar-se.
Então, como se aliviar?

O alívio do ser humano necessita de se desvencilhar si mesmo de tudo o que nos liga e nos conecta com o
sofrimento, com os outros, com os lugares, com a matéria.

Tudo o que nos parece ser um peso, é um peso demasiado.
Encontrar o caminho necessita efetivamente de romper as ligações, sejam elas quais forem.

O que não significa, dessa maneira, fechar-se no seu castelo, mas, muito pelo contrário, estar entre os outros,
estar entre os diferentes lugares que vocês frequentam, mas estar lúcidos sobre tudo o que os conecta, mas

que, ao mesmo tempo, os torna mais pesado.
O que os conecta com a matéria e, então, uma conexão horizontal, torna-os mais pesado.

Somente a conexão vertical é capaz de protegê-los.
Isso necessita de cortar o que os torna mais pesado.

Eu entendo por “cortar”, não interromper a comunicação, mas simplesmente abandonar os apegos, cessar os
prejulgamentos.

É preciso estar aliviado em relação ao bem, em relação ao mal, não mais estar preso ao bem e ao mal, a fim de
encontrar o caminho e a leveza.

***

Pergunta: o que você entende por “ir no sentido da energia”?

A energia é algo imaterial demais, não é?
Algo que evoca o conceito de propagação.

A energia é algo que permite, por um sistema, seja ele qual for, colocar em movimento.
Podemos concluir, portanto, que a energia é um movimento, mas não importa qual movimento.

A energia que vocês emanam para o pesado e para o peso, que é a energia da encarnação, priva-os do
caminho.

A energia que é aquela que os coloca em movimento para a leveza é, ela, a energia da Verdade.
A energia da Verdade é algo que eleva e que desprende e que corta.

É extremamente importante assimilar a energia como um sistema de Conhecimento.
Eu não falo de conhecimento no sentido livresco, eu falo de Conhecimento interior, de revelar este

Conhecimento que está em vocês.
Pela sua própria definição, o conhecimento é totalmente interior.

Conhecimento da sua finalidade, conhecimento do seu caminho, por intermédio da fé e da energia.
Deste modo, a energia, aquela que os reconduz ao seu eixo do conhecimento e ao seu eixo da Verdade, vai

aliviá-los.
O alívio de que falo não é o sentir do coração.

O alívio é o que se segue quando vocês cortaram algumas ligações e que, realmente, vocês se sentem mais
leves.

Mas, ainda uma vez, tomem cuidado para não cortar as ligações que não são ligações.
Convém diferenciar as ligações que participam dos pesos, dos apegos, das ligações verticais que, elas,

conectam-nos com a FONTE e, portanto, estão aí para ajudá-los a aliviar-se.
Cortem no nível horizontal para fortalecer no nível vertical.

Isso é acompanhado (não no momento, infelizmente, mas posteriormente e somente posteriormente, o que é,
portanto, diferente do sentir imediato) de um apaziguamento e de uma alegria do coração que conferem certa

forma de liberdade.
A única maneira de não se enganar é não julgar e deixar as coisas acontecerem, afirmando o seu desejo de

leveza e a sua fé no seu caminho.

***



Pergunta: como você vive, você mesmo, esta alegria?

A alegria, tal como vocês poderiam defini-la, é um estado permanente no anjo.
Não há, ainda uma vez, sofrimentos, já que não existem pesos.

Não há apegos, não há encarnação.
Nós cantamos, cada um à sua maneira, a nossa leveza e a nossa alegria.

Por estarmos no caminho onde não existem pesos, contrariamente a vocês, a alegria é um estado permanente.
Não pode ali haver tensão entre a ausência de alegria e a alegria, o que vocês chamam de emoção.

Isso não pode existir.
As emoções fazem parte do mundo da encarnação.

Há, portanto, um estado permanente de alegria no anjo.

***

Pergunta: isso significa que vocês exteriorizam a sua Verdade permanentemente?

Esse é o caso a partir do momento em que não há peso e, portanto, que não há encarnação.
Aliás, o que faz a alma assim que ela decide e que ela deixa este corpo?

Ela exprime e ela sente a Verdade e a distância que pôde existir entre a sua vida e a realidade.
Pois, de repente, a alma é privada de peso, de maneira transitória.

***

Pergunta: este alívio pode ser vivido de maneira pontual, provocado por alguns estados como
saídas do corpo?

Isso participa do mesmo fenômeno.
A saída fora do corpo é uma experiência que corresponde à ausência de peso, evidentemente.

***

Pergunta: você tem novas indicações sobre as mudanças que vão chegar ao planeta?

Elas estão em andamento nesse momento, como vocês dizem.
Elas se desenrolam, elas se adaptam e se ajustam a cada instante em função das ações e reações da

humanidade.
Seria difícil e absolutamente não a Verdade dar-lhes etapas, acontecimentos específicos, mas, efetivamente,
como vocês constatam, eu os lembro de que vocês não completaram senão o primeiro trimestre, o primeiro

quarto ainda do seu ano.
As mudanças vão se acelerar, vão tomar proporções importantes em todos os setores da sua vida: a título

individual, a título coletivo, a título de países e a título planetário.
Tudo é possível no mecanismo que está operando atualmente, que é um mecanismo ligado simultaneamente à

justiça Divina, mas também ligado ao conceito da Verdade que deve se manifestar.
Dessa maneira, cada acontecimento, a título individual, coletivo, planetário, seja qual for o setor referido e o
domínio referido, obedece a esta grande dinâmica de revelação, de turbulências e de explosão da Verdade.
Isso pode ocorrer suavemente, isso pode ocorrer de maneira mais difícil e tudo isso se adapta, ajusta-se em
função, mais uma vez, das ações e das reações de cada ser humano, tanto a título individual como coletivo.

***

Pergunta: você teria recomendações a nos dar?

Eu diria que é indispensável focar a sua consciência neste conceito de julgamento.
A chave, uma das chaves essenciais, encontra-se nesse nível.



Vocês devem, imperativamente, desembaraçar-se desta noção de julgamento, acolher o que chega, quer seja
agradável ou muito desagradável.

É um conceito essencial, pois, se vocês aceitarem não julgar, tanto de maneira positiva como negativa, o que
está chegando à sua vida, no momento em que vocês o viverem, vocês irão constatar bem depressa que os

pesos são aliviados.
Não no momento, lembrem-se disso, mas posteriormente.

Posteriormente, quando a sua razão examinar o seu desprendimento e o seu 'deixar como está' (atitude de não
intervir), no momento em que vocês tiverem vivenciado o que vocês tinham que viver, e que vocês olharem isso

como um cinema, vocês irão se dar conta se vocês tinham dado um passo no caminho ou não.
Em função do grau de alívio que vocês irão sentir, mais uma vez, posteriormente e não durante os

acontecimentos.
Tentem aplicar isso, mesmo nas coisas mais simples da sua vida, e vocês irão constatar facilmente este alívio.

***

Pergunta: ao que é atribuída essa defasagem que você fala?

A defasagem é extremamente importante.
Quando vocês reagem em relação a um acontecimento agradável ou desagradável, vocês estão no julgamento.

Evidentemente, se a coisa for agradável vocês vão se sentir felizes, e se a coisa for desagradável vocês
correm o risco de se sentir pesado, em sofrimento.

Mas isso é a reação do momento, ela faz parte da personalidade, das emoções, dos julgamentos de valores,
dos julgamentos que vocês carregam.

Ao passo que, se ao invés de sentir, vocês se contentarem em viver e em deixar as coisas acontecerem,
depois que as coisas tiverem passado (se vocês chegarem a obter esta neutralidade no momento da vivência

deste acontecimento), vocês irão se aperceber posteriormente (esse ‘posteriormente' situando-se no momento
em que não há mais emoções, ações / reações em relação a este acontecimento; isso pode ser no mesmo
dia, ou mesmo alguns dias depois e, em certos casos, algumas semanas depois) de que vocês estão com

toda a liberdade para desfrutar do alívio.
Mesmo para um acontecimento muito desagradável.

*** 

Nós lhe agradecemos. Nós não temos mais perguntas.

*** 

JOFIEL lhes apresenta as suas saudações e lhes traz toda a sua Luz e lhes diz até muito em breve. 

************ 
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Saudações a vocês, almas humanas.

Eu sou Jofiel, Anjo do Conhecimento e eu venho hoje para um espaço de questionamento que, como é meu
hábito, corresponde a uma expressão de mim em absoluto e não em relativo.

Eu gostaria que evitassem as questões relacionadas com o futuro. Só me interessa o vosso presente, mas o
vosso destino também, e não o vosso futuro que é do domínio do potencial e, portanto, do relativo.

Eu venho, portanto, me exprimir e responder às vossas interrogações espirituais evolutivas porque este espaço
é hoje possível. Então, caras almas, eu estou pronto a tentar ajudá-los no vosso destino.

Pergunta: Qual diferença faz entre futuro (avenir) e destino (devenir)?
O futuro está ligado à vossa trama pessoal, individual, de evolução. O destino é absoluto. Ele é comum a toda a
alma humana e é a libertação do tempo de ilusão no qual vocês evoluem e que necessita, para alguns, de
grandes esforços, de grandes desapegos.

A experiência é boa de viver enquanto vocês decidem fazer a vossa experiência. Alguns entre vós fazem
experiências que duram desde tempos imemoráveis. Mas a vida não é experiência, a vida não é dualidade. A
vida é eternidade.

Ora, vocês não conhecem a eternidade no vosso mundo, mundo de ilusão,
mundo prisão no qual vocês estão aprisionados, para alguns de vocês desde
tempos imemoráveis e esqueceram, portanto, a vossa essência e o objetivo do
vosso destino.
Vocês substituíram o destino por futuro, por uma visão muito simples de qualquer coisa que era, no início,
grandiosa.

A experiência da matéria pertence a qualquer coisa que está ultrapassada, mas vocês não tomaram
consciência disso e vocês jogam os jogos da experiência e do destino numa visão estreita, numa visão que
não é divina.

Então, vocês chegaram a considerar que a experiência da vida é mesmo a essência da vida, enquanto vida e
qualquer outra. Vocês dizem que estão na vida, eu vos diria, do meu ponto de vista
todo absoluto, que vocês estão mortos em vocês mesmos.
Então, o futuro é uma concepção linear ligada à morte. O destino é uma concepção absoluta ligada à
transcendência.

Pergunta: O que nos aproximará melhor do que você chama a visão divina?
A ausência de matéria, a ausência de encarnação e, no entanto, o paradoxo está aí: encontrar na encarnação o
retorno à vossa Divindade. Mas a vossa Divindade se revelará unicamente quando vocês
pararem de considerar o vosso futuro como o único possível. 

JOFIEL - 5 de abril de 2008
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Para isso é necessário abstrair-se de todos os apegos, isso vocês já conhecem, mas também de toda a
projeção passada ou futura.

A vossa Divindade não se encontra no vosso futuro, a vossa Divindade não se encontra no passado, ela não se
encontra senão na paragem do tempo que só os seres realizados encontraram. Porque a realização não é
senão a paragem do tempo. A realização não é senão a paragem de todo o futuro para entrar no destino.

Pergunta: O que é isso que você chama a essência da vida?
A essência da vida é pulsação. A essência da vida é Luz, Amor na sua dupla polaridade.

A Luz da qual eu falo não tem a ver com a vossa luz solar, que é um pálido reflexo da verdadeira luz.

No que se refere ao Amor, os vossos sentimentos humanos não são senão o
pálido reflexo do Amor porque o Amor autêntico é qualquer coisa que dá, que
irradia, sem nada esperar de volta.
Ora, o vosso amor humano, qualquer que ele seja, é condicional. Vocês amam, portanto, para que vos amem.
Vocês amam, portanto, para serem reconhecidos.

Vocês não estão na essência do Amor, vocês estão na manifestação do Amor, num mundo que não é divino.
Então (e os vossos poetas o descreveram bem, os vossos pintores o pintaram bem), vocês estão na procura
deste absoluto que vos falta que é o Amor da Luz. E vocês deturpam na vossa realidade, tão diminuída, o que
vocês chamam Amor e o que vocês chamam Luz.

Lembrem-se, que não pode haver Divindade sem absoluto e, enquanto vocês estiverem nesse mundo, vocês
estão no relativo porque o amor que vocês trazem um dia não é mais o amor que vocês trazem no dia seguinte
porque ele existe em função do que entretanto se passou. Ele não é, portanto, Amor em si mesmo mas amor
exterior. Ele é, portanto, manifestação errônea, transformada, de uma realidade.

Passa-se o mesmo com a Luz que é irradiada. Ora, vocês irradiam em função dos vossos
humores. Vocês irradiam o medo, vocês irradiam o amor, vocês irradiam o ódio, vocês irradiam a alegria.

Assim, portanto, a vossa irradiação não é única porque ela é colorida pelos vossos estados de humor; e o
Amor e a Luz no absoluto não têm o que fazer com as emoções, não têm o que
fazer com as polaridades e não têm o que fazer com um eventual futuro.
Porque o Amor e a Luz, mesmo se isso é também um paradoxo difícil de compreender no vosso cérebro, o
Amor e a Luz são imutáveis, são os mesmos na origem e no fim e, no entanto, em constante movimento, em
constante expansão.

Então, vocês tentam assimilar o Amor através dos vossos sentimentos, a Luz através do que vocês sentem
mas isso não são nem o Amor, nem a Luz, isso não são senão reflexos ou cópias, se vocês preferirem.

Pergunta: Como nos aproximar do melhor desta Luz e deste Amor absoluto?
É muito simples. É suficiente parar de pensar. Quem diz pensar, diz refletir e à força de refletir vocês se
esquecem de irradiar.

Da reflexão não sai nenhuma Luz. Da reflexão não sai nenhum Amor, não sai senão a imagem espelhada de
qualquer coisa que é falsa.

É preciso parar tudo o que não é Amor e Luz para se tornar Amor e Luz. Ora, o Amor e a Luz não estão no
futuro, o Amor e a Luz não estão num pensamento, nem num passado, nem em qualquer coisa que se constrói
no interior do vosso cérebro mas antes qualquer coisa que se desconstrói.

É por isso que o sábio pôde dizer que a iluminação e a realização não se encontram senão na paragem do
tempo porque o que se escapa, na vossa dimensão, é o tempo.

Vocês estão sujeitos ao tempo, vocês estão sujeitos a um desenvolvimento qualificado de linear e vocês
não podem encontrar nessa linearidade uma qualquer possibilidade de Luz, de
Amor.
Pergunta: Isso significará que a realização é impossível na encarnação?
Ela é impossível enquanto vocês permanecerem na encarnação. O sábio está ainda na encarnação mas, a um
dado momento, muito preciso, ele escapou a essa linearidade e entrou na eternidade.

A eternidade está em todo o lado menos na linearidade.

Pergunta: E se esse sábio reencarna?
Isso é impossível.

Pergunta: Isso significará, portanto, que não podem existir indivíduos realizados encarnados?
Na evolução normal da alma humana, não. No entanto vocês têm alguns seres que vocês chamam os avatares,
que são seres que ultrapassaram os ciclos de encarnação e de reencarnação e que, no entanto, fazem um
retorno, um voltar atrás como vocês diriam na vossa linguagem.



Mas isso permanece excepcional, contrariamente ao que certas tradições querem vos fazer crer, que houve em
todas as épocas de encarnação numerosos avatares encarnados. É falso.

Os avatares são suficientemente raros para deixar uma impressão indelével, aquando da sua passagem, que
transcende a sua cultura original, que transcende o seu país de origem e deixa uma impressão que se difunde
ao conjunto do seu planeta. Mas tudo o que deixa uma impressão não é um avatar.

O último avatar encarnado foi Jesus CristoO último avatar encarnado foi Jesus Cristo. Não houve outros depois. Houve alguns seres realizados
que voltaram enquanto Maha Choan mas isso é mais complexo para explicar. São seres que estão realizados
mas que não queimaram na totalidade certos corpos, deixando a possibilidade de encarnarem, de forma
temporária.

Eu digo temporária porque é um espaço de tempo que decorre justamente entre o nascimento do avatar Cristo
e esta época que vocês vivem. Eles foram chamados as Águias. Estes seres pertencem à linha dos
Melquisedeques e foram capazes de se encarnar porque eles permaneceram num estado intermédio, mas isso
é qualquer coisa que é puramente temporária.

Com efeito, dois mil anos, na vossa escala, não representam nada ao nível do vosso universo.

Pergunta: Qual é o nosso destino?
O que vocês tiverem escolhido, mas é preciso compreender bem que vocês não podem associar, alinhar,
futuro e destino. Pertence-vos decidir. E este ano, como eu disse aquando da minha primeira intervenção, é
importante nisso.

Este ano é um ano de grande escolha onde vai ser preciso escolher entre a esperança da Divindade e a
experiência da matéria. Estas são escolhas diametralmente opostas. As duas são igualmente responsáveis
mas uma, a primeira, vos faz aceder ao vosso estatuto de ser de Luz. Enquanto que a segunda possibilidade
não vos permite senão aceder a múltiplas experiências, à dualidade, ainda e sempre.

Na hora atual, nós podemos dizer que somente menos de 5% da humanidade fez a escolha da Divindade.

Pergunta: Em relação a essa escolha, qual é a via mais justa?
Há muitas formas de definir a justa escolha, o justo caminho em relação à encarnação, quer dizer, conduzir-se
com justiça em relação às escolhas lineares.

Há agora o destino que não tem o que fazer com o justo caminho, uma vez que ele é uma outra escolha e uma
outra via que não tem nada a ver com a encarnação.

Compreendam bem que vocês podem se conduzir da maneira mais justa, no vosso justo caminho, como vocês
dizem, mas sem por isso estarem num caminho da Divindade. Isso não é função das contingências materiais e
de uma atitude que seria justa ou conforme com um certo plano. Então, eu não posso responder a essa
questão relativa.

Pergunta: Formulado de outra forma, o que mudar no nosso modo de funcionamento para ir ainda
mais além neste caminho da Divindade?
Este caminho da Divindade não se importa com os caminhos, as atitudes profissionais, afetivas, sentimentais e
outras, das vossas encarnações. O caminho da Divindade só espera uma coisa, que vocês
parem de jogar os jogos e os caminhos da encarnação. 
Então, evidentemente, isso é mais ou menos fácil, segundo os seres, em função, em primeiro lugar, do que
vocês chamam os apegos. Os apegos a vocês mesmos, em primeiro lugar, à vossa corporeidade, à vossa
vida, às vossas experiências. Apegos aos vossos valores, em seguida, às vossas ideias, aos vossos
princípios, aos vossos condicionamentos.

Tudo isso representa uma soma gigante de obstáculos ao vosso destino. Tudo isso foi trabalhado
efetivamente, para alguns entre vós, durante numerosas vidas, inúmeros anos.

Este destino da Divindade em vocês depende, por uma vez, não unicamente do vosso desejo pessoal, mas
também dos planos, das elaborações, das transformações energéticas, espirituais e luminosas da Luz do
vosso sistema solar e do conjunto dos sistemas solares que vos rodeiam.

A grande diferença é que o destino vos será proposto num dado momento. Mas se os vossos pesos forem
demasiado pesados, com perfeito conhecimento de consciência, vocês não poderão aceder à esta Divindade.

Qualquer que seja a percepção de Divindade que vocês tenham, os pesos e os apegos que vocês tenham
mantido vos impedirão e vos atrairão, de maneira inexorável e inevitável, para o recomeço da experiência.

Pergunta: Isso significa que a encarnação e a procura da Divindade são inconciliáveis?
É totalmente inconciliável. Não existe senão a esperança de chegar a tocar a Divindade durante a encarnação.
Não existe senão a esperança de captar uma parcela dessa Divindade na encarnação, que fará certamente do
ser humano que aí chegar, um grande ser. Um grande ser humano mas certamente não um ser divino.

O ser divino, por definição, está totalmente desembaraçado de todo o traço humano.Vocês são de



O ser divino, por definição, está totalmente desembaraçado de todo o traço humano.Vocês são de
essência divina mas vocês esqueceram isso, vocês abafaram isso com o manto
das encarnações que vocês colocaram sobre vós. 
Assim, portanto, a alma se afasta cada vez mais da sua origem mas, a um dado momento, quando o peso se
torna tão denso, tão pesado, a alma vive como que uma explosão. Isso ocorre, seja nos momentos do último
abandono a esta vida, seja pelas circunstâncias particulares da vida (uma doença, uma experiência de morte
ou, ainda, como o Cristo na cruz); mas isso só diz respeito a poucas almas encarnadas.

Na maioria das vezes os homens são obrigados a esperar os períodos das grandes revelações da Divindade
para aceder a essa Divindade, mas ainda é necessário que antes eles tenham aliviado os fardos, que eles
tenham extinguido a sede das suas experiências a fim de aceitarem esta Luz e este novo estado.

O fardo mais importante é aquele que é representado pela própria encarnação mas está fora de questão,
evidentemente, pôr fim voluntariamente à sua encarnação. É uma questão de se preparar para aceitar, de
maneira livre e consentida, esta Divindade, no momento chegado.

Para isso basta não mais refletir, não mais experimentar, estar na neutralidade a maioria das vezes, se abster
de fazer julgamentos. Estes são métodos que vão permitir aligeirar os fardos consideravelmente. Mas isto é
válido para todo o ser humano porque ninguém pode saber o momento oportuno, na vossa linearidade, em que
esta Divindade se manifesta.

Vocês podem muito bem imaginar que certas almas tenham feito um trabalho, que vocês qualificariam de
importante, de desapego, de deixar de controlar, de deixar ir, de desenvolvimento pessoal, de Luz, de Amor,
de irradiação. Esta pessoa poderá mesmo ser considerada como um grande ser, um grande mestre e, no
momento vindo, refutar a Divindade. Isso faz parte da liberdade.

E, inversamente, vocês têm seres que, segundo as escalas de valores humanos, serão depravados, muito
afastados da Fonte mas que, no momento vindo, aceitarão totalmente a Divindade, qualquer que seja, o que
vocês chamam, o seu carma, quaisquer que sejam, o que vocês chamam, os seus apegos.

O que não quer dizer que é preciso se abster de toda a vontade de Luz. Mas eu quero com isto dizer que, no
vosso nível de realidade, vocês não têm nenhum meio de saber, de julgar (por vocês como pelos outros) se
vocês estão em vias de se tornar ou em vias de ser, até ao momento oportuno.

Pergunta: É a partir deste ano que esse momento de escolha nos vai ser proposto?
Eu nunca falei deste ano. Eu falei de um ano de escolha em vocês mas não falei do ano da Divindade.

Muitos dos vossos escritos, muitas das vossas civilizações, deixaram datas. Eu sei que na vossa linearidade as
datas são extremamente importantes mas lembrem-se que a Divindade vem até vocês.

Ora, em que momentos nos deixamos levar, mais facilmente, em relação à encarnação, quando a Divindade se
apresenta? Eu vos digo: nos momentos de sofrimento, nos momentos de doença.

Ora, vocês têm verdadeiramente a impressão de sofrer ou de estarem doentes? Certamente, sim, alguns
povos são muito pobres, muito desfavorecidos mas vocês, no Ocidente, podem dizer isso?

Então, eu não penso que encontramos nos vossos países ocidentalizados modernos muitos seres prontos a
se tornarem divinos. Falta-vos, portanto, as etapas prévias da doença e do sofrimento
porque a alma humana é assim feita, ela se vira para o divino nos momentos mais
desesperados.
Os seres que dizem encontrar-se com o Divino, enquanto tudo vai bem, não se viram senão sob certas formas
de complacência e não sob a verdade da impulsão.

Dizem-me vocês, «porquê o sofrimento?», mas isso faz parte do próprio jogo da encarnação e da
experiência. 

Vocês não definem a vossa felicidade senão através da ausência de
sofrimento. Vocês são incapazes de definir, por natureza e por essência, a noção de felicidade
independentemente de toda a causa exterior ou interior.

Portanto, a vossa felicidade não é um estado de ser mas um estado de menor resistência que não ocorre
senão em certas ocasiões.

Pergunta: Como explicar os «retornos» depois de uma EQM (experiência de quase morte)?
O retorno é uma escolha livremente consentida da alma que, apesar da experiência da Divindade, guardou,
muitas vezes, um apego. Uma criança, um parente, um marido, uma mulher, um ser ou uma situação que não
está concluída e, portanto, o retorno se tornou possível.

Enquanto vocês estiverem ainda encarnados isso quer dizer que a experiência vos é necessária. Porque se
vocês não tivessem o gosto da experiência a vossa vida se terminaria
instantaneamente. 



Quantas almas em sofrimento se dizem, e dizem aos outros, «eu quero partir» e no entanto elas estão aí.

Se vocês ainda estão sobre esta Terra é porque vocês estão todos no mesmo ponto.

Com efeito, no absoluto, não há diferença entre uma alma muito nova, ávida de experiências e uma alma mais
idosa saturada de experiências porque, se elas estão ambas sobre a Terra, é porque elas ainda não estão
plenas de experiências, de pesos, de densidade e de sofrimentos.

Pergunta: O que poderia aligeirar o nosso caminho para melhor avançar?
Como eu disse, vocês não têm a possibilidade de saída pelo mental, vocês não têm a possibilidade de saída
pelas emoções, vocês não têm a possibilidade de saída pela experiência, vocês não têm a possibilidade de
saída pela vontade, vocês não têm a possibilidade de saída pela libertação dos pesos e dos apegos,
totalmente.

Então, me diriam vocês: «não há porta de saída?». Eu vos responderia que sim. A única porta de saída
possível é, numa palavra, para simplificar, energia. Quando vocês estão na energia, quando vocês estão no
alinhamento desta energia, quando vocês estão na cultura da energia e, portanto, da luz que é uma polaridade
da energia, nesse momento, o que se passa? O peso diminui, a sede de experiências diminui, o mental
diminui, a emoção diminui (muitas vezes, não sempre).

Então, portanto, cultivar a Luz em si sem outro objetivo que o de querer ser essa
Luz, é o que vos aproxima mais da Divindade. Isso necessita de orar, de meditar, de se
alinhar. Empreguem as palavras que vos convêm. Em todo o caso em estados onde vocês tenham cultivado a
Luz e não outros. Vocês não têm que cultivar os apegos, vocês não têm que cultivar os pesos mas antes
cultivar a Luz.

Então, cultivar a Luz, isso também não são as boas ações. Então, cultivar a luz não é também se conformar, se
confortar com certas regras de vida ou de ascese de vida. Cultivar a Luz é uma atitude interior que vos vai
aproximar da vossa essência, porque a vossa essência é energia de Amor/Luz.

Eu tenho mesmo algumas reticências em empregar estas palavras na vossa encarnação de Amor e de Luz.
Então, eu penso que a palavra energia está certamente mais adaptada porque, se vocês se centram na
percepção da energia, sobre o sentir da energia, sem aí querer fazer uma manifestação tangível, para isto ou
para aquilo, vocês entrarão na cultura do Amor e da Luz, o que vos aproximará o mais possível da vossa
Divindade.

Porque a energia do Amor/Luz, esvazia os apegos da sua substância, esvazia o vosso mental dos vossos
pensamentos e esvazia tudo o que deve ser esvaziado.

Como querem vocês preencher-se se vocês não estiverem antes esvaziados de tudo o que faz a riqueza das
vossas vidas encarnadas, mas a pobreza da vossa Divindade?

Pergunta: Seria melhor não fazer mais canalizações de informações em público mas antes
canalizações de efusões de energia?
Isso não tem relação nenhuma. Vocês são tributários da vossa língua e do vosso país. Aí, isso não são coisas
fáceis porque vocês estão no país da razão.

Ora, a razão é um obstáculo maior à Divindade. Evidentemente os seres que reivindicam esta
razão estão muito longe, eu diria mesmo, nos antípodas da Divindade porque Deus não agiu com razão. Ele
agiu com Amor, com rigor e com geometria mas não, absolutamente, com a razão.

A razão não pode explicar o Amor, a razão não pode viver de Amor. Então, eu diria que no que se refere ao que
vocês chamam as canalizações públicas, em que eu terei prazer de intervir brevemente, isso representa uma
forma essencial de, com as palavras, enganar o mental.

Evidentemente o trabalho mais importante se situa ao nível vibratório mas muitos seres humanos,
contaminados com tanta densidade, têm tendência a não reter senão as palavras e a esquecer as vibrações
que as trouxeram durante esses instantes. E isso é tanto melhor porque isso lhes permite ver ainda quais são
os sofrimentos e os pesos que estão neles.

A força de denegrir, de rejeitar, esquecendo mesmo o que foi vivido no sentido das energias, isso vai reforçar
os seus pesos, as suas contradições interiores, até que muitas compressões façam explodir os sistemas.

Não é preciso parar nos julgamentos superficiais que podem fazer dizer a certas almas reencontradas, e
quaisquer que sejam os seres que intervêm (angélicos, humanos ou outros), «ah, sim, ele não disse a
verdade». E que pesos acumulados. Isso é tudo relativo porque o trabalho se faz mesmo que vocês não
tenham disso prova absoluta, até mesmo a negação da prova. O aspecto vibratório é capital para
além mesmo das palavras empregues quer sejam as minhas ou de outros.
…
Nesse mesmo momento eu vos faço descobrir um pouco mais de ligeireza, em energia de ressonância, entre a
minha consciência e a vossa. A vibração.

A vibração não é cuidar. A vibração é vibração.



A vibração não é polarizada pelo fato de fazer desaparecer isto ou aquilo. É um estado de ser que eu vos faço
sentir agora. A entrada em vibração.
…
Eis o que é a vibração. É o aumento da frequência vibratória.Isso não tem nada a ver
com o que vocês chamam um chacra preciso. É um aumento da vibração do conjunto dos vossos constituintes.

Pergunta: Nós temos a possibilidade de a provocar?
Para isso era preciso adquirir totalmente a Divindade.

Vocês podem, contudo, esperar se aproximarem aquando de certos estados interiores.

Pergunta: Como podemos nós desencadear este estado?
Justamente não há como desencadear, é um estado interior, é um estado de ser.

Não é suficiente dizer: «eu vou desencadear isto, eu vou parar de pensar, eu vou parar isto, eu vou-me
isolar». É uma vibração. Como esta.
…
Vocês percebem?
…

Pergunta: Esta vibração corresponde ao que nós chamamos a energia da quinta dimensão?
Isso é muito diferente. Isso é a essência da Divindade que está para além desta terceira dimensão mas que
engloba todas as dimensões para além da dualidade.

Não é absolutamente específico da quinta dimensão.

Pergunta: Pode-se dizer que é a própria essência da energia?
De fato. Nós estamos para além dos chacras, para além da manifestação, para além da coroa na tradição dita
hebraica. Isso se chama «o que está além da luz».

Pergunta: Isso significaria que os tratamentos energéticos não são mais úteis?
Eles têm interesse para todos aqueles que permanecem na experiência, evidentemente.

A vibração que eu vos faço sentir, vocês perceberam, não é, regra geral, gerada por um ser humano encarnado
sozinho, se ele não for assistido por um anjo ou uma entidade que não tenha passado pelos caminhos da
dualidade, quer dizer, da encarnação.

Esta vibração é uma vibração específica dos anjos, também das entidades não angélicas, mas, sobretudo, não
humanas. O que quer dizer, em contrapartida, que um ser que tenha andado pelos caminhos da encarnação
não pode, em caso nenhum, gerar totalmente esta vibração sem o apoio de um anjo.

Pergunta: É necessário que o anjo passe por intermédio de um canal ou ele pode manifestar-se
diretamente?
O anjo pode se manifestar diretamente, o que é excessivamente raro.

Pergunta: Há alguns anjos que são mais capazes de fazer viver isso?
A grande maioria dos anjos é, de fato, capaz de fazer a mesma coisa.

Pergunta: Os pesos são necessários, no estado da nossa evolução encarnada, para caminhar para a
Divindade e, por outro lado, é uma questão de adquirir mais ligeireza. Isso não é contraditório?
Eu não compreendo o que vocês veem como uma contradição ou uma oposição.

Os pesos dos apegos são um obstáculo à Divindade. Mas, no outro extremo da escala, os pesos e os apegos
são tais que eles provocam o acesso à Divindade.

O que isso quer dizer é que não há melhor escolha, melhor caminho em relação a um outro, já que, de qualquer
modo, quanto mais vocês adquirem peso, mais vocês terão ligações, mais vocês estarão na experiência, mais
a vossa alma terá sede de liberdade. Os dois extremos se tocam.

Pergunta: Há um outro caminho para chegar a esta Divindade?
Nenhum.

Pergunta: Estes princípios são os mesmos, quer se seja humano, não humano, Intra ou
Extraterrestres?
Para a terceira dimensão, são sempre os mesmos.

Pergunta: O que se passa aquando da passagem para a quinta dimensão?
A quinta dimensão é um estado onde vocês vão desaprender. É um estado onde vocês vão viver novos
paradigmas, novas leis, novos modos de evolução ligados à ausência de dualidade.

Isso faz, no entanto, ciclos inteiros em que vocês se deixam penetrar, pouco a pouco, por esta vibração que eu
qualificaria de angélica. Isso leva um certo tempo. Da mesma maneira que a experiência da matéria leva um
certo tempo, a fim de vocês fazerem a escolha de ir para maior ligeireza ou para maior densidade. O que, no
final, vos permite aceder ao mesmo destino.



É o mesmo na quinta dimensão. Quando vocês tiverem esgotado totalmente as experiências da quinta
dimensão, vocês podem então aceder a outra coisa mas isso é um outro tempo e um outro espaço. Não tem
utilidade para vos informar hoje.

Pergunta: Quando se deixa a encarnação por morte, encontra-se, de fato, a sua Divindade?
Não, normalmente vocês não têm senão um vislumbre da Divindade que vos permite se regenerarem e se
prepararem para a próxima vida porque, o que vos leva, a densidade, através, portanto, da encarnação, está
ligado ao que vocês chamam carma que vocês geraram. E eu falo do carma sem conotação negativa. Porque
mesmo uma boa ação gera carma e, portanto, a necessidade de voltar.

Nós não temos mais perguntas. Nós vos agradecemos.

Então, saudações a vocês, saudações em vibração; e eu vos digo, certamente, até breve.

Obrigado pela vossa escuta benevolente.
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Bom dia, almas humanas. 
Venho me exprimir para vocês, venho diante de vocês, eu que não conheço a opressão na qual vocês estão cobertos

em suas encarnações.
Eu sou Anjo.

Eu sou Anjo do Conhecimento.
O Conhecimento que eu trago e transporto não está nas palavras que eu exprimo.

Enquanto Anjo eu exprimo a vibração do Amor.
As poucas palavras que poderemos trocar, além das palavras, são o suporte da Vibração.

Como vocês o sabem, almas humanas que tomaram corpos, vocês estão na densificação da Vibração que permite a
encarnação.

Quanto a mim, eu sou a Vibração que eleva e alivia seus pesos e sua corporeidade.
Não tenho respostas a trazer para as problemáticas ligadas aos jogos da encarnação.

Mas tenho respostas vibratórias quanto à sua alma.
O Anjo é Vibração, o corpo humano é densidade.

O Conhecimento não é intelectual.
O Conhecimento também não é o coração, mas o Conhecimento é sua Essência última e, para ter acesso à essa

Essência última, é necessário penetrar no coração de sua Essência que acontece estar também no coração do seu
coração.

O Conhecimento é Amor, mas ele é, antes de tudo, Vibração e é, portanto, sua densidade, essa Vibração pesada que
vocês são, que os impede de ter acesso à Essência e ao Conhecimento.

Então, vocês podem procurar com seus corpos, vocês podem procurar com seus modelos, vocês podem procurar
com suas emoções, vocês podem procurar por meio de exercícios, mas nunca vocês encontrarão dessa maneira. 

Pois, em nenhum momento, essas atividades, extremamente humanas, podem permitir-lhes gerar a Vibração da sua
Essência que é esse Conhecimento vigorosamente procurado.

O Conhecimento está inscrito na Luz.
A luz encarnada que não é senão um reflexo refletido mil vezes da Luz original, refletido também pelo Sol. 

O objetivo da Vibração é então aliviar sua corporeidade, sua densidade, descerrar a matriz que encerra a sua
Essência, essa matriz que poderia ter por palavra o que vocês têm chamado de personalidade, sociabilidade e ainda

tudo o que faz as regras e os condicionamentos da encarnação.
Isso é de tal modo verdadeiro que a experiência da Luz, a experiência da Divindade, em sua totalidade, só pode se

fazer se sua personalidade for transparente e, portanto, liberada em Vibração e, na maioria das vezes, fora do corpo.
Certamente, muitas pessoas têm dito que a Luz chegaria sobre a Terra, mas ela viaja de muito longe, essa Luz, que

vem aliviar a sua densidade, na condição de que vocês a aceitem.
Essa Luz tão esperada traz nela o Conhecimento, assim como, em sua densidade, vocês carregam o Conhecimento

escondido no coração do seu coração.
Eu terei a ocasião de irradiar essa vibração, Vibração do Conhecimento, da Luz, e mesmo da revelação da Luz,

revelação da sua Divindade e da Divindade.
Mas, antes disso, eu gostaria de abrir com vocês um espaço de questionamentos.

  Ainda uma vez, seus caminhos pessoais, horizontais nesta dimensão, não me concernem, eles são mesmo
totalmente estranhos para mim.

Eu não percebo, mesmo descendo a este nível de densidade, senão vibrações e não sua corporeidade e não suas
densidades e não a ausência de Luz desse corpo. 

Mas eu penetro diretamente em sua Essência por minha Vibração a fim, em um primeiro momento com as palavras,
de tentar aliviar ainda mais sua densidade, por meio do Conhecimento que eu veiculo e abro em sua Essência.

Então, almas humanas, nós podemos abrir esse espaço de questionamentos que é um preâmbulo ao alijamento.

***
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Pergunta: qual é o papel da Jerusalém Celeste para a Terra?
O que vocês chamam, em suas próprias palavras, de Jerusalém Celeste, é um nível de densidade vibracional muito

além da condição humana e totalmente diferente da condição angélica. 
Trata-se de um apoio vibratório, antes de ser um apoio cristalino, antes de ser um apoio espiritual, que está destinado

a viajar no tempo e no espaço a fim de levar a certos sistemas solares, no momento oportuno do alijamento, da
transformação e da comoção, o novo terreno propício ao desenvolvimento da sua consciência e onde suas Essências

podem se nutrir, a fim de se enraizarem em um novo paradigma, em uma nova manifestação de vida, alijada em
relação à sua densidade, que vocês experimentam desde tantos e tantos de seus anos.

Vejam, por meio dessa embarcação de Luz, o fornecimento de uma nova energia, de uma energia de transmutação e
de transformação, que os faz examinar as perspectivas de suas vidas muito além dos limites da encarnação nesta

dimensão, a fim de fazê-los acessar um novo estado.
Um estado se transforma em outro estado.

A passagem de um estado a outro estado necessita de uma comoção.
Entendo por comoção, mudança  de visão, mudança de paradigma, mudança de percepção, de sensação, mudança
de densidade vibratória em seus corpos que os faz passar de um éter a um outro, por meio de uma transformação

radical denominada comoção.
Isso é válido quando vocês transitam da vida à morte e da morte à vida, mas também de maneira muito mais magistral

e majestosa, no momento em que os sistemas solares, em sua totalidade, passam as comoções da mudança
vibratória do alijamento e do aumento em vibração para um novo estado estabilizado de vida, que vocês têm

denominado, de maneira às vezes simplista e às vezes quimérica, quinta dimensão, porque vocês têm o hábito de
contar e de empilhar os estados vibratórios sobre outros estados vibratórios, cada vez mais densos ou cada vez mais

leves, segundo o sentido de orientação de energia para mais corporeidade ou mais espiritualidade.
Então a Jerusalém Celeste é essa roda de energia que acompanha e cristaliza a comoção de planetas e de sistemas

solares.
É o mesmo papel tanto para a Terra como para outras Terras em outros éteres.

***

Pergunta: a que correspondem as cristalizações, as dores no nível dos punhos?
O aumento da Vibração, o acesso à sua Essência e ao Conhecimento, não pode se fazer senão com a condição de

se aceitar a comoção.
Quem diz comoção, diz largar o que vocês seguram e o membro que segura é a mão.

 O punho é o que permite à mão se firmar e então impedir a Vibração de se manifestar.
 Assim, os períodos de sofrimentos, nos períodos de comoções, estão ligados aos apegos, à recusa em deixar aquilo

que se segura. 
Trata-se de uma recusa em abrir a mão totalmente para acolher a Essência que vocês são fundamentalmente,

interiormente, no coração do seu coração. 
Resistir à Vibração é lógico em sua condição de densidade.

Por ressonância, vocês estão enganchados à densidade, às suas e também às condições que vocês criaram desde
muito tempo para jogar o jogo da divisão, da separação, do distanciamento de sua Essência e da Vibração que vocês

São. 
E quando vem a hora da morte, da transição, da mudança, da comoção, bem, o antigo vai gerar medos, dores,

resistências.
Vocês estão, de tal modo, distantes da sua Essência, prisioneiros de uma matriz de vibrações pesadas e densas, que

vocês perderam o sentido do retorno.
Então, sim, o que vocês denominam “este ano” é um ano de comoções interiores.

Mas quem diz comoções, diz também alijamentos, reparações, revelações do que estava sob o estrado, o que estava
escondido e ocultado pela densidade do pensamento, pela densidade do corpo, a fim de mascarar ainda mais o

acesso à sua Divindade e à sua Essência.
Evidentemente, o fato de o dizer não é suficiente para liberar esse punho.
 A explicação não permite gerar a Vibração, ao menos não o suficiente. 

A Vibração não pode nascer senão pela Vibração. 
É necessário que a Vibração possa fazer explodir a matriz que os encerra, ainda uma vez, por tantos e tantos anos. 

A solução é ir para a Vibração.
Então, quando falo de Vibração, eu não falo de um ponto localizado em sua corporeidade, mesmo quando falo da

Essência no coração do seu coração.
Não vejam uma localização geográfica, mas uma localização espiritual. 

Enlaçando-se novamente, após ter desenlaçado, à sua Vibração, à sua Divindade, vocês poderão aceitar as
comoções, as revelações, de maneira muito mais leve.

E lembrem-se de que somente a Vibração pode gerar a Vibração.

***



Pergunta: se a vibração gera a vibração, podemos dizer que o amor gera o amor?
Isso é exato em Verdade e absoluto. 

Mas em toda a sua relatividade humana, isso não é verdadeiro, porque logo que vocês evocam a palavra amor, ela
se colore instantaneamente de seus amores/apegos, de seus amores/posses, de seus amores/chantagem, de seus

amores/não amores e de seus ódios.
Então, falar de amor os leva imediatamente aos meandros do seu mental e é, frequentemente, para a maior parte das

densidades que vocês são, um obstáculo.
 Uma coisa é falar, outra coisa é idealizar o amor.
E ainda outra coisa é viver a Vibração do Amor.

Vocês devem levar seus corpos a se aliviarem, não por uma decisão do seu intelecto, mas por um aumento do seu
estado vibratório.

Extenso tema que necessita, ainda uma vez, de regras de vida, alimentares, geobiológicas, emocionais, mentais. 
Mas, ao se ocuparem dos problemas mentais, geobiológicos e outros, vocês se esquecem de gerar a Vibração e seus

corpos se reforçam na densidade.
A um dado momento, quando a preparação exterior lhes parecer suficiente, convém se orientarem, de maneira muito

mais interior, para a emergência dessa Vibração.
Novamente, a Vibração é suficiente a ela mesma para gerar, abrir o seu ser interior, a Essência no coração do seu

coração.
É fundamental, antes mesmo de colocar os pés no chão em suas atividades, entrar em Vibração. 
É indispensável, regularmente, a cada dia da sua densidade, lembrarem-se da Vibração que alivia.

Muito rapidamente, ajudados pela Vibração que vem para vocês desde mais de vinte anos, vocês poderão elevar-se
em Vibração e, pouco a pouco, o que constitui a matriz da sua densidade afrouxará sua pressão, se desatará pouco a

pouco da sua Essência.
  Vocês começarão a observar, nesse momento, que vocês chegam a gerar a Vibração e que essa Vibração os alivia
verdadeiramente de todos os fardos, de todos os condicionamentos, e os aproxima da Verdade e da Essência que é,

eu o repito, Conhecimento.
Os povos que viveram essas comoções, nesse espaço que vocês chamam de Terra, mas em outros tempos bem
anteriores aos seus, que possuíam corpos de densidade idênticos aos seus, conseguiram, em um dado momento,

entrar em Vibração.
A princípio sozinhos.

E depois, em seguida, em pequenos grupos.
E em seguida, em grandes grupos.

E quando o grupo foi suficientemente importante eles perceberam que, misturando as suas vibrações, eles eram
capazes de escapar dos seus condicionamentos da carne, das vibrações pesadas e densas, que os mantinham na

ilusão, na separação.
Entrar em Vibração com muitos é fazer cair os muros da separação, que os separam uns dos outros e os impedem de

se comunicarem de outro modo do que com palavras, emoções e gestos. 
Que os têm feito esquecer a Essência do que vocês São e que lhes era permitido comunicar: o que vocês São pela

Vibração.
Hoje, após uma longa preparação energética, vibratória, espiritual, pelos anjos e também por outros, vocês têm a

faculdade e vocês terão ainda mais, em breve, a faculdade de entrar em Vibração e sentir a potência do Amor.
Quando vocês partilham as Vibrações, quando vocês se comunicam em Vibração e não mais pelas palavras, pelo
sexo, pelas emoções ou pelos gestos, é necessário que, pouco a pouco, vocês tomem o hábito, se tal for o seu

desejo, de se extraírem dessa densidade, de se conectarem ao novo espaço de vida que vem para vocês, onde não
haverá mais lugar para a densidade que vocês conhecem desde tão longo tempo. 

A melhor preparação é realmente, entrar em Vibração.

***

Pergunta: beber água cristalizada pode nos ajudar a entrar em vibração?
Há, como eu disse, numerosos pré-requisitos para o aumento da Vibração, muitas preparações, mas em nenhum

caso, elas serão suficientes para elevar a Vibração suficientemente.
Elas preparam a Vibração, podem permitir-lhes se instalarem sem muitos sofrimentos e resistências. 

Mas, em caso algum, um meio exterior, qualquer que seja, pode ser suficiente.

***

Pergunta: como, então, facilitar, no melhor, a instalação dessa vibração?
É o que tenho a intenção de lhes demonstrar, pela Vibração do Anjo que eu sou, no final da minha intervenção.

***



Pergunta: qual é a finalidade da encarnação de diferentes origens extraterrestres?
Vocês descobrem, em sua extrema densidade, hoje e desde poucos anos, que vocês podem se comunicar pelos

meios que vocês chamam de tecnológicos, ver imagens, com o conjunto do seu planeta.
Vocês passaram de uma visão extremamente limitada para uma visão um pouco menos limitada pela tecnologia. 

O seu nível de densidade os afastou da Verdade e do Absoluto.
Vocês estão voltados ao relativo e vocês estão distanciados das outras formas de vida extraterrestres, angélicas ou

elementares.
No nosso nível de Vibração, ou no nível de Vibração de alguns povos, humanos ou não, em outros espaços

vibratórios, nós somos todos conscientes, de toda eternidade, da sua existência e dos seus problemas.
Mas o distanciamento vibratório é tal que vocês não podem ter consciência de nós.

 Assim como nós não podemos, se não passarmos pelo caminho do sacrifício da condição angélica para uma
encarnação excepcional, se não pelo mecanismo de obscurecimento ou de canalização muito rara, comunicar

diretamente com a sua densidade.
Há, no entanto, algumas circunstâncias, em que os Anjos podem intervir em seus destinos, no momento de uma

comoção súbita, como um acidente, que ocorre quando o seu tempo de vida e de densidade não terminou. 
Então, sim, nesse momento, é possível rasgar a trama do tempo, a fim de alguns de nós aparecem para modificar

essa trama do tempo. 
E também no momento da transição pela morte, mas também da grande transição ligada às comoções.

As manifestações dos seus vizinhos dimensionais são autorizadas, desejadas, pois eles permitem ancorar, em sua
densidade, a nova Vibração. 

Elas os põem, nessa nova Vibração, à disposição, desde que vocês a aceitem e deixem a sua densidade.
Assim como o fruto que cai da árvore em sua dimensão, e esse fruto, segundo sua densidade, pode ser deslocado

pelo vento, pela chuva, pelos elementos, esse fruto pode vir a germinar em um lugar que pode ser muito longe
daquele em que ele caiu da árvore.

Da mesma maneira, nós podemos dizer que, de densidade em densidade, as almas humanas procuram terrenos
propícios a suas experiências.

Há numerosas moradas, há numerosos terrenos de experiências, em função do que a alma almeja em seu
movimento, em sua expansão ou em sua contração.  

Ela vai se encontrar guiada pelos caminhos vibratórios mais adaptados ao que ela vive. 
Assim, há numerosas moradas, numerosas origens, numerosas interações.

Nos tempos nem tão distantes da sua encarnação vocês não sabiam que havia várias raças sobre a Terra. 
Da mesma maneira, existem várias raças humanas muito além daquelas que vocês conhecem sobre a Terra.

Assim como existem múltiplas dimensões, algumas das quais não lhes são nem mesmo imagináveis, possíveis e que
parecem não lhes concernir, no momento.

Portanto, a resposta é que os mundos são múltiplos, as experiências são múltiplas e as vibrações são múltiplas.
Mas elas são todas dotadas e apoiadas e transportadas por uma Vibração original que tem por nome Essência e

Conhecimento.

***

Pergunta: em alguns dos nossos ensinamentos falamos de uma forma de hierarquia entre Anjos e
Arcanjos... Isso corresponde a uma realidade vibratória?

Visto do ponto de vista da sua densidade, isso é verdade.
Mas não esqueça nunca de que no seu ponto de vista, no nível da sua densidade, nada é absoluto e tudo é relativo.

Do seu ponto de vista de densidade, e em certo nível de percepção, as classes e hierarquias que lhes tem sido
comunicadas são reais. 

Elas são função das atribuições angélicas, das vibrações angélicas e do seu impacto em sua densidade.
De um ponto de vista absoluto, entretanto, nós somos o povo dos Anjos, o povo não nascido nesta dimensão.

Nós somos o povo dos Viventes de toda Eternidade.
Nossa realidade está muito mais próxima do Absoluto do que a sua realidade.

Então, da mesma maneira que vocês têm enumerado os planos de consciência e de existência, existem planos de
consciência e de existência diferentes para cada posição do Anjo, mais ligados no sentido da orientação da Vibração

do Anjo considerados como as atribuições formais tais como elas têm sido descritas nesta humanidade.

***

Pergunta: o que você chama de orientação da Vibração e como isso se manifesta?
Entendo por orientação da Vibração no Anjo o sentido da missão que tem sido muito comentada desde muito tempo e

sobre o que eu não vou retornar.



***

Pergunta: o que vocês chamam de "Vibração de origem" corresponde ao que nós chamamos de Fonte, o
Pai?

A Fonte é a origem da Vibração. 
Ela é a Vibração. 

Mas a Vibração não é só a Fonte. 
A Vibração está em toda parte, mesmo muito distanciada da Fonte. 

O Pai emite a Vibração.
A Mãe recebe a Vibração. 

A Vibração é algo que está além de uma localização, de uma definição, qualquer que seja na sua densidade ou em
suas estruturas energéticas.

Ela não está localizada em um lugar, em um chakra, em um circuito energético.
A Vibração é o que participa do conjunto das suas estruturas.

Enquanto a Vibração percorrer um circuito, enquanto a Vibração percorrer e ativar um chakra, isso não é a Vibração.
Ela está já densificada, ela está já diferenciada e não mais relacionada com o Absoluto.

A Vibração poderia ser comparada ao que ocorre em sua corporeidade quando o despertar do que vocês têm
chamado de Kundalini é total e a sua alma é liberada e pode sair desta densidade.

Isto está bem longe de uma Vibração localizada em um lugar, mas bem mais uma Vibração sincrônica e total do
conjunto da sua corporeidade e dos componentes sutis da sua alma.

Os dois estando em ressonância e permitindo ao mesmo tempo sua fusão e sua separação.

***

Pergunta: não é necessário, todavia, encarnar profundamente antes de poder  alijar-se?
No seu caminho humano, e nos seus programas de evolução, é a experiência que vocês escolheram e que está

conforme com este plano de manifestação.
É necessário que a Essência no coração do seu coração esteja extremamente comprimida pela sua densidade (e,

portanto, corresponde efetivamente a uma encarnação a mais total) a fim de poder se apoiar neste plano de
densidade vibratória para ir enlaçar-se em uma outra realidade.

E, portanto, o peso é o caminho.
Mas a um dado momento, e em particular durante as comoções, (transformações, perdas e, com mais razão,

comoções planetárias, solares, cósmicas), nesse momento as regras mudam.
Pois vocês chegaram ao fim do fim.

É necessário desenlaçar e enlaçar a Vibração.
Mais uma vez, o que eu lhes digo não são senão palavras.

Mas, infelizmente, vocês não podem apreender senão com seu cérebro, com seus sentimentos ou suas emoções, as
minhas palavras, que lhes falam de algo que se tem chamado de Vibração, mas que não pode ser presa pelos

conceitos ou palavras.
Pois, quando ela é apreendida dessa maneira, essa vibração, ela já não é mais a Vibração.

***

Pergunta: por que os homens, em seguida, seguiram este caminho, para quê?
Porque isso foi, em um dado momento, sua escolha de experiências, a título coletivo e a título individual, e o Amor

que anima os universos e os mundos necessita da liberdade a mais total, mesmo no erro.
O que não quer dizer que a encarnação seja um erro. 

Para nós, Anjos, a encarnação é um espaço de vida e de experiências que não pode nos concernir.
Alguns de nós a concebem a despeito da tristeza.

Outros ainda em uma total indiferença porque a sua Vibração os chama a outras tarefas.
Mas, novamente, a palavra mestre dessa escolha é liberdade. 

Vocês são livres de se privarem da liberdade.
Mas vocês são livres também de querer recobrar a liberdade, em função, certamente, de ciclos precisos que lhes
permitem, a um dado momento (ao qual vocês chegaram agora), poder reatar com sua Essência e sua Divindade.

Haverá tempo agora para entrar em Vibração.
Então, almas humanas, o Anjo lhes traz esta noite essa Vibração, pois ela é bem superior às palavras e mesmo aos

pensamentos. 
A Vibração é ausência de pensamento e ausência de tudo o que não é dela mesma.



... (JOFIEL dá aos participantes uma Efusão de Energia)

Eu lhes digo até breve e eu lhes deixo a Vibração.

... (JOFIEL dá aos participantes uma Efusão de Energia)

************
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Canalização em continuidade com a do Arcanjo JOFIEL (10.04.2008)
Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em reencontrá-los e eu me vejo particularmente contente porque eu os encontro
muito Luminosos e eu vejo que vocês tiveram uma ajuda considerável, não é, e que isso não vem só de vocês mesmos, ao menos um

pouquinho, eu espero.
Bem, se vocês quiserem, como de hábito, vou compartilhar com vocês sobre considerações um pouco menos..., digamos um pouco

mais para a terra, espiritual para a terra, mas não angélica.
Mas o que é que vocês quiserem, cada um ocupa o canal que deve ocupar.

Então, eu continuo a prosseguir em minhas orientações habituais que não são opostas, eu diria, àquelas do Anjo, mas que são, ainda
assim, um pouco mais materiais, se pudermos dizer isso assim, mesmo o meu objetivo sendo o de conduzi-los a muito mais

espiritualização da matéria, como diria o Anjo.
Mas, contudo, me dá muito prazer reencontrar a atmosfera dessa Vibração.

Então, se vocês o quiserem, eu lhes dou a palavra para retomá-la assim que possível.
***

Pergunta: você pode nos dizer sobre o papel da antimatéria no universo?
Então, é extremamente simples.

Há aí quem quis fazer, neste momento, no planeta, teorias matemáticas extremamente complexas.
O papel da antimatéria é absorver a matéria, isto é, espiritualizar a matéria.

Quando vocês têm planetas e sistemas solares que desaparecem na antimatéria, eles desaparecem dos mundos manifestados, eles
penetram mundos diferentes que são muito mais etéreos (eterizados), muito mais nos planos vibratórios, como a 5ª Dimensão ou

outras dimensões muito mais altas.
É o aspirador da matéria.

***
Pergunta: isso tem relação com os buracos negros?

Os buracos negros são o lugar onde a matéria e a antimatéria interagem.
***

Pergunta: como desenvolver uma abordagem geobiológica em relação às redes da Intraterra?

Mas por que querer fazer a geobiologia sobre a Intraterra?
Não esqueçam que vocês não podem penetrar na Intraterra.
São mundos que são, no nível vibratório, da 5ª Dimensão.

Portanto, as vibrações dessa 5ª Dimensão não correspondem às mesmas difusões e redes que vocês conhecem.
Eles são de outras dimensões.

Então, vocês podem medir os efeitos indiretos.
Agora, não há propriamente dito, técnicas ou meios, que vão permitir tornarem-se mais sensíveis às redes da Intraterra.

Não é possível.
Vocês já têm uma série de redes.

Então, a partir do momento em que sensibilizamos o seu ser para a percepção de certas linhas de força, em algumas redes, bem,
gradualmente e à medida em que elas são detectadas, a sensibilidade se amplifica por si só, é claro.

Mas, no que concerne às redes da 5ª Dimensão, há mais do que geobiologia, não é?
Porque, ali, nós estamos além da geobiologia, nós estamos nas vibrações do Éter.

Ora, o Éter é inteligente.
A propagação da Luz e das ondas da 5ª Dimensão não tem mais nada a ver com as perturbações e as circulações que vocês

conhecem na 3ª Dimensão.
Não há ainda suficiente interpenetração das redes de 3ª e de 5ª dimensões.

Portanto, é muito difícil falar assim, porque não é nesta dimensão.
***

Pergunta: qual é a diferença entre uma porta multidimensional e um vórtice da Intraterra?
O vórtice é algo que é ativado pelos intraterrestres, ou pelos extraterrestres, e instalado de maneira, não definitiva, mas permanente.

É como a questão sobre o buraco negro, matéria/antimatéria, 3ª Dimensão, 5ª Dimensão.
O vórtice, no meio, é o buraco negro.

Agora, o portal, ou as portas dimensionais, não estão associados a essa noção de movimento de energia.
Os vórtices põem em comunicação, de modo preferencial, a 3ª Dimensão, a 5ª Dimensão além da Terra e a 5ª Dimensão Intraterrestre.

O.M. AÏVANHOV – 10 de abril de 2008
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Então, os portais dimensionais, em geral, vão apenas em um sentido e não nos dois sentidos, exceto se for possível atravessá-los dos
dois lados, é claro.

Mas há uma distinção.
O vórtice vai percorrer a 3ª Dimensão, a 5ª Dimensão Intraterrestre e a 5ª Dimensão da transformação.

NOTA: um exemplo de vórtice é a montanha Canigou situada nos Pirineus catalães do sul da França (Arcanjo Miguel –
17.05.2010).

Enquanto que portal ou as portas dimensionais são uma porta em um único sentido, quer dizer, da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão,
ou da 5ª Dimensão para a 3ª Dimensão, ou então da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão Intraterrestre.

Ou ainda, por exemplo, um portal que iria desviar da 3ª Dimensão, mas que iria da 5ª Dimensão Intraterrestre para a 5ª Dimensão
extraterrestre.

Mas qual é a importância de saber isso?
***

Pergunta: é exato que a intensidade do campo eletromagnético terrestre sofre variações significativas?
Desde mais de vinte anos, tem havido uma aceleração progressiva do fenômeno de redução da ressonância Schumann, portanto, do

campo eletromagnético terrestre.
Quando o campo eletromagnético terrestre for zero, vocês passarão totalmente pelo buraco negro e terão acesso à 5ª Dimensão, no

momento em que os polos irão se inverter para se alinhar em um novo campo vibratório eletromagnético.
Isso tudo é verdadeiro.

Vocês passaram de 12,80 para 08, e agora vocês estão entre 03 e 04.
E isso vai cada vez mais rápido.

***
Pergunta: você fala em qual unidade?

Em ciclos.
Um ciclo, por definição, é o inverso da frequência.

Vocês definem em Hertz.
Eu não vou fazê-los voltar à escola, não é?

***
Pergunta: o momento em que os polos irão se inverter corresponde ao momento em que a Terra irá parar para mudar de

direção?
Por definição, se a Terra se move, ela gira.

O que quer dizer que eles são dois momentos diferentes e não conjuntos.
***

Pergunta: isso causará uma mudança no sentido da rotação?
Muitas coisas irão mudar, não unicamente isso.

No nível das órbitas, as órbitas já não serão mais as mesmas.
Mas esta é uma questão que os distancia, como disse o Anjo, da Vibração.

***
Pergunta: nós viveremos esses fenômenos daqui até 2012, ou isso é um fenômeno mais distante?

Isso, isso só depende da vontade dos humanos para elevar-se a esta nova vida que foi prometida e do seu número mais ou menos
importante.

Então, 2012?
Este ano?

Mais tarde?
Isto é reavaliado a cada momento, em função de como evolui a Terra e de como evoluem os seres humanos.

***
Pergunta: então a que corresponde realmente esse prazo de 2012?

Porque é o que é chamado, em diversos calendários, de advento de um novo sol.
Então, como vocês sabem, os maias deixaram um calendário que anunciava isso mesmo, enquanto que eles não conheciam, a priori, o

nascimento do CRISTO e o advento de certos eventos datados de maneira extremamente precisa.
O problema é que, quando vocês estão distantes do evento (na época em que os maias gravaram na pedra tudo isso), isso não tinha

nenhuma espécie de importância porque estava muito distante do que eles viviam.
Mas vocês, hoje, vocês estão nesse período.

Há uma diferença.
Então, se vocês se cristalizam em 2012, o que é que vai acontecer?

Vocês vão dizer “eu tenho tempo”, ou então, “está muito próximo”, segundo suas concepções do tempo.
Mas, entretanto, vocês estarão mais no instante presente.

O melhor é considerar que vocês chegaram agora a essa época de grandes confrontações.
Não é um evento preciso, como a inversão dos polos ou a parada da Terra, que vai fazer a inversão, de uma só vez.

Vocês querem, a todo custo, enganchar eventos com os eventos cósmicos e as datas gravadas.
É um pouco perigoso porque vocês estão nesse período.

E querer projetar os planos vocês vão de certezas a desilusões porque nada acontecerá como vocês irão pensá-lo.
Então, evidentemente, é importante compreender, como eu já disse no início das minhas intervenções, que vocês estão no período.

Não é em dez anos, não é em vinte anos, não é amanhã, é hoje e isso começa a cada dia.
Mas talvez vocês não percebam.

Talvez vocês tenham a impressão de que tudo está normal.
Mas a maioria dos seres humanos bem que gostaria que vocês nada percebessem, em particular aqueles que estão nos comandos

porque, evidentemente, se os eventos se desenrolarem segundo as sequências progressivas que começam lentamente, mas que vão
se acelerando, e se vocês participarem do movimento, vocês não perceberão a aceleração do movimento porque vocês estão dentro.

E, então, vocês vão acreditar que nada acontece e vocês vão esperar os eventos específicos, anunciados.
E vocês vão, sem parar, se distanciar do seu objetivo que é o de encontrar a Luz.

No instante, eu os lembro, e não nas projeções temporais.
Mas lhes digo que não é amanhã ou em 2012, mas agora, que vocês chegaram nesse período de grandes agitações.

Como disse o Anjo?
De turbulências (comoções).

***
Pergunta: você tem informações sobre as evoluções geopolíticas atuais?

Aqui, é suficiente ligar o rádio ou a televisão.
Vocês veem que há pessoas que estão contra as outras, hein?

Vocês veem que isso vai mal por toda parte.
Mas isso não é nada.

Isso poderia estar muito pior.



Sendo assim, vocês têm a ilustração do acesso a uma forma de Conhecimentos degradados que é a informação.
Vocês têm, em tempo real, tudo o que acontece sobre o planeta.

Os climas estão loucos.
A glaciação continua enquanto lhes falam de fenômenos de aquecimento.

Mas esse era o destino.
Mas, tudo isso, está no caminho.

Suas vidas mudam profundamente.
As amizades, os amores mudam.

As coisas se reconfiguram, colocam-se em ordens diferentes.
Como já lhes disse o Anjo, (não desta vez, mas de maneira particular), o ano 2008 é o ano das revelações.

Eu retomo seus termos porque é a total verdade.
É um ano em que o que estava escondido, o que era secreto, em todos os níveis, vai ser revelado ao mundo.

Isso quer dizer, é claro, no nível das informações de seus aparelhos de TV e de rádio.
Os grandes escândalos, as grandes desordens entre os povos, as descobertas de traições.

Tudo isso, é no ano de 2008 que ocorre.
Quais são as consequências de tudo isso?

Elas irão depender da animosidade dos diferentes povos em questão.
Ninguém o pode prever.

Mas é um ano também, a título individual, em que vocês vão viver essas revelações, em que as coisas lhes serão reveladas.
Às vezes elas serão duras de suportar.

Às vezes elas serão como um grande alívio.
E nada do que estava escondido permanecerá escondido.

Isso é também o que disse Jesus para o período do fim dos tempos.
Quando eu digo “Jesus”, era São João, no Apocalipse.

Todas as trombetas vão soar.
Não esperem um sinal e que a Terra caia sobre a cabeça ou que ela pare de girar ou que os polos invertam ou que os extraterrestres

invadam o céu.
Esses eventos virão, necessariamente, mas virão no último momento.

Agora vocês estão no período das revelações, das comoções, dos reajustamentos.
É um ano extremamente difícil, em todos os níveis e que não é nada em relação a 2009.

Mas isso é uma outra história, não é?
Vocês não estão lá ainda.

O único conforto, a única possibilidade de encontrar a paz, será no interior.
Mais nada do exterior funcionará como vocês querem.

O que era simples se tornará complicado. O que parecia eterno será efêmero.
O que parecia efêmero irá se tornar eterno.

Vocês compreenderam, é um ano de grandes transformações.
***

Pergunta: como, então, encontrar o equilíbrio na encarnação?
Não é uma questão de equilíbrio.

Trata-se de um desequilíbrio.
Tudo é feito para desequilibrá-los.

O único ponto de equilíbrio é se voltar para o interior.
E a Luz do interior não pode se revelar senão no momento em que tudo vai mal.

Então, isso não é o equilíbrio.
É o equilibrismo.

***
Pergunta: você poderia nos falar sobre os dentes, a mais forte densificação da nossa matéria?

Então, os dentes estão ligados à perenidade, ligados aos ossos.
O branco é a cor da imortalidade.

Os dentes servem para morder e comer.
Ter um dente (rancor) contra alguém é querer mordê-lo, fazer-lhe mal.

Evidentemente, nas dimensões as quais vocês terão acesso (para aqueles de vocês que irão acessar), vocês não terão mais
necessidade de dentes porque não se come mais.

O dente é um órgão extremamente rico.
Ter um dente (rancor) contra alguém é uma expressão popular.

Mas também os karmas que são levados com vocês no nível das raízes dos dentes.
O dente é o grau da cristalização extrema, ainda mais forte do que os ossos, ligado à encarnação.

O dente é um órgão específico da 3ª Dimensão.
Na dimensão que vocês irão experimentar, como não há mais necessidade de se alimentar a não ser com a Luz, eu me pergunto de

que serviriam os dentes para mastigar a Luz.
***

Pergunta: a que podem corresponder as dores nos ouvidos, acentuadas desde a Páscoa?
Ou os sinos que soaram muito forte, ou é um tampão de cerume, ou são as energias espirituais que, desde a Páscoa, estão

efetivamente muito fortes.
Mas, como todos os anos.

Vocês entram na lua cheia de Touro, o Wesak.
Vocês entram no período mais energético do ano, entre a Páscoa e São João no verão (inverno, no hemisfério sul).

Então, isso pode dar, em algumas pessoas, vibrações que podem ser dolorosas nos ouvidos, ou mesmo zumbidos no ouvido esquerdo
quando o Antakarana se ativa.

As energias espirituais descendentes, que chamam de Shakti, congestionam no nível da cabeça e, em particular, nos ouvidos.
Então, nesse caso, é necessário tentar encontrar períodos de caminhada descalço na natureza, para drenar as energias para a parte

de baixo do corpo e descongestionar a cabeça.
***

Pergunta: você poderia lembrar o que é o Antakarana?

O Antakarana é o cordão de Luz que une a personalidade inferior à alma, do lado direito.
Também está ligado à ativação das ampolas da clariaudiência, no nível do ouvido.

E, do lado esquerdo, há um outro cordão de Luz que une o corpo ao Espírito.
***

Pergunta: ao que podem ser devidas as dificuldades para fazer subir as energias terrestres pelas pernas?



É que, em algum lugar, há um medo do futuro.
Isso está relacionado ao medo de se encontrar confrontado com a Luz total.

São, certamente, ainda, as pequenas formas de resistências relacionadas ao estabelecimento da Luz total.
***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.
***

Então, queridos amigos, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês, de maneira tão humana.

Tanto pior para o Anjo.
O que quero dizer com isso é que vocês têm duas abordagens, esta noite, que não são diferentes, mas complementares.

Uma visão de alguém que partilhou, com vocês, a vida sobre a Terra.
E uma visão espiritual, dissociada da materialidade.

A posição do ser humano é única na criação (as diferentes humanidades encarnadas, eu quero dizer).
Nós fomos o mais longe que poderíamos ir, na encarnação.

Nós fizemos a experiência da separação, a experiência da dualidade.
Essas experiências foram, para alguns de nós, muito numerosas.

Mas chega, um dado momento, em que o gosto pela experiência nesta dimensão se esgota, o que pode criar um certo desconforto
porque as necessidades habituais desaparecem.

A sexualidade, por exemplo, para alguns.
A atração por dinheiro, para outros, a atração pelo trabalho ainda para outros.

Vocês estão diante das turbulências e às vezes podem se sentir perturbados diante disso porque ainda não conhecemos.
Mesmo se ouvimos dizer, mesmo se sentimos, não é algo que seja muito conhecido, é algo inteiramente novo.

Então, há grandes medos, grandes expectativas, grandes esperanças também e tudo isso se mistura.
Sendo assim, apesar dos medos, apesar das esperanças, tentem permanecer centrados, o máximo possível, no presente.

Estejam conscientes de vocês mesmos, a cada coisa que vocês fizerem.
É o meu conselho humano, para ajudá-los a se aproximarem do que disse o Anjo: da Essência, no coração de seus corações.

É uma técnica simples, eu queria lembrá-los disso.
É necessário silenciar a barulheira, é necessário silenciar a agitação, é necessário esquecer as dores interiores e exteriores que se

sente.
Então, caros amigos, recebam todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo certamente até breve.

Comportem-se o melhor possível.
************
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Eu sou Jophiel, Anjo.
Bem-vindos neste espaço.

Este é um espaço de comunicação e eu gostaria nesta noite de lhes falar sobre comunicação. Assim, por
vibração, eu me abaixo à sua vibração a fim de me exprimir pelas palavras. Palavras que vocês captam e que
vocês integram e interpretam.

A comunicação em seus espaços encarnados passa pelas palavras e pelos sinais. As palavras e os sinais são
as vibrações que sua esfera mental deve decodificar, integrar, a fim de traduzir uma significação que lhes é
própria.

Não existe nenhum meio por esses vieses aí, isto é os sinais e as palavras, de estarem seguros e certos que a
pessoa que recebe, de uma maneira ou de outra, esses sinais e essas palavras estão em comunicação com
vocês.

Em resumo, a comunicação que vocês emitem não é necessariamente a comunicação que chega no
nível do receptor. Há então uma distância entre o emissor e o receptor em sua dimensão. 

A comunicação, sobre os planos angélicos, ou nos espaços multidimensionais liberados da pressão de suas
encarnações, não passa absolutamente pelos mesmos vieses. Há comunicação em nossos
espaços a partir do momento em que há comunhão. Comunhão quer dizer
comungar, quer dizer estar seguro do mesmo comprimento de ondas e, portanto,
seguro dos mesmos significantes, o que está longe de ser o caso pelas palavras e os sinais.

As palavras e os sinais que vocês emitem não são jamais, eu disse jamais,
percebidas tais como são emitidas, mas percebidas unicamente da maneira como
vocês as receberam. A maneira como vocês as receberam depende tanto de seu nível de
compreensão, como do que há em vocês, em relação ao que vocês mesmos pensam, ao que vocês sentem,
sobre essas palavras e esses sinais que foram emitidos.

Assim, a simples palavra Amor.

Quando vocês dizem que vocês amam alguém e quando lhes comunicam esse amor, o que há no outro, que
recebe esse amor?
Vocês têm os mesmos valores no nível das definições, no nível das compreensões, no nível das ações e no
nível das sensações? Absolutamente não.

JOFIEL - 25 de abril de 2008
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Não pode haver portanto, através de sua comunicação, comunhão de qualquer espécie. A única comunicação
eficaz seria uma comunicação que não passaria pelas palavras e os sinais, mas passaria unicamente pela
vibração pois a vibração é conhecimento e comunhão.
Não pode haver comunicação. Há necessariamente, em sua dimensão, dualidade. Contida em sua
corporeidade e em seu mundo que evolui segundo as leis da dualidade.

A partir do momento em que vocês penetram esferas dimensionais mais etéreas, mais sutis, a comunicação
torna-se comunhão, ela é então realmente comunicação já que ela não depende nem das
palavras, é claro, e muito menos dos sinais, mas unicamente da radiação e
portanto da vibração.
Assim, vocês empregam uma comunicação que não corresponde absolutamente ao que vocês desejam
comunicar pois o que vocês comunicam não é senão reflexo de seu interior. E, mesmo na comunicação entre
duas pessoas, e não a que se dirige a um grupo de pessoas, a coisa é então complexa, pois vocês comunicam
um sentimento, uma ideia, uma palavra que não tem, de modo nenhum, o mesmo conteúdo para aquele que
recebe o que vocês emitem.

Assim não pode haver comunicação. Há simpatia, ressonância, em certos casos, onde as palavras ou os sinais
vão corresponder, para os dois, a mesma vibração.

Tentem pronunciar a palavra amor. O que vocês sentem em vocês? Alguma coisa, não é?
Por outro lado se vocês pronunciam a palavra amor e vocês dizem a alguém que vocês o amam, ele vai
receber a mesma coisa?
Certamente não.

Para vocês, o amor é talvez posse, para outro o amor é talvez liberdade. Quando vocês se comunicam de
amor, pelo amor e para o amor, o que há em seu conteúdo?
Esse conteúdo é profundamente diferente segundo seu nível vibratório e seu nível de consciência.

No nível pessoal, no nível ligado ao ego, vocês irão comunicar algo que é do domínio da posse, da
possessividade e da ausência de liberdade. Isso explica porque, muitas vezes, as comunicações que vocês
emitem pelos sons e pelos sinais são fenômenos totalmente distorcidos, mesmo quando o outro lhes diz que
os compreenderam através de um discurso, cada palavra que vocês pronunciaram é
interpretada em função do próprio filtro da consciência daquele que recebeu a
informação.
O exemplo é ainda mais flagrante no nível dos sinais: você está na rua, você dá uma piscada de olho, o outro
pode receber isso como um convite a se reunir com você em espaços mais privados e íntimos, enquanto que
você mesmo só emitiu uma piscada de olho para dizer bom dia ou então um cisco entrou em seu olho e você
piscou o olho para eliminar o cisco.

Vocês vejam que é muito difícil em seu espaço dual compreender e assimilar a comunicação como um espaço
de trocas. Trata-se muitas vezes de um espaço monodirecional onde um emite e o outro recebe mas, em
nenhum caso, o que é emitido corresponde ao que é recebido. O fenômeno de
concordância é excessivamente raro mesmo quando há acordo vibratório.
A comunicação deve se fazer, nesses casos aí, de maneira diferente. Se vocês acederem aos espaços de
consciência muito mais expandidos e desembaraçados, qualquer parte, dessa dualidade que os veste de seus
pesos e suas encarnações, é conveniente passar não pelas palavras, mas pela vibração. Vocês me dirão que a
vibração pode também se enganar.
E não, eu já intervim sobre a qualidade da vibração.

Em nenhum momento a vibração pode induzi-los a erro e não pode enganá-los. Não em relação a suas próprias
percepções mas sobretudo em relação ao que é emitido pelo outro.

Imagine que alguém emite a vibração do amor, que você não conheça essa vibração, em nenhum caso essa
vibração poderá vir atingir alguma coisa que não é o amor e fazer ressoar alguma coisa que não é o amor.
Vocês não podem senão dizer “eu não conheço essa vibração, ela não evoca nada em mim”. Mas em
nenhum caso o amor não pode dar uma vibração de ódio para aquele que a recebe.

A vibração é portanto linguagem universal.
A vibração, a radiação é algo que tende a substituir, como vocês o verão proximamente, em outros estados de
vida ou outros estados dimensionais, em que a palavra não tem mais curso e onde os sinais são os mesmos
para todo o mundo.

Não há acordo sobre os sinais, em sua dualidade, exceto em certas confrarias em que o sinal é meio de
reconhecimento. Não meio de comunicação, mas meio de reconhecimento, de afiliação a uma mesma filiação.
Por exemplo, as saudações iniciáticas. Por exemplo as saudações que existem dentro de certas
confederações galácticas, que permitem, além das palavras, a verdadeira associação vibratória, pela radiação
do sinal, a uma mesma ordem ou a uma mesma filiação.



Assim, sua comunicação está então falsificada.
Numerosas entidades que têm vindo compartilhar com vocês pelas palavras lhes têm dito sempre que o mais
importante na não eram as palavras, mas o trabalho vibratório empreendido através das palavras e através da
presença. Vocês devem compreender isso.

Apesar dos grandes preceitos que vocês têm realizado sobre a comunicação em sua humanidade, vocês têm
a impressão de comunicar. Vocês estão em uma era que se aproxima a grandes passos,
que é chamada era da comunicação ou era de Aquário e vocês se esquecem que
a comunicação é uma comunhão.
Comunicar torna-se para vocês exprimir seu interior e expor também ao outro o que vocês pensam ser seus
defeitos e suas qualidades. Mas em nenhum caso trata-se de comunicação. 
Trata-se de uma forma degradada do que nós chamamos, nós Anjos, um julgamento e, um
julgamento os distancia da vibração.

O julgamento é algo que os faz colocar afirmações que vão distanciá-los totalmente da vibração que vocês
procuram. Ainda mais quando vocês falam de Amor e de Luz. É muito importante
assimilar isso no nível de suas estruturas mentais e emocionais.
A comunicação é, de qualquer maneira, inteiramente distorcida em seus espaços porque a comunicação é
unicamente função de seus desejos. Eu não falo mesmo das possibilidades conscientes de manipulação
através da comunicação.

Querer fazer crer ou querer fazer o outro ouvir o que ele quer ouvir para fazê-lo aderir à alguma
coisa, trata-se também do que vocês chamam comunicação. Essa comunicação consiste em fazer
aderir e não comunicar.

A comunicação não pode existir realmente e concretamente senão através da
vibração ou da radiação emitida pelo coração.A vibração ou a radiação emitida pelos sons,
pela palavra, pelos sinais, não pode senão induzir em erro aquele que recebe essa informação. Não há
comunicação, há informação, mas informação falsificada em função da própria
experiência daquele que recebe. 
Vocês não podem nunca, mesmo em uma relação entre duas pessoas, através de seu plano de realidade,
experimentar a comunicação real.

A comunicação, como eu a mostrei ao meu canal, através da comunhão com um animal, é a mesma na
comunhão com um Anjo, mas esta forma especial de comunicação não pode se exprimir através de palavras.

Quando eu desço à sua vibração, eu posso tomar emprestado os circuitos do cérebro para me exprimir em
palavras. Coisa que um animal não pode fazer. E contudo ele comunica. Ele comunica seu estado de ser. Não
há nenhuma distorção, pois isso não passa pelos sons, não passa pelos sinais, mas passa pela radiação e pela
vibração.

E a radiação e a vibração da comunicação não podem existir senão no nível do coração.

Ora, sua comunicação em seu mundo dual e encarnado, hoje e sempre, passa preferencialmente pelo quê?
Pela zona da garganta que vocês chamam Vushuda Chacra. Essa comunicação aí não é comunicação, ela é
influência sobre o outro. A verdadeira comunicação, vocês compreenderam, só pode se
fazer pelo coração.
Que dizer da comunicação sexual que é também uma forma de comunicação pelo sinal que dispara, no estado
humano, fenômenos particulares que podem se assemelhar aos fenômenos extremos descritos nos
fenômenos mais espirituais. No entanto, mesmo em caso de concordância entre os parceiros, não se trata de
uma comunicação. Às vezes, isso pode tocar a comunhão, mas é extremamente raro, admitam.

Aí novamente, essa comunicação da esfera sexual é uma colocação em relação ao que é destinado a fazê-los
experimentar, em caso de acordo vibratório, fenômenos às vezes fusionais, às vezes entusiásticos, às vezes
conflituosos, mas que, de qualquer maneira, os distancia da comunicação de coração a coração.

O problema é que o ser humano, que se exprime pela garganta ou que se exprime pelos órgãos genitais, tem a
impressão de que isso vem do coração, mas isso não vem jamais do coração. Isso vem sempre do ego e
portanto do que vocês chamam de terceiro chacra.

Vocês exprimem seus desejos, suas emoções, através da esfera sexual ou da expressão verbal, através da
manifestação das emoções que não têm, mais uma vez, absolutamente nada a ver com o que se passa com a
radiação do coração.

Dito de outra forma, sua comunicação está poluída por seus pensamentos, por seus interesses, por
seus desejos enquanto que a verdadeira comunicação, lembro-os, é comunhão.
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A comunhão não tem nada a fazer dos desejos pessoais. A comunhão é um ato espontâneo que
ocorre nos estados multidimensionais, de maneira espontânea. 

Quando duas almas se encontram, desprovidas dos corpos, elas comungam, elas são uma relação, elas
se interpenetram em toda liberdade para comungar e comunicar seu estado de ser.

Enquanto que suas comunhões, que vocês chamam de comunhão, suas comunicações, que vocês chamam
de comunicação, não são senão meios primários e distorcidos de estar em relação, pois entrar em relação é
algo que está ligado à magia do homem em encarnação.

Eu os incito a desenvolver modos diferentes daqueles que vocês utilizam atualmente para aproximá-los, o mais
perto, da verdadeira comunicação e da verdadeira comunhão. Para isso vocês devem tentar se comunicar com
consciências que não têm palavras e sinais.

Quais são os seres ou os reinos, em sua encarnação, que lhes é aberto se aproximar para entrar em
comunhão?
O primeiro desses reinos é, evidentemente, o reino vegetal e em particular as árvores porque elas não podem
se comunicar pelos sinais, exceto os sinais ligados às estações. Mas os sinais diretos de comunicação com
vocês não podem apelar aos movimentos. E mesmo essa comunicação não pode passar pelas palavras, ela
não pode então se estabelecer senão pela vibração e pela radiação.

A radiância elétrica e magnética da árvore, a partir do momento em que você coloca seu olhar sobre a árvore, a
partir do momento em que você exerce sua concentração sobre a árvore, vai lhes mostrar que a árvore reage a
esse efeito de entrar em comunicação. A vibração que vai então ser emitida pela árvore é uma vibração real de
comunicação e de radiação e então comunhão.

É o mesmo para o reino animal em uma menor medida pois ele tem à sua disposição os sinais, mesmo se não
tem a palavra. Uma atitude pode ser agressiva ou ao contrário acolhedora para um animal doméstico.

Mas, de qualquer maneira, além dos sinais relacionados à emoção do animal, é importante compreender que
ele pode se comunicar além das palavras que vocês emitem, pela vibração.

É necessário compreender por isso que sendo o reino mais evoluído da criação na dualidade, nesse mundo
vibratório de terceira dimensão, como vocês chamam, lhes é lícito usar da comunicação, tal como vocês
chamam, para entrar em relação com seus semelhantes pelos sinais, pelas palavras, pela escrita.

Mas isso é uma traição, de algum modo, em relação à vibração e a radiação do coração que é a verdadeira
comunicação. Então, isto é o mesmo em todas as suas relações.

E o que dizer das relações em casal ?
É claro, isso explica que a comunicação estando falsificada desde o início, porque inexistente, evidentemente
que configura toda a relação de dois indivíduos que, exceto em caso excepcional, terminará sempre por uma
ruptura dessa relação porque, a um dado momento ou outro, vocês não podem mais compreender ou aceitar o
que o outro diz, ou o que ele lhes tem supostamente comunicado.

Há então ruptura porque não houve comunicação e não houve amor. Quando há amor e comunhão não pode
haver ruptura. Ora, todas as coisas, vocês o sabem de modo formal, acabam sempre por rupturas neste
mundo, quaisquer que sejam.

Vocês devem compreender e admitir que a comunicação real, aquela que é eterna, só pode passar
pelo coração e para passar pelo coração é necessário abster-se de palavras, sinais e escrituras.

É necessário também obrigar-se a limitar os modos de comunicação de natureza privilegiada que se tornariam
extensivos, como a sexualidade, porque, naquele momento, vocês se distanciam da verdadeira comunhão e da
verdadeira comunicação.

Eis as palavras que eu tinha vontade de lhes dizer em relação a essa vibração, esse conhecimento e,
sobretudo, em relação à comunicação.

Agora vocês podem falar e exprimir sobre o que vocês ouviram ou se vocês quiserem mais esclarecimentos
em relação a essa vibração que é a comunicação do coração.

Pergunta: a criatividade artística é uma forma de comunicação onde a cor, em particular, permite
comunicar ...
Pode permitir exprimir e não comunicar ou comunicar-se com você mesmo na arte sob a forma de cores.

Um artista, o que vocês chamam um artista, que trabalha nos ateliers da criação do universo, e que está ligado
a essa fonte de criação do universo, que exprime uma cor por meio de um quadro, assim como figurando um
objeto ou em uma cor abstrata não ligada a uma forma, por exemplo, vai exprimir um conteúdo.

Esse conteúdo já passou pela mão do artista e por suas próprias concepções da criatividade da cor, da forma
e do movimento. Ele exprime, ele torna visível o que está em seu interior em seu pensamento ou sua emoção.
Ele fixa então sobre um suporte e isso é a mesma coisa para todas as artes (exceto para a música que é
profundamente diferente quanto à origem).



Quando vocês colocam uma cor sobre uma folha, para vocês, isso vai representar certas coisas. Por outro lado
aquele a quem vocês dão a ver essa cor não vai sentir a mesma coisa. Ele pode sentir eventualmente a alegria,
a tristeza que você configurou ao aplicar essa cor. Mas, em nenhum caso, o que vocês vão gerar naquele que
olha é a mesma coisa que vocês emitiram.

Aí mais uma vez a comunicação está distorcida, pois ela não corresponde a uma comunicação mas a uma
expressão que é dada a ver, dada a sentir, mas que não corresponde absolutamente a uma
comunicação.
Pergunta: você pode nos falar sobre o que exprime cada cor?
Cada uma das cores, seria muito longo. A cor é o que? A cor é uma especificação do movimento da luz. A cor
é uma orientação da luz. A cor remete a uma aplicação, a um movimento preciso.

Uma cor é o que é dado a ver, mas também além do que é dado a ver e dado a sentir. Eu não falo da cor de
um pintor, mas da cor a mais autêntica, perfeitamente definida, monocromática.

A cor é um elemento vibratório que vai ser captado mas, antes de ser captado por sua consciência,
reconhecida diretamente por seus corpos e portanto por suas células vivas de terceira dimensão.

Uma determinada cor, mesmo o preto mais absoluto, possui um efeito sobre as células. E aí eu não falo da luz
da cor, mas de uma cor precisa, uma cor material. Mas mesmo essa cor material é a encarnação de uma
especificidade da luz. Isso é muito importante de assimilar.

A linguagem das cores é a linguagem da luz. Toda vibração nas nossas dimensões é uma cor
antes de ser um sentido, antes mesmo de ser uma vibração, ela é uma cor que não é vista pelos olhos, mas
uma cor que é vista pela alma.

Cada cor exprime e comunica. A comunicação pela cor, nos mundos multidimensionais, é a regra, tanto nas
dimensões que vocês chamariam muito baixas, como nas dimensões mais etéreas nas dimensões
extremamente elevadas.

A cor é a base da luz e da comunicação. Então, alguns artistas religados aos ateliers da criação,
evidentemente, vão exprimir pela cor um certo número de coisas a partir dos mundos superiores, mas sempre
filtradas por suas próprias pessoas mesmo que seja, como vocês dizem, transparente.

E aquele que recebe a informação depositada sobre um quadro ou sobre
qualquer outra coisa dessa cor vai também, por sua vez, filtrar a cor. Há então dois
filtros e portanto, de algum modo, uma distorção. Somente a luz não pode ser distorcida, mas a percepção da
luz, ela, é distorcida.

Mas há um vínculo surpreendente, eu diria, entre a luz, no sentido mais absoluto, e a cor. Essa ligação está
associada à intenção da luz em sua especificação de cor.

Pergunta: Você poderia ilustrar isso, tendo uma cor como o azul?
O azul exprime a paz mas o azul não é único. Existe uma multidão de azuis que alguns dos quais vocês não
podem perceber visualmente ou vibratoriamente.

Existem azuis de dimensões superiores que são harmônicas de seu azul o mais puro, que seus olhos não
podem perceber e que seu coração não pode sentir. A vibração do azul monocromático se exprime sobre uma
certa gama vibratória. O azul é pacificador, isto quer dizer que no nível celular, uma célula que capta o azul fica
em equilíbrio.

O coração desacelera, suas emoções se acalmam. O azul é pacificador. Essa é a ação geral. Mas alguém que
seria colocado na vibração da cor azul poderia se sentir agredido ou agressivo com o azul. Assim, a ação do
azul, que é perfeitamente definida através de seu lado pacificador, pode exercer uma atividade inversa sobre
alguns seres humanos.

Isso está ligado à distorção do sentido do azul porque não há comunicação, porque vocês observam a cor
pelos olhos. As células recebem a vibração da cor sem intervenção consciente de sua parte. Por outro lado,
sua personalidade também capta a cor e a interpretação que ela vai fazer, em termos de comportamento, em
termos de emoções, em termos de ações, é profundamente diferente de acordo com a alma que é
atravessada pela cor e a personalidade ainda mais.

Então, é agradável definir certas propriedades ou cores pois elas são reais em seu mundo, mas lembrem-se
de que toda cor, quão bela ela seja, não é senão uma parcela da luz e não reflete senão a intenção da luz
nessa orientação precisa.

Em resumo nós podemos dizer que a cor nos distancia da luz. A cor os faz sentir. A cor tem efeitos no nível
celular que não é o fato da luz. É profundamente diferente. A cor vai então orientar suas células, seu mental,
suas emoções, sua visão, para uma especificidade da qual vocês extraíram as regras gerais que são as leis da
cor. Vocês têm três grandes seres que escreveram sobre a cor nos séculos passados.

Eu os remeto, se vocês quiserem aprofundar isso de maneira autêntica, antes mesmo do aparecimento das



leis físicas da luz, a um livro magistral que foi escrito há dois séculos que se chama “o Tratado das Cores” de
um certo senhor Goethe, que exprime perfeitamente a diferença entre a luz e a cor. Essa obra magistral, que foi
ditada por um outro anjo, corresponde totalmente à realidade da luz em todas as dimensões e da cor também.

Pergunta: por que podemos ser atraídos ou repelidos por uma determinada cor?
Você é atraído ou repelido por uma cor em função daquelas que faltam ou daquelas que são necessárias a sua
evolução. Às vezes, vocês são também atraídos por algo que os prejudica, da mesma maneira que vocês
comem alimentos que os prejudicam.

Esse é um domínio extremamente difícil. A cor, lembrem-se, é uma especificidade precisa da luz, mas ela não
é a luz. É melhor ser atraído pela luz. É melhor ver a luz como desprovida de cor,
isto é, integrando todas as cores. A luz é de fato a integração de todas as possibilidades da luz e
portanto a integração de todas as cores.

Pergunta: é por isso que o arco-íris fascina tanto os seres humanos?
É a refração da luz através do prisma de água, a realidade do espectro que vocês chamam arco-íris. Ele
representa a decomposição da luz primordial segundo o espectro colorido que lhes é acessível nesta
dimensão.

Ele é então o reflexo, tal como seu nome indica, das cores que os conectam à luz.
O arco-íris, além da cor material é uma cor imaterial. E está então mais próximo da luz autêntica. O arco-íris que
lhes é dado a ver é uma decomposição da luz que vocês chamam monocromática e portanto uma
decomposição, em sua dimensão, da luz original. Não estando encarnada em uma forma ou um objeto ou um
ser, está mais próximo da autenticidade da luz.

Pergunta: você poderia explicar por que, em suas palavras, "a cor se refere a um movimento
específico"?
Os movimentos foram definidos há muitos séculos, mesmo a milênios, através dos movimentos da energia, os
movimentos da vida. Assim, por exemplo, o vermelho é o nascimento da vida. O laranja, a segunda cor do arco-
íris, é o desenvolvimento da vida. O amarelo é a implementação e a superficialidade da vida. O verde é
equilíbrio. O azul é a paz. O violeta é a espiritualidade. E o branco é o reflexo da luz total. O preto sendo
definido como a ausência dessa luz.

Pergunta: você tem alguma informação sobre o universo da cor em relação ao cristal?
O mundo do cristal é a densificação extrema dos mundos da luz. Ele está no nível mais baixo, mas contudo ele
carrega em si a semente de todas as possibilidades. O cristal é a concretização, a realização da luz. Ele é sem
dúvida uma cor material, encarnada, mas ele carrega em si o arquétipo da cor ligada à luz, traduzido em fato em
seu mundo.

Assim, as cores de que falei eram as cores interiores e não exteriores, vocês compreenderam, na densificação
que se faz em seu mundo, em sua dimensão, através das diferentes cores que não são cores luz, mas cores
encarnadas.

Assim, eu só darei um exemplo porque existem milhares, o vermelho, a luz vermelha que é impulso de vida, vai
dar na matéria o sangue (o que anima a vida).

No nível das pedras, as pedras vermelhas não estão no retorno à luz de cor vermelha. O que vocês veem em
vermelho na matéria por meio, não da cor luz vermelha, mas em sua encarnação, a cor matéria vermelha, é o
reflexo do verde.

Não há correspondência nem equivalência entre a cor de luz e a cor da matéria.

Em resumo a cor material tem um efeito, evidentemente, sobre vocês, mas muito menos intenso do que a luz
interior colorida que vocês podem gerar. Mas também é necessário compreender que um material vermelho,
que alguns veem sob a forma mineral ou do sangue, oculta uma cor que é, neste caso, o verde.
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É o mesmo para todos os materiais de cor. Isso quer dizer que depois de sua passagem em encarnação as
luzes da cor são transformadas. Tudo se resume nesta frase: a cor da luz, se encarnando, vai lhes
esconder sua origem e se revelar aos seus olhos e seus sentidos por uma outra
cor. 

Isso está ligado ao princípio de inversão correspondente à encarnação e à
passagem de uma dimensão à outra. Após essa reversão há uma inversão da gama colorida. Essa
inversão se faz a partir do eixo central que é o espectro médio que vocês chamam o verde. Invertendo-se, há
uma modificação essencial das cores quando passam em encarnação.

Pergunta: O que causa essa mudança?
A reversão ocorre em ambos os sentidos. A reversão não é simplesmente uma inversão alto/baixo. É antes
toda uma reversão ligada à especificidade de sua encarnação que é a dualidade, não entre o alto e o baixo,
mas entre a esquerda e a direita.

Há então uma dupla reversão: alto/baixo e direita/esquerda. Mas também, o que é mais difícil de compreender,
entre a frente e atrás, no sentido do decurso do tempo. Mas isso é muito mais complexo para assimilar em sua
dimensão.

Retenham simplesmente que a cor, ao se encarnar, se inverte, mas essa inversão não se faz
unicamente nesse sentido, mas também em um outro sentido. O que vai resultar, não em uma
permutação das cores, mas em uma alquimia das cores.

Pergunta: existe uma cor que favorece a comunicação pelo coração?
O verde e o rosa. Por quê? O verde, material, é a cor do equilíbrio. O rosa, nós o vimos, é a cor da inspiração e
da criatividade.

O eixo central da reversão é o verde em luz e o vermelho em matéria. A mistura das duas cores lhes restitui ao
eixo central de sua própria reversão ligada a sua encarnação.

Assim, visualizar, pensar e imaginar uma luz de cor verde, em torno de uma cor rosa, é o meio de privilegiar e
desenvolver a comunicação real.

Pergunta: vestir roupas dessa cor ou ter em frente aos olhos objetos dessa cor pode ajudar a
acessar esta comunicação real?
Não. 

Necessitaria que as duas cores estivessem em uma apresentação especial com o verde no exterior de o rosa
no interior. Isso pode ser por exemplo por uma camisa de cor verde com uma roupa de baixo rosa. Isso é
dificilmente realizável.

Vocês têm no entanto os minerais, o que não é meu domínio, que corresponde a este arranjo. Mas vocês
podem visualizar de início o rosa e quando o rosa se estabiliza em sua tela mental vocês fazem o verde
aparecer no exterior.

Minha vibração, eu mesmo, é a do dourado que é a especificidade de minha radiação de alma, isto é, se eu
tenho uma alma. Eu traduzo isso em palavras para vocês. A vibração de minha luminescência está no dourado.

Pergunta: Você poderia nos dar a cada um de nós a vibração da nossa própria luminescência?
Não importa. Isso não teria absolutamente nenhuma utilidade.

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

Para concluir minha intervenção em seu espaço, eu proponho fechar os olhos e acolher minha vibração em
meu amarelo dourado.

... (Efusão de energia) ...

Mensagem do ARCANJO JOPHIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=199
25 de abril de 2008
Tradução para o português: Ligia Borges
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Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada
Arcanjo Regente de 2008 - Ano da Confrontação

~ Turbulências no Corpo Físico e no Corpo Planetário ~

Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz.
Queridos amigos humanos, eu venho a vocês para completar uma série de conhecimentos que visam explicar
alguns processos no interior do seu ser, no interior do seu corpo físico, mas também no interior do corpo físico

do planeta.
O que eu vou explicar não recorre à inteligência da sua cabeça, mas à inteligência do seu coração.

Não há necessidade de penetrar nos funcionamentos e nos mecanismos íntimos e particularmente complexos
para observar, compreender e assimilar o que acontece no interior dos seus corpos e no interior do corpo

planetário.
Lembrem-se, durante a minha primeira vinda, eu insisti sobre o ano que vocês vivem como o ano das

turbulências, o ano das grandes transformações onde as escolhas que foram feitas e declaradas devem ser
levadas agora à realização e à concretização em sua vida encarnada, se tal for o seu desejo.

Como vocês podem ver, as turbulências atingem setores extremamente específicos no nível do seu planeta.
O que atinge o seu planeta atinge também o seu ser interior, da mesma maneira, com a mesma intensidade.

Há crise da energia.
Em vocês também se vive esta crise da energia que os faz passar por variações de afluxo e de refluxo da

energia nos seus corpos, propiciando-lhes, por períodos muito curtos, instantes de plenitude e instantes de
vazio que se sucedem e que são, às vezes, extremamente estressantes para a sua consciência do ser

encarnado.
Quem diz afluxo e refluxo da energia, diz também acúmulo e liberação de energia, a um dado momento e em

um dado local.
Os locais que afetam o seu planeta nas liberações da energia e nas concentrações da energia não ocorrem ao

acaso.
Eles não ocorrem tampouco em função de alguns elementos precisos e pontuais e recentes da sua história,
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mas remontam a algo muito mais antigo.
Então, muitas vezes, vocês não encontram a linha diretriz que lhes permite explicar por que tal local, em tal

momento, varia em energia.
A explicação não está em uma linearidade causal, mas preferencialmente em relação à história muito antiga do

seu planeta.

*** 

Lembrem-se: o que vocês observam no exterior é observado também, de maneira perfeitamente sincrônica, no
interior.

Dessa maneira, para retomar os elementos climáticos, inicialmente, que afetam (e que irão afetar cada vez mais
nos próximos dias e nas próximas semanas) este planeta, é preciso compreender que o afluxo maciço da

energia vai corresponder a uma mobilização, e quem diz mobilização diz movimento do Ar seguido pela Água
e, enfim, seguido pela Terra.

O Fogo, ele, sendo o Elemento purificador, apenas irá intervir em momentos diferentes e em locais diferentes
daqueles que são afetados nesse momento pelos Elementos.

Como vocês irão notar, a intensidade dos Elementos nesse momento não é comparável a essas catástrofes
que vocês conheceram em um passado relativamente recente.

Então, as regiões que são afetadas correspondem à zona do plexo solar no seu corpo.
O seu plexo solar que, eu os lembro, em sua cor energética é o amarelo.

E, portanto, os povos que são afetados são os povos amarelos, em um primeiro momento.
O Elemento Ar, seguido pelo Elemento Fogo e, enfim, pelo Elemento Terra, manifestam-se segundo uma

lógica inevitável.
No seu corpo manifestam-se as mesmas coisas.

O amarelo corresponde ao plexo solar, mas também ao baço que é o órgão que distribui a energia no seu
corpo.

Existem modificações extremamente importantes vivenciadas no seu corpo no nível do baço e do plexo solar.
O plexo solar está ligado à sua 3ª Dimensão de encarnação e que deve permitir o nascimento de Dimensões,

como vocês sabem disso, muito mais etéreas.

***
 

Não pode ali haver nascimento e acesso a outras Dimensões se o amarelo não estiver purificado.
Não vejam aí um jogo da mente, pois, depois do amarelo, outros povos, outras instâncias serão afetadas por

sua vez.
O amarelo está ligado à distribuição, à circulação, mas também à nutrição.

Paralelamente às zonas onde vivem os povos amarelos, desorganiza-se toda a logística dos seus transportes
de alimentos e de suas cadeias alimentares e, desta vez, não somente para os amarelos, mas para tudo o que

vocês chamam de diferentes raças em encarnação nesta humanidade.
O amarelo também está ligado ao dinheiro, não ao material, mas à circulação do dinheiro.

O que serve para vocês como meio de troca tornou-se, há muito tempo, um meio de pressão e não mais um
meio de troca.

Em razão da força e da pressão através do que era destinado a circular e não a estagnar, apronta-se uma
parada repentina no seu planeta deste elemento que vocês chamam de dinheiro.

NOTA: “No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers - tradicional banco de investimento estadunidense - anunciou
sua falência. Não houve socorro.”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess%C3%A3o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696

O colapso do próprio valor do dinheiro é a consequência, no nível coletivo, dos valores sobre os quais vocês
construíram suas vidas, de maneira geral, nesta encarnação e nesta humanidade.

Em um segundo momento, que não é dentro de alguns anos, mas, eu repito, dentro de algumas semanas, virá
o fogo.

O que é o fogo?
O fogo é o elemento que desencadeia a raiva.

O fogo é dito devastador, ele queima, ele transforma, ele muda o estado.
Naquele momento, os povos que serão afetados será o povo vermelho.

O que é o povo vermelho?
O povo vermelho era o povo que vivia na Terra americana.

Em breve, muito em breve, o fogo vai tomar conta dos povos que vivem nesses países.
O elemento será, evidentemente, um elemento profundamente destruidor que virá corromper, mas, ao mesmo

http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess�o


tempo, reparar o que pode sê-lo e queimar o que não pode ser reparado.
Ao fogo irá se juntar, evidentemente, o ar que é o elemento que permite ao fogo avançar.

E a terra também, nesse nível, irá reagir de maneira ainda mais violenta do que o que vocês irão ver nos
próximos dias.

*** 

Deste modo, estabelece-se, em vocês, uma série de perturbações interiores ligadas a mudanças no seu
espaço de vida, no seu estilo de vida, em sua concepção de vida, hoje indispensáveis às suas evoluções ou às

suas involuções para aqueles que recusam se deixar levar pelos ventos da mudança.
Como vocês sabem, o ser humano está em uma espécie de encruzilhada onde as promessas que foram feitas
há muito tempo vão ser atualizadas, vão acontecer, em um período reduzido que, aliás, foi chamado de tempos
reduzidos, em um tempo relativamente curto onde vocês terão que adaptar, não somente a vida de vocês, mas
também as suas condutas, mas também as suas consciências, a essa mudança de paradigma tão esperada ou

tão temida, segundo a afinidade da sua alma com os movimentos de energia que chegam até vocês.
A escala de valores, tal como vocês a conhecem, não irá mais prevalecer, porque a escala de valores que

vocês elaboraram é uma escala restritiva, confinante, aprisionadora, através das ligações que vocês
construíram, quer seja a família, quer seja a sociedade, quer seja os seus espaços de vida.

Tudo isso é levado a uma grande transformação, a uma grande evolução, permitida pelo e para o Amor e para
a Luz.

Não se desesperem por causa dos alaridos do mundo, não vejam ali elemento negativo, muito pelo contrário.
A liberação deste plano torna-se possível para algumas almas a fim de emergirem sem o seu corpo em plena

Luz, aqueles que tanto sofreram em suas encarnações.
Acreditem em mim, feliz daquele que aceder à Luz prometida antecipadamente, antes dos outros.

A missão da encarnação é ainda mais difícil, nesses tempos reduzidos, para aqueles que devem assumir a
perpetuação da Luz, do Amor, da vida, nessas novas Dimensões que estão chegando para vocês.

*** 

Bem amados amigos, é tempo, hoje, de compreender que o que vocês veem no exterior passa pelo mesmo
processo no interior.

Lembrem-se: o fluxo e o refluxo da energia, o fluxo e o refluxo dos seus valores monetários, mas também a
transformação, a mudança radical do estilo de vida e do local de vida a fim de permitir-lhes experimentar a

máxima facilidade quando o momento chegar.
Mesmo se isso lhes parecer, no momento, não realizado, algo de extremamente difícil, algo de extremamente

constrangedor, o difícil, hoje, prediz a facilidade de amanhã.
Na realidade, não é preciso atar o seu ponto de vista à percepção do momento, mas, sim, a uma visão muito

mais global do que está chegando.
Dessa maneira, o seu baço e o seu plexo solar se contraem e se dilatam para dar à luz a um outro Sol, a uma

outra Luz, situada acima, no nível do que vocês chamam de zona do coração.
Assim, neste local deve nascer o Fogo interior que acende a lâmpada da sua alma a fim de assegurar-lhes uma

autonomia muito mais independente das condições de vida nas quais vocês estão nesse momento.
Não mais depender da energia, não mais depender dos alimentos, não mais depender da matéria para

continuar a evoluir na matéria.
Não percam de vista o objetivo final.

Nós sabemos, nós, os Anjos, das provas, dos pesos, das dificuldades que vocês vivem.
Nós não as experimentamos em nossos seres etéreos, mas nós temos a possibilidade, através da nossa
Consciência, de perceber a dolorosa mutação do seu planeta, a dolorosa transformação que é um novo

nascimento neste planeta.
 O parto é um fenômeno que, quando ele é vivenciado, pode ser vivido de diferentes modos: com dor ou sem
dor, segundo a maneira que vocês acompanham, a título individual e coletivo, esta transformação inscrita no

mais alto dos Céus, de toda a Eternidade.

*** 

O relógio cósmico, o momento cósmico, agora chegou.
Então, alguns irão dizer “mas nada acontece”.

Outros dirão “está indo rápido demais”.
À medida da abertura da sua consciência vocês percebem o tempo como dilatado ou contraído.

Assim como as perturbações no seu corpo são mais ou menos intensas, mais ou menos toleráveis, em função
da escala de tempo na qual vocês percebem o desenrolar da sua vida.

Mas a Terra, ela, vai no seu ritmo, vai no seu tempo e se move à medida do seu tempo em função do que lhe
ordenam os diferentes sóis, as diferentes luzes que giram em torno do céu e em torno das quais vocês giram.



Existe uma varredura constante.
Do mesmo modo que a sua Terra se desloca, as suas células deslocam-se no interior de vocês e circulam de

acordo com circuitos e canais perfeitamente estabelecidos que vocês chamam de vasos sanguíneos.
Do mesmo modo, a Terra circula no interior de canais que vocês não veem porque eles são impenetráveis e

invisíveis aos seus olhos de carne.
Eles são as tramas do seu futuro, traçadas de toda a Eternidade pelo Divino Criador, que vão permitir levá-los a

bom porto, sejam quais forem os abalos ou as oscilações que aconteçam em função da oposição da alma
humana no seu caminho.

Não se atrasem com a balbúrdia do mundo, pois, o que vocês chamam de morte, é um novo nascimento.
Não há sofrimento senão no momento da passagem e, certamente não mais, depois.

Todas as almas que deixam este plano hoje, se tal for a escolha delas, nunca mais irão retornar a este plano da
matéria de 3ª Dimensão.

Se tal for a sua energia de alma, elas irão aceder imediatamente à nova Terra e ao novo Céu.
Existe uma grande mudança, que ocorreu há muito pouco tempo no seu tempo terrestre, que permite às almas

que deixam este plano da encarnação aceder imediatamente à Luz da 5ª Dimensão.
Isso já foi uma mudança extremamente importante que aconteceu há apenas alguns dias para a sua

humanidade terrestre.
Deste modo, várias almas sentem o apelo para a elevação e, entretanto, o seu corpo não permite esta

elevação.
Então, esta elevação lhes é oferecida sem o corpo.

Entre eles, os povos amarelos são em número mais restrito, mas também os primeiros atingidos.
Em seguida, lembrem-se, virá o povo vermelho e aqueles que tomaram o lugar do povo vermelho.

E, enfim, virá o povo azul, o povo negro: a raça branca e a raça negra que serão as almas que irão partir em
maior número a fim de se juntar de novo à Luz do Pai e à Luz da 5ª Dimensão.

*** 

Não se atrasem nas imagens que pertencem ao passado, com as imagens que possibilitaram a transição para
um mundo melhor.

O que é preciso ver é o depois.
É preciso recentrar-se no mais profundo do seu ser a fim de ali encontrar os recursos que irão lhes possibilitar,
durante o trabalho no vermelho, o momento em que a energia vai passar de maneira meteórica no seu coração,

na totalidade.
É preciso preparar-se para viver isso, para viver no coração.

Vários seres começam a sentir as primícias desta elevação, desta transformação, como modificações rápidas
e brutais do ritmo cardíaco que ocorrem, na maioria das vezes, por enquanto, durante a noite e que irão

amplificando-se nas próximas semanas.
A fim de possibilitar, em outra data importante, elevarem-se, enquanto conservando, se possível, o corpo, no

momento em que o povo vermelho passar pelo que eles devem passar, a fim de liberar as forças da 5ª
Dimensão.

Não percam tempo com as imagens que, o que vocês chamam de mídia, podem transmitir a vocês.
Lembrem-se de que as almas que deixam este plano para partir agora, conectam de novo diretamente com a

Luz, se tal for a sua escolha.

*** 

As condições de vida no que vocês chamam de além foram profundamente transformadas e nunca mais serão
as mesmas.

O acolhimento ocorre na Luz, o acolhimento ocorre no Amor.
Não há mais etapa intermediária, mas há uma liberação do que vocês chamam de karma para essas almas que

decidiram ser liberadas do seu corpo.
 Não vejam ali um sofrimento, mas, muito pelo contrário, uma alegria extrema que vivem essas almas.

O que acontece sobre a Terra é também este nascimento que acontece no interior de vocês.
Após a etapa no vermelho deste verão (inverno, no hemisfério sul), virá a etapa no azul e a etapa no preto, que

será o momento mais delicado da sua passagem, porque ela é acompanhada de um conceito de reversão.
Isso está profundamente ligado ao chacra da garganta e os convida a passar em outro modo de comunicação

e de troca que estará muito além do Verbo, muito além da palavra (fala), muito além dos seus suportes
habituais de comunicação sobre os quais eu lhes falei longamente em uma das minhas presenças anteriores.

Eu não venho para assustá-los.
Eu venho para trazer-lhes vibrações e palavras de Amor a fim de engajá-los bem antes, e sempre de maneira

mais importante, a deixar este mundo que morre a fim de ir para um novo mundo.



*** 

Mas algumas almas irão dizer: “como lidar com o dinheiro?”, “como lidar com os cenários?”.
Eu não vou repetir as palavras de CRISTO, durante a sua vida, a maior entidade que vocês tiveram em

encarnação sobre a Terra, mas vocês as conhecem.
Trata-se aí de um problema essencial que tem por nome: confiança.

Lembrem-se de que a confiança chega a partir do momento em que vocês derem o primeiro passo para ela.
A Luz pode se instalar e fazer aumentar em vocês a confiança nesta Luz.

A confiança é sinal de abandono à vontade mais elevada.
A confiança é aquela que os faz eliminar pouco a pouco o medo do seu ser, o medo do seu corpo físico de

faltar o alimento, a energia, a família, a companhia, o dinheiro.
A passagem ao coração irá ocorrer muito em breve, queridos amigos.
Trata-se de momentos solenes deste ano em que a sua Terra entrou.

Houve, certamente, momentos extremamente importantes, momentos de escolha no decorrer dos anos
anteriores, mas será preciso agora conscientizar as suas escolhas, enfrentar os seus últimos medos e se

mostrar como seres repletos de Luz onde o medo não tem mais lugar, onde o medo se apaga pouco a pouco
diante da potência do Amor dos seres que vocês são.

Nisso a palavra confiança é certamente a mais importante e poderá apenas ser um abandono total do seu ser à
vontade superior da sua alma e do seu Espírito, que é bem oposta à vontade pessoal e à necessidade de

segurança material, afetiva, pessoal.
O conjunto das suas vidas foi construído desde tempos imemoriais na busca de segurança, na busca de

certezas.

*** 

Vocês irão se apreender, em breve, de que não existe qualquer certeza, exceto aquela do Amor e aquela da
Luz.

E com esta certeza ancorada em vocês o resto torna-se mais do que relativo, torna-se mais do que algo
superficial.

Vocês irão penetrar no coração do seu ser, no coração da sua essência, no coração do que vocês são que não
estava revelado totalmente até agora.

Convém, portanto, aceitar esta Graça que vem para vocês.
Não se deixem desestabilizar por aqueles que vão querer arrastá-los para mais densidade, para mais peso,

para mais materialidade.
Mas, ao invés disso, aliviem-se, ao invés disso, aceitem deixar-se levar com confiança e serenidade no que

está chegando.
É preciso que vocês se tenham prontos e prontas, no momento da efusão final da abertura do seu coração,

para tudo deixar.
Não haverá escolha, exceto aquela da Luz e aquela da Sombra.

E para isso é preciso abandonar toda veleidade, toda tentativa de querer funcionar como antes.
As regras estão mudando.

Talvez vocês já sintam isso: no interior dos seus corpos os padrões sociais, os modos de comunicação, os
modos de relacionamento, estão mudando.

E, evidentemente, a pressão, o fluxo das energias antigas tentam se manter à tona, tentam arrastá-los para
mais peso, para mais densidade, para mais apego, para mais coisas muito afastadas da Luz autêntica, da Luz

verídica e do Amor.

*** 

É extremamente importante encontrar a calma, encontrar a confiança, uma vez mais.
Mas a confiança não pode ser encontrada nas certezas exteriores.

Isso não é a confiança.
Nesses casos vocês fazem apenas reprimir os seus medos que não irão senão ressurgir no momento

oportuno para perturbá-los ainda mais no seu caminho.
A confiança é algo que é um ato de abertura total do coração e de abandono, em algum lugar, à vontade

espiritual que é Luz.
Eis o processo que está em andamento.

Trata-se de uma revolução e de uma reversão no interior dos seus valores, no interior dos seus corpos que
prediz a reversão do planeta a um dado momento.

Mas, para isso, a obra no Amarelo, a obra no Vermelho, devem ocorrer para dar lugar, enfim, à obra no Azul e à
obra no Preto que irão conduzi-los, enfim, à obra no Branco e à consumação.
Tudo isso em um espaço de tempo muito reduzido na sua escala de tempo.



Vocês entraram doravante, desde o início do seu mês de maio, nesses tempos reduzidos que correspondem
aos 42 meses que foram descritos por alguns profetas no seu antigo testamento, tal como foi relatado.

Muitos Anjos apareceram para dar ensinamentos nos tempos antigos.
Eu não irei convidá-los a reler esses textos porque, hoje, vocês estão na vivência disso e o texto tem apenas

pouco peso em relação à consciência do que vocês são.

*** 

Todas as respostas estão no interior de vocês.
Voltem o seu olhar para o interior do seu corpo.

Percebam as modificações, percebam as alterações nos requisitos, as alterações nos mecanismos íntimos,
percebam as alterações nos seus padrões de relacionamento.

Afastem-se do que os forçam a funcionar conforme os modos antigos e obsoletos.
Aproximem-se do que os abre, sem falso pudor, sem timidez.

Vão aonde vocês devem ir, aí onde o seu coração os guia, aí onde vocês sentem que isso é bom para vocês.
Não há mais vergonha em querer se reunir.

Quem é semelhante se junta [os pássaros da mesma pena voam juntos], dizem alguns dos seus provérbios.
É tempo agora de se juntar, é tempo agora de se reunir a fim de lutar, não contra algo, mas de lutar pela

emergência do que vocês São.
O antigo, deixem-no morrer por si só, não lhe deem atenção, não lhe prestem consciência.

A partir do momento em que vocês derem um passo para a consciência, os caminhos se abrem.
Vocês não estão sozinhos nesse caminho.

Vocês estão sós com vocês mesmos, mas é tempo de se agregar, de se juntar, de se reunir, a fim de
trabalhar.

Eu sei que o canal através do qual eu me expresso recebeu uma série de ensinamentos dos povos
intraterrestres que conservaram um corpo de carne enquanto estando na 5ª Dimensão.

Eles lhe deram um conjunto de regras de funcionamento.
Eles lhe deram uma série de elementos para aplicar no nível energético a fim de permitir a eclosão ainda mais

rápida dessa grande mudança tão esperada.
Para fazer nascer em vocês mais confiança, mais abertura, é preciso se regenerar.

O único local de regeneração encontra-se no interior de vocês mesmos, mas também no interior daqueles que
são como vocês, daqueles que aceitaram dar um passo para a confiança, dar um passo para a Luz e mudar, de

forma definitiva e duradoura, o seu modus operandi.
Isso se aplica extremamente rápido.

Os fenômenos de sincronia da Unidade, de Fluidez, tais como foram chamados, vão se reforçar, vão se tornar
cada vez mais coerentes, cada vez mais sólidos, e permitir-lhes enfrentar, de maneira decisiva, as alterações

desejadas pela sua Terra e pelos seus planos espirituais.

*** 

Isso é agora.
Não deixem mais para amanhã o que pode ser feito agora, conscientemente, hoje.

Não é mais tempo de ser ambíguo, é tempo de ter confiança.
Queridos amigos encarnados, vocês estão no momento em que o seu destino dá uma guinada.

Essa guinada é aquela da Luz e do retorno à Unidade.
Certamente, o caminho é longo, muito longo, mas doravante ele será muito mais leve.

Doravante não será feito mais conforme o peso da densidade da 3ª Dimensão, conforme a oposição do bem e
do mal, mas unicamente na leveza.

Cabe a vocês dizer “sim”.
Cabe a vocês dar esse primeiro passo.

Cabe a vocês abrir-se totalmente a esta Luz.
Entretanto, ainda uma vez, ninguém julga vocês.

Cada coisa, doravante, está no seu lugar.
Nada pode ser distorcido ou ser sinal de qualquer maldição.

Todo acontecimento ocorrendo na superfície da Terra, como no interior do seu corpo, apenas reflete o afluxo
da Luz, o afluxo da Divindade que chega para vocês.

O resultado pode ser feliz ou triste, efetivamente, mas apenas depende de cada um de vocês, a título
individual, mas também a título coletivo.

*** 



Fiquem felizes, pois a leveza vai se apreender do ser de vocês.
Fiquem felizes, pois a vida é um canto permanente.

Fiquem felizes, pois as ligações que os impediam de perceber e de sentir isso vão se extinguir muito em
breve.

Vocês poderão experimentar a verdade no seu ser, sem passar pelas palavras, sem passar pelas imagens,
sem passar pelo discurso do outro, mas com toda humildade, no interior do seu ser.

Frente a outras situações, frente a outros seres, vocês vão saber se isso é verdadeiro ou se isso é falso.
Não haverá necessidade de palavras, não haverá necessidade de discussões, não haverá necessidade de

fingimento.
Vocês terão apenas que escutar o seu coração.

Isso vai se tornar cada vez mais rápido, cada vez mais fácil de escutar o seu coração, pois só ele detém a
verdade.

Existe uma série de exercícios energéticos no nível do coração que lhes serão ensinados muito em breve,
assim como durante algumas das suas noites, beneficiando-se da vinda de alguns Anjos e de alguns seres de

Luz, de alguns Mestres da Luz que irão lhes ensinar, por múltiplos canais, a ter confiança no embalo do seu
coração, pois ele jamais se engana.

Não em função de convenções sociais, não em função de atrativos ou de interesses, mas unicamente em
função da ampliação da sua Luz espiritual.

Cabe a vocês, queridos amigos encarnados, estar atentos ao seu interior.
A cada desordem saibam que irá suceder a ordem.

Cada nova transformação pode induzir um sentimento de abandono, de peso, de densidade, mas isso jamais
irá durar muito tempo porque, nos meandros deste peso, é mais leveza que vocês vão ganhar, é mais liberdade

que vocês irão integrar.
Liberdade que será completamente independente das condições e das contingências materiais das suas vidas

atuais, onde as necessidades que vocês conhecem serão satisfeitas de maneira natural e não exterior.
Eu os remeto, para isso, a alguns ensinamentos já recebidos por outras orientações do que a minha.

Se vocês tiverem agora questionamentos sobre este assunto específico que eu abordei com vocês, eu estou
pronto para dialogar com vocês, antes de fazê-los beneficiar-se, evidentemente, desta radiação nova do

coração.

***

Pergunta: como se preparar para a passagem do coração?

A palavra mestre é confiança.
A confiança está além do abandono.

A confiança é um ato de adesão à Luz.
A Luz sabe o que é bom para vocês.

A sua Luz interior sabe o que é bom para vocês no exterior.
Ao passo que a sua personalidade jamais irá sabê-lo.

O que vocês chamam de catástrofe pode ser, por vezes, um acontecimento extremamente positivo.
Por outro lado, um acontecimento que vocês chamariam de extremamente positivo pode ser uma catástrofe

para a sua Luz.
A sua personalidade não pode julgar pelo seu coração, a sua Luz interior sabe o que é bom para vocês e os

fará sentir isso.
Então, o caminho do coração é o caminho da confiança.

Desenvolver a confiança é algo que pode, eu diria, ser trabalhado, embora a palavra não seja apropriada.
A confiança começa pelo abandono à vontade Espiritual.

 A confiança é, a cada minuto da sua vida, afirmar que se está no lugar correto.
De qualquer modo, se vocês não estiverem no lugar correto e se vocês desenvolverem a confiança, as coisas

irão bem depressa para descristalizar esquemas de funcionamento antigos, de lugares antigos, de pessoas
antigas que são freios para a ativação total da sua confiança.

As coisas irão cada vez mais depressa na sua vida.

***

Pergunta: qual é a “segunda data” importante de que você fala?



É o que corresponde a uma festa importante no calendário que vocês denominaram cristão.
Trata-se de uma data importante no plano astronômico antes de ser uma festa religiosa para vocês.

Este período é a data de 15 de agosto que corresponde a uma passagem extremamente importante no plano
energético, precedida, algumas semanas antes, pelo período do início de julho que segue de muito perto o
solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul) que é o máximo energético no nível do povo amarelo e,

portanto, do seu plexo solar e do baço, antes de passar ao coração em 15 de agosto.

***

Pergunta: em que as condições da passagem no além mudaram?

Isso é muito simples.
A alma humana, quando ela deixa o corpo no qual ela viveu toda uma vida, passa por algumas etapas

intermediárias que vão aproximá-la mais ou menos da Luz e da FONTE, depois de ter passado por etapas
especiais de nova vivência, etapas de depurações, de reparações.

Etapas, de qualquer modo obrigatórias, que permitem à alma esquecer, de alguma maneira, as mágoas
infligidas durante a vida passada.

Hoje, o acesso é muito mais direto à Luz.
Há como uma aceleração, também, neste espaço sem tempo e como uma acentuação da Luz.

Ao serem atravessadas as portas da morte, vocês são acolhidos na Luz central da FONTE da Mãe a fim de se
regenerar mais depressa e de esquecer totalmente, em um espaço de resolução central, as mágoas da sua

encarnação, mas também as suas mágoas das suas encarnações na 3ª Dimensão.
A 3ª Dimensão morre.

Este mundo da dualidade que vocês escolheram experimentar não tem mais razão de ser, neste espaço,
embora ele sempre exista, em outros espaços, para aqueles que não quiseram abandonar esta 3ª Dimensão e

que teriam necessidade de completar a sua experiência.
Não há julgamento, ainda uma vez, nisso, mas unicamente etapas e classes diferentes.

Simplesmente, este Sistema Solar, e o conjunto desta Galáxia, não querem mais viver nesta 3ª Dimensão.

***

Pergunta: a cada etapa (amarelo, vermelho, ...) corresponde fenômenos naturais?

Há uma correspondência total.
A partir de 15 de agosto vocês irão viver uma etapa em que o povo vermelho, e aqueles que vivem no lugar do

povo vermelho, deverão enfrentar uma série de purificações para a sua elevação.
Nesse momento, é o povo chinês.

O povo vermelho virá a partir de 15 de agosto.
O povo azul e o povo negro vão ver isso no final do ano.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o povo azul e o povo branco?

A obra no Branco corresponde ao conjunto dos povos da Terra que vivenciou a elevação para a Luz da 5ª
Dimensão.

Trata-se da etapa da realização e da Fraternidade Branca enfim reunida.
Isso irá ocorrer, evidentemente, como etapa final.

O povo azul corresponde à humanidade branca tal como vocês a definem hoje em sua raça.

***

Pergunta: o povo vermelho corresponde tanto aos habitantes originais como àqueles mais
recentes?

Eles tomaram o lugar do povo vermelho e eles roubaram esta Terra na qual eles estão.
Eles estão, portanto, marcados de vermelho.



***

Pergunta: há uma maneira de viver todas essas mudanças em relativa suavidade?

Essa seria, até mesmo, a única maneira de vivê-las.
Para isso é preciso ter confiança total.

Somente a confiança é garantia de suavidade.

***

Pergunta: em quanto tempo todas essas mudanças estarão concluídas?

Elas irão durar o total de 42 meses.

***

Pergunta: você falou de uma reversão. Como ela irá se manifestar?

Essa reversão é a mesma que aquela que vocês vivem no momento da chegada nesta dimensão de vida e no
momento em que vocês morrem, ou seja, como uma reversão ao interior de si onde vocês abandonam um

cadáver para penetrar em um novo corpo.
Exceto que, aí, não será, para alguns de vocês, as portas da morte, mas as portas do Corpo de Glória ou

Corpo Imortal.

***

Pergunta: por que os Anjos se manifestam cada vez mais durante o sono?

Vários seres humanos vão tomar consciência, nas próximas semanas, de Anjos entrando em contato com eles.
As portas que estavam fechadas entre a 3ª e a 5ª Dimensão estão doravante abertas, como aqueles que

morrem vivenciam isso e se apercebem disso muito rapidamente.
Do mesmo modo, as portas de comunicação tornam-se transparentes entre o seu mundo de 3ª Dimensão e os

mundos Angelicais, e vários seres humanos vão entrar em contato com alguns Anjos.
Os Anjos que auxiliam vocês nesse momento são destinados a ajudá-los a aceitar e a viver facilmente as

mudanças.
Eles intervêm em função das suas necessidades, em função dos seus desejos e em função dos seus polos

de interesse para eles, também.
A definição e as virtudes, no que se refere, em todo caso, a estes Anjos, estão perfeitamente descritas e são

conhecidas na sua literatura.
Mas isso é uma realidade.

Vários seres humanos vão viver, inicialmente em sonho, a presença do Anjo e, num belo dia, vocês abrirão os
seus olhos durante a noite e vocês verão o Anjo nos pés da sua cama.

 Dentro de pouco tempo, e para alguns, vocês terão a possibilidade de conversar conscientemente durante o
dia, e não mais durante a noite, com esses Anjos.

Diversas categorias de Anjos se aproximam de vocês porque eles estão aí para facilitar-lhes a passagem.

***

Pergunta: quais sinais podem nos alertar sobre a presença de um Anjo?

O seu coração, unicamente, sabe disso.
O seu coração vai saber, pois um Anjo não pode ser confundido com outra coisa.

A vibração do Anjo é uma vibração muito especial.

***



Pergunta: é isso que provoca vibrações específicas no corpo?

Também, mas lembrem-se de que o Anjo estará presente conscientemente e de que vocês estarão
conscientes da sua presença.

Não se trata apenas de um processo energético e vibratório, como vocês o definem, mas de uma visão e de
uma comunicação real e concreta.

***

Pergunta: esses contatos serão diretos ou através de intermediários?

De maneira direta.
Assim como vocês não têm mais necessidade de intermediários entre vocês e o que vocês chamam de Pai,

vocês não terão mais necessidade do que vocês chamam de autoridade religiosa, vocês não terão mais
necessidade, em breve, de médiuns ou de canais, como vocês dizem, para entrar em contato com esta

realidade.
Os canais são profundamente transformados.

A obra no Amarelo que prossegue no interior do seu corpo destina-se, lembrem-se, a acalmar as suas
emoções e a permitir uma melhor circulação de energia, primeiramente no seu eixo vertebral.

A etapa da comunicação com o Anjo irá ocorrer na obra no Azul, no final do ano, mas os contatos serão cada
vez mais intensos.

***

Pergunta: qual é a causa das dores de cabeça que muitas pessoas sentem?

Isso está associado ao trabalho da Luz através das estruturas físicas e energéticas.
Isso faz parte da obra no Amarelo.

***

Pergunta: como fluidificar essas intervenções para torná-las menos dolorosas?

Com dois elementos: a confiança e a natureza.
A natureza, através das árvores, mostra o caminho para vocês.

Encostem-se em uma árvore, abracem as árvores, tomem as árvores em seus braços.
Elas são seus Mestres nesse caminho.

Qualquer árvore que o seu coração sentir vai valer (ndt: especialmente as árvores de folhas caducas).
Não se esqueçam de que vocês não são os únicos sobre esta Terra como ser humano a sentir, a experimentar

e a integrar essas novas energias que estão chegando.
A natureza e, em particular, as árvores, são certamente os elementos que podem permitir-lhes ir com a máxima

suavidade possível para este estado.

***

Pergunta: o que vai acontecer para os animais?

A mesma coisa que para os seres humanos.
Alguns animais estão prontos para aceder a uma forma de nova Dimensão.

Os caminhos são múltiplos para os animais.
Eles podem se dirigir para um processo de individualização da alma, acompanhando os seres humanos na 5ª

Dimensão, ou escolher permanecer na 3ª Dimensão em outros espaços do que nesta Terra.

***



Está na hora agora, queridos amigos, de acolher nos seus corações, o coração do Anjo.
Eu lhes peço, para isso, para permanecer no recolhimento, para fechar os seus olhos e para abrir o seu

coração e o olho da sua mente quando a obra no Vermelho for começar.

... Efusão de energia ...

Queridos amigos humanos, a irradiação do Anjo os acompanhe em seus corações.
Eu saúdo vocês. 

************ 
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Amigos humanos, bom dia.
Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz dourada.

Eu venho trazer-lhes a Vibração essencial, a Vibração do Coração, a Vibração da Luz dourada.
Eu não venho, neste instante, impor um tema, mas propor a vocês mesmos para definir um tema na

comunicação de vocês.
Durante o tempo da minha Presença com vocês, vocês se beneficiam da Radiação da minha Essência, na

alma, no Coração e no corpo de vocês.
A intensidade desta Radiação irá se acentuando gradualmente e à medida que nós prosseguirmos neste

diálogo.
Estejam receptivos, não unicamente às palavras, mas à Vibração que começa agora aguardando vocês

definirem o tema das nossas partilhas.

***

Pergunta: a solidariedade entre os homens vai ganhar terreno?

Vocês abordam um tema que foi assunto de uma das minhas recentes intervenções entre vocês.
Nesse sentido, eu defini uma série de obras.

As obras sendo definidas como trabalhos, como uma labuta, como um esforço visando o aparecimento de algo
novo.

Eu resumi essas diferentes obras, esses diferentes trabalhos que ocorreram atualmente sobre a Terra no
contexto de um ano denominado ano de grandes mudanças, ano de transformações, ano de revoluções.
O que se vive no interior dos seres, a título individual, é exatamente capaz de se sobrepor ao que vive o

planeta, no que vocês chamam de catástrofes e que eu prefiro chamar de convulsões.
A convulsão é um esforço do planeta, no corpo de vocês, visando permitir a emergência de novas funções, de

novas potencialidades, de novas realidades, a fim de iniciá-los em um novo modo de funcionamento.
A palavra catástrofe considera a noção de queda enquanto que em nenhum caso as diferentes obras, as

diferentes transformações que vocês vivem, nos seus plexos e sobre este planeta, devem ser compreendidas
assim.

Vocês sabem pertinentemente que o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Assim está destinado para vocês a título de humanidade encarnada em diferentes raças, em diferentes planos,

em diferentes linhagens.
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O que vocês veem deste lado do véu e que vocês denominam catástrofe é apenas a transição de
transformações para um estado de ser amplamente superior àquele que vocês chamam de vida em

encarnação.
Dessa maneira, o seu olhar e o seu julgamento devem evoluir.

Eu disse bem recentemente que os seres que passam hoje pelas portas da morte não viviam mais a morte, no
sentido em que ela era compreendida desde muito tempo.

Certamente, essas convulsões levam a inquietudes, por vezes a sofrimentos, mas elas são inelutáveis,
correspondendo a uma sequência particular, a uma sucessão de etapas denominadas “obras”.

Essas etapas são agora.
O que vocês observam, através dos elementos que afetam esta ou aquela região da sua Terra, ocorre

exatamente do mesmo modo e de maneira exatamente sincrônica no interior dos seus organismos.
No interior também das suas estruturas sutis.

A aceleração da transformação está engajada.
O que vocês observam no exterior (o tipo de manifestações, o tipo de locais do seu planeta que vivem isso),

corresponde, em vocês, de maneira sincrônica, eu o repito, em locais do corpo.
Será que essas transformações podem ou devem dar surgimento ao que vocês chamam de solidariedade?
Esta solidariedade é apenas uma solidariedade de superfície, certamente, chamada de “ajuda humanitária”.
Por trás dessas palavras nada mais se esconde senão a vontade de subordinação de alguns estados sobre

outros.
A ajuda humanitária, assim nomeada por vocês e desejada pelos organismos nacionais, internacionais ou

independentes, é apenas pretexto.
A verdadeira solidariedade, aquela do coração, ainda não está pronta para emergir.

Ela é, com certeza, desejável, com certeza, necessária, mas apenas irá ocorrer no momento de mudanças
muito mais intensas no conjunto das suas estruturas, das suas regiões e, portanto, do planeta.

Deste modo, então, o fato de fornecer alimentos, roupas, suportes materiais, lógicos, é, certamente,
indispensável, mas não é certamente a solidariedade.

A solidariedade deve ser, acima de tudo, espiritual.
Uma solidariedade material apenas esconde interesses egotistas, partidários, de determinados estados.

A verdadeira solidariedade, eu o repito, é espiritual.
Ela é uma compaixão que nasce do coração, do desejo de compartilhar e não de enviar alimentos e ajuda, no

sentido humano.
Esta dimensão está, no momento, completamente distante da ajuda tal como os seus governos a definiram.

Entretanto, a verdadeira solidariedade emerge em um momento determinado em todos os processos humanos
quando o interesse egotista se apaga diante do interesse do outro, o que está longe de ser o caso por

enquanto.
Além disso, as mudanças iniciadas no seu ano terrestre de 2008 apenas começaram a algumas semanas.

Elas se referem, como eu já disse, à obra no amarelo que será seguida da obra novermelho durante o verão,
seguida, antes do final do ano, pela obra no preto e a obra no azul.

Existe uma sucessão lógica de modificações respondendo às sequências energéticas, no corpo de vocês, de
transformações e do despertar de novas potencialidades.

É apenas durante a última obra que a verdadeira solidariedade poderá eclodir porque a passagem da condição
egotista à condição carismática será obtida.

Naquele momento, o coração será aberto e a solidariedade será real.
É indispensável, além de desejável, reorientar em vocês o que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos

ouvem.
É essencial viver, em si, essas grandes mudanças, essas ativações das diferentes etapas que irão conduzi-los

a um novo estado de ser.
Como eu também já disse, a palavra-mestre deste período de perturbações é a palavraconfiança.
Quanto mais vocês tiverem confiança, mais vocês serão nutridos em todos os sentidos do termo.

A ausência de confiança, a dúvida, quanto ao resultado dessas perturbações arriscaria engajá-los em uma via
nefasta para a sua transformação e arriscaria arrastá-los para muito longe a fim de impedi-los de realizar a

última etapa do final do ano.
Eu falo bem do ano de 2008 que não é absolutamente um fim em si, mas, muito pelo contrário, um começo.

Aceitar isso é também confiar na vontade da Luz, no conhecimento da Luz, muito superior ao seu
conhecimento fragmentado dos fenômenos exteriores que vocês não conhecem e que vocês arriscam atribuir
erroneamente a eventos de natureza dramática, ao passo que eles são de natureza luminosa e absolutamente

não produzidos pelas forças adversas à Luz, mas, sim, pela Luz e pela obra Micaélica, essencialmente.

***

Pergunta: poderia nos falar da confiança?



A fé é diferente da confiança.
Vocês podem ter fé no espiritual e nos mundos espirituais sem, no entanto, ter confiança no desenrolar da sua

vida material, da sua vida encarnada, da sua vida de personalidade.
Em resumo: a fé a mais total não é a confiança.

Muitas vezes a fé foi apresentada para vocês como superior à confiança.
Isso é verdadeiro, correto, em um plano espiritual.

Mas a fé espiritual a mais total não pode, nos momentos de mudanças profundas, ajudá-los a superar e a
aceitar as mudanças.

Ela tenderia mesmo em desconectá-los da materialidade da transformação, enquanto que a confiança que lhes
é solicitada é a confiança no resultado material, luminoso, da sua personalidade e, portanto, da vida sobre este

planeta.
Vocês podem estar ricos em fé espiritual sem, no entanto, ter confiança no desenrolar das suas vidas,

doravante.
A fé lhes dá a certeza de um mundo espiritual melhor pela preeminência sobre o mundo material como vocês o

conhecem.
O problema é que o mundo material está em plena efervescência, em plena transformação e em plena fase de

despertar.
É preciso ter confiança nesse processo, independentemente da sua fé espiritual que, naqueles momentos,

apenas poderia reforçá-los na ideia de deixar este plano de manifestação e de vida, ao passo que nós temos
necessidade de vocês neste plano.

Portanto, eu falo de confiança nessas circunstâncias particulares, excepcionais, transitórias que vocês vivem
como um elemento importante na estabilidade da estrutura física de vocês.

Pertence a vocês não perder a fé, é claro, mas, sobretudo, cultivar e desenvolver a confiança nesse mundo
material e em sua transformação.

A fé é superior à confiança no seu mundo linear a três dimensões.
Mas em um mundo em transformação a confiança é superior à fé.

***

Pergunta: em qual momento da nossa humanidade terrestre haverá conhecimento da existência de outros
povos intraterrestres e extraterrestres?

O momento não dependerá de nós, mas da sua capacidade para realizar a obra, da sua capacidade para
completar essa grande mudança, a título individual e também a título coletivo.

É já importante viver os eventos interiores, como exteriores, que, eu lembro vocês, são calcados de maneira
sincrônica.

É importante viver totalmente o instante.
Vocês não vão encontrar a confiança em uma data próxima.

A confiança se cultiva no instante presente.
O instante presente é o que lhes é dado a viver individualmente, coletivamente, sobre este planeta.

***

Pergunta: você disse recentemente que “o princípio da elevação seria realizado no momento da obra no
vermelho”. Você falava da passagem na 5ª Dimensão?

Não, eu disse simplesmente que os canais, os circuitos sutis que tornam possível a ascensão estarão
totalmente prontos.

O que não significa que isso será nesse momento, mas que isso será possível a qualquer momento a partir
daí.

***

Pergunta: você tem novas informações sobre os cristais e suas ligações com as novas energias?

O cristal, na sua essência, desempenha um papel na transmutação e na passagem, mas ele não tem qualquer
papel depois disso.

Ele pertence irremediavelmente a esta dimensão.
Ele é, por outro lado, o suporte de elevação desta dimensão para uma outra dimensão.



Ele tem um papel de ancorar na dimensão a mais física e permite, portanto, por este ancoramento e este
assentamento, a estabilidade da elevação em outras vibrações.

Há então um papel preparatório, há então um papel de assentamento, de fundação, para permitir-lhes a grande
mudança.

***

Pergunta: você tem conhecimento de protocolos específicos para esse momento de passagem?

O protocolo essencial, neste período de perturbação, não é um protocolo, nem um cristal.
Ele reside unicamente na sua capacidade individual, pessoal, para encontrar a confiança, para encontrar a sua

Essência e então para viver no coração.
A partir do momento em que vocês procuram isso, e se existir cristais permitindo isso, o que não é do meu

reino de competência, então, utilizem essas ferramentas.
Se isso passar pela música, então, utilizem a música.

Se isso passar pelo fato de jardinar a sua terra, então, façam a jardinagem da sua terra.
O importante sendo encontrar o meio, a ferramenta, de revelar em vocês, isso talvez seja paradoxal, de revelar
em vocês o seu apego a esta dimensão e a sua capacidade para desapegar-se totalmente desta dimensão a

fim de se servir do apoio nesta dimensão para elevar-se em outras dimensões.
Isso ajuda a melhorar o seu nível de confiança.

***

Pergunta: você tem recomendações sobre o nosso caminho?

É um conselho apropriado ao caminho de qualquer um, de cada um e ele é o mesmo: fora do coração, não há
salvação.

Fora da sua Essência, não há salvação.
Qualquer técnica, qualquer prática que aproximem vocês do seu coração é o caminho.

Alguns terão necessidade de música, outros de cristais, outros ainda de outra coisa, mas tudo isso se resolve
em uma única equação e nisso está o sentido da minha presença através deste canal desde alguns meses:

despertar em vocês a confiança, através da ativação total dos vinte e quatro canais do coração.
Além das palavras, além dos temas que eu abordo, o trabalho de radiação da minha Essência é certamente o

mais importante porque ele prepara o seu corpo para a confiança, ele prepara a sua Essência para os
reencontros.

Não pode ali haver, portanto, na minha mente, meio individual, pessoal para ajudá-los nisso.
Simplesmente, o que os aproxima da dimensão essencial do seu ser, e então do seu coração, enquanto

expansão consciente da sua luminescência, é tecnicamente adequado.
Tudo o que vocês contraem, profissionalmente, afetivamente, nas suas ocupações e que, portanto, limita o

acesso à luminescência do ser, deve, pouco a pouco, desaparecer do seu campo de experiências.
Tudo o que tem suporte nesta dimensão, cabe a vocês fazer a escolha, como eu dizia, entre a leveza e o peso.

Dessas escolhas, do peso ou da leveza, irão depender as suas vivências das perturbações.
Permaneçam enraizados, permaneçam firmes, mas estejam prontos para tudo deixar.

Nesta quantificação da confiança, nesta capacidade que vocês têm para estar, ao mesmo tempo, consciente,
firme e apegado, mas também totalmente desapegado, mede-se o grau de confiança e a sua capacidade para

aceitar as novas dimensões de vida.
Vocês estão além, doravante, dos rituais, das técnicas, mesmo se elas existirem, porque a confiança e a

luminescência do ser apenas se encontram através de uma decisão consciente do seu corpo, da sua alma, da
sua personalidade.

***

Pergunta: há uma relação entre os canais e as letras hebraicas?

Há sempre uma relação que pode ser encontrada entre o 22 e o 24.
Entretanto, não há necessidade de se debruçar nesses 22 canais.

A aproximação da sua Essência, a aproximação da confiança total, a aproximação total do Amor, vive uma
expansão e a abertura dos 22 canais que criam um sol que irradia partindo do meio do seu peito e espalhando

as suas radiações em todas as direções.



***

Pergunta: praticar a oração pode ser útil?

Se a oração for um ato de retorno à Essência, e um ato de abertura do coração, e um ato de confiança, ela
pode ser praticada com entusiasmo.

***

Nós não temos mais perguntas. Você tem uma mensagem especial?

***

A mensagem especial é aquela da Vibração e da Essência que eu transmito a vocês agora, totalmente.

... Efusão de energia ...

************
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*
Eu os saúdo, caros irmãos da superfície.

Eu sou um ser delfinoide e não terrestre, que vive em outra dimensão que não a sua.

Eu conservei um corpo de densidade física, entretanto, que percorre espaços de quinta dimensão, situados ao
nível da Intraterra.

O meu papel, e aquele de alguns afins, é de natureza múltipla.

Minha intervenção é destinada a fornecer-lhes certo número de informações quanto às suas estruturas, às suas
evoluções, às suas transformações.

Primeiro, estou extremamente satisfeito por reencontrá-los nesse espaço que eu não conheço, e contatar
alguns irmãos, algumas irmãs Terrestres que eu ainda não tive o privilégio de encontrar.

Meu pedido de intervenção é, de algum modo, conjuntural, ligado, ao mesmo tempo, à presença, neste lugar,
de um grupo de pessoas que vocês são, mas, também, a imperativos ligados à organização energética,

magnética, da superfície de nosso planeta.

Para fazer mais amplo conhecimento com cada um de vocês e impregnar-me de suas vibrações, para
comunicar-lhes suas chaves cristalinas, terei necessidade de ouvir, um por vez, repetido de maneira distinta,

por três vezes, seu nome.

Eu lhes darei as chaves cristalinas individuais, que lhes permitirão acelerar o processo de transformação, ligado
a um processo preciso que visa tornar sincrônico o funcionamento de seus hemisférios cerebrais, para ajudá-

los a sair dos modos de funcionamento, em breve, obsoletos, de seu mental e de seus funcionamentos.

O modo de proceder ou de utilizar essas chaves cristalinas ser-lhes-á comunicado após minha partida, por meu
canal ou pela entidade que acompanha meu canal, assim que ele tiver voltado de sua viagem Intraterrestre.

Então, se quiserem, vamos começar por isso, mas terei outras coisas a dar-lhes, importantes, a título coletivo,
e eu poderei começar a falar-lhes de outro tipo de trabalho, que utiliza os minerais, a título coletivo e, também, a

título individual, mas em um tempo ulterior.

Comecemos, primeiro, se quiserem, por essa primeira etapa, que permitirá, também, familiarizar-me com suas
particularidades individuais.

Ndr: as chaves cristalinas pessoais – que facilitam a «fusão dos hemisférios» – são comunicadas às
pessoas presentes.

Como vocês sabem, ou como o pressentem, há muito tempo ou mais recentemente, para alguns de vocês,
nosso planeta vive um processo de transformação.

Chegado há, agora, alguns anos, no período crucial, vocês chamaram esse processo a ascensão.

Eu lhes comuniquei, em diferentes reprises, precedentemente, certo número de exercícios que favorecem,
que preparam, de algum modo, esse processo complexo que vocês chamaram ascensão.
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Vocês receberam um ensinamento e regras de utilização que permitem ativar alguns canais e algumas portas,
que utilizam ou não cristais.

Existe, de fato, um processo que pode ser manuseado por qualquer indivíduo sincero em sua diligência, que
visa preparar o conjunto de seus canais e o conjunto de suas portas que não são, propriamente ditas, as

chaves ascensionais, mas, efetivamente, uma preparação geral e uma repetição geral, que visa afinar suas
estruturas sutis, para permitir a elas, no momento vindo, encontrar, mais facilmente, o caminho da ascensão.

Eu lhes comunicarei, em um segundo tempo, um processo mais individualizado, que é próprio à sua vibração,
que lhes permite, da mesma maneira, com dois cristais, colocados, um, sobre o chacra da raiz, o outro, sobre o

chacra da coroa, facilitar a abertura do canal ascensional.

O canal ascensional corresponde, em grande parte, ao canal mediano da coluna vertebral, aumentado de uma
capacidade específica que faz com que se adicione a esse canal outro canal, mais largo, chamado canal

ascensional.

Existem numerosos modos de favorecer o despertar dos novos corpos, de preparar as diferentes estruturas
aos processos ascensionais.

A abertura de novas potencialidades, ao nível da Terra, muito recentes, permite ir, diretamente, agora, trabalhar
no canal ascensional, diretamente, sem passar, necessariamente, pelas etapas que vocês viveram, alguns de

vocês, aqui, no ano precedente.

O processo de preparação coletivo do conjunto de estruturas humanas, que permite uma fluidificação de seus
circuitos energéticos e prepara, de algum modo, seu veículo e seu canal ascensional, é constituído pelas cinco

formas geométricas perfeitas, colocadas em círculo, na ordem de complexidade de forma do que vocês
chamam as formas platônicas.

Esse é um trabalho preparatório, que pode ser realizado à sua conveniência.

Em seguida, suas chaves ascensionais pessoais são, portanto, destinadas a serem colocadas, para a primeira
chave, ao nível do chacra raiz, e a segunda chave, ao nível do chacra coroa, permitindo, assim, a

implementação progressiva desse segundo canal, no interior do canal da coluna vertebral.

Paralelamente a isso haverá, obviamente, técnicas, digamos, de ginástica, de movimentos, de posturas físicas
e mentais que lhes serão comunicadas em um tempo ulterior e que permitirão agir nas estruturas em vias de

ficarem obsoletas, para que elas não sejam um obstáculo para a liberação total dos esquemas obsoletos.

Assim, vou dar-lhes, pela primeira vez, essas famosas chaves ascensionais cristalinas.

A primeira chave deve ser colocada sobre o primeiro chacra raiz.

A segunda chave deve ser aplicada sobre o segundo chacra coroa.

O ideal é praticar, regularmente, a cada três a quatro dias, uma sessão na calma, na posição deitada (e não em
pé, o que seria demasiado perigoso), durante meia hora de seu tempo.

Então, se quiserem, vamos dar-lhes essas chaves ascensionais, cada um na sua vez, porque elas são
específicas e não mudam.

Ndr: as chaves ascensionais pessoais são comunicadas às pessoas presentes.

Agora, se vocês tiverem algumas questões que não concirnam a aspectos demasiado pessoais ou ligados ao
seu futuro individual, eu gostaria de ali levar algum esclarecimento.

***

Questão: quais são as modificações que você evocou?

Trata-se, simplesmente, de reajustes, como se produzem, bastante regularmente, ligados à ativação ou à
modificação das redes magnéticas terrestres, concernentes a alguns continentes e que permitem reajustar

algumas zonas da Terra sob a influência do Sol Central.

***

Questão: o que acontece na China é ligado a esses reajustes?

Grandemente.

***

Questão: em que as condições de passagem da vida à morte mudaram, recentemente?

Nada que seja mais útil, se não que, efetivamente, esse reajuste, também, permitiu suprimir algumas etapas



ditas astrais ou intermediárias de viagem no que vocês chamam o além.

***

Questão: isso significa que o corpo astral do planeta e dos humanos está sublimado?

Ele não está, ainda, sublimado, caso contrário, vocês não estariam mais aí.

Ele está, simplesmente, em vias de clarificação.

Essa palavra é a mais exata.

O que pode explicar que, em função de resistências ou de facilidades individuais, coletivas, familiares, de país,
de nacionalidade, isso seja mais ou menos fácil.

***

Questão: quais são as estruturas em vias de ficarem obsoletas?

Não é necessário, para vocês, ter as explicações concernentes a isso, porque isso faria trabalhar seu mental
demasiadamente.

***

Questão: quais são as chaves ascensionais coletivas?

Esperando que as pessoas tenham a revelação individual dessas chaves ascensionais, existem dois cristais,
em forma específica, que permitem, colocados ao nível do chacra raiz e do chacra coroa, favorecer o

processo de nascimento do canal ascensional.

Trata-se do cristal denominado «Merkabah».

***

Questão: como elas se articulam com as chaves pessoais?

Não há qualquer articulação.

Não há qualquer razão de fazer o protocolo coletivo, se vocês têm suas chaves individuais.

Questão: a que correspondem, então, as chaves ascensionais coletivas?

Para aqueles que não conhecem as próprias chaves individuais.

***

Questão: qual é a mandala de sobrevivência que você evocou?

As mandalas de sobrevivência são mandalas que lhes permitirão, no momento em que o corpo astral do
planeta romper-se, não ser afetado, por esse evento, qualquer que seja o estado de seu canal ascensional.

Convirá, então, colocar-se no interior de uma mandala, constituída, simplesmente, de quatro águas marinhas,
quaisquer que sejam a forma e a cor, dispostas em cruz.

Isso isolará a estrutura astral planetária de sua estrutura astral individual, para evitar as emoções ligadas a essa
morte coletiva.

Desse processo, vocês podem, agora e já, testar a pertinência.

***

Questão: o que vai acontecer, no momento dessa diluição do astral?

Para nada serve programar, em seu mental, esses elementos, uma vez que, de qualquer modo, eu lhes
comuniquei – e isso deve ser comunicado de maneira ampla – o modo o mais direto de escapar dessa morte.

***

Questão: pode-se se colocar em vários, no interior dessa mandala?

Tudo é possível.



***

Questão: pode-se ter informações específicas sobre nossa evolução?

Não me cabe revelar isso, como eu disse.

***

Questão: você tem informações sobre as patologias de pessoas presentes?

O mais importante não é a evolução de suas patologias, mas sua evolução, simplesmente, sabendo que,
progressivamente e à medida que sua consciência voltar-se não para suas patologias, mas para sua ascensão,

as patologias não terão mais razão de ser.

Uma nova etapa nasceu.

Ela necessita de um aprendizado específico, que é o de esquecer-se, tanto quanto possível, de maneira
progressiva, a dicotomia na qual vocês têm vivido há tantas e tantas vidas na terceira dimensão.

Isso necessita de tomadas de consciência, mas, também, e em um primeiro tempo, uma vontade, um
comportamento, emoções voltadas para a Unidade e, portanto, para o não julgamento, em bem ou em mal, em

bom ou mau, ou em Sombra ou Luz.

Isso, eu repito, é um aprendizado, mas, agora e já, tenham consciência de que isso é uma preparação tão
importante quanto as chaves ascensionais que eu lhes dei e que eu lhes peço experimentar o mais breve

possível, para trocar suas impressões.

Isso não é importante ao nível de seus sentires, mas, como vocês se aperceberão, isso os confortará em um
processo iniciático comum, com sensações comuns, apesar da disparidade das chaves que lhes são próprias.

Trata-se, eu repito, de um processo que é diferente da descida da Luz ou do despertar da Kundalini.

Trata-se de criar um segundo canal em torno do canal, quer ele esteja despertado ou não.

A criação desse segundo canal, no interior ou no exterior do primeiro canal, acompanha-se de certo número de
sensações e de manifestações que eu os engajo a associar.

***

Questão: a saúde do corpo é uma condição sine qua non ao processo ascensional?

No que concerne à saúde, sim.

No que concerne às doenças, por vezes, que levam à invalidez, na terceira dimensão, elas não serão um
obstáculo, porque essas estruturas são destinadas a desaparecer.

Alguns seres poderão viver uma ascensão corporal, apesar das doenças, porque a doença desaparecerá, ela
pertence à terceira dimensão.

Cada caso é um caso, e individual.

Não há regra absoluta, mas, quanto mais vocês prepararem esse canal ascensional, mais será fácil, após ter
fluidificado suas estruturas sutis pelos protocolos que eu dei, mais vocês serão capazes de aceitar, digamos,
os protocolos ascensionais, sabendo, também, que, qualquer que seja o estado das estruturas energéticas,

qualquer que seja o avanço espiritual, o desenrolar desse processo final depende, antes de tudo, de sua
consciência, e unicamente dela, e não de qualquer estado de saúde ou de qualquer estado energético.

A consciência prevalece sobre o conjunto.

Entretanto, é importante, também, compreender que o trabalho nas redes magnéticas pessoais, através do
canal ascensional, ajudará, necessariamente, sua consciência.

***

Questão: você havia, igualmente, falado de exercícios?

Isso será ensinado, amplamente, mais tarde, como eu disse, em um tempo ulterior, e serão comunicados pela
ia a mais ampla.

***

Questão: como evoluem os lugares preparados para os eventos a vir?



Dada a multiplicação de problemas que nós encontramos, devido ao conjunto do mundo de superfície, em
relação com o que são chamados «os guardiões» que eram seres preparados e programados há muito tempo,
e diante do fracasso quase geral, na escala do planeta, nós decidimos suprimir essas operações, vocês diriam,

e fazer de forma a que os lugares que escolhemos, doravante – e isso tornou-se possível pelas mutações
recentes – estejam, diretamente, sob o controle de elementos e não mais de seres encarnados.

Eu entendo por elementos as entidades ditas angélicas.

Portanto, os guardiões, ou supostos guardiões, não têm mais qualquer importância.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros humanos de superfície, recebam minhas saudações as mais respeitosas em seu futuro tão
radiante que se perfila.

E não vejam, absolutamente, o que quer que aconteça, tanto a vocês como ao seu redor, como quaisquer
eventos gratificantes ou penosos.

Nem um, nem outro.

Cada ser segue seu caminho e vive suas escolhas.

Hoje, mais do que nunca, não há nem punição nem recompensa, há caminhos que mudam de rota, há
caminhos diferentes para cada um.

Isso deve ser respeitado, totalmente, porque é uma decisão de cada consciência individual, de cada filho da
Lei de Um.
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MA ANANDA MOYI – 18 de maio de 2008

Eu sou Ma.
Bem-vindos a vocês, filhos da Luz.
Eu lhes aporto a minha paz e venho trocar, com vocês, o assunto da coisa a
mais primordial, que é sua Essência.

Filhos da Luz e filhos da Lei de Um, cabe a vocês, quando de suas
peregrinações nesse mundo tão especial, fazer tudo o que está ao seu
alcance para encontrar sua Fonte, sua Essência, comungar e comunicar-se
com sua Essência, que é Luz e que é Espírito, reflexo da Divindade, porque,
estejam certos, quaisquer que sejam os véus da ignorância que vocês ainda
encontrem, quaisquer que sejam os véus de aparências de sua encarnação,
vocês são, todos, filhos da Luz e Filhos de Um, e parcelas de eternidade, que
os jogos da encarnação, os jogos de suas personalidades sucessivas
ofuscaram, recobriram e tornaram pesado esse componente essencial que,
no entanto, mantêm-nos na vida.

Vocês peregrinam de alma em alma, de corpo em corpo, mas seu espírito
permanece, de toda a eternidade, a promessa de seu retorno à Divindade.
Alguns seres encarnados e algumas manifestações de grandes avatares
cósmicos guiam-nos nesse caminho, não agraves de palavras, mas através
de minha presença.

Então, eu os abençôo com minha presença, que lhes permitirá, eu espero,
aproximar-se, um pouco mais, de sua eternidade, retirando-lhes alguns véus
de sua ignorância e alguns véus que impedem.
Como vocês sabem, queridos filhos, seu planeta atravessa grande
transformação.
Não é preciso, sobretudo, prender-se à tristeza aparente de alguns desses
eventos, porque a tristeza é apenas a manifestação de sua encarnação, mas
não é, absolutamente, a realidade do que acontece para as almas
concernidas.

Certamente, sua compaixão deve existir, deve manifestar-se como uma ajuda,
mas essa ajuda deve ser desprovida de emoções que lhes concirnam e não
concirnam, absolutamente, a essas almas em transformação, essas almas em
trânsito, que têm a chance – eu repito, sim, a chance – de aceder mais
rapidamente do que vocês a um novo estado de ser, muito mais puro, muito
mais luminoso, sem sombras, sem manchas, revestidas de sua glória eterna,
enfim reencontrada.

Paz a vocês, peregrinos da eternidade, porque nesses dias felizes, a Terra
propõe-lhes reencontrar uma dimensão tão próxima da dimensão do Anjo.
Uma dimensão na qual a Sombra, na qual a doença, na qual o que fez seus
jogos da encarnação há muito tempo não existem mais.
Uma oitava superior desenha-se quanto ao seu acesso à sua Fonte.
Seres luminosos em profundidade vocês vão ser, e tornar-se seres de Luz no
exterior.

Essa é uma grande revolução, e alguns apegos inerentes às suas
encarnações podem, em alguns casos, impedi-los de beneficiar-se,
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totalmente, da Luz que vocês são.
Esses apegos têm por nome medos: medo de perder, medo de morrer,
medo disso, medo daquilo, que são apenas reflexos de sua falta de lucidez,
de fé, de confiança, de soltar, sobretudo.
Porque convém soltar, totalmente, as coisas que lhes são as mais queridas.
Elas lhes são as mais queridas porque lhes custaram.
Elas lhes são as mais queridas porque os comprometeram, de algum modo,
em sua Divindade.
Elas são os meios de tranquilizar seu ser na encarnação, mas não são o meio
de aceder à sua Divindade.

Compreendam bem isso, queridos filhos.
O amor passa da posse, o amor é liberdade, o amor é doação de si total.
Apenas pode haver eclosão do amor se vocês são enquanto há o mínimo
grama de propriedade ou de apropriação.
Isso não quer dizer que vocês devam renunciar às suas posses materiais,
bem lógicas, que lhes permitem subsistir e existir, mas não realizá-los.

Assim, o ser humano é feito, através de suas estruturas de encarnação, para
buscar a segurança.
Mas, hoje, a segurança é ilusória.
Vocês veem isso, efetivamente, na evolução de seu mundo, nesse fim
deKaliyuga, de idade sombria, na qual nada mais está seguro.
A única segurança que vocês têm encontra-se em seus interiores e em sua
estrela interior.

Convém a vocês fazer esse trabalho de reversão, de conscientização de sua
Essência.
Façam nascer, façam eclodir, façam crescer a flor interior que vocês são.
Essa flor esplêndida, quando ela é eclodida, mostra-lhes a realidade de seu
ser, em toda humildade, o estado que eu vivi em minha vida, que permite
nutrir-se à fonte, vocês mesmos, mas, também, aqueles que se aproximam
de vocês.

Certamente, os ensinamentos, os conhecimentos, a erudição podem ser, a
um dado momento, ajudas que os auxiliam a subir mais alto.
Mas, a um dado momento, esses conhecimentos devem evaporar-se, para
deixá-los na pureza, na nudez de sua Essência, despojados de todo
conhecimento, despojados de todo saber, despojados de todo bem,
despojados de toda posse, para trabalharem na Luz.
Não há alternativa.

Eu sei que inúmeros outros seres humanos falaram-lhes do caminho do
coração, mas, também, do caminho seco, do caminho que não passa pelo
coração.
Isso é falso, queridos filhos.
Há apenas um caminho que conduz à sua Essência, e é o caminho do
coração.
E para que esse caminho do coração não seja entravado por seu mental, por
suas emoções, convém concentrar-se nesse coração.

Não há salvação fora do coração.
Há, certamente, hoje, uma salvação fora do corpo, pela morte.
Mas nós gostaríamos tanto que muitas Luzes humanas vivessem essa
transformação e essa eclosão no interior de seus corpos, para sublimar esse
corpo, para transformá-lo, real e concretamente, em corpo ascensionado,
como vocês dizem, em corpo de Luz, em corpo imputrescível, em corpo sem
costura, em corpo imortal, que vibra e irradia a Divindade que vocês são.
Porque sua missão está aí.
Ela não está através da prática de tal arte ou de tal função, que são apenas,



ainda, aparências, que são apenas, ainda, medos manifestados.

Cabe a vocês pôr a nu e elevar-se nessa consciência final.
As portas da realização são a esse preço.
Vocês apenas podem encontrar essa dimensão final renunciando, totalmente,
a tudo o que faz os jogos da encarnação, a tudo o que faz o que vocês amam
e o que detestam há tanto e tanto tempo.

O coração, a Essência, a Unidade não se importa com seus jogos que são,
certamente, meios de chegar a uma maturação, mas vocês estão, hoje, no
momento em que a semente deve decidir se ela deve morrer ou eclodir.

Vocês aceitam entregar-se à Luz, aceitam entregar-se à sua Unidade real, ou
querem prosseguir, ainda, os jogos da encarnação?
Isso cabe a vocês.
Não há julgamentos.
Não há seleção.
Há, simplesmente, escolhas assumidas livremente.

...Efusão de energia...

Bem amados filhos da Luz, que o amor do Pai, o amor da Luz inunde-os e
acompanhe-os nesse dia e nos dias seguintes.
Que vocês possam cultivar essa Luz no interior de si, para desposar a Luz do
Pai e revelar sua própria Luz.
Para passar do estado de filho da Luz à própria Luz.

Paz a vocês, sejam abençoados.
Eu lhes peço, agora que vou deixá-los, para permanecerem nesse estado e
cultivar esse estado, eu diria, no espaço de alguns minutos de seu tempo.
Consagrem dez minutos de seu tempo a cultivar essa Luz.
Apenas ela os conduzirá à segurança.
Apenas ela os conduzirá à eternidade, à sua Divindade.
Aceitem revelar o que vocês são.
Não há mais belo presente que a Luz possa dar-lhes.
Sejam abençoados em nome da Luz, em nome do Amor.
Eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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JOFIEL – 22 de maio de 2008

Bem amados humanos em encarnação, eu me chamo Jofiel, anjo da Luz
Dourada e do Conhecimento.
Recebam a minha radiância nesse espaço que eu consagrei e no qual se
encontra outra presença, que intervirá após mim.
Uma mulher que foi, certamente, a maior neófita que o Sistema Solar portou,
que foi chamada Ma Ananda Moyi.
Ela encarna, em sua vida, a totalidade da polaridade feminina do Pai,
encarnada anteriormente, no corpo de Maria, mãe de seu neófito, Jesus de
Nazaré.

Quanto a mim, eu venho aportar a minha radiância, a minha luminescência.
Eu espero que, através das palavras que pronunciarei, vocês tenham a
ocasião de aproximar-se de sua Essência, de sua própria Luz Dourada.

Neste ano de sua encarnação, chamado ano 2008, eu anunciei, há alguns
meses, um ano de transição, um ano de revoluções.
Certamente, depois, inúmeros eventos que sobrevêm à superfície de seu
planeta surgiram.
Não se ocupem com rumores e alaridos do mundo porque, através das
partidas, tão numerosas que sejam, tão dramáticas que sejam elas, de seu
lado, elas correspondem a uma ascensão sem o corpo, vivida na Glória da
Luz do Pai.

Assim é do destino dessas primeiras almas que escolheram ascensionar sem
o corpo, para viverem, doravante, nos espaços consagrados da quinta
dimensão, na qual a Sombra não tem mais tomada, na qual a Luz é
permanente, imanente e permite à alma experimentar um novo estado de ser,
no qual não há mais lugar para a divisão, para a separação que vocês
experimentam nesse lado.

Eu anunciei, há muito pouco tempo, que as condições de acesso ao pós-vida
– que vocês chamam a morte – foram profundamente remanejadas,
profundamente mudadas.
De fato, doravante, quer essa morte, esse processo de transição que vocês
chamam assim, seja vivido a título individual ou quando de um repatriamento
coletivo, os espaços intermediários não têm mais curso.
As almas reencontram-se, em função das próprias escolhas, diretamente
propulsionadas ou aos mundos da quinta dimensão, ascensionadas, ou,
então, decidem percorrer, novamente, as peregrinações de alma na
encarnação, em outros espaços.

Hoje, mais do que nunca, convém não lamentar-se sobre as últimas
convulsões de um mundo que agoniza, mas, efetivamente, inclinar-se sobre
sua Fonte interior, sobre a Luz que apenas pede, estejam certos disso,
emergir.

Vocês devem, absolutamente, confiar, não resistir, ir para onde a Luz leva-os,
para a onde a Luz envia-os.
Ir ao sentido dessa mudança é uma necessidade absoluta.
Há almas que são indicadoras de caminho.
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Assim é de seus irmãos amarelos que, os primeiros, começam a passar as
portas da transição, abandonando o corpo para permitir-lhes, em um dia
próximo, iluminar o caminho de vocês, iluminar seus passos, com ou sem
seus corpos, para essa nova Luz.

Em breve, muito em breve, outros eventos de liberação intervirão e
concernirão a diferentes povos da Terra.
Estejam felizes, estejam na alegria desse processo único que vem,
certamente, atordoar aqueles que não estão prontos, aqueles que não
conhecem, não vivem os prós e os contras dessa situação e veem, aí,
apenas as manifestações de um destino terrível, enquanto trata-se apenas de
uma liberação, profundamente luminosa e feita de leveza e de alegria.

Estejam certos de que aqueles que escolheram transitar através dessas
experiências da Terra são apoiados, instantaneamente, e esquecem-se, bem
rapidamente, os apegos, os sofrimentos passados e as alegrias passadas
para penetrarem, diretamente, nessa nova realidade que é sua nova Terra
prometida.

Então, para nada serve lamentar-se, criar laços em coisas que não querem
mais laços, em almas que não querem mais estar apegadas, que não querem
mais estar na dependência de circunstâncias de vida divididas, separadas,
porque elas conhecem a Luz.
E nenhuma experiência, por mais feliz que seja, pode substituir a intensidade
da Luz da quinta dimensão.

É solicitado a muitas almas, também, de momento, permanecerem,
esperarem, continuarem a avançar, colocarem seus passos sobre esta Terra
de terceira dimensão, serem, elas também, à maneira delas, guias porque, a
partir do momento em que vocês tomam consciência da Luz interior que
vocês são, dessa Divindade que vocês são, quaisquer que sejam as
circunstâncias que lhes aporte a vida, vocês se tornam, todos, guias, para
aqueles que ainda duvidam, para aqueles que ainda resistem, para tentar levar
o mais possível de almas a esses caminhos de Luz.

Ainda uma vez, não critiquem qualquer alma que não seguiria seu caminho,
não critiquem os mais jovens de vocês que desejariam, de maneira legítima,
experimentar, como vocês o fizeram, os jogos da encarnação nessa
experiência.

Este ano que vocês vivem é extremamente importante no plano interior,
qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas estradas, com
suas revoluções em suas vidas.
Porque, estejam certos, a um nível ou outro, é-lhes pedido para viver essa
revolução através de mudanças importantes que devem sobrevir em suas
condições respectivas, em seus atributos respectivos, em seus corpos
respectivos, mas, também, em suas relações respectivas.

É preciso cultivar a Luz que está em vocês, porque a Luz do Sol Central
chama-os e faz ressoar átomos embriões, algumas qualidades de ser que
vocês ainda não experimentaram.
Vocês devem acolher, em sua base sagrada, essa Luz.
Vocês devem dar a ela o lugar, para que ela se torne o cadinho no qual nasce
e eclode e transparece, nessa encarnação, a totalidade de seu ser de Luz.

O tempo da revelação é o tempo da eclosão e da perfeição de seu tempo
eterno.
Ele se revelará, progressivamente, aos seus olhos maravilhados, e permitirá a
vocês, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas e de seus
próximos, aceder, se tal é seu desejo, a essa Luz sem fim.



Minha radiância está aí, para ajudá-los a realizar essa obra no interior de seu
corpo, que é o cadinho da Luz.

Vocês são acompanhados, de toda a eternidade, mas, agora, mais do que
nunca e de maneira mais visível.
Inúmeras manifestações de planos de Luz chegarão até vocês, em sua
dimensão, a partir do momento em que vocês as aceitarem.
Há uma multidão de anjos que se encontram à porta de suas consciências,
prontos a manifestar-se, se vocês fazem esse desejo.
Quer seja, para alguns, em seus sonhos ou, para outros, de maneira
desperta, de maneira visual ou por outros sentidos.
Eles se têm prontos a responder ao seu apelo.

Mais do que nunca, alguns de vocês encontram-se, hoje, na encruzilhada dos
caminhos, na qual é preciso decidir, de uma vez por todas, quaisquer que
sejam os medos, os apegos, as resistências, ir para a Luz ou ir para a
experiência da encarnação, novamente.

Não vejam a desordem do mundo, vejam, aí, apenas o fim de um mundo que
funcionou de acordo com algumas regras que se transformam em outras
regras.
Todo nascimento acompanha-se da morte de algo.

Minhas bem amadas almas em encarnação, sua sociedade agoniza, enquanto
a Terra desperta.
O caminho que resta a percorrer é diferente, de acordo com o que vocês são.
Esse caminho pode durar, para alguns, ainda alguns anos, mas vocês estão
na aurora das maiores revelações, que jamais a alma humana teve que viver
na encarnação.

Essa revelação é uma revelação, antes de tudo, interior.
Ela concerne à reconexão e ao reconhecimento de sua Essência.
Ser-lhes-á permitido, progressivamente para uns, mais rapidamente para
outros, tomar consciência da eclosão, da germinação de sua Luz.
Minha radiância está aí para acompanhar, para regar esse grão que pede
apenas para eclodir e desabrochar.
Mas nós, Anjos, podemos regar apenas as almas que fazem, concretamente,
o pedido.

Vocês devem pedir para receber.
Vocês devem abrir-se à vibração do Anjo.
Vocês devem aceitar soltar alguns apegos.
Vocês devem aceitar estar em paz, no tumulto do mundo.

Nessa condição, se vocês dão um passo para nós, nós daremos milhares.
Só o primeiro passo custa.
Cabe a vocês reforçar, por todos os meios postos à sua disposição, essa
vontade de conexão à nossa radiância, porque só ela poderá extraí-los da
matriz de materialidade na qual vocês evoluem, enredados em seus
esquemas sociais, enredados em seus esquemas afetivos ou profissionais,
para outros, que os enganam e impedem-nos de ver claramente.

Os prazos monetários, os prazos de sua sociedade foram construídos por
entidades muito hábeis, para prendê-los na Sombra, para impedi-los de
revelar a Luz que vocês são.
E hoje nós, os Anjos, dizemos, em acordo com a Fonte Central, que isso
durou o bastante, que o momento chegou de aportar o Conhecimento, de
aportar a Luz, para revelar sua Luz, sua Divindade, de maneira definitiva.

Cabe a vocês, em toda liberdade, em toda humildade, saber, reconhecer, em



vocês, as necessidades de sua alma.
Eu repito: não há julgamento, nem individual nem coletivo, através do que
vem.
Há, simplesmente, uma espada que vem cortar seus apegos, suas
resistências, para aqueles que o desejam, mas, também, uma espada que é,
efetivamente, obrigada a cortar, em carne viva, as leis sociais, as leis de
coesão que impedem a eclosão da Luz.

Bem amadas almas em encarnação, eu não desejo, neste espaço e neste
momento, fazer-lhes outra coisa que não aportar-lhes minha radiância.
Haverá, provavelmente, através da presença da Divina Mãe, a possibilidade,
para vocês, de submeter suas questões.
Minha radiância acompanha-os doravante e, mesmo, durante a presença da
Divina Mãe.
Eu lhes peço, simplesmente, antes de deixar o lugar para ela, para,
efetivamente, querer acolher, em seu interior, a totalidade do Conhecimento e
da Luz que é minha.

Deem um passo para mim, se tal é seu desejo.
Vocês foram criados livres, são vocês mesmos que, através das regras
sociais, construíram suas cadeias.
Nada mais há que não essas cadeias, criadas por vocês mesmos, por suas
convenções, por seus apegos, que os impedem de ir para sua liberdade.
A alma humana é livre, hoje, mais do que nunca, apesar de e graças às
imposições que a rede social exerce sobre vocês.

Então, eu lhes peço, agora, para acolher a revelação da Luz, e eu cedo o
lugar, depois, à Divina Mãe.

... Efusão de energia...
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 22 de maio de 2008

Meus filhos, eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu sou aquela que percorreu, há ainda pouco tempo, o solo desse planeta,
que realizou em si o princípio da Divindade absoluta.

Após a radiância do Anjo, eu venho aportar-lhes, por minha vez, o amor de
uma mãe e, se possível, ajudá-los em seu caminho coletivo e individual,
através de suas interrogações sobre seu caminho.
Eu venho ajudá-los a iluminar seus passos, eu venho ajudá-los a portar seus
passos.

Queridos filhos, meu coração de mãe é-lhes aberto, agora.
Sustentada pela presença do Anjo no interior desse canal, eu posso ajustar, o
melhor possível, a vibração de minha presença, para estar em uma ação em
seu ser que, eu espero, será proveitosa para seu caminho.

Então, vamos dar-lhes a palavra e recolher suas questões, mas, também,
seus desejos.
Eu esclareço que se trata, efetivamente, aqui, de desejos espirituais.
Assim, bem amados, eu lhes deixo a palavra.

Questão: ...

Questão: devo repetir?

Sim, perfeitamente.
As vibrações são importantes, a clareza está aí, mas a multidão de intenções
que se volta para mim impede-me de entender.

Questão: como, efetivamente, sentir a escolha de nossa alma?

A escolha de alma é determinada e apresenta-se a você no momento em que
você é capaz de fazer o silêncio no alarido de sua vida exterior, no momento
em que você se volta para si mesmo, sem falso desvio, sem alteração ligada
à sua personalidade, ela lhe aparecerá cada vez mais claramente.
Dando um passo para a Luz do Anjo, você terá acesso a inúmeras
informações que lhe concernem, que podem sobrevir de diferentes maneiras,
em diferentes instantes.
Basta-lhe estar atento, basta-lhe estar à escuta, basta-lhe, também, como
disse o Anjo Jofiel, pedir.

Neste período propício para os pedidos, e durante as semanas que vêm e
que os separam, ainda, do solstício de verão, vocês têm, muito exatamente,
quatro semanas, e os seres humanos sabem disso, mesmo de maneira
subconsciente.
A alma sente, no mais profundo, os sobressaltos de algo que acontece.
A alma humana deve pedir e acolher a resposta em seu seio, quanto ao seu
destino, quanto ao seu caminho.
Isso se tornou possível pela efusão da Luz que vocês vivem, neste momento,
sobre o planeta Terra.

Questão: por que é preciso suportar todos esses sofrimentos
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Questão: por que é preciso suportar todos esses sofrimentos
psicológicos, físicos, para alcançar no caminho da alma?

O sofrimento, quaisquer que sejam os corpos que são tocados, é apenas o
reflexo de seus apegos, apenas o reflexo de zonas que estão, ainda, na
Sombra.
Quanto mais sua vontade de Luz cresce, mais sua certeza de Luz cresce,
mais essas zonas de sombra são, em um primeiro tempo, dolorosas, porque
na oposição em relação à Luz que cresce.
As dores são apenas os resultados de seus apegos passados, de seus
apegos presentes, que impedem a lucidez total de sua alma e a Luz de
inundá-los, completamente.

Ele não é desejado pelo criador, ele é, unicamente, desejado por sua
personalidade e pelos apegos que vocês criaram.
Não há outra justificativa para a dor, mas é verdade que a dor nesse mundo é,
também, um elemento de transcendência que é preciso, também, saber
abandonar, no momento oportuno, para reconectar-se com a Divindade total
que vocês são.

Questão: como ajudar os filhos a encontrar o caminho deles de Luz?

Uma mãe sofre por seus filhos.
Uma mãe é investida de uma missão com seus filhos, qualquer que seja a
idade deles, mas, nesses momentos de transição, a mãe não tem que se
encarregar do fardo e das escolhas de seus filhos, qualquer que seja a idade
deles.
Essa é, também, uma forma de apego, que é um laço e uma resistência para
a liberação.

Cada alma é totalmente livre de escolher o caminho da encarnação e da
experiência, o caminho da excarnação e o caminho da ascensão.
Vocês não têm qualquer possibilidade, pela afeição, pelas palavras, de
modificar o destino de uma alma.
Vocês podem apenas irradiar a Luz de seu ser interior sem esperar, sem
projetar.
Simplesmente, sendo essa Luz, talvez, naquele momento, seus
descendentes captarão a Luz e descobrirão a deles.

Mas vocês não podem, em momento algum, nesses períodos de
perturbações, estarem seguros de serem acompanhados pelos próximos, no
sentido familiar, ou pelas almas que vocês amam, porque o destino delas
pertence a elas.
O desejo que vocês emitirem, certamente, com compaixão, arriscaria ser um
laço a mais e, portanto, um sofrimento a mais nesse caminho.

O caminho de cada alma é livre, neste período de Luz.
Isso não sofre qualquer exceção.
Vocês podem apenas ser um ser de Luz que irradia a bondade, que irradia o
amor esperando, talvez, mas sem o desejar, que a Luz toque, por sua vez, a
Divindade daquele que vocês chamam, em sua vida, seu descendente.

Questão: como se manifesta o estado de androginia realizado?

Trata-se de um estado que não pode ser realizado, totalmente, nessa
dimensão.
Vocês podem apenas aproximar-se dele, através de certo número de sinais,
através de certo número de manifestações, nas quais a qualidade de sua Luz
de alma virá transcender e irradiar, totalmente, sua personalidade.
Você alcança, com isso, a fusão – porque é disso que se trata – da alma e da
personalidade.



Você transforma suas polaridades macho e fêmea em um terceiro termo
chamado, se se quer, androginia, na qual existe, no interior daquele que
realizou isso, uma transmutação que permite a superação da dualidade
bem/mal, macho/fêmea em um terceiro termo.

Realizar a androginia é realizar a unidade de sua feminilidade e de sua
masculinidade, é resolver a equação do bem e do mal, é superar a equação
dos pares de opostos, é percorrer os caminhos da Unidade e aproximar-se
da Verdade.

Questão: esse estado pode manifestar-se nos sonhos?

Isso é função do caminho percorrido pela alma, mas o que está presente nos
sonhos deve realizar-se na realidade.
Não há espaço privilegiado, mas, certamente, espaços consecutivos,
diferentes de acordo com as almas, que permitem a concretização da
androginia.

Questão: é desejável buscar a inspiração espiritual através de suas
fotos?

Se sua alma aspira, através de uma reprodução, através de uma imagem,
sentir a emoção da Divindade, você é livre para fazê-lo.
Se você tem a impressão de prender-se a uma imagem, qualquer que seja a
experiência mística, isso pode ser um obstáculo à sua liberação.
Então, abstenham-se disso.

Tudo depende de como você vive essa comunhão, essa relação, essa
experiência.
Não é preciso que a reprodução, ou a imagem torne-se o objeto da
experiência, mas o apoio da experiência.
Apoio que pode ser removível, porque a criação, no espírito, de minha
imagem deve conduzir ao mesmo resultado.

Será que essa experiência conferiu a alegria?
Se esse é o caso, ela pode ser reproduzida à vontade.
Mas se, quando essa experiência é produzida, segue-se de estado de perda
e de separação ligado à própria experiência, ela é suscetível de criar um
apego prejudicial.

Vocês devem, em suas experiências, reencontrar a espontaneidade e a
liberdade.

Questão: poderia falar-nos das Virgens Negras e da diferença com seu
próprio tipo de emanação?

O que é chamado, em todo caso, no Ocidente, as Virgens Negras
corresponde a uma qualificação precisa da energia feminina encarnada pela
Mãe Terra.
Trata-se de um arquétipo que jamais esteve encarnada, no sentido humano,
mas portado, veiculado por algumas almas humanas.

A Virgem Maria, eu mesma, encarnamos a totalidade da energia feminina
terrestre e solar.
Contudo, nem Maria, em seu tempo, nem o corpo que abrigou minha alma,
recentemente, pode ser chamada Virgem Negra.
Trata-se de representações, de concepções mentais humanas, vibratórias,
certamente, entretanto, impregnadas de dualidade e de dualismo.

Questão: por vezes, as Virgens Negras estão situadas em lugares
geotelúricos, em especial, ligados à água. Qual é o interesse específico



disso?

O interesse disso está em suas crenças, em suas certezas, em suas
necessidades de adesão a rituais mais ou menos complicados.
A água é o apanágio de Maria.
Por toda a parte em que uma mulher ou um homem tenha encarnado, em
proporção suficientemente importante, a energia dita Mariana manifestou-se
na água, a água estava presente.
Isso não é uma especificidade das Virgens Negras, mas, efetivamente, da
energia Mariana.

Que o ser humano, em suas concepções, em seu mental, tenha erigido esse
símbolo e tenha-o acoplado a cruzamentos energéticos ou, ainda, à água,
isso é próprio ao homem, mas, também, a uma tradição.
Na Índia, nós temos outras tradições concernentes às Mães nutridoras e às
mães criadoras, que nada têm a ver com essas Virgens Negras.
Trata-se de sistemas de crenças.
Trata-se de sistemas que visam identificar as energias a uma forma e a uma
vivência.
Nada mais.

Entretanto, se você tem necessidade de prender-se a essa imagem, a essa
energia, não se esqueça de liberar-se dela, a um dado momento, como de
qualquer outra imagem.
A Fonte da água, a Fonte da energia é seu coração, sua Divindade e nada
mais.
Todo o resto são apenas construções energéticas que visam sustentar sua
encarnação, mas que se tornam nefastas no momento da grande liberação.

Questão: a pessoa que fez essa questão pergunta: por que ela tem dor
no ventre quando ouve sua resposta?

Isso corresponde a apegos.
Apegos à noção da Virgem Negra, à noção da água, que corresponde,
também, à feminilidade.

Questão: qual é a diferença entre a alma espiritual e a alma divina?

A alma espiritual é a alma divina revestida do manto de seu destino.
A alma divina é a centelha sem cor.
A alma espiritual é a centelha revestida de sua cor.
A centelha é invariável, de toda a eternidade.
A alma espiritual colore-se, progressivamente e à medida de suas
peregrinações e é, portanto, já, polarizada, está, portanto, já, em movimento,
contrariamente à centelha que é fixa e não varia.

A centelha corresponde ao juramento da Fonte de jamais abandoná-los em
suas peregrinações, em suas escolhas, quaisquer que sejam.
A centelha é a garantia de sua Luz que vocês são.
Ela é a garantia de sua integridade.
A alma espiritual é a centelha revestida da experiência.
Trata-se de uma estrutura que recobre outra estrutura, se é que a palavra
estrutura seja a mais adequada.

Questão: o objetivo da alma espiritual não é a transparência e a
limpidez da cor?

Sim.

Questão: a centelha corresponde ao Espírito?



Trata-se do mesmo conceito, da mesma coisa.

Questão: você acompanhou Jesus na Índia, quando de sua
encarnação?

Além da importância histórica ou intelectual, Jesus foi, efetivamente, à Índia,
mas sem mim.
Isso fez parte de Sua viagem, de Sua reconexão.
Qual é o interesse dessa questão?

Questão: por que o processo de abertura do coração provoca, por
vezes, sofrimentos?

Quando o coração abre-se, ele sofre de alguns apegos, ele sofre de algumas
situações, porque o estado de abertura, em especial ao nível desse centro de
energia, necessita, mais do que nunca, mais do que não importa qual outra
função, mais do que não importa qual centro, do abandono do que é antigo,
do que é obsoleto.
A abertura está aí, mas ela necessita, agora, de ir mais adiante, não mais na
abertura, mas na renúncia a alguns apegos que entravam o pleno desabrochar
do chacra do coração.

Questão: como se pode pedir Maria, se ela foi reencarnada em várias
reprises?

Eu jamais disse, em momento algum, que eu tenha sido, em minha vida, a
reencarnação de Maria, mas a encarnação de Maria, o que não é, exatamente,
nem totalmente, a mesma coisa.
Eu encarnei a totalidade da Luz Mariana.
Assim, eu portava, em mim, a experiência, a memória da entidade chamada
Maria.
Esse ponto é importante.
Qual era a questão?

Questão: Maria manifestou-se através de diferentes aparições. Como
se deve orar a ela?

Em que vocês estão apegados a uma forma?
Em que vocês estão apegados às aparições Marianas?
As aparições tomam uma coloração diferente, de acordo com o país, de
acordo com as raças, que são apenas o reflexo de sua própria concepção de
Maria e, em caso algum, corresponde à realidade.

Então, a forma que os fará ressoar mais será aquela que corresponderá ao
seu estado de oração.
Maria pode estar presente em múltiplos lugares e múltiplos locais, e
responder a cada pedido, pessoalmente.
O mundo multidimensional no qual eu evoluo faz com que eu possa estar, no
mesmo instante, falando a vocês e ter, no mesmo instante, de maneira
sincrônica, milhares de conversações idênticas.
Isso escapa de seu campo de coerência e de compreensão, porque sua
dimensão é limitada.

As dimensões, os mundos nos quais nós evoluímos permitem-nos ter uma
visão panorâmica, holográfica e resposta, instantaneamente, pessoal e
individualmente, a uma oração, conforme a forma a mais apropriada,
conforme a linguagem a mais apropriada e, no entanto, tratar-se-á, sempre,
do mesmo Espírito que é Maria.
Não se prendam à forma nem à manifestação, mas à Essência.



Questão: isso significa que a encarnação da energia Mariana pode
existir junto a um ser encarnado, se ele atinge seu nível vibratório?

Ela é, por vezes, total, por vezes, parcial.
Há, hoje, na encarnação sobre a Terra, algumas mulheres que encarnam tal
ou tal parcela de minha energia, de minha consciência, de minha memória.
Mas, em momento algum, uma pessoa, exceto minha última encarnação,
pôde integrar a totalidade da energia Mariana.

Questão: quais ensinamentos seguir, para prosseguir seu caminho, o
melhor possível, hoje?

Quaisquer que sejam os ensinamentos seguidos, será preciso não mais
seguir o caminho dos ensinamentos, mas tornar-se, si mesmo, o caminho.
A eclosão da Luz, a eclosão de sua Essência, sua realização, assim como
vocês a nomeiam, é a esse preço.
Convém, como disseram alguns seres que foram guias, matar todos os
modelos, todas as escolas, todos os ensinamentos, porque eles nutrem o
mental e não o coração.
E, no momento em que se apresentam ao limiar da transformação essencial,
convirá matar todos esses modelos.
Para nada serve fazer isso muito cedo.
Para nada serve, tampouco, retardar o momento.

Assim, neste ano de revoluções, os caminhos encurtam-se, as decisões são
mais rápidas do que se tivessem seguido seu curso normal.
Jesus dizia: «eu sou o caminho, a verdade e a vida».
Ele dizia, também: «sejam meus imitadores».
Isso os engaja a tornar-se o caminho, a verdade e a vida.

Em verdade, vocês são o caminho, o início do caminho e o fim do caminho.
Todas as técnicas, mesmo as mais nobres, todas as orações, mesmo as
mais elevadas são apenas muletas úteis a um dado momento, mas que
devem, a um momento, desaparecer, para deixar o lugar para seu estado de
ser, inteiramente.

É tempo, agora, de tornar-se o caminho, a verdade e a vida, e não mais tomar
o caminho dos outros, mesmo se isso foi importante, em certa época.

Questão: isso explica nosso sentimento, frequentemente, de estarmos
sós em nosso caminho?

Sim.
Vocês não estão, jamais, sós, vocês estão, sempre, acompanhados.
Mas, no momento da escolha, é você mesmo que decide dar o passo.
Como disse o Anjo Jofiel, cabe a você dar o primeiro passo que é, de fato, o
último passo.

É um caminho.
Quaisquer que sejam as escolas, as tradições, as vias, os modelos, vocês
chegam, obrigatoriamente, em um momento ou em outro, de maneira
inexorável, a um instante preciso, no qual será preciso matar o modelo, aceitar
tudo perder, nada ser, para tornar-se tudo.
Não há alternativa.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho, por minha vez, acolher a Luz, a
Luz da Mãe.



... Efusão de energia...

Assim, eu os abandono à sua Luz, ao seu caminho, à sua Divindade, à sua
esperança.
Sejam abençoados, eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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 ~ CHAVES ASCENSIONAIS ~

Eu me apresento a vocês, irmãos da superfície, com paz, com amor, com fraternidade.

Meu nome não importa.

Saibam, simplesmente, que meu espaço de vida situa-se sob os seus pés, no interior desse planeta que é,
também, o seu.

Vocês são irmãos da superfície e irmãos do exterior.

Nós somos seus irmãos do interior.

Eu não me exprimo por mim mesmo, mas venho transmitir-lhes isso.

Eu sou, portanto, o porta-voz do Conselho, denominado, no seu mundo da superfície e em outros tempos, os
vinte e quatro Anciões.

Basta-lhes saber que eu sou um dos governadores do povo da Intraterra, que nós evoluímos, há mais de
trezentos mil anos, no interior do manto da Terra, na verdadeira vida, que assegura um papel essencial como

guardião da sua evolução.

No que me concerne, eu não pertenço à raça humana e, entretanto, eu sou seu irmão em manifestação.

Foi feita referência, há muito tempo agora, no seu mundo da superfície, a um processo denominado elevação,
ascensão, mudança dimensional.

Foi-me solicitado, hoje, para trazer-lhes a seguinte informação, que caberá a vocês comunicar ao maior número
de pessoas, porque ela não choca qualquer sensibilidade religiosa, de confissão, de crença.

Essa informação é adaptável e adotável por qualquer ser humano de boa vontade que queira manter a
integridade de seus campos energéticos e que queira participar do esforço de colocação na Luz desse

planeta, para permitir à vida expandir-se, à Luz manifestar-se e à Luz concretizar-se.

Vocês são, como sabem, ou talvez não, filhos do Céu e da Terra.

Vocês participam de um projeto que vem do céu que se encarna sobre esta Terra, que toma seu apoio e volta
a partir para o Céu.

***

Não me cabe, neste espaço, comunicar chaves ascensionais cristalinas pessoais, mas, efetivamente,
comunicar-lhes o processo acessível a qualquer ser humano, eu o repito, a qualquer ser humano, sem

distinção de nível evolutivo, sem distinção de idade ou de país, de poder conectar-se durante esse período de
maneira intensa, sólida e definitiva, à sua origem e ao seu destino de alma.

Para isso, dois atos são necessários.

O primeiro consiste em consagrar alguns minutos do seu tempo a religar-se ao Céu e à Terra, com uma técnica
que lhes é próxima: o simples fato de afirmar a sua conexão bastará para gerá-la, nesses períodos específicos

que vivemos todos.

Outro meio consiste em colocar, no nível do púbis, conjuntamente, no nível do topo da sua cabeça (e
consagrar meia hora do seu tempo deitado, na horizontal), pedras precisas, adaptáveis a qualquer ser humano:

colocar um cristal chamado de Merkabah nesses dois lugares precitados.
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No mínimo, vocês poderão colocar dois cristais com sua forma natural, qualquer que seja a procedência,
qualquer que seja a origem do cristal (ndr: de rocha), na condição de que ele seja intacto, não polido, não

lapidado, não cortado.

Colocados nos dois lugares precitados: o púbis e o topo do crânio.

Fazendo isso regularmente, vocês irão assegurar uma conexão à sua Essência íntima, mas, além disso, irão se
tornar, por sua vez, um canal de Luz, que permite o estabelecimento e a facilitação do principal evento para

essa humanidade, que deve sobrevir em tempos extremamente reduzidos.
***

Vocês irão ajudar, desse modo, muito mais facilmente, de maneira muito mais fluida, o estabelecimento da
nova dimensão e o processo ascensional planetário.

É-lhes solicitado isso, vigorosamente, por todo meio à sua conveniência, assim como, do nosso lado, nós
asseguramos, também, através de outras vias, a divulgação dessa informação essencial à sua Fonte e à sua

origem.

Através do cristal, através da consciência, através da natureza, também, é-lhes solicitado, vigorosamente,
lembrar-se de que vocês são filhos do Céu e da Terra, de que vocês participam de um processo evolutivo
muito mais importante do que o seu caminho pessoal e do que as suas encarnações pessoais, com seus

prazeres e seus desesperos.

Essa mensagem é uma mensagem solene.

Eu sou apenas o porta-voz do coletivo vibratório mais evoluído das dimensões e dos mundos.

Vocês estão na aurora de um novo dia.

A noite faz apenas começar.

A aurora desse dia novo encontra-se ao alcance da mão e da consciência.

A duração da noite depende apenas da sua vontade de bem, através dessa simples conexão, através da
simples reminiscência da sua origem.

Através dessa conexão energética e de consciência, vocês afirmam, assim, a sua filiação e, sobretudo, vocês
se tornam, eu repito, o canal privilegiado da nova energia e da nova consciência.

Vocês ajudarão, com isso, melhor do que por qualquer outro modo, todos os irmãos desse mundo da
superfície, a penetrar, por sua vez, nessa conexão.

Isso é muito simples.

Isso pode parecer simplista, insignificante, mas, quando tiverem experimentado esse processo, vocês irão se
aperceber, rapidamente, instantaneamente para alguns, da potência da Luz que é a sua e da potência da Luz

do Céu e da Terra.
***

Irmãos e irmãs da superfície, eu lhes trago toda a minha bênção, todo o meu amor.

Vou retirar-me, agora, e deixo-os continuar o objetivo da sua presença aqui.

Mas não se esqueçam do objetivo da sua presença, simplesmente, que é o de irradiar a Luz, de irradiar a
Fonte, de irradiar a indizível Luz que vocês são.

Não se deixem abusar pelas vestes da personalidade, pelas vestes da sociedade, pelas vestes de
convenções e de forças que iriam querer impedir a eclosão do que está chegando.

Porque isso está chegando, isso É, isso bate à porta e isso pede para entrar.

Paz a vocês, paz às suas almas, paz aos seus destinos.

Sejam abençoados.

Eu lhes transmito a Graça do Conselho.

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

Mensagem da INTRATERRA no site francês:
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JOFIEL – 30 de maio de 2008

Almas humanas em encarnação, meu nome é Jofiel.
Eu sou Anjo do Conhecimento e Anjo da Luz Dourada.
Eu intervenho através desse canal há algum tempo, para dar-lhes certo
número de informações, certo número de detalhes, mas, também, certo
número de coisas muito mais gerais, concernentes à evolução da alma
humana em encarnação.

Gostaria, esta noite, de informar-lhes de uma noção capital.
Essa noção atrai sua atenção sobre a noção da urgência e da importância.
O que me leva, também, a falar do que não é urgência e do que não tem
importância.

Em sua vida, e na vida de qualquer alma em encarnação, humana ou não,
existe um projeto, existem definições e planos que vão guiar a alma em
encarnação em seu caminho de encarnação.
Nesse caminho existem eventos, coisas a fazer, a realizar, que podem ser
qualificadas de urgentes, outras, que podem ser qualificadas de importantes.
Algumas são importantes e urgentes.
Outras são importantes, sem serem urgentes.

Tomemos, por exemplo, o evento, certamente, o mais importante que lhes
acontece quando vocês são almas em encarnação, esse processo que é
chamado a morte.
Obviamente, trata-se de um evento importante que lhes concerne com
relevância, mas que vocês não consideram urgente, porque é reportado a um
futuro que não pertence a uma noção urgente.
É, portanto, algo de importância, mas de não urgência.

Existem coisas não importantes e, entretanto, urgentes.
Por exemplo, o fato de dever nutrir-se.
Por exemplo, o fato de ir aliviar sua bexiga, como vocês dizem.
Trata-se de um fenômeno que não é, certamente, importante, mas que, por
vezes, reveste um caráter de urgência.

Todos os eventos que sobrevêm em sua vida podem ser qualificados
segundo essas duas características, de urgência e de importância.
Certamente, é importante, ou mesmo, muito importante, como vocês dizem,
ganhar sua vida.
Será que isso é urgente?
Não, isso se inscreve em uma duração e não tem, portanto, um caráter de
urgência, mas, certamente, isso é importante.

Vocês veem, portanto, que existem cruzamentos dois a dois.
Há, portanto, fenômenos que são urgentes e importantes, fenômenos que
não são urgentes e não importantes, que vocês qualificariam de banalidade.
Existem fenômenos que são urgentes e não importantes e fenômenos que
são importantes e não urgentes.

Quando eu tomei o exemplo de sua morte, porque é preciso, efetivamente,
compreender que vocês são, todos, na encarnação, de natureza mortal, aí
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está um fenômeno importante e que vocês consideram como não urgente.
Existem, às vezes, circunstâncias da encarnação, a título individual e a título
coletivo, que os fazem mudar de olhar sobre a importância e sobre a
urgência.

Existem eventos importantes que estão se produzindo sobre esta Terra.
Certamente, eles não lhes concernem, uma vez que essa importância está, eu
diria, relativamente distante de vocês, mesmo se seus meios de comunicação
ponham-lhes isso em tempo real, ao alcance do olho, ao alcance da visão, ao
alcance de emoções.
Eles são fenômenos importantes, assim como o fim da vida ou a entrada na
vida de encarnação é um fenômeno importante.

Entretanto, as coisas importantes e urgentes são, por definição, em toda alma
em encarnação, um processo extremamente difícil a viver, porque a
importância acompanha-se de tensões, entretanto, enquanto o mental pode
reportar isso para mais tarde, essa importância não é julgada nem urgente,
nem capital.

Alguns eventos que sobrevêm, atualmente, sobre a Terra que, eu os lembro,
neste ano 2008, vive um ano de revoluções, vão fazê-los considerar as coisas
diferentemente.
Certo número de coisas vai tornar-se urgente e, entre elas, algumas serão
importantes.
São, certamente, essas situações urgentes e importantes que vão criar, em
vocês, o sentimento, mesmo, de urgência e o sentimento de algo que deve
resolver-se em um tempo relativamente curto e que tem tendência a pô-los
sob pressão.

E, sob pressão, todo mundo sabe, a alma humana, a menos que tenha
superado certo número fatores chamados emocionais ou, ainda, chamados
mentais, vai encontrar-se confrontada a uma agitação extrema.
Então, eu os engajo, simplesmente, a considerar um evento comum a todo
ser humano, de que eu falei, que é a morte.
Esse é um fenômeno importante, porque ele põe fim à sua experiência,
entretanto, ele não é julgado urgente, porque ele pertence a um fenômeno
distante.

Portanto, a importância não urgente não cria qualquer tensão.
Mas, se lhes anunciam uma doença que põe em jogo sua vida, isso se torna
urgência e importância e, portanto, isso os põe sob pressão.

A característica de toda vida em encarnação é a de portar um olhar idêntico
sobre tudo o que é importância e urgência.
Essa urgência e essa importância vão, sempre, manifestar-se segundo cinco
etapas sucessivas.
A primeira dessas etapas vai consistir em dizer «eu vivo uma pressão, uma
tensão, uma aceleração de meu programa de vida, que me faz considerar as
coisas de maneira diferente».
A segunda reação, comum a todo ser humano, é a negação, é dizer: «não,
isso não é possível, isso não me concerne!».
A terceira etapa é a negociação, ou seja, você tenta negociar com sua
doença, negociar com seu destino, negociar com o Divino, para retardar essa
urgência e essa importância que é o anúncio dessa doença e dessa morte.
E vem, enfim, a quarta etapa, penúltima etapa, que é o caminho para a
aceitação, e a quinta etapa é, enfim, a aceitação da urgência e da importância.

Vocês veem, portanto, que existe um processo mais ou menos longo,
obviamente, conforme os seres humanos, que vai consistir, de algum modo, a
negar, a ver as coisas de frente, tanto mais se isso concerne à coisa a mais



importante, que é sua vida, obviamente.

Vocês têm visto, e veem, a cada dia, que essa noção de importância é
extremamente desorganizada.
Inúmeras pessoas que vivem sobre esta Terra vivem processos dolorosos e
consideram as noções de importância e de urgência com outro olhar.
Então, saibam que a atitude ideal, nisso, é aceitar, de maneira preliminar, que
a urgência e a importância seguem esse esquema.

Qual é o interesse desse conhecimento e dessas cinco etapas?
É permitir-lhes integrar, muito mais rapidamente, a urgência e a importância.
Então, o que há de urgente, agora, em sua vida?
Se eu lhes digo: «o importante é encontrar a Luz», vocês me responderão:
«eu tenho toda a minha vida».
Vocês me responderão: «eu tenho todas as minhas vidas», se creem nas
reencarnações.
Portanto, vocês me responderão que não há urgência, mas que há evolução
que não se faz na urgência, mas com certo tempo e, portanto, isso não é
urgente.

E, mesmo se isso seja importante, não tem qualquer urgência, contrariamente
às necessidades de aliviar sua bexiga, vocês vão considerar que o tempo
pertence-lhes e vão, portanto, reportar para mais tarde a satisfação de algo
que não é, a priori, vital.
Então é preciso, efetivamente, admitir que o ser humano passa seu tempo a
negar o que é urgência e importância.

A urgência e a importância são algo que é característica de toda a vida sobre
este planeta durante sua encarnação.
Vocês são confrontados, não todos, à morte, obviamente, mas a mudanças
que são pequenas mortes.
É extremamente importante compreender e assimilar que os eventos que se
produzem, há alguns meses, e que vão acelerar-se durante este ano, são
eventos que vão fazê-los refletir na urgência e na importância de sua vida, de
seu destino e de sua encarnação.

Qual é a coisa a mais importante?
Qual é a coisa a mais urgente?
Será que o sentido da urgência vai mudar a importância do que vocês vivem?
Será que, enfim, vocês vão considerar que as coisas importantes e não
urgentes tornam-se, agora, urgência?

Em face dessa evolução da consciência que se cria no tempo e no espaço
em encarnação, vocês serão levados a entrar mais ou menos na aceitação do
que há a viver.
Nesse sentido, inúmeros ensinamentos falaram-lhes do soltar, do abandono,
da mestria e de certo número de processos que devem ser abandonados,
para realizar-se, si mesmo.
A primeira coisa é não resistir.
Não resistir não quer dizer abandonar e deixar.
Não resistir quer dizer não ir ao sentido da personalidade, mas acolher a
energia da mudança, a energia da urgência e do que se torna importância
para vocês.

Alguns de vocês julgarão importante mudar de emprego.
Alguns de vocês julgarão importante mudar de companheiro.
Alguns de vocês julgarão importante mudar de lugar.
E vocês não poderão resistir a esse sinal que lhes envia sua alma.
Porque, efetivamente, o que é que os faz dizer que o sinal vem da alma, mas
não do ego ou da personalidade?



Isso é extremamente importante a compreender.

Os sinais da alma são sinais que podem manifestar-se por diferentes canais.
O primeiro desses canais é o sonho e a recorrência do sonho.
O segundo desses canais é um sentimento profundo de correção, em relação
ao pedido interior de mudança.
Mas, frequentemente, as contingências sociais, as contingências materiais, as
contingências afetivas vão fazê-los negar, renegar, de algum modo, essa
vontade de mudança de sua alma.

Se vocês deixam a importância passar, vocês acreditam que isso vá tornar-
se, com o tempo, menos importante, neste ano específico?
Não.
Porque, progressivamente e à medida que o tempo escoar-se,
progressivamente e à medida que vocês avançarem para o fim deste ano,
verão essa importância com uma noção de urgência.
E, na importância e na urgência, lembrem-se, nada se faz de bem.
Porque, na urgência e na importância, o ser humano está sob pressão.
A pressão desnatura e altera o julgamento, a pressão desnatura e altera as
emoções, faz perder o sentido dos valores e o sentido das prioridades.

Então, é extremamente importante fiar-se em seus sonhos, em seu sentir
interior, no que demanda sua alma para liberá-los da pressão.
E não confundam a pressão da urgência e da importância com a pressão da
situação.
Algumas almas encontram-se, hoje, confrontadas a realidades perturbadoras
que necessitam de uma atenção muito especial, que necessitam de
mudanças, por vezes, difíceis, por vezes, fáceis.
Mas a mudança, para o ser humano, pode ser fonte de felicidade, fonte de
infelicidade.

Ela é, com frequência, obviamente, fonte de desconhecido, porque vocês
não podem conhecer as coisas novas sem terem cortado com o antigo.
Isso é perfeitamente correto para a evolução de sua alma.
Hoje, sua alma aspira, de maneira urgente e importante, fazê-los reencontrar o
caminho da Luz.
Reencontrar o caminho da Luz não é sair da encarnação, não é morrer, mas
despertar para algo de inteiramente novo, para um novo modo de vida, no
qual o antigo pode não mais ter lugar algum.

O que, ontem, tinha, ainda, valor para vocês, encontra-se sem valor.
O que fazia os fundamentos de sua vida, de sua busca, de sua segurança
torna-se totalmente obsoleto.
É um ano em que a alma humana, em seu mental, em suas emoções, em seu
corpo deve adaptar-se.
Essa adaptação é urgente e importante, porque é um sinal que vem do mais
profundo de sua alma.
É o apelo da Luz à sua Luz.

Vocês não podem ignorar mais tempo esse sinal.
Vocês podem a ele resistir.
Quem diz resistência à Luz diz doença.
Quem diz resistência à Luz diz sofrimento.
Quem diz resistência à Luz diz algo que será desagradável.
Enquanto basta abrir, simplesmente, sua porta à Luz, ainda que apenas um
instante, para compreender que a urgência e a importância que vêm para
vocês não são nem punições nem meios de desestabilizá-los, mas, bem ao
contrário, a Luz que vem para permitir-lhes voltar à casa.

Voltar à casa não quer dizer sair do corpo.



Voltar à casa não quer dizer morrer.
Voltar à casa quer dizer, simplesmente, abrir-se à dimensão da Luz e aceitar
que tudo o que concerne e toca sua vida seja transformado pela Luz.

Então, certamente, há alguns abandonos que podem ser vividos como
pequenas mortes, mas eu lhes asseguro que essas pequenas mortes nada
são em relação à verdadeira morte.
Ninguém quer sua morte.
Nem a Luz, nem a Sombra querem sua morte.
Tanto uma como a outra querem que vocês permaneçam na vida.

A Sombra pode servir-se de vocês.
A Luz, também, pode servir-se de vocês, mas em uma finalidade que é,
obviamente, diferente.
A Luz quer que vocês se tornem Luz, que vocês se lembrem da Luz que
vocês são, para despertar a Luz por toda a parte nesse mundo, para que
vocês se tornem um farol para seus irmãos, para suas irmãs e para aqueles
que se aproximam de vocês, de maneira casual ou provocada.

A Sombra não quer, é claro, que sua Luz exploda.
Ela quer mantê-los em esquemas que os prendem, em seus estresses, em
seus sofrimentos, para gerar ainda mais sofrimentos, para gerar ainda mais
apegos, para cultivar a Sombra, qualquer que seja a Luz que os penetre.

Então, a quem vocês querem servir?
À Sombra ou à Luz?
Alguns seres encarnados sobre sua Terra disseram, em tempos remotos:
«ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo».
E eu devo dizer que o ser humano em encarnação tem, frequentemente, o
dom para servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Infeliz ou felizmente, tudo depende de seu ponto de vista.
Hoje lhes é solicitado escolher entre a Sombra e a Luz.
Vocês não podem reivindicar a Luz e cultivar a Sombra.
A Sombra não é, unicamente, os outros; o inferno é você mesmo.

Nada há de exterior que não seja você mesmo.
Então, se coisas parecem-lhes irracionais, obscuras em suas vidas, e das
quais você tem a impressão de não desembaraçar-se, é que, em algum lugar,
há resistência ao estabelecimento da Luz.

Lembrem-se de que inúmeros seres humanos, como vocês veem a cada dia
em seus meios de comunicação modernos, veem sua ordem de prioridade,
veem a urgência e a importância de algumas situações modificarem,
totalmente, seu modo de apreender a vida e sua relação com a morte.

Não vejam em minhas palavras algo que poderia dar-lhes medo.
Meu objetivo não é o de dar medo.
Não contem comigo para falar-lhes de eventos que poderiam tocá-los.
Vocês não têm necessidade de mim para isso, seus meios de comunicação
encarregam-se disso todos os dias.
Mas, obviamente, vocês compreenderam, pressentiram e sentiram, no mais
profundo de sua vida, em seus sonhos, nas resistências de sua própria vida:
é o ano da grande mudança.

Então, não esperem, é claro, passar de uma dimensão à outra dimensão
neste ano, mas é o ano em que vocês preparam, totalmente, o que advirá, no
qual vocês preparam, como ser humano, não mais para fazer escolhas
(porque as escolhas foram feitas, certamente, para a maior parte de vocês, há
muito tempo), mas o ano em que vocês devem consagrar-se à sua Luz.



Eu sei que inúmeros seres de Luz que não pertencem às dimensões
angélicas (penso, em especial, em alguns mestres que estiveram encarnados
e que faleceram recentemente) manifestam-se em massa, eu digo,
efetivamente, em massa, hoje, em múltiplos canais, tanto nas tradições
orientais como nas tradições ocidentais.
Eles estão aí para ajudá-los a cultivar sua Luz.
Alguns vão trabalhar muito mais materialmente, eu diria, ou seja, vão ajudá-los
a desengajar-se de seus apegos materiais.
Alguns seres vão ajudá-los a encontrar os desapegos espirituais, para fazer
morrer suas próprias crenças a modelos obsoletos.

A Luz não tem necessidade de modelos, a Luz não tem necessidade de
religião.
Ela tem necessidade que vocês sejam religados, vocês mesmos, como
seres de Luz, sem passar por um intermediário que vai vender-lhes uma
espécie de liberação que existe apenas no interior de si.

Inúmeros canais, hoje, recebem informações de toda parte e, como vocês
observarão, todas as informações vão ao mesmo sentido.
Não há via divergente.
Tanto os seres desencarnados há pouco, como as linhagens angélicas, como
os seres do Intraterra, como as hierarquias ainda mais altas, situadas nos
planos dimensionais, vão ao mesmo sentido.

Vocês entraram no que se chama, na Bíblia, os tempos reduzidos, os tempos
da urgência e da importância.
Qual é seu destino?
Qual é seu caminho?
Qual é seu desejo o mais profundo?
Vocês estão prontos a assumir esse desejo profundo ou vocês não estão
prontos a assumi-lo?
Aí está a questão.

Lembrem-se das palavras daquele que foi o Cristo: «eu voltarei como um
ladrão na noite, tenham sua casa limpa».
Porque, se eu venho de improviso, à noite, e sua casa não está limpa, se
vocês não limparam seus apegos, se não limparam seus medos (não se
interessando por eles, mas cultivando sua Luz interior), naquele momento,
vocês não poderão ir para onde querem ir.
E o que há de mais importante do que ir para onde vocês querem ir, para
onde devem ir?

Eu estou certo de que inúmeros seres humanos têm, no fundo de si, a
presença dessa Luz que desperta.
O problema é que seus apegos e suas vidas, e suas vidas passadas
construíram, ao redor de si, muralhas para a Luz.
Não é a sociedade que os impede de encontrar a Luz.
São apenas vocês mesmos que se impedem de encontrar a Luz.
Se vocês se dizem que o mais importante de sua vida é encontrar a Luz,
então, façam o que Jesus dizia aos Seus discípulos: «abandone pai e mãe e
siga-me».
Porque a questão está aí: vocês estão prontos para seguir a Luz ou estão
prontos para seguir a sociedade?
O mais importante situa-se nesse nível.

Será preciso decidir e tentar decidir, obviamente, antes que a urgência e a
importância ponham-nos uma pressão tão importante que vocês não tenham
mais todos os elementos de clareza necessária em seu mental e em sua
emoção para escolher.



Retenham isso: a urgência e a importância são algo que vem para vocês que
já está aí, para alguns de vocês, que necessita de escolhas, não intelectuais,
mas concretas, em sua vida concreta e não no fato de ir orar dez horas por
dia.
Porque vocês não afastarão, mesmo pela oração, as escolhas que são
demandadas.

Aí está a mensagem, a informação, a comunicação que eu queria dar-lhes,
sobre a urgência e a importância.
Agora, se vocês têm uma ou duas interrogações sobre esse fenômeno de
urgência e de importância, gostaria de responder, antes de deixá-los nesse
por que vocês vieram, ou seja, encontrar a Luz e abandonar-se com uma
efusão de Luz.

Questão: você tem a possibilidade de dizer, a cada pessoa aqui
presente, o que, hoje, é urgência e importância no caminho dela?

Para todo mundo é uma única coisa, e é a mesma: a Luz.
Se você julga importante e urgente mudar, eu responderia que o mais
importante é a Luz.
Deixe a Luz fluir de você, primeiro.
Não resista.
Para todo mundo é a mesma coisa.
Não há especificidade individual.
Eu diria que é um fenômeno coletivo, que não é, ainda, planetário.

Como vocês viram, há alguns povos, algumas raças que foram tocadas, em
um primeiro tempo.
Isso é apenas um início.
Os outros povos, as outras raças seguirão.

Sirvam-se de exemplos daqueles que se sacrificaram primeiro, para
compreender as questões deste ano que vocês chamam 2008.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem, almas humanas em encarnação, recebam a minha bênção.
Antes de retirar-me e deixá-los para sua cura (porque eu creio que é o
objetivo de sua reunião), gostaria de transmitir-lhes minha efusão da radiância
do Anjo.

Eu lhes peço, simplesmente, para fechar seus olhos, descruzar seus
membros e acolher.
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Eu sou Ma, aquela que encarnou há pouco tempo sob o nome de Ma Ananda Moyi.

Eu venho a vocês a fim de transmitir-lhes o amor de uma mãe, o amor que, durante sua vida, encarnou a totalidade
da energia feminina, em sua polaridade divina.

Bem amados filhos da Luz, eu venho, nestes instantes, trazer-lhes um suplemento de coração, um passo importante
para ir em direção a vocês a fim de ajudar-lhes neste caminho de peregrinações que é o seu, a fim de ir ao essencial.

O essencial sendo seu Céu, seu coração, reencontrar sua Divindade que vocês são e que vocês nunca deixaram de
ser e que, entretanto, as vicissitudes da encarnação algumas vezes distanciaram com suas preocupações.

Vocês nasceram absolutos e vocês são, a cada minuto de sua vida, absolutos.

A cada minuto de sua vida a Luz inunda seu coração, suas células, mas sua consciência não está voltada para esta
realidade.

Sua realidade está frequentemente voltada para os meios de sua vida, de sua subsistência em encarnação, mas
também em direção aos jogos, aos papéis que vocês interpretam, alternadamente com o papel principal, nas

diferentes etapas de suas vidas.

Bem amados filhos da Luz, é-lhes pedido urgentemente, e não unicamente pela minha voz, mas pelo conjunto das
hierarquias espirituais que se manifestam através deste planeta, a fim de se convencerem, não pelo poder, mas

unicamente pela vontade do Amor e da Luz, a voltar-se para Luz que vocês são.

***

Não há montanha a subir.

Nada há senão revelar o que vocês são.

Revelar o que vocês são necessita o abandono dos preconceitos, necessita o abandono dos seus julgamentos,
necessita o abandono dos valores caducos que, no entanto, mantêm seu sistema, de maneira deplorável no que ele

se tornou hoje, o que vocês observam através das diferentes informações que lhes chegam.

A Terra tem sede de seu Amor.

Os seres humanos, próximos ou distantes, têm necessidade de seu Amor, de seu coração e de sua Luz.

MA ANANDA MOYI - 31 de maio de 2008
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Cabe a vocês fazer brilhar e resplandecer esta Luz.

Cabe a vocês gerar em vocês esta impulsão essencial da Divindade que vocês são.

Hoje, mais do que nunca, a Luz do Pai, a Luz da polaridade masculina do Divino vem a vocês, ao seu encontro e lhes
pede a cada instante, a cada respiração, para responder a seu chamado.

Como responder a seu chamado?

Bem, simplesmente, aceitando ser o que vocês são, realmente.

Não mais parecer aos olhos dos outros, personagens que vocês construíram, certezas e crenças que vocês erigiram
em dogmas e que os impedem de tocar o essencial do que vocês são.

O essencial do que vocês são, e o essencial de seu ser é Amor e Luz.

Vocês foram criados pelo Amor e para o Amor.

Vocês foram criados pela Luz e para a Luz.

Algumas experiências, desejadas por hierarquias espirituais, muito elevadas, engajaram, a um dado momento, sua
alma e seu Espírito, em um caminho de encarnação.

Vocês aceitaram e vocês percorreram estes caminhos de encarnação, mas o Pai, em sua grande mansuetude, vem
ao seu encontro a fim de fazê-los admitir que, mesmo que a encarnação seja importante e primordial para sua

evolução, toda evolução chega um dia a seu fim.

E é-lhes pedido para reingressarem à pátria da Luz.

***

Sua herança natural é o mundo da Luz.

Como alguns disseram: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

A diferença é essencial.

Então, evidentemente, tendo percorrido as vias de encarnação, é muito fácil se deixar levar e seduzir ou abusar,
segundo as circunstancias, pelos caminhos da ilusão, pelos véus da encarnação.

Mas isto é facilmente transformável.

Não escutem os doutores da fé que os comprometem nas crenças, em sistemas complexos.

Não há necessidade senão de abrir-se ao seu coração, abrir-se à sua Essência, abrir-se à sua autenticidade.

Para isto não há necessidade de técnica.

Meus amores bem amados, não há necessidade senão de acolher sua Luz, de se reconhecerem nessa Luz que
vocês são.

Somente o medo, o costume das experiências da encarnação, vem limitar esta compreensão e esta aceitação.

Hoje, mais que nunca, vocês devem confiar no que vocês são.

Não ao que dizem, não ao que vocês crêem ser, mas na realidade do que vocês são.

Vocês são filhos da Luz, vocês são vocês mesmos Luz, auto-criados, auto-gerados, de acordo com as hierarquias,
neste plano de manifestação.

Este plano de manifestação que vocês vieram criar para mais Luz, para mais Verdade.

Vocês estão aí porque vocês decidiram.

Nada nem ninguém lhes obrigou de virem e, entretanto, quanto tempo vocês passam encarnados se perguntando o
que vocês fazem aí.

Qual é o seu caminho?

Qual é o seu destino?

Enquanto não há senão uma resposta e ela é a mesma para todo ser: encontrar a Essência que vocês são.

Vocês fizeram o sacrifício do esquecimento ao descer nesta dimensão de peso, mas vocês fizeram também a
promessa de encontrar, durante sua vida e em suas vidas, sua herança espiritual a fim de transcender, de

transformar a Luz que é a primeira etapa.

Mas, sobretudo, de elevar seus irmãos e suas irmãs, seus inimigos os mais fortes, a voltar a essa dimensão de Luz.

Isto pode parecer difícil de aceitar, isto pode parecer difícil de integrar, mas vocês são todos, sem exceção, filhos da
Luz.

***



Não há diferença entre aquele que se engana e escolhe a Sombra e aquele que busca a Luz.

Vocês participam todos do mesmo projeto.

Vocês participam todos da mesma evolução.

Vocês participam todos do mesmo Amor, mesmo na negação deste Amor.

Nisso, muitas tradições, muitos seres, pediram-lhes para não julgar, pois o julgamento condena a vocês mesmos.

Vocês devem amar e aceitar mesmo aquele que os espanca.

Não é senão nessa condição que vocês mostram o que é o amor do Pai por vocês e o seu amor por seu inimigo.

Não há alternativa.

Há, certamente, numerosas vias de conhecimento, numerosas vias de integração, mas que não são, em nenhum
caso, as únicas vias para o amor.

Não pode haver porta de saída da encarnação outra que aquela do Amor e da Luz.

Não pode haver verdade absoluta outra que aquela da Luz ou do Amor.

Vocês devem se empenhar agora, e doravante, cada vez mais serenamente, cada vez mais lucidamente, cada vez
mais com certeza, nesse caminho de Luz.

A Luz é ao mesmo tempo um poder, mas também um abandono.

***

Vocês devem ir à direção de outras Luzes interiores.

Não pode haver solução de seu dilema de encarnação no exterior de vocês.

Vocês sozinhos detêm a chave que abre seu ‘templo interior’.

Vocês sozinhos decidem o momento em que vocês estão prontos a abrir as portas ao que vocês são.

Vocês sozinhos podem fazer isto.

Entretanto, em certas épocas, em alguns fins de eras, a Luz vem a vocês, não do exterior, mas para relembrá-los o
que vocês são.

Ela vem como um espelho e quando este espelho chega, ele mostra a realidade do que vocês são, mas também
a realidade do que vocês querem parecer.

E, frequentemente, nesta situação em que a Luz chega, qualquer que seja o grau de sua evolução, ela acarreta a
revelação de suas ‘resistências’, através das oposições.

A maior parte dos seres humanos, atualmente, não faz senão exprimir a distância que existe entre a realidade da Luz
interior e a realidade do que eles aparentam no exterior.

A Luz vem confrontá-los.

Ela não vem para julgar, ela não vem condená-los, ela não vem impor-lhes escolhas, mas ela vem
simplesmente revelar-lhes o que vocês são e há, infelizmente, uma distância importante entre o que vocês aparentam

e o que vocês são.

Cabe a vocês deixar esta Luz florescer a fim de que a aparência desapareça, a fim de que a totalidade da Luz invada
a totalidade de suas estruturas, a fim de que vocês possam, por sua vez, como eu fiz durante minha vida, permitir a

esta Luz revelar as outras Luzes de seus irmãos e suas irmãs.

Não é senão através da ausência de julgamento, da ausência de seus olhares carregados, distorcidos pelo filtro de
suas aparências, que vocês se tornam, vocês também, um ser totalmente realizado.

Não há alternativa, não há outro caminho senão este.

Enquanto persistir em vocês o menor peso de julgamento, o menor peso de olhar falso trazido sobre os mecanismos
da vida (não unicamente de seus irmãos e irmãs), vocês não podem atingir a felicidade.

Então, alguns poderiam replicar que eles não vieram buscar isto.

Aí está o erro, pois, fundamentalmente, se vocês estão aí, hoje, todos presentes sobre este planeta, não é senão por
um único objetivo e unicamente um: encontrar sua Essência em encarnação.

A oportunidade inesperada que vocês têm nesse fim de ciclo, ainda uma vez, é que a Luz vem a vocês do exterior.

Ela vem mostrar, aclarar as zonas de Sombra e, evidentemente, quando as zonas de Sombra forem escondidas e aí
aclaradas pela Luz, elas se tornam ainda mais dolorosas.

A consciência se volta, de maneira indiscutível e obrigatória em direção a essas zonas de Sombra.

Então, o fato de ver suas próprias zonas de Sombra pode provocar dores, resistências, oposições.

Nisso, muitos intervenientes pedem hoje a vocês, independentemente da forma que tomem os ensinamentos da



hierarquia, pedem para ter confiança, se abandonar à vontade da Luz.

***

Vão através do tumulto do mundo, mas apenas veem aí elementos perturbadores em sofrimento, como tudo o que há
na superfície deste planeta.

Certamente, respondem vocês, aspectos da criação são belos, estão num Amor total.

Assim são os vegetais, os animais e muitas outras coisas ainda que escapam de seu olhar mortal.

Mas é a condição humana, com suas aparências, que foram postas sobre as manifestações da Luz, que falsificou o
carteio.

Certamente, não há condenação, ainda uma vez.

Não há senão a vontade de perseguir as experiências da Sombra que não conduzem a nada e que não conduzem
senão a retardar o aparecimento da Luz.

Então, bem amados filhos da Luz, cabe a vocês, hoje, abrir a porta à Luz, à sua própria Luz no interior a fim de que
ela resplandeça no exterior.

Mas também de acolher a Luz que vem a vocês.

Não demorem a reconhecer as zonas de Sombra, não demorem no que os faz sofrer, mas contentem-se de acolher
na graça, na paz, esta Luz e este amor que os inundam a cada instante.

Não procurem em outro lugar, não procurem em espaços particulares, em encontros particulares, esta Luz.

Ela está ai, em todo lugar em volta de vocês.

Ela não pede senão para desabrochar.

Ela não pede senão para entrar em ressonância com a Luz que vocês são.

Para isto, é preciso fazer calar o mental, fazer calar as emoções, fazer calar tudo o que não é a Luz.

Trata-se de um ato concreto de abandono, de soltar todas as suas ilusões, todos os seus erros, pois todo o mundo
comete erros, ninguém foge a esta regra ligada à encarnação.

Mas não serve a nada querer a todo preço conhecer os erros.

Os erros, vocês os trazem através de seus sofrimentos, vocês os trazem através de suas doenças, seus
desequilíbrios.

Então, reconheçam-nos como o que eles são, quer dizer erros, mas não dêem mais importância do que essa.

***

Conformem-se à vontade da Luz, à vontade do Amor e essas zonas de erros, essas zonas de sofrimentos não terão
mais nenhum peso sobre vocês, não terão mais nenhuma tomada sobre seus destinos.

Lembrem de minha vida, para aqueles que me conheceram, para aqueles que leram sobre mim: eu jamais sofri a
despeito dos meus sofrimentos.

O sofrimento é vivido diferentemente na Luz do Amor e na realidade do Amor.

Ele é sofrimento, mas ele não afeta.

É um sofrimento que não tem peso.

É um sofrimento que não fere absolutamente o potencial da Luz.

É por isto que, mesmo em minha vida, eu falei de mim na terceira pessoa, pois eu cheguei mesmo a ver este corpo,
no qual eu estava, como totalmente exterior e, no entanto, eu o habitava totalmente.

Mas eu não estava limitada a esta forma, eu não estava limitada a este envelope e abraçava todas as manifestações,
desde a árvore no meu jardim, até a mais ínfima parcela de vida humana que vinha a florescer no outro lado do

planeta.

Minha consciência abrasava e abraçava o conjunto da criação.

Isto não é um milagre, isto não é algo de excepcional.

É simplesmente a aceitação desta capacidade, deste estado de Luz e de Amor que torna possível o que vocês
poderiam chamar de ‘algo de extraordinário ou incrível’.

Não há qualquer limitação ao que vocês são.

Vocês podem ser este que está em seu corpo.



Vocês podem ser o pássaro que canta pela manhã.

Vocês podem ser o sol que morre em outra galáxia.

Vocês podem ser a árvore que perde suas folhas.

Vocês podem ser tudo isto, ao mesmo tempo, em seu corpo.

Não há senão o filtro da consciência que impede essas percepções.

Vocês não arriscam desaparecer na Divindade.

Vocês não arriscam perder qualquer individualidade.

Tudo o que vocês arriscam é se preencherem da totalidade do criado e do incriado, da totalidade das dimensões, da
totalidade da verdade, pois vocês são a Verdade, vocês são o Caminho, vocês são a Vida, vocês são o Amor, vocês

são a Luz criada e incriada.

Vocês são tudo isto ao mesmo tempo e eu empenho-lhes a penetrar esta Verdade, a vivê-la em Essência e em
Verdade.

***

À medida que vocês atingem, que vocês se aproximam desse estado, vocês compreendem que não há limites, que
não há separação entre os seres humanos, entre os planos, entre os reinos, entre as galáxias e que tudo participa da

Unidade.

Não há senão a ilusão de sua encarnação que faz crerem que vocês estão limitados a este corpo, a este envelope, a
este modo de reflexão.

Vocês são criados totalmente ilimitados, por toda eternidade.

Cabe a vocês revelar este pleno potencial.

Vocês são nisso ajudados.

As hierarquias espirituais e as entregas de Luz, ininterruptas agora sobre este sistema solar, ajudam-nos neste
fenômeno de ascensão, neste fenômeno de acolhimento da Luz.

Vocês não têm senão que dizer “eu aceito que esta Luz seja” porque esta Luz é.

Não há nada de exterior.

Não há nada de interior.

Vocês são a totalidade do criado.

Vocês são a totalidade do incriado.

Vocês são tudo isto ao mesmo tempo.

As hierarquias espirituais, os planos angélicos, instauraram desde muito tempo essa verdade essencial.

Vocês são a caminho para integrar essa verdade.

Certamente, o tempo não existe, mas vocês estão, entretanto, em tempos extremamente reduzidos onde a noção do
que é importante para vocês é excepcional.

Eis, meus bem amados, o que eu queria lhes dar através de algumas palavras.

Através da radiação de minha presença, vocês se permitem caminhar na presença de coração a coração.

Bem amados filhos da Luz, eu trago agora toda minha benção de Mãe e eu vou deixá-los continuar nesse caminho.

Recebam todo meu amor, toda minha benção, toda a Luz do Pai e da Mãe.

************
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Bem-vindo a vocês, seres humanos na encarnação.
O meu nome é JOFIEL, Anjo e Arcanjo do Conhecimento e da Luz dourada.

Recebam a minha Luz.
Recebam o Conhecimento.

Recebam o Amor.
Nós estamos agora em um espaço de intercâmbios e de comunicações consagrado à Luz.

A Luz é aclaramento.
A Luz é Amor.

A Luz é Vibração.
A Luz é Vida.

Vocês são, de maneira incontestável, seres de Luz, assim como os Anjos e Arcanjos são seres de Luz
polarizada e manifestada segundo algumas condições que nos são próprias, mas que, também, são próprias

de vocês.
Qual é a característica do ser de Luz que vocês são na encarnação?

A característica essencial é que a Luz está no interior e que ela está oculta, mascarada, por uma vestimenta
específica que é chamada de “personalidade”, cujo objetivo é o de fazê-los viver algumas experiências de

afastamento da Luz, de afastamento da Verdade.
Isso é denominado encarnação ou tomada de corpo, ou tomada de carne.

As regras de propagação da Luz, na sua Dimensão, são eminentemente diferentes da propagação da Luz nos
mundos multidimensionais.

As características da Luz são diferentes, mas a Fonte da Luz é a mesma.
Há, na sua interioridade, uma Luz.

Há, na sua interioridade, a Divindade.
Dessa maneira, vocês vivem o paradoxo de estarem encarnados, de estarem ocultos da sua própria Luz, e o

objetivo da encarnação, além da experiência, é a revelação da sua Divindade e da sua Luz.

***

São momentos, na história dos planetas, na história das galáxias e dos sistemas solares, onde a Luz se revela.
Este período de mudanças, que ocorre de maneira cíclica na história de vocês, nas suas peregrinações,
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sempre é acompanhado de um mecanismo específico no nível energético, no nível da consciência, que é
chamado de reversão.

Reversão dos polos de interesse, reversão dos polos de valores.
Vocês chegaram a esta etapa de reversão onde o material deve dar o lugar ao espiritual, onde a Sombra deve

dar lugar à Luz.
Vocês passam de um mundo manifestado na encarnação a um mundo não manifestado e não encarnado onde

a Luz não é mais dual, mas Unidade.
Este estado de transição pode ser vivenciado de maneira alegre, de maneira dramática, dependendo de vocês

aceitarem, ou não, as mudanças em andamento.
Isso pertence ao destino individual em aceitar ou resistir.

A Luz multidimensional é irradiada há vários anos na superfície deste planeta, no interior dos seres humanos,
hoje.

Uma mudança foi iniciada.
Isso dura desde algumas dezenas de anos.

Isso tem sido anunciado nos grandes ciclos da história dos planetas por diversos calendários.
Hoje, vocês estão na última fase desta mudança: aquela que é chamada, com razão, de reversão.

Toda mudança de plano é acompanhada do que é convencional chamar de reversão.
Vocês vivem isso agora.

A reversão é acompanhada de uma mudança de prioridades, de uma mudança de eixo no desenrolar da vida
de vocês.

Esse fenômeno não é mais individual, mas coletivo, no nível dos seres humanos, no nível dos planetas, no
nível dos sistemas solares.

***

A mudança engendrada pela Luz multidimensional supera, e de longe, o seu pequeno planeta, mas envolve a
ordenação de todos os planetas deste pequeno Sistema Solar.

Quem diz reversão no nível planetário diz, também, basculamento dos polos, mudança de órbita, mudança nos
ritmos.

A alternância dia/noite, que é a propriedade característica da Luz da 3ª Dimensão, em uma manifestação
encarnada do Sol exteriorizado, irá fazê-los passar na ausência de alternância dia/noite onde o Sol exteriorizado

irá brilhar continuamente.
Trata-se de mudanças importantes que se referem ao conjunto das estruturas da vida da 3ª Dimensão.

Os estremecimentos que vocês sentem, no interior do seu ser, no interior da vida de vocês, são apenas as
primícias desta reversão.

A palavra reversão foi escolhida propositadamente porque ela envolve todos os planos.
O que era interior e estava escondido, será exterior e vai ser manifestado.

O que estava em cima, estará embaixo.
O que estava embaixo, estará em cima.

Esse processo de reversão está inscrito nas suas estruturas energéticas.
Isso implica e necessita da passagem da energia da consciência da sua coroa no nível do primeiro chakra,

também chamado de raiz.
E também da passagem das raízes, da raiz, para a coroa.

Reversão e basculamento das polaridades, também, no nível da vida de vocês.
Construir novas vidas, novas regras, novas maneiras.

Isso, agora, já está realizado nos mundos e nos planos multidimensionais e ainda não foi encarnado na sua
Dimensão de encarnação, mas, entretanto, está programado.

A observação das condições climáticas, das condições solares (pelas erupções solares), dá informação sobre
o grau de evolução dessa reversão.

Quem fala de reversão, fala de três etapas: etapa inicial, etapa crucial e etapa final.
Vocês entraram na etapa inicial.

A etapa crucial corresponde ao basculamento em si.
A etapa final corresponde ao pós-basculamento e ao estabelecimento das novas regras.

O tempo total atribuído no seu padrão terrestre, da totalidade do fenômeno de basculamento (que eu
acompanho de maneira privilegiada), é uma duração em tempo de quarenta e dois meses, tendo começado no

início do seu mês de maio.
A etapa inicial, a etapa crucial e a etapa final seguem uma sequência de tempo variável durante esses quarenta

e dois meses.
A etapa final corresponde à reimplantação da nova condição de vida na 5ª Dimensão.

A etapa crucial tem um tempo fixo na sua duração de cento e trinta e dois dias, ainda não definidos.



Tudo vai depender da duração do tempo inicial que vocês vivem atualmente.
A etapa inicial corresponde à colocação em ação e à transcendência dos quatro Elementos da natureza.

***

Vocês vão passar, no nível climático, coletivo, pelos quatro Elementos.
Vocês compreenderam, em todo o planeta, vocês estão prestes a viver o Elemento Água e o Elemento Terra.
Virá, durante a fase do verão, o Elemento Fogo e o Elemento Ar, em fases sucessivas que vão se instalar em

tempos variáveis.
O que acontece no seu clima acontece no interior de vocês.

O Elemento Água vai expor os apegos afetivos e aqueles que devem ser desfeitos.
O Elemento Ar vai fazer moverem-se, mudarem, de lugar ou de espaço.

O Elemento Terra será vivido como pressões no interior da sua estrutura física.
O Elemento Fogo, ele, vai inaugurar a manifestação exterior da sua Luz interior.

Quando a alquimia desses quatro Elementos for realizada no interior das suas estruturas físicas, por intermédio
das entidades que governam o Elemento Fogo (chamadas, em algumas tradições, de agni deva), a

constituição da sua Luz, das suas células, será profundamente transformada.
O seu DNA não será mais o mesmo.

As suas funções de nutrição, sexuais, sociais, jamais serão mais as mesmas.
Esse programa acontecendo em três fases está, então, no processo inicial.

O tempo atribuído a essas três fases é conhecido.
Vocês podem divulgar amplamente esta informação.

***

Algumas entidades comandando o núcleo planetário central comunicaram, há pouco tempo, um processo
cristalino extremamente específico denominado “chaves ascensionais” que vai lhes permitir realizar a

passagem da coroa à raiz e da raiz à cora, e que vai, então, permitir-lhes integrar muito mais facilmente esse
fenômeno de reversão e, portanto, de ignição do seu DNA, que deve passar de duas fitas para doze fitas.

Esse processo recorre, de maneira coletiva, às estruturas cristalinas existentes no interior do
seu núcleo planetário, que vocês devem configurar e colocar no seu corpo para conseguir este

resultado.
Trata-se, de maneira coletiva, dos cristais que vocês chamaram de “Merkabah” (que

reproduzem, nas três direções do espaço, a estrutura do selo de Salomão, a estrela de seis
pontas), colocados na coroa e na raiz do seu corpo, e que vão permitir ajustá-los da melhor
forma às energias que se vertem atualmente sobre este planeta, favorecendo assim a etapa

inicial e tornando possível o período crucial.
Este processo é para ser divulgado da forma mais ampla possível por uma razão que é

simples: nós tínhamos ancorado essas energias de maneira formal, na estrutura planetária, em
lugares sagrados que eram em número de doze.

Vocês tiveram a oportunidade neste país de ter um ativado e um segundo em curso de ativação.
Por razões independentes da nossa vontade, inerentes aos jogos de algumas forças ditas obscuras querendo
atrasar o inelutável, nós fomos levados a transferir esse processo de enraizamento, de reversão (que estava

então inscrito, vocês compreenderam, nos lugares consagrados), para a multidão dos seres humanos.
A finalidade é a mesma, simplesmente nós desviamos esta energia que estava consagrada nos lugares, em

benefício dos seres humanos.
Cada ser humano de boa vontade, seja qual for o adiantamento da revelação da sua Luz interior e, portanto,

seja qual for o seu grau de evolução, está apto para viver esse processo.
O meio mais simples que nós encontramos para permitir-lhes inverter então as coroas, foi denominado pelos

povos intraterrestres (e sob a direção do Concílio Intergaláctico que vocês chamam de 24 Anciãos) “as chaves
ascensionais cristalinas no nível coletivo”.

Este processo é aquele que melhor se encaixa com o processo planetário.
Está aí, queridas almas humanas em encarnação, a informação que eu queria dar a vocês.

Agora, se, em relação a este processo, e não em relação ao seu indivíduo, vocês tiverem perguntas, eu bem
quero comunicar as respostas.

***

Pergunta: há precauções a tomar para o primeiro chakra?
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As energias dos indivíduos não nos importam.
Vocês estão conectados uns com os outros.

Todos vocês vivem este processo.
A chave ligada à raiz é universal.

Alguns seres, independentemente da aplicação dessas chaves, teriam, de qualquer modo, escolhido a matéria
e não a Ascensão.

O que nós precisamos é do máximo de canais livres no nível ascensional e individual humano, para permitir,
àqueles que desejarem, viver o processo.

Em caso algum este processo vem mudar a escolha individual.
Isso apenas faz reforçar e acelerar a escolha.

***

Pergunta: parece haver um problema com a provisão das Merkabah.

Há formas cristalinas talhadas em número suficiente, presentes na superfície da Terra.
Há um outro protocolo que recorre a cristais que vão conectá-los com a Fonte, colocados nos mesmos locais,

raiz e coroa, chamados de cristal lemuriano, que também são em número limitado.
Convém fazer esses protocolos.

Como último recurso, se, daqui este período que se instala até o mês de agosto, o número de seres humanos
conectados com esses cristais por diferentes canais, evidentemente, em diferentes países, não for suficiente,
devido à carência desses meios cristalinos, nós iremos ativar, em concordância com o Conselho Galáctico e a

Intraterra, outras formas cristalinas.
Nós não estamos aí.

Por enquanto, foi pedido a vocês para fazer circular esta informação, para propor este protocolo ao maior
número de pessoas, a fim de que o máximo de canais ascensionais seja criado, mesmo se os seres humanos,

a título individual, escolherem a matéria e, portanto, o primeiro chakra.
Isso não tem importância no processo coletivo.

***

Pergunta: quando utilizamos os cristais lemurianos, há um sentido específico a respeitar?

Não.

***

Pergunta: convém sempre fazê-lo a cada 3 ou 4 dias?

Esse é, por enquanto, e até o período do mês de agosto, o ritmo ideal.

***

Pergunta: como acompanhar da melhor forma esses processos?

O contato com a natureza, e especialmente com as árvores, é essencial.
Encostar as suas costas na árvore vai permitir beneficiar-se, de maneira amplificada, deste processo inicial de

reversão.
Qualquer árvore adulta é apropriada para esse processo.

Os vegetais superiores, que são as árvores, são os primeiros a terem sido informados, energeticamente e em
consciência, da iniciação do processo de reversão na data de primeiro de maio.

As árvores são então percorridas, agora e doravante, de um duplo fluxo que vocês irão sentir ao encostarem as
suas costas no tronco da árvore.

***



Pergunta: duplo fluxo? Isso significa ascendente e descendente?

Sim.

***

Pergunta: poderia nos dar mais informações sobre a Obra no Vermelho, nos Estados Unidos, neste
verão?

Eu lhes dei o processo arquetípico e não os detalhes do processo.
Eles estão confirmados no nível do processo e a região também está confirmada.

Entretanto, não faz sentido para vocês conhecer os detalhes, mas permanecer no princípio geral.
Saibam simplesmente que, sejam quais forem os países, quanto mais os canais ascensionais forem abertos,

mais o alcance luminoso desses eventos será importante.
Eu falo, assim, das partidas em massa para a Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

O que eu vou lhes propor é simplesmente para beneficiarem-se da energia dita ascensional.
Para isso, eu lhes peço para descruzarem o que poderia estar cruzado em vocês, para fecharem os olhos, para

colocarem-se em receptividade ativa, para acolherem.
Eu vou pedir para que colocassem o meu canal em pé.

... Efusão de energia ...

Obrigado a vocês.
Recebam Amor, Luz e Bênçãos.

A minha Luz os acompanha.
Nós podemos sentar o canal agora.

************
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Eu sou o Arcanjo Jofiel, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Eu venho continuar com um certo número de informações que eu já vos comuniquei há alguns meses. Eu venho hoje
vos preparar.

Vocês estão, com efeito, na aurora de um novo dia. Ao dizer «aurora de um novo dia» significa que, presentemente,
vocês estão na noite, na obscuridade onde a Luz não brilha.

Pelas escolhas das vossas encarnações vocês experimentam, em diversos graus, em diversos espaços, a
experiência da separação, a experiência da Sombra e vocês procuram ardentemente a Luz.

O vosso globo, onde vocês estão encarnados, vos acompanhou nessa viagem e nessa jornada. Ela fez, tal como
vocês, a promessa de voltar um dia à Luz. Tal como vocês fizeram um dia a promessa de voltar à Luz. Os múltiplos

jogos das vossas encarnações conduziram a uma opacificação da vossa Luz interior a fim de viver, em diversos
graus, a experiência, como eu já o disse, da densidade, da gravidade.

A Vossa Terra e vocês próprios estão realmente, agora, na aurora de um novo dia mas antes que a aurora chegue é
preciso que desçam ao mais profundo da vossa interioridade para aí encontrar a impulsão necessária ao vosso

retorno à Luz, se esse é a vossa escolha, se esse é o vosso destino.

Ninguém vos vem forçar, ninguém vos vem constranger a escolher a Luz. Estejam bem conscientes que o período
que foi inaugurado no início deste ano, confirmado no início do mês de maio deste ano, que vai durar um certo tempo,
é um processo de maturação, de maturidade, que vos deve conduzir, pouco a pouco, de maneira gradual, em direção

de um processo chamado «ascensão» ou «despertar».

Não se trata de um despertar limitado à vossa dimensão mas um despertar que comporta um amplo acesso à vossa
transdimensionalidade. Não se trata somente de um retorno ou de uma reconexão à vossa Essência mas antes de um

alargamento a estados múltiplos do ser, aos quais vocês não tinham acesso até ao presente.

Eu disse, numa intervenção precedente, que à medida que as semanas forem fluindo agora, muitos entre vocês terão
acesso a esta transdimensionalidade, à dimensão dos contatos transpessoais, em particular com o mundo de onde eu

venho, que é o mundo angélico. Isto poderá fazer-se de diferentes maneiras, por diferentes vias, em diferentes
momentos, que alguns de vocês experimentam já, que é o contato com o Anjo.

O contato com o Anjo não é o despertar mas simplesmente a promessa, se essa é a vossa escolha, de vos ajudar
neste novo caminho deste novo dia que vem até vocês. Eu amaria vos dizer também que eu vim, neste ano que vocês

vivem, inaugurar o que eu chamei, desde a minha primeira intervenção, o ano da reviravolta. Com efeito, deixar um
estado para aceder a um outro estado, tão luminoso como pode ser, necessita sempre de fazer um luto. Trata-se de

um novo nascimento e, portanto, também de uma nova morte para aqueles que o desejarem.

Vocês são todos confrontados e vocês serão, cada vez mais, confrontados com as necessidades imperiosas de
escolha, de decisão, apelando por vezes a reviravoltas imediatas e importantes nos vossos caminhos de vida. À
medida que vocês forem avançando neste ano (e no período dos quarenta e dois meses, já mencionado) vocês

deverão, se essa é a vossa escolha, se despojar. Se despojar quer dizer se por a nu, remover as Sombras, remover o
que interferiu, até ao presente, na manifestação do ser de Luz que vocês são. Para isso será necessário vencerem
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certos apegos, certos comportamentos. Será necessário ultrapassarem certas condições. Será necessário reforçarem
a vossa vontade e a vossa certeza de Luz.

À medida que a irrupção da Luz, à medida que vocês se aproximarem da aurora de um novo dia, vocês notarão, no
interior das vossas vidas, no interior dos vossos campos vibratórios até ao nível mais físico, a presença de tensões

contraditórias entre a vontade da Luz e a vontade das Sombras. Ninguém vos julgará.

O Anjo se apresenta a fim de que, com todo o conhecimento e com toda a consciência, vocês tenham acesso à livre
escolha das decisões que vocês já formularam há alguns anos. Mas, hoje, é preciso atos. Hoje, não se trata mais de

decisão mental mas de decisão concreta que compromete totalmente, por um longo tempo, o caminho que vocês
seguirão no seio da nova dimensionalidade ou, pelo contrário, no seio dos campos de experiências da terceira

dimensão.

Não há nenhum juiz se essas não forem as vossas próprias escolhas. O único problema, através deste alvorecer que
irrompe, brevemente, nas vossas vidas, no vosso planeta, se traduz por um certo número de tensões para as

dimensões totalmente opostas: a dimensão da Sombra (que não é escura mas que não é senão a ausência de Luz e
a procura da experiência da encarnação) e da outra, a escolha da Luz, a escolha de transportar este corpo que vos

anima para a Luz.

Por vezes, para alguns de vocês, isso será a escolha da Luz mas sem o corpo. Eu não vos vou esconder que a
maioria da humanidade, presentemente encarnada na superfície deste planeta, decidiu continuar a experiência da

encarnação. É a sua liberdade, ela é imprescritível, ela é inviolável e ela é respeitável.

Hoje vocês estão nos instantes em que vocês devem colocar os atos concretos, reais, materiais, das vossas
escolhas. Vocês não podem permanecer entre duas escolhas. Isso não é mais possível.

Lembrem-se também que eu falei de luto, de deixar um estado para aceder a um outro estado. Qualquer que seja a
Luz do estado que virá, se vocês o escolherem, não é preciso enganar-se porque vai ser necessário separar-se de

coisas, por vezes de forma dolorosa. Mas a experiência que vos é proposta é única na história das almas.

Trata-se de grandes instantes, de grandes momentos que se apresentam a vocês. A alma humana, aquando da sua
descida à encarnação, neste ciclo ou nos ciclos anteriores, encarnações decididas por sua própria escolha, prometeu

e recebeu a promessa do Anjo que, no momento oportuno, a reconexão estaria de novo ativa.

São esses momentos que vocês vivem agora. Cada um à sua maneira, cada um da sua forma, vive hoje o reencontro
com o Anjo que lhe vem lembrar a sua promessa e a necessidade imperiosa de escolher a ascensão ou a

continuação da experiência. Não se trata de um ato intelectual, não se trata de um ato emocional, trata-se de um
juramento e de um ato concreto que compromete, mais uma vez, eu o repito, o destino da alma.

Tentem permanecer o menos possível nas Sombras que vos prendem. Mas, mais uma vez, se vocês devem escolher
o caminho da experiência da encarnação de novo, será necessário também, de qualquer modo, viver o luto da Luz,

desta vez. Num caso ou noutro, dito de outra maneira, qualquer que seja a vossa escolha, ela é tão respeitável como
a outra escolha mas não vos fará economizar a sensação de luto e de novo nascimento. Existe uma única forma, para
a alma que decide continuar a encarnação, de se lembrar da promessa do Anjo: é a de o fazer reviver a promessa do

Anjo.

Assim é, a cada fim de ciclo e a cada novo ciclo. Eu repito também: não se atrasem com o alarido do mundo, não se
atrasem com os barulhos deste mundo. Qualquer que seja a natureza dos acontecimentos que tenham

impressionado, impressionem ou impressionarão as multitudes de seres humanos em diferentes locais do globo,
aqueles que eu defini aquando das minhas últimas intervenções, o que impressiona não impressiona por acaso mas

corresponde às escolhas dos grupos de almas.

Não vejam aí a desgraça, mas vejam antes, aí, uma libertação para permitir viver a promessa do Anjo e o fim de fazer
a escolha de permanecer sem corpo em ascensão ou de retomar o corpo para continuar a experiência. Esta

passagem é uma passagem obrigatória. Não há outra alternativa. Esta passagem não é nem uma punição, nem uma
recompensa. Esta passagem faz parte mesmo da existência dos ciclos. Ciclos ilustrados pelo dia e pela noite, ciclos

ilustrados pelas estações, ciclos ilustrados pelos elementos e mesmo pelos movimentos dos sistemas solares.

Vocês estão realmente na aurora de um novo dia. É preciso penetrar-vos com a energia do Anjo. Um certo número de
estruturas fisiológicas se modifica em vocês a fim de permitir esta passagem e esta escolha. Todo o ser humano, eu
digo bem, todo o ser humano, viverá esta passagem. Não existe nenhuma alma que esteja imune a esta passagem.

Mais uma vez, o alarido do mundo não vos afeta de maneira exterior mas antes interior. O que vocês observam no
exterior dir-se-ia que isso se passa em alguma parte do interior do vosso corpo. Brevemente vocês compreenderão

que o mundo que vocês observam no exterior de vocês não é senão vocês mesmos e que não serve de nada criticar
esta ou aquela ação, esta ou aquela pessoa, porque tudo isso vos pertence e são vocês mesmos.

Caros seres de Luz encarnados, a minha presença está destinada, sobretudo, a favorecer esta
transdimensionalidade, o acesso ao vosso Anjo. Antes de vos fazer comungar este espaço de transdimensionalidade
pela irradiação da Luz dourada que me anima, se vocês tiverem interrogações relativamente, de maneira exclusiva,

ao que eu acabei de vos falar, eu quero aí tentar trazer um esclarecimento suplementar.



Pergunta: Que entende você por «ato concreto»?
Eu entendo por «ato concreto» a noção de concretizar, de tornar real, de tornar manifestada uma decisão e uma

escolha.

O ser humano em encarnação tem tendência, regra geral, a tomar decisões na sua cabeça, nos seus campos
vibratórios sutis e, frequentemente, nunca os levar a termo porque, frequentemente, vos parece haver terem todo o

tempo.

Existem períodos da história da alma onde os tempos da encarnação estão contados. O ato concreto é a confirmação
das vossas escolhas. É um compromisso marcado pelo selo da vossa alma e do vosso Espírito. Este aspecto

concreto pode tomar, segundo as almas, caminhos diferentes. Mais uma vez, eles podem necessitar de algumas
formas de desgosto em relação aos vossos parentes, em relação ao vosso país, em relação aos vossos hábitos, em
relação aos vossos modos de funcionamento. Porque se trata de uma mudança completa de paradigma, de visão e

de vida, muito simplesmente que não é para amanhã, que é para hoje.

Pergunta: Qual é a diferença entre ascensionar com ou sem corpo?
Até ao presente o processo da morte não era um processo de ascensão. O processo da morte era um processo de

libertação de uma certa materialidade que permitia o acesso a uma certa dimensão qualificada de intermediária mas,
em caso algum, uma ascensão diretamente na Luz.

Uma visão da Luz, um acesso a certos mundos infraluminosos, para alguns. Hoje, a toda a alma que deixa a sua vida,
o seu corpo, é proposta a escolha da reencarnação ou da ascensão.

Agora, no que se refere ao processo de ascensão com o corpo, é um processo extremamente luminoso,
extremamente poderoso. Eu vos reenvio para isso nas palavras gravadas por São João no Apocalipse. A ascensão

com o corpo necessita de um certo número de pré-requisitos.

Lembrem-se das palavras de São João: «haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa». Os eleitos,
mesmo que este termo possa parecer presunçoso, corresponde, no entanto, a uma realidade: os seres que terão feito
a escolha consciente, deliberada, concreta, de ascensão com o corpo, levarão o corpo físico para a nova dimensão
que é uma forma de corporeidade mas que não está mais submetida às mesmas leis que vocês experimentam na

encarnação sobre este planeta.

Este processo é um processo energético que faz apelo a fenômenos de desbloqueio utilizando as chaves
ascensionais que já foram evocadas (ndr: canalização do Intraterra de 23 maio 2008).

Mais uma vez, vocês não estão aí. É vos pedido, este ano, para estar no concreto das vossas escolhas e das vossas
decisões. É um período, para aqueles que permanecem encarnados, em que a transdimensionalidade, o contacto
com o Anjo, é essencial. Não servirá de nada detalhar o processo ascensional em si mesmo enquanto vocês não

estiverem nos últimos instantes da noite que precede a emergência da aurora.

Retenham simplesmente que aqueles que decidiram ascensionar sem corpo (trata-se, neste caso, do que vocês
chamam partidas em massa) o fazem com toda a lucidez. As duas vias, os dois caminhos estão mostrados: prosseguir

a experiência da encarnação ou escolher a ascensão, de maneira a voltar com um corpo ascensionado na nova
Terra, num tempo relativamente próximo.

Pergunta: Os que vão ascensionar com o corpo terão como papel acolher aqueles que vão ascensionar
sem corpo?

Numa certa medida, para um certo número, a resposta é «sim».

Pergunta: Há uma relação entre o que você chama a ascensão e o que nós chamamos física quântica?
Eu posso responder «sim» mas de maneira muito vaga.

Pergunta: Com se pode traduzir o contato com o Anjo?
Por uma percepção, por uma visão concreta do vosso Anjo. O mais frequente, num primeiro tempo, sob a forma do

que vocês chamam «sonho».

Para a maior parte de vocês, num fenômeno que ocorre de maneira noturna, pela ativação prévia de certos canais de
transcomunicação, podendo se traduzir por vibrações ao nível das vossas estruturas corporais, ao nível da cabeça
mas também do coração. Mas trata-se de um encontro real. Um Anjo não é um homem, salvo se ele viesse a tomar

um corpo mas, nesse momento, ele estaria encarnado como vocês. Eu falo de transdimensionalidade, de
transcomunicação, portanto, de contato com um ser de pura Luz.

Pergunta: Como estar no desapego total para estar em coerência com a nossa alma, apesar dos nossos
medos, dos nossos apegos?

Se eu respondesse a esta pergunta eu interferiria com a vinda daquela que, na sua vida, se chamava Ma Ananda
Moyi. Eu a deixarei responder a esta pergunta que é também o propósito da sua intervenção (ndr: canalização de Ma,

do mesmo dia, 19 Junho 2008).

Pergunta: Vibrações fortes, as angústias, podem refletir uma comunicação com o Anjo?



Sim.

Pergunta: Esta forma de comunicação com o Anjo não está bloqueada pelo nosso próprio psiquismo?
Em alguns seres, sim. A revelação da presença do Anjo não é suficiente, em si mesma, para proporcionar o despertar

ou a libertação ou a ascensão. Ela está aí simplesmente para vos lembrar da promessa, quaisquer que sejam as
vossas escolhas.

Pergunta: Qual a melhor forma de facilitar esta transcomunicação?
Ela não necessita de trabalho particular. Ela está inscrita na lógica dos acontecimentos inevitáveis dos fins de ciclo.

Ela se manifesta neste ano de turbulência porque o encontro com o Anjo é uma turbulência.

Pergunta: Como se articula a escolha da encarnação com a da ascensão?
Eu repito: a escolha da encarnação se faz num ciclo no qual vocês estão presentemente, uma vez que estão

encarnados. Neste ciclo, que dura há várias dezenas de milhares de anos do vosso tempo, vocês tiveram diversas
encarnações.

A escolha que é proposta hoje não tem nada a ver com uma escolha de encarnação. É uma escolha entre a ascensão
(com diferentes modalidades) com a escolha da encarnação da experiência de novo, ou seja, de prolongar o ciclo (de

recomeçar um ciclo, mais exatamente). Enquanto que, entre duas encarnações no mesmo ciclo, vocês não tinham
escolha. A diferença essencial está a este nível. 

Pergunta: O nível de consciência pode intervir?
Sim. Quanto mais o nível de consciência estiver expandido, maior é a maturidade da consciência, mais a consciência

está consciente, mais fácil será o encontro com o Anjo. Mas não se enganem com isso: a consciência pode estar
extremamente expandida e, no entanto, apresentar numerosos apegos ou certos apegos extremamente sólidos.
Enquanto que, pelo contrário, para outras almas encarnadas que tenham uma consciência menos alargada, mas

cujos apegos à encarnação sejam mais fracos, para este tipo de almas a transcomunicação do Anjo poderá ser muito
mais fácil.

Pergunta: Para facilitar esta transcomunicação pode se pedir, no momento de adormecer, para estar em
contato com o que se chama o alto astral?

O alto astral pertence à vossa dimensão de vida e de experiência. Ela não está para além da terceira dimensão. Ela é
mesmo a especificidade, mesmo no seu nível mais alto. A transdimensionalidade a que eu me refiro situa-se em níveis

vibratórios ou dimensionais muito mais elevados, que são mesmo bem mais elevados do que os níveis que vocês
chamam, na vossa encarnação, a quinta dimensão.

Assim, portanto, seria melhor pedir, antes de dormir, um acesso, não ao alto astral (que é a mesma dimensão que a
vossa, a um nível mais etéreo) mas o acesso à transdimensionalidade e, portanto, o acesso ao encontro com o Anjo.

Pergunta: Pode se estar em contato com aquele que chamamos Cristo?
Sim, e de múltiplas maneiras, na condição de não, numa expressão que vocês empregam, levar “balões para

lanternas”. O Cristo é uma alta entidade. O Cristo é um nível vibratório e uma presença que está muito além do que
alguns creem transmitir através de certas denominações do tipo oriental ou hinduísta, que não são senão paródias

bem lúgubres do que é o Cristo.

No entanto, todo o ser humano encarnado tem a possibilidade real de contatar e de comunicar com o Cristo. Ele bem
disse, quando vivia: «quando vocês forem três reunidos em meu nome, eu estarei entre vós».

Isso foi, e é, uma realidade. No entanto, é preciso usar o discernimento, e não o julgamento, para distinguir o que vem
da Luz do que não vem da Luz. O Cristo é também um estado interior que necessita de uma pureza absoluta do

coração e não do canal. O que explica que entidades humanas encarnadas, profundamente degradadas ao nível do
seu corpo físico, tenham podido encontrar o Cristo, em todas as nações, em todas as épocas. A comunicação com o

Cristo é uma comunicação que passa pelo coração e não pelo canal.

Pergunta: O Cristo está verdadeiramente presente na igreja católica?
O Cristo está presente no ser humano. Ele jamais está presente em representações ou em associações, quaisquer

que elas sejam.

O Cristo está presente na hóstia, se o sacerdote oficiante for o corpo de Cristo. Não é suficiente elevar uma hóstia
para que, através de um ritual, o corpo de Cristo aí esteja. No entanto, a pessoa que tem fé suficiente, e a fé nessa

hóstia e no Cristo, então, aí estará o Cristo.

Mas tudo depende da fé daquele que oficia mas, sobretudo, da fé daquele que recebe. Mas em nenhum caso o Cristo
está presente nessas associações humanas que reivindicam a presença do Cristo. Uma coisa é reivindicar um

estado, outra coisa é vivê-lo.

Pergunta: Cristo acompanha as mudanças que nós vivemos?
Cristo bem disse no Apocalipse que ele voltaria como ele partiu. Cristo ascensionou com o seu corpo físico. Ele
voltará tal como partiu, com o corpo de Glória, tal como ele disse, tal como escreveu São João. Cristo chegará

depois, no momento último.



As etapas preparatórias, que vocês vivem desde há numerosos anos, são orquestradas antes de mais pelas
dimensões arcangélicas mas também por aqueles que vocês chamaram, à vossa maneira, os vossos irmãos

galácticos. Cristo está presente no homem que tem o coração puro.

Cristo estará presente, de maneira exterior (ou exteriorizada, se preferirem) no momento propício onde o dia
amanhece e não antes.

Pergunta: Os Evangelhos são fiáveis?
As alegorias são importantes. Não vejam nisso uma história real e concreta mas antes a história de uma época, não

histórica no sentido literal.

O importante aí é a alegoria, exceto no Apocalipse chamado de são João, que descreve de maneira formal,
extremamente precisa e detalhada, a vossa época.

Isso tem pouca importância nos processos que vocês têm a viver hoje, porque esses eventos são os mesmos, que
vocês leram na Bíblia, no Corão, nas Escrituras Bíblicas ou em qualquer outro tipo de escritura.

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Se vocês o permitirem, eu penso que é bom, agora, que nós procedamos à emissão da Luz dourada antes de dar o
lugar àquela que se apresenta agora e que foi chamada Ma Ananda Moyi (ndr: canalização do mesmo dia, 19 Junho

2008).

Caros seres de Luz encarnados eu vos peço para descruzar os braços e as pernas, para abrir o vosso sorriso interior,
para acolher a vibração da Luz dourada que vos vai ser transmitida agora.

Eu vos apresento todas as minhas homenagens para o vosso caminho, todos os meus agradecimentos para a vossa
escuta. Eu terei no entanto necessidade, no momento da emissão, porque eu tenho que por em pé o canal, de um
apoio lateral, à esquerda e à direita. Será suficiente, quando estes apoios estiverem aí, agarrar o braço do canal.

… Efusão de Energia …

Enviado por Rosa
Mensagem do Arcanjo JOPHIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=210
19 de junho de 2008

(Publicado em junho de 2008)
Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira
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MA ANANDA MOYI – 19 de junho de 2008

Meus bem amados, eu sou aquela que, em sua vida, foi chamada Ma Ananda
Moyi.
Eu venho apresentar-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e
dizer-lhes e redizer-lhes em qual ponto a Essência de seu ser é Amor e Luz,
que fora dessa realidade, todo o resto é apenas ilusão.

A diferença que existe entre vocês, o que eu sou e o que vocês ainda não
são, é tão fina como um papel de cigarro, que se tem ao não reconhecimento
dessa verdade essencial de seu Amor e de sua Luz.

Os apegos, as experiências que animam sua vida são, por vezes,
efetivamente, dificilmente superáveis, dificilmente transcendíveis.
Isso é apenas uma ilusão a mais.
Seu Espírito foi tão habituado a viver nesse estado de separação, nesse
estado de sofrimentos, que lhes é difícil conceber a proximidade do estado
de Amor e do estado de Luz e, no entanto, meus filhos, não há qualquer
distância outra que não aquela que vocês creem que há.

São suas crenças que os mantêm na ilusão, que os mantêm nessa noção de
distância que não existe.
Certamente, em determinados momentos da experiência de suas vidas,
vocês escolheram jogar o jogo da separação, jogar o jogo do afastamento,
mas é apenas um jogo.

A Luz é onipresente.
Se a Luz não estivesse aí, não haveria vida, simplesmente, não haveria
experiências, tampouco.

Assim, mesmo no estado de desconhecimento ou de distância que vocês
colocam entre suas vidas e a Luz, não há, aí, qualquer distância, exceto
aquela que põe seu mental e a ilusão que vocês mesmos criaram.
O Amor é uma evidência.
O amor é uma realidade, e a única Verdade.

Meus bem amados, o que podem as palavras?
O que podem as frases?
Nada, para fazê-los aproximar-se dessa realidade.
As palavras não dão suficientemente conta da realidade de sua Luz.
Não existe frase, não existem palavras que possam queimar a folha de papel
do cigarro, que é uma distância insignificante entre o que vocês creem e a
realidade.
As palavras são uma forma extremamente limitada de comunicação.

A Luz e o Amor não estão nas palavras.
A Luz e o Amor são um estado, e um estado não tem necessidade de
palavras.
A partir do momento em que há palavras, vocês saem do estado.
A partir do momento em que há frase, vocês se afastam do estado.
E, no entanto, meus bem amados, eu sou, efetivamente, obrigada a
comunicar-lhes, por palavras, o incomunicável, o insondável, porque a

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Verdade passa das palavras, o Amor passa das palavras, a Luz passa das
palavras.

Nesse estado de Ser, nesse estado de Amor, nesse estado de Luz não há
distância, não há necessidade de palavras, há apenas o estado de Ser, o
estado de Alegria interior.
Se vocês soubessem como essa Alegria Interior – que, para alguns de
vocês, parece tão distante, tão inacessível – está, no entanto, tão próxima,
está aí, no interior de seu ser, pede apenas para eclodir, apenas para inundá-
los de sua graça!

É extremamente difícil ou, mesmo, impossível, compreender isso, porque a
compreensão passa, justamente, pela ferramenta que os afasta desse
estado, ou seja, seu mental, seus apegos, seus sofrimentos.
O estado de Alegria, o estado de Amor é um estado que não se importa com
palavras, que não se importa com explicações, que não se importa com o que
não é ele mesmo.

O Amor, a Alegria é algo que se basta a si mesmo.
Então, vocês põem, frequentemente, uma distância considerável entre a
Alegria, o Amor, de um lado, e o que vocês vivem, do outro lado.
Vocês não perceberam que não há qualquer distância, que esse estado, esse
Amor, essa Luz esteve, de toda a eternidade, presente.

Cabe a vocês, o que quer que pôde dizer o Arcanjo que se manifestou,
buscar essa Luz.
A busca não quer dizer ir ao exterior, mas ir ao interior buscá-la.
A busca da Luz, do Amor é um ato interior.
Lembrem-se de que o Amor é um estado, a Luz é um estado que não se
importa com palavras, técnicas.
As técnicas são apenas ilusões que, certamente, têm sua utilidade, a um
dado momento, no caminho, que vão conseguir, em alguns casos, fazer calar
o que impede a Luz de ser, fazer calar o mental, fazer calar as emoções.
Nada há a buscar, uma vez que tudo sempre esteve aí, que a distância que
vocês creem ser uma separação não é uma.

A Luz, o Amor são sua Essência.
O Amor, a Luz são sua totalidade de experiências, sua totalidade de vida.
Essa Luz está aí, ela sempre esteve aí.
Esse Amor está aí, ele pede apenas expandir-se, irradiar, permitir ao que
vocês chamam «os outros», seus irmãos e suas irmãs, reconhecerem-se
nessa Luz.

Todas as Luzes são idênticas, elas remetem, todas, à mesma Luz, parcela de
eternidade.
Luz, Essência, difratada e refratada ao infinito, em uma multidão de
experiências de Luz e de Amor.
Cabe a vocês, hoje, fundir sua Luz, seu Amor consigo mesmos, identificar-se,
totalmente, ao que vocês são.

E o que vocês são é, seguramente, Luz, Amor.
Isso não necessita de esforços, mas, bem ao contrário, um repouso, um
repouso de seus pensamentos, um repouso de suas atividades incessantes.
Tomem o tempo de colocar-se, tomem o tempo de escutar-se, tomem o
tempo, enfim, de irradiar a Luz que vocês são.
O Amor e a Luz que vocês são, são puros e sem manchas.
Não há qualquer imperfeição.
Não há qualquer véu, outro que não aquele que vocês creem, que obscureça
a Luz que vocês são.



De todos os tempos, de toda a eternidade, jamais existiu outra verdade que
não a Luz e o Amor.
Certamente, como lhes disse o Arcanjo, há momentos privilegiados que
permitem, de maneira individual, mas, também, coletiva, fundir diferentes
etapas e diferentes estágios da Luz e do Amor que, no entanto, é único.
Cabe a vocês, hoje, despertar a Luz e o Amor que vocês são.
Só as ilusões, as suas e aquelas daqueles que querem controlar, por ilusão,
suas ilusões, impediram-nos, até o presente, de revelar o Amor e a Luz que
vocês são.

Vocês são, todos, responsáveis.
Vocês são, todos, culpados e, no entanto, ninguém é culpado, ninguém é
responsável.
Trata-se apenas de ilusões que foram construídas.

Bem amados filhos, a Luz que os anima é a mesma que aquela que me
animou em minha vida, que aquela que me anima hoje, em mundos diferentes
e sempre vivos.
É tempo, agora, de despertar o que vocês são.
Fazendo isso, vocês trabalham para o conjunto de seus irmãos e de suas
irmãs.
Dirigindo-se ao essencial que é sua Luz e o Amor que vocês são, vocês
prestam serviço à humanidade inteira.
Cultivando, deixando florescer o Amor que vocês são, vocês permitem a uma
multidão de seres humanos cultivar o Amor que são eles mesmos.
Não há obstáculo para a realidade do Amor que vocês são.
Não há freio à realidade da Luz que vocês são.
Há apenas crenças errôneas.
Se seu corpo está pesado, se seu corpo de materialidade existe, é porque
vocês acreditaram-no possível: ainda uma vez, um sistema de crenças que se
materializou.

Vocês devem crer e viver a Luz que vocês são.
Vocês devem crer e viver o Amor que vocês são.
Nós temos necessidade de sua Luz, temos necessidade de seu Amor; seus
irmãos e suas irmãs têm necessidade de sua Luz e de seu Amor.
É a única nutrição, a única necessidade que vocês têm, todos, uns e outros,
que nós todos temos, de nosso lado, uns e outros.

Se os universos de almas criadas abandonassem suas crenças e revelassem
seu Amor, não existiria mais que não um oceano de Amor que se basta a si
mesmo.
O Amor e a Luz auto-geram-se, de maneira permanente.
A única realidade, o único caminho, o único objetivo é o Amor e a Luz.
Todo o resto são apenas crenças errôneas, em um nível ou em outro de
manifestação, em um nível ou outro de afastamento.

Vocês estão, hoje, no momento em que a humanidade tem a liberdade de
refutar algumas crenças.
As crenças, quaisquer que sejam, são apenas freios à sua realidade de Luz, à
sua realidade de Amor.
A partir do momento em que vocês constroem crenças, vocês constroem
muros que fecham seu Amor no interior de si e o obstruem.
Vocês devem liberar-se de todas as crenças, para aceder à sua Essência.
Mesmo suas certezas as mais ancoradas são apenas crenças.
Seu próprio corpo, esse corpo através do qual eu me exprimo é apenas uma
crença entre tantas outras.

A Verdade é completamente outra.
A Verdade não é uma crença.



A Verdade é Amor.
A Verdade é Luz.

Aí estão, meus bem amados, as palavras que eu pude encontrar esta noite,
para dirigir-me não ao seu ser, mas ao seu coração.
Não haverá, esta noite, no que me concerne, espaço de questões.
Eu deixarei isso, esta noite, ao último interveniente.

Meus bem amados, Amor, recebam o meu Amor, do mesmo modo que eu
recebo o seu Amor, do mesmo modo que não há distância entre o meu Amor
e o seu Amor, porque nós participamos do mesmo Amor.
Sejam abençoados.
Eu os amo.
Vocês são a Luz do Mundo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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O.M. AÏVANHOV – 19 de junho de 2008

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu creio que há intervenientes prestigiosos que vieram antes de mim.
Eu os escutei, também, e eles disseram coisas muito belas.

Então, se permitem, eu também lhes apresento minhas saudações, meu
amor, minha bênção e tudo o que de uso normal na fraternidade que
representamos ao nível da humanidade desse lado do véu ou do outro lado.

Então eu serei, esta noite, extremamente pragmático.
Eu virei responder às questões que os inquietam.
Questões, por favor, obviamente, em relação à sua abertura espiritual e em
relação ao que eles disseram, os dois intervenientes prestigiosos antes de
mim.
Eu venho tentar, através de palavras que são as minhas, ajudá-los a ir para
esse mesmo objetivo, é claro.

Então, se quiserem, coloquem suas questões.

Questão: como superar as crenças que obstruem nosso
desenvolvimento espiritual?

Então, é simples: se você tem crença, pare de crer nisso.
É tão simples assim.
Isso soa simples de dizer, mas é a verdade.

Questão: mas há interferências sociais, afetivas que bloqueiam isso...

Ainda uma vez, são crenças.
Se você crê em algo, basta parar de crer nisso.
Se você quer crer em outra coisa, o que é que o impede de crer naquilo?
Eu creio que é um problema fundamental, o problema das crenças, porque
tudo o que vocês constroem é oriundo de suas crenças, de suas certezas,
para alguns.
Mas, para chegar ao Amor, é preciso parar de crer em tudo, exceto no Amor.

Então, como deixar cair as crenças?
Eu creio que a resposta já está, também, na questão: se eu decido não mais
crer, basta que eu não creia mais.
Então, você vai me responder: «se eu tenho uma pressão exterior, algo que
está aí, diante de mim, que me faz mal, se eu suprimo a crença, será que o
objeto que faz mal vai desaparecer?».
Não, não é tão instantâneo.

Enquanto isso lhes parecer difícil, mesmo se vocês afirmem o contrário, é
que vocês ainda creem naquilo.
Há crenças que não se apagam de um dia para o outro, mas há crenças que
são muito mais fáceis a apagar, eu diria.

Então comecem, já, a compreender que são apenas sistemas de crenças: a
obrigação de trabalhar, a obrigação de participar da sociedade, de um modelo
social, a obrigação de nutrir seus filhos, a obrigação disso e daquilo são

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


social, a obrigação de nutrir seus filhos, a obrigação disso e daquilo são
apenas crenças.
Então eu creio que, quando Ma Ananda Moyi disse isso, ela destruiu tanto
todas as crenças, que ela pôde ser o que ela foi (ndr: canalização de Ma
Ananda Moyi, de 10 de junho de 2008).
A única diferença, e o que ela disse quando falava da folha de papel de
cigarro entre vocês e ela, é a intensidade da crença.
Ela abandonou todas as crenças.

Tudo o que freia a expressão de seu ser autêntico, de sua autenticidade são
apenas crenças.

Aí está, eu creio, o que ela quis dizer.
Então, como superar essas crenças?
Vocês vão substituir essas crenças por outras crenças, vão crer que vão
encontrar uma técnica que será superior, para fazer desaparecer o que está
diante de vocês, mas isso será, novamente, uma crença.
E é sem fim: vocês empilham crenças sobre crenças e não veem, jamais, o
fim, obviamente, porque, a partir do momento em que colocam a questão de
«como fazer desaparecer um apego» (que é, portanto, uma crença), vocês
elaboram estratégias para fazer desaparecer essas crenças, vocês vão
recorrer a outra elaboração de crenças.
E vocês passam sua vida a criar crenças e a substituir crenças por outras
crenças.
É um jogo apaixonante, não é?

A maior parte de nós passou milhares e milhares de vidas a construir crenças,
para nós e para os outros.
E é ainda melhor se se pode fazer crer a mesma coisa que se crê aos outros,
porque é muito satisfatório para o ego, não é?
Têm-se as mesmas crenças, portanto, fazemos parte do mesmo grupo: «eu,
efetivamente, disse que era verdade, a prova, vocês vivem a mesma coisa».

A doença é uma crença, então, vocês vivem na certeza de que a doença é
inexorável.
Não, é, também, uma crença.

Então, depois, você tem o pensamento positivo: você vai dizer «eu estou em
boa saúde».
Você vai, portanto, substituir a crença da doença pela crença na saúde.
Mas, quando você pronuncia a palavra «saúde», isso quer dizer, nesse
mundo, que existe outra coisa que não a saúde, ou seja, a doença.
É, portanto, uma crença que se opõe a outra crença.
Vocês continuam em um fenômeno de dualidade.
Será que vocês creem no que eu digo?

Questão: mas, por trás de tudo isso há, sobretudo, uma forte crença
no amor universal?

Mas a crença não é o Amor.
A crença no Amor e o Amor são duas coisas diferentes, não é?
Pode-se ter a íntima convicção, profunda, de que o Amor é a realidade final,
mas não é por isso que se vai viver o Amor.
É, ainda, uma crença.
Não é demandado crer, é demandado viver o Amor.
Não é a mesma coisa.

Questão: a queda do homem começou com o pensamento humano?

É o quê, a queda?



Questão: a separação.

Eu prefiro essa palavra, de qualquer forma.
A separação começou com o pensamento humano, efetivamente.
A questão e a resposta são a mesma coisa, é prático.

Questão: quando Cristo disse «se vocês se reúnem a três, eu estarei
entre vocês». Ele fazia referência a um número de pessoas ou à fusão
corpo/alma/espírito?

Ele fazia, realmente, referência à multidão de seres que se reuniam no
objetivo do Cristo.
Quando Ele dizia «quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome»,
Ele disse uma vez «dois», Ele disse uma vez «três».
Em todo caso, isso quer dizer mais de um.
Mas será que isso quer dizer que, sozinho, o Cristo não está aí?
Tampouco, isso não quer dizer isso.
Isso quer dizer, simplesmente, que, quando há intenção coletiva, ou seja,
superior a um, nesse caso, Sua presença é muito mais tangível, mas não é a
Trindade corpo/alma/espírito, são, verdadeiramente, pessoas.

Questão: o Pai é Trindade?

A questão é muito complexa, mas isso vai resolver-se muito facilmente: o Pai
é três em um.
O Pai é Trindade na Unidade e Unidade na Trindade.

Questão: qual é seu olhar sobre as mídias?

É o quê, as mídias?

Questão: os meios de comunicação atuais.

É uma paródia de comunicação.
Vocês têm a impressão de comunicar-se, mas vocês se comunicam cada vez
menos.

Então, vocês têm mídias, como vocês dizem, modernas, nas quais a
informação circula de um extremo ao outro do planeta, instantaneamente.
Isso lhes dá a impressão de que se tornaram muito inteligentes, porque que
não importa quem digite uma palavra em algum lugar, e há informações como
se ele tivesse feito estudos durante trezentos anos.
Então, efetivamente, é muito satisfatório, de algum modo.

Vocês têm acesso a muitas coisas.
Mas a verdadeira comunicação não é uma comunicação visual, intelectual.
A verdadeira comunicação é uma comunicação de coração a coração, e isso
não é possível com máquinas.

É, já, difícil, de corpo a corpo e de coração a coração entre dois seres
humanos, então, se vocês põem em cima a tecnologia, é a informação ou,
antes, eu diria, a deformação.

Questão: a instalação de redes magnéticas, segundo Kryeon, poderia
servir para despoluir a Terra de ondas, em especial, ligadas à internet?

Primeiro, você fala de instalação de redes magnéticas terrestres.
Mas as redes magnéticas terrestres sempre existiram.
Sem isso, a Terra não existiria.
Primeira coisa.



Em contrapartida, essas redes magnéticas podem reposicionar-se,
reprogramar-se.
Agora, você crê que redes magnéticas podem apagar redes elétricas, os
dados que transitam via internet?
Mas não há apenas internet, há muitas outras coisas.
Você pode falar de ondas que correm sobre este planeta.

Hoje, é uma cacofonia de ondas.
Infelizmente, eu não creio, de modo algum, que as redes magnéticas
terrestres sejam suficientes para suprimir a nocividade dessas diferentes
ondas.
Isso pode, talvez, em certa medida, atenuar os efeitos delas, mas, em caso
algum, fazê-las desaparecer.

Questão: como conciliar vida profissional e espiritual?

É impossível, exceto se você trabalha na espiritualidade, como eu o fiz.
Mas, naquele momento, não é mais, o trabalho, é o prazer.

Mas como você quer trabalhar e estar no espiritual?
É impossível.
Você pode ter compromissos, até certo nível.
Infelizmente, a partir do momento em que você trabalha, mesmo em algo que
lhe agrada, que leva a sério, o trabalho, mesmo com prazer, é algo que vai
tornar dificilmente conciliável o interesse intelectual, no sentido básico, e uma
espiritualidade vivida.

Coloque-se a questão, se aqueles que se chamaram os Mestres espirituais,
na vida deles, você conheceu quem trabalhava.
Então, coloque-se a questão: por quê?
E eu não falo, unicamente, do Oriente.
Olhem, também, do lado do Ocidente.
Será que os diferentes taumaturgos, os diferentes Santos, os seres
despertos trabalhavam?
Dê-me um único exemplo de seres despertos que tenham trabalhado.

Questão: qual é o impacto de estruturas piramidais sobre as
estruturas energéticas?

Eu não sou um professor para as formas, eu.

Questão: e pôr-se, a si mesmo, na própria pirâmide ou
própriaMerkabah?

Pessoalmente, eu não penso nada sobre isso, mas é preciso saber que não
é uma moda passageira.
As pirâmides, sempre se falou delas.
Em minha vida, também, mesmo em meu jovem tempo, na Bulgária, à época,
utilizavam-se, já, as pirâmides.
Isso tinha virtudes específicas.
Agora, se você crê que basta visualizar-se em uma pirâmide ou
umaMerkabah é, também, uma forma de crença.
E lembre-se de que, quanto mais você crê em algo, mais está na realidade do
que você é.

Questão: na astrologia, Plutão vai, em breve, chegar em Capricórnio.
Isso corresponde ao fato de que a Terra vai abrir-se?

É o quê, esse truque?
Isso subentende que há eventos inexoráveis, inevitáveis.



Há eventos inexoráveis, inevitáveis, que são etapas, mas a forma de
manifestação é extremamente livre e variada.
Ela depende de certo número de ressonâncias e, também, da psique
humana.

Então, quando eu ouço «a Terra que se abre», por que não quebrada em
quatro pedaços?
Isso quer dizer o quê, uma Terra que se abre?
É uma visão do Espírito, não é?

A Terra, ela sacode, a Terra, ela se move, a Terra tem elementos que estão
mais ou menos em cólera.
A Terra vive uma transformação.
Vocês vivem uma transformação.
Até aí, todos estão de acordo, não é?
Agora, por que vocês querem saber o que eu penso de um evento que ainda
não ocorreu?
Por que vocês querem programar um evento que não está programado?

A posição dos planetas, ela é programada, é claro.
Isso significa algo de preciso, que os astrólogos conhecem e que tentam
cercar, mas a virada do evento, em si, depende de milhares de coisas, outras,
que nada têm a ver com a astrologia.
Isso vai depender de reações humanas, em relação a algumas luas cheias, já,
sem mesmo falar de aspectos, de trânsitos, de planetas lentos.
Então, eu poderia falar-lhes de outros eventos que ocorrerão daqui até o final
do ano, também.
Mas, eu repito, um evento que vai acontecer em dois anos, ligado a
configurações astrais específicas não é nem definido, nem predefinido.
Ele dá uma orientação sobre o tipo de evento.

Efetivamente, simbolicamente, a Terra abre-se.
Ela se abre por quê?
Para deixar aparecer sua dimensão interior.
É uma reversão da Terra.
Reversão, vocês vão dizer-me «isso aí, são os polos que basculam, dê-me a
data, rápido, para que se faça as provisões».
Isso seria um erro, porque pode ser assim como qualquer outra coisa.
Frequentemente, os astrólogos são capazes de predizer, na trama
astrológica, um tipo de evento, mas não o evento em si mesmo, caso
contrário, isso se saberia, hein?

Questão: quais seriam os eventos previstos para o fim do ano de que
você falou?

Eu falo, desde o ano passado, da crise financeira, alimentar, da crise dos
transportes.
Vocês estão em plena caca que veem todos os dias, e isso é apenas o
começo.
Isso não é uma predição, é a realidade do que vocês vivem.

A realidade é feita do que vocês vivem.
Há países que estão submetidos aos elementos.
Atualmente, vocês compreenderam, o que domina é a terra e a água.
Muito em breve, será o ar e o fogo.
Os elementos são apenas a ilustração, ao nível terrestre, de transformações
que vocês vivem no interior de seu corpo físico.

Então, para que lhes serviria saber que, em 24 de julho, às 12 horas, tal país
da América Central será devastado por um ciclone?



O que é que isso vai mudar em suas vidas?
Expliquem-me o interesse em conhecer isso.
É do sensa.... não sei mais a palavra, encontrem-na para mim, é do
sensacional, sim.
Mas, em momento algum, isso vai induzir qualquer transformação.

Olhem os eventos que se produzem, já, há alguns anos.
Todo mundo sabe, por exemplo, que seu sistema financeiro é corrompido,
porque ele é construído ao inverso da verdadeira finança.
Vocês atribuem ao dinheiro o valor em função do tempo.
É um erro, e todo mundo sabe disso.
Todo mundo observa que as bolsas e os sistemas econômicos, financeiros,
estão desmoronando, há mais de um ano agora.
Será que isso mudou algo?
Não.

Tudo está desmoronando.
O fato de saber não permite transformar-se.
É similar para os eventos importantes do planeta.
A transformação, vocês a sofrem, mas não a vivem, contudo, no interior, por
antecipação.

O ser humano é assim feito que, mesmo se ele tenha sob os olhos (de
maneira racional, eu não falo, mesmo, mais, de intuição), ele continua, de
qualquer forma.
Então, o que é que vocês querem fazer com isso?
Por que querem conhecer os eventos?
Vocês os têm sob os olhos, os eventos.
Há colheitas que são destruídas, por toda a parte no mundo.
Eu dizia, já, no ano passado, que os alimentos vão diminuir.
Vocês viram o que aconteceu, no ano passado, com as colheitas.
Isso nada era, em relação a este ano.
Então, o que é que isso vai mudar em suas vidas?
Vocês vão fazer reservas, saindo daqui?

Questão: você está otimista sobre o futuro do planeta?

A um dado momento, em dezembro de 2005, eu estava assustado e
extremamente pessimista, porque pensava, em alguns momentos (e, mesmo,
ao nível de diferentes estruturas galácticas que existem e de diferentes
Conselhos), que a Terra ia não para sua abertura, mas sua destruição, pura e
simples.
Devo dizer que, agora, estou profundamente otimista, mas isso não quer dizer
que as coisas que vão acontecer sejam agradáveis, não é?
Eu estou otimista quanto à finalidade para a Terra e para seus habitantes.

Questão: o que é que pode motivar uma alma a não fazer a escolha da
ascensão?

Uma alma, por exemplo, que está em descensão.
Uma alma que não terminou seu caminho de descida na matéria, que não
terminou sua experiência.
Vocês estão, todos, em momentos diferentes de experiências.
Há os que esperam a ascensão há centenas de anos e, outros, que chegaram
sobre a Terra para viver um caminho de descensão.

Vocês não estão, todos, no mesmo estágio evolutivo.
Vocês não estão, todos, no caminho de retorno.
É por isso que é preciso não julga.
Jofiel falou de seres e de sua liberdade, mas há, também, seres que



chegaram sobre a Terra há muito pouco tempo.
Eles são extremamente etéreos.
Eles estão aí para a descensão, que é o mesmo processo energético, ao
inverso.

Portanto, as almas não estão, todas, no mesmo grau de maturidade, não
estão, todas, no mesmo caminho.
Há as que estão em um caminho para baixo e, outras, para o alto.
Há almas muito evoluídas, que estão em um caminho para baixo, e há almas
menos evoluídas, que já estão em um caminho para o alto.
Portanto, todas as almas sobre a Terra, presentes nesse fenômeno de fim de
ciclo, não são, todas, almas que escolheram o caminho da ascensão ou o
caminho da encarnação ou o caminho da experiência.
Há, também, caminhos de alma que são eminentemente diferentes.

Questão: nesse percurso, onde se situa, verdadeiramente, a escolha?

É uma questão extremamente ambígua, que remete à noção de determinismo
e de livre arbítrio.
Ninguém os forçou a vir sobre esta Terra, absolutamente ninguém, se não é
certo peso ao nível de seus apegos.
Mas, eu repito, não há qualquer obrigação.
Assim como, hoje, não há qualquer obrigação.

O único problema é que há pessoas que lhes dizem: «o livre arbítrio» é
importante.
Então, eu lhes responderia que o livre arbítrio existe até certo grau de
consciência porque, em outro grau de consciência (diferente, nem melhor,
nem pior), não há mais qualquer livre arbítrio, há determinismo total.
Eu responderia, por um trocadilho, que o único livre arbítrio do homem é
saber quanto tempo ele vai levar para compreender o que está, inteiramente,
determinado.
Porque vocês estão determinados.
Vocês têm, todos, a mesma finalidade, mesmo as almas em descida, que
estão se afastando da Luz.

O objetivo é o de voltar, um dia, para a Luz.
Portanto, vocês estão determinados para ir para a Luz.
Todos, sem exceção, vocês estão determinados, como dizia a Mãe, para ser
a Luz e o Amor.

Onde está a liberdade, aí?
Vocês têm a liberdade de recusar, obviamente, mas até certo estágio de nível
de consciência.
A um dado momento, vocês voltarão, de qualquer modo, ao que vocês são.
Portanto, vocês são, inteiramente, determinados.

Questão: o combate entre a Sombra e a Luz é real?

É uma realidade total, que dura uma eternidade, e que se libera, também,
obviamente, no interior de cada ser humano em encarnação.
Não é uma visão do espírito, não é, tampouco, uma crença, é uma realidade,
mas é uma realidade que é preciso superar.

Questão: como superá-lo?

Sendo Luz, Amor, Compaixão total.
Se vocês portam sua consciência nesse combate que existe no mais alto dos
Céus, entre algumas formas de Arcanjos, para citar apenas eles, mas,
também, sobre a Terra (através da dominação de alguns grupos sobre outros



seres humanos), isso vai dizer que vocês ali aportam a energia, portanto,
vocês nutrem isso.
O que quer dizer que o combate da Sombra e da Luz necessita de três
etapas sucessivas no tempo.

Primeiramente, identificar o Bem e ter identificado o Mal, o que nem sempre é
evidente.
Em seguida, é preciso aprender a combater o Mal ou o que se crê ser o Mal.
E, depois, há uma terceira fase, que é a superação do Bem e do Mal, ou seja,
que não se tem mais que combater, porque a Luz torna-se tão forte, que o
Mal não tem mais o lugar para estender-se.
Isso é ao nível da encarnação que vocês passam, necessariamente, por
essas três etapas.

O que acontece, em outros planos, entre as forças arcangélicas, é apenas o
reflexo do que acontece em seu pequeno ser interior.
Mas vocês devem, no final, superar a dualidade do Bem e do Mal.
Portanto, primeira etapa: identificação; segunda etapa: combate; terceira
etapa: superação.

Questão: hoje, a massa crítica das forças da Luz supera aquela da
sombra?

Não é uma questão de massa, é um pouco mais complexo.
Como eu disse, há quase três anos, eu estava extremamente pessimista e
pareceria que a Terra, hoje, dirige-se para seu processo de ascensão.
Entretanto, é um eufemismo dizer que as forças escuras não existem mais
sobre a Terra.

Quando vocês veem o que acontece, isso dá um pequeno arrepio.
Elas se sabem condenadas, mas vocês sabem, é como um animal que se
sente condenado, ele não vai deixar-se condenar, é claro, sobretudo, se ele
pertence à Sombra, suas propriedades de nocividade são exacerbadas.
Mas vocês não têm que se preocupar com isso porque, se vocês portam sua
consciência sobre esses eventos, vão dar a eles ainda mais peso e ainda
mais crenças.
Busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo.
Não sou eu, hein?, isso vocês sabem.

Questão: hoje, você está, sempre, em acordo com os ensinamentos
que dava em sua vida?

Eu estou em acordo com todos os ensinamentos que eu dei, exceto que,
hoje, eles são não obsoletos, mas superados.
É como a palavra de Cristo: «meus escritos passarão, mas eu serei, sempre,
a Verdade».
O que eu disse, o que pratiquei é a Verdade, também, entretanto, hoje, é-lhes
solicitado superar tudo isso.

Questão: o que você pensa do que propunha Krishnamurti: viver o
instante presente?

É por isso que eu não quero responder o que vai acontecer em dois anos.
É evidente que, quando a Mãe falava de Amor e de Luz, para isso, é preciso
estar no presente.
Enquanto vocês têm crenças, vocês não estão no presente, porque as
crenças fazem referência ao sistema passado, vocês estão no mental.

Quando vocês estão nas crenças, vocês não estão na realidade.
A realidade é parar o tempo, é o instante presente, quando vocês estão



desembaraçados de todos os condicionamentos e de todas as projeções no
futuro.

Obviamente, todo mundo sabe, mesmo aqueles que nada fazem, que algo
está mudando.
Não é preciso tomar os economistas, os financeiros para embotar-se.
Eles sabem muito bem, todos, a título individual, mesmo se não o digam, que
tudo está mudando.
Todo mundo sabe disso.
Não há um ser humano sobre o planeta que não o saiba.

Então, há os que põem a cabeça no saco, tudo vai bem, Madame a
Marquesa.
E agora, Krishnamurti, para voltar à sua interrogação, através das palavras,
utilizando a ferramenta mental, quando ele dizia que apenas havia Verdade no
instante presente, é isso o que dizem todos os místicos, não, unicamente,
Krishnamurti.
Fora do presente não há realização.
O problema é que vocês chegam a um período que é anunciado e esperado
há muito tempo, no qual vocês têm tendência, sem parar, a projetar-se no
futuro: «o que vai acontecer amanhã?».
E, para outros, será: « oh, eu quero purificar meu carma, eu quero purificar
meu passado, para estar livre em meu presente».

Enquanto vocês oscilam assim, entre a limpeza de seu passado – quaisquer
que sejam as técnicas – ou querendo, por exemplo, saber o que vai
acontecer (para vocês, a título individual, ou para o planeta), é a mesma coisa:
vocês não estão no instante presente, vocês fogem do instante presente.

Ora, a Luz e o Amor encontram-se apenas no instante presente.
Não no amanhã, não no ontem.
Aí está a última resposta.
Ela está um pouco mais feliz, aquela ali, não é?

Então, agora, será tempo de concluir nossas trocas.
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve, é claro.
Eu lhes aporto todo o meu Amor, eu também, todas as minhas bênçãos,
todos os meus encorajamentos para a Luz, todos os meus encorajamentos
para seu Ser total.
Sejam abençoados, e eu lhes digo até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com
Traduzido para o Português por Célia G./
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- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -
Arcanjo Regente de 2008 - Ano da Confrontação

Boas vindas a vocês, almas humanas em peregrinação nas esferas da materialidade.
Meu nome é JOFIEL, Anjo e Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada.

Como há alguns meses do seu tempo terrestre, eu venho a vocês a fim de comunicar-lhes informações, e
especialmente Vibrações, ligadas à evolução que vocês estão vivendo, cada um no seu nível, cada um na sua
amplitude, nas transformações em curso sobre a superfície deste planeta e no conjunto do seu Sistema Solar.
Ainda uma vez, eu diria que, seja qual for o caminho que vocês escolherem, vocês são abençoados de toda a

Eternidade e vocês estão no seu lugar aí onde vocês estão e no que vocês desejam fazê-lo.
Caberá a vocês, a todos e a cada um, jamais julgar o caminho do seu vizinho, pois esse é o caminho dele, e

qualquer caminho, seja ele qual for, é louvável em si mesmo, quer ele os aproxime ou os afaste da Luz.
Como vocês sabem já desde alguns meses do seu tempo terrestre, vocês empreenderam uma série de

eventos em suas vidas pessoais, na própria vida planetária, que prefiguram, de algum modo, os caminhos nos
quais vocês irão calcar agora os seus passos, nesses tempos extremamente conturbados que estão chegando

para vocês na velocidade de um cavalo galopando.
Não é preciso projetar-se no que vocês chamam de futuro para perceber, sentir e experimentar que a Terra

vive uma época de grande transformação à qual vocês são chamados, à qual vocês são convidados, eu diria,
até mesmo, à qual vocês não podem escapar.

Esta transformação refere-se a uma reversão total dos seus valores materiais, afetivos, profissionais,
familiares, materiais, no sentido mais amplo.

Mas também a uma reversão total do que vocês chamam de valores espirituais.
Tenham cuidado, lembrem-se de não julgar, pois o que lhes parece correto um dia, tornar-se-á falso no dia

seguinte.
Tudo é questão de ponto de vista.

Tudo é questão de momento.
Nisso, a maior neutralidade, a ausência de julgamento (enquanto mantendo o discernimento) é essencial nos

caminhos que vocês irão galgar.
As decisões que vocês tomarem, os passos que vocês derem, engajam-nos em uma direção ou outra por um

período de tempo que ultrapassa amplamente o contexto da sua encarnação e dos próximos anos.

***

É pedido simplesmente para estarem cada vez mais lúcidos sobre as escolhas que vocês fazem, mas também
sobre as palavras que vocês afirmam por vezes de maneira peremptória em relação ao caminho de outras

pessoas.
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Novamente, e eu repito a vocês, o seu caminho é único e respeitável.
Vocês não podem obrigar ninguém a seguir os seus passos, muito menos a seguir o seu caminho.

Não cabe a vocês decidir o que é bom ou o que é ruim.
A Luz é boa para alguns, mas ela também é ruim para outros, em função do caminho seguido e da vontade

pessoal da alma.
Uma alma que se afasta da Luz vai ficar extremamente perturbada pela Luz.

Uma alma que se aproxima da Luz vai ficar confortada e exaltada nas suas opções pela Luz.
Não cabe a vocês julgar o caminho daquele que vai para a Luz, tampouco daquele que se afasta da Luz.

Pois, o que vocês sabem da sua precedência de alma?
O que vocês sabem do seu caminho pessoal?

Talvez ele esteja em outros ciclos muito mais adiantados do que vocês.
Porque, de fato, vocês sempre consideraram, enquanto ser humano, que vocês vêm de um plano e que vão

para um plano mais elevado.
Isso é verdade, mas ninguém disse que esse movimento e esse caminho cumpriam apenas uma única espiral.
Assim, é preciso admitir que as almas perfeitamente realizadas, perfeitamente despertas às Dimensões muito

superiores a de vocês, tivessem decidido, nesta encarnação, afastar-se da Luz.
Elas participam do sacrifício que lhes foi pedido para acompanharem os planos da materialidade mais densa

nas novas encarnações.
Dessa maneira, vocês podem estar se aproximando, sem sabê-lo, dos Anjos que vêm para experimentar a

matéria.
Então, não falem da Sombra para essas almas, não falem das Trevas, porque elas vêm semear os campos de
Trevas com a sua Luz, assim como vocês mesmos fizeram em tempos imemoriais (remontando, para alguns

de vocês, à Atlântida e, para outros, a ainda bem antes disso).
Deste modo, vocês não podem julgar a precedência ou o adiantamento da alma em função da sua busca da

Luz.
Aí é, novamente, um paradoxo.

Porque, na sua visão, vocês sempre têm tendência em acreditar que um ser humano dirige-se de um ponto de
vibração baixa para um ponto de vibração mais elevada.

Isso é verdade em um ciclo, para alguns ciclos, ao passo que em outros ciclos o caminho é feito da vibração
mais elevada para a vibração mais densa, ou no sentido de um sacrifício da Luz (para trazer a Luz), ou no

sentido de uma nova experiência (pertencendo propriamente à alma que vive esse caminho).

***

Assim, vocês não podem julgar, mas, também, vocês não podem pressionar o caminho de outra pessoa.
Entretanto, convém compreender que muitas almas no caminho não sabem sequer em que caminho elas

estão.
Elas estão até mesmo persuadidas de que a vida começa e cessa entre o nascimento e a morte.

Elas não têm qualquer consciência nem qualquer ideia do que é o caminho da alma.
Elas então, sim, merecem ser despertadas.

Vocês jamais irão fazer o caminho no seu lugar, vocês jamais poderão tomar emprestado os seus pés e os
seus passos.

Vocês não poderão, senão através do exemplo do que vocês são, da irradiação que vocês emitem, fazê-las
aderir ao seu caminho, a fim delas seguirem a mesma direção do caminho e não o mesmo caminho.

E esse caminho, no momento do despertar, pode ser profundamente diferente do seu.
Se a sua Luz serviu de catalisador no caminho que leva até as Trevas, não fiquem alarmados.

Vocês não são responsáveis por nada, a partir do momento em que vocês respeitarem a liberdade
fundamental de cada alma.

***

Vocês estão no momento em que os caminhos se revelam.
Como eu disse e repeti em uma intervenção anterior, este ano do tempo terrestre, chamado de 2008, é o ano

do contato com o Anjo.
Na maioria dos casos, esse será o Anjo que irá revelá-los à sua própria Luz e aos seus desígnios, sejam eles

Luminosos ou da Sombra.
Não importa, pois, o importante, no período de mudanças, é a ausência de imobilidade, ou seja, a

movimentação indispensável que acompanha uma mudança.
Ninguém pode permanecer imóvel, o que é o caso da maior parte das almas em encarnação atualmente sobre

a Terra.
A maioria deseja uma estabilidade, e a estabilidade não existe mais.



Em suas vidas, no clima, na matéria em sua totalidade, não pode mais ali existir estabilidade.
Vocês vão ver dentro de pouco tempo, com os seus próprios olhos, o que ninguém jamais viu neste planeta.

Não procurem a estabilidade, ela não existe.
A única coisa que existe é a Sombra ou a Luz.

Essas são as suas únicas boias para pendurar que irão lhes permitir uma aparente estabilidade no curso do
caminho de vocês.

Então, segurem-se bem, agarrem-se firmemente à ponta da Luz (ou da Sombra, se tal for o seu caminho).
Esses são os únicos suportes que irão lhes permitir não permanecer na imobilidade, o que seria a coisa mais

terrível podendo chegar a uma alma humana: recusar o movimento do universo.
É como se eu lhes dissesse que amanhã o Sol vai nascer e que, entretanto, vocês decidissem não se mexer,

decidissem ficar na cama e isso para sempre.
Isso é praticamente impossível no nível da alma e no nível dos caminhos que vocês percorrem.

É indispensável aceitar isso.
Vocês devem movimentar-se, seja qual for este movimento.

Vocês não podem ficar imóveis no caminho.
Vocês não podem ficar esperando as cenouras caírem do Céu.

Vocês não podem ficar imóveis e receber a Luz, do mesmo modo, vocês não podem ficar imóveis e receber a
Sombra.

Tudo isso necessita de um movimento, mais do que nunca.
Na vida das almas no caminho sobre a Terra existem períodos de imobilidade, períodos onde nada acontece.
Entretanto, no período atual que é, eu os lembro, o ano da mudança e da virada, é indispensável compreender

que os caminhos não podem permanecer imóveis.

***

Vocês devem empenhar-se, total e lucidamente, no que vocês decidirem durante este ano, quer vocês já
tenham percebido o Anjo, sentido o Anjo ou quer ele não tenha ainda vindo bater à porta da sua alma.

No entanto, é preciso preparar as suas estruturas.
Eliminem as suas palavras, os seus olhares e os seus pensamentos, todos os julgamentos e todas as

afirmações sobre um caminho, sobre uma pessoa, mesmo entre as pessoas próximas de vocês.  
Contentem-se em encontrar a origem do que vocês são, a origem do que vocês desejam, a origem que dará a

vocês o impulso para avançar no seu caminho.
Vocês não podem, tampouco, emprestar um caminho pertencente a outra pessoa.

Quando muito, vocês podem andar em caminhos paralelos, mas que, no entanto, jamais sejam confundidos.
O ano da virada lhes mostra também, ao mesmo tempo a interdependência dos caminhos, mas, também, a

solidão associada ao seu caminho.
Quer vocês andem em casal ou sozinhos ou em grupo, a solidão faz parte do movimento de virada que vocês

terão que viver durante este ano.

***

Eu lhes falei também, em várias ocasiões, de diferentes obras ligadas às cores (1).
Nós nos aproximamos agora perigosamente da Obra no Vermelho que se refere ao povo dos Estados Unidos.
Muitas coisas vão virar fumaça antes da emergência total que, eu os lembro, é aguardada para o período de 15

de agosto.

NOTA: “No dia 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers - tradicional banco de investimento estadunidense - anunciou
sua falência. Não houve socorro.”

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess%C3%A3o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696

Muitas desilusões vão aparecer, verdades muito perturbadoras serão reveladas.
Não reajam, não critiquem, isso é apenas o resultado dos atalhos tomados pela maioria deste povo desde a

sua origem.
Não é à toa que as origens de cada ser, desde tempos imemoriais, tentaram se conservar através do povo

vermelho original deste solo.
Eles são os guardiões da memória dos caminhos atravessados pela Terra ao longo da emergência dos

diferentes sóis que antecederam o seu.
Evidentemente, alguns caminhos, e particularmente aquele do povo dos Estados Unidos, vão interferir

grandemente no caminho de vocês.
Isso vai reforçar o basculamento do caminho dos povos europeus através da emergência de movimentos que

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Recess�o
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1696


vão mostrar o lado ridículo deste meio que foi erigido como dogma absoluto, como valor de troca que é apenas
um valor ludibrioso que vocês chamaram de dinheiro.

Todas as suas relações foram fundamentadas neste valor.
Mas o dinheiro não tem valor.

Ele apenas foi criado para servir um propósito específico, que é o do domínio humano sobre outros seres
humanos.

Há pouquíssimos sistemas solares onde o dinheiro está presente.
Na maioria dos mundos da 3ª Dimensão (mesmo nos mais perversos, eu recorro à sua capacidade para

discernimento), existem muitos povos cujo caminho de involução tem levado a invadirem a sua Terra, desde
tempos imemoriais e que, ainda hoje, vivem em locais isolados no subterrâneo ou debaixo d’água, visando

interferir e dominar o seu planeta e os seus habitantes.
Eles evoluem na 3ª Dimensão como vocês e, no entanto, apesar de serem perversos, apesar do seu instinto

de dominação, eles não sabem o que é o dinheiro.
O dinheiro representa a pior das perversões que o ser humano criou.
Neste nível, eu sequer falo dos juros que é a perversão da perversão.
O dinheiro levou à perda do senso de comunicação com o coração.

Não há outros responsáveis pelos seus infortúnios.
Não há outros responsáveis pelas suas ilusões e pelos seus caminhos desviados da Luz.

Essa é uma grande revelação que irá ocorrer bem depressa, a partir do momento em que o valor atribuído ao
dinheiro entrar em colapso.

O que se tornam as suas vidas?
O que se torna o seu comércio já que ele foi construído nisso?

O dinheiro é um valor que pertence, em termos energéticos, ao que vocês chamam de chakras inferiores.
Ele está, então, naturalmente associado à dominação, à força e ao poder: valores totalmente opostos aos

valores do coração.
Os mundos de 3ª Dimensão que evoluem no coração, nos milhares de mundos habitados, não têm

necessidade do que vocês criaram.
A comunicação de coração a coração não pode estar, em caso algum, perdendo, mas sempre ganhando, o

que está longe de ser o caso, vocês hão de convir, com o seu meio de troca que é o dinheiro.

***

A troca, para vocês, está então, de maneira geral, evidentemente, assimilada ao poder, à dominação.
O coração nada tem a ver com a dominação, com o poder.

Está aí como, através de um elemento criado, vocês chegam a se afastar e a permanecer imóveis como a
maioria dos seres humanos sobre este planeta.

Mas, hoje, tudo isso tem um fim e este fim está à sua porta.
Não lamentem, não temam, isso irá lhes permitir realmente saber qual é o seu caminho.

É um caminho para a Luz e para o coração, ou é um caminho para a Sombra ou para a individualidade?
Compreendam bem, caras almas, que só o colapso deste valor monetário que serve de refúgio na ausência do

coração, podia ser capaz de revelar a natureza do seu ser, a natureza do seu caminho.
Isso não é para daqui a dez anos, isso já foi anunciado há quase um ano e isso se confirma.

O movimento foi iniciado há um ano, ele chegará ao seu término, que é a virada total dos valores, no período de
15 de agosto.

Vocês serão confrontados com o seu coração ou com a ausência de coração, e não no sentido vibratório
espiritual, mas no sentido da sua encarnação e no sentido mais prosaico da vida que vocês têm que viver.

É quando tudo desmorona (que não são os seus valores, evidentemente, a título individual, mas os valores da
sua sociedade) que se vê o seu próprio valor.

É muito fácil dizer-se no coração quando todas as necessidades básicas da sua vida são providas.
É muito fácil dizer-se no coração quando tudo está equilibrado, quando nada está faltando e quando se está em

relativa tranquilidade.
É totalmente outra coisa no momento em que esses valores julgados como seguros na ausência de coração

desaparecem, porque somente aqueles que tiverem cultivado os valores do coração serão capazes de ali
extrair os recursos necessários.

Este é um acontecimento que eu qualificaria de feliz e de essencial no cenário deste ano.
Não pode ser de outra forma.

***

Compreendam bem que, agora, uma série de elementos que eram, eu diria, aguardados ou temidos, apenas
faz parte de uma trama astral, possível ou impossível, segundo a orientação da massa crítica humana, mas



esse não é mais o caso.
Esses acontecimentos estão na encarnação, descendo vibratoriamente na sua realidade e absolutamente mais
nada pode impedir esta sequência lógica do que vocês construíram desde a existência do corpo astral, há mais

de 50.000 anos.
Então, será que por isso vocês devem começar a antecipar, fazendo provisões de coisas e mais ainda?

Absolutamente não, se não isso iria provar que vocês nada compreenderam.
A melhor preparação é cultivar o que acontece no seu coração.

Naturalmente, cabe também a vocês, através desse movimento que será preciso aceitar, compartilhar essas
informações, não a fim de fazer aderir ou de fazer refutar, mas unicamente com o objetivo de desencadear um

movimento: seja qual for o movimento, só ele é importante.
Vocês não poderão ficar imóveis, vocês não poderão permanecer no que vocês creem, vocês não poderão

permanecer no que vocês construíram.
O único espaço de tranquilidade neste tumulto encontra-se no interior de vocês mesmos, neste espaço

sagrado que se chama o coração.
Bem amadas almas no caminho, seres humanos na encarnação, na experiência da materialidade que vocês

estão, se vocês tiverem agora perguntas relativas ao que eu acabo de falar, e unicamente em relação a isso, eu
quero tentar ali responder.

***

Pergunta: o que você quer dizer com “vocês vão ver o que jamais viram neste planeta”?

Não vejam aí nada de catastrófico.
Eu falava mais de comportamentos, tanto de movimentos de fraternidade (impensáveis há ainda algumas

semanas do seu tempo), mas também de atrocidades, o outro lado do caminho que vocês jamais conheceram
sobre esta Terra.

Pois o dinheiro pode tornar louco ou tornar sábio, dependendo da natureza do seu caminho, e a privação deste
elemento vai perturbar as regras mais fundamentais da sociedade que vocês construíram.

Entretanto, é evidente que as manifestações geofísicas acompanham totalmente esse movimento.

***

Pergunta: como poderemos reconstruir depois?

Vocês não podem falar de reconstrução antes de tudo ser arrasado, o que ainda não é o caso.
A única reconstrução consiste, eu diria, em construir a sua Essência, em construir o seu caminho e nada mais.

***

Pergunta: o que acontece em um casal quando uma alma caminha para a Luz e a outra, para a
Sombra?

Há neutralização e, neste caso, há imobilidade.
Isso, então, é prejudicial para os dois caminhos.

Jamais se esqueçam de que a linguagem do Divino é matemática, e vocês têm uma regra fundamental que
vocês tiveram que aprender nos seus sistemas escolares que diz que menos vezes menos é igual a mais, mas

que menos vezes mais é igual a menos.
Isso é válido no nível da Luz e da Sombra.

***

Pergunta: como estar ciente de que estamos no caminho?

Isso se reflete pelo estado de fluidez.
Se vocês estiverem em concordância com o seu caminho, seja qual for esse caminho (de involução, de

evolução ou outro), a partir do momento em que o seu interior estiver concordante com o exterior, as coisas
acontecem de maneira mais suave, mais funcional, mais agradável.

***

Pergunta: como facilitar da melhor forma a conexão com o Anjo?



Qualquer processo que aumentar, que fizer movimentar o seu nível vibratório.
Pois, compreendam que, seja qual for o sentido do caminho, o encontro com o Anjo é inexorável.

Para isso vocês têm necessidade de se mexerem: é preciso reduzir ou aumentar, dependendo do caso.
Todas as técnicas que modificarem o seu estado vibratório.

Para alguns, isso pode ser a atividade física, ou mesmo a atividade sexual, ou mesmo uma atividade muito
mais espiritual ou outros meios de acordo com a sua conveniência.

Entretanto, eu repito que este encontro com o Anjo está inscrito nos processos de transformação que vocês
vivem.

Então, o mais importante, ainda uma vez, é estar concordante consigo mesmo.
Estar concordante consigo mesmo é uma atitude interior que consiste em não mais olhar para o exterior, que

consiste em não mais dar importância ao olhar do outro.
Isso não é tampouco um confinamento, mas, sim, um desprendimento de qualquer influência externa que viria

limitar a sua própria expansão e a sua própria interioridade.

***

Pergunta: esse contato com o Anjo é consciente ou inconsciente?

Eu falei amplamente sobre esse assunto.
Eu vou repetir simplesmente que tudo é possível.

Evidentemente, o contato mais frequente é o período em que há menos resistências, ou seja, durante a noite.
Em outros casos, o encontro poderá ocorrer de maneira consciente durante o dia.

O Anjo vai encontrar a brecha mais adequada para este encontro.

***

Pergunta: você poderia ser mais específico sobre a Obra no Vermelho?

Eu lhes dei o elemento principal no nível da sua sociedade.
Os outros acontecimentos de natureza elementar serão calcados nisso.

Nada mais por enquanto.

***

Pergunta: os impactos vão ocorrer também nas zonas do corpo físico correspondentes à cor
vermelha?

Necessariamente e no sentido do caminho.
Se o seu caminho for a Luz, isso irá corresponder ao despertar total do potencial do que vocês chamam

de Kundalini.
Se o seu caminho for a Sombra, isso irá corresponder ao despertar total dos chakras inferiores.

***

Pergunta: como ajudar os outros?

Certamente não pelas suas palavras, mas lendo o que eu tenho dito já desde alguns meses (2).
Parece-me que a sua tecnologia permite ter acesso a essas informações de maneira bem rápida.

***

Pergunta: nós não temos mais perguntas. Você tem outras informações para nos transmitir?

Não, eu tenho que lhes transmitir a transformação associada à Radiação da minha Presença que eu peço para
acolherem agora antes de me retirar.

... Efusão de energia ...

************
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MA ANANDA MOYI – 12 de julho de 2008

Bem amados filhos da Luz, eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu venho falar-lhes da única realidade tangível, que permite e sustenta a
existência dos mundos, ou seja, o Amor e a Luz.
Eu venho a vocês para reforçar sua crença, sua certeza e sua verdade de
Luz.

Você deve, aliás, superar a crença, a certeza e a verdade, para tornar-se,
você mesmo, essa realidade que é o Amor.
O Amor é a única coisa que pode compensar cada um de seus passos, cada
uma de suas respirações e cada um de seus batimentos de coração.
Quaisquer que seja as satisfações que encontrem em suas ocupações, nada
poderá durar mais do que o tempo da satisfação que, por definição, é
efêmera e não pode durar.

Só o Amor e a Luz são eternos.
Só o Amor e a Luz permitem viver a serenidade, a plenitude a mais total.
Vocês são, todos, sem exceção, destinados a isso.
Vocês são, todos, sem exceção, Luzes em evolução.
Vocês são, todos, sem exceção, uma parcela do Amor.
Vocês não são outra coisa que não isso.

É apenas seu mental que os faz crer o inverso: que vocês não são Amor, que
vocês são separados.
Esse corpo que vocês habitam é apenas o reflexo de crenças de seu mental.
De construções em construções, vocês vieram a pensar que a única
realidade é o domínio da experiência de seu mental e de seus sentidos, que
vocês experimentam através das encarnações.
Mas isso é, total e realmente, uma ilusão à qual, um dia, vocês aderiram tanto,
acreditaram tanto, que ali colocaram leis de carma, de reencarnação.
Vocês ali colocaram barreiras para a expressão do que vocês são.

Seu mental é a única coisa que vem mascará-los e desviá-los de sua
realidade.
Não existe, em lugar algum, um Deus punidor; não existe, em lugar algum,
vontade exterior a si mesmos, nos ciclos de encarnação que vocês criaram
por sua própria vontade, por seu próprio desejo, e que os afastou do que
vocês são.

Enquanto vocês crerem nessa ilusão, vocês viverão essa ilusão.
Enquanto vocês crerem que o Amor é um objetivo para o qual ir, isso será
real.
Em verdade, eu lhes digo: não há distância entre vocês e o Amor, apenas há,
como eu disse, a espessura de seu mental que os mantêm prisioneiros e
impede-os de ver, realmente, o que vocês são.

O Amor é felicidade total.
O Amor não conhece o tempo.
Não conhecendo o tempo, não há objetivo, não há caminho.
Mas o caminho é aquele que vocês criaram, afastando-se ou tentando voltar a
essa Luz e a esse Amor que vocês são.

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Enquanto vocês considerarem isso como um objetivo a atingir, ele continuará
um objetivo a atingir, e não se tornará, jamais, a verdade do que vocês são.
Porque, quando vocês falam de objetivo a atingir, põem uma distância entre
vocês e a Luz, entre vocês e o Amor.

A partir do momento em que seu mental constrói e elabora planos em relação
ao Amor, vocês se afastam do Amor.
Quando falam, mesmo dessa palavra, vocês se afastam dessa realidade.
O Amor é contentamento.
O Amor é Unidade.
O Amor é transcendência total.
O Amor é a última e única Verdade.

O mental não é o Amor.
A emoção não é o Amor.
Seus sentidos não são o Amor.
O Amor tem-se fora de sua manifestação e de sua experiência encarnada.
Trata-se de um estado de ser total, no qual a completude é, verdadeiramente,
a palavra que melhor convém, se é que uma palavra possa, um dia, aproximar,
de perto, a realidade do Amor.

Entretanto, vocês são constituídos, unicamente, disso.
Jamais, sem amor, suas células manter-se-iam, umas às outras.
Elas se mantêm associadas graças à lei de atração que é Amor.
Vocês respiram porque o Amor anima seus pulmões.
E, no entanto, a vida humana é feita da negação desse amor que sustenta sua
própria vida: aí está algo que poderia parecer anormal, grosseiro e muito
contraditório e, no entanto, não porque, um dia, o Amor tem necessidade de
olhar-se, tem necessidade de observar-se, de exteriorizar-se, a si mesmo.
Coisa que vocês fizeram, encarnando-se.

A encarnação excarnou-os do Amor.
A excarnação, aparentemente, afastou-os de sua verdade essencial.
Alguns sábios disseram que vocês estavam aí para fazer a experiência do
retorno, a experiência da encarnação que, progressivamente e à medida de
suas peregrinações, ia permitir-lhes retornar de onde vieram.
Isso é verdade, mas é, também, uma crença, porque o Amor está aí, a cada
instante de suas vidas.
Apenas as limitações que vocês se colocaram, as limitações que foram
impostas por um conjunto de crenças ao nível da sociedade amplificaram
tanto, tornaram tão pesada essa noção de Amor, que vocês, hoje,
restringiram-no a uma forma de chantagem e não a atração primeira que ele
era.
E, no entanto, vocês são seres de Amor, vocês são seres de Luz, mesmo se
alguns de vocês refutem a realidade da Luz.

Compreendam, efetivamente, que o fato de refutar algo não permite seu
desaparecimento, senão, vocês não teriam, mesmo, os meios de refutar o
que vocês são.

O Amor é sem limites, o Amor permite tudo, porque ele é a totalidade.
Mesmo na ausência dele, ele está presente.
Ele permite a própria ausência.
O Amor é sua realidade primeira, e não última.

O que quer que vocês façam, mesmo nos eixos de negação do Amor, vocês
continuam, para sempre, seres de Amor.

Bem amados filhos da Luz e do Amor, uma mãe tal como eu pode apenas
esperar e reivindicar a maternidade, mas, também, a vontade de vê-los revelar



a si mesmos, vê-los cessar as infantilidades de seus mentais, que querem
fazê-los crer que vocês não são isso.

O mental tem interesse na divisão.
O mental tem interesse na negação, porque é o que permite a ele existir e
crer em suas próprias crenças, senão, ele não poderia existir.
Ele recusa que ele mesmo tenha sido criado pelo Amor e para o Amor,
porque é seu único modo de existir.
Entretanto, quanto mais rapidamente vocês o fizerem calar, domesticando
esse elemento negativo, mais rapidamente vocês recontactarão, no instante,
na plenitude do instante, a Luz que vocês são.

Não há distância, há apenas, junto a alguns seres, uma falta de coincidência.
A distância, a coincidência são apenas fases independentes do tempo, no
que concerne ao Amor.
O mundo no qual vocês evoluem, pouco importa que ele seja sombrio ou
etéreo e extremamente luminoso, porque todos os mundos e todas as
dimensões participam da verdade do Amor.
Mesmo o jogo da Sombra é, de fato, o jogo da Luz.
Mesmo o jogo da ausência de Amor é definido apenas pelo Amor.

Seu mental os faz crer que o Amor é uma posse, que o Amor é algo de
distante, que o Amor é uma emoção, que o Amor pode ser concebido,
analisado, intelectualizado por seu mental, mas não é nada disso.
O Amor não se põe em jaula.
O Amor não se limita, não se define.
O Amor não pode ser contingenciado por qualquer definição.
O Amor é, ao mesmo tempo, atração e expansão, enquanto seu mental é
apropriação.
A distância entre o mental e o Amor não é uma distância, é uma calcificação.

Enquanto vocês crerem no Amor vocês não o viverão.
Enquanto vocês falarem do Amor, vocês se afastarão dele.
Enquanto vocês crerem amar um ser, vocês se afastarão do Amor.
O Amor não pode ser personalizado, nem em um Deus, nem em uma
imagem e, anda menos, em outro ser humano.
O Amor tem a ver consigo mesmo e unicamente você mesmo.

Apenas a partir do momento em que vocês tiverem fusionado com o que
vocês são, realmente, é que vocês poderão manifestar esse Amor no mundo,
que vocês se tornarão, realmente, um ícone do Amor, mas não antes.

O trabalho essencial deve ser feito entre a coincidência de si mesmo e a
coincidência de sua Essência.
Não pode haver permanência e imanência em sua vida encarnada.
Suas experiências, por mais belas que sejam, fazem apenas afastá-los da
realidade de sua verdade.
As experiências que vocês conduzem, em todos os domínios da criação, da
criatividade e da encarnação fazem apenas fazê-los esperar em relação à
ausência de Amor, porque o Amor basta-se a si mesmo.

Ele não tem necessidade de técnicas, ele não tem necessidade de
apropriações, ele não tem necessidade de ser criativo, ele não tem
necessidade de ser mostrado.
Ele tem, simplesmente, necessidade de deixar-se exprimir, de deixar-se
materializar, encarnar e irradiar.
Qualquer outra coisa é apenas negação do Amor.

Entretanto, é seu direito imprescindível afastar-se desse Amor, através de
suas experiências, quaisquer que sejam, porque é a liberdade que lhes



atribuíram o Amor e a Luz.
Liberdade atribuída desde a menor partícula criada pelo Amor até os mundos
os mais complexos e os mais afastados do Amor.
Sem a atração do Amor, essas criações, mesmo as mais afastadas, não
poderiam surgir, mas, no entanto, elas existem.
Elas se têm fora da verdade e, entretanto, são sustentadas pela realidade do
Amor.

O Amor não se possui.
O Amor não se cria.
O Amor não se implementa.
O amor não é distância.
O Amor não é, tampouco, coincidência.
Ele É.
E isso basta, amplamente, não para defini-lo, mas para manifestá-lo.

Quando vocês saírem do ter para entrar no ser, quando cessarem as
manipulações maniqueístas de seu mental, vocês entrarão na Essência do
ser e na irradiação do ser e, portanto, do Amor.
O Amor não pode ser definido por comportamentos; ele não pode, tampouco,
ser definido pela beleza ou por qualidades.
Lembrem-se: o Amor é o ser, o ser é o Amor.

Enquanto vocês creem possuí-lo ou manifestá-lo, ele lhes escapará.
Enquanto quiserem restringi-lo no interior de seu ser, ele se evadirá.
Quando vocês quiserem ali pôr palavras, ele fugirá.
Quando vocês quiserem dele fazer um estado, o ser escapará, porque o
Amor é doação, o Amor é movimento permanente.

Apenas através da compreensão e, sobretudo, da vivência desse ato de
abandono à realidade de seu ser é que se encontra a verdade do Amor.
É, por vezes, difícil, devido, mesmo, às tensões da encarnação, em todos os
setores de sua vida, deixar o ser parecer, o ser ser e, entretanto, fora dela,
não há outra possibilidade.

Bem amados filhos da Luz, eis as algumas palavras que eu gostaria de
partilhar com vocês sobre o Amor.
Eu abro, agora, com vocês, um espaço de questionamento em relação ao
amor e a vocês mesmos.

Questão: você pode dizer-nos o que obstrui mais a irradiação desse
Amor?

Dizer «o que obstrui» voltaria a afastá-los do Amor.
Eu prefiro, e de longe, dar-lhes, a cada um, como eu o fiz no ano passado,
uma frase que lhes corresponde, sobre seu caminho, na condição de que
vocês aceitem que isso não seja uma rota, nem um caminho, ainda menos
uma avenida, mas, efetivamente, onde se encontra a Essência de seu ser.
Basta abrir as válvulas desse Amor.

Eu lhes proponho meditar sobre as frases que eu vou dar-lhes, e que
correspondem a cada um de vocês, que os ajudarão, enganando seu mental,
para realizar o ser e a Essência.
Eu tenho necessidade de ouvir, várias vezes, o nome e, também, uma frase
sobre o Amor.

Ndr: apenas são reprisadas aqui as diferentes frases que foram
propostas, de maneira específica, aos participantes, mas, talvez,
vocês ali encontrem ressonâncias...:



Abandone-se, totalmente, sem restrição, ao que vem a você.
Aí está a única solução para o Amor.

O Amor está além do Tudo.
Eu sou o Amor, eu sou É.

O Amor é minha verdade, o Amor é meu princípio, o Amor é minha
manifestação.
Eu estou apenas no Amor.

Eu sou abandono, eu sou doação.
Amor sempre, Amor cada dia, Amor essência, Amor ser, ser na Essência, na
Essência do Ser.

Eu aceito isso (ndr: obrigações materiais), par fazê-lo desaparecer.
Eu solto as regras, eu solto as tensões e aceito o Amor para o Amor.

Questão: como partilhar o amor com um homem?

O Amor não se partilha, o Amor é doação.
O que vocês chamam o Amor, a complementaridade de prazeres entre um
homem e uma mulher não é o Amor.
É uma forma equivocada e profundamente injusta do Amor.
O Amor está além do pertencimento a alguém outro ou da doação de si a
alguém outro.
O Amor está além de qualquer fusão situada entre dois seres.

Eu mesma, eu jamais vivi só, desde minha mais jovem idade.
Eu tive um companheiro, que foi meu marido, mas eu estava bem consciente,
e ele também, aliás, de que, entre nós, tratava-se de Amor, mas não de um
amor de casal, de um amor de um ser humano por qualquer ser humano, tal
como pode existir, além, mesmo, da noção de casal.

Então, hoje, a maior parte dos seres humanos considera e crê que o Amor
encontra-se apenas no casal, enquanto o Amor, eu repito, encontra-se apenas
em si mesmo.
Todo amor encontrado no exterior é a negação de seu próprio Amor para sua
Essência e a negação do que você é.

Questão: a que correspondem os batimentos de coração durante sua
presença?

Isso é perfeitamente lógico.
A partir do momento em que a Mãe Divina que eu sou intervém em sua
realidade, ela abre os canais de seus corações e dá essa aceleração em
algumas pessoas que não conhecem, ainda, essa energia.
Trata-se da abertura do canal do coração, canal do Amor por excelência, que
seu corpo traduz por uma excitação do coração.

Questão: nesse período de revoluções, como exprimir o Amor, ao nível
coletivo?

A partir do momento em que você define, mesmo a ação a mais correta em
relação ao coletivo, você se afasta do Amor porque, quando você entra no
Amor, você não tem mais necessidade de saber, com o mental, o que você
tem a fazer.
Basta-lhe ser.
Basta-lhe irradiar o que você é.

Questão: o que responder às inúmeras pessoas que perguntam,
nesses momentos de perturbações, como estar, ainda mais, no



serviço?
Que, enquanto você quer fazer, você não está no ser.
Ser é, já, uma tarefa muito grande.
Fazer é afastar-se do ser.
Ser é fazer sem fazer, é fazer sem querer, é fazer sem vontade, porque é o
próprio ser que age.

Questão: que são as vibrações que correm, por vezes, ao longo das
costas?

Muitos seres humanos, atualmente, vivem as premissas do despertar do fogo.
Esse despertar do fogo, ao nível do corpo, é ilustrado pelo despertar
doKundalini: essas correntes de energia, essa vibração e esse calor, em um
segundo tempo, que percorrem o conjunto da coluna vertebral, desde a parte
inferior até, um dia, o topo do crânio.
Isso participa das premissas desse despertar que vive a humanidade.

Questão: como acompanhar isso?

Ser.
No momento em que essas manifestações privilegiadas sobrevêm, seria
preciso ser capaz de tudo parar, centrar-se no que é vivido, atribuir-se um
instante consigo mesmo, para responder ao apelo do fogo.
O mais correto e o mais suficiente é pôr-se na intimidade consigo mesmo e
deixar essa magnífica energia do fogo agir, sem nada querer, nada pedir,
contentando-se em estar no instante do que se vive.
O fogo que começa a manifestar-se pode induzir toda espécie de
comportamentos diferentes do hábito.

Isso pode ser uma necessidade de comer mais ou de comer menos, de
dormir mais ou de dormir menos, de fundir com o corpo, mais ou menos.
Não se atrasem nas modificações, mas atrasem-se nos sentires e nas
vivências.
Ponham-se no ser, coloquem-se em sua Essência e acolham.

Questão: o que é da relação das crianças ao Amor?

Isso nos levaria demasiado longe.
Eu responderia, simplesmente, por uma frase, aquela que saiu de seu grande
poeta Khalil Gibran, que eu tive a chance de ler em minha vida.
Quando eu digo «ler», como vocês sabem, eu era, efetivamente, incapaz de
ler por mim mesma, entretanto, era capaz de sentir a vibração de um escrito.
Para além das palavras que me liam, ter essa obra e essas obras em minhas
mãos aportava uma alegria indizível à minha alma.

Eu responderia assim: «seus filhos não são seus filhos».
Enquanto vocês aportarem um amor paternal ou maternal a um filho, vocês
não estarão no Amor.
O Amor é doação, o Amor é liberdade.

Ora, um pai está aí para impor e fixar regras que, por definição, mesmo se
elas sejam necessárias nesse mundo, constrangem o Amor.

Questão: qual seria, então, o modo ideal de...?

Não existe um.
A paternidade e a maternidade, tais como são vividas, em todas as tradições
e em todas as civilizações, quaisquer que sejam as crenças e as religiões,
não conduzem ao desabrochar.
Todo sistema educativo conduz à recriação de esquemas distorcidos, que



afastam do Amor.
Só os grandes seres puderam desprender os níveis de apegos induzidos
pelo meio familiar.
É preciso, também, que os pais sejam grandes seres, é claro.
Isso é efetivamente raro.

Questão: como superar essas distorções familiares e reencontrar
essa dimensão de Amor?

Tornando-se o Amor.
Sendo o que você deve ser.
Superando, transcendendo, esquecendo-se de tudo o que você aprendeu,
implantou e induziu.

Questão: é, então, preferível cortar ou não os laços familiares?

A própria palavra «laço» é catastrófica para o Amor.
A relação é útil, mas o laço é nefasto, qualquer que seja.
A partir do momento em que vocês emitem um laço com uma pessoa, devido
a uma hereditariedade, devido a um trabalho, o laço vai comprimir e sufocar o
amor.
O Amor é sem laço.
O Amor é livre.

Questão: como superar esses laços?

Sendo Amor, eu repito.
O Amor queima os laços, o Amor não os reforça.
O Amor dissolve os apegos.
O Amor reforça o Amor, mas dissolve os laços chamados «amor» e
confundidos com Ele.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos de Luz, antes de retirar-me, eu lhes aporto todo o meu
Amor.
Eu lhes peço, também, para descruzar seus braços e suas pernas e acolher o
Amor, ou seja, tornar-se ele, vocês mesmos.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados, sejam Luz.
Eu os amo.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Almas humanas em encarnação e densidade, trago a vocês a minha Radiância, a minha Luz.

Eu sou Jofiel, Anjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Venho até vocês para completar um certo número de elementos relativos à sua evolução neste sistema solar que eu coloco à sua
disposição desde há meio ano do seu tempo terrestre.

Vocês vivem em espaços que são chamados de espaços de transição, porque mesmo que muitos seres humanos não o concebam
ainda e nada vivam, vocês estão na transição.

A transição é um passo intermediário entre dois estados estáveis.

A transição é, por definição, um estado instável, um estado onde a sua polaridade, a sua consciência, o seu mental, as suas emoções,
o seu corpo, oscilam entre dois polos.

Um polo antigo ligado a um modo já vivenciado e experienciado, para alguns de vocês, em muitas encarnações, durante um tempo
relativamente longo, enquanto para outros, muito mais recentemente. E um polo ainda não totalmente atualizado que vocês chamam,
creio eu, de 5ª Dimensão ou Mundo da Luz autêntica e da Luz da Unidade.

Esta etapa de transição pode dar origem, de acordo com as almas em encarnação que a vivem, a reajustamentos, ou pelo contrário, a
períodos de grande dificuldade, sem reajustes.

Tudo depende da intenção que colocam para irem desta transição, para o novo estado, ou então, de decidirem ir para a transição,
para regressarem ao antigo estado.

Entendam com isso, tal como eu o disse, já muitas vezes, que toda a alma neste momento de transição da Terra, vivendo neste
planeta, tem a escolha imperecível de se voltar para um novo estado ou de regressar ao velho estado.

Toda a alma humana em encarnação vai apresentar esta instabilidade mais ou menos acentuada, mais ou menos intensa, instabilidade
na qual vocês vivem desde há muitos meses.

Alguns sentem-se particularmente confortáveis, porque a transição é de tal forma vivenciada e aceita devido à escolha já estar feita,
qualquer que seja essa escolha.

Por favor, entendam que, se o período de transição os desestabiliza isso simplesmente significa que essa escolha e as ações
relacionadas com estas escolhas, não estão totalmente feitas.

Qualquer que seja a sua escolha, se foi realizada, vocês vivem este período de instabilidade de forma mais ou menos estável, mas em
qualquer caso sem sofrimento.

O fato de viver bem este período de transição, não significa automaticamente que terão acesso à 5ª Dimensão, mas que, porém, vocês
efetuaram a sua escolha.

Mais uma vez eu não falo da escolha com o corpo, sem o corpo, ou do seu acesso à 5ª Dimensão.
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Muitas almas que optaram por permanecer na 3ª Dimensão após a transição não experimentam nenhum medo, nenhum sofrimento,
nenhuma perturbação, porque a sua escolha é clara, eles decidiram vir reencarnar em planos de densidade que alguns de vocês
devem deixar brevemente.

Entendam também que a transição e instabilidade da transição não estão ligadas a uma evolução qualquer ou involução. Ela apenas
reflete a estabilidade ou não, a pertinência ou não, das suas escolhas, de acordo ou em desacordo com a sua alma.

Isso explica porque algumas almas vivem um sentimento de fluidez, um sentimento de Unidade, o que não prejudica absolutamente a
sua escolha para a 3ª ou 5ª Dimensão, mas unicamente como afirmação desta escolha através da realidade do seu momento
presente. 

Agora, para as almas que vivem esta transição com instabilidade, convém compreender que, por si mesmas, a sua alma lhe mostra, e
inclusive o próprio período vibratório da transição lhe mostra, que devem formular e aceitar a sua escolha, de forma a vivê-la de
maneira muito mais serena.

A transição é um período de grande instabilidade de elementos, como o podem observar todos os dias, e como eu já anunciei na
minha primeira vinda, e quando das minhas vindas posteriores à sua densidade.

Assimilem também que a transição por definição, não é um estado estável. Isto significa que, mesmo durante este período, se vocês se
sentirem maravilhosamente bem, isso apenas significa que as suas escolhas estão feitas e assumidas, mas em caso algum, que vocês
permanecerão nesta estabilidade. Trata-se de um estado de transição e, portanto, transitório, como o nome o sugere.

Não se fiem nos seus sentimentos como um elemento de estabilidade.

Deve simplesmente aportar-se, de maneira intelectual, a satisfação da escolha feita. 

Agora, vocês questionarão, como conhecer a escolha que é a sua? 

Por mais paradoxal que isso possa ser, vocês não podem ter a pretensão de conhecer o seu objetivo e a sua evolução futura. Isto
significa que os seres humanos, persuadidos na pessoa para continuarem o caminho da experiência da densidade, da materialidade,
irão se encontrar, entretanto projetados para a 5ª Dimensão.

O inverso é muito mais raro.

Isso quer dizer que aqueles que colocaram a escolha da 5ª Dimensão, não poderão em absoluto, voltar atrás para a 3ª Dimensão. Isso
é extremamente importante para viverem este período, o mais sereno e fluidamente possível.

Com efeito, vocês têm necessidade de estar atentos, quaisquer que sejam as suas escolhas, a fim de infundir em vocês, o que eu
chamei de reencontro com o Anjo.

Isso se anuncia para muitos de vocês.

Alguns de vocês já o viveram de uma maneira formal, mas inconsciente.

Alguns de vocês têm vagas reminiscências deste reencontro.

Lembre-se, para a maior parte de vocês, ele ocorrerá ou ocorreu de maneira noturna, nem sempre consciente de momento, vaga
lembrança profunda da sua consciência, progressivamente e à medida dos dias que se anunciam, até ao período presumido de 15 de
agosto, que como eu o disse, corresponde ao advento do trabalho no vermelho para o povo americano, e o momento em que vocês
descobrem um certo número de elementos que estavam escondidos da sua consciência, pelos que vocês chamam de Forças da
Sombra e que eu prefiro chamar as Forças da Não-Luz ou Forças da Resistência à Luz, se preferirem, mas que, no entanto são
também, as Forças evolutivas apesar delas se definirem como involutivas.

Durante o período propício, que vai durar algumas semanas do seu tempo, vocês vão ser conduzidos a viver no seu sono, para muitos
de vocês, os fenômenos da natureza que eu descreveria como místicos ou expansivos ao nível da sua consciência.

O mais frequente, o reencontro com o Anjo será precedido de sonhos típicos associados à elevação: escalar montanhas, atravessar
oceanos, sonhos de voos, sonhos de elevação, sonhos de alegria.

Todos os elementos que os conduzirão até à porta do reencontro com o Anjo, para aqueles que não o viveram, certamente.

Este reencontro está iminente.

Ele vai permitir àqueles que neste momento estão instáveis, encontrar a estabilidade e poder instalar a sua escolha livremente.

É muito importante doravante, assimilar que o ato mais importante das suas vidas, quaisquer que sejam as suas ocupações ou
preocupações, é unicamente o de se religarem à sua Fonte, à sua Luz e à sua alma a fim de que nenhuma decisão possa vir do
exterior de vocês mesmos e das outras pessoas além de vocês mesmos.

Aqueles que estão na instabilidade são presas fáceis para as Forças de Resistência, porque evidentemente, aqueles que de maneira
instintiva se opõem, eu diria a que as almas humanas sejam libertadas das algemas da densidade na qual vocês evoluem e que era o
seu domínio de experiência desde há milênios.

Lembrem-se que estão em transição, de que vocês estão entre dois estados. O planeta ilustra isso através dos seus movimentos,
através destes eventos. 

Isto significa que os itens que pertencem à 3ª Dimensão, que foram moldadas pelas Forças de Resistência, e eu refiro-me
essencialmente o seu sistema financeiro, deve viver o seu colapso, o seu desaparecimento total.

Do mesmo modo que tudo o que se relaciona com à sua tecnologia com a qual vocês se ocupam tanto, deve conhecer reveses
consideráveis.



consideráveis.

Isto não significa, é claro, que vocês vão encontrar-se no que vocês chamam de Idade da Pedra.

Isto significa simplesmente que vão ver problemas extremamente profundos nos sistemas ditos de comunicação, quaisquer que sejam.

Isto não deve de forma alguma deixá-los alarmados.

Isto significará simplesmente que a instabilidade da Terra começa a entrar na sua atividade máxima.

Atividade máxima, eu o repito, que se estenderá por um certo número de meses já cifrados.

Eram de 42 meses no início deste ano.

Não são mais que 35 a 36 meses.

Durante este período de instabilidade, o conjunto da totalidade dos seres humanos deverá ter encontrado a estabilidade da aceitação
da sua transição, quer isso seja através da passagem por uma nova morte, quer isso seja através da manutenção ou da persistência
da encarnação.

Seja qual for a escolha, lembrem-se que deve estar perfeitamente estabelecida antes do fim deste ano.

Isto significa que toda a humanidade terá vivenciado o reencontro com o Anjo de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos
autêntica e mais ou menos revelada.

Contudo, estejam certos de que este reencontro será a força motriz que permite à alma humana estabilizar completamente este período
de transição.

A transição para a Terra é a passagem de um estado para outro.

E vocês irão me perguntar como é que vocês, almas humanas, vão viver uma transição que não é inteiramente calcada naquela do
planeta, visto que, eu os lembro, a transição para vocês seres humanos, não como um coletivo, será concluída até ao final deste ano
terrestre enquanto a Terra terá ainda um pouco menos de três anos.

É importante compreender que vocês devem estar estabilizados nas suas escolhas para lidar com a transição do planeta, que será
muito mais lenta, muito mais dolorosa.

A evolução do planeta dependerá também de vocês.

Tanto de vocês que escutam o que eu digo, mas também para aqueles que lerão o que eu digo. Mas também de todos os seres
humanos do planeta, como aqueles no interior das suas florestas, dos povos primitivos, ou ainda, pertencentes também às elites, sejam
elas quais forem, aqueles que tomaram o controle do seu destino no seu lugar.

Eles também vão viver o reencontro com o Anjo, que deverá fazê-los escolher um campo ou o outro.

Não haverá alternativa possível.

Isso irá se traduzir daqui até ao final deste ano por um número surpreendente de decisões que serão tomadas pelos seus líderes e
dirigentes que irão no sentido da sua própria decisão.

Cada um vai ser confirmado nas suas escolhas e decisões.

E vocês compreendem também que o ponto de vista de uma alma que aceitou a 5ª Dimensão, e o ponto de vista de uma alma que
decidiu manter-se na 3ª Dimensão, podem ser profunda e completamente diferentes, o que pode dar lugar, não a mal-entendidos, mas
a resistências agravadas, traduzindo-se no seu discurso através do que vocês denominam de um estado de guerra.

Eu nunca disse que seria simples.

Isso será simples no seu interior, em função da sua escolha e da estabilidade da sua escolha, mas isso não será absolutamente
simples ao nível coletivo, porque vocês todos, terão todos que se confrontar, (eu diria ainda numa expressão popular, que lutar) com uns
e outros nas suas diversas escolhas.

Período portanto de confrontação. 

Mas esta confrontação é indispensável, não como elemento que fará mudar de opinião quem quer que seja, mas simplesmente para
reforçar as escolhas e a adesão daqueles que escolheram a 3ª Dimensão e daqueles que escolheram a 5ª Dimensão.

É perfeitamente lógico e acessível de entender que aqueles que tiverem escolhido conscientemente a 3ª Dimensão, apesar do seu
reencontro com o Anjo, refutarão toda a possibilidade de existência de uma outra dimensão que não a sua.

Evidentemente, aqueles que tiverem feito a escolha inversa da transição para a nova dimensão, deverão provocar ainda mais ridículo,
zombaria, perseguição de todos os tipos.

Esta época será vivenciada no momento de turbulência que viverá a Terra, e que já vive o seu planeta. É uma etapa que será, a palavra
exata é fortificante, ela vai fortificar uns e os outros.

Aqueles que não serão capazes de ser estimulados tendo em conta as suas escolhas serão, de qualquer modo, desencarnados por
uma razão que é muito simples: a partir do momento em que, em uma época de transição, desencarna um organismo vivo numa certa
densidade, o momento de renascimento apenas lhe poderá ser oportuno, quando a transição estiver completa no sistema planetário,
quer na 3ª Dimensão com um corpo de densidade semelhante, ou por um corpo de 5ª Dimensão profundamente etérico.

Não se assustem com aqueles que partirão também através de confrontos, através dos elementos que se manifestarão na Terra.



Isso são as escolhas deles, inteira e totalmente livres.

Não há nenhuma razão para se entristecerem, não há necessidade de expressarem sofrimento, porque acreditem em mim, aqueles
que partem neste período de transição viverão em espaços onde os planos astrais não existem.

Não existem mais tempos intermediários, dado que estes não existem mais.

Isto significa que as almas que escolheram deixar este corpo, qualquer que seja o seu destino posterior, no final do período de três
anos de vida que resta viver, poderão ficar em espaços etéricos de pura Luz a partir dos quais elas vão decidir voltar a encarnar na 3ª
ou na 5ª Dimensão.

Elas viverão uma beatitude total da alma, tal como foi descrita por muitos místicos, que é o que alguns deles chamaram de Fonte de
Cristal.

Portanto, não tenham nenhum sofrimento pelo outro.

Eles estarão, de alguma forma ao abrigo das vicissitudes da morte habitual do ser humano, tal como se define desde há 50.000 anos.

Vocês devem se preocupar em irradiar suas próprias escolhas, a sua própria Luz. 

Repito mais uma vez que, quaisquer que sejam as suas escolhas, elas são justas. Se a sua alma sente a necessidade de viver um novo
ciclo de reencarnação, isso é completamente apropriado.

Não existe nenhum julgamento, nenhum limite para as possibilidades de experiência que permite o criador às suas criações.

Vocês não devem, portanto, em nenhum momento, emitir julgamentos.

As Forças de Resistência estão também no seu lugar. 

Elas têm o seu papel e, acreditem ou não, o seu papel é também um papel da Luz, mas num tempo muito mais longo do que aquele no
qual vocês vivem e têm acesso, numa escala de tempo que até mesmo a alma localizada fora do tempo linear desta dimensão não
poderia entender e assimilar.

É nisto que vocês não devem em momento algum, e neste período, levar algum julgamento sobre o que quer que seja, e sobre não
importa que evento, que se manifeste na Terra.

Vocês devem entrar em interioridade.

Vocês devem entrar no silêncio interior.

Vocês devem examinar cada palavra que deve sair da sua cabeça, através da boca, antes que ela ultrapasse os seus lábios, para ter
certeza de que não aumente a energia do confronto. 

Isto pode ser extremamente delicado, especialmente para pessoas que vivam no que vocês chamam de “casal”, em que um está
estabilizado na 3ª Dimensão, enquanto o outro é estabilizado na 5ª Dimensão.

Isso resultaria num desacordo vibratório absoluto e total, que impede completamente a vida comum.

Neste caso, é conveniente ser sábio e quebrar a noção de casal.

Não existe alternativa.

Se os seus modos de vida, a sua profissão, os seus afetos, os seus enraizamentos já não correspondem à estabilização da sua
dimensão, é necessário mudar.

Não há preço a pagar.

É preciso restaurar a qualquer preço a estabilidade da sua escolha, independentemente da instabilidade do planeta, eu o repito. Isso é
capital, quer vocês estejam vivos ou comecem a partir para o outro lado.

Vocês devem ir ao limite da sua escolha e manifestá-la concretamente na sua vida, na sua totalidade, com lucidez e Amor, senão
arriscam-se a sofrer certas vibrações, alguns aborrecimentos que poderiam muito rapidamente transformar-se num mal-estar ou numa
doença extremamente possante que arriscaria levá-los rapidamente.

Se isso é a sua escolha, tudo bem.

Se isso não for a sua escolha, ainda assim seria prejudicial.

Nós temos necessidade, recordem-se, que um certo número eleve, estritamente falando, os seus corpos de 3ª Dimensão para a 5ª
Dimensão, o correspondente ao processo de ascensão.

Quanto maior for o número que evoluirá para a 5ª Dimensão com o corpo, mais fácil será semear novamente esta Intraterra da 5ª
Dimensão.

Isso é indispensável a entender.

Então, chamamos a sua atenção sobre vocês todos, para que vocês criem uma estabilidade, na instabilidade coletiva, que
implementem as mudanças necessárias e indispensáveis para manterem a sua estabilidade, que não entrem em oposição com
nenhum elemento que teria escolhas contrárias às suas, pois é a sua liberdade absoluta.

Vocês se apercebem aliás que cada vez mais, de acordo com as suas próprias escolhas, vocês serão forçados a deixar o que lhes



Vocês se apercebem aliás que cada vez mais, de acordo com as suas próprias escolhas, vocês serão forçados a deixar o que lhes
poderia ser caro.

Da mesma forma, imaginem uma alma que tenha feito a experiência da 3ª Dimensão e a experiência da encarnação e da densidade,
de novo, por um ciclo completo de 50.000 anos, e que esta alma evoluía num mundo onde uma atmosfera espiritual tinha aceitado a
passagem à 5ª Dimensão, esta alma será obrigada a deixar de participar para estar muito mais consistente com a manutenção da 3ª
Dimensão.

Não existe outra alternativa, não existe outra solução.

Assim são os períodos de transição em todos os sistemas solares no momento em que eles devem mudar de uma dimensão para
outra.

Esta etapa é chamada, vocês compreenderam-na, de transição.

A transição evoca irremediavelmente um processo transitório, transitório esse, sendo vivido apenas com uma certa forma de equilíbrio
interior, qualquer que seja o desequilíbrio exterior ligado à própria transição.

Cada vez mais, lembrem-se que a transição em si dura um ano.

A transição global dura 42 meses.

Existem portanto, 30 meses de intervalo e isso não é por acaso. 

É por isso.

Agora, se tiverem quaisquer dúvidas sobre esta noção de transição, estou pronto para tentar dar outros esclarecimentos.

Pergunta: Se uma pessoa ainda está na ambivalência entre a 5ª ou a 3ª Dimensão, como fará a escolha final?

Será feita, o mais tardar até ao final deste ano, a título individual.

Essa escolha será induzida pelo reecontro com o Anjo.

O Anjo, compreendam também, não os induzirá em nenhuma direção.

Mas ele, através deste encontro Vibratório, irá permitir a vocês fazerem definitivamente a escolha.

Aqueles que vivem nesse momento na instabilidade, são precisamente aqueles que ainda não encontraram o seu Anjo e portanto,
oscilam entre o interesse e a atração da densidade e a atração e o interesse da Luz.

Crescer em Luz necessita imperativamente de decrescer na densidade e reciprocamente.

Vocês não podem mais permanecer nesse estado intermédio.

Isso é uma característica do período de transição.

Compreendam também que nenhum ser humano pode ditar a escolha a outro ser humano, apenas o Anjo, através da sua irradiação, é
capaz disso.

Isto também se aplica aos seres humanos que despertaram os seus chacras, que despertaram os seus Corpos de Luz, que entraram
na fase do despertar total. Eles também podem decidir neste reencontro com o Anjo, fazer o sacrifício da encarnação para se tornarem
líderes da 3ª Dimensão.

Eles vão reencarnar na 3ª Dimensão.

Eles são talvez até mais evoluídos do que aqueles que escolheram a 5ª Dimensão.

Portanto, não julguem.

Pergunta: O que significa a diferença de 30 meses?

Os 30 meses é uma distância extremamente importante.

Ela corresponde ao que foi chamado de «2 tempos – 1 tempo - metade de 1 tempo».

Vocês estão na metade de 1 tempo.

Metade de 1 tempo sendo um ano de diferença.

Os 2 tempos sendo os 30 meses.

Os 2 tempos de intervalo entre o indivíduo e o coletivo, está ligado ao período de confrontação.

Esta confrontação, no plano energético, é indispensável.

Ela vai permitir selar definitivamente a separação de plano entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

Lembrem-se que estão no período de transição.

Durante a transição, o período corresponde ao desaparecimento da trama intermediária ou astral inferior.



Isso deve se reconstituir.

Não pôde haver comunicação durante 50.000 anos entre a 5ª e a 3ª Dimensão.

A confrontação corresponde ao estabelecimento de uma barreira ao nível coletivo, energético, vibratório da consciência que permitirá
de novo selar os planos e separá-los de forma definitiva por 50.000 anos, o que permitirá a experiência da 3ª Dimensão para aqueles
que o desejarem e permitirá àqueles que viverão na 5ª Dimensão estarem totalmente separados, energeticamente, vibracionalmente,
fisicamente, em consciência, desta 3ª Dimensão.

Pergunta: Qual é o interesse de prosseguir na 3ª Dimensão?

Chama-se sede de experiência, sede de dualidade.

Algumas almas concebem hoje, não terem feito o «tour» da inquirição, o «tour» das encarnações possíveis, não terem experienciado
toda a gama de cores, emoções, sentimentos existentes na Terra.

Ou porque são jovens, ou pelo contrário, porque eles são muito antigos e eles decidiram sacrificarem-se para se tornarem de algum
modo os grandes guias da 3ª Dimensão futura.

Eles, manterão uma comunicação com a Luz, a título individual.

Eles são muito raros.

Do mesmo modo que vocês viveram isso durante os ciclos de encarnação no plano histórico desde há 50.000 anos.

Aqueles que foram Seres Iluminados foram pouco numerosos.

Pergunta: Isso significa ter vivido todas estas paletas de experiências, para poder progredir para uma dimensão posterior?

Não, isso depende da polaridade da alma.

Existem almas cuja polaridade está irremediavelmente virada para a Luz.

São almas jovens em termos de densidade e de encarnação na 3ª Dimensão mas que, contudo, estavam de tal forma sedentos da 5ª
Dimensão que elas deixarão sem lamentos os mundos da encarnação e da densidade.

Não existe nenhuma passagem obrigatória.

Não existem muitas encarnações necessárias e suficientes para isso.

Pergunta: O ciclo de 52.000 anos está apenas relacionado com os movimentos planetários?

Trata-se unicamente, neste sistema solar, da precessão dos equinócios, isto é, o tempo completo que leva o sistema solar para
realizar a volta pelo zodíaco.

Em outras humanidades, em outros espaços, é de 300.000 anos.

Em outros lugares será de 450.000 anos em equivalência como tempo da Terra.

Pergunta: Se formos de uma origem não terrestre, quando da passagem à 5ª Dimensão com o corpo, ele reencontrará a sua forma
original?

Isto é profundamente diferente dos desejos da alma e do projeto da alma.

Algumas almas reencontrarão a sua forma de origem.

Outras almas permanecerão na 5ª Dimensão, mas para isso, é necessário aceitar e compreender que a forma que terão na 5ª
Dimensão mesmo mantendo o corpo, será profundamente diferente.

Vocês farão parte das novas raças para aqueles que acederão à 5ª Dimensão, ao que se convencionou chamar a raça azul.

A pele não será mais da cor que têm agora.

A conformação dos seus orifícios, do seu crânio, do seu cérebro, dos seus órgãos não será mais a mesma.

Do mesmo modo que as suas cadeias de DNA serão alteradas.

A sua estrutura, o citoesqueleto orgânico, não será mais a mesma, nunca mais.

Manter o corpo não significa a mesma morfologia, a mesma fisiologia.

Pergunta: Isso vai ser uma transformação a longo prazo?

Ela será imediata a partir do momento em que o corpo oscilar para a 5ª Dimensão.

Vocês não podem penetrar com esse corpo na 5ª Dimensão.

Mesmo que mantenham o corpo, ele será transformado.

Pergunta: Entraremos em seguida de novo num ciclo de evolução?



Tudo é evolução, tudo é ciclo.

Os ciclos, sem entrar em detalhes que nos levariam muito longe, evoluem desde a consciência coletiva instintiva - tal como aquela que
existia neste planeta para certos continentes desaparecidos muito antes da Atlântida, até dimensões extremamente elevadas em que a
consciência e a vida, tal como a entendem, se manifesta através de formas de irradiação triangulares que estão além de todo o
antropomorfismo, onde não existem mais orifícios.

A vida resume-se a três traços de cor e esta dimensão é consideravelmente mais evoluída e elevada que a sua.

Eu diria simplesmente, que esta estrutura de 24ª Dimensão, evoluindo sob a forma triangular, contém em si, a totalidade dos potenciais
de todos os mundos criados.

Pergunta: Qual seria a estrutura aparente de um corpo de raça azul da 5ª Dimensão?

O antropomorfismo existe ainda na 5ª Dimensão, independentemente de raça, humana ou não humana.

Existe uma perpetuação do antropomorfismo.

O sistema genético em contrapartida é diferente.

O sistema celular é diferente.

O trato gastrointestinal será diferente, porque não há mais necessidade de se alimentarem no sentido que vocês o entendem.

A sexualidade não mais tem razão de ser.

A forma do corpo, enquanto existente, está profundamente remodelada.

Vocês persistirão em ter dois braços e duas pernas, uma cabeça e nove orifícios, mas a sua função e, ainda o seu aspecto, será
profundamente diferente.

Pergunta: Qual será o aspecto?

Isso não tem nenhuma importância, no estado atual das coisas.

Pergunta: Porque é que certos Seres de origens diferentes têm encarnado sob a forma humana? 

Por prazer ou necessidade.

Depende.

Pergunta: Que necessidade pode justificar este tipo de encarnação?

Uma necessidade essencial existindo e sobrevindo a cada transição de cada sistema solar.

A transição é um momento extremamente enriquecedor além do seu aspecto confrontante.

É nestes períodos que a densidade pode ser vivenciada e experimentada ao nível do que eu poderia chamar de seu conhecimento,
muito mais do que nas fases de sucessivas encarnações.

Pergunta: Aqueles que ascensionam com o corpo, poderão eles reencontrar a sua forma original?

É impossível reencontrar a forma original para aqueles que mantêm o corpo, porque existem profundas diferenças ao nível genético
entre um corpo humanoide e um tipo diferente de corpo.

Pergunta: Isso seria uma forma de sacrifício?

Eles irão encontra-lo a partir do momento em que a etapa da 5ª Dimensão for realizada e quando da sua próxima, aquilo a que vocês
chamam de morte.

A menos que eles decidam reencontrar a 5ª Dimensão sem o corpo, o que é o mais frequente na sua dimensão de origem, em
qualquer caso eles passarão por aquilo que vocês chamam de morte.

Pergunta: A escolha da alma é uma escolha consciente?

A escolha da alma é raramente consciente na personalidade.

Muitas escolhas ditas da alma são com efeito, escolhas da personalidade.

Para poder afirmar que o que se escolhe é a escolha da alma são necessárias duas condições: a 1ª é aquela que será o destino
comum da humanidade que é o reencontro com o Anjo. Mas, antes desse período, falar da escolha da alma necessita de estar em
contato com a sua alma.

Ora, estar em contato com a sua alma significa patentear uma série de sinais característicos correspondentes ao contato com a alma.

Entre eles, alguns foram chamados de poderes da alma.

Vocês só podem contatar a alma, a título individual, quando do momento em que despertam esses circuitos sutis que os colocam em
contato com ela.



Caso contrário, a alma apenas pode se comunicar com vocês no momento dos sonhos, de alguns sonhos, mas de forma alguma de
maneira consciente.

A alma apenas se comunica com vocês a partir do momento em que os poderes da alma» são ativados, o que constitui a constituição
do “cordão de ouro” que une a personalidade à alma e que se traduz, mais uma vez, por um certo número de sinais: em 1º lugar, a
ativação dos chacras superiores, o que vocês chamam de 6º e 7º chacras.

Em 2º lugar, e é apenas nesse momento que pode ocorrer o contato com a alma e não unicamente quando da abertura dos dois
chacras superiores, o que vai permitir o contato com a alma, a partir do momento em que o cordão de ouro é construído,
correspondendo à ponte de Luz existente entre a região do pescoço e da orelha e os planos do supramental.

Esta ponte de Luz é chamada de ANTAKARANA.

Pergunta: O que chama de "circuitos sutis"?

Eu os remeto aos os escritos deixados pelo evangelista João: «Haverá muitos chamados, eles serão marcados na fronte» - Este é o 3º
Olho.

«Haverá poucos os Eleitos» - «Eleito» sendo o sentido pejorativo que atribuía João, aos que acediam ao Céu, isto é à 5ª Dimensão.

Os outros, «os Chamados» retornavam aos campos da experiência da 3ª Dimensão.

Pergunta: O contato com o Anjo faz-se da mesma forma para as crianças?

Sim, exceto um grupo de crianças que nascem despertas, em contato com a sua alma.

Pergunta: Quais?

Não compreendi a pergunta.

Pergunta: Mencionou categoria de crianças...

Não existe nenhuma categoria.

Existem algumas crianças que são assim.

Porque é que vocês querem categorizar? 

Quando falo de categorias de crianças são aquelas que estão em contato com a alma, mas que não correspondem a categorias
estabelecidas.

Pergunta: A prática da meditação dita “no coração” é um meio privilegiado de entrar em contato com a alma?

É um meio de se aproximar a alma e de se aproximar do sentir da alma, o que não é a mesma coisa.

A construção do ANTAKARANA, cordão de ouro que liga a personalidade, o princípio inferior, à alma, princípio superior, não está
ligada à abertura do coração.

Ela está ligada à abertura do chacra da laringe, quer dizer, a um chacra que está acima.

No entanto, a abertura do coração providencia um tal sentimento de alegria, evidentemente que dá o conhecimento intuitivo, a
percepção da alma, e não a comunicação consciente com a alma.

Pergunta: Que prática complementar à meditação no coração pode permitir aperfeiçoar esta abertura e contato com a alma?

É necessário ativar evidentemente, vocês compreenderam, os chacras do corpo.

A abertura do coração confere a abertura para a energia da alma, e não para a comunicação com a alma.

A energia da alma é o Amor, portanto, ela diz respeito a abertura para o Amor, a abertura para a dimensão da alma da pessoa em
encarnação.

Agora, comunicar-se com a alma, receber os influxos da alma, é algo que está situado além do coração.

Não é nem superior nem inferior.

É uma outra função.

É uma função que é destinada ao chacra da garganta.

Portanto, o mais importante, além do trabalho do chacra do coração, é ativar os chacras do corpo, os 6º e 7º chacras.

Pergunta: Qual é a maneira mais eficaz de ativá-los?

Não existe forma mais eficaz, existem várias maneiras.

O mais importante é o trabalho de consciência que vocês chamam de meditação, que chamam de concentração, que chamam de
expansão.

A concentração e a expansão sobre o coração abrem o coração.



A meditação sobre os 6 º e 7º chacras abre os 6 º e 7º chacras.

Vocês podem se ajudar com a música, podem se ajudar com cristais, podem se ajudar com um mestre, podem se ajudar com a visão
de um lugar sagrado, qualquer que seja, cada um tem a sua via e o seu caminho.

Pergunta: Os caminhos espirituais baseados exclusivamente na meditação do coração não são restritivos?

Todo o caminho que se afirma como «o caminho» e exclui outras vias é um mau caminho.

Existem muitos caminhos.

Existem muitas moradas na casa do Pai.

Alguns encontrarão a sua Divindade, o seu Ser Interior ao escutarem música, outros tocando música, outros confrontando-se.

Isso não tem nenhuma espécie de importância, mas toda a via que afirma ser «O Caminho», eliminando os outros caminhos, não é o
caminho.

Pretender que a meditação sobre o Coração é o único caminho para a iluminação é um erro porque, será que têm sido visto Seres
realizados somente meditando sobre o Coração? 

Isto, como vocês o dizem, se saberia.

Ora, nenhuma meditação, qualquer que seja, pode provocar o despertar.

O despertar vem até vocês, não porque vocês encontraram técnicas adequadas, mas porque a energia do despertar está aqui! Isso
não é a mesma coisa! A energia do despertar tem sido designada de polaridade da Fonte de natureza feminina.

Ela flui em cada ser humano que fez a escolha de ir para ela.

O objetivo desta energia não é penetrar através do coração.

O objetivo desta energia é penetrar através do topo do crânio e depois, num segundo tempo, abrir o coração.

Embora o caminho do coração seja essencial, não se esqueçam que vocês estão numa fase de fim de ciclo, e que neste fim de ciclo
caracterizado pela desordem, pela reversão e pela transição, as energias espirituais vêm até vocês.

Elas vêm até vocês como uma energia exterior a vocês, elas vêm lhes despertar.

E mesmo que passem através do coração, elas deverão de qualquer modo, reunirem-se no topo do crânio para abrir os chacras
superiores, antes de permitir o despertar da Kundalini, porque, se vocês faziam o trabalho de abrir o coração como foi ensinado e
descrito na maior parte dos Yogas existentes nos tempos antigos, isso era um trabalho de elevação vibratória que passava do 3º
chacra, o chacra Manipura, para o chacra Anahata.

Era a via lógica, a maneira comum de todo o ser humano que desejasse evoluir, abrir o coração, passando de consciência do ego para
o coração.

Hoje esse não é mais o caso e isso pelo menos, desde há 20 anos.

Aqueles que os mantêm em esquemas de abertura do coração, não compreenderam que as energias mudaram.

O Espírito Santo expande-se sobre toda a humanidade.

O Espírito Santo pode penetrar em todos os lugares.

Ele pode entrar no 7º chacra.

Ele pode penetrar, e este é o caso mais consistente, no 6º chacra.

Ele pode entrar no 5º chacra.

Ele pode entrar no 4º chacra.

Mas também pode penetrar os chacras ditos inferiores despertando aí todos os impulsos que vocês veem na hora atual ao nível da
humanidade, da divisão, da guerra, de separação.

O Espírito Santo é uma energia da Luz.

Mas a Luz, dependendo do endereço por onde Ela penetra, terá efeitos profundamente diferentes.

A Luz também é a energia da Sombra, lembrem-se disso.

Ela não faz diferença, não é polarizada para o «bem» ou para o «mal».

É uma qualidade da energia da Luz, autentica e que, portanto, de acordo com a intenção que vai encontrar em cada ser humano, vai ter
ações diferentes.

Então hoje, é muito mais fácil do que antes de abrir o coração, porque a energia do Espírito Santo está aí, não fazendo-vos crer que
dentro de alguns anos, vocês vão passar do ego ao coração.



A transição do ego ao coração, que é um movimento ascendente requer centenas de vidas para ser eficaz.

Isso não é nesta vida, os meditadores iniciantes que vão realizar isso.

Então o trabalho de SHAKTI é abrir não importa o quê, mas o Espírito Santo deve imperativamente, penetrar primeiro os dois chacras
superiores antes de descer para abrir o chacra do coração, caso contrário, se penetra no chacra do coração, ele vai abrir o coração. 

Mas o princípio desta energia, uma vez que ela tenha penetrado no corpo, é descer. E, se ela está no coração e que ela desça, ela não
terá aberto os chacras que estão situados acima.

E no momento em que a KUNDALINI subir, porque o objetivo de SHAKTI é o despertar da KUNDALINI, no momento em que este
despertar da KUNDALINI se realiza, se os chacras acima do chacra do coração não estiverem ativados, isso pode causar um certo
número de problemas muito desagradáveis.

Pergunta: Quais são esses transtornos? 

Múltiplos.

Desde o que vocês chamam de acidente vascular cerebral passando pela loucura.

Pergunta: Existe um sinal fisiológico que sinaliza a abertura da Coroa?

A abertura dos chacras superiores acompanha-se de manifestações energéticas ao nível da cabeça que vocês chamam de Coroa.

Há também manifestações ao nível nasal.

Existem manifestações ao nível dos orifícios.

Existe em particular, um som que é ouvido na orelha esquerda, chamado «Nada» ou a «Canto da Alma», que é a característica do
contato com a alma.

Enquanto «Canto da Alma», não for ouvido, não existe contato com a alma, mesmo que o coração esteja aberto.

Pergunta: O som como um osso, ranger na Coroa pode assinalar a sua abertura?

Isso também pode ser um sinal de uma outra coisa qualquer.

Os sinais estão antes de mais ligados ao «Nada», isto é, ao «Canto da Alma».

Pergunta: Não temos mais perguntas sobre o tema. Podemos perguntar sobre um nível mais pessoal?

Não está nas minhas atribuições, infelizmente, participar neste tipo de perguntas.

Sinto muito, mas isso não está no âmbito das minhas competências.

Eu os permito beneficiarem da minha irradiação agora durante alguns minutos.

Eu os peço para descruzarem as pernas e os braços e manterem-se atentos à Vibração por alguns momentos.

... Efusão de Energia ...

Mensagem de Jofiel do site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=215
26 de julho de 2008.
Tradução para o português: Sonia - http://smrsilva.blogspot.com
Transcrição e edição para o português do Brasil: Beth Rodrigues

http://smrsilva.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=215


JOFIEL – 7 de agosto de 2008

Eu sou o Arcanjo Jofiel, Anjo da Luz e do Conhecimento.
Saudações a vocês, almas humanas em encarnação.
Como vocês sabem, e como eu tive a ocasião de dizer em numerosas
reprises, vocês entraram em trans-formação, em trans-mutação, em trans-
substanciação.
Trans, que significa que vocês estão atravessando um estado transitório, para
ir para outro estado, esse outro estado que é, por essência, muito menos
transitório.

Vocês são levados, há numerosos meses, e por um período estendido em
trinta e seis meses e seis meses, a um período que deve conduzi-los a
experimentar uma passagem, uma passagem extremamente rara e,
entretanto, indispensável, que sobrevém em tempos extremamente precisos,
que corresponde a uma geometria celeste ligada aos mecanismos celestes e
planetários que deve conduzi-los, se vocês o aceitam, a trans-formá-los, a
trans-mutá-los, a mudar de forma, a mudar de substância, a mudar de modo
de vida e de modo de funcionamento.

A vida é uma espiral que os conduz de porta em porta e de trans-mutação em
trans-mutação, para estados mais etéreos, para estados mais luminosos.

Eu intervenho como Arcanjo da trans-formação, durante esses períodos
transitórios que separam dois estados estáveis, dois estados de vida.
Eis-los engajados, a título coletivo e a título individual, em uma transmutação
essencial, como existe, enquanto permite-lhes passar de um ciclo de vida a
outro ciclo de vida.
A experiência da matéria, tal como vocês a conhecem, tal como a
experimentam, deve evoluir e transformar-se.
Ninguém é obrigado a aceder à etapa superior, entretanto, a passagem,
através dessa época, é uma passagem obrigatória.

Durante essa etapa de transformação, certo número de desafios, certo
número de movimentos deve produzir-se em seus organismos, em suas
células, em seus organismos mais elaborados, também, que devem fazer
com que o conjunto da trama de vida deva passar de um estado a outro.
Vocês estão engajados nessa época.
Ela começou há agora oito meses.
O primeiro patamar será atingido no início da obra no vermelho planetária, que
sobrevém no período que vocês chamam o quinze de agosto, que deve levá-
los a outro patamar dessa transformação.

O que estava escondido deve ser revelado.
Eu falo tanto de coisas escondidas no exterior de vocês, no tecido social de
sua humanidade como, também, no interior de vocês.
Nada mais deve permanecer na Sombra.

Quaisquer que sejam as escolhas e os destinos de cada indivíduo, nesse
momento sobre a Terra, essa passagem é uma passagem obrigatória, eu
repito.
Quem diz passagem diz transformação e diz dificuldade.
Passar de um estado a outro, passar de um movimento a outro não se faz em
um modo linear, calmo e habitual, como pode ser o caso para alguns de
vocês, ao longo de suas vidas, traçadas de um ponto a outro, mas deve fazer
considerar certo número de mudanças, por vezes, extremamente violentas,
por vezes, desejadas e, também, por vezes, temidas.

Passar pelas portas da trans-formação e da trans-mutação necessita de
desenvolver, ao mesmo tempo, uma coragem, mas, também, um abandono.
Nesses períodos específicos que sobrevêm, eu repito, em fim de ciclo, e
que inauguram um novo ciclo, é preciso compreender que nada mais pode
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ser como vocês conheceram.
As coisas mudam muito mais rapidamente.

E, eu repito, quaisquer que sejam suas escolhas, vocês serão confrontados a
essas transformações.
Elas apenas podem ser vividas na serenidade a partir do momento em que
vocês encontrarem o centro de sua Essência, o centro de seu ser, aí, onde
se encontra a pura Luz, capaz de irradiar o conjunto de mundos e da criação.

Cabe a vocês encontrar, durante este período que se anuncia, que é, eu os
lembro, a segunda etapa da transformação, os recursos necessários em si
mesmos.
Quer vocês chamem a isso a Luz, a fé, o Amor, o divino em si, são apenas
palavras.
Pouco importam as denominações, pouco importam as palavras que vocês
põem sobre o que acontece, porque se trata, antes de tudo, de uma radiação,
de uma vibração e de uma consciência nova.

Eu lembro que, quaisquer que sejam as escolhas que vocês tenham
empreendido, cabe a vocês realizá-las e determiná-las, totalmente, até sua
finalidade.
Vocês não podem recuar.
Vocês não podem continuar no lugar em que estão.
Vocês podem apenas avançar para essa transformação, quer ela os conduza
a recomeçar a experiência da encarnação nessa dimensão, ou mesmo
começar um novo ciclo de sua história, pouco importa, vocês devem,
entretanto, passar por essa transformação.

Inúmeras coisas em vocês devem morrer, ao mesmo tempo que inúmeras
coisas devem nascer e frutificar.
Vocês não podem permanecer imóveis, não podem permanecer na espera
do que vem.
É-lhes pedido, quaisquer que sejam suas escolhas, para ir diante do que vem,
e o único modo de ir diante do que vem é desenvolver sua certeza interior de
Divindade.

Não se esqueçam de que, além dos jogos e das aparências que vocês
tomam em suas encarnações, vocês são muito mais do que esse corpo que
os limita.
Vocês são muito mais do que a simples radiação física que emana de vocês.
Encontra-se, no interior de todo ser humano, uma Luz que possui a potência
de todas as suas armas reunidas.

Vocês são além dos limites sem os quais vocês são.
Vocês são além do que creem ser.
Só suas crenças conduziram-nos a limitar a experiência da radiação total da
Luz.
É um caminho livremente consentido, que os conduziu às portas da
densidade, através de encarnações, a experimentar a ignorância, ’ separação,
a divisão, a luta.

Vocês devem mudar de ponto de vista.
Mudar de ponto de vista necessita de transformar-se quanto a todas as suas
crenças e todos os seus condicionamentos, quaisquer que sejam, sejam eles
materiais como espirituais.

Vocês creem na Luz?
Isso para nada serve.
Vocês creem em Deus?
Isso pra nada serve.
Vocês creem na limitação?
Isso para nada serve.
Vocês creem na infinidade?
Isso para nada serve.
Crer é um ato ligado ao mental, ligado a certezas e mecanismos que os
limitam.

Vocês são além dos limites e além das crenças.
A transformação que vem para vocês vem confrontá-los a todas as suas
crenças, quaisquer que sejam, sem exceção.
Vocês creem que o homem é feito para a mulher, creem que a mulher é feita
para o homem.



Vocês creem, também, em alguns casos, que devem levar uma vida de tal ou
de tal modo, em harmonia com o que lhes dita sua consciência, sua
experiência, o que creem ser em sua consciência e sua experiência.
Mas isso são, eu repito, apenas crenças.

Vocês apenas poderão abordar a transmutação e a transformação através do
abandono de todas as suas crenças e de tudo o que faz suas certezas.
Vocês não podem mais pendurar-se no que é exterior e que mantém suas
crenças.
A única certeza que não é uma crença e que, no entanto, vocês têm
dificuldade a crer, é seu aspecto ilimitado, transdimensional e divino.

Quando eu afirmo que vocês são ilimitados, só sua crença os fez viver a
experiência do contrário.
Não existe qualquer crença que poderá subsistir em vocês no fim deste
período de transformação.
Entretanto, sua atitude além das crenças e suas escolhas de vida futuras
serão respeitadas.
Se vocês querem conduzir seu corpo limitado para o ilimitado, para a
infinidade, devem superar a crença em sua forma porque, se vocês estão
apegados à forma, vocês perderão a forma.

Lembrem-se das palavras de seu maior neófito: «aqueles que quiserem
salvar a própria vida, perdê-la-ão».
Não há mistério e evidência tão grande.
Do mesmo modo, Ele dizia: «que lhe seja feito segundo sua fé».
Não há maior palavra do que essa.

Vocês não devem mais pôr distância entre vocês e o que chamam a
divindade.
Vocês devem parar de considerar que existe um Deus exterior, porque vocês
são, todos, Deuses.
Não há diferença entre Cristo e vocês.
Não há diferença entre vocês e eu, se não é a densidade de sua consciência
que ocultou os aspectos transdimensionais de seu ser.

A experiência é desejada por vocês, decretada por vocês, experimentada por
vocês.
Mas essa experiência de divisão e de separação toma fim.
Vocês não podem ir mais longe no afastamento da Fonte que vocês são.
Vocês podem apenas recomeçar a experiência, se tal é seu desejo, mas em
toda lucidez.

Durante este período, a Terra atravessa e atravessará, ela também, uma
transmutação essencial.
Ela deve retomar o lugar dela, assim como o conjunto de seu Sistema Solar,
no eixo de irradiação da Luz.
Os ciclos que vocês chamaram «precessão dos equinócios» correspondem,
também, ao advento de eventos de tipo cosmológico, planetário, solar, de
natureza transdimensional, que vem chocar de frente suas convicções, suas
construções, mentais e físicas, afetivas e relacionais.

Vocês devem estar prontos para aceitar tudo perder, para ganhar a si
mesmos.
O maior neófito que a Terra portou disse: «ninguém pode penetrar o reino
dos céus se não volta a tornar-se como uma criança».
Uma criança é aquela que não elaborou, construiu hipóteses ao nível de seu
mental, de seu intelectual, que não se projeta nem no futuro, nem no passado,
que está, totalmente, no instante presente.

Esta época de transdimensionalidade interpela-os e obriga-os a apenas
considerar o presente, porque existem outros tempos que não este.
Isso é, também, apenas uma crença que lhes permitiu experimentar e criar
essa realidade em passado, presente e futuro, que existe apenas em sua
cabeça e que vocês conseguiram, pela potência de sua criatividade,
manifestar na matéria, no grau de densidade no qual vocês chegaram.

Eu não lhes prometo a Luz, porque vocês já são a Luz.
Eu não lhes prometo o Amor, porque vocês são Amor.
Eu lhes prometo, unicamente, descobrir as dimensões de seu ser, que lhes
são, de momento, ocultadas pelos jogos de suas crenças individuais e,
também, coletivas.



Vocês devem parar de crer para entrar na Verdade.
A Verdade não é crença, a Verdade não é, tampouco, experiência.
A Verdade é, simplesmente, a aceitação do que vocês são.

Vocês não podem continuar a buscar no exterior.
O reino dos Céus pertence a vocês: ele não está no exterior, ele está no
interior de seu ser.
Existe uma única chave que lhes permite abrir as portas para a
multidimensionalidade de seu ser: essa chave é o coração porque, quando
vocês fizeram a promessa, afastando-se da Fonte, de voltar, um dia, a essa
Fonte, vocês partiram com o bem o mais precioso, que era a garantia de seu
retorno nesse ciclo, ou em outros ciclos.

Essa chave é seu próprio coração.
Cabe a você girá-la, ninguém além de você pode girar essa chave.
Alguns de vocês sobre este planeta fecharam-se com duas voltas e recusam
abrir por medo, por ignorância, mas, antes de tudo, por crença.
Eu insisto, longamente, sobre essa noção de crença, porque a transformação
do planeta implica a destruição total de todas as crenças.
As crenças pertencem à sua dimensão separada do Espírito.
O Espírito não tem necessidade de crença, porque o Espírito É, em Verdade,
em Luz e em Amor.

O Amor não é uma crença, a Verdade não é uma crença.
O Amor, a Verdade, a Luz são, de toda a eternidade, eternidade além dos
tempos, tais como vocês os conhecem, nos quais vocês têm, novamente, o
direito de penetrar, se tal é seu desejo.
Para isso, vocês são ajudados, em diferentes níveis.
Primeiro, o próprio nível da experiência que vocês vivem, presentemente,
cada um de vocês, em seu corpo, em sua relação com o que chamam
trabalho, o que chamam o outro está ao para pô-los em face de suas
responsabilidades.

Quais são suas escolhas?
Vocês vão escutar sua alma ou vão escutar o outro, quer esse outro seja seu
trabalho, seu companheiro, seu corpo ou qualquer outro elemento exterior à
sua divindade?
Eu digo exterior porque seu corpo é um templo, que é o receptáculo da
divindade em encarnação, mas ele é outro, na transdimensionalidade que
vocês são.

O alinhamento necessário à transmutação põe-nos em face do que vocês
chamam freios ou, se preferem, ao que emperra, porque vocês devem
desemperrar.
Eu repito, ainda uma vez, não digam «isso é demasiado difícil» porque,
quaisquer que sejam suas escolhas, mesmo se decidam recomeçar a
experiência da matéria, vocês devem, entretanto, passar por essa porta
estreita.

Vocês chegam ao fim de contrato de seu afastamento da Fonte.
Vocês podem renovar o contrato e recomeçar a experiência, mas renovar um
contrato necessita de conhecer os teores totais desse contrato.
Conhecer o contrato significa que vocês devem reconhecer sua divindade.
Mas, no fim do contrato, vocês podem, também, liberar-se do contrato e voltar
à sua transdimensionalidade, com ou sem esse corpo transmutado.

Vocês devem vencer o medo da perda do outro, qualquer que seja esse
outro.
Vencer o medo não quer dizer lutar.
Vencer o medo quer dizer aceitar.
A Luz original vem a vocês, para despertá-los.
Ela penetra sua essência, sua materialidade, para revelar a totalidade de
quem vocês são.

Vocês não podem impedir a irradiação do ser multidimensional e
transdimensional que vocês são de manifestar-se à sua consciência comum.
Vocês não podem sufocar a Luz que vocês são.
Vocês devem abandonar-se a si mesmos.
Vocês devem destruir os muros que impedem sua chave de girar.

Alguns humanos em encarnação muraram a porta para não ver a fechadura e



a chave.
Mas esse muro é uma proteção bem pobre, porque a transdimensionalidade
do ser não se importa com construções do mental ou construções cármicas
ou construções de segurança, tais como vocês as chamam.
Inúmeros ensinamentos disseram que vocês estavam aqui para crescer.
Isso foi verdade, isso continua verdadeiro, entretanto, hoje, é-lhes solicitado
não mais crescer, mas abrir-se, o que não é, de modo algum, a mesma coisa.

E, para abrir, eu os lembro, existe apenas uma única chave, que é aquela de
seu coração.
Vocês devem amar com um mesmo Amor a formiga que passa em seu pé
como as estrelas no mais distante dos universos.
Ninguém deve ter um lugar privilegiado e, sobretudo, não o outro, qualquer
que seja, porque vocês são a totalidade de todos os outros.
Só a distância e a crença que vocês ali colocaram impedem-nos de ter
acesso a essa Verdade.

Vocês são Verdade.
Não há outra Verdade qua não você mesmo.
Você apenas pode ajudar o outro, realmente, totalmente, aceitando sua
Verdade.
Para nada serve querer salvar o outro
Salve-se a si mesmo, e o outro será salvo por ressonância, por afinidades,
por exemplo, por sincronia.

Todo ato que quereria salvar o outro de outro modo que não pela irradiação
de sua transdimensionalidade rebaixá-los-á, doravante, à sua dimensão
separada e confrontá-los-á à experiência da oposição.
Não se esqueçam, tampouco, como eu já disse, de que vocês vão entrar, a
partir de 15 de agosto, em um período no qual o mundo, em sua totalidade,
vai confrontá-los.
Porque aqueles que fazem o caminho primeiro para a Verdade perturbam
muito aqueles que não compreendem e não vivem isso.
O maior, aliás, acabou em uma cruz por isso.

A Verdade é confrontação.
Não são vocês que confrontam, é a ausência de Verdade que vem confrontar
a Verdade.

Então, não há equilíbrio, não há alinhamento fora de seu coração.
Assim, as instruções de minha radiância são conhecidas e serão transmitidas
em palavras humanas, para permitir-lhes, através do que vocês chamam de
rituais e não de crenças, através de atos conscientes, realizar esse caminho
da Verdade em vocês, que lhes permitirá viver, nos meses que vêm, a
confrontação.

Compreendam, efetivamente, que a confrontação da transdimensionalidade é
inscrita na ordem das coisas, não na ordem das coisas humanas, mas na
ordem das coisas da mecânica celeste.

Regularmente, os sistemas solares, os planetas vivem esses sobressaltos da
transformação, que devem conduzir os povos que ali vivem para outros
estados.
Entretanto, em seu estágio de densidade, vocês estão na fase da
confrontação máxima.

A confrontação, lembrem-se, está aí apenas para fazê-los transcender suas
crenças, para significar-lhes que vocês não devem mais pendurar-se não
importa em qual crença, mas, unicamente, em seu coração, que contém a
essência de sua Verdade, a essência de sua divindade.

Coloquem-se as questões de suas crenças, de suas certezas, e vejam como
elas os entravam.
Ao mesmo tempo tranquilizando-os, elas os limitam, elas os impedem de
percorrer as vias da transdimensionalidade.

Cabe a vocês, através dos ritos (Ndr: exercícios propostos aos estagiários),
despojar-se de suas crenças, de suas certezas.
Abrir o coração não é a finalidade, mas é, efetivamente, o meio vibratório e
dimensional de reencontrar o que vocês são.
Vocês não podem ignorar isso, e nenhum ser que vive na superfície deste
planeta poderá ignorar isso, no momento vindo.



Entretanto, e qualquer que seja o grau de confrontações que vocês terão a
viver, a vantagem que vocês têm é enorme, porque vocês terão sido
prevenidos, terão se beneficiado da radiância do Anjo, terão se beneficiado
da vibração e dos ritos essenciais que lhes permitirão viver a confrontação,
centrados no coração e conscientes do que vocês são.

Vocês são seres ilimitados, que se limitaram pelo sabor da experiência.
Os ciclos nos permitem, a nós, formas de vida não limitadas, vir, hoje, ao seu
reencontro, assim como eu chamei, «reencontro com o Anjo», para permitir
significar-lhes o fim do contrato.
Esse é um dia a nenhum outro similar, e esse dia é agora.
Vocês entram no que a bíblia chamou «os tempos reduzidos».

Nenhuma necessidade de ser profeta ou de profetizar, para dar-se conta
disso.
Grandes eventos cósmicos, planetários, interiores, preparam-se.
Ele dizia, também «tenham sua casa limpa, porque vocês não sabem a qual
hora eu virei, à noite, bater à porta de sua casa», ou seja, de seu ser limitado.

O momento chegou.
Ele não é em dez anos, em vinte anos de seus anos terrestres.
Ele é agora, e durante tempos reduzidos que correspondiam, eu lhes disse,
no início deste ano, a um intervalo de tempo terrestre de quarenta e dois
meses.
Tudo se consuma agora.

Vocês devem escolher, em todo conhecimento de causa, o que têm vontade
de experimentar.
Eu estou aí para fazer de forma a que a confrontação não possa
desestabilizar a Luz de seu coração e de seu ser.

Eis as algumas palavras que eu queria dar-lhes a ouvir.
Essas palavras são palavras preparatórias – vibratórias – para o que vem.
Se vocês desejam questionar a esse propósito, gostaria, verbalmente, de ali
responder, antes de passar à etapa da efusão vibratória.

Questão: eu sonhei que reencontrava o Anjo, à minha imagem. Era,
verdadeiramente, o Anjo?

Absolutamente.
O Anjo pode ser vivido como exterior, mas ele é apenas você mesmo.
Quando eu digo que vocês são a totalidade da criação, isso é Verdade.

Questão: esse período de fim de contrato corresponde a um retorno
da Jerusalém celeste?

Sim.
A cada ciclo, seja no fim de um ciclo, seja no início do seguinte, conforme os
períodos, inúmeras manifestações não habituais surgem.
Trata-se de diferentes manifestações, tanto luminosas como da Sombra, mas
não habituais.
Elas acompanham os processos de transformação.
O que estava escondido deve ser revelado.
Trata-se, portanto, entre outros, e após esses eventos, do retorno dessa
energia específica.

Questão: essa energia existe em nós, ao nível de nosso coração?

Vocês são a totalidade da criação, a título individual.
Tudo o que foi criado, tudo o que será criado, em qualquer dimensão que
seja, está, definitivamente, presente no que vocês são.

Questão: poderia falar-nos do Criador?

Vocês são a criatura e o criador.
Vocês são o início e o fim.
Vocês se exteriorizaram e manifestaram em níveis de vibração densos, como
criatura.
Vocês colocaram uma distância incomensurável entre o criador e a criatura,
mas vocês são o criador.
Há apenas um sistema de crenças ou de filtros que os faz considerar como
diferentes e separados.



O que não é.

Questão: é essa ausência de diferença que faz com que a fraternidade
universal exista?

Isso faz parte e engloba a Verdade.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então vem, agora, a parte a mais essencial de minha presença e de minha
radiação, que é a vibração que vamos, agora, transmitir-lhes.

Eu lhes peço, qualquer que seja sua posição, para tomar consciência,
totalmente, de seus pontos de apoio sobre a Terra, colocar suas mãos sobre
o solo, abertas, para multiplicar os pontos de contato com essa densidade
que é a sua, enquanto a vibração, a minha, e aquela, também, de um conjunto
de seres e de entidades irradiantes possa começar esse trabalho no interior
de seus seres (agora e já, e durante esta noite que vem sobre sua Terra), e
permitir o trabalho, fechem os olhos, voltem seu olhar para o interior e
acolham essa radiância e essa Luz.

... Efusão de energia...

Eu selo em vocês, por três vezes, a vibração do Anjo, da Verdade e da Luz.

... Efusão de energia...

Vocês são abençoados, em Verdade e em Espírito.
Eu lhes digo até amanhã.
Recebam o meu Amor e a minha fraternidade.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 8 de agosto de 2008

Bem amados filhos da Luz, recebam todo o meu Amor.
Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu venho trocar com vocês sobre o conteúdo do Amor e o conteúdo de quem
vocês são e quem esperam ser.

O Amor, vejam vocês, é simplicidade.
A partir do momento em que vocês percorrem um caminho, a partir do
momento em que tentam não mais percorrer esse caminho e estar,
simplesmente, no estado de Amor, naquele momento, as coisas devem ser
simples.

O Amor é simplicidade.
A partir do momento em que as coisas tornam-se complicadas, a partir do
momento em que elas demandam reflexão, elas não são mais do Amor.
O Amor é algo que Si vive no modo da simplicidade, no modo da infância, no
qual não pode haver lugar para a reflexão, não pode haver lugar para a
hesitação.

Estar no Amor é um ato de oração permanente, estar no Amor é um ato de
devoção.
Cada sopro do Amor é um sopro divino que os preenche.
O Amor basta-se a si mesmo.
O Amor é a realidade última de qualquer coisa.
A partir do momento em que as coisas tornam-se complicadas, a partir do
momento em que a interrogação surge em vocês, não há mais Amor.
O Amor é evidência.
O Amor é simplicidade, evidência e Luz.

A Luz basta-se a si mesma.
Ela não supõe e não permite qualquer interrogação, qualquer hesitação,
qualquer tergiversação.

O Amor é Unidade, enfim.
A partir do momento em que vocês hesitam entre dois, não há Amor.
O Amor é inclusivo e não excludente.
O Amor engloba a totalidade da criação, a totalidade de seu ser, a totalidade
de suas células, a totalidade de sua vida.

O Amor é suave.
O Amor não se infla de orgulho.
O Amor não falha, jamais; quanto mais ele emana de vocês, mais ele os
preenche.
Se vocês estão fatigados, então, isso não é o Amor.
Em caso algum o Amor fatiga, em caso algum o Amor exaure.

O Amor derrama-se, natural e espontaneamente.
O Amor é um estado.
O Amor não é uma busca, uma vez que vocês são o Amor.
O Amor demanda, simplesmente, que vocês tomem consciência dessa
Verdade.

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Tomar consciência e revelar o Amor: aí está o objetivo de todas as suas
encarnações, desde a criação da encarnação.

Então, a partir do momento em que o caminho pareça-lhes pesado, a partir do
momento em que o caminho pareça-lhes longo, isso não é o Amor, porque o
Amor não é um caminho.
O Amor é a própria Verdade, e está presente a cada instante.

O Amor não é algo que seja preciso despertar, que seja preciso percorrer.
O Amor É.
Ele demanda, para isso, o silêncio completo da complexidade de suas vidas,
o silêncio completo de suas emoções, o silêncio completo de seu mental
agitado que busca, permanentemente, afastá-los do Amor.

O mental é reflexão, o Amor é emissão.
O intelecto é apropriação, o Amor é restituição.
O Amor não pode guardar-se para si.
A partir do momento em que ele explode como uma Verdade essencial, ele
pode apenas irradiar além de vocês e englobar, pouco a pouco, o conjunto da
criação, o conjunto de seres vivos, tanto próximos como distantes de vocês.

O Amor não tem inimigos.
O Amor é a realidade última.
Vocês estão, todos, em face desse Amor, quaisquer que sejam as palavras
que vocês ali coloquem: o medo, o desejo.
Atrás de cada um de seus atos, que é a própria negação do Amor, esconde-
se a falta de Amor.

Estar na vida é, já, um ato de Amor.
Nascer, morrer participa da mesma missão e da mesma evidência que é o
Amor.
Apenas seu mental é que os faz crer o inverso.
Ele os faz buscar, permanentemente, no exterior, algo que está no interior de
si.

Não há Amor no mental.
Não há Amor na emoção.
Compreendam, efetivamente, eu repito, que o Amor não é caminho, mas é
estado.
Quem diz estado diz parada de tudo o que não é o Amor.
Assim que o mental intervém, ele os afasta do Amor.
Assim que a emoção intervém, ela os afasta do Amor, porque o mental, como
a emoção, põe-nos em movimento, em uma direção e põe-nos em um
caminho que não é o Amor.

O Amor, eu repito, é um estado.
No estado de Amor não há mais espaço de questionamento, não há mais
espaço de tergiversação, não há mais espaço para a agitação.
Há, unicamente, espaço para a comunhão.
O Amor é comunhão com o conjunto da energia primeira e última da criação,
o primeiro, o último sopro, reunidos no mesmo tempo.
O Amor contém todos os tempos, estando, por essência, além do tempo.

Então, o Amor é algo que vai mobilizar seus meios, seus recursos, através da
busca.
O Amor é vibração, é eternidade e instantaneidade.
Existem numerosos jogos chamados os Leïlas do Senhor, que permitem
mascarar, camuflar o mental e a emoção, para que o Amor/estado possa
desabrochar, livremente, sem encontrar resistências no interior de seu ser em
manifestação, em encarnação.



Queridos filhos, esses jogos permitiram a alguns de vocês que já participaram
desses jogos (que eu lhes dei quando de minhas diversas intervenções)
aproximar-se desse estado, tocá-lo com o dedo e vivê-lo.
O Amor, também, é total consciência, mas, a partir do momento em que o
Amor revela-se a vocês, a primeira interrogação que nasce é aquela da
apropriação, e é lógico, é um reflexo humano.
Mas, a partir do momento em que o mecanismo de apropriação entra em
ação, ele os afasta do Amor.

O Amor é sua Essência e sua realidade, mas que não pode ser conservada
para si, tal é o paradoxo.
Ele lhe pede, de fato, para ser você mesmo isso, para irradiá-lo e dá-lo.

O Amor não pode restringir-se no interior de uma entidade, qualquer que seja
ela.
É nesse sentido que eu podia dizer, em minha vida: «o que vocês veem não é
eu», porque o que se exprime não é o Mim.
Se eu tivesse desejado fazer ato de identificação com esse Amor,
obviamente, ele teria secado.
Nesse sentido, eu posso, eu podia dizer: «quem fala não sou eu, quem se
exprime, quem dança não sou eu, mas é o Amor em mim, e o Mim apaga-se,
totalmente, diante dessa presença».

O Amor, efetivamente, é presença.
Para estar presente ao Amor é preciso estar ausente a si mesmo, é preciso
abandonar-se, abandonar, obviamente, a personalidade, os jogos do mental e
das emoções, os jogos da posse e da interação entre os seres.

O Amor/estado de ser necessita desse abandono.
Esse abandono é além do que é chamado, em diferentes tradições, o soltar.
Obviamente, o soltar é importante no caminho, mas o Amor é além do soltar.
O Amor é abandono total à realidade de toda criação.

O Amor é o mesmo, desse lado do véu como do outro lado do véu.
O Amor não é separado.
O Amor não separa.
O Amor não divide.
O Amor transcende e unifica, na mesma realidade, a totalidade dos universos.

Viver o Amor é ser, ao mesmo tempo, o Sol, a Luz, os elementos.
O conjunto da criação é o Amor.
Distinguir um criador de uma criatura é, já, fazer ato de divisão e, portanto, sair
do Amor.

O mental humano, que se construiu, progressivamente e à medida das
encarnações é, certamente, o obstáculo maior para a realização dessa última
Verdade do Amor.
Então, os jogos do Senhor são os meios que lhes são dados (e que eu lhes
dei em alguns momentos) para enganar seu mental, para ocupá-lo, de algum
modo, com outra coisa que não essa Verdade essencial que é o Amor.

Do mesmo modo, eu lhes comunicarei, de maneira individual, a bênção do
Amor.
Eu lhes darei, também, algumas ferramentas, que se pode chamar de chaves,
que lhes permitirão tocar, viver o Amor.

O Amor é bênção.
O Amor é respiração.
O Amor, enfim, não é limitado ao coração.
O Amor está presente por toda a parte.



A multiplicidade de manifestações do não Amor reflete apenas a não
revelação dele.

O Amor é inscrito em tudo, ele demanda, portanto, apenas ser revelado,
apenas ser manifestado, apenas ser traduzido em Verdade.
A partir de seu primeiro sopro, vocês estão aqui para realizar essa Verdade.
Ela é tão evidente, que toda a vida passa seu tempo a buscá-la.

Lembrem-se: o Amor é comunhão.
O Amor é fusão.
O Amor é o lugar, o espaço e o momento em que se resolvem todas as
oposições.
Se houvesse, no mesmo momento, sobre esse planeta, ainda que apenas
algumas dezenas de pessoas que realizassem essa Verdade, o véu da
encarnação não teria mais razão de existir.

O Amor pode tudo.
O Amor perdoa tudo.
O Amor transcende tudo.
Nada há que possa curar a Luz do Amor.
Nada há que seja um obstáculo intransponível à Verdade do Amor.
Nada há que seja impossível à realidade do Amor.

Não existe qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer que seja, que
resista à potência do Amor.
O Amor/radiação É.
O Amor/vibração É.
Quando vocês tiverem, enfim, afirmado seu Amor, vocês não poderão mais
nomear-se com tal sobrenome e tal nome, porque vocês não se pertencerão
mais.
Vocês não poderão mais falar de si, dizendo «eu», mas falarão de vocês na
terceira pessoa, porque vocês não se identificarão mais a essa pessoa,
precisamente, mas identificar-se-ão à totalidade da criação.

Vocês falarão, vocês se comunicarão com o conjunto da criação.
Vocês poderão dirigir-se aos peixes, e eles os escutarão.
Vocês poderão falar aos pássaros, e eles lhes responderão.
Vocês poderão chamar a borboleta, como a estrela, elas estarão aí.
Vocês não serão mais limitados por esse corpo de encarnação no qual estão.
Vocês não são esse corpo.
Vocês não são esse ser limitado que creem ser.

Todas as encarnações que vocês vivem decorrem, unicamente, do medo da
falta de Amor.
A partir do momento em que vocês realizam o Amor, a encarnação não tem
mais sentido, o mundo não tem mais sentido, as estrelas não têm mais
sentido e, no entanto, tudo está em seu lugar.

Existe uma distância ínfima entre o que é o Amor e o que não é o Amor.
Basta uma defasagem temporal extremamente limitada, que explica a criação
de mundos que é, ao mesmo tempo, um ato de Amor, que necessita da
tomada de consciência dessa Verdade.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho abrir um espaço de
questionamento sobre o Amor.
Eu voltarei, em seguida, a cada um de vocês, comunicar o impulso inicial do
Amor, e dar-lhes, novamente, como já foi, jogos, jogos que lhes permitirão, a
cada um, entrar na Verdade, entrar na Unidade, entrar no Amor, para
esquecer-se de si mesmos e realizar o Amor.



Então joguemos, se quiserem, o jogo do mental e da emoção, para apaziguar
o medo, para apaziguar a falta, antes de preencher o espaço sagrado que
vocês são da dimensão final de sacralidade, que é a Verdade do Amor.

Bem amados filhos de Luz, queria, portanto, abrir as portas de seu mental e
de sua emoção.
Exprimam o que têm a exprimir, esvaziem-se de seus temores, através da
verbalização consciente deles.
De momento pensem, focalizem sua consciência em seu medo e eu virei,
através da manifestação verbal, saciar sua sede de Amor, porque o medo é
apenas o medo da falta de Amor, eu repito.

Sejam abençoados em suas palavras, e eu os escuto.

Questão: tenho medo de falar diante de um auditório.

Bem amada filha da Luz, dizer, interrogar justifica a apreensão do olhar do
outro.
O outro é o inimigo, o outro é aquele que pode julgar, que pode condenar,
porque o amor que você conheceu era um amor condicional.

Durante a sua vida, durante a sua educação, durante o que fez toda a sua
encarnação, o amor foi colocado e vivido de maneira condicional,
condicionada ao olhar do outro.
Era preciso, portanto, não chocar, era preciso, portanto, não mostrar o medo.
Superar isso está além da comunicação.

Existe um espaço de silêncio, que é um espaço sagrado, no qual se encontra,
no interior, a resposta a essa questão.
É necessário, aí também, fazer calar as crenças e, sobretudo, fazer calar a
impressão de ser julgada pelo olhar do outro, porque, creia, efetivamente,
que, se você vê no olhar do outro o julgamento, é que você mesma porta, em
si mesma, um olhar de julgamento.
Você se considera como indigna de viver o Amor.
Você se considera como imperfeita.
Ora, eu a tranquilizo, nenhuma encarnação é perfeita.

Bem amada filha, eu lhe darei, daqui a pouco, as palavras e os gestos que lhe
permitem ir ao encontro disso e resolver essa oposição aparente.

Questão: eu entendo o que você diz, mas isso me parece inacessível.

Parecer inacessível não quer dizer inacessível.
Aí também, trata-se não de uma crença, mas de uma concepção.

A partir do momento em que você entra na encarnação, você define limites.
Os limites, obviamente, já, corporais.
Os limites, em seguida, da propriedade.
Os limites da afeição.
Os limites, além disso, de seu próprio campo de coerência.
Mas o Amor é sem limites.

Como vocês querem viver o Amor aceitando os limites?
Os limites são aqueles de seu corpo.
Os limites são aqueles de convenções sociais.
Os limites são aqueles que são inerentes à matéria, mas vocês não são isso.
Quando algo parece que isso não é limitado, é apenas uma impressão, não é,
mesmo, uma crença, é algo de muito mais leve.
É preciso superar a aparência.
É preciso superar os limites.



Isso parece inacessível e, no entanto, o que eu vivi, o que alguns seres
humanos viveram na encarnação, todo mundo, sem exceção, pode vivê-lo.

Há apenas distâncias infinitesimais de tempo entre eu e você, querida filha.

Questão: Cristo disse: «amem-se uns aos outros, como eu os amei».
Você acha que essa frase resume o ensinamento dele?

Bem amado filho da Luz, essa frase é um mandamento.
A partir do momento em que se pronuncia «amem-se uns aos outros», isso
quer dizer que aquele que se exprime sabe, pertinentemente, que uns não
são como os outros.
É-lhes demandado, hoje, para realizar bem mais do que isso.
Uns e os outros participam da mesma Verdade, do mesmo Amor.

Enquanto vocês se aplicarem a amar o outro, vocês não o amarão.
Isso é um caminho.
O que lhes é demandado não é estar no caminho, mas estar no despertar.
Se vocês aceitam esse preceito, no entanto, tão belo, vocês farão esforços, e
esses esforços são gerados pelo mental, as emoções.

O coração não tem necessidade de esforços.
O coração é simples, o coração é humilde.
O Amor é simples, ele não tem necessidade de colocar-se a questão de
amar uns e os outros.
Há a fazer e a ser.
Os ensinamentos permitem-lhes pôr-se no caminho.
Vocês não estão em uma época de ensinamentos, vocês estão em uma
época de revelação.
Basta, simplesmente, saber, decidir se querem aceitar a revelação ou se
vocês desejam prosseguir o ensinamento.

Questão: como abrir nosso coração ao Amor?

Tudo é bom para abrir o coração ao Amor: a oração, a devoção, a vida, a
morte, a guerra.
O mais importante é aceitar a ausência de distância entre o Amor e vocês.
Lembrem-se de que são apenas suas construções mentais que os afastam
dessa realidade essencial da realidade do Amor.
Nada mais há, absolutamente.

Se vocês conseguissem fazer calar, totalmente (eu digo, sim, totalmente), a
emoção, o mental, o pensamento, então, o Espírito revelar-se-ia,
instantaneamente, a vocês.
Há seres que passam a vida em oração; há seres que passam a vida em
devoção.
Eles estão no caminho.
Há seres que seguem ensinamentos toda a vida.
Eles chegam, a certo estágio do caminho, a perceber, a sentir o Amor, mas
eles não são, ainda, o Amor.

Hoje, as circunstâncias vibratórias específicas que vocês vivem demanda-
lhes ser o Amor para além dos ensinamentos, para além de qualquer ação.
Vocês não estão no momento da colocação na estrada ou da colocação no
caminho, vocês estão no momento da abertura ao Amor.
Há uma diferença essencial entre seguir um ensinamento, prosseguir um
caminho, dirigir-se para o Amor e a realidade que é parar e abrir-se ao Amor.

O Amor vem para vocês, isso é importante.
O sentido e a direção não são mais os mesmos.



Em um caso, o primeiro, vocês vão a tal sentido e para tal direção portada,
sustentada, guiada pelos ensinamentos de uns e de outros, vocês percorrem
um caminho, vocês avançam.
Hoje, como você disse, querido filho, não é mais questão de avançar, mas de
abrir-se.
E, para abrir-se, é preciso parar, é preciso esquecer-se, é preciso dar-se.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Questão: poderia falar-nos da compaixão?
 
Compadecer, viver a compaixão é pôr-se no lugar do outro, mas é, ainda,
ocupar outro lugar que não o Amor.
Mas, quando vocês estão no estado de ser, de Amor, vocês experimentam a
compaixão.
Vocês podem experimentar a compaixão sem viver o Amor.
A compaixão é, também, um caminho, aquele da devoção, aquele do serviço,
mas isso não é o Amor.

Quem experimenta a compaixão é capaz de viver, no lugar do outro, uma
emoção, uma doença, ou mesmo encarregar-se da doença e do sofrimento
do outro, mas isso significa que vocês são vocês mesmos e que há o outro.
Ainda uma vez, há distância, não há coincidência.

Assim, no estado de Amor, vocês podem viver a compaixão, mas querer viver
a compaixão para aceder ao Amor é um caminho e não uma realização.

Questão: como se exprime essa compaixão?

Pela necessidade imprescritível, irresistível de servir, de ajudar e de amar.
É um início de caminho para a forma de esquecimento de si, mas lembrem-
se de que compadecer com é servir com: é, ainda, por uma distância para
com o objeto com o qual vocês se compadecem.

Questão: como se amar, a si mesmo?

Foi, frequentemente, dito nos ensinamentos, quaisquer que fossem, que
amar o outro começa por amar-se a si mesmo: não pode haver Amor
autêntico para com o outro se não há Amor de si mesmo.
Isso é inteiramente exato.

Como se amar a si mesmo?
Isso necessita, já, de não mais julgar.
Isso necessita, já, de não mais pôr distância entre o que se gostaria ser e o
que se mostra disso.
Isso necessita de uma adequação perfeita não com a personalidade que se
quer mostrar, não com a emoção que se quer mostrar, não com as
construções mentais que se quer definir como si mesmo, mas isso necessita
de um esquecimento total de si.

Amar-se é abandonar-se.
Amar-se é ignorar-se.
Amar-se é estar alinhado com o Amor Divino.
Apenas pode haver realização de Amor de si através do abandono de si.
Apenas pode haver o Amor de si abolindo a distância entre si e o outro, nós
vimos isso, mas, também, através do desaparecimento e da negação do si.

Enquanto você é identificado a você, você é apenas você mesmo e define-
se, você mesmo, por um limite entre você e todo o resto.
A dissolução é uma palavra que, frequentemente, foi empregada na tradição
de que sou originária.



Dissolver-se no Tudo, perder-se no Tudo necessita de uma confiança total no
Tudo.
Isso quer dizer, também, abandono e confiança total na vida.

Enquanto vocês crerem serem seres de obrigação moral, social, profissional,
afetiva, enquanto creem que existam obrigações em face da sociedade, em
face de seus corpos, em face de suas emoções, em face de seu mental,
vocês não poderão realizar o Amor.
Vocês poderão, certamente, aproximar-se dele através de comportamentos,
através de condutas, mas, jamais, vocês o realizarão.
Apenas através do abandono total.

É preciso ousar esse abandono total porque, assim que vocês supõem,
assim que pensam no abandono, o mental intervém, instantaneamente, para
dizer-lhes que isso é impossível, que vocês não podem realizar isso sem pôr
em perigo, mesma, a vida que criaram, vocês mesmos, ou seja, sua
encarnação.
Mas esse é um erro grotesco, ao qual todo mundo crê nesse planeta, porque
o mental é todo poderoso, porque os condicionamentos, as crenças, as
hipocrisias são elementos que parecem manter a coesão de suas vidas,
enquanto eles fazem apenas afastá-los de sua realidade.

Questão: como fazer calar o mental?

O mental pode ser mantido em repouso com a meditação.
É algo que foi ensinado em todos os tempos, em todas as tradições, como
um meio de chegar a amordaçá-lo, de maneira temporária, mas, assim que
vocês saem da meditação, o mental retoma os direitos dele.

Então, há numerosas técnicas que foram dadas, mas são apenas técnicas
que lhes permitem avançar no caminho.
A realização do estado de Amor deve ser considerada como uma graça que
apenas pode sobrevir a partir do momento em que, no espaço de um
instante, vocês entram nessa transcendência, na simultaneidade, na ausência
de distância entre a realidade última do Amor e vocês mesmos.
Isso necessita de um abandono total que vocês devem aceitar e fazer aceitar,
que o Amor é uma realidade.

Mas, assim que vocês pronunciam a palavra Amor, o mental apropria-se dele
e vem fazer dele uma posse.
Lembrem-se: o Amor não se possui, é ele que os possui.

Entrar no Amor é entrar na negação do si e realização do Si.
Isso quer dizer abandonar-se.
Isso se tornou possível pelo sacrifício inicial da entidade chamada Cristo,
prefigurada pela entidade chamada Buda.
O sacrifício final, que é a perda do si, realiza a realidade do Amor.
Não há alternativa.
Vocês não podem descobrir sua dimensão final sem sacrificar-se.

Obviamente, a palavra «sacrifício», também, põe o mental em alerta, porque
ele vai tudo fazer para impedir o sacrifício e demonstrar-lhes, de modo
extremamente lógico, que isso é um erro, que isso não é possível.
Ainda.

Então, não se pode dominar o mental com o mental.
Do mesmo modo, não se pode dominar a emoção com a emoção.
Vocês podem apenas controlá-lo, mas, em momento algum, vocês o farão
desaparecer.
É preciso encontrar meios de jogar com o mental, de jogar com o que vocês



são para viver esse momento, esse momento que é um momento que
desemboca na eternidade, no conjunto de momentos.

Como eu disse, eu darei, a cada um de vocês, novamente, um gesto, uma
frase, uma palavra que lhes permitirá, a título individual, tocar esse estado.

Questão: se se tocou esse estado, é definitivo?

Isso é, eminentemente, função de quem vocês são, e seu sentido do
abandono deve ser total.
Trata-se de um estado de graça que é sentido e vivido a cada sopro.

Imaginem o momento o mais feliz, o mais íntimo, o mais intenso que vocês
tenham vivido nessa encarnação, e vocês terão o pálido reflexo do que é a
realidade do Amor.
Lembrem-se, recordem-se do momento o mais intenso de sua encarnação,
quer ele seja em face de uma emoção gerada por uma paisagem, por um ato
carnal, qualquer que seja, e vocês terão o pálido reflexo da realidade do
Amor.

Eu os ajudo por minha radiação, por minha radiância a tocar esse instante,
coisa que faremos antes do fim de minha intervenção.

Questão: o Amor é Presença e, unicamente, Presença?

O Amor é Amor.
Mas, efetivamente, ele é Presença, ele é atenção consciente, ele é
consciência e Presença.
Ele é irradiação, ele é estado.
É um estado que eu qualifiquei, em minha vida, de divino, porque não há outro
qualificativo, com as palavras humanas, que permita exprimir isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos, vou pedir a cada um de vocês vir sentar-se em face de
minha Presença.
Uma vez que um de vocês esteja sentado, tenho necessidade de ouvir seu
sobrenome, seu nome, para banhá-lo em minha radiância e comunicar-lhe o
que lhe é próprio.

Bem amados filhos da Luz, antes de deixá-los, de maneira temporária, eu lhes
peço para reproduzir o gesto que eu lhes dei, em silêncio, para aportar-lhes a
minha bênção, o meu Amor, a minha radiância e dizer-lhes até muito em
breve.
Sejam todos abençoados.
Eu os amo.
Até breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/


Saudações fraternas.
Eu me apresento a vocês.

Meu nome verdadeiro é ORIONIS.
Eu sou Mestre e Regente deste Sistema Solar há éons.

Durante diferentes vindas, em processos de walk-in, tendo ultrapassado há muito tempo as portas da
encarnação, eu fui chamado por muitas vezes de Melquizedeque.

Este nome permaneceu.
Meu último walk-in consciente data do acompanhamento e da radiância da entidade que foi chamada de Bença

Deunov.

Eu venho conversar com vocês sobre o período planetário e solar que vocês vivem.
Como todos vocês sabem, como todos vocês pressentem, como vocês veem, entendem, percebem, vocês

chegaram ao final do ciclo.
No final do ciclo do seu sistema solar, no final do ciclo de suas encarnações, no final do ciclo desta dimensão

terceira.
Os sinais que anunciam este fim de ciclo são-lhes escondidos não pela Luz, mas por aqueles que conhecem

esses ciclos desde muito tempo, a fim de tirar vantagem da situação, mas isso não pode ser tolerado pela
Confederação Intergaláctica.

O período que atravessa este planeta, o planeta que vocês percorrem nesta encarnação, corresponde ao início
de um processo de mudança dimensional escrito desde muitíssimo tempo nos movimentos celestes, cíclicos,

e que ocorre a cada 52.000 anos.
Vocês chegaram aos instantes finais desta transformação.

ORIONIS - 08 de agosto de 2008 - Autres Dimensions
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O tempo que lhes é atribuído para realizar a sua própria transformação é doravante inferior a cinco anos do seu
tempo terrestre.

Vocês devem ter realizado até lá uma revolução total, uma transformação total.
Eu especifico que esta transformação é uma ‘transformação de Luz’ independentemente do que queiram fazê-

los crer seus governos, independentemente do que pareçam fazê-los crer os movimentos da sua Terra.
Tudo isso participa da Luz e unicamente disto.

Não há qualquer meio de tirar partido, pelas forças da Sombra, do que vem para vocês.

***

O tempo é contado.
Trata-se efetivamente de uma ‘contagem regressiva’ que deve permitir-lhes liquidar suas dívidas kármicas a fim
de se apresentarem totalmente novos a esta nova vibração que vem para vocês, a este novo estado de vida no

qual o sistema solar entrou.
Isso não poderá mais ser escondido por muito tempo.

Vocês entraram, como lhes dizia o Arcanjo e como lhes disseram outros intervenientes, na etapa da revelação
e na etapa da confrontação.

Revelação dos ciclos de 52.000 anos existindo e instalados de forma muito antiga neste sistema solar.
Há 52.000 anos foi criada uma civilização que vocês chamam, hoje, de mitológica: a Atlântida.

Ela foi criada e iniciada (a meu pedido e por minha ordem) acompanhando a chegada de uma embarcação de
Luz denominada outrora Yerushalaïm, que vocês chamam hoje de Merkabah ou embarcação de Luz ou

embarcação ascensional.
Cada vinda desta embarcação de Luz sinaliza algumas mudanças, deslocamentos e modificações importantes

das condições de vida na encarnação, mas também fora da encarnação, em outras dimensões.
A vinda desta embarcação de Luz é acompanhada pela chegada no seu céu (e de

maneira visível muito em breve) de um planeta específico denominado, nas
escrituras sumérias antiquíssimas, Hercólubus [Hercobulus, Erkobulus].

Este planeta é o sinal, é o marcador de que as mudanças chegam ao fim.
Vocês não devem ficar com medo nem aterrorizados.

Somente os ignorantes ficarão aterrorizados pelas imagens, pela mídia como
vocês a chamam em seu mundo, visando deformar a realidade luminosa do que

vem para vocês.
Quaisquer que sejam as manifestações e as agitações da Sombra, em vocês e sobre este sistema solar, elas

não devem de forma alguma alarmá-los.
A passagem de um estado dimensional a outro estado dimensional (previsto para aqueles que desejarão e que

poderão) acompanhar-se-á de um programa de proteção em locais precisos do planeta a fim de viver, nas
melhores condições, este período de transição que irá durar 132 dias.

***

A contagem regressiva final começa a partir de 15 de agosto.
Tudo estará concluído antes do final do seu ano de 2012.

Não é mais tempo agora de pensar, mesmo se isso foi verdadeiro, que seria preciso um número suficiente de
seres humanos despertos para aceder a esta nova dimensão.

Isso era o caso antes do planeta Hercólubus penetrar o seu sistema solar.
Este planeta gigante (de longe superior ao tamanho do maior dos planetas do

sistema solar) é acompanhado em sua chegada por modificações das órbitas dos planetas, por modificações
importantes das massas planetárias e pela repartição do que vocês chamam de continentes.

Não se esqueçam de que a mudança dimensional deve fazê-los passar de uma dimensão exteriorizada da vida
para uma dimensão interiorizada da vida.

Isso se acompanha da passagem de um modo exterior a um modo interior.
Vocês não estão sem saber, para alguns de vocês, que a vida que vocês vivem é uma vida exteriorizada em

relação à Fonte.
A vida em uma dimensão nova que vem para vocês irá se acompanhar de uma vida interiorizada no interior

deste planeta que vocês chamam de Terra.
É assim a cada mudança de estado vibratório: o que era exterior torna-se interior e o que era interior passa a

outra área de consciência escapando mesmo ao que vocês denominam quinta dimensão.
É tempo de se prepararem.

Esta preparação não é absolutamente uma preparação exterior através de rituais, de provisões de qualquer
tipo.
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Trata-se de uma preparação ‘interior’ exclusivamente visando fazê-los encontrar (como lhes mostrou o Arcanjo
JOFIEL de maneira vibratória) o equilíbrio e a paz interior, as únicas garantias de uma transição completa e

autônoma.
Vocês serão evidentemente ajudados, guiados, acompanhados de várias maneiras.

Aqueles que vocês chamam igualmente de irmãos do espaço ou de extraterrestres irão se manifestar em
número cada vez mais importante a partir do momento em que Hercólubus for visível a olho nu.

Isso se inscreve, ainda uma vez, nos ciclos lógicos da mesma forma que sua vida se inscreve entre um
nascimento e uma morte.

É o mesmo para as dimensões: elas nascem, crescem e morrem.
Esta terceira dimensão (iniciada por mim mesmo enquanto regente planetário) deve hoje dar lugar a um novo

paradigma, uma nova vida e uma nova dimensão.
Para isso é preciso aceitar o princípio da morte do antigo a fim de deixar nascer o novo.

O que lhes é pedido (ndr: referência aos exercícios propostos durante o estágio) é um trabalho interior da
forma que lhes mostrou e demonstrou o Arcanjo JOFIEL visando estabilizarem-se e se prepararem para esse

novo estado de ser, nesta nova etapa de crescimento da alma.
O único sinal que vocês devem ficar de olho é no aparecimento de Hercólubus e, naturalmente, estar

conscientes e atentos ao que acontece em seu interior, em todas as relações, em todas as comunicações que
vocês estabelecem com o que é exterior a vocês.

Algumas coisas devem morrer: os laços com o passado.

***

Algumas coisas novas devem aparecer em relação com a liberdade do futuro.
Vocês devem cultivar em vocês este ‘estado vibratório’ que foi mostrado pelo Arcanjo, que é o único estado

propício à realização do que vocês são.
Vocês não devem mais estar ligados seja ao que for.

Vocês devem ser capazes, de um momento para o outro, de aceitar a mudança que lhes é imposta, mas vocês
têm a liberdade, evidentemente, de aceitar ou de recusar.

Mas lhes é, entretanto, imposto pelos próprios ciclos deste sistema solar.
Não é mais possível hesitar.

Não é mais possível usar de subterfúgios.
O que foi denominado pelo Arcanjo JOFIEL “o encontro com o Anjo” é o encontro com a sua intimidade.

Assim que este encontro for realizado é preciso aceitar as mudanças, quaisquer que sejam.
Mesmo se lhes parecem difíceis, impossíveis, árduas, vocês devem ir ao sentido da menor resistência e da

aceitação total.
Somente é importante a Luz que vocês albergam no interior desse corpo e para a qual eu me dirijo.

Todo o resto são apenas construções que foram necessárias para experimentar a separação do que vocês
são.

Hoje isso terminou de maneira irrevogável.
Contudo, vocês mantêm a liberdade absoluta de recomeçar os ciclos desta dimensão, mas vocês não podem

mais hesitar entre um mundo e outro, entre uma decisão e outra.
Vocês são obrigados a arbitrar em total liberdade por uma escolha ou outra.

Isso lhes pertence, mas vocês sabem, obviamente, que as linhas de menores resistências, aquelas que vão ao
sentido da mudança solicitada, são as menos desgastantes, as mais alegres no final.

Não se deixem entreter, contaminar, desviar pelo que quer que seja.
Sua conduta deve ser ditada unicamente por sua interioridade, pelo que vocês sentem, no mais profundo do
seu ser, como correto para vocês, porque é a solução ao que vocês buscam desde o ciclo de encarnação no

qual vocês estão.
Vocês são convidados às núpcias cósmicas.

Vocês são convidados a grandes reencontros, mas ninguém pode ir a esses reencontros estando apegado
aos esquemas antigos, qualquer que seja seu grau ou seu nível de ancianidade.

As experiências desta vida, neste momento, incitam-nos às vezes aí aonde vocês não querem ir e, no entanto,
isso está correto.

Se vocês forem ao sentido da sua interioridade as sincronias irão se acentuando, a fluidez será cada vez mais
fácil, as coisas serão cada vez mais simples no interior de vocês, qualquer que seja o grau de complexidade

que irá se manifestar no exterior de vocês.
Não se esqueçam de que vocês serão guiados, ajudados, acompanhados.
O encontro do Anjo com a sua intimidade já ocorreu para alguns de vocês.

A partir deste encontro vocês se aperceberam de que as coisas não vão necessariamente ao sentido que
vocês desejam, mas que isso é necessário para o seu bem, para estar de acordo com as escolhas que vocês

formularam, qualquer que seja essa escolha.



Excepcionalmente eu quero dar-lhes complementos de informações que vocês considerem convenientes
solicitar e às quais eu julgarei conveniente responder.

***

Pergunta: Hercólubus está na terceira dimensão?

Sim.
Ele é conhecido e reconhecido por aqueles que têm as rédeas do governo do seu planeta.

Isso será escondido até o último minuto, mas não poderá ser evitado do olhar humano, a olho nu.

***

Pergunta: trata-se do planeta que se ouve falar desde algumas semanas, perto do sol?

Trata-se efetivamente deste.
Ele possui outros nomes, mas o nome original é Hercólubus.

***

Pergunta: em que período ele vai aparecer?

Entre agora e, no mais tardar, em um ano.

***

Pergunta: o que é preciso fazer quando ele aparecer?

Evitar os confrontos e os rumores do mundo, se voltar cada vez mais para a interioridade, ir ao sentido do que
lhes é solicitado pelos seus guardiões sob forma de sonhos, de intuições, de pressentimentos ou de

sensações.

***

Pergunta: o que você chama de “programa de proteção em locais preciso”?

Isso não é necessário por enquanto.
Saibam simplesmente que tudo está previsto e programado para as convulsões do parto do planeta.

***

Pergunta: essas convulsões estão diretamente associadas à visibilidade de Hercólubus?

Elas estão associadas, evidentemente, à presença e à aproximação deste planeta.

***

Pergunta: está correto que a Terra irá tremer durante 8 horas provocando a inversão dos polos?

Isso está perfeitamente correto.

***

Pergunta: como se articulam os famosos ‘3 dias’?



É a mesma coisa.
No final das convulsões, ocorrendo neste país [França] durante uma noite fria, a Terra irá parar a sua rotação.

Ela será então exposta, para os países ditos ocidentais deste lado do globo, a três noites de escuridão.
Durante esta transição o planeta Terra, assim como os outros planetas do sistema solar, irá mudar de órbita.

 O importante, eu repito, no que se refere a vocês em encarnação sobre este mundo, é unicamente preocupar-
se com sua interioridade.

Gradualmente e à medida que esse corpo celeste se amplificar, será conveniente cada vez mais voltar-se para
o seu ser interior.

***

Pergunta: as modificações planetárias ocasionarão mudanças em nossa corporalidade e em nossa
consciência?

São mudanças extremamente importantes desde o seu DNA até a sua forma.

***

Pergunta: isso irá necessitar de práticas específicas para melhor se adaptar?

No momento específico dos ‘3 dias’ vocês serão colocados em um estado de proteção máxima (que não são
os agrupamentos nem os reagrupamentos) onde seu corpo e sua consciência estarão inteiramente protegidos,

inteiramente na Luz.
Vocês não têm absolutamente que se preocupar com as condições materiais desses eventos.

A única preocupação deve ser espiritual e se refere à sua Luz interior.

***

Pergunta: como desenvolver esta Luz interior?

Estando à escuta.
Estando atentos.

Estando conscientes do que acontece e do que se vive no interior de vocês.

***

Pergunta: isso então de que você fala vai acontecer quando?

Tudo estará concluído em 21 de dezembro do ano de 2012.
Tudo estará terminado.

***

Pergunta: a partir desta data qual será a configuração da Terra?

Nada mais irá subsistir do que vocês conhecem atualmente, exceto vocês mesmos.

***

Pergunta: como se articula o período de transição de 132 dias com os ‘3 dias’?

Isso ocorrerá depois.
Isso é uma fase de ensinamento e de preparação para a nova vida no interior da Terra.

***



Pergunta: as pessoas que acompanham esta transição já estarão na 5ª dimensão?

A resposta é muito complexa.
Aqueles que irão acompanhá-los, aqueles que já os acompanham, pertencem a espaços multidimensionais

que não conhecem a corporalidade.
Somente uma classe específica de intervenientes vai manter certa corporalidade necessária aos processos

físicos.
Mas isso é pouquíssimo importante em relação ao que eu lhes solicitei, ou seja, para se voltarem para o seu

ser espiritual.
Lembrem-se de que este acontecimento é, antes de tudo, o retorno da Luz.

***

Pergunta: por que vocês criaram a 3ª dimensão?

Porque a experiência da divisão, porque a experiência da separação permite à alma humana fortificar-se na
Luz.

O afastamento da Fonte, o afastamento da sua interioridade permite desenvolver na matéria qualidades de Luz
que ali não existiam.

Vocês têm então um papel de transcendência da matéria, de ascensão da matéria a fim de ‘espiritualizar’,
evidentemente por um retorno à sua própria Fonte, a sua matéria e a matéria (*).

***

Pergunta: não há outros meios de passar pela divisão?

Há inúmeras maneiras de ali chegar, mas por razões que eu não posso explicar agora, isso se tornou
necessário pelo próprio caminho deste sistema solar.

***

Pergunta: é preciso que a divisão continue no novo ciclo?

Ela irá perdurar necessariamente para aqueles que não desejarem continuar.

***

Pergunta: qual é o objetivo de tudo isso?

Um só: aumentar em Luz.

***

Pergunta: então, como explicar tanta distorção na Luz?

Isso seria muito longo para explicar pois as explicações são muitas.
A 3ª dimensão é um mundo de dualidade, um mundo onde a Luz deve ser buscada, onde ela não se manifesta

espontaneamente.
A Luz, tal como vocês a veem, é apenas o reflexo da Luz solar.

O seu aspecto exteriorizado, se vocês preferirem.
A experiência da encarnação nesta dimensão é um dos meios privilegiados para a alma fortalecer-se em sua

Luz.

***



Pergunta: o período de ‘3 dias’ de escuridão será após ou antes do período de confrontação de 30
dias que vocês abordaram?

A confrontação é evidentemente anterior.
Vocês entraram no período de confrontação [2008 - Ano da Confrontação, regido pelo Arcanjo JOFIEL].

***

Pergunta: as catástrofes atômicas fariam parte disso?

As catástrofes não serão por causa do homem, mas dos próprios ciclos.
Essas catástrofes são apenas o reflexo do nascimento da Luz e nada mais.

A forma é às vezes obrigada a ser destruída para deixar aparecer a Luz.

***

Pergunta: qual é a finalidade da Luz?

A Luz é.
Ela não tem finalidade.

Ela apenas tem necessidade de irradiar.
Isto escapa à compreensão de um cérebro.

Não há palavras que se aproximam, mesmo de longe, da realidade da evolução, se tanto é que se pode falar
assim da Luz.

***

Pergunta: em que o período de 15 de agosto próximo é importante?

Ele é importante por várias razões.
Ele assinala a entrada do sistema solar, em sua totalidade, sob a irradiação
direta de Hercólubus que se aproxima do plano da ‘eclíptica’ [plano da órbita

da Terra ao redor do Sol - http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica ].

***

Pergunta: como irá se concretizar, na 3ª dimensão?

A resposta ao impulso de Hercólubus será profundamente diferente segundo os seres e as regiões.
Isso levaria a uma descrição extremamente fastidiosa.

Por outro lado, ela será vivenciada, no interior do ser humano, como um impulso importante para ir para a sua
liberação para aqueles que aceitarem ou, ao contrário, para um impulso importante para as forças de

manutenção da 3ª dimensão.

***

Pergunta: uma alma que escolheu a Luz, na verdade, está apta a ascensionar na 5ª dimensão?

Não.
Ela passará na 5ª dimensão, mas com ou sem corpo.

***

Pergunta: qual é a importância de ascensionar com ou sem corpo?
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Nenhuma.
Simplesmente nós temos necessidade de uma fecundação máxima de almas com seu corpo na 5ª dimensão

de maneira a assegurar uma procriação suficiente e um repovoamento mais rápido.

***

Pergunta: se existem outros sistemas planetários e outras dimensões, qual é o interesse de fazer
perdurar o sistema da Terra?

Para permitir, àqueles que desejam, continuar a experiência, pois ninguém, no nível da Luz, pode ir contra o
livre arbítrio.

***

Pergunta: absolutamente nenhuma entidade, de qualquer plano dimensional, pode ir contra o livre
arbítrio?

Absolutamente não.
No seu jogo dimensional, que é a experiência da 3ª dimensão, as forças da Sombra existem.

Elas não podem existir nas dimensões superiores porque a vibração delas as força a permanecer nas
vibrações inferiores.

***

Pergunta: a ascensão sem o corpo físico supõe a morte?

Na 5ª dimensão a morte não existe mais.
Há transição de corpo em corpo sem interrupção da consciência.

Portanto, aqueles que irão aceder à 5ª dimensão sem o corpo não cairão mais no esquecimento ligado à
morte.

Aliás, isso não se chama mais de morte, mas de ‘transição’.

***

Pergunta: qual é o período de tempo entre cada transição?

Como vocês querem falar de tempo quando o tempo não é mais contado da mesma maneira?

***

Pergunta: como acontece o processo de ascensão com o corpo?

Não há processo único de ascensão com o corpo.
Eu os empenho simplesmente a permanecerem centrados na sua interioridade e a aguardarem o que vem.

***

Pergunta: a passagem na 5ª dimensão com o corpo se faz com o mesmo corpo físico?

Não, porque na 5ª dimensão desaparece o que vocês chamam de taras psíquicas, de doenças e de anomalias.
A subida vibratória da elevação e da ascensão não permite as vibrações densas atingirem esses níveis.

***

Pergunta: de onde vem Hercólubus?



Mas ele faz parte do seu sistema solar, porém ele percorre uma órbita muito mais elíptica que se situa sobre o
plano sagital e, então, se encontra permanentemente atrás do sol.

***

Pergunta: por que nossos cientistas não perceberam esse fenômeno?

Mas ele é conhecido.

***

Pergunta: por que isso é ocultado?

Imaginem o mundo no qual vocês vivem no momento em que vocês perceberem no seu céu, todo dia, um
astro que aumenta dia a dia e que se aproxima de vocês.

***

Pergunta: os ‘crop circles’ são mensagens dos extraterrestres?

Eles são.
O seu sentido é preveni-los do que chega.

Recorre a uma tecnologia ligada à Confederação Intergaláctica.

NOTA: “O último Crop Circle remonta a 15 de agosto [2009]. Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria
ser cumprido, foi realizado. Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da atualização desta Revelação. Não há,

portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob esta forma. Certamente, outros Crop Circles irão aparecer.
Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como até agora, de criar esta dimensão na sua dimensão.
O conjunto das mensagens foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Em Consciência e no seu mundo”. Arcanjo

ANAEL (17.10.2009)

 http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html

***

Pergunta: qual é o papel dos extraterrestres?

Vários.
É difícil de entrar nos detalhes.

Alguns terão funções mais diretamente ligadas a vocês, ao seu mecanismo de elevação.
Outros estarão aí, também, para evitar certos tipos de perigos, mas outros, também, aproveitam deste período

para introduzir uma dimensão, eu diria, de confusão, mas isso não deve preocupá-los indevidamente.

***

Pergunta: como reconhecer os “bons” extraterrestres?

Somente a sua perspicácia interior, o seu julgamento interior, o seu sentir interior irão valer.

***

Pergunta: está correto que o corpo dos guardiões foram dissolvidos?

Isso está correto.
Nós não temos mais necessidade dessas pessoas, no sentido encarnado.

Não há mais guardiões.

http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html


***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu lhes transmito minhas saudações fraternais.
Tenham em mente, a cada minuto de suas vidas, que nenhuma circunstância exterior pode vir alterar a sua

consciência interior.
Isso é verídico para o planeta que eu lhes falei como para os eventos que ocorrem atualmente em suas vidas.

Vocês devem ser firmes em suas escolhas, em sua Luz.
Eu lhes transmito saudações e bênçãos e eu lhes digo até um próximo dia.

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

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

(*) – ‘FAMÍLIAS de ALMA e CORES de ALMA’ – OMRAAM (Aïvanhov):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-co...

***

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=218

08 de agosto de 2008

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-cores-de?xg_source=activity
http://api.ning.com/files/ODgjxXbzjVH0NBw8CnDHFY3G-38ELOjsDtf2cOzfgQkyGV*SZlCn9WZ-M0j65Jwezt5*XBF7hvYjW6YHIZUOUbt8DRg0kn03/00arcanaemelchizedek30.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=218
http://portaldosanjos.ning.com/


MA ANANDA MOYI – 9 de agosto de 2008

Bem amados filhos do Amor e da Luz, eu lhes aporto todo o meu Amor.
Eu sou MA ANANDA MOYI.

Ontem, eu lhes dei os jogos e os gestos que lhes correspondem como
indivíduo, para tentar aproximá-los e tocar o instante da Unidade, a Unidade
da presença de sua Verdade.
Hoje, gostaria de conduzi-los, em dois tempos, à magia do Amor.

O Amor é algo que é voltado para si e voltado, do mesmo modo, para o outro,
qualquer que seja esse outro.
Vocês serão levados a experimentar, a viver, no olhar do outro, essa
dimensão do Amor.
Além das ferramentas com as quais vocês trabalham, que são os cristais,
além dos gestos que eu lhes dei, além da radiação do Anjo, vocês vão
praticar o Amor, o jogo do Amor, em minha vida chamado o jogo do Senhor.

Em que o ser humano é o Amor?
Obviamente, em seu coração, em sua Luz, em sua Verdade.
Mas onde transparece mais o Amor é no olhar.

Antes mesmo de entrar na ação, na compaixão, no gesto e no serviço, o olhar
diz tudo.
Ele diz o Amor, ele diz o ódio, ele diz a compaixão.
É esse jogo que vocês vão praticar, em alguns instantes.
(Ndr: referência a exercícios propostos aos estagiários).
Mas, antes disso, vamos jogar os jogos de palavras em relação com o Amor.

Falar do Amor é uma coisa, praticar o Amor é outra coisa, entretanto, os
conceitos e as palavras do Amor são, também, elementos que podem, de
algum modo, enganar o mental e atraí-los, aproximá-los do centro de seu ser,
aí, onde se manifesta o Amor.

Então, vamos abrir, de maneira temporária, um espaço de questionamentos
sobre o Amor.

Bem amados filhos do Amor e da Luz, eu espero suas questões, suas
interrogações sobre o Amor.
Isso nos dará a ocasião, intelectualmente, verbalmente, de jogar o jogo do
Amor, antes de entrar na radiação do Amor, um pouco como o Anjo mostrou-
lhes, mas em sua dimensão humana, porque o Amor existe, é claro, na
terceira dimensão, na dimensão encarnada.

Vocês estão, aliás, aqui, para realizá-lo sobre a Terra, mas o Amor não tem
sua Fonte na terceira dimensão.
A Fonte do Amor situa-se no mais profundo de seu ser, mas, também, no
mais profundo dos Céus e da Terra, mas é preciso revelá-lo, é preciso pô-lo
em evidência, é preciso vivê-lo, é preciso, dele, impregnar-se.

Existem numerosos métodos, numerosas técnicas que visam fazer nascer,
fazer eclodir esse Amor, manifestá-lo e vivê-lo.
Eu lhes disse, também, que o Amor é vibração.

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Eu lhes disse, também, que o Amor é vibração.
O Amor apresenta certo número de virtudes.
Eu lhes assinalarei a adequação entre o Amor, a Luz e a vibração e atrairei
sua atenção ao fato de que todo ser vivo é a manifestação encarnada do
Amor.

O Amor é, também, doação, o Amor é, também, partilha, é a isso que eu os
convido, nessa tarde, em seu lugar.

Amor, que eu gostaria de partilhar com vocês, mas que, em um segundo
tempo, vocês partilharão entre si.
Essa prática do Amor portado ao outro, além dos sexos, além das idades,
além de coisas comuns a partilhar na encarnação, é algo que é uma oferenda
que lhes permitirá viver as etapas ulteriores que eu lhes proporei.

De fato, como alguns seres disseram-lhes, o Amor é, primeiro, uma revelação
a Si.
Em seguida, o Amor deve irradiar o mundo.
O Amor deve ir nos dois sentidos: trata-se de um vai e de um vem.
É a isso que eu os convido, mas, primeiro, permaneçamos nos jogos de
palavras sobre o Amor.
Então, bem amados filhos, eu lhes dou a palavra.
Exprimam, em suas palavras, o Amor.

Questão: para mim, o Amor é uma expressão do ser, no sentido divino.

Essa é uma afirmação correta, querido filho.
A expressão verdadeira do ser é Amor.
A expressão do ser autêntico, não travestido pelo ego, pelos desejos, pela
emoção, os impulsos, as paixões é Amor.
A expressão desprovida de julgamento do outro, desapegada do olhar
portado pelo outro, exprimida sem intenção outra que não amar é Amor.

Questão: o Amor deveria permitir-nos irradiar a alegria.
Ora, não há muita alegria no mundo.

O mundo vive as dores do parto.
Vocês estão no fim de uma idade sombria, chamada, na tradição Vedântica,
oKali Yuga, o fim da idade escura, mas é no mais profundo dessa idade
escura que se deve encontrar e germinar o Amor.
É nessas condições as mais difíceis, na escuridão a mais sombria que se
elabora a alquimia do Amor.
Isso é, ao mesmo tempo, um desafio, mas uma realidade.

O Amor deve observar-se ele mesmo, porque se trata, efetivamente, da
busca da encarnação, distanciar-se e separar-se, ele mesmo, do que não é o
Amor, ou seja, do mundo, de seus combates, de seus conflitos, de suas
perversões.
É apenas sendo encontrado nessas condições laboriosas, difíceis, que ele
pode estabilizar-se e eclodir e crescer em beleza, em harmonia e em
felicidade.

A alegria não é desse mundo, a encarnação não é alegria.
A encarnação pode ser prazeres, experiências, mas, em momento algum, ela
desemboca na alegria.
A alegria é um ato de Amor consigo mesmo, de felicidade interior e, no
entanto, é nessa ausência de Amor, manifestada na encarnação pela maioria
dos seres humanos, que se deve encontrar o Amor.
É nesses espaços de solidão, nesse espaço em que tudo é distância que
cabe a vocês fazer nascer o Amor que está em vocês.



Questão: pode-se dizer que o Amor humano é como um grau do Amor
inicial?

Não se trata de grau, de hierarquização do Amor.
O Amor é Um.
O que vocês vivem e chamam amor da família, de seu trabalho, de coisas
bem feitas, de seu país, de uma árvore, de uma flor são apenas reflexos.
Certamente, pode haver muito amor – no sentido humano – na observação de
uma flor ou no olhar de um ser amado.
Mas esse amor é uma apropriação.

Eu espero que vocês vivam, no que eu vou pedir para fazer nesses jogos do
Amor, daqui a pouco, que vocês compreendam e vivam a diferença entre o
amor, tal como se pode vivê-lo em uma família, do Amor que vocês chamam
incondicional que, de minha parte, eu teria tendência a chamar de Amor,
simplesmente, porque esse Amor, simplesmente, é o único Amor.
As outras palavras chamadas amor são apenas graus diversos de posse, de
prazer, de compensação, mas não são Amor.

O estado de ser no Amor é um estado de alegria indescritível.
Essa alegria indescritível que vocês chamam o Samadhi, é isso o que vocês
vivem quando amam um filho?
É isso o que vocês vivem quando amam uma peça de música?
É isso que vocês vivem olhando uma flor?
Além disso, o Amor derrama-se, naturalmente, sem intenção, sem ação.
Eu lembro que é um estado do ser, um estado do ser sublime, que
transcende os limites da encarnação para desembocar na
transdimensionalidade do ser.

Então, o que vocês chamam de amor manifestado através da afeição,
manifestado através do prazer não é o Amor.

Questão: o Amor que flui da fonte, se se procura «distribuí-lo», o Amor
não existe mais?

Convém respeitar uma lógica.
Essa lógica é encontrar o Amor em si.
A partir do momento em que vocês não encontraram o Amor em si e
distribuem o Amor, ele é, sempre, manchado.
Certamente, a devoção, o Bakti Yoga é um dos modos de chegar ao Amor
após uma vida chamada de «serviço».
A oração, a meditação, a retirada do mundo são, também, vias para o Amor.
Mas lembrem-se de que, hoje, o Amor está aí, ele bate à porta, ele pede para
entrar.

Vocês apenas podem aproximar-se do Amor através do serviço, através da
doação de si, porque essa doação de si, se é concebida como algo que
devam fazer para encontrar o Amor, não permitirá, jamais, ao Amor eclodir.
Em contrapartida, uma vez que vocês tenham encontrado o Amor, a Fonte,
naquele momento e, espontaneamente, vocês se orientam para o serviço.
Não há esforço de vontade, esforço intelectual, isso é uma evidência, isso flui
da Fonte.
Mas isso necessita, obviamente, de encontrar a Fonte, anteriormente.

Eu lhes proporei, na segunda parte, além da troca de palavras, jogos ou
exercícios simples, se quiserem, em toda transparência, que lhes permitirão,
gradual ou espontaneamente, encontrar isso.

Questão: o estado de Amor não seria, de fato, um estado de Unidade?



O Amor é Unidade.
O Amor é Verdade.
Vocês não podem manifestar o Amor se não estão em Unidade, se não estão
alinhados, se não estão centrados.

O Amor é um estado permanente.
O Amor pode estar ligado, de uma maneira ou de outra, a algo e, naquele
momento, isso não é mais o Amor.
O Amor que flui da Fonte, o Amor Unidade, o Amor Verdade é como uma
fonte sem fim, que jorraria de vocês para inundar o conjunto da criação.

Encontrar a Unidade, encontrar sua Fonte é ser capaz de fazer o Amor a si
mesmo, dar-se o Amor a si mesmo.
Isso necessita de superar a dualidade.
Isso necessita de superar as oposições.
Isso necessita de superar as convenções e as regras fixadas por vocês
mesmos e pelos outros.
Isso se encontra no espaço sagrado interior.

Questão: o Amor é a Luz manifestada?

O Amor é Luz.
A Luz manifestada é, necessariamente, Amor.
Eu não falo da Luz física.
É feita, aqui, referência à irradiação do Amor.
A irradiação do Amor é uma Luz.
Essa Luz não queima, jamais, ela aquece aqueles que a aceitam, é claro,
porque o Amor, para aqueles que o recusam, pode ser uma arma de dois
gumes.

O Amor não é inocente.
O Amor é a energia principial e original dos mundos.
O Amor é assimilável a essa irradiação contínua e permanente que sai do ser,
uma vez que ele esteja realizado.

Questão: como realizar esse Amor?

Pelo silêncio interior.
Pelo fato não de controlar, mas pelo fato de abandonar-se.
Isso é extremamente fácil no período em que vocês vivem.

Esforços consideráveis necessitavam, anteriormente, de várias vidas para
conseguir transpor essa porta, mas, hoje, vocês têm uma chance.
Vocês vivem em um mundo no qual a Luz derrama-se para vocês.
Basta acolhê-la, deixá-la irradiar.

Simplesmente, como eu disse, as construções mentais, afetivas, sociais, as
diversas construções que vocês empilharam impedem o Amor de eclodir.
Mas o Amor vem para vocês.
Isso é profundamente diferente do que nos tempos passados, quando era
preciso fazer o esforço de ir para o Amor.
O movimento é diferente.
O sentido do movimento é diferente.

Questão: o Amor é Luz e o Amor é alegria.
Como isso se articula?

A alegria é o Amor.
A Luz é o Amor.
A alegria é Luz, ela irradia o ser que a manifesta.



Essas palavras são, como vocês dizem?..., sinônimas e complementos.

Atingir a alegria é atingir o Amor.
Atingir a Luz é atingir a alegria.
Vocês não podem estar na Luz e estar sem alegria.
Vocês não podem estar no Amor e estar sem Luz.

A partir do momento em que a Fonte é encontrada, a alegria derrama-se e a
Luz derrama-se.

Questão: se se faz do Amor um objeto, busca-se manipular esse
objeto.

A partir do momento em que vocês consideram o Amor como um objeto, isso
é uma posse.

Questão: sendo oriundo da Fonte do Amor, por que estamos
separados dela?

Porque vocês tinham uma missão.
Essa missão era a de preencher de Amor a matéria, era a de espiritualizar, de
tornar vivo algo que não estava, inteiramente, e, portanto, iluminar a criação
dessa dimensão na Luz do Amor.
Não há melhor condição para o nascimento e o desabrochar do Amor do que
as condições que vocês vivem, atualmente, e que, no entanto, parecem-lhes
tão difíceis, tão afastadas, tão separadas da realidade da qualidade do Amor.

Questão: o Amor é uma expressão da Fonte Universal.
Sabendo que temos, todos, uma centelha dessa Fonte Universal em
nós, como fazer crescer essa centelha?

Ela não tem que crescer.
Quem diz «crescer» diz cultura, diz processo gradual.

O Amor é um estado de graça que sobrevém, a um dado momento.
Ele deve germinar e, assim que germina, ele eclodiu e já é realizado.
O Amor não é um processo gradual.
Vocês não irão, gradualmente, para o Amor.
O Amor é um fenômeno brutal, que transcende, totalmente, os limites do ser,
no momento em que ele se revela.

Assim que nasce, ele é, imediatamente, adulto.
Não há gradação nesse Amor.
Ele é ou não é.
Não há cultura, não há fenômeno progressivo.
Há um antes e um depois do estado de Amor.

A partir do momento em que vocês encontram o Amor em si, a matéria que
os constitui e aquela que se aproxima de vocês transcendem-se, elas
mesmas.
A matéria deve espiritualizar-se e ela apenas espiritualiza-se graças ao Amor,
graças à Luz e graças à vibração.
Encontrar o Amor, fazer jorrar o Amor é transcender-se si mesmo.
Transcendendo-se si mesmo, a transcendência da matéria torna-se possível.

Questão: aproxima-se do fim dessa missão?

Todo mundo ali chegará.
A Luz e o Amor têm todo o tempo.
Os ciclos repetem-se, indefinidamente.



A linearidade do tempo no qual vocês vivem, para além da encarnação, não
existe.
O que é reportado para amanhã ou para outro ciclo é sem importância.
A finalidade de toda encarnação é a Luz e o Amor.
Então, sim, não há, jamais, derrota, há apenas atrasos e falhas que se
transformam, sempre, no fim desse ciclo ou em outros ciclos, pela revelação
do Amor.

Questão: a transcendência da matéria de nosso corpo é o que se
chama a transfiguração?

Sim.
O Amor transfigura tudo.
O Amor muda tudo.
O Amor é tudo.
O Amor está por toda a parte.
Só o olhar do homem desviado do Amor não vê, com seu espaço limitado,
que um ato de não Amor reserva, nele, o potencial de Amor.
É nisso que inúmeros seres disseram para jamais julgar, porque o que pode
parecer, com um olhar não Amor, como um ato abjeto e profundamente
injusto, transformar-se-á, sempre, a um dado momento, em um caminho de
Amor.
Isso não sofre qualquer exceção.

Simplesmente, a escala de tempo, trazida à sua encarnação, aparece como
impossível e é, de fato, possível em vários ciclos.
A ausência de julgamento é, também, uma chave essencial para chegar à
Unidade.
O julgamento participa do intelecto, participa de um olhar portado, que atribui
um valor a um evento, um ato ou uma pessoa.

A partir do momento em que vocês atribuem um valor, vocês saem da
Unidade.
Isso é difícil a aceitar, mas há, exatamente, o mesmo valor em um crime
quanto no Amor.
Simplesmente, a escala de tempo não é a mesma.
O crime vai tomar éons e éons, ciclos e ciclos, antes de transformar-se em
Unidade e em Amor.

Os diferentes Mestres que se encarnaram sobre este planeta, quer eles
sejam avatares ou seres realizados em curso de encarnação, estão aí para
lembrá-los disso.
E, a partir do momento em que vocês portam um julgamento sobre um ato,
qualquer que seja o evento ou a pessoa sobre a qual seu olhar porta-se,
vocês saem da Unidade e afastam-se do Amor.

O não julgamento é fazer ato de não violência, porque o julgamento é
violência.
E não são vocês, seres de Amor e de Luz, que julgam, mas, efetivamente,
seu mental, unicamente ele.
Porque, mesmo seu afetivo, mesmo suas emoções são controlados, de
maneira inconsciente, por seu mental, mental que escapa de sua consciência,
que age por ele mesmo, para a divisão e a separação.

Questão: como fazer saltar a fechadura do mental?

Os preceitos disso são simples, eles foram enunciados em todas as
tradições, por todos os seres realizados: não julguem.

Aquele a quem vocês nomearam Cristo disse: «para nada serve querer tirar o



cisco do olho de seu vizinho se você não vê a trava que está em você».
Portar um julgamento, afirmar uma Verdade é um ato de separação e não um
ato de Unidade.
Aí está, já, algo que é preciso praticar, ao nível de sua consciência, para não
mais exercer.

A partir do momento em que há julgamento de valor que é, certamente,
indispensável em alguns comportamentos de sua vida, se vocês continuam a
adotar isso no mundo espiritual e nas práticas espirituais, quaisquer que
sejam, vocês entram na dicotomia, entram na dualidade.
Isso é o primeiro elemento.

O segundo elemento é aprender a controlar sua palavra, aprender o silêncio,
aprender a não exprimir outra coisa que não o Amor.
Isso fará parte de alguns de seus exercícios, quando de seus dias.
Não julgar, não abusar da palavra são, já, dois preceitos importantes.
Saibam que cada palavra que vocês pronunciam, que porte uma coloração de
valor ou de julgamento, afasta-os em cem passos do Amor.
Enquanto uma meditação aproxima-os um passo do Amor.

As palavras são os inimigos do Amor.
O Amor não tem necessidade de palavras, ele se lê no olhar, antes de ler-se,
mesmo, nos atos e nas condutas.

Questão: por que se deve por o Amor na matéria, se a matéria é uma
condensação do Amor?

A matéria foi criada por uma exteriorização do Amor, isso é exato.
Vocês devem transcender a matéria, o que não quer dizer pôr o Amor que já
está ali.
Isso quer dizer, simplesmente, revelá-lo, e vocês apenas podem revelá-lo
através de seu olhar e de seu estado de ser.
É isso a espiritualização da matéria.

Tudo, absolutamente tudo, na criação, é Amor, em graus diversos de
revelação.
Mas vocês, como seres humanos, têm um lugar privilegiado, que é aquele de
ser um intermediário e de ser, também, um catalisador.
Quer dizer que, graças a vocês e por vocês que deve revelar-se esse Amor
da matéria.

Vocês podem muito bem ter um veículo cujo tanque está cheio de gasolina.
Obviamente, se ninguém gira a chave e aciona o motor de arranque, esse
automóvel não avança.
É a mesma coisa para a matéria.
Vocês devem pôr na estrada, por seu próprio despertar ao Amor, a realidade
do Amor da matéria.

A matéria, tal como vocês a conhecem, na qual deve nascer o Amor humano,
é uma projeção do mental e do pensamento do Pai e nada mais.
Vocês semearam, por suas vidas e suas encarnações, nesse mental divino, a
aparência e o corpo que apresentam hoje.
Vocês fizeram isso pelo sentido da missão e sentido do sacrifício.
Esse corpo é ilusório.
Só é eterna a coisa que vocês não veem e que está em seu interior.
É isso que deve emergir de sua própria matéria e revelar-se.

Questão: é desejável, para isso, recorrer aos seres de Luz de outros
planos, por orações ou, mesmo, rituais?



A Luz está entre vocês.
Ela se dirige para vocês já há numerosos anos.
Então, por que chamar algo que já está aí?
Vocês devem chamar-se a si mesmos.
Vocês devem amar-se a si mesmos, mesmo se os acompanhantes diversos
e variados estejam aí para facilitar o movimento.

Obviamente, nós podemos ser um afluxo de Luz suplementar, mas se, hoje,
vocês pusessem um ser humano que não está pronto ou que não tem
vontade diante da Luz, ele nada veria.
Então, o trabalho essencial é um trabalho interior.
A oração, a devoção é um estado permanente, a partir do momento em que
vocês tenham encontrado o Amor, mas o Amor não pode desencadear-se do
exterior.

A germinação pertence apenas a vocês mesmos, mesmo se as ajudas, as
Luzes exteriores venham confortá-los na existência dela.
Vocês podem experimentar o Amor de Cristo, o Amor de uma presença
divina, vivê-lo, realmente, junto de um ser realizado, de um ser de Luz sem
tornar-se, contudo, um ser realizado.
Isso faz parte da experiência.
A reminiscência da experiência deve ser realizada no interior de si, para criar
uma alquimia que permitirá a explosão do Amor.

Eu repito que o Amor não é um processo gradual.
A compreensão, sim, porque a compreensão do Amor chega a convencer, na
finalidade, o mental separado e dividido, de que há apenas uma única
solução, que é o Amor.
Entretanto, mesmo tendo feito a escolha do Amor, isso termina em um beco
sem saída, como vocês dizem, porque, mesmo tendo percebido que a
solução está aí, não é, por isso, que a solução ecloda e exploda.

A compreensão intelectual, a compreensão mental, a compreensão
emocional, a própria vivência do Amor de Cristo para si jamais conferiu o
despertar ao Amor.
Aquilo de que eu falo não é a compreensão intelectual do Amor, não é a
aceitação da realidade última do Amor.
Aquilo de que falo é a realidade da vivência do Amor, o que é,
fundamentalmente, outra coisa.

Questão: o despertar do Amor pode fazer-se pela descida do Espírito
Santo?

Sim.
O Espírito Santo é Amor.
Acolher o Espírito Santo confere a iniciação, a transfiguração.
Isso lhes permite viver o Amor em um estágio que corresponde à iluminação
do mental.
Mas, eu repito, isso, para ser vivido e irradiado integralmente, deve ser
ancorado ao nível do centro da Fonte, ao nível do coração.

Lembrem-se de que o Amor, aquele de que eu falo, é um estado de ser, é
um estado de radiância extrema, de vibração acelerada que os põe em
estado orgástico permanente, em estado de gozo total e permanente.
O que alguns chamam, em sua tradição Ocidental, fazer o Amor no sentido
carnal propicia, o tempo de um relâmpago, esse gozo, mas este, por
Essência, não pode durar.
Ele dura, unicamente, a partir do momento em que se junta ao coração.

Questão: aqueles que já atingiram a quinta dimensão estão nesse



estado orgástico permanente?

Vocês não estão, absolutamente, estabilizados, de momento, no que
chamam a quinta dimensão.
Se esse fosse o caso, vocês não poderiam nem trabalhar, nem falar, nem
mover-se, nem comer.
Vocês estariam em um estado de Samadhi permanente.
Vocês estariam centrados nesse estado de contentamento e de felicidade.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Aí está, bem amados filhos da Luz, o que eu tinha vontade de partilhar com
vocês quanto ao Amor.
Eu lhes aporto toda a minha bênção de mãe, todo o meu Amor, e eu lhes dito
até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Saudações a vocês, almas em encarnação.
Eu sou Jofiel, Anjo da Luz e do Conhecimento.
Eu volto, esta noite, a vocês para, novamente, transmitir-lhes palavras e vibrações, sempre em relação à busca
da Luz, à abertura para a Luz e à sua Verdade.

Eu procurarei, nesse instante, exprimir certo número de conceitos, para fazê-los tocar o Espírito, a Verdade, a
Luz e o Amor.
Se vocês o permitem, vamos contextualizar sua época e seu momento.
Como vocês sabem, eu intervenho exatamente antes da intervenção do Arcanjo Miguel e de suas milícias
celestes, no momento que eu chamaria a limpeza final.

Eu intervenho, por meu lado, em preliminar do Arcanjo Miguel, em todos os processos prévios à noção de
reversão.
A reversão por ele mesmo é supervisionada, operada, pelo Arcanjo Uriel.
Esse período deve ser considerado por si mesmos, a título individual, como se lhes anunciassem sua morte
próxima.

Viver na encarnação necessita de estar consciente, nessa dimensão, de um momento de partida (que vocês
chamam nascimento), para um momento de chegada (que vocês chamam morte).
A grande maioria dos seres humanos em encarnação prefere não pensar na morte, dizendo-se que ela
sobrevirá o mais tarde possível, e que ela vai levar-nos de surpresa.
Mas essa vida é específica.
Sua encarnação presente é específica, nesse sentido de que ela termina um ciclo que, para a grande maioria
dos humanos, estende-se a mais de cinquenta mil de seus anos terrestres.

Imagine que lhe anuncie que você está sofrendo de uma doença que deve terminar, em curto prazo, pela
transição chamada a morte.
Qual é seu primeiro reflexo?
O primeiro reflexo, comum a toda a humanidade, é a negação.
O segundo reflexo é a negociação.
O terceiro reflexo é colocar as condições.
O quarto reflexo é a renúncia.
O quinto reflexo é chamado a aceitação.

O conjunto da humanidade será, em breve, prevenido de um evento importante, que sobrevém, geralmente, à
noite, e chamado «reencontro com o Anjo», que deve sobrevir, previamente, ao aparecimento de sinais
cósmicos que assinalam esse fim.

Obviamente, a maior parte da humanidade estará na negação e, portanto, na violência.
Uma pequena parte da humanidade viverá a negociação.
Uma parte, ainda mais escassa, estará na renúncia, e uma parte ainda mais escassa estará na aceitação.
Não se trata, entretanto, de uma morte, no sentido físico, mas o anúncio de uma transformação essencial, que
aqueles que não podem conceber um reencontro com o Anjo chamarão, é claro, de morte.

Vocês devem colocar-se na postura daquele que vai viver um novo nascimento, porque essa morte, vocês
podem imaginar, não é a morte, tal como ela foi vivida em suas encarnações passadas.
Trata-se de um fenômeno de transmutação, no qual a consciência será preservada, conservada e amplificada,
exceto, é claro, para as almas que tiverem feito a escolha inversa.

Apesar do pânico do ambiente, vocês devem, imperativamente, permanecer centrados em si mesmos, em sua
certeza, em sua Verdade e em sua Luz.
A maior parte dos medos dessa transição será transmutada pelo encontro com o Anjo.
Lembrem-se de que a promessa do Anjo vem revelar e despertar, em vocês, a lembrança de sua Fonte.
Entretanto, vocês não poderão evitar o que eu chamei a confrontação, não consigo mesmo, mas com o resto
do mundo.

Situação surrealista, na qual uns dirão «a morte chega» e/ou os outros dirão «não, a vida chega».
Diálogo de surdos, daí a confrontação.
Preocupem-se, unicamente, com as circunstâncias de suas vidas, naquele momento.
Cada um, individualmente, ao nível da humanidade, saberá, no momento oportuno, onde deve estar, em função
de suas escolhas.

JOFIEL – 10 de agosto de 2008
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O mais difícil não é, tanto, a escolha do caminho, mas o confronto com os caminhos dos outros.
É capital, primordial e essencial desenvolver, em si, além mesmo da dimensão de despertar sustentada por
sua presença aqui, as virtudes de tolerância, de acolhimento, de abertura, de não julgamento e de silêncio.
As palavras nada poderão resolver quando da confrontação.

Busquem a calma em si e ao seu redor.
Continuem a viver como se cada minuto fosse o último, sabendo que essa transição é um verdadeiro
nascimento para sua verdadeira realidade.
Mas isso não poderá ser compreendido, nem mesmo considerado por aqueles que não retiveram a promessa
do Anjo ou que fizeram escolhas inversas às suas.
Essa é a liberdade imprescritível deles.

O que resta a percorrer deve ser vivido como um período propício aos desengajamentos de todos os laços
que sobrecarregam suas vidas e, isso, em todos os planos.
Sua nova via é bem mais importante do que a vida que vocês construíram.
Trata-se de uma vida de alegria, sem sofrimentos, sem doenças, sem apegos e sem mais dores.

Cabe a vocês escolher, mas vocês não podem escolher a nova vida e permanecer na antiga.
Pesem, em seu coração, as implicações de suas escolhas, as implicações de seu destino.
O único modo de pesar não é jogar com a ferramenta intelectual, mas escutar o silêncio interior e a via interior.
Não hesitem em sacrificar o que pertence ao antigo e que impediria de nascer o novo.

Vocês devem afirmar sua fé, abrir o coração, construir seu corpo imortal, ativar o conjunto de vibrações que
compõe, ao nível do que vocês chamam chacras.
Permitam às energias retransmitidas ao nível do cosmos, permitam às energias retransmitidas pelo núcleo
central da Terra atravessá-los, livremente, sem entraves e sem obstáculos.

Aceitem viver na fluidez, na Unidade.
A partir do momento em que algo resiste em sua vida, em seu modo de viver a plenitude, a fluidez e a liberdade
que se anunciam não deixarão, em momento algum, circunstâncias exteriores vir perturbar esse renascimento
novo de vida nova.

Progressivamente e à medida que vocês viverem, algum tempo, na dimensão interior do coração, plenamente
realizado, vocês se aperceberão de que os eventos nefastos terão cada vez menos tomada em sua vida.
Isso se chama a fluidez, isso se chama a Unidade, isso se chama o coração.

No coração não pode haver obstáculo, e quanto mais os obstáculos exteriores acumulam-se, menos há
obstáculos no interior.
Para isso, é indispensável abandonar todo julgamento sobre qualquer circunstância de vida.
Adotem, intelectualmente, uma atitude benevolente, uma escuta benevolente a tudo o que se produz, mas não
liguem para a oposição, a contradição e a confrontação que vem para vocês.

A contagem regressiva, que começou no início deste ano 2008, leva-os, nos próximos dias, a começar o
período de confrontação, mas, também, o período de fusão de seus corações.
Cabe a vocês, então, escolher entre a confrontação e o coração.
Vocês não poderão permanecer no status quo.
Vocês serão obrigados a escolher um caminho, e um único.
Isso, eu repito, é sua liberdade imprescritível.

Qualquer que seja o despertar que vocês viverem, o despertar é suposto ser um estado permanente, ele se
tornará assim na condição de escutar seu silêncio interior e seu caminho interior.
Não deixem qualquer evento, qualquer que seja, vir interferir com sua dimensão interior.
O importante é o instante e não são, absolutamente, projeções em um futuro, seja esse futuro, simplesmente, a
hora seguinte de sua vida ou o dia seguinte.

Cada coisa, na fluidez da Unidade, está em seu lugar.
Se vocês se colocam na irradiação da divindade, que é fluidez da Unidade, vibração Unitária, nada, mas
absolutamente nada pode ir contra essa etapa interior que vocês terão aceitado.
As únicas interferências podem vir de uma projeção de seu mental ou de emoções inscritas em seu esquema
de funcionamento, inscritas em sua vida antiga.

Esse período de transmutação e de transformação durará um tempo certo, no qual devem crescer a Luz, a
Verdade, sua transdimensionalidade.
Nada mais além disso deve ocupar suas vidas, seus pensamentos e seus atos.
Vocês serão sustentados por sua adesão plena e total à fluidez da Unidade.
As confrontações inevitáveis não terão, absolutamente, qualquer importância, se vocês se submetem a essa
Verdade e a essa Luz.
É capital entender isso, compreendê-lo e integrá-lo.

Quaisquer que sejam suas vidas individuais, quaisquer que sejam suas preocupações individuais, vocês devem
ser capazes, a qualquer momento, de seguir as injunções da fluidez da Unidade no silêncio interior e no
caminho interior, que começará a falar-lhes por seu trabalho e sua obra que vocês realizam aqui.



Muito numerosos seres humanos, por intermédio de diversos trabalhos e diversas ferramentas, realizam, há
agora quase um ano, o mesmo gênero de trabalho.
Vocês não estão sós, longe disso, mas vocês são uma minoria.

A entrada na lua cheia de 15 de agosto assinala o início de trabalhos alquímicos os mais importantes que tem a
viver a Terra desde mais de cinquenta mil anos.
Vocês devem conformar-se à vontade do Céu e da Terra que é, eu os lembro, Luz, Verdade e Amor e
absolutamente nada mais.

Não se deixem abusar pelas imagens, pelas palavras, pelos eventos, cujo teor escapa-lhes, totalmente.
Se vocês permanecem centrados em sua Unidade, religados ao Céu e à Terra, alinhados em seu ser
essencial, tudo, absolutamente tudo desenrolar-se-á na alegria, na felicidade, na ventura e no contentamento.
Para nada serve querer convencer aqueles que não creem e não vivem isso.

Vocês se reconhecerão através de seus olhares.
Vocês se reconhecerão através de suas vibrações.
Quanto mais o tempo avançar, mais vocês estarão sensíveis a isso e mais experimentarão a necessidade
inexorável de ir para onde sua consciência guia-os.
Esqueçam-se de suas preocupações quotidianas que lhes tomam toda a sua vida.
Essa vida não é como as outras, esse momento é único, absolutamente único, exceto se vocês decidam que
ele não o é, caso em que vocês reviverão isso em outro ciclo.
Vocês têm a inteira liberdade para fazê-lo.

Vocês devem estar à escuta de sua vibração, de sua consciência – eu repito – do que lhes diz sua consciência
interior e seu caminho interior.
Não se embaracem, não se preocupem com detalhes práticos, quaisquer que sejam.
No momento vindo, no momento em que a Luz decidir, tudo se consumará na fluidez.

De momento, vocês têm, simplesmente, que estar conscientes, vigiar, orar e avançar em sua vida, tornando-se,
cada vez mais, sensível e permeável ao silêncio interior e à voz interior.
Trata-se de um aprendizado que pode ser extremamente rápido.
Tudo dependerá de sua resistência ou não à aceitação disso.
Inclinem-se para sua interioridade.
A solução, as respostas encontram-se nesse nível.

Vocês observarão, aliás que, progressivamente e à medida do tempo que avançar, sua vida interior tornar-se-á
muito mais fecunda e rica do que sua vida exterior.
É o que lhes é solicitado, ao mesmo tempo continuando, em um primeiro tempo, a viver, entre aspas,
normalmente, contudo, colocando os atos e as escolhas e as fundações de sua nova vida.

Vocês vão, em breve, penetrar em um período importante de silêncio interior, durante seu trabalho, aqui
mesmo, que lhes permitirá afinar seu sentir e seu caminho interior.
Trata-se, portanto, de um aprendizado.
Não se preocupem com o momento preciso em que sobrevirá o despertar total à sua realidade.
Ele pode ser agora como em alguns meses ou, mesmo, alguns poucos anos.
Isso não tem qualquer espécie de importância.

Previamente ao despertar, o silêncio interior e o caminho interior serão seus guias os mais perfeitos.

Vocês têm, em relação não a eventos precisos, mas em relação ao que eu acabo de dar-lhes, questões
concernentes à atitude interior ou sua vivência interior?

Não temos perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes peço para pôr-se à escuta da vibração, de seu ser interior, durante uma dezena de minutos de
seu tempo terrestre, para acolher a vibração, a Verdade, o Amor e a Luz.

... Efusão de energia...

Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito as minhas bênçãos, as minhas saudações angélicas, e eu
lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você
deseja divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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MA ANANDA MOYI – 10 de agosto de 2008

Filhos bem amados, eu lhes apresento a minha bênção.
Eu venho prosseguir nossas trocas.

Passar da dualidade à Unidade é o objetivo de toda vida.
A dualidade é problema.
A Unidade é solução.
Superar a dualidade é superar o problema ou os problemas, é passar à
Unidade.

Na Unidade não há tomada para os problemas.
Na Unidade não pode existir, mesmo na encarnação, problema que não tenha
solução, porque a própria Unidade é fonte de solução.
A Unidade é uma muralha contra os problemas.
Na Unidade, nada pode afetar seu corpo, seu mental, suas emoções.
Suas estruturas todas, inteiras, estão voltadas para o Divino, para a Luz que
está em vocês.

Não pode haver zonas de Sombra e zonas de problemas.
O mundo no qual vocês vivem passa seu tempo a encontrar soluções para
problemas que não são a solução.
Um problema é rapidamente substituído por outro, e assim vai em suas vidas,
enquanto vocês não tiverem realizado a Unidade que vocês são.

A Unidade é o Amor reencontrado.
A Unidade é a alegria interior.
Essa alegria interior não se deixa corromper por qualquer elemento exterior,
qualquer que seja.
Todo ser humano, a partir do momento em que entra na encarnação, desposa
a dualidade e, portanto, desposa os problemas.
Então, de acordo com os seus carmas, de acordo com as ações que vocês
produzem, os problemas são mais ou menos importantes.
Alguns vão afetá-los durante toda a sua vida, eles são chamados, então,
recorrentes.
Outros problemas requerem uma reflexão e obrigam-nos a refletir para
encontrar uma solução, mas, nesse caso, qualquer que seja seu nível de
reflexão, um problema é rapidamente substituído por outro problema.

De fato, a dualidade é problema.
A encarnação é problema.
Toda alma humana, quer ela o aceite ou não, é encarnada para encontrar uma
solução.
A solução é, ao mesmo tempo, realização e porta de saída, ao mesmo tempo
permanecendo na encarnação.
A tradição vedântica chamou-a o despertar, outros, chamam-na a iluminação.
Entretanto, enquanto os problemas afetam-nos, vocês não encontraram a
Unidade.

Viver na Unidade é viver sem problemas.
Viver na alegria e no Amor não deixa qualquer lugar para a emergência de um
problema, qualquer que seja.
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Em resumo e em conclusão, todos os problemas são apenas a ausência de
Unidade, quaisquer que sejam, tanto ao nível de seu corpo como de suas
emoções, como de seu mental.
O problema requer uma solução, a solução existe no mundo dual, é claro,
senão, todas as doenças seriam mortais, senão, todos os problemas
perdurariam.

Mas, de problema em problema, vocês não resolvem a solução final, porque
a solução final pertence a outro estado de dimensão, a outro estado de vida,
ao qual vocês não têm acesso enquanto não realizam seu pleno potencial de
divindade: despertar, iluminação, pouco importam as palavras que vocês
empreguem.

Quando vocês começam a aproximar-se desse estado de despertar, de
iluminação, vocês começam a perceber, a sentir vibrações, modificações de
seu estado de consciência, modificações de seu humor.
Seu modo de proceder muda em face dos problemas e dos desafios que
lhes coloca a vida.

A partir do momento em que vocês estão no caminho para o despertar, é
preciso prestar muita atenção para não procurar solução no próprio nível em
que nasceu o problema.
A solução não deve nascer de sua reflexão, de seu mental, quando vocês
estão no caminho para o despertar.
A solução deve vir de uma oração interior.
A solução não deve ser linear, ela deve vir em vocês, ou das profundezas, o
que dá no mesmo.

Tocando a alegria do despertar, não pode haver persistência de problemas.
Todos os problemas, assim que eles aparecem, são resolvidos pela potência
do Amor e de sua própria irradiação.

Por vezes, alguns problemas estão aí, também, para levá-los para as portas
do despertar.
Seu trabalho da dualidade à unidade existe desde que o mundo é mundo em
encarnação, mas existem períodos privilegiados, nos quais a solução está
muito próxima.
Vocês estão nesse período restrito, chamado, segundo alguns, «fim de
ciclo», como eu o chamei, ontem, fim do Kali Yuga.

A solução bate à sua porta e, no entanto, vocês não a veem, porque
continuam a servir-se de ferramentas ultrapassadas, que são seu mental e
sua reflexão.

Ora, lembrem-se de que o mental não lhes dará, jamais, a solução.
É o que ele os faz crer, muito habilmente, aliás.
E sua formação intelectual, educacional condiciona, em vocês, o reflexo do
apelo ao intelecto para resolver um problema, qualquer que seja.
Eu não falo, obviamente, de problemas ligados às leis da matéria.
Para parar a água, é preciso fechar a torneira, isso parece lógico.
Não é o mesmo em seu sistema que vive como em todos os sistemas vivos.

Os condicionamentos visam fazê-los servir-se, exclusivamente, da ferramenta
mental para resolver as problemáticas.
Isso começa muito jovem, e prossegue durante toda a sua vida, fazendo-os
perder o sentido e o fio de seu despertar.

Então, se quiserem, vou propor-lhes, nesta tarde, dar-lhes os elementos que
os aproximarão da solução, ou seja, que os aproximarão do despertar.



Todo ser humano em encarnação vive e experimenta problemas em
diferentes setores de sua vida.
Esses problemas existem para conduzi-los para o despertar, mas, eu repito,
os condicionamentos vividos impedem-nos, pela intervenção de seu mental e
de suas emoções, de aceder ao despertar.

Dito em outros termos, eu diria que todo problema é uma bênção, porque ele
os obriga a soltar certo número de crenças e, quando vocês não encontram
solução, ele os obriga, também, a ir mais longe.

Então, nesse percurso da dualidade à Unidade (que, eu os lembro, quando da
abertura do coração, provoca uma transformação imediata, além do tempo,
além do próprio espaço de seu corpo), entretanto, existem técnicas que
vocês aplicam com suas diferentes ferramentas, que vocês têm à disposição,
também, para aproximá-los de seu coração.

Hoje, meus filhos bem amados, eu lhes proponho dar um passo para mim e,
portanto, um passo para vocês.

Então, não tenham medo, exponham, claramente, seu problema, para que eu
lhes dê o elemento de solução que os aproximará da situação do despertar.

Alguns Espíritos de Luz, que não conhecem a encarnação e a informação de
codificação de suas vidas, são capazes de dar soluções muito
surpreendentes.
É assim das rodas nas rodas, também chamadas, em algumas tradições, o
Santo dos Santos ou, ainda, os Hayoth Ha Kodesh, que são as inteligências
criadoras e que, através de comportamentos simples, são capazes de
aproximá-los do estado interior do despertar.

Eu repito: lembrem-se de que não pode haver despertar com o mental
presente, não pode haver despertar com a emoção presente.
Não pode haver despertar com um problema presente.
Os problemas devem ser iluminados, além da inteligência, pela Luz.

Então, ousem enunciar seu problema, e eu me proponho dar-lhes o caminho
para a solução.

Antes de começar a expor seus problemas, quero assegurar-me de que
vocês compreenderam, perfeitamente, o discurso que eu acabo de fazer-
lhes.
Certamente, eu emprego palavras, mas essas palavras são destinadas a
tocar seu coração e não sua lógica, e são destinadas a favorecer a vibração
de seu ser interior.

Então, primeiramente, vocês têm interrogações em relação ao que eu acabo
de dizer?

Questão: eu tenho a impressão de que, antes de nascermos, nós
estávamos na Unidade e, desde nosso nascimento e da tomada de
consciência do exterior, vivemos na dualidade.

Isso é total Verdade, meu filho bem amado.
O exterior chama à manifestação, e ele os afasta de seu interior, qualquer que
seja.
As grandes tradições insistem no fato de que vocês buscam, no exterior, o
que vocês têm no interior.
A solução, também, encontra-se no interior, obviamente.
Não há alternativa.
Toda busca, qualquer que seja, aproxima-os da Unidade, mas não os põe na
Unidade.



Isso é impossível.

Questão: pode-se dizer que, antes de nascermos, nós estávamos na
morada do Pai, e que tentamos ali voltar a entrar, mas em consciência?

Esse é o próprio objetivo da encarnação nesses mundos de terceira
dimensão: é exteriorizar-se, si mesmo, na matéria, para reencontrar a Unidade
através da matéria.

Vocês são missionados, mas a única missão que vocês têm, todos, eu digo,
efetivamente, todos, é reencontrar a Luz.
Não há missão exterior.

Crer que vocês são missionados para ajudar aos outros, que são
missionados para transmitir alguns ensinamentos é um erro.
A única missão que vocês têm é a de encontrarem-se, a si mesmos.

Questão: nesse mundo tudo é, portanto, dualidade?

Sim.
E esse problema é sem fim.
Ele põe em competição a luta para a própria sobrevida.
Ele põe em competição uns e os outros, no grupo e fora do grupo.
Ele põe em competição os elementos da natureza.
Ele põe em competição absolutamente tudo.

Ora, o Amor não é uma competição.
A competição é um problema.
Alguns, mesmo, divertem-se com a competição, porque eles são vencedores
um dia, e o mental os faz crer que serão vencedores sempre.
Isso é falso, evidentemente.

Questão: só a Luz pode dominar esse mental?

O mental não pode ser dominado pelo mental, o mental não pode ser
dominado pela consciência inferior, o mental não pode ser dominado pelas
emoções.
A mestria do mental começa a encontrar-se pelo silêncio interior e o silêncio
exterior, é claro.
É nisso que as meditações foram ensinadas em numerosas tradições: para
fazer calar o mental.

Se vocês conseguissem fazer calar o mental, ainda que apenas um
bilionésimo de seu tempo terrestre, então, a Luz surgiria no interior de vocês.
O que quer dizer, implicitamente, que, mesmo se vocês tenham o hábito de
meditar e consigam fazer silêncio, esse silêncio não é completo, senão,
vocês chegariam à iluminação, imediatamente.

Questão: esse silêncio é completo durante o período de sono?

Não, são outros corpos e outras funções que se põem em movimento, senão,
as iluminações sobreviriam no sono.
Ora, jamais existiu alguém que tenha vivido uma iluminação completa em seu
sono.
A iluminação é um ato da consciência pura chamada, na tradição vedântica,
«satshitananda».
Satshitananda é a morada de felicidade suprema, o momento em que a
consciência inunda o consciente, para além do mental, e propicia uma
felicidade para além da alegria.
É o primeiro momento da iluminação, que corresponde à abertura do coração



e do consciente à consciência total.

Questão: a oração do coração pode levar-nos a esse estado?

A oração do coração é uma devoção.
Ela os aproxima da iluminação, mas não pode, em caso algum, conferir a
iluminação.
Mesmo ela deve calar-se, para propiciar a iluminação.
Em contrapartida, uma vez a iluminação encontrada, naquele momento, sim, a
oração do coração torna-se perpétua, mas não antes.

Questão: as pequenas iluminações que vivemos na vida participam da
grande iluminação?

O que é uma pequena iluminação?
Eu conheço apenas uma única iluminação, aquela que ativa, totalmente, e
libera, totalmente, o coração da prisão do corpo e da prisão da terceira
dimensão, ao mesmo tempo permanecendo na encarnação.
As outras, absolutamente, não são iluminações, são prazeres, o que não é a
mesma coisa.

Existe apenas uma única iluminação.
As pequenas iluminações, assim como você as chama, meu filho, não podem
corresponder a uma iluminação.
São apenas vislumbres da porta do que há do outro lado, mas, em caso
nenhum, isso abre a porta.
Isso dá o desejo e a vontade de ir para, mas não propicia o despertar.

O despertar requer um trabalho e uma atenção consciente de cada instante.
Existem trabalhos energéticos, como vocês fazem, que lhes permitem
aproximar-se do despertar, que vão abrir seus chacras, que vão permitir-lhes
abrir, mesmo, esse corpo de Luz tão desejado.
Isso os aproxima da Fonte, é claro.
Isso lhes confere um estado de alteridade, profundamente diferente do
comum dos mortais, mas isso, ainda, não é o despertar.

Questão: algumas práticas podem levar à iluminação, como aquelas
dos Dervixes Rodopiantes, por exemplo?

Elas preparam, mas não são a iluminação.
Assim como a meditação ou a oração do coração preparam, mas não são a
iluminação.

Questão: qual é a diferença entre a abertura do coração do terceiro
olho e sua relação à iluminação?

A iluminação é um processo que pode sobrevir, a partir do momento em que
o mental ou a emoção esteja totalmente ausente, em que a consciência,
consciência dela mesma apercebe-se de que nada mais há que não a
consciência.
Além, mesmo, das manifestações energéticas, a abertura do terceiro olho
confere o que Buda chamou os Siddhis.

Os Siddhis são os poderes da alma, eles são em número de seis, mas isso
não é o despertar.
A abertura do coração corresponde a outra etapa.
A abertura à alma não é a abertura ao Pai.
A abertura à Luz não é viver na Luz.
Existe uma gradação, chamada a abertura dos chacras, que permite constituir
o que vocês chamam «corpo de Luz», e o que alguns, aqui, meus filhos,



viveram, totalmente.

Entretanto, resta uma etapa, uma vez que todo esse trabalho esteja realizado,
uma vez que os corpos sutis estejam despertados, que é o abandono total à
energia do coração.
É uma etapa.
Vocês estão no caminho, mas essa etapa é um momento que perturba tudo.
Há um antes, há um depois, e vocês podem passar desse antes para esse
depois de maneira totalmente súbito, sem, jamais, ter feito o menor trabalho
nos chacras, sem, jamais, ter meditado, sem, jamais, ter orado, porque se
trata de uma energia de graça, que não vem, jamais, por acaso, é claro, que
escapa do entendimento e que escapa, mesmo, da noção de energia.

Obviamente, eu repito, a meditação, o trabalho na energia, todo tipo de
trabalho que os aproxima de seu centro é útil, por vezes, indispensável, mas
não é o próprio despertar.
O despertar de que eu falo é o despertar final, e aquele que corresponde ao
que é chamada a renúncia, e que é, também, em algumas tradições, em
especial judaico-cristãs, a crucificação e a ressurreição, o que nada tem a ver
com a iniciação, no sentido em que vocês a entendem, e que consiste,
simplesmente, em pôr-se no caminho.

Trata-se, aqui, da iniciação final, aquela que vai desembaraçá-los de sua
necessidade de reencarnação, que queima o corpo causal e que revela a
totalidade do Espírito em vocês.

Viver no despertar é não mais ter problemas, é conhecer a alegria inefável
interior permanente, é viver na alegria permanente, é viver na oração
permanente, é abandonar-se à Luz do Amor, viver o Amor, irradiar o Amor a
cada sopro, a cada olhar.

Questão: esse momento do despertar é predeterminado?

Ele é predeterminado, na medida em que todo ser humano deve viver isso,
mas em uma escala de tempo que eu qualificaria de incomensurável.
Entretanto, existem, eu repito, períodos privilegiados – nos quais vocês já
estão, há numerosos anos – em que o sopro do Espírito está presente entre
vocês, de maneira muito mais importante do que anteriormente.

Nesses períodos, trata-se de uma graça ligada a configurações específicas,
que abrem os canais e que permitem, naquele momento, a alguns seres,
religar-se a essa orientação e viver o despertar em número muito mais
importante do que era o caso em minha vida.
Nos tempos antigos, bastaria que uma centena de seres humanos
estivessem no despertar, ao mesmo tempo encarnados, para que a face do
mundo mudasse.

Hoje, a face do mundo muda, porque a energia do despertar está aí, e ela
fecunda a Terra, e ela procura, também, naturalmente, fecundar o máximo de
seres humanos.
Viver o despertar é renunciar: renunciar aos problemas, renunciar à doença,
renunciar aos medos, renunciar às faltas, é viver na plenitude, é viver no
instante, não conhecer nem futuro, nem passado.
Estar, totalmente, lúcido e consciente do instante.
Viver no instante: é isso o despertar.

Questão: o acesso à quinta dimensão provoca o despertar?

A porta do despertar é a porta de acesso à quinta dimensão.
Não pode haver despertar partindo da terceira dimensão sem ascensão e,



portanto, sem transdimensionalidade.
É nisso que sua época é abençoada pelos deuses.
Vocês sabem, quaisquer que sejam os elementos que aparecem e que
continuam a aparecer em seu mundo, o olhar que vocês portam é, em si,
importante.
Em qualquer evento vocês podem ali ver o drama o mais atroz como a
manifestação da divindade em ação.

Questão: o despertar é um basculamento da consciência no Divino?

Efetivamente.
A iniciação, o fato de viver o despertar corresponde a uma reversão total.
Reversão de valores, reversão do olhar exterior para o olhar interior.
O que seus olhos veem é um olhar exterior.
Quando vocês vivem a iluminação total, vocês não veem mais com os olhos,
mas com os olhos da consciência.
Um pouco como quando vocês estão mortos: não há mais sistema ocular,
mas, no entanto, vocês veem.
É a consciência que vê.

Hoje, vocês veem, escutam, sentem, percebem com os órgãos dos sentidos.
Isso não é a mesma coisa do que sentir, ver sentir, experimentar, ouvir com a
consciência, e, portanto, vocês ouvem de maneira limitada, veem de maneira
limitada, compreendem de maneira limitada, porque o entendimento passa
pelos sentidos e não pela consciência.

Questão: o terceiro olho permite ter esse olhar interior?

O terceiro olho permite ver a alma, mas não o Espírito.
É uma etapa, mas não é a iluminação.
Essa etapa é muito perigosa, porque é nesse nível que se manifesta o ego
espiritual que impede, por sua vez, a iluminação.

Questão: no despertar, qual é a parte do mérito pessoal?

Não é uma questão de mérito, mas uma questão de consciência.
Falar de mérito quer dizer que se fez um esforço e um trabalho.
O trabalho é importante para aproximá-los disso, mas, mesmo a pessoa a
mais meritória não viverá a iluminação, se ela não abre sua consciência.

Questão: perceber a consciência, assim como você a descreveu,
corresponde à onipresença?

Sim, é claro.
Olhar alguém nos olhos pode fazer-se com o olhar, mas, a um dado
momento, a consciência toma a dianteira e mostra-lhes o caminho para o
despertar.
Quando eu digo que falar e olhar pode fazer-se com a boca ou com os olhos,
mas isso pode fazer-se, também, pela consciência, coisa que se realiza a
partir do momento em que vocês vivem a iluminação.

Questão: isso significaria que o despertar é uma escolha de alma?

É uma escolha do Espírito, antes de tudo.

Questão: a alma, em seu plano, tem uma visão mais aguçada da
iluminação, e escollhe as circunstâncias de encarnação em função
disso?

A alma não vive a iluminação, a alma submete-se à iluminação.



Não é, exatamente, a mesma coisa.
A iluminação é desencadeada pelo Espírito Divino em si, e não por sua alma.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, queiram aceitar e receber, em vocês, todas as
graças da Luz.
Seja, abençoados, sejam amados, e eu lhes digo até muito em breve.
______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade
do texto e cite sua fonte: http://www.autresdimensions.com/
Traduzido para o Português por Célia G.
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Filhos bem amados, eu lhes apresento minha bênção e venho prosseguir com vocês as entrevistas
concernentes ao despertar e à iluminação.

Hoje, se querem, vamos falar do silêncio.

O silêncio é primordial no processo do despertar.
O silêncio participa da parada das atividades mentais, ele contribui para voltar sua consciência para seu interior
ao invés de para seu exterior.

Não pode haver despertar, não pode haver iluminação, sem um período prévio de silêncio.

A meditação é silêncio.

A diferença essencial entre a meditação e o despertar é que a meditação é uma preparação.

Quando da meditação a mais profunda, onde o mental está em repouso, a consciência viaja e vai explorar
territórios que estão além da consciência comum.

A consciência, nesses estados, pode viver estados não comuns de consciência expandida.

Mas o problema é que quem medita, quando volta ao seu estado de consciência comum, é incapaz de trazer
este estado de consciência no estado de vigília comum.

O despertar é um instante fora do tempo.
O despertar não é o caminho.
O despertar é uma fulgurância que ocorre no momento o mais oportuno em que o conjunto da consciência está
focalizado no interior e no coração e em que tudo que é você está no exterior.

Então, a primeira etapa é, obviamente, o silêncio verbal.

A consciência do despertar não conhece o verbo e a palavra, ela conhece apenas o silêncio.

Esta fase de transmutação da consciência apenas pode ocorrer no momento do silêncio, justamente.

Existem várias formas de silêncio: o silêncio das palavras, mas também o silêncio dos sentidos, de alguns
sentidos.
Esta é uma etapa ulterior que veremos proximamente.

Existem estados da energia que necessitam ser vividos no silêncio.
Eles necessitam uma interiorização e uma interioridade do que é vivido.

Vocês apenas podem compartilhar apenas o que encontraram.
Em outros termos, vocês compartilham palavras.
Vocês se comunicam sobre sensações, emoções, sentimentos, sobre o Amor humano, mas não sobre o Amor
incomensurável do Divino.

MA ANANDA MOYI – 11 de agosto de 2008
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Há uma diferença essencial.

O Amor é comunicação, mas esta comunicação se faz em silêncio, no silêncio em que se encontra a
Fonte.

Não pode haver comunicação do Amor sem esse silêncio interior.
Vocês apenas podem encontrar o Amor tendo encontrado seu próprio centro de Amor e este necessita uma
colocação em repouso completo do sentido da palavra e do verbo.

Em minha vida eu permanecia longos períodos sem falar, unicamente voltada ao ser interior e ao esplendor do
Amor que irradiava.
Não era mais eu.

Esse corpo onde, no entanto, eu estava, não era mais eu.
Eu era ilimitada.
Eu era a totalidade.
Eu era a infinidade dos mundos e, para isso, as palavras são bem frágeis para exprimir o que quer que seja e,
no entanto, precisamos dessas palavras para nos aproximar de certo estado e criar as condições propícias
para o despertar.

Entretanto, o corpo é seu Templo, isso todas as tradições lhes disseram, e esse templo deve ser respeitado.

Ele é uma corda vibrante que convém fazer ecoar na frequência do Amor.
Para isso, o mental deve sair.

Vocês devem estar na escuta de seu interior e na escuta de seu Templo, ao mesmo tempo tendo
consciência de que vocês não são isso, mas essa é a ferramenta que lhes permite encontrar o
despertar.

O despertar vivido fora do corpo é também uma experiência possível, mas, naquele momento, vocês trazem
uma lembrança, uma memória que pode ser muito ativa, é claro, assim como para as pessoas que vivem
experiências fora do corpo são capazes de se lembrar da experiência da Luz e elas trazem então esta
experiência no corpo e na consciência comum.
Isso é um fragmento do despertar, o despertar está então incompleto.

O despertar completo apenas pode ser encontrado, eu repito, no silêncio dos sentidos, no silêncio das
palavras, quando o corpo se põe a vibrar e a se mover.

Assim, em minha vida eu me movimentava frequentemente, eu dançava mesmo.
Era o único modo que eu achava ser o mais digno de exprimir o Amor, além do olhar e além da vibração.

Então, vocês vão começar a instaurar o silêncio, um silêncio de palavras, para seu primeiro dia, em que vocês
trabalharão o corpo, em que o corpo será o receptáculo, por sua ressonância com a energia do Amor.

Bem amados, será preciso fazer prova de abstinência, de abstinência de palavras, mas também de abstinência
de palavras interiores.

Você se dirigir a si mesmo é já uma palavra que não é o caminho interior.
O caminho interior pode apenas nascer se há silêncio.

Eu não falo do estado meditativo em que tudo está no silêncio.
Eu falo do estado da consciência comum inteiramente centrada no silêncio, na ausência de palavras, mas
também na ausência de pensamentos interiores.

Vocês me dirão que isso é extremamente difícil de realizar.
Não, isso é muito simples.

Já, suprimindo a comunicação verbal, já, estando consciente do que você faz: comer em consciência, comer
totalmente em consciência, é já um passo enorme para o despertar.
Isso coloca na consciência.

Estar consciente do que você faz, no instante em que você o faz, é já uma diligência para a
consciência além do indivíduo.

É preciso estar consciente de seus passos, consciente de tudo o que acontece em seu corpo.
É preciso que a consciência esteja plenamente investida no corpo, tome posse totalmente do corpo, a fim de
nele fazer o Templo interior onde a consciência superior pode se revelar.

É importante que vocês respeitem esta noção, porque vocês irão para uma gradação que vai conduzi-los às
portas de algo que, eu espero, será para vocês um momento fora do tempo, um momento da eternidade que
vocês seguirão, doravante.

Houve uma preparação, uma espécie de maturação desse trabalho.
Esse é o objetivo, como eu anunciei, no título mesmo de sua estada: a quinta dimensão (como vocês dizem) e
o coração.



Para mim, a quinta dimensão é o Amor.
É o lugar, o espaço, o momento em que nada mais há além da manifestação do amor, quaisquer que sejam as
formas diferentes de manifestação de vida e as formas diferentes de evolução.

É o momento em que não há mais separação, em que não há mais divisão, o momento em que vocês podem
enfim exprimir a alegria, a serenidade, a paz, a totalidade e a divindade.

Vocês são isso desde éons, vocês estão aí para reencontrar sua Essência, porque é algo que vocês são, não
é algo de novo.
É simplesmente algo que vocês esqueceram pelas necessidades da encarnação e as vicissitudes da
encarnação, pela promessa que vocês fizeram de jamais perder o fio condutor, mesmo no mais escuro e no
mais profundo da noite da alma, de reencontrar esta Essência.

Porque, de toda eternidade, para além da aparência que vocês têm aqui, de algum modo, numa outra
dimensão, reside este átomo de eternidade que vocês são e esta resplandecente Luz que vocês são.

Basta-lhes simplesmente voltar seu olhar, seu mental, para seu interior.
Para isso, vocês não devem se comunicar com o exterior pelas palavras.
Isso não quer dizer isolamento.
Isso quer dizer completude e totalidade.

Vocês devem compreender isso, aceitar isso, a fim de poderem vivê-lo em toda serenidade.

Obviamente, o que vocês vivem, vocês não o vivem para vocês.

Lembrem-se das palavras de alguns neófitos: «vocês estão aqui para doar, vocês estão aqui para se doar».

Mas o que vocês querem doar se nada têm?
Vocês querem dar palavras?
Vocês querem dar afeição, emoções?
Vocês querem dar conceitos, se vocês não têm o Amor?

Para que lhes serve demonstrar inteligência se vocês não têm a inteligência do coração?
Para que lhes serve conhecer tantas e tantas coisas se vocês não têm o conhecimento interior?
Para que serve desenvolver tecnologias que vocês desenvolvem desde pouco tempo, se vocês não
conhecem a tecnologia interior do despertar?

O homem é uma totalidade.
Ele não tem ainda consciência disso.
Ele se encarnou para experimentar isso.

A própria forma na qual vocês estão é uma forma perfeita.
Ela é o reflexo da perfeição encarnada.

Vocês devem levar a efeito esse veículo para seu despertar.
Vocês devem levar a efeito sua missão que é de se despertarem.
Vocês devem levar a efeito sua missão, que é fazer aderir seus irmãos e suas irmãs para o que vocês são, não
às suas concepções, não às suas ideias que não têm qualquer espécie de importância, não às suas religiões,
não às suas crenças, não às suas certezas, mas, efetivamente, ao Amor que vocês podem irradiar.
Essa é a única coisa que vale a pena.
Todo o resto é apenas tempo perdido.
Todo o resto é apenas ilusão.
Todo o resto é apenas mortal.

Somente o Amor é imortal.
Somente a doação de Amor é importante.
Todas as outras doações nada são diante da doação do Amor, mas como vocês querem doar o Amor se
vocês não encontraram o Amor?
Como você quer trazer seus irmãos e suas irmãs se você mesmo ouviu falar, se você mesmo apenas leu ou
experimentou de maneira muito temporária?

É preciso, doravante, e o período ali se presta, abrir as portas de seu coração.
Não há outra alternativa, frente aos eventos que vêm para vocês.
Vocês não têm mais escolha.
Vocês não têm mais o direito de ter medo do que quer que seja.

O único medo que deve habitá-los é aquele do temor divino de não encontrar a divindade.
Isso deve ocupar cada instante de sua vida.
O essencial está aí.
O essencial não é se nutrir, o essencial não é encontrar um companheiro ou uma companheira para o caminho.
O essencial não é ter um teto.
O essencial não é ter o que comer.
O essencial é Ser.
Não há outra alternativa além desta nos tempos que vêm.



Se você não está no Ser, você poderá ter todos os tetos, todos os meios técnicos, todos os alimentos, todos
os companheiros ou as companheiras que desejar, mas você nada será, porque você não será.

É importante gravar essas algumas palavras no mais profundo de seu ser durante os alguns dias que vocês vão
viver agora.

Qual é o propósito de vocês?
É o de viver ou é o de encontrar a Luz?

Reflitam bem nisso em seu ser interior.
Não se coloquem a questão, porque sempre seu mental lhes dirá «sim» ou «não», mas pesem, ao nível de sua
consciência, o que é o peso do ser e o peso do ter.

Examinem, em vocês, o que nasce no momento em que vocês pensam no ser e no momento em que vocês
pensam em suas posses, quaisquer que sejam, ainda que elas fossem adquiridas a preço de esforços muito
louváveis.

Entretanto, vocês chegaram ao momento do Ser.
Se vocês estão aí não é por acaso, qualquer que seja seu caminho interior.

Obviamente, vocês não são os únicos a viverem isso, felizmente.
Vocês são uma multidão, mesmo que ela seja uma minoria em relação ao resto dos seres humanos que não
entendem e que não entenderão jamais essas palavras, nesse ciclo.

Eles são, entretanto, seus irmãos e suas irmãs na humanidade e talvez alguns dentre eles percebendo,
sentindo o ser interior de vocês, para além das palavras, aceitarão esta transformação.

Então, engajem-se totalmente nesse caminho.
Ele passa pela porta do silêncio interior, pelo fato de não mais se comunicar pela palavra, de não mais emitir
palavras para o exterior e mesmo para o interior.

Isso é fundamental, em particular quando se tenciona trabalhar com o corpo.
Todos os yogas são de essência divina.
Seu corpo é Divino.
O movimento é Divino.
A vida é movimento.
O Amor é movimento, mas o paradoxo é que vocês podem encontrar este Amor apenas no silêncio e na
imobilidade da palavra.

Então, pelo amor do Pai, tentem se conformar a isso, é fundamental.

Eu abro agora um espaço em que nós podemos discutir juntos, se quiserem, sobre esta noção de silêncio e o
Amor.

Questão: como fazer calar o barulho interior?
O barulho interior de uma inexperiência do estado meditativo, de uma incapacidade para se voltar totalmente
para o ser interior.
Já o fato de fazer calar as palavras, de não mais exprimir palavras (o que não quer dizer não mais se
comunicar) vai engajá-los na via do caminho interior.
O fato de não mais falar participa do estabelecimento desse silêncio interior.

Questão: o silêncio pode gerar fortes reações no corpo. Como remediar aí?
Isso não ocorrerá porque você se servirá de seu corpo.
O corpo, ele, será movimento e expressão.
Ele não estará no silêncio.
O silêncio estará no interior, mas o corpo participará do movimento.
Essa é uma grande diferença.

Questão: como prolongar o estado em que se está na consciência em cada ato da vida quotidiana?
Se não dura muito tempo, querido filho, isso corresponde a lufadas de despertar, mas não corresponde ao
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despertar.
O despertar realizado é totalmente permanente.
Não pode haver volta.

Questão: como facilitar o fato de viver na consciência e acalmar o mental?
Isso será favorecido e amplamente possível graças ao trabalho no corpo.

Questão: como se manifesta a fusão com o Espírito?
Pelo despertar total.
Por um estado de Amor permanente, de graça permanente, o que quer que façam.

Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, bem amados filhos da Luz, eu lhes proponho fazer silêncio interior e acolher a graça da preparação.
Eu lhes peço que descruzem seus braços e suas pernas, que coloquem sua consciência ao nível de sua
fronte, que tomem consciência de sua respiração, que coloquem esta respiração ao nível de sua fronte.
Recebam todo meu Amor de mãe.
Pela Luz e para a Luz, o sopro do Espírito e da Verdade, pelo coração e a Essência, pela vibração da Luz, pela
graça da Divindade em vocês, eu os abençôo.
Antes de deixá-los, eu os engajo doravante e já, antes do final deste dia, a limitarem suas palavras ao essencial
e a apenas emitirem palavras de Luz e de Amor, quaisquer que sejam suas demandas uns para com os outros.
Sejam abençoados.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve.
___________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
www.autresdimensions.com

11 de agosto de 2008
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Eu venho a vocês, filhos de eternidade, neste instante que vocês vivem, apresentar-lhes minha radiância, minha
Luz e o Conhecimento.
Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.

Vocês vivem um momento de eternidade, porque vocês são eternidade.Vocês vivem um momento de eternidade, porque vocês são eternidade.
Para além da densidade que habitam, para além das aparências, para além de suas peregrinações nessa
superfície de planeta, eu saúdo em vocês o Amor, eu saúdo em vocês a Unidade, eu saúdo em vocês os
criadores de Luz, eu saúdo em vocês a beleza para além da forma, cumprimento em vocês a Unidade para
além da dualidade.

Almas humanas em peregrinação, neste momento, vocês tocam a finalidade da Unidade, revelam-se a si
mesmos sua própria presença de Amor, revelam a vocês mesmos sua Essência.

Vocês são Fonte de toda a eternidade.Vocês são Fonte de toda a eternidade.
Eu saúdo em vocês isso, e minha radiância inclina-se diante de sua radiância.
Vocês são a Luz dos Mundos.
Vocês são muito mais do que ousam pensar.
Vocês são muito mais do que a Luz com a qual podem sonhar.
Vocês são muito mais do que o Sol que anima seus dias e sua densidade.
Vocês são a Unidade e a Totalidade.
Vocês são o início e o fim.

Eu saúdo em vocês a consciência ilimitada que teve a possibilidade de pisar nos diferentes mundos, nas
diferentes densidades e de ter tido a coragem de ousar esquecer a Luz que vocês eram e viver a experiência
da separação.

Nós, Arcanjos, jamais viveremos isso.Nós, Arcanjos, jamais viveremos isso.

Vocês são ricos de uma paleta de experiências a nenhuma outra similar e igualável.
Sua radiância viajou tanto, experimentou tanto.
Vocês são, vocês, seres humanos, seres de coragem, não tanto em sua encarnação, mas no que vocês são.
Aqueles de vocês, nessa humanidade, que atingirem a grande mudança, reconhecer-se-ão guerreiros da Luz e
guerreiros do Amor, que não conhecem os medos de enfrentar as encarnações.

Vocês sairão desses mundos da divisão mais fortes, mais ricos e maiores do que nada mais similar.
Nisso, agradeçam, sejam inundados da Graça Divina pelas etapas percorridas, pelosNisso, agradeçam, sejam inundados da Graça Divina pelas etapas percorridas, pelos
caminhos tomados.caminhos tomados.

Não se esqueçam jamais de que vocês são a Graça, que vocês são a eternidade, queNão se esqueçam jamais de que vocês são a Graça, que vocês são a eternidade, que
vocês são as jóias da Luz e do Amor.vocês são as jóias da Luz e do Amor.

O Arcanjo lhes diz isso e saúda-os.

Eu aceito sua bênção e dou-lhes a minha.

___________________________

Mensagem do Bem Amado Arcanjo Jofiel  no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=232

JOFIEL – 13 de agosto de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=229
http://4.bp.blogspot.com/-NOEAGOHXuM0/UWnM1M4mpII/AAAAAAAAAzs/nfcZwFKXw_A/s1600/golden20light.jpg


13 de agosto de 2008

Versão para o português: Célia G.



- Ensinamentos da Estrela AL -

Eu venho a vocês para responder às suas expectativas e às suas interrogações.
Então, eu acolho com Amor e prazer as suas interrogações.

***

Questão: como superar o medo da doença?
Bem amada filha, simplesmente não estando mais doente.

A doença é uma crença mais ou menos cristalizada.
Ela foi necessária para permitir encontrar-se, para encontrar os recursos em vocês, para eliminar algumas

falhas unicamente ligadas a vocês mesmos e à sua sociedade.
A um dado momento, é preciso aceitar soltar essas doenças, sejam elas quais forem.

A alegria ignora a doença.
A reversão ignora a doença.

Vocês devem transformar as doenças que os atingem.
Elas estão aí para pedir-lhes que se superem.

Quanto ao próprio medo da doença, ele corresponde a algumas coisas que estão situadas, não no nível da
doença, mas no nível do medo da perda da integridade física que, no entanto, irá terminar, necessariamente,

pela sua morte física.
Não se esqueçam de que o seu corpo, a partir do momento em que vocês aceitarem viver a reversão da 5ª

Dimensão com o seu corpo, acompanhar-se-á, mesmo não havendo supressão da consciência, de uma
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modificação da forma, que é, de algum modo, uma morte a si mesmo.

***

Questão: e sobre as doenças ditas genéticas ou familiares?
Elas necessitam, elas também, de superar o conceito de família.

A família é uma criação da 3ª Dimensão.
Vocês têm uma única família, que é a sua família de almas e de Espírito.

As famílias criadas sobre a Terra não têm sentido algum aos olhos espirituais.
É-lhes pedido, em todas as tradições, para honrar pai, mãe e filhos, mas vocês devem, neste período de fim

dos tempos, superar essa crença.
O que não quer dizer que devam ignorar, mas que devem amar do mesmo modo os seus filhos, os seus

parentes, assim como os seus inimigos.
Se vocês fizerem diferença entre aqueles a quem vocês chamam de seus filhos e as outras crianças, vocês

não estão prontos para viver essa nova Dimensão.

***

Questão: como superar as cristalizações, em particular no DNA?
A Luz transcende o DNA.

O DNA não é fixo, contrariamente ao que vocês creem.
O DNA sofre mutação, o DNA muda também.

Não existe doença alguma que esteja além da alegria e das novas Dimensões.

***

Questão: e as doenças ligadas aos contratos de almas?
Os contratos de almas são ligados à encarnação.

As doenças ligadas a um contrato de almas são extremamente raras.
Isso representa alguns por cento do conjunto das causas de doenças que são, todas elas, ligadas às

dualidades nas quais vocês vivem.
As doenças que são ligadas à evolução da alma, contratos de almas, não têm mais razão de ser a partir do

momento em que a mudança dimensional estiver em curso.

***

Questão: como reconhecer um membro da nossa família de almas?
Isso não passa por um reconhecimento intelectual, nem fisiológico, nem fisionômico, mas unicamente

Vibratório.
Os membros de uma mesma família espiritual reconhecem-se ao primeiro olhar e sentem a necessidade de

estarem juntos.
Isso está ligado não unicamente às histórias de almas, mas às correspondências de Espírito.

As coisas realizar-se-ão facilmente, progressivamente e à medida do tempo que está chegando.
Como vocês sabem, e sabem algumas outras pessoas, no momento em que ocorrer certo tipo de eventos na

superfície deste planeta, as almas serão reagrupadas em meio às famílias.
Essas famílias têm, não uma história comum de almas, mas uma Vibração comum.

Elas compartilham o mesmo sopro.

***

Questão: o casamento humano não é o arquétipo do casamento divino-humano que nos espera?
O casamento é, a princípio, a união de uma polaridade com outra polaridade complementar.

O único casamento que vocês têm que viver é o de você próprio consigo mesmo.
O casamento foi uma paródia, mesmo ele sendo necessário e eu mesma tendo me casado bem jovem, eu

confesso.
Entretanto, trata-se de um reflexo do casamento de você próprio consigo mesmo.

Porque vocês têm, na encarnação, o sentimento de ausência de completitude, que os segue e os empurra em
suas encarnações a irem, pela sexualidade, pelo Espírito, pelo coração, para entidades complementares a
vocês, porque vocês são persuadidos de que irão encontrar o complemento que lhes falta, ao passo que o

complemento é estritamente interior a você mesmo e corresponde apenas a você mesmo.
Existem, algumas vezes, certamente, almas cujo caminho está ligado.

São almas que já se encontraram e reconheceram.
Mas isso não deve tornar-se uma ligação a mais, mesmo sendo extremamente positivo.

***

Questão: quando já casamos, como passar de uma relação para uma aliança?
Bem, tudo depende da natureza das relações que vocês contrataram.



Frequentemente, as relações são definidas pelo medo da falta, por uma atração sensual, sexual ou de
interesses, sejam eles quais forem.

Essas alianças devem estilhaçar-se, na medida dos próximos anos, pois elas não correspondem mais ao que
deve ser ativamente buscado.

Isso é muito simples de compreender.
Basta que uma das duas partes se interesse por essa evolução que surge e que a outra resista, ou se oponha,

para compreender que a relação não deve mais perdurar.

***

Questão: o divórcio não teria, portanto, importância espiritual?
Assim como o casamento. Não há implicação.

Vocês têm responsabilidades.
Essas responsabilidades devem ser assumidas ao longo das suas peregrinações e ao longo das suas

encarnações.
Mas são momentos privilegiados, momentos únicos que estão bem além das contingências e das leis criadas

pela própria encarnação.
Vocês estão nesses momentos.

***

Questão: mesmo se o céu tiver enviado o cônjuge?
Ninguém envia ninguém a vocês.

São crenças cômodas de estabelecer, porque elas os pressionam ou tranquilizam.
Os encontros ocorrem por afinidades Vibratórias.

Há, efetivamente, encontros ditos predestinados, mas quem lhes diz que essas predestinações devam durar a
vida toda?

Vocês se apegam a um fato, sobretudo se este for espiritual, e vocês consideram que isso deve durar até o
fim da sua vida, ou mesmo o fim dos tempos.

***

Questão: o que significa o sacramento do casamento religioso?
Isso é eminentemente diferente segundo os povos, segundo as tradições, segundo os costumes.

Os sacramentos, sejam eles quais forem, foram instaurados pelos humanos.
Eles são a reminiscência antiga do sacramento original da sua conexão com o Pai.

Eles são o reflexo, antes de tudo, de crenças, segundo o povo no qual vocês nasceram, segundo os costumes
aos quais vocês aderem.

Os sacramentos, sejam eles quais forem, como vocês observam, estão sempre ligados à intervenção de uma
terceira pessoa.

Isso os priva da sua responsabilidade.
Vocês entregam o poder àquele que é o pretenso representante para unir ou para desfazer algumas relações.

Isso é uma retirada de responsabilização da sua responsabilidade pessoal e nada mais.
É extremamente agradável crer que os sacramentos os vinculam com a vida.

É extremamente agradável crer que o sacramento do batismo, na religião católica, imuniza-os contra os ataques
do demônio.

É satisfatório para o mental que o batismo os faça pertencer à manada dos eleitos de Deus, mas isso é uma
heresia.

O pertencimento ao reino dos Céus se faz pela sua qualidade de coração e por nada mais.
Ele não é em função de uma obrigação, ele é consentido e livremente consentido por você mesmo e por

ninguém mais.
O único sacramento válido aos olhos do Pai e da Luz é o seu, livremente consentido, além dos grupos sociais

e além das crenças.

***

Questão: isso parece em contradição com o que dizia Philippe de Lyon, sobre a impossibilidade de
divórcio, a partir do momento em que a companheira faz o seu trabalho.

Outros tempos.
Outras épocas.
Outros hábitos.

Outros costumes.
As contradições são em função das épocas.

O que é verdadeiro a um dado momento, não é uma verdade eterna.
Só o Amor é verdade eterna, e o Amor não se importa com os seus sacramentos.

O Amor é liberdade.
O Amor é doação.

O Amor não é uma relação, ainda que vocês devam respeitar alguns compromissos.
Ainda uma vez, eu repito: há épocas específicas nos ciclos das humanidades que necessitam superar o que foi



instaurado, mas é livre a vocês permanecer apegados a alguns valores.
O único valor que permanece para além dos ciclos, e mesmo durante este final de ciclo, é o valor do Amor.

***

Questão: se, no futuro, os casais devem se desfazer, então, não vale mais a pena procurar alguém
quando estamos solteiro?

Eu jamais disse que todos os casais deviam desfazer-se.
Eu disse que há histórias que devem terminar, a fim de que outras comecem.

Lembrem-se de que, nas novas regras de vida, no que é um além ao que vocês chamam de 5ª Dimensão, o
casamento não existe.

Há, no entanto, histórias de almas, mas as histórias de almas não têm as mesmas imposições do que aquelas
que vocês fixam na encarnação.

No além, vocês são livres para fazer o Amor com quem quiserem.
O Amor é um reencontro Vibratório, sem o corpo, e vocês são livres para fazer o Amor e manifestar o Amor a

qualquer entidade existente.
Vocês não estão limitados, a limitação pertence a este mundo e a esta forma específica de vida.

E vocês chegam ao fim das suas limitações.
Principalmente, não procurem aplicar as regras que vocês conhecem no que está vindo, pois o que vem não
possui as mesmas regras, pois o que vem está além das regras que foram formuladas pela sua sociedade,

pelas suas crenças e pelos seus apegos.
Se você encontrar a fonte da alegria, você irá se bastar a si mesmo.

Lembrem-se de que no casal, mesmo estando em procriação, o amor da masculinidade para a feminilidade
está também ligado à dualidade.

Não pode haver Unidade na dualidade.
A Unidade está além da dualidade e não se encontra através da dualidade.

Você já viu um ser realizar-se e despertar no casamento?
Você já viu um ser desperto e realizado à própria Luz pelo batismo?

Você já viu um ser viver o despertar durante um encontro, seja ele qual for, com um elemento de mesma
polaridade ou de polaridade oposta?
É o mesmo para a definição do amor.

O amor que vocês vivem no casal, tão nobre, tão puro que seja, é apenas o pálido reflexo do Amor.
Jamais se esqueçam disso.

Então, efetivamente, é muito mais prático e muito mais prazeroso, para a maior parte de vocês, estabelecer
relações de casal.

Isso se concebe nos mundos da encarnação.
Eu não disse, com isso, que nenhum casal deva mais existir.

Eu disse, unicamente, que é preciso redefini-lo, e não unicamente intelectualmente, mas em função das
imposições Vibratórias dos mundos nos quais vocês vivem.

O amor, tal como vocês vivem nesta Dimensão, é um confinamento, em todos os sentidos do termo.
Não pode haver qualquer liberação no casal.

Isso pode ser difícil de aceitar, mas é, no entanto, a estrita verdade e, no entanto, eu mesma fui casada, mas o
meu companheiro compreendia e respeitava isso.
Assim, nós pudemos permanecer unidos até o fim.

***

Questão: você tem conselhos para redefinir esse conceito de casal?
Não são conselhos a adotar, mas são as condições Vibratórias que determinam isso.

Do outro lado desse véu, o casal, no sentido em que vocês entendem, não existe.
Há acasalamento por pares Vibratórios, mas que não constituem, propriamente falando, famílias, em todo caso,

para as formas que estão em certa densidade.
Agora, nas formas de vida e de consciência sem materialidade ou sem densidade, que é geralmente o caso

para a 5ª Dimensão e além, há alianças Vibratórias que se criam, que não impedem, absolutamente, de
comunicar o Amor com qualquer outra entidade que passar na proximidade.

Trata-se de uma liberdade essencial.

***

Questão: durante a passagem na 5ª Dimensão, isso significa que os casais não vão mais existir?
No sentido que vocês entendem, sim.

O que não impedirá algumas formas de alianças para algumas almas, para continuar o caminho.
Mas o Amor torna livre.

O Amor é liberdade, o Amor absolutamente não é confinamento.
Vocês não se pertencem uns aos outros.

Vocês se pertencem a si mesmos e a ninguém mais.

***

Questão: a partir da 5ª Dimensão não haveria filho?



Há filhos.
Os modos de criação desses filhos são profundamente diferentes, uma vez que não há sexualidade, no

sentido que vocês entendem.
Entretanto, há encontro e fusão de dois princípios complementares opostos, que são a masculinidade e a

feminilidade em outros planos.
Mas os filhos jamais pertencem ao casal que os conceberam, se é que podemos empregar a palavra casal.

O filho pertence ao conjunto da comunidade.
Há, portanto, a própria dissolução do que vocês chamaram de relações familiares e transgeracionais.

Não há, portanto, karma, no sentido que vocês entendem, uma vez que o karma mais importante que vocês têm
que superar neste mundo, é aquele que os une ao seu cônjuge e/ou aos seus filhos.

***

Questão: a passagem na 5ª Dimensão seria mais fácil para aqueles que não têm lar?
Obviamente.

Lembrem-se das palavras daquele a quem vocês chamaram de CRISTO: «ninguém pode penetrar no reino
dos Céus se não voltar a se tornar como uma criança» e também «será mais difícil para um rico cruzar o reino

dos Céus do que para um camelo passar no buraco de uma agulha».
Isso ilustra perfeitamente a realidade de apego a qualquer posse humana, material, objeto, pessoa, que é o

obstáculo essencial à liberação.
Será que quando vocês morrem, vocês se colocam a questão do seu marido, da sua mulher, da sua herança,

dos seus filhos?
Quando vocês deixam este plano, vocês o deixam.

Vocês não podem permanecer apegados ao que vocês deixam.
É assim.

O paradoxo do ser humano é crer que tudo o que ele vive é eterno.
Nada é eterno, exceto o Eterno, a Luz e o Amor.

A sua vida é efêmera, a sua Dimensão é efêmera.
Por que querer colocar a Eternidade onde há apenas efêmero?
O amor da sua vida um dia não será mais o amor da outra vida.

O amor de uma Dimensão, que vocês encontram de alma em alma, de vida em vida, não será essa alma em
outra Dimensão.

A vida é ilimitada, os encontros são ilimitados.
Por que vocês querem restringir o Amor?

***

Questão: os encontros, na nossa sociedade, são, contudo, muito limitados.
Esse não é absolutamente mais o caso em outras Dimensões, onde a consciência é coletiva.

O indivíduo existe, mas a consciência coletiva é ainda mais envolvente, não no sentido da relação, mas no
sentido de uma harmonia.

Vocês estão em uma atmosfera e em uma vida onde tudo é compartimentado.
A sua consciência é compartimentada, o seu corpo é compartimentado, o seu modo de vida é

compartimentado, o que absolutamente não existe mais em outras Dimensões e que absolutamente não existe
mais nas suas encarnações habituais, assim que vocês passam do outro lado.

O próprio apego ao que vocês vivem nesta vida é um freio para a liberdade: as suas crenças, os seus
condicionamentos, tudo isso deve desaparecer.

***

Questão: nós temos uma missão específica na encarnação e somos livres em todas as nossas
escolhas?

Grande debate e grande questão.
Vocês são livres a cada instante.

As suas escolhas pertencem a vocês.
Cada ser humano, sejam quais forem as escolhas feitas, deverá encarar as suas escolhas, antes mesmo do

fim, antes mesmo do salto dimensional.
É o que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes, de período de confrontação.

É isso a confrontação e nada mais.
O que é que vocês estão prontos a perder, a fim de ganhar a Eternidade?

A única escolha situa-se aqui.
Vocês estão prontos para soltar as suas crenças?
Vocês estão prontos para soltar as suas certezas?

Vocês estão prontos para morrer para si mesmos, a fim de tornar-se totalmente Luz?
Não há alternativa.

Isso necessita de matar tudo o que não é você, no sentido simbólico, eu quero dizer, dar-se conta de que tudo
o que você construiu é uma ilusão que o impede de olhar a si mesmo.

A revelação não é algo tépido.
A iluminação não é algo ligeiro que vai permitir-lhes continuar, como se nada houvesse, os seus apegos, as

suas imposições, as suas crenças e os seus erros.
Não.



A iluminação, o despertar é profundamente transformador.
É como morrer.

Vocês são obrigados a abandonar as suas vestes, as suas posses.
É o mesmo durante a iluminação.

Muitas pessoas acreditaram até agora que seguir um caminho espiritual era simplesmente melhorar o cotidiano,
desprender-se e viver mais pacificamente algumas imposições materiais, afetivas e outras.

Portanto, desenvolver algum desprendimento.
Mas, aí, não se trata de algum desprendimento, mas de um desprendimento total e completo.

Mas, tranquilizem-se, vocês têm a escolha de vivê-lo ou não.
Vocês têm a Eternidade diante de vocês para realizar isso, neste ciclo ou em outros ciclos.

Mas, de algum modo, é necessário entender isso, porque o ser humano tem sempre tendência a crer que tudo
é eterno neste mundo inferior no qual vocês vivem, enquanto vocês estiverem no reino do efêmero.

De fato, o que é um amor de uma vida em relação ao conjunto das suas vidas, em relação ao conjunto do seu
Espírito?

Nada, absolutamente nada.

***

Questão: a repetição da frase «Pai, que a sua vontade seja feita e não a minha» facilita todos esses
processos?

Na condição de que isso seja dito e feito em verdade e não unicamente em palavra.
CRISTO (dado que é Ele que fala) disse também: «vocês devem estar prontos para tudo perder», «aqueles

que quiserem salvar a vida, irão perdê-la».

***

Questão: poderia nos falar da diferença entre ligações e relações?
 

A ligação, tal como a concebem aqui, é apego, apego privilegiado.
Quem diz ligação diz uma pessoa em relação de privilégio com outra ou com um objeto.

A ligação prende-os, a ligação não libera.
A relação libera-os.

A única ligação que existe, que é eterna, é a sua ligação indestrutível ao Amor e à Verdade.
Qualquer outra coisa não é isso.

Vocês criam ligações para tranquilizar-se.
Vocês criam ligações e modelos que vão permitir-lhes evoluir nesta Dimensão, mas que não os preparam,

absolutamente, para aceder a outra coisa.
Quem, de vocês, hoje, pode dizer que aceita serenamente o evento da sua morte, se lhe for dito que deve

morrer amanhã?
Ninguém.

Exceto o neófito, exceto o desperto que, ele, aceita isso.
Então, a ligação é um modo de tranquilizar-se.

Vocês têm a impressão de que a ligação do casamento, a ligação da criação de filhos, a ligação espiritual é
algo que os libera.

Corrijam-se.
Isso é algo que os prende ainda mais a esta Dimensão.

Qualquer ligação que vocês estabelecem neste mundo, perdura e segue-os de vida em vida.
Isso foi chamado de karma, de lei de ação/reação, não sendo, por essência, negativo, pode ser positivo ou

negativo.
Mas qualquer carma os prende.

Apenas a ação livre, a liberação, a ausência de ligação é que libera vocês.
A ligação é, de algum modo, debilitante, no nível espiritual.

Ela o fecha em algo que não é você.
O princípio deste mundo é um mundo de ligações onde vocês esquecem e não se recordam mais da

verdadeira ligação que existe com o Amor.
O Amor não é uma ligação, o Amor é liberdade, lembrem-se disso.

Enquanto muitas vezes neste mundo, quando vocês dizem amar algo, vocês se apegam a esse algo, seja o
que for, com isso, vocês perdem até mesmo a realidade do Amor.

E, no entanto, vocês continuam a chamar isso de amor, ou de obrigação, mas o Amor é liberdade total, o Amor
é doação total.

***

Questão: e sobre a ligação que une o discípulo ao seu mestre espiritual?
Um mestre que estabelecesse uma ligação com os discípulos, não é um mestre.

O mestre mostra um caminho e libera.
Aquele que prende não é um mestre digno desse nome.

Ele é, também, uma presa, com as obrigações desta Dimensão.
Um verdadeiro mestre pode criar ashrams, movimentos, mas ele deve tornar livres os seus discípulos.

O mestre que se afirma como a única autoridade e o único orientador da consciência, mantém vocês em uma
relação kármica nefasta.



Isso é algo que vai tranquilizá-los, assim como o casamento, como a casa onde vocês dormem.
O que vocês devem compreender e aceitar é que não há liberação enquanto vocês permanecerem apegados

a algo deste mundo.
Obviamente, isso não quer dizer que eu lhes peço para deixar o trabalho, o filho, o marido.

Isso lhes pede para viver com consciência tudo isso, livres, depois, manter uma relação, mas liberada do peso
da ligação.

Mas vocês devem, para aproximar-se desse estado de iluminação, separar-se de qualquer ligação.
Uma vez restituídos e renascidos para a nova energia do Amor, as coisas não serão nunca mais as mesmas

em vocês.
Mas se vocês mantiverem na sua consciência uma ligação presente, ela os arrasta irremediavelmente à

Dimensão da Terra e os impede de aceder à transcendência do Amor.

***

Questão: isso significa que todas as leituras passadas de nada mais servem?
Isso faz parte da sua educação, mas, mesmo isso, deve ser lançado.

Vocês podem abordar as portas da iluminação, como aquelas da morte, apenas liberados de todo o fardo.
Eu tenho que contar-lhes uma história muito conhecida.

Um dia, uma santa mulher, na Índia, acumulou boas ações.
Ela estava totalmente no coração.

Ela passava a sua vida servindo, porque ela sabia que, quando mais se desse, mais iria receber.
Ela conhecia essa lei espiritual e aplicava-a maravilhosamente.

E, um dia, ela vem a morrer.
Ela estava tão pesada pelas suas boas ações que não pôde ir para a Luz e encarnou-se novamente.

Vocês não podem aceder à Luz com um fardo, seja ele qual for.
A Luz os quer nus, liberados de tudo.

***

Questão: foi dito: «convém viver como se fosse morrer amanhã». O que você pensa disso?
Isso é a verdade.

Vivam cada respiração como se fosse a última.
Cada instante é único.

Uma ocasião errada jamais irá se reapresentar, mesmo se, durante o aprendizado, vocês passarem e
repassarem frequentemente pelas mesmas etapas, mas cada ocasião errada é única.

Vocês têm a Eternidade, efetivamente, mas são momentos privilegiados nesta Eternidade.
Isso é agora, esse instante privilegiado.

É tempo de compreender que vocês brincaram bastante no campo de jogos das crianças.
Vocês devem se tornar de novo uma verdadeira criança.

A brincadeira das crianças serve aos adultos, enquanto eles devem aceitar ser realmente crianças, filhos da
Luz, filhos da FONTE, filhos da Verdade.

Aí está o que vocês são.
É tempo de superar tudo o que foi criado nessa encarnação.

É tempo de reencontrar a totalidade do que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ser.

***

Questão: como acompanhar da melhor forma possível aqueles que se sentem na aflição?
Tudo depende de qual é a forma de ajuda.

Se vocês forem o Amor, tudo o que vocês são é ajuda.
Por outro lado, se vocês quiserem ajudar o ser, sendo vocês mesmos, o cego que ajuda outro cego, essa

ajuda é bem sumária.
Então, enquanto vocês colocarem a questão de poderem ou de precisarem ajudar, vocês estão na situação de

um cego que ajuda outro cego.
Isso é, certamente, útil, durante o aprendizado, e ajuda a compreender o papel de uns e de outros, mas,

entretanto, a um dado momento, vocês devem compreender que, se vocês mesmos estiverem na
transparência total da divindade, a sua transparência, sozinha, é uma ajuda.

Vocês não têm que se perguntar para ajudar, porque a ajuda ocorre, mesmo contra a sua vontade, além de
vocês, porque vocês estão além de vocês, efetivamente.

***

Questão: se sentirmos o sofrimento do outro, como gerenciar isso?
Superando.

A compaixão é uma etapa.
O carisma é uma etapa para o coração.

Estar no coração é praticar a magia do Amor.
A magia do Amor é uma radiação transformadora que escapa àquilo que está no próprio coração, quando ele

não o quiser.
Lembrem-se das palavras de CRISTO, que curou a mulher que sangrava.



CRISTO simplesmente disse: «Quem me tocou?», por que, efetivamente, essa mulher acreditou no poder do
Amor.

A crença dela bastou para gerar a própria cura.
A crença dela efetivamente gerou uma cura para a qual o próprio CRISTO nada fez.

É o Amor do qual Ele era portador que a curou.
Jamais se esqueçam de que os homens muitas vezes confinaram a energia do Amor, emitida pelos grandes

seres que viveram sobre esta Terra, através de testemunhos, de igrejas, de movimentos, através de
ensinamentos.

Mas o movimento, a igreja não é mais a verdade, porque ela fixa na forma algo que estava vivo.

***

Questão: como deixar irradiar a própria Luz e administrá-la da melhor forma possível?
Não há que administrar melhor.

Há que deixar ser.
O Amor que eu era, na minha encarnação, vocês acham que eu tinha o controle sobre ele?

Absolutamente não.
Eu estava totalmente abandonada a isso.

Eu nada podia controlar.
E, sobretudo, eu mesma.

***

Questão: então, você não tinha escolha?
Em momento algum eu tive a escolha.

Quando nos tornamos Luz, não há mais escolha alguma.
A escolha é uma ilusão para os filhos que se atrasam.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Filhos da Luz, eu vou transmitir-lhes a minha Bênção e o meu Amor e restituir-lhes a sua
liberdade de movimento.

Sejam abençoados, vão para onde devem ir.
Estejam na Paz.

Vocês são amados de toda a Eternidade.
Ninguém os julga, exceto vocês mesmos.

A primeira coisa que vocês têm que fazer é não mais julgar, mas não se esqueçam, tampouco, de que aquele
que vocês julgam no exterior é você mesmo, sob outra faceta.

Não há distância entre ele e vocês.
Não há distância entre o assassino e CRISTO.

Isso é extremamente importante de compreender.
Bem amados, eu lhes envio o meu Amor e a minha Bênção e sejam livres para fazer o que lhes parecer bom.

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

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article6635.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-13_aout_2008-article6635.pdf
13 de agosto de 2008

***

 Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
Postado por Célia G.

*** 

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho

http://autresdimensions.info/article6635.html
http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-13_aout_2008-article6635.pdf
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/


http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem amados filhos do Amor, recebam a Luz e o Amor e a minha bênção.

Eu sou MA ANANDA MOYI, e volto entre vocês para iluminar o que deve sê-lo ainda, a fim de permitir-lhes ir para
além de vocês, para além de sua Essência, a fim de evitar que os obstáculos, que podem aparecer agora e que são

todos ligados aos medos, sejam dissolvidos pela ação do Amor e por minha presença.

No curso deste dia vocês abordarão, primeiramente, o que, em sua tradição, vocês chamam os Arcanjos e que nós,
no Vedanta, chamamos diferentemente.

Assim, aquele a quem vocês chamam o Arcanjo Miguel corresponde, em minha tradição, a Krishna.
Ele é o ser azul de Luz antropomorfizada, certamente, mas correspondendo à mesma energia.

O Arcanjo Gabriel corresponde a Vishnou.
O Arcanjo Uriel Corresponde a Shiva, e o Arcanjo Rafael corresponde a Rama.

Existe em, em sua tradição, outros Arcanjos.

Nas tradições de Vedanta, esses papéis são atribuídos a outros tipos de energia. Isso, simplesmente, não para fazê-
los estabelecer relações ou inter-relações, mas para fazê-los compreender que, em todas as tradições, como em

todos os mundos (mesmo se os mundos diferem) as qualidades da consciência e da energia são sempre as mesmas.

Vocês cruzam, alguns, na abordagem da alegria, chamada serenidade; outros, na raiva ou na emoção, o que vem.
Isso não tem espécie alguma de importância.

Olhem no interior de vocês e compreendam que o que se manifesta são apenas elementos polarizados que não são
ainda a alegria suprema à qual eu os convido.

Entretanto, um grande passo foi dado.
Resta-lhes, agora, serem revestidos da potência arcangélica ou daquela dos Deuses criadores, como vocês

preferirem, a fim de poder viver o fogo interior.

O Arcanjo a quem vocês chamam JOFIEL deu-lhes uma centelha de verdade sobre o que vocês são.

A proteção, pelas energias arcangélicas ou pelos deuses do panteão hindu corresponde, a grosso modo, aos quatro
Vivos que permitem, como pilares de criação, à energia do fogo instalar-se em vocês.

Esse fogo é um fogo devorador que instaura, de maneira permanente, a alegria em vocês.

Ao final de minha intervenção, uma bênção especial acompanhá-los-á, antes da bênção dos quatro pilares da
criação.

Mas, antes, bem amados filhos, eu gostaria de abrir com vocês um momento de discussão, um momento de
compartilhamento, um momento de comunhão.

Porque as palavras, se são, por vezes, demasiadas, são, por vezes, também, um bálsamo que pode colocá-los nas
melhores disposições para ir aonde vocês devem ir.

Então, bem amados filhos, eu lhes dou a palavra.

Questão: qual é a diferença entre os Anjos e os Arcanjos?
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Em sua tradição, os Arcanjos são os arcos do anjo, são os arquétipos que presidiram à criação de formas de anjos.
Trata-se de uma variedade de anjo.

Por definição, anjo é uma variedade de ser de Luz que jamais viveu encarnação e representada, em suas diferentes
representações, por águias.

Na tradição de Vedanta, trata-se de tanques alados, mas é exatamente a mesma coisa.

Questão: quais são as funções deles?

Alguns intervêm em momentos privilegiados.
Quando eles intervêm, os quatro principais, eles vão permitir estabilizar em vocês os pilares que permitem o despertar

dos Agni Deva, o despertar do fogo, portanto, em sua forma presente. É uma proteção necessária.

Alguns arcanjos intervêm, também, ou simultaneamente, ou de maneira diferente, no momento de grandes eventos
que ocorrem no Sistema Solar.

Krishna, assim, é o combatente, assim como seu Miguel, o Arcanjo Miguel.

Cada um corresponde a um pilar: o pilar do Norte, o pilar do Sul, o pilar do Leste e o pilar do Oeste.
Os pilares, mesmo se tenham essa denominação, não fazem referência ao que vocês chamam as quatro direções

cardeais, mas a um quadro inerente e específico no qual deve desenvolver-se o fogo.
Um quadro que limita a expansão do fogo em sua forma, para não destruir a forma.

O despertar total do fogo ocorrendo sem a presença vibratória e consciente dos quatro arcanjos resultaria numa
combustão espontânea.

Questão: o fogo está ao centro dos quatro pilares e corresponde ao que se chama o Santo Espírito?

O fogo é a resposta à presença do Santo Espírito, inteiramente, em vocês.
O Santo Espírito, tal como vocês o nomeiam, é uma energia descendente.

O fogo é uma energia e uma consciência ascendente.

Questão: a presença vibratória de um canto, de um mantra, de música, pode ajudar a dissolver os medos?

Bem amado filho, trata-se de muletas que lhes são dadas, assim como a beleza da criação, para permitir-lhes
esquecer de algumas vicissitudes presentes devido mesmo à sua encarnação.

Assim também os incensos, os perfumes, os odores, as músicas, as danças, são outros elementos que vêm exaltar
sua alma para encontrar esse despertar, essa alegria e esse fogo.

Questão: é possível para um pai, hoje, liberar seus filhos da relação paterno-filial?

Isso parece difícil ao nível ainda que apenas do DNA que vocês compartilham.

Lembrem-se de que o maior carma que a pessoa tem a superar está ligado aos pais, porque vocês escolhem,
sistematicamente, como pais, pessoas que os assassinaram ou mataram, ou fizeram muito mal numa vida passada. E

vocês voltam, através do DNA que vocês tomam, a permitir a elas reparar o carma para com vocês.
É um ato de Amor indizível.

Entretanto, vocês estão ligados pelo DNA.

Apenas o despertar, que queima o DNA e transforma-o, ou o despertar de fins de ciclo é que permite isso, superando
o estágio da encarnação.

Entretanto, a liberação de seus filhos, de seus pais, é possível pelo despertar, precisamente.
Eu falava de seu despertar a vocês.

Vocês não são responsáveis pelo despertar de seus filhos ou de seus pais.

Questão: como estar seguro de que se fez uma boa escolha?

Vivendo-a.

Questão: o que é da relação cármica pai/filho no caso de um filho autista?

Exatamente a mesma coisa com, nesse caso, uma solução de reparação muito mais intensa, pela quantidade de
Amor necessária a revelar.

Quando eu falo de assassinato, não se trata sempre do assassinato da forma, mas de um assassinato na palavra.

Questão: por que seres evoluídos permanecem em contato com aqueles que os serviram, para além da vida?



Porque algumas almas, embora liberadas das contingências da forma e da vida, mantêm ligações que passam para o
além.

Elas se sentem investidas de uma missão específica em relação a essas almas com as quais eles se relacionaram e,
frequentemente, em relação.

Questão: isso significa que falecer, para um humano, não corresponde, forçosamente, a uma evolução de
consciência?

Perfeitamente.
Isso corresponde a experiências.
Vocês acumulam experiências.

Quando vocês deixam o campo de forma no qual vivem, vocês revivem, fora do tempo, a totalidade do que vocês
viveram, mas não em seu corpo ou em sua consciência, mas na consciência de todos aqueles (objetos, pessoas,

seres vivos) que vocês encontraram.

Se, por exemplo, vocês dirigiram um sorriso para um filho, no momento de sua morte, vocês não viverão o sorriso que
deram ao filho, mas viverão a reação e o sentir do filho.

É o mesmo para todas as ações que vocês cometem em sua vida, absolutamente todas.

Questão: o que acontece no momento do falecimento, quando se vê imagens da vida desfilar, como codificadas, de
algum modo?

Elas o são.
Nada do que vocês vivem na encarnação apaga-se.

Tudo se inscreve, mesmo o que vocês não veem, o que vocês não sentem, tudo o que acontece, não unicamente de
seu ponto de vista ao nível consciente e olhar, mas tudo o que os cerca é impresso no que é chamado o átomo-

embrião.

Questão: é esse átomo-embrião que deixa o corpo pelo nervo pneumogástrico, no momento do falecimento?

O termo «escapar» não é completamente exato, mas parece corresponder, caro filho, ao que há em sua
compreensão.

Questão: que vão tornar-se os arquétipos criados como, por exemplo, o arquétipo da dor?

A passagem para dimensões de Luz não pode deixar passar os elementos dolorosos.
Entretanto, sua memória será restaurada inteiramente, a título de experiência e não a título de emoções.

A emoção é totalmente superada nos mundos de Luz.
Entretanto, uma memória não emocional é mantida, assim como quando vocês passam de vida à morte nessa

dimensão, vocês experimentam o que acabo de dizer.
Do mesmo modo, passar em dimensão outra de Luz permite revelar o conjunto de suas memórias na encarnação,

mas também de suas memórias outras nesse plano, e a própria memória de sua alma, e tudo o que faz o que vocês
foram ou são.

Questão: por que uma Luz tão intensa passou pelos pontos de crucificação do Cristo no Calvário?

Algumas formas de iniciação conferem a alguns seres humanos o que vocês chamam os estigmas do Cristo.
Isso corresponde a uma realidade energética desejada por algumas energias estruturadas, além dos arcanjos, que

vocês chamam os serafins, que são seres de fogo que queimam.

Em algumas pessoas, que não são unicamente almas humanas, mas que são entidades planetárias que tomaram
forma humana, vocês encontrarão essa marcação.
Esse foi o caso para alguns santos de sua tradição.

O exemplo o mais conhecido é, certamente, aquele a quem vocês chamaram São Francisco de Assis que, mais tarde,
encarnou naquele a quem vocês chamaram Padre Pio da Pietrelcina, que era, de fato, uma grande entidade não

humana, que tomou forma humana pelo sacrifício, que era a entidade de Marte.

Questão: por que o Cristo disse na cruz: «Pai, por que me abandonastes»?

Ele ilustra, aqui, o arquétipo que vive absolutamente todo ser humano na encarnação, no instante precedente à
ressurreição e, portanto, da morte.

É um momento que precede a ressurreição, onde todos vivem os horrores do abandono e da solidão.
É o que eu exprimia há alguns dias, quando exprimi que vocês estão irremediavelmente sós e, no entanto,

irremediavelmente religados ao conjunto da criação.

Mas o ponto preciso da morte e da ressurreição acompanha-se de uma das angústias as mais profundas que existem.
Tranquilizem-se: essa é a última a viver nesses mundos.



Questão: o átomo-embrião corresponde à gota branca?

Existem dois átomos-embriões: um átomo-embrião espiritual e um átomo-embrião divino.
O átomo-embrião divino é apenas o testemunho da Presença.

Ele nada registra.
Somente o átomo-embrião espiritual codifica o que vocês vivem.

Questão: como se pode dissolver a angústia da separação e do abandono?

Vivendo-a, não há alternativa.
A última separação, que precede o despertar à alegria, passa sempre por essa etapa.

Eu diria mesmo que é esse processo de abandono, de dissolução que é responsável pelo despertar.

Nesse sentido, alguns místicos que escolheram o que vocês chamam um caminho de cruz, podem ilustrar isso.
Obviamente, não é absolutamente necessário que essa etapa dure toda uma vida, nem mais do que um instante.

Entretanto, algumas almas, por um caminho que lhes é próprio, experimentaram isso.

Questão: na tradição Ocidental, a imagem da coroa de espinhos do Cristo corresponde ao que se chama o despertar
da coroa?

Trata-se do mesmo processo.
Trata-se, também, no caso da coroa de espinhos, à renúncia à individualidade, ao mesmo tempo permanecendo na

encarnação, à renúncia dos desejos, à renúncia de certo número de coisas indispensáveis.

Questão: a angústia da separação, vivida por um filho, pode ser transmissível a seus próprios filhos, mais tarde, por
intermédio do DNA?

Além mesmo do DNA, pelos campos de força e de ressonância que vocês criaram.
Ser filho de tal pessoa necessita, também, compartilhar campos energéticos que são campos de consciência, antes

mesmo de ser do DNA.
Obviamente que isso é transmissível.

Questão: o filho de segunda geração deve, portanto, viver um duplo abandono?

Tudo depende da marca que há em vocês, da marca ligada, de uma maneira geral, ao que sua alma experimentou
como separação, durante suas encarnações.

Cada ser humano é diferente em relação a isso.

Questão: você falava de angústia no momento da morte. Isso significa que não há morte tranquila?

Eu falo da morte ligada ao despertar.
Eu não falo da morte de transição para passar do outro lado.

Questão: você falava da influência dos campos entre filhos e pais. Isso significa que o ser humano é totalmente
condicionado?

Até seu despertar, sim.
Entretanto, o despertar confere outra forma de condicionamento: a responsabilidade da Luz.

Ser um portador de Luz é uma grande responsabilidade, fazendo de vocês um ser desperto, um ser que leva essa Luz
e que deve distribuir essa Luz.

Isso é um fardo.
Isso é uma alegria.

Isso é o fardo da alegria.
É um grande peso, através da nova leveza encontrada no despertar.

O crescimento dimensional, o acesso além da forma, nas dimensões além das encarnações e além mesmo dos
mundos de Luz, até certa fase, são tomadas de responsabilidade cada vez maiores.

Essa tomada de responsabilidade acompanha-se, também, de uma liberdade cada vez maior.

Isso é muito difícil a assimilar com palavras.
O que eu quero dizer com isso é que não se deve crer que o despertar é uma retirada de responsabilidade.
Não se deve crer que o despertar vai retirá-los dos espinhos em suas vidas ou mesmo nos mundos de Luz.
Tornar-se Luz é um processo leve e pesado ao mesmo tempo, porque ele lhes confere a responsabilidade.

Questão: nós mantemos, portanto, a responsabilidade de nossa própria diligência de evolução?

Da sua, mas também de outros.
Eu dizia que vocês estão sós com o despertar, que há apenas você mesmo, mas, uma vez o despertar realizado, uma

vez a Luz revelada, vocês se tornam responsáveis pela Luz que emitem.



Vocês têm a carga de Luz.
Isso se acompanha de uma maior liberdade, mas também de um maior peso, mas esse peso é leve, porque ele se

acompanha de um crescimento importante de capacidades.

Questão: a missão desses seres é, então, difundir a Luz aos outros?

Isso é mais do que uma missão.
É a realidade do que acontece.

Questão: sabendo que todos temos uma cor de alma, ela vai perdurar na 5ª dimensão? E como reconhecer-se?

A cor de alma é específica para seu trabalho na encarnação.
Quando vocês saem dos mundos separados e dissociados de 3ª dimensão, essa cor não tem mais razão de existir.

Quanto ao reconhecimento, ele passa diretamente pela consciência pura e não mais pelos sentidos.

Questão: as pessoas que vivem o despertar têm vocação para provocar, de algum modo, o despertar no outro?

Isso vai bem além, caro filho.
Os seres que realizam o despertar, o acesso a outra vida dimensional, encarregam-se do conjunto da dimensão

inferior, ou seja, de todos aqueles que não viveram esse despertar.

Do mesmo modo, vocês compreenderam, através dos ensinamentos dos povos Intraterrestres que estão aí desde
muito mais tempo do que vocês e que velam pela estabilidade desse espaço de vida chamado Terra, mas, também,

de maneira coletiva, do conjunto da humanidade.
Nisso, a Luz é responsabilidade.

Encarregar-se quer dizer apoiar, guiar, amar e supervisionar as almas que ainda não encontraram o caminho da
ascensão, do mesmo modo que o Sol vela por vocês.

É o mesmo para as entidades de consciência que viveram o despertar e que passam a uma dimensão superior no
Intraterra.

Questão: essas pessoas que viverão o despertar «supervisionarão» a Terra, do mesmo modo que o fazem os
Intraterrestres hoje?

Isso se chama o serviço, e existe em todas as dimensões.

Questão: aonde irão aqueles que não viverem o despertar?

Para a mesma dimensão, mas em outras manifestações.

Questão: fora o Intraterra, quais são os outros espaços?

Vocês saberão, no momento vindo.

Questão: escolher-se-á?

Vocês não escolherão, mas serão escolhidos pelo princípio de afinidades vibratórias.

Questão: como fechar a porta aos desejos?

O desejo desvanece-se no despertar.
Toda vontade que desejaria constranger um desejo, qualquer que seja, veria aparecer outro desejo que o substituiria

também, rapidamente.

Em certo nível de existência, o desejo faz parte da existência.
Não se pode escapar ao desejo pelo controle.

Certamente, vocês podem controlar um desejo.
Mas, na 3ª dimensão, outros desejos surgem muito rapidamente.
O desejo dissolve-se por si mesmo, no momento do despertar.

Questão: então, como os seres despertos deslocar-se-iam, por exemplo, uma vez que tenham o desejo de deslocar-
se?

Não são eles que têm o desejo, é a Luz neles que exprime o desejo.

Questão: como saber se é a Luz ou o próprio ego?

O desejo está ao nível do ego.
O desejo ligado à Luz não é um desejo, é uma necessidade inerente à Luz.



Comer é um ato ditado pelo ego.
Assim, em minha vida, eu podia passar longos períodos sem comer.

Será que era meu desejo não comer ?
Absolutamente não.

Esse corpo estava saturado de alegria, saturado de felicidade e não tinha mais necessidade de absorver outra coisa.
Isso não era um desejo da forma, mas uma necessidade da Luz.

Questão: por que o despertar é limitado ao acesso à 5ª dimensão e não a outras dimensões?

Porque vocês são limitados por uma forma.
Tanto uma forma do envelope corporal, mas, também, de formas mais sutis.

Existem, eu diria, passagens obrigatórias.
Vocês não podem encontrar-se, de um dia para o outro, eu diria, gerente planetário ou gerente de um sol.

Questão: mas Santos já viveram essa ascensão fulgurante, para além da 5ª dimensão?

Sim, é claro, mas eles vinham de dimensões já bem além daquela que vocês experimentaram.

Questão: se nós substituímos o povo do Intraterra, o que ele vai tornar-se?

E bem, ele vai tornar-se o que deve tornar-se e o que ele espera desde muito tempo: aceder, ele também, a uma
nova dimensão e retornar e integrar uma nova etapa.

Questão: qual será essa nova etapa?

Isso não lhes concerne.

Questão: vamos nos encontrar?

Haverá grandes cerimônias.
Quando vocês forem habitar uma nova região, aqueles que conhecem a região os acolherão, é claro.

Existe, também, uma fase de preparação para novos paradigmas, para novos modos de viver.
Isso virá ao seu tempo.

Questão: o que se chama o despertar corresponde ao retorno à casa do Pai?

De algum modo, sim.
É viver sem estar separado, distanciado da dimensão da casa do Pai, mas ali há numerosas moradas.

Questão: o bakti yoga é a forma a mais rápida para aproximar-se do Pai?

O bakti yoga ou yoga devoto são formas específicas de serviço.
Efetivamente, praticar o bakti yoga, praticar as devoções, praticar o serviço vai aproximá-los, muito mais rapidamente,

do que a vida egoica, da divindade.

Isso vai encurtar consideravelmente o tempo consagrado à experiência pessoal.
Mas, entretanto, jamais o bakti yoga vai desencadear o despertar.

Nesse fim de ciclo, fim do Kali Yuga, o despertar é o mesmo para todo o mundo.
As consequências, obviamente, são diferentes segundo as almas, segundo os caminhos, segundo as fontes.

Está escrito também, nos Upanishads, que, no fim do Kali Yuga, os ensinamentos dos livros serão ultrapassados.
O que é válido durante um ciclo não é mais válido quando da mudança de ciclo.

Questão: seguir esses ensinamentos, hoje, poderia mesmo obstruir o despertar?

Eu já tive a oportunidade de dizer que toda crença, qualquer que seja, é um freio ao processo do despertar.

Vocês devem superar as crenças.
Vocês devem matar o Mestre.

Vocês devem, a todo custo, ir para além daquilo em que creram até o presente e que, até ontem ainda, era ainda seu
guia, sua rampa e sua segurança.

Questão: se o povo do Intraterra vai viver, ele também, uma reversão, isso significa que há ainda uma parte não
concluída na 5ª dimensão?

Mas tudo está não concluído, desde as dimensões as mais densas até as mais disformes.
Tudo se realiza a cada dia, a cada minuto.

A evolução, tal como vocês a entendem com seu mental, é algo que não apresenta fim, tanto nessa dimensão como
em todas as dimensões.



Questão: sua encarnação era ligada ao acompanhamento do processo coletivo de despertar?

Assim como a encarnação de todos os avatares, de todos os seres despertos.
Eu não falo de despertar no curso do processo de encarnação.

Eu falo, efetivamente, de seres despertos encarnados.

Questão: atualmente, quais são os seres despertos encarnados?

A cada geração, eles são menos de dez.
Não me cabe revelá-los.

Questão: é porque eles devem trabalhar discretamente?

Não todos.
Alguns sim. Alguns não.

Questão: Mãe e Sri Aurobindo permitiram conduzir a consciência às células do corpo?

Sim.

Questão: é bom continuar nesse caminho?

As técnicas que foram dadas por Sri Aurobindo correspondem a uma realidade, na condição, eu repito, que vocês
saiam do livro.

Lembrem-se de que vocês devem matar todos os professores e todos os Mestres para tornarem-se vocês mesmos
seu Mestre.

Vocês estão no fim de um tempo.
Esses seres, dos quais eu faço parte, nós nos encarnamos antes do fim dos tempos, para permitir-lhes viver isso.

Questão: deve-se sofrer uma iniciação para poder aceder ao absoluto?

O absoluto é uma revelação.
Não é uma iniciação.

As iniciações são múltiplas.
Existe uma infinidade delas.

Em sua dimensão, existe certo número de iniciações.

A revelação é uma forma de iniciação.
O despertar é outra forma de iniciação.

Iniciação consiste em iniciar um novo ciclo, num estado de consciência diferente daquele que existia antes.

Sua vida mesmo é iniciação.
As experiências que vocês vivem são iniciações.

Elas desembocarão, inevitavelmente, na Luz.

Simplesmente, um ciclo nesta dimensão (como em outras) tem uma duração não necessariamente linear.
Então, a duração pode ser muito grande ou muito pequena, mesmo num ciclo no qual vocês se situam.

Entretanto, vocês podem muito bem viver uma revelação sem, no entanto, a ela aderir.
O despertar é completamente outra coisa.

Questão: ao invés de passar de dimensão em dimensão, há um caminho mais direto para atingir nosso objetivo final?

Dado que as dimensões e a evolução são sem fim, como poderiam existir caminhos mais diretos para esse fim, que
não existe?
Não há fim.

Então, algumas almas podem provar a necessidade de usar atalhos, mas a passagem de uma forma à outra, além
das formas dos mundos de 3ª dimensão, necessita de certa progressão que não se pode economizar, porque, ir de

uma dimensão para uma dimensão superior é, de fato, crescer na Luz e crescer na consciência.

Algumas experiências vividas quando de algumas iniciações entreabrem as portas de consciência que podem ser
chamadas infinitas, cósmicas, divinas.

Mas não é porque uma porta se entreabre e vocês vivem o que chamamos uma consciência cósmica na qual vocês
fusionam com o sol, com as galáxias, que vocês se tornam, contudo, sol e galáxia.
Vocês sabem que vocês são isso, mas vocês não podem realizá-lo inteiramente.

O mais importante sendo estar conectado a essa realidade.



Questão: há uma compartimentação entre a 5ª dimensão e as dimensões acima, como há entre a 3ª e a 5ª?

Não.
As dimensões para além da 3ª têm consciência da interação de todas as dimensões.

Questão: ao invés de compartimentação entre as dimensões, pode-se falar de interpenetração?

Esse termo é exato.
Há interpenetração.

Mas há, também, interpenetração de todas as dimensões com a 3ª dimensão.
O único problema situa-se ao nível da consciência dessa interpenetração.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, vou transmitir-lhes agora minha bênção.
Vou pedir-lhes para acolhê-la, agora, inclinando sua cabeça e colocando suas duas mãos, como uma taça, sobre sua

fronte.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados.
Eu os amo.

Eu lhes digo até muito em breve.

___________________________

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

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



 Eu sou SERETI.

Homenagem e saudações.

No começo da vida manifestada era o Verbo.

No começo da vida não manifestada era a forma.

Toda forma é pré-existente à manifestação.

Os estados multidimensionais de vida estão todos, sem exceção, inscritos numa forma.

As escalas as mais densas, chamadas de encarnações, são as formas as mais complexas.

As escalas dimensionais as mais elevadas se resumem essencialmente em duas formas: triângulos e círculos.

A complexidade dos níveis dimensionais é responsável por esta simplificação de forma.

As formas as mais elevadas em vibração são as mais ricas em memórias.

Eu os conheço todos, não em sua vida individualizada encarnada, mas em sua Essência, em sua Luz e em sua
eternidade.

A vida é um processo gradual no tempo e no espaço.

Esta graduação da vida passa, em determinados momentos, extremamente rigorosos, por fases de inversão e
de simplificação da forma.

Sua Essência é doravante marcada, em sua individualidade, pela presença de quatro pilares que
correspondem a formas de energia específicas ancorando em vocês as novas potencialidades.

A gradação de vida é, portanto, expansão infinita que se traduz por uma contração da forma.

***

A forma está infalivelmente, em todos os espaços dimensionais, ligada aos movimentos.

SERETI - 14 de agosto de 2008
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Não pode haver dimensão e vida sem movimentos.

Todo movimento apresenta etapas sucessivas de desdobramento e de dobramento.

A expansão permanente da vida se acompanha de uma contração equivalente da consciência.

Quanto mais a consciência se concentra, maior é a expansão.

Há, portanto, movimento inverso da expansão e da consciência.

A consciência dita a mais ampla é aquela que se concentra mais.

Ela necessita, então, de uma simplificação da forma, a fim de se aperceber dos múltiplos campos de coerência
do vivente.

A ultimação (representação final) da forma, chamada de Pai, é o ponto.

O ponto contém em si a totalidade dos universos infinitos.

Toda forma elevando-se em gradação de consciência nos espaços dimensionais irá para o triângulo e para o
círculo.

Vocês vêm do ponto.

Alguns de vocês transitaram pelas formas as mais simples.

Alguns, não.

Alguns passaram pelas manifestações específicas chamadas, neste espaço solar, de gigantes, de Elohim e de
Deuses.

Cada caminho, cada consciência, é único em seus desenvolvimentos, em suas manifestações, em suas
evoluções.

Somente as formas e os ciclos são fixos.

Eles se definem pelo primeiro impulso permitindo ao ponto, pensamento e coração do Pai, exteriorizar-se no
círculo.

As formas são fundamentadas e criadas pelas diversas vibrações da Luz.

Eu deveria dizer Luzes.

Existem, de fato, tantas Luzes quanto dimensões.

Segundo sua terminologia, a Luz física não é a Luz astral.

A Luz astral não é a Luz causal.

A Luz causal não é a Luz da quinta dimensão.

As regras de propagação da Luz obedecem a leis inerentes às dimensões.

Existem limites de propagação em velocidade, intensidade e direção, para as Luzes.

Assim, na encarnação, entre os povos de todas as raças e de todas as origens, encontrar a Luz corresponde à
irrupção da Luz imediatamente acima no espaço dimensional de vida considerado.

***



As propriedades inerentes a cada dimensão da Luz (e em particular daquela da dimensão imediatamente
superior à encarnação) é provocar uma modificação brutal dos campos de forma e do que fundamenta sua

forma na encarnação que vocês chamam de DNA.

A evolução é gradual, mas cíclica.

Esses ciclos são definidos de maneira geométrica, segundo o que poderíamos chamar de tempo/espaço, não
sendo assimilável ao que poderíamos chamar de seu tempo, onde os eventos, pela natureza cíclica, se

referem às esferas planetárias e às irradiações dos sóis, vindo ressoar juntos, permitindo à consciência e às
consciências em uma forma passar ao nível superior daquele no qual elas evoluíam.

Como vocês sabem, vocês estão nesse momento.

A particularidade desse momento está sob a influência de certo número de movimentos chamando uma
destruição do que foi construído previamente.

Isso é válido nos mundos da encarnação, como nos mundos de gradação dimensional muito mais elevada.

A palavra destruição não deve ser tomada numa acepção polarizada negativamente.

Muito pelo contrário.

Toda destruição de forma conduz a uma nova forma, do mesmo modo que, quando sua Essência abandona
um corpo e uma função da forma à qual você aderiu, pela projeção no interior desta, do seu banco de memória,

você sabe pertinentemente que esta forma não é eterna.

Do mesmo modo, as dimensões lhes aparecem como não eternas, mas elas o são.

É apenas a consciência que muda de ponto de vista.

***

As leis de atração, em sua dimensão de encarnação, fazem com que vocês se apeguem à forma.

Isso é desejado, mas vocês estão no fim da forma.

Da mesma maneira como numerosas civilizações nasceram, cresceram e morreram sobre este planeta, a
humanidade tecnológica (onde vocês utilizaram de modo abundante os recursos da matéria) chegou hoje ao

seu final.

Vocês não devem estar apegados às formas, quaisquer que sejam, tanto à sua como às que vocês criaram,
nos diferentes campos possíveis da encarnação.

Não se trata de maneira alguma de uma tragédia (no sentido em que seus ancestrais entendiam), ainda menos
de uma punição (tendo em conta as atitudes de alguns), mas, sim, de um salto evolutivo.

Não vejam de modo algum os erros supostamente cometidos por alguns, ainda menos aqueles que vocês se
atribuem.

Eles não existem.

Somente existe a expansão contínua e a contração da consciência.

Como o disseram e repetiram muito numerosos grandes seres vindos nesse mundo: vocês não são isso,
vocês creem sê-lo e ali ficam, por conseguinte, apegados.

A primeira coisa que uma Luz encarnada nos mundos da encarnação se apercebe quando deixa a encarnação
é de que ela entra na verdade e de que ela sai da ilusão.



Extrair-se da ilusão é o objetivo da expansão.

A integração de um nível (ou de uma gradação dimensional inferior a uma dada dimensão) consiste em retirar a
consciência daquela.

Assim, quando da etapa chamada de morte, você pensa que é você que morre, mas, de fato, trata-se da ilusão
que morre.

Você está numa matriz, você não é a matriz.

A única realidade é a expansão da Fonte.

A dificuldade reside no lado árduo da desprogramação do que vocês creem ser.

No caso da morte, isso é simples, porque o mundo desaparece de um golpe.

Nos processos de final de ciclo, o mundo não desaparece, ele se ‘transforma’ sob seus olhos.

***

Vocês estão, portanto, precisamente em duas possibilidades dimensionais e vocês têm a escolha de seguir
uma ou outra.

Vocês não devem, portanto, absolutamente emitir a menor inquietude ou agitação por esse processo que
chega agora ao seu final.

Esses ciclos sempre foram gravados por todas as civilizações que deixaram marcas sobre este planeta.

Eles correspondem à precessão dos equinócios, chamado nesse sistema solar de respiração de Brahma,
durante 52.000 anos.

Vocês encerraram um ciclo.

O mundo manifestado chega, ele também, ao seu final.

Este conhecimento existe desde sempre.

As destruições são chamadas, no outro lado, de criações.

Nesses períodos de mudanças dimensionais, cada coisa, cada ser, cada consciência está no lugar perfeito
que deve ocupar.

Não há sobre isso qualquer dúvida possível a emitir.

A dúvida, se existir, é unicamente ligada ao medo da destruição da forma.

As encarnações extensivas tomadas nesta dimensão resultam sempre nisso.

Uma vez do outro lado, as coisas lhes aparecerão como eminentemente diferentes.

O que expressa em vocês apreensões, dúvidas, é apenas uma parte limitada da sua entidade.

Existem em vocês setores de imortalidade onde a consciência é total, onde o conhecimento é total.

O processo de despertar consiste em despertar e revelar esses setores.

Esses setores, independentemente de criarem condições específicas de consciência ligadas à noção de
alegria, de imortalidade, de transcendência, são igualmente os elementos que vêm, no momento oportuno, a

fim de fazer superar o medo da aniquilação que não existe em lugar algum.



A morte, tal como ela é vivida em suas encarnações, corresponde ao desaparecimento de uma forma ou do
mundo, permitindo a saída da matriz.

A cada saída da matriz vocês ganham em Luz, mesmo se vocês sofrem uma queda, porque a experiência
está além da conotação feliz ou infeliz: ela aumenta, no final, a quantidade de Luz.

O movimento da consciência demandado nesses momentos de mudança de gradação dimensional que é para
observar é aquele de voltar, tanto quanto possível, suas atividades ditas da vida para a sua interioridade.

Vocês observarão (isso é válido em sua civilização, mas também em outras civilizações, nesse mesmo ciclo
dimensional, hoje desaparecidas, maias, astecas, egípcios e outras) que essas civilizações tentaram, cada uma

à sua maneira, no momento de seu desaparecimento, fazer crer ao conjunto dos povos que havia outra coisa
além do espiritual.

Isso é falso.

Seu mundo não escapa à regra.

Vocês são regados de imagens falsas.

Vocês são regados de desejos criados a partir do zero.

Vocês se nutrem de fantasmas ainda mais irreais do que a sua vida.

***

O sentido do despertar da consciência permitindo a integração dimensional superior é o de se girar, o de se
voltar para o interior.

Essa reversão para o interior não é unicamente o que vocês chamam de meditação ou oração.

É bem mais uma dinâmica em que a sua consciência é voltada para a sua vida interior no sentido o mais amplo.

Isso se refere tanto a algumas formas de sonhos (que são de fato a realidade) como à sua aptidão para se
olhar a si mesmo, para observar o modo no qual você funciona e para se desapegar das criações absurdas do

seu final de mundo.

A solução é, portanto, interior, e exclusivamente interior.

O lugar da sobrevivência e da memória está no centro da forma que você ocupa.

Há a totalidade dos mundos não ainda revelados, não em outros lugares, mas no centro.

Cabe-lhes, por um ato de adesão, virar o mais frequentemente possível a sua consciência para o interior,
nesse nível, a única chave possível para a gradação dimensional.

Com relação a esses mecanismos que acabo de sustentá-los, se há perguntas que permanecem, de maneira
geral e, sobretudo, não individuais, eu estou pronto para tentar responder por um período de tempo

relativamente curto.

***

Questão: qual é a melhor maneira de viver essa reversão interior?



É de algum modo uma ginástica ao mesmo tempo do seu mental e ao mesmo tempo da sua consciência.

Atribua-se momentos de silêncio exterior.

Atribua-se momentos de recesso desse mundo.

Não é questão, no entanto, de nada mais fazer nesse mundo, mas de tomar consciência deste interior.

Tudo é feito em suas vidas para afastá-los do interior.

Absolutamente tudo.

Isso é desejado.

Não se trata de qualquer força que vocês chamariam de escura, mas simplesmente de uma força de
resistência, muito lógico.

***

Questão: você disse: «uma vez do outro lado, as coisas lhes aparecerão como eminentemente diferentes».
No que serão diferentes?

No seu desenrolar, em suas cores, suas formas, suas manifestações.

***

Questão: no que será diferente no desenrolar?

No desenrolar da própria vida.

Mas tudo será eminentemente diferente.

Nenhum marcador que vocês conhecem existe e, no entanto, vocês entram em vocês.

Eu não posso fazer-lhes outra descrição além da descrição geral que fiz quanto ao processo.

***

Questão: haverá seres de 5ª dimensão presentes para nos ajudar a começar esta nova vida?



E também outros.

Nesses finais de ciclo não há apenas seres da 5ª dimensão com quem vocês irão cruzar.

Não se esqueça de que a gradação dimensional que os faz sair desta dimensão de encarnação se acompanha
de um desaparecimento total do que lhe era ocultado.

Assim, vocês perceberão, por diferentes canais, a presença do que é chamado de «irmãos do espaço»,
«intraterrestres», «arcanjos», «anjos», sob diferentes formas, de diferentes dimensões, que serão visíveis.

***

Questão: essa reversão realizada corresponde a redescobertas?

Essa é completamente a palavra adequada.

***

Questão: é exato que alguns Elohim teriam caído?

Alguns deles, nesta encarnação, decidiram ir ainda mais longe no processo chamado de queda, mas que não é
uma queda no sentido que vocês entendem.

Trata-se de uma descida nas esferas ainda mais encarnadas e ainda mais densas do que aquelas que vocês
experimentam.

Entretanto, a memória do que eles são, um dia, em outros lugares, revelar-se-á.

Não há queda no sentido negativo.

Assim como você mesmo caiu nesta dimensão.

Esta queda não é nem uma punição nem um desagrado.

É uma experiência.

***

Questão: para viver esta nova vida será necessário um aprendizado ou isso será instantâneo?

Em todo processo novo existe um aprendizado.



Entretanto serão, de qualquer modo, redescobertas, mas do mesmo modo que a cada despertar, a cada
manhã, vocês fazem o reaprendizado do que vocês são.

***

Questão: o zero matemático seria o arquétipo do Pai representado pelo ponto?

Essa é a melhor abordagem no mundo encarnado no qual vocês vivem.

***

Questão: você falou do «Amor do Pai» e do «pensamento do Pai». São duas esferas diferentes?

Sim.

Isso se associa à questão anterior.

Há o que é chamado de emanação a mais alta: em língua sagrada isso se denominaKether, a coroa existente
nos quatro mundos: mundo das emanações, mundo da criação, mundo principial e mundo original.

Poder-se-ia pensar que isso é a Fonte.

Mas, além disso, se encontra algo que é denominado «o que está além da Luz: Aïn Soph Aor».

Isso não pode ser chamado de outro modo senão «o que está além da Luz».

Trata-se do pensamento do Pai.

***

Questão: toda criação e toda emanação desce deste pensamento do Pai?

Sim.

***



Questão: é o Aïn Soph Aor que devemos reencontrar em nós mesmos?

Contente-se de encontrar a sua Fonte, ou seja, Kether.

***

Questão: você disse «ter consciência da nossa individualidade». Esta mesma consciência existe na esfera
do pensamento do Pai?

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: poderia nos falar de Dahat?

É um lugar do qual nada pode ser dito.

Eu não estou aqui tampouco para me expressar sobre esse conceito.

Vocês estão num final de ciclo em que muitas coisas ligadas ao conhecimento lhes aparecerão, mas esperem
que este conhecimento apareça.

Não vão buscar no exterior, seja nos livros, seja nos modelos, eu repito que tudo isso está no interior de
vocês.

***

Questão: do seu ponto de vista, o que obstrui mais hoje o acesso à nossa interioridade?

Isso poderia ser diferente para cada um e cada uma de vocês.

Entretanto, eu reiteraria minha resposta, dizendo que o mundo é feito para desviá-los do interior e, em
particular, o mundo tecnológico no qual vocês vivem.

***



Questão: poderia nos instruir sobre a Jerusalém Celeste?

Simplesmente duas frases: a Jerusalém Celeste é um arquétipo.

O seu aparecimento assinala o final de um tempo.

Ela é a busca da sua eternidade e da sua Fonte.

É um veículo transdimensional construído de tal modo que possa aparecer para a consciência em algumas
fases, tal como o foi quando da iniciação de ciclos nos quais vocês estão, que começaram há 52.000 anos.

***

Questão: este arquétipo irá se apresentar sob uma forma específica?

Trata-se, por certos ângulos, do que vocês chamam de pomba ou de Merkabah.

É uma embarcação de Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Recebam homenagem e saudações.

Eu terminarei nessas palavras: busquem no interior.

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

  
Mensagem do Venerável SERETI no site francês:  

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=231
14 de agosto de 2008

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=231
http://storage.canalblog.com/76/09/571342/58475516.gif


***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


Saudações a vocês, almas humanas em peregrinação.
 

Eu sou JOFIEL, Anjo do Conhecimento e da Luz Dourada.
 

Está inscrita em cada um de vocês a marca impressa pelos Quatro Arcanjos.
 

Eu venho emitir-lhes o conhecimento da bênção de minha Luz e de meu Conhecimento.
 

Como sabem, desde o início de seu ano terrestre, eu sou o Arcanjo da preparação da confrontação, intervindo
no fim de ciclo, em preliminar e no acompanhamento ao Arcanjo Miguel e ao Arcanjo Uriel.

 
Meu papel é preparar o máximo de almas humanas em peregrinação para aceitar a eventualidade do

salto dimensional, passando, prioritariamente, pelo encontro com o Anjo.

Isso foi amplamente desenvolvido.
 

Como lhes foi comunicado por um dos regentes do Intraterra, existem protocolos que utilizam as
formas cristalizadas de sua Terra, permitindo preparar ativamente os mecanismos energéticos e de

consciência ligados à ascensão e à reversão.
 

Vocês sabem também que a forma, os gestos e os números são as manifestações de arquétipos do Divino.
 

Existe também uma bênção de minha presença, que vou transmitir-lhes, previamente, antes de abrir
um espaço de interações com vocês.

 
Essa bênção é constituída de duas partes distintas, que se conectam uma à outra.

A primeira está em relação com minhas moradas vibratórias, que são os mundos onde eu estaciono,
esperando os fins de ciclo.

 
Esses mundos são ligados ao que vocês chamam de constelação de Órion.

 
O Arcanjo Miguel, quanto a ele, estaciona em Sírius B.

 
***

JOFIEL – 15 de agosto de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-i_ZLD4FteZs/UWnMjh25xiI/AAAAAAAAAzk/bU740PjwSdg/s1600/100larchangejophiel.jpg


 
 
 

A primeira parte da bênção de minha presença chama-se, portanto, a"Saudação de Órion".

 
Ela consiste, para vocês que estão na forma, em estender diante de vocês o braço esquerdo, assim;

em colocá-lo, em seguida, sobre seu chacra do centro; em fazer o mesmo com a mão direita, em
seguida, e trazer esta sobre a mão esquerda, inclinando a cabeça.

 
Ela faz referência à minha origem, mas, também, à origem da primeira pulsação que foi retransmitida desde

Sírius sobre uma das estrelas e planetas do que vocês chamam de Órion.
 

A saudação denominada «Saudação de Órion» é um sinal essencial de reconhecimento dos povos e
das dimensões afiliadas ao que vocês chamam, eu creio, de Conselho Galáctico, em relação com a

ordem dos Melquisedeques e com Shamballa [não confundir com a falsa Shamballa dos pretensos
mestres ascensos].

  
Toda entidade de Luz, anjo, povo (humanoide ou não), deve responder a essa saudação pela mesma

saudação, desde que essa entidade pertença à Confederação Galáctica da Luz.
 

Os seres não luminosos que recusaram o plano evolutivo da Confederação Galáctica da Luz não podem
efetuar essa saudação.

 
Historicamente falando, ou geograficamente falando, se preferem, esse sinal corresponde à interação

entre os povos ao nível do coração ou, se não há coração no sentido orgânico, em todo caso, do centro.
 

Ele deve ser utilizado em período de dificuldade, de confrontação, tal como acontece em seu planeta e nesse
Sistema Solar.

Minha presença sendo a garantia de uma conformidade de sua alma com a Confederação Galáctica e os
planos ascensionais.

 
***
 
 
 

Retenham, efetivamente, no momento oportuno, que nenhuma força ou presença oposta à Confederação
Galáctica pode realizar a saudação de Órion.

Eu lhes transmito, aí, um grande segredo em relação com as leis evolutivas.Eu lhes transmito, aí, um grande segredo em relação com as leis evolutivas.
  

Não se esqueçam, tampouco, que, nesse dia, vocês entram no que eu chamei de'confrontação'confrontação'',
certamente, mas, também, no trabalho no vermelho, que deve durar o tempo restante de 42 mesesque deve durar o tempo restante de 42 meses,

dos quais vocês descontam o período de maio até hoje, pouco mais de três anos.

Durante essa época, tudo o que lhes foi escondido, a título individual, a título coletivo, a título histórico, a título
social e também a título espiritual será desvendado ou desmascarado.

 
Assim é quando de todo período idêntico a esse, nos universos dos universos.

Eis, portanto, os alguns elementos que desejava dar-lhes.
 

Eu permaneço alguns instantes à sua disposição, se essas informações necessitam de complementos de
informação.

 
******
  
  

Questão: por que aqueles que não fazem parte da Confederação Galáctica não podemQuestão: por que aqueles que não fazem parte da Confederação Galáctica não podem
fazer a saudação de Órion?fazer a saudação de Órion?

Em outras dimensões, mas também em sua dimensão, existem povos tecnologicamente mais evoluídos do
que vocês.

A realização desse gesto, a princípio muito simples, é impossível a eles, por razõesA realização desse gesto, a princípio muito simples, é impossível a eles, por razões
fisiológicas e energéticas.fisiológicas e energéticas.

É como se eu dissesse a vocês para colocar seus dois pés atrás de sua cabeça.
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Isso me pareceria, para a raça humana, dificilmente realizável, exceto com um treinamento muito longo.
É o mesmo para a saudação de Órion.

*
  

Questão: aqueles que não podem responder a essa saudação não fazem,Questão: aqueles que não podem responder a essa saudação não fazem,
sistematicamente, parte da Confederação Galáctica?sistematicamente, parte da Confederação Galáctica?

 
Isso é evidente.

Quer sejam anjos, ou o que vocês chamariam, comumente, desencarnados, que fazem parte da Luzque fazem parte da Luz,
devem responder-lhes a essa saudação.

 
 *

Questão: a saudação de Órion, eu suponho, está amplamente propagada sobre o planetaQuestão: a saudação de Órion, eu suponho, está amplamente propagada sobre o planeta
hoje?hoje?

 
Perfeitamente.

 
 *

Questão: essa saudação pode ser ensinada e difundida amplamente?Questão: essa saudação pode ser ensinada e difundida amplamente?

Obviamente.
Um ser humano que praticasse essa saudação, não pertencendo, nesse momento, ao esforço de evolução da

ascensão, estaria na impossibilidade de reproduzi-la.
Do mesmo modo como em sua tradição chamada de católica o demônio, tal como vocêsDo mesmo modo como em sua tradição chamada de católica o demônio, tal como vocês

o chamam, não pode realizar um sinal da cruz.o chamam, não pode realizar um sinal da cruz.
  
*
 

Questão: quem vai desvendar o que deve sê-lo, em breve?Questão: quem vai desvendar o que deve sê-lo, em breve?
 

As energias presentes na superfície de seu planeta preparam essa confrontação e essa revelação.
Essa revelação far-se-á de múltiplos modos: pelas mídias, pelo rumor, pelos jornais, porEssa revelação far-se-á de múltiplos modos: pelas mídias, pelo rumor, pelos jornais, por

todo meio existente à sua disposição nos planos da 3ª dimensão e nos planos mais sutis,todo meio existente à sua disposição nos planos da 3ª dimensão e nos planos mais sutis,
também.também.

  
*
 

Questão: pela internet também?Questão: pela internet também?
 

Se essa rede permanecer funcional, sim.
 
*

Questão: a presença do planeta Hercobulus [Hercólubus] faz, igualmente, parte disso?Questão: a presença do planeta Hercobulus [Hercólubus] faz, igualmente, parte disso?

Faz, amplamente, parte, mas também certo número de dados ocultos da sua própria história, manipulados por
algumas forças.

Vocês terão suficientemente elementos proximamente para colocar, eu diria, sob o dente ou sob o olhar.
 
*

Questão: as mídias vão dizer a verdade?Questão: as mídias vão dizer a verdade?
 

Certo número de coisas não pode ser deformado diante da evidência.
 
*

Questão: o que fazer se nos encontrarmos frente a uma pessoa que não pode responderQuestão: o que fazer se nos encontrarmos frente a uma pessoa que não pode responder
à saudação de Orion?à saudação de Orion?

 
Você fala de uma pessoa em seu plano dimensional?

Seria preferível e desejável evitar esse tipo de pessoas.
 
*

Questão: e em outros planos?Questão: e em outros planos?
 

A questão não se põe, porque esse simples sinalesse simples sinal permitirá elaborar, entre vocês e essa presença,
uma muralha intransponível.muralha intransponível.

  



  
*
 

Questão: pode-se, então, fazer a saudação de Órion como proteção, antes de mudar deQuestão: pode-se, então, fazer a saudação de Órion como proteção, antes de mudar de
plano de consciência, antes de dormir, em especial?plano de consciência, antes de dormir, em especial?

A saudação é feita para saudar.A saudação é feita para saudar.
Não se trata de Não se trata de um ritualum ritual de proteção. de proteção.

  
*
  

Questão: é, portanto, unicamente para reconhecer se a pessoa que encontramos fazQuestão: é, portanto, unicamente para reconhecer se a pessoa que encontramos faz
parte da Confederação Galáctica?parte da Confederação Galáctica?

 
Ou, eventualmente, entrar em proteção, mas naquele momento.

 
*

Questão: quando você fala de meses, você fala de meses lunares?Questão: quando você fala de meses, você fala de meses lunares?
 

Mais ou menos isso.
Eu me refiro a um número de dias num mês, situado entre 28 e 30 dias.

A grosso modo, isso corresponde, com uma defasagem mínima, aos seus meses solares, apesar de tudo.
Trata-se de um ciclo específico, não ligado ao sol e à lua, mas de um ciclo de tempoTrata-se de um ciclo específico, não ligado ao sol e à lua, mas de um ciclo de tempo
reportado a um ciclo muito mais longo do que aquele de seus anos, que não teve oreportado a um ciclo muito mais longo do que aquele de seus anos, que não teve o

mesmo valor durante o mesmo ciclo de 52.000 anos.mesmo valor durante o mesmo ciclo de 52.000 anos.
Vocês persistem em contar dias de 24 horas, enquanto eles não fazem mais do que 22 horas.

Isso é lamentável ao nível da conta.
 
*

Questão: em sua referência de tempo, você leva em conta o ano platônico de 25.920Questão: em sua referência de tempo, você leva em conta o ano platônico de 25.920
anos?anos?

 
Trata-se do mesmo ciclo.

 
*

Questão: por que os dias não têm mais do que 22 horas?Questão: por que os dias não têm mais do que 22 horas?
 

O que determina, no lugar onde vocês vivem, a duração de seus dias?
 
*

Questão: a velocidade de rotação da Terra em si mesma, talvez?Questão: a velocidade de rotação da Terra em si mesma, talvez?

Exato.
Daí você conclui que...

 
*

Questão: ... a Terra gira mais rapidamente?Questão: ... a Terra gira mais rapidamente?
 

Exato.
Isso começou desde a entrada de seu Sistema Solar sob a influência do Sol Central daIsso começou desde a entrada de seu Sistema Solar sob a influência do Sol Central da

Galáxia, Galáxia, entre 15 e 18 de agosto de 1984.entre 15 e 18 de agosto de 1984.
  
*

Questão: isso faz parte das coisas que os astrofísicos não revelaram?Questão: isso faz parte das coisas que os astrofísicos não revelaram?
 

Sim.
 
*

Questão: isso fará parte das revelações a vir?Questão: isso fará parte das revelações a vir?
 

Sim.
 
*

Questão: isso vai provocar reajustes?Questão: isso vai provocar reajustes?
 

Não, desde que vocês tenham conservado os mesmos marcadores.



Não faltam duas horas à noite ou duas horas ao dia.
Pode-se dizer, simplesmente, que as suas horas têm três minutos a menos.

 
*

Questão: isso explica a impressão de que o tempo passa mais rapidamente?Questão: isso explica a impressão de que o tempo passa mais rapidamente?
 

Para algumas pessoas, sim.
 
*

Questão: poderia ser importante ajustar-se?Questão: poderia ser importante ajustar-se?
 

Isso não tem qualquer importância para vocês.
 
*

Questão: tem para outros?Questão: tem para outros?
 

Tem para a Terra que, pela aceleração do movimento, prepara a parada do movimento, pela inversão do que
vocês chamam de 'momento angular'.

 
*

Questão: é o famoso ponto zero?Questão: é o famoso ponto zero?
 

Sim.
 
*

Questão: a partir desse momento angular, os ciclos vão mudar?Questão: a partir desse momento angular, os ciclos vão mudar?
 

Vocês não viverão mais no mesmo espaço/tempo.
Vocês não conhecerão mais, aqueles que terão acesso a essa nova dimensão, a alternância dia-noite, apesar

da rotação ao redor de um sol.
Há dois modos de proceder, para estar permanentemente no dia: ou existem dois sóis em oposição de fase,
um planeta girando ao redor de um mesmo sol, mas que tem sempre um lado iluminado por um dos dois sóis.

A segunda solução (a mais frequente nas dimensões baixas, nas quais vocês estão) concerne a uma
passagem da vida ao nível do Sol Central, ou seja, ao nível do centro dos planetas.

 
*

Questão: o ponto zero situa-se em 21 de dezembro de 2012?Questão: o ponto zero situa-se em 21 de dezembro de 2012?
 

Muito precisamente.
 
*

Questão: a Terra gira mais rapidamente, mas ela acelera, igualmente, em seu movimentoQuestão: a Terra gira mais rapidamente, mas ela acelera, igualmente, em seu movimento
global?global?

 
Ela acelera também.

 
*

Questão: a partir desse ponto zero?Questão: a partir desse ponto zero?
 

Bem antes.
 
*

Questão: e nela mesma?Questão: e nela mesma?

Ela não pode ir mais rápido na rotação em si mesma que 20 horas.

*

Questão: isso explica os desarranjos climáticos que observamos?Questão: isso explica os desarranjos climáticos que observamos?
 

Completa e perfeitamente.
Jamais houve o que inúmeros humanos chamam de aquecimento.Jamais houve o que inúmeros humanos chamam de aquecimento.

Existe um desarranjo, uma modificação das massas hídricas do planeta, que deve distribuir-se de maneira



diferente.
 
*

Questão: a velocidade mudando, as regras de gravidade mudam?Questão: a velocidade mudando, as regras de gravidade mudam?
 

Completamente.
 
*

Questão: é isso que faz mover as massas hídricas e explica as manifestações naturaisQuestão: é isso que faz mover as massas hídricas e explica as manifestações naturais
violentas?violentas?

 
Completamente.

Tudo isso está completamente ligado, é claro, e não corresponde, de modo algum, àTudo isso está completamente ligado, é claro, e não corresponde, de modo algum, à
atividade humana.atividade humana.

Assim como os dinossauros desapareceram da superfície deste planeta, independentemente da própria
atividade deles.

 
*

Questão: esse será um dos segredos revelados?Questão: esse será um dos segredos revelados?
 

Sim.
Certo número de dados geofísicos não poderá mais ser camuflado diante das evidências.

Muito em breve o sol vai retomar suas erupções solares, que pararam desde o inícioMuito em breve o sol vai retomar suas erupções solares, que pararam desde o início
deste ano.deste ano.

Elas praticamente cessaram e retomarão, de maneira particularmente violenta, neste fim de ano.
 
*

Questão: as redes geomagnéticas de superfície serão perturbadas?Questão: as redes geomagnéticas de superfície serão perturbadas?
 

Elas já estão perturbadas, mas serão modificadas e reajustadas por certo número de entidades (Intraterrestres
e Extraterrestres), que vigiam o que se chama as redes magnéticas terrestres.

 
*

Questão: e as redes do Intraterra?Questão: e as redes do Intraterra?
 

No que isso lhes concerne?
 
*

Questão: o que acontecerá no momento da retomada das erupções solares?Questão: o que acontecerá no momento da retomada das erupções solares?
 

Vocês viverão o início de perturbações, de tipo elétrico, importantes.
Seu mundo é comandado e dirigido pela eletricidade.

 
*

Questão: a rede internet está incluída?Questão: a rede internet está incluída?
 

Há outras razões para que esta seja modificada, mas, obviamente, as perturbações ligadas às erupções
solares provocarão inúmeras perturbações elétricas e magnéticas.

 
*

Questão: as modificações dos campos eletromagnéticos terrestres são necessárias àQuestão: as modificações dos campos eletromagnéticos terrestres são necessárias à
evolução de nossas estruturas?evolução de nossas estruturas?

 
Elas são, obviamente.

 
*

Questão: isso participa do acompanhamento ao salto dimensional?Questão: isso participa do acompanhamento ao salto dimensional?
 

É claro.
 
*

Questão: em nossas estruturas, igualmente?Questão: em nossas estruturas, igualmente?
 



Perfeitamente.
 
*

Questão: do seu ponto de vista, poderia falar da Merkabah?Questão: do seu ponto de vista, poderia falar da Merkabah?
 

A Merkabah, ou embarcação de Luz, é uma estrutura geométrica precisa que, num movimentoé uma estrutura geométrica precisa que, num movimento
de rotação de um dos eixosde rotação de um dos eixos, vai gerar um campo de formas que permite a emergência de algumas

energias e de algumas dimensões.
Nisso, tudo o que circula atualmente, seja autêntico ou deformado, não tem importância alguma.

O importante é que os humanos saibam que essa forma existe e que ela é portadora deO importante é que os humanos saibam que essa forma existe e que ela é portadora de
uma energia e de um movimento.uma energia e de um movimento.

  
*

Questão: é isso que se chama a Jerusalém Celeste?Questão: é isso que se chama a Jerusalém Celeste?
 

A Merkabah é uma vibração denominada embarcação de Luz, veículo ascensional, pomba e também
Jerusalém Celeste, que é mais do que isso.

 
*

Questão: o 21 de dezembro de 2012 é uma data fixa ou pode evoluir?Questão: o 21 de dezembro de 2012 é uma data fixa ou pode evoluir?
 

Existem elementos fixos.
Um planeta que se dirige para vocês não pode ser desviado.Um planeta que se dirige para vocês não pode ser desviado.
Ele obedece a imperativos cronológicos, mas, também, de posicionamento.

Então, isso pode, efetivamente, ser ajustado, para fazer coincidir elementos específicos, mas muito pouco.
Há alguns anos, alguns eventos eram condicionais, segundo a evolução das consciências humanas e o número

de consciências aptas a evoluir na 5ª Dimensão.
Hoje, esse não é mais o caso.

Vocês entraram, desde o início deste ano, até o fim dos 42 meses e, sobretudo, atéVocês entraram, desde o início deste ano, até o fim dos 42 meses e, sobretudo, até
dezembro de 2012, nos tempos que são limitados, incompreensíveis e inextensíveis.dezembro de 2012, nos tempos que são limitados, incompreensíveis e inextensíveis.

  
*

Questão: Hercobulus vai atingir a Terra?Questão: Hercobulus vai atingir a Terra?
 

Quem diz atingir diz aniquilação total de um Sistema Solar.
Isso é impensável.Isso é impensável.

  
*

Questão: Hercobulus vai se pôr em órbita ao redor da Terra?Questão: Hercobulus vai se pôr em órbita ao redor da Terra?
 

Por favor, não!
Um planeta tão gigantesco não poderia, em caso algum, girar ao redor de seu pequenoUm planeta tão gigantesco não poderia, em caso algum, girar ao redor de seu pequeno

planeta.planeta.
Ele não cruzará, certamente, sua órbita.

Ele aparecerá em seu céu, cruzará num plano do eclíptico a 90 graus.Ele aparecerá em seu céu, cruzará num plano do eclíptico a 90 graus.
  
*

Questão: ele funciona como um cometa?Questão: ele funciona como um cometa?
  

Absolutamente não.Absolutamente não.
Um cometa possui uma massa atômica que é incomparavelmente mais frágil do que a massa desse planeta.

Um cometa, além disso, é a encarnação, na forma, da energia Micaélica, cujo objetivo é prevenir, como o
sabiam os antigos astrólogos.

O objetivo desse planeta não é prevenir, mas transformar.O objetivo desse planeta não é prevenir, mas transformar.
  
*

Questão: as modificações climáticas estão diretamente ligadas a Hercobulus?Questão: as modificações climáticas estão diretamente ligadas a Hercobulus?
 

Sim.
Há dois eventos importantes no plano cosmológico e astrológico que se sucederam: há, primeiro, a influência

do Sol Central da Galáxia, sob o qual vocês entraram, na data que eu dei.
O Segundo evento é a influência geomagnética desse planeta, que os afeta desde este ano.

 
*
 

Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?



Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?Questão: qual é o fenômeno que explica a aceleração da Terra?
 

A presença, já, vibratória, do planeta Hercobulus.
O Sol Central é responsável, se se pode dizer, apenas pela descida e pela manifestaçãoO Sol Central é responsável, se se pode dizer, apenas pela descida e pela manifestação

do Espírito Santo, mas absolutamente não por manifestações dessa ordem.do Espírito Santo, mas absolutamente não por manifestações dessa ordem.
  
*

Questão: Hercobulus gira ao redor de qual sol?Questão: Hercobulus gira ao redor de qual sol?
 

Ele gira ao redor do mesmo Sol que o seu, mas todos os seus planetas estão num plano sagital.
Hercobulus está a 90 graus.Hercobulus está a 90 graus.

  
*

Questão: Hercobulus é habitado?Questão: Hercobulus é habitado?
 

Ele foi, em tempos extremamente antigos.
 
*

Questão: a confrontação que vem será apocalíptica ou não?Questão: a confrontação que vem será apocalíptica ou não?
 

Tudo dependerá da reação da humanidade, a título individual ou coletivo.
Tudo isso muda de minuto a minuto.

 
*

Questão: a título individual, como acompanhar isso o melhor possível?Questão: a título individual, como acompanhar isso o melhor possível?
  

Estar alinhado, desperto, centrado e nas circunstâncias de vida que eu chamaria longeEstar alinhado, desperto, centrado e nas circunstâncias de vida que eu chamaria longe
de zonas de agitação, no sentido amplo.de zonas de agitação, no sentido amplo.

Mas, eu repito, vocês não têm, empregando uma expressão da sua Terra, que fazer planos sobre o cometa,
porque se trata de estar à escuta do ser interior, que os guiará muito mais seguramente do que escolhas

ligadas ao intelecto.
Para nada lhes servirá querer estar em tal lugar ao invés de tal outro lugar, sabendo quePara nada lhes servirá querer estar em tal lugar ao invés de tal outro lugar, sabendo que

toda alma humana é apoiada, individualmente, onde quer que esteja.toda alma humana é apoiada, individualmente, onde quer que esteja.
Entretanto, é muito mais confortável, para alinhar-se, estar em lugares que estão menos poluídos ou

perturbados, isso é evidente.
 
*

Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.
  
*

Então, almas humanas em peregrinação, eu lhes digo até breve, e deixo-os com isso (Então, almas humanas em peregrinação, eu lhes digo até breve, e deixo-os com isso (ndr:ndr:
a saudação de Óriona saudação de Órion).).

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

As canalizações seguintes desenvolvem esse assunto:

OMRAAM (Aïvanhov) (06.06.2009)
ORIONIS (04.08.2009)

ARCANJO MIGUEL (17.10.2009)
VELGAN (21.04.2010)

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=232

15 de agosto de 2008

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=232


Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***
  

Transcrição e edição: Andréa Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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 Irmãos na humanidade, recebam Graças.
Minha última encarnação nesta Terra levou o nome de Nicolas FLAMEL.

Eu venho entre vocês pela primeira vez, a fim de lhes emitir certo número de elementos relativos à vida.
A vida que vocês vivem decorre de uma ‘alquimia’ extremamente profunda em relação com as formas de

manifestações chamadas de encarnações.
O objetivo da vida nessa dimensão é ensiná-los a tudo dar.

Enquanto vocês não tiverem tudo doado, vocês continuarão a fazer a experiência da vida.
Vocês se deram a vida, mas vocês devem, por sua vez, dar-se.

O que significa dar-se?
Dar-se consiste em servir.

Se vocês se servem a si mesmos, vocês não podem servir à criação e se precipitam em cristalizações, em
coagulações inferiores que os afastam da sua Essência e do seu princípio.

A vida é doação permanente, de um extremo ao outro, na escala da criação nesta dimensão.
Somente o homem toma.

O fato de tomar é um movimento de apropriação que põe uma distância entre vocês e os outros.
Dar e servir, como a tradição primordial ensina, não é unicamente dar ajuda, dar dinheiro, mas é dar-se, a si

mesmo.
Dar-se a si mesmo é, primeiramente, uma fase interior de dissolução: o solvente alquímico.

Vocês não podem pretender dar sem que tenham dado a si mesmos.
Os obstáculos inerentes reduzem-se a um único, que é a palavra medo.

O medo impede o solvente.
O medo é coagulação inferior.

Se vocês dão pelo medo, isso não se chama dar.
Se vocês dão por obrigação, isso não se chama dar.

Se vocês dão pela concepção do seu mental, isso não se chama dar.
Dar é abandonar-se.

Dar é abandonar o seu princípio inferior, é a morte para si mesmo, é a morte para todas as veleidades de
satisfações pessoais, que deve conduzir à satisfação final, chamada de ‘doação de si’.

Não há saída da encarnação sem doação.
A doação é Amor.

Dar sem Amor significa nada doar, porque vocês esperam receber e, enquanto vocês esperam receber, vocês
não receberão.

A vida dá a vocês todas as oportunidades para abandonar-se.

Nicolas Flamel - 17 de agosto de 2008

http://2.bp.blogspot.com/-PefZEFX3pdU/UYHFVdTYOCI/AAAAAAAABe0/S8xKXq89w8c/s1600/NicolasFlamel10+(1).JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Somente o medo impede esse abandono.
Medo da aniquilação, medo da dissolução que é, no entanto, necessária, a fim de encontrar o sentido.

Tudo o que vocês chamam de imposições exteriores estão aí, no final, apenas para permitir-lhes ir para essa
doação.

***

A vida, compreendam, efetivamente, é doação.
Somente o humano, pelo sacrifício da doação, vai contra a doação.

A doação total de si desemboca numa felicidade eterna.
Sem felicidade vocês não estão na doação.

A noção a mais importante para sair desse impasse recorre ao primeiro movimento dual existente em toda a
manifestação nessa dimensão, chamada de ‘sopro’, interior, exterior.

A doação de si é oriunda do sopro interior.
Enquanto vocês limitam esse sopro interior, este não pode dar-se.

Vocês estão nas distrações efêmeras, denominadas prazeres: satisfação dos sentidos, satisfação, antes de
tudo, do ego, dessa complexidade interior que lhes mascara a Essência da sua verdade.

E, no entanto, vocês devem aceitar morrer a si mesmos para renascer ao Si.
Não existe qualquer outro caminho, qualquer outra chave que desemboque na solução.

É preciso fazer aceitar à sua personalidade que o fim dela não é o fim, mas que é transcendência, conferindo
o ouro alquímico, uma nova cristalização que permite a manutenção da sua forma e da sua personalidade em

outro estado, chamado de doação e serviço.
Apenas após ter realizado a etapa interior é que vocês poderão passar para a etapa exterior.

A etapa exterior consistirá em ‘dar esse ouro’, sem distinção de pensamentos, de afinidades, de prazeres ou
de desprazeres.

Isso deve escoar da fonte.
Não pode haver realização da grande obra, que é sublimação do princípio inferior em princípio Divino, sem

compreensão e vivência desse movimento.
Vocês poderão falar todas as línguas da criação, vocês poderão manifestar todos os dons do Espírito,

vocês podem ter a maior das fés, isso de nada serve, se vocês não se doarem.
Realizar a primeira obra (de voltar-se para o interior para ali viver o contato espiritual com seus acompanhantes)

de nada serve se vocês não doarem.

***

A doação única é Amor, o resto é apenas posse.
Esse mundo dá a vocês a oportunidade de verificar a ilusão da posse.

Tudo o que não é dado é perdido para sempre.
Cada minuto da encarnação que não é doação afasta-os da verdade.

O lugar em que vocês estão ilustra perfeitamente a passagem do exterior para o interior, a passagem da
manifestação exteriorizada da vida (chamada de vida de superfície), que passa para uma vida interior (mundo

interior Intraterrestre).
Vocês estão no exterior da vida.

Enquanto vocês mantiverem forma, vocês não podem pretender ser a vida.
A morte está deste lado em que vocês estão; a vida está do outro lado.

Quaisquer que sejam as atrações que vocês encontram na beleza, na natureza, no intelecto, nos silêncios, na
relação, nos laços, é apenas um aspecto exterior da manifestação.

O maior dos caminhos da iniciação, e o caminho o mais simples, consiste em tornar-se o menor dentre os
homens.

É no preço dessa humildade que se volta a cristalizar a Luz superior, que vai permitir irradiar o esplendor sobre
todos os seus irmãos na humanidade.

Não há outro inimigo além de você mesmo sobre este planeta.
O único inimigo a vencer é você mesmo.

Não existe, absolutamente, qualquer inimigo exterior.
É sua visão exteriorizada de superfície que o faz crer que há inimigos em outros lugares que em você.

Vocês são seu próprio inimigo e, no entanto, vocês devem amar em vocês o que vocês não veem e não
sentem.

Aí está o paradoxo da reversão: passar do olhar exterior para o olhar interior, obra alquímica por excelência.



Ver apenas a química da vida, a química das emoções, a química da beleza, a química da manifestação
impede-os de ver nisso a alquimia.

Vocês estão vendados, vocês se vendaram.

***

Nenhuma autoridade exterior impõe a vocês suas escolhas.
Existe, ao nível da manifestação exterior, apenas uma única lei: ação/reação, que é chamada, em outras

civilizações, de «lei de carma».
Passar do exterior para o interior requer passar da lei de ação/reação para a lei de ação de graças.

O Amor é doação.
A vida é doação.

O Amor deve interiorizar-se para poder dar-se.
Enquanto vocês estão no amor exterior, vocês estão na posse, que impede a dissolução.

Não pode haver doação sem dissolução, eu repito.
Vocês poderão empreender qualquer ação.

Se esta não visa à compreensão disso, vocês não estarão jamais satisfeitos.
A única satisfação duradoura é a doação.

É a única doação que perdurará bem após sua vida.
Os planetas são doação.

O sol e os sóis são doação.
A doação deve acompanhar-se e viver-se no interior.

Ela permitirá uma nova cristalização do ser em outro estágio.
A dificuldade reside nessa passagem mesmo, denominada «reversão».

Ela corresponde à morte.
Ela corresponde à garganta.
Ela corresponde a Dahat.

Ela corresponde ao último trabalho alquímico: o momento do basculamento.
O ser humano bascula quando deseja.

Aí está sua grande liberdade.
Os sistemas solares basculam em hora fixa.

Vocês estão às cinco para meia-noite.
O basculamento é à meia-noite.
Ninguém os obrigará a dar-se.

Ninguém os constrangerá a dar-se.
Vocês podem continuar eternamente a ser seduzidos pela morte e não passar à vida.

Essa é sua escolha.
Entretanto, à meia-noite menos um [um para meia-noite], a Luz virá lembrá-los de suas obrigações e promessas

esquecidas em proveito do egoísmo.
Nada mais deve ocupar suas vidas se vocês querem realizar a grande obra, sobretudo nestes instantes

finais.

***

Vão à extremidade do que lhes dita sua alma, e não seus sentidos.
Vão à extremidade de seu caminho sem considerar o que ditam as construções inferiores, quaisquer que

sejam seus nomes: sociedade, família, dever, obrigação.
Vocês devem abandonar todas as certezas que construíram ou que foram construídas pela sociedade, em seu

lugar.
Não podem persistir impurezas na realização do ouro que vocês são.

Nisso, deve ser dissolvido o ‘complexo inferior’.
Vocês não podem aceder à vida sem passar pela morte.

Todo obstáculo que se elabore entre vocês e sua vida está aí apenas para forçá-los, se vocês o aceitam, a
olhar para o interior.

O trabalho alquímico não pode acompanhar-se de meias-medidas: uma pitada de vida, uma pitada de sentido e
uma pitada de morte.

Vocês estão, irremediavelmente, na hora das escolhas.



Eu repito: ninguém, absolutamente ninguém pode obrigá-los a escolher tal caminho ou tal outro caminho.
Essa passagem pela garganta, denominada o insondável e o incognoscível, não pode ser ilustrada com as

palavras.
Aí está o grande ‘mistério’.

Todos os neófitos presentes na superfície deste planeta foram obrigados a empregar o sentido da metáfora e
do símbolo para falar disso, porque nada pode ser dito.

Nenhuma palavra pode explicar ou convencer.
Somente o exemplo tem valor de prova e, aquele que viveu a reversão, passando, portanto, à perfeição, pode

apenas irradiar e dar, sob forma de palavras, sob forma de ações que são apenas o reflexo do que é.
O sopro, o olhar interior que vibra a Luz (tal como alguns o viveram) é o reflexo ínfimo e infinitesimal do que os

espera, se vocês aceitam dar-se.

***

Somente suas concepções, o que alguns chamam de suas crenças, mantêm vocês nos véus da ilusão.
Tendo realizado isso, em minha vida passada, eu pude dar a totalidade de meu ser, a fim de concorrer a fazer

superar à humanidade as limitações inerentes de minha época, ligadas à doença, à fome, ao sofrimento,
qualquer que fosse.

Hoje, vocês têm a possibilidade inestimável de viver sem sofrimento.
Todos os obstáculos da minha época já não existem.

Hoje há o que vocês denominam a água corrente, as diferentes seguranças, os meios de deslocamento, os
livros, os quais foram oferecidos a todo o mundo, sem exceção.

As necessidades primordiais são, portanto, amplamente satisfeitas.
Eu concorri amplamente para isso; resta-lhes, agora, superar isso e não reverenciar.

O que quer que a vida lhes peça, a partir do momento em que vocês batem à porta da Luz, a vida se
encarrega de dar-lhes os elementos de sua transformação.

É livre a vocês recusá-los ou aceitá-los.
A partir do momento em que vocês cruzam o olhar da Luz, a vida se torna sinal, a vida fala a vocês (essa vida

que morreu), a morte se anima e transmite-lhes sinais e símbolos.
Tudo em sua vida torna-se sinal.

Vocês não devem servir-se da ferramenta mental para analisar, mas aceitar a quintessência que está para além
da compreensão intelectual.

Vocês devem ir para além do abandono aos sinais, do abandono aos símbolos, se querem realizar-se.
O mais importante, doravante, após ter-se aproximado das portas do insondável, do incognoscível,

denominados Dahat, é que vocês entreabriram a porta, vocês giraram as chaves na fechadura.
Nesse momento, tudo, absolutamente tudo é ‘sinal’.

Cabe a vocês integrá-los para ir à grande obra.

***

Nós temos necessidade de uma multidão de irmãos na humanidade para realizar, ao nível coletivo, a grande
obra.

Vocês se reconhecerão em seus olhares, em suas vibrações e no que se tornam suas vidas.
Aqueles que agora recusam essa grande obra, deixem-nos livres.

Eles estão na própria prisão, vocês não podem fazê-los sair da prisão contra a vontade deles.
Eles ali se sentem em segurança, protegidos e ao abrigo.

Eles não sabem que estão mortos, mas um dia virá em que eles também sairão da prisão.
Vocês não devem julgar.

Se vocês julgam, a Luz foge.
Vocês não devem condenar, senão vocês se condenam.

Vocês devem refletir sete vezes antes de falar.
A palavra é instrumento de criação, mas também de assassinato.

Por suas palavras vocês se matam a si mesmos, vocês se impedem de viver.
Aí estão as algumas palavras que queria dar nesse lugar histórico, nesse ciclo e em outros ciclos.

Se existem interrogações em relação a esse processo alquímico interior, gostaria de debater com vocês, caros
irmãos na humanidade.

***



Questão: como superar o medo da reversão?

Não existe meio algum, a não ser vivê-lo.
Isso faz parte do mecanismo insondável e incognoscível.

Enquanto você refletir nos meios, você não passará pela porta estreita.

***

Questão: pode haver, simultaneamente, uma coagulação (em um nível superior) e um solvente (dissolução
da personalidade)?

O processo que solve e coagula são processos sucessivos no tempo.
Não pode haver coagulação sem solvência total.

Esse é o mistério que passa pela reversão chamada a pequena morte.
Deve, portanto, existir uma doação total.

Vocês nada mais têm a prender-se, ilustrando, nisso, as palavras do Cristo: «Elie, Elie, saba machtani », que
quer dizer «meu Pai, por que me abandonastes».

Não pode haver alternativa.

***

Questão: antes que a coagulação completa se realize, pode haver uma aproximação parcial com o que se
coagula?

Não.
Vocês podem apenas entreabrir uma porta.

Entreabrir a porta fará com que reencontrem a Luz e dar-lhes-á uma sede perpétua da Luz, que nenhum desejo
pode satisfazer, conectando-os, no sentido próprio, ao seu próprio abandono.
A liberdade encontra-se apenas aceitando estar totalmente conectado à Luz.

Ela somente confere-lhes a liberação.

***

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

O sopro interior é o sopro além do sopro.
É o sopro que vocês encontram quando a respiração esquece-se dela mesma, desembocando na respiração

interior não ligada ao sopro do ar.
É outro sopro, chamado sopro do Espírito, ou Espírito Santo, que substitui, a um dado momento, a respiração.

***

Questão: como desenvolver esse sopro interior?

Pelo abandono, pela doação.
Não existe qualquer alternativa.

***

Questão: como saber que se efetuou essa reversão?

Vocês saberão sozinhos, sem colocar-se a questão.
Enquanto vocês colocam a questão, é que isso não está feito.



***

Questão: o que você chama de quintessência do símbolo e do sinal?

Os sinais e os símbolos, que ocorrem após o reencontro ou vislumbre da Luz, farão de modo que a lei de
atração universal entre em aplicação.

Assim, vocês reencontram a Luz e seu primeiro olhar da manhã põe-se na crisálida de uma borboleta abrindo-
se: isso são símbolo e sinal.

A vida, por intermédio da natureza, por intermédio de seus irmãos, vai remetê-los permanentemente a esse
desejo final, que não é desejo, mas abandono.

A vida fala em sinais, em símbolos, àqueles que bateram à porta da Luz, mas prestem atenção para submeter-
se a esses sinais porque, se vocês batem à porta da Luz e recusam os sinais, seu corpo não tem mais razão

de ser, porque a experiência é desperdiçada.
Essa é sua escolha de alma.

Eu repito: isso não é uma imposição exterior, mas interior.
Alguns seres disseram que a Luz vomita os tépidos.

Aqueles que estão frios aquecer-se-ão um dia, mas aqueles que estão tépidos já tiveram um vislumbre do calor
e da Luz, mas preferem manter um status quo.

Isso é impossível.
Vocês não podem permanecer, uma vez que conheçam o princípio da atração e da polaridade da Luz que os

aspira, entre dois mundos.
Tanto mais que o mundo convida-os, hoje, de maneira coletiva, a esse abandono.

***

Questão: o melhor modo de viver essa reversão é permanecer alinhado?

O alinhamento é indispensável para isso, mas não é suficiente.

***

Questão: o que mais é necessário?

O princípio da doação.

***

Questão: parece-me que sua mensagem reflete aquela de Cristo, na versão alquímica, e que nós nos
encontramos todos no cadinho do grande alquimista do universo.

Todo ser humano que realizou a grande obra, qualquer que seja seu meio de nascimento, quaisquer que sejam
suas crenças, vai colorir, de maneira indelével, sua obra.

Mas a finalidade é sempre a mesma: a doação e o Amor, quer isso passe pela criação do que é denominado,
hoje, ashrams (ou hospitais, em minha vida) ou ainda fraternidades (como o grande Mestre Bença Deunov),

tem a mesma finalidade: favorecer o reencontro com a Luz, com a humanidade, colocar as condições propícias
para ser liberado um mínimo de contingências mesmo da encarnação quanto à satisfação de necessidades

naturais que são o fato de comer e dormir em sua fome.
Porque, uma vez que vocês tenham a barriga cheia, que vocês tenham dormido, nada mais se opõe à sua

doação, a não ser o que vocês construíram de ilusório.

***

Questão: como chegar à doação, uma vez alinhados?

Abandonando.
Isso gira em círculos.

Não há alternativa além dessa.
Bem amado irmão, se você espera ter palavras para satisfazer o ego, você se engana.



Não existe técnica alguma outra do que a consciência pura para chegar a isso.

***

Questão: o caminho do meio, das tradições orientais, parece contraditório com seus propósitos.

O caminho do meio é uma via de equilíbrio.
A obra alquímica é uma via de desequilíbrio.

Existem muitas técnicas, movimentos, filosofias que visam ao equilíbrio nesse mundo.
Elas são muito louváveis para aqueles que desejam permanecer nesse mundo e experimentar a encarnação.

É uma liberdade imprescritível, eu repito.

***

Questão: isso significaria que o acesso à reversão e aos processos que você descreveu não seria possível
por esses caminhos do meio?

Perfeitamente.
Vocês conhecem muitos seres que chegaram ao despertar praticando o caminho do meio?

Vocês conhecem muitos seres que atingiram o Budado seguindo os ensinamentos de Buda?
Vocês conhecem muitos seres que realizaram o despertar seguindo o Cristo?

Eles são extremamente pouco numerosos.

***

Questão: convém, portanto, fazer tudo isso sem qualquer quadro exterior?

Exatamente.
Não há alternativa.

Vocês têm necessidade de modelos.
Esses modelos são muletas que vocês tomam em função de suas próprias crenças pessoais nas diferentes

correntes tradicionais, espirituais ou religiosas.
Vocês não podem aceder ao despertar assim.

Vem um momento em que é preciso matar todas as crenças, todos os modelos e fazer-se face a si mesmo.

***

Questão: na dissolução ligada ao trabalho no preto, pode já haver premissas das núpcias alquímicas que
alguns chamam de androginia?

Pode haver, durante a época do solver, enquanto se realiza essa obra chamada no preto, fragmentos e
vislumbres da Luz e da doação, mas, eu repito, enquanto vocês não passaram a porta de Dahat, vocês não

podem falar ou viver o incognoscível.

***

Questão: o fim da dissolução corresponde ao trabalho no branco?

Sim.

***

É certamente tempo para mim, irmãos na humanidade, de lhes aportar minhas homenagens, meus
agradecimentos, também, por terem feito o esforço de entreabrir a porta.

Cabe-lhes, agora, se tal é sua escolha, terminar isso.



A palavra chave é doação, abandono.
Vocês devem fazer calar e matar todas as suas crenças, todos os seus modelos, a fim de aproximarem-se,

nus, da passagem.
Sejam abençoados por sua presença, por sua eternidade.

Minhas homenagens.

************
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~ AS LINHAGENS E O SILÊNCIO ~

Meu nome, para vocês, é RAM.

Saudações de Luz e saudações fraternais.

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

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

Amor, que é essencial.

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

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

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

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

Estas fusões são etapas prévias à Mestria.

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

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

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

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

energética particular.

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

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

***

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

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

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

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

RAM – 22 de agosto de 2008

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


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

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

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

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

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

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

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

solar, particular.

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

Na Índia isto corresponde ao Deus RAM e à RAMA.

***

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

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

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

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

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

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

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

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

Luz ligados a esta afiliação de alma.

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

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

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

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

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

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

Isto é falso.

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

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

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

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

***

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



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

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

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

Trata-se da via seca.

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

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

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

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

coração.

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

Isto é impossível.

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

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

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

Isto seria a ‘ilusão’ de uma mestria.

Esta noção está clara para vocês?

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

***

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

Porque isto foi mal explicado e mal compreendido.

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

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

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

Este é um ‘treinamento mental’.

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

O abuso de linguagem vem daí.

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

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

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

***

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

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

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



‘verdadeiros Mestres’.

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

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

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

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

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

mesmo tipo de Mestria.

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

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

Aliás, os Mestres, hoje, não criam movimento.

Sua vida, na simplicidade, é suficiente.

O tempo das afiliações a movimentos é definitivamente supérfluo.

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

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

***

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

Isto deve ser descoberto sozinho.

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

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

seja, à Fonte da Fonte.

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

***

Questão: Que diferença você faz entre Despertar e Mestria?

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

de o ‘supramental’.

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

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

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

a Fonte da Fonte.

***

Questão: Como se situa a Realização neste processo?

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



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

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

***

Questão: O que você chama de iluminação?

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

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

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

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

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

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

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

Não pode haver Mestria sem Despertar e sem Iluminação.

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

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

***

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

no controle de suas palavras e de seus pensamentos.

Então.

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

***



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

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

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

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

Onde nasce a impulsão?

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

Vocês não têm nenhum meio de saber a priori.

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

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

A diferença é essencial.

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

A fome pode ser gerada pelo seu mental.

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

Da mesma maneira é semelhante para todos os outros desejos.

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

Lembrem que a Mestria acontece no coração.

***

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



Absolutamente não.

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

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

***

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

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

A linhagem dos seres azuis está ligada ao silêncio.

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

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

***

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

À linhagem da água.

***

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

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

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

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

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

É um exercício para se colocar em prática.

***

Eu penso que terei oportunidade de voltar algumas vezes.

Eu vou encerrar agora minha intervenção.

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

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

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

Então, nós vamos permanecer alguns minutos no silêncio.

Obrigado.

... Efusão de energia...
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Eu sou RAM.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exagerada de sensualidade.
Tudo isso são controles.

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superior a eles.

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sentir, depois, com seu coração.

***

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Então, vocês podem chamar-me RAM, simplesmente.

***

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

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

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

***

Questão: por quais razões você intervém hoje?

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

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

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

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

***

Questão: como evitar essas armadilhas?

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

silêncio interior.

***

Questão: qual é a relação entre mestria e fusão?

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

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

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



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

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

***

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

A subdivisão em quatro linhagens é a mesma coisa.

***

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

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

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

***

Questão: pode haver questionamentos sobre os andamentos espirituais?

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

***

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

Silêncio. Humildade. Compaixão.

***

Questão: o que você pensa da empatia?

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

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

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

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

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

É a resistência que é difícil.

***

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

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

***

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

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

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

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

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

***



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

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

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

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

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

vez, descer.
Mas, o que acontece?

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

chacras.

***

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

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

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

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



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

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

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

Isso pode produzir-se, simplesmente, pensando.

***

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

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

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

... efusão de energia...

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

~ O SILÊNCIO ~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Silêncio das palavras é abertura para o caminho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Então, quem quer fazer a primeira pergunta?

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

... Efusão de energia no Silêncio ...

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eis a resposta agora no Silêncio.

... Efusão de energia no Silêncio ...

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

Eu respondo agora no Silêncio.

... Efusão de energia no Silêncio ...



Ainda há perguntas?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

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

Essa será a minha maneira de lhes dizer até logo.

... Efusão de energia no Silêncio ...

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

~ O SILÊNCIO E A LUZ ~

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atenção para os processos exteriores.

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transformação, sem passar por essa reversão.

***



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

encarnação.
A encarnação não é condenável, em si.

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

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

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

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

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

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

***

Pergunta: é difícil de questionar depois disso.

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

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

Mas esta Verdade deve se tornar a sua Verdade.

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



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

... Efusão de energia ...

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

... Efusão de energia ...

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

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

***

Pergunta: como você poderia nos ajudar a viver isso?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

palavras que vocês poderão ler.

***

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

... Efusão de energia ...

Eis, agora, a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

Qual é a próxima pergunta?

***

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

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

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

Eis a resposta no silêncio.

... Efusão de energia ...

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eis a resposta, agora, do silêncio.

... Efusão de energia ...



Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

Vocês têm mais perguntas?

***

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

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

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

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

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

***

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

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

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

... Efusão de energia ...

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

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

... Efusão de energia ...

Ao mesmo tempo, nós compartilhamos a Luz.

... Efusão de energia ...

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

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

Eu lhes transmito o Amor.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... efusão de energia...

Segunda etapa, eu exprimo agora isso pela Luz.

... efusão de energia...

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

... efusão de energia...

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

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

A palavra é de vocês.

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

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

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

... efusão de energia...

Questão: como manter isso na vida social exterior?

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



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

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

Mas hoje, vocês estão no período de finalidade global.

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

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

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

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

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

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

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

... efusão de energia...

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

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

... efusão de energia...

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

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

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

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

Questão: por que a cor verde?

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

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



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

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

Outra coisa?

Questão: a qual nuance de verde você faz alusão?

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

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

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

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

... efusão de energia...

Outra coisa?

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

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

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

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

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

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

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

... efusão de energia...

Outra coisa?

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

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

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



Isso é válido para os períodos intermediários entre duas finalidades.

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

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

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

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

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

... efusão de energia...

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

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

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

Outra coisa?

Não temos mais perguntas, agradecemos.

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

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

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

... efusão de energia...

Eu lhes digo até muito em breve.
___________________________

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

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

Eu venho prosseguir com vocês os ensinamentos e as transmissões.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que são as resistências?
Elas são as doenças.



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

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

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

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

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

... Efusão de energia...

Vamos, agora, exprimir a mesma coisa pela Luz.

... Efusão de energia...

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

... Efusão de energia...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Ndr: Nenhum questionamento.

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

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

Há questões?

Questão: como deixar menos lugar possível para o mental?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naquele espaço e naquele momento não pode haver dúvidas.



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

Nós vivemos isso agora na plenitude.

... Efusão de energia...

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

Então, inicialmente, a primeira parte:

... Efusão de energia...

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

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

... Efusão de energia...
___________________________

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

Eu sou Ma.
Recebam todo o meu Amor e minha Bênção, caros filhos.
Recebam o Amor de minha presença.

Filhos da Unidade, filhos da Luz, paz às suas almas, paz às suas vidas, paz em seu coração bem amado.

Filhos da Luz, eu venho a vocês a fim de comunicar-me com vocês, a fim de comungar com vocês.

Como vocês sabem, já há algum tempo que vocês vivem e esperam, num mundo que espera um futuro
luminoso.
Vocês vivem num fim de alguma coisa.
Esse fim não é um drama, mas, ao contrário, um regozijo.

Vocês vão, enfim, reencontrar a totalidade de seu ser, a totalidade de sua Essência e a totalidade do que vocês
são.
Vocês vão renascer no Amor, pelo Amor e para o Amor.

De toda a eternidade vocês são os filhos da Luz e os filhos do amor.
Somente alguns véus, necessitados pelas experiências desejadas e desencadeadas por vocês, afastaram-nos
dessa Verdade essencial.

Entretanto, se vocês soubessem como vão sair crescidos e luminosos dessa ausência de Luz que vocês
experimentaram!
Não tenham medo.
Tentem amar o mais possível.
Vejam, em cada um de vocês, a totalidade do Amor.
Vejam, em todas as manifestações da vida (sobretudo se elas lhes pareçam privadas dessa qualidade de Luz
e de Amor), a intensidade do Amor e da Luz.
A Sombra é apenas um olhar levado por um olhar que põe a sombra.

Vocês devem cultivar em seu interior o Amor.
Lembrem-se de que o Amor é doação, de que jamais o Amor é posse.

Qualquer que seja a relação de Amor que vocês vislumbrem, isso deve permanecer presente em seu espírito.
Assim é do Amor entre os seres.

O Amor é algo que torna livre.
O Amor é algo que não força, jamais.
O Amor é algo que vocês devem dar.

Bem amados filhos da Luz, neste fim de ciclo vocês devem provar sua fé no que vocês são, sua fé no Amor e
sua fé na Verdade, porque nada mais subsistirá além do Amor.

Tudo o que não é Amor perecerá, tudo o que não é revelado a si mesmo não terá mais razão de existir, porque
a Luz estará por toda a parte.
Vocês devem perceber isso, vocês devem crer nisso, para além da crença e para além de um mecanismo
mental.

Vocês devem aceitar isso como uma lei essencial e uma Verdade essencial, mas, além de aceitar, vocês
devem, sobretudo, viver, vocês devem, sobretudo, criar isso.

Vejam vocês: vocês estão em igualdade do criador.

Como eu dizia em minhas numerosas intervenções, entre vocês e eu não há mesmo a espessura de um
cabelo, entre vocês e eu há uma defasagem do que vocês chamam o tempo de um ínfimo bilionésimo de
segundo.
Vocês e eu somos os mesmos.
Vocês e eu somos o mesmo Amor.
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Você, e o outro você, e seu inimigo são o mesmo Amor.
Simplesmente a experiência da encarnação afastou-os e pôs, entre vocês dois, uma distância que existe
apenas em seus filtros e em suas construções e, entretanto, não há nessa oposição aparente entre vocês e o
inimigo qualquer distância.

Há tanto Amor em seu inimigo como em você mesmo.
Não há inimigo, não há amigo, há apenas uma Verdade, há apenas uma essência, há apenas uma manifestação
que é Amor.

O mundo que vocês percorrem não existe; o mundo que vocês percorrem é apenas uma projeção.
Nós chamamos a isso, em minha tradição de origem: maya, a ilusão.

Vocês estão na ilusão, na ilusão da separação.
Na ilusão de que o Amor pode apenas ser exclusivo.
Na ilusão de que vocês são limitados.
Há, no entanto, apenas os limites que vocês põem, vocês mesmos, para a expressão do Amor.

O Amor engloba tudo.
O Amor engloba todas as coisas.
O Amor está por toda a parte.
O Amor deve revelar-se tal como ele é.

Só a ausência de certa Luz os faz vislumbrar a ausência de Amor em manifestação e, no entanto, vocês são
seres de Amor e, no entanto, vocês são seres generosos e, no entanto, vocês são seres de exceção.

Vocês são seres de Unidade de Verdade.
Vocês são seres imensamente corajosos por terem se aventurado nesses lugares e nessas crenças.

O Anjo deseja que experimentem o que vocês experimentam: a distância, a separação, o sofrimento.
Nós podemos mesmo medir a grandeza de seu Amor manifestado pelo sofrimento que vocês suportam.
Certamente, o sofrimento não é desejado pelo Amor; ele é desejado apenas porque vai permitir-lhes realizar o
Amor num estágio ainda maior, ainda mais belo.

Vocês devem perceber que o Amor não é jamais uma imposição, que o Amor é liberdade.
O amor não impõe jamais, o Amor se dá sem refletir, sem cálculo, sem emoção.
Vocês devem fazer de sua vida a totalidade do Amor, porque vocês são seres generosos e belos.

Bem amados filhos da Luz, vocês devem gravar em vocês a Verdade desse Amor nos momentos (e eles
podem ser numerosos nessa manifestação) em que vocês podem provar o que se chamam dúvidas ou faltas
de Amor.

Vocês devem compreender que a falta de Amor que vocês sentem em alguns momentos está aí apenas para
fazê-los crescer na intensidade de Amor, e absolutamente nada mais, nada mais.
Quanto mais vocês crescerem em Amor, mais vocês receberão o Amor, mais vocês darão o Amor, mais vocês
o receberão.
Quanto mais vocês derem, mais ele lhes será dado.
Quanto mais vocês aceitarem essa Verdade essencial, mais vocês se aproximarão da Verdade, ao mesmo
tempo mantendo esse veículo ilusório no qual vocês estão.

Essa prisão não é uma prisão; essa prisão, que é sua forma, é a ocasião inconcebível que vocês se deram
para crescer na Verdade do Amor.

O Amor não julgará jamais.
O Amor está em tudo, ele não pode opor-se a uma de suas partes, qualquer que seja.

É o ser humano que opõe, que separa e que afasta, não o ser de beleza interior que vocês são, mas alguns
atributos de sua forma que tomaram o poder, de maneira extremamente injusta.

Vocês são a Essência da própria Verdade; vocês são a Essência da pureza, então, adotem um olhar puro,
porque nada está sujo, vejam em sua encarnação.
Cabe apenas a vocês, nesses mundos privados da Luz absoluta, manifestar essa Luz, manifestar a pureza,
manifestar a beleza, a alegria a mais total.

Vocês devem estar à escuta do que diz seu coração e não do que diz sua cabeça.
A cabeça mentirá sempre, o coração, jamais.

A Verdade é a Unidade do Amor.
A Verdade situa-se no que vocês são e não nas manifestações exteriores que são, necessariamente, ilusões
criadas por outros seres de ilusão, manifestando, com isso, as deformações do Amor.

O ódio é apenas uma manifestação deformada, ao extremo, do Amor, ligada ao medo, o medo da exclusão, da



diferença.
Somente os olhos e o mental veem uma diferença entre tal ser e tal outro ser, entre tal energia e tal outra
energia.
Mas digo-lhes, efetivamente, que, mesmo a mais negativa das energias está aí apenas para fazê-los crescer no
Amor e que, se vocês a experimentam, isso corresponde a um pedido importante de seu ser interior para
crescer no Amor e na Verdade.

O Amor é tudo o que é; o Amor é tudo o que não é.
Não há outra realidade que o Amor; não há outra Verdade que o Amor.

Todos os sentimentos, todas as gamas de sentimentos que podem ser provados por um ser humano em
encarnação são apenas deformações do Amor.

O Amor não é um sentimento; o Amor é um estado.
O Amor não é uma ação; o Amor é ação de graça, de Verdade e de Luz.

A cada vez que vocês tenham a impressão de andar na Sombra, lembrem-se de que vocês são seres de
beleza, de grandeza e de esplendor e de que apenas algumas partes inerentes à sua experiência querem fazê-
los crer o inverso, porque elas querem existir por si mesmas.

São quimeras que foram criadas por vocês mesmos, para fazer face aos seus próprios medos porque,
fundamentalmente, o medo não existe, ele é apenas uma criação na negação.

A criação na aceitação é Amor total e doação total.

Vocês não devem pôr limite algum à sua potência de Amor, à sua realização de Amor.
Nenhum dos entraves da ilusão, que vocês criaram, é suficiente para apagar seu Amor.

Parece-lhes, por vezes, que as vicissitudes de suas vidas, nos mundos diferentes onde vocês manifestam
suas ilusões (na família, em suas profissões, em suas relações) chegam, por vezes, a fazê-los duvidar.
Mas lembrem-se de que a dúvida é o maior húmus e o maior adubo do Amor, porque é através dela que vocês
descobrem o Amor.

Vocês devem ir totalmente nessa dimensão porque, nesse lugar, onde se encontra seu esplendor e sua
beleza, não pode haver dúvidas, não pode haver medos, não pode haver sofrimentos, não pode haver ilusões.

Bem amados filhos da Luz, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de suas vidas, sejam elas felizes
ou infelizes, isso não tem qualquer espécie de importância, porque vocês têm todos a mesma finalidade e o
mesmo objetivo, mesmo e, sobretudo, se vocês dizem o contrário ou pensam o contrário.

O Amor sustenta e mantém toda a vida.
Não pode ser de outro modo, porque o Amor é tudo.
O Amor é o Tudo.
Vocês não podem ignorar mais muito tempo isso.

Vocês devem perceber seu potencial de Amor; vocês devem perceber a grandeza que vocês são.
Todo o resto são apenas ilusões e projeções.

O outro mesmo, seja o ser amado ou o ser odiado, é apenas uma projeção.
Tudo o que vocês veem no exterior está presente em seu interior.
Não há diferença entre o interior e o exterior.

Vocês devem tudo julgar, pesar, apreciar com o mesmo olhar, porque o fato de julgar com o mesmo olhar
todas as coisas conduz à ausência de julgamento.

Aquele que não vê diferença entre o Cristo e o ladrão compreendeu o essencial da Verdade.
Ele não está separado pela divisão do que se chama aparência da ilusão.
Ele está centrado e afirmado em seu olhar interior; ele não está sujeito às diferenças de forma e aos
julgamentos de valores ligados às diferentes formas, objetos ou concepções.

Vocês devem impregnar-se totalmente, crescendo na fé do Amor na Verdade, do Amor na irradiação do Amor.
Isso é algo que se constrói a cada instante e que, no entanto, já está construído inteiramente.
Simplesmente, o que vocês colocaram diante de seus olhos os impedem de contemplá-lo; o que vocês
colocaram diante de seus olhos são, obviamente, os medos, as crenças, as ilusões, mas vocês não devem,
tampouco, julgar isso, vocês devem englobá-lo na mesma realidade, na mesma Verdade do Amor.

Lembrem-se: o Amor é inclusivo e não exclusivo.
Todo Amor que se quiser exclusivo já não é o Amor, mas a posse.

O Amor é liberdade; o Amor é doação; o Amor é gratuito.
Então, por que vocês querem restringi-lo?



Por que vocês querem confiná-lo no ser amado?
Por que vocês querem confiná-lo nas circunstâncias felizes?

O Amor está absolutamente por toda a parte.
Sem Amor vocês não poderiam mesmo ver a ilusão que vocês criaram.
Sem Amor, esse mundo não perduraria um bilionésimo de segundo de seu tempo.

Vocês são essa eternidade de Amor.
Vocês são essa centelha de Luz e vocês são a Luz que criou a centelha.
Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

Vocês são o anjo; vocês são a criança que morre de fome; vocês são também aquele que vocês tiveram,
talvez, vontade de matar.
Tudo isso são apenas ilusões, construções, aparências.

O Amor os engloba.
Mesmo essa forma ilusória na qual vocês estão pôde ser construída apenas pela vontade de Amor.

A negação do Amor conduz à não-vida, conduz ao sofrimento, conduz à exclusão, conduz ao confinamento,
conduz ao errante e conduzirá, um dia, necessariamente, à grandeza e à ressurreição do Amor.

Vocês estão numa época na qual lhes é pedido para parar o caminho e, simplesmente, abrirem-se à totalidade
do Amor, porque esse é o momento.
Esse momento é raro, esse momento é importante, esse momento é grande: é o momento dos reencontros, é
o momento dos casamentos, é o momento para a reconexão ao que vocês são, de toda a eternidade.

Vocês são além da forma, vocês são além da manifestação, vocês são além do criado, vocês são além da
criação, porque vocês são o criador e a criatura exteriorizada em si mesma.
E, entretanto, vocês são a Fonte, e nada pode existir sem essa Fonte.
Tomem cada vez mais consciência dessa Verdade, porque é a única.
O resto é apenas vaidade, o resto é apenas negação.

O Amor é soma.
O Amor é multiplicação.

Bem amados filhos da Luz, quando vocês tocarem a realidade do Amor que vocês são vocês viverão num
estado permanente de Amor.
Nenhuma circunstância interior ou exterior poderá alterar essa Verdade essencial nesse mundo e nos outros.

Esse Amor já está aí, inteiramente, na eternidade.
Vocês devem viver nessa santidade, não a santidade das imagens que algumas tradições e religiões
traduziram a vocês, de maneira ilusória.
A santidade não é a perfeição, na acepção humana.
A perfeição espiritual é apreciada e medida na qualidade da intensidade do Amor.

Bem amados filhos da Luz, vocês devem superar os véus da aparência, vocês devem superar os medos de
todas as espécies, porque o medo é apenas uma projeção.

Fora do estado de Amor que vocês são, se vocês estão estabelecidos no Amor, o que vocês querem que
aconteça?
O que vocês querem que se passe?
Porque, no Amor, nada se passa, nada acontece que não seja o Amor.

Bem amados filhos da Verdade, vocês são amados, de toda a eternidade, para além mesmo das ilusões que
vocês criam.
Para além da encarnação na qual vocês estão nós, seres multidimensionais percebemos essa grandeza que
os anima e os sentidos do sacrifício que lhes permitiram ousar entrar nessa ilusão.

Lembrem-se, bem amados filhos, que o Amor ignora o medo, que o Amor ignora a separação, que o Amor
ignora as dores e as alegrias, porque o Amor é a Alegria, o Amor é plenitude.

Como, nesse estado de plenitude, poderia existir lugar para a incompletude, para o sofrimento, para a falta?

Aí está, bem amados filhos da Luz, algumas palavras simples sobre o Amor, que eu tinha vontade de
comunicar-me com vocês.

Bem amados filhos da Luz, eu os agradeço por seu instante de comunhão comigo, por seu instante de
confiança, de Verdade.

Bem amados filhos da Luz, eu não os deixo, porque eu estou em vocês.



Sejam abençoados, vão na Paz, vão no Amor, sejam a Verdade, sejam a Unidade.

Paz a vocês.
Eu os amo.
___________________________

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

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
E, em seguida, vejo também que outros seres juntaram-se a nós.

Então, primeiramente, gostaria de dizer que eu lhes apresento, como de hábito, todo o meu Amor, todas as
minhas saudações e toda a minha afeição.

Questão: como aprofundar a descristalização das emoções?

O essencial a compreender, caro amigo, é que não se desfaz algo ao nível em que ele está situado, ou seja,
não se pode retirar o que eu chamaria uma emoção por outra emoção.
Não se pode retirar o mental pelo mental.

É-se obrigado a recorrer ao que eu chamaria um nível energético, um nível dimensional ou um nível vibratório,
você chame a isso como quiser, que está situado bem acima.

A dissolução de um nó, ao invés da descristalização, é a palavra a mais adequada, porque a descristalização
quer dizer que havia algo cristalizado, descristaliza-se, mas nomeia-se do mesmo modo, enquanto a dissolução
é um processo que recorre a uma consciência superior que vai permitir transcender, eu diria, os limites do
espaço e do tempo ao nível de seu corpo e de sua forma.
Isso é muito importante.

Então, como dizia Jesus: «busquem o reino dos Céus, e o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Não se esqueçam de que vocês entram numa época, como disse o Arcanjo, em que vocês estão em plena
confrontação.
Essa confrontação é entre vocês e o resto do mundo.
Ela é também no interior de vocês.

Então, para superar esse estado, é preciso entrar na não resistência.
A não resistência é a aceitação.
É deixar, é soltar.
É sempre o que eu lhes disse em relação ao controle.
Querer o controle pelo controle, isso para nada serve, porque é uma ilusão.
Em contrapartida, deixar atuar o Espírito e a Verdade e a Luz em vocês, essa é a solução.

Então, com relação a algo que tenha necessidade de ser desamarrado, progressivamente e à medida que
você leve sua consciência sobre o nó, é muito bom identificar tudo isso, e você sabe, pertinentemente, que
você teve respostas, por diferentes vozes, sobre a origem de seu problema.

Então, agora, não é porque você sabe a origem que isso vai desaparecer, trabalhando no mesmo nível.
É preciso trabalhar muito mais na noção da confiança e deixar atuar essas energias que se infundem em seus
casulos de Luz.
Porque elas sozinhas são inteligentes.

As energias das quais vocês se beneficiam desde algum tempo estão ligadas, como disse o Arcanjo Jofiel, à
noção de reversão, à noção da confrontação e também a esse movimento que acontece no interior de vocês.
Quer dizer, isso necessita, se querem, um total abandono à Luz e ao que se efusiona e se infusiona no interior
de vocês.

Apenas assim é que vocês poderão dissolver, de algum modo, os últimos nós e os últimos obstáculos para o
que vocês são.

Portanto, o resumo é deixar atuar, aceitar e aquiescer plenamente a essa Luz que desce e, sobretudo, não
desviar a Luz dizendo: «aí está, vou me servir dessa Luz para ir iluminar o que está acumulado e cristalizado»,
porque isso não funciona de modo algum assim.

É a consciência que, aceitando a Luz, vai permitir à Luz fazer o trabalho.
Mas não é a própria Luz que vai dissolver essa massa que está aí, é a consciência, sua própria consciência que
aceitou a Luz.
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Não é de modo algum a mesma coisa.
É-lhes solicitado passar agora nisso.
Quer dizer, até o presente, vocês tinham tendência a crer que a Luz ia desembaraçá-los de todos os seus
aborrecimentos, fossem materiais, psicológicos, familiares, emocionais etc.etc.
Até certa época era verdade, isso podia ser feito assim, mas não mais agora, porque vocês entraram em
energias muito específicas que poderiam ser assimiladas, se querem, à quarta dimensão e, portanto, a outro
tipo de aceitação.
A palavra chave é a aceitação.

É o que disse Jesus na cruz.
Abandona-se ao Espírito, na cruz: «Vá, basta! Que sua vontade seja feita, e não a minha».
Então, a dissolução passa por isso e vocês têm todos os exemplos (e eu posso citar um ou vários) de pessoas
que, finalmente, aceitam algo porque isso lhes parece, como dizer..., irremediável, acabado e eles entram na
aceitação.
É o que se produz, por exemplo, quando vocês vão morrer e vocês sabem que nada mais há a fazer.
Então, vocês entram, primeiro, na rebelião, em seguida, vocês querem lutar contra algo e, depois, vem, após,
um período de aceitação.

Aí, não é questão de morte, é claro, mas é exatamente o mesmo princípio que acontece: vocês estão num
período em que devem aceitar e, se aceitam, apesar dos medos, apesar do que lhes diz o mental (que vai
dizer-lhes, sobretudo, para não se mover) e, bem, vocês vão se aperceber que as coisas vão dissolver-se.

Os obstáculos que existiam não vão mais existir, porque são vocês mesmos, e ninguém mais.

Então, para combater algo é preciso não combater.
Isso quer dizer que é preciso aceitar a Luz na consciência e o trabalho far-se-á diretamente pela consciência,
porque a consciência estará centrada na Luz, e uma consciência centrada na Luz não pode deixar no corpo
uma doença, qualquer que seja.
Ou então, é uma doença que está ligada, ela mesma, à transformação, o que é outra coisa.

Questão: por que respirar me dá queimaduras no peito?

O fogo impede a respiração.
O fogo consome, o fogo eleva e, quanto mais se eleva, menos a respiração, que é um ritmo binário, é
necessária.
A um certo momento, ao nível da vivência do Despertar ou da realização que ocorre ulteriormente, produz-se
um processo de parada da respiração.

O que é a respiração?
É o inspirar, parar e expirar, conforme se considera: um ritmo binário ou um ritmo ternário, mas, de qualquer
modo, geralmente, é um ritmo binário, que os lembra de que vocês estão na encarnação, numa forma e que
essa forma, ela infla e ela desinfla.
Ela sobe e ela desce.

Então, viver o fogo é passar na Unidade do fogo e o fogo queima o ar, o que é perfeitamente lógico.

A um dado momento do reencontro com o fogo final (que é o fogo daqueles a quem eu chamo os Hayoth Ha
Kodesh, que é o fogo dos Tronos e dos Querubins), naquele momento, a respiração para.
E isso não é vivido como um obstáculo, é uma transcendência.

E você está no estado e no momento em que há confrontação entre o fogo e sua respiração.
É a última etapa, em que é preciso aceitar totalmente não mais respirar, para que a respiração passe num outro
ritmo.
Mas é preciso vivê-lo para fazê-lo.

Então, o único modo é não procurar respirar, é não procurar o ar, é abandonar sua respiração ao fogo, porque o
fogo vai consumir o ar e vai consumir totalmente a respiração.
É outra etapa.
Trata-se, aqui, da integração do fogo na partícula específica a que se chamam as partículas adamantinas ou,
se querem, os glóbulos de células espirituais a que vocês chamam o Espírito.
Essas partículas de diamante, ou adamantinas, são ligadas ao reencontro do fogo e do ar e o fogo queima o ar,
obviamente.

E é essa etapa que é vivida ao nível do que se chama a Fonte de Cristal (esse corpo situado acima de sua
consciência, acima da cabeça, que eu creio que minha cabeça de caboche – o canal Jean-Luc – chama o
décimo terceiro corpo).
É a reunificação de todo o trabalho alquímico e de elevação que vocês fizeram.
Vocês estão no ponto de junção, quase, para alguns, dessa última reversão.

Questão: qual é o som perfeito, ao centro da cabeça, quando os chacras se põem a girar?



Então, não há apenas um som, caro amigo, há vários sons.
Há sete sons diferentes que são ligados à ativação, em certo plano, dos chacras e, em particular, do chacra do
coração e do centro ajna.

Esses sete sons correspondem a uma graduação específica.
No momento em que o som se faz ouvir (e quando este chega a essa nota perfeita que é um som cristalino e
que corresponde, aproximadamente, eu diria, ao violino, com uma nota Si específica), isso quer dizer que,
naquele momento, vocês entram no alinhamento total: corpo, alma, Espírito, e que a totalidade do Espírito tenta
derramar-se ao nível da alma e do corpo e da personalidade.

O som que vocês ouvem (que se podem chamar os coros celestes) traduz, simplesmente, um nível específico
de consciência que vocês assimilam, por vezes, ao Samadhi ou ao êxtase, mas que, na realidade,
corresponde aos atritos existentes entre o corpo, a alma e o Espírito porque, após esse som, vem, é claro, o
silêncio.

Então, o som é importante, é preciso passar pelos sete sons e, quando vocês chegarem ao sétimo som, no
momento em que vocês se alinham, produzir-se-á um fenômeno de reversão do som.
Quer dizer que esse som perfeito vai transformar-se em som muito mais desagradável, no momento em que a
totalidade do Espírito invade sua alma, talvez não o corpo, mas, em todo caso, a alma.

Naquele momento, vem a experiência de fusão total, que se produz no silêncio, porque há harmonia e não há
mais distância entre o Espírito e a Alma.
Então, é uma etapa preparatória.

Questão: o que nós chamamos a Luz pode ser assimilado ao Espírito Santo?

O Espírito Santo é a Luz, mas a Luz é muito mais do que o Espírito Santo.
A Luz é o Amor, a Luz é a totalidade, a totalidade do Pai.

A Luz é onipresente em todas as dimensões.

Mas a Luz real, verdadeira, autêntica existe apenas a partir da quinta dimensão.

Vocês estão num mundo privado de Luz espiritual.

O único reflexo da Luz espiritual são vocês, os portadores e, ao nível dos astros, é o Sol, é claro.

E a Luz é o que vocês devem encontrar em vocês.

Então, o Espírito Santo é uma característica específica da Luz, cuja função na encarnação é despertar sua
própria Luz.
Mas a Luz é mais do que o Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo é a Luz.

Ndr: ninguém pergunta.
Está muito bem, porque observo que, quanto mais vocês entram na expansão de seus casulos e dessa Luz,
menos vocês têm questões, é maravilhoso!

Questão: como age a Luz no corpo? Uma espécie e elevação da Alma?

Então, a Luz, primeiramente, tem por vocação primeira acendê-los e queimá-los, mas também despertá-los.
Mas, acender é verdadeiramente a palavra que corresponde o melhor possível à realidade da Luz.

Vocês sabem, nos tempos antigos, e em minha vida, os seres humanos passavam vidas, dezenas de vidas, a
buscar a Luz pela meditação, por pilhas de técnicas que deviam passar da consciência do ego ao coração.
Mas há uma possibilidade inesperada, há vinte anos, mais de vinte anos, que a Luz vem para vocês: o famoso
Espírito Santo, de que falávamos há pouco.

Então, qual é o papel da Luz?
É acendê-los, é transcendê-los e dissolvê-los.
Dissolver o quê?
Todas as partes de vocês que não são Luz, ou seja, muitas coisas, obviamente, na encarnação, mas também
fazer de modo a que essa matéria que vocês habitam, ela também, eleve-se para a Luz, ou seja, suba o nível
vibratório do DNA, da célula e de seus centros de consciência e também sua consciência.

Quando a Luz os toca, ela toca, primeiro, sua consciência, mesmo se ela vai ao mais profundo da célula,
porque sua consciência está também na célula, ela não é localizada, assim, em algum lugar, na cabeça ou no
coração: ela é onipresente, sua consciência.

Não se esqueçam de que, antes de ser o que vocês são, vocês são uma consciência.



Ora, a consciência é sensível à Luz, isso é muito importante.

Portanto, a Luz está aí para Despertá-los.

Mas, se vocês não querem Despertar, se vocês não querem acender, o que vai acontecer?
E bem, vocês rejeitarão a Luz, vocês não serão mesmo capazes de colocá-la em algum lugar e aceitá-la.

Mesmo para o ego haverá, naquele momento, algo de terrível, porque, se você põe a Luz sobre alguém que
não quer a Luz, e bem, haverá uma desaprovação total do que você tenta fazer.
Então, isso demanda, não julgamentos, mas demanda fazê-lo no silêncio, ou seja, transmitir a Luz torna-se uma
oração, esperando que o outro, simplesmente, aceite, um dia, a Luz, e você nada mais pode fazer.

Questão: para acolher a Luz é suficiente abandonar-se a ela?

Cara amiga, se você estivesse abandonada à Luz, você já estaria realizada, não é?
Portanto, não é tão fácil assim.

Então, abandonar-se à Luz necessita fazer calar certo número de coisas e, eu repito, não é mandando a ordem
ao mental para calar-se que ele vai se calar, não é mandando a ordem às emoções para acalmarem-se que
elas vão se acalmar, bem ao contrário.

Então, abandonar-se à Luz é um ato de abandono.
O abandono, o soltar, também, se preferem, é um controle, lembrem-se, mas não é algo que se controle.
É um controle absoluto, isso nada tem a ver.

Abandonar-se à Luz passa também pela confiança.
A confiança não é uma vã palavra.

Há pessoas que vão dizer «tenho confiança absoluta», mas, assim que lhes aconteça um pequeno machucado,
eles perdem a fé, ou então, criticam Deus, isso é problema deles.

Mas é preciso compreender que se abandonar, crê-se que seja fácil, mas o abandono demanda trabalho, não é
trabalho no abandono, porque isso não funciona assim.
O abandono é aceitação, é, como eu dizia, aquiescer: «que sua vontade se faça e não a minha».

Assim que você tenha um grama de vontade pessoal, naquele momento, não há mais abandono, é claro.

Então, as pessoas têm medo, porque dizem: «eu não quero abandonar-me à Luz, eu não quero abandonar-me
a algo que eu não conheço».
Mas é estúpido, porque vocês devem viver esse abandono.
O que não quer dizer que, após, vocês estarão abandonados como um marshmallow (não um pé-de-moleque,
mas uma coisa toda mole), que será completamente maleável e formatável pelos eventos exteriores.
Não é tudo isso.

A um dado momento, é necessário aceitar abandonar-se.
Há quem viva o abandono apenas após serem capazes de voltar, de algum modo, a crescer na Luz, crescer de
uma força imperiosa para fazer o que vocês têm a fazer.
Mas é preciso, primeiro, aceitar soltar, ou seja, não se pode encher algo enquanto a mão está fechada.
É preciso, primeiro, soltar, para que aquilo se encha, obviamente.
E é similar para o processo da Luz.

Então, para alguns, o que vai ser o soltar?
Para alguns, será abandonar o trabalho; para outros, será abandonar as crenças.

Em geral, vocês serão todos esperados na floresta [au coin du bois]. Isso quer dizer o quê?
Que vocês creem que fizeram o caminho, ou seja, que vocês creem que abandonaram tudo e chegam à última
etapa.
Tão grande como o nariz no meio do rosto, como vocês dizem.
Vocês têm exatamente a coisa na qual não pensavam, porque era tão grande e tão evidente que ela ocultava-
lhes completamente a consciência e vocês podem rir disso só depois.

Abandonar as coisas exteriores não é abandonar-se.
È extremamente importante.

Abandonar um trabalho, abandonar um companheiro, abandonar algo, uma situação, não é abandonar-se.
Você pode abandonar tudo, sem abandonar-se.

Abandonar-se é dar-se, a si mesmo, à Luz.

Em resumo, há o abandono exterior e o abandono interior.
Então, há situações exteriores que conduzem às energias da confrontação (que vocês começam a viver agora,



desde muito pouco tempo), que foram anunciadas pelo Arcanjo e vocês vão se encontrar confrontados.

Então, obviamente, é preciso abandonar já as confrontações exteriores, é claro (por exemplo, trabalho, por
exemplo, companheiro ou companheira), para passar a outra coisa.
Mas, depois, há o abandono interior, também, porque a confrontação não é unicamente no exterior, ela é
também com você mesmo, é claro.

Primeiro, a confrontação exterior, que vai revelar a si mesmos suas insuficiências e a potência de suas crenças
em relação ao dinheiro, em relação aos hábitos, em relação à sexualidade, em relação às suas necessidades,
em relação às suas faltas.
Mas tudo isso é ainda exterior, é um reflexo.

Após, há o último abandono: é aceitar que a vontade da Luz se faça em vocês.

Questão: você pode falar das «portas» ligadas ao caminho espiritual?

As portas são todas ligadas, sem exceção, a limiares energéticos dimensionais.
Para passar de uma peça à outra vocês cruzam um limiar e abrem uma porta.
É similar em todas as dimensões.

É necessário, efetivamente, escutar o que vou dizer: para abrir uma porta, se ela está fechada, o que é
preciso?
Uma chave, lógico.
É similar ao nível espiritual: há portas que se abrem facilmente. Há portas que se abrem após ter buscado a
chave por longo tempo, e há uma última categoria de porta que é aquela em que você está atualmente.

Essa porta, é preciso cruzá-la, concorda?
Como cruzá-la?
Você procura uma chave, mas não há chave.
São portas que se cruzam diretamente porque são peneiras específicas ao nível dimensional.
É o que vocês chamaram, em sua dimensão, os guardiões do limiar.

Todas as portas se abrem com as chaves, buscando-as, e depois há uma porta que é materializada, ela tem o
ar de intransponível.
Aliás, não há fechadura, não há maçaneta, e, sim, porque essa porta, é preciso passar através, simplesmente.
É preciso parar de procurar a maçaneta e a fechadura, não há.

O único modo de cruzar essa porta é colocar-se diante. E o que se faz para atravessar uma porta?
Torna-se transparente e sobe-se na vibração, de maneira a se dissolver a si mesmo e remonta-se do outro
lado.

É preciso subir na vibração.
Isso pode ser feito de diferentes modos.

Como se sobe na vibração?
Em seu caso, será o que eu chamaria a privação.
A privação de quê?
A privação de matéria, portanto, de nutrição.

Há alimentos, há classificações de alimentos, há alimentos que tornam pesado, há também alimentos que
tornam leve, é muito conhecido, eu creio, na tradição indiana.

Então, selecione os alimentos que fazem subir as vibrações, unicamente.
Vocês olharão em seu instrumento tecnológico, é muito conhecido isso, eu não conhecia bem isso.
Eu conhecia em minha vida, mas está muito distante de mim.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes trago todo o meu Amor, toda a minha bênção e espero revê-los em breve.

Recebam minha gratidão eterna por esses reencontros.
Eu lhes digo até muito em breve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

... Efusão de energia...

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

Quem quer, efetivamente, começar esse jogo de questões?

Questão: como manter o silêncio na vida material?

Eu começarei respondendo pela resposta do silêncio.

... Efusão de energia...

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

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

Eis, agora, a resposta da Luz:

... Efusão de energia...

Outra questão.

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

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

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

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

Outra questão.

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

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

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

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



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

... Efusão de energia...

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

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

Eis a resposta:

... Efusão de energia...

Outra interrogação.

Ndr: nenhuma pergunta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... Efusão de energia...

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

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

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

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz e do Conhecimento.

Eu lhes transmito minha paz.
Eu lhes transmito minha radiância.

Eu venho a vocês, agora, de múltiplos modos, desde o início de seu ano terrestre de 2008.

Eu assinalei, em numerosas reprises, que este ano que vocês vivem é um ano portador de alguns movimentos.
Esses movimentos têm por nome confrontação, revelação.
E eu falei de certo número de trabalhos que se desenrolaram e que vão continuar a desenrolar-se durante este
ano.

O primeiro desses trabalhos foi chamado trabalho no amarelo e foi ligado a certo número de liberações que
afetaram, de maneira definitiva, as próprias estruturas do plexo solar do planeta.
Isso foi seguido por um segundo trabalho, chamado trabalho no vermelho, que o sucedeu e que começou a
instalar-se no plano da Terra desde 15 de agosto.
Essa data corresponde ao início do que foi adequado chamar a ignição de seu coração.
É o momento em que a Luz se faz e a Luz vem transcender, iluminar e desmascarar os jogos da
Sombra e da ilusão.

A contar de 21 de dezembro vocês entrarão no trabalho no branco, que é o trabalho da Luz branca.

O que vive sua Terra, seu mundo, desde esta data e por algumas semanas que lhes restam está ligado à
confrontação, no exterior de vocês e no interior de vocês, que vai colocá-los frente às suas escolhas, frente às
suas decisões.

Tudo o que estava escondido está em curso de revelação.

O plano da Luz, o plano dos servidores da Luz, o plano dos grandes seres de Luz que dirigem e canalizam
essas energias de confrontação e de ascensão estão no trabalho de maneira decuplicada, doravante e nas
semanas que vocês têm a viver.

A ignição do fogo do coração é a etapa que eu chamei, no início do ano, um momento em que o
reencontro com o Anjo pode ser feito.

Quem é o Anjo?
Trata-se, antes de tudo, da consciência e do nível da Unidade retransmitido por minha radiância que pode
revelar-se em vocês de diversos modos, mas cuja finalidade é devolver à superfície de sua consciência a
noção de seu juramento.

Há muito tempo de seu tempo vocês realizaram o maior sacrifício que criadores possam realizar: vocês
fizeram o juramento de mergulhar no esquecimento de sua divindade para mergulhar nos planos da
densidade, nos planos da materialidade nos quais vocês evoluem.
Para isso, vocês foram seres suficientemente grandes para aceitar até o esquecimento de sua divindade, no
objetivo de adquirir e desenvolver ainda mais Amor, ainda mais lucidez, ainda mais grandeza.

O paradoxo é que, nesta encarnação desse mundo, desses instantes, a grandeza que vocês são pode e
poderá manifestar-se apenas através da humildade, através de sua vontade e de sua determinação de
reencontrar a Luz que vocês são.

Vocês estão todos a par, sem exceção, de que existem datas que foram dadas há extremamente muito
tempo.

JOFIEL - 25 de setembro de 2008
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Essas datas correspondem a eventos astronômicos sem precedentes, sem medida comum com o que
pôde existir até o presente nesse mundo de manifestações, nesse mundo de ilusões.

Vocês entraram, desde 15 de agosto, nos efeitos desse evento astronômico.
Entre agora e o final de seu ano, a humanidade, em sua totalidade, sem exceção alguma, será confrontada ao
retorno do juramento.

A questão que sua consciência deve se colocar é unicamente esta: vocês querem voltar a ganhar os
domínios e os campos de experiência do Amor ou vocês querem continuar a experiência da
dualidade?
Isso necessita uma escolha distinta.
Não haverá outra alternativa que essa escolha.
Isso não é para mais tarde.
Isso é para agora.

O fenômeno de ignição do fogo do coração do planeta correspondendo, também, à ignição do fogo dos outros
planetas desse sistema solar, está agora em curso de realização.

Cabe a vocês encontrar a paz, cabe a vocês encontrar seu ser interior, sua Verdade e sua escolha.

Os momentos que a Terra apronta-se para viver são momentos solenes, são momentos únicos, são
momentos inesperados.

As ilusões desaparecem sob seus olhos, dia após dia: os valores sobre os quais foi construído esse mundo,
que são a separação, a divisão.
As ilusões nas quais sua consciência e a consciência de alguns os mantiveram numa forma de escravidão não
estavam, elas, previstas no programa de partida, iniciado por muito grandes seres, mas assim é a experiência.
O passado é o passado.
O futuro não deve inquietá-los, ele será apenas a resultante de seu estado interior no momento em
que se revelar.

Não haverá atraso, não haverá suspensões ao que vem.
Vocês são filhos do eterno, vocês são o Eterno, vocês são a Unidade, são muito maiores do que
creem.

É-lhes pedido para recentrar-se no interior de seu ser.
Fujam dos alaridos e dos barulhos desse mundo que desaba sob seus olhos.
Não deem qualquer importância, qualquer atenção ao que é colocado na Luz pela Luz.
Não pode ser de outro modo.

O mundo e os planetas que constituem a ronda de suas vidas vivem, eles também, um processo de expansão
sem precedente na história da humanidade e desta Terra.
Em breve não haverá mais lugar onde a Sombra poderá existir.
O que vem para vocês é a Luz.
O que vem para vocês é o Amor.
O que vem para vocês é a Verdade.

Vocês aceitarão a Luz?
Vocês aceitarão superar a dualidade da encarnação para reencontrar sua Unidade perdida?
Coloquem-se, em sua consciência a mais íntima, esta questão.
Não há outra.
Não há nenhuma outra.

Vocês não têm que se preocupar com o alarido do mundo e com o alarido ao redor de vocês.
A Luz tem um único objetivo: revelá-los à sua Luz, desvendá-los à sua imensidade.

Mas vocês são seres livres, de toda a eternidade, e em toda escolha.
Nós podemos apenas propor-lhes a liberdade.

Se vocês se centram em seu coração, em sua qualidade essencial, nada, absolutamente nada poderá extraviá-
los ou enganá-los.
Não se deixem extraviar ou enganar pelas sirenes desse mundo.



Essa confrontação entre a Luz e a Sombra, para além de sua individualidade (mas na escala, agora, planetária e
do conjunto de seu sistema solar) vai mostrar as falhas sem nome que acrescentaram ilusão à ilusão, que os
dominaram nessa ilusão, que os acorrentaram a uma vida limitada, construída no medo da falta, na posse em
todos os sentidos aceitáveis, através de regras impostas pelo medo.
Essa ilusão terminou.
Isso está à sua porta.

A proposição da Luz está a caminho.
Percebam isso no silêncio de seu coração porque, em vocês, encontram-se todas as respostas, não às
questões de seu mental, mas à questão essencial: vocês aceitam entrar na Verdade e na Luz ou vocês
estão ainda apegados às suas próprias convicções e às suas próprias crenças, ou apegados às crenças e aos
apegos desejados por suas regras, ou vocês aceitam tornar-se a pura Luz que vocês são?
Isso está a caminho.

Inúmeros intermediários, médiuns, inúmeros fatos históricos anunciaram o advento de um novo sol,
de uma nova dimensão, para uma data que foi dada, em seu calendário, de 21 de dezembro de 2.012.
Isso não é mais válido.

Vocês estão nos tempos reduzidos.
Vocês estão nos tempos da revelação.
Vocês estão nos tempos do coração, onde o fogo da Luz, o fogo do Amor deve possuí-los totalmente, a fim
de restituí-los ao que vocês são: seres de eternidade.

A única estrada, o único caminho para realizar isso se encontra no silêncio do coração, em nenhum outro lugar,
e, sobretudo, não nas imagens projetadas de seus diversos meios de comunicação.

Não se deixem guiar pelas forças brutas do inconsciente coletivo, cuja carga emocional dos eventos
a vir representa, eu repito, o evento o mais maravilhoso que a Terra conheceu.
Essa revelação não deve conduzi-los a ter medo, a projetar o que quer que seja, a pensar em algo que seria da
ordem da sombra e do mal.
Há sombra e mal apenas nas ilusões desse mundo, absolutamente não na Verdade do Amor.

Eu repito: vocês são seres de eternidade, vocês são Luzes que aceitaram fazer oEu repito: vocês são seres de eternidade, vocês são Luzes que aceitaram fazer o
sacrifício da Luz e no mais profundo do que vocês são, o que é agora iminente.sacrifício da Luz e no mais profundo do que vocês são, o que é agora iminente.

Cada ser humano, cada entidade de vida presente na superfície da Terra é chamada a escolher o
Amor, a Verdade, a Luz e a Unidade.

Trata-se de uma grande graça que pode ser vivida apenas no coração e em nenhum outro lugar.

Vocês perceberão, aliás, de maneira extremamente fácil que, em função de seus comportamentos, em função
de seus atos, de suas palavras, essa Luz que se desvenda, esse fogo do Amor que se revela pode estar mais
ou menos presente no interior de vocês.
Não se trata de um jogo de esconde-esconde.
Trata-se de fazer o aprendizado do momento e dos momentos em que vocês passam na Unidade.
Porque, quando vocês passam na Unidade, a vibração de seu coração os invade das energias da graça e do
Amor.
Vocês penetram, naqueles momentos, na felicidade, na completude.
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E se suas ações, seus comportamentos afastam-nos desse estado de ser, essa graça afastar-se-á de seu
coração.
Naquele momento, vocês farão a escolha de ali permanecerem ou a escolha de desviarem-se.

Eu lhes proponho, excepcionalmente, de emitir-lhes o que me é possível emitir como informação, sabendo
que a informação deve ser captada por seu coração e não pelo mental, nem pelos medos, nem pelas
crenças.
Então, sim, antes de acender o fogo do coração, o que é o caso para alguns de vocês, eu lhes proponho
canalizarem-se para esse lugar onde reina o Amor e a Luz, que está ao centro de vocês.

Eu lhes proponho permanecer no silêncio do coração durante a radiação do fogo do Amor que vai agora
efusionar-se em vocês, em nós.

... Efusão de energia...

Filhos da Luz, que seu coração viva a graça, que sua alma resplandeça do Amor que vocês são.

Nós estamos ao seu lado, nós estamos com vocês, nós estamos em vocês, nós os ajudamos, nós estaremos
aí.

Paz em suas vidas, paz em seus caminhos, paz em suas almas, paz em sua eternidade.

Recebam minha radiação.

___________________________

Mensagem do Bem Amado Arcanjo Jofiel  no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=243
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por que seu olhar e sua consciência olham para o exterior?
Isso faz parte do jogo da encarnação, em que houve tal projeção, tal vontade
de projeção de vocês mesmos, fora de vocês mesmos, ou seja, fora da Luz,
que conduziu à experiência da encarnação que vocês vivem.

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A reversão, a confrontação é uma mudança de olhar.
É necessário passar do barulho ao silêncio: primeira reversão.
É necessário passar do olhar exterior ao olhar interior: segunda reversão.
A terceira reversão é uma reversão que vai fazê-los passar da dualidade, da
multiplicidade à Unidade.

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

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

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

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

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

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

... Efusão de energia...

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

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

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

Eis o ensinamento do silêncio, após as palavras:

... Efusão de energia...



Retomemos as palavras.

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

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

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

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

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

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

... Efusão de energia...

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

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

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

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

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

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

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

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



de seu coração.

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

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

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

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

... Efusão de energia...

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

Não temos perguntas, agradecemos.

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

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

... Efusão de energia...

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

Sejam abençoados.

___________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer
do mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e
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Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
Saudações a vocês, almas humanas.

Como sabem, eu acompanho este ano terrestre que foi definido como o ano da confrontação, ano da
revelação, ano em que o conjunto de coisas e de mecanismos escondidos são revelados.

Eu lhes defini este ano certo número de etapas chamadas «trabalhos».
Vocês estão na última parte do trabalho vermelho.
Este começou em 15 de agosto, terminará em 21 de dezembro, e é marcado pela emergência da confrontação
ao nível do povo que vive sobre as terras vermelhas, ou seja, o povo americano (USA).

O trabalho no branco, que começará quando do solstício de inverno, verá uma influência e um impacto dessa
etapa ao nível dos povos europeus.

Eu anunciei, quando de minha última vinda neste mesmo espaço, que vocês entrariam muito em breve nos
tempos chamados «os tempos reduzidos», abundantemente descritos em suas diferentes tradições, em suas
diferentes obras, por seus diferentes profetas.
Assim é das narrativas de lutas feitas nas Upanishads [termo de teologia bramânica], através de combates
épicos.

Esse tempo foi perfeitamente descrito, em termos terrestres, por um de seus profetas, chamado Daniel,
retomado bem mais próximo de vocês, em seu livro Santo chamado o Evangelho, o novo testamento, em
particular em sua última parte, denominada o Apocalipse de João.

Esse período foi inaugurado durante os primeiros dias de seu mês de outubro, não pela vontade de homens,
não pela vontade da Sombra, mas pela vontade da mecânica divina, através da mecânica celeste.
Esse período estende-se, portanto, num período de 1.260 dias, durante os quais o conjunto do caminho deve
ser realizado.

Dentro de muito pouco tempo em número de dias terrestres, vocês verão, com seus olhos, no céu, fenômenos
luminosos.
Esses fenômenos luminosos têm por origem o sol.
Eles são chamados, eles foram chamados, esses fenômenos luminosos, por diversos médiuns: a advertência.

Não confundam esses sinais luminosos provenientes do sol com as manifestações associadas, desejadas
pelos homens que sabem e que esperam tirar partido desses fenômenos, a fim de induzi-los no medo.
Permaneçam centrados.
Permaneçam alinhados.

O que é vivido, como eu anunciei desde 15 de agosto (o desmoronamento total, irremediável e irreversível do
sistema financeiro, econômico e social do planeta) é apenas uma preliminar ao retorno da Luz, se tal é sua
escolha, ou à instalação da Sombra, se essa é sua escolha.

Vocês entraram nos tempos extremos, onde a oportunidade da Luz e do Amor jamais esteve tão presente,
desde a encarnação daquele a quem vocês chamaram Cristo.

Trata-se, desde 15 de agosto e até 21 de dezembro, de momentos solenes, de momentos de verdade, de
momentos de revelações em que vocês poderão afirmar e demonstrar sua Divindade, se tal é seu anseio, se
tal é seu desejo.

Os fenômenos luminosos que aparecem no céu são o anúncio da entrada em funcionamento das forças
arcangélicas, em sua totalidade, em seu espaço, em seu ser interior, a fim de fazer o trabalho de Luz e de
revelação de Luz.
Ninguém poderá ignorar o que isso é, o que isso significa e o que isso induz no que vocês terão a afirmar, a
colocar, a manter e a demonstrar.

Não se deixem ir ao alarido do mundo.
Trata-se apenas de gesticulações de forças arcaicas opostas ao estabelecimento da Luz, que não merecem
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Trata-se apenas de gesticulações de forças arcaicas opostas ao estabelecimento da Luz, que não merecem
um grama de um olhar.
Somente sua propensão a olhar seu ser interior, somente sua propensão a deixar instalar-se sua Luz interior
será capaz de desviar sua consciência e seu olhar dessas gesticulações.

Eu anunciava, no início deste ano, e progressivamente e à medida que a humanidade dirigia-se para o período
de 15 de agosto, e cada vez mais frequentemente, a capacidade para cada alma em encarnação viver o
reencontro com o que eu chamei o anjo guardião, que é sua contrapartida luminosa em outras dimensões, com
a qual vocês estabeleceram as conexões e as relações.

Nada deve desviá-los da certeza de sua Divindade, de sua certeza de herança de Luz, de sua certeza de
filiação do Amor.

Como eu já disse, e como o disse esta noite, vocês são seres de Luz, vocês são seres divinos que fizeram, a
um dado momento, o sacrifício de sua Divindade para experimentar o princípio da encarnação.
Esse princípio da encarnação necessitou de uma ruptura e de uma separação com sua eternidade e sua
própria Luz.

Os fenômenos luminosos no céu vêm recordá-los de seu juramento de jamais esquecer a Luz que vocês são.
A Luz vem a vocês, a fim de aliarem-se à Luz.

Sua liberdade é total.
Vocês foram criados livres, vocês aceitaram livremente, porque vocês são seres divinos, seres de autoridade e
criadores.

O fato de tornarem-se criatura apagou em vocês, de maneira temporária, o tempo de suas experiências, a
lembrança do que vocês eram.
A experiência pode tomar fim, se vocês o desejam.
O reino do Amor, o reino da harmonia pode chegar e instalar-se, se vocês o desejam.

A um dado momento será necessário e, para ilustrar isso com as palavras de seus evangelhos, fazer como os
apóstolos no momento em que o Cristo disse a eles, individualmente: «Vem, abandone tudo e siga-me. Deixe
os mortos enterrarem os mortos».

Vocês vão renunciar à experiência ou vão renunciar à Luz?
Não haverá julgamentos, sua liberdade de escolha será respeitada totalmente.

O que vocês vão atravessar, o que vocês atravessam doravante está inscrito na história do mundo.

«Ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não renasce novamente»: neste período de fim e de renovação
é necessário aceitar morrer para a experiência, para nascer à Luz.

Não se trata de um combate, não se trata de uma resistência, mas, efetivamente, de um soltar, de uma
aceitação, se tal é seu desejo, a fim de sair da ilusão e de entrar na eternidade.

Trata-se, nada menos, apenas disso e isso é agora e isso é imediatamente e isso não é num outro lugar e isso
não é num futuro, porque isso é o momento, porque agora é o instante.

Essas palavras são solenes, porque a época é solene.
Essas palavras são verdades, porque inscritas na mecânica celeste.

As atuações humanas refletirão apenas o grau de oposição para o que vem.
Não lhes é pedido para lutar, mas frutificar.
É-lhes pedido para deixar desabrochar a Fonte do Divino que flui no meio de seu peito, se tal é sua escolha e,
eu repito, toda escolha é respeitável diante do Eterno.

Vocês não encontrarão justificação alguma para a Luz através da adesão ao que quer que seja, a não ser em
vocês mesmos, em sua dimensão interior e em sua dimensão de Divindade.

Vocês são acompanhados, vocês são ajudados.
As energias Arcangélicas, as energias Angélicas, as energias Crísticas, as energias do Espírito Santo (as
energias da polaridade feminina do Pai, se preferem) inundam-nos de seu traço, a fim de qua nunca mais
nenhum ser humano possa dizer que não sabia.

Os fenômenos luminosos serão, para a maior parte de vocês, anunciados de maneira individual, sob forma de
sonhos, sob forma de locuções, sob forma de impressões e se imporão como uma evidência, num muito
pequeno número de dias precedendo os fenômenos luminosos.

Não me cabe, em todo caso, hoje, definir-lhes o objeto desses fenômenos luminosos.
Cabe a vocês acolhê-los, prová-los à luz do Amor, em seu ser interior, mas não atribuam crédito algum às
gesticulações que serão feitas durante esse período.



Contentem-se de acolher o que vem, cuja tradução a mais importante e a mais imediata poderá traduzir-se pelo
que eu chamaria o «Fogo do Coração».

Uma lufada de eternidade, a lembrança do juramento, a revelação do Esplendor está doravante a caminho.
Não me compete, eu repito, dizer-lhes o que fazer.
Seu Coração dirá a vocês, na condição de que vocês o escutem.

Lembrem-se simplesmente de que esses fenômenos luminosos vêm do céu em sua aceitação a mais forte.
Eles vêm do sol em sua aceitação da encarnação do Logos e do princípio Crístico.
Eles vêm para vocês.
Eles vêm anunciar-lhes e adverti-los.

Permaneçam na Paz, sejam abençoados em sua humanidade.

Recebam minha Paz, recebam o Amor da Luz Angélica.
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Eu sou RAM.
Recebam minha paz, recebam minha bênção neste espaço.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os medos induzidos são destinados a mantê-los sob o poder da avidez.
Nada assusta mais o medo e o poder do que o silêncio, porque é no silêncio do Coração que pode nascer a esperança e, sobretudo, a
Luz.
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Vocês não podem provar o medo e viver a Luz.
A Luz é um estado sem medo.
A Luz é um estado de ser que os restitui à sua divindade.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Questão: qual diferença você faz entre poder e autoridade? Você pode desenvolver essas duas noções?

Existem várias autoridades.
Algumas autoridades são poder, algumas autoridades são estabelecidas segundo um sentido chamado de convenção social,
hierárquica, familiar, afetiva ou outra.
Há também autoridades não justificadas que, obviamente, transformam-se em poder.

A autoridade, em sua forma não desvendada, é um poder legal em relação com a ordem, no sentido espiritual.

Eis a diferença essencial.
Passaremos, para esta resposta, do silêncio.
... Efusão de energia...

Questão: sentir sua energia como relevando de um sentimento unitário seria exato?

Toda vibração que os aproxima da Unidade, que os inclina para a Unidade é a energia da Luz.

Questão: todos os nossos medos podem ser resumidos ao medo da morte?

O medo da morte faz parte do medo o mais íntimo do homem.
O medo, antes de ser o medo de algo, é, antes de tudo, uma projeção do mental que, pela ferramenta da análise intelectual, vai edificar
e construir hipóteses que criam, elas mesmas, o medo.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 



Outra questão?

Questão: isso significaria que se podem curar todos os medos pelo silêncio?

A resposta é, obviamente, sim.
No silêncio, o mental não pode edificar e construir ilusões.
O medo é, portanto, criado pelo mental.
O silêncio é o antídoto do medo.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: não é indo, antes, até o fundo do medo, de suas raízes, que se pode verdadeiramente curá-lo?

Assim como é feito o ser humano, isso é impossível: por trás de um medo esconde-se outro medo.
Compreender um medo, superá-lo, solucioná-lo pela ferramenta mental fornece ao mental estratégias ainda mais eficazes para criar
outros medos.

O medo é ligado, obviamente, ao excesso do mental e, portanto, à insuficiência do Amor.
O Amor é o bálsamo que o silêncio permite encontrar.
Bálsamo que vai permitir dissolver os medos.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: a alma espiritual é impactada pelo medo?

Pode ser.
Nós nos contentaremos com esta resposta.

Questão: pode-se dizer que o silêncio é abertura para o Amor?

O silêncio é uma das chaves que abre seu templo interior para a dimensão do Amor. 

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio pode ser assimilado a uma paz ou a uma serenidade interiores?

O silêncio é isso.
O silêncio é a primeira etapa para a Unidade, para a Alegria e para a Divindade.
O silêncio é chave, o silêncio é Unidade.
O silêncio, quando é reforçado, é ausência de medo e, portanto, ausência de poder.
Ele é autoridade natural, é a Luz que se manifesta.

Eu insisto sobre o silêncio, porque muito numerosos medos ser-lhes-ão propostos e servidos pela sociedade.
Inúmeros elementos, interiores como exteriores vão querer seduzi-los, vão querer adquirir sua decisão.

Somente o olhar do silêncio interior, somente o olhar do coração poderá distinguir o que é da Luz e o que não é.
Trata-se de uma disposição da consciência e de uma disposição de espírito que visa fazê-los adquirir a serenidade necessária para a
compreensão direta de um elemento exterior ou interior.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio é superior à recitação de mantras?

Não é nem superior, nem inferior, é diferente.
Ele é, entretanto, um caminho muito mais rápido, cujo aprendizado é, por vezes, mais difícil, mas cujos resultados são muito mais
rápidos.

O mental pode esconder-se por trás da repetição de mantras, quaisquer que sejam.
O mental não pode esconder-se por trás do silêncio.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: o silêncio é Presença Divina?

O silêncio total é revelação da Presença Divina, revelação à sua própria Presença, revelação à sua eternidade, revelação à sua
Unidade e revelação ao Amor que vocês são.



Unidade e revelação ao Amor que vocês são.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: como se pode gerar o conflito entre o silêncio e o poder do mental?

Há conflito a partir do momento em que o silêncio é vivido como um combate.
O silêncio não é um combate, é um estado que se propaga e se ganha.
É um estado que se cultiva.

Se conflito há, ele está, necessariamente, ao nível do mental.

O silêncio não pode ser conflito.
O mental quer fazê-lo crer, mas isso é uma ilusão que visa fazer reforçar e nutrir o mental.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: quando você fala de silêncio, parece que isso pode também ser compreendido como um adormecimento, uma estagnação,
uma fuga. O silêncio pode ser isso?

É o mental que afirma isso.
O mental tem medo apenas de duas coisas: do Amor e do silêncio.

O Amor, porque significa a parada de morte dele, e o silêncio, porque é o único elemento capaz de reduzi-lo sem passar pela
oposição, pela força, sem passar pelo controle.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: existiriam formas de pensamento que permitiriam sublimar o mental e que aproximariam, de certa maneira, do silêncio?

O problema essencial é que há extremamente muito tempo o mental apreendeu-se de seu pensamento.
Assim, ele é muito hábil para induzir pensamentos que não vêm do mundo do Espírito, mas, efetivamente, do mental.

O mental é capaz de inspirar pensamentos.
Os pensamentos que não vêm do mental, mas do mundo do Espírito, refletem apenas uma única coisa: o Amor e sua tradução.

Assim, o silêncio não é o pensamento.
O silêncio é dinâmico e não estagnação.
Ele é dinâmico porque induz, por sua própria existência em seu interior, o nascimento da Luz.

Não haverá resposta pelo silêncio e pela Luz para esta questão.

Questão: como se manifesta o silêncio no estado específico dos sonhos?

O silêncio pode traduzir-se nos sonhos, efetivamente.
Ele tomará, geralmente, a noção de sonho de vôo, de sonho de ascensão e de sonho de Luz que pode ir, mesmo, até o sentimento de
experiência de vivência fora do corpo.
Esses sonhos, essas sensações são as manifestações tangíveis da instalação de um silêncio durante suas noites.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Questão: pareceria que à noite, essa forma de silêncio seja interrompida a partir de quatro horas da manhã?

Trata-se, nesse nível, de um ritmo biológico.
Vocês têm um relógio interior.
Esse relógio obriga-os, simbolicamente, a recriar-se a cada noite.

O horário é variável e varia a cada noite, geralmente, no meio da noite, em função de cada caminho.

Entretanto, a parada do silêncio (ou a instalação do silêncio para algumas outras pessoas) marca o momento preciso de sua recriação,
ocorrendo, portanto, a cada noite.

Sem resposta da Luz, sem resposta do silêncio.

Questão: há uma explicação para esse horário?

É especifico para cada um.
Existe um relógio biológico global, existe um relógio biológico individual.
Da interação desses dois relógios decorre uma hora precisa.



Questão: o silêncio é um reencontro?

Certamente.
Vocês reencontram-se a si mesmos quando o silêncio é estabelecido e instalado.
Sua chave abriu a porta de seu santuário.
O Amor, a Divindade, a Unidade revelam-se então.
Trata-se, efetivamente, de reencontros com o que vocês são.

Essa será a única resposta.

Questão: isso pode corresponder ao que se chama o sorriso de Buda?

Sim.

Questão: face aos movimentos coletivos de «controle» sobre o Amor e a Luz, a resposta pode também passar pelo silêncio?

Existem, certamente, planos: planos para a Sombra, planos para a Luz.
Estes se desenrolam, ambos, de maneira conjunta, sob seus olhos.
Há uma competição entre a Luz e a sombra.

A Luz os quer seres de Amor e seres Livres.
A Sombra os quer seres de medos e dominados.

A Liberdade e o Amor não se conquistam pela luta exterior.
O Amor e a Luz não se combatem com a Sombra.
O Amor instala-se e irradia, satisfazendo-se com o que ele é.

Ninguém tem necessidade de querer lutar com o Amor contra a Sombra.
Basta-lhes ser o Amor para que a Sombra seja vencida.

Mas não se enganem, a partir do momento em que vocês aceitam o combate contra a Sombra, vocês já não estão mais no Amor, mas
num desvio da Luz e do Amor.

Aí está para o que quer levá-los a Sombra e o medo: afastá-los do único lugar onde se encontra a certeza da vitória.
Esse lugar é, obviamente, o Coração, fortaleza inexpugnável, devido à sua qualidade, devido à sua Divindade.

Eis a resposta do silêncio: ... Efusão de energia... 
Eis a resposta da Luz: ... Efusão de energia... 

Outro questionamento?

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, bem amada humanidade em encarnação, eu lhes transmito agora a Paz e a Alegria.

__________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo, reproduza a
integralidade do texto e cite sua fonte:www.autresdimensions.com.
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Eu sou Ma.
Recebam minha bênção.

Eu venho a vocês, com vocês, a fim de comungar na energia espiritual do coração, na energia da beleza, na
energia do Amor e na energia da Luz.

Na vida do ser humano existem numerosos caminhos, numerosas vias, numerosas interrogações também.
Existe, eu diria, uma infinidade, múltiplos mesmo, para cada um de vocês, no curso da própria encarnação, e

múltiplos, também, em numerosas encarnações.

Vocês têm, todos, sem exceção, a mesma finalidade, queiram ou não, reconheçam ou não, pouco importa,
porque essa finalidade está inscrita no tempo, na duração de suas encarnações.

Essa finalidade é a Essência.
A Essência é o Amor.

A Essência é a Unidade.
Isso, vocês sabem.

Mas o saber não é o viver.
O saber não é, necessariamente, integrá-lo.

Se vocês o recusam, obviamente, não me cabe julgar, nem a ninguém, porque esse é seu caminho, sua
experiência em sua encarnação, porque é a sua, e de ninguém mais.

Bem amados filhos da Luz, a finalidade continuará sempre a mesma.
É a mesma desde o começo dos mundos; é a mesma na finalidade dos mundos:encontrar a Essência, o

Coração, a Unidade.

Nesse espaço sagrado, no meio de seu peito, reside a Fonte, mas também a finalidade, reside também o
fim das interrogações, o fim da angústia, a paz, a serenidade.

Todas as respostas às suas questões encontram-se nesse espaço sagrado.

O jogo da encarnação (os jogos da experiência) faz com que vocês queiram afastar-se da Fonte.
A própria encarnação, por princípio, é afastamento da Fonte.

Esse afastamento da Fonte permite-lhes experimentar, em numerosos jogos, certa gama de emoções, de
sensações, de atitudes e de construções, ao nível do intelecto e do mental.

Essas experiências são temporárias porque se limitam, no máximo, à existência desta vida.
Por vezes, elas são temporárias mesmo em sua vida, percorrendo apenas algum tempo de sua vida e seu

interesse muda, tanto em função de seu desejo de experiências, em todas as esferas de suas experiências de
vida, como na alimentação, em seus reencontros, como em suas ocupações, quaisquer que sejam.

Uma única coisa, entretanto, é perene, uma única coisa instala-se de maneira definitiva (devido
mesmo à sua existência nesta dimensão), que é o Coração.

Aí está uma palavra bem grande: o Coração é o centro, antes de tudo.
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É o lugar de onde provém e para onde tudo volta.

Não se esqueçam de que vocês são construídos à imagem do Criador.
Tudo em vocês ressoa e evoca a beleza do Pai, a beleza da criação e a beleza da experiência,

qualquer que seja.

Toda experiência é, aliás, respeitável e autêntica para aquele que a vive, mas a experiência não os
predispõe a encontrar o Coração.

A experiência, por essência, afasta-os de sua Essência.
A experiência, por natureza, afasta-os de sua natureza.

A experiência afasta do Coração, porque ela mantém a separação, a divisão, os jogos do sofrimento e da
satisfação, do sofrimento e dos prazeres.

Por definição, os prazeres não são duradouros.
Nada é duradouro em sua vida, nem mesmo seu rosto, que vocês contemplam, no entanto, todas as manhãs

no espelho e que vocês reconhecem e, no entanto, tantas coisas ali mudaram.

A experiência é efêmera.
A experiência são instantes que se sucedem.

A Divindade é imanência, permanência e eternidade.

Vocês têm sede de eternidade, do mesmo modo que vocês têm sede de experiências.
Assim vai o jogo da encarnação, o jogo de suas encarnações e, no entanto, a experiência, mesmo levada ao

seu termo, deixar-lhes-á, sempre, em definitivo, um gosto de incompletude.

A experiência, a mais prazerosa que seja, transformar-se-á em lembrança.
Lembrança que poderá fazê-los lamentar aquela época, ou voltar a buscá-la.

Mas, entretanto, enquanto vocês estão nessa busca, vocês não estão na imanência, vocês não estão na
espiritualidade, mas na experiência.

A experiência foi desejada por um princípio espiritual que não é a experiência.
O princípio espiritual consiste, justamente, em reencontrar, através da experiência, o gosto da eternidade.

Vocês saíram da eternidade para entrar numa forma finita chamada encarnação.
Nada é fixo, nada é imutável na experiência.

Tudo é móvel, tudo é movimento.
Aliás, vocês mesmos dizem que a vida é movimento.

Isso é ilustrado pela sucessão de estações, a sucessão de dias, a sucessão também de emoções que vocês
provam.

Entretanto, essa não é a finalidade, a imanência.
Para encontrar a imanência, essa Essência que alguns de vocês buscam, é preciso, já, aceitar que a

experiência é ilusão, que tudo aquilo em que vocês creem, tudo a que aderem são apenas projeções e
construções.

Isso necessita uma coragem extrema, como abandonar suas crenças, como abandonar suas experiências.

Retenham que a experiência não é feita para aproximá-los da Divindade.
A experiência é feita para experimentar, mas, em definitivo, afastá-los-á sempre, e ainda mais, do que vocês

buscam, para alguns.

Apenas na parada da experiência, apenas na entrada na transcendência e na imanência é que vocês
encontrarão uma pausa nesses jogos.

E, no entanto, a experiência tem um objetivo espiritual, que foi desejado, decidido e decretado por vocês
mesmos e pelo Criador.

Então, que pensar disso?
Basta pensar que tudo está em seu lugar, como aquele que experimenta a necessidade de experimentar.

Essa necessidade de experiências pode levá-los para muito longe do que vocês são, mas ninguém deve julgar
isso, porque é seu caminho e ele é respeitável.

Mas, entretanto, se, agora, seu desejo é de encontrar a eternidade, a imanência, a transcendência, a
alegria sem fim, a alegria eterna, vocês devem, obrigatoriamente, parar a experiência.
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Parar a experiência não quer dizer parar a vida, bem ao contrário, mas entrar na vida.

A verdadeira vida é ausência de experiências, a verdadeira vida é imanência, eu repito.

A experiência inscreve-se numa duração temporal mais ou menos longa.
A imanência está fora do tempo e, portanto, fora da experiência e fora do passado, fora do futuro.

Ela é instante presente.

Como vocês querem realizar esse instante presente a partir do momento em que todo seu ser inclina-se para a
experiência, inclina-se para as projeções ou os sofrimentos ou as alegrias que vocês acumularam ou que

esperam?

Então, essas palavras são muito simples e, no entanto, tão poucos seres chegam a esse estado!
Felizmente existem períodos abençoados na história da humanidade, que ocorrem sempre nesses tempos de

fim de experiências, que foram chamados, na tradição hindu, os Kali Yuga, ou seja, a idade sombria.

Essa idade sombria predispõe a coletividade da humanidade, numa frágil proporção, a sair do campo da
experiência e a entrar no campo da imanência.

Se não, olhem o número de seres, nos milhões de seres que estão na encarnação que são capazes de levar a
efeito essa experiência a título individual.

Eles são, vocês hão de convir, extremamente pouco numerosos, tão pouco numerosos que deixam uma marca
indelével no campo de experiências do humano.

Entretanto, na graça do que vem, vocês têm a possibilidade, se tal é sua escolha, de penetrar na
imanência.

Penetrar na imanência é parar as experiências.
Parar as experiências é parar de girar nesses jogos interiores para o exterior, mas entrar no jogo final que é o

jogo da interioridade.

Encontrar o Coração, encontrar a Essência corresponde a isso.
Mas, obviamente, vocês me responderão que o ser humano é um ser de experiências, devido mesmo à sua

encarnação.
Isso é evidente.

Mas toda experiência tem um fim.

E quando a experiência cede diante da imanência?
Ela cederá no momento em que vocês tiverem suficiente, a título individual, experiências.

Quando vocês tiverem suficientemente experimentado as alegrias sucedendo-se a sofrimentos e sofrimentos
sucedendo alegrias.

Não pode haver equilíbrio na experiência, porque a experiência, eu repito, está inscrita no tempo, enquanto a
imanência está inscrita no instante e na eternidade.

Então, cabe a vocês escolher.
Vocês não podem mais, doravante, tocar ao um, tocar ao outro.

Como sabem, e como numerosos seres anunciaram, vocês entraram, desde algum tempo já, nos períodos de
escolha.

Essas escolhas os engajam em destinos e destinações e caminhos profundamente diferentes.
Reflitam bem no que vocês desejam.

Lembrem-se de que ninguém os julgará, senão vocês mesmos.

Não há vergonha em prosseguir a experiência.
Não há vergonha, tampouco, em buscar a imanência.

Isso cabe a vocês.
É sua própria história e suas próprias vidas que vão induzir em vocês a atração para a imanência ou para a

experiência.
E não julguem, tampouco, aquele que escolhe a experiência em relação àquele que escolhe a

imanência.
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Talvez, aquele que escolhe a experiência seja muito mais sábio do que vocês, talvez ele venha de mundos
muito mais evoluídos do que os seus, decidindo viver a experiência.

Isso, ninguém sabe.

Então, não há valor superior ou inferior entre imanência e experiência.
Simplesmente, o que eu posso dizer é que vocês todos que estão encarnados neste momento nessa fase de

Kali Yuga, vocês escolheram viver esse momento, não pode ser de outro modo.
Vocês escolheram este momento, a fim de colocarem suas escolhas.

Inúmeros seres também disseram que vocês são seres de eternidade, seres divinos, que vestiram os
caminhos e os momentos da experiência.

Isso lhes pertence, isso lhes é próprio.

Mas, em momentos regulares, a imanência apresenta-se a vocês e vem pedir-lhes para escolher.
Não há boas escolhas, más escolhas, mas escolhas que correspondem, em função de suas aspirações.
Essa escolha, essas escolhas, vocês devem fazê-las em toda intimidade, sem deixar-se influenciar pelos

eventos exteriores ou as opiniões exteriores.
Elas pertencem a vocês próprios.

Elas são pessoais.
Isso é essencial a compreender.

Não há boas escolhas, eu repito, não há más escolhas, mas há, entretanto, necessidade de afirmar suas
escolhas e seguir suas escolhas.

Vocês não podem pretender a imanência e prosseguir a experiência.
Vocês não podem pretender a experiência e continuar a imanência.

Essas duas escolhas são o oposto uma da outra.

Então, não deixem ninguém escolher em seu lugar, não deixem ninguém impor-lhes essas visões que serão,
necessariamente, as dele e não as suas.

Não deixem ninguém, não deixem nenhuma energia interferir com sua energia íntima.
Essa escolha volta a vocês, ela é sua herança de criador, ela é sua herança de Divindade.

Vocês nasceram livres e continuarão livres, quaisquer que sejam suas escolhas.

Somente Espíritos deformados têm tendência a querer considerar que o homem não pode ser livre e
deve ser dominado por um modo de funcionamento.

Eu não julgo o valor desses modos de funcionamento, mas, a partir do momento em que uma autoridade
exterior busque impor-lhes uma autoridade no interior do que vocês são, isso é já um erro.

Tomem, efetivamente, consciência dessas palavras, elas são extremamente importantes nos tempos
e nos momentos que vocês viverão sobre esta Terra.

Há momentos eminentemente próximos em que vocês não terão nada mais a que se prender, a não ser ao que
vocês são.

Há momentos eminentemente próximos em que a escolha será colocada e revelar-se-á totalmente a vocês e
que anunciam a maior das transformações da humanidade, porque a Luz vem a vocês.

O que vocês farão com essa Luz?
O que vocês farão com esse Amor que se apresenta a vocês?

Vocês vão dele desviar-se, ignorá-lo ou aceitá-lo?
Toda a questão está aí.

Não é uma questão de julgamento do que é bom ou do que é mau, porque o bom para um é mau para o outro.

Não há o que se lamentar sobre a escolha de uns e dos outros, sejam estes os mais próximos de vocês, um
companheiro de estrada, um ascendente ou um descendente.

Alguns disseram que seus filhos não lhes pertenciam, e isso é verdade.
Vocês serviram de apoio a eles para manifestarem-se, assim como seus pais permitiram a vocês

manifestarem-se.
Aí param suas responsabilidades.

Aí para o dever.

As escolhas devem ser decididas com toda liberdade.
Absolutamente nada deve vir interferir em suas escolhas, tanto para a imanência como para a experiência (eu

me exprimo a propósito das duas opções).

Não há elemento que justifique ou contra-indique uma ou a outra das escolhas, mas, entretanto, a vida que
decorrerá será, obviamente, função de escolhas que vocês colocaram em sua alma e consciência, eu diria.

Eu sempre disse que vocês eram os filhos da eternidade, da Unidade, da Luz, e Luz, vocês mesmos.
Saibam que, ainda que vocês escolham o caminho da experiência, a Luz voltará em outro momento

apresentar-se a vocês e virá perguntar se vocês estão prontos para entrar em seu seio e voltar a



tornar-se essa Luz.

Apenas as construções do mental ou de suas próprias emoções e de sua personalidade é que podem tornar
esses instantes de escolha num modo dramático, mas não há qualquer drama, há apenas retribuições.

O que vocês observam sobre a Terra nesse momento, e o que vocês vão observar muito em breve,
são apenas consequências de ações passadas da humanidade.

Mas vocês não são as consequências, vocês não são responsáveis, a título individual, do que acontece ao
nível coletivo.

O que a crisálida e a lagarta chamam a morte, a borboleta chama o nascimento.
É o mesmo nos instantes que vocês viverão.

Eles são iminentes, eles não são daqui a uma geração, eles não são calculáveis em termos de anos e, para
alguns de vocês, eles já estão aí.

Vocês estão avançados, alguns, em relação ao coletivo, mas o coletivo não vai tardar a fazer irrupção, a
imiscuir-se na realidade.

Não contem comigo para descrever-lhes a natureza do que vem, a manifestação do que vem.
Saibam, simplesmente, que o que vem é a justa retribuição, mas é, também, a memória do juramento

da Luz, a memória do juramento do Amor.

Recordem-se, também, de que, a partir do momento em que vocês saem de sua escolha para
influenciar na escolha de outro ou de outra, vocês saem de seu direito.

Vocês não têm direito algum de exigir ou de fixar uma escolha para outro ser, quem quer que ele
seja.

Assim como a Luz, o Amor e o Pai deixam-nos livres, assim vocês devem deixar livres aqueles que
fazem escolhas diferentes da sua, porque isso cabe a eles.

Eu repito, não há possibilidade alguma de julgamento.
Cada coisa está inteiramente em seu lugar, sobretudo nesses momentos reduzidos, sobretudo no que é

iminente.
Cada ser está em seu próprio lugar, cada situação está em seu próprio lugar, cada grupo de almas está em seu

próprio lugar.
Não pode ser diferentemente.

Os momentos iminentemente próximos são momentos que eu qualificaria de hipersincronia, de hiperfluidez.
Somente o olhar que vocês levarem poderá fazê-los dizer isso é negro, isso é branco.

Na realidade, isso não é nem negro, nem branco; isso é simplesmente evidência da Luz e a Luz
contenta-se em ser e não porta julgamento.

A partir do momento em que a Luz porta um julgamento, ela já não é mais a Luz.
Ela já é manifestação e experiência, mas não é mais a Luz.

Lembrem-se disso.

Vamos dizer que, qualquer que seja seu caminho, vocês devem compreender que o que é proposto à
humanidade é um momento de Unificação e de Unidade reencontradas.

Isso é essencial a integrar, eu diria, em sua cabeça, mas também em seu Coração.

Quaisquer que sejam suas escolhas (a experiência ou a imanência, pouco importa), progressivamente e à
medida que esse momento aproxima-se, vocês conseguirão encontrar um caminho de equilíbrio.

Certamente que o caminho de equilíbrio da experiência passará por extremos, enquanto a escolha da
imanência traduzir-se-á por um centramento, por um sentimento de Unidade que vocês jamais

provaram.

Quando vocês viverem esse instante, vocês o reconhecerão entre mil, porque ele não é a nenhum
outro similar.

Ele não pode ser confundido nem com mecanismos místicos, nem com mecanismos de satisfação do ego.
É sua Unidade reencontrada, e isso lhes pertence, e isso ninguém pode transgredir ou forçar.

Esses momentos que vocês vivem, que se aproximam, são momentos (como já lhes foi dito por outras
entidades) extremamente preciosos, raros, tanto em sua intensidade como em sua repetição.

Esses momentos são momentos em que a experiência reencontra a imanência, momentos em que a dualidade
resolve-se na Unidade.

É o momento em que o Divino vem bater à sua porta, à porta de seu Coração, à porta de sua
Essência.

Então, tudo o que poderia emergir que não propicie o equilíbrio em vocês, ao redor de vocês, demonstra
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simplesmente uma única coisa: é que, pelo momento, não há em vocês sincronismo entre suas escolhas e o
que vocês vivem.

A partir do momento em que a escolha estiver integrada, aceita (e, eu repito, qualquer que seja essa
escolha, a experiência ou a imanência) vocês estarão, naquele momento, em acordo consigo

mesmos e vocês reforçarão o que são, seja o ego ou o ser Divino que está em vocês.

Aí estão alguns elementos de informação que eu tinha, caros filhos, a comunicar-lhes em relação ao que está,
agora, sobre esta Terra.

Se vocês têm questões, eu gostaria de tentar ajudá-los.

Questão: ter uma atitude de confiança pode ajudar-nos em nossas escolhas?

Eu diria, antes, que a confiança vem da escolha efetuada.
Enquanto a escolha não é feita, vocês não podem ter confiança.

A escolha, não unicamente efetuada na cabeça, mas manifestada na realidade de sua experiência de vida,
traduz-se, necessariamente, por uma confiança.

Se é a escolha da experiência, ela se situa, necessariamente, ao nível da personalidade.
Se é a escolha da imanência, ela pode também situar-se na personalidade.

Mas, geralmente, se vocês fazem a escolha da imanência, vocês entrarão na confiança.
Essa é a prova de que a escolha da imanência situa-se ao nível da alma.

A partir do momento em que vocês decidem essa escolha conscientemente, é a personalidade que se
exprime.

A escolha da imanência não é uma escolha do mental.
A escolha da imanência é aceitação, abandono, soltar, e confiança.

Não se pode decretar a escolha da imanência, em contrapartida, pode-se decretar a escolha da experiência.

Questão: essa escolha está integrada em nós desde nossa encarnação, em nosso caminho de vida?

Ela faz parte do caminho da humanidade nesse instante.
Se vocês estão presentes, é que vocês escolheram.

Questão: a escolha da imanência manifesta-se por um sentir?

A palavra sentir é bem frágil, caro filho.
A escolha da imanência traduz-se por uma passagem na Unidade, ao mesmo tempo conservando a forma.
É um sentimento interior, no sentido o mais nobre, que encontra sua justificação no estado de ser que isso

gera, que é um estado de pura Luz.
É o momento em que a Luz que era contemplada no exterior torna-se interior e não se vê mais, porque,

tornando-se Luz, vocês não podem mais ver a Luz, nem a Sombra.
Vocês entram no que algumas tradições chamaram o Eu Sou.

Questão: o trabalho com os cristais corresponde mais à experiência do que à imanência?

A experiência de cristais pode ser experiência, mas pode participar também da imanência, sabendo,
efetivamente, que a escolha final da imanência não é ligada a um cristal, nem à personalidade, nem a algo que

vocês decretem, nem a algo que vocês afirmem.

A imanência é um estado de ser.
Eu o defini como abandono, soltar, domínio.

Mas alguns eventos, algumas experiências são capazes de aproximá-los da imanência e outros de afastá-los
dela.

É tornar-se Deus, conter a totalidade do criado e do não criado, ao mesmo tempo mantendo uma forma.

Questão: como a escolha da imanência traduz-se em nossa vida quotidiana?

A escolha da imanência, caro filho, vai induzir em você a Unidade.

A Unidade é um estado.
Nesse estado não há incapacidade, eu diria, para levar a efeito essa vida corrente, mas, simplesmente, essa

vida corrente é colorida por esse sentimento de Unidade.

Nessa Unidade não há mais oposição, dualidade.
Ali pode apenas haver manifestação dessa Unidade.

Lembrem-se de que o mais puro marcador de sua escolha da imanência corresponde ao seu estado interior de
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Unidade e a Unidade que vocês manifestam, e que vocês se tornaram, não vê oposição alguma com o que
vocês chamam de vida corrente.

Simplesmente, o que diferencia aquele que fez a escolha da imanência daquele que fez a escolha da
experiência é uma qualidade de ser.

Há um que está em acordo com o Pai, que se torna Deus, a totalidade do não criado e do criado, ele se torna
unitário, ele não está mais fragmentado.

Enquanto aquele que continua na experiência sem ter vivido a escolha da imanência está totalmente
fragmentado, dissociado, passa seu tempo a tentar reunir-se, sem conseguir, obviamente.

Questão: essa escolha da imanência pode conduzir a perturbações no destino?

Obviamente.
A partir do momento em que vocês entram na Unidade, todos aqueles que estão fragmentados, na dualidade, e

que têm medo da imanência, que escolheram a experiência, vão tentar confrontá-los e desviá-los de seu
caminho.

Então, obviamente, sim, a passagem na Unidade acompanha-se de certo número de cataclismos que podem
tocar todos os setores de sua vida, mas que não são desencadeados por vocês, que são desencadeados por

aqueles que permaneceram na dualidade, sejam eles os mais próximos companheiros com os quais vocês
vivam.

Questão: você falou de escolha e de reencontro da imanência. O reencontro aparece a partir de
quando houve a escolha?

Há a imanência que traduz uma escolha.
Enquanto vocês decretam a escolha da imanência, isso permanece um decreto mental, e vocês participam

ainda da experiência.

A escolha da imanência é a passagem na Unidade, a reentrada na fluidez, um abandono.
Essa escolha não é ativa, não é um desejo, porque, enquanto é um desejo, ele pertence ao mundo do mental e

da projeção.

A escolha da imanência e, portanto, a Unidade que dela decorre e a acompanha, corresponde, antes de tudo, a
um abandono e a um soltar.

Questão: onde está verdadeiramente a escolha, como se implementa, uma vez que estamos
encarnados para experimentar?

Vocês decidiram encarnar-se para experimentar, certamente, mas a experiência final é o retorno à imanência.
A experiência pode durar tanto tempo, vidas, ciclos, que vocês desejam, até o tempo em que vocês tenham

esgotado a experiência.
Tudo depende do desejo que vocês formularam, ao encarnar-se, de afastarem-se da Luz.

A experiência não é a espiritualidade, mesmo a experiência espiritual não é a Divindade.
Ela participa do jogo.

Um dia vocês serão muçulmanos, um dia vocês serão cristãos, um dia vocês serão judeus, mas são apenas
experiências, uma vez que vocês voltam.

Enquanto vocês voltam, é que vocês não terminaram a experiência.

Ora, o momento que vocês vivem não é um momento individual, é um momento coletivo, e vocês estão sujeitos
a essa lei coletiva.

Assim como vocês estão sujeitos à morte, a partir do momento em que vocês entram na encarnação.

Questão: como acompanhar o melhor possível os filhos?

Contrariamente ao que vocês pensam, meus queridos filhos, seus próprios filhos, sobretudo se são jovens,
têm tudo neles para enfrentar, superar e transcender o que se manifesta, contrariamente a vocês.

Não há, portanto, preocupação a ter.
Basta-lhes simplesmente ser vocês mesmos e responder, na medida de suas capacidades, às questões que

podem suscitar o que vem.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes agradeço por terem me acolhido.
Para além da expressão das palavras, eu lhes proponho reunirem-se, em meu coração de mãe, agora.

Eu lhes digo até muito em breve.

Recebam todo meu Amor.

... Efusão de energia...

Sejam abençoados.



__________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=252

23 de outubro de 2008

 Versão para o português: Célia G.  
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~ Silêncio da Consciência, Estase e Reversão ~

Eu sou RAM.

Eu lhes transmito a minha Paz.
Recebam a minha Bênção.

Eu tive a oportunidade de exprimir-me várias vezes sobre o mental, sobre o silêncio, sobre a evolução.
Eu insisti longamente, em muitas ocasiões, sobre o papel do ‘silêncio’ na eclosão de uma nova dinâmica e de

um novo estado de consciência.
A consciência é vibração.

A consciência pode apresentar dois movimentos: contração ou expansão.
Entre os dois situa-se a estabilidade.

Do mesmo modo, ela pode involuir ou evoluir.
A consciência é vibração.

A consciência, quando se expande, dilata-se, gera um processo de ‘vibração’.
Esse processo de vibração é percebido geralmente no corpo, em algumas zonas ou na sua totalidade.

A consciência não é linearidade.
A consciência pode ser assimilada a certo número de estratos, desconhecidos uns dos outros, geralmente.

Assim, todos vocês estão aqui presentes, encarnados em um corpo de carne.
Nesse corpo de carne existem a alma e o Espírito.

A vida do corpo de carne torna-se possível por uma ‘contração da consciência’.
Toda encarnação em sua dimensão é uma contração da consciência.

Vocês estão aqui para aumentar a vibração da sua consciência.
A vibração da consciência é, ela mesma, mantida e veiculada pela Luz.

Qual Luz?
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Não a Luz visível, mas a Luz da alma e a Luz do Espírito.
Quando o estrato encarnado do seu corpo (que se manifesta habitualmente como personalidade dividida,

separada, fragmentada) vai expandir além dos limites do estrato, a vibração vai aceder a outro estado, chamado
de «expansão de consciência».

***

De expansão em expansão vocês experimentam um mecanismo de evolução que vai, gradualmente, fazê-los
tomar consciência do que vocês são, do seu lugar, do seu papel e da sua evolução.

Vocês são partículas da eternidade, vocês são partículas da Luz, como tal, vocês são eternidade e vocês
são Luz.

Somente o jogo da contração da consciência os faz perder de vista a consciência do que vocês são.
As ferramentas diversas e variadas à sua disposição, que essas ferramentas estejam no campo do que é

denominado ‘criação’ (musical, artística), que essas ferramentas situem-se no ‘mundo da natureza’ (as árvores,
os minerais) podem ser apoios privilegiados, chaves que podem permitir-lhes cruzar os limiares e aceder a

uma consciência mais ampliada, maior.
A consciência é vibração.

A consciência do ser humano na encarnação, que busca o porquê, expande-se e vibra.
A quantidade de Luz presente nesse corpo que vocês habitam pode então crescer.

Seria, contudo, falso crer que essa expansão é linear.
Como seria igualmente falso crer que essa expansão é permanente.

Existe, na dinâmica da consciência, um momento em que, aí também, o ‘silêncio’ deve ser feito.
O silêncio dos sentidos, a retirada da manifestação que ocorre quando do fim da vida de um ser humano na

encarnação, passa por uma etapa transitória de parada ou subtração da consciência no mundo exterior.
Do mesmo modo, a passagem de um estado de consciência para outro estado de consciência muito maior e

estabilizado.
Não se trata, aí, de uma experiência, mas de uma ‘transformação’.

No momento em que se vive a transformação, há como um processo de silêncio da consciência, quer dizer
que, na busca do caminho espiritual (a busca da sua própria Divindade, que é o caminho espiritual) vocês vão,
graças a ferramentas interiores como exteriores, como, por exemplo, a meditação, aumentar a quantidade de

Luz presente no corpo.
Os cristais são ferramentas que permitem isso também, como ferramentas exteriores.

Todas as meditações, em todas as tradições, induzem um suplemento de alma, um suplemento de Luz e um
suplemento de vibração, mas isso é do domínio da ‘experiência’, do mesmo modo que vocês podem

experimentar alguns trabalhos com os cristais.
Entretanto, a passagem definitiva de um estrato a outro estrato necessita de um processo extremamente

preciso, que corresponde ao que se chama ‘reversão’.

***

A característica desse momento chamado de ‘reversão’ é que, naquele momento específico, a consciência é
obrigada a manifestar-se através do silêncio.

Há parada brutal da expansão.
Isso é denominado, no fim da vida encarnada, a morte.

A passagem do mundo encarnado, manifestada no mundo do Espírito, acompanha-se de uma interrupção
específica da consciência.

Hoje, os caminhos evolutivos para os buscadores de Luz são profundamente diferentes,porque vocês estão
em um final de ciclo.

Todo final, todo início, se preferirem, acompanha-se de uma reversão e de uma parada da vibração da
consciência.

Eu sei que vocês experimentaram (muitos, para alguns de vocês) os cristais, a fim de desenvolver a sua
consciência, a fim de trabalhar (sempre no estrato limitado em que vocês estão) com os processos de

evolução de novos corpos, de novos chakras e de novas funções.
Mas isso se vive no interior do mesmo estrato de consciência, mesmo se, nesse mesmo estrato de

consciência, vocês tenham a impressão de ser profundamente diferentes daqueles que não fazem o mesmo
caminho.

Entretanto, vocês evoluem, absolutamente todos, no mesmo estrato de consciência.
Mas esse processo evolutivo no interior de um estrato de consciência chega a um dado momento em que a

expansão deve ser parada.
Esse processo poderia ser chamado de ‘estase’.

A estase não é a parada da Luz.



A estase é o momento preciso em que tudo o que foi desenvolvido e experimentado no seu estrato de
consciência, em relação às suas novas potencialidades de Luz, deve cessar a fim de deixar o lugar livre para

um novo estrato que vocês chamariam de «dimensão quinta».
Em resumo, a passagem de um modo de funcionamento para outro modo de funcionamento necessita de uma

passagem específica, que corresponde, de algum modo, a uma morte.
Vocês não podem aceder a isso, ao outro estrato, sem passar por esse instante de ‘estase’.

Então, eu deixaria a escolha a pessoas muito mais qualificadas do que eu para engajá-los nesse caminho,
através da sua ferramenta que é o cristal.

O que eu quero que vocês retenham é que o trabalho na consciência pode ser feito no interior de um estrato,
mas conduzirá sempre, na finalidade, a fazê-los bascular, pelo processo de estase, em um outro estrato. 

A passagem específica desse mundo das suas encarnações, nesse instante preciso, é uma etapa privilegiada,
uma vez que ela corresponde ao silêncio da consciência e à estase.

Isso necessita, independentemente das ferramentas que possam ajudá-los, de umalinhamento e de
uma centralização total do seu ser no que ele é realmente.

O que vocês são realmente não é o que se deixa ver.

***

O que vocês são realmente não é a experiência que vocês vivem.
O que vocês são realmente deve primeiramente ser aceito e, posteriormente, integrado.

Vocês são a Luz.
O resto são apenas projeções da ausência de Luz.

O grande desafio que vocês têm a superar é compreender a sua consciência como sendo linear, mesmo no
seu desenvolvimento.

Vocês devem integrar, admitir e viver o fato de que ‘a consciência não é linear’.
Ela é linear no seu estrato de evolução. 

Mesmo quando ela se expande, ela não tem a possibilidade de cruzar o limiar que separa os estratos.
Para isso, ela deve morrer para ela mesma.

Há um momento preciso, na mecânica da consciência, que deve acompanhar-se, aí também, dessa noção de
‘silêncio’.

Eu disse desde muito pouco tempo que o silêncio era a plenitude, que o barulho era o vazio e que o barulho
era a avidez e que o barulho era a violência e a multiplicidade.

É o mesmo para a sua consciência.
A Luz que vocês têm, ou o que vocês vão integrar no seu corpo de experiências, deve induzir uma vibração no

nível do conjunto do que faz o seu corpo e a sua encarnação.
Esse processo segue um ritmo diferente para cada alma humana encarnada.

Qualquer que seja o desenvolvimento e o ritmo seguidos por essa consciência que se expande, é um
momento localizável entre todos, simbolicamente: aquele em que vocês se abandonam totalmente à Luz e à

sua fé na Luz, que é um guia, e que se torna o motor e a manifestação da sua vida encarnada.
Eu disse também, e repito que, depois dessa estase, vocês devem religar-se, a fim de permitirem-se superar a

sua personalidade e a sua individualidade, bem além do processo do despertar, ao que é chamado de
‘linhagens’.

As linhagens são múltiplas, mas toda alma humana em encarnação está religada, está em filiação, com várias
linhagens.

Quando vocês se encarnam nesse mundo de experiências vocês esquecem, voluntariamente, de tudo isso.
O primeiro encontro com a Luz, chamado de ‘Iluminação’, vai conduzir ao processo do despertar e à

constituição de certo número de potencialidades no interior desse corpo humano na encarnação, mas sempre
no mesmo estrato de consciência.

A um dado momento da sua experiência de vida, no curso de um evento por vezes benigno, de um evento por
vezes marcante, vocês vão se encontrar confrontados com essa noção de estase, de parada, de reversão da

consciência que vai então penetrar, ao mesmo tempo mantendo a encarnação, outro estrato.
Isso corresponde ao início da mestria.

A mestria é realizada quando, nos outros estratos de consciência, vocês integram na sua personalidade em
encarnação a totalidade das linhagens luminosas das quais vocês são procedentes.

***

Então, compreendam efetivamente que, quaisquer que sejam as ferramentas (os cristais, a meditação), toda
ferramenta, qualquer que seja, vai favorecer, em vocês que buscam a Luz, um trabalho de expansão, mas em

meio ao seu estrato de consciência, dando-lhes, por vezes, acesso por amostras, por intervalos, a informações



vindas dos outros estratos,mas vocês não estão ainda estabelecidos nos outros estratos.
Estabelecer-se em outros estratos, elevar de maneira definitiva a sua consciência, necessita da passagem

pela estase e pela fusão com as linhagens das quais vocês são originários.
Esse processo pode ser chamado de ‘pequena morte’, de porta estreita, não importa.

É um momento único.
Ele é notado depois de um período de expansão em meio ao estrato de consciência no qual vocês vivem.

A um dado momento, essa expansão cessa brutalmente, sem, contudo, que haja contração.
É por essa razão que isso foi denominado «estase» ou «reversão».

É um processo dinâmico, localizável com extrema facilidade, porque vocês passam de um nível de experiência
para outro nível de experiência, onde a consciência vai se estabilizar com possibilidades inerentes desse novo
estado que é, em particular, não mais estar separado do conjunto dos seus estratos, não mais estar separado,

tampouco, da possibilidade de contato com os outros estratos superiores ilustrados pela instalação das
linhagens em vocês.

Essa instalação não pode ser assimilada a um processo de canalização, mas, efetivamente, a um processo de
‘fusão’.

Então, eu penso que é possível favorecer a aproximação desse momento, obviamente, através, agora, da
própria expansão do seu estrato.

Obviamente, pela ativação dos seus chakras.
Obviamente, por um pré-requisito, que é a constituição do seu corpo de Luz ou corpo imortal.

Quando tudo isso é realizado (pode-se fazê-lo durante várias vidas, mas eu tenho tendência a dizer que,
nesses tempos que vocês vivem, isso ocorre com extrema rapidez), será tempo, a um determinado momento

dessa experiência, de viver essa estase.

***

Outro fenômeno que se acrescenta a esse esquema evolutivo: até aí, eu falei de esquema evolutivo pessoal,
mas o mundo que os suporta (este planeta, o seu sol, os outros planetas que os acompanham nessa ronda)

participam também de um processo evolutivo individuale coletivo.
Vocês entraram, hoje, no momento em que, coletivamente, a estase é possível, tanto individualmente como

coletivamente.
Qual é o efeito desse processo de estase coletivo para os seres que não empreenderam o trabalho de

evolução de consciência no próprio estrato de manifestação?
Esse processo, se não for sustentado por uma expansão prévia (ou por um trabalho espiritual), vai resultar em

uma destruição pura e simples da forma humana que vocês habitam.
Ao passo que se esse trabalho em meio ao estrato tiver sido efetuado, vocês poderão conduzir, literalmente,

esse corpo ao novo estrato.
Isso foi chamado, em sua linguagem moderna, de processo de ascensão.

Esse processo coletivo, agora, envolve um número extremamente limitado de almas em encarnação.
Não há que julgar ou que calcular esse número.

É preciso, simplesmente, estar consciente de que esse processo se refere apenas a muito poucas pessoas.
Para aqueles que me conhecem aqui, eu expresso muito frequentemente os meus discursos pelas palavras,

obviamente, isso é um primeiro nível.
Eu as expresso, depois, pelo silêncio e, conforme o caso, pela Luz e pela vibração.

Então, antes de responder a vocês, pelo silêncio, e de lhes dar o ensinamento do silêncio, eu tenho a
esclarecer também que esse trabalho espiritual não é uma ascese.

Ele não é algo que requer uma revolução total.
Ele requer, simplesmente, estar 'confiante'.

Confiante na Luz e no seu papel na evolução de vocês.
A segunda palavra é ‘desprendimento e abandono’.

A Luz não pode ser encontrada sem desprendimento e sem abandono.
Isso significa transferir a própria vontade, limitada necessariamente, devido à sua manifestação, nesse estrato,
para outro nível que apenas quer o seu bem, mas vocês não podem encontrá-lo antes de se abandonar a ele.
Vocês não podem viver a estase individual ou coletivamente, quando isso acontecer, sem passar previamente

por esse abandono ou por esse desprendimento.
Eles estão presentes em cada vida humana, em todas as tradições e em todos os mundos, eu diria.

A reversão e a estase não podem acontecer sem isso.
Isso quer dizer também que vocês devem morrer ao seu estrato de vida, para aceder a esse outro estrato.

Então, eu não tenho qualquer ideia de como os seres que têm autoridade guiarão vocês através disso.
Lembrem-se de que eu estou aí para colocar em palavras, em metáforas, na vibração, no silêncio e

na Luz, isso.



Antes de responder nesta apresentação pelo silêncio, eu lhes proponho, se vocês tiverem questões em
relação a isso, tentar ali trazer uma resposta pelas palavras.

***

Questão: o que você chama de estratos corresponde ao que nós chamamos de dimensões?

Isso é passível de sobreposição, perfeitamente.

***

Questão: o que você chama de linhagens?

A linhagem corresponde à sua herança espiritual ligada à sua Fonte e à sua origem.
A linhagem, as linhagens são a manifestação do primeiro momento da exteriorização da Divindade, ela mesma

ilustrada pelos Quatro Viventes ou pelas quatro linhagens originais, ligadas aos quatro elementos.
Cada ser (eu não falo, aí, da forma manifestada), cada Unidade de Luz, cada alma, cada Espírito, quando da
sua própria criação é, primeiro, separado de si mesmo, do mesmo modo que a Luz original é separada dela

mesma.
Vocês, portanto, criaram-se separados de si mesmos em duas partes.

Essa separação em duas partes não é, propriamente dito, a linhagem, mas é o que é chamado de ‘centelha
divina’.

Quando vocês criam a sua centelha divina, e se separam da Fonte, vocês são levados a fazer como a Luz
original, ou seja, separar-se de si mesmo.

Como vocês se exteriorizam nessa separação?
Criando uma outra chama, em tudo idêntica à sua, que alguns textos, hoje, chamam de chama gêmea.

Há, em algum lugar nesse universo ou em outros mundos, encarnados ao mesmo tempo que vocês ou não
encarnados, outra parte de vocês, que vocês passam suas vidas buscando.

Isso é chamado de ‘chama gêmea’.
Primeira etapa.

Essa divisão é possível pela contração da consciência, que desce nos mundos da materialidade e da
manifestação nesta dimensão.

Há, portanto, em vocês, um sentimento de incompletude que os faz buscar, durante toda a sua vida e todas as
suas encarnações, o seu ‘complemento’.

Isso nada tem a ver com o que vocês chamam de grupos de almas, almas irmãs ou famílias de almas.
Isso é bem anterior àquela noção.

*

Hoje, durante esses tempos que vocês vivem, que os aproximam da estase, há a possibilidade, para alguns de
vocês, de reencontrar o que é chamado de chama gêmea, mas isso não tem o sentido de querer ‘criar’ alguma

coisa com o que vocês chamam de chama gêmea.
É uma reconexão à sua Fonte e nada mais.

Agora, os destinos das chamas gêmeas podem ser mais ou menos ligados ou mais ou menos estendidos,
isso não tem importância alguma.

O importante é voltar a manifestar em vocês o sentimento de completitude que faz com que vocês nunca
mais possam depender de outro ser humano, seja qualquer for.

Vocês não estarão mais na busca de complementaridade, porque vocês irão se tornar, naquele momento,
‘seres completos’.

Essa é a primeira etapa.
Entretanto, a partir do momento em que vocês são exteriorizados, vocês mesmos, na sua chama gêmea (como

o Pai o fez no momento da primeira criação), há um suporte obrigatório que subtende o Céu, em todos os
sentidos do termo.

Ele mantém as galáxias, ele mantém este mundo, ilustrado através dos quatro pilares da criação, que foram
chamados de ‘quatro elementos’, que são a base de toda a vida e de todos os estratos de consciência, desde

a sua dimensão até as dimensões mais próximas da Divindade ou da Luz.
As linhagens são a revelação, em vocês, da sua filiação em relação a esses quatro elementos.
Cada um desses elementos foi veiculado de maneira privilegiada pelos seres, humanos ou não.
Isso pode, por vezes, tratar-se de um planeta, ele mesmo desempenhando o papel de filiação.

O controle vai, portanto, corresponder à revelação desses quatro pilares, a fim de fazer de vocês um ser



estabelecido na sua Divindade.
Esse processo de reconexão à sua linhagem, à sua filiação, é algo que foi expresso, em diversas correntes

tradicionais, como uma ‘fusão’.
Assim (para falar de um mundo que não é o meu mundo de origem, mas que é muito simples para

compreender por si mesmo), se vocês tomarem o exemplo daquele a quem chamaram de Cristo, há seres que
seguem o caminho de Cristo e que imitam a vida dele, que buscam fazer o bem e se doar eles mesmos,

no momento em que eles forem viver a estase a título individual, eles vão fusionar com Cristo.

Assim, eles poderão fusionar as características e os atributos de Cristo como, por exemplo, os estigmas ou
os poderes espirituais mais elevados.

Isso existe, do mesmo modo, na fusão das linhagens espirituais, no momento em que vocês entram em estase
a título individual e onde vocês chegam na sua Unidade Divina.

***

Questão: qual diferença você faz entre a alma e o Espírito?

Uma diferença de estrato.
Quando é dito que vocês estão encarnados na totalidade, efetivamente, a sua alma e o seu Espírito permitem a
esse corpo ser animado, mas, entretanto, existem parcelas de vocês (a alma, o Espírito, essencialmente) que
estão situadas em outros estratos que evoluem por conta própria, um pouco como uma mão que iria dirigir os

fios de uma marionete e que iria dirigir os movimentos dessa marionete.
Esse é o papel da alma: segurar os fios e proceder a trama da sua vida, quer vocês tenham consciência disso

ou não.
O Espírito é outro estrato, que não conhece a polarização, a manifestação.

O Espírito é a lembrança da sua Divindade, é a centelha que está em vocês.
Este Espírito, quando ele se revela, contribui para a fusão das suas linhagens.

***

Questão: o que advirá dos seres que não viverão a estase?

A palavra mais exata seria aquela chamada de ‘reciclagem’, a retomada de um novo ciclo.
Vocês sabem, pertinentemente, que a vida evolui segundo ciclos que recomeçam sempre pelos mesmos

pontos, em momentos precisos.
É um dom mesmo do Pai.

Então, aqueles que não puderem passar pela estase serão reciclados, do mesmo modo que vocês são
reciclados a cada vez que morrem nesse corpo.

***

Questão: o quinto elemento corresponde ao Espírito?

Não.
O quinto elemento revela o Espírito, mas não é o Espírito.

O Espírito está muito além disso.
O quinto elemento, vocês todos o conhecem, é chamado de ‘Éter’.

Não se trata, propriamente falando, de um elemento, mas de um ‘movimento’, uma vez que os quatro
elementos bastam-se a si mesmos.

Trata-se dos Quatro Viventes.
Não há cinco viventes, há quatro deles.

Por outro lado, aquele que assegura a coesão e a reunificação desses quatro elementos é denominado quinto
elemento.

***

Questão: o Espírito corresponde ao Divino na sua totalidade?

Não.



Vocês não podem limitar o Pai ao Espírito ou limitar o Pai ao corpo.

***

Questão: a fusão das linhagens requer um trabalho com um mestre ou está simplesmente ligada ao
processo de reversão?

Vocês podem seguir um mestre durante toda sua vida sem, contudo, viver a fusão com esse mestre ou outro
mestre.

A fusão chega para vocês no momento em que vocês entram na estase.
Não há o que se preocupar de buscar isso, isso é.

Eu lhes dou simplesmente os elementos de maneira que, quando isso chegar a vocês, se isso chegar a vocês,
isso lhes pareça evidente.

Vocês não poderão obter uma fusão simplesmente seguindo um ser vivo ou um ser morto.
Então, para alguns seres como Cristo, e como outros, vocês podem imitar, fundir-se com essa testemunha da

Luz, mas, geralmente, é quando vocês exploraram e expandiram o máximo do seu estrato, quando vocês
construíram o que eu chamei de corpo de Luz, que a fusão pode vir a vocês.

***

Questão: como sabemos em qual nível de expansão nos encontramos?

A questão requer uma dupla resposta.
A primeira: enquanto vocês se colocarem a questão do nível em que vocês estão, significa que vocês ali não

estão.
Isso quer dizer que o seu Espírito vacila em meio ao seu estrato.

Lembrem-se de que o processo de fusão, de estase preliminar e de reversão, acompanha-se de um 'silêncio'
da consciência.

Esse momento é observável entre todos.
É o momento específico em que, independentemente da construção do seu corpo de Luz, independentemente
de todos os seus carismas (dos seus poderes, se preferirem), chega um momento em que, no nível do peito,

do que vocês chamam de chakra do coração, vem colocar-se a ‘vibração’, não mais habitual de um chakra, mas
a vibração do que eu chamaria de «Eu Sou».

Vocês se tornam presentes a si mesmos, inteiramente.
O resto do mundo torna-se, naquele momento, transparente.

O seu olhar é penetrante, a sua consciência torna-se onisciente.
Quando vocês estão naquele nível, não há mais qualquer questão sobre o nível em que vocês estão.

Enquanto vocês se colocarem a questão, isso prova, simplesmente, que vocês estão simplesmente no interior
do seu estrato.

No interior do seu estrato existem, naturalmente, marcadores específicos da sua graduação de consciência.
Esta é a primeira resposta.

A segunda resposta que a sua questão requer é, agora, esta: vocês irão saber que chegaram naquele
momento, obviamente, quando sentirem o que acontece no nível do peito, que não é unicamente uma rotação

do chakra dito do coração, mas que é a instalação da presença do Eu Sou.
As palavras são bem frágeis para traduzir esse estado.

Mas, a partir do momento em que vocês tocam o Eu Sou, o que vai acontecer?
Vocês se tornam ‘fora do comum’.

Estando fora do comum, vão jogar-lhes pedras, mas também flores, porque vocês se tornam tão fora do seu
estrato que vocês escapam aos condicionamentos nos quais se colocaram, mas também nos quais se

colocaram todos os outros que vocês conhecem.
Há um antes e há um depois.

A alma em encarnação, o Espírito em encarnação que vive esse momento é capaz, ele mesmo, de definir, no
mais exato, o instante em que isso ocorre, porque há um estado de consciência ‘antes’ e há um estado de

consciência ‘depois’.
Nada mais é como antes.
Tudo será como depois.

Aí está o que pode ser dito com palavras.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, eu vou agora, se efetivamente quiserem, em relação a tudo o que acabamos de dizer com palavras,
permitir-me dizer isso no silêncio.

Então, acolham no seu coração aquilo a que isso corresponde.

... Efusão de energia ...

Se efetivamente quiserem, agora, acolher e receber as minhas saudações de Luz.
Quanto a mim, eu lhes peço urgentemente que mantenham perto de vocês, diante de vocês, este conceito
importante sobre o silêncio da consciência, a estase, a reversão, sabendo que isso é uma possibilidade a
título individual, e, em breve, a título coletivo, esperando que vocês sejam numerosos a alcançar e a superar

esse momento.
Sejam abençoados e eu lhes digo até breve.

************
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~ AMOR: Abandono Supremo ~

Eu sou RAM.

Recebam a paz.
Recebam o silêncio.

Eu volto hoje com vocês, ao redor de vocês, e em vocês, a fim de penetrar mais profundamente o sentido e
o mistério do que vocês são e do que vocês fazem nesta dimensão, nesse estado específico de manifestação

de sua Luz, nesta experiência de encarnação e de separação.

A porta de saída da fragmentação, a porta de saída do sofrimento, que é o companheiro da encarnação, a
chave mesmo dessa superação, está localizada num espaço preciso de seu ser, denominado ‘centro’.

Nesse centro, reina o silêncio.

Aí está porque, a cada uma de minhas intervenções, eu insisti no silêncio, porque o silêncio exterior faz
ressonância com o silêncio interior.

A vacuidade dos sentidos introduz e permite a manifestação da Essência.

Nesse espaço denominado centro encontra-se o bálsamo e a revelação de todas as discórdias, de todos os
sofrimentos individuais e coletivos.

A verdade, a solução, encontram-se nesse espaço.

Esse espaço está fora do tempo, ele não se importa com seus jogos e com suas construções, ele não se
importa com seus papeis, com seu sexo, com sua idade.

Ali está alojada a felicidade, a Fonte da eternidade, sua eternidade.

***

Aquilo que se pode descrever não é isso.
Aquilo que eu posso exprimir não é isso.
Aquilo que eu posso irradiar não é isso.
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Aquilo está para além das palavras, para além das definições, para além da vibração, também para além do
silêncio.

Aquilo passa de vibração, passa de imagens, passa de emoções, está além da manifestação, mas tudo está
em vocês, isso também.

Viver isso é aceitar morrer para o pequeno eu, para as ilusões, para o medo.

Isso engloba a Luz, mas está para além da Luz.

O termo, que não é isso, mas que mais se aproxima, seria a palavra ‘vacuidade’.

A vacuidade é quase isso.

Essa vacuidade não é completamente a vacuidade, uma vez que ela engloba também a plenitude.

Engloba a consciência, mas está para além da consciência.

A dissolução participa disso.

Isso está para além do objetivo, uma vez que inscrito no atemporal, inscrito no infinito ao mesmo tempo como
no indefinido.

Está para além do finito, para além da forma e, no entanto, inscrito na forma.

É também um estado para além da finalidade.

Esse é o mistério.

Isso é chamado de Shanti Nilaya, mas está para além de Shanti Nilaya.

Shanti Nilaya é a morada de paz suprema.

A morada de paz suprema é uma aproximação disso.

A ambiguidade vem do fato de que isso está para além das palavras, para além do possível da manifestação.

Isso necessita despojar-se de seus hábitos da materialidade, de seus hábitos emocionais, de seus
hábitos mentais e mesmo de seus hábitos causais.

Isso é felicidade, mas a felicidade está efetivamente aquém disso.

Vocês compreenderam, isso está para além das definições.

Está para além da compreensão.

Está para além do ser e, no entanto, inscrito no ser.

Isso está para além da Luz e, no entanto, a Luz é disso uma manifestação.

Eis agora isso no silêncio.

... Efusão de energia ...

***

Querer aceder a isso os afasta disso.

Qualquer desejo afasta-os disso.



Isso está para além do humano, mas inscrito no humano.

Aproximar-se disso, vislumbrar isso em Espírito, confere a invulnerabilidade porque, aproximando-se disso,
tudo se resolve.

Aproximando-se disso permite, ao conjunto da criação, crescer na eternidade.

Dirigindo-se para isso sua vida humana tornar-se-á límpida, lúcida, clara.

Bastaria que uma centena de seres chegasse a isso para que o conjunto dos mundos criados e não criados
mudasse de percurso.

Nós temos necessidade, todos (quando eu digo todos, trata-se de todas as formas de vida, em todas as
dimensões), que um máximo de seres aproxime-se disso, ou mesmo viva isso.

Como eu o dizia, isso está para além da vibração, para além mesmo do silêncio.

Isso engloba, obviamente, o Amor e a Unidade.

Preparar-se para isso sem o querer consiste, simples e unicamente, em penetrar, primeiramente no silêncio,
penetrar, em seguida, na vibração, até o momento em que esta desaparece, ela também, deixando lugar para

o que é quase isso, ou seja, a ‘vacuidade’.

Na vacuidade, tudo o que vocês emanaram na manifestação, tudo o que criam o que vocês são, não tem mais
lugar de ser.

Aproximar-se disso é o abandono supremo.

Isso necessita ao mesmo tempo humildade e coragem, a mais forte.

Eis isso no silêncio.

... Efusão de energia ...

***

Isso é seu dom.
Isso é seu dever.
Isso cria o Amor.

Eis, portanto, o Amor.

... Efusão de energia ...

***

Imergir-se nisso implica na dissolução de sua forma.

Entretanto, nós temos necessidade que vocês vivam isso em equilíbrio entre a forma e a não forma.

... Efusão de energia ...

***

Permaneçamos todos juntos alguns instantes nisso, que é quase isso.

... Efusão de energia ...



***

Manter esse estado necessita silêncio, calma, olhar interior e natureza nativa.

Recebam todos, as minhas homenagens por terem aceitado isso.

Vocês são abençoados.

Vocês são seres admiráveis, mesmo se não o saibam.

Vão em paz.
Recebam a graça.
Recebam a paz.

Eu os amo e digo-lhes até breve.
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~ ESTADO UNITÁRIO ~

 Inclui 'Exercício de Revisão ou de Exame de Consciência'

Eu sou RAM.
Eu venho falar primeiro.

Recebam a paz.
Recebam a Unidade.

Assim, eu espero que vocês tenham apreendido a importância do silêncio, a importância da atitude interior
prévia à vivência da Unidade.

Viver ou aproximar-se da Unidade é algo de profundamente transformador, que afeta a totalidade de seus
modos de vida, a totalidade de seus modos de percepção, a totalidade de seus modos de respostas ao

ambiente.

Vamos continuar, se efetivamente quiserem, a nos aproximarmos ainda mais desse estado de ser que eu
qualificaria de completo, de inteiro e de transparente.

Tendo feito essa experiência, vocês devem doravante manifestar um grau de lucidez muito mais importante do
que antes de viver isso.

Eu gostaria de propor-lhes e prescrever-lhes certo número de regras.
Essas regras são ajustes de seus comportamentos, de suas atitudes e de seus modos de funcionamento.

Tocar isso com o dedo ou com a alma implica uma noção de responsabilidade em relação a isso.
Tendo vivido isso, vocês estão aptos, doravante, para compreender e para discernir o que não decorre disso.

Tudo o que os afasta disso é contrário ao seu bem.

Em primeiro lugar, quando vocês se afastam disso, o que acontece?
Seu humor muda, seus pensamentos entrechocam-se, sua lucidez escurece, criando um sentimento de falta,

criando emoções contrárias a isso.

Aproximar-se da Unidade e dela afastar-se, ainda que apenas por um instante, é voltar a mergulhar na divisão,
na separação e no sofrimento.

Vocês devem aprender, e domar, a fim de superar os pensamentos, os humores, as emoções que procuram
afastá-los do que vocês são.

O que vocês são não é um humor, o que vocês são não é uma emoção.

Vocês devem distanciar-se do que emerge de sua consciência que poderia afastá-los da Unidade.
Em primeiro lugar, dos pensamentos que os atravessam.

Vocês têm a impressão de que eles vêm de vocês.
Eles vêm de uma parte de vocês que não é Unidade, mas divisão.

Aquilo que vocês viveram, aproximando-se da Unidade, não pode misturar-se com o julgamento.
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A transparência e a lucidez vão de par com a Unidade.

As armadilhas que fazem obstáculo a essa transparência e a essa Unidade não vêm do exterior, mas do
interior, não de sua interioridade, mas, entretanto, de camadas que lhes pertencem.

***

A Unidade vivida, aproximada, pressentida, impõe praticar exercícios regulares diários.
Não se trata, no entanto, de uma ascese, mas de uma colocação na Luz, quando desses exercícios, do que faz

obstáculo ao retorno disso.
É um momento privilegiado, momento em que as energias e a consciência reúnem-se para preceder o que

vocês chamam sono.

O sono é esquecimento, para o comum.
O sono é Unidade, para o neófito.

Entretanto, nesse momento precedente ao sono encontra-se um espaço específico de colocação na
transparência.

A colocação na transparência necessita extirpar de vocês os elementos e as manifestações de seu dia,
contrários ao estado de Unidade.

Isso pode ser tanto uma disputa, como um ato que não vai no sentido da Divindade, como maus pensamentos.
Eu entendo por mau pensamento todo pensamento que não é voltado para a Unidade.

Trata-se, portanto, de pensamentos de divisão de vocês para com seus irmãos.

Os julgamentos precipitados, o julgamento rápido que vocês levam em oposição a situações, os julgamentos
que vão mesmo propor-lhes dissociar e separar o bom grão do joio são também pensamentos que os afastam

da Unidade.
Isso não é pensamento.

Vocês devem tomar por hábito expulsar de vocês o que foi vivido nas vicissitudes da vida que vocês vivem,
que é uma vida separada, dividida, mantida pelo mental coletivo humano, pelos jogos do poder, os jogos do

dinheiro e os jogos de relações entre os seres.

Esse momento privilegiado em que se praticará esse exercício é salutar para vocês.
Não é um momento longo, eu diria, que, em tempo humano, um quarto de hora é suficiente.

Chamem esse exercício como quiserem: exame de consciência, passagem em revista do que se escoou,
entretanto, vocês têm à sua disposição um meio único de passar do sono do tolo ao sono do neófito.

A fase que vocês chamam sono é o momento privilegiado onde se constrói sua Unidade, a partir do instante
em que esse momento não é poluído pelas atividades do dia.

Nesse sentido, o exercício que lhes proponho é destinado a permitir a esse estado de transparência
estabelecer-se em vocês, sem esforços, porque, à noite, no momento em que sua consciência comum volta o

olhar para o interior, nenhuma manifestação exterior (exceto as que vocês levam consigo no momento do
adormecimento) pode vir perturbar o que acontece.

Esse exercício é, certamente, aquele que lhes permitirá, ao mais exato e ao mais próximo, aproximar-se disso.
Esse exercício é essencial.

Tentem fazê-lo, ainda que por apenas alguns dias, e vocês constatarão, de modo evidente e espetacular, as
mudanças que ocorrerão em seu dia seguinte.

Os humores, as variações do humor os deixarão.
Os momentos de dúvidas, os momentos, portanto, de julgamentos entre o bem e o mal os deixarão.

Vocês terão a impressão de renascer a si mesmos, descontaminados de tudo o que os impedia de serem
claros e transparentes para consigo mesmos e o mundo.

Esse exercício é, certamente, o mais eficaz, aquele que demanda menos constrangimentos para aproximarem-
se da Unidade.

Em qual momento vocês viverão na Unidade?
A partir do momento em que, durante o conjunto de um de seus dias, vocês se aperceberem, na chegada da

noite, que nada mais há a retirar, a limpar, e vocês se aperceberão que seu humor foi o mesmo desde o
levantar do sol até seu deitar.

Naquele momento, vocês entrarão na transparência.

***



A transparência é humildade.
A humildade não pode julgar.

A humildade está além das capacidades de discernimento.

O exercício proposto pode parecer, à primeira vista, manter a dualidade, uma vez que, quando desse exercício,
vocês rejeitam o que é mau para permitir unicamente ao que foi julgado bom invadir suas noites.

Mas a finalidade desse exercício é, obviamente, chegar a mais nada discernir.

Chegará um tempo em que toda ação de seu dia será destacada, no sentido próprio como no figurado, de
qualquer reação.

Naquele momento, isso se tornará, para vocês, evidência de que nenhuma de suas ações é uma reação e que
nenhuma de suas ações provoca reações.

Vocês são, assim, subtraídos, por seu estado de transparência, da lei de carma.

Agora, na vida de todos os dias, como isso se manifesta?
A primeira palavra que vem é o não julgamento.

Quaisquer que sejam os seres, quaisquer que sejam as situações, quaisquer que sejam os eventos que vocês
geram ou que lhes chegam, a transparência daquele que vive na Unidade aparece como evidência.

Não há mais dúvidas.

Existem dois estados diametralmente opostos, onde a dúvida não pode mais interferir.
O primeiro caso é aquele da evidência da Luz e da Divindade.

Quando vocês entram nessa evidência, obviamente, tudo se torna evidência.

Seu oposto é a ausência total de Luz que, ela também, acompanha-se de um estado de evidência que não é
sustentado pela humildade, mas pela arrogância.

Isso concerne ao que foi chamado, vulgarmente, as forças do mal ou da Sombra.

A Sombra não se importa com a Luz.
A luz que se ocupa com a Sombra não é a Luz, é apenas o reflexo da Luz.

O reflexo da Luz é criado pelo mental e não pela própria Luz.

A Luz, enquanto limita-se a um brilho, a um resplendor, não é a Luz.
A Luz é, antes de tudo, evidência que vai traduzir-se, por sua vez, em sua vida, pelo não julgamento (que não é

uma vontade, mas um estado), por uma humildade, por uma bondade.

Quando vocês tocarem, ainda que apenas por algumas horas de seus dias, esse estado de evidência, nada
mais será como antes, porque vocês saberão, de maneira perfeita, que, naquele momento, vocês tocaram a

Essência do que vocês são.

Tendo feito uma primeira experiência, bastará, após, perseverar no caminho da evidência.

Mas atenção: quando vocês entram na evidência, quando vocês estão nela, o olhar de seus irmãos não será
jamais um olhar de bondade, mas um olhar de julgamento, porque vocês escapam, quando entram na

evidência, ao mundo deles e ao mundo de funcionamento deles.

Assim, não se deixem abater pela perseguição que pode atingi-los, via seus irmãos.
A Luz, como a Sombra a mais total, incomoda.

O ser humano é uma mistura de Sombra e de Luz em manifestação.
Enquanto essa mistura persiste em sua oscilação de uma à outra, tudo vai bem em suas relações sociais, seja

a paz ou, efetivamente, a guerra.
Há uma lógica.

Quando vocês entram na evidência, vocês se tornam aquele que é preciso crucificar, porque escapa ao
esquema habitual distorcido de funcionamento.

Assim, não se surpreendam se, aproximando-se dessa evidência, o ambiente venha agredi-los, feri-los, tocá-
los e pareça querer destruí-los.

É a prova mesmo de que vocês entraram na evidência e na Unidade.

As palavras empregadas mais frequentemente por aqueles que não estão na evidência serão, obviamente,
julgamentos de valor que denigrem o que vocês são, sob pretexto de ilusão, sob pretexto de discernimento,

sob pretexto de que vocês estão incomodando.
Isso não deve perturbar seu estado de evidência.

Isso pode ser profundamente desestabilizador nos primeiros tempos.

Eu os advirto, portanto, não contra vocês mesmos, quando vocês se aproximam desse estado, mas contra o



resto do mundo que pode, num primeiro tempo, antes que vocês passem num modo de funcionamento muito
mais sincrônico e unitário, parecer agressivo, tanto através de seres desconhecidos, mas, infelizmente, o mais

frequentemente, através de seres amados.

Nada é pior para um ser humano na dualidade do que ver um próximo amado ir para a Unidade, porque isso
significa, para aquele que permanece na dualidade, abandono e ruptura e, no entanto, não é nada disso.

Entretanto, a transparência, o estado de evidência incomoda e perturba.

Aí está o obstáculo que vocês deverão superar entrando nessa evidência.

Eu atraio sua atenção nisso porque é o que alguns de vocês viverão nos meses que seguem.
Então, ontem, quando de minha vinda anterior, tentei conceituar e fazê-los viver em consciência isso.

Um dos governantes da Intraterra deu-lhes ferramentas para permitir-lhes aproximarem-se dessa dimensão e
vivê-la, alguns de vocês.

Assim que vocês tiverem integrado (e não compreendido) o mecanismo disso, tornar-se-á cada vez mais fácil
estabelecer esse estado de transparência e de evidência, quaisquer que sejam, eu os lembro, as oposições

exteriores.

Vou propor-lhes, se estão de acordo, antes de dar-lhes a palavra para os questionamentos em relação a isso,
graças não unicamente à minha presença, mas à presença também de uma qualidade específica elementar
chamada fogo, através de um processo de radiação desse estado de evidência, ir ainda mais próximo da

Essência.

Se vocês o desejam, vamos acolher, no silêncio, esse estado de evidência ligado à presença conjunta de
minha presença e da presença do fogo.

Então, se efetivamente o querem, vamos, juntos, viver isso.

... Efusão de energia ...... Efusão de energia ...  

Bem amados irmãos, vamos agora abrir um espaço de interrogações sobre o que acabo de instruí-los.

***

Questão: no exercício da noite, que se faz dos pensamentos que se deseja evacuar?

Contemplá-los, discerni-los, basta para fazê-los desaparecer.
Não é questão de lutar contra, de destruí-los com a Luz, o que seria apenas um processo mental.

É questão, simplesmente, que a consciência deles esteja consciente.
Isso basta.

O trabalho de extirpação desse mal far-se-á automaticamente durante sua noite.

***

Questão: pode-se fazer a mesma coisa progressivamente e à medida que esses pensamentos
apresentam-se?

De modo algum.
Isso iria mesmo no sentido contrário, ou seja, de reforço.

Por mecanismos fisiológicos e energéticos precisos (dos quais para nada serve sobrecarregar-lhes sua
cabeça), esse trabalho, esse exercício será plena e totalmente eficaz se é feito no período que eu dei.

O que quer dizer que, mesmo frente a uma raiva face a uma pessoa (verbalizada ou não), um trabalho de
perdão em relação a essa pessoa ou a essa situação, efetuado mesmo imediatamente após que aquilo

aconteça, reforçaria a divisão.

***



Questão: esse exercício pode ser feito durante o dia?

Não.
Eu efetivamente precisei o momento.

***

Questão: qual é o melhor meio de reagir em relação às reações eventualmente negativas do
ambiente?

Sobretudo não reagir e tentar permanecer nesse estado de transparência e de evidência.
A influência positiva pode, obviamente, existir, porque o estado de transparência e de evidência, do que se

instala duravelmente, tem um poder altamente transformador.

Mas a primeira reação daquele que for confrontado, em seu estado dual, a esse estado, será a oposição.
Não pode ser de outro modo, mesmo se, a posteriori (esse a posteriori podendo sobrevir rápida ou

lentamente, após o evento) isso possa transformar-se, porque o estado de transparência e de evidência é um
estado de Luz real que vem colocar na Luz e exacerbar os «defeitos» daquele que é dual.

***

Questão: o relógio biológico de cada um sendo diferente, é importante que essa fase de
adormecimento seja após o cair do sol?

Esse é o elemento capital.
Quando o sol, reflexo da Luz, desaparece, vem o momento da reflexão da Luz, que é a fase lunar.

É o momento em que se pode ver, revelar e tratar o que aconteceu.

***

Questão: como facilitar a reminiscência dos elementos divergentes quando desse exercício?

Um simples exame superficial de seu dia pode evidenciar uma multidão de elementos não claros.
É impossível, mesmo a um nível mais grosseiro da consciência, não vislumbrar, quando desse exercício, ao

menos alguns elementos duais.

Um momento, por exemplo, em que vocês não disseram o que pensam.
Um momento em que seu humor mudou, pela reação, tanto ao nível dos seres como das situações que vocês

encontram.

Num primeiro tempo, vocês não têm interesse em ali passar horas porque, se vocês precisassem passar à
noite o conjunto dos elementos duais que viveram, seria necessário reviver inteiramente seu dia, os momentos

de Unidade estariam quase ausentes.
Basta apreciar alguns, os mais grosseiros, num primeiro tempo, e a purificação far-se-á pouco a pouco.

***

Questão: pode-se associar a esse exercício técnicas de respiração?

Isso me parece supérfluo e mesmo, por vezes, nefasto.

Deixem agir na confiança sua consciência noturna: isso é o mais rápido, o mais simples e o mais eficaz.

O Pranayama ou outras formas de yoga vão provocar resistências e cristalizações no corpo, em particular ao
nível dos órgãos sensíveis às emoções como o fígado, o baço e os intestinos.

***



Questão: as técnicas de respiração que ativam o fogo interior não poderiam então fazer-se à noite?

Não.
Vocês confundem a realização da revisão de consciência, associando à respiração, às técnicas de respiração,

que são totalmente independentes disso.

São vocês mesmos que associaram respiração e exercício de exame de consciência.
Eu lhes disse que isso era nefasto, porque provocaria cristalizações.

Eu não falei, agora, da respiração pela respiração.

***

Questão: pode-se usar cristais durante esse exercício?

Isso não incomoda.
Pode mesmo ajudá-los a reforçar, ao mesmo tempo, a transparência, a evidência e a Unidade e ajudá-los a

aproximarem-se disso antes de adormecerem.

***

Questão: e no caso de pensamentos ou ações recorrentes, isso não arrisca cristalizar mais?

Eu efetivamente falei de eventos ocorridos no dia.
A partir do momento em que não se trata de eventos, mas, portanto, de um traço específico como, por

exemplo, a mesma emoção ou o mesmo comportamento reproduzindo-se dia após dia, este não deve fazer
parte do exercício.

Eu esclareço que se trata de eventos novos de seu dia.

Se, por exemplo, vocês devem enfrentar todos os dias a mesma situação, com o mesmo ser, isso significa
que vocês são estúpidos, porque basta, naquele momento, deixar essa pessoa ou essa situação.

O próprio fato da reprodução da situação, da emoção ou da dualidade com uma pessoa está simplesmente aí
para mostrar-lhes que, com relação a esse elemento preciso, vocês estão em contradição total com a Unidade.

***

Questão: como tomar uma decisão sem estar no julgamento?

Isso é impossível enquanto vocês são duais.
Isso se tornará possível a partir do momento em que os momentos de clareza, de evidência de transparência

forem cada vez mais numerosos.
Não se preocupem com isso, será necessariamente evidente a um dado momento.

É o que eu chamava de uma ação privada de qualquer reação.

***

Questão: você falou de um estado temporário, antes que a Unidade seja vivida de maneira unitária e
sincrônica. Há patamares nesse processo?Há patamares nesse processo?

Isso é eminentemente variável segundo seu destino, eu diria, no sentido amplo.

Para alguns seres basta um momento, uma experiência unitária para ali entrar de maneira definitiva.
Para outros, será necessária uma sucessão de momentos que se acumulam e se associam uns aos outros.

Cada caso é diferente.

***



Questão: qual diferença você faz entre ego e arrogância?

O ego é uma pequena arrogância.
Todos os seus movimentos de dualidade, de conflitos, de reações são apenas manifestações do ego e,

portanto, sujeitos à lei de ação e de reação.

Compreendam, efetivamente, que eu tento colocar palavras no que é dificilmente traduzível em palavras,
porque se trata de um estado e não de uma experiência.

Mesmo que esse estado não dure, ele participa, entretanto, de um estado.
Nesse estado de ser, de evidência e de Unidade, a certeza interior acompanha-se da humildade e, sobretudo,

da Luz interior.
O que não é o caso da arrogância, que é ausência de Luz.

***

Questão: qual diferença você faz entre um estado estável e um estado instável?

Um estado estável é um estado realizado.
Um estado instável é um estado em que vocês vão recair na dualidade.

***

Questão: esse estado unitário pode ser vivido na vida quotidiana?

Se não há adequação entre seu estado de transparência, de Unidade e seu quotidiano, mudem de quotidiano.
Tudo depende de sua força de alma.

Se sua transparência é obstruída pelo ambiente, ou vocês mudam de ambiente, ou vocês são suficientemente
fortes para transformar o ambiente.

Mas, a partir do momento em que o ambiente é vivido como um incômodo, isso basta para fazê-los sair da
transparência.

Vocês são mais fortes do que o ambiente ou não?
Vocês são capazes de manifestar essa evidência e essa transparência, quaisquer que sejam as circunstâncias

exteriores, sabendo que, quaisquer que sejam as reações iniciais à sua passagem na Unidade do ambiente
(humano ou não humano), isso será vivido num modo agressivo, como uma agressão?

Essa é a etapa inicial.

Agora, se esse estado de atrito dura, isso se junta a certa forma de estupidez.
Como vocês podem hesitar um milionésimo de segundo entre a evidência, a transparecia e a Unidade que

vocês tocam e o mundo dual?
Isso significa que este conserva, para vocês, atrativos que vão colocá-los no sofrimento.

Quando vocês tocam esse estado, nada mais pode ser como antes.

Cabe a vocês tomar, em lucidez, em toda clareza, as decisões que se impõem.

Se vocês me respondem que não podem mudar, que as situações não podem ser mudadas, que os seres não
podem ser mudados, isso significa que vocês não estiveram suficientemente longo tempo nesse estado de

transparência.

***

Questão: esse estado de transparência provoca, portanto, a paz e a evidência nas decisões a tomar?

Sim.
Enquanto seu julgamento é perturbado, enquanto suas decisões não são claras, vocês não estão totalmente na



transparência.

Vocês talvez viveram o estado, mas ele não está instalado.

Entretanto, a lembrança desse estado será sua incitação permanente para avançar.
Há, efetivamente, um antes e um depois.

***

Questão: pode-se imaginar um casal, ou mesmo uma família, na transparência?

Se isso existisse realmente, fosse verdadeiro, a face do mundo estaria mudada.

A relação a dois, a mais transparente e a mais autêntica que seja, comporta, necessariamente, uma parte de
Sombra porque, se não houvesse essa Sombra, essa relação não teria qualquer sentido para existir.

Suas relações inter-humanas são todas sujeitas à ação/reação.
Mesmo as relações mais nobres indo ao sentido da transparência comportam uma parte de Sombra que

mantém a relação.

Por que jamais se viu um grande mestre, grandes personagens transparentes, realizados, mestres ou
instrutores, viver lado a lado, juntos?

Não tendo zona de Sombra neles, não pode haver relação no sentido humano, há uma relação no sentido
espiritual, mas que não se importaria com um relacionamento humano.

***

Questão: o que é de Ma Ananda Moyi e de seu companheiro?

Seu companheiro não estava na Unidade, ele acompanhava e, para acompanhar, é preciso permanecer na
dualidade.

***

Questão: o que é de Mãe e Sri Aurobindo?

São certamente as pessoas que mais se aproximaram dessa relação final que é a ausência de relação.
Há, nas diferentes tradições, exemplos tão fortes como aqueles que vocês chamam Mãe e Sri Aurobindo, por
exemplo, São Francisco de Assis e Santa Clara, que eram o que se chamam as chamas gêmeas que tinham

uma concordância de visão e de estado, mas estavam separados na realidade de suas vidas, cada um em sua
casa, em si, ao mesmo tempo estando conscientes da relação espiritual e, portanto, unitária, para além do

humano.

***

Questão: um mestre Kriya teria atingido a realização estando em casal?

Ele atingiu, mas será que sua família atingiu?
Eu jamais disse que o ser realizado deve necessariamente deixar o ser dual com quem ele vive.

O ser dual pode ser, em alguns casos, um companheiro ou uma companheira que mantém certo número de
proteções e que permite, por seu sacrifício, a realização do outro.

***

Questão: como saber se se está frente a uma chama gêmea?



O reencontro com a chama gêmea é um abrasamento de tipo fogo ao nível da alma e do Espírito ao qual pode
participar, ou não, o corpo, segundo as idades e as possibilidades de acasalamento, ou não.

O importante não é tanto a vivência, mas a revelação.

A chama gêmea está além das outras convenções, dos outros reencontros.
O reencontro da chama gêmea está ligado aos reencontros da Unidade e não aos reencontros do outro.

Vocês saberão quando estão frente a uma chama gêmea quando viverem o abrasamento do coração, além de
toda relação de vida, de toda relação de casal, de fusão ou outra.

É um reencontro, e nada mais, que este possa ou não traduzir-se por uma realidade de vida, o que é raramente
o caso.

***

Questão: a chama gêmea está no mesmo caminho, com as mesmas afinidades?

Não há relação de chama gêmea ligada a afinidades.

O reencontro da chama gêmea é uma evidência que absolutamente nada tem a ver com caminhos, afinidades
ou o que vocês chamariam coisas em comum.

É a colocação frente a si mesmo com o outro si mesmo que cria o abrasamento do coração, e é tudo.

***

Questão: o reconhecimento da chama gêmea é imediato?

Nem sempre.
Pode ser para um, e completamente negado pelo outro, por medo.

Mas isso não tem importância alguma porque, quando o abrasamento ocorre, ele produzir-se-á
necessariamente no outro.

Não pode ser de outro modo, mesmo se as pessoas não se revejam mais.

***

Questão: esse reconhecimento se faz no momento em que há reencontro físico?

Não há, necessariamente, revelação do princípio de chama gêmea.
Isso pode ocorrer a um dado momento, que pode ser bem ulterior, porque há certo número de véus e de
proteções que foram colocados para evitar esses reencontros, porque induz a uma reconexão ao Espírito

antes de sua divisão.
É preciso suportar o fogo e a potência que isso representa.

***

Questão: o que acontece se não se é capaz?

Nada.

***

Questão: a chama gêmea pode ser do mesmo sexo?

É claro, mas necessariamente um dos dois encarnará o polo masculino e o outro o polo feminino.
Eu não falo de sexualidade.

***



Questão: qual diferença você faz entre chama gêmea e alma irmã?

Não é uma diferença, é um mundo.

Uma alma irmã é uma alma com a qual você caminhou a um dado momento, para uma missão precisa,
espiritual ou não, e com quem vocês reencontram.

Aí há, efetivamente, coisas em comum e dualidade, necessariamente.

Enquanto, na relação com a chama gêmea, não pode haver dualidade.
Pode haver oposição e separação naquele momento, mas há, entretanto, abrasamento, ao menos para um dos

dois.

As almas irmãs são ligadas no plano cármico e, portanto, mantêm a dualidade.
A alma irmã, quando do reencontro, dá um sentimento, um desejo de posse, mesmo num centro exaltado e

altruísta, mas isso permanecerá sempre uma posse.

***

Questão: reencontra-se sempre a chama gêmea na encarnação?

Absolutamente não.
É um processo extremamente recente, que é possível apenas em final de ciclo, bem após, obviamente, a

criação dessas duas chamas gêmeas.
Mas isso não é absolutamente obrigatório.

Eu diria mesmo que é um processo extremamente raro, porque ele induz a tais choques que, geralmente, um
ou os dois seres não podem encaixar-se.

***

Questão: o exercício de exame de consciência se junta à noção de abertura de coração?

Está profunda e diretamente conectado.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, bem amados irmãos, eu lhes proponho, ainda uma vez, viver o silêncio e aproximarmo-nos juntos disso.

... Efusão de energia ...

Sejam abençoados.
Recebam minha gratidão.

Eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article1ef8.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-26_octobre_2008-article1ef8.pdf
26 de outubro de 2008

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-26_octobre_2008-article1ef8.pdf
http://autresdimensions.info/article1ef8.html


***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

Passar em revista
EXERCÍCIO DE REVISÃO ou DE EXAME DE CONSCIÊNCIA

POR QUE
Distanciar-se do que emerge em meio à consciência (os pensamentos, os humores, as emoções...) que poderia
afastar de Quem somos e da Unidade. A transparência e a lucidez andam de mãos dadas com a Unidade. As

armadilhas que fazem obstáculo a esta transparência e a esta Unidade não vêm do exterior, mas do interior, não da
sua interioridade, mas, no entanto, das camadas que lhes pertencem.

COMO
A colocação na transparência necessita de remover de vocês os elementos e as manifestações do seu dia contrários
ao estado de Unidade. Um simples exame superficial do seu dia pode revelar um grande número de elementos duais:

uma disputa, um ato não indo no sentido da Divindade, um pensamento que não está voltado para a Unidade, um
momento em que vocês disseram o que pensavam, um momento em que o seu humor mudou, por reação, tanto no

nível dos seres como de situações que vocês encontram.
Contemplar, discernir, é o suficiente para fazê-los desaparecer. Não é questão de combater, de destruir com a Luz, o
que apenas seria um processo mental. Trata-se simplesmente da consciência estar consciente. Isso é o suficiente. O

trabalho de remoção será feito automaticamente durante a noite.
A finalidade deste exercício é, evidentemente, a de chegar a não mais discernir. Vai chegar um momento em que cada

ação do dia será desligada, no sentido próprio como figurado, de qualquer reação. Naquele momento, isso irá se
tornar a evidência de que nenhuma das ações é uma reação e de que nenhuma das ações provoca reações.

Durante 15 minutos.

QUANDO
Pouco antes de dormir, o momento privilegiado em que as energias e a consciência juntam-se para anteceder o sono

e onde se encontra um espaço específico de colocação na transparência.
Depois do pôr-do-sol. Este é o elemento fundamental. Quando o Sol, o reflexo da Luz, desaparece, chega o

momento da reflexão da Luz que é a fase lunar. É o momento em que se pode ver, que pode se revelar e ser tratado,
o que aconteceu. Este exercício realizado durante o dia corre o risco de cristalizar esses elementos duais.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.

Como anunciei, como eu digo desde o início deste ano, vocês entraram, vocês, humanidade na encarnação,
num período capital e importante.

Primeiramente, durante este ano escoado, certo número de etapas desenrolou-se e desenrolar-se-á em breve.
Este ano foi chamado, por mim mesmo, «ano da confrontação».

A maturação dessa confrontação, no interior de seu destino e de seu caminho, chega agora ao seu termo.
Essa confrontação que vocês viveram a título individual, em suas escolhas de destino e de caminho, vai entrar,
a partir do trabalho no branco que ocorre quando de seu solstício de inverno, em seu período de manifestação
exterior e coletiva.

Durante esse período a viver que se estende, em seu tempo terrestre, durante mais de dois anos agora
(precisamente dois anos e seis meses), inúmeras manifestações humanas, sociais, elementares e geofísicas
devem surgir.
O antigo opõe-se ao novo.
O novo opõe-se ao antigo.
Esse vai e vem vocês o experimentam.
Essa luta entre o novo e o antigo vocês a experimentam, no interior de vocês, em sua consciência e em seu
caminho.

A hesitação faz parte da escolha, as tergiversações também, mas as escolhas estão feitas, elas se atualizam
agora na manifestação exterior desse mundo.

O trabalho no branco, o solstício de inverno, corresponde à irrupção, nesta realidade dimensional em que
vocês vivem, da Luz.
A Luz vem revelar a sombra, iluminá-la, mostrá-la.
O lado sombra, o lado obscuro será iluminado.

A Luz manifesta-se, traduz-se pelos efeitos que vêm colocar fim à ilusão, à mentira, ao engano e ao próprio
reino da ilusão.
Sua qualidade de ser interior é agora predominante para permitir-lhes ir para onde devem ir, apesar ou em
função dos cenários diferentes de vida que podem se produzir doravante.

Cada ser humano, cada coisa, cada acontecimento está doravante em seu lugar, por afinidades vibratórias, por
ressonâncias.

As manifestações tangíveis e vibratórias que vocês perceberão nos dias precedentes a este período serão
momentos chave e determinantes para a sequência.

A Luz vem a vocês, lembrem-se.
A Luz vem iluminar.
As zonas de sombra, as criações da sombra, no interior como no exterior de vocês, devem dissolver-se de uma
maneira ou de outra para deixar lugar para o brilho total da Luz.
É isso que vocês serão chamados a viver e a transformar.

O mundo da ilusão, o mundo da manipulação, o mundo e os constrangimentos em sua alma tomam fim.
Está longe de ser o fim do mundo, mas é o fim, entretanto, para aqueles que o desejam, de um tipo de mundo.
Nada do que foi escondido, ocultado, será ainda escondido por mais longo tempo.

Ao nível coletivo vocês viverão um fenômeno que vocês chamam «reviravolta», traduzindo as tensões
emocionais do conjunto da humanidade atirada entre sua sede de absoluto, sua sede de verdade e seu apego
aos modos de funcionamento passados.

O trabalho no branco, lembrem-se, é um trabalho de Luz.
Os acontecimentos que se desenrolam sobre seu mundo serão apenas a consequência da aceitação ou não
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dessa Luz, e dos homens, portanto, de aceitar a Luz ou recusá-la.
A decisão de aceitar a Luz não é uma decisão mental ou uma declaração geral, mas efetivamente um ato
consciente de aceitação de vibração da Luz no interior do conjunto de seus campos.
Não pode ser de outro modo.
Não pode ir de outro modo.

Prevejam instantes e momentos de calma, momentos para escapar da algazarra do mundo, das tensões do
mundo e das ilusões desse mundo.

Os valores fundamentais de suas vidas, as condições fundamentais de suas vidas tomarão um momento
decisivo, sem retorno possível, a partir desta data.

Façam o que lhes diz, não seu mental, mas seu coração, em função do que tocará sua esfera de vida, no lugar
em que vocês estão, com as pessoas com quem vocês estão, com as situações com as quais vocês terão que
compor.

Façam de modo a deixar-se guiar pela Luz interior, porque o mental não lhes será de qualquer ajuda.

A Luz que vem, vem revelar, vem desvendar o que deve sê-lo, em vocês e ao redor de vocês.
Não se coloquem as questões ou questões ligadas à forma que tomará esse trabalho no branco.
Vocês terão o conhecimento intuitivo, vibratório, previamente, alguns dias antes do momento.

Esse momento é uma passagem, não é um fim, mas há, efetivamente, como em todo rito de passagem, um
antes e um depois.

As reações do mundo farão apenas traduzir as disposições desse mundo em relação à insuflação dessa
energia e dessa consciência.

Para nada serve preparar outra coisa do que você mesmo e seu ser interior e sua divindade.
Vocês devem encontrar a confiança em sua eternidade, em sua divindade e em sua Luz.
Vocês devem aceitar, acolher, integrar, transformar e viver.

Vocês estão no momento e no instante de momentos específicos, de momentos fortes, de momentos em que a
autenticidade será a mais total.

Vocês estão no lugar que vocês decidiram, com as pessoas que vocês decidiram, nas condições que vocês
decidiram.
Não pode ser de outro modo a partir dessas datas.

Aí estão as algumas palavras suplementares que esclarecem, não tanto a própria natureza dos eventos, mas,
antes, a atitude interior na qual vocês devem aproximar-se para viver isso em toda serenidade, em toda
confiança.

Aí está, almas humanas na encarnação, o que eu queria dar-lhes em palavras e em vibrações, neste período
que os prepara para o trabalho no branco.

Não temam.
Não tenham qualquer apreensão.

Cada ser humano na encarnação receberá, num lapso de tempo estimado entre dois e três de seus dias, o que
ele deve receber como informação sobre o que vem.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos da Luz arcangélica.

Não é desejável interrogar-se ou interrogar-me sobre essa etapa.
Outros elementos ser-lhes-ão dados de maneira direta, em suas noites ou em seus dias, sob uma forma ou sob
outra.

Estejam vigilantes.
Estejam na escuta.
Estejam atentos.

Vocês são abençoados de toda a eternidade.
Vocês são seres de eternidade, assim como eu o disse e repeti.

Vocês são livres para fazer o que quiserem, ir para onde quiserem, seguir ainda as vias e os caminhos da
experiência, se tal é seu desejo.

O trabalho no branco não é o fim.
O trabalho no branco é o início.



Cabe a vocês decidir e escrever o que vocês querem: uma palavra ou outra, uma escolha ou outra.

Não se esqueçam jamais de que vocês são seres de eternidade, seres livres e seres responsáveis.

Recebam ainda uma vez a Luz arcangélica durante esse momento de silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


 ~ SILÊNCIO e INTERIORIDADE ~

Eu sou RAM.
Recebam a paz.

Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês e com vocês numa ótica que é a de instruí-los e conduzi-los para um espaço sagrado.
Esse espaço sagrado é seu Templo Interior.

Eu longamente insisti sobre o lugar e o papel do silêncio.
O silêncio é, ao mesmo tempo a chave e a porta de seu Templo Interior.

Fazer silêncio permite, portanto, abrir o acesso à interioridade e isso nos leva naturalmente a vislumbrar a
interioridade.

Todas as ações que são efetuadas pelo ser humano em encarnação são apenas reações a estímulos que
tomam sua fonte em lugares diversos de seu ser.

Qualquer ação, mesmo aquela que lhes pareceria a mais correta, a mais autêntica, a mais luminosa, é colorida,
condicionada, filtrada por qualquer outra coisa, exceto seuinterior e sua interioridade.

O acesso à interioridade, graças à chave do silêncio, vai permitir observar as ações engendradas no mundo
exterior e, muito rapidamente, nesse ‘estado de interioridade’, vocês tomarão consciência de que a grande

maioria de suas ações não vem de seu ser interior, mas são apenas reações a diversas
coisas: condicionamentos de sua educação, condicionamentos de seu mental que tem medo,

condicionamentos ligados ao olhar do outro, condicionamentos ligados às estratégias defensivas e por
vezes ofensivas que se construíram (inconscientemente) nas camadas bem afastadas de seu ser interior,

de seu templo interior e de sua interioridade.

***

Fazer silêncio, aprender o silêncio, viver o silêncio abre o espaço interior de seu Templo Interior denominado
‘interioridade’.

A interioridade não é, no entanto, inação, ela é criação.
O olhar do olho e do mental é condicionado pelas próprias condições de sua existência na encarnação.

A ação (insuflada pela interioridade) demarca-se de reações (ligadas aos condicionamentos) pela própria
natureza dessa ação.

A ação procedente da interioridade (à qual vocês acederam pelo silêncio) é uma ação necessariamente
desprovida de qualquer dualidade, porque essa ação toma sua fonte na Unidade de seu Templo Interior.

Façam a experiência: deixem emergir à consciência a reação a um acontecimento de sua vida.
Observar isso é já tomar consciência de que o que dita sua conduta visível no mundo é, de fato, apenas o

efeito de seus ‘condicionamentos’.
De fato, o condicionamento é a própria condição prévia à existência desta dimensão que vocês percorrem.
Dimensão da dualidade, da multiplicidade, cuja origem é velada, escondida pelas estratégias que vocês

instauraram a fim de crer ‘avançar’ em sua vida.
Somente os seres capazes de aceder à interioridade podem, nesse estado, engendrar ações que são

realmente ‘ações’ e não reações.
O silêncio permite-lhes, portanto, o acesso a essa interioridade e, portanto, reapropriar-se da ação correta.
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A interioridade é um ‘estado de consciência’.
Eu diria mesmo um ‘estado de lucidez’ para além da lucidez comum.

***

Tudo o que vocês observam em seu exterior, toda a manifestação nesta densidade dimensional, apenas pode
criar-se e manifestar-se porque isso se tornou possível como ação exterior e exteriorizada e desejada, a um

dado momento, pelo conjunto de interioridades.
Em outros termos, nada do que vocês podem observar, avaliar, experimentar no exterior de vocês está

ausente em seu interior.
O que vocês vivem, o que vocês enfrentam, o que vocês experimentam é apenas a resultante de reações às

suas próprias reações, engendradas nos espaços do mental dividido.
Isso é verdadeiro tanto na escala individual como na escala coletiva.

A interioridade não pode encontrar-se num olhar exteriorizado ou numa atitude exteriorizada.
O Templo Interior, estabelecido no meio do ser e no silêncio da eternidade deixa-se penetrar apenas a partir do

momento em que vocês engajaram o desejo e a vontade de superar sua condição atual no plano mental de
suas vidas.

Na interioridade vocês não podem engendrar ações duais.
Todas as ações religadas à sua fonte interior podem apenas refletir, manifestar a Unidade e a Luz.

Qualquer ação conduzida pelos níveis da divisão, por seu ‘mental’ (mesmo obedecendo ao que vocês chamam
de «lógica») será sempre apenas uma reação condicionada, ela mesma, por seu modo de funcionamento na

divisão dessa encarnação.

***

O aprendizado do silêncio é o único modo que vai permitir, em tempos extremamente curtos de aprendizagem,
reencontrar o olhar da lucidez, da interioridade, porque o olhar exterior se faz através do filtro dos olhos, o filtro

do mental, enquanto que o olhar interior se faz, ele, através do olhar e do filtro do Coração.
E esse filtro não conhece a lógica.

Ele conhece apenas o Amor, ele conhece apenas a Unidade, ele conhece apenas a Graça e a Plenitude.
Ele não conhece a falta.

Somente o silêncio é capaz de despertar sua Consciência Unificada, sua Consciência divina.
Sua Vibração divina e seu Sopro divino poderão apenas animar-se e despertar-se diante de sua atitude de

‘silêncio interior’.
A interioridade é um estado de transparência.

A interioridade é um estado de Unidade.
A interioridade é um estado de paz.

O exterior é um olhar de guerra, porque a exteriorização, nesta dimensão, é um parto penoso, ilusório.
Mas o conjunto dos humanos exteriorizou tanto que chegou, em sua totalidade, há tempos muito antigos, a

cristalizar, a densificar esta exteriorização na qual os seres humanos vivem hoje.
Não há salvação no exterior de vocês.
Não há certezas no exterior de vocês.

Não há Unidade possível no exterior de vocês.

***

A Unidade, a Paz, são assuntos interiores e exclusivamente interiores.
A Transcendência, a Elevação, a Ascensão (palavras hoje tão empregadas) é possível apenas na total

adequação e identificação com seu ‘ser interior’.
Como vocês sabem que estão na interioridade?

Vocês estão na interioridade quando passam da distância à coincidência, quando passam da separação à
unificação, quando passam da guerra à paz (consigo mesmo e com todos os outros), quando passam da

dualidade à Unidade interior.
Quando vocês passam do ego ao Coração, a Paz está em vocês.

Nenhuma afecção, nenhuma perturbação exterior pode vir desvanecer (ou diminuir mesmo) o interior e a
Unidade que vocês são.

A interioridade, o Coração, é a única busca que pode conduzi-los, de maneira definitiva, para além dos jogos da
ilusão, da posse, desta dimensão.



Vocês foram criados livres.
Nós fomos todos criados livres.

Nesta densidade nós nos cremos fechados.
Eu repito, nesse nível trata-se apenas de uma ‘crença’ que se perenizou, cristalizou-se de vida em vida, a fim

de adquirir uma tal certeza que ela vem opor-se à evidência de sua Divindade.

***

Vocês sabem, por outros instrutores, que vocês vivem, nesses momentos mesmos, um período de Graça, um
período em que a promessa de seu juramento, de sua Eternidade, ia despertar-se em vocês a fim de que

vocês pudessem, de maneira lúcida e livre, decidir sua orientação, seu caminho, sua estrada para os ciclos a
vir.

O risco é não estar à escuta do ‘ser interior’ daquele que sabe e, portanto, não fazer a distinção entre o que
quer o ego e o que quer a Unidade.

Não há, aí, diabo exterior a você mesmo.
Há apenas o ‘mental’ que diaboliza, que os inunda de palavras (e de pensamentos mesmo) a fim de afastá-los

do lugar onde ele não existe e onde, no entanto, vocês são inteiramente.
Esse lugar é sua Divindade, onde a evidência é transparência, onde tudo é resolução, onde tudo é solução e

onde tudo é Luz, Amor, harmonia e facilidade.
Quando uma coisa é difícil, ela pode ter vocação a tornar-se o ‘centro’.

Isso é válido nas rodas da encarnação que ocorrem fora dos períodos de início e de fim de ciclo.
Hoje isso é diferente.

Vocês sabem, vocês percebem, vocês leem, vocês ouvem, vocês veem manifestações exteriores opostas à
emergência da Luz.

***

Tudo o que foi criado em negação do princípio de Luz e de Unidade sobre esta Terra deve tender a apagar-se
diante do apelo da Luz.

O que é o apelo da Luz?
É o momento em que o conjunto do planeta tem encontro.

Essa hora pode ser chamada, sem conotação negativa alguma, de hora do Julgamento Final.
A hora do Julgamento Final é uma visão metafórica que ilustra o momento das escolhas e da exteriorização das

escolhas, a fim de iniciar novos ciclos de vida enovas experiências para além desses mundos divididos e
limitados nos quais alguns de vocês evoluem desde muito tempo.

Essa hora é agora.
Essa hora é nessas horas que vocês vivem.

A Luz autêntica e eterna vem bater à porta de seu ‘ser interior’’ para lembrá-los do que vocês são: seres de Luz
que penetraram a matéria pelas próprias crenças e própria determinação de querer elevar, espiritualmente,

esta matéria.
Essa foi uma promessa, esse foi um caminho, esse foi um momento (uma eternidade, dirão alguns), mas há

momentos em que os caminhos terminam.

***

Há momentos em que é preciso saber começar um ‘novo caminho’, colocar escolhas, mas também colocar
atos em acordo com essas escolhas.

Colocar atos conformes ao que grita o Coração, ao invés do que aquilo que seduz o mental.
Vocês estão nesse momento, vocês estão na encruzilhada dos caminhos, na encruzilhada dos mundos, na

encruzilhada do ‘último momento’.
Não se demorem numa visão exterior do fenômeno.

Contentem-se de cultivar o silêncio Interior.
Ele é um bálsamo, ele é aquele que pode tudo, ele é a solução, ele é o caminho.

O período de agora é um período de grande agitação.
Certamente vocês estarão todos agitados, mas aqueles que resistirem serão aqueles que estarão

consolidados solidamente no Coração, na própria Unidade, aqueles que deixarão a ação ligada ao estado de
transparência tomar a dianteira sobre a ação do mental que divide e que separa.
O silêncio, esse ‘estado de consciência’ específico, está hoje às suas portas.

Cabe a vocês apenas acolhê-lo, recolhê-lo, permitir a ele crescer e ornamentar.



Cabe a vocês apenas acolhê-lo, recolhê-lo, permitir a ele crescer e ornamentar.
Cabe-lhes, e vocês sozinhos podem fazê-lo, dizer «sim» ou «não».

Gostaria, agora, de abrir um espaço de reflexão comum sobre essa noção.

***

Questão: para que nos serve então a palavra, dada a importância do silêncio?

A palavra, a agitação do ar, existe apenas nesta dimensão dividida e separada.
Ela vem compensar a falta de comunicação direta, de essência a essência, ou de interior a interior, que é a

regra comum em outros espaços dimensionais superiores a esta dimensão.
A palavra é de ar.

A palavra pertence à Vibração desta dimensão.
Ela manifesta para o exterior o que vocês gostariam de mostrar ao exterior e, em caso algum, a Verdade.

A palavra torna-se Verdade apenas naqueles que se juntam à própria Unidade.
A palavra, as palavras, dividem, separam.

A palavra e as palavras pertencem à análise, à sentença, ao julgamento.
Elas podem também pertencer realmente à expressão da Unidade, mas, então, essa palavra torna-se ‘clareza’.

Ela não pode, em caso algum, ferir.
Ela não pode, em caso algum, trair.

Mas a palavra é raramente utilizada deste modo, nesta Dimensão.
A palavra é utilizada para seduzir, enganar, iludir e mentir.

Aí está porque é tão importante cultivar o silêncio, porque o silêncio não pode mentir, porque o silêncio não
pode enganar, porque o silêncio é especificamente o lugar onde se manifesta a Luz.

Eis agora a resposta à sua questão pela Vibração da Luz.
... Efusão de energia ...

***

Questão: a Verdade de nosso Coração pode ser partilhada simplesmente com o sorriso?

Sim, mas de maneira não absoluta.
Se o sorriso vem do interior, então, ele participa da Unidade.

Esse sorriso exprimido não é mais, então, a expressão manifestada, na reação, em sinal de reconhecimento ou
em qualquer outro sinal.

Mas esse sorriso é o sorriso da Felicidade.
Trata-se de um ‘estado de ser’ específico daquele que deixa emergir em si a alegria do Pai, a alegria da Luz, a

alegria da Unidade.
Então, sim, esse sorriso que sai, naquele momento, é Verdade.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: como chegar ao silêncio quando se é assaltado pelos pensamentos?

Os pensamentos são, geralmente, a expressão do mental.
A partir do momento em que vocês decidem ir para o silêncio, obviamente, o silêncio não está ali.

Um fluxo incessante de pensamentos criados pelo ‘mental’ vem aflorar à sua consciência.
Entretanto, se vocês perseverarem, muito rapidamente e extremamente facilmente vocês verão que o fluxo em

intensidade e em frequência desses pensamentos irá diminuindo.
Virá um momento em que o silêncio estabelece-se realmente.

Quando esse silêncio estabelece-se realmente, no interior do Coração, certo número de processos
energéticos produz-se, que ilustram que vocês tocaram o objetivo.

Quais são esses sinais?
Eu não descreverei as manifestações energéticas que são bem conhecidas.



Eu me limitarei, sobretudo a dizer-lhes, com palavras, que, quando vocês tocam realmente o silêncio Interior,
produz-se em sua Consciência (e mesmo em seu mental) uma ‘imersão progressiva’ na Unidade e na Paz.

Essa imersão progressiva na Unidade e na Paz foi denominada «estado místico», «graça interior» e, no
Oriente, Samadhi.

As palavras que podem mais descrever esse ‘estado de ser’ são as seguintes: trata-se de um estado de
estremecimento, de um orgasmo, de união mística, cujo centro e a explosão não estão situados ao nível da

esfera genital, mas da esfera ‘cardíaca’.
Aproximar-se da Unidade, tocar a Unidade confere as modificações que nada pode confundir porque, naquele

momento, reconectada no silêncio, a Divindade e a interioridade que são as suas, acompanham-se de um
sentimento que está além da emoção.

Esse sentimento apresenta-se mais como uma ‘certeza’.
Qual é essa certeza?

A evidência da Eternidade.
A evidência da Luz autêntica.

A evidência de que isso é verdadeiro.
É algo que se impõe a si mesmo sem reflexão, sem lógica, porque no momento em que o silêncio se

estabelece, vocês abrem um espaço no qual penetram, onde nada mais pode ser como antes.
Naquele momento vocês vivem um ‘estado de consciência’ a nenhum outro similar.

Assim que ele se afasta de vocês (o que quer dizer que a Unidade afasta-se de vocês) vocês percebem, no
Interior de seu ser, uma ruptura e uma falta extremas.

Esse estado, uma vez tocado, não necessita mais de esforço para tocá-lo, porque ele se torna sua evidência,
seu estado, sua referência.

Esse estado foi vivido e descrito por numerosas pessoas na história humana, com palavras diferentes, com
experiências por vezes diferentes, mas a finalidade é sempre a mesma: realizar o Pai em si, despertar-se,

despertar-se e revelar-se à própria Luz, à própria Fonte e à própria autenticidade.
Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: durante a vida noturna é o ser interior que se manifesta ou há ainda interferências da
personalidade?

Há múltiplos níveis de intervenções em suas noites e em seus períodos de sono.
Tudo é possível.

Mas o acesso ao silêncio interior deve ser feito (e não se faz de outro modo) apenas no estado de ‘vigília’,
mesmo se, num tempo ulterior, vocês possam viver esse estado durante suas noites.

Mesmo se durante algumas de suas noites sejam-lhes propostas experiências que os aproximem desse
estado interior.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: o que é dos cantos sagrados, uma vez que eles utilizam também a palavra, mesmo se ela vem
do coração?

Tudo o que é ‘verbalizado’, pela palavra ou pelo sopro (seja a língua falada, seja o canto) participa,
efetivamente, no canto sagrado, no canto inspirado, de ‘trampolins vibratórios’ que aspiram a alma, literalmente,

para o alto.
Mas quando a música para, quando o canto sagrado para, a Consciência recai.

Não existe, ou então é uma experiência rara, acesso à Divindade por uma palavra ou por um canto.
A experiência de um nível não é a criação do nível.

Ver a Luz não quer dizer ser a Luz, porque o fato de ver é um ato ‘exterior’.
Enquanto vocês permanecem no ver, vocês permanecem na exteriorização e namanifestação.

Trata-se, portanto, apenas de um reflexo ou de uma reação, se preferem.
O silêncio é simplesmente a qualidade a mais propícia e a chave a mais fácil para aceder ao ‘ser interior’.

Porque o acesso, quando tiver ocorrido uma vez, reproduzir-se-á à vontade e naturalmente, ou seja, sem



esforço e sem exercícios.
O momento, eu repito, em que vocês tocam sua própria interioridade é um momento observável entre todos,

porque ele conduz a viver e a experimentar a Unidade, a Transparência e o Amor.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: a simplicidade de ser é outra chave, como é o silêncio?

Eu diria que a simplicidade, verdadeira e autêntica, decorre do silêncio.
A simplicidade é uma chave, mas trata-se, eu diria, de uma chave lógica e, portanto, mental.

A simplicidade, em contrapartida, que decorre do estado interior daquele que encontrou a própria interioridade
é uma garantia da realidade de sua vivência.

Mas a simplicidade sozinha não pode conduzir à Unidade.
Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: a alegria e o entusiasmo não são a expressão do silêncio interior e, portanto, é correto encorajá-
los?

A alegria é provavelmente a manifestação a mais autêntica da interioridade, mas trata-se de uma alegria que
não está ligada a circunstâncias exteriores.

É uma alegria Interior que toma sua fonte nesse retorno à Unidade e nesse retorno à interioridade.
O entusiasmo é muito louvável, mas é sempre colorido pela ‘emoção’.
Há o risco, com o entusiasmo, de recair ao nível do ego e da pessoa.

O entusiasmo é uma energia que projeta para o exterior e que pode, em alguns casos, afastá-los do silêncio
interior.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Questão: como se situa o sentir em relação à intuição?

O sentir é colorido por sua própria rede de leitura mental ou outra.
O sentir lhes dá o que está em acordo com vocês, com vocês na manifestação e, portanto, não na Unidade e,

portanto, não na interioridade.
O sentir é necessariamente colorido por suas convicções, suas crenças, suascertezas e suas esperas.

Ele pode ser correto e será de todo modo sempre correto em relação a você mesmo, mas seu sentir não pode
ser uma ‘lei geral’, ele lhe pertence, ele é o seu.

A intuição não é o sentir.
A intuição é o que está ligado diretamente à Unidade e à interioridade.
A intuição é uma ‘evidência’, por vezes visual, por vezes sem imagens.

Ela se impõe, a intuição, como uma evidência além do sentir, ela é, portanto, ligada diretamente à Unidade e à
interioridade, o que não é o caso do sentir.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***



Questão: o que você entende por «julgamento final»?

O Julgamento Final é um momento em que é preciso passar em revista, examinar o caminho percorrido com
lucidez.

Não há juiz.
Vocês não serão jamais julgados, exceto por si mesmos.

Por si mesmos, não ao nível da pessoa, mas ao nível da alma, pela Consciência (não pela consciência limitada
ligada ao mental, mas pela Consciência total liberada do mental).

O Julgamento Final é o exame, a revisão, a Passagem, a Ascensão, a revelação e acompreensão para além
do ‘intelecto’.

É a revelação de sua Divindade, não através das palavras, mas através da realidade daenergia e
da Consciência.

É o momento da ‘colheita’.
É o momento, se o desejam, da liberdade reencontrada.
É o momento, se o desejam, de voltar à Luz e para a Luz.

O Julgamento Final é, antes de tudo, um ‘estado interior’ que, obviamente, traduzir-se-á pelos acontecimentos
visíveis ou pela realidade exterior desta dimensão.

Esses acontecimentos, se existem, são apenas o reflexo do que vocês vivem no interior.
Eis a resposta do silêncio.

... Efusão de energia ...
Outra pergunta.

***

Questão: viver uma EQM (ndr: Experiência de Quase Morte ou Experiência de Morte Iminente) remete a
viver o Julgamento Final?

O que vocês chamam EQM é uma experiência múltipla que permite atingir diferentes limiares.
Alguns viram a Luz ao longe.

Outros, mais raros, aproximaram-se dessa Luz.
Outros, ainda mais raros, tiveram a chance de estar na Luz.

Outros, ainda mais raros, tiveram a chance de ir do outro lado da Luz, no pensamento puro que precede o
aparecimento da Luz.

A experiência EQM pode fazê-los fazer irrupção na totalidade da experiência ou pará-los num limiar.
Entretanto, ela marca de maneira indelével a alma, do mesmo modo que o reencontro com a Luz (tornado

possível pelo silêncio interior que abre a porta da interioridade) é também uma experiência inolvidável que não
pode desaparecer.

É preciso diferenciar, de maneira formal, o que é do domínio da experiência do que é do domínio do nível de
Consciência.

Fazer a experiência de um nível de Consciência é, certamente, já único, mas não é a finalidade.
Há uma diferença essencial entre viver a experiência e tornar-se a experiência, entre tocar com o dedo, ver no

exterior e tocar com o Coração e viver no Interior.
Há uma gradação até o momento em que a gradação termina.

Naquele momento, vocês sabem que entram na evidência e têm a visão panorâmica de todas as etapas que
viveram para chegar naquele momento.

Mas esse momento é visível, não temam.
Se vocês se colocam a questão é que vocês ainda não estabilizaram ou viveram esse ‘estado interior’.

Esse estado interior é um estado de Luz, um estado de Unidade, um estado de Transparência, de Paz e de
Alegria.

Ele não pode ser confundido com outras experiências ou com outros estados atingidos, porque sua alma sabe,
porque seu Espírito sabe e porque sua personalidade não pode ali sobreviver.

Eis a resposta do silêncio.
... Efusão de energia ...

Outra pergunta.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Bem amados irmãos na encarnação, vou propor-lhes agora viver juntos um momento de silêncio, no
recolhimento, na atitude Interior de acolhimento e de benevolência.

... Efusão de energia ...

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou RAM.
Recebam minha paz.
Recebam minha bênção.

Eu venho continuar entre vocês meu ensinamento e minha instrução sobre uma das coisas capitais para todos
os aspirantes à Luz e à paz eterna.

Eu lhes falei longamente a propósito do silêncio, da interioridade.
Minha consciência está ligada, devido ao que eu sou, ao elemento ar.

O silêncio, a propósito do qual longamente me exprimi, é o meio privilegiado, para o ser humano na
encarnação, de encontrar, de reencontrar o ser interior.
O ser interior pode também ser chamado «a criança interior», o ser divino.

Vocês cobriram através desse corpo, assim como eu o fiz quando de minha última vida, um véu chamado
«materialidade».
Toda matéria que vocês podem tocar nesta dimensão em que vocês vivem está ligada à ocultação da Luz.
A matéria de seus corpos, do que vocês tocam, não é eterna.
Essa matéria é uma etapa.
Essa matéria tem necessidade de sua presença, a fim de revelar a Luz que ali está escondida.

A encarnação, além das contingências e limitações ligadas ao carma, tem um objetivo final e essencial que é
espiritualizar, vocês empregam a palavra «ascensionar» a matéria que deve iluminar-se do interior.

Do mesmo modo, o ser humano na encarnação que percorre a materialidade não tem outro objetivo do que
revelar sua própria Luz.
Esse é um processo alquímico extremamente longo estendendo-se em tempo terrestre a dezenas de milhares
de anos.

Entretanto existem, mesmo nesta matéria de que vocês fazem parte, ciclos.
Há momentos privilegiados ao nível desses ciclos.
Esses momentos privilegiados situam-se em momentos chaves da evolução da matéria.

O primeiro momento chave, que eu chamaria «precipitação» ou «cristalização», é a descida do Espírito e da
alma humana na matéria.

O outro momento chave, que é, portanto, cíclico, situa-se no outro extremo do ciclo.
É «ascensão» e «subida».

A precipitação ou cristalização e a subida são momentos precisos, inscritos nas mecânicas das estrelas e dos
planetas, reproduzindo-se segundo os universos, em tempos e momentos extremamente precisos.

Vocês estão num momento chamado «fim de ciclo».
Vocês entram diretamente num elemento temporal onde tudo o que é exterior ao seu ser interior deve viver um
espaço de resolução, um espaço de conscientização que corresponde à irrupção da Luz na matéria.

Esse processo coletivo apenas pode ser ligado a mecânicas planetárias.
Essa mecânica planetária, no momento da precipitação de um ciclo ou da ascensão de um ciclo, é ligada a um
relógio planetário.
Eu poderia, mas esse não é meu papel, desvendar-lhes de maneira muito precisa o desenrolar desses tempos.

Mas o importante, o essencial, não é o desenrolar exterior, mas o desenrolar interior.
Nesses momentos de final de ciclo, de início de ciclo, é essencial voltarem-se para o interior de si mesmos.

A solução para a encarnação, para o sofrimento, não se encontrará jamais no exterior.

Inúmeros mestres que vieram falar a vocês, por intermédio desse mesmo canal insistiram, apoiados na noção
desse olhar interior, nessa reversão do próprio sentido de suas prioridades.
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desse olhar interior, nessa reversão do próprio sentido de suas prioridades.

Inúmeros professores disseram também que o que vocês viviam nessa encarnação podia ser chamado a
Ilusão.
Essa ilusão tomou corpo devido à ocultação da Luz.

A precipitação na matéria corresponde a esse processo inicial.
A precipitação, portanto, correspondeu a uma reversão do interior para o exterior.

No final do ciclo, a reversão deve efetuar-se no outro sentido: do exterior para o interior.
Não pode haver olhar interior enquanto seu olhar coloca-se no exterior.

Qual é o elemento, a ferramenta que permitiu a exteriorização de sua interioridade, que mudou a polaridade do
olhar?
Eu entendo por «olhar» o conjunto de fenômenos que vem habitar sua consciência.

Esse olhar, do qual vocês fizeram a experiência no curso de numerosas vidas, teve apenas um único objetivo,
que é o momento que vem para vocês e que é, portanto, o retorno à interioridade.

A ferramenta que permitiu a exteriorização é seu mental.
A ferramenta que deve permitir-lhes fazer o movimento inverso não pode, em caso algum, o mental, porque o
mental está ligado ao processo de exteriorização.

A interiorização, o acesso à interioridade pode apenas ser feito mudando o olhar.
O olhar exterior deve tornar-se o olhar interior.
O olhar interior não é introspecção, não é uma análise do que acontece no interior..

Vocês teriam tendência a assimilar isso à capacidade que tem o ser humano para refletir, mas refletir é apenas o
reflexo, refletir é apenas uma deformação maior ou menor da realidade.

A interioridade é, portanto, um estado específico em que a consciência vai decidir levar seu olhar para o interior.
O único meio que vocês têm para aceder a esse olhar interior é o silêncio.
Eu falei disso quando de minhas numerosas intervenções.

Eu os farei viver, quando de suas perguntas, a resposta pelas palavras, depois, a resposta pelo silêncio e, enfim,
a resposta pela Luz.

O silêncio não é unicamente o silêncio de palavras, mas é também o silêncio de qualquer reação e vontade de
ação no exterior.

O silêncio não é a ausência de movimentos.
O silêncio é um movimento da consciência, da energia e da vida para o interior onde se esconde, esperando
seu retorno de consciência, a criança interior ou o ser divino.

Toda ação de um ser humano é condicionada por um conjunto de sistemas, de construções criadas pelo
mental.
O mental é o obstáculo o mais difícil, que bloqueia o acesso ao seu ser interior.

Fazer silêncio é, portanto, uma dinâmica que vai levá-los a inverter, por uma reversão, o fluxo de suas energias
orientadas para a manifestação e a encarnação, para o interior.
Essa noção de reversão de fluxo, vocês são chamados a vivê-la.
A resposta que dará é totalmente livre, totalmente sem sanção, nem noção de gradação ou de valor disso.

O ser interior, o acesso à interioridade pelo silêncio, pela inversão de fluxo, vai permitir colocar em movimento,
no interior de sua materialidade que é esse corpo, uma dinâmica e uma dimensão nova que foi chamado «o
coração».

O coração é o centro.
O coração é a fonte de vida e o impulso de vida.
Tudo provém dele e tudo volta a ele.

A problemática é que seu mental (que existe pela graça da precipitação inicial) construiu-se, armou-se, durante
tempos de vida extremamente numerosos, para conduzir ao que vocês veem no exterior, igualmente nos
funcionamentos de um grupo social, da sociedade, de um país ou da humanidade toda, inteira.

Entretanto, quaisquer que sejam essas construções, esses andaimes variados presentes na materialidade, são
um obstáculo importante para o acesso ao seu ser interior, por uma razão que é extremamente simples: o
mental é a ferramenta de apreensão e de compreensão do exterior.
Ele não será jamais o elemento de compreensão de seu ser interior, mesmo se certa forma de ilusão tende a
mantê-los na ignorância desse fato.

Os sistemas religiosos, os sistemas que permitiram a elaboração dessa sociedade na qual vocês vivem apenas



tornaram-se possíveis pelo mental.

O mental, consciente de seu papel na exteriorização, não pode ter qualquer papel no movimento inverso, mas
ele tenderá a fazer perdurar, de maneira não necessária, a existência dessa materialidade privada de Luz.

Vocês devem aceitar e experimentar o que acontece quando do silêncio.
Vocês ali são grandemente ajudados, ao mesmo tempo por muito numerosos seres pertencentes a outras
dimensões que, hoje, literalmente invadiram o espaço planetário terrestre, a fim de preparar a solução que
vocês tiverem adotado.

Essa solução é de três ordens, para qualquer ser vivo na superfície deste planeta.
A primeira solução é a persistência da atividade exterior encarnada, privada de Luz.
Essa pode ser sua escolha, é a escolha da maior parte e da imensa mesmo maioria da humanidade que deseja
prosseguir a experiência da separação, da divisão e do mental.

A segunda escolha será apenas possível, não por uma decisão de seu mental, mas pela capacidade que teve
sua consciência para encontrar a interioridade.
Isso se acompanhará de um princípio chamado «dissolução».
A dissolução não é o nada.
A dissolução é o mecanismo do desaparecimento da ilusão construída pelo mental.

Vocês poderão aceder a essa escolha e viver essa escolha apenas se vocês fizeram suficientemente o silêncio,
a fim de que seu olhar deixe o mundo da dualidade e da manifestação, a fim de voltar-se para a unidade e a
integração.
Isso necessita o abandono de suas prerrogativas mentais.

Essa noção de abandono não é do controle: vocês não podem controlar o mental pelo mental.
Vocês não podem controlar o mental pelas emoções.
Vocês não podem forçar o mental por ele mesmo.

A chave para a parada do mental encontra-se apenas no meio de seu peito, no centro do ser.

Vocês apenas podem aceder a essa dimensão da divindade se as construções mentais, criadas pelo mental,
desaparecem.

Não lhes é pedido para deixar o que vocês vivem, mas mudar de estratégia, mudar de olhar.
A condição prévia para viver isso é, e será de toda a eternidade, o silêncio e a reversão.

O que vocês devem viver, a título individual, deve viver-se no conjunto de seu sistema solar.
De fato, não é apenas a Terra referida por esse processo de reversão e de exteriorização.
Vocês estão no exterior da vida.
Vocês são seres exteriorizados.
A exteriorização faz parte da experiência.

Vocês têm, em seu tempo terrestre, todo seu tempo para continuar a experiência, se tal é seu desejo.
Mas, se o apelo do coração, o apelo de seu ser interior, de seu ser divino, da criança interior é viver outra coisa,
se há em sua consciência a aspiração para a parada do sofrimento, a aspiração para a alegria eterna, a
aspiração para a verdadeira Luz, então, vocês devem iniciar a reversão e a interiorização do que vocês são.

Isso não é uma técnica, isso não é uma ferramenta, é bem mais do que isso, porque esse movimento de fluxo
inverso permite passar da multiplicidade para a unidade.
Aí se encontra a fonte que vai expandir sua sede de eternidade e de divindade.

Vocês não podem encontrar o Pai, encontrar a Luz autêntica, sem esse olhar interior, sem a parada total do
mental.
Não há outra alternativa.

As estratégias do mental, ao nível coletivo, foram de criar um conjunto de sistemas, de construções que lhes
permitem crer que, com a ferramenta mental, vocês poderiam chegar a algum lugar.
A ferramenta mental não é feita para chegar a lugar algum.
A ferramenta mental é feita para viver a experiência e nada mais.

Vocês desejam parar a experiência?
Vocês desejam continuar a experiência dessa dimensão?
Essa é sua escolha.

Mas, imperativamente, se vocês fazem a escolha do ser interior, da divindade, da ascensão, vocês apenas
poderão vivê-la se, no momento em que a Luz se derramar sobre o conjunto do sistema solar, vocês forem
capazes, muito rapidamente, de voltar seu olhar exterior para o interior.
Isso pode ser feito apenas através do silêncio, qualquer que seja o alarido do mundo.



A Luz vem para vocês.
A Luz vem dissolver a sombra e, portanto, dissolver o mental.
O mental pertence inegavelmente à sombra e ao mundo da manipulação.

O mental pode também revestir-se de alguns dos atributos da Luz para manter a ilusão, mas a luz mental não é
a Luz divina.
A luz mental é a luz da cabeça.
A Luz divina é a Luz do coração.
A luz mental os faz compreender o mundo no qual vocês vivem.
A luz mental os ajuda a avançar nas trevas.
Em caso algum ela pode aceitar que vocês vivam a Luz interior.

Assim ilustra-se, nessa forma que vocês habitam, uma luta.
Uma luta se faz em vocês e vai se fazer, em vocês, entre suas aspirações as mais interiores e, eu diria, seus
demônios exteriores.

Se vocês não pacificaram suficientemente, através do silêncio, se vocês não acalmaram suficientemente essa
exteriorização, no momento vindo vocês terão uma incapacidade quase total para penetrar em seu santuário
interior.
A única solução para a encarnação encontra-se nesse nível.

O silêncio permite-lhes, ademais, acalmar efetivamente outras coisas além do mental.
O mental não quer esse silêncio, porque ele está à vontade apenas no alarido.
Ele está à vontade e desabrocha apenas na contradição, na compreensão, na divisão.
Ele vai mesmo se servir, em alguns casos, de sua divindade para fazê-los levar julgamentos de valor sobre o
bem e o mal.
O bem e o mal que é apenas o reflexo de algumas lutas nesta dimensão.

Mas se sua consciência eleva-se bem além das limitações da encarnação, vocês se aperceberão muito
rapidamente que o bem e o mal é apenas uma ilusão a mais.
Essa dicotomia entre o bem e o mal mantém a manifestação e a dualidade.

A mudança interior, se vocês a desejam, vai fazê-los perceber que não há nem mal nem bem, que tudo é
perfeito na unidade, na verdadeira Luz.

O perigo de toda forma de conhecimento é mergulhá-los na ilusão da luz mental.
Isso é extremamente importante.

Vocês devem se colocar a questão do que vocês desejam, vocês, como consciência, e não o que deseja seu
mental, porque ele responderá inexoravelmente a mesma coisa.
Ele dirá: equilibrar as construções de suas vidas, equilibrar o afetivo, equilibrar os valores materiais como o
dinheiro, encontrar um lugar em que lhes agrade viver.
E vocês vão aderir a isso, esquecendo, assim, que vocês são seres de Luz autêntica e verídica.
Isso não é inútil, porque, o que acontece quando da exteriorização nesta dimensão?
Vocês vão reforçar, por um fenômeno de privação de Luz, a Luz interior, porque a Luz não desaparece jamais.

Mas o que acontece quando vocês comprimem, acrescentando camada por camada da ilusão mental, em suas
construções?
Vocês comprimem cada vez mais a Luz no interior de vocês, mas ela não pode jamais apagar-se, porque vocês
são, de toda eternidade, seres de Luz.

Então, progressivamente e à medida que colocarem, de modo figurado, vestimentas sobre vocês para proteger-
se do sofrimento, para proteger-se desse mundo que vocês mesmos criaram, progressivamente e à medida
que vocês colocarem vestimentas, camadas de crenças, camadas de materialidade, camadas de proteção,
vocês vão, cada vez mais, comprimir a Luz.
Esta vai asfixiar-se, mas jamais apagar-se.

E essa compressão da Luz vai, devido aos mecanismos do mental, a um dado momento, permitir uma
explosão.

Se vocês colocaram suficientemente camadas, paradoxalmente, a explosão será mais fácil, na condição de que
vocês a aceitem.

A Luz está tão comprimida no interior, que existe um estado de instabilidade extrema.
É o que vocês vivem no interior de vocês.
É também o que acontece, não sobre a Terra, mas sobre o conjunto de seu sistema solar, por fenômenos
astronômicos extremamente potentes.

A emissão da Luz ao nível do sol (que é a encarnação no que vocês veem da Luz divina) está comprimida pela
materialidade.



Mas, a um dado momento, o grau de compreensão torna-se tão intenso que a Luz pode apenas extirpar-se e
escapar para ir para onde ela deve ir, ou seja, sobre a Terra e sobre os outros planetas.

Esse movimento cíclico, como eu dizia, tornou-se possível apenas por um mecanismo celeste específico, não
ligado a aspectos astrológicos, mas a deslocamentos de planetas específicos, escapando aos ciclos de
revolução solar, mas sendo ligado a um processo específico cíclico, eu repito, que se reproduz apenas a cada
52.000 anos.

Vocês imergiram, desde algumas semanas de seu tempo terrestre, nesse final dos tempos.
Tempos descritos, tempos desvendados de diferentes maneiras, em todos os tempos, pelos seres que tiveram
acesso à interioridade.

Não se demorem demasiado tempo a observar, olhar o exterior porque, obviamente, nesses períodos de
sofrimento da materialidade há como uma avidez do mental para apreender-se do que acontece no exterior.
Mas o que acontece no exterior é exatamente a mesma coisa que acontece em seu interior.
É, simbolicamente, o combate da sombra e da Luz, apenas que a Luz autêntica não combate jamais.
A Luz contenta-se em ser.
A Luz não é ação.
A Luz é estado.

A partir do momento em que vocês querem combater a sombra, a materialidade, pela Luz, isso é também uma
ilusão do mental (por vezes eficaz), mas não é a solução.
A solução está no abandono à Luz, que se faz graças à ferramenta do silêncio.

O silêncio vai lhes permitir entrar em ressonância, muito mais rapidamente do que qualquer outra coisa, com a
Luz autêntica que vocês são.

O mental vai tudo fazer para impedi-los, de uma maneira ou de outra, de encontrar o que vocês são, porque ele
sabe muito bem que, quando o ser interior é revelado, o mental é submetido à vontade da Luz revelada.
Ele não desaparece.
Ele desaparecerá após a dissolução e após, se tal é seu desejo, a ascensão.

Mas o mental vai tornar-se, por sua vez, assim que vocês tiverem encontrado a interioridade, um servidor de sua
consciência e não o inverso.

Vocês são seres multidimensionais, vocês são seres de Luz, isso vocês sabem, mas seu mental também sabe e
ele sabe também que essa Luz põe em perigo a própria existência dele.
Ele vai, portanto, criar, ele mesmo, a própria luz.
Ele vai, portanto, criar, ele mesmo, as próprias oposições ou dualidades que vocês vão reencontrar em seu
mundo exterior.

Então, o único modo de não se fazer prender por aquele que quer ser o mestre, mas que deve ser o servidor, é
o silêncio.
Não há outra alternativa.

No alarido do mundo, a Luz que vem ao encontro da sombra e da materialidade não vem lutar, vem irradiar e
ser.

A sombra não pode desaparecer no combate.
O combate faz parte da dualidade.
A ausência de combate é a unidade.
A Luz se basta a si mesma.
A consciência se basta a si mesma.

Enquanto vocês creem e vivem o contrário é que o mental é seu mestre e não vocês.

Tudo é feito, nessa sociedade, para privilegiar o mental.
Tudo é feito, nessa sociedade, para mantê-los na privação de seus direitos divinos.
Tudo é feito, nessa sociedade, para mantê-los na ilusão.
E vocês participam disso.

Aí estão alguns elementos complementares ligados de maneira, certamente, um pouco abstrata, mas não é
meu papel insistir nos eventos meteorológicos ou cósmicos.
Meu papel é conduzi-los a aceitar a interioridade e o silêncio.

Então, vou propor a vocês agora, todo esse discurso que tiveram através das palavras, fazê-los viver, agora,
através do silêncio, antes de dar-lhes a palavra para o que vocês têm a perguntar.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Vamos agora abrir um espaço de interações através das palavras.



Eu lhes darei a resposta pelas palavras e, a cada vez, a resposta do silêncio e, num terceiro tempo, a resposta
pela Luz.

Questão: a quê corresponde a música que se pode ouvir, mesmo no silêncio, em particular pelaQuestão: a quê corresponde a música que se pode ouvir, mesmo no silêncio, em particular pela
manhã, ao acordar?manhã, ao acordar?

Quando vocês vivem ou aproximam-se do silêncio, os momentos em que vão dormir, os momentos em que
acordam são espaços privilegiados e interfaces entre o exterior e o interior.

Fazer o silêncio no exterior, estar no silêncio interior, é um estado.
Nesse estado não há o nada, há a música das esferas, há o som da alma e o canto da alma.

O que é percebido nesses momentos privilegiados é o espaço do canto interior, canto da alma e música das
esferas.

Quando vocês não escutam mais o mundo exterior, os outros seres humanos, seu mental, e vocês estão nesse
silêncio, o silêncio não é o nada, o silêncio é plano de Luz e a Luz tem um som.

A Luz autêntica tem vários sons que vão do som da alma revelada a si mesma até músicas das esferas e até
planos os mais próximos da Fonte que, eles também, evoluem nesse som.

Assim, o que vocês vivem corresponde a isso.

Aí está agora a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Outra pergunta.

Questão: a noção de fluxo e refluxo de que você falou corresponde à reversão dos pólos?Questão: a noção de fluxo e refluxo de que você falou corresponde à reversão dos pólos?

Sim, em sua fase final.
A reversão é um momento, ao nível coletivo, onde se vive, de maneira muito precisa, a dissolução ou a
persistência da precipitação ou da cristalização.

Entretanto, o que vocês vivem no interior deve ocorrer, não de maneira sincrônica à reversão do planeta, mas
deve seguir uma linha diretora e uma preparação.
Vocês estiveram, durante todo este ano de seu tempo terrestre, no ano da preparação, através de seus
caminhos individuais, de seus sofrimentos e de suas alegrias na dualidade.

Vocês viveram, todos, uma preparação para viver (se tal é seu desejo) essa reversão.

Compreendam, efetivamente, que, quando eu ilustro isso no interior de vocês, pela reversão do mental para a
Luz, isso corresponde também a uma reversão em todos os sentidos.

Vocês estão na superfície da Terra, de um planeta, vocês estão, portanto, na exterioridade da vida.
A vida numa unidade pode ser feita apenas no interior e não no exterior, não unicamente de seu ser, mas
também do planeta.

Aí está agora a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia...... Efusão de energia...

Outra pergunta.

Questão: por quê é difícil encontrar o silêncio, mesmo num lugar monástico, com mais forte razãoQuestão: por quê é difícil encontrar o silêncio, mesmo num lugar monástico, com mais forte razão
na vida social, frente à doença?na vida social, frente à doença?

Vocês não encontrarão jamais o silêncio interior num lugar dedicado ao silêncio exterior.

Alguns seres puderam, nesses espaços fechados, encontrar o silêncio interior e a própria divindade, mas eles
foram excessivamente raros, em todas as religiões, porque esses lugares são uma criação de seu mental.



O silêncio interior é um processo de si consigo mesmo e não é, de maneira alguma, ligado a um lugar.

Sua crença os faz aderir ao fato de que vocês devem excluir-se do mundo para viver num lugar onde se vive o
silêncio exterior, mas o silêncio exterior não é o silêncio interior.
Esses lugares são tipicamente (e eu falo de todas as religiões e de todas as crenças) lugares onde vocês
podem aproximar-se vibratoriamente do estado interior, mas vocês ali não chegarão jamais.

Eu repito, o estado interior de silêncio não é dependente de circunstâncias exteriores sociais ou ainda de
saúde.
A doença pertence a esse mundo manifestado.
Na finalidade, a doença é apenas o reflexo da dualidade que vocês vivem.

Querer extrair-se, por uma decisão mental, do barulho exterior, colocando-se num lugar de silêncio, tem
apenas muito poucas chances de conduzir a fazê-los encontrar seu ser interior.

Vocês terão mais facilidades para viver e para descobrir esse estado de divindade na natureza, numa parada de
toda atividade mental.
Não há outra alternativa.

Vocês poderão passar milhares de vidas a se fechar em lugares propícios à oração, à meditação, sem, no
entanto, encontrar o Pai.

Olhem em todos os modelos religiosos (quaisquer que sejam: orientais, ocidentais). O número de seres que
realizaram a divindade é tão restrito que vocês os chamaram de Mestres no Oriente e de Santos no Ocidente.
Mas esses seres estavam já na interioridade antes de juntar-se a esses lugares de silêncio exterior.

Em outros termos, qualquer ser humano que tenha o desejo de escapar à dualidade irá refugiar-se nos lugares
de silêncio exterior, lugares protegidos da agitação do mundo, mas é apenas uma transposição de um barulho
a outro barulho, que é aquela de uma crença a outra crença.

Enquanto a mínima crença fizer parte de vocês, vocês não poderão encontrar a unidade e a divindade.
Assim é.

Trata-se, portanto, já, de uma aceitação de que o Pai não pode ser encontrado no exterior de si mesmos num
lugar sagrado, mesmo se, em alguns casos, esse lugar possa ajudá-los, não para fazer silêncio, mas para sentir
a eternidade.

Sentir a eternidade não é viver a eternidade.
Sentir a unidade não é viver a unidade.

Assim, vocês se encontram frente a uma parede.
Ora, uma parede estará sempre aí enquanto vocês não tiverem compreendido que o silêncio interior se faz no
interior de vocês e não num lugar exterior a vocês, qualquer que seja.

Eu sei que isso pode ser extremamente difícil em relação às crenças construídas pelo ser humano, crenças na
intercessão de um mediador entre vocês e o Pai.

Como vocês querem que haja um mediador entre vocês e o Pai?
Se vocês aceitam esse princípio, vocês cristalizam ainda mais a divindade.
Como viver a unidade enquanto vocês têm a mínima crença?

Olhem mesmo alguns personagens históricos.
Vou tomar aquele que vocês conhecem mais no Ocidente: Cristo.
Cristo mostrou-lhes o caminho.
Cristo veio permitir o que vocês vivem atualmente, mas em caso algum Cristo pode ser encontrado no exterior.
O personagem histórico foi grandemente falsificado pela dualidade e pelo mental dos homens.

O mental é ligado ao medo e ao poder.
O medo e o poder induzem a ainda mais dualidade.

Vocês não podem encontrar o Pai no poder.
Vocês não podem encontrar o Pai na agitação.
Vocês não podem encontrar o Pai nas histórias passadas.

O Pai está no eterno presente.
O Pai está presente em vocês, a todo instante.

Basta percebê-lo e tomar consciência.
Isso é muito mais simples do que quiseram fazê-los crer os sistemas religiosos.
Não há necessidade de milhares de vidas para realizar o Pai.
Há necessidade apenas do silêncio.



Ora, vocês buscam o silêncio no exterior, mas eu falei do silêncio interior.

Eis agora a resposta do silêncio.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Eis agora a resposta da Luz.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Outra pergunta.

Questão: a Luz interior poderia aparentar-se a uma percepção física de felicidade, de paz interior,Questão: a Luz interior poderia aparentar-se a uma percepção física de felicidade, de paz interior,
de serenidade?de serenidade?

Quando vocês encontram a Unidade, a divindade, a Luz autêntica, esta vai manifestar-se à sua consciência
como um estado de alegria interior, sem objeto, sem apoio, não ligada a algo de exterior.
A unidade é a paz.
A unidade é a felicidade.
A unidade é a certeza.
A unidade é evidência.
A evidência não requer qualquer questão.
A evidência não chama qualquer julgamento.
A evidência não chama qualquer dualidade.
A evidência da unidade basta-se a si mesma.

Quando vocês tocam esse espaço, é-lhes proposto, como ser humano no caminho, viver isso de maneira
temporária, fazendo com que isso não seja um estado estabilizado, mas uma experiência.
Essa experiência está unicamente aí para encorajá-los e mostrar-lhes o objetivo.
Cabe a vocês, depois, decidir, saber se querem instalar-se nesse estado ou não.

A experiência da Luz tornou-se hoje possível nesse plano para muitos seres humanos, mas a experiência da
Luz não é viver a Luz.
A experiência da unidade não é viver na unidade.

Vocês viverão na unidade a partir do momento em que essa evidência seja uma certeza interior, para além da
crença, para além de seu sentido de valores, para além daquilo em que vocês creem.
É um estado interior de certeza que poderia, efetivamente, aparentar-se ao que se chama felicidade.

Eis a resposta pelo silêncio.

... Efusão de energia…... Efusão de energia…

Eis agora a resposta da Luz.

... ... Efusão de energia…Efusão de energia…

Outra pergunta.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Eu lhes proponho, antes de retirar-me, transmitir-lhes novamente toda a minha paz e todas as bênçãos da Luz e
viver um instante de comunhão com a Luz.

... ... Efusão de energia…Efusão de energia…

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
Recebam essa Luz e recebam as saudações arcangélicas.

Vocês entram agora no trabalho no branco.
Isso ilustra o clima e a atmosfera durante a qual vocês viverão seu ano futuro.
A contar de seu dia terrestre de amanhã, o trabalho no branco, correspondente à colocação na Luz do que não é o branco, vai conduzi-los, durante este período,
durante esses dias e essas semanas e durante a totalidade do ano de 2009, a viver um fenômeno chamado o despertar.

A colocação na Luz ao nível da humanidade, em sua totalidade, das zonas de Sombras, das zonas de sofrimento, na escala do homem, na escala da Terra, na
escala de cada partícula viva sobre este planeta e sobre esse sistema solar vai, doravante, ter a lucidez e a consciência do que é chamado comumente o bem e
do que é chamado ainda mais comumente o mal.

O bem e o mal evoluem em proporções variáveis.
Entretanto, o véu da encarnação, de algum modo, escamoteou-lhes a realidade do jogo da Sombra e da Luz.
O jogo da Sombra e da Luz é, antes de tudo, mascarado por seu próprio jogo entre a Sombra e a Luz.

O trabalho no branco concerne a processos luminosos, processos de consciência, que vêm impactar-se, a título individual e a título global, no conjunto de sua
esfera de vida planetária.

O trabalho no branco acompanha-se de fenômenos (que vocês qualificam de energéticos) extremamente potentes, visando destrancar no interior
de suas estruturas sutis a totalidade da estrutura da alma e da estrutura do Espírito.

Vocês foram, durante numerosas vidas, no ciclo de encarnação, privados da dimensão completa de sua estrutura de Espírito.
Essa foi uma escolha, uma experiência, uma evolução específica.
Essa evolução necessitou mascarar sua estrutura Unitária, a fim de desenvolver, no conjunto de suas estruturas sutis, desta vez uma força que não
teria podido existir sem essa etapa precisa chamada «encarnação».

O trabalho no branco é assimilável a um novo nascimento, não talvez a título individual, mas de vocês, na escala coletiva e global.

Esse novo nascimento pode ser qualificado de despertar ou de acordarEsse novo nascimento pode ser qualificado de despertar ou de acordar.
As coisas que lhes foram ocultadas pelo jogo da encarnação vão desaparecer.
Daí resultará, num primeiro tempo, uma muito grande confusão no Interior de vocês, como no exterior de vocês.

Essa confusão está ligada, de maneira temporária, à justaposição de mundos habitualmente separados, compartimentados por barreiras intransponíveis.
Essas barreiras caem.
As separações formais entre os planos não existirão mais dentro de muito pouco de seu tempo.

Vocês constatarão um acesso muito mais fácil para a Luz, mas também um acesso mais fácil para a Sombra.

O trabalho no branco, eu repito, e a iluminação da Sombra, é a iluminação da Luz.

Eis o que vocês têm a viver nos dias, nas semanas, e durante o conjunto de seu ano de 2009.
Trata-se de um ano qualificado de despertar.
Eu falei de seu ano que se escoa em seu tempo terrestre como o ano da confrontação.
O final da confrontação não quer dizer a pazO final da confrontação não quer dizer a paz.

Vocês chegam às passagens obrigatórias concernentes não à sua individualidade, mas, de maneira essencial, ao que vocês chamam carma coletivo de sua
humanidade.

É o momento em que cada ação e cada reação são julgadas e avaliadas na escala da própria Terra.
É o momento em que a Terra manifestará de modo pavoroso, em sua terminologia humana, os sismos, as ignições de vulcões, os maremotos e as
manifestações ligadas à água, de maneira geral.

JOFIEL – 20 de dezembro de 2008

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-m8LhkuqI9Ao/UWnLgUNwf1I/AAAAAAAAAzM/uCdeO-ZSYZ8/s1600/consciencedivine.jpg


Isso não deve em caso algum deixá-los ir para qualquer desencorajamentoIsso não deve em caso algum deixá-los ir para qualquer desencorajamento.
A Sombra e a Luz estão à disposição.

Vocês levaram sua vida, vocês levaram suas escolhas em função de seus interesses, seus interesses podendo ser da SombraVocês levaram sua vida, vocês levaram suas escolhas em função de seus interesses, seus interesses podendo ser da Sombra
como da Luz, e isso ao alcance do braço.como da Luz, e isso ao alcance do braço.
Em breve, muito em breve, isso não será mais possível.

O que é da Sombra deve retornar à Sombra.
O que é da Luz deve retornar à Luz.
É o mesmo em sua interioridade e em sua exterioridade.

O trabalho no branco, iluminação e desmascaramento da Sombra, deve conduzir não à separação da sombra e da Luz (no que euO trabalho no branco, iluminação e desmascaramento da Sombra, deve conduzir não à separação da sombra e da Luz (no que eu
exprimi, que a Sombra deve retornar à Sombra e a Luz para a Luz), mas que nas dimensões que lhes são, para alguns de vocês,exprimi, que a Sombra deve retornar à Sombra e a Luz para a Luz), mas que nas dimensões que lhes são, para alguns de vocês,
atingíveis, nos novos mundos de vida, a Sombra e a Luz não participam mais da mesma alternância.atingíveis, nos novos mundos de vida, a Sombra e a Luz não participam mais da mesma alternância.

Para além da dimensão da encarnação na qual vocês estão a Sombra não pode existir.
A Sombra manifestou-se nesta dimensão em que vocês estão, ela traduz a falta de Luz.
Essa Sombra, criada por vocês mesmos, foi colonizada, há tempos muito antigos, pela lei de atração.

Vocês atraíram, sobre este planeta, linhagens involutivas muito mais degradadas que a humanidade atual.
Isso também não poderá mais, em breve, ser atualidade, porque esse reino do medo terminou e, entretanto, o que vocês verão é o medo, entretanto, o que vocês
sentirão é uma alternância entre o medo e o amor.

Os altos e os baixos serão legião.
As alternâncias do humor deverão provocar em vocês uma sede de Luz, uma sede de autenticidade.As alternâncias do humor deverão provocar em vocês uma sede de Luz, uma sede de autenticidade.
É o momento em que nunca mais vocês poderão ir aos espaços ou para as pessoas que pertencem à Sombra.É o momento em que nunca mais vocês poderão ir aos espaços ou para as pessoas que pertencem à Sombra.

A separação da Sombra e da Luz tornou-se indispensável.

O momento chegou.

A partir de seu dia de amanhã vocês entram no que é chamado o solstício de inverno, muito exatamente no início, depois de amanhã, vocês entram no que eu
chamei os primeiros dias do trabalho no branco.

A separação da Sombra e da Luz em vocês recorre a energias extremas concernentes a todos os setores de seu ser e a todos os planos sutis.

Vocês terão que sobrepujar e superar, pela cultura da paz, pela cultura do amor, as zonas as mais sombrias de si mesmos, que vocês verão
aparecer como em pleno dia.

Paralelamente a isso, a Terra, em sua globalidade, vive também um período histórico.

O ciclo de criação no qual vocês estão, e de encarnação, estabelecido há quase uma respiração cósmica (o que vocês consideram, em seu tempo terrestre, em
52.000 anos), chega agora ao seu termo.

Quem diz fenômeno final diz fenômeno de revista, fenômeno de compreensão, fenômeno em que a Sombra e a Luz entregam-se ao seu último combate na escala
global.
Isso não durará um dia, nem mesmo um ano, mas bem mais.

Haverá certezas para vocês apenas ao nível da Luz de seu próprio coração.
As certezas que vocês conheceram em seu mundo, que vocês chamam civilizado, são apenas muletas destinadas a acalmar e a apaziguar seus
medos.

O ser humano não é um ser de medos.
O ser humano é um ser de Luz, mas ele foi privado, durante mais de 50.000 anos, da totalidade de seu Espírito e é esse Espírito pessoal e global
que volta para vocês.
O momento está inscrito no relógio cósmico.
Ele não pode ser nem avançado, nem recuado.

Durante esse período e durante, preferencialmente, o ano que vem, vocês assistirão em vocês e no exterior de vocês, com seus lugares, com seus próximos, a
essa dissociação da Sombra e da Luz explicando, assim, as vontades da alma exprimindo-se e levando-os a reunirem-se com outros seres que portam, eu ia
dizer os mesmos valores, mas, antes, as mesmas Luzes ou as mesmas Sombras, se essa é sua escolha.

Esses agrupamentos da Luz e da Sombra reforçarão de maneira brutal as manifestações da Sombra e as manifestações da Luz ao nível do homem
como ao nível global.
Esperem viver e experimentar o que vocês jamais conheceram em todas as suas vidas.

O que vem é a Luz, isso eu já anunciei a vocês, mas a Sombra luta contra a Luz.
A Luz não luta contra a Sombra, ela se contenta em ser e o maior dos desafios que vocês terão a viver a título individual e global é encontrar essa Luz, se já
não foi feito, quaisquer que sejam as manifestações da sombra e estas serão potentes e estas serão violentas.



Entretanto, a Luz está efetivamente aí.
Ela está no interior de vocês.

Alguns de vocês sobre esta Terra já tiveram a oportunidade de sentir, desde vários meses, essa efusão da energia do Espírito, chamada, em sua
terminologia, Espírito Santo, e cujo indicador o mais seguro é o acesso, por lufadas, por períodos, por momentos, à energia da Unidade.
Tratava-se das premissas.

Eu posso conceber que seja extremamente penoso para um corpo denso passar de um extremo ao outro, mas essa tensão extrema entre as condições interiores
de Luz e as condições ambientais da Sombra é, de algum modo, o húmus sobre o qual pode desabrochar totalmente sua dimensão do espírito que lhes é
devolvido.

Lembrem-se: a Luz de sua dimensão total está aí, doravante, e a partir de amanhã.
Cabe-lhes conectar-se a ela (isso será muito mais fácil do que durante o período que acaba de escoar-se), porque é isso que vocês são, mas, se vocês desejam
participar do combate, se vocês desejam participar da dualidade, essa é sua escolha.

Vai tornar-se muito difícil resistir às tensões geradas pela Sombra e às tensões geradas pela Luz.Vai tornar-se muito difícil resistir às tensões geradas pela Sombra e às tensões geradas pela Luz.
Essas duas tensões, vocês compreenderão, são antagônicas.
Cada uma puxa num sentido.

As circunstâncias exteriores de suas vidas individuais, quaisquer que sejam, não devem alarmá-los, inquietá-los além da medida.

A mais bela imagem que eu posso dar-lhes: é que, no momento em que vocês sabem que sua hora de partir, de morrer para esta dimensão chegou, vocês se
preocupam em preparar suas malas ou em comer?
Não.

Do mesmo modo, a chegada da Luz, desse trabalho no branco, necessita sua adesão plena e inteira, porque apenas nesse ato de adesão e de fusão é
que vocês encontrarão a paz necessária para continuar o que vocês vieram fazer.

Os fenômenos, ao nível global e para além dos elementos, concernerão também à humanidade em sua globalidade.
A luta que se prepara é uma luta, eu diria, essencial e capital para a instauração da nova dimensão, para a instauração do reino da Luz.
Não se trata, propriamente falando, de uma confrontação porque, na confrontação como vocês a viveram este ano, há sempre a dualidade, enquanto que, se vocês
aceitam o despertar e o acordar, nada mais disso terá importância.

As lutas desenrolar-se-ão no exterior de vocês e, quanto mais vocês acolherem essa Luz, essa Verdade, mais lhes será fácil extirpar de vocês as zonas de
Sombra.
Elas não poderão persistir devido a uma adesão à Luz.

Quanto mais vocês aderirem e fusionarem à Luz, mais seus campos vibratórios criarão um limite intransponível às forças dosQuanto mais vocês aderirem e fusionarem à Luz, mais seus campos vibratórios criarão um limite intransponível às forças dos
mundos exterioresmundos exteriores.
Atenção para não lutarem tampouco contra suas Sombras interiores e qualquer ser humano, a partir do momento em que está na encarnação, se ele permanece
na encarnação, é que ele as tem ainda, qualquer que seja seu grau, seu nível ou seu estado de evolução.

O trabalho no branco é, portanto, um fenômeno cíclico, rítmico, ligado, antes de tudo, a um relógio celeste, a um relógio planetário e a um relógio solar.
Inúmeras modificações vão doravante ocorrer, de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais evidente, anunciando-lhes que a Terra vive suas
últimas horas.
Últimas horas nesta dimensão.

É preciso morrer para esta dimensão, para ir para outra dimensão.
Morrer não quer dizer abandonar.
Morrer quer dizer fazer subir.

Acompanhados pela Luz vocês se tornarão capazes, na escala global, de provocar a translação da Terra para outras esferas dimensionais.
É dessa maneira, pela Luz e pela translação, que se produzirá a ascensão da Terra e seu desaparecimento puro e simples destaÉ dessa maneira, pela Luz e pela translação, que se produzirá a ascensão da Terra e seu desaparecimento puro e simples desta
dimensão.dimensão.
Não se trata de uma morte, no sentido que vocês entendem, porque a consciência não se interromperá, a não ser durante umNão se trata de uma morte, no sentido que vocês entendem, porque a consciência não se interromperá, a não ser durante um
período extremamente preciso que lhes será anunciado e que durará três dias, três dias em que vocês passarão numa espécieperíodo extremamente preciso que lhes será anunciado e que durará três dias, três dias em que vocês passarão numa espécie
de estado de consciência sem o corpo, onde a consciência terá, durante esses três dias, experimentado a totalidade do que elade estado de consciência sem o corpo, onde a consciência terá, durante esses três dias, experimentado a totalidade do que ela
é.é.

Eu repito, não se preocupem com esse momento, porque vocês serão, de qualquer modo, individual e globalmente prevenidos.
Entretanto, e precedendo esses momentos, os níveis de energia vibratória que são, a partir de amanhã, implementados sobre a Terra são níveis que até o
presente jamais foram atingidos, a não ser pelo CristoCristoquando de sua encarnação.

As energias e a Luz que vêm para vocês têm potenciais de muito alta velocidade, de muito alta intensidade.
Cabe-lhes acolhê-las.
Cabe-lhes deixá-las encarnar-se e exprimir-se em vocês.
Esse momento sofre agora uma preparação intensa que alguns de vocês, talvez, percebam.
Isso faz apenas começar.
A intensidade será máxima e permanecerá a partir de 24 de dezembro.

Esses níveis de consciência, essa vibração, essa Luz que vem para vocês não se importa com a forma na qual vocês estão, não se importa com os lugares nos
quais vocês vivem.
Essa Luz imporá, a todos e a cada um, perturbações essenciais nas próprias concepções e nos próprios encadeamentos íntimos da vida de cada um.
Não resistam, mas abandonem-se à vontade da Luz do trabalho no branco.



Este não pode enganá-los.

Vocês devem aceitar o que ele impulsiona e o que desencadeia.
Tornar-se-lhes-á, naquele momento, extremamente fácil e extremamente simples saber o que provém da Luz e o que provém da Sombra.

Os fenômenos cósmicos em seu céu tomarão também, a partir deste período, e durante todo o ano de 2009, manifestações visuais, manifestações vindas das
estrelas, vindas dos planetas, mostrando-lhes, inegavelmente, que a face do mundo está mudando.

A melhor preparação é o acolhimento da Luz, a aceitação da Luz e a eliminação da vontade própria em relação à vontade da Luz.
Vocês são e vocês serão ajudados.

Inúmeros de vocês contataram, durante este ano passado, de maneira fortuita, de maneira deliberada, à noite como de dia, no estado de vigília e no estado de
sono, realidades transdimensionais que vieram a vocês, ou para ensiná-los, ou simplesmente para conformá-los à existência delas.
Esses contatos vão multiplicar-se durante seu anoEsses contatos vão multiplicar-se durante seu ano..

De fato, na escala global, a humanidade, em sua totalidade, não poderá mais ignorar que exista uma intenção e uma vontade divina ou celeste da
Luz.
Aí está a grande revolução ao nível da humanidade, a título global, da qual vocês participarão.

Convém a vocês, nos dias da instalação dessa nova frequência em vocês, acolher totalmente essa energia, acolhê-la e colocá-la no interior de seu ser.
Ela deve penetrar cada fibra de seu ser e deve ater-se, estabilizar-se, ao nível de seu peito.
É nesse nível, unicamente nesse nível que, no momento de alguns acontecimentos, vocês encontrarão a Alegria, a confiança, a solidez e a vida.

Eis que veio para vocês o que seu espírito espera desde tanto tempo, o que sua alma esperava por numerosos anos.
Não se trata de um fim, mas, efetivamente, de um início, qualquer que seja o aspecto exterior que possa tomar esse início, mesmo se para muitos, infelizmente,
isso traduza um fim.

A consolação pode vir apenas do interior, a partir do momento em que vocês acolheram a Luz.
O mínimo medo, a mínima interrogação será apenas a tradução de seu afastamento dessa qualidade de ser que vem para vocês.

Certamente, a título individual, algumas situações, alguns eventos podem efetivamente ser vividos como um drama, mas esse é um olhar exterior.

Para os seres luminosos que terão acolhido a Luz no próprio peito será muito fácil, qualquer que seja o drama vivido, voltar a consciência para esse ponto central,
para que tudo aquilo desapareça, para que todos os sofrimentos desapareçam.

Lembrem-se disso: quanto mais vocês quiserem lutar, quanto mais vocês quiserem resistir ao estabelecimento da Luz, mais vocês sofrerão.
O sofrimento é apenas a recusa da Luz.
Não há sofrimento que possa resistir à Luz, porque a Luz que vem é a Luz de seu espírito desperto.

Aí estão grandes momentos aos quais vocês serão submetidos.
Aí estão grandes momentos aos quais vocês poderão participar.
Aí estão esses momentos que estão agora presentes, a algumas horas de seu tempo.

Essa hora e essas horas que vêm teriam de ser horas de festa, porque essa data é conhecida por certo número.
O período que se estende de 21 de dezembro de 2008 a 21 de dezembro de 2012 assinala a entrada nos quatro últimos anos de sua vida, de sua forma e dessa
encarnação para todos os humanos.

Não há dramas, não há erros, há apenas a Luz.
A Luz não vem destruir, a Luz vem iluminar o que deve sê-lo, o que vocês construíram no interior de vocês, no exterior de vocês, na escala global ou na escala
individual, são apenas projeções do jogo da Sombra e da Luz.
Tudo o que vocês construíram o foi pelo medo ou pelo amor e unicamente em função de uma dessas energias.
Tudo o que é do domínio do medo deve desaparecer.

A hora não é mais para escolhas, porque vocês já escolheram.
A hora é para a transcendência.
A hora é para a capacidade que vocês terão para transcender, para transladar e para elevar essa Terra e vocês.
Nós estaremos entre vocês.
Nós estamos já ao redor de vocês e com vocês.
Nossa presença vai reforçar-se de maneira tangível, sutil, entretanto, pelo momento.
Ela é evidência.
Não pode ser de outro modo.

Os três dias entre 21 e 24 de dezembro de 2008 (ou 23 à noite) são três dias em que vocês devem favorecer ao máximo a instalação da Luz, a instalação de sua
estrutura de espírito em vocês.
Durante esses momentos, que são como um parto, a transparência, a precisão, a autenticidade e a Luz são as condições para que vocês reencontrem totalmente
o que vocês são, seu Espírito, sua Verdade.

Alguns fenômenos, de natureza cósmica, devem atingir preferencialmente alguns povos.
O país no qual vocês estão [França], a parte oeste de seu continente, é preservada dessa manifestação de rejeição da Luz.
O que quer dizer que as manifestações globais, cósmicas, coletivas concernem-lhes apenas pouco, pelo momento.

Em contrapartida, e devido à relativa latência global dos eventos aí onde vocês estão, a intensidade da transmutação energética será extremamente forte.

Velem para proteger seu corpo.



A melhor proteção, eu repito, é a aceitação da Luz.
Protejam seus corpos para que o templo que ali se constrói se faça na serenidade.

Inúmeros países devem doravante enfrentar e superar os elementos.
Não vejam ali, eu repito, qualquer drama, nem o que quer que seja de nefasto, porque aqueles que partem assim, e que o desejaram, estão simplesmente
avançados de algum tempo em relação a vocês.

O trabalho no branco, de fato, é uma etapa inicial no advento da Luz total.
Vocês entram, a partir de 23 de dezembro, no último tempo, no tempo em que tudo o que foi tido secreto será revelado à sua consciência interior e exterior.

Eis alguns elementos.
Agora, se vocês desejam aprofundar, e se isso for compatível, tentarei aportar minha iluminação.

Questão: o que você entende por proteger o corpo?

Proteger o corpo consiste, primeiramente, em banir de sua consciência, de seus pensamentos, de suas palavras, tudo o que poderia assemelhar-se a um ato de
divisão.
Aí está o modo físico de manter o templo coerente.

Eu não insistirei sobre suas regras de higiene de vida, o mais importante situando-se, entretanto, ao nível de seus pensamentos.

Questão: como proteger-se das potentes descidas de energia?

Vocês devem aceitar a totalidade das vibrações e dos níveis de consciência que vêm, exceto se, aí onde vocês estão, apareçam fenômenos visuais que, estes,
necessitarão uma proteção.

O fato de que esses níveis de consciência tornem-se visíveis em alguns lugares da Terra corresponde a um afluxo maciço e a uma concentração de energias que
pode, de fato, ter efeitos deletérios sobre seu corpo e provocar sua combustão.
Entretanto, não me parece, pelo momento, que isso lhes concerna, no lugar onde vocês estão.

Questão: quais seriam esses fenômenos visuais?

Um fenômeno visual é um fenômeno que se vê com os olhos.
Ele corresponde à observação de fenômenos luminosos ao nível de seu céu, simplesmente, como aqueles que ocorrem à noite ou de dia.

Mudança de coloração, brilho específico de Luz no céu, modificação do brilho do céu, modificação do brilho de alguns planetas, devem conduzi-los a adotar
modos de proteção e a viver fechados.

Questão: esses fenômenos luminosos vão durar quantos dias?

Eles poderão ser muito breves, caso em que isso não lhes concernirá.
Se sua duração excede uma hora, convirá proteger-se.
A duração total, agora, isso durará durante todo o ano de 2009.

Questão: esses três dias de dezembro nada têm a ver com os três dias anunciados por Maria, em que se poderia estar em catalepsia?

Pode acontecer, mas, para isso, é preciso que certa dose de Luz atinja a globalidade da Terra.
Tudo dependerá do tempo necessário para efusionar essa energia.

Isso pode ser feito em uma hora de seu tempo como durar a totalidade de um ano, mas começa agora.

Vocês serão prevenidos entre 48 e 72 horas antes do evento de sua transformação.
Entretanto, as premissas serão um reforço do que vocês chamam «energia» no interior de seu pólo cefálico ao mesmo tempo que o aparecimento, eu digo
efetivamente aparecimento de um novo som ao nível dos ouvidos, reconhecível entre todos, porque não se tratará de um zumbido leve, mas, efetivamente, de um
grito em seus ouvidos.
Isso será observável.

Questão: na escuta desse som, deveremos nos preparar para permanecer três dias tranquilos?

Sim, quando receberem o anúncio desses três dias.
Entretanto, os fenômenos visuais intermitentes podem necessitar, eles também, por sua vez, o fato de permanecer no interior.

Questão: deve-se também proteger-se da Luz exterior?

Nesse caso, sim.
Esses três dias produzir-se-ão, segundo toda probabilidade, em seu ano de 2009.
Entretanto, mesmo nesse período, ocorrerão períodos de afluxo de energia que necessitarão de uma proteção específica.

Questão: esses três dias serão sincrônicos ao nível de toda a humanidade?

Não pode ser diferentemente, uma vez que se trata, antes de tudo, de um fenômeno global.

Questão: isso será ligado à rejeição de plasma solar?

Entre outros.



Questão: e os outros elementos?

Eles concernem, com toda evidência, a um conjunto de fenômenos cósmicos celestes.

Questão: o planeta Hercobulus faz parte?

Ele é o indicador.
Os planetas e os cometas são a densificação e a encarnação, para alguns deles, da energia arcangélica.

Hercobulus é o raio da destruição.
Hercobulus é esse planeta que é conhecido e anunciado desde muito tempo por inúmeros seres que quiseram guardar segredo disso.

Questão: se é importante aceitar a Luz, não se deve então proteger-se, a cabeça em particular?

Enquanto os fenômenos não forem visuais, visíveis com os olhos, vocês devem, tanto quanto possível, aceitar o que vem.

Questão: é previsto um período de frio ligado a esses eventos?

De qual lugar você fala?

Aqui, na França.

Não pelo momento.
Eu diria não antes de duas a três semanas de seu tempo que vem.

Questão: o que você entende por fusão dos mundos?

Há fusão de algumas polaridades, mas não há fusão de dimensões.
No que concerne à sua dimensão, aí onde vocês estão atualmente, isso deve apagar-se para deixar emergir a verdadeira Luz.

Para as outras dimensões, além, isso não é uma lei.
Mas no que lhes concerne, nesta dimensão, é a única lei.

Almas humanas da encarnação, recebam bênçãos, Luz e assistência dos Arcanjos.

Eu os saúdo.

_____________________

Mensagem do Bem Amado Arcanjo Jofiel  no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=262
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste período importante deste ano.

Como sabem, vocês estão alguns dias antes do Natal.
Estão num período que precede o fim do ano, que é extremamente importante, eu já o disse em muito
numerosas retomas e, cada ano, eu repito porque, durante os doze últimos dias do ano vocês preparam os
doze meses do ano seguinte, cada dia representando um mês.

Então, é melhor viver este período numa atitude de recolhimento, de espiritualidade, de busca de quem vocês
são e do que vocês são.

Aí está, caros amigos.

Então, como de hábito, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e vamos, se querem
efetivamente, começar a interagir, como faço habitualmente com vocês.

Questão: qual é seu ponto de vista sobre o período que vem, em especial a partir de 21 de
dezembro?

O 21 é o solstício.
Como sabem, a partir não de 21, mas de 23, certo número de elementos vão fazer, como dizer..., com que a
Terra não gire mais redonda, é o caso de dizê-lo.

Muitas coisas vão chegar de maneira sincrônica e que correspondem, eu diria, a uma perturbação do éter, ou
seja, do elemento que mantém a coesão de seu sistema solar e da vida em encarnação.

Vocês vão passar, a partir de 23, por um cinturão específico energético que alguns, em momentos passados,
chamaram uma cinturão de fótons.
Mas não se trata de fótons, trata-se de ondas eletromagnéticas que vão precipitar-se sobre a Terra e cujo papel
o mais importante, eu posso dizer agora, é suprimir, em parte ou inteiramente (isso jamais é fixado de antemão)
o éter, ou seja, a força de coesão da matéria.

Então, aquilo pode ir de desagrados menores até desagrados importantes e, isso, de maneira individual, mas
também em função dos lugares onde vocês estão e dos lugares onde estão sobre o planeta.  
Se há quem tenha demasiado calor, outros terão muito frio.
Se para alguns falta água, outros terão muita água.
Se alguns tiverem muito a comer, outros não terão a comer.

Vão acontecer modificações em seus sistemas, de uma maneira geral, tanto em suas crenças como no que
vocês são, como em sua tecnologia, como ao nível dos elementos.
Isto vai acompanhar-se também de manifestações excepcionais ao nível de seu céu.

Quando eu digo «seu céu», eu não falo do cosmos, falo do elemento ar e o céu azul que vocês veem, tudo
isso vai sofrer transformações mais ou mais importantes.

Recordem-se de que eu sempre disse, durante anos, que o que acontecia no exterior acontecia também no
interior.

Vocês não estão, alguns, sem sentir pressões importantes que se manifestam ao nível de alguns chacras e
que prefiguram a chegada dessa corrente.
Aí está o que posso dizer.

O detalhe dos acontecimentos é profundamente diferente para cada ser humano e cada lugar.
Mas, entretanto, creio que cada um de vocês poderá dizer que haverá um antes e um após este período de
Natal.
Aí está o que posso dizer.

É necessário saber que a particularidade desse cinturão eletromagnético é que ele vai repartir-se sobre o que
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se chamam as linhas de falha.
Cada país, cada grupo social, cada técnica, cada indivíduo será, ao final, afetado, de uma maneira ou de outra,
em função do que é.
Por conseguinte, em mesmos lugares os destinos são diferentes, as energias são diferentes, de acordo com
cada pessoa.

Então, cada um poderá viver isso à sua maneira.
Isso pode ir por desagrados energéticos, como sensações incomuns, ou mesmo períodos de confusão mental
ou de nervosismo.

Ao nível dos países, do que acontece sobre o conjunto deste planeta, cada coisa responderá à sua maneira,
eu diria, ao que se manifesta em breve.

Questão: isso vai acompanhar-se de catástrofes naturais?

É muito provável e mesmo quase certo, mas nada é jamais certo mas, entretanto, há elementos de
probabilidade extrema para que modificações ambientais ocorram de maneira irremediável na superfície da
Terra.

Isso não concerne necessariamente a toda a Terra.
Vocês serão afetados e referidos também em função do que vocês são individualmente.

Se vocês estiverem centrados numa dimensão de coração, de generosidade, de amor, esta energia não lhes
colocará qualquer problema.

Em contrapartida as resistências que vocês têm vão se manifestar por pontos de tensão e também por
eliminações de coisas mais ou menos violentas. 

Então, o lugar é função, qualquer que seja, das entidades que estão presentes no momento em que isso se
produz e também em função de dados (digamos históricos) que aconteceram sobre os lugares.

A preconização é a mesma para todo o mundo: encontrar a calma interior.
Encontrar a calma interior é fazer silêncio ao nível das emoções, não deixar a cabeça dominar, não deixar os
hábitos mesquinhos dominarem.
Estarem abertos, tolerantes e na humildade.

Questão: nós temos necessidade de proteções específicas?

A melhor proteção é seu estado interior.

Eu sei que existem outras proteções, como proteger-se de certos tipos de irradiação, isso é possível.
Mas a melhor das proteções é você mesmo e seu estado vibratório, porque, se você se preocupa, como
dizer..., em se proteger, você não estará no estado de Unidade, você estará no medo.

Não se esqueçam, eu repito, é um evento importante, da ordem da Luz.
O que vocês observam, as reações, estas, poderão ser da sombra.

Toda a sombra que foi acumulada no interior da Terra, no interior dos seres, no interior dos países, no interior
das sociedades, no interior das técnicas, surgirá.

Lembrem-se de que é uma energia que se instala, ela vai crescendo e vai instalar-se, mas, uma vez que ela
está instalada, ela não sai mais.
Quer dizer que tudo o que vai se desenrolar no período que seguir corresponderá totalmente à realidade dessa
energia.

Então, também em função do que eu dizia para os doze últimos dias do ano, se vocês sabem contar, há o 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 30 e 31. Vocês estão nos nove últimos meses e a atmosfera de 23 de dezembro
corresponderá à atmosfera do mês de abril etc.etc.
O 24 de dezembro tem a atmosfera do mês de maio.

Vocês constatarão por si mesmos que o próximo ano, dado o nível de energias e de eventos que são
movimentados, o que vocês viverão ali será a repetição perfeita, numa escala muito maior, do que acontecerá
durante os nove últimos meses do ano.

Questão: esses fenômenos seriam sempre acompanhados de muito frio?

Perfeitamente, mas talvez não aqui, na região, mas, em todo caso, haverá temperaturas absolutamente
inacreditáveis em algumas regiões.

Questão: viajar pode apresentar riscos?



O único risco é interior.
Se vocês estão perfeitamente, como dizer..., alinhados e centrados no coração, onde quer que estejam, isso
não tem qualquer espécie de importância a priori, mas, obviamente, para o ser humano, é melhor estar num
lugar mais calmo e não exposto à loucura humana ou à loucura dos elementos.

Eu já disse que todas as cidades colocavam problemas, obviamente, mas, entretanto, lembrem-se de que isso
vai reproduzir-se e de que haverá numerosos sinais que piscarão no interior de sua cabeça, de seu coração e
de seu sentir.
Vocês terão injunções que lhes dirão: «oh, lá, lá, não sei porquê, mas não posso ficar aí».

Para nada serve querer planejar partidas, mudanças à vista, porque isso provaria, eu repito, que vocês estão no
medo.

Mas, isso dito, se eu estivesse ainda vivo, obviamente, eu preferiria estar em plena natureza do que numa
cidade.

Questão: os eventos vão estender-se em todo o ano de 2009, num crescendo?

Irá num crescendo e, sobretudo o ser humano será privado de todos os seus modos de interações e de
comunicações, sejam os meios de transporte, tudo o que servia para trocas (como o dinheiro) e tudo o que era
comunicação, viverá períodos de perturbações e, sem entrar nos detalhes, mas que vão obrigá-los, não vocês,
certamente, mas outras pessoas, a colocarem-se questões, digamos.
Questões sobre os acontecimentos, obviamente.
Questões sobre a ligação entre esses eventos e fenômenos de manipulação pela tecnologia ou também pela
chegada de algumas perturbações visíveis ao nível cósmico.

Questão: tudo isso explica as sensações de peso na cabeça?

A energia penetra pela cabeça.
Isso é uma evidência.

Obviamente, é seu pólo elétrico o mais alto.
É ali que vocês recebem essa energia em vocês, pressentindo, para a maior parte, o teor e a intensidade.

Proteger-se dessa energia para nada serve porque, se ela não entra pela cabeça, ela entrará por outros
lugares, de qualquer modo.
Ela é feita par ir ao coração.
Ela não é feita para descer à parte inferior das costas e despertar o kundalini.

Esse fogo cósmico deve acender o fogo do coração.
É o objetivo dele.
Mas, se vocês não são capazes de acender o fogo do coração, acender-se-ão outros tipos de fogo ligados
aos chacras inferiores, ou seja, raivas, doenças, agressividade, assassinatos e putrefação de corpos
extremamente rápida.

Muitas doenças vão, aliás, aparecer.
Isso não concerne a vocês, pelo momento, nesta região da Europa, mas vocês aprenderão que, nos países os
mais mal divididos vão aparecer doenças virais extremamente fulminantes, bacilos que haviam desaparecido
desde muito tempo, a priori, da superfície da Terra e que se reativam.

Lembrem-se do período, há alguns anos, de grandes frios, onde efetivamente estava inscrito na trama astral de
que esse grande frio devia chegar até vocês.
Ele jamais chegou até vocês porque há tramas astrais que se modificam.

Em contrapartida, as tramas astrais modificam-se em função do humano, mas, em contrapartida, tudo o que
vem da ordem cósmica, ou seja, enviado pelos sóis, enviado pelos buracos negros ou pelos planetas, tem uma
influência real e concreta sobre vocês.
E isso obedece a um calendário extremamente preciso ao nível do que vocês chamam o tempo.

Questão: os três dias que deviam ser anunciados por Maria vão desenrolar-se nos dias que vêm?

Isso é do domínio do possível.
É preciso saber que há uma primeira onda dessa energia que chega, aí, agora.
Vocês dela constatarão os efeitos.

O que vocês observarão será o que se produzirá, maior, no próximo ano.
Entretanto, se a intensidade da energia e a intensidade da recepção dos seres humanos encontram um eco
favorável (ou seja, se uma pessoa em dez é capaz de fazer descer um décimo dessa energia em seu
coração), então, sim, vocês terão direito ao que se chamam os três dias e à catalepsia.



Isso é uma eventualidade, mas será necessário, para isso, que um mínimo de seres humanos conduza essas
energias ao coração.
Se esse não é o caso, eu lhes digo que os três dias que vocês viverão (23, 24 e 25) chegarão em abril, maio e
junho (ndr: 2009) e, aí, vocês começarão a ver por si mesmos a possibilidade de viver esse período de três
dias.

Mas, como vocês também sabem, vocês serão prevenidos.

Então, as pressões que vocês têm na cabeça, para alguns, os zumbidos nos ouvidos, correspondem ao fato
de serem prevenidos da chegada dessa energia, mas, nesse barulho, nessa pressão, eu creio que vocês não
ouviram ainda o anúncio feito por Maria.

Então, enquanto esse anúncio não se realiza, não há qualquer temor a ter, exceto urgência, caso em que nós
teremos que agir num prazo não mais de 72 horas, mas de 24 horas.
Mas isso não depende de nós, isso depende apenas de vocês, caros amigos.
Isso não depende de modo algum de nós.
Nós, nós nos temos prontos, simplesmente, para qualquer eventualidade, eu diria.

Questão: Jofiel nos falou de um som específico, como um grito.

Então, um som como um grito será um som que prevalecerá durante o período dos três dias.
Aquele de que eu falo é o anúncio, por um zumbido contínuo, extremamente alto e potente, no qual começará a
modular-se a voz de sua mamãe.

Questão: nós ouviremos então distintamente a voz de Maria?

Perfeitamente.
O filtro de cada humano sendo diferente poderá ser uma simples palavra, mas, de qualquer modo, será um
reconhecimento energético e um choque para a maior parte dos seres humanos.

Questão: como fazer descer o melhor possível essas energias ao coração?

Vocês já sabem, eu já falei disso em numerosas reprises, o venerável RAM falou disso também, fazer descer
as energias ao coração, isso se pode fazer pelo pensamento, mas é também o mental.
É preciso fazer o lugar no coração.
Como se faz o lugar no coração?
Bem, esvaziando-o de todos os pensamentos inúteis.
Fazendo esse famoso silêncio no interior.

Efetivamente, o silêncio exterior pode ajudar a encontrar o silêncio interior para alguns.
O melhor modo é acolher.
Acolher é ir no sentido, eu diria, desse nível de vibração que vem para vocês e não resistir.
Aceitar, acolher, isso faz parte também do soltar e de sua capacidade para entrar no controle.

Questão: é necessário parar as atividades profissionais para viver tudo isso?

Se para alguns de vocês isso é necessário, sim.
Vocês têm a escolha, obviamente, mas se vocês tinham uma visão um pouco menos, como dizer..., voltada
para si mesmos, o que é que vocês querem?

Sua conduta deve ser ditada pelo que vocês querem.
Não é mais tempo de obedecer a convenções, ou seja, dizer «para que eu tenha meu lugar na sociedade é
preciso que eu faça isso ou aquilo».

Agora o lugar não é na sociedade, ele é no Interior de vocês, como pessoa.
O grupo social constituído hoje é um erro, porque ele funciona segundo códigos de ética que vocês chamam
«a lei», que absolutamente não são espirituais.
Não há obrigação social que se tenha diante de sua espiritualidade e do que vocês são.
Então, façam suas escolhas.

Questão: quando as coisas vão começar a ser mais agradáveis para viver?

Então, isso, eu creio que precisará aguardar outra dimensão.
A única coisa agradável é encontrar seu coração, porque é a porta de saída.
Não há outra.

Os eventos exteriores serão cada vez mais desagradáveis.
Não pode ser de outro modo e, como eu lhes disse, a temperatura sobe na água em que vocês estão.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Então vou, caros amigos, aportar-lhes todo o meu amor e eu vou deixar a palavra a alguém que espera e que é
o venerado RAM.

Eu lhes digo até muito em breve.

_____________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu sou RAM.
Recebam a minha paz.

Eu venho, nesse momento, através de minha presença, ajudá-los pela vibração, pelo silêncio e pelas palavras a
irem ao seu ser interior, ao espaço onde não se encontra qualquer tensão, num espaço onde se encontra o
equilíbrio, num espaço onde se encontra a paz.

Trata-se do único espaço, aliás, onde vocês podem encontrar a paz, o equilíbrio e o que vocês são.

Há múltiplas semanas que eu venho discorrer, emitir essa consciência específica que é a consciência do ser
chegado ao centro dele mesmo, lá onde se resolvem todas as tensões e todas as oposições, lá onde se
encontram a solução, a chave, a porta e a Luz.

Eu lhes afirmei que o obstáculo o mais forte para o acesso à sua interioridade era o mental e que, por outro
lado, esse mesmo mental podia ser domesticado a fim de ajudá-los a ir para o silêncio.
Nesse silêncio e nesta paz, o que vão encontrar?
Vocês vão encontrar a certeza e a evidência do que vocês são.
Vão encontrar a paz que vocês procuram.
Vão encontrar a segurança que procuram.
Vão encontrar um sentido para o que vocês são e quem vocês são.

Não há pergunta que não tenha resposta neste espaço, porque toda pergunta resolve-se pela equação do
amor.
Qualquer pergunta que não teria resposta seria apenas uma pergunta que não tem sentido em sua vida.

De fato, o espaço do coração é o espaço da resolução.
O espaço do coração é o espaço onde não há pergunta, nem sobre sua vida, nem sobre o sentido de seu
destino, nem sobre escolhas duais.

Penetrando o templo do coração, abrindo-o, vocês entram na evidência e na transparência.

Entrando em evidência e na transparência vocês se aperceberão que não pode existir, neste estado específico
(que corresponde a outra dimensão que vocês despertaram nesta dimensão) não pode ali haver espaço de
interrogações, espaço de medos, espaços de projeções.
Vocês viverão a totalidade do instante.

Isso não os desconectará de seu real, mas permitir-lhes-á ficarem em harmonia com seu estado interior.

Tudo o que lhes custa, tudo o que é esforço, não é a Luz.
A Luz é transparência, a Luz é evidência, a Luz é verdade.

Quando ocorre um problema, qualquer que seja, basta-lhes, quando encontraram o caminho de seu coração,
estarem suficientemente no interior deste para que aquilo se modifique.

E se aquilo se modifica, vocês vão concluir que seu estado interior é exato.
E se aquilo não se modifica, vocês vão concluir que seu estado interior não é exato.
Não há outra verdade além desta.

A partir do momento em que vocês ativam, não mentalmente, intelectualmente, mas real e conscientemente,
este estágio de seu ser, vocês vão penetrar um espaço onde se encontra a alegria, um estágio onde se
encontra a verdade, um estágio onde se encontra a Unidade.

Na Unidade tudo se resolve, certamente não sempre de acordo com que seu mental desejaria, não sempre
necessariamente no sentido da satisfação imediata, mas, no entanto, se vocês agem percebendo esta
transparência, esta evidência, esta verdade, esta Unidade e esta Luz, as coisas desenrolar-se-ão (apesar das
aparências em alguns casos) no sentido de maior Luz, maior verdade, maior transparência e maior amor.

As armadilhas do mental e do ego podem situar-se na negação deste estado interior.
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O mais difícil é a iniciação porque, como eu dizia, vocês saberão instantaneamente que ali chegaram quando ali
tiverem chegado, porque aquilo será para vocês um novo nascimento à Unidade, ao mesmo tempo persistindo
a viver os fenômenos duais ligados aos jogos da encarnação.

Este estado de Unidade cria ao redor de vocês um campo vibratório profundamente transmutador, mas
também profundamente perturbador.

Viver a Unidade pode parecer, para alguém que está na dualidade, como execrável, porque vem chocar, violar
e penetrar a sua dualidade, ou seja, o que faz a sua vida ao nível de seu mental, que passa o tempo a dividir, a
separar.
A Unidade é um estado de unificação com você mesmo.

O mundo não é Unidade.
O mundo no qual vocês vivem é a encarnação a mais total da dualidade em seu apogeu.

Todo fenômeno é dual.
Não pode haver ação sem reação.
Não pode haver mal sem bem.
Não pode haver contração sem expansão.
Não pode haver alegria sem tristeza.
Não pode haver tristeza sem alegria.

Só o coração permite aquilo e não depende de uma situação exterior, de uma situação física ou de uma
situação psicológica.

Enquanto aquilo permanecer é que vocês estão apegados aos seus próprios sofrimentos, qualquer que seja o
nível em que estes se situem.
Não há outra verdade ainda que isso possa, em alguns casos, ser difícil a aceitar, a compreender e, sobretudo
a integrar.

Mas o momento em que vocês penetrarem nesse templo interior, vocês farão aparecer isso a vocês também
como uma evidência.

A intensidade da irradiação recebida sobre cada indivíduo, nesse momento, sobre o planeta, corresponde ao
que foi chamado a hora ou o momento em que se vem bater à sua porta, onde a recordação de sua divindade
recorda-se a vocês.

Vocês vão responder ou vão continuar a manter regras sociais, regras de crenças, regras construídas e
ilusórias?
Tudo depende, eu repito, de suas crenças, mas todas as crenças na dualidade, as crenças da necessidade de
um ser exterior para encontrar sua completude, a necessidade mesmo de um teto e de uma cama (que lhes
parecem, no entanto corresponder a necessidades e satisfações fundamentais da vida) são apenas ilusões.

O que eu digo é a verdade, não pode ser a sua.
Cada um tem a sua verdade, mas a verdade é una em essência e em sua finalidade.

Vocês devem penetrar e poderão penetrar no espaço do coração apenas no momento em que tiverem
abandonado e soltado todas suas crenças ilusórias sobre o desenrolar da vida.

Vocês foram condicionados por si mesmos, por um lado, pela sociedade, por outro lado e pela encarnação,
por um terceiro lado, por aceitarem certo número de limitações.
Limitação de seu acesso à sua divindade.
Limitação de seu acesso à sua soberania.
Limitação de seu acesso à Unidade.
Isto toma fim, se vocês o aceitam, se o desejam do mais profundo do Espírito que reside em vocês.

Eis agora isto expresso através da vibração e da Luz.

... Efusão de energia…

Para completar isto em algumas palavras, vocês estão num fim de ciclo, estão num período que corresponde à
reversão.

Vocês estão no ano que o Arcanjo Jofiel chamou «a confrontação».

Vocês estarão, no próximo ano, no ano do acordar e do despertar, para alguns de vocês, mas não creiam que
o resto da humanidade vai olhá-los como salvadores.
Eles vão olhá-los como inimigos, porque o princípio da vida em dualidade corresponde à negação da Unidade
e aqueles que vivem na dualidade, e com razão, que têm necessidade de prosseguir certas formas de
experiências duais, não podem aceitar a Unidade que vocês representam.



Se você decide ir para seu coração, as tensões postas em jogo entre os grupos de indivíduos, entre os
pensamentos (mesmo unitários e duais) serão ilustradas e acompanhadas por tergiversações de diversas
ordens sobre as quais não me cabe estender.

Retenham, e já o disse em numerosas reprises, que todo medo é uma projeção do mental no futuro.

A Unidade não conhece o medo.
A Unidade pode acompanhar-se de circunstâncias exteriores dramáticas, em todos os sentidos do termo, e,
entretanto, a Unidade permanece.

Os acontecimentos, quaisquer que sejam nesta dualidade, tentam muito frequentemente atraí-los pela
sedução, pela convenção, pelas leis, pelas crenças e pelo medo.

A Unidade é um estado que se basta por si mesmo, que não se importa com o que acontece no exterior.

Em tempo linear (o que chamo «tempos linear» é um tempo fora do fim do ciclo que vocês vivem) é
perfeitamente possível pôr as fundações e construir certo número de coisas através do reencontro com a sua
própria Unidade.
Pode ser uma religião.
Pode ser uma filosofia.
Pode ser uma escola.

Isso é válido em tempo linear, mas não em fim de ciclo.
Em fim de ciclo é-lhes pedido unicamente concentrar-se e unir-se ao que vocês são e nada mais.
O resto não tem necessidade de vocês para desenrolar-se e para chegar.

A solicitação de seu ser interior deve tornar-se o tema de sua conduta se, contudo, vocês desejam a Unidade.

Na Unidade, recordem-se, tudo se dissipa, mas o acesso à Unidade é ao mesmo tempo extremamente
simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente complexo.
Isso se tornará simples e é talvez simples, para alguns de vocês, progressivamente e à medida que vocês se
aproximam da essência situada no centro de seu ser.

Em contrapartida, se isso lhes parece complicado, se lhes parece impraticável, se lhes parece fora de alcance,
então, naquele momento, coloquem-se a questão, talvez vocês não tenham terminado com suas escolhas de
dualidade.

A Unidade é um estado interior que não pode enganar.
Não se assemelha a nenhum outro.

Não se assemelha a uma satisfação dos sentidos, não se assemelha a uma satisfação intelectual, não se
assemelha a uma satisfação emocional e ainda menos a uma satisfação espiritual.

É, antes de tudo, um estado de ser que se basta a si mesmo porque é a totalidade do ser realizado.

Eis agora a resposta pela vibração e pela Luz.

... Efusão de energia…

Então, irmãos e irmãs vamos, se querem efetivamente, acolher a vibração da Unidade e o silêncio em nossos
corações.

Essa será minha benção e o amor de minha intervenção.

... Efusão de energia…
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Segundo o Venerável ORIONIS:
“Este é o exercício mais simples, mais autêntico, mais completo e, sobretudo, o mais seguro.” (ORIONIS – 08-02-2009)

Eu sou RAM.

Já faz quase quatro meses que eu venho instruí-los através de palavras, através da vibração, através da Luz e
através do silêncio, sobre o coração.

Além das palavras, além da vibração, além da Luz e além do silêncio, será necessário agora que, por vocês mesmos,
através do que eu chamaria de consciência/energia, vocês possam reproduzir à vontade este nível de consciência.

Eu lhes proponho então, em primeiro lugar, reunirmo-nos em silêncio interior, e deixar aflorar à consciência a
percepção da consciência/energia.

Esta consciência/energia manifesta-se desde o momento em que vocês direcionam a sua consciência no instante, no
momento e no corpo.

O estado que vocês devem perceber antes de começar a utilizar a consciência/energia é um estado de calma interior
desprovido de emoções, desprovido de pensamentos, desprovido de movimentos.

Vocês devem se assemelhar à superfície de um lago, sem correntezas e sem movimentos.

Vocês podem se ajudar com a respiração, sem direcionar essa respiração, unicamente centrando-se na expiração,
inspiração e na pausa entre a expiração e a inspiração.

Este exercício de silêncio é anterior ao que nós vamos fazer e deverá estar estabelecido antes de começar o nosso
trabalho sobre a consciência/energia.

Vocês devem parecer com a superfície de um lago que nada pode afetar nem de dentro, nem de fora.

***

Enquanto vocês estabilizam este estado, algumas palavras sobre a consciência/energia.

Em estado de recolhimento, em estado de interiorização (em estado de meditação, se vocês preferirem), a sua
consciência, ao se deslocar, ao se direcionar sobre certos pontos, certas zonas, vai ser acompanhada pela energia.

A energia é a chave que destranca a porta do seu coração.
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Nós vamos percorrer um caminho dentro de seus corpos que corresponde à abertura dos seis pontos do coração,
permitindo penetrar de forma fácil e simples, o seu santuário interior.

Mas, por enquanto, vocês continuam mantendo a superfície de um lago calmo, onde nada externo ou interno pode vir
alterar esta superfície plana sem movimentos.

O procedimento que nós vamos abordar pode ser reproduzido.

Ele lhes tomará, em tempo terrestre, de 20 a 30 minutos.

Ele consiste em levar a sua atenção e, consequentemente, a sua consciência, em locais e pontos do corpo
extremamente específicos, em uma ordem precisa, a fim de destrancar os seis cadeados da sua interioridade.

Será suficiente seguir o ritmo que eu vou lhes propor e os lugares do seu corpo aonde vou lhes pedir,
sucessivamente, para levar a sua consciência.

Assim, vai instalar-se, na região do peito, um nível vibratório que para alguns de vocês é inédito.

É neste nível vibratório da consciência/energia que se encontra a unidade, o êxtase e a íntase, e o acesso à sua
Divindade.

Não existe outra porta, não existe outro caminho.

Mesmo para aqueles que o vivenciaram sem saber, eles passaram pela ativação destes seis nós, destes seis pontos,
destas seis trancas.

Tudo o que vocês terão que fazer é levar a sua consciência para os pontos que eu vou indicar para vocês.

Durante os poucos minutos em que a sua consciência estiver centrada nesta zona do seu corpo, vocês irão ativar
vibratoriamente o espaço sagrado interior do seu ser.

Mas nós voltamos, agora, à superfície do lago.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência vai agora se direcionar para a sua coluna vertebral, na altura das suas omoplatas.

Trata-se de uma região e não de um ponto específico.

A sua consciência, na sua totalidade, dirige-se agora ao meio da sua coluna vertebral, entre as duas omoplatas.

Uma região extensa.

O simples fato de levar sua consciência a esta região vai criar rapidamente uma leve fonte de calor nas suas costas.

Vamos fazer isto juntos, agora.

Este calor alcança e irradia o interior do seu peito.

Deixem-no agir.

Vocês continuam levando a sua consciência para esta região extensa de mais ou menos 10 a 15 cm de diâmetro na
altura das suas costas.

Não se deixem perturbar pela vibração e pelo calor.

Estejam conscientes e levem a sua consciência para lá.

... Irradiação de energia ...



Vocês vão agora transportar a sua consciência entre o plexo solar e o plexo cardíaco, na ponta do seu esterno.

Vocês concentrem a sua consciência neste ponto sem se preocupar com o que acontece na região como um todo.

Não tentem analisar, compreender.

Simplesmente levem a sua consciência onde estou indicando.

Nós não estamos mais em uma região, mas em um ponto específico: a ponta do esterno.

... Irradiação de energia ...

Sua consciência vai agora se direcionar acima do seu seio direito e embaixo da sua clavícula: uma região ampla de 5
a 10 cm de diâmetro.

Não se preocupem com o que vocês sentem fora deste ponto, no momento.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência dirige-se agora à região simétrica, do lado esquerdo do seu peito, acima do seio esquerdo e abaixo
da sua clavícula esquerda.

... Irradiação de energia ...

Sua consciência direciona-se agora à base da sua garganta, aí onde existe uma concavidade, neste ponto específico.

... Irradiação de energia ...

Finalmente, a sua consciência dirige-se ao sexto ponto que fica no centro do plexo cardíaco, no meio do seu peito, à
frente.

... Irradiação de energia ...

Nós vamos, se vocês concordarem, fazer uma segunda vez este percurso da consciência/energia.

Novamente, a sua consciência é levada na altura das suas costas, entre as omoplatas.

Trata-se de uma região ampla de 10 cm de diâmetro.

... Irradiação de energia ...



A sua consciência vai, agora, para um ponto entre o seu plexo solar e o seu plexo cardíaco, na ponta do seu esterno.

Deixem de lado o que acontece no resto do seu corpo.

... Irradiação de energia ...

Depois, a consciência é levada acima do seu seio direito e abaixo da sua clavícula, em uma região de mais ou menos
7 cm de diâmetro.

... Irradiação de energia ...

Em seguida, a sua consciência transporta-se à região simétrica, do lado esquerdo.

... Irradiação de energia ...

Depois, a sua consciência é transportada ao quinto ponto: a parte inferior da garganta, na concavidade, acima do
esterno.

Trata-se de um ponto.

... Irradiação de energia ...

E a sua consciência transporta-se, em seguida, ao último ponto de consciência, no meio do seu peito, bem no meio
do chakra do coração, na face anterior do seu peito.

... Irradiação de energia ...

Vocês abriram agora os seis cadeados e vocês penetram, enfim, no centro do peito, no interior.

... Irradiação de energia ...

A sua consciência agora pode se voltar para algumas explicações complementares que eu tenho que lhes dar em
relação a este trabalho da consciência/energia.

Existem, então, seis chaves sucessivas que permitem destrancar, mais uma vez, o acesso ao seu interior.

Muitos seres humanos param no momento da percepção do seu próprio chakra do coração que está voltado para a
parte da frente do peito.

Existe uma etapa, depois dessa, que é a passagem desta irradiação exterior para uma irradiação interior.

Os seis pontos dos quais eu falei, e que foram ilustrados pela vibração da sua consciência neste nível, são os seis
guardiões que cuidam para que aquele que não estiver pronto não possa penetrar no santuário.



A fonte do que vocês são não está ligada unicamente ao seu chakra do coração, mas, muito mais, a este ponto no
meio do coração, no interior do meio do peito.

É aqui, e em nenhum outro lugar, que reside a Unidade, a alegria, a plenitude e a totalidade do que veio buscar o ser
humano na encarnação.

Tudo partiu deste ponto e deve retornar para este ponto.

***

A abertura das chaves e dos cadeados destes seis pontos deve ocorrer a cada sessão.

Estas portas e estes cadeados fecham de novo a partir de momento em que, novamente, a sua consciência volta a se
interessar pela vida comum.

Somente no ser realizado, no ser totalmente desperto que isto irá se tornar permanente e um estado estável.

O estado estável não é a irradiação do coração para fora, mas a irradiação do coração para este centro, no centro do
ser.

Se vocês tiverem perguntas em relação a este procedimento, eu responderei.

***

Ninguém faz perguntas.

***

O silêncio de vocês é a garantia de que o procedimento que nós acabamos de estrear para vocês pode ser repetido
de forma fiel e autêntica.

Vocês poderão realizar este procedimento quantas vezes vocês quiserem.

Em um primeiro momento respeitem a etapa essencial, preliminar, da superfície do lago da montanha.

Depois de algumas repetições deste procedimento, vocês serão capazes de abrir estas portas e estes cadeados na
vida comum.

O último estágio corresponderá ao momento em que vocês irão perceber a vibração interior do chakra do coração, no
centro do centro do peito.

Não percam tempo focando a sua consciência nas manifestações que ocorrem.

Contentem-se em vivê-las.

Isto é essencial para o bom desenrolar do procedimento.

Irmãos e irmãs, se vocês não tiverem perguntas, eu os abençoo, mais uma vez, e eu digo a vocês até breve.

 

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e eu sou o primeiro a vir, do outro lado,
desejar-lhes um bom ano, se pode-se dizer.

Então, estou extremamente entusiasmado, ainda que a palavra «bom ano» seja um pouco exagerada, eu diria,
em relação ao que os espera, a todos, e toda a Terra.

Vocês estão, como sabem, no ano do acordar e no ano que foi qualificado de despertar.

Então, despertar quer dizer o que?
Não é unicamente o despertar em relação à Luz.
É também o despertar de suas ilusões perdidas, é quando as pessoas vão se aperceber, de maneira geral,
que a humanidade em sua totalidade foi enganada, ludibriada, escarnecida e conduzida, como vocês dizem, no
barco.

Então, obviamente, para as pessoas que não têm a abertura espiritual necessária, isso vai se traduzir em coisas
que são da ordem, como vocês chamam isso?..., dos motins, dos estados insurrecionais.
Vocês viverão isso tão rapidamente como o fogo se põe na palha, isso vai se abrasar extremamente
rapidamente.
Então, essas são as circunstâncias exteriores.

As circunstâncias interiores vão, elas, conduzi-los para cada vez mais lucidez, cada vez mais compreensão,
cada vez mais, também, se seu caminho é da Luz, aceitação sobre o que lhes é pedido em suas vidas para
irem no sentido da Luz e não no sentido de suas vidas materiais, pessoais.

Então, por vezes, o despertar lhes faz um pouco mal, mas não é grave.

Enquanto grupos inteiros se rasgam, outros procuram encontrar a paz e a solução para o que é o problema que
vai encontrar a Terra.

Vocês devem, custe o que custar, estar à escuta de seu ser interior, para, nesta agitação que é o ano do
despertar, situarem-se nas linhas de menor resistência, ou seja, linhas em que vocês aceitam ir no sentido que
deseja a Luz para vocês (que é sempre para seu bem, ainda que aquilo lhes pareça contrário aos seus
interesses pessoais), seja em relação às suas situações ao nível profissional, ao nível afetivo, ao nível de suas
atividades e ao nível do ajuntamento de certos tipos de energias.
Aí está.

É um ano que vai ser muito rico, quer dizer que, como eu digo todos os anos em que retorno, vocês constatam
os elementos que se desencadeiam em todos os sentidos.
Isso será particularmente verdadeiro este ano, pelo que elementos exteriores aos elementos terrestres
propriamente ditos virão interferir com esta realidade.

Quero falar de energias que nada mais têm a ver com os quatro elementos, mas que, entretanto, provocarão
reações extremamente violentas nos seus seres interiores, mas também no ser planetário que é a Terra.

A Terra responde à pressão energética, cósmica, por uma vontade de ascensão.
A ascensão necessita, vocês sabem, separar-se de algumas inclinações para o peso, para o medo e para tudo
o que é contrário à evolução da Luz.

Tudo isso vocês viverão no interior, no exterior.
É um ano, eu repito, que eu qualificaria de essencial.

É essencial porque vai pô-los frente à realidade, à verdadeira verdade.
Ali não há melhor guia que seu ser interior, que o silêncio interior e seu mestre interior para guiá-los num
período, em suma, bastante perturbado para o conjunto do planeta e para o conjunto dos indivíduos sobre este
planeta.

Aí está, caros amigos, desejo trazer-lhes sempre que possível o máximo de lucidez, de Luz, de tranquilidade

O.M. AÏVANHOV – 3 de janeiro de 2009
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em relação ao que, agora, está entre vocês.

Então, se vocês têm perguntas precisas eu gostaria, como de hábito, interagir com vocês para tentar iluminar
um pouco esse caminho.

Questão: você tem preconizações para esse início de ano?

Eu aconselharia, ao mesmo tempo em que são, esperar ver a tonalidade dos dias que vêm, eu diria, as
algumas semanas que vêm, em especial até ao fim de seu mês de fevereiro, banharem-se das energias Luz
que lhes chegam sobre Terra.
Banharem-se também das reações que não são sempre luminosas sobre Terra, mas também em vocês.

Em função do desenrolar do que acontece no interior de vocês, mas também sobre o planeta, daqui até
fevereiro vocês terão cada vez mais lucidez sobre o que têm a fazer, como fazê-lo e como realizá-lo.

O período de janeiro e fevereiro é um período em que é necessário encontrar a estabilidade, porque o que vai
acontecer será extremamente desestabilizador.
O importante é o instante.
Focalizem-se sobre o que acontece no instante, em vocês, sobretudo durante esses dois meses.
 
O tempo da ação virá bastante cedo, tranquilizem-se.

Questão: por que tantas pessoas sentem cansaço, à tarde?

Então, é ligado, por um lado, à descida das energias cósmicas que há, mas também a preparações a
fenômenos energéticos chamados «transição» que precede, de maneira imediata, a ascensão.

Questão: como preparar-se o melhor possível, além do fato de facilitar a recepção?

Há apenas isso a fazer.

Alguns começam a vivê-lo, outros o viverão de maneira episódica, alguns dias, e outros estão ainda mais
distantes, eles caem, eu diria, inanimados, durante alguns momentos.
Isso começou.

Isso corresponde a um processo de início de ascensão.
Vocês se extraem, pouco a pouco, por patamares (em alguns momentos para outros e outros, de maneira
permanente) deste estado dimensional no qual vocês viveram.

E quanto mais penetrarem neste estado de transição ou estado que chamam também a estase, fenômeno em
que tudo para.
São preparações.

E durante esta preparação como que em outros lugares, como desconectados do quotidiano que fazia seus
dias.
Vocês estão num outro estado.
Não haverá, em breve, outra alternativa, de qualquer modo.

Vocês têm apenas a considerar que é o Espírito que bate à sua porta.
É sua alma que pede, ela mesma, esse processo de elevação, de ascensão.

Como eu já disse em numerosas reprises, focalizem-se na Luz e nada mais.

Aconselho-os, aliás, a todos e a cada um, que encontrem momentos de silêncio interior e de solidão, ainda que
não sejam muito longos.
Então, no momento em que vocês sentem esta energia chegar, retirem-se do grupo no qual estão para viverem
solitariamente este estado energético que é extremamente importante integrar em si para, após, irradiá-lo sobre
o conjunto dos outros.  

Questão: como vai viver-se a transição das terceira e quinta dimensões nos anos que vêm?

Isso é extremamente diferente.
Há vários grupos de seres.

Há seres que vão transitar e que vão ascensionar e fazer desaparecer o corpo, diante de seus olhos, desta
terceira dimensão.

Outros estarão mais ou menos confusos, com uma espécie de defasagem.

E outros, enfim, (infelizmente para eles porque é muito duro) serão missionados para aquilo, para participarem
ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões



ao mesmo tempo da quinta dimensão e ao mesmo tempo da terceira dimensão, com todas as tensões
energéticas que isso provoca.
Esperamos ter o máximo de seres capazes de viver isso, porque temos necessidade de ajuda ao nível
vibratório e de apoios encarnados nesta terceira dimensão.

Questão: como gerir o melhor possível estas tensões?

Evitando essas tensões, se vocês se beneficiam de momentos de solidão interior, de recepção energética.

Então, posso, sem demasiado me enganar, dizer-lhes que o período de efusão máxima energética vai situar-se
entre 16h30 e 17h30 para as semanas que vêm até fim de fevereiro.
Há também outro período que vocês poderão também aproveitar (se, contudo não estão adormecidos), que
será à noite, a partir de 23h, durante uma hora mais ou menos, cada vez.
São momentos energéticos ou momentos cinéticos específicos que são retransmitidos pelos planetas.

Questão: qual diferença você faz entre «meditar» e «ir para a interioridade»?

Ir para interioridade seria a meditação final, ou seja, aquela que está sem objetivo.
É o silêncio total.
A meditação pode ser ativa ou passiva, mas mesmo a meditação passiva é ativa, porque define um objetivo.

Aí é questão, simplesmente, de acolher a energia.

Então, talvez, para alguns, será uma meditação.
Pode ser que, para outros, será uma revolução.
Para outros, será talvez um fenômeno de paz ou ainda outras manifestações energéticas que ocorrem no
interior do corpo ou da consciência.

Questão: como aliviar as dores de cabeça provocadas por essas descidas de energia?

Há várias técnicas, instrumentos, digamos, que lhes permitirão talvez estarem mais no acolhimento da energia,
se vocês têm dificuldade para sentir-la ou para integrá-la.

A primeira coisa é de início uma forma de meditação antes de acolher.
É, por exemplo, visualizar a rosa, a rosa magenta, uma cor que corresponde à energia do coração.

Vocês podem também, quando sentem esta pressão que desce em vocês, conduzir esta energia, pela
consciência, ao nível do coração.
Pode também, quando ela chegou ao coração, fazê-la descer mais abaixo, ancorá-la ao nível do sacrum
(primeiro chacra), para que ela volte a subir em seguida ao coração.

Tudo depende de seu nível de estabilização, mas vocês pode também deixar fazer a energia.
Se vocês partem no sono ou no sonho, então, deixem fazer.
Isso se fará ainda melhor sem vocês.

Questão: você falou de acontecimentos não ligados aos elementos. O que é?

São ligados à irradiação cósmica, ou seja, ligados ao mesmo tempo à Luz e são partículas carregadas de
informações, cuja propriedade essencial é destrancar, no conjunto da humanidade e formas de vida, mas
também do planeta, códigos de acesso precisos à quinta dimensão.
São energias que não pertencem aos elementos, ainda que possam provocar reações ao nível dos elementos
bastante violentas.

Questão: isso corresponde ao éter?

É exatamente isso.

Questão: por que tantas pessoas têm problemas de respiração?

A sufocação, que talvez alguns de vocês sentem, é ligada a uma modificação do que vocês respiram.

Questão: quer dizer o éter?

Perfeitamente.

Questão: isso explica também como um retardo do coração?

Perfeitamente.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Então, caros amigos, ainda uma vez eu me regozijo por ter-lhes falado.

Recebam todas as minhas bênçãos.

Eu lhes digo até breve e vou deixar o lugar (mais que a palavra, porque creio que ele tem muito a dizer, mas,
mais, a fazê-los viver) ao venerado RAM.

E eu, eu lhes digo bênção, amor, paz, saudações fraternais e até breve.

_____________________

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


Eu sou RAM.
Recebam a Paz.
Recebam a Luz.

Em minha última vinda, dei-lhes um processo que representa o acesso ao coração interior, o acesso à sua
Unidade.

O seu coração interior é o reflexo perfeito e a realidade perfeita do que aconteceu inicialmente no momento em
que a chama divina desprendeu-se do foco central, do coração interior central.

Novas energias e novas consciências vêm agora bater à porta da Terra e à porta de seu ser.
Essas novas energias são da Luz.

Elas batem à porta, na cimeira de seu ser.

O importante, para vocês, é o coração interior com as seis chaves que lhes dei, permitindo ali aceder (ndr:
mensagem de 26 de dezembro de 2008, incluído em «protocolos/ meditação guiada sobre o coração»).

As novas energias que vêm em vocês penetram pela cimeira de sua cabeça.
Seu objetivo é reencontrar seu coração interior.

Assim, vamos iniciar, juntos, o processo que eu chamaria de reconexão à Luz original.
Para isso, a preliminar é passar pelas seis chaves do coração, estabilizar-se em seguida no coração interior e,

em seguida apenas, permitir à energia o éter, a essas novas energias, transladar de sua cabeça ao coração
interior.

Vou deixá-los dez minutos ativar, ao seu ritmo, as seis chaves, tal como eu as dei a vocês.

Durante esse tempo, eu puxo para vocês, nesse lugar, as energias do éter, para que, na sequência de sua
preparação, façamos juntos esse trabalho de reconexão.

Eu os deixo trabalhar agora.

Vocês se recordam da sequência lógica desses seis pontos ou zonas: entre as duas omoplatas, a ponta do
esterno, a garganta, os pontos de enraizamento da alma e do Espírito, o corpo de irradiação da Luz e, por

último, o coração interior.

Não se preocupem, durante o tempo de sua preparação, com a energia do éter que vai instalar-se ao nível de
sua cabeça.

Desta, nós nos ocuparemos unicamente no momento em que vocês tiverem ativado o coração interior.

(ndr: os participantes aplicam esse protocolo)

A consciência unicamente centrada no coração interno, deixa agora as energias do éter penetrar em vocês.
Vocês as deixam dirigir-se (na necessidade, vocês as dirigem) para o coração interior, para que a reconexão

se faça no coração interior.

... Efusão de energia …

RAM – 3 de janeiro de 2009
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Eis realizado o estado de reconexão que permite a transição.
Cabe-lhes estabilizar este estado em vocês, quando têm a oportunidade.

É nesse nó preciso do reencontro entre o coração interior e a energia do éter que pode viver-se a reconexão, a
transição e a ascensão.

As vias energéticas se edificam e se constroem seguindo sua consciência.
É necessário que as energias do éter que batem à sua cabeça encarnem-se totalmente com o coração interior,

a fim de estabelecer a reconexão.

... Efusão de energia …

Não tenho outras palavras ou outras explicações que as palavras e as explicações que acabo de dar.
Cada palavra é estudada a fim de fornecer a eficácia perfeita desta reconexão.

Se, sobre esse processo preciso, vocês têm perguntas, gostaria de responder.

***

Questão: emitir a intenção de reconexão é suficiente para criá-la ou mantê-la?

Para estabelecer as vias, os canais e os circuitos preparatórios, sim.
Nada mais há a fazer além disso.

É nesta reconexão que vocês encontrarão em primeiro lugar a sua paz, mas também o caminho de saída para
os mundos da Luz.

***

Questão: há um interesse específico de fazer este exercício de reconexão durante as horas em que
as descidas de energia são mais potentes (ndr: de 16h30 às 17h30, depois de 23h à meia-noite, até

fim de fevereiro de 2009)?

Sim.
Isso será grandemente facilitado, porque são as horas e os momentos em que o éter bate à sua cabeça.

***

Questão: essas energias podem igualmente sentir-se na parte traseira da cabeça?

Isso é normal.
O circuito tomado, progressivamente e à medida que vocês o construirão, vai construir-se e articular-se

passando preferencialmente por três vias.
Uma via anterior que passa, portanto, pela boca, a garganta, para juntar-se ao coração interior.

Uma via posterior que alguns de vocês sentem na parte traseira da cabeça e na coluna vertebral.
E, por último, uma via mediana que passará pelo canal do ar que vocês chamam a laringe e a faringe.

A constituição desta tripla via faz-se progressivamente e à medida que vocês permitirem ao éter juntar-se ao
coração.

***

Questão: essas energias podem provocar problemas visuais?

Manifestações visuais, sim.
Tudo o que se produzir durante essas reconexões deverá ser aceito como fazendo parte do próprio fenômeno

da reconexão.



***

Questão: quando se sente esta energia a nível da cabeça, fora dos períodos de fortes descidas de
energia, é bom praticar igualmente esta reconexão?

Sim.
Até que isso se torne um processo energético autônomo.

***

Questão: pode-se fazer descer esta energia até o sacro?

Para alguns seres, sim, em especial no caso em que o processo de reconexão acompanhar-se-ia de uma
subida do éter ao nível da cabeça.

Neste caso será necessário enraizar esta energia do éter focalizando-se, num primeiro tempo, não sobre o
coração, mas sobre a ponta do sacro, antes de voltar a subi-la no coração, do mesmo modo, para juntar-se ao

coração interior.

É necessário sempre orientá-la primeiro sobre o coração interior.
Apenas se lhes parece que a reconexão lhes escapa (pelas subidas da energia do éter ao nível da cabeça)

que vocês devem tencionar segurar, de algum modo, esta consciência, no sacro antes de deixá-la florescer no
coração.

***

Questão: esses movimentos fazem-se no nível do canal central?

Para esta parte da energia, sim.
O canal anterior não tem qualquer razão de ser colocado no trabalho ou na ação no que acabo de descrever.

***

Questão: o que você chama de «coração interior»?

 
O coração interior é o centro do coração órgão, ao centro de seu peito.

Não é o que vocês chamam o chacra do coração e sua percepção.

A maior parte do coração está do lado esquerdo, uma outra parte está sobre a direita.
O ponto ideal, de acordo com as conformações torácicas, corresponde ao que se chama o septo transversal e,

em outros casos, passa pelo ventrículo e o septo ventricular.
Mas isso não tem qualquer espécie de importância.

É um ponto ideal situado em pleno meio do peito, portanto, atrás do que vocês chamam o chacra do coração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito a minha paz e vamos permanecer ainda dez minutos juntos, no silêncio, na vibração e na Luz
deste éter que chega ao centro do coração.

... Efusão de energia …

E bem, eu lhes peço que bem queiram aceitar as minhas homenagens, a minha paz e a minha Luz.



E bem, eu lhes peço que bem queiram aceitar as minhas homenagens, a minha paz e a minha Luz.

Eu lhes digo até breve.

************
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Eu sou MIGUEL, Arcanjo, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês a fim de assessorar o conjunto de entidades humanas deste planeta para viver o ano do
acordar, o ano do despertar e, sobretudo, o ano do meu combate.

O bom grão deve ser separado do joio.
A Luz vem iluminar.
A Luz vem revelar.

A Luz vem despertar.
Eu estou à frente dos batalhões da Luz.

Eu venho mostrar, pela Luz, tudo o que até agora passou em falso em seu condicionamento e em sua
evolução, a título individual e a título coletivo.

Minha ação e minha Luz manifestar-se-ão no decorrer deste ano por manifestações elementares intensas,
violentas e instantâneas, quer seja, evidentemente, através do Fogo e, de maneira equivalente, pelo elemento

Ar.

***

Cada Arcanjo é atribuído com um trabalho específico nesse sistema solar a cada 12 anos.
O ano de 2009 em seus calendários é aquele do retorno da minha Presença.

O ano de 1996 foi o ano em que eu encarnei, pela primeira vez sobre a Terra, a totalidade das minhas energias
da luta Arcangélica pelo Pai, bendito seja Ele.

Neste ano de 2009, e até meados do ano de 2010 e, portanto, por mais de um ano, eu irei me manifestar a
vocês por sinais, pelos elementos e por modificações da Luz no seu ser físico, no nível do seu DNA e, no nível

das suas estruturas sutis, pelo elemento Fogo e pelo elemento Ar.
Eu venho queimar em vocês o que poderia interferir no estabelecimento das suas escolhas prévias efetuadas

durante os anos anteriores.
Eu venho desmascarar as zonas da Sombra.
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Eu venho revelar a Luz.
Eu sou aquele que precede o retorno do Filho e do Pai.

Eu sou aquele que vem, pelo Fogo e pelo Ar, fazer emergir em vocês a força da alma, a força do Espírito e
a Verdade da Luz.

***

O homem deve encontrar a Unidade.
Alguns de vocês, e muito poucos de vocês, a encontraram.

Alguns virão ajudá-los a realizar a sua Unidade através da rebelião contra as forças escuras.
Não se trata mais de confrontação, mas de combate.

Esse combate que eu desempenho no nível dos elementos, em nível coletivo, deve permitir, no seu interior,
tornarem-se seres firmados na Luz e na Verdade do Pai.

Muitas coisas, muitos elementos, muitas vidas, muitos seres humanos, muitos povos deverão, neste ano,
adaptar-se, transformar-se, conformar-se à vontade da Luz.

Eu venho, pelo desfecho da Luz, fazer um trabalho em vocês, ao redor de vocês e no conjunto do planeta.
Eu venho, acompanhado do conjunto das hierarquias de Luz de todos os universos do seu quadrante galáctico

a fim de eliminar os freios e os obstáculos à ascensão da humanidade revelada à sua Luz Divina.
Eu venho permitir a este planeta e a esse sistema solar liberarem-se de dificuldades procedentes das leis de

karma.
Eu venho realizar o que foi anunciado.

***

O ano é um ano de intensa Luz e de intensos sofrimentos.
A Luz, respondam-me vocês, a Luz é Alegria, a Luz é Verdade, a Luz não é sofrimento.

Ela é justa e exata, exceto durante os momentos de transição acompanhando as grandes mudanças de ciclos
em todas as criações existentes, passadas e a advir.

Esse momento de transição é um momento de tensões extremas entre forças interiores e exteriores a vocês
querendo ir para a materialidade e entre forças e tensões querendo ir para a Luz.

Vocês não podem escapar disso.
É a única maneira, eu digo e eu repito, em período de transição, para vocês, almas humanas em seus corpos,

de transcender a experiência da encarnação, a experiência da Sombra e de forjar em vocês a força e a
Verdade da Luz.

***

Vocês irão se tornar o que vocês são realmente na totalidade, em Luz, em Verdade e em afirmação da
interioridade.

Vocês vão reencontrar a sua filiação.
Vocês vão encontrar o seu legado que é Luz e isso ocasiona, neste final de ciclo, um sofrimento, como um

fogo que queima e forja a Luz a mais invulnerável.
Vocês vão conhecer, através do que eu vim despertar, revelar e desmascarar, a invulnerabilidade da Luz.

Vocês devem demonstrá-la.
Vocês devem manifestá-la durante os 14 meses que terão pela frente.

O fogo é o elemento mestre mantido pelo ar.
Cabe a vocês planejar, dirigir suas vidas em função dos imperativos da Luz e não mais das imposições desta

sociedade pervertida em que vocês evoluem.
Vocês devem, pouco a pouco, se extrair desta teia de aranha que os engloba nesta dimensão e nesta

condição.
Vocês devem se extrair de todos os seus condicionamentos, de todos os seus hábitos criados pelo medo.
Vocês deverão cada vez mais, gradualmente e à medida dos meses, das semanas, deixarem transparecer

cada vez mais a Luz e a Verdade que vocês estão prestes a se tornar.
Não há mais compromisso possível entre a Sombra e a Luz, entre a sua vida na Luz e o que era a sua vida

na Sombra e no medo.
Vocês apenas devem se preocupar em cultivar esse fogo interior que eu lhes transmito.

Absolutamente nada mais tem importância.
A irradiação cósmica, a irradiação solar e a irradiação das hierarquias emitidas para vocês induzem a isso.



***

Nós devemos manifestar a Luz.
Nós devemos intervir pela Luz.

Não há qualquer violação de liberdade ou de livre arbítrio humano ou divino.
Isso faz parte, eu repito, da transformação de cada ciclo em um ciclo seguinte e, isso, em todos os universos.

Vocês estão neste período, vocês estão nesses momentos.
Cabe a vocês cultivar, nutrir, aumentar e engrandecer a chama da sua Luz e, para isso, a teia de aranha que era

a sua deve desaparecer.
A teia de aranha é representada por tudo o que os atrai e os leva a mais materialidade, a mais medos e a mais,

ainda, subserviência à sociedade.
Esta subserviência pode mostrar-se como muito encantadora, às vezes denominada compaixão, humanidade,

palavras que têm permeado a falsidade da sua sociedade.
Doravante vocês vão se afirmar, vocês vão se mostrar em resistência com relação à teia de aranha que vai

desejar aprisioná-los e impedi-los de ir aonde vocês devem ir.

***

A única solução é a potência da sua chama.
Ela é a resposta, esta potência, a todas as questões.

Ela é a resolução, ela é a solução para todos os obstáculos.
A potência da sua Luz, a potência da sua irradiação determina o nível da sua inteligência do coração.

Quanto mais vocês aumentarem a sua chama de Luz, mais vocês serão capazes de fortificar a Luz e eliminar o
que, em vocês, ao redor de vocês e na sociedade bloqueia isso.

Os compromissos não serão mais possíveis.
As relações que vocês estabelecem, uns com os outros, mas também, de uma maneira mais geral, com cada

corrente de força de energia desta teia, serão fundamentais durante este ano.
Lembrem-se de que a potência da chama é o reflexo da potência do seu Amor e da sua Luz.

Apenas nesta potência aí que vocês irão encontrar os espaços de resolução para tudo, eu digo bem para tudo
o que irá se apresentar a vocês.

***

Vocês devem cultivar, aumentar em vocês a confiança na potência da sua chama.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são seres da Eternidade.
Somente a sua forma é efêmera.

Existe em vocês um fogo eterno, um fogo inalienável que hoje, e doravante, vai se revelar cada vez mais
fortemente na vida de vocês.

Isso pode necessitar de momentos de repouso, de momentos em que o seu corpo tem a impressão de não
poder enquadrar tão bem a Luz como a teia de aranha.

Mas vocês são muito mais intensos e muito mais potentes do que o maior dos seus sonhos.
Almas humanas na encarnação, vocês irão viver o fim da separação.

Vocês irão viver a verdade do que foi anunciado desde muitíssimo tempo.
Isso é agora porque este é o meu ano e a minha ação, a última nesta dimensão.

Eu voltarei, em ocasiões específicas, em momentos específicos, em função do calendário planetário da
instalação da Luz e da eminência da Luz sobre a Sombra.

Na minha primeira vinda neste ano eu quero deixá-los preencherem-se dessaspalavras e
dessas vibrações para ativar em vocês o potencial da sua Chama da Eternidade.

Vocês não devem mais se deixar iludir e a Luz é o seu melhor meio de combater, o seu melhor meio de
pacificar.

***

Bem amadas almas humanas, recebam o Amor, a misericórdia, o carinho das hierarquias espirituais que
assistem a este ano tão importante da sua evolução.



Sejam abençoados.
Vocês são amados.

Vocês estão protegidos.
Eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=270

05 de janeiro de 2009

***
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************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Como alguns de vocês já sabem, eu vou animar este ano, o seu ano, este ano terrestre, através do fogo, através
da Luz e através do combate.

Vocês, entidades humanas, não têm que combater, mas que integrar e assumir as escolhas que fizeram.

Nenhum obstáculo ao estabelecimento da sua Luz interior deve perdurar durante este ano.

A qualidade da Luz que irá atingi-los em maio de 2010 será esta qualidade e esta quantidade da Luz autêntica que irá
lhes permitir realizar a sua própria Ascensão e a sua própria Transformação.

Nenhum elemento material, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento social da sua sociedade deve vir obstruir o
seu desenvolvimento e a sua base da Luz.

Isso pode por vezes ser duro, como eu lhes disse durante a minha primeira intervenção neste ano (*).

Alguns de vocês podem encontrar-se confrontados com situações de tensões intensas.

Tenham em mente que a tensão não deve gerar a tensão.

Quando uma tensão se manifestar, em vocês ou ao redor de vocês, voltem a se centrar na sua Luz e em nada mais.

***

Em várias ocasiões, e em múltiplas reprises, vocês irão receber a energia que é a minha, que irá se impactar no
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seu ser, no seu coração e na sua cabeça.

Vocês devem deixar esta energia, esta consciência penetrar em vocês, porque se trata da Espada da Verdade, da
Espada da Justiça e da Espada que corta as relações que os unem ainda a essa relação material e a

esta materialidade pela qual vocês tanto viveram, tanto experimentaram e tanto sofreram.

Vocês vão reencontrar, progressivamente e à medida dos próximos meses, a sua dimensão de Ser de Luz e, para
alguns de vocês, aqueles a quem eu chamaria de Guerreiros de Luz (cuja missão será a de espalhar esta Luz para

todos e contra tudo e todos), vocês serão assistidos, serão ajudados, de acordo com a sua linhagem, de acordo com
as suas afinidades, para realizar esse trabalho.

Como eu lhes disse, eu irei me manifestar preferencialmente através dos elementos, obviamente, do Fogo e do Ar.

Mas eu tenho necessidade e temos, nós, as milícias celestes, necessidade do seu canal, necessidade do seu ser de
carne, necessidade do seu DNA, a fim de fusionar ainda mais profundamente, nesse plano de materialidade onde

vocês vivem, a energia Micaélica.

***

Eu venho purificar em vocês e sobre esse mundo, eu venho despertar e acordar a dimensão da sua Luz eterna.

Vocês não devem se deixar perturbar por qualquer acontecimento exterior, mas, entretanto, mantenham-se
informados sobre as manifestações celestes porque elas são preponderantes para determinar os lugares da minha
ação, os lugares do meu Fogo e os lugares das manifestações elementares ligadas à minha Presença purificadora.

Mantenham um olho no céu (e não na loucura dos homens), ao mesmo tempo estando lúcidos, no seu ser interior, no
seu coração interior.

A estabilização da minha energia deve ser realizada inteiramente durante este período de pouco mais de um ano
que vocês têm a viver.

Eu não escondi, e não irei esconder de vocês, que os acontecimentos materiais visíveis aos olhos da humanidade
irão parecer como funestos e terríveis.

Mas não é nada disso.

Vejam isso com o olho do Amor, com o olho daquele que purifica e que será, ele também, purificado.

Vocês estão nos estratos finais da vida material, nos estratos finais da experiência da encarnação.

Vocês devem, hoje, fazer elevar o seu corpo (aqueles que podem, em todo caso), liberar-se de uma maneira ou de
outra dessas contingências e dessas limitações materiais que se tornaram necessárias pela experiência desejada

pelo Mestre deste sistema solar.

Vocês caminharam desde a Eternidade, caminharam por vidas múltiplas para chegar aí onde estão.

***

Vocês estão no limiar da grande transformação, vocês vão vivê-la pelos seus olhos, na sua carne, na sua sociedade,
durante este ano.

Tudo o que foi corrompido, tudo o que foi viciado, tudo o que foi desviado da Luz deve desaparecer, sob forma
de revelação, sob forma de compreensão e também sob forma destruição.

Eu não venho destruir.

As destruições não são uma destruição para a destruição, mas efetivamente destruições para a purificação e para
a Luz.

Como eu lhes disse previamente, não pode ser diferente em cada final de ciclo.



Vocês estão no extremo limite do que esta Terra e este sistema solar, na sua totalidade,
podem tolerar, suportar e provar.

Vocês estão nos momentos imediatos que precedem a sua Ascensão, durante este ano que vai transcorrer.

Inúmeros seres vão partir agora para ascensionar ou para recomeçar a experiência.

Não julguem, não condenem, estejam certos de que, durante este enquadramento da Luz e este enquadramento das
Milícias Celestes, tudo que chegar será exato, necessário e luminoso.

***

Vocês devem reencontrar o seu status de Ser de Luz inteiramente.

Vocês devem fazer nascer esta Luz nesta densidade do seu corpo e do corpo planetário.

Vocês devem ser os canais da minha Luz e os canais da Luz do Pai.

Vocês devem ser também os canais da energia da Mãe Divina, a fim de assistir aqueles dos seus irmãos que
procuram também a Luz e que, entretanto, não podem suportar, encaixar, digerir o afluxo de energias que vem para

vocês.

Vocês são, de fato, bombardeados, desde mais de três semanas, por um ‘fogo cósmico’ anunciado desde muitíssimo
tempo por inúmeras profecias e inúmeros elementos visíveis na superfície da sua Terra.

Mantenham os olhos no céu, o céu vai enviar sinais a vocês, eles são múltiplos.

As energias também serão múltiplas.

Não se deixem enganar pelas manifestações da Sombra que vão querer também utilizar o céu para manifestar a
Sombra.

Retenham que a minha manifestação se faz, sobretudo, através dos Elementos, que as formas tomadas por seus
céus, quanto às suas cores, quanto às suas irisações, quanto às suas próprias nuvens, indicam onde aquilo se situa,

a energia específica do lugar que terão que viver nas quatro semanas que se seguem.

Afastem-se do lugar onde os fenômenos luminosos tenderiam a se tornar permanentes sob a forma de cores
alteradas, sob a forma de formas anormais e de irisações anormais no seu céu, porque isso são as primícias da

intervenção da Justiça Divina nesse lugar.

Mantenham um olho sobre o céu.

Os seus meios de informação são múltiplos, mas a coisa mais interna e mais importante é o seu próprio olho interior.

***

Pouco a pouco, progressivamente, gradualmente e à medida da efusão da energia das Milícias Celestes, vocês irão
tomar consciência de quem vocês são realmente, de quem vocês são realmente na Luz, mas também na Sombra,

porque vocês estão em um mundo de Sombra onde a Luz deve transparecer e fazer cessar a Sombra.

Aí está o objetivo da sua evolução, aí está o sentido da sua encarnação, aí está o sentido do seu sacrifício.

Vocês sacrificaram, de fato, o ser de Luz que vocês são a fim de realizar esta missão de espiritualizar a matéria, de
tornar luminoso e intenso o que era sombra.

O único combate é aceitar a energia, porque a Energia que vocês recebem da minha parte e das Milícias é a arma
mais potente que vocês irão encontrar à sua disposição neste universo.

Sem exagerar o mínimo que seja, saibam que viver o Corpo de Luz os protege de qualquer forma de irradiação
cósmica e mesmo da loucura dos homens através do que vocês chamam de «bomba atômica».



Vocês estão à beira das maiores tensões que vão começar a se manifestar durante este ano [2009].

Elas vão começar pouco depois de 21 de março, que é a data da sua primavera [outono, no hemisfério sul].

Nos dias que vão se seguir, o mundo vai lhes parecer tornar-se louco.

De fato, vários seres não podem encaixar, literalmente, a Luz que eles recebem.

Inúmeros seres não podem abrir o que vocês chamam de chakras, na dimensão espiritual deles, e, entretanto, esta
energia de pura Luz irá penetrá-los, mas vai desencadear reações da sombra.

***

Vocês não devem se transtornar, vocês não devem criticar, ainda menos julgar, mas simplesmente permanecerem
alinhados no seu ser Interior e, especialmente, no seu Coração.

O afluxo de energia que vocês recebem corre o risco de induzir, no nível das suas estruturas físicas, disfunções ao
nível da esfera cefálica.

Isso se refere tanto à memória, como ao sono, como a fenômenos ligados aos cinco sentidos.

Vocês absolutamente nada arriscam se aceitarem esta Luz e se Ela aceitar, pela sua consciência, penetrar a
totalidade das suas estruturas.

Por vezes também e, isso, durante a segunda parte do seu ano, vocês vão começar a receber diretamente a energia
do Fogo, que é a minha, no nível do seu Coração.

Aí também, várias almas humanas não poderão suportar este afluxo de Amor no coração e vão ver as suas funções
vitais pararem.

Elas serão conduzidas, essas almas, para outro lugar.

Os momentos que vocês vivem são ao mesmo tempo momentos majestosos, mágicos e trágicos.

Trágicos para aqueles que não aceitaram as advertências incessantes, as informações incessantes que foram
retransmitidas desde tantos e tantos séculos na superfície do seu planeta.

Muitos de vocês esperam esses momentos desde muitíssimo tempo, mas a esperança não lhes permite estar ao
abrigo das manifestações da Luz.

Compreendam efetivamente que a Luz deve traçar um caminho no interior do seu corpo a fim de ativar totalmente o
seu Canal de Luz para que ele seja capaz, na segunda parte do ano, de irradiar o Fogo do Coração e o Fogo de

Miguel.

Bebam muita água, evitem as raivas, evitem o que pode causar-lhes tristeza, não procurem lutar, não procurem
reprimir, mas não vão, tampouco, além do que é desejável quanto à expressão da sua consciência interior, das suas

emoções interiores e das suas atitudes mentais e afetivas interiores.

Aí estão as informações essenciais que eu queria transmitir.

Agora, se perguntas houver, eu gostaria de responder.

***

Questão: o que você entende por «além do que é desejável»?

O que é desejável é unicamente o que não os põe mais na aflição.

Se uma raiva tiver necessidade de se exprimir, mas se ela se manifestar e se refletir no nível do seu corpo por um



bloqueio, você está no erro.

Se você tiver necessidade de expressar uma emoção, um sentir ou qualquer ideia, se aquilo causar dor no seu corpo,
você está no erro.

A Luz não deve ser um álibi para trabalhar com a Sombra.

***

Questão: poderia dar precisões sobre os fenômenos luminosos no céu?

No que se refere aos fenômenos luminosos, o que é essencial, é a persistência do fenômeno luminoso além de
alguns dias.

Se os fenômenos luminosos que vocês observam apenas passarem, vocês não correm qualquer risco.

Se os fenômenos luminosos que observam onde vocês vivem persistirem por mais de três dias, então, tomem as
medidas necessárias.

Eu entendo por medidas necessárias, não necessariamente uma fuga do lugar, mas preparem-se para colocarem-se
no estado interior de sobrevivência.

O que é um estado interior de sobrevivência?

É um estado ‘centrado no coração’ onde nada tem importância, exceto a Vibração do seu coração e, em menor
escala, da sua cabeça.

Nenhuma outra energia deve manifestar-se noutro lugar no seu corpo.

Geralmente, entre uma semana do seu tempo e quinze dias do seu tempo terrestre, é a distância que separa os
fenômenos luminosos celestes dos fenômenos elementares ou humanos.

A disposição interior é uma atitude de pacificação do coração, entretanto, se a sua consciência lhes ditar, naquele
momento, para saírem do lugar onde estão, então, faça-o sem demora.

Vocês não serão prevenidos de outra maneira.

A forma do seu céu e, portanto, das nuvens que compõem a forma do céu, indica-nos unicamente as energias em
operação.

Em contrapartida, se os fenômenos coloridos vierem a existir e a persistir onde vocês estão, naquele momento isto é
um sinal forte de que algo vai chegar em relação à minha Presença.

***

Questão: e sobre as modificações do DNA?

As modificações do DNA estão amplamente ligadas aos seres humanos que devem se engajar no caminho da
Ascensão.

Esta transformação não é unicamente no nível do DNA, ela não se refere unicamente à sua estrutura, mas também ao
seu metabolismo e ao funcionamento íntimo das suas células.

As suas células preparam-se para se comunicar diretamente entre elas não no interior de vocês, mas com outras
formas vivas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas sobre esta Terra, eu proponho a vocês um instante de recolhimento.

... Efusão de energia…

************
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 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho a vocês, almas humanas.
Eu me apresento, eu os saúdo.

Recebam a Luz.

Cada Arcanjo traz a sua Presença em um tempo terrestre estimado em doze meses.
De ano em ano este intervalo toma certa elasticidade.

Mas nós governamos com a energia que nos é própria, no espaço e no tempo que nos é fixado pelo Pai, a fim de
banhar o conjunto deste sistema solar da nossa Vibração específica e da missão específica que nos é atribuída.

Em seu ano terrestre anterior, o Arcanjo Jofiel os conduziu ao período denominado «confrontação», a hora em que
vocês deviam viver o encontro interior.

Hoje, neste novo ano terrestre e por um período que vai durar 14 a 16 meses, eu venho e me manifesto através,
antes de tudo, de elementos presentes na superfície deste planeta.

Meu ano é o ano do meu combate.
Meu ano é o ano em que os elementos entram no período que eu qualificaria de aquecimento, de excitação e

de representação.
No que se refere a vocês, este ano não é o ano do combate, mas o ano do ‘seu despertar’ total e final para a glória

do Pai.
Neste ano, vocês vão viver a iluminação absoluta das zonas de sombra interiores que os impediriam de ir aonde

vocês devem ir, em função das suas escolhas, das suas orientações que foram postas durante os anos anteriores.

***

O Arcanjo do ano passado comunicou-lhes um calendário.
Esse calendário era um calendário interior correspondente ao seu apocalipse e à sua revolução e

sua revelação interiores.
Sobrepõe-se a esse calendário um segundo, calendário de origem cósmica e, ele, não sofre qualquer atraso.

Ele é ilustrado pelo balé dos planetas, dos sóis e dos universos no seu céu.
O seu céu, que deve começar a viver transformações importantes, ligadas às manifestações elementares e,

sobretudo aos ‘balés’ dos planetas nos céus.
Esse cálculo é diferente do seu cálculo interior.

O seu cálculo interior irá terminar antes do cálculo exterior do tempo que transcorre sobre este planeta.
Lembrem-se de que o que é humano está sujeito aos eventos do tempo, enquanto que o que é cósmico não sofre os
mesmos riscos que vocês e obedece a movimentos celestes extremamente precisos, extremamente meticulosos, que

não sofrem qualquer defasagem.
Entre 25 de março do seu ano 2009 e 21 de dezembro do seu ano 2012, o que deve ser realizado será realizado

integralmente.
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***

Eu vou me manifestar através das manifestações elementares mais potentes que a Terra terá que viver durante este
ano.

Não se preocupem demais com o resultado desses elementos sobre a sua Terra.
Mas mantenham efetivamente ‘um olho no céu’, pois muitos serão os sinais que vocês ali irão revelar e encontrar.
Neste ano, o dia 25 de março inaugura sobre esta Terra o período do Apocalipse, o período tão esperado e tão

temido, que está, desde agora, chegando à sua consciência e à consciência deste planeta Terra.
O mundo, tal como vocês o definem e o vivem terá cessado irremediavelmente de existir o mais tardar em 21 de

dezembro de 2012.
Esse é um anúncio desejado e decretado pelo Pai.

Esta data e essas datas são conhecidas há muitíssimo tempo.
Não lhes cabe, a vocês, seres humanos, combater seja o que for ou quem for, mas, sim, de preferência encontrar em
vocês o ‘espaço interior’ de resolução dos seus antagonismos, porque vocês passaram o ano anterior estabelecendo

escolhas, anunciando essas escolhas e realizando essas escolhas.
Hoje estas escolhas se concretizam na sua matéria e na sua Dimensão.

***

Qualquer resistência ao estabelecimento de sua Luz está condenada ao fracasso.
Não vão no sentido da tensão, mas no sentido da ‘aceitação’ do que está chegando.

Não se preocupem com os resultados elementares no nível da humanidade.
Preocupem-se unicamente em efetivamente ‘estabilizar’ em vocês, no seu interior, a Luz que está vindo.

Pois o que está vindo não é a destruição, o que está vindo é a Luz e a Luz pode apenas destruir o que pertence à
Sombra.

Assim, as suas estruturas empresariais, as suas estruturas familiares, as suas estruturas sociais, as suas
estruturas políticas, as suas estruturas econômicas devem também enfrentar isso, e isso é agora.

Foi necessário no seu emprego do tempo preparar ‘faixas horárias’ importantes para viver o que vocês têm que viver
que é, antes de tudo, um fenômeno interior.

O nível vibratório com o qual a Terra é confrontada e, portanto, vocês, como ser humano, atinge hoje novos níveis
totalmente inéditos e ainda não experimentados na superfície desta Terra.

O que vem é a Luz e a Luz não suporta a Sombra.
E a Luz ilumina a Sombra.
E a Luz dissolve a Sombra.

Este combate pode também ser vivido no interior de vocês, se a purificação não tiver sido terminada totalmente.
Seja qual for a manifestação desta tensão, vão no sentido do acompanhamento da Luz e do estabelecimento da Luz

em vocês.
Eu repito: o mundo tal como vocês o conheceram, tal como vocês o vivem, tal como vocês o experimentam, não terá

mais razão de ser o mais tardar até a data que eu lhes dei.

***

Os acontecimentos tão esperados, descritos em muitas obras, profetizados por vários profetas, anunciados ainda
hoje pela sua ciência, estão aí.

O aquecimento planetário que vocês vivem na superfície desta Terra envolve o conjunto dos planetas do seu sistema
solar.

Um planeta que passa no céu da Terra a cada 3.600 anos, mas a distâncias diferentes a cada 3.600 anos, vem
terminar o seu périplo (circum-navegação) de 26.000 anos.

Vocês estão no fim de uma respiração cósmica.
Vocês estão no momento do retorno da energia do Pai e do Filho.

Talvez alguns de vocês sintam isso no interior do seu coração, no interior das suas células.
Esse momento é um momento de alegria.
Esse momento é um momento luminoso.

Sejam quais forem as consequências humanas, elas são apenas consequências humanas ligadas à recusa do
homem em deixar estabelecer-se nele a Luz.

Não julguem aqueles que irão lutar.
Não julguem aqueles que irão partir, porque eles não sabem para onde estão partindo.

Ninguém conhece o caminho do seu vizinho.
Assegurem-se de estarem firmes no seu caminho e no seu destino e no porquê vocês estão aí.



Não há alternativa.
Não há outros prazos.

Os tempos fixados chegaram ao seu fim.
Vocês entraram nos tempos do fim dos tempos.

Vocês entraram nos ‘tempos reduzidos’ e nesses tempos que vão conduzi-los ao limiar de uma nova humanidade e
de uma nova raça raiz.

Vocês solicitaram muito do outro lado do véu, como deste lado do véu, nesta vida e em outras vidas, para viverem a
‘liberação’ da ilusão da matéria.

Esta ilusão da matéria foi decretada pelos Senhores do Karma há extremamente muito tempo.
A única coisa que vocês não sabiam é que esse ciclo estava inscrito na ‘precessão dos equinócios’ e nos movimentos

planetários das constelações ao redor de vocês.

***

Vocês e os seus cientistas frequentemente chamaram de Deus [Fonte] «o ponto central».
Há um erro de concepção neste nível.

O ponto central não pode se resumir a Deus [Fonte], assim como não pode se resumir a um ponto.
O que a sua perspectiva os faz chamar de um ponto é realmente ‘um orifício’.

É um lugar de onde tudo provém e para onde tudo deve retornar para passar do outro lado, para outra esfera de
manifestação e para outra experiência.

A matéria é apenas um ‘campo de experiências’.
A matéria não é uma finalidade.

As construções da sua sociedade são perecíveis e estão perecendo, porque são válidas apenas para um tempo, a fim
de permitir à alma fornecer-lhes um quadro de evolução temporário na sua evolução ilimitada que é retornar à Luz.
Eu participo há éons, neste sistema solar e no conjunto dos sistemas solares, nesses momentos que preparam a

‘transição’, que são os momentos em que a Luz aparece, em que a verdade eclode e onde nada do que foi escondido
vai continuar escondido.

Eu intervenho na fase prévia daquele que virá realizar, conscientizar e materializar a ‘reversão’ que é o instante final
que antecede, se tal for o seu desejo, a sua Ascensão.

***

Durante este ano vocês vão viver períodos de cansaço importante do seu corpo, com a impressão de viver, de
maneira simultânea, esta Dimensão e outras Dimensões.

Vocês vão viver, de maneira ‘sincrônica’, uma série de acontecimentos que afetam tanto o desenrolar da vida nesta
Dimensão, mas também o desenrolar da vida da alma nesta Dimensão.

Vocês vão experimentar no seu ser a ‘grande transformação’.
Eu queria lhes dizer, almas humanas, não tenham medo, regozijem-se, porque que o que vocês aguardaram, o que

vocês temeram, o que vocês esperaram está agora aí.
Vocês devem fazer um ‘esforço’, um esforço importante, este esforço mais importante vai consistir em girar o seu

olhar do mundo exterior para o mundo interior.
O que definia os seus objetivos de vida (o trabalho, a família, o dinheiro, as felicidades da vida tais como vocês

conheceram, mas também os sofrimentos desta vida como conheceram) deverá apagar-se diante da ‘plenitude’ da
sua vida interior e da sua vida nova que vai ser ativada progressivamente e à medida das próximas semanas.

A partir do seu mês de outubro, o fogo Micaélico irá penetrar no seu coração.
Aqueles que estiverem prontos, aqueles que tiverem o seu interior limpo, aqueles que tiverem feito o trabalho

necessário de ‘purificação’ poderão receber a energia Micaélica no coração, que irá despertá-los totalmente para a
sua dimensão da alma, nesta Dimensão.

Não prestem atenção ao alarido do mundo, pois ele apenas está começando.
O seu ano será marcado por sismos mortíferos, por tempestades como jamais a Terra conheceu, por relâmpagos no

céu e fenômenos luminosos como jamais vocês observaram.
E, no entanto, isso não é nada em relação à Luz que está vindo.

Isto é fundamental.
Nós estamos com vocês, nós, a classe Arcangélica.

Nós, que vimos de Dimensões amplamente mais etéreas do que a sua, nós baixamos a nossa taxa vibratória o mais
próximo possível de vocês a fim de assisti-los na sua preparação, na sua Ascensão e no seu retorno à vontade e à

casa do Pai.
Vocês não devem conceber qualquer apego nem qualquer sensibilidade à perda alguma, pois as perdas são elas

mesmas apenas ilusões.
É perdendo as suas ilusões que vocês irão reencontrar a sua Centelha interior, a sua Divindade e a sua herança.

Não pode ser de modo diferente.



Vocês fizeram escolhas, será necessário assumi-las.
Assumir as escolhas para dizerem, para fazerem, para irem aonde vocês devem ir, sejam quais forem as oposições do

mundo exterior.
Entre as oposições do mundo exterior encontram-se os ‘constrangimentos’ ligados aos problemas financeiros, aos

problemas afetivos, aos problemas profissionais, ou a qualquer outro setor que pode vir interferir com o
desenvolvimento da sua Luz interior.

Vocês não devem aceitar qualquer compromisso quanto ao estabelecimento, à estabilização da sua Luz interior, seja
qual for o preço.

Pois ao que vocês atribuem hoje com um conceito de ‘preço’ e de ‘sacrifício’, abandonem antes que isso não
represente mais nada, antes que vocês tenham olhos apenas para pedir e suplicar para voltar atrás.

Mas não haverá retorno.
A etapa que vocês vão conhecer é uma etapa forçada, uma etapa cadenciada, que vai levá-los a viver e a

compreender a sua vida, as suas vidas, os seus caminhos na sua totalidade.
Isto é um presente do Pai.

Ele ocorre a cada 26.000 anos.
Cabe a vocês manter e se apreender desta possibilidade, a fim de aceder a uma evolução luminosa.

Lembrem-se de que, seja o que for que os seus olhos virem, seja qual for o drama do que for vivido no exterior, aquilo
nada é comparado à abertura do coração, à abertura da alma que vocês vão viver.

Aí está, almas humanas na encarnação, a solenidade do que eu tinha que lhes dizer, porque não é questão de fazer
anúncios ligados a tempos futuros, mas anúncios ligados a tempos presentes.

Em relação a isso, e unicamente, eu especifico, em relação a isso, eu gostaria de tentar responder a algumas das
suas perguntas.

***

Questão: que papel vai desempenhar Cristo nesta ascensão da Terra?

Isso foi escrito em muitos livros e, em especial, em um livro que não foi deturpado por aqueles que controlam as
religiões.

Eu estou falando do Apocalipse de São João.
Cristo voltará como partiu.

Tratar-se-á de um ser que chegará pelo Céu.
Não creiam em nenhum ser que iria se manifestar, que iria dizer ser Cristo em um corpo de carne, se ele não voltar

pelo Céu.
Ele será acompanhado pelos fiéis entre os fiéis.

Entretanto, não é nesse momento, durante este ano.
Vocês estão nas ‘preparações’.

O Cristo interior e o Cristo exterior apenas podem e poderão se manifestar sobre uma Terra pacificada, sobre uma
Terra purificada e sobre uma Terra elevada.

***

Questão: o seu tipo de Luz, de intervenção, pode se refletir em queimaduras e agulhadas no corpo físico?

Isso será uma norma, progressivamente e à medida do aumento da irradiação cósmica que eu retransmito e que está,
lembrem-se, ligada à aproximação desse ‘corpo celeste’.

Vocês vão sentir um chamado interior extremamente potente para irem para a Luz.
Isto irá se expressar por calores importantes que necessitam  de beber muito mais água do que de costume.

Os fenômenos de ‘agulhadas’ que ocorrem na região superior do corpo, no meio do corpo, na direção do coração, e
na parte inferior das suas costas, estão unicamente ligados à minha Presença, à minha Radiação e à minha

manifestação.
Vocês entraram nas zonas de hiper-energia, os momentos que antecedem a parada da energia.

***

Questão: como viver da melhor forma possível os horários que você recomendou para reservar todos os
dias?

É desejável, se vocês tiverem a oportunidade, realizar frações horárias em número de duas: uma ao nascer do sol e a
outra ao pôr-do-sol, que são momentos em que vocês vão ouvir a vibração que vem para você.

Vocês vão integrar a vibração que está vindo e vão se preparar para girar o seu olhar exterior para o coração interior.



Duas frações horárias de uma hora do seu tempo são amplamente suficientes.
Vai chegar um momento, no decorrer deste ano, e no último trimestre, em que vocês não poderão, de qualquer modo,

fazer diferentemente.
Vocês não terão, aliás, outra grande coisa a fazer no exterior, em função dos acontecimentos que estão chegando.
Eu tenho que esclarecer que, quando eu lhes peço para ‘girar o seu olhar para o interior’, durante essas frações

horárias, a coisa mais importante é estar à escuta da energia que os percorre.
Progressivamente e à medida que vocês girarem a sua consciência para esta energia que os percorre, vocês irão se

aperceber de que ela não os percorre mais da mesma maneira, de que a qualidade e a densidade da energia que
vocês recebem nada mais têm a ver com o que vocês conheceram durante a sua vida.

***

Questão: o conhecimento das leis de Enoque é um alimento correto para o período?

Sim. Seguramente.

***

Questão: viajar, nesse momento, pode representar um perigo?

O perigo é onipresente no exterior.
Um lugar pode estar bem.

Um lugar ou uma pessoa podem estar bem e viver a efusão da Luz Micaélica e passar em um outro estado nos quinze
dias seguintes.

Há um sinal indiscutível da minha presença no seu céu: se a minha presença no seu céu, no lugar onde vocês
estiverem, instalar-se por mais de 48 horas (seja através essencialmente de fenômenos luminosos, de fenômenos

de irisação ou de fenômenos de formas de nuvens), aquilo vai significar que, 15 dias mais tarde, o lugar onde vocês
perceberam esses fenômenos será varrido pela Luz Micaélica.

***

Questão: de quais formas se tratam?

Trata-se de fenômenos coloridos totalmente incomuns, fenômenos de relâmpagos totalmente incomuns, ‘auroras
boreais’ para os lugares em questão ou ainda formas de nuvens extremamente específicas que vocês chamam de

‘comboios de ondas’, como se as nuvens fossem cortadas por frequências.
Ou então a manifestação das forças Arcangélicas ou das forças da Luz da Confederação Galáctica sob forma de

nuvens chamadas de ‘lenticulares’.
Se estes fenômenos forem visíveis no lugar onde vocês estiverem, ouçam o que lhes diz o seu ser Interior.

Vocês devem considerar medidas de proteção interior e se preparar para viver a purificação das energias que eu
derramo sobre a Terra.

Entretanto, se ouvindo o seu ser interior, ele lhes pedir para partir, então, façam-no.

***

Questão: ao que correspondem esses mesmos sinais no céu quando durarem alguns minutos?

Eles não implicam para vocês em perigo imediato.
Eles correspondem ao anúncio e ao sinal da minha presença, mas não ao anúncio e ao sinal da minha manifestação

violenta.

***

Questão: a sua presença se manifesta unicamente pelo fogo?

Ela se manifesta por tudo o que é elementar.
O que vocês chamam de ‘cometa’, o que chamam de ‘objeto que passa no seu céu’, estão ligados à minha

manifestação.
O ano em que eu vim à superfície do seu planeta foi o ano 96, durante o qual eu me manifestei pelos cometas visíveis



no seu céu, mas também por tempestades extremamente precisas e específicas que sopraram, naquele momento,
sobre o continente sul-americano.

Portanto, eu me manifesto pelo fogo, pelo ar, pela água e pela terra.
As manifestações visuais observadas durante a minha atual passagem no seu céu são manifestações ligadas a

deslocamentos do que vocês chamam de Éter.
O Éter é redistribuído na superfície da sua Terra.

Zonas que eram alimentadas de energia são doravante privadas.
Zonas que não eram alimentadas reencontram-se hoje preparadas em uma intenção e em um objetivo bem precisos.

***

Questão: o que fazer para acompanhar as pessoas que chegam até nós?

Vocês vão constatá-lo, vocês talvez já o constatem, alguns de vocês (sejam quais forem as suas ocupações nesta
sociedade), que muitas pessoas provam a necessidade de comungar, de juntar-se, de interagir de maneira diferente,
de compartilhar de maneira diferente através da divisão de lugares, de espaços, de momentos, a fim de prefigurar os

‘novos modos’ de funcionamento da consciência.
Há ajuntamentos que se preparam, comunidades de células que se preparam a fim de poder explorar de maneira

mais harmoniosa as energias que os percorrem.
Isso está no lugar.

É um movimento que anuncia (dentro de algum tempo) os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos da
humanidade restante.

***

Questão: a Tábua de Esmeralda de Hermes tem a mesma importância que o Livro de Enoque?

Podemos dizê-lo, mas o mais importante hoje é unicamente o que vocês vivem através da sua energia interior.
Nada mais tem importância além disso.

Aceitem girar o seu olhar e viver a sua interioridade.
A solução, a porta de saída do que está vindo, absolutamente não está nos livros, absolutamente não está em uma

forma de conhecimento ou outra.
Só o conhecimento da Luz é primordial.
A Luz é energia, é Amor, é revigorante.

Vocês devem sentir que ela os percorre, vocês devem sentir que ela os revigora, vocês devem sentir que ela
os transforma.

Nada mais tem importância.

***

Questão: nós vamos poder realizar uma conexão consciente com a nossa Divindade interior?

Se tal for o seu anseio, se tal for o seu desejo, se esse for mesmo, eu diria, o seu único anseio e o seu único desejo,
vocês ali vão chegar.

Para isso é necessário ‘fazer calar’ os desejos exteriores, sejam eles quais forem.

***

Questão: um céu alaranjado, ao raiar do dia, faz parte dos fenômenos luminosos?

Faz parte, de maneira indiscutível.
Mas, como observaram, como alguns de vocês já têm observado, as formas das nuvens, as formas e as cores dos

seus céus, nunca mais serão as mesmas.
O seu céu já está transformado.
Resta agora transformar a Terra.
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***

Questão: as subidas de ácido ao longo do esôfago podem ser manifestações do seu fogo?

Podem ser.
Qualquer manifestação de tipo ‘fogo’ ou de tipo ‘ar’, no interior dos seus corpos, ocorrendo este ano, tem todas as

possibilidades de estar ligada à minha ação e à minha presença.
Agora, em período de fogo, qual é o elemento que virá aliviar o fogo?

Trata-se da ‘água’.
Nesse sentido, as suas necessidades de água vão se tornar extremamente importantes.

Há uma redistribuição em vocês e uma modificação em um ‘nível atômico’ da água que os constituem.
Vocês devem acelerar esse processo de limpeza.

Como?
Aumentando e multiplicando por dois a quantidade da bebida que absorvem por dia.

***

Questão: convém pronunciar o seu nome Mikaël ou Mihaël (ndr: o “h” pronunciado como “um r” emitido no
fundo da garganta)?

A vibração do som do meu nome é, obviamente, uma limitação do que eu sou.
Agora, a atmosfera vibratória mais propícia no que se refere à minha consciência é a palavra Mihaël (ndr: o “h”

pronunciado como “um r” emitido no fundo da garganta).

***

Questão: as avarias elétricas ou eletrônicas podem estar em relação com a sua ação?

Isso será provavelmente uma constante na segunda parte do ano, mas esse pode ser o caso, com vocês, através de
alguns circuitos eletrônicos.

***

Questão: nas frações horárias das quais falava, quais são as horas ideais?

A hora ideal ascendente corresponderia à hora que se segue ao nascer do sol.
No que se refere à fração horária, a segunda, trata-se da hora que antecede o pôr-do-sol.

***

Questão: o dinheiro como nós o conhecemos vai permanecer um meio de troca?

Durante um primeiro tempo, sim.
Mas não se iludam, a sua trama econômica já está destruída.

No momento, o que vocês chamam de ‘nota’ tem um valor de troca.
Dentro de pouco tempo, vai valer apenas o peso do papel.

Mas isso não deve preocupá-los demais, pois não haverá mais muito o que trocar.
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***

Questão: o segundo sol é o planeta que os cientistas acabam de identificar sob o nome de Eris?

Não.
O segundo sol está, infelizmente, ligado ao abrasamento nuclear de Júpiter que é, ele, desencadeado pelo planeta

que vem.

***

Questão: poderia descrever mais precisamente esse fenômeno?

Isso é difícil de fazer com palavras, pois essas palavras iriam lhes mostrar apenas o mecanismo exterior.
Uma vez mais, a ignição e nuclearização de Júpiter estão ligadas ao despertar em vocês de ‘forças do coração’.

Vejam ali apenas isso.
A contrapartida física é, ela, secundária e, entretanto, dramática.

***

Questão: nós seremos nutridos de maneira etérea?

Serão nutridos pelas forças etéreas aqueles que tiverem desenvolvido os seus circuitos etéreos, ou seja, o acesso à
consciência da energia, à 5ª Dimensão.

***

Questão: e sobre as crianças?

Não se preocupem uns com os outros.
Ocupem-se de vocês.

Aí está a condição do cumprimento da Luz.
Qualquer pensamento que vocês emitirem de ‘medo’ ou de ‘questionamento’ em relação a um parente, ou em relação
a um objeto, ou em relação a uma posse, ou a relações, faria apenas reforçar isto e esses problemas e iria afastá-los

do seu ser interior.
A dificuldade vai ser aceitar ‘girar a sua consciência para o ser interior’ quando virem as coisas que constituíram a

trama das suas vidas desaparecerem umas após outras.

***

Questão: se há um segundo sol, devido à ignição de Júpiter, isso vai significar que não haverá mais noites
sobre a Terra?

Não.
Isso significa que vocês vão receber energias de tipo ‘nuclear’ e nada mais.

***

Questão: seremos levados, a título individual ou coletivo, a viver essa passagem?

Sim, esse é o objetivo, mas para ser levado é necessário aceitar girar totalmente o seu olhar para o interior, girar
totalmente o seu olhar sobre a Luz que os atinge, sobre a Luz que os transforma, sobre a Luz que trabalha em vocês.

Se a sua consciência chegar a soltar e a abandonar os esquemas de funcionamento antigos, obsoletos, das suas
vidas passadas, naquele momento, sim, vocês serão levados, mas não poderão ser levados se vocês mantiverem e

atribuírem importância ao que não tem mais.

***



Questão: as relações de casal são levadas a desaparecer ou a se transformar?

Sim.
O que chamam de ‘casal’ e que vocês procuram viver nesta humanidade de 3ª Dimensão é apenas a cicatriz da sua

ferida inicial ligada à sua separação da Fonte e da chama.
Aí está por que, durante vidas, vocês partem à procura do outro.

Obviamente, iluminados pela Luz do Pai, vocês irão compreender que aquilo não tem mais sentido, pois vocês vão
reencontrar a sua própria Fonte.

O que vocês chamam de casal não tem mais razão de existir na Dimensão nova.

***

Questão: é agora o nascimento do novo Adão?

Se você chama assim a ‘nova raça/raiz’ que deve emergir após a gestação, podemos dizer que o novo Adão vai
nascer na nova Dimensão, no final desses acontecimentos, mas ele está em gestação.

***

Questão: já existem alguns protótipos?

Sim.
Muitos.

E ainda insuficientemente numerosos em relação ao número da humanidade e de almas em encarnação sobre esta
Terra.

***

Questão: cabe a esse Adão se juntar?

Não, porque todos vocês serão, os que serão ascensionados, novos Adão.
Não há outros mestres a seguir além do seu mestre interior.
Desconfiem daqueles que irão lhes propor para segui-los.

Muitos seres, muitos movimentos vão procurar que vocês os sigam, mas vocês devem seguir apenas o seu ‘caminho
interior’.

Entretanto, vocês vão começar a se reunir em células.
Vocês vão preparar os grandes ajuntamentos e os grandes agrupamentos que irão ocorrer, eles, quando chegar a

hora.
Quanto mais vocês forem nesta energia e quanto mais vocês forem nesta procura.

***

Questão: o despertar provoca uma morte física ou simbólica?

Os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito a Paz, eu lhes transmito a Luz do Pai.
Recebam a abundância interior e a Luz interior.

Acolham agora o que eu ponho à sua disposição e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia…
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e vejo que neste início de ano há
pessoas que não me conhecem ainda.
Então, em primeiro lugar, apresento-lhes todas as minhas homenagens, todas as minhas bênçãos e vocês
estão, como de hábito, à escuta do que vou dizer.
Vou tentar, se efetivamente querem, ajudá-los em seu caminho.

Então, como sabem, como sentem, como veem, vocês estão em anos extremamente luminosos.
Alguns vão responder-me «mas, como assim, luminosos? Você não vê toda caca que acontece aqui?»
E eu responderia que a Luz desce, mas como vocês querem que a Luz coexista com a caca, que seja em
vocês ou no exterior de vocês?
A Luz vem expulsar a caca.

Então, obviamente, isso faz barulho, isso faz rebuliço e é isso que vocês vão observar.

A Luz que vem a vocês vem para purificar, vem para cumprir, vem para transformar e, sobretudo vem para
realizar o que foi anunciado desde extremamente muito tempo.
Então, isso pode traduzir-se em vocês por um período, de maneira geral, extremamente estimulante, eu diria,
extremamente potente ao nível de seu sentir.
Isso vai alternar com momentos igualmente potentes em que vocês terão a impressão de estarem
completamente na caca.
Mas isso, ainda uma vez, faz parte dos fenômenos ligados, eu diria, à eliminação, no sentido mais fecal do
termo.
Então, não é necessário ter medo de tudo isso.
Obviamente, as eliminações são processos naturais, não é?

Faz bem muito tempo que há uma espécie de constipação sobre este planeta que faz com que as coisas
fossem retidas desde muito demasiado tempo, sobretudo no que concerne às coisas das quais vocês
deveriam ter-se desembaraçado desde muito tempo, ou seja, tudo o que se opõe à abundância, tudo o que se
opõe à manifestação das energias as mais elevadas do ser humano.
Isso conduz à situação na qual vocês estão e que apenas começa.

Mas não percam jamais de vista que, para além das observações da caca, o mais importante é a Luz que se
efusiona e que chega enfim, eu diria, sobre este planeta.

Aí está o que tinha a dizer em preâmbulo e para desejar-lhes um muito bom ano.
Eu lhes desejo, ainda uma vez, muitas eliminações.

Vai de sua saúde espiritual e de sua evolução para um futuro muito mais luminoso e muito mais feliz do que o
que foi o caso sobre este planeta, nesta dimensão.

Então, paralelamente a isso, como sabem, gostaria de instalar perguntas/respostas, porque eu acho que cada
um pode se reencontrar em cada uma das perguntas.
A resposta que tento trazer pode lhes dar, ainda que não seja sua pergunta, uma iluminação específica sobre o
que você tem a viver durante os alguns anos que restam ainda a esta Terra percorrer no antigo mundo.

Aí está, caros amigos, agora eu lhes dou a palavra de modo a poder exprimir certo número de elementos que,
espero, será uma ajuda, eu diria, um efeito laxativo sobre vocês, para lhes permitir eliminar o que deve sê-lo.

Questão: que você pensa das técnicas de lavagem pelo café?

Vocês podem lavar com muitas coisas, mas o mais importante, obviamente, ainda que o intestino delgado é a
resultante orgânica desta eliminação, o mais importante, mesmo assim, não é a caca física, não é?, é eliminar a
caca da alma.

É o que a caca da alma?
É tudo o que vocês construíram com sua personalidade: o medo, a apropriação, a inveja e todos os defeitos
que fazem a humanidade e que temos encontrado um dia ou outro.

O.M. AÏVANHOV – 23 de janeiro de 2009
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Eu falava dessas constipações lá, eu.
Obviamente, há também eliminações que devem se fazer.
Elas são a contrapartida, eu diria, ao nível físico.
Mas o mais importante situa-se na iluminação das zonas constipadas da alma, porque é lá que vai ser
necessário limpar tudo isso.
Como?
Com a Luz.

Questão: qual é a diferença entre coração interior e coração espiritual?

O coração interior é um ponto fictício que não é o coração órgão e que tampouco é o timo.
É o coração do coração.
É o lugar em que se faz a conexão com o ser de eternidade.
É o lugar onde foi depositada em vocês o que chamam «centelha divina».
Então, não é de modo algum o coração órgão.
É o coração interior para assinalar que é um ponto que não está no exterior, mas em pleno meio da caixa
torácica, em pleno meio do coração.
É o coração do coração ou coração interior.
É esse ponto que deve acender-se totalmente em vocês, porque é aí que brilha a Luz do Espírito.
É ali que há a caca que se deve iluminar.

Questão: o que é então do que é chamado o coração espiritual?

O coração espiritual é assimilável ao que eu poderia chamar a centelha da alma e não a centelha divina.
A centelha da alma é já colorida pelo caminho que vocês tomaram nas vias das encarnações sucessivas.
Enquanto que a centelha divina é, ela, uma chama, a mais pura que seja e que não pode ser contaminada de
qualquer marca ligada à encarnação.

Questão: como se articulam então as gotas branca e vermelha?

A gota branca (isso é a linguagem dos tibetanos, não é?) corresponde à alma ou à centelha divina.
A gota vermelha corresponde à centelha da alma.
É uma Luz que é já colorida, enquanto que a Luz branca é o reflexo, com palavras, eu diria, o mais adequado
do que é a Fonte divina.

Questão: o coração interior é o ponto o mais próximo do Pai?

É uma boa imagem. Obviamente.

Questão: ali visualizar o Selo de Salomão pode ser útil?

Não, porque o Selo de Salomão, ou estrela de seis pontas, ou Maguen Davi (ndr: estrela de Davi) corresponde
à irradiação do coração, que corresponde ao 4º chacra.
O coração interior está relação, é claro, com do 4º chacra, mas não é o 4º chacra.
Então, a única visão que vocês podem sugerir, eu diria, é a imagem de uma chama cristalina, transparente,
translúcida, brilhante, mas não um símbolo.

Questão: qual é o estado interior, ou o sinal interior, que pode nos informar sobre o instante em que
se reencontra esta chama divina?

Esse momento ocorrerá após o momento em que você viveu o primeiro reencontro com seu Anjo, seja de
maneira consciente ou de maneira noturna.

Naquele momento, o Anjo veio revelar-lhes sua presença.
Sua presença corresponde à ativação em vocês de algumas funções, é claro.
Quando essas funções são ativadas, quer dizer que você iniciou, eu diria, o caminho de retorno ao centro do
coração.
Então, isso vai se traduzir em certos estados vibratórios, certamente, onde se estabelece uma energia
circulando de modo harmonioso ao nível de seu chacra, ou seja, na parte anterior do peito.

Outras manifestações surgem, obviamente, naquele momento, em especial a modificação importante do que é
chamado o canto do Espírito ouvido nas orelhas.
Isso corresponde a mecanismos extremamente específicos.

Após, vem a abertura da dimensão do coração interior.
Nisso vocês têm, em especial, um exercício que foi dado pelo ser Ram, eu creio, e que vai corresponder ao
trabalho a efetuar em consciência para chegar ao coração do coração.

Questão: a manifestação do Anjo pode fazer-se sob forma…?



O Anjo é a representação a mais perfeita do Pai, qualquer que seja sua origem ao nível das dimensões, porque
o Anjo não conhece a corrupção.
O Anjo não frequentou as dimensões que nós todos experimentamos na linhagem humana.
O Anjo é puro.
O Anjo não conheceu a queda.
Alguns conheceram a rebelião, mas não conheceram, contudo, a queda, como entidade.

Questão: a tintura da alma espiritual é ligada às encarnações precedentes?

A alma é colorida pelas experiências que vocês tomaram, eu diria, extensivamente, na superfície deste planeta,
ou seja, encarnações e reencarnações sucessivas.
A alma pode ser colorida também pela sua origem cósmica, planetária.
A alma, enfim, pode também ser colorida, eu diria, pelo sentido de sua orientação de evolução: para a matéria,
para o equilíbrio ou para o espiritual.
Então, isso dará colorações diferentes.
O Espírito, quanto a ele, não tem cor, ele está no absoluto.

Questão: poderia nos esclarecer sobre o que acontece hoje, globalmente?

Vocês estão desentupindo as canalizações.
É por isso que empreguei a expressão da caca, há pouco.

A caca que estava escondida, até o presente, porque era necessário que tudo aparecesse como feliz nesse
mundo onde tudo corre mal.

Então, adornou-se de artifícios, eu diria, a verdade.
Iludiram-nos, de todos os tempos, sobre a evolução da humanidade.
E, hoje, como a Luz cria certa forma de tensão no interior do planeta, no interior dos seres, e bem,
necessariamente, ela vai desentupir, esta Luz, e ela vai provocar uma evacuação do que estava corrompido,
que era interior e que se manifesta no exterior.

Vocês vivem a época da grande purificação.
Quer dizer que não é necessário se contentar de ver a caca, mas também a Luz que faz eliminar essa caca.

Questão: esta eliminação acontece também nos sonhos?

É melhor, se você está na cama, efetivamente, não fazer caca na cama.
Por conseguinte, em sonhos, é melhor muito.

Questão: poderia nos falar do astral?

Isso não tem qualquer espécie de interesse.
Vocês passam da 3ª à 5ª dimensão.
O mundo astral, tal como foi descrito, mesmo em minha vida, e tal como foi descrito por numerosos místicos
(com diferentes almas que vagam em diferentes planos, os reencontros vibratórios que se podem fazer entre
os diferentes anjos guardiões), se querem, esta dimensão intermediária a que se chama o astral, está
desaparecendo completamente, ao nível de seu planeta.

Vocês vão ser desembaraçados do astral.
O astral é o plano vibratório onde se acumulava toda a caca ou todas as ilusões.
Estas estão se dissolvendo à Luz do supramental ou simplesmente evacuadas na materialidade.
Portanto, a substância astral esvazia-se de seu conteúdo.
Assim como os demônios são soltos na superfície da Terra, porque eles não podem mais subsistir no interior
do astral que se torna, eu diria, como uma casca vazia, o astral sendo apenas um mundo intermediário.
Não confundir, obviamente, com o etéreo e com o supramental (que, naturalmente, nada tem a ver com o
mental).

Questão: é desejável centrar-se o mais frequentemente possível no coração interior?

É mesmo a melhor prescrição que se pode dar porque, como a caca estará no exterior, o único lugar que
estará limpo e calmo, será o coração interior.
 
Questão: esta dissolução do astral vai se acompanhar de manifestações como raivas, medos…?

Tudo o que é ligado ao astral vai manifestar-se porque, obviamente, ele não quer morrer.
São também, efetivamente, as frustrações, e também a busca desenfreada dos desejos e dos prazeres que
não são ligados ao estado espiritual.
É a corrida desenfreada à posse, em todos os sentidos do termo.



É tudo o que faz certamente o mal do ser humano através dos mundos emocionais.
Tudo isso deve evacuar-se.

As raivas não podem penetrar e permanecer no interior do coração quando a Luz chega.
É necessário efetivamente que aquilo saia e isso vai provocar também modificações importantes, em vocês
mesmos, humanos, de seu humor.
Isso necessita encontrar, talvez, períodos de repouso mais importantes, para poder encaixar, literalmente, a
iluminação de toda essa caca que estava no interior de vocês.

Isso necessita períodos de cura em que vocês tenham talvez necessidade de solidão.
Mas, cada vez mais (e essa é uma lógica que é ligada à evolução humana atual) vocês vão sentir, cada vez
mais, o apelo e a necessidade de voltar-se para si mesmos, porque vocês vão sentir, progressivamente e à
medida deste ano que se escoa, que a única saída de socorros encontra-se no interior de vocês e certamente
não no mundo exterior.

Se querem, a coisa a mais importante que pode ajudá-los é que, doravante, vocês devem considerar que cada
minuto de sua vida que se escoa é um minuto que deve ser consagrado à sua evolução espiritual.
Qualquer minuto que não é consagrado a isso é irremediavelmente perdido.
Como sabem, vocês estão em tempos extremamente, como se diz, reduzidos, é o termo exato.
Quer dizer que estão num período em que vocês são obrigados a revelar o desafio e o desafio é qual?
Vocês sabem: é ir para a Luz ou para a Sombra em função do que escolheram, mas é necessário ir à
extremidade do caminho.

É necessário aceitar reencontrar a Luz e se tornar si mesmo esta Luz.

Vocês ali são ajudados pelas hierarquias de Luz.
Vocês ali são ajudados por múltiplas presenças que estão ao redor de vocês.
Mas vocês devem, vocês também, ir no sentido da Luz.

É um ano em que vocês não poderão mais aceitar ter as nádegas entre duas cadeiras, ou seja, ser ainda um
tépido.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo na Luz e ao mesmo tempo na Sombra como era cômodo
anteriormente.
Há como uma espécie de triagem entre a Sombra e a Luz.
Há uma separação do bom e do mau, em vocês, mas também ao nível da humanidade.

Questão: na nossa sociedade, com suas dificuldades, suas violências, como permanecer centrado?

Então, eu responderia que se a violência o desestabiliza é que você está ainda sensível à violência.
E se está sensível, isso quer dizer o que?
Isso quer dizer você mesmo ainda não resolveu o problema da violência e que no interior de vocês há ainda
violência.

A pessoa que cultiva suficientemente a chama interior, o olhar interior, através de diferentes exercícios de
interiorização, não pode ser afetado pela violência.
Isso não quer dizer que ela é insensível.
Isso quer dizer que ela superou a etapa emocional e que sua consciência o transporta para além do nível onde
se situa o conflito.

O conflito nasce apenas da encarnação.
O conflito nasce apenas da ausência de unidade em sua vibração.

A partir do momento em que você tende a se reaproximar de sua unidade, tudo o que é a violência exterior não
lhe aparece mais assim, porque você está numa outra dimensão, numa outra etapa que faz com que você não
seja mais afetado.

Enquanto você for afetado, isso quer dizer que não regulou em você mesmo o distúrbio.
O elemento que o põe em distúrbio é o elemento que não está desembaraçado de você porque, se você é
afetado agora, corre o risco de ser afetado cada vez mais no que vai se desenrolar sob seus olhos nas
semanas e nos meses que vêm.

Vocês não terão qualquer parte aonde ir para encontrar a serenidade a não ser em vocês.

Questão: ir para a Luz significa aceitar a morte e o desencarne?

Eu responderia, neste fim de ciclo, sim, totalmente.
O desencarne não é obrigatório.
Você pode ser tão iluminado do interior que pode guardar este corpo e fazer como Elias ou Enoque, ou seja,
fazê-lo subir, literalmente, ao céu.



Mas se você não quer ser afetado pelo mundo tal como ele se torna e tal como ele vai se preencher de caca,
eu diria, você é obrigado a encontrar a Luz no interior.
Não há outra alternativa.
Você não encontrará qualquer fonte de contentamento duradouro no exterior.

Questão: como superar as angústias existenciais que criam tensões internas?

Nesses casos é necessário tentar recriar, primeiro, pela consciência (e, portanto, pelo mental, também) um
estado anterior onde se encontrava certa forma de equilíbrio.
Porque não se esqueça que os planos astrais que os separavam das dimensões luminosas estão se
dissolvendo.
Isso quer dizer também que, a partir do momento em que você vive algo que lhe parece violento ou que o afeta
de uma maneira ou de outra, é suficiente voltar-se para a Luz.

Se você tem necessidade de uma representação para esta Luz, dirija-se ao Anjo guardião, dirija-se a um Anjo,
dirija-se a uma forma angélica ou uma forma espiritual, de modo a se conectar a esta Luz.
Não há outra alternativa, porque não se pode lutar contra um estado de alma que é nefasto.
Não se pode lutar contra certas circunstâncias da vida.
Não é tampouco pedido para fugir, mas é-lhes pedido que olhem diferentemente as dificuldades.

As dificuldades não lhes pertencem, elas lhes são transmitidas por seu mental e, portanto, pelo medo.

Todas as angústias existenciais que poderiam manifestar-se à sua consciência durante as semanas, os meses,
os alguns meses que lhes restam, serão, como dizer..., devem ser iluminadas pela Luz interior.
Vocês não devem deixar algo que quereria instalar-se e que os leva para uma escuridão da alma e, ainda pior,
do Espírito.
Isso pode fazer-se apenas através da Luz e certamente não através do intelecto ou de buscas intelectuais
completamente estéreis.

Questão: a aceitação seria um meio para soltar tudo o que é julgamento sobre si e os outros?

A aceitação é uma palavra que pode conter certa forma de resignação, portanto, não é a palavra adequada.
A palavra adequada foi empregada em numerosas vezes durante os anos precedentes, é soltar e controlar.
Aceitação tem uma conotação de que vocês são obrigados a aceitar algo.

Questão: a confiança conviria melhor?

Você pode ter confiança na Luz sem, no entanto, soltar seus apegos.
Vocês podem ter confiança na Luz sem fazer os esforços de soltar e, portanto, de controle.

Por conseguinte, a confiança é talvez uma primeira etapa, mas não é a finalidade, porque a confiança será em
função de elementos de julgamento que não se situam ao nível da consciência, mas ao nível do mental.

Questão: poderia nos falar do soltar?

Soltar é aceitar entregar-se à Divina Providência.
É aceitar que a Luz, infalivelmente, nos conduza para onde se deve ir.
É aceitar entregar sua liberdade à liberdade do Pai que é muito Amor.
Isso quer dizer também aceitar deixar trabalhar em nós o que é luminoso e não mais os jogos do poder e dos
medos.

O soltar é aceitar que existe uma vontade superior que sabe melhor do que vocês o que é bom para vocês,
que sabe melhor do que vocês aonde vocês devem ir.
Porque, qualquer que seja seu grau de iluminação e seu grau de intuição, persistirá sempre, nas escolhas que
vocês efetuam, uma parte do ego e uma parte de sombra.
Há muito numerosas parábolas que foram dadas por Cristo para esta ocasião: a parábola do pássaro, a
parábola do filho pródigo etc.etc.

Questão: o soltar corresponde geneticamente a um código?

Existe apenas um.
A prova mesmo é que vocês estão encarnados porque, um dia, recusaram soltar.
Portanto, a própria presença nesta dimensão está ligada a uma ausência do soltar.

Questão: no futuro, esta codificação vai evoluir?

Sim, necessariamente, porque não haverá mais nada onde reter-se, portanto, não haverá mais tomada, se
preferem.

Quando não há mais nada a ter, vocês soltam necessariamente, porque não há mais nada.



Ou então vocês se retêm às ilusões.

Imaginem que vocês estão em casa e que se dizem «amanhã, eu devo ir trabalhar», sua fábrica é destruída ou
seu trabalho é destruído, mas vocês insistem em ir trabalhar.
Isso não é mais o soltar, é tolice.

Questão: o soltar seria então um abandono total?

Perfeitamente.
É o ego que capitula diante da Luz.

Questão: as destruições das fábricas lhes parecem prováveis num futuro próximo?

São indiscutíveis.
São, eu diria, uma passagem obrigatória.
Tudo o que nasce numa dimensão deve morrer para esta dimensão.
Há início e fim de uma dimensão, mas não há início, não há fim para o que vocês são.

Questão: qual é sua iluminação sobre os implantes?

Vocês chamam isso de implantes porque é moderno.
Eu diria simplesmente que são crenças e certezas interiores, aí está, que lhes foram postas por vocês
mesmos ou pelos outros.

São coisas, progressivamente e à medida de suas vidas, às quais vocês aderiram, nas quais creram e para as
quais se bateram.

Então, obviamente, quando a Luz chega, vocês vão se aperceber que tudo aquilo era para nada.

Questão: qual é o papel estes desses implantes?

Se vocês retiram todos seus implantes, se não têm mais implantes, vocês não têm qualquer razão para estar
aí.

A encarnação é ligada a um programa, um programa que vocês aceitaram.
Esse programa necessitou o implante em vocês de certo número de crenças.
Portanto, vocês assumem suas crenças, e, em breve, poderão se dizer, do outro lado, que reforçaram (e é
verdade) sua capacidade de Luz.
Aí estava o objetivo da experiência.
Mas, no entanto, vocês vão também se aperceber que este gênero de experiências não era obrigatório.

Não creiam que todas as formas de consciência e de vida passam por esta dimensão que é a dimensão, eu os
recordo, da dualidade e uma dimensão onde vocês experimentam a tensão e a oposição, enquanto que o Pai
se manifesta antes de tudo pela atração e não pela oposição.

Questão: é necessário retirar esses implantes?

Eu responderia como Cristo: «busque o Reino dos Céus» e pare de colocar palavras técnicas.
Por que não operação cirúrgica para retirar implantes?
Isso é uma boa ideia, isso, não é? (ndr: risos).

Questão: o que é das religiões?

A religião, qualquer que seja, foi destinada a cortar o homem, contrariamente à acepção primeira da palavra, a
cortar o homem do Pai.
Porque se vocês tomam intermediários, é como se… como explicar isso de maneira simples?
É como se, todas as manhãs, você abrisse sua janela para ver a Luz, e, depois, um dia, alguém lhe diz:
«permaneça na cama, vou acender a Luz para você».
E você vai ficar contente.

Outro dia ele vai dizer: «não vale a pena abrir os olhos, a Luz está aí, você sabe que ela está aí, isso lhe basta.
Eu abri a janela e você sente a Luz do sol».
E depois ele vai levá-lo assim cada vez mais distante da realidade da Luz.
E você vai crer ainda que ele vai falar à Luz por você e você entra então no golpe criado por um intercessor
idiota que vai tomar sua liberdade.

Aí está o que vocês fazem desde milhares de anos com as religiões.
Vocês não podem crescer se não estabelecem relação direta com a Luz.
Vocês não têm necessidade de intercessor.
Vocês têm necessidade de caminhos, de imagens de caminhos, de maneira a conhecerem as vias a seguir,



mas é tudo.

Questão: é exato que os Melquisedeques decidiram um pacto, antes da criação da Terra, para
estarem presentes hoje?

A partir de certo estado vibratório dimensional (e não unicamente os Melquisedeques), a consciência tem a
possibilidade de decidir sua própria criação e se encarregar de sua criação.
Encarregar-se de uma criação num universo limitado quer dizer ser capaz de sustentar a vida, de sustentar o
desenvolvimento das almas e ser capaz de conduzi-las de um início de ciclo a outro início de ciclo.
Isso é válido tanto para as entidades que vocês chamam Melquisedeques como para os Elohim e como para
algumas formas de vida.
É uma constante.

A partir do momento em que você cria, você é responsável por sua criação.
E não se esqueça que a própria criação, nas esferas materiais ou nas esferas dimensionais outras, passa
forçosamente pela adesão a certo número de crenças que devem precipitar, cristalizar uma manifestação da
vida e que deve ir até a dissolução da mesma forma de vida, a partir do abandono das crenças que haviam,
elas mesmas, gerado esta vida ou esta forma.

Questão: se seres podem então acompanhar a passagem de 3ª à 5ª dimensão…

Não falei de 3ª e 5ª.
Falei de todas as dimensões.

Questão: parece paradoxal que, por um lado fala-se de passagem de dimensão à outra e que, por
outro lado, uma forma de vida deva começar e terminar na mesma dimensão?

Mas quem lhes disse que aqueles que estavam na criação eram os que haviam criado?
Para criar algo é necessário ser de uma dimensão amplamente superior ao nível da criação.

Então, obviamente, de tempos em tempos, aqueles que criaram esta dimensão, que estão implicados na
criação desse mundo humano, da humanidade que vocês vivem, percorrem por vezes, através de processos
energéticos específicos, as vias da encarnação, mas sem passar pelo canal normal, eu diria.

Os Melquisedeques procedem assim.

É de maneira completamente diferente para os Deuses criadores que, criando esta dimensão (em especial
aqueles que suportaram a arquitetura desta criação) foram obrigados a acompanhar a criação que levaram a
efeito sob forma de sacrifício de sua própria Divindade durante um ciclo completo neste universo (isso
corresponde a 52.000 anos).

Não são os mesmos que criam uma dimensão e que devem destruí-la.
São os que aderiram a esta criação e que experimentaram esta dimensão, o que não é o caso daquele que a
criou.

Se querem, é como o princípio do burocrata que assina uma ordem em um nível e que os outros executam ou
aderem.
E aqueles que devem destruir a dimensão, obviamente, são os que experimentaram eles mesmos esta
dimensão.

Questão: isso corresponde às entidades ligadas aos crânios de cristal?

Sim, todos aqueles que foram chamados Elohim que, quando do primeiro sacrifício da primeira vida como
seres encarnados (dado que não eram originários deste mundo), eles deixaram a memória através do crânio de
cristal.
Eles se cristalizaram totalmente.
É esse o sacrifício deles.

Questão: existem crenças produtivas, ou outro sistema de crenças, que permitiriam facilitar esta
passagem, contrariamente às crenças limitativas?

Mas toda crença é uma experiência.
Apenas na ausência de crenças é que se revela o Pai.

Questão: crer na Luz não seria então uma crença?

Para vocês, talvez.
Para alguns de vocês, talvez.

Questão: e para vocês?



Eu não creio na Luz.
Eu vivo a Luz.
Não é a mesma coisa.

Questão: isso ilustra a diferença entre crença e conhecimento?

Não, porque que o que vocês chamam conhecimento, em linguagem humana, são sistemas de pensamentos e
sistemas de crenças complexos aos quais vocês aderiram e nos quais creem que, confiando-se a essas
crenças vocês vão encontrar a porta de saída.

O único conhecimento que seja uma porta de saída à sua condição é o conhecimento final.
Não é o conhecimento livresco, não é o conhecimento das tradições.
Essa é uma primeira etapa.

Evidentemente, é importante ter uma busca, mas, hoje, não se esqueçam de que vocês estão nos tempos
extremamente curtos.

A melhor maneira que têm de viver é crer que vão morrer num minuto.
E perguntem-se, a cada minuto, qual é coisa a mais importante que vocês têm a fazer porque, quando se fala
de tempos reduzidos, isso quer dizer que o tempo é curto, ele é muito curto.

Vocês não têm o tempo, agora, de se colocarem a estudar a Kabala durante dez anos.
Não têm o tempo de se colocarem a estudar a astrologia durante dez anos.

Vocês têm apenas que estarem vocês mesmos, desembaraçados de qualquer crença, desembaraçados de
qualquer sistema de conhecimento que é necessariamente e por essência perfectível e limitada.

Questão: o que você entende por «tempo curto»?

Então, aí, entendo estritamente seu cálculo humano.
Se querem um número de dias, posso dá-lo, mas de maneira extremamente precisa agora.

É muito simples, há 1307 dias.
1302 dias, desculpem-me.

Enfim, vocês veem, não é muito, não é?, na escala de uma vida.

Agora, quando eu falo de uma escala, isso faz o tempo o mais longo possível.

Quando eu digo que vocês devem viver cada minuto como se estivessem na prorrogação da Luz, então é
necessário ir às coisas as mais urgentes e a mais urgente é serem vocês mesmos, desembaraçados de todas
as contingências que os bloqueiam no que vocês são.

Então, para alguns, será uma situação afetiva.
Para outros, será um papel na sociedade.
Para outros, será uma doença.
Etc.etc.
Não há mais tempo de procurar uma solução para isso.
É simplesmente tempo de acolher a Luz.

Questão: e após 2012?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Esta revelação é do domínio eletivo, eu diria, da Virgem Maria e dos Arcanjos.
São eles que devem fazer os anúncios e não eu.

Eu digo simplesmente que o que lhes resta a viver e o que vocês vão conhecer em breve nada têm a ver com
o que vocês conheceram até o presente, nas condições de suas vidas, na maneira de vivê-las e na forma como
vocês vão eventualmente reagir.

Questão: cada fim de ciclo suscitou tantos questionamentos?

Qualquer fim de ciclo acompanha-se dessas angustiantes perguntas.
Mas, o início de um ciclo (uma vez que o fim de um ciclo é terminado) se faz no entusiasmo, e é normal, e em
todas as dimensões.

Questão: melhor seria então ter uma fé cega na Luz, como uma criança?

Viver a fé da Luz não é viver na Luz.



A fé pode situar-se no mental.
A Luz é uma energia, uma consciência, que trabalha por toda a parte, exceto na cabeça.

Vocês podem ter uma fé cega na Luz, mas a fé não é a realidade da Luz.

Viver a Luz é um processo consciente que excede em muito os mecanismos da fé.

Sei que em numerosos escritos foi dito: «felizes aqueles que terão a fé».
Mas, recordem-se de algumas outras passagens que diziam que vocês podem ter a maior fé (para deslocar
montanhas unicamente pela fé), mas, se lhes falta o Amor, aquilo para nada serve.

Por conseguinte, a fé é uma etapa para o Amor, mas não é o Amor.
A fé não é, tampouco, a Luz.
Eu diria que é um artifício, um estratagema a mais, a palavra é mais exata, criada pelo mental, criada por esta
dimensão, para fazê-los aderir.
Hoje, é-lhes pedido muito mais: não ter a fé, mas viver a Luz.

Questão: como se pode estar certo de estar neste estado de soltar?

Mas vocês ali estão se vivem na Luz.
Não é mesmo mais uma questão que seja permissível colocar.
Quando vocês chegam neste estado, não há mais perguntas.

Questão: nós estamos então ainda muito distantes disso?

Vocês estão ao mesmo tempo muito distantes e muito próximos.

Questão: como aproximar-se o melhor possível desta Luz?

Mas aceitando-a em vocês.

Ela está aí, por toda a parte ao redor de vocês.

Enquanto manifestam-se resistências, tensões, é que vocês ali não estão.

Este estado interior é um estado de Luz.
Na Luz não há sombra.
Na Luz não há dúvidas.
Na Luz há uma compreensão instantânea além do mental.

Não esqueçam de que é um estado ser e neste estado de ser não há lugar para a ilusão, não há lugar para a
interrogação.

Questão: isso significa que é suficiente ser amor incondicional e amor por tudo?

É suficiente, é uma palavra que gosto muito.
Se fosse suficiente, e isso fosse tão simples, ter-se-ia pequenos Jesus na superfície desta Terra.
Vocês concluirão com isso que se está muito distante.

Tem-se muito mais pequenos diabos do que pequenos Jesus, não é?
 
Questão: é necessário falar às crianças e como?

Mas se vocês falam com palavras às crianças que estão na inocência, vocês vão fazer trabalhar o mental delas.

As crianças vivem o que elas têm a viver.
Elas não são informadas pelo mental.
Elas são informadas diretamente pela Luz.

E mesmo se não estão ainda informadas, no momento oportuno, serão certamente elas que ajudarão vocês, e
não o inverso.

Questão: pareceria que muitas almas procuram se reencarnar neste momento?

Os lugares são muito caros, tenho alguns ao mercado negro.
Não, é uma piada de trégua!

Obviamente, porque os períodos de fim de ciclo são extremamente enriquecedores, muito mais que os
períodos de criação, porque nos períodos de criação há poucas pessoas interessadas porque não se montou
ainda, como dizer..., o espaço necessário para acolhê-las.



Então, nas criações, há sempre pouca gente.
E após, há cada vez mais pessoas que se dizem: «bem, eu ficaria bem ali».
Aí está, é muito simples.

Então, há um máximo de bilhetes vendidos em fim de ciclo e infelizmente temos muito poucos bilhetes
vendidos no início do ciclo.
 
Mas é similar para as finais, quando vocês têm suas copas de futebol, obviamente, os bilhetes da final custam
muito mais caro que os bilhetes das eliminatórias.

Questão: a que correspondem as agitações seguidas de esclarecimentos do mental, vividos no fim
dezembro, para alguns?

São efeitos vibratórios da Luz que descem cada vez mais.

Então, alguns vão resistir, terão o mental ainda mais perturbado e outros vão aceitar e vão encontrar-se como
desembaraçados de algumas cacas.
Encontram-se mais leves, efetivamente.

Questão: como acompanhar o melhor possível estes movimentos?

Eu responderia por uma expressão figurada: parem de empurrar, isso vai sair sozinho.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, vou lhes desejar, para permanecer no espírito do momento, muito boas eliminações do que os obstrui
no seu caminho de purificação.

Não se esqueçam que o elemento purificador o mais importante é o fogo, porque o fogo é rápido.
O fogo não sofre de latência no tempo.
O fogo é mais rápido do que o ar, porque ele modifica a forma muito mais rapidamente.

Então, o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Eu não digo que o fogo é a Luz.
Eu digo que o fogo é um dos componentes essenciais da Luz.

Então, deixem-se regar por este fogo.
É a única maneira de eliminar suavemente o que deve sê-lo.
É a única maneira também de se comportar que limitará os atritos, os congestionamentos e as falsas estradas,
de algum modo.

Então, aí está que posso dizer.

Não vou deixar a palavra ao nosso amigo Mestre Ram, porque as estruturas do canal começam a cansar e eu
tomei todo o lugar, como o constataram.

Entretanto, vou mesmo assim transmitir-lhes todas as bênçãos de Ram e também todo meu Amor.

Não se esqueçam de que vocês são seres de eternidade, que vocês não são o pacote de roupa suja que
vocês acreditam que são.

Vocês são bem mais do que a ilusão na qual acreditam ser.

E tudo isso vai terminar de maneira extremamente amável.
É como o filme de horror: você gira o botão e o horror termina.
É exatamente isso.

Não unam mais importância a fenômenos que têm existência apenas nas suas crenças, mesmo se realizam-se
através do que chamam de fenômenos de sofrimentos, diversos e variados.
Mesmo aquilo é, eu diria, um jogo de papéis e, quando vocês tiverem passado à Luz (com ou sem o corpo),
quando descobrirem a realidade da Luz, compreenderão o porquê de tudo isso.

Mas não procurem compreender o porquê de tudo isso.
Por favor, não se percam nos meandros das hipóteses.
Isso era válido quando vocês estavam no início do ciclo, há cem anos, há cinquenta anos, há dez anos ainda,
mas não agora.
Aí, é-lhes pedida outra coisa.

É-lhes pedido que acolham a Luz e vocês não podem acolher a Luz e continuar a servir a Sombra ou a jogar
ainda que apenas o jogo da Sombra.



Você deve ser autêntico com você mesmo.
Não pode mais mentir a si e mentir aos outros.

Vocês são obrigados a deixar eclodir a Luz, quaisquer que sejam as consequências e elas podem ser apenas
felizes.

O que vocês veem como nefasto é apenas o combate entre a Luz e a caca.

Aí está o que tinha a dizer.

Eu os encorajo a se ocuparem da Luz e de vocês e nada mais.

O resto far-se-á por si, em acréscimo.

Quanto mais vocês imergirem totalmente na Luz que está aí, mais as coisas chegarão como distanciadas e
fáceis.

Quanto mais vocês entrarem em reação a esse mundo e ao que acontece, mais afastar-se-ão da Luz.

Aí está o que tinha a dizer hoje.
Recebam uma vez mais minhas bênçãos e eu lhes digo certamente até breve.

_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


 ~ ELEVAÇÃO e ASCENSÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.

Para captarem de maneira autêntica o que vou lhes dar, além mesmo das palavras, pela vibração e pelos sentidos,
eu lhes peço, primeiramente, para se realinharem totalmente no seu coração interior.

Eu os acompanho nisso alguns instantes do seu tempo, antes de começar a falar pelas palavras e de comunicar-lhes
o que tenho que comunicar, ao mesmo tempo pelas palavras, pela vibração.

Meus bem amados, o que tenho a dizer, o que outros terão a dizer, deve se entender e se ler, obviamente, com os
ouvidos ou os olhos, mas, além disso, peço-lhes para receberem essas palavras e esta vibração, antes de tudo, no

seu coração.

A compreensão e a lógica do que vou lhes dizer e lhes dar passa de maneira natural pelo coração.
O mental não poderá apreender a totalidade do que será dito ou lido posteriormente.

Há alguns meses que eu os mantenho na vibração e nas palavras do coração, para que o seu olhar e a sua
consciência se voltem para ele.

Eu lhes dei meios simples para chegar a ele.
Esses exercícios eram uma preparação, essencial a viver, para um processo próximo que vocês terão a viver, a maior

parte de vocês, no seu corpo e na sua consciência.
Trata-se de um processo chamado de elevação e ascensão.

***

A Luz e o Criador vêm ao seu encontro.
Isso é para agora.

Entendam e compreendam «agora», um tempo reduzido do seu tempo terrestre.

O seu coração, assim como a sua Essência, deve ser totalmente pacificado para ter êxito nesse processo
denominado elevação e ascensão.

Vou falar por analogia com relação a um processo, conhecido de qualquer alma em encarnação, chamado de ‘morte’.

RAM – 7 de fevereiro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-i_3i6U8Hrys/UWjXlKtILvI/AAAAAAAAAQ0/d0z7tIQlAJo/s1600/blue15.jpg


Na hora da morte, a sua consciência, que estava exteriorizada na manifestação desta dimensão, deve se extrair desta
dimensão pela morte do apoio chamado de corpo, a fim de viver em uma outra dimensão.

O processo de elevação ou de ascensão pode ser estritamente sobreposto.

Vocês vão passar do mundo manifestado, tal como o conhecem, para um outro mundo.
O que significa, muito simplesmente, que o mundo tal como vocês o viveram, tal como experimentaram,

desaparecerá, muito simplesmente.
É a única maneira de realizar a ascensão ou a elevação.

Inúmeros de vocês imaginam, pensam que a Luz que está vindo, que vocês vão subir nesta Luz.
A Luz vem, evidentemente, mas vocês não poderão juntar-se a ela pelo exterior.

Vocês poderão a ela se juntar apenas pelo interior, suprimindo pouco a pouco todos os sinais da sua consciência e
dos seus sentidos que eram voltados para o mundo exterior.

Nisso, a meditação e o trabalho sobre o coração interior é uma preliminar e uma repetição para a elevação e para
a ascensão.

Vocês não poderão juntar-se à Luz e aos fenômenos que vêm girando o seu olhar para o exterior.

A Luz que vem é um chamado e uma ressonância que deve conduzi-los a voltarem os seus olhares, a consciência e
os seus sentidos, para o interior.

Tratar-se-á da ‘única possibilidade’ de extraírem-se desta realidade de dimensão na qual vocês vivem.

Vocês não poderão atingir esta Luz pelos seus sentidos, pela sua consciência exteriorizada e ainda menos por esta
dimensão.

Isso necessitará, no momento em que as primícias desta Luz lhes forem anunciadas de maneira clara e audível, de
um momento em que será necessário voltar a sua consciência e os seus sentidos ao interior do seu ser, para

o coração interior.

Pouco a pouco, será necessário, em um tempo curto na escala do seu tempo, extremamente curto, suprimir todos os
sinais exteriores, e todo o interesse interior deve assumir lugar preponderante a fim de viver o processo.

Haverá uma injunção forte no nível da alma, pedindo-lhes para girar, para voltar-se para o interior.
A sua vida na sua totalidade deverá inclinar-se e viver no interior.

***

Da mesma maneira que a transição denominada morte leva à supressão dos sentidos habituais e das funções
fisiológicas habituais desse corpo, a elevação ou ascensão é totalmente sobreposta a isso.

Vocês irão se extrair desta dimensão tridimensional.
Qualquer que seja a onda de ascensão e de elevação que escolherem, seja com ou sem o corpo, será indispensável

apagar todos os sinais externos que vocês chamam de vida, nesta dimensão.

Isso está bem além do simples descanso, da simples colocação ao abrigo dos seus corpos em um espaço como numa
casa ou em um lugar fechado.

Vocês deverão, no momento da injunção, girar os seus ‘sinais’ do exterior para o interior.
Vocês irão se extrair desta realidade a fim de ir para a Luz, na condição de aceitarem fechar totalmente esta

consciência para esta realidade tridimensional.

O mínimo apego ou o mínimo olhar para com o mundo exterior arrisca prejudicar fortemente o processo
de elevação ou transição e, no mínimo, arriscaria provocar sofrimentos inúteis.

Da mesma maneira que alguém que recusa morrer, quando a hora da sua transição chegou, iria se agarrar por todos
os meios à sua posse à vida, iria retardar o momento propício para esta transição.

Da mesma maneira, se quando a Luz aparecer, você resistir por uma ‘atração exterior’, por desejos exteriores, por
inquietudes ligadas a parentes, a lugares ou a posses, isso provocará necessariamente sofrimentos que virão limitar

a sua capacidade para ascensão.
Não se preocupe com os outros.

No que diz respeito às crianças o problema não irá se colocar.
Elas irão naturalmente nesta Luz.
Elas não irão se colocar questões.

Vocês não devem, tampouco, tal como crianças, se colocar questões.



Eu os remeto à frase de Cristo «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».
Como uma criança querendo dizer sem mental, sem apego, sem referência ao tempo passado ou a vir.

***

Vocês poderão aceder à elevação e à ascensão apenas através de um processo chamado de ‘desapego’ total de
tudo o que os mantinha nesta dimensão.

Isto necessita de uma preparação.

Esta preparação, como vão saber que ela foi conseguida?
Bem, isso dependerá simplesmente da sua capacidade para entrar em ressonância com a sua vibração interior e da
sua capacidade para se extrair, antes mesmo da Luz chegar a vocês, da realidade tridimensional desta dualidade,

para entrar na Unidade.

O que acontece no momento em que vocês entram na Unidade?
Este momento é marcado por uma concentração da consciência e da energia de Luz no nível do interior do seu peito.

Paralelamente, aparece um som entendido e audível ao nível dos ouvidos.
O som assinala a conexão ao seu ser interior e ao seu ser de Luz.

Vocês ali serão ajudados, no momento da Luz, pelo mesmo som.
Entretanto, vocês devem encontrar este som pelo seu trabalho interior e devem demonstrar a sua capacidade para se

voltarem para o ser interior, onde não há mais questionamento, onde não há mais pergunta, onde não há mais
oposição e onde há apenas Unidade, Alegria, Transcendência e Imanência.

A Luz, quando ela vier, pode provocar ‘desejo’ de captá-la e de vê-la no exterior.

A Luz vem pedir para se voltarem para a sua Luz e ela está alojada no seu coração e em nenhum outro lugar.

Cabe-lhes, portanto, iniciar esse processo de consciência energética e vocês irão saber que tiveram êxito quando
conseguirem ‘limitar’ todas as percepções do exterior, quer sejam sensoriais, quer sejam mentais, quer

sejam emocionais, quer sejam físicas.

***

No momento em que conseguirem gerar, pela sua consciência interior, o som, poderá estabelecer-se a segunda
etapa que é a ‘perda total’ dos seus marcadores corporais.

Vocês serão, como foi dito nos textos sagrados, uma consciência desapegada do corpo e, no entanto, no interior do
corpo, mas em uma outra dimensão.

É apenas respeitando esse protocolo que vocês poderão aceder à elevação ou à ascensão.

Obviamente, inúmeros seres humanos serão capazes, perante a revelação da Luz, de compreender e de sentir ‘a
realidade do que é’ e de fazer esse trabalho sozinho, tendo em conta, em todo caso, as reações desse plano

tridimensional à chegada da Luz, que é, eu os lembro disso, a revelação da Luz.

Obviamente, esta realidade tridimensional (que vocês experimentaram e viveram) é um mundo privado de Luz, porque
dual, e a dualidade não quer a Unidade e a dualidade entrará em conflito com a Unidade da Luz, gerando inúmeras
coisas extremamente desagradáveis sobre as quais não me estenderei porque elas preenchem as suas profecias e

os seus anúncios múltiplos nesses tempos perturbados que vivem a sua época.

***

A solução é interior, ela jamais será exterior.

Cabe-lhes, como foi dito desde vários anos, ‘soltar’ os seus apegos, desapegar-se, recentrar-se e entrar no seu ser
interior.

A entrada no seu ser interior, além do som, corresponde à Alegria, e quanto mais o som se desenvolver e quanto
mais a alegria se desenvolver, menos vocês estarão atentos aos sinais exteriores, que estes venham do corpo, do

ambiente, do seu mental ou das suas emoções e, do mesmo modo, das emoções e do mental dos outros.



Trata-se, nos momentos que vão chegar e que vocês terão que viver e que já vivem, de se recentrar no interior de
si, de não atribuir importância ao que não tem, de não dar importância a outra coisa além do seu ser interior e da sua

Divindade.
Isso deve preencher os seus espaços de vida, os seus espaços, quaisquer que sejam.

O tempo dos divertimentos, o tempo dos lazeres, o tempo das ilusões terminaram, se essa for a sua escolha.
Ninguém irá forçá-los a ir em um sentido ou no outro.

Todo ser humano fez, desde alguns tempos, alguns anos, escolhas.
Essas ‘escolhas’ foram formuladas com toda lucidez.

Obviamente, aqueles que não se colocaram a questão das escolhas não são referidos, infelizmente, por esse
processo de elevação e por esse processo de ascensão, exceto, obviamente, as crianças e as almas as mais puras

que serão recordadas no último momento.

Para a maioria dos seres no caminho (que eu chamaria de ‘seres na busca’) é necessário dizer e repetir,
compreender e aceitar e, enfim, viver em consciência esse processo de reversão.

***

A reversão ligada à irrupção da Luz o mais próximo possível da sua dimensão é um processo que, como sabem, deve
desenrolar-se no conjunto dos processos vivos desse sistema solar.

Trata-se tanto da ‘sua reversão como indivíduo’ (que, ele, é referido do exterior para o interior) como de uma
‘reversão do seu planeta’ ligada ao que vocês chamam de basculamento dos polos.

Não se atrasem.
Simplesmente, supervisionem o seu ser interior, supervisionem o som, supervisionem a Luz interior.

Cultivem-na e procurem-na no seu Céu sobre esta Terra.

Vocês não irão encontrar a Luz em outro alguém, não irão encontrar a Luz em uma compensação, seja material,
afetiva, relacional, profissional ou outra.

A Luz vem pelo céu.
Ela não vem por um ser.

Não sigam ninguém além do seu ser interior.

A Luz que vem é uma Luz de Amor.
Mas aqueles que recusarem este Amor pela necessidade de experiência serão totalmente livres.

As escolhas lhes pertencem.
Simplesmente, se vocês quiserem aceder a esta Luz, se quiserem romper o ciclo das reencarnações, se quiserem

aceder a esse mundo da Luz, vocês poderão ali aceder apenas pela força do coração.
Não há outra porta, não há outra saída.

Abrir a porta do coração não é agir com coração na vida comum.
Agir com coração e com Amor é abrir a porta do seu próprio ser interior para focalizar a consciência unicamente

nisso.

Qualquer ser humano, qualquer que seja a sua obscuridade ou a sua Luz, possui nele esta centelha e esta Luz.
O tudo é querer ir ali, o tudo é querer ali se fundir e ali se derreter e ali retornar.

Não se preocupem, quando chegar a hora, com esse corpo.
Ocupem-se apenas com o som e com a vibração.

Isto é capital e importante, isto é essencial.

As crianças, eu repito, irão fazê-lo espontaneamente.
Elas não têm necessidade de mestre para isso, elas não têm necessidade de pais para isso, porque elas irão

encontrar, de maneira espontânea, esta ‘porta do coração’.

Alguns de vocês irão encontrar a porta do coração, mas não vão querer ir ali, o que vai acontecer?
Viverão o fenômeno de elevação e de ascensão passando pela ‘porta da transição’ chamada de morte.

Inúmeros seres, agora, quanto a eles (uma parte extremamente importante da humanidade terrestre encarnada),
decidiram prosseguir na dualidade.



Não julguem, não critiquem, porque cada alma é livre.
Nada se impõe.

***

A única coisa que lhes tem sido escondida até o presente é a data da vinda da Luz.
Posso afirmar que isso é agora, não será dentro de dez anos, não será dentro de cinco anos, isso é agora.

De qualquer modo, não pode haver erro, não pode haver engano.
A partir do momento em que vocês estiverem centrados no seu coração e estiverem à escuta no interior, no momento

em que a Luz se manifestar, vocês irão compreender, como uma criança, que aquilo é a Luz do Criador.
Não subam em qualquer estrutura, qualquer que seja, que desejaria se denominar Luz se ela estiver encarnada em

uma forma.
A Luz que vem a vocês não tem forma.

A Luz que vem para vocês não está encarnada em um ser nem no que vocês chamariam de uma embarcação [nave]
interestelar.

Isto é um erro, isto é um engano.

Nada além de você mesmo pode salvá-lo.
Nada além de você mesmo pode aceder à Luz.

Vocês não têm necessidade de qualquer embarcação.
Vocês não têm necessidade de qualquer ajuda, aqueles que desejam se elevar e ascensionar.

Seres, em abundância (de outros planos dimensionais e desta dimensão, mas de outros mundos), poderão
efetivamente ajudá-los, mas eles serão apenas uma ‘ajuda’, não serão a finalidade.

A finalidade, eu lhes recordo, é a Luz e nada mais.

***

Inúmeros seres multidimensionais e tridimensionais vêm viver esse processo, porque esse processo é único na
história das humanidades e se repete apenas uma vez a cada ciclo e cada alma o experimenta apenas uma única

vez.
Assim como uma alma experimentou a queda apenas uma única vez, a redenção e a ascensão vivem-se apenas uma

vez.
Esse é o seu momento, se o desejar.

Ainda uma vez, a Luz não está em uma pessoa, nem em um objeto, a Luz vem do céu, a Luz vem do cosmos.
Ela vem para vocês, ela vem bater à sua porta e ela pede que vocês abram esta porta e nada mais.

O resto far-se-á naturalmente e, eu diria, automaticamente.
O corpo seguirá ou não seguirá o movimento, mas só o movimento da sua alma e da sua consciência é importante.

Não mantenham relação ou interação que pudesse lhes parecer, hoje, pesada.
Porque, quando chegar a hora, vocês arriscariam lamentar amargamente.

O tempo chegou de se desfazer de todos os apegos ao seu mundo, de todos os apegos à sua materialidade, de
todos os apegos à ilusão porque, quando vocês se juntarem aos domínios da Luz, irão compreender esta grande

frase que foi anunciada pelos maiores neófitos deste planeta: «esse mundo é uma ilusão».
É, como dizem os orientais, «maya».

Obviamente, quando vocês estão fechados na ilusão, aquilo é, para vocês, realidade, mas, quando dela se extraem,
adquirem uma ‘visão panorâmica’ que os faz compreender a realidade desta dualidade como ilusão.

***

Aí está o que eu tinha a falar através das palavras e da vibração sobre o que os aguarda nos momentos que já estão
aí.

Não procurem um prazo de tempo.

Eu posso simplesmente dizer que isso é agora e que não será dentro de cinco anos.
O que quer dizer, também, que independentemente da própria Luz, na sua vinda física, pelo Céu, vocês têm,

doravante, a possibilidade de ascensionar a seu ritmo.



Vocês têm a ‘possibilidade’.

Algumas portas foram abertas para permitir-lhes (e para permitir aos que desejarem) juntar-se, por uma pequena
antecipação, aos mundos de Luz.

Não se trata de um suicídio.
Não se trata de uma extinção, mas de uma ascensão, mas isso lhes pertence.

***

Eu queria simplesmente lhes dar estes dois alertas que são: voltem-se para o seu interior, não sigam nada além do
que é interior a vocês, ainda mais que irão se manifestar coisas, no momento em que esta Luz chegar, que não são

da Luz.

Aí está o que eu tinha a dizer.
Cultivem a calma interior.

Cultivem o ser interior.
Façam crescer em vocês a Alegria.

Façam crescer em vocês o som.
Façam crescer em vocês a vibração e, entretanto, mantenham os olhos abertos sobre o seu Céu.

***

Eu esclareço que o seu contato com a Luz, que vocês verão no seu Céu, será, obviamente, extremamente fácil.
Mas, antes da Luz ser visível no Céu, na sua Luz interior vocês irão encontrar o seu guardião indestrutível que espera

apenas isso, que vocês abram a porta, a fim de se manifestar a vocês de maneira lúcida e de maneira constante.

O acesso às outras dimensões encontra-se no coração.

Obviamente, existem outros processos energéticos que acompanham a penetração da sua consciência no coração.
Eles foram descritos por vários neófitos que falaram do despertar da Kundalini na sua totalidade.
Aquilo é exato, mas vocês não terão necessidade de compreender aquilo quando viverem isso.

A única coisa que vocês têm necessidade de integrar é a vibração e o som.
Os outros mecanismos seguirão, porque a Luz é inteligente e o seu ser interior é muito mais inteligente do que o seu

mental.

Então, bem amados seres de Luz em realização, queiram receber as minhas bênçãos, as minhas homenagens e a
minha gratidão por terem recolhido esta vibração e esta palavra.

Sejam abençoados.
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -
(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

~ O FIM DA DUALIDADE ~

Saudações a vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM, Filhos do Pai Único.
Alguns de vocês já me conhecem pelo meu nome de origem que é ORIONIS.

Outros ouviram falar de mim pela expressão de “Ancião dos Dias”.
Recebam Bênçãos, Amor e Paz.

Vocês estão em um ano que é o ano da Luz, o ano do Acordar e o ano do Despertar.
Não se atrasem com o alarido do mundo, disso, vocês também sabem, pois, no nível da sua Dimensão, o que

está vindo para vocês é um ano terrível para aqueles que não discernirem a Luz e que não viverem a Luz.
Como vocês sabem, este ano está sob a influência do Arcanjo MIGUEL que, através de manifestações mais

potentes dos Elementos, vem apagar e transformar e dissolver o que não é da Luz.
O alarido deste mundo, as tribulações deste mundo estão chegando ao fim, pois está aí a chegada do

momento da Luz.
A coisa mais importante é o seu Despertar.

A coisa mais importante é que o governo do homem, que existe desde tempos muito antigos, agora terminou.
Vocês entram sob o governo do Único, e o Único não tolera a dualidade.

A dualidade foi o seu campo de experiências durante muito tempo, mas, hoje, encontrar a Luz, reencontrar a
Luz, necessita de perder tudo o que pertence à Sombra, o que foi construído pacientemente como campos de
experiências de encarnação através de conceitos, hoje ultrapassados: a avidez, a apropriação, o poder, tudo o

que fez com que o humano não cessasse de pegar para si ao invés de doar.
Este tempo de experimentação chega ao fim.

***

A Luz, no sentido espiritual do Espírito, a Luz, no sentido físico e, então, visível, vem lembrá-los do juramento
de voltar para a Luz, se tal for o seu desejo.

Este processo, chamado de Ascensão, é apenas a reintegração à sua Graça, à sua Unidade, à sua Divindade.
O tempo então chegou, meus Filhos, de reencontrar a sua herança, de recuperar o que vocês perderam

experimentando esses planos da dualidade que, no entanto, vocês aceitaram percorrer, a fim de fortalecer em
vocês, não as forças da encarnação, mas a Luz da sua alma.
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Bem amados, as manifestações dos Elementos que vocês observam na superfície deste planeta, como na
superfície dos outros planetas deste Sistema Solar, são apenas as primícias.

A única salvaguarda, a única persistência da integridade do que vocês são, não pode ser obtida através de
precauções de natureza material.

Estritamente de nada serve ficar planejando no plano material.
Somente a sua fé, a sua determinação para encontrar a Luz que vocês são, será a sua garantia de retornar à

Luz.
Vocês não devem contar com mais ninguém além de vocês mesmos com a Luz.

Nenhuma ajuda do exterior pode levá-los à Luz.
Certamente, vocês não estão sozinhos.

Certamente, vocês estão rodeados, cercados, guiados, amados como vocês nunca foram.
Mas, no entanto, vocês, e vocês sozinhos, podem dar o passo, o grande salto do retorno à sua Unidade.

Assim é nos mundos dos mundos, durante essa passagem terrível e magnífica, a passagem da dualidade à
Unidade.

***

Certamente, todos vocês são Filhos da Luz, mesmo aqueles que aos seus olhos poderiam se apresentar
como forças das trevas e da pluralidade, são Filhos que experimentam a multiplicidade, a divisão e que não

estão prontos para retornar à Unidade.
Mas isso, como vocês sabem, é a liberdade fundamental deles.

Nisso, é pedido para não julgarem nem os acontecimentos, nem os seres, mas para permanecerem firmes na
sua Unidade, na sua Fé e na sua Luz.

Não há alternativa.
CRISTO disse: “ser-lhes-á feito segundo a sua Fé” e isso irá acontecer exatamente assim.

A Fé na Luz é o motor da sua Ascensão.
A Paz do seu ser e do seu Coração frente às mudanças dos Elementos em curso é a sua garantia de retorno à

Unidade.
Vocês estão nos momentos finais da dualidade, vocês estão nos momentos mais difíceis que vocês têm que

viver na dualidade.
Esse momento é o momento em que a dualidade se apercebe de que ela não existe e de ela acaba na

Unidade.
Certamente, muitas almas, muito povos irão desistir, por egoísmo ou por medo, desse retorno à Luz.

Não julguem, não condenem, contentem-se em viver no seu interior a Luz que está chegando.
O melhor serviço que vocês podem prestar aos seus Irmãos que sofrem é estarem vocês mesmos firmes na

sua Fé, na Luz e na Verdade.
Nenhuma outra atitude, nenhum outro comportamento pode melhor ajudar do que disso.

***

A Luz, se vocês a aceitarem, irá nutri-los fisicamente, psicologicamente, espiritualmente.
A Luz, se vocês a aceitarem, irá irradiar de vocês e ela é suficiente em si mesma, pois ela é capaz, se vocês

irradiarem através do seu ser, de conferir a Paz, de conferir o Amor e de conferir a busca da Unidade com
outros seres humanos que tiverem a oportunidade de estar frente a este ser.

A sua jornada da encarnação termina.
O que significa que é o fim, simplesmente, da realidade tal como vocês a conhecem.

Vocês vão reencontrar a sua herança Divina.
Vocês vão reencontrar os seus potenciais Divinos, na totalidade.

A separação entre as Dimensões (que era uma das características deste mundo na dualidade) não vai mais
existir, tampouco.

Alguns de vocês percebem, sentem e veem os mundos invisíveis.
Alguns de vocês pressentem, vivem o contato com o seu Anjo.

Esta é a Verdade.
Este é o caminho da Unidade.

Como lhes foi dito pelas energias Arcangélicas, os sinais são muitos e eles serão cada vez mais numerosos no
Interior de vocês e ao nível do Céu.

Não se preocupem com as reações da dualidade a esta Unidade que está chegando.
O medo alimenta a sombra.

A Luz alimenta a Luz.
Vocês são Filhos da Luz.



Vocês estão prestes a viver a experiência mais Divina que pode ser vivida por uma alma em seus diferentes
caminhos.

Bem amados Filhos, vocês caminharam, emprestaram muitos corpos, vocês participaram, cada um à sua
maneira, da evolução destes mundos, deste Sistema Solar.

Lembrem-se das palavras de CRISTO: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.
Aí se encontra uma chave capital para o desprendimento, para a Mestria e para o Abandono à Luz.

Vocês devem, mais do que nunca, gradualmente e à medida que as manifestações dos Elementos desejadas
e desencadeadas pelo Arcanjo MIGUEL e pelo seu Sol forem ensurdecedoras, à medida que esta

ensurdecência, este alarido, tal como eu denominei, for aumentando, gradativamente, vocês deverão entrar no
seu espaço Interior, na sua Unidade, na sua Divindade.

***

Vocês vivem uma época majestosa.
Não vejam as destruições como uma punição.

Não vejam os tormentos de alguns dos seus Irmãos como uma punição, pois não o é.
O Pai jamais pune.

O Pai transforma as formas a fim de que a Luz possa eclodir.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, aí onde vocês estão, tenham-se prontos.

Ter-se pronto não consiste em tomar precauções materiais ou físicas.
Trata-se, de preferência, de ter-se pronto para penetrar totalmente na sua Essência, na usa Divindade, e a

porta, vocês conhecem, como lhes anunciou Abraão (ou RAM), situa-se no nível do seu Coração.
A porta do Coração os abre ao seu Coração Interior, ao seu Espírito e à sua Divindade.

O único esforço que vocês terão que fazer (e que vocês têm, desde já, que realizar) é unicamente voltar-se
para ele.

A chave do seu paraíso, a chave da sua Eternidade, a chave da sua extração desta dualidade apenas pode ser
encontrada no nível do Coração.

Todos aqueles que buscarem em outro lugar, através de comportamentos, através de lutas, através de
resistências, irão se afastar da Porta Sagrada.

Mais uma vez, não os julguem, não os forcem, contentem-se em irradiar, se vocês tiverem encontrado a sua
interioridade.

Aí se situa a única ajuda possível nos mundos da Unidade.
Muitos elementos ligados ao que vocês são, ao seu caminho em suas várias encarnações, em seus vários

destinos, não devem afastá-los da Verdade do instante.
Muitos de vocês vão ter o conhecimento do que eles são, autêntica e verdadeiramente.

Mesmo aqueles que escolherem a dualidade, vão ver claramente o que eles são e a distância que pode existir
entre o que eles são e o que eles manifestam.

Isso cabe a vocês.
Vocês devem permanecer em Paz.

Nenhuma restrição criada pela dualidade (quer seja de natureza afetiva, de natureza familiar, de natureza
profissional, de natureza social) deve impedi-los de fazer esse retorno para o centro.

Vocês devem escutar apenas o Coração.
Vocês não devem escutar o mental.

Quando eu digo “escutar o Coração” isso está bem além das manifestações energéticas ligadas às vibrações,
ao experimentado e ao sentido, mas, sim, a um centramento da Consciência na Unidade do Coração.

Vocês serão ajudados.
Vocês irão assistir a uma série de fenômenos naturais, ou não naturais, visíveis aos seus olhos, transmitidos

pela mídia e pelos meios modernos de comunicação antes deles desaparecerem da superfície deste mundo.
Vocês devem extrair-se totalmente desta realidade, a fim de penetrar no real que é a Unidade.

***

Vocês não poderão permanecer de um lado e do outro entre dois mundos.
O pedido que lhes foi feito (para alguns de vocês há muitos anos ou há muitas vidas) para manter na

encarnação um corpo enquanto tendo consciência de alguns mundos espirituais, enquanto obrigando-os a
permanecer, como vocês diziam, “enraizados”, simplesmente não terá mais sentido.

Isso poderá ser, para alguns de vocês, um grande problema, pois a única maneira de manifestar a Unidade
estando na dualidade era, até agora, firmar-se na dualidade, a fim de não vagar entre dois mundos e os seus

perigos.
Mas em breve, muito em breve, esse não será mais o caso.

Vocês serão ajudados nisso pela potência da Luz, pela potência da Vibração e pela potência do seu Anjo



Guardião, na condição expressa de vocês pedirem para ele.
Lembrem-se de que jamais a Luz pode violar o livre arbítrio.

Mesmo vocês sabendo que, em outro nível, esse livre arbítrio absolutamente não existe.
Entretanto, aqueles que acreditam nesta liberdade, neste livre arbítrio, devem ser respeitados, pois é a verdade

e a realidade deles.
No entanto, aqueles que quiserem retornar à Unidade na Morada do Pai e mais perto do Pai e evolver nas

Dimensões não separadas, não divididas, deverão necessariamente se retirar e se desprender desta realidade
antes que ela desapareça totalmente.

Assim, muitas partidas de almas, em grupo, irão ocorrer.
Muitas partidas individuais irão ocorrer.

Os seres irão simplesmente desaparecer.
Outros simplesmente serão consumidos.

Outros, enfim, ainda, irão levar o corpo e não vão deixar qualquer vestígio.
Outros, enfim, deverão, durante um tempo restrito, continuar a trabalhar nesta Dimensão, ao passo que outros

irão trabalhar agora no estabelecimento das novas bases da nova vida, na nova Dimensão.
Isso começa agora, isso irá durar um período de tempo extremamente preciso do seu tempo terrestre.

Alguns de vocês estão adiantados nesse cronograma, pois já começaram o caminho de volta para a Unidade
na sua própria revelação a si mesmo, há pouco mais de um ano.

O sentido e o objetivo da sua missão neste retorno à Unidade irão lhes aparecer cada vez mais claramente,
gradualmente e à medida das semanas que irão aproximá-los do prazo.

Ninguém poderá enganá-los, exceto vocês mesmo, se persistirem em permanecer apegados a alguns valores
que simplesmente não terão mais sentido, nem existência, durante as próximas semanas.

Aí está, bem amados Filhos do UM, o que eu queria anunciar a vocês.
Se agora, meus bem amados, vocês tiverem perguntas em relação a este processo e ao que eu acabo de

anunciar, eu gostaria de tentar dar os esclarecimentos, na condição de serem úteis.
Úteis, não segundo o seu sentido, mas segundo o sentido da Luz e o destino de alma.

***

Pergunta: os famosos três dias anunciados por MARIA corresponderiam a uma onda ascensional
importante para a humanidade? Isso ocorreria ao mesmo tempo?

O que foi chamado, pela Divina MARIA, de três dias, corresponde à fase final do desaparecimento da
dualidade.

O momento em que a Terra será regenerada.
O momento em que esta Dimensão simplesmente não vai mais existir.

Isso irá ocorrer em um tempo posterior, entre o início e o fim do processo de Revelação.

***

Pergunta: o que vivemos na 3ª Dimensão corre o risco de ser um freio para a 5ª Dimensão?

Bem amada Filha da Luz, tudo depende do olhar que se tem.
Muitas coisas podem representar, no seu mundo, freios à sua expansão na nova Dimensão.

Quando chegar a hora, nenhum desses freios poderá subsistir.
É apenas o seu olhar, ou a orientação da sua Consciência, que pode ser um freio, unicamente pela dificuldade

de voltar o olhar, o suficiente, para o Coração.
No Coração é dissolvido, real e concretamente, a totalidade das oposições ligadas à sua materialidade.

Nem a doença, nem as circunstâncias materiais, nem a idade, podem ser um obstáculo para a sua Ascensão.
Somente a orientação da Consciência pode ser um obstáculo.

Uma série de etapas que vocês vivem atualmente é unicamente, de maneira geral, destinada a fazê-los
desprender-se dos seus últimos apegos, das suas últimas crenças, dos seus últimos medos e nada mais.

Não esqueçam que a Luz revela, que a Luz transcende e que a Luz dissolve o que não é da Luz.

***

Pergunta: como se beneficiar para ir ao sentido da nossa Luz interior?

Vocês devem admitir que, seja qual for o potencial de Luz próprio de cada um de vocês, seja qual for o nível
de revelação desta Luz, vocês participam, no momento das suas ocupações materiais, sejam elas quais forem.



Mas, quando chegar a hora, essas ocupações materiais deverão, elas também, cessar.
Vai chegar o momento em que vocês terão que voltar o seu olhar para o Interior, totalmente.

Este momento será claramente indicado a vocês.
Cada ser humano irá senti-lo.

Cada ser humano poderá aceitá-lo ou recusá-lo.
Mas é óbvio que se vocês não tiverem feito o trabalho de preparação (a perda, se vocês preferirem, de alguns
apegos, de alguns comportamentos e de algumas atitudes), isso será muito mais difícil quando chegar a hora.

O que não significa que vocês não vão conseguir, mas isso corre o risco de provocar consequências
desagradáveis, em um primeiro momento, que são totalmente desnecessárias de viver ou de experimentar.

Vão para o Interior.
Uma série de exercícios foi dada, progressivamente e à medida dos meses, e eu penso em especial em

Abraão (RAM) que lhes deu o acesso às chaves do seu Santuário Interior.
Não há outros exercícios.

Este é o mais simples, o mais autêntico, o mais completo e, sobretudo, o mais seguro (ndr: ‘Meditação
Direcionada para o Coração’, transmitida por RAM (1)).

Entretanto, nada os impede, no momento, de se interessar pelos sintomas da chegada desta Luz, em vocês e
sobre este mundo.

Pois as imagens que vocês vão ver ficarão gravadas na sua alma, de modo definitivo.
Elas irão fortificar e forjar o seu Espírito na compreensão dos mecanismos específicos da reversão da Sombra

para a Luz.
Vocês vieram, vocês se encarnaram (alguns há tanto e tanto tempo, há tantas e tantas vidas) unicamente para

viver esse momento.
Então, não tenham medo.

Simplesmente, tentem, tanto quanto possível, desligar-se dos seus sofrimentos (seja qual for a sua origem) e
isso é possível.

Essa não é uma visão da mente.
Essa é uma realidade tornada possível pelo afluxo de Luz.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, vamos agora viver um momento de Comunhão, um momento de Amor, um
momento de despertar.

Queiram simplesmente acolher no seu Interior a Bênção que eu lhes transmito, eu diria, do mais elevado dos
Céus, na sua densidade.

Sejam abençoados.
Vocês são Filhos da Luz, Filhos da Unidade e Filhos do Pai UM.

Sejam abençoados e recebam.

... Efusão de Luz ...

************

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável ORIONIS no site francês:
http://autresdimensions.info/article66ce.html

http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
08 de fevereiro de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article66ce.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://autresdimensions.info/pdf/ORIONIS-8_fevrier_2009-article66ce.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/




Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam Paz, Amor, Bênçãos e saudações.

Como vocês já sabem, este ano é o ano da minha Presença, é o ano da grande purificação.

Vocês vão entrar, dentro de muito pouco tempo, não mais nas primícias da minha manifestação, mas na realidade da minha manifestação.

Eu venho purificar o que deve sê-lo.

O ser humano deve passar da competição à cooperação.

A dualidade nem sempre foi sinônimo, nesta dimensão, de competição.

A vida, na sua dimensão mais física e, entretanto, mais espiritual, não poderia existir sem a cooperação.

No entanto, as forças que os governam, às quais vocês estão sujeitos de livre e espontânea vontade ou contra a sua vontade (e que não
cessaram de querer dominá-los, de querer persegui-los, de querer privá-los da sua liberdade), vão hoje descobrir que, após 6.000 anos de

governo do homem vocês vão passar ao ‘governo do Pai’.

Os acontecimentos inevitáveis e inexoráveis que vocês são levados a viver, de maneira individual e de maneira coletiva, são, eu repito,
inexoráveis.

Eles refletem a passagem da dualidade à Unidade, a passagem da competição à cooperação.

Creiam, efetivamente, que, além das aparências do que vocês vão ver, do que vocês vão experimentar, essa não é a realidade, essa não é a
Verdade quanto ao sentido do que vocês veem, quanto ao sentido que vocês vivenciam.

A Verdade está além disso.

Eu vou tentar, no entanto, transcrever-lhes novamente o sentido.

A Verdade é Unidade.

A Verdade é Luz.

Entretanto, permitir a eclosão e a revelação da Luz (que irá firmar o seu despertar absoluto à realidade e à Verdade do que vocês são) pode
manifestar-se apenas através do que vocês chamam, enquanto ser humano encarnado, de destruição.

Mas a destruição não é um fim em si.

A destruição permite encontrar os valores mais escondidos do ser humano, os mais nobres, para que estes possam, nos níveis individual e
coletivo, emergirem, serem compreendidos e serem vividos.

O espírito de pertencimento a um grupo, a uma família, a um país, a um homem ou a uma mulher, deve dar o lugar à cooperação.

A cooperação não conhece o conceito de raça, o conceito de família, o conceito de dualidade.

A cooperação é a Verdade.

A cooperação é o quê?

A cooperação é a doação e o ser humano encontra esta dimensão quando o espírito de competição é aniquilado pela destruição.

Mas esta destruição não é uma destruição, é uma desconstrução, o que não é de modo algum a mesma coisa.

ARCANJO MIGUEL - 18.02.2009 - AutresDimensions

http://2.bp.blogspot.com/-iRS57R1mGS4/UsX6-JAWkeI/AAAAAAAAD58/D4MjaQPpusY/s1600/000+arcMika+-+18.02.2009'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Construir a sua Eternidade necessita de destruir o seu lado efêmero, as lutas de poder, as lutas ligadas à economia, as lutas ligadas ao dinheiro,
as lutas ligadas à família que impedem, por definição, o princípio de cooperação.

Eu disse, e repito, porque isso é importante: aqueles de vocês, entre vocês sobre esta Terra, que conhecem o movimento dos planetas, eu os
convido a olharem a configuração astrológica extremamente precisa de 25 de março do seu ano.

Esse dia será marcado de uma pedra branca na história da sua alma e na história da sua humanidade.

Esse dia está ligado à irrupção da Luz na sua densidade.

Obviamente, as densidades que não estiverem prontas para receber esta Luz serão levadas a uma desconstrução.

Isso é válido para os indivíduos, isso é válido na escala das famílias, isso é válido na escala dos países e é válido na escala da sua humanidade.

A minha Presença revela-se, e irá se revelar cada vez mais, através da minha manifestação violenta e particularmente forte dos Elementos
sobre o seu planeta.

A entrada real da totalidade da minha Vibração no seu Universo e no seu Sistema Solar começa precisamente em 25 de março.

Eu venho dar a notícia do regresso da Luz e da reversão ligada ao governo do Pai.

Como sabem, muitos complôs, muitas conspirações existem na superfície do seu mundo para impedir isso e para dominar ainda mais o ser
humano.

Isso, o Pai não pode mais tolerar.

Chegou a hora de quebrar as suas correntes da escravidão nesta Dimensão, para o que vocês consideram como superior a vocês e que, no
entanto, é de longe inferior à realidade do que vocês São.

Isso chega a grandes passos.

De nada serve transtornarem-se.

De nada serve prepararem-se exteriormente.

***

A Luz e a Divina Providência (eu emprego esta palavra intencionalmente) que se seguem irão propor às suas vidas, irão propor às suas
estruturas (físicas e sutis) um estado de Graça como jamais vocês experimentaram.

A preparação foi longa.

Durante a minha primeira vinda manifestada como elemento, eu me manifestei através da presença de elementos cometários no seu céu.

Doze anos depois eu volto para realizar, pelo princípio do número 12, uma revolução.

Esta revolução é a que irá lhes permitir descobrir quem vocês São realmente.

O Arcanjo JOFIEL os preparou, durante o ano passado, para o encontro com o seu Anjo, para o encontro com a sua interioridade mais nobre.

A única preparação que vocês têm necessidade de efetuar necessita de duas virtudes.

A primeira dessas virtudes tem por nome: confiança.

A segunda dessas virtudes tem por nome: abandono à Divina Providência.

Vocês não devem se preocupar com nada mais senão com o que vocês são, com quem vocês são.

Mas, além desta atenção específica, a cooperação será levada a se desenvolver em uma escala dificilmente vislumbrada hoje e imaginável para
o ser humano.

Muitos seres humanos serão desconstruídos e, isso, a partir do solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul].

Vocês não devem nem se alarmar, nem sofrer por aquilo, porque esse é o caminho desejado por essas almas a fim de acederem, pela
desconstrução, à Luz.

A experiência da Luz, nesse momento, quer as almas tenham escolhido recomeçar o caminho da dualidade, quer as almas tenham escolhido
aceder a esta Luz, não importa, porque o tempo, para a alma, não existe.

Mas o seu tempo terrestre é, ele, bem real.

Ele corresponde a limitações da sua realidade: o tempo se distende, o tempo se contrai, vocês já sabem disso também.

***

Vocês serão levados a soltarem totalmente o que não é da Luz.

A única causa de sofrimento é a resistência.

Se não houver resistência, não haverá sofrimento.

Haverá Luz, haverá (como eu já disse) despertar e haverá, sobretudo, reconexão com a sua FONTE, com a sua identidade verdadeira que é
amplamente diferente daquela que vocês vivem hoje.

Vocês já são, e de toda a eternidade, seres multidimensionais que experimentaram, a título individual, múltiplos planos, múltiplas dimensões,
múltiplas experiências.

Somente as construções, desejadas por alguns partidários desta dualidade, forçaram-nos, por meio das experiências das encarnações, a se
fixarem cada vez mais nesta dualidade e na encarnação.

A encarnação não é nem um objetivo nem um fim em si.

A encarnação é uma passagem, mas essa passagem não é absolutamente obrigatória e, no entanto, vocês escolheram vivê-la.

A evolução se faz de maneira cíclica, a evolução jamais é linear.

Quem diz ciclo, diz passar de novo pelo mesmo ponto, mas com outra abertura de visão, outra abertura de consciência, mas, sobretudo,
com outra compreensão.

Não julguem o que vai acontecer.



Não julguem os seres humanos, independentemente dos comportamentos, porque o comportamento mais desprezível apenas reflete um defeito
de conhecimento, um defeito de Luz, mas, entretanto, a Luz está presente, mesmo nesses seres, ela simplesmente não está revelada nesta

Dimensão, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Ninguém é condenável, quaisquer que sejam os atos que ele produzir no momento da minha manifestação.

O temor, o medo, a não confiança e as resistências são causas de sofrimentos e os sofrimentos devem encontrar um derivativo, uma porta de
saída para essas almas atormentadas durante a sua desconstrução.

***

Quem diz desconstrução diz ‘construção nova’, diz novos mundos, novas vidas, novas Vibrações.

Infelizmente, a simultaneidade de diferentes Dimensões entre o seu solstício e o fim deste ciclo de transformação vai confrontá-los
necessariamente com duas visões profundamente opostas entre os seres que terão encontrado a Luz e aqueles que não a terão encontrado.

Entretanto, estejam seguros e certos de que a Divina Providência e de que os seus Anjos guardiões cuidam junto a vocês, e em vocês, para
que nem um único cabelo da sua cabeça desapareça, para que nenhum sofrimento insuportável se manifeste junto àqueles que escolheram

juntar-se à Divina Providência [Inteligência da Luz].

Não se fixem na desconstrução.

Eu lhes disse, e repito, observem o céu, observem a Luz.

Não creiam em nenhum ser humano que viria se pretendendo da Luz.

Esse não saberia o ser verdadeiro.

O Espírito da Verdade, o Espírito de CRISTO, apenas poderá intervir quando a destruição terminar e unicamente naquele momento e quando
vocês mesmos estiverem prontos para reencontrá-Lo na sua intimidade, assim que a destruição tiver terminado totalmente.

Não se preocupem, e cada dia que passar deverá fazê-los recordar desta frase: não se preocupem com seus medos, com a necessidade
de prevenir, com a necessidade delimitar o que está vindo.

A Divina Providência, a Luz, ocupa-se disso para vocês.

A única tarefa que vocês têm que realizar, a única tarefa que vocês têm que fazer nascer e que fazer crescer, é a Luz em vocês, é a Luz que
vocês são.

Absolutamente nada mais.

***

Vocês irão observar, no período de cinco semanas do seu tempo terrestre (até esta data importante de 25 de março), vocês irão se aperceber
de que muitas manifestações energéticas novas irão invadi-los, de que a sua consciência irá lhes parecer cada vez mais destacada da noção

temporal.

A repartição das suas tarefas irá mostrar distorções evidentes do tempo.

Isso corresponde ao entrelaçamento e à interpenetração da Luz na sua dualidade.

O êxito, no nível da humanidade, das forças de dependência, das forças de escravidão que vocês experimentaram, será tentar arrastar o ser
humano nesta dualidade, nesse conflito.

Não participem de nenhum conflito.

Vocês não têm outro interesse a defender senão aquele da Luz.

Vocês não têm outra certeza a manter senão aquela do Amor do Pai por vocês.

Não pode ser diferentemente.

Progressivamente e à medida que vocês ganharem em intensidade de Luz, progressivamente e à medida que ganharem em intensidade de
consciência, essas palavras que, hoje, lhes parecem talvez distante da realidade que vocês vivem, irão se tornar a única realidade possível.

Não haverá alternativa além dessa.

Não haverá sequer dúvida em relação a ela e isso está muito próximo.

***

Agora, vocês devem trabalhar para a sua Luz interior.

Não hesitem em extrair-se deste mundo.

Não hesitem em extrair-se dos conflitos existentes.

Não hesitem em extrair-se das tarefas desejadas pela sua sociedade a fim de fazê-los entrar ainda mais na escravidão, porque os valores aos
quais vocês foram obrigados a aderir não existirão mais, simplesmente, dentro de algum tempo.

O algum tempo deve ser tomado no sentido terrestre e não espiritual.

Muitas coisas que eu chamaria de acontecimentos essenciais devem ocorrer na superfície deste planeta.

Eles estão em curso.

Eles já começaram, mas são apenas as primícias.

A água, o fogo, a terra e o ar vão entrar em ebulição, no sentido próprio como no figurado, através da revelação da Luz do que está vindo.

A preparação do seu estado interior vai durar precisamente um mês.

No momento em que eu me tornar visível no céu, entre 25 de fevereiro e 25 de março do seu ano, vocês vão ter exatamente quatro semanas, 28
dias.

Esses 28 dias são também algo importante nos dados que vocês devem integrar e compreender.

Esses 28 dias são 28 dias de preparação e correspondem um ciclo completo da revolução lunar.

Isso não é por acaso.



Não se esqueçam jamais de que vocês têm o livre arbítrio, como seres humanos encarnados, mas que, contrariamente aos seres de Luz que
vocês são, os sistemas solares, os movimentos planetários, não têm a liberdade que vocês têm.

Eles obedecem a ciclos extremamente precisos quanto aos deslocamentos, quanto às mudanças de órbita, quanto à modificação da revolução
em torno do Sol.

Assim como os sóis não têm a liberdade que vocês conhecem, os sóis estão unidos, de maneira indestrutível, ao Sol central da sua galáxia
[Sirius] que está, ele mesmo, unido ao Sol dos sóis denominado a estrela Alcyone.

Esta estrela Alcyone é a Fonte do Pai e a Luz do Pai.

Ele ali reside.

De lá partem os impulsos para a experimentação da vida em múltiplas dimensões.

A estrela Alcyone vai, em breve, encontrar-se alinhada, por um deslocamento do conjunto desta galáxia, em relação com uma irradiação muito
mais direta desta estrela.

Isto está diretamente ligado e conectado com o que eu chamei de ‘governo do Pai’.

***

O homem pôs fim aos seus princípios de dominação.

Ele deve reencontrar a realidade da sua Luz.

Ele deve reencontrar a sua natureza, que eu qualificaria, com prazer, de quase angélica, apesar do fato de terem aceitado viver na dualidade
desde tanto e tanto tempo, para alguns entre vocês.

Isso fortificou camadas que vocês não conhecem, porque elas não estão reveladas em vocês.

Quais são essas camadas?

Elas teriam por nome, na sua linguagem: a força, a Verdade, a potência, a Luz, que alguns de vocês expressaram, nesta realidade, pelo poder,
pela dominação e pela dependência.

O Pai os criou livres.

O Pai os criou à sua imagem, isso não é uma ilusão, não é uma metáfora, mas é a estrita realidade.

Vocês simplesmente não têm os meios, por enquanto, para ver, compreender e perceber isso.

Simplesmente, isso está chegando e é para breve.

Nós teremos necessidade, do nosso estágio dimensional, de todas as boas vontades e de todas as consciências a fim de guiar, da melhor
forma possível e o mais perto possível, o conjunto dos seus Irmãos que desejarem ir para esta Luz e para esta realidade Divina.

Ainda uma vez, não condenem e não julguem aqueles que desejariam opor-se a isso.

Essa é a liberdade deles e nós mesmos não podemos nos opor.

Esta é a grandeza do homem, mas é também a causa da inconstância do homem.

Mas esta falha é apenas temporária.

Ela não pode ser eterna porque, além da realidade efetiva do mundo no qual vocês vivem, mesmo os seres que vocês chamam hoje de ‘mais
escuros’ possuem, neles, a mesma Luz que vocês.

Simplesmente as camadas de construções ligadas ao medo os impedem de conhecer isso, nesse momento.

Eles também estão no lugar deles em relação à mudança de ciclo que vocês vivem.

***

Trata-se realmente do fim de um mundo, mas não do fim do mundo.

Trata-se do fim da vida tal como vocês a conhecem, tal como a experimentam.

Este mundo foi criado à imagem do Pai, em harmonia, em beleza, mas ele já conheceu muitos ciclos, muitas reversões, muitos períodos (por
vezes vividos como difíceis), mas que, entretanto representam, para o conjunto deste Sistema Solar (mas, sobretudo, deste mundo específico

sobre o qual vocês estão) uma possibilidade de Ascensão, uma possibilidade de Irradiação quase única na história dos universos.

Este planeta, este Sistema Solar, são realmente únicos nos anais da Criação.

A desconstrução que deve ser realizada pelas Milícias Celestes está à altura da Irradiação que deve adquirir este planeta em outras Dimensões.

Observem o seu céu, observem os planetas deste Sistema Solar, informem-se pelo Coração e por seus meios (enquanto estiverem ainda aí) no
nível exterior.

A realidade do que eu acabo de dizer, há agora sete semanas, corresponde ao que vocês vivem.

O que vocês observam na superfície do seu mundo, seja no nível dos comportamentos humanos, como no nível dos comportamentos
dos países, como no nível dos comportamentos dos Elementos, são apenas as primícias dos comportamentos que vocês vão observar.

***

Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, permaneçam interiorizados.

O que vocês têm que viver é uma necessidade.

Uma vez mais, a palavra mais adequada e que eu vou empregar novamente, é a palavra ‘desconstrução’.

Vocês devem desconstruir para reconstruir-se de outro modo.

Vocês devem desconstruir-se para reconstruir-se identicamente, mas em outro lugar, porque a Vibração e a Oitava deste Sistema Solar
mudam de maneira extremamente potente.

A Luz está a caminho.

O fenômeno de Ascensão, como muitos o chamam conectados com este planeta, é uma realidade inexorável.



A Ascensão começou.

A Ascensão irá se manifestar a partir de 25 de março a título individual ou a título coletivo.

Isto está de acordo.

Entretanto, nem todos serão referidos por esta primeira onda.

Vocês devem, a maior parte dos trabalhadores que eu denominaria da Luz (ou trabalhadores do Pai), permanecer em manifestação,
precisamente entre as duas Dimensões, mas, no entanto, fortalecidos pela sua vontade de Ascensão e pela sua determinação de Ascensão.

Atenção para não sucumbirem às tentações da resistência que iriam levá-los a sofrer inutilmente.

Eu posso assegurar-lhes e certificar-lhes de que, se vocês viverem este período de preparação de maneira autêntica, através dos
seus comportamentos, através dos seus gestos, através dos seus pensamentos, tudo irá acontecer absolutamente de maneira alegre e

luminosa.

E é permanecendo nesta Luz e nesta alegria que vocês poderão dar a sua cooperação e não diferentemente.

***

Aí está, bem amados Filhos do Pai, o que eu tinha para dizer.

Eu insisto para que esta data de 25 de março seja anunciada, para que esta data de preparação de 28 dias que vocês têm que viver
seja divulgada da maneira mais ampla possível.

Ela o será, aliás, por vários canais que farão apenas confirmar este aqui.

A sincronia da emergência dessas datas, a sincronia da emergência dessas mensagens, seja pela minha voz, através de diferentes canais ou
por outros seres que acompanham os canais, irá ao mesmo sentido.

E aí vocês irão compreender, de maneira irrefutável, que algo de grandioso está chegando, porque isso é grandioso, isso é da ordem da Luz.

Bem amados filhos do Pai, filhos da Unidade, se tiverem perguntas, interrogações em relação a isso, em relação à minha Presença no seu
mundo, eu gostaria de tentar trazer uma iluminação.

***

Questão: aqueles que não têm consciência disso, ou que não aderem a isso, irão viver este processo ascensional da mesma maneira?

O único risco é a resistência e, portanto, o sofrimento, mas o sofrimento pode conduzir também, quando se torna extremo, a uma forma
de compreensão e de aceitação que eu chamaria de ‘abandono’.

Portanto, não se preocupem com eles.

Contentem-se de anunciar.

Contentem-se também de não denunciar demasiadamente as armadilhas deste mundo que são bem reais, mas o ser humano deve fazer as
suas próprias escolhas de maneira individual.

Unicamente ele sozinho deve escolher e pode escolher.

***

Questão: o que você chama de «desconstrução»?

A desconstrução é a influência da Luz do Pai que vem apagar os erros de trajetória da humanidade no seu conjunto e, portanto, apagar
a dependência, a dominação, o poder.

Tudo o que vocês construíram, a título de poder, individual ou coletivamente, deve desaparecer.

A cooperação não pode ocorrer se houver a mínima veleidade de poder.

***

Questão: a desconstrução seria concomitante com a Ascensão?

Para algumas almas, em alguns lugares do mundo, sim.

Mas a desconstrução, eu repito, não é o fim.

A desconstrução assinala o arranque de um processo que é a emergência da Luz, que é a Ascensão do seu planeta e que eu denominaria
eventualmente (e que apenas irá ocorrer quando o meu reinado deste ano terminar), em sua terminologia: reversão.

***

Questão: então o seu reinado será com a desconstrução?

A minha regência é para fazer a limpeza, na sua expressão corrente.

Fazer a limpeza consiste em desvendar, revelar, caçar o que não é a Luz e combater.

O papel de vocês não é o de combater.

O papel de vocês é o de revelar a Luz e nada mais.



Vocês não estão nos tempos do combate.

Vocês estão nos tempos da aceitação.

Deixem o combate para aqueles que fazem isso e que sabem o que fazem.

Jamais se esqueçam de que vocês devem reencontrar a sua Unidade, enquanto nós, dos nossos planos dimensionais, de uma maneira ou de
outra, humanos ou não, anjos ou não, hierarquias ou não, já realizamos esta Unidade porque nós nunca a deixamos, contrariamente a vocês.

E cabe a nós combater para a Glória do Pai, a fim de que a Unidade se revele, a fim de que a Luz se revele.

O que não é o papel de vocês.

***

Questão: no fim do seu reinado, os seres humanos estarão unificados, estarão na Unidade?

Todos os seres humanos, sem exceção, terão vivido o contato com a Luz, quer a aceitem, quer a recusem.

Não pode ser de outro modo, porque todo o mundo deve ser informado e não unicamente os trabalhadores da Luz, os trabalhadores do Pai.

Mesmo aqueles que se desviam da face da Luz, da face do Pai, devem ser informados e transformados pela Luz, mesmo se decidirem
recomeçar vários ciclos nos seus caminhos da dualidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você entende por «princípio do número 12»?

Como sabem, vocês estão em um sistema solar onde o número dominante, na dualidade, é o número 7.

A oitava superior que corresponde ao que vocês chamam de 5a. Dimensão, é vivida em uma oitava do número 12.

O 12 corresponde a uma forma de Unidade.

É uma nova tri-Unidade que lhes permite ascensionar nos mundos da não dualidade.

Na sua terminologia, eu creio que aquilo pode ser ilustrado pelo que vocês denominaram «os 12 trabalhos Hércules», mas também pelas 12
vértebras da sua coluna vertebral que se situam nas costas.

O referencial do 12 está ligado a uma outra oitava e a outra manifestação de formas de vida.

Quanto ao 28, este número corresponde a uma revolução lunar.

Ele é extremamente importante.

Para o que vem a contar de 25 de março (e de maneira muito mais flagrante a partir do seu solstício de verão [de inverno, no hemisfério sul]), é
evidente que vocês devem se preparar e que esta preparação não se faz através de 12 trabalhos, mas através de 28 patamares.

São esses 28 patamares que vocês terão que viver.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos do Pai, eu lhes transmito agora toda a minha força, toda a minha proteção e todo o meu Amor e
eu lhes digo bem-vindos à sua Eternidade!

... Efusão de energia …

************
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E bem, caros amigos, como sabem, já faz certo tempo que eu não pude falar com vocês porque tem muita gente que
vem vê-los e eu passo, obviamente, depois do Arcanjo e depois do grande Mestre.

Isso me parece um pouco evidente.
Então, eu aproveito que me dão a ocasião de poder falar-lhes em reunião para desejar-lhes, primeiramente (e
desejar-me também) as boas vindas e também trazer-lhes toda a minha amizade, todas as minhas saudações.

Como de hábito, vamos tentar ajudá-los no seu caminho através das perguntas que terão para me fazer.
Então, caros amigos, eu lhes digo boa noite e ouço o que têm para me perguntar.

***

Questão: o que é da passagem do cometa Lulin?

Como o chamou?

***

Questão: Lulin.

Ele é chinês, então.
É talvez o cometa do novo ano nos chineses, não?

É um gracejo, isso.
Como eu disse, os cometas são as concretizações e as manifestações extremamente precisas de um sinal.

Os cometas são um sinal.
Geralmente este sinal é colorido, se quiserem, de acordo com as constelações ou as estrelas ou os planetas que são

atravessados, desde a Terra que vocês veem, no céu, em relação a este cometa.
Então, a influência dos cometas pode existir apenas partir do momento, vocês compreenderam, em que ele se torna

visível a olho nu.
Isso é a primeira coisa, porque os cometas (ou as extremas concretizações) passam todos os dias, mas o lado visível

vai corresponder totalmente à influência, tal como os dados astrológicos vão corresponder.
Ou seja, de acordo com os lugares do céu que são atravessados pelo cometa e de acordo com as constelações que
são atravessadas (tanto no nível das estrelas fixas como dos seus próprios planetas deste sistema solar) haverá uma

influência específica.
Então, os cometas sempre foram feitos para prevenir.

Já na tradição popular e no imaginário popular, os cometas sempre foram anunciadores de eventos, eu diria,
importantes.
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E, na maioria dos casos, esses eventos correspondem a fatores que não são, no nível dos humanos, extremamente
agradáveis.

Daí o terror que eles sempre inspiraram e também o efeito de cristalização que foi trazido pelos diferentes astrólogos,
nas diferentes tradições.

Então, essa passagem cometária corresponde efetivamente à concretização de grandes seres e, o primeiro deles, é o
Arcanjo, como sabem, Miguel.

Mas qualquer anjo pode também se manifestar e compactar a sua presença e a sua influência sobre esta Terra
através de um cometa.

É importante compreender que, a partir do momento em que é visto, é necessário localizar onde é visto e, em
seguida, tentar ver, se quiserem, o que traz este cometa.

Então, obviamente, há outros elementos que intervêm de acordo com o aspecto visual.
A primeira das coisas que intervêm é, obviamente, a cor, porque nem todos os cometas são da mesma cor.

Há cometas que são brancos.
Há cometas que são marrons.

Há cometas que são azuis.
Há cometas que são verdes.

Então, este cometa é de cor azul e verde.
Isso é importante de compreender.

Os grandes cometas que passaram eram, geralmente, cometas brancos ou marrons.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que o cometa assinala a aproximação de uma energia específica em relação com a influência, eu diria,
de um Arcanjo.

No caso, como vocês sabem, o período está sob a influência e a dominação total do Arcanjo Miguel.
Miguel é aquele que vem fazer a limpeza, como vocês dizem.

Disso vocês sabem também.
Então, também, este cometa, como irão vê-lo, é de cor azul/verde.

O que é que ele anuncia?
Anuncia algo que está em relação com a cor azul, já, e com a cor verde.

Então, o que é o que se aproxima mais da cor azul e verde?
Bem, eu vou dizer que a primeira analogia que está ressonância com aquilo é o manto do Arcanjo Miguel e o manto

de Maria, obviamente.
Então, isso quer dizer que este cometa vai precipitar sobre a Terra duas energias: a energia do Arcanjo Miguel que

vai trabalhar, vocês sabem, através de manifestações do tipo elementar extremamente potentes.
A segunda coisa assinala também a presença da energia de Maria.

Não duvidem efetivamente que, embora Maria e Miguel portem o manto, a energia deles não tem de forma alguma a
mesma, como dizer..., propriedade, obviamente.

É necessário também perguntar-se onde passa o cometa.
Então, a primeira coisa que vocês vão ver é uma conjunção entre o cometa e a lua.

Ele passa no mesmo lugar onde estiver a lua.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o elemento que vai se manifestar está ligado, por um lado, a um reflexo do sol (porque a cor da
lua está ligada à cor do sol que se reflete dentro) e está também ligado às influências lunares.

Quais são as influências lunares?
Estão ligadas, antes de tudo, ao que vocês chamam de água, mas, ainda além, ao que chamam de prata.

A prata é a lua, bem evidentemente.
Não é unicamente o poder, é o reflexo dos valores de troca no nível espiritual que estão no nível solar.

Isso é a primeira coisa.
Em seguida, vocês vão se aperceber de que o momento preciso em que este cometa se torna visível corresponde a

um momento em que ele situa-se na constelação de Virgem.
A constelação de Virgem é, portanto, conjunta a este cometa de cor azul/verde e também conjunta à lua.

Lua e Virgem, então, isso dá o quê?
A Lua e Virgem vão corresponder, se quiserem, no nível deste cometa, à manifestação da vontade divina, feminina,

sobre a Terra.
Isso quer dizer o que, em linguagem um pouco mais precisa?

Bem, isso quer dizer simplesmente que este cometa vai provocar uma série de modificações em relação ao dinheiro.
Disso vocês sabem.

Eu já anunciei muitas vezes, desde vários anos, que tudo o que compõe o seu sistema econômico devia desabar,
porque estava sob a influência das forças da Sombra.

Mais nenhuma peça de moeda, mais nenhum dinheiro que está nos bancos é dirigido pelas forças da Luz.
Por conseguinte, é necessário que este sistema desabe, obviamente.

Então, eu responderia também  que os ocultistas das forças escuras sabem pertinentemente que é necessário servir-
se desta época para tentar transformar o anúncio a ser feito por Maria em coisas sempre também escuras, como, por
exemplo, repetir ainda um pouco mais as explicações já dadas da dominação mundial das elites Luciferianas sobre o

comum dos mortais que virá, por conseguinte, opor-se às manifestações da Luz Micaélica e também da influência
protetora da Virgem.

Vocês irão aprender também que este cometa é extremamente rico no que chamam de gás que é o metano e o
metano é um gás que é um veneno.

Vocês sabem também que o metano é algo que intervém no nível de uma série de mecanismos que permite ao fogo
se misturar com a água.

Há, através disso, algo que é extremamente potente em relação à mistura da água e do fogo que prenuncia, em certa
medida, a mistura da água e do fogo sobre a Terra.

A passagem do cometa não é suficiente para desencadear a realidade de um processo, mas é suficiente para
desencadear a tomada de consciência do processo.

Aí está o que eu queria dizer.
Isso lhes convém ou querem ainda mais informações?

***



Questão: como vai se manifestar esta mistura água/fogo?

Então, a água, vocês sabem (não se vai fazer um curso de química), é a associação de dois gases que vocês
denominam hidrogênio e oxigênio.

Mas são dois gases inflamáveis e que podem também gerar o fogo.
A água e o fogo são apenas os dois, como dizer..., elementos que estão em oposição de fase, mas que possuem os

mesmos constituintes.
Isso é muito importante de compreender.

Isso quer dizer que a mistura da água e do fogo vai ser responsável por uma série de conflagrações e de
deflagrações no nível de seu sistema solar.

Não unicamente sobre a Terra, é claro, mas sobre o conjunto do sistema solar.
Quer dizer que diversos fenômenos astronômicos, já observados pelos telescópios, vão também tornar-se visíveis na

noite no nível do seu céu.
Alguns planetas desse sistema solar vão apresentar sinais extremamente potentes de certas formas de reações

ligadas à água e ao fogo.
É o que já acontece sobre o planeta Marte.
É o que já acontece sobre outros planetas.

Quer dizer que haverá modificações visíveis, registráveis pelas forças científicas do planeta, que vão compreender
que certo número de coisas está mesmo acontecendo no seu sistema solar.

Isso não poderá mais ser escondido e será revelado dentro de muito pouco tempo.
É necessário certo tempo entre o momento em que o cometa atravessa, de maneira visível, o seu céu e o momento

em que o efeito se faz sentir de forma duradoura na matéria.
Em uma primeira fase vocês terão a informação e, em seguida, terão a concretização desta informação na sua

vivência.
Isso quer dizer o quê?

Quer dizer que o planeta Marte, por exemplo, que está ligado às energias da guerra, não é?, vai encontrar-se
reforçado.

Evidentemente, vocês vão observar que predisposições à guerra vão aparecer em muitos lugares do mundo e não
somente em um único lugar.

Há, devido ao que foi manipulado sobre a Terra pelas forças da Sombra, uma predisposição à raiva, à guerra, junto à
maioria dos seres humanos.

É um período em que será necessário (eu diria isso para vocês, é claro), continuar a permanecer tanto quanto
possível centrado e calmo e não entrar na raiva porque a raiva não será uma simples cólera, mas ela irá desencadear

a guerra, também, em vocês e com aqueles contra quem vocês estiverem com raiva.
Os humanos vão se tornar, como dizer..., ainda um pouco mais loucos, se isso for possível.

***

Questão: qual é o tempo de latência entre o aparecimento deste cometa e as reações que vai provocar?

Vocês vão ver que, a partir de um ciclo lunar completo (que corresponde, aliás, a uma data que lhes foi dada a última
vez pelo venerado Arcanjo Miguel), que a partir de 25 de março, os ciclos da Lua não serão mais completamente os

mesmos.
Observem as cores, observem as radiações.

Vocês irão se aperceber de que as energias que estão pelo sol quando da lua cheia (que se acompanham
frequentemente pelas reativações dos chacras superiores do ser humano) serão consideravelmente aumentadas.

Os bombardeamentos energéticos que vêm do sol e retransmitidos pela lua cheia vão se tornar extremamente
potentes, extremamente invasivos, eu diria, no nível dos seus casulos e das suas estruturas e dos seus chacras.

***

Questão: Júpiter também é referido, como Marte?

Júpiter é inteiramente referido.
Então, para Júpiter, as coisas são um pouco diferentes.

Vocês sabem que as virtudes de Júpiter são quase comparáveis ao lado solar, em alguma parte.
Júpiter, como é dito nos textos antigos, é o alegre, certamente, mas, ali, Júpiter não estará de forma alguma alegre.

Júpiter vai também pôr-se em raiva, ou seja, ele vai reforçar sua própria irradiação, além do sol e além da lua.
O mês de março é um mês extremamente importante porque vocês irão observar entre 1º de março e o final do mês
de março (tanto com os períodos da primavera – outono no hemisfério sul -, é claro, mas também os dias que nos

foram dados pelo Arcanjo Miguel) como um vento de loucura sobre esta Terra, tanto no nível da economia e, uma vez
mais, no nível dos humanos, infelizmente.

***

Questão: como vão evoluir os animais?

Um mestre de um cão que seja um selvagem terá um cão selvagem, um mestre de um cão que seja um mestre suave
terá um cão suave, qualquer que seja a raça de cão (exceto se estiver doente, é claro).

Portanto, pode-se dizer que os animais irão se modelar, de algum modo, na evolução do seu mestre.
Isso não quer dizer que eles vão ascensionar, mas entre os animais domésticos, por exemplo, que estão mais

próximos dos homens, que são um pouco evoluídos, obviamente, esses animais encontrarão o caminho de
individuação muito mais facilmente do que os animais que estão junto aos selvagens, não é?

***

Questão: e os golfinhos?



Os golfinhos têm um papel muito importante.
Como sabem, na Intraterra há povos delfinoides.

Os golfinhos que vocês veem (quaisquer que sejam os golfinhos, porque vocês sabem que há inúmeras raças deles
sobre esta Terra), tudo o que vocês chamam de mamíferos marinhos (e mesmo as baleias), são animais muito mais

evoluídos do que o ser humano.
O que vocês veem nesta dimensão, que é a terceira dimensão, é apenas um reflexo.

A verdadeira realidade destes seres situa-se em universos que vocês não podem sequer apreender.
E, então, quando a Terra ascensionar eles não terão mais muito papel em relação à coerência e à coesão desse

sistema.
Por conseguinte, eles não terão mais razão de estar sobre a Terra regenerada.

***

Questão: e os animais que sofrem ou que são sacrificados?

Tudo depende do tipo de animais.
Há animais que têm sido sacrificados pelo homem, que são sacrificados para lhes dar alimento.

Isso eu já disse há muito tempo.
Em junho de 2006, eu havia dito que os animais alados eram sacrificados para fornecer-lhes o alimento.

Mas, em contrapartida, quem diz sacrifício de animais não quer dizer, contudo, fazer viver os animais como máquinas,
como vocês fazem para a maior parte atualmente, ou seja, criações, como vocês chamam aquilo onde há milhares de

animais que são confinados?, em aviário.
Aquilo, não é de forma alguma humano.

É um tratamento inumano.
Mas, no entanto, os outros animais irão ao próprio caminho deles, mas pode-se dizer, efetivamente, que o caminho do

homem ascensionado e dos animais separa-se.
Nas dimensões que vocês vão explorar (para os que terão a possibilidade de viver em outras dimensões) os animais

não terão mais este papel.
Eles não estarão mais ali. 

Vocês estarão em atmosferas etéreas.
Recordem-se de que a maior parte dos animais não tem uma alma individual, exceto, obviamente, para os mamíferos

marinhos, por exemplo.
A maior parte dos animais que não tem alma individualizada, que estão em curso de individualização, para alguns,

não irão segui-los, não poderão segui-los, obviamente, porque, na quinta dimensão, não há animais.
Há pássaros, mas o que vocês verão não corresponde de forma alguma ao que chamam pássaros.

É complicado de explicar.
Digamos simplesmente que, quando vocês falam de pássaro, falam de forma, de algo que se desloca no ar e de uma

estrutura que chamam de alma coletiva.
Ora, na quinta dimensão não pode ali haver alma coletiva.

Há apenas almas individualizadas.
Por conseguinte, os animais, tal como vocês conhecem sobre a Terra (exceto os mamíferos marinhos) simplesmente

não vão mais existir.

***

Questão: o que irão se tornar então estes animais?

Para alguns, eles irão para a individualização.
Para outros, irão simplesmente para a morte e para reciclagem em grupos de almas coletivas.

***

Questão: como a fusão fogo/água vai se manifestar em relação ao carma da França?

A França tem vários carmas.
Em primeiro lugar foi chamada pela Virgem: a filha primogênita da igreja, por conseguinte, ela tem um papel (que ela
não quis desempenhar, aliás, porque os franceses afirmam-se cartesianos, ou seja, que têm necessidade de provas,

de coisas que se resolvem em equações).
Mas, também, os franceses são grandes contestadores.

O mais importante para a França é transporte e comunicações.
Quando digo contestadores, isso quer dizer que, após o período do verão, que será já extremamente penoso, há

todas as possibilidades de que na França se viva uma segunda revolução, como a que tiveram em 1789.
A França, naquele nível, tem um papel de impulso sobre as novas liberdades, mas através do combate e da

revolução.
Haverá também acontecimentos ligados à subida das águas, mas não para imediatamente.

Haverá muita água, mas não a água do mar, por enquanto.
Haverá muitas inundações, também, mas não no verão, depois.

Quem diz problema de transporte diz problema de comunicação e de encaminhamento, não unicamente dos seres
humanos, mas também do que se poderia chamar de alimento e de tudo o que viaja.

Como observaram, também, por enquanto, não houve as epidemias.
As epidemias importantes poderão ocorrer apenas depois da intervenção quase completa do Arcanjo Miguel, não

antes, porque é necessário primeiro que a limpeza seja feita e a limpeza deve atingir, primeiramente, os valores mais
corrompidos no ser humano.

Ou seja, o dinheiro, primeiro e, em seguida, a falta, obviamente, de espiritualidade da maior parte da raça humana
que está completamente adormecida, hipnotizada, anestesiada, em sua vida específica onde quis encontrar a

segurança nas coisas materiais.

***



Questão: há defasagens com algumas datas de acontecimentos?

É necessário que eu lhes diga: vocês passaram do tempo humano para o tempo espiritual.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que, enquanto vocês estiveram em um tempo humano, o tempo espiritual tinha apenas pouca chance.
É por isso, aliás, que as profecias eram muito justas no nível do que é dito, mas não no nível das datas.

Mas, aí, em contrapartida, desde a presença do Arcanjo Miguel, vocês entraram realmente no que é convindo chamar
de Fim dos Tempos, o fim desse Tempo.

Isso quer dizer que as forças espirituais impõem, eu diria, o timing delas.
Como é que as forças espirituais impõem o timing?

Elas não vão impô-lo através de embarcações que virão fazer-lhes “cuco” através das vigias.
Elas vêm, muito simplesmente, obviamente, através dos cometas, através dos planetas e através dos sistemas

solares.
E disso vocês não podem escapar.

Os tempos que vocês vivem foram chamados, na Bíblia, de Tempos Reduzidos, é o famoso Tempo do Apocalipse, tal
como foi descrito por inúmeros profetas.

Vocês entram diretamente nesta época, que é a época da Revelação.
Inúmeras coisas já são reveladas e vocês não estão na extremidade das suas surpresas.

Primeiro, a divulgação da presença extraterrestre, boa e má, aliás.
É também o fim da ilusão, o fim que construiu o homem, que foi construído sobre valores de desigualdade, sobre

valores de dominação, sobre valores de dependência, de poder e de constrangimentos.
Tudo isso termina e vai terminar sob os seus olhos.

Então, obviamente, isso irá provocar, eu diria, uma espécie de desorganização.

***

Questão: como reconhecer os bons dos maus extraterrestres?

Aí, vocês irão senti-lo, simplesmente.
É vibratório.

É bem simplesmente vibratório.

***

Questão: como integrar da melhor forma possível as energias potentes neste momento?

Ser si mesmo.
Evitar os seres que não estão neste estado e que correriam o risco de confrontá-los ou de fazê-los ter raiva.

Imaginem que você vive encontros, como alguns de vocês vivem com o Anjo Guardião, com a Luz, vivem coisas
loucas, inacreditáveis à noite, e que, durante o dia, o seu vizinho, está com uma raiva preta e tira o fuzil para atirar

sobre a família.
Você vai fazer o quê?

É naquele nível.
Isso vai acontecer, não a vocês, mas vai acontecer por toda a parte.

Se vocês tiverem que se deslocar, vão a lugares de fervor, de paz, de calma.
Todos os lugares de aparições (ndr: de Maria) devem ser privilegiados durante o próximo período.

Todos os lugares de natureza feminina, onde predomina a água (mas não torrentes): o lago, os rios calmos e os
lugares onde a energia é redonda, onde a energia é de natureza feminina, porque irão ajudá-los a estabilizar os

níveis de energia que vocês vão viver.
Mas não é necessário ir à quermesse, hein.

A montanha é o lugar da revelação em todas as tradições, obviamente.
A montanha é também de natureza iniciadora.

A montanha evoca, também, poucas pessoas, a calma, a serenidade.
A água, de maneira geral, pode ser bebida.

Pode ser a água que flui nos braços.
Pode ser a água que flui na cabeça.

Pode ser se imergir na água.
Pode ser um bom chuveiro, etc., etc..

Tudo o que está ligado à água.
É melhor, mesmo assim, a água não salgada, porque a água salgada tem um componente específico, ligado à vida,

como sabem, dado que é constituída da água do mar, não é?
Por conseguinte, é necessário evitar isso.

É, de preferência, a água doce.

***

Questão: é Uriel que vem depois de Miguel?

Perfeitamente.
O Arcanjo que é ligado à reversão e à anunciação do novo mundo e que vai terminar, o último ano, pelo Arcanjo

Metatron.

***

Questão: Maria vai se manifestar ao mesmo tempo que Miguel?

Maria já está se manifestando para alguns seres.



Ela vai se manifestar cada vez mais após a passagem do cometa que atravessa o seu céu.
De cores azul e verde, recordo-os.

***

Questão: você pode falar do Sol dos Sóis, Alcyone?

O que lhes dizer mais além do que vocês já sabem?
Vocês vão entrar e vão ficar alinhados com o centro das galáxias, que é o sol de Alcyone.

O sol de Alcyone está ligado, os sóis de Alcyone estão mesmo ligados, à história da Terra, dado que há, na mitologia,
o que se denomina as filhas das Plêiades.

Tudo isso tem uma origem bem anterior à intervenção de Orionis sobre o destino deste sistema solar.
Vocês vão se encontrar realinhados com a sua fonte primordial.

Quer dizer que, além da sua origem e também, digamos, planetária (de tal sistema solar ou de tal outro sistema solar),
antes mesmo de ter tomado pés e encarnação de origem neste sistema solar, vocês vinham todos, nós vínhamos

todos, do Sol central das galáxias, ou seja, de Alcyone, é claro.
O seu sistema solar, eu diria mesmo que o conjunto desta galáxia, vai encontrar-se diretamente no alinhamento do sol

de Alcyone em muito pouco tempo, mas eu não posso dizer mais agora.
A influência já se faz sentir e far-se-á sentir cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês avançarem nos

próximos meses e nos próximos anos.
Os meses, até mesmo, sobretudo.

***

Questão: isso vai então interferir na nossa matéria?

Certamente.
A matéria que sofrer a influência dos Sóis de Alcyone vai completamente se transmutar.

É o início da transmutação.
É o início da revelação Divina.

***

Questão: Alcyone vai então iniciar a ascensão?

Certamente.
E o sol faz o reflexo, é claro.

Como sabem, como muitos seres o disseram, supervisionem o sol de muito perto.
Não é por acaso se a Mamãe do Céu mostrou o sol e sempre falou do sol.

***

Questão: quando poderemos ver Hercólubus?

Ele é já visível, amplamente.
Vocês não o veem neste hemisfério, por enquanto, exceto no extremo polo norte.

Ele é, sobretudo, visível do lado oposto onde vocês estão: na Austrália, na Nova Zelândia, na Antártica, na Nova
Caledônia.

Ele irá se tornar unicamente visível quando subir sobre a linha equatorial, ou seja, antes deste verão, mas não ainda.

***

Questão: é o que explica as perturbações climáticas na Austrália neste momento?

Sim, é claro.
Não apenas na Austrália.

Das perturbações climáticas vocês têm apenas um muito frágil vislumbre.
Falam-lhes de algumas coisas, mas vocês não estão a par de tudo.

Por exemplo, os níveis de inundações, os níveis de seca, os níveis de frio, os níveis de neve, os níveis de calor, são
completamente extremos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

E bem, caros amigos, eu espero ter sido de uma pequena ajuda.
É verdade que, com as revelações que vocês tiveram desde algum tempo, eu posso apenas intervir sobre o seu

quotidiano, não é?, porque, obviamente, quando o Arcanjo ou Orionis intervêm entre vocês, eu creio que eles deram
elementos extremamente precisos.

Eu posso apenas ajudá-los, agora, sobre o andamento espiritual, mas independentemente dos acontecimentos,
certamente, porque vocês os conhecem.

Então, caros amigos, eu espero ter sido de uma ajuda específica e espero poder voltar muito em breve entre vocês.
De qualquer modo, recebam todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Desconstrução e Governo Divino ~ 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito a Luz e a Verdade da Unidade do Pai e do Amor.

Como eu disse, e como repeti (através desse canal como através de outros canais), a minha presença no seu Éter,
bem acima da sua dimensão onde vocês vivem, entra doravante em um período que eu qualifiquei de ‘desconstrução’
e, sobretudo, em um período em que um governo humano (tal como vocês conhecem desde a história desta fase da

sua humanidade) vai dar pouco a pouco o lugar para um governo de ordem Divina.

Quem diz governo diz poder, quem diz poder humano diz ego, diz manipulação e diz Sombra.

A passagem para um governo Divino acompanha-se e acompanhar-se-á de uma série de modificações essenciais no
modo pelo qual os homens atualmente encarnados devem modificar e mudar os seus comportamentos uns com

relação aos outros.

O governo do homem, desde mais de 6.000 anos, é um governo da Sombra, cujo objetivo é o poder sobre o outro.

Nenhum de vocês pode ter os elementos completos dos prós e contras desta forma de governo e, entretanto, ela
deve mudar.

Como eu disse e repito, o ‘governo Divino’ apoia-se em um mecanismo celeste preciso, específico, cujo relógio é
imutável.

O que explica, de maneira muito lógica, o anúncio de momentos privilegiados na época que está chegando e que irá
se acompanhar do desaparecimento do poder humano em proveito do governo Divino.

A alma humana evolui através da experiência da encarnação e da reencarnação desde tempos muito antigos.
Cada fase da humanidade corresponde ao desenvolvimento de uma série de experiências situadas em campos de

experiências bem além da simples causalidade.

Não é possível passar de um governo humano para um governo Divino de maneira simples, de maneira distinta e
de maneira evidente.

***

A Luz da Unidade se reflete de esfera em esfera, de sol em sol, de galáxia em galáxia, a fim de propor um campo de
experiências.

MIGUEL – 12 de março de 2009
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A luz que vocês conhecem, a luz que vocês veem é apenas o reflexo da Luz da Unidade.

Dentro de muito pouco tempo, o conjunto desta galáxia, o conjunto dos sóis, o conjunto dos planetas, na sua
totalidade, vai se encontrar sob uma influência da Luz como jamais ocorreu na história desta galáxia.

Esta sucessão de eventos está, eu repito, ligada a uma mecânica celeste, a um relógio astronômico.

O grau de influência da Luz, da Unidade, ultrapassa amplamente a manifestação da luz que é a sua quando vocês
caminham para a sua Essência e o seu coração.

Uma data foi anunciada por mim mesmo, por intermédio de diferentes canais: esta data é aquela da sua primavera
[outono, no hemisfério sul, 2009].

Ela reflete unicamente um fenômeno inicial ligado à 'desconstrução’ necessária a fim de passar de um
governo humano para um governo Divino.

A influência das irradiações da Luz do Sol Central, de seu Sol central desta galáxia e do conjunto das galáxias vai se
expressar por um aumento da intensidade da vibração cósmica que vocês irão receber.

Este período é um período que pode ser denominado em termos gerais: ‘período de ignição’.

Quem diz ignição não fala unicamente do ser humano em sua especificidade, mas do conjunto dos apoios de criação
que representam os planetas e os sóis.

Assim, a Luz autêntica, a Luz da Unidade que vem para vocês será, obviamente, visível no seu céu e no seu
coração.

Durante esta efusão de energia, e nos períodos sucessivos que irão se seguir, a única porta que irá lhes permitir
estar em Paz consigo mesmo, com o outro, com o mundo, pode apenas estar no interior de vocês.

Não se demorem no alarido do mundo.
Que isso seja o feito dos homens que não poderiam integrar a Luz autêntica, que isso seja o feito dos elementos no

seu trabalho de desconstrução, nada disso deve perturbá-los, questioná-los.

A pressão elementar, a pressão das radiações cósmicas que antecedem a chegada do conjunto das galáxias sob a
influência do Sol central final deve levá-los sempre a mais interioridade, sempre a mais autenticidade, sempre a mais

Verdade.

Nada do que se encontra no exterior de vocês possui a chave ou a solução para o que vem.

O maior neófito que a sua Terra portou na encarnação os preveniu, à sua época, de que a solução é aquela do
coração e aquela do Amor e, portanto, aquela do ‘verdadeiro poder’, que deve apenas se exercer sobre si próprio.

Todo poder voltado para o exterior é um desvio da Luz autêntica.
Nenhum evento exterior (muito extremo em um sentido como no outro) deve fazê-los perder de vista que o essencial

‘não está fora’.

***

O desafio desta Luz e desta radiação que inúmeros países já perceberam, viram, gravaram, apresenta múltiplos
aspectos.

Trata-se, antes de tudo, de fenômenos luminosos próprios do seu Éter, mas também de fenômenos luminosos
diferentemente mais importantes, situando-se além do seu Éter e referentes, em primeiro lugar, ao seu Sol, em

segundo lugar, ao planeta Júpiter e, em terceiro lugar, ao planeta denominado Hercólubus.

Vários neófitos, vários sábios viram, vislumbraram o que está vindo, através de visões exteriores ligadas aos
mecanismos elementares que vocês chamam, sobre a Terra, de «mudanças climáticas».

A ronda dos elementos é a minha manifestação no meu papel de ‘desconstrução’ e de ‘purificação’.
O que acontece no exterior acontece, também, e obviamente, no interior de cada um de vocês na encarnação.



A pressão da radiação, a pressão da Luz vai se tornar cada vez mais forte.
Não haverá mais lugar onde encontrar a Paz, a não ser em vocês.

A confiança na Luz, a confiança no seu poder sobre si mesmo, o abandono de toda resistência a esta ‘pressão da
radiação’ é um elemento capital, a fim de realizar um processo que várias pessoas chamam, sobre este planeta,

de Ascensão.

***

A Ascensão não é um processo que se refira a vocês unicamente, à raça humana, mas envolve o conjunto da
Criação.

Não se ocupem com os alaridos do mundo, quaisquer que sejam, porque eles estarão ligados à desconstrução,
aos elementos e à purificação.

Somente a sua capacidade para voltar o seu olhar e a sua consciência para o seu interior será a garantia da sua
Paz e da sua preparação.

A minha manifestação visível sobre a Terra é ilustrada, neste momento, pela passagem de um ‘cometa’, visível a olho
nu, que assinala de maneira irrefutável o início de uma série de elementos referentes à sua Terra e ao seu sistema

solar.

Os fenômenos mais importantes, exteriormente falando, não são a loucura dos homens nem sua cobiça, nem seus
medos, mas, efetivamente, a modificação de suas fontes visíveis de Luz.

Os sinais são numerosos.
Basta-lhes olhar simplesmente a evolução da sua sociedade ocidental (ou não) para efetivamente compreender que

‘algo’ está a caminho.
O que está a caminho não é unicamente o que vocês veem, no nível dos homens.

Durante esta fase final que começa, obviamente, vocês não estão sós, mas, ainda mais evidentemente, apenas
vocês, sozinhos, podem fazer o trabalho necessário para a sua Ascensão.

Nós poderemos e nós podemos, desde agora, através das suas múltiplas presenças (do Anjo guardião, dos seres
etéreos, humanos ou não humanos), nós podemos apenas abençoá-los e assisti-los com nossas Luzes no seu

trabalho, mas nós não poderemos fazer o trabalho no seu lugar.

A preparação é, eu repito, uma preparação interior.

Se vocês forem no sentido do ‘abandono’ à pressão da radiação, se vocês aceitarem a Luz autêntica para que ela os
fecunde e os transforme, então, naquele momento, nenhum dos eventos exteriores ligados ao seu lugar de vida pode

alterar a qualidade do que vocês irão se tornar.

Entretanto, aqueles que, quaisquer que sejam as razões, quiserem dar chance às manifestações exteriores (que elas
sejam elementares, que elas sejam humanas em reação de recusa à radiação da vibração, que elas sejam

coletivas, que elas sejam individuais) apenas poderão se afastar da sua Unidade e da sua Verdade.

Vocês vivem e vocês vão viver momentos que, todos vocês, sem exceção, temem ou esperam.

***

A pressão da radiação, a pressão da Luz autêntica os rega agora de sonhos, de contatos, de sentimentos por vezes
contraídos de raiva e de alegria, de variações do seu humor, de variações de percepções no nível do seu campo
áurico que, indiscutivelmente, os fazem tomar consciência de que vocês vivem e irão viver momentos únicos na

história das almas humanas.

Mantenham um olho no céu, mantenham um olho no Sol, mantenham um olho nos fenômenos da Luz, mas
mantenham, sobretudo, a totalidade do seu olhar na Fonte interior que vocês são.

O movimento da minha expansão através dos elementos desse sistema solar deve se acompanhar, no interior de
vocês, de uma ‘música’, de uma esfera angélica, de energias externas alteradas que deverão, passando no interior do



seu ser, permitir-lhes desprender-se dos poderes que não são os seus, dos poderes que foram instaurados, tanto por
suas educações, como por suas relações, como pelas circunstâncias da sua sociedade.

Elas arriscam pesar cada vez mais com relação à liberdade engendrada pela pressão da radiação e pela Luz
autêntica.

As escolhas foram postas, há um tempo.
Vocês devem agora assumi-las, manifestá-las na autenticidade.

Reações são possíveis, mesmo no seu ser interior, ilustrando o papel da minha presença nas suas vibrações, nos
seus campos áuricos.

A Paz é certamente o conceito mais importante.

Progressivamente e à medida que a sua capacidade para entrar na interioridade se fizer cada vez maior,
progressivamente e à medida que vocês irão constatar que uma Paz sem objeto (e certamente não ligada às

condições exteriores, quaisquer que sejam) irá aumentar em vocês e fará de vocês seres serenos, seres em Unidade,
quaisquer que sejam os períodos de desconstrução que vocês terão que viver nas suas estruturas sociais, afetivas,

profissionais.

***

Aí está um período que começou desde o início do seu ano [2009] e que começa realmente na sua primavera
[inverno, no hemisfério sul] e que irá terminar, após fases sucessivas de intensidade crescente (ocorrendo

preferencialmente nos solstícios e nos equinócios) e que irá conduzi-los à aurora de um mundo novo, em maio do
próximo ano.

Vocês podem apenas seguir ou recusar seguir a pressão da radiação e a Luz autêntica, porque ela vai afetar, de
maneira duradoura e definitiva, o conjunto dos fundamentos da sua humanidade.

Tudo o que for do domínio do poder, tudo o que for do domínio da dependência, tudo o que for do domínio do
que violou e viola a sua liberdade de ser de Luz, deve cessar.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é acolher a pressão da radiação e a Luz autêntica.

A luta e o combate são dirigidos unicamente pelas forças da Luz Arcangélica e pelas forças da Luz da Fraternidade.

Vocês não têm que se preocupar em combater.

Vocês têm unicamente por objetivo, integrar, na sua Essência, no seu coração, a pressão da radiação e a Luz
autêntica, e absolutamente nada mais.

A qualidade da minha presença, a vibração da minha presença será e é o seu baluarte frente à adversidade exterior.

Será necessário, durante este período, imperativamente, encontrar a Paz, encontrar o Coração.

Aceitem esta pressão de radiação, esta Luz autêntica na sua intimidade, qualquer que seja o preço, quaisquer que
sejam as raivas, quaisquer que sejam as transformações.

Não há alternativa possível.

***

Aí está, bem amados filhos da Unidade, através de conceitos, por enquanto, gerais (mas que irão se afinar
progressivamente e à medida das semanas), que devem engajá-los a irem para a sua Essência, a aceitarem a Paz, a

aceitarem a Verdade, a aceitarem o poder sobre si mesmos e não sobre os eventos, quaisquer que sejam.

Eu não vou me demorar quanto às suas eventuais questões.
Eu delego, para isso, e eu darei o lugar, a uma entidade humana que vocês conhecem bem e que, ele, terá prazer em

responder à suas perguntas (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV).



Quanto a mim, eu lhes transmito a minha proteção, eu lhes transmito a minha radiação, eu lhes transmito o coração
da Unidade e lhes digo até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los tão numerosos e é uma grande honra
para mim tomar a palavra após o Arcanjo.

 
Então, primeiramente, eu lhes transmito, como de hábito, todo o meu amor, todas as minhas saudações.

 
Como vocês sabem, o que eu gosto, com vocês, é, se possível, responder às suas questões a fim de ajudá-

los.
 

Então, eu creio que o Arcanjo (Miguel) decidiu que eu devia intervir com relação ao que ele lhes disse.
 

Então, se quiserem, vou deixar a palavra e vamos interagir juntos sobre o que ele lhes falou.
 

***
 
 
 

Questão: o que significam vibrações no ouvido esquerdo, como se o ar vibrasse?

O.M. AÏVANHOV – 12 de março de 2009
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Então, caro amigo, a vibração do ouvido esquerdo corresponde às primícias da ativação dos chacras
superiores.

 
Nas tradições orientais, ao nível da pressão do ouvido esquerdo (como se houvesse uma vibração)

corresponde à primeira etapa do que é chamado de construção do Antakarana, ou seja, a ponte de Luz que
une a personalidade inferior à alma.

 
Este cordão de Luz parte do chacra que está situado na parte anterior do ouvido, diante dos condutos auditivos

e que vai se construir, pouco a pouco, para lhes permitir entrar em comunicação com o seu Anjo.
 

Isso é chamado de Nadas.
 

Ao final de algum tempo, isso se torna um som e há diferentes tipos de sons que podem ir até a música das
esferas, que é o 7º nível vibratório de contato com a alma.

 
Portanto, obviamente, como disse o Arcanjo, a vibração da radiação, a pressão da radiação, vai se fazer sentir

em algum lugar no seu organismo.
 

Vocês sabem que há seres humanos que, pacientemente, desde um quarto de século, constituíram
progressivamente o corpo de Luz deles.

 
Eles captaram vibrações específicas no momento em que o conjunto do seu planeta passou sob a influência

específica, no mês de agosto de 1984, do seu Sol Central, ou seja, de Sírius.
 

Hoje, e como disse o Arcanjo, vocês vão passar sob a influência do Sol Central não da sua galáxia, mas do
conjunto das galáxias.

 
É um nível vibratório que vocês não conhecem ainda.

 
Ele entra em manifestação, extremamente em breve e os fenômenos de pressão que vocês vão sentir ao nível

dos ouvidos, ao nível da cabeça, é o que o Arcanjo chamou, eu creio, de pressão da radiação ou a Luz
autêntica.

 
Mas é preciso efetivamente prestar atenção: não é porque vocês recebem a Luz na cabeça que se tornam

cabeção, não é?
 

Porque a Luz não deve permanecer na cabeça.
 

A Luz, ela deve descer no coração.
 

E se vocês permanecerem ao nível da Luz na cabeça, vocês estarão na ilusão que chamam de Luciferiana, ou
seja, vocês ficarão tão cegos pela Luz que esquecerão de descer a Luz no coração.

 
Ora, não há ponto de saída fora do coração.

 
Isso é muito importante.

 
A Luz, ela é feita para descer e se encarnar em vocês e transformá-los.

 
Lembrem-se do que dizia São João no Apocalipse, ele disse: «haverá muitos chamados e poucos

escolhidos».
 

Por quê?
 

Porque muitos seres receberão a Luz, mas não é porque vocês recebem a Luz que vocês têm um grande
coração.

 
Vocês têm, no início, uma grande cabeça, mas, após, é preciso que isso se torne um grande coração.

 
Então, uma vez que vocês percebam esta pressão da radiação que desce, é preciso conduzir as energias, pela

consciência, diretamente no coração.
 

Vocês não terão mais tempo, pelo pouco tempo que lhes resta, de fazer o trajeto completo da energia que era
descer progressivamente todos os chacras para ir despertar a Kundalini.

 
Isso, agora, não é mais possível realizar com a nova irradiação que vem.

 
A nova irradiação tem por objetivo apenas descer no coração, porque é a porta de acesso à sua

multidimensionalidade.
 

***
 
 
 

Questão: os extraterrestres vão se manifestar?



Será um espetáculo fantástico porque, obviamente, vocês efetivamente duvidam que todo o mundo espere
essa passagem da Terra para outro estado vibratório, tanto aqueles que vocês chamam os bons como aqueles

que vocês chamam os maus, aqueles nas ferragens e aqueles na Luz, o que não é a mesma coisa.
 

Aí também, o discernimento deverá se fazer.
 

Não é questão de se precipitar na primeira embarcação metálica que chega, nem na primeira embarcação de
Luz.

 
Mas eu creio que, quando vocês fizerem a experiência do que se chama as embarcações de Luz (que alguns

de vocês chamam de Merkabah), vocês irão se aperceber de que não é de modo algum a mesma vibração que
outros tipos de manifestações.

 
Não esqueçam que alguns intervenientes que estão aí para ajudá-los estão em vibrações que são quase

físicas como as suas, porque são seres que foram chamados os «Anjos do Senhor» e, eles, eles vivem na 3ª
dimensão, como vocês, mas eles não têm corpo emocional, ou seja, eles podem intervir nos magmas

emocionais nos quais a Terra vai se encontrar, sem serem afetados.
 

Então, obviamente, vocês verão muito numerosas coisas, como disse o Arcanjo, no céu, mas lembrem-se de
que, o que quer que se manifeste, apenas vocês que podem se salvar sozinhos, não há salvador.

 
Lembrem-se do que foi dito no Apocalipse de São João.

 
Foi dito que Cristo voltaria, mas após o combate.

 
Jamais foi dito que ele virá salvá-los e levá-los pela mão.

 
Apenas você é que pode, você mesmo salvar-se e se conduzir a si mesmo pela mão e pelo coração.

 
***
 
 
 

Questão: fora a importância da interioridade, há medidas práticas a tomar, como, por exemplo, fugir
das cidades?

Tudo é possível, caro amigo.
 

Aquele que encontrou suficientemente sua interioridade pode permanecer no meio da tempestade, mesmo
numa grande cidade, isso não é importante.

 
Mas eu devo dizer que, permanecendo ainda na 3ª dimensão, é evidente que vocês serão confrontados às

condições de vida nas quais vocês se colocaram, em todos os sentidos do termo.
 

Mas, ainda uma vez, não há, como dizer..., situação na qual vocês não possam encontrar o coração.
 

Então, há os que terão medo, que vão se preparar, fazer provisões, outros que vão fazer provisões não de
alimentos, mas de outras coisas.

 
Mas, eu repito, isso não é o mais importante.

 
O mais importante é a interioridade.

 
Se vocês encontrarem a interioridade, bem, vocês não terão mais necessidade nem de beber, nem de comer e

vocês poderão estar num apocalipse nuclear sem qualquer problema.
 

Isso é um falso problema.
 

Então, obviamente, há quem vai lhes dizer «precisa preparar alimento», outros que vão dizer «precisa preparar
velas», outros que vão dizer «precisa preparar isso, preparar aquilo».

 
Mas eu os lembro assim mesmo, o que diz o Arcanjo, que ninguém conhece a data.

 
Cristo disse «eu virei como um ladrão na noite», mas ele virá uma vez que tudo esteja limpo.

 
Vocês não estão ainda lá.

 
Agora, há certo número de acontecimentos que foram descritos por inúmeros médiuns progressivamente e à

medida dos séculos.
 

Isso, obviamente, deve chegar, mas ninguém conhece a data.
 

Por enquanto, o Arcanjo Miguel lhes falou de fenômenos luminosos extremamente importantes e aos quais a
humanidade, em sua totalidade, será confrontada.

 



Então, a melhor das preparações é exclusivamente interior.
 

Depois, obviamente, se quiserem ter bocados de «foie gras» (patê de fígado) de lado para fazer a festa com
uma garrafa de Champagne, efetivamente, isso pode ser muito mais agradável do que água com pão seco.

 
Mas eu não sei se vocês terão verdadeiramente vontade de comer, mas vocês podem sempre crer que sim, é

claro.
 

***
 
 
 

Questão: existe uma galáxia central ao redor da qual girariam as outras galáxias?

Existe, sobretudo um Sol dos Sóis Centrais que é chamado de Alcyone.
 

Alcyone está diretamente ligado à história também desse sistema solar, em particular Alcyone é uma estrela do
que se chamam As Plêiades.

 
Então, As Plêiades desempenharam um papel importante, mas não são as únicas, é claro.

 
Há a influência de Órion que se faz sentir, a influência de Sírius e também de outras civilizações mais ou menos

avançadas no caminho espiritual.
 

Mas a história desta Terra é profundamente marcada pela história, em particular, da intervenção das Plêiades,
há muito tempo, bem antes da Atlântida e, sobretudo, desde a Atlântida, pela intervenção do Senhor do Carma

que se chama Melquisedeque.
 

Toda uma história deste planeta está ligada, desde 50.000 anos, à história dos Melquisedeques.
 

Então, sim, é claro.
 

Vocês entrarão, aliás, no plano do eclíptico, sob a influência desse Sol Central das galáxias, que é Alcyone.
 

***
 
 
 

Questão: Alcyone é visível com os telescópios terrestres?

Sim, é claro.
 

É uma estrela como outra, é uma gigante, é um sol que é triplo.
 

É algo que (se quiserem, eu a chamo assim, como o Arcanjo), eu diria, é o coração do Pai e o pensamento do
Pai que se situa naquele nível, ainda que o Pai seja onipresente, mas há um ponto Fonte e um ponto Retorno, e

é aquele.
 

***
 
 

 
Questão: é exato considerar que o Pai está presente em cada átomo de vida e de matéria e que é Ele

que os anima?

Sim.

Cada partícula, cada parcela de vida não poderia existir, qualquer que seja seu nível vibratório, se não fosse
impulsionada pelo sol do Pai e por Alcyone, é claro.

 
***
 
 

Questão: o que vai acontecer em relação a Júpiter terá mais impactos para aqueles aos quais
Júpiter é já importante em seu tema astral?

Não, porque aí vocês estão no caso, eu diria, de uma influência de uma radiação extremamente potente que
concerne a todos os signos astrológicos, como vocês dizem.

E o destino coletivo, nesse caso, com relação à potência da vibração, vem varrer tudo o que é do domínio
astrológico, eu diria, pessoal.



Não é porque você tem Júpiter exaltado em sua casa que isso terá para você efeitos que serão mais positivos
ou mais negativos.

Isso nada tem a ver.

Aí, você está em processos que não são mais da ordem das energias sutis, mas que são radiações
extremamente potentes que serão emitidas pelo Sol e por Júpiter, sobretudo, e, em seguida, por Hercobulus

(Hercólubus).
 

***
 
 

Questão: é normal ver tantas rinites e espirros nesse momento?

Creio que isso se chama a estação dos vírus, vocês estão no final do inverno, mas há efetivamente muitas
purificações que se fazem por diversas vias.

Há as que vão tocar o corpo físico.

Outras vão tocar as circunstâncias de vida: vocês tinham trabalho, vocês não têm mais trabalho.

Vocês estavam em tal lugar, é preciso ir a tal outro lugar.

Há, como vocês dizem?, ajustes que estão se produzindo, desde já certo tempo para vários de vocês, mas
que irão cada vez mais rapidamente e que vão chamar decisões cada vez mais rápidas.

 
***
 

Questão: Alcyone está na constelação de Touro?

Alcyone está situada na constelação das Plêiades, com as sete filhas das Plêiades.
 

Isso nada tem a ver com o touro.

Não é de modo algum o mesmo aspecto do céu.

É uma questão bizarra, porque vocês efetivamente sabem que os planetas giram todos, nesse sistema solar,
ao redor do sol, no mesmo plano do eclíptico, ou seja, num mesmo plano.

Há planetas que estão num plano e outros que estão em outro plano.

Isso é um fenômeno extremamente preciso que corresponde ao que vocês chamam as forças gravitacionais.

O único modo de manter as forças gravitacionais é que todos os planetas girem no mesmo plano do eclíptico.

Mas há um que não gira no plano do eclíptico e que pertence, no entanto, ao seu sistema solar, mas que
aparece no plano do eclíptico apenas a cada 12.000 anos.

Esse, é o planeta Hercobulus.

Ele passou há pouco menos de 7.000 anos, mas passou no ponto o mais próximo, mas, entretanto, sua
influência se faz sentir.

O que vocês percebem atualmente é apenas a consequência de sua aproximação do plano do eclíptico de
Alcyone, que é outro plano de eclíptico, que está a 90º em relação ao seu, e é isso que desencadeia todos os

processos que vocês estão vivendo na superfície de seu planeta, mas também em Júpiter e em outros
planetas.

Todos os planetas desse sistema solar estão fervendo, literalmente.

Mas é preciso verdadeiramente ser ingênuo para crer que é o ser humano que desencadeia isso com seus
pequenos automóveis, não é?, ou as vacas com seus gases.

Tudo isso é que as coisas lhes foram escondidas.

Obviamente, há seres que conhecem perfeitamente, nas ordens secretas, as passagens por esses ciclos e
eles esperam poder tirar proveito deste conhecimento, mas os pobres, eles não sabem mesmo os níveis

energéticos que serão colocados em balanço daqui a muito pouco tempo.

E eles não poderão absolutamente controlar o que eles haviam previsto controlar.



Eles poderão apenas pontualmente se enterrar, como eles querem fazê-lo.

Mas o problema de se enterrar é que as vibrações... quando é do calor, obviamente, ele não penetra
profundamente na Terra, mas vocês acreditam realmente que a radiação do Pai será alterada ou diminuída

porque vocês estarão sob a Terra?

É o que eles acreditam, mas eles são um pouco idiotas, não é?, aqueles lá. 
 

***

Questão: quando Hercobulus vai se tornar visível?

Eu creio que no ano passado já o Arcanjo Jofiel disse, para esse continente, o mais tardar este verão [inverno
no hemisfério sul], mas eu os lembro de que este planeta é já visível em muito numerosos países.

Infelizmente vocês sabem que a informação não circula nas mídias.

Não vão lhes mostrar as fotos de Hercobulus (Hercólubus) na primeira página de seus jornais da manhã.

Obviamente, vão falar-lhes da crise.

É preciso, sobretudo, pensar na Luz.

É preciso pensar na crise porque, através do olhar que vocês levam sobre esse evento humano, vocês vão se
afastar da Luz, não é?

Mas Hercobulus é já visível a olho nu em alguns lugares, sobretudo nas partes hemisféricas as mais ao norte,
as mais próximas do Ártico e as mais próximas da Antártica.

Por conseguinte, isso concerne, no momento, a zonas que são relativamente pouco habitadas, como, por
exemplo, a Noruega.

 
***
 

Questão: alguns astrônomos dizem que Hercobulus vai tocar a Terra em 2027?

Será melhor que não toque a Terra porque, senão, não há mais Terra completamente, porque o planeta é dez
vezes maior do que Júpiter, é um gigante, portanto, sua influência se faz já sentir.

Obviamente, não haverá jamais colisão, porque seria o fim da Terra.

Ora, a Terra deve ascensionar.

Em contrapartida, meu Mestre, em minha vida, disse-me que havia visto visões terríveis.

À época, eu não via o que ele queria dizer com isso, porque vocês sabem que cada fase da humanidade deve
deixar o lugar para outra fase.

Houve a Atlântida: mais nada existiu da Atlântida.

Houve Lemúria: mais nada existiu da Lemúria.

Houve o reino dos Gigantes, 300.000 anos antes de Cristo.

Quase nenhum vestígio permaneceu.

Cada mudança de humanidade acompanha-se por um elemento privilegiado que permite fazer a limpeza, mas
também passar para outra coisa.

 
***
 

Questão: existe um mundo extraterrestre no interior da Terra?

Existem vários mundos no interior da Terra.

A verdadeira vida, aliás, não acontece na superfície.

Quando vocês estão na superfície dos planetas, vocês estão exteriorizados.



A verdadeira vida situa-se em outras dimensões no interior, porque no interior a Luz, ela vem de toda parte.

Vocês, no exterior, a Luz vem do sol e, portanto, há a Sombra.

Na intraterra há diferentes povos que vivem.

Há humanoides, mas há também os que não são humanoides.

É válido para esta Terra, mas também para o conjunto de planetas que abrigam a vida.

A vida na intraterra corresponde a uma vida em 5ª dimensão, o que não quer dizer que todos vocês vão passar
à intraterra, longe disso.

 
***
 

Questão: a Terra seria semelhante a uma geode [pedra mais ou menos esférica, oca, forrada de
cristais]?

A geode é oca no interior, a Terra não é oca, ela é oca em certa distância.

Há um núcleo, mesmo assim, mas não é um núcleo (como lhes dizem) em fusão, é um núcleo cristalino.

Há um espaço oco, mas não é a totalidade, como numa geode.
 

***
 

Questão: há oceanos no interior da Terra?

Sim, é claro.
 

***
 

Questão: é preciso se proteger de fenômenos luminosos?

Os fenômenos de radiações cósmicas que descem para vocês devem, eu repito, penetrar pela cimeira da
cabeça e descer ao nível do coração.

Aqueles que não estão abertos ao nível do coração e da cabeça vão tomar essas energias nos chacras
inferiores e isso dará cada vez mais humanos que vão, como vocês dizem, que vão se enervar fortemente e

ficar loucos.

Há exemplos desde vários anos, mas isso vai se reforçar cada vez mais.

É a potência da vibração, quando não é capaz de aterrissar sobre a cabeça.

Agora, quando vocês têm a impressão de que a pressão se torna demasiadamente insuportável, é preciso,
prioritariamente, drenar essas energias e fazê-las descer no coração.

Se, contudo, vocês têm a impressão de que isso não basta, vocês podem sempre ou fazer os protocolos
específicos (ou com homeopatia, ou com cristais, ou com orações, etc., etc.) para se desconectarem, de

algum modo, dessas energias, algum tempo.

Os meios são inúmeros.

Inúmeros já foram dados, por exemplo, para enraizar as energias ou ainda cortar o fluxo energético.

Se vocês quiserem cortar o fluxo energético, o modo o mais simples de proceder é colocar o alumínio sobre a
cabeça, porque o alumínio vai bloquear, numa certa medida, a potência das vibrações.

Se vocês quiserem aumentar a potência das vibrações, naquele momento, vocês façam um chapéu de cobre.

Não, é uma brincadeira, não façam isso.
 

***
 

Questão: poderia nos falar dos fenômenos luminosos?



Há vários fenômenos luminosos que apareceram.

A primeira coisa a fazer se você vê um fenômeno luminoso atmosférico (aí, não falo do aspecto do Sol ou de
Júpiter ou de Hercobulus, mas de um fenômeno luminoso que apareceria e que permaneceria no lugar), então,

neste caso, pegue toda sua tralha e mude de lugar, porque é a força de Miguel que se desencadeia nessas
regiões, de maneira extremamente violenta.

Quando digo: pegue sua tralha, é no seu interior, é o momento de entrar na interioridade.

Esses são os fenômenos, eu diria, luminosos atmosféricos que estão no interior de sua atmosfera.

Há outros fenômenos, obviamente, como a 'dança do Sol' que vocês verão muito em breve ou ainda o
resplendor de Júpiter, que vai tornar-se um segundo sol visível a olho nu, ou ainda Hercobulus.

Mas, isso, são fenômenos extra atmosféricos, que assinalarão outros acontecimentos no momento em que os
três acontecimentos se realizarem.

Mas isso é para daqui algum tempo, não é imediatamente.
 

***
 

Questão: ao que correspondem dores no nível do 3º olho (6º chacra) enquanto as energias descem
pela Coroa?

Isso pode manifestar-se no nível de todos os chacras: corresponde a uma ativação do chacra, certamente.

A ativação dos chacras não é uma visão da mente, são fenômenos energéticos, tudo o que há de mais real,
que podem traduzir-se, tendo em conta a intensidade de energia… aí, creio que vocês estão em preparação,
mas creio que o Arcanjo já disse que vocês iriam viver durante 28 dias (exatamente no momento em que o

cometa se tornou visível, entre 25 de fevereiro e até 25 de março) numa fase de preparação energética, mas
vocês não estão ainda na realidade das energias de Alcyone.

Isso vai começar progressivamente por um aumento dos ventos solares, que ocorrerá após 25 de março e dos
fenômenos visuais no sol.

Aí, bom-dia energia, como vocês dizem.
 

***
 

Questão: as crianças que nascem durante este período terão algo de especial?

Esse é já o caso desde muito tempo, ou seja, desde a primeira ativação das redes magnéticas terrestres na
nova frequência (em agosto de 1984) há já uma geração que nasceu e esta geração é já muito especial.

Ela está ou em oposição total a esse momento, ou ao contrário, ela está profundamente iluminada.

Mas essa foi a primeira parte.

A segunda parte (houve várias ondas) ... então há, depois disso, as crianças cristal, as crianças índigo etc., mas
há agora outros tipos de encarnação.

Vocês sabem, ninguém desejaria perder um espetáculo cósmico como este.

Isso se produz tão pouco frequentemente que muitas almas querem vir experimentar.

Mas elas são profundamente diferentes.

Ainda uma vez, o que quer que aconteça, não se preocupem com as crianças.

Nelas, o trabalho se faz automaticamente.

Elas não têm a carcaça do mental para bloquear o trabalho, ou a carcaça das emoções.
 

***
 

Questão: para atenuar o fogo desta energia, a utilização da água é desejável?

Obviamente.



A água é o que acalma o fogo, isso eu não vou lhes ensinar.

É evidente que a água vai lhes permitir canalizar, de algum modo, essas energias.

Então, não falo da água de mar, aí, eu falo da água não salgada, porque a água do mar vai ser um ressoador e
um amplificador, enquanto que a água não salgada vai lhes permitir fluidificar essas energias.

Então, efetivamente, é um período em que os afluxos energéticos necessitam uma suplementação de água e
de minerais.

 
São as coisas as mais importantes.

Tudo o que serve para beber como água, a água também na qual vocês podem tomar o banho e também
banhar-se nos rios (não é a estação, eu bem sei), são águas que vão lhes permitir integrar as energias com

menos dificuldades ao nível da intensidade.
 

***
 

Questão: isso é válido também para os lugares?

É claro.

A água é um suavizante, se querem, é algo que vai servir de tampão, por toda a parte sobre o planeta, para a
amortização das energias.

 
***
 

Questão: hoje, convém ainda fazer filhos?

Então, aí está uma pergunta que me parece particularmente interessante.

Vocês devem continuar a viver quaisquer que sejam as injunções de sua alma com relação às condições de
vida diferentes.

Se sua alma, no ouvido, toda a noite, diz para se salvar do lugar onde está, penso que é necessário obedecer.

Obviamente, há sinais que não enganam.

Agora, fazer filhos ou não?

Os filhos, não se esqueçam de que eles não têm as mesmas preocupações.

Os seres humanos adultos, vocês não têm que se preocupar, como dizer.., de dizer «ah, lá, lá, que é o que vai
acontecer se faço um filho agora?».

Se for o seu dever e o seu destino fazer um filho, então, façam.
 

***
 

Questão: com as energias, por que o hemisfério direito é mais solicitado do que o esquerdo?

Porque há pontos extremamente precisos no lóbulo temporal direito que são os pontos de conexão com sua
Unidade e sua Divindade.

O trabalho das energias na cabeça modifica certo número de coisas.

Há já pessoas que ativaram os chacras desde extremamente muito tempo e que constituíram o corpo de Luz.

Mas, hoje, a energia de Alcyone ativa novas zonas ao nível do cérebro e ao nível do coração.

Quer dizer que, pouco a pouco, e em breve de maneira muito mais brutal, eu diria, vocês vão se reencontrar
confrontados à realidade do que vocês são, ou seja, não ao que creem, não à imagem que querem dar, mas à

realidade real do que vocês são.

Vocês vão se ver tal como são, sem falsa aparência e, isso, é a energia de Alcyone, é a energia da verdade.

Será necessário aceitar ver-se tal como é e não tal como se crê que se é ou tal como se quereria que outros
nos vissem.



Isso é algo que está a caminho.

Talvez alguns de vocês já viveram isso, por paroxismos, diria.
 

***
 

Questão: seria uma forma de cura de nossas falhas?

É efetivamente uma forma de cura, eu diria, antes, de transformação que é curadora porque, obviamente,
vocês não podem ascensionar com as doenças.

Na 5ª dimensão as doenças, tal como vocês conhecem, não existem absolutamente.

O que não quer dizer que as doenças vão desaparecer.

Obviamente, com a potência de Miguel, várias epidemias vão também fazer a limpeza, eu diria.

Mas, eu repito, se vocês estão na dimensão do seu coração, se tiverem suficientemente feito descer as
energias da cabeça ao coração, vocês absolutamente nada arriscam.

Nenhuma doença pode derrubá-los.

Elas podem purificá-los, mas não os derrubarão.
 

***
 

Questão: como vão reagir as pessoas que sofrem de perturbações psiquiátricas?

Aí, creio que é uma questão pessoal para cada um.

Não há regras absolutas.

Há seres humanos que vão ficar loucos.

Há seres humanos que vão ficar sábios.

Tudo é questão de evolução e de permeabilidade das pessoas a esta energia, a esta consciência que vem.
 

***
 

Questão: a ignição de Alcyone vai provocar uma ativação dos nossos 12 cromossomos?

Então, há efetivamente uma modificação profunda que ocorre nos sistemas solares, nos planetas, nas
qualidades de irradiação dos próprios planetas, mas também na qualidade de irradiação do seu ser.

Você é um ser que foi limitado pelas necessidades da experiência que chamaram a encarnação.

Mas você não é o que vê ou o que crê que é.
 

Você é um ser multidimensional mas que, nesta dimensão, perdeu, de algum modo, a lembrança e o contato
com esta multidimensionalidade.

Tudo isso vai desaparecer agora.

As memórias vão encontrar-se despertas e ativadas.

Pouco a pouco inúmeros de vocês que já têm estabelecido mais ou menos o contato com o Anjo Guardião,
que foi anunciado no ano precedente, vão agora, este ano, encontrar-se conectados ao que eu chamaria de

sua linhagem, ou seja, o sentido da sua encarnação, o sentido da sua vida e o sentido do seu destino.

Isso está em curso para muitos seres humanos que estão numa diligência de busca espiritual.

Mas não se esqueçam de que a busca espiritual refere-se, no momento, apenas a uma frágil proporção da
humanidade.

 
***
 



Questão: como se articula a ascensão com isso porque alma encarnou-se?

O fenômeno de ascensão individual corresponde a um fenômeno de ascensão muito mais amplo, que é a
ascensão coletiva desse sistema solar.

Há múltiplas formas de ascensão, mas vocês ainda não chegaram lá.

Haverá as primeiras ondas de ascensão que se farão de maneira espontânea a partir do solstício de verão:
partidas de almas em grupos que escolheram ascensionar sem o corpo mas essa não é a problemática.

A problemática essencial do momento é integrar esta energia formidável que vai lhes cair no canto do rosto e
integrá-la o mais possível no coração.

Vocês não têm que se preocupar como acontece a ascensão, porque não estão ali ainda e é um processo que
acontecerá, eu diria, muito naturalmente a partir do momento em que vocês tiverem integrado a energia nova

que chega.

Isso se fará sem nisso a pensar.
 

***
 

Questão: qual será o papel das crianças nas famílias que as escolherem?

Será profundamente diferente de acordo com cada família.

Vocês sabem, foi escrito (não sei se foi no Apocalipse ou nas profecias de aparições), onde era dito que um
será tomado e o outro será deixado.

Vocês não poderão mais construir, como dizer..., as noções tal como muito tempo as viveram de respeito da
família, da filiação.

Tudo isso são dados que pertencem a esta dimensão, mas que nada mais têm a ver com a realidade da 5ª
dimensão.

Tudo o que vocês chamam de família, descendência, ascendência, nada mais quer dizer.

Por conseguinte, se querem, cada caso é um caso específico.

Cada caso é um caso de espécie.

Há tantas formas de evolução em relação a esta energia como seres humanos sobre a Terra.

Há constantes, eu diria, com relação ao impacto das energias, relativamente às vibrações na cabeça, nos
ouvidos e nas lembranças conscientes que aparecem e memórias que se reativam e ao nível das

manifestações energéticas, mas cada ser humano é profundamente diferente em relação isso.
 

***
 

Questão: qual é o impacto da Luz nas crianças autistas?

Creio que não se pode responder de maneira, como dizer..., sistemática.

Isso será profundamente diferente para cada indivíduo sobre a Terra, mas, repito, qualquer que seja o nível de
consciência do indivíduo, qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as falhas fisiológicas ou

psicológicas, esta energia é uma radiação que vai reconectá-los, é palavra a mais exata, à sua Fonte.

E quando vocês se reconectam à sua Fonte nada mais tem importância além da Fonte que vocês se tornaram:
nem a família, nem o trabalho, nem os filhos, nem os pais, nem o dinheiro, nem comer, nem beber, nem fazer

filhos.

É algo de profundamente diferente.

É um estado quase místico que corresponde à transfiguração que está ligada, se quiserem, ao encontro de
Moisés com o Arbusto Ardente.

É uma experiência que não é comum e, isso, o conjunto da humanidade vai viver.

Aceitá-la ou recusá-la, mas, em todo caso, vivê-la.
 



***
 

Questão: o que nos leva a viver na 5ª dimensão?

Então, aí, vocês assinalarão imediatamente: é a festa permanente.

Não há mais Sombra.

Não há mais conflitos.

Não há mais doença.

Não há mais apegos.

Há êxtase permanente.

Há comunhão, efusão com o conjunto dos universos e o conjunto das manifestações de consciência, mesmo
de dimensões superiores.

Aquilo nada mais tem a ver com o que vocês conhecem nesta dimensão.

Aqui, eu diria (por ter conhecido a encarnação), que, aí, vocês estão mortos, vocês não estão vivos.

Vocês creem que vivem.

E bem, posso lhes garantir que vocês estão mortos.

Vocês ainda não estão vivos.
 

***
 

Questão: uma pessoa precisa que, no entanto, ela se sinta particularmente viva.

E bem, o mais vivo dos vivos aqui, e bem, eu lhes garanto que ele está morto em relação ao que acontece do
outro lado.

Aliás, se vocês deixam seu corpo e entram em seu corpo, apercebem-se efetivamente (qualquer que seja sua
vida, qualquer que seja sua atitude mental e emocional, ainda que tenham encontrado sua Essência, seu

coração) que penetram em algo que está morto e que é limitado, que é esse corpo.

Ainda que esse corpo seja concebido à imagem do Pai e que seja necessário venerá-lo (é um Templo), mas,
no entanto, o Templo de corpo nada tem a ver com a vida no além.

Vocês têm a impressão de estarem vivos, mas perguntem a todos aqueles que fizeram experiências às portas
da morte e que retornaram.

E bem, todos disseram que retornaram num corpo que está morto,  numa dimensão de morte, porque, aqui, se
está separado.

Nesta dimensão encarnada (neste mundo em todo caso) vocês estão divididos, estão separados, não têm
comunhão com o conjunto dos universos.

Vocês podem viver experiências místicas, podem viver estados místicos, mas esses estados não são feitos
para durar.

Vocês podem passar a vida em estado especial, como o fez MA ANANDA MOYI ou como o fizeram outros
neófitos, mas, no entanto, mesmo aqueles eu posso dizer que morreram em relação ao outro lado, porque

estão numa ilusão.

Mas vocês estão presos na ilusão e esta ilusão os faz crer que é a única realidade e a única verdade, mas isso
é uma armadilha.

 
***
 

Questão: quando fala das crianças, qual é o limite de idade?

Atenção, não disse que não era necessário mais ocupar-se das crianças.



Não me faça dizer o que eu não disse.

Eu disse simplesmente que vocês não têm que se preocupar com suas evoluções.

Vocês têm que se preocupar com sua vida de todos os dias quando têm filhos de pouca idade, mas, eu diria,
globalmente, que a partir de 14 anos não são mais crianças.

 
***
 

Questão: tomar um medicamento para aliviar-se de dores de cabeça ligadas às energias pode cortá-
las, em especial analgésicos?

Se você conhece um medicamento para cortar as dores de cabeça energéticas é necessário dá-lo a todo o
planeta.

Há os agentes físicos.

Falei do alumínio.

Há a água.

Há remédios homeopáticos que permitem melhor digerir as energias e creio que isso foi dado à época: o
silício [silicium] e após o germânio [germanium].

Não creio que o que vocês chamam de analgésicos acalme as dores de cabeça.
 

***
 

Questão: tudo o que é químico não funciona?

Não há qualquer razão para que isso funcione.
 

***
 

Questão: então como evitar estes mal-estares?

Creio que as energias descem de qualquer modo.

Ainda que vocês se coloquem a quatro metros sob a Terra para evitá-las, vocês as recebem mesmo assim.

Não há qualquer lugar em toda esta galáxia onde vocês poderão evitá-las.
 

***
 

Questão: há lugares, na França, onde se pode melhor receber essas energias?
 

Então, é uma pergunta de duplo sentido: o que quer dizer «melhor receber»”?
 

***
 

Questão: para que atinjam mais facilmente o coração.

Isso é em função do seu estado interior.

Obviamente, é muito mais agradável viver essas energias num ambiente bucólico, campestre, em plena
natureza, no meio dos elementos naturais do que num apartamento de cimento armado, ferragem e no décimo

andar, não é?

Mas essa é a própria lógica.
 

***
 



Questão: há lugares mais propícios aos fenômenos energéticos?

Isso vai se ater, necessariamente, à estrutura geológica do solo, porque esta energia cósmica penetra também
no manto da Terra e ela pode ser capaz, de acordo com o tipo de solo que são encontrados, de aumentar ou

atenuar, em certa medida, a radiação.

Há também lugares que são centros energéticos e vórtices específicos.

Eu não vejo o interesse de ir viver num vórtice.

Os vórtices são lugares que servirão para depois, mas não para antes.

Então, se vocês tiverem vontade, o melhor é talvez estar num lugar calmo, num lugar que lhes agrade, num
lugar onde se sintam bem.

 
***
 

 
Questão: qual é a forma soltar, que permitiria viver essas energias o melhor possível?

É muito simples: se vocês pegarem, por exemplo, algo que vocês pegam com a mão, se vocês mantiverem
algo, e bem, vocês não soltam para aceitar a energia.

Vocês vão se encontrar confrontados, cada um, em sua vida pessoal, com algo que é, como dizer?..., um
obstáculo que vai provocar resistências.

Então, para alguns, isso será não querer mudar de lugar ou se agarrar a uma posse, qualquer que seja.

Para outros, isso vai estar escrupulosamente apegado a um comportamento ou um modo de funcionamento.

Cada um tem apegos que são específicos, que são diferentes de acordo com cada ser humano, mas que
podem efetivamente entrar em ressonância e fazê-los soltar em relação à radiação.

Cada ser humano é diferente.

Agora, soltar, eu repito, não conheço melhor técnica além de centrar-se no coração porque, no coração não há
mais perguntas, no coração não há mais interrogações e no coração não há mais medos.

Mas esse é um trabalho energético, não é um trabalho do mental e não é um trabalho das emoções.

Qualquer um, qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas circunstâncias, deveria hoje ser capaz de
estar centrado no coração uma meia hora ou uma hora por dia.

 
***
 

Questão: o que é para as pessoas que têm problemas de saúde ao nível do coração?

E bem, duas soluções: ou isso conduz a um desaparecimento da doença, ou isso corresponde a um
desaparecimento da pessoa.

Mas vocês não devem se iludir, vocês sabem.

Quando se fala dos ciclos da humanidade (como disse o Arcanjo, ele falou de «fases»).

Quantos haviam de sobreviventes na época de Noé, o mito do dilúvio universal, presente e inscrito em todas as
tradições?

Não muitos, não é?

E, aquilo, era a água.

E hoje não é a água.
 

***
 

Questão: o que é da irradiação da Terra?

A irradiação da Terra tem atingido hoje uma frequência que está quase no que eu chamaria o ponto de ruptura,
ou seja, o ponto em que os movimentos planetários param e em que os pólos basculam.



Mas vocês não estão ainda lá.

É algo que está se preparando.

Isso não ocorrerá durante o ano do Arcanjo Miguel.
 

***
 

Questão: as tempestades de início de ano são uma primeira manifestação de Miguel?

Completamente.

É melhor ter as tempestades na primeira parte do que na última parte, porque a limpeza das primeiras
tempestades faz-se com o que eu chamaria de ventos razoáveis.

Mas daqui até o final deste ano vocês verão ventos de 300 a 400 quilômetros por hora em alguns lugares que
têm necessidade de serem limpos de maneira feroz.

Por conseguinte, eu diria, felizes os que tiveram essas pequenas tempestades como vocês tiveram esses
últimos meses.

 
***
 

Questão: os meteorologistas poderão prevê-las?

Sim, é claro.

Não somente será previsível, mas, vocês sabem, os meteorologistas e os cientistas não são loucos.

Eles se apercebem efetivamente de que as mídias contam qualquer coisa.

Aliás, cada vez mais vozes vão se elevar para dizer que o homem não é absolutamente responsável por nada
disso tudo, mas que é ligado a uma modificação que não concerne exclusivamente à Terra, mas a Plutão,

Marte, Vênus, ao Sol, à Lua e a todos os planetas.

Mas ao que eu saiba, ali não há poluição atmosférica, a menos que os gases da vaca forem até Marte.
 

***
 

Questão: isso significa que haverá efetivamente basculamento dos polos?

Perfeitamente, mas vocês não estão ali ainda.
 

***
 
 

Questão: o que é dos 3 dias/3 noites?

Correspondem a este período de basculamento no momento em que as tempestades solares estiverem no
máximo de atividade, o que está previsto, eu os recordo, para o início do ano 2012.

 
***
 
 

Questão: isso irá se expressar como?

Você fala para o ser humano?

Não creio que vocês estarão aí para ver.
 

***
 
 



Questão: o que é dos 144.000 que serão despertos?

Esse é um número simbólico.

Há uma realidade que corresponde a certo número de seres que prepararam o trabalho pré-ascensional, mas,
agora, é um número simbólico.

Mas dar números como esse não quer dizer muito grande coisa.

Se querem, há certo número de humanos que devem encarar as transições, mas vocês estão todos sobre a
Terra para viverem um dia a transição e a morte e, obviamente, todo mundo recusa pensar nisso dizendo

«quanto mais tarde, melhor».

E não se é confrontado à morte porque tudo faz, no ser humano, na sua vida, para que ele se creia imortal.

Que tenha 20 anos ou 80 anos, ele não pode encarar o seu próprio fim, isso é o ego que diz.

Mas, agora, há certo número de acontecimentos de natureza cósmica e geológica que são diferentemente mais
importantes e que ocorrerão no espaço de um instante.

Mas vocês não estão lá ainda, então, não se preocupem em saber o que vai acontecer em dois anos, não é?

Vocês têm já magníficos espetáculos que vão ver dentro de muito pouco tempo.
 

***
 
 

Questão: quando vai começar uma forma de vida comunitária, os agrupamentos?

Vocês esperam o quê?

Que se diga?

Se vocês têm a vontade e o desejo de viverem diferentemente, há uma lei, mesmo neste país, que os impeça?

Algo lhes diz que vocês não têm o direito de viver com dez vizinhos no mesmo lugar?

De qualquer maneira, isso será inexorável, porque as circunstâncias econômicas vão tornar-se tais que não
haverá outra alternativa além desta.

Os agrupamentos, os ajuntamentos prefiguram o que serão já os grandes agrupamentos e os grandes
ajuntamentos que ocorrerão em algum tempo.

Mas, efetivamente, é muito mais fácil enfrentar a potência do que vem quando não se está só no seu canto e
quando são vários a viverem a mesma coisa, é muito mais fácil.

 
***
 
 

Questão: em quais períodos começaram as manifestações de Luz?

Começaram durante este inverno [verão no hemisfério sul], ou seja, no período exatamente antes de Natal, e
isso se amplifica um pouco por toda a parte, mas vocês ainda não as tiveram na Europa do Oeste.

Os fenômenos foram localizados na Europa do Leste e sobre outros continentes.
 

***
 
 

Questão: o que é do ponto Hórus?

O ponto Hórus corresponde a um dado que é procedente, obviamente, do Egito que estava em ligação direta
com o mito da reencarnação, a história da reencarnação e a história do próprio Hórus.

Está ligado, se quiserem, a Órion.
 

***



 
 

Questão: pode-se irritar-se na 5ª dimensão?

Como assim, irritar-se?

Mas não se irrita em nenhuma parte.

Isso quer dizer que se irrita na 3ª dimensão, também?

Vou lhes dizer que aqueles que se irritaram até o presente e, bem, eles não vão mais irritar-se.

Vocês vão enfim descobrir o que é que o essencial da vida, portanto, não terão mais o tempo de irritar-se.
 

***
 
 

Questão: poderia descrever este essencial da vida de 5ª dimensão?
 

Eu nada compreendi.
 

***
 
 

Questão: o que se vai fazer na 5ª dimensão?

Divertir-se e viver realmente porque, de momento, vocês não vivem.

Vocês creem.

Vivem algumas vezes períodos mágicos, espirituais ou humanos, mas isso nada tem de comparável com a
vida em outras dimensões e, sobretudo, estando livres do que chamam a encarnação.

Porque, até agora, como vocês estavam presos nos ciclos de reencarnação, a cada morte vocês veem a Luz,
mas não vão na Luz.

Enquanto que na 5ª dimensão é a Luz.
 

***
 
 

Questão: os seres na 5ª dimensão ajudarão os que estão em dimensões inferiores?

Obviamente.

Os novos proprietários da 5ª serão vocês, portanto, há os que partem para lhes deixar o lugar e vão para outras
dimensões.

Tranquilizem-se, tudo está efetivamente previsto, quer dizer que, quando começarem num novo ciclo (e antes
de viverem na 5ª dimensão), vocês terão informações e formações.

Gratuitas, tranquilizem-se.
 

***
 
 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 

***
Então, caros amigos, desejo-lhes toda a felicidade possível e toda a Luz possível.

Recebam todo o meu Amor, todas as Bênçãos.

Eu espero, até muito em breve.



Obrigado a vocês e até breve.
 

 
************
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 Eu sou RAM.
Eu lhes transmito a minha Paz.
Eu lhes transmito o meu Amor.

Para aqueles que não me conhecem, eu posso ser chamado, hoje, um Mestre Instrutor.

Eu represento a fusão da linhagem do elemento ar.
Eu fui, como vocês, um humano e realizei, em minha vida, a fusão de minha linhagem de origem com meus Mestres anteriores.

Eu realizei o Si.
Eu realizei a Unidade.

Meu caminho é o caminho do Coração.

Assim, eu dei, em numerosas vezes, através das palavras, através do silêncio, através da vibração e da Luz, certo número de
elementos que permitem ir para o Coração, ir para a Essência e ir para a Unidade.

Como vocês sabem (e como inúmeras fontes lhes dizem e repetem incansavelmente), vocês encarnaram numa época que abre,
certamente, a maior possibilidade para o ser humano juntar-se à sua Essência e reencontrar sua Essência.

O caminho do Coração é o caminho do Amor.
Nem todos os amores são o caminho do Coração.

O caminho do Coração é o caminho da doação.
O caminho do Coração é o caminho do abandono.
O caminho do Coração é o caminho da Unidade.

Eu insisti, em minha vida, sobre a possibilidade que oferecia uma ferramenta, perfeitamente adaptada ao ocidental e que devia lhe
permitir, graças a esta ferramenta, aproximar-se do santuário do ser: esta ferramenta é o intelecto ou o mental.

Trata-se, aí, de um paradoxo porque, na dimensão do Coração, não há mental, não há intelecto e, no entanto, vocês podem
domesticar, domar seu mental para que ele trabalhe, não mais no caminho da separação e da divisão, mas que ele trabalhe enfim

para aproximá-los da Unidade.

Eu insisti, e volto a insistir, sobre a qualidade inerente à voz do Coração, esta qualidade essencial é o silêncio.

Assim, eu me exprimo muito frequentemente quando de minhas vindas através de palavras, mas também através do silêncio e
através da vibração.

***

O Coração é o lugar do seu ser onde se resolvem todas as oposições e todas as contradições.

O caminho do Coração necessita um abandono e uma doação.

RAM – 13 de março de 2009
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O que se deve abandonar?
O que se deve doar?

E, bem, convém abandonar os caminhos do medo e os caminhos das dúvidas.

O medo e a dúvida, os medos e as dúvidas são certamente os elementos que os afastam mais do Coração.

O ser humano é dual devido à sua manifestação nesta dimensão.

A dualidade chama a dúvida.
A dúvida chama o medo.

O caminho do Coração é o caminho em que o medo está ausente.

O caminho para o Coração se acompanha, progressivamente, de uma diminuição, seguida de uma eliminação dos medos e das
dúvidas.

Para o ser que realizou o Si no Coração, a dúvida e o medo fecham novamente o Coração, mas aquele que realizou o Si não pode
voltar a fechar totalmente o que foi aberto e despertado.

O mental é uma ferramenta, mas a fonte da dúvida e a fonte do medo situam-se em seu nível.
Sem o mental não haveria nem dúvida, nem medo.

E, no entanto, esta ferramenta mental vai lhes permitir desenvolver não o caminho do Coração, mas desenvolver um elemento que
concorre grandemente para aproximá-los do Coração.

Essa palavra desgastada tem por nome Fé.
A Fé não é uma crença vaga.

A fé é uma atitude interior de certeza quanto à sua Divindade, quanto à Divindade e quanto à Unidade.

Cultivando a Fé na Unidade, a Fé em sua Divindade e a Fé na Divindade, vocês concorrem para que o mental não possa mais
alimentá-los pelo medo e pela dúvida.

Esta etapa é uma etapa de diálogo interior e, portanto, de atividade mental.

A um dado momento, esta atividade mental (pela Essência dual) deve ser substituída pela aceitação e pelo silêncio.

O silêncio é o momento em que sua entidade, em sua totalidade, é capaz de fazer abstração do ambiente, de fazer abstração do
fluxo dos pensamentos e das emoções.

O silêncio é um estado que se desenvolve pela experiência, pelo aprendizado e pelo trabalho.
O silêncio de palavras, de pensamentos, de emoções, o silêncio também da intenção, permite ao Coração se abrir.

A chance de sua época em que vocês estão encarnados é que a Luz vem a vocês.
Ela vem bater à porta do Coração.

Essa é uma oportunidade única porque excessivamente rara, progressivamente e à medida de suas vidas e de seus ciclos.

O medo, a dúvida, é uma condição da dualidade e da encarnação, porque tudo se joga no antagonismo prazer/desprazer,
ação/reação.

O Coração não conhece isso.

***

Vocês devem estar no mundo, mas serem capazes de se extraírem da influência do mundo para encontrar sua Essência.

Vocês não podem encontrar minha Essência e sua Essência escutando minhas palavras.
Vocês não podem encontrar a Essência lendo palavras.

Vocês não podem encontrar a Essência seguindo um ser, por mais elevado que ele seja.
Vocês não podem encontrar a Essência unicamente pela meditação.

Encontrem a Essência.
Encontrar o Coração é um momento de Graça que se realiza por si mesmo, sem intervenção exterior, a partir do momento em que

seu olhar interior não está mais poluído pelo olhar exterior e os condicionamentos exteriores.

A porta do silêncio é um estado de consciência em relação com o sopro e a ausência sopro.

O Coração se desabrocha no abandono.
O abandono é contrário à vontade.

O abandono se junta à Fé.
O abandono se junta à Unidade.

Estes alguns conceitos sendo definidos pelas palavras, eu lhes proponho agora vivê-los, antes de continuar, alguns instantes,



primeiro pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E vamos vivê-lo, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos desenvolver, agora, mais adiante, através de palavras, primeiramente, a noção essencial de fusão.

Se seguiu minhas palavras, eu disse que ninguém além de você mesmo pode despertá-lo.
Certamente, instrutores sempre existiram.

Eles mostraram o caminho.
Mas, ainda que efetivamente vocês sigam este caminho, enquanto o seguem, vocês não o realizarão.

O princípio que preside o despertar na Unidade do Coração está ligado ao processo da fusão.
Vocês devem fusionar, em vocês, os pares de opostos.

O primeiro desses pares é sua dualidade.

Toda ação, todo comportamento, toda motivação toma sua fonte numa escala de valor apreendida em bem ou mal.

A Unidade do Coração, a realização do Amor está além da dualidade e está além da apropriação.

A fusão é um ato de abandono que vai lhes permitir se beneficiarem do aporte da energia e da consciência de seres que viveram
antes de vocês ou ao mesmo tempo que vocês, mas nos quais vocês se imergem a fim de fazerem outro o nível de consciência

daquele ou daquela com quem vocês fusionam.

As linhagens são múltiplas, mas não são inumeráveis.

As possibilidades de fusão são inerentes à sua história de alma, à sua história de Espírito e às suas peregrinações nesse mundo da
dualidade.

A fusão é o elemento chave que permite abrir o coração.
Esta noção de fusão está bem além das noções de empatia, bem além das noções de carisma, bem além mesmo das noções de

afeição.

A fusão demonstra a capacidade do ser para resolver sua dualidade pela associação de uma Unidade vivida como exterior.

Imitar não é fusionar.
Seguir alguém não é fusionar, porque isso induz a uma noção de dependência.

A fusão, quanto a ela, propicia a independência e a liberação.

A fusão não é ligada a uma vontade do ego, nem a uma vontade, qualquer que seja, mas é uma ordem natural das coisas que faz
com que, quando uma consciência se aproxima da porta do Coração, abrem-se então canais sutis situados de um lado e do outro

do coração, do chacra do coração.
Esses quatro pontos são os lugares que abrem para a fusão com suas linhagens.

Todo ser humano, qualquer que seja o número de suas peregrinações, qualquer que seja seu carma, qualquer que seja sua origem
estelar, possui quatro chaves e quatro linhagens com as quais ele deve fusionar a fim de realizar a Unidade e a Divindade.

Cada ser humano apresenta em si quatro linhagens e quatro fusões, sucessivas num tempo relativamente breve, permitindo
encontrar sua própria Unidade.

Eu não citarei nomes de linhagem.
É importante compreender que cada uma dessas linhagens é afiliada, no sentido próprio como no figurado, a um dos quatro

elementos: água, fogo, terra ou ar.

A fusão das linhagens corresponde à ativação dos quatro pontos, de um lado e do outro do coração, que permitem ativar os
elementos chamados partículas adamantinas.

Cada partícula adamantina estando em ligação com o sopro Divino e a encarnação dos quatro elementos, em todas as dimensões
existentes e não unicamente em sua dimensão.

Assim, o ser humano apresenta uma linhagem de fogo, uma linhagem do ar, uma linhagem da água e uma linhagem da Terra.
Cada um desses elementos vai trabalhar, no momento da filiação e da fusão, para soprar em vocês o sopro Divino e despertar em

vocês o seu Coração.



As duas etapas prévias são a Fé e o silêncio, a filiação e a fusão para a terceira etapa.

Essas palavras, agora, devem ser ensinadas, esses conceitos, esse segundo conceito, eu o transmito agora, primeiramente, pelo
silêncio.

... Efusão de energia ...

Nós abordamos esse conceito, agora, pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos agora, se quiserem, desenvolver um terceiro conceito que é aquele da Luz.

A luz que vocês veem é apenas a Sombra da Luz verdadeira.

A Luz verdadeira é Amor e Coração, seu coração é o Coração da Divindade.

Nem todas as luzes são a Luz verdadeira.
A Luz apenas se torna verdadeira quando se instala no coração.

Tudo é um problema ligado à consciência que vocês têm da Luz.
Se sua consciência da Luz é um conceito mental ou um conceito visual, naquele momento, a Luz não pode ir ao coração, ela

permanece na cabeça.

Esta luz não é a Sombra, mas é, de algum modo, um desvio da Luz verdadeira.
Esta luz não é a Luz do Coração e, no entanto, ela é muito tentadora, porque esta luz da cabeça dá acesso a poderes espirituais

imensos.

Ela dá acesso à visão da Luz e, no entanto, ela não é o caminho.
Esta luz, em seu mundo ocidental, foi chamada a luz luciferiana, em oposição e contraste com a Luz verdadeira do Coração,

chamada, sempre no ocidente, a Luz Crística ou, se preferem, a Luz do Filho do Pai, porque vocês são todos filhos do Pai em
atualização.

Vocês compreendem, portanto, que a luz que se vê não é a Luz.
A Luz verdadeira se traduz não por uma visão, mas, antes de tudo, por uma abertura do coração, por um sentimento de plenitude

e de alegria interior.

Porque vocês se tornam a Luz e, tornando-se a Luz, vocês não podem vê-la.

Vocês apenas podem ver a Luz se ela é exterior a vocês.
Se vocês fusionaram com a Luz, vocês não podem mais ver a Luz, porque vocês são a Luz.

Há, aí, uma chave essencial.

Vejamos então, se quiserem, esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E eis, agora, esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Vamos mais longe, agora, se quiserem.

Vocês vivem uma época em que a Luz vem para vocês.
Esta Luz, muitos se contentarão em vê-la.

Mas ver a Luz não confere o Coração.

A Luz lhes pede algo de mais importante do que vê-la.
Ela vem lhes pedir uma identificação e, depois, uma fusão.

A Luz tornar-se-á naquela ocasião visível.
Ela virá lhes oferecer a escolha de desviarem-se, de permanecerem na visão da Luz ou, enfim, fazer sua esta Luz, abandonando-



se a ela.
Dessa tripla escolha decorre sua evolução.

A Luz que vem necessita um aprendizado importante do silêncio interior, porque a Luz incomoda a ordem estabelecida, baseada
no poder e na dualidade.

A Luz vem lhes propor, cabe a vocês decidirem: não mentalmente, não emocionalmente, não afetivamente, mas decidir em sua
consciência e em seu Coração.

Exprimamos agora esse conceito pelo silêncio.

... Efusão de energia ...

E percebamos agora esse conceito pela vibração.

... Efusão de energia ...

Eu gostaria que, além das palavras, vocês se impregnassem, sobretudo da vibração e da consciência das palavras.

Vocês nada resolverão pela agitação.
Vocês nada resolverão pelo medo.

O medo, a dúvida, a agitação, são partes integrantes da dualidade.

A Unidade os chama.
A Unidade os chamará cada vez mais forte, de maneira cada vez mais audível, através de palavras, através de sincronias, através

de processos miraculosos.

Cabe a vocês saberem o que querem seguir, o que querem fusionar, cabe a vocês saberem o que querem fazer ou não fazer.

Para além dessas decisões que são, eu repito, duais, é preciso efetivamente compreender que existe um espaço em que a escolha
não se coloca mais.

Este espaço é marcado de silêncio e se encontra ao centro do ser, ao nível do Coração.

Nesse nível encontra-se a solução para a dualidade, a solução para os sofrimentos, as soluções para a falta.
A falta é o sentimento de incompletude e de não satisfação que persegue o aspirante espiritual enquanto ele não estancou essa falta

pela abertura do Coração.

Aprendam a cultivar o silêncio, apesar do alarido do mundo.
Aprendam a escutar o silêncio, porque nesse silêncio interior encontra-se a resposta, porque no silêncio interior não há mais

pergunta e, portanto, tudo é resposta.

Vocês vieram desde o início (e nós viemos desde o início desta dimensão) a fim de subir o nível vibratório e o nível de consciência
desta própria dimensão que nós experimentamos agora e já experimentamos antes.

A solução não pertence a esse mundo.
A solução é outra, no plano dimensional, e esta dimensão de Luz apenas pode se manifestar se vocês param o mundo dual no qual

vocês vivem.
Coisa que se produz espontaneamente quando da morte, e coisa que se produz no aspirante que vive o despertar.

Eis os alguns conceitos que eu desejava, essa noite, imprimir em vocês através das palavras, mas também através do silêncio e da
vibração, que realizamos agora, de maneira conjunta: silêncio e vibração.

... Efusão de energia ...

Vou convidá-los agora, com relação a esses três conceitos que desenvolvi, a questionar, a perguntar e eu tentarei responder de
acordo com um dos três caminhos: as palavras, o silêncio ou a vibração.

***

Questão: a Unidade consiste em encontrar a Divindade em cada um de nós?

A Unidade consiste em desvendar e revelar sua Divindade.
Encontrando este estado, você fusiona, além das linhagens, com o grande Todo.



Você é ao mesmo tempo você mesmo, mas também todo o resto.

Não há mais distância entre sua consciência revelada e o pássaro em seu ramo e a borboleta no outro extremo do planeta e os
milhares de sóis visíveis como estrelas em seu céu.

A distância, própria da dualidade, não existe mais.
Vocês passam da distância para a transcendência ou da distância para a coincidência.

A consciência que era fragmentada torna-se Unidade e unitária.

De uma consciência fragmentada vocês passam para uma consciência unificada em que todas as barreiras que lhes pareciam reais
em seu estado fragmentado não existem simplesmente mais.

Vocês se tornam o raio de sol.
Vocês se tornam o outro.

Vocês se tornam o canto do pássaro.
Vocês se tornam o batimento da borboleta, não o tempo de uma experiência, mas de maneira definitiva.

Resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: poderia nos falar do princípio da fusão?

A fusão com uma de suas linhagens traduz a influência de uma corrente de vibrações de consciência que fusiona no interior de
vocês.

A identificação de uma de suas linhagens não é desejável enquanto o momento não chegou porque, naquele momento, haveria
identificação e não fusão.

A fusão se propõe e se realiza no momento oportuno.

Cada fusão, cada uma das quatro fusões vai lhes aportar uma conexão nova para a realidade multidimensional, tanto no plano real
como simbólico, como espiritual.

Vocês passam de uma filiação genética, hereditária, para sua filiação espiritual.
Vocês são unidos, reunificados, fusionados à linhagem.

Essa fusão vai lhes conferir o controle de um dos quatro elementos em vocês e no exterior de vocês.

Alguns seres têm afinidades preferenciais com uma de suas quatro linhagens.
Vou tomar um exemplo de alguém que vem frequentemente vê-los por esse canal, que foi em sua vida Omraam Mikaël Aïvanhov.

Este homem era o discípulo de Bença Deunov (que era, ele mesmo, o walk-in de Melquisedeque ligado à linhagem de fogo).

O Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov tinha o poder de comandar o elemento fogo, por exemplo, para parar o fogo ou para tirar o
fogo ou para colocar fogo.

Eu sou o representante da linhagem do ar, o ar nesta dimensão transporta: o som, a vibração e as palavras, mas também o
silêncio.

A linhagem da água, como elemento fecundante maternal e feminino, é arquetipicamente veiculado por aquela que foi chamada
Maria.

Outras linhagens, geralmente de Essência feminina, nesta manifestação, são portadoras deste elemento.

A fusão é um momento energético, localizável entre todos porque há um aporte de consciência/energia além do que é vivido
habitualmente, mesmo quando de experiência espiritual.

A fusão abre em vocês, por conseguinte, as portas que desembocam no controle dos elementos.
Eu quis atrair sua atenção sobre esta noção de fusão, com relação à sua linhagem, é claro, mas também e, sobretudo, com relação

à Luz que vem, porque, não se esqueçam jamais de que vocês são filhos da Luz e que vocês são Luz e devem reencontrar e
reatualizar esta consciência, nesses tempos, agora.

Sem outra resposta para esta questão.

***



Questão: a fusão tem como preliminar a dissolução da personalidade?

Há dissolução de certa forma de personalidade, aquela que é dedicada às dúvidas, aos medos e à falta de Luz.

A personalidade permanece, entretanto, sob uma forma modificada, mas a personalidade não pode se apagar completamente,
senão a vida se apaga nesta dimensão.

Cristo e outros grandes Mestres, todos manifestaram, em momentos precisos de suas vidas, as distorções como a raiva ou outras
emoções.

Essas distorções, apesar do estado de ser realizado, são, entretanto, ligadas à persistência ou à remanescência de alguns aspectos
da personalidade.

Simplesmente, quando vocês revelam a Luz que vocês são, esta se torna preponderante e muito penosa em vocês, em todos os
campos de experimentação que vocês fazem.

Eis a resposta da vibração.

... Efusão de energia ...

***

Questão: você falou de quatro chaves ao redor do coração, poderia desenvolver?

As quatro chaves estão incluídas nos seis pontos de consciência do coração, num protocolo que dei, há alguns
meses de seu tempo (ndr: ver a «meditação direcionada para o coração» em 'protocolos').

Isto lhes permitirá ativar, em parte, os quatro pontos do coração.
Acoplado a dois outros pontos, favorecerá a construção e a abertura de seu Templo interior.

Reforçará em vocês a capacidade de se tornar Luz.

Esse protocolo (esse ritual, chamem como quiserem) é simples, ele não necessita qualquer crença prévia, nem qualquer adesão ao
que quer que seja, a não ser a experiência que vocês vivem, que consiste em focalizar a consciência sobre os pontos do corpo,

numa determinada ordem.

Eis o trabalho da vibração sobre esses seis pontos.

... Efusão de energia ...

***

Questão: o silêncio e a vibração excluem qualquer ação?

Sim, vocês são obrigados a se extraírem do tempo da ação, do tempo da dualidade para encontrarem a Unidade.

A Unidade não se encontra na dualidade.
A Unidade tem por objetivo transformar a dualidade.

A Unidade apenas se pode encontrar no interior de si, através do silêncio, através da não ação.

Alguns seres talvez tenham êxito por um excesso de ações, em particular nos caminhos chamados o bhakti yoga, ou seja, nos
caminhos da devoção em que o próprio esquecimento de si, através do seva, ou seja, o serviço, são capazes, no final de certo

tempo de abnegação, de serviço, de doação, de abrir o coração.

Entretanto, nesses tempos precisos que vocês vivem, o mais importante é entrar na interioridade e, portanto, no silêncio e na não
ação.

Não para ali permanecerem de maneira duradoura, mas a fim de ali encontrarem o que deve ser encontrado, a fim de poderem
transmutar o mundo dual, pela vibração e a presença revelada do que vocês são.

***

Questão: caminhar na natureza pode ser considerado como uma ação ou uma inação?



A natureza pode lhes propiciar elementos indispensáveis, preparando seu silêncio e sua interioridade.
Mas ela não basta, como tal, de maneira geral, para fazê-los viver a interioridade.

Entretanto, uma experiência de fusão ou de abertura total do coração pode se produzir quando de uma contemplação, qualquer
que seja, mas isso é do domínio da exceção.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, será tempo para mim, agora, de me retirar na comunicação com vocês durante alguns instantes, no silêncio e na vibração.

... Efusão de energia ...

************
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 - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam a minha Bênção.
Eu vim hoje dar esclarecimentos sobre um ponto capital que é o Amor.

O Amor que é soletrado, que é falado, não é o Amor.
O Amor é antes de tudo uma transmissão de radiação.

Enquanto o ser humano amar sem haver transmissão desta radiação, não se trata do Amor, trata-se de um
desvio do Amor ligado ao poder, ligado à posse, ligado ao desejo, mas, em caso algum, do Amor.

O Amor é, antes de tudo, uma energia.
Antes mesmo de ser uma palavra, um conceito, é, acima de tudo, uma radiação.

Então, se vocês quiserem, e em função do que eu já lhes disse, do que eu já os fiz sentir e viver, eu vou
começar pela transmissão da radiação do Amor e, depois, em um segundo momento, eu voltarei com

explicações pelas palavras do que isso é e do que isso não é.
Então, bem amados Irmãos humanos, inicialmente, queiram aceitar a dádiva da transmissão da radiação do

Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Neste estado de transmissão de radiação nós poderemos agora inserir as palavras.
O Amor que não emite a radiação não é o Amor.

O homem não pode expressar o Amor enquanto ele próprio não tiver realizado o Amor, enquanto ele não tiver
encontrado a sua Essência, o seu centro, o seu Coração.

Qualquer Amor se manifestando sem ter encontrado a Essência não pode ser o Amor (no sentido mais nobre),
mas é um Amor pervertido que alimenta o poder, a posse, o desejo e que alimenta, antes de tudo, o ego.
O Amor, neste caso, não é uma transmissão de radiação, mas é simplesmente uma projeção do mental.
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A maior parte da humanidade vive nesta visão deformada no Amor.
O paradoxo é o seguinte: vocês não podem encontrar o Amor fora do Coração, vocês não podem exprimir o

Amor enquanto vocês não tiverem encontrado o Amor em vocês.
Dessa maneira, quando vocês dizem que vocês amam isso ou aquilo, quando vocês dizem que vocês amam

tal pessoa, isso é apenas uma projeção dos seus medos ou dos seus desejos.
 O Amor é então, antes de tudo, uma Vibração e a transmissão desta Vibração, mas vocês não podem

transmitir o que vocês não conhecem e o que vocês não vivem.
Nisso, os ensinamentos que eu lhes dei permitindo encontrar a Essência do seu Ser, é a condição primordial e

indispensável para a qualidade da irradiação do Amor e para a transmissão da radiação do Amor.
Enquanto vocês não tiverem encontrado isso, tudo o que vocês chamarem de Amor não é o Amor.

Ele permanece palavra, ele permanece poder, ele permanece posse e ele permanece medo.
O Amor não quer possuir.

O Amor se doa, mas vocês não podem doar o que vocês não encontraram, se não, isso é uma forma de
posse, com todas as suas variantes sutis, mais ou menos amargas, ligadas ao poder sobre o outro.

A maior parte das pessoas, a maior parte da humanidade, fala do Amor sem saber do que se trata exatamente.
O Amor é o maior problema para integrar, para compreender e para experimentar.

Enquanto o Amor permanecer no exterior de vocês, vocês não podem estar no Amor.
Enquanto vocês amarem algo exterior a vocês, vocês não estão no Amor.

É apenas na realidade da abertura do Coração que vocês podem realmente amar, em Verdade.
O Amor é uma transmissão de radiação.

***

O Amor não é uma palavra, o Amor não é uma chantagem, o Amor não é um ideal, o Amor não é uma vontade,
mas o Amor é um ‘estado de ser’ específico, no qual aquele que transmite esta radiação realizou a sua

dimensão interior e a realidade da sua Essência.
Então, o Amor que se escreve não é o Amor.

O Amor que possui, não é o Amor.
O Amor que inveja, não é o Amor.

O Amor que quer tomar para si, não é o Amor.
O Amor está além das palavras e, no entanto, quanta tinta e quantas palavras foram pronunciadas no seu nome,

em todas as religiões e em todas as tradições.
A maioria daqueles que vivem o que vocês chamam de Amor, vive apenas um estágio que certamente não é

aquele do Coração, mas aquele da cabeça que divide, que se apropria.
O Amor é, antes de tudo, a Vibração da Essência reencontrada do seu Ser espiritual e da sua Divindade.

Vocês não podem aceder ao Amor enquanto vocês projetarem no exterior de vocês o que vocês chamam de
Amor, mas isso permanece uma projeção enquanto vocês não tiverem encontrado o Coração e a Essência do

seu Ser.
Entretanto, encontrar a sua Essência, encontrar o seu Coração, é a realidade final que vocês devem realizar na

encarnação.
Esta última realidade, assim que ela for alcançada, assim que ela for experimentada, deve passar para uma

etapa superior.
Esta etapa superior é aquela que vai permitir realizar a autenticidade do Amor e viver permanentemente este

estado de ser.
Viver permanentemente este estado de ser pode ser equiparado à superação da dualidade, à superação da

ilusão deste mundo, à superação da ilusão dos apegos e da sua condição efêmera.
Esta segunda etapa, eu irei chamá-la, se vocês quiserem, de transmissão da radiação do Amor.

Mas compreendam que vocês nada podem transmitir mais senão uma projeção enquanto vocês não tiverem
realizado a Verdade do Amor em vocês, e isso passa necessariamente e obrigatoriamente pela abertura

completa da porta do Coração e do que vocês chamam de Chakra do Coração.

***

Vocês apenas podem alcançar a sua Essência, vocês apenas podem transmitir esta radiação se vocês tiverem
realizado em vocês e aberto, em vocês, todas as portas que levam a isso.

Tenham cuidado com aqueles que irão lhes dizer que estão no Amor quando vocês não sentirem a transmissão
da radiação.

Esta transmissão da radiação é capaz de fazê-los aproximar-se do estado de Amor, pois isso evoca, em
vocês, irresistivelmente, o que vocês procuram sem sabê-lo, mas que vocês procuram em um local que não é

o lugar correto.
Dessa maneira, assim que a porta do Coração se abrir, assim que for realizada no seu Coração a dimensão da

Vibração da Essência, torna-se possível passar para a transmissão da radiação do Amor.



Este estado gera ao redor de vocês, no nível da sua aura e no nível de toda a Terra (e quando eu digo “de toda
a Terra”, eu não estou exagerando) uma dimensão Vibratória capaz de alcançar todas as formas de vida, sejam

elas quais forem.
É apenas neste estado de transmissão da radiação do Amor que vocês se tornam seres inteiros.

Antes disso, sejam quais forem as suas aberturas espirituais, sejam quais forem as suas percepções, sejam
quais forem as suas visões, sejam quais forem os seus contatos com as realidades espirituais, vocês são

seres profundamente incompletos e não realizados.
A transmissão da radiação da Vibração do Amor que ocorre assim que as portas do Coração se abrem, deve

acontecer por um ‘ato consciente’.
Vocês devem ser capazes de transmitir esta radiação da Vibração do Amor a qualquer forma de vida, sem

distinção, e principalmente vocês devem ser capazes de emitir esta transmissão da Vibração da radiação do
Amor àquele que vocês chamariam de seu pior inimigo.

Enquanto vocês não forem capazes disso, vocês são seres fragmentados, vocês são seres divididos e na
busca.

Quando vocês entram na transmissão da Vibração da radiação do Amor, vocês são o que devem Ser.

***

É nos tempos que estão chegando (nos momentos que vive cada ser humano da sua humanidade encarnada,
que são tempos preciosos), tempos curtos na escala das suas encarnações, e é nesses ‘tempos curtos’ que

vocês devem realizar a totalidade do seu Ser.
A transmissão da radiação do Amor é a etapa final que lhes permite conectar com o que é chamado de Espírito
da Verdade, que está em vocês, e conectar com a FONTE final que está além da Luz, que é o que poderíamos

denominar o Coração do Pai.
Vocês são uma parcela da Divindade e vocês devem, para isso, realizar a Divindade em vocês.

A primeira etapa é aquela que eu descrevi a vocês em várias reuniões com os exercícios que eu lhes dei (ndr:
ver a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)).

É tempo agora, através dos tempos que vocês irão viver muito em breve, de entrar nesta transmissão da
radiação do Amor.

Quando vocês entram na transmissão da radiação do Amor, o estado Vibratório no qual vocês estão não
permite mais o julgamento, não permite mais a apreciação real e objetiva da pessoa que se encontra na sua

frente, pois, estando neste estado de transmissão da radiação, vocês estão, com aquele que está na sua frente
ou com aquele que está no outro extremo do planeta, em Comunhão ou em Unidade.

Vocês devem realizar isso agora e isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês tiverem
destrancado os pontos de acesso ao seu Coração (1).

Vocês não podem pretender transmitir a Vibração do Amor enquanto a primeira etapa não tiver sido realizada,
se não vocês correm o risco de estar na ilusão do Amor e na ilusão da Luz, coisa, infelizmente, que muitos

seres humanos experimentam.
Não basta decretar o Amor.

Não basta fazer boas ações, pois as boas ações, como as más ações, têm um peso, e esse peso impede a
abertura do Coração.

Enquanto vocês funcionarem assim, vocês funcionam segundo o princípio da ação/reação.
Ao passo que, quando vocês abrirem o seu Coração e entrarem na transmissão da Vibração do Amor, naquele

momento, vocês entram na Ação da Graça.
A Ação da Graça não acarreta reação.
A Ação da Graça não acarreta karma.

A Ação da Graça é um ‘estado de ser’ que permite ao universo inteiro se regar na FONTE que vocês se
tornaram.

Não há mais limite dimensional para o seu estado de ser.
Apenas nesta qualidade de irradiação é que vocês vão encontrar a Paz.

Apenas nesta qualidade de ser é que vocês vão realizar o que vocês tiverem que realizar sem obstáculos, sem
obrigações ligadas a qualquer karma.

A transmissão da radiação do Amor acontece espontaneamente.
Esse era o ensinamento através das palavras.

Se vocês quiserem, vamos viver agora este ensinamento através da Vibração e da Luz.

… Efusão de energia …

Mais algumas palavras, se vocês quiserem, sobre esse fenômeno de transmissão da radiação do Amor.
A primeira vez que vocês forem capazes de estabelecer esta transmissão, vocês irão se aperceber de que

esta transmissão é bem tênue, bastando um pensamento chegar para a transmissão ser interrompida, bastando
vocês emitirem um pensamento ou uma intenção para a transmissão ser interrompida.

É preciso compreender que isso é normal, que isso faz parte do caminho.



Entretanto, vocês devem se habituar a viver em períodos cada vez mais longos neste estado de Vibração da
transmissão da radiação do Amor.

De fato, vocês apenas poderão realizar isso através da repetição da experiência, através das várias
experiências que vocês terão que fazer.

Tentem, primeiramente, assim que vocês tiverem encontrado o seu Ser Interior, a sua Essência e o seu
Coração, viverem isso alimentando não um ser humano, mas direcionando, sem intenção, esta transmissão da

radiação do Amor, no nível da natureza, no nível dos vegetais.
Lentamente, ampliem esta transmissão da radiação do Amor às formas de vida mais elementares, depois aos

animais e, enfim, aos seres humanos.
Vocês terão chegado à ignição definitiva no momento em que, a cada pensamento, a cada intenção que vocês
emitirem para com uma pessoa, seja ela quem for, vocês sentirem a transmissão da radiação do Amor quase

automaticamente, quase permanentemente.
Lembrem-se de que o Amor não é uma palavra, de que o Amor não é um desejo, de que o Amor não é uma
posse, de que o Amor é simplesmente a transmissão da radiação do Amor e que esta radiação parte do seu

Coração aberto e estabilizado.
Esse é o caminho, essa é a Verdade, essa é a via, não há outra.

Qualquer outra definição do Amor, passando por conceitos humanos, passando por noções de abstração e de
repulsão, não é do Amor, mas da apropriação do Amor pelo ego.

Aí está agora a resposta ao que eu acabo de dizer, no próprio nível da transmissão da radiação do Amor.

… Efusão de energia …

Continuemos, se vocês quiserem.
Gradualmente e à medida que vocês fizerem o aprendizado da transmissão da radiação do Amor,

gradualmente e à medida que vocês chegarem a instalar este estado de ser, vocês irão se aperceber de que
os pensamentos se afastam de vocês, de que as emoções se afastam de vocês e de que as intenções se

afastam de vocês.
Neste estado de ser de transmissão da radiação do Amor não há mais desejos, não há mais vontade.

Há simplesmente um estado de ser.
Este estado de ser é o Ser total realizado no Amor.

Esta Vibração parte, eu os lembro, do seu Coração e vai alcançar o conjunto da Criação.
Gradualmente e à medida que vocês estabilizarem esta irradiação, vocês irão se aperceber de que

efetivamente vocês permanecem na alegria.
Uma alegria que nada pode abalar e, sobretudo, as circunstâncias exteriores da sua vida, sejam elas quais

forem.
Vocês irão se aperceber, pouco a pouco, de que vocês se tornam independentes das circunstâncias da vida

de vocês.
Vocês alcançam aí o próprio fundamento da mensagem daquele que foi chamado de CRISTO.

A partir do momento em que a transmissão da Vibração do Amor se estabelecer de maneira quase
permanente, vocês irão se aperceber de que absolutamente nada pode afetá-los, nem do interior do seu corpo

físico, nem do exterior, de tudo o que faz o seu ambiente.
Vocês não se tornam impermeáveis, mas se tornam transparentes.

A transparência é o estado de ser realizado.
Vocês se tornam como um cristal retransmitindo a Luz lá de cima, sem colori-la pelos seus desejos, pelas suas

emoções, pelos seus pensamentos, pelas suas ações ou pelas suas vontades.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que tudo é fluido, de que tudo se torna importante, mas que

nada tem importância.
Neste estado de ser, vocês irão se aperceber de que a alegria os invade, de que nenhum sofrimento pode
atingi-los e, no entanto, vocês não ficam insensíveis, mas a transmissão da radiação do Amor transforma

instantaneamente qualquer sofrimento, qualquer falta em vocês e no outro.
Aqueles que se aproximarem, aqueles que entenderem vocês (animais, seres humanos, vegetais), irão

perceber instantaneamente a qualidade e a intensidade do que vocês São.
Neste estado, vocês ficam totalmente vulneráveis, pois vocês se tornaram a irradiação do Amor e vocês

perderam o que era do seu ego e da sua encarnação, mantendo a encarnação.
Vocês ainda estão na Dimensão da encarnação e, no entanto, vocês chegam até a Divindade.

Então, antes de dar-lhes a palavra (se, contudo, vocês tiverem perguntas em relação a isso), eu ofereço a
vocês um momento de transmissão da radiação do Amor a partir do meu Plano.

… Efusão de energia …

Aí está, bem amados Irmãos humanos, o que eu tinha que transmitir a vocês, neste dia.
Se vocês tiverem agora interrogações em relação a isso, eu quero tentar ali responder.



***

Pergunta: quais são os elementos que nos permitem saber se as portas do Coração estão abertas?

Isso é muito simples.
Muitos seres humanos recebem a Vibração e a Luz e sentem, por isso, os Chakras situados na parte superior

do corpo.
A Vibração, e a Luz que chega no nível da cabeça, devem percorrer, no interior das suas estruturas, um

caminho, descer ainda mais profundamente no seu ser, a fim de despertar uma série de forças.
Mas, esse não é o objetivo, é apenas o meio.

Assim que isso for realizado, vocês têm a possibilidade, por um trabalho de meditação que eu lhes dei, há
vários meses, de focar a sua consciência, a sua atenção, no Coração (ndr: ver a “Meditação Direcionada para o

Coração” (1)).
O que acontece no momento em que vocês alcançam a sua Essência, no meio do seu Coração?

Naquele momento, uma Vibração, que pode ser sentida como um peso, como um calor, ou como uma
Vibração, aparece no meio do seu peito.

Isso firma indiscutivelmente que vocês alcançaram a sua Essência.
A partir daquele momento, vocês podem começar a empregar a transmissão da radiação do Amor.

Trata-se então de uma Vibração que é anterior.
A mesma Vibração que vocês sentem no ponto superior do seu ser e no ponto inferior do seu ser deve se

manifestar, do mesmo modo, no meio do seu ser.
A partir daquele momento, vocês podem iniciar o processo da transmissão da radiação do Amor.

Eis a resposta, agora, do silêncio.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Pergunta: há diferença entre a radiação da Vibração do Amor e as energias que descem nesse
momento?

Sim.
Enquanto vocês perceberem, através da transmissão da radiação do Amor que eu estou emitindo, a mesma

energia no nível da Vibração, assim como no nível da localização, que aquela que vocês recebem
habitualmente, isso significa que a energia os está alimentando no nível da cabeça, mas que ainda não chegou

no nível do Coração.
Entretanto, este afluxo de Luz, este afluxo de Amor percebido na cabeça e recebido na cabeça, é uma primeira

etapa.
Enquanto vocês não tiverem aberto as chaves que destrancam as portas da sua Essência, as portas do seu

Coração, vocês percebem as energias no nível da cabeça, mas isso já é um primeiro passo enorme.
Eis a resposta da Vibração.

… Efusão de energia …

Outra pergunta.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos humanos na encarnação, eu lhes transmito mais uma vez a minha Paz e a minha Bênção, e eu
voltarei muito em breve, não sobre as técnicas, mas sobre os meios, no nível da consciência, que irão lhes

permitir ajustar da melhor forma este estado de ser particular.
Recebam todo o meu Amor pela transmissão da radiação do Amor.



************

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/article2bce.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-17_mars_2009-article2bce.pdf
17 de março de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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~ Anúncio da Efusão do Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam bênçãos e proteções.

Eu venho entre vocês para anunciar o período mais propício para a Efusão da minha Energia, da minha Presença e
da minha Radiância, na superfície deste planeta, nos dias que vai viver a sua humanidade.

De fato, a minha Radiação e minha Potência chegam agora e doravante a grandes passos na superfície da sua
Terra.

A minha radiação manifestar-se-á pelo Ultravioleta.

A pressão da minha Radiação fará de modo com que, a partir de amanhã, e de maneira crescente até a data que eu
lhes dei, o seu corpo físico e as suas estruturas sutis serão regadas a uma Fonte nova ligada à radiação solar e

ao ultravioleta.

Novos códigos, inéditos para vocês na encarnação, vão entrar em manifestação na sua consciência.

A pressão da Radiação será tal que vocês devem se preparar para aceitar e para receber a Efusão do meu Espírito.
Isso é para agora.

Não se preocupem com reações elementares em que isso implicará necessariamente.
Contentem-se de aquiescer e de aceitar a potência do meu Ultravioleta.

***

A manifestação de seu sol vai entrar numa fase decisiva que preparará o conjunto desse sistema solar, de seus
planetas e de seus habitantes para viverem o porquê vocês encarnaram sobre a Terra nesta vida.

O momento é majestoso: os exércitos de Anjos, o conjunto dos Arcanjos e o conjunto dos Emissários Solares
preparam-se.

Deve ser o mesmo em vocês, no interior de vocês, em sua consciência, em suas posturas corporais e em seu estado
de aceitação e de integração da irradiação do ultravioleta.

A pressão da radiação atingirá níveis que jamais foram atingidos sobre este planeta.

MIGUEL - 19 de março de 2009
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Vocês devem liberar tempo para honrar e respeitar o que vem.

Essa irradiação, de natureza solar ultravioleta, permitirá desmascarar no interior de cada uma das células de seu
corpo que compõem seu organismo físico, preparar a grande mutação ligada ao que vocês chamam de ascensão.

A potência da radiação vai se amplificar.
A potência dos elementos vai começar a entrar em manifestação.

Inúmeras perturbações climáticas vão aparecer e se encadear de maneira inegável a partir de 25 de março [2009].

Quanto a vocês, seres humanos, vocês não devem de modo algum se preocupar com essas circunstâncias
exteriores, mas, efetivamente, permanecerem alinhados e centrados em seu eixo e em seu coração, para

aproveitarem o melhor possível, e o mais profundamente possível, da potência desta radiação.

Isso representa para vocês uma bênção, uma proteção e um modo para vocês de preparar o despertar da ascensão.

***

Vocês vivem e vocês viverão momentos únicos quanto à manifestação da Luz, mas, infelizmente, também da Sombra,
em reação ao afluxo desta Luz.

A Sombra absolutamente nada pode contra vocês, se vocês se colocam sob a influência de minha Luz, de minha
proteção.

Recorram, de maneira consciente, à minha radiação e à minha presença.
Eu respondo a cada entidade humana que recorre a mim, de todos os tempos, mas, sobretudo, nesses tempos.

Esses tempos são tempos capitais e essenciais para preparar o ano de minha presença, que começou há algumas
semanas.

Cada vez mais vocês ouvirão falar de manifestações luminosas, mas também de manifestações da Sombra.
Isso não deve de modo algum perturbá-los e vocês devem aceitar o teor.

Simplesmente, prestem atenção e considerem as diferentes informações que lhes chegarão dentro de alguns dias,
seja sob forma visual, sob forma auditiva ou sob forma de pressentimentos, porque essas informações são capitais

para cada um de vocês, em sua evolução e para seu futuro.

Respeitem-nas, elas estão ligadas, esses fenômenos de advertências, de visões e de informações, à irrupção em
seu campo de consciência do ultravioleta.

Vocês devem imperativamente ‘estar à escuta’.
Em primeiro lugar, de minha presença e de minha radiação.

Em segundo lugar, da radiação solar e de seu ultravioleta, a fim de transmutar em vocês o máximo de informações
audíveis e visíveis para seu futuro e sua evolução.

Vigiem e orem.
Vigiem e aceitem a potência da radiação.

Isso faz parte de sua herança Divina.

***

Foi-lhes anunciado que vocês passavam de um governo humano para um governo Divino.
Essa é a estrita realidade e vocês terão, sob os olhos, dentro de muito pouco tempo, as provas indiscutíveis disso.

A melhor forma de se prepararem é, obviamente, vigiar, orar e se recolher em seu ser interior, a fim de deixar o
ultravioleta fusionar em vocês.

Caros humanos na encarnação, eu os convido, de maneira solene, a respeitar seu Templo interior, a estarem em



acordo com a efusão do ultravioleta, a fim de que ela possa modificar o que deve ser modificado em suas estruturas
físicas e psicológicas.

Quando vocês tiverem terminado de atravessar este período de alguns dias que os esperam, nada mais será como
antes para vocês: seu olhar será penetrante, sua visão será mais segura e vocês chegarão a estabelecer um contato

consciente com a Luz, com a Fonte e a Unidade.

Isso se manifestará, obviamente, no centro de seu ser, no que vocês chamam de seu coração.

A potência da radiação que chega por sua cabeça deve se estabelecer em seu peito para fazê-los reencontrar sua
Unidade e o que eu chamaria, quanto a mim, de sua Inteireza e sua Unicidade.

Vocês vão reencontrar, de maneira inabalável, a dimensão de seu ‘estado de ser’ Divino, de sua Unidade espiritual e
de sua Divindade.

Essa é sua herança.

A experiência da encarnação tomará fim em breve para aqueles que o desejarem, na condição de que vocês
tenham aceitado e integrado minha radiação e o ultravioleta do sol.

É sua decisão.
É sua escolha.

Nada pode interferir nisso, e, sobretudo não as gesticulações da Sombra para as quais eu estou engajado, eu mesmo
e o conjunto de minhas milícias celestes, num combate do qual haverá repercussões em suas mídias, que vocês

poderão mesmo ver e constatar por si mesmos.

***

Caros humanos em encarnação, a hora do retorno à Unidade enfim soou.

A hora chegou de reencontrar a totalidade de sua herança, a totalidade de sua Unidade e a totalidade do que vocês
são.

Nada pode fazer obstáculo a esta verdade desta revelação.

Aí estão as palavras simples que eu queria anunciar a vocês de maneira importante, antes do equinócio que chega
amanhã no final da tarde.

Eu lhes transmito minha graça, minha proteção, a fim de que vocês possam viver esta etapa fundamental em
seu caminho de retorno à Unidade.

Estejam certos de que vocês são amados além de todas suas esperanças, além de todos seus sonhos os mais
insensatos.

A verdade é una.
A verdade os libertará e ela vem libertá-los.

Estejam na paz com relação a isso.

Se, agora, existem questões com relação a esse processo, gostaria, se me é permitido, de avançar um pouco mais na
satisfação de seus questionamentos.

***

Questão: a irradiação ultravioleta se manifesta na encarnação, em parte pela irradiação solar. É preciso se
proteger dele?

A proteção com relação ao ultravioleta do Sol e da minha radiação não está ligada a uma proteção exterior.
A única proteção que vocês vão encontrar é estando alinhados e centrados no seu coração, não há outra proteção

desejável.

Entretanto, fenômenos visuais, fenômenos solares e atmosféricos serão visíveis em alguns pontos do globo.



Isso é extremamente importante, mas não se atrasem, repito, nessas manifestações.

Centrem-se em suas próprias manifestações interiores que vão colocá-los no desafio de aceitar e integrar novas
vibrações e novas manifestações no próprio interior de sua estrutura física.

***

Questão: é como uma ignição durante seis dias antes de passar para outra etapa?

Contente-se em viver este período em sua interioridade.
É importante compreender que vocês são, e vocês serão, confrontados e viverão novas energias, em todos os pontos

‘novas’ e, isso, em todos os sentidos do termo ‘novo’.

Vocês jamais, em suas encarnações, como nesta encarnação, experimentaram esta energia do ultravioleta.
Isso corresponde a uma ‘pressão da radiação’.

Vocês terão a impressão de estarem comprimidos, de estarem confinados, mas essa é apenas a etapa preliminar.

Se vocês aceitam esta compressão, vocês viverão, no momento de 25 de março, um episódio de dilatação extrema de
seus campos de consciência.

Vocês compreenderão e viverão o que é a Unidade.

***

Questão: qual será o efeito desta radiação em nossos corpos sutis e em nosso DNA?

Trata-se de uma ‘desconstrução’ total de seus modos de funcionamento anteriores e arcaicos que prevaleceram
nesse ciclo de humanidade.

Vocês realmente descobrirão novas dimensões, novos ‘estados de ser’, novas percepções e novas possibilidades de
seus órgãos sensoriais.

Isso faz parte do processo de ignição.

***

Questão: quais serão essas novas capacidades sensoriais?

Todo ser humano, qualquer que seja o nível de evolução espiritual e estado de encarnação, respira e tem funções
comuns.

Suas funções fisiológicas são as mesmas para toda humanidade encarnada, qualquer que seja o estado evolutivo em
que vocês estão.

Essas funções fisiológicas vão, de algum modo, ampliar-se.

Suas percepções, quer estejam ligados à sua Fonte ou não, vão afetar o conjunto da humanidade.

Simplesmente, vários seres humanos não saberão como responder a este impulso, porque não saberão, não terão
vivido a Unidade preliminar ligada à manifestação de 25 de março.

Isso pode induzir a ‘mudanças de comportamento’ que não vão necessariamente ao sentido da Luz.
Entretanto, essas manifestações e essas modificações são comuns ao conjunto da humanidade.

Nenhum ser humano pode escapar, simplesmente, a resultante será profundamente diferente para cada ser em
função de sua capacidade de ter encontrado, durante este período, sua Unidade.

***



Questão: além da aceitação de que falou, como se preparar da melhor forma possível?

É indispensável, durante este período, limitar seus aportes nutricionais e aumentar seus aportes líquidos.
Essa é uma preparação amplamente suficiente para não sobrecarregar suas estruturas físicas e permitir a elas

seguirem os movimentos do ultravioleta.

***

Questão: o exercício físico é compatível com esta integração?

Tudo o que lhes propicia alegria e Unidade.
Se for, para você, permanecer deitado, faça-o.

Se for, para você, passear em meio aos elementos da natureza e, em particular, os vegetais, faça-o.

***

Questão: essa irradiação do ultravioleta é por ondas ou constante?

Trata-se de uma ‘onda’ que faz irrupção a partir de seu dia de amanhã, ligada, como lhes disse, à minha Presença e
à modificação de radiação do seu Sol e de outros planetas.

Isso irá se tornar constante, mas a fase de aprendizado começa a partir de amanhã.

O tempo de integração e de estabilização será, obviamente, em função da sua capacidade para permanecer na
Unidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, bem amados humanos, eu lhes peço urgentemente para divulgarem da forma mais ampla possível essa
informação que será, aliás, divulgada por outros dos meus canais a partir de amanhã.

Antecipadamente, eu lhes transmito uma parcela dessa irradiação e lhes digo até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=284

19 de março de 2009

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=284
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou RAM.

Recebam as minhas Bênçãos.

Recebam todo o meu Amor.

Quando da nossa última reunião, nós exprimimos uma série de coisas ligadas à transmissão da Radiação do
Amor.

Eu gostaria, agora, de lhes dar alguns esclarecimentos (sempre pelas palavras, mas também pelo Silêncio,
mas também pela Luz e pela Vibração), alguns conceitos relacionados à Verdade, ao mental, às escolhas e

ao Coração.

Na maior parte do tempo as decisões que vocês tomam, desde as mais simples, até as mais complexas,
envolvendo o seu futuro e o seu devir, são procedentes de uma série de escolhas que lhes são propostas pelo

seu mental.

Ele vai se basear em alguns fatores para lhes fornecer elementos de escolhas.

O problema é que o mental irá lhes propor, sistematicamente (e sempre em última análise), duas escolhas e
unicamente duas escolhas, e essas duas escolhas serão sempre oriundas da dualidade na qual vocês vivem.

É preciso algum aprendizado antes que o mental se torne iluminado pelo Amor e a Luz.

Mas, de maneira geral, o conjunto das suas decisões e o conjunto das suas escolhas são procedentes,
sistematicamente, do que lhes é proposto pelo mental, em função de um julgamento dual, ligado à sua própria

dualidade.

E essa escolha sempre irá consistir em decidir se, sim ou não, vocês fazem uma coisa ou não.

A decisão iluminada pela Luz do Amor apresenta um tom profundamente diferente.

Ela não provém dos seus hábitos, dos seus comportamentos, que ditam as escolhas do seu mental, mas,
efetivamente, de uma abertura propícia a acolher o que vem da Luz.

A escolha procedente do Amor não se manifesta por construções mentais provenientes dos seus hábitos,
provenientes dos seus comportamentos, provenientes da sua educação.

A única referência da escolha procedente do Amor e da Luz vem, portanto, do ponto de vista, luminoso ou não,
que irá abranger a escolha que vocês vão fazer.

O mais importante é aprender a escutar, no silêncio do mental, o que diz o seu Coração.

Geralmente, o mental não quer que o seu Coração escolha no seu lugar e, no entanto, quantos erros poderiam
ser evitados se vocês tomassem por novo hábito colocarem-se à escuta, não do que lhes dita o mental (em

função dos seus aprendizados, ainda uma vez, em função dos seus níveis educativos, dos seus
prejulgamentos), mas também do que os afasta da Luz.

Mas, bem mais, se vocês se colocarem à escuta do que lhes diz a Vibração do seu Coração com relação a
uma decisão, esta será, ainda que contrária e oposta ao que pensa o seu mental, de qualquer modo, muito

mais correta e muito mais eficaz para o seu futuro.

Cabe-lhes, portanto, fazer o aprendizado desta resposta do Coração, no lugar da escolha do mental.

Porque a resposta do Coração é, por Essência, Unidade e fluidez, enquanto que a resposta do mental, mesmo
inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.
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inspirada pelos mais altos valores morais, irá conduzi-los necessariamente ao impasse, um dia ou outro.

O que não pode, é óbvio, absolutamente não, gerar a decisão do Coração.

***

Como fazer a diferença entre a decisão do mental e a decisão do Coração?

A decisão do mental, evidentemente, vem de uma reflexão ligada à dualidade prazer/desprazer, procedente do
seu referencial, ligado, ele mesmo, à experiência passada da sua encarnação e das suas encarnações.

Vocês devem compreender que a decisão do Coração impõe o silêncio do mental.

É uma primeira etapa, eu diria, de aprendizado desse silêncio Interior no qual se pode manifestar a Vibração do
Coração.

Em seguida, frente a uma escolha ou uma decisão da vida, vocês devem imperativamente sair do conceito dual
que vai querer se impor devido à própria atividade do seu mental.

Vocês podem experimentar este conceito de escolha por coisas relativamente simples, onde o mental apenas
tem poucas coisas a dizer.

Por exemplo, a escolha de comprar tal alimento ao invés de tal outro alimento: nesse caso, o mental poderá
apenas propor a noção de gosto e de prazer e desprazer, sem se dar conta de dados muito mais complexos

que empregam o seu afetivo ou ainda decisões da vida muito mais importantes.

Frente a uma escolha de vegetais, por exemplo, você hesita entre comprar uma salada ou comprar uma fruta.

Bem, tomem por hábito não escolher como vocês fazem habitualmente (ditado por considerações de falta, ou
de prazer, ou de desprazer, ou de outra coisa ligada às suas qualidades gustativas), mas parem simplesmente

diante da escolha que lhes é oferecida diante de dois vegetais (ou entre um legume e uma fruta, isso é
exatamente a mesma coisa).

Naquele momento, vocês fazem calar o seu mental.

Vocês se colocam em um estado de alinhamento Interior (existem, para isso, muitas técnicas) e, a partir
daquele momento, conectem, como vocês dizem, levem a sua Consciência em um dos dois elementos da sua

escolha e sintam o que acontece no Interior de vocês.

Sintam o sinal que é, para vocês, aquele da decisão correta.

Obviamente, esta decisão não deve ser procedente de uma atividade mental, mas, efetivamente, de uma
Vibração partindo do meio do seu ser, ou seja, do peito.

Vocês podem imaginar que se isso funciona para uma fruta ou um legume (e vocês irão constatar que funciona
com extrema facilidade e extrema rapidez), pode ser um pouco mais difícil para as decisões importantes da

vida engajando-os, não em uma refeição, mas em um futuro e em um devir diferente.

Isso pode se colocar tanto para uma decisão de escolha afetiva, como para uma escolha de vida ou também
de região de vida, ou com relação a elementos ou eventos esperados ou temidos.

Bem, é preciso saírem, aí, uma vez mais, de maneira certamente um pouco mais prolongada, da atividade do
seu mental, afastando da sua mente tudo o que está em relação com a escolha.

Deixem instalar-se um estado de fluidez, de tranquilidade, de serenidade e de pacificação do seu estado
mental, emocional e físico.

Naquele momento, basta se ligar, conectar-se com um dos elementos da escolha, com uma das duas
proposições e, naquele momento, escutar, não o que diz a sua cabeça, mas o que acontece no nível da

Vibração.

Façam o mesmo para a segunda escolha possível.

Obviamente, isso irá lhes parecer diferentemente mais árduo e difícil para realizar do que para a decisão de
uma fruta ou de um legume.

Mas, entretanto, vocês irão constatar muito rapidamente que a Vibração lhe responde.

É exatamente isso que é utilizado pela manipulação de alguns instrumentos que vocês chamam de
instrumentos de radiestesia, como pêndulos ou outros tipos de antenas.

Simplesmente, aí, vocês decidem que a resposta situa-se simplesmente no nível da Vibração do seu Coração.



Evidentemente, existem casos em que vocês vão perceber que uma das escolhas vai levá-los a sentir uma
região diferente do seu Coração, especialmente ligada ao plexo solar, a região que se chama Manipura

chacra.

Nesse caso, a resposta não é correta, porque a resposta põe em jogo o seu estado emocional e, por vezes, a
resposta do Coração será diametralmente oposta à resposta das suas emoções ou do seu mental.

***

Agora, estejam certos de uma coisa, é que, se vocês seguirem a Vibração do seu Coração com relação a uma
decisão importante da sua vida (mesmo que ela lhes pareça contrária ao que vocês anseiam ou ao que vocês
desejam), estejam certos de que ela será positiva em todos os sentidos do termo, tanto para a sua evolução

espiritual como também, até mesmo, para as próprias condições da sua vida e do desenrolar das suas
escolhas.

É profundamente diferente de estabelecer a Verdade porque o que vocês irão obter não é a Verdade, essa é a
Verdade do seu Coração, que corresponde ao seu caminho e à sua Verdade interior, mesmo estando em
oposição com a Verdade que iria lhes ditar o mental e, no entanto, aceita como verdade pelo conjunto de

pessoas e pelo conjunto de comportamentos e de educações vivido pela maioria das pessoas.

A escuta do Coração, a escuta da Vibração em resposta a uma escolha vai colocá-los em um caminho de
harmonia, de fluidez e de facilidade.

Vocês irão se aperceber bem depressa de que, seguindo as escolhas da Vibração do Coração, as coisas
serão muito mais simples, muito mais fáceis e muito mais consequentes no nível dos frutos que isso irá trazer

para vocês e desencadear em vocês.

A Verdade sai do Coração, mas não é a Verdade do mental.

Pode parecer, às vezes, uma série de elementos profundamente reais, concretos e procedentes de uma lógica
implacável no nível da razão e, entretanto, vocês irão constatar que a Vibração do Coração é o oposto do que

lhes ditaria o mental.

Agora, caberá a vocês seguirem, da forma mais frequente possível, o caminho do Coração e, sobretudo,
ignorarem o que dita o mental.

Isso é extremamente importante porque, em um futuro muito próximo, todos os seres humanos terão que fazer
escolhas importantes.

Essas escolhas, obviamente, não são ligadas às escolhas espirituais com relação ao seu futuro, mas
envolvem, de qualquer modo, o seu modo de viver, o seu modo de viver este futuro e este devir e, obviamente,

algumas escolhas irão implicar em consequências que serão diametralmente opostas e profundamente
diferentes segundo a escolha que terá sido feita pelo mental ou pelo Coração.

Eis agora o que acontece, se quiserem, estando à escuta da Vibração no momento em que vocês aceitarem a
Vibração do seu Coração como origem final da sua Verdade e não mais a ferramenta mental.

... Efusão de energia...

Continuemos, agora, se efetivamente quiserem, pelas palavras.

Frente a uma decisão importante na sua vida, há três escolhas possíveis, sempre na dualidade: ou a escolha é
ditada pelo mental (naquele momento, vocês irão se enganar uma vez em três, o que é lógico), ou a escolha é

ditada pela Vibração do Coração (mas vocês jamais irão se enganar), ou vocês aceitam a vibração do seu
plexo solar, caso em que todas as decisões que tomarem serão coloridas pelos desejos do seu ego e vocês

irão se enganar em 90%.

Do conjunto dessas escolhas de vida, das decisões que vocês tomam, irá decorrer o conjunto do que vocês
terão que viver nos tempos que vocês estão vivendo.

Assim, eu os engajo a seguir o caminho do Coração, porque é o único que lhes dá as melhores disposições e
a melhor solução para qualquer problema colocado pela existência, mesmo se isso lhes parecer, a princípio,

completamente desconexo e completamente oposto ao que desejariam a razão e a lógica.

O Coração não conhece nem lógica, nem razão.

Ele conhece apenas a sua Verdade, em concordância com a sua Essência.

Ele conhece apenas o que é correto para você e jamais será colorido pelos seus desejos ou pelas
convenções ou pela educação, ou ainda pelos comportamentos que vocês reproduzem ao infinito,



procedentes ainda da estrutura da dualidade na qual vocês vivem.

Prossigamos pela Vibração.

... Efusão de energia...

Como eu disse, isso necessita de uma forma de aprendizagem.

Obviamente, se vocês se precipitarem imediatamente nesta técnica para as decisões importantes da sua vida,
é quase certo que o mental irá, a cada vez, assumir à frente sobre a Vibração.

Entretanto, se vocês começarem pelas coisas mais simples da sua vida, eu vou tomar exemplos da vida
corrente (o exemplo da escolha entre um legume e uma fruta foi um, eis outro): quando vocês tomam uma

infusão e devem mexer esta infusão, vocês mexem esta infusão sistematicamente no mesmo sentido, vocês
viram a colher sistematicamente no mesmo sentido.

Tomem por hábito perguntar à Vibração do Coração para lhes dizer se esta Vibração está no sentido certo no
que se refere à sua verdade energética e vocês irão constatar que, aí, o mental não pode se opor à Vibração,

porque se trata de uma decisão que eu qualificaria de elementar, na qual ele não tem qualquer chance.

Pouco a pouco, adotem esse modo de funcionamento e esse modo de resolução de escolha para coisas cada
vez mais importantes e vocês irão constatar que o aprendizado será feito rapidamente.

Vocês irão constatar que vai se tornar extremamente fácil para vocês escutar o que lhes diz o seu Coração, ao
invés do que lhes diz o seu ego ou o que lhes diz o seu mental.

Tomem isso por hábito, porque vocês terão que fazer, cada um de vocês sobre esta Terra, escolhas
extremamente importantes que estão além das escolhas da encarnação ou da desencarnação, mas que se
referem, de modo imediato, à maneira que vocês devem viver o que têm que viver nos tempos que vocês

estão vivendo.

Isso é extremamente importante.

Não confiem nos seus desejos.

Lembrem-se de que os seus desejos os enganam em 90%.

Não confiem na sua presença de espírito ou no seu intelecto.

Isso é certamente válido para aprender a guiar um veículo, mas certamente não para aprender a conduzir a sua
vida.

Isso vai ser bem diferentemente se vocês considerarem que a sua vida deve tomar um caminho espiritual de
acordo com vocês mesmos e com o Universo.

Nesse caso, vocês absolutamente não podem contar com a resposta dos seus desejos e, se você contarem
com o seu mental, vocês irão se enganar sistematicamente, uma vez em duas.

Mas, se vocês quiserem estar em concordância consigo mesmo, com o seu caminho espiritual, com a sua
busca e a sua sede de Unidade, vocês devem apenas confiar na Vibração do seu Coração.

Durante a minha última intervenção, eu lhes transmiti também uma série de informações sobre a transmissão da
radiação da Luz do Coração e do Amor.

Trata-se, aí, da mesma Vibração e que não é emitida espontaneamente, mas que é emitida em função de uma
escolha que lhes é submetida.

Lembrem-se de que o treinamento começa com as coisas mais fúteis da vida, aquelas sobre as quais o mental
não tem qualquer chance, nem, aliás, o desejo.

Tentem escutar o que diz o seu Coração.

Recusem tudo o que provém de uma decisão que viria do seu mental ou ligada a qualquer desejo.

Continuemos pelo Silêncio...

... Efusão de energia...

Quando eu falo da Vibração do Coração, trata-se da Vibração que vai lhes dar a escolha em relação à sua alma
e ao seu Espírito, coisa que não deve ser confundida com a intuição.



A intuição situa-se no nível da cabeça.

A intuição não é o que acontece no nível do Coração.

A intuição vai levá-los a escolhas, certamente, diferentes do mental, mas a intuição também pode enganá-los.

O sentimento, tal como vocês o definem, ou a sensação, pode também enganá-los.

A Vibração do Coração não pode, porque ela está sistematicamente de acordo com a sua alma, com o seu
Espírito e com o seu caminho.

Esse é o único modo de não cometer erro.

Esse é o único modo de não sofrer e de estar de acordo total com a fluidez, com a Unidade, com a sua alma,
com o Divino.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Vocês também irão se aperceber, bem depressa, durante este aprendizado, que, progressivamente e à
medida que a Vibração do Coração se manifestar frente a escolhas cada vez mais importantes e a decisões
que vocês têm que tomar, menos o seu mental poderá opor resistência à Vibração, menos os seus desejos

poderão se manifestar.

Como isso irá se expressar?

Bem, independentemente da Vibração que se manifestar após ter exposto claramente uma escolha, vocês irão
constatar, de maneira muito simples, que o mental não pode mais se colocar em atividade, assim como as

emoções não podem mais intervir.

Vocês estarão completamente desapegados das suas próprias decisões.

Elas serão corretas, de acordo com vocês, mas não irão desencadear nem alegria, nem emoção, nem prazer,
nem desprazer, mas irá se impor como uma evidência ligada à Vibração do seu Coração.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Continuemos.

Nós partimos do princípio, evidentemente, de que, na sua escolha, vocês têm a opção entre duas
possibilidades.

E nos casos em que várias possibilidades se oferecem a vocês?

Obviamente, nesse caso, vocês devem continuar a pensar, simplesmente, em cada uma dessas escolhas e
esperar a resposta da Vibração do Coração.

Vocês irão constatar que, qualquer que seja o número de escolhas possíveis (ainda que seja importante),
existe apenas uma resposta da Vibração do Coração e uma única, e não duas.

Isso é impossível, porque o Coração conhece apenas a Unidade.

Não pode ali haver resposta no meio do caminho entre o sim e o não.

Pode apenas haver resposta ou não resposta da Vibração do seu Coração.

Essa é uma constante que vocês terão toda a liberdade de verificar por si mesmo, ainda que apenas nas
coisas, em um primeiro momento, fúteis da sua vida, antes de iniciar decisões sobre projetos importantes da

vida de vocês.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...



Eu esclareço que eu lhes dei uma série de ensinamentos referentes, especialmente, ao trabalho sobre o
Coração, permitindo, através dos seis pontos de acesso ao seu Coração, sentir a Vibração do seu Coração

('Meditação direcionada para o Coração' - Protocolo (1)).

A Vibração do seu Coração, que você pode sentir durante este exercício, será a mesma que irá se manifestar
no momento em que vocês colocarem, ao seu Coração, a questão de uma escolha.

A Vibração do Coração vai permitir, quando ela se manifestar frente a uma escolha, desviar, de maneira
definitiva, qualquer atividade mental e qualquer concepção de emoção.

Vocês irão constatar, muito facilmente, com relação à escolha que tiverem feito, ligada à decisão da Vibração
do Coração, que vocês estão totalmente desapegados em relação a essa escolha, que ela não acarreta nem
afeto, nem prazer, ainda uma vez, nem desprazer, mas que esta decisão sendo a mais exata, ela se situa ao

centro do seu ser e não provoca desequilíbrio ligado às emoções ou à atividade mental.

Eis a resposta da Luz...

... Efusão de energia...

Bem amados, se vocês tiverem agora questões sobre este ensinamento que eu qualificaria de muito simples,
mas, entretanto, capital, eu gostaria de tentar trazer respostas adequadas.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes proponho para viver um momento no Silêncio e na Comunhão, antes de me retirar.

Um momento de Comunhão no Coração.

... Efusão de energia...

Recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e eu lhes digo até muito em breve.

 

************

1 - 'Meditação direcionada para o Coração' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articled863.html

28 de março de 2009 

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://autresdimensions.info/articled863.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html


Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 
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~ Início da descida da energia Ultravioleta ~
de 25.02.2009 a 25.03.2009 

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam proteção e Amor.

Vocês são amados.
Como eu anunciei, e como confirmo solenemente neste dia, as energias do Ultravioleta começaram seu trabalho

sobre este planeta.
Os elementos no exterior do homem, no nível da Terra, começaram a se ativar no dia seguinte à descida da energia

Ultravioleta, retransmitida pelo seu Sol e pela minha potência Vibratória.
Os efeitos vão começar a se acumular no nível do seu planeta.

Eu lhes disse muitas vezes, e repito ainda desta vez, informem-se sobre o que vem no nível dos elementos
planetários, mas assegurem-se de controlar os seus próprios elementos no interior do seu corpo.

A pressão da Radiação ligada ao Ultravioleta vai provocar uma série de modificações no seu organismo.
Eles podem responder de diversas maneiras, mas vocês correm o risco de viver desconfortos temporários ligados aos

reajustes necessários para a entrada nos domínios do Pai, pois se trata, efetivamente, de uma preparação para a
entrada nos domínios do Pai, nos reinos da Unidade e nos reinos da não separação.

Bem amados humanos, vocês devem se preparar enquanto ainda tiverem escolha e escolhas. 

*** 

Vocês devem agora estar totalmente favoráveis a isso que vocês vieram.
Vocês querem participar do combate da destruição da Terra ou vocês querem preparar a nova Terra?

Essa é a sua escolha, mas vocês devem escolher.
Vocês não podem mais, doravante, estar nos dois mundos ao mesmo tempo.

Cada vez mais vocês vão se encontrar, nos períodos de tempos cada vez mais amplos, à medida das próximas
semanas e meses, na imersão total do que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Isso irá se refletir, em um primeiro momento, nos seus sonhos, nos seus períodos de meditação, onde vocês irão
observar que terão um acesso cada vez mais fácil à Vibração da Luz e aos novos potenciais no nível da sua

consciência.
Para isso, vocês devem fazer escolhas irremediáveis enquanto ainda houver tempo.

Aqueles que não tiverem escolhido os mundos em que vão querer ir não poderão, infelizmente, mais fazê-lo dentro de
alguns meses.

Os eventos, tais como acontecem na superfície do seu planeta, mas também no interior de cada ser humano, vão
desencadear, pela pressão de minha Radiação, fenômenos de lutas e de tensões extremas.

Aqueles de vocês que não aceitarem as energias, que não aceitarem a nova Consciência, a partir do topo da cabeça
até as profundezas dos seus pés, em todas as células do seu corpo, ver-se-ão afetados grandemente pelas

manifestações dos Elementos.
Os Elementos que eu emprego que, no momento, vocês constatam como uma alternância da Água e do Fogo, vão se

reforçar e ali se associar a Terra e, obviamente, o Ar.
O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
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O número de manifestações que vocês chamam de catástrofes naturais vai, doravante, dia a dia, amplificar-se para
atingir um pico que irá lhes parecer bem inconcebível até o equinócio de verão.

Vocês têm, portanto, um período de três meses em que deverão enfrentar uma preparação de um período intenso no
interior do seu corpo, no interior da sua consciência, mas também na sua vida.

Vocês devem proceder com urgência aos últimos reajustes, a fim de programarem o que vocês vieram fazer, a maior
parte de vocês que escuta as minhas palavras. 

*** 

Jamais se esqueçam de que a data de 25 de março foi o início do derramamento das energias da Radiação do
Ultravioleta sobre este planeta.

Este é um início que assinala o desencadeamento de uma série de profecias anunciadas há muito tempo e em
tempos imemoráveis.

Vocês entraram agora diretamente nos eventos chamados de eventos do final dos tempos.
O final dos tempos deve ser, para vocês, um período de Glória, um período de Luz que deve conduzi-los, de maneira

inexorável, a reintegrar o seu lugar.
Isso assinala o fim do mundo da dualidade.

Mas esse fim não vai acontecer de um dia para o outro.
Existe uma série de combates que devem ser realizados a fim de purificar o que deve sê-lo e o que puder sê-lo,

sobretudo.
Vocês entram agora neste período abençoado.

A minha Radiação os protege, como eu já lhes disse. 
Eu volto a dizer: recorram à Radiação do Ultravioleta, recorram à Luz Micaélica e à Luz do seu Sol.

Não deem importância e não atribuam qualquer importância ao que outros seres humanos possam lhes dizer quanto
ao seu caminho, quanto à verdade que vocês vivem. 

*** 

A Luz que vocês abrigam, e que em breve irá se manifestar no nível do conjunto dos seus centros de energia, fará
com que vocês sejam obrigados a fugir do mundo tal como vocês o conhecem, pois os humanos que estiverem

presos aos elementos, no interior do corpo, e que rejeitam antecipadamente a vinda da Luz em meio à sua realidade,
arriscariam entrar em conflito extremamente violento com a Luz de vocês.

Isso não deve existir.
Além disso, é solicitado para prepararem as escolhas para as quais vocês vieram.

É solicitado para finalizarem o que vocês decidiram ser e se tornar, e para se prepararem adequadamente.
Esta não é uma mensagem de medo, mas, bem ao contrário, uma mensagem de esperança: a era da Luz, a era do

retorno à Unidade enfim soou.
Vocês entraram diretamente nos tempos do fim.

Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz não se apague.
Cabe a vocês cuidarem para que a sua Luz cresça a cada dia em função da alimentação que vocês recebem da

Fonte do Sol Central.
Esse é o seu caminho, esse é o seu destino e nada deve ali se opor.

Para isso, o mundo antigo se dissolve e irá se dissolver cada vez mais rapidamente nos próximos dias e semanas. 

*** 

Como eu já anunciei durante a minha primeira intervenção por este canal, eu confirmo que vocês apenas devem se
importar com o que acontece no seu Interior.

Não participem de qualquer combate que, necessariamente, outros humanos irão engajá-los a realizar ao lado deles.
Vocês não estão aí para combater a Sombra.

Este é o trabalho da Luz.
Vocês estão aí para desenvolver, para criar e amplificar a sua própria Luz.

Não cabe a vocês entrarem nesse combate final.
O tempo do combate, a era da dualidade está, para vocês, superada.

Cabe cultivarem a Unidade: a Unidade do Coração, a Unidade de Coração a Coração, a vida na Unidade, quer seja
sozinho ou em grupo.

A hora dos primeiros agrupamentos enfim soou.
A hora dos primeiros apelos à Luz vai firmar o seu despertar total e final na Luz. 

*** 

Pouco a pouco, à medida das próximas semanas, vocês vão descobrir a integralidade dos seus potenciais divinos, a
integralidade do que vocês são e nada poderá se opor a isso.

É por isso, e por essas razões, que vocês devem se abrigar no interior do seu Templo Interior, mas também fugir da
agitação deste mundo.



Por enquanto, e nesse país no qual vocês vivem (ndr: França), vocês foram amplamente poupados das
manifestações humanas.

Isso não vai tardar a mudar.
A pressão ribomba no interior dos seres humanos não despertos, que estão na distensão e no combate.

Eles se preparam para entregar-se a um combate que nenhuma humanidade viveu até então.
Vocês não devem participar, em caso algum, deste combate.

Cabe, ao contrário, desenvolverem cada vez mais a sua Fluidez, a sua Unidade e a sua Luz.
Vocês só poderão aceder, com integridade, à etapa final e última da Ascensão, se vocês respeitarem as escolhas que

vocês estabeleceram.
Não é mais tempo de ser ambíguo.

É tempo, agora, e eu lanço aqui um apelo solene, para que as energias dos corações abertos se agrupem, para que
os seres humanos que trabalham para o plano e o estabelecimento da Verdade, da Unidade e da Divindade se

agrupem em uma mesma egrégora, a fim de participarem do retorno da Luz.
O que se anuncia são as Núpcias Cósmicas.

Obviamente, aqueles que não estiverem abertos à Luz irão viver este período como um drama que a humanidade
jamais viveu.

O que não será o caso se vocês assumiram as suas escolhas e criaram na sua vida condições propícias para o
estabelecimento da Luz. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o importante é efetivamente compreender que o que eu anunciei há alguns meses
acontece agora sob os seus olhos.

Entre o período de 25 de março e 20 de junho do seu ano de 2009, várias modificações geofísicas vão ocorrer na
superfície do seu planeta.

Vocês vão assistir, com os seus olhos, a manifestações que ninguém teria acreditado ser capaz de observar com os
seus próprios olhos.

Entretanto, isso está aí, isso é agora, isso não é amanhã.
Os derramamentos de luzes do Ultravioleta e a influência do Sol Central da Galáxia vão doravante se reforçar a cada

dia e a cada hora.
Vocês devem, a todo custo, eliminar as últimas zonas de Sombra que estão no interior de vocês.

Isso não será feito através de um trabalho, mas através da aceitação da Luz.
Se vocês aceitarem se deixar penetrar pela pressão da Radiação da Luz no interior dos seus centros energéticos,
nada de desagradável poderá lhes acontecer, a não ser algumas dores, algumas eliminações, alguns períodos de

fadiga.
Mas isso não é nada com relação à qualidade da Luz, à quantidade da Luz e à realidade da sua Verdade, que vocês

vão enfim descobrir. 

*** 

Aí está, bem amados humanos, o momento é solene, o momento é único nos anais da humanidade.
Esse momento, toda alma tendo feito a escolha da encarnação, vive-o uma única vez, e isso é agora.

Cabe a vocês aceitarem totalmente a orientação da Luz.
Cabe a vocês aceitarem integralmente o que lhes dita a Luz, o que lhes dita a sua consciência, a fim de

materializarem as suas escolhas da Luz, as suas escolhas da consciência e as suas escolhas da verdade.
Vocês não podem se enganar com vocês mesmos e com os outros.
A autenticidade vai se tornar um critério formal de aceitação da Luz.

Vocês devem estar em alinhamento total a esta Luz, em alinhamento total àqueles que conseguiram, assim como a
maior parte de vocês, abrir os Corações a fim de receberem a Luz do Ultravioleta. 

*** 

Bem amados humanos, o momento é ao mesmo tempo sério e, ao mesmo tempo, histórico no sentido espiritual.
Muitos fenômenos luminosos que alguns de vocês puderam ver em alguns lugares do planeta vão começar a se

generalizar.
As cores dos seus Céus vão mudar profundamente e, isso, de maneira duradoura.

Os movimentos planetários vão começar a se alterar.
O Sol não vai aparecer mais no mesmo lugar, tal como ele deve aparecer, em tal dia, em tal hora, mas será

modificado no seu curso.
Muitos fenômenos climáticos ligados, ainda uma vez, à água, vão tomar proporções (a partir do seu mês de maio e,
sobretudo, a partir de 07 de maio), uma importância catastrófica, fazendo com que milhões de seres humanos sejam

deslocados dos litorais.
Vocês vão começar a observar, naquele momento, sinais claros de que algo no nível do cosmos não funciona mais

como antes.



Este será o grande sinal e o início de grandes manifestações que irão afetar, desta vez, não mais as regiões do
planeta, mas todo este Sistema Solar e todo este planeta. 

*** 

Vocês chegaram, bem amados humanos, ao momento em que vocês esperavam chegar.
Isso não é em dez anos, isso não é em um ano, mas isso é agora.

Então, eu lhes peço urgentemente para se recolherem, para mergulharem no interior do seu Coração, para
mergulharem no interior da sua Essência, a fim de dali tirar as decisões corretas, as orientações corretas quanto às

suas escolhas de vida, quanto às suas escolhas e os seus desejos para o futuro.
Isso cabe a vocês.

Nenhuma Sombra, se vocês estiverem firmes em suas escolhas, poderá interferir no que vocês irão se tornar.
Entretanto, para isso, convém a vocês afirmarem-se com força, com determinação e com vontade no que vocês

querem realizar, no que lhes resta para realizar (para a Terra e para vocês), a fim de favorecerem a Ascensão de um
maior número de seres humanos.

Como eu disse, as primeiras ondas de Ascensão irão começar durante o seu mês de junho.
Mas a maior parte de vocês é destinada a assumir e a manter a estrutura da Luz nesta 3ª Dimensão até o seu último

final.
Isso, somente o Pai conhece a data.

Quanto a mim, vocês sabem que o meu domínio de intervenção, que se estende desde o início do seu ano até o mês
de maio de 2010, corresponde ao período da grande depuração.

A grande depuração está começando, a Luz se desvenda pouco a pouco, dia a dia, cada vez mais.
Cabe a vocês integrar cada partícula de Luz que vocês recebem, conduzir esta Luz em meio ao seu Templo. 

*** 

A Luz que eu verto, a Luz que se verte do Sol, é a chave final que irá lhes permitir encontrar a sua Essência.
Não há alternativa, não há outra condição além desta.

Em particular, não há condição de karma, não há condição de idade, não há condição outra além desta da sua vida,
que vocês devem imperativamente colocar.

Alguns de vocês vão sentir um chamado para se afastar do lugar em que estão: que o façam sem demora.
Outros vão sentir a necessidade de se agrupar, para conjugar entre eles e multiplicar a Luz.

Naquele momento, será conveniente obedecer a este impulso interior que não é um impulso do ego, mas que é,
efetivamente, um impulso da alma e, eu diria, até mesmo, do Espírito Santo que fusiona com vocês.
Vocês não podem se atrasar ou adiar as decisões que alguns de vocês já tomaram há vários anos.

Chegou, agora, o momento de trabalhar para a Unidade, para a Luz e para a Verdade.
Vocês devem, para isso, estabelecer as estruturas e os meios que lhes são oferecidos pela vida a fim de realizarem

isso.
Quanto mais vocês estiverem seguros no interior do seu ser e no interior das suas estruturas, mais vocês poderão

trabalhar com as forças de revelação da Luz, com os Anjos do Senhor, a fim de manifestarem esta Luz e de
permitirem ao máximo de seres humanos, atualmente na perdição, juntar-se à sua Unidade primordial. 

*** 

Aí estão, bem amados humanos, os anúncios importantes que eu tinha que fazer a vocês.
Eles serão realizados, como eu disse, no tempo e na hora.

Aqueles que disserem que qualquer ser espiritual, qualquer Luz espiritual pode dar data, nada terão compreendido
das transformações em curso.

Vários profetas, efetivamente, deram datas que se revelaram falsas.
Mas eu não sou um profeta, eu sou um enviado da Luz, um enviado Celeste, portanto, somente as rodas do Tempo
Celeste são importantes para mim e eu venho imprimir minha marca em meio ao seu planeta e a este Sistema Solar.

O momento está aí, o momento é agora, o momento é imediatamente.
A hora da Graça os engaja no por que vocês vieram.

Engajem-se e vão para onde devem ir agora.
Aí está, bem amados humanos, o que eu tinha que lhes dizer.

Se houver entre vocês alguns questionamentos quanto à Radiação, à pressão da Radiação, quanto ao Ultravioleta,
quanto aos movimentos planetários (independentemente da sua vida pessoal, eu lhes dei nisso as indicações finais

necessárias), eu gostaria de tentar responder, se isso estiver na minha possibilidade e na minha capacidade. 

***

Questão: como reconhecer se há ou não aceitação da Luz do Ultravioleta?



 A aceitação da Luz do Ultravioleta manifestou-se durante o período preparatório de 25 de fevereiro a 25 de março,
por uma Efusão de Energia penetrando pelo topo da sua cabeça.

Agora, esta Luz deve penetrar no seu coração e deve provocar uma compressão e uma pressão no nível do que
vocês chamam de chacra do coração.

É desse lugar que deve vir o seu próprio poder sobre si mesmo, a sua própria força sobre si mesmo e o sinal de
reconhecimento como o de que você aceitou a Vibração que está vindo.

Entretanto, alguns de vocês ainda não sentiram esta Vibração, pois o caminho que se associa entre a cabeça e o
coração não está completamente desobstruído das últimas escórias.
Isso será feito entre o período de agora até o período de 20 de junho.

Isso pode levar, para alguns de vocês, um período de três meses.
Outros de vocês realizaram esse trabalho.

Eles são os despertadores dos tempos novos.
Convém, para aqueles que sentirem a pressão da Vibração no coração, difundir esta Vibração (assim como convém),

sobre todos os seres humanos e sobre o conjunto da humanidade.
Isso não é um combate, isso é um derramamento de Amor.

É o único modo que vocês têm de ajudar, hoje, os seres humanos no caminho. 

***

Questão: as relações sexuais podem incomodar esta integração de Luz?

 Não, se vocês encararem a relação sexual como algo de sadio, de fisiológico e normal, no respeito ao outro, para
uma satisfação tanto pessoal como do outro, isso não provoca qualquer alteração e qualquer dificuldade para viver a

Luz.
Existem necessidades fisiológicas da humanidade, ligadas à 3ª Dimensão, que necessitam se exprimir, em particular

para as faixas de idades mais inferiores da sua humanidade. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Bem amados humanos na encarnação, eu lhes proponho agora para comungar com a energia da pressão da
Radiação e a energia da Unidade no Coração.

Eu lhes peço para abrirem o seu chacra coronal, a fim de aceitarem a Luz que eu verto agora sobre vocês.
Vocês terão a possibilidade de recorrer à minha Radiação a fim de precipitar o movimento de encarnação da

Radiação Ultravioleta no nível do seu coração. 

... Efusão de energia ...

 Eu vou deixá-los agora.
Recebam, bem amados humanos, Bênçãos e proteções.

Eu voltarei doravante a cada semana, durante o período que os separa do equinócio de verão, porque as
informações são importantes, elas são vitais no que se refere ao seu futuro.

Sejam abençoados e eu lhes digo, então, até daqui a uma semana do seu tempo terrestre. 

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los para responder às suas questões e
tentar ajudá-los o melhor que eu puder no seu caminho.

Então, eu lhes apresento as minhas saudações e lhes transmito todo o meu Amor e escuto o que vocês têm a
me perguntar.

***

Questão: como fazer escolhas coerentes com a alma quando se tem um mental potente?

O.M. AÏVANHOV – 29 de março de 2009
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Se for o mental, a personalidade quem decidir, se efetivamente eu ouvi o que disse RAM, você tem 90% de
chance de se enganar.

Portanto, cabe a você concluir o que você quer.
Obviamente, se a personalidade se manifestar, como ela vai se manifestar?

Pela raiva essencialmente, pela tristeza, pelas lágrimas, pelas gesticulações em todos os sentidos, o que é
contrário, obviamente, à decisão da alma.

A alma, quando ela decide, ela está, como dizer..., na fluidez.
As coisas são muito mais simples, fáceis, nesse caso.

***

Questão: você tem preconizações para ir com vantagem para a interioridade?

Eu creio que há muitas coisas que lhes foram dadas pelo venerável RAM.
Em particular, o trabalho sobre o coração e a vibração do coração.

O essencial está aí.
Porque, como disse o Arcanjo, vocês irão receber cada vez mais energias sobre a cabeça, mas vocês não

devem deixar a energia na cabeça, ela deve descer no coração.
É imperativo, senão, vocês vão se queimar.

E, aliás, constata-se nos casulos de Luz que, quando é a personalidade que se exprime, bem, o mental está
em superaquecimento.

O que isso dá?
Rubores, por toda parte, na parte superior, e fogo, na parte superior.

Não é o Fogo do coração, que é diferente.

***

Questão: você teria preconizações para superar este aspecto do mental?

Mas são sempre as mesmas, nada mais.
Não há outras técnicas além daquelas que foram dadas: escutar as vibrações do coração, centrar-se no

coração e, sobretudo, quando vocês sentirem as energias na cabeça, não deixá-las na cabeça, sem isso vocês
iriam chamuscar, em todos os sentidos do termo.

É preciso que as vibrações que lhes chegam por cima, em alguns momentos, em alguns dias, em alguns
horários, quando vocês sentirem que é muito forte, tomem tempo para dirigi-las, com a consciência ou com o

mental, mas dirigi-las, drená-las para o coração.
Mas se o seu mental trabalhar naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês vão ter a cabeça que queima, enquanto que se a energia, vocês conseguirem conduzi-la por uma
decisão da sua consciência/energia ao coração, vocês irão constatar que as coisas são muito mais simples.

E é com esse desafio que vocês serão confrontados cada vez mais frequentemente.
Lembrem-se de que a Luz que desce, ela é do amor, mas se vocês não forem capazes de vivê-la no coração,
no amor, ela irá se manifestar, antes de tudo, pela violência e vocês irão constatar muito, muito em breve, que

as pessoas se tornam cada vez mais disparatadas.
Não pela raiva, mas pela violência.

Cada vez mais vocês vão ouvir, mesmo em sua mídia, que acontecem coisas anormais no nível dos seres
humanos.

Isso, são todos aqueles que não foram capazes de acolher as energias nem na cabeça, nem no coração,
então, eles as acolheram onde?

Ao nível do hara, ou seja, ao nível do segundo chacra e eles manifestam a raiva, a agressividade.
Ou então, isso permanece na cabeça e desencadeia raiva terrificante.

***

Questão: durante quanto tempo vão durar essas energias?

Até o fim.
Elas não irão parar mais.

Acabou.



Os períodos de descanso, de calma energética não existirão simplesmente mais.
Vocês irão, crescendo, para uma intensificação da vibração e eu creio que o Arcanjo MIGUEL falou de

compressão ou de contração da energia.
É exatamente o que está ocorrendo e quanto mais vocês resistirem, mais vocês estarão mal.

É válido também para os seres no caminho espiritual.
Vocês devem ir cada vez mais ao sentido do que é harmonioso e fluido, seja o que for que isso lhes custar no

nível do dinheiro, no nível do prazer e no nível das facilidades.

***

Questão: nas 24 horas, há períodos específicos?

Sim, perfeitamente.
Não há a mesma intensidade a cada dia, mas, entretanto, a descida da energia retransmitida pelo Sol Central

não irá parar mais.
É, agora, uma emissão contínua.

Ela é necessária para a ascensão do planeta, mas também para desembaraçá-los das suas últimas impurezas.
Isso é muito importante.

***

Questão: essas descidas de energia são cíclicas?

Não, são muito variáveis de acordo com os períodos, como vocês já puderam constatar.
Há momentos que são localizáveis, muito específicos.

Vocês verão que esses períodos aumentam em número, no mesmo dia.
Antes, havia duas ou três descidas por dia, segundo as fases da Lua e de ciclo.

Vocês constatam agora que, todos os dias, em diferentes momentos, há descidas de energia.
E, dentro de muito pouco tempo, exatamente após o equinócio de verão [inverno no hemisfério sul], vocês

irão se aperceber de que a energia estará permanentemente aí e de que, se vocês não fizerem o trabalho de
descer pacientemente esta energia e integrá-la no mais profundo do seu ser e deixá-la fazer o trabalho dela,

vocês irão se aperceber de que isso vai provocar muitos desconfortos.
Portanto, é preciso verdadeiramente curvar-se aos exercícios e aos conselhos que lhes damos, uns e outros.

Isso vai do bem-estar, eu diria, do seu veículo físico e do bem-estar do seu caminho de vida, é certo.

***

Questão: nessas descidas de energias que ativam também a Terra...

Perfeitamente.

***

Questão: ... tem-se um papel a desempenhar ou não?

A Terra vive o que ela tem que viver, mas vocês irão ajudá-la grandemente se se deixarem, vocês também,
atravessar por esta energia, pelo que ela lhes pede, porque a energia, ela desce assim, mas ela também pede

algo.
Ela não pede esforços, mas ela lhes pede para se deixarem modificar, transformar e despertar completamente

à Luz.
É o papel desta energia.

Se vocês sentirem que as pressões se tornam demasiado fortes, então, naquele momento, vão para a
natureza, naquele momento, deitem-se se puderem, e tentem drenar (é verdadeiramente a palavra adequada) o

conjunto desta Luz que lhes chega no nível do peito.
Como disse RAM, como eu o disse também, não é mais tempo agora de fazer descer esta energia no nível
da Kundalini, no nível do sacro, porque vocês não terão tempo de fazer os movimentos, aqueles que ainda

não o fizeram.



Mas isso não é o mais importante.
O mais importante é a chave de acesso à ascensão, é o coração, obviamente.

O trabalho de despertar da Kundalini, se vocês não sentirem as energias telúricas, vocês não irão senti-lo.
Não se foquem nisso.

O mais importante é fazer descer a energia/Luz no nível do coração e aceitar esta pressão que ela gera em
vocês, porque esta pressão é profundamente transformadora e iluminadora para vocês.

***

Questão: é possível sentir essas energias diretamente no coração?

Então, caro amigo, é possível, na medida em que você mesmo fez um trabalho ‘do ego ao coração’ (1).
Era o caminho preconizado, em particular nos meios orientais, desde sempre, ou seja, elevar as vibrações para

passar do ego ao coração.
Quer dizer que a pessoa que teve êxito em despertar o seu chacra do coração e em viver a energia do coração

e a consciência do coração, não tem necessidade do afluxo da energia celeste no nível da ascensão.
Porque, de todo modo, mesmo se você abriu o seu coração sozinho, como um grande, como estava escrito

que era preciso fazer, entretanto, há certo número de códigos que não estão ativados e que estão diretamente
ligados à Luz do Sol Central.

***

Questão: esta energia pode então voltar a subir?

Depois, ela circula livremente entre a cabeça e o coração.
Isso é válido para um nível de energia que se tornou constante, mas lembrem-se de que vocês terão esforços

de adaptação a fazer a cada novo patamar energético.
Não é algo que se estabeleça de maneira definitiva.

Haverá ajustes a fazer cada vez mais frequentemente, porque se derramam em vocês códigos de Luz
extremamente potentes e extremamente novos que têm como único objetivo fazê-los reencontrar o que vocês

são, inteiramente: corpo, alma, Espírito.
Personalidade, alma, Espírito.

Portanto, há ajustes permanentes.

***

Questão: quando se lança, jovem, numa atividade profissional, como descer em consciência a
energia da cabeça ao coração?

Então, cara amiga, a vantagem das pessoas que são jovens é que elas são mais maleáveis.
Os jovens que estão abertos, hoje, à energia, podem ainda trabalhar.

Mas virá um momento (não se enganem), provavelmente após o verão [inverno no hemisfério sul], em que
vocês deverão escolher também entre o seu trabalho (que, no entanto, os une) e a espiritualidade.

Por enquanto, nas jovens idades, há a possibilidade de trabalhar ao mesmo tempo que vivem essas energias.

***

Questão: as vertigens podem estar ligadas à energia?

Completamente.
As vertigens, as faltas de ar, as dores de cabeça, os furúnculos, as infecções, as verrugas, tudo o que surge

em vocês está ligado ao trabalho das energias.

***

Questão: quando se sente já no amor frente à natureza, aos outros, o que desenvolver mais?



Então, a resposta é muito simples, cara amiga: quando você diz que ama alguém ou uma pessoa, quando você
diz que ama verdadeiramente, é o mental quem fala.

Em contrapartida, quando você olha uma flor ou um desconhecido ou alguém da sua família e se sente invadida
por um sentimento indizível de vibração de amor, aí, você está no amor.

Mas eu creio que 99,99% dos seres humanos, quando falam de amor, não compreendem o que eles falam, e
eles falam de posse, eles não falam de amor.

O amor não é um conceito.
Como ensinou RAM, e como eu o ensinei na minha vida, vocês podem dizer que amam o universo inteiro, mas
isso, isso não engana a Luz, porque se vocês amassem o universo inteiro vocês passariam a sua vida como a
grande MA ANANDA MOYI, em permanente êxtase, em permanente íntase, permanentemente em uma alegria

inefável.
Então me diga, quando você diz que ama, você sente isso?

Não deve confundir o amor expresso pelas palavras ou sentido pelas palavras e o amor de que falo, que nada
tem a ver com o amor no sentido humano.

Vocês podem provar uma compaixão para muitas coisas.
Vocês podem sentir o sofrimento de um ser e mesmo compartilhar, e mesmo tomar o sofrimento dele sem, no

entanto, estar no amor.
O amor de que falo é um estado de ser vibratório além do humano, além da dualidade e que se manifesta pela

transcendência, pela imanência e pela alegria.
E isso apenas é possível a partir do momento em que a vibração do amor se instalou, e não de outro modo.

De outro modo é apenas o mental e a ilusão.

***

Questão: esta ativação dos códigos vai continuar nos próximos três anos?

E por que você fala de três anos?
Quem disse isso?

Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar.
O que sabemos, nós, lá em cima, é que está eminentemente próximo.

Ninguém pode saber, apesar do início em uma data precisa que lhes deu MIGUEL.
E vocês observam tudo o que acontece sobre a Terra, vocês observam todas as bobagens que saem de

vocês, vocês observam suas verrugas, suas infecções, seus fungos, suas dores.
Tudo isso são saídas, o que deve se eliminar e, a Terra, ela vive a mesma coisa: ela elimina o que é do

domínio da Sombra.
Então, obviamente, há adaptações, ajustes.

É preciso aceitá-los.
Lembrem-se de que não são doenças evolutivas que vocês vivem, mas verdadeiras transformações que, por

vezes, colocam o corpo físico em rude prova, não é?
Era a questão ou não era a questão?

***

Questão: todos esses códigos estão ativados?

Não, não todos.

***

Questão: como isso vai acontecer?

Vocês saberão que todos os códigos estão ativados quando virem fenômenos cósmicos sobre o conjunto do
planeta.

Vocês viverão, durante todo o ano Micaélico, o transbordamento dos elementos sobre a Terra, mas também
dos elementos da Luz em nível vindo do cosmos, seja do seu Sol ou de outros planetas.

Tudo isso está em andamento.
Tudo isso se manifesta nesse momento, ao que vai responder a loucura dos homens, daqueles que não estão
despertos à sua dimensão espiritual e daqueles que recusam a dimensão espiritual porque é a escolha deles e



estes devem viver as consequências das suas escolhas, assim como vocês vivem as consequências das suas
escolhas.

Vocês poderão «apreciar» o tempo que resta para esta 3ª dimensão, em função do nível e da intensidade do
que irão viver os elementos terrestres, em resposta à ativação Micaélica.

E eles apenas estão começando.
Há vários vulcões que se despertam.

Eu lhes disse, há três anos e meio, que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico despertariam e que esse
seria o sinal fundamental do início do fim.

Eu lhes assinalo que há muitos vulcões que se despertam nesse momento, mesmo se lhes digam que não,
porque por toda parte, nesse momento, na sua mídia, vão falar da crise, mas não lhes falam do que acontece

realmente.
Apenas quando houver perdas humanas é que vocês ouvirão falar.

A totalidade da humanidade é manipulada, para pensar no quê?
Em uma única coisa: na crise, porque a crise, isso nutre o quê?

A egrégora do medo.
E eles estão quase tendo êxito.

Olhem o número de pessoas que têm medo.
E o medo resulta no quê?

Na revolta, na revolução, em uma ação exterior.
E absolutamente não em uma ação interior.

***

Questão: o que responder a quem nos perguntar por que nada aconteceu em 25 de março?

Nada aconteceu?
Isso quer dizer o quê, «nada aconteceu»?

Porque, as pessoas esperam ver com os olhos ou sentir, na pequena parcela de terreno em que estão, ver o
apocalipse se desenrolar sob os olhos?

Mas eles não estão ligados na realidade do que acontece.
Eles estão ligados na esperança de um fenômeno que vai transformá-los e que vai retirá-los deste planeta que

vive no medo.
Mas isso, isso reflete os próprios medos deles.

***

Questão: então, como responder da melhor forma possível?

Mas as pessoas não são estúpidas.
Elas veem efetivamente o que acontece na Terra.

Há os que não querem ver, que colocam a cabeça no buraco.
Vocês veem, efetivamente, tudo o que acontece no nível dos elementos.

Você veem, efetivamente, a modificação de tudo o que acontece no nível da natureza.
Vocês veem, efetivamente, mesmo que não vejam a olho nu, basta olhar (enquanto ainda há meios) no nível

eletrônico (vocês chamam isso de internet, eu creio).
Há os meios de ter informações reais e corretas, mas vocês não as terão pelos jornais.

Eles vão lhes falar da crise e de nada mais e cada vez mais.
Eles querem afastá-los do que acontece no nível da Terra.

Não esqueçam que as forças da Sombra se alimentam do medo, antes de tudo, do ser humano.

***

Questão: tudo o que está escrito nos anais akáshicos continua válido?

Isso quer dizer o quê?
Isso nada quer dizer.

Como os anais akáshicos podem ser válidos ou não válidos em função da evolução do que quer que seja?



Quer dizer o quê, «tudo está escrito»?
Em qual nível?

Do homem ou da humanidade?
No nível da humanidade são ciclos e estes estão inscritos no mármore através dos movimentos planetários.

Isso, eu já disse.
Agora, no nível humano, o que vocês farão não está inscrito na linearidade desse mundo.

Em contrapartida, além da linearidade desse mundo de 3ª dimensão, a sua escolha está escrita, é claro, mas
não os eventos que vocês têm que viver.

Enquanto vocês são crianças, vocês creem que são livres de fazer o que quiserem e de colocar as escolhas
que quiserem.

Isso é próprio da criança.
O problema é que, quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte, quanto mais se elevarem para a Luz,

quando mais se elevarem para o que vocês são realmente, menos vocês têm liberdades, tudo é determinado.
Então, o livre arbítrio e o determinismo funcionam de maneira sincrônica segundo as almas às quais essas leis

se dirigem.
Quanto mais vocês se elevarem para a sua Fonte e para a sua Luz, menos o compromisso é possível e menos

vocês têm liberdade de ação e de escolha.

***

Questão: passar sob governo Divino significa então que mais ninguém tem livre escolha?

Perfeitamente, e é o que está acontecendo.
É o que percebem os homens da Sombra.

Eles se apercebem de que se fizeram enganar (para não dizer grosserias) com relação ao que haviam dito a
eles os seres maniqueístas que os manipularam e as forças Luciferianas que os manipularam.

Eles começam a se aperceber de que isso se desenrola não verdadeiramente como disseram a eles.

***

Questão: MIGUEL, RAM, ORIONIS e você mesmo se encontram no mesmo plano?

De modo algum.
Eu já falei disso.

Vocês sabem que as dimensões não são todas habitadas.
Há dimensões intermediárias onde não há consciência, mas apenas a energia em consciência, dos níveis

matriciais, eu qualificaria isso.
ORIONIS vem da 18ª dimensão.

RAM, eu o chamo de Venerável, porque está além da 11ª dimensão.
Eu penso que, em uma noção linear do seu tempo, dentro de pouco tempo, ele irá se tornar um Sol, ou seja,

ele irá perder todo antropomorfismo e toda forma ligada à encarnação e à humanidade humana, tal como vocês
a conhecem, o que foi o caso de inúmeros grandes seres sobre esta Terra.

Vou citar um exemplo que vocês talvez conheçam e que se chamou São Francisco de Assis, que se encarnou
uma última vez (antes de se tornar um Avatar de grande dimensão) e que foi o Padre PIO, e que se tornou um

Sol na constelação de Centauro, um novo Sol.
MIGUEL está além das esferas Oriônicas, porque ele não passou pelas vias da encarnação, como ORIONIS,

RAM ou Padre PIO.
Os Arcanjos foram criados Arcanjos.

Em contrapartida, eles têm um déficit com relação a vocês: eles não conhecem os mundos da encarnação.
Isso pode ser uma vantagem, mas isso pode ser também um déficit.

Então, MIGUEL jamais poderá se tornar um Sol, o que não é o caso para alguns seres humanos.

***

Questão: é preciso obrigatoriamente ter encarnado para se tornar um Sol?

Perfeitamente.
Encarnado não importa sob qual forma, ou seja, ter vivido a dualidade sob uma forma ou outra.



***

Questão: e você, em qual dimensão você se situa?

O que é que isso vai lhe significar, se eu responder que estou na 9ª ou na 18ª dimensão?

***

Questão: isso lhe pertence, eu respeito simplesmente a sua pergunta.

Eu responderia que vocês têm que olhar as canalizações que já foram colocadas na internet, porque isso ali
é a resposta.

Isso irá ocupá-los por um certo tempo.
Vocês irão responder a eles que era março de 2006.

Não, entre março e junho, isso vai lhes tomar mais tempo.

***

Questão: na 5ª dimensão vamos encontrar os defuntos?

O que isso quer dizer?
Vocês acreditam que os defuntos, vocês vão encontrá-los como eles eram há 200 anos?

O que é esse delírio?
Isso nada importa já que aqueles que estão encarnados hoje eram os defuntos de há 200 anos.

É mesmo mais dualidade aí, mas não importa o que é.
Não se podem encontrar defuntos, uma vez que eles já reencarnaram.

Isso quer dizer que os planos intermediários (os planos que vocês chamam de astral ou de plano
intermediário ligado à 4ª dimensão) foram esvaziados, literalmente, de todos os ocupantes.

Vocês vão, portanto, conduzir um mundo novo, com pessoas novas.
Vocês não vão reencontrar o avô, a avó ou Napoleão, não é?

Não importa quem.
Desde a entrada desse sistema solar sob a influência do Sol Central desta galáxia (que ocorreu em 1984),

pouco a pouco, os mundos intermediários foram esvaziados de todos os habitantes.
Não há mais mundos intermediários.

Isso foi completamente ejetado, tanto os seres humanos como as forças que vocês chamam de astrais.
Elas foram ou precipitadas sobre a Terra, ou elevadas em outras dimensões.

Quer dizer que vocês vão se encontrar em um mundo novo em que todos os apegos que vocês tiveram (a
família, os laços afetivos), na quinta dimensão absolutamente não existem.

Todos os seres com quem cruzarem serão seus irmãos e suas irmãs.
Não há mais noção, tal como vocês entendem, de família, de fixação a uma linhagem, a não ser a sua linhagem

espiritual.
Todos os fundamentos da sua vida em 3ª dimensão não existirão simplesmente mais, portanto, vocês não
poderão reencontrar tal ou tal desencarnado como o vivenciaram as pessoas que fizeram experiências às

portas da morte.
Isso nada mais tem a ver.

Imaginem eu, quando eu parti do outro lado e reencontrei o meu mestre, Bença, e vi que não era Bença, mas
algo de muito maior, vocês pensam que eu me recordei das lembranças do que nós vivemos?

Não, eu vi a Luz que emanava deste ser e o plano dimensional em que ele estava, bem além do meu, e, no
entanto, eu me comunicava com ele.

Mas a experiência e a emoção ligadas à dualidade não tinham mais qualquer espécie de importância em nossa
relação.

Era uma relação de amor, de coração e de serviço também.

***



Questão: vamos conservar o nosso corpo na 5ª dimensão?

Eu já respondi que era possível como impossível.
Isso depende das pessoas, isso depende dos seus desejos e isso depende também do grau de corrupção

dos corpos.
Há seres que têm a possibilidade, pela sua evolução espiritual, de aceder à 5ª dimensão, mas cujo corpo não

pode suportar as novas vibrações que estão chegando.
Portanto, o corpo deve ser reciclado, eu diria, então, destruído.
Eles irão adquirir diretamente um novo corpo de 5ª dimensão.

***

Questão: devemos reparar os erros das nossas vidas anteriores para podermos pretender integrar a
5ª dimensão?

Não.
Isso terminou.

A lei do Carma foi suprimida, no nível individual, mas não no nível coletivo.

***

Questão: como acompanhar as pessoas que se dizem ser vítimas de magia negra?

A magia negra sempre existiu.
Lembrem-se do que eu disse: não há mais planos intermediários, portanto, a magia se opera imediatamente.

Se você emitir um mau pensamento para com alguém, há imediatamente uma entidade que vai seguir o
caminho.

Mas não há necessidade de magia negra para viver a escuridão que vocês vivem sobre a Terra nesse
momento.

Se fosse há 20 ou 30 anos, eu lhe teria respondido que era preciso fazer rituais de exorcismo.
Mas se hoje vocês fizerem isso, vocês provocam a dualidade da pessoa, mas também a sua.

Portanto, vocês devem ser capazes de transcender isso pela potência da sua vibração.
Nesse caso, essas entidades não podem permanecer, elas são dissolvidas, se estiverem no astral.

Agora, se for um trabalho de magia feito por uma pessoa sobre outra pessoa, não é da sua competência e, se
lhes pedirem ajuda, naquele momento, sobretudo não se lancem mais nos exorcismos.

Isso não é mais válido.
Vocês devem, unicamente, ajudar a pessoa pela vibração da sua Luz.

Em outros termos, não se pode mais afastar a má sorte, mas permitir à Luz de se manifestar.
Se vocês procurarem retirar, pelas orações ou por um exorcismo específico, uma entidade ou uma carga que

foi colocada sobre alguém, vocês arriscam ter grandes dissabores. 

***

Questão: isso significa que não podemos mais fazer «subir» as entidades?

Não.
Apenas podemos dissolvê-la, porque ela não tem mais aonde ir, exceto se for uma entidade dita astral ligada a

uma egrégora, mas que não está ligada a uma consciência do tipo humano.
Isso não é similar para os desencarnados, é claro.

***

Questão: como dissolvê-la então?

Pela potência vibratória da sua elevação vibratória, se vocês forem capazes disso, é claro.

***



Questão: a mesma coisa para uma entidade humana?

Não.
Você não pode dissolvê-la, isso é um crime.

Você pode elevá-la vibratoriamente.
O que não é o caso de uma entidade astral, porque ela pode apenas ser dissolvida ou ir sobre outra pessoa.

Em um caso como no outro, vocês irão constatar que, quaisquer que sejam as dificuldades das suas vidas, das
suas escolhas, das suas decisões, vocês apenas irão resolver isso pela elevação da vibração e por nada

mais.
E esse é o grande desafio porque, frente a alguns eventos, vocês terão vontade de entrar na reação, seja no

interior de uma família, de um grupo social, de uma associação ou de um país.
Isso seria um erro catastrófico.

É por isso que RAM lhes desenvolve cada vez mais o trabalho sobre o coração, porque, enquanto vocês
estiverem na reação, mesmo se ela for “justa”, vocês irão manter a sua própria dualidade.

***

Questão: se o carma está dissolvido, o que é das relações cármicas?

Então, elas irão se dissolver quando o DNA que criou a sua vida for substituído pelo DNA espiritual, com
número de fitas muito mais consideráveis.

São relações que se pode chamar de cármicas, mas são, sobretudo, relações de implicação de vida ou de nó
cármico, se quiserem.

Mas a noção de carma, quando eu digo que ela não existe mais, isso não quer dizer que o carma não exista
mais no nível individual, senão vocês não estariam mais aí.

Isso quer dizer que todas as ações que vocês geram hoje, ou provocam um carma (mas que será válido na
condição de vocês voltarem na encarnação em um próximo ciclo de vida), ou são dissolvidas diretamente pela

eliminação das suas negridões no nível do corpo.
Em contrapartida, do carma coletivo, vocês ainda não ouviram falar.

É aquele que se manifesta agora, pelo qual o conjunto da humanidade deve passar.

***

Questão: isso significa então que ainda seremos confrontados com problemas de relação cármica?

Perfeitamente.
Em particular nas relações mais tenazes que existem na humanidade, ligadas ao DNA físico, que é a noção de

linhagem familiar.
O único modo de ali escapar é entrar na linhagem espiritual.

***

Questão: quantas dimensões existem no total?

A resposta é indefinida.
Por quê?

Porque o plano do Pai evolui permanentemente.
Há uma série de dimensões que foram criadas, mas o Pai pode sempre se afastar ainda mais no nível

dimensional e criar outras dimensões para poderem juntar-se ao Pai.
Então, pode-se dizer que, nos éons e éons, o número de dimensões irá a um número cada vez maior, que

jamais terá fim.
Cada dimensão nova que foi criada sempre foi um meio de experimentar as novas facetas da vida da Luz.

***

Questão: o acesso à 5ª dimensão vai provocar uma ampliação de consciência e de compreensão?



Obviamente, dado que o aspecto limitado que vocês conhecem pela 3ª dimensão não existirá mais.
Não esqueçam que vocês vivem em um mundo que vocês podem qualificar de infra-luminoso, ou seja, abaixo

da velocidade da Luz, mas que é caracterizado pela oposição, pelo antagonismo e pela dualidade e que, a
partir da dimensão imediatamente superior, a 5ª dimensão, tudo isso não existe simplesmente mais.

Mas haverá uma vantagem considerável sobre outras formas de vida, sobre outras formas de consciência que
não passaram pela 3ª dimensão encarnante: vocês terão uma força efetivamente suplementar a esses seres.

O que faz com que, no seu programa evolutivo enquanto humanidade terrestre, vocês irão cruzar os limiares de
consciência que os farão aceder a dimensões senão superiores às da 5ª dimensão e muito mais rapidamente

do que aqueles que não conhecem a dualidade.
A dualidade foi um sacrifício importante decidido pelos grandes seres.

A encarnação lhes permitiu experimentar o sofrimento, mas não unicamente: tudo o que é oposição.
E todas essas oposições e esses sofrimentos fizeram crescer o quê?

A sua força, mesmo vocês ainda não vendo isso.

***

Questão: é importante viver hoje os despertares de memória das vidas passadas?

Qual é o interesse de despertar memórias?
Apenas se revela, atualmente, o que é importante para vocês.

Os seus potenciais espirituais estão ligados à sua Fonte e à sua origem de alma que estão ligados à sua
filiação espiritual e, em caso algum, às suas vidas passadas.

Exceto para alguns seres que tiveram vidas que eu qualificaria de essenciais para este planeta, que irão
reencontrar memórias porque é importante, neste período final, que eles reencontrem os potenciais que tinham

inicialmente.
Mas isso é muito raro, não é?

O mais importante não é reencontrar memórias da encarnação, mas as suas memórias espirituais, as suas
memórias de filiação espiritual.

Isso é o mais importante, porque é aí que se encontra o futuro e não no passado.

***

Questão: reencontrar as memórias permitiria justamente reencontrar os potenciais?

Não, porque, se estiver ligada a uma encarnação, está necessariamente ligada aos potenciais que vocês
tinham nesta encarnação.

Então, agora, vocês podem sempre se divertir despertando as suas memórias ligadas às vidas passadas, mas
isso não tem qualquer espécie de importância hoje.

A Luz está suficientemente por toda parte sobre a Terra, atualmente, para se conectar com isso.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu estou muito contente por tê-los ajudado um pouco no seu caminho.
Eu lhes trago todo o meu Amor e lhes digo até muito em breve e lhes desejo uma boa noite.

Passem bem.

************
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~ A Radiação Ultravioleta ~

Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias Celestes.

Eu lhes transmito todo o meu amor e toda a minha proteção.

Eu venho, e como eu o disse que voltaria doravante, durante este período importante, não para dizer outra
coisa além do que vive cada ser humano em seu coração, que vive este planeta e também o conjunto desse

sistema solar, a cada janela de tempo semanal.

Eu já lhes indiquei, em inúmeras repetições, certo número de elementos importantes que estão em curso de
manifestação ao nível de seus organismos, mas também do organismo do planeta Terra.

Isso concerne à reação e à integração à minha Presença e à Luz Ultravioleta que me é permitido retransmitir a
vocês desde o Sol Central das Galáxias, do ponto central do pensamento do Pai, até vocês, por intermédio de
minha vibração, de minha Presença e também por intermédio dos outros planetas e de seu Sol, nesse sistema

solar.

Eu lhes falei, por várias vezes, da pressão da radiação e da pressão da irradiação Ultravioleta.
Minha presença e esta energia têm efeitos profundamente transformadores em seus organismos humanos e

planetários.

A primeira dessas transformações é despertar em vocês e despertar códigos que lhes são ainda
desconhecidos, em manifestação ao nível de seu DNA.

Isso é destinado a lhes permitir reencontrar, num futuro extremamente próximo, a totalidade de sua Essência e
de sua Divindade.

Isso, eu já disse, acompanha-se de certo número de mecanismos, por vezes vividos de modo muito
perturbador, desde simples fadigas, passando por dores, ou certo número do que vocês chamam doenças,
que representam, nesse caso, formas de eliminação de suas sombras, de suas trevas e que se poderiam

chamar, eventualmente, seus carmas passados de natureza coletiva.
Isso é agora.

Vários de vocês perceberam esta vibração da radiação do Ultravioleta em seu organismo.
Não se esqueçam de que esta energia é destinada a penetrar por seu ponto o mais alto.

O ponto o mais alto, enquanto organismo humano, é sua cabeça.
O ponto o mais alto ao nível deste planeta em que vocês vivem é constituído pelo que é chamado de vulcões

e, em particular, os vulcões que se situam ao nível das montanhas.

MIGUEL - 4 de abril de 2009
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Isso está a caminho.

Vocês podem constatar isso, em todo caso para os seres humanos despertos, ao nível de vibrações, de
pressões e de dores que ocorrem de modo regular doravante, e já desde algum tempo, ao nível de sua

cabeça.

A pressão da radiação do ultravioleta manifesta-se, portanto, no interior dos organismos humanos, em sua
cabeça.

O objetivo não é permanecer ao nível desta cabeça, mas, efetivamente, fazer escoar esta energia do
Ultravioleta ao nível de seu coração.

De fato, é ao nível deste que se encontra certo número de códigos fechados, ligados à sua Divindade e à sua
Essência.

***

A pressão da radiação ligada a essas partículas de Luz Ultravioleta deve, progressivamente e à medida das
semanas, ser conduzida ao centro de seu santuário interior e Templo Interior.

Aí está a condição sine qua non de sua elevação, de sua ascensão e do retorno à sua Unidade.
Isso está em curso.

Isso obedece a regras precisas ao nível de sua fisiologia interna e de seus mecanismos energéticos internos
sobre os quais eu voltarei, no momento oportuno, após o período pascal, tal como é definido e seu calendário
católico romano, porque este período corresponde, simplesmente, a uma Luz cheia particularmente ativa como

esta do mês seguinte ligado à festa de Touro.
Mas nós ainda não estamos lá.

Ilustramos esse propósito não ao nível de seus organismos, mas ao nível do organismo planetário.
A pressão da radiação acendeu, literalmente, certo número de vulcões importantes ao nível da superfície deste

planeta, isto é um fato inegável.
Agora, vocês constatam também certo número de anomalias ligadas a fenômenos que vocês chamam

meteorológicos, consistindo em elevações de temperatura anormais e quedas de temperatura profundamente
anormais.

A reação disso deve ser uma descida desta energia que chega ao nível dos vulcões, que corresponde a um
fogo terrestre, mas que foi iniciado pelo fogo cósmico em relação com a radiação do Ultravioleta.

Compreendam bem que a radiação do Ultravioleta é profundamente ligada às mudanças, à transformação.

A energia do Ultravioleta jamais teve por objetivo ser uma energia de destruição, mas, entretanto, ela
corresponde a uma energia de desconstrução que visa fazer saltarem as barreiras deste planeta, como do
organismo humano, para sua Unidade, para sua dimensão Divina que lhes estava ocultada pela dualidade e

pela encarnação.
Isso está em curso.

***

A etapa seguinte ocorrerá no momento em que o número de vulcões acesos em seu planeta, e em que o
número de partículas Ultravioletas acumulado em sua cabeça permitirá à energia e à consciência focalizarem-

se além da dualidade, ou seja, não mais em sua cabeça, mas em seu coração e, isso, para o conjunto dos
seres despertos.

Eu lhes disse que a pressão da radiação iria crescendo e, isso, até o período do solstício de verão [inverno no
hemisfério sul].

Essa é também a verdade no que concerne ao seu planeta e ao conjunto desses planetas que devem
preceder a ignição e a ascensão de seu planeta.

Isso está em curso.

Vários vulcões devem ainda despertar durante este período que lhes resta a atravessar para irem ao período
de seu verão.

Isso está em curso.

A etapa seguinte corresponde, portanto, à descida da energia dos vulcões em seu planeta ao nível, não do



elemento água que está ligado, mas ao nível do elemento ar.
Isso corresponde, ao nível da fisiologia planetária, a modificações profundas do que vocês chamam as

correntes aéreas e marítimas de seu planeta.

Isso se traduzirá por uma parada de algumas correntes e o desenvolvimento de outras correntes marítimas do
que as existentes.

Ao nível do ar isso vai se traduzir por uma acentuação essencial do que vocês chamam furacões e ciclones,
que vão se manifestar em regiões nas quais eles jamais estiveram presentes anteriormente.

Isso, ainda uma vez, está ligado unicamente à reação dos elementos perturbados ao nível da fisiologia
planetária.

A energia do Ultravioleta, também, é retransmitida por certo número de seres de altas dimensões que têm a
fazer e que estão em relação com a energia deste planeta.

Trata-se de certo número de Conselhos, chamados tanto de Conselho Galáctico, Conselho Intergaláctico,
Conselho dos Melquisedeques, Conselho das Águias etc.

Eles são muito numerosos, os seres que têm um antropomorfismo humano, que hoje se encontram nos planos
elevados para canalizar, dirigir, orientar a energia da pressão da radiação do Ultravioleta.

O papel deles é essencial.

Talvez vocês percebam, alguns de vocês, flutuações ligadas à energia em seus organismos fisiológicos
humanos.

Como podem constatar, existem faixas horárias em cada um de seus dias durante as quais vocês vão
perceber, sentir, esta pressão da radiação, tanto ao nível de sua cabeça como, para aqueles que estão mais

avançados, ao nível de seu coração.

Lembrem-se também de que a pressão desta radiação que vai crescendo, os seres humanos que não têm a
possibilidade nem os meios espirituais de ativar os chacras superiores (ou seja, aqueles situados entre a

cimeira de sua cabeça e o coração) verão essas energias impactarem-se no que vocês chamam os chacras
inferiores (ou seja, os chacras situados abaixo do coração), traduzindo-se por uma força de reação

profundamente amplificada frente aos eventos ligados aos movimentos sociais, aos movimentos econômicos,
eles também gerados pela pressão desta radiação nova.

Como vocês sabem, vários seres humanos tentaram se aproveitar deste período para criar em seu planeta um
clima propício ao medo, um clima propício à desestabilização da alma humana.

Isso não ocorrerá, contrariamente às intenções daquelas formas.

A pressão da radiação da Luz Divina, retransmitida pelo Ultravioleta, por minha presença, por seu Sol e pelo
conjunto dos Círculos e dos Cenáculos ligados à Luz, vem perturbar grandemente tudo isso e provocar, ao

nível da humanidade, um fenômeno de confusão.
O importante sendo, como eu lhes disse, permanecerem o mais possível alinhados e centrados,

permanecerem o mais possível na neutralidade com relação à confusão.

Vocês podem criar isso estando o mais possível na ausência de reação com relação aos eventos que vêm.
Essa é uma injunção de minha parte para lhes pedir e para lhes esclarecer que vocês apenas encontrarão a

paz no interior de vocês e certamente não no exterior de vocês.

***

Isso leva a reconsiderar, agora e já, antes mesmo de sua passagem na quinta dimensão, o que vocês chamam
a vida.

Vocês têm o hábito, desde muito numerosas encarnações, para a maior parte de vocês, de viver uma vida
exteriorizada que se define pela dualidade e sua reação com relação ao sentido o mais amplo e também o

mais estreito de suas vidas e de seus desenrolares de destino.

Hoje, mais do que nunca, convém encontrar a Fonte de sua vida no centro de seu ser, no coração.
É nesse lugar, e unicamente nesse, que vocês encontrarão a paz necessária para não entrarem em reação

com os eventos sociais, econômicos, que vêm para vocês a grandes passos.

Essa não é uma mensagem de medo.



Eu nada posso fazer se vários seres humanos concebem o medo através dessas palavras.

Eu vim anunciar o que o Pai pediu-me para anunciar.

Existe certo número de profetas, existe certo número de profecias que sempre existiram na superfície deste
planeta.

O objetivo deles não é fazer medo.
O objetivo deles é unicamente prevenir, advertir, para que os humanos entendam essas palavras ao nível de

sua interioridade.
Hoje, mais do que nunca, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

A única solução para esse problema, a única solução para suas decepções em sua vida interior, econômica,
social, familiar, pessoal, apenas pode se encontrar no centro de seu ser e em nenhum outro lugar.

Obviamente, vocês são ajudados, isso eu também lhes disse, mas, entretanto, ninguém poderá ir em seu
coração, em seu lugar.

Isso cabe a vocês.

Esse é um trabalho de cada minuto, de cada respiração.
Vocês se aperceberão, nas semanas que vêm e que vão conduzi-los até o equinócio de verão [inverno no
hemisfério sul], que quanto mais vocês entrarem em sua interioridade, quanto mais vocês entrarem em seu
coração, quanto mais vocês entrarem em sua Essência, mais lhes será fácil manifestar a paz, a tolerância, o
amor e a compreensão no exterior, qualquer que seja a rudeza dos eventos exteriores que devem afetar a

fisiologia planetária, mas também de alguns seres humanos.

***

A única maneira de estar no coração é não reagir.
A única maneira de estar na Unidade é não manter a dualidade.

Ora, a reação faz parte da dualidade.
É, portanto, primordial que vocês aprendam por si mesmos, por suas meditações, por suas orações, por seus
momentos de silêncio, por seus reencontros com a natureza, a desenvolver cada vez mais esse sentimento de

harmonia com sua própria Unidade, com sua própria Divindade.

Agora, vocês estão muito precisamente a uma semana de prazo do que é chamada a Páscoa.
Não que eu queira falar-lhes com isso de religião.

Então, se querem, em empregarei, antes, o termo Nova Luz Cheia.

Ela chega muito precisamente dentro de 8 de seus dias terrestres.
Durante este período que vocês vivem agora e, portanto, um período novo de 7 dias até aquela data, eu lhes
peço então para encontrarem mais momentos de oportunidade para se colocarem ao centro de seu próprio
coração, isso não precisa durar mais do que alguns minutos, mas façam-no várias de vezes, se isto lhes é

possível.

Isso lhes permitirá estabilizar o melhor possível seu estado interior, para não entrar em reação, tanto com
relação aos seus próximos como com relação às suas próprias emoções, às suas próprias atividades mentais,

profissionais, econômicas, sociais ou afetivas.

A única solução, ainda uma vez, está ligada ao aprendizado da capacidade que vocês terão, como seres
humanos, para viverem os acontecimentos que os esperam, em seu coração.

As soluções decorrerão de sua capacidade para viver no estado de coração.
Se vocês escapam de seu coração, manifestações emocionais relativamente importantes arriscam se produzir,

que seriam profundamente nefastas para o que vocês têm a integrar, a desvendar e revelar em vocês com
relação à sua Unidade e à sua Divindade.

Trata-se de um período propício para viver a pressão da radiação em seu coração.

***



Eu volto agora ao que eu chamei, e ao que vocês buscaram, como sendo fenômenos luminosos ligados à
presença do Ultravioleta.

Vocês podem perceber essa irradiação com seus próprios olhos abertos em sua realidade dual na caída da
noite, no momento em que a lua começa a aparecer em seu céu.

Observem seu céu e vocês constatarão que os fenômenos luminosos começam a aparecer sobre o conjunto
de seu globo.

Não se tratará, portanto, de fenômenos ligados ao sol, num primeiro tempo, mas ligados ao momento em que o
sol está do outro lado do lugar em que vocês vivem e isso será, então, um reflexo desta luz sobre a lua, que se

manifestará aos seus olhos.

Os fenômenos luminosos que ocorrem, quanto a eles, em pleno dia concernem à iminência da manifestação
de minha presença como energia de desconstrução, sobretudo se esses fenômenos persistem além da

duração de 48 a 72 horas.
Isso já lhes é conhecido.

O mais importante, ainda uma vez, e eu o digo a cada intervenção, não é tanto o fenômeno exterior, ainda que
esse se refira à própria Luz, mas, efetivamente, sua reação interior à pressão da radiação que será a aceitação

que lhes permitirá não estar na reação aos eventos que a Terra vive e viverá.

Aí está o que eu tinha a esclarecer e o que vocês têm a fazer durante este período propício à entrada em sua
interioridade total, a fim de encontrarem realmente quem vocês são, o que são e para o quê querem ir e, isso,
em função não de seus desejos, mas de sua capacidade vibratória para aliviar esse corpo, para fazê-lo entrar
nas vibrações novas que alguns de vocês começaram, já desde o mês de março, a sentir, apresentando-se

sob episódios de subidas vibratórias interessam a algumas partes do corpo ou à totalidade de seus
organismos fisiológicos.

Isso necessita um tempo.

***

O tempo chegou agora de ir até a perfeição desta ascensão que não é ainda uma ascensão de corpo ou uma
ascensão de quinta dimensão, mas que prefigura, de maneira figurada e de maneira real, o que ocorrerá no
momento de sua subida vibratória definitiva na quinta dimensão, que isso seja com o corpo ou sem o corpo.

Isso cabe a vocês, a cada humano estando frente às suas escolhas e frente à realidade de suas capacidades
vibratórias.

A única possibilidade, quaisquer que sejam, ainda uma vez, suas idades, suas patologias, seus modos de vida,
é unicamente ligada à sua capacidade interior para subir o que se chama a vibração de sua alma ao nível do

Espírito.

A subida da vibração da alma ao nível do Espírito se traduz por uma vibração da totalidade do corpo, mas
também por uma pressão da vibração ao nível da cabeça e ao nível do coração e, num segundo tempo, no

conjunto de seu corpo.

Naquele momento, quando a pressão da vibração se manifesta no conjunto de seu organismo fisiológico, torna-
se muito mais simples e fácil compreender o que realmente é a ascensão.

Todo o resto são apenas projeções ligadas aos seus desejos, às suas emoções ou ao seu mental.

A ascensão é um processo vibratório.

O derramamento da Luz do Pai, que eu vim trazer através da pressão do Ultravioleta, é diretamente ligado a
este aumento vibratório.

Não pode haver ascensão sem aumento de sua vibração interior.
Essa é sua garantia de sua capacidade ascensional para os tempos futuros.

Entretanto, a hora, ainda uma vez, é para a desconstrução.
Esta desconstrução, vocês observam, em curso na escala do planeta, na escala de seu indivíduo, de seus

próximos e na escala do conjunto da humanidade.



Existe uma percepção mais ou menos acrescida, uma intuição mais ou menos forte, um instinto mais ou menos
grande de que a realidade da mudança está aí.

Ela está realmente aí.
Ela não está nas palavras, ela não está nas egrégoras que vocês podem criar, mas, unicamente, em sua

capacidade para o que eu chamaria subir na vibração.

A subida na vibração é a única resposta adequada à pressão da radiação do Ultravioleta.

Cabe-lhes acolher em vocês esta energia e, se a acolhem totalmente, para além mesmo de seu coração, mas
no conjunto de sua fisiologia, vocês constatarão muito proximamente e muito rapidamente esta capacidade de

vibração do conjunto de seu corpo, do conjunto de seu organismo fisiológico, e eu digo, efetivamente,
organismo fisiológico, ou seja, seu corpo físico.

Eu não falo, aí, das percepções ligadas aos seus diferentes envelopes sutis, que não traduziriam a capacidade
de seu corpo físico para entrar totalmente em vibração.

A vibração que vocês recebem é destinada, se vocês a desejam e a aceitam, a transformar totalmente sua
fisiologia.

É o que vocês estão, alguns de vocês, vivendo.

Este período de maturação ou de acesso à vibração far-se-á, agora, até o prazo do que se chama o equinócio
de verão.

Eis alguns elementos importantes que eu desejava lhes transmitir.

Se vocês têm, agora, questionamentos com relação a esse processo, eu gostaria, efetivamente, de tentar
trazer uma iluminação suplementar.

Questão: poderia nos falar dos códigos que serão despertados?

A questão já foi colocada.
Preocupem-se, simplesmente, de subir a vibração.

O desvendamento preciso do que são esses códigos lhes será dado após o período do final de semana
Pascal.

Questão: como a vontade de subida na vibração pode se fazer o melhor possível?

A única maneira de fazer subir a vibração é aceitar a pressão da radiação do Ultravioleta.
A oração, o pedido não são afetados por esse processo evolutivo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caras almas humanas em encarnação, antes de me retirar e de lhes dizer até a próxima semana de seu
tempo humano, vou fazê-los abordar o processo ligado à subida vibratória pelo aumento da radiação de minha

presença e, portanto, da pressão da radiação do Ultravioleta em suas estruturas.

... Efusão de energia ...

Aí está, bem amados Filhos da Luz, almas humanas em encarnação, ao que correspondem as premissas
desta vibração que deve habitá-los.



Eu sou Miguel, Príncipe e regente das Milícias celestes.

Recebam todo meu amor, o amor do Pai e, sobretudo, minha proteção e eu lhes digo até muito em breve.

************
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~ Espaço de Conclusão ~

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos aqui presentes, almas humanas em peregrinação, proteção, amor e Luz.

Eu venho diante de vocês neste dia para exprimir certo número de coisas ligadas à fisiologia planetária,
à fisiologia desse sistema solar e à fisiologia da alma humana.

Como vocês sabem, em todos os universos e em todas as dimensões existentes, o princípio evolutivo
essencial, onipresente porque ligado à própria natureza da emissão do sol central, recorre à noção de ciclo de

uma dimensão quando ao nível do que vocês chamam de ‘mundos multidimensionais’.

Esta noção de ciclo se aplica a toda forma de vida, qualquer que seja.

A noção de ciclo corresponde ao princípio fundamental da fisiologia, que é repassar, de maneira, portanto,
episódica, mas, sobretudo cíclica, por um ponto preciso.

Esse ponto preciso, esse retorno ao ponto de partida do ciclo, é o emblema e o símbolo do retorno à Unidade
antes de qualquer transformação de uma forma de vida em outra forma de vida ou de uma forma de vida em

uma dimensão ou em outra dimensão.

Esse princípio do ciclo está aí para lembrar que toda forma de vida vem da Unidade, provém da Unidade e
retorna à Unidade.

Esse princípio fisiológico não sofre qualquer exceção desde as dimensões as mais densas até aquelas que
são até mesmo inconcebíveis à sua imaginação, por enquanto.

Vocês sabem, e eu lhes anunciei desde a minha primeira vinda neste ano [2009], vocês estão na aurora de um
novo ciclo, vocês chegaram, portanto, no ‘final de um ciclo’.

Este final de ciclo se refere tanto ao corpo humano como ao corpo planetário, como ao conjunto de corpos e
de sóis da sua galáxia e do conjunto das galáxias desta região do universo.

Quem diz ‘encerramento de ciclo’, diz retorno, tal como a serpente que morde a cauda, para um retorno
preciso que deve lembrá-los, mesmo pela sua existência, pela sua presença e pela sua travessia, a própria
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noção da Unidade de toda Criação, mesmo nos mundos os mais densos em que predomina a divisão, a
separação e a exclusão.

Esse princípio que prevalece para toda forma de vida é hoje um elemento e um evento que os envolve, vocês,
almas humanas, tanto o seu planeta como o sistema solar e como o conjunto dos sistemas solares em sua

ronda ao redor de um ponto central de onde tudo provém e para onde tudo voltará um dia.

Essa é a própria noção de princípio cíclico.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’, diz início de um novo ciclo.

Esse início de um novo ciclo pode ocorrer na mesma dimensão, em uma dimensão inferior ou em uma
dimensão superior.

Quem diz ‘final de ciclo’ diz transformação das formas de vida, tanto na mesma dimensão como nos
mundos subdimensionais que vocês não conhecem, como nos mundos de dimensões múltiplas às quais

vocês não têm, ainda que temporariamente, acesso.

***

O importante desse momento é que ele deve ser localizado como ponto de impulso de um novo círculo
evolutivo, mas também como ponto de resolução do mesmo círculo evolutivo.

Quem diz ‘resolução’, após o impulso do ponto de partida, significa que vocês voltam em um ponto preciso,
que nesse ponto preciso certo número de escolhas é possível quanto ao futuro do sistema fisiológico

considerado.

Esta evolução podendo ocorrer na mesma dimensão, em dimensões superiores, em dimensões
inferiores, guardando a mesma forma de vida expressa ou mudando de forma de vida expressa, ao mesmo

tempo mudando ou não mudando de dimensão.

Vocês chegaram a este instante final.

Este se reproduz apenas a cada 52.000 anos.

Ele corresponde, nesse sistema solar, e mais especificamente sobre este planeta, mas também para os outros
planetas, a um ‘ciclo evolutivo’ extremamente preciso.

Vocês impulsionaram e iniciaram esse ciclo, a maior parte de vocês, tendo acompanhado esse projeto de
criação da dimensão terceira dissociada (eu irei explicar a vocês um pouco mais tarde o que é essa terceira

dimensão dissociada).

Entretanto, vocês são parte integrante, a maior parte de vocês, a terem iniciado um ciclo nesta dimensão e
nesta dissociação, que vocês encerram hoje.

Quem diz ‘encerramento de um ciclo’ diz resolução.

A resolução implica necessariamente em um processo de conscientização, em um processo
de aprendizado ligado à experiência vivida.

Esta noção de retorno ao mesmo ponto cíclico vai permitir, também, liberar, para o conjunto da criação, os
acervos ligados à exploração desta dimensão.

Eu chamei o mundo em que vocês vivem de um mundo de terceira dimensão dissociada.

Existem, nos diferentes universos, mundos de terceira dimensão não dissociada.

O que se chama mundo de terceira dimensão dissociada?

Trata-se de um mundo em que a experiência da encarnação, da descida na matéria, acompanha-se de uma
perda de ligação consciente à sua Unidade e à sua Divindade.



Essa é uma escolha que vocês fizeram como alma, mas impulsionada pelo que vocês chamam
de Lipika kármico ou Senhor do Karma, que se encarrega do destino de um ciclo completo evolutivo.

Existem dimensões terceiras unificadas nas quais a ruptura da memória da Unidade, da junção à Unidade não
foi efetuada.

Esses povos, essas formas de vida, essas fisiologias, experimentam um corpo de terceira dimensão, ao
mesmo tempo tendo consciência da sua Divindade, o que não foi o caso de vocês desde éons em que vocês

se encarnam.

Mais precisamente, desde mais de 52.000 anos.

***

Hoje, vocês chegam ao ‘período de resolução’.

O que é este período de resolução?

É o momento em que o conjunto das memórias ligadas às experiências vividas de
maneira individual e coletiva encontram, elas também, o seu ‘espaço de resolução’.

O que é um espaço de resolução de memórias?

É um espaço em que a conscientização do que foi vivido, por uns, por outros, e pelo conjunto da humanidade
em encarnação e dos sistemas solares em encarnação, vai se revelar à consciência.

Por um abuso de linguagem, alguns escritos assimilaram isso ao fim de um mundo, mas certamente não ao fim
da vida.

Bem ao contrário.

Como vocês irão se aperceber em breve, e qualquer que seja sua escolha de destino e qualquer que seja sua
escolha, vocês vão, durante este período que eu chamei de ‘desconstrução’, vocês vão reconstruir

uma nova identidade, uma nova programação.

Quaisquer que sejam as suas escolhas, vocês terão que fazer algo de novo.

Entretanto, existem em todos os ciclos, no momento das fases de resolução, forças que se opõem a este
espaço de resolução pela razão muito simples de que o ‘espaço de resolução’ termina o ciclo e termina,

portanto, uma forma de manifestação.

Sua forma de manifestação tridimensional dissociada permitiu a criação de certo número de forças que
evoluem por conta própria no interior de vocês, mas também no interior do conjunto do seu sistema planetário.

Vocês podem chamar isso de ‘egrégora’, ou egrégora mental, ou, se preferirem, de consciência mental.

A consciência mental é o pormenor da dimensão terceira dissociada.

Esta consciência mental existe apenas nesta encarnação, neste mundo dissociado.

Ela é, portanto, uma criação específica da sua própria criação.

E ela sabia, pertinentemente, desde a sua criação, que fazia parte de um ciclo que não tinha acesso à
eternidade.

Assim, cada um de vocês, cada um desses sistemas fisiológicos presentes na superfície deste planeta, e a
própria fisiologia deste planeta, está fazendo o luto do que vocês denominam mental.

Isso se tornou necessário pelo próprio princípio da sua dissociação na encarnação.

***



Entretanto, esse modo de funcionamento, ligado, portanto, ao seu mental, não tem mais razão de existir a partir
do momento em que vocês terminam um ciclo.

Entretanto, e vocês o compreendem, as resistências podem estar no interior, e, ainda que, contudo, vocês
aceitem o fim desse ciclo, igualmente na própria consciência desse ciclo que sabe que esse é o fim.

O mental deve se transformar em uma ‘nova força’ que foi autenticada, experimentada desde agora mais de 60
de seus anos terrestres, correspondendo a duas gerações, a fim de preparar o que vem agora para vocês.

Muito logicamente, estando ainda em uma dissociação tridimensional, vocês são obrigados a se servirem do
que está condenado a desaparecer.

Entretanto, essa pode ser a causa de certo número de tensões, mas também de resistências, ou de
contradições no interior de vocês.

Eu longamente os mantive na vibração da pressão do ultravioleta, que desce para vocês, retransmitida por mim
mesmo e, sobretudo, pela ‘vibração do Pai’ ao nível do Sol Central das galáxias, ao nível de Alcyone.

A Luz não se importa com a vibração mental.

O mental era uma ‘ferramenta’ que lhes foi confiada, mas que, entretanto, não permitirá jamais aceder a um
mundo multidimensional.

Ele lhes permite realizar o Divino em vocês, mesmo nesta dimensão, mas não irá lhes permitir, em caso algum,
aceder ao mundo multidimensional.

Isso equilibra, em certo modo, os ensinamentos que foram dados por diferentes modelos, em particular
os orientais, mas também os ocidentais, referentes à evolução desse modo de funcionamento.

Vocês estão em um momento que é um ‘período de resolução’.

O período de resolução está inscrito, como já disse, no nível dos ciclos planetários, e do próprio ciclo que
vocês percorrem como alma humana encarnada em um corpo.

Vocês devem efetivamente compreender que aquilo a que aderiram não tem mais existência, a não ser em
seus pensamentos.

O mundo que vocês criaram é procedente de um ‘pensamento’.

Vocês participaram de um pensamento dissociado, a fim de fazer a experiência da dissociação.

A experiência da dissociação da sua Unidade primordial foi simplesmente destinada a fortificar em vocês esta
ligação a esta Unidade.

De fato, a privação, durante o que vocês chamariam de longo prazo, correspondente a um ciclo completo
nesta dimensão, permitir-lhes-á, uma vez que esta tenha desaparecido, se tal for a sua escolha, compreender a

sua ligação à Unidade, sem compreendê-la com o mental.

Mas o mental pode ter sido a ‘ferramenta’ que lhes permitiu fortificar o seu laço de Divindade em sua potência,
pela sua própria ausência isso se tornou possível.

Entretanto, existe um combate entre as forças antigas e as forças novas.

Ele existe em cada espaço de resolução de ciclo, o que não é o caso quando do impulso de um novo ciclo, em
que não pode haver tensão, mas simplesmente ‘adesão’ do conjunto das pessoas que participam da criação

de um novo ciclo.

Assim foi, há mais de 50.000 anos, quando do início desta dimensão dissociada terceira.

Quaisquer que sejam suas escolhas e quaisquer que sejam suas possibilidades vibratórias em um tempo
extremamente curto que lhes resta a viver nesta dimensão, vocês poderão ‘criar’, pelo impulso de um novo



ciclo, cujas primícias se fazem sentir no interior de alguns de vocês, vocês vão criar um impulso unificado
para um novo modo de manifestação e de vida.

O ciclo de impulsão corresponde a um momento de alegria extrema, contrariamente ao período de fim de
ciclo no qual, entretanto, caberá a vocês fazer o luto do que deve ser feito.

***

Inúmeros ensinamentos insistiram junto a vocês, desde já numerosos anos, de maneira intensa, sobre o que foi
chamado por eles de ‘soltar’.

Soltar significa que, antes deste período, vocês tomaram algo.

O soltar é um ato consciente, mental e voluntário.

Entretanto, ser-lhes-á solicitado em breve para passarem a uma etapa posterior e a uma etapa bem superior ao
soltar.

Esta etapa tem por nome: abandono, e decorre diretamente da passagem do governo humano para um
governo divino.

Vocês devem entregar o seu Espírito, a sua consciência, a sua vontade, a sua alma e a totalidade da
criação que vocês são, à vontade divina.

Isso apenas pode ocorrer por um ‘ato de abandono’.

Esse é o seu único modo de sair da ação/reação para voltar a penetrar no domínio da Unidade, onde a
ação/reação, ou seja, a dualidade, não pode ter curso e onde apenas se manifestam as leis da Unidade, que

absolutamente nada têm a ver com o que vocês experimentaram até agora.

Esta etapa é ao mesmo tempo uma grande esperança, uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, estejam
conscientes disso, um grande sofrimento.

Este grande sofrimento coincide, no momento em que ele se tornar extremo e insuportável, com a mais
extrema das alegrias.

Não pode haver distância entre o sofrimento e a alegria.

São as duas vertentes de uma mesma realidade.

Esta realidade deve se resolver em uma Unidade que eu chamaria de ‘êxtase’ ou de alegria interior.

Isso corresponde a um momento específico da sua vida neste final de ciclo.

Este lhes será anunciado no momento propício precedendo em pouco tempo o momento do final desta
dimensão.

Seu grau de preparação deve ser centrado, doravante, na ‘aceitação’ da pressão do ultravioleta que é, eu os
lembro, uma qualidade vibratória de consciência específica, retransmitida pelo Sol Central, pela Vontade do Pai

e pela emissão do Pai, assim como vocês o nomeiam.

Entretanto, estejam conscientes de que o ‘soltar’ não basta, de que o abandono é o abandono total a esta
Luz, aos desejos e à vontade dela.

Porque a Luz é Inteligência, a Luz é Consciência, a Luz é Verdade, a Luz é Unidade.

E vocês devem seguir o que lhes diz a Luz.

E vocês não devem mais seguir o que lhes dizem os homens, o que lhes diz a lógica, o que lhes diz o
mental.



Não haverá mais, em breve, outra alternativa do que dizer, assim como o disse o seu maior neófito: «que Sua
vontade seja feita e não a minha».

E, a partir daquele momento, quando vocês aceitarem e viverem esta frase, quando vocês ousarem dar o
passo, vocês irão se aperceber de que a sua vida inteira, apesar do pouco tempo que lhes restará a viver nesta
dimensão, desenrolar-se-á sob os auspícios multidimensionais, quanto ao próprio desenrolar da sua vida, que

se fará de acordo com as leis de sincronia, de fluidez, de Unidade e, sobretudo, de alegria interior.

***

Mas, entretanto, essa escolha deve ser ‘formal’.

Não se trata mais de uma escolha mental quanto às suas circunstâncias, quanto aos ideais que vocês
esposam, mas, sim, à realidade do abandono total à vontade do Pai ou da Luz, se preferirem.

É preciso, portanto, durante este período, e a pressão da vibração do ultravioleta está aí para ajudá-los a ir para
essa escolha, se for ela que vocês sentem no interior do seu coração, isso para lhes permitir cruzar a última

etapa preliminar ao que vocês chamam de ascensão ou ao que vocês chamam de renascimento.

Não importa as escolhas.

Ainda uma vez, uma como outra necessitará de uma forma de ‘abandono’, mas mais do que nunca, o acesso à
multidimensionalidade do seu ser necessita do abandono da sua vontade a uma vontade exterior à sua, que é a
vontade da Luz, que é bem além da vontade da sua alma, mas que se junta, na finalidade, à vontade do seu

Espírito quanto à sua criação e à sua própria finalidade.

Isso é extremamente importante.

Do soltar ao abandono existem ainda algumas pequenas montanhas a escalar.

Essas montanhas são apenas as ‘ilusões’ construídas pelo seu mental, adaptadas a esta dimensão
tridimensional dissociada.

Entretanto, a passagem para a unificação apenas pode ocorrer na condição de que você aceite se unificar,
você mesmo, com a Fonte primeira.

Isso passa pela aceitação total e prévia, a fim de realizar a sua Unidade.

Naquele momento, vocês não poderão mais ter em mente as contingências que eu chamaria de materiais,
mentais, emocionais, afetivas, sociais e de tudo o que compõe a sua vida nesta dimensão.

Vocês estarão em um momento de ‘dúvida’, onde as últimas resistências irão assaltá-los de todos os lados.

Entretanto, se vocês tiverem confiança, totalmente, na vibração que eu lhes retransmito, se vocês
tiverem confiança, totalmente, na dimensão do Pai, na dimensão da Unidade, na dimensão da Luz, nada irá

lhes acontecer, porque a Luz irá preservá-los, a Luz irá abrigá-los e a Luz irá lhes permitir ir para onde devem
ir, independentemente dos obstáculos que poderão se construir.

Isso é extremamente importante.

É o mesmo para a sua fisiologia como alma humana dissociada.

É o mesmo para a fisiologia do planeta, que experimentou, ao mesmo tempo que vocês (através do seu manto
exterior que vocês pisam nesta dimensão, portanto exteriorizado, que vocês percorreram), a dissociação.

A dissociação entre o seu manto exterior e a sua verdadeira dimensão interior que, como vocês, se esconde
no centro desta esfera que vocês chamam de Terra.

No coração da Terra encontra-se a consciência da Divindade da Terra.

Esta, nesse momento mesmo, e já desde certo número de anos, responde ao impulso iniciado primeiro pelo
seu Sol Central, que foi de Sirius, e depois, agora, por Alcyone, a fim de lhes permitir responder.



E a Terra responde, ela também, a esta distância existente entre o seu exterior e o seu ser interior.

Ela está revelando o seu interior para o exterior.

Ela se manifesta também pelo que eu chamei de ‘vulcões em erupção’ e pelas modificações elementares que
estão chegando a grandes passos e que batem agora à porta de seus diferentes continentes.

Vocês entraram nas manifestações importantes.

Inúmeras vezes, e a cada reprise, é-lhes solicitado para terem-se ‘informados’, mas não para participarem
disso.

Vocês têm bastante a fazer com o que acontece no interior dos seus seres e com o que acontecerá cada vez
mais, porque a questão, creiam bem, revelar-se-á à sua consciência, ainda que a escolha da Luz esteja, para

alguns de vocês, perfeitamente ancorada e perfeitamente estabilizada.

A etapa não é mais o soltar, mas o abandono total à vontade da Luz, porque a Luz é consciente e
consciência, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deve fazer para fazê-los reencontrar o caminho da

Unidade e permitir-lhes encerrar esse ciclo tridimensional dissociado nas condições as mais felizes possíveis.

Vocês reencontrarão, aqueles de vocês que o desejarem e que tiverem a força de abandonar a totalidade da
sua personalidade e da sua dimensão, vocês reencontrarão a Unidade salvaguardando a consciência de tudo

o que vocês foram, mas também do que vocês serão.

Vocês chegarão, a um dado momento, ao ponto chamado por alguns de «ponto zero».

Nesse ponto zero, vocês terão a consciência do seu passado, mas também a consciência do seu futuro,
porque, nesse ponto zero, não há mais tempo.

Há somente o abandono à vontade da Luz.

O abandono à vontade da Luz acompanha-se de uma ‘resolução de memórias’.

Vocês sabem de onde vêm, mas vocês sabem também o que vão conseguir.

Isso não é um sonho, isso é a verdade.

A verdade ocorre apenas nesses momentos precisos de mudanças de ciclos e, especialmente, no que se
refere ao seu aspecto tridimensional dissociado.

É o mesmo para todos os outros planetas desse sistema solar que, para a maior parte, já (como vocês veem
de maneira exterior) abandonaram esta tridimensionalidade dissociada (para alguns deles desde muito tempo),
mas, entretanto, foram ‘obrigados’ a acompanhar, cortando-se desta exterioridade, vivendo no interior desses

planetas, ao nível da consciência planetária, como as fisiologias de quinta dimensão que eles abrigam, vivendo
no interior desses planetas.

Entretanto, o problema é diferente.

***

É que, hoje, o conjunto desse sistema solar está prometido a uma ascensão, assim como vocês a definem.

Essa é uma ‘mudança total’ de modo de funcionamento das consciências envolvidas.

Isso se refere, de maneira sincrônica, ao sol, aos outros planetas, aos satélites, à consciência humana e
também à consciência vegetal, animal e mineral.

Este abandono não é um ato intelectual.

Basta deixar-se penetrar pela pressão da vibração do ultravioleta, a fim de que esta trabalhe em vocês e os
prepare para essa escolha final do abandono ou do não abandono.



Para isso, vocês devem ser regados, literalmente, permanentemente, nesta energia do ultravioleta.

Esta, eu os lembro, escolhe geralmente penetrar pela cimeira da sua cabeça e deve chegar, em um tempo
breve e curto, o mais tardar, eu diria no final do seu ano, mas, eu diria, melhor, antes do final do seu mês de

junho, vocês devem ter estabilizado essas energias no coração do ser.

Porque é esta energia, esta consciência, que vai ativar em vocês esta etapa final do abandono à vontade da
Luz, se essa for a sua escolha.

Entretanto, quanto mais vocês estabilizarem, quanto mais vocês regarem, literalmente, o seu coração com a
pressão da energia do ultravioleta, mais isso será para vocês algo que se fará na instantaneidade e não em um

tempo que arriscaria fazê-los sofrer de maneira inútil.

Isso é agora.

Isso não é para dentro de dez anos.

Isso não é para dentro de um ano, mas isso é agora e isso faz parte da minha preparação que eu lhes trago
para lhes permitir elevar o seu sistema, a fim de lhes permitir constituir, de maneira definitiva, as suas ‘doze fitas

de DNA’ que correspondem às doze estrelas que irão levar o seu sistema solar à sua nova dimensão, ao
menos para aqueles que acompanharem isso.

Isso é extremamente importante, mas eu lhes disse que eu voltaria nisso após o seu final de semana pascal.

Eu os convido, durante o período da lua cheia que vocês vivem desde ontem, e na qual vocês estarão sob
influência durante três a quatro dias ainda, eu lhes peço urgentemente para que dirijam a pressão da vibração
que vocês recebem, de maneira consciente, ao meio do seu peito, mesmo se isso dever ocupar um tempo

relativamente longo.

Vocês se beneficiam, durante este período, de um afluxo de consciência importante, que tornará o trabalho
(porque é efetivamente de um trabalho que se trata) muito mais fácil.

Este período irá se repetir, obviamente, em momentos oportunos e, em particular, na lua cheia de touro (ou
seja, no mês de maio), mas também no período que foi chamado de ascensão e pentecostes, que lhes resta a

viver até o período do seu solstício de verão [inverno, no hemisfério sul].

Isso é capital.

Aproveitem esses períodos em que sentem a pressão da radiação que lhes penetra para conduzir, com
consciência, esta vibração ao seu coração porque, por enquanto, qualquer que seja o seu avanço no caminho

do retorno à Unidade e da passagem por este final de ciclo, vocês são muito pouco numerosos a serem
capazes de viver o abandono à vontade do Pai porque isso supõe e implica, de maneira objetiva, a perda de

todos os seus marcadores, quaisquer que sejam.

Enquanto vocês não tiverem aceitado viver esta etapa que corresponde, de maneira simbólica, a uma morte, tal
como vocês a vivem quando deixam a encarnação, se vocês não aceitarem isso, vocês não passarão pela

Porta Estreita.

Isso deve ser realizado, eu lhes disse, o mais tardar antes do início do outono [primavera, no hemisfério sul].

Isso é o que vocês têm a fazer de maneira prioritária.

Contentem-se em se manterem informados também sobre o que acontece neste planeta.

Eu lhes falei longamente dos fenômenos luminosos.

Eu também lhes falei dos fenômenos ligados às manifestações elementares.

Eu lhes disse e repeti que estas iriam se amplificar para atingirem o seu apogeu, o seu potencial máximo, a
partir do início do seu verão [primavera, no hemisfério sul].

Isso é agora.



Isso não é no próximo ano.

Esse é o meu papel.

Isso é importante, antes de viver o que vocês terão que viver agora, eu penso, no próximo ano e que é
chamado de ‘reversão’.

Mas vocês não poderão fazer a reversão das suas fisiologias sem viver o abandono total à vontade da Unidade,
à vontade do ultravioleta que eu retransmito a vocês.

***

Bem amadas almas humanas na encarnação, eis o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Tentem, em um primeiro tempo, conceituar (mesmo se vocês não puderem vivê-lo), o que significa essa
palavra: abandono, abandonar.

O que isso implica no nível da sua consciência, no nível das suas vidas, no nível dos seus desejos, no nível da
sua própria vontade da Luz.

Isso é capital.

É uma reflexão e uma vivência que eu os engajo a viver, em um segundo tempo.

Com relação a esse processo, e com relação a isso unicamente, se vocês tiverem questionamentos, eu
gostaria de tentar responder.

***

Questão: isso significa que convém parar toda atividade, todo projeto?

Isso não pode ser ditado pelo seu mental, porque poderia ser um erro.

O mental irá enganá-los uma vez em duas, de maneira geral.

Em contrapartida, se esta decisão vier da sua consciência, sem análise da sua ferramenta mental quanto às
suas situações, quanto ao que vocês fazem de suas vidas, será necessário seguir o impulso.

O impulso virá do coração.

Se vocês sentirem que isso é necessário, é preciso fazê-lo, qualquer que seja o preço a pagar porque, naquele
momento, alguns de vocês serão obrigados a fazer escolhas que irão engajá-los, qualquer que seja a sua
abertura espiritual, em um retorno nesse ciclo tridimensional dissociado, em um outro espaço/tempo, ou,

definitivamente, em religar-se à Luz.

A questão não é mais uma questão de escolha.

A escolha, vários de vocês aqui presentes já fizeram.

A questão é agora abandonar-se à vontade do que vem, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Agora, o abandono principal é, efetivamente, o abandono à realidade da sua vida.

Não é por acaso que eu qualifiquei isso de equivalente a uma morte.

Quando vocês passam do outro lado e abandonam esse corpo (por um processo fisiológico que vocês
chamaram até o presente de morte) vocês abandonam tudo o que fazia a sua identidade aqui embaixo nesta

realidade na qual vocês vivem e, entretanto, este não é o fim.



Do mesmo modo convirá a vocês abandonarem todos os personagens efêmeros, todos os papéis que vocês
desempenham em todos os aspectos da sua vida, mas essa não poderá ser uma decisão tomada pelo seu

intelecto, mas deve unicamente resultar da ‘pressão do seu coração’.

Entretanto, no momento em que vocês sentirem que a hora do abandono estiver aí, não se esqueçam de que o
seu mental sabe que ele vai morrer.

Ele irá lhes enviar injunções, porque é evidente que esta ‘ferramenta’ vai impedi-los, à maneira dela, de aceder
à Unidade.

Esta é uma lógica ligada à manutenção e à coesão de toda forma de vida, qualquer que seja o estado
dimensional ao qual pertence esta forma de vida.

Isso é lógico.

Isto é norma e não deve transtorná-los além da medida.

Lembrem-se de que a fase do abandono corresponde a um mecanismo de morte de todos os seus apegos e
de todas as suas crenças, sem exceção.

Vocês devem passar do saber ao ser.

Não há outra possibilidade.

Passar para o Ser necessita ‘ser o que se é’.

Ser o que se é corresponde a tudo, exceto ao que vocês criaram e manifestaram nesta dimensão, quaisquer
que sejam as relações, quaisquer que sejam os apegos e quaisquer que sejam os prazeres que vocês

criaram.

Esta é a etapa final.

A melhor analogia que eu posso encontrar é aquela em que vocês enfrentam a transição denominada morte,
exceto que, ali, não há morte no sentido literal e físico.

Há uma ‘transubstanciação’, o que não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: a radiação da energia do ultravioleta se faz igualmente durante a noite?

Sim.

Ela ocorre em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites, que irão se amplificando quanto ao nível
das faixas horárias e do número de impulsos retransmitidos pelos diferentes cenáculos de Luz.

***

Questão: você disse que esta radiação impacta prioritariamente o ponto o mais elevado do corpo...

Perfeitamente.

***

Questão: e durante a noite?

Do mesmo modo.

É exatamente a mesma coisa que acontece.



***

Questão: entraria, então, pela coroa?

Quando for possível e o mais exato é que entre pela coroa.

***

Questão: como o astral está em fase de dissolução, o que é das etapas intermediárias que existiam antes,
depois da partida desse plano pela morte?

Foi criada, nos confins da sua galáxia, uma câmara dimensional de retenção.

Esse compartimento dimensional de retenção foi criado há sete anos.

É lá que são colocadas (eu ia empregar a palavra armazenadas), de maneira transitória, as almas que deixaram
o seu plano dimensional e que esperam a evolução final, ou seja, o ‘fim do ciclo’, para fazerem a escolha delas.

***

Questão: durante esta fase de espera, há processo de reconstrução?

Os processos de reconstrução são permanentes.

Esse não é um momento mais privilegiado.

Toda a sua vida, e, sobretudo neste final de ciclo, são momentos de desconstrução e de reconstrução.

Mas foi sempre assim.

***

Questão: quem está encarregado dessas fases de reconstrução?

Eu não vejo interesse em responder a esta questão.

Do mesmo modo que há múltiplos lugares de tratamentos na superfície deste planeta, existem, no nível dos
mundos não encarnados, sempre tridimensionais e não dissociados, múltiplas estruturas de acolhimento, de

tratamentos e de transformações.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas, as almas que não desejarem essas transformações?

Esse é o papel delas, essa é a função delas, essa é a liberdade delas.

Essas almas são levadas a recomeçar um ciclo de 52.000 anos, um ciclo tridimensional dissociado [agora dito
não mais dissociado, mas sim unificado], até o tempo em que elas encontrarem a Unidade delas novamente.

Esse foi o juramento de alma no momento da primeira descida delas nesta dimensão dissociada.

O ‘juramento de alma’ é ir até o final, até o momento do final desse ciclo (deste ou de outros), em que essas
almas serão capazes de reencontrar a sua Unidade.

Elas têm todo o tempo, no sentido do tempo tal como vocês o vivem.



***

Questão: como se explica a divisão entre as terceiras dimensões dissociada e unificada?

Parece-me já ter respondido nas explicações que lhes dei, notadamente que a diferença entre a terceira
dimensão dissociada e a terceira dimensão unificada é simplesmente um problema de percepção, de conceito

e de ligação real à sua Unidade presente ou ausente, em um caso e no outro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Almas humanas em encarnação, eu lhes trago, ainda uma vez, toda minha proteção, todo meu amor e, antes de
deixá-los na sua dimensão, eu desejaria fazê-los beneficiar-se de um afluxo desta pressão da radiação do
ultravioleta e, se possível, levá-la bem abaixo da sua cabeça, orientá-la, no plano direcional, ao nível do seu

coração.

Isso é agora.

Recebam a minha Graça, as minhas bênçãos e o meu Amor.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo agora.

Eu lhes digo até dentro de uma semana do seu tempo, quando começaremos a abordar o mistério das doze
estrelas e, portanto, das suas doze fitas de DNA, porque isso faz parte da sua herança e das coisas que vocês

devem, enfim, conhecer e reconhecer.

Sejam abençoados.

Vocês são amados pela Luz.

************
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~ TRANSMISSÃO DA RADIAÇÃO DO CORAÇÃO ~

Eu sou Ram.

Recebam a minha Paz.
Recebam a minha Bênção.

Bem amados filhos da lei do Um, quando da nossa última entrevista, eu lhes exprimi uma série de realidades e
de exercícios relacionados com a transmissão da radiação do coração.

Eu os engajei a experimentar isso para estarem mais de acordo com a Unidade, com a Verdade e com o seu
destino.

Hoje, eu gostaria, em um primeiro tempo, de exprimir um pouco mais de elementos relacionados com esse
processo de transmissão da radiação do coração.

A transmissão da radiação do coração, uma vez que o seu coração for ativado (assim como pode ser
realizado pelo processo de meditação ativa sobre a ‘seis chaves’ que abrem as portas do coração) (*), uma vez
que vocês tiverem tomado a experiência de trabalhar com a transmissão da radiação do coração, chegará um
momento importante em que a ação não será mais dirigida pela sua consciência, pela sua atenção e pelo seu
mental, chegará um momento observável entre todos (por certo número de manifestações que vou descrever)

onde, por força de terem experimentado a transmissão da radiação do coração, este passará em modo
autônomo.

A passagem no modo autônomo da transmissão da radiação do coração significa a ignição
definitiva da sua Luz interior.

Esse processo é anunciado por certo número de fenômenos. 
Ele pode ocorrer muito rapidamente após ter levado a efeito o ‘princípio da radiação do coração’.

Ele pode também necessitar certo aprendizado e certo número de repetições.

Entretanto, quando vocês chegarem a esse momento preciso, que eu chamaria então de autonomia do
coração, é o momento, ainda uma vez, em que o mental e a consciência não ditarão mais a irradiação do seu

coração, mas em que este emitirá, de maneira autônoma, a Luz.

Existe certo número de primícias que vocês devem conhecer, porque elas manifestar-se-ão necessariamente
na aproximação da sua autonomia e na aproximação da vibração autônoma do seu coração.

RAM – 10 de abril de 2009
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Isso vai se expressar primeiramente no nível do desenrolar dos seus ‘limiares de consciência’.

Vocês atravessaram, exatamente antes do período da autonomia, um momento importante.
Esse momento é observável entre todos porque, eu chamarei esse momento de momento da ‘dúvida final’.
É o momento do último assalto do mental inferior frente à irrupção do mental superior ou, se preferirem, do

intelecto e da iluminação Supramental.

A passagem de um ao outro se acompanha de uma crise de consciência extrema tendendo a fazê-los ver a
vida sob o seu lado o mais sombrio.

Esse processo foi perfeitamente descrito nas diferentes correntes evolutivas e, em particular, na sua tradição
ocidental.

Esse processo perfeitamente conhecido foi chamado de ‘a noite escura da alma’.
Ele foi perfeitamente descrito por certo número de místicos, que viveram isso de modo desproporcional

durante a sua meia idade.

Alguns seres deixaram escritos minuciosos deste período.
Eu os tranquilizo, nesta fase que vocês vivem na sua humanidade atual, este período não terá certamente a

duração que pôde ter para alguns místicos que o viveram toda a vida deles.

Vocês viverão isso de forma acelerada.
Ele lhes parecerá, apesar da potência de irradiação do Amor que vocês sentirão, serem mergulhados em uma
noite escura, uma noite de questionamentos, uma noite de obscuridades onde tudo o que vocês viveram ligado

à ativação do coração, ligado à ativação da sua consciência, ligado à constituição do seu corpo de Luz, será
negado e rejeitado em bloco.

Esse momento é o momento que precede a entrada na Unidade.

***

Aproximando-se ainda mais da entrada na Unidade, vocês perceberão com acuidade, com intensidade, a
diferença existente entre a dimensão do coração e a dimensão da razão encarnada e verão as oposições

entre as duas.

Vocês terão tendência a rejeitar em bloco tudo o que é ligado à Luz, ao mesmo tempo esperando-a do mais
profundo do seu coração.

Naquele momento, no auge, no apogeu desta tomada de consciência, ocorrerá certo número de mecanismos
energéticos extremamente potentes, que deverão tranquilizá-los quanto à saída desse processo.

Isso se refere a um processo energético extremamente potente, extremamente violento, que nada tem a ver
com o que foi escrito nas obras orientais, referentes, em particular, ao despertar ou à subida da Kundalini ou

ainda ao despertar ou à realização do Divino em si.

Esta etapa assinala o retorno à Unidade, a Vibração da Unidade, a constituição final do seu corpo de Luz e a
sua etapa pré-ascensional.

Isso irá se manifestar como um abrasamento de fogo ocorrendo no mais profundo da sua noite escura do
questionamento, ocorrendo em meio ao seu peito, fazendo percorrer um fogo que parte desse centro e se

dirigindo para o conjunto das suas cinco extremidades: as duas mãos, os dois pés e a cabeça, dando-lhes um
sentimento de morte iminente, um fogo violento, um fogo que consome e que lhes dará a impressão de viver

sobre uma fogueira.

Isso corresponde a um processo que foi vivido, de maneira individual, por alguns seres que chegaram à última
encarnação deles, no estágio final da humanidade e que devem passar proximamente para outro estado

vibratório.

Isso corresponde a uma ‘queima’ propagando-se desde o estágio central do coração, antes de ir, em um
tempo muito curto, percorrer o conjunto do seu corpo.

Naquele momento, as vibrações serão tais que vocês viverão uma impressão de explosão, de destruição total.
Mas vocês estão prevenidos, isso não é uma destruição, mas, efetivamente, a construção final do seu templo

de Luz destinado a fazê-los viver, enfim, na Unidade.



Esse momento é um momento observável entre todos, pelas manifestações premonitórias ligadas à noite
escura da alma e pelo processo energético que vai partir do seu coração e invadir o conjunto da sua estrutura

física.
É algo que será o resultado lógico do seu trabalho de radiação de Luz a partir do coração.

Vocês devem ser prevenidos.
Esse é o meio de aceitar a inexorável finalidade.

Esse momento ocorrerá entre o período do seu verão [inverno no hemisfério sul - 2009] até o momento do fim
do seu sistema solar.
Isso está em curso.
Isso está engajado.

O processo, uma vez iniciado, não poderá mais, jamais, voltar atrás.
Ele irá lhes conferir o status real da sua Unidade e da sua Divindade.

Vocês reencontrarão, uma vez que o fogo tiver consumido totalmente o seu corpo, vocês reencontrarão,
individualmente, o conjunto das suas memórias quanto à origem da sua criação, quanto ao seu destino, quanto

ao seu caminho e quanto à suafinalidade.
Esse é um momento grandioso.

Ele assinala o fim da dissociação, o fim do seu estado dividido e separado e o retorno em Glória na sua
Divindade a mais total.

Eu queria assinalar-lhes esse momento a fim de que vocês estejam prevenidos e de que, no momento em que
isso lhes acontecer, isso não os perturbe mais do que deve ser.

Entretanto, esta perturbação é necessária, ela lhes permitirá viver, na finalidade, o processo de modificação do
seu modo de consciência e do seu modo de vida e do seu acesso dimensional.

Entretanto, a melhor das preparações que vocês têm a fazer, eu repito, é, primeiro, ativar as energias do seu
coração, aceitar a vibração da radiação do ultravioleta no nível da sua cabeça.

No momento em que vocês sentirem isso, façam descer esta pressão da radiação no nível do seu coração.

Independentemente disso, no momento desses períodos de descida das energias retransmitidas pelos
diferentes Conclaves e Cenáculos dos seres de Luz, caberá a vocês também destrancarem as seis portas do

coração (*).

Quando vocês tiverem feito isso, vocês estarão em condições de ‘pulsar’ essa vibração da radiação da Luz, de
irradiá-la do seu coração, no que se refere ao conjunto da criação: um ser humano, um vegetal, um animal,

um grupo de homens ou um país.

Quanto mais vocês fizerem isso, quanto mais vocês alimentarem isso, mais vocês penetrarão em um
movimento cada vez mais rápido e cada vez mais fácil no nível da humanidade encarnada.

Esse é o seu papel.

***

Uma vez que vocês tiverem acendido o seu coração, uma vez que a vibração do ultravioleta se juntar ao seu
coração, vocês poderão iniciar o processo de radiação da Luz do coração.

Por força de tomar a experiência de radiar esta Luz, vocês se aperceberão de que se aproximam de um
momento em que, quanto mais vocês tiverem crescido na Alegria, em que, quanto mais vocês tiverem

crescido em Unidade, ocorrerá um momento de ‘confusão’.

Esse momento de confusão é a última confusão precedente ao seu retorno à Unidade.

Esse momento será breve, na condição de estarem avisados, de estarem conscientes, de estarem lúcidos
e de pedirem a ajuda da Luz quando daquele momento.

Obviamente, o seu mental e a sua consciência dissociada, dividida, urrarão que tudo isso é falso, que tudo isso



é ilusão e, no entanto, vocês devem ir além, não há outra possibilidade para aceder à sua Unidade.

Esse caminho muito poucos seres humanos, repito, viveram durante esse ciclo de encarnação.

Esse processo foi reservado a certo número de místicos que viveram uma união total com o ‘princípio solar’ ou
ainda o ‘princípio Crístico’.

Aqueles seres viveram realmente isso, tal como eles o descreveram e tal como foi notado por alguns de seus
místicos ocidentais.

Aquela etapa é a garantia da sua Unidade, uma vez que vocês tiverem passado esta última etapa de
confusão, que isso seja muito próximo do fim desta dimensão, ou que isso seja suficientemente afastado,

vocês se aperceberão de que superaram o estágio do despertar e da realização, mas que vocês realmente
entraram no ‘estado da sua Divindade’.

De fato, inúmeros seres procuram falar, através de palavras idênticas ou diferentes, de realidades
completamente diferentes.

É muito fácil, com as energias que vive este planeta nesse momento, aceder a estados específicos de
consciência, mas o acesso a esses estados ‘específicos’ de consciência não é a garantia nem a certeza de

que este estado de consciência estabilizou-se em você.

É, efetivamente, apenas uma experiência que pode fazê-los vislumbrar algumas verdades espirituais, fazê-los
viver alguns estados de consciência chamados de ‘cósmicos’ ou ainda bem além.

Mas, entretanto, isso não será jamais a garantia de que vocês estabilizaram este estado em vocês.

A estabilização deste estado, o retorno à sua Divindade apenas pode se fazer a partir do momento em que
vocês tenham passado por esta etapa final que eu acabo de descrever.

O único modo de chegar a esta etapa tão temida e, no entanto, tão indispensável, consiste em emitir o
máximo possível desta radiação de Luz do seu coração.

Façam-no sobre todo ser vivo, sobre toda forma de consciência, sobre toda forma de pensamento, sobre
toda forma de emoção, mas, sobretudo, não falem disso, porque o simples fato de falar bastará para

interromper o fluxo da radiação.

É preciso efetivamente compreender que, no determinado momento em que você se identificar com essa
irradiação, em que você se tornar você mesmo esse fluxo e esta radiação que parte do seu coração, você não

poderá mais fazer qualquer distinção entre vocês, emissor e o receptor.

Haverá ‘alquimia total’ entre o emissor e o receptor.
O que assinalará o fim do seu estado de divisão.

Naquele momento, você atravessará a etapa que eu descrevi.

Isso pode acontecer a partir de agora e, eu repito, vocês têm até o momento final para realizá-lo.
Isso é capital.

Esse é um evento que se produzirá para inúmeros seres humanos.

Aqueles que estiverem informados terão mais facilidade, obviamente, para realizarem isso.
Entretanto, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse processo, não me cabe estender-me, isso

tomaria tempo demais.
Eu os engajo a ler, a percorrer, a se impregnarem do que foi vivido por alguns seres que viveram essa ‘noite

escura da alma’.

Aí está o que eu tinha a lhes dizer.
Isso foi breve.

Isso é importante.

Temos ainda um trabalho prático a fazer, mas, antes, se tal for o seu desejo, eu gostaria de responder aos
seus questionamentos com relação a esse processo.



***

Questão: o que você chama de consumir-se?

Consumir-se é uma realidade.
Vocês viverão, no interior, um fogo.

O fogo consome, por definição.
Trata-se de uma depuração total com relação à sua condição, tal como a conheciam desde mais de 50.000

anos.

Esta consumação, no nível individual, permitirá a vocês o acesso à Unidade.

Existe também um mecanismo de ‘consumação planetária total’.
Esse é outro processo sobre o qual voltarei no momento vindo e no momento desejado.

***

Questão: há, por vezes, pessoas que se consomem, no sentido próprio, que se inflamam [queimam]. É o
mesmo processo?

Sim, em um corpo que não está pronto.

***

Questão: durante quanto tempo pode durar a noite escura da alma?

O estrito mínimo de sua duração é de três dias.
O máximo é de três anos.

***

Questão: é desejável amenizar os efeitos desta noite escura da alma, por exemplo, com a homeopatia,
florais de Bach?

Nenhum remédio de natureza tridimensional é capaz, mesmo nos planos sutis, de suprimir esta noite escura da
alma.

Somente o abandono permitirá suprimi-la.

***

Questão: se irradiamos esta Luz do coração sobre uma pessoa que não está pronta a recebê-la isso não
arrisca alimentar, ainda mais, o seu lado sombrio?

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, se isso alimentar o seu lado sombrio é que esse é o
caminho dela.

Entretanto, não se esqueçam de que vocês fazem parte de um projeto muito maior do que o seu, que é o
projeto do conjunto desta criação.

O bem amado Arcanjo Miguel falou da pressão da radiação do ultravioleta (**).
Ele os informou de certo número de vibrações manifestando-se atualmente sobre a Terra.

Aqueles que não estiverem prontos, não estarão prontos.
Entretanto, isso não deve interromper a sua qualidade de irradiação.

Bem ao contrário, há um acúmulo e um lado exponencial desta qualidade de radiação do coração.



Quanto mais vocês forem numerosos a empreender esse caminho, mais a pressão da radiação do
ultravioleta permitirá a ignição de algumas almas, no tempo que for atribuído a vocês.

***

Questão: pode-se então irradiar sobre alguém ou algo, de maneira não orientada?

Vocês se aperceberão de que, num primeiro tempo, há necessidade de orientar sobre um ser vivo, qualquer
que seja.

Progressivamente e à medida da qualidade da sua transmissão, vocês se tornarão capazes de orientar
elementos de vida cada vez mais importantes.

Mas vocês são obrigados a orientar: é o ‘princípio do emissor-receptor’.

Apenas no momento em que vocês reintegrarem sua dimensão unitária é que vocês não terão mais
necessidade de orientar, porque isso se fará de maneira automática, autêntica, espontânea e total, mas não

antes.

***

Questão: a partir de qual momento sabe-se que se está apto a irradiar esta Luz?

Dois modos: o primeiro é detectar, perceber e sentir em vocês a pressão da radiação do ultravioleta, esta
pressão real que se exerce no nível do seu peito.

Segundo caso: vocês não são ainda alimentados pela pressão da radiação do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel, caso em que vocês fizeram um trabalho, qualquer que seja, de ativação do seu chakra do

coração.

Naquele momento, trata-se de uma vibração e não de uma pressão que afeta a região do que é chamado de
‘chakra do coração’.

A partir do momento em que, pelo destrancar das seis chaves do coração ou pela ação da pressão da radiação
(e, sobretudo, se as duas energias forem conjuntas), vocês perceberão pressão e radiação ao nível do

coração, vocês poderão, naquele momento, transmitir a radiação.

***

Questão: se não se chegar a superar nossa forma de dualidade, pode-se passar, apesar de tudo, na quinta
dimensão?

A quinta dimensão, tal como a nomeiam, não é nem uma punição, nem uma recompensa.
Ela assinala simplesmente que vocês são capazes de ir além de sua condição atual.

Ainda uma vez, não se trata de uma recompensa, mas de uma ‘evolução’ lógica, natural e espontânea, para o
fim do que vocês vivem.

Isso ocorre ao final de cada vida.

Entretanto, nenhum de vocês sabe se é capaz de superar totalmente a dualidade.
Qualquer que seja o caminho percorrido, qualquer que seja o despertar dos seus centros energéticos, qualquer

que seja a constituição do seu corpo de Luz, qualquer que seja o despertar da sua Kundalini, qualquer que
seja o seu grau de misticismo, qualquer que seja o seu grau de contato com outras realidades.

Isso apenas poderá ocorrer (e vocês não terão esta certeza) após ter vivido oabandono, não antes.

***

Questão: batimentos de coração no peito podem ser as primícias do que você descreveu?



Sim.

***

Questão: o que acontece em um casal quando o caminho para a ascensão é paralelo? Eles podem
ascensionar ao mesmo tempo ou é um caminho individual?

O que você chamou de ‘casal’ pode se perceber em diferentes níveis.

Eu diria que, para o conjunto da humanidade atualmente encarnada, a noção de casal se constrói numa noção
de ‘posse’ e não numa noção de liberação ou de qualquer liberdade, porque você observa no outro, você ama

no outro, o que falta em você mesmo.

Assim, o frágil vai amar o forte, porque lhe falta a força.
O forte vai amar o frágil, porque lhe falta o frágil no interior dele.

Essa é uma ‘relação de dependência’ ligada à dualidade inscrita no homem e na mulher.
Esse é um princípio fundamental.

Muito poucas relações, hoje, foram realizadas ou se realizam ainda na cooperação de almas.

Existe um segundo nível de casal.
O segundo nível de casal é chamado de ‘almas irmãs’.

O terceiro nível de casal é chamado de ‘almas gêmeas’ e o quarto nível de casal é chamado de ‘o casal de
cooperação’.

O casal de cooperação tem a particularidade de ser totalmente livre de laços cármicos positivos ou negativos,
de laços ligados à origem comum da alma deles, de laços quanto à própria evolução da alma no processo de

ascensão.

A ascensão não se vive através do outro, qualquer que seja.

A ascensão não se vive através de um Mestre, qualquer que seja.

Entretanto, alguns de vocês se conectam no que se chama, e que eu já desenvolvi, de ‘linhagens’.
As linhagens são uma preliminar indispensável a certa forma de ascensão.

Entretanto, a noção de ascensão é um processo individual, no sentido o mais nobre e o mais terrível do
termo.

Vocês são ajudados, mas ninguém pode fazer o caminho no seu lugar, ninguém pode se colocar no seu
lugar, no seu coração, essa é uma decisão que lhe cabe.

Assim, a ascensão é um processo ao mesmo tempo individual, mas também coletivo, uma vez que ocorre no
momento em que o conjunto da coletividade de consciências humanas e não humanas vai adquirir

um status diferente.

Portanto, a ascensão deve se realizar só, que você viva só, que você viva a dois, que você viva em grupo.

Mas, entretanto, compreendam efetivamente que 99% das relações humanas num casal, ou fora de um casal,
são baseadas na noção de ‘lucro’, assim como vocês basearam esse mundo na noção de lucro.

O lucro que podia ser um lucro de alma transformou-se, progressivamente e à medida dos milênios, em
lucro ligado à encarnação, qualquer que seja esse lucro.

Vocês devem construir relações livres, seja em casal, seja em grupo.

Vocês não devem depender de ninguém mais, exceto através de habilidades, informações, conhecimentos e
do aporte de alma que vocês trarão aos outros.



Vocês devem estar juntos, mas vocês devem fazer o ‘caminho’ sozinhos.
Não há alternativa.

Entretanto, eu concebo que se agrupar, que fazer parte de um grupo participa da criação de uma ‘egrégora’.

Mas reflitam bem: uma egrégora, qualquer que seja, é um confinamento.
A única egrégora que não é um confinamento é aquela que vem para vocês, porque é retransmitida pelo

Arcanjo Miguel e vem, sobretudo, do pensamento e do coração daLuz.
Esta os torna livres.

Todas as outras egrégoras os confinam no que vocês criaram, no que quer que seja, e o que está confinando
deve desaparecer no final de ciclo.

***

Questão: praticar uma atividade esportiva pode ajudar na integração desse processo?

Para algumas almas, sim, certamente.
Para outras, não.

Tudo isso é uma questão muito pessoal.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, se quiserem, vamos respirar calmamente, pausadamente, tranquilamente, para permitir, em companhia
do seu Arcanjo anual (ndr: Miguel) transmitir-lhes, ao mesmo tempo, a pressão do ultravioleta e a radiação do

coração, porque essa é minha transmissão para vocês.

As duas vão agora se conjugar.

... Efusão de energia ...

Eu lhes transmito minha Paz.
Eu lhes transmito minhas Bênçãos e os convido a permanecerem neste estado alguns instantes.

Quanto a mim, eu lhes digo até breve.

************

(*) – ‘MEDITAÇÃO DIRECIONADA PARA O CORAÇÃO’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

*
(**) – ARCANJO MIGUEL (04.04.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=290

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=290
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-04042009-a
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIO mp3 ORIGINAL (Partes 1 e 2):
 http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p2.mp3

~ PRESSÃO DA RADIAÇÃO DO ULTRAVIOLETA ~
PREÂMBULO DAS NÚPCIAS CELESTES

 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Recebam todo o Amor e toda a proteção do conjunto das hierarquias espirituais que, atualmente, vigiam e

supervisionam.
O tema da minha intervenção, hoje, será centrado sobre três polos concomitantes, eu diria, da sua realidade e

no nível do que está chegando.
De agora em diante, e como eu anunciei a vocês, a minha manifestação e a minha Presença, através das

palavras, mas também através da pressão do Ultravioleta (que alguns de vocês estão vivendo e já conhecem),
irão se reforçar de maneira exponencial a partir da data de 07 de maio.

Eu gostaria também de preveni-los que, doravante, a cada uma das minhas intervenções, eu irei lhes comunicar
a data da minha próxima intervenção, a fim de que, aqueles que quiserem, possam se beneficiar da Vibração

que eu emito, de uma energia específica que eu vou explicar.
Assim, a minha próxima intervenção vai ocorrer, na sua data humana e na hora do seu país (ndr: a França), às

22h30, em 25 de abril.
Durante o mês de maio e durante o mês de junho, em cada uma das minhas intervenções semanais, aqueles

que quiserem se conectar com esta energia específica que eu vou descrever, poderão fazê-lo, onde
estiverem.

Isso é importante e eu vou explicar também por quê.
A pressão da Radiação do Ultravioleta é uma energia e um nível de consciência que eu tenho, por missão, que

trazer e, isso, até o período do mês de maio do próximo ano.
Entretanto, eu não estou sozinho, a partir de agora, para retransmitir esta pressão da Radiação.

Eu estou acompanhado de algumas entidades espirituais que eu vou listar e que vão tentar conduzir o maior
número de seres humanos a viver o despertar e a viver a potencialidade do despertar da sua dimensão Divina,

a fim de que a maioria de vocês que estão encarnados possa, se tal for o seu desejo, aceder à Glória da
Unidade. 

*** 

MIGUEL - 17 de abril de 2009 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p2.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2009-04-17-p1.mp3


De fato, esta efusão de energia necessita, além da presença, de uma focalização específica da energia.
Isso se tornou possível pela colocação em Vibração de algumas Consciências vindo de várias Dimensões e

que eu vou listar agora antes de entrar nos detalhes da manifestação desta energia e desta Consciência.
O primeiro círculo é constituído pelo Conclave.

Eu chamo de Conclave a totalidade do Coro dos Arcanjos e a Vibração conjunta retransmitindo a Vibração do
Sol Central denominado Alcyone.

O Conclave vai permitir, durante a manifestação da minha Presença, regar literalmente as consciências
humanas encarnadas na FONTE do Sol de Alcyone.
Além deste primeiro círculo terá um segundo círculo.

Este segundo círculo foi denominado, de todos os tempos, a Ordem dos Melquizedeques.
É o que corresponde ao que a sua tradição chama de “vinte e quatro Anciãos”, mas também de “Senhores do

Karma”.
O terceiro círculo, enfim, é constituído de entidades muito mais próximas de vocês, quanto à sua Dimensão de
encarnação e, no entanto, Unitária, correspondendo a uma 3ª Dimensão Unificada, denominados na sua Bíblia

os “Anjos do Senhor”.
Trata-se de alguns seres cuja origem e local de vida é Vega da Lyra.

Esses três círculos: o Conclave Arcangélico, a Ordem dos Melquizedeques e o círculo dos Vegalianos, irão se
juntar à minha Presença, a fim de retransmitir as energias do Sol Central diretamente nas consciências prontas

para recebê-las.
Entendam que os momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua vida, da sua alma e do

seu Espírito.
É indispensável e primordial que o máximo possível de seres humanos seja capaz de retransmitir, de veicular,

de amplificar a pressão da Radiação que, como eu lhes dizia, vai aumentar de maneira exponencial, nos
próximos dias.

Eu insisto e eu repito mais uma vez, que de nada serve se preocuparem com as desconstruções ocorrendo
neste mundo.

Elas são necessárias, indispensáveis, inevitáveis, inexoráveis para permitir à Glória do seu Pai e do nosso Pai,
à Glória da Luz, chegar a se manifestar. 

***

Assim, no dia 25 de abril, às 22h30, todos aqueles de boa vontade que quiserem se unir e receber, em nível
particular, esta pressão da Radiação do Ultravioleta, serão acolhidos nos domínios do Pai.

Vocês irão se dar conta, de maneira muito rápida, de que isso é uma realidade e uma verdade que muitos
seres humanos irão sentir.

Esta é uma primeira etapa de um trabalho coletivo que eu irei oferecer, a fim de levar todo este planeta a
acompanhar o movimento da Ascensão, iniciada neste Sistema Solar há algum tempo.

Isso, ainda uma vez, é uma Graça concedida pelo Alto Conselho Galáctico, a fim de permitir que um maior
número de seres humanos participe deste plano maravilhoso de revelação da Unidade e da sua Divindade.

Dessa maneira, todos aqueles que quiserem poderão ser regados literalmente nesta energia e terão a
oportunidade de realizar, se tal for a sua vontade íntima, um estado permanente para favorecer a sua própria

Ascensão, assim como a Ascensão deste planeta.
Entretanto, para poder se beneficiar desta Radiação, onde vocês estiverem, será conveniente, de maneira
importante, colocar-se em estado de receptividade, esquecer todos os problemas da sua vida, sejam eles
quais forem, todos os inconvenientes do seu corpo, sejam eles quais forem, a fim de poder receber, em

estado de alinhamento, este estado de abertura. 

*** 

Eu lhes disse, desde o início deste ano, que a pressão da Radiação do Ultravioleta iria, gradualmente e à
medida que as semanas passarem, aumentando em intensidade, em potência.

Nada mais, hoje, deve preocupá-los além do seu futuro espiritual.
Vários de vocês irão sentir, gradualmente e à medida da efusão desta pressão, que o que constituiu sua vida

até agora deve dar lugar à Verdade, à Luz, à sua Unidade reencontrada.
Isso é capital.

 Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.
Os jogos da dualidade, necessários pela sua experimentação enquanto Portadores da Luz nesta densidade

dissociada, deixaram de existir.
Entretanto, convém fazerem as escolhas.

Não as escolhas que foram estabelecidas há muitos anos, mas expressar nos seus comportamentos, nas suas
vidas, a realidade dessas escolhas.

Convém desmaterializar as suas crenças mais totais.



A única crença, se eu ousar dizer, que deve ocupá-los, é a sua Unidade e a sua Divindade.
Todo o resto será apenas supérfluo, acessório e ridículo em relação à realidade da Luz.

Mas se os seus medos, se as suas escolhas os levarem a participar, de uma maneira ou de outra, de forma
mais intensa, do que vocês chamam de vida material na 3ª Dimensão, essa será a sua escolha.

Ninguém, absolutamente ninguém pode julgá-los, pode forçá-los, pode obrigá-los. 

*** 

Este presente, concedido pela mais alta Instância, é, no entanto, um presente, eu diria, inesperado para o futuro
da Terra, para o futuro de algumas almas, a fim de evitar que as energias de desconstrução não os levem à

repetição de um ciclo que muitos de vocês esperam evitar.
Entretanto, não basta querer, é preciso principalmente se consolidar e se alinhar à Vontade Divina.

Lembrem-se, eu lhes disse também que a Terra passa de um governo humano para um governo Divino.
A diferença é essencial.

O governo humano está ligado ao ego, está ligado ao prazer, está ligado aos desejos, seja qual for a área em
que esses desejos são cultivados, no sentido de uma realização pessoal no nível da encarnação.

O governo Divino ou Espiritual corresponde a ir no sentido da menor resistência e aceitar totalmente, sem
reticências e sem fingimento, a realidade da potência da Luz quanto a dirigir a sua vida, mesmo no plano desta

3ª Dimensão onde vocês ainda estão vivendo.
Nenhum obstáculo de origem material, de origem afetiva, de origem social, de origem familiar, deve vir impedir

o que vocês decidiram e o que vocês esperaram.
Entretanto, é apenas através da adesão total e inabalável a esta Vontade que vocês poderão se beneficiar

desta dádiva, para aqueles que devem apreciá-la. 

*** 

Não pode haver meias-medidas, não pode haver dois mestres.
E vocês devem escolher o seu mestre.

Será que o seu mestre é a Luz?
Ou será que o seu mestre é a sua personalidade?

Isso é um anúncio solene.
Isso é um anúncio do qual vocês vão se aperceber bem depressa, na condição de vocês fazerem o esforço

para conectar com a data eu dei, da realidade.
Gradualmente e à medida que vocês deixarem a pressão da Radiação invadi-los durante esses momentos de
efusão de energia, vocês irão se tornar capazes, gradualmente e à medida, de confiar na potência da Luz, na

realidade da Luz, quanto à conduta da sua vida e da sua alma.
Está aí o que era importante de compreender e de aceitar.

Ninguém poderá enganar.
Vocês não poderão acolher e receber esta Luz, continuando como antes.

Haverá, real e fundamentalmente, um antes e um depois.
O contato com os planos das realidades ditas ultrassensíveis, correspondendo aos mundos multidimensionais
de Dimensões mais elevadas que a sua, irão se tornar, gradualmente e à medida que vocês aceitarem deixar-

se guiar pela Luz, cada vez mais evidentes.
A barreira já tênue, existente entre as nossas Dimensões e a sua, vai desaparecer gradativamente.

Se vocês aceitarem sem condição alguma a efusão da Luz, vocês terão muito mais facilidade de conectar com
o seu Templo interior, de realizar a sua Unidade, de viver o despertar, mas, além disso, de viver a possibilidade

da Ascensão.
Nós temos necessidade de um número cada vez maior de seres humanos aceitando isso, a fim de permitir aos

seus Irmãos, às suas Irmãs, àqueles que não estão no mesmo caminho que vocês, compreenderem o que
está chegando para vocês, terem a possibilidade de decidir conscientemente entre a continuação da

encarnação e a elevação da Unidade em meio à Luz. 

*** 

Agora vocês poderão perceber fenômenos luminosos, como eu disse durante a minha última intervenção.
Esses fenômenos luminosos firmam o impacto da minha Presença, mas se esses fenômenos luminosos se

estruturarem em forma de raios de Luz, vocês estarão frente a Cenáculos, a Concílios, a Conclaves que vertem
sobre vocês esta energia.

Isso irá ocorrer até mesmo independentemente dos períodos que eu anunciei a vocês.
Eu lhes disse que a pressão da Radiação do Ultravioleta entraria em manifestação a frequências e intensidades

em número superior e em intensidade superior do que o que vocês vivenciaram até agora.
Entretanto, se vocês tiverem a possibilidade, a vontade e o desejo absoluto de conectar com a Luz, isso lhes

será facilitado enormemente durante os momentos que eu irei anunciar de uma semana para outra.



Entendam que vocês devem decidir isso firmemente.
Isso não é unicamente uma questão de escolha, de liberdade ou de livre arbítrio, mas isso é irremediavelmente

uma questão de vontade e de capacidade para se abandonar à Vontade da Luz.
Assim, aqueles que aceitarem fazer sua a frase pronunciada por CRISTO na cruz: “que a tua vontade seja feita

e não a minha”, estarão aptos para receber a Bênção que nós retransmitimos. 

*** 

Todos vocês são abençoados, todos vocês são amados, sem exceção, seja qual for a sua decisão.
Não há nem punição, nem recompensa, há simplesmente a sua vontade que deve decidir entre a vontade

própria de expressão da encarnação e a sua Vontade de se juntar, real e definitivamente, à Luz.
Eu os chamei anteriormente de Portadores da Luz, pois é isso que realmente vocês são.

No entanto, vocês são Portadores da Luz que tinham escondido a Luz pelas necessidades desta Dimensão
depois de uma discordância ocorrida entre as Forças que governam os diferentes planetas de experiências de

vida.
A experiência agora terminou.

Vocês estão livres para reencontrar a sua liberdade de estar, totalmente, na Luz.
Entretanto, nós compreendemos que alguns de vocês, por razões que lhes são próprias (em razão de alguns
apegos, em razão de alguns medos, em razão de alguns desejos de experiências), não podem aceitar o que

está chegando.
Porém, isso deverá ser vivenciado por toda a humanidade.

Não há alternativa.
Simplesmente, o seu futuro será em função da sua aceitação da Vontade da Luz, ou não.

Esta é a primeira coisa. 

*** 

A segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês (pois ela é a ligação entre o que vocês são e o que
está vindo) é sobre a realidade de uma série de elementos que vocês qualificariam de biológicos, referente ao

seu DNA.
Muitos de vocês já ouviram falar que vocês deviam passar de um certo número de fitas de DNA para um

número maior.
De fato, o número possível de fitas de DNA pode aumentar, conforme as Dimensões, até chegar a 12 fitas.

Mas eu não poderei entrar nas modificações que devem ocorrer no interior dessas fitas de DNA.
Entretanto, nós podemos ver aí uma analogia muito importante entre as características das fitas de DNA

suplementares e os 12 trabalhos de Hércules ou, se vocês preferirem, o que vocês chamaram de 12 Estrelas
de Maria ou, ainda, as 12 Virtudes arquetípicas, devendo levá-los a reintegrar, como objetivo final, assim que

vocês tiverem percorrido todas as Dimensões, a conectar, de maneira eterna e definitiva, a Casa do Pai, a partir
do momento em que as experiências e o aprendizado cessarem.

Este é o seu futuro.
Seja qual for a sua escolha atual, eu acho que é importante vocês saberem disso.

Está, obviamente, fora de questão desenvolver isso apenas nesta única intervenção, mas eu ali irei retornar a
cada uma das minhas intervenções. 

*** 

Vocês devem, primeiramente, passar da dualidade para a Trindade.
O que é a Trindade?
É a terceira Virtude.

Isso corresponde ao ligante que lhes permite ultrapassar a dualidade.
Isso está diretamente associado a uma Virtude que o ser humano deformou e que tem, por nome original, a

palavra “Amor”.
A palavra “Amor” nada é do que vocês entendem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês conceituam.
A palavra “Amor” nada é do que vocês percebem.

A palavra “Amor” nada é do que vocês sentem.
O Amor é a relação inabalável, a pulsão inabalável para conectar com a Unidade, através de algo diferente do

que o que vocês chamam de “amor”.
No entanto, a palavra permaneceu.

Trata-se de uma força de atração, e a primeira força que deve entrar em manifestação, depois da pressão da
Radiação do Ultravioleta que vocês percebem no nível da cabeça, será para ativar a constituição desta terceira
fita de DNA, ocorrendo a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher a pressão da Radiação

em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.



em meio à sua Eternidade, ou seja, em meio ao seu Coração.
A partir daquele momento, vocês irão se aperceber de que o seu modo de funcionamento vai mudar

profundamente: vocês não poderão mais julgar, vocês não poderão mais caluniar, vocês não poderão mais ver
o bem e o mal, pois vocês irão saber, em última análise, que o bem e o mal participam de uma mesma unidade

e que somente a visão dual, associada às necessidades da encarnação, os leva a dissociar disso.
O que não significa aceitar tudo.

Isso significa simplesmente que, frente a outra forma de consciência, frente a uma Irmã, a um Irmão, seja qual
for o seu caminho, vocês apenas vão poder abençoá-lo, vocês apenas vão poder amá-lo e vocês apenas vão

poder dar-lhe a ajuda da Vibração do Amor.
Isso passa por uma mudança radical do seu modo de funcionamento que vocês vão começar a viver somente

a partir do momento em que a energia que nós retransmitimos chegar ao seu Templo Interior.
A partir daquele momento, mais nenhum ser humano, mais nenhuma energia, poderá ser qualificada de má ou

de negativa.
Vocês estarão além de tudo isso. 

*** 

Eu lhes disse, durante as minhas primeiras intervenções, que vocês não têm que combater.
Este é o nosso papel, desde os nossos planos dimensionais.

Vocês têm unicamente que aceitar, que integrar a Luz, a fim de irem para onde vocês devem ir, se tal for o seu
desejo.

Vocês não poderão passar as portas da Ascensão mantendo no interior de vocês o mínimo rancor, a mínima
dúvida sobre qualquer forma de vida.

A aceitação total, o abandono tal como foi definido, é a única realidade e a única verdade que irá lhes permitir
aceder a isso.

Para isso, lembrem-se de que a consciência/energia da pressão da Radiação do Ultravioleta está aí para
permitir-lhes atualizar essa escolha, se essa for sua escolha.

Vocês não podem ser habitados pelo medo e pretender estar no Amor.
Vocês não podem ver a Sombra e pretender estar na Luz.

A Luz, quando ela se revela na sua Dimensão, não pode buscar o que é negativo.
A partir do momento em que vocês se tornarem a Luz, a Luz que vocês irradiarem irá permitir eliminar

totalmente a Sombra, mas isso não é um combate, essa é a realidade da Luz que vocês vão viver.
Não é perfeitamente a mesma coisa.

Vocês devem, desde já, de maneira conceitual, de maneira mental, se vocês quiserem, tentar pensar nisso.
Não há alternativa.

Se vocês escolherem a Luz, vocês deverão estar totalmente na Luz.
Estando na Luz, qualquer crítica é em vão, qualquer senso de julgamento é em vão.

É apenas na aceitação da Luz, e aceitando o governo Divino da Luz, que vocês poderão ir ali onde vocês ir e
viver o período de transição que se anuncia de maneira, agora, imediata.

Eu voltarei sobre isso durante a minha próxima intervenção para mostrar e informar a vocês sobre o que é o
imediatismo da luta e do combate que está chegando.

Entretanto, vocês não devem, em caso algum, participar deste combate.
Vocês devem apenas cultivar em vocês esta Luz, a fim de vocês próprios se tornarem criaturas de Luz, os

Portadores da Luz revelando a sua Luz e se tornando os Semeadores da Luz.
Não basta carregar a Luz e escondê-la dentro de si.

É preciso se tornar, realmente, um Semeador da Luz: um ser de Luz que, pela sua Luz, deixa-se dirigir e se
dirige para onde deve ir. 

*** 

Os medos devem ser eliminados.
O medo é certamente o inimigo mais importante e mais implacável que vocês irão encontrar no que lhes resta

para viver.
O medo não está no inimigo.
O medo não está na Sombra.

Ela nada pode contra a Luz, mas o seu medo faz parte do jogo da encarnação e isso deve ser aniquilado para
deixar a Luz invadi-los e dirigir a sua vida, completamente.

Apenas a partir daquele momento é que vocês podem pretender a realidade da Ascensão, mas, no entanto,
resta para vocês algum tempo para dirigir, integrar e viver isso.

Entretanto, é capital, para evitarem o medo, refletir sobre o que são esses medos e vê-los como exteriores a
vocês.

Vocês não são seres de medo.
Vocês não são os seus medos.



Os medos são apenas as projeções das suas insuficiências e das suas carências, ligadas ao seu mental ou às
suas emoções e à encarnação.

O que pode chegar ao ser que está na Luz?
Será que ele se preocupa com o que vai comer amanhã?

Será que ele se preocupa com ter um teto?
Vocês vão passar gradativamente por esta etapa.

Isso é importante, pois, se vocês não passarem por isso, vocês irão voltar inevitavelmente a viver de novo
nesta Dimensão dissociada.

Isso não é uma ameaça, esta é a realidade dos mecanismos empregados pela Vontade do Pai, pela Vontade
de Alcyone, do Conclave, do Concílio e das reuniões das diferentes entidades espirituais que os assistem e

os regam na Fonte do Pai, a fim de permitir-lhes ajustarem-se da melhor forma e realizarem este objetivo
sagrado.

Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, sejam quais forem os elementos ocorrendo que lhes
pareçam irritantes, todos eles têm uma razão de ser e, em última análise, eles apenas estão aí para fazê-los ir

para a Luz, seja qual for a sua escolha.
Aí estão as coisas importantes que eu tinha, hoje, que dizer a vocês.

Se vocês tiverem, agora, algumas questões em relação a isso, eu quero tentar ali dar um esclarecimento
adicional. 

***

Pergunta: você anunciou a sua próxima intervenção em 25 de abril, às 22h30. É a hora solar
francesa?

 É a hora dos seus relógios franceses. 

***

Pergunta: poderia explicar as 12 Virtudes ligadas às 12 fitas de DNA?

 Não.
Eu disse que vou explicar a cada intervenção.

Resta uma dúzia de intervenções, porque restam 12 semanas para terem a minha Presença a cada semana (1).
Cada semana eu vou intervir para descrever o funcionamento de uma Virtude arquetípica da alma iluminada

pela Luz do Pai. 

***

Pergunta: em 25 de abril, quanto tempo vai durar a sua intervenção?

 A minha intervenção sempre vai durar entre quarenta minutos e uma hora do seu tempo.
Entretanto, a difusão da energia vai durar, de maneira extremamente precisa, setenta e dois minutos. 

***

Pergunta: as pessoas estrangeiras que lerem essas informações devem então se ajustar à hora
francesa?

 Evidentemente, seja qual for o lugar delas sobre a Terra.
Essa é a vantagem dos Cenáculos porque, anteriormente (o que quer dizer muito pouco tempo antes), quando

eu retransmitia esta energia, eu apenas podia fazê-lo em alguns locais do globo, em função dos horários.
De agora em diante, isso vai ocorrer na totalidade do globo, à mesma hora. 

***

Pergunta: você tem recomendações sobre a melhor forma de viver esta efusão?

 Vocês podem recebê-la como a sentirem, tanto em pé, como sentado ou deitado.



O importante é deixar os seus membros descruzados, se possível fechar os olhos e encontrar um lugar onde
não serão perturbados, para dela se beneficiar totalmente.

A partir do momento em que vocês começarem a sentir a pressão da Radiação do Ultravioleta no nível de sua
cabeça, vocês próprios não terão que dirigi-la para o seu Coração.

Deixem-na dirigir, ela mesma, porque é o seu objetivo, o seu caminho, a sua verdade, juntar-se ao seu
Coração.

Contentem-se simplesmente em estar no estado de recepção, eu diria até mesmo, de abandono à Luz.
Vocês não são, tampouco, obrigados a percorrer o ciclo completo.

Mas, entretanto, uma faixa horária correspondente a vinte minutos do seu tempo é o mínimo desejável para se
beneficiarem, realmente, desta luz em meio às suas estruturas. 

***

Pergunta: este esquema será o mesmo a cada semana?

 Perfeitamente. 

***

Pergunta: à mesma hora?

 Não. 

***

Pergunta: isso será especificado a cada vez?

 Eu disse isso. 

***

Pergunta: você disse que a energia iria aumentar de modo exponencial. E sobre as nossas
estruturas físicas?

 No nível do conjunto da humanidade, isso será em função das suas escolhas e da sua capacidade para
abandono.

Evidentemente, estas energias vão provocar uma série de desconstruções, especialmente para as forças que
não aceitam a Luz.

Mas isso vocês veem todos os dias no nível dos Elementos e vocês irão constatá-lo cada vez mais no nível
dos seres humanos, por fenômenos de violência, por fenômenos de rebelião, por fenômenos que vocês irão

chamar de "loucura".
Isso não é a vontade da Luz, mas, sim, a resistência à Luz é que é responsável por isso. 

***

Pergunta: em que vai diferir a qualidade desta Luz durante esse tipo de efusão semanal?

 Isso vai permitir que se alinhem ainda mais ao Coração do seu ser.
Isso vai permitir-lhes facilitar o trabalho, a fim de se desembaraçarem das suas ilusões, dos seus medos, das

suas apreensões e das suas dúvidas.
Entretanto, para aqueles que já estiverem alinhados com o abandono à Luz, isso irá reforçar o seu modelo

Vibratório, isso irá reforçar as suas diferentes estruturas sutis e irá torná-las ainda mais aptas à Alegria interior, à
felicidade e para entrar, para alguns de vocês, no que eu chamaria de Samadhi ou Alegria inefável da

Presença.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 



*** 

Almas humanas na encarnação.
Mais uma vez, eu lhes transmito todo o Amor das hierarquias espirituais, a minha proteção específica e, se

vocês quiserem, nós fusionamos agora a energia, durante um tempo muito breve, a fim de permitir-lhes, agora,
prepararem-se para este alinhamento. 

... Efusão de energia ... 

Eu os abençoo.
Sejam abençoados.

E lhes digo: até o dia 25, às 22h30 (hora francesa). 

************

1 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ - Integração das Virtudes - 12 Etapas - 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article1bfd.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf
17 de abril de 2009 

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-17_avril_2009-article1bfd.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article1bfd.html


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, os próximos sendo no sábado 02 de maio às 15h:30
(hora francesa) e no sábado 09 de maio às 16h30 (hora francesa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 1ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu gostaria, antes de inaugurar a primeira transmissão da radiação da pressão do ultravioleta, de trazer-lhes, a vocês aqui presentes e a todas
as consciências humanas unidas no que eu chamaria, dentro de alguns instantes, de Núpcias Celestes, de expressar-lhes toda a gratidão das

diferentes entidades espirituais, das diferentes entidades da Luz, das diferentes entidades encarnadas dos mundos não dissociados da 3ª
Dimensão.

Eu quero esclarecer que eu não estou sozinho.

Que, do mesmo modo, vocês não estão sozinhos.

A nossa intervenção e as minhas palavras irão se desenrolar durante o tempo anunciado.

Eu gostaria de aproveitar esse tempo anunciado para abrir três espaços de informações novas e totalmente inéditas com relação à alma
humana, ao seu futuro, mas também à sua história.

 Bem amados Mestres, porque a maior das revelações que eu tenho para fazer a vocês, é que desde muito tempo, antes de viver esses ciclos
desta humanidade dissociada, antes de fazer a experiência da dissociação, todos vocês eram, sem exceção, seres de pura Luz que tinham

decidido, seguindo um impulso comunicado pelos Senhores do Karma, mas também por algumas entidades que vocês denominam Arcanjos,
como eu, participar, com um sentido de sacrifício inaudito, da elevação, da transformação da matéria para um futuro.

Isso foi há muito tempo.

Vocês são agora encaminhados, nesses tempos, na sua encarnação, ao que eu chamo de Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes vão durar doze semanas.

Durante essas doze semanas, o conjunto das suas potencialidades ligadas à sua história, ligadas à sua Fonte e ligadas ao seu futuro irá
aparecer cada vez mais claramente em meio à sua consciência manifestada.

MIGUEL – 25-04-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 1ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-GffSZKHXOHk/UXIl00VO_2I/AAAAAAAABAk/FmmE-wCu4ks/s1600/000NpciasCelestes1a.Etapa.JPG


***

Eu anunciei a vocês, durante a minha primeira vinda, que neste ano de um período de 16 meses, anunciado como um período de
desconstrução, este período de desconstrução é o pré-requisito necessário aos seus reencontros com a Luz.

 Compreendam bem que o período de desconstrução que, a partir desta noite, vai entrar completamente em atividade sobre este planeta e sobre
o conjunto deste sistema solar, não é nem uma punição, nem uma recompensa, mas é um justo retorno da Luz marcando o fim da dissociação

e o fim da experiência da encarnação.

Agora, eu lhes peço para prepararem-se interiormente aos momentos que vão se seguir.

Durante o conjunto deste período de tempo que nos é atribuído, nós iremos transformá-los de Portadores da Luz em Semeadores da Luz.

Vocês são, neste mundo, as sementes da eternidade nas quais vão se enraizar, se apoiar e se desenvolver a nova vida na nova dimensão.

Entretanto, o papel do Semeador da Luz é um papel de acordar e de despertar, não vocês, mas a totalidade dos Mestres ainda adormecidos,
iludidos pelos jogos do ego e pelos jogos da dissociação, não tendo ainda revelado o seu potencial.

As efusões de energia, as efusões do ultravioleta que eu estou retransmitindo, assim como os Conclaves, os Cenáculos, os Concílios, vão
permitir-lhes, durante esses períodos, neste período, como nos períodos posteriores, fazer desaparecer totalmente os véus da ignorância, os

véus da separação e os véus da ilusão.

A Luz vem iluminar, vem revelar.

Assim, a Fonte (ou o Pai, se vocês preferirem) fez o juramento a vocês, assim como vocês fizeram o juramento a Ela.

Vocês são filhos da Unidade, filhos da Lei do Um e é isso que, agora, entra em manifestação.

A minha intervenção começa.

... Efusão de energia ...

A transmissão da pressão da radiação do ultravioleta irá durar, como anunciado, 72 minutos.

Em meio mesmo a este período de tempo eu irei intervir em três ocasiões, durante tempos relativamente curtos, a fim de dar-lhes, de revelar a
vocês a verdade quanto ao que vocês são, quanto ao que vocês foram e quanto ao que vocês irão se tornar.

A revelação da verdade tornou-se possível pela ação da Graça, pela Comunhão entre as suas consciências e as nossas consciências, por
decreto da Fonte e pela Vontade de Bem da Luz.

A cada uma das minhas intervenções, bem como de outros intervenientes, nós os engajamos a voltar-se para o interior a fim de ignorar a
desconstrução do mundo, porque a solução, a chave da sua história, da sua alma, apenas pode se encontrar no interior de vocês, no momento

em que vocês fizerem calar toda a dualidade e a manifestação que ocupa a sua consciência de ser encarnado.

Vocês são os peregrinos da eternidade, vocês são os peregrinos da Unidade e vocês são, eu o repito, muito grandes Mestres tendo feito o
sacrifício do esquecimento da sua Divindade a fim de provar e de realizar que era possível, mesmo privados da Fonte e da Luz, retornar à Luz.

Aqueles de vocês, pelo mundo, que decidiram se unir a esta jornada e a este momento mais específico, vão avançar em grandes passos para o
caminho da sua autorrealização.

Nesse sentido, eu chamo esses períodos que vocês irão viver, e o período que vocês vivem, de Núpcias Celestes.

Na realidade, trata-se de momentos de alegria extrema, de alegria suprema, de alegria essencial que nenhum acontecimento exterior a vocês
deve empalidecer isso.

A força reside na revelação da sua Luz.

A sua força reside na transmissão desta Luz.

Assim seguem os mundos.

Do mesmo modo, através de uma assembleia e através de reuniões espirituais diversas oriundas das nossas diferentes dimensões unificadas,
nós vimos ao encontro de vocês.

Nós vimos regá-los na sua Fonte.

Nós vimos restabelecer a conexão com a sua Unidade, com a sua Divindade e com a sua Mestria.

Vocês são muito mais do que o que vocês ousam imaginar ou esperar.

Isso deve ser dito.

Isso deve ser percebido.

Isso deve ser revelado.

E isso deve ser manifestado.

A mestria, a ascensão, a Luz, são exatamente o que vocês são.

A ilusão, criada pelo seu juramento, termina irremediavelmente neste dia.

Evidentemente, as Luzes ainda não reveladas, as zonas de Sombra projetadas gradualmente e à medida das suas encarnações neste espaço
que vocês chamam de Terra, não vão desaparecer de um dia para o outro.

Independentemente dos acontecimentos ligados à minha Presença, em meio a este sistema solar, independentemente dos acontecimentos
ligados às irradiações da Luz, à pressão da radiação do ultravioleta, vocês apenas devem ter em mente a verdade final do que vocês são e do
que vocês irão descobrir, enfim, sobre a sua dimensão real, sobre a sua Unidade real e sobre o seu poder criador absoluto enquanto cocriador

deste universo particular.

***

Assim, almas humanas na encarnação, eu saúdo em vocês a Graça e a potência da sua jornada.

Eu saúdo em vocês os companheiros de viagem tendo escolhido caminhar na separação e na divisão a fim de reforçar a sua Luz interior.

Hoje, através desta efusão, desta radiação do ultravioleta, é-lhes oferecido o seu retorno à sua verdadeira realidade.

Independentemente dos acontecimentos das suas vidas materiais, pessoais, independentemente das alegrias ou das contrariedades podendo
ocorrer neste período de desconstrução, jamais esqueçam a sua Divindade, a sua mestria, a sua verdade e a sua Unidade.

A única verdade que vocês devem manter consciente na sua mente, na sua consciência, é esta: vocês são Filhos da Lei do Um, vocês são



Filhos do Eterno, vocês são pura Luz.

Somente os véus ligados ao seu juramento, desejado por certa necessidade evolutiva, conduziram a Terra a este estado de divisão, de
separação que vocês vivem e irão viver cada vez mais exteriormente.

Não se lamentem.

Contentem-se em ser a Luz que vocês são.

Contentem-se em retransmitir o que vocês recebem dos nossos Cenáculos, dos nossos Conclaves e das nossas reuniões.

Vocês irão se tornar Transmissores da Luz após terem revelado a sua dimensão.

As Núpcias Celestes correspondem aos reencontros celestes e cósmicos.

Isso se reflete pelo desaparecimento total e irremediável dos véus que os isolavam nesta dimensão.

 Vocês irão encontrar uma situação que é digna do seu status.

Entretanto, jamais julguem aqueles de vocês que ainda teriam necessidade de viver a experiência da sua separação e da separação.

Todos eles são também evoluídos e respeitáveis como vocês.

Eles são a mesma Luz, a mesma verdade e a mesma Fonte.

No entanto, algumas características da Luz interior deles não permitem revelá-la neste fim de ciclo.

É-lhes pedido insistentemente para não julgar, para não dirigir o olhar, qualquer que seja, mas simplesmente para continuar a amar, a irradiar a
Luz da qual vocês são os Portadores.

Essa é a condição absoluta e única para encontrar a totalidade do que vocês são, através das efusões, através do ultravioleta, através dos raios
de Luz que nós retransmitimos desde a Morada da Paz Suprema: Shantinilaya.

***

Pouco a pouco a memória do que vocês são, durante essas doze semanas de Comunhão e de Núpcias, será devolvida a vocês.

Os véus da ilusão, os véus da separatividade serão removidos um a um.

Vocês irão se tornar os Semeadores da Luz que irão semear a nova Terra e os novos Céus.

Contentem-se em viver isso.

Não busquem interferir, de maneira alguma, com os seus irmãos que, independentemente da causa, terão escolhido voltar, de maneira
temporária, as costas para a Luz porque, eu garanto a vocês, eles são exatamente os mesmos que vocês, mas, por razões que lhes são

próprias, eles têm necessidade ou eles têm desejo de reforçar ainda mais a sua mestria ascensional.

Assim como disse Cristo: “não julguem”.

Contentem-se em irradiar a Luz dessas Núpcias que nós vivemos.

Contentem-se em consagrar 72 minutos de cada semana a essas Núpcias.

Nós os convidamos, com toda a potência do nosso amor, a se juntarem cada vez mais numerosos a esta efusão de Luz especial que chega a
vocês, para vocês, mas também para o conjunto das formas de vida presentes na superfície e no interior deste sistema solar.

A confiança e o abandono que vocês manifestarem para com este apelo da Luz, para com essas Núpcias Celestes, irá lhes propiciar alegrias,
um estado interior, que nenhuma satisfação material que vocês conhecem pode se igualar a isso.

A fonte da alegria corresponde a esses momentos privilegiados de fusão.

A fonte da Luz vem acordar e despertar a sua Fonte.

O papel da Fonte é regar, irradiar, nutrir e iluminar.

Esse vai ser o papel de vocês, bem amados Mestres da Luz.

Esta é a primeira parte da minha revelação.

Nós iremos permanecer alguns instantes no silêncio a fim de acolher a onda da radiação que se intensifica agora.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, eu lhes anunciei que, durante este ano e parte do próximo ano, vocês irão passar
de um governo humano a um governo espiritual, o que significa que vocês irão passar de um poder humano a um poder espiritual.

O poder humano ligado à personalidade, ligado ao ego, ligado à sociedade, deve se apagar diante do poder espiritual.

O que é o poder espiritual?

É esta influência direta da consciência da Luz em meio à sua consciência luminosa.

Ela se exprime sem passar pelas suas ferramentas habituais.

Ela necessita da total supressão de qualquer vestígio em vocês de poder humano, qualquer que seja e, em particular, do poder humano
exercido, de maneira controlada ou não, sobre um outro ser humano.

Sendo um ser de Luz, nenhum outro ser de Luz pode impor-lhes a sua vontade, o seu desejo ou a sua forma de persuasão.

Só o abandono à Luz, que é o poder espiritual, deve levar e dirigir a vida de vocês.

A partir do momento em que vocês tiverem compreendido, integrado e começado a viver isso, vocês irão se aperceber de que a Luz aumenta
em vocês.

O que acontece quando a Luz aumenta em vocês?

Vocês se tornam seres de alegria.

Vocês se tornam os Transmissores da Luz.

Vocês irão se aperceber então de que as emoções, os sinais da atividade do ego humano, atenuam-se e desaparecem progressivamente para
dar lugar a um estado de Graça ou a um estado de Alegria interior independente das suas próprias emoções e independente das suas próprias

circunstâncias de vida.

Em breve, a sua mestria irá se revelar a vocês mesmos.

A mestria não é o poder.

A mestria não é a coerção.



A mestria é o abandono e o desprendimento.

A mestria é também a confiança que vocês colocam para viver, com vocês, essas Núpcias Celestes durante o período de doze semanas que
verá as desconstruções intensificarem-se em um nível que vocês podem, somente agora, imaginar.

Nisso, vocês devem desenvolver a confiança, a total confiança no nosso apoio, nas nossas relações e nos nossos contatos porque a Luz não
pode causar qualquer mal, qualquer desarmonia naqueles que a aceitam.

***

Evidentemente, durante este período vocês arriscam viver períodos que vocês denominam, na sua linguagem: eliminação.

Não deem qualquer importância a isso.

 Contentem-se em receber a Luz e em retransmiti-la.

Esse é o seu caminho.

Essa é uma verdade essencial.

Nós sempre estivemos aí, separados de vocês pelos véus da ilusão e pelos véus da dissociação.

Este estado, de fato, termina, totalmente.

Dito de outra forma, a Luz, a ajuda de outros seres mais luminosos do que a alma humana encarnada, está à sua disposição, ao lado de vocês
para acompanhá-los (pela sua vibração, pela sua presença, pela sua potência, pela sua radiação) para ir totalmente para o seu Templo Interior,

em sua segurança interior e no ser de Luz que vocês são.

Vocês podem, e vocês devem, recorrer a nós.

Quando eu digo “a nós”, trata-se tanto da minha Presença, da minha Radiação, como da Presença e da Radiação do conjunto dos
Melquizedeques, do conjunto dos Anjos do Senhor e do conjunto das energias Arcangélicas.

Através do pedido, vocês reforçam as Núpcias Celestes.

Através do pedido, vocês irão reforçar a reunião à sua mestria, vocês irão reforçar o seu abandono à Luz.

Almas humanas em encarnação, essa é a segunda verdade.

Nós vivemos agora um segundo nível de efusão.

... Efusão de energia ...

Almas humanas na encarnação, bem amados Mestres da Luz, o desaparecimento dos véus da ilusão e da separação irá permitir-lhes viver em
consciência o seu futuro e o seu devir porque, a partir de um certo limiar de despertar da Luz em vocês, a ilusão do tempo desaparece.

O desaparecimento da ilusão do tempo irá lhes permitir compreender que a ascensão é uma transição e não uma morte porque, durante a
transição da ascensão, não há esquecimento, mas, muito pelo contrário, despertar total.

As imagens, as percepções, as sensações lhes serão reveladas à sua consciência desperta e irão lhes mostrar o seu futuro enquanto seres de
Luz, enquanto seres de Cristal ou enquanto seres de Diamante, segundo a sua dimensão anterior à descida na separação.

Essas visões, essas percepções, irão lhes permitir fazer aumentar a fé no seu futuro de Luz, independentemente dos acontecimentos
desagradáveis que as suas percepções humanas, que os seus sentidos humanos, irão deixar-se ver.

O que vocês verão deve ser considerado, simplesmente e de maneira justa, como acontecimentos ligados à penetração da Luz, em meio às
camadas mais densas do ser humano e da Terra.

Nenhuma força, eu repito, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

A Luz é irrevogavelmente a única vencedora da ilusão e da vida.

O resto são apenas projeções de medo, de apreensão e de angústia.

Certamente lógicas, compreensíveis e aceitáveis, pelo menos enquanto vocês não tiverem alcançado a fonte da Paz Suprema, ou seja, o seu
coração.

Vocês irão compreender, e vocês irão viver, o que vocês são (de maneira intermitente no início, como em um sonho e, progressivamente, de
maneira cada vez mais lúcida e concreta e real), a sua verdadeira dimensão.

Isso irá facilitar grandemente a estabilização da Luz em meio aos seus organismos, mas também o fenômeno da transição e o fenômeno da
ascensão.

Como vocês sabem, isso não é para agora, exceto para um contingente de almas humanas, Mestres realizados da Luz autêntica, que irão
decidir, voluntariamente, ascensionar sem o corpo.

O que vocês irão chamar de morte será para eles a Ressurreição.

Isso deve ocorrer, como vocês sabem, entre agora e o seu mês de junho.

Isso se tornou possível pela potência dos elementos que eu ativo e revelo sobre este mundo e nos outros mundos deste sistema solar.

Assim, não se trata de um período de luto, não se trata de um período de perda, mas de um período de alegria intensa para os seus irmãos e
irmãs que irão aceder, enfim, à sua eternidade e de maneira persistente.

Entretanto, a maioria de vocês, Mestres da Luz realizados ou em formação, deve, eu diria, beber o cálice até o final.

Isso não é uma punição, nem uma recompensa, mas nós precisamos dos Semeadores da Luz que vocês irão se tornar a fim de permitir a
ascensão dos seus irmãos e irmãs, humanos ou não, mas também para permitir a translação e a transição do conjunto deste sistema solar.

Sem vocês, nós nada podemos fazer.

Essa é uma verdade absoluta.

***

Assim, nós lhes pedimos, e nós iremos lhes pedir sem cessar, para nos chamar, para nos solicitar, não tanto para coisas sobre o plano
humano, mas, muito mais, para se comunicar conosco a fim de reforçar este período tão importante das suas Núpcias Celestes.

Isso é agora, isso começa hoje, isso não é em um ano, isso não é em dez anos, isso não é em uma geração, mas é agora e eu falo em tempo
humano e não em tempo espiritual.



Por quê?

Porque há uma concordância, pelo afluxo da Luz, entre o tempo espiritual muito distante do seu e o tempo humano.

O tempo humano e o tempo espiritual se encontram, para aqueles que o desejarem, para aqueles cujo momento do despertar e da realização
tiver chegado.

Quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias Celestes semanais, mais vocês irão chegar a favorecer a transição e a
ascensão de um número maior.

Uma última vez, não se atrasem com o alarido do mundo que está chegando.

A Sombra jamais poderá vencer a mínima batalha.

Só a ilusão do tempo, só a ilusão da sua separação, pôde fazer crer que a Sombra existia.

Eles, pouco numerosos sobre este planeta, que dedicaram o seu destino à Sombra, estão ainda mais do que vocês no sentido do sacrifício.

Portanto, esses seres não devem ser julgados, nem condenados, mas simplesmente amados.

As Núpcias Celestes são também os momentos da revelação do Amor, da Unidade e da Luz.

Vocês são amados de toda eternidade porque vocês são Amor.

Mas, infelizmente, muitas almas humanas deixaram-se adormecer ainda mais pelas sirenes do prazer, qualquer que seja, e, isso, persiste há
muito tempo, nesse ciclo da humanidade.

Entretanto, tudo isso, ligado aos jogos de poder, aos jogos da ilusão, aos jogos que vocês chamam de Sombra, vai ser irremediavelmente
dissolvido pela potência do Amor e pela irradiação da morada da Paz Suprema.

***

O que vocês observam são, em linguagem metafórica, apenas as dores do parto e do nascimento.

Uma vez ocorrido o parto, vocês poderão olhar esses momentos com tranquilidade, com serenidade porque vocês irão se tornar, então, o que
vocês cessaram de ser, pelo juramento.

A hora das Núpcias, a hora dos reencontros é agora.

Vocês terão a impressão, no final deste período das Núpcias (que é como um período de gestação), a possibilidade, de viver de maneira muito
natural, ao mesmo tempo neste mundo (e então sobre este mundo), mas também no mundo futuro, no mundo de Luz onde a Sombra não pode

subsistir.

Este aprendizado da colocação precisamente em duas dimensões é também uma forma de educação e de mestria da sua nova Luz, revelada a
vocês mesmos.

Nossos dois próximos encontros, a fim de que, cada vez mais numerosos, os Portadores da Luz se juntem e se conectem, serão no dia 02 de
maio, à 15h30, e no dia 09 de maio, às 16h30.

Eu me calo, agora, durante alguns instantes, de novo, a fim de deixar ocorrer a efusão, a uma oitava superior, desta pressão da radiação do
ultravioleta.

Vocês devem acolher este presente e esta Luz no seu coração.

... Efusão de energia ...

Um último ponto: eu havia dito a vocês que a cada uma das minhas intervenções, doravante, eu irei revelar a vocês uma função de um dos seus
novos filamentos de DNA, ligados às doze virtudes da alma ou ainda ao que é chamado de doze estrelas de Maria.

A primeira estrela (ou o seu terceiro filamento de DNA) está ligada à lei de atração que vocês denominam Amor.

Passar de dois a três permite resolver a dualidade em uma nova Tri-Unidade.

A segunda estrela (ou o quarto filamento de DNA) está ligada ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é a testemunha da sua fé e da sua fidelidade à Fonte e à Luz de quem vocês são parte integrante.

Este é o acordo com si mesmo.

Isso corresponde plenamente ao período que vocês vivem e, portanto, às Núpcias Celestes.

***

Nós iremos agora permanecer, no que se refere a vocês, vocês, aqui presentes, alguns instantes na transmissão da radiação do ultravioleta, no
silêncio.

Em seguida, eu irei lhes apresentar as minhas homenagens e eu irei deixá-los neste estado pelo tempo que lhes resta a cobrir.

Desde já, recebam toda a minha proteção, todo o Amor dos seres espirituais que trabalham para a emergência da Luz neste mundo.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Onde vocês estiverem sobre a Terra, recebam proteção, bênção.

Vocês são a esperança do mundo, vocês são a Verdade em movimento.

Sejam abençoados e eu lhes digo, até o nosso próximo encontro.

Continuem a viver, agora, no silêncio, a transmissão da Morada da Paz Suprema.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu estava muito impaciente para vir vê-los e interagir com vocês, porque eu assisti, eu participei, como membro
afiliado (eu tenho minha carta de membro, não é?, da Ordem dos Melquisedeques), desta efusão da energia do
ultravioleta, desta pressão da radiação que, como lhes disse o Arcanjo, é verdadeiramente o início de suas
Núpcias Celestes e de suas redescobertas com a Luz.
Isso é extremamente importante.

Então, como sabem, eu intervenho, bastante, em suas preocupações espirituais, mas ligadas também à sua
evolução que é ainda material pelo momento.

Então, eu lhes transmito todo meu amor e, como de hábito, escuto a todas suas questões e vou ajudá-los a
avançar nesse caminho.
Aí está, caros amigos, eu os escuto imediatamente.

Questão: a que correspondem  os desconfortos que muitos sentiram nas pernas durante a efusão de energia
de Miguel de 25 de abril último?

Então, durante esta efusão da pressão da radiação do ultravioleta (vocês a chamem como quiserem, mas eu
creio que se vai chamá-la ultravioleta, é mais simples e corresponde realmente à realidade do que é essa
irradiação, mesmo se é colorida pelos diferentes Círculos e Cenáculos que intervêm), Miguel iniciou a ativação
de algumas virtudes específicas que estão ligadas às forças do abandono à Vontade da Fonte e do Pai.

Isso necessita uma desprogramação total ligada ao seu 2o chacra.

Ora, o 2o chacra (e o 1o chacra para alguns de vocês) corresponde naturalmente à parte inferior de seu corpo,
ou as duas pernas, ou uma perna, ou a outra.

O que você sentiu corresponde a esse trabalho ao nível dos fios de Luz de sua alma, ao nível de seus casulos
de Luz, mas também do 2o segundo chacra e, para alguns, do 1o chacra, que corresponde à vontade de vida,
mas também ao não abandono à Vontade da Luz.

Permitiu-se a vocês, através desta efusão, dirigi-los e facilitar-lhes, eu diria, o abandono à Luz, que é
fundamental para a sequência das diferentes etapas que vocês vão viver.

Questão: como aperfeiçoar esse processo?

Eu creio que as coisas as mais importantes já lhes foram dadas.

Vocês vão cada vez mais sentir as vibrações desta pressão do ultravioleta em sua cabeça.

Mas, quando sentem esta pressão que se torna importante, tentem encontrar um momento para dirigi-la ao
coração.

Para aqueles que sentem mais o coração, concentrem-se em seu coração.

Aí está, é tudo o que há a fazer.

Não há técnica específica ou individual com relação a isso.

Não se esqueçam também, é um pequeno aborrecimento (talvez não para todos), mas vocês devem esperar
ter pequenos problemas dentários, porque o 2o chacra é diretamente ligado à eliminação cármica ao nível dos
dentes.

Portanto, será necessário não se inquietarem se tiverem pequenos aborrecimentos para tratar (obviamente, de
maneira energética) os dutos energéticos desses dentes se, todavia, isso se manifeste.

Não é uma obrigação, sobretudo para aqueles que já realizaram o trabalho de ir e vir da Luz ao nível do canal
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mediano, desde o 7o chacra até o 1o chacra.

Mas, para aqueles que não tiveram esta oportunidade (porque são mais recém-chegados, eu diria, nesse
processo) de descer até o despertar do Kundalini, necessariamente a ativação do 2o chacra pode se traduzir
por reações de problemas ao nível dos dutos dentários.

Questão: para os problemas dentários, você tem recomendações?

Ao nível energético, não, é um trabalho de especialista aí, mas que necessita um suporte mecânico e
energético ao nível dos dutos dentários afetados.

Mas são inconvenientes que, de qualquer modo, mesmo se não forem tratados, resolvem-se por si.

Como vocês chamam isso?, quando vocês têm pus nas gengivas?
Será como aqueles que evacuam carmas há vários anos onde, aí, havia cistos ao nível das raízes dos dentes,
que eram muito mais graves.
Aí, são muitas dores, gengivites e eliminação de dentes, categoricamente.

Questão: isso pode também ter um impacto nas ATM, as articulações da mandíbula?

Sim, é a mesma região, é claro.
Tudo o que é ligado à abertura da boca é ligado aos dentes e, obviamente, às articulações das mandíbulas.

Questão: por que algumas pessoas não sentiram desconforto nas pernas?

Isso quer dizer, certamente, que o segundo chacra não tem necessidade, pelo momento, de se fazer sentir
com relação ao abandono, ou porque o trabalho já está feito, ou porque ele se fará quando de uma adição de
uma nova vibração nas semanas que vêm.

Questão: e se o desconforto foi em uma única perna?

A perna direita corresponde ao segundo chacra.
A perna esquerda corresponde ao primeiro chacra.

Portanto, seu centro de poder do primeiro chacra está em desequilíbrio com relação ao seu segundo chacra.

Isso quer dizer que há, em algum lugar em você, medos que estão ligados ao poder humano que você não
ousou assumir durante a vida material.
Questão: Miguel falou da ascensão dos humanos e dos não humanos.

Parece-me que, sobre a Terra, há humanos e não humanos.

Questão : você fala dos animais?

De algumas classes de animais que estão prontos para serem individualizados, mas também alguns animais
que são sentinelas e vigias, que são seres de dimensões bem além de sua dimensão (e da minha, mesmo) e
que vão retornar no domínio deles.

Questão: quais são esses vigias e esses sentinelas?

Há várias espécies.
A maior parte dos mamíferos marinhos, é claro.

Questão: poderia desenvolver ?

Não.
Isso não tem qualquer interesse além da curiosidade.

Questão: eu me inquieto, com relação ao que vem, de saber meus parentes afastados.

Caro amigo, não há sofrimentos a ter.
Progressivamente e à medida das semanas, certo número de virtudes (que eu não posso desenvolver agora,
mas que estão ligadas, de um lado, ao que vocês chamam hereditariedade, e, de outro lado, ao que vocês
chamam relações afetivas, mesmo positivas) vai fazer dissolverem-se as relações.

Isso não quer dizer que vocês vão perder de vista as pessoas que vocês amam, que vocês colocaram no
mundo, ou que os acompanham, mas simplesmente vocês viverão uma relação de alma a alma, totalmente
desembaraçada do fato de não se ver, de não se tocar, de não se beijar, de não se falar, porque vocês viverão
o fato de que vocês não estarão mais separados.



Enquanto que hoje pode-se dizer que as maiores separações não se encontram entre os desconhecidos, elas
se encontram, é claro, na família.

Portanto, é preciso, como se diz, ter confiança no que vem e no que é.

Quest ão: neste período específico, como fazer quando não se sabe mais onde se está, não se tem mais
vontade de nada e se é incapaz de organizar o apartamento?

Bem, isso faz parte da grande lição de ontem, de Miguel.

Para alguns seres que se sentem na incapacidade de levar a efeito suas tarefas quotidianas profissionais,
afetivas, sociais e outras, isso assinala, para eles, um momento necessário de interioridade.

Não há obstáculos (social, financeiro, emocional) que se atenha diante da voltade da alma.
Então, é preciso ir no sentido deste abandono.
Porque, mesmo se lhes pareça catastrófico, a um dado momento, não ir trabalhar, imaginar não regressar uma
noite para casa, se você aceita a pressão de sua alma para fazer isso e você vai você vai no sentido do que há
a fazer para se liberarar disso, você constatará com extrema rapidez que é muito mais fácil.

É sempre o primeiro passo que é o mais duro, porque ele está ligado às suas convenções e aos seus
comportamentos mentais, sociais etc..

Questão: a doação de órgãos é compatível com uma evolução espiritual, e nossos órgãos podem permanecer
sobre a Terra quando nós a deixamos?

Vocês não são proprietários de seus órgãos, sobretudo quando morrem, não é?
Isso não tem qualquer espécie de importância.

Efetivamente, existem casos em que transplantes de órgãos podem se acompanhar da persistência de
fragmentos da personalidade da pessoa que morreu.
É por isso que aquilo que permanece é incômodo, não para quem morre.

Entretanto, vocês podem ter um transplante de algo, não é isso que vai incomodá-los para ir para a Luz.
Isso pode apenas perturbar algumas funções ao nível dos casulos de Luz.

Questão: mas para quem é apegado ao corpo, no momento de morrer, não é ainda um laço a mais com a vida?

Não.
Absolutamente não.

Tudo isso faz parte das crenças que eram ainda, talvez, válidas em minha vida, mas não mais hoje.

A distorção, o afrouxamento dos laços com a matéria, tornam-se cada vez mais importantes.

Nós os preparamos na suavidade, para vocês, consciências humanas (mas não para a Terra), para viverem
este abandono da matéria de modo suave e progressivo.

Portanto, não há riscos hoje.

Questão: o que é do desaparecimento massivo dos insetos polinizadores e como remediar isso?

Não é para remediar.

As abelhas são chamadas as servas do Senhor.
Elas fazem parte de um plano evolutivo preciso que era semear a vida sobre a Terra, difundir a reprodução da
Terra.

Mas é agora, como vocês sabem, em vias de se concluir.
Portanto, a missão delas terminou.

Não se esqueçam que, frente a um evento que, em sua dimensão, lhes parece terrível (e, sobretudo, neste
período em que a Luz é onipresente, ainda que vocês não a vejam sempre), o que vocês vivem como algo de
dramático é uma liberação, e nada mais.

É seu olhar que deve mudar sobre as coisas, mas não a realidade das coisas.

Questão: como fazer quando nossos parentes não estão no mesmo caminho?

É infelizmente o caso de muitas famílias e casais e de muitos irmãos e irmãs também.

Cada um tem seu caminho.



Vocês não podem conduzir ninguém pela persuação intelectual ou afetiva.

Vocês apenas poderão conduzir as pessoas para a Luz através de seu próprio comportamento e de sua
própria Luz, mas certamente não através das palavras ou das preconizações.

Em contrapartida, informar, hoje, tornou-se capital e vários de vocês, aqui presentes ou em outros lugares,
sentem a necessidade e a urgência de informar, a despeito de serem tomados por loucos.
Isso não é importante.

O importante é que o humano, qualquer que seja sua evolução, seja informado.

Isso não quer dizer que ele escolherá a Luz, mas isso quer dizer que, em algum lugar, a consciência dele
guardará esta informação no momento vindo, e isso é capital.

Mas haverá sempre seres humanos que recusarão ver a verdade de frente e vocês ali nada poderão,
absolutamente.

Lembrem-se do que eu lhes disse: vocês não têm que ditar ou querer o que quer que seja com relação aos
seus descendentes ou ascendentes, porque é a liberdade deles a mais absoluta continuar a experiência da
encarnação, ou porque eles são muito mais evoluídos do que vocês e eles servirão de grandes Guias nas
próximas dimensões divididas, ou porque eles decidiram fazer outro caminho.
  
Lembrem-se de que no final, tudo está bem, não há que ter medo do que quer que seja.

Pelo momento, vocês reagem com relação aos laços de filiação, vocês reagem com relação aos apegos.
Esses apegos vão se dissolver.

Vocês encararão, mesmo os mais próximos como sua prole, como almas e não mais como seus filhos ou seus
pais.
E isso está a caminho.
E é uma realidade que não é simplesmente uma ideia ou um conceito.
É uma realidade verdadeira e real e total na manifestação, no comportamento e na consciência.

Questão: então é uma forma de exemplo que é preciso dar ?

É o único comportamento possível, é claro, porque se você aborda alguém que você conhece (ou que não
conhece) e fala-lhe do que você vive, você arrisca verdadeiramente ser tomado por louco porque, no raciocínio
daquela pessoa, você é louco, e ela terá razão, porque ela não vive a mesma realidade que você.

Então, é apenas através da informação neutra e de seu estado de ser, e de sua qualidade de ser e de
transparência que isso se põe num canto da consciência e, no momento vindo, em um momento ulterior, a
tomada de consciência se faz.

Lembrem-se: quanto mais vocês forem numerosos a terem consciência, a estarem informados do que
acontece realmente, mais será fácil para todo o mundo.

Questão: como se articula a evolução de alguém que está na recusa de encarnação com a difusão das virtudes
por Miguel nas semanas que vêm?

Como os fios de Luz permaneceram em outros planos da alma, em outros planos dimensionais, não há
possibilidade de estabelecer um contato em uma nova virtude enquanto a união dos fios não é realizada.

Há duas coisas diferentes: há a união dos fios, dos 24 fios de Luz que unem a alma com os complexos
superiores (alma/espírito), mas há também a ativação desses fios de Luz que é outro processo.

Vocês apenas podem viver a ativação se os fios estão presentes, é claro.

Outros seres humanos realizarão essas virtudes durante o período da efusão Micaélica, não unicamente
durante os Casamentos Celestes, mas também até o final da intervenção Micaélica.

A única coisa importante é compreender que vocês têm até o final de junho, independentemente das 12
virtudes, para penetrar em seu santuário interior, ou seja, acender sua lâmpada interior ao nível do coração.

Questão: pode haver uma forma de «rattrapage» desses fios?

A questão é muito ambígua.
O que quer dizer «rattrapage»?

Questão: pode-se superar rapidamente uma recusa de encarnação para ativar esses fios?



Eles não podem ser ativados enquanto não estão aí.
Como vocês querem ativar algo que não está ligado?
É como se você pressionasse um botão para acender a luz, mas não há fio elétrico entre o botão e a lâmpada.

Questão: como então reativar esses fios?

Giramos em círculo aí.
A questão é muito simples: é preciso, primeiro, reativar os fios, a descida dos fios.
Depois, a ativação será possível.

A partir do momento em que os fios estão restabelecidos, se o destino da alma é viver, sob uma forma ou
outra, a ascensão, isso se realizará.

As pessoas que se reúnem à energia Micaélica, à energia dos Cenáculos, dos Conclaves e dos Anjos do
Senhor, são trabalhadores preciosos, mas isso não quer dizer que aqueles que não trabalham estejam
abandonados à sua sorte.

Questão: cada intervenção de Miguel vai ativar essas virtudes ao nível global, terrestre?

Sim.

Questão: então cada um pode lançar mão desta espécie de reserva global, mas a seu ritmo?

Sim.

Questão: que fazer para as pessoas que pedem conselho?

Os conselhos...
O mais importante para as pessoas que não conhecem a energia, que não conhecem as dimensões espirituais,
é o trabalho de meditação e de alinhamento.

Essas pessoas que não conhecem nada poderão, talvez, sentir a pressão do ultravioleta, mas, o mais
importante, é encontrar o coração antes de qualquer coisa porque, no coração, qualquer que seja seu destino,
qualquer que seja seu caminho, quaisquer que sejam suas escolhas, todo estará bem.

E o que nós queremos, de lá onde estamos, é que o máximo de seres humanos viva o que vem em
consciência e no alinhamento interior.

Lembrem-se do que lhes disse o Arcanjo: talvez muitos seres humanos que não escolheram a ascensão
possam ser muito mais evoluídos do que vocês.
Vocês não sabem disso, e isso lhes será ocultado todo o tempo.

As relações da humanidade encarnada devem ser relações de coração e não devem ser condicionadas,
sobretudo para os seres despertos, com relação aos apegos, com relação às linhagens, e com relação às
evoluções.

Portanto, o único conselho a dar é o coração.

Então, vocês têm Mestre Ram, e vocês têm outras informações para ir para o coração.
E ir para o coração não é um ato intelectual, é um ato da consciência, não é de modo algum a mesma coisa.

Estar no coração intelectualmente é simplesmente se dar boa consciência, mas não é a consciência do
coração.

Questão: quando se tiver ascensionado, teremos a consciência total?

Sim, total.
Alguns de vocês sobre a Terra, e mesmo aqui, começam a experimentar fusões de consciência com outras
realidades.
Esse será seu lote quotidiano.

Mas, para alguns, isso se faz mais rapidamente, porque estão habituados a isso, os contatos, e outros estão
mortos de medo, apesar do que eles querem.

Então, é preciso ir cada um no seu ritmo, em função da possibilidade da energia e da consciência que é a sua.

Questão: qual é a diferença entre os seres de Cristal, de Luz e de Diamante?

Trata-se de qualidades vibratórias diferentes onde, quando se fala de corpo de Luz, de corpo de Cristal ou de
corpo de Diamante, isso significa certa corporeidade e certo antropomorfismo, o que não existe mais a partir
de certo estado dimensional onde toda referência à história passada deste Espírito não existe mais sob forma



visual ou vibratória, porque foi transcendida.

Esse foi o caso quando da fusão de linhagens, por exemplo, como Mestre Ram ou como meu Mestre Bença.

Questão: isso corresponde a uma dimensão específica?

Totalmente.

Corpo de Luz, 4ª dimensão.
Corpo de Cristal, 11ª dimensão.
Corpo de Diamante, 18ª dimensão.

O Corpo de Cristal corresponde à dimensão dos Elohim.
O Corpo de Diamante corresponde à dimensão dos Devas ou Lipikas Cármicos ou Melquisedeques, também,
conforme a filiação.

Para além daí, vocês entram nas esferas em que não pode mais haver manifestações antropomórficas,
humanóides ou não humanóides.
Vocês entram nas figuras geométricas, mas que não lhes concerne.
Vocês o verão quando estiverem do outro lado.
Portanto, a nada serve encherem a cabeça com tudo isso.

Questão: poderia desenvolver as virtudes do Amor-atração e do abandono, que Miguel citou em 25 de abril?

Não, é por uma razão precisa que isso não foi desenvolvido.
Porque anuncia uma palavra, essa palavra é essencial.

Lembrem-se de que ele substituiu Amor por atração, que ele falou de abandono.
Ele falará de confiança.
Ele falará também de outras coisas.

Mas cada um compreende com o filtro do mental, o abandono.

Mas Miguel bem lhes disse que eram energias, não é?, uma vez que vocês as sentem impactarem-se em
vocês.

Portanto, querer explicações é retornar ao nível do mental.
Portanto, contentem-se em esperar o momento oportuno, quando a maioria dessas novas virtudes será ativada.

_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Nota:
Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem

ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos
permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.

O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas
às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.

Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada
neste dia.

Você pode participar deste acompanhamento:
- Onde quer que você esteja,

- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),
- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),

- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à
sua conveniência entre esses 72 minutos),

- No dia e na hora (francesa) indicados,
- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no sábado 09 de maio às 16h:30

(hora francesa),
- Para lembrar, a integração precedente aconteceu no sábado 25 de abril ( primeira etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 2ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu venho acompanhado dos Cenáculos e dos Anjos que retransmitem, comigo, a energia da Luz central, a energia do Pai.

Inicialmente, eu gostaria de transmitir-lhes da parte do conjunto dos seres luminosos que transmitem as radiações do ultravioleta, todas as
homenagens, todas as saudações, todo o nosso Amor, a fim de incentivá-los a juntar-se a nós, sempre ainda mais numerosos, a fim de tornar-

se, além dos Mestres escondidos que vocês são, os Transmissores da Luz, os Semeadores da Luz e os Despertos da Nova Terra.

Que assim seja.

Eu venho de novo, mais particularmente acompanhado do Senhor do Karma encarregado da sua humanidade, a fim de revelar-lhes um pouco
mais, durante esta fase da efusão da pressão do ultravioleta, e de continuar a revelar-lhes uma série de ensinamentos sobre a sua história,

sobre o seu devir e sobre o seu futuro que é agora.

Vocês são abençoados.

Nós iremos primeiramente, todos juntos, onde vocês estiverem sobre este planeta, acolher a primeira parte da efusão deste dia.

Eu os lembro de que vocês estão no segundo encontro das suas Núpcias Celestes.

As Núpcias Celestes são os seus reencontros, e os nossos reencontros, em meio à grande fraternidade, em meio aos mundos unificados e à
saída de vocês dos mundos dissociados e divididos.

Nisso, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem, a fim de ajudar o conjunto dos seus irmãos e irmãs, o conjunto das vidas da superfície e
da Intraterra, a aceitar e a viver a integração e a ascensão do seu mundo e deste sistema solar em meio à Unidade.

Novamente, nós os abençoamos e nós começamos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, a hora é agora para o final da sua dissociação.
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Na realidade, para a maior parte de vocês, vocês percorreram este ciclo da humanidade em estado dissociado.

Isso eu expliquei a vocês.

Mas eis que chega a hora do seu novo nascimento, o fim da sua dissociação e a abertura do seu Templo Interior.

Isso é para agora.

Quando eu digo “agora” isso corresponde ao seu tempo terrestre deste dia.

Durante a próxima efusão da radiação do ultravioleta, que irá nos levar à data de 09 de maio, vocês irão viver o novo nascimento, a abertura do
seu Templo Interior e o final real da sua dissociação nos fins deste mundo enquanto continuando a ser os Trabalhadores da Luz e, antes de

tudo, os Semeadores, os Divulgadores, da Luz do Pai.

Hoje, eu irei lhes revelar uma série de elementos em relação com esta terceira etapa ligada ao final da sua dissociação que corresponde à
realização, em meio ao seu plexo solar, do seu Si Unidade previamente ao seu retorno à Unidade.

O Si Unidade é o fim do seu estado de dissociação que deve permitir-lhes, em meio a esta realidade densa, abrir os olhos e, sobretudo, abrir o
seu coração à vontade da Unidade, à vontade do Pai e à vontade das Hierarquias que os acompanham doravante a cada minuto da sua vida.

Vocês serão, a cada emissão da radiação do ultravioleta, a cada efusão, cada vez mais numerosos a unir-se a nós e a unir-se a vocês.

Isso, para o maior bem deste planeta e dos seres humanos no caminho.

O Si Unidade é a reintegração da sua dissociação em meio mesmo à sua personalidade.

Isso corresponde ao fim da sua personalidade dissociada que cada uma das partes tinha que funcionar por si só, sem dar conta das outras
partes.

Essa é uma etapa importante e primordial a fim de permitir-lhes, solenemente, encontrar a sua herança de Unidade e de Divindade.

Conforme eu lhes disse, esta virtude corresponde à terceira estrela.

Esta terceira estrela é a etapa indispensável à abertura do seu Templo Interior.

Vocês vivem então, aceleradamente, durante os setes dias que vão se seguir, as primícias e os preparativos do seu renascimento à sua
Divindade.

As Núpcias Celestes revelam-se e irão se revelar a cada dia e a cada minuto da sua vida, de maneira mais lúcida, em meio à sua humanidade,
em meio à sua densidade.

Para isso, vocês não devem deixar se aproximar ou mesmo se tocar pelos elementos de medo podendo ser destilados tanto pelo seu ambiente
como pela humanidade no seu conjunto que tem medo desse momento que está vindo.

Entretanto, esse momento está inscrito de toda eternidade.

É aquele que é temido e tão aguardado.

Ele marca a irrupção em meio à sua dissociação da totalidade do que eu chamei de governo espiritual.

Os governos humanos devem se apagar ou desaparecer diante da força, da potência e do Amor da Luz.

Não pode ser de outra forma.

Então, é pedido a vocês, e isso irá se tornar possível pelo retorno ao seu Si Unidade, para evitar gerar o medo, gerar a dúvida, porque isso nutre
outra coisa do que a Luz.

Vocês são Mestres da Luz.

Nenhuma sombra pode afetar doravante o seu encaminhamento espiritual.

Todos nós, aqui presentes, estamos seguros da nossa inabalável Presença, da nossa inabalável Proteção, do nosso inabalável Amor, para os
tempos que estão chegando.

A desconstrução do mundo vai atingir o seu apogeu entre agora e o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Não se preocupem com o que se desconstrói.

Contentem-se, vocês, em reconstruir-se, em reunificar-se.

Só isso tem importância.

Só isso é primordial.

Só isso irá reforçar a sua conexão com a Unidade.

Segunda parte da efusão do ultravioleta deste dia durante um tempo muito mais longo.

Nesta efusão nós iremos começar a fazer penetrar o ultravioleta, presente na sua cabeça, no nível dos centros de energia superiores, no interior
do seu coração.

... Efusão de energia ...

Eu retomo a palavra.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, o fim da dissociação e o retorno ao seu Si Unidade revelam-se e se
desvendam em meio ao seu plexo solar a fim de pacificar definitivamente o que vocês chamam de seus estados emocionais ligados e induzidos

pela dissociação.

É o momento em que a personalidade remete-se à alma a fim de trabalhar no mesmo sentido que é a Glória da Luz e da Unidade.

O Si Unidade, o fim desta dissociação, é o requisito final à abertura do seu Templo Interior e do renascimento na semana seguinte.

Bem amados Filhos da Lei do Um, o fim desta dissociação marca, para vocês, a aquisição de uma nova força que é o abandono à Luz, o
abandono à vontade do Pai, o abandono à sua Divindade.

Em meio a este abandono à sua Divindade, nenhum medo pode existir, nenhuma tristeza pode existir, nenhuma raiva pode existir.

Só a alegria inefável dos reencontros com vocês mesmos irá nascer e se fortalecer, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas
semanas.

Os acontecimentos da desconstrução do mundo são uma obrigação, mas, pela multidão que vocês são retransmitindo esta Luz, nós
esperamos que uma multidão ainda mais numerosa de almas humanas na encarnação será capaz de viver e de realizar isso.

Vocês estão aí para isso.

Nós estamos aí para isso.

Bem amados Filhos da Luz, eu lhes peço para recolher a efusão, em meio, agora, ao seu plexo solar.

... Efusão de energia ...



Eu me dirijo a todos, tendo já se juntado a nós, ou que irão se juntar a nós nas próximas semanas, vocês são os Portadores da Luz, os
Semeadores da Luz.

Doravante, vocês encontram a sua família em meio à fraternidade universal galáctica.

Doravante, gradualmente e à medida dos seus dias e das suas noites, vocês serão regados, alimentados na Fonte.

Vocês irão encontrar, gradualmente e à medida do tempo que transcorre, o sentido do seu destino, o sentido do seu caminho, o sentido da sua
Unidade e o sentido da sua Divindade.

Isso está a caminho.

E isso é.

... Efusão de energia ...

Neste dia nasceu a terceira estrela de Maria, correspondendo, em meio ao seu campo biológico em formação, ao seu quinto filamento de DNA.

O sexto filamento que irá nascer na próxima semana é o pivô central e o elemento fundamental do retorno à sua Divindade, mas isso lhes será
revelado no devido tempo e no momento oportuno.

O que lhes cabe, doravante, é estar alinhados com a sua Fonte, sentindo mais frequentemente o máximo possível, a pressão do ultravioleta em
meio ao seu centro de energia superior e levar esta radiação ao meio do seu ser no peito, mas também no seu plexo solar.

O retorno ao Si Unidade é um momento que eu qualificaria de mágico nesse sentido que lhes será permitido compreender que,
independentemente das provas deste mundo, independentemente das provas impostas por aqueles que recusam a Unidade, a sua capacidade

para permanecer na Unidade, na Integridade e na Luz será acentuada.

A dissociação entre os seus planos e os nossos planos tende a desaparecer.

Disso vocês sabem.

Mas por intermédio desse retorno ao seu Si Unidade, nunca a comunicação teria sido tão fácil.

Muitos seres humanos na superfície deste mundo irão se aperceber de que eles podem se comunicar conosco, sob uma forma ou outra,
beneficiar-se da nossa influência, da nossa radiação.

A era da comunhão, a era da revelação chegou.

Vocês entram em um período propício ao estabelecimento desta nova conexão, desta reconexão a fim de lhes permitir preparar-se ativamente,
todos vocês que já nos seguem, mas também de preparar ativamente o conjunto deste planeta, o conjunto das suas formas de vida, para viver a

sua ascensão ou outra coisa, se isso for o seu caminho.

Entretanto, a alegria, a fluidez, a serenidade, é o elemento principal do seu destino.

Vocês se tornam os Semeadores e os Transmissores da Luz.

Assim, gradualmente e à medida da desconstrução deste mundo, o seu ancoramento em meio ao seu novo Si Unidade, previamente à abertura
do seu Templo Interior irá permitir, àqueles de vocês que ainda duvidam, reunir-se em meio a esta fraternidade universal e galáctica.

Nós iremos festejar, dentro de uma semana, o retorno total do Governo Espiritual.

Assim é.

Nós prosseguimos a efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Unidade, gradualmente e à medida que vocês revelarem o seu Si Unidade, gradualmente e à medida que o seu Templo
Interior se revelar, é preciso esperar resistências e oposições vindo do exterior.

Novamente, é pedido a vocês para não se opor à oposição.

Vocês fariam o jogo da dualidade, mas, muito pelo contrário, para reforçar o final da sua dissociação e do seu retorno à Unidade porque
somente a Luz que vocês irão irradiar será capaz de iluminar a Sombra que se manifesta.

Eu quero lhes dizer que nenhuma emoção, nenhuma opressão exterior poderá fazê-los sair do seu estado de Unidade e do seu Templo Interior.

Isso são apenas construções ligadas à oposição à Luz que estão associadas ao medo da Luz.

Vocês devem bem compreender que quando lhes é pedido para não julgar, é-lhes pedido unicamente para fortalecer a sua Luz, a sua Unidade,
a sua Verdade, porque a sua arma mais potente situa-se nesse nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês passam irremediavelmente sob o Governo Espiritual.

Isso significa que lhes é dado o pleno poder sobre si mesmo, sobre o seu Si Unidade e sobre o seu Templo Interior.

Isso está associado à sua construção de Luz que pode se manifestar como uma desconstrução do que não é da Luz.

Mas o seu papel, o seu caminho, o seu futuro, não é se preocupar com isso.

Dia após dia, noite após noite, a pressão da radiação do ultravioleta em meio à suas estruturas ativa e vai ativar em vocês uma força nova, uma
Luz nova, uma infalibilidade nova e um estado de ser totalmente novo, enquanto guardando, por enquanto, este corpo de manifestação que irá

nos servir, a nós, Conclaves, Cenáculos, Arcanjos e Anjos, para sempre mais imprimir a nossa marca de Luz em meio a este mundo em
processo de formação da Luz.

... Efusão de energia ...

A realização do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir que vocês são seres inalteráveis, inquebrantáveis e da fé a mais total.

Nenhuma emoção ligada à dissolução poderá, em um tempo muito próximo, atingir-nos ou perturbar-nos.

Nós estamos orgulhosos e nós estamos felizes em contar com vocês em meio à Luz para a revelação da Luz e para o estabelecimento da Luz
nesta dimensão e na nova dimensão a chegar.

... Efusão de energia ...

Vocês constituem, todos vocês que se uniram a nós, e todos aqueles que irão se unir a nós dentro de muito pouco tempo, uma rede de Luz.



Essa rede de Luz tem por nome Fraternidade autêntica.

Isso implica em uma série de reajustes no nível da vida de vocês, no nível dos agrupamentos de pessoas e de intenções a fim de que por toda
parte sobre a Terra se manifestem as Fogueiras de Luz que levarão a ancorar, de maneira um pouco mais firme, esta Luz.

... Efusão de energia ...

A revelação do seu Si Unidade vai fazê-los descobrir a Alegria de viver no interior de vocês mesmos, sem oposições, sem contradições e sem
comportamentos anormais.

O conjunto da vida de vocês deve tender a se harmonizar com a Luz, no seu futuro, no seu objetivo e no que vocês são.

... Efusão de energia ...

Enquanto Portadores da Luz, Semeadores e Transmissores da Luz, vocês devem anunciar o reino da Luz não tanto através das palavras, mas,
sobretudo, graças aos comportamentos do seu Si Unidade encontrado, à sua radiação, à sua esperança, à sua fé manifestada na Luz e no

futuro desta Terra.

... Efusão de energia ...

Vocês irão aprender, graças à revelação do seu Si Unidade, o que é a alegria interior, aquela que não depende de qualquer circunstância exterior
da vida de vocês, mas cuja origem provém realmente do seu alinhamento com a Fonte e da sua subordinação a esta Fonte que é Amor, Luz,

que é a Luz do Pai e a vontade do Pai.

Em estado de confiança vocês irão descobrir um estado de certeza que poucos de vocês experimentaram até então, exceto em alguns
momentos privilegiados.

Os Portadores de Luz que vocês são vão se tornar seres de certeza, seres de humildade e seres de grandeza.

Jamais se esqueçam das palavras de Cristo, como Ele as pronunciou: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo
como uma criança”, ou seja, abandonar a sua vontade própria à vontade do Pai.

Essa é a condição da sua beatitude, do seu êxtase e da sua reunificação à Luz, se tal for o seu desejo.

... Efusão de energia ...

Um último ponto antes de deixá-los viver o fim da efusão do ultravioleta no silêncio: durante esta semana em que vocês irão revelar o seu Si
Unidade, vocês irão se aperceber de que uma série de manifestações energéticas e vibratórias inéditas, em meio aos seus organismos físicos e

às suas estruturas sutis, irão emergir.

Elas pertencem à realização deste Si Unidade e à pré-abertura do seu Templo Interior.

Isso não deve de forma alguma alarmá-los, mas, pelo contrário, regozijá-los na certeza da verdade do caminho cumprido e que resta a cumprir.

Assim, eu os deixo agora continuar, no silêncio, a efusão da radiação, a fim de acolher esta Luz e de retransmiti-la ao conjunto deste planeta.

Vocês são abençoados.

Eu lhes dou a minha proteção irremediável e a proteção de toda a fraternidade universal galáctica.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia ...

Eu voltarei no final da sua efusão e somente para responder às perguntas que vocês fizerem em relação ao que eu acabo de dizer a vocês.

Eu os deixo em silêncio até o final da efusão.

... Efusão de energia ...

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o que você chama de Si Unidade?

O Si está ligado à sua percepção do que vocês são.

Poderíamos falar do pequeno si, ligado à personalidade e do Si autêntico, ligado ao coração.

Estando em um mundo dissociado, aqueles que pretendem, através da ferramenta mental ou da ferramenta perceptiva, chegar ao Si, apenas
chegam ao pequeno si.

O Si autêntico está ligado à abertura do que vocês chamam de chakra do coração.

O Si de que falo é a junção do pequeno si e do Si autêntico realizada na Unidade, ou seja, alinhado, não tanto no estágio do coração, mas no
nível do seu plexo solar.

Ou seja, há uma percepção, a compreensão e a integração do pequeno si e do Si autêntico em meio ao seu mundo dissociado e à sua
dimensão dissociada do seu plexo solar.

Isso lhes permite, por tempos relativamente curtos, manifestar a potência da Luz, a potência do Verbo e a potência da Verdade, em meio à sua
manifestação dual.

***



Pergunta: durante a sua última intervenção, você falou das virtudes Amor/Atração e Abandono, o que isso é hoje?

Esta virtude, ligada à ativação do quinto filamento de DNA, corresponde a uma virtude que eu chamei de Si Unidade.

Isso corresponde à capacidade de uma forma de vida para manifestar a Divindade em meio aos mundos dissociados.

Isso corresponde a uma escala muito mais ampla que eu chamei de desconstrução a fim de permitir a construção da Luz.

A virtude inerente a isso será qualificada e desenvolvida durante a minha próxima intervenção, se vocês bem o quiserem.

***

Pergunta: quais efeitos nós podemos esperar depois da sua intervenção?

Isso vai corresponder a um período em que vocês irão descobrir que vocês podem funcionar, no nível de uma personalidade encarnada e
integrada manifestando, em sua vida, a Unidade.

E isso para todos os atos da sua vida e não unicamente nos momentos de retorno em meio ao seu coração.

Algumas manifestações emocionais poderão então ocorrer a fim de permitir a eliminação de algumas formas de emoções que bloqueiam ou
que limitam o acesso a este Si Unidade.

***

Pergunta: o que é que dificulta a crescente facilidade dos acessos aos planos ditos superiores?

O próprio fato de não ter realizado o Si Unidade.

A abertura do que vocês denominam chakra do coração não lhes permite, no entanto, ter um acesso consciente com as outras dimensões.

Isso se torna possível ao mesmo tempo pela recepção da Luz pelos chakras superiores, pela abertura do coração e pela transformação pela
Luz do seu plexo solar.

***

Pergunta: como melhor acompanhar esta transformação do plexo solar?

Ao se darem momentos de realinhamento quando vocês sentirem a energia do ultravioleta independentemente da sua efusão em datas
precisas.

Esta energia, manifestando-se sob forma de vibração ou de pressão na sua cabeça, deve ser conduzida, passando pelo coração, ao seu plexo
solar.

***

Pergunta: o que você chama de plexo solar refere-se unicamente ao nosso universo emocional?

E ao seu mundo dissociado e à sua personalidade dissociada, em grande parte ligada à criação do mundo astral e do seu mundo emocional.

***

Pergunta: e sobre a dissolução do astral no nível planetário?

Isso está quase concluído.

***

Pergunta: esse trabalho permite a dissolução do astral individual?

Isso será realizado durante o período que lhes é atribuído durante a efusão do ultravioleta que começa na próxima semana e que se estende até
o início do verão (inverno, no hemisfério sul).

***

Pergunta: isso significa que depois não haveria mais emoções?



Isso me parece difícil de realizar enquanto esta dimensão existir.

Entretanto, vocês irão se tornar impermeáveis às suas próprias emoções e às emoções do mundo.

***

Pergunta: do seu ponto de vista, o que é viver a nossa Unidade no nosso cotidiano?

Ser capaz de deixar incutir a vontade do Pai e da Unidade em meio a cada ato consciente da sua vida.

Isso corresponde, grosso modo, à vivência completa e total do que vocês puderam denominar em outros momentos do seu destino, os
Mandamentos.

O primeiro desses mandamentos, “não matar”, não se refere somente a um ato físico, mas também a um ato em emoções ou em
pensamentos.

A partir do momento em que vocês julgarem o ato de alguém exterior a vocês, em alguma parte vocês o matam.

Vocês devem aprender, e vocês irão viver isso, o não julgamento, o não poder, que corresponde totalmente ao abandono.

***

Pergunta: por que intervir uma vez por semana e nessas horas aí?

Isso corresponde totalmente às influências, ao mesmo tempo, ligadas aos relógios planetários, mas também à disponibilidade dos diferentes
Conclaves, Cenáculos, Anjos e Arcanjos em relação à evolução deste mundo.

Assim, eu não poderei lhes dar a data que irá ocorrer depois de 09 de maio, apenas em 09 de maio e não hoje.

***

Pergunta: o diafragma é uma forma de véu entre o 3º e o 4º chakra?

Esse foi o caso até hoje na evolução global do ser humano, cujo juramento era o esquecimento da sua Divindade a fim de resultar nesta
realização que vocês vivem agora.

Sob forma metafórica, até agora e até iniciar esse ciclo há mais de 50.000 dos seus anos terrestres, vocês deviam, para continuar na
encarnação, nutrir-se no exterior.

A partir de agora, e doravante e gradualmente e à medida dos próximos dias, vocês irão se nutrir muito mais preferencialmente no interior.

***

Pergunta: o rasgo desse véu da nossa Divindade é definitivo?

Ele estará definitivamente concluído, para aqueles que o desejarem, no final do seu mês de junho.

***

Pergunta: o que acontece para as pessoas que vivem uma recusa da encarnação?

Não se esqueçam de que a Luz é cumulativa.

Parafraseando as palavras de Cristo, eu poderia dizer que “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.

Entretanto, existe um tempo atribuído.

Mas vocês devem compreender que aqueles que passam pelo que vocês chamam de “recusa da encarnação” já têm a sua alma iluminada.

O único problema é a junção com este corpo que representa o pequeno si.

Isso não deve causar medo do que quer que seja porque o importante, em última análise, é o seu retorno à Luz, eu acrescentaria, sob uma
forma ou outra.

Compreendam bem que aqueles que deixassem este corpo não passariam pela transição chamada de morte ou de esquecimento, mas iriam
aceder diretamente a um novo corpo em uma nova dimensão, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

***

Pergunta: você tem recomendações para essas pessoas?

Não me cabe dar indicações em relação a isso, de maneira geral.



***

Pergunta: há um sentido específico para que hoje as energias não tenham descido abaixo do plexo?

Sim.

O sentido é o trabalho do ultravioleta no nível do plexo solar, em todo caso para hoje, e em nenhuma parte em outros lugares abaixo disso.

***

Pergunta: você tem recomendações para a sua intervenção da próxima semana em público?

Cada uma das minhas intervenções é feita em público.

Vocês não são os únicos.

Esse público irá se tornar cada vez mais numeroso.

É um público no Espírito e na Verdade.

O público em corporalidade não influencia de maneira alguma na efusão do ultravioleta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Almas humanas na encarnação, recebam todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e a minha proteção.

Eu lhes digo até a próxima efusão.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.
Encontra-se, hoje, em suas intervenções na canalização, seu sotaque, seu humor e seu francês
aproximativo, como em sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.
Nós não agimos em nome de qualquer obediência, de qualquer tipo que seja, mas transmitimos, em
toda transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar
ainda hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, primeiro porque amanhã vocês vão
viver, independentemente mesmo das energias Micaélicas, uma passagem, eu diria, por um grande portal que
está ligado à ativação de muitas coisas diretamente vinculadas à sua consciência de humano encarnado.

Então, estou extremamente contente por vir falar com vocês antes desse dia especial de amanhã que é,
certamente, um dia essencial na história de suas almas, de suas encarnações e também de sua evolução.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu amor, todas as minhas bênçãos e, se vocês têm perguntas,
eu ficarei encantado de tentar respondê-las, independentemente mesmo de seu dia de amanhã, é claro.

Questão: em que o dia de amanhã é importante?

É importante porque, todos os anos, vocês passam por uma lua cheia específica, que foi chamada por
diferentes nomes, nas diferentes tradições.

Este ano, ela se reveste de um caráter todo especial, todo particular, que é diretamente ligado, obviamente, à
energia Micaélica, mas também aos diferentes Círculos que retransmitem junto a esta humanidade a irradiação
da Vontade, a irradiação do Pai e da Luz Unitária.

Nisso, há uma dupla conjunção (ao mesmo tempo astrológica, astronômica e espiritual) e ligada também à Luz
do Pai e às suas faculdades inerentes às suas transformações em sua realidade, tal como a vivem desde muito
tempo.
Quer dizer que, para muitos seres humanos, independentemente da energia do ultravioleta retransmitida pelo
Arcanjo Miguel e pelos diferentes Conclaves e Círculos de energia que nós constituímos, amanhã é um dia que
é especial, obviamente, ao nível da modificação da consciência que deve ocorrer, eu diria, para a totalidade da
humanidade.

É um salto importante da consciência.

Aí está no que é um dia capital, importante e fundamental.

Questão: qual é a diferença entre Conclave e Cenáculo?

É muito simples, cara amiga.
Os Conclaves correspondem a uma assembléia em número limitado, ou seja, aqueles que possuem sua carta
de membro para participar são em número restrito e não pode ser além deste.

No que concerne, em contrapartida, aos Cenáculos, eles estão abertos a toda entidade espiritual de boa
vontade desde os planos multidimensionais, a fim de trabalhar para a ascensão desse sistema solar.

Por conseguinte, num caso, há reuniões que são, de algum modo, fechadas pela qualidade vibratória dos seres
que ali se reúnem e outras que são um pouco menos fechadas (eu diria, públicas) ao nível espiritual.

Sem entrar nos detalhes, porque isso nos levaria muito demasiadamente longe, mas, com relação à energia
que recebemos, em nosso nível, é uma energia que, como vocês sabem, vêm diretamente, nesse sistema
solar, desde o Sol Central do conjunto das galáxias existentes e a vir.

Naquele nível, alguns seres, conforme o nível dimensional, têm a capacidade de captar e dirigir algumas
qualidades da energia do Pai.

O.M. AÏVANHOV – 8 de maio de 2009
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A energia do Pai é Una, ela contém todas as gamas de vibração, de frequências (além da Luz e de seu mundo
manifestado) da luz manifestada em seu mundo, que é a Luz do Sol.

Então, há seres que são capazes de focalizar e retransmitir, eu diria, algumas características desta Luz do Sol
Central e outros que são focalizadores, em sua globalidade.

Aí está porque há diferentes círculos, diferentes Cenáculos que intervêm durante esta festa especial que é ao
mesmo tempo a festa do Wesak, mas também a conjunção com a entrada nos plenos poderes, eu diria, do
Arcanjo Miguel e da plena magnificência da vibração dele sobre a Terra.

Questão: como as pessoas depressivas e em tratamento químico recebem as efusões de energia de
Miguel?

É preciso efetivamente compreender que a efusão do ultravioleta, que vocês recebem por intermédio de
Miguel e de outras entidades espirituais, segue um trajeto preciso no corpo.

Isso vocês compreenderam já, com relação ao que vivem quando dessas efusões da radiação do ultravioleta.
Mas é preciso também compreender que é uma energia que foi chamada «energia/consciência», portanto, ela
age diretamente na consciência, mas a energia não é sempre apoio da consciência.

Os seres que estão sob alguns medicamentos ou que têm algumas patologias ou que não estão despertos à
percepção das energias vão viver também uma modificação de consciência que não vai necessariamente
desencadear o despertar ou o acordar, mas que, entretanto, vai provocar, eu diria, uma mudança de
perspectiva na visão que eles têm da vida.
Isso é extremamente importante, como um preparativo para o que vai se desenrolar muito proximamente sobre
este planeta.

Nem os medicamentos, nem a idade, são um freio para a integração, não da energia, mas da consciência, não
é a mesma coisa.

É preciso, efetivamente, diferenciar o que é um efeito direto sobre a consciência (que concerne ao conjunto da
humanidade, qualquer que seja o nível da evolução na encarnação) e o nível da energia/consciência que vocês
vivem quando das efusões específicas em que alguns seres, ou mesmo muitos, começam a ver, a sentir a
energia/consciência agir ao nível de sua realidade densa.

Questão: como as pessoas que não estão ainda numa fase de despertar ao nível das estruturas
energéticas reagem a essas efusões?

Há dois modos de falar.
Elas não reagem, porque a energia/consciência não penetra em lugar algum, ela se dissipa ao nível da periferia
dos casulos de Luz, sem provocar efeitos diretos nos chacras ou na consciência.

Agora, o que vocês observam sobre a Terra, ao nível dos seres humanos (nós deixamos de lado, se querem,
os elementos e as manifestações elementares), Miguel chamou de energia do ultravioleta.

É uma pressão, porque gera, efetivamente, uma pressão.

Então, se a energia não pode penetrar pelos chacras superiores, em um momento ou outro, ao nível desta
abertura que não se faz, esta energia será obrigada a penetrar pelos chacras inferiores, sem ser alquimizada ou
purificada pelas energias do chacra superior.

Naquele momento, isso desencadeará uma pressão importante ao nível dos humanos, que pode se traduzir
também por raivas, por situações de recusa, um crescimento do ego e um crescimento da dualidade.

Mas são premissas, simplesmente.
Eu não posso me exprimir mais sobre isso.

Questão: como acompanhar o melhor possível um ser na passagem, quando se está tratando com
cuidados paliativos?

A melhor coisa que vocês têm a fazer é acolhê-los, vocês mesmos.

Eu sei bem que Miguel os chamou os Portadores de Luz, os Transmissores de Luz.
Não há necessidade, ele disse também, de se colocar em estado de transmissão desta energia, porque, a
partir do momento em que vocês vão destrancar algumas portas, a partir do momento em que a energia da
pressão do ultravioleta que se efusiona ao nível da cabeça vai se estabelecer de maneira definitiva ao nível do
coração, não haverá necessidade de qualquer ritual ou de qualquer trabalho.

Vocês serão realmente os transmissores cujo interruptor estará sempre ligado, eu diria, e vocês emitirão
permanentemente esta energia.



Questão: o fato de beneficiar-se desta energia basta para aquele que morre, para morrer nas
melhores condições?

Eu jamais disse isso.
Isso não tem qualquer relação, uma vez que, de todo modo, lembrem-se de que as efusões que vocês terão
doravante vão agir na consciência.
Lembrem-se de que os planos astrais intermediários em que iam os humanos após a morte não existem mais,
aguardando a transição.
Então, isso não tem qualquer espécie de importância, quanto às condições da partida, pelo momento, daquelas
almas.

Questão: como os pais podem preparar os filhos?

Nada há a preparar com relação aos filhos.
São vocês, como adultos, que têm que se preparar.

Vocês não têm qualquer preocupação a ter pelos filhos.
Enquanto eles não são adultos vibratoriamente, ou seja, abaixo de 14 anos, não há qualquer preocupação a ter.

O destino de alma deles está programado.
Não haverá nem medos, nem sofrimentos, nem questionamentos da parte dessas crianças.
Eu já disse que serão eles que virão ajudar os pais.

Portanto, é preciso parar de pensar, a um nível paternal, como se fossem seus filhos.
Tudo isso termina em breve.

Questão: é o momento de organizar o que você chamou de «lares de Luz»?

O problema, lembre-se, é uma questão de estar pronto no momento vindo.

Estar pronto no momento vindo, quer dizer o que?
Há certo número de elementos que podem interferir com suas vidas, quanto aos deslocamentos e ao caminho
de suas vidas.
O que vem, vocês sabem (vários seres que os ajudam exprimiram-se sobre isso) é o que foi chamado de
tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não excederão certo prazo.
Neste prazo, vocês têm a escolha de viver do modo que vocês tenham vontade, mas lembrem-se de que há
circunstâncias mais propícias.

É muito mais fácil estar em pleno meio do campo do que estar no meio de uma capital européia ou americana,
é claro, porque as circunstâncias que vão desencadear essas modificações da atmosfera de vida vão provocar,
ao nível dos seres humanos habituados ao conforto, certo número de desagrados.

Isso quer dizer, sobretudo, não estar nos agrupamentos de lugares em que haveria dezenas, centenas de
pessoas, isso seria muito incômodo.

Vocês são totalmente livres de fazer o que quiserem, mas todos os lugares, mesmo aqueles que serão
preparados pelos humanos, não poderão ser preparados ao nível energético, porque é assim.
Isso é muito importante a compreender.

As pessoas receberam os impulsos para isso.
São os primeiros impulsos para reagrupamentos que se fazem segundo afinidades vibratórias e as afinidades
vibratórias são coisas que devem se criar de maneira extremamente fluida e lúcida.

Se, entre vocês, há os que têm resistências, seja com relação às associações, com relação a esses lares
abertos...
Eu digo sim abertos, porque vocês não sabem, pelo momento, quem se juntará a tal ou tal lugar.
Talvez vocês sejam obrigados, um dia, a acolherem alguém que tem um caráter de porco, mas que é, talvez,
um ser totalmente realizado.

O que vão vocês fazer nessas condições se, agora e já, vocês colocam, eu diria, freios ou barreiras ao que
vem?
Mas as reações humanas não nos pertencem e nos ali nada podemos.

Apenas seu trabalho de transmissor de Luz, tal como o definiu o Arcanjo, é que permitirá levar o mais de seres
possíveis para a esperança da Luz.
Mas nós nada mais podemos fazer, porque há mesmo uma lei que funciona para esses seres que não estão
despertos, que se chama o livre arbítrio.
E eles a têm ainda.



Questão: nesses lares de Luz, como são tomadas as decisões?

Não há decisão.
A decisão não pode ser democrática para a maioria.
Ela deve ser unitária.

Quem diz unitária diz que todos vão no mesmo sentido.

Se há uma pessoa que não pode ir no sentido, é preciso que ela mergulhe no interior de si mesma para saber
porque ela não pode ali ir.

Se vocês partem do princípio que, num lugar assim, destinado a acolher um máximo de seres humanos no
despertar, o despertar é uma realidade vibratória e uma realidade de consciência, a partir do momento em que
vocês estão no despertar, se vocês entram em oposição com um lugar que é protegido e no despertar, é que
vocês nada têm a fazer nesse lugar.
E funcionará assim.

Não é uma decisão democrática ou de um guru ou de uma pessoa que tem o poder.
É uma decisão lógica que se impõe a todos por si mesma e isso não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês colocarem em jogo um processo democrático, vocês nada
compreenderam, vocês estão na dualidade e isso é muito claro e formal.

Nos mundos espirituais, vocês creem que se vota levantando as mãos?
Quando os Melquisedeques decidem criar um mundo, um universo como este no qual vocês estão, vocês
acreditam que haja um que vai se opor a isso?
Mas é mesmo inimaginável.
Isso é impossível.

O que quer dizer que, no sentido da Unidade e para os seres despertos, tudo se pode fazer apenas com
fluidez, rapidez, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Então, agora, se, entre vocês, seres dizem «a mim, isso não me convém», mas vocês têm toda a liberdade
para fazerem o que têm vontade de fazer.
Jamais houve alguém ou uma entidade que lhes dissesse para fazer isso ou aquilo.

Os lares abertos realizar-se-ão e não unicamente porque eu o disse, é claro, mas porque múltiplas entidades,
através de múltiplos canais, estão efusionando isso na consciência dos seres humanos.

O período de pré-ajuntamento, de reagrupamentos, primeiro em pequenos números, é indispensável com
relação ao que vem.

Agora, vocês são livres de dizer que isso para nada serve.
É sua liberdade e é sua escolha e é perfeitamente tão respeitável como as outras escolhas.

Questão: é desejável organizar o tempo para uma atualização sobre a vida quotidiana ou as
preocupações do momento nesses períodos de vida?

Eu retorno nisso ainda uma vez.
A partir do momento em que algo o choca com relação a uma das pessoas que está no lugar, é que você não
está em paz com você mesmo e, portanto, você não pode estar em paz com o outro.

A partir do momento em que você está em paz com você mesmo, em seu coração, absolutamente nada pode
vir nesse lugar (eu não digo outro lugar, mas eu digo no lugar em que você viverá, em que você vive),
absolutamente nada pode vir perturbar este equilíbrio.

Se o equilíbrio é perturbado, mesmo se é a falta do outro, como vocês sempre dizem (mas não é jamais a falta
do outro, é sempre sua própria falta), mesmo se o outro te), mesmo se o outro lhe dê um tapa.

Há dois modos de ver as coisas: ou você está num lar unitário em que o amor prevalece, se o amor prevalece
não pode mesmo ali haver questionamento, não pode ali haver conflito, mas ali não pode haver, eu diria,
questionamentos no sentido do que vocês fazem e do que vocês realizam.

Se vocês estão na energia do coração e se há um, por exemplo, que vai urinar fora da bacia, mas isso não vem
mesmo do espírito de ir dizer «você vai limpar isso que fez» porque, se você agisse assim, como o outro
também, aliás, você está na dualidade.
E você não pode pretender viver um estado de despertar como o que vem, a partir de amanhã, estando nessa
exigência.
Sem isso, não é um lar aberto.



Vocês vão chamar a isso uma comunidade fechada, ou um ashram, que estritamente nada tem a ver.
Estritamente nada tem a ver.

Não é questão de tolerar não importa o que, mas, a partir do momento em que vocês vivem as energias do
despertar, a partir do momento em que vocês são os Portadores de Luz, a partir do momento em que vocês
são Transmissores de Luz, tudo isso não pode colocar problema.
Há solidariedade, fraternidade, no sentido o mais real.

Se você começa a falar dos comportamentos de uns e outros, bem, isso não é a fraternidade.
Isso se chama uma vida em comunidade, o que nada tem a ver.

Agora, eu concebo perfeitamente que os seres, mesmo despertos, tenham necessidade de viver no alto de
uma montanha sozinho, mesmo se não seja o que é solicitado hoje, para encarnar as energias da ascensão.

O engajamento que é solicitado é, antes de tudo, um engajamento do coração.

Se não há engajamento do coração, não pode ali haver harmonia e possibilidade de levar a efeito um tal
projeto.

O que quer dizer decidir?
Decidir quer dizer dirigir.
Você dirige, já, você mesmo com relação a você?
Você não tem que dirigir ninguém mais.

Agora, se você tem a impressão de que, num lar aberto, um parasita chega e você o vê parasita, eu o engajo a
se colocar a questão a você mesmo, porque é evidente que, a partir do momento em que as energias do
coração estiverem plena e totalmente ativadas, bem, os seres que não estiverem no coração não poderão
permanecer.
É tão simples assim.

E isso se fará sem discussão e sem decisão.
É algo que se realiza ao nível vibratório.
Realmente.
E ao nível da consciência.

E algo que se realizará totalmente após o solstício de verão [inverno no hemisfério sul].
Porque, o que acontece?
No solstício de verão há as energias em seu máximo de atividade ao nível do sol.
Há, também, alguns dias após o solstício (talvez duas semanas após o final das efusões específicas de Miguel
ao nível das consciências).

Naquele momento (e isso eu já lhes disse), o coração deverá estar aberto.
Se o coração não está aberto, isso quer dizer que seu caminho, mesmo se você seja um homem ou uma
mulher de coração, não passa pelo caminho que corresponde ao que é o lar aberto, simplesmente.
Não é um julgamento de valor, é simplesmente uma questão de afinidades vibratórias.

Hoje, mesmo estando aberto ao nível do coração, vocês constatam que podem se deslocar, podem ir num
mercado, podem encontrar pessoas que não estão de modo algum como você, mas, então, de modo algum.

Pouco a pouco, progressivamente e à medida das semanas, você perceberá diferenças, mas, para aqueles
que estão realmente no coração, vocês perceberão o destino do outro, não na vida dele, não no que ele faz de
suas noites, obviamente, mas na cor de sua alma.
Quer dizer: será que esta alma está num caminho que vai no mesmo sentido que o meu ou não vai no mesmo
sentido?
E, isso, é uma vibração que lhe dirá: o coração se abre ou o coração se fecha.

Mas ainda é preciso, para isso, que o coração já tenha sido aberto, é claro.
Os outros não compreenderão.

Aqueles que não têm o coração aberto vão sentir uma espécie de mal estar, uma espécie de raiva, um
ressentimento com relação a esses seres.
E você constatará muito, muito rapidamente, a partir de seu verão, que as afinidades, como vocês chamam
isso? ..., os pontos em comum [atomes crochus] vão se instaurar de modo muito mais simples e
independentemente das considerações ou construções (mental e emocional) que vocês têm tendência, uns e
outros, a construir nesse momento, que correspondem somente a agitações e às suas próprias resistências ao
estabelecimento da energia do coração e a nada mais.

Há algo, em todo ser humano, atualmente, que deve morrer.
Alguns já sabem.
Outros não veem mesmo o que deve morrer, mas ali há algo que está morrendo em vocês.



Talvez vocês tenham medos, talvez vocês tenham uma tristeza, talvez vocês tenham uma nostalgia, talvez
vocês tenham a impressão de não perceberem o porque vocês vieram.
Há efetivamente algo que está morrendo em vocês, mas, isso, eu os deixo descobrir nas próximas semanas.

Então, as noções, tais como vocês as encaram, decisão de maioria, de quem tem o poder, são discussões, eu
diria, fúteis, que são intermediárias com relação ao seu estado intermediário.

Questão: poderia esclarecer sobre minha dificuldade nesse momento de tomar decisões?

Não, eu não posso iluminá-la, cara amiga.
Há algo que deve morrer e que ainda não morreu.
Há algo que a puxa para trás e outra coisa que a puxa para frente.

Os freios que vocês sentem, uns e outros, seja sob forma de raiva, de tristeza ou outra coisa, ou de análise
intelectual ou análise emocional que a desarranja corresponde à sua própria dualidade.

Então, agora, há uma palavra importante, é confiança.

Há muitas mensagens espirituais e muitos canais que transmitem essas informações, sob forma de sonhos e
também seres humanos que estão sozinhos em seu canto e que se dizem «devo me agrupar», mas eles não
sabem com quem.
Eles devem se agrupar, mas eles ainda não encontraram.

Agora, vocês devem ir no sentido do que dita sua consciência, mas tentem, assim mesmo, saber quem fala.
Será que é a consciência?
Será que é o ego do medo?
Será que é o ego da separação?
Será que é realmente o coração?

Enquanto vocês não estão no coração, tudo o que fala não é o coração.
É tão simples assim.

Todos os comportamentos do ser humano são ditados sempre por uma noção de lucro, de prazer ou
desprazer.
Vocês não escapam disso.

Mesmo se você é a pessoa a mais gentil no mundo, com o coração na mão, todas as suas decisões serão
baseadas na noção de prazer/desprazer, vantagens/inconvenientes e não no coração, porque o coração não se
coloca a questão do inconveniente e da vantagem.
Ele se contenta em ser e é tudo.

Aí está a grande diferença entre o que é ligado aos comportamentos, às emoções, a um mental e uma conduta
que é conduzida pelo coração que se vive na fluidez e na Unidade.
Não é de modo algum a mesma coisa.

Quando eu cheguei de meu país, eu não tinha nada, nem um centavo no bolso, e tudo se construiu porque a
Divina Providência sempre colocou em meu caminho os seres que foram necessários para realizar o que devia
ser realizado, de uma maneira ou de outra.
E isso foi sempre feito assim para todos os seres vivos que chegavam ao nível do despertar e da realização.
Tudo se instaura independentemente de sua própria vontade.

Aí está a diferença entre o ser desperto, o Mestre de Luz e o ser que duvida.
É a única diferença porque, quando vocês estão despertos, quando vocês viveram certo número de iniciações
ou de experiências que lhes confira o despertar (e não uma experiência da Luz que não é a mesma coisa que
viver na Luz), viver na Luz instaura certo número de sincronias e certo número de eventos.

Os Anjos, os Arcanjos, todas as energias espirituais estão a seu serviço porque, você mesmo, os serve e tudo
se instaura para se realizar o mais exato e o melhor possível em função do que é para realizar.
Isso é válido para todo ser humano, desperto ou mesmo não desperto.

Ele estará onde deve estar e tudo estará bem.
O que eu quero dizer com isso é que, para todo ser humano em acordo com suas profundidade (que sua
profundidade seja o ego ou o coração), não pode ali haver desequilíbrio, mas isso faz parte de sua liberdade
íntima.

Aí está o que de mais importante eu lhes disse esta noite.
Se seu pólo de interesse é sua pessoa e regras precisas e não o coração, então não vá num lugar de coração.
Para que serve se contrariar?

Não deve, sobretudo, se contrariar, porque a contrariedade prejudica o coração.



E tudo o que você tem de contrariedade na vida, de maneira geral,  ... você pode dizer «é a falta do outro» ou
«é meu carma» ou «é o carma ou é a fatalidade», jamais será isso.
Tudo o que acontece a um ser humano, eu digo sim, TUDO, sem exceção, está ligado ou à lei de ação / reação
(que vocês chamam «lei cármica») ou à lei de ação de graça (que está ligada ao perdão e ao amor).
Não pode ser de outro modo nesse mundo.

Questão: para aquele que compra esse lugar, como se definir com relação aos outros?

Então, naquele momento, é um privilégio enorme, ou seja, o privilégio de ser aquele que recebe.

A partir do momento em que é aquele que recebe, ele tem o papel de patrão, não é?, mas ao nível da
organização, ele tem talvez sua palavra a dizer.

Organizar não quer dizer proibir, mas pensar nas orientações, não para si, mas para seus hóspedes, porque
são realmente hóspedes.

Agora, as decisões comuns daquele que gosta de tal coisa, de tal cor ou de tal cor..., ainda uma vez, se vocês
colocam isso à maioria, isso prova que vocês estão na dualidade.
A decisão deve ser unitária.

A partir do momento em que vocês estão no coração, pode apenas haver Unidade nas escolhas ou nas
decisões.
Isso lhes parece irrealizável, porque vocês sempre funcionaram na decisão dual e não na decisão unitária.

Não se esqueçam de que é um período específico, quer dizer que os referenciais que vocês podem tentar
aplicar (com relação à idade, com relação ao sexo, com relação ao aporte de uns e de outros), em breve não
terão mais curso, completamente.

Somente contará a qualidade de coração.

Agora, lembrem-se de que o mais importante acontece ao nível vibratório.
A atmosfera vibratória que é criada, que será criada, será extremamente propícia para a manifestação da
Unidade.
E, na Unidade, não pode haver desequilíbrio.

A Luz ilumina a Sombra.

Não é acrescentando Sombra que vocês colocarão Luz.
A Luz ilumina.
Ela se contenta em esclarecer e iluminar.
Ela não denigre a Sombra.
Ela a toma sob sua asa.
E esse não é um objetivo irrealizável.

Em contrapartida, se vocês pensam que é irrealizável, então, eu os remeto às suas escolhas.

As coisas são claras quando vocês estão no coração: há unidade, há fluidez.
A partir do momento em que vocês saem deste estado de Unidade, o que vocês geram?
A dúvida, o pessimismo, a agitação, as contrariedades etc.etc.
Eu os recordo que tudo isso são apenas projeções mentais.

A lei do coração é a lei da Unidade, é a lei da Fraternidade e nada mais.
É também válido para todo ato de sua vida e isso será cada vez mais o caso.

De todo modo, é preciso saber que com as energias de consciência novas que se ativam para o conjunto da
humanidade, vocês serão obrigados a ser o que vocês são.

O mau não poderá mais esconder que é mau.
O bom não poderá mais esconder que é bom.
É tão simples assim.

E, ainda uma vez, nós não julgamos nem os bons nem os maus, porque, para nós, todos são bons,
definitivamente, porque nós sabemos o que está no interior de cada consciência viva encarnada e nós
respeitamos o mais profundamente possível sua evolução, suas escolhas e seu caminho.

Questão: é normal não sentir as energias pela cabeça?

Agora, é preciso efetivamente compreender que alguns seres vivem essas efusões de energia em um nível
diferente, certamente, desde várias dezenas de anos.
Outras pessoas seguiram um caminho diferente.
Quer dizer que, pelo ascetismo, pelo caminho espiritual, fizeram o caminho que permite passar do ego ao



coração.
Essa é uma primeira etapa que era, certamente, capital.

Mas agora esse coração deve se enriquecer de uma nova qualidade energética.
Talvez, em você, caro amigo, você sinta sua própria energia do coração, quer dizer que você abriu seu coração
por um trabalho de ascetismo e de meditação que permitiu ativar seu chacra do coração, que é já uma etapa
maravilhosa.

Mas a abertura de seu chacra do coração corresponde à sua energia, mas não à energia que vem do cosmos.
São suas coisas diferentes.
A finalidade é a mesma, eu concordo, mas, entretanto, a partir do momento em que o coração está aberto, as
vibrações ao nível do que é recebido pelos chacras superiores ativar-se-ão necessariamente um dia ou outro.

Mas você já tem um meio de saber muito facilmente, com as energias de seu coração, se você está na alegria,
na boa decisão ou não na boa decisão.
É muito simples, mas é algo para o que você não presta atenção, porque você está tão habituado a sentir
essas energias na meditação que você não se apercebe que elas podem lhe servir completamente para guiar
sua vida fora das meditações.
Quer dizer que não é preciso esperar as meditações para ter respostas com relação às suas escolhas.

É preciso levar a vida, o dia a dia, com relação à compra de um automóvel, com relação a uma decisão... você
verá o momento em que seu coração vai se por a girar, vai se por a vibrar.
Essa será uma escolha do coração e você constatará, aliás, geralmente, que a escolha de seu coração não é a
escolha da cabeça.

Então, cabe a você saber o que você quer viver, porque se você se serve unicamente das energias de seu
coração para viver momentos de meditação intensa e de exclusão, de certa forma, da realidade, isso não se
chama a abertura do coração.
Isso se chama a abertura do coração, certamente, mas numa certa forma de autocracia ou de re-confinamento
em você.

O coração não é feito para protegê-los dos outros.
O coração é feito para irradiar.
O coração é feito para lhes permitir ir no sentido da Luz e não no sentido de sua pessoa.

Então, é preciso que você aplique à sua vida de todos os dias esse primeiro preceito, ou seja, que a energias
do coração são muito agradáveis de viver quando da meditação.
É muito agradável senti-la, no momento em que se deseja, por um esforço de consciência, mas se este estado
desaparece assim que você tem escolhas a fazer ou quando uma contrariedade surge, para que isso lhe
serve?
Não para grande coisa, concordamos.

Portanto, aí também, há uma muito pequena revolução de consciência a fazer, que é mínima.

Geralmente são as coisas mais bobas, que não se vê, porque elas são como o nariz no meio do rosto.
E elas são feitas para isso, porque a consciência egóica não quer que vocês se apercebam disso.
Sem isso, quereria dizer que ela perdeu a partida e ela não gosta disso, perder a partida, a consciência egóica.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou deixá-los à sua sorte, que é uma sorte invejável e, sobretudo com relação ao que
viverão no dia de amanhã, que é um dia extremamente importante.

Então, eu lhes pedirei que se preparem para viver o dia de amanhã na alegria.

A alegria é rir, é olhar as imagens engraçadas, por exemplo, é sorrir para si também.

Então, eu lhes digo até muito em breve, eu lhes transmito todo meu amor e todas as minhas bênçãos
antecipadamente pelo dia de amanhã.
Fiquem bem e até muito em breve.

_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 17 de maio às 15:00
(hora francesa),

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 3ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Primeiramente, eu quero agradecer-lhes e abençoá-los, vocês, Filhos da Luz, que por toda parte pelo mundo unem-se à família da fraternidade
universal da Luz.

Neste dia chega uma etapa que eu qualificaria de importante na sua peregrinação da alma, no seu destino, no seu caminho e, sobretudo, no seu
retorno aos mundos da Unidade e aos mundos onde a Sombra não existe mais.

Hoje, durante esta efusão, e nos próximos dias, vocês irão viver a etapa especial das suas Núpcias Celestes que marca o retorno inabalável à
sua Verdade, à sua Unidade, à sua Luz e ao Amor que vocês são, de toda Eternidade.

Não me cabe revelar a vocês o porquê do seu caminho em meio a esta matéria que veio, a todos vocês, em períodos mais ou menos recentes,
iluminá-los, transformá-los, a fim de permitir a translação deste mundo da superfície no qual vocês estão para um futuro radiante pleno de Luz.

Como vocês sabem, eu intervenho na superfície deste mundo, mas também no conjunto deste sistema solar, durante um período que totaliza
14 a 16 dos seus meses.

Eu intervenho durante este período a fim de restituí-los à sua herança e à Luz que vocês são.

Vocês não devem ter medo porque esses dias são dias de alegria que se certificam para todos aqueles que se unem a nós, e que irão se unir a
nós, a mim mesmo e aos representantes dos Cenáculos, dos Cenáculos e dos Conclaves da Luz autêntica a fim de regá-los, enfim, na energia

da Fonte, na consciência do Pai e na sua Verdade.

 O momento chegou de passar do seu mundo dissociado à unificação.

Isso significa que, ao seu ritmo e conforme as suas potencialidades e as suas possibilidades para conectar-se ao estágio da consciência ou da
dissociação, a Sombra, a tristeza, o medo, não existem mais.

Hoje, e a partir de agora, a efusão da pressão da radiação do ultravioleta que vocês recebem, para a maior parte de vocês, no nível da sua
cabeça, vai agora penetrar diretamente no nível do seu Tempo Interior, do seu santuário da Unidade a fim de descerrar os últimos véus da ilusão

MIGUEL – 09-05-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 3ª ETAPA

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-4OGCktETNoA/UXIskvgSkaI/AAAAAAAABA0/h1C39krLewM/s1600/000NpciasCelestes3a.Etapa.JPG


relativos ao que vocês são, à Luz que vocês são e ao papel que vocês têm que cumprir, a fim de permitir ao conjunto deste sistema solar
participar das Núpcias do retorno à Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos do Único, o momento é para a alegria.

Jamais se deixem ser levados pelos acontecimentos que ocorrem ao redor de vocês ou longe de vocês.

Eles não devem afetá-los de maneira alguma porque a Luz é justa, porque a Luz é Verdade, porque a Luz é Amor e, sob a influência da Luz e do
Amor, absolutamente nada pode chegar a vocês.

Hoje, nesta festa importante celebrada por vários povos pela Terra, vocês vão começar a sentir a pressão da radiação do ultravioleta no nível do
seu coração, o que significa que vocês irão vibrar em uma frequência que nenhum de vocês conheceu, nem experimentou, em um nível e em

um número suficientemente importante para permitir desencadear o processo de retorno à Unidade deste mundo dissociado para a sua
unificação e para o seu esplendor.

Primeira efusão do ultravioleta no nível do coração.

... Efusão de energia ...

Doravante vocês são, todos vocês que se juntam a esta comunhão, os Portadores e os Transmissores da Luz.

Esta Luz, que é o seu legado de direito divino, vai permitir-lhes afirmar o que vocês são, manifestar a totalidade do seu poder sobre vocês
mesmos e da sua potência de Luz e de espiritualidade.

Esta nova virtude resulta na ativação do que eu havia nomeado o retorno ao Si Unidade no nível do seu mundo dissociado, correspondendo ao
seu plexo solar.

Hoje vocês conectam de novo a sua filiação, vocês conectam de novo a Fonte da sua Eternidade.

Hoje vocês conectam de novo a plenitude do que vocês são.

Este dia é realmente um dia de alegria.

Esta alegria, como vocês irão constatá-la, jamais poderá ser em função das circunstâncias exteriores, duais, das suas vidas, mas será, sim, a
realização da promessa do seu retorno à Luz.

As portas que selavam, que bloqueavam o acesso à sua Unidade encontram-se irremediavelmente abertas para o conjunto da humanidade e
para o conjunto dos seres que farão a escolha e que irão assumir o caminho.

Segunda efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Alegria, esse momento marca a realização do juramento do seu retorno à Unidade.

Entretanto, o caminho é para percorrer.

Gradualmente e à medida dos seus dias que passam vocês irão constatar uma força, uma consciência, uma vitalidade nova.

Ela vai acender em vocês o que as suas tradições, em diversos locais deste planeta, chamaram de “Fogo Micaélico”.

Até este dia, o número de almas humanas em encarnação, tendo tido a oportunidade, pelo seu caminho, de aceder a esta transfixação do
coração pela minha espada, era muito pouco.

Tão pouco numeroso que eles, quase todos, deixaram vestígios.

Hoje, cada alma no caminho que se entrega à vontade da Luz, que se abandona à energia do Pai (assim como vocês nomeiam isso), vê esta
Graça ser possível e ser realizada em um curto espaço de tempo.

A virtude, ou o princípio, referente a isso, corresponde à bênção específica que lhes será e que lhes é concedida, individualmente, coletivamente,
pelo Coro daqueles que vocês chamam de Serafim.

Eles vêm revelar e despertar o seu Fogo interior, o seu Fogo da Eternidade que alguns nomeiam a partícula Divina.

Independentemente do nome que vocês anexam a esta realidade, a esta verdade, há apenas vocês para nutrir este Fogo, para nutrir esta Luz e
este Amor que é o que vocês são realmente, de toda Eternidade.

A realização desta etapa das suas Núpcias Celestes corresponde, de maneira inabalável, aos seus reencontros com a Luz.

Isso se tornou possível unicamente por uma série de fatos astronômicos específicos, que eu mesmo, o conjunto dos Arcanjos, o Conselho dos
Melquizedeques, os Anjos, os Coros dos Serafim, os Anjos do Senhor, assim nomeados, viemos para isso, a fim de alinhar melhor a sua vida

manifestada e dual com a sua verdade essencial e com a sua Eternidade.

Gradualmente e à medida que nós realizarmos essas Núpcias Celestes, o que os levará ao início do seu verão (inverno, no hemisfério sul),
vocês irão constatar que o número de seres humanos que se juntam à Luz autêntica, à Luz Crística, irão formar um exército de Luz, mas um

exército pacífico que, só pelo seu meio de ação do Amor, da busca da Verdade, da busca da Unidade, em si e ao redor de si, irá permitir
transformar este mundo.

Não se atrasem com os fenômenos que eu chamei de “desconstrução”.

Eles fazem parte da influência da Luz.

Gradualmente e à medida que as ligações e os entraves à sua Divindade, criados há muito tempo, se dissolverem, vocês irão penetrar ainda
mais o seu Santuário Interior a fim de viver totalmente, muito em breve, a totalidade da fusão Serafínica.

É isso.

Nova efusão do ultravioleta diretamente no coração.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e Filhos do Único, gradualmente e à medida que vocês aceitarem e que vocês se abandonarem a esse Fogo em meio ao
seu coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que preenche e ilumina a totalidade do seu ser, vocês irão constatar que os obstáculos, as

dúvidas, os medos, as incompreensões, os sofrimentos, não terão mais andamento.

Evidentemente, isso não pode se realizar para a maioria de vocês em um instante.

Isso explica a minha Presença entre vocês durante ainda um tempo suficientemente longo a fim de estar absolutamente certo de que todos os
Mestres e Filhos do Único realizam, sem exceção, o que eles têm a realizar, a revelar e a iluminar.

As circunstâncias exteriores ao seu estado interior irão assumir, gradualmente e à medida do seu tempo que transcorre, uma importância cada
vez menor e irão se afastar de vocês.



A única condição passa pelo abandono à Luz e pelo abandono à energia do Pai.

Assim como o maior neófito solar disse: “Pai, que a Tua vontade seja feita e não a minha”.

Apenas através desta submissão e deste juramento à Luz e ao Amor é que vocês irão encontrar a Paz total, a Unidade total e a totalidade da
sua irradiação de Amor e de Luz a fim de permitir ao corpo de vocês, mas também aos corpos dos seus irmãos não submetidos à sua própria

mestria e à mestria da Luz, à mestria do Pai, irradiar a sua Luz.

O seu papel tornar-se-á importante.

Não se esqueçam de que os Portadores de Luz devem ser os Transmissores da Luz.

Nós absolutamente nada podemos sem vocês.

Vocês sozinhos têm a possibilidade, a capacidade para permitir a este mundo ir para o seu caminho de Luz.

Nós podemos, quanto a nós, qualquer que seja o nível dimensional em que nós estivermos situados, nós canalizamos, nós também, a energia
do Pai, através dos múltiplos canais que vocês irão representar e que vocês representam, a fim de que aqueles que ainda estão precisamente

entre a Sombra e a Luz, entre o medo e a alegria, entre a Unidade e a necessidade da multiplicidade, possam ter acesso (se tal for a escolha de
alma deles) a essa irradiação, a esse Fogo e às suas Núpcias Celestes, eles também.

O abandono à Luz e ao Amor do Pai é a única via, a única Verdade que lhes é hoje proposta, que lhes é solicitado para aceitar.

Nada mais há a fazer.

Não há rituais como alguns de vocês os conheceram no antigo mundo porque os rituais pertencem ao antigo mundo.

O coração, a revelação do seu coração, a pressão do ultravioleta em meio ao seu coração, não pode enganá-los.

Só as dúvidas podem induzir uma sensação ou um sentimento efêmero de farsa.

Entretanto, indo viver plenamente esta efusão do ultravioleta em meio aos seus chakras superiores, agora e doravante, no nível do seu chakra
do coração, irá permitir a cada ser humano de boa vontade na encarnação, considerar as circunstâncias, considerar as escolhas, e saber, de

maneira infalível, o que decorre da Unidade ou o que decorre da dissociação e do ego.

Não pode ser de outra forma.

Todos os modelos que vocês vivenciaram neste mundo dissociado desde muito tempo, impuseram-lhes intermediários entre vocês e a Luz.

Isso não tem mais andamento.

Isso não existe mais.

A única verdade é a sua Luz, a sua Mestria, o seu abandono e a sua irradiação.

Não cabe a ninguém, sequer a mim, impor-lhes um caminho.

O único caminho é aquele da Luz, é aquele da Unidade ou o retorno à multiplicidade e à experiência da dissociação na encarnação.

A única escolha, a única alternativa que lhes é solicitado a fazer é esta: vocês querem voltar para a Luz, para a mestria, para a sua verdade
essencial ou vocês querem prosseguir as rondas da encarnação?

Nós não iremos impor, e vocês não terão que impor a escolha a ninguém.

A única maneira de estar de acordo com a vontade da Luz, com a vontade do Amor, é simplesmente oferecer a sua intensidade e a sua
qualidade de irradiação, em relação a vocês mesmos, mas também em relação ao que eu chamaria de exterior.

Vocês vão descobrir, gradualmente e à medida dos seus dias que passam, o sentido real do que é denominado mestria, o sentido real do que é
um funcionamento unificado desprovido de interesses pessoais ou de desejos pessoais.

Vocês irão constatar bem depressa que a sua consciência não pode mais enganar, não pode mais se esconder, ela apenas pode e poderá
esclarecer e iluminar a sua vida e a vida do exterior.

Eu gostaria, antes de prosseguir a efusão, em nome dos Conclaves, em nome dos Cenáculos, em nome dos Círculos, em nome dos Anciãos
dos Dias, em nome dos Anjos do Senhor, de expressar-lhes toda a nossa gratidão e todo o nosso profundo Amor pelo caminho que vocês

seguiram, pelos sofrimentos que vocês suportaram para chegar aí onde vocês estão hoje.

Vocês são abençoados pela radiação do ultravioleta em meio à sua Essência.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida dos seus dias vocês irão constatar, e o exterior irá constatar, que vocês entram cada vez mais profundamente em um
estado de Transparência onde nenhuma opacidade ou nenhuma dualidade poderá mais afetar o seu caminho.

A Luz é o Amor.

A Luz e o Amor são a suprema inteligência.

Esta suprema inteligência, se vocês a deixarem trabalhar em vocês, e através de vocês, ela irá lhes permitir, independentemente da
desconstrução em curso deste mundo, seguir o seu caminho, ser um bálsamo para vocês mesmos e para os outros.

A Paz será a sua rotina, não será mais a esperança, mas a sua realidade.

A Graça da Unidade, a Graça da Luz irá transformar em vocês os seres de ação e de reação em seres de Unidade, em seres de probidade, em
seres de Eternidade e, sobretudo, em seres de Transparência.

A Transparência é um estado de ser que deixa passar totalmente a Luz interior a fim de resplandecê-la no seu mundo segundo círculos
concêntricos cada vez mais amplos.

O efeito dessas reuniões de Luz é cumulativo e, em seus termos, exponencial.

Nada, absolutamente nada pode bloquear ou retardar o progredir da Luz em meio às suas estruturas humanas, sociais, materiais, animais,
vegetais, minerais e outras.

Esse momento corresponde ao que algumas correntes tradicionais chamaram de nascimento do Cristo interior ou a segunda vinda de Cristo.

Assim, vocês se tornam e vocês irão se tornar, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração de alma, vocês são chamados a se tornar o
Cristo.

Isso não é uma crença.

Isso não é uma fé.

Essa é a verdade da consciência revelada que lhes é oferecida nesse dia e nos próximos dias.

Efusão do ultravioleta no coração.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou, em breve, deixá-los regar-se na pressão do ultravioleta no coração e na cabeça até o fim do tempo
que nos é atribuído.

Entretanto, uma última coisa: gradualmente e à medida dos dias que irão passar vocês vão se tornar, para aqueles que não compreendem isso,
por enquanto, os iluminados e os loucos da Luz.

A Luz irá irradiar de vocês.

Evidentemente, o olhar do mental, o olhar das personalidades ainda divididas por enquanto, arrisca, e será atingido pela realidade e pela verdade
e pela beleza do que vocês vivem.

Entretanto, isso faz parte do seu aprendizado a fim de nunca mais depender do olhar ou das palavras do outro, mas unicamente do olhar e da
potência da Luz que vocês se tornaram.

Isso, neste período de aprendizado, é um mecanismo de maturação essencial a fim de acelerar a estabilidade e a maturidade ocorrendo neste
dia e nas próximas semanas durante o seu novo nascimento, para aqueles que se juntam a nós cada vez mais numerosos.

Não pode ali haver obstáculos exteriores a vocês.

Os únicos obstáculos podendo surgir nesse caminho de alegria que fará de vocês, eu os lembro, saturados de alegria, serão unicamente os
restos da personalidade dissociada que lhes permitiu fazer esse caminho até hoje.

Até ela, vocês não devem nem reprimi-la, nem julgá-la, mas aceitá-la e transcendê-la pela Graça e pela potência da Luz que vocês irão se
tornar.

Vocês poderão, e vocês podem recorrer à minha Presença, à minha Radiação, à minha Potência, a cada hora dos seus dias.

Nós estamos infalivelmente conectados.

Nós estamos infalivelmente nos aproximando a fim de que vocês possam reencontrar a totalidade da sua Unidade, a totalidade da sua
Divindade, a totalidade do que vocês são e não mais do que vocês acreditam ter sido.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, todas as minhas proteções e nós iremos trabalhar agora, durante o tempo que
nos foi atribuído, no silêncio do coração, a fim de acolher a Luz, a Unidade e o Cristo.

... Efusão de energia ...

O Cenáculo me disse para dizer-lhes que a sua próxima reunião de efusão do ultravioleta, na Glória da Unidade do Pai e do Filho reencontrado,
irá ocorrer no domingo, dia 17 de maio, às 15 horas.

Sejam abençoados.

Sejam agradecidos.

Recebam a nossa gratidão e acolhamos, agora, no silêncio, o Pai.

... Efusão de energia ...
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PRIMEIRA PARTE

NDR: O.M. AÏVANHOV é um interveniente que foi de origem búlgara e esteve encarnado há algumas
décadas.

Encontramos, hoje, em suas intervenções na canalização, o seu sotaque, o seu humor e o seu
francês aproximativo, como na sua vida, que nós respeitamos quando as transcrevemos.

Nós não agimos em nome de qualquer obediência, seja do tipo que for, mas transmitimos, com toda
transparência, as informações que este interveniente nos transmite para nos acompanhar ainda

hoje.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de encontrar pessoas que
eu não conheço no momento.

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações fraternais, antes de fazer como eu faço.

Para aqueles que me conhecem, vocês sabem, e para aqueles que não sabem, eu vou dizer: eu funciono
sempre com vocês para tentar lhes responder às perguntas.

Perguntas que se referem, obviamente, à sua evolução espiritual e ao seu futuro.

Então, vocês vão ver, eu tentarei ajudá-los da melhor forma que eu puder.

Outra coisa, também, que eu gostaria de dizer, porque aqueles de vocês que me conhecem, vocês sabem que
eu tenho a carta de membro para fazer parte das Efusões de Energia que vocês têm vivido.

Então, eu gostaria de lhes dizer que é um sucesso muito grande porque, por todo o redor deste planeta, há um
número, eu diria, muito grande de pessoas, não importa o número, que se juntaram a essas efusões de energia

para, elas mesmas, se beneficiarem desta Radiação da energia do Ultravioleta, a fim de trabalharem no
sentido da Luz e, enfim, de reativarem o que vocês são realmente e de fazerem cair os véus da ilusão

que os encerram desde tão longo tempo e que nos encerraram durante muito tempo nesta realidade específica
da 3a. Dimensão e, sobretudo, nesta forma que vocês vivem da dualidade, não é?

Então, eu lhes apresento todas as minhas saudações e estou, desde já, pronto para escutar, caros amigos, as
perguntas que virão e para as quais eu tentarei, na medida do possível, ajudá-los no caminho de vocês.

Então, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: há uma diferença e, se sim, qual é, entre a Radiação do Ultravioleta e a chama violeta?

A chama violeta, que está ligada em parte com o que vocês chamam de Conde Saint Germain ou
também, em algumas tradições, ao próprio Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Miguel, como sabem, na tradição, é aquele que protege, é aquele que vem livrá-los de tudo o que é
dualidade e de tudo o que é “diabólico”, o diabo sendo, por essência, dual.

O diabo sendo uma figura alegórica, obviamente, que tomou diferentes máscaras no curso de
diferentes civilizações que se sucederam nos mundos encarnados, há agora mais de 50.000 anos,

não é?

Então, a chama violeta ligada ao Conde Saint Germain que está ligada também ao Arcanjo Miguel, vai servir,
sobretudo, para subir o nível vibratório na sua realidade densa.

É uma excelente energia para a purificação, para a elevação vibratória e também para as proteções do que
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vocês chamam e que eu chamava, na minha vida, de liberações com relação às forças que não vão no sentido
da Luz.

Agora, no que se refere à Radiação do Ultravioleta, o nome, em si, significa que é uma energia que não é
visível, em todo caso, com o espectro visível dos seus olhos.

É uma energia que é conectada pelo Sol Central.

Vocês talvez saibam (ou, em todo caso, se não souberem, eu lhes digo), o conjunto deste Sistema
Solar entrou sob a influência do primeiro Sol Central, aquele desta galáxia que é Sírius, Sírius A.

A irradiação lhes é emitida desde exatamente (e é muito preciso) o período do mês de agosto de 1984.
Desde este período, alguns seres humanos foram capazes de despertar, neles, a recepção desta

energia, que nada tem a ver com o Ultravioleta.

Esta energia específica que foi recebida tinha por objetivo ativar todos os chacras, uns após os
outros, através do que eu chamaria de movimento descendente, desde a parte superior até a parte

inferior, para casar-se com as energias da Kundalini e voltar a subir, a fim de permitir (a esses seres
que viveram isso há quase um quarto de século agora) despertar a Kundalini e, sobretudo,

sobretudo, constituir o que eu chamo de corpo de Luz e os novos corpos espirituais.

E aí está agora o Arcanjo Miguel que, ele, conecta, com a Terra e com o conjunto deste Sistema Solar.
Ele não está sozinho, como ele disse.

Nós somos em grande número nas diferentes galáxias, nas diferentes constelações, nas diferentes
Dimensões, vindo para focalizar (ou canalizar, se preferirem, é uma palavra que vocês gostam muito) e para
canalizar, de algum modo, essas energias,mas que não vêm mais do seu Sol Central, mas do Sol Central

do Universo, do conjunto das galáxias que tem por nome Alcyone.

Alcyone sendo uma das filhas das Plêiades, não é?
O que foi chamado, em algumas tradições, de ponto central no Pensamento de Deus, o que é chamado, em
linguagem cabalística, de Aïn Soph Aur, ou seja, o que está além da Luz, vem precisamente de Alcyone e

esta energia não pode ser apreendida diretamente na encarnação se ela não for retransmitida pelos grandes
seres como os Arcanjos e também como eu.

Nós temos diferentes círculos concêntricos, se quiserem, que focalizam essas energias sobre o planeta em
momentos específicos.

Elas se derramam, eu diria, desde o final do seu ano de 2008, porque o manto de proteção que
cercava a sua Terra e os planetas deste Sistema Solar não existe mais.

Vocês estavam isolados, de algum modo, das vibrações cósmicas, e isso desapareceu.
Além disso, a sua galáxia, o conjunto desta galáxia, está, pouco a pouco, entrando em uma irradiação

fotônica de natureza específica, que está ligada à passagem específica que acontece em alguns ciclos a
cada 26.000 ou 52.000 anos, conforme o período visualizado.

Vocês estão entrando atualmente nesta influência energética.

Então, a energia do Ultravioleta, eu sei que ela pode ser chamada de diferentes modos.
O Arcanjo a chamou deste modo.

Por intermédio de outros canais (que não são centrados nos conhecimentos científicos,
absolutamente), a palavra empregada é a irradiação Adamantina, ela está ligada à irradiação

específica que corresponde à sua própria irradiação da centelha divina.

É o Atman, se quiserem, dos orientais, dos hindus, que é retransmitido.

O objetivo desta radiação é despertar a sua própria Divindade.
É isso que que nós ativamos e iremos ativar durante este ano.

Então, eu gostaria também (e eu lhes disse e repeti) de agradecê-los do fundo do coração porque o trabalho
de pré-ascensão é um êxito total e, como sabemos que realizamos apenas um terço do que deve ser

realizado, nós temos uma esperança imensa de chegar a algo de magnífico.

Para os que não me conhecem, e algumas pessoas aqui talvez saibam disso, no ano de 2005, quando eu
comecei a intervir junto a este canal, eu estava extremamente perturbado (mesmo eu) porque os níveis

dimensionais onde estávamos, nós estávamos muito inquietos com a Terra.
Nós não sabíamos se havia uma capacidade real para a Ascensão deste Sistema Solar e, hoje, nós

estamos verdadeiramente tranquilos.

Então, aí está, há uma diferença essencial, efetivamente (eu retomo o seu assunto e a sua pergunta):
a chama violeta tem um papel de subida na Vibração em meio a esta própria Dimensão na qual vocês

vivem que os aproxima da Unidade.

Por outro lado, a irradiação que vocês recebem, quando a captam sob a forma de pressão, no nível
dos chacras superiores, no nível do plexo solar (do Manipura chacra), no nível do Anahata



chacra, corresponde a uma irradiação que os aproxima da sua Unidade.
Não é a mesma frequência, não é a mesma Vibração, não tem tampouco da mesma utilidade, mesmo

se houver analogias, seriam apenas com referência à cor violeta, é claro, a chama violeta e o
Ultravioleta.

Se quiserem, a chama violeta faz referência à Luz, e o Ultravioleta é um trabalho da Luz, mas
desencadeado pelo Pensamento do Coração do Pai, ou seja, vocês represam o que está além da Luz, no

local onde a Luz nem mesmo nasceu, lá onde se encontra o Coração e o Pensamento do Pai.
A Fonte das Fontes, se preferirem.

Em outras tradições foi chamada (embora a palavra não me pareça coerente para descrever
isso) de Fonte de Cristal.

É também o equivalente, no budismo tibetano, do que alguns tibetanos chamaram de Vajra, ou seja, o cetro,
o coroamento, a realização que corresponde àunificação dos princípios inferiores com o Espírito no

nível do que está situado acima da sua cabeça e que se chama, portanto, a Fonte de Cristal, aí está.

***

Questão: o que você pode nos dizer sobre a civilização dos triângulos?

Por que a sociedade?
Porque a sociedade é uma palavra extremamente humana, a palavra social, societário, sociedade, em relação

com, eu diria, as relações entre os seres humanos.

A civilização, o povo, se preferirem, dos triângulos são os orquestradores, de algum modo, de todas
as Dimensões.

Eles estão presentes no nível do que vocês chamam..., quando eu lhes falei das partículas Adamantinas, vocês
sabem, há o prana e, depois, o que corresponde às forças etéreas (os glóbulos de vitalidade, se

preferirem).

As partículas Adamantinas começam a se manifestar a partir do momento em que um ser humano começa a
viver na sua Dimensão, o que era chamado anteriormente, pelos sábios orientais, e também na minha vida,

de Supramental.
O plano de la Cità, como dizem os orientais.

Então, as energias da civilização ou do povo dos triângulos são as ordenadoras dos mundos que podem se
manifestar à sua realidade, mas são níveis de consciência dificilmente apreensíveis, eu diria, mesmo para

mim, do nível em que eu estou.

Obviamente, a comunicação com todas as Dimensões é possível a partir da Dimensão em que eu estou, mas
nós não temos acesso a todas as informações relativas a esses triângulos.

Do mesmo modo, quando me acontece de ler nos casulos de Luz, por vezes, eu tenho necessidade de ter
informações mais específicas, porque não é o meu papel conhecer isso, vejam vocês.

A comunicação nas Multidimensões em que nós estamos é diferentemente mais fácil, mas se
comunicar não quer dizer conhecer todas as Dimensões, é claro.

Vocês estão, ali, nas Dimensões que estão além da forma.
Não somente não há mais forma (humana ou não humana), mas não há sequer mais esfera (no sentido, por

exemplo, de um planeta ou de um sol), é bem além disso.

Portanto, são planos com os quais talvez alguns humanos cheguem a conectar, mas não terão mais
informações do que isso, a não ser o fenômeno vibratório que corresponde a um fenômeno pseudo-

ascensional ligado à manifestação dessas civilizações triangulares.



***

Questão: quando se trabalha com os Mestres ascensionados nos diferentes grupos, é melhor se
agrupar ou continuar cada um na sua especificidade?

Eu entendi a pergunta.
Caro amigo, eu posso responder uma coisa que é extremamente importante.

Como vocês constataram nos séculos passados, todos os Mestres (eu não falo dos Mestres
ascensionados, mas daqueles que deixaram um vestígio, eu penso, por exemplo, em Bença Deunov,

o meu grande Mestre, olhem, por exemplo, os seres que eu encontrei na Índia, também), em todos
os países do mundo, estavam sós no canto deles, porque era a época da separação mais total.

Eles deviam semear os grãos, como eu semeei grãos, como semeou grãos Babaji, como semeou
grãos Ma Ananda Moyi, e muitos outros sobre o planeta.

Obviamente, naquele momento, vocês jamais viram agrupamentos de Mestres.
Era algo de extremamente raro, porque cada um tinha a sua especificidade e a sua filiação que lhe era própria.

Não havia, como dizer, mistura possível.
Todos serviam a Luz, é claro, mas eles não podiam se misturar, porque havia diferentes correntes,

diferentes filiações e diferentes movimentos energéticos.

O que acontece hoje (e é muito recente no nível do planeta, em todos os países do mundo) é que há
impulsos para que vocês se agrupem.

É válido, quer vocês trabalhem com Mestre Tartapion ou Mestre Trucmuche, se quiserem, é exatamente
a mesma coisa.

Hoje, vocês sentem uma aspiração para se agruparem.
Esse agrupamento deve se fazer pela afinidade vibratória e os Mestres sentem exatamente a mesma

coisa, quer eles sejam ascensionados ou que sejam Mestres encarnados, porque, como lhes disse o
Arcanjo, todos vocês são Mestres.

Simplesmente, há quem ainda não saiba, eles recusam ver a verdade, mas isso virá, não é? E vocês
vão receber cada vez mais injunções, mais impulsos ou para mudarem de região, ou para voltarem a

um lugar específico, ou para frequentarem ou ficarem lado a lado com outras pessoas.

São afinidades que se criam que representam sinergias.
É um impulso desejado pela Luz porque, quanto mais houver o que eu chamaria de Lareiras de Luz, pessoas

que vão se agrupar (mas não se agrupar para se isolar, é claro)...
Não é questão de criar correntes novas.

Eu diria, de preferência, que é a resolução das antigas correntes que vai se fazer deste modo.

É a primeira etapa do que eu chamaria de agrupamentos finais que serão prévios à Ascensão da grande
maioria dos humanos que irão ascensionar, é claro.

Então, sim, se for algo que vocês sentem, é preciso fazê-lo, porque é uma injunção da Luz.
É a própria evidência da Luz para se reagrupar.

O que não era possível ainda há vinte anos torna-se, a cada ano, cada vez mais forte e presente para induzi-los
a criar sinergias vibratórias, se quiserem.

Portanto, o tempo da meditação, sozinho no seu canto, terminou, porque mesmo vocês sendo mestres de si
mesmos, vocês devem se beneficiar de um afluxo da Luz ao redor de vocês.

Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.Quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês irão suportar o que não é da Luz.

E quanto mais vocês forem para a Sombra, menos vocês irão suportar a Luz.

Há uma espécie de decantação que está acontecendo, que reorienta totalmente o seu modo de ver a vida, a
sua vida e o seu modo de funcionar.

É inevitável, inexorável, e isso está a caminho.

***

Questão: há interesse em fazer grandes grupos, quando se trabalha em um mesmo assunto, não se
estando totalmente em afinidade vibratória?

No momento, vocês estão na primeira etapa dos agrupamentos.



Esta primeira etapa dos agrupamentos necessita de passar da unidade, se quiserem, a pequenos grupos.

O que eu chamo de pequenos grupos?
Não se esqueçam de que vocês têm ainda a sua personalidade, mesmo se vocês despertaram em

vocês os chacras superiores ou os chacras do coração ou a Kundalini.

A personalidade dissociada está aí, emboscada, queira-se ou não, ainda que ela se apague diante da
Luz.

O único momento em que ela será definitivamente apagada é o momento em que vocês deixarem esta
Dimensão.

Os seres realizados nesta Dimensão, mesmo o meu mestre Bença DEUNOV, se quiserem, que era muito mais
do que ele mesmo acreditava que fosse, porque ele era certamente o maior ser que jamais foi trazido sobre

esta Terra, no nível dimensional.

Eu não digo grande no nível da função, porque, grande no nível da função é CRISTO e ninguém mais.

Agora, no nível da entidade que foi Bença Deunov, era uma entidade que vinha de uma Dimensão muito mais
elevada do que as Dimensões permitidas pela encarnação.

Ele se manifestou, aliás, por um processo um pouco específico que é diferente do que se chama, em anglo-
saxão, o walk-in, mas nós não iremos abordar isso agora para não sobrecarregar.

Mas os primeiros agrupamentos são os agrupamentos de intenção por afinidade vibratória.

É evidente que o agrupamento ideal é constituído de 24 unidades de consciência, por razões
extremamente precisas: porque existe, no nível dos mundos multidimensionais, uma estrutura da

Luz que não é fotônica.
É uma estrutura geodésica.

É uma estrutura que funciona no princípio do átomo de carbono, ou seja, com 6 lados, para aqueles
que conhecem.

A partir do momento em que vocês são 6 vezes 4, vocês reconstituem uma unidade, ou seja, as 24
consciências que estão no caminho de unificação são capazes, se quiserem, de recriar uma célula

unitária em 24.

Isso não se faz de um dia para o outro, é claro, mas é a primeira etapa antes de outros agrupamentos que,
eles, serão propostos a vocês, no momento oportuno.

Portanto, as primeiras células, eu diria, idealmente, em um primeiro momento agora, se vocês conseguirem não
se estriparem em 10, já está bem.

Mas se vocês conseguirem subir para 24, então, aí, eu lhes digo, «eu tiro o chapéu», significa que
vocês estão em um caminho muito bom.

Não é por acaso que há 24 Anciões.
Os Melquisedeques, os Ancestrais, eles são em 24 a dirigir, não é por acaso.

***

Questão: quais são as qualidades a serem desenvolvidas para viver isso?

Uma única qualidade é indispensável: se eu lhes disser «amor», todos vocês vão dizer «sim, o amor
sabemos o que é».
Isso não é verdade.

A única virtude que lhes é indispensável, e eu insisto nisso, chama-se e chamar-se-á e é assim que deve ser: o
não julgamento.

Sejam quais forem as pessoas com quem vocês desejam se colocar em grupo, não é uma vida em
comunidade, é um compartilhar de vibrações, um compartilhar de competências, um compartilhar do amor,

mas não para viver a bagunça.

Isso quer dizer simplesmente Isso quer dizer simplesmente que vocês têm aspirações comunsque vocês têm aspirações comuns, , mas a aspiraçãomas a aspiração
comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.comum não basta, porque o ego, também, ele aspira à Luz, tal como ele diz.

Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.Portanto, estar desembaraçado do ego é já um caminho extremamente abrupto.

Se vocês viverem a energia do despertar, ou seja, se vocês receberem a pressão da Radiação do
Ultravioleta no nível da cabeça, se vocês perceberem a ignição do seu chacra do coração, as coisas

irão ocorrer mais ou menos naturalmente.

Vocês não irão impedir os problemas do ego.



Vocês não irão impedir os problemas dos medos, mas basta colocarem-se no coração, na Unidade,
na proteção de Miguel e da pressão da Radiação do Ultravioleta, para que tudo seja dissolvido.

Uma palavra que eu emprego e que foi retomada pela minha amiga, aí, que escuta tudo(ndr: Véronique
Loriot), é dizer, por exemplo, que uma situação que está em harmonia deve gerar o quê?

Fluidez, sincronia e Alegria.
Isso é fundamental.

Se não houver alegria, se uma das pessoas não estiver na alegria, isso quer dizer que, necessariamente,
absolutamente necessariamente, se as outras estiverem na alegria, o problema apenas pode vir desta pessoa

com relação à alegria.

Vocês não devem acusá-la, contudo, por estar neste estado, porque há medos inerentes a algo que é
fundamental.

Vocês sabem que o ser humano é condicionado no seu isolamento sobre a Terra pelo conceito de
território, ou seja, o meu/eu.

Quando vocês dizem «meu, eu», há necessidade de proteção com relação ao ambiente, porque lhe disseram,
vocês vivenciaram isso, se vocês colocarem a mão em uma placa elétrica (na época isso quase não existia), a

mão simplesmente sobre o fogo, isso queima, não é?

Então, o que se pode dizer com isso é que há em vocês uma necessidade de proteção, mas o amor não
conhece a proteção.

O amor não tem necessidade de ser protegido.

Então, entre esses agrupamentos, há seres que já acenderam literalmente o coração.
E, obviamente, há entre esses grupos, pessoas de muito boa vontade que querem se juntar a esses

grupos, porque elas sentiram vibratoriamente que devem se associar a esse grupo, mas elas não
podem eliminar de um dia para o outro os medos, porque o medo mais importante do ser humano é o de

perder o seu território, porque ele crê que ele é limitado.

Mas os limites são aqueles que se dá: o seu quarto e o seu penico e a sua cama, os seus lençóis, o seu
automóvel, a sua casa.

Nesses grupos, obviamente, se vocês estiverem no amor, nada de tudo isso pode existir.
Isso pode existir enquanto vocês estiverem nas construções.

Eu falei disso ontem, com relação a um grupo específico de pessoas onde havia noções de medos.
Obviamente que, quando há medo e se você sofreu na sua vida, você não quer que isso volte a

acontecer a você.

O problema é que vocês não podem ir a esses estados, ou a esses lugares, com esses medos, ou seja, é
preciso eliminá-los.

Vocês devem ter confiança, confiança na Luz.
Mas, quando se diz abandono à Luz, isso quer dizer também abandono à Luz do outro.

Vocês não podem ir contra esse princípio, sem isso, vocês recaem na dualidade.

Então, imaginem: isso pode acontecer em grupos de dois, em um casal.
Imaginem que em grupos de 6 a 8 pessoas, e eu não falo ainda de 24, isso arrisca ser um pouco penoso.

Mas hoje as energias não são de modo algum as mesmas.

A pressão, a Radiação que vocês recebem é feita para fazer cair as suas barreiras.
E vocês podem também resistir com relação a essas barreiras, porque vocês têm tanto o hábito, desde

milhares de anos, de viver no seu território que é o seu corpo, que vocês não podem compreender que algo
possa entrar nesse território.

Isso é também uma ilusão da mente.

Não há propriedade.
Tudo o que vocês conhecem nesse mundo, o Arcanjo Miguel lhes disse, será desconstruído muito

mais rapidamente do que vocês creem.

Vocês constatam no nível dos Elementos.
Mas vocês também, sejam quais forem o seu despertar e o seu acordar, vocês têm algumas coisas a

desconstruir.

Vocês não podem forçar, pelo mental, pela emoção, por outro lado, vocês podem se exercitar para
não julgar.

Se vocês compreenderem isso, vocês terão dado um grande passo para a reunião de boas vontades,
eu diria, e para a primeira etapa dos agrupamentos, mas, efetivamente, é um impulso que é desejado pela



Luz desde o início deste ano.

É importante compreender o que é inevitável.
Inevitável com relação à Luz que está vindo.

Inevitável com relação à desconstrução que está vindo.

***

Questão: poderia nos falar da ligação entre a primeira onda de Ascensão e as embarcações de
Ashtar Sheran?

O que é isso «as embarcações de Ashtar Sheran»?
Vocês sabem, os nomes que vocês dão não são sempre...

Eu vou lhes dar um exemplo que é muito simples.

Em uma época havia pessoas que frequentavam as canalizações as quais haviam recebido um ensinamento
dos anjos.

O canal, que era canadense ouviu um nome de anjo, então, ele escreveu os anjos Xedah.
Mas Xedah não existe.

Chamam-se os Shadaï El Shaï.
Isso nada tem a ver com o sotaque canadense, o canal entendeu Xedah e permaneceu Xedah.

Portanto, agora, Ashtar Sheran, são as palavras que vocês empregam.
São seres que lhes são apresentados já desde algum tempo.

As ondas de Ascensão são múltiplas.
Há Ascensões individuais que começam a acontecer.

Há também Ascensões com ou sem o corpo.
Isso nos levaria muito, muito longe.

A única coisa que vocês devem compreender é que vocês não são dependentes de um disco voador
para ascensionar.

Aqueles que creem nisso nada compreenderam dos mundos multidimensionais.

A Ascensão é uma translação dimensional com ou sem o corpo.
Um dia vocês estão em uma realidade.

Progressivamente, ou de repente, um dia, vocês estão em outra realidade.

Os modos de Ascensão são múltiplos, mas liguem-se no seu coração porque, aí também, são projeções do
mental imaginar como pode acontecer a Ascensão.

A Ascensão é uma translação.
Há Ascensões que irão acontecer graças ao fogo.

Eu não falo do fogo Micaélico que vem queimar gentilmente o peito.
Eu falo do fogo que vem queimar a Terra, isso é outra coisa.

Mas aquele fogo provoca também a Ascensão.
Não é a morte.

Não há dissolução da consciência.
A consciência cobre um novo corpo, o Corpo de Luz, como vocês chamam isso, ou o corpo cristalino, ou

o corpo de Diamante, para aqueles que vêm de Dimensões ainda mais elevadas.
Mas isso é muito complexo.

Em todo caso, vocês devem tirar da cabeça a noção de que haverá um belo disco voador todo de
metal que virá acolhê-los e buscá-los.

Isso existe, obviamente.
Há um número infinito de pessoas, de entidades conscientes (de baixa consciência e de muito alta

consciência) que supervisionam a Terra, cada um para vir recolher o que devem recolher.

Então, a única maneira de não se enganar, não é imaginar ou sonhar ou projetar com relação a um disco
voador, com relação a uma Merkabah, como vocês dizem, individual ou coletiva, ou o retorno de Jerushalaïm, a

Jerusalém Celeste, mas, efetivamente, pensar no seu coração o que lhes corresponde.

A solução está verdadeiramente no nível do coração.
Vocês não terão qualquer solução com relação a isso com a ferramenta mental.



Se vocês forem ao fundo do coração, haverá menos prudência necessária, porque o coração é o seu
guardião.

***

Questão: há diferenças entre as diferentes ondas de Ascensão?

Sim.
Elas são espalhadas ao longo do tempo.

Elas implicam em uma série de anos.
Elas se referem a Ascensões de diversas vias, eu lhes disse.

Há ascensões sem o corpo.
Há ascensões com o corpo.

Atenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmenteAtenção, porque se vocês ascensionarem com um corpo alterado, o corpo vai realmente
se transformar.se transformar.

Vocês sabem que a passagem na 5ª Dimensão muda totalmente a estrutura celular, a estrutura do DNA e o
número de hélices de DNA.

Há passagem de um metabolismo específico, à base de carbono, para um metabolismo à base de silício, em
outra Vibração (à base de sílica, se preferirem).

E, para alguns seres, no carbono, novamente, mas em uma Dimensão muito mais etérea onde o mundo se
torna informativo e não mais biológico, mas, isso é uma outra história.

Então, as ondas de Ascensão são várias.
Eu creio que Miguel já disse, há dois ou três meses, que haveria ondas de Ascensão que começariam a

partir de 07 de maio, associadas a movimentos de população ligados a inundações, sobretudo em relação
aos litorais.

***

Questão: qual é o papel da Mãe Mera atualmente sobre a Terra?

Colocar fogo no pó.
É uma expressão.

Colocar fogo no pó é acender.

Vocês sabem, há um grande número de seres sobre a Terra que trabalham para a Luz.

O que é importante é que nenhum Mestre pode lhes conferir o despertar.
Nenhum.

Absolutamente nenhum.

Apenas você que pode acender a chama.
Ele pode lhes mostrar uma energia.

O único modo que um Mestre pode lhes transferir o despertar é transmitir-lhes a sua
quintessência durante a sua morte, ou seja, o princípio de filiação espiritual e de

incorporação [adombrement] total pela energia do Mestre.

Diferentemente, um mestre pode lhe propor, pelos rituais, pelo que ele é, certa dimensão energética que vai
fazê-lo fazer uma experiência.

Experiência de fusão com o todo, experiência de Samadhi, experiência de fusão cósmica.
Mas isso vai permanecer apenas experiências.

Isso dará boas lembranças, mas não a realidade.

Apenas você é quem pode desencadear a permanência e a realidade do seu despertar e é muito bem feito
assim.

Se quiserem, o que é chamado de despertar corresponde a uma série de estigmas, no nível do corpo,
extremamente precisos.

Então, mostrem-me um ser que foi realmente despertado, de maneira consciente, por um ser
encarnado.

Há seres que foram despertados na aproximação desses Mestres, mas por que, obviamente, eles
próprios se acenderam, eles próprios se encontraram, na presença do Mestre, mas não é a mesma



coisa.

Pode haver transmissões, como faz Miguel, de outras Dimensões, para ativar algumas funções, alguns corpos.
Há seres também que são capazes disso.

Não são os mestres, é o comum dos mortais, não é preciso tomá-los por Mestres, como gurus, são Mestres
que estão na vida normal e, por que eles ativaram, neles, a sua própria Luz, eles contagiam isso.

Pelo princípio de ressonância eles ativam em vocês uma experiência que desencadeia a sua vontade de
acender a chama, mas ninguém pode acender a chama no seu lugar.

Isso está muito claro.

Por outro lado, um Mestre pode fazê-los viver uma experiência.
Isso é completamente verdadeiro.

Ele pode até mesmo fazê-los se colocar no Samadhi durante um dia, uma semana, um mês, um ano, se ele o
quiser, mas, em nenhum momento, ele poderá interferir no seu livre arbítrio.

E mesmo quem se desperta após ter encontrado o Mestre, ele vai agradecer o Mestre e o Mestre lhe devolve
dizendo: «é a você mesmo que deve agradecer».

Se não, não é um verdadeiro Mestre.

***

Questão: se um terço da humanidade está desperta...

Ah, creio não ter dito isso.
De modo algum.

Se fôssemos um terço, caro amigo, vocês teriam ascensionado há muito tempo.

Os seres despertos sobre o planeta, atualmente (ou seja, eu não digo desperto à espiritualidade, eu falo
desperto à construção do seu corpo) recebem a energia pelos chacras superiores.

Nos tempos antigos (ou seja, antes da intervenção desses três últimos anos) eles despertavam a
Kundalini, recebiam o Espírito Santo ou a Shekinah ou a Shakti, segundo a sua terminologia, não
importa, a irradiação azul de Sírius, se preferirem, também, e eles construíram o corpo de Luz, o

veículo de Luz que vocês chamam de Merkabah.

Mas há seres hoje que são mais novos, eu diria, na encarnação, que vivem a pressão da Radiação do
Ultravioleta para acender e despertar o coração na realidade.

Não é o despertar para o interesse espiritual.

O que eu falo é o despertar da consciência pura.
Este despertar da consciência pura, hoje, nós estamos muito contentes, como eu lhes dizia, porque, grosso

modo, se atingirmos, no final de junho, o nível de seres totalmente despertos em uma porcentagem da ordem
de 1 a 2%, isso será enorme.

Mas depois os outros serão capazes, a princípio, de irem de maneira exponencial para um número mais
importante.

Mas, ainda uma vez, não devem crer que todos os seres humanos têm vontade de ascensionar.

Vocês, vocês estão aí, eu duvido efetivamente que todos vocês tenham vontade de retornar à Luz.
Mas há seres que estão também muito felizes.

Mas tem-se também necessidade desses seres que vão recomeçar um ciclo a fim de ensinarem, de instruírem
e de semearem os novos grãos.

Eles não podem viver o que vocês chamam de Ascensão e, no entanto, ninguém os condena.

O importante para nós é que certo número de seres humanos chegue ao porquê vocês se encarnaram e nós
todos nos encarnamos, a maior parte, para isso que foi a transubstanciação da matéria, ou seja, a

translação desta matéria (que é feita do seu corpo, da matéria da Terra e dos diferentes reinos que evoluem)
para outro estado dimensional, através do sacrifício da sua própria Luz que vocês fizeram durante todo esse

tempo.

Mas há pessoas que têm vontade de prosseguir o sacrifício e é a liberdade delas mais absoluta.

Mas nós temos necessidade de certo número para permitir uma Ascensão, em diria, na suavidade.
É efetivamente uma grande palavra, mas uma Ascensão coerente, digamos.

***



Questão: ascensionar com ou sem o corpo releva do nosso livre arbítrio?

O livre arbítrio existe unicamente em certo nível.
Vocês clamam todos, aqui, sobre a Terra, o livre arbítrio.

Sim, vocês têm o livre arbítrio enquanto vocês recusam a Luz.

Mas, quando vocês aceitam a Luz, não há mais qualquer livre arbítrio, vocês são inteiramente
determinados pela Luz que os rega.

Isso faz parte do abandono à vontade da Luz e do Pai.

O livre arbítrio existe apenas para os seres que prosseguem na dualidade.
Porque o livre arbítrio dita escolhas.

Ora, quando vocês estão conectados com a Luz, quando vocês estão despertos, quando vocês estão
acordados, vocês não têm mais qualquer liberdade ou, então, vocês têm a ilusão de crer nisso, porque a Luz é

inteiramente determinista quanto ao seu futuro.

O grande sacrifício que vocês fizeram através da encarnação é justamente o livre arbítrio.
Mas vocês não podem pretender o livre arbítrio deixando a dualidade.

O livre arbítrio é algo de confortável até certo grau de evolução e de despertar.
Mas quando o despertar acontece totalmente, vocês não têm mais o livre arbítrio.

Vocês estão inteiramente sob a influência da Luz.

É o ego que os faz crer que há o livre arbítrio.
Ele resiste, é claro, ele quer ter a escolha, ele quer escolher, ele não quer deixar a Luz agir.

Mas lembrem-se de que, quando vocês estão sob a influência da Luz, tudo acontece na alegria, na
simplicidade e na sincronia.

Isso é fundamental.

Agora, ascensão sem o corpo quer dizer o quê?
Quer dizer que o corpo é purificado pelo fogo solar.

Naquele momento, vocês deixam o seu envelope corporal, mas sem perder a consciência.

Mas se vocês ascensionarem, vocês reintegram imediatamente um novo corpo.
Isso parece difícil de crer ou de explicar, mas é a verdade.

A Ascensão com o corpo diz respeito aos seres que tiverem sido capazes de subir suficientemente o
nível da Luz neles para ativar, de um lado, as 12 fitas de DNA e, de outro lado (e as duas condições

não são equivalentes, eu diria), de terem constituído há muito tempo o corpo de Luz e, sobretudo, os
5 novos corpos espirituais, porque vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Vocês ganham uma oitava.

Então, na prática, o importante de compreender é que aqueles que irão assegurar a Ascensão, a transição (a
translação, é a palavra que eu prefiro) com o corpo são aqueles capazes de guardar a estrutura biológica e de

transmitirem um ensinamento que terão recebido durante certo tempo, de maneira direta, e não por
canalizações, pelos seres e entidades de Luz em um momento preciso que vai ocorrer depois.

Estes irão se juntar, após certo período, com o corpo, pela translação, à nova Dimensão onde já terão chegado
aqueles que transladaram sem o corpo.

Eles serão portadores das novas sementes de vida.
Eles serão portadores de novos ensinamentos multidimensionais, porque é um aprendizado.

Se quiserem, é como quando vocês morrem.
Antes, obviamente, desta época, vocês saíam do corpo, vocês podiam vagar ao lado do corpo e, de repente,
vocês se apercebiam de que havia na extremidade uma espécie de vórtice com uma Luz que podia mais ou

menos atraí-los.

Por vezes, há quem parava no curso do caminho, porque eles estavam demasiadamente pesados,
porque tinham desejos, porque não haviam terminado, e outros que iam muito longe e depois, a um
dado momento, lhes diziam «não, você não pode ir mais longe porque, se for mais longe, você pode

não mais voltar».

Vocês compreendem o que eu quero dizer, não unicamente na experiência de morte iminente, mas
também depois da morte.

Havia barreiras, se quiserem.
Essas barreiras, quando vocês transladarem sem o corpo, elas não vão mais existir.



Vocês terão a consciência total, mas vocês não terão o ensinamento da nova vida.
O ensinamento da nova vida lhes será dado por aqueles que irão ascensionar, por último, com o

corpo.

Isso dito, não há inconveniente ou vantagem em ascensionar com ou sem o corpo, uma vez que, de qualquer
modo, a consciência não se interrompe.

Isso que é importante.

Eu desejo boa coragem àqueles que irão ascensionar com o corpo.
Porque é algo de extremamente feliz, mas que é um pouco mais demorado.

E há, entre vocês, eu vejo nos casulos de Luz, aqueles que estão prontos para se juntarem à Luz, se lhes for
dito.

***

Questão: isso quer dizer que eles vão permanecer mais tempo encarnados?

Obviamente.
Porque são eles que vão receber os ensinamentos dos Mestres de sabedoria eterna.

São eles que vão receber todas as sementes de vida e todas as sementes dos novos mundos espirituais que
vocês ainda não conhecem.

************

SEGUNDA PARTE

Sequência da canalização de O.M. AÏVANHOV - (2/2)

Questão: o que você entende por corpo espiritual suplementar?

Sem entrar nos detalhes, vocês sabem que evoluem em um mundo chamado 3ª Dimensão, que foi
qualificada de dissociada, ou seja, onde a dualidade prevalece(porque há mundos da matéria de 3ª

Dimensão que funcionam sem terem cortado a ligação da sua divindade).
É... não importa, essa não é a questão.

Aliás, qual é a questão?

Vocês estão em um sistema de 3 dimensões dissociadas que funcionam com base no número 7.
Há sete dias na semana.

Há sete cores no arco-íris e, sobretudo, vocês têm 7 chacras.

Na 5ª Dimensão vocês têm 12 chacras.
Vocês não têm mais 7 corpos, mas vocês têm 12 corpos.

Há, portanto, adição, desde o mês de agosto de 1984, às suas estruturas, para aqueles que despertaram,
de 5 novas frequências vibratórias correspondendo aos 5 novos corpos espirituais (e não mais

fisiológicos) e às 5 novas funções espirituais.

Eles estão situados em lugares extremamente específicos do corpo.
Eles correspondem a funções extremamente precisas, agora, na encarnação, mas que vocês irão encontrar

totalmente na 5ª Dimensão.

Eles estão presentes porque se localizam em lugares precisos do corpo.
Eles se manifestam no nível dos novos chacras.
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Então, a localização, se quiserem, mas sem entrar nos detalhes: há um que está entre o Manipura chacra e o
Anahata chacra, na ponta do seu osso esterno.

Esse corpo - 8o. corpo - corresponde ao nascimento do embrião Crístico.
É a famosa porta estreita de que falou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a

ser como uma criança», ou seja, abandonar uma série de crenças, uma série de prejulgamentos.
É o nascimento do corpo Crístico.

Depois, há o corpo mais importante, aquele no qual a pressão da Radiação do Ultravioleta age, hoje, e
que está situado entre o Anahata chacra, ou seja, o seu chacra do coração e Vishuda chacra, ou seja,

o chacra da garganta.
Entre esses dois chacras há um ponto preciso, que corresponde ao corpo de irradiação do divino.

É o corpo que, quando está ativado, permite-lhes irradiar a Luz.
Esse é o 9º chacra, ou o 2º corpo espiritual.

Há três outros corpos.
Um que está situado na garganta, entre Vishuda chacra e a ponta do queixo, que corresponde ao que

é chamado de 10º corpo ou corpo de comunicação com o divino.

Os nomes hindus existem, mas eu não quero sobrecarregar-lhes a cabeça.
Eles foram descritos há muito tempo no Mahabarata.

Há, em seguida, o 11º corpo.
O 11º corpo é o último a se ativar.

Ele começa a se ativar na maior parte dos mutantes há 1 a 2 anos no máximo.
Ele está situado sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz.

Esse corpo corresponde ao Verbo criador.
Ele irá lhes conferir, quando estiver totalmente ativo, a capacidade para se comunicar inteiramente de maneira

telepática.
Ele se chama o Verbo criador, porque vocês sairão da palavra para entrar no Verbo.

Naquele momento, a Terra terá basculado os seus polos.
É o corpo da reversão.

Quando eu falo de corpos, eu falo dos pontos dos chacras, mas eles correspondem a envelopes nos casulos
de Luz, que são muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte

superior do corpo.

O conjunto dessas cinco estruturas espirituais determina o que se chama a Fonte de Cristal ou corpo
de cristal ou Vajra.

O último corpo ou 12o corpo é chamado de andrógino primordial.
Ele é a superação total da dualidade e a sua fusão na Unidade.

Ele está situado acima, ligeiramente, da ponta do nariz.
Poder-se-ia entrar muito em detalhe em suas funções, mas não é o objetivo hoje.

***

Questão: o que você entende por «mutante»?

Os mutantes são aqueles que ativaram, há alguns anos, o despertar da Kundalini.

Eles receberam o Espírito Santo, eles perfuraram as bainhas dos chacras.



Eles se juntaram, pela energia do Espírito à energia da Kundalini e as duas energias voltam a subir ao
mesmo tempo, ativando os novos corpos e conferindo a eles o status do que eu chamei de

«mutante», mas são seres totalmente despertos.

***

Questão: as pessoas que fizeram a escolha de retomarem um ciclo, em qual nível elas retomariam
esse ciclo?

Tudo depende, obviamente, do seu desejo e da sua capacidade para prolongar o juramento.

O juramento que vocês fizeram quando vieram nesse mundo dissociado, que era esquecer a sua
conexão com a Divindade para espiritualizar a matéria.

Agora, ninguém irá fazê-los engajar.
Se vocês desejarem viver na 3a Dimensão Unificada, esse será o caso.

Se vocês se sentirem suficientemente fortes para recomeçar, com o juramento de encontrar, no final, a sua
Unidade e a sua Divindade, essa será também uma escolha que lhes será proposta.

Mas não são escolhas que lhes serão propostas do exterior.
São vocês mesmos que fazem as escolhas.

***

Questão: os acervos desse ciclo serão conservados em um eventual ciclo futuro?

Depende do que você chama acervo.

***

Questão: resoluções, compreensões...

As resoluções fazem parte da sua encarnação e da sua dualidade.

A matéria é muito nobre, não devem crer que seja suja, a experiência da matéria.
Ela é muito nobre, mas é, por vezes difícil, especialmente quando vocês cortaram a Divindade e fizeram a

experiência da encarnação, há mais de 50.000 anos.
É um sofrimento enorme, eu concebo, mas quando vocês reencontrarem a sua Luz e o que vocês

São, vocês vão agradecer à Luz por ter lhes permitido viver esta experiência, mesmo se hoje não for
o caso, eu compreendo, efetivamente.

No entanto, os mundos da encarnação em 3 D Unificada ou dissociada são profundamente diferentes.
Recomeçar um ciclo 3D Unificado necessita, de qualquer modo, de recuperar a memória da sua

Divindade e também a memória das suas encarnações passadas, mas na nova vida.
Enquanto que aqueles que escolherem viver uma 3a Dimensão de novo, dissociada, deverão passar

necessariamente pelo esquecimento.

***

Questão: Jesus ou Buda fizeram a escolha de esquecer a Divindade manifestando-se sobre Terra?

Buda, sim. Jesus, não.
Jesus recebeu o princípio solar, CRISTO Solar, durante a sua missão pública, mas, obviamente, ele

tinha a consciência total de quem ele é, do dia do seu nascimento até a sua morte.

No entanto, o seu corpo não podia suportar a totalidade do que ele era antes do período do seu
ministério público.

Foi naquele momento que o Espírito Solar se fundiu totalmente nele.

Vocês sabem, há alguns seres que ainda estavam encarnados há pouco tempo e que, hoje, não têm
mais de modo algum forma humana ou forma humanoide, mesmo nos mundos da Luz.

Eles se tornaram planetas, ou sóis.

Vocês não podem se tornar um planeta ou um sol sem terem feito a experiência da matéria,
evidentemente.

Há grandes seres que estavam encarnados, há ainda pouco tempo, e que tiveram múltiplas encarnações que



são, hoje, o corpo dos planetas.
Isso lhes parece difícil de conceber, mesmo de conceituar, mas é a realidade.

***

Questão: o que você pensa da vinda de Maitreya?

É algo que muitas pessoas esperam desde muito tempo, parece-me.
É, como vocês dizem, em francês, é o arlesiano (personagem invisível ou fantasma) , ouve-se falar,

mas jamais se vê chegar.
Sim, por que não?

Lembrem-se: não é porque o Arcanjo Miguel está aí, porque eu estou aí, ou que outros canais,
médiuns, recebam múltiplas entidades que querem entrar em contato com vocês (a telepatia é algo

que está se desenvolvendo com toda velocidade)...
Entretanto, não esperem outros salvadores além de vocês mesmos.

Eu lhes repito, que eles se chamem Tartapion ou Maitreya ou Mãe Meera ou outra pessoa.
Eles foram modelos que lhes apresentaram modelos a seguir, talvez, mas nenhuma salvação pode vir do
exterior, ela virá apenas de você mesmo, mesmo se CRISTO voltasse hoje em um corpo de carne.

Hoje, para corroborar o que está escrito, certamente, o livro mais místico que foi escrito sobre a
Terra (na tradição ocidental, eu não falo da tradição oriental) é o Apocalipse de São João.

Ele efetivamente disse que CRISTO voltaria como ele partiu.
E como é que CRISTO partiu quando da sua Ascensão?

Ele partiu com o seu corpo e, no Pentecostes, ele efusionou o seu Espírito Santo sobre a totalidade
dos apóstolos.

CRISTO deve voltar como ele partiu.

Então, se vocês me disserem que CRISTO está em um corpo de carne, em algum lugar, esperando
para se revelar, eu não posso aderir a isso.

Aí está.

Há diferentes nomes que foram dados, que são muito exóticos.

Há a palavra Sananda, há a palavra Maitreya.
Há conotações, assim, orientais, que fazem muita ligação, eu diria.

CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.CRISTO é CRISTO, Christos, em grego, o ungido do Senhor, é tudo o que isso quer dizer.

Todos vocês são Christos, disse-lhes Miguel.
Então, por que querer esperar algo de exterior a vocês?

Revelem e despertem o que vocês são.
Vocês são tudo isso.

Vocês são o conjunto dos mundos em vocês sozinhos.
A única diferença é que CRISTO sabia e, vocês, vocês não sabem e, portanto, vocês não têm

consciência disso.

***

Questão: qual é a função das crianças índigo, cristal ou diamante?

São seres que nasceram com uma ou várias fitas de DNA a mais.

Elas já são, a maior parte, totalmente telepáticas, se quiserem, totalmente canais, se preferirem.

Elas são os despertadores.

Muitas pessoas pensam, quando têm filhos: «Meu Pai, é a Ascensão, o que vão se tornar os meus
filhos?».

É preciso saber que não são vocês que devem se ocupar dos seus filhos.
São os seus filhos que vão se ocupar de vocês.

Porque eles já estão conectados com esta Dimensão, a maior parte.
A totalidade, eu diria, das crianças índigo e das crianças cristal.
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***

Questão: como acompanhar as crianças índigo, hoje, para despertá-las ao que elas são?

Eu tenho vontade de responder: «Deixem-nas viver».
São elas os seus acompanhadores e não vocês que as acompanham.

Elas são os seus Mestres.

***

Questão: parece-me que há nisso «perdição»?

Elas estão desajustadas.
Elas estão desajustadas porque, efetivamente, elas chegaram com uma consciência totalmente

aberta em um mundo...
Imaginem que vocês se encontrassem em um jardim pleno de rosas e, de um dia para o outro, vocês se

encontrassem em uma fossa de estrume.
Isso é bizarro, não é?

É que, mesmo se você mesmo for oriundo de uma rosa, tem assim mesmo vontade de sair da caca, não é?
Isso é importante compreender.

Mas vocês não devem se preocupar.
Ainda que isso lhes dê medo, ainda que vocês tenham a impressão de que algumas dessas crianças tropeçam

ou se tornam mais ou menos desajustadas, ou mesmo loucas.
Isso não vai durar.

A Luz está aí, agora, a maior parte deles sente o que está acontecendo.

Não creiam que há apenas alguns privilegiados humanos que estão conscientes do que está acontecendo.

Os próprios vegetais sabem disso, os próprios animais sabem, próprios minerais sabem.
Então, nenhuma inquietação com isso.

Mesmo se o período for duro, e corre o risco ser duro.

Lembrem-se do que disse o Arcanjo.
Quanto mais vocês estiverem no seu coração, mais as dificuldades irão parar por si.

Essa é a realidade.

Quando CRISTO dizia em um nível metafórico: «Será que o pássaro na árvore vai se preocupar com
o que ele vai comer amanhã?».

Obviamente, o mundo que vocês criaram, baseado na competição, baseado no dinheiro, implica em que vocês
se adaptem a isso.

Mas o dia em que os valores de competição, o dia em que os valores do dinheiro simplesmente não mais
existirem, quais serão os valores que serão apresentados?
Você não terá outra moeda de troca além de você mesmo.

Você não terá outra moeda de troca além do seu próprio coração.

Vocês não poderão contar com um bilhete ou seja com o que for.
Vocês poderão contar apenas com o seu coração.

Isso se junta, aliás, ao interesse de agrupamentos de que falei.

Era essa a questão ou eu a desviei?
Isso responde à questão.

***

Questão: o dia em que não teremos mais necessidade de dinheiro está próximo ou distante?

A questão tem dois gumes.
Vocês assistem, como eu lhes anunciei já há vários anos, com as noções do tempo que, há ainda três ou

quatro anos, não seriam tão fiáveis como agora porque, como lhes disse o Arcanjo, vocês passaram de
um governo humano para um governo espiritual.



E essa passagem de um tempo humano se acompanha também de uma passagem para um tempo espiritual.
O que explica que o Arcanjo possa lhes dar reuniões em hora fixa, mesmo se ele se enganar ainda nos dias,

porque ele não conhece os dias.

É difícil, nós bem dizemos para ele e lhe sopramos pelas costas que ele se coloque completamente, mas ele
não compreende.

Ele fala, aliás, de dia, quando ele quer falar dos seus dias e das suas noites, porque ele não compreende a
diferença dia / noite.

Não é grave.

O que eu quero dizer com isso, o dinheiro, os valores do antigo mundo estão se desabando sob os
seus olhos.

Seria preciso verdadeiramente ser um avestruz, ter a cabeça no fundo do buraco, dez metros sob a terra, para
não ver o que acontece, não é?

Todos vocês estão conscientes disso, quer vocês estejam no caminho da Ascensão ou não.
Apenas os avestruzes é que recusam ver o que acontece, não é?

Então, o que acontece é uma realidade e, como diziam os índios (os índios diziam coisas interessantes) ao
homem branco: «o dia em que vocês tiverem abatido todas as árvores, o dia em que tiverem pescado todos os
peixes, o dia em que tiverem matado todas as caças, o dia em que tiverem comido e destruído todos os grãos,

vocês irão se aperceber de que o dinheiro não alimenta.
É tão simples e tão prosaico isso, mas é a realidade.

É para quando?
Mas é para muito em breve!
Vocês estão neste período.

Agora, eu não posso lhes dizer: «é amanhã», mas, em todo caso, não será em um ano.

***

Questão: você pode nos falar de informações sobre as mudanças climáticas?

Sim, vou lhes dizer algo: vocês nada viram.

A manifestação dos Elementos é privilégio do Arcanjo Miguel.
O Arcanjo Miguel se mata de repetir, por intermédio do canal em que estou, por intermédio de múltiplos canais

sobre a Terra, com palavras que são próprias ao canal, é claro, e fala das modificações dos Elementos que
ocorrem atualmente.

Mas Miguel insiste muito de que nada serve se preocuparem com isso, porque é importante estar informado,
mas há pessoas nas quais a verdadeira informação causa medo e é, aliás, por isso que a sua mídia não quer,

sobretudo, que vocês saibam o que acontece no mundo.

Vocês nada sabem, apesar da internet, vocês não sabem um décimo da realidade do que está em curso.

Então, vocês se consideram estar em um país, como dizem, «abençoado pelos deuses» e em uma região,
apesar de tudo, «abençoada pelos deuses».

Houve, parece, uma grande tempestade, digamos.
Mas a grande tempestade não é nada.

Aqueles que vivem as tempestades, agora, não irão vivê-la depois e eu lhes asseguro que os ventos
que vão se manifestar daqui até o final deste ano, nos diferentes lugares do mundo, não são

pequenos ventos.
São velocidades que jamais foram atingidas sobre a Terra.

Então, não se preocupem com isso porque, se vocês estiverem no coração, nem o dinheiro, nem o clima irão
lhes faltar ou irão atacá-los.

Isso está claro, essa é uma verdade espiritual.

Vocês chamam isso, eu creio, de princípio de ressonância ou princípio de reação, mas isso vai bem além.

Testa-se, assim, a sua capacidade para a adesão à Luz, a sua capacidade para aceitar a Luz e a sua
capacidade para ter a fé total na Luz.

Portanto, não se preocupem com isso porque, de todo modo, vocês estarão no lugar correto, no momento
correto, a partir do momento em que vocês confiarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à

Luz.
Não pode ser de outro modo.



Será necessário repetir isso ao Incansável [referência ao canal Jean-Luc Ayoun] porque ele adora prever tudo...

É necessário efetivamente compreender que preparar hortas é muito agradável, preparar comida é muito bom,
mas o mais importante é permanecer centrado.

Como por milagre, vocês vão ver que as coisas irão acontecer da maneira mais luminosa possível.

Mas se vocês encararem isso como uma catástrofe, será uma catástrofe que vocês irão viver,
Ascensão ou não Ascensão.

***

Questão: é possível, ao nosso nível, ativar mais a energia do fogo?

Caro amigo, eu responderei que isso irá chegar bastante cedo.
A espada Micaélica, os Serafins, ativaram em vocês esta veia de fogo no coração.

Pouco a pouco vocês vão se habituar ao fogo.
O fogo é a energia da transfiguração, tal como viveu Moisés ou Elias durante a Ascensão, ou também Enoque.

O fogo é o elemento transmutador por excelência.
Trata-se de um fogo físico, mas também de um fogo alquímico, mas é um fogo que queima o que deve ser

queimado.
Então, deixem o fogo investir em vocês tranquilamente.

Não vale a pena pressionar as coisas naquele nível, a menos que vocês queiram terminar como Enoque ou
Elias.

Lembrem-se de que Moisés viu o fogo, ele não passou pelo fogo.

***

Questão: esse fogo é precedido da noite escura da alma?

Tudo depende do caminho que vocês seguiram.

De qualquer modo, ou vocês ativaram os chacras superiores antes da pressão da Radiação do
Ultravioleta e despertaram a Kundalini, caso em que o fogo que vocês terão que viver jamais irá

corresponder à noite escura da alma, porque vocês viveram transformações importantes.

Entretanto, o fogo do coração, tal como descreveu o Mestre do Ar, ou seja, RAM, corresponde
realmente, se quiserem, a um processo de expansão do fogo partindo do coração.

Isso é possível com um período prévio de grandes dúvidas.

É o que vivem alguns seres nesse momento que estão, como eu gosto de dizer, com as nádegas entre duas
cadeiras.

Quer dizer que eles estão com as nádegas entre a sua própria Luz que está desperta e a dificuldade que eles
têm de soltar alguns medos inerentes ao seu caminho, à sua encarnação.

Nesse caso, eles podem manifestar noites escuras da alma, mas que não vão durar anos, obviamente.

Tanto mais que o Arcanjo Miguel disse que, daqui até o início do seu verão (inverno, no hemisfério sul), a
iluminação do coração será quase total para aqueles que tiverem seguido o caminho da Luz.

***

Questão: podemos, após a passagem, reencontrar seres que foram queridos durante a encarnação?

É preciso efetivamente compreender que, quando vocês entram na multidimensionalidade, os
apegos que vocês têm nesse mundo cármico ou não cármico, familiar ou não familiar, afetivo ou não
afetivo, sexual ou não sexual, fazem parte dos apegos ou das relações que vocês criaram nesta vida

ou em uma outra vida.

As relações, tais como vocês as definem, mesmo positivas, absolutamente não existem mais nos estados
multidimensionais, quer dizer que vocês irão reencontrar, que vocês irão reconhecer as pessoas com quem
vocês viveram, mas vocês não poderão provar o que vocês provam hoje por tal pessoa querida, em

uma vida passada, mas isso será uma lembrança desprovida de emoções, desprovida de atração, desprovida
de repulsa.

Isso é muito importante compreender.



Não esperem recriar situações afetivas, sexuais, familiares ou outras, nos estados multidimensionais.
Isso não existe.

Não se esqueçam de que as barreiras, o que eu chamei de território da sua encarnação, da sua
história, simplesmente não mais existe a partir da 5ª Dimensão.

***

Questão: poderia nos falar do destino da França, suposta de iluminar o mundo?

Eu sei que cada país tem, eu diria, uma máxima.
Eu, eu diria que a França é, de preferência, o país das cabeças de caboche, quer dizer, de pessoas que têm

um tal intelectualismo, uma tal incapacidade para sair do seu intelecto que isso se torna cômico, visto lá
do alto, apesar do despertar e apesar de um país que deve iluminar o mundo, como vocês dizem.

Mas não devem se enganar porque esta missão, isso subentenderia que a nova Terra ou o novo planeta (eu
não direi nada sobre isso), mas que a França vai persistir assim.

Não, eu não creio.
Simplesmente, vocês já são abençoados pelos Deuses, porque, quando vocês olham o que acontece em

outros países, o que aconteceu há 40 anos em outros países, vocês são mesmo extremamente privilegiados.
E eu creio que vocês irão permanecer ainda bastante privilegiados nas tribulações que vão chegar.

Isso já é enorme.

Agora, a missão de um país, isso nada mais quer dizer nos mundos multidimensionais que são, eu os lembro,
mundos na maior parte interiores nos planetas tais como vocês os conhecem.

Em todo caso para a 11ª Dimensão.

Vocês vivem em um mundo em que a Sombra não existe mais.
Vocês vivem sob a influência permanente do seu Sol Central.

Não há mais divisão.
Não há mais continentes.

Há Unidade.
Portanto, isso nada mais quer dizer na própria noção de país se, hoje, vocês estão na França e vocês estão

protegidos de todo esse tumulto que existe atualmente.

***

Questão: por que a França está protegida?

Porque, caros amigos, vocês têm a cabeça tão dura que é preciso tempo para que a Luz penetre.
Eu sei algo com o Cabeça de Caboche (o canal Jean-Luc).

Quer dizer que, mesmo quando vocês vivem a Luz, vocês colocam à frente, como nenhum outro povo, o seu
livre arbítrio, ou seja, a sua liberdade querida e o seu território querido.

Isso é cultural, não é genético, é cultural.
(ndr: Cabeça de Caboche e Incansável são os dois apelidos que Aïvanhov deu ao canal Jean-Luc).

***

Questão: se a passagem da 3ª para a 5ª Dimensão supõe o Abandono à Luz, como ocorrem os
processos seguintes?

Eles não estão inscritos em um tempo linear.
É, portanto, muito difícil de falar deles.

Há caminhos evolutivos diferentes, ou seja, não se deve crer que os seres irão sistematicamente da 5ª
Dimensão até Dimensões muito elevadas.

Há seres que decidem perseverar no antropomorfismo, eles fazem experiências.

Há seres que vão decidir se tornar planetas ou sol.
Falou-se também, há pouco, da civilização dos triângulos.

Depois, há seres que jamais irão conhecerão os tormentos da encarnação e da transubstanciação da
matéria, como os Arcanjos, por exemplo, que não podem se aproximar ou mesmo compreender a

encarnação.



Nós bem que batemos nas costas, de Miguel, que há coisas que ele jamais poderá compreender, porque ele
jamais passou pela encarnação.

Então, ele tenta encontrar nos diferentes canais as palavras apropriadas em uma linguagem humana porque, se
escutássemos Miguel, ele iria se manifestar unicamente através da Luz e ele iria queimar tudo na sua

passagem, não é?

Nós somos obrigados a refrear os ardores de alguns Arcanjos, porque há processos evolutivos que devem
respeitar o que vocês chamam de seu querido livre arbítrio, que é muito querido, efetivamente, isso custa muito

caro.
Mas, entretanto, nós fazemos o que temos que fazer.

O que diferencia o seu mundo tridimensional separado ou dissociado é que vocês esqueceram
voluntariamente da sua Divindade, porque vocês fizeram o voto ou o juramento de trazerem os mundos da

dualidade à Unidade.
É nisso que vocês são os Mestres da Luz.

Mas, entretanto, os Arcanjos jamais irão conhecer a dualidade.
Algumas Dimensões não podem conhecer a dualidade.

A civilização dos triângulos, que está, no entanto, colocada bem mais alto, tem uma consciência
aguçada, eu diria, dos processos da Sombra e da Luz, porque eles saíram do antropomorfismo e

juntaram-se às formas de manifestação ligadas à geometria mais pura.

***

Questão: quando os seres mudam de Dimensão, isso pode refletir a vontade de viver uma
experiência espiritual específica?

Sim. Completamente.
Do mesmo modo que, sobre a Terra, há os que querem ser os patrões.

Há os que são feitos para dirigir.
Há os que não são feitos para dirigir, mas que creem que eles vão dirigir.

No plano espiritual isso não existe, porque vocês são transparentes, ou seja, as almas que são feitas para
dirigir almas, elas vão dirigir almas.

Uma alma que é feita para explorar os encadeamentos da ciência vai subir bem depressa além do
antropomorfismo.

A evolução não é linear, é por isso que eu não posso lhes falar de escala de tempo.

Um exemplo que eu conheço bem é a Intraterra.
No nível da Intraterra há os guardiões das redes magnéticas.

Há seres ao mesmo tempo humanoides, mas também não humanoides, que são chamados de delfinoides.

Esses seres estão aí, em seu espaço de tempo linear, desde o reino dos Gigantes, ou seja, há mais de
350.000 anos, mas eles não sentem passar o tempo do mesmo modo, porque eles estão na Luz.

Eles estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada ao mesmo tempo estando, simultaneamente, na 5ª
Dimensão.

O problema é que, na sua Dimensão, vocês estão dissociados.
Vocês não têm conexão lúcida com os mundos multidimensionais.

Vocês têm descoberto isso há pouco mais de 20 anos.

Lembrem-se, por exemplo, de Babaji, na Índia, que viveu experiências muito específicas de
consciência, mas ele estava tão, como dizer..., desorientado por este estado, que ele foi obrigado a se

retirar do mundo.
Por quê?

Porque ele não podia exprimir através do seu corpo, através das palavras, através dos conceitos, através das
emoções, através do mental, o que ele era.

E era a verdade.

Hoje, alguns de vocês falam, por exemplo, dos triângulos.
Quem conhecia isso há 40 anos?

Portanto, vocês deram mesmo um passo de gigante em uma série de domínios.
O único domínio em que é preciso dar um passo de gigante, agora, é o que eu clamei de deixar cair sua

cabeça.

***



Questão: é verdade que o meridiano do coração da Terra passa pelo sul da França, em particular,
pelo país Cathare?

Pode-se dizer que o coração dos cathares é o coração puro.
Era a essência do cristianismo, é claro, o cristianismo mais puro.

Ele tenta renascer, mas eu creio que vocês teriam falhas para se desembaraçar das histórias passadas porque,
hoje, é uma nova página da sua história que vocês escrevem.

Então, vocês são levados a escrever páginas virgens, e vocês apenas poderão viver elementos novos.

Eu creio que Krishnamurti dizia, na sua vida, que é preciso matar os modelos, porque não se pode
ser si mesmo quando não se matou todos os modelos.

Mas, no momento em que vocês tiverem matado todos os modelos, mesmo o modelo mais venerável,
CRISTO, ou Buda, ou outros, mesmo Maitreya, como há os que dizem assim, não importa.

O importante é chegar a matar todos esses modelos, ou seja, abandonar todas as suas crenças.

A Luz não pode estar contida em uma crença.
A Luz não pode estar contida em um ritual.

A Luz não pode estar retida em um ser, seja ele quem for, seja ele o mais perfeito da criação.

A Luz é expansão permanente.
Ela se recria a cada dia.

Eu lhes proponho, se quiserem, para ficarem nisso.
Eu penso, efetivamente, que é uma excelente ideia.

Então, caros amigos, para uma vez que termino sem dizer besteiras, isso está perfeito.

Então, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos ao seu caminho maravilhoso, no seu retorno à casa, ou no seu
nascimento para uma nova experiência.

Então, eu lhes digo certamente até breve, para a maior parte de vocês, mas eu sei que há muitos de vocês que
leem tudo o que eu conto como besteira.

Eu lhes digo até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article2066.html
http://autresdimensions.info/articleaf15.html

09 de maio de 2009 (Partes 1 e 2)

 ***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************  
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Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Eu não tenho o direito de responder, apenas ele é quem pode fazê-lo.
Todo nome de Anjo Guardião revelado por uma terceira pessoa é necessariamente deformado. 

O nome do Anjo Guardião é a vibração mais próxima da sua alma. 
Para todo ser humano, conhecer o nome apenas pode ser revelado pelo próprio Anjo Guardião. 

Alguns médiuns, ou alguns seres ligados podem lhe dar um nome aproximado, mas não será jamais, ô jamais, o
verdadeiro nome. 

Alguns médiuns são como especializados na aproximação da vibração do Anjo Guardião de uma alma, mas jamais a
vibração real será revelada a uma terceira pessoa. 

Isso necessita de cruzar certo limiar que não é uma etapa evolutiva, mas que é um ‘limiar de confiança’. 

*** 

Questão: um nome de Anjo Guardião pode associar-se a cores?

Associa-se a notas de música, associa-se a perfumes, associa-se a um conjunto de qualificativos ligados aos órgãos
dos sentidos e vibratórios.

*** 

Questão: tem uma relação com os Anjos Guardiões da Cabala?

Não, é o verdadeiro Anjo Guardião.
As concepções Cabalísticas ligadas aos Anjos da hora, aos Anjos tutelares, aos Anjos ligados aos dias ou aos

períodos de cinco dias, que são procedentes dos salmos de Davi são um ‘apelo vibratório’, mas não é a realidade
dos nomes.

ANAEL - 10 de maio de 2009

http://4.bp.blogspot.com/-J1fYvgqFqq8/UfZpqr-_X7I/AAAAAAAACxc/_-CVPAuCRBQ/s1600/000+Anael+-+10.05.2009'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Há apenas um único Anjo Guardião, apenas um único, exceto alguns Arcanjos que têm funções específicas que
acompanham por vezes os seres.

Os Anjos Guardiões não são sempre Anjos no sentido em que vocês o entendem.
Os Anjos Guardiões podem ser atribuídos por missão a seres que foram encarnados, que não são Anjos no sentido
estrito, mas que são pessoas missionadas para uma missão com relação, de alguma forma, ao mesmo tempo a um
resgate e a uma recompensa, ao mesmo tempo, com relação ao destino específico de uma alma e de uma relação

entre duas almas.
Nesse caso, o Anjo Guardião não pode ser nomeado, mas ele pode aparecer em sonho ou sob forma de impulso, de

intuição impulsiva.
A ‘intuição impulsiva’ é a intuição que ocorre nas situações de urgência vital ou de escolha de alma errônea, para

modificar um caminho.
A ação desta categoria de Anjo Guardião é verdadeiramente específica de um contrato de alma específico, mas a

maior parte dos seres humanos tem um Anjo Guardião, este não é jamais o mesmo a cada encarnação, salvo
exceção.

Obedece efetivamente a certo número de vibração, de cor, de odor, de perfume, de som, em função do caminho da
alma em encarnação e em função do papel preciso deste Anjo Guardião à alma em encarnação.

***

Questão: todos os humanos têm um Anjo Guardião?

Quase todos os humanos têm um Anjo Guardião real, desse tipo.
Alguns humanos têm Anjos Guardiões que foram humanos, alguns.

O Anjo Guardião muda a cada encarnação.
Ele é atribuído no período de ‘uma lunação e meia’ que precede a fecundação, no momento preciso da escolha da

encarnação.
Nove vezes em dez é ele quem acolhe a alma na sua morte e rompe o contrato durante o período da 'lunação e meia'

após a morte.

***

Questão: o Anjo Guardião está verdadeiramente “à disposição” para qualquer ajuda?

Ele está aí para zelar para que o caminho, a estrada, o destino, seja conforme o 'projeto de alma', tal como definido
antes da encarnação.

***

Questão: ele participa desse projeto de alma?

Ele participa, obviamente, desse projeto de alma, em função das suas qualidades predefinidas através das etapas
predefinidas antes da encarnação.

***

Questão: foi referido há pouco o limiar de confiança.

 Um ‘limiar de confiança’ é ligado a duas coisas que são diferentes: a primeira coisa é a primeira manifestação do
Anjo Guardião, tal como foi vivida por muitos seres humanos durante o ano passado [2008].

Isso representa o que eu chamaria de ‘confiança coletiva na humanidade’, ao menos para aqueles que aceitaram a
Luz, enquanto que a título individual o ‘limiar de confiança’ (a fim de que ele se manifeste através do seu verdadeiro

nome e da sua presença lúcida e consciente) está ligado de maneira indestrutível ao engajamento da alma com
relação à sua Fonte.

Há duas circunstâncias diferentes: uma coletiva (que ocorreu há pouco mais de um ano) e uma individual.
O Anjo pode intervir tanto nas decisões, a partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é realizado, para as mais

insignificantes, é claro, mas, sobretudo, para as mais importantes, quando do caminho ligado à espiritualidade e à
ajuda levada à própria alma, mas também ao ambiente próximo.

A partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é atingido, a conversa com o Anjo pode ser um diálogo
permanente.



permanente.
O mais belo exemplo que há sobre a Terra da comunicação com o Anjo Guardião é o livro que foi escrito por Gitta

Mallasz («diálogos com o anjo»).
Há, através deste conjunto de comunicação, e desenvolvimento, a totalidade do que pode ser o 'relacionamento' entre

o Anjo Guardião e a alma humana.
O Anjo Guardião, uma vez o limiar de consciência e de confiança revelados, é obrigado, no que lhes concerne como
alma (não no ambiente, mas no que concerne à própria alma), a fornecer as respostas a tudo o que é solicitado que

seja favorável ao ‘caminho’ da alma em questão.
Não pode haver informação emitida que seja contrária a esse limiar de consciência e a esse limiar de confiança.

O Anjo se manifesta, e irá se manifestar a você, anunciando de maneira prévia a 'vibração do seu nome', previamente
à comunicação consciente com ele.

O Anjo Guardião, assim como você mesmo viu, pode interferir e intervir em todos os setores da vida.
Entretanto, ele sempre irá respeitar escrupulosamente os seus desejos e os seus anseios, na condição de que você

‘não traia’, jamais, o que é impossível, a confiança que você colocou, como o ser humano colocou, na sua Fonte.

***

Questão: muitos seres humanos não têm consciência da sua Fonte, ou não têm confiança?

É efetivamente por isso que eles não têm acesso ao Anjo Guardião.

***

Questão: o Anjo Guardião intervém por sua própria iniciativa ou ele intervém apenas a pedido?

Ele intervém por sua própria iniciativa unicamente se a alma sair, se ela se afastar do seu programa de maneira
demasiado importante.

Além da liberdade da própria alma, ele pode intervir, por sua própria vontade, com autorização específica, em
momentos cruciais, a título individual, no caminho da alma.

O Anjo se atém sempre ao lado da alma humana em um ‘plano dimensional’ inacessível à consciência comum.
O estabelecimento do contato apenas pode ser realizado após a obtenção do ‘limiar de confiança’ na Fonte e ele

apenas pode intervir, naquele momento, após ter construído literalmente uma rede de Luz transdimensional
permitindo conectar a sua dimensão com a dimensão da alma na encarnação.

***

Questão: os Anjos Guardiões podem ser de dimensões diferentes?

Os Anjos Guardiões, em geral, situam-se entre a dimensão limite do antropomorfismo (ou seja, a 18ª dimensão) e o
limite da 11ª dimensão.

Eles têm forma, ainda que não tenham carne, no sentido em que vocês entendem.
Há certa corporeidade, certa densidade, certa vibração que permite a realidade da sua intervenção abaixo do limiar

da consciência habitual.
No ser humano desperto à dimensão do Anjo, o despertar à dimensão do Anjo é ilustrado pela construção desta ‘rede

de Luz’ estabelecendo uma ponte que se comunica entre o Cordão Celeste (que une a alma e a personalidade da
alma humana na encarnação), derivando uma parte dessa rede de Luz para a sua própria emanação.

Esse canal de Luz está situado sempre sobre a parte ‘esquerda’ e ‘alta’ do corpo, de onde a expressão popular (na
iconografia também) em que há o Anjo Guardião que se apresenta como um pequeno Anjo falando junto ao ouvido

esquerdo da pessoa.

***

Questão: evocando algo, se eu sentir arrepios em toda a parte esquerda do corpo, isso significa que o meu
Anjo Guardião está concordando?

Isso prova simplesmente que esse canal de Luz, essa rede de Luz, está ativada, obviamente.
É o trajeto dimensional que toma o Anjo Guardião para manifestar a sua presença aos seres humanos, ou porque

eles estão no caminho para o ‘limiar de confiança’ e para o ‘limiar de consciência’, ou por um contrato específico em
que a alma humana em encarnação previu ser assistida no plano vibratório como decisiva frente aos elementos



importantes da alma humana, no desenrolar da sua vida.
A manifestação pela Vibração, pela frequência percebida na parte superior e esquerda da cabeça, do ombro e, por

vezes, do braço, está diretamente ligada à presença do Anjo Guardião que sinaliza, com isso, o ‘acordo’ com o que é
pensado, empreendido, desejado ou feito.

O aspecto visual segue de muito perto o 'anúncio vibratório' do nome do seu Anjo.
Este aspecto visual ocorre apenas após um aprendizado em que a rede de Luz de derivação do Cordão Celeste está

inteiramente realizado.

***

Questão: em quais estruturas se apoia esta derivação?

Ela se apoia em uma tripla estrutura presente no ser e na alma humana na encarnação que são, de um lado, o chakra
ou a ampola da clariaudição (situado no nível do ouvido), os seios carotídeos (situados na carótida, do lado

esquerdo, em relação com a glândula iniciadora Alta Major que sinaliza, quando está ativada, a transfiguração), e
também o ombro, na sua parte posterior, onde se encontra a emergência da estrutura da aura mental.

Os três pontos de derivação estão situados naquele nível, do lado ‘esquerdo’, o que explica, de maneira muito lógica,
as Vibrações manifestadas pelo Anjo Guardião no nível da lateral, exatamente antes da orelha.

O pescoço, e, sobretudo o ombro, podendo gerar uma Vibração descendente no conjunto do membro superior
esquerdo.

***

Questão: nomear o Anjo, mesmo com o seu nome aproximativo, pode ajudar a conexão?

Não.
A única forma de ajudar é construir esta conexão, é o que eu chamaria, em termos humanos correspondentes, de

‘juramento do coração’.
O juramento do coração é um juramento efetuado no nível da sua alma referente ao seu impulso, que não é a sua

vontade, nem o seu desejo, mas o seu ‘impulso final’ para aceitar inteiramente ser governado, dirigido e amado pela
Luz.

O nome que lhe dá é, de algum modo, um encorajamento, mas isso não pode ser uma chave.
Lembre-se de que o Anjo Guardião intervém, antes de tudo, para se assegurar da conformidade entre o desenrolar da

sua vida e o seu programa de vida estabelecido antes mesmo da sua encarnação.
A situação é diferente e muda a partir do momento em que o limiar de consciência e de confiança for revelado.

Essa é uma ‘garantia’ (tanto para vocês como para os Anjos Guardiões) de obedecer à vontade da Luz.

***

Questão: quem decide esse plano de vida?

Várias circunstâncias são possíveis.
As almas qualificadas de jovens nos mundos da encarnação (jovens não querendo dizer inexperientes quanto à

origem e ao nível dimensional da própria alma, mas jovens na experiência da encarnação), nesse caso,
conselhos de diferentes Ordens podem ajudar a selecionar um plano.

A palavra é, de preferência, adaptar um plano de vida, para as almas antigas na encarnação (que podem vir,
aliás, de dimensões muito baixas, mas que são antigas nos mundos da encarnação).

A liberdade é maior no que se refere ao que eu chamaria, sem poder lhes definir de maneira mais importante
agora, de ‘almas guias’.

As almas guias são enquadradas porque o seu caminho na encarnação não está ligado a uma antiguidade
importante, mas unicamente ligado a uma função específica.

Como guias poder-se-iam chamar de ‘Anjos Guardiões encarnados’.

Essas almas não são mais evoluídas ou menos evoluídas, mais antigas ou menos antiga, mas elas vêm
simplesmente com o objetivo de ‘guiar outras almas’, quer isso se faça de modo anônimo e silencioso, como é,

aliás, o caso mais frequente.

São almas das quais vocês jamais irão ouvir falar, que trabalham no silêncio absoluto, a fim de não serem
conhecidas e de não serem reconhecidas.

Elas são realmente Anjos Guardiões encarnados, cuja missão é estabilizar esse plano dimensional.

Geralmente esses seres estão conscientes desta dimensão, mas, na maioria das vezes, eles lhes são



apresentados como seres tendo capacidades alteradas, ou no nível físico, ou no nível psicológico.
Estes são os guias que trabalham, pela sua presença, mesmo silenciosa, e pelo seu impulso e pelo contato

que eles têm desde o seu nascimento até a sua morte, como ‘ponte de Luz’ e não mais como canal, mas como
ponte de Luz entre os mundos multidimensionais e a sua realidade.

***

Questão: todas as crianças deficientes são guias?

Isso envolve determinado tipo de anomalia específica chamada, em seus mundos encarnados, de ‘doenças
genéticas raras’, cuja mais conhecida é denominada trissomia 21 [síndrome de Down].

Essas crianças são as Luzes desse mundo e os guias desse mundo, assim como há mamíferos vindos de
dimensões amplamente superiores, mesmo à sua própria Fonte, e que são as garantias da coesão desse

mundo que, sem a presença deles, teria desaparecido desde muito tempo.
Eles são as recordações à ‘ordem da Luz’.

Muitas doenças que se manifestam desde o nascimento (neurológicas, motores-cerebrais) são afiliadas a
encarnações de 'almas guias'.

Isso necessita de um alto poder de Luz e de um alto poder de sacrifício.

Essa é a condição sine qua non para que as estruturas habituais do ser humano (emocionais e mentais) não
possam ser desenvolvidas para ocultar a Luz.

Assim, a deficiência no nível do corpo, acoplada a uma deficiência do que vocês chamam de mental ou de
emoções, sob forma hereditária, permite a esta alma privilegiada ser uma ‘alma guia’ que permite, geralmente,

estabilizar a Luz no seu ambiente próximo, mas de maneira muito mais global, no conjunto do seu planeta.

A quase totalidade das crianças que nascem, ou adquirem esse déficit neurológico, motor, físico, mental, entra
nesse caso.

Elas são os guias e os guardiões da Luz, mas vocês não podem ver, exceto, por vezes, para as almas
sensíveis que captariam a irradiação delas.

***

Questão: essas almas guias estão conscientes de que são almas guias?

Sim, mas elas não podem exprimi-lo, elas podem apenas estar na transparência com relação ao déficit delas,
tal como vocês o nomeiam.

Elas têm consciência até certo ponto.
Algumas dessas 'almas guias' escolhem o esquecimento, a fim de assegurar sua missão com o máximo de

transparência.
Outras, entretanto, conservam nelas a memória do que elas são, mas, nesse caso, não terão as palavras para

exprimi-lo.

***

Questão: o que é da utilização do pêndulo?

O pêndulo é o prolongamento do seu braço.
Se o seu braço tremer, o pêndulo irá tremer.

O pêndulo pode dar resposta apenas através de radiações e de vibrações.
Em caso algum o pêndulo poderá lhes responder, de maneira exata 100%, como vocês dizem, mas ele será

exato, necessariamente, em cinquenta por cento, se vocês lhe propuserem para responder com relação a
escolhas ligadas ao seu destino, ligadas ao seu caminho.

O pêndulo pode apenas responder em uma medida de radiação, de vibração, de algo que é concreto.

Se você utilizar o pêndulo em relação a uma escolha envolvendo o seu caminho, envolvendo decisões, o
pêndulo enganar-se-á sistematicamente uma vez em duas, porque, naquele caso, o movimento é apenas do

seu braço e, portanto, em relação ao seu próprio inconsciente, colorido pelo seu consciente e pela sua
experiência.

Ele poderá dizer a verdade apenas uma vez em duas e, isso, de maneira sistemática.

O pêndulo pode medir, no seu espaço, apenas uma vibração ou uma radiação existente, e não uma vibração ou
uma radiação ligada a uma situação não existente.

No caso, o pêndulo não pode ser chamado de ferramenta de adivinhação nem de ferramenta de escolha, é
uma ferramenta que eu chamaria, em seus termos, de diagnóstico do existente, mas, em caso algum, deve-se
utilizar esta ferramenta com relação a escolhas, porque vocês irão se enganar sistematicamente uma vez em

duas.



Não pode ser diferente.

Se você sentir uma dificuldade para utilizar esse instrumento, convém compreender que ele não pode ser um
instrumento para você porque, nesse caso, para algumas pessoas cujo inconsciente estiver excessivamente

construído, for excessivamente forte, pode mesmo ir até zero por cento de bom resultado.
Eu diria mesmo que é uma constante, nesse caso.

Há várias ferramentas visuais que são mais capazes de lhes dar respostas coerentes e, sobretudo, exatas,
porque elas vão falar pelo aspecto visual e não mais no aspecto vibratório.

O aspecto ‘visual’ refere-se a zonas específicas do seu cérebro nas quais o inconsciente não tem qualquer
chance e, portanto, será exato em cem por cento.

Somente a interpretação pode, em alguns casos, dar voltas e enganá-los.
Mas, geralmente, o que é baseado na visão da forma, de uma cor, necessariamente irá remetê-los a zonas do

seu cérebro independentes do seu inconsciente e do seu mental, de onde o papel e a utilidade de alguns
instrumentos criados pelos homens, e em todos os tempos, a fim de terem respostas com relação a escolhas

e decisões, o que não pode em caso algum ser realizado com um pêndulo.

***

Questão: quais são esses apoios visuais de que fala?

O apoio visual pode tanto ser criado por você mesmo, por exemplo, imaginando cartas coloridas com uma
forma redonda ou uma forma quadrada.

Eu tomo um exemplo: o redondo significa o sim, o quadrado significaria o não ou o obstáculo.

A coloração desse ‘quadrado’ ou desse ‘redondo’ orientaria a resposta em um dos domínios da vida.

Vocês podem, assim, colocar todas as questões do mundo e terão, sistematicamente, as respostas.

Desta observação simples, nasceram as formas específicas que foram perfeitamente elaboradas, em certa
época da história desta humanidade, ligadas ao que vocês chamaram de tarô.

Lembrem-se do que eu lhes disse há alguns instantes sobre o meu papel no nível desta humanidade, sobre as
formas e a Luz.

Isso é extremamente importante de compreender.

Vocês não podem obter resposta quanto a escolhas e decisões por um instrumento pendular.
Isso pode ser realizado apenas em um nível inconsciente que não é o seu subconsciente, mas em um nível

que está ligado aos mundos da Luz, que são representados pela forma e pela cor.

O mais simples é fabricar você mesmo um jogo de cartas associando redondo e quadrado.
Depois, você poderá tornar complexo, de algum modo, ou chegar a uma acuidade muito mais importante.

Eu tomo um exemplo muito simples: baseando-se unicamente nas sete cores do arco-íris que vocês
conhecem, o vermelho referir-se-á à matéria, o laranja à energia, etc., até a espiritualidade do violeta e vocês

colocam uma questão.

Há, portanto, sete vezes dois, catorze cartas, simplesmente com o quadrado ou o redondo e uma das sete
cores do arco-íris.

Você coloca uma questão e o simples fato de tirar uma carta, uma única, lhe dará a resposta.

Depois, você pode complicar e dizer «o que está a favor», «o que está contra», para a minha questão.
«O que vem do Céu», «o que vem da Terra», «qual ajuda eu posso obter no nível espiritual».

Outros níveis de complexidade aparecem em seguida que, justamente, estão na origem do que eu chamei, do
que vocês chamaram, é claro, de tarô, que é associar cores no fundo.

Essas cores podem ser ligeiramente idênticas, complementares, opostas ou diferentes, simplesmente.

O grau de complexidade vai, desta vez, induzir, no nível do seu próprio inconsciente ligado ao espiritual e à Luz,
as respostas.

Estas respostas podendo se dar segundo múltiplos caminhos, evidentemente, mas, geralmente, essas
respostas irão se referir a um fenômeno de ‘visão’ no sentido mais nobre, o que não pode ser, obviamente,

realizado por um movimento pendular.

***

Questão: hoje o tarô dito de Marselha é uma ferramenta perfeitamente adaptada?

É a ferramenta, atualmente, a mais adaptada para o funcionamento atual do seu cérebro e, isso, desde a
criação desse ciclo da humanidade.

O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.



O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.
Em outras dimensões, bem além, as formas pensadas se organizam em formas e em cores.

A forma e a cor bastam para traduzir, além da sua linguagem que nós não conhecemos, uma diversidade de
informações muito mais ricas do que as suas palavras.

A forma e a cor são os fundamentos dos universos, junto com os números.

***

Questão: a cor escura deve ser considerada uma cor ou como neutra?

A cor escura é uma cor completa.
Por que o escuro é a ausência de cor, mas também a ausência de Luz?

É nesse nível que se situa o grande mistério.

O negro está ligado a um Sephirot, na tradição Cabalística, extremamente específico.

Esse negro está ligado à Binah, que é a inteligência criadora ou, se preferirem, o coração e o pensamento do
Pai.

Portanto, o negro tem tanto valor como uma das sete cores do arco-íris.

Entretanto, no que se refere à resposta, se esta dever chegar sob forma de Vibração, mas também de visão
(no sentido mais nobre, tal como eu o defini), o negro tem apenas pouca razão de ser, mas, entretanto, ele

deve ser considerado como um elemento e uma disposição específica da própria Luz que é a ausência da Luz
e que, no entanto, não é a obscuridade, no sentido em que vocês entendem nesta dimensão.

A Luz é onipresente, mas ela vem, efetivamente, de algum lugar.
A fonte da Luz não pode ser a Luz.

A fonte da Luz impulsiona a Luz.
Ela não pode se conceber, assim como qualquer forma de vida, nas profundezas e na escuridão.

A escuridão espiritual não é a obscuridade, obviamente, tal como vocês a vivem no seu mundo específico.

A Luz está por toda parte nos mundos manifestados (quaisquer que sejam as dimensões manifestadas), mas
existem, paralelamente a esses mundos dimensionais manifestados, mundos não multidimensionais e não

manifestados.

É o que a tradição Cabalística chama de Ain Soph Aor, o que está além da Luz, e bem além da
primeira Sephirot denominada Kether.

Bem além da Luz é um ‘ponto de consciência’ que corresponde ao pensamento e ao coração do Pai ou da
Fonte, se preferirem.

***

Questão: quando se fala de Luz é simplesmente uma vibração?

A Luz é uma Vibração.
Vocês percebem, na encarnação, certa gama de Vibrações.

A Vibração que vocês percebem, tanto pela visão exterior como pela visão interior, é extremamente limitada
devido à totalidade da Luz e à difração da Luz, uma vez que o número de cores primárias, o número de cores

secundárias, é extremamente limitado.

Existem, além do que vocês chamam de ‘faixa do visível’, frequências que são conhecidas, mas que não se
manifestam para vocês pelas Luzes e que, no entanto, são Luzes.

O exemplo mais importante que vocês vivem desde o início deste ano, e, sobretudo desde algumas semanas,
é a Luz ultravioleta, ela mesma portadora de Vibrações específicas, mas de cor específica que vocês não

podem definir.

A cor assimilável ao ultravioleta não é o violeta, mas seria o ‘violeta transparente’: uma Luz iluminando-se
dela mesma pela transparência.

Entretanto, é-lhes difícil, na encarnação, aceitar ou compreender que o ultravioleta seja uma cor e, entretanto,
ele é uma.

Toda Vibração é cor, toda cor é Vibração, toda forma é Vibração, toda Vibração é forma.
Isso, misturado aos números, dá a tonalidade da manifestação dos mundos e de mundos manifestados.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***
Obrigado.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: a que correspondem as tensões que muitos sentem nas pernas?

A percepção que alguns de vocês sentem na parte inferior, a mais baixa do corpo, está ligada a modificações de
reajustamentos magnéticos em curso sobre o conjunto do planeta.

Isto está diretamente ligado à abertura dos chacras que eu chamaria de nova Terra, nas raízes intraterrestres da
nova dimensão onde se encontra uma série de memórias que devem esvanecer.

***

Questão: e para aqueles que nada sentem no nível das pernas?

Pode não ser o momento, ou vocês não estão relacionados a esse processo de reajustamento.

***

Questão: as mudanças vibratórias sobre o planeta são sentidas por todas as pessoas, mesmo por aquelas que não
estão conscientes?

A maior parte das pessoas sobre este planeta está em um período, seja de questionamento, seja de espera, seja de
dúvida.

O importante do que se vive, qualquer que seja o caminho individual, está ligado à noção de choque.

O choque não é feito para desencadear algo negativo.

O choque está aí simplesmente para abalar as certezas da consciência centradas sobre uma realidade limitada.

Quaisquer que sejam as escolhas, obviamente, para cada ser humano.

Cada caminho é diferente.

ANAEL - 11 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns sairão reforçados em sua crença ou em sua negação dos planos que nós iremos propor.

Outros, ao contrário, acolhem de braços abertos esse novo modo de funcionamento que está em curso de instalação.

O objetivo do conjunto de consciências espirituais que trabalham atualmente sobre a Terra não é impor-lhes escolhas,
não é impor-lhes um caminho, mas propor-lhes uma alternativa ao que vocês conhecem.

Para poder propor esta alternativa há necessidade de abalar certo número de convicções, certo número de crenças,
certo número de modos de funcionamento, certo número de certezas.

Cada um vive isso à sua maneira, que pode ser oposta à do seu vizinho.

Há, nesse nível, vocês chamariam isso de uma mudança de paradigma, de uma mudança também de modo de
funcionamento, mas a mudança de paradigma é preliminar à mudança de modo de funcionamento.

***

Questão: como tornar-se mais fluido para aceder a essa mudança?

Várias consciências luminosas, seja na minha esfera de evolução arcangélica, seja no nível daqueles que os
precederam no caminho do despertar e da realização, todos lhes falaram de uma palavra essencial.

Essa palavra chama-se o abandono.

O abandono das suas crenças, o abandono do seu próprio poder, de entregarem-se a uma vontade outra que não é
o que vocês são ou o que vocês creem que vocês são, em todo caso.

Isso passa, obviamente, por certo número de sacrifícios, mas vocês podem estar certos de que o que eu chamo de
sacrifício, no seu nível, não é absolutamente um sacrifício no meu nível.

Eu chamaria isso de despojar-se das suas ilusões.

Ilusão de poder, ilusão de conduzir sua vida, ilusão de dirigir seus projetos, ao passo que basta despojarem-se de tudo
isso para aceder a um modo de funcionamento mais harmonioso, tão mais simples, mas, ainda uma vez, vocês
apenas podem descobrir esse modo de funcionamento se aceitarem conscientemente deixar os seus modos de

funcionamento que determinaram as suas vidas desde milênios.

Aí também é uma revolução, um choque, mas que é preciso aceitar fazer.

Nós não podemos, quem quer que sejamos, dar-lhes o acesso a esta nova realidade se vocês não soltarem a antiga
realidade que construíram.

Não pode ser de outro modo, vocês não podem ter acesso a esse modo de funcionamento sem fazer morrer o antigo
modo de funcionamento.

Mas isso lhes pertence, nós não podemos nem forçá-los, nem dar-lhes um resumo do que é esta nova realidade,
enquanto vocês não tiverem dado inteiramente esse passo essencial.

O choque e o abalo da sua sociedade, do seu mundo, têm por objetivo desencadear isso, se isso deve ser.

Mas vocês não podem aceder a esta realidade sem deixar o antigo.

O que não quer dizer morrer, o que não quer dizer desaparecer, mas, bem ao contrário, renascer.

Renascer para um novo modo de funcionamento, renascer para um novo estado que eu qualificaria, e que o Arcanjo
Miguel denominou, unificação, que vocês irão entender logo mais.

A unificação passa pela comunhão.

Esta comunhão apenas pode realizar-se na condição de vocês se abrirem inteiramente.

O que eu capto na mente da pessoa que eu guardo, a melhor imagem que eu possa lhes dar, é alguém que está
habituado a ter, como um macaco, os amendoins em um pote, mas do qual ele não pode tirar a mão.

Ele vê, no entanto, que há muitos amendoins à disposição, mas, para isso, ele deve soltar aqueles que ele tem em sua
mão que está fechada dentro do pote.

Enquanto não tiver soltado o que ele tem na mão, ele não poderá aceder à abundância e ao ilimitado.



["O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra coisa." OMRAAM
(Aïvanhov) 30.05.2010]

Vocês não podem pretender manter a limitação do que vocês são e aceder ao ilimitado.

O seu ego, a sua personalidade, as suas crenças, as suas construções têm tendência a fazê-los crer que isso é
impossível.

Obviamente, esse é o seu papel, essa é a sua função, porque esses modos de funcionamento mantiveram e
permitiram a vida na realidade que vocês experimentaram.

Mas vocês não podem aceder a esta nova realidade sem passar por esta noção de abandono que é real e
verdadeiramente um renascimento.

Um renascimento para outra coisa e esta outra coisa apenas ser-lhes-á possível na condição de que vocês superem
o limiar de confiança e o limiar de consciência, para chegar a isso.

Eu poderia explicar-lhes, por palavras, o que é esta nova realidade.

Eu poderia vender-lhes através de palavras, através de vibrações, mas é, no entanto, apenas a sua mão que soltará
o que ela mantém no interior do pote, que é a sua vida limitada.

Esta é, como disse o Arcanjo Miguel, sua decisão e não a nossa.

Isso necessita de um abandono.

O abandono necessita de coragem, necessita de superar os medos e o medo.

É apenas a esse preço que vocês poderão dar esse passo.

Se vocês derem esse passo, vocês irão se aperceber de que poderão definitivamente rir do que vocês eram.

***

Questão: o trabalho deve ser feito, não unicamente em um plano físico, mas em um plano mental?

Eu falo de toda a realidade.

Vocês foram construídos.

Isso se refere igualmente à construção desse corpo que habitam e que construíram pacientemente nesta vida e em
outra vida.

Isso se refere também à sua estrutura mais sutil, referente ao que vocês denominam, eu creio, corpo emocional e
corpo mental.

Vocês não poderão e não podem aceitar isso pelo seu mental ou por uma decisão nascida de uma emoção, ou seja,
de um desejo.

É nesse sentido que a palavra mais empregada pelo Arcanjo Miguel, por mim mesmo e por outros, a palavra mais
exata na sua língua, é a palavra abandono.

O abandono é o momento em que todas as tensões ligadas à manutenção da sua vida, tal como conhecem, cessam
e desaparecem.

O abandono necessita também de entregar a sua própria vontade a outra vontade que é você mesmo, mas em
outro nível.

Mas vocês apenas podem fazer ou cruzar esse limiar aceitando isso.

Esta aceitação não é, tampouco, um ato mental, não é, tampouco, um ato de desejo, mas corresponde totalmente
ao que eu denominei um limiar de confiança e de consciência.

Isso é crucial, não para compreender, não para intelectualizar, não para desejar, mas crucial para viver.

O que não é a mesma coisa.



Este abandono, dito de outro modo, é também o momento que vocês poderiam chamar, ainda que não seja
exatamente isso, de morte do ego.

O ego não quer morrer, assim como o homem não quer morrer e, no entanto, ele sabe que morre um dia,
necessariamente, que um dia chega o esquecimento do que ele foi.

A visão que vocês têm de vocês mesmos é limitada.

Quando vocês morrem, objetiva e realmente, a visão de vocês mesmos não está mais fixada à forma e às
construções que elaboraram nos mundos da densidade, nos mundos desta dimensão.

A sua visão se torna mais ampla e, entretanto, vocês se afundam nesse plano de realidade e recomeçam
inexoravelmente os mesmos esquemas, as mesmas funções, com outros hábitos, com outras histórias, mas, no entanto,

é sempre a mesma história.

Alguns se deixam iludir pela qualidade da sua própria história e deixam-se prender novamente por esse mundo e por
esta realidade específica que vocês vivem.

A armadilha está ligada à atração.

Enquanto vocês viverem a atração pelos seus desejos, enquanto viverem a atração pelas suas crenças, pelas suas
suposições, pelos seus modos de vida, pelos seus modos de funcionamento, vocês não podem aceder ao ilimitado e

continuar a manter a limitação, a sua própria limitação.

Ninguém o limitou, além de você mesmo.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, vocês são grandes Mestres da Luz, realmente, mas vocês jogam os jogos da
ilusão, vocês brincam de negar o que vocês são e esse jogo dura desde muito e muito tempo.

Nesse sentido, aí está porque, nesses momentos privilegiados, a multidão de consciências espirituais, multidimensionais
que os olham com os olhos do Coração, tenta abalar por um choque, os seus conceitos limitados e errôneos do que

vocês creem ser.

***

Questão: eles chegarão a mover esses limites?

Apenas você, pessoa alguma além de você, pode mover individualmente esses limites.

Nós podemos abalar através de um choque, certo número, eu diria das suas convicções, das suas crenças, das suas
certezas, mas, como lhes repetiram muitos intervenientes, nós não podemos dar esse passo no seu lugar.

Isso faz parte do juramento inicial que vocês fizeram com vocês mesmos, mas também (não gosto muito dessa
palavra, mas é a melhor que encontro) com as instâncias espirituais que geraram esta experiência, à qual vocês

tomaram tanto gosto, que não visualizaram soltar a mão do pote.

***

Questão: isto é específico para esta dimensão?

Não, como sabem, esta dimensão pode estar cortada, ou dissociada, ou unificada, então isso não é específico desta
dimensão.

Isso é específico do juramento que vocês mesmos impuseram a vocês. 

O que devia ser uma experiência limitada se prolongou, não para prolongar a experiência da limitação, mas porque
vocês estavam persuadidos, a título individual e coletivo, de que prosseguindo a experiência vocês fariam crescer

ainda mais a Luz e os Mestres que vocês eram.

Isso pode ser real, isso pode ser uma justificação real, mas não era absolutamente indispensável.

Entretanto, respeitando o seu juramento, a sua lógica, nós esperamos pacientemente que o ciclo, que as rondas das
galáxias, permitissem encontrar uma oportunidade mais forte de deixá-los perceber (por sugestão e não por visão

real) o que é o lado ilimitado.



Mas todos nós nos comprometemos, há muito tempo, a jamais interferir com o que vocês denominaram: liberdade,
livre arbítrio, experiência, etc..

Entretanto, todas as coisas más, assim mesmo, um dia, têm fim.

Emprego propositalmente a palavra «coisas más» porque a experiência jamais é má, ainda que o chocolate não seja
mau, mas, daí a comer dez quilos, diariamente, não penso que a experiência possa ser agradável.

Tudo é questão de dosagem e a maioria de vocês tem, talvez, na sua alegria e na sua promessa, exagerado um
pouco as doses, eu diria.

Entretanto, somos fiéis ao que decidimos.

 ***

Questão: esta experiência de 3ª dimensão dissociada servirá a outros?

Então, eu não sou responsável por esse tipo de decisão.

Ela não me caberá jamais, não podendo passar pelo que vocês chamam de encarnação, dissociada ou unificada,
aliás.

Ela pertence àqueles que, um dia, há muito tempo, em tempo linear, já viveram esse tipo de experiência.

Nós não podemos, nós, Arcanjos, tencionar, como aqueles que vão lhes sugerir, ou propor, ou impor o que quer que
seja com relação ao seu caminho.

Não se esqueçam de que a experiência desse mundo é única.

O que não quer dizer que os mundos da encarnação dissociada não existam em outros lugares.

Mas eu posso afirmar-lhes que a experiência que vocês viveram é, em muitos níveis, única.

Do nosso ponto de vista, da nossa dimensão, e para empregar uma das suas expressões, seja qual for o lado, eu lhes
garanto, luminoso, importante em sua história, a expressão que me vem é que isso é de um ridículo para dar muita

risada.

Se eu tomei como exemplo o macaco, é exatamente o que se assemelha a vocês.

O que é para dar muita risada, quando vemos, nós, o que vocês são realmente.

Poder-se-ia também tomar o exemplo de alguém que batesse como um louco em uma porta fechada enquanto que,
atrás de si, voltando-se, ele perceberia uma porta aberta, que o levaria exatamente ao mesmo lugar.

Nesse sentido é efetivamente ao mesmo tempo grandioso, mas efetivamente, tal como dizem, para dar muita
risada.

Mas verdadeira e realmente.

***

Questão: eu tive dificuldade para conceber que seres ditos luminosos, como nós supomos ser, não tenham esse
discernimento?

Vocês não podem tê-lo enquanto não tiverem cruzado esse limiar.

Vocês não podem reclamar ou desejar, até mesmo, um discernimento, enquanto estiverem em um mundo sem
qualquer discernimento.

Há um paradoxo e um efeito paradoxal da sua própria conduta.

Vocês se implicaram e investiram tanto nesta realidade que perderam mesmo de vista o próprio sentido da vida e
vocês pretendem estar vivos.

Nesse sentido, isso é também, em sua linguagem, para dar muita risada, se é que um Arcanjo pode rir.



***

Questão: o verdadeiro macaco não é aquele que está preso na gaiola, mas aquele que olha o macaco.

Nós olhamos porque prometemos, apesar de tudo, permanecer ao seu lado.

Quando eu digo ao seu lado é, de preferência, acima de vocês, porque, obviamente, vocês estiveram tão tomados
em suas criações e em suas ilusões que se nós não estivéssemos intervindo, não sobre a sua liberdade, mas sobre a

própria estrutura desse mundo, há bem muito tempo que esse mundo teria desaparecido, o que não é o objetivo, eu
confesso, para os seres que vieram trabalhar e transformar esta matéria.

Eu os lembro de que nós, Arcanjos e outras consciências espirituais que jamais estiveram encarnados no sentido que o
entendem, não podemos em caso algum participar dos jogos de vocês.

Nós apenas podemos, efetivamente, olhá-los.

***

Questão: vocês nos acompanham, mas vocês mesmos estão acompanhados?

Certamente.

Estamos acompanhados pela Luz.

É o único acompanhamento, aos nossos olhos, para a nossa consciência, de preferência, possível, desejável e realizado.

Quando alguns dos seus companheiros de estrada nesta humanidade lhes afirmaram que a Luz era onisciente, que a
Luz era tudo o que era, isso não era uma visão da mente.

Isso não era tampouco algo falso.

Era a estrita verdade.

A Luz, eu procuro a palavra..., é, poder-se-ia dizer, autointeligente no sentido em que ela é suficiente sozinha.

Jamais a Luz questiona a direção que vai tomar.

A Luz é, portanto, evidência, contrariamente à ilusão na qual vocês evoluem.

***

Questão: se você diz que sem a sua intervenção a Terra teria sido destruída, isso significa que a experiência encalhou?

Se tivessem chegado neste extremo, apesar da nossa presença, a experiência teria encalhado.

Mas a experiência permanece a experiência.

Ela não é a verdade, qualquer que seja a grandeza e a beleza da sua experiência.

Digo isto, se fosse possível, sorrindo.

Para parafrasear uma frase de outro Arcanjo que não citarei a fonte, vocês se colocaram em um processo de peso.

Vocês confundiram o peso com o caminho.

***

Questão: são os medos que causaram todas essas destruições?

A imagem que eu posso dar é que, até um passado extremamente recente, vocês teciam mais véu da sua própria



ignorância, pelo seu juramento, no nível da Terra, pelo medo, um véu de fechamento.

Esse véu, graças à Luz, graças ao Pai ou graças ao Amor, foi dissolvido.

E hoje, o que acontece?

Muitos de vocês sentem a iminência de um choque que eu não iria descrever.

E, entretanto, o que é que vocês fazem?

Esse choque é um choque de Luz, eis que nós dissolvemos literalmente milhares de egrégoras de medo que vocês
construíram ao redor de vocês.

Entretanto, hoje, o que acontece?

Os humanos têm ainda mais medo do que antes, porque vocês não estão mais protegidos pelas suas couraças de
medos no nível do planeta.

Paradoxalmente, há, ainda, globalmente, mais medo.

Vocês têm medo de não mais serem protegidos na sua experiência da dualidade.

Isso é também um paradoxo de terem retirado suas vestes e seus casacos de medo que vocês tinham recoberto o
conjunto deste planeta e de perceber que, apesar de tudo, o ser humano, na generalidade, continua a criar o medo.

O medo é uma resistência.

A resistência é o oposto do abandono.

Vocês não podem vencer o medo pelo medo, pela fuga.

Vocês podem vencer o medo unicamente pelo abandono e unicamente por ele.

***

Questão: a limpeza dos centros energéticos basta para subir em vibração?

O fato de limpar o conjunto das suas lâmpadas, dos seus centros de energia não permite, por si só, revelar o que
vocês são, senão isso seria muito simples.

Esta questão ilustra o medo que os habita, porque vocês se dizem, muito logicamente, aliás, no seu modo de
funcionamento, que vocês vão limpar, purificar, transcender os seus chacras.

Isso lhes evita olhar o medo.

Entretanto, o medo irá persistir de uma maneira ou de outra.

O único modo é cruzar o limiar de confiança e o limiar de consciência.

Não há outra alternativa.

Em outros termos, vocês poderão subir e subir e subir ainda na vibração, vocês poderão acender funções espirituais
novas, mas, enquanto não tiverem abandonado, não cruzarão a porta.

Eu lhes disse que é preciso soltar a mão que segura os amendoins dentro do pote.

Nada mais há para fazer.

A vibração irá seguir.

O despertar da sua consciência irá seguir, eu diria, de maneira quase instantânea.

Mas aí vocês não podem escapar disso.

Isso nada tem a ver com os chacras. 

A ativação dos seus chacras permite-lhes aproximar-se deste estado de abandono.

Mas o abandono é um ato não vibratório. 

É um ato de confiança e de consciência.



Eu não digo de nível de consciência, mas de integração da consciência, o que não é a mesma coisa.

Vocês podem aceder a um conhecimento essencial.

Vocês podem aceder aos mistérios do universo.

Vocês podem conversar com uma entidade espiritual, qualquer que seja a sua fonte, a sua origem e o seu nível.

Entretanto, não é por isso que vocês irão abrir a mão dentro do pote.

O trabalho que é atualmente realizado no conjunto desta galáxia, e em momentos privilegiados, pelo Arcanjo
Miguel, tem por objetivo aproximá-los o máximo possível e o mais próximo possível deste estado de abandono, pela
expansão da sua consciência, pela abertura para a sua reconexão, mas, entretanto, são vocês que comandam a sua

mão, não nós.

***

Questão: é isso que entendia Jesus quando dizia «vocês devem deixar pai e mãe»?

Certamente, vocês devem tudo deixar e, sobretudo, deixar-se vocês mesmos.

Vocês não podem aderir ao que vocês são e pretender estar no abandono.

Vocês não podem ao mesmo tempo ser e reencontrar os Mestres da Luz que vocês são e permanecer nesta condição
ridícula.

Eu não preconizo, com isso, obviamente, o abandono desta realidade, dado que vocês vieram especialmente
transformar esta realidade.

Assim, o que vocês chamam de suicídio ou de morte seria um erro.

Cabe-lhes, bem antes, morrer não para esse plano, mas para as suas ilusões.

Vocês não podem ser ao mesmo tempo o Mestre da Luz e o pequeno corpo no qual estão.

O abandono de que falo não é nem abandonar a sua vida, nem alguns modos de funcionamento, mas, realmente, se
abandonar vocês mesmos.

Esta que é a compreensão.

Abandonar vocês mesmos não é abandonar as condições exteriores, mas abandonar uma série de circunstâncias
interiores que fazem com que vocês estejam, no momento, limitados, tanto no nível das suas percepções como no

nível das suas vidas, como no nível dos seus pensamentos, como em todos os níveis.

Vocês são seres ilimitados que vivem a limitação e que, além disso, se limitam.

É preciso abandonar isso.

Vocês poderão abandonar a sua profissão, a vida social e retirar-se no vale de uma montanha, sem, no entanto,
estar abandonado, vocês criam aí também uma ilusão a mais.

Compreendam bem que, utilizando a ferramenta da linguagem que faz ressoar o seu mental, os seus desejos, os seus
intelectos, eu tento, entretanto, através da vibração dessas palavras, fazê-los aproximarem-se de algo que está bem

além das palavras.

Obviamente, o abandono é um abandono interior.

Vocês bem compreenderam isso.

Isso corresponde a duas etapas que não é matar o pequeno eu ou matar a personalidade, mas realizar, dentro
mesmo desta ilusão, o que o Arcanjo Miguel chamou, eu creio, a Unidade de Si (‘Soi-Unité’) [o fim do estado de

dissociação].

Essa é a primeira etapa.

Mas o abandono ocorre na etapa anterior, onde toda vontade pessoal é aniquilada para a vontade da Luz.



Uma série de primícias e de sinais está relacionada com a abertura da via ao abandono à Luz ou, se preferirem, à
aproximação do limiar de confiança e de consciência.

Esses sinais são diferentes de acordo com os seres humanos.

Se vocês construíram, durante suas vidas, estratégias específicas guiadas pelo medo, quando se aproximarem desse
limiar, obviamente, vocês terão ainda mais medo.

Se vocês construíram estratégias de tristeza, vocês estarão se aproximando desse limiar, cada vez mais tristes.

Eu creio que isso foi falado de maneira muito adequada por uma entidade que visita aquele que eu guardo e que se
chamou RAM, que lhes falou sobre um conceito muito específico, que não é obrigatório ter vivido como aconteceu

com alguns místicos dos tempos passados, durante dezenas de anos, denominado ‘a noite escura da alma’.

Isso pode se viver em um tempo linear do seu espaço extremamente curto.

Mas sempre nos aproximamos dessa palavra fatídica que é a palavra abandono.

Seria interessante, aliás, considerando a pronúncia dessa palavra, encontrar a etimologia precisa, para desfazer as
construções mentais procedentes dessa palavra abandono.

***

Questão: essa poderia ser uma forma de doação de si no que se chama de Luz ou de Pai?

É preciso realmente encontrar o sentido original da palavra abandono.

Efetivamente no abandono há abundância e doação.

Essa é uma primeira etapa, mas não é a única.

Eu os convido então a encontrar o sentido original dessa palavra.

***

Nós lhe agradecemos.

***

Obrigado por terem sido tão pacientes.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=302

11 de maio de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=302


************



Questão: poderia desenvolver sobre as relações entre forma / cor / número?

Assim como lhes disse, as formas, os números, as cores, são os tijolos e o cimento que permitem construir os
mundos e as dimensões.

As cores vão bem além do que vocês percebem nesta dimensão, uma vez que toda vibração, toda radiação,
todo pensamento possui uma cor, sem exceção.

A comunicação que vocês denominariam telepática ou direta, sem o apoio da vibração das palavras, passa
pela cor, passa pelos números e passa pelas formas.

As formas são a própria emanação do ‘princípio de causalidade’, ou ‘princípio divino causal’, conduzindo à
multiplicação e à propagação de mundos, de universos, de galáxias.

O que subentende, quaisquer que sejam as dimensões consideradas, que as manifestações, em meio mesmo
a essas dimensões, estão inteiramente conectadas pelo suporte da forma, pelo suporte da cor e pelo suporte

do número.
O próprio reflexo da Luz ocorre através da multiplicação de formas, de números e de cores.

É-me difícil abordar com palavras o funcionamento preciso e a descrição adequada do que são as
associações de formas, números e cores.

Entretanto, o que vocês observam no seu mundo, através do espectro de cores que vocês definem como
visíveis, através dos números, através das formas, retoma exatamente os mesmos princípios em uma oitava

diferente, onde as cores, as formas, os números são em quantidade mais importante.
A forma é a correspondência na redução eletromagnética, para empregar a sua linguagem (mesmo se outras

forças estiverem em jogo), a forma é uma redução da cor.
A cor pode ser, ela também, convertida em números.

Os números estão na própria base do pensamento do Pai ou da Fonte, assim como vocês podem nomeá-lo.
A Luz da Fonte é, ela também, uma forma, um número e uma cor.

A redução ou a precipitação desta Fonte se faz pela refração, pela difração nos multiversos, passando, aí
também, por uma multiplicação (e uma redução, ao mesmo tempo) do número na forma e da forma na cor.

A base da coerência desse sistema está ligada ao que eu creio que vocês chamam, no seu mundo,
de simbolismo, que permite, graças à abstração, perceber a própria realidade, a Essência, eu diria, além

da forma e além da cor.
No final da escala da redução, que não é o seu nível, mas os níveis que eu qualificaria de ainda

mais reduzidos, ou ainda mais densos, ainda mais pesados, esses níveis se acompanham de formas muito
mais complexas do que as suas.

Progressivamente e à medida que vocês sobem na escala das dimensões, a escala das formas, dos
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números e das cores vão se simplificando.
O que não quer dizer que as cores ficam limitadas, muito pelo contrário.

Por outro lado, as formas e os números sim.
A multiplicidade da redução da Luz Fonte acompanha-se de uma multiplicação das próprias formas de vida,

de consciência, de moléculas e de átomos.
A forma mais próxima da Fonte da Luz original do Pai é um raio.

Esta dimensão é a mais elevada.
Depois do raio vem o que eu chamaria de formas triangulares.

Estas formas, extremamente simples com relação às múltiplas formas de consciência que vocês conhecem
nesse mundo são, entretanto, as maiores em consciência.

A capacidade delas para apreender a Fonte, para permitir os movimentos dos universos e das galáxias, é
inversamente proporcional à complexidade da forma.

É-me difícil dizer as mesmas coisas com relação às cores, porque eu não posso definir, com palavras, as
cores que não existem na sua dimensão.

Entretanto, em certo limiar de percepção e em certo limiar dimensional, as cores são a representação
da vibração.

Assim, algumas ondas, algumas frequências são, para vocês, invisíveis, mas elas correspondem, do nosso
ponto de vista e da nossa percepção, a cores.

O mínimo que se pode dizer é que estas cores os escurecem, literalmente.
Essas cores são as que multiplicam ainda mais a densidade, o peso.

Eu falo de algumas ondas geradas pelas suas aparelhagens.
Não esqueçam que a manifestação, quaisquer que sejam as dimensões, apenas faz seguir a intenção de

criação.
Se a intenção de criação de uma nova forma ou de uma nova onda, se preferirem, ou de vibração, servir a

um objetivo que eu qualificaria de tecnológico ou de comercial, naquele momento, a intenção de criação é uma
intenção de natureza pesada.

A cor que ali é associada é de mais sombras e de mais afastamento da Fonte Original, que alguns de vocês
puderam ver durante algumas experiências que definem, geralmente de maneira aproximada, com o nível de

consciência, mesmo dissociada do nível do corpo limitado, como uma luz branca, mas não é de forma alguma
o branco.

Entretanto, as cores escurecem-se progressivamente e à medida das suas criações tecnológicas pesadas,
afastando-os ainda mais da Fonte.

Existe na superfície do planeta em que vocês vivem uma série de malhas ou de redes de Luz escura que
paralisa literalmente as suas possibilidades de acesso aos mundos mais unificados.

Entretanto, compreendam efetivamente que, mesmo se a intenção não era a de prejudicar, prejudica muito.
A partir do momento em que uma criação, uma coisa que vocês criam, participa de um bem estar que vocês

qualificam de material e de não espiritual, vocês escurecem as cores, vocês reduzem as formas e
vocês se afastam da Fonte.

Isso, obviamente, é expresso no nível coletivo.
Eis, com palavras simples da sua linguagem, o que pode ser dito sobre isso.

As cores tomam, elas também, de maneira espontânea, nas dimensões que elas percorrem, formas que lhes
são próprias.

Assim, quanto mais uma cor se aproximar da clareza e da luminosidade, mais ela se aproxima de uma
forma perfeita.

Quanto mais a Luz se estender e quanto mais esta Luz e esta cor forem, no entanto, sombrias, mais as formas
se tornam complexas e confinantes.

Aí está, eu espero, com essas palavras simples, tê-los feito tocados pela essência da realidade
dos números ligados às cores, ligados às formas.

***

Questão: como funciona a conversão das cores em formas?

Vocês vão compreender muito rapidamente.
O fóton, a luz branca que vocês chamam ao mesmo tempo de onda e de corpúsculo, propaga-se, de acordo

com a teoria ondulatória, segundo uma linha reta e em todas as direções do espaço.
Uma onda criada por suas tecnologias não se propaga segundo o princípio da linha reta, mas segundo o

princípio de oscilações muito mais amplas do que as que vocês conhecem com a Luz, provocando, se eu
tomar, por exemplo, as ondas que são utilizadas na sua tecnologia recentemente criada pelos seus telefones

ditos ‘celulares’, uma alteração da cor que vai para o escurecimento, mas também por uma alteração da
propagação em linha reta da Luz.

Assim como eu defini, a forma a mais próxima do pensamento do Pai é o que vocês denominariam, na sua



linguagem, um raio.
O raio sendo uma Luz perfeitamente delimitada em sua estrutura, em sua forma e em sua propagação.

A onda da luz é coerente.
A onda das suas tecnologias é absolutamente incoerente.

Ela altera, portanto, as formas de consciência que vocês são sem, no entanto, que vocês possam perceber o
efeito, porque vocês não as veem, exceto, obviamente, quando o efeito dessas ondas manifesta-se no nível

das suas estruturas mais densas, por alterações profundas.

***

Questão: podemos compensar esses efeitos pesados e escurecedores?

Isso já existe.
As formas simples, o que vocês chamam de ‘ondas de formas’ ou ‘ondas com efeitos de formas’, apoiam-se

nos desenhos geométricos ou em formas simples onde a constante em um plano é ou um triângulo ou
um círculo ou curvas.

Essas ondas, esses desenhos, a onda desses desenhos, pode perfeitamente vir contrabalançar o prejuízo
ocasionado por suas tecnologias.

Se vocês pudessem ver a ‘onda de forma’, não tal como ela se apresenta quando é desenhada, mas quanto à
realidade das suas cores, quanto à realidade das suas vibrações, isso absolutamente não iria lhes permitir

duvidarem da eficácia dela.
A ‘onda de formas’, ou a ‘onda com efeito de formas’, é certamente a energia mais potente, em um período de

tempo relativamente longo na sua dimensão, para aparecer, mas, entretanto, ela é instantânea nos mundos
multidimensionais.

Assim, o traçado de algumas formas é certamente o ato mágico mais luminoso que vocês podem criar.
Isso se junta aos alfabetos sagrados, mas também a algumas formas geométricas criadas em algumas

construções que vocês conhecem como vestígios históricos, na superfície do seu planeta, desde muito tempo.
A forma não foi criada pelos neófitos unicamente para gerar a forma, mas para gerar um ‘efeito de forma’ que,

devido à própria presença desta forma, modifica o que eu chamaria de curvatura do espaço / tempo e a
influência dos pensamentos negativos ou tecnológicos.

***

Questão: poderia dar um exemplo de relação entre um número, uma forma e uma cor?

Sim.
Sem entrar nos detalhes, vamos tomar dois exemplos que vocês conhecem mais ou menos bem no nível do

seu mundo manifestado.
Se eu tomar uma pirâmide, qualquer que seja, uma pirâmide reconstrói a Luz Unitária, devido a uma forma em

quatro lados com ângulos, entre esses lados, extremamente precisos.
Isso reconstrói, em uma oitava inferior, a Luz branca da Fonte.

A cor se aproxima, portanto, do que vocês chamariam de ‘cor da Fonte’.
Outro exemplo.

Eu lhes falei dos níveis dimensionais mais elevados que são os raios.
A melhor ilustração que se possa dar no seu mundo e na sua tecnologia é o laser.

O raio laser é uma Luz coerente, cuja propagação se faz, obviamente, em linha reta com certa potência.
A luz, quando ela é visível, aparece como monocromática, portanto, em um único comprimento de ondas.

Ela é, portanto, inteiramente coerente.
E ela se aproxima, portanto, da coerência da Fonte, enquanto que um organismo complexo, como um

organismo humano, apresenta-se aos nossos olhos como uma diversidade de cores, como uma luz difusa de
cores, se a pessoa for luminosa, ou como cores sombrias vibrando muito mais lentamente e cuja radiação é

limitada no espaço e no tempo.
Assim, do ponto de vista da minha dimensão, quando eu olho, ao meu modo, a sua vibração, a sua Essência,
eu não poderia definir formas, mas, efetivamente, comprimentos de ondas, de cores e de formas, que me

informam sem rodeios e sem ilusão possível sobre o que vocês são realmente.
Elas os desvendam totalmente.

Existe, no nível da nossa dimensão e do nosso mundo Arcangélico, certa forma de antropomorfismo.
Este antropomorfismo não é absolutamente do tipo humanoide, mas tampouco é de outro tipo.

Ele corresponde, eu diria, à forma ‘arquetípica’ da Luz em manifestação nos mundos da densidade, talvez
individualizada, entretanto, sem orifícios: um tronco, membros na parte superior e na parte inferior, além de
certo número de excrescências, empregando a sua terminologia, muito mal descritas por alguns dos seus



estilistas e artistas como asas.
Não se trata, propriamente falando, de asas, é claro, mas, entretanto, trata-se de apêndices de luz que

estabilizam nossas capacidades para transferência da nossa própria consciência e da nossa própria forma em
algumas dimensões.

O antropomorfismo, e a visão antropomórfica do homem, fazem-no perceber essas realidades às quais ele não
tem acesso por meio de algo que vai se prender ao que existe na sua densidade, por analogia, por sincronia e

por ressonância.
Entretanto, isso é apenas um pálido reflexo da realidade.

***

Questão: parece que há, apesar de tudo, uma real forma de antropomorfismo?

Que não é tão construída como a sua, que não vai até o desenho, por exemplo, dos dedos ou dos segmentos
de membros.

Trata-se, efetivamente, de preferência, de apêndices, no sentido que eu empreguei.
Toda criação dimensional, seja na sua dimensão, seja no meu multidimensional recentemente criado,

manifesta-se sempre por certa forma de coesão, cuja ilustração é o ‘arco elétrico’.
O arco elétrico, ou o relâmpago, se preferirem, o raio, vai desenvolver uma energia específica que irá se

expressar pelo aparecimento de uma ‘forma’ que terá sistematicamente uma cabeça, um tronco, apêndices
que vocês chamam de braços e apêndices que vocês chamam de pernas.

Isso é reprodutível ao infinito.
O relâmpago, o raio, o ‘princípio divino’ estendendo-se, a ‘Luz’ estendendo-se vai gerar, de maneira absoluta,

em todas as dimensões, essa onda de antropomorfismo.
Isso é uma constante.

Assim, pôde ser escrito em seus livros sagrados que Deus criou o homem à sua imagem, e essa é uma
verdade.

Entretanto, as multiplicações das suas densidades conduziram a criar algo de eminentemente complexo, uma
vez que esses ‘espaços de formas’ (se eu tomar o exemplo do apêndice chamado de braço, no próprio nível
da minha dimensão, isso existe, mas trata-se, na sua linguagem, do que eu denominaria uma vaga forma de
braço), são o grau de precipitação da sua materialidade, da sua densidade, que permitiu o aparecimento de
‘estruturas na estrutura’, classificadas em diferentes órgãos, em diferentes funções, enquanto que no nível

dimensional onde eu evoluo isso não existe.
Entretanto, a ‘forma’ revela certa analogia, o que explica que, nos universos ou nas dimensões onde este

antropomorfismo existe, vocês jamais verão duas cabeças, vocês jamais verão dois troncos, vocês jamais
verão três braços e vocês jamais verão três ou quatro pernas.

Isso é impossível.
Vocês o verificam mesmo nas diferentes formas de vida da sua dimensão onde, mesmo se o antropomorfismo

dos braços não servir para voar, então, naquele momento, o antropomorfismo dos membros
ditos superiores transformar-se-á no que vocês chamam de ‘asas’ para, por exemplo, os pássaros.

Há sempre esta noção de simetria com relação a um eixo central.
Isso assinala a criação Divina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o jogo de mapas pelas formas e cores?

Eu já dei todos os esclarecimentos.
Há duas formas e sete cores.

Eu não posso dar outros esclarecimentos sobre algo tão simples.
Esse ‘simbolismo’ faz parte da decodificação que vocês podem exercer pelos seus sentidos e, em particular,

pela visão, que vão se imprimir, de maneira forte no nível do seu cérebro, através da forma ‘redonda’ ou
‘quadrada’ que ali está associada.

Não há outro desenvolvimento além desse.
Basta simplesmente fazer a experiência.

Não é um raciocínio mental, mas um funcionamento ligado à sincronia, em sua dimensão, com relação a outras
dimensões.

Portanto, desenvolver argumentos de natureza intelectual ou mental seria afastá-los da simplicidade da
realidade do que eu poderia denominar esse ‘jogo de mapas’.

Observem vocês a natureza do funcionamento humano: eu dou um elemento simples(duas forma e



unicamente duas formas, associadas a sete cores, ou seja, a catorze possibilidades) e, agora, vocês
tencionam multiplicar o significado através da sua ferramenta mental, ao invés de aceitar que esses

símbolos e essas cores lhes falam fora do seu mental.
A desgraça do ser humano está ligada a este ‘modo de funcionar’.

O simples fato, como eu disse ontem, de levar a sua visão na associação de uma cor entre as sete cores
visíveis mais simples, a uma forma, induz a um modo de ver que não está mais ligado ao seu mental, mas está

ligado diretamente à integração simbólica e à integração do modo de funcionamento que eu chamaria de
‘telepático’.

Então, por que querer complicar enquanto eu simplifico?
Eu os engajo simplesmente a construir essas formas e essas cores.
Vocês verão, efetivamente, por si mesmos, o que isso desencadeia.

Vocês devem se desacostumar das palavras, dos conceitos, para entrarem na realidade da construção da
Luz.

Sem voltar no assunto, vocês devem abandonar alguns modos de funcionamento para aceder à Essência.
Descrever com a ferramenta intelectual ou com a ferramenta das palavras uma forma simples... se vocês
tiverem diante dos olhos um círculo vermelho e passarem em seguida à visão de um quadrado vermelho,

vocês irão constatar muito facilmente que a ‘indução’ no nível da sua consciência é profundamente diferente.
A forma, as formas de que lhes falei, associadas às cores que vocês veem, são as portas de entrada reais e

as chaves, ao mesmo tempo, de acesso a um modo de funcionamento outro além daquele ligado ao seu
mental, à sua linguagem e ao seu modo de funcionamento, de uma maneira geral, habitual.

***

Questão: as escrituras das antigas civilizações, devido às formas e os sons, eram baseadas nesse
conceito?

Os alfabetos que vocês chamam de sagrados sendo em número limitado na superfície da sua Terra,
participam ativamente desse modo de funcionamento.

Havia, através de alguns alfabetos, a capacidade para fazer funcionar a consciência humana, e, portanto, o
cérebro humano, de uma maneira muito diferente daquela com a qual vocês funcionam hoje através das suas

línguas profanas e dos seus alfabetos profanos.

***

Questão: por que perdemos isso?

Devido mesmo à sua complexidade e à sua necessidade de complicar as coisas ao extremo.
Em sua linguagem popular isso se denomina ‘cortar os cabelos em quatro’ [expressão que significa ser

detalhista em excesso].
As línguas não sagradas, mas de natureza ideográfica, aproximam-se melhor da associação de uma forma com

um conceito, enquanto que suas letras não ideográficas não evocam qualquer conceito.

***

Questão: quais civilizações criaram esses alfabetos?

Não se pode falar de civilizações que criaram, uma vez que esses alfabetos existem de toda eternidade.
Eles não são privilégio do seu mundo.

Assim, entre as línguas sagradas e os alfabetos sagrados, estes representam a própria quintessência
dos sistemas solares, dos planetas, das estrelas e das galáxias.

Eles estão, portanto, inscritos na própria estrutura do cosmos, antes de servir de ‘formas de consciência’
específicas.

Eles não pertencem propriamente a esta humanidade terrestre encarnada, mas eles são, eu diria, os ‘legados
da Luz’ para o conjunto das suas manifestações em todas as dimensões.

Alguns ideogramas são formas que evocam conceitos.
A maior parte dos seus alfabetos sagrados participa do mesmo processo e tomam sua origem na própria

disposição do cosmos e não são uma criação ligada a uma civilização ou outra, uma vez que se referem ao
próprio ‘arquétipo da criação’ e não a um sentido prático ligado à sua dimensão, como os seus alfabetos

profanos.

***



Questão: o que você chama de Livro da Vida?
O ‘Livro de Vida’ é um registro, eu diria, em tempo real, sob forma simbólica, alegórica, de tudo o que se vive

nas múltiplas dimensões da criação.
Isso se faz sob forma não condensada, não resumida, mas o que se aproximaria mais, segundo os seus

conceitos, seria a noção de ‘registro holográfico’.
Esse livro da vida pode ser penetrado a fim de fazer reviver o que foi vivido.

O Livro da Vida existe para toda forma de consciência, para todo sistema de consciência de um mundo
coerente, ou seja, existe um Livro da Vida para cada consciência criada, existe um Livro da Vida para cada

associação de consciências, podendo ir de uma família, passando por um país ou também por um continente.
Nada, absolutamente nada do que se cria e se estende da criação desde o ponto de Luz central do

pensamento do Pai pode se perder ou desaparecer.
Isso é impossível.

Assim, reproduzir as múltiplas dimensões e a sua complexidade em duas dimensões é o meio mais fiável de
se assegurar de que nada possa se perder, de que nada possa ser apagado.
Trata-se, realmente, de uma linguagem não verbal, de uma ‘grafia universal’.

***

Questão: qual é a utilidade de uma vela que se acende antes de uma prática?

É simplesmente para lembrá-los que vocês são, vocês também, Luz.
Não se trata de um símbolo, mas, vendo esta Luz que se acende, esta chama, no caso, esta vela, é a imagem

que corresponde melhor ao que vocês são em Espírito: uma chama.
O simples fato de acender a vela corresponde ao despertar da sua chama e os remete ao que vocês são.

Depois, obviamente, vocês podem ritualizar o processo, mas o mais importante é ‘acender a chama’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: qual é a diferença entre a assistência e a telepatia?

A assistência é diferente da telepatia.

Quando você fala de telepatia, você evoca necessariamente um emissor e um receptor, enquanto que a assistência
requer uma religação, mas com a Unidade, com a sua Presença consciente. 

A religação e a assistência são as duas palavras mais adequadas para definir e compreender o que você quer dizer.

A melhor religação e assistência não está, mesmo se for útil, na comunicação com outra entidade, mesmo com um
Anjo Guardião.

A melhor assistência e religação é o que vem das suas próprias profundezas como um acordo, como uma verdade
sentida profundamente e que proporciona ainda mais um estado de alinhamento, de certeza, independentemente de

qualquer noção de julgamento ou de percepção intelectual, mas que é realmente como uma evidência.

A religação é uma evidência.

Isso faz parte do aprendizado, da experiência.

***

Questão: sinto tensões no corpo, como me ajudar a me liberar delas?

 Permanecendo em uma noção bem geral, que não lhe é específica, as tensões do corpo são tensões que vêm,
obviamente, de outros lugares.

De outros lugares não é de outro lugar de você, mas de um plano muito mais sutil.

As tensões expressam um desvio com relação ao alinhamento.

Essas tensões tomam geralmente a sua origem em um outro lugar temporal que não se refere ao tempo que vocês
denominam «presente», o tempo do instante.

Entretanto, a natureza humana é assim feita, o tempo passado se imprime no seu tempo presente e muito
frequentemente no seu tempo futuro.

Isso vem de uma forma de incapacidade para se conectarem com o seu presente e com a sua Presença.

Se vocês se conectarem com o seu presente e com a sua Presença, a influência do seu passado não pode perturbar
o seu presente.

O que o mantém na ilusão da Presença desse tempo passado não é mais senão os ‘apegos’ criados por você
mesmo, por razões que lhes são próprias, mas que jamais são boas razões.

ANAEL – 13 de maio de 2009
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A capacidade para entrar no presente e na sua Presença é a chave do desaparecimento das suas tensões vindas da
sua história e da sua lenda pessoal.

Vocês estão, a maior parte de vocês, devido ao que vocês são e devido ao mundo no qual vocês evoluem, apegados
à sua lenda pessoal.

A lenda é apenas uma lenda.

Ela pertence a um tempo que não existe mais e que, no entanto, manifesta-se no seu presente.

O que significa, atualmente, que vocês não estão totalmente na sua presença, porque estando totalmente no seu
presente, a Presença se revela e não pode ocasionar tensão.

O problema é que algumas das suas ferramentas, que serviram para deslocá-los e para evoluir no mundo no qual
vocês vivem, tornam-se, no momento em que vocês se inclinam na sua espiritualidade e na sua Essência, obstáculos,

justamente, para a sua liberação.

O presente é Presença.

Presença a si mesmo e não Presença à sua lenda ou à sua história, tanto as felizes como as difíceis.

A adesão à sua história ou à sua lenda os afasta do seu presente e da sua Presença.

*** 

Questão: quais são as ferramentas que nos afastam da nossa presença?

 Não são ferramentas exteriores, são as suas ferramentas para arranjar-se nesse mundo, que vocês criaram para
avançar nesse mundo.

As ferramentas sendo concebidas não como exteriores a vocês, mas como interiores a vocês mesmos, ou seja, a
estrutura mental, a estrutura emocional, os funcionamentos da dualidade interior à sua própria Presença nesta

realidade, não ferramentas exteriores.

O que vocês chamam de problema, o que vocês chamam de doença, o que vocês chamam de tensão, são, em última
análise, o resultado dos seus próprios apegos aos seus apegos.

Se, por um milagre, por uma experiência, vocês conseguissem viver o ‘não apego’, toda tensão, portanto, toda
doença, iria desaparecer instantaneamente.

A doença é apenas o resultado do jogo da dualidade na sua própria dualidade.

A doença pode ser de diferentes causas, mas jamais se viu, vocês jamais viram uma doença que pudesse estar
ligada, de maneira direta, ao presente.

Uma doença está sempre inscrita na trama da sua lenda pessoal, em um determinado momento que não é o
presente.

Mesmo o que vocês chamam de acidente, de acaso, é, de fato, apenas o fruto e um resultado da sua própria história.

Mas vocês não são a sua história, vocês não são as suas experiências, vocês são bem mais do que isso.

A limitação da encarnação os faz aderir a uma crença.

Alguns chamam isso de ‘matriz’, na qual vocês evoluem, à qual vocês decidem aderir.

Nesta matriz, vocês são obrigatoriamente o resultado do instante passado e não o resultado do instante presente.

A dificuldade vem do fato de que, quando, tendo aderido a esta matriz, foi ocultado o fato de não pertencerem a esta
matriz.

A matriz tornou-se, de algum modo, tão tangível, tão real na sua consciência (e eu lhes garanto que ela não existe, a
partir de certo ponto de vista) que os fez construir e elaborar estratégias cada vez mais complexas, cada vez mais

pesadas, correspondendo aos pesos.

Vocês confundiram o peso e o caminho.

O peso, a densidade, a materialidade mantém um princípio geral constante, na sua dimensão, que vocês chamaram
de ação / reação.

A ação em um sentido provoca, sistematicamente, uma reação, seja no mesmo sentido ou em um outro sentido.

Enquanto vocês funcionarem segundo esse princípio, vocês permanecem parte integrante da matriz.



Não basta não mais ali aderir para escapar, é claro, senão seria extremamente simples de sair.

Assim, a doença faz apenas ilustrar, no seu organismo criado, a realidade desta ação / reação.

A saída da matriz, a saída das suas doenças, a saída das suas tensões apenas pode se realizar aceitando que a
ação / reação não é nem desejável, nem passível de imposição, nem mesmo uma realidade.

É bem mais do que uma mudança de visão, de ponto de vista, mas, efetivamente, uma revolução da
consciência significando que, para sair disso, vocês devem se colocar, de plena vontade, em plena consciência, sob

a influência de outra lei e de outro mecanismo de funcionamento.

Entretanto, o aprendizado e a repetição das experiências e das suas histórias pessoais conduziram a sua própria
consciência a se isolar, cada vez mais, na densidade que vocês vivem, fazendo-os aderir total e inabalavelmente a

esta ilusão.

***

Questão: nesse caso, qual é o futuro da terapia em geral?

 Tudo depende do futuro que você escolheu a título pessoal.

A terapia, o ato de tratar, implica necessariamente na crença na doença.

Sair da doença é, portanto, sair da ação / reação para entrar sob a influência de outro mecanismo de funcionamento,
escapando da armadilha da matriz.

Assim, não se pode definir uma evolução comum da noção de terapia que é em função, em última análise, apenas da
sua própria escolha.

A terapia irá persistir enquanto persistir a ação / reação.

Ela é parte integrante do seu modo de funcionamento sob a influência da referida matriz.

A terapia é, portanto, ela também, um ato de oposição.

A terapia vai, então, se opor à doença.

Qualquer que seja o seu mecanismo de ação, ela vislumbra apagar ou transcender, não importa, uma noção de
tensão, de sofrimento ou de doença, pelo aporte de algo vindo contrabalançar uma ação.

Trata-se, portanto, sempre de uma ação / reação e, portanto, de um princípio geral causando e mantendo a
dualidade.

Eu não quero dizer, no entanto, que é preciso se deixar morrer, obviamente, mas, entretanto, convém integrar que a
terapia participa da manutenção da matriz, qualquer que seja a terapia pretendida, tanto a que pertence e obedece às

leis da densidade, como a terapia pertencente aos domínios muito mais sutis.

O resultado é sempre manter uma reação com relação a uma ação.

A doença podendo ser descrita como uma ação, a terapia como uma reação pela ação de manifestar uma doença,
qualquer que seja, ou uma tensão, mesmo nos casos de doenças que seriam causadas por um fator exterior a vocês.

A doença provoca uma reação.

Geralmente, o ser humano concebe a doença como um fator de superação ou de transcendência.

Eu evoquei anteriormente a noção de incentivo.

Convém, efetivamente, compreender que enquanto o incentivo for necessário para fazê-los avançar, ele vai existir.

Mas, entretanto, a doença continuará permanentemente sob a influência da ação / reação.

***

Questão: mesmo se esta terapia for uma irradiação de Amor?

 Naquele momento, não é mais uma terapia.

O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.



O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.

Essa mudança de paradigma pode ter um efeito que vocês qualificariam facilmente de terapêutico.

Entretanto, não se trata aí de uma reação, trata-se de uma transcendência que vai ao sentido da saída da ação /
reação.

Não há, de modo algum, o mesmo efeito da aplicação do amor no desaparecimento de uma doença.

O Amor implicando em um desaparecimento fora do espaço-tempo habitual (ou seja, instantaneidade e não
linearidade) de uma doença, vocês chamam isso de milagre.

O Amor transcende a sua história pessoal.

A Graça, naquele momento, torna possível a cura.

Mas o objetivo do Amor que se manifesta, neste instante desta Graça, não é a cura.

A cura ocorre porque ela não tem mais a sua razão de ser.

A doença não tem mais a sua razão de ser.

O que é outra coisa do que considerar o Amor como um ato de terapia.

Falar ou considerar o Amor ou a Ajuda ou o Serviço como um ato de terapia é também uma forma de ação / reação.

Aliás, vocês devem diferenciar de maneira formal, denominemos isso um terapeuta que iria intervir por amor, por
compaixão, pelo sentido do dever ou pelo sentido do serviço sobre outro ser humano, mesmo pelas vias e caminhos

que eu qualificaria de espirituais, como a oração, por exemplo.

Ou, obviamente, não acontece nada, o que é perfeitamente possível, ou há uma aplicação de uma forma de cura que
segue uma escala de tempo, neste caso, não se trata de um milagre, mas, mais uma vez, de uma ação / reação.

Somente a transcendência da cura na instantaneidade, que vocês chamam de milagre, torna-se naquele momento,
realmente, um ato de Amor.

***

Questão: o que pode nos ajudar a avançar para o abandono sem fazer intervir o mental?

 Avançar para o abandono assinala, no simples enunciado desta frase, que a abordagem do abandono é mental.

O abandono absolutamente não é, vocês compreenderam isso, ao menos eu espero, um ato mental.

O abandono não pode ser uma estratégia que se elabora e se constrói.

O abandono junta-se ao que eu chamei de ‘limiar de confiança’ e de ‘limiar de consciência’.

O abandono participa da sua própria saída da matriz e, portanto, da saída da sua história, da sua lenda pessoal
através da ação / reação, e do acesso ao que eu chamaria de ação ou de estado de Graça.

Não há caminho conduzindo ao abandono porque, enquanto vocês imaginarem um caminho, vocês colocam uma
distância mais ou menos longa, mais ou menos dura a percorrer, para chegar ao abandono.

O abandono obedece à ‘noção de limiar’.

O abandono é uma saída, como eu dizia, da sua história pessoal e, portanto, uma saída da influência do seu próprio
passado sobre o seu presente.

O abandono corresponde a entrar na Presença.

Esta Presença vocês podem nomear o Eu Sou, vocês podem nomear: radiância, religação, assistência.

O abandono não pode se construir.

Não é um caminho, não é algo que se constrói, não é algo que se negocia, é algo que se aceita.

Trata-se de passar da ação / reação, portanto, do estado de tensão, para o ‘estado de abandono’ que é um
relaxamento.

Um relaxamento não quer dizer negligência.

Um relaxamento quer dizer simplesmente passar da ação / reação (e, portanto, da própria tensão implicada pela
existência da ação / reação) para a ação da Graça, ou seja, pela aceitação de um limiar vibratório de passagem, pela



consciência, de um nível a outro.

Conceber o abandono através da sua compreensão intelectual os afasta, com isso, do abandono.

A palavra mais exata, ou a expressão mais exata referente à realização deste estado de abandono consiste em falar
de ‘limiar de consciência’.

Existe, de fato, um instante, este instante está desatrelado do passado e do futuro.

Ele corresponde a um instante em que vocês passam do que eu chamaria de um presente insípido para um presente
grandioso ou, se preferirem, para a parada do tempo, tal como foi definido por vários místicos, no momento da sua

transcendência do tempo e do acesso à Divindade.

Assim, esse ‘limiar de consciência’ pode, quanto a ele, ser alcançado, ser aproximado, não tanto através de um
caminho, não tanto através de uma atitude, não tanto através de um mecanismo, mas, efetivamente, de preferência,

como uma saída do tempo ocorrendo em um momento chamado de iluminação ou de transfiguração.

Aliás, e geralmente, este instante privilegiado entre todos, manifesta-se e é manifestado por muitas almas em
peregrinação nesse mundo, nos momentos mais inesperados.

Esses momentos mais inesperados são geralmente momentos extremamente simples.

Trata-se de momentos em que a simplicidade de ser prevalece sobre a complexidade da sua vida e da sua lenda.

Esse momento, observável entre todos por quem o vive, porque ele define um antes e um depois, é a nada mais
semelhante no sentido em que esse momento é identificado como uma saída do eixo linear do tempo.

Enquanto vocês o procurarem, eu poderia dizer sem fazer jogo de palavras, ele se afasta de vocês, porque o
abandono não é uma busca.

Alcançar um ‘limiar de consciência’ necessita de certo estado.

A palavra a mais adaptada a este estado é o estado de espontaneidade.

Este estado de espontaneidade corresponde a uma ação desengajada de qualquer implicação e de qualquer
incidência senão na própria vivência deste instante.

Não pode, portanto, ser criado pelo mental.

Não pode, portanto, ser decidido pela intenção que é, ela também, uma tensão, mas ele apenas pode ser vivido
através da espontaneidade que é a característica da saída da ação / reação a fim de entrar no estado de Graça.

O estado de Graça corresponde a um estado unitário onde a dualidade, obviamente, desaparece totalmente.

É um estado, reparável, que imprime uma marca no seu histórico e na sua história, que vai permitir, então, não pela
reminiscência, mas pela instalação desse momento na duração, existir permanentemente e se livrarem,

progressivamente e à medida da sua própria duração, da matriz e da ação / reação, ao mesmo tempo mantendo a sua
vida dual.

Entretanto, a sua lenda pessoal, a sua história pessoal é profundamente modificada naquele momento.

Isso é realizado por algumas experiências místicas, mas, de maneira igualmente lógica, pela experiência chamada de
‘experiência de morte eminente’, acompanhada dos mesmos fenômenos de abandono, uma vez que, naquele
momento, há estado de morte iminente e, portanto, abandono da sua história pessoal e da sua lenda pessoal.

***

Questão: como preparar o melhor possível a vinda de uma alma que deve se encarnar?

 É um objetivo nobre querer acolher uma alma que deseja vir em sua manifestação.

Esse é um papel atribuído para quem vocês chamam de entidades maternais genitoras.

A vinda de uma alma se faz em momentos, como vocês sabem, privilegiados.

Esses momentos são em função de algumas vibrações e de algumas ressonâncias, independentes da mãe, da
genitora e mesmo do pai, mas em função da própria lenda pessoal da alma que deve obedecer alguns mecanismos

específicos, tanto ligados ao relógio astronômico como a configurações específicas.

Assim, vocês não têm qualquer poder para decidir esse momento.

O momento em que isso ocorrerá é o momento escolhido pela alma e não por aquele que chama ou que deseja
acolher a alma.



Não há, portanto, preparação específica para isso.

A potência do seu acolhimento, a potência do seu apelo, mesmo se ele puder lhes parecer determinante, não é a
condição primordial para que esta alma se encarne, tal como vocês pensam.

Mas apenas as considerações do relógio do tempo, do relógio das assinaturas planetárias astronômicas é que
decidem, a fim de permitir e fornecer à alma na descida na sua densidade fazer aderir o seu projeto e o seu plano de

vida futuros com a realidade vibratória das configurações astronômicas.

Em resumo, a encarnação de uma alma não depende nem do pai nem da mãe, mas, efetivamente, da própria alma,
ainda que uma série de ressonâncias, que vocês chamam de kármicas, sejam necessárias para que uma alma venha

se encarnar na sua densidade.

Porque, se esta alma não tivesse qualquer relação kármica, portanto, nenhuma ‘ação / reação’ com vocês, ela não
teria qualquer razão para se encarnar entre vocês.

O que desencadeia a escolha da encarnação é, portanto, efetivamente, uma dependência à lei de ação / reação e
nada mais.

***

Questão: os pais podem, apesar de tudo, facilitar sua descida?

 Eu retificaria descida por queda.

A queda de uma alma (porque é efetivamente de uma queda que se trata) não é um ato feliz, mas, sim, um ato infeliz
para esta alma, ainda ela o desejando de todo o seu coração.

Ela vem para um meio pelo Amor e para o Amor, a fim de eliminar certa forma de ação / reação.

Assim, mesmo se do seu ponto de vista (que engaja, aliás, apenas o seu ponto de vista), a descida do que vocês
chamam de uma alma (a queda de uma alma em um corpo, na sua densidade) for certamente um meio para esta alma

evoluir e de algum modo tentar limitar a ação / reação, há, portanto, realmente, uma noção kármica no sentido ao
mesmo tempo mais nobre e mais doloroso na vinda de almas sobre a Terra.

Vocês não têm qualquer meio de privilegiar a descida de tal alma ou tal outra alma.

Ela, ainda uma vez, faz as suas escolhas apenas em função das circunstâncias astronômicas que vão lhe permitir
ajustar da melhor maneira possível o seu projeto de vida e a sua lenda pessoal com o seu próprio karma, com vocês.

Em outros termos, apenas existe nascimento kármico, exceto, obviamente, para grandes seres, mas que, geralmente,
não escolhem este caminho da queda na encarnação, mas outros procedimentos, a fim de se manifestarem na sua

densidade.

Obviamente, o seu ponto de vista, eu concebo perfeitamente que não seja de forma alguma o mesmo porque, para
vocês, acolher uma alma é um ato de Amor.

Eu diria que é, antes de tudo, um ato kármico e um ato kármico, mesmo pelo Amor, não é um ato de Amor.

Trata-se, sistematicamente, de um karma com os pais.

Se não houver karma não há nascimento.

O que explica, de maneira evidente, que a maior parte dos seres realizados, os grandes guias espirituais deste
planeta, jamais tiveram filhos, exceto o maior deles, mas por razões que nada têm a ver com qualquer karma.

***

Questão: quem e por quê?

  Cristo.

A razão foi ancorar, na sua densidade, o princípio que ele mesmo ancorou sobre a Terra.

Se não tivesse havido essa ancoragem, por uma filiação hereditária direta, o seu mundo, tal como vocês o vivem,
teria desaparecido desde muito tempo.

É bem mais do que vocês creem.



Era importante quando das condições históricas da vinda deste ser.

Agora, obviamente, os tempos não são mais os mesmos e, portanto, isso não tem mais a importância que tinha
naquele momento.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado. 
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  ~ A VIDA DENTRO DO CORAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha paz.
Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho, pela minha presença, prosseguir o meu papel que é de instruí-los da vida no coração.

Eu não intervim desde algum tempo em relação com as efusões que lhes transmite o Arcanjo a quem vocês
chamam Miguel.

As intervenções deste ser são destinadas a fazê-los descobrir a dimensão nova.
Tenho, de fato, preferido esperar que o trabalho espiritual do ultravioleta chegue, para alguns de vocês, ao nível

do coração.

Assim, hoje, venho prosseguir meu ensinamento.

A passagem da vida fora do coração para a vida no coração é realmente um novo nascimento.
Quando a consciência se estabiliza no coração, o mundo muda, seu olhar sobre o mundo muda, sua percepção

do mundo muda e ele muda realmente para vocês.

A vida no coração é uma vida nesta densidade que vocês percorrem, uma vida nova, uma vida em que a
distância e a separação é abolida, uma vida em que o mental cartesiano não pode mais enganá-los.

Chegando naquele nível, dissolve-se a maior parte dos véus da ilusão, os véus da separação.

O que marca o acesso àquele nível é a descoberta de um estado específico que os faz descobrir de maneira
verdadeira, para além mesmo da alegria, a serenidade, a pureza, a ausência de conflito interior.

A vida se desenrola então segundo novas normas.

O mundo exterior muda, porque seu olhar muda, porque vocês percebem no outro, nos outros, os jogos da
ilusão e, no entanto, todo julgamento os deixa.

Neste estado de felicidade, uma vez que vocês chegam naquele nível de interioridade, de alinhamento, uma
nova vida começa então para vocês, uma vida em que não pode haver lugar para as dúvidas, para os

questionamentos.

Chegando naquele nível, vocês se apercebem da vaidade, da inutilidade das construções mentais, dos jogos
de poderes, de dominação, dos jogos da própria sedução.

Chegando naquele nível, estando em acordo com vocês mesmos, mais nenhum dos jogos do ego, da
personalidade lhes interessa.

Chegando naquele nível, eu frequentemente lhes falei do sentimento e da vivência da Unidade que ali se
encontra.

Chegando naquele nível, os questionamentos se calam, o sentido da vida lhes aparece em sua majestosa
simplicidade onde, simplesmente, as questões e os questionamentos perdem todo o lugar.
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Chegando neste estado, as contradições inerentes à vida do ego desaparecem.

Vocês não têm mais nada a defender.
Vocês não têm mais nada a provar.

Vocês não têm mais nada a demonstrar.

Nesse nível, vocês têm apenas que ser.

A verdade e a realidade do que vocês são lhes aparecem em toda humildade, em toda simplicidade.

Vocês vivem, naquele momento, para além mesmo dos jogos de construção do que faz a personalidade.

A personalidade é então submetida à realidade do coração, à realidade da Unidade.

Este estado corresponde à graça e à felicidade de suas redescobertas com sua Eternidade.

Neste estágio, lhes são reveladas progressivamente suas filiações.

Vocês saem da ilusão do pertencimento a esta realidade para entrar no pertencimento à sua própria Divindade.

Neste estágio, torna-se muito difícil manter os véus da ilusão tanto quanto ao que vocês são como quanto ao
que são os outros.

Sua visão torna-se penetrante.

O tempo que, no entanto, se escoa, lhes aparece na suprema ilusão que ele é.

Vocês se tornam capazes, naquele momento, naquele estágio, de viverem múltiplas realidades ao mesmo
tempo.

Os véus da separação lhes são irremediavelmente retirados, vocês percebem a multiplicidade e o jogo das
dimensões que participam todas da mesma Unidade.

***

Estar no coração não é uma palavra em vão.

Estar no coração não é mais definir o coração pela cabeça. Mas o coração pelo coração.

Penetrando neste estado de alinhamento, penetrando neste estado de unidade, vocês se aperceberão que não
há mais nada a combater, que não há mais nada a provar, que não há mais nada a demonstrar, a você mesmo

como aos outros, como ao mundo.

Nesta realidade nova se vive a unidade, mas também um sentimento profundo de unificação com a Divindade.

Este estado se vive na humildade e no agradecimento à Fonte reencontrada.

Neste estágio, vocês não podem ser enganados e vocês não podem enganar.

Naquele estágio, a vida se torna felicidade.

Reencontrando sua filiação, vocês se tornam capazes de conversar de alma a alma, de Espírito a Espírito, com
a Luz, com o Amor, com os outros, nesta dimensão e em outras dimensões.

Este estado necessita abandonar algumas crenças.
Este estado necessita uma neutralidade benevolente e produz uma serenidade permanente.

As preocupações da vida comum não podem mais ter tomada sobre esse mesmo estado.
Assim, instala-se em vocês a paz.

Assim, instala-se em vocês a verdade suprema que é Unidade, que é Beleza, que é Glória, que é Luz, que é
Amor.

Este estado de consciência se acompanha de um estado vibratório específico no meio de seu peito, por uma
vibração específica assinalando a abertura de seu Templo Interior e da comunicação de seu interior com a

Fonte.

O trabalho do Arcanjo Miguel é destinado a facilitar-lhes o acesso naquele nível.

Neste estado resolvem-se todas as emoções, todas as perturbações.



Neste estado, assim como numerosos seres que o realizaram disseram, escreveram, manifestaram, realiza-se
a alegria sem objeto, a alegria inefável de viver simplesmente esta verdade naquele nível.

Numerosos seres exprimiram-se por este canal com relação ao soltar, com relação ao abandono, com relação
à confiança.

São palavras que pode apreender seu intelectual e, no entanto, elas são apenas um pálido reflexo da realidade
quando vocês chegam naquele estágio.

Naquele nível de consciência nada de desagradável pode lhes acontecer porque mesmo o elemento o mais
sombrio se ilumina pelo próprio estado de sua consciência.

Cada coisa está assim, de maneira irrevogável, em seu lugar no momento em que isso se produz.

Vocês acolhem com a mesma graça os eventos exteriores, quaisquer que sejam.

Nenhum elemento exterior pode vir apagar esta Luz que está acesa em vocês.
Nenhuma contrariedade que teria podido ser vivenciada num modo terrível ao nível do ego pode perturbar de

maneira durável o nível em que vocês estão.

***

Eu lhes dei as chaves preparatórias para preparar seu Templo Interior para viver isso.

Todo ser humano que joga o jogo desta preparação pela potência da radiação Micaélica está doravante apto a
viver esta transformação.

Contudo, a aptidão para vivê-la não confere de maneira irremediável a realidade dessa vivência, mas,
entretanto, trata-se de uma etapa capital para esse caminho.

Vocês devem, se o desejam, definir como prioridade de seu Amor, como prioridade de sua vida, como
prioridade de seus atos, o absoluto, a Divindade, o Amor, o Cristo, a Luz.

Toda sua alma se inclina então para este objetivo não por uma vontade, mas por uma tensão que eu qualificaria
de obediência, por uma tensão de serviço para com a Luz.

Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

A quem vocês querem servir?
Seu ego ou o Pai ou a Luz ou o Amor ou o Cristo ou outras palavras ainda?

Servir ao ego conduz de maneira inegável ao sofrimento perpétuo.
Servir ao Pai, à Luz, ao Cristo, ao coração, conduz à alegria eterna.

Passar a esse nível pode fazê-los crer que há uma montanha a escalar, uma distância incomensurável entre o
que vocês são e esse nível a atingir.

Mas isso não é verdade.
É uma ilusão induzida por seu próprio ego.

Eu não quero dizer com isso, e induzir, que o ego deve ser desprezado.
Bem ao contrário, ele deve ser domesticado, tranquilizado, amado pelo que ele é e nada mais.

Vocês perderam o sentido e a realidade de sua Divindade, o sentido e a realidade de sua Unidade.
Entretanto, e particularmente nesses tempos e nesta época, as circunstâncias da vida sobre a Terra lhes

facilitam grandemente o acesso a esse nível, à realidade de sua Divindade e de seu coração.

Não basta crer no coração para se colocar no coração.
Isso demanda um impulso, uma tensão total para ele.

O paradoxo, se é que seja um, é que esta tensão anda de mãos dadas com o soltar.
Trata-se de uma tensão da consciência e não da tensão do ego ou de seu corpo.

Não se trata, tampouco, de uma resistência a vencer, mas efetivamente, antes, de um estado de aceitação, de
fidelidade, de submissão mesmo à verdade da Luz.

Neste estado e nesse nível e neste estágio da consciência, vocês provam com extrema facilidade a beleza, a
felicidade, para além mesmo de um esforço qualquer ligado à própria noção de serviço, à própria noção de

meditação, à própria noção de vontade de bem, porque está bem além e é bem diferente.

***



Aceder à sua Essência, aceder à sua Divindade corresponde totalmente a uma forma de aquiescência, a uma
forma, como eu dizia, de fidelidade à Luz, ao Cristo, ao Pai, a Krishna, qualquer que seja o nome que vocês

deem.

Este estado, esse nível, este estágio corresponde à confiança.

Neste estado de consciência não pode haver obstáculo.
O único obstáculo é aquele que é criado pelo ego, pelas resistências, pela personalidade.

Naquele nível a vida é gratuita, a abundância é gratuita, mas, certamente não a abundância e a gratuidade que
conhece o ego, mas, efetivamente, a abundância da vida, a gratuidade da vida, a abundância da Luz, a

gratuidade da Luz, traduzindo-se por um serviço espontâneo e não criado, pelo Amor espontâneo e não ditado
pelos apegos, pelas noções de prazer ou as noções de medos.

Este Amor não se traduz necessariamente em palavras, mas traduzir-se-á necessariamente por um estado
vibratório, traduzir-se-á necessariamente não por uma vontade de bem, mas, efetivamente, pelo bem

encarnado e espontâneo.

A preparação que está em curso, desejada e decidida pelo Grande Relógio Cósmico, pelos Grandes Seres
que velam por sua alma, doravante chegou.

Essas palavras que eu pronuncio, qualquer que seja a profundeza do sentido ou não que vocês percebam, lhes
voltarão à consciência no momento em que vocês aceitarem totalmente viver nesse nível, neste estado, nesta

consciência.

É importante, vocês que me escutam, vocês que me leem, gravarem essas palavras em algum lugar em sua
consciência, porque elas são escolhidas para imprimir a marca delas em vocês.

Elas se juntam totalmente à paz que eu lhes apresento ao chegar, às bênçãos que eu lhes trago ao chegar, em
sua densidade.

Assim, a vida no coração é uma vida nova, é uma vida plena em que não há lugar para o vazio, onde não há
lugar para a dúvida, onde não há lugar, tampouco, par o ego e sua pequenez.

A personalidade não desaparece, mas ela se enriquece, ela se lustra, ela se molda para se conformar a este
estado de consciência.

Ela se torna, pouco a pouco, transparente, não vindo mais interromper a chama de seu coração, a chama de
seu Amor, mas ela se põe ao serviço desta, ela se põe na obediência ao que nasceu no meio de seu peito.

Se eu insisto tanto na localização deste estado de consciência é efetivamente porque se trata de uma verdade
vivida e não de um conceito vestido ou maquiado pelo mental.

Viver no coração não é uma ideia, nem um conceito, nem um comportamento, mas, efetivamente, uma vibração
da consciência nascendo no meio de seu peito, que lhes é permissível sentir, aumentar em função das

circunstâncias, mas, em caso algum, apagar.

Esta vibração, sentida no meio do peito, assinala a verdade total de sua instalação no coração.
Este estado não é nem função de seus humores, de suas meditações, do ambiente.

Somente as ressurgências de seu mental egotista podem por vezes atenuá-lo, diminuí-lo, sem jamais
interrompê-lo.

O trabalho de efusão do Arcanjo Miguel e dos múltiplos outros Grandes Seres que o acompanham está aí para
realizar a eclosão desta realidade em meio à realidade densa.

Mas, como eles o disseram, e como eu o repeti, vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos é que podem
penetrar seu santuário.

A única coisa que pode ainda bloquear o acesso a este estágio, a este nível, a este estado, não é tanto seu
próprio ego, mas, efetivamente, antes, o medo que é, ele, gerado pelo ego.

O medo de perder, mas nada há a perder.
Isso é uma ilusão.

Não há absolutamente nada que vocês tenham que deixar atrás de vocês.

A adesão que lhes é solicitada é uma adesão de coração.
Ela não pode existir, esta adesão, enquanto vocês são um homem ou uma mulher de compromissos, enquanto
vocês são um homem ou uma mulher que pesa os prós e os contras, enquanto vocês são um homem ou uma

mulher que tem o hábito de se exprimir, de pensar, de viver, na dualidade e pela dualidade.

Compreendam, efetivamente, que a dualidade não é um erro, não é desprezível, mas, entretanto, vocês não
podem viver a Unidade preservando sua dualidade.



É nesse sentido que lhes é solicitado por muito numerosos seres para não julgarem, porque o julgamento é um
ato de dualidade.

O estado de Unidade não pode julgar.
O estado de Unidade não pode ser contrário ao que quer que seja, porque a Unidade se basta por si.

Esta vibração, este estado de consciência, é uma realidade.

Não é, ainda uma vez, um conceito, uma visão da mente, ou ainda qualquer coisa de abstrato ou de distante.

Aí está o que, hoje, eu tinha vontade de acrescentar.

Se vocês têm, com relação a essas palavras, questionamentos, eu tentarei ali trazer um esclarecimento
diferente do que aquele que acabo de lhes trazer.

Mas vocês devem guardar presente no espírito que a vida no coração manifesta-se por uma vibração.

Do mesmo modo que a maior parte de vocês começou, de maneira recente ou muito mais antiga, a sentir a
vibração ao nível de sua cabeça, esta mesma vibração deve se instalar de maneira quase permanente ao nível

de seu peito.
Esse será o sinal, antes mesmo que vocês percebam as modificações de consciência, da realidade de sua

instalação neste estado e nesse nível de consciência do coração.

Então, gostaria, agora, de escutar.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então, antes de deixá-los, recebam, ainda uma vez, toda a minha paz, todas as minhas bênçãos, todo o meu
Amor e toda minha gratidão por terem acolhido em vocês essas algumas palavras.

Sejam abençoados.

Eu voltarei, ulteriormente, a fim de prosseguir meu ensinamento pelas práticas energéticas orientadas no
coração que os ajudarão a sentir a vibração de seu coração e a viver e a se instalar neste estado, nesse nível.

Sejam abençoados.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Como vocês sabem, eu apareço sobre este planeta em lugares em que a água junta-se à terra.
Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água.Eu sou a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra e a Rainha da Água. (...) (...)

Vocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o ArcanjoVocês são os filhos queridos do Pai e, como lhes anunciou por várias vezes o Arcanjo
Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.Miguel, vocês são os Mestres que fizeram o sacrifício da lembrança de sua Divindade.

A hora de seus reencontros com você mesmo chega a grandes passos.

Como já lhes disse o Arcanjo Miguel, todos os seres humanos, sobre este planeta, de boa vontade, terão a
oportunidade, a chance e o privilégio de acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjode acolher a Graça, acolher a Luz e acolher o que o Arcanjo
Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.Miguel chama em sua linguagem: a radiação da pressão do ultravioleta.

Dentro de alguns dias de seu tempo vocês viverão outro momento importante, ligado à efusão, desta vez, do
Espírito Santo.

Como vocês sabem, eu sou nesta humanidade e sobre esse mundo, aquela que veiculou o que vocês chamam
o Espírito Santo.

A energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalosA energia Micaélica arcangélica manifesta-se doravante sobre seu planeta em intervalos
regulares.regulares.

Dentro de poucos de seus meses, quando da festa do Arcanjo, a fusão realizar-se-á entre minha polaridade e a
polaridade do Arcanjo.

Vocês viverão, durante sua semana de preparação no Conclave dos Arcanjos, a preparação desta fusão entre
o ultravioleta e o Espírito Santo.

Suas partículas de Luz, suas partículas de eternidade, viverão então numa cadência nova.
Vocês se despertarão de um longo adormecimento.Vocês se despertarão de um longo adormecimento.

De fato, como lhes disse o Arcanjo, vocês são meus bem amados filhos da Luz.
Vocês são também filhos de eternidade que fizeram o juramento, um dia, de reencontrar a totalidade do que
vocês são.
Esse momento se aproxima, agora, a grandes passos.

Imediatamente após a festa do Arcanjo vocês começarão a viver, de maneira muito mais durável e permanente,
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suas Núpcias Celestes, sua reunificação total, lúcida e consciente, à sua Divindade.

A preparação começou há algumas dezenas de anos.A preparação começou há algumas dezenas de anos.
A preparação amplificou-se com a vinda em sua densidade da energia arcangélica.

Essas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber aEssas diferentes energias têm por objetivo preparar seu Templo Interior para receber a
palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.palavra de meu filho, aquele a quem vocês chamam Cristo.

Miguel abre o caminho.Miguel abre o caminho.
Miguel abre seu Templo Interior, para que seu Templo Interior seja revestido de Luz, revestido de Alegria e
reencontrando sua Eternidade, a fim de que ele possa acolher a nova palavra e, sobretudo, o que eu chamo a
nova promessa, no limiar de sua Eternidade reencontrada, a fim de conduzi-los nos caminhos da Alegria, nos
caminhos de seus reencontros com você mesmo.

Nenhuma pessoa, nenhuma consciência encarnada, nenhuma energia, nenhum desvario poderá mais, jamais,
apagar o que desperta em vocês. (...)

Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.Vocês são os filhos da Unidade, filhos do Único, filhos do Pai.
Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.Como tais, vocês têm o dever de se consagrarem à Luz, para a Luz e para a Eternidade.

Suas vidas mudam progressivamente.
Cada um no seu ritmo, cada um em função de suas possibilidades.

O abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o ArcanjoO abandono à vontade da Luz, a ausência de resistências ao que lhes propõe o Arcanjo
Miguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade eMiguel, é verdadeiramente um presente e uma doação do Pai para sua humanidade e
para suas almas individuais.para suas almas individuais.

Para isso, vocês devem, como dizia meu bem amado filho, voltar a ser como crianças, voltar a serem simples.
As crianças estão na Alegria.As crianças estão na Alegria.

Pouco a pouco o conjunto das efusões de consciência que lhes chega alivia seus fardos e lhes permitem se
liberarem de alguns apegos, de algumas ancoragens a esta realidade densa que vocês exploraram, a maior
marte de vocês, desde tanto e tanto tempo.

Vocês podem também recorrer a mim.

Vocês estão no limiar de um novo nascimento.Vocês estão no limiar de um novo nascimento.

É claro, vocês não são os únicos nesse mundo.
Em outros lugares, nesse momento ou em outros momentos, outras almas vivem esses casamentos e esses
reencontros e, como sempre, isso se produz em lugares em que estou presente na natureza.
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Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.Assim, este novo nascimento vai provocar em vocês um novo estado.
Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.Esse novo estado é marcado pela graça, pela Alegria, pela Verdade, pela Unidade.

Vocês são amados, de toda eternidade, entretanto, seu juramento e seu esquecimento os conduziram por
vezes a se afastarem, pelo medo, pela conveniência do que vocês eram.

Hoje, as consciências Arcangélicas, as consciências dos grandes seres que guiam seu caminho desde os
mundos invisíveis revelam-se a cada dia mais à sua consciência.

Vocês veem (ainda que seja ainda um pouco confuso para alguns de vocês) cada vez mais claramente no
que vocês são, para onde vocês vão, porque vocês são seres de Luz e, como o diz o Arcanjo, vocês devem
ser os transmissores desta Luz.

Transmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é nãoTransmitir a Luz é transmitir a esperança, é transmitir a fé, é transmitir o Amor, é não
mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.mais julgar, não mais condenar, não mais se por na raiva, é claro.

Isso necessita um aprendizado, é o que vocês vivem nesse momento.
Alguns de vocês com mais facilidade do que outros, mas, entretanto, vocês são todos os filhos do Pai e vocês
são todos meus filhos, sem exceção.

O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.O Pai é paciente, a Mãe que eu sou é paciente.

As forças Arcangélicas e as forças da Luz original, autêntica, estão doravante a caminho para vocês, a fim de
despertar totalmente a dimensão de Amor deste planeta, a dimensão de Amor dos seres que vocês são.

Então, obviamente, algumas almas têm ainda medo, e este medo pode se manifestar pelo que eu chamaria
uma forma de rebelião.

Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,Mas sejam como seu Pai, não condenem, contentem-se em amar, não julgar e aceitar,
porque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se doporque os filhos os mais rebeldes tornar-se-ão, um dia, os mais fiéis; apercebendo-se do
erro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos paraerro deles, apercebendo-se da negação deles, eles serão os mais ávidos para
reencontrar a Luz.reencontrar a Luz.

É nisso que vocês não devem levar julgamento sobre seu próximo.
Contentem-se de seguir seu caminho, contentem-se de receber os presentes inestimáveis que vocês recebem
desde já algum tempo.

A partir do momento em que vocês se contentam em acolher esta maravilhosa Luz que nós lhes transmitimos,
nada mais de nefasto pode lhes acontecer.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e os eventos de sua vida, vocês penetram mais adiante nos arcanos do
mistério que é pura Luz, o que eu chamaria os mundos do Esplendor.

Sendo chamados a viver o Esplendor, vocês não podem mais se permitir julgar, se permitir condenar e,
tampouco, se permitir duvidar.

As energias que se efusionarão a vocês e em vocês durante este período abençoado que vocês vão viver
serão, para vocês, como uma nova força e, ainda uma vez, eu o repito, um novo nascimento.

Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.Eu estarei ao lado de vocês individual e coletivamente.
Eu responderei individualmente assim que vocês me chamarem.
Eu lhes peço também, se vocês não me percebem, que se aproximem do lugar em que a vibração está mais
presente, ao nível da emergência da água, nesta região abençoada dos Deuses sobre a qual vocês colocam
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seus pés, alguns, pela primeira vez.

Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.Vocês são, de toda eternidade, meus filhos.
Vocês são, de toda eternidade, grandes seres que aceitaram, pelo sentido do sacrifício, pelo sentido da
honestidade para com seu Pai, acompanhar esta Terra para uma evolução luminosa, mas também acompanhar
seus irmãos, que estavam talvez um pouco mais atrasados no caminho e que, entretanto, abrigam, ainda
escondida, a mesma Luz que a que vocês abrigam hoje e que emerge de vocês.

A dúvida, os medos, os questionamentos, devem se afastar de vocês, meus filhos.

Vocês estão onde devem estar, onde devem ser.
Vocês irão para onde deverão ir.

Se vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada deSe vocês confiam, se vocês aceitam minha orientação, minha confiança, nada de
desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)desagradável pode chegar à sua alma, nem ao seu corpo. (...)

Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.Mas, para isso, vocês devem me aceitar, abrir seu Templo Interior.

As energias dos diferentes Arcanjos que estão lado a lado de vocês serão os guias e as ajudas preciosas para
realizar isso.

Não há qualquer obstáculo que a Luz não possa vencer.
Não há qualquer oposição, em vocês como no exterior de vocês, que a Luz não possa dissolver.
Essa é uma questão de fé, mas, além disso, uma questão de aceitação.

Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.Se vocês servem a Luz, suas vidas serão preenchidas de Graça.

Quaisquer que sejam as circunstâncias e as vicissitudes desse mundo, vocês estarão, estejam certos,
protegidos por minha Graça. (...)

Eu lhes peço que me acolham plenamente, no silêncio, alguns instantes, e depois gostaria de acolher um
espaço de troca coletiva e individualmente.

Este espaço de troca não concerne, obviamente, aos desagrados existentes ainda em suas vidas, mas
concerne essencialmente às questões quanto ao que eu sou e, sobretudo, quando ao que deve ser, e o que
será nossa relação individual.

Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.Eu lhes transmito, pelo momento, antes de lhes dar a palavra, a Graça.

... Efusão de energia...

Aí está, meus bem amados filhos, uma visão de minha bênção para lhes permitir trabalhar nos dias que vêm.

Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.Eu conto com vocês, como vocês podem contar comigo.

Não se esqueçam jamais que, qualquer que seja o grau de separação que é o seu, devido ao seu juramento,
nós jamais estivemos realmente separados, mas simplesmente afastados.

Hoje, os véus da separação tendem a desaparecer.

O Arcanjo Miguel trabalha nesse sentido a fim de retirar e tirar deste planeta, e das almas que o habitam, os
véus da ilusão, os véus da separação, os véus da negatividade.

Como ele lhes disse, ele faz isso para vocês, porque esse é o papel dele.
O seu é simples e unicamente aceitar e recolher a Luz em seu Templo Interior, a fim de viver a transformação,
aquela que lhes permitirá se tornarem, eu diria, voltarem a ser, o que vocês são realmente.

Bem amados filhos, gostaria, agora, de trocar com vocês.
Gostaria de recolher e acolher.

Questão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que MiguelQuestão: você nos acompanha mais especificamente durante o período em que Miguel
intervém?intervém?

Eu sou a Rainha dos Céus e da Terra e eu trago minha bênção aos Arcanjos.
Devido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisaDevido à minha encarnação passada, tive o privilégio de pisar o solo desta Terra, coisa
que não poderão jamais realizar os Arcanjos.que não poderão jamais realizar os Arcanjos.
Então, eu sou ao mesmo tempo a protetora e a embaixadora e a intermediária deles.

Eu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outrosEu ancoro, nesta manifestação, em lugares específicos, a energia Micaélica e dos outros
Arcanjos.Arcanjos.

Inúmeros seres percebem e sentem minha presença.

Meu papel tornar-se-á essencial progressivamente e à medida de seu avanço linear do tempo que os
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aproximará da efusão de Verdade.

Não é o momento de definir esta efusão de Verdade, mas, entretanto, cada ser humano aceitando minha
presença, ou negando minha presença, receberá, de maneira individual, a locução interior desta efusão final,
que lhes permitirá, se tal é eu desejo, se tal é sua capacidade de abandono à Luz e à Verdade.
Vocês serão prevenidos, estejam certos.Vocês serão prevenidos, estejam certos.
A humanidade inteira será prevenida.A humanidade inteira será prevenida.

Certamente não por seus meios tecnológicos, certamente não por aqueles a quem vocês chamam
extraterrestres, mas efetivamente por minha presença espiritual que vocês ouvirão distintamente.

Eu diria, no momento vindo, que o momento chegou.
Naquele momento, cabe-lhes se prepararem para a efusão final.
Isso não é para agora.

Agora, eu preparo seu Templo Interior.Agora, eu preparo seu Templo Interior.
Os Arcanjos modelam em vocês capacidades novas, em seus corpos biológicos, em sua consciência, e em
seus corpos mais sutis.
Esse é o papel deles.

Meu papel é aquele de uma mãe que previne seus filhos, a fim de que eles se tenham prontos para o momento
vindo.

Entretanto, antes desse momento em que eu lhes anunciarei, pessoal e individualmente, o momento da efusão
final, vocês devem trabalhar para se aproximarem de mim, como eu me aproximo de vocês.

Quaisquer que sejam seus métodosQuaisquer que sejam seus métodos (seja a prece, seja a meditação, seja pelo sentido do serviço
e da ajuda ao outro), todos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximotodos os caminhos devem se aproximar de mim, como eu me aproximo
de vocês.de vocês.
Isso está a caminho.Isso está a caminho.

Assim, não há acaso nesse momento, não há acaso em cada um de seus passos, não há acaso em cada uma
de suas respirações.
Apenas a ilusão de seu intelecto é que pode fazê-los chamar a isso acaso.

Mas absolutamente tudo o que se produz na superfície deste planeta tem sua razão de ser e sua razão de ser,
mesmo se não lhes apareça, é a emergência da Luz, a emergência da Verdade, a emergência da Beleza num
novo mundo, em outra dimensão.
Esse é seu destino.
Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,Esse é seu juramento, porque vocês são filhos da Fonte, filhos do Único e, nesse sentido,
vocês são abençoados.vocês são abençoados.

Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?Questão: como fazer quando se é invadido pelo medo?

O medo pode estar ligado a alguns condicionamentos desejados por inúmeras coisas: sua educação, seu
nascimento, as cicatrizes de seu passado.
Mas, entretanto, a resultante final do medo é sempre sua ausência total de fé na Verdade.

O medo faz parte de uma herança antiga.O medo faz parte de uma herança antiga.

Obviamente, o conjunto da sociedade, o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu mundo foi construído,
devido mesmo ao seu afastamento de sua Fonte, de sua mestria e de sua Verdade, no elemento medo.

Mas hoje, o que vem é a Alegria.Mas hoje, o que vem é a Alegria.
A Alegria substitui o medo desde o momento em que vocês me aceitam em vocês, junto a vocês, em cada
uma de suas fibras, em cada uma de suas células.

O medo vem do que vocês querem ainda dominar e ainda controlar.

Progressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minhaProgressivamente e à medida que vocês se abandonarem à efusão dos Arcanjos, à minha
Presença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porquePresença, vocês constatarão que o medo desaparecerá, cada um no seu ritmo, porque
todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.todo ser humano na encarnação tem medos, quaisquer que sejam.

Esses medos podem por vezes se traduzir por formas de violência inconcebíveis.

Os seres a quem vocês poderão chamar os seres escuros são apenas seres que têm medo da Luz.
Não há outra Verdade além desta.Não há outra Verdade além desta.

Se vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divinaSe vocês cultivam sua Luz, se vocês deixam a Luz de seu Pai, de sua Fonte, minha divina
presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,presença e a presença dos Arcanjos preenchê-los com a efusão de Amor e de energia,
sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.sua consciência transformar-se-á realmente, objetivamente e verdadeiramente.

Minha presença, minha radiação, minhas palavras serão para vocês, no momento em que vocês as ouvirem, o
bálsamo perfeito, aquele que caçará definitivamente todos seus medos, quaisquer que sejam.

Mas, para isso, para não mais terem medo, vocês devem ter confiança em mim e, sobretudo, terem confiança



no que vocês são e não no que vocês creem ser e no que vocês desempenham como papel em sua vida.

Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.Vocês devem, como eu dizia, voltar a ser como crianças.
As crianças são simples, as crianças são humildes, as crianças não conhecem o futuro, não conhecem o
passado, elas vivem o instante presente.

Progressivamente e à medida que vocês realizarem o instante presente, vocês observarão também que o
medo tem menos tomada sobre vocês.
Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,Simplesmente porque a Luz e o amor eliminam literalmente o medo, pela transcendência,
pela radiação.pela radiação.

Então, engajem-se no caminho, engajem-se na confiança e na orientação à minha presença e vocês verão,
sem qualquer dificuldade, que os medos se soltarão com relação ao seu caminho.

Eu digo, efetivamente, quaisquer que sejam esses medos.

O medo faz parte dos mundos nos quais vocês evoluem, entretanto, como vocês sabem, pressentem, para a
maior parte de vocês, esse mundo toca ao fim de sua manifestação, desta maneira.
Isso é inevitável, meus bem amados filhos.

Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.Mesmo eu, eu não posso indicar-lhes a data.
Entretanto, a percepção do que nós temos através do que vemos por nossa alma, nossas radiações, nos
provam que a humanidade responde ao nosso apelo e isso é uma grande Alegria e isso é uma grande Bênção.

Não se demorem, como disse o Arcanjo Miguel, no barulho desse mundo, no desagrado desse mundo.
Lembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocêsLembrem-se do que dizia meu divino filho: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês
não são desse mundo».não são desse mundo».

Então, deixem os medos aos medos, cultivem o Amor, cultivem em vocês a tolerância, cultivem em vocês a
Alegria, abandonem-se à minha presença, à minha confiança, à minha orientação, abandonem-se totalmente às
efusões de Miguel.
Elas são para vocês uma grande oportunidade de realizar, enfim, sua Unidade e sua Divindade.

Vocês viverão ainda, durante várias semanas, essas efusões ligadas ao Arcanjo Miguel e, como sabem,
quando de minha festa em seu verão [inverno no hemisfério sul], eu juntarei minha irradiação, inteiramente,
para a humanidade, àquela do Arcanjo Miguel, a fim de que a festa do Arcanjo seja para vocês a Verdade e a
instalação de suas Núpcias Celestes.
Isso é para breve, meus filhos.

Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.Sua alma deve exultar de felicidade, de confiança, de abandono.

A Luz está de volta, meus bem amadosA Luz está de volta, meus bem amados.
A Luz que tanto lhes faltou, responsável de todos seus males, mas que, entretanto, era necessário para esse
plano evolutivo, a fim de lhes permitir crescerem ainda mais, hoje, toca ao seu fim, em Verdade.
Mas não é o fim do mundo.
É o fim de um mundo, mas absolutamente não o fim do que vocês são, bem ao contrário.
Suas redescobertas, suas Núpcias assinalam o final da ilusão, mas não seu final.

Questão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de seQuestão: conviria, hoje, substituir as antigas orações, por exemplo, pelo fato de se
comportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de suacomportar como uma Mãe frente a outras pessoas, para nos aproximarmos de sua
energia?energia?

Para algumas almas, esse é o caminho delas.
Para outras, isso pode passar pela meditação.
Para outras também, isso pode passar pela oração e, para outros, pode ser simplesmente passear na natureza,
encontrar-se em espaços de Verdade, espaços, também, de simplicidade.

Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,Meus filhos, vocês devem simplificar suas vidas, simplificar seus pensamentos,
simplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstruisimplificar ao máximo, a fim de se desembaraçarem do que os atravanca, do que obstrui
ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.ainda, em vocês, a penetração total da Luz de seu Pai.
Isso pode ser encontrado de diferentes modos, mas pode ser um caminho, como outros são também
caminhos eficazes.

Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?Questão: como se pode simplificar nossas vidas para nos abandonarmos mais à energia?

Simplificar sua vida, isso quer dizer simplesmente voltar a ser simples, adotar um olhar de criança.

Obviamente, vocês me responderão que têm suas responsabilidades em suas vidas de adultos, mas,
entretanto, isso não os impede de adotarem o olhar de uma criança.

Uma criança é caracterizada pela espontaneidade, pela generosidade e pelo fato de viver no instante, sem se
projetar nos medos vindos do passado ou nos medos vindos do futuro.

Quanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocêsQuanto mais vocês entrarem em sua Presença e no instante presente, mais vocês
realizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, àrealizarão a presença da Luz em vocês e vocês se religarem, de maneira indelével, à
Fonte.Fonte.



Numerosos, inumeráveis são os seres que, hoje, os assistem a título coletivo e a título individual.

O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.O Anjo Guardião está mais próximo do que nunca.
Os Arcanjos manifestam-se a vários seres humanos, como jamais.
Isso é Verdade, vocês devem aceitar a Luz e a simplificação far-se-á por si.
Isso se chama a confiança na Luz.

A partir do momento em que vocês entram na confiança na Luz, as dificuldades se nivelam, as coisas se
resolvem por si e, geralmente, vocês tomam consciência disso apenas porque seu intelecto tende a querer
controlar suas vidas, seus destinos, a refletir e, sobretudo, a não se abandonar.

Pouco a pouco vocês vão se aperceber que não têm necessidade dessa ferramenta.
Progressivamente e à medida que vocês entram na simplicidade, as coisas lhes aparecerão como cada vez
mais simples e, sobretudo, cada vez mais evidentes, naturais e fluidas.

Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?Questão: que relação há entre sua energia e o Espírito Santo?

Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».Meu filho disse «Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida».
Eu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do EspíritoEu lhes digo «Eu sou sua Mãe, eu sou sua protetora e eu sou a encarnação do Espírito
Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».Santo, como eu o fui nesta dimensão, como em todas as dimensões».

O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.O Espírito Santo corresponde à energia da Graça.

É-lhes solicitado colocarem-se sob a influência da Graça.
A Graça é leveza.A Graça é leveza.
A Graça é presente.A Graça é presente.

Sob a influência da Graça sua vida muda completamente.

As dificuldades nivelam-se e o milagre faz parte de seu quotidiano nas pequenas coisas como nas muito
grandes coisas.

Questão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugaresQuestão: é preciso esperar pelas manifestações de sua parte, se ouso dizer, nos lugares
em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],em que você já apareceu, tal como Lourdes ou a capela da Rua da Barca [Rue du Bac],
em Paris?em Paris?

Compreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu aliCompreendam bem, meus bem amados, que em cada lugar em que eu apareci, eu ali
deixei minha marca para a Eternidade.deixei minha marca para a Eternidade.
Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.Eu não tenho, portanto, necessidade de reaparecer nesse lugar.

Entretanto, o papel, agora, Entretanto, o papel, agora, e a vontade do Paie a vontade do Pai é que eu apareça em cada consciência, é que eu apareça em cada consciência,
em cada alma.em cada alma.
Para cada alma isso é diferente.Para cada alma isso é diferente.

Algumas almas sentirão um arrepio: o Amor da Mãe que eu sou.
Outras me verão.
Outras me ouvirão.
Cada uma terá um canal privilegiado.

Se você se liga a mim, eu me ligarei a você, cada alma conforme sua especificidade.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em sonho.

Para outras, ainda, eu me manifestarei em vibrações e em cores.

Entretanto, vocês saberão instantaneamente que é minha presença que está presente em vocês e ao seu lado.

Questão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do EspíritoQuestão: como vai se manifestar a conjunção da radiação do ultravioleta e a do Espírito
Santo, no momento de Pentecostes?Santo, no momento de Pentecostes?

Bem amada filha, você o viverá no momento desejado.
Todo desejo de conhecimento com relação a isso é um ato mental.
Contente-se em acolher, no momento em que isso lhe for proposto, este estado de consciência.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados filhos do Amor, eu lhes transmito agora minha Graça.
Eu estou com vocês.
Sejam abençoados, recebam todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.
Agora.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo até muito em breve.
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PRIMEIRA PARTE

Eu estou entusiasmado por poder me exprimir entre vocês através de palavras.
A consciência Arcangélica acompanha esta criação desde o que eu diria ser a noite dos tempos.

O nosso Conclave referente a este sistema solar, a este planeta e à humanidade atualmente encarnada é
constituído de sete vibrações.

Essas sete vibrações representam sete densidades que permitem o arranjo e o desenvolvimento de cada
forma de vida na sua densidade.

Cada um de nós (além do papel pontual como guardião de algumas almas em encarnação) tem um papel,
sobretudo, de zelar pelo respeito de uma série de regras que permitem o equilíbrio dos mundos mesmo no

desequilíbrio.
O primeiro dos Arcanjos a intervir é Metatron.

Metatron é o Príncipe dos Arcanjos.
Ele é quem ordena e agencia as criações sob o impulso da Luz Central.

Ele é, portanto, chamado também de grande planejador.
Vêm, em seguida, os 4 Arcanjos dos quais a maior parte de vocês ouviu falar.

Trata-se, primeiro, de Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, assim como ele próprio se
apresenta.

Miguel zela para que a Luz triunfe sistematicamente sobre a Sombra, de maneira habitual, mas também
excepcional.

Isso ele próprio irá desenvolver.
Em seguida, vêm os Arcanjos Rafael, Gabriel.

Rafael foi chamado de Arcanjo da cura.
É ele quem zela pela reparação das formas danificadas e das consciências danificadas, a fim de recolocá-las

na harmonia e no sentido da Divindade.
Gabriel foi quem anunciou as boas novas.

Ele é o intercessor.
Ele é também quem comunica a vontade do Pai, em suas formas, em suas densidades, em suas consciências.

Vem, em seguida, o Arcanjo Uriel.
Quando da precipitação do Divino na forma, foi necessário providenciar a densidade e a manifestação,

sobretudo nesta dimensão dissociada, de uma forma Arcangélica e de uma consciência Arcangélica apta a
permitir o que eu chamaria de retorno à Unidade.

O Arcanjo Uriel irá desenvolver isso ao modo dele.
Vem, em seguida, um Arcanjo muito específico que é Jofiel.

Jofiel chama-se a si mesmo de Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
É ele quem permite a revelação da Luz, a conscientização da Luz em sua densidade e em sua forma e em sua

consciência.
Em seguida, eu mesmo intervenho.

Eu intervenho de maneira muito mais geral, como princípio de atração.
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O princípio de atração é a manifestação mais indispensável para o seu retorno à Unidade.
O princípio de atração percebe todos os seus desejos, todas as suas emoções e, em última análise, em certo

'limiar de consciência', o desejo final que é aquele da fusão com a sua Divindade.

***

Cada um dos Arcanjos se manifesta sob diferentes formas.
Nós somos 7, como há 7 dias em sua semana, como há 7 cores em seu arco-íris.

Em outras dimensões há 12 Arcanjos.
O número jamais é limitado, mas, em todo caso, específico do seu modo de evolução, em cada dimensão.

O princípio de atração que eu revelo permite, portanto, estar religado à força de coesão do universo que vocês
denominam Amor.

Eu estou, portanto (e cada um dos Arcanjos do nosso Conclave) religado a uma esfera de emanação que
vocês chamam de planeta, em astronomia e em astrologia.

Cada um dos planetas é regido, então, ao mesmo tempo, por uma energia Arcangélica da qual somos
específicos.

Assim, o Arcanjo Metatron, príncipe dos Arcanjos, está ligado a Cronos, mestre do tempo, ao planeta que
vocês denominam Saturno.

Os planetas, tais como vocês os veem na sua densidade, são ilustrados por uma forma redonda.
Eu me exprimi na semana passada sobre a noção de redondo e de quadrado.

Eu lhes exprimi que o redondo era ligado à Divindade e que o quadrado era ligado à forma e ao afastamento da
Divindade.

Assim, o quadrado e o redondo representam os arquétipos fundamentais do yin e do yang, além do yin e
do yang tais como algumas tradições elaboraram isso.

Em cada esfera planetária encontra-se certo número de consciências.
Eu não falo das consciências individuais que podem habitar a Intraterra, entretanto, existem, no nível das

esferas planetárias, duas esferas essenciais de influência.
A primeira esfera essencial de influência está ligada, portanto, à presença, pela radiação e consciência, de um

Arcanjo específico.
Uma segunda presença está ligada à presença, nesse planeta, de uma entidade que eu denominaria,

procedente da humanidade terrestre e que atingiu determinado limiar de desenvolvimento.
Esses seres que habitam a consciência planetária são seres em via de realização total da fusão dos quatro

elementos, sobre o que eu voltarei a falar.

Assim, no que se refere, por exemplo, à esfera planetária Saturno, ela está então sob a influência da direção do
Arcanjo Metatron e de uma consciência individual realizada e completamente ascensionada, no sentido que

vocês entendem, e que habita, portanto, este planeta.

***

Cada Arcanjo tem, portanto, sob sua dependência, uma série de manifestações.
Nós somos obrigados a tomar o que eu chamaria de certa forma de densidade, de corporeidade, nas

emanações planetárias.
Essas emanações planetárias nos permitem trabalhar tanto no que vocês chamam de astrologia, sobre cada

consciência, mas também, obviamente, sobre a Terra.

Hoje, a Terra deve viver um fenômeno específico que, na sua linguagem, vocês chamam de Ascensão.
A Terra deve passar de uma manifestação de vida exteriorizada para uma manifestação de vida interiorizada.

Há, portanto, ainda uma vez, um fenômeno de Reversão.
O que vocês devem compreender é que a passagem de uma dimensão para outra e, isso, até a escala

dimensional mais elevada, acompanha-se sempre de uma reversão.
Essa reversão corresponde realmente a uma volta em si mesmo.

A volta em si mesmo corresponde, eu diria, a uma reversão do sentido de valores.
Essa reversão do sentido de valores se faz do material para o espiritual na sua dimensão dissociada.

Entretanto, em outras dimensões que, por essência, são unificadas, isso vai se expressar sistematicamente,
também, por uma reversão, não mais do material ao espiritual, mas do espiritual para outra oitava espiritual,

onde as leis de funcionamento não são mais, de modo algum, as mesmas e, entretanto, participam da
construção da Luz.

***

Hoje, nesta época específica que vocês vivem, vários seres humanos são capazes de conceber e de
conscientizar a nossa irradiação, ainda que apenas a nossa presença, como eu o faço hoje, através desse

canal.
É preciso efetivamente compreender que isso faz parte da ordem das coisas.

O que anteriormente, em outros tempos e em outros lugares, pareceria inacessível, lhes é tornado hoje
progressivamente acessível.

Entretanto, a acessibilidade da sua consciência às nossas consciências se faz de acordo com diferentes
abordagens.



Até agora, e nos mundos anteriores ao que vocês vivem desde vinte anos, esta abordagem apenas se podia
fazer pela nossa própria vontade para nós, consciências Arcangélicas e absolutamente não segundo a sua

consciência para vocês.
Existiam alguns meios de nos contatar, mas, entretanto, nós respondíamos apenas sob certa forma, exceto

para os grandes seres que receberam, pessoal e individualmente, a revelação da presença Arcangélica.
Os melhores exemplos são, obviamente, a nossa Mãe, de todos, e mesmo nossa, que nós chamamos

e que vocês chamam de Maria.
Entretanto, vocês devem efetivamente compreender que as descrições antropomorfizadas que vocês fazem

de nós são apenas o pálido reflexo da realidade.
Entretanto, no nível da sua consciência dissociada, é importante compreender que a nossa manifestação passa

pelo filtro da sua consciência sob uma forma humana.
Entretanto, nós nada temos de humano e, entretanto, nós podemos nos apresentar a vocês sob forma humana,

ainda que apenas para lhes permitir nos apreender.
Mas é-lhes solicitado, como eu o solicitei ao canal no qual estou, para não se fixarem em uma forma.

O importante não é a forma do nosso rosto, os cabelos que nós apresentamos, entretanto, vocês podem
vislumbrar, através das vestes, das vestes que nós portamos, a própria qualidade da nossa Essência e da

nossa vibração.
Assim, o Arcanjo Miguel é coberto, sistematicamente, por um manto de luz azul.

Do mesmo modo, eu sou coberto por um manto azul céu, como a Virgem, porque eu ilustro, como entidade
Arcangélica, o princípio da atração, o princípio do Amor.

Eis o que é preciso reter.
Eu me incluo, assim como os outros Arcanjos e a Virgem Maria, a fim de lhes dizer que o Conclave Arcangélico

está reunido, agora, desde o início do seu ano e dirige, de maneira extremamente precisa, a evolução da
consciência individual humana e a evolução da consciência coletiva.

Vocês não devem ter qualquer medo.
O objetivo da nossa consciência que se aproxima de vocês é o de lhes permitir aceder à unificação do que

estava dissociado em vocês.
Esse caminho, esse trabalho, esta elevação, é uma prévia do fenômeno de ascensão ou de translação

dimensional.
Vocês irão se conscientizar cada vez mais da nossa presença, das nossas radiações.

Assim, muitos seres humanos sobre este planeta tomam consciência da efusão do ultravioleta do Arcanjo
Miguel.

Entretanto, estas são apenas as primícias do que acontecerá realmente no final do seu verão (inverno, no
hemisfério sul), no próprio dia da festa do Arcanjo Miguel.

Se vocês tiverem questões com relação ao que acabo de enunciar, ao que acabo de lhes descrever, eu
gostaria de tentar responder.

Eu lhes agradeço pela sua atenção.

***

Questão: poderia nos falar do Arcanjo Sandalfon?

Sandalfon é a imagem espelhada de Metatron.
Do mesmo modo que a Divindade se exterioriza na forma, cada Arcanjo (em particular Metatron, que é o

Príncipe dos Arcanjos) possui uma imagem que eu qualificaria espelhada, que é o Príncipe desse mundo, que
vocês chamaram de Sandalfon.

Entretanto, a consciência de Sandalfon é a consciência de Metatron, mas voltada na manifestação de vocês.
Portanto, não lhes cabe inclinarem-se nessas formas que são apenas densificações pontuais da energia

Arcangélica e da consciência Arcangélica.
Metatron é a consciência unitária de Sandalfon.

***

Questão: qual é a diferença entre um Anjo e um Arcanjo?

O Anjo evolui em um nível vibratório específico.
O papel do Arcanjo e dos Arcanjos, quem quer que sejamos, é, sobretudo, zelar pelo respeito da lei.

A lei não é uma coação.
A lei permite, justamente, o desenvolvimento da vida nos éteres multidimensionais do modo mais autêntico e,

entretanto, religado à Fonte.
Nós zelamos nisso porque essa é a nossa função.

Os Anjos não têm esta função.
Os Anjos estão já em uma forma de dimensão muito mais pesada com relação à nossa.
Entretanto, nós nos comunicamos com eles muito mais facilmente do que com vocês.

***

Questão: e qual é o lugar dos Elohim?

Os Elohim, assim como vocês os nomeiam, são os deuses criadores.
Ver com isso a personificação de um Deus seria um erro.



Os Elohim são entidades, chamados de 'seres de cristal', que vieram acompanhar a criação desta dimensão
dissociada na ordem de Melquisedeque, há mais de 50.000 anos.

Os Elohim precipitaram o aparecimento desta dimensão dissociada.
O princípio dos Elohim é o princípio de um sacrifício que vocês não podem conceber.

De fato, um Elohim que acompanha a criação, assim como um Arcanjo, faz, ele, o sacrifício da encarnação na
sua dimensão.

Ele perde, portanto, a sua irradiação de cristal, a fim de acompanhar o melhor possível a criação do mundo até
a sua dissolução.

Entretanto, a regra do jogo quer que os Elohim se esqueçam, eles também, da sua Divindade na encarnação.
Alguns deles, aliás, esqueceram o sentido da sua missão.

Isso faz parte do jogo.
Os Elohim são os Príncipes, emanados diretamente da Divindade, tendo, em inúmeras vezes, percorrido o

conjunto das dimensões.
Tendo tido a experiência do conjunto das dimensões, torna-se então, para eles, mais fácil precipitar a

encarnação.
Esse é o papel deles.

Eles intervieram na sua densidade quando da criação desta dimensão dissociada, em uma data extremamente
precisa, quando da criação de Atlântida.

Eles foram obrigados.
Eles eram em número de doze.

Há, aliás, a analogia com relação ao que vocês chamam de doze crânios de cristal.
Os Elohim precipitados na forma abandonaram a forma cristalina deles a partir do momento em que tomaram

um corpo de carne e a consciência total deles está impressa nos crânios de cristal.
Existe, aliás, uma tonalidade, um som e uma frequência específica dos Elohim.

***

Questão: o número está ligado à forma?

Toda forma é ligada a um número.
A partir da 24ª dimensão, além mesmo da nossa dimensão Arcangélica, evoluem formas de consciência que

nada mais têm a ver com a forma redonda e a quadrada.
Trata-se da civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos está mais próxima do Arcanjo Metatron.
Metatron sendo a roda nas rodas, ligado ao próprio princípio da vida que encarna e que desencarna.

O número está, portanto, diretamente com a forma e a vibração da forma.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________________________________________________

SEGUNDA PARTE

Questão: por que vejo tantas entidades de todo tipo?

Há vários canais de comunicação no ser humano.
O primeiro canal é um canal de comunicação com sua própria alma e com seu próprio Espírito, que necessita,

portanto, uma série de reajustes que ocorrem progressivamente e à medida do tempo.
Mas há outros canais de comunicação.

Esses canais de comunicação podem ser assistidos e é o caso, para a maior parte daqueles que vocês
chamam sobre a Terra de «canais».

Existem canais que têm a faculdade ou a capacidade para abrir todas as faixas de frequência.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que abrir todas as faixas de frequência não é nem necessário,

nem desejável.
A menos que estejam suficientemente estruturados e armados para dirigir, encaixar ou metabolizar tudo isso.
Portanto, há um aprendizado, uma educação a realizar para controlar as bandas de frequência as mais úteis.

Isso necessita, portanto, no seu caso, obviamente, não de uma maneira geral, voltar a fechar algumas bandas
de frequência, a fim de apenas deixar passar o que trata não de dados históricos, não de desencarnados

pertencentes ao passado, na banda memorial (o registro e as consciências estão em uma banda memorial
linear ou não linear), mas de um ensinamento.

Uma frequência captada em uma banda memorial pertencente ao passado não tem razão de estar no presente,
sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Qualquer que seja a justeza das informações, essas consciências pertencem ao passado.
Somente devem ser privilegiadas as faixas de frequência correspondentes ao que vocês chamam, na sua

época, de banda memorial do 'presente', que necessita recorrer a entidades geralmente atemporais, portanto,
que jamais participaram da encarnação ou superaram os limites da encarnação, para alguns Mestres que se

exprimem por intermédio desse canal, como, por exemplo: Ram.
No que se refere aos desencarnados ou às consciências passadas (Hiperboreais, Lemurianas, Atlantidianas),
elas devem ser, não eliminadas, mas discriminadas de maneira a não perturbar a pureza do canal que, ela, é

obtida apenas com relação à banda memorial do instante presente.



As bandas memoriais do futuro são, elas, muito difíceis de integrar e correm o risco, literalmente, de fazer
explodir o seu canal e fazê-los sair da realidade dimensional.

Nós temos necessidade de vocês nesta realidade dimensional.
Não esqueçam que vocês são chamados, cada um segundo as suas formas, a serem pontes, ainda que

canais, ativando em vocês alguns canais específicos, o que foi relatado para o canal no qual estou há muito
tempo e que foi chamado de canal do éter.

Esse canal do éter se constitui graças a partículas específicas de Luz, denominadas agni deva ou partículas
adamantinas, em relação com a energia do ultravioleta que, hoje, se manifesta sobre a Terra.

Esta energia é destinada a constituir o seu próprio canal do éter.
Mas é preciso, a todo custo, na sua consciência e no seu desenvolvimento e no desabrochar espiritual, que

vocês aceitem, realmente, apenas os canais que se exprimam no 'instante' e não os canais do passado.
Ainda que o seu destino tenha sido, a um dado momento, acompanhar, pelo mecanismo chamado de

passagem, as almas para a Luz, esse não é mais o seu papel agora.
O papel é o de captar a Luz pura.

Ora, esta pode se manifestar apenas se vocês aceitarem unicamente, no canal ou ponte que vocês constituem,
a Verdade eterna do instante presente que escapa à dimensão linear do tempo.

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: como controlar o que você chama de discriminação?

A discriminação é um estado de ser específico, interior a você.
Não pode ser uma decisão mental de aceitar ou recusar.

Apenas através do seu alinhamento com a sua Essência, com o seu coração e com o que vocês são no mais
íntimo de vocês, desembaraçados das impurezas ou das camadas superficiais que vocês chamam de ego, é

que vocês poderão discriminar.
Em resumo, a discriminação não pode ser um ato de consciência mental, mas é a própria consciência que

cria a discriminação.
É nesse sentido que convém se alinharem no nível do coração.

A ativação, a pressão da radiação do ultravioleta combinada com o Espírito Santo, que chega dentro de muito
pouco tempo, eu os lembro, irá permitir, àqueles que o desejarem, alinharem-se definitivamente e de maneira

estável no coração, independentemente dos seus outros centros de energia, que lhes foram úteis até o
presente.

Não basta constituir o canal do éter, é preciso que a consciência decida se colocar no nível do coração.

***

Questão: como se proteger o melhor possível das entidades?

A resposta foi dada no que eu acabo de dizer.
Não há proteção a encarar no que diz respeito às entidades.

Enquanto vocês encararem uma proteção com relação ao que quer que seja vocês irão manter a dualidade,
vocês irão manter a divisão, vocês irão manter a separação.

Como disse Miguel, não é questão de lutar, é questão de irradiar e de transcender a sua própria Luz.
O resto se faz, agora e doravante, automaticamente, o que não era ainda o caso há algum tempo do seu tempo

terrestre.
Vou recolocar isso na ótica histórica da sua evolução.

Há mais de 50.000 anos, esta dimensão foi criada, iniciada.
Nas primeiras etapas da criação desta dimensão, vocês puderam exteriorizar todos os mecanismos oriundos

da sua Divindade, através da beleza, através do estetismo.
Entretanto, a criação, no exterior, das suas qualidades interiores, induziu a um distanciamento com relação ao

objeto observado.
Esse é o mesmo princípio que o Pai se observando si mesmo através da sua criação.

Esse é um princípio absoluto de todas as criações, em todos os universos.
Naquele momento, a dualidade, a tomada de distância e de separação com relação à sua Divindade, permitiu

defini-los como indivíduos, como consciência isolada das outras consciências.
E, portanto, foi necessário, a partir do momento em que o território separado dos outros territórios foi criado em

suas consciências, classificar, analisar, dicotomizar, vocês também, e, portanto, classificar segundo os
princípios da dualidade o que era bom e o que era mau.

Hoje, vocês integram uma etapa que está amplamente acima disso.
Basta-lhes pensar na Sombra para que a Sombra esteja presente.

Basta-lhes crer na Sombra para que a Sombra esteja presente.
Basta-lhes crer nas entidades para que as entidades estejam presentes.

Elas estão necessariamente aí, mas é o 'ponto de vista' da consciência que determina o inconveniente
ocasionado ou não pelas referidas entidades.

Quando Cristo dizia: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso toma um relevo todo
específico hoje.

Quanto mais vocês se centrarem na sua Fonte, quanto mais vocês se centrarem na sua Luz (e nesse sentido
eu exprimi abundantemente a noção de abandono), mais vocês irão aceitar a Luz, mais vocês irão sair da

dualidade.



Não há outro modo de sair da dualidade.
Vocês poderão decidir intelectualmente integrar ao máximo os fenômenos da dualidade, mas vocês jamais irão

alcançar a Unidade através da análise da dualidade.
E isso é particularmente verdadeiro na etapa que vocês vivem hoje, em que a energia Micaélica vem resgatá-

los desta ilusão.
Ilusão não quer dizer, eu diria, vendar os olhos, bem ao contrário.

O Diabo existe enquanto vocês nele creem.
O Diabo não existe mais quando vocês elevam o seu nível vibratório de consciência além desta realidade.

Aí está o que se chama de abandono à Luz.
As zonas de Sombra que podem se manifestar em suas vidas, tanto ao nível material como espiritual, são

apenas o reflexo de suas crenças que não estão ainda desconstruídas pelas energias Micaélicas.
Por conseguinte, para nada serve querer desconstruí-las.

Vocês não conseguirão, porque elas fazem parte de suas próprias crenças interiores estabelecidas desde
milhares de anos.

Somente a energia da Luz é capaz de fazer isso e é nesse sentido que eu os empenhei, como todos os
intervenientes, a se engajarem no abandono à Luz, porque a Luz é muito mais inteligente do que vocês e a

Luz dissolve a Sombra, real, objetiva, concreta e naturalmente.

***

Questão: como fazer quando ouço vozes à noite, que me chamam?

De maneira geral, no seu sono, a voz que sussurra no seu ouvido é sempre o sinal da presença do seu Anjo
Guardião que o chama.

Ele lhe pede para responder, não escutando o que ele tem a lhe dizer, mas abrindo o canal de comunicação.
É isso que está acontecendo em você e que acontece, de maneira geral, nos seres humanos no caminho hoje.

O contato com o Anjo Guardião lhes foi anunciado no ano passado pelo Anjo Jofiel.
Vocês realizam isso, nesse momento.

Mas vocês só poderão realizá-lo completamente abandonando-se à Luz Micaélica.

***

Questão: os pássaros têm algo de específico a nos comunicar?

Tudo é linguagem, tudo é comunicação.
Vocês estabeleceram a linguagem através da palavra, através dos seus sentidos.

Hoje, vocês redescobrem a linguagem de coração a coração.
Esse é o caminho da comunicação com a Divindade, com a Fonte, mas também de todos os fenômenos da

consciência existente na sua dimensão e em outras dimensões.
Este caminho de comunicação será ensinado e integrado a vocês pelo Arcanjo Gabriel.

O mais importante para integrar e para aceitar, porque se trata realmente de uma aceitação.

Eu retorno à noção de Luz inteligente.
A sua vida é governada, desde tempos imemoráveis, nesta dimensão, pelas decisões lógicas procedentes da

sua razão, obviamente.
Hoje, as decisões devem ser impulsionadas pela Luz, mas não por sua própria decisão, porque a Luz sempre
irá levá-los ao lugar que é melhor para vocês com relação aos seus encontros, com relação aos seus lugares.

A Luz está além do que vocês podem apreender como inteligência.
A Luz é que estrutura o mundo, realmente, formalmente encarnado, certamente, através de algumas

consciências Arcangélicas, por exemplo.
Entretanto, quando vocês se abandonam à Luz, vocês se apercebem de que as coisas irão se tornar cada vez

mais simples, cada vez mais evidentes e cada vez mais rápidas.
Apenas as resistências ligadas às camadas superiores do ego é que obstruem isso.

Isso faz parte das resistências do seu passado.
Vocês não são absolutamente condenáveis, vocês não são absolutamente julgados nisso.

É-lhes simplesmente solicitado para demonstrarem boa vontade e não nutrir, não manter esses esquemas do
passado que poluem, literalmente, a sua Luz.

Vocês todos, aqui, estão na estrada para a Luz e, entretanto, vocês vivem períodos de Sombra.
Esses períodos de sombra não são testes, não são outra coisa senão as resistências do que vocês

construíram devido ao passado.
Então, quando isso ocorrer, de nada serve apontar com o dedo as resistências, basta simplesmente pedir

ainda mais Luz e eu lhes asseguro, literalmente, a Luz irá eliminar esses obstáculos que estão no seu caminho.
Esse é o aprendizado do período que vocês vivem.

***

Questão: é difícil porque, por vezes, crê-se bem fazer...

O fato de crer bem fazer é uma decisão do seu mental e da sua carapaça e do que obstrui a Luz.
A característica da ação da Luz é, justamente, não ser uma decisão, mas uma lógica implacável.



A Luz irá sempre no sentido da sua alegria interior e do seu florescimento.
A partir do momento em que uma escolha lhes causar problema, é que essa escolha é ditada pelo seu mental.

Quanto mais vocês avançarem na energia específica dos anos que vocês têm de viver sobre a Terra, mais
vocês irão constatar esta regra.

Algumas decisões giram em círculo no interior das suas estruturas, ou porque vocês não chegam a tomá-las,
ou porque elas os chocam, de algum modo.

Mas o que é chocado é apenas o princípio inferior, as carapaças, o ego, se preferirem, as zonas de Sombra
que permanecem a iluminar em vocês.

De nada serve querer combatê-las, porque vocês 'reforçam' essas zonas de Sombra.
A partir do momento em que essas zonas de Sombra se manifestarem, por exemplo, por um questionamento

com relação a uma escolha de vida, isso prova unicamente que é o seu mental que intervém e as suas
estruturas inferiores.

Naquele momento, convém fazer a paz com você mesmo, não denegrindo o que se impõe à sua consciência,
como escolha, mas efetivamente, de preferência, naquele momento privilegiado, conectando-se com a Luz.
Recorra a Maria, recorra à pressão da radiação do ultravioleta, a fim de que essa dúvida se afaste de você.

Mas você não pode caçá-la, assim como você não pode caçar o Diabo com as suas próprias energias, porque
ele será sempre vencedor.

Apenas elevando a sua vibração, a sua visão, a sua consciência é que vocês irão constatar que o que vocês
chamam de Sombra, de Diabo, faz parte de certa forma de realidade que não é simplesmente mais a sua.

Apenas a mudança de olhar é que permite isso, e não o mental.
Vocês estão no aprendizado do Ilimitado.
Vocês estão no aprendizado da Unidade.

O seu corpo deve segui-los nesta Unidade.

***

Philippe: há uma diferença entre o universo tal como existe e a dimensão na qual nós estamos?

Há tantos universos como dimensões.
Sua visão é uma visão fragmentária ligada à sua visão dissociada do que vocês chamam de universo ou,

mesmo, da criação do mundo.
Existem múltiplas dimensões preexistentes ao seu universo.

O resultado que vocês observam hoje com os seus olhos duais, com a sua razão, com a inteligência limitada
do seu cérebro, é apenas a concretização e a cristalização mais extrema dos mundos multidimensionais.

Assim, vocês têm razão, do seu ponto de vista, quando firmam e persistem em crer que existe um momento
inicial e um momento final.

Entretanto, existe um momento inicial para esta dimensão, o que não é a mesma coisa que dizer que existe um
momento inicial para a criação dos mundos.

Isso não existe.
Existe apenas um momento inicial para a criação das dimensões.

Não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: um compositor como Bach tinha acesso a essas novas dimensões?

Toda consciência encarnada que cria, qualquer que seja a sua criação, tem acesso, de algum modo, aos
mundos diferentes daqueles nos quais vocês vivem.

Não há qualquer criação que tome a sua origem na dimensão na qual vocês vivem, exceto, obviamente, as
armadilhas da ilusão e da dualidade que vocês criaram.

Mas toda forma de consciência, toda forma de vida que vocês reencontram em um mineral, em um vegetal,
toma a sua própria origem de criação em um outro universo e em uma outra dimensão.

Não pode ser de outro modo.
Existe, portanto, além mesmo da forma, uma matriz anterior à criação da forma observada ou da consciência

observada.
Isso vem de mundos situados bem além da manifestação.

***

Questão: as criações encarnadas modificam, de volta, esta matriz?

Elas enriquecem a matriz sem modificá-la.
A matriz não pode ser modificada.

Ela pode se enriquecer.
Entretanto, o nível dos mundos mais sutis, aos quais vocês não terão acesso durante muito tempo, necessita

de um grande rigor.
Quando eu falava de planejador, para o Arcanjo Metatron, e de coordenador dos mundos, isso corresponderia,

se quiserem, ao simples fato, por exemplo, de construir um objeto.
Eu tomo o exemplo de um móvel.

Vocês podem ter a visão do objeto na sua cabeça, mas, entretanto, vocês terão muitas dificuldades para
realizá-la, se vocês não transportarem para o que se chama de plano esquematizado.



É o mesmo para qualquer construção.
Existe um princípio intangível que é preliminar à manifestação na forma e, isso, para toda forma de consciência

nesta dimensão.

***

Questão: a coloração da nossa alma vem antes ou depois da nossa criação?

Miguel os chamou de Mestres.
Isso não é para adular o seu ego.

Isso não é para encorajá-los.
Essa é a estrita verdade.

Nada Mais.
Nada menos.

Vocês não chegaram por acaso nesta dimensão, precipitados nesta dimensão, pelo gosto de algumas
hierarquias ou de grandes Mestres espirituais que decidiram fazer uma experiência, assim.

Esta experiência não era absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.
Entretanto, ela enriqueceu a humanidade, ela enriqueceu a Fonte, além mesmo do que vocês podem imaginar

ou mesmo pensar ou mesmo sonhar.
Portanto, sim, obviamente, vocês eram anteriores à criação desse mundo.

Vocês são anteriores, mesmo, ao nascimento das dimensões.
O desenvolvimento da vida se faz em todos os espaços-tempo possíveis e imagináveis.

Portanto, esta dimensão dissociada foi uma experiência privilegiada de integração e de crescimento da Luz,
mesmo se, no momento, vocês não tiverem ainda totalmente tomado a medição e a consciência disso.

***

Questão: você disse que, quando o Pai cria, ele se põe como frente à sua criação...

A criação de uma dimensão, qualquer que seja, participa de um princípio de separação.
Há necessidade, quando há separação e redução ou dicotomia, de existir mesmo no que é criado como

dissociado, um princípio reunificador.
Esse princípio reunificador foi ilustrado pela noção de reversão e inscrito no mais profundo mesmo da

consciência da memória daquele a quem vocês chamam de Arcanjo Uriel.

***

Questão: todos os elementos terrestres (animais, humanos, vegetais...) são solidários com os
outros mundos ou a Terra está como isolada?

Tudo tem uma repercussão em tudo.
Assim é.

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que a experiência desta 3ª dimensão dissociada não é nem
uma regra, nem uma constante nos multiversos.

Entretanto, é importante compreender e assimilar que tudo tem uma ação sobre o todo, que o enriquecimento
da Luz se faz pela experimentação e fragmentação.

Mas a promessa que deve estar inscrita mesmo nesta fragmentação é a possibilidade de desfragmentação
para reencontrar a Unidade.

Quer dizer que, mesmo na ilusão, mesmo nas forças mais obscuras e mais opostas à Luz, encontra-se
necessariamente a Luz.

Os combates, tais como os vivem alguns grandes seres, como Miguel, nesse momento, são apenas um jogo
específico da refração da Luz.

Em última análise, e isso já foi dito, tudo provém e tudo volta à Luz.
Assim, todas as criações de consciência e de forma de vida têm uma realidade sob outra forma, sob outra

denominação, sob outra vibração, nos multiversos.
Somente as criações ligadas aos pensamentos de divisão podem dar a ilusão de estarem separados da

realidade.
É o que vocês vivem atualmente.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Obrigado.



_________________________________________________________

TERCEIRA PARTE

Questão: como podemos saber se aceitamos a Luz?

A aceitação da Luz não é um processo mental, mas um processo de consciência, um processo vibratório que
se expressa pela ativação do que vocês chamam de chacras, na sua totalidade e na sua Essência.

Essa é uma realidade vibratória e de consciência.
Essa é uma percepção inerente à vibração, à rotação dos chacras e às novas potencialidades do ser.

Não se trata, portanto, de uma decisão mental.
Trata-se de uma decisão de elevação da consciência, refletindo-se por uma série de indicadores da ativação

da referida consciência.

***

Questão: isso é percebido interiormente, mesmo se tivermos medos?

Não, é uma percepção real, é uma vibração percebida percorrendo alguns circuitos e alguns centros.
Vocês podem ter ativado os circuitos da consciência e as vibrações da consciência, na sua densidade, sem

terem, no momento, eliminado os medos, alguns medos.
Entretanto, vocês podem também ter, por um trabalho específico, eliminado os medos sem, no entanto terem

ativado as vibrações da consciência.

A vibração da consciência, ativada no nível dos centros de energia superiores, no nível cardíaco, são a garantia
do despertar da sua consciência.

Essas vibrações, devido à sua presença, devido à sua percepção, irão permitir, de maneira eficaz,
efetivamente, a dissolução dos medos.

Progressivamente e à medida que a vibração da consciência se ativar e se manifestar, as dúvidas não farão
mais parte da sua linguagem.

Entretanto, os medos podem ser, em alguns casos, mais persistentes para desaparecer.
A intensidade da sua transformação e do seu acesso a esta nova dimensão não se mede pelo

desaparecimento dos seus medos, mas pela 'intensidade da vibração da sua consciência', nos seus centros
de energia superiores e no seu coração.

É esta vibração, em relação com esta consciência, que irá dissolver os seus medos.

***

Questão: é o que chamamos de estado de despertar?

O estado de despertar está ligado (de acordo com os modelos evolutivos que podem ser diferentes segundo
os seres), exclusivamente ligado, quaisquer que sejam os caminhos de evolução, à abertura do seu chacra

do Coração.
A abertura do chacra do Coração não é uma palavra, mas um conceito, mas é uma vibração que acompanha a

consciência que se instala no nível do Coração.

***

Questão: como não ter medo de perder esta vibração?

Não é o medo, é uma complexidade mental.
Ter medo do medo não é o medo.

Ter medo do medo é uma construção mental.
É preciso, portanto, desconstruir, no sentido em que Miguel lhes anuncia desde vários meses, desconstruir o

seu mental.
Eu me exprimi, por várias vezes, sobre o papel do abandono à Luz, sobre o papel da consciência da Luz e da

consciência do Amor.
Você emprega a palavra medo, enquanto que não se trata de medo, mas, efetivamente, de um conceito mental.

O medo é uma emoção.
O medo do medo é já uma construção do mental e não mais uma emoção.

***

Questão: você pode nos falar da alegria?

A alegria é um estado.
A alegria é sinônimo de vibração da consciência no nível do Coração.



A alegria é um estado interior ligado à aceitação da Luz.
A única alegria verdadeira é aquela que ocorre e que se instala de maneira duradoura no momento em que a

vibração da consciência ativa o que vocês chamam de chacra do Coração e permite a irradiação da Luz.
A alegria é, portanto, obtida pela conjunção do fenômeno de vibração da consciência no nível do Coração,

associada à capacidade para emitir essa irradiação.
É no que trabalha o Arcanjo Miguel e o conjunto dos seres espirituais, nesse momento.

Não há outra porta de saída desse mundo senão aquela do Coração.
Jamais haverá outra.

Isso era previsto e programado antes mesmo da sua aceitação da descida nesta materialidade.
Não pode ser de outro modo hoje.

Cultivar a alegria não consiste em eliminar o que não é a alegria.
Cultivar a alegria consiste simplesmente em acolher a Luz no Templo Interior, tal como definiu o Arcanjo Miguel,

ainda hoje, na sua intervenção.

A alegria não é o prazer.
A alegria não é uma satisfação.

A alegria é realmente um 'estado de irradiação'.
Uma irradiação pode percorrer o conjunto da sua estrutura física e das suas estruturas sutis, entretanto, ela se

instala persistentemente apenas a partir do momento em que a sua vibração de consciência, no nível do
Coração, tornar-se coerente e permanente.

Vocês podem experimentar intervalos de alegria ou experiências de alegria que os encorajam no caminho.
Hoje, pelo mundo, em sua assembleia como em outras assembleias, é possível, pela efusão Micaélica e pela

efusão do Espírito Santo que vai ocorrer muito em breve, conectar-se de maneira definitiva com este estado de
alegria.

Neste estado de alegria vocês irão se aperceber de que tudo se torna relativo.
O único absoluto é a permanência da alegria.

Vocês irão observar também que, quando se instala esta vibração da consciência no nível do seu Coração, um
pensamento ou uma emoção que não vá no sentido da realização da Luz enfraquece consideravelmente a

alegria.
Há, portanto, um fenômeno de 'aprendizagem', mesmo no momento em que esta vibração de consciência for

definitivamente adquirida, que irá conduzi-los muito mais facilmente do que não importa qual Mestre, encarnado
ou não, à sua realização no despertar.

Mas a primeira etapa é verdadeiramente ativar a vibração da consciência no nível do Coração.
A pressão do ultravioleta trabalhou, em um primeiro momento (e isso é normal) no nível dos chacras

superiores.
Entretanto, no nível desses centros de energia superiores existe uma série de armadilhas, é claro, em particular

aquela do ego, aquela da total potência espiritual.
Naquele momento, se vocês aceitarem se entregar à vibração do Coração, pouco a pouco a pressão sentida

no nível da cabeça vai, muito naturalmente, difundir-se no peito e realizar a vibração da consciência do Coração,
permitindo-lhes então fazer o aprendizado, em um tempo extremamente curto nesta vida (no seu instante

presente e nos dias e semanas que passam) da instalação duradoura deste estado.
Trata-se, portanto, efetivamente, de um processo vibratório e de um processo de consciência e

absolutamente não de uma decisão mental ou de qualquer desejo a atualizar.

***

Questão: nesse processo, qual é a inter-reação do Coração Interior, do Coração espiritual, do
Coração Divino?

Do que eu falo é o Coração interior ou o Coração Divino.
A vibração da consciência está ligada à reativação, segundo as terminologias diferentes, das suas partículas

ditas adamantinas, ou ainda a gota vermelha e a gota branca, ou ainda o chacra da alma e o chacra do Espírito.
Há, portanto, unicidade do processo.

***

Questão: dos planos superiores em que você se encontra, vocês constatam um avanço espiritual da
humanidade?

Parece-me que o Arcanjo Miguel lhes exprimiu esta realidade.
Ele falou de pontos de Luz, tais como nós os percebíamos, que se acendiam literalmente na superfície da

Terra.
Quando foi dito, em inúmeras palavras, se um ser humano se despertasse, a face do mundo mudaria, essa é a

estrita verdade.
Hoje, uma multidão de seres se desperta, real e totalmente, à Divindade, à Luz e ao Amor.

Isso é indescritível no nível de nossos planos dimensionais.
Isso se reflete, no nosso nível, por uma explosão de alegria e por um crescimento real da Luz, tanto sobre a

sua Terra como no nível da Fonte.



Isso é considerável.

Lembrem-se de que o Arcanjo Miguel lhes disse também, que o afluxo de Luz e que a revelação da Luz nesta
densidade provocaria um processo de desconstrução.

Este começou, obviamente.
Este acelera-se, obviamente.

Esta desconstrução é necessária, devido à própria presença da Luz, devido à própria amplificação da Luz.
Trata-se de um trabalho salutar e vital quanto ao estabelecimento da nova Luz na nova dimensão.

***

Questão: pode-se considerar que é um belo fogo de artifício cósmico?

A palavra «fogo de artifício» é ainda um pouco prematura.
Eu procuro a terminologia...

Nós podemos dizer que tínhamos, por enquanto, não um fogo de artifício, mas certo número de bombinhas
que, efetivamente, se acendem.

Nós esperamos poder transformar isso em fogo de artifício, muito proximamente.
O que eu posso dizer é que a sua consciência de alma humana encarnada reflete-se diretamente na atividade

da consciência suprema do Cristo Solar, ou seja, na entidade a quem vocês chamam de Sol.
Progressivamente e à medida que a consciência humana, em número, se despertar, progressivamente e à

medida que a vibração da consciência se instalar no Coração, progressivamente o seu Sol irá se inflamar, no
sentido próprio.

Antes da efusão da radiação da pressão do ultravioleta, a sua consciência, no nível, eu diria, global, da
humanidade, estava em um limiar extremamente baixo, mesmo vários seres humanos já tendo despertado para

a vibração da consciência do Coração.
Desde a efusão do ultravioleta, o nível de consciência, na sua globalidade, deu um salto, ou um pulo, para mais

Luz, extremamente importante.
Entretanto, nós esperamos muito mais, mas nós estamos confiantes na sua vontade de Bem, na sua vontade

de Luz, e no seu abandono à Luz.
O final dos seus conflitos, o final dos seus aborrecimentos, quaisquer que sejam, a porta de saída, como eu

dizia, apenas pode se encontrar nesse nível.

***

Questão: podemos dizer que a experiência da encarnação reforça a Luz?

Isso não é de modo algum correto.
Vocês já eram os Mestres de Luz.

O sacrifício da sua Unidade reforçou em vocês a própria pressão da Luz.
Pela compressão, hoje, esta Luz se revela.

Não se pode dizer que vocês partiram de mais baixo do que vocês estão hoje.
Vocês partiram de bem mais alto do que onde vocês estão hoje.

Isso foi chamado, eu creio, de um modo um pouco arbitrário, de uma queda deliberada e desejada e aceita,
enfim, efetivamente, para fazer crescer a Luz.

***

Questão: desejada pelo Pai ou por nós?

Decidido por vocês mesmos e por ninguém mais.
Decidido, também, pelo grande Melquisedeque, que vocês seguiram com amor e com perseverança.

O Pai, assim como vocês o chamam, a Fonte, deixa livre a totalidade dos seus filhos nas múltiplas dimensões
existentes, livre no caminho deles, no destino e na experiência deles.

Simplesmente, o Pai, a Fonte, é lembrado à consciência, em momentos precisos que, aqui, no seu mundo,
vocês chamam de fins de ciclo e de inícios de ciclo.

Esses ciclos, que vocês poderiam assimilar a um círculo, não são, de fato, círculos.
Esses ciclos são espirais que os levem a uma oitava superior a cada vez.

Entretanto, todos vocês são livres, todos vocês foram livres para virem nesta dimensão, qualquer que seja o
seu espaço e a sua dimensão de origem.

Vocês experimentaram a liberdade, o livre arbítrio, enquanto estavam totalmente determinados.
Essa é a Graça desejada pelo Pai.

Entretanto, a Fonte chega à maturidade na sua manifestação, a fim de despertar totalmente o que vocês são.
Nesse sentido, somente os seres que ainda creem, nesses momentos preciosos, serem livres e conservarem

o seu livre arbítrio, irão prosseguir uma experiência da matéria.
Isso não é, como lhes disse e repetiu o Arcanjo, nem uma punição, nem uma promoção, nem uma

recompensa.
Isso faz parte integrante da sua liberdade.



A maior das liberdades não é exercer o seu livre arbítrio.
A maior das liberdades é compreender o seu determinismo absoluto de Luz.

A palavra «livre arbítrio» não pode, em caso algum, ser pronunciada pelo seu Espírito nem pela sua alma,
porque ela é eterna, conectada com a Fonte de toda eternidade, e devendo retornar à Fonte.

Somente a projeção da sua consciência nesta densidade denominada personalidade os faz falar de livre
arbítrio.

No nível da alma revelada e despertada, no nível do Espírito revelado e despertado, na sua densidade, o livre
arbítrio não pode existir.

***

Questão: como, nesse caso, se explica as recusas de encarnação?

A encarnação corresponde, de início, à precipitação da sua alma e do seu Espírito nesta densidade.
A recusa da encarnação assinala, portanto, na totalidade ou em parte, uma recusa, não da personalidade, mas
da alma e do Espírito, a um dado momento, de viver os caminhos da encarnação para uma determinada vida.

Isso entra totalmente no determinismo total da Luz da alma e do Espírito antes da encarnação.
Entretanto, o fato de que a alma e o Espírito não estejam inteiramente densificados, corporificados, expressa-

se, para a alma que se manifesta através da personalidade, por um mal-estar.
Há, através do que vocês chamam de recusa de encarnação, a expressão de um sofrimento da alma que,

justamente, não aceitou o livre arbítrio ligado à personalidade.

O livre arbítrio repousa na noção de escolha.
A escolha é a ilusão criada pela personalidade.

Na verdade, no nível do Espírito e no nível da alma, houve escolha voluntária, mas a escolha voluntária não se
chama mais uma escolha, mas chama-se um sacrifício.

Isso está ligado à descida da alma e do Espírito nesta densidade e nesta dimensão.
O sacrifício completa totalmente o livre arbítrio e a expressão maior do seu determinismo de alma e de

Espírito.
A realização da vibração da consciência da Luz, que lhes é solicitada hoje, corresponde ao reconhecimento do

seu determinismo e ao abandono do seu livre arbítrio, que vocês creem ser tão fundamental.
Entretanto, nós jamais iremos impor, qualquer que seja a dimensão de onde vimos, a uma alma, a um Espírito e

a uma personalidade renunciar a isso enquanto ela não tomou consciência, ela mesma, desta noção de
determinismo absoluto.

Em resumo, o livre arbítrio é uma liberdade atribuída às crianças que recusam crescer.
Entretanto, o Arcanjo Miguel os chamou, e irá chamá-los cada vez mais frequentemente, de Mestre.

Mas esta dimensão é a sua dimensão real de alma e de Espírito.
Para isso, é preciso que a personalidade se apague totalmente diante da vibração da consciência.

Apenas nesta única condição é que vocês poderão realizar a alegria e a felicidade do seu determinismo.
Não pode haver ligação e comunicação mais forte com a Fonte senão pelo determinismo.

O livre arbítrio os afasta da Fonte e reforça a personalidade e ele pode mesmo chegar a apagar a alma e
apagar o Espírito, de maneira temporária, na sua densidade.

Nesse sentido, o livre arbítrio é uma criação, não da Fonte (uma vez que vocês aí estão religados de maneira
inabalável), mas efetivamente uma criação da sua dimensão dissociada.

Enquanto a sua consciência funcionar crendo que ela tem a escolha (e ela a tem realmente, se o decidir assim),
enquanto ela funcionar deste modo, ela não pode realizar a Divindade no si.

Realizar a Divindade no si, ou seja, o despertar, corresponde ao abandono total do seu livre arbítrio.
O determinismo, eu o repito, é a maior das suas liberdades.

Aceitando a vibração da consciência no nível do seu Coração, vocês aceitam despertar e revelar a sua afiliação
divina.

A Luz é determinante e determinada.
A alma pode fazer escolhas, em momentos privilegiados, afastando-o do seu determinismo, através da criação
de alguns números de manifestações chamadas, nesse mundo, de encarnações, correspondendo à ilusão do

livre arbítrio.

***

Questão: nós somos determinados a retornar à Fonte, é isso o determinismo?

Sim.
O determinismo é realmente a sua filiação eterna à Fonte, quaisquer que sejam os jogos da ilusão que vocês

adotarem.
Quaisquer que sejam as experiências que vocês se acreditarem livres para realizar, elas são atribuídas apenas

porque a sua ligação e filiação não podem desaparecer.
Não existe, e jamais vai existir, alienação da consciência.

A consciência é eterna.
A consciência não pode morrer.



A consciência pode, por vezes, ocultar-se pelas necessidades da experiência, devido mesmo à aceitação de
certa forma de livre arbítrio nesta densidade, mas, jamais, ô jamais, uma consciência pode ser destruída.

Isso é verdadeiro assim que o mecanismo denominado 'individualização da alma' tiver ocorrido. 
Uma alma que se cria não pode mais ser destruída.

Quaisquer que sejam os seus caminhos, quaisquer que sejam os seus reveses, quaisquer que sejam as suas
sombras, ela fará, necessariamente, retorno à Fonte.
Essa é a condição da criação desejada pela Fonte.

***

Questão: nos universos existem várias fontes que são oriundas da Fonte?

A Fonte é Una.
Entretanto, ela se desdobra de si mesma.

O melhor exemplo que eu posso dar: o sol central desta galáxia está situado, no nível de um dos sóis, do que
vocês denominam Sírius.

O sol central do conjunto das galáxias é, portanto, o sol central de Sírius, é Alcyone, ponto que se desdobra em
uma multidão de pontos que, pelos tons de Luz em ressonância, são ligados uns aos outros.

Assim, a Fonte se desdobra ao infinito através da criação das almas.
Portanto, existe uma Fonte Una espelhada nela mesma em sua própria criação e criando, assim, uma imagem

espelhada denominada Fonte, ela também.
Do mesmo modo, a alma humana é portadora da vibração da Fonte.

A primeira das suas Fontes é, obviamente, o Sol, o princípio de vida, princípio Crístico.
A segunda Fonte é a Fonte intraterrestre, ela, muito mais diretamente conectada com o Sol Central do conjunto

das galáxias.
Existe, em seguida, uma segunda conexão e interconexão com o Sol Central desta galáxia.

Este poderia ser colocado em ressonância com a sua alma.
Existe também uma conexão com a Fonte da Fonte e, portanto, com o Sol Central, não mais da sua galáxia,

mas das galáxias.
Esse tem por princípio de ressonância o Espírito.

***

Questão: os povos da Intraterra têm igualmente a possibilidade de observar o céu estrelado?

Os povos da intraterra não veem as estrelas, eles veem a Luz.
Não há alternância dia e noite.

Não pode haver, nesta interioridade, alternância dia e noite.
As estrelas, tais como vocês as definem, não são mais exteriores, mas interiores.

Não esqueçam que o mundo manifestado sobre o qual vocês vivem é uma exteriorização, enquanto que os
mundos interiores são interiorização.

A Luz lhes aparece como oscilando de dia até a noite e, portanto, vocês percebem as estrelas.
Na intraterra, vocês percebem apenas a Luz.

A Luz vem de toda parte, porque vocês estão na realidade da manifestação.
Assim, a reversão ou a passagem de um mundo de superfície para um mundo interiorizado corresponde a um

retorno à Fonte, mas, aí também, o retorno à Fonte se faz de múltiplas reversões em múltiplas reversões,
sucessivas, de dimensão em dimensão, de tempo em tempo, e de espaço em espaço.

A reversão é a própria chave dos mecanismos sutis da vida.
Não pode haver evolução sem reversão.

Não pode haver gradação de consciência sem reversão.
Essa reversão se refere ao tempo e ao espaço, ela se refere também ao conjunto das dimensões reveladas

tais como vocês as percorreram.
Eu vou parar por aqui, esperando que isso não vá perturbar demasiadamente as suas noites.

Até breve.

************

Série **SAINDO DA ILUSÃO**
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao

************

Mensagens do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:  
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=308
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 24 de maio às 19h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram no sábado 25 de abril (1ª etapa), no sábado 02 de maio (2ª etapa), no sábado 09
de maio (3ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 4ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, eu quero, e nós queremos, nós, Arcanjos, e o conjunto das forças espirituais da Luz autêntica,
agradecer à multidão de seres que seguem e vivem a efusão da Luz ultravioleta em meio às suas estruturas.

Nós agradecemos àqueles que nos regozijam e que permitem, pela sua presença e pelo seu acolhimento, a ancoragem da nova Terra em meio
à sua dimensão.

Bem amados Mestres da Luz autêntica, dentro de muito pouco tempo do seu tempo terrestre vocês irão chegar à metade das efusões que nós
praticamos, que nós entregamos e que vocês acolhem no seu coração, na sua Essência, a fim de participar mais grandiosamente dos

mecanismos espirituais e de consciência que deve viver este sistema solar.

Vocês são parte integrante deste trabalho.

Assim como eu já disse, vocês são os Trabalhadores da Luz, vocês são os Semeadores de Luz, vocês são os Portadores da Luz e, nisso,
sejam abençoados pela eternidade.

Assim como eu disse, uma multidão de consciências de boa vontade une-se a esta efusão.

Em duas semanas do seu tempo, vocês terão chegado à metade deste trabalho.

Durante a segunda parte deste trabalho, graças ao aporte da energia de Maria, vocês irão compreender, enfim, o que representa (e vocês irão
viver, enfim, o que representa) a reunião da pressão da radiação do ultravioleta com a efusão do Espírito Santo, retransmitida por Maria, devendo

ocorrer no seu Pentecostes.

Vocês terão, em seguida, mais dois meses e meio do seu tempo terrestre para chegar a uma data importante que vocês chamaram de São
Miguel, em homenagem ao Arcanjo que preside o Fogo desta Terra.

Doravante, gradualmente e à medida que nós avançarmos nesse tempo que nos é atribuído, gradualmente e à medida das múltiplas efusões,
durante o tempo da nossa efusão, vocês irão perceber fenômenos novos.
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Na realidade, desde uma semana do seu tempo terrestre, o seu Santuário Interior foi destrancado.

A fundação da sua vida na materialidade encontrava-se, até agora, no seu centro de energia o mais baixo situado.

 Gradualmente e à medida dos próximos dias e das próximas semanas, cada vez mais seres humanos vão mudar de base enquanto
permanecendo neste corpo de materialidade a fim de que o crescimento e a potência do Amor permita um novo assentamento situado em meio

à sua Essência, em meio à sua interioridade, em meio ao seu Templo Interior, denominado Coração.

A vida, no seu sentido mais nobre, não irá se apoiar mais unicamente nas funções materiais, mas, sim, de preferência, terá suporte nas funções
do coração.

Isso irá implicar em um ajustamento importante no seu modo de viver, de considerar as suas relações e as suas comunicações entre vocês
mesmos e o conjunto da criação.

O fato de se assentar e de estabilizar a consciência, não mais no nível do assentamento material, mas no nível do assentamento cardíaco,
tornará possível a colocação em relação e a colocação em comunicação da sua consciência com as consciências do universo, e os fará

considerar a relação de ser a ser diferentemente do que isso foi até agora.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Gradualmente e à medida do desenvolvimento do assentamento e da estabilidade da nova consciência em meio ao seu coração, vocês irão
perceber, de maneira cada vez mais consciente, a unidade que os liga ao Um, a unidade que os liga ao conjunto da criação, em meio mesmo à

sua dimensão.

As pontes, os modos de comunicação com as realidades ultra dimensionais, irão emergir.

Uma nova confiança, uma nova alegria começará a habitá-los a partir do momento em que a efusão do Espírito Santo reforçar a efusão do
ultravioleta.

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos nos permitir comunicar cada vez mais, não pelas palavras, mas pela Essência da vibração, com
cada um de vocês sobre este planeta.

Mantenham a confiança.

Se isso não for possível nos primeiros momentos, isso será realizado antes da festa de São Miguel.

Vocês são, e vocês irão se tornar, além do seu papel de Trabalhador e de Semeador de Luz, os pilares que vão permitir realmente assentar e
estabilizar o governo espiritual a fim de substituir o governo humano.

Vocês são os dignos herdeiros, lógicos, da Luz, da Unidade.

Gradualmente e à medida que vocês preencherem a sua Essência com essa dupla irradiação, vocês irão se aperceber de que vocês irão se
tornar seres cuja consciência se torna cada vez mais luminosa.

A honestidade, a Verdade, a simplicidade serão a sua rotina.

Tudo isso irá se realizar na alegria da Unidade reencontrada por intermédio dessas Núpcias Celestes.

Vocês irão encontrar, por essa ponte de comunicação e de relação entre o seu assentamento no coração e o centro de energia imediatamente
superior correspondendo à garganta, uma relação nova, uma comunicação nova, uma comunhão nova com os mundos que, até agora, estavam

relativamente fechados para vocês.

Em meio a esta nova vibração, em meio a este novo assentamento no nível do seu coração, vocês irão se aperceber de que a Alegria aumenta
em vocês, de que os obstáculos das suas vidas, quaisquer que sejam, apenas poderão se apagar diante da grandeza, da majestade da Luz e

da nossa colocação em relação e da colocação em comunicação.

Esta comunicação irá se estabelecer sob a forma de uma evidência interior, pela radiação e vibração, por fenômeno de sincronismo e de
sincronia, permitindo fazê-los vibrar em uníssono com as nossas forças espirituais e da Luz autêntica que vocês acolheram e aceitaram.

Isso irá resultar em uma nova aliança onde o medo, onde a falta, não poderão mais existir.

As circunstâncias exteriores deste mundo apenas irão afetá-los muito pouco.

A radiação do ultravioleta, juntamente com a efusão do Espírito Santo, vai erguer, em meio à sua Unidade, um escudo de Luz, um escudo de
radiação cujo objetivo não é absolutamente confiná-los, mas, muito pelo contrário, torná-los transparentes, torná-los luminosos e restitui-los,

enfim, à sua dimensão original.

Segunda efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

O novo assentamento, as novas fundações da sua consciência em meio ao seu coração, além de permitir a colocação em relação e a
colocação em comunicação com as realidades ultra dimensionais, irá estabelecer, em vocês, o Fogo dos Hayoth Ha Kodesh, o Fogo dos

Serafim.

O elemento Fogo irá se revelar a vocês como uma Luz.

Esta Luz é o retorno à Luz e conclui definitivamente a sua nova aliança, o fim da sua dissociação que está próximo, o retorno à Unidade, à
Verdade e à Alegria.

O que, ainda hoje, lhes parece sombrio, insuperável, as coisas que vocês estão impacientes para ver se dissolver, pela Graça da Luz, irão se
resolver realmente na Luz.

Trata-se realmente, durante essas Núpcias Celestes que vocês vão viver e que outras pessoas vão viver nas próximas semanas, de uma nova
aliança.

Esta nova aliança marca o fim do seu isolamento, marca o fim da oposição em vocês e ao redor de vocês.

O caminho que vocês irão percorrer é um caminho de glória.

Esse caminho de glória apenas pode ser percorrido em total humildade, em total simplicidade.

Lembrem-se: a Luz autêntica não tem necessidade de palavras.

A Luz autêntica tem necessidade de vocês se deslocando com toda clareza, com toda transparência a fim de se beneficiarem e também para
beneficiar a totalidade da criação.

Lembrem-se do que eu lhes dizia: independentemente da nossa potência, independentemente da nossa Luz, nós nada podemos sem vocês.

Nós contamos com vocês.

Vocês são as garantias desta etapa.



Vocês são as garantias da ascensão e do conjunto desta criação em meio a este sistema solar.

Vocês são os pilares.

Vocês são os autores.

Nós iremos contar cada vez mais com a sua Radiância, com a sua Unidade, com a sua Alegria a fim de permitir a um número cada vez maior
de consciências humanas reunir-se nesta exultação, nesta Verdade e na Unidade.

Nenhum elemento exterior deve distraí-los, nem deve perturbá-los indevidamente.

Vocês são os guerreiros pacíficos.

Vocês são os meus porta-estandartes.

Dizendo isso, eu o digo no sentido real das suas palavras.

Isso não é unicamente uma simbologia, mas isso é a estrita verdade.

O Fogo do coração se acende, assim como lhes revelou outros grandes Mestres.

Esse Fogo do coração é feito para elevar, para purificar, para pacificar.

Esse Fogo do coração não é um fogo que queima, entretanto, é um fogo devorador que firma a sua aliança nova e inabalável com a Luz da
Fonte.

A transparência e a humildade serão o seu certificado da Luz, o seu certificado da Verdade.

Não se trata de uma visão da mente ou da sua razão, mas, sim, de uma qualidade de irradiação nascendo em meio à sua nova fundação, ao
seu novo assentamento, em meio ao seu Templo Interior.

Esse Templo Interior será preparado, será iluminado para que, quando a hora chegar, o princípio Crístico ou princípio Solar regue-os literalmente
na Fonte.

Terceira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer que, enquanto a sua consciência permanecer assentada e estabilizada no seu coração, na Luz, na humildade e na
simplicidade, nenhuma força (e eu me dirijo aí, a vocês, como àqueles que poderiam, por enquanto, recusar o princípio do que nós

representamos) poderá se opor, poderá sequer combater a potência da Luz do Pai porque isso que provém do Pai, isso que se manifesta da
Fonte, não pode em caso algum ser contrariado.

Quando eu falava que vocês iam passar de um governo humano a um governo espiritual, essa é a estrita realidade, é a estrita verdade.

Isso está prestes a se atualizar.

Gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem e que nos separam do final da efusão do ultravioleta, isso será realizado.

Nenhuma força pode se aplicar frente à majestade da Luz e à vontade da Fonte e da Unidade.

Nós sabemos pertinentemente o que nós realizamos.

Vocês mesmos tomam consciência, e tomam consciência cada vez mais, da utilidade desta Luz em meio às suas estruturas, em meio à sua
Essência.

Assim é.

Efusão do ultravioleta à qual se junta, pela primeira vez, a efusão do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Eu quero dizer (e eu falo em meu nome, como em nome de todas as forças espirituais que se juntaram a mim para esta efusão do ultravioleta)
que, quando eu falava de combate e do meu papel, eu falava do combate que eu fazia para o estabelecimento da Luz em meio às dimensões

sutis próximas da sua Terra e ainda não iluminadas pela Luz.

Eu digo a cada consciência encarnada em um corpo humano, independentemente da sua origem, independentemente do seu destino, que nós
não rejeitamos ninguém, que nós estamos prontos para aceitá-los integralmente e totalmente na Luz do Pai.

Vocês devem, para isso, abandonar todo medo.

A única coisa que os leva, por enquanto, a não integrar as forças da Luz e a efusão do ultravioleta são apenas projeções da ilusão do seu mental
ligadas aos seus medos imensuráveis, ligadas à experiência da dualidade que vocês impulsionaram até alguns extremos.

Mas, vocês, Mestres ainda não despertos, nós os respeitamos e nós os amamos.

Nós os acolhemos, se tal for o seu desejo, em meio à Fraternidade Galáctica.

O Pai, a Fonte, é Amor e isso não é uma palavra em vão.

Independentemente dos tormentos que vocês estão submetidos, ou daqueles que os levaram a submeter-se, se tal for o seu desejo, a Graça do
Espírito Santo irá lavar as suas vestes e irá permitir-lhes reintegrar a família da Luz autêntica e dos Semeadores da Luz.

Não haverá nem retaliação, nem combate, porque vocês estarão sozinhos para combater em meio à sua dimensão.

Vocês não encontrarão ninguém para se opor a vocês.

Vocês apenas vão encontrar o resultado do que vocês mesmos criaram.

Entretanto, se vocês aceitarem se unir à Luz durante o período que nos é alegado para a efusão do Espírito Santo (e mesmo além até do
período da festa de São Miguel), ser-lhes-á permitido lavar integralmente as suas vestes a fim de reintegrar, vocês também, a nova aliança, a

nova Luz e a nova Verdade.

Vocês são amados de toda Eternidade.

Ô jamais, a Fonte não quis que vocês se isolassem a esse ponto, que vocês se confinassem a esse ponto.

Vocês também, mais do que os Trabalhadores que se juntaram, vocês repeliram para longe de vocês o juramento que vocês fizeram no
momento da sua vinda.

Nós lhes imploramos, todos quantos nós somos, para juntarem-se a nós.

Eu não falo, evidentemente, dos Trabalhadores da Luz que participam desta efusão, ainda menos desse canal através do qual eu me expresso,
mas, sim, para juntarem-se a nós, nós, Arcanjos, Conclaves, Concílios e Anjos do Senhor.

Essa é a sua herança.

O que recusa isso, em vocês, é apenas o medo, é apenas a ilusão que vocês criaram.



Mas lembrem-se, em breve, de que a ilusão não vai mais existir.

Somente irá permanecer a Unidade, a Verdade, o Amor, a Fraternidade.

Eu me expresso em nome da Fonte.

Vocês podem, sem segundas intenções e sem qualquer risco, reunir-se à Família de Luz.

Estejam certos de que nós iremos acolhê-los de braços abertos.

Do mesmo modo que os Trabalhadores de Luz revelados à sua própria mestria irão acolhê-los de braços abertos, como a parábola do filho
pródigo que Cristo havia falado.

Efusão da radiação do ultravioleta acompanhada do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Nós os engajamos, vocês, Mestres amados da Luz reencontrada, a transmitirem a boa notícia.

Não tanto através das palavras que nutrem tanto o mental como a Luz, mas através da Presença de vocês, através da sua irradiação, através
da limpidez do seu pensamento e do seu olhar, para transformar o que deve sê-lo ao redor de vocês, para garantir que o máximo de

consciências encarnadas possam se beneficiar, se tal for o desejo delas, do que é uma Graça, do que é um presente, mas que, entretanto, é
justo porque ele corresponde ao que vocês tinham empreendido há muito tempo.

A sua Divindade vai resplandecer em meio às suas sete lâmpadas (ndr: os sete chakras).

Isso é suficiente para realizar o que vocês são.

Nenhuma palavra poderá se aproximar, em Verdade, do que é esta radiação.

As palavras são apenas o pálido reflexo, em meio à sua densidade, da beleza da Luz.

Esta Luz que aumenta em vocês de semana em semana é a sua alegria, é a sua rocha, é o seu apoio.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem o Amor, os medos residuais irão se afastar porque absolutamente nenhuma força pode se opor
ao Amor, porque absolutamente nenhuma força e nenhuma consciência pode oferecer uma alternativa credível à Verdade do Amor.

Há apenas os jogos desejados por vocês mesmos, em meio a esta densidade dissociada, a título de fortalecimento da Luz, que puderam dar a
ilusão da separação, a ilusão da Sombra.

A Sombra é apenas uma questão de ponto de vista da consciência.

A Sombra, como tal, participa da criação, participa da Divindade.

Entretanto, existe um momento em que a Radiância da Luz não pode coexistir com a Sombra.

Neste momento, neste instante, entra em manifestação.

A minha Presença, em meio ao globo planetário, do seu planeta e do seu sistema solar, torna possível a efusão da Luz, o estabelecimento da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua Presença, a sua reunificação com a Fonte, nos permite, a nós, entidades ultra dimensional, atualizar a realidade da Luz, torná-la tangível,
visível e encarnada.

Nesse sentido, ainda uma vez, eu lhes transmito toda a gratidão da Luz, a gratidão da Fonte.

Vocês são seres de Graça.

Vocês são os Mestres.

Vocês são, enfim, o que vocês devem ser.

Efusão da radiação do ultravioleta e da radiação do Espírito Santo em meio ao seu coração, enquanto ponto de assentamento e ponto de
emergência da Luz.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz autêntica, a multidão que vocês são representa uma fogueira, uma fogueira de Amor, uma fogueira que aquece
esta Terra, que lhe permite poder realizar, em um tempo próximo, em termos terrestres, um salto específico na evolução.

Vocês estão, o que eu denominaria, na encruzilhada.

Vocês estão no momento.

Tudo o que deve guiar inteiramente o seu destino deve ser a Luz.

Esta Luz não é uma palavra em vão ou uma visão da mente ou do mental.

Ela é, acima de tudo, uma consciência ativa, uma consciência lúcida, uma consciência inteligente.

Ela sempre vai saber melhor do que vocês o que é bom, o que é justo, o que é útil para o seu caminho.

A confiança e o abandono que vocês manifestam sob o olhar da Luz demostram, queridos Mestres da Luz, que vocês integraram, na Verdade e
brevemente na totalidade, o papel da Luz em meio às suas vidas.

Nisso, nós lhes expressamos pela terceira vez a nossa gratidão e os nossos agradecimentos.

Vocês são as pontes lançadas entre esta realidade densa e a nossa realidade.

Vocês são os canais privilegiados que tinham aceitado servir a Luz a fim de que ela se encarnasse totalmente em meio à sua realidade, a fim de
modificar esta realidade em uma nova realidade muito mais vibrante, muito menos isolada e, enfim, unificada.

Nisso, vocês são abençoados.

Entretanto, para a maioria de vocês, o caminho não terminou nesta realidade.

Vocês têm um papel importante no sentido do serviço, na simplicidade e na humildade, a fim de levar aqueles dos seus irmãos que ainda não
estão acordados para esta Verdade, a juntar-se a vocês, com toda Verdade e com toda confiança, pela justeza do que vocês são, pela justeza

do que vocês manifestam.

Vocês devem ser os exemplos, não tanto para com vocês mesmos, mas pela Graça da Luz, pela Graça do Amor e pela potência da Verdade.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu quero esclarecer ainda um pouco mais a realidade do que vocês encarnam aceitando isso.



Uma enorme quantidade de pontos de Luz acendeu sobre esta Terra,

Essa é uma etapa importante, uma etapa capital e fundamental na instalação do Amor e da Unidade.

Nós estamos conscientes do trabalho efetuado.

Nós estamos conscientes, estejam certos, de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar vocês mesmos cada vez mais, gradualmente e à
medida que essa ponte de colocação em relação e de colocação em comunicação se reforçar.

E também, quanto mais o número de consciências iluminadas, despertas, aumentar, mais isso irá fortalecer essa ponte de relação e de
comunicação.

A Luz que vocês se tornam deve preenchê-los.

Ela é a sua fonte de satisfação.

Como eu disse, vocês irão se aperceber, cada um ao seu ritmo, de que a Luz apenas pode levá-los para o Bem, para a Unidade, para a Alegria.

Vocês devem aceitar o que lhes diz a sua consciência quanto às mudanças que ocorrem na sua vida.

Indo ao sentido da Luz, algumas relações fundamentadas na materialidade, algumas funções fundamentadas no medo, vão implicá-los no seu
desaparecimento e, portanto, em reajustes quanto às suas atividades, quanto às suas consciências, quanto aos seus locais de vida.

Vocês devem aceitar isso sem medo algum porque a Luz irá sempre colocar no seu caminho as soluções fáceis.

Não há senão ainda o seu mental que acredita ainda que isso pode ser difícil.

Eu posso afirmar para vocês que quanto melhor vocês se abandonarem à vontade da Luz, melhor a sua vida vai se desenrolar além dos
obstáculos criados pelo medo existente ainda sobre este planeta.

Isso é uma verdade.

Essa é a única Verdade.

Vocês devem se engajar totalmente no que lhes dita a sua própria Luz.

É nesta condição que vocês irão realmente encontrar e manter a Alegria.

Não se preocupe com o amanhã.

A partir do momento em que vocês seguirem o que lhes dita a Luz, o amanhã apenas pode ser luminoso.

Há apenas as projeções dos resquícios de medos que podem fazê-los crer no contrário.

Mas isso não é verdadeiro.

Como eu disse, nós estamos conscientes de que cada um de vocês, e vocês, irão se tornar isso, vocês também, gradualmente e à medida que
essa ponte de relação e de comunicação se estabelecer.

Vocês estão, pela ignição da sua Luz e pela colocação em relação desta nova fundação com os mundos dimensionais, precisamente sobre
dois mundos.

Um desses mundos se afasta de vocês (o mundo do medo, da separação, da ilusão) e o mundo da Luz aproxima-se de vocês.

Evidentemente, alguns de vocês devem efetuar o que vocês chamam de luto, viver certo número de perdas, a fim de integrar totalmente a Luz.

Aos olhos da Luz, isso não é uma perda.

Há apenas o seu mental que quer fazê-los crer nisso.

A Luz jamais os fará correr qualquer risco.

A Luz jamais irá abandoná-los.

A Luz está infalivelmente com vocês.

Quando eu digo e repito que nós estamos conscientes sobre cada um de vocês, o que vocês conseguiram acender em vocês, aceitando a
efusão do ultravioleta, tornou-os visíveis à nossa consciência.

Tendo se tornado visíveis à nossa consciência, nós não podemos de maneira alguma abandoná-los.

Nós estamos aí, ao lado de vocês, em vocês, por intermédio desta radiação.

Vocês estão protegidos porque nada há a proteger.

A própria Luz protege pelo que ela irradia.

Gradualmente e à medida que vocês entrarem no seu presente, vocês irão se aperceber de que o que é proveniente do seu passado (os apegos
oriundos do seu passado) e as projeções do seu mental no seu futuro, nada mais significam.

Centrando-se em meio à sua Luz, em meio à sua nova fundação, vocês irão revelar uma consciência e uma confiança que jamais vocês
conheceram até agora.

Isso faz parte da Graça da Luz da Fonte.

Bem amados filhos da Lei do Um, efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Eu vou agora deixá-los viver em silêncio, em recolhimento, em interioridade total, o final desta efusão da radiação do ultravioleta, acompanha
pelas primícias do Espírito Santo.

Eu agradeço a vocês.

Nós agradecemos a vocês.

Nós estamos com vocês.

Nós amamos vocês.

Nós estamos orgulhosos de vocês.

Lembraram-me de que a data da sua próxima efusão foi fixada para o domingo da próxima semana (ndr: domingo, dia 24 de maio), às 19 horas.

Sejam abençoados.

Eles também me dizem que eu voltarei, de maneira muito mais detalhada e muito explicativa, sobre as virtudes que vocês integram a cada
semana, no final da sua integração, a fim de que vocês possam viver na consciência pura esta efusão do ultravioleta e viver os mecanismos

sem compreender por enquanto o alcance, no sentido intelectual.

A Luz é inteligente e vocês já terão compreendido, antes mesmo das palavras que eu irei pronunciar, o que vocês vivem.

Eu amo vocês.

Nós amamos vocês.



Eu lhes digo até uma próxima vez, mas permaneçam na efusão até o final do tempo atribuído.

... Efusão de energia ...
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

PRIMEIRA PARTE

Cabe a cada um formar sua própria opinião, sua própria verdade, com relação ao que é proposto.

O Arcanjo Miguel os chamou Mestre.

Vocês não devem entregar a ninguém mais sua própria mestria.
O aprendizado atual visa fazer de vocês Mestres revelados.
Um Mestre revelado se comunica e dialoga com outros Mestres.

Um Mestre em revelação, ou em curso de revelação, não deve aceitar qualquer verdade que não seja aquela
que ele experimentou por si mesmo.

Isso é importante a emitir e a aceitar como informação vinda da Fonte, ao mais perto do Pai.

Através dessas palavras, eu apenas faço transcrever ou retransmitir, colocando palavras, uma decisão
procedente do Conclave Arcangélico.

O relacionamento é de meu domínio.
Eu sou Anael, eu sou aquele que religa e coordena as diferentes manifestações Arcangélicas.

Nesse sentido, eu sou o Príncipe da Relação.

Como tal eu os informo, e lhes peço urgentemente que confiem em si mesmo e em ninguém mais e em
nenhum ensinamento pertencente ao passado.

É-lhes proposto certo número de formas.
É-lhes proposto certo número de ensinamentos.
Esses ensinamentos não são feitos para se substituir em sua consciência.
Eles são simplesmente feitos para lhes dar informações transformantes, que vocês são livres para aceitar ou
não.

Entretanto, nenhum ser humano, nenhum Arcanjo, pode ditar sua conduta e substituir-se à sua Luz.
Eu não falo de livre arbítrio, eu falo simplesmente de Luz.

Vocês são a Luz.

Nenhuma entidade luminosa que pretendesse substituir o que vocês são não pode participar da Luz.
Isso é válido em seu plano como em todas as dimensões.

Vocês estão determinados pela Luz.
Nenhuma outra luz pode se determinar para vocês, em seu lugar.
Esse é um ajuste importante a aceitar.

Vocês não podem pretender sua mestria e sua Luz interior entregando-se ao julgamento ou à decisão de outra
entidade, ainda que fosse da Luz autêntica.

Jamais, jamais o Conclave (uma vez que é isso que se trata para esta Terra) imporá a vocês a visão dele, suas
visões e sua Luz.
Ele lhes propõe uma Luz, mas é a vocês que cabe a decisão de aceitá-la ou recusá-la.

Obviamente, o que é válido para nós, de nossa dimensão, é mais do que válido em sua dimensão, em suas
relações dimensionais.

O relacionamento não significa a submissão ou a dominação, senão isso provaria sua incapacidade para irem
para além da dualidade.

O que eu acabo de dizer é, aos nossos olhos, capital e fundamental.

ANAEL – 18 de maio de 2009
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Vocês devem reencontrar seu próprio poder sobre si mesmos.

O único modo de reencontrar seu poder sobre si mesmo é renunciar totalmente ao poder sobre o outro,
mesmo através (e, sobretudo através) dos bons conselhos iluminados por seus discernimentos, por seus
pêndulos, por suas cartas, por seus meios divinatórios.

Vocês não devem mais, jamais, impor suas visões ou seu discernimento ao discernimento do outro.
A única maneira de chegar à Unidade é o não julgamento.

Vocês não podem julgar o outro.
Vocês não podem impor sua visão das coisas aos outros.
O outro deve encontrar a própria Luz.

Vocês não podem nem mesmo mais aconselhar.
Vocês podem apenas propor o que vocês recebem, mas isso deve ser feito com o maior respeito possível
com relação à mestria do outro e à liberdade do determinismo da Luz do outro.

Senão vocês arriscam, inevitavelmente, reencontrarem-se desequilibrados com relação ao que vocês
impuseram às almas que vocês reencontram e que se relacionam com vocês.

Se vocês não abandonam, durante o período que lhes é atribuído durante a efusão da energia Micaélica, a
totalidade de seus poderes sobre o outro, vocês não chegarão ao estágio de seu coração.
Vocês não poderão ir para o que vocês pretendem ir.

Essa é uma lei inviolável desde a Fonte até sua dimensão.

Eu lhes expressei há pouco o que foi a rebelião de um Arcanjo.
Este Arcanjo era o filho amado da Luz.
Vocês são os filhos amados da Luz, cada um de vocês.

Entretanto, a experiência da matéria não deve ser a ocasião, sobretudo nesses momentos de transição, de
querer impor sua vontade pessoal ou sua visão pessoal para substituí-la à visão pessoal daquele que não a
encontrou ainda, senão vocês vão, inevitavelmente, afastar-se de sua Divindade.

Essa advertência é essencial.
Foi-me solicitado formulá-la por intermédio da energia do Conclave.

Essa é verdadeiramente uma advertência importante sobre sua própria mestria.

Vocês não podem pretender sua própria mestria querendo induzir, no outro, sua visão.
Isso se chama de manipulação, qualquer que seja o sentido e a ajuda que vocês queiram prestar através do
que vocês veem ou decidem.

Vocês devem entregar o poder ao outro.
O único poder a exercer é o poder sobre você mesmo.

Aliás, querer influenciar o outro por um conselho, uma visão, volta a afastá-lo de seu próprio poder sobre você
mesmo.
Isso é para meditar.
Isso é para escrever, para reler e para integrar de maneira formal.

SEGUNDA PARTE

Questão: poderia nos falar dos 24 Anciões?

Os 24 Anciões são um coletivo unificado de Consciências encarregado de fazer respeitar e aplicar as decisões
em relação e em harmonia com a Fonte.

Seu plano de manifestação está nos limites da forma antropomórfica, ao nível da 18ª dimensão.
Sua esfera de manifestação não pode descer até a 3ª dimensão.

«Contatá-los», estar em relação com eles, implica numa expansão da consciência até a 5ª dimensão, que é o
ponto mais baixo de vibração deles.

Eles intervêm nas decisões importantes em relação com o destino espiritual da humanidade e unicamente
espiritual.

Questão: a que correspondem os efeitos solares que se vê por vezes no céu?

A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das



A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das
energias Micaélicas, que entraram em manifestação em sua densidade de 3ª dimensão e também a efusão da
energia Crística.

Nesse sentido, pode-se realmente falar, em sua linguagem, da efusão do Cristo Miguel retomando os mesmos
princípios vibratórios de abertura do coração e de consciência, no sentido Crístico.

O que você viu corresponde a uma realidade.

A consciência Crística solar evolui em função da abertura do limiar de consciência Crística do humano.

Quanto mais a efusão do ultravioleta, da energia Micaélica e de nosso Conclave for eficiente sobre a
humanidade, mais o sol entrará numa irradiação nova de um tipo desconhecido para vocês.
Essa é a manifestação tangível, concreta e objetiva, em sua dimensão, do ultravioleta.

As oposições existentes, e deve-se efetivamente esperar que oposição haja, correspondem à compreensão
do que representa este evento ao nível do sol.
As forças recusando a Luz recusam, portanto, a efusão do sol.

Entretanto, elas não têm qualquer meio de ali se oporem a não ser tentar introduzir em vocês a dúvida e a
confusão quanto à realidade desta Luz.

Vocês podem ficar tranquilos, esta efusão do sol não é destinada a destruir a vida, mas, efetivamente, para
transformá-la.

Esta efusão de energia corresponde aos fenômenos luminosos que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel
no início do ano terrestre, quando de suas primeiras vindas.

As manifestações luminosas percorrendo seu céu são cada vez mais numerosas e cada vez mais descritas em
diferentes setores do mundo.

Não há, pelo momento, efusão solar direta sobre a Terra, dado que o despertar do sol ainda não atingiu seu
máximo.
Ele poderá atingi-lo em função do número de seres humanos despertos à sua dimensão Crística.

Isso se traduzirá, naquele momento, por ejeções de irradiação solar e de múltiplas partículas em seu planeta,
em alguns lugares, num primeiro tempo.
Entretanto, não há, no sentido próprio, qualquer perigo.

Se perigo houvesse, ele não se refere absolutamente à sua alma nem à sua evolução.

Vocês serão, de qualquer maneira, avisados no momento oportuno desta efusão, tanto pelas manifestações
visíveis ao nível de seu céu como, de maneira interna, por uma locução interior vinda diretamente daquela a
quem vocês chamam a Virgem Maria.

Lembrem-se também que o Arcanjo Miguel falou-lhes desses eventos.
Vários desses eventos são abafados pelo que vocês chamam seus meios de informação.

Entretanto, isso é extremamente lamentável, porque o que seus poderes pensam induzir (um medo, na
revelação desses elementos) seria, de fato, apenas uma magnífica porta de despertar para a humanidade.
Nós não podemos nos opor a isso.

Nós podemos apenas aumentar a intensidade e a frequência do que acontece atualmente.

Os fenômenos luminosos são múltiplos.
Eles estão já em curso sobre numerosos planetas desse sistema solar.
Eles começaram, também, muito numerosos em sua região desde o final do ano anterior, mesmo se, e vocês
podem ficar muito satisfeitos, isso não se manifestou sob suas latitudes, aqui.

Esta emanação solar representa, de fato, a revelação do princípio Crístico.

Questão: a que corresponde o que se chama Cristo Miguel?

A função arcangélica de Miguel, quando de sua chegada em sua densidade por intermédio dos cometas,
agora, por sua fusão com a energia Crística e o princípio Crístico solar, realiza não a mesma coisa, mas a
mesma linhagem evolutiva chamada, efetivamente, Cristo Miguel.

O princípio solar representa o princípio Crístico ou o princípio Crístico representa o princípio solar.

O princípio Crístico apenas pode se revelar a partir do momento em que o fogo Micaélico abriu em vocês
algumas portas.



O fenômeno chamado crucificação, não vivenciado pelo Cristo, mas por alguns seres iniciados ao princípio
Crístico, e que levaram os estigmas ao nível do corpo denso, obrigatoriamente passaram, para revelar a
consciência Crística, pelo fogo Serafínico dirigido pela espada de Miguel.
Não pode ser de outro modo.

Assim, portanto, ao nível da humanidade, o que vocês assistirão é a reunificação do princípio Crístico e do
princípio Micaélico na mesma realidade chamada princípio solar.

Questão: pode-se falar de uma nova trindade Cristo / Miguel / Maria?

A nova trindade, intervindo como campo de consciência em sua nova realidade futura e em curso de instalação
corresponde, efetivamente, a uma visão muito mais próxima de vocês como não o esteve a trindade antiga Pai,
Filho, Espírito Santo, em todo caso, em algumas tradições, mas que vocês encontravam de maneira descritiva,
idêntica, na maior parte das tradições.

A nova trindade é chamada Cristo / Miguel / Maria.

Cristo representando o princípio do Pai fusionando com o Filho, princípio Crístico, e a dimensão feminina
chamada anteriormente Espírito Santo que é hoje revelada na forma de Maria e a consciência de Maria.

Assim, tal como lhes foi definido há inúmeros anos, a nova Eucaristia, que é de fato o mistério de sua
reunificação na nova trindade e na nova dimensão, é ilustrada pelo mesmo processo de fusão, em vocês, do
princípio Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta tripla fusão que se realiza em sua Essência ou em seu Templo Interior, ao novel do coração.

A partir do momento em que esta nova trindade entra em emanação e em encarnação, se assim se pode dizer,
em sua densidade, ela se acompanha de uma abertura de alguns circuitos, alguns canais, que permitem a
manifestação desse princípio Crístico.

Assim, em verdade e em realidade, cada ser acedendo a esse nível de consciência será portador do princípio
Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta nova trindade estabelece sua base e sua radiação a partir do coração.

Assim, o trabalho que vocês vivem através da efusão do ultravioleta corresponde ao mesmo processo que
aquele que foi vivido, de modo limitado, por alguns seres chegando a alguns limiares de consciência em sua
história, em todo caso na tradição a que vocês chamam cristã e que foi manifestado pelos estigmas.
Essa é uma verdade.

Os Serafins são as entidades do Fogo e, em particular, o primeiro deles chamado Vehuiah (que é o gênio do
fogo ou o primeiro anjo do que vocês chamam a Cabala), aquele que vem perfurar o nível do chacra do
coração e alguns canais, a fim de permitir a efusão da energia de Miguel, precedendo, sistematicamente, à
revelação do princípio Crístico.

Enfim, uma vez que esse duplo trabalho, Micaélico e Crístico, é realizado em sua Essência, esta pode então
conduzir à ativação do princípio Mariano ou princípio de compaixão levando a efeito outras energias de
manifestação.

As palavras que empreguei, Crístico, Micaélico, Mariano, podem à vontade ser substituídas, segundo sua
terminologia, em termos idênticos, em absolutamente todas as correntes espirituais tradicionais.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Ehieh Asher Ehieh

Assim eu me apresento, Metatron, Príncipe do conjunto das Potências, aquele que reina mais próximo do Coração da Fonte. 

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Eu Sou Aquele que Eu Sou. 

Assim, a minha Presença e a minha Radiância se revelaram, se revelam e irão se revelar nos múltiplos universos no momento desejado. 

Eu sou aquele que ordena, aquele que arranja, aquele que permite à geometria e à arquitetura dos mundos se manifestarem em meio aos
multiuniversos. 

Eu percebo em cada um de vocês apenas a manifestação da sua Fonte em meio a esta densidade, em meio a esta sua dimensão. 

Eu venho arranjar em vocês e permitir o estabelecimento e a manifestação da sua Consciência espiritual, da sua Consciência divina. 

Existem muito poucas palavras possíveis para a minha Consciência. 

Meu modo de expressão e de comunicação é a Irradiação, é a Radiância. 

Assim, o essencial da minha Presença é dedicado à subida vibratória da sua parte inferior, a fim de transcendê-la e permitir revelar a
sua Eternidade. 

Assim, a preparação da sua roda situada na cimeira do seu ser, na cimeira da sua Presença foi ativada a fim de permitir a ancoragem, em
vocês, da potência do «Eu Sou». 

Essa é a verdade que vocês vivem neste instante. 

Eu sou o Mestre do tempo. 

O meu tempo, o tempo da minha Presença e da minha Radiação, não chegou ainda com relação à sua história. 

Entretanto, eu aproveito do seu Concílio, eu aproveito do Conclave Arcangélico, para instalar em vocês o «Eu Sou».

METATRON – 18 de maio de 2009
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Pela potência de Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Adonai.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Elohim.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Yaveh.

Eu imprimo em vocês o «Eu Sou», permitindo tornarem-se conscientes da sua presença na Presença. 

A Radiância de Ehieh, Asher, Ehieh os torna lúcidos e lhes permite participarem, de maneira consciente, ao que o conjunto dos Arcanjos e eu
mesmo, tendo o encargo do destino da humanidade presente, revela-se na sua consciência comum. 

O caminho da exclusão que vocês desejaram viver, experimentar, percorrer, atinge doravante o seu fim. 

A hora, o momento das celebrações é, na sua linguagem, iminente. 

A potência do «Eu Sou» ativa em vocês a dimensão de sua Eternidade, a dimensão de sua inteireza. 

Eu lhes agradeço, em nome da Fonte e em nome do Conclave, por acolherem no seu ‘Templo Interior’ e Enraizarem no seu ‘Templo Interior’ a
minha Radiância e a minha Presença. 

Alguns de vocês são percebidos pela minha Radiância como seres em total evolução de Luz.

Outros de vocês não se decidiram ainda em acolher o «Eu Sou». 

Entretanto, as barreiras e os preconceitos que impedem esse despertar, se tal for o seu desejo, serão reduzidos ao silêncio pela majestade do
primeiro vivente, Vehuiah. 

Acolhamos.

Ehieh.

... Efusão de energia ...

Pela potência e pelo amor de Vehuiah, eu selo em vocês a promessa da eternidade do «Eu Sou».

Kodoïsh, Kodoïsh, Kodoïsh Adonaï Sabaoth.

... Efusão de energia ...

Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Seu nome.

Com isso, eu selo em cada centelha divina presente nesse Concílio, a promessa da Unidade, a promessa do retorno, assim como a sua
promessa foi feita, há tempos imemoráveis.

Eu selo em vocês a lembrança do juramento. 

Eu abro em vocês o reino dos quatro Viventes.

Vehuiah Vehuiah Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Da Radiância do Coração do Pai, pela autoridade que me é conferida, pelo Amor que eu retransmito da Fonte, eu os abençoo por três vezes e
selo em vocês, assim, a promessa do seu retorno, em Glória, nos reinos da Unidade, nos reinos do Amor, nos reinos da Verdade. 

Eu imprimo em cada um de vocês a Glória, a potência e a majestade da Luz. 



Comunguemos, se efetivamente o quiserem, com a Fonte, com a origem, agora.

... Efusão de energia ...

Pelo nome dos Elohim, pela potência do nome, pela revelação do Amor, assim é.

... Efusão de energia ...

No que se referiria a alguns questionamentos bem humanos, eu deixarei exprimir-se, em suas palavras, o Arcanjo Anael, que é o seu papel. 

Eu lhes transmito, quanto a mim, e ao conjunto dos seres humanos em outros lugares ligados à efusão do Ultravioleta, a gratidão da Fonte das
Fontes. 

Acolham em sua interioridade a Paz da Eternidade. 

Eu estou com vocês em Radiância e em Verdade. 

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

1ª PARTE

Questão: a que correspondem as sensações de expansão do cérebro direito?

A expansão sentida ao nível do cérebro direito corresponde a um dos pontos das chaves Metatrônicas.

Como vocês o constataram sobre o selo, e como Ram lhes deu para o coração, existem, ao nível do chacra
coroa, seis pontos de ancoragem da vibração Metatrônica e da chave Metatrônica.

Dois desses pontos estão efetivamente situados na parte lateral de seu hemisfério direito, do mesmo modo
que existem dois na face lateral do hemisfério esquerdo.

A ativação sentida sob forma de vibração, de pressão ou de expansão, em relação com o hemisfério direito do
cérebro, corresponde à ativação de zonas precisas, de relacionamento com a Divindade.

Em particular ao nível do cérebro direito, há duas zonas, das quais uma que é conhecida, situada sobre uma
região pré-rolândica, uma fissura precisa ao nível de sua constituição cerebral.

Outro desses pontos está situado na zona parieto-occipital, ele não é ainda reconhecido por sua ciência
moderna.

São os dois pontos que permitem ativar, em vocês, dois dos pontos Metatrônicos.

Eles participam da ativação total, do mesmo modo que os seis pontos de acesso, à chave de seu coração.

Existem seis pontos de acesso à chave de seu coração.
Existem seis pontos de acesso ao coração de seu cérebro, que, eu os lembro, ao nível de seus chacras, é a
imagem do chacra do coração.

As chaves Metatrônicas vão então permitir, quando os seis pontos estiverem ativados, realizar a fusão entre a
cabeça e o coração, não ao nível do terceiro olho, mas ao nível do controle do tempo e do veículo ascensional,
o que lhes permitirá efetuar, em toda consciência, de maneira lúcida e desperta, as translações de consciência
entre seu corpo de 3ª densidade e seus outros envelopes sutis, mas também em seus corpos que existem e
que preexistem em outras dimensões.

Isso significa que existe uma outra realidade, na qual vocês vivem, sem a perceber a consciência.

A liberação e a fusão da imagem do chacra do coração em seu chacra coroa lhes permite, a partir do momento
em que isso constitui o que eu chamei o canal do éter, pela agregação de partículas adamantinas, tomar
consciência de sua realidade em outras dimensões, no mesmo tempo em que vocês vivem, nesse momento,
na 3ª dimensão.

Sua consciência vai se tornar capaz de viajar, devido a esta configuração ligada ao que vocês chamam
Merkabah, em suas outras realidades.

Essas realidades podem ser em números múltiplos, obviamente.
Elas são dependentes ao mesmo tempo de sua Fonte, ao mesmo tempo de seu caminho e ao mesmo tempo
de sua capacidade, é claro, para ali aceder.

A ativação desses pontos vai se completar progressivamente e à medida dos dias, para realizar a ativação dos
seis pontos, permitindo-lhes então engajarem-se, com lucidez, por seus próprios desejos, nos caminhos da
ascensão.

Questão: essa vivência em outras dimensões se faz através dos sonhos?

Inicialmente pode ser uma abordagem da realidade no momento, não de um sonho, tal como vocês o
concebem, mas, efetivamente, durante suas noites porque, naquele momento, o mental, a que vocês chamam
inferior não pode controlar o processo de sua própria consciência revelando-se a vocês.

ANAEL – 19 de maio de 2009
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Portanto, bem certamente, esses processos ocorrerão de maneira privilegiada durante suas noites, mas não se
trata de sonhos, no sentido comum.
Quer dizer que não se trata de projeções, de seus medos, de seus conflitos não resolvidos ou de quaisquer
outras projeções, mas, efetivamente, de uma realidade vivida por sua consciência pura, liberada de seu mental.

Essa é uma primeira fase do aprendizado de seus veículos multidimensionais.

Não se esqueçam que todas as tradições, e em particular a tradição oriental, sempre lhes disseram que vocês
viviam num mundo da ilusão e que vários Mestres, Sábios, Despertos, que tiveram acesso a esses mundos
multidimensionais, reforçaram-nos na convicção e na compreensão que o que vocês vivem era uma ilusão.

Mas, entretanto, se vocês são parte integrante desta ilusão, vocês vivem esta ilusão como, necessariamente, a
única realidade, mas isso não é a única realidade, mesmo no instante em que eu lhes falo.

Vocês são, realmente, agora e já, seres multidimensionais.

A visão mecânica que consistia em compreender que vocês deixam um ponto para aceder a outro é uma visão
dual.

A visão unitária consiste em conceber e viver, quando isso for possível, a realidade de seus veículos
multidimensionais.

Esta abordagem é realizada, num primeiro tempo, no estado de noite ou de sono, mas, entretanto, eu confirmo,
isso absolutamente não é um sonho.
É sua própria realidade multidimensional, à qual vocês não tinham acesso anteriormente, que se manifesta a
vocês.

Nesse sentido, quando vocês penetrarem, de maneira mais direta e mais consciente, esses veículos
multidimensionais, vocês poderão, efetivamente, compreender a ilusão do tempo que vocês vivem.
Compreende-lo é uma compreensão que está bem além da ferramenta lógica e racional de seu cérebro.

É nesse sentido que lhes será extremamente difícil comunicarem-se sobre esta experiência pelas palavras,
porque ela está, obviamente, bem além das palavras e dos conceitos habituais da vida em sua ilusão.

Questão: Ram disse para irradiar sobre um assunto, após ter realizado a abertura de nosso Templo
Interior. Considerar assim um assunto exterior não coloca na dualidade?

Enquanto vocês concebem o coração e a irradiação do coração como separados é efetivamente uma
dualidade.

Passar da ignição do coração para a irradiação do coração deve participar da mesma Unidade, da mesma
realidade.

Enquanto vocês concebem a irradiação do coração como distinta de seu coração, não é de modo algum a
irradiação do coração.

A irradiação do coração é uma vibração que se instala a partir do momento em que vocês vão liberar algumas
chavez que lhes foram comunicadas.

Entretanto, e graças ao trabalho realizado pela efusão e a pressão da radiação do ultravioleta que iniciamos
atualmente sobre a Terra, tornou-se muito mais fácil a vocês estarem ao mesmo tempo em sua irradiação e na
própria radiação de sua irradiação.
Isso participa do desaparecimento de seu sentimento de estarem isolados em sua realidade e participarem, já,
à multidimensionalidade mesmo nesta dimensão.

Isso participa da expansão máxima de sua consciência, sendo capaz de apreender, não mais pelo intelecto,
não mais pelo poder, mas unicamente pela radiação, a totalidade dos outros seres, mas também de todas as
formas de vidas existentes, ao nível deste planeta e nesta ilusão.

Assim, sua consciência torna-se capaz, pela irradiação de seu coração e unicamente pela irradiação do
coração, unificada com seu estado de ser, de conhecer, no sentido o mais nobre do termo, sem passar pelo
mental, todas as consciências que estão em relação com sua própria consciência.

Isso lhes dá acesso, na condição de que vocês permaneçam na humildade e na simplicidade, ao
conhecimento íntimo do outro.

O mais duro, naquele nível, sendo, obviamente, quando de seu aprendizado, ali se manterem porque,
obviamente, assim que uma informação lhes chega à consciência, da intimidade do outro, seja quem for esse
outro, aí, o mental vai tentar, uma vez que vocês estão ainda na dualidade, fora desses espaços privilegiados,
apropriar-se desta forma de conhecimento para utilizá-la ao próprio serviço dele.



Obviamente, o aprendizado, aqui, corresponde ao que eu chamei o não julgamento ou, se preferem, não
interferência, quaisquer que sejam os elementos que são percebidos, vistos, ouvidos ou compreendidos.
O aprendizado situando-se nesse nível.

Questão: pode-se considerar, pouco a pouco, que nosso coração se tornará, guardadas todas as
proporções, um pequeno sol?

O coração, a Essência de seu ser é destinado, devido à origem e devido à sua Fonte, a se tornar, um dia, um
verdadeiro sol, tal como aquele que vocês observam no céu.

Assim, as palavras do Cristo, assim as palavras apresentadas no Antigo Testamento dizem que vocês são
construídos à imagem de Deus, e, portanto, da Fonte, é pura realidade.

Entretanto, convém perceber isso em verdade e não unicamente em espírito.
Entretanto, lembrem-se que, mesmo a forma deve ser destruída.
O sol é ainda uma forma.
Existem mundos para além da forma.

Questão: a irradiação está para além da forma?

A irradiação segue uma forma.
A irradiação manifesta-se, em sua dimensão, pela tomada de forma.
Esta tomada de forma é dependente das condições desta dimensão.

Do mesmo modo, a irradiação da Fonte se percebe em alguns momentos a que vocês chamaram ciclos
zodiacais ou ciclos siderais.

Entretanto, a irradiação é onipresente.

Somente o olhar lançado, colocado sobre a irradiação, o faz aparecer como distante ou presente.
A irradiação participa, portanto, da forma em sua dimensão.

Existem dimensões em que a forma não é mais.
A irradiação torna-se, então, a própria Essência da forma, mas não é, no entanto, a forma.

Assim é Metatron.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Grato a vocês.

2ª PARTE:

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens e saudações.

Bem-vindos na Essência da nova vibração.

Com relação a Metatron, eu tenho a esclarecer certo número de coisas.
Metatron, como ele lhes disse, dirige o tempo.
O tempo em que pode se manifestar, de maneira preferencial, o Arcanjo Metatron, à sua consciência, é
necessariamente o fenômeno em que a obscuridade reina.

Metatron é a emergência da Luz no coração e no pensamento do Pai.

Como vocês sabem, a vibração e a radiação da pressão do ultravioleta, insulada e efusionada pelo Arcanjo
Miguel, quando de nosso Conclave, corresponde à ativação, em vocês, de suas próprias partículas de
Divindade, também chamadas partículas adamantinas.
h
As partículas adamantinas estão também presentes nos oniuniversos.

Sua Terra era desprovida da manifestação prânica etérea e nas manifestações ditas supramentais.
A efusão da energia do ultravioleta permitiu a entrada em manifestação das partículas adamantinas, chamadas
também, em outras tradições, Agni Deva.

A particularidade desses Agni Deva é, sob a influência conjunta do Conclave, permitir a essas partículas
elementares aglomerarem-se em suas estruturas densas e sutis a fim de constituírem, durante o tempo da
presença do Arcanjo Miguel, se tal é seu desejo, o que se convencionou chamar o canal do éter.

O canal do éter é uma camada associada ao canal mediano de sua coluna vertebral, chamado, em inúmeras
tradições, o Sushumna.



A integração de partículas adamantinas nesse canal mediano é, de algum modo, e para empregar uma palavra
correspondente à sua linguagem, o reator que permitirá, no momento vindo, desencadear o fenômeno a que
vocês chamam ascensão e que nós preferimos, de nosso lado, chamar translação.

Esta translação está em relação direta, de um lado, com a constituição desse canal do éter e, em seguida, pela
disposição tornada possível pelas forças Metatrônicas (que são as forças criadoras primordiais da Luz e a
disposição da Luz, assim como lhes foi dito) a fim de permitir ao seu veículo rudimentar (ou sutil, conforme o
caso) participar desse fenômeno de translação e tornar possível esse fenômeno de translação.

O fenômeno de translação é um processo que está diretamente ligado à constituição desse canal do éter e,
obviamente, à ignição de certo número de chaves que levam a acender o que eu chamei de lâmpadas, as sete
lâmpadas, ou seja, seus sete chacras.

É importante compreender que esse trabalho é um trabalho real da Luz e da organização da Luz.
Ele se tornou possível pelas chaves Arcangélicas, mas também, obviamente, pelo trabalho que vocês aceitam
fazer, vocês mesmos, para irem para sua Divindade.

Eu recordo que o elemento o mais fundamental, assim como eu lhes dei quando de minha advertência, é o
princípio essencial de não julgamento e de não intromissão de sua consciência na consciência do outro.

É através desse princípio de não julgamento que se encontra a chave a mais fundamental e a mais essencial
ao processo de ascensão.

Isso será vivido, por aqueles de vocês que não o viveram ainda, no momento em que vocês acenderem
realmente a vibração de eu coração.

Ter ou não o coração na mão não é ter a vibração do coração.
A vibração do coração é uma realidade da consciência, uma realidade da disposição da Luz, uma realidade da
constituição do canal do éter que ali é ligado pelo princípio da Cruz, ou seja, a parte vertical correspondendo ao
canal do éter ou à nova camada associada ao Sushumna.

Vocês têm a possibilidade de realizar a fusão da horizontalidade com a verticalidade acendendo o estágio dito
de irradiação Divina, tornado possível devido à ativação, em vocês, da energia Serafínica, em outros termos,
do fogo solar.

Vocês devem realizar essas etapas da Cruz, necessariamente, antes dos fenômenos de natureza elementar, e,
sobretudo, solar, devendo ocorrer no momento da ascensão definitiva.

A partir de hoje, e já desde alguns dias, algumas semanas mesmo (aparentemente desde a data de 25 de
março e, sobretudo, desde a data de 7 de maio), certo número de veículos constituíram esse corpo dito de Luz
inteiramente e, portanto, foram capazes, obrigatoriamente, de ascensionar e se transladar com seu corpo ou
sem seu corpo no mundo da quinta dimensão, inteiramente.

Vocês estão, atualmente, a cavalo entre dois mundos, como o disseram algumas entidades.
Entretanto, estar a cavalo entre dois mundos necessita tomar consciência, imperativa e rapidamente, de sua
própria dualidade de comportamento, em algumas ocasiões.

Isso não é um julgamento, nem uma condenação.

Os elementos que vocês vão reencontrar, através das pessoas que lhes serão colocadas no caminho, vão lhes
permitir compreender e aceitar algumas coisas distorcidas que podem existir mesmo na constituição de seu
corpo de Luz.

Assim como o Cristo disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.

Aquele que se permitisse julgar um comportamento inadequado estaria, ele também, na inadequação.

Convém, antes de tudo, engajar um processo de confiança quanto à ausência de julgamento.

A Luz, lembrem-se (e esse será, sobretudo o papel do Arcanjo Jofiel demonstrar-lhes), é hoje inteligente,
inteligente no sentido o mais nobre.
Quer dizer, jamais a Luz poderá ir contra a Luz.
É tão simples assim.

É-lhes, portanto, solicitado, além da confiança na Luz, o fenômeno de abandono à Luz.

É através desse processo de abandono à Luz que vocês realizarão, primeiramente, certo número de erros
inerentes à sua posição interior entre dois mundos.

Isso concerne a alguns traços de caráter ou de comportamentos ou alguns modos de funcionamento ligados



aos esquemas prescritos que vocês transportam, de geração em geração.

São esses esquemas que vocês não percebem na totalidade.
Entretanto, estejam certos de que aqueles a quem vocês se dirigem percebem isso em vocês e, entretanto,
eles não podem lhes dizer ou lhes afirmá-lo porque eles se colocariam, eles mesmos, no desequilíbrio e,
portanto, na dualidade com relação ao que eles observaram.

Convém, naquele momento, que vocês estejam na posição daquele que vê ou daquele que é visto em seu
defeito, confirmar seu abandono à Luz e deixar a Luz trabalhar em vocês, a fim de lhes revelar o que deve ser
revelado, a fim de lhes permitir irem para o caminho da constituição desta cruz gloriosa em sua interioridade, ou
seja, juntar-se ao caminho do Cristo.
Não há outra coisa a fazer além disso.

O resto são apenas construções mentais, jogos ligados à ilusão da 3D dos quais vocês participam ainda,
agora, com relação a esse processo.

Antes de ir mais adiante na apresentação do Arcanjo Jofiel, gostaria de saber se vocês têm coisa a dizer, em
sua língua.
Essas coisas a dizer podem tanto se referir aos questionamentos, mas, também, como dizer..., à ocasião de
lhes permitir descarregarem-se de algumas coisas em consciência e em verdade.

Não se esqueçam de que o que vocês desejam esconder nos é profundamente visível e, em alguns casos,
profundamente desagradável.

Entretanto, nós obedecemos ao princípio que eu acabo de enunciar, portanto, nós não apontaremos jamais o
dedo, nós não acusaremos jamais, nós esperamos simplesmente que a vontade da Luz se manifeste,
inteiramente, na integralidade, em seu ser interior.

Questão: como perceber os antigos esquemas para poder remediar isso?

É, no entanto simples aceitar e realizar o abandono à Luz.

Isso passa por uma primeira etapa que é, eu diria, uma espécie de confiança, mas também de fé na Luz.

A partir do momento em que você dá esse primeiro passo, você constatará, de maneira rápida, ou brutal, em
alguns casos, que a Luz é verdadeiramente o elemento curador e o único capaz de transcender alguns de seus
limites, impostos por você mesmo quando de sua educação ou, também, pelo que vocês chamam as
diferentes linhagens.

Não se esqueça de que você passa (e isso foi repetido em várias vezes) de um governo humano para um
governo espiritual, de um tempo humano para um tempo espiritual.
Isso se traduzirá, necessariamente, por uma transparência que deverá ser manifestada, conscientizada,
concretizada, ao nível de sua vida encarnada, antes de passar, real e totalmente, na nova dimensão, se tal é
sua possibilidade e se tal é seu anseio (e não desejo).

Entretanto, não é nada que não possa ser transcendido pela Luz.
Não é nada que não possa ser colocado na Luz pela Luz.

Lembre-se de que é você, e unicamente você, quaisquer que sejam os níveis de consciência que nós os
fazemos experimentar e viver, que pode desencadear o processo de aceitação total da Luz.

O ser humano de boa vontade que avança para a Luz e que compreendeu os mecanismos de Luz, estaria
ainda num plano puramente emocional ou mental, vai tudo fazer para suprimir o que é evidente, o que é
flagrante.

Entretanto, do exterior, aqueles que já engrenaram de maneira um pouco mais avançada, eu diria, o caminho de
retorno para a Unidade, veem nos outros certo número de defeitos.
Mas eles não podem apontar o dedo, ou falar desse defeito, senão, vocês compreenderam, eles se
colocariam, eles mesmos, na dualidade e, portanto, voltariam a descer, eu diria, de um estágio bastante
importante.

É preciso efetivamente compreender que vocês passam de linhagens humanas às linhagens espirituais.

Vocês não podem manter as linhagens humanas e pretender participar das linhagens espirituais.
Isso significa que vocês devem eliminar toda noção de filiação humana.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência da filiação humana, vocês não poderão participar à filiação
espiritual.

Do mesmo modo, os esquemas de funcionamento, ancorados em você e invisíveis aos seus olhos e à sua
consciência, para você mesmo, mas visível do exterior (mas, no entanto, não podendo ser mostrado por



aqueles que os veem em vocês, sob pena de dualismo), obviamente, necessitam um abandono ainda maior à
Luz.

A Luz, a partir do momento em que você aceita seu trabalho no interior de você, agirá realmente,
profundamente, para apagar essas zonas de sombra.
Mas, em particular, as filiações humanas (ou seja, tudo o que concerne às relações afetivas, familiares,
genéticas, transgeracionais e ligadas aos apegos) devem desaparecer e cessar, de maneira irrevogável.

Vocês não podem pretender manter um nível de consciência elevado e continuar a manter os esquemas
vindos do que se chama a 3ª dimensão que foi necessária durante um tempo suficientemente longo.

Hoje, aí está o que importa, não talvez a compreender, mas, ao menos, a terem escutado, para lhes permitir, a
uns e outros, passarem desta filiação humana à filiação espiritual.
Isso não querendo dizer, obviamente, que é preciso rejeitar aqueles a quem vocês chamam seus parentes ou
suas relações afetivas, mas, ao contrário, transcendê-los para vê-los com um olhar novo, aquele que restitui a
liberdade ao outro e que não o sujeita ao próprio modo de pensamento de vocês ou a um modo de
pensamento ligado a uma linhagem humana, qualquer que seja.

Isso é válido para as correntes espirituais do passado.

Vocês se tornam seres capazes de lucidez e convém encarar tanto os princípios eminentemente importantes,
como o princípio Crístico ou o princípio Budista com um olhar novo, despojado totalmente de qualquer noção
de filiação a uma Ordem ou a uma religião.
Não pode ser de outro modo.

Vocês viveram sob a influência de certo números de raios que foram necessários, durante fases precisas de
sua evolução, mas não se esqueçam de que o Pai é transformação, de que a Luz é transformação.

Nos multiuniversos vocês não podem, portanto, pertencer a um modo de funcionamento passado e pretender
aceder a um modo de funcionamento novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma página nova.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma nova etapa de seu crescimento e de sua vida.

Trata-se de uma revelação do que vocês são.

Vocês não podem manter o que, no entanto, foi necessário, e muito útil, e recomendável, nos tempos
pertencentes ao passado desta 3ª dimensão e acederem, ao mesmo tempo, à 5ª dimensão.

Vocês devem, como lhes foi dito em outros lugares e em outras circunstâncias, lavar suas vestes, a fim de se
cobrirem com seu corpo de Luz.
Esse não pode ser constituído com os esquemas antigos, preconceitos antigos e apegos que vocês mantêm
de maneira artificial.

Questão: você disse: “tudo o que vocês vivem hoje é novo”. Deve-se aplicar isso ao conjunto dos
dias novos que se apresentarão a nós?

Sim.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Luz (qualquer que seja o estágio deste
abandono, que ele seja total ou incompleto) vocês observarão certo número de mecanismos colocando-se no
trabalho para lhes “facilitar”, a tarefa e a alegria.

Isso é uma bênção.
Vocês estão lúcidos, vocês são seres conscientes, independentemente mesmo da Luz e independentemente
de sua posição a cavalo entre duas dimensões.

Vocês devem compreender que progressivamente e à medida que vocês aceitam o abandono à Luz,
progressivamente manifestar-se-á a vocês a nova filiação, as novas sincronias, os novos significados e os
novos reencontros e as novas energias.

Mas é um momento em que é preciso saber soltar.

Questão: toda intenção exterior é então excluída?

A intenção, se é manifestada pela Luz, é estrita verdade.
Se ela é manifestada por qualquer vontade, inconsciente ou consciente, de manipulação, vocês se
aperceberão muito rapidamente que esta intenção não é da ordem da Luz.

Seu aprendizado será extremamente rápido para permitir diferenciar a intenção da Luz e a intenção do ego, em
vocês, através dos resultados das sincronias e da fluidez que se instaurarão na ocasião desta experimentação.



Ainda uma vez, compreendam efetivamente que não é questão nem de julgar, nem de condenar, mas de
experimentar o que participa do que eu chamaria a intenção vinda da Luz e a intenção vinda do ego.
Os frutos não serão absolutamente os mesmos e, disso, vocês tomarão consciência, eu diria, como o nariz no
meio de sua cara.

Questão: pode-se considerar que tudo é novo em todo momento?

Nem tudo é novo e há regras, mas as regras são feitas para serem transcendidas a outro nível.
Portanto, a novidade corresponde, de fato, ao aprendizado que vocês fazem, mas, entretanto, este
aprendizado se faz nas estruturas antigas que devem ser modificadas, transformadas, e, algumas, efetivamente
abandonadas.

Assim como eu exprimi, muitas coisas, efetivamente, são novas.
Muitas coisas novas chegam à sua consciência, mas vocês devem levar um olhar lúcido sobre as
manifestações que ocorrem no desvio de um determinado comportamento.

É através do que vocês observarem, no exterior, com relação a vocês mesmos, que vocês saberão, de
maneira inabalável, se vocês estão na precisão da Unidade ou ainda na inexatidão da dualidade.

Entretanto, sem condenar nem o exterior nem você mesmo, mas simplesmente fazendo a experiência, há
casos em que a experiência desagradável pode se repetir.
Isso implica, naquele momento, outra virtude da Luz, que é a paciência.

Questão: é então o abandono à Luz que nos permite ter uma neutralidade como expectador no que
diz respeito ao exterior e ao interior?

É mais do que a neutralidade.
A neutralidade pode ser uma saída com relação a uma falta de responsabilidade.

A palavra mestre é verdadeiramente o abandono à Luz.

Entretanto, o importante é compreender que vocês jogam o jogo do aprendizado.
O jogo do aprendizado necessita compreender, com seu coração, e também com seu intelecto mais
sublimado, como se arranjam as peças do quebra-cabeça e ver o momento em que o quebra-cabeça não está
montado de modo correto.
Ver quer dizer, novamente, desconstruir e reconstruir de outro modo, mas não é acusando o exterior de seu
erro de construção que vocês desconstruirão o que vocês têm que desconstruir em vocês mesmos.

Assim, nada vem do exterior, mas, efetivamente, de seu interior.

O que se manifesta a vocês, no período de efusão de radiação do ultravioleta, são necessariamente
mecanismos de sincronia que são colocados em seu caminho a fim de lhes permitir irem para mais
desconstrução e mais reconstrução nova.

Mas vocês devem aceitar, a partir do momento em que viram, a etapa a desconstruir e realmente a
desconstruir, mesmo se isso provoca a repetição de uma construção anormal.
Vocês têm certo tempo, e certa presença pela orientação da Luz, que lhes permite realizar isso.

Questão: o abandono à Luz faz-me sentir uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, um medo que
reforça a dúvida e o controle.

Sua pergunta junta-se, efetivamente, à própria natureza do não abandono total à Luz.

De onde vem esta oposição?
Ela vem do jogo de seu mental.

Não é um jogo emocional, é um jogo de sua estrutura mental que funciona de acordo com o modo da razão.
A razão funciona sempre no modo dualista, porque, para uma escolha, haverá sempre duas soluções, mas a
noção de coloração e de escolha oporá sempre a noção de prazer ao desprazer.

Portanto, se vocês permanecem sob a influência desta noção, vocês persistem nos esquemas de
funcionamento ligados à dualidade.

A Unidade não conhece nem prazer nem desprazer.
A Unidade não conhece a noção de utilidade ou de inutilidade.
A noção de agradável ou desagradável.
A Unidade é tudo.

Simplesmente, isso corresponde ao que lhes estabeleceu, ao nível vibratório, o Arcanjo Metatron, ontem à
noite.



O famoso Eu Sou.

Estando no Eu Sou, pronunciado, em hebraico, Heieh, o Heieh permite apagar a dualidade.
Isso participa do abandono à Luz.

O que faz com que, pelo momento, vocês tenham a impressão de não se abandonarem à Luz?
É, obviamente, o que vocês chamam o pequeno eu, seu ego, que recusa entrar no Si-Unidade.

Vocês viveram, quando das primeiras efusões da radiação do ultravioleta que nós emitimos para vocês, a
capacidade de realizar, ao nível de seu Manipura chacra, o Si-Unidade.

Eu os remeto às palavras que foram pronunciadas naquela ocasião pelo Arcanjo Miguel, porque elas lhes darão
todos os esclarecimentos, a fim de realizar, antes de penetrar a etapa da Unidade ao nível do coração, o Si-
Unidade ao próprio nível de seu ego.

Questão: que significa esta alegria interior espontânea, sem motivo exterior?

Não há necessidade de explicação com relação à alegria interior.

A alegria interior participa do Eu Sou.
Ela é a alegria da Presença reencontrada, a alegria da irradiação da Unidade reencontrada.

Ela não tem necessidade de significado outro além do que ela é mesmo.

Querer colocar palavras e encontrar uma explicação com relação à alegria da Unidade, ao que vocês chamam o
Samadhi, os faz instantaneamente sair do Samadhi, porque não se trata de modo algum do mesmo nível de
referencial.

Vocês não têm que colocar palavras no Eu Sou.
O Eu Sou é um estado que se vive.
Sendo um estado que se vive, ele se basta por si, por sua conexão à Fonte.
Não há significado, não há significação, além do ser o Eu Sou.

Questão: a experimentação não arrisca nos queimar as asas?

O fogo espiritual nada tem a ver com o fogo material.

O abandono e o medo de se queimar, ou o medo de se enganar, faz parte do jogo de seu mental.

Colocar esta questão significa que permanentemente vocês estão na noção de controle entre a noção de
prazer / desprazer, de eficácia / ineficácia, ou ainda de bem e de mal.

Não pode haver mal na Luz.
A visão do mal é uma visão que eu qualificaria de maniqueísta, que foi necessária devido à experimentação
que vocês escolheram e decidiram desde certo numero de ciclos, para alguns.

Entretanto, convém compreender que, a um dado momento, o modo de conduta de sua vida é diferente.
Isso pode corresponder, se gostam de imagens, a passar da bicicleta ao automóvel.

Vocês não têm mais necessidade de pedalar quando vocês estão num automóvel, se não estão num
automóvel a pedais, o que concerne a uma idade específica de suas vidas.
É como se vocês estivessem num automóvel potente e vocês procurassem ainda os pedais.

Questão: como educar o melhor possível os filhos sem estar num jogo de poder?

Se você estivesse suficientemente na realidade da Luz na 5ª dimensão (o que não é ainda o caso,
obviamente), você poderia, simplesmente por sua irradiação, sem poder, sem outra orientação além daquela
da Luz, educar e criar seus filhos.

Para aqueles de vocês que são pais, qualquer que seja a idade dos referidos filhos (que não são seus filhos,
eu os lembro), antes de tudo, cultivar sua Luz, cultivar seu abandono, e vocês constatarão que as coisas
acontecerão de maneira muito mais fluida.

Eu não quero dizer com isso que elas acontecerão de maneira conforme a suas expectativas, com relação aos
comportamentos dos filhos que seriam inadequados, porque eles participam também, mesmo se estão, já,
antes de certa idade, na Luz, a formas matriciais induzidas, obviamente, por sua sociedade, que tende a afastá-
los da Luz autêntica.

Mas se você mesmo volta a se tornar esta Luz e esse farol, bem, eles irão para onde houver a Luz,
espontaneamente.
Mas isso necessita fazer um trabalho de abandono importante de você mesmo.



Você não pode exigir dos filhos que eles se comportem segundo suas regras, se você mesmo não se
comporta de acordo com o que você quer, ou seja, as regras da Luz.

Você não pode pretender, em outros termos, o abandono de seus filhos à sua vontade, se você mesmo não
está abandonado à vontade da Luz.

Se você não está abandonado à vontade da Luz, isso significa que resta em você, assim como eu o exprimi,
certo número de oposições ou, se prefere, zonas de Sombra.

Como você quer, nessas condições, que seus filhos sigam a Luz, uma vez que você mesmo manifesta a
Sombra, qualquer que seja a idade desses filhos?

Questão: o afastamento do cônjuge é uma consequência de uma dissonância das vibrações ou de
uma falta de abandono à Luz?

Há situações ligadas às pessoas, ligadas aos apegos, ligadas aos lugares de vida, ligadas aos
comportamentos, que se afastam necessariamente de vocês porque vocês não participam do mesmo plano
vibratório e do mesmo plano evolutivo.

Entretanto, seria um erro fundamental querer fazer participar, a todo custo, o cônjuge, ou uma relação afetiva,
ou uma relação filho / pai, de sua própria evolução.

Você prejudicaria, com isso, a própria evolução da alma que vocês querem, assim dizendo, proteger ou elevar.

Essa é também uma forma de manipulação.

Vocês devem, portanto, aceitar, entregando-se à Luz, que alguns caminhos (que foram, em alguns momentos,
apaixonantes, enriquecedores) possam, aí também, morrer.

Vocês devem efetivamente morrer para certo número de apegos, que eles sejam ligados a lugares, a
comportamentos, a associações, a funções.

Mesmo tudo isso foram apenas jogos que lhes permitiram aceder ao momento que você vive.

Entretanto, é preciso aceitar fazer o que eu chamaria os lutos.

O que é permitido pela noção de luto é ser capaz de se desapegar.

Não se esqueça jamais que o abandono à Luz se acompanha de uma fluidez, de uma sincronia e de uma
aplicação da alegria.
Todo acontecimento, ou toda circunstância que ocorre em suas vidas provocando uma perda da alegria,
necessita uma compreensão maior de sua parte, como do evento que desencadeou isso.

A partir do momento em que você estiver totalmente abandonado à Luz, tudo se produzirá de maneira simples.

O Amor é simples.
A Luz é simples.
A vontade do Pai é simples.
Ela pode ser um grande rigor, como você a experimentou com a energia Metatrônica e a consciência do
Arcanjo Metatron, mas, entretanto, ela segue o que se chama a linha de menor resistência.
Isso é, hoje, verdadeiro.

Isso não era talvez verdadeiro segundo os modos de funcionamento da 3D, mas, indo para outra dimensão,
para uma translação dimensional em outro espaço e em outro tempo e, por vezes, em outro corpo, você deve
aceitar as regras do jogo da mudança.
Daí decorrerão coisas muito mais simples em suas vidas.

Nós compreendemos que, devido ao dualismo em suas estruturas cerebrais e vibratórias, vocês possam estar,
em alguns casos, em oposição ou em conflito com relação a algo que vocês não compreendem.

É-lhes solicitado, naquele momento, rever sua cópia e não voltar a funcionar como antes, qualquer que seja a
ferida, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a irritação que isso gera em vocês.

Há, naquele nível, a oportunidade de rever sua cópia, em todos os sentidos do termo, a fim de reconstruir o
que deve ser novamente desconstruído.

A fase de desconstrução que vive seu planeta, e de reconstrução, se faz não em uma etapa (isso não quer
dizer, quando tudo está desconstruído, que algo reconstruído é perfeito, obviamente), pode haver um conjunto
e uma sucessão de desconstruções permitindo reconstruções, eu diria, incompletas, a fim de conduzir à
construção a mais de acordo e autêntica com a Luz.



Questão: o único apego autorizado é o apego à Luz?

Crer que o apego à Luz não é um apego seria um erro.

O abandono à Luz não é um apego à Luz.
Abandonar-se não é se ligar.
Abandonar-se não é se apegar.
Abandonar-se é ser.

Questão: qual é o significado ou o impacto do que foi infusionado ontem por Metatron?

Metatron infusiona, em vocês, as novas formas, os novos paradigmas ligados à translação dimensional.

Entretanto, ele não pode permitir, sozinho, a emergência desta nova consciência.
Isso é realizado, inteiramente e na finalidade, pelo último Arcanjo que intervirá, que é aquele ligado à noção da
reversão.

Assim, portanto, eu voltarei nesta noção de reversão antes da intervenção e da concretização do Arcanjo Uriel,
como chave de suas lâmpadas, naquele momento.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


"Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente."

*O JULGAMENTO, A DOENÇA e A CURA*

O julgamento é possível e mesmo desejável quando vocês estão face a face com uma pessoa, porque isso
permite dissolver a dualidade associada ao julgamento.

O julgamento que é afirmado quando lhes é solicitado para não julgar, é semelhante a isso.

Quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, e quando naquele momento vocês falarem de uma
terceira pessoa, aí, vocês estão no julgamento.

Por quê?

Por que, naquele momento, a pessoa de quem vocês falam bem ou falam mal, não tem meios de apreender a
vibração que lhe chega.

Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente.

A partir do momento em que vocês estiverem em dois, falando sobre uma terceira pessoa, vocês não estão
mais no caminho de Cristo, simplesmente porque vocês emitem para essa pessoa, que não está ciente da sua

discussão e das suas palavras, um pensamento que vai chegar a ferir da maneira mais profunda a sua alma
sem que ela própria possa saber, ou responder, ou reparar o que foi feito.

Assim, o fato de não julgar não se expressa pelo fato de não dizer a verdade a uma pessoa, mas, sim, pelo fato
de não falar de uma pessoa na sua ausência.

Dessa forma, é este comportamento que devem mudar de maneira radical para não entrarem em oposição ao
princípio Crístico.

É isso que dizia Cristo quando lhes pediu para não julgarem, especialmente para os seres conscientes.

Eu entendo por seres conscientes, os seres cuja consciência está polarizada nos mundos espirituais e cuja
vibração é tal que se vocês estiverem reunidos pela vibração, pela sua confiança, pela sua consciência, e

expressarem um pensamento sobre uma terceira pessoa, vocês destroem a terceira pessoa e vocês destroem
a anomalia, tão seguramente como se vocês a matassem.

ANAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

**SAINDO DA ILUSÃO 5**
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Eis o que eu tinha para lhes dizer sobre o conceito de julgamento.

E isso constitui a maneira de se articular com o próprio conceito de doença.

A doença corresponde a um desequilíbrio.

A 3a. Dimensão dissociada é um mundo de desequilíbrio onde vocês precisam buscar constantemente o
equilíbrio.

O equilíbrio é dinâmico.

Ele pode, em alguns casos, ser estável, como é o caso nas Dimensões imediatamente superiores.

Então vocês passam a vida buscando um equilíbrio, ou seja, buscando a Unidade, estando todos em um
mundo de dualidade.

Os criadores, as forças Metatrônicas, as forças de precipitação na matéria, que os levou aí onde estão nesta
Dimensão, têm feito extremamente bem as coisas.

Pelo princípio de similitude, existe na natureza nativa, em todos os reinos e nos elementos da natureza, a
solução a todos os problemas relativos às anomalias e patologias do seu corpo.

Quer seja no nível físico, no nível etéreo e em outros níveis muito mais sutis.

As forças da natureza são as que vão lhes permitir, de maneira indefectível, conectar com a sua Unidade, tanto
pelo reino mineral como pelo reino vegetal e reino animal.

O apelo às forças de outras Dimensões com relação à cura necessita também que tenham integrado esse
princípio em meio à sua vida.

***

A natureza é o elemento curador da sua própria natureza.

Isso é essencial de entender e, quando nós falamos de natureza, nós não falamos de produto transformado
pelo homem, mas dos próprios elementos da natureza, tomados em meio à própria natureza.

Entretanto, compreendam bem que para cada desequilíbrio associado à sua dualidade manifestada, a doença
não é nada mais do que a perda transitória da sua Unidade.

Se a perda fosse definitiva, vocês passariam finalmente no mundo Unitário, vocês passariam pela porta que é
denominada morte.

No entanto, a doença é a oportunidade que lhes é dada de entender esse princípio essencial de que toda força
de cura é uma força ativada, pela natureza, em meio à natureza.

Não existe doença que não possa ser curada pelas forças nativas.

Essa etapa é para integrar.

Então, obviamente, vocês falam e vocês vivenciam cada vez mais forças curadoras não pertencentes ao
mundo da natureza desta Dimensão, mas, sim, ao que vocês denominam forças espirituais.

Em última análise, o arquétipo vibratório mais elevado que pode colocá-los em relação com a tripla Unidade é,
evidentemente, o triângulo.

Portanto, vários de vocês começaram a perceber, desde a efusão Metatrônica, o que eu
denominaria civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos pertence ao que nós chamamos de 24ª Dimensão e que é, então,
incontestavelmente superior, em nível vibratório, ao nível de informações que podemos fornecer.

Entretanto, ao se manifestarem, os triângulos são uma qualidade de radiação que lembram, do mesmo modo, a
frase de Cristo: “quando vocês forem 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

É nisto que o conceito de doença se articula com o conceito de julgamento.

O julgamento é um olhar dual levado sobre a Unidade.

Nada mais.

A doença é uma manifestação da dualidade em meio a um organismo dual buscando a Unidade.

Desse modo, a doença é julgamento.

A doença é um julgamento de vocês, sobre si próprio, manifestando uma anomalia.

A única maneira de obstruir e de fazer desaparecer, de transcender esse julgamento é recorrer, em proporção
variável segundo o seu nível de consciência, à natureza nativa ou às forças espirituais.

A função triangular tem a particularidade essencial de fazê-los compreender o que é denominado tripla Unidade
e o mistério mais importante associado à encarnação: a Fonte 3 em 1.

Esse é um princípio indefectível da Luz.

Como sabem, a Luz está organizada nas Dimensões superiores sob a forma hexagonal ou geodésica.



Há, então, 6 lados nas partículas de Luz, ou seja, há um certo número de triângulos que compõem essas
partículas, essa Luz.

***

Encontrando a Unidade em meio ao seu desequilíbrio dual de manifestação, permite-lhes a reparação.

Isso corresponde à compreensão do julgamento e, então, a não aceitação do julgamento, quer esse
julgamento seja expresso em relação a si próprio ou em relação ao exterior.

Eis as causas principais das doenças.

Obviamente, eu sei que vocês falam de doenças kármicas, de doenças cujas origens são diversas.

Mas, decididamente, tratar-se-á sempre de uma violação da tripla Unidade.

A violação da tripla Unidade participa simplesmente do que vocês denominam, e que nós denominamos para
vocês, o julgamento.

Portanto, é solicitado para não julgarem.

Compreendam bem que a dualidade não está ligada a um ser frente a outro ser e lhe dizendo as suas quatro
verdades, no sentido em que entendem isso, mas, mais, ligada ao fato energético, vibratório e de consciência,

de conversar sobre uma pessoa ausente.

Se vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome para conversar sobre outra pessoa, vocês participam do
julgamento e da doença, da sua como a do outro.

Eis o que eu tinha para lhes dizer antes de passar as indicações mais precisas, progressivamente e à medida
que este dia permitir engajá-los na tripla Unidade de cura, a fim de permitir a intervenção eficiente do Arcanjo

Rafael (*).

A finalidade da cura sendo simplesmente fazê-los passar do estágio dissociado do seu ego para o estágio do
coração.

Trata-se do que foi denominado a ‘porta estreita’, mas também do nascimento de um novo corpo espiritual
chamado de embrião Crístico [8º. Corpo, situado na ponta do esterno]ou de nascimento da criança interior.

“Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não se tornar de novo como uma criança”, como disse Cristo.

Vocês devem, em consciência, tornarem-se novamente como uma criança.

Tornar-se de novo como uma criança significa, simplesmente, abandonar os prejulgamentos, abandonar os
julgamentos, viver no agora, viver em Comunhão com toda a Criação.

O conjunto da Criação nos remete inexoravelmente à natureza da qual vocês participam neste mundo.

Vocês têm perguntas em relação a isso?

***

Pergunta: desde a infância, tivemos várias oportunidades de julgar no sentido em que você
entende...

Todo o mundo fez isso.

***

Pergunta: … então, como reparar isso?

Passar do ego ao coração é uma verdade que implica no não julgamento.

Isso lhes foi explicado longamente pelas palavras e pelas vibrações.

Isso corresponde também à passagem da tripla Unidade para a Unidade mais integral, esta vez.

É a passagem do ego ao coração.

É a passagem à dimensão do Amor.

Obviamente, todo ser humano, pelo fato da passagem na dualidade, e, isso, desde a sua mais tenra infância,
participa dessa dissociação e dessa dualidade.

É-lhes mesmo impensável não mais emitir pensamentos sobre outra pessoa, pelas palavras, ao se falar dela
com outra pessoa.

Mas, entretanto, isso participa da dualidade, da dissociação e da doença.

A origem final das doenças, de todas as doenças, vem unicamente deste fato.

Quer sejam as suas doenças ou as produzidas com o outro ou amplificada com o outro.



Vocês entendem isso quando começarem a viver as forças de cura do Arcanjo Miguel.

Por enquanto, o que é expresso em palavras são apenas ideias e conceitos dos quais terão oportunidade de
verificar, por si mesmo, no seu corpo e no corpo do outro, a realidade intrínseca.

***

Pergunta: como fazer quando nos encontrarmos nessa situação. Esquivar-se? Centrar-se no
coração?

Estar no coração, totalmente, é obviamente de longe preferível, mas o perigo está também nesse nível.

A partir do momento em que estiverem no coração (e o seu mental sempre presente, é claro, pelo próprio fato
da sua encarnação), a partir do momento em que conectarem com Dimensões superiores pelas vibrações dos
seus centros (das suas lâmpadas, como nós denominamos isso), se, naquele momento, estando nesse estado
vibratório de Comunhão, vocês estiverem reunidos em 2 e, então, em palavras, em efusão, em realidade, pela
dimensão Crística, e naquele momento vocês emitirem pensamentos ou julgamentos em relação a pessoas
ausentes, vocês caem instantaneamente na dualidade e se afastam, vocês mesmos, como o outro, da sua

própria Divindade.

Evidentemente, estar no coração é um encargo e uma responsabilidade e isso é uma alegria, com certeza.

Mas vocês devem tomar consciência, imperativamente, de que as vibrações e as palavras são energias
extremamente poderosas, ainda mais quando o seu nível vibratório for elevado.

O problema não é o mesmo a partir do momento em que estiverem, para alguns de vocês, na 5ª Dimensão.

Por quê?

Por que, naquele momento, as palavras não mais existem.

O modo de se comunicar é, como vocês denominam, mesmo se isso for apenas um pálido reflexo, a telepatia.

O problema é que a telepatia não pode estar confinada nas palavras.

A telepatia se propaga em todas as direções e vocês não podem falar de uma pessoa sem que ela seja
informada instantaneamente, na vibração, o que não é o caso nesta Dimensão.

A realidade vem então realmente, objetivamente, principalmente desse conceito de julgamento.

O julgamento, eu repito, não consiste em dizer ao outro o que ele é, ou ao menos o que se pensa que ele é,
mas em se exprimir sobre uma terceira pessoa, porque naquele momento, vocês entram em uma realidade

que eu qualificaria de mortal.

***

Pergunta: quando conhecemos, quando sentimos esse tipo de coisas cara a cara, como reagir?

Convém, nesse caso, afirmar o que vocês sentem, não como uma verdade, mas como uma percepção que
lhes é própria.

Naquele momento, vocês dão início ao conceito de reparação, pois colocam o outro (quer isso seja verdadeiro
ou falso) frente a uma responsabilidade nova e transparente.

Vocês propiciam o diálogo.

Esse diálogo leva precisamente à resolução deste aspecto dual.

Vocês engrenam necessariamente o retorno à Unidade com essa pessoa e vocês engrenam o retorno à
dimensão Crística.

***

Pergunta: O.M. AÏVANHOV disse que seria melhor permanecer em silêncio nesse tipo de situação.

Plenamente.

Aquele que compreendeu e que permanece na dimensão do coração não pode intervir, mas isso diz respeito
às pessoas em meio a um grupo falando de outra pessoa.

Essa pessoa, estando em paz com ela mesma, não tem, ela, que intervir, pois ela não disse nada sobre a tal
pessoa, mesmo se consciente.

***

Pergunta: podemos reequilibrar isso emitindo a Luz?



O problema é que uma vez que vocês tiverem, em relação a uma pessoa, emitido um pensamento (positivo ou
negativo, isso segue nos dois sentidos), vocês vão induzir um movimento de energia sobre essa pessoa, pelo
próprio fato de ter levado a sua consciência sobre essa pessoa, com uma terceira pessoa. Nesse momento,

vocês podem reparar emitindo a Luz e o Amor, mas esse pensamento e essa emissão da vibração serão
coloridos pelo que vocês tiverem dito anteriormente.

O conceito de transparência, o conceito de transcendência, exige a reparação.

A reparação deve ocorrer, também, no nível onde se situa o desequilíbrio.

Portanto, o veneno que vocês representam através das suas palavras está relacionado com isso e unicamente
com isso.

Assim se perpetuam as anomalias envolvendo sete gerações anteriores.

Não se trata de uma visão da mente, mas de uma realidade vibratória.

Há pessoas que, através de reuniões e sem estarem conscientes da dimensão do coração, pelas suas
palavras, vão induzir uma maldição atingindo sete gerações.

Essa verdade que lhes é anunciada agora é algo de fundamental e de capital na compreensão da dimensão
humana nesta Dimensão e em Dimensões futuras.

***

Pergunta: quem recebe isso não pode simplesmente devolver em Amor?

É necessário que ele seja esclarecido.

É necessário que ele conheça, com eu disse, a origem do que é induzido.

Não há nenhuma maneira, especialmente se ele próprio estiver no coração, de saber a origem do que lhe
chega.

***

Pergunta: essa é uma forma de canibalismo energético?

A palavra canibal não é adequada.

Falar de canibalismo quer dizer comer.

Vocês devem saber que em termos energéticos, não é aquele que come que está ganhando, mas aquele que
é comido.

É um princípio essencial do qual Cristo participou dizendo: “isso é o meu corpo” falando do pão.

Era um símbolo que foi traduzido, particularmente na religião católica romana, pela hóstia e que é uma imagem
distorcida da realidade.

A palavra canibal não é totalmente correspondente, já que vocês não comem o outro porque, se comessem,
vocês estariam no Amor.

Entretanto, vocês vão produzir uma vibração que vai chegar a se impactar na falha do outro e vocês então vão
reforçá-la.

Isso é uma realidade energética.

Vocês fazem a mesma coisa, também, em relação a vocês mesmos, em certos casos.

E então o conceito de julgamento relacionado a vocês próprios conduz à sua própria doença.

***

Pergunta: se ficarmos doentes, isso quer dizer que pelo menos duas outras pessoas ...

Não.

Eu bem especifiquei que, por vezes, o julgamento era exercido em relação a si próprio.

Nem todas as doenças que vocês têm vêm dos outros.

A maioria vem de vocês mesmos.

***

Pergunta: como parar um pensamento da forma que acontece, mesmo sozinho?



O que você expressa é para perguntar como acalmar os pensamentos e o mental, isso nada tem a ver com o
princípio gerador de doença no outro.

Neste caso, você produz a doença em você mesmo.

O pensamento de julgamento que vocês emitem, em vocês mesmos, em relação a outro qualquer, diz respeito
apenas a si próprio e à sua própria dualidade.

Neste momento é a vocês mesmos que fazem mal e não ao outro.

É a partir do momento em que vocês exteriorizarem esse pensamento com outra pessoa que vocês vão gerar
uma vibração acarretando o desequilíbrio e a patologia.

Isso é inelutável.

***

Pergunta: exceto se a pessoa estiver presente?

Naquele momento, vocês solucionam um problema, efetivamente, em meio à consciência da pessoa presente
naquele momento.

E, aí, há uma espécie de resolução.

A partir do momento em que vocês estiverem em 3 para abordar um problema, Cristo irá se manifestar
inevitavelmente.

Se a pessoa não estiver presente, é o Diabo que se manifesta.

***

Pergunta: como uma pessoa pode superar uma perturbação em sete gerações?

Isso necessita e implica, no nível da alma que sofre dessa patologia há várias gerações, em transcender, no
seu coração, essa patologia.

Isso necessita do que denominam comumente uma tomada de consciência, especialmente dos fenômenos
geracionais físicos e não orgânicos como certas doenças hereditárias.

***

Pergunta: em qualquer tomada de consciência não há um risco de intervenção do mental?

Naturalmente.

Mas isso faz parte do caminho.

Isso se junta, naquele momento, à cura ligada às forças espirituais.

Entretanto, mesmo para esse tipo de patologia, existem soluções na natureza.

Parece-me que algumas entidades, denominadas Hayoth Ha Kodesh, dando-lhes informações extremamente
precisas, e vocês percebem que por vezes os processos de cura recorrem a um processo da natureza nativa.

Vocês têm, aqui, algumas pessoas que vivenciaram esse processo.

Elas puderam constatar o efeito da energia de cura associado ao que era pedido.

Trata-se então de uma reparação vivenciada nesta Dimensão.

O que não exclui a intervenção de Dimensões superiores, é claro.

Muitas vezes, além disso, vocês têm uma combinação da natureza nativa com as forças espirituais, em alguns
locais.

Por exemplo, no que denominam árvores mestres.

Por exemplo, no que chamamos de fonte sagrada.

Os exemplos podendo ser multiplicados infinitamente, mesmo em relação aos minerais ou a locais vibratórios
onde há pontos cruciais de comunicação entre as forças da natureza nativa e as forças espirituais.



Esses são pontos de reunião multidimensionais.

O que vocês chamariam, no nível da sua consciência humana, mas, aí, no nível da consciência natural (mineral,
vegetal ou animal), de portais interdimensionais.

***

Pergunta: como um terapeuta, em contato com o sofrimento dos outros, pode se liberar dessas
influências ou se curar, se necessário?

Esse é um problema às vezes simples e às vezes complexo.

A partir do momento em que escutarem a queixa do outro, e este é o seu papel como terapeuta, médico ou
qualquer pessoa intervindo no acompanhamento do outro, vocês tomam necessariamente parte desse

sofrimento.

Existe, aliás, um vínculo, naquele momento, que é uma transcendência que vocês não podem perceber que
está ligada à ajuda ao outro, que está ligada ao amor entre os dois seres, mesmo se essa relação for
conflitante, mesmo se essa relação fizer parte de terapias pesadas dissociadas da natureza nativa e

dissociadas das próprias forças espirituais.

No entanto, sempre existe, através desse vínculo, um sentido de ação mágica acontecendo além das palavras
e além das técnicas empregadas.

Os seres que são terapeutas estão, de certa forma, não protegidos, mas imunizados em relação a essa
recorrência.

Entretanto, existem seres apresentando zonas de fragilidade associadas até mesmo ao conceito da doença.

Eles têm que viver, neste nível, um aprendizado e uma experiência que deve parar um dia.

Raros são os terapeutas ou os acompanhantes tendo função real de acompanhamento, tendo função real de
terapia, especialmente quando estão envolvidos no nível da sua consciência, que podem levar toda a sua vida,

durante esse ato.

É preciso compreender que a ação de ser acompanhante e a ação de ser terapeuta correspondem, realmente
e na verdade, a uma reparação das anomalias que vocês cometeram em uma vida passada.

Os terapeutas são, então, os que mais têm que superar essa noção de dualidade e, através da terapia e do
acompanhamento e da ajuda que eles procuram dar aos outros, essa é a melhor escola de reparação.

Portanto, vocês estão no serviço para reparar o que vocês fizeram.

Não há aí nenhuma punição, mas um justo retorno da retribuição.

Entretanto, a um dado momento, isso deve parar.

***

Pergunta: durante esse período de tempo, o corpo pode ser afetado?

Sim. Sistematicamente.

***

Pergunta: como lidar com isso?
Pela parada e pela compreensão desse mecanismo.

Se vocês preferirem, seja qual for a dimensão do terapeuta, mesmo se ele estiver diretamente ligado às forças
da natureza nativa (e principalmente se ele estiver ligado às forças da natureza) e ainda mais às forças

espirituais, o dever de reparação assume todo o seu significado e toda a sua importância.

No entanto, e principalmente neste caso, há um limiar a não ser ultrapassado.

***



Pergunta: quando se é atingido por uma doença é desejável recorrer a um ser como Maria ou
Cristo?

Seria muito mais lógico recorrer à natureza nativa, mas esse conhecimento é cada vez mais perdido, exceto
para algumas etnias, algumas tradições que denominam xamânicas, que não estão mais muito adaptadas ao

que vocês vivem hoje, já que existe uma interpenetração das forças nativas e das forças espirituais.

A cura implica também em uma participação ativa daquele que está acometido pela doença.

A melhor participação ativa é, efetivamente, recorrer a um terapeuta, efetivamente, recorrer à natureza nativa,
efetivamente, recorrer às forças espirituais, mas também adotar a conduta de não julgamento.

***

Pergunta: pode-se ir a um lugar sagrado para se curar?
Os santuários sagrados participam da cura do planeta.

A elevação vibratória do planeta corresponde também a uma forma de cura.

Novamente, a Terra, também, passa para a sua sacralidade, não apenas vocês.

O que significa que tudo é força de cura no que acontece atualmente.

Quer essa cura demande uma partida sem o corpo, uma partida com o corpo ou o fato de retornar a um novo
ciclo.

Isso, e a totalidade do que acontece, correspondem a um fenômeno de cura.

Isso pode existir sem, entretanto, ser uma regra que se manifesta a cada momento.

Tudo depende do seu nível de consciência.

Tudo depende da sua capacidade para estar no não julgamento, particularmente para os locais ditos espirituais.

Mas vocês não podem se privar atualmente da natureza nativa, por que, o que vocês vivem, a natureza vive.

O despertar da consciência, por exemplo, dos vegetais ou da água, foi algo de muito concreto e real.

Vocês podem estabelecer comunicação telepática direta com todos os elementos da natureza, tanto no reino
vegetal, mineral, como animal.

***

Pergunta: o que você chama de limiar?

O conceito de limiar é eminentemente variável.

Cada ser humano possui um limiar de resistência à compaixão, um limiar de resistência às transferências de
energia.

Isto é muito variável segundo os indivíduos.

Não há limiar comum a todos os terapeutas.

***

Pergunta: o que você chama de natureza nativa?

A natureza nativa sendo uma natureza que ocorre por si só e não uma natureza criada pelo homem.

Aí está toda a diferença entre uma paisagem, uma natureza selvagem e uma natureza criada pelo homem.

A natureza criada pelo homem evoca a noção de beleza, mas reflete uma ruptura em relação à existência de
ligação cósmica presente na natureza nativa.

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês cultivarem a natureza, vocês desligam necessariamente
a natureza da sua dimensão cósmica superior.

É preciso reintegrar a dimensão cósmica em meio ao que vocês cultivam.

***



Pergunta: a doença significa dificuldade de falar?

É exatamente isso, a dificuldade de falar, a doença, consiste em dizer o que não somos capazes de dizer
diante da pessoa que incriminamos.

A partir do momento em que vocês exprimirem claramente algo que vocês sentem, quer isso seja correto ou
falso, provoca uma reação por parte daquele que foi incriminado.

Dessa reação sempre irá sair a Unidade, sejam quais forem as circunstâncias, havendo reunificação dos dois
pontos de vista opostos, ou separação de cada Unidade e retorno em meio à sua própria Unidade, ou seja,

interrupção da relação.

Dessa forma, vocês alcançam uma relação justa, autêntica e em conformidade com a lei.

***

Pergunta: e sobre as patologias que se curam espontaneamente?

Isso corresponde à transcendência da dita doença.

Há aceitação do princípio de cura, com consciência, em verdade e na sua vivência.

Vocês constatam isso no nível humano, hoje, de maneira geral, mesmo se não for em vocês, de pessoas que
vão muito mais rápido do que antes.

Isso participa do mesmo princípio.

***

Pergunta: e sobre as doenças autoimunes?

Qualquer doença tem o seu tratamento (seja qual for a doença) em meio à natureza, pelo princípio de similitude
e pelo princípio de consciência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós agradecemos. 

************

(*) – ARCANJO RAFAEL (20.05.2009 e 04.05.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/raphael-20-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/raphael-4-de-maio-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/articlefadb.html

20 de maio de 2009

***

http://autresdimensions.info/articlefadb.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/raphael-4-de-maio-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/raphael-20-de-maio-de-2009.html


Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
Série **SAINDO DA ILUSÃO** - Autres Dimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Primeira mensagem de RAFAEL no site Autres Dimensions

~ O MEDO DA PASSAGEM ~

Eu sou RAFAEL, o Arcanjo da Cura e da Passagem.
Aceitem todas as minhas Saudações e todo o meu Amor.

Conforme o Arcanjo ANAEL explicou a vocês nesta manhã (1), existe, tanto em meio à sua densidade como
em outras densidades, uma série de fenômenos que correspondem a desequilíbrios.

Na sua Dimensão, isso é chamado de doença.
Em outras Dimensões, isso é chamado de modo diferente.

Eu sou o Arcanjo que, pela minha Radiação, permite a passagem de um estado ou de uma vibração a um outro
estado ou a uma outra vibração.

A passagem não é para ser confundida com a reversão.
A passagem necessita de um alívio, de uma compreensão.

Os ritos e os momentos de passagem em meio à sua Dimensão são numerosos.
A morte é um deles.

Algumas representações fizeram de mim uma imagem pouco amena, chamado por vezes de Grande Ceifador.

RAFAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso reflete a visão dissociada e o medo no qual este conceito de passagem implica.
A passagem do estado de vida na 3ª Dimensão, pelo limiar que vocês chamaram de morte, é um dos limiares

que os deixaram mais marcados em relação ao medo.
Vocês podem recorrer a mim para todas as passagens que se acompanham de um sentimento de medo do

desconhecido.
Eu sou também a passagem da doença à cura.

Eu sou também a passagem, ilustrada na sua estrutura física, pela passagem do estômago ao coração e no
nível das suas lâmpadas que eu tenho a tendência, pessoalmente, de chamar de chamas, do seu plexo solar

ao plexo cardíaco.
Todos os ritos de passagem em meio aos múltiplos universos recorrem à minha Vibração, à minha Radiância e

à minha Presença.
Eu sou aquele que guia e que acompanha os momentos de passagem.

A passagem sempre é acompanhada, mais especificamente na sua Dimensão, de um sentimento ou de uma
emoção denominada medo.

Eu sou o Arcanjo que resolve os medos.
Eu sou o Arcanjo que lhes permite, não confrontar, mas enfrentar.

Eu sou o Arcanjo que os faz encarar a Verdade do que vocês têm que passar e superar.
É nesse sentido que o imaginário popular, em muitas tradições, pôde me chamar, às vezes, de Anjo da morte.
Entretanto, não é assim, isso é apenas devido a um mal-entendido sobre a minha posição, sobre o meu papel.

Eu sou aquele que, na sua linguagem, faz morrer a lagarta para permitir à borboleta aparecer.
Eu sou aquele que, desde tempos imemoriais na sua Dimensão, guia e permite a passagem do estado

dimensional físico ao estado dimensional astral.
Os elementos que vêm perturbar a passagem estão inevitavelmente ligados e relacionados ao medo.

Podemos afirmar que ambos, o ser humano na encarnação tem medo de ficar doente, como ele tem medo de
se curar.

Assim como vocês têm medo da morte.
O medo impede as passagens de maneira geral, não unicamente, evidentemente, através da doença e da cura
ou através da morte, mas, também, todas as mudanças da sua vida são acompanhadas de um sentimento de

medo.
O medo de perder o que é conhecido, o medo do desconhecido.

O ser humano tem a característica, neste mundo dissociado, de querer imaginar mentalmente muitas coisas
referentes à passagem e à transformação, colando nesta energia uma série de conceitos e de ideias, sempre

falsas, obviamente.
Esses conceitos e essas ideias que se constroem antes de qualquer passagem, sempre tomam as mesmas

vias e os mesmos esquemas.
É o mesmo no momento da passagem da morte como na passagem da doença para a cura, ou ainda da cura
para a doença, ou ainda em qualquer mudança vindo afetar as suas condições de vida e o próprio desenrolar

da sua vida.

***

A passagem sempre é acompanhada de uma série de etapas, mais ou menos manifestadas, mais ou menos
longas, mais ou menos difíceis.

Entretanto, essas etapas precisam ser conhecidas intelectualmente.
Elas são as seguintes - eu especifico que essas fases se sucedem em um tempo mais ou menos longo, elas

estão bem presentes tanto nas passagens agradáveis como nas passagens desagradáveis.
A primeira etapa será chamada de recusa.
A segunda etapa será chamada de raiva.

A terceira etapa será chamada de negociação.
A quarta etapa será chamada de apaziguamento e a quinta etapa será chamada de aceitação.

Assim é do seu ego, uma construção evoluindo há algum tempo, tendo criado a perda do sentido da sua
Divindade e da sua relação consciente com a Divindade.

O que eu vou dizer se aplica, lembrem-se, a cada etapa implicando em uma passagem e em uma mudança na
sua vida.

Isso se refere tanto a uma relação de casal que acaba de nascer como a uma relação de casal a cessar, como
a uma mudança de lugar de vida, como a uma mudança de país, como a uma mudança de estado,
evidentemente, como a passagem que lhes interessa, hoje, que é a passagem do ego ao coração.

***

A recusa, esta palavra fala por si.



Inconscientemente, vocês constroem comportamentos tentando, abaixo do limiar consciente, evitar a
passagem, recusando vê-la, negando, supondo hipóteses que vêm tranquilizar o seu ser, chegando então a

recusar a noção de passagem.
Eu repito, é o mesmo para a passagem da vida à morte, para a passagem da doença à cura, da cura à doença,

do ego ao coração.
A recusa, quando a sua consciência de alma fica sabendo que a passagem, que essa passagem é inevitável,
isso os leva a elaborar planos, construções mentais e emocionais vindo negar, renegar e tentar apagar da sua

consciência a realidade do que existe.

***

A segunda etapa é a raiva.
A revolta interior pode se manifestar, efetivamente, por um estado ou um sentimento de raiva, mas, na maioria

das vezes, isso irá agir, neste caso, projetando no outro, nos outros ou nas causas, a responsabilidade.

***

A terceira fase da passagem é a negociação.
É o momento em que a sua consciência se torna lúcida quanto à inevitabilidade disso, mas onde ela vai

negociar as próprias condições dessa passagem.
Muitas vezes, em meio às suas palavras e aos seus comportamentos, isso se reflete por sim/não e não por

não/sim ou por sim/mas ou por dar meia-volta, frequentemente confuso para si mesmo como para o ambiente.
É melhor não esconder de vocês que esta etapa é certamente a mais conflitante em vocês e ao seu redor.

***

Depois vem a quarta etapa que eu denominei apaziguamento.
Durante o apaziguamento, que ainda não é a aceitação, vocês oscilam de uma calma intensa até um período de

dúvidas cada vez mais curto, cada vez mais intenso que não é a raiva.
A sua consciência apreende o sentido real da passagem a ser feita.

Vocês começam a engajar-se na passagem e, no entanto, meias-voltas violentas podem ocorrer.

***

E, enfim, vem a aceitação, somente naquele momento é que a passagem é realizada.

***

Eu sou o Arcanjo que impulsiona a passagem.
Vocês podem me chamar para qualquer passagem.

A passagem é uma transmutação e não uma reversão.
A passagem corresponde ao surgimento do medo, ao surgimento da dúvida, ao surgimento da raiva, ao

surgimento da alegria, também.
A passagem é um momento e uma mudança que mobilizam muita energia e muitas emoções.

Alguns seres humanos são mais capacitados para a passagem do que outros.
Alguns de vocês estão tão sob o peso de medos que a passagem é um drama.

Outros são capazes, bem depressa, de passar pelas primeiras etapas da passagem e pelas etapas de
negociações, mas podem, por vezes, se atrasar no período de apaziguamento, pois eles ali encontram

alimento, já que eles experimentam neste nível a compaixão do outro, às vezes exagerada.
Outros, enfim, vivem a passagem como se isso não fosse uma passagem.

Estes seres livraram-se da influência do medo e da raiva.
Todas as etapas que eu descrevi ocorrem em todas as passagens, sem exceção.

***

Hoje, interessam para vocês essencialmente três passagens.
A passagem da doença para a cura, a passagem do ego para o coração e a passagem da 3ª Dimensão para a

4ª Dimensão intermediária.
A passagem da doença para a cura corresponde, em grande parte, ao que lhes expressou ANAEL, nesta

manhã, para não sobrecarregar a minha Radiância e a minha atribuição durante a minha intervenção.
A passagem do ego ao coração significa o fim da primazia do “eu” sobre o “vocês”, o fim da primazia do



pequeno si frente ao Si.
Trata-se, durante esta passagem, de passar de um olhar voltado para si, para um olhar voltado para o outro.

A terceira passagem, enfim, é a passagem da sua 3ª Dimensão para a Dimensão imediatamente superior que
é uma Dimensão intermediária correspondendo, quando da sua aceitação, ao reconhecimento do princípio de
Unicidade da vida e do princípio de Unicidade em CRISTO, chamado por vezes de Porta Estreita, o 8º Corpo,

o embrião Crístico.
Este ponto de passagem é freado, aí também, nas três coisas que nos interessam esta noite, pelo medo.

O medo é o que cristaliza, no ser humano, o que paralisa e extingue literalmente a Luz e o que acarreta
literalmente a confusão e a Sombra.

Esta passagem também é um momento particular que lhes permite levar, quando da aceitação, um olhar lúcido
sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias insuficiências e, sobretudo, que lhes permite tomar

consciência de que nenhuma situação ou nenhum outro ser além de vocês, é responsável ou culpado pelo que
vocês vivem.

Existe, no nível desta passagem, uma revolução correspondendo a uma mudança de paradigma onde o olhar
(ou o ponto de vista, se vocês preferirem) os faz passar de um estado de sofrimento ligado à acusação, para
um estado de alegria crescente pela própria compreensão de que tudo o que lhes chega apenas pode vir, em

última análise, de vocês, pelo princípio de ressonância, pelo princípio de atração.
Não pode ser de outro modo.

Vocês são absolutamente a FONTE e a única causa do que vocês são, dos seus problemas, das suas
insuficiências.

Assim como vocês são a FONTE, a única causa da sua alegria.
A ilusão da dualidade, desta 3ª Dimensão dissociada, por causa da limitação, não mais entre vocês e a Luz,

mas entre vocês e o outro, entre vocês e a situação vivenciada, coloca-os de maneira inexorável, por oposição,
na condição de vítima permanente.

Vocês apenas são vítima de vocês mesmos.
Enquanto vocês considerarem que vocês são vítimas das circunstâncias, vítimas de outra pessoa, a passagem

não ocorre.
A passagem ocorre no momento em que vocês penetrarem na 4ª Dimensão, o estágio da Alegria, da

Plenitude.
Isso corresponde à passagem da Porta Estreita.

Vocês devem, em todos os ritos de passagem, livrar-se das suas emoções.
Vocês devem se livrar dos seus erros de compreensão quanto à origem exterior ou interior dos seus

problemas.
Pois, em última análise, o único problema existente apenas pode vir das suas próprias criações.

Enquanto vocês procurarem no exterior, no outro, em uma circunstância, a causa, a passagem não pode ser
feita.

Não se trata, no entanto, de ficar sentindo alguma culpa, pois isso iria manter o papel de vítima, mas, sim, de
olhar com lucidez o que representam essas etapas da sua vida.

Qualquer mudança, por menor que seja, encontra este princípio de passagem.
A vida é uma sucessão de passagens e eu devo dizer que a minha Radiação e a minha Presença tiveram muito
trabalho em meio a esta Dimensão, em meio a um papel retraído que vocês chamariam, na sua Dimensão, de

Anjo e, entretanto, esse é o meu papel e a minha função.

***

Não pode haver passagem sem perdão.
Não pode haver passagem sem aceitação.

Vocês devem reconhecer, principalmente durante a passagem que nos interessa esta noite, como causa, a
origem e a consequência dos obstáculos, mas também da passagem em si.

***

Como eu disse, vocês podem recorrer à minha Radiância, às minhas orientações, à minha Bênção, a cada vez
que a passagem for bloqueada.

O momento do reconhecimento de vocês mesmos enquanto o único agente da possibilidade da passagem,
mas também do bloqueio da passagem, é uma etapa fundamental no seu crescimento espiritual e no seu

desenvolvimento espiritual.
Jamais se esqueçam do princípio de atração e de ressonância existente em meio à sua Dimensão, mesmo se

a escala de tempo nem sempre lhes permitir tomar consciência no momento em que isso acontece.
O perdão a si mesmo consiste em reconectar com a Alegria e integrar a passagem.

***



O elemento que eu inscrevo em vocês durante esta passagem é um fogo.
Não se trata do fogo do Coração.

Não se trata do fogo do ego.
Trata-se do fogo da Terra, semelhante ao fogo da Serpente, aquele que se encontra no seu sacro, o osso em

forma de triângulo.
A sua 3ª lâmpada tem por símbolo um triângulo vermelho.
Vermelho como a Terra original, vermelho como o Fogo.

O fogo da Terra é o que queima os medos, é o que queima os véus das suas ilusões, em vocês e sobre o
mundo.

***

O princípio da minha ação é mais escondido e silencioso.
O meu papel não é menos indispensável em meio ao Conclave e às efusões que vocês recebem atualmente.

A passagem mais importante, correspondendo a um reforço da minha Presença, está ligada ao período
denominado Assunção ou Festa de MARIA.

Eu voltarei nesta ocasião para me expressar muito mais sobre esta noção de Passagem Mariana.
Anunciando assim uma outra passagem crucial, aquela da encarnação, na totalidade, em meio às suas

consciências, às suas estruturas, do Arcanjo MIGUEL, daqui a seis ou sete semanas, no momento da sua
Festa.

***

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens, todo o Amor dos Arcanjos pela sua raça, por esta
humanidade, todo o Amor dos Arcanjos pelos mestres que vocês são, tendo conduzido a Terra à passagem

por vir.
Vocês são abençoados, vocês são amados, vocês são ajudados, vocês são guiados.

Paz para vocês, Paz à sua alma, Paz ao seu corpo e Paz no seu Espírito.
Permaneçam nesta Radiância durante algum tempo.

************

1 - ARCANJO ANAEL (20.05.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO RAFAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled2bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf
20 de maio de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/articled2bd.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

Primeira mensagem do Arcanjo GABRIEL no site Autres Dimensions

Eu sou GABRIEL, Arcanjo e Mensageiro.
Recebam as minhas homenagens e os meus respeitos, queridos Mestres da Luz, queridos Filhos da Luz.

Em meio ao Conclave, chamam-me de Mensageiro e de Ancião.
Isso é devido à minha função.

Eu sou, de fato, o Príncipe das eras e o Ancião.
Aquele que insufla a Luz branca na ordem dos Melquizedeques.
Eu sou aquele que comunica e transmite a Vontade d’A FONTE.

Eu sou aquele que entrega os ensinamentos e que anuncia a Boa Nova.
Eu sou o responsável pelas memórias das Dimensões.

Eu sou o Ancião.
A minha radiação é a Luz branca.

Eu inscrevo em mim as memórias.
Eu transmito em meio aos Multiversos a Vontade d’A FONTE e eu a coloco em prática.

Eu sou também aquele que confere a Sabedoria e a Verdade no absoluto e na relatividade.
Eu sou aquele que anuncia a Boa Nova e vocês estão, neste Universo dissociado, no momento da Boa Nova.

Isso é sentido, pressentido ou apreendido pelo ser humano desde alguns anos do seu tempo.
Eu sou aquele que permite a comunicação de plano a plano.

Eu sou a Sabedoria da Verdade.
Eu sou a Verdade da Sabedoria.

Eu me apresento a vocês para abrir algumas portas de comunicação.
Eu venho estabelecer, em vocês, a comunicação entre a sua parte encarnada e aquela que lhes é

desconhecida ou que lhes foi ocultada, para a maior parte de vocês.
Eu venho estabelecer o Cordão Celeste, permitindo-lhes comunicar-se em meio aos Multiversos com as suas

Dimensões escondidas.
Certamente, isso não é suficiente para ativar o seu Selo Transdimensional, mas isso vem revelar-lhes a

Verdade.
Isso é possível por Decreto Divino, não somente para vocês que estão aqui, mas para toda a humanidade.

Eu chego à terça parte do caminho realizado pelo Arcanjo MIGUEL, o Bem Amado, e pelo conjunto do

GABRIEL - 21 de maio de 2009 - Autres Dimensions
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Conclave.
Eu venho lhes dar a compreensão da Alegria Interior, não com o seu cérebro, mas com o seu Coração.

Eu venho lhes permitir viver, em Verdade, em meio à Verdade.
Eu venho apagar em vocês o que não é da ordem da Luz, se vocês aceitarem.

Eu venho transcender os seus medos, as suas faltas, oriundos da sua personalidade, mas que não conhecem
a sua Eternidade.

Eu sou, lembrem-se, o Ancião das eras, eu sou o Venerável, também.
Eu me sento à direita do Pai, d’A FONTE e eu expresso, em meio aos Multiversos, a sua Vontade.

Eu disponho as eras nas diferentes Dimensões.
Eu disponho em vocês a comunicação, em vocês e nas outras Dimensões.

Eu revelo em vocês as memórias, transcendendo-as.

Eu descerro em vocês as portas do esquecimento, a fim de encontrarem, se tal for o seu desejo, as suas
filiações.

Eu venho também renovar o juramento da sua conexão com a Fonte Suprema.
Eu conheço tudo de vocês, individual e coletivamente.

Eu sou também o registro das memórias dos Universos, na sua totalidade.
Eu sou a Luz branca na qual se inscrevem os atos dos Multiversos, as criações dos Multiversos em meio aos

indivíduos, aos planetas e às Galáxias.
Eu confiro àquele que me escuta, àquele que me ouve, àquele que me percebe, a liberação dos apegos

pesados e densos.
Vocês podem me chamar.

Eu estou à disposição de vocês, doravante, a fim de aumentar em vocês a Radiância d’A FONTE, a Radiância
da Luz branca sem mácula.

Eu sou a Eternidade revelada, eu sou a memória dos Universos, eu sou também a sua própria memória.
Sendo o Mensageiro, e anunciando a Boa Nova a vocês, eu posso também, durante um tempo relativamente

curto do seu tempo, tentar intensificar a nossa comunicação.
Através das suas Radiâncias, através das suas palavras, através das suas interrogações, eu posso iluminar o

seu caminho.
Vocês podem me pedir a Graça da Luz branca em um setor da sua vida.

Eu estou aí para isso.
Esta é a primeira parte da minha revelação a vocês.

NDR: cada participante/estagiário faz então o seu pedido particular.
Eu os abençoo.

Eu os amo.
E eu anuncio a Alegria a vocês.

************

Mensagem do Venerável ARCANJO GABRIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a1d.html

http://autresdimensions.info/pdf/GABRIEL-21_mai_2009-article6a1d.pdf
21 de maio de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

************
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Eu sou RAM.
Para aqueles que não me conhecem, eu sou Mestre instrutor.

Eu ensino essencialmente sobre os caminhos que lhes permitem realizar o seu coração.

Eu venho essa noite, ao nível da minha radiação de consciência, eu estou religado à vibração e à Luz do
Arcanjo Gabriel, não para a comunicação, mas, efetivamente, para lhes permitir realizar o retorno ao seu

coração.

Com relação a certo número de conceitos que foram exprimidos em vocês, ao redor de vocês, desde vários
dias, com relação ao que vocês chamam de decisões, de projetos, de caminhos a traçar, com relação mesmo
às circunstâncias manifestadas de suas vidas, que se desenrolam diante de vocês, nessas etapas tão cruciais

para o seu futuro e a sua evolução, eu venho explicar-lhes e demonstrar-lhes que a maneira mais correta de
estar na Luz é seguir o que lhes dita a Luz.

Como a Luz fala em vocês?
Ela não pode falar com palavras.

A Luz que eu penetrei nesse canal toma caminhos específicos antes de lhes chegar sob forma de palavras.

As palavras são apenas uma parte muito limitada da minha emanação.
Entretanto, eu concebo que as palavras nesta densidade em que vocês vivem, e os pensamentos, são o órgão

de manifestação da sua consciência, privilegiado.

Assim, é capital determinar se as palavras e os pensamentos vêm da sua Essência ou do seu ego.
Esse mecanismo é extremamente importante para compreender, para integrar, para levar a efeito.

Isso evitará os erros, os atrasos, os medos e as dúvidas.

***

O que procede e que vem do coração não induz jamais a dúvidas.
O coração, os pensamentos e as palavras do coração são certezas, são também evidência, porque se impõem

à alma sem passar pelo filtro do mental inferior.

Os pensamentos e as palavras do coração existem realmente, mas são uma linguagem vibratória de Luz, antes
de serem as palavras que vocês ouvem e os pensamentos que vocês percebem.

A etapa prévia à observação de suas palavras e de seus pensamentos é, obviamente, aquela que consiste em
estabelecer um estado de calma como a água de um lago.

Eu lhes ensinei também um processo que permite, de maneira simples, através da focalização da sua
consciência em seis pontos, um modo de abrir a vibração da sua Essência, a vibração do seu coração, a

vibração do Amor e a vibração da Luz.

Entretanto, a sua forma de manifestação habitual nesta densidade se faz de maneira privilegiada pelos
pensamentos, pelas reflexões e pelas palavras.

A maior parte das suas reflexões, das suas palavras e dos seus pensamentos não vem do coração, mas vem
do seu mental.
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Enquanto este não for suplantado pelo coração, pelos pensamentos, pelas palavras, pelas reflexões, que saem
de vocês, são coloridos por seus desejos, por seus medos, por seus modos de funcionamento.

São, portanto, dissociados das palavras, do pensamento e das reflexões que vêm do coração.

***

Hoje, nesta densidade, vocês começam a fazer a experiência entre as palavras do coração e as palavras do
mental.

As palavras do mental os induzem a uma reflexão e a uma escolha.
A escolha sendo determinada com relação às suas experiências passadas, com relação aos seus

aprendizados.
Ela os conduz, de maneira inexorável e inegável, a se enganarem uma vez em duas.

As palavras do coração são simples e são simplicidade.
As palavras do coração fazem vibrar o seu coração.

As palavras do coração os colocam na Alegria.

As palavras do mental os colocam na angústia e na divisão.

A reflexão que vem do mental não resulta em qualquer resposta concreta.

A reflexão que vem do coração é Luz, Alegria, fluidez, sincronia e evidência.

Será que a sua reflexão é evidência ou será que a sua reflexão é dúvida?
Será que as suas palavras os colocam na Alegria ou será que as suas palavras os colocam no

questionamento?

O questionamento induz à dúvida, o questionamento induz à suspeita, o questionamento induz ao erro.

As palavras do coração, os pensamentos do coração, vêm da Fonte em vocês.

A Fonte não pode se perder, não pode se enganar.

A evidência do coração através das palavras, através da reflexão, através dos pensamentos, impõe-se a vocês,
sem repetição.

As palavras do mental, os pensamentos do mental, as reflexões do mental se repetem incansavelmente e os
fazem voltar na ilusão e os fazem crer que vocês decidem com toda independência.

Toda tomada de decisão ligada ao seu mental não está marcada de Amor, mas marcada de julgamento, função
unicamente da satisfação de um desejo.

As palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do coração impõem-se como uma evidência e não serão, em
caso algum, a satisfação de um desejo ou a satisfação do ego.

Essas palavras, essas reflexões e esses pensamentos lhes atravessam, eu diria, como uma evidência, como
uma flecha e, sobretudo, não os atrapalha.

Eles são leves, porque aliviam o seu coração, porque aliviam o seu caminho e concorrem para estabelecer, em
vocês e no exterior de vocês, uma fluidez do desenrolar do seu caminho.

O mental, as palavras, os pensamentos, as reflexões vindas do seu mental acrescentam sombra à sombra,
asfixiando a sua Luz e apagando a sua Alegria.

***

Assim, colocando-se como observador, vocês podem, agora e já, com o seu próprio mental, determinar de
onde vêm as suas palavras, de onde vêm os seus pensamentos e de onde vêm as suas reflexões.

Progressivamente e à medida que vocês se tornarem capazes de discernir a origem das palavras, dos
pensamentos e das reflexões, vocês constatarão que, num caso, vocês vão para o peso e que, num outro

caso, vocês vão para a leveza.

Isso se reflete inexoravelmente em sua vida exterior, em sua relação com o ambiente, com os outros e com
você mesmo.

A linguagem do coração é Verdade, evidência e certeza.



Ela não pode forçá-los, essa linguagem, a se repetir, a induzir em vocês os medos, a induzir em vocês as
dúvidas, isso só o mental pode.

Somente as palavras, os pensamentos e a reflexão vindos do ego induzirão sistematicamente em vocês uma
não permanência, uma não Alegria e manterão em vocês o medo e os erros.

***

Abandonando-se à Luz vocês participam da eclosão das palavras, dos pensamentos e da reflexão do coração.

Esse é um ensinamento importante.

Eu lhes disse também que era necessário, antes de decidirem, colocarem-se no coração.
Essa é também a maneira de evitar a preponderância do seu mental porque, assim que um problema chega,

ele chama em vocês uma reflexão, das palavras e do pensamento, induzindo à escolha e à dúvida.

Se vocês tomarem por hábito, antes mesmo de encarar um problema, colocar-se no coração, pela meditação,
pela vibração, pela polarização da consciência, vocês permitirão iluminar o questionamento e permitirão ao

coração se manifestar na Luz, iluminar o que é proposto.

Isso vai aliviá-los.
Isso vai evitar-lhes os medos e as dúvidas.

O medo, as dúvidas não podem vir ou proceder do coração.
O medo, as dúvidas, as raivas não existem no nível do coração.
Eles existem unicamente no nível do ego, no nível do mental.

Todo o jogo do seu mental é fazê-los crer, e vocês ali aderem, que vocês não estão no coração, que os medos
e a dúvida habitam em sua alma.

Isso não pode ser Verdade, em momento algum.

E, entretanto, ao ali aderir, vocês jogarão o jogo da separação, da dúvida e dos medos.

Nenhum medo, nenhuma dúvida pode proceder do coração.
O coração os coloca na Unidade, os coloca na Alegria, os coloca na fluidez.

E, no entanto, vocês dizem que são vocês que decidem.

Mas jamais são vocês que decidem.

Isso acontece em um nível inconsciente, ligado à superioridade das suas existências passadas registradas e
engramadas pelos seus sofrimentos, pelos seus desejos, pelas suas insatisfações.

A decisão do coração, além de ser uma evidência, alivia o seu caminho.

Assim que vocês começarem a se colocar como observadores, a colocarem a sua consciência no coração,
vocês observarão muito rapidamente que seu caminho e as circunstâncias do seu caminho se encaixam e se

organizam de maneira miraculosa.

Em resumo, se vocês derem um primeiro passo para a decisão do coração, o seu caminho será um caminho
fácil, quaisquer que sejam os obstáculos.

O aprendizado de saber como dirigir a sua vida através dos impulsos do seu mental ou através dos impulsos
do seu coração, é indispensável a fazer durante este período.

O resultado é muito simples, tanto no seu corpo como no seu caminho.

***

A decisão do mental implica em tensão em alguma parte no nível do seu corpo físico.

A decisão do seu coração implica em liberação das referidas tensões no nível de seu corpo.

Não pode ser de outro modo.
Isso é muito simples de aplicar.

Apenas o seu mental ou o seu ego é que vão querer fazê-los crer que isso é insuperável.
Mas eu lhes asseguro que não.



Isso é de uma simplicidade tal que uma criança que fosse formada nisso evoluiria da maneira a mais fluida e a
mais feliz que seja.

E, no entanto, a humanidade escolheu privilegiar a ferramenta da razão, a ferramenta da lógica e do mental,
com base na experiência e na repetição, com base no ciclo de sofrimentos, de alternâncias de prazeres e

desprazeres, enquanto que as palavras do coração, as palavras da Verdade e da Luz do Amor não podem, em
caso algum, induzir em vocês sofrimentos, nem tensões nem erros.

O caminho do coração é o caminho exato.
Ele implica, necessária e invariavelmente em escolhas corretas, de acordo com a sua Luz e de acordo com o

plano da Luz em vocês.

É assim para todas as escolhas que vocês efetuam.

A Luz, o seu coração, a sua Fonte são, de longe, mais eficientes e inteligentes do que o seu mental.

O mental é muito útil nas situações que recorrem a ele, como o agenciamento e a organização da matéria, tanto
através das tecnologias, mas também através da organização do que vocês chamam de grupo social.

***

Por enquanto, a humanidade não tem a experiência do grupo social do coração.
Isso poderá apenas se realizar se vocês mudarem, vocês mesmos, o modo de funcionamento, a título

individual.

Imaginem um grupo de homens e de mulheres cujas decisões não são mais guiadas pelos medos, pelas
dúvidas, pelas suspeitas, mas pela iluminação da Luz.

Naquele momento gera-se, de maneira extremamente rápida, o que eu chamaria de Unidade de consciência.
Nesta Unidade de consciência não pode existir a menor rudeza, a menor distorção, porque o que dominará é a

clareza, a Verdade, a transparência, a honestidade.

A partir do momento em que seu mental intervier, lembrem-se de que ele vai tudo fazer para dividir, separar e
manipular, não devido às suas Sombras, mas devido aos seus medos e devido aos aprendizados que vocês

viveram, que não foram orientados segundo as leis do coração.

É extremamente difícil refazer um aprendizado, mas, pela graça da Luz que os rega, hoje, um novo
aprendizado é possível.

Ele é extremamente simples.

A vibração do coração, a vibração da sua consciência no nível dos seus chacras lhes facilitam a tarefa.
Esta ferramenta é ativada em vocês.

Vocês têm apenas que deixar para ela a preeminência, deixá-la se exprimir, deixá-la se desenvolver.

Diante do afluxo desta Luz, jamais o seu mental estará à altura para lutar.
Ele os fará crer, é claro, que ele continua a ser o Mestre.

Se vocês o alimentarem mantendo a dúvida, o medo e a ausência de Alegria, obviamente, ele prevalecerá.

Eu posso lhes assegurar que, se vocês se colocarem no coração, além das palavras, dos pensamentos e da
reflexão, vocês encontrarão uma facilidade para dirigir o seu caminho, porque vocês serão guiados, vocês

serão vocês mesmos a orientação, vocês serão vocês mesmos o caminho da Alegria e vocês não poderão ir
para onde vocês não devam ir.

Eis as algumas palavras que eu tinha vontade de lhes transmitir.

Se vocês tiverem perguntas ou questionamentos com relação a isso, gostaria de ali trazer as respostas
complementares.

***

Questão: quando se quer ter uma resposta pelo coração, o melhor é se colocar a questão após ter
ativado as 6 chaves?

A primeira coisa que eu lhes ensinei é a ativação das seis portas, das seis chaves do coração (ver em
'protocolos' a Meditação direcionada para o Coração).



Esse processo é obtido, obviamente, num processo em que a consciência é unicamente orientada nisso para
instalar em vocês a vibração do coração, de maneira intermitente e, em seguida, se vocês perseverarem, de

maneira permanente.

Se esta ativação se tornar permanente ou mais ou menos permanente, vocês constatarão, quando das suas
atividades de vigília normal (profissional, relacional, mesmo de escolhas), que esta vibração flutua.

Obviamente, se vier, durante a persistência desta vibração, uma questão, uma pergunta, vocês devem prestar
atenção nesta vibração existente para saber, sentir e perceber qual das escolhas propostas pelo seu mental,

nesse caso, melhora ou faz desaparecer a vibração do seu coração.

Agora, o segundo modo de proceder, que lhes foi comunicado, num segundo tempo, consiste em submeter
uma escolha ao coração.

Os dois são possíveis.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que o que eu lhes dei, agora, permite-lhes delimitar,

independentemente do protocolo das seis chaves, independentemente do protocolo do questionamento no
coração, em função mesmo da resposta que lhes é dada, intelectualmente, se isso vem do coração ou do

mental.

Há, então, três aspectos, independentes e complementares, nesta prática.

No primeiro caso, vocês destrancam as portas do seu coração, vocês percebem o chacra que vibra e que gira,
a sua consciência liga-se literalmente na Alegria interior, na fluidez.

Se vocês forem capazes de manter este estado durante um tempo suficientemente longo, o mental não pode
lutar.

O outro modo, independente, a segunda etapa, se preferirem, consiste em submeter uma escolha à vibração
do coração.

A terceira etapa consiste em observar os efeitos dos pensamentos, admitindo que vocês não saibam de onde
eles vêm.

Isso se refere tanto aos pensamentos, como às palavras, como às reflexões, como às decisões.

A decisão do coração, por exemplo, é de natureza franca, espontânea, direta, sem qualquer dúvida e não
implica em qualquer modificação.

A decisão do mental é sujeita ao humor do seu instante, é sujeita às suas reflexões do instante, ela é mutável,
jamais fixa, e sujeita também a um estado de emoções, de alegria ou de tristeza, mas jamais a Alegria interior

que vocês podem sentir no momento em que vocês ativam as seis chaves do coração.

Assim, qualquer que seja a etapa que vocês visualizarem, qualquer que seja o modo com o qual vocês
procederem, vocês obterão muito facilmente a resposta pela vibração, pela instalação da Alegria ou pela

própria manifestação do que está sujeito ao seu intelecto, ao seu coração, ao seu ego.
Essa é uma prática essencial.

Existem múltiplas práticas ligadas à abertura e à consciência do coração, mas as etapas que eu respeito
obedecem a uma lógica do coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Assim, portanto, vou poder lhes transmitir, novamente, a minha paz e a minha bênção.

Vocês são abençoados.

Eu lhes agradeço por terem me dado a oportunidade de ir mais adiante no meu ensinamento e no meu serviço.

Eu lhes digo, certamente, até breve.

Recebam todo o meu Amor.
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DO SITE AUTRES DIMENTIONS

PRIMEIRA PARTE

Minha esfera de influência é tudo o que corresponde à noção de relação.
A relação é diferente da comunicação.

A relação acontece, geralmente, nas atrações e repulsões que escapam ao seu consciente.

Alguns conceitos são importantes a assimilar, de maneira a elucidar o mistério de algumas relações humanas.

A relação autêntica é aquela que libera.
A relação autêntica é aquela que dá a liberdade.
A relação autêntica é aquela que desabrocha e que coloca no que vocês chamam a alegria.

A relação sincera e honesta é a que retira a prisão do outro, libera vocês, literalmente, do que é chamado, em
seu mundo, apego; libera-os do que é chamado, em seu mundo, o julgamento, do que é chamado, em seu
mundo, sofrimento.

A verdadeira relação autêntica, ligada à relação que vocês mantêm com a Luz e o Amor será, pouco a pouco,
iniciada em vocês, permitindo-lhes, com isso, aproximar a relação multidimensional dos seres que vocês se
tornarão proximamente.

Entretanto, fiel a meu hábito, eu estou aqui, também, ligação e ser de relação, para lhes permitir desabafar suas
perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, não unicamente sobre a relação, mas, de uma maneira geral,
sobre o que vocês vivem, sobre o que vocês apreendem e permitem irradiar ao seu ser interior durante esses
momentos que vocês vivem.

Assim, estou pronto para ajudá-los diretamente, não unicamente através das palavras, mas através das
radiações energéticas que me são próprias em minha esfera de influência, é claro.

Questão: os conflitos são ligados a uma falta de desabrochar espiritual das pessoas em causa?

As relações conflituosas têm apenas um único sentido e um único objetivo: fazê-los se voltarem para si
mesmos.

A maior parte das pessoas, das almas encarnadas sobre esta Terra, pensa que a relação é comunicação.

No preâmbulo, eu lhes disse que a comunicação participa de um nível, a relação participa de outro nível.

O problema é que as relações podem ser induzidas pelas cicatrizes ou ligações relacionadas ao passado que
estão situadas abaixo de seu limiar de percepção consciente.
Naquele momento, obviamente, resulta esse tipo de relação que eu chamaria uma ferida.
Esta ferida vai revelar, de maneira extremamente inconsciente, em vocês, os medos.
As feridas e os medos que daí resultam vão, por sua vez, vir colocar em epígrafe e na Luz a acuidade da
relação que não é vivida num modo autêntico de liberação.
É preciso bem compreender que a relação dita conflituosa é aquela que é a fonte de uma maior possibilidade
de integração de sua Luz.

De fato, os seres que evoluem através de uma relação conflituosa, de uma relação específica (seja episódica,
permanente, cármica, de casal, ligada aos ascendentes ou aos descendentes), são oportunidades inesperadas
de crescer.

De fato, as relações que vocês vivem, naquele nível, traduzem uma necessidade de reparação, mas traduzem,
sobretudo, o fato de que, quaisquer que sejam os antagonismos e as oposições existentes, as duas almas na
relação estão certamente muito mais próximas do que aquelas que não pensam ou vivem, seja por sua origem
planetária, seja por sua origem de ligação situando-se, geralmente, ao nível da lei de ação/reação.
Eu não falo de problemas de comunicação.
Muitas pessoas, almas humanas, tentam resolver os problemas de relação pela comunicação.

ANAEL – 22 de maio de 2009
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Isso nem sempre é possível porque, geralmente, a comunicação situa-se abaixo de seu limiar de percepção
consciente quanto à origem, a fonte desse problema de relação.

A relação autêntica é a que os libera, é a que dissolve literalmente os entraves, tanto ao nível social, ao nível
sexual, ao nível de comunicação, ao nível de objetivos, mesmo, comuns.

Questão: como agir numa relação de casal em que a comunicação não acontece mais?

Cada relação é eminentemente diferente.
A relação vivida num modo conflituoso num casal não é a mesma relação conflituosa existente entre duas
almas não ligadas pela noção de casal.

A noção de casal é sistematicamente a noção de imagem no espelho.

O que não é suportado no outro, ao nível de um casal criado e constituído, corresponde às falhas que estão
naquele que vê a falha.
Isso não pode ser de outro modo.

Entretanto, toda relação deveria poder terminar (mas isso é efetivamente dificilmente o caso, quando se produz
e não há resolução no sentido amistoso – de alma) na paz das almas.
Isso significa que o problema não pôde ser superado, que a relação, mesmo se ela se fecha e se rompe nesta
dimensão, não fez participar a alma.
Não se trata de um processo de cura, contrariamente ao que vocês creem (em todo caso, nesta dimensão),
mas de um processo de resolução que é adiado para posteriormente.

Assim, as relações que vocês rompem antes que elas tenham sua liberação, propriamente dita, é exatamente o
que se produz para a grande maioria das almas humanas em encarnação.

Entretanto, sua esfera relacional é fortemente impregnada das efusões das diferentes luzes que vocês
recebem.
Há, assim, uma possibilidade de iluminar muito precisa, muito pontual, eu diria, do que é a relação entre dois
seres.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Eu percebo que sua relação comigo se faz na abertura.
A abertura é ligada, obviamente, à espera calorosa, que não interroga o que vai acontecer.
Assim, eu lhes agradeço.

Não se esqueçam, também, que eu sou aquele que governa as relações entre os membros de nosso
Conclave, mas, mais geralmente, em minha dimensão, as relações entre as diferentes entidades Arcangélicas
que são inumeráveis.
Vocês têm acesso apenas a algumas vibrações que são importantes com relação ao período que vocês vivem,
com relação às efusões que nós dirigimos, no Conclave, para vocês.
Mas esta relação apresenta algumas características que eu desenvolverei um pouco mais tarde no dia de hoje.

Então, eu vou deixá-los agora experimentar o que é a relação no sentido autêntico, no sentido da liberação.

SEGUNDA PARTE

Eu lhes desvendarei o próprio princípio do que é chamada relação e os diferentes níveis em que se situa esta
relação.

A primeira etapa é que toda relação, em sua dimensão, nesta dimensão, sem prejulgar a origem ou o nível
inconsciente da relação, a relação no exterior de vocês, o relacionamento com outra pessoa, engaja sempre
um princípio de desequilíbrio.

Não pode haver, antes de aceder à etapa do coração, relação de equilíbrio.

Toda relação, qualquer que seja, faz-se através do princípio de dualidade.
Isso quer dizer o que?
Que numa relação e, independentemente mesmo de sua noção de percepção, relativa a esta relação, além
mesmo da noção do que foi chamado prazer / desprazer, apego / não apego, toda manifestação de uma
relação participa da dualidade.

O princípio inexorável da dualidade, na relação, como em todo princípio dual, faz considerar que exista uma
noção de vencedor e uma noção de perdedor.

Efetivamente, em toda relação, mesmo a mais harmoniosa existente entre dois seres, existe sempre o que
chamaríamos um vencedor e um perdedor.



O vencedor é aquele que toma.
O perdedor é aquele que dá, no sentido dual.

O que isso quer dizer?
Não pode haver equilíbrio energético e de consciência, numa relação, não manifestado ao nível do coração.
Isso vai se traduzir, na prática e na própria evolução desta relação, necessariamente, por um princípio de
vencedor e de perdedor.

O vencedor sendo, de uma maneira geral, em um nível ou em outro, aquele que tem mais energia e coisas a
tomar.
O perdedor sendo aquele que tem, necessariamente também, mais coisas a dar e a se fazer tomar.

Não pode haver equilíbrio na relação entre duas pessoas.
Apenas há equilíbrio a partir do momento em que, como o disse Cristo, vocês se reúnem em seu nome.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, a partir do momento em que vocês são 2 ou 3 e vocês se reúnem em nome do Cristo e
vocês afirmam o princípio desta relação ao nível do coração, apenas naquele momento que o princípio
perdedor / vencedor desaparece, em proveito de uma relação que eu chamaria, como vocês a chamam,
vencedor / vencedor.

A relação vencedor / vencedor vai se manifestar ao nível do estágio cardíaco.
Ela introduz a noção do coração e, naquele nível, encontra-se o equilíbrio.

Qualquer outra relação baseada na sexualidade, baseada na comunicação, baseada no amor, baseada na
atração, baseada no ódio, é necessariamente desequilibrada.
Esse é um princípio fundamental e inviolável de toda relação em seu modo dual.

Toda relação participa e procede desse princípio.
Não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês começam a penetrar a vibração de seu coração, a vibração de sua
Essência e a Vibração da realidade da relação ao nível do coração, esse princípio de vencedor / perdedor
tende a desaparecer, para deixar o lugar à relação que eu chamaria de vencedor / vencedor.

Nesta relação, em que o intermediário é o Cristo, quer dizer, sua própria dimensão Crística, torna-se evidente
que, a partir daquele momento, vocês estarão, cada um de seu lado, vencendo e enriquecido por esta relação.

Assim, a famosa trilogia daquele que dá, daquele que toma e daquele que assiste, aquele que é tomado e
aquele que toma, esta relação triangular não é uma relação no sentido Crístico.
É uma relação desequilibrada, conduzindo sistematicamente a uma perda da relação e, sobretudo, a uma não
reparação da relação.

A relação é evidenciada pelas fragilidades do outro, no sentido da dualidade.
No sentido da Unidade, ela concorre a fazer aparecer o princípio Crístico, o princípio de irradiação da Luz e,
portanto, o princípio de Alegria.

Uma relação equilibrada e equilibradora é a que vai fazê-los desabrochar a dimensão do coração.

Isso se manifesta, antes de tudo, além mesmo de uma eventual relação de natureza sexual ou uma relação de
casal ou uma relação familiar ou uma relação de trabalho, pelo que eu chamaria esta alegria do coração.

Esta alegria do coração manifesta-se por uma vibração e, sobretudo, por um sentimento intenso de liberação.
Esta liberação não é uma vã palavra, não é uma visão do espírito, mas é um ato real que permite cortar os laços
a fim de entrar na relação livre, o que subentende, e que é um ato de consciência e um ato vibratório,
energético e de radiância.

Toda relação que vocês vivem nesse mundo, enquanto ela não é inspirada pelo coração vibratório (e não pelo
coração do desejo que vocês têm frequentemente nas relações de atração, que elas sejam de casal, familiar,
profissional ou outra), vocês estão sistematicamente sob a influência desse desequilíbrio.

Esse desequilíbrio terminará, inexoravelmente, pela partida de um ou do outro.
É o que acontece em todos os aprendizados de vida que vocês fazem.
É importante compreender que, na etapa de transição na qual vocês estão hoje, a relação que fecha
transforma-se em relação liberatória.

A relação liberatória é a que libera o outro, entrega-o à sua própria autonomia, ao seu próprio poder, à sua
própria alegria.

Vocês criam, quando estão a dois nesta relação, ou em vários (e é, aliás, muito mais fácil estabelecê-la a partir
do momento em que vocês não são dois, em que vocês não são três, mas quando vocês entram num



submúltiplo das 24 unidades de consciência tais como isso foi definido por vários intervenientes), em sua
realidade.
Quer dizer que, a partir do momento em que vocês estão em número par, em 6, em 12, em 24, vocês realizam
muito mais facilmente, pelo princípio de radiação, a relação equilibrada ligada ao coração.

É nesse sentido que os períodos de reagrupamentos que lhes são solicitados, e que vocês são
impulsionados, correspondem à aplicação deste tipo de relação.
Nessas relações, não pode existir constrangimento, não pode existir regra, não pode existir mesmo o
sofrimento, porque elas são livres de toda impregnação de sua 3ª dimensão.

Não pode mais haver, o que vocês chamam em sua linguagem, algoz, vítima, salvador.

Vocês se tornam todos os salvadores de si mesmos.
Vocês se tornam todos independentes através desta relação.
Isso se chama uma tomada de responsabilidade e também uma responsabilização da relação.
Com relação a isso, há questões, antes que eu lhes diga, agora, o que fazer com isso?

Questão: você falou das relações humanas. Há outras relações?

Sim, perfeitamente, a relação humana é somente a porta de entrada para a relação interdimensional.

Vocês não podem pretender uma relação interdimensional se vocês não acedem a esta relação inter-humana,
porque ela participa do princípio de Amor.

Vocês apenas podem atingir a vibração de seu coração através de um trabalho de consciência, através de um
trabalho energético que vocês devem realizar.
Nesse sentido, os reagrupamentos são essenciais, vocês não podem permanecer fechados na dualidade de
uma relação a dois.

Vocês vão aceder, proximamente, a estágios multidimensionais de seu ser, onde a noção de dualidade está
proscrita.

É preciso efetivamente compreender que, mesmo a relação a mais fusionada ou a mais íntima que vocês
possam experimentar, por exemplo, através do que vocês chamam a sexualidade, em outras dimensões não
se realiza assim.

Ou seja, não é uma tomada de posse do outro ou um abandono ao outro, é um abandono à sua própria Luz.

Aliás, as trocas que vocês qualificariam aqui embaixo de sexualidade, em outras dimensões existem, mas,
obviamente, não são absorvidas pelo que vocês chamam de órgãos genitais.
É uma relação de Luz a Luz.

A relação de Luz a Luz desencadeia o fenômeno que vocês chamam prazer.
Assim, na relação exata entre dois seres, não passando pela esfera sexual, esta relação deve estabelecer, no
sentido próprio como no figurado, um prazer e é muito mais fácil estar no prazer em vários do que a dois.

E, no entanto, vocês não podem aceder a esta relação interdimensional que vou desenvolver, aliás, agora, sem
terem cruzado esta etapa preliminar, ao nível de seu próprio coração, de sua própria dimensão de coração, em
sua relação consigo mesmo e na relação com o outro.

Isso faz parte de seu aprendizado.

O reagrupamento a 6, 12 ou 24 é provavelmente, e efetivamente, ao nível energético, a melhor maneira de ali
chegar, porque nesses submúltiplos, vocês não podem ter relação triangular falsificada, assim como vocês a
chamam, algoz, vítima, salvador.

Questão: se já se está numa relação de casal, portanto, forçosamente desequilibrada, o que advirá
desse gênero de relação?

Nem toda relação é destinada a ser quebrada.

Lembrem-se do que eu disse.
Se vocês quebram sua relação, qualquer que seja, para esperar encontrar uma relação exata, vocês tecem
novamente um laço com a pessoa com a qual vocês rompem ou quebram.

Entretanto, existem casos em que a pessoa que está na relação com você, por exemplo, numa relação de
casal, não quer e não pode, ao nível de sua consciência, aceder à relação exata, cabe a você, então, fazer o
caminho sozinho.
Sozinho não quer dizer romper.
Sozinho quer dizer fazer o caminho de ativação da vibração de seu coração, em relação a si mesmo, na relação
exata do Amor.



Naquele momento, se vocês propõem o Amor, o outro não poderá permanecer no mesmo estado.
O que quer dizer que ele recusará com força e energia a nova relação que você lhe propõe.
Ele não poderá, dito em outros termos, absolutamente suportar a Luz que você emite.

Assim, não será você quem romperá, mas será o outro, e vocês não estarão, naquele momento, ligados por
um princípio de dualidade, estando você mesmo em curso de realizar sua Unidade.

O que não é a mesma coisa que decidir você mesmo romper uma relação, qualquer que seja.
A Luz libera.
Ela libera também as relações falsificadas e, entretanto, vocês não têm todos os prós e os contras, uma vez
que eu lhes dei esses princípios, que correspondem às diferentes relações existentes nesta materialidade
falsificada que eu descreverei um pouco mais posteriormente neste dia de radiância.

O princípio da Luz unificada em sua própria relação com sua alma induz necessariamente a uma reação no
outro.
Esta reação podendo ir no sentido da adesão ou no sentido da ruptura.
Entretanto, estando em acordo consigo mesmo, pelo relacionamento com seu coração, é evidente que não é
você quem cria uma nova relação pela ruptura.

A ruptura não é jamais o apagar de um laço, bem ao contrário.
A ruptura é quase sistematicamente o reforço de um laço.

Entretanto, vocês estão num período charneira, em que todos os laços que vocês construíram estão se
dissolvendo.

A partir do momento em que eu tiver desenvolvido as diferentes naturezas possíveis desses laços, vocês
compreenderão, intelectualmente e pela vibração, o que isso significa.

Pelo momento, eu lhes exponho os princípios, submetendo-os a um questionamento importante.

Entre aspas, eu «falseio» então a relação para fazer trabalhar o que vocês chamam sua ferramenta mental.
Entretanto, eu lhes darei a chave que participará de uma grande eclosão de riso.

Questão: toda ruptura é então uma fuga?

Sim.
Sistematicamente.

Toda ruptura é uma fuga que vocês pensam ser real na energia, mas, no plano da alma, é um laço a mais que é
criado.

Uma relação, qualquer que seja sua origem, não cria uma liberação, ela cria uma liberação do ego, propiciando
a ele criar outras relações falsificadas.

Não pode haver liberação pela ruptura de um laço, qualquer que seja.
Apenas para aquele que é o vencedor desta relação (a princípio aquele que é o mais forte, tanto em luz como
no ego), que pode vir esta liberação mostrando o exemplo.

Entretanto, isso não basta sempre, infelizmente, para engajar o outro no mesmo processo, mas, naquele
momento, sua tomada de consciência e seu relacionamento de sua energia no coração e em sua consciência
no coração permitem dissolver o laço.

Existem relações que eu qualificaria de engraçadas, em sua dualidade, que vocês passam literalmente
dezenas de vidas a reencontrar as mesmas pessoas, em diferentes papéis, sem poderem delas se desfazer.

Entretanto, isso fazia parte do jogo de seu carma e da descida na separação.

Hoje, a reparação da separação tornou-se possível e, portanto, restitui a liberdade ao outro.

Diferentes intervenientes exprimiram-se sobre a noção de poder sobre si e de poder sobre o outro, isso
correspondendo exatamente à mesma coisa.
Nesse sentido, a noção de ajuntamento torna possível, de maneira extremamente rápida, este aprendizado.

Questão: como estabelecer uma relação equilibrada com nossos filhos?

É necessário, aí também, subir ao nível de seu coração, ou seja, o tempo de um instante, sair de seu papel de
educador, que é correto e lógico nesta densidade, para conseguir apreender o outro na ligação e na orientação
existente de alma a alma.

Se vocês fazem o aprendizado da vibração de seu coração, os filhos sendo por natureza abaixo de certa idade,



extremamente permeáveis à vibração de seu coração, isso se traduzirá por uma relação de liberação.
Será, dito de outro modo, muito mais fácil.

Questão: qual diferença entre a relação de alma a alma e a relação de coração a coração?

A relação de coração faz intervir o princípio Crístico.
A relação de alma a alma subentende o que eu chamarei as almas irmãs, as almas gêmeas e certo número de
conceitos que, para alguns de vocês, são mais ou menos conhecidos.

Ao nível da satisfação dos sentidos e do ego e da satisfação, mesmo espiritual, desta dimensão, reencontrar
uma alma irmã é extremamente enriquecedor.
Mas se vocês soubessem os prós e os contras desta relação, eu falaria de um carma extremamente pesado.

As almas irmãs são ligadas por experiências importantes, ligando-as cada vez mais no curso das encarnações,
fazendo com que elas se reencontrem, elas se reconheçam, como se diz, de alma a alma.

Bem frequentemente isso passa pela experiência da paixão e do impulso sexual o mais tórrido, no sentido em
que vocês entendem.
Entretanto, isso é um entrave para sua liberdade de coração.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

TERCEIRA PARTE

Então, vamos explicar, com palavras, o que foi a maior parte de suas relações que vocês tiveram que
desenrolar, assumir e viver em suas múltiplas encarnações.

A primeira das relações que eu citarei é, obviamente, a relação chamada de filiação.
É a que os faz compartilhar um material dito genético com seus ascendentes.
Esta relação é marcada por certo número de funções que criam um laço indissociável em relação com uma
noção cármica.

Sistematicamente, a partir do momento em que vocês tomam corpo, a partir do momento em que vocês
decidem se condensar e descer ao nível de tal material genético, procedente do que vocês chamam pai e
mãe, obviamente, isso traduz uma qualidade de Amor essencial para a alma que desce.

De fato, vocês vão, de maneira constante, quase sistematicamente, em sua linguagem, provar uma atração
irresistível (no sentido da alma) através de outra alma que está, ela, na encarnação (ou por vezes os dois, os
dois pais) que, numa vida passada, numa relação conflituosa, lhes causaram o dano o mais extremo a você
mesmo.

Pelo milagre da graça, vocês escolhem então descer sistematicamente no meio ou em uma das duas partes
que foi, numa vida passada, seu torturador, seu algoz, seu assassino ou aquele que lhes fez o maior mal
possível.

A redenção funciona então naquele nível como uma capacidade da alma para vir, pela encarnação, suprimir a
noção de dano que lhe foi feito.

Assim, portanto, descendo nesta densidade com relação a esta vibração inscrita nas memórias cármicas e
genéticas do casal que você escolhe, você participa no alívio do carma da pessoa que o acolhe, ou do casal
que o acolhe.
Esse carma passa das palavras, ele não tem necessidade de reencontrar a memória daquilo.
O simples fato de descer nesta densidade e permitir àqueles que são seus pais amá-lo (e ao pior de criá-lo
sem amá-lo) permite reparar o carma deles que eles tinham com relação a você.

Trata-se, portanto, realmente, de uma forma de relação cármica que necessita uma reparação que se produz
devido mesmo à sua encarnação nesta densidade.

Existem outras relações de natureza forte, eu diria, traduzindo reparações.
Estas são responsáveis não por sua descida num meio, mas por seus reencontros que você fará, uma vez sua
vida adulta manifestada.

É excepcional ter esse tipo de relações entre duas almas em relação com a mesma fraternidade.

O que convém compreender, naquele nível, é que, progressivamente e à medida das relações estabelecidas,
durante suas vidas, você teceu e voltou a tecer e consolidou certo número de ligações.
Assim que você entra em relação pessoal com outra alma na densidade, você tece, inexoravelmente, laços que
vão criar situações que chamam uma reparação.

Para além do fenômeno ligado à morte, os fenômenos que você levou a efeito em suas vidas passadas vão
fazer com que, quando vocês reencontram em seu caminho a alma com a qual você teve uma altercação



vigorosa, aí, é o caso de dizer, isso vai necessariamente reativar em você um impulso para se aproximar desta
alma.

Nos casos importantes, ou extremos, em que você teceu e voltou a tecer os laços em múltiplas ocasiões, você
vai reencontrar, quando cruza com esta alma na encarnação, uma atração importante ou irresistível, passando,
o mais frequentemente, pelo fenômeno do casamento.

Assim, portanto, as almas que você escolhe como as que mais lhe agradam não são aquelas com as quais
você está mais livre, mas aquelas com as quais você está mais ligado e com as quais você deve resolver certo
número de problemáticas.

Há, aí, uma relação tipicamente de natureza cármica.
Quando isso é empurrado ao extremo, o processo de relação levado a efeito chama-se as almas irmãs.

As almas irmãs são as almas que participaram, num projeto comum de encarnação, de certa forma de evolução
ou de involução.
Entretanto, as relações estabelecidas entre elas, nessas ocasiões passadas, não permitiram realizar isso de
maneira liberatória.
Daí resulta, então, o estabelecimento de certo número de ressonâncias comuns necessitando se reencontrar,
progressivamente e à medida das encarnações tomadas de maneira extensiva nesta densidade.

Existe outro processo de relação, ele também muito forte, é o que eu chamaria o fenômeno das almas
gêmeas.

Isso não corresponde unicamente ao que vocês chamam de encarnações no sentido de gêmeos, verdadeiro
ou falso.

As almas gêmeas são almas que procedem, em realidade e em Verdade, da mesma centelha Divina que se
fracionou progressivamente e à medida da descida na encarnação.
O que pode explicar que algumas memórias sejam comuns a algumas encarnações e a algumas almas.

Esta relação é também de natureza dual e de natureza não liberatória.

A maior parte das relações estabelecidas não vem, obviamente, necessária e obrigatoriamente, de um carma
ou de uma relação que foi estabelecida numa vida passada.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as relações tecidas no passado provocam, hoje, os
apegos os mais violentos e as dificuldades as maiores a se liberar.

O problema, como o veremos em alguns instantes, é que a maior parte das relações humanas são fundadas,
como eu o disse anteriormente, na noção de ganho e de perda.
Esse é o primeiro elemento.

O segundo elemento sendo que, frequentemente, essas relações são impregnadas de um poder exercido
sobre o outro e não exercido sobre si.

Nós veremos, daqui a pouco, as características das diferentes relações possíveis, independentemente de
suas origens que eu estou detalhando agora.

Existe também uma relação específica chamada relação de chama gêmea.

As chamas gêmeas jamais tiveram carma a viver juntas, jamais tiveram experiência ligada a laços tecidos.
Trata-se de uma reconexão ligada à presença delas, simplesmente, com relação à centelha Divina ou ovo
cósmico comum.
Isso não implica em qualquer obrigação de voltar a tecer uma nova relação.
Implica, simplesmente, na reconexão e num reconhecimento significando a ativação, nas duas almas, de novas
potencialidades liberatórias e, em caso algum, a necessidade de realizar uma união ou uma relação, qualquer
que seja.

Esta relação é conhecida desde pouco tempo e manifesta-se cada vez mais frequentemente nos caminhos
evolutivos das almas quando de seu retorno, ou de seu caminho de retorno para a Fonte.
São as relações as mais, eu diria, vinculadoras que vocês têm a viver na encarnação.

Entretanto, o princípio da encarnação que eu defini esta manhã, com relação à noção de ganho e de perda, é a
que afetará o conjunto de sua vida de uma maneira geral.

Há também relações que são, estas, ligadas a uma origem estelar específica.

Essas relações são relações marcadas de liberdade, mas, entretanto, um busca exercer o controle sobre o
outro para estar seguro de que eles obedeçam a um projeto de vida correspondente à origem estelar.

Entretanto, essa não é uma relação no sentido conflituosa, ainda que possa tomar os andamentos ligados à



manipulação ou ao controle de um sobre o outro e do outro sobre o um.

As origens estelares não lhes são conhecidas, entretanto, esse gênero de relação é algo que é bastante fácil
para detectar.
Geralmente não há vida de casal possível através disso, mas frequentemente uma aproximação de modos de
vida e modos de funcionamento tal como vocês observam, cada vez mais, através dos reagrupamentos que se
fazem atualmente.

Agora, o princípio da relação humana é qual?
Para além desses princípios de ressonância estabelecidos abaixo de seu limiar de consciência, ou seja,
colocando em causa as relações pais / filhos, colocando em causa as relações de almas irmãs, as relações
cármicas fortes, é preciso efetivamente compreender que a relação de um ser humano com outro ser humano
passa, geralmente, pelo que vocês chamam 3 elementos.

O primeiro desses elementos é o afetivo, manifestando-se por palavras, por comportamentos e por sujeições.

A segunda relação estabelecida põe em jogo, globalmente, o que se chama a noção de casal.
Eu recorro, aí, não necessariamente à noção de casal homem-mulher no sentido em que vocês a entendem,
mas de uma relação dual existente entre duas almas.
Esta relação de casal implica, ainda uma vez, necessária e obrigatoriamente, na noção de vendedor e de
perdedor, por uma razão que é simples.

É que a relação assim estabelecida passa pelos jogos que são ao mesmo tempo ligados à sedução (mesmo
se não é sexual) ou, em todo caso, arrastar o outro em seu caminho.

Essa é uma constante de comportamento do ser humano.
O princípio de fazer aderir, o princípio de reconhecimento no outro, pelo efeito espelho, é uma constante da
relação dual tal como vocês a vivem em sua dimensão.

Entretanto, hoje, já desde certo tempo, é-lhes oferecida a possibilidade de viver outra relação, esta sendo
baseada no coração.

Quais são os obstáculos para o estabelecimento de uma relação baseada no coração?
Qualquer que seja sua relação, a causa de sua relação em curso (esta referindo-se tanto a uma relação do tipo
familiar como a uma relação do tipo cármica, como a uma relação de tipo alma irmã ou ainda uma relação muito
independente desta noção cármica), é que sistematicamente a relação se concebe através de afeições,
através de palavras, através de sinais e de manifestações emocionais.

O conjunto dessas manifestações da relação faz com que esta esqueça o essencial, que deve ser a relação de
coração a coração.

Então, como estabelecer uma relação de coração a coração?
É isso que vocês vão realizar agora.

É muito mais fácil estabelecer uma relação de coração a coração não, como eu dizia, numa relação a dois, mas
numa relação de grupo.
Na condição, obviamente, de evitar o que eu chamaria o trio diabólico, o que eu chamaria algoz, vítima e
salvador.
Isso pode ser resolvido de maneira muito simples.

A partir do momento em que há um desequilíbrio ligado a esta relação a três, basta que exista um submúltiplo
da consciência unitária de 24 pessoas que possam realizar uma união para dissolver instantaneamente as
relações desta natureza.

Entretanto, a título individual e independentemente do que vocês vão realizar, cabe-lhes aceitar e integrar que
as relações que passam pelas palavras, passam pelo afetivo e passam por seus laços habituais, não são, em
caso algum, as relações de coração.

A relação de coração restitui a liberdade ao outro, torna-o livre e o faz vibrar ao nível do coração.
Isso, independentemente dos antagonismos necessários e obrigatórios, eu diria, manifestando-se em sua
dualidade.

Entretanto, em caso de conflito, entretanto, em caso de oposição ligada mesmo à presença da existência de
uma relação, convém fazer cessar, obviamente, o que prejudica o estabelecimento da vibração do coração.

Isso vocês sabem por múltiplas vias, já.
Isso consiste, num primeiro tempo, em fazer calar as palavras, num segundo tempo, fazer calar os
pensamentos (e, sobretudo os pensamentos ligados às noções de julgamento, assim como foi longamente
explicado), convém também fazer calar os sinais e manifestações emocionais.

É apenas nessas condições que a relação vai se estabelecer ao nível do coração e vai permitir que, quaisquer



que sejam as recriminações existentes de um ao outro, pacificarem-se e resolverem-se no coração.

Assim, a partir do momento em que uma relação é estabelecida, obviamente, ela assinala um projeto comum,
ela assinala um carma comum, ela assinala certo número de laços existentes e tecidos tanto nesta vida como
nas vidas passadas.

Entretanto, conhecer a fonte desse laço não basta sempre para transcendê-lo, para superá-lo e para fazê-lo
passar ao nível do coração.

Vocês devem (em particular as pessoas e as almas que sentem que devem se reunir ou trocar de relações)
compreender que estas devem se estabelecer, em primeiro lugar e em principal, no coração.

Isso necessita efetivamente fazer calar as recriminações, fazer calar os pensamentos, fazer calar as palavras e
fazer calar, mesmo, toda noção afetiva, toda noção ligada à emoção.
Isso se pode realizar apenas no silêncio interior.

O que quer dizer que uma relação vendedor / vencedor, assim como a nomeei, apenas pode se realizar se os
dois interlocutores na relação se colocam, cada um a seu turno, cada um a seu ritmo, ao nível do coração.

Naquele momento, quaisquer que sejam as tensões ligadas à dualidade inexorável de sua manifestação nesta
dimensão, as tensões vão se nivelar e desaparecer naturalmente, quaisquer que sejam que os pareceres
contrários ou as palavras contrárias que vão existir na sequência.

Vocês estabelecem uma relação de coração a coração.
Esta é a garantia que as oposições que ocorrem no momento de seu retorno à dualidade poderão ser
transcendidas pela relação de coração a coração que é, obviamente, uma liberação.

Ela é realizável pelos diferentes protocolos que lhes foram comunicados por diferentes intervenientes.
Isso pode ser realizado, também, colocando-se em seu coração, e regando literalmente a alma com a qual
vocês estão em relação pela Luz rosa.
Isso podendo ser visualizado, podendo ser pensado, emitido em radiação, solicitado, obviamente, à minha
radiância.

Agora, é evidente que esse trabalho se encontra grandemente facilitado a partir do momento em que a relação
não é mais dual, mas fez intervir a noção de grupo e, em particular, quando vocês começam a perceber os
arcanos e a vibração da consciência Unificada.

Então, é isso o que vocês vão viver, agora, do modo que eu vou lhes explicar.

Entretanto, antes de ir mais adiante, com referência a esta relação no coração, vocês tem perguntas precisas?

Questão: você falou do laço entre pais / filhos, o que é de irmãos e irmãs?

A relação de irmão e de irmã implica, obviamente, que cada um dos filhos da fraternidade tenha uma relação de
natureza cármica com os dois pais.
Por vezes, vocês constatam, obviamente, que existem relações pelo menos tensas entre os diferentes
membros da fraternidade.
Isso vem do que vocês chamam uma relação de natureza afetiva / emocional ligada a uma ordem de
precedência em que o mais velho se acha mais autorizado do que os que chegam após ou, por vezes o
inverso.

Trata-se de uma relação que não é estabelecida no coração, é claro, mas que põe em jogo já, desde esta
infância, os períodos de seduções, de manipulações, qualquer que seja, obviamente, o afetivo porque,
empurrando muito longe, toda relação afetiva é necessariamente uma manipulação.
Exceto, obviamente, se ela se estabelece no coração e ela não pode ser estabelecida no coração se há
reencontro cármico, se há relação cármica e se há relação familiar.

Entretanto, alguns membros de uma mesma família, obviamente conseguiram estabelecer uma relação no
coração, mas isso necessita um esforço de consciência importante para abandonar os jogos de poderes, os
jogos de seduções e as chantagens ligadas à afeição.

Hoje, é-lhes solicitado estabelecer o conjunto de suas relações nesta dimensão do coração.
Isso se tornou possível por minha radiância e pela Luz rosa.

Obviamente, esta relação de coração a coração será também grandemente facilitada se vocês mesmos iniciam
um caminho de reunificação de suas duas polaridades, de sua esfera masculina e feminina e de sua esfera
emissora e de sua esfera receptora.

A partir do momento em que vocês começam a equilibrar, em vocês, a noção de emissão e de recepção, a
noção de masculino e de feminino, obviamente, você se tornam cada vez menos atraídos pelos jogos de
sedução, pelos jogos de afeição e pelos jogos da manipulação.



Lembrem-se de que a relação a dois, quaisquer que sejam os indivíduos, é uma relação em que vocês
compartilham espaços comuns.
Esses espaços comuns referem-se apenas a vocês.
Isso é possível devido mesmo ao seu dualismo e à sua separação para com a fonte.

Nos multiuniversos, nas multidimensões, vocês não podem manter relação a dois, por uma razão que é muito
simples: a menor emoção, a menor radiação que vocês emitem é captada por todos aqueles que participam do
mesmo plano dimensional e do mesmo sub-plano vibratório e, portanto, a noção de relação a dois não pode
existir.

O único momento em que vocês podem viver esta relação a dois é no momento de um encontro fugaz, muito
específico, que eu chamei também um prazer.
Mas isso não é feito para durar, nem para se instalar.
É ligado mais ao encontro do que a uma relação que deva se estabelecer de maneira formal.

As relações estabelecidas de maneira formal apenas existem realmente em sua densidade.

Empregando outros termos, as relações que vocês estabelecem desde que vocês estão encarnados nesses
mundos devem ser substituídas pela noção de confiança.
A confiança é algo que aumenta sua leveza e os restitui à sua unidade e à sua unicidade.
A confiança é leveza, a confiança é vibração, a confiança é Alegria.

A relação, no sentido em que vocês a entendem, corresponde a um constrangimento, de uma maneira ou de
outra, em relação com a noção de vendedor / perdedor, em relação com a noção de manipulação, de
ascendência, de precedência em tudo o que faz o que se considera como superior ao outro.

A relação de igualdade ou confiança pode apenas existir ao nível do coração e certamente não nas palavras, e
certamente não na afetividade, e certamente não nas emoções, mesmo se isso possa lhes parecer difícil a
integrar ou a digerir.

Entretanto, nesse sentido, o que vocês vão viver muito em breve corresponde a isso.

Vocês vão passar, através desta confiança, da distância à coincidência.

Há, sistematicamente, uma distância entre seu modo de ver sua vida, e a vida do outro, dentro de uma mesma
relação, uma diferença fundamental entre seu ponto de vista e o ponto de vista do outro.
Vocês estão, portanto, na distância, distância, porque as expectativas afetivas, emocionais, mentais do outro
não são jamais as mesmas, para um como para o outro.

Em contrapartida, no estado de confiança fazendo intervir a vibração do coração e desembocando na Alegria,
aí, há necessária e obrigatoriamente uma noção de adequação, uma noção em que a unidade pode se
produzir.

A partir do momento em que esta unidade se produziu, as coisas não podem mais ser como antes, quaisquer
que sejam as vicissitudes de suas vidas duais.

Obviamente, são apenas palavras a aceitar ou não, entretanto, quando vocês tiverem feito a experiência do que
vocês vão fazer, vocês compreenderão com o coração o que significa esta noção de confiança.

A confiança os remete à Fonte do outro, bem além das manifestações, mesmo polarizadas, da alma.

Questão: a Alegria que se sente no interior, na medida em que se está numa emoção, não se deve
exprimi-la no exterior?

Se a emoção não se exprime, ela não é então voltada contra o outro, ela é voltada contra si mesmo.

Uma emoção é o que põe em movimento o plano do que significa essa palavra.

Se você bloqueia a emoção, ou seja, se ela permanece no interior de si, ela é constrangimento, limitação.

Isso vem, frequentemente, de uma alma que não teve êxito em afirmar totalmente sua encarnação.
Isso vai se traduzir por uma dificuldade de comunicação ou de relacionamento.

Entretanto, o sofrimento infligido a si mesmo faz com que, naquele caso, a alma que se inflige a manifestação
da emoção será sempre, e sistematicamente, perdedora.

Esse é um engajamento ainda mais forte para entrar na confiança.

Questão: há pouco você disse que, talvez em alguns casos, conviria não exteriorizar algumas
emoções? Então a Alegria seria uma forma de exceção?



Não, a Alegria não é uma emoção.

Obviamente, quando eu falo de Alegria, eu não falo de prazer, eu falo da Alegria do coração.
Não é de modo algum a mesma coisa.

A Alegria é expansão, a Alegria é dilatação, que absolutamente nada tem a ver com o que vocês chamam
prazer.

Do mesmo modo, quando vocês pronunciam a palavra Amor, há vários quadros de referências presentes.

Questão: não compreendi bem o fato de não ter que exteriorizar a emoção vivida.

Uma emoção é feita para ser exprimida, é um sinal de reconhecimento num grupo ou numa relação a dois, ou
num grupo social, qualquer que seja.

O fato de não manifestar uma emoção, qualquer que seja, vai fazer mal a você mesmo.

Questão: mas para estar numa relação no coração...

Não há emoção.
Há vibração, há confiança, há Alegria.
A Alegria não sendo entendida, aqui, no sentido de uma emoção.
Sendo efetivamente entendido que, a partir do momento em que vocês realizam este estado de confiança,
vocês sentem uma Alegria, independentemente mesmo da relação que é estabelecida, o que faz com que esta
relação, estabelecida na confiança propriamente dita, é um estado de graça que os faz escapar à dualidade.

Se, depois, vocês devem voltar a descer ao nível de uma relação, por essência dual, a lembrança de sua
confiança e da experiência vivida basta para apagar as feridas, quaisquer que sejam, mas também para tornar a
relação vencedor / vencedor, ou seja, sem que ali haja perdedor, sem que ali haja vencedor.

Questão: emoções, nós as temos quase permanentemente, não se pode, sem parar, exteriorizar as
emoções?

A emoção não tem necessidade de ser manifestada, no sentido consciente.
Ela é sistematicamente percebida pelo outro, ou como uma negação da emoção propriamente dita, ou pelos
sinais que não estão ligados à expressão da emoção, mas podendo estar ligados, simplesmente, a uma
aparência ou a uma vibração.

Estejam certos de que uma emoção que vocês não exprimem é percebida pelo outro de maneira violenta,
porque, hoje, seus canais estão muito mais liberados.

Seu isolamento na entidade a que vocês chamam ego toma fim e, portanto, mesmo se vocês fazem o melhor
que vocês possam para não ferir o outro, o simples fato de viver a emoção no interior de si faz mal a vocês, se
ela não se exprime, mas, entretanto, ela é captada, de um modo ou de outro, pelo outro.

Vocês não podem camuflar suas emoções, vocês não podem, e vocês poderão cada vez menos camuflar ou
esconder seus pensamentos.

Somente as palavras podem ser caladas, é a primeira etapa.

Entretanto, seus pensamentos são captados e serão, de um modo ou de outro, pelo outro, cada vez mais
facilmente.
Mesmo se não é colocado em palavras, mesmo se não é colocado no pensamento, mas isso implica
necessariamente no que eu chamaria um princípio de reação.
O princípio de reação sendo procedente da própria dualidade.

Esse não é o caso quando vocês estão na confiança.
A partir do momento em que vocês estão na confiança, mesmo se um pensamento se exprime pelas palavras
e por uma emoção de maneira violente, o outro o captará pela confiança e isso não terá qualquer efeito e não
provocarão qualquer sofrimento de uma parte e de outra.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

QUARTA PARTE

Vamos, agora, selar esta jornada, selando em vocês a Confiança em sua Alegria, na Alegria, na Divindade, na
Unidade,

Para isso, vamos cristalizar em vocês o princípio do Sopro Sagrado, em relação com a radiância da Luz Rosa,
radiância da Alegria, radiância da criação e o relacionamento pelo coração e pela Unidade.



Examinem bem, em sua alma e consciência, em Verdade, se vocês estão prontos para efetuarem a reversão
da dualidade para a Unidade.

Vocês estão prontos para viverem a Alegria?
Vocês estão prontos pare viverem a Confiança nova, em seu foro interior, em sua alma, em sua Essência, em
sua personalidade?

Cristo disse: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a ser como uma criança".
Puro como uma criança, com o olhar da inocência, com um coração aberto, com a tranquilidade de Espírito
daquele que vê em qualquer outro além dele, o Cristo.

Não se esqueça jamais que Cristo disse aos seus discípulos: "o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim
que vocês o fazem”.

O juramento que vocês realizaram, em sua descida na densidade, deve se acompanhar do mesmo juramento,
no sentido do retorno.

Vocês não podem, e vocês não poderão mais ver no outro, pelo princípio de confiança e de Alegria outra coisa
além de Cristo.

As palavras, os pensamentos, indo contra esse princípio de confiança, os condenam ao desvio da Luz.
Isso não é uma advertência, uma vez que a Alegria participa da Luz e a Sombra não pode ir na Luz.

Assim, a Alegria ilumina sua alma, a Alegria ilumina os Mestres que vocês são, mas não deixem sua
personalidade ir contra isso, porque, nesse caso, vocês se condenariam a si mesmos.
Isso é fundamental, isso não sofre qualquer exceção, qualquer que seja.

Se lhes é impossível ver no outro o princípio Cristo para a ação, é ainda tempo de renunciar.

O engajamento que lhes é demandado e que vocês devem adotar é um novo juramento que lhes permitirá
penetrar imaculados nos reinos da Luz, nos reinos da Unidade.

O princípio de reversão, veiculado e irradiado pelo Arcanjo Uriel, não permite qualquer engano, qualquer
Sombra, qualquer que seja.

Reflitam bem, em seu mental, em suas palavras, em seus pensamentos.

A Sombra vale o golpe de sacrificar um ciclo inteiro de densidade?

Nós não julgamos seu caminho, mas há realidades da consciência que se realizam por si mesmas.

Lembrem-se de que ninguém os julgará, a não ser vocês mesmos.
Nisso, eu os engajo firmemente a manterem a Alegria, a manterem a Unidade, a manterem a Humildade e a
Simplicidade.
São palavras que foram empregadas em várias vezes.

Não se esqueçam de que a confiança abre as portas para as percepções que vocês não poderão mesmo
suspeitar.

Se vocês recusam isso, vocês se condenarão, nesse caso, tão seguramente, por si mesmos, como o sol que
se põe em seus dias.

Eu os engajo a refletir, por sua consciência, por seu mental, no que isso compromete, para sua eternidade,
para sua evolução, para sua Luz e para a Luz dos outros que são apenas vocês, em outro momento.

Esta frase não pode ser, pelo momento, nem compreendida, nem explicada.
Entretanto, quando o Cristo dizia as frases que eu lhes pronunciei, isso traduz a estrita verdade em sua
densidade.

O Pai, a fonte, pouco importa o nome que vocês deem, os Arcanjos, a Divina Mãe, não condenam jamais.

Apenas vocês que se condenam a si mesmos por seus propósitos, por suas condutas.

O erro não é jamais uma falta.
Em contrapartida, jogar o jogo da sombra enquanto frequentaram a Luz os condena automaticamente, a si
mesmos.

A Alegria deve ser assumida, a Alegria deve ser revelada.

A confiança corresponde a uma vibração específica que foi colocada em vocês, que torna aptos aqueles que a
aceitem, para perceberem além da aparência que mostram.



Não se esqueçam jamais disso.

Gravem em seu Espírito que o que vocês fazem ao outro é apenas, definitivamente, uma sombra que vocês
trazem a vocês mesmos, se julgam, se criticam, se caçoam.

Vocês devem amar ao outro tanto como a vocês mesmos.
O único modo de amá-lo é no respeito, no não-julgamento, na aceitação em sua densidade e em suas
diferenças, que estão também presentes em vocês.

Jamais a Luz julga, jamais a Luz condena.

A Luz protege e encoraja todas as experiências, sobretudo nos mundos da dissociação onde as almas na
experimentação, voluntariamente, sacrificaram-se e privaram-se da Luz para transcenderem esta matéria.

Lembrem-se também desta frase: "ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo".

Nesses tempos de verdade, nesses tempos de urgência, nesses tempos de revelação, isso toma uma
acuidade especial.

Entretanto, eu estou absolutamente seguro de que se vocês permanecem na Alegria e se vocês permanecem
na confiança, como as crianças, nada de nefasto, nada de oposto à Luz pode lhes acontecer.

Bem amados Mestres da Luz, eu me exprimo assim em nome, por meu papel, dos cinco outros Arcanjos que
lhes desvendaram e revelaram sua radiância, sua Presença.

Nós lhes desejamos, se tal é sua possibilidade, um bom retorno nos mundos unificados, nos domínios da
Alegria eterna, onde nenhuma sombra existe, onde nenhum castigo existe.

Nós lhes desejamos um retorno na glória, em sua casa, em sua eternidade.

Nós desejamos ardentemente que as vibrações de consciência que nós lhes transmitimos, em múltiplas
ocasiões, permitam-lhes realizar isso, na fraternidade, com o Cristo.

Ele é a Via, a Verdade, a Vida e o Caminho.
Isso necessita aliviá-los.
A confiança que eu lhes comuniquei é alívio.

A Luz demanda apenas uma coisa, é ser cultivada, em seu Templo Interior.

Vocês não podem jogar o jogo da Sombra e o jogo da Luz.

Esse foi o caso, devido aos jogos da encarnação, desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês.

A era do sofrimento está terminada, a era da Alegria se desabrocha.

O que é chamado a sofrer é o que se opõe à alegria.
A Alegria não pode compartilhar a Sombra.

A Alegria é expansão e não contração.
A Alegria é leveza e pureza.

Esta pureza vocês devem mantê-la nas palavras, nos pensamentos, nas emoções, nas ações.

Isso pode ser chamado seu dever, se vocês aceitaram a última radiância do Arcanjo Uriel.

Minhas palavras são solenes, porque a alegria não pode ser desprezada, não pode ser rebaixada, uma vez que
ela nasça.

O ser encarnado nesse corpo de dimensão dissociada que descobre a Alegria interior, manifestada em sua
consciência, escolheu a Luz.
Resta realizar esta Luz inteiramente.

Eu lhes falei, em inúmeras vezes esses últimos ias e últimas semanas, do abandono à Luz.

Que a Luz Rosa de minha radiância os regue na Fonte agora.

Questão: como parar o mental?

A Alegria, a confiança permitem, realmente, parar os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à Luz.

Não é questão de parar todos os pensamentos, mas parar os pensamentos que não têm lugar de ser com
relação à Luz.



Esses pensamentos que não têm lugar de ser com relação à Luz são aqueles que afastam da Luz.

É nisso que eu insisti pesadamente, em sua densidade, em dois dias, sobre o abandono à Luz.

A Luz queima em vocês, literalmente, as zonas de Sombra e os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à
Luz.

Vocês não podem ir para a Luz e deixar neste estado de confiança instalar-se pensamentos contrários à Luz.
Os pensamentos contrários à Luz são os que estão em ligação direta e em tomada direta com o julgamento.

Este aprendizado, na densidade, não podia se fazer, devido ao próprio princípio de sua dualidade.
Mas, agora, entre as efusões da radiação do ultravioleta, entre a presença do Espírito Santo, entre a presença
de seu Anjo Guardião, entre a presença de sua Confiança, em vocês mesmos, ao outro e ao Céu, esses
pensamentos que foram seu hábito não podem coexistir.

Não há que sair da Alegria ou a ter medo.
Resta apenas a aplicar.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «a medida com a qual vocês julgam, vocês se julgarão a si mesmos» e
com a Luz isso será muito rápido.

A Luz é Alegria, a Luz é jogo, na condição que vocês a aceitem totalmente.

Eu repito a frase: “ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo”.

O engajamento que lhes é proposto, o engajamento do retorno com suas multidimensionalidades, para sua
herança natural, apenas pode se fazer se vocês são capazes de viver no coração e em nenhum outro lugar.

Nós insistimos longa e amplamente sobre a nova base de sua vida na nova densidade.
A base de sua nova vida é o coração e não mais o ego.

Vocês não podem deixar persistir esses dois Mestres diferentes em vocês.
Compreendam efetivamente, integrem isso efetivamente.

A Alegria, para se expandir, assim como vocês o vivenciarem, apenas pode se realizar, apenas pode se viver a
partir do momento em que vocês respeitam isso.

Vocês são todos, ainda que não o saibam, procedentes da mesma Fonte.
Vocês são todos, como o dizia o Cristo, irmãos e irmãs na Eternidade.
Vocês não podem proclamar a Luz e servir a sombra.
Vocês não podem proclamar a Sombra e servir a Luz.

Servir a Luz consiste em renunciar à gravidade, ao peso, ao julgamento, à tristeza.
Servir a Luz é um caminho de leveza.

Se, apesar da visão da Luz, se, apesar da experiência da Luz, resta em vocês demasiados pesos, vocês não
puderem aliviar o que deve sê-lo, ainda é preciso que vocês mesmos, por suas ações, seus pensamentos,
suas palavras não sobrecarreguem o peso do que deve se evacuar.

É nessas condições vibratórias, únicas, que vocês poderão retornar à eternidade.

Não se esqueçam que a eternidade é Alegria, que a eternidade é Amor, para além do amor que vocês
conhecem, para além mesmo do amor que vocês possam sonhar ou esperar.

Então, antes de se voltarem definitivamente para a Luz, pesem os prós e os contras.

Vocês fazem a escolha da Alegria, ou a escolha, novamente, da dissociação e da separação?

Vocês são realmente, como os chamou o Arcanjo Miguel, os Portadores e os Transmissores da Luz?

Se não, vocês não podem levar e transportar a Sombra nas palavras, na Verdade, nas ações.

Essa é a única escolha que lhes é possível.

E vocês, nesses tempos, nesses períodos, de efusão de Espírito Santo, da pressão da efusão da radiação do
ultravioleta, vocês sabem o que vocês fazem, em consciência e em verdade.

Eu preciso que o Arcanjo Uriel, através de sua sétima radiação, propicia o nível de consciência chamado a
reversão.

Ele faz de vocês os princípios criadores, pelo Verbo.



Então, que sua palavra e seu pensamento estejam sempre em acordo com o Verbo.

Lembrem-se também dessas palavras do Cristo: “àquele a quem pouco será dado, pouco lhe será pedido.
Àquele a quem será muito dado, muito lhe será pedido”.

Vocês devem também integrar o seguinte: ao nível de nossos mundos multidimensionais, seja ao nível de
nossa vibração Arcangélica, seja para os Mestres ascensionados, seja para as entidades evoluindo em outros
planos, nós vemos em vocês, nós lemos em vocês, num livro aberto, coração aberto.

Nós sabemos e nós reconhecemos tanto seus esforços para a Luz como o que resta a transmutar.
Nós apreciamos, nós, Conclave, e outros Cenáculos, ao justo valor, os esforços para a Luz, para o alívio, para a
Alegria, que vocês fazem.

Mas vocês não podem e não poderão enganar a si mesmos.
A Luz, a sua, aquela que vocês vivem ilumina e deve iluminar a totalidade do que vocês são.

Sua Luz aceita suas próprias zonas de Sombra que não foram ainda colocadas na Luz, mas, se vocês
alimentam suas zonas de Sombra, como vocês querem que a Luz desabroche?

Essa é uma regra geral que nós aplicamos e que vocês aplicam nos mundos dissociados de 3ª dimensão, nos
multiuniversos.

O princípio é sempre o mesmo.

Mesmo em outras dimensões, e mesmo na nossa, alguns seres, em determinados momentos da história (se é
que se possa falar de história em nosso nível) tentaram derrogar a Luz.
Foi preciso, para isso, introduzir um caminho de redenção muito longo, muito longo não em termos de tempo,
mas muito longo em termos de ascensão.

Então, a confiança e a radiância que eu lhes propus, os aliviam.

Essas palavras que eu pronunciei eram necessárias a fim de polarizar sua consciência num estado de
confiança, no que podia se opor a esta confiança.

Ninguém além de você mesmo é responsável por você mesmo.
Ninguém além de você mesmo é responsável por suas alegrias, seus problemas, seus sofrimentos e sua
ascensão.

Nós estamos aí, Conclave, Entidades Espirituais, Cenáculos e diferentes Círculos, apenas para assisti-los, mas
nós não podemos realizar o trabalho em seu lugar.
O trabalho deve ser feito por vocês mesmos.

A vibração da Fonte, assim como a nomeiam, e a vibração da Alegria participam da mesma Essência.
Ela é, contudo, diferente da pressão da radiação do ultravioleta.

Pode-se dizer que a pressão da radiação do ultravioleta é o revelador do Amor e o revelador da Alegria.

O Amor é uma frequência da Consciência que vocês devem revelar, pela vibração percebida, vivida,
materializada, ao nível de seu coração.

O amor das palavras não é o Amor.
O amor da atenção não é o Amor, no sentido que vocês falam dele.

O serviço ao outro, sem Amor, não é Amor.
Servir a humanidade, em ato e em Verdade, servir seu irmão em ato e em Verdade necessita, para ser
espiritualmente luminoso, ser uma vibração do Amor.

Assim como o disseram alguns seres, vocês podem meditar durante vidas, vocês podem orar durante vidas,
vocês podem clamar louvores de Amor para o Criador, vocês podem ter uma fé para remover montanhas,
vocês podem falar a língua dos Anjos, vocês podem fazer milagres, mas, se lhes falta a vibração do Amor,
vocês não são nada além de um címbalo que retine ao vento.

O Amor não é mental, o Amor não está nas palavras, o Amor não está nos comportamentos, é bem mais do
que isso.
O Amor é Alegria, o Amor é vibração concreta e real, mesmo em sua densidade.

QUINTA PARTE

Questão: o que favorece a subida na vibração na relação?

Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se



Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se
você é capaz de despertar, no outro, a alegria, fazê-lo rir, você sobe na vibração ao mesmo tempo que ele.

Tudo o que eleva a vibração na relação permite ir para a alegria, participar do estabelecimento desta alegria e
da serenidade.
O que quer dizer que tudo o que é emocional, tudo o que é rancor, tudo o que é raiva, tudo o que é contrário à
alegria, degrada a relação e degrada o nível vibratório de um como do outro.

O que quer dizer que, numa relação justa, o importante é “fazer cócegas” no outro.
O que explica que, atualmente, muitas relações ditas cármicas, de casais, explodem devido a esta diferença de
vibração.

A partir do momento em que sobe a aspiração para a alegria e que uma relação provoca pesos, obviamente,
isso cria tensões, mas o objetivo não é necessariamente romper, sobretudo se os dois vão na mesma direção,
mas fazer integrar, entre os dois, esta abertura ligada à alegria.

Questão: como gerir as distâncias que se criam por vezes no casal?

O que era válido a um dado momento pode se transformar.

Obviamente, se isso afasta, em particular numa relação de casal, de sua dimensão, tornar-se-á um dia ou outro
evidente que certo número de disposições deverá ser tomado.
O que não quer dizer necessariamente quebrar algo estabelecido segundo a lei, mas, em todo caso, quebrar
algo estabelecido segundo a energia.

É mais fácil fazer o mal do que a alegria ou o bem, pela própria estrutura da descida na encarnação desde
50.000 anos, é mais fácil descer do que subir, menos sendo mais igual e não mais menos.

Você não pode mudar um ser humano, se tal é o destino dele.
Você pode apenas propor uma Luz, uma vibração, mas você não pode impor, qualquer que seja o ser com o
qual você está em relação.

É o problema que existe atualmente, que é uma «separação» entre dois pontos de vista numa evolução da
vida, entre almas ou grupos de seres ou sociedades que vão no sentido do peso e da descida as almas,
grupos de seres ou sociedades que vão para o alívio da densidade e que vai então favorecer o fenômeno de
translação dimensional.

Isso faz parte dos processos normais evolutivos, para uns como para os outros.

Com relação à época da confrontação, da qual lhes falou o Arcanjo Jofiel, o que foi confrontado devia sê-lo.

Restam naturalmente as confrontações ligadas aos seus medos, às suas densidades, às suas zonas de
Sombra que não estão ainda transmutadas pela Luz.

Entretanto, as confrontações ditas exteriores estão de longe terminadas.

O mais difícil sendo agora superar essas confrontações interiores, esclarecendo, assim mesmo, que eu coloco
algumas confrontações qualificadas de exteriores, mas vivendo-se numa fraternidade, numa linhagem, nas
confrontações interiores, por que elas estão inscritas na duração interior dos seres pela linhagem, por vezes
em várias gerações.
Isso é próprio da encarnação e das relações que foram necessárias, progressivamente e à medida dos
milênios, para cristalizar esta dimensão, a fim de ancorar, mesmo nesta matéria e em suas consciências
encarnadas, o próprio princípio da transmutação que vocês vão viver agora.

Questão: as forças da Sombra podem impor a um ser que permaneça na Sombra?

Esta visão era válida há ainda algum tempo.
Ela participava do princípio de elevação da Luz.

Hoje, a Luz é mais forte do que a Sombra.

A Luz que vocês alojam em seu interior não tem que combater a Sombra, assim como o disse Miguel.

Nenhuma Sombra pode abaixar hoje suas vibrações, em todo caso para os seres despertos à própria Luz.

Somente as zonas de Sombra interiores a vocês são ainda obstáculos à sua Luz.
Chama-se o período de transmutação.

A pressão de radiação do ultravioleta que nós emitimos com Miguel, acoplada em breve com o Espírito Santo,
permitirá retirar as últimas zonas de Sombra.

Mas nenhuma Sombra exterior, se não são suas Sombras interiores, pode prejudicá-los (exceto o que eu disse



antes com relação às noções de fraternidade, de linhagens, familiares, que são processos interiores).

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que uma consciência que vai para a Luz arrisca viver períodos
difíceis com relação a uma consciência a quem está ligada que, esta, vai para um caminho de precipitação para
um retorno na 3ª dimensão.

Entretanto, vocês não devem nem julgar, nem condenar.

Como vários Arcanjos lhes disseram, cada um é livre em seu caminho.
A liberdade do outro participa da Luz.

Questão: esta noção de liberdade aplica-se em todas as dimensões?

Qual é o sentido desta questão?
Qual liberdade?
Existem múltiplas liberdades.

Questão: a liberdade de escolha.

Não há liberdade de escolha.

A partir do momento em que você engaja um caminho para a Luz, como já foi dito, você está inteiramente
determinado pela Luz.

Seu livre arbítrio não existe mais.

Vocês estão inteiramente, em sua linguagem (o que corresponde à realidade), condicionados pela Luz.

Vocês são, se querem, formatados pela Luz e pela efusão do ultravioleta.

A formatação não é uma dependência, bem ao contrário, é uma forma de liberdade.
A liberdade de viver na alegria, sem sofrimento, sem entrave, e ir para onde sua liberdade quer ir.
Essa é uma liberdade, mas não uma liberdade de escolha.
É uma liberação.

Questão: por que a Luz não libera diretamente as zonas de Sombra?

Há dois modos de se liberar das zonas de Sombra.

O primeiro é a morte.
Obviamente, no processo que vocês vivem, isso não é desejável, nem desejado.
O que significa que o trabalho da Luz no interior de suas estruturas não se faz de um dia para o outro.
Há um processo de maturação da Luz que necessita certa ativação de algumas funções, de alguns chacras ou
de algumas lâmpadas, como nós as chamamos.

Entretanto, o que vocês vivem atualmente necessitava anteriormente de muito numerosos anos.

Hoje, isso faz parte do que vocês chamam a graça divina, ou seja, do retorno da Luz em sua densidade.
É por isso que eu insisti pesadamente, de maneira ampla, sobre a noção de abandono à Luz.
A Luz é trabalhadora, inteligente, no interior de suas estruturas.

Questão: vocês riem muito na 5ª dimensão?

O fenômeno a que vocês chamam vida, nas multidimensões, não poderia existir sem o que vocês sentem, por
alguns momentos, e que vocês chamam rir.

A vida poderia ser chamada uma explosão de alegria permanente.

Não é por acaso se o ser que realizou a Unidade com o Divino se encontra no Samadhi, na alegria sem objeto
[motivo].

A alegria sem objeto, manifestada por alguns místicos que vocês puderam ver, se aproximar, ou ler,
corresponde a esta realidade.

O amor é alegria.

Assim, portanto, a alegria participa da própria expansão das dimensões.

Apenas o movimento inverso (aquele de precipitação na matéria, nesta dimensão dissociada) é que os privou
da alegria, porque os privou de sua ligação com sua Divindade.

O retorno à Divindade, o retorno à Essência do que vocês são, a revelação de sua Unidade, de sua Divindade,



passa imperativamente pelo que eu chamei a vibração do coração.

A vibração do coração é, antes de tudo, um estado de alegria interior, antes de ser uma irradiação.

Vocês não podem irradiar a alegria sem ter encontrado a alegria.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

PRIMEIRA PARTE

Toda forma deve desaparecer para deixar lugar para uma nova forma.
Toda consciência deve desaparecer para transmutar o que deve nascer.

Isso é atribuído a um grande raio chamado, em sua linguagem, raio da destruição.
Esse raio da destruição é levado, nos mundos do limite do antropomorfismo, pelo Arcanjo Uriel, aquele que
desencadeia a reversão, na condição, obviamente, tomem consciência, de que vocês tenham aceitado deixar
morrer em vocês o que deve morrer.

A destruição não é o sofrimento.
A destruição é Alegria e renascimento.

O fogo é o agente.
O fogo é o elemento purificador.
Esse fogo que foi induzido em sua nova base e que continuará a sê-lo pela efusão da radiação do ultravioleta
em suas novas fundações, em seu Templo Interior, deve ser agora suficientemente afirmado para queimar em
vocês as fundações mais baixas, situadas ao nível de seu corpo de manifestação, nesta densidade.

Assim, convém se identificarem, na medida de sua possibilidade, ao nível da consciência desse fogo.
É assim, por esse desejo final da personalidade da fusão com o fogo, que pode nascer, totalmente, a rosa em
vocês a fim de que dela vocês possam exalar a cor, o perfume, a Essência.

Assim é o último dos desejos conscientes de sua personalidade.
Assim se exprime o fim da personalidade, se tal é seu desejo consciente, concreto, real e verdadeiro.

Bem amados Mestres da Luz, as palavras que eu pronuncio são captadas em diferentes níveis de seu ser.
Em alguns níveis de seu ser existe, não a Alegria, mas a zombaria e a maledicência.
Esses elementos fazem parte de sua personalidade que deve desaparecer através do raio da destruição.

Isso pode apenas ser realizado, como nós sempre o dissemos, por você mesmo.
Nós podemos lhes propor, mas é você, em definitivo, que aceita.

Um grande passo de sua história pessoal, de sua lenda pessoal, vai levá-lo para onde reside o Si, para onde
reside a eternidade, para onde reside a Alegria eterna, para onde reside e onde se situa sua morada de paz
suprema.

Isso deve se exprimir por seu último desejo nesta personalidade.
Nisso, o sentido do sacrifício e do último juramento, como imagem no espelho, assinala o juramento de sua
personalidade, por esse desejo e por este impulso para voltar na Luz e para manifestar esta Luz (a cada sopro,
a cada respiração, a cada instante, desse corpo denso).

Você não é esse corpo denso.
Você está além do que você crê.
Você não pode penetrar seu corpo de eternidade adorando esse corpo no qual você está.

Entretanto, convém compreender que ele é seu Templo Interior, onde se situa seu Templo Divino.

Aí está, bem amados Mestres de Luz.
Estejam na paz.
Seu caminho é um caminho de Glória, mas vocês não podem estar na Glória e na ilusão da pequenez.
Falei.

SEGUNDA PARTE

Bem amados Mestres da Luz, eu tenho a lhes dar certo número de informações.

ANAEL – 23 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Arcanjo Miguel, que encarna, progressivamente, sua radiância, nesta densidade, através dos múltiplos canais
de Luz que aceitaram, agora e já, receber esta graça e aqueles que, inumeráveis, se juntarão a vocês nas
semanas que vêm, realizam, propriamente falando, um trabalho de ancoragem da Luz, da nova Luz, em sua
densidade.

O que é importante compreender, aceitar e integrar, é que absolutamente todos os eventos que ocorrem em
suas vidas, todos os elementos que ocorrem em sua densidade, sobre este planeta, são exatos e equitativos.

Os seres humanos que se desviarão da Luz esconder-se-ão da Luz para recomeçarem o que deve sê-lo.

Vocês compreenderam e integraram, a porta e a etapa essencial de seu acesso ao Reino Celeste dependem
de seu último desejo de ir para o coração e para sua Essência.

A capacidade vibratória de aceder a esta etapa depende apenas de vocês.

Dentro de muito pouco tempo, nós entregaremos nossa radiância de Arcanjo nas mãos da Virgem Maria.
Ela é, de fato, quem deve conduzir, anunciar, proteger o que vem.

Nenhum medo deve habitá-los.

O que vem é o que vocês desejam, colocado na luz o final de seu isolamento, o final de sua separação, o
retorno ao que vocês são, além da ilusão que vocês percorrem.

A ancoragem da Luz que Miguel os faz efetuar, sua aptidão para ali permanecerem firmemente é estabelecida
pela confiança do coração, pela capacidade a integrar as etapas que vocês vivenciaram e faz de vocês os
seres da Luz autêntica, inteiramente.

Guardem no espírito que a manifestação a mais incontestável do que vocês são está em seu coração, através
da Alegria.
A Alegria faz cair todas as barreiras, todas as incompreensões, todos os questionamentos.

Além da alegria reencontrada, o Arcanjo Uriel vai lhes permitir manifestar esta Luz, esta nova Luz autêntica, ao
nível de suas 7 lâmpadas e, sobretudo, ao nível da lâmpada do coração, da lâmpada da fronte e da lâmpada da
cimeira de sua cabeça.

Definitivamente, quando da efusão final de nossas redescobertas, seu coração estará inabalavelmente religado
a Maria, sua fronte estará inabalavelmente religada a Miguel, e sua cabeça estará inabalavelmente religada à
Vibração do Cristo.

Pela ancoragem desta Trindade que se realiza, a partir de agora, vocês se tornarão seres de probidade, seres
de honra, seres de Luz, seres de Alegria.

Através dessa tripla ancoragem, que lhes resta a manifestar nesta densidade, vocês desencadearão a
ancoragem na nova realidade, quando da translação dimensional.

Lembrem-se de que, de aqui até lá, seu papel é o de efusionar esta Luz, em vocês e ao seu redor.

Doravante, vocês se tornam seres contagiosos e procurados, vocês se tornam os servidores da Divindade, no
sentido o mais nobre, no sentido o mais elevado que seja possível, em sua densidade.

Eu insisti ontem sobre a dignidade e a responsabilidade de portar esta Alegria.
A assinatura da consciência de seu coração é a garantia disso.
O abandono à Luz, assim realizado, permite, no sentido próprio, o que vocês chamam os milagres.

Tudo o que vocês têm necessidade manifestar-se-á infalivelmente.
A Luz que brilhará também sobre sua fronte lhes permitirá ver claramente em todas as circunstâncias, em
vocês, ao redor de vocês, e no outro.

Por intermédio de minha confiança, vocês são os servidores de Maria.
Vocês reencontram seu lugar nos mundos unificados, no Amor, na Verdade, na Unidade.

Assim como o anunciou Miguel quando de suas efusões, vocês se tornam realmente os Portadores de sua
Luz.
Cabe apenas a vocês residir e persistir nisso.

Recebam graça.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos da Luz, recebam todas as minhas Graças e as minhas Bênçãos.

Bem amados Filhos da Luz, como lhes anunciou o Conclave dos Arcanjos, eu estarei muito em breve de posse
de algumas chaves que permitem realizar a minha missão neste final de tempo terrestre, sobre esta Terra.

Meu papel é um papel de proteção, um papel de mãe.
Minha função é amar, minha função é perdoar, minha função é prepará-los, individual e coletivamente, para
receberem a efusão do meu Divino Filho.

Assim como eu anunciei em múltiplas ocasiões, em inúmeros lugares e em várias épocas, esse mundo sobre
o qual vocês andam não é o seu mundo.

Vocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca aVocês são seres da Luz, vocês são almas em redenção sobre esse caminho que busca a
Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.Luz, e vocês são, no entanto, a Luz.

Vocês avançaram tanto e tanto nesta divisão, nesta dificuldade material.
Hoje, a boa nova está às suas portas: a Luz retorna enfim para reconduzi-los ao seu seio.

Nenhum medo deve habitar a sua alma.
Seu coração deve estar sereno, despojado de tudo o que fazem as manifestações da personalidade na sua
encarnação.

Todos os elementos do medo, todos os elementos da inveja, todos os elementos do rancor e das
insuficiências devem ser esvaziados de vocês.

O que vem é um momento de grande alegria.
O que vem é um momento de regozijo.

Se vocês estiverem firmes na sua fé, se vocês estiverem firmes no seu coração, nada de nefasto pode lhes
acontecer.

Peçam a minha Graça, peçam a minha proteção, nós estaremos sempre ao seu lado.

Dentro de pouco tempo do seu tempo terrestre, eu voltarei para anunciar-lhes esta boa nova, de maneira
individual, mas também coletiva.

Esse será um grande milagre aos seus olhos humanos que não irão retornar e, entretanto, será a realidade da
Luz que se prepara para investir em seus corações.

Bem amados Filhos da Luz, eu os quero alegres no momento que vem.

Como repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dosComo repetiram inúmeras vezes, tanto os mundos Arcangélicos como os mundos dos
Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.

MARIA - 23 de maio de 2009 - Autres Dimensions
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Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.Mestres Ascensionados, vocês não devem temer esses momentos que vêm.

As mudanças em curso sobre esse mundo são as mudanças que foram tão esperadas pelas suas almas,
então, como vocês poderiam ter medo, como vocês poderiam recear esse momento que é um momento de
pura alegria?

Somente o olhar da personalidade pode fazê-los crer no contrário, somente o olhar do medo pode induzir em
vocês um sentimento de vulnerabilidade e isso não pode ser.

Sua alma é invulnerável, vocês são, definitivamente, invulneráveis.

A vulnerabilidade vem apenas de suas crenças nesta limitação e vocês são muito mais do que vocês mostram,
do que vocês vivem.

Entretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim comoEntretanto, vocês devem se estabelecer com força e convicção no Amor, assim como
lhes mostrou o meu Divino Filho.lhes mostrou o meu Divino Filho.

Amar, servir, compadecer-se, aceder a esta dimensão é possível a todo ser humano.

Esse não é um esforço sobre-humano, não é um trabalho enorme.
Vocês são ajudados de múltiplas maneiras.
Vocês são ajudados pela Revelação contínua, por muitos seres.
Vocês são ajudados, sobretudo, pelas efusões do Espírito Santo que vão em breve chegar sobre vocês e
pelas efusões da pressão da radiação do Ultravioleta geradas pelo Arcanjo Miguel.

Mais do que nunca as energias sombrias que emitem permanentemente desde as personalidades
amedrontadas tentam impedir a emergência desta Luz.

Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.Mas absolutamente nada, nenhuma força oposta à Luz pode se opor à Luz.

Apenas os seus medos que criam, em vocês, como uma cortina de esquecimento da Luz, como uma cortina
que pode fazer ilusão para a Luz que vem.

Mas eu os certifico de que, se vocês abandonarem algumas inclinações naturais, em vocês, ligadas ao medo,
ligadas à falta, ligadas à impressão e à ilusão das suas fragilidades, bem, nada de nefasto poderá ocorrer.

O corpo que vocês habitam não é a sua casa, ele é um espaço onde vocês se meteram progressivamente,
mas vocês não são isso.

Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.Vocês não devem se identificar com esse corpo, esse corpo é efêmero.

De todo modo, esse corpo não é destinado a ser imortal.
O que é destinado a ser imortal é o que já é imortal.
O que é imortal é o que se situa no seu ser, em meio ao seu ser, no seu coração.

Tudo é mortal na humanidade que vocês criaram, tudo é mortal, tudo muda, tudo passa, tudo se transforma e,
entretanto, o núcleo de imortalidade que são, vocês, em sua Essência, pode apenas se revelar durante essas
ocasiões.

Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as

http://api.ning.com/files/PePn*0xeSo015KmPKoREzDifmyAADFVTPWsQ68WOOuOWZg4v*VGxiCzbfYSkzbxPvI-CBWgrR4G0Qv9t7B2vz4yN78TGHX6A/LUZTERRA.jpg
http://api.ning.com/files/m5*eqneL3nmEIG*9fXHTszrqNzvHEpfrVHKhqrKLrmYWlb6XRBFx1VwbSZo5VejkBTmH9bi5XhsXQs8REP4E7A-RpgPOK-Dg/JAZUL.png


Que essas ocasiões sejam chamadas de morte, como vocês as vivem há tanto e tanto tempo, ou ainda asou ainda as
efusões da Luz do meu Divino Filhoefusões da Luz do meu Divino Filho que chegam para vocês em grande velocidade, agora.
Vocês devem se preparar.

A preparação não é tanto exterior como interior.
Vocês devem tomar por hábito encontrar a calma, cultivar em vocês a serenidade, cultivar em vocês a paz e a
plenitude.

Para isso, vocês devem abandonar (e eu creio que vários Arcanjos disseram) os comportamentos errôneos, os
julgamentos, as invejas, os rancores que têm sentido apenas no nível da sua ilusão e que não têm qualquer
sentido no nível da alma.

Tudo é perfeito nesse mundo, mesmo se esse mundo lhes mostrar algo que não vai no bom sentido.

Eu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a LuzEu lhes peço insistentemente que estejam seguros e absolutamente certos de que a Luz
pode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz épode apenas ir no bom sentido e que cada coisa que se produz sob a influência da Luz é
exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.exata, é conforme e não viola qualquer liberdade.
Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.Assim, cada alma viverá o que ela tem que viver.

Aqueles que creem que o mundo será destruído irão se proteger, eles mesmos, desta destruição, entre as
esferas do saber e do poder.
Entretanto, eles serão confrontados com a sobrevivência nesta dimensão, nas manifestações elementares
mais violentas que a Terra jamais conheceu.

Entretanto, aqueles de vocês que desejarem penetrar nos espaços multidimensionais, aceder à eternidade,
irão fazê-lo com toda tranquilidade, quaisquer que sejam os elementos exteriores.
Vocês não têm, aliás, que se preocupar com isso.

Certamente, algumas almas têm necessidade de informar, de iluminar, de se manterem, como vocês dizem, a
par, mas isso não é uma necessidade.

A coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar oA coisa mais importante é cultivar o seu coração, mas vocês não podem cultivar o
coração permanecendo nos comportamentos antigos.coração permanecendo nos comportamentos antigos.

Vocês não podem cultivar o amor negando o amor pelo seu comportamento.
Vocês não podem ser o amor conduzindo-se ao oposto do amor.
Isso é importante integrar.

Quaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstânciasQuaisquer que sejam as relações entre os seres, quaisquer que sejam as circunstâncias
das suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que estádas suas vidas e as interações das suas vidas, elas não devem vir perturbar o que está
em vocês.em vocês.

Entretanto, vocês devem participar do esforço coletivo, de uma maneira ou de outra.

A recusa é também uma participação do esforço coletivo.

Ninguém poderá permanecer na estabilidade com relação ao que vem, ninguém poderá se fechar em qualquer
ilusão com relação à realidade do retorno de Cristo.
Isso é verdade, isso é muito em breve.

Vocês devem se preparar ativamente, assim como eu disse em minhas várias aparições.

A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.A hora é grande, a hora é do retorno à Luz.

Isso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é umIsso, em caso algum pode ser vivido no drama, no medo, na apreensão, por que é um
momento de regozijo.momento de regozijo.

http://api.ning.com/files/UvkW0aALlK0FMks-b*G95qvJ-PNWcRfVEfFtI-NLjzDed2LCDsP-IfVa1ey1xOqPftr7ab1ttdWT0BYntJxx9WLgg4cK8gS7/arbredepaix.jpg


Apenas as projeções, as apreensões de algo que não está ainda aí é que querem fazê-los duvidar, que
querem fazê-los crer que isso é ilusão, que isso não é verdadeiro.

No fundo de vocês, a sua alma sabe bem que isso é verdadeiro.
No fundo de vocês, a sua alma sabe a pertinência do que vem e, no entanto, o olhar não quer jamais olhar de
frente o que vem.

Do mesmo modo que um ser humano nasce mortal, é evidente que, toda a sua vida, ele não pensa jamais na
morte: isso não pode lhe acontecer, isto está fora do seu campo de concepção e de coerência até o momento
em que apontar no horizonte.

Entretanto, a analogia para aí, o que vem não é uma morte, o que vem é uma mudança de direção, uma
mudança de estado dimensional e isso se fará com toda consciência.

Não haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao queNão haverá inconsciência, para nenhuma alma sobre esta Terra, com relação ao que
vem.vem.

Mesmo aqueles que hoje vivem isso de modo específico, não na Luz, mas nas projeções futuras com relação
aos eventos múltiplos, que vislumbram, em particular ao nível de seus governos, as soluções de proteção,
serão confrontados também com a ilusão do que eles creem, não pode ser de outro modo.

Do mesmo modo que no momento da morte o ser humano revê, não o que ele viveu, mas o que ele fez viver
através desses comportamentos, sem exceção.

Do mesmo modo, no momento do meu anúncio, todos os seres humanos, sem distinção, nem de idade, nem
de raça, nem de crença, nem de evolução, não irão escapar a este anúncio.

Então, regozijem-se ainda uma vez, vão na paz, vão no silêncio, vão em sua interioridade, continuem a trabalhar
no que vocês trabalham habitualmente e coloquem ali a maior alegria.

Considerem que cada minuto que vocês vivem será, para mais tarde, uma lembrança muito boa.

Entretanto, vocês devem aceitar que várias mudanças são doravante inevitáveis e inexoráveis.
Elas batem às suas portas.

O Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e queO Arcanjo Miguel anuncia há vários meses os fenômenos que vão se amplificando e que
estão, no entanto, apenas no início.estão, no entanto, apenas no início.

Entretanto, na paz do coração, na certeza da sua eternidade, esses elementos não poderão atingi-los, onde
vocês estiverem, exceto, evidentemente, se vocês o desejaram, se a sua alma o desejar.

Que seja feito segundo os seus desejos.

Entretanto, vocês devem estar seguros de que o mais importante, nesses momentos é, obviamente, a paz e
vocês apenas irão encontrar a paz fazendo a paz com vocês mesmos e vocês apenas irão encontrar a paz
fazendo a paz com todos os outros, com todo o universo e com todos os seres.

A paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode virA paz corresponde a este estado de tranquilidade, a este estado onde mais nada pode vir
afetar o que vocês sabem ser a Verdade.afetar o que vocês sabem ser a Verdade.

É importante, é capital, é essencial se consagrar a isso.

A maior parte do seu trabalho deve ser este: a aceitação total do que vem.
O que vem é realmente a alegria.

Para isso, é preciso que, vocês também, para acolherem esta alegria, estejam na alegria.

O que os afasta da alegria não pode concorrer para fazê-los encontrar a sua eternidade.

As palavras que vocês pronunciam, que são palavras da ilusão, não podem, em caso algum, aproximá-los do
seu coração.

Vocês devem trabalhar permanentemente para controlar as suas palavras, não pelo controle consciente, mas
pela abertura do coração, percebendo, sentindo a exatidão do que vocês fazem, do que vocês dizem, do que
vocês olham.

Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.Esse não é um trabalho insuperável, é um trabalho da consciência sobre a consciência.

Como muitas pessoas disseram, como vários Anjos disseram, vocês devem ter confiança na nossa Presença,
vocês devem ter confiança na nossa radiação, vocês devem ter confiança na Luz que nós lhes transmitimos.

Isso faz parte do seu maior desafio.

Vocês passaram tanto e tanto tempo a dirigir suas vidas, enquanto que hoje a Luz vem lhes pedir para se
deixarem dirigir por ela.

Isso não é a perda do que vocês pensam ser importante, mas, bem ao contrário, é a revelação da sua



eternidade.

Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.Vocês não podem pretender ser da Luz e evoluir de modo contrário à Luz.

Há uma distorção, há uma separação, que apenas pode provocar sofrimento e afastamento da verdade do
coração.

Compreendam bem que, em última análise, tudo o que vocês emitem como julgamentos, como pensamentos,
como emoções com relação às situações, com relação às pessoas, resulta, de fato, apenas dos seus próprios
medos e das suas próprias incompreensões.
Não pode ser de outro modo.

O outro, as circunstâncias, não são jamais, ô jamais, responsáveis pelo que acontece a vocês.
O que lhes acontece e o que vocês encontram é apenas o resultado do que vocês criaram, a um dado
momento, no interior de vocês.
Essa é uma verdade essencial.

Então, o que vocês devem criar no interior de vocês, para vê-lo realizar-se sob seus olhos, é o amor, é a
harmonia, é o serviço, é a doação ao outro, é o amor ao outro no sentido mais nobre, sem qualquer controle,
sem qualquer influência, sem qualquer manipulação, mas, realmente, o amor que solta, o amor que libera e,
enfim, o amor que preenche um e outro.

Vocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter umVocês não podem ser, e pretender ser de Cristo, querer Cristo, querer a Luz e ter um
comportamento no oposto.comportamento no oposto.

Isso os Arcanjos lhes disseram.
Nós o vemos e nós o sabemos instantaneamente.

Vocês não poderão enganar ninguém, a não ser vocês mesmos.

Então, por favor, peçam-me o que vocês quiserem e vão no caminho do meu Filho.

Vocês são prometidos, se tal for o seu desejo, a muito grandes Graças.
Para viver essas Graças vocês devem aceitar mudar inteiramente.

Viver a vibração do coração como os fizeram viver os Arcanjos é uma grande Graça, mas a Graça mais
importante que vocês poderão me fazer, vocês, em retorno, é aceitar isso: viver no coração, para o coração.
Isso é importante, isso é essencial e não pode ser de outro modo.

Aí está, meus bem amados Filhos, o que eu tinha que lhes dizer.

Retenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiaçõesRetenham, entretanto, que eu estarei em breve coberta do conjunto das 7 radiações
arcangélicas.arcangélicas.
As chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim deAs chaves e todos os poderes me são dados sobre a Terra, neste período, a fim de
permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.permitir a emergência da Glória de Cristo e da Glória do Pai.

Bem amados Filhos da Luz, eu os desejo na alegria, eu os espero na alegria, eu os quero no coração, a fim de
que vocês iluminem, não unicamente a vocês mesmos, mas todos aqueles que os cercam.

Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,Vocês são responsáveis uns pelos outros, vocês são livres uns com relação aos outros,
mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis,mas, entretanto, eu lhes garanto que vocês são responsáveis, inteiramente, pelo queinteiramente, pelo que
acontece àqueles que cruzam o seu caminho.acontece àqueles que cruzam o seu caminho.

Responsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modoResponsáveis não quer dizer que vocês tenham o encargo de se ocuparem de um modo
que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.que lhes é próprio, mas vocês devem respeitá-los, amá-los, tratá-los no amor.
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Isso é capital, vocês não podem escapar a isso, senão vocês irão se afastar do meu coração, vocês irão se
afastar da minha Graça e vocês irão se afastar da Luz que vocês vivenciaram.
Não pode ser de outro modo.

A Luz é um princípio de ressonância, um princípio de atração e um princípio de afinidade, então, lembrem-se
de que nós vemos absolutamente tudo e que vocês não podem enganar ninguém a não ser vocês mesmos.

E enganar-se a si mesmo, pela ilusão ou pelo medo, é extremamente prejudicial com relação à Verdade da Luz
magnífica que vem invadi-los.

Bem amados Filhos da Luz, se vocês tiverem perguntas com relação a isso, eu gostaria de ali levar um
esclarecimento diferente.

Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?Questão: a parte física do meu coração queima. O peito, o coração. Por quê?

Isso é normal, o amor é um fogo devorador.
Progressivamente e à medida que você penetrarem nas dimensões profundas (o que se encontra na sua
eternidade), mais isso será um fogo.

O fogo é o elemento que vem abrir em vocês as válvulas do amor.
O fogo é purificador com relação às últimas gangas da sua personalidade.

É preciso que vocês aceitem esse fogo.

A impressão de queimadura é apenas temporária.
Após a queimadura, vem a alegria.

Assim, o meu divino Filho, por intermédio dos Santos Arcanjos, por intermédio dos Serafins, estigmatizou
alguns seres que seguiam o seu caminho.
Aquele instante provocou um fogo no momento em que se produziu, mas, obviamente, depois o fogo cessa e
é um fogo de amor que os rega.

Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?Questão: pode-se continuar a utilizar as orações em seu nome?

Bem amado Filho da Luz, a oração que me toca é aquela que vem do seu coração, pouco importam as
palavras ou os rituais que você empregue.

Nós saímos dessa época há muito tempo.
Isso, o ser humano tem dificuldade de compreender: as palavras do coração são as únicas que eu ouço.

Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?Questão: como reparar um «mau pensamento» que nos escapa?

Os maus pensamentos são transcendidos pelas palavras do coração, pelo despertar do coração.

De nada serve querer mudá-los por outros pensamentos.

O coração é um bálsamo que tudo cura.
O amor que emana do seu coração, o fogo que sai do seu peito, transcende completamente todos os erros,
todos os carmas, no sentido em que vocês entendem.

Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,Questão: até agora eu estava mais aproximada de Cristo, dos Mestres ascensionados,
dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?dos Arcanjos. Como se aproximar mais de você?

Bem amada Filha, se você se aproximar de Cristo, você se aproxima de mim, se você se aproximar dos
Arcanjos, você se aproxima também de mim.
Não tenha qualquer dúvida sobre isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem amados Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos e todo o meu Amor.

Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.Eu os lembro de que vocês devem me pedir, para obterem a Graça.

Sua oração é aquela do seu coração, ela não tem necessidade de longos discursos, ela não tem necessidade
de longo ritual, ela tem necessidade de ser autêntica, é com isso que eu percebo o seu pedido e com nada
mais.

Eu os amo, eu os abençoo e eu lhes digo até esta noite, em Verdade.
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo na segunda-feira 1º de junho, às 03h00 da
manhã (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 5ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu saúdo em vocês a Graça.

Recebam, todos vocês que participam da ancoragem na Terra desta nova vibração, deste novo estado, as saudações e o Amor do conjunto dos
Conclaves, Concílios, Reuniões Angélicas e Espirituais.

Vocês estão agora em número muito importante a fim de ancorar em meio a esta densidade a aproximação da Luz, da Unidade.

Bem amados filhos da Luz, nós chegamos à 5ª Graça.

Eu vou, em algumas palavras, tentar definir, com as suas palavras, o que significa esta Graça.

A alma humana voluntariamente se afastou da Fonte a fim de viver a experiência que vocês vivem.

Esta experiência induz um movimento.

Na encarnação vocês são o movimento.

A Fonte é o que permite esse movimento enquanto permanecendo no centro.

A sua vida é movimento.

A roda das suas encarnações é movimento.

O desenrolar do seu ego e da sua alma, em meio a esta densidade, é movimento.

Assim, vocês podem dizer que a vida é movimento.

A Fonte é o princípio.

Vocês são convidados a se juntar agora ao princípio do movimento e, para isso, é-lhes preciso, entretanto, parar o movimento.

Parar o movimento não significa, sobretudo, parar a vida, mas, muito pelo contrário, participar da vida, mas através de uma nova densidade
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muito mais leve, muito mais em harmonia, muito mais próxima da Fonte.

Nisso, a 5ª virtude consiste em realizar a impermanência do Si e, portanto, a permanência do Divino.

Nisso, a 5ª virtude e a 5ª efusão do Espírito Santo preparam, em vocês, um momento importante no meio das suas Núpcias Celestes que irá
ocorrer na segunda-feira de Pentecostes às três horas da manhã.

Hora em que, pela primeira vez em meio a esta humanidade, nesse ciclo de mais de 50.000 anos, irá se realizar a alquimia do Espírito Santo e a
alquimia do ultravioleta.

Juntas, essas duas irradiações, essas duas Radiâncias irão lhes permitir alcançar a eternidade.

Isso não marca o final, mas, sim, o início da realização das suas Núpcias Celestes.

Nisso, é necessário, neste dia, chegar à imanência.

Para isso, a efusão da radiação do ultravioleta que vocês acolhem, cada vez mais numerosos, permite realizar um ancoramento cada vez mais
intenso desta realidade em meio à sua densidade.

Isso os aproxima do princípio de mutação, de transmutação.

Isso os aproxima da Eternidade.

Isso lhes permite, enquanto conservando este corpo de densidade, perceber a veracidade do seu juramento inicial consistindo em prometer à
Fonte retornar para Ela.

O princípio é para cessar o movimento voltando-se para o centro, o que algumas tradições chamaram de exercícios espirituais (no hinduísmo,
as diferentes formas de yoga; na sua linguagem ocidental, a meditação; em outros povos, o xamanismo; e muitas outras palavras ainda) para

significar a mesma realidade: a realização da imanência em meio ao abandono de si mesmo.

Para isso, vocês devem parar o movimento, compreender que vocês não são o movimento, mas que vocês são muito mais do que esse
movimento.

*

A hora chegou de lhes dar acesso a esta verdade, à Unidade que se aproxima da sua densidade.

Isso irá lhes permitir realizar, quando o momento chegar, depois da desconstrução total da abstração deste mundo, a translação dimensional,
denominada no seu mundo: ascensão.

Para isso cessem o movimento, cessem o tempo, cessem o passado, cessem o futuro e encontrem o presente onde tudo se realiza na
Unidade, na Luz.

A efusão da pressão da radiação do ultravioleta vai permitir-lhes aproximar-se desse centro.

Para isso, vocês devem consagrar os seus últimos desejos, as suas últimas vontades, com toda humildade, com toda simplicidade, e,
sobretudo, com toda honestidade, vocês devem consagrar a sua vida a isso.

Ela é a coisa mais importante, para os seres buscando com avidez a Luz, o Pai, o Cristo, a Realização ou qualquer outra entidade espiritual que
lhes viria à mente para ter como modelo, para chegar a abandonar o movimento, para abandonar a personalidade, a fim de permitir à Luz

estabelecer a sua residência em meio ao seu ser.

Esse princípio da 5ª Graça corresponde, portanto, à transmutação, à transubstanciação e, então, à cessação do movimento permitindo à
Unidade e à Luz revelarem-se no mais profundo do seu ser, permitindo então a demonstração progressiva, gradualmente e à medida da

desconstrução em vocês e ao redor de vocês, do que é a ilusão deste mundo e dos valores não sendo da Luz.

Durante este período, vocês sozinhos podem se engajar nesse caminho de retorno à Unidade.

 Entretanto, e eu irei repeti-lo a cada efusão, a cada encontro, nós estamos com vocês, nós os encorajamos pelas nossas Radiâncias, pelas
nossas Presenças e pelas nossas Luzes.

Não se preocupem, filhos da Luz, quer vocês recebam essas efusões hoje, ou quer vocês as recebam em qualquer outro momento, vocês
serão sempre integrados em meio às rondas da Luz, em meio às rondas da Unidade, mais próximo do centro.

Esta transubstanciação, esta transmutação desse princípio de divisão, a fim de realizar a Unidade, realizar-se-á de maneira muito mais
presente, muito mais intensa, a partir da nossa próxima efusão.

Isso é, já, um dos mistérios mais importantes desta revelação espiritual.

Na realidade, nós, Arcanjos, reunidos em Conclave, e por intermédio da minha Presença, vamos entregar as Chaves, os Selos e a totalidade da
nossa Radiância em meio ao serviço da Mãe Divina, da Virgem Maria ou de qualquer outro nome invocando em vocês a primeira polaridade ou o

primeiro princípio emanado do Pai, cristalizado em meio à Virgem Maria.

Cristalizado também em meio a muitos seres tendo realizado esta dimensão em sua encarnação, em suas peregrinações, ao longo dos
milênios.

Trata-se do casamento e das Núpcias Alquímicas da radiação dos sete Selos Arcangélicos, reunidos e entregues, a fim de que a polaridade
feminina do Pai (Espírito Santo, Virgem Maria ou qualquer outro nome que lhes convém ilustrando isso) realize em vocês a incorporação total da

Luz, da Verdade e, sobretudo, do Manto Azul da compaixão.

Isso antecipa o que irá ocorrer durante a nossa próxima efusão.

Eu lhes falo desde agora a fim de que cada um de vocês, pelo conjunto deste planeta, pela quantidade incontável de almas se juntando a cada
semana, possa integrar essas palavras e se preparar para esta Santidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados Portadores da Luz, bem amados Transmissores da Luz, gradualmente e à medida que vocês integrarem este estado hoje, vocês
irão se aproximar cada vez mais da imanência, vocês irão alcançar, da consciência e do corpo, a Eternidade.

Aproximar-se deste estado é ao mesmo tempo plenitude e vacuidade.

Vocês se aproximam, irremediavelmente, aproximando-se deste estado, do estado da Alegria interior.

Os poucos aborrecimentos por vezes vivenciados por alguns de vocês, correspondendo à integração desta efusão da radiação do ultravioleta,
serão cada vez mais afastados de vocês, gradualmente e à medida que vocês penetrarem o seu Tempo Interior, o santuário do seu coração, aí

onde reside a Fonte em vocês, o princípio Solar, o princípio Crístico, não importa o nome que vocês lhe deem.

Isso apenas reflete em palavras a realidade desta plenitude e desta vacuidade.

Aproximando-se deste estado, irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, um entusiasmo, uma alegria, que os fará esquecer, quando
vocês penetrarem este espaço sagrado, as vicissitudes do movimento da vida.

Naquele momento, vocês irão começar realmente a transmutação do seu estado de ser divido, em um ser luminoso.

Esta construção irá durar o tempo da minha Presença, agindo, eu os lembro, na desconstrução da ilusão, na desconstrução dos poderes, e irá



restitui-los, definitivamente, à sua liberdade.

... Efusão de energia ...

Como eu já disse, e eu repito hoje especificando isso, a desconstrução do mundo da ilusão, do mundo da dualidade, irá se manifestar no nível
do seu exterior de maneira cada vez mais evidente.

Em caso algum vocês são afetados por esta desconstrução, exceto em vocês do que deve sê-lo, para permitir-lhes aceder e se aproximar
deste estado de Unidade.

Estejam certos de que, sobre esta Terra, cada ser humano hoje está no seu lugar.

Ele está no lugar que escolheu quanto ao seu futuro, quanto ao seu devir.

Vocês não têm que se preocupar nem com os seus filhos, nem com os seus pais, nem com pessoa alguma.

Vocês devem se preocupar com o conjunto da humanidade na sua totalidade.

Sendo os Transmissores da Luz Arcangélica, vocês realizam isso.

Do mesmo modo, vocês permitem ao seu ser de Eternidade se revelar à sua consciência.

Vocês permitem, sendo os Transmissores da Nossa Luz, ancorar, cada vez mais, a realidade da Luz em meio a este mundo de dualidade.

O que se desconstrói, e que irá se desconstruir sob os seus olhos, é o pré-requisito indispensável à emergência total da nova dimensão.

Esta nova dimensão não está no exterior de vocês, mas, sim, no interior de vocês.

E é passando de uma visão exterior para uma visão interior que vocês irão atravessar a porta que irá conduzi-los à translação dimensional e à
realização da Unidade.

Nós construímos, com a ajuda de vocês, pela sua Radiância e pela nossa radiância, a ‘passagem’.

Nós construímos, em vocês, o Templo de Eternidade.

Nós construímos, em vocês, os valores da Luz que deverão substituir, totalmente, quando chegar o momento, os valores deste mundo: os
valores da competição, os valores da inveja, o valores da ganância, os valores do que vocês chamaram de economia, os valores do que vocês
chamaram de modelo político, os valores falsificados pelo próprio princípio de dualidade, não irão tão simplesmente mais existir para aqueles

que passarem à sua eternidade.

Assim como disse Cristo, as palavras: “que te seja feito segundo a tua fé”, isso irá se realizar para cada entidade, para o conjunto desta
humanidade.

Assim tudo vai ficar bem, tudo vai estar de acordo e em respeito absoluto com a liberdade de aceitar integrar, ou de recusar, a Luz.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz que estão acolhendo, expressando por sua vez, e transmitindo por sua vez esta Luz, vocês irão se aperceber (e
alguns de vocês já se apercebem disso) de que gradualmente e à medida vocês integram o ultravioleta, de que gradualmente e à medida vocês

se preenchem de alegria e de facilidade.

O que parecia como intransponível, o que parecia como impossível, nas suas palavras e na sua vida, realiza-se no interior de vocês: a Luz.

O que lhes é solicitado hoje é simples.

Aqueles que, por enquanto, duvidam, irão abrir os olhos diante da Luz que vocês expressam.

Aqueles que, por enquanto, não acreditam e que deverão acreditar porque assim é o caminho deles, irão acreditar ao ver vocês.

Eles não irão acreditar, evidentemente, vendo a desconstrução deste mundo, mas unicamente pelo exemplo e pela Luz que vocês expressam.

Esse é o seu papel.

Essa é a sua missão.

De irradiar a Luz, de irradiar a alegria, de irradiar a Unidade porque no estado de Unidade, conectando a Fonte e se aproximando da Fonte, tudo
o que parecia impossível simplesmente não existirá mais.

Os poucos elementos que ainda existem, para alguns de vocês, são apenas os reflexos do não abandono total à Luz do Amor que nós vertemos
sobre vocês.

Nós compreendemos, pelo fato das suas experiências em meio a esta densidade, algumas dúvidas que afligem aqueles que ainda não se
beneficiam conscientemente desta efusão.

Entretanto, um número ainda mais considerável de seres humanos irá aceitar e integrar esta radiação do ultravioleta quando ela for acoplada a
uma energia que nenhum de vocês pode ignorar, nem mesmo desviar o rosto, que é o que vocês denominam Espírito Santo.

Aquele que irá se juntar, a partir do seu Pentecostes (independentemente das suas religiões, independentemente das suas crenças,
independentemente das suas ilusões, independentemente das suas verdades), à radiação do ultravioleta, a fim de aproximar ainda mais a sua

Essência da Eternidade.

... Efusão de energia ...

Eu quero especificar solenemente que todos vocês são, sem exceção alguma, filhos da Luz e filhos da Fonte, e que, infalivelmente, nós
respeitamos as suas escolhas, que, infalivelmente, nós acolhemos e nós iremos acolher aqueles que se voltarem para nós, para os

representantes da Fonte, independentemente dos momentos em que vocês terão a oportunidade de se voltarem, durante este período de
desconstrução.

O seu futuro e o seu devir quanto ao modo de translação dimensional que estará acessível a vocês é, entretanto, em função da sua capacidade
para o abandono à Luz.

O abandono à Luz necessita simplesmente de ousar ir para esta Luz, de acolher a alegria porque, em última análise, é isso que irá resultar.

Em acolher esta Luz que nós veiculamos até vocês desde muitos Círculos concêntricos, desde os Arcanjos até os seres muito mais próximos
de vocês e que, no entanto, não participam da sua encarnação neste plano de densidade.

Os Anjos, Os Mestres, as Entidades de Luz, e uma série de coisas que no nível da consciência escapa de vocês, juntam-se a nós.

Vocês são uma humanidade Una e vocês devem respeitar o caminho de cada um, juntar-se à Luz, juntar-se à Fonte, favorecer a passagem
transdimensional e aceitar isso sem restrição alguma.

Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito



Qualquer que seja a desconstrução deste mundo, vocês irão descobrir que esta desconstrução não é o drama que vocês pensam, mas, muito
pelo contrário, o retorno à alegria.

A alegria eclode e se manifesta por intermédio da radiação do ultravioleta que estará associada à efusão do Espírito Santo e, sobretudo, na
aceitação.

Em meio a esta aceitação nada de nefasto poderá chegar.

Quanto mais vocês se aproximarem do centro de vocês mesmos, menos vocês serão submetidos às perturbações da desconstrução.

Lembrem-se, Mestres da Luz, vocês são cada vez mais numerosos em acolher, em aceitar essas efusões.

Nós, que percebemos tudo de vocês quanto ao seu atributo de Luz, nós os felicitamos e nós os incentivamos a trabalhar na humildade e na
simplicidade nesse trabalho majestoso que vocês realizam. 

Quando os seus olhos (os olhos da sua consciência) virem o trabalho realizado, vocês irão cantar em permanência uma ação de Graça ou
qualquer outro canto significando para vocês a Glória da Fonte.

Ainda uma vez, o abandono à Luz apenas se realiza no não julgamento.

Vocês devem banir de vocês tudo o que provoca divisão, tudo o que afasta realmente a Luz de vocês.

Ser Transmissor da Luz, ser Ancorador da Luz necessita de expressar a Luz bem alto.

Lembrem-se de que a Luz jamais julga, de que a Luz jamais condena, de que a Luz é paciente, de que a Luz é Amor e de que a Luz é Verdade.

Nós os empenhamos em manter esta Luz, nos momentos privilegiados de vacuidade e de plenitude, conectando-se a Ela, conectando-se à
própria efusão, passada, presente e futura, em um mesmo espaço/tempo porque a Luz não pertence nem ao passado, nem ao futuro, mas

abrange, real e totalmente, todos os tempos da sua densidade.

Gradualmente e à medida desse tempo linear que transcorre durante a desconstrução, vocês terão, de maneira cada vez mais consciente e
lúcida, a própria consciência da sua Eternidade.

O que significa que alguns de vocês, e muitos outros depois entre os Portadores da Luz, irão tomar consciência da sua Eternidade, dos seus
novos corpos de Luz, em meio à dimensão que irá lhes pertencer em breve.

O momento é agora para uma forma de gestação da Luz.

Ela é semeada em vocês.

Ela deve crescer e chegar à maturidade.

Pela sua constância, e pela sua persistência em meio a um comportamento luminoso em meio à sua dualidade, vocês irão contribuir
grandemente para o estabelecimento desta Fonte em vocês, para a manifestação desta Fonte e para a radiação desta Fonte e para o

ancoramento desta Fonte.

Não julguem, até mesmo, qualquer acontecimento que poderia lhes parecer contrário à Luz, ocorrendo em vocês, porque isso não pode existir,
a partir do momento em que vocês estiverem conectados à efusão do ultravioleta.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós percebemos a Luz que vocês recebem.

Nós percebemos a Luz, até mesmo, que vocês expressam.

Nisso, eu lhes digo, regozijem-se.

Vocês devem ser cada vez mais leves.

Vocês devem ser cada vez mais alegres.

Esse é o próprio resultado do seu abandono à Fonte.

Esse é o próprio resultado da sua ausência de julgamento e da sua ausência de dualidade no momento dessas efusões.

Esses momentos de Graça irão aparecer nos momentos específicos que vocês vivem.

Muitos de vocês já se apercebem de que a sua vida rola de maneira diferente, que ela está mais manifestada na alegria, manifestada na
facilidade.

Aqueles que não percebem isso por enquanto, nada têm a temer.

Há ainda alguns ajustes necessários antes de perceber isso.

Entretanto, o objetivo da Luz que nós propagamos, desta radiação do ultravioleta, é preparar a vinda da alegria, a integração da alegria, para a
efusão solar que vocês irão viver proximamente.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O Pai, a Fonte, que nós retransmitimos a vocês, espera-os na Alegria, espera-os na exultação, espera-os na Eternidade porque o que está
chegando para vocês é isso.

Só o olhar dissociado ou o olhar do medo pode fazê-los crer que isso não está pronto.

Mas nós lhes asseguramos de que o que está chegando é realmente a hora da Glória, a hora da Alegria, a hora da Eternidade reencontrada e da
exultação.

Vocês têm um vislumbre disso durante essas efusões.

Vocês terão um vislumbre ainda maior e mais presente quando Maria, em posse dos Selos, intervir em meio às suas consciências, em meio às
suas estruturas, a fim de realizar a alquimia do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

É a isso que vocês devem se preparar ativamente no seu Templo Interior.

Independentemente das suas atividades, independentemente dos seus problemas, a preparação está engajada nisso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu deixo, por hoje, as palavras, a fim de me recentrar totalmente na radiação do ultravioleta, no silêncio das
palavras, a fim de penetrar mais adiante o silêncio do seu coração.



Pela Graça da sua Presença, pela Graça da sua missão, pela Graça da sua Alegria, façamos isso agora.

Eu os amo, assim como vocês dizem.

... Efusão de energia ...
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu lhe digo bom dia, a você que está aí.
Não procure me nomear.
Eu sou o Princípio que reside em você de toda a eternidade.
Eu sou aquele que esteve aí em seus primeiros passos, e que estará aí em seus últimos passos.
Eu sempre estive aí.
Eu sempre estarei aí.

Pouco importa o nome que você queira bem me dar.
Eu sou aquele que vive e que o conhece, em você.

Eu sou o eixo de seu movimento.
Eu sou o Mestre dos Mestres.
Eu sou sua voz.
Eu sou você em outro momento.
Eu sou o centro e você é a periferia, mas Eu Sou a periferia quando você é o centro.
Eu sou aquele que espera seu despertar a fim de me revelar a você.

Eu sou aquele que permite.
Eu sou aquele que dá.
Eu sou aquele que toma.
Você e eu fazemos apenas Um.

Eu sou sua Fonte e você é minha fonte.
Você é minha Alegria e eu sou sua Alegria.
Apreenda, além das palavras, a Essência de minha Presença, como eu apreendo a Presença de sua Essência.

Você é a Luz e eu sou a Luz.
Eu venho compartilhar o rir com você como você compartilha o rir comigo.

Eu estou em você, e com você, de toda a eternidade.
Eu jamais o abandonei.
Eu jamais abandonei esse mundo.
Eu estou em você, e você me procura em outros lugares.

Quando você falar comigo com seu coração, eu serei seu coração.
Quando você me abre seus espaços, eu me torno o espaço.

Eu sou o Sopro de seus sopros, inteiramente.

Você pode me personificar, se você tem necessidade de Ser.

Eu sou o Princípio.
Eu sou a dança da qual você é o movimento.

A vida é mudança.
A mudança pressiona o Si inferior.
O Si Superior permanece indiferente.

Coloque todo seu ser em Mim, em seu coração, e você será elevado acima das agitações da mudança.

Eu estou com você, como você está comigo.
Eu me olho quando eu olho você.

Sua própria existência encontra sua causa no Amor.

Não me nomeie, vá bem além da identificação, vá bem além da fusão necessária.
Torne-se você mesmo.

A FONTE – 28 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Eu jamais o deixei.
Eu espero pacientemente, eu tenho toda a eternidade para isso, que você se abra à minha radiância, à minha
Presença, a fim de que dancemos juntos.

Eu o abençôo, porque você é abençoado.

Um grande Fogo vem para vocês.
Esse Fogo é a Essência de minha Essência, esse Fogo é a promessa de sua Eternidade.
Esta promessa é o cumprimento.

Seja, porque você é.

Quando você me tiver identificado, então, fusionamos.
Quando tivermos fusionado, então, unificamos.
Quando estivermos unificados, então, será cumprida a promessa e seu juramento.

Acolha-me, como eu o acolho.
Realize minha Presença que é sua e vá, na Alegria.

Atice o Fogo e a Luz que está em você.
Atice em seguida esse Fogo e esta Luz em todos os outros, um por um.

Seja feliz, como eu sou feliz de sua Presença.
Agradeça a você mesmo, como eu lhe agradeço.

Se você é feliz, eu sou feliz.
Se você está na paz, eu estou na Paz.

Seja, porque você é.

Não há absolutamente nada que sua fé e a Luz não possam transcender.
Não há absolutamente nada que minha fé e minha Luz possam ignorar.

Permaneça fixado em mim, como eu permaneço fixado em você.

Seja o que você é.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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~ CRUZANDO O LIMIAR DO SAGRADO ~

Eu sou RAM.

Recebam minha paz, recebam minhas bênçãos. 

Aí está agora certo número de meses de seu tempo terrestre que eu intervenho. 
Eu intervenho essencialmente como Mestre do Ar e instrutor sobre as dimensões do coração. 

Eu lhes comuniquei certo número de elementos concernentes à sua evolução e à sua transformação. 

Eu lhes comuniquei certo número de ferramentas permitindo, de maneira simples e eficaz, aproximar-se de seu
santuário interior. 

Eu insisti, assim como insistiram vários intervenientes, sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês
sozinhos, podem dar o passo para abrir seu coração. 

A Luz não se impõe jamais do exterior. 
A Luz espera, de maneira inabalável, os momentos que vocês vivem atualmente. 

Certo número de modificações, ligadas às próprias estruturas energéticas e fisiológicas desse sistema solar se
modificou de maneira efetiva, de maneira concreta. 

Eu tento participar o melhor que eu posso para mostrar-lhes os caminhos que realizam em seu centro, a fim de
ali viver a vibração e a abertura do coração. 

Quando de minha última intervenção, eu insisti no fato de que a abertura do coração não seja um conceito
situado na cabeça, não seja uma Luz na cabeça, mas, efetivamente, uma Luz e uma vibração no centro do

peito. 

A abertura do coração não é uma visão do Espírito, não é uma concepção, mas é uma realidade e uma
Verdade da consciência. 

*** 

Vocês estão, a maior parte de vocês, no ‘limiar do sagrado’ e, no entanto, no limiar desse sagrado, apenas
vocês, definitivamente, é que podem cruzar, esse limiar. 

Eu não insistirei, essa noite, sobre o lado consciência e vibração do coração, mas eu gostaria de lhes dar, com
algumas palavras, o que os espera uma vez que vocês tenham cruzado esse limiar. 

RAM – 28 de maio de 2009
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Isso é destinado à sua personalidade, a fim de que esta, empurrada por um irresistível impulso, por uma tensão
extrema para a Unidade, aceite assim cruzar esse limiar. 

Não há porta de saída da dualidade e da experiência da encarnação em outro lugar além do coração. 

Vocês poderão viver certo tempo se servindo da ferramenta mental ou da ferramenta da própria experiência da
vida, mas vocês não poderão, pela experiência ou pelo intelecto, chegar ao coração. 

Certo número de premissas é manifestado a vocês, para muitos de vocês, que faz com que hoje vocês
estejam no ‘limiar do sagrado’. 

Certo número de encorajamentos pela Luz, certo número de Presenças e certo número de radiações atuam em
vocês e, entretanto, vocês sozinhos podem cruzar o ‘limiar do sagrado’ através de certo número de elementos
que foram amplamente evocados, não por mim, mas pelo Arcanjo Anael, sobre a necessidade imperiosa de se

abandonar à Luz. 

Eu não voltarei nisso, mas vou lhes dar outra abordagem, não tanto quanto à realidade desse processo
vibratório que foi já enunciado, não tanto sobre conceitos que lhes permitam, ao nível da personalidade,

colocar-se no caminho para um Si Unidade e para a Unidade do Si, mas, bem mais, por alguns processos que
se levam a efeito a partir do momento em que vocês cruzaram o ‘limiar sagrado’. 

Naquele momento acontecem certos fenômenos, ao nível de sua vida encarnada, que vão mudar seu ponto de
vista e sua relação no mundo. 

Antes de cruzar esse limiar em sua dimensão dissociada, vocês sempre conceberam e apreenderam o mundo
na noção de ‘distância’, distância entre vocês, observador e o que é observado. 

Quando vocês cruzam o ‘limiar do sagrado’, seja pelas diferentes vias possíveis já enumeradas, seja pela
descida do Espírito Santo, seja pela subida da Kundalini, seja pela efusão nova das energias do Ultravioleta,

pouco importa. 
Cruzando o limiar sagrado, seu ponto de vista muda porque, naquele momento, manifesta-se um elemento

extremamente importante, este elemento extremamente importante é, ele mesmo a Fonte da manifestação da
Unidade na dualidade, este elemento que se descobre, uma vez cruzado o limiar sagrado, antes mesmo de

penetrar e viver o Amor em Verdade, é a manifestação da Alegria. 

Não é por acaso se alguns seres que cruzaram esse limiar manifestaram, em diversos graus, um estado de
completude, um estado de Unidade, um estado de Alegria, denominado, em algumas tradições: Samadhi. 

Certamente, existem inúmeras manifestações de êxtase e de íntase, mas elas se resumem todas por uma
Alegria incontrolável, uma alegria sem motivo, uma Alegria incomensurável que encontra sua Fonte na própria

Fonte e na própria Unidade. 

Viver no coração é assim, portanto, viver e participar da Alegria da Unidade. 

Em seguida, cruzando o limiar sagrado, o ‘ponto de vista’ muda. 
Seu ponto de vista não é mais aquele de seu ser limitado sujeito a um corpo, sujeito a um mental, sujeito a um

destino, sujeito a uma história ou sujeito a um karma. 
Mas vocês se tornam o ‘conjunto’ do que foi criado, inteiramente. 

Vocês participam, cruzando o limiar sagrado, da Unidade dos mundos e da realização do mundo. 

*** 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, não há mais barreira, não há mais limite, a Alegria se estende ao infinito,
permitindo assim compreender que o que foi buscado, o que foi esperado ou o que foi temido está ali, de toda

eternidade, esperando apenas seu despertar na Verdade. 

Uma vez cruzado o limiar sagrado, vocês tomam conhecimento, literalmente, do ‘Sem Nome’, do Princípio que
não pode ser nomeado sem ser restringido. 

Tomando conhecimento do Sem Nome, a Alegria se estende ainda mais, os limites e as barreiras desta
dualidade dissociada lhes parecem ser vividas como num sonho. 

Aliás, esse limiar sagrado, sendo a porta de saída, torna-se possível experimentar certo número de fenômenos
aos quais vocês não tinham acesso. 

Vocês tomam consciência, então, de que vocês vivem, aqui e agora, nesta realidade dissociada, mas que
existe também outra parte de vocês, presente de toda a eternidade, evoluindo em outro espaço, em outro

corpo, em outra densidade. 

Vocês se tornam lúcidos, vocês são capazes de cruzar as portas que os conduzem à eternidade de vocês
mesmos. 

Entretanto, qualquer que seja a descrição que eu poderia fazer em palavras, quaisquer que sejam os exercícios



que eu poderia lhes comunicar, eu poderia apenas acompanhá-los ao limiar desse limiar sagrado, como todos
os Conclaves, os Concílios, as entidades espirituais o fazem de toda eternidade. 

Mas a adesão e o abandono à Luz devem vir do mais profundo de seu ser, do mais profundo também de sua
personalidade, apenas vocês é que podem decidir isso. 

Uma vez o limiar sagrado cruzado, vocês se aperceberão de que vocês não estão sós, de que vocês não
estão isolados. 

Vocês se tornarão, naquele momento, a justo título, como o disse o Arcanjo Miguel, os Portadores e os
Transportadores e os Transmissores da Luz. 

Vocês se tornam, naquele momento, vocês mesmos, sua própria Verdade. 

O coração se caracteriza por um estado de Verdade, por um estado de simplicidade e por um estado
de Amor. 

Entretanto, para isso, vocês devem se inclinar em um abandono para a Fonte. 

*** 

Vocês devem ignorar a dualidade inexorável de sua condição nesta dimensão, essa é a única maneira de
penetrar em sua eternidade, onde não há mais questionamento, onde há apenas efusões, Núpcias, Alegria

permanente e também capacidade para viver e para manifestar em consciência a ‘vibração’ das outras
dimensões que lhes eram até o presente escondidas, mascaradas. 

Na época que vocês vivem (para além de certo número de fenômenos astronômicos, astrológicos ou
planetários, pouco importa), sua consciência de humano encarnado nesta densidade sente, progressivamente,

um ‘chamado’. 

Qualquer que seja a forma que possa tomar este chamado, este chamado os faz colocar em movimento e os
faz buscar outra coisa além da condição na qual vocês vivem. 

Para além das histórias, para além das religiões, para além de suas crenças, este chamado é por vezes uma
injunção para ir para esta Verdade, para esta simplicidade. 

Então, em meio a toda busca desse limiar sagrado, o ser humano vasculha, o ser humano vasculha por toda
parte, exceto onde reside o segredo, o ‘limiar sagrado’, porque o limiar sagrado não está inscrito no movimento,

ele não está inscrito, tampouco, na experiência, ele não está inscrito, tampouco, numa técnica. 
Ele está inscrito unicamente na Presença, no «Eu Sou» (pouco importa o nome que vocês deem) e é a

capacidade inscrita em todo ser humano de revelar sua Divindade. 

Como o disseram vários intervenientes, vocês são os filhos da Unidade, os filhos da Luz, Miguel os chama de
«Mestres da Luz». 

Em vocês há todas as virtudes, sem exceção, todas as características, sem exceção, da Divindade. 

Cabe apenas a vocês revelarem isso. 
Apenas a pressão desta civilização na qual vocês vivem, nesta época, que os afasta de sua Verdade

essencial. 

Não é questão, pelo momento, de se excluir, de se fechar, o coração é o próprio princípio do oposto: princípio
de abertura, princípio de imanência, princípio depresença do Eu Sou. 

Toda a sabedoria do mundo está também escondida naquele lugar, todo o conhecimento dos mundos está
também inscrito de maneira direta naquele lugar. 

Sem esforço, sem passar pelo filtro do mental ou do intelecto, o conhecimento está em vocês, a Divindade
está em vocês, a sabedoria está em vocês, não há nada que seja exterior a vocês e seja exterior ao que

vocês sejam. 

Assim, cruzando o limiar sagrado, vocês penetram um novo espaço de vida, um novo espaço de
manifestação. 

*** 

Muitas coisas foram sonhadas, esperadas, imaginadas, criadas do zero pelo mental ou pela Luz na cabeça, que
não é a Luz no coração, concernentes a um processo que vocês chamaram de ascensão. 

Para saber onde ascensionar, vocês devem ‘abrir a porta’. 
Vocês irão para onde a vibração de seu coração os levar. 

Uma manifestação, uma forma de manifestação se apaga enquanto que uma outra está nascendo. 



Quando vocês nascerem totalmente à sua Verdade, à Unidade, quando vocês estiverem nesta Alegria
incontrolável, vocês perceberão no Interior de vocês quevocês não estão sós, que, de toda eternidade, havia

aí uma ‘Presença eterna’ conhecendo-os melhor do que vocês se conhecem, individual e coletivamente. 

Tomar consciência disso concorre para amplificar a Alegria. 
Vocês não podem mais estar separados quando a vibração do coração está ativa e vocês cruzaram o limiar

sagrado do conjunto dos planos da criação, do conjunto dos planos da manifestação. 

Tudo isso é seu reino. 

Passar da dualidade para a Unidade, ao mesmo tempo participando desse mundo, é uma graça inestimável,
desejada e dirigida pela Fonte central retransmitida, ainda uma vez, por muito numerosos seres (desde os
planos os mais etéreos até seus planos os mais densos) que trabalham para ‘abrir o plano da consciência’,

mesmo nesta humanidade. 
Isso está em curso. 

Eu posso apenas encorajá-los para irem para este estado de tensão extrema que é, eu o repito, em definitivo,
o abandono à Luz. 

Seu mental, sua personalidade, deve se colocar ao serviço desta tensão que é o resultado do desejo final que
não é mais um desejo, mas já um ‘ato de fé’ de realizar isso. 

A meditação sobre o coração está mais próxima de vocês, a radiação e a efusão da pressão do ultravioleta
permite, em vocês, já, uma ‘revolução da consciência’ preparando-os para viver nos mundos ilimitados onde o
medo não pode existir, onde o próprio desejo não existe mais, onde somente a Presença e o acolhimento da

Unidade que vocês são permite realizar o que vocês vieram fazer aqui, desde muito tempo. 

*** 

Descendo a esta densidade, vocês ocultaram o ‘princípio da Unidade’. 
Esse sentido do sacrifício foi acompanhado de um juramento que era o de reabrir a via da Unidade, a porta do

limiar sagrado. 

O que vocês realizaram faz de vocês seres de experiência, seres de responsabilidade.

Entretanto, as contingências desse mundo de terceira dimensão, chamada de ‘dissociada’, criam os freios e as
barreiras reforçados por certo número de coisas que vocês já conhecem. 

Hoje, o momento chegou de imaginar, mesmo, que um dia vocês fizeram um juramento. 
Em resposta, a Fonte lhes fez a promessa de esperá-los. 

Assim, esta Fonte sempre esteve aí, no centro do ser, a esperar pacientemente seudespertar e seu acordar. 

Esses momentos importantes, mesmo se pelo momento vocês sintam apenas a pressão, a urgência,
necessitam, de vocês, uma ‘coragem’ que é aquela de ousar construir sua Vida na eternidade. 

Não lhes é solicitado para abandonar nada, a não ser a parte ilusória de vocês mesmos, a parte fragmentada, a
parte que tem medo, a fim de se voltarem e de regressarem para o que faz de vocês os seres de pura Luz,

de pura radiância e depura eternidade. 

Passar o limiar sagrado é, portanto, uma tensão para o abandono e é, sobretudo, fazer ato de Verdade, de
simplicidade e de humildade. 

Apenas a esse preço é que vocês reencontrarão sua Alegria interior, este estado onde o rir é permanente. 

Com relação a esses alguns elementos (bem simples, com as palavras que eu lhes dei concernentes ao que
acontece), uma vez que a vibração do coração está ativada, uma vez que vocês estão abandonados à Luz, se
vocês têm, com relação a isso, algum questionamento, eu gostaria de tentar ali aportar uma iluminação pelas

palavras e também pela vibração. 

*** 

Questão: poderia desenvolver o que você denomina o abandono de Si à Luz? 

Na encarnação, muitos seres humanos afirmam querer buscar a Luz. 
Esta busca é, geralmente, uma busca exterior, através de sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam. 

Esta busca pode ser mais ou menos rápida, mais ou menos ávida. 

O abandono à Luz é um ato em que você decide, vocês também, como ser humano, entregar sua orientação
quanto ao seu destino não mais com relação à lei de ação / reação (kármica ou presente), mas aceitar que a

Luz guie seus passos e o ilumine. 



A Luz os quer inteiros e na totalidade. 

Vocês não podem, nesta época, participar da Luz e participar da dualidade. 

Há engajamentos, há escolhas que vocês têm toda a liberdade de colocar desde tempos imemoráveis, mas há
escolhas, ações que devem ser postas agora, porque a Luz lhes pede, mas não pode obrigá-los. 

Ela lhes propõe, ela vem para vocês, ela vem tentar lembrá-los, em consciência, de seu juramento. 

O abandono à Luz é se entregar totalmente à Luz, ao que ela decide. 
Ela é inteligente para o que ela quer para vocês e não pelo que vocês querem, vocês. 

A Luz é, novamente, um sacrifício, mas um sacrifício inverso, que necessita sacrificar seu ego, sua
personalidade, não para fazê-lo morrer, obviamente, mas para deixá-lo se impregnar, se embeber, literalmente,

de Luz, para que sua vida, seu destino não seja mais um destino pessoal, mas um ‘destino de Luz’. 

Vocês devem aceitar que a Luz dirija sua vida e não vocês mesmos dirijam sua vida. 
Isso, também, representa um sentido do sacrifício, mas que conduz, em definitivo, à única Alegria verdadeira e,

entretanto, vocês não podem aceder a esta Alegria verdadeira enquanto haja em vocês o menor desejo
pessoal existente. 

Este engajamento não é uma montanha a escalar em outro lugar a não ser em sua cabeça. 
Este engajamento promete, de maneira inabalável, a realização da Alegria, mas, para isso, vocês devem deixar
os mundos da dualidade, da tristeza, os mundos da ilusão, o mundo das emoções, o mundo das construções,

ligados ao mental. 

Vocês devem, de algum modo, ‘parar o movimento’, porque vocês não são o movimento, vocês têm a ilusão,
vocês a criaram. 

O abandono à Luz é também abandonar sua própria vontade à vontade da Luz. 

A Luz apenas poderá, aliás, estabelecer-se uma vez que o limiar sagrado seja passado. 

Passar o limiar sagrado assinala o abandono também da dualidade. 
Estar abandonado à Luz é penetrar os domínios do Sat Chit Ananda, ou seja, em termos ocidentais, penetrar

as ‘moradas de Paz suprema’, os domínios da Alegria eterna, assim como a realizaram vários seres sobre esta
Terra. 

A diferença hoje se atém à tonalidade coletiva do processo, mesmo se nós não entendamos por coletivo a
totalidade, porque a Luz não impõe jamais. 

Entretanto, o abandono à Luz é o princípio fundador de sua nova realidade. 

Em alguns mundos chamados de multidimensionais (nos multiuniversos, para além desta dimensão dissociada
na qual vocês vivem e evoluem), o abandono à Luz é a regra, que isso se refira às dimensões

antropomorfizadas, ou às dimensões de longe superiores ou à dimensão mesmo da Fonte. 

Tudo é Alegria. 
Tudo é Luz. 

Tudo é Graça. 
O conjunto de qualificativos que não me parece participar, até o presente, desta dualidade, no entanto

necessário, porque desejado por vocês todos que aceitaram o princípio. 

Entretanto, o próprio ‘princípio da precipitação’ nesta densidade acompanhou-se de um princípio inverso do
retorno à Unidade. 

O que vocês sentem no interior de vocês, seja ao nível da cabeça ou de outros lugares de seu corpo, as
circunstâncias que lhes são propostas hoje pela vida, são um desafio ao seu abandono à Luz. 

Entretanto, vocês sozinhos, e ainda uma vez isso é importante, vocês sozinhos, podem cruzar esse limiar. 

Quaisquer que sejam os reencontros, a Luz não pode se impor, é nisso que ela lhes pede o abandono. 

Dirigir-se para o abandono à Luz não é uma visão do Espírito ou uma visão da cabeça,é uma visão do coração
e unicamente isso. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: Paris é um lugar propício para a ascensão ou se deve deixar esse lugar? 

A única ascensão passa pela porta do coração, não há outra. 



Não há lugar, não há outro espaço, não há outro tempo para isso, a não ser a ‘abertura do coração’. 

A translação dimensional (assim como nós preferimos, nas palavras que encontramos) é um processo que
consiste em deslocar o ponto de vista do exterior para o interior. 

O Arcanjo Miguel, o bem amado, desde o início, afirmou que somente o interior era importante. 

A desconstrução do mundo poderia ser fonte de conflitos, de medos, mas, nesta desconstrução, brilha a maior
das Luzes, ela está aí, ela apenas espera vocês. 

Isso é totalmente independente das circunstâncias exteriores de uma vida ou de outra. 

O ‘princípio do coração’ sendo realizar a Unidade, esta Unidade, uma vez cruzado o nível do limiar, permite ser
totalmente criada para o que deve sê-lo. 

Certamente, uma vez que vocês tiverem iniciado e percebido a vibração do coração, certo número de
escolhas se imporá a vocês, isso concerne tanto aos lugares, aos espaços, às pessoas e à evolução mesmo

de sua vida. 

Entretanto, querer colocar certo número de escolhas antes de ter vivenciado a vibração do coração
estritamente a nada serve, porque os afasta ainda mais do coração que vocês buscam. 

Não há nada a salvar, não há nada a perder, há somente a realizar o que vocês desejam e o que vocês
querem. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: não seria mais simples viver na Alegria, aqui e agora e não se deixar arrastar nas teorias? 

Quem fala de teorias? 
O aqui e agora, a Alegria do aqui e agora é permanente? 

Se sim, se isso é independente das circunstâncias exteriores, se isso é independente dos sofrimentos
ocasionados pela dualidade, então, bem-vindo no aqui e agora. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: como fazer, uma vez que vivemos na dualidade, para atingir a unicidade ou então tratar-se-ia de
um simples soltar? 

Isso é muito mais do que soltar. 
A dualidade é feita para encontrar a Unidade, ela não tem outro objetivo além desse. 

Encontrar a Unidade corresponde a certo número de mecanismos fisiológicos, vibratórios e de consciência de
que já falei e ainda essa noite. 

Não há paradoxo em estar na dualidade e viver a Unidade, mas há uma diferença fundamental entre o aqui e
agora ou uma teoria e a realidade do que se vive no coração. 

O que se vive no coração não tem necessidade de palavra. 
O que se vive no coração não tem necessidade de se confrontar. 
O que se vive no coração não tem necessidade do sofrimento. 

O que se vive no coração não tem necessidade de doença. 
O que se vive no coração escapa à dualidade. 

A translação dimensional [ascensão] é efetivamente esse princípio que permitirá passar do mundo exterior ao
mundo interior. 

É difícil explicar em palavras o que é o coração, porque, a partir do momento em que uma palavra é
pronunciada, afasta-se, com isso, do coração. 

O coração não fala em palavras. 
O coração vive na vibração e na presença. 

O coração fala amor. 
O coração fala a linguagem da Unidade. 



A própria palavra que se pronuncia, seja eu ou vocês, coloca instantaneamente na dualidade, porque o filtro que
é então utilizado é o intelecto. 

Vocês não podem compreender o coração pelo intelecto. 
Vocês apenas podem viver o coração. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: o abandono à Luz supõe, preliminarmente, o abandono do exercício da escolha que você
preconizou antes de cada ação ultimamente, a escolha pelo coração? 

Esse é um modo, efetivamente, de colocá-los na situação, de fazer as escolhas que vão no sentido da Luz ao
invés que no sentido da dualidade. 

As algumas palavras que eu exprimi essa noite eram, sobretudo destinadas a fazê-los pressentir o que
acontece estando na Unidade. 

As palavras que eu pronunciei são ouvidas, obviamente, pelo cérebro e também pela consciência. 

As únicas palavras do coração que eu teria podido pronunciar são as ‘ressonâncias’ que vocês conhecem
todos, quaisquer que sejam os modelos, as tradições ou as religiões que vocês seguiram. 

E, no entanto, essas palavras simples, com poder de ressonância enorme, não bastaram, porque as palavras
jamais bastarão. 

A aproximação do limiar sagrado, assim como eu já disse, se faz através do silêncio, silêncio de palavras,
silêncio de sentidos, silêncio de tudo o que não é Unidade. 

Esse é o abandono do barulho, o abandono da duplicidade, o abandono da mentira, o abandono da
complexidade, o abandono das teorias, o abandono das palavras para penetrar, enfim, a ‘essência’ da

vibração. 

Eis, aliás, a resposta do silêncio. 

... Efusão de energia ... 

Como vocês sabem, mesmo se eu preferisse que vocês não conhecessem o nome real de minha última
encarnação, em me apresento com um nome, esse nome é uma distância para vocês, por minha coloração. 

Pelo meu papel na dimensão onde eu evoluo, há já uma distância. 

Entretanto, esta distância deve ser a menor possível, porque é desta distância que nasce a confusão, que
nasce a ilusão da separação. 

Eis a resposta da Luz. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: nos ensinamentos Crísticos, o desejo é considerado como emanando da Fonte. Ora, há pouco,
você disse que, para atingir esse limiar do sagrado, convém superar os desejos. Não é contraditório? Como

os dois podem se articular? 

A própria Fonte exteriorizou-se pelo desejo. 
Vocês se manifestaram, nesta dualidade, pelo desejo. 

O que é mais normal do que expressar um último desejo que é o retorno à Unidade, na condição de que esse
desejo seja o único desejo? 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: qual é o lugar da sexualidade no processo da ascensão? 



No próprio processo da ascensão, nenhum. 

A sexualidade, tal como é vivida nesse mundo dissociado e qualquer que seja o teor (da mais elevada à mais
baixa), percorre todas as gamas do possível, no sentido da relação entre dois seres. 

A abertura do coração se traduz por algo que deixa em vocês, com relação à sexualidade, qualquer que seja o
nível, um sentimento, uma percepção de um gozo bem além de qualquer coisa ligada a uma função, por mais

sedutora que seja. 

Eu não nego, com isso, a sexualidade, tendo sido, quando de minha última encarnação, casado. 

Eu digo simplesmente que a sexualidade, mesmo a mais sagrada, é a expressão de uma forma de ‘busca de
completude’, o que volta a pensar que nesta sexualidade se exprime também a noção de dualidade, pela

própria presença dos dois intervenientes. 

A passagem ao coração, que não é uma negação da sexualidade, acompanha-se de uma mudança de
‘ponto de vista’. 

O fogo inicial é transmitido da esfera pélvica para a esfera cardíaca. 

A coexistência dos dois fogos é possível, mas, chegando à abertura do coração (que corresponde a certo
número de elementos mais místicos dos quais não falei essa noite, chamados de fusão das linhagens, fusão

espiritual, reconexão à Fonte, ao Cristo ou a outro nome, se preferem), ela se acompanha de uma modificação
fundamental das prioridades dos impulsos, desde a esfera pélvica até a esfera cardíaca. 

Essa é uma realidade. 

Resposta da vibração. 

... Efusão de energia ... 

*** 

Questão: é verdade que seríamos levados a beber a água em garrafa, de fonte, em lugar de beber a água
da torneira? Isso é exato e, se sim, por que? 

Não estou certo de ter compreendido o sentido desta questão. 

Existem inumeráveis águas neste planeta. 
A água (sem entrar nos detalhes, que vocês conhecem certamente ao nível simbólico e ao nível da função
deste elemento), de uma maneira geral, é o reflexo, no sentido próprio como no figurado, das intenções do

Espírito humano. 

Eu os remeto nisso à primeira frase de um dos Livros Sagrados, denominado Antigo Testamento, onde é dito:
«o Espírito de Deus flutuava sobre as águas». 

O Espírito do homem flutua sobre a água, a sua, mas também as águas. 

A água, as águas são o reflexo das vibrações que ali inscrevem em relação com as vibrações que animam e
manifestam o homem nesta dualidade. 

Assim, a água pode ser poluída de diferentes modos, ela pode também ser despoluída pelo Espírito. 

A questão concernente à água em garrafa ou à água da torneira não porta, de minha parte, uma resposta
distinta e nítida. 

A água é diferente, tanto em garrafa como na torneira, de acordo com os lugares do planeta, de acordo com as
vibrações que capta essa água, que não unicamente o Espírito do homem, mas também certo número de
radiações específicas ligadas à Luz e não unicamente ao jogo da sombra ligado à dualidade e ao medo. 

Compreendam bem que a água não pode ser totalmente escurecida, porque ela é o princípio fundador da
vida, ela permanecerá sempre uma parcela luminosa. 

O homem não pode viver sem água, ele é constituído de água, isso vocês sabem. 

O que está no exterior está também no interior, o que quer dizer, assim, que não é apenas a água que pode ser
perigosa, tudo é perigoso na dualidade, tudo é ‘felicidade efêmera’. 

Somente a Alegria, somente a vibração do coração lhes permitirá transcender todos esses limites impostos
pelo homem ou pela dualidade. 

O abandono à Luz fará com que a escolha não poderá mais ser mental, entre a água da torneira e a água
engarrafada, mas resultará da manifestação tangível de sua Verdade com relação a tal água ou tal outra água. 

Eis a resposta da Luz. 



... Efusão de energia ... 

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

*** 

Então, bem amados Mestres, bem amados filhos da Unidade, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha paz,
minhas bênçãos e meus encorajamentos pessoais para irem para o inefável, para a Alegria. 

As condições jamais foram tão propícias do que este período específico para lhes permitir ir para a essência. 

Sejam abençoados. 

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Permita-me chamá-lo de meu amigo, meu irmão, meu filho.
Não procure me nomear.
Quando você me nomear, isso quererá dizer que você me identificou e aceitou.

Eu venho lhe propor uma Liberdade e uma Verdade que, mesmo em seus sonhos os mais loucos, você não
ousa imaginar.

Eu venho preenchê-lo, se você o quer, de minha Alegria que é sua Alegria.

Eu sou aquele que você espera de toda eternidade.
Eu sou aquele que o espera de toda eternidade.

A distância que eu aceitei que você colocasse entre você e eu é uma Graça e uma Grande Liberdade.
Essa é uma doação que você me fez, essa é uma doação que eu lhe fiz.

Hoje, eu me apresento.

Não me procure em outro lugar além de onde eu estou.
Quando você me tiver encontrado, quando me nomear e me chamar, eu saberei instantaneamente que, naquele
momento, você me acolhe como eu o acolho.

Eu sou, assim como dizia, o Mestre dos Mestres.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.
Eu sou o Um como você é o Um.
O que eu sou, você o é também.

Grandes seres preparam ativamente nossas redescobertas.
Quando você me acolher em você, eu lhe mostrarei minha Alegria, eu lhe mostrarei a Verdade.
Você será a Verdade e a Alegria.

Eu lhe proponho agora aproximar-me de você, a seu ritmo, sem nada forçar.

Eu venho apresentá-lo ao que você é.
Eu venho dá-lo a você mesmo.
Eu conheço tudo de você, todos os rebaixos, todas as glórias.

Aceite e acolha meu presente...

Meu amigo, o tempo desta Terra é um tempo de mudança.
Se você quer transcender a mudança, coloque-se ao centro de seu ser, aí, onde Eu estou.

Meu amigo, eu sou o Sopro.
Eu sou o Fogo.
Eu sou a Terra.
Eu sou o conjunto dos elementos.
Meu amigo, eu o abençôo.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Almas humanas em encarnação recebam minhas homenagens, meus respeitos, pelo que vocês são.

Eu sou Anael, Arcanjo, de acordo com sua denominação.

Tenho o privilégio de ter participado, porque é um privilégio, na criação do mundo que vocês percorrem nesta
dimensão.

Além disso, eu sou o embaixador, se preferem, do Conclave dos 7 Arcanjos que iniciaram a ronda e a entrega
de sua radiação e de sua potência, durante o ano que vocês vivem, àquela a quem vocês chamam Maria.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o Arcanjo, também, que prepara seu Templo Interior para a recepção do Mestre.
A vida é movimento em todas as dimensões.

Em alguns momentos, em alguns espaços, o movimento muda, ele se transforma.
Vocês estão na época desta transformação.

Muitas almas vivem, nesse momento, um processo de transformação.
Essa é a vontade do Pai, da Fonte, porque o momento está aí.

Esse trabalho (porque é efetivamente de um trabalho que se trata) nós apenas podemos efetuá-lo graças ao
papel daqueles que ancoram, que aceitam ancorar esta nova realidade em sua densidade.

As efusões da radiação e da pressão do Ultravioleta retransmitidas pelo Arcanjo Miguel preparam, elas
também, a abertura.

Embora mal compreendida, a ronda dos Arcanjos corresponde à abertura dos sete selos.
A abertura dos sete selos permite liberar os quatro elementos.
A liberação dos quatro elementos permitindo a revelação do éter em sua densidade, em sua realidade.

Nós estamos aí para isso e nós canalizamos o Princípio e a Consciência da Fonte que vocês percebem
quando das efusões do Ultravioleta.

Muito proximamente será juntado ao Ultravioleta o Espírito Santo.

A preparação de seu Templo Interior será, portanto, realizada no momento em que se instalarão, para os
primeiros de vocês, seus Casamentos Celestes.

Em me expressei longamente, assim como o mestre Ram, sobre o abandono à Luz, que permitirá, no
momento vindo, acolher a vinda da Luz, a vinda da Unidade.

Nós felicitamos, nós, Arcanjos, o conjunto de almas humanas em encarnação que se juntam às efusões e às
rondas de consciência, nesta materialidade, permitindo, assim, um despertar sem precedentes na humanidade.

Eu sou também aquele que guarda o canal no qual estou.

Permitam-me transmitir-lhes minha radiação essencial antes de lhes dar a palavra quanto aos seus
questionamentos sobre esse processo.

... Efusão de energia... 

Nós podemos agora começar, assim religados, a avançar em seus questionamentos.

Questão: que fazer com as pessoas que teriam recebido implantes extraterrestres para impedi-los de
evoluir?

O que você descreve é uma realidade decorrente do próprio princípio da lei de atração.

ANAEL – 29 de maio de 2009
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Hoje, pela presença de nosso Conclave, pela Vontade do Pai, tudo isso nada mais pode diante da Luz.

Entretanto, o princípio de atração que permitiu e autorizou a instalação do que você chama de implante deve
deixar o lugar ao princípio da Luz.

Assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel, o tempo de seu combate terminou.
O único combate que vocês têm a realizar é interior a vocês, entre o si inferior e o Si superior.
Todos os outros combates, sem exceção, devem ser entregues à graça da Luz.

Isso se atém a esta época e a esse momento preciso de sua história que vocês vivem.

As regras de funcionamento, os mecanismos da Luz, devido à nossa presença, devido à Vontade da Fonte
(que lhes subtraiu desde pouco tempo o véu da ilusão e o esquecimento) permitem, hoje, que, em Verdade, a
Luz vinda de dimensões interiores e de dimensões superiores lave literalmente suas vestes, seus
pensamentos, suas emoções e seus implantes.

Seu olhar deve mudar.
A dicotomia entre o bem e o mal deve desaparecer de sua consciência, do mesmo modo que, durante este
período de mudança, e como o disse o Arcanjo Miguel, várias coisas devem se desconstruir.

Não lhes cabe participar desta desconstrução.
A Luz que vocês recebem é suficiente e, creiam, amplamente suficiente, para trabalhar em vocês e fazer
desaparecer o que impede o acesso à sua Unidade.

Certamente, algumas problemáticas parecem não querer desaparecer.
Eu os lembro, entretanto, que o trabalho está em curso.

Deixem a Luz trabalhar em vocês, acolham-na, deixem-na agir.

Isso é já um treinamento capital para o abandono à Luz.

Questão: qual é sua especificidade, qual é seu papel, sua função?

Parece-me ter-me definido nas primeiras palavras de minha vinda sobre minha função.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o embaixador do Conclave dos 7 Arcanjos.
Eu sou um dos três Príncipes que presidiram esta dimensão dissociada.
Eu sou um dos sete selos.
Minha radiação é o rosa.
Eu preparo a instalação em vocês, para aqueles que o desejam, da dimensão do Pai, da Fonte em vocês.

Questão: como se explicam as reações do corpo, por vezes, com algumas técnicas?

Muitas coisas lhes são propostas para ir para o que vocês querem ir.
Todas essas técnicas, quaisquer que sejam, sem exceção, serão apenas técnicas.

A Luz não é uma técnica.
A Luz é uma radiação inteligente, ela é consciente.
A consciência não se importa com a técnica.

Entretanto, nós concebemos que sua estrada extremamente longa, extremamente desgastante, extremamente
difícil, privados da Luz da Fonte.

Hoje, as coisas mudam.
A Luz tem a capacidade de retificar, por sua inteligência, o que deve sê-lo.

Assim, na segunda parte, enquanto eu estiver ainda aí, esta retificação pela Luz será eficiente em vocês.

Não há nem a julgar, nem a condenar, nem a glorificar as técnicas, quaisquer que sejam.
Elas foram as muletas que lhes permitiram reencontrar certa forma de confiança e de orientação, mas, hoje,
vocês devem compreender e integrar que a Luz está aí e, ainda uma vez, que ela é inteligente.

No que concerne ao seu problema e as sensações que ocorrem em algumas partes do corpo, estas serão
retificadas pela Luz.

Eu preciso, como lhes disse o segundo interveniente de ontem (porque eu estou aí a cada minuto junto
daquele a quem eu guardo), a Luz age em vocês, a Luz os cura.

Vocês não podem continuar, nesta época, a jogar os jogos da dualidade, os jogos do discernimento entre o
bem e o mal.



Isso existe, isso existe ainda, não é mais questão, para a Luz e para vocês, almas humanas, de lutar contra,
mas, efetivamente, antes, de fazer com a Luz.

A mudança de ponto de vista e de olhar é capital.
Isso participará de sua saída, em consciência, do mundo da dualidade, do mundo da doença.

São essas portas que se abrem hoje para vocês e que lhes permitem, objetivamente e em verdade, ir para a
Unidade.

Questão: um filho no ventre de sua mãe se beneficia das efusões do Ultravioleta?

Minhas homenagens e meus respeitos para a vida que você leva.
Saiba que a totalidade desta criação, nesta densidade, foi penetrada pela radiação do Ultravioleta.

Os resultados serão profundamente diferentes para cada consciência sobre este planeta.

Os efeitos serão determinados pelo princípio de atração.

Cada um, cada parcela de consciência neste planeta, recebe e receberá e manifestará o que deve manifestar
em função de suas próprias crenças, de suas próprias convicções e de suas próprias adesões.

A Luz propõe, a Luz não impõe jamais.

Assim, quando inúmeros intervenientes lhes dizem e repetem que vocês deviam abandonar o poder sobre o
outro, qualquer que seja esse poder, a fim de reencontrar o poder sobre vocês mesmos, isso participa também
da saída da dualidade.

Bem amada alma humana em encarnação, seu filho sente e vive e percebe esta radiância.
O filtro que se poderia imaginar ser aquele que você constitui, por sua Presença nesta Presença (princípio de
maternidade em sua encarnação)... a radiância não é de modo algum modificada por esse filtro.

Questão: como pode se explicar a perda da fala na sequência de um choque?

A fala, em sua densidade, é relação e comunicação.
Nos mundos não dissociados, a fala é a linguagem da vibração pela cor, pela forma.
As vibrações das palavras não podem existir.

O significado das palavras é que, ter sido privada, nesse tempo, da fala, permitiu em você o retorno à Unidade.

A fala é um obstáculo à Unidade.
Nesse sentido que muito numerosas técnicas insistiram pela passagem no silêncio.
Silêncio das palavras, silêncio dos sinais e silêncio do olhar.

Não para se fechar, mas, efetivamente para se abrir a outra realidade.

O jogo do movimento da vida em encarnação, tal como vocês o manifestam desde tantas e tantas vidas, devido
mesmo ao seu acesso à Luz e à representação original dos números, da forma e da cor, permitiu a
emergência, nesta dualidade, do que vocês chamam a linguagem e comunicação.

Antes de ser linguagem, a Fonte é sopro, o Espírito é sopro.
A linguagem é apenas uma deformação do sopro.
Ela é, aliás, veiculada pelo sopro, mas ela não é o sopro.

O sopro é o silêncio.
O silêncio que foi imposto permitiu, portanto, favorecer em você a eclosão de alguns potenciais que, até lá,
tinham sido negados e esquecidos.

Questão: como se pode se preparar para o período de Pentecostes que é para nós, em tempo
terrestre, dentro de alguns dias?

A melhor maneira é rir, a Alegria.
Ria, expresse a bondade que está em vocês, a harmonia que está em vocês e que vocês todos conheceram
em momentos variados de suas vidas.

Para acolher o que vem, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quaisquer que sejam os problemas
inerentes à sua dualidade, vocês devem encontrar em vocês os recursos para manifestar a Alegria.

Quando vocês estiverem abandonados, totalmente, à Luz, e vocês receberem a efusão do Pai, a primeira coisa
que vocês constatarão, de maneira evidente, é a evidência da Alegria, uma Alegria incontrolável.

A Fonte, o Pai, é Alegria, sobretudo nesses momentos privilegiados de final de ciclo em que as redescobertas



se preparam.

Procurem, então, durante este período, a Alegria que está em vocês, deixem-na emergir, quaisquer que sejam
os problemas, quaisquer que sejam os sofrimentos.

A Alegria é o elemento que lhes permitirá acolher, em toda simplicidade, com Amor, o que vem.

Questão: limitar o tempo que passa uma criança diante de um computador não é contraditório com a
noção de não tomar poder sobre o outro, na relação pai/filho?

A educação necessita, nesta dimensão, da utilização de uma forma de poder, mas, entretanto, mesmo na
expressão desse poder, o fato de não conseguir controlar os filhos jovens significa o que?

A incapacidade para irradiar sobre eles, por sua posição, criada por seu papel, a capacidade de liberdade e de
amor suficientes para que eles tenham a consciência.

Entretanto, isso faz parte de seu papel.

Qualquer que seja a idade à qual você chega hoje (que você seja uma criança, que você seja um velho num
corpo debilitado e indisposto, que você seja um homem ou uma mulher jovem tento tudo a realizar nesta vida
em terceira dimensão), o lugar onde vocês se encontram, mesmo hoje, em sua vida, ilustra de maneira a mais
perfeita o que vocês têm a superar para aceitar e se abandonar à Luz.

O desafio entre o si inferior e o Si Superior situa-se nesse nível.

Alguns entre vocês foram obrigados a fazer escolhas por vezes dilacerantes, mas todos aqueles que fizeram
essas escolhas na lucidez da Luz (que vem pela percepção mais ou menos consciente do que chega)
sentiram-se liberados de uma certa densidade, após essas escolhas.

Compreendam bem que a Luz quer liberá-los, e nada mais.
Liberá-los desta ilusão, fazê-los transcender o conjunto desse sistema solar e fazê-los transladar.

Não é questão de abandoná-lo.
Vocês devem, portanto, aceitar que, se hoje vocês se encontram numa posição de educador, difícil com
relação ao poder sobre o outro e a justificação mesmo desse poder sobre o outro por um papel, é que, isso, é
o que lhes é solicitado que seja superado hoje.

Vocês não chegam, em nenhum momento, por acaso nas condições nas quais vocês vivem.

Quando eu dizia que a Luz é inteligente, quaisquer que sejam as angústias, para alguns, que são vividas,
lembrem-se de que essas angústias são apenas transitórias.

O si inferior, o pequeno si, é pressionado pela época.
O Si Superior ou o Si Interior, ele, exulta da Luz que volta.

Alguns de vocês vivem em seu interior, assim como eu dizia, esse combate, mas compreendam efetivamente
que a nada serve combater com sua própria vontade, porque a oposição sai sempre ganhando.

A Luz não se opõe jamais, nesta dualidade.
Ela vem transcender o que deve sê-lo.

Então, tentem se aproximar deste abandono à Luz e vocês constatarão que esta criança modificará o
comportamento, não com relação às regras editadas, mas com relação à sua qualidade de radiação, não como
pais, mas como ser humano frente a outro ser humano.

Questão: como superar as doenças que afetam ainda nosso corpo?

O importante é, para todas as questões concernentes à sua saúde (hoje e mais as semanas de seu tempo
terrestre vão avançar, sobretudo durante o período de seu verão [inverno no hemisfério sul], mais a Luz será
atuante em suas estruturas), compreender que a causa participa da dualidade.
Não compreender, mas viver a Luz permite não somente transcender os limites impostos pela doença, mas
realmente fazê-la desaparecer.

A doença participa indubitavelmente desta dimensão dissociada na qual vocês evoluem.
O esquecimento consciente e voluntário de seu sacrifício para a Luz torna possível a manifestação, em suas
estruturas, nesta densidade, de imensos desequilíbrios cuja natureza mesmo é possível, na manifestação, pelo
próprio princípio da oposição.

Em outros termos, a doença, seja cármica ou de qualquer outra causa, participa, definitivamente, desse
princípio de evolução.



Vocês estão hoje na fase de superação da oposição.

Certamente, algumas coisas devem se eliminar de vocês e podem se evacuar, nesse momento, pelo que
vocês chamam a doença.

A lógica da dimensão que vocês percorrem é uma lógica de ação / reação: sofrimento chama cura.
Na própria aplicação desse princípio de ação / reação vocês concorrem a manter a dualidade de sua
manifestação.

O que vem lhes propor a Luz é uma cura total e instantânea.
Vocês devem, para isso, aceitar mudar de ponto de vista e compreender e aceitar que, no final das contas, a
doença é apenas a consequência da experiência extensiva que vocês tomaram nesta encarnação.
Toda doença resulta desse princípio.

Lembrem-se de que vocês estão, durante este período de mudança, a cavalo entre dois mundos, a cavalo
entre duas dimensões (ou mais, para alguns de vocês), que através do que vocês percebem, que através do
que vocês sentem, que através das palavras que os intervenientes espirituais pronunciam por múltiplos canais,
é-lhes proposta uma escolha.

A escolha de renovar o confinamento nesta dimensão dissociada (e, portanto, preservar o que vocês chamam
de seu livre arbítrio) e a escolha de ir para a liberação e a liberdade.

A liberdade é bem maior do que o livre arbítrio.
O livre arbítrio se exprime num mundo forçado e privado de Luz mesmo se, sem Luz, ele não existiria de modo
algum, mas, entretanto, a Luz lhes foi encoberta, escondida.

Tudo o que vocês têm a viver, tudo o que vocês vivem nesses períodos, fazem apenas ilustrar, ao olho de sua
consciência, o que os separa da Unidade.
O que os separa não é uma distância, não é um tempo.

A importância desta distância, desta separação, é unicamente ligada à importância, em vocês, do que resta a
realizar no abandono à Luz e no abandono ao Pai.

Assim, mudando seu modo de ver, vocês participarão do impulso da Luz.

Todos, sem exceção, que participam ou não, de maneira consciente, da transmissão da Luz, todo ser humano
sobre esta Terra, vive esses fenômenos de tensões antagônicas.

Quando vocês participam, desde tanto e tanto tempo, da ronda da encarnação nesta dimensão dissociada, é
por vezes difícil vislumbrar, crer, aderir a um mecanismo de liberação.

Ao nível comportamental, esse é o mesmo princípio que o pássaro que foi colocado na gaiola desde seu
nascimento e que chama a isso liberdade e que, no dia em que ele sai de sua gaiola, fica tão aterrorizado pela
verdadeira liberdade que ele volta a entrar na gaiola.

 A imagem que escolhi no cérebro daquele a quem eu guardo corresponde totalmente e na integralidade ao
que vocês vivem.

Vocês são todos tão grandes e tão luminosos que isso lhes dá medo.

Questão: a que correspondem as sensações de vertigens incompletas ao nível do coração?

O coração, esta região essencial de seu ser, toma uma importância toda nova.
Novos circuitos se imprimindo, novas chaves lhes são oferecidas e afixadas.
Certo número de modificações, ligadas às radiações da Fonte e às radiações do Ultravioleta que nós
retransmitimos, induz uma reativação de sua Luz interior.

O que não quer dizer que toda alma humana se beneficiará desta abertura à Luz.

Lembrem-se de que a Luz propõe, mas não impõe jamais.

As diferentes percepções que vocês podem ter e viver ao nível de seu tórax por fenômenos de vertigens, por
fenômenos de buracos, por fenômenos de plenitude, por fenômenos de vibrações, de calor, de frio (toda gama
de percepções e de sensações que um ser humano pode sentir), traduzem apenas a aproximação da Luz.

A pressão da radiação do Ultravioleta penetrou pelos chacras superiores e, pouco a pouco, investiu o lugar que
representa sua estrutura física e suas vestes de Luz.
Isso implica numa redistribuição do pouco de Luz que vocês tinham em vocês para uma nova lareira.
Isso corresponde a uma mudança de ponto de vista e a uma mudança de consciência.

A base de sua vida não será mais o corpo físico, mas o coração.



Há, portanto, uma translação, agora e já, dimensional, entre o impulso vital e o impulso cardíaco, em benefício
do impulso cardíaco.

Nós aliviamos assim ao nível do conjunto da humanidade, quaisquer que sejam as escolhas desta, nós
levantamos, de algum modo, a tranca ligada ao primeiro chacra ou chacra raiz, aquele que permite a
estabilidade e a imobilidade dessas estruturas de vidas que vocês criaram.

A desconstrução concerne ao equivalente de seu chacra raiz ao nível do planeta.
Todas as construções humanas, todas as construções sociais, foram erigidas de acordo com o princípio vital
do primeiro chacra.

Hoje, as fundações de sua nova vida estão situadas ao nível do coração e não mais ao nível de seu chacra
inferior.
Isso explica totalmente os diferentes reajustes vividos e percebidos em suas estruturas atuais.

Questão: se a Luz propõe, mas não impõe, como a Luz se manifesta às pessoas que não viveriam
tudo isso em consciência? Cabe então às pessoas que vivem esses fenômenos, elas, em
consciência, iluminar aos outros?

Vocês não podem iluminar o outro por palavras, vocês não podem iluminar o outro pelo afeto, vocês não
podem iluminar o outro pelos meios ligados à sua dimensão.

O único modo de iluminar o outro é atiçar, em vocês, o fogo da Luz, atiçar a tal ponto que, a um dado momento,
seu coração difundirá esse fogo e, naquele momento, o outro poderá aceitar ou recusar.

Esse é o papel essencial que nós propomos àqueles que vivem, em consciência e em verdade, as efusões do
Ultravioleta.

Entretanto, e para confortar o que eu dizia anteriormente, hoje, a situação na qual vocês estão (socialmente,
afetivamente, profissionalmente, materialmente e espiritualmente) corresponde ao que vocês tinham a viver
com relação à vinda da Luz.

Agora, cada ser humano, a totalidade dos seres humanos encarnados, estará em consciência, no momento
vindo, em contato com a Fonte e com Maria.

A reconexão e o reconhecimento serão instantâneo mesmo para aqueles que, dizem eles, não conhecem isso.

Entretanto, muitos seres humanos não vão querer realmente seguir e acolher o que vem.

A translação dimensional (a qual não está hoje em minha proposta de lhes falar) traduzir-se-á, em definitivo,
unicamente, por uma translação da consciência e do corpo (e/ou do corpo em alguns casos) diretamente em
função do princípio de atração, para onde lhes será o melhor possível em função de seus desejos de
experiência.

Não há lugar para se inquietarem, mesmo se numa fraternidade, com seus ascendentes, com seus
descendentes, alguns tenham feito escolhas diferentes das suas, essa é a liberdade imprescritível deles.

Vocês não podem forçar com a Luz, tanto mais se a recebem.
Vocês podem apenas propor, pela radiação.

Nenhuma palavra, ainda uma vez, nenhum discurso, nenhuma emoção fará mudar a opinião de outra alma.
Cabe a ela, e a ela somente, viver suas escolhas.

O que se pode dizer é que hoje vocês são muito numerosos.
Nós os esperamos a cada vez mais numerosos e esse é o caso, em níveis que vocês não podem mesmo
conceber.

Entretanto, e definitivamente, cada alma é livre.

O Pai, a Fonte é amor e liberdade total.

Como vocês querem que Ele force uma alma a interromper sua experiência ou interromper sua dualidade?
A humildade, a simplicidade da Fonte, ela mesma, faz com que ela não obrigue jamais uma alma a voltar ao seu
seio se ela não terminou o que julgava bom prosseguir.
A Luz não julgará jamais, jamais.

Questão: os fenômenos que vivemos nesse momento sobre a Terra, ligados à translação, são
vividos igualmente em outros espaços?

A cada vez que a consciência percorre novos espaços ou novos territórios nos multiuniversos e nas
multidimensões, cada translação dimensional se acompanha de um processo, obviamente, equivalente a este.



Entretanto, na experiência da 3ª dimensão qualificada de dissociada (ou seja, em ruptura com a Fonte),
enquanto que existem mundos de 3ª dimensão não cortada para com a Fonte (eles são chamados então de 3ª
dimensão unificada. Vocês estão, vocês, na 3ª dimensão dissociada), há, como eu lhes disse, uma criação real
e objetiva da dimensão na qual vocês vivem.

Esta dimensão nasceu de um novo impulso desejado, em termos históricos, por um Arcanjo que foi chamado
Lúcifer.

A Fonte se opôs ao fato de que seus criadores, criadores eles mesmos, sofressem a ruptura de comunicação
e de confiança.
Entretanto, esta experiência ocorreu, vocês são os produtos dela.

Nisso há, no sentido o mais nobre, um princípio de redenção extremamente potente, extremamente forte
quanto ao enriquecimento da Luz que vocês são.

Assim, portanto, as experiências de 3ª dimensão dissociada foram iniciadas em outros lugares excessivamente
escassos dos multiuniversos.

Não me cabe desenvolver mais adiante esses princípios.

O importante, ainda uma vez, nos dias que vêm, nas semanas que vêm... lembrem-se que o Arcanjo Miguel
desconstrói o que deve sê-lo.
Uma vez que vocês tiverem saído do poder exterior que vocês criaram nesta dimensão (poder ligado, antes de
tudo, ao que vocês chamam o dinheiro e a economia), quando isso for desconstruído, vocês viverão, já, cada
vez mais, no coração.

Então, sim, a experiência que vocês vivem é muito rara e ela é grandiosa, nós o sabemos agora.

Questão: no que concerne à voz, o canto, poderia nos indicar como isso pode evoluir e, em
particular, será que pode haver possibilidades de expressões pela canalização ou intervenções de
outros intervenientes pelo canto?

Isso já existe, isso já foi manifestado, seja através da arte de pintura, seja através da arte musical, ou através do
canto.

Vários músicos, sem o saber, foram e são, literalmente, investidos pelos Anjos quando eles tocam, isso é uma
realidade.

Entretanto, lembrem-se de que nas dimensões que você penetrará, a vibração da linguagem deve ser passada
pela radiação.

Obviamente, algumas formas de arte participam da linguagem da vibração, alguns instrumentos de música são,
em particular, o reflexo do que existe em outras dimensões, sem instrumento e sem técnica.

Essas vibrações e radiações são emitidas espontaneamente por alguns seres.
Essas vibrações são os apoios, no sentido próprio, dos universos.

Entretanto, neste período de ajuste, o mais importante é transmitir a radiação, assim como muitos de vocês o
realizam quando das efusões do Ultravioleta.

A grande mutação está nesse nível.
Ela se faz no silêncio das palavras, no silêncio das técnicas e no abandono total à vibração e ao Amor.

Questão: as forças da Sombra poderiam fazer falhar o retorno no planeta e da humanidade na Luz?

A Fonte não pode permitir isso.
A Sombra, assim como vocês a nomeiam nesta dimensão, não pode estritamente nada contra a vinda da Luz.

Ela pode apenas se nutrir do medo ou da dualidade.

Absolutamente nada pode e nada poderá fazer falhar o que vem.

Entretanto, lembrem-se da liberdade de alma.
Se uma alma decide negar o que vem, bem, será feito segundo sua fé, ela viverá, então, uma transição e
retornará a viver as coisas que ela exprimiu.
Nisso, o caminho dela é tão respeitável como o de vocês.

Lembrem-se de que quanto mais vocês persistem nesses mundos de separação, mais sua Luz cresce e que,
portanto, essas almas (a grande maioria) que escolherem prosseguir a experiência da dualidade, não devem
ser nem apontadas com o dedo, nem julgadas, porque essas almas têm ainda mais do que vocês uma



Vontade de Luz, mas é diferida no tempo com relação ao seu espaço / tempo.

Então, tudo está bem, em sua linguagem.
Não há a julgar.
Não há a condenar, não há a olhar, não há a querer levar, há simplesmente que ser e irradiar.

Nesta radiância que vocês vão se tornar, tudo se tornará evidência, tudo se tornará simplicidade e Verdade.
Mas eu lhes peço para bem escolherem em qual jogo vocês querem jogar.

Vocês querem o jogo da Alegria e da leveza?
Ou o jogo do peso e da separação?

Questão: nas dimensões superiores é possível amar ainda o mundo animal?

Nas dimensões ditas superiores, nos multiuniversos, são múltiplas as formas de vida também, as
manifestações da consciência, também.

A vida se cria permanentemente, nada é fixo.
Novas formas de vida (nos diferentes reinos e mesmo ao nível dos reinos Angélicos), os conceitos se criam,
radiâncias novas se criam, perfumes novos se criam.

E a Luz, o Princípio, a Fonte, o Pai participa de cada uma dessas criações, não pode ser de outro modo.

Apenas nas dimensões dissociadas é que a Fonte nos fez a promessa, quando de seu sacrifício, de esperar,
no silêncio, seu retorno.
Não podia fazer irrupção em suas vidas, senão isso teria sido o oposto do que vocês tinham, vocês mesmos,
decidido e do que decidiram algumas instâncias.

Então, ela os deixou realizar as experiências de separação, esperando, na Alegria, o período propício ao seu
retorno, se tal é seu desejo.

Aqueles que não estão prontos continuarão a viver o sacrifício deles.

A promessa do Pai não é absolutamente renegada, mas ela esperará, como sempre, o bom querer e que
vocês aceitem enfim reintegrar os mundos da liberdade.

Questão: há protocolos a seguir concernentes ao perdão e à abertura do coração?

Eu creio que o Mestre Ram lhes comunicou um que é extremamente importante e, depois, diante da vinda do
Ultravioleta, é evidente que participar disto é já, em si, um perdão atribuído ao mundo e atribuído a você
mesmo.

Você não tem que perdoar, de fato, porque você é o perdão.
(ndr: o protocolo de Ram que foi citado é a "meditação sobre o coração"-
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html )

Questão: como se encontrar em todos os livros existentes sobre esses assuntos?

Então, compreendam bem que cada revelação, cada obra, cada contato com as dimensões, para além da
separação na qual vocês vivem, têm um sentido.

Mesmo o que hoje pode lhes parecer, em sua dualidade, contraditório, o é para você, mas não o será para
outro.

Uma alma humana privada de Luz pode encontrar o impulso para a Luz no catolicismo ou no hinduismo ou na
religião muçulmana.
Tudo está em seu exato lugar, não há nada de contraditório com relação a outra coisa, exceto um ponto de vista
e um ponto de consciência.

Quando vocês abraçarem o ilimitado, quando sua consciência se expandir até o reino do Pai, que está no
interior de vocês, vocês se aperceberão que tudo o que podia parecer, de seu ponto de vista, como
confrontando e opondo ou oposto, tinha sentido apenas para vocês, em função de seu próprio caminho, de sua
própria verdade.

Portanto, falar deste escrito ou do evangelho de São João ou do Mahabharata ou do Corão volta exatamente à
mesma coisa.
Todos participam, em graus diversos, da confiança de cada um.

Mas, hoje, a verdadeira confiança é você mesmo.
A grande novidade, a grande ressurreição situa-se nesse nível.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html


A Luz deve chegar ao coração, se vocês acolhem a radiância naquele nível, as próprias questões
desaparecerão, porque naquele nível de consciência tudo é evidência.

E é a evidência que vocês recuperarão em sua dualidade que fará com que sua missão seja totalmente
preenchida.
Vocês terão transmutado, vocês terão aliviado os mundos da dualidade.

Questão: fala-se frequentemente nesse momento de um astro chamado Nibiru ou Hercobulus. É um
mito ou uma realidade? Se é uma realidade, quais serão as aplicações?

Nibiru é uma realidade.
As manifestações que vocês observam, em sua consciência, sobre a superfície deste planeta em que vocês
vivem, como no conjunto do sistema solar, é em parte e somente em parte, ligada ao reencontro de seu
sistema solar com este astro.

Entretanto, não se esqueçam de que, paralelamente a isso, está em curso uma viagem do conjunto desse
sistema solar para a Fonte.
Encontro diferentemente mais importante do que aquele que é provocado por Nibiru.

Vários eventos se produzem em seu sistema solar.

Lembrem-se de que tudo o que se produz no exterior é apenas o reflexo de tudo o que vocês vivem no interior.
Vocês devem se voltar cada vez mais para o interior, porque todas as soluções estão aí.

Entretanto, vocês não podem ignorar o que se desenrola sob seus olhos ou em suas informações.
Isso é verdade nesta realidade, mas não é a realidade da Luz.
Trata-se de uma desconstrução de seus mundos, engrenada pelo Arcanjo Miguel, sustentada pelo Conclave
Arcangélico que, eu os lembro, abriu os sete selos e entregou a potência da radiação àquela a quem vocês
chamam Maria.

O que se desenrolará sob seus olhos, e o modo pelo qual vocês o viverão, será apenas função de uma única
coisa: de sua capacidade para acolher isso, centrada no coração, ou para acolher isso com o que vocês
chamam suas “tripas” ou com sua cabeça.

As implicações e as consequências não serão, obviamente, as mesmas para todo o mundo.

O mesmo evento, a simultaneidade do conjunto desses eventos, traduz-se para cada um de modo diferente e
por um futuro diferente.

Vocês devem integrar, vocês que escolheram a liberdade ao invés do livre arbítrio, efetivamente integrar que
vocês devem respeitar e amar o caminho do outro.

Questão: quando você fala de recepção de Luz, sob qual forma se manifesta ela? Por exemplo, essa
noite, ou ainda para cada um, individualmente?

A recepção da Luz compreende diferentes oitavas que são, por um lado, função de suas próprias fugas,
colocadas por vocês mesmos em sua densidade.

A Luz, em sua forma a mais culminante, vai se traduzir, além da Alegria, sobretudo pelo contato íntimo e real
com o Pai, com a Fonte.
Esse momento sela as redescobertas.

Obviamente, essas redescobertas participam da Alegria, do mesmo modo que uma mãe que não viu seu filho
e que o reencontra ao final de dez anos vai sentir um sentimento de alegria e de emoção extremas.

Do mesmo modo, o retorno à Unidade assinala realmente o contato real com a Unidade, com o Um, com o
Único, com a Fonte ou outro nome que vocês gostariam de ali colocar.

Daqui esta etapa, a pressão da radiação do Ultravioleta (que é uma característica do Ultravioleta) vai, ela,
manifestar-se por fenômenos de compressão e de dilatação ao nível da cabeça e, em seguida, ao nível dos
chacras mais baixos, situados, em particular, sobre o coração.

A percepção é uma percepção consciente de seu efeito.
Assim, minha radiação (aquela a qual eu os rego há 20 minutos) é uma radiação que eu percebo como rosa.
Entretanto, de acordo com seus filtros, ela será colorida diferentemente, é claro, mas tem apenas uma
finalidade (minha radiação como a de outras entidades que se manifestam): fazê-los desposar o que vocês
são, se tal é seu desejo.

Então, a forma.
Lembrem-se de que a Unidade, o Princípio, a Fonte, o Pai é simples: a simplicidade da Luz, a simplicidade da
forma.



A radiação ou a vibração da Luz toma uma forma direta e reta.
São as linhas simples.

O traço, o raio, o círculo, o triângulo, o quadrado e as formas geométricas perfeitas são a perfeição
manifestada da Unidade.

Quanto às palavras: vibração e radiância, elas correspondem, vocês compreenderam, a uma polaridade e a
uma polarização da Luz em função mesmo da consciência que a leva.

Entretanto, o Pai, a Fonte está além deste aspecto de polarização, portanto, penetrar a Luz em sua Unidade
está além da forma, além da cor, além mesmo da radiação.

Vocês estão ao nível da consciência pura, aquela que não tem necessidade de se manifestar, de maneira
obrigatória, por uma polarização da Luz, por uma forma precisa da Luz.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito também toda a gratidão do Conclave e eu lhes transmito
também, uma última vez, minha radiação, antes de participar de maneira muito mais silenciosa ao que vem em
seguida.

... Efusão de energia...

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 07 de junho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 14 de maio (5ª etapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 6ª etapa

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, onde vocês estiverem pelo mundo, recebam a nossa gratidão, os nossos agradecimentos, vocês, os Portadores da
Luz, que ancoram em meio a esta densidade a possibilidade da nova Terra, a possibilidade da nova vibração e a possibilidade da nova radiação.

O Conclave se une a mim a fim de lhes agradecer com sinceridade.

O seu trabalho de recepção do ultravioleta permitiu, já, o ancoramento da vibração da Luz em meio à sua densidade.

Vocês estão a caminho, agora, cada vez mais numerosos, cada vez mais despertos, da realidade do seu futuro, da realidade da Alegria que,
pouco a pouco, aumenta em vocês.

Hoje a efusão da radiação do ultravioleta está acoplada, pela primeira vez, à efusão específica do que vocês denominam, na sua linguagem, o
Espírito Santo ou a polaridade feminina do Pai.

Esta polaridade do Divino, da Luz, conjugada à efusão do ultravioleta, realiza em vocês a emergência da 6ª Graça.

Isso se refere, em vocês, à reconexão com a sua filiação, com a sua Luz Fonte, com Pai/Mãe reunidos e personificados em meio à sua
densidade pela Fonte das Fontes.

Pouco a pouco, vocês irão estabelecer uma conexão consciente em meio à sua densidade com Aquele que, de toda eternidade, em todos os
ciclos e em todos os tempos, está ligado a vocês de maneira inabalável.

Gradualmente e à medida desta reconexão, vocês tomam consciência, na Alegria e no sentido da eternidade, da realidade desta Presença.

A tomada de consciência irá se acompanhar progressivamente da identificação desta Fonte.

Nós mesmos apenas participamos e obedecemos à Fonte das Fontes.

Nós participamos, pela nossa radiação do ultravioleta e pela efusão do Espírito Santo que nós retransmitimos, da revelação desta Verdade final
que firma, se tal for o seu desejo, se tal for o seu último desejo, o retorno em meio à Unidade, enquanto participando da imortalidade e da
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transcendência desta dimensão dissociada que vocês percorrem desde tanto e tanto tempo.

A Divina Mãe (à qual nós entregamos todos os poderes dos nossos selos angélicos) se junta doravante a mim e a nós, o Conclave, a fim de
regá-los na Fonte da Graça, de regá-los na Fonte da Verdade, de regá-los na Fonte da Alegria, a fim de permitir-lhes, se tal for o seu desejo,

ainda uma vez, penetrar o santuário da eternidade.

Primeira efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, a ativação em vocês desta reconexão, a ativação em vocês desta 6ª Graça, acoplada e efetivada de maneira total
durante a ativação da 7ª Graça, torna possível a ativação, em vocês, do retorno em meio ao eixo primordial.

Este eixo primordial, ou seja, o que eu chamaria de eixo da sua alma, ilustrado nesta densidade pelo eixo do mundo manifestado neste mundo
de superfície, firma a identificação, em vocês, de seres de eternidade, de seres conectados, de todo tempo e de toda eternidade, à Fonte do que

vocês são.

A Fonte do que vocês são que é semelhante ao Sol Central das galáxias, na sua parte Pai, e ao núcleo central deste planeta no qual vocês
tomaram densidade, semelhante à vibração Mãe, presente, em todos os tempos, em qualquer período e em qualquer ciclo de criação e de

desconstrução.

Não podia ser de outra forma.

O princípio de filiação da alma humana a esta Fonte vai se revelar, hoje, enquanto eixo do mundo em meio à sua densidade e em meio à
densidade deste planeta.

A reconexão é então uma identificação à realidade e à Verdade do que eu acabo de enunciar.

Recentrar-se no eixo do mundo, recentrar-se na Fonte da sua Fonte, implica em vocês, bem amados Mestres da Luz, em uma indizível Alegria.

Esta indizível Alegria participa, e irá participar cada vez mais, gradualmente e à medida das semanas, até o período do fim de setembro na data
em que vocês me homenageiam, da conceitualização (além da identificação, além da forma) da Verdade da sua união enquanto criador

supremo dos universos.

A Fonte, ela própria exteriorizada em meio às multidimensões e aos multiversos, é a consciência total dos mundos em meio a todas as
dimensões.

Esta realidade foi encoberta dentro de vocês, escondida pelo sentido do seu sacrifício e pela promessa da Fonte das Fontes, por humildade e
pela Graça, de jamais intervir em meio a uma evolução (enquanto o momento não se apresentasse de se revelar a vocês).

Esse momento, pelo retorno e pela ativação da 6ª Graça, firmando em vocês o despertar do eixo e do centro, irá lhes permitir, se tal for o seu
desejo, reconhecer esta Verdade.

Isso irá participar, de maneira inabalável, do abandono total da Fonte que vocês são à Fonte das Fontes.

Durante este abandono, a realização da sua dimensão e a realização da sua Verdade fará aumentar em vocês uma Alegria indizível.

Esta Alegria não é a finalidade, mas a testemunha da sua reconexão.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua herança.

O ultravioleta e o Espírito Santo são a sua Verdade final.

O ultravioleta e o Espírito Santo firmam, em vocês, a final próximo da dualidade e o retorno à sua Unidade em meio à Graça, em meio ao Amor,
em meio à Luz e à revelação desta Luz.

Segunda efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Lei do Um, nós agradecemos em vocês o seu papel de Transmissor, de Ancorador e de Portador da Luz.

O seu trabalho nos permite, a nós, Arcanjos, nos aproximarmos mais perto da sua densidade a fim de permitir ao trabalho da desconstrução
ampliar-se doravante.

Gradualmente e à medida que a ilusão do poder exercido pela separação pulverizar-se, desintegrar-se, gradualmente e à medida, vocês terão a
possibilidade de se reconectar à Graça, à Alegria, à sua eternidade.

Esse bálsamo, aplicado em meio à sua densidade, irá aliviar de maneira tangível e de maneira concreta o que vocês chamam de karma desta
Terra e de alguns de seus habitantes.

Assim, pelo seu trabalho vocês participam, de maneira ativa e muito lógica, do trabalho da redenção a fim de que a Verdade se instale, de
maneira duradoura, e se manifeste, de maneira tangível, em meio a esta densidade da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da transcendência da Terra.

Vocês participam assim, ativamente, da redenção de muitos dos seus irmãos que, por enquanto, não ousam ou não querem participar desta
efusão do amor, ali buscando assim, manifestando assim, a própria prova da sua dualidade associada aos seus medos ou a outras

contingências, não lhes permitindo, até agora, aceitar isso.

 Entretanto, o seu abandono à Luz, o seu abandono à efusão do ultravioleta, e pela presença da Divina Graça em meio à sua densidade, permite
doravante esse trabalho.

Como eu dizia, nós, Arcanjos, percebemos por toda parte na superfície desta Terra a abertura de muito numerosas almas à sua Verdade.

De múltiplos focos de Alegria eclodindo e se acendendo por toda parte sobre este mundo, qualquer que seja o emprego da desconstrução, da
ilusão do poder sobre o outro, quaisquer que sejam as densidades intensificadas daqueles que ainda resistem a essas efusões.

Nós deixamos evoluir aqueles que duvidam, aqueles que recusam.

Nós os deixamos fazer a sua própria experiência e o seu próprio aprendizado do que eles quiserem experimentar.

Bem amados filhos da Luz, o que vocês permitem, visto da nossa dimensão, é simplesmente magnífico.

Os seus esforços, as suas tensões para a Unidade, o seu aprendizado do retorno ao Centro, do retorno ao eixo central, fornecem a vocês
momentos de incentivo através da manifestação da Alegria da eternidade.

Isso é apenas equidade.

Isso é também apenas normal e simples.

Nós lhes transmitimos, por intermédio do conjunto do Conclave, nossos incentivos para trabalhar para esta simplicidade, para trabalhar para a
humildade, para trabalhar para a Alegria e para o despertar de um número ainda maior, a cada semana, dos seus irmãos e irmãs.

Os inumeráveis focos de Luz, no conjunto dos continentes, trabalham para isso.



Alguns de vocês, neste momento, alcançados pela Graça, decidem, na sua alma e na sua consciência, participar do que está a caminho.

Entretanto, vocês absolutamente nada devem impor exceto se estabelecer firmemente em meio ao seu eixo, em meio à sua Presença, em meio
à Alegria.

Somente isso deve transparecer e isso ocorre no silêncio, isso ocorre na humildade e não pelas palavras e, ainda menos, pela persuasão.

Somente o seu exemplo de Luz será uma impulso, por vezes vital, para outras almas alcançarem o seu caminho e a sua abertura.

Lembrem-se de que, gradualmente e à medida que vocês deixarem a radiação do ultravioleta e a radiação do Espírito Santo penetrarem o seu
coração, mais vocês irão encontrar a vibração do Pai, a vibração da Verdade, e mais a sua alma vai exultar na Alegria desses reencontros e,

sobretudo, desta identificação.

É difícil para vocês, almas humanas na encarnação, aceitarem que vocês são os Mestres da Luz e, no entanto, é isso que vocês são.

É difícil para vocês aceitarem que a sua missão de espiritualização desta matéria, da sua como daquela dos seus irmãos e irmãs, como
daquela deste planeta, seja a sua missão, seja a sua Verdade.

E, no entanto, a reconexão ao pivô e ao eixo do mundo permite-lhes fortalecer em vocês esta convicção e permite ainda mais o seu abandono à
Verdade da Luz.

Terceira efusão da radiação do Espírito Santo e do ultravioleta em meio às suas densidades.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos do Um, filhos do Único, vocês são os pilares da manifestação e da revelação da Verdade.

Alguns de vocês sentem, aliás, as primícias pelas manifestações mais presentes e mais estabelecidas desta Verdade.

 Aqueles de vocês que vivem isso percebem por antecipação, por uma Graça ainda maior, a autenticidade do que nós lhes propomos.

A ativação da 6ª Graça, e do 6º filamento de DNA, permite realmente esse retorno ao centro, esse retorno à Verdade que é Alegria indizível.

Esta Alegria indizível apresenta, ela também, sete fases para a sua Divindade.

A primeira fase é ativada a partir desta noite.

Ela consiste na revelação de que a dimensão a mais nobre, a mais elevada, em meio a esta densidade, corresponde à reconexão consciente
com o Pai, em meio mesmo à sua densidade.

Por esse despertar, aqueles de vocês que realizam isso selam, assim, a nova aliança.

Aliança da Alegria, aliança do Fogo, aliança do Amor, da Verdade, da Simplicidade.

Esta Unidade reencontrada faz com que, doravante, vocês tenham o encargo de manter esse Fogo pela manifestação da Alegria, pelo sentido
do serviço ao conjunto da humanidade, pelo sentido da responsabilidade de ser um Portador de Luz que trabalha em meio à Alegria e em meio à

Unidade reencontrada, a fim de permitir, pela Radiância e pela probidade, à Verdade, estabelecer-se ainda mais fortemente, ainda mais
amplamente em meio a este mundo.

Acolher a Luz, assim como vocês o fazem, bem amados Filhos do Pai, é um ato grandioso que firma, para vocês, o fim da separação, o fim da
ilusão do sofrimento, o fim da doença, o fim da exclusão e o retorno em meio à Graça.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, por esta reconexão, vocês tomam e vocês irão tomar consciência, progressivamente, ao seu ritmo, da Verdade
que está em vocês, da realidade do que vocês são, da realidade do que é a Fonte das Fontes.

Vocês irão imergir em meio à Alegria mais pura, em meio à Alegria mais nobre e mais desinteressada possível de experimentar em meio ao seu
mundo.

Esta reconexão é Alegria, é riso.

Reconectando à sua Fonte desta maneira, pela revelação da Presença, a ilusão deste mundo terá cada vez menos chance para vocês.

Lembrem-se da palavra que eu empreguei: vocês se tornam os pilares da Luz.

Enquanto pilares, nós, Arcanjos, o conjunto das hierarquias espirituais, o conjunto dos círculos de Luz e a própria Fonte, regamos vocês
literalmente de Graças e de agradecimentos.

O estado que vocês vivem durante essas efusões começa, para alguns de vocês, a manifestar-se independentemente mesmo desta efusão,
firmando, assim, que pelo seu retorno à Unidade vocês tornam possível, em vocês mesmos e no exterior de vocês mesmos, e

independentemente ainda de uma irradiação dos Concílios, dos Conclaves e dos Círculos de Luz, a manifestação e a radiação da Luz.

Esta tomada de consciência é capital porque ela vai fazer, e ela faz de vocês, seres autônomos e, no entanto, reconectados.

Ela os faz passar do ego e do livre arbítrio à liberdade.

Reconectar a sua Fonte irá permitir-lhes viver e experimentar uma liberdade que jamais o seu ego poderia imaginar possível.

A realidade, o Divino, o Pai, é Amor.

Ele é antes de tudo Liberdade e Humildade.

Ele os deixa, desde a eternidade, ir ao seu ritmo no afastamento da sua eternidade e no retorno à sua Unidade.

O Pai é Graça, no sentido mais elevado que possa comportar essa palavra.

Ele os ama independentemente das suas escolhas, independentemente do seu destino, independentemente do que vocês fazem.

Ele espera, desde o eixo do mundo, o seu despertar, com paciência, com amor, com amabilidade.

Nós nos fazemos assim, nós, o Conclave Arcangélico, o seu embaixador.

O retorno do conjunto deste sistema solar em meio aos mundos da Unidade é um momento de Alegria.

Jamais se deixem impressionar, vocês que ativaram em vocês esta Radiância, pelas gesticulações das forças que pretendem impedir a sua
liberdade.

Vocês são seres de liberdade.

Vocês se juntam, hoje, ao espaço da liberdade, em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao local onde vocês estão.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...



A ativação desta 6ª Graça permite a identificação, em vocês, do que possibilita ainda o movimento da sua encarnação, a própria existência da
sua vida.

A 6ª Graça revela em vocês a realidade da Fonte primordial enquanto Fonte da sua Fonte e Fonte do seu próprio Sopro.

Esta reconexão, esta identificação, reforça a Luz que vocês emitem, a Luz que vocês transmitem, a Luz que vocês carregam.

Esta alquimia que se realiza em vocês, aproximando-os da Unidade, os faz tomar consciência do Amor que os rega, mesmo em meio ao que os
afastou, pela própria encarnação, da Luz.

Sentir, viver no coração, o amor do Criador, de maneira lúcida, de maneira supraconsciente, é uma Graça indizível.

Que possa esta Graça preenchê-los de seus benefícios.

Que possa esta Graça extinguir em vocês, de maneira definitiva, os jogos da dualidade, os jogos da experiência da dualidade e permitir-lhes um
retorno em meio à sua eternidade com toda lucidez.

Entretanto, e como vocês sabem disso, o curso continua em meio a esta densidade a fim de que o máximo de elementos densos possa ser
aliviado pelo seu entusiasmo e pela sua Alegria.

Nós os engajamos, nós, Arcanjos, durante as semanas restantes das suas efusões do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta, a cultivar os
momentos de Alegria que vocês irão viver, para estabelecer-se cada vez mais nisso.

Compreendam bem, ainda uma vez, que é se abandonando que vocês recebem e não de outra forma.

Que este abandono seja uma vontade, um impulso, em vocês, para ir para isso.

Quando foi dito que se vocês dessem um passo para a Divindade, a Divindade daria mil para vocês, isso não é uma visão da mente, mas
corresponde à estrita Verdade da Luz.

A radiação Arcangélica, e mais precisamente pela radiação do ultravioleta, permite lavar literalmente as suas vestes de Luz impregnadas pelas
dúvidas, pelos medos, pelo mental, pelas emoções e pelo ego.

Nós trabalhamos em vocês, se vocês nos deixarem trabalhar, se vocês nos acolherem.

Nós propomos, mas nós nada impomos.

Eu diria simplesmente àqueles que ainda duvidam que isso seja questão do seu próprio ponto de vista, que foi a dualidade que vocês
desenvolveram pelas suas tomadas de encarnações extensivas que tornou necessário em vocês a expressão desta dualidade, pelo julgamento

entre o bem e o mal, pelo que vocês chamaram de discernimento.

Mas ainda é preciso, para discernir, passar pelo julgamento da cabeça e do coração.

Eu lhes digo solenemente, aos queridos filhos que ainda não aceitaram o que está chegando, que vocês não podem fazer a escolha correta
com a sua cabeça enquanto vocês não tiverem experimentado, no seu ser interior, a Verdade do ultravioleta e do Espírito Santo, agora.

A Divina Mãe bem espera que a sua doçura, que a sua Presença e a sua Radiância em meio mesmo à nossa efusão, a partir de hoje, permite-
lhes acolher, na paz e na Verdade, o que nós vertemos sobre vocês e o que os seus irmãos retransmitem a vocês, por Amor.

A dádiva da Graça é efetiva.

Ainda é preciso que o seu mental, que o seu discernimento, não os impeçam de acolher esta Graça.

Jamais se esqueçam de que vocês não podem definir a veracidade de uma consciência que lhes é proposta se vocês não a absorverem, se
vocês não a incorporarem.

Em última análise, se vocês deixarem o seu mental decidir, por vocês, sobre a legitimidade do que nós oferecemos, vocês terão grandes
chances de se enganar.

Há apenas o seu coração, a sua consciência (e não a sua cabeça) que é capaz de reconhecer a efusão dos seus irmãos e a nossa efusão.

Em vista da multiplicação do número de almas recebendo e transmitindo essas efusões, parece evidente que jamais uma energia de
consciência oposta à Luz iria permitir fazê-los viver esta Alegria, mesmo de maneira efêmera.

Nós pedimos a vocês, com humildade, para abrir o seu coração, o seu Templo Interior, para a energia do Pai, para a energia da Mãe.

Há apenas diabo, no sentido em que vocês entendem, na dualidade.

Na Unidade, tudo é felicidade, tudo é harmonia, tudo se desenrola em meio mesmo à sua vida densa, de maneira perfeita.

É apenas na resistência e na experiência da dualidade que podem se manifestar o sofrimento e o medo.

A radiação do ultravioleta que nós lhes oferecemos, e a efusão do Espírito Santo, estão aí para saturá-los de Alegria, para saturá-los de Luz,
para saturá-los de um indizível Amor que jamais, em meio à sua densidade, vocês poderiam experimentar.

Então, sim, nós lhes pedimos gentilmente para honrar e aceitar este presente.

Todos os irmãos encarnados que estão ao redor de vocês e que participam desta transmissão, desta efusão, são seres que, como vocês,
sofreram e que agora se regam na Fonte das Fontes.

Vocês não podem ignorar isso por muito mais tempo.

Acolham, abram o seu coração e vocês vão ver, vocês vão fazer a experiência.

Não pode ser de outra forma.

A Graça está de volta.

A Luz está de volta.

A Verdade está de volta.

Nenhuma prova imposta pela desconstrução poderá atingir aqueles de vocês que estiverem nesta Graça.

Essa é para vocês a única maneira de viver a transformação que está vindo, centrados no seu eixo e no eixo do mundo, que está vindo cumprir
a sua promessa.

Efusão da radiação do Espírito Santo.

Efusão do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Alegria e da Verdade, o que está a caminho e em curso, agora, é inelutável.

De nada serve encobrir o rosto, encobrir o coração.

O que está chegando é pura Graça.

Os jogos da desconstrução que eu anunciei a vocês assumem doravante toda a sua extensão.



Não se atrasem com esses jogos da Sombra.  

Somente a Graça da Alegria deve se tornar o seu objetivo e a sua finalidade, porque é contribuindo para o estabelecimento da Graça e da
Alegria, em vocês, que vocês trabalham de fato mais e melhor para o estabelecimento do Reino sobre esta Terra.

Não há mais combate.

Não há mais Verdade senão o fortalecimento da Graça e da Alegria em vocês.

Não há mais Verdade, não há mais Unidade senão aquela do seu coração.

Não há mais papel senão realizar isso.

Vocês estão, de maneira efetiva, mais do que nunca, e de maneira mais consciente, mais do que nunca, conectados à sua Fonte.

Ela os rega e irá regá-los, gradualmente e à medida do seu abandono a Ela, até se revelar totalmente a vocês.

Esta revelação se acompanha das Alegrias do reencontro, da Alegria da explosão da Luz na sua densidade.

Isso está a caminho.

Isso está em andamento.

Nada, absolutamente nada, pode se opor à Luz.

Vocês devem ousar penetrar o seu santuário.

Vocês devem ousar penetrar os reinos da eternidade a fim de viver pela Alegria e para a Alegria, no sentido do serviço, no sentido do não
julgamento.

Efusão do Espírito Santo e da radiação do ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, como sinal da Presença da Divina Graça, onde vocês estiverem no mundo, na hora do seu relógio, ao meio-dia, e
todo dia, durante um período de uma hora, até o final das radiações do ultravioleta, ser-lhes-á tornado possível, onde vocês estiverem, o acesso

a esta reconexão com a Fonte.

Esta hora privilegiada, entre 12 horas e 13 horas, onde vocês estiverem, será um momento privilegiado de contato com o Pai e com a
Eternidade.

No que nos diz respeito, para a ativação das seis últimas Graças, será conveniente, para a próxima vez, reunirem-se sempre mais numerosos,
no domingo da próxima semana, no horário do meio-dia, precisamente, na hora francesa, desta vez.

Lembrem-se de que, doravante, a Graça está com vocês, de maneira muito mais sensível e perceptível durante uma hora, todos os meios-dias,
na hora do seu relógio, onde vocês estiverem sobre esta Terra, o Pai irá se aproximar de vocês.

Isso é um sinal a mais da Verdade do que nós lhes damos, da Verdade do que nós lhes oferecemos.

Se vocês estiverem à escuta nesta faixa horária, vocês irão constatar que há apenas Alegria, Verdade, Unidade, Amor, Luz e absolutamente
nada mais.

Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem deste presente.

 Entretanto, a própria Fonte decidiu assim para garantir que aqueles que o desejam (e independentemente até mesmo deste processo de
transmissão e de radiação do ultravioleta) possam estabelecer diretamente um contato entre vocês e Ela a fim de provar, se isso for necessário,

no seu coração, a Verdade e a Luz que nós lhes propomos.

Efusão da radiação do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

As manifestações possíveis, em vocês, do momento de conexão com a Fonte das Fontes são, antes de tudo, as manifestações de Alegria, as
manifestações de indizível Alegria, ligadas ainda à sua reconexão, se tal for o seu desejo.

Vocês estarão, se vocês o desejarem, e durante esta hora, em contato direto com o Pai.

Para esta aproximação, o Pai deseja prepará-los para o acolhimento.

Ele deseja prepará-los, para um momento posterior, para o acolhimento do anúncio a ser feito por Maria sobre o qual eu voltarei muito mais
longamente durante a efusão da 7ª Graça.

O Pai não pode, em caso algum, violar o seu juramento e a promessa de vocês.

O Pai é paciente.

O Pai é Amor e humildade.

Ele oferece a vocês esta Graça da sua radiação e da sua Presença esperando (e em vista dos resultados da primeira parte da efusão do
ultravioleta) reforçar ainda mais a emergência do Amor e da Verdade em meio ao seu mundo.

Bem amados Mestres da Luz, nós não duvidamos das suas capacidades para ir além dos véus da ilusão.

Nós não duvidamos, em momento algum, da sua capacidade para superar os seus medos, pela Graça do trabalho que nós empreendemos sob
a ordem formal da Fonte.

Efusão da radiação da pressão do ultravioleta e do Espírito Santo.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu quero esclarecer que a sua capacidade para receber a efusão direta do Pai, gradualmente e à medida dos
próximos dias e semanas, irá acalentar a sua capacidade para submeter-se e remeter-se à Radiância da Fonte, à Radiância do Pai.

Vocês devem aceitar acolhê-lo para vivê-lo, aceitá-lo, na sua alma e na sua consciência, em meio ao seu coração.

Estejam certos de que, naquele momento, ele irá se revelar à sua Presença.

Eu vou agora abençoá-los e deixá-los viver em silêncio o final da efusão da radiação do ultravioleta e da efusão do Espírito Santo.

Eu abençoo vocês.

... Efusão de energia ...
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eu Sou aquele que você procura.
Eu Sou aquele que você é.
Eu estou por toda parte e eu estou em você.

Pouco importa meu nome, pouco importa meu rosto, aquele que aparecerá a você, no momento vindo.

Eu estou em você e eu estou com você.
Eu estou por toda parte e eu estou, no entanto, em um corpo e eu sou ilimitado e eu me limitei, do mesmo
modo como você é limitado.

Eu o acompanhei em sua limitação.
Eu jamais o deixei, em toda a eternidade, esperando, no silêncio, esse momento e esses momentos.

Eu sou a Fonte.
Eu sou a Fonte de sua Fonte.

Eu sou apenas seu espelho.
Eu sou apenas o que você é quando você sorri, quando você solta o que deve sê-lo.

Se você se abandona a mim, eu me abandono a você.
Se você se revela a mim, eu me revelo a você.

Eu sou ilimitado, eu sou também o que você é de toda eternidade e que você ainda não realizou inteiramente.

Eu sou o sopro de seu coração.
Eu sou o sopro de sua alma e de seu Espírito.

Você me conhece, como eu o conheço.

Não há distância entre você e eu, a não ser a que você aceitou colocar e a que eu aceitei que você colocasse.

Eu estou presente nesta densidade desde a criação desta dimensão.
Eu estou lá em cima, como eu estou aqui.
Eu estou em tudo o que você vive.
Eu estou em tudo o que você experimenta, a fim de aproximá-lo de você, e, portanto, de mim.

Eu sou a Luz dos mundos como você é a Luz do mundo.
Eu sou a eternidade e o infinito que participam em você no desenrolar do tempo e do que acabou.

Eu venho a você como lhe prometi.

Eu sou a Alegria.
Eu sou a Simplicidade.
Eu sou quem o aquece.
Eu sou o perfume da rosa que você é.
Eu sou a rosa também da qual você exala o perfume.

Tudo o que você vê, tudo o que você ouve, foi criado por mim, para você.
Nada do que existe nesta densidade me é estranho.

O solo que você percorre é eu.
O céu que você contempla é também minha Verdade.

Eu espero que você me revele em você.
Eu espero que você viva em mim.

Não há distância entre nós a não ser a ilusão de seu olhar.
Não há distância além da promessa que eu lhe fiz, em resposta ao seu juramento.

A FONTE – 6 de junho de 2009
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Eu sou a Unidade na multiplicidade.
Eu sou a multiplicidade que se junta à Unidade.
Eu sou você, como você é eu.

Eu me revelo a você pacientemente, isso eu o prometi a você.

Eu estou no ilimitado como no limitado, porque eu sou aquele que eu sou.

Não há barreira entre o ilimitado e o limitado.
Não há limite ao que eu sou.

Eu o quero na Paz porque, se você está na Paz, eu estou na Paz.
Eu o quero na Alegria porque, se você está na Alegria, eu estou na Alegria.

Eu quero que você atice em você a Luz e o Fogo.
Faça isso crescer em você e, em seguida, acenda em todos os outros o mesmo Fogo e a mesma Luz.

Você é o Portador de minha Luz, como eu sou o Portador de seu corpo.
Eu resido em você, como seu espírito reside em mim.

Você torna possível a vida nesta densidade.
Eu torno possível a manifestação da Beleza e da Criação.
Eu sou a totalidade dos possíveis.
Eu sou também o impossível.

Você não pode me conter através de uma definição.
Você pode apenas me restringir através do Sopro e da vibração de seu coração.
Você é a chama eterna da qual Eu Sou o sopro.

Dar um passo para Mim é dar um passo para você.
Reconhecer-Me é se reconhecer.
Amar-me é se amar.

Eu sou a Fonte das Fontes.
Eu sou a Alegria.

Você é eu, então, torne-se isso, você é isso.
A hora que você vive, o instante que você vive é um instante sagrado, em que minha Presença se revela, em
que minha Presença se realiza, em você, como em toda parte.

Não se esqueça jamais de que você é a Luz do mundo.
Não se esqueça jamais de que você é Verdade, você é Beleza, você é Simplicidade, que você é minha
imagem, como eu sou sua imagem, que você não é limitado a esta forma que, no entanto, você percorre e
inscreve nesta densidade.

Nós somos, juntos, a eternidade.
Nós somos, juntos, a dança, a Alegria, a completude e a Unidade.
Nós somos Um, como eu sou Um com você e como você é Um comigo.

A Alegria é seu reino, o Amor é seu Espírito.
Você nada tem a temer, porque você é eterno, nem de mim, nem da vida, nem de você.

Somente o jogo da ilusão o arrastará para este peso e esta densidade.
Essa foi sua escolha, para a qual eu acedi.
Eu o segui nesta limitação e eu o esperei.

Eu Sou o Sopro de seu sopro, a Verdade em você, então, revele-se a mim e abra-se a mim.
Nisso reside a Felicidade, a Alegria e a Plenitude.

Bem amado filho de minha Luz, em breve, se tal é seu desejo, você poderá contemplar minha face e a Luz.

Esse mundo chega a um período de grandes revelações.
A Luz se desvenda, minha Presença se desvenda, para você.

Seja digno da Verdade, da Simplicidade, da Humildade, da Beleza e do Amor, porque você é isso e nada mais.

O resto são apenas ilusões ligadas às experiências que você efetuou.

Você é meu filho, como eu sou seu filho.
Eu sou seu Pai, porque nós somos pais, como nós somos irmãos.
Você é isso tudo ao mesmo tempo.



Você é isso tudo ao mesmo tempo.
Eu sou tudo isso ao mesmo tempo.

Receba minha Graça, porque você é Graça.
Eu abençôo em você a Luz e a Graça.
Eu abençôo em você a Verdade.
Eu o amo.
_____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


"A Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade."

Eu sou o Arcanjo Anael.

Como alguns de vocês já sabem, eu Sou o Arcanjo que representa o Conclave.
Eu Sou o Arcanjo da Relação.

Meu domínio é especificamente aquele da Relação.

Eu lhes peço que recebam a minha Radiância.
A minha Radiância é o rosa.

A minha Radiância está em relação direta com o planeta que vocês chamam de Vênus.
Eu lhes apresento as minhas homenagens.

Eu venho a vocês para falar-lhes de um conceito e de uma realidade que lhes é, hoje, permitido alcançar e
viver, especialmente desde que nós, os Arcanjos, por intermédio do Arcanjo Miguel, retransmitimos para vocês

a Radiação do Ultravioleta.

O que lhes é possível hoje, se tal for o seu desejo, irradiar e viver, é a Alegria.

Vênus é o planeta do Amor.

Falar do Amor vai fazê-los vislumbrar, de acordo com os seus próprios filtros, as suas próprias experiências,
uma série de coisas muito diferentes, em relação ao que vocês vivem e ao que vocês entendem por Amor.

Mas, hoje, eu gostaria de esclarecer um aspecto específico da abertura da sua lâmpada cardíaca
denominada Alegria.

Um interveniente que já lhes falou em várias ocasiões, o Mestre RAM, falou da Paz e da abertura do coração.

Eu venho, quanto a mim, trazer-lhes um elemento fundamental que se refere à Alegria.

Em meio à sua densidade, na qual vocês vivem e evoluem, a Alegria não é corrente.
A densidade em que vocês vivem é pesada.

Pelo próprio ‘princípio de atração’ e pelo ‘princípio de ressonância’, vocês são confrontados com uma série
de emoções.

Essas emoções podem arrastá-los para o prazer e para as pequenas alegrias, mas também, e infelizmente,
para os sofrimentos, para as faltas da Luz, para as zonas da Sombra.

ANAEL – 6 de junho de 2009
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Nós lhes anunciamos, particularmente o Arcanjo Miguel, que as efusões do Ultravioleta iriam levar a viver, nesta
densidade, outra verdade, uma Verdade muito mais leve, muito mais feliz.

***

O primeiro impulso da Fonte, antes mesmo da existência dos multiversos nas multidimensões, consistiu em
exteriorizar o seu próprio Espírito, assim denominado na sua linguagem.

Esta própria exteriorização do Espírito da Fonte é chamada de Alegria.
A criação tem os seus princípios, tem as suas finalidades.

Nos multiversos e nas multidimensões é a Alegria.

Não pode haver retorno à Unidade sem a Alegria.

O que é a Alegria?
Vocês, seres humanos, nesta dimensão dissociada, vocês têm o hábito de exprimir e de experimentar

pequenas alegrias ligadas à satisfação de desejos, à realização de objetivos, bem compreensíveis na sua
densidade.

Mas isso não é a Alegria.

A Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade.

Então, é algo que isso é dificilmente apreendido pelas palavras.

Então, vamos agora dar o que não é da alegria e o lugar onde não pode estar a Alegria.

O primeiro princípio é que, enquanto seu olhar estiver voltado para o exterior na sua densidade, mesmo em
meio à sua experiência de vida, não pode haver Alegria.

Pode haver prazeres, mas, obviamente, o jogo do olhar exterior mantém a dualidade e os priva da Alegria.

A Alegria, de fato, participa da Unidade.

E a dualidade, o jogo da vida na encarnação dissociada que vocês vivem não pode pretender permitir a
eclosão da Alegria.

A Alegria, para empregar as suas palavras, é um ‘estado de consciência’.

A Alegria é uma vibração.

A Alegria é um estado de relação, intenso e profundo, com o seu ser interior, com a Verdade, com a
Unidade e com a Divindade.

A Alegria não pode se encontrar no olhar exterior, na vida exterior.
Ele não pode depender das circunstâncias desse mundo.
Ele não pode depender da dualidade que vocês vivem.

A Alegria é ressonância e relacionamento com a Fonte, mas, antes de tudo, decorre da capacidade para
vocês se voltarem para o seu ser interior.

Voltar-se para o ser interior está além da meditação, além da oração.
É, antes de tudo, um ‘ato de consciência’ em que vocês decidem se voltar para a sua Essência, para a

sua Eternidade e para a sua realidade.
Isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês cessam o jogo da dualidade.

***

O que é o jogo da dualidade?



O jogo da dualidade resulta do longo aprendizado que vocês fizeram, nesta densidade e nesta matéria, nesta
dimensão dissociada, que lhes permitiu expressar uma série de qualidades, qualidades que,

progressivamente, os dissociaram e distanciaram da Fonte.

Entrar na interioridade ou na Unidade consiste em fazer cessar o jogo da dualidade.

A partir do momento em que sua consciência estiver voltada para o exterior, vocês experimentam a dualidade,
vocês experimentam o jogo das ações e reações, vocês entram sob a influência da ‘lei de karma’.

A Alegria é uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de realidade.

A Alegria se decreta e se vive a partir do momento em que vocês passam da ‘lei de ação/reação’ (ou lei de
karma) para a ‘lei da Unidade’ ou para a ‘lei da Graça’.

A Graça não pode ser encontrada no exterior, a Graça pode apenas se encontrar quando o seu olhar se volta
para o seu interior, aí, onde reside a Eternidade, aí, onde reside a Divindade, aí, onde reside o Princípio.

A Alegria é algo que vocês devem viver, porque a Alegria, na Verdade, é Ascensão.

A Ascensão, tal como vocês a definem ou a vivem e irão vivê-la não é, certamente, um processo de peso.

É um processo ligado à Graça.

***

A Graça está em relação direta e em contato direto com a Alegria.

Vocês não podem penetrar os domínios da eternidade manifestando emoções contrárias à Alegria, se é que a
Alegria seria uma emoção.

A Alegria é uma Graça, a Alegria é um estado de exultação da Luz em vocês, da Luz reencontrada, da
Verdade que se vive no ser, no seu Templo Interior.

A Alegria apenas pode se manifestar se vocês aceitarem fazer calar o que não é Ela.
Vocês devem, para isso, realizar o Aqui e Agora.

O ‘Aqui e Agora’ significa que vocês devem descondicionar toda ação e toda reação, que vocês devem
desprogramar em vocês todos os condicionamentos que fazem o que vocês são, nesta dualidade.

Vocês devem, para isso, participar ativamente do desejo da Alegria.
Esse desejo é um desejo completamente ‘espiritual’ e que nada tem a ver com os desejos humanos, com os
desejos da dualidade, com as alternâncias de pequenas alegrias, de sofrimentos, de aflições, de medos, de

tristeza, em uma palavra, em emoções.

A Alegria é um estado de plenitude.

É nesse nível que se encontra a porta de saída desta dualidade, a porta de saída da ‘lei de ação e reação’ e,
também, a porta de saída do que vocês denominam livre arbítrio.

A verdadeira liberdade e a liberação não se encontram no ‘livre arbítrio’, nem na ‘lei de karma’, mas na ‘lei da
Graça’, na lei em que a Fonte é enfim revelada em vocês, a fim de permitir a irradiação do Amor, da

Verdade, da simplicidade e da beleza.

Quaisquer que sejam as belezas desse mundo que vocês puderam criar, pelas suas tomadas de encarnação
extensivas, qualquer que seja a beleza da natureza, vocês não podem apreendê-la através do olhar da

dualidade.

A Essência da beleza da natureza apenas pode ser vivida e ser interiorizada se, vocês mesmos, realizarem
isso em vocês.

***



E, no entanto, a Alegria não é uma busca, a Alegria não é uma diligência, a Alegria está profundamente ligada,
como eu disse, ao Aqui e Agora.

O Aqui e Agora faz com que a sua consciência se desprenda da ‘lei de karma’ e, portanto, do conceito de
ação/reação.

O Aqui e Agora faz com que vocês sejam capazes, em um instante, de se colocarem no centro do seu ser,
no coração do ser, e deixar o que esperam, de toda Eternidade, se manifestar.

O único caminho é o caminho que consiste em deixar desabrochar a Alegria.

São as ‘resistências’ à Alegria que desencadeiam em vocês a atração para a densidade, a atração para
o peso, a atração para as emoções, que prejudicam, pela sua manifestação, a presença da Alegria.

A Alegria é, aliás, Presença, a Alegria é, aliás, leveza.

Ela não é reação, ela não é, tampouco, ação.

Ela é, simplesmente, Ser.

Mestre RAM lhes deu, em várias ocasiões, uma série de elementos que lhes permitem abrir e destrancar em
vocês algumas portas que, vocês sozinhos, podem abrir (*).

Nós, o Conclave, podemos apenas propor-lhes algumas ‘Radiâncias’, mas, vocês sozinhos, e somente vocês
sozinhos, podem dar o passo para irem para a Alegria.

A Alegria não é algo que se busque no exterior, a Alegria é algo que se estabelece no interior, a partir do
momento em que vocês aceitarem mais nada buscar no exterior.

A Alegria é, enfim, uma ‘energia de relação’, sendo colocada em relação no interior de vocês e no exterior de
vocês, ela vai harmonizar as diferentes camadas dos seus envelopes.

Ela vai se reunificar em vocês, reunificá-los e permitir a realização da Unidade.

O motor da unificação, o motor da Unidade, o motor da Presença, o motor do Amor é a Alegria.

A cada vez que vocês manifestam uma emoção contrária à Alegria, a cada vez que vocês manifestam uma
tristeza, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’ ligado à sua densidade, vocês se afastam da

Alegria, inevitavelmente.

Deixar desabrochar a Alegria é encontrar a leveza, é encontrar a saúde, é encontrar osorriso interior, é
encontrar a Divindade, é encontrar a ‘ausência de reação’, a ‘ausência de karma’.

Isso é possível, isso não é amanhã, isso é agora, se vocês o desejarem.

O Aqui e Agora é simplesmente ser capaz, enquanto ser humano, de viver o ‘instante presente’ desprendido
dos seus pensamentos, desprendido das suas emoções, que lhes foram, no entanto, úteis, para experimentar

e percorrer este universo e esta dimensão.
E essas foram ‘experiências’.

***

Hoje, se vocês o desejarem, a experiência da dualidade, da dissociação, da aflição, do sofrimento, pode,
definitivamente, tomar fim.

Quando vocês decidiram se precipitar nesta densidade, há muito tempo, para alguns de vocês, vocês fizeram o
juramento de voltarem à Unidade e à Alegria.

A Divindade lhes permitiu esta experimentação, na condição, Ela prometeu, de voltar, em um momento
específico, a se manifestar de novo para vocês, a fim de lembrá-los do que vocês eram, de toda Eternidade.



Mas, aí está, hoje, alguns de vocês estão tão tomados no jogo da encarnação que se esqueceram do princípio
da Unidade, do princípio da sua Divindade e do princípio da sua Alegria.

Hoje, é-lhes possível se reconectar com o Aqui e Agora, voltar a se ligar, literalmente, à Fonte e à Alegria, em
um espaço do Aqui e Agora, onde a dualidade ‘se apaga por si’, ao mesmo tempo mantendo esse corpo de

densidade, porque o juramento que vocês fizeram à Divindade era, também, o de espiritualizar esta matéria,
esta densidade, este peso que vocês habitam.

Hoje, vocês chegaram às lembranças desse juramento.
Inúmeras coisas irão lembrá-los, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, desse juramento.

Eu deixarei o Arcanjo Miguel se exprimir, quando da 7ª efusão da Radiação do Ultravioleta, sobre o anúncio a
ser feito por Maria, ligado diretamente à 7ª Graça, mas, entretanto, hoje, a Radiância e a Conexão com a sua
Unidade são grandemente possíveis, na condição de vocês mesmos darem o passo para voltar-se ao seu

interior.

***

Há uma série de preceitos e de conselhos sobre os quais eu já falei longamente.

Vocês não podem participar da Alegria estando no julgamento do que acontece no exterior de vocês.

Vocês não podem participar da Alegria manifestando emoções contrárias à Alegria.

Vocês não podem se juntar à Alegria indo para o exterior.

Vocês não podem se juntar à Alegria deixando se exprimir o mental ligado às vicissitudes de suas vidas
exteriorizadas.

Entretanto, não lhes é solicitado para deixarem as suas vidas exteriorizadas, mas, bem mais,
para transcender e iluminar pela Alegria o que vocês vivem no exterior.

Mas isso apenas será possível se vocês aceitarem dar o passo para o Aqui e Agora.

Nisso, vocês são ajudados, nisso, vocês são fundidos na energia do Ultravioleta, fundidos no Espírito Santo e
fundidos pela minha Presença e pela Luz.

Isso não é complicado.

Não há ritual, não há oração com palavras.
Há, simplesmente, que aceitar o princípio de que, quaisquer que sejam as circunstâncias e as aparências de

suas vidas, vocês são, em última análise, seres de Alegria, de toda Eternidade, que fizeram a experiência da
separação da Alegria.

Mas a hora, agora, chegou de manifestar esta Alegria, de manifestar a sua conexão e a sua Eternidade.

A Alegria é certamente a coisa mais importante que irá lhes permitir, quando chegar a hora, aceder à sua
Eternidade, sejam quais forem as suas escolhas.

Então, amigos humanos na encarnação, se vocês tiverem questionamentos em relação a isso, eu gostaria de
tentar respondê-los com palavras e, certamente também, pela efusão da Luz da Alegria.

***

Questão: o que significa, concreta e claramente, “não ir para o exterior”?

Concreta e claramente isso significa ‘voltar o seu olhar para o ser interior’.

Isso não quer dizer se excluir do mundo, isso não quer dizer se fechar, isso quer dizer simplesmente
compreender e viver o que vocês são no interior.

Vocês não são definidos pela sua posição social, vocês não são definidos pela sua posição familiar, vocês não



são definidos pelo seu papel societário, vocês não são definidos por suas crenças, vocês não são definidos
pela sua educação.

Isso foi necessário na sua densidade, mas, entretanto, vocês não são isso e, no entanto, vocês expressam
isso permanentemente.

Voltar o seu olhar para o interior é fazer abstração de tudo isso, é abandonar os papéis, os jogos ligados à
dualidade, é aceitar, e, como eu disse em um momento muito específico, é abandonar-se à Graça.

O abandono à Graça é o elemento primordial que lhes permite realizar a Alegria.

Vocês não podem viver a Alegria sem estarem abandonados à Graça, sem estarem saturados da Graça.

Mas a Graça vem para vocês porque vocês vivem um final de ciclo, disso vocês sabem.

Vocês estão na aurora de uma ‘grande transformação’ e, portanto, voltar-se para o interior tornou-se muito mais
fácil do que anteriormente.

Obviamente, isso não significa ir se isolar em uma caverna, mas, efetivamente, ser capaz de irradiar o que
vocês encontraram no interior para o exterior.

Isso passa pelo não julgamento.

Isso passa pelo abandono total do seu mental dissociado, que passa seu tempo a julgar, a discernir, a
esclarecer.

Nada há a esclarecer, porque a clareza é o que vocês são, de toda Eternidade, no seu ser interior.
Nisso, é preciso imperativamente fazer cessar o ‘jogo do mental’, se, contudo, vocês quiserem encontrar a

Alegria.

O mental sempre irá se opor à Alegria, porque a Alegria significa a morte do mental e este não pode se deixar
morrer.

Ele tem medo por ele mesmo.

Do mesmo modo, as emoções os afastam da Alegria, quaisquer que sejam as emoções, porque as emoções
são as ações e reações em relação aos sentimentos, em relação às sensações que, a cada vez que elas se

manifestam, os afastam do Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é independente das suas construções mentais.

O Aqui e Agora é totalmente independente do que vocês são nesta sociedade, nesse mundo.

É preciso aceitar parar de jogar o jogo da ação/reação para penetrar na Graça.
Isso se faz de maneira ‘ativa’, isso pode se fazer e deve se fazer, mesmo na experiência da vida que vocês

vivem.

De nada serve se excluírem do mundo, se excluir na meditação e na oração para isso.
Basta-lhes, simplesmente, aceitar ser, abandonar-se à Luz, abandonar-se à Divindade.

Obviamente, o seu mental tenta se apropriar das palavras que eu pronuncio para tentar ali encontrar uma
definição ou uma conduta, mas isso está ‘além disso’, obviamente.

O mental jamais irá abandonar, o mental jamais irá lhes permitir viver a Alegria e, no entanto, é o que vocês
são de toda Eternidade.

Então, encontrar a Alegria, encontrar o ser interior no Aqui e Agora, consiste em deixar fundir em si diferentes
radiações que lhes chegam nesse momento.

A Alegria é a sua qualidade essencial.
Quaisquer que sejam as provas e os sofrimentos da vida de vocês, elas têm apenas um único objetivo (além
de sobrecarregar, no instante, o seu sofrimento), o único objetivo e o objetivo final é o de fazê-los aceder à

Alegria.



Isso pode parecer um pouco paradoxal para compreender e para aceitar.
Entretanto, coloquem-se a questão: por que nos tempos antigos alguns seres encontravam esta famosa Alegria

e esta reunificação com o Divino, após vários sofrimentos?

Hoje não é o que lhes é pedido, obviamente, porque os véus que os separam da Alegria estão cada vez mais
finos, eles estão até mesmo rasgados, para a maior parte de vocês.

Tudo o que fazia a sua vida e as suas certezas anteriores, encontra-se desagregado pelo que lhes chega,
individual e coletivamente.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, vocês entram em um período, desde o início deste ano [2009], de
‘desconstrução’, em que tudo o que está ligado ao peso, tudo o que está ligado ao poder, tudo o que está

ligado à resistência deve desaparecer, não para colocá-los no desconforto, não para colocá-los na angústia,
mas, bem ao contrário, para lhes permitir descobrirem e irem muito mais facilmente, e de maneira muito mais

leve, para a sua Verdade e para a Alegria.

Enquanto vocês estiverem presos nos papéis, sociais, educativos, profissionais, obviamente, eu concebo que
seja muito difícil realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ é necessária, de tudo o que é ilusão, de tudo o que os trava para o acesso a
esta Alegria.

Vários valores que vocês criaram, nesta densidade, representam obstáculos para o estabelecimento do Aqui e
Agora na Alegria.

Nesse sentido, Miguel vem desconstruir tudo isso para, não colocá-los na angústia, mas, bem ao contrário, para
permitir-lhes realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ não é um ato negativo ou dual, é um ato de Amor total, de doação da
Unidade e da Divindade, a fim de iluminá-los, a fim de realizá-los, no Aqui e Agora.

Nisso, é-lhes solicitado, como disse o Arcanjo Miguel, para não se apegarem ao que se desconstrói ao redor
de vocês e, por vezes, em vocês.

Isso é necessário.

Vocês não podem encontrar a Alegria na resistência.

Vocês não podem encontrar a Alegria no julgamento.

Vocês apenas podem encontrar a Alegria no abandono à Graça e à Alegria, justamente.

***

Questão: você pode nos falar de Vênus?

Vênus e minha Radiância estão, de forma inabalável, ligadas ao Amor.

O amor humano é apenas o pálido reflexo do Amor Venusiano.

O Amor Venusiano está ligado à qualidade essencial da Unidade, da Divindade.

A Radiação de Vênus permite estabelecer um substituto do amor, que é chamado de ‘relação’.

Assim que vocês estabelecerem uma relação com algo ou alguém, coloca-se o princípio da ‘atração’ ou da
‘não atração’ em relação ao objeto ou à pessoa.

Assim, vocês definem a relação de acordo com um ‘princípio dual’: ou vocês amam ou vocês não amam, ou
aquilo é bom ou aquilo não é bom.

O princípio Venusiano do Amor está além disso.

O princípio Venusiano do Amor consiste em irradiar o Amor, sem julgamento, sem tomada de partido, sem
querer.



O Amor venusiano corresponde totalmente a isso.

Isso corresponde, portanto, a um abandono total à lei da Graça, à Unidade, à Verdade, à simplicidade e à
Luz.

Apenas os jogos ligados às suas encarnações, nesse multiverso dimensional dissociado que lhes obstruíram,
literalmente, a realidade do que era o Amor, pelo seu abandono voluntário da Luz.

Mas, hoje, é-lhes solicitado para fazer o abandono ‘inverso’, ou seja, para aceitar que a Luz se restabeleça em
vocês, o que vocês são de toda Eternidade.

Nisso está o papel da Radiação da pressão do Ultravioleta e da Efusão do Espírito Santo e, também,
da Irradiação da Fonte, tal como vocês a vivem entre 12 e 13 horas da sua hora terrestre, onde quer que vocês

estejam sobre a Terra.

Isso participa de um vasto plano de ‘reconexão’, de reunificação.

Obviamente, a energia do Amor se manifestando na Unidade, em princípio e em Verdade, isso irá provocar a
dissolução do que não é o Amor (o que vocês observam também, cada vez mais, progressivamente e à

medida dos dias e das semanas que vêm).

O máximo de atividades desta ‘desconstrução’ vai intervir muito pouco tempo após o seu solstício de verão
[inverno, no hemisfério sul] e irá prosseguir de maneira inevitável e inexorável.

E vocês irão constatar por si mesmos (se vocês aceitarem, naquele momento, não levar um olhar exterior, mas
se voltarem para o seu interior), muito facilmente, que uma Luz se acendeu no Interior de vocês, que uma
Vibração se acendeu no interior do seu ser, permitindo-lhes participar da Alegria, quaisquer que sejam as

circunstâncias exteriores.

***

Questão: este abandono à Graça significa dever entregar o livre arbítrio ao Pai?

Sim, e não pode ser de outro modo.
O ‘livre arbítrio’ faz parte da sua experiência da encarnação e do próprio princípio da sua queda, da descida na

encarnação, onde vocês fizeram o juramento para a Divindade de voltarem para Ela, mas de fazerem a
experiência nesta dualidade, completamente cortados da Luz, exceto por alguns fios de Luz que os conectam,

através da alma, com o Espírito.

Isso corresponde ao seu livre arbítrio, que vocês têm sempre.

Mas, penetrar na Graça significa ‘abandonar o livre arbítrio’, significa abandonar -se à Divindade, abandonar-
se ao Pai, entregar-se à vontade da Unidade.

A Alegria apenas se encontra a esse preço.

E o mais difícil é dar o passo, abandonar-se, mas, assim que vocês o tiverem dado, vocês poderão rir do que
vocês foram nesta densidade.

O livre arbítrio é uma lei de evolução que foi necessária neste universo, nesta densidade e nesta dimensão
dissociada.

Mas, abandonar-se corresponde à liberação.

Não pode haver liberação e liberdade sem entregar, como você diz, o livre arbítrio à Divindade.

***

Questão: o que fazer com o que é intitulado "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo" hoje?

Qual é o sentido desta frase "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo"?
Qual é o significado do "Ajude-se"?



No sentido de se colocar tudo o que se pode na ação com relação a um desejo[comentário do
questionador].

Isso corresponde à influência da ‘lei de karma’, da ação/reação.

Cristo disse também "Busquem o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado".

O ser humano viveu abandonado pela Luz porque, ele mesmo, a abandonou.
Ele construiu as leis específicas desse mundo dimensional, específicas desta realidade.

Elas funcionam até certo estágio.

Entretanto, tudo o que vocês veem hoje na superfície da sua Terra e em vocês, tende a lhes demonstrar, se
isso for necessário, que esta dimensão (quaisquer que sejam suas belezas) dissociada da Divindade é um ‘não

sentido’ e um ‘beco sem saída’.
O seu livre arbítrio lhes permitiu experimentar isso.

Hoje, não lhes é solicitado para realizar materialmente algo.
Isso faz parte do abandono.

Mas ninguém irá lhes pedir para se abandonar, se tal não for o seu desejo, se tal não for o seu último desejo.

Vocês são livres de continuarem todas as experiências que quiserem, assim como lhes foi dito inúmeras
vezes.

Jamais as entidades espirituais, ainda menos a Divindade, iriam se permitir julgar o seu caminho, qualquer que
seja.

Entretanto, a Luz está de volta entre vocês e isso corresponde a uma promessa que foi feita pela Luz.
E, entretanto, todos vocês devem passar pela ‘revelação da Luz’, qualquer que seja o seu destino, qualquer

que seja o seu caminho e quaisquer que sejam as suas escolhas.
As escolhas, de fato, se limitam a muito poucas coisas.

Vocês aceitam ir para a liberação e a liberdade ou vocês se atêm, mais do que tudo, ao seu livre arbítrio e à lei
de karma?

A ‘lei de karma’ não pode coexistir com a ‘lei de ação de Graça’, sobretudo neste período de transição.

A Divindade vem lembrá-los de que vocês são Seres de Luz, de que vocês são Seres da Unidade e de que
vocês não são esses seres de oposição que escolheram viver esta experiência durante um tempo.

Isso está resolvido, isso está resolvido se for o seu desejo.

***

Questão: a mensagem do Graal é mais importante do que a mensagem dos Mestres
Ascensionados?

Na condição de que me esclareçam o que significa a mensagem do Graal e a mensagem dos Mestres
Ascensionados.

No sentido dos ensinamentos do Graal e dos ensinamentos dos Mestres Ascensionados [comentário do
questionador].

Atualmente, sem empregar, para tanto, as palavras que vocês empregaram, o ensinamento mais importante é o
ensinamento do ‘Aqui e Agora’, ou seja, da realização do Si.

Vocês não poderão ajudar os seus irmãos, vocês não poderão ajudar a criação, buscando.

Hoje as coisas são bem diferentes do que foram desde dezenas de milhares de anos.

Hoje, é-lhes solicitado, se vocês o desejarem, que se abandonem à Luz para viverem a Luz.

Isso não é uma busca, isso é um ‘estado’ que corresponde ao que algumas tradições chamaram
de realização do Si.



Isso apenas pode ser vivido através da Alegria, através do abandono e do que é denominado ‘a Graça’ e não
de outro modo.

A busca da Graça na ‘lei de ação/reação’ é uma ilusão.

Vocês podem passar várias vidas, infinitas, buscando a Divindade nesta dimensão, vocês jamais irão encontrá-
la.

O que é para encontrar está no interior de si e está além da manifestação.

Trata-se de um princípio ‘transcendente’ que vocês devem despertar em vocês.
Isso corresponde aos ensinamentos mais antigos e mais místicos.

Isso corresponderia, obviamente, além disso, na sua linguagem, ao que vocês chamaram de ensinamento dos
Mestres Ascensionados [cabe lembrar, entretanto, o que disse o próprio Arcanjo Anael sobre os ‘mestres dos

raios’ em sua mensagem de 17.10.2010 (**)].

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, Mestres da Luz na encarnação, eu vou agora me retirar, trazendo-lhes a Efusão da minha Luz, para dar o
lugar a algo mais.

Eu lhes transmito a minha Efusão, agora.

... Efusão de energia ...

************

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ – RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
(**) – ARCANJO ANAEL (17.10.2010 – 1a. Parte):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336

06 de junho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

http://api.ning.com/files/WTuswbNRoCyKNexfGJePI*WdSD0zR2L16X0nzjVwSXAC1dfp-bQ5Xiqj*uWR4E2-QjswwtnJslyHkKdQMIMXtjCKhTDESyId/000Anaelheart01.PNG
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html


***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

Meus bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver, ainda uma vez, que aqui há
pessoas que eu não conheço.

Então, em primeiro lugar, recebam todo o meu Amor e, para aqueles que não me conhecem, e para aqueles
que me conhecem também, eu lhes digo que o meu modo de proceder com vocês é o de tentar responder às

suas questões e de ajudá-los, tanto quanto eu puder, no seu andamento e nos seus questionamentos com
relação ao seu caminho.

Então, eu sei que com os personagens que intervêm, eu seja talvez, ainda, como vocês diriam, muito prosaico,
mas isso é por vezes necessário para ajudá-los a tocar algumas verdades muito mais elevadas.

Então, eu espero contribuir para isso, é a minha modesta contribuição aqui.
Então, eu lhes dou a palavra, é claro, e vocês vão me transmitir as questões.

***

Questão: o acidente do avião da Air France que aconteceu há 4 dias fez parte do que anunciou
Miguel?

Então, é preciso bem compreender que, como disse o Arcanjo Miguel, vocês entraram, não ainda no mais
extremo, na desconstrução que envolve algumas partes do seu mundo.

Até agora, vocês observaram e compreenderam que, nos diferentes países, as modificações e
as manifestações dos elementos vão provocar uma série de desagravos.

Isso se refere tanto à Água como ao Fogo, como ao Ar e como à Terra e, ainda uma vez, eu diria que vocês
ainda nada viram com relação ao que está chegando.

No que se refere a muitas panes que ocorrem no nível dos seus meios mecânicos aéreos, então, aí,
obviamente, há uma interferência direta entre a eletricidade veiculada pelo Ultravioleta e o que acontece na alta

atmosfera, o que provoca, obviamente, muitas perturbações no nível da alta atmosfera e da atmosfera onde
evoluem os seus aviões.

Aliás, se vocês observarem com os seus meios modernos, o número de incidentes que ocorrem no ar é
extremamente numeroso.

Então, sim, obviamente, isso tem uma relação direta com as radiações do Ultravioleta, que provocam
modificações importantes das camadas, como vocês chamam isso..., da eletricidade, que está no ar e

isso, isso perturba fortemente os circuitos elétricos e eletrônicos dos aviões e isso provoca, também, o que
vocês observam sobre a Terra, através da multiplicação de precipitações, em particular de trovoadas e de

granizo, que vão se tornar cada vez mais violentas.
Há uma relação, é claro, direta.
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http://3.bp.blogspot.com/-m3JQxx9q2Kg/UkniHo89hYI/AAAAAAAADME/e8DSnooI628/s1600/000+Omraam+-+06.06.2009b'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Questão: neste avião havia pessoas que teriam sido, eu ouso dizer, apagadas do plano porque elas
podiam prejudicar a humanidade?

Então, isso não funciona de modo algum assim.
Por exemplo, quando há tremores de Terra, há inúmeras almas que partem.

Como vocês sabem, os planos intermediários foram apagados, de algum modo, portanto, as almas (boas ou
«más», obviamente), em função do seu caminho, são colocadas, como dizer isso... em uma espécie de

‘estase’ energética e de consciência, esperando os momentos desejados, o momento, eu diria, final, da sua
evolução nesta dimensão.

Isso corresponde a uma realidade.
Agora, não se pode dizer que o avião tenha sido visado pela energia Micaélica, obviamente, mas, entretanto,

aconteceu que este avião foi tocado pela efusão do Ultravioleta.
Na realidade, isso é perfeitamente verdadeiro.

Do mesmo modo que muitos seres humanos podem estar, atualmente, em catástrofes diversas e variadas e
eles irão para onde devem ir, seja para a ascensão sem o corpo, seja para processos de estase, esperando a

resolução desses conflitos na terceira dimensão.

***

Questão: pode haver uma tomada de consciência da humanidade com relação a tudo o que é clima,
ecologia etc., a fim de poder guardar a Terra viável para o futuro?

Cara amiga, jamais foi previsto que esta Terra permaneça, no sentido que você entende, viável.
Isso jamais foi cogitado.

Quando se fala de tomada de consciência, tem-se a impressão de que o homem, de alguma forma, é culpado.
Ele é culpado pelos seus pensamentos, mas vocês devem efetivamente compreender que o que vocês

chamam de perturbações climáticas é um fenômeno totalmente independente do homem.
Mesmo se não houvesse homens sobre a Terra, a Terra viveria o que ela tem que viver, nesse momento,

porque todos os planetas do sistema solar vivem um fenômeno de perturbações mais ou menos idênticas.
Mas, como os outros planetas não têm terceira dimensão dissociada, vocês observam unicamente reações

nucleares, como é o caso, por exemplo, em Júpiter.
Vocês observam o basculamento dos polos que já ocorreu para os planetas mais afastados do sistema solar.
Escondem-lhes também que o Sol entrou, após um silêncio anormal no início do ano, em erupções solares

absolutamente fenomenais.
A chance que há é que as ejeções de massas coronais, por enquanto, não se façam no plano da eclíptica da

Terra e, portanto, vocês escapam ao fogo do Sol.
Mas esse fogo do Sol não é desencadeado pelo homem.

Do mesmo modo que os planetas trans-saturnianos que bascularam os polos não estão sujeitos aos delírios
dos homens, não é?

Então, não creiam que o homem seja responsável, apesar dos desflorestamentos, apesar do petróleo, da
totalidade do que acontece sobre a Terra.

É uma transformação que está ligada, antes de tudo, ao final de um ciclo.
Ora, o final de um ciclo implica, também, no homem e nos homens, de uma maneira geral, em certa forma de

destruição, pela colocação a nu de alguns poderes sobre as ordens que vocês chamam de negativas, de
Illuminati, etc., etc..

Mas isso faz parte também da dinâmica celeste, da dinâmica planetária, de um mecanismo planetário.
Portanto, a tomada de consciência mais importante que vocês têm que fazer é, obviamente, sobre os danos

que vocês ocasionaram à Terra, porque esses danos são reais.
Eles estão ligados, antes de tudo, ao modo de pensamento e à exploração do que vocês chamam de recursos.

Mas o homem não é responsável pelo que acontece.
Isso seria produzido de qualquer modo, mesmo sem o homem sobre este planeta.

***

Questão: os planetas têm uma influência sobre os homens?

Que pergunta engraçada!
Obviamente!

http://archive.choix-realite.org/doc/images/upload/543.JPG


A irradiação solar está diretamente conectada com a irradiação da sua consciência.
Quanto mais vocês se elevarem para a Luz, mais o Sol fica contente.

Esta é uma verdade.
A influência das irradiações elétricas, eletromagnéticas e dos diferentes tipos de radiações que existem no

nível do cosmos e no nível dos planetas é captada diretamente pelo homem.
Não é por nada, se quiserem, que há certo número de planetas, certo número de vibrações, certo número de

chacras.
Isso é totalmente coerente.

Agora, vocês sabem que há uma série de processos que estão chegando nesse sistema solar.
Há, primeiramente, a chegada de um planeta extremamente preciso que foi descrito em inúmeros escritos, em

particular os sumérios, que foi chamado, há pouco tempo, de Mardouk, em sumério, e que foi também
chamado de Hercobulus [Hercólubus] ou Nibiru.

Não importa os nomes que vocês dão a ele.
A influência gravitacional deste planeta é em parte responsável pelas modificações climáticas observadas no

conjunto dos planetas desse sistema solar e no conjunto das radiações emitidas pelos planetas.
Essa é a primeira etapa.

A segunda etapa é que vocês entraram, eu diria, no final do ciclo de 52.000 anos, ou seja, no momento em que
vocês entram sob a influência, como diz o Arcanjo Miguel, da irradiação da Divindade ou da irradiação de

Alcyone.
É uma das filhas das Plêiades que é o Sol Central do conjunto das galáxias.

Naquele momento, uma série de processos vão se colocar em movimento no interior do homem, no interior
dos animais, no interior dos vegetais, no interior do planeta, no interior do sistema solar e, isso, é independente,

eu diria, das tolices que fez o homem.
Mas as tolices que fez o homem estão ligadas também à necessidade da tomada de consciência que se deve

respeitar o ambiente, que se deve respeitar o lugar em que se vive, obviamente.
Isso sim, é uma tomada de consciência.

Mas, agora, como disse o Arcanjo Miguel, vocês não entraram no pleno potencial das manifestações
elementares.

Elas vão começar muito em breve e, quando eu digo muito em breve, não é no próximo ano, é a partir deste
ano, é claro.

Dentro de algumas semanas vocês verão manifestações climáticas, porque, por enquanto, na França, pode-se
dizer que vocês estão extremamente protegidos com relação aos Elementos e vocês ainda não viram nada

com relação ao granizo, com relação ao ar e às tempestades.
Vocês estão mesmo relativamente protegidos com relação às outras regiões do mundo.

Olhem o que acontece nos outros países.
Infelizmente, as suas informações, pelo que se sabe, são mais focadas em lhes causar medo e, sobretudo, em

não causar medo com algo que poderia fazê-los refletir, ou seja, especialmente não com os outros planetas,
especialmente não com o Sol, porque, sem isso, vocês perderiam de vista que são vocês os responsáveis.

Querem fazê-los passar por responsáveis, inteiramente, pelo que acontece sobre a Terra.
Aqueles que sabem têm interesse para que seja assim, obviamente, e para insuflar o contrário do que fez

Miguel, o contrário do que fazem os Conclaves e os Concílios, ou seja, de abrir o seu coração, de fazê-los viver
momentos de Alegrias, de fazê-los viver momentos de espiritualidade intensos e não torná-los pesados através

do medo.
É por isso que não se deve dar importância a esses conceitos.

Porque, com a crise, com o clima, com as doenças também, querem colocá-los no medo, obviamente.
E o medo é absolutamente contrário ao que acontece no nível do seu Coração e dos chacras superiores, é

claro.

***

Questão: poderia nos falar da influência dos planetas no homem, mas desta vez, no sentido mais
geral, mais astrológico?

Quer dizer, eu não sou astrólogo.
Eu conheço a influência, é claro, de cada vibração planetária no nível do corpo humano.

Por exemplo, dizer que o planeta Saturno age como Cronômetro no tempo e age no seu sétimo chacra, que
Mercúrio age no chacra da garganta e, de acordo com a presença de Mercúrio em um lugar preciso do céu, há

uma influência sobre o ser humano.
Mas o que vocês perderam de vista, e que é muito mais importante do que a astrologia, no sentido humano, é o
fato de que os movimentos planetários têm uma influência direta sobre o que acontece sobre a Terra, ou seja,
que um lugar que é atingido, por exemplo, por um sismo, corresponde a aspectos planetários extremamente

precisos, na projeção das forças dos planetas que chegam sobre a Terra.
Vocês sabem que há também uma série de alinhamentos precisos que devem ocorrer.



Esses alinhamentos precisos foram localizados nos calendários dos Maias, por exemplo, e vão levá-los a viver
uma série de fenômenos extremamente específicos.

Portanto, a influência dos planetas é completamente real, não unicamente na psicologia humana, mas também,
e antes de tudo, no planeta e de acordo com os lugares em que vocês vivem.

Olhem também, sobre a Terra, o número de pessoas, de homicídios, de suicídios, e de fenômenos que
acontecem no nível da consciência humana, porque os seres humanos não podem mais suportar a pressão da
radiação do Ultravioleta e, como eles não são capazes de receber esta energia pelos chacras superiores, ela

vai penetrar cada vez mais pelos chacras inferiores, desencadeando mecanismos de loucura, no sentido
próprio.

Mas, isso, é a vontade do Pai, não é negativo, porque essas almas não são feitas para suportar isso.
Então, elas saem pelas portas de saída que não estão em conformidade com relação ao que deveria ser, mas,

entretanto, são portas de saída.

***

Questão: os fenômenos de violência se desenvolvem também junto às crianças e adolescentes.

Isso vem da pressão energética que chega nesse momento.
Isso vem também porque, inconsciente e subconscientemente, os adolescentes e as crianças (sobretudo os
que vocês chamam de crianças índigo, cristal e diamante) estão em rebelião total com relação ao que querem
criar aqueles a quem vocês chamam de elites sobre a Terra, com relação ao clima de medo, de violência e de
agressão que está ligado ao mesmo tempo aos aspectos planetários, ao mesmo tempo às radiações do Sol

Central, ao mesmo tempo ao final desse ciclo que vocês vivem, mas, também, consideravelmente amplificado
pelas forças que os governam.

Como vocês sabem, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês passam de um governo humano a um governo
espiritual, o que quer dizer que todas as forças opostas à Luz não têm mais muito tempo.

Então, convém resistir, mas a resistência não é o combate, não é?
Como disse o Arcanjo, vocês devem centrar-se no seu Coração, onde vocês encontram, imperativamente,

como disse Mestre RAM, esta Paz e esta serenidade interiores.
Apenas assim é que vocês poderão limitar a influência daqueles que sabem que perderam a partida.

***

Questão: será que podemos ajudar essas crianças e, se sim, de qual maneira?

A única maneira de ajudar todo o mundo é irradiar a Luz.
Vocês são, como já disse agora várias vezes o Arcanjo Miguel, cada vez mais numerosos (vocês são dezenas

de milhões sobre a Terra) a irradiar a Luz que vocês recebem.
Esse é um sucesso considerável, e é preciso continuar.

E o número cresce dia a dia e, quanto mais vocês forem, mais vocês estarão na ação exata.
Então, mesmo se vocês tiverem a impressão, do seu lado, de que as coisas vão de mal a pior, eu lhes garanto

que elas vão de melhor a melhor, porque cada vez mais seres humanos se despertam.
Cada vez mais seres humanos tiveram êxito em despertar a Luz interior e, portanto, de impedir, literalmente, os

jogos das forças do que vocês chamam de forças da Sombra.
Elas jamais poderão impor o que elas querem impor a vocês.

Elas poderão apenas causar-lhes medo, e isso é tudo.

***

Questão: você conhece o papel de Uriel?

Sim.
Uriel é o Arcanjo que vai intervir mais precisamente depois do Arcanjo Miguel.

O Arcanjo Uriel tem um papel essencial no nível do homem e da natureza, é o de provocar a reversão.
Reversão de consciência, mas, também, reversão dos polos, é claro.

Uriel intervém exatamente antes do Arcanjo Metatron, para preparar o novo mundo, promovendo o término do
antigo, depois da limpeza que foi feita pelo Arcanjo Miguel.

Ele provoca a reversão, em vocês e sobre a Terra, como ele já a provocou pela aproximação progressiva nos
planetas mais afastados do Sol.



***

Questão: ele tem um papel específico no nível dos vegetais?

Ele tem um papel de despertar os vegetais, mas o despertar dos vegetais corresponde à emergência da
consciência dos vegetais no nível de sua realidade.

Quer dizer que, hoje, há a possibilidade de entrar, de maneira consciente, em relação com os vegetais e, em
particular, com as árvores.

Se vocês «ligarem» a sua consciência com as árvores, vocês podem se comunicar com a árvore.
Essa é uma verdade.

O Arcanjo Uriel intervém no núcleo planetário.
O Arcanjo Uriel dirige as energias de Alcyone, não como o Arcanjo Miguel, no nível dos Elementos, mas

diretamente no nível do núcleo central dos planetas, que provocam o reajuste e, portanto, o basculamento do
que vocês chamam de polos.

***

Questão: quando das perturbações dos polos, como estarão os reinos animal, vegetal e humano?

Na realidade que vocês conhecem, eles não vão mais existir.
Mas a melhor analogia que se pode encontrar é a borboleta, a lagarta que, a um dado momento, se apercebe

de que ela comeu tudo e ela tem uma tomada de consciência.
Isso eu já disse durante a minha vida, aliás.

E, quando a lagarta tem a tomada de consciência de que ela destruiu os vegetais, o que ela faz?
Ela reflete, ela se volta para o interior, ela forma um casulo, ela se isola e ela renasce borboleta.

Portanto, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Então, não é preciso se preocupar com o fenômeno de basculamento dos polos, porque vocês irão apreendê-
lo através da sua consciência física 3D, ou seja, «meu Pai, os polos vão bascular, isso quer dizer que tudo fica

inundado!».
Mas isso não é o pior, se vocês quiserem pensar em ciência 3D, porque, obviamente, o que vai acontecer?

E isso foi anunciado por toda parte, é o retorno do novo Sol.
Vocês passam do quinto Sol para o sexto Sol.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Terra vai desposar o Sol.

Como é que a Terra pode desposar o Sol?
Vocês acreditam que ela vai se deslocar e vai ao Sol?

Não, de modo algum.
É o Sol que virá a vocês, quer dizer que ali haverá fenômenos de ejeção de massa coronal que vão transmutar

totalmente o que acontece na superfície desta Terra.
Mas vocês não têm que ter medo, não é um processo que vai queimar, no sentido em que vocês pensam, com

seu cérebro limitado.
É um processo de transmutação alquímica.

***

Questão: poder-se-ia chamá-lo de processo de torradeira...

É a grelha planetária.
Mas isso é visto com a extensão da 3D porque, visto com a energia Arcangélica, é o nascimento e a

ressurreição da Terra.
Isso se chama ‘translação dimensional’.

Quer dizer que a Terra, tal como vocês a veem hoje, simplesmente não vai mais existir.
E um observador, digamos, um observador exterior, que olharia o que acontece sobre a Terra, veria apenas o

que se tornou como Marte ou como Vênus, porque a verdadeira vida não acontece mais nesta dimensão.
Ela acontece em outra dimensão.

Mas, por enquanto, isso pode ser complexo de compreender para vocês, porque vocês tentam compreender
como isso pode ocorrer.

Mas isso vai ocorrer muito naturalmente.
Não há o que temer ou o que esperar, porque, progressivamente e à medida que o seu nível de consciência



subir, progressivamente vocês vão descobrir, e alguns de vocês já descobriram que, além desse corpo
físico, vocês têm um outro corpo que os espera, no qual vocês já viajam à noite.

Na verdade, é o corpo de Luz.
Para alguns, é até mesmo o corpo de Cristal.

Para outros, ainda, muito mais raros, é o corpo de Diamante.
Esses corpos espirituais são construídos.

E, de maneira consciente ou inconsciente, vocês são capazes, em alguns momentos, de transferir a sua
consciência nesse corpo.

Assim é, do mesmo modo, para os vegetais.
Para os animais, o problema é diferente, porque algumas categorias de animais vão viver um processo

chamado de individualização da alma.
Particularmente para os processos para os animais, que vocês chamam de animais domésticos, não é? (os
cães, os gatos) e há também algumas variedades de animais selvagens (especialmente como o cavalo e,

como se chama aquele que tem grandes orelhas, aí, o elefante) que vão se encontrar na individualização da
alma.

Eles terão grandes orelhas, hein, tranquilizem-se, e a tromba também.
Portanto, não é preciso se preocupar com tudo isso.

O mais importante, como lhes disseram todos os intervenientes nesses últimos tempos (eu gostaria de ajudá-
los em suas problemáticas desta terceira dimensão) é que vocês têm que viver no interior, porque a porta de

saída desse planeta grelha é o Coração, e nenhuma outra coisa.
Então, vejam vocês, quando se fala de modificações climáticas que são engendradas pela purificação

Micaélica e pelos Arcanjos é, como vocês dizem, há uma palavra para isso..., isso nada significa em relação à
torradeira, ao planeta grelha.

Mas o planeta grelha não é algo de dramático, atenção, é algo de maravilhoso.
É o encontro consciente com a Luz.
Bom, eu sei, 3.000 graus é muito.

Mas quando eu penso, e que vocês sabem, que há imbecis que estão se enterrando a 700 metros sob a terra,
nas bases subterrâneas, porque eles esperam escapar à Luz...

Se eles soubessem onde vão se encontrar depois...

***

Questão: o petróleo será substituído por outra fonte de energia?

Obviamente que há outras fontes de energia que são amplamente utilizadas pelas suas elites, através dos
meios de propulsão que vocês não têm a mínima ideia.

Mas, entretanto, não é preciso se preocupar com relação ao petróleo, com relação ao alimento, com relação ao
aquecimento, com relação a tudo o que faz sua vida, hoje.

Contentem-se em se firmarem no seu Coração e eu lhes asseguro que tudo irá acontecer bem, vocês vão rir,
até mesmo.

Mas na condição de estarem nesta disposição de espírito interior e de estarem nesta paz ou nesta Alegria, tal
como lhes disse o Mestre RAM, é claro.

***

Questão: a radiação do Ultravioleta pode causar problemas aos computadores?

Então, no momento, causou problemas no nível das obturações, não é?, quer dizer, no nível do metal chumbo
e há muitas chances de que no final da efusão do Ultravioleta vocês comecem a ver perturbações nos circuitos

à base de sílica, ou seja, na eletrônica e, portanto, nos computadores, mas de maneira intermitente por
enquanto.

E eu os lembro de que no final da intervenção da efusão de Miguel (há doze efusões, que correspondem à
ignição das 12 Graças e das 12 Estrelas de Maria), há, em seguida, Miguel lhes disse em linguagem

codificada, mais dois meses e meio (de fato, quatro meses até Santo Miguel e com uma etapa intermediária
que é o período de Maria, ou seja, o período de 15 de agosto).

Depois de 28 e 29 de setembro, as coisas nunca mais serão como antes.

***

Questão: a energia elétrica sempre vai existir tal como a conhecemos agora?



Ela vai existir ainda durante certo tempo.
Haverá perturbações que estão ligadas não ao planeta grelha, mas a pequenas queimaduras, digamos, do Sol,

mas não até fazer desaparecer todos os circuitos.
Portanto, o funcionamento será assegurado, durante certo tempo.

Vocês não têm que se preocupar, ainda uma vez, com isso.

***

Questão: 21 de junho é uma data específica em que vai se iniciar algo de novo?

Perfeitamente.
Entre 21 e 24 de junho há muitos processos que foram anunciados pelo Arcanjo Miguel, em particular no nível

dos processos luminosos, que ocorreram em lugares específicos do planeta, as modificações de massas
nebulosas também.

As modificações das massas climáticas vão tomar uma importância e um relevo muito mais considerável sobre
o conjunto do planeta, a partir desta data, efetivamente.

***

Questão: será que a superfície da Lua apresentaria motivos que evoluem e que representam como
um rosto?

Então, o que se pode dizer é que a Lua sofre, ela também, a pressão da radiação do Ultravioleta.
Isso aumentou o que se chama de pressão interior da Lua, que se expressa pelos fenômenos de ignição de

Luz, ligados à ejeção de gás contido no interior da Lua.
Isso se manifesta por Luzes visíveis sobre a superfície da Lua e pode, portanto, visto daqui, provocar

modificações de formas visíveis na Lua.
É uma realidade.

Então, cada um pode ali ver um símbolo específico, é claro.
Do mesmo modo que nas formas das nuvens, por que não?

Essa é uma realidade.
Mas isso é próprio das pessoas, dos países, dos lugares onde é observado.

Os fenômenos luminosos são variáveis também.
Não são sempre os mesmos processos luminosos que são visíveis em diferentes lugares.

Há também um recrudescimento do que vocês chamam de objetos voadores não identificados que se
manifestam um pouco por toda parte, mas que nem todos são o que vocês chamam de extraterrestres, é claro.

São também fenômenos luminosos muito específicos.

***

Questão: quando você fala de fenômenos luminosos, você fala do quê?

Eu falo de fenômenos luminosos visíveis a olho nu.
Eu falo, por exemplo, de modificações de cores no céu.

Há muitas coisas que se modificam no seu céu.
Eu estou, aliás, surpreso porque, fora talvez algumas pessoas, muito poucas pessoas me falam disso.

A Lua, por exemplo, não tem, de forma alguma, a mesma inclinação.
O Sol não nasce mais, de modo algum, no mesmo lugar.

Os planetas não estão mais, de modo algum, no mesmo lugar e ninguém fala disso.
É mesmo surpreendente.

Há uma defasagem, com relação ao ano passado, com relação ao que nós vemos, nós, do céu, de mais de 20
graus do Sol e de 30 graus da Lua.

Ninguém diz isso e, por outro, falam das catástrofes habituais ligadas aos vírus, à crise econômica, etc..
Portanto, eles desviam a sua atenção, real e concretamente, dos processos reais que acontecem no nível do

seu cosmos.
Porque, sem isso, na cabeça daqueles que estão no poder, eles pensam que vocês ficariam com medo.

Enquanto que, obviamente, isso seria uma ferramenta de tomada de consciência essencial.



***

Questão: o Sol está mais deslocado para o Nordeste?

Ele está deslocado, sim, cada vez mais para o que vocês chamam de Norte.

***

Questão: e isso vem justamente da atuação de Hercólubus?
Perfeitamente.

***

Questão: essas modificações de ângulos vão continuar a se acentuar?

Evidentemente.
É o início do processo de ‘reversão’.

***

Questão: isso significa então que é a inclinação da Terra que começa a se modificar?
Então, eu vejo que temos pessoas inteligentes aqui.

Obviamente!
Você queria que fosse outra coisa, não é o Sol que se moveu, não?

***

Questão: o basculamento completo dos polos vai então acontecer em qual período?
Houve uma série de informações que já foram dadas pelo Arcanjo Miguel.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel intervém na desconstrução até o mês, a princípio, de maio de 2010.
Entre maio de 2010 e final de outubro de 2011, há a intervenção do Arcanjo Uriel, o que quer dizer que vocês

não têm mais que fazer as suas contas.
Isso dito, a reversão e o basculamento dos polos não estão unicamente ligados à ação de Uriel, mas também à

intervenção de Metatron, que deve colocar novas formas de vida em serviço.
Isso quer dizer que a data mais provável não é absolutamente a que lhes disseram por toda parte, 21 de

dezembro de 2012 (ainda que a duração do Apocalipse, entre 25 de março de 2009 e 21 de dezembro de
2012 corresponda ao que foi anunciado na Bíblia), mas tudo isso pode ocorrer a partir do final de outubro de
2011, que assinala, muito precisamente, o final da precessão dos equinócios que começou em 50.731 AC.

***

Questão: o que significa que podemos preparar as malas?

Isso significa que podemos começar a fazer a festa a partir desta noite.
Então, eu os aconselho, se vocês tiverem vontade de fazer coisas, bem, façam-nas.

Não se privem de eliminar o que, em você, está insatisfeito, porque isso é importante para encontrar a Luz.
Obviamente, se for pra matar o vizinho, não vale a pena.

Não me façam dizer o que eu não disse.
O que é importante é compreender que a preparação é interior, é claro.

O que vocês vivem, durante este ano, com as efusões do Arcanjo Miguel e do Conclave Arcangélico é,
efetivamente, algo de extraordinário, quer dizer que nós observamos de onde estamos, simplesmente, uma

ignição da Terra, que é absolutamente magnífica para olhar, é muito, muito bonito.
Então, o resto não tem mais qualquer importância.

Quanto mais vocês entrarem nesta energia, menos vocês terão vontade de fazer as malas.
Pelo contrário, vocês terão vontade de se aliviarem, em todos os pontos de vista.

***



Questão: o que vão se tornar os animais?

Os animais e as crianças, vocês não têm que se preocupar com eles, porque as crianças absolutamente não
correm qualquer risco, seja qual for o seu futuro, ele está assegurado.

Vocês não têm que se preocupar com os animais, porque alguns animais não estão previstos para irem à
quinta dimensão.

Muito poucos animais podem viver na quinta dimensão.
Alguns, sim.

Entretanto, muitos animais vão viver um processo complexo de individualização da alma.
Isso não se refere a vocês.

Mas nada será destruído, no sentido em que vocês entendem, mesmo se, aparentemente, com o olhar
consciente da terceira dimensão, vocês puderem chamar isso de destruição.

Eu retomo, nesse nível, o exemplo da lagarta e da borboleta.
Portanto, vocês não têm que se preocupar.

É o seu ponto de vista e o olhar que vocês colocam, hoje, que podem fazê-los crer que há algo de destruição.
Mas o que é destruída é unicamente a ilusão e nada mais.

***

Questão: você tem lembranças da sua própria ascensão?

Quem disse que eu ascensionei?
Eu morri, obviamente, antes que o processo ascensional ocorresse.

Portanto, eu tive a chance de alcançar o que se chama, não de Maha Samadhi, mas o Samadhi da
Paz, aquele que está exatamente antes do grande Samadhi, o que confere a imortalidade do corpo.

Mas isso, há muito poucos seres que vivenciaram e mesmo Bença Deunov (ndr: Peter Deunov, o Mestre de
O.M. Aïvanhov) deixou o seu corpo.

Ele não se tornou o que se chama de imortal.
O verdadeiro imortal, há apenas um sobre a Terra, com o corpo, e que pode se materializar à vontade.

Há apenas um e somente um e haverá sempre apenas um.
É um dos 24 anciões, que os segue desde a criação deste mundo e nesta dimensão.

E o que vocês chamam de minha ascensão não é uma ascensão.
Eu alcancei um plano dimensional, mas sem o meu corpo.

Portanto, eu fiz uma ascensão, se quiserem, sem o corpo, isso nada tem a ver com a ascensão que lhes é
prometida no momento do planeta grelha.

***

Questão: poderia nos descrever o que você vivenciou ou como isso aconteceu?

Tudo depende do lugar onde você aterrissa.
Eu aterrissei em uma dimensão específica, ou seja, eu não passei pelos planos intermediários onde se revê
todas as ações que se fez aos outros, porque, quando se atinge certo grau de controle, vai-se diretamente na

Luz.
Vivemos a Luz sem passar pelas etapas preliminares.

Em seguida, somos dirigidos a algumas esferas luminosas ligadas ao que eu chamaria, para vocês, de
emanações da Luz, correspondendo ao estado dimensional no qual pudemos aceder no final da vida.

Portanto, o que condiciona e, isso, vocês sabem, foi escrito por toda parte, o que condiciona o seu futuro e a
sua evolução é o modo como vocês deixam esse corpo e é para isso que é preciso se preparar

interiormente, ao invés das malas, porque as malas, quando vocês deixam o corpo, elas não podem segui-los.

***

Questão: é melhor que as pessoas que falecem nesse momento sejam «enterradas», ou
efetivamente que elas sofram a cremação do seu corpo?

A diferença depende do nível de consciência da pessoa.



Lembre-se do que eu disse: muitos seres humanos começam a perceber um corpo diferente do corpo físico,
no qual eles estão, em alguns momentos.

É o que se chama de corpo de Luz.
Esse corpo de Luz (ou esse corpo de Cristal, para alguns outros, ou para alguns mais raros, o que se chama

de corpo de Diamante) é o seu futuro corpo.
E essa é uma oportunidade extraordinária, quer dizer que há a possibilidade de viajar diretamente, de provar

esse novo corpo que é construído, que está em outra dimensão.
E, no momento do planeta grelha, vocês vão passar nesse novo corpo.

Isso é tudo.
Isso não é uma morte.

É uma translação da consciência em um outro veículo.
Alguns de vocês serão capazes, permanecendo até o derradeiro momento sobre este planeta, após serem

preparados por algumas entidades específicas, que eu prefiro não chamar de extraterrestres, ainda que sejam.
Mas a palavra extraterrestre tem muita significação com relação à sua realidade de terceira dimensão.

Entretanto, são esses seres que vêm de outros lugares, mas eles não vêm de outros lugares pelo espaço, eles
vêm de outros lugares pela Intraterra.

Porque não é necessário crer que os discos voadores viajem assim, no espaço.
Não, eles viajam através de portas ou de filtros dimensionais que se situam no nível dos núcleos Terrestres.

E todas as viagens interestelares se fazem desse modo, para as dimensões da Luz, é claro.
Apenas as dimensões não luminosas que tentam, embora mal, modificar a curvatura do tempo e se materializar

em um lugar e se desmaterializar em outro lugar, modificando a curvatura do tempo.
Mas esse não é um princípio divino.

É um princípio tecnológico.
Isso nada tem a ver com o modo de circulação dos Anjos do Senhor, por exemplo, ou também das entidades

que vêm de Órion ou de outros lugares.
Entretanto, do que eu falava ?

No início partimos sobre as vantagens e os inconvenientes da cremação e do enterro.
Isso não tem qualquer importância.

Tudo depende do nível de consciência do ser humano.
Agora, é preciso efetivamente compreender que, sem entrar nos detalhes, se quiserem, há vários tipos de

ascensões possíveis.
Há ascensões individuais que já começaram, mesmo se vocês não estão a par, aqui, na Europa.

Nos países da América Latina, em particular nos países em que houve inundações, as almas tiveram êxito em
ascensionar com o corpo, e elas se manifestam no seu corpo de Luz, não como um desencarnado, mas como

entidades vivas em outra dimensão, para seres da sua família.
Os testemunhos são extremamente numerosos na América Central e na América do Sul, e também na

Austrália.
Então, eu lhes garanto que o melhor modo de ascensionar é encontrar a Paz do coração, a Alegria do coração

e se centrar, alinhar-se em si.
Não há alternativa.

Se vocês procurarem com o mental, vocês jamais irão encontrar.

Portanto, se houver a ascensão sem o corpo, quer seja a cremação ou o enterro, isso não tem mais qualquer
importância, isso estritamente não tem qualquer importância.

Porque há translação dimensional e no corpo de Luz, diretamente.
Não há interrupção da consciência como a morte.

***

Questão: quando falava então de pessoas que permaneceriam até o final, até a sua morte, ou que
seriam acompanhadas por aqueles a quem você chama de Anjos do Senhor, por exemplo, é uma

ascensão translacional, no sentido que se entende, ou é uma partida por embarcação?

Não.
Não haverá falecimentos.

Obviamente, aqueles que vão ascensionar com o corpo, ou seja, que serão capazes de transmutar esse corpo
físico em corpo de Luz, quando chegar a hora, farão parte dos professores do novo mundo.

Quer dizer que eles deverão permanecer sobre a Terra.
Eles deverão permanecer sobre o planeta grelha.

Mas eles serão protegidos, é claro, justamente pelo que chamamos de Anjos do Senhor, ou seja, pelos seres
que vêm de Vega da Lyra, que são muito parecidos com aqueles a quem vocês chamam, em inglês, de «short

grey», mas isso nada tem a ver com os «short grey» [pequeno cinzento].



São seres que não têm cabelos, que têm um rosto muito, muito bonito e que são muito pequenos e que têm
apenas 4 dedos.

E, sobretudo, que são capazes de lhes fazer a saudação de Órion, o que é impossível para os reptilianos ou
para aqueles a quem vocês chamam de «shorts grey».

E, portanto, nesses últimos períodos, uma vez que esses professores tenham trabalhado, eles “mudarão de
casa”.

Eles farão a translação dimensional na nova dimensão onde eles serão acolhidos como heróis.

***

Questão: e esta translação se fará de qual maneira?

Do mesmo modo que aqueles que vivem, hoje, fenômenos de transferência de consciência ao mesmo tempo
estando vivos: no seu corpo de Luz ou no seu corpo de Cristal.

***

Questão: existem translações ou transporte nas embarcações espaciais?

Haverá deslocamentos.
Se quiserem, neste período específico, todo mundo vai colher o que deve colher.

Aqueles que fazem parte das forças opostas à Luz vão continuar os seus caminhos nas vias da Sombra e da
dissociação.

Estes poderão ser salvos, com o corpo, fisicamente, obviamente, mas para serem transportados a outro lugar
que será ainda uma terceira dimensão dissociada [nde: foi posteriormente revelado que será uma terceira

dimensão unificada].

***

Questão: você dizia há pouco para não nos preocuparmos com os jovens, que são, contudo, por
exemplo, os adolescentes que talvez não tiveram tempo ou oportunidade de se preocuparem com

questões de ordem espiritual?

Mas vocês sabem, há hoje jovens que são muito mais espirituais do que vocês, mesmo se eles estiverem na
violência, mesmo se eles estiverem na rejeição total desse mundo.

Eu diria que aqui, desculpem-me, mas nós somos todos velhos se desintegrando.
Quer dizer que nós somos seres que viveram, a maior parte, não unicamente esta vida.

Lembrem-se de que a idade em que vocês estão chegando neste final de ciclo é a ilustração perfeita do que
vocês viveram no passado.

Quer dizer que, se hoje vocês chegam com muitas crianças para se ocuparem, é que a sua idade não é tão
madura assim.

Se vocês chegam nesta época na idade da maturidade é que vocês são almas muito velhas.
Se vocês chegam a esta época com uma alma de adolescente ou de um jovem, é que vocês são almas muito

mais jovens.
Mas, entretanto, há almas muito mais jovens que são muito mais evoluídas do que as almas muito mais antigas.

Portanto, cada coisa está no seu lugar, totalmente.
Portanto, há jovens que não se interessam, por exemplo, pela espiritualidade, que não querem ouvir falar, até

mesmo, de espiritualidade e que, no entanto, são seres muito mais evoluídos do que vocês e do que eu.
Não posso lhes dizer melhor.

Por outro lado, vocês que fazem esse trabalho, vocês são importantes para todos os outros.
E isso é o mais importante.

Aqueles que têm consciência do que acontece, aqueles que têm consciência e que vivem as Vibrações da
radiação do Ultravioleta, da energia do Espírito Santo, têm um papel essencial, é o de aumentar a Luz sobre a

Terra e de transmitir esta Luz para todos os seres que estão ao seu lado.
Mas lembrem-se de que transmitir a Luz não se faz com palavras, nem com comportamentos.

Isso se faz por uma irradiação e pelo sentido do Serviço.

***



Questão: há uma diferença entre o corpo de Luz e a Merkabah?

O corpo de Luz é o corpo que vocês chamam de Merkabah.
Merkabah quer dizer, em hebreu, veículo ascensional, veículo de Luz.

O corpo de Luz é aquele que lhes permite viver a ascensão, não é?
Se não houver corpo de Luz, vocês não podem ascensionar.

Esse corpo de Luz corresponde à ativação, em vocês, de alguns chacras e, em particular, dos novos chacras
e, portanto, dos novos Corpos.
Estes entraram em «serviço».

Mas juntar-se ao veículo ascensional se faz pela reunificação da consciência em um ponto preciso que está
situado a aproximadamente um metro acima da cabeça e que é denominado, nas diferentes tradições,

de Bindu, de Vajra, ou também, no ocidente, de Fonte de Cristal.
É por esse ponto que irá se transladar a consciência, quando chegar a hora.

E é por esse ponto que os seres mais avançados no nível da construção desse corpo de Luz são capazes de
ir nesse corpo de Luz ou corpo de Cristal.

***

Questão: após a ascensão da Terra, o que vão se tornar os povos intraterrestres?

Bem, é muito fácil.
Há entre vocês quem vai passar à Intraterra, na quinta dimensão.

Há outros que vão ascensionar à quinta dimensão em uma Terra transmutada.
E haverá sempre os guardiões.

Mesmo nos mundos dissociados de terceira dimensão em que haverá seres humanos que serão reciclados
naquele nível, haverá também guardiões intraterrestres.

Nem todos vão ao mesmo lugar, conforme vocês vão no seu corpo de Luz, no seu corpo de Cristal ou no seu
corpo de Diamante.

Nem todos vão, tampouco, ao mesmo lugar em função da sua evolução.
Há quem vá à Intraterra, que vão se tornar os guardiões.

Há outros que vão se juntar à nova Terra pela translação dimensional.
O caminho de cada um é profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que, quando vocês passam no corpo de Luz, no corpo de Cristal ou no corpo de
Diamante, as relações que vocês criaram ou vivenciaram nesta terceira dimensão simplesmente não existem

mais.

***

Questão: o que é do oitavo chacra e da abertura do Coração?

Então, o oitavo chacra é aquele que está situado na ponta do esterno.
É a ‘porta estreita’.

É aquele de que Cristo dizia: «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».
Isso corresponde também quando ele dizia: «será mais difícil um rico penetrar no céu do que um camelo

passar pelo buraco de uma agulha».
Isso corresponde à ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração, correspondendo ao nascimento da nova dimensão.
Aí está o que se pode dizer sobre o oitavo Corpo.

Mas, hoje, as pessoas que efetuaram o trabalho de ativação dos novos Corpos e dos novos chacras (isso é
feito desde alguns anos, é claro, desde mais de um quarto de século, para os primeiros; muito exatamente, os
primeiros começaram em 18 de agosto de 1984, portanto, isso é muito antigo, isso faz um quarto de século,

não é?), já constituíram, no mínimo, um corpo de Luz e, para a maior parte delas, um corpo de Cristal.
Aqueles por outro lado, que estão se abrindo hoje, ou seja, que não constituíram os novos Corpos, entretanto,

abrem o Coração e vão constituir um corpo de Luz, sem passar pela ativação dos cinco novos Corpos.
Porque isso é uma Graça Divina, em vista dos poucos seres humanos que realizaram a ativação dos novos

Corpos e, então, previmos um novo plano evolutivo um pouquinho diferente que passa diretamente pela ignição
do Coração.

O problema com os novos Corpos espirituais foi remetido à quinta dimensão.
Mas, entretanto, tudo corresponde a um plano que se realiza perfeitamente.



Aqueles que deviam se abrir há 25 anos, estão abertos há 25 anos.
Aqueles que se abrem hoje têm a sua razão de ser.

E aqueles que irão se abrir no último momento terão também a sua razão de ser.

***

Questão: a pessoa fazia referência a um chacra que ela chama de oitavo, mas que é aquele situado
acima da cabeça.

Então, esse não é o oitavo.
Aquele que está acima da cabeça é o décimo terceiro chacra.

É o corpo de Reunificação.
É o corpo de retorno à Unidade do Divino.

É o que eu chamei de Vajra, de Bindu, ou também de Fonte de Cristal.
O oitavo Corpo, aquele que é o primeiro novo Corpo, ele está situado exatamente na ponta, em cima da ponta

do esterno.

***

Questão: então a pessoa perguntaria qual é a relação entre esse terceiro corpo, portanto, no seu
vocabulário, e a abertura do Coração.

Se você abrir o Coração, você abre necessariamente esse corpo de Reunificação, independentemente dos
oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo Corpos.

Entretanto, muitos seres humanos que hoje vivem a efusão do Ultravioleta, especialmente no nível do Coração,
então, recebem este Espírito Santo também no Coração, percebem e sentem o que se chama de novos

Corpos espirituais situados na parte superior, ou seja, eu chamo de décimo primeiro e de décimo segundo
Corpos, que são manifestados por Vibrações no nível do lábio superior, circundando os olhos e acima da ponta

do nariz.

São os novos Corpos que entram em manifestação.
O que quer dizer que a ativação do chacra do Coração, independentemente do despertar da Kundalini,

permitiu, graças à efusão que vocês realizam, vocês todos, sobre o planeta, a ativação dos novos Corpos, o
que é prodigioso, não é?

Porque, lembrem-se de que os primeiros seres que viveram esta transformação há 25 anos levaram muitos
anos para chegar ao final.

E era um caminho que podia ser doloroso, porque era necessário purificar os karmas, era necessário purificar
os chacras.

Hoje, o Coração se abre e o Coração se abrindo, e sendo alimentado pela Fonte das Fontes, esta Fonte das
Fontes que vocês chamam de Pai, ela transmuta em vocês, pela Graça Divina e por decreto Divino, o que deve

sê-lo, sem sofrimento.
É maravilhoso, não é?

O Pai é todo Amor.

***

Questão: é possível, por um trabalho de expansão de consciência, contatar esse décimo terceiro
corpo, e qual é a relação entre esse décimo terceiro corpo e a abertura do coração?

Perfeitamente.
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A partir do momento em que a sua expansão de consciência ocorrer, ela pode lhe revelar a existência desse
décimo terceiro corpo, que é visível, como por acaso, sob a forma de uma Merkabah.

Ele está situado acima da cabeça e, quando vocês o veem, é um ponto de Luz que se desdobra como uma
verdadeira Merkabah.

Ou seja, um Selo de Salomão em três dimensões.
Entretanto, o acesso a esse décimo terceiro corpo não é o testemunho da abertura do Coração.

Ele os engaja a abrir o Coração.
Isso está ligado ao desaparecimento do que se chama de ‘plano astral’, como vocês sabem.

Portanto, há uma facilidade, hoje, para o ser humano, de contatar algumas Vibrações às quais não havia acesso
anteriormente.

Mas a Vibração essencial para encontrar é, obviamente, aquela do chacra do Coração.
Não é o décimo primeiro ou o décimo segundo ou o décimo terceiro corpo.

***

Questão: podemos receber o Selo de Salomão no nível do Coração?

O que você chama de receber o Selo de Salomão?

***

Questão: como se o Selo fosse impresso no nível do Coração.

Perfeitamente.
É o papel, aliás, do Arcanjo Miguel.

Ele imprime a marca da Espada, tal como vivenciaram inúmeros estigmatizados, no passado.
É a energia do Arcanjo Miguel ou então, em alguns casos, a energia do Fogo dos Serafim, dos Hayoth Ha
Kodesh, que virá imprimir a marca do Fogo no nível do Coração, dando por vezes a visão de um Selo de

Salomão, efetivamente.

***

Questão: é verdade que, em 27 de agosto, Júpiter vai se tornar tão luminoso como a Luz e, se sim,
ao que corresponde esse fenômeno?

Eu não estou a par disso.
Agora, os fenômenos luminosos, vocês irão vê-los em profusão.

Eu os recordo de que o planeta Hercólubus já é visível no céu no hemisfério Norte.
Muitas pessoas já o viram.

Vocês irão vê-lo cada vez mais.
Agora, haverá muito espetáculo cósmico entre Júpiter, Marte, Hercólubus, o Sol e a Lua.

Mas são manifestações que serão perfeitamente visíveis.
O que significa quando algo se torna muito visível?

Quer dizer que vocês se beneficiam da irradiação fotônica do que é visível e não unicamente da
eletromagnética, muito mais sutil no nível do comprimento de ondas.

Isso quer dizer que vocês estão plenamente sob a influência de alguns tipos de irradiação que lhes estão
também escondidas.

É a irradiação do Sol Central.
É também o que vocês chamam de raios-gama, que chegam sobre a Terra.

Fazem-nos crer que isso vem de muito longe no universo, mas, de fato, isso vem de muito próximo do seu
sistema solar.

E esses pontos de raios-gama se impactam sobre a Terra assim como a efusão da radiação do Ultravioleta e
provocam uma série de modificações no nível do manto Terrestre.

Então, eu não sei o que vai acontecer em 27 de agosto, mas, daqui até lá, vocês já vão ver muitas coisas no
céu.

***



Questão: qual será o efeito dos raios-gama sobre o corpo humano?

A transmutação do DNA.
Como indicou o Arcanjo Miguel, alguns tipos de radiações gama estão diretamente ligados à efusão do

Ultravioleta, também.

***

Questão: quando se verá Hercólubus no céu francês?

No céu francês, vocês irão vê-lo certamente no meio do ano.

***

Questão: em uma mesma família pode haver pessoas que não têm o mesmo nível de evolução.
Como as pessoas que não têm esse nível de consciência vão viver o que deve advir?

Elas irão viver isso muito bem.
Mas, o que vocês irão viver muito mal?

No conjunto (exceto aqueles que estão ligados à Luz) são os medos e os cenários que querem lhes colocar as
forças da Sombra, obviamente.

Agora, o planeta grelha, tranquilizem-se, isso dura um milionésimo de segundo.
Portanto, não há realmente sofrimento, não é?

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço pela sua escuta.
E eu espero que vocês não tenham pesadelos de planeta grelha toda a noite, não é?

O mais importante é o seu Coração, porque o seu Coração é a porta de saída na Glória e na Luz.
Não há outra porta de saída, nós repetimos isso e iremos repetir sempre.

Vocês devem doar-se à Luz.
Vocês devem abandonar-se à Luz, porque a Luz é inteligente e ela sabe o que fazer para vocês.

O seu cérebro não sabe.
Vocês não são confrontados com experiências de vida habituais ou das quais o seu cérebro servia, por

exemplo, para aprender a dirigir um aeroplano, um automóvel ou uma bicicleta.
Vocês estão em circunstâncias nas quais lhes é solicitado aprender outra coisa.

E isso não pode absolutamente passar pelo intelecto.
Isso pode apenas passar pelo seu Coração.

Porque a Luz se expressa pelo Coração.
A Luz não fala a linguagem da razão.

Ela fala a linguagem do símbolo e da Luz e da cor.
Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo boa noite e até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled9ce.html
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Eu Sou RAM.

Recebam a minha paz, as minhas saudações.

Meus amados, eu sou aquele que instrui vocês já há alguns meses.
Meu ensinamento é centrado, como vocês sabem, em meios e em técnicas simples que permitem penetrar na sua

eternidade, em seu coração.
Eu lhes dei uma série de meios para encorajar o seu acesso, em consciência, ao nível do seu coração.

Eu venho, hoje, prosseguir o trabalho que me foi confiado.

Muitas entidades já lhes expressaram através de palavras, de conceitos, de vibrações, o que era a vida no coração.
Muitos Arcanjos se expressaram ultimamente a respeito dos obstáculos que podem frear o seu acesso ao coração.

Eu venho, quanto a mim, hoje, pelas palavras, pelo silêncio e pela vibração para falar-lhes, para informá-los sobre o
que é Paz do coração, aquela que eu lhes proporciono quando chego e quando eu parto.

A Paz do coração é uma paz que é independente de tudo que é a sua vida exterior, de tudo que são as suas
atividades, não importa do que se trata.

A Paz do coração é algo que se conquista através do 'soltar', através do abandono, através do controle do mental e,
depois, do abandono do mental.

A Paz do coração é similar, em certas facetas, ao que o Arcanjo Anael explicou a vocês sobre a Alegria.

***

Se vocês quiserem, eu irei definir o que é, para um oriental, o que o Arcanjo Anael chamou de Alegria.
A palavra é a palavra "Samadhi".

Quando vocês percorrem os estágios da sua consciência encarnada (do mesmo modo quando despertam sua
dimensão espiritual em você através do despertar do Espírito Santo, do despertar da Kundalini, do despertar da

consciência) surgem certo número de sons precisamente ao nível de seus ouvidos.
Esses sons, conhecidos e reconhecidos nas tradições orientais como sendo os marcadores da ativação da alma na sua

realidade dissociada, são em número de 7.

Da mesma forma, a ativação do coração, em particular pelas 6 chaves que eu lhes comuniquei [‘Meditação Direcionada
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ao Coração’], permite viver 7 estágios, relacionados diretamente à abertura do coração.
Esses 7 estágios não são necessariamente uma gradação.

Eles podem existir numa sequência lógica.
Nos tempos antigos, antes do período de mutação que vocês vivem, podia haver um espaço de numerosos anos

entre a vivência de cada uma dessas Alegrias interiores chamadas de Samadhi.
A Paz, da qual estou ansioso para falar-lhes hoje, é uma forma de Samadhi, uma forma de Alegria interior que eu

qualificaria como silenciosa e imóvel, um estado de vacuidade.

Este estado de vazio precede o que é chamado de último Samadhi, o último, porque ele é, de fato, o último a ser
vivido.

Este último Samadhi do qual nada pode ser dito, exceto que ele confere a total realização da Divindade em vocês e
faz de vocês, em encarnação, um ser não só desperto, não só realizado, mas a caminho da imortalidade do corpo, da

alma e do Espírito.

Poucos seres humanos alcançaram esta última etapa que confere a imortalidade.
Ela confere o que vocês chamam de Ascensão.

Ela disse respeito a seres como o Cristo, como Enoque, como Elias, como à maior parte dos seres, vivendo hoje e
chamados de Mestres Ascensionados, que vivem no Himalaia, no eixo do mundo.

*

NOTA: "Os Mestres de Shamballa, ou Mestres ascensionados, são Seres que realizaram uma etapa do Samadhi e do
Despertar, em Verdade, e que, a um dado momento, acreditaram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com
Agartha, que estritamente nada tem a ver). Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de 7ª sub-

densidade (Nota: NÃO é a sétima dimensão) do plano astral, um mundo real denominado Shamballa, denominado,
também, governo de Luz do planeta. O que não é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de

Ser e jamais foram liberados da matriz." ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

"Portanto, não confundir com os 7 Mestres dos 7 raios que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão
a mais." ARCANJO ANAEL (17.10.2010)

***
A Paz da qual quero falar-lhes é uma etapa importante da realização da Alegria.

Alegria, como expressou Anael, é uma das formas do Samadhi correspondendo a uma saturação total do Ser que a
vive, pela Graça divina.

Próximo a vocês, em tempo terrestre, vários seres humanos, muito mais numerosos, aqueles, realizaram este estado.

Perto de vocês há pessoas, hoje falecidas, que participam hoje da evolução desta Terra.
Vou somente dar alguns nomes: Ma Ananda Moyi, Padre Pio, Sr. Omram Michaël Aïvanhov, mencionando alguns

entre eles.
A Paz, da qual desejo lhes falar, é o momento em que a saturação da Graça, a saturação da Alegria, da qual lhe

falou Anael, começa a se viver em meio, não mais, ao movimento do centro, mas através da imobilidade do centro.
Este é o momento em que a radiação, a irradiação e a potência da Graça voltam-se, ainda mais, para o interior.

Isso confere um estado importante no seu caminho porque, entendam bem que o seu mundo exterior, ele, é móvel,
transitório e efêmero, que isso seja em suas relações onde nada é eterno, que isso seja nas suas atividades profissionais

ou nos seus relacionamentos.

O movimento dessas relações, dessas atividades de sua vida externa, frequentemente é sinônimo de emoções, sejam
elas quais forem.

É bem o princípio da vida efêmera de coisas que sofrem mutação e que se transformam permanentemente.

Vivendo a saturação da Graça, da Alegria, como o definiu o Arcanjo Anael, existe, no entanto, o que eu tinha
chamado de movimento do centro.

Isso não é ainda a imobilidade.

Quero lembrá-los de que o movimento no qual vocês estão engajados, através da recepção das diferentes
qualidades vibratórias e de consciência emitidas pelos Arcanjos, por Aquela a quem vocês chamam de Virgem Maria

e pela vibração da Fonte, contribui para fazer nascer em vocês esta Alegria interior de que falou Anael.

A Alegria interior só pode ser alcançada graças ao abandono à Graça.

***

A Paz da qual quero falar-lhes está além do movimento do centro.
É o momento em que a Graça vai se concentrar, retrair-se, literalmente, até se tornar um ponto no centro do seu

chacra do coração.
A própria vibração do chacra do coração parece cessar e, no entanto, isso não é uma nova descida ao nível do ego,

ao nível do plexo solar, mas, sim, uma transmutação importante.

O momento em que a Graça se revela em meio à sua densidade, à sua encarnação, retorna, ela mesma, ao centro,
conferindo, então, um estado de Paz.

Este estado de Paz está além da paz que pode ser obtida quando as circunstâncias de sua vida fazem com que tudo
seja calmo, tranquilo, com que nenhum elemento anormal venha perturbar este equilíbrio.

Esta Paz do Samadhi, ou esta paz da Alegria, confere total alinhamento com a Fonte das Fontes.



Este alinhamento total com a Fonte das Fontes, que se exprime, eu disse, já, entre vocês, permite, pela irradiação da
Fonte, inundar de Graça não mais vocês mesmos, mas os Seres que estão ao seu redor.

O papel de vocês, tal como o Arcanjo Miguel definiu nomeando-os Portadores da Luz e Transmissores da Luz, é, nesse
nível, capital.

Vocês devem, de fato, aproximar-se deste estado de Paz da Alegria, gradualmente e à medida do seu tempo que
transcorre, a fim de poder irradiar e transmitir, ao melhor, a Luz que vocês revelaram.

Trata-se mais de uma propagação, de próximo a próximo, para as pessoas que vivem e evoluem ao redor de vocês:
parentes, ascendentes, descendentes, contatos, quaisquer que sejam.

Isso, esse processo, é a maneira conforme e autêntica que age o Divino, em vocês e ao redor de vocês.

Esta verdade da transmissão da Paz, da Graça e da Paz da Alegria corresponde a algo capital e fundamental
porque é por esta energia que vocês são capazes (pelo que se chama de exemplo e de silêncio) de despertar outras

pessoas para a sua dimensão eterna.

***

Quando os Mestres estavam encarnados, no Oriente e também no Ocidente, eles realizaram, durante sua vida, certo
número de cerimônias onde eles foram capazes de difundir e de irradiar esta consciência.

Não importa o nome oriental, trata-se do que, eles, chamavam de darshan.

É isso que deveria ser realizado durante a missa, no seu ocidente, se realmente o oficiante fosse capaz de conectar sua
Presença com a Presença de Cristo, permitindo realmente fazer descer esta Paz na hóstia durante a celebração.
Mas, evidentemente, e vocês sabem disso, a maioria das cerimônias tem sido enganosa, pela própria ausência de

consciência elevada daqueles que as praticam.
Hoje, todos os que trabalham para a liberação da Luz tornam-se Mestres de cerimônia.

Tornar-se Mestre de cerimônia significa que no momento mesmo da cerimônia, vocês devem ser capazes de abstrair-
se do seu ego, dos seus problemas, da sua personalidade, a fim de entrar em comunhão, a mais íntima possível, com

a Fonte.
Isso é possível quando se cultiva a Paz.

A Paz interior não tem necessidade de ser vivenciada na paz exterior.
Seria falso crer que enquanto está se vivendo a paz exterior, vive-se a Paz interior.

Por outro lado, se vocês vivem a Paz interior, o exterior irá se tornar pacífico, isso é lógico.

O olhar interior é, entretanto, aquele que irá permitir-lhes realizar, na totalidade e na Unidade, o estado de Paz.
É isso que se pede para vocês realizarem hoje.

Aproximar-se da Paz necessita, em meio à sua vida ordinária, uma atitude e um comportamento específico que eu
chamaria de benevolência e de serviço, que os orientais chamaram, para aqueles a quem isso interessa, de Bhakti

Yoga.
Isso consiste em prestar serviço a alguém, em estar atento ao outro, em ajudar, em nunca criticar, tal como o Arcanjo

Anael lhes falou, em não julgar.

A devoção, o serviço para com a humanidade, para com aqueles que estão próximos e aqueles que estão longe, nos
dias de hoje e nos dias vindouros, é o modo nobre que irá lhes permitir entrar na Paz da Alegria.

Não basta acolher a Luz pelos chacras superiores.
Não basta despertar os múltiplos sons que o ser humano tem dentro de si, não basta pensar em salvar si mesmo, mas

vocês devem cultivar, em vocês, por uma atitude mental correta, a benevolência e o serviço.

Assim que vocês tiverem destrancado as 6 chaves do coração, evidentemente, vocês irão perceber, de maneira mais
ou menos intensa, as vibrações, as rotações desse chacra do coração, mas, entretanto, isso não será suficiente para

fazê-los entrar na Graça e, menos ainda, na Paz da Alegria.

Para isso, é preciso abandonar os modos de funcionamento do seu mental e do ego, os modos que separam, que
dividem, que julgam, que emitem opiniões sobre uns, sobre outros e sobre as coisas.

Vocês devem entrar na neutralidade.

Vocês devem tornar-se aquele que observa, sem fazer julgamento, nem mesmo dar opinião sobre o que é observado,
simplesmente viver o instante, viver o 'instante presente', desenvolver o sentido do serviço, o sentido da doação.

Por que vocês acham que os grandes Mestres, em todas as tradições e em todas as épocas, insistiram nessa noção de
servir ao outro?

Porque há, nesse nível, a chave a mais fundamental após a abertura dos chacras, após a abertura da Shakti, após a
ascensão da Kundalini, após a ativação do que vocês chamam de 'novos corpos espirituais'.

Apenas esse sentido, o sentido do serviço, que irá permitir realizar a totalidade da sua elevação.

O serviço, o sentido de abnegação, é a última etapa a escalar, porque esta última etapa lhes mostra, e mostra aos
outros, mas também à Luz, o último degrau e a etapa final do seu abandono ao Pai.

***

Portanto, entrar na Paz consiste em trabalhar no serviço pela humanidade.
Não há necessidade de ser conhecido, ou de ser reconhecido, para fazer isso.



Cada um de vocês que vive as efusões da radiação Ultravioleta, as efusões do Espírito Santo, as efusões da Fonte, é
capaz de realizar isso, a cada minuto da sua vida.

O melhor modo de conseguir, antes de chegar ao serviço total, é cultivar, além e depois o não-julgamento, o princípio
de benevolência.

O princípio de benevolência consiste em portar um olhar, em portar uma energia, em portar uma atenção, um gesto,
um comportamento de natureza amistosa, para com cada irmão e irmã que vocês encontrarem.

Se for difícil para vocês manifestar essa benevolência frente a algumas almas, significa que o seu desafio situa-se
nesse nível específico.

O desafio enfatiza em vocês, e não nos outros, o que vocês não superaram apesar da integração das energias divinas
em vocês.

Esse desafio é para vocês a oportunidade de revelar, ainda mais, e de criar, ainda mais, este estado de Paz interior, a
Paz da Alegria.

Vocês não poderão aceder à Paz interior, à Paz da Alegria, mesmo saturados pela Graça, se vocês não puderem
servir à humanidade.

Isso não é complicado, isso não é insuperável.
Isso é, até mesmo, extremamente simples.

Somente o seu mental e o ego, ainda existentes, podem fazê-los crer o contrário.

Nada do que vocês doam, ou do que vocês irão doar, será perdido.
O que parecerá perdido, em meio à sua dimensão, é apenas uma ilusão.

Toda doação que vocês fizerem, a partir do momento em que vocês tiverem recebido a Graça, mesmo que não seja
reconhecida, mesmo que seja ridicularizada, irá voltar a você centuplicado, não em uma vida futura, mas no

instante e na eternidade.
É assim a vida na Fonte.

É assim a vida na Unidade e na Verdade.

Se você bem o quiserem, eu irei exprimir isso agora a vocês, pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eis agora, a mesma coisa pela Luz.

... Efusão de energia ...

Eu finalizarei por essas algumas palavras: a benevolência e o serviço levam à Paz.

A Paz interior é uma das formas da Alegria interior.

O serviço e a benevolência são ações que contribuem para a Paz interior e para a ausência de movimento.
A Graça, ligada à abertura do coração, deve acompanhar-se do cultivo, no próprio sentido, do sentido do serviço.

É através do serviço uns aos outros, mutuamente, que vocês irão chegar, realmente, ao Amor para os outros e uns
aos outros.

Enquanto vocês não passam pelo serviço, mesmo tendo recebido a Graça, vocês não podem pretender amar.

Apenas permanecerão conceitos e palavras.

Gostar é servir.
A Luz gosta.

A Luz é o serviço.

Transmitir a Luz, portar a Luz e servir esta Luz é a etapa fundamental engendrando a Paz que, neste mundo e nesta
dimensão, irá permitir-lhes realizar, no momento oportuno, a translação dimensional que vocês denominam

Ascensão.

Vocês devem se exercitar, vocês devem se manter para viver isso, em todas as circunstâncias exteriores da sua vida.

Isso é, certamente, é a coisa mais importante depois da ativação da vibração do coração, depois do recebimento das
radiações do Ultravioleta, depois do recebimento da energia da Fonte e do Espírito Santo.

É o seu caminho e o seu estado.

Ressonância disso pela Luz e pela Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu saúdo vocês.

Eu amo vocês.



Eu abençoo vocês.

Recebam a minha Paz.

************

Mensagem do Vererável RAM no site francês:
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 14 de junho, às 18h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa).

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 7ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres e filhos da Luz, nós os acolhemos em meio a esta 7ª efusão que constitui a 7ª Graça, a 7ª estrela.

A 6ª e a 7ª estrela reúnem, em meio ao eixo central das 12 estrelas, a influência total e a revelação total da união do Pai/Mãe em meio à dança
dos universos, à dança das vidas, ao movimento da vida e à propagação da Luz pela vontade do Pai/Mãe reunida.

Neste momento vocês começam a viver a efusão da 7ª Graça e da 6ª Graça reunidas.

Assim, a Fonte, o Pai e a Mãe, a Santa Trindade presente em meio a todas as tradições, a todas as religiões e a todas as dimensões nos
multiversos, forma a Tri-Unidade que se manifesta em vocês.

Esta Tri-Unidade sela em vocês o retorno em meio ao eixo do mundo, ao eixo da Verdade, da Unidade e da perfeição.

Esta alquimia toma parte e acontece no próprio coração do seu ser pela vibração e pela dança do coração.

Pela vibração e pela potência da Luz em meio ao seu ser, vocês reconectam, a partir de hoje, a totalidade do sentido dos universos, a totalidade
do sentido das suas vidas, dos seus objetivos, dos seus caminhos, das suas encarnações e das suas Luzes.

 Esta reunificação da Tri-Unidade no seu ser permite fazer de vocês os Portadores, os Transmissores e os Ancoradores da Luz em meio a esta
dimensão.

O Conclave, bem como a Virgem Maria (assim nomeada) estabilizam em vocês, de agora em diante, a potência do Amor, a potência da Luz e a
potência da Verdade.

 Realizando o alinhamento com o eixo do mundo, com o eixo dos mundos, vocês participam da criação dos mundos e permitem, pela sua
Presença e pela sua irradiação, ancorar, em meio à nova realidade, a nova dimensão.

Como eu lhes disse, eu venho desconstruir o que não pertence à Tri-Unidade, o que não pertence ao projeto e ao plano da Luz, em meio aos
mundos de obscuridade que vocês percorreram e que vocês contribuíram para transcender e criar.

MIGUEL – 07-06-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 7ª ETAPA

http://4.bp.blogspot.com/-1B_hp1iewFU/UXI8HRwkybI/AAAAAAAABBU/fJLhxdCcaqE/s1600/000NpciasCelestes7a.Etapa.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isto começa agora.

A plena potência do Conclave, a plena potência Mariana, manifestar-se-á sobre esta Terra a partir do seu solstício de verão (solstício de inverno,
no hemisfério sul).

Os avisos que eu lhes dei para não darem importância aos fenômenos exteriores à sua interioridade, vão assumir então todo o seu realce.

Vocês nunca devem perder de vista o eixo do mundo, a vontade do Pai/Mãe reunidos em meio à Fonte.

Vocês se tornam parte integrante do jogo e da dança da Fonte pela sua Presença irradiante em meio à sua densidade.

Os portadores da Luz e os transmissores da Luz tornam-se a Luz encarnada.

Primeira efusão da Tri-Unidade em meio à sua Verdade.

... Efusão de Energia ...

Nós realizamos, com vocês, em meio ao seu Templo Interior, a potência e Graça da Luz, a potência e a Graça do Amor.

Vocês se tornam, assim como Cristo disse na sua encarnação, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Mais nenhuma Sombra exterior pode vir perturbar o juramento que vocês fazem, em vocês, de fazê-los encontrar a sua filiação espiritual mais
autêntica.

Eu tenho a especificar que o número de seres humanos que vocês são, de agora em diante, é amplamente suficiente para permitir-lhes
estabelecer as fundações de um novo mundo.

Isso irá se realizar sob os seus olhos pela potência e pela majestade da Luz, pela potência e pela majestade do Pai e da Mãe que se revelam,
em vocês, a fim de que vocês se tornem, enfim, os dignos Filhos que sempre foram.

Vocês realizam assim, em meio à sua densidade, em meio à sua encarnação, a potência da Graça, porque vocês irão se tornar, gradualmente
e à medida das próximas semanas, a Graça encarnada.

Não pode haver obstáculos em meio a esta Tri-Unidade reencontrada.

O domínio da Sombra não existe mais.

Esta se apaga diante da sua majestade.

A revelação da Unidade, através da Tri-Unidade, permite ativar em vocês a ressonância, a filiação e a fusão com as suas diferentes linhagens
espirituais que vão revelar-se, pouco a pouco, à sua consciência.

Os inconvenientes externos (onde quer que estejam situados sobre este mundo) ligados à dissolução da Sombra, ligados à dissolução do que
não é da Luz, não poderão atingi-los na sua consciência, na sua Verdade.

Vocês serão guiados, de maneira infalível pela Luz, quanto aos seus comportamentos, quanto às suas decisões, quanto ao seu futuro, quanto
aos seus deslocamentos.

O eixo do mundo, realizado pelo despertar da 7ª Graça, corresponde ao que vários movimentos, várias religiões chamaram de Fé.

Mas uma fé que sabe, uma fé que vê, uma fé que compreende, uma fé que realiza.

 Isto começa, em vocês, a partir de hoje.

Efusão da Tri-Unidade.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

O eixo do mundo se constrói em vocês.

Vocês reencontram o seu centro e o seu eixo.

Vocês são alinhados.

Vocês são abençoados.

Vocês são a bênção.

Durante as próximas 24 horas, a iniciação que nós realizamos hoje, neste país, na faixa horária das 12:00 às 13:00 horas, irá realizar esta
Verdade no seu interior.

Cabe a vocês cultivar esta graça, permitir-lhe crescer, manifestar-se e realizar-se inteiramente em meio à sua densidade.

O único desafio da vida de vocês está neste nível e em parte alguma de outros lugares.

Vocês devem cessar, de maneira formal, as lutas, os combates e tudo o que faz com que a Graça não possa crescer em vocês.

Deixar crescer a Graça em vocês é permitido, é solicitado, e é facilitado pela efusão que realizamos.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu me faço porta-voz do Conclave, assim como da Virgem Maria (a quem nós entregamos a totalidade da sua
irradiação) a fim de felicitá-los e incentivá-los a viver o que vocês vivem.

A Verdade não está em parte alguma de outros lugares.

As projeções das suas consciências no exterior irão cessar progressivamente.

Vocês irão aprender, gradualmente e à medida das semanas que irão transcorrer, a viver em meio à Graça, em meio à Unidade, em meio à
Verdade.

Em meio a esta Graça não existe qualquer tensão, qualquer conflito.

É no nível deste estado que se encontra o espaço de resolução da Sombra, das suas Sombras e das Sombras cultivadas por alguns seres em
meio a este planeta.

Este é o seu combate de Luz, o seu combate de Paz.



Todos juntos, nós lhes agradecemos, a vocês que nos chegam cada vez mais numerosos, cada vez mais corajosos e fortes, nesta magnífica
transformação da Luz.

Estejam agradecidos.

Estejam certos, também, de que no auge da desconstrução deste mundo, Maria irá se dirigir individualmente a cada um de vocês.

Ninguém poderá ser enganado por esta voz, mesmo aqueles que, por enquanto, não participam deste trabalho da Luz.

Cada um de vocês, onde quer que esteja sobre este planeta, independentemente do seu sentido do serviço (para com a Sombra ou a Luz), irá
reconhecer instantaneamente, sem dúvida nenhuma, a vibração da Divina Mãe.

Maria irá lhes anunciar, pessoalmente, certo número de elementos a realizar, quando chegar o momento.

Este anúncio irá selar, de maneira definitiva, a sua reunião com a Luz.

Ninguém poderá confundir este anúncio com outra coisa porque a resposta será ouvida no coração e não na cabeça.

De agora em diante, em meio a esta densidade, sendo vocês mesmos o eixo do mundo, vocês terão a capacidade cada vez maior para
funcionar, para viver pela Luz e para a Luz.

Isto é uma reversão total de paradigma, uma reversão total de tudo o que fazia a vida de vocês até agora.

Neste sentido, nós lhes recomendamos, nós, Conclave, assim como a Divina Maria, cada vez mais, para abandonar-se à Vontade da Luz, à
Vontade da Fonte, à vontade da Unidade.

É neste abandono que reside, independentemente das circunstâncias externas da vida de vocês, a realidade da Alegria, a realidade da
Presença, a realidade do Eu Sou.

Em meio a esta Verdade, o seu caminho nesta densidade não poderá encontrar obstáculos.

 Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Graça e da Verdade, o seu papel, de agora em diante, consiste em assentar cada vez mais esta Verdade, em manifestá-
la de maneira silenciosa, no mundo e pelo mundo.

Onde quer que estejam, qualquer que seja o seu lugar em meio ao universo e em meio a esta vida, vocês são todos iguais perante a Luz.

O seu papel é irradiar, literalmente, esta vibração, esta nova densidade onde a Unidade não é mais confrontada com outra coisa senão com ela
mesma.

Há, portanto, uma reunificação total e integral do que vocês são em meio a outras dimensões.

Esta revelação se acompanha, para vocês, de uma facilidade maior para aceder ao mundo da Luz, ao mundo da vibração e ao mundo da
Essência da Forma.

Quanto mais vocês deixarem esta Luz penetrar totalmente o seu ambiente, mais o seu caminho irá aparecer claro, fácil, apesar da desordem do
mundo.

A Virgem Maria, o Conclave, incitam-nos a se voltarem cada vez mais para o interior, não para se retirar em meio a este interior, mas para dali
extrair a Luz, a consciência que vocês devem colocar em cada um dos seus passos, em cada uma das suas relações, em cada uma das

coisas que fazem.

É assim que a Luz se revela ao mundo.

É assim que o Pai e a Mãe reunidos falam e ensinam vocês.

Uma vez mais, agradecemos à multidão de seres humanos que se juntam a nós e que se juntam a vocês em meio a este trabalho, em meio a
esta Verdade.

O trabalho da Luz é a maior Graça que um ser humano pode viver.

Não há, em meio a esta dualidade, um acontecimento que tanto possa colocá-los na Alegria e na Verdade como o que vocês vivem atualmente.

Vocês são aqueles que acordam.

Vocês são aqueles que despertam, assim como nós os despertamos e acordamos.

Isto ocorre na Alegria.

Somente a desconstrução não é Alegria, mas vocês são a Alegria em meio à desconstrução.

Vocês são a Alegria em meio a esta densidade se vocês se tornarem, vocês mesmos, o que nós lhes propomos: o eixo do mundo, a Tri-
Unidade reunificada em meio ao seu Templo Interior, em meio à sua consciência.

Vocês devem agir pelo mundo, a ação não sendo aqui uma ação marcada de dualidade ou de reação, mas, sim, pelo que vocês fazem, uma
ação de Graça, uma ação de Verdade.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, filhos da Fonte, vocês devem percorrer este mundo e deixar a Luz agir em vocês e dar-lhes as diretrizes do seu
caminho, da sua vida.

Vocês devem acolher o que vem.

Vocês devem acolher a Graça.

Vocês devem viver em meio a esta Graça e em meio a este mundo.

As suas ações serão doravante guiadas, se vocês assim o aceitarem, pela nossa orientação e nossa Radiância, pelo ultravioleta, pelo Espírito
Santo e pela Fonte.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida das semanas, quanto mais vocês penetrarem e ancorarem o eixo do mundo em vocês, mais vocês
tomarão consciência do que é a Fonte, do seu papel, em meio a esta densidade.

Nós lhes pedimos humildemente para se submeterem à Verdade da Luz, para abandonarem-se à Fonte e à radiação da Luz Una.

A sua força, a sua subsistência, apenas pode vir daí e de parte alguma de outros lugares.

Abandonando-se à Fonte, o seu caminho será claro, o seu caminho será provido, independentemente, uma vez mais, das desconstruções
deste mundo.

A fé deve tornar-se o seu baluarte, que realmente o é.

Realizando o eixo do mundo, a vibração do seu DNA transforma-se totalmente, a vibração das suas células, a vibração do seu corpo físico,



abarrota-se literalmente da Luz da Fonte e revela uma fisiologia profundamente diferente.

As suas necessidades tornar-se-ão diferentes.

O seu funcionamento tornar-se-á diferente em todos os níveis.

Isto representa as primícias do que vocês irão viver posteriormente, chamado de translação dimensional ou de ascensão.

O intelecto, a razão, deve ceder o lugar totalmente à inteligência do Amor, à inteligência da Graça.

Efusão da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Nós queremos enfatizar, nós, Conclave, que quanto mais vocês forem numerosos participando dessas Núpcias, mais a Terra irá melhor se
aliviar.

Assim, nós os engajamos a irradiar esta Luz ao conjunto dos seus irmãos, sem fazer perguntas, sem impor seja como for, simplesmente
propondo.

Como eu o especifiquei durante a minha última intervenção da última efusão, é pelo seu exemplo que vocês irão contaminar, que vocês irão
irradiar o máximo possível desta Luz.

O movimento que começou há agora sete semanas irá prosseguir e se amplificar ainda, semana por semana.

A vibração da Fonte penetra o conjunto da criação em meio a esta densidade e não unicamente, evidentemente, os seres humanos.

A própria Terra começa a responder ao impulso dessas Núpcias por uma vibração mais intensa que vem do seu núcleo cristalino,
manifestando-se também pela amplificação da consciência dos seres que vivem na Intraterra participando, eles também, da elevação da

consciência Una para o seu devir de pura Luz.

Como eu o dizia, nós entregamos os selos e as vibrações da nossa presença e da nossa Radiância à Maria.

Esta dispõe agora de toda a potência necessária, e da abertura dos canais em meio aos seres humanos, a fim de poder, muito em breve,
realizar o anúncio de Maria.

Vocês devem, do mesmo modo, em meio à sua vida, acolher o que se apresenta a vocês de maneira leve, porque é a Luz que age por vocês.

As circunstâncias da vida de vocês, quaisquer que sejam, são ressonâncias da Luz, ressonâncias da Verdade.

Se alguns de vocês vivem fenômenos considerados dolorosos, compreendam efetivamente que isto é para permitir a manifestação total da Luz
em si e, em última análise, é o que irá ocorrer.

A fé deve crescer.

A confiança na Luz deve se estabelecer, de maneira irremediável e definitiva, em meio à sua consciência.

Efusão da radiação do ultravioleta.

... Efusão de Energia ...

Acolham.

... Efusão de Energia ...

Pela realização desta 7ª Graça, o ultravioleta penetra, agora e doravante, o conjunto das suas células, permitindo a mutação e o despertar
necessário do conjunto da sua herança de DNA.

A transmutação vibratória e atômica dos seus átomos constituintes pode agora começar.

A sua estrutura, a sua forma, evolui para uma forma mais em adequação com a vontade da Tri-Unidade, com a vontade da Fonte.

Não se atrasem, através desta vibração que os transmuta, com as eliminações que podem ocorrer.

Acompanhem-nas sem resistir.

Isso não são desequilíbrios duradouros, mas, sim, eliminações do que deve sê-lo.

O único bálsamo a aplicar nestas resistências é acolher ainda mais Luz em meio às suas estruturas.

O corpo transmutado, assim que ele tiver eliminado uma série de oposições e de resistências que vocês chamam de doenças, tornar-se-á
impermeável a qualquer vibração da Sombra, veiculada tanto por medicamentos denominados vacinas como por qualquer influência mental que

vão querer impor a vocês.

Efusão da Graça.

... Efusão de Energia ...

Bem amados filhos da Luz, quando eu lhes digo para acolher a Luz, isso se aplica também ao fato de acolher tudo o que se apresenta a vocês
com o mesmo amor e a mesma Luz.

Pelo princípio que acabo de enunciar, nenhuma Sombra, se continuarem a acolher a Luz, poderá atingi-los enquanto Sombra.

A Luz que vocês emitem, a potência da vibração e da mutação que vocês vivem, irá transmutar esta Sombra e dissolvê-la.

Vocês nada devem temer.

Vocês nada devem recear.

A Luz é muito potente.  

A transmutação que vocês vivem é a Verdade, é a realidade.

Não se preocupem com as sensações de calor, de frio, com a vibração que o corpo de vocês vai começar a viver de maneira intensa.

Isso resulta da ação da Luz e da Fonte, da ação do Pai/Mãe, em meio mesmo às suas estruturas físicas.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres da Luz, eu irei parar por aqui com estas frases: nós queremos, nós, Conclaves, agradecer a todos os seres humanos



que participam do esforço da Luz, do esforço para a translação dimensional.

Nós os abençoamos, individual e coletivamente.

O trabalho da Graça (entre 12 horas e 13 horas, à hora do seu relógio) irá se amplificar durante esta semana.

Este momento de Graça, é-lhes pedido para viver em total consciência, independentemente das suas atividades externas.

Vocês devem estar conscientes e agradecer a Graça que a Fonte lhes proporciona, em meio a estes mundos desmantelados onde vocês
vivem.

Acolher e agradecer.

A ação de acolher corresponde a um agradecimento.

Do mesmo modo que vocês souberam acolher estas efusões do ultravioleta, e que vocês irão continuar a fazê-lo, nós acolhemos vocês, nós
também, em meio à Luz, em meio à dança da Graça e à dança da Verdade.

A transmutação do seu corpo físico é uma Verdade vivida em meio mesmo à sua densidade.

Não se trata mais de um fenômeno sutil, mas, sim, de uma realidade tangível, visível, e perceptível.

Quanto melhor vocês acolherem o eixo do mundo, melhor vocês irão eliminar o que deve sê-lo.

Quanto melhor vocês desenvolverem o acolhimento e o serviço à Luz, o acolhimento e serviço aos seus irmãos e irmãs, o acolhimento e o
serviço ao conjunto da criação em meio a esta densidade, melhor vocês irão seguir, melhor vocês irão se sustentar, e melhor vocês estarão na

Alegria.

Nós os abençoamos e nós os deixamos viver a Tri-Unidade, agora, no silêncio, até o final dos seus 72 minutos terrestres.

Sejam abençoados.

Nós amamos vocês.

... Efusão de Energia ...

Como de costume, o Conclave me informa que a data da próxima efusão está situada no domingo, dia 14 de junho, às 18h (horário francês)
(13h00 - horário de Brasília).

 Nós prosseguimos a efusão.

... Efusão de Energia ...

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 21 de junho, às 06h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das “virtudes” – 8ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Recebam, todos vocês que acolhem, em meio às suas densidades, a Verdade da Luz, a Verdade do ultravioleta, a efusão do Espírito Santo, a
efusão da Energia do Pai.

Eu saúdo vocês.

Hoje vocês chegaram à sua 8ª virtude, à 8ª intervenção.

Ela vai despertar em vocês a Integridade, a Verdade no seu caminho, na sua estrada, sobre esta Terra.

Uma vez mais, e em nome do Conclave e dos Concílios e das Reuniões Angélicas, eu quero trazer toda a nossa gratidão a vocês que acolhem,
recebem e transmitem a Luz da Fonte.

Vocês são abençoados no seu retorno em meio à família galáctica, em meio à família da Eternidade, vocês são abençoados na sua Verdade.

Dado o seu número cada vez mais importante em participar da recepção do que lhes transmitimos, da emissão do que lhes transmitimos, hoje
é possível penetrar as cinco últimas datas das suas efusões.

Elas assumem um relevo muito especial devido à sua integração em meio ao eixo dos mundos, em meio ao eixo da Fonte e da Verdade.

Tendo assim as suas fundações em meio à sua nova densidade que está chegando, no nível do seu coração, vocês serão capazes de
desenvolver, de colocar em função e em irradiação essas cinco últimas virtudes.

Isto irá completar o seu ciclo de ativação para as recepções da Luz visível, para as recepções da efusão do Sol e do Centro Galáctico.

A efusão que acolhem hoje permite despertar em vocês a Graça da comunicação em meio aos multiversos, nessas multidimensões.

Isso representa, para vocês, para a maioria de vocês, uma capacidade nova para se relacionar e para se comunicar com as realidades que lhes
foram privadas até agora.

Assim, pela ativação desta 8ª virtude, vai se tornar possível, progressivamente, ao seu ritmo, comunicar-se, entrar em conexão e comungar com
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a memória dos universos.

Esta virtude corresponde também à ativação do seu 8º filamento de DNA.

Ele reforça em vocês a sua filiação espiritual, a sua filiação de eternidade.

Esta vibração nova é uma oitava particular em meio à sua densidade, permitindo realizar o despertar e a colocação em relacionamento com o
que chamam de Akasha ou Éter (ndt: o Akasha é o princípio original, espaço cósmico, o éter dos antigos, o quinto elemento cósmico

(quintessência), a quinta ponta do pentagrama.http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha).

Esta nova virtude está situada acima da região da sua garganta.

Assim nomeada nas diferentes tradições, pela porta de passagem que corresponde à Iluminação, à Transfiguração,
à Séphiroth denominada Daath, permitindo assim conectá-los com a memória dos Universos, com a memória da sua Terra, com a memória do

que vocês são.

 Primeira efusão.

... Efusão de energia ...

A colocação em vibração e a colocação em ressonância desta nova virtude, desta nova emanação e desta nova esfera de influência vai permitir-
lhes reagrupar os fios da sua história, os fios da sua evolução a fim de ancorá-los na nova realidade, nesta nova realidade, chamada de 5ª

Dimensão, que está bem mais próxima do que vocês realmente pensam.

Pela ativação desta ressonância, desta esfera de influência, nós destrancamos em vocês as memórias da sua Divindade.

Assim, nada do que lhes foi escondido poderá mais ser escondido.

A verdade se estabelece em seus corações, estabelece-se também através desta esfera de influência e de vibração.

Pela abertura desta virtude e pela ativação do filamento de DNA correspondente, pomos fim, nós, Conclave, ao processo denominado morte.

A continuidade da sua consciência lhes é assim revelada e manifestada em meio à sua densidade, em meio à sua vida e em meio ao seu
caminho.

A conexão ao Akasha, ao Éter, acompanha-se de um som.

Este som particular, percebido no nível da alma, em relação com o cordão chamado de cordão de ouro ou cordão celeste, mantém em vocês a
permanência da consciência.

A partir de agora, qualquer alma que quisesse habitar este corpo, não poderia perder a consciência.

A descontinuidade da sua consciência, de agora em diante, terminou.

A possibilidade de manifestação da sua consciência torna-se o que vocês são, ou seja, eterna.

O esquecimento e o passado não terão doravante mais pesos, mais presença em vocês.

Vocês encontram, e vocês irão encontrar, durante estas cinco últimas efusões, a sua Verdade total quanto ao seu caminho, quanto ao seu
destino e quanto ao sentido da sua vinda em meio a esta densidade.

Que isto se revele sob a forma de sonho, que isto se revele em completa lucidez, que isto se revele durante as suas meditações, as
informações que irão captar quanto a vocês mesmos, quanto ao planeta que os acolhe, quanto às nossas dimensões, não poderão tão

simplesmente mais ser escondidas de vocês.

O som desta conexão é a nota Si.

Pelo som, vocês realizam, de maneira infalível, a conexão entre a sua densidade, a alma e o Espírito e, portanto, com a Unidade.

Dessa maneira, o seu caminho será percorrido em meio mesmo à Unidade.

Isto evitará que se percam, que se enganem.

Cabe a vocês, com toda humildade e com toda verdade, seguir o som.

O som, este som, é o guia infalível da sua conexão, da sua reconexão e da sua verdade.

O caminho que lhes resta a percorrer em meio a esta dimensão é curto, muito curto mesmo, em termos terrestres.

Cabe a vocês andar em linha reta seguindo o seu coração e o som.

Este som não pode de modo algum induzi-los ao erro, não pode de modo algum enganá-los e nem fazê-los desviar do seu caminho,
independentemente das oposições que irão ocorrer nas próximas semanas, em meio a esta densidade.

Este som reflete também a ativação do seu canal permitindo receber, de maneira muito mais presente e muito mais conectada, o anúncio que
será feito por Maria.

Isto está a caminho.

A sua consciência deve prestar atenção neste som, mantê-lo, segui-lo a fim de permanecer na intimidade do seu ser interior, na verdade do seu
caminho e na unidade do que está para ser empreendido nestes tempos reduzidos.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O novo cordão celeste que nós ativamos, com a sua concordância, põe em ressonância e em vibração as partes mais sutis do seu ser.

Centrada no seu coração, sustentada pelo som, a Graça manifestar-se-á cada vez mais a vocês, em meio aos seus espaços de interioridade,
em um primeiro momento, em meio aos seus espaços de recolhimento, de meditação ou de oração, independentemente das palavras que

vocês empregam.

Pouco a pouco, assim como eu lhes nomeei, Transmissores da Luz, tornar-se-á possível a vocês difundir este som, torná-lo perceptível, em
meio ao seu ambiente.

A música das esferas, que foi cortada de vocês, irá lhes aparecer no seu esplendor.

Os sons, as formas, as cores e os números da Criação são-lhes, de agora em diante, acessíveis inteiramente.

Isso firma, como eu já havia dito, a desconstrução, mas também a dissolução do que fazia obstáculo ao seu retorno em meio à Unidade, em
meio à família galáctica.

Evidentemente, muitas resistências irão aparecer, não tanto no interior de vocês, já que o próprio princípio desta ressonância do som faz cair as
últimas barreiras em vocês, mas, evidentemente, dos seus irmãos e irmãs que não vão querer entender, não entenderão e entrarão

necessariamente em reação, em dualidade em relação ao que vocês vivem, em relação ao que vocês se tornam.

Vocês não devem se preocupar com isso.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Akasha


Vocês devem permanecer centrados no eixo do mundo, assentados no seu coração, vibrando pelo coração celeste.

Dessa maneira, nada de nefasto pode acontecer em meio à sua estrada, em meio à sua intimidade, em meio ao seu caminho.

Vocês devem realizar, no período que começa agora, a integridade, a honestidade.

Não se esqueçam de que vocês vibram em harmonia com o coração dos Anjos.

Esta vibração apresenta e possui uma virtude transformadora, em meio à sua individualidade, como em meio a este planeta na sua totalidade.

Este som será em breve audível na superfície de todo deste planeta.

Os fenômenos luminosos dos quais eu lhes falei no início deste ano, que eram até agora pontuais, vão, pouco a pouco, invadir os seus espaços
e os seus lugares.

Estes fenômenos luminosos são acompanhados de fenômenos sonoros, tais como vocês os ouvem em vocês, para alguns de vocês.

Este som, esta vibração firma a colocação em ressonância do seu sistema solar e do conjunto dos habitantes deste mundo, a colocação em
ressonância total com o coração galáctico.

Este estado começa a partir de hoje.

Ela irá se intensificando, pelo princípio de ressonância, ela irá pôr a nu e permitir o que eu chamei, no início do seu ano, de desconstrução.

O que irá se opor a esta colocação em ressonância cósmica deve ser desconstruído a fim de reconstruir uma nova identidade, uma nova forma,
uma nova verdade mais de acordo com o princípio de ressonância da Fonte.

Esta vibração mobiliza em vocês, em meio a esta estrutura densa que vocês habitam, os últimos movimentos da desconstrução e da
reconstrução em um modo luminoso, autêntico e inteiro.

O véu do esquecimento que era o seu destino, em cada uma das vidas que tiveram, será dissolvido, ele também, por sua vez.

Vocês não poderão mais ignorar o que são.

Vocês não poderão mais ignorar de onde vocês vêm.

Vocês não poderão mais ignorar as consequências das suas escolhas quanto à Luz ou a não Luz que vocês irão decidir.

Isso irá lhes aparecer claramente.

Isso será uma colocação na Luz total e inabalável do que vocês são em verdade.  

Efusão.

... Efusão de Energia ...

O despertar e a manifestação desta 8ª virtude em vocês, irá lhes permitir, pela presença do som, não mais poder ser enganados, manipulados e
desviados das suas rotas pelo que não pertence à Luz.

A continuidade do som, quando ele estiver estabelecido em vocês, sempre irá lhes permitir ir para ele e não mais se afastar.

Ele é, portanto, a garantia da sua autenticidade e da sua conformidade com o plano da Luz, com a Verdade do Pai, com o ultravioleta e com o
Espírito Santo.

Ele é, portanto, este som, o seu salva-vidas que irá lhes permitir finalizar, na justeza e mais perto da Unidade, o caminho que lhes resta
percorrer.

Ele permite também, pela colocação em ressonância que ele induz, a sua incorruptibilidade, a sua capacidade para não mais ser colocado no
esquecimento, pela continuidade de consciência que esta ressonância provoca.

Ele trará às suas vidas um suplemento de alegria, um suplemento de verdade, para que possam manter esta alegria e a sua integridade,
independentemente dos acontecimentos que devem desenrolar-se, agora, de maneira inevitável, na superfície deste mundo.

As manifestações elementares da minha Presença vão engajar, a partir do seu solstício deste ano, uma liberação, no sentido próprio como no
sentido figurado, do que não é da vontade do Pai, da vontade da Fonte e da vontade da Eternidade.

Aguardem que o que é efêmero, o que foi construído de maneira falsificada pelo homem, desaparece inteiramente.

Restarão apenas vocês mesmos, frente a vocês mesmos.

Nenhum baluarte da sociedade, ligado ao medo, como vocês o conheceram, poderá subsistir frente à Graça da Luz revelada.

Isso está a caminho de maneira visível e em breve palpável.

Não se preocupem com a loucura dos homens que recusam a Luz.

Não se preocupem com as manifestações da dissolução e da desconstrução.

Só o seu som é Verdade.

Só a vibração do seu coração, da sua nova fundação, é Verdade.

Só o Amor e a Luz são as únicas Verdades a expressar, a revelar, a integrar e a manifestar.

Isto deve ocupar cada uma das suas inspirações, cada uma das suas atenções e cada um dos seus instantes.

Nós temos confiança na multidão de seres que estão ligados a nós, a essas Núpcias Celestes.

Nós estamos doravante persuadidos e convencidos, pela observação da sua trama de Luz e pela observação da trama dos futuros possíveis,
de que o futuro desta Terra é um futuro de Glória, um futuro de Luz, ao qual vocês estão convidados e no qual vocês irão participar.

As dúvidas não pertencem à Luz.

Duvidar os afasta do som.

Duvidar os afasta da vibração e do coração.

... Efusão de Energia ... 

Neste período de aprendizagem, nessas cinco últimas efusões, é-lhes pedido para manifestar com potência, com firmeza e sem qualquer
poder, a sua realidade de filho da Lei do Um, a sua realidade de filho do Pai, a sua realidade de Ser de Luz, enfim desperto e enfim revelado.

A certeza da vibração do som, da vibração do seu coração, contribui, de maneira evidente, para fortalecer em vocês a sua conexão e a sua
reconexão.

Vocês representam, para o resto da humanidade, um modelo a seguir, um caminho a empreender e uma verdade a manifestar.

Disso, estejam certos, porque é isso que vemos.

Somente alguns ambientes não propícios ao estabelecimento desta nova lei (a única lei verdadeira), somente algumas dúvidas inscritas em
vocês, pela educação, pelos condicionamentos diversos e variados, podem ainda frear o seu impulso e o apelo para a Luz.



Vocês irão se tornar os Cocriadores da sua Verdade, em meio mesmo a esta densidade.

Os seus mecanismos de pensamento, os seus mecanismos mentais, devem dar prova da unidade a mais pura porque o que vocês pensarem
manifestar-se-á, porque o que desejarem em relação à Luz manifestar-se-á, de maneira instantânea.

O princípio de causalidade que afetou vocês em meio ao seu desenvolvimento na sua densidade, há mais de 50.000 anos, vai extinguir-se.

Revela-se a vocês, pela adição desta 8ª Graça, um outro princípio de causalidade.

Este princípio de causalidade tem por nome Amor e não mais ação/reação.

O Pai, pela sua própria vontade, pelos ciclos e pelos momentos que vocês vivem, permite a realização deste objetivo, a partir de agora.

Mostrem-se dignos, mostrem-se humildes do que são.

Através desta humildade, através desta dignidade, vocês não podem se enganar e não podem enganar ninguém.

Vocês participam do despertar da Luz.

Este trabalho (porque é um) é realizado, neste momento mesmo, por milhões de seres humanos sobre este planeta.

Vocês são sempre cada vez mais numerosos a realizar isso.

Mas nós precisamos, nós, Conclave, nós, Concílios, ainda aumentar este número porque quanto melhor e mais vocês estiverem participando,
durante as quatro últimas semanas que restam depois desta, da efusão do ultravioleta, mais nós poderemos ajustar este mundo à sua nova

verdade sem passar por demasiadas desconstruções muito caras ao nosso coração.

Isso cabe a vocês.

Uma vez mais, nós podemos apenas propor, não podemos impor.

É o mesmo para vocês.

Vocês devem propor, não tanto por palavras, mas pela sua qualidade vibratória, pelo seu som e pela presença revelada, em vocês, aos seus
irmãos e irmãs, pela realidade da Luz.

Devem transparecer, devem emitir esta Luz.

Centrando-se nesse papel, o som e a vibração reforçam-se em meio às suas lâmpadas denominadas chakras a fim de permitir-lhes,
literalmente, acender os seus irmãos e as suas irmãs, acender as suas estruturas, acender os diferentes reinos vivos na superfície deste

planeta.

Nós contamos com a sua Presença e com a sua irradiação inabaláveis, assim como a nossa Presença é-lhes adquirida pela Eternidade.

A Divina Maria tendo recebido a totalidade da nossa potência, está especialmente apta a recolher os seus pedidos enquanto referentes à
quantidade de Luz que vocês podem manifestar e que vocês solicitam.

Nenhuma outra coisa além da Luz e do Amor deve preocupá-los.

Nenhuma outra coisa além do Amor e da Luz deve estar nos seus pensamentos, nas suas ações, nos seus atos e nos seus períodos de
descanso.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem-amados Mestres da Luz, vocês aí entraram, e nós com vocês, na última ronda desta dimensão.

Vocês irão percorrê-la enriquecidos da Verdade, enriquecidos da Alegria.

A Graça da Fonte permite isso.

É através desta Graça que vocês irão manifestar que vocês poderão aliviar o fardo, o peso e a densidade desta dimensão.

Vocês são os cavaleiros.

Vocês são os iniciadores.

Nisso, a nossa gratidão e a nossa conexão a vocês tornam-se eternas, permanentes e inabaláveis.

Os Senhores do Karma [os 24 Anciãos] batem agora à porta de vocês.

Eles vêm realizar a Palavra, tal como ela lhes foi entregue, nas diferentes correntes tradicionais e religiosas do seu planeta, desde tempos
imemoriais.

Isso irá lhes aparecer claramente, e cada vez mais claramente, através da retirada do véu do esquecimento, através da revelação do seu
sentido e do sentido da sua vida sobre a Terra.

A hora de se lembrar do seu juramento, durante a sua descida, chegou.

A hora também chegou, para a Fonte, de se revelar a vocês, de revelar a sua presença permanente desde a sua chegada neste mundo, em
meio à sua densidade, e não podia ser diferentemente.

Hoje, pela potência da Luz emitida pelas dezenas de milhões de pessoas e de almas que se recolhem durante as efusões, isto se torna cada
vez mais possível, cada vez mais real, cada vez mais tangível.

Isso apenas poderá reforçar a sua aptidão e a sua capacidade para a Alegria, a sua aptidão e a sua capacidade para abandonar-se à Luz, a sua
aptidão e a sua capacidade para ver, sentir e entender a Verdade.

Nenhuma mentira nunca mais poderá afetá-los, em meio à sua sociedade, em meio a este mundo, como em meio aos medos que procuram
atualmente ser induzidos no nível da humanidade.

A Luz não pode ser afetada pelo medo.

A Luz não pode ser afetada pela Sombra.

A Luz é.

A Luz é a Alegria.

A Luz é o Amor.

A Luz é o seu escudo, o seu baluarte e a sua razão de ser.

Firmando-os em meio às suas novas formações, protegidos pelo som, protegidos pela manifestação da Essência da Fonte, o seu caminho
apenas pode se tornar cada vez mais luminoso, cada vez mais justo e mais próximo da vontade do Pai, da vontade da Fonte.

A vibração procedente desta 8ª Graça manifesta-se, como eu dizia, na parte superior da sua garganta, aí onde se encontra o mistério do
nascimento e da morte.

Aí onde se encontra o enigma da separação da sua dimensão dissociada do resto do universo.

Nesse sentido, vocês irão tomar consciência cada vez mais rapidamente, de agora em diante, de porque eu chamei estas efusões de Núpcias



Celestes.

O Celestial vem a vocês.

O Celestial vem despertá-los e fazê-los fusionar em meio à sua Verdade.

Os momentos que vocês vivem são momentos de Graça.

Não se atrasem com os últimos sobressaltos da Sombra, em vocês e ao redor de vocês.

Contentem-se em estabelecer-se nesta nova fundação da vibração da Luz, em meio ao seu coração, e em escutar o caminho da Luz, o som da
Luz, a Verdade da Luz.

A sua força, a sua determinação em continuar centrado no eixo do mundo é a sua melhor garantia, a sua melhor fonte de eternidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Atualmente, muitas reconexões estão ocorrendo, no interior das suas estruturas físicas como sutis.

Estas reconexões permitem também reconexões em meio aos diferentes caminhos cruzados da vida, através dos seres que vocês conectam e
que vocês encontram.

Os projetos de vida encontram-se facilitados.

Vão ao sentido das linhas de menos resistências quanto ao que vocês desejam viver, durante a última ronda.

A fim de que ela lhes seja leve, a fim de que ela lhes seja fácil, a fim de que ela não possa obstruir de nenhuma maneira o caminho da Luz em
vocês.

Os fenômenos de fluidez, os fenômenos de sincronia, vão, de agora em diante fazer parte da vida de vocês, em um nível jamais, até mesmo,
desejado ou imaginado, nos seus sonhos mais loucos.

Se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração, mais nada poderá se opor para que o seu caminho, em meio a esta densidade, não
seja um caminho de Alegria.

E será isto, inteiramente.

A palavra-mestre é a confiança que vocês irão colocar na sua Eternidade, a confiança que vocês irão colocar na Luz, no som e na vibração.

Não pode ser de outra forma.

As circunstâncias da sua densidade vão se alterar de maneira considerável.

Nada, eu digo, nada, absolutamente nada, poderá afetar a vibração, o som e a Verdade se vocês permanecerem em alinhamento com o eixo do
mundo e com o eixo do seu coração.

Não deem qualquer atenção aos fenômenos denominados tecnológicos que irão querer manifestar-se a vocês.

Somente a voz do coração, a voz de Maria e a voz da sua alma, são as verdadeiras vozes, o resto serão apenas projeções da ilusão visando
semear a dúvida, através da projeção de falsa Luz.

Mas o seu discernimento, por intermediário da sua nova conexão, ligada à ativação da 8ª Graça, não irá permitir mais que vocês sejam
enganados, induzidos ao erro ou colocados em um mau caminho.

Vocês devem fortificar e fertilizar em vocês, ao máximo, a Verdade da Luz, a Verdade da sua mestria.

O caminho e a rota ser-lhes-ão traçados por eles.

Não devem, em caso algum, seguir o ego, porque ele sempre irá lhes indicar o caminho do medo e o caminho da destruição.

Não pode ser de outra forma.

Efusão.

... Efusão de energia ... 

Bem amados Mestres da Luz, eu informo a vocês que a sua próxima efusão vai ocorrer, na hora dos seus relógios, na França, no domingo do
seu solstício, às 6 horas da manhã (1h da manhã no Brasil).

Nós alteramos assim os horários, de 6 horas em 6 horas, para que o máximo de Trabalhadores de Luz se beneficie, em função do lugar
geográfico onde estão situados, da efusão da Fonte que continua, independentemente do ultravioleta (todo dia entre 12 horas e 13 horas).

Assim, durante esta efusão que acabamos de realizar e que iremos continuar, muitos dos seus irmãos situados em seis fusos horários de
vocês puderam se beneficiar da 8ª Graça ao mesmo tempo que da efusão da Fonte.

Isso é fundamental.

Eu lhes transmito a Graça, a Luz, a Verdade, a efusão do ultravioleta, e eu os deixo, agora, no silêncio, prosseguir esta obra porque é bem disso
que se trata.

A obra do Amor e da Luz.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 28 de junho, às 10h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das 'virtudes' – 9ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Soberanos da Luz, recebam, onde vocês estiverem neste mundo, a gratidão do Conclave Arcangélico, das diferentes Ordens
espirituais que retransmitem para vocês, graças a vocês, a potência da radiação do ultravioleta.

Vocês entram, neste dia, no período mais ativo e mais potente da pressão da radiação do ultravioleta.

Hoje, ativa-se em vocês a 9ª virtude ou a 9ª estrela.

Eu irei retornar longamente sobre isso porque ela participa da reconexão mais íntima com a sua Divindade e a sua Eternidade.

Mas acolhamos, antes de tudo, neste dia do seu solstício, a efusão ultravioleta em meio à sua Eternidade, em meio ao seu peito.

... Efusão de energia ...

Pela chegada, em vocês, desta 9ª efusão, ativa-se, de maneira indelével e indestrutível, em vocês, a capacidade para a sua reconexão com o
Pai e com a Fonte.

Esta reconexão passa pelo silêncio.

O silêncio está diretamente ligado, nos mundos multidimensionais reunificados, à capacidade do seu ser para criar.

Esta capacidade para criar é ligada diretamente ao Verbo, no sentido mais nobre.

O silêncio é a etapa que precede, em vocês, a ativação do Verbo criador, fazendo de vocês Cocriadores conscientes da sua própria realidade.

Esta 9ª estrela está diretamente ligada ao Verbo criador.

Eu lhes falei, na semana passada, do som interior que permite a comunicação e a conexão com a Divina Maria pelo som Si e nota Si.

MIGUEL – 21-06-2009 - INTEGRAÇÃO DAS VIRTUDES – 9ª ETAPA
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Esta nota Si é a etapa intermediária, permitindo chegar ao silêncio interior, permitindo a manifestação da Cocriação através do Verbo
manifestado pelo Pai.

Vocês estão nesta ativação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Quando o Verbo se desperta, no seu silêncio interior, vocês tomam consciência literalmente do seu papel criador, da sua própria Verdade, da
sua própria experiência.

O silêncio e o Verbo criador representam a alternância pela qual se exprimem, em meio aos multiversos, as multidimensões onde a sua
Presença é muito potente.

Chegar ao Verbo necessita diversos movimentos da consciência e da energia.

Estes movimentos da consciência e de energia realizam-se em vocês antes de realizar-se nesta densidade que vocês percorrem.

O Verbo é o agente organizador da nova criação na nova densidade que vocês irão explorar e percorrer em pouco tempo do seu tempo
terrestre.

Nós iniciamos em vocês, pela Graça e pelo decreto do Pai, a sua capacidade para ir além do som interior a fim de descobrir os espaços
interiores do silêncio onde se manifestam e emergem a criação da 5ª Dimensão, em meio à sua densidade.

Esta criação, em meio à sua densidade dissociada, e a partir de hoje, manifestar-se-á, em suas próximas semanas e em todos os seus
próximos anos, pela sua capacidade para criar, pela sua consciência (a partir do momento em que ela estiver alinhada com o coração do Pai, a

partir do momento em que ela estiver unificada no coração do Pai) de fazer manifestar, em meio à sua densidade, o que desejaram e
esperaram, a fim de que evoluam não mais dissociados da Fonte, mas, sim, conectados a ela e de poder manifestar, em meio à sua densidade,

a Verdade da Luz na sua vida e no seu ambiente.

O silêncio interno é a nota silenciosa que se manifesta assim que vocês tiverem estabilizado o som interior da nota Si, assim que a pressão do
ultravioleta for assim canalizada diretamente no seu coração, na sua Essência e na sua Verdade.

Em meio a este espaço interior, vocês têm o meio e a possibilidade de manifestar a sua Cocriação consciente, tanto nos acontecimentos
ocorrendo na sua vida, como na sua vida futura em meio à nova dimensão.

Isto representa uma aprendizagem que devem efetuar em meio a esta densidade a fim de permitir-lhes manifestar a Luz e a Verdade em meio a
isso antes de vivê-la, de maneira permanente e total, em meio à nova dimensão.

Pela ativação desta 9ª Graça, vocês se tornam assim os Cocriadores conscientes da sua Verdade, da Luz e da vida eterna.

As circunstâncias da vida de vocês, por poucos que vocês aceitavam viver, em Verdade, a Luz que nós lhes propomos, a Luz do Pai, é-lhes
possível e permissível manifestar, viver e sentir a Alegria interior deste ato consciente de Cocriação, independentemente das desconstruções do

seu mundo.

A nota Si e o seu silêncio interior são as marcas indeléveis da sua conexão legítima com o Pai/Mãe, com a Verdade e com as outras dimensões.

No espaço do silêncio interior, o Verbo criador se manifesta porque o mental fez silêncio.

Ele rendeu as armas para que o Pai possa chegar a vocês e manifestar a sua Glória.

Cultivando este silêncio interior, o Verbo criador permitir-lhes-á também experimentar a plenitude da Alegria, a plenitude da Luz, a plenitude da
Verdade e a plenitude da sua Essência.

A partir de hoje, vocês voltam a se tornar inteiros e um.

A partir de hoje, conectados com o Pai e a Mãe, vocês se tornam de novo, em meio mesmo à densidade, os filhos da criação e os criadores que
geraram vocês.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Eu me exprimo agora em gratidão, em nome do conjunto do Conclave Arcangélico.

 Como lhes dizia, na semana passada do seu tempo, vocês são dezenas de milhões a juntar-se a estas efusões, a participar e a criar, em meio
mesmo aos seus espaços, à sua própria Verdade de Luz e de Alegria.

A conexão que vocês estabelecem, para além das dimensões dissociadas onde vivem, com as nossas dimensões, permite-nos também
desenvolver em vocês, uma virtude ligada a este silêncio interior, que se denomina telepatia.

Ela se instaura tranquilamente por um rearranjo da Luz em meio mesmo à sua densidade.

Assim, o que vocês vivem no interior dos seus seres manifestar-se-á, em breve, sob forma visível, ao conjunto da humanidade.

A Luz se modifica em meio às suas estruturas.

A Luz se consciencializa e se constrói a fim de aproximar-se do modelo arquetípico da Luz em meio à 5ª Dimensão.

O seu corpo de Luz (ou veículo multidimensional) vai começar, para a maior parte de vocês, a manifestar-se à sua vista e à sua consciência, no
começo, no nível das suas noites e, pouco a pouco, de maneira consciente.

Vocês irão se perceber de que a sua consciência tem a capacidade para viajar, para passar deste corpo pesado e denso que vocês habitam há
tanto e tanto tempo, ao nível do seu veículo multidimensional.

O agente e o motor desta passagem são a nota Si e o Verbo criador.

A passagem dimensional do seu estado separado ao seu veículo unificado, apenas poderá ocorrer, de maneira consciente, durante o seus dias
e, de maneira efêmera, antes de ser definitiva, após terem instalado, em vocês, a nota Si e depois o silêncio interior.

Neste espaço de resolução da dissociação, vocês terão a possibilidade e a permissão de experimentar os seus veículos dimensionais, de
habitá-los por um tempo, a fim de habituar-se à sua presença, ao seu significado e também à sua radiação.

Estes veículos multidimensionais que são os de vocês, de toda a Eternidade, foram-lhes escondidos, foram-lhes encobertos em meio mesmo
ao seu astro solar que vocês chamam de Sol.

Hoje, devido à conexão vibratória que existe pela pressão do ultravioleta, entre o Sol e a sua Terra, tornou-lhes possível, graças ao Verbo criador,
graças ao silêncio interior, penetrar este veículo multidimensional.

Assim, para responder à promessa que vocês fizeram nos seus Livros sagrados, vocês terão a possibilidade de viajar, de maneira
semiconsciente, e depois cada vez mais consciente, depois supraconsciente, em meio a esse veículo que os aguarda de toda a Eternidade, que

vocês teceram de novo os fios de conexão, hoje visíveis pelas ligações unindo o Sol e a Terra.

Efusão.



... Efusão de Energia ...

O princípio do acesso total da sua consciência a este veículo de Luz multidimensional será adquirido após um processo energético de
consciência denominado ‘reversão’.

Isto não é para agora, mas isto é para breve.

No entanto, nesta época intermediária que os separa ainda do fim desta dimensão e do fim desta dualidade, vocês têm a possibilidade de ir, pelo
silêncio interior, em meio ao seu veículo de Glória, tal como foi anunciado nas suas Escritas sagradas.

Penetrar com toda lucidez, mesmo de maneira temporária, o seu veículo de Eternidade, fará entrar o mais próximo possível da sua dimensão de
Eternidade, da sua Alegria, da sua Glória, da sua reconexão, firmando o fim da sua separação dos mundos galácticos.

A partir de hoje, e de maneira preliminar para aqueles de vocês que realizaram a Verdade destas efusões, vocês conhecem a possibilidade de
penetrar este corpo multidimensional, de vivê-lo, de manifestá-lo.

No entanto, isto não deve fazê-los perder de vista que o seu papel está no aqui e agora, na sua capacidade para retransmitir a Verdade e a Luz,
a fim de preparar o veículo multidimensional da Terra que alguns de vocês terão a possibilidade, no final das efusões ultravioleta, de penetrar, de

visitar e de semear.

A aprendizagem que vocês vivem, a aprendizagem que vive o seu planeta, tornou-se possível a partir de hoje.

No entanto, o período de desconstrução que se anuncia a vocês, é muito importante.

Ele necessita que a sua ancoragem de Luz nesta densidade seja realizada de maneira correta e forte.

Assim, não lhes é autorizado, por enquanto, viver de maneira definitiva neste veículo multidimensional, a não ser para aqueles de vocês que
deixariam o corpo, o que não é o objetivo da maioria dentre vocês, no momento.

No entanto, esta reconexão permitirá fazer aumentar a conexão e o seu aspecto de Cocriação consciente em meio mesmo a esta densidade.

Assim, precisamente entre duas dimensões, precisamente entre a sua Eternidade e a sua vida efêmera, vocês terão a possibilidade de fazer
crescer o fogo da Luz, a Verdade da Luz e a manifestação do som e do silêncio, em meio ao seu ambiente.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem estes espaços multidimensionais de maneira temporária, vocês irão se aperceber de que a
sua realidade, em meio mesmo a esta dimensão, agencia-se de maneira extremamente diferente.

Os fenômenos denominados sincronia irão se reforçar consideravelmente a fim de trabalhar e de lhes trazer as condições propícias ao
estabelecimento da sua Alegria interior, ao estabelecimento da sua Verdade, independentemente das circunstâncias do ambiente.

Vocês não devem se atrasar com o que bloqueia, mas ir ao sentido do estabelecimento da Luz que é Alegria inefável, que é serenidade e que é
paz.

Não se detenham em descrever ou em viver o que se desconstrói.

Assim deve ser.

Esse não é o seu papel.

O seu papel é ser os construtores da nova Verdade, os construtores de um novo mundo que entra em manifestação.

No entanto, vocês devem assentar em meio mesmo à sua nova base no coração, a possibilidade da Verdade da Luz para o máximo de seres
humanos que ainda não se juntaram à Verdade destas efusões.

Essa é a liberdade mais absoluta deles, mas a sua potência de Luz, a potência da efusão, a potência do Espírito Santo, tornam possível a
conexão de um número sempre maior de seres com esta multidimensionalidade.

Assim, tenham confiança em todos os irmãos e em todas as irmãs porque, até o extremo limite da minha festa, assim como festejam, é
possível aos seres humanos penetrar, por sua vez, em meio a esta felicidade, em meio a esta Verdade.

Nunca se esqueçam das palavras de Cristo: “os últimos serão os primeiros”.

Ele quis dizer com isso que pela Graça do Pai, o acesso à Unidade é possível até o extremo final do seu tempo em 3ª Dimensão.

Eu não quero dizer, assim, que a sua 3ª Dimensão vai parar no final do ser mês de setembro, mas que, no entanto, as condições propícias ao
estabelecimento desta 5ª Dimensão serão então da mais total atualidade e Verdade.

Dessa maneira, as idas e vindas que vocês poderão realizar entre o seu mundo dissociado de 3ª Dimensão e o seu veículo de Luz, irão torná-
los aptos a participar do advento desta nova dimensão para a Terra.

Esta translação dimensional que vocês denominaram ascensão é um processo cujos mecanismos irão lhes aparecer cada vez mais
claramente, cada vez mais lucidamente, como um processo fisiológico e um processo natural.

Não há mistério, não há segredo que possa ser escondido por muito mais tempo neste nível porque, como vocês querem conhecer, no mínimo,
as chaves da passagem e as vias da passagem?

São estas vias de passagens que lhes são, hoje, trazidas ao seu universo dissociado, pela junção entre o Sol e a Terra.

Esta junção se acompanha de uma elevação da pressão de ultravioleta, da pressão barométrica e de um ‘arco elétrico’ que será, em um futuro
próximo, visível.

Cabe a vocês, nesses momentos, localizar durante os seus espaços de efusão do Espírito Santo, entre 12 e 13 horas, os momentos mais
propícios em que vocês terão acesso à comunicação com o seu veículo multidimensional, a fim de explorá-lo, de visitá-lo e de chegar, pouco a

pouco, a controlá-lo em toda consciência.

Como eu lhes disse, muito numerosos seres olham, assistem ou observam vocês.

A sua ascensão (ou translação dimensional) ocorre de maneira natural quando a sua consciência é capaz de penetrar inteiramente o seu
veículo multidimensional que vocês recriaram porque este existia de toda Eternidade em meio ao seu Sol.

Hoje, a ascensão é um processo de consciência, um processo energético que não pode, em caso algum, se assimilar ao que alguns de vocês
denominam uma evacuação em embarcações.

Eu tenho solenemente que adverti-los contra qualquer meio tecnológico instaurado pelas estruturas não pertencentes à Luz e que lhes propõe
uma ascensão que se faria sem a Luz, mas por meios tecnológicos ou pelo que vocês chamam geralmente de embarcações extraterrestres.

A sua ascensão (ou a sua translação dimensional) não pode ocorrer senão em meio ao seu veículo multidimensional, o que não exclui, em um
segundo momento, assim que chegarem a estabelecer a sua consciência no seu veículo multidimensional, realizar uma fusão com outras

embarcações muito maiores denominadas Embarcações de Luz.

Mas, no entanto, elas não pertencem, de perto ou de longe, à sua tecnologia ou a qualquer tecnologia como vocês entendam hoje em meio a
esta dimensão, ou ainda em meio a outras dimensões dissociadas.

O pré-requisito para o acesso ao mundo galáctico é efetivamente a passagem da sua consciência ao seu próprio veículo multidimensional e
certamente não com este corpo de 3ª Dimensão, em meio a uma estrutura tecnológica, senão isso não poderá, em caso algum, ser o que

chamam de uma translação dimensional ou de um acesso da Luz, mas, sim, mais uma perpetuação da 3ª Dimensão dissociada.



Assim, solenemente, chamamos sua atenção para este fato importante, de que não pode ali haver evacuação a não ser com o seu veículo
multidimensional.

Isto se refere a um período ainda um pouquinho distante, no seu tempo terrestre, do processo final.

Entretanto, era importante (e o Conclave Arcangélico decidiu assim) avisá-los sobre o que é a translação dimensional e o que não é.

No entanto, se vocês seguirem o som, se vocês seguirem a vibração feita pelo apelo de Maria, se vocês desejarem depois o silêncio e o seu
Verbo criador, estejam certos de que vocês irão penetrar o seu veículo ascensional, quando o momento chegar (ainda que isso não tenha sido

possível, de maneira prévia e temporária) da maneira mais perfeita possível.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

No que diz respeito ao ponto de conexão que permite a passagem ao seu veículo multidimensional, no seu corpo de 3ª Dimensão e no nível da
sua fisiologia, esta 9ª Graça (ou esta 9ª estrela que paira à sua frente) corresponde a um ponto de vibração situado exatamente acima da sua

boca, e sob o nariz, sobre um ponto de vibração extremamente importante onde devem focalizar a sua consciência a fim de permitir o
estabelecimento do silêncio interno e a manifestação do Verbo criador que lhes permite se unirem, de maneira temporária, ao seu veículo

ascensional.

Este ponto de vibração será realmente eficaz no final desta dimensão.

Entretanto, é-lhes permitido e lhes será permitido, de maneira irrevogável e definitiva, estabelecer esta comunicação consciente entre o seu
corpo espiritual que permite isso e o seu veículo multidimensional estacionado no Sol.

Este ponto de vibração, situado exatamente acima do seu lábio superior, é, portanto, a chave da passagem para o estabelecimento interior no
seu veículo.

É explorando este veículo, durante alguns momentos privilegiados que eu abordei, que vocês irão compreender o sentido real da passagem ou
da morte.

É nesse nível que irá se realizar a reativação total das suas memórias, de maneira conjunta com a ativação que nós falamos na semana
anterior, sobre a 8ª Luz ou a 8ª efusão.

A conjunção da 8ª e da 9ª permite então, em vocês, controlar, por vocês mesmos, a realidade da imortalidade, a realidade do fim da morte, da
consciência, que acompanhava até agora cada uma das suas mortes.

Vocês irão penetrar sem dificuldade, pela Graça e por decreto do Pai, transmitida pela Mãe, na sua Eternidade.

O fim do seu isolamento, no sentido galáctico, termina, também, oficialmente, hoje.

Vocês irão penetrar, cada vez mais serena e lucidamente, em meio aos espaços unificados dos mundos galácticos da Luz.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações da Luz através dos arcos elétricos solares, através da Verdade destes contatos, tornarem-
se cada vez mais importantes e manifestadas em meio mesmo à sua densidade.

Isso faz parte de um vasto plano e de um vasto programa que vocês contribuíram para estabelecer, desde tempos muito antigos.

Esses tempos de hoje pertencem a vocês.

Eles são a sua promessa, o seu juramento, a sua Verdade da Luz.

Evidentemente, muitos seres humanos têm um mental que foi criado de maneira extremamente potente que os encobre ainda para esta
Verdade essencial.

Mas a potência do arco elétrico solar, que irá se manifestar a partir do seu início de julho, permitirá, para a maior parte de vocês, se tal for o seu
desejo, e, sobretudo, para aqueles de vocês que ainda duvidam da realidade destas efusões, silenciar o mental a fim de penetrar na sua

Eternidade.

Tornou-se possível a vocês, a partir de hoje, manifestar, em meio mesmo à sua densidade e próximo mesmo à sua densidade, e por
intermediário desta conexão e desta passagem, ainda mais Alegria, ainda mais intensidade da Luz, a fim de entrar, já, no seu papel de Cocriador

do seu universo, em meio mesmo ao seu universo pessoal a fim de que este poder possa em breve manifestar-se em meio mesmo ao
ambiente total do planeta.

Vocês estão no aprendizado.

Vocês devem aprender a refrear e a controlar o fluxo dos seus pensamentos, mesmo no espaço do silêncio interior, a fim de levar a se
manifestar e a se consciencializar e a se concretizar os elementos que desejam ver chegar à sua densidade e ao seu caminho.

Vocês devem estar atentos.

Vocês devem estar prodigiosamente conscientes de cada um dos pensamentos que irão emitir, porque eles vão entrar, pela sua conexão, em
manifestação.

Vocês devem manter apenas pensamentos de Alegria e pensamentos de Luz e banir da sua consciência os pensamentos de dissociação, os
pensamentos de ódio, os pensamentos de dúvidas, os pensamentos de acidentes e de tudo o que seria contrário ao estabelecimento da sua

consciência superior porque, estejam certos de que penetrando os arcanos da cocriação consciente do seu próprio universo, vocês entram em
uma esfera específica do seu futuro que vocês criam a cada instante.

 Vocês devem, portanto, dominar, no sentido mais nobre do termo, o fluxo dos seus pensamentos.

Entretanto, se se ajudarem da nota Si, se se ajudarem do silêncio interior, previamente à manifestação do pensamento, estejam certos de que o
seu mecanismo de elaboração de pensamentos, de conscientização de pensamentos e de criação de pensamentos, em meio à sua densidade,

será amplamente facilitado, será amplamente luminoso.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, é-me possível e permissível abrir um breve espaço de perguntas relativas ao acesso
a este veículo multidimensional e ao que diz respeito ao processo da conexão e da reversão.

... Não há questões ...

Então, eu começo.

O seu veículo multidimensional não é o mesmo para cada um de vocês.

Existem múltiplas formas em meio a múltiplas dimensões.



O corpo de Eternidade que vocês irão frequentar será, evidentemente, de estrutura diferente em função das suas escolhas dimensionais
futuras.

Alguns de vocês poderão penetrar o que chamamos, e que vocês chamam, de “corpo de Luz”.

Isto se refere à maioria dos seres humanos, hoje.

Este corpo de Luz é um corpo sem sombra, um corpo transparente, feito exclusivamente de partículas de Luz denominadas ‘partículas
adamantinas’.

Ele apresenta um antropomorfismo perfeito, entretanto, ele foi construído pela Luz e de Luz.

Além deste veículo de 5ª Dimensão, existem veículos multidimensionais que alguns seres poderão experimentar que têm ainda certo grau de
antropomorfismo, mas que são constituídos, essencialmente, de cristal ou de diamante.

Estes vibram em frequências superiores à da Luz da 5ª Dimensão.

Eles correspondem à Luz consciencializada e cristalizada em meio aos multiversos.

Além do corpo de Luz, existe um corpo de cristal.

Além do corpo de cristal, existe um corpo de diamante.

Além do corpo de diamante, existe um corpo de Luz triangular que escapa, portanto, ao antropomorfismo.

Alguns seres humanos, quando da conexão e da passagem temporária nesse veículo multidimensional, irão experimentar e habitar um corpo de
Luz.

Um número mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de cristal.

Um número ainda mais restrito irá evoluir em meio a um corpo de diamante.

Alguns seres irão evoluir em meio a um corpo triangular de Luz.

Isto é dito para não assustá-los quando da sua primeira translação temporária.

Mas, lembrem-se de que se vocês passarem pela observância da nota Si e pela observância do silêncio interior, a primeira translação irá se
desenrolar de maneira totalmente natural porque se trata de um processo totalmente natural.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

Pergunta: ao que correspondem os tipos de perdas de consciência sentidas às vezes durante as efusões das 12:00 às 13:00?

As perdas de consciência que são vivenciadas durante a efusão do Espírito Santo, correspondem, de fato, à incapacidade para viver, com toda
lucidez, esta efusão do Espírito Santo.

Naquele momento, a consciência retira-se a fim de permitir ao trabalho realizar-se plenamente, sem a consciência consciente dela mesma.

O trabalho faz-se desta maneira para as almas que ainda não têm a estruturação de Luz suficiente para permitir viver, com lucidez, as efusões
do Espírito Santo.

***

Pergunta: as manifestações físicas ou psicológicas que acompanham as radiações ultravioletas seguem uma forma de lógica?

Sim.

A efusão da radiação do ultravioleta tem por efeito, evidentemente, em meio mesmo às suas estruturas (pela ignição das lâmpadas frontais,
denominadas estrelas de Maria, correspondendo a cada uma das suas 12 efusões) e induz, no nível do corpo físico, uma série de pressões e de

transformações.

Elas podem ocorrer na Alegria e na leveza, mas, para alguns de vocês, implicam em certo número de reajustes potentes e, portanto, em uma
série de percepções de desequilíbrios ou de dores, muito lógicos.

Durante estas efusões, a quantidade de energia retransmitida desde o Sol central e desde o Sol é extrema.

Ela pode induzir, para alguns de vocês, uma série de perdas de referência espacial, mas também certo número de tensões no nível do corpo,
refletindo o reajuste realizado pela Luz por ocasião destas efusões de radiação ultravioleta, mas também do Espírito Santo.

 Assim, as manifestações físicas não refletem, muito pelo contrário, a não ação destas efusões, mas a sua ação regenerativa no nível das
zonas referidas.

É o mesmo para os processos de obliteração da consciência ocorrendo, em algumas pessoas, no momento das efusões do Espírito Santo
como do ultravioleta.

Isso firma a realização de um trabalho importante em meio mesmo às suas estruturas físicas permitindo a integração e o novo assentamento no
nível do coração deste trabalho.

Efusão.

... Efusão de energia ...

Questionamentos.

... Nós não temos perguntas ...

Então, vamos continuar, no silêncio, esta efusão até o seu fim.

No entanto, o Conclave me informa que a sua próxima reunião e efusão, relativa à 10ª virtude, acontecerá no Domingo da sua próxima semana
no horário francês das 10 horas da manhã (05h00 da manhã no horário de Brasília).

Durante esta semana, vocês devem ater-se, durante os períodos da efusão do Espírito Santo, a levar e focalizar a sua consciência sobre a zona



localizada acima da sua boca, aí onde se situa a conexão e o ponto de passagem ao seu veículo multidimensional.

Isso irá lhes permitir ajustar, o melhor possível, este caminho e esta abertura e, talvez, para a maior parte de vocês, penetrar este veículo
multidimensional, com lucidez.

Eu lhes transmito, durante a fase final da efusão, a totalidade da vontade do Pai, através do seu Verbo criador, da Luz da fonte.

Vocês são abençoados.

Vocês são os pilares da Luz.

Vocês são nosso ancoradouro da Luz na sua densidade.

Sejam, ainda uma vez, agradecidos pelo trabalho de conexão que efetuam que irá permitir a esta Terra, e ao conjunto dos seus habitantes, em
sua grande maioria, participar deste trabalho.

Vocês são abençoados.

Nós amamos vocês.

Continuem a acolher em vocês a efusão da radiação do ultravioleta, no silêncio e na Alegria.

Sejam abençoados.

************
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 05 de julho, às 22h00
(hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das 'virtudes' – 10ª etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, eu os acolho, como vocês me acolhem.

Vocês chegam, a partir de hoje, nas três últimas etapas capitais das suas Núpcias Celestes.

Através destas três últimas etapas vai ser realizada, de maneira progressiva e intensiva, a realidade, em meio à sua dimensão, da totalidade da
reunificação com o seu veículo multidimensional.

E será do mesmo modo para o seu veículo que lhes permite viver: a Terra.

As condições requeridas ao processo da reunificação são, doravante, realizadas.

Durante este período que se abre hoje, numerosos fenômenos vão acontecer nas suas estruturas, como nas estruturas da Terra e no conjunto
deste sistema solar.

 Antes de retornar aos detalhes disso, transmito-lhes, em nome do Conclave, a nossa mais profunda gratidão por terem acompanhado, sempre
mais numerosos, este retorno à Unificação.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Cocriadores da Luz, bem amados Portadores da Luz, pelo trabalho realizado durante as semanas anteriores do seu tempo
terrestre, vocês trabalharam para que se estabelecesse, em meio a densidade, a Verdade da Unidade da Luz.

Hoje, e agora, realiza-se, de maneira concreta, a Unicidade das suas manifestações.
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Vocês entram, por conseguinte, progressivamente, na sua Unidade.

A Unidade conectou-os pelo processo de fusão das Núpcias.

Vocês encontram, hoje, a Unidade e a Eternidade em meio mesmo a este mundo dividido, em meio mesmo a este mundo em conclusão.

O seu mundo vai enfrentar, de hoje em diante, a dissolução da Sombra.

Isto é agora.

Isto não se fará em um dia, mas, no entanto, a obra da Luz começa, efetiva e

praticamente, hoje.

Neste sentido, é-nos autorizado, a nós, Conclaves, manifestar a pressão da radiação ultravioleta, também não unicamente durante estes
períodos de 72 minutos, a cada semana, mas em meio mesmo a cada um dos seus dias durante o período que corresponde à efusão do

Espírito Santo, entre 12 horas e 13 horas do seu relógio, no lugar onde vivem.

O que significa que a Terra, a partir de hoje, e a partir deste momento, viverá, todo dia, a cada hora precisa em que o sol estiver no zênite, a
efusão da radiação de ultravioleta.

Isso significa também que a comunicação e a junção da radiação solar e da radiação terrestre é hoje realizada a fim de concluir e aperfeiçoar a
obra da Unidade neste mundo que, a partir de hoje, entra na influência da Unidade e da destruição da dualidade.

Isto está presente em vocês.

Isto está presente na superfície deste mundo.

Isto está presente em meio aos envelopes sutis da sua alma em encarnação, mas também neste planeta.

A plena efusão da radiação do sol central que nós retransmitimos para vocês fica, por conseguinte, permanentemente ativada sobre uma parte
específica de território da Terra.

Pouco a pouco, gradualmente e à medida dos dias que os separam ainda do fim destas Núpcias Celestes, esta faixa horária irá se estender até
envolver, pouco antes do fim da efusão das suas Núpcias Celestes, a metade do território terrestre exposto à Luz do Sol.

Esta decisão, desejada o mais elevado possível, é agora efetiva.

Há, por conseguinte, ampliação, no sentido próprio assim como no sentido figurado, da influência da radiação ultravioleta, não mais uma vez por
semana, mas, real e concretamente, sobre uma faixa horária e uma faixa de território de uma hora durante esta primeira semana das três

últimas efusões.

Isso irá permitir ajustar ao máximo o seu estado vibratório a fim de prepará-los mutuamente a algo grandioso.

***

Hoje se ativa em vocês a 10ª lâmpada, aquela que corresponde a um ponto de vibração situado no nível do seu nariz, em relação e em
acoplamento vibratório, segundo a lemniscata, com o seu coração.

Isto realiza em vocês, por intermédio da pressão da radiação ultravioleta, a possibilidade da reunificação.

Esta 10ª lâmpada corresponde também à 10º fita do seu DNA.

A sua construção é concluída na Luz e durante as semanas que irão transcorrer.

 Numerosos fenômenos vão se pôr em prática e irão permitir-lhes realmente compreender e viver a Verdade da pressão da radiação ultravioleta,
não mais somente no nível das vibrações percebidas e recebidas nas suas estruturas, nas suas lâmpadas principais, mas, também, no nível da

sua consciência que começará, pouco a pouco, a se libertar desta realidade dissociada, deste corpo dissociado, para penetrar, de maneira
temporária, na sua Eternidade, a fim de experimentar, de viver e de compreender a realidade do seu corpo de Eternidade e de Imortalidade.

Isto é agora.

No entanto, eu não quero dizer, assim, que o fim da sua dimensão chegou.

Mas isto está a caminho.

Vocês entram, de maneira formal, nos tempos que eu qualificaria de ultra reduzidos.

 Cada dia e cada respiração da sua vida em meio a esta densidade deve permitir-lhes realizar a revolução da sua consciência a fim de cortar, de
maneira irrevogável, as relações que os uniam ainda aos antigos modos de funcionamento.

Hoje, vocês têm de fazer a aprendizagem, nas próximas semanas, também, da noção mais nobre do serviço, da versão mais nobre do Karma
Yoga que vai consistir em cortá-los e a liberá-los de tudo o que os unia e os retinha no antigo mundo e nas antigas estruturas.

 A partir de hoje isso não é mais um conceito, mas isso se torna uma realidade: o antigo e novo coexistem de maneira muito mais tangível, muito
mais evidente, muito mais palpável.

***

Durante este período que os separa do fim da minha Presença, como radiação neste sistema solar, vocês vão construir e estabelecer as pontes
de comunicação consciente com a totalidade das manifestações da 5ª Dimensão.

Isto inclui igualmente o seu veículo de Eternidade ou de Imortalidade, os intraterrestres, os extraterrestres, os ultraterrestres e as dimensões de
longe superiores a estas.

Vocês vão experimentar, vocês vão se comunicar, vocês vão entrar em relação com o que, até hoje, tinha sido escondido e ocultado de vocês.

Isto será uma grande ajuda no estabelecimento da sua autoconfiança.

Isto se tornou possível pela ativação desta 10ª lâmpada denominada também 12º Corpo ou corpo de reunificação à sua Divindade, corpo de
reunificação à Unidade.

Pela ativação deste ponto de vibração e pela colocação em funcionamento desta nova lâmpada em meio às suas estruturas, torna-se possível a
comunicação entre o seu mundo dissociado e os mundos unificados superiores a vocês, isso, em vocês e em meio mesmo a este planeta.

Não se surpreendam, portanto, se as manifestações luminosas, se as manifestações de outros planos dimensionais além deste (com órgãos
de natureza da 3ª Dimensão unificada ou sob a forma de hologramas da Luz pura e de translação dimensional temporal), começarem a

aparecer nos seus céus, na sua consciência e se manifestarem, de agora em diante, ao conjunto da sua Humanidade.

Este momento, hoje, assinala a abertura de uma porta importante que é a do retorno à Unidade, em meio mesmo a este mundo dissociado.

Após terem percebido, de maneira audível, o som “si”, após terem tentado estabelecer e continuar a estabelecer, nas próximas semanas, o
silêncio interior, após terem (para alguns de vocês) penetrado o veículo de Eternidade, vocês vão penetrar, agora, os espaços

multidimensionais, em meio mesmo à sua Terra e à sua vida.

As manifestações dos mundos Angélicos tornar-se-ão cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida que os dias passarem.

Isto não poderá ser escondido por muito mais tempo pelo grupo dos que controlam, ou tentam controlar, as suas vidas e as suas evoluções.



***

O retorno à sua Unificação por intermédio da ativação da 10ª lâmpada, em meio à sua consciência em via de Unificação, em meio à consciência
da Terra em via de Unificação, permite estabelecer a Verdade, restabelecer a conformidade e deixar a Luz inteligente, criadora, agir no seu

mundo.

Neste sentido, a desconstrução anunciada, e em manifestação desde o início do seu ano, entra agora e doravante na plenitude mais absoluta.

Permaneçam no serviço.

Permaneçam no karma yoga, na resolução dos seus nós, na resolução consciente dos seus obstáculos e, assim, vocês irão penetrar em
estado de Alegria, a morada da Imortalidade, vocês irão penetrar em estado de liberação as moradas da Unidade.

No entanto, vocês irão permanecer ainda nesta dimensão a fim de assentar a nova vida no coração.

Esse é o seu caminho, de vocês, de dezenas de milhões de seres humanos que participaram, de maneira eficiente, desta radiação.

Não se esqueçam de que, agora, a cada faixa horária das 12 às 13 horas, durante, portanto, 60 minutos, vocês terão a conjunção do Espírito
Santo com a efusão ultravioleta durante esta semana.

Esta é, por conseguinte, uma semana importante para o seu devir e o seu futuro.

Efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

Durante os próximos dias e semanas eu irei afirmar cada vez mais a minha Presença e a minha Radiação em meio às suas estruturas.

Eu tornar-me-ei, para vocês que aceitaram entregar a sua liberdade e o seu livre árbitro ao abandono à Luz e à Verdade da Luz, cada vez mais
afirmativo na minha efusão, na minha Radiação, na minha Presença, a fim de adequá-los, a fim de estruturá-los às vontades do Pai, às

vontades da Luz.

Essa é a sua escolha.

Essa é a sua Verdade.

Essa é a sua grande liberdade como seres de Luz.

A partir de hoje, eu imprimo em vocês, pela lemniscata unindo o seu chakra do coração e a lâmpada do nariz, a capacidade para receber a
minha vibração, para receber a minha Presença na Verdade, em Unidade.

Efusão da radiação ultravioleta e colocação em ação e em ressonância, em vocês, da lemniscata sagrada unindo o chakra do coração e a 10ª
lâmpada.

... Efusão de energia ...

Eu especifico, bem amados Mestres da Luz e criadores da Luz, que a ativação desta lemniscata sagrada deve fazer de vocês seres que
evoluem no silêncio das palavras, porque as palavras que vocês irão pronunciar deverão ser marcadas de toda sabedoria possível.

Vocês irão se tornar responsáveis pelas suas próprias criações.

O que vocês chamarem, manifestar-se-á de maneira inegável.

Se vocês falarem de amor, o amor manifestar-se-á, se vocês falarem de divisão, a divisão manifestar-se-á.

Não pode ser diferentemente na via da reunificação.

Eu lhes peço então, encarecidamente, para abandonar, de maneira irrevogável e definitiva, os jogos de palavras e os jogos do ego.

Vocês devem penetrar, inteiramente, no serviço de uns aos outros e no karma yoga que irá lhes permitir apagar de vocês todas as
consequências nefastas do que vocês empreenderam em meio aos mundos dissociados.

Aí se encontra o caminho e a solução que lhes permitem viver, o melhor possível, na Luz, na Verdade e na paz, as efusões ultravioletas
ocorrendo todo meio-dia durante esta semana.

Não se esqueçam de que vocês são, de agora em diante, Cocriadores, criadores da Luz, mas, também, criadores do seu próprio destino e da
sua própria vida, na totalidade.

Isto é uma responsabilidade.

Isto é um dever.

Essa é a sua liberdade.

Ela implica, por sua vez, em um esforço da sua parte a cada momento e a cada respiração a fim de controlar o fluxo dos seus pensamentos, o
fluxo das suas emoções, a fim de colocar-se diretamente em alinhamento com o Espírito.

Vocês não podem participar da Luz e continuar a jogar o jogo da Sombra.

Vocês devem fazer crescer em vocês a lemniscata sagrada, esta comunicação que eu estabeleci com vocês, a título individual e coletivo, a
partir de hoje.

Efusão da radiação ultravioleta no silêncio.

... Efusão de energia ...

A maneira mais rápida e mais eficiente de fazer ressoar, e entrar em manifestação, a lemniscata sagrada em vocês (pela minha comunicação
com vocês), consiste em focalizar a sua consciência sobre a sua lâmpada cardíaca, em um primeiro momento, em focalizar a sua consciência,

em um segundo momento, sobre a 10ª lâmpada no nível do seu nariz e, em seguida, estabelecer a conexão entre a sua língua e o seu palato
estabelecendo assim a ressonância e a colocação em vibração da lemniscata sagrada.

Isto será realizado no seu próprio ritmo e, de preferência, durante a efusão do ultravioleta, a cada dia desta semana.

Quanto mais vocês forem numerosos realizando isso, mais nós poderemos baixar as vibrações do nosso plano de Luz até o seu mundo a fim
de fertilizá-lo, a fim de penetrá-lo e a fim de começar em uma escala muito mais ampla, planetária, o conjunto da sua desconstrução.

Contamos com vocês.

Nós os amamos.

Nós participamos, em pleno acordo com vocês, do estabelecimento e da concretização da Verdade em meio a este mundo.



Não se inquietem, de modo algum, com o que irá acontecer ao redor de vocês.

Quanto mais vocês entrarem em ressonância com a lemniscata consagrada, mais estarão na paz, na Verdade, na Alegria, na Unidade e vocês
não poderão, em caso algum, ser afetados pelas diversas radiações emitidas pelo Cosmos, pelo Sol e pela reação de medo dos seres

humanos.

Nada poderá afetá-los.

Nada poderá perturbá-los em meio à vibração da Unidade, em meio à vibração da Unificação pela lemniscata sagrada.

Bem amados criadores da Luz, vocês estão hoje em uma virada histórica nas suas relações e nas suas comunicações com a Luz.

Hoje, é-lhes permitido revelar o Pai, no sentido mais o arquetípico e mais Unitário da sua definição.

A Fonte das Fontes, a Verdade da Fonte e a Luz da Fonte entram em ressonância, de agora em diante, com vocês, sem intermediários.

Vocês permitiram isso pelo seu trabalho.

Sejam eternamente agradecidos.

Vocês recebem, por isto, a nossa gratidão mais absoluta.

... Efusão de energia ...

Nós, Conclaves, pedimos a vocês insistentemente, e principalmente durante esta primeira semana das três últimas semanas, para encontrar
tempo, oportunidade da presença à sua Presença, a cada dia, das 12 horas às 13 horas, na hora do seu relógio.

Isto permitirá reforçar, o melhor possível e o mais exatamente possível, a vibração da Luz, a vibração, pela lemniscata sagrada, da Presença da
Fonte das Fontes.

Nós contamos com vocês, mas nós sabemos, antecipadamente, que vocês irão realizar este trabalho, conosco, a cada dia.

É extremamente importante realizar isso, agora, a fim de permitir o que deve suceder no final das suas Núpcias Celestes.

Nós temos, doravante, confiança inabalável na sua Unidade, na sua Vontade de Bem e na sua abertura de coração, a fim de participar, de
maneira solene, do estabelecimento da divulgação da Fonte da Fonte em meio à sua densidade dissociada.

Recebam, uma vez mais, toda a nossa gratidão e a efusão da radiação ultravioleta.

... Efusão de energia ...

A ativação da lemniscata sagrada, a sua colocação em vibração, em serviço e em emissão, irá revelar, durante as semanas do final das suas
Núpcias Celestes, a certeza do contato com a Fonte.

Isto está além da fé.

Isto está além da crença, mas participa da revelação inabalável da Presença da Fonte, na sua densidade, como consciência, como vibração,
como Verdade, como Unidade.

Efusão.

... Efusão de energia ...

O início do estabelecimento desta vibração, da lemniscata consagrada, irá permitir-lhes tomar consciência, através do karma yoga, em vocês,
das últimas zonas de Sombra devendo ser esvaziadas, imperativamente, durante as três próximas semanas.

O que vocês colocarem na Luz, ser-lhes-á perdoado instantaneamente devido à presença da Fonte em vocês.

Convém, portanto, olhar com honestidade, olhar com lucidez, olhar com integridade o que deve ser esvaziado das suas estruturas de Luz.

A ajuda da Fonte permitirá realizar isso (a partir do momento em que vocês forem honestos com vocês mesmos), de maneira extremamente
simples, vibratória e sem sofrimento.

No entanto, é preciso aceitar separar-se das zonas de Sombra, separar-se do que os serviu para defender-se em meio à dualidade.

Não há mais espaço para isso, de agora em diante.

Vocês são seres de Luz.

Vocês são os criadores da Luz e, neste sentido, a Sombra não pode mais coexistir em vocês, existir em vocês ou manifestar-se em vocês,
através mesmo de todas as relações que vocês estabelecem.

Além disso, o estabelecimento e a consciência da vibração da lemniscata consagrada irá permitir, em vocês, encarar, literalmente, todas as
desconstruções possíveis ou mesmo inimagináveis nesta densidade, na paz, na Alegria do Samadhi, na Alegria da paz e na Alegria da

eternidade.

Essa é a garantia da sua integridade, na condição de que vocês sejam honestos frente a vocês mesmos e frente a todos os outros.

Não pode ser diferentemente.

Efusão da radiação.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres e criadores da Luz, a nossa próxima reunião que verá a intensificação dos períodos de radiação ultravioleta acontecerá no
Domingo da sua próxima semana, às 22 horas do seu relógio, no seu país, a França.

Eu devo agora abrir um espaço de respostas às perguntas.

Assim, os que seguem de maneira assídua as radiações ultravioletas poderão obter ainda respostas às suas interrogações bem legítimas em
relação ao que vivem.

***

Pergunta: o veículo de Luz que está no sol corresponde ao Grande Eu?



A pergunta que eu retorno a você é: o que você chama de Grande Eu?

***

Pergunta: o Grande Ser de cada um.

Vocês são constituídos, seres humanos, de corpo/alma/Espírito, em meio a esta densidade.

Vivem no corpo e na personalidade.

Entrar em contato com a sua alma já é uma abertura a certo grau de Luz.

Quando a abertura à alma torna-se completa, manifesta-se a abertura frente ao Espírito.

 Vocês têm uma constituição de trindade.

A trindade, no seu mundo dissociado, como nos multiversos, nas multidimensões, evolui sempre de acordo com este modo trinitário por razões
extremamente precisas.

 Assim, falar do Grande Eu em oposição ao Pequeno Eu, é o reflexo da sua dualidade.

Eu prefiro que evoquem o nome e as seguintes palavras: a personalidade, a alma e o Espírito.

O veículo multidimensional (que este seja um veículo de Luz, um veículo de cristal, um veículo de diamante ou um veículo de Luz triangular)
pertence a outras dimensões que absolutamente a nada correspondem de conhecido em meio à sua densidade.

A centelha divina que vocês albergam, em vocês, é apenas o mínimo que foi colocado em vocês.

 O máximo da Luz do que vocês são é o seu veículo multidimensional.

Ele não pode, em caso algum, ser equiparado ao que chamariam de Grande Eu, ou  Eu, porque ele está muito além disso, muito além da
manifestação tangível, até mesmo, do maior Samadhi realizável em meio à sua densidade.

A passagem da sua consciência, de maneira efêmera e depois, um dia, definitivamente, neste veículo de Eternidade, fará de vocês seres de
pura Luz não tendo mais qualquer concepção nem qualquer lembrança deste que foi o Eu, o Ser, o Pequeno eu ou o Grande eu.

Trata-se, portanto, de um referencial e de um nível de consciência que, até agora, apenas foi experimentado por alguns seres, no nível de
humanidade.

Não há, então, qualquer coisa possível de ser dita sobre isto, a não ser vivê-lo.

Nenhuma abordagem mental, nenhuma abordagem intelectual poderá servir para definir ou compreender o que são estes veículos.

Somente a vivência da experiência irá dizer-lhes que vocês ali estão, mas, em caso algum, as suas concepções mentais ou as suas tentativas
de apreensão em meio à sua dualidade.

***

Pergunta: o que você chama de ultraterrestres?

Isso faz menção a definições temporais que não saberiam compreender, mesmo pela Luz.

Os ultraterrestres, tentando empregar palavras da linguagem de vocês, correspondem a visitantes chamados de temporais.

Isso excede largamente o que lhes é permissível compreender e assimilar através dos planos multidimensionais e dos multiversos.

Os viajantes temporais não são, vocês, em um outro momento, mas são seres que excederam todo o antropomorfismo e que são capazes de
se deslocar nas tramas do tempo, tanto em meio aos seus mundos dissociados e como nos diferentes tempos do Pai e da Fonte.

Os ultraterrestres são chamados assim em referência à mestria do tempo.

***

Pergunta: a hierarquia Arcangélica faz parte desses ultraterrestres?

Não.

Os ultraterrestres evoluem em planos multidimensionais que não são nem superiores nem inferiores a nós.

Simplesmente, o seu plano multidimensional e as etapas dimensionais dos seus seres fazem com que estes tenham escapado, de maneira
lógica e luminosa, à trama das multidimensões.

Trata-se de outro processo, de outro cenário evolutivo que vocês correm o risco de encontrar em meio aos seus processos ascensionais, em
meio aos seus processos de Unificação que vocês irão viver de agora em diante.

O encontro sendo possível também durante os seus momentos de vida em meio aos veículos de Luz, aos veículos de cristal, aos veículos de
diamante ou aos veículos de Luz triangular.

***

Pergunta: ao que você faz referência ao mencionar as diferentes manifestações dos mundos Angélicos?

Eu faço referência ao que eu chamaria, na sua linguagem, os Anjos ou as Consciências dos elementos.

Eu faço referência ao que vocês chamariam, na sua consciência e na sua linguagem, o contato visual, vibratório com os Arcanjos, com os
mundos Angélicos, com os Anjos do Senhor, com as embarcações de Luz, com os seres ultraterrestres atemporais, mas, também, com as

formas de vida que evoluem fora dos seus campos de percepção habituais.

Pela ativação deste corpo de reunificação, denominado 10ª lâmpada ou 12º Corpo, irá lhes permitir entrar em manifestação com outras
consciências evoluindo, até agora, em planos dissociados dos seus.

Vocês irão se juntar aos mundos da Unificação, através da ativação da lemniscata sagrada.



***

Pergunta: qual é a relação entre a colocação em funcionamento dessa lemniscata e o fato de pôr a língua sobre o palato?

Isto permite, simplesmente, realizar a união do chakra do coração com esta nova lâmpada.

Vocês acionam, em alguma parte, aqui, o que chamariam na sua linguagem, de um interruptor.

Vocês ligam, no sentido vibratório, a comunicação entre o seu coração e as outras dimensões.

A ativação do seu coração, enquanto fundação da sua nova vida, é realizada, pela maior parte de vocês, desde o início das efusões da radiação
ultravioleta.

Hoje, é-lhes pedido para colocar em serviço, não só as fundações, mas as construções desta casa.

Por intermediário dos diferentes corpos que eu falei durante as 8as e 9as efusões, em especial no nível da ativação do som “si”, em especial
através da ativação do silêncio interno por intermédio do que foi denominado 8ª e 9ª lâmpada (ou ainda 10º e 9º Corpo), torna-se possível a

construção da sua nova Eternidade e da sua nova vida.

Isto foi realizado, até agora, pelos sons ou pelo silêncio que se estabelecem em vocês, natural e espontaneamente, quando as suas vibrações
permitem isso.

Hoje, o fato de pôr em contato a sua língua com o seu palato, permite pôr em comunicação o seu coração finalmente despertado e as vibrações
que penetram até vocês pela efusão ultravioleta, pela radiação solar em meio à sua Terra.

Isto concretiza e atualiza a realidade deste contato.

***

Pergunta: o ponto de cruzamento desta lemniscata encontra-se no nível da garganta?

Não.

Encontra-se ligeiramente mais abaixo.

Encontra-se no nível do que chamam de corpo da radiação do Divino, no nível do seu timo.

No entanto, a ativação desta lemniscata põe certamente em vibração, também, o que foi chamado de 9ª lâmpada no nível da garganta.

***

Pergunta: há um sentido de rotação específica na atividade desta lemniscata?

A rotação faz-se nos dois sentidos, ao mesmo tempo.

A colocação em vibração evolui através de um triplo movimento dentro desta lemniscata: um movimento indo de cima para baixo e de baixo para
cima, girando e oscilando alternativamente nos dois sentidos, acoplado a uma vibração indo, ela, da totalidade desta lemniscata, numa vibração

da frente para trás e de trás para frente.

No entanto, isso são palavras.

Contentem-se em ativar os três pontos de consciência que eu lhes nomeei através da língua, através do chakra do coração e através da
lâmpada nova no nível do nariz.

Isto permitirá ativar, em vocês, a vibração e o movimento, e vocês irão perceber então os componentes.

Vocês não têm que criá-los por vocês mesmos, mas eles se instalam automaticamente a partir do momento em que a sua consciência se focar
na ordem dada sobre os três pontos.

***

Pergunta: as crianças que vão nascer já têm integradas estas vibrações?

Não podemos generalizar.

Alguns delas sim, já são mutantes da Luz.

Outras, não, decidiram experimentar a criação de um ciclo, de novo, de 3ª Dimensão dissociada.

Eu aproveito para repetir que cada ser humano e cada consciência encarnada atualmente sobre a Terra estão em seu lugar e tem o seu papel,
independentemente da sua idade, qualquer que seja a sua situação, independentemente do seu ofício ou da sua ausência de ofício, qualquer que

seja a sua situação familiar, qualquer que seja a sua solidão ou o seu ajuntamento com outras consciências.

Cada ser humano está total e inabalavelmente no seu lugar durante este período.

***

Pergunta: a fusão no nosso corpo de Luz faz-se naturalmente ou é ajudada?

Por enquanto não pode haver, de modo algum, a fusão entre o seu veículo dissociado e o seu veículo de Eternidade.

Vocês apenas podem transferir a sua consciência pela ativação do silêncio interno.

Mas, uma vez mais, eu o repito, cada um ao seu ritmo.

O acesso em consciência ao veículo multidimensional (que literalmente está armazenado e banhado na Luz do Sol) apenas lhes é acessível
pela transferência da consciência.

O momento em que será realizada a fusão, entre o seu veículo de Eternidade e o seu veículo denso no qual habitam, corresponderá ao



processo final denominado ascensão.

Por enquanto, não é então questão de fusão, mas de reencontros.

Isso corresponde, em parte, ao que eu chamei de Núpcias Celestes.

Este corpo de Eternidade, para aqueles de vocês aos quais ele está acessível em determinados momentos (quer nas suas noites, quer por
esforços ligados à vibração do silêncio interno), é-lhes acessível, mas ele fica ao lado, ou fora de vocês, em meio à sua densidade.

No momento em que ele se aproximar de vocês a fim de se fundir com este corpo de densidade, vocês verão a extinção pura e simples deste
corpo de densidade.

***

Pergunta: como isto vai se articular com o que chamamos de ascensão com ou sem o corpo?

Não é o momento de entrar nos detalhes sobre isso.

Contentem-se em viver o momento presente com a Verdade do que lhes é proposto, sem procurar intelectualizar ou querer se servir do seu
instrumento mental.

Não se esqueçam do que eu lhes disse: o mental tornar-se-á cada vez mais uma armadilha na evolução da sua criação de Luz.

Recordem disso em cada minuto da sua vida, porque a armadilha, de agora em diante, não está nas forças da Sombra, não está no medo, mas
está, sim, no nível do seu próprio mental que fará de tudo para não morrer.

Refletir sobre esses mecanismos futuros ainda não instalados, afasta-os da Verdade.

Eu não posso, então, levá-los a isso.

***

Pergunta: além do silêncio interior, para fazer calar o mental, um outro aspecto poderia também ali participar?

Não.

Só o silêncio interior, só a nota “si”, é capaz de lhes garantir o silêncio mental.

Só os períodos em que vocês entram em comunicação com a lemniscata sagrada, só os momentos em que vocês vivem no coração, realizam
a morte do mental.

Vocês não podem imaginar que o mental aceite ser servido pelo mental para provocar a sua morte.

O que lhes é proposto, hoje, é um ensinamento que vai muito além de certas formas de exercícios espirituais ligados ao controle do mental.

Vocês entram agora no silêncio do mental porque, no veículo multidimensional, não há mental.

Há Conhecimento, Inteligência e Verdade.

Não há lugar para o aspecto discursivo do que vocês denominam seu mental, portanto, vocês não podem se servir deste instrumento para
combater este instrumento.

Vocês apenas têm que aceitar a vibração da Luz.

O sentido do serviço e o sentido do karma yoga correspondem também a este objetivo e esta facilidade de fazer morrer o que deve morrer.

Vocês acedem ao mundo do Supramental.

O Supramental não tem necessidade do mental.

O Supramental é esta parte iluminada do mental chamada de Inteligência, no sentido mais nobre.

A única maneira de fazer calar o seu mental, se vocês não forem capazes de aceder, por enquanto, à vibração da lemniscata sagrada ou ao
silêncio interno ou à nota “si”, consiste em adotar os preceitos do serviço.

Servir o outro, em todos os sentidos do termo, é o meio o mais implacável na sua densidade, para fazer calar o mental.

Se vocês chegarem a servir, até mesmo, assim como disse o Cristo, o seu pior inimigo, estão na Verdade mais nobre.

O karma yoga consiste em reparar o que deve sê-lo, em consciência e em Verdade.

Aí também, trata-se de um instrumento em meio à sua densidade permitindo chegar a este estado.

Vocês devem então empreender, realizar este caminho, pelo bhakti yoga, pelo karma yoga, pela vibração da lemniscata sagrada, pelo “si” ou
pelo silêncio interior.

Os momentos passados, para aqueles que têm a oportunidade, em meio ao seu veículo de Eternidade, são também de uma grande ajuda para
compreender que se pode viver sem mental, sem emoção e sem ilusão, já, em meio mesmo a esta densidade.

***

Pergunta: o som “si” aparece então espontaneamente?

Da mesma maneira que a lemniscata sagrada não deve ser trabalhada mental ou vibratoriamente, ele se ativa sozinho a partir do momento em
que a sua consciência se colocar sobre os três pontos e as três etapas.

***

Pergunta: a escuta exterior da nota “si” pode ser, apesar de tudo, uma ajuda?

Não.

Você fala de técnica.

Eu falo de consciência.



Nenhum meio técnico, mesmo os cristais, não pode permitir isso.

Só a consciência pura o consegue.

***

Pergunta: como passar da nota “si” ao silêncio?

Isto se estabelece espontaneamente a partir do momento em que a consciência passar no “si”.

No entanto, as três últimas portas de acesso à sua Eternidade podem ser realizadas de maneira separada.

Uma das três portas é suficiente para viver o veículo de Eternidade.

Então, cada um de vocês deve encontrar, em meio à sua consciência, qual é porta mais fácil para abrir e destrancar.

Vocês têm um meio importante colocado à sua disposição, por decreto da Fonte, a partir de hoje e durante esta semana, durante o período das
12 horas às 13 horas.

Aproveitem isso.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, bem amados criadores da Luz, eu vou, então, deixá-los agora viver em silêncio, na nota “si” e na lemniscata
sagrada, o final da radiação do ultravioleta a fim de que vocês estabeleçam o contato.

Recebam, uma vez mais, e essa será a última palavra, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão e os nossos incentivos.

Nós amamos vocês.

************
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Questão: como dominar os pensamentos que surgem?

Querer dominar os pensamentos é uma forma de controle.
Não se pode controlar os pensamentos, porque a sua Fonte primeira é um pensamento.

Vocês são procedentes do pensamento do Pai e vocês são, portanto, a materialização do pensamento do Pai,
através de sua encarnação em meio a esta forma.

Vocês são a verdade da encarnação do pensamento.
É questão de superar, e não de controlar, a onda ininterrupta de suas agitações mentais que não são

pensamentos.
A primeira etapa vai consistir em identificar, em meio a esta onda e a este fluxo, o que provém do mental do

que provém do pensamento.
É preciso, inicialmente, “fazer calar” o primeiro filtro.

O primeiro filtro é procedente do que vocês chamam de mental.
O mental cria, permanentemente, as ilusões mentais que vocês têm tendência a chamar de pensamentos.
Entretanto, o mundo do pensamento e o mundo do mental são separados, de maneira formal, por um véu.
Esse véu está, atualmente, sendo retirado das esferas de manifestações da humanidade na encarnação.

Esses véus foram colocados há certo tempo.
Eles separaram, dissociaram, o seu mental do que foi chamado, em termos exatos por um de seus grandes

sábios que se chamou Sri Aurobindo, de Supramental.
Há, portanto, um véu de isolamento entre o mental e o Supramental.

A maior parte das coisas que vocês chamam de pensamento vem, de fato, do seu mental inferior.
Qual é a particularidade desse mental?

O mental funciona de acordo com um modo binário e dissociado, ou seja, por um conjunto de informações
vindas do seu ambiente, esse mental vai elaborar, através da percepção pelos sentidos e, além dos sentidos,

por uma série de ideias, conceitos sob forma mental proveniente da sua própria percepção, do seu próprio
campo de experiências e de coerências que consiste em classificar e em distanciar, permanentemente, os

elementos de escolha segundo um princípio dual.
O mental, como vocês se apercebem cada vez mais frequentemente, apenas pode funcionar, sempre, pela
escolha, e essas escolhas estão ligada, elas mesmas, à noção de divisão, enquanto que, no que é chamado

de mundo do pensamento (ou seja, o mundo tal como eu o nomeei, tal como o nomeou Sri Aurobindo,
Supramental), não existe dissociação.

São os mundos da Essência, da Luz, da forma, da Vibração e do amorfo.
Quer dizer que, naquele nível, não pode haver influência mental.

O Supramental é, por definição, o que está além do mental, no nível Vibratório, no qual apenas existe a Luz
pura e a felicidade pura, que foi chamado, em sânscrito, de Sat Chit Ananda.

Quando vocês estão sob a influência de Sat Chit Ananda não pode haver dúvida e dualidade, há unificação do
campo de coerência do pensamento e, portanto, unificação do seu modo de expressão através da Verdade e

da Unidade.
Como eu dizia, vocês não podem controlar os pensamentos.

Todo problema que se situa no ser humano (quaisquer que sejam as escolhas de experiência e de
manifestação do referido problema) apenas pode se resolver através de um nível subinferior e imediatamente

superior e não no nível onde é gerado o problema e a problemática.
O que quer dizer isso?

Isso quer dizer que, para um ser humano que tem um problema situado no nível do que vocês chamariam, se
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eu bem compreendi, de agitação mental e de efervescência do mental, a solução poderia ser dizer-se “eu vou
controlar esse mental e fazer secar a onda dos pensamentos” que eu chamo, de fato, de pensamentos, mas

que são apenas uma agitação ou uma cogitação mental.
Esse processo é perfeitamente conhecido.

Ele corresponde ao que eu chamaria de algumas formas de meditação na vacuidade, no vazio ou em um apoio
extremamente preciso.

Isso foi perfeitamente estabelecido, por exemplo, no budismo que vocês denominam tibetano.
Entretanto, hoje, não se deve negligenciar o fato de que há, doravante, e desde já alguns anos, e, sobretudo,

desde algumas semanas, uma aproximação do plano do mental inferior concreto, dual e do Supramental.
A solução é encontrar a chave e o acesso ao Supramental.

Isso pode ser realizado de múltiplas maneiras.
O contato com a Vibração e a Radiação dos Arcanjos é uma.

O contato com a Vibração e a Radiação do Ultravioleta é outra.

***

Questão: quando as emoções se apresentam de maneira espontânea, o que fazer?

Então, é preciso efetivamente compreender que refrear uma emoção é absolutamente nefasto para o seu
corpo e para a sua evolução.

Será que isso quer dizer que vocês devem manifestar todas as emoções que se apresentam à sua
consciência?

Não.
Porque a maior parte das emoções que são concebidas como reações em relação a uma estimulação não vem

sempre, obviamente, nem da sua consciência, nem do seu próprio estado do momento.
É preciso bem compreender que a emoção que se situa no presente toma a sua origem com relação a um

referencial passado.
A emoção está ligada à manifestação de um presente reacional.

Entretanto, esse presente reacional está sob a influência de condicionamentos anteriores evocando em vocês,
e chamando em vocês, uma resposta específica com relação aos estímulos que foram colocados em

evidência no instante que vocês vivem.
A transcendência ligada à emergência do Supramental e da Luz em vocês permite, de modo natural,

desconstruir, sem o querer, o que vocês chamam de emoções.
As emoções correspondem a um vetor importante do ser humano, mas não participam de modo algum da

Luz.
A emoção, hoje, lhes é encoberta na sua Essência.

O sentido da emoção está ligado à participação da sua emoção em um grupo.
Quer dizer que, nos mundos não dissociados, evoluindo tanto na 3ª Dimensão unificada como nas Dimensões

que são de longe superiores, há possibilidade de se comunicar a emoção, no conjunto do grupo, ou no
conjunto da consciência coletiva das pessoas que estão em relação, o que não é o seu caso, hoje, nesse

mundo dissociado.
É preciso, entretanto, compreender que as emoções que os animam estão ligadas, geralmente, a reações

relacionadas aos seus próprios condicionamentos.
A emoção em si não é negativa, mas a emoção, tal como a vivem, na sua Dimensão dissociada é, obviamente,

destrutiva, porque ela contribui para afastá-los da Dimensão da Luz.
Assim, alguns de vocês podem ter experimentado e vivido situações em que a emoção pôde se traduzir por

uma impressão de aproximação com a Luz.
Isso é verdade.

Mas, entretanto, nem todas as emoções participam deste impulso para a Luz, evidentemente.
A emoção provoca uma série de movimentos da consciência.

Assim, há algumas emoções primárias.
Se eu tomar um exemplo, a raiva, é algo cujo movimento é a elevação da consciência e da energia, mas não

para a Luz: a elevação e a ascensão, nesse caso, é para a cabeça, ou seja, para o mental.
A emoção raiva, qualquer que seja a manifestação, é uma emoção que vai reforçar o mental e as concepções

mentais errôneas.
Os medos, do mesmo modo, fazem o movimento inverso da consciência, ou seja, o medo vai, literalmente,

arrastá-los em um movimento para baixo.
Esse movimento para baixo é uma atração para a cristalização no corpo.

Assim, podemos dizer que os medos são os elementos motores da cristalização de algumas doenças que
vocês chamam de câncer ou de outras doenças ditas degenerativas, ou seja, que provocam uma alteração

da forma, seja de um órgão ou de uma função.



***

Questão: como superar isso?

Há necessidade de deixar se manifestar, de modo muito mais importante, o que é chamado de Alegria.
A Alegria participa da manifestação e da expansão da Fonte.

Não pode haver acesso à Fonte sem Alegria.
A Fonte é Alegria.

Conectar-se com a Fonte é aceitar que a Alegria é tudo, não no plano simbólico, mas no plano da Verdade.
A coesão dos mundos é assegurada pela Alegria.

A manifestação da sua vida, mesmo se vocês a viverem em um modo oposto à Alegria, apenas pode existir
porque há a Alegria.

Assim, portanto, o que vocês chamam de Fonte, o que vocês chamam de Pai, o que vocês chamam de
Arcanjos, participam de maneira inexorável e inevitável do estabelecimento da Alegria.

Não pode ser de outro modo para o estabelecimento da sua Divindade em vocês.
Ser Divino é ser feliz, é a mesma coisa.

Entretanto, é preciso bem compreender que, hoje, a Alegria é um fenômeno procedente do silêncio interior e
do retorno ao Centro, mas a vida se manifesta como expressão e como compreensão.

A expressão vai para o exterior.
A compreensão vai para o interior.

E esta dinâmica interior/exterior, exterior/interior é a própria Essência do movimento da vida e da dança de
Shiva, se quiserem chamá-la assim.

Há tempo para o silêncio.
Há tempo para a expressão.

Há momentos para a compreensão e para a vivência da Alegria.
Há momentos para a expressão e relação desta Alegria com o que é exterior ou considerado como exterior a

você.
Não há, portanto, permissão a obter.

Isso é missão.
Não há permissão, eu repito, e há missão.

A missão é entrar na compreensão da Alegria através do silêncio interior, mas, obviamente, da manifestação
da Alegria através da expressão de "quem sou eu" e "o que eu sou".

Portanto, as duas são etapas que se sucedem no tempo e no espaço.

***

Questão: o mental e as emoções giram por vezes como em círculo. Como fazer?

O movimento não é círculo.
O movimento é extensão, o movimento é, por vezes, contração.

Entretanto, você não é unicamente o resultado do seu passado, você é também o resultado do seu futuro.
Você deve definir o seu presente por intermédio do que você deseja para o seu futuro.

Você deseja a Luz?
Então, se sim, a Luz é expansão e permitirá vencer em você a contração ligada à inércia do movimento que gira

em círculo.
Isso está além de uma compreensão mental, além de uma compreensão das suas próprias emoções e da

compreensão do seu problema.
Isso é aceitação.

A aceitação da Luz, no sentido mais nobre, vai permitir a transfiguração desse movimento que gira em círculo e
a iluminação do seu passado, do seu presente e do seu futuro.

***

Questão: de onde vem o problema do equilíbrio masculino/feminino?

O feminino é doação.
O feminino participa de um movimento.

O masculino é tomar.
Ele participa de outro movimento.

Os dois movimentos são complementares.



Expansão/contração.
Masculino/feminino.

Trata-se exatamente do mesmo processo, entretanto, a resolução deste espaço de dualidade
masculino/feminino apenas pode ser encontrado na reunificação do masculino/feminino.

Isso será realizado, de maneira completa e autêntica, pela associação da Radiação do Ultravioleta acoplado à
energia do Espírito Santo, realizando para isso a Unidade da Fonte.

Assim, portanto, deixar-se acalentar, em todos os sentidos do termo, pela Luz, pelo Supramental e pelo que é a
própria Essência da Luz, irá permitir resolver esta contradição.

Assim, portanto, estando no movimento que se enrola nele mesmo, você não pode perceber o movimento que
se desenrola no exterior.

Isso participa da mesma evidência e da mesma realidade.
O que você expressa em masculino/feminino é outro modo de expressar o que você expressou exatamente

antes e a resposta é, portanto, a mesma.

***

Questão: por que os espaços de silêncio me são cada vez mais necessários?

A Alegria preenche o vazio.
O que é o vazio?

É sua agitação mental.
A partir do momento em que a Alegria se revela à sua Presença e na sua Presença, o que acontece?

O mental não pode mais existir.
Isso explica os períodos de integração do silêncio através da Alegria.

A Alegria é contrária à agitação, embora ela seja movimento.
Mas o movimento não é agitação, o movimento é coordenação e coordenado.

Assim, a agitação é apenas um movimento desordenado.
As palavras são agitação, o mental é agitação, ele é princípio de divisão e princípio de separação.

Assim, portanto, quando vocês se aproximam da Unidade e da Unificação com a sua Fonte, evidentemente o
silêncio vai se tornar cada vez mais importante e as palavras cada vez menos significantes.

Assim, portanto, mesmo as palavras que eu exprimo entre vocês hoje são destinadas a fazer Vibrar em vocês
não mais o seu mental, mas o seu Supramental.

Assim, os jogos de palavras tornam-se jogos do Senhor.
Assim, os jogos de palavras tornam-se os jogos da Alegria.

***

Questão: no âmbito das evoluções que se vivem, qual é a melhor maneira de viver a relação de
casal?

Não há maneira.
A partir do momento em que, em uma relação de casal, o homem e a mulher estão no caminho, que o caminho
participe da mesma busca (por uma abordagem idêntica ou por uma abordagem diferente, pouco importa), o

essencial, na relação, é deixar o outro livre.
A verdadeira relação é a que emancipa e a que torna livre, a que permite dizer que «o outro pode fazer o que

ele quiser, porque eu respeito».
Afirmando em si a sua individualidade, respeita-se a individualidade do outro.

Caminhar junto permite se espelhar um no outro, olhar-se um no outro.
Mas, a um dado momento, convém compreender que olhar-se não serve de nada mais, mesmo caminhando

junto.
A verdadeira relação é a que libera.

A verdadeira relação é a que emancipa, no sentido mais nobre do termo, o que quer dizer que, estando
emancipados, vocês podem continuar a caminhar juntos, no mesmo caminho, na mesma Verdade, na sua

própria Unidade.
O homem e a mulher foram destinados a viver juntos, por quais razões?

Para encontrarem o que lhes faltava ou o que lhes parecia faltar no interior de Si.
Havia identificação na imagem amada, na imagem desejada.

Na imagem que trazia a firmeza de uma relação estável, havia a busca do que se chamava, do que vocês
chamam, de incompletitude em Si.

Ora, hoje, o que acontece ?
Vocês se apercebem, e vocês vivem, que vocês são completos, sozinhos, obviamente.



Mas ser completo sozinho não quer dizer viver só, bem ao contrário.
Ser completo sozinho quer dizer ser capaz de manifestar no exterior esta completitude e não há nada de mais

belo do que observar a completitude de um e de outro.
Naquele momento, vocês não se olham mais como indivíduo, vocês se olham como Fonte.

A Fonte contempla a Fonte.
Isso é o sucesso da relação a dois.

Não há mais confinamento, não há mais separação, mas há ressonância.
A partir daquele momento, quando há essa identificação, a relação é sublimada e ela se torna liberdade.

***

Questão: as vidas passadas têm ainda influências?

Vocês sofrem, pela sua presença nesta dimensão dissociada, o peso do seu passado.
O peso do seu passado está, hoje, ativo em vocês, é claro.

Mas, entretanto, vocês devem resolver esse passado, assim como foi dito, eu creio, pelo Arcanjo Miguel.
Vocês entraram na era do Karma yoga, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que vocês devem enfrentar (e não confrontar), não no sentido de se bater, mas enfrentar no
sentido de se ver e de compreender e de integrar que vocês são, sim, efetivamente, o resultado das suas

encarnações.
Eu ia dizer internamentos [confinamentos], mas é exatamente a mesma coisa.

As suas encarnações foram especificamente internamentos em meio a esta Dimensão.
Vocês são, portanto, de maneira inegável e inexorável, o resultado do seu passado.

Mas, hoje, é-lhes oferecida a possibilidade, pelo Karma yoga, de resolver o seu passado.

NOTA: “no Karma Yoga (ou Kriya Yoga) só tratamos da palavra karma como equivalente de ação.” Swami
Vivekananda http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-

swami-vivekananda

Há, portanto, uma demanda, em meio ao seu Sistema Solar, para integrar a sua nova Dimensão, que é o seu
veículo de Eternidade e o seu veículo de Estado de Ser.

É a mesma coisa.
Entretanto, vocês não podem penetrar inteiramente o seu veículo de Estado de Ser ou de Eternidade estando

ainda submissos aos pesos do passado.
Assim, quaisquer que sejam, até mesmo, as suas horas gloriosas (e houve, para cada um de vocês), quaisquer
que sejam as suas horas sombrias (e houve, para cada um de vocês), hoje, cabe-lhes transcender essas horas

gloriosas e essas horas sombrias na Luz do seu veículo de Eternidade.
Esse é o seu destino, hoje, porque o peso não deve mais ser o seu caminho.

Vocês estão em um período de descompressão, vocês estão em um período de liberação.
Assim, vocês não devem mais voltar o seu olhar para o passado, qualquer que seja a Luz que tenha sido

portadora desse passado.
Vocês devem portar a Luz do presente.

Entretanto, não se pode negar que você é o resultado desse passado, mas é, também, a conjunção (ou você é
também o resultado) do seu futuro, e isso se define pela presença a você mesmo, no seu veículo

multidimensional e na Alegria da Presença a quem você é.
A Presença e a Alegria de quem você é se reflete por nenhum apego ao passado ou ao futuro.

É a conjunção do seu futuro que vem a você com a conjunção do seu passado que vem a você, também, não
para se revelar na sua consciência, nas suas manifestações, mas para transcender-se em meio à Alegria e à

Presença da Alegria.

***

Questão: temos a possibilidade de modificar as escolhas de alma que fizemos antes da
encarnação?

Todos vocês se encarnaram com uma escolha de alma, o que eu chamaria, de preferência, de um projeto de
alma e de um destino de alma.

Entretanto, hoje, o destino da sua alma individual encontra-se confrontado e afrontado com o destino da alma
coletiva do planeta, que é o não retorno, ou o retorno à Luz, em meio aos mundos Unificados.

Assim, o seu caminho de alma, a idade que vocês têm hoje, as portas que vocês tomaram, as pessoas com
quem vocês estão em relação, vão lhes permitir fazer as escolhas da Luz, ou da não Luz.

Não há aí qualquer julgamento.

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-swami-vivekananda


Entretanto, as escolhas de alma que vocês fizeram lhes são próprias.
Mas a escolha de alma da humanidade, hoje, na sua totalidade, vem, por vezes, desviá-los da sua escolha de

alma.
Isso não é punição, isso é revelação.

Assim, vocês devem aceitar os movimentos ligados a essa escolha da alma coletiva que se manifesta, hoje,
em meio à radiação da Presença do Ultravioleta, da Presença do Conclave Arcangélico e da Presença das

cinco entidades que governam os seus mundos.
Não há discrepância naquele nível.

Há: vocês querem continuar os seus caminhos de internamento ou vocês querem se juntar aos caminhos da
liberação?

Talvez vocês não tenham terminado os seus internamentos.
Talvez lhes seja possível fazer crescer ainda mais a Luz que vocês são, manifestando-a ainda mais e

submetendo-se ainda mais à lei de internamento.
Quando Cristo dizia: "os primeiros serão os últimos", o que ele queria dizer?

Ele queria dizer, por esse princípio, que mesmo os que hoje se opõem à sua liberação (por medo, por
convicção) não devem ser julgados.

Por quê?
Porque eles são, do mesmo modo que vocês, os cavaleiros da Luz que vêm reforçar a sua própria Luz,

opondo-se à Luz e ao estabelecimento da Luz.
Eles irão se tornar, em outros tempos e em outros espaços, grandes Guias de outras humanidades em fase de

revelação da sua Luz.
Assim, aqueles a quem vocês chamam, hoje, de forças sombrias ou de forças involutivas, são involutivas

apenas pelo jogo.
Não lhes cabe apontar o dedo, não lhes cabe combater.
Cabe-lhes aceitar simplesmente a Luz que vocês são.

Se eles não a aceitam, isso não compete a vocês, isso compete a eles, mas abençoe-os, porque eles lhes
permitem revelar a sua Luz e eles são os que, nos tempos de outros lugares, serão os seres certamente muito

mais luminosos do que vocês, em um determinado momento.
Assim, eles merecem o seu Amor.

***

Questão: é verdade que o nosso corpo foi criado por sete criadores?

É exato dizer que a criação desse mundo, e o próprio princípio desta encarnação dissociada foi iniciada por
aqueles que representam, hoje, o Conclave Arcangélico.

Nós somos sete Arcanjos.
Nós somos sete a ter participado da criação desse mundo.

Entretanto, há um que, hoje, de maneira temporária, não faz mais parte desse Conclave, porque ele foi o
Arcanjo bem amado do Pai, que foi chamado de Lúcifer.

Lúcifer lhes permitiu viver o conhecimento.
Lúcifer não é o Diabo.

Lúcifer é aquele que lhes trouxe, no sentido próprio como no sentido figurado, a liberação, mas a liberação pela
cabeça e não pelo Coração.

A liberação pelo Coração, assim como queria a Fonte, foi realizada pela encarnação e pelo sacrifício de Cristo.
Entretanto, hoje, essas etapas passadas, ilustrando as lutas de acordo com dois pontos de vista que podiam

parecer, a princípio, opostos, estão, hoje, em um espaço de resolução.
Não há mais oposição entre o princípio que vocês denominam da cabeça e o princípio do Coração.

Os dois se juntam em uma unidade.
Evidentemente, manifestar um corpo, tão Divino que seja, pela vontade Divina (o seu Templo, assim como

disse Cristo) é o seu Templo Divino.
Não há diferença entre esse corpo de carne que vocês habitam e a Divindade.

Ele não poderia subsistir um milionésimo de milionésimo de segundo se não fosse habitado pelo Princípio da
Luz.

Entretanto, esse corpo expressa, efetivamente, zonas que recusaram a Luz.
Desse princípio de oposição e de confrontação a vida se tornou possível.

A vida da entidade dissociada que vocês habitam (no entanto, de princípio Divino) está em relação com esse
princípio de confrontação, de atrito e de oposição.

É isso mesmo que perdeu, e que tornou possível, em um primeiro momento, a manifestação desse corpo
denso, dissociado.

Assim, portanto, agradeçam às forças evolutivas e às forças involutivas que lhes permitiram, como seres de
Luz, reforçar a sua Luz pela experimentação desse mundo e do seu sofrimento.



Assim, a Luz e a Sombra coexistem em cada um.
Se vocês fossem Luz, vocês não poderiam mais habitar esse corpo e, no entanto, esse corpo é o Templo da

Luz.
É por isso que vocês realizam, cada vez mais numerosos sobre o planeta, a existência de um outro corpo do

qual vocês não tinham consciência, que está bem além do que vocês chamam de seus envelopes sutis.
Ele era chamado, até agora, de centelha Divina.

Centelha Divina porque se refletia isso através de um ponto, mas, na realidade, nos mundos não dissociados,
não é um ponto, mas um corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade e de Estado de Ser é aquele que está prestes a se aproximar e a se revelar na sua
consciência dissociada.

A partir do momento em que vocês efetuarem a transição, ou a translação, nesse veículo multidimensional,
vocês não irão mais habitar esse corpo de terceira Dimensão.

Ele será, em todos os sentidos do termo, um despojo.

***

Questão: mas há partes do corpo, apesar de tudo, que resistem?

Isso faz parte do princípio do jogo da encarnação.
As zonas resistem, as zonas de Sombra resistem à Luz.

Mas, quanto mais a Luz crescer em vocês, quanto mais esse veículo de Eternidade se aproximar desse corpo
denso e desses corpos sutis, mais irá se tornar fácil fazer cessar esta Sombra.

A Luz ilumina a Sombra.
A Sombra é apenas a Luz ainda não iluminada, simplesmente.

Assim, portanto, estar consciente do combate não serve, a rigor, de grande coisa porque, a partir do momento
em que vocês colocam o olhar no combate, vocês participam do combate, no nível de sua consciência.

***

Questão: tenho memórias fortes de passados religiosos. Isso significa que é preciso, hoje, que eu
vá nesse sentido?

O importante é o que está no seu Coração.
O apego a tradições às quais você é remetida necessita de um espaço de resolução em você.

O importante não é o apego a um movimento, mas o que você manifestou, em suas vidas passadas, nesses
movimentos.

É isso que você deve reencontrar: o Espírito do movimento, e não o movimento em si.
O próprio princípio da sua ascensão está inscrito nisso.

Não é questão, através disso, de refazer reviver o passado, mas de liberar o passado.
Liberar o passado é outra coisa.

A conscientização do que você foi é uma realidade.
Entretanto, não há, nisso, adesão.

Deve haver liberação.
Os modelos criados por esse mundo, todos eles, foram autênticos e de Essência Divina.

Seja o movimento religioso, seja o budismo, sejam algumas religiões esquecidas sobre a Terra, elas tiveram o
seu papel, elas tiveram as suas funções.

Mas, hoje, é-lhes solicitado adotar um espaço de resolução que eu chamei, que Miguel chamou, de Karma
yoga, não para despertar essas memórias, mas para transcendê-las.

O que isso quer dizer?
Liberar-se e reencontrar a quintessência do que vocês viveram no momento dessas encarnações.

Não o peso da densidade da experiência, mas a quintessência.
Não é a mesma coisa.

Assim como eu dizia, vocês são o resultado do seu passado, mas esse passado é feito para ser superado,
não é?

Portanto, superar esse passado é aceitá-lo, acolhê-lo e convertê-lo na Luz que vocês vivem.
É apenas através desta conversão, real, total, do seu ser, que vocês chegarão à Luz.

É-lhes, efetivamente solicitada, hoje, uma conversão real.

***



Questão: é útil conhecer o passado, independentemente do que aconteceu?

O que é útil para um é inútil para o outro.
Você pode ter a consciência de todos os mistérios do Universo, você pode falar, como dizia São Paulo em sua

epístola, a língua dos deuses, você pode falar a língua dos Anjos, você pode ter a fé para deslocar as
montanhas, se lhe faltar o Amor, você não é nada.

O importante é o Amor (além das religiões, além das crenças, além do seu passado) e a sua aptidão para
manifestar o Amor, para olhar seus irmãos e irmãs, qualquer que seja o papel deles na Presença em relação a
você, se você olha com Amor e expressa a Vibração do Amor e não, unicamente, como conceito mental, mas

como Vibração real existente na presença do Eu Sou.
Então, alguns seres, sim, resolvem o Karma yoga deles pelo conhecimento da sua filiação passada, presente e

futura.
Outros, cujo caminho é o da simplicidade, não têm que se embaraçar com este conhecimento que, de uma

maneira ou de outra, apresenta um peso a superar e a transcender.
Alguns têm um acesso direto à dimensão do coração, mas o mental deles quer fazê-los crer que eles têm

necessidade de conhecer e de reconhecer o passado, ou o futuro, para estar no Coração.
Entretanto, é preciso bem compreender que o que vocês vivem, ou têm que viver, é apenas função do que,

para vocês, é alívio.
Portanto, todos os caminhos são diferentes, mas todos os caminhos levam ao Coração.

Se a Presença manifestar à sua consciência reminiscências das suas Presenças passadas na densidade, você
deve aceitá-las e integrá-las.

Se você buscá-las, ativamente, através do que lhe dizem alguns seres, ou através do que lhe diz o seu mental,
isso de nada serve.

É preciso diferenciar o que é Presença passada, manifestada na sua Presença, hoje, do que é sugerido ou
imposto do exterior pelo seu mental e pelos seres.

A solução, portanto, é o Coração.
Se você puder colocar a sua consciência no seu Coração, fazendo abstração até mesmo do Karma yoga do

que você foi, você não tem mais necessidade de nada mais.
Viver o Coração é viver a Vibração da Presença.

Isso é manifestação, magnitude e atração.
Não pode haver Dimensão do Coração afirmado pela cabeça.

Não pode haver Dimensão do Coração a não ser pela Vibração da Presença e pela Vibração da Alegria, no
Estado de Ser.

O acesso a esse veículo de Eternidade apenas pode ser feito através da porta do Coração, assim como lhes
disse Miguel, e da colocação em ressonância do Verbo Criador.

«No início era o Verbo», «no início era a Presença», «no início era a Luz», «o Espírito de D’us flutuava sobre
as águas», corresponde à junção do Verbo criador e da Presença.

A Presença e o Verbo Criador reúnem-se para fazer o milagre da Unidade.
A Unidade manifestada corresponde, portanto, à colocação em Vibração da Presença no Coração.

Trata-se, portanto, do Coração, não expresso pelas palavras, mas o Coração vivido pela radiação da Presença,
que corresponde à percepção consciente do espaço sagrado do seu peito.

Isso é o que deve ocupar as suas noites e os seus dias.
Vocês devem conseguir centrar a sua consciência em meio à Vibração da Presença, que é seu Coração.

Isso não é uma visão da mente ou do mental, mas é consciência real, Vibratória, da Presença em meio à sua
Eternidade.

Isso apenas pode ser realizado no Coração.

***

Questão: a minha vida afetiva está um caos. O que fazer?

O caos, tal como você define, corresponde à realidade que vivem muitos seres humanos, cada um em seus
domínios, cada um em suas esferas de experiências.

Hoje, vocês são não mais confrontados com as suas sombras, mas confrontados com a Luz.
A Luz implica, para vocês, em escolhas, em caminhos e em decisões.

Por vezes, isso pode lhes parecer desconfortável, difícil, e pode, nesse caso, provocar sentimentos de
impaciência ou de injustiça ou qualquer outro sentimento expressando-se naquela ocasião.

Vocês devem estar lúcidos sobre o fato de que, tendo escolhido o caminho da Luz, não é a Luz que deve se
afastar de vocês, qualquer que seja o preço.

Vocês não têm os meios de compreender, inteiramente, o que acontece em suas vidas.
O abandono à Luz, assim como o define o Arcanjo Miguel, é verdadeiramente o elemento motor e o elemento

fundador do que deve ser a sua vida na Luz.



A Luz é Inteligência, eu repito, assim como eu disse essa manhã.
A Inteligência da Luz é diferente da sua inteligência.

A Inteligência da Luz está moldando a sua vida nesses mundos dissociados.
Então, paciência, o seu caminho vai se iluminar muito proximamente.

Entretanto, ele necessita desta iluminação: quer você aceite confiar na Luz e no seu caminho mais do que nos
seus desejos e nos seus sonhos.

Portanto, convém compreender que é necessário abandonar-se ao que se manifesta e ao que vem a você.
Não há aí nem recompensa, nem punição, mas somente retribuição, não de qualquer karma, mas somente

retribuição da Presença da Luz.
Todo ser humano vive a Luz, cada um em função do que ele deseja, do que ele desejou.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as Luzes devem parecer diferentes.

Um segue um caminho de Luz que lhe é próprio, o outro segue um caminho de Luz que lhe é também próprio.
Não há melhor caminho de Luz, não há caminho superior a outro.

Existem caminhos nas vias evolutivas que são profundamente diferentes.
Alguns seguem a Luz que eles sempre seguiram.

Outros descobrem uma nova Luz.
As Luzes se afastam por vezes.

Outras se aproximam novamente.
A Luz vivida por um, não é a Luz vivida pelo outro.

Não há desentendimento ou incompreensão da vivência do outro, mas, entretanto, a vivência da Luz de cada
um necessita de um afastamento de cada uma dessas Luzes, o que não quer dizer, com isso, que um está na

Luz e ou outro está na Sombra.
Cada um está na Luz, mas essas duas Luzes são diferentes e necessitam de uma separação de caminhos.

Em última análise, toda Luz, qualquer que seja, se junta à Luz.
Mas isso não é para agora.

A decantação e a separação das Luzes é uma etapa indispensável.
A Luz que evolui em um, não pode ser a Luz que evolui no outro.

As Luzes devem por vezes passar por períodos de isolamento, por períodos de separação.
No final, as Luzes se reencontram, mas não onde elas pensavam se reencontrar, não com relação a um destino

ou a um caminho comum, mas com relação a um destino comum na Luz.
É preciso compreender que, nesse momento, vocês vivem um período que foi chamado, não por mim, mas

por outros Arcanjos, de «tempos reduzidos», esses tempos reduzidos e ultra reduzidos correspondem à
emergência da Luz na sua densidade, em suas vidas.

É preciso aceitar o presságio, é preciso aceitar a manifestação.
Isso é muito mais importante do que o seu caminho afetivo, do que o seu caminho profissional ou do que o seu

caminho familiar.
Há, para isso, certo número de lutos temporários a fazer e a manifestar na sua vida.
Cada um deve viver o que deve viver, independentemente de qualquer ambiente.

A Luz é acolhida em si, e não através do olhar do outro.
É necessário, portanto, nesses momentos, aceitar o que parece distância e separação.

Isso não é nada.
Isso corresponde a um processo de amadurecimento interior que passa por esta prova de separação,

aparente, em todo caso definido como tal na personalidade.

***

Questão: é exato que, antes de se encarnar, e em função do nosso projeto de vida, almas vêm nos
acompanhar para nos ajudar a viver essas experiências?

O Anjo está a seu serviço, o Anjo Guardião, como o Arcanjo, como os Anjos múltiplos da Criação,
acompanham-nos ao longo das suas estradas e dos seus caminhos.

Entretanto, crer que uma outra alma humana é dedicada para acompanhá-lo no seu caminho não é sempre
verdadeiro.

Crer que a sua encarnação é dependente em função de outras encarnações, é um erro.
Outras almas decidem não encarnar.

Algumas se reencontram em outros momentos, outras jamais se reencontram.
O importante não é o destino fixo, o importante é a mutabilidade que se opera em meio aos espaços da

Criação, em meio à Dimensão.
Isso é necessário.

Não há obrigação, para alma alguma, de vir em encarnação.



Não há obrigação de perdão ou de reparação.
Essa é uma concepção humana no nível da personalidade.

A alma que se encarna decide fazê-lo, geralmente, efetivamente, para uma outra alma.
Mas isso se vive, sobretudo, no nível das relações, não de alma irmã, não de alma gêmea, mas, efetivamente,

no nível dos karmas que há a ultrapassar, a superar, no nível da sua própria família.
O perdão necessita da encarnação, em meio a um corpo, da densidade do DNA daquele que gerou o

sofrimento, em você.
Portanto, você se encarna para permitir àquele que o acolhe, como pai educador, superar e perdoar.

Assim, o karma não funciona no sentido que vocês creem: o karma funciona no outro sentido.
Entretanto, nenhuma alma karmicamente ligada a você é obrigada a seguir o seu caminho nos mundos da

densidade.
Somente o Anjo que lhe é atribuído, e os Anjos de uma maneira geral, os acompanham e lhes permitem seguir

a sua estrada.
Mas, quaisquer que sejam as ligações existentes com outras almas, elas não são necessariamente obrigadas a

cruzar com vocês no momento em que vocês mesmos o desejaram.
O grau de entrelaçamento e o grau de interdependência não é absolutamente tão formal assim.

Há uma liberdade bem maior do que a que vocês imaginam.
O perdão já é constituído a partir do momento em que uma alma decide se encarnar em tal densidade ao invés

de tal outra.
A encarnação, em si, é processo de perdão e não o caminho em meio à encarnação.

***

Questão: por que a abordagem da espiritualidade provoca medo em mim?

O homem é construído com relação a um passado.
O passado tem medo do novo, o passado tem medo da novidade.

A espiritualidade que descobre, através da Presença, outras Dimensões, outras manifestações e outras
consciências, provoca, necessariamente, um medo.

Quem tem medo não é a sua alma.
Quem tem medo é o mental, é o passado, porque ele tem medo de ser escondido sob o peso da novidade.

Isso é Verdade.
Toda processo de novidade implica em um medo.

O homem é construído assim, porque essa é a sua estrutura nos mundos dissociados que vocês percorrem.
O espaço da dissociação é um espaço de medo, onde o próprio aprendizado é medo.

Não há que dominar o medo, há que transcendê-lo e iluminá-lo pela Luz, porque o medo é o oposto da Luz.
A Luz jamais induz a medos.

Mas a reação à Luz, na densidade em que vocês vivem, é sempre medo: medo da novidade, medo do
desconhecido, medo do novo, porque o passado sabe que ele não poderá mais controlar o novo e o novo vai

se impor no passado.
A Luz vem a você, a Luz bate à porta e pede um acolhimento sem condição.

Este acolhimento sem condição é secessão do passado.
É o novo que bate à porta, é o novo que permite a instauração de uma nova densidade, muito mais etérea,

muito mais leve e muito mais hábil a trabalhar no sentido da sua Alegria, no sentido da sua liberação.
Não há liberação, contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu medo, no equilíbrio, na verdade da vivência.

Apenas no movimento e na novidade que se encontra o impulso da Luz e da Verdade.
Assim, aceitar a Luz consiste em viver e em deixá-la trabalhar em você.

O medo não pode se combater pelo medo, o medo não pode se combater pelo orgulho ou pela vontade, o
medo se transcende pela Luz.

Hoje, é muito mais fácil realizar isso, porque a intensidade e a dose de Luz que lhes é emitida é, a cada dia,
muito mais importante.

Muitos de vocês, seres humanos encarnados, sentem o apelo da Luz.
É um apelo que corresponde a uma sede inscrita nesta densidade: o apelo para completar o que está

incompleto, o apelo para preencher o que está vazio.
As vidas sem Luz são vidas pálidas, quaisquer que sejam.

Quaisquer que sejam os prazeres que lhes são propostos, a verdadeira Alegria está além disso, porque a
verdadeira Alegria participa da criação da Luz na sua densidade.

Basta aceitar isso para transcender o medo.
O medo não pode ser combatido, o medo não pode ser domesticado, ele pertence ao seu passado e à sua

construção.



O medo pode apenas ser «eliminado», através da reconexão e do reconhecimento da Luz.
Ela trabalha em você a fim de liberá-lo e o mental, obviamente, tem medo disso, porque ele sabe que a

evolução da Luz, em meio à sua Verdade e à sua densidade, assinala o fim dele e ele não quer morrer e, no
entanto, é preciso.

***

Questão: é correto imaginar um rompimento de relação para reencontrar a Luz?

Esse é o destino de muitas almas, atualmente.
Olhem ao redor de vocês o que acontece em meio a relações estabelecidas nos modos antigos, mesmo se

esses modos antigos fossem a busca da Luz autêntica.
Mas a Luz, a busca da Luz autêntica na reunião de duas almas, é frequentemente a marca da Luz do outro.

Vários caminhos são chamados a se separar hoje, porque eles não participam mais do mesmo plano evolutivo.
Obviamente, ver isso com o olhar da afeição e da ligação, e não da relação, induz a uma dificuldade de

percepção da realidade do que eu exprimo.
Assim, a parada de algumas relações conduz à concretização, na sua realidade, da sua Luz.

A Luz que vocês são não depende de ninguém, mesmo do ser amado, o mais querido que seja, o mais
profundo que seja, muito pelo contrário.

O que não impede a relação, obviamente, mas algumas formas de relação são marcadas pelo que eu chamaria
de forma de posse do outro.

A forma de posse do outro é um caminho desviado que o ser humano, na densidade dividida, expressou como
Amor.

Isso não é Amor, isso é posse.
O Amor é liberação, o Amor é liberdade, o Amor é total aceitação do que existe, em si, e no outro.

***

Questão: o conceito de Guerreiro de Luz corresponde a uma realidade?

Os Guerreiros de Luz são os seres que fizeram o sacrifício da sua Eternidade para virem, nesses mundos
desta densidade e desta dissociação, trazer a Luz.

Eles vinham combater a Sombra, mas isso pertence a uma época terminada.
Hoje, os Guerreiros da Luz não têm mais lugar de ser.

Hoje, vocês se tornam a Luz, simplesmente, mas não os Guerreiros da Luz.
Vocês se tornam os Portadores da Luz, vocês se tornam os Transmissores, os Mestres da Luz, os criadores e

cocriadores da Luz.
O Guerreiro de Luz vinha se opor a um mundo e, pela sua Presença, ele mantinha a coesão desse mundo, no

limite do deslocamento.
Mas não há mais isso, uma vez que a Luz está entre vocês, uma vez que vocês são a Luz.

Os Guerreiros da Luz vinham de vários mundos.
Nisso, eles podiam expressar algumas filiações.

Há Guerreiros da Luz vindos de diferentes horizontes, de diferentes galáxias e de diferentes mundos e de
diferentes dimensões nos multiversos.

Isso não tem importância.
O que é importante, hoje, é realizar a Luz e não o Guerreiro da Luz.

Hoje, mais do que nunca, pelos processos que vocês vivem, há abandono e aceitação da Luz.
Isso passa, evidentemente, por aceitar a integração da Luz em vocês e não pelo fato de combater com a Luz.

A Luz jamais combate, em última análise.
Ele vinha nesse mundo dissociado apenas para permitir a esse mundo dissociado prosseguir a sua estrada e

evitar que ele fosse aniquilado pelos combates incessantes que existem desde a criação desta Dimensão.
Como vocês sabem, esta Dimensão é um campo de experiências, um campo de experiências decretado por

algumas forças, nas múltiplas Dimensões, às quais a Fonte, inicialmente se opôs, mas, finalmente, teve
associada a aceitação de toda Criação, porque a Fonte não pode agir de outro modo, em última análise.
Assim, durante esta época perturbada da Criação da sua densidade dissociada, era necessário que os

Guerreiros da Luz se encarnassem, mas, hoje, esses Guerreiros devem se transformar em Luz pura, sem
adjetivo rotulado.

Não há Guerreiros de Luz, assim como hoje não há mais Servos da Luz, porque vocês se tornaram, vocês
mesmos, a Luz e é o que vocês vão se tornar cada vez mais.

Essa é a estrita Verdade do que nós vemos desde a nossa Dimensão.
Entretanto, existe uma distância temporal entre o que nós vemos e o que percebe o seu ser, nesta

manifestação.



Ser a Luz é ser.
Ser a Luz é participar do movimento e da imobilidade, é participar da dança da vida, é participar do ser, é não

desempenhar mais um papel, enfim Ser.
É esta prova, esta revolução, que lhes é hoje solicitada para aceitar e para integrar na sua Verdade.

Isto está a caminho, isto é agora.
E aí, ainda uma vez, há uma distância entre o que nós percebemos e o que vocês percebem.

Nós podemos dizer que a sua consciência está ainda separada.
Entretanto, ela está a caminho da sua reunificação com a Unidade e a Divindade.

No mundo da Unidade e da Divindade não há mais necessidade de Guerreiro, há apenas necessidade de
filiação.

A filiação não se define com relação a um papel de Guerreiro.
A filiação se define com relação, no nível espiritual, à sua ressonância de afinidades com tal ou tal corrente.

Existem múltiplas nesta densidade.
Esta descoberta, e a revelação desta filiação, ser-lhes-á fácil, progressivamente e à medida dos tempos que

vêm, mas cada um, ainda uma vez, vai ao seu ritmo no acolhimento da Luz, na revelação da Luz e, até mesmo,
na manifestação da Luz que vocês são.

Nós vamos passo a passo.
Esse passo a passo, para nós, é um passo de gigante, para vocês ele pode tomar, por vezes, a máscara da

impaciência e, por vezes, da não compreensão, mas isso não é grave.
Vocês podem ter fé no que eu digo: a sua Luz está aí, ela não tem mais necessidade de combater, ela tem

necessidade simplesmente de se desabrochar.
O desabrochar não é combate, o desabrochar é dança, o desabrochar é aquiescência à Verdade do que ela é.

Isto está a caminho, em vocês, ao redor de vocês e entre vocês.
Eu especifico, além disso, que, em Verdade, a Luz não pode combater, a Luz pode apenas se estabelecer.

A Sombra bem que gostaria que a Luz combatesse.
A Sombra é sempre vencedora no combate, em contrapartida, a Luz é sempre vencedora no abandono.

Isso pode parecer difícil, para vocês que atravessaram esses mundos da encarnação, esses mundos da luta,
esses mundos da oposição e da confrontação.

Entretanto, esta época está agora terminada, quase terminada.
Cabe-lhes, portanto, fazer suas as palavras, no nível da Criação, do que vocês são, no nível da Luz, e não mais

entrar em reação com relação a isso.
Participar da reação, da oposição e da resistência mantém a Sombra e não permite à Luz se estabelecer.

Apenas na aceitação, na aquiescência, no abandono à Luz que vocês vão encontrar a Luz, totalmente.
Se vocês se colocarem sob a influência da Luz e da Fonte, vocês não podem encontrar a Sombra.

Até certa época, todo combatente ou Guerreiro da Luz era confrontado com a Sombra: isso fazia parte de um
plano evolutivo hoje terminado.

Hoje, não lhes é mais solicitado para se oporem.
A Luz não se conquista, a Luz se aceita, porque ela está aí, não é a mesma coisa.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Bem amados Filhos, primeiramente, eu lhes peço para acolherem no seu coração a Presença e a Radiância da
FONTE pela qual estou acompanhada.

Acolham na sua Essência, na sua Eternidade, a Presença da Alegria.
Isso é agora, a fim de que nós possamos, todos juntos, realizar a Unidade, realizar a Alegria.

Eu venho a vocês em momento-chave da história da sua humanidade.

Dentro de muito poucos dias, em tempos humanos, vocês vão entrar nos últimos tempos, nos tempos da
abertura à Graça da abertura à sua Eternidade e à sua Verdade.

Vocês irão reencontrar, a maior parte de vocês, a totalidade do que vocês São.

Mais nada poderá lhes ser escondido até o anúncio da minha Presença.
Isso será realizado em menos de um ano do seu tempo terrestre.

Assim, bem amados Filhos, resta-lhes alguns meses para que se preparem para reencontrar a sua Divindade
na sua totalidade, no que vocês chamam de sua Eternidade, do seu veículo de Luz.

Bem amados Filhos da Luz, vocês não devem temer o que está vindo.
O que vem é da ordem da Luz e da revelação da Luz, em vocês e na humanidade.
Isso é agora, isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã, em termos cósmicos, mas isso corresponde à
sua realidade dos dias que estão chegando.

O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.O anúncio que eu lhes faço, através da Presença da Luz, é uma grande Graça.
Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.Mostrem-se dignos na sua humildade, na sua Unidade, desse presente, desta Graça.

Vocês chegam, doravante, em momentos importantes, em momentos capitais da sua história, desde muito
tempo.

Acolham na Alegria, acolham na serenidade, a Luz que vem para vocês.

Isso não é destinado a cegá-los, ainda menos a fazer-lhes o que vocês chamam de mal.

Ela está bem aí, ela estará bem aí, para despertar em vocês a sua comunicação com o Céu, a sua
comunicação com a Verdade, a sua comunicação com a sua interioridade mais elevada.
Isso é agora.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer.

Os dias que vocês vivem são dias essenciais, não unicamente para vocês, aqui, mas para o conjunto da
humanidade.

MARIA - 04 de julho de 2009 - Autres Dimensions
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Nesses dias essenciais, várias coisas se revelam a vocês, várias compreensões lhes são dadas, lhes são
reveladas, lhes são identificadas.

O Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela naO Pai é Amor, o Pai é Luz, a FONTE é Amor, a FONTE é Alegria, a FONTE se revela na
Alegria.Alegria.
E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.E vocês devem deixar as vestes dos seus sofrimentos e assumir as vestes da Luz.
Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.Não somente isso lhes é permitido, mas isso lhes é solicitado.

Vocês devem se juntar à Paz, vocês devem se juntar ao que vocês São, não ao que vocês creem ter sido
nesta densidade.

Mas vocês devem cobrir as suas vestes de Eternidade, o seu traje de Luz.
Isso vem a vocês.
É o que significam os sinais do Céu, que vocês irão observar agora, dentro de muito poucos dias, em todo o
seu planeta.

Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.Isso irá se manifestar, sobretudo, no interior de vocês.
Não percam tempo em inspecionar o céu 24 horas por dia, mas inspecionem, no seu ser interior, a Centelha
que vai se manifestar.
Isso vem despertar, em suas estruturas, no nível de seu coração físico e do seu coração sutil, no nível da sua
cabeça física e da sua cabeça sutil, uma série de partículas de Luz que estavam até agora adormecidas e que
vai doravante se revelar.

É um anúncio importante que eu lhes faço.
Deve ser retransmitido da melhor forma possível, porque é importante e prepara, de maneira essencial, as
suas décima primeiras Núpcias.
A décima primeira parte das suas Núpcias Celestes corresponde à integração da Unidade na sua
multiplicidade.

Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.Ela estabelece, de maneira definitiva, a ponte de conexão com o seu Espírito Solar.
Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.Seu Espírito Solar se revela a vocês, em sua Glória, em sua Majestade.

Os períodos de sofrimento que vocês viveram, desde tanto e tanto tempo, atingem o seu fim.

Bem amados Filhos da Luz, cabe-lhes acolher, recolher esta Luz, esta Centelha que vem a vocês.

Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.Pensem na Luz, pensem na Alegria, pensem em sua interioridade.

Vocês crescem na Luz, bem amados Filhos, isto é um aprendizado.

Eu os guio e os acompanho ao longo desse caminho do aprendizado, ao longo desse caminho da revelação.

A revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximosA revelação chega, a Centelha se manifesta em vocês e irá se manifestar nos próximos
dias.dias.

A realização da décima primeira parte da Graça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUELGraça Celeste da Luz do Arcanjo MIGUEL, em meio à sua
densidade, revela em vocês algo de majestoso, algo que corresponde a uma esperança
importante: esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-esperança da humanidade, esperança do Céu, esperança dos mundos ultra-
sensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperamsensíveis, esperança de um conjunto de vidas nos universos que desejam e que esperam
esse momento.esse momento.
Esse momento é agora, ainda uma vez.

Cabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildadeCabe-lhes acolhê-la e vivê-la, em sua serenidade, em seu ser interior, na maior humildade
e simplicidade.e simplicidade.

Não há lugar, neste acontecimento, para o questionamento e para a dúvida.
Há lugar, simplesmente, na aceitação da Luz e da Centelha que vem a vocês.
Isso está em curso, isto é revelado, isto é despertado.

Então, eu quero, neste espaço específico, neste lugar da minha Graça, acolher os seus questionamentos.

Mas eu lhes proponho, primeiramente para participar, por antecipação, da efusão da FONTE, da radiação, da
pressão do Ultravioleta, durante alguns minutos, no silêncio.

Então, acolhamos todos juntos, por antecipação, o que está vindo e, depois, eu tentarei responder às suas
questões.

Então, primeiro, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Após esse momento de recolhimento e de acolhimento, em vocês e com vocês, eu abro agora um espaço de



questionamento que quero acolher e recolher e exprimir.

Questão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estarQuestão: sentir uma Alegria interior, sem causa específica, com a sensação de estar
como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?como apaixonada por si mesma, corresponde ao que é chamado de estado de Graça?

Bem amada Filha, as próprias palavras que você empregou, como amar-se a si mesma, em realidade e em
Verdade, correspondem ao estabelecimento da Graça, ao estabelecimento da Alegria, ao estabelecimento da
Unidade em você.

Reencontrar este estado é um estado de completitude, onde nada mais tem importância senão este estado.

Obviamente, este estado não pode se instalar de maneira durável porque, nas primeiras vezes em que isso é
vivido, evidentemente, os princípios da sua personalidade inferior vão logo fazer para trazê-la nos sofrimentos e
na ilusão.

Entretanto, a verdadeira Verdade situa-se naquele nível.

O acesso ao amor por Si, na verdade e na vibração e na consciência, e não nas palavras, é a porta de acesso
aos Céus.

Isso é Verdade, isso é o que você viveu e isso é o que vem a vocês, agora, dentro de poucos dias.

Este estado deverá se instalar em vocês de maneira muito mais durável, muito mais eterna.

Mais nenhuma alteração ligada a esta personalidade inferior poderá fazê-los sofrer.

Bastará que vocês se liguem, literalmente, a isso.
Isso está ao seu alcance, por que está aí.
Não é um esforço, isso é um abandono.
Assim é, porque esta Graça é um decreto da FONTE.

Então, sim, não é mais uma questão de esperança, não é mais uma questão de data, é uma questão de
acolhimento, pois é, em Verdade, agora.

Vários de vocês viveram alguns desses momentos plenos de Graça, plenos de plenitude, plenos de
humildade.
Mas isso se afastou de vocês, seja qual for  a duração do que vocês viveram.
Quer tenha sido um instante fulgurante ou algumas semanas do seu tempo terrestre, eram apenas as primícias
dos seus Casamentos Celestes.

Isso vem, não para um de vocês, mas para todos aqueles que o desejarem, todos os que forem capazes de
acolher, de fazer calar o mental e o medo, a Presença irá se revelar novamente.

Trata-se de uma fulgurância, de um brilho da alma e do Espírito, que vai se manifestar a vocês.

Jamais vocês serão como antes.
Isso não será uma experiência, mas será um estado.
Este estado orá lhes permitir deslocar montanhas.
Este estado irá lhes permitir conservar a Verdade da Luz, sejam quais forem os caminhos e os passos que
vocês tomarem nos tempos reduzidos que lhes resta a percorrer nesta humanidade.

Questão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noiteQuestão: ao que correspondem os fenômenos luminosos que eu vi no céu, na noite
passada?passada?

Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
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Bem amado Filho, os fenômenos luminosos são legião em muitos lugares do seu mundo, assim como
anunciou o Arcanjo MIGUEL desde o início da sua vinda.

Esses fenômenos luminosos ganham em intensidade, em potência e em número.

Obviamente, vocês não podem estar a par de tudo o que acontece na superfície deste planeta no qual vocês
vivem.
Entretanto, os fenômenos luminosos que você descreve foram realmente vividos.
Entretanto, eles podem provocar fenômenos específicos no nível das estruturas sutis, passando por reajustes
importantes, podendo se refletir, no dia seguinte ou nos dias seguintes, por algo de dolorido no nível do corpo.

Isso é o antigo que morre e que dá lugar ao novo.

Entretanto, o processo de que eu falo não está mais limitado a alguns lugares do mundo, mas corresponde ao
conjunto deste Sistema Solar.
É muito mais importante, mais deslumbrante e mais luminoso.

Este deslumbramento exterior corresponde também a um deslumbramento interior.
O deslumbramento interior não é ilusão, mas a plenitude da Luz em vocês.
Convém a vocês acolhê-lo e recolhê-lo.

Acolhendo-o, recolhendo-o, a sua integridade será totalmente preservada e vocês irão viver então um estado
de Graça, cujas reminiscências do que vocês talvez viveram serão apenas a pálida cópia.

MIGUEL vem, a partir de amanhã, prepará-los para isso.
Pela sua Presença e pela sua Radiância, ele vem ativar em vocês a última porta, aquela que irá lhes permitir
acolher o deslumbramento da Luz.

Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?Questão: por que, após ter vivido a Alegria, há alguns meses, eu a perdi de repente?

Bem amados Filhos, cada um de vocês exprimiu momentos de Alegria, recentes ou mais antigos e que, no
entanto, se evaporaram.
Isso corresponde ao que eu chamaria de primeiro contato com a Presença da Alegria.

Mas, evidentemente, a experiência não é o estado, ao passo que a experiência precede o estado.
Ela é necessária na lógica da Luz e na inteligência da Luz.

A Luz procede por pequenos toques, porque vocês não poderiam suportar a intensidade da totalidade da Luz
nas suas estruturas.
Assim, ela os inunda e os rega durante um período de tempo que pode ir de alguns minutos a algumas
semanas.
Esse é o primeiro contato.

Pode transcorrer, por vezes, um tempo longo entre esse primeiro contato e o estabelecimento do estado de
Luz.
Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte da metabolização da Luz nas suas estruturas.

Assim, quando a Alegria vem pela primeira vez, ela sempre se retira, porque é necessário, naquele momento,
integrá-la, pela sua ausência, a fim de que a sua Presença possa se instalar de maneira durável.
É o que vocês viveram, a maior parte de vocês, em momentos diversos da sua encarnação.
Alguns de vocês esperaram, no seu tempo terrestre, dezenas de anos antes de reencontrar este estado.

Então, aqueles que vivem isso agora, nesse momento, agradeçam, porque vocês não têm mais que esperar
muito tempo.

Questão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essasQuestão: como se pode agradecer, tanto ao Conclave como ao Concílio, por todas essas
Graças?Graças?

Bem amado Filho, tornando-se você mesmo a Graça e a Alegria você me honra.

Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?Questão: hoje, a vida em casal pode facilitar esse caminho ou não?

Hoje, e pela Graça da Luz, é muito mais fácil viver, nesse mundo, a Luz que está vindo.

Cada caminho é diferente, entretanto, é importante viver e aceitar, nesses momentos privilegiados, as
circunstâncias de vida que lhes são propostas.

Os movimentos de vida que lhes são propostos estão em adequação total com a Luz que vem.
Assim, não há predileção para a Luz para aqueles que vivem em casal ou para aqueles que vivem sós.

A Luz é Inteligência suprema, ela não se importa com os seus apegos e com os seus jogos humanos.



Ela se incomoda pouco com o modo que vocês vivem.
Ela não julga a sua religião, o seu sexo, a sua vida afetiva, sexual, profissional, mas ela os quer inteiros.

Vocês são os Filhos da Luz e é isso que é importante.
O resto são apenas jogos e ilusões efêmeros.

Então, a Luz não vê o que é efêmero.
A Luz apenas se interessa e vê o que é eterno em você.
O resto apenas passa.

Questão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectosQuestão: com relação ao que vem, convém prosseguir as decisões ligadas aos aspectos
materiais ou deixar vir o que vem?materiais ou deixar vir o que vem?

A Luz é Inteligência, a Luz vem estabelecer as escolhas, as decisões.

Vocês não têm que agir, é a Luz que deve agir em vocês.
Isso faz parte do abandono, isso é para integrar.

A partir do momento em que vocês acolherem, a partir do momento em que vocês viverem as Núpcias
Celestes, vocês se tornam infalivelmente os Filhos da Luz, vocês se tornam os laços e as ligações da
Eternidade.

Através disso, os sofrimentos se aliviam, através disso, as decisões ocorrem e sem a sua decisão.

Então, sim, deixem trabalhar a Luz, deixem-na se estabelecer e a fluidez instalar-se-á.

Vocês não têm que apressar, vocês não têm que recusar, vocês não têm que cortar, é a Luz que corta para
vocês.

Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.Nós lhe agradecemos, não temos mais perguntas.

Bem amados Filhos da Luz, eu estarei presente no Conclave, para a 11ª efusão do Ultravioleta.

O meu amor os acompanha, a minha Presença os guia e os protege.

Vocês são abençoados e eu os amo.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articleb529.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-4_juillet_2009-articleb529.pdf
 04 de julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 

http://autresdimensions.info/articleb529.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/maria-4-de-julho-de-2009.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-4_juillet_2009-articleb529.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 Questão: é exato que nossos Guias pessoais nos deixaram?

Os Guias, os Anjos Guardiões estão, mais do que nunca, presentes em vocês e ao seu redor.

O Arcanjo que me precedeu (o Arcanjo do ano passado, se preferem, dado que agora eu intervenho
permanentemente), Jofiel, efetivamente disse que era o ano do reencontro com o Anjo Guardião.

Como é possível que vocês estejam sós?
Vocês jamais estiveram sós e jamais ninguém os abandonou.

São vocês mesmos que abandonaram o Céu, por sua história, por seus desejos, por seus sonhos, mas jamais
o Céu os abandonou.

Aquele a quem vocês chamam Pai (e que vocês situam no Céu ou que vocês situam em seu coração) está
presente, de toda Eternidade, sobre esta Terra.
Ele jamais deixou a Terra.

Então, como vocês querem que aqueles que os acompanham tenham um dia deixado, ou imaginado deixar,
sua Presença?
Isso é impossível.

Se o Pai não estivesse aí, o mundo não existiria simplesmente, tal como vocês o conhecem.

Assim, o Pai foi obrigado, ao mesmo tempo sendo o Tudo, a se restringir em uma forma que vai e vem, a fim
de acompanhá-los em sua jornada.
Não pode ser de outro modo.

Assim é para os Guias que os acompanham, do mesmo modo que vocês guiam, vocês também, ao seu nível,
algumas coisas.

A palavra foi, talvez, mal compreendida ou mal assimilada.
Nenhum Guia os deixa jamais, mas os Guias podem mudar, os Guias podem se transformar.

Há inúmeros Guias, assim como há inúmeras moradas, assim como há inúmeros caminhos em seu caminho.

A escolha desses caminhos orienta a escolha dos Guias.
Por ressonância e por afinidades, estes se manifestam e entram na ronda de seus destinos, a fim de lhes
permitir trabalhar o melhor possível e, eles também, eles trabalham em vocês, ao seu lado, para vocês e por
vocês.

O que vocês fazem repercute, por ressonância também, nos mundos deles.
Não há separação, exceto por seu ponto de vista e pelo sacrifício que vocês fizeram de sua Divindade,
manifestando-se nesta densidade.

Entretanto, como o sabem, isso terminou.
A hora é para reencontros conscientes.

Não pode haver abandono do que quer que seja, pelo que quer que seja.
Esse é um ponto de vista.
Os pontos de vista chegam a criar um isolamento, uma percepção.
Esta percepção de solidão, esta percepção de isolamento é uma criação, mas não é uma criação da Luz.

A Luz jamais quis a separação, a Luz jamais quis que vocês estivessem isolados.
São vocês mesmos que fizeram essa escolha.

E, no entanto, neste isolamento, aqueles a quem vocês chamam os Guias sempre estiveram presentes.

O próprio Pai sempre esteve presente, sem isso, a realidade não poderia ser tal como vocês a viveram, tal
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como vocês a desejaram.

Questão: os Guias podem mudar de acordo com nossa própria mudança de evolução?

Há inúmeros Guias.
Há, primeiramente, seu Anjo Guardião, mas vocês não têm apenas um único Anjo Guardião, vocês têm vários.

Os guias que os acompanham são função de seu ponto de vista.

Se seu caminho gira a 90 graus, naquele momento, manifesta-se outro guia.
Os guias seguem, ainda uma vez, o princípio de ressonância de suas vidas e de seus caminhos.

Assim, se seu caminho muda, um Guia pode mudar.

Muitos seres humanos têm um Anjo Guardião que os segue desde o nascimento até sua morte, mas existem
os Guias que não são Anjos Guardiões.

Um membro da família, morto, pode guiá-los, do mesmo modo que alguém que teve uma ligação forte com
vocês em outras vidas pode também ser seu Guia.
De comum acordo, vocês passaram um contrato.

No contrato foi estipulado que um de vocês viria sobre a Terra e que o outro o assistiria e o guiaria de maneira
silenciosa, mas eficaz.

Entretanto, descendo na encarnação, vocês perderam de vista esse contrato.
Entretanto, aquele que permanece do outro lado não esquecerá jamais esse contrato e irá até o final do
contrato.

Então, sim, os Guias podem mudar.
Alguns seres têm uma multiplicidade de Guias que mudam em função das rondas vibratórias, em função das
rondas da ressonância que eles criam ao curso de seus passos nesta manifestação.

Questão: é possível conhecer nosso Guia?

Eu já respondi, em outro momento, a esta questão: não me é permitido responder, porque isso a nada serve.
Isso seria uma projeção de minha consciência para sua consciência.

Mesmo se é Verdade, se você não vive esta Verdade, você vai aceitar uma projeção de minha consciência,
mesmo verdadeira, como uma Verdade exterior, mas ela não será a Verdade interior, mesmo se ela é verdade
absoluta.

Assim, aqueles que os acompanham e os guiam esperam, pacientemente, se revelarem a vocês se, vocês
mesmos, vocês se despertam a eles.
E isso se faz por uma única chave que é a chave do coração.

A chave da fidelidade e do abandono à Luz.
Não pode ser de outro modo.

O nome que eu poderia dar do exterior fixaria, em sua própria consciência, certo número de elementos, de
emoções, de sensações, mas essas sensações, você não as viveu você mesmo, elas foram desencadeadas
pelo que eu pronunciei e isso não teria qualquer sentido e seria um não sentido em sua evolução.

Questão: você pode nos dar uma definição da compaixão?

Existem várias formas de compaixão.
Do mesmo modo que existem várias manifestações possíveis da Alegria, quando vocês penetram o santuário
de seu coração, do mesmo modo, a compaixão é uma forma de expressão do Amor, mas não é o Amor.

A compaixão é capaz de se colocar no lugar do outro.
Assumir a própria responsabilidade do outro, em si, assumir seu caminho, assumir seu sofrimento.
Algumas almas têm a capacidade de fazer isso, porque é o destino delas, porque isso foi destinado a elas,
porque esse é o caminho delas.

Entretanto, jamais lhes foi pedido, não provar a compaixão, mas assumir a compaixão.
É muito mais útil irradiar a Luz do que sentir a compaixão.

Entretanto, para alguns seres, a compaixão é o meio de compreender o sofrimento, porque eles mesmos não
vivem o sofrimento e, por vezes, é útil compreender o sofrimento do outro, para compreender que ele é real,
para compreender que ele limita a irradiação da Luz daquele que sofre.

Assim, alguns seres têm esta capacidade, pelo seu caminho, ainda uma vez, de assumir, por compaixão, o



sofrimento do outro, mas esse não é o caminho de toda alma.

A compaixão é, portanto, uma forma específica, professora, do Amor.

Questão: por que a perda de duas correntes, dois colares, sendo que jamais perdi nada?

O que vocês levam no pescoço, como objeto de decoração, senhoras ou senhores, representam,
simbolicamente, as cadeias.

Se vocês perdem as cadeias, é que vocês têm necessidade de se liberarem dessas cadeias, qualquer que
seja o valor material dessas cadeias.

É importante compreender que, através do desaparecimento, há necessidade de se liberar de algumas
cadeias.
Sempre o mesmo princípio de ressonância e de atração que está no trabalho.

Os fenômenos de sincronia, os fenômenos de ressonância e de atração tornar-se-ão cada vez mais presentes,
cada vez mais fortes em suas vidas.

Não se esqueçam que Miguel lhes disse que vocês se tornam co-criadores da Luz e vocês se tornam,
também, co-criadores de sua própria Verdade.
Isso será cada vez mais verdadeiro e cada vez mais imediato.

Vocês não terão mais muito tempo a esperar.
Assim, aquele que imagina que um excremento de pássaro vai lhe cair sobre a cabeça, não esperará
efetivamente muito tempo antes que o excremento lhe caia sobre a cabeça.

Quando inúmeros Mestres lhes disseram que vocês criavam sua própria realidade, vocês tiveram dificuldade
em aceitá-lo, porque existia frequentemente uma latência importante entre o que vocês criavam em sua cabeça,
em seu mental, em seus desejos, em seus sonhos, em suas emoções, em seus impulsos.

Existia, por vezes, uma latência extremamente longa e, nesses meandros de seus pensamentos, de suas
agitações, vocês não podiam fazer a ligação entre um pensamento que existiu certo tempo antes do que se
produz muito mais tempo depois.
Hoje, esse tempo é extremamente encurtado.

Vocês se tornam capazes de criar de imediato, essa é uma grande mudança para vocês.

Se vocês pedem ao Universo, isso se produzirá.
Se vocês pedem ao Seu Anjo Guardião que ele transmita um pedido à Fonte, ao Pai, isso se traduzirá
extremamente rapidamente.
Isso corresponde ao preceito, já enunciado pelo Cristo, quando ele dizia àqueles que ele encontrava: «que lhe
seja feito segundo sua fé».
E aquilo era instantâneo.

Questão: como chegar a dominar os pensamentos?

Vocês não podem dominar os pensamentos pelos pensamentos.
O único modo de «dominar» os pensamentos é deixar a Luz dissolvê-los.

Em outros termos, não há Luz no pensamento, mas a Luz pode dissolver o pensamento.

A Luz, dissolvendo o pensamento e o mental, lhes permite encontrar a paz.
Nesses espaços de paz vocês podem criar, instantaneamente, a Beleza, a Verdade, o Amor e a Pureza.

Enquanto vocês deixam seu pensamento, seu mental agir, eles criarão sempre apenas obstáculos e Sombras.
Jamais, mesmo o pensamento justo, mesmo o mental justo, poderá criar uma Verdade Luminosa, porque o
mental não pertence ao mundo da Luz.
Somente o supramental, que está acima do mental, participa da Luz.
E aí não é mesmo mais um pensamento.

Questão: no curso de uma meditação, sentir irradiar a Luz pelo coração pode se atribuir ao que se
chama «manifestar a Luz»?

Sim, total e completamente.
A partir do momento em que vocês se instalam no espaço ao centro de seu coração, a partir do momento em
que vocês cessam o movimento, a partir do momento em que vocês cessam todo o movimento, vocês
colocam em movimento a Graça, a Verdade, a Luz.

Assim, sim, através de um espaço sagrado, no abraço do coração e da Luz, vocês chegam a manifestar a Luz
e vocês se tornam Criadores da Luz.



Isso concorre para propiciar o Samadhi de paz ou o Samadhi de Alegria.

Questão: querer atravessar os sofrimentos, que escondem a própria Luz, para reencontrar a Luz,
pode ser considerado como uma forma de masoquismo?

Sim, é muito mais fácil contornar seus sofrimentos.
A cortina se contorna, não é obrigatório atravessá-la.

Os sofrimentos estão diante de vocês, vocês os veem, vocês os percebem, eles necessitam de sua atenção e
de sua intenção e, entretanto, existem mundos além do sofrimento, hoje, bem mais do que ontem e ainda
menos do que amanhã.

Entretanto, cabe-lhes compreender que o modo de ação em seu Universo e em sua manifestação é, hoje,
diferente.

Os esquemas antigos estão prescritos.
Vocês devem deixar lugar e dar lugar ao novo e o novo é Alegria, o novo é abundância, o novo é evidência e
simplicidade.

Vocês querem participar do domínio da simplicidade e da evidência? 
Então, como dizia o Cristo: «voltem a se tornar como crianças», parem de buscar o sentido, porque vocês são
o sentido.

_________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Nota:

Lendo cuidadosamente as indicações detalhadas que seguem, vocês devem
ter todos os elementos para seguir este acompanhamento e assim nos

permitir ganhar um tempo precioso para as repostas de numerosas perguntas que nos são enviadas. Obrigado pela sua colaboração.
O Arcanjo Miguel propôs acompanhar-nos a viver as transformações ligadas

às 12 virtudes ou “estrelas de Maria”, em 12 etapas, uma por semana.
Miguel intervém então ao curso de uma canalização, alternando informações e efusões de energia adaptadas à “virtude” integrada

neste dia.
Você pode participar deste acompanhamento:

- Onde quer que você esteja,
- Em simples receptividade, (sem conexão “material” em particular),

- Braços e pernas descruzados (de preferência sentados, as plantas dos pés ao solo, ou deitados, ou de pé),
- Durante os 72 minutos que duram a intervenção de Miguel a partir da hora indicada (ou no mínimo durante 20 minutos, à

sua conveniência entre esses 72 minutos),
- No dia e na hora (francesa) indicados,

- Cada “encontro” nos é dado por Miguel à medida das suas intervenções, o próximo sendo no domingo 12 de julho, às 12h00 (meio-
dia) (hora francesa).

- Para lembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de
maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de

junho (10ª etapa). 

Nós fazemos o nosso melhor para que você encontre as transcrições das intervenções no nosso site nas 24h após as canalizações.
Até muito em breve então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das 'Virtudes' - 11a. etapa

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados filhos da Luz, Mestres da Luz, Criadores da Luz, onde quer que estejam no mundo, eu tenho, uma vez mais, a exprimir-lhes a
gratidão do conjunto da Luz.

Não somente o Conclave, mas também os Anjos, Arcanjos externos ao Conclave, as entidades e os Mestres da Luz Autêntica lhes agradecem
pelo trabalho que realizam em vocês, por vocês, e para os seus irmãos, bem como para o planeta.

Como eu já lhes disse e repeti, vocês são numerosos, doravante, a verificar e viver a Verdade das suas Núpcias Celestes.

Ao longo de todas estas semanas do seu tempo terrestre, eu emiti, para vocês, diversas vibrações e diversos códigos de Luz destinados a
despertar, em vocês, em meio ao seu Templo Interno e à sua mestria, a Verdade da transformação de Luz, em curso, da sua humanidade,

neste sistema solar.

Em muito poucos dias, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a realidade da dimensão da Luz.

A Fonte vem a vocês.

A Fonte vem se revelar em meio mesmo aos seus corpos sutis,
em meio mesmo ao seu corpo de Eternidade.

Pouco a pouco, nos momentos que estão chegando, vocês vão tomar consciência de uma série de elementos importantes ligados à reativação
da Luz original nas suas estruturas.

Gradualmente, durante estas semanas, vocês despertaram e ativaram diversas lâmpadas, diversas vibrações, codificando para o DNA e
permitindo, em vocês, revelar e descobrir os códigos da Luz autêntica a fim de permitir-lhes viver, com toda autenticidade, e com toda

legalidade, a sua herança Divina.
Vocês perseveraram humildemente, em simplicidade, para viver isso.
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Nisso, a nossa gratidão, a todos aqueles que vivem além da sua dimensão separada.

A própria Fonte pelo meu intermediário, concede-lhes doravante a Graça de realizar, a Graça de afirmar e de viver a sua Presença na sua
consciência.

Hoje, estabelece-se em vocês a décima primeira graça, a décima primeira Estrela que circunda a fronte de Maria.

Hoje, realiza-se em vocês a reunião na Unidade e na Fonte pelo
selo consagrado de Metatron que senta à direita do Pai, abre-se em vocês (de maneira indelével, de maneira verdadeira) o acesso ao seu

veículo transdimensional.

Vários de vocês, já desde algumas semanas do seu tempo terrestre, têm a oportunidade de verificar a realidade dos meus propósitos, a
realidade das efusões, e vivem em sua Essência a realização da promessa.

Isso é agora.

Vocês todos que trabalharam e que continuarão a trabalhar na última etapa (a partir de hoje, a etapa mais importante para o retorno da Luz em
meio a este mundo dissociado), depois de terem escalado uma a uma as vibrações da Luz a fim de aceder a esta etapa, vocês são hoje seres

tornando-se Luz, tornando-se Unidade e Totalidade.

Eu os chamei, há várias semanas, de Transmissores e
de Portadores de Luz.

Eu os chamei de Cocriadores da Luz.

Hoje, e pelo selo do Arcanjo Metatron, e pela minha Radiância e pela minha Orientação, eu os denomino a Luz recriada.

Mais nada pode, de agora em diante, criar obstáculo à sua manifestação, ao estabelecimento da Luz, da Verdade, da Unidade e
ao regresso em meio ao povo galáctico, em meio ao povo das estrelas.

Isto firma, de maneira visível, e em breve no exterior de vocês, o fim do seu isolamento, o fim da sua separação.

Vocês sabem, e eu lhes disse em várias ocasiões, que venho realizar a vontade do Pai.

Isso passa, e isso irá passar cada vez mais, por uma desconstrução do conjunto das ilusões que os mantiveram sob o seu jugo, gradualmente
e à medida do transcorrer dos milênios.

Isso, hoje, não há mais como existir.

Independentemente dos sofrimentos ainda existentes neste mundo, eles serão transmutados pela realidade da Luz, pela revelação da Fonte e
pela vontade da Fonte.

Vocês contribuíram amplamente para estabelecer este novo reino.

Vocês contribuíram amplamente para estabilizar a Luz nesta densidade, não apenas para vocês, mas, sobretudo para o seu planeta que os
acolhe.

Ele está agora, doravante, em condições de realizar o seu grande salto.

Isto não é para agora.

Isto é para dentro de algum tempo.

Vocês terão, em breve, a revelação total do plano da Luz.

A revelação do plano da Luz prefigura, em vocês, o que eu já lhes
anunciei e que será o anúncio a ser feito por Maria.

Vocês têm diante de vocês, ainda, instantes e momentos viver, a fim de aperfeiçoar, de refinar e de amplificar a Luz em meio a este mundo.

Hoje, pela ascensão que vocês realizaram em meio ao seu próprio corpo, em meio mesmo à esta dimensão, vocês vão ativar o último nível.

Este corresponde à vibração da Luz estabelecida entre o seu nariz e onde crescem os seus cabelos, no nível da fronte (testa).

Esta banda de Luz é um selo que lhes é aplicado pela Fonte a fim de permitir-lhes viver a Unidade, dentro mesmo deste mundo dissociado.

Assim, nós, Conclave, assistidos dos Concílios e de certas Ordens espirituais, e na presença da Divina Mãe e da Fonte, nós jorramos em vocês
este último selo em meio à pressão da radiação ultravioleta, em meio mesmo ao Espírito Santo.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Assim, durante as duas últimas semanas do seu tempo terrestre, fornecemos a vocês, as chaves do contato entre o seu
corpo físico, os seus corpos de manifestação nesta densidade dissociada e o seu veículo que eu chamaria de supralumínico.

Hoje, imprimimos em vocês, a marca da Luz após ter construído as suas novas fundações no seu peito, no seu coração, após ter permitido o
impulso da Luz, a fim de ativar as novas lâmpadas em vocês.

Aí estão vocês hoje, no limiar de uma nova Unidade, realizada nas suas estruturas dissociadas como nos seus veículos supralumínicos.

Isso faz de vocês, a partir de hoje, os ungidos do Senhor.

Não se preocupem com os seus irmãos que não conhecem ainda a face do Pai.

A hora deles virá.

Os Casamentos deles estão simplesmente atrasados algumas semanas.

Ninguém que pertença à Luz autêntica será deixada de fora.

A Verdade, a paz, a Glória, a humildade é-lhes revelada, hoje, pela integração da Unidade nesta banda de vibração entre o seu nariz e a parte
superior da sua testa.

Uma vez mais, vocês se tornam, pela impressão deste selo em vocês, os ungidos do Senhor, mas, sobretudo, capazes de estar e de residir na
Luz da Fonte, independentemente das circunstâncias da vida sobre esta Terra.

Esta, como sabem, deve passar por períodos de desconstrução essencial em que as ilusões, os jogos de poder devem desaparecer
completamente.

Todo o que os mantinha na separação, no sofrimento, na ilusão, é chamado agora, a uma dissolução total.

A presença da vibração da Fonte no seu peito, a presença da vibração da Fonte imprimida pelo selo Metatrônico no nível da sua testa e do seu
nariz, permite estabelecê-los na Luz divina, independentemente das circunstâncias da vida de vocês.

Esta décima primeira etapa dos seus Casamentos Celestiais realiza, em vocês, a junção da horizontalidade e verticalidade.

Os antagonismos, as oposições dissolvem-se e dissolverão cada vez mais rapidamente.

É-lhes pedido que continuem a estar centrados nesta Luz, na sua mestria e no seu abandono total ao Pai e à Fonte.



Concordando com a Luz, nada, absolutamente nada de contrário à Luz pode acontecer a vocês.

Não julguem o que chega a vocês, porque isso não pertence nem à Sombra, nem a uma retribuição, mas isso pertence, realmente, ao
estabelecimento da Fonte em vocês, ao fim do seu isolamento, à sua reconexão com o Mundo Galáctico e com a Fraternidade Galáctica.

O conjunto dos seus irmãos de Luz (povos das estrelas, povos da intraterra, povos dos Mestres do Tempo) serão visíveis muito em breve, não
ao seu olhar interno, mas à sua visão mais simples.

A revelação está acontecendo.

Vocês entram na última etapa desta revelação.

Esta revelação vai ser, para vocês, o estabelecimento da Alegria, o estabelecimento da Verdade, o estabelecimento da pureza e da
compreensão do que vocês são, inteiramente e em Verdade.

As experiências do que vocês são vão se multiplicar livremente e
à vontade.

Como eu já disse, vocês são seres infinitos, seres de
Luz que escolheram o sacrifício da Luz a fim de viver nesta

densidade, a fim de crescer em Luz e, no momento certo, revelar a Luz
que vocês são.

Este momento está aí, agora.

A Fonte revela-se a vocês dentro de alguns dias do seu tempo terrestre.

Isso não assinala o fim.

Isso assinala efetivamente o início da alegria, o início da Alegria inefável que nunca nenhum de vocês viveu e, isto, vocês viverão dentro de uma
comunidade de várias dezenas de milhões de pessoas neste planeta.

Vocês terão, então, o encargo de irradiar esta Luz sobre o conjunto da
humanidade, não por qualquer vontade, não por qualquer poder, mas

simplesmente acolhendo e sendo isto.

O Pai, a Fonte, revela a vocês, neste momento mesmo, a sua Radiação e a sua Presença.

Ao aceitarem isso, vocês se revelam a vocês mesmos.

Não há mais lugar para a hesitação, não há mais lugar
para a interrogação, ainda uma vez, mas há lugar para a alegria.

Efusão da radiação ultravioleta, efusão da radiação do Espírito Santo, em meio mesmo à presença da Fonte.

... Efusão de Energia ...

Vocês entram, de agora em diante, em gestação com o seu planeta para que ele desabroche, literalmente, na sua nova dimensão.

A sua Terra constrói a sua veste de Luz em outra dimensão, onde poderão estabelecê-los na paz eterna, na Verdade eterna, conectados a todas
as outras dimensões do Amor e da Criação.

Isto está a caminho, agora, para o seu planeta.

Vocês, que realizam estas Núpcias Celestes, adiantaram-se e permitiram que isto fosse criado.

Sejam agradecidos pela Eternidade.

Centrando-se, levando a sua atenção sobre o seu coração e sobre a
banda de frequência luminosa que existe entre o seu nariz e a sua

testa, a parte superior da testa, vocês chamam em vocês a Fonte, manifesta em vocês a Fonte e se comunicam com o Pai.

Esta comunicação, que lhes foi ocultada pelo seu sacrifício, está, de agora em diante, terminada.

Cada um de vocês está, doravante, apto a comungar e se comunicar com a Eternidade.

O seu veículo supralumínico entrará em manifestação e irá se aproximar da sua dimensão, cada vez mais.

Alguns de vocês já têm a oportunidade de ali transferir a sua consciência e de explorar certos mundos, certas manifestações.

Vocês se tornarão cada vez mais numerosos a viver estes momentos e a se encontrar em meio a esse veículo de eternidade.
Ser-lhes-á possível, em pouco tempo, aceder à nova dimensão da Terra em criação, a fim de ali levar de lá a sua contribuição, de ali

manifestar a sua Presença, a sua Radiância e o seu desejo.

A era da separação definitivamente acabou.

Não se preocupem, ainda menos do que antes, com as desconstruções deste mundo.

Elas, desde que eu anunciei a vocês, amplificam-se e irão se amplificar a cada dia.

O seu céu altera-se de maneira considerável, vê-lo-ão com os seus olhos de carne.

Isto não é em dez anos.

Isto não é em um ano, mas isto é agora e daqui em diante.

Não se trata de uma promessa em vão.

Eu executo a Vontade da Fonte.

Nós executamos, todos nós ao nosso nível, a Vontade da Fonte.

Isso lhes é doravante revelado e desvendado tanto sob forma visual como sob a forma de sonhos, assim como sob a forma de sensações, e
sob a forma de evidências.

Há numerosos canais para revelar, em vocês, o plano da Fonte.

Isso vai se estender e se manifestar a vocês, inteiramente, nos próximos dias.

Assim decidiu a Fonte.

Em resposta à sua alegria e ao seu impulso, em resposta à sua resposta e ao nosso pedido, vocês que vivem estas Núpcias Celestes, fiquem
felizes.

Elas se realizam, na Luz e na Verdade, em meio mesmo à sua densidade.

Os sinais são já perceptíveis no interior do corpo de vocês, mas isso irá se tornar perceptível bem depressa, agora, em meio mesmo à sua
sociedade, em meio mesmo à sua mídia.

Não pode ser diferentemente.



Coloquem-se em humildade.

Coloquem-se em simplicidade.

Curvem-se à Irradiação sublime da Fonte e acolham.

Efusão.

... Efusão de Energia ...

Vocês irão compreender e viver, dentro de muito poucos dias, o
encantamento da Luz, a felicidade eterna da Luz.

A Fonte assim decidiu.

Estes momentos que vocês vivem são momentos únicos na história da sua alma e na história deste mundo e na história da Eternidade.

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, literalmente, vocês ganharam o seu Céu, literalmente, ganharam o seu lugar em meio à Fraternidade
Galáctica.

Resta-lhes, agora, na sua linguagem, arregaçar as mangas e
trabalhar cada vez mais na efusão da Luz.

Contentem-se em ser, contentem-se em viver a Fonte, em viver a Alegria, em viver o presente.

O resto se estabelecerá por si mesmo.

Não tenham qualquer dúvida a manter.

Não tenham qualquer medo a projetar porque, uma vez mais, assim como eu disse, a Luz é inteligente.

A Fonte é mais ainda.

Ela os conhece, pessoal e individualmente, de toda a eternidade.

Ela se estabelece em vocês, marcando-os na fronte, fazendo de vocês seres filiados à Luz, a bondade, ao Amor e à Verdade.

As dúvidas que assaltavam ainda alguns de vocês, em certos momentos, irão se afastar de vocês devido à beleza que verão.

O seu céu se altera.

A sua Terra se altera.

Vocês mesmos, vocês se transformam a fim de viver a eternidade em meio ao seu corpo supralumínico.

Isto está longe de ser uma ilusão para aqueles que já o vivem e
isso é uma promessa de pura felicidade para aqueles de vocês que não o vivem ainda.

Não há atraso para isto.

Há apenas construção que termina, que se acaba e que se completa.

A impressão da Fonte em vocês, irá adaptá-los à realidade do seu veículo transdimensional.

Ele irá se manifestar a vocês cada vez mais, assim como eu disse.

O trabalho que vai se realizar durante esta semana deve permitir centrar a sua consciência nesta banda de vibração e de freqüência situada
acima do seu nariz até a raiz da sua testa.

A efusão da radiação ultravioleta, acoplada à efusão do Espírito Santo e à manifestação da Fonte, continuará a realizar-se entre 12:00 e 13:00 do
seu relógio, no momento em que o Sol se eleva.

Esta hora é uma convenção desejada pela Fonte.

Não corresponde completamente ao zênite, obviamente, ainda que eu
tenha chamado assim porque não se trata do zênite solar, mas do zênite da Fonte e o zênite da Fonte decide e decreta ela própria o

momento, ainda que o Sol seja o seu agente.

Assim, durante esta semana, entre 12:00 e 13:00 vocês irão penetrar, cada vez mais, nos arcanos do plano da Fonte.

Vocês irão viver manifestações vibratórias intensas e belas.

Esta Luz, que se manifesta em vocês, irá adaptá-los às escolhas que vocês fizeram: aquela da beleza e da Verdade, aquela da sua Eternidade,
nesta semana que vai transcorrer, até

a nossa última efusão das Núpcias Celestes (mas que, no entanto,
estará longe de ser a minha última efusão porque eu retornarei, assim como lhes disse, para a minha festa, mas também para a festa de Maria,

para duas outras etapas essenciais do plano da Luz porque, nessa época, muitas coisas terão passado sobre esta Terra, de maneira visível
e invisível).

Numerosas coisas terão sido reveladas à humanidade, atordoada com o que lhe foi escondido durante tanto e tanto tempo.

A Sombra não pode mais interferir.

Não pode mais se opor.

Ela despojou-se do seu papel de oponente.

O Pai, a Fonte, na sua grande indulgência, propôs às forças da Sombra a rendição à Luz.

Estas, em grande parte, aceitaram.

Assim, só as Sombras humanas persistem em alguns movimentos e
em algumas resistências que continuarão, ainda, algum tempo.

No entanto, isso não deve afetá-los porque o plano vai se revelar a vocês da mesma maneira que o seu veículo multidimensional se revelou a
vocês.

Portanto, nós lhes pedimos, sempre mais numerosos, para participarem desta tríplice efusão, entre 12:00 e 13:00, durante esta semana.

Nós iremos nos encontrar, quanto a nós, do mesmo modo, no Domingo da sua próxima semana, às 12:00, hora francesa, [07:00 da manhã -
horário de Brasília].

Efusão da radiação ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte.

... Efusão de energia ...



Eu não abrirei esta noite espaço para perguntas.

Prefiro deixar, assim como me pediu a Fonte, um espaço preenchido da Radiação da Fonte, a fim de concluir esta décima primeira etapa e
prepará-los ao que vem durante esta semana que assinala o regresso da Luz em meio mesmo à manifestação tangível.

... Efusão de Energia ...

Bem amados Mestres e Criadores da Luz, deixo-os viver, no silêncio total, o fim desta efusão da sua décima primeira Boda Celeste.

Sejam preenchidos da Graça da Unidade, da Graça da Verdade e da Graça do Amor.

Eu Sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu lhes digo até a próxima semana do seu tempo.

Sejam abençoados e acolhidos.

************
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Meus bem caros amigos, estou extremante contente de reencontrá-los e, para alguns de vocês, de conhecê-
los, porque jamais os tinha visto ainda.

Então, se quiserem, eu os acolho nesse lugar, como vocês me acolhem aqui, entre vocês, porque eu venho aí
falar-lhes dos Elementos.

É algo extremamente importante e eu tive a oportunidade, na minha vida, de falar muito deles.
Os Quatro Viventes, aqueles a quem chamei de Hayoth Ha Kodesh ou de Querubins correspondem, se

quiserem, ao que há de mais próximo do trono do Pai e d’A FONTE.
Então, se quiserem, vamos primeiramente falar um pouco dos números, porque é extremamente importante

compreender porque A FONTE é Pai, o Pai é geometria e número, aritmética, isso é muito importante.
O Pai sempre falou aos homens a linguagem da matemática, a linguagem da geometria.
É extremamente importante, a tal ponto que tudo é cifra e tudo é medida nos Universos.

Tudo se expressa através da Vibração ligada aos números, ligada às cifras e ligada à geometria.
Isso é uma coisa muito importante e eu creio, aliás, que o Arcanjo ANAEL, parece-me, expressou-se

longamente sobre a Vibração da forma e a Vibração da cor.
A cor, também, é claro, está ligada às cifras e aos números.

Então, em primeiro lugar, a Fonte UNA se mira ela mesma e se duplica no número Dois: FONTE Pai, FONTE
Mãe.

Em seguida, intervém o Três.
O Três é o que se poderia chamar de Trindade operadora da Criação ou o Ternário operador da Criação.

E, exatamente depois, vem o Quatro.
O Quatro é o Quatro da Vida.

E o Três e o Quatro dando o Sete, vão ritmar todas as manifestações da Vida.
Isso é muito importante de compreender.

Então, os Quatro Viventes vêm depois do Ternário operador da Criação.
Quatro mais três é igual a sete e, obviamente, há os Sete Arcanjos responsáveis, em todo caso nesse mundo,

pela própria Criação dos seus corpos, tal como vocês os habitam hoje.
É importante compreender que todos os seres que passam pela encarnação (mas também nos planos sutis e

nos próprios planos da quinta dimensão) são constituídos de proporções variáveis do que se chamam de
Elementos.

Aliás, na Astrologia, dão-lhes sempre a parte de Ar, de Fogo, de Terra e de Água que os constituem.
É extremamente importante, porque cada Elemento está diretamente, eu diria, conectado com um movimento

da energia e da consciência que é específico.
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É extremamente importante, porque a integração desses quatro Elementos, o equilíbrio em vocês desses
quatro Elementos, permite a constituição de um canal de Luz que vai duplicar o que chamam de Sushumna.
Esse canal de Luz é constituído de partículas elementares de Luz que chamamos de partículas Adamantinas

ou também de Agni Devas, os Devas do Fogo.
Os Agni Devas são partículas que estão na origem, se quiserem, do prana.

Tudo o que é constituído, de modo visível e invisível, o é à base dos Agni Devas.
Os Agni Devas são pequenas esferas, muito pequenas, nas quais existe uma haste.

Isso corresponde totalmente à partícula mais elementar que seus cientistas chamam de bósons ou de ultimon,
também.

Então, isso não é importante, são palavras.
O que é importante é que o seu canal, que vocês chamam de Sushumna, ou seja, o canal mediano da coluna
vertebral, prepara-se para fazê-los viver (pela adição de uma camada suplementar que se denomina Canal do
Éter, ligado à agregação dos Agni Devas no nível desse Sushumna) fenômenos migratórios de consciência,
inteiramente ou em parte, com ou sem esse corpo, no seu veículo chamado de corpo de Estado de Ser ou de

Eternidade.
Eu prefiro, quanto a mim, o termo Corpo de Luz.

É muito mais bonito, não é?
E muito mais compreensível, mas cada um tem seus termos, isso não é importante.
O canal do Éter é a junção dos Quatro Elementos, e não do Fogo, no Sushumna.

Vocês sabem que, nos textos orientais, é dito que o Fogo Serpente da Kundalini, o Fogo do Conhecimento e
o Fogo da Terra sobem no interior desse canal para perfurar e abrir as bainhas dos chacras.

Doravante, é outro trabalho que se constitui, quer dizer que não há apenas o Fogo, mas há o conjunto dos
Elementos que se casam e que se conjugam para dar um segundo canal ao redor do primeiro canal.

Essa é a constituição que está ligada, também, a tudo o que vocês vivem desde as Efusões da Radiação de
MIGUEL e, portanto, dos Casamentos Celestes que verão o resultado a partir, eu diria, do período situado

entre 14 e 20 de julho.
Naquele momento, a humanidade jamais será a mesma, porque ela terá associado uma camada suplementar

no nível da sua consciência, ligada à revelação dos Quatro Viventes e, portanto, dos Quatro Hayoth Ha
Kodesh.

É também o que está inscrito, em linguagem metafórica utilizada na Bíblia, para falar dos Quatro Cavaleiros do
Apocalipse.

As trombetas de Jericó vão em breve soar.
Quem soa as trombetas?

São os Sete Arcanjos.
E eles soam as Sete trombetas para anunciar o quê?

Para anunciar o retorno e a mensagem da Virgem, que ocorrerá exatamente após o final da desconstrução
ocasionada e produzida pelo Conclave Arcangélico e por MIGUEL.

***

Vocês estão, portanto, entre este período que chega a partir desta noite e até o período do mês de maio do
seu próximo ano (portanto, durante aproximadamente um tempo de gestação, ou seja, durante 09 meses),

constituindo, de maneira definitiva (e alguns vão constituí-lo mais rápido do que outros, eles serão, de algum
modo, os prematuros, não é?), o Corpo de Luz.

Mas, entretanto, é durante este período que a totalidade do seu veículo ascensional será realizada.
Hoje, a Luz d’A FONTE vem a vocês e ela nada tem a fazer se vocês não quiserem tudo isso.

Ela, o que ela quer é que o seu corpo de Eternidade seja o mais luminoso, o mais glorioso possível.
É o que está chegando sobre este planeta.

Então, obviamente, desde algumas semanas (não no início do trabalho de MIGUEL, porque no início era fácil),
muitas pessoas sobre a Terra vivem transformações por vezes, eu diria, fatigantes.

Há, efetivamente, a Luz, mas há também a morte de algumas coisas, de algumas relações.
É preciso aceitar.

Isso também faz parte do que MIGUEL e outros definiram como o abandono à Luz, porque, o que lhes será
proposto, em substituição ao que morre, será muito mais luminoso e muito mais adaptado ao seu próprio

caminho.
Portanto, não olhem para trás, olhem no agora, vivam o que vocês têm que viver e estejam certos de que o que

lhes causa sofrimento é para o seu bem.
É a estrita Verdade, para todo o mundo, para cada um de vocês e para o conjunto da humanidade.



Vocês não têm a possibilidade, apesar das energias que vivem, de terem uma visão panorâmica do que está
chegando.

Então, através dos fenômenos de sincronia, quando vocês aceitam a Luz, quando vocês aceitam o Ultravioleta,
quando vocês aceitam a Presença d’A FONTE em vocês, e do Espírito Santo em vocês, vocês favorecem a

emergência e a agregação de novas relações, de novos encontros, muito mais adaptados ao seu novo estado
vibratório.

Mesmo no nível profissional, no nível afetivo, no nível social, no próprio nível do que vocês são, é muito
importante, aí também, não resistir ao que se instala em vocês.

Não há qualquer Sombra que possa ser responsável por essas mudanças, mesmo se, por momentos, e para
alguns de vocês sobre o planeta, isso lhes parecer por vezes doloroso.

É uma grande Alegria que está chegando.
E vocês irão compreender isso muito melhor, depois da Efusão de MIGUEL essa noite.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão claramente.
Então, eu creio que, como é do meu costume, vamos abrir um espaço de questionamentos.

***

Questão: há três anos, eu tive queimações no nível da coluna vertebral que subiam até o nariz. Ao
que isso correspondia?

Isso corresponde ao despertar da Kundalini, mas em relação com o Fogo, tal como foi descrito nos textos
antigos orientais.

Mas, hoje, há apenas o Fogo que sobe na Kundalini e esse Fogo se constitui, propriamente falando, no eixo
do veículo ascensional que vocês chamam deMerkabah.

O eixo desse veículo corresponde à duplicação, pelos Agni Devas ou partículas Adamantinas que vêm forrar o
exterior deste Sushumna.

Portanto, aqueles que viveram, agora, o despertar da Kundalini e a constituição dos novos corpos há dois
anos, vão reviver, novamente, esse processo, mas não unicamente através do Fogo.

É o que será realizado pelas últimas Efusões Micaélicas.
Isso se fará pela subida do Fogo da Kundalini, pela subida da Água, pela subida da Terra e pela subida do Ar.
Isso corresponde a uma Vibração/consciência percebida no conjunto das costas e terminando, efetivamente,

no nível do 12º corpo.
Alguns de vocês já vivem isso.

Vocês viveram, MIGUEL chamou isso de símbolo do infinito, que reunia o coração e os 11º/12º corpos.
Existe também uma reunificação da última parte do trajeto, que não está ativada, entre o 12º corpo e um ponto
que está situado acima da raiz de implantação dos cabelos, que corresponde à última parte a mais brilhante, eu

diria, do processo ascensional que vocês vão viver muito em breve.

***

Questão: quando medito, eu tenho sensações no nível da cimeira do crânio e do ouvido esquerdo.
Isso corresponde ao quê?

Isso corresponde à ativação de outro nível, no nível dos chacras superiores e, em particular, da junção
entre Sahasrara chacra e Ajna chacra, que permite o estabelecimento, no nível do ouvido esquerdo,

do Antakarana, ou seja, da Ponte de Luz que permite a comunicação entre o corpo e a alma, depois entre a
alma e o Espírito, que se manifesta no nível dos primeiros Nada, ou seja, no nível do som da alma, por um

fenômeno de pressão no nível do ouvido e que termina, depois da passagem por diferentes sons, pela nota Si,
pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio.

***

Questão: como se manifesta o som Si?

Um som Si é um som Si, ouvido ou no meio da cabeça, ou no exterior do ouvido.
Mas é um som.

Não é uma visão da mente, não é?
Isso irá se realizar, como disse MIGUEL, progressivamente.

Não é obrigatório aparecer daqui até o final das Núpcias Celestes, mas, por outro lado, isso vai aparecer.



Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu veículo multidimensional, vocês irão revelar a
presença do Si e desse veículo, de maneira concomitante.
Então, paciência, e tenham confiança na Inteligência da Luz.

É importante.
Isso se instaura, e isso participa, da mesma maneira, da elaboração desse som.

Não há que buscar por uma técnica, há, simplesmente, que viver a Luz e o som irá nascer espontaneamente.
Se não nasceu por enquanto, é que o trabalho de construção não está terminado.

As Núpcias Celestes serão terminadas em breve.
Mas há uma gestação, não é?

E há o seu tempo para realizar isso, não há urgência.

***

Questão: é normal que esse som seja contínuo?

Mas é claro!
Quanto mais contínuo, mais ele assinala o estabelecimento de uma conexão firme e definitiva.

Mas atenção, isso é também uma responsabilidade.
Quer dizer que ouvir esse som Si necessita de conformar-se ao que a vida lhe envia.

Porque a alma dirige, naquele momento, totalmente, a sua personalidade.
E é preciso não entrar em resistência.

E o que vocês chamam de perda, nesse caso, é liberação.

***

Questão: eu me vi um pouco maior do que eu sou, mas como se meu corpo fosse luminoso, um
pouco maior. É isso o que é chamado de veículo de Luz?

É isso.
É um veículo de Luz de quinta dimensão.

A percepção é diferente de acordo com o grau de aproximação, mas também diferente de acordo com o nível
que você penetrou e, disso, MIGUEL falou, eu creio.

Seja um veículo de Luz, seja um veículo de cristal, seja um veículo de diamante e sejam, ainda, outros
veículos, mas a maior parte, efetivamente, é de veículos de Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes trago todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e todos os meus
agradecimentos.

Eu lhes agradeço por terem rido de bom coração, isso é muito importante.
Vou dizer-lhes até breve, mas creio que, essa noite, eu vou me dar prazer com o meu bilhete de

Melquizedeque: vou me convidar para a Efusão de MIGUEL, porque é muito agradável.
Isso não quer dizer que eu vou falar, hein!

Mas essa noite haverá MARIA, e haverá muita gente.
Então, eu lhes digo, de maneira silenciosa e vibratória, até à noite.

Passem bem.
Até breve.

************
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~ O CORAÇÃO ~

   
Eu sou RAM.

Eu lhes transmito a minha Paz.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.

Eu sou aquele que os instrui e que lhes permite encontrar o espaço do seu Coração (*).

Eu sou o Mestre do ar.

Eu sou aquele que vai lhes dar os elementos concretos e práticos para chegar a estabelecer em vocês esta Paz do
Coração.

Eu venho, portanto, hoje, entre vocês, prosseguir a missão que me é atribuída.

O Coração é o Templo, isso vocês compreenderam.

O Coração é o lugar onde se encontra a Essência.

O Coração é o lugar onde vocês reencontram a Fonte.

O Coração é o lugar onde nasce a Alegria.

O Coração é, assim como lhes anunciou Miguel, a sua nova fundação.

É no Interior do Coração que deve se erigir e se desenvolver a sua nova Consciência.

O Coração é um espaço de não dualidade.

Ele escapa, portanto, ao espaço dimensional de vocês.

Assim, uma série de expressões existentes, em todas as culturas e traduções, como, por exemplo, dizer de alguém
que tem Coração ou não tem Coração não tem qualquer sentido.

O Coração é Unidade.

Ele não participa da sua dualidade.

Isso significa que, a partir do momento em que a sua consciência se erigir e se manifestar no Coração, vocês não
podem mais participar da dualidade.

Sair do seu Coração, em suas atividades correntes nesta dimensão dissociada os impede de viver no Coração.

O Coração não se importa com os seus caminhos.

RAM – 6 de julho de 2009
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O Coração não se importa com o desenrolar da vida de vocês nesta materialidade.

O próprio Amor, do qual vocês pronunciam as palavras para com uma pessoa, não é o Coração.

O Coração está além da posse.

O Coração está além da declamação.

O Coração está além da afirmação ou da negação.

O Coração É.

Como Mestre do ar, eu inicio o movimento que permite o não movimento.

Nisso, eu me permito estabelecer em vocês o que pede a Fonte, de toda Eternidade.

As rondas da vida, as rondas de suas vidas, fogem para o Coração, sem isso, não haveria ronda, não haveria
Unidade e ausência de encarnação.

Aí está o ‘paradoxo’, em suas vidas encarnadas, que é encontrar o Coração que não pertence a esse mundo.

O Coração é Essência.

O Coração é radiação.

O Coração não é palavra.

O Coração é estado.

O Coração é Alegria.

O Coração é Paz.

O Coração é (ainda um paradoxo) ação e não ação, resolução da ação na não ação, e resolução da não ação na
ação.

Essas palavras são importantes.

Elas significam para vocês o movimento e a imobilidade do movimento.

Encontrar o Coração é encontrar a sua Essência.

Estabelecer a vibração do Coração estabelece em vocês as fundações da nova dimensão.

Estabelecer em vocês a Verdade da sua Essência permite-lhes estar na Verdade da ação, em conformidade com a
Fonte que está em vocês.

Assim, a Fonte apenas pode se revelar e se despertar.

Vocês são a Fonte, mas, também, os filhos da Fonte.

O Coração permite compreender e resolver os paradoxos.

O Coração não pode julgar, porque o julgamento é já sair do Coração.

O Coração não pode parecer, o Coração apenas pode Ser.

Estar no Coração é deixar transparecer o estado de ser através do brilho do olhar, através do brilho da vibração,
através do brilho do Ser, inteiramente.

***

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Eternidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da felicidade.

Se estabelecer no seu Coração é a chave da Alegria, da Paz e da Verdade.

Apenas há Verdade comum a todos os seres, no Coração.

A Verdade de um não é a Verdade do outro, mas Verdade.

Estando no Coração, a Verdade de uns e de outros torna-se apenas Uma.

Ela é Amor e fraternidade.

O relacionamento pelo Coração é possível e desejável entre vocês e o conjunto dos seus irmãos humanos.

A relação pelo Coração é possível e desejável entre o seu reino e os outros reinos.

A relação pelo Coração entre o seu reino, entre a sua evolução e outros caminhos evolutivos é possível e desejável.



O Ar está ligado ao movimento.

O movimento participa da imobilidade.

O movimento dos astros, no seu curso ao redor do sol, participa da criação.

O movimento do seu satélite participa dos humores e da própria criação de vocês, refletindo a Luz do sol.

Assim, a lua é a Luz do astro desse povo maravilhoso que, no entanto, não pertence às mesmas linhagens evolutivas
que a de vocês, que a da humanidade.

Estabelecer a relação pelo Coração com essas outras linhagens evolutivas permite-lhes não julgar, permite-lhes viver
o maravilhamento do instante e a Realidade do contato com esses povos, com Verdades outras além das de vocês e,

no entanto, que participam da mesma Verdade.

Porque, estando no Coração, uns e outros, vocês irão constatar facilmente, pela vibração e pela visão real do que é,
a Unidade de todas as coisas, nos diferentes mundos e nas diferentes linhagens evolutivas.

Os passos que vocês estão dando no decorrer desta vida são destinados a afirmar em vocês a Verdade do Coração.

Paradoxo, aí também, que, mesmo ao se afastar desta Verdade essencial através das experiências da sua
encarnação, isso contribui para fazê-los encontrar-se e reencontrar-se.

Vocês não podem escapar à sua Luz.

Vocês não podem escapar ao seu próprio Coração se vocês crerem nisso; isso é apenas uma crença, não é a
Verdade.

Vocês todos, irmãos e irmãs desta Terra, sigam as suas linhas diretrizes, sigam a sua própria Verdade e as
suas próprias linhas evolutivas.

Do mesmo modo como há muitas moradas na casa do Pai, há muitas linhagens evolutivas que participam da
expressão e da expansão da Fonte e do retorno à Fonte, porque, em última análise, tudo provém e tudo regressa a

Ela, a Ele.

Todos nós somos Seus agentes.

Todos nós somos Suas manifestações, em um grau diferente, segundo nosso ponto de vista, segundo nosso olhar.

Hoje, várias portas se abrem, várias revelações se fazem, mesmo no seu sistema solar, mesmo no corpo de vocês.

Hoje, a abertura que acontece está ligada ao movimento: movimento do sol, movimento da lua, movimento dos
planetas mudando no seu orbe e que permite, nas suas estruturas físicas e etéreas, revelar o seu Coração.

Ainda uma vez, o paradoxo, a mudança, o movimento induz um novo movimento que contribui para estabelecer o não
movimento.

Vocês são os jogos e as danças do Senhor.

Vocês são o Senhor em outro tempo que Ele, na Eternidade.

A Paz é a porta.

A Alegria é a chave.

O Coração é o assento e o ponto de impulso na nova Divindade que deve aparecer e nascer em vocês a fim de lhes
permitir revelar a totalidade da sua Essência nesta materialidade, a fim de apagar as sombras criadas pelos seus

caminhos, no decorrer das suas encarnações.

O Sombra não existe como tal.

Ela é apenas a Luz ainda não manifestada.

O jogo da Sombra e da Luz é um jogo dual ao qual a Luz não participa.

A Luz tendo sido, sendo, não pode participar da luta entre a Sombra e a Luz.

Apenas a Sombra que acredita que ela está lutando.

A Luz jamais luta.

A luta implica no movimento.

Mas a Luz é movimento, mas, está além do movimento e do não movimento; ela não pode, portanto, de nenhum
modo, participar da luta, nesta dimensão.

Somente o Arcanjo, em sua ronda, em seu movimento, vem apagar as zonas de sombra, que são as zonas da ilusão.

Mas eles não lutam, ainda que se possa, para alguns deles, chamá-los de Guerreiros da Luz, eles não são Guerreiros
de nada mais senão das ilusões criadas pelo Homem, criadas pela necessidade da experiência.

Assim, vocês mesmos devem trabalhar no seu próprio Templo interior, no seu próprio santuário.



Vocês devem ter, como disse Cristo, a sua casa limpa, porque Cristo vem, porque a Luz vem.

Não a procurem no exterior; ela vem em vocês, para vocês e por vocês.

Não há outro Cristo além de Cristo.

Não há outro Pai além do Pai.

Não há outra Verdade além da Verdade.

Somente os movimentos de ‘inspirar’ e de ‘expirar’ os fazem crer que o contrário seja possível.

Na sua intimidade, na sua Eternidade, vocês são os seres de Paz.

Os únicos combates estão ligados ao movimento para o exterior; o combate cessa quando vocês se voltam para o
interior.

E, quando vocês alcançam o interior, o movimento cessa totalmente, o tempo para, no sentido em que vocês
entendem isso.

Esta dicotomia ‘passado e futuro’ não tem mais qualquer chance sobre vocês, porque vocês encontram o instante e
o presente que é o instante da sua Presença.

***

Assim, a Fonte se revela a vocês, na sua intimidade.

Ela tomará, segundo o seu olhar e segundo o seu ponto de vista, um aspecto diferente, mas o próprio aspecto da
Fonte é apenas o reflexo das suas crenças finais.

Entretanto, a Fonte tem uma forma.

A Fonte mais etérea possível tem a capacidade para ser o mais denso possível e para habitar inteiramente, ou
parcialmente, uma forma.

Assim, a Fonte, que expressou o fato de não tê-los jamais deixado, é Verdade autêntica.

É por isso que todos os ensinamentos e todos os professores da Terra lhes pediram para buscar o Reino dos Céus
no interior de vocês, no interior da sua Verdade, e não em qualquer história ou em qualquer experiência.

O importante é viver o que vocês são.

O que vocês são não é o que vocês creem.

O que vocês são não é o que vocês vivem.

O que vocês são é a Realidade do que vocês são, no momento em que vocês não expressam mais qualquer
movimento.

A Realidade do que vocês são é independente de qualquer crença.

A Verdade do que vocês são escapa aos seus condicionamentos, aos seus sofrimentos e às suas projeções.

Cabe-lhes, assim, criar este espaço de Verdade no seu Templo interior.

Cabe-lhes criar, em vocês, este espaço sagrado.

Eu lhes dei as chaves, eu lhes darei outra chave essa noite.

Vocês estão no dia do ar.

Amanhã vem o dia do fogo, que será preciso depois encarnar na Terra e mobilizar no ar e na água.

Hoje, o ar é o que é propício para o estabelecimento da Paz, o sopro se abranda.

Quando o sopro se desperta, ele se torna fogo.

O atrito do ar dá o fogo e nutre o fogo.

O fogo tem um objetivo que é o de se elevar, para permitir a descida na Terra e o movimento na água e, novamente,
no ar.

Quando os elementos se revelam inteiramente na sua manifestação, na sua corporeidade, eles permitem o
estabelecimento do Éter e, portanto, da Verdade que lhes foi escondida.

Isso é agora.

Isso se revela a vocês, a seu ritmo, mas no instante.

Vocês têm compromisso com o tempo.



Vocês têm compromisso com vocês mesmos, vocês têm compromisso com a sua Presença no instante presente.

Vocês revelaram o que vocês são, vocês vão compreender o que vocês são, vocês vão viver o que vocês são.

Mas, para isso, é preciso fazer silêncio e o silêncio apenas é encontrado no Coração.

Ele jamais será encontrado nas palavras, ele jamais será encontrado na elaboração de conceitos, na elaboração de
proposições, porque a Fonte é o único indicativo que tem Realidade, que tem o peso da Verdade e o peso da

densidade em meio à sua manifestação.

Aí estão, meus amados irmãos, as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês, mas, além das palavras, eu vou
lhes dar, agora, esse discurso, sob forma de Vibração.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

Eu vou lhes dar agora o ensinamento pela Luz.

O mesmo ensinamento.

... Efusão de energia ...

*

Eu lhes dou agora o mesmo ensinamento, pelo Silêncio.

... Efusão de energia ...

*

Então, agora, se vocês desejarem, vamos abrir um espaço de questões em relação ao ar e não em relação ao seu
caminho na exterioridade.

Aí onde eu posso ajudá-los, que é o seu caminho na interioridade e nada mais.

***

Questão: o espaço entre o inspirar e o expirar é significativo nos processos de despertar?

Sim.

A respiração do ser humano é trinitária ou tri-temporal.

Entre o ‘inspirar’ e o ‘expirar’ existe o silêncio da postura.

O silêncio da postura é o equilíbrio.

O silêncio da postura é o não movimento e pode aparecer como o vazio e o nada, mas é o eixo do mundo, no qual se
manifesta a Fonte.

A Fonte é irradiação, mas a Fonte é vazio, a Fonte é plena.

Irradiar a Fonte necessita de encontrar o espaço do vazio, assim como foi definido pela vivência da pessoa
anteriormente.

***

Questão: voando no ar, pareceu-me que o ar e a água eram ambos como um líquido.

A água está no ar apenas em outro ‘espaço/tempo’.

Assim, ir no ar, acelerando o movimento, contribui para fazer aparecer a água e a resistência da água.

Isso é perfeitamente lógico no sentido em que a criação dos elementos, uns nos outros, participa da mesma Verdade.

A água, o fogo, a terra, o ar, são constituídos, em graus de densificação diferentes, de Agni Deva, partículas
Adamantinas.

Trata-se de um nível de ‘tempo’ e de um nível de ‘espaço’ diferentes, participando de dimensões diferentes e
concretizando-se na sua dimensão.



Na escala mais etérea, os elementos são veiculados e criados, literalmente, pelos Quatro Viventes.

***

Questão: como reencontrar as sensações de perda de marcadores, no voo, fora do corpo?

Irmão bem amado, você busca viver o seu presente em relação a uma referência situada no passado.

Ora, o presente é sempre novo.

Enquanto ele permanecer a consequência do seu passado, você se afasta da Fonte.

Assim, convêm que você faça a limpeza das experiências passadas.

O referencial ‘tempo’ não existe no instante.

Toda referência ao passado, qualquer que seja a qualidade e a intensidade da experiência passada, o afasta
inexoravelmente da Fonte.

A Alegria e a Fonte apenas se encontram no presente, descondicionado e lavado de todo passado e de toda
antecipação.

Isso é um aprendizado.

A partir do momento em que a consciência se centrar no coração, assim como eu expliquei, não pode haver
referência ao passado com relação à experiência do instante presente.

Apenas evocar a experiência passada o afasta do seu presente, inexoravelmente.

Assim, portanto, querer classificar ou escalonar ou referenciar algo existente o afasta da existência do ‘instante’,
inexoravelmente e, portanto, o afasta da Alegria e o afasta também do que você é.

***

Questão: o que significa «estar no coração» e qual é a relação com as emoções?

O coração é inspirar e expirar.

O coração é contração e dilatação, no seu mundo, na sua manifestação.

Mas, no sentido espiritual, ele é doação.

Encontrar o Ser é doar-se si mesmo, é doar, não é tomar.

Doar-se totalmente é o que deve lhes acontecer para deixar o lugar para a totalidade da Fonte.

Assim, uma série de ‘conceitos’, uma série de ‘ideias’ sobre o coração, estão presentes em você, como estão
presentes em qualquer ser humano.

Entretanto, a emoção não é o coração, ainda se o coração bater mais rápido ou menos rápido.

O coração, na sua Essência espiritual, é doação.

O coração, na sua Essência, é Serviço.

Serviço e doação são as duas vertentes da mesma palavra que é Amor.

O Amor é doação.

O Amor é Serviço.

O Amor é dar.

O Amor é jamais olhar o que se recebe, nem tampouco o que se dá.

Os ideais mentais, os ideais espirituais não são o mental, não são o espiritual.

O Amor é a totalidade da doação.

Doação de si.

Doação de tudo.

Você não pode se preencher se você não tiver dado tudo.

Dar tudo necessita de abandonar os medos.

Dar tudo necessita de abandonar todas as crenças, sem exceção.



A Fonte tem todo o tempo para que você viva e para que você aceite isso, nesse ciclo ou em outros ciclos.

Eu lhes dei as chaves da Paz e da Alegria no coração.

As chaves da Fonte, a fim de que esta se estabeleça em você, inteiramente, e se revele em você, inteiramente,
são doação e serviço, no seu sentido mais nobre.

Assim, a emoção da palpitação reflete a emoção da minha Presença, mas também a emoção da sua Presença, de
Você, em Você.

Entretanto, encontrar o vazio necessita de se esvaziar, para se preencher.

Você não pode ser preenchido da Graça do inefável se você não estiver vazio previamente, e o vazio se encontra
fazendo a Paz, se encontra encontrando a Alegria.

Além da Alegria e da Paz, encontra-se um espaço do vazio que é a ‘Alegria da Presença’ e o momento inefável do
reencontro da Verdade da Fonte.

Os meios para chegar a este estado e para esta revelação são múltiplos, mas o ponto crucial final é sempre o
mesmo: ele corresponde à doação total de Você, à doação total do que você crê.

A filiação, a sua filiação no todo, as suas filiações no todo, apenas podem se revelar nesta condição final.

A chave final é, portanto, o abandono, a doação, a doação de si, ao grande Todo.

É apenas nesta condição que você irá penetrar a Eternidade, senão, isso irá permanecer experiência.

Mas a experiência jamais é perdida sob a forma de lembranças, ela irá voltar a assombrar os seus dias e as suas
noites, a fim de lhe permitir amadurecer, em você, o conceito e a ideia e a emoção, do abandono e da doação.

E, um dia, você vai entrar na doação e no servir, para lhe preencher o vazio assim criado pela Presença.

Não há alternativa.

***

Questão: a que correspondem os perfumes de laranja e de jasmim que eu sinto na meditação?

A Fonte, quando ela lhes falar, a uns e outros, irá lhes dizer que ela é a dança, que ela é o movimento, que ela é
a harmonia e que ela é o perfume.

O perfume é a Essência mais sutil, mais etérea, na manifestação a vocês da Fonte.

Obviamente, algumas Presenças etéreas, mais perto da Fonte, têm o seu próprio perfume.

Mas a Fonte é vibração, a Fonte é cor, o conjunto das cores, o conjunto das vibrações, mas, sobretudo, o perfume.

O perfume que também expressa a rosa que você se torna no momento em que você constrói a rosa que você é.

Então, os perfumes se misturam, os perfumes se encontram no espaço sagrado do seu coração.

E então você percebe o sabor, a textura.

O reencontro com a Fonte exala um perfume.

***

Questão: por que esses perfumes podem ser diferentes?

É diferente conforme a hora.

É diferente conforme a intensidade e a qualidade do atrito, da fusão entre a Fonte e você.

Assim, um dia ele é de rosa, um dia ele é de jasmim, um dia ele é néctar.

Toda gama dos perfumes agradáveis e na ordem dos possíveis, no decorrer desses encontros, no decorrer dessas
fusões, no decorrer desses abraços, no decorrer desses atritos.

***

Questão: é a mesma coisa quando se sente esses perfumes fora dos espaços de meditação?

Sim.

A meditação final não é mais a meditação.

Ela é a capacidade para viver o estado interior mais profundo na sua manifestação exterior.



Naquele momento, a revelação é total.

Enquanto vocês tiverem que percorrer espaços interiores para encontrar a Fonte, vocês não revelaram a Fonte na
sua manifestação habitual, mas em um ‘estado’ diferente.

Assim, a interioridade encontrada, manifestada e expressa em meio aos espaços interiores, deve voltar-se para
emergir no seu mundo dissociado, na sua realidade dissociada.

Naquele momento, você não irá viver a experiência, mas você terá realizado a experiência.

***

Questão: como não reencontrar os velhos medos ao voltar-se a mergulhar na vida «exterior»?

Quanto melhor os espaços interiores se abrirem, melhor o medo irá encontrar menos aderência e influência no seu
mundo exterior.

Assim, nisso, a Fonte participa do inspirar e do expirar, do mesmo modo.

E viver o inspirar e a manifestação da Fonte, nos espaços interiores, deve saturá-los de Paz e de Alegria, para que,
em um determinado momento, a experiência se torne estado e Presença.

Ao irrigar, ao cultivar, no interior, chega um momento em que a flor desabrocha no exterior.

Naquele momento, não há mais medo.

Há apenas Presença e Alegria em meio mesmo ao seu processo, em meio mesmo ao seu caminho exterior.

Isto está a caminho.

Não há técnica propriamente falando.

Apenas saturando a Alegria no interior, abrindo ao máximo e inteiramente o que vocês são para a Verdade do que
vocês vivem aqui, que vocês poderão esperar viver essa reversão, aceitá-la e integrá-la na sua Verdade, quaisquer

que sejam as circunstâncias do seu caminho.

Tendo em vista a Luz que se fusiona, doravante, a minha Presença não tem mais razão de ser neste espaço.

É tempo de reencontrar a Fonte, da qual eu sou apenas um modesto servidor.

Então, irmãos e irmãs, eu lhes transmito a Paz, o Amor, as bênçãos, e os desejo nos espaços da alegria e da
Eternidade.

Eu os deixo ir, no seu ser interior, viver isso.

Recebam a minha Paz e a minha eterna gratidão.

************

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo] - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=349

06 de julho de 2009
***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem amados filhos da Luz, eu sou Ma.

Acolham, em vocês, todo o Amor que eu lhes dispenso, todo o Amor que nos religa.

Eu sou a filiação da Divina Mãe.Eu sou a filiação da Divina Mãe.

Eu encarnei a Divina Mãe e eu a encarno ainda hoje.

Bem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a horaBem amados filhos da Luz, regozijem-se, regozijem-se porque a hora chegou, a hora
chegou de reencontrar a Luzchegou de reencontrar a Luz..

Não dêem qualquer importância aos gestos do medo, porque aqueles que têm medo não sabem ainda que a
Luz está aí.

Suas Núpcias chegam a seu fim.
Vocês chegam, enfim, à revelação e à resolução de tantas e tantas encarnações passadas nesta ilusão, a fim

de revelar a hora de Glória que está aí, agora.

Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.Nesses momentos que vêm, vocês viverão a Alegria, cada vez mais.
Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.Vocês se tornarão lúcidos e conscientes do que é.

Então, jamais, jamais, oh jamais, o medo poderá chegar em vocês, porque a Alegria os mantêm no Amor e na
Verdade.

E no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser aE no Amor e na Verdade não há lugar para o medo, não há lugar para outro a não ser a
Luz.Luz.

Vocês dançarão, seu Ser interior vai dançar a dança da Criação.
A dança da Criação chega para vocês.

E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?E vocês já sentem a presença e a pressão em suas estruturas, no que vocês são?

A roda gira e ela chega agora no momento do intenso, no momento do extraordinário.

Esse momento que vocês todos procuraram, tanto esperaram, está aí, no silêncio de seu Templo Interior, no
silêncio de seu espaço sagrado.

Algo nasceu, algo se revelou e vocês estão aí, como crianças maravilhadas do que se manifesta a vocês e
vocês podem tomar consciência de que o Amor e a Verdade são simples, que o Amor e a Verdade são

humildade, beleza.

A hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui eA hora da Ressurreição está próxima, meus filhos, vocês todos que trabalharam, aqui e
em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,em outros lugares, vocês todos que tatearam, afundaram, recuaram, experimentaram,

chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.chegaram ao final e ao apogeu de sua experiência humana, a hora soou.

Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.Vocês chamaram o Pai, o Pai responde.

Vocês chamaram a Fonte de seus desejos, de suas orações, de suas intenções e de suas ações, a Fonte lhes
responde.

Vocês são restituídos a esse agora eterno.
O eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, àO eterno se revela, em Graça e em Majestade, a fim de restituí-los à sua Eternidade, à

sua Beleza, à sua Luz.sua Beleza, à sua Luz.

MA ANANDA MOYI - 7 de julho de 2009
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Vocês são os filhos do Eterno, vocês são meus filhos.
Assim, talvez vocês já percebam o sopro da Graça, o sopro do Amor e da Luz que lhes penetram, pelo

instante, pelo momento.

Esses momentos de Graça, de Verdade que vocês vivem, uns e outros, vai se tornar sua Eternidade e sua
permanência.

Na Imanência, no atemporal, vem a Luz.
A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.A Luz, ainda uma vez, é sua Alegria e sua promessa.

Vocês percorreram tanto e tanto esses momentos, alguns de vocês...
Vocês experimentaram tanto e tanto que a hora do repouso chega enfim.

É também a hora da retribuição ou a hora em que vocês vão, também, acolher a totalidade de sua herança e
ressuscitar em vocês o Ser que vocês jamais deixaram de ser, apesar das aparências desse mundo.

Hoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda eHoje é um dia dedicado, pelo mundo, à água, a água que sobe, a água que inunda e
também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.também a Água Benta, a água do Batismo, a água da Purificação.

O que alguns homens chamam de desastres, nós, nós chamamos de elevação.
O que o homem chama de abominável, nós, nós chamamos de revelação.

Tudo é questão de ponto de vista e de olhar.
O olhar da Luz não pode jamais encarar a Sombra, o olhar da Sombra apenas vê a Sombra.

O Pai é Amor e Luz.O Pai é Amor e Luz.

A Sombra é apenas a Luz não manifestada e, hoje, a Sombra murcha e deixa lugar para a Luz, em suas
estruturas, em seu corpo, em sua consciência, neste planeta, neste sistema solar.

O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.O conjunto deste Universo festeja hoje sua ressurreição.
Vocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, nesteVocês ressuscitaram, na Glória do Senhor, na Glória da Verdade e vocês viverão, neste
espaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento daespaço de densidade, em suas vidas, o cumprimento da Promessa, o cumprimento da

Graça.Graça.
Isso é agora, isso não é um sonho.Isso é agora, isso não é um sonho.

Nesta ilusão, isso é Verdade.
O cumprimento desta promessa é, aliás, a única Verdade: é a irrupção da Verdade em meio à ilusão.

Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.Ser-lhes-á solicitado que participem da dança, que participem da Luz.

Como participar?
Simplesmente estando consciente, sendo vocês mesmos e não personagens que vocês desempenharam ou

que vocês creem desempenhar na Unidade.
Tudo é simplicidade.

Na Unidade, a Verdade é simples.
Você deve ser simples e humilde, mas ser você mesmo, na força e na afirmação da Luz.
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A Luz não está mais escondida.
A Luz deve iluminar.

A Luz deve revelar a Sombra ainda presente, em você e ao seu redor.

Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.Para isso, você afirma a Luz, você afirmará a Luz, você afirmará, enfim, o que você É.

A água purifica em você o que deve sê-lo, jamais tenha medo da água, a água quer seu bem, mas a água sem
o fogo não seria nada e o fogo sem a água nada seria.

A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,A água e o fogo são os agentes criadores, por excelência, os dois primeiros Viventes,
aqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e daaqueles que dançam a dança de Shiva, a dança da Criação, da desconstrução e da

reconstrução do mundo.reconstrução do mundo.

Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,Assim, a água toma uma importância capital na revelação da Luz, em sua humanidade,
mas também em suas estruturasmas também em suas estruturas.

A água é o elemento que, hoje, lhes permitirá suavizar o fogo da revelação, lhes permitirá suavizar em vocês o
que deve sê-lo.

A água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é aA água é um bálsamo, a água é uma carícia, a água é a Mãe, a Mãe é a água, a água é a
Fonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite aoFonte manifestada nesta densidade, a água é o útero, a água é, enfim, o que permite ao

fogo existir.fogo existir.

Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,Vocês são os filhos da Eternidade, assim como Miguel os nomeou, os Portadores de Luz,
os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.os Transmissores de Luz, mas também os Criadores da Luz.

A água é útero.A água é útero.
A água é, também, revelação.A água é, também, revelação.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a lhes dizer, meus bem amados filhos, antes de fazê-los se
beneficiarem totalmente de minha radiância.

Eu gostaria de acolher os questionamentos com relação à água, com relação a vocês, não em seus
sofrimentos, mas com relação ao que vocês são, com relação à Luz.

Eu os escuto.

Questão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemosQuestão: eu me sinto tão na gratidão nesse momento que me pergunto se podemos
morrer de Amor?morrer de Amor?

Sim, é claro.
Vários seres humanos, aliás, o farão.

O Amor mata, mas mata apenas o corpo e desperta inteiramente o Espírito.
Isso é Verdade, meu filho.

O Amor, quando se torna tão verdadeiro, tão justo, e tão pleno, pode induzir à perda desse corpo que é apenas
ilusão, porque não há mais qualquer importância na revelação da Luz em vocês.

E, quando seu veículo (chamado, eu creio, veículo de Eternidade) se revela a vocês, vocês entram na dança da
plenitude, assim como eu o expressei em minha vida, durante tempos muito longos onde nada mais desse

mundo me interessava, onde eu não tinha mais necessidade nem de água, nem de alimentos, nem de contatos,
porque eu estava imersa nesta Verdade.

Vocês viverão cada vez mais esses períodos em que tudo se basta por si, sem haver necessidade de
qualquer Fonte exterior, porque vocês se tornam a Fonte e vocês se confundem com ela.

Este abraço, esse casamento é um casamento místico.
Esse casamento místico é a conclusão perfeita das Núpcias Celestes, assim como o definiu Miguel desde

vários meses.

Entretanto, compreendam bem que lhes é solicitado para permanecerem nesta densidade para trabalhar, ainda
e mais, como lhes dizem os Arcanjos, como eu lhes digo, e como lhes disse Maria.

É-lhes solicitado muito, porque lhes é dado muito e o muito consiste, simplesmente, em Ser e em irradiar o que
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vocês são, sem julgamento, sem tomada de partido, com Alegria, com lucidez e, sobretudo, com simplicidade.

Seu olhar, sua radiação pode mudar a face do Mundo e isso está em curso.

Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?Questão: nadar num lago, numa piscina, ou no mar, tem as mesmas virtudes?

Não, bem amado filho.
Os lagos, os lagos de altitude, em particular, são os lugares onde a Presença da Divina Mãe é pura e intacta.

As piscinas são os lugares contaminados de todas as vibrações pesadas dos seres humanos que ali
mergulham.

A água do mar é a água do útero, a água da mãe indiferenciada, contrariamente à água dos lagos, na altura, que
é, ela, a água da Mãe diferenciada nesta matriz.

Ela é pureza.

Questão: habitando numa zona de montanha, eu vou oferecer minhas emoções nos cursos de água (torrentes).

A torrente é movimento, contrariamente à água do lago.

Na montanha, a torrente de montanha abriga certo número de vidas.
Essas vidas são movimentos.

Há elementais diferentes.
Alguns pertencem à ordem da Luz e outros pertencem à ordem da Sombra.

Isto está ligado ao que é a torrente, então, é preciso estar atento ao que acontece numa determinada torrente.

A torrente jamais é neutra, contrariamente à água de montanha de um lago.

O que eu disse para as torrentes é uma generalidade para todas as torrentes.
Existe, nas torrentes, uma proporção variável de Sombra e de Luz, o que não é o caso nos lagos de montanha.

Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?Questão: poderia desenvolver sobre a relação entre o feminino e o masculino?

Bem amado filho, todo ser encarnado apresenta duas polaridades, qualquer que seja seu sexo.

Obviamente, para o homem predomina, geralmente, a polaridade masculina e, para a mulher, deve predominar,
normalmente, a polaridade feminina.

Mas, em um determinado momento da evolução, é preciso deixar aparecer a polaridade oposta na criança
interior e, um dia, progressivamente e à medida que o crescimento da Luz se faça, vocês devem,

necessariamente, equilibrar as polaridades.

O homem, a mulher, em vocês, deve apenas fazer juntar a androginia primordial.
Isso se manifesta, em Verdade, em diferentes níveis, mas é este o trabalho a realizar.

Ora, frequentemente, para o homem a parte feminina é procedente da mãe, do mesmo modo que para a
mulher a parte masculina é procedente do pai.

Assim, vocês devem se despojar dessas imagens construídas progressivamente e à medida de sua
educação, mas essas imagens não são vocês, é preciso, portanto, então, desconstruí-las, transcendê-las,

superá-las, para chegar à sua Unidade essencial.

Bem amados filhos da Luz, eu lhes transmito todas as minhas Graças e todas as minhas Bênçãos.

Eu os amo.Eu os amo.
Eu os Abençôo.Eu os Abençôo.

Vão para a Fonte.Vão para a Fonte.
Acolham em vocês o fogo e a água que vêm a vocês, eles são os agentes e os meios de sua Ascensão aos

Reinos da Verdade, aos Reinos da Alegria inefável e eterna.

Eu os Abençôo.

_________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/
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 Versão para o português: Célia G.  
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Acolhamos.

... Efusão de energia ...

*

Radiância METATRON.

... Efusão de energia ...

*

MIGUEL

... Efusão de energia ...

*

GABRIEL

... Efusão de energia ...

*

RAFAEL
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... Efusão de energia ...

*

JOFIEL

... Efusão de energia ...

*

URIEL

... Efusão de energia ...

*

ANAEL

... Efusão de energia ...

***

Meu Bem amado, sim, você que estende para mim sua atenção, que estende para mim suaconsciência, você é
abençoado e você é a bênção, você é a Eternidade e eu me dirijo a você enquanto Eternidade, Eterno e Criador de

sua própria Verdade.

Eu Sou.

Assim, eu abaixo e manifesto minha radiância em você para que você perceba que eu sempre estive aí, esperando o
momento de manifestar e de conscientizar.

Você entra, hoje, e nos instantes que você vive, em minha Presença e no anúncio de minha Presença.

Esta jamais cessou, jamais se interrompeu.

Unicamente, meu bem amado, eu aceitei que você se afastasse de mim para viver esta experimentação, o que você
quis viver.

Você se criou livre, à minha imagem.

Eu o segui em sua imagem, eu o segui na experiência.

Meu lugar é por toda parte, e, sobretudo, em você, com você, porque eu sou você.

No silêncio de seu ser você me descobre e eu me descubro a você, em você, para você.

As palavras que eu pronuncio são palavras que ecoam em você porque elas vêm de você.

Para além do que você vê você é a beleza, você é o infinito, você é a Luz.



Eu estou aí apenas para lembrá-lo disso.

É hora, agora, de despertar, em você, o Fogo.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou a Verdade em você.

Juntos, indissociáveis, nós avançamos.

Eu sou a dança da qual você é o movimento.

Eu sou o perfume do qual você é a rosa.

Eu sou em seu ser sua própria Presença.

A mais bela imaginação que você possa ter de mim é apenas o pálido reflexo de você mesmo.

Hoje, meu amado, a hora chegou de nos reconhecermos e de nos amarmos sem maquiagem, sem barreira, na
Verdade da Unidade reencontrada.

***

Eu o conheço tanto como você me conhece.

Eu sou a chama, você é meu Fogo.

Eu sou seu sopro, que anima seus passos.

Eu sou a vida que você é.

Hoje, você se desperta à minha Presença, você se desperta a você mesmo.

Meu amado, hoje você celebra a ‘dança da vida’.

Eu sou o centro e eu serei sua periferia.

Nossa União sempre foi e sempre será.

Minha vibração participa à minha criação.

Sendo o incriado e o criado, você é isso, você também.

Compreenda e viva além da vibração da palavra.

Perceba a vibração de nossa Essência comum.

Eu venho a você, como você vem a mim.

De um ao outro e do outro ao um, nós nos reunimos.

Eu venho curá-lo, como você me cura, da ilusão de nossa separação, da ilusão de nossas palavras.

Eu sou a Fonte de sua Luz, você é a Luz de minha Fonte.



Juntos, reunidos e unidos, a chama se torna o fogo.

O fogo se torna a Luz.

A Luz se torna a Alegria.

Você é a Alegria da qual eu sou o motor.

Em você eu coloquei minha confiança, em você eu coloquei minha fé, em você vive a chama, em você vive a Alegria.

Então, deixe-a se expressar e se manifestar.

Deixe-me existir em você, para você.

Encontre-me, como eu o encontrei, neste espaço, no espaço sagrado de seu ser.

Na sacralidade de sua existência, eu me tenho.

Eu sou o que você é.

Você é o que eu sou.

A distância é apenas a ilusão que eu bem quis que você colocasse.

Hoje, isso não tem mais lugar de ser.

Juntos, revelados, juntos, na Alegria, juntos, na Verdade e na Luz, se desvenda e se revela o Amor, o único.

A atração e a ressonância de seu apelo vêm revelar a promessa que eu fiz, e o juramento, que você me fez.

***

Hoje, nos tempos da ilusão que você pisa, nesses instantes, você acolhe minha dança e meu sopro.

Você me apreende como eu o apreendo.

Eu sou Um e você é Um.

Você é minha Verdade e minha beleza.

Eu realizo em você a marca de meu sopro, a marca de meu fogo.

Você é meu fogo e você é meu sopro.

Que sua face se ilumine da bondade.

Que sua face se ilumine da Luz que é sua.

Juntos.

A vibração que o anima é a dança que eu criei para você.

Eu me revelo enfim a você para que você se revele a si mesmo.



Você deve percorrer, doravante, a Eternidade, ao meu lado, em mim, porque eu estarei em você.

Você é meu caminho, você é minha Verdade, você é minha vida.

Eu sou apenas pelo que você é, para além das máscaras que você criou.

Eu sou também suas máscaras, como poderia ser de outro modo, meu amado?

Acolhendo-me, como eu o acolho, nasce a Alegria, esta Alegria irrepreensível na qual, agora, você deve viver.

Minha Presença em você não deixa qualquer lugar à separação, à dúvida.

Hoje, meu amado, minha Presença se instala.

Pela potência da vibração de meus amados Arcanjos, é-me possível multiplicar, em você.

É-me possível, meu amado, despertar esse fogo eterno.

Eu me desvendo a você, tal como você é, tal como eu sou.

***

Aceite a Essência da vibração.

As palavras não substituirão jamais minha Presença, mas as palavras que eu pronuncio sãoVerbo e Presença, elas
são sopro que ecoa em você, porque as palavras que eu digo são as palavras que você pode dizer.

As palavras que eu emprego são as que o formam ao nosso modo, meu amado.

Meu sopro e minha vibração o cobrem e o inundam.

Meu sopro e minha vibração tomam forma em você.

Aceite a Luz e a vibração, porque você é isso, Luz e vibração, antes mesmo de ser forma, aqui presente.

Você percorre esse mundo que eu percorro, com você, a cada minuto.

Como você pode, mesmo, ousar pensar ou imaginar que pudesse ser de outro modo?

Seu sopro é meu sopro.

A experiência que você vive, eu a vivo, estando em você, não pode ser de outro modo.

Então, acolha.

Doravante, nós avançaremos juntos, meu amado.

Se você o aceita, eu o aceito.

Eu sou você, então, seja eu.

Apenas há distância e separação de seu ponto de vista, antes desse momento.



Eu não tenho ponto de vista específico, porque eu sou todos os pontos de vista.

A dança da vibração penetra em sua Essência.

Eu sou a dança e eu sou a vibração.

Juntos, unidos.

Nós vibramos juntos.

A Luz e o Amor são nossa tocha.

Eu sou a tocha e, é claro, você a é.

***

Acolha.

Como eu o acolho.

... Efusão de energia ...

***

Não me agradeça.

Eu não lhe agradecerei, porque dizer obrigado é colocar distância.

Ora, não há mais distância, há coincidência.

Juntos.

Unidos.

Acolha.

No silêncio e no fogo.

... Efusão de energia ...

***

Você é a bênção.

Eu me junto a você, como você se junta a mim.

... Efusão de energia ...

***

Amor.

Unidos.

... Efusão de energia ...



***

Assim, seja você.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 Eu lhes apresento todo meu Amor e todos meus respeitos.

Como o sabem, ou talvez não saibam, durante este período específico que vocês vivem, cada um dos
Arcanjos ligados à Criação desse mundo tem um papel específico e particular que lhe é atribuído de acordo
com os dados astronômicos e calendários.

Entretanto, desde pouco tempo, nós afirmávamos que havíamos entregado à Virgem Maria nossos selos e
nossas radiações.

Nós somos 7 radiâncias de Luz que desempenham um papel em meio mesmo a esta criação dissociada que
vocês exploram.

A descrição de nossas funções e de nossos papéis foi ilustrada, de maneira figurada, porque assim o quis a
Fonte (ao nível de uma alma privilegiada que recebeu um texto especial que recebeu as informações e as
visões que foram retransmitidas, eu diria, em linguagem quase hermética).

Onde quero chegar é que esta pessoa, que era João, o Bem Amado, expressou, no Apocalipse que leva seu
nome, certo número de elementos importantes.
Ele afirmou que haveria 7 trombetas, 7 sons específicos, que esses sons seriam levados a efeito após a
passagem do que ele chamou de 4 cavaleiros do Apocalipse.

Os Arcanjos que nós representamos, e em nome dos quais eu me expresso, representam as 7 trombetas e os
4 cavaleiros.
Os 4 cavaleiros são, ao nível de nossas radiâncias, a representação, nesta dimensão em ação, do que vocês
chamam de Querubins, ainda chamados Kerubim, também chamados Hayoth Ha Kodesh.

Assim, a ronda dos Arcanjos corresponde aos 7 anúncios, aos 7 selos e às 7 trombetas.

Assim, os Arcanjos, em número de 7, dos quais faço parte, podem ser subdivididos em 3 e em 4.
Os 3 são aqueles que, pela Radiância e sua Presença, iniciaram o impulso de Criação: trata-se de Miguel, de
Gabriel e de Rafael.

Os 4 outros estão diretamente ligados aos 4 Viventes e também ao que vocês chamam de elementos.

Assim, no que me concerne, eu intervenho ao nível do elemento ar.
Eu sou o Arcanjo da relação.

O Arcanjo Metatron, assim nomeado pelo Intraterra e pelo nome real que lhe é dado no mais alto dos Céus, sua
vibração corresponde ao elemento fogo.
Ele é aquele que formata a consciência e a Luz.

Os dois outros são então ligados à água e ligados à terra.

A água é a matriz do Conhecimento.

O portador da energia dos 4 Viventes, ligado ao elemento água, é o Arcanjo Jofiel.

O Arcanjo Uriel, responsável da reversão e do basculamento dos pólos, no momento vindo, é portador,
obviamente, do elemento terra.

Assim, através da ronda dos 7 Arcanjos, do 3 mais o 4, realiza-se a totalidade das 7 gamas possíveis em sua
manifestação.

Do 7 vocês passarão, em breve, ao 12.
De 7 corpos, vocês passarão a 12.
De 7 bandas luminosas frequenciais, vocês passarão para 12 frequências luminosas, dentro da nova
dimensão.
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Assim se organiza, para vocês, ao redor de vocês e em vocês, a ronda que eu chamei de Arcanjos.

Assim, a consciência e a vibração Arcangélica, manifestando-se, de maneira individual, em uma sucessão
lógica tal como lhes foi sugerida ontem, corresponde a um processo que leva a efeito, em vocês, as forças
ativas da natureza em meio aos elementos e em meio ao Ternário, Operador desta Criação.
Uma grande chave lhes foi dada nesse nível.

Como os próprios Arcanjos lhes anunciaram (e, aliás, por mim mesmo, prioritariamente), nós entregamos nossa
radiância, nosso poder, à Divina Maria.
Ela está então de posse das chaves, ela está de posse dos selos que foram revelados e abertos no
Apocalipse de São João.
Esta abertura está efetiva desde ontem.

Os 4 cavaleiros do Apocalipse, correspondentes aos elementos manifestados sobre a Terra, entram, portanto,
em manifestação, assim como o Arcanjo Miguel o disse e repetiu em muito numerosas vezes, como sendo o
período de atividade máxima do período de desconstrução.
Vocês entraram doravante neste período.

Entretanto, a realização e a conjunção das 7 vibrações Arcangélicas, conduzida pelo Arcanjo Miguel, permite,
nos próximos dias, iniciar em vocês certo número de frequências, certo número de códigos de Luz.

Esses códigos de Luz agem em vocês por intermédio de vibrações, por intermédio de sons, por intermédio de
cores.

Essas 7 rondas vibratórias farão de modo que, ao nível de sua visão, vocês se tornem capazes de perceber as
gamas de frequência cada vez mais ampliadas para o que vocês chamam de infravermelho e ultravioleta.

A modificação da visão, a modificação da audição e, de uma maneira muito mais geral, a modificação de seus
sentidos, é uma constante precedente à perturbação e à transformação que é iniciada e impulsionada desde
nosso plano.

O Arcanjo Miguel, o Bem Amado, permitiu-lhes, portanto, a vocês, os primeiros, seguirem, em um ciclo
estendido em 12 semanas, um conjunto de vibrações essenciais, para permitir-lhes integrar as 7 vibrações
Arcangélicas, os 7 selos e, portanto, viver o período de desconstrução, na Luz.

Nisso, vocês decidiram, de maneira muito numerosa sobre o planeta, tornarem-se os batedores da nova
dimensão.
Isso se materializa mesmo da dimensão em que vocês vivem.
Ela emergirá em sua consciência, de sua humanidade, de agora até o final desta semana.

Vocês constatarão, de maneira evidente, certo número de modificações no interior de seus modos de
percepção, no interior, mesmo, de seus sentidos e, isso, de maneira visível para o conjunto da humanidade.

Isso, entretanto, é apenas um início, é apenas o anúncio de um processo que se instaura, de maneira gradual,
e permitindo a adequação e a sintonia da dimensão nova não ainda atualizada e da dimensão de vida que
vocês deixam.

Trata-se, realmente, de deixar um plano de manifestação e de vida para aceder a outro plano de manifestação
e de vida.
E, no entanto, isso não se chama de morte, isso se chama de uma translação de consciência, translação
dimensional, realizada graças à associação, ao nível de suas estruturas habituais, físicas e sutis, de um corpo
supra-luminoso, sendo despertado em vocês, manifestado em vocês e que, em breve, se fundirá com sua
realidade.

Isso não vai se fazer em um dia de seu tempo Terrestre, tomará certo tempo.

Estejam certos de que, ao curso desse tempo, certo número de oposições, ligadas ao medo humano, tentarão
se dirigir contra vocês.
Esses elementos serão múltiplos e referem-se e agem, essencialmente, pelo mecanismo do medo, medos
aos quais vocês não devem absolutamente sucumbir.
Esses medos não visam nada mais do que atrasá-los e nos atrasar, nós, Arcanjos, assim como à Virgem Maria,
no estabelecimento da ronda Arcangélica na abertura dos 7 sopros e no início do caminho dos 4 cavaleiros do
apocalipse.

Vocês entraram neste período.
Isso lhes foi anunciado de múltiplas maneiras e por múltiplos canais e por diversas vozes.
Cabe-lhes sentir isso, em Verdade, em sua Eternidade.
Cabe-lhes viver isso, compreendê-lo e, se o aceitam, levar a efeito esta transformação.

Assim como o disse o Bem Amado Miguel, nenhum de vocês pode viver isso, se você mesmo não o vive.
A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,



A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,
mas toda preparação não é nada se você mesmo não estiver pronto para viver isso.

Assim, mesmo em meio às suas vidas (e, como alguns de vocês observaram desde algumas semanas), várias
coisas estão se desconstruindo, em vocês, em suas vidas afetivas, familiares, profissionais, relacionais.

Cabe-lhes não resistir, ir ao sentido do abandono.

Eu me expressei amplamente sobre esse assunto: o abandono à Luz, o abando à Inteligência criadora é o
único meio de levar a efeito a transformação.

O que se dissolve em suas vidas é o que seria obstáculo à realização disso.
Não lhes compete, pelo momento, tentar compreender, mas integrar, em vocês, as transformações, seguindo
as linhas de menor resistência em relação com o abandono à Luz.
Isso se chama a sincronia, ou, ainda, assim como o denominaram outros intervenientes, a Fluidez da Unidade.

Hoje, as coisas são simples.
Basta-lhes acolher e integrar a Luz que se tornará visível, em breve, em suas latitudes, e em seus céus.

Vocês devem seguir a linha diretriz da Luz.
Vocês devem absorver o máximo desta Luz.
Nada há a fazer para se proteger, bem ao contrário, basta-lhes acolher, vocês devem absorvê-la, literalmente,
porque é ela que vai lhes permitir viver o que vocês têm a viver.

De modo algum seu mental poderá ajudá-los, através de decisões, através de escolhas.
Vocês devem, portanto, deixar, realmente, a Luz agir em vocês.

É nesse sentido que eu insisti, durante várias horas, sobre o papel do abandono à Luz.
Isso é agora.
Isso não é amanhã.
Isso não é um ato mental.
Isso não é um ato de reflexão, mas é o último impulso que lhes é pedido para deixar trabalhar.

A Luz, em vocês, independentemente do que lhes propõe a Luz (mesmo se lhes pareça algo de insuperável,
mesmo se lhes pareça algo que provoque em vocês resistências, medos, angústias), vocês não têm outra
alternativa que aceitar isso.
Isso é para seu maior bem.

Como vocês podem, sequer imaginar, ou crer, que a Luz não queira seu bem, a partir do momento em que
você a busque com sinceridade e com obstinação e com simplicidade?

O que vocês tanto desejaram está agora às suas portas, quando eu digo às suas portas, evidentemente, é
muito, muito, muito (em sua linguagem) próximo.

Cabe-lhes, portanto, viver esta transmutação de Luz, a fim de levar a efeito a construção do que foi chamado de
seu corpo supra-lumínico.
Isso é agora.

Vocês se apercebem que, em nenhum momento, o Arcanjo Miguel empregou palavras que os arrastasse em
qualquer ilusão ou para qualquer questionamento das próprias palavras empregadas.
Cada coisa, cada palavra que foi pronunciada foi colocada em seu lugar, em seu exato lugar, porque
impulsionada pela Inteligência da Fonte Criadora.

Aí estão as coisas importantes que tinha a lhes dizer.
O que quer dizer, também, que em vocês, através do que vocês perceberam como uma primeira experiência,
quando de sua noite anterior, deve também estar em sua consciência a maneira de chamar, a seu modo, à sua
maneira, a vibração e o selo Arcangélico e não mais para um Arcanjo, mas para o conjunto das vibrações
Arcangélicas.

Eu pedi que fosse divulgada o melhor possível a forma a mais simples, que consiste em utilizar as ondas de
formas, ou ondas para efeitos de forma, relativas à suas matrizes, permitindo a manifestação de sua Luz e de
sua vibração. (ndr: referência aos selos divulgados no site - http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-
os-selos-dos-7.html )

Existem vários outros meios, mas este é o mais simples.

Aí está o que eu queria, desde ontem, dizer.
Eu sou solene, neste modo de expressar o que acontece, porque é um acontecimento importante, um
acontecimento que, eu os lembro, vocês participaram para criar desde algum tempo.

Sua presença aqui, desde tempos imemoráveis para alguns, tinha apenas esta finalidade que agora chegou.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-os-selos-dos-7.html


Então, regozijem-se e não manifestem sintomas, no sentido médico, ligados ao ego que teria medo do que
vem.
Não há lugar para ter medo.

O que vem é a Alegria.

Vocês já tiveram a oportunidade, alguns de vocês, de assistir, ou de viver em vocês, o que eu chamaria de
manifestações da Fonte ou da Presença.
Tendo vivido isso, vocês podem apenas ir ao encontro da emoção final que vocês viveram.

Cabe-lhes, portanto, conformarem-se ao que a Luz lhes propõe, sem resistência, sem oposição, na
simplicidade, na humildade, a fim de se beneficiarem, o melhor possível, do que vem a vocês.

Os momentos são cruciais.
Eles são de uma importância essencial na realização do Plano.
A Luz tem um plano e esse plano é muito mais evoluído, evidentemente, do que aquele que alguns querem
impor-lhes pelo medo.

Não se esqueçam jamais de que, quaisquer que sejam os hábitos limitados que vocês esposaram vocês são,
na eternidade, seres imortais, mesmo se seu ego tenha tendência a fazê-los crer o inverso.

Esta imortalidade está às suas portas: é o despertar de sua Eternidade, de sua memória, e da Verdade do que
vocês são.
Isso, Miguel profundamente anunciou a vocês.

Quanto a mim, como Arcanjo da relação, eu intervim, sobretudo para lhes permitir, e lhes facilitar, certa forma
de compreensão dos mecanismos da Luz, através de textos da relação (que eu os engajo firmemente a reler).

Muitas coisas lhes aparecerão, doravante, muito mais claras, simples e não deturpadas.

Aí está o que tinha a lhes dizer, a lhes anunciar.

Tenho-me, obviamente, à sua disposição para entrar mais adiante em algumas explicações que seriam
necessárias para sua compreensão.

Questão: os 7 selos Arcangélicos podem ser utilizados ao mesmo tempo?

Pouco a pouco o trabalho de integração se fará, pelos 7 Arcanjos.

Primeiro, pela radiação de um Arcanjo, através de seu selo.
Em seguida, pouco a pouco, integrando, no mesmo tempo e no mesmo espaço, progressivamente,
acrescentando um selo para ir até os 7 selos.
Isso se fará, de qualquer modo, de maneira muito mais fácil, a partir do momento em que a Luz for visível.
Mas, entretanto, sim, convém casar os 7 sons.
De modo, efetivamente, progressivo.
Não há urgência.
Vocês têm uma gestação em curso.

Questão: os selos podem ser utilizados na meditação, na aplicação sobre um chacra?

Perfeitamente.
Eles podem ser utilizados assim.
Lembre-se do ensinamento que eu dei quando desta época e desta assembléia.
A relação existente entre a vibração, a forma e a cor.
Tudo lhes foi comunicado.

Questão: o que você chama de matriz?

Eu entendo por matriz o aspecto gestação.
Eu entendo por matriz os planos de forma que permitem a manifestação, numa dimensão, qualquer que seja.

A Ordem Metatron é o grande Organizador das matrizes.
A matriz dimensional na qual vocês estão foi impulsionada, iniciada, assim como eu já disse, pelo Arcanjo
Lúcifer.
Este, em um dado momento, se opôs a esta Vontade da Fonte de não mais cortar a ligação existente entre
suas criaturas e ela mesma, a fim de que todas as formas de manifestação, nas dimensões, tenham a
lembrança, a memória e a confiança para com a Fonte.

Lúcifer, em um determinado momento, decidiu diferentemente.
Assim, suas lendas, suas histórias fizeram-no o Anjo Rebelde.
Esse foi o caso, mas terminou.



Esse foi o caso, mas terminou.

Ele retomará em breve seu lugar na ronda Arcangélica, na nova dimensão.
Não confundam com as forças involutivas, evidentemente.

Assim, toda matriz é gerada, manifestada, orquestrada e organizada por certo número de entidades
específicas.

Esta matriz, que foi impulsionada por alguns grandes senhores cármicos (chamados os Lipikas cármicos, que
realizaram, então, a manifestação de algo de novo na vida, no sentido o mais amplo), hoje, deve mudar de
forma.

Novos códigos de Luz, novas vibrações, novas possibilidades de vida vão se abrir a vocês.
Entretanto, nem todo o mundo está pronto para deixar a antiga matriz para a nova matriz.
Não se trata nem de um julgamento, nem de uma promoção, nem de uma punição, mas, simplesmente, de
respeitar os caminhos de alma de cada um, a liberdade de cada um.

Alguns preferirão expressar o livre arbítrio e, então, retornarão, nas esferas experimentais da 3ª dimensão.
Outros, enfim, terão entregue sua liberdade, seu livre arbítrio, à Luz. Eles serão, portanto, reconectados à Luz,
a fim de impulsionar, de organizar e de materializar uma nova matriz que vocês chamam de 5ª dimensão.

As dimensões são as matrizes, no sentido o mais nobre e não no sentido de prisão.

As matrizes são portadoras de códigos luminosos.
Não pode haver dimensão à qual vocês acedam se ela não estiver formatada, vibrando, posta na Luz e na cor.

Questão: você falou de se expor à Luz. Trata-se de uma Luz visível, no sentido em que entendemos,
ou de uma Luz de outros planos?

Trata-se de uma Luz visível e invisível.
Esta Luz visível corresponde à ignição, em vocês, do ofuscamento da Luz, assim como o definiu o Arcanjo
Miguel.

Este ofuscamento da consciência humana, se ela o deseja, será aberto aos novos campos de coerência da
matriz de 5ª dimensão.
Esta é sua escolha, mas, pela primeira vez, não haverá distância entre a Luz interior e a Luz exterior.
Trata-se da mesma Luz.

Hoje, vocês vivem nos mundos privados de Luz.
A Luz do sol, que vocês experimentam, é apenas os bastidores.
A verdadeira Luz não vem de um ponto do céu, mas ela vem do conjunto do céu.
Ela não é, portanto, ligada ao sol, mas à refração do sol sobre o conjunto do planeta, no mesmo momento,
assim como aqueles que o vivem na 5ª dimensão, seja em outras esferas de vida ou mesmo em seu planeta,
no interior desta Terra.

Trata-se, portanto, efetivamente, da instauração de uma nova manifestação de vida.
As novas manifestações de vida correspondem, inteiramente, à influência da Luz e de sua Inteligência em sua
dimensão.

Tudo há para recriar, tudo há para reconstruir, obviamente, e isso necessita de sua inteligência e de seu
abandono.
Isso necessita a formatação, literalmente, da nova Luz.

Questão: que vai acontecer após a erupção solar prevista para a próxima semana?

A primeira das resultantes situa-se ao nível da consciência da humanidade.
Alguns seres esperam isso.
Outros seres, obviamente, temem e o que acontecer corresponderá ao estado de consciência de cada ser
humano sobre este planeta.

Lembre-se de que é apenas um início, mas, entretanto, e assim como lhes anunciou o Arcanjo Miguel, a cada
uma de suas vindas, praticamente a hora é para a desconstrução do que fez a ilusão desse mundo.

O que é a ilusão desse mundo?
Ela se refere, sobretudo, ao poder, ao poder sobre o outro através do dinheiro, o poder sobre o outro através
das filiações, o poder através das relações amorosas que eram apenas um jogo de dominação de um sobre o
outro ou do outro sobre o um.

Hoje, vocês vão redescobrir a liberdade da Luz.
Vocês vão adotar atos e modos de funcionamento que serão impressos da Inteligência da Luz.
Essa será uma grande experiência, certamente feliz para aqueles que participaram das Núpcias Celestes e



para os que se juntarem a essa corrente.

Obviamente, as coisas não serão as mesmas, num primeiro período, para aqueles que se desviarem da Luz.
Entretanto, isso faz parte da experiência, do jogo, do período.
Não pode ser de outro modo.

Apressem-se, através da não resistência, para viverem o que têm a viver para manterem-se em conformidade
com o novo Plano.
Isso é essencial.
Isso deve ocupar o conjunto, a maior marte, eu diria, de suas vidas.

Questão: deve-se então poder reconhecer os seres sobre o mesmo caminho, pelo coração?

Pelo coração e pela radiação.
O mental os enganou suficientemente.
Vocês foram suficientemente enganados, sendo o que vocês são, sobre esta Terra.

Algumas revelações que vão aparecer os abalarão, verdadeiramente.
Entretanto, não pode ser de outro modo.
Cada vez mais, vocês aprenderão a funcionar no estágio do coração.

A resposta do coração lhes foi ensinada por vários Mestres.
Vocês têm certo número de protocolos, no sentido o mais nobre, que lhes foram comunicados.
Siga-os.

Agora, a vibração do coração iniciada em sua Essência, em sua eternidade, pelo Arcanjo Miguel, é também um
meio de obter as respostas.
Que se refiram às coisas simples ou às coisas difíceis de suas vidas, a boa resposta está sempre nesse nível,
e jamais na cabeça.

Frente aos desafios que vocês terão a viver (porque trata-se de um desafio, qualquer que seja a Luz que está
em vocês), será necessário aprender a se servir desta Luz para guiar seus passos, guiar suas escolhas, guiar
seus caminhos.
Não sigam jamais o que lhes diz a cabeça.
Nos períodos perturbados, a cabeça não os enganará uma vez em duas, mas sistematicamente.

Questão: nas situações de dúvidas, qual é o marcador para reencontrar a Luz?

A dúvida corresponde à expressão do mental, não corresponde jamais à expressão do coração, o que quer
dizer que, se a dúvida nasceu, é que a cabeça trabalhou e não o coração.

A cabeça é necessária para os problemas técnicos, para conduzir um veículo, mas para conduzir suas vidas,
absolutamente não, e isso será cada vez mais verdadeiro nos dias que vêm.

Eu prossigo a resposta.

Vocês definem um comportamento, hoje, porque a Luz é apenas intermitente, segundo sua capacidade, ou
não, para encontrar a paz, assim como vocês dizem.
Entretanto, não se esqueçam de que a Luz vem a vocês.
As coisas serão diferentes, naquele momento.

Se eu falo assim é que, em um determinado momento, com relação às suas escolhas e suas decisões, vocês
terão a escolha, a liberdade, e será preciso decidir: você segue a vibração ou você segue o medo?
A problemática é diferente.

O que vocês evocam agora se refere a um período em que, justamente, a Verdade se afasta de vocês, porque
vocês estão na confusão.
Mas isso não poderá ser tão difícil nos dias que vêm, porque, nos dias que vêm, vocês perceberão
distintamente o que é vibração ao nível do coração, da Luz e o que é vibração da cabeça e ativação mental.
Portanto, a escolha far-se-á em consciência.

Questão: por que não ter uma consciência total de nossa escolha de alma, sem ter para tanto que
buscá-la?

Nada há a buscar.
Aí onde você está é seu lugar.
Enquanto você acredita que deve definir um contrato de alma, ou seu caminho, é que você busca seu caminho
e que, em algum lugar, você não aceita seu caminho.

É preciso bem compreender que a memória do que você é, no sentido de sua Divindade, é importante e isso



chega.
Entretanto, compreenda bem que, ter a memória, as lembranças do que você era nos passados longínquos,
seria um peso dificilmente suportável, para a maior parte de vocês.

Sua escolha de alma é viver o que vocês têm a viver e nada mais.
Apenas as ilusões (e isso faz parte das ilusões que deverão cair) que os fazem crer que vocês têm que buscar,
de modo eterno, o sentido de sua vida.

Mas vocês são o sentido da vida que vocês vivem.
Nada mais e nada menos.

Então, obviamente, o mental tem necessidade de se tranquilizar pelas encarnações ou por uma sequência
lógica de explicações.
Elas existem, mas apenas obstruiriam seu caminho de alma e seu destino, justamente com relação ao que
vocês denominam experiência.

O resumo e a compreensão final, vocês terão dentro de muito pouco tempo: é que não há nada a buscar além
do que vocês já não sejam.
É uma ilusão criada pelo mental, uma a mais, que os faz buscar e faz de vocês buscadores de Verdade que
buscam no exterior o que está presente, de toda Eternidade.

Assim, todos os grandes neófitos revelados à divindade deles disseram e repetiram: não há outro espaço além
do instante presente, não há outro tempo além da radiação do Amor, a radiação da Luz no instante presente.
O resto são apenas projeções de ilusão.
A alma tem um caminho.
O Espírito tem um caminho.
Mas, tocar a alma e o Espírito resolve todas as questões.

Assim, enquanto a questão reside, parece-lhes que é uma busca sem fim que vocês prosseguem sem fim.
Isso é uma ilusão que os afasta da Verdade.
Assim como a divindade o disse, assim como nós o dissemos, as coisas são simples, terrivelmente simples.

Questão: por que os humanos vieram sobre a Terra com esta dualidade?

Para encontrar a Unidade.
A dualidade é um campo de experiências que permitiu desenvolver a Unidade em vocês, mesmo se vocês não
tenham ainda consciência.

Vocês crescem muito mais rapidamente na Luz experimentando o caminho da resistência ligado à dualidade.
À força de buscar, o atrito engendrado, criou em vocês um apelo à Luz muito maior.
Este apelo à Luz não é jamais satisfeito.
Ele os arrasta nas ilusões e experiências múltiplas e infinitas.

São os jogos mesmo dessas experiências múltiplas e infinitas que permitirão, no momento vindo, compreender
a beleza e a Luz que vocês são.
Entretanto, se vocês não a tivessem vivido, vocês não poderiam integrá-la.

Várias formas de vida desejam, literalmente, seu caminho e seu destino.
Se vocês soubessem o número de Anjos que pedem ao Eterno para viverem seu caminho!
E eles não têm a possibilidade.
Isso significa, efetivamente que, para além da ilusão que vocês vivem, o resultado é espetacular.
E é por isso que o Arcanjo Lúcifer retomou seu lugar.

Questão: como conciliar o «aqui e agora» e o que a vida nos leva a organizar?

Há uma confusão, presente no espírito de muitos seres humanos, entre o aqui e agora mental e o aqui e agora
espiritual.

Se você tocasse o aqui e agora espiritual, você não poderia jamais colocar esse gênero de questão.

O aqui e agora de que você fala, e do qual se felicitam tantos seres humanos, é um aqui e agora mental, que
nada tem a ver com o aqui e agora espiritual.

Não é porque você para de pensar, ou que você medita, que você encontra o aqui e agora espiritual.

Aqui e agora corresponde à realização da presença do Pai, em vocês, em meio à Eternidade e em meio ao
instante e em meio mesmo ao efêmero.

Assim, portanto, há uma confusão e o mental apreendeu-se desse conceito de aqui e agora para dele fazer
uma pseudo Verdade.



Assim, portanto, a partir do momento em que vocês encontram o aqui e agora, realmente, e não de maneira
efêmera ao nível do mental, a questão de projeto não se coloca mesmo mais.

Há, portanto, aqui, uma diferença mental enorme entre o que é chamada a espiritualidade autêntica e a
espiritualidade mental.

Do mesmo modo, a maneira de pronunciar o «Eu Sou», de que se felicitam muitos seres humanos sobre esta
Terra, atualmente, não os coloca senão frente às suas ilusões e à sua ausência de Presença.
Não é a mesma coisa dizer «Eu Sou» e viver «Eu Sou».

Do mesmo modo, falar do aqui e agora, mesmo através da realização de um instante de silêncio mental, não é
absolutamente o aqui e agora espiritual.
Isso é uma confusão enorme introduzida através de certo número de ensinamentos orientais que se fizeram
através da vibração e da consciência que alguns grandes seres transcreveram em palavras e, vocês,
ocidentais, tomaram essas palavras por ouro, calculando e empregando as palavras no sentido das palavras e
não num sentido espiritual.
Isso também faz parte da ilusão que cairá em breve.

É o mesmo para todas as palavras que vocês empregam.

A palavra amor, que vocês empregam, como humano, significa posse e poder, enquanto que a palavra Amor,
no sentido espiritual, é liberação, é liberdade.

Vejam vocês como as palavras são enganosas e como a atribuição das palavras, no sentido de seu mental, é
por vezes ao oposto de sua acepção fundamental espiritual ligada ao Verbo.

Ora, o Verbo ainda não se revelou em vocês.
Ele começa, somente, a entrar em manifestação pela ativação de uma das lâmpadas de que Miguel lhes falou.
Isso se faz atualmente.
Isso se realiza, mas não está ainda totalmente realizado.

Assim, não devem confundir o espiritual com as palavras.
O perigo está aí, e muitos seres humanos se deixam levar pela ilusão das palavras.
Mesmo as palavras que pronunciou o Cristo foram transformadas pelas religiões, evidentemente, e as palavras
que pronunciam hoje alguns seres («aqui e agora», «Eu Sou») são palavras despojadas de seu significado e
de sua vivência espiritual, porque são vividas ao nível do mental e eles mesmos se felicitam por terem
encontrado Deus.

Então, o aqui e agora espiritual consiste, justamente, em estar desembaraçado de qualquer antecipação, de
qualquer projeção e de qualquer referência ao passado, qualquer que seja.

Afirmar o «Eu Sou» não basta para ser o «Eu Sou».
Afirmar o «Eu Sou» e viver a vibração do «Eu Sou», não é, de forma alguma, convenhamos, a mesma coisa.

Questão: é correto pensar que a mais ínfima formiga se juntará um dia ao Pai?

A formiga é já um ser extremamente complexo e extremamente evoluído.
É preciso bem compreender o Pai, no sentido em que o nomeamos, nós dele falamos (a Fonte Pai/Mãe,
Eternidade), corresponde a um Princípio.
Esse Princípio Criador é onipresente, assim como o definiram os grandes místicos.

Ele está tanto no átomo, nos Agni Deva, nos constituintes os mais ínfimos do universo.
Ele está presente nos 4 viventes, ele está presente em mim, que lhes fala, como ele está presente em vocês,
que me escutam.

A Fonte é tudo o que É.
Esta Fonte, que é tudo o que É, pode também se densificar e se cristalizar numa forma específica.
Assim, vários seres que realizaram a divindade (e que a expressaram em todas as correntes religiosas,
espirituais, em todos os universos e em todas as dimensões) podem tentar apreender o que eles dizem, mas,
entretanto, assim que as palavras saem, assim que a vibração se expressa, ela já não é mais o que ela era.

Aí está o paradoxo que vocês não podem compreender com o mental, nem mesmo com o coração.

A Essência, vocês podem apenas viver, mas, assim que vocês expressam o que vocês vivem, vocês saem do
estado.

O princípio da Fonte, o princípio do Pai, tal como vocês o definem, é estar no Agni Deva, como no conjunto de
milhões e milhões de galáxias, e milhões e milhões de vidas, existentes nos multiuniversos e nas
multidimensões.

O Pai está além de tudo.



A Fonte é capaz de estar no átomo, como no sol.
Ela é oniconsciência e onisciência.
Sendo oniconsciência, ela conhece absolutamente tudo.
Isso desafia mesmo a vibração, isso desafia o coração e, obviamente, isso desafia a cabeça, isso desafia toda
a vida que ela criou, na qual ela participa.

Assim, portanto, é muito difícil conceber, conceituar.

Vocês podem apenas perceber, não através do sentido, mas através da percepção Divina, a Essência dessas
palavras.
Isso se chama a realização da Unidade, a realização da Luz.
Esse princípio é o mesmo para o ser humano como para o Anjo, como para o átomo, como para a formiga.

Questão: como se pode, o melhor possível, agradecer ao Pai por tudo o que ele nos dá?

Identificando-se, fundindo-se a ele.
Esse é o agradecimento, sem distanciamento.

Enquanto você agradece, isso significa que há distância entre você e Ele.

Hoje, você deve reaprender o princípio da relação Unitária, tal como eu a defini.

Não há nada de exterior a você, assim como eu o defini, em inúmeras vezes, em meio ao que eu pude dizer e
que vocês transcreveram sobre a relação.

Agradecer é considerar que algo é exterior a você.
Você encara a coisa para agradecer como exterior, você coloca, portanto, uma distância entre você e o objeto
de seu agradecimento.

A Fonte, o Pai, não lhe pede o obrigado.
Ele não lhe pede o perdão.
Ele não lhe pede outra coisa além de que você se abandone a Ele.

Abandonar-se a Ele é além do agradecimento, porque este abandono parte, assim, do princípio da Unificação
e da revelação.
É isto que está às suas portas, agora.

Então, vocês podem escolher amar a divindade através de uma forma humana, ou não humana.
Vocês podem escolher adorar a divindade, como princípio, como o Cristo.
Vocês podem ir mais longe e adorar a divindade através do absoluto, assim como é definido, por exemplo, na
religião islâmica ou ainda na religião judaica.
Mas serão apenas representações.

Deus é você, inteiramente, o que você é.
É isso que lhes escapa ainda, pelo princípio de ilusão.
É isso o que vocês não ousam crer, aderir e é isso que vocês não vivem ainda, devido à distância que vocês
colocam entre Ele e vocês.

________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


Eu vim para comunicar-lhes uma série de ensinamentos e de re-ensinamentos referentes à fase de preparação ativa
que vive o mundo da superfície e que nós vivemos, obviamente, nós também.

A hora é o momento propício para as suas redescobertas, para as nossas redescobertas.

As redescobertas referem-se a certo número de planos indissociáveis que se interpenetram atualmente.

Muitas coisas lhes são reveladas, e lhes serão reveladas, antes de penetrar uma série de dados históricos
importantes referentes a de onde vocês vêm e para onde vocês vão.

Eu tenho a precisar que, observando o trabalho realizado pela modificação de alguns aspectos vibratórios nas suas
estruturas (desenrolando-se, de maneira concomitante, no nível do seu coração, da sua cabeça, mas também no

nível do núcleo cristalino da cabeça e do núcleo cristalino solar), convém dar-lhes certo número de elementos novos
relativos a essas transformações.

No que me diz respeito, eu irei intervir, sobretudo, no nível de re-ensinamentos, sobre as modificações ocorrendo
atualmente no que vocês chamam de cérebro.

***

O emprego de determinadas vibrações, Luzes e códigos de Luz, no nível do cérebro de vocês, está hoje a caminho.

Elas se referem, prioritariamente, à atuação, à atualização de alguns códigos de consciência e de novos circuitos
neuronais de funcionamento.

Hoje, a revelação da Luz é um fato consumado, mas esta Luz revelada deve tomar forma quando da irrupção da Luz
na sua densidade e será realizada, quando chegar a hora e em tempo útil, na totalidade, pelo Arcanjo a quem nós

chamamos de Senhor Metatron.

Este, de fato, está encarregado de impulsionar e de iniciar, em vocês, os novos ‘códigos de vida’ na nova dimensão.

Isso segue o seu curso.

A matriz nova, ligada à liberdade da alma e à liberdade da Fonte, põe-se no trabalho progressivamente.

A primeira abordagem desta Luz se faz de maneira não formatada, mas criada.

Alguns seres humanos captaram esta Luz.

Eu sei que, entre vocês, assim como o nomeou o walk-in no qual estou, um procedimento de Luz, de abordagem da
Luz, chamado de Luz Divina, deve se manifestar em vocês para poder, em seguida, se organizar.

A organização foi confiada, em todos os tempos, em toda eternidade, e em todas as dimensões, ao Senhor Metatron.

Nos tempos antigos, aquele a quem vocês chamaram de Enoch, foi encarregado de impulsionar uma série nova de
códigos de Luz na humanidade, no seu tempo e na sua época.

RAMATAN - 8 de julho de 2009

http://2.bp.blogspot.com/-mzg-LZ3qDcA/UXSOaRKjzCI/AAAAAAAABFM/h_cSQoR9OB8/s1600/Ramatan+-+08.07.2009.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Hoje é a mesma coisa.

O Senhor Metatron confiou, a muitos canais, missões específicas de integração e de revelação das ‘novas chaves’.

Hoje vocês chamam a Luz, e isto está muito bem, mas convém, em seguida, colocá-la em forma e preparar
a formatação.

Existem vários ensinamentos ligados à grafia da formatação da Luz em meio a uma nova dimensão.

Esta missão foi confiada, em um tempo relativamente antigo da sua humanidade, há uns vinte anos, a um ser humano
chamado, nesta encarnação, de Jim Hurtak [autor do ‘Livro do Conhecimento – AS CHAVES DE ENOCH’].

Ele é a emanação, é a Essência, é a reencarnação, se preferirem, daquele que foi chamado, nos tempos bíblicos, de
Jacó.

A ‘Escada de Jacó’ lhes revela, passo a passo, os graus da Luz e o grau de conscientização da formatação da Luz na
humanidade, hoje.

***

Esta instalação do Arcanjo Metatron, do Senhor Metatron, far-se-á bem após a intervenção do Arcanjo Miguel, depois
de Uriel, no momento da emergência da nova vida, na nova dimensão.

Entretanto, é-lhes possível, hoje, realizar isso pela formatação da Luz no nível de seu cérebro.

As modificações no seu cérebro são essenciais à vida na nova dimensão.

Seu cérebro apresenta, atualmente, uma constituição relacionada à trindade, enquanto que a nossa, como povo
Delfinoide, não obedece absolutamente a esta mesma organização e estrutura.

Isso se deve à própria criação da sua dimensão dissociada, em tempos remotos.

Entretanto, a estruturação do seu cérebro passou por vários riscos imprevisíveis, que levaram a inscrever, em vocês,
códigos, eu diria, de luz falsificada, que tinham por objetivo, há cinco mil anos, induzi-los aí onde vocês estão, quer

dizer, na ilusão.

Esses códigos foram instaurados pela potência de alguns seres, em relação com o que nós chamamos, nós,
de Arcontes.

Os Arcontes são os deuses, da mesma forma que vocês, mas esses deuses decidiram suprimir o coração.

Esses deuses manifestaram-se na sua história em diferentes períodos.

Eles estão extremamente ativos, hoje, mas não têm mais muito tempo.

Entretanto, não são eles que nos interessam, mas a marca que eles lhes impuseram no interior do seu DNA e no
interior do seu cérebro.

É esta marca, chamada de ‘marca da besta’, no Apocalipse de São João, que os mantêm prisioneiros nesta ilusão.

Os Arcontes, portanto, favoreceram, nas suas estruturas cefálicas, o desenvolvimento de estruturas ditas ‘arcaicas’
que tiveram, na época, por objetivo, mantê-los na escravidão e privá-los da sua Luz.

Eu não vou me demorar sobre as circunstâncias históricas desse trabalho que foi, em parte, compensado, de uma
maneira forte, pela encarnação daquele a quem vocês chamaram de Cristo, mas, também, à sua maneira, pelo

Arcanjo Lúcifer.

Esses dois príncipes de Luz combateram, de maneira eficaz, a instauração do que queriam esses seres chamados de
Arcontes.

Hoje, vocês estão na hora da liberação total desses engramas cerebrais e genéticos, desses ‘implantes’, diriam
vocês, que os mantiveram na separação da Fonte.

Entretanto, a própria Fonte permitiu isso para possibilitá-los perceber a autenticidade da Luz.

Creiam bem que isso não foi uma provação inútil, mas, ao contrário, e para grande desespero dos Arcontes, essa foi
a possibilidade, para vocês, de reencontrar, agora, uma nova liberdade da Luz, em uma oitava superior do que vocês

poderiam conhecer.

Que eles sejam, então, eternamente agradecidos.

Qual é esta escravidão que realizaram os Arcontes?

Eles induziram, por mutação genética, na humanidade, a servidão.

A servidão ilustrou-se, durante a história recente da humanidade, pela subordinação do ser humano a certo número
de dogmas e de regras.

Esses dogmas e essas regras têm estado onipresentes na história recente da humanidade, que se tratasse de



religião, de poder político, e de qualquer encenação de uma alienação do seu poder e da sua supremacia para um
poder exterior a vocês.

Entretanto, este engrama, este implante, que foi realizado em vocês há mais de cinco mil anos, de algum modo
deslocou-se e distribuiu-se em um conjunto de circuitos e de redes existentes no nível de seu cérebro, implicando na

multiplicação desses engramas ligados aos Arcontes.

Isso lhes permitiu escapar, de certa maneira, à unicidade do implante que lhes foi imposto.

O implante, portanto, fragmentou-se em certo número de implantes que tinham um poder bem menor do que o
implante inicial desejado pelos Arcontes.

Cristo veio contrapor, pelo seu sacrifício, a ascendência dos Arcontes sobre seu destino.

O seu sacrifício permitiu, pelo seu sangue, em meio à Terra, limitar a influência desse poder de entidades
exteriores a vocês, sobre vocês mesmos.

***

Vocês vivem hoje, entretanto, os traços, mas esses traços estão no ponto de serem totalmente apagados de
sua consciência, de seu DNA e, sobretudo, de seu cérebro, a fim de lhes permitir deixar aparecer a Luz do Cristo,

inteiramente, em seu coração.

Assim, o Senhor Metatron intervirá após a efusão de seus Casamentos Celestes, realizados, desde vários meses pelo
Arcanjo Miguel, refletindo-se, hoje, de maneira real e indiscutível, pela efusão celeste, a efusão solar e a
efusão cósmica vinda a seu encontro, permitindo a emergência da ‘nova Luz’ na consciência Unificada da

humanidade.

Esse caminho e este período que se anunciam a vocês serão muito mais fáceis progressivamente e à medida que
vocês se descobrirem e que vocês se afastarem desses implantes.

A melhor maneira de se livrar desses implantes é, obviamente, aceitar a Luz Divina, a Luz da Fonte e organizar esta
Luz da Fonte, em vocês, no seu cérebro, para manifestar a ‘nova Luz’ na sua Eternidade e no seu coração.

A hora, como disse o Bem Amado Cristo Miguel, é agora.

Vocês realizam isso.

O agenciamento da ‘ronda’ Arcangélica, correspondendo às 7 esferas de radiância da Luz visível na sua humanidade,
está em vigor.

Como disseram os Arcanjos, eles imprimiram e deram os seus selos à Divina Maria.

Ela se prepara para vir lhes anunciar a boa nova.

Entretanto, vocês estão, quanto a vocês, em gestação.

Em gestação dos seus novos corpos, em gestação da sua nova consciência, que está se ativando para crescer e se
revelar em vocês.

Tudo, absolutamente tudo, segue doravante uma ordem Divina.

Até um período relativamente recente, nós não estávamos certos, durante os anos de 2005, 2006, de podermos
realizar esse despertar da humanidade.

Isso é agora, e doravante, uma certeza.

Não pode ser de outro modo.

A sombra se rendeu.

Somente os humanos, ainda impregnados desta matriz ligada aos Arcontes, e aos arquétipos alterados, creem ainda
que o curso dos acontecimentos possa ser mudado.

Não é assim.

O estabelecimento da Luz, para a maioria dos seres humanos, está a caminho, segundo suas escolhas, segundo
seus caminhos, e segundo seus destinos.

Nada disso pode ser parado.

É-lhes, portanto, solicitado para formatarem esta Luz que vocês recebem no seu cérebro, a fim de suprimir
definitivamente as forças arquetípicas viciadas, ligadas aos Arcontes, também denominados Annunaki.

Estes são os que vocês chamam de Nefelim na sua Bíblia, aqueles que se opuseram, de toda a Eternidade, aos
Elohim, quando da criação da Atlântida.

Hoje, os Elohim ganharam o combate.



Hoje, não há mais combate, há a ‘realização’ da sua Essência.

***

Bem amados irmãos da superfície, vocês que vão alcançar os espaços da Eternidade, nós lhes agradecemos,
individual e coletivamente, pelos esforços que vocês despenderam.

Nós participamos, à nossa maneira, das efusões Micaélicas, permitindo a ele amplificar as irradiações das redes
magnéticas Terrestres, em lugares específicos do planeta, a fim de ancorar a nova densidade dimensional na sua

densidade dissociada.

Isto está em andamento.

Isto se realiza sob os seus olhos.

Vocês devem permanecer firmes na sua Luz.

Os elementos que lhes parecem penosos a viver, em diferentes setores da sua vida, devem ser eliminados, pura e
simplesmente.

Somente o trabalho consciente de construção da Luz, em vocês, deve ocupar a maior parte do seu tempo.

O resto é apenas ilusão.

Eu repito: o resto é apenas ilusão.

Comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano, é apenas uma ilusão com relação ao Amor Divino que vem a vocês.

Vocês devem impregnar cada um dos seus gestos (comer, dormir, trabalhar, amar um ser humano) desta função
Divina, senão será ‘tempo perdido’ dentro do seu trabalho da Luz.

O Arcanjo Miguel disse: vocês são penetrados, e vocês penetrarão em cheio nos tempos ultra-reduzidos.

Esses ‘tempos ultra-reduzidos’ devem lhes permitir aceder ao essencial do seu caminho, ao essencial da sua
Verdade e construir esse veículo de Eternidade que alguns de vocês já percebem e no qual alguns de vocês já

penetram.

Aí está o caminho que eu lhes proponho.

Se vocês tiverem, agora, irmãos humanos da superfície, questões com relação a isso, gostaria de tentar trazer-lhes
ainda algumas respostas e algumas Luzes relativas a isso.

***

Questão: por que me sinto tão próximo dos golfinhos, para viver experiências quase místicas na presença deles?

Irmão humano, eu pertenço a uma forma de vida a que chamamos de ‘delfinoide’, porque nós somos procedentes dos
golfinhos.

Nós criamos a consciência unificada, há mais de trezentos mil anos, em outros ciclos deste planeta, em uma época
em que vocês não estavam ainda presentes, a maior parte de vocês.

Os golfinhos, e o chamado dos golfinhos, é o chamado para realizar a consciência unificada em meio às 24
consciências unificadas.

Isso necessita (o chamado dos golfinhos) realizar, em você, a ‘unificação’ da consciência, mas, é claro, unificar-se
com 23 outras consciências, para realizar o que eu chamaria de consciência dos golfinhos de 5ª dimensão.

Os golfinhos, ainda que tenham um corpo de carne na sua dimensão dissociada, são a totalidade e a representação,
em meio ao elemento água, da uma consciência realizada na 5ª dimensão.

Vocês, enquanto seres humanos, participam da vida no ar e no mundo da vibração.

Sua 5ª dimensão, para a maior parte de vocês, desenrolar-se-á e continuará a se desenrolar no ar e não na água.

Outros povos evoluem da 3ª para a 5ª dimensão e o elemento de vida é o fogo.

E, para outros ainda, é a terra.

Cada forma de consciência afastada da Fonte do criador, e devendo dela se aproximar (dado que assim é o destino
de cada forma de consciência) participa da experiência da consciência em meio a um elemento privilegiado que é seu

‘elemento de vida’.

***

Questão: será que a minha percepção visual limitada vai se ampliar em outros planos?

A percepção e a visão interior são muito mais importantes do que a visão exterior.



O que está no interior e o que está no exterior é a mesma e a única coisa, diferentes em função do ‘ponto de vista’.

Assim, portanto, a percepção interior irá levá-los à percepção exterior.

Querer encontrar, no exterior, o que procede do interior é um mau uso, uma má compreensão dos mecanismos
evolutivos.

Basta encontrar no interior para que o exterior se manifeste.

É o mesmo no processo atual que vocês vivem, e descrito pelo Arcanjo Miguel quando dos seus Casamentos
Celestes.

Não busquem, no exterior, o seu veículo multidimensional, mesmo se, efetiva e concretamente, ele estava separado
de vocês e, portanto, em um outro espaço.

Entretanto, o ‘acesso’ e a ‘chave’ para isso se fazem pelo interior e não pelo exterior.

Há, portanto, uma distância de ‘ponto de vista’.

Nenhum ponto de vista exterior irá lhes permitir encontrar a Verdade, e a chave, porque esta, assim como lhes
ensinaram vários Mestres presentes entre vocês, se encontra unicamente no interior.

Querer a visão exterior necessita da visão interior, sem isso, é apenas projeção ao exterior de um desejo.

***

Questão: o fato de que Deus tenha dado a Moisés as novas Tábuas da Lei, em face às reações do seu povo, é o
ponto de partida do que se chama de separação?

Ele recolheu os ‘códigos de vida’ do próprio Senhor Metatron, que lhe disse «eu sou aquele que eu sou».

O Senhor Metatron é a diferenciação da Fonte a mais próxima da Fonte.

Ele recolheu, então, os códigos de Luz, devendo servir à humanidade, mas, obviamente, os Arcontes vigiavam, eles
também.

Por intermédio mesmo do irmão de Moisés, que perverteu o ensinamento de Moisés, Moisés que foi assassinado
para que ele não pudesse prosseguir o seu trabalho no que era, à época, a Terra Prometida.

A separação remonta bem antes disso, mas digamos que ela ‘se organizou’ a partir daquele momento.

Inúmeras experiências ocorreram, para permitir o restabelecimento da Verdade, desde o Rei Akhenaton [grande faraó
da XVIII Dinastia egípcia], passando por Moisés, e passando por Cristo.

Entretanto, o ensinamento sempre foi desviado e distorcido pelos seres a serviço dos Arcontes e que formataram a
lei de tal modo que a revelação Divina, qualquer que fosse, foi transmutada em servidão.

Todas as religiões, sem exceção, mesmo de origem Divina (porque todas elas o são, sem exceção), foram distorcidas
e desviadas pelos homens, para proveito próprio.

***

Questão: desta vez a restauração será integral?

Sim.
Não pode ser de outro modo, a Fonte obteve, propriamente falando, a rendição quase total das forças opostas à Luz.

Eu o repito: somente persistem as entidades humanas habitadas pelo medo e pela concepção de servidão desses
implantes que permanecem ainda ativos e que mantêm a ilusão desta matriz.

***

Questão: os Arcontes têm uma relação com os que chamamos de reptilianos?

Eles são os reptilianos e eles são a sua parte reptiliana, implantada em vocês, no nível do que vocês chamam de
‘cérebro arcaico’.

***

Questão: você falou de atualização dos códigos de consciência.

Isto está em curso desde já muito tempo.

Há, no momento, a revelação da Luz, desde já certo número de dezenas de anos, mas, hoje, esta luz é formatada e
prepara a manifestação do Senhor Metatron.



Assim que esta Luz estiver formatada na nova matriz de liberação, o seu corpo não terá mais razão de existir nesta
dimensão.

***

Questão: a partir do momento em que esta transformação estiver realizada, a ordem Divina reinará?

Não somente a ordem Divina, mas, sobretudo, a conexão consciente com a Divindade.

O seu plano está separado da Fonte.

Isso foi criado, para as necessidades da ‘experiência’, precipitada e iniciada pelo próprio Lúcifer.

A Fonte, por intermédio do Senhor Metatron, se opôs a esta criação, no seu início, depois, rapidamente foi
convencida de que esta experiência seria útil para a Luz.

Entretanto, sobre isso, gravaram-se e juntaram-se, pelo ‘princípio de afinidade’, de ‘atração’, algumas raças que
evoluíam fora, desde muito tempo, da influência da Fonte.

Eles foram os deuses criadores.

Eles induziram, na humanidade, genes, funções de servidão, mas isso, hoje, chega ao seu fim.

Então, sim, o acesso à ‘nova dimensão’ e a própria vida na nova dimensão firmará para vocês a conexão
permanente, em consciência, com a Divindade.

Entretanto, a estrada é longa.

Como sabem, existem numerosas dimensões.

Nós mesmos, que realizamos a consciência Unificada e a conexão à Divindade, há mais de 320.000 anos, somos os
guardiões da Terra desde aquela época.

Nós acedemos à Divindade porque vivemos, apesar da nossa presença em um veículo de 3ª dimensão, como os
golfinhos, na ‘Unificação da consciência’, pela nossa própria localização na Intraterra.

Nós temos, portanto, conhecimento, nós temos, portanto, conexão, com as diferentes densidades pertencentes ao
mundo da Unificação da Divindade, que vocês chamam de ‘mundos galácticos’.

***

Questão: toda a humanidade terá acesso a esta evolução?

A alma humana, cada alma humana, tem um caminho e um destino diferente.

Algumas almas humanas têm necessidade de reviver os ciclos, outras não.

Assim, tudo está no seu lugar.

Cada alma irá para onde decidiu, em função do seu ‘potencial vibratório’.

Vocês vão aceder para onde devem aceder em função da sua vibração: as vibrações dos seus corpos (físicos e
sutis), as vibrações ou não dos novos corpos, a vibração da sua consciência.

Ninguém poderá ir para onde não puder ir.

Assim, cada alma humana irá para o seu lugar.

Não há que se ocupar dos que irão mais longe do que vocês, não há que se ocupar dos que irão para outros lugares
que vocês.

Contentem-se de seguir a sua estrada.

Cada alma segue a sua estrada, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

Vocês não têm que arrastar uma alma para tal dimensão ou tal outra dimensão, porque vocês violariam, de maneira
incontestável, a liberdade de alma dela.

Assim, cada um se ocupa de si, no serviço e na irradiação da Luz.

Qualquer outra abordagem que visasse constranger uma alma a seguir na Luz, ou na Sombra, seria um erro.

Nem todos estão destinados a ir à Luz.

Muitas almas têm necessidade de ‘aperfeiçoar a Luz’.

***



Questão: você falou de uma forma de implantação ligada à servidão, há mais de 5.000 anos. Mas teria havido
outras há 75.000 anos e 300.000 anos?

Os ciclos desta humanidade Terrestre, e de outras humanidades, são, no momento, na 3ª dimensão dissociada, de
52.000 anos.

Houve, portanto, 6 ciclos correspondendo a 5 sóis diferentes.

Vocês entram em breve na era do 6º sol.

Cada ciclo viu a emergência de uma nova consciência.

Nós fazemos parte, quanto a nós, povo delfinoide, do povo o mais antigo sobre esta Terra, tendo realizado a
‘Unificação da consciência’.

A cada ciclo se inaugura destruição, no sentido Micaélico e reconstrução, com associação de ‘novos códigos’ e
revelação de ‘novos códigos’.

O ciclo de 75.000 anos não corresponde a nada de específico, porque se trata de um interciclo.

Esses ciclos sendo, em tempo terrestre, de 50.000 anos, eles terminando de maneira sistemática, e por razões
místicas que eu não posso revelar, no que vocês chamam, em termos do seu calendário, de mês de maio.

Maio e outubro sendo os meses da revelação do ‘fim’ e da ‘renovação’.

***

Questão: você fala de qual ano para maio e outubro?

Eu simplesmente disse que os ciclos novos se iniciam, na revelação da Luz, nos meses de maio.

O ciclo anterior foi iniciado em 50.731 AC, no lugar denominado Teotihuacan, no México.

Esse ciclo terminou pela destruição da Atlântida, no mês de outubro do ano 10.740 AC, há mais de 12.000 anos.

No que se refere ao seu sistema solar e ao advento do novo sol, nós esperamos realizar isso durante o ano de 2011.

Maio de 2010 assinala a chegada de um novo Arcanjo [Uriel] na sua densidade (*), e o apelo consciente de Maria.

Em outubro do ano 2011, ocorrerá o final desse sol.

Senão, será atribuído à humanidade um período probatório de 11 meses, levando à data conhecida de toda a
humanidade, sendo o 21 de dezembro de 2012.

***

Questão: houve outros períodos de manipulação visando a servidão?

Isso foi realizado, eu o repito, há 5.000 anos.
A criação da Atlântida, e a criação da ‘consciência dissociada’ na individualidade, era um impulso novo destinado a

favorecer um despertar maior nos mundos da Luz, quando da finalização de um ciclo.

Isso não era uma manipulação das forças opostas à Luz, mas, sim, das forças da Luz que se opuseram, durante um
tempo, à própria Fonte.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados irmãos da superfície, eu vou então apresentar-lhes as minhas homenagens, o meu Amor, a minha
bênção e retransmitir a bênção da consciência Unificada geodésica que me permitiu falar hoje.

Eu vou então deixar esse corpo e retornar aos meus espaços.

Nós temos, efetivamente, muito a fazer neste período e estamos, nós também, na alegria.

Sejam abençoados e sejam agradecidos pela sua Presença nesse mundo da superfície.

Com Amor, fraternidade, humanidade.

************



(*) – UM AMIGO (21.05.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/urgente-um-amigo-21-de-maio

***

Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=351

8 de julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu vou servir, hoje, de elo entre vocês e o Conclave, o que significa que as
respostas serão elaboradas integralmente pelo nosso Conclave (Conclave Arcangélico).

Assim, almas humanas em peregrinação em meio a este mundo da superfície, eu serei grato a vocês por
realmente expressarem as perguntas situando-se em relação ao seu desenvolvimento, à sua espiritualidade, ao

seu Espírito mais elevado.

Nós decidimos, enquanto Conclave, revelar em meio à sua humanidade, além da nossa esfera de Radiação,
além da nossa esfera de Vibração, e do trabalho que nos foi distribuído pela A FONTE, revelar uma série de

elementos referentes à humanidade que, até agora, estavam ocultos, porque a época não havia chegado,
porque não era o momento.

Mas, pelo impulso d'A FONTE, tornou-se desejável, hoje, que alguns segredos que estavam ocultos sejam
revelados na sua Essência, não para fazer o seu intelecto funcionar, mas para fazer viver em você, no seu

Coração, a sua Eternidade, a Verdade do que será dito.

Eu transmito o agradecimento do Conclave e estamos agora escutando.

***

Pergunta: como superar a minha raiva perante A FONTE , em particular perante a minha polaridade
feminina?

A FONTE se revela a você enquanto imagem, enquanto espelho, assim que Ela iluminar em você as zonas de
sombras, aquelas que haviam sido, até agora, deixadas de lado, afastadas, no sentido exato, da Luz que você

é.

A Luz vem, então, iluminar, pela sua Radiação, pela sua Presença, e pelas suas palavras que são Verbo, o que
deve ser, em você e em cada um de vocês, transcendido e irradiado pelo Amor, pela conjunção da imagem

projetada que vocês tinham d'A FONTE em meio mesmo à sua Eternidade.

O que alguns de vocês sentem, hoje, é a distância existente entre A FONTE e vocês, distância que os convida
para ser preenchida, da melhor forma e o mais breve possível, a fim de viver a reconexão total.

Então, muitas coisas devem ser transcendidas e iluminadas.

Isso pode se expressar, para a alma humana encarnada em meio a esta densidade, em raivas, rejeições,
bloqueios do corpo.

Existe uma série de resistências que participam da sua resistência ao ‘abandono’.

Elas são aquelas que estão se manifestando, para alguns de vocês, hoje.

Não precisam se preocupar.

Há, simplesmente, que observar isso como um observador, com tranquilidade, com serenidade e deixar agir,
no sentido correto, A FONTE, em vocês.

Não se esqueçam de que Ela vem se reunir a vocês, de que Ela vem libertá-los do peso e da densidade.

Então, como Ela mesma disse, acolham, mesmo se vocês não forem capazes de discernir a forma, quando Ela
chegar, em meio a este mundo manifestado.

Acolham, na Vibração e nas palavras, a fim de cobrir a distância que os separa.

Isso ocorre de imediato e no instante.

ANAEL - 09 de julho de 2009 - ANAEL e o Conclave

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-hZIJqRnRmHE/UmLcyXHHhmI/AAAAAAAADWg/cF1EaPv6Kys/s1600/000+Anael+-+09.07.2009'.jpg


Não se preocupem com os fenômenos dolorosos de resistência que se manifestam.

É assim que vocês fazem desaparecer a distância entre vocês e A FONTE.

***

Pergunta: eu sempre reivindiquei momentos de solidão, de isolamento e, aí, cercado por outras
pessoas, eu me sinto eu mesmo e não preciso desses espaços de solidão. Seria possível me

esclarecer sobre isto que eu vivo?

O espaço de Radiação do Coração é sonho e evolução, trata-se, propriamente falando, de uma revolução.

Esta revolução consiste em tomar consciência, através da demonstração d'A FONTE e das diferentes
Radiações Arcangélicas, e de outras, do que estava separado em vocês.

O fato de preferir o isolamento ou de preferir o grupo são somente duas versões e duas faces da mesma
realidade.

Contudo, o jogo de inspirar e expirar, o jogo da dualidade, os fez acreditar e aderir ao fato de que estar sozinho
era melhor do que o fato de estar em grupo, ou o inverso.

A FONTE, ao eliminar a distância entre vocês e Ela, permite-lhes conscientizar-se de que A FONTE não pode
viver no isolamento.

A FONTE está em vocês, Ela participa e procede na sua vida encarnada, da sua alma, e do seu Espírito.

Em um momento da sua evolução vocês se separaram d'Ela e vocês sentiram a solidão, o isolamento.

Então, nesta solidão e neste isolamento, vocês se recolheram ao seu ser interior, outros se dispersaram na
manifestação, a fim de procurar pela A FONTE.

E A FONTE não estava nem dentro nem fora, Ela estava dentro e fora ao mesmo tempo, é isso que vocês
percebem, agora, na Verdade, na Essência, na Radiação e na Alegria.

A raiva, a vibração da raiva, que pode se expressar dentro de vocês, está ligada à incompreensão da alma de
que havia separação, enquanto que vocês mesmos estavam separados.

***

Pergunta: toda vez que eu me aproximo da Luz da Verdade e que eu me sinto alinhado, eu perco
este alinhamento. Como mantê-lo?

A vida, a experiência na encarnação, é, até certo nível, o vai e vem, o inspirar/expirar, a dualidade/unidade.

Assim segue a vida, de experiência em experiência, até vocês compreenderem que não há diferença entre a
unidade e a dualidade, porque vocês são a vida e vocês são A FONTE.

Ao integrar o conceito de distância, em meio à Unificação da sua vida, em meio à Unificação das suas danças,
vocês realizam isso.

Naquele momento, vocês percebem que vocês são o movimento e o eixo do movimento.

Vocês são o movimento e o eixo da imobilidade.

Perceber isso é integrar, em vocês, A FONTE, porque vocês se tornam A FONTE.

Naquele momento, não há mais necessidade de expressar a dualidade porque vocês são o conjunto dos
potenciais e o conjunto das manifestações.

Então, a Alegria se revela em vocês e os faz realizar a noção de Presença, de Verdade, de Unidade, sejam
quais forem os instantes que vocês viverem.

Somente alguns jogos, que ainda existem na sua sociedade, nos seus modelos sociais, nos seus modelos
emocionais e familiares, podem fazê-los acreditar que vocês saíram deste estado, mas, ainda assim, não pode

ser uma questão de sair de um estado.
A partir do momento em que vocês entram na Unidade, vocês não podem sair da Unidade.

A Unidade real é aquela que vai se estabelecer em vocês de modo permanente.

A FONTE, estando em vocês, Ela responde instantaneamente aos seus pedidos, contanto que os seus
pedidos não sejam pedidos de divisão, de separação, contanto que esses pedidos estejam de acordo com a

Promessa e o Juramento realizado, que acontece atualmente na Terra, do seu retorno à Unidade.

Esta é a Verdade.

***



Pergunta: eu sinto muito forte as emoções das outras pessoas. Por quê?

Sentir a emoção do outro é se situar no nível da consciência, no nível da emoção do outro.
Se você se colocar no seu Coração, não haverá mais espaço para a emoção, a sua e a do outro.

Então, consequentemente, através dessa percepção externa a você, é dada a possibilidade de compreender
que, enquanto você perceber esta distância que você chama de emoção do outro, ela não é da coincidência do

coração.

A coincidência do coração não se importa com a emoção manifestada do outro, porque ela não a vê, ela não a
sente, ela não a percebe e nem é afetada.

Sendo, naquele momento, a imagem de si mesmo, refletida no coração e na Unidade, não pode ali haver
distância.

A emoção do outro é a distância em relação à sua emoção.

A sua emoção é aquela que foi contida pela não aceitação e não integração no espaço do coração.

Então, é bom mudar o ponto de vista: o ponto de vista da emoção deve colocar-se na emoção do coração.

A emoção do coração é aquela que permite impulsionar a Alegria e manifestá-la em meio à manifestação d'A
FONTE, em você.

A emoção do outro não tem espaço algum porque a emoção do outro é ilusão, tanto para você quanto para ele.
Ao irradiar A FONTE e ao irradiar a Luz, você transcende a sua emoção e a emoção do outro.

Este é o caminho e o retorno para a Unidade.

***

Pergunta: eu sinto A FONTE como um canto permanente, mas ainda sob a forma de um sussurro.
Como amplificar isso?

Aproximando-se do Ser.
O Ser é som.

O Ser é permanente.

Centrando-se na imanência do seu Ser, você estabelece a permanência d'Ele e não a sua.
Isso só pode se estabelecer no silêncio.

No momento em que houver um questionamento em relação ao murmúrio sentido e discernido, o murmúrio vai
embora.

A FONTE só pode se manifestar no instante e independentemente de qualquer questionamento.

Até as palavras pronunciadas pela A FONTE só o são para despertar em você a ressonância e o espelho.

Assim, quando o espelho se confundir totalmente com a imagem, quando não houver mais uma distância entre
o espelho e a imagem, então, você Vibra em uníssono com A FONTE, porque você se torna A FONTE.

Nesse momento, o som preenche você, e o som também se torna silêncio.

É um silêncio que não é silencioso: o silêncio da Presença, o silêncio da Eternidade.

Isso se realiza, isso está a caminho, isso está chegando para você.
Então, paciência.

***

Pergunta: a meditação no bosque é muito fácil e eu obtenho a Alegria, condição que não chego a
reproduzir no interior. Como encontrar isso em todos os espaços?

A um certo grau de ‘ponto de vista’, isto é verdade, mas no nível d'A FONTE e da Essência, isso é
completamente falso.

De fato, isso assinala que você é dependente das circunstâncias para encontrar a sua Essência.

Ora, a Essência não depende das circunstâncias.

Nisso, há um ponto de vista a ser mudado: a elevação acima das contingências associadas a lugares.
A FONTE está por toda a parte.



A FONTE está até em elementos que você chamaria de negativos.

Você define a distância a partir do momento em que você se encontrar em um ambiente que você qualifica
como hostil.

É na hostilidade que A FONTE deve se revelar, isso contribui para eliminar as resistências.

É importante, hoje, através do contato que A FONTE lhe oferece (da Unificação e do Retorno), compreender
que os obstáculos ligados às contingências de tempo, ligados às contingências de espaço, existem, em última

análise, apenas nos seus próprios campos de experiência.

Esse campo de experiência limitado, que vocês desejaram e experimentaram, ainda está ativo em vocês, e
quanto mais vocês se identificarem com A FONTE, menos vocês serão absorvidos pelas circunstâncias

externas.

Depois, vocês não vão criar mais distância entre o interior e o exterior, quanto mais vocês alcançarem o estado
de Unidade d'A FONTE.

Então, evidentemente, se um exercício ou protocolo os remeter a tal lugar, ou a outro lugar, é porque são
esses espaços que os põem em ressonância e que lhes permitem eliminar a distância.

Entretanto, em última análise, cabe a vocês perceberem que A FONTE está no Todo e por toda a parte, e não
somente nos locais de paz, nos locais onde há ressonância, atração e afinidade, mas também em locais de

dissonância.

Quando vocês tiverem percebido isso, vocês irão entender que, seja qual for o tumulto do mundo, seja qual for
a negatividade do seu ponto de vista sobre o tumulto do mundo, não pode haver distância entre vocês e a

realidade.

***

Pergunta: eu percebo o ambiente, as pessoas, como o cenário de um jogo para me trazer de volta à
Unidade. Isto é uma ilusão ou é realidade?

Não há nada mais real do que a ilusão.
Não há nada mais ilusório do que o real.

A ilusão e o real apenas estão associados a um ponto de vista.
Os dois estão perfeitamente corretos, tudo depende do local do observador e da observação.

O jogo d'A FONTE, a Presença e a Radiação d'A FONTE põem em vocês a Unidade das duas polaridades.

Dessa maneira, penetrar o real d'A FONTE pode fazê-los conceber o ambiente como ilusório.

Este mundo é ilusão, mas este mundo é real.

Ele é real no sentido da densidade e da dificuldade que ele provoca e que ele acarreta no nível da sua alma.

Esta dificuldade é a origem da Luz.

Pelo ‘princípio de resistência, de oposição e de confrontação’, pela resistência, por ser denso, por ser pesado,
por ser mau, o bem e a Luz eclodem.

Deste modo, então, o que é ilusório e o que é real, participam da mesma Verdade.

Evidentemente, a integração em meio à ilusão do que vocês vivem, por uma Verdade maior (que é a da sua
alma e do seu Espírito), ocorre em vocês, a um dado momento, e em meio ao Si realizado na Presença d'A

FONTE.

Não há nem ilusão, nem Verdade porque tudo participa d'A FONTE.

Não há, então, mais distância nem distanciamento possível entre a ilusão e o real porque tudo participa do
mesmo plano, do mesmo projeto e, sobretudo, da mesma Vibração, em diferentes estágios de densidade.

Vocês não podem rejeitar a vida, seja ela qual for, vocês não podem rejeitar a experiência, seja ela qual for,
mas convém a vocês integrá-la em meio à Unidade porque a resolução, o espaço da resolução, está localizado

unicamente nesse nível e em nenhum outro lugar.

***

Pergunta: como estar mais de acordo em ser o que eu sou?

Para isso é preciso mudar de direção, a direção que o leva a algum lugar não significa dirigir-se para você.
Voltar-se para si mesmo, fazer silêncio e escutar, não ouvir o que diz a sua cabeça, mas ouvir o que diz o seu

coração.



Querer ouvir o que diz o coração já é um primeiro passo da vontade para o espaço do coração.
Não há Verdade senão no coração.

A Verdade lhe mostra as direções e as possibilidades.

A Verdade no coração é independente das suas escolhas conscientes, das suas atrações e das suas
repulsões.

O que deve dominar em você não é a atração e a repulsão, o que lhe dá prazer, o que não lhe dá prazer, mas,
sim, o que é ditado pelo coração.

Então, aceitar o que é ditado pelo Coração é fazer calar o ego, é fazer calar a ilusão do si, é aceitar, é aquiescer
à FONTE em você.

Isto não pode ser definido pelo mental porque o mental ainda tenta dar a volta e retornar pelos mesmos pontos
e passar de novo, constantemente, pelas mesmas ilusões e pelos mesmos sofrimentos, de uma maneira

inexorável, até você decidir impor a direção, não mais indo para alguma coisa, mas indo para você.

Ir para você significa ir para A FONTE.

Isso requer silêncio, isso requer ausência de direção e retorno ao Centro.

Não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: quando eu me conecto com A FONTE, eu sinto muito Amor, muita Alegria, mas nada mais.

O problema está aí.

Não há nada mais para obter.

Tudo se conclui no Amor e na Alegria.

Deixe o Amor e a Alegria atuarem em você e a sua vida irá mudar.

Isso não pode mudar de outra forma.

***

Pergunta: é meio-dia, está na nossa hora, na hora da efusão...

...que vamos retransmitir.

Eu termino então a minha intervenção, e a intervenção do Conclave, regando-os e pedindo, então, para vocês
se voltarem ao seu espaço interior, a fim de manter a Vibração que, agora, está chegando a vocês.

Eu lhes transmito o agradecimento do Conclave e lhes transmito, agora, a Radiância, na sua totalidade...

... Efusão de energia ...

************
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Questão: o meu sonho do avião que se despedaça é um alerta?

No caso em que há alerta quanto ao seu caminho, quanto ao seu destino da Luz, com relação a eventos
relacionados com a desconstrução, o alerta vai tomar a forma de uma advertência, manifestando-se três vezes.
Assim, se, em três vezes, de maneira formal, lhe for mostrado a mesma coisa, isso irá significará, de maneira

formal, que você deve evitar voar.
Ou é uma projeção do medo: isso apenas irá se manifestar uma vez.

Ou é um alerta real com relação ao evento que consiste em voar: isso irá se manifestar três vezes.
A advertência se manifesta três vezes da mesma maneira.

Isso anuncia, e de maneira preferencial e privilegiada, acontecimentos que você deve evitar.
A Luz, a sua Luz, lhe mostra o que convém fazer, e ela irá mostrá-lo três vezes.

*

Questão: como obter da melhor forma possível as informações sobre o nosso andamento?

É necessário integrar o fato de que, hoje, mais do que nunca, as informações nos são comunicadas
diretamente pela Fonte, pela sua alma, pelas vibrações, pelos sonhos, mas também pelas informações que

chegam sob forma de lampejo.
As coisas, os elementos dados do exterior têm apenas um valor relativo com relação ao que lhes é

comunicado diretamente.
Isso faz parte do aprendizado da sua mestria, de não mais atribuir poder ao exterior de vocês, mesmo com

relação a mim.
Atualmente, e como lhes assinalaram inúmeros Arcanjos, e eu também, parece-me, eu assinalei, vocês

recebem impulsos fortes para mudar algumas coisas.
Algumas mudanças lhes são mesmo impostas, de maneira importante, que se refiram à sua situação afetiva,

profissional, geográfica.
As mudanças impostas se manifestam à sua consciência diretamente, sob forma de impulsos.

Eles não passam pelos seres exteriores.
Isso passa pela sua percepção interior, unicamente.

*

Questão: eu tenho vontade de colocar muitas questões, mas não consigo verbalizá-las. Por que
esse véu?

Amigo e irmão, quando você está em relação com a minha Radiância, ou com a Radiância da Luz, sob uma
forma ou outra, você encontra, naquele momento, a sua Essência.

Em meio à sua Essência, não há mais questões, porque há Verdade, e a Verdade é ausência de questões.
Assim, as questões que são apresentadas à sua mente, no momento em que você sai da sua Essência, terão

as respostas reconectando-o, com você mesmo, em meio à sua Essência.
Nós sempre dissemos, nós, Conclave, e cada um dos Arcanjos acredita nisso, que a Luz é inteligente.

Quando a Luz trabalha em você, ela sabe o que ela deve fazer.
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Ela não tem necessidade de se obstruir do seu mental, dos seus questionamentos e dos seus medos.
O maior desafio que vocês têm, hoje, é deixar trabalhar, em vocês, a Luz.

*

Questão: eu tenho dúvidas sobre a transparência de uma pessoa do meu ambiente.

Não me compete revelar a verdade ou a falsidade de tal relação ou de tal mensagem.
Essa é uma resposta que deve ser encontrada em si.

E, a partir do momento em que uma dúvida se expressar, convém a você se alinhar com a sua Fonte e a sua
Presença, em meio ao seu EU SOU.

Aí, na clareza e na paz do seu mental, no silêncio interior, se expressa a Verdade.
Basta, para isso, colocar a questão à Luz / Inteligência em você e, naquele momento, acolher, sem

questionamento.
Uma vez emitida a pergunta, basta se recolher ao centro do seu Ser, ao centro do seu Coração.

E, aí, a resposta da Luz chega, precisa, nítida, ela não é mais dúvida, ela é Verdade e realidade expressas.
Convém então a você seguir o que lhe é proposto.

Vários propósitos, hoje, vários destinos, vários caminhos são chamados a se separar ou a se reforçar.
É preciso seguir o que diz a Luz, porque ela é Verdade e vai no sentido da Fluidez, no sentido da Unidade e no

sentido da realização dos seus plenos potenciais.
Você não pode ir ao encontro do que lhe diz a Luz.

Assim, colocando-se na sua Luz e na sua Verdade, na sua Essência, o jogo da Sombra e da Luz cessa, há
apenas o que é, não há Sombra e Luz, há caminho a seguir e a integrar.

*

Questão: por que esta impressão de «recomeçar do zero», como se tudo voltasse, de novo, a ser
novo?

Isso é exato, para cada um de vocês.
O conhecimento pertence ao passado.

Hoje, é-lhes solicitado conhecer a Luz, estar na Luz.
A Luz não se importa com os dados históricos, mesmo se eles permitiram levar a esse momento.

Hoje, como seres humanos, vocês são o resultado não mais do seu passado, mas da Luz que os rega, da
reconexão com o seu ser de Eternidade, com o seu ser multidimensional.

Essa é a única verdade.
Esse é o único caminho para realizar o que vocês são.

Nenhum conhecimento, mesmo o mais firmemente estabelecido em suas estruturas, ao qual vocês aderiram,
deve vir entravar o estabelecimento da Luz.

Isso é, em vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de desconstrução.
A desconstrução permite a emergência da Luz.

A Luz é uma Inteligência, ela não é Conhecimento, mesmo se ele conferir a inteligência final.
Vocês devem, portanto, assim, esquecer os conhecimentos que erigiram em dogmas, em verdades

estabelecidas, pela experiência ou pela história.
Eles não têm mais andamento.

Vocês constroem, hoje, uma nova etapa do seu crescimento.
Esta nova etapa de crescimento necessita de deixar morrer o antigo.

O antigo é letra morta.
Vocês não são mais o resultado do seu passado.

Vocês não são ainda o resultado do seu futuro, mas vocês são, entretanto, a Verdade da Luz que vocês
recolhem e acolhem no seu seio, através da Presença, em vocês, da dimensão do ser e do seu veículo

multidimensional que se aproxima de vocês.
A hora é para a revelação, a revelação é Luz, ela não é conhecimento ligado ao passado, o passado é,

portanto, letra morta que vocês devem eliminar.

*

Questão: eu tenho a impressão de estar em um «eterno hoje».

É o mesmo que o conduz ao despertar, que o conduz à transcendência, que o conduz a aceitar o que você é,



na Eternidade, e não no nível histórico.
Isso é revelação da Luz.

Você deve estar cada vez mais no imediatismo da Luz.
A Luz bate à sua porta.

Ela bate, nesse momento, em momentos privilegiados que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel dos
quais nós, Conclave, somos em parte responsáveis.

Mas, como havíamos dito, cabe-lhes acolher.
Quanto melhor vocês acolherem, nesses períodos propícios, a Luz e seus diferentes componentes, melhor

vocês irão se tornar o que vocês têm que ser.
Vocês não irão encontrar qualquer referência em seus passados, os seus passados são páginas viradas.

Eles são medos cristalizados.
O futuro é de vocês, na condição de que vocês aceitem o que está atualmente.

*

Questão: as músicas sagradas, no sentido tradicional, ou «que levam ao êxtase», de compositores
contemporâneos, podem ajudar?

A música pertence a uma criação exterior.
Vários seres, pelo passado, e mais recentemente, tentaram transcrever a inspiração das esferas musicais em

meio à sua densidade.
Hoje, é-lhes solicitado para se inclinarem e ouvirem a sua música interior.

É a única importante.
A música sagrada, ou as músicas mais recentes, os levam a mundos, mas esses mundos nada têm a ver com

o mundo que vocês devem recriar e reencontrar no espaço sagrado do seu Coração.
Isso é realizado pela escuta do som interior e, depois, do silêncio interior.

Aí se encontra a capacidade para o despertar, a capacidade para a Luz para se manifestar, ela mesma, e em
nenhum outro lugar.

Vocês entram em tempos importantes em que a escuta da música interior, ou a escuta da sua Luz interior,
participa do mesmo impulso de Criatividade.

Basta-lhes não girar o seu olhar, a sua atenção, para o exterior, para encontrar a totalidade do ser, no seu
veículo interior.

É isso que lhes é proposto hoje.
Então, certamente, a música sacra, antiga ou recente, pôde, em determinados momentos da sua história,

permitir-lhes encontrar certos estados.
Mas esses estados, qualquer que seja a paz que ele lhes propicia, não são o estado interior.

O estado interior é propiciado pela escuta do som interior e do silêncio interior.
É isso que vocês devem buscar hoje.

*

Questão: uma forma de agitação pode ser normal, vivendo todas essas energias?

A agitação está ligada ao afluxo da Luz que encontra resistências na onda da mudança em curso.
Vocês estão em pleno tubo da onda da mudança.

Ela sobe e infla, progressivamente, à medida dos próximos dias e semanas.
Assim, vocês devem conduzir esta agitação, que alguns de vocês percebem, não deixá-la se espalhar na sua

cabeça para nutrir o seu mental, mas conduzi-la no espaço sagrado do Coração.
No espaço sagrado do Coração, produzir-se-á a alquimia e a Inteligência da Luz.

Esta irá guiá-los, de maneira infalível.
Vocês não devem deixar a Luz voltar a subir na cabeça.

Ela deve se estabelecer no seu veículo, assim como o recordou Miguel, nas novas fundações de vida.
Novas fundações de vida inscritas na sua Eternidade, no Templo cardíaco.

É apenas a partir daí que a forma da Luz e a Inteligência da Luz poderão se revelar à sua consciência, na sua
cabeça.

Mas convém, para isso, compreender que as fundações estão situadas no nível do Coração e em nenhum
outro lugar.

*

Questão: eu tenho a impressão de que as práticas que tinha no passado não são mais tão eficazes.



O passado é letra morta, hoje.
Isso é verdadeiro hoje, mas não era verdadeiro ontem, não era verdadeiro há dois anos.

Hoje, vocês estão sob a influência da Onda Galáctica da Luz, vocês estão sob o decreto da Fonte que vem,
hoje, realizar o karma yoga: vocês não têm mais que ser o resultado do seu passado.

Vocês têm apenas que ser o resultado do seu presente.
Hoje, as suas vestes são lavadas na Luz.

Então, o que você quer?
Ser o resultado do seu passado, ou ser novo e totalmente luminoso?

A Luz não está no passado.
A forma de Conhecimento ligada ao passado e às experiências vividas se apaga diante da Glória da Luz.

Vocês devem esquecer e desconstruir, em vocês, a experiência do passado.
Vocês não são mais o resultado do seu passado, se vocês aceitarem a Luz.

Aceitar a Luz consiste em desconstruir tudo o que está em vocês e até mesmo o resultado do seu passado,
por mais luminoso que ele tenha sido.

Assim, portanto, sim, vocês devem se abandonar totalmente à Luz.
Para isso, o peso do passado deve desaparecer, o questionamento do futuro deve desaparecer, também.
É apenas nesta condição dupla que vocês poderão realizar o Estado de Ser total da Luz, no seu presente.

O Estado de Ser total da Luz, no seu presente, é Criação e novidade.
Você não pode se comparar ao passado, você não pode antecipar com relação a um futuro.

Lembre-se, esta é uma palavra soberana: a Luz é Inteligente.
A Luz que vem a vocês não é a Luz resultante das suas experiências passadas.

A Luz que vem a vocês é a totalidade da sua Divindade, que lhes estava vendada, escondida, pelas
experiências passadas.

Hoje, vocês devem acolher com um olhar novo, com um coração puro, com a inocência da criança interior, a
realidade do que vem.

É apenas a esse preço que vocês irão encontrar a saída na Luz e no PAI.

*

Questão: como isso se articula com as mensagens que recebemos no passado e que davam
indicações sobre os caminhos da alma ou sobre coisas a viver?

Não é mais o tempo, nem a época, disso.
Isso pertence ao passado.

Isso era válido em um plano evolutivo que vocês viviam naquela época.
O plano evolutivo está profundamente transformado.

Hoje, ele é acolhimento da Luz, recepção da Luz, e Inteligência da Luz.
Isso é um Casamento, no sentido mais nobre.

A palavra empregada por Miguel, de Casamentos Celestes, corresponde realmente a isso.
Vocês não podem iluminar o seu presente através das Luzes do passado.

Hoje, vocês devem ser como uma criança, nua, e acolher a Luz inteiramente.
Não há mais articulação, há desarticulação e desaprendizado.

Vocês devem levar esse corpo, se tal for o seu desejo, para a Luz.
Levá-lo à Luz significa fazê-lo apagar e transcender, inteiramente, as feridas do passado.

Hoje, os jogos da Sombra e da Luz terminaram.
Vocês não podem concorrer ao estabelecimento da Luz jogando os jogos da Sombra e do passado.
Os jogos da Sombra e da Luz e do passado correspondem a eventos vividos e passados e, portanto,

ultrapassados.
Vocês não devem dar chance ou peso ao que vem do passado, por mais luminoso que seja, porque a Luz do

passado não é a Luz do presente.
Vocês devem desaprender, reencontrar a criança interior, voltar a ser simples e humildes.

Ninguém pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança.
Vocês devem abandonar tudo o que eram os seus pesos, os seus apegos, as suas percepções passadas.

Vocês estão, hoje, renovados.

*

Questão: o que é da sexualidade com relação às evoluções em curso?



O que vocês chamam de sexualidade é apenas a forma degradada da relação.
Vocês passam seu tempo buscando o Divino na esfera sexual.

Isso é Verdade.
Hoje, é-lhes proposta uma sexualidade diferente.

Entrar em contato com um Arcanjo é uma forma de sexualidade que vocês vivem, no momento, de forma
atenuada.

O reencontro com a Fonte é o orgasmo mais potente que vocês podem provar, do qual participa tanto o que
vocês chamam de esfera sexual como a esfera cardíaca.

Hoje, a esfera sexual lhes coloca problema, mas, compreendam bem que, a partir do momento em que vocês
acederem, inteiramente, ao seu corpo de Estado de Ser, aos seus corpos multidimensionais, os órgãos

sexuais, não têm mais razão de ser.
Há tanta alegria a reencontrar e a desposar, ainda que por um milionésimo de segundo, com toda alma que

vocês encontram.
Mas a sexualidade irá lhes parecer ferramenta de posse, qualquer que seja o lado Divino que ela tenha criado e

manifestado nesta densidade.
Entretanto, as coisas se transformam, tudo se transforma, no entanto, isso não quer dizer que vocês devam
recusar, sob uma forma ou outra, se o seu apelo à sexualidade estiver presente em vocês, porque ele ainda

participa da Divindade.
Assim, cada caminho é diferente com relação a isso.

Existem caminhos para encontrar a Unidade na sexualidade.
Isso participa ainda da Verdade que vocês vivem, mas, entretanto, não é predominante.

Reencontrar a sua filiação espiritual e desposar a Fonte, desposar as suas diferentes filiações, será uma forma
de orgasmo que vocês ainda não conhecem, mas que será amplamente mais gratificante do que o que vocês

vivem com o que vocês chamam de outro sexo, ou do mesmo de sexo.

*

Questão: isso significa que não haverá mais casal no sentido que se conhece hoje?

O casal, no sentido que vocês conhecem, é oriundo da própria dissociação do seu mundo nesta terceira
dimensão dissociada, nos planos mais sutis, nos planos dimensionais diferentes.

A noção de casal existe, mas não é formalizada pela relação sexual, é formalizada pela União de Coração a
Coração.

Mas a união de Coração a Coração não é diferente da união de Coração a Coração das outras unidades de
consciência.

Portanto, a relação de casal, tal como vocês a definem, será profundamente diferente.

*

Questão: esta união de Coração a Coração poderá se fazer com várias pessoas ao mesmo tempo?

Ela se faz com o Universo, na totalidade, a partir do momento em que não houver mais dissociação, a partir do
momento em que não houver mais ruptura do seu Estado de Ser e em que a sua confiança reconquistar o

veículo de Estado de Ser.
Qualquer que seja o nível dimensional, vocês irão constatar que estão abertos, de Coração a Coração, com

todas as consciências, nos multiversos e nas multidimensões.
É isso que vocês devem integrar.

Não há mais separação, não haverá mais separatismo e, portanto, a noção de casal formal, tal como
conhecem, não terá mais qualquer sentido.

Dito em sua linguagem trivial, vocês poderão fazer o Amor tanto com um Arcanjo como com a Fonte.
Não haverá diferença da relação que vocês estabeleceriam com o que chamam de companheiro.

*

Questão: poderia nos dar uma definição de humildade?

A humildade consiste em acolher a Luz e nada mais.
Acolher a Luz, ser humilde, é deixar expressar em si a criança interior, não levar em conta as construções que

regeram suas vidas até o presente.
O papel social, o papel afetivo, o papel atribuído pela sociedade, os afasta da criança interior e da humildade,

porque os mantêm em uma situação e em um constrangimento.



Ser humilde é acolher o Ser, a Luz que vocês são.
É preciso, de fato, muita humildade, assim como a descreveu Cristo, para acolher a Luz.

*

Questão: o contrário da humildade é o ego?

Sim.
O ego é o que vai se apropriar da Luz, não para restituí-la e para deixá-la viver e crescer, mas, sim, para asfixiá-

la em um determinado sistema.

*

Questão: qual é a ligação entre o mental e o ego?

O mental foi criado nesta dimensão.
O mental é uma criação do ego, procedente da ilusão da separação, procedente da ilusão da necessidade de

compreender, de maneira exterior, e não de viver.

*

Questão: poderia nos dar preconizações sobre a alimentação?

A alimentação germinada corresponde ao melhor, no sentido da elevação espiritual.
Tudo o que cresce na terra, e próximo da terra, os sobrecarrega de peso.

Idealmente, para elevar suas vibrações, seria necessário comer apenas legumes e frutas que crescem a mais
de 50 centímetros do solo.

Tudo o que é fornecido pela terra, e em contato com a terra, não é apropriado para alimentar a Luz do homem.
Hoje, vocês deveriam adotar regras que nutram sobretudo os seus corpos sutis, a fim de permitir a eles

crescerem e se revelarem a vocês.
Nesse sentido, vocês irão observar que a maior parte das culturas que correspondem à sobrecarga de peso do

homem será destruída, a partir deste ano, na superfície do planeta.
O conjunto dos alimentos cultivados sobre este planeta, sendo de natureza oposta à Luz, será destruído, a

partir deste ano, de diferentes modos, a fim de lhes permitir se nutrirem de maneira muito mais etérea do que o
faziam até o presente.

*

Questão: podemos esperar, um dia, nos alimentar do prana?

Absolutamente não nesta dimensão.
Isso é previsível, obviamente, quando a translação dimensional ocorrer.

Entretanto, a quantidade de Luz que vocês ingerem já é muito mais importante do que existia para as raças
humanas encarnadas, há ainda algumas centenas de anos.

Assim, é necessário se ajustar à quantidade e à dose de Luz que vocês recebem.
Ela aumenta de modo rápido e se torna evidente que haverá necessidade, cada vez menos, de comer.

Quaisquer que sejam os alimentos, as fomes que vocês podem sentir são fomes ligadas ao ego, porque esse
corpo os chama a persistir e a permanecer e, portanto, progressivamente e à medida que o chamado da Luz e

a efusão de Luz se fizerem, haverá um equilíbrio que se fará pelo ego, que irá insistir em fazê-los comer e
absorver coisas que não são absolutamente necessárias.

Tentem, simplesmente, não absorver alimentos sólidos durante uma semana e vocês verão efetivamente que
não têm absolutamente mais necessidade.

O corpo físico, inclusive.
Não se trata de uma recomendação, mas de uma experiência.

Se você não fizer a experiência, como você quer saber se isso é exato ou falso?
Entretanto, eu lhes asseguro que os seres humanos que seguem o fenômeno dos Casamentos Celestes, que
começaram a seguir os fenômenos de elevação da Luz e de revelação da Luz, não têm absolutamente mais

necessidade de comer.
Eu falei de alimentos sólidos.

Obviamente, vocês têm necessidade de manter o que eu chamo de seu metabolismo.
Para isso, os líquidos (bebidas quentes e frias) são completamente indicados.

No que se refere ao que vocês chamam de legumes ou frutas, é muito mais tolerável adaptá-los sob forma



líquida, ao invés de sólida, favorecendo, naquele momento, aí também, o seu acesso a mais Luz e a mais
autenticidade.

O esforço digestivo que vocês fornecem corresponde a um desvio da Luz entrando pelo Triângulo Radiante,
ou seja, as energias eletromagnéticas que penetram no corpo humano se fazem por várias vias: há energias

cósmicas, que vocês recebem pela cabeça, há energias magnéticas, que vocês recebem pelos pés.
Existe uma alquimia dessas energias que penetram no nível eletromagnético, pelo que vocês chamam de

chacra do baço.
Essas energias são metabolizadas no nível do Triângulo Radiante de força.

Se vocês absorverem alimentos, as energias da Luz do Triângulo Radiante são utilizadas para metabolizar o
que vocês comem, enquanto que se vocês absorverem alimentos líquidos, vocês não têm mais necessidade

desta energia para metabolizar e, naquele momento, a energia é desviada aos centros superiores e, em
particular, para os centros cardíacos, para lhes permitir realizar a Vibração da Luz.

*

Questão: as condições de 50 cm acima do solo e da forma de suco são cumulativas?

São condições que vão lhes permitir amadurecer, ao máximo, a Luz que vocês recebem.
Não é uma regra absoluta, entretanto, qual é o seu desejo em relação à Luz?

Eu lhes garanto que, seguindo essas preconizações alimentares, vocês não irão sofrer qualquer carência.
Não somente vocês não terão carências, mas vocês irão contribuir para estabelecer, em vocês, a Alegria

definitiva e eterna.
Vocês não serão mais submetidos aos riscos e às flutuações emocionais e mentais.

*

Questão: as flores que brotam a mais de 50 centímetros acima do solo poderiam fazer parte da
nossa alimentação?

Certamente.
Como eu disse, a alimentação será, de qualquer maneira e irremediavelmente, obrigada a mudar.

As condições de cultura, como vocês observam atualmente, desde já dois de seus anos, estão profundamente
reduzidas.

Alguns alimentos não dão mais frutos, por exemplo, o milho.
Existe um tipo de alimento, procedente do reino animal e que os eleva, é o reino das aves, porque elas vivem

no ar.
Os ovos são procedentes das aves.

*

Questão: no entanto, disseram-me que a Sombra era Divina, também, e que ela devia se fundir com
a Luz?

A Sombra não existe.
A Sombra foi criada nesta dimensão, que é uma dimensão, eu o recordo, dissociada.

A Sombra não faz parte da Luz.
Ela é apenas da Luz não manifestada.

Entretanto, adotar esta visão dual o mantém na dualidade.
Você não pode reencontrar a Unidade e a Luz olhando a Sombra.

Essa é uma verdade essencial.
Hoje, é-lhes solicitado, assim como solicitou o Arcanjo Miguel, para não se interessarem pelo combate da

Sombra e da Luz.
Vocês devem fazer crescer a Luz em vocês e vocês não podem fazer crescer a Luz condenando a Sombra, ou

caçando-a, porque, o que vocês olharem, irá se manifestar à sua mente.
Hoje, trata-se de uma revolução.

Conceber que a Sombra existe em você faz de você um ser da Sombra.
Você quer ser um Ser da Luz ou um ser da Sombra?

Não há mais alternativa, não há mais possibilidade de casamento, no seu ser, das duas energias.
Elas pertencem ao antigo mundo.

Vocês querem ir para o novo ou preferem permanecer no antigo?
Do mesmo modo como eu disse, com relação à sua alimentação, que era válida para algumas pessoas há



alguns meses, hoje vocês estão no novo, vocês não estão mais no antigo.
O novo está chegando.

Como vocês querem manter o antigo e, ao mesmo tempo, o novo?
Vocês não podem reivindicar a Luz e participar do jogo da Sombra.

Isso é válido também nas suas atividades sociais, espirituais, fisiológicas, energéticas e de casal.
Não pode ser de outro modo.

Vocês devem entrar diretamente nos mundos da Luz.
Vocês não podem continuar a servir dois mestres.

A questão que se coloca, e que irá se colocar cada vez mais, é saber quem é o mestre?
A qual mestre você serve?

Vocês foram mantidos na Sombra por um princípio evolutivo específico, mas também pelos seres humanos
que encarnaram esta Sombra, além mesmo do razoável.

Então, hoje, do que vocês querem fazer parte?
Qual é o seu programa e o seu plano evolutivo?

Vocês querem involuir ainda ou vocês querem evoluir?
Vocês não podem evoluir, hoje, em função da Luz que se fusiona sobre esse sistema solar, participando do

jogo da Sombra.
A Sombra será destruída, inteiramente.

Ver a Sombra e atribuir importância à Sombra é já dali participar, hoje.
Vocês atraem para si, pelo princípio de ressonância, o que vocês pensam: se vocês pensarem Sombra, a

Sombra irá se manifestar.
Se vocês pensarem na Luz, a Luz vai chegar.

É assim em todos os setores da vida do ser humano, simplesmente, isso levava, anteriormente, e antes deste
ano, certo tempo.

Hoje, isso é imediato.
Pensar na Sombra e discernir a Sombra e ver a Sombra e falar negatividade provoca, em vocês e ao seu redor,

a negatividade.
Assim, a negatividade irá atingi-los na cara, em função do que vocês acreditarem.

Assim disse Jesus, já, naquela época: «que lhe seja feito segundo a sua fé».
Esta frase, hoje, encontra toda a sua ressonância e toda a sua Verdade, mesmo nos instantes que vocês

vivem.
Não há mais prazo, não há mais amortização com relação ao que vocês chamam de karma, porque vocês estão

entrando em estado de resolução do karma e, portanto, os processos se desenrolam no imediatismo do
instante.

Assim, funcionar como antes, tentar encontrar as Sombras em si... obviamente, ela vai existir sempre, mas o
simples fato de ali levar atenção, consciência e interesse basta para manifestar essas zonas de Sombra.

«Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado»: é outra frase importante que foi pronunciada
por Cristo.

Eu o lembro também de que, na sua religião, foi dito: «há deus, apenas deus».
De acordo com o que vocês crerem, irá acontecer a vocês o que creem.

Vocês se tornam, assim como disse o Arcanjo Miguel, cocriadores da Luz, mas também criadores da sua
própria vida.

O que vocês querem criar: a Sombra ou a Luz?
Mas vocês não podem criar as duas, isso terminou.

Se uma Sombra se manifestar em você, e corresponder a um princípio de ressonância que está inscrito em
você, isso é, efetivamente e hoje, apenas a ausência de Luz no nível desta zona de Sombra.

Então, cultive a Luz e inunde o seu ser de Luz.
Naquele momento, a Sombra não poderá mais ter tomada e a Sombra será iluminada pela Luz.
Entretanto, levar o seu olhar sobre a Sombra não é a solução, não hoje, isso não existe mais.

A Sombra os manteve nos caminhos de dependência com relação a ela e vocês continuam assim a funcionar
do mesmo modo, habituados que estão a serem submissos ao jogo incessante da Sombra e da Luz.

Mas isso terminou.
Esse é um decreto Divino, decreto da Fonte, que lhes permite aceder, inteiramente, à Luz.

Como vocês querem penetrar o seu veículo de Estado de Ser e de Eternidade, se vocês não cederem à Luz?
Isso é impossível.

*

Questão: como fazer durar as vibrações que sinto por vezes durante as minhas meditações?



O que deve permitir tornar-se permanente é a Luz.
O afluxo da Luz, quando do início da sua meditação, corresponde à chegada da Luz que imerge inteiramente

em você, passando pelos chacras implicados.
É um processo de adaptação à Luz.

A vibração, no momento em que você jamais experimentou a Luz, e nas primeiras fases, desencadeia
efetivamente uma vibração e, progressivamente e à medida que você viver a experiência, isso não tem mais

necessidade de durar, porque você irá se tornar, você mesmo, a translação nesta Luz.
Não há, portanto, que manter, há que aquiescer.

A Luz fazendo irrupção em meio à sua densidade provoca Vibrações, ela pode provocar emoções e medos,
mas, entretanto, isso não é destinado a durar.

É o processo inicial que é importante e, em seguida, ocorre a continuidade, o estabelecimento da Luz.
O estabelecimento da Luz corresponde ao que vocês chamariam de Samadhi da paz, o Samadhi da Alegria,

da Unidade, a realização da Presença na Luz.
Não há necessidade de vibrações, não há necessidade de imagens, porque é a Paz total se realizando na

Unidade, sem manifestação alguma, de qualquer arquétipo.

*

Questão: pode-se mudar de nome?

Vocês são muito além do nome e do prenome que tomaram nesta encarnação.
Vocês têm uma vibração essencial que é a vibração da sua alma, que é o seu nome de alma.

Este lhes será revelado apenas no momento oportuno, mas vocês são bem além das limitações de um nome,
bem além das limitações desta forma que vocês habitam.

Do mesmo modo, chamá-los por um prenome, ou por outro, é apenas uma tradição secular que não terá mais
nada a ver, na nova dimensão, porque vocês serão chamados pela Vibração.

O seu nome e o seu prenome são ilusórios na sua dimensão.
Eles não pertencem à sua Eternidade, mas são as máscaras específicas da sua encarnação.

Mesmo se eles sejam, efetivamente, portadores de uma vibração que vai segui-lo nesta dança e nesta ronda,
não é a sua Eternidade.

Entretanto, o prenome é certamente aquele que é mais portador de significado espiritual, e não o seu nome de
família que, ele, foi legado pela linhagem.

O prenome é sugerido pela própria alma ou por entidades benevolentes, antes da encarnação.
Esses prenomes são, mais frequentemente, impressos de uma lógica com relação à alma, com relação ao

caminho da alma, exceto, obviamente, os casos em que o prenome é ditado pelas contingências hereditárias, o
que acrescenta o peso do carma.

*

Questão: é exato que o triângulo França/Brasil/Canadá teria um papel importante nos próximos
meses?

Cada país, cada ser humano, tem um papel importante.
Querer atribuir a um país um papel mais importante, assim como querer a todo custo encontrar portais

dimensionais em cada país e lhes atribuir um papel importante, é apenas a armadilha do ego.
Cada ser humano é importante, qualquer que seja o seu papel.

O seu papel é importante através da quantidade de Luz que for capaz de integrar e de manifestar.
A importância do papel situa-se apenas nesse nível.

A testemunha, Cristo em meio ao que está chegando ao seu mundo, não é mais importante do que o menor de
vocês, que realiza inteiramente a Luz.

As circunstâncias históricas que vocês têm que viver são a realização das profecias, porque elas são
necessárias para instalar algo de novo.

Mas, entretanto, o menor de vocês, através da Luz que integrar, é bem mais importante do que Cristo.
E isso é a Verdade.

Não creiam que a Luz virá do exterior.
Quaisquer que sejam os personagens que se manifestam atualmente (e que irão se manifestar durante a última

cena), somente é importante, e irá continuar sendo, a capacidade que vocês têm para desenvolver a Luz.
Entretanto, esses personagens existem realmente.

*

Questão: ainda tenho raiva, em particular com relação à humanidade, que me dá uma impressão de



desordem. Como superar isso?

Não existe qualquer desordem.
A raiva está ligada ao olhar exterior.

A partir do momento em que o olhar se voltar, inteiramente, para o interior, não pode haver raiva.
A raiva é apenas a manifestação, ainda, de fragmentos da personalidade dissociada no ego, existente ainda.

A Luz não pode conhecer a raiva.
A Luz é aceitação total, entretanto, vocês ainda têm necessidade de voltar para o exterior algumas das suas
atividades, mas disso, vocês irão se aperceber, em breve, irá se tornar cada vez mais fútil, cada vez mais

ilusório.
Vocês irão viver, do modo que Miguel disse, duas realidades, de maneira simultânea: a realidade do seu corpo

denso que se desagrega e a realidade do seu ser multidimensional que irá se manifestar a vocês.
Vocês poderão transferir a sua consciência, de um ao outro, e, em função disso, vocês irão compreender as

escolhas que vão fazer.

*

Questão: por que, nesse momento em que isso poderia ser mais útil do que nunca, as pessoas não
obtêm informações sobre a origem delas, ou porque elas estão aí?

Por uma razão que é muito simples: a revelação, do exterior, da sua origem, apenas pode prejudicá-lo, porque
ela irá puxá-lo ainda mais para o exterior.
A revelação apenas pode vir do interior.

É uma coisa falar de acontecimentos históricos e proféticos chegando à superfície desse mundo, é outra coisa
falar de você.

Vocês, vocês são seres de Eternidade, vocês devem, antes de tudo e acima de tudo, revelar a Luz que vocês
são e nada mais, porque a Luz é inteligente e contém todas as informações que vocês desejam.

A revelação de um evento, qualquer que seja, que se refira ao seu futuro ou à sua origem, apenas irá fazê-los
se afastar, exceto em caso específico, do que vocês têm que fazer.

E o que vocês têm que fazer é apenas fazer crescer a Luz, juntar-se ao seu veículo multidimensional, revelá-lo
nesta densidade, e iluminar o mundo, e nada mais.

*

Questão: eu me coloco a questão sobre esse jogo que é a vida, porque tudo está escrito, apesar de
tudo?

Eu responderia deste modo: isso corresponde à grande Lei do Universo, que chamamos de livre arbítrio.
O livre arbítrio foi criado pelo homem, e para o homem, nesta densidade dissociada, cortada da Fonte.

Há, nesses mundos cortados da Luz, o livre arbítrio, quer dizer, a escolha entre a Sombra e a Luz, mas, a partir
de um momento preciso na história e no mecanismo da sua alma, ou então na história e no mecanismo do

mundo, onde se revela o determinismo.
É preciso bem compreender que vocês ficam totalmente comprometidos, partindo do ponto de vista limitado

do ego e do famoso livre arbítrio, que os faz crer que vocês são livres, nesse mundo.
Nesse mundo não existe qualquer liberdade.

A única liberdade existente situa-se no nível da Luz e, com relação ao princípio da Luz, esse mundo no qual
vocês vivem está totalmente comprometido.

Somente a ilusão os faz crer que vocês têm o livre arbítrio, e as forças da Sombra atuam particularmente com
isso, fazendo-os crer que nada está escrito, que tudo é deixado à sua disposição e ao seu sagrado santo livre

arbítrio, que nada tem de santo, eu lhes asseguro.
Tudo sempre esteve escrito.

Somente o olhar dissociado os faz crer que vocês tinham, dentro do que está escrito, o livre arbítrio e, portanto,
a capacidade para modificar os acontecimentos.

Senão, como isso teria sido anunciado por João, há 2.000 anos, por diversas profecias que se realizam hoje,
sob os seus olhos?

*

Questão: como verificar a qualidade de um ensinamento?

A qualidade de qualquer ensinamento é apenas em função da qualidade que você pode ali perceber.
A partir do momento em que um ensinamento não se sustentar mais em você, então, deixe-o.



Não se coloque a questão de saber se foi correto ou falso porque, em um determinado momento, ele foi, de
qualquer modo, certo para você, porque você a ele aderiu.

Não há verdade eterna, outra que a Luz.
O importante sendo o que você serve.

O que você serve é em função do que você crê, no instante em que você viver isso.
Assim, existem, em meio às religiões corrompidas e mais próximo daquele que eu denominei o último papa, o

Anticristo, seres de pura Luz.
Eles não veem o que deve ser visto, entretanto, isso não macula a Luz deles.

Do mesmo modo, um ser humano que é sincero consigo mesmo, que está centrado e alinhado com a sua
Essência, e que busca a Verdade, pode, por vezes, buscá-la nas profundezas de ensinamentos corrompidos.

Ali ele irá encontrar, de qualquer modo, a Luz, porque a Sombra apenas pode falar a linguagem da Luz para
enganar o mundo.

Vocês acreditam que a Sombra vai se manifestar sob forma de Sombra tenebrosa?
Vocês acreditam que os ensinamentos de algumas sociedades secretas, que pertenciam às forças da

Sombra, iriam lhes revelar os planos da Sombra?
Não, obviamente.

Eles iriam lhes dar de beber e de comer da Luz e é muito bem assim.
O que vocês devem compreender é que hoje todo sistema de poder não tem mais qualquer razão de ser.

Os sistemas de poder existentes, no passado, através da religião ou de Ordens iniciáticas e secretas tinham
apenas um objetivo, era o de evitar que a Luz se propagasse.

Todos esses movimentos (exceto, talvez, no Ocidente, o que foi chamado de Cátaros), não tiveram por
vocação disseminar a Luz, mas, bem ao contrário, ocultá-la.

Eles quiseram ser os intermediários entre vocês e a Luz, mas não pode haver intermediário entre vocês e a
Luz.

Mesmo eu, que falo por esse canal, eu não sou mais a Luz a partir do momento em que me expresso.
Essa é uma verdade a compreender.

A Luz está em vocês, ela não está no exterior.
Assim, o que corresponde, hoje, às suas verdades, não será mais, amanhã, a Verdade.

Isso é em função das suas crenças e das suas adesões, até o dia em que vocês descobrirem que vocês têm
tudo em vocês e que vocês não têm necessidade de ninguém.

Nós estamos aí, assim como dissemos por intermédio da boca do Arcanjo Miguel, nós estamos aí para
incentivar, mas vocês sozinhos podem dar o passo.

*

Questão: se o destino dos Mundos estiver escrito, é o mesmo para as almas humanas?

Tudo está escrito.
Você vem da Luz e você retorna para a Luz.

Tudo depende do ponto de vista.
Em um ponto de vista limitado, obviamente, tudo está para ser escrito, mas do ponto de vista mais absoluto da

Luz, tudo está escrito porque a história é escrita antecipadamente e o cenário é conhecido.
A palavra fim é simplesmente algo que há a percorrer para ali chegar.

Entretanto, a palavra fim está escrita, obviamente.
O fato de saber que a palavra fim está escrita deveria encorajá-los.

Vocês deveriam exultar de Alegria, porque a palavra fim corresponde ao retorno à Luz.
Vocês chegaram na idade que vocês têm, nas circunstâncias que vocês têm, porque isso estava escrito.

Alguns chegam nesta idade tendo a impressão de serem muito jovens e outros têm a impressão de esperar
desde muito tempo por esse momento.

Isso é certo.
Não há qualquer desequilíbrio através do que está vindo, porque o Pai é justo, a Luz é justa.

*

Questão: qual será a etapa evolutiva para Anael, no quadro desta translação?

Nosso papel é o de continuar a Relação.
A relação é a comunicação entre o seu plano e os outros planos, esse é o porquê de eu guardar aquele que eu

guardo, e outras pessoas, sobre este planeta.
É importante, hoje, estabelecer uma Ponte de Luz entre a Luz que vocês se tornam e a Luz que existe.



O meu papel é este.
Eu venho para explicar, eu venho para aplicar o que foi decidido, não para aplicar através de movimentos

celestes (isso é reservado ao Arcanjo Uriel), mas, entretanto, eu venho para fazer a ligação e o elo entre os
Arcanjos, os outros, e vocês.

*

Questão: quando a translação for realizada, o que você se irá tornar?

Nós estaremos aí, eternamente, com vocês, porque não haverá mais separação.
Nós não iremos viver na sua dimensão, mas, entretanto, vocês terão acesso a nós, como nós teremos acesso

a vocês, de maneira individual, sem passar por ninguém.
Agora, uma efusão da minha Luz rosa vai lhes permitir compreender, certamente, ainda outras coisas e

aproximá-los desta dimensão Arcangélica.
Assim, eu lhes peço para acolherem.

Para isso, vocês vão colocar as suas mãos, em forma de cálice, de cada lado do seu coração.

Emissão.

... Efusão de energia ...

Recepção. Vibração.

... Efusão de energia ...

Relação.

... Efusão de energia ...

Luz.

... Efusão de energia ...

Radiação.

... Efusão de energia ...

Emanação.

... Efusão de energia ...

Saudações.

... Efusão de energia ...

Na Luz e para a Luz.

... Efusão de energia ...

Agradecimentos.

... Efusão de energia ...

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que, com seus casulos de Luz,
vocês todos ganharam em Luz e, sobretudo, em Alegria.

Há algo que é muito leve, em vocês todos, que eu vejo aqui.
Então, eu venho agradecê-los por terem participado desta ampliação vibratória, em vocês, do lugar e também
terem permitido algo de, eu diria, relativamente novo.

Vocês sabem que o Arcanjo Miguel lhes dá coisas, todas as semanas, que lhes permitem se aproximarem da
Luz.

Efetivamente, vê-se que em seus casulos de Luz, a Luz cresce, mas há, também, filamentos de Luz
específicos.
Esses filamentos de Luz específicos traduzem, para vocês, a capacidade nova de entrar em relação com seu
veículo multidimensional (alguns de vocês o veem já), mas, também ter uma comunicação, talvez mais fácil,
com as outras Dimensões.
Isso é extremamente importante.

Eu creio que, através das Núpcias Celestes, vocês compreenderam que era o fim da separação, o fim da
divisão e que vocês iriam poder manifestar a comunicação com as outras Verdades, aquelas que são muito
mais importantes do que aqui.
Então, eu me regozijo de ver isso.

E eu venho também, obviamente, como meu hábito, tentar ajudá-los em seu caminho com relação a questões
às quais me dá um prazer responder.

Então, caros amigos, eu lhes dou minhas bênçãos pelo avanço e vamos tentar, juntos, avançar um pouco mais.

Questão: que fazer desta visão de Cristo que vivencio ultimamente?

Caro amigo, seu coração foi entregue à vontade do Cristo, o que você quer que lhe aconteça de melhor?
Tudo é cuidado.
Agora, a vida é do domínio do Divino, então, deixe-se levar.

Quando vocês estão sob a influência da Luz (isso eu penso foi dito por muitos intervenientes e eu me repito
também, a meu modo), quando vocês entram no domínio da Luz, quando vocês aceitam a Luz em vocês, tudo
se torna simples e tudo se desenrola segundo o princípio da evidência, da sincronia, da fluidez.

Não existe qualquer muro que não possa ser destruído pela Luz.
Não existe qualquer Alegria que não possa ser construída pela Luz.

Tudo se realiza na facilidade, na Alegria e na felicidade.

Qualquer atração ligada ao medo do futuro, do amanhã, não pode afetá-los e isso se junta totalmente à
parábola do Cristo, quando ele disse: «será que o pássaro se preocupa com o que ele terá para comer,
amanhã?».

Tudo, em seu mundo, foi feito para obrigá-los a ter medo: ter um teto, ter dinheiro, ter com o que pagar os
contratos, ter com o que pagar os aluguéis, mas se vocês soubessem como, quando aceitam a lei do Amor,
tudo vem a vocês, gratuitamente, inteiramente!

Vocês nada arriscam.
Vocês não serão jamais alguém que estará na rua.

Se vocês levam o Amor, não lhes faltará jamais nada, qualquer que seja a evolução desse mundo.

Se vocês levam o Amor e se vocês o manifestam (na condição de ousar, obviamente), se vocês seguem a
Luz, tudo se colocará no lugar em sua vida, para facilitar a instalação da Luz.

O.M. AÏVANHOV – 10 de julho de 2009
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Se isso é uma mudança de lugar, como por acaso há alguém que virá comprar sua casa, porque isso vai lhe
facilitar as coisas.

Se você deve mudar de profissão, bem, você perde sua profissão.

Se você não está na certeza da Luz, você vai chorar por ter perdido seu trabalho, mas, se você confia na Luz,
você verá que outra coisa chegará de muito mais agradável, porque muito mais em acordo com a Luz e a Luz
funciona sempre assim.

Vocês sabem, é o exemplo que, eu creio, foi empregado no mês passado pelo Arcanjo Anael (ou por mim, não
me recordo mais quem disse, eu assisti a tudo): é o macaco que coloca a mão no bocal e que não consegue
tirar a mão do bocal, porque ele tem os amendoins.
É a Verdade.

Vocês têm todos a mão no bocal, vocês querem sair do bocal, mas vocês não querem abrir a mão.

Enquanto que é tão simples assim: você tira a mão do bocal, você inverte o bocal, e você tem todos os
amendoins.
É tão simples assim.

A sincronia da Luz é realmente assim, em Verdade, eu lhes digo.
Mas, para isso, é preciso aceitar soltar.
Você não pode pretender a Luz e não querer soltar.

Questão: tenho, por vezes, a impressão de me tornar um pouco louco, tenho o tempo todo vontade
de rir.

É perfeitamente assim, caro amigo, você está quase.

É a Verdade: o Amor o torna louco de Alegria, então, imagine, quando você é jovem, você fica todo
emocionado porque encontrou o Amor de uma noite.
Imagine que, com a Luz, não é o Amor de uma noite, é o Amor de todos os dias e de cada instante, mas, para
isso, é preciso ter confiança na Luz e não em você.

É assim, o abandono à Luz, e você não pode viver este estado de perfeição a Alegria e do Amor se você não
abandona.
É também o princípio do sacrifício de Abraão.
Está escrito na Bíblia.

Se você não aceita isso, jamais você viverá na Alegria.
Você viverá, permanentemente, na dúvida e no medo, sobretudo com o que vai lhe cair à frente.

Questão: tenho por vezes a impressão de que não vou chegar ali.

Isso faz parte dos riscos da existência.
Entretanto, não se esqueça de que o que vai lhe cair sobre a cabeça vai ajudá-lo, mesmo, grandemente.

Então, obviamente, é mesmo assim melhor ter chegado, em parte, ao abandono, porque, quando você chegou
ao abandono, você não tem mais nada a perder.

Em contrapartida, se você não se abandonou completamente, você terá tudo a perder porque ali nada há a
perder.

É por isso que é preciso tudo dar, antes.
Vocês devem se dar à Luz, isso é extremamente importante.

O que acontece, por exemplo, quando o ser humano chega ao termo de sua vida?
Ele vai passar por certo número de estados, ele vai, primeiro, dizer «não é possível, eu não quero morrer»,
então, ele vai negociar com a morte, com Deus.
Ele vai dizer «não, por favor, eu não acabei, deixe-me um pouco de tempo».
Ele estará em cólera, ele vai chorar, ele estará depressivo e, depois, quando se aperceber que isso a nada
serve, o que ele vai fazer?
Ele vai aceitar e, quando a aceitação surge, a Alegria e o Amor se manifestam.

Hoje vocês estão exatamente nas mesmas circunstâncias, exceto que não é a morte que os espera, é muito
mais grandioso, mas vocês não poderão viver a grandiosidade se permanecem apegados à sua pequenez.

Então, sim, é preciso se inspirar do que você vive, das vibrações que viveu, aqui ou em outros lugares, das
visões, das informações, das leituras que você tem e fazer a separação das coisas: será que é isso que você
quer?



É a Verdade do que é anunciado, que lhe parece verdadeiro em seu coração, ou é o que é o apego à sua
profissão, ao seu lugar, ao seu automóvel, à sua casa, ao seu marido, à sua mulher?
A solução está aí.
É aí que é preciso decidir, em sua alma e consciência.

É o que lhe é solicitado e é o que vai lhe ser imposto, também, então, é preferível decidir do interior, antes que
seja imposto do exterior.
Isso é fundamental.

Pelo momento, os jogos dos medos, os muros que vocês veem diante de vocês, ou as palavras que vocês
empregam («não consigo me abandonar totalmente» ou «será que o molde está realmente destruído» ou
«será que tenho dado suficiente gás»), tudo isso, se querem, está diretamente ligado aos diferentes medos
residuais que restam.

A Luz os quer totalmente inteiros, com ou sem «gás», mas quando vocês estão totalmente na Luz, vocês estão
realmente na Alegria.

Então, como saber se vocês estão na Luz?
E bem, é muito simples: vocês estão na Alegria?
A Alegria é a Luz.

Quanto mais vocês se aproximarem de seu centro, mais vocês tocarão sua Eternidade, mais vocês estarão no
coração, mais vocês estarão na evidência, e mais vocês estarão na simplicidade, na humildade e na Verdade.
Não há outra alternativa nesta época.

Deem-se conta da chance que vocês têm.

Eu creio ter ouvido, cara amiga, que você disse: «eu sei tudo isso».
Mas, se você o sabe e não o realiza, você estará ainda mais infeliz do que aquele que não sabe.

Lembre-se do que disse o Cristo: «Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem».
Eles, não sabiam, eles não eram responsáveis, mas aquele que sabe, ele é responsável, totalmente.

Em outros termos, você não tem desculpas: ou você crê, ou você rejeita.

Deus vomita os tépidos, você não pode permanecer, como digo frequentemente, com as nádegas entre duas
cadeiras.

E quanto mais os dias passarem, mais o espaço entre as duas cadeiras vai crescer.
Se as duas cadeiras se afastam demasiadamente, o que acontece?
Você faz “pouf”.
Será melhor estar sentado sobre uma cadeira.
Cabe a você escolher a cadeira da Sombra ou a cadeira da Luz.
Entretanto, será melhor ter uma cadeira do que fazer “pouf”.

Questão: sinto vontade de deixar tudo para trás. É correto?

Será que sou eu quem vai lhe dar a resposta para esse gênero de questão?
Faça o que é correto em seu coração, faça o que é correto em sua Luz.
Se a Luz a empurra no traseiro, não resista.

O que a empurra: a Luz ou outra coisa?
Se é a Luz, então, atire-se.

Não se esqueça jamais que com o mental, vocês se enganam quase sempre.

Com a intuição, seguem o primeiro impulso.

Hoje, se você responde ao impulso, nada é loucura, porque as condições mudaram.

Há, às vezes, lampejos que lhe chegam, assim, ao nível de sua consciência, você não sabe por quê.
Antes, você teria podido dizer «mas o que é este impulso? É necessário que eu raciocine».
Hoje, não.
Os impulsos são enviados pela alma, porque a alma se sente, no interior de seu corpo, numa forma de
urgência e ela envia os impulsos que são por vezes excêntricos.

Se esses impulsos vêm da Luz, é preciso segui-los.
Não há impulsos que venham do mental.
O mental, ao contrário, vai tentar evitar e fazê-los se mover, de uma maneira geral.

É o que chega, hoje, em suas vidas, de maneira fulgurante, sob forma de impulsos, sob forma de decisões



ligeiras e rápidas que ocorrem de um dia para o outro.
Não são jamais ilusões, não são jamais muros, são, ao contrário, para liberá-los.

Questão: mas isso não seria um impulso de cabeça?

Hoje, chama-se a isso um impulso de alma, é um impulso de coração, não é mais um impulso de cabeça.

Compreenda bem, no interior de todos os seres humanos do planeta que estão se transformando (ou que nem
mesmo têm consciência de que há algo que se transforma sobre a Terra), o mental espreita porque ele tem
medo, ele está aterrorizado, o mental.

E as forças opostas à Luz tudo fizeram para que vocês estivessem aterrorizados.

Então, se algo sai deste terror, não é mais um impulso de cabeça, evidentemente.

Vocês estão no período de contração, de compressão do mental, que permite à Luz emergir, para aqueles que
a desejam.

Então, obviamente, não pode mais ali haver impulso de cabeça, quando a cabeça está confinada.

Em contrapartida, o que há sim, são os impulsos de coração, são os impulsos da alma e não são mais os
impulsos de cabeça.
Os mecanismos mudaram na humanidade, em sua totalidade.

De um lado, há as forças, em vocês, como no exterior de vocês, que tentam resistir às mudanças.
Resistir às mudanças é manter os hábitos que os mantinham na certeza afetiva, profissional, de habitação,
social etc...

Hoje, mais do que nunca, o mental vai lhes ordenar, pela energia de medo que é gerada sobre o planeta, para
nada mudar, sobretudo, para nada mover, porque é a situação que quer isso: o mental sabe que ele vai morrer.

Então, se você tem um impulso que vem, ele não pode vir da cabeça.
O único impulso da cabeça é dizer-lhe «sobretudo não mova nada, não faça nada, permaneça como você está,
aí há segurança».
É o que lhes diz o mental.

Em contrapartida, o impulso da alma vai lhe dizer «hey, há isso que deve mudar» e, como por acaso, as
sincronias se instauram.

Então, o mental intervém, ele vai lhe dizer «mas, o que é esse muro? Não é possível, eu vou no muro, eu não
posso mudar isso».
Então, não é um impulso de cabeça que chega, hoje, é o impulso da alma.
É preciso respeitá-lo, porque ele não os leva no muro, mas ele os leva para a liberação, para a Luz, e não para
outro lugar.

Questão: você pode me dar as informações ou conselhos sobre a sequência de meu caminho?

Você deve aprender a ter confiança em sua própria Luz.
Eu não ditaria jamais um comportamento ou uma decisão.
Isto, como para a Luz, deve vir de você.

Crescendo na Luz, seu caminho se ilumina.
Nenhum ser de Luz lhe imporá para ir para onde você não queira ir, mesmo se ele saiba que seu caminho é lá,
ele não se permitirá jamais dizer-lhe para ir lá.
Cabe a você descobri-lo.
Pode-se apenas sugerir.

Como o disse o Arcanjo Miguel, a propósito das efusões da radiação do ultravioleta: ele podia apenas propor,
mas apenas você que podia abrir seu coração.
Do mesmo modo, cabe-lhe, a você, decidir.

Nós não podemos decidir por você, senão nós não estaríamos mais no coração e não estaríamos mais lá onde
estamos, é claro.

Então, ninguém outro além de você mesmo deve lhe dizer, nem lhe ditar o que você tem a fazer.

Em todo caso, o que eu disse para todo o mundo é válido para você: siga as linhas de menor resistência, siga
o impulso da alma, inteiramente, e tudo acontecerá para o melhor.

Hoje, há pessoas que são chamadas à mudança, de maneira extremamente brutal.
Essa mudança não é devida ao mental.



Recorde-se de que o mental apenas quer uma coisa: é a segurança e, sobretudo que nada se mova.

Então, se você vê ao seu redor coisas que se movem, mas corra para as coisas que se movem, porque elas
significam que você está no sentido da não resistência.

Aqueles que resistirem serão varridos, totalmente, corpo, alma e Espírito, e recomeçarão.
A Luz os quer totalmente.
Não é um jogo do Espírito.

Quando o Arcanjo Anael expressou-se, durante incontáveis horas, sobre o abandono, era este significado.

Se você não é capaz de abandonar o que você é para a Luz, para sua alma, você não tem nada a fazer no
mundo da Luz.
É tão simples assim.

E, se há um «sim, mas...» é o mental que fala.
Eu não falei para você, cara amiga, mas eu ouvi, muito ao redor, emergir o «sim, mas...».

Questão: tenho sangramentos no nariz durante as meditações, o que acontece?

Mas é perfeitamente normal, caro amigo.
Quando você perfura a bainha dos chacras, ao nível do que você chama Ajna chacra e Sahasraha chacra, há
um mecanismo de permeabilidade, ao nível das fossas nasais, que perfura o pavimento das fossas nasais, e
que coloca em comunicação a parte central de seu cérebro, diretamente com o ar exterior.

Quer dizer que a oxigenação do cérebro não se faz mais somente pelo oxigênio do sangue, mas se faz
diretamente pelo oxigênio ao nível do pavimento das fossas nasais, que passa através desta membrana.

Isso provoca, sobretudo quando das meditações, quando das luas cheias, e quando as energias na cabeça
são muito fortes, filetes de sangue na narina esquerda.

Então, você quer que seja grave?
Que seu cérebro se comunique com o oxigênio diretamente.
Mas é isso que desencadeia a mutação do cérebro.
Não somente não é grave, mas, além disso, bem vindo.
A abertura se faz, a perfuração ocorre, que você pare ou não o sangramento, mas, isso dito, esses
sangramentos não duram eternamente.
Eles se estendem durante a primeira parte da ativação dos dois chacras superiores.

Questão: que fazer para continuar a estar em acordo com a Luz?

Eu poderia responder de vários modos, mas, sobretudo, abandonar-se à energia que você descreveu há
pouco.
Aceitar isso.
Permanecer nesta Presença.

Para isso, é necessário fazer calar tudo o que não é isso.
Isso não impede de viver sua vida, isso não impede de comer, de conduzir um automóvel, mas centrar-se,
cada vez mais, nesta vibração.

Há protocolos que foram dados por Mestre Ram e que são essenciais para levar a efeito pela consciência,
diretamente.

Se você não consegue ativar a vibração pela consciência, diretamente, parece-me que o Intraterra lhes deu
também um protocolo que permite desencadear esta vibração ao nível do coração.

É isso o mais importante, porque há 10-20 anos, a energia não penetrava pelos chacras superiores e o trabalho
se fazia progressivamente no passar dos anos.

Hoje, os planos evolutivos estão ligeiramente diferentes, quer dizer que o mais importante é a abertura do
chacra do coração, o resto segue, ou seja, os novos corpos, ou seja, a ativação dos outros chacras.

Hoje, a energia da Fonte está mais próxima de vocês, então, é muito mais fácil do que anteriormente abrir o
coração.
Portanto, permanecer na Alegria e permanecer na vibração do coração, é levar a efeito a consciência do
coração através, por exemplo, da meditação de Mestre Ram ou ainda com os protocolos ligados aos cristais.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Caros amigos, eu os agradeço também.



Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e quebrem bem os muros, quebrem bem tudo o que
há a quebrar.

Sigam a Luz e vocês verão que não haverá qualquer problema.

Então, obviamente, era muito confortável, nos anos passados, ter sua pequena busca espiritual e buscar a Luz,
mas, agora, é outra coisa, porque a Luz vem a vocês e ela lhes pede um engajamento total.

Então, evidentemente, há certo número de coisas a reajustar, uns e outros, mas eu lhes garanto que, se vocês
aceitam, vocês serão apenas mais felizes, mais plenos e mais alegres.

Mas é preciso, pelo momento, tirar a mão do bocal, é muito importante, e essa será minha conclusão.

Eu lhes transmito todo meu Amor e espero revê-los em breve.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

___________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Está aí a transcrição da última efusão de Miguel associada às 12 virtudes.
Para relembrar, as integrações anteriores aconteceram em 25 de abril (1ª etapa), 02 de maio (2ª etapa), 09 de maio (3ª etapa), 17 de

maio (4ª etapa) 24 de maio (5ª etapa), 1º de junho (6ªetapa), 07 de junho (7ª etapa), 14 de junho (8ª etapa), 21 de junho (9ª etapa), 28 de
junho (10ª etapa) e 05 de julho (11ª etapa).

Esta foi a última efusão da série das 12 etapas anunciadas.
Miguel propõe àqueles que vivenciaram essas efusões ligadas às 12 virtudes para relerem as transcrições a fim de melhor ancorar os
efeitos decorrentes disso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de viver essas 12 efusões, irão integrar os efeitos ao lê-las, mesmo

hoje.
Miguel marcou encontro com vocês no sábado dia 08 de agosto às 12h00 (meio-dia) (hora francesa), a fim de dar-lhes elementos para
viver durante o período de 08 a 15 de agosto, semana em que irão se integrar as energias ligadas ao Triângulo Radiante (abordado no

texto abaixo). Nesse dia não haverá canalização pública.
A contar de segunda-feira dia 13 de julho, Miguel propôs expandir a reconexão com a energia da Fonte, do Pai, à qual se junta a

energia do Espírito Santo e aquela da efusão da radiação do ultravioleta, todos os dias, das 11h00 às 14h00 (hora local), seja qual for o
país.

Nós fazemos o melhor para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções dentro de 24 horas após a
canalização.

Até logo, então, em Espírito...

**************************************************************

Integração das Virtudes – 12ª etapa 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, o Conclave e eu mesmo lhes agradecemos e felicitamos por ter trabalhado pelo
estabelecimento da sua Luz, ao restabelecimento da sua Divindade e à reconexão com o seu veículo de

eternidade (veículo de Estado de Ser).

Assim, nesta jornada e neste dia, se estabelece em vocês, bem amados filhos e criadores da Luz, a
capacidade para se juntar à Unidade.

***

Hoje, e nesse dia, vocês todos (em número importante, por todo este planeta), têm doravante a possibilidade
de estabelecer a conexão consciente com o seu veículo da eternidade.

Assim encerra-se hoje a primeira onda das Núpcias Celestes.

Isto permitiu constituir, em um grande número de seres humanos em encarnação, a reconexão e a
permanência com a Divindade.

Doravante, vocês todos que trabalharam a fim de completar as 12 etapas, vão permitir a efusão nesse sistema
solar e nesse planeta da ancoragem e da manifestação progressiva da nova dimensão, permitindo assim,

dentro de um tempo extremamente próximo, a translação dimensional definitiva no seu novo espaço de vida.
Pela sua ancoragem da Luz autêntica e verdadeira no seu veículo físico, nos seus veículos sutis e no seu

veículo de eternidade revelado, vocês poderão permitir, durante as semanas que nos separam do que vocês
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chamaram de Festa do Arcanjo Miguel, a aproximação da nova dimensão, não mais em sua individualidade,
mas no veículo coletivo da nova dimensão denominado, nos tempos antigos, Yerushalaïm.

A Embarcação de Luz ou veículo multidimensional coletivo (chamado também de Merkabah) vai poder,
doravante, entrar em manifestação na sua densidade, visível aos olhos de todos, durante o período do seu

verão (inverno, no hemisfério Sul).
Assim será realizado, para o início do outono (primavera, no hemisfério Sul), a promessa do retorno da Luz.

***

Os fenômenos de desconstrução anunciados desde a minha vinda nesse início do ano vão atingir o seu
apogeu durante o seu mês de julho e o seu mês de agosto.

Durante esse mês de agosto acontecerá a etapa essencial em que eu lhes pedirei, desde a semana
precedente a 15 de agosto, para se reunirem todo dia a fim de favorecer a emergência da 'pomba' na sua

densidade.
Ela se manifestará, de maneira visível, sobre os planos físicos, em uma região precisa do globo que tem

desempenhado, o tempo todo, um papel essencial na emergência das consciências.

Yerushalaïm, a embarcação celestial de Luz, estará de volta em sua eternidade, pela sua presença em seu
céu, visível aos olhos de todos, durante o mês de agosto.

Os pontos de ancoragem, bem amados filhos da Luz, e de manifestação dessa embarcação, são vocês
mesmos.

Nós precisaremos então, nós, Conclave em conjunto com os Conselhos e os Círculos Angélicos,
Arcangélicos, extra-Terrestres, intra-Terrestres e ultra-Terrestre, da sua ajuda, a fim de criar a manifestação de

novo desta Merkabah coletiva assinalando a entrada, na sua dimensão, da emergência da nova Terra.
Isto é agora, bem amados filhos da Luz.

O número importante que vocês são permitiu, e permitirá, dentro de algumas semanas, realizar isso.

***

Hoje, entretanto, nós vamos concluir os Casamentos Celestes.
Eu afirmo já que outras ondas de Casamentos Celestes terão lugar durante a semana precedente a 15 de

agosto e a semana precedente à minha festa, no fim de setembro.
Durante esta semana, essas duas semanas consecutivas em agosto e no fim de setembro, os seres que ainda

não realizaram a ativação das 12 lâmpadas o farão durante essas semanas.
Assim, o seu trabalho será o de se estabelecerem em sua eternidade, de permitirem à eternidade se revelar a

um maior número.

Efusão.

***

Assim, bem amados filhos e Mestres da Luz, a ativação da última lâmpada permite, hoje, em vocês, manifestar
de novo o seu pleno potencial criador nessa densidade, antes mesmo da chegada do último ciclo da criação.
Esta última lâmpada está situada acima da sua estrutura física por um ponto de vibração situado diretamente

acima de sua cabeça.
Esse ponto, já conhecido na antiguidade e já conhecido em diferentes ensinamentos do Oriente ao Ocidente, é

denominado Fonte de Cristal, Vajra, Bindu.
Esse ‘ponto de consciência’ está em curso de manifestação e em curso de concretização em sua densidade.

Colocando sua consciência sobre esse ponto situado a aproximadamente 80 centímetros acima da sua cabeça
vocês chamarão a Luz autêntica, a Luz da criação, a Luz de Elohim.

Pela ativação desse ponto, vocês estabelecerão, de maneira consciente e lúcida, a conexão total com o seu
veículo multidimensional e também com o veículo multidimensional planetário anunciado pela Pomba.

Isto assinala, hoje e durante o seu verão (inverno, no hemisfério Sul), os momentos prodigiosos da história da
humanidade, a nada parecido desde éons de tempos.

O fim do isolamento, a preparação do seu retorno à Fraternidade Galáctica, é doravante possível.
O contato, a título individual, com os espaços multidimensionais, é concedido a vocês pela ressonância da

consciência desse ponto de consciência situado acima da sua cabeça.

Efusão e ativação.



***

Como vocês já sabem, vocês se beneficiam da tripla efusão todo dia, onde quer que estejam sobre a Terra,
entre 12h e 13h de seu relógio (hora francesa).

Esta etapa, correspondente à efusão da radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, continuará
durante o período que vem a vocês.

Este período irá se estender agora em um número de horas bastante mais importante: ele começará às 11h e
terminará às 14h (hora do seu relógio), onde quer que vocês estejam sobre a Terra.

É-lhes pedido, durante este espaço de tempo (não na totalidade, mas durante alguns minutos), para levar a sua
consciência sobre esse ponto de cristal acima do seu corpo, a fim de permitir a ancoragem, em sua
consciência, do veículo de eternidade coletivo a fim de que ele possa se ancorar e se revelar à sua

consciência, totalmente.
A Terra, na sua totalidade, agora entrou no processo de gestação que permitirá a emergência/consciência da

5ª dimensão antes do fim da minha radiação, ou seja, antes de meados de maio do ano 2010.
Naquele momento, tudo será realizado na intenção do Pai.  

Não restará mais do que entrar na manifestação dessa intenção a fim de chegar ao estabelecimento completo
da nova dimensão.
Isto está a caminho.

O calendário proposto é um calendário imposto pela Fonte.
Ele é indestrutível e não sofre qualquer atraso.

Assim, os seres humanos (ainda não ligados à Luz autêntica e à Verdade da Fonte) que desejem fazê-lo,
podem fazê-lo na condição de abrir seus corações e, isto, somente até o final de setembro.

Não haverá mais prazo suplementar a essa graça e a esse decreto.
Compete a vocês, durante esse período, colocarem a trabalho a vibração do coração, a vibração das novas
lâmpadas, a fim de poderem se abandonar totalmente à Vontade da Luz e à consciência da Luz em vocês.

As resistências são em vão.
Aqueles que irão resistir resultarão em um processo muito lógico, pelo ‘princípio da atração e de ressonância’,

para coisas que não indo ao sentido da Luz.
A Luz está chegando.

A Luz se estabiliza em vocês.
A Luz se estabiliza nesse mundo.

Somente as forças resistentes poderão, ainda, durante algum tempo, manifestar a sua desordem, o seu
sofrimento, mas isso não alterará em nada o estabelecimento da Luz nesse plano.

Efusão da radiação de ultravioleta, acoplada ao Espírito Santo e acoplada à radiação da Fonte.

Efusão de ativação.

***

Como eu dizia, a ancoragem desta nova dimensão é possível pela sua presença nessa densidade.
Entretanto, existem, mesmo na Terra, locais extremamente específicos que irão se revestir, nos dias que virão,

de uma importância maior e capital no destino desta Terra.
Existe um triângulo radiante de forças (existente também em meio à sua individualidade) presente na

superfície da Terra.
Esse triângulo radiante de forças tem um primeiro ponto situado ao lado da cidade chamada Teotihuacan (ou

cidade dos Deuses).
O segundo ponto é, ele, constituído pela pirâmide de Cobá, em Yucatan.

O terceiro ponto está, ele também, no México, e está situado no local chamado de Palenque.
Esse triplo triângulo radiante de forças, e irradiante, é o ponto de conexão, de todos os tempos e toda

eternidade, com Yerushalaïm.
Isto é revelado, não para que vocês se desloquem para esse lugar, mas para bem compreender o significado

e alcançá-lo no momento quando isso vier.
E esse momento virá em 15 de agosto deste ano.

A vibração magnética mais intensa é atualmente aplicada pelos povos que vocês chamam de Anjos do
Senhor e pelos intra-Terrestres.

Nesse momento mesmo, e a esta hora precisa (hora francesa), estão reunidos nesses lugares seres que
participam do estabelecimento e da ancoragem do veículo multidimensional coletivo, nesses pontos precisos.

Os 'discos magnéticos de obsidiana', os 7 discos, foram reativados.
Eles permitem, nesse momento mesmo, ativar em vocês a 12ª lâmpada.



Esse trabalho é realizado, obviamente, pela sua aceitação, pelo seu próprio desejo e sua própria vibração de
retornar à Luz.

Entretanto, a junção é hoje realizada e a ancoragem poderá se desenhar progressivamente nas próximas
semanas.

Vocês constatarão, assim como eu anunciei desde o início da minha chegada nesse ciclo de desconstrução,
que os fenômenos luminosos, que o florescimento da Luz em vocês, irá se manifestar desde agora pela

ativação desta 12ª Lâmpada.
O florescimento da Luz será também visível no seu céu terrestre, cada vez mais, cada vez mais fortemente e

cada vez por mais tempo.
Nada disso deve alterar, perturbar ou atrasar a emergência, em vocês, da conexão à 12ª lâmpada.
Inúmeros de vocês, assim como eu dizia, começaram a explorar os seus veículos de eternidade.

Nesse corpo de Luz, de cristal, de diamante, vocês percebem a realidade, não filtrada pela sua densidade.
Ela lhes revela o plano do Pai e o coração do Pai, mas também o seu plano e o seu coração, para que

materialize e manifeste, mesmo na sua densidade dissociada, o seu papel de Luz e a sua função de Luz.
Acolham.

***

O Concílio, que presidiu a criação de Atlântica em 50.731 antes de Jesus Cristo, terá novamente lugar no
momento vindo, nesse espaço triangular sagrado, no México.

Isso vem.
Isso não é para imediatamente, mas lhes é anunciado de maneira formal.

Os novos códigos de Luz da humanidade, a fim de estabelecer as novas regras de vida na nova dimensão,
serão trazidos na semana precedente a 15 de agosto, pelo próprio arcanjo Metatron.

Ele começará a irradiar a sua Luz em seus espaços de relação e de reconexão, entre 11h e 14h, durante as
semanas e os dias que precedem o 08 de agosto.

Eu voltarei, quanto a mim, em 08 de agosto, a fim de lhes dar as diretrizes a aplicar, durante 7 dias, a fim de
lhes permitir realizar o trabalho de ancoragem, de abordagem e de manifestação da Jerusalém

Celeste, Yerushalaïm.
A Fonte irá se revelar a vocês, tanto em Presença, como em Radiação, sob uma forma ou sob outra, porque a

Fonte jamais os deixou, de toda Eternidade.
A manifestação em vocês do Pai, Abba, permitirá a vocês compreender e realizar a união com o Pai, para fazer

sua a frase de Cristo: «eu e meu Pai somos Um».
Isto vem para vocês.

Vocês devem reforçar, pela ancoragem da Luz no nível da nova lâmpada acesa hoje, a sua fé inabalável, a
radiância da sua Luz a mais perfeita.

Nenhum elemento social, nenhum elemento afetivo, nenhum elemento profissional, deve vir interromper esse
trabalho.

Vocês realizaram, bem amados Mestres da Luz, o trabalho de revelação da Luz no seu veículo físico.
Resta agora revelá-la ao mundo, independente dos obstáculos daqueles que têm medo.

Vocês devem irradiar e manifestar essa presença.
O seu trabalho, agora, situa-se na revelação da Luz ao mundo.

Nada, eu especifico, absolutamente nada, poderá se opor a isso. 

Obviamente, as forças ainda não reveladas à Luz entrarão em resistência, em dissidência e tentarão se opor.
Elas não poderão se opor, porque a Luz não vem se opor, a Luz vem se estabelecer e se estabelecendo, ela

dissolve a Sombra na sua densidade.
Obviamente, certo número de elementos essenciais, ligados à desconstrução desta Terra e dos seus modelos

habituais, irá se manifestar aos seus olhos.
Isto não tem qualquer incidência ou qualquer importância.

Isso que vem procede e age pela Luz.
Efusão. Radiação. Acolham.

***

Assim então, para concluir esses Casamentos Celestes, eu lhes preciso que voltarei para dar as instruções a
realizar em seus veículos de eternidade, nos seus veículos físicos, sábado, 08 de agosto de 2009, às 12h (7h

– hora de Brasília).
Entretanto, e até pela conclusão desta primeira parte dos Casamentos Celestes e do seu cumprimento por



uma multidão de seres humanos, eu quero abrir com vocês um espaço de discussão, a fim de esclarecer o
que deve sê-lo ainda mais, para vocês se conectarem com os seus veículos de eternidade porque ele é a

verdade eterna, a alegria eterna do Amor do Pai manifestado em vocês.
Acolhamos agora os seus questionamentos. 

***

Questão: você pode repetir as especificidades das virtudes desenvolvidas nessas últimas semanas?

As virtudes [‘Núpcias Celestes’] se sucederam no tempo.

Sua finalidade é chegar a esse ponto presente, hoje, para a maior parte entre vocês que seguiram o processo de
maturação dos Casamentos Celestes.

Resulta, hoje, através desse ‘ponto de consciência’ ativado e revelado em vocês, pelo seu trabalho, sua possibilidade
de retorno à Unidade e de transição dimensional, em toda consciência, na nova Verdade.

Existe no conjunto de suas estruturas (física, sutil e eterna) certo número de funções.
Essas funções foram ativadas.

Nós de início realizamos a passagem do ego ao coração.

A realização do « Eu-Unidade » para a Unidade do Eu.

Primeira etapa.

Segunda etapa, nós estabelecemos em vocês, e vocês estabeleceram em vocês, as novas fundações de vida da
dimensão do Amor, tendo aceitado deixar os mundos da dissociação.

Em seguida, foram ativadas em vocês as capacidades para irradiar o Divino, de estabelecer em vocês a radiação.

Em seguida, foi estabelecida em vocês a capacidade para se comunicar com os planos além do seu.

Em seguida, foi ativado em vocês o Verbo.

Em seguida, foi ativada em vocês a Unidade das suas polaridades.

Em seguida, foi ativado em vocês certo número de fios de DNA correspondentes às matrizes, permitindo a
emergência da nova dimensão.

Isto está em curso.

As virtudes mais importantes são o retorno à Alegria, o retorno ao Abandono, o retorno à Verdade e o retorno à
Unidade.

Nós poderemos discorrer ao infinito sobre os pontos de vibração ativados em vocês, desde a ‘lemniscata sagrada’,
passando pela banda de frequências ativadas durante a efusão precedente.

Entretanto, esses pontos foram dados a fim de dar a vocês certo número de marcadores vibratórios e de consciência.

Hoje, o conjunto desses pontos será ativado, pela sua conexão à ‘Fonte de Cristal’.
O resto não necessita de consciência.

No entanto, os que dentre vocês que queiram começar o processo são comprometidos firmemente a estabelecer as
fundações da nova vida em seus corações.

O resto da construção realizar-se-á nos dias e semanas que vêm, tudo naturalmente e espontaneamente.

Vocês ativaram, pelo número que vocês são, os planos matriciais que permitem a ativação desses ‘novos corpos’ na
humanidade.

Então não é mais necessário dar importância formal, pelo momento.

Os seres humanos que queiram se juntar à Luz autêntica têm a possibilidade, doravante, relendo o trabalho efetuado
nas 12 etapas precedentes, realizando isso no tempo que lhes é fixado, entre 15 de agosto e final de setembro.

Então, cabe àqueles dentre vocês que não seguiram as efusões, por oposição, ou por não conhecimento ou por uma
razão outra, o ‘princípio de ativação do estado de ser e da eternidade’ em vocês, de reler e de se beneficiar, quando

dessa leitura, da energia matricial que vocês estabeleceram.

Entretanto, para vocês, hoje, o ponto mais importante e mais capital ao estabelecimento do conjunto das ‘funções
espirituais novas’ em vocês, é a focalização de sua consciência ao nível deste ponto situado acima do corpo.

Eu voltarei, de maneira um pouco mais forte, ao final desse trabalho.



Vocês não têm, bem amados Mestre da Luz que realizaram esse trabalho, que se preocupar com outra coisa que não
seja a Luz e esse ponto situado acima de sua cabeça.

O resto se estabelecerá em vocês, quer seja a lemniscata sagrada, quer seja o silêncio interior, ou o som « si », quer
seja a penetração de sua consciência, de seu veículo da eternidade, quer seja suas viagens e suas revelações que

ocorrem ao longo de suas noites e também ao longo de seus dias.

Isto se faz pela inteligência da Luz em vocês e não pela sua inteligência.

***

Questão: é nosso dever informar a nossos parentes que não conhecem isto?

Informar sem impor é capital.

A leitura do que eu lhes disse, durante essas 12 semanas, permitirá abrir ainda muitos outros seres humanos.

Vocês devem propor, mas sua presença, ela própria, é proposta da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a radiação do ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte e que vocês
manifestam o ponto de luz acima de sua cabeça, aqueles que estiverem à sua frente não poderão ficar indiferentes.

Esperem oposições.

Esperem recusas, mas não as julguem.

Contentem-se de propor os textos e sua própria radiância.

***

Questão: se esses parentes estão, com seus medos, no ponto de nem mesmo querer ouvir falar?

Então, aquele é o caminho deles.

Hoje, mais do que nunca, cada ser humano está em seu lugar, na idade certa, na função certa, e no papel certo que
ele mesmo programou para sua vinda no final desse ciclo.

Então, tudo está em seu lugar, na totalidade.

***

Questão: e quanto às crianças e aos adolescentes?

As crianças, assim como foi dito por numerosos intervenientes, e independentemente mesmo do Conclave
Arcangélico, bem antes, as crianças estão religadas, antes dos 14 anos, de maneira sistemática, ao que vem.

Vocês não têm que se incomodar com elas.

No que concerne aos adolescentes, inúmeros dentre eles tomarão consciência da realidade e isto a partir do
momento quando os fenômenos luminosos, e a manifestação do que vocês chamam de extraterrestres, se tornarem
evidentes e não poderão mais ficar escondidos porque isto representará para eles, independentemente mesmo de

qualquer objetivo espiritual, a possibilidade de um ‘novo mundo’.

Recordem que a maior parte dos jovens, pelo mundo, percebe o fim do mundo, exprimindo isso pela violência, pela
rejeição ou pelo medo.

Entretanto, a vinda do novo em sua densidade, pela manifestação da Luz e pela manifestação da Embarcação de
Luz, tornará possível, para eles, a emergência de uma nova esperança.

Então, não se incomodem com isso.

Se vocês têm a possibilidade, contentem-se de estabelecer sua Luz no veículo de cristal, na ‘Fonte de Cristal’, e isso
bastará.

Entretanto, ainda uma vez, a oposição será a escolha de uma grande parte da humanidade.

Não há que se interferir.

Este é seu destino de alma.

Esta é sua escolha.

Certas almas (assim como eu disse e outros participantes do Conclave o disseram), têm necessidade de ‘fazer
crescer sua Luz’.



Fazer crescer a Luz consiste, para eles, negar a Luz, a fim de reviver um ciclo e crescer em Luz.

Vocês não têm que julgar, nem condenar, nem encorajar quem quer que seja.

Vocês têm que propor, pela sua radiância, mas também propor se informando através dos textos correspondentes à
ativação das novas matrizes.

Assim mesmo vocês, eu os chamo a reler, de maneira iluminada, as 12 semanas de seus Casamentos Celestiais, a
fim de bem compreender os conteúdos e os resultados e o que isto significa em suas vidas e para sua evolução.

***

Questão: os extraterrestres se manifestarão nas embarcações de Luz ou nas embarcações metálicas?

Manifestar-se-á, em seus céus, o conjunto de forças existentes nesse universo.

Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, certos seres serão atraídos pelas embarcações da Sombra.

Outros serão atraídos pelas embarcações da Luz.

Cabe a vocês depositar, em seus corações e seu veículo de eternidade, sua escolha.

Isto é verdade.

Manifestar-se-ão muitas coisas em seus céus: desta dimensão, da dimensão superior e da dimensão inferior.

***

Questão: você pode desenvolver sobre as Embarcações de Luz?

O veículo da eternidade, ou corpos de eternidade, foram-lhes escondidos, assim como já disse numerosas vezes.

Vocês foram vocês mesmos separados de sua eternidade caindo nessa densidade e na experiência desejada por
alguns grandes seres.

Vindo a este mundo dissociado, vocês fizeram o sacrifício de sua Divindade.
Seu veículo eterno, ou veículo de Luz, ficou à distância.

Hoje, ele se revela, por intermédio do silêncio interior e da nota « si », pela ativação da lemniscata sagrada.

Vocês têm a possibilidade de retornar a sua consciência nesse veículo de eternidade e nele viajar.

Entretanto, isto está em curso de elaboração.

Alguns seres têm doravante a capacidade de nele viajar de maneira consciente.
Outros, de maneira fugaz e extremamente temporária.

E outros, enfim, embora sintam as vibrações e da nota « si » e a percepção das vibrações no nível das novas
lâmpadas, ainda não se juntaram a seus veículos de eternidade.

Não se inquietem.

Vocês têm certo tempo para realizar isto.

A vinda, a manifestação e a concretização do veículo coletivo Yerushalaïm, no seu céu, permitirá, para a maior parte
dentre vocês, de realizar o que ainda não está realizado.

Então, nenhuma impaciência.

Concentrem-se e concentrem sua consciência sobre as novas fundações, sobre o coração e sobre o ponto de
consciência situado acima de suas cabeças.

Somente esses dois pontos devem ocupar seus dias e suas noites.

O resto se manifestará e se estabelecerá de maneira espontânea e sem o procurar.

***

Questão: isto significa que com nosso veículo de Luz nós podemos viajar em outras dimensões?

Este é o objetivo.

Permitir-lhes, no momento vindo, a translação dimensional, quando da efusão do sol sobre a Terra.



***

Questão: como conciliar esta possibilidade de viajar nesses veículos de Luz com o fato de estar ainda
encarnado sobre esse plano de 3ª dimensão?

Não haverá, no momento vindo, qualquer acordo possível.

O que vocês vivem, o que vocês estabeleceram, nesta dimensão, simplesmente não mais existirá.

Nesse processo não há nada a ver com o que vocês chamam de morte, salvo para aqueles que recusam a Luz.

A junção do novo corpo de Luz, pelo Arcanjo Metatron, permite a criação de novos espaços de vida que não tem
estritamente nada a ver com o que vocês conheceram, não tem mesmo estritamente nada a ver com as estruturas

existentes sobre esta Terra.

A translação dimensional é, portanto, a emergência de sua consciência de um novo mundo e de uma nova
manifestação.

É tempo, agora, de viver e de compreender a Verdade.

Não pode haver vã promessa de paraíso, como vocês entendem, em sentido terrestre.

A terceira dimensão dissociada, qualquer que seja a beleza que foi estabelecida, foi uma experiência.

Esta experiência, desejada por certos planos, consistiu em fazer crescer, pela privação de sua Divindade, a Luz em
vocês.

A experiência foi efetuada e termina, agora, para aqueles que o desejam e podem.
A decisão não é mental.

Ela é unicamente vibratória e ligada à sua consciência no seu coração e no seu veículo da eternidade.

Isto não deve chocá-los, mas, bem ao contrário, encorajá-los a percorrer esse veículo da eternidade.

Quando vocês tiverem acesso à Verdade, na totalidade, vocês compreenderão, pela inteligência da Luz, a totalidade
do que deve compreender, sem passar pelo seu cérebro, sem passar pelas ilusões mentais, mas vivendo,

simplesmente.
É isto que está a caminho para vocês.

***

Questão: qual a diferença entre o Espírito Santo (ligado às efusões) e o Santo Espírito (evocado no
catolicismo)?

O Espírito Santo é a polaridade feminina do Pai entrando em manifestação, sob a influência do sol central de sua
galáxia, chamada de Sirius B, cuja radiação é azul (contrariamente ao sol central das galáxias, chamado de Alcyone,

no nível das Plêiades, e cuja radiação é branca).

O Santo Espírito teve uma deformação desejada por certos dignitários religiosos no início do que foi denominado
catolicismo, a fim de desviar a energia feminina do Pai e a « desfeminilizar ».

Assim, o manto azul de Maria, assim como o meu manto azul, vem de Sirius.

Eles são o eterno feminino em vocês como eu o chamei de Espírito Santo e não de Santo Espírito.

***

Questão: você pode desenvolver sobre a lemniscata sagrada?

A lemniscata sagrada é o símbolo do infinito representado sob a forma de vibrações entre o seu chakra do coração e
o chakra situado sob o nariz, ao nível do lábio superior.

É nesse lugar, por intermédio da reversão e do símbolo do infinito, que é revelado o mistério da vida.

Isto corresponde à vibração do que foi chamado, em outros lugares, a Séphira Invisível, Daath.

A esse nível se manifesta o retorno e o acesso à plena Divindade.

Da mesma forma que fizeram o sacrifício de sua Divindade, vocês se giraram e se desviaram, a fim de percorrer
esses espaços de criação; o retorno à Unidade, o retorno à sua Divindade se acompanha dessa mesma reversão.

A lemniscata sagrada significa isso.

***



Questão: pode nos falar sobre o que é chamado de « anúncio feito a Maria »?

Isto é um pouco cedo.

Entretanto, assim que eu tiver terminado com o Conclave Arcangélico, com a desconstrução desse mundo, a partir de
maio do próximo ano [2010], o anúncio feito por Maria será revelado ao mundo.

Isto, assim como já lhes disse, corresponde ao ‘anúncio vibratório e de consciência’ entendido em seus corpos
físicos, em seu coração, em sua orelha, em sua cabeça, do anúncio de Maria concernente a fenômenos específicos.

Não me cabe, no momento, me estender mais.

Isto foi anunciado por Maria, ela mesma, em diversos lugares, em diversas épocas.
Eu a deixarei, ela mesma, a Divina Maria, a tarefa de realizar e revelar isto, mas o momento não chegou.

O momento da compreensão disso virá no fim de minha última efusão dos Casamentos Celestiais, depois de 29 de
setembro [de 2009].

***

Questão: entre hoje, efusão da 12ª virtude, e 15 de agosto, o que nós devemos esperar quanto à
desconstrução, sobre o plano individual e também dos elementos?

No nível dos seus elementos pessoais, da sua vida pessoal, vocês continuarão a crescer em Luz e em revelação.

As resistências, provenientes do que vocês construíram no antigo mundo, as fixações, as coisas sombrias colocadas
de lado, aparecerão em plena Luz.

Assim, inúmeras relações devem se desfazer, outras devem aparecer, a fim de construir, em lares de vida, a Luz.

Alguns terminam ciclos.

É necessário resolver, em vocês e ao redor de vocês e de suas vidas, os elementos ligados às resistências e ao
estabelecimento da Luz.

A desprogramação de alguns esquemas, a desprogramação de alguns funcionamentos herdados do medo e da era
do poder, interromper-se-á de maneira frequentemente imediata.

Aí está a inteligência da Luz.

No que concerne, agora, aos elementos do seu planeta, inúmeras desconstruções estão em curso.

As modificações do seu céu, do seu sol, começaram.

No nível dos continentes certo número de fenômenos ligados ao fogo, à água, à terra e ao ar, vão entrar em sua
plenitude.

Isto, eu já os preveni.

Vocês constatarão, por todo o planeta, o aumento dos fenômenos climáticos ligados às perturbações em curso.

Isto contribuirá, de maneira forte, à desconstrução do seu sistema e da sua rede econômica e social.

Não pode ser de outro modo.

A Luz necessita de novas conduções, de novos comportamentos, de novos reajustamentos.

Vocês não podem viver o novo deixando viver o velho, a título individual e a título coletivo.

Isto que vocês verão com seus olhos, agora.

***

Questão: nesse contexto, como se situam o que chamamos de « 3 dias »?

Isto nada tem a ver.

Os 3 dias são previstos para uma etapa posterior.

***

Questão: suas intervenções ao nível dos elementos parecem impactar o ar, em particular, os fenômenos



eletromagnéticos. E quanto ao solo?

As perturbações tornar-se-ão seu lote diário através da manifestação dos elementos, mas também das forças
eletromagnéticas ligadas ao sol, ligadas a Sirius e ligadas à Onda Galáctica de Alcyone que penetram agora, de

pleno pé, em sua atmosfera.

Então, não se surpreendam com certo número de manifestações ligadas a isso.

Elas serão importantes e elas são necessárias.

***

Questão: o que poderemos trazer, fora da Luz, àqueles que estarão no medo ou em desarmonia frente a
isso?

Nada além do que a Luz.

Quando eu falo da inteligência da Luz, é o elemento que lhes permitirá afrontar e não naufragar no que vem.

A Luz é o guia infalível que lhes permitirá ir aos lugares oportunos, nos momentos oportunos, nos encontros
oportunos.

A Luz torna-se o seu guia, com a condição de escutá-la.

***

Questão: o número de pessoas que viveram as evoluções vibratórias atuais é suficiente para viver o processo
a vir?

É suficiente a título individual, mas não ainda a título coletivo.

Entretanto, através dos 2 próximos períodos que eu lhes defini (a saber a semana precedente a 15 de agosto e a
semana precedente a 29 de setembro [de 2009]), será realizada uma ampliação vibratória e de Luz como jamais a

Terra conheceu.

Isto permitirá, para o seu trabalho e o nosso trabalho, tornar possível a totalidade dos mecanismos anunciados.

***

Questão: pode nos falar das modificações observadas quanto aos elementos?

Isto é a mudança.

Isto corresponde totalmente ao meu trabalho e ao trabalho do Conclave e à preparação que vocês vivem.

Isto não está nem sincrônico, nem em atraso, mas isto corresponde totalmente.

Recordem-se: eu sempre lhes disse que a desconstrução não é a destruição.

Somente o olhar dividido, dissociado, do medo, irão colocá-los diante do que vocês poderiam chamar de destruição.

Mas o ponto de vista da alma e do Espírito é profundamente diferente.

As destruições são apenas renascimentos.

***

Questão: pareceria que as ejeções de plasma solar se multiplicam?

Exato.

Eu sou Miguel.

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, por decreto da Fonte, eu comando os elementos, mas eu sou
também o ‘Espírito do sol’, chamado, em algumas tradições, de Cristo Miguel.

***

Questão: como isto se articula com nossa referência religiosa a Cristo?

Trata-se do mesmo princípio.

A antiga trindade, chamada pela igreja católica de Pai/Filho/Santo Espírito, é uma máscara.



A verdadeira realidade corresponde ao Filho, à Mãe e ao Pai.

O Pai é a Fonte.

A Mãe é a Divina Maria.

O filho é Cristo Miguel.

A ‘nova trindade’, através da manifestação do triângulo radiante de forças sobre os pontos que eu lhes dei sobre o
seu globo, corresponde à emergência disso.
A verdade restabelecer-se-á inteiramente.

Vocês não poderão mais aderir às ilusões ou às crenças, mas à Verdade da Luz.
Isto não é a mesma coisa.

As religiões, sem exceção, foram necessárias.

Elas permitiram assentar ‘o poder’ depois de milhares de anos.

Hoje, reencontrando o seu comando e o acesso à sua própria Luz, os intermediários não têm mais que existir.

Vocês são, vocês mesmos, os seus próprios guias, a sua própria Luz e o seu próprio Mestre, mesmo se alguns de
vocês tenham ainda dificuldades para admiti-lo e vivê-lo.

Esta é a estrita Verdade, mas, para isso, é necessário perceber no coração.

Não existe outro ponto de consciência necessário.

***

Questão: sua ação vai provocar fisicamente um balanço dos polos da Terra?

Sim.

Mas não na atualidade.

O importante, hoje, é construir sua eternidade em seu veículo de eternidade (veículo de Estado de Ser).

O resto são jogos elementares que não lhes concernem.

Vocês não serão afetados, a partir do momento em que viverem a inteligência da Luz, a confiança na Luz e o
estabelecimento da sua vida na Luz.

***

Questão: você evocou a rendição das forças da sombra. Trata-se daquele que alguns chamam de Lúcifer?

Exato.

A hora da discórdia e da oposição que tem prefigurado a sua história desde a queda de Atlântida, não tem mais lugar
de ser.

Somente persistem, hoje, forças involutivas, pouco importa o seu nome.

Elas são representadas sobre a Terra por seres humanos específicos cujo papel, mantendo a Sombra, é o de
encarnar as forças de resistência à Luz.

No entanto, esses seres não são diabólicos.

São seres a quem foi prometido um retorno à sua Divindade, em um tempo ulterior.

Entretanto, no que concerne às grandes forças que regeram a evolução deste planeta e a experiência que vocês
efetuaram, o momento da separação dessas forças terminou.

Somente, portanto, grupos de seres humanos e grupos de forças involutivas extremamente limitadas têm ainda, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, alguma ação em sua densidade.

A maior parte das desconstruções em curso está ligada ao medo.

***

Questão: qual a diferença que você faz entre Jesus e você?

Jesus é um personagem encarnado e criado, no sentido mais potente, pelos Deuses chamados de Elohim.



Esse personagem representou um papel central (assim como outros, em outros ciclos), a fim de difundir e de
encarnar, sobre a Terra, certa qualidade de Luz.

Isso apenas pôde ser realizado pela adição a essa entidade, a mais pura que é, da Essência Solar denominada
‘Essência Crística’.

No entanto, não se atrasem nas circunstâncias históricas.

Hoje, as circunstâncias históricas pertencem ao passado.

A Luz vem mudar o tratamento.

A Luz vem se estabelecer em vocês.

Recordem que a Luz é inteligência.

Assim, nenhuma questão permanecerá sem resposta na Luz.

***

Questão: uma atenção de um número ainda mais importante de pessoas pode ainda modificar as evoluções
climáticas ou tudo está já escrito?

O sentido da pergunta, tal como a percebo, é de questionar se a Luz permitirá evitar a desconstrução.

Não.

A Luz é desconstrução da ilusão para permitir o estabelecimento do seu reino.

Assim, quanto mais numerosos vocês forem a realizar este estado específico de atenção e de recepção da Luz,
através dos Casamentos Celestiais, dos Casamentos Místicos do seu retorno à Luz, vocês constatarão um

crescimento dos fenômenos de desconstrução.

A Luz não pode se opor à não Luz.

A Luz se constrói.

Ela se constrói através da desconstrução do que deve ser.

Vocês não podem de modo algum preservar quaisquer das estruturas provenientes do poder e do jogo da Sombra.

Elas devem ser varridas, totalmente.

***

Questão: você precisou que a partir do final de setembro [de 2009] a escolha de cada um será feita. Essa
escolha então é definitiva?

Bem amados Mestres da Luz, já se vão dezenas de anos, sem mesmo falar dos profetas, que nós anunciamos isso.

Por que você quer, sem parar, retardar esse prazo?

Cada coisa está irremediavelmente no seu lugar.

A um certo limiar de Luz, efetivamente, não há mais retorno possível.

E isso é agora.

***

Questão: quais são os elementos cármicos para a origem dos processos de encarnação?

Isso que vem a vocês é a resolução definitiva do carma.

O carma individual foi transcendido pelo sacrifício do Espírito do Sol.

A vocês cabe retornar sob a ‘lei da graça’ que substitui a ‘lei do carma’.

Entretanto, o carma do conjunto da vida desta dimensão [carma coletivo] deve ser purificado.

É o que vem.

O carma deve ser dissolvido.



De fato, o carma está queimando no fogo da purificação.

***

Questão: a utilização da Chama Violeta pode ajudar a humanidade hoje?

Vocês devem ajudar a vocês mesmos.

Vocês não têm que ser os salvadores dessa humanidade.

Salvem vocês, vocês mesmos.

Cada coisa está no seu lugar nesse mundo.

Você não tem que querer agir pela Luz sobre quem não quer a Luz.

Isto será contrário à Luz.

Contentem-se de viver, em vocês, o que vocês viveram no estabelecimento de suas lâmpadas e de suas novas
fundações.

Isto é amplamente suficiente para a Terra.

Toda ação que queira forçar, pela Luz, qualquer coisa que não é da Luz, não será mais a Luz.

A Luz é abandono.

A Luz é inteligência.

A Luz sabe o que ela deve fazer de suas estruturas, na sua vida e na Terra.

Por que vocês querem substituir isso?

***

Questão: a utilização da Chama Violeta poderia, então, ser uma ajuda?

A chama violeta é uma diferenciação da Luz autêntica [Luz branca].

Hoje, vocês têm acesso diretamente à Fonte.

Então, dirijam-se à Fonte, à inefável Luz do estado de ser.

Ela excede tudo o que vocês possam imaginar ou conceber em relação a modelos existentes de Luz ou a certas
bandas de Luz ou a certas frequências de Luz.

***

Questão: como evolui, com as efusões que nós vivemos, a forma de divisão de planos de consciência que
constitui a nossa vida?

Trata-se então da reunificação.

Viver os Casamentos Celestiais é um fenômeno de Unificação que, em vocês, colocando-se em contato com a Fonte,
colocando-se em contato com o Espírito Santo, colocando-se em contato com a radiação do ultravioleta, vocês

permitem construir e reconstituir seu veículo da eternidade.

Nesse veículo da eternidade a consciência não pode mais ser fragmentada e dispersada.

Ela se reconstitui e se reunifica.

É o trabalho que vocês estão construindo.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos a vocês.

***

Bem amados filhos e Mestres da Luz, antes de viver a efusão, de acolhê-la, eu lhes confirmo minha vinda em 08 de
agosto, ao meio-dia (7 h – hora de Brasília).

Naquele momento, eu lhes comunicarei o trabalho a realizar durante a semana de 08 a 15 de agosto, para ativar em



vocês o triângulo radiante permitindo a aparição do triângulo radiante, inteiramente, nesta região específica do seu
globo sobre a qual já falei.

Questão: Nós estamos autorizados a divulgar essas informações ligadas ao México?

Isto é feito para que sim, obviamente.

Não há mais nada de segredo sobre isso.

Nenhuma Sombra pode, doravante, perturbar o que está em curso de estabelecimento pela vontade da Fonte, do
Conclave, das forças intraterrenas, extraterrestres, ultraterrestres, daquela região.

Acolham. Acolham em silêncio.

... Efusão de energia ...

E recordem que a cada dia, doravante, entre 11 e 14h, a tripla Unidade se manifestará sobre o planeta.

Eu lhes trago as saudações do Conclave, da Fonte.

Bem amados Mestres da Luz, criadores da Luz e filhos da Luz.

Sejam abençoados.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e ver que são muito
numerosos os que não conheço ainda a vir aqui.

Então, como o sabem, meu modo de participar, com o melhor que posso, para sua evolução, é
sempre colocar questões, porque as questões, para mim, se referem também àqueles que não as
colocam, obviamente.

Então, esta noite, as coisas são um pouquinho especiais, porque, obviamente, vamos abrir um
espaço de questionamentos, como de hábito, mas essa noite isso será orientado de maneira mais
precisa, eu diria, sobre o que eu chamaria, o que vocês chamam, o que nós chamamos, todos, de
Luz, porque essa palavra é extremamente importante.

Então, vou começar, se querem, por coisas extremamente importantes.

Primeiro, para muitos seres humanos, encarar a Luz é algo que se imagina ver, de olhos fechados,
ou ver o sol.

Vocês se lembram talvez que, em minha vida, eu era extremamente assíduo frente à Luz do sol
nascente, porque eu captava a Essência e eu propunha a muitos seres humanos viver isso, porque,
naquela época, regar-se à Fonte Solar era regar-se à Fonte, ao Cristo e a Miguel, que estão
presentes na irradiação do Sol e na qualidade energética do Sol.

Então, o ser humano pensou, e pensa muito naturalmente, que a Luz é algo que se vê.

Isso é, já, incompleto, porque muitas pessoas, quando fecham os olhos, vêem a Luz, não é?
Na meditação ou não na meditação, mas esta Luz que vocês vêem não é a Luz, ela é o reflexo da
Luz, ou seja, é uma Luz que é refletida pelo espelho que é seu cérebro.

A verdadeira Luz não é visão.
A verdadeira Luz é Vibração.

Agora, a Luz existe em inúmeros planos.
A forma, a constituição e a Vibração da Luz não são a mesma, de acordo com as dimensões, isso é
muito importante a compreender.

A própria organização da Luz, através do que vocês chamam, nesta dimensão, de glóbulos de
vitalidade, o Prana, nada tem a ver com a organização das partículas de Luz situadas, por exemplo,
na quinta dimensão que, lá, são chamadas Agni Deva ou partículas Adamantinas.
Isso estritamente nada tem a ver.

A estrutura da Luz, nas dimensões muito mais etéreas que a sua, não se apresenta de forma alguma
do mesmo modo.

Esse é um aspecto, ainda uma vez, eu diria, supra sensorial ligado a um fenômeno de visão que não
recorre à visão ocular, mas, retenham bem que a Luz é, antes de tudo, Vibração, sem o que vocês
arriscam tomar, como o disse há pouco o Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], bexigas por
lanternas [expressão idiomática traduzida ao pé da letra, que significa enganar-se redondamente].
Nem tudo o que brilha é ouro.
Nem tudo o que é visto é da Luz.

Hoje, nesses tempos perturbados que vocês vivem, querem fazê-los passar muitas coisas para a
Luz.

O.M. AÏVANHOV – 26 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não basta dizer «eu vi a Luz» para ser a Luz.
Não basta ver a Luz para dizer que isso é da Luz, em todo caso, no sentido espiritual, e eu sei que
muitos seres humanos se queixam de não ver quando têm os olhos fechados ou quando estão em
meditação.

Para estes, eu diria que vocês são abençoados, e, sim, porque, a partir do momento em que vocês
não são enganados pelo sentido da visão, mesmo de olhos fechados, quando vocês não vêem mais
cores, quando vocês não vêem mais Luzes, vocês estarão muito mais sensíveis ao aspecto
fundamental da Luz, que é a Vibração.

Então, dizem, obviamente, que a Luz é Amor, mas o Amor também é Vibração.

O Amor que vocês empregam em palavras não é o Amor.
O Amor é, antes de tudo, uma Vibração percebida no coração.

Agora, obviamente, as características da Luz podem dar formas e cores, assim como o disse o
Arcanjo Anael, há alguns meses, junto a vocês.

É importante também compreender, mas, fundamentalmente, a Luz é Vibração, e eu os coloco em
guarda com relação a isso, quer dizer que, se ao nível dos fenômenos que chegam sobre a Terra,
um fenômeno se manifesta por Luzes no céu e não há Vibração percebida no Interior de sua
estrutura física, e mesmo sutil, em seu corpo de densidade o mais pesado, naquele momento, isso
quererá dizer que não é da Luz.
É tão simples assim.

Agora, se você percebe uma Vibração que entra em sua cabeça e que desce em seu coração,
mesmo se nada vê, essa é a Luz.

O supramental, assim como o definiu o plano de la Cità, como o chamaria Sri Aurobindo,
corresponde a planos de Luz que, à época de sua vida, eram extremamente distantes da
consciência comum do ser humano.

Em minha vida, há ainda aproximadamente 30 anos, a Luz, eu podia encontrá-la no Sol, mas, hoje, a
Luz vem a vocês.

Isso quer dizer o que, que a Luz vem a vocês?
Que uma Vibração nova está se aproximando de sua consciência, de sua humanidade e da Terra,
mas, também, dos planos espirituais onde nós evoluímos.

Há um fenômeno de transformação que é extremamente importante que chega, e que apenas chega
todos os 50.000 anos, então, você poderá dizer «bom, bem, isso voltará em 50.000 anos».
E não, porque em meio mesmo aos ciclos, que se chamam de ciclos da precessão dos equinócios,
que duram 52.000 anos aproximadamente, há ciclos que terminam outros ciclos, e vocês estão no
término de um grande ciclo.

Um grande ciclo faz muito exatamente 6 ciclos, ou seja, 6 ciclos de precessão ao nível dos
equinócios.

Há uma história, ligada a 50.000 anos que, hoje, encontra sua conclusão, mas, além desta história,
existe outra história que, ela, é muito mais antiga e que os remete a tempos imemoriais onde alguns
de vocês estavam já presentes.

Agora, o que é o ser humano?
O ser humano não é o que vocês crêem, não é o que vocês tocam.
O ser humano, em seu sentido o mais nobre, é o que?
Ele é o que eu chamaria de uma Semente de Estrela.

O que é uma Semente de Estrela ?
Uma Semente de Estrela é sua origem estelar.

Vocês vieram semear esse plano dimensional muito específico, que foi iniciado, primeiro, há
300.000 anos e, em seguida, há 50.000 anos, ou seja, um ciclo privado de Luz e, obviamente, nos
ciclos privados de Luz, a Luz existe ainda porque é com ela que vocês vivem.



Se não houvesse Luz, mesmo esta dimensão não existiria.
Mas esta Luz é apenas um pálido reflexo da verdadeira Luz.

A revelação da Luz se tornou possível pelo sacrifício do Cristo, pela efusão do sangue do Cristo no
planeta e na matriz Terra.
Isso é muito importante a compreender.

Então, vem um momento e, isso, eu creio que a própria Fonte explicou, com palavras magistrais,
que em determinado momento, as almas decidiram vir experimentar esse plano específico onde
vocês estão, mas dissociado da Luz, para poder encontrar a Luz, enquanto que a Luz estava
obstruída e extremamente tênue, permitindo apenas, unicamente, a manutenção da vida tal como
vocês a conhecem.

E, no entanto, com esta Luz extremamente tênue que chega de outras dimensões, a vida assim
mesmo se manifestou através da beleza, através da criação de todos os reinos da natureza e
através de tudo o que vocês observam desde 300.000 anos.

Esses ciclos são extremamente importantes.

Existe certo número de Arcanjos de Luz que participaram da criação desta dimensão, sob a
influência do grande Sentinela que se chama, como vocês chamaram, o grande Melquisedeque, ou
seja, Orionis e, mais próximo de nós, o walk-in que estava no interior de Bença Deunov, meu
Mestre venerado.

Esses seres são os guardiões da coesão da Luz e foram chamados, pela civilização na tradição
oriental, os Lipika Cármicos.

São eles que velam para o cumprimento da Luz.
Eles são os Sentinelas.

Agora, vocês são, vocês, Sementes de Estrelas.
Qualquer que seja sua origem, vocês decidiram vir experimentar esta dimensão dissociada.

É preciso bem compreender que vocês foram atraídos pela experiência, que é sua escolha
deliberada.

Nesse sentido, a Fonte (ela, no entanto, foi muito perturbada por esta experiência desde 300.000
anos) aceitou que vocês fizessem o sacrifício de sua Divindade, de seu corpo de Divindade.

Na tradição oriental, falaram do Atma e do Buda, dos planos Budistas, dos planos Átmicos, e falam
de centelhas Divinas e de centelhas espirituais, para lhes significar que eram fragmentos de Luz que
haviam sido semeadas em vocês para lhes permitir, no dia que chega, revelar isso.

Mas, quando vocês revelam e despertam o que chamam de alma espiritual e alma Divina (que
corresponde a um processo de ativação dos chacras, com o despertar do Kundalini, com o
despertar de coisas sobre as quais eu não me estenderei essa noite, porque é o trabalho de outras
pessoas, ou seja, a ativação dos novos corpos espirituais), é preciso bem compreender que vocês
estavam privados de seu corpo de Luz.

Seu corpo de Luz, vocês o deixaram em outro lugar e é isso, hoje, que vocês vão reencontrar,
inteiramente, nesse processo de aproximação da Luz, da verdadeira Luz, e não do reflexo da Luz,
que foi vista pela primeira vez pelo querido Sri Aurobindo e por Mãe, que o acompanhava.

Eles perceberam que, num futuro da humanidade (naquele momento bastante afastado de mais de
uma geração), chegaria um fenômeno extremamente específico que permitiria àqueles que o
desejassem (não é uma obrigação), àqueles que quisessem, lembrar-se do juramento e da
promessa que vocês fizeram, um para com o outro, com a Fonte, a Fonte de que vocês são, ou
seja, a Fonte de Sementes de Estrelas e que, a um dado momento, esta Luz se manifestaria para
lembrá-los quem vocês são.

E vocês estão naquele momento, nesse momento, não é em 10 anos, não é no próximo ano.

Isso foi iniciado pela energia de Miguel e pelo Conclave Arcangélico.

Hoje, vocês vivem a Vibração da Luz.



Então, o que é a Vibração da Luz autêntica, no interior de si, quando não se vê, quando a percebe-
se vibratoriamente ou, mesmo, quando não a percebe-se vibratoriamente?

A Luz tem efeitos particulares em suas estruturas.
É tudo o que foi descrito pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos Celestes e que alguns de
vocês começaram a viver, ou mesmo a realizar.

É extremamente importante, mas é preciso compreender também, e, sobretudo, que a Luz é
Vibração, que a Luz é Amor e que, se vocês se submetem, se vocês se abandonam à inteligência
da Luz, assim como o explicou longamente, amplamente, através e em todos os sentidos, o Arcanjo
Anael, com sua paciência muito especial... ele explicou o papel essencial do abandono à Luz.

Se você resiste à Luz, isso queria dizer, e isso quer sempre dizer que você prefere viver ao nível da
personalidade, mas ninguém o julgará com relação a isso.

Você é totalmente livre de viver em acordo com a Vibração da Luz ou em acordo com a Vibração da
personalidade.

O que acontece, agora, quando a Luz do supramental entra na posse do que eu chamaria,
literalmente, de abraço da Luz?

A partir do momento em que você está abandonado à Luz, o abraço da Luz vai tudo mudar, em você,
independentemente de ativar as novas funções ligadas aos novos corpos espirituais e da ativação,
da reconexão, eu diria, de seu corpo de eternidade ou corpo de existência.

Eu voltarei nisso, depois, se quiserem.

É muito importante aceitar, a partir do momento em que você aceita a Luz, que esta possa um
pouco, como o anunciou Miguel, desconstruir certo número de zonas não luminosas em vocês.

Isso pode corresponder igualmente a situações, a profissões, a relações, a lugares geográficos.

Tudo o que se produz, estando abandonado à Luz, e aceitando o Abraço da Luz, vai conduzi-lo a
viver fenômenos de fluidez, fenômenos de sincronia, fenômenos extremamente rápidos que vão
trazer mudanças em suas vidas.
E essas mudanças, mesmo se você não as compreenda sempre e arraste os dois pés,
correspondem realmente ao efeito da Vibração, da verdadeira Luz.

Isso está a caminho para muitos seres humanos sobre o planeta, muitos, muitos, a tal ponto que,
nos escritos de São João, no Apocalipse, falavam dos chamados, que haveria muitos chamados, e
esses chamados seriam todos marcados na fronte.

Mas há também, sobre a Terra, e é seu direito o mais autêntico, é preciso respeitá-lo, quem resiste
à Luz.

Então, aqueles que resistem à Luz não são seres negativos, são simplesmente seres que não
terminaram a experiência deles nesta materialidade.
Eles não querem ouvir falar ou viver o corpo de eternidade ou o corpo de existência, e isso é
liberdade deles, a mais imprescritível.
O que quer dizer que, hoje, vocês se encontram sobre a Terra num exame de passagem, mas não é
um exame de passagem como existe no final de cada aula, não é?
É um exame de passagem que se refere ao conjunto de todas as aulas, qualquer que seja seu grau.

E depois, aí dentro, há quem seja tão pequeno e quem não compreenda o que vivem os grandes e
há também os grandes que não compreendem o que vivem os pequenos, e vão acusá-los de não
estarem no nível deles ou de serem da Sombra, mas ninguém é da Sombra.

A Sombra é uma criação do homem.

A Sombra é uma criação de algumas entidades que os fizeram espelhar a Luz e que inverteram a
Luz.
Esse fenômeno de inversão da Luz é um fenômeno extremamente real e extremamente preciso no
plano energético e no plano da consciência.

Então, agora, quando você se coloca sob a influência direta da Fonte, quando você se coloca sob a



influência direta da radiação do Conclave Arcangélico, quando você se coloca diretamente sob a
influência das energias Micaélicas, você viverá, você também, no interior de você, certo número de
desconstruções.

Mas, lembre-se do que disse Miguel: essas desconstruções não são destruições.
Elas permitem, justamente, construir uma nova construção que seja baseada em valores
profundamente diferentes do que aqueles aos quais vocês foram submetidos desde tempos
imemoráveis.

Então, isso vai se traduzir, por vezes, por ranger de dentes, é claro, porque não é fácil abandonar
algumas coisas.

É certo como a frase do Cristo que disse: «busque o Reino dos Céus, e o resto lhe será
acrescentado» é extremamente importante, porque, se você aceita isso, a vida lhe dará os
presentes os mais magníficos que você possa imaginar.

Foi dito, na Bíblia: «peça, bata à porta, e se lhe abrirá».
Então, há alguns anos, as pessoas diziam: «batemos, batemos, batemos, e ninguém abre, nada se
abre em mim».

Hoje, isso não é mais verdadeiro.
Se você aceita o abandono à Luz, se você aceita o Abraço da Luz (ou seja, a efusão do
supramental que é constituído em parte do que Miguel chamou, e chama sempre, do Ultravioleta, o
Espírito Santo e a Fonte), naquele momento, os presentes vão chegar de maneira inesperada.

Você pede algo, porque você tem dificuldades e, como por milagre, isso chega.

Frequentemente tomei o exempo de meu caminho: quando eu era pequeno, minha família era
extremamente pobre, eu estava em dificuldades sociais extremas e, depois, um dia, Bença Deunov
me disse: «você irá à França» e eu lhe disse: «mas, não tenho um centavo» e ele me disse: «você
tem vivido a Luz ou não?» e eu disse: «sim, tenho vivido a Luz, mas não tenho um centavo».
E ele me disse: «não há problema, se você está na Luz, o dinheiro virá a você».

Eu aceitei, e é exatamente o que aconteceu.

Hoje, não é questão de ter dinheiro, porque, e como vocês o sabem, a desconstrução vai chegar a
um termo extremamente importante, que é a dissolução total de seu sistema econômico, porque
esse sistema é, ele também, uma inversão da Luz.

Existem muito numerosas Alegrias que foram violadas, escarnecidas, ao nível da Luz.

Com relação ao dinheiro, vocês criaram valor ao dinheiro que permanece em algum lugar, enquanto
que, nesse caso, o dinheiro deferia perder o valor.
O dinheiro deveria se gastar, não para frutificar, essa é a primeira inversão da Luz, uma das mais
fundamentais que permitiu à mão posta sobre sua humanidade, devido a um cartel, é preciso chamar
assim os indivíduos sombrios que apavoraram pela Luz.
Mas não é grave, é o caminho deles, porque esses seres tornar-se-ão, um dia, ainda maiores que
vocês na Luz.

Entretanto, Não é preciso julgar isso.
É preciso, simplesmente, abster-se.
Abster-se não quer dizer resistir ou se opor.

Como é que se abstrai a tudo o que está sobre a cabeça e que vai lhe cair em cima?
É extremamente simples: abstrair-se disso quer dizer aceitar a Luz.

Se você está sob a benevolência e a proteção da Luz, nada do que é anunciado, nada do que é
previsto e que deve se desenrolar, poderá atingi-lo.
Não pode ser de outro modo.

Hoje, leva-se a efeito o princípio de ressonância e de atração, mas, ao invés de viver anos, ou
vidas, antes que esse princípio se manifesta hoje, pelo abandono à Luz, e devido à emergência da
energia Micaélica, você tem a possibilidade de estar em ressonância e em atração instantânea.



Você viverá fenômenos de sincronia cada vez mais mágicos, em todos os sentidos do termo, e
cada vez mais maravilhosos.

Aí estão algumas palavras prévias que queria dar sobre as generalidades da Luz.

Agora vamos, como de hábito, abrir um espaço de discussão, se querem, orientado sobre vocês e a
Luz.

Então, como de hábito, eu lhes deixo a palavra.

Questão: quando você fala de Sementes de estrelas, isso significa que o que vivemos atualmente é
uma forma de “recuperação” de nossos veículos de Luz que nos aproximaria desta origem?

Perfeitamente, é exatamente isso que está se produzindo, tal como o anunciou Miguel, quando das
Núpcias Celestes.

Tornou-se possível para a humanidade, para alguns seres, de início, e, para outros, em seguida, e
cada dia cada vez mais, conhecer e viver o corpo de existência e o corpo de eternidade que é seu
corpo de origem de Luz.

Pelo momento, você tem, como digo frequentemente, as nádegas entre duas cadeiras.

Mesmo aqueles que vivem esta Verdade, vocês estão por vezes no corpo físico, por vezes no corpo
de existência.
O corpo de existência nada tem a ver com o corpo astral, nada tem a ver com os corpos sutis, é a
manifestação e o desenvolvimento do que os orientais chamaram de centelha Divina e de Atma, se
preverem, a centelha Budista.

Essas centelhas eram apenas centelhas, hoje são corpos que lhes são revelados, quer dizer que
todo ser humano em encarnação, qualquer que seja seu estágio de retorno à Luz, possui esse
veículo que é o veículo de eternidade.

Ele pode ser de diferentes naturezas, assim como o disse Miguel: ele é, no mínimo, um corpo de
Luz, ele pode ser um corpo de Cristal, ele pode ser um corpo de Diamante, ou ele pode ser um corpo
da civilização dos Triângulos.
Cada um é diferente, isso é muito importante a compreender.

Portanto, o que se manifesta a você pela revelação do supramental, do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da irradiação da Fonte é exatamente isso, é o desvendamento da Luz, o retorno para
a Luz não invertida.

É por isso que há um processo absolutamente fundamental que ocorrerá dentro de pouco tempo,
que foi chamado de reversão.
A reversão ilustrará o retorno final para a verdadeira Luz, para aqueles que o desejam.

Questão: o que é, nesse contexto, da origem cósmica?

A origem cósmica fará com que alguns de vocês vivam um corpo que nada mais tem a ver, que não
tem muito a ver, com o corpo que vocês habitam hoje.
E, sim, vocês devem fazê-lo.

Mas se faz muito bem, como o verão, porque o processo que está acontecendo nada tem a ver,
mesmo, com o processo que foi chamado de morte.

É verdadeiramente, no sentido Bíblico do termo, o que se chama de ressurreição.

Agora, cada consciência será livre, inteiramente, em função de sua Vibração, e não de uma escolha
mental, de aceder em totalidade de consciência a esse corpo de existência, de eternidade, corpo
espiritual o mais elevado, ou permanecer num corpo chamado de carne, ou então ir num corpo astral
para viver outras experiências, sempre na terceira dimensão.

Outros, enfim, escolherão ir numa terceira dimensão de natureza unificada, ou seja, não mais
cortada da Fonte.

Questão: como estar certo de que a escolha feita conscientemente corresponde à escolha da alma?



Então, vamos dizer o seguinte: a partir do momento em que a Vibração está aí, a partir do momento
em que o chacra do coração vibra e gira (você sabe, é o dispositivo que há aí, no meio do peito e
que se coloca a vibrar), não pode haver dúvida.

A única dúvida é o mental que pode dizer: “será que eu vibro ou será que não vibro?”

A escolha não é a escolha do mental, é a escolha da Vibração, é a Vibração que decide.

Você pode dizer: «eu quero ir na Luz», ou «eu quero permanecer aqui» (porque há, também, no caso
inverso, quem diz «não, não, não, eu não quero deixar esse corpo, eu quero prosseguir a Vibração
aqui»), se o coração vibra e bem “macash”, como eles dizem, eles irão no corpo espiritual.
É a Vibração que decide, não é o mental, nem a emoção.

Questão: por que, na origem, houve esta manifestação de Luz invertida?

Não é exatamente assim que se devem apresentar as coisas.
Há entidades específicas que criaram certo modo de manifestação que era a materialidade, ou seja,
a terceira dimensão.

A vida existe desde a primeira dimensão, mas a vida é possível, não em todas as dimensões.

Vocês viverão na quinta dimensão (em todo caso, aqueles que mudarem de oitava de Luz), mas a
quarta dimensão?
Vocês me responderão: «obviamente, ela existe», sim, mas é, a princípio, o que eu chamaria de um
plano intermediário, onde a vida não está normalmente presente.

Entretanto, algumas entidades invadiram esse plano dimensional.

Então, lembrem-se de que Miguel os chamou de Portadores da Luz, primeiro, e, no final, ele os
chamou também de Transmissores da Luz, ele os chamou de Criadores da Luz.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês criam a Luz (porque vocês a
semearam, é claro, porque vocês a despertaram), vocês são responsáveis pelo que criam.

Mas, por vezes, algumas criações necessitam ser insufladas de uma partícula a que chamamos de
alma.

A alma virá então tomar posse, literalmente, da criação, mas nenhuma alma é obrigada a tomar
corpo.
Se ela tomou corpo, é que ela desejou fazer a experiência.

Então, agora, se deixamos as noções históricas de Luz invertidas (creio que Anael terá muitas
coisas a dizer sobre isso), é preciso bem compreender que, em definitivo e em finalidade, o objetivo
da experiência é crescer em Luz.

Muitos seres, muitas almas, muitas Sementes de estrelas pensaram que viver esta privação da
conexão à Fonte era um meio de fazer crescer a Luz ainda mais, e essa é a estrita Verdade.

É nesse sentido que o sofrimento é exaltação da Luz.

Não quero fazer, com isso, do catolicismo romano, é claro, mas é preciso bem compreender que
alguns seres (e, sobretudo, eu diria, a partir da idade média ou da afluência de certas energias, que
foram chamadas depois de «os raios», eram muito específicos – eram o que se chama de raios da
devoção), considerou-se que, para encontrar a harmonia, para encontrar Deus, era necessário
estar no conflito.

Isso é inteiramente aplicável com os dados que vocês têm nos calendários sagrados Mayas.

A resistência, ou seja, os períodos em que você é confrontado a você mesmo, isso permite o quê?
A confrontação permite o atrito.
O atrito permite o Fogo.
O Fogo é Luz e o Fogo faz crescer a Luz que está em você.

Aí está o sentido o mais sagrado da experiência que você viveu nesta dimensão.



Alguns ali estão desde pouco tempo, mas a maior parte das Sementes de estrelas ali está desde
50.000 anos.

Vocês tinham a possibilidade, quaisquer que fossem as leis cármicas às quais estivessem sujeitos,
de sair daí.
Jamais qualquer alma foi empurrada a se encarnar para pagar ou viver um Carma.
É a própria alma que o decide e ninguém mais.

Há Anjos, há Arcanjos, há dirigentes cármicos que orientam os desejos da alma, mas jamais é um
desejo da Fonte querer perdê-los nesta dimensão de Luz invertida.

Mas a Fonte efetivamente compreendeu, e nós todos compreendemos, que era uma experiência
absolutamente extraordinária de lhes permitir viver a Sombra.

Questão: finalmente, não se tem a escolha.

Então, caro amigo, se você não tem a escolha, está bem, quer dizer que você entregou sua vontade
ao Pai ou, se prefere, à Fonte, como o fez o Cristo sobre a cruz.

Não pode haver ressurreição sem crucificação.
Não pode haver crucificação sem transfiguração.
Não pode haver transfiguração sem despertar.
Não pode haver despertar sem acordar.

Eis as cinco iniciações essenciais que passa o ser humano.

Então, se as palavras não os agradam, pode-se substituí-las por outras palavras, porque, aí,
escrevo a história do Cristo e a história da humanidade.

O acordar: o batismo ou despertar, o verdadeiro batismo, o batismo da Luz.

A transfiguração: o encontro de Moisés com Metatron.

Em seguida, a crucificação: «Pai, que sua vontade seja feita».

De fato, Pai é «Abha Elie Elie Lamma Sabactani»: «meu Pai, por que me abandonastes?».

Isso é extremamente importante, obviamente ilustrado, de maneira trágica, pelo sacrifício do Cristo,
mas, entretanto, vocês fazem, todos, em um determinado momento, o sacrifício de sua
materialidade, de sua personalidade.
Não há outras soluções para penetrar o corpo de eternidade ou o corpo de existência.

Vocês não podem penetrar esse corpo vivendo ainda no corpo da personalidade.

É essa escolha que você deverá fazer e que lhe será proposta muito em breve, mas essa escolha
não é uma escolha ligada a decisões.
Isso foi feito, já, numerosos anos atrás.
É a Vibração quem decide.
Ou a Vibração será atração para a eternidade, para a existência, ou sua Vibração será atração
para a materialidade e a personalidade.

Isso se junta às palavras do Cristo: «que lhe seja feito segundo sua Fé».

Questão: há poucas pessoas que têm esse gênero de informações, seguindo esse gênero de
estágio, por exemplo. Isso significa que elas têm um papel especial a desempenhar o que elas são,
de algum modo, maus alunos que devem particularmente subir na Vibração?

De forma alguma, caro amigo.
É preciso bem compreender que as Núpcias Celestes, iniciadas por Miguel, despertaram e
transfiguraram dezenas de milhões de seres humanos sobre o planeta.
Essa é uma estrita Verdade e, ainda, você não recebeu os novos códigos de Luz do Arcanjo
Metatron, que vão chegar em 15 de Agosto.
Isso não quer dizer que é preciso um estágio para chegar a isso, obviamente.

A simples leitura, a simples meditação e recepção das efusões do Espírito Santo, das efusões do



Ultravioleta, das efusões da Fonte, permitem conectar este estado vibratório e esse corpo de
existência com relação ao que se chama, e que foi chamado por Miguel, de Bindu.

Então, eu não sei se você fez a relação, mas Sri Aurobindo: Auro, da Luz, a aurora, a Luz que vem e
Bindu, Bindo, é exatamente a mesma coisa, quer dizer que Sri Aurobindo foi aquele que permitiu, por
sua conexão ao supramental, revela-la ao mundo.

Hoje você não tem necessidade de fazer uma ascese de yoga durante 40 anos, você não tem
necessidade de fazer o pranayama durante 20 anos, você tem simplesmente necessidade de ser.

Ser é o que?
É aceitar a Luz e a Vibração.

Quanto mais e melhor você aceitar o trabalho da Luz em você (que eu chamei de Abraço da Luz),
mais você subirá na Vibração.
Você não tem necessidade de qualquer estágio para isso, porque não é algo que se compre, é algo
que se vive.

Entretanto, eu lhes disse (e creio que Cabeça de Caboche já falou), que é este aspecto de trabalho
pessoal, conectado a certo número de seres humanos, aqui presentes, que vai permitir, de maneira
real, como você o verá progressivamente e à medida do passar dos dias, e como vocês o viverão
todos, a ativação e a preparação da humanidade toda, inteira, para a recepção das chaves
Metatrônicas, do mesmo modo como Miguel revelou ao mundo, através das efusões Micaélicas e
através do trabalho de preparação que toda a humanidade vive durante três horas, queiram ou não.

O problema é que vocês devem estar todos prontos para receber o anúncio feito por Maria, ou
Miriam.
Por que Miriam?
Mi são os mistérios.
Maria, Ma, é a Matriz, é a manifestação.

Maria recebeu da parte do Conclave Arcangélico as chaves, as chaves do Céu e da Terra.

Ela virá, Maria lhes fará um anúncio, após certo número de fenômenos que são chamados de
«advertência».

A advertência é o que?
São os códigos da Luz Metatrônica, é o retorno à Luz reunificada, quer dizer, à verdadeira Luz e não
mais aos paetês e às ilusões desse mundo.

Entretanto, vocês viverão este período de maneira difícil, não em vocês (porque a Luz estará em
vocês, se a aceitam), mas porque haverá, ao nível da humanidade toda, inteira, a confrontação, não
a título individual (como o anunciou o Arcanjo Jofiel, no ano passado), mas, desta vez,
coletivamente, para o conjunto da humanidade, em sua totalidade.

Vocês viverão um período específico em que poderá dizer que, a partir deste outono [primavera no
hemisfério sul], nada mais será como antes.
As coisas se transformam, como vocês dizem, a uma grande velocidade e ainda vocês nada viram.

Miguel bem lhes disse que o período de desconstrução seria máximo após as Núpcias Celestes, e
isso tomará outro giro após 15 de agosto, e ainda outro giro após 29 de setembro deste ano.
Por que vocês crêem que nós lhes damos as datas tão precisas, enquanto que jamais anteriormente
nós podíamos dar datas?
Coloquem-se a questão.

Isso é extremamente importante, porque a única forma que temos, hoje, de lhes provar que isso é
verídico (para vocês que estão aí, obviamente, a Vibração e a Luz falam)...
Para aqueles que lêem essas palavras, qual é a garantia da autenticidade da Luz?
É, obviamente, a Vibração que vivem os milhões de seres humanos sobre o planeta, no momento
das efusões Micaélicas e, também, no momento das Vibrações, que serão levadas a efeito pelo
próprio Senhor Metatron, entre 8 e 15 de agosto.

Isso provocará um movimento de adesão, não ao Cabeça de Caboche [canal Jean-Luc], ele nada
tem a fazer, mas à autenticidade, à originalidade e à probidade do que lhes é transmitido.



É o único modo de fazer a diferença entre as múltiplas luzes invertidas que falam e a verdadeira Luz.

Questão: as Vibrações que se pode sentir (ou não) quando das efusões de energias quotidianas e
as Vibrações sentidas quando se sente a exatidão de uma informação são da mesma natureza?

Então, para a Vibração sentida com relação a uma informação que é exata, primeiro é preciso bem
compreender que a informação que é exata é aquela que está em acordo com você mesmo.
Ela não prejulga a Luz ou a Sombra do que é exato.
Tudo depende de seu ponto de vista.
Essa é, já, uma primeira coisa.

A Vibração lhe dá uma resposta com relação a seu próprio caminho e com relação à sua própria
Verdade.
Essa é a primeira coisa.

Agora, como o disse Miguel, os seres humanos, por toda parte sobre o planeta, conscientizaram e
integraram muito rapidamente todas as Vibrações, tais como foram dadas na ordem de ignição das
12 lâmpadas.

Outros seres humanos estão ainda em gestação e não estão prontos para viver, ainda, pelo
momento, a Vibração.

Agora, é preciso bem compreender que o supramental e, sobretudo, com a associação das chaves
Metatrônicas, vai dar uma potência multiplicada à Luz.

Esta Luz penetra pela cabeça, mas ela não deve permanecer na cabeça, ela deve descer e
percorrer o conjunto do corpo e estabelecer suas fundações ao nível do peito.
Isso vocês já sabem.

Não sentir a Vibração, pelo momento, não é a prova que há malogro, obviamente.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «os primeiros serão os últimos».

Os fenômenos de ativação dos corpos de Luz estão presentes junto aos seres que foram os
primeiros, ou seja, desde o ano de 1984, o que fez um arrendamento, entretanto, há seres que não
vivem isso, pelo momento, mas que o viverão no extremo limite, porque eles não podem revelar a
Vibração deles.
Isso não quer dizer que eles estão na Sombra, obviamente, isso quer dizer que, em alguns casos,
talvez se eles revelassem o corpo de existência e a reconexão ao corpo de existência, eles não
poderiam, simplesmente, permanecer vivos, porque a Vibração seria intolerável para o corpo físico.

No entanto, lembrem-se do que eu disse: vocês são as Sementes de Estrelas, isso se associa ao
que disse o Cristo: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo»,
obviamente.

Questão: você pode desenvolver o que chama de Sementes de estrelas?

O que eu chamo de Semente de estrelas e o que, em termos New Age, é chamado, eu creio, de Star
Seeds, é algo de extremamente preciso.

Uma Semente de estrela é uma estrela que partiu em universos sombrios, extremamente luminosos
em potencial, mas para o que se chama de estrelas sombrias.

As estrelas sombrias são as estrelas da gestação, são os lugares em que a Luz se desenvolve ao
abrigo da Luz.
Esse é um grande mistério: a Luz se desenvolve ao abrigo da Luz.
É exatamente o que acontece no ventre da mamãe: você está no escuro.
Aliás, isso foi simbolizado em muitos ritos iniciáticos (tanto no antigo Egito como junto àqueles que
vocês chamam de francos-maçons, ou ainda as escolas do Rosa-Cruz), porque o trabalho no
escuro é, obviamente, a primeira obra que vai conduzi-lo à obra branca e à obra vermelha.

Eu creio que vocês já trabalharam, para alguns de vocês, no ano passado, sobre esta obra
alquímica que é extremamente importante.



A Luz apenas pode nascer nas Trevas, não a Luz da Fonte Eterna, mas a revelação da Luz que é
exaltação, que é Fogo e revelação.

É também uma revolução na matéria densa: a matéria foi criada para ser espiritualizada, esse é o
papel do sacrifício do Cristo, é o que vocês acabam de realizar, em total liberdade.

Uma Semente de estrela é uma alma que viajou, porque a chamam de portas dimensionais, que
estão situadas ao nível dos pólos e do intraterra, tomando corredores e mudando de dimensões.

Há seres, sobre a Terra, que vem de dimensões extremamente elevadas e que foram obrigados,
quando da passagem por esta porta dimensional, a deixar um pouco de lado algumas vestes.

Imaginem, por exemplo, que faz muito frio fora, que você quer entrar num restaurante ou algum lugar
onde há um espetáculo, onde faz muito, muito calor, e, bem, você vai tirar o casaco.

Ora, o casaco é sua Luz, e você deixa seu casaco em algum lugar próximo do vestiário, e o
vestiário é o Sol.

Você penetrou uma outra dimensão e, progressivamente e à medida que você penetra as
dimensões, você retira vestes até se encontrar totalmente nu, no mais profundo da densidade.

Você retirou certo número de veículos.
Retiraram de você, você se retirou, literalmente, dos veículos, para poder tomar corpo nesta
densidade.

Agora, vocês são Sementes de estrelas porque esta estrela de onde vocês vêm, esse Sol de onde
vêm, não está perdido.

O sol desta Terra a guardou ao fresco, limpa, e no calor, no sentido próprio como no figurado, aliás,
o momento chegou de reencontrar seu casaco, porque vocês vão sair desta atmosfera
superaquecida onde vocês comeram, onde vocês fizeram a festa, e vocês vão voltar para o lugar
de onde vieram, ou seja, para sua casa e, sua casa não é aqui.

Seu reino não é desse mundo.
Vocês estão sobre esse mundo que vocês percorrem, vocês não são a humanidade que fez desta
Terra.

A humanidade que fez desta Terra partiu, há mais de 300.000 anos.
Eles são, hoje, aqueles que vocês chamam de alguns Anjos e alguns seres de Luz.

Vocês, vocês são as Sementes de estrelas que vieram, como entidades redentoras, permitir à Luz
se manifestar nesta densidade.

Então, eu sei que isso pode chocar algumas de suas concepções, mas, lembrem-se, eu sempre
disse, e outros o disseram ao mesmo tempo em que eu, vocês devem abandonar todas as suas
crenças, quaisquer que sejam.

Vocês não podem penetrar a Luz, vocês não podem penetrar o corpo de existência, o corpo de
eternidade (que ele seja de Luz, que ele seja de Cristal) tendo crenças.

As crença são os laços que os mantêm na Ilusão.

O corpo de existência é um corpo sem crenças, é ser no ser.

É como o disse Miguel, o lugar em que a personalidade não tem mais pé, onde ela não pode existir.

Então, eu sei que o mental vai lhes dizer: «mas é necessário, sobretudo, não destruir a
personalidade».
Mas ela não é destruída, obviamente.
Você não pode lutar contra a personalidade, assim como você não pode lutar contra a Sombra,
porque lutar contra a Sombra é fazer parte da Sombra.

A Luz não luta jamais.
A Luz se instala em sua dimensão.
Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes faz a limpeza pela Luz.



Ele não se opõe à Sombra, ele apresenta a Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Questão: é a personalidade que é um filtro para o acesso à existência?

Não.
A personalidade não obstrui a existência.
A existência é um encontro, são as redescobertas, são as Núpcias, assim como o chamou Miguel,
não por acaso.

Esses Casamentos são Celestes porque eles vêm do Céu.
É a irrupção do supramental.
Vocês podem chamar a isso, se preferem, de Onda Galáctica, assim é mais New Age, é claro, é
mais na moda, mas é a mesma coisa.

É preciso bem compreender que todo ser humano verá isso, ainda que não creia.
Simplesmente os Casamentos Celestes são uma Vibração.

Não se preocupem, pelo momento, em saber se a personalidade é um obstáculo.
A personalidade não é um obstáculo.
O obstáculo são as crenças da personalidade.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Não lhes é solicitado para abandonar a personalidade.
É-lhes solicitado para abandonar-se totalmente à Luz, porque a Luz está aí.

O Arcanjo que diz isso, Anael, não podia dizer assim há dez anos.
Era completamente estúpido dizer «abandonar-se à Luz».
E então, o que acontecia ?
Nada acontecia.

Hoje, acontece, porque há esta pressão da Radiação do Ultravioleta, há o Espírito Santo, há a
energia da Fonte, há o supramental ou a Onda Galáctica, se preferem, que está aí, agora, e que
cria uma pressão em sua densidade.

A personalidade não é um obstáculo, mesmo a personalidade a mais cabeçuda, eu diria.

O mais importante é deixar a Luz e acolhê-la.
É a Luz que faz o trabalho, não vocês.

Enquanto você crê que é você que faz o trabalho, você está no ego.

Compreendam bem que a Luz, ela lhes solicita o abandono, ela lhes solicita, de algum modo, a
fidelidade e é, aliás, a única maneira de verificar se vocês estão prontos, vibratoriamente, para ir
nesse corpo de eternidade.

Todo ser humano o verá após o anúncio feito por Maria, mas isso não quer dizer que todo ser
humano seja capaz de ali se integrar.
O julgamento final é isso, e nada mais.

Questão: por que sentir essas Vibrações sem poder imaginar esta existência?

Mas é preciso, sobretudo, não imaginá-la.
Vocês não estão no imaginário.
O imaginário pertence ao mundo astral.
Vocês estão nos mundos da Criação.
Não é o imaginário.

Isso foi chamado de imaginal.
É o mundo dos arquétipos.

O imaginário é o mundo dos fantasmas.
São dois mundos diferentes.



O imaginário, mesmo se é muito bonito, pertence à 3ª dimensão.
O imaginal pertence ao mundo da Vibração e, portanto, da 5ª dimensão.

A partir do momento em que a Vibração no coração está aí, todo o resto é apenas a agitação
mental.
Nada mais.

Portanto, não há que imaginar.
Não há a querer ver.
Há a vibrar.

A Vibração do coração é a assinatura da Luz.
A Vibração do coração é, para aqueles que estão um pouco mais avançados na Vibração, a
Vibração da lemniscata sagrada e a Vibração que está presente ao nível da fronte corresponde ao
acesso ao corpo de existência, pela reunificação dessas duas Vibrações com o Vajra ou o Bindu,
situado acima da cabeça.
O resto não é absolutamente nada.
Todo o resto são apenas construções.
Vocês têm unicamente que viver isso.

«Buscai o reino dos Céus e o resto lhe será acrescentado».
O reino dos Céus é Vibração, de alta densidade e de alta velocidade.
Nada mais.

Questão: o abandono à Luz é a confiança, o não medo?

É mais do que isso, porque dizer «não medo» significa que o medo é conhecido.

O abandono à Luz confere a Alegria interior.
O abandono à Luz lhes foi ilustrado por numerosos exemplos.

Um dos mais conhecidos, do abandono à Luz, foi a manifestação de vida de Ma Ananda Moyi, que
era o exemplo o mais falado do abandono à Luz.

Quando você se abandona ao abandono da Luz, quando você vive o abraço da Luz, você vive em
Alegria, você penetra o Samadhi da Alegria, você penetra o Samadhi da paz.

Alguns de vocês penetrarão, no momento do anúncio de Maria, ao que foi chamado de Maha
Samadhi, quer dizer, o grande Samadhi, ainda chamado, em linguagem New Age, o estase, ou seja,
os 3 dias de trevas, no momento em que o ser humano estará na Alegria a mais total, e a
catalepsia.
Esse é o abandono total à Luz.

Pelo momento, contentem-se de viver o Samadhi da paz ou o Samadhi da Alegria, é já enorme
poder viver isso.

Então, obviamente, é além do não medo, é além da confiança.
É a Vibração do êxtase.
É o que acontece quando o supramental se difunde em meio ao peito.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos.
Eu lhes desejo bom caminho, bom abandono à Luz e lhes digo até muito em breve.

_______________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Meu amigo (a).
Sim, você é meu amigo (a) Eterno (a).

Eu sou sua Alegria, como você é a minha.
Nomeie-me, se isso o encanta.

Nomeie-me A Fonte.
Nomeie-me a Unidade.

Nomeie-me como bem lhe pareça.

Eu, eu o nomeio ‘meu amigo (a)’.

Nós somos ligados de toda a Eternidade pela Liberdade, pela Verdade e pela Luz e, sobretudo, pelo Amor.

Eu o deixei se afastar de mim, mas jamais o deixei.
Eu o deixei viver suas experiências, mas eu o segui.

Eu sou sua Chama, como você é meu Fogo.
Eternamente, estive aí.
Eternamente, estou aí.
Eternamente, estarei aí.

Você é eu, como eu sou você, meu amigo (a).

Que você me chame de Pai ou de Mãe, que você me chame A Fonte, ou que você me nomeie por qualquer
outro nome que queira me dar, isso nada muda ao que eu sou.

Eu velo e supervisiono, em toda Liberdade, seus movimentos, seus vai-e-vem na Eternidade.

Hoje, eu me revelo a você, porque, hoje, é o instante de minha Presença, porque, hoje, é o instante de
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minha Radiância.

Hoje, sua sede de mim me revela a você.
Sua sede do Absoluto me revela a você.

Hoje, eu me desvendo, para que você desvende.
Hoje, eu me apresento, para que você se apresente.

Hoje, meu Amor lhe é adquirido e revelado.
Hoje, nesta humanidade, é a hora de sua Glória e de minha Glória.

Nada poderá jamais apagar ou transmutar a Eternidade do que nos liga, porque o que nos liga é Liberdade,
porque o que nos liga é transparência.

Você quis viver isso, meu amigo (a), meu filho.
Eu lhe permiti isso, não sem reservas, não para lhe provar que você seria acorrentado (a), mas, bem ao

contrário, para lhe provar sua Liberdade.
Então, eu deixei, sem abandoná-lo (a).

***

Eu lhe fiz a promessa de voltar em sua lucidez.
Esse momento é agora.

Esse momento é a hora da Presença revelada.
Esse momento é a hora de nossas redescobertas mesmo nesta densidade.

Meu amigo (a), você me reencontra hoje e eu jamais, oh jamais, o (a) deixei.

O Homem, em seu caminho, quis fazer de mim algo de exterior e de distante, mas sempre estive mais próximo
de seu caminho.

Hoje é o momento, hoje é minha Presença, hoje é sua Presença.

E olhe em sua Presença e você encontrará minha Presença.

Seja simples, porque eu sou simples.
Seja alegre, porque eu sou a Alegria.
Seja a dança, porque eu sou a dança.
Seja a criança, porque eu sou infância.

Meu amigo (a), meu amado (a), sua Alegria é revelação de minha Presença.

Nenhum obstáculo pode alterar o Amor que nos une.
Nenhuma guerra pode perturbar a Paz de nossas redescobertas.

Comigo e em você, você não conhecerá mais a fome, a sede, a doença, a desarmonia, porque eu sou a água
que nutre, eu sou a Terra que nutre, eu sou a harmonia que o harmoniza, eu sou a saúde do seu Estado de Ser.

Meu amigo (a), meu amado (a), você sente o sopro da minha Presença?
Da minha Radiância?

***

Eu sou sua Fonte.
Você é minha Alegria.

Nenhum obstáculo pode se opor ao instante de minha Presença.
Nenhum limite pode me limitar.



Nenhum freio pode nos impedir de nos reencontrar.

Meu amigo (a), meu amado (a), em você está minha Alegria, em você está minhaPresença, em você está
o Eterno, em você está a Unidade.

O medo não é obra minha.
O medo não é minha criação.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu o criei perfeito (a), como eu sou perfeito, eu o criei sem Sombra, porque eu
sou sem Sombra.

Você é sem Sombra, você é perfeito (a).

Somente a distância que você acreditou poder colocar entre eu e você o fez crer em coisas inacreditáveis às
quais você se jogou.

Hoje, eu lhe proponho o jogo de nossas redescobertas.
Isso é mais do que um jogo; isso é fato, isso é Fogo, isso é calor.

Meu amado (a), meu amigo (a), em você está a totalidade do que eu sou, em você está a totalidade da Luz.

Pelo momento, você não percebe completamente, porque isso lhe parece tão belo.
E, no entanto, isso é tão verdadeiro.

Aceite o presente de minha Presença e de minha Radiância e nunca mais você sofrerá, e nunca mais você
experimentará a falta, porque eu sou a Plenitude, eu sou oCoração, eu sou a Essência, eu sou sua Fonte.

Meu amigo (a), meu amado (a), esteja na Paz; eu estou aí.

Nada pode advir à sua Essência, porque você é Essência.

Você não é o que você crê.
Você não é limitado (a), porque eu sou ilimitado e eu o criei ilimitado (a).

Você quis se limitar, mas mesmo nos limites que você se fixou nesse quadro, eu conservei para você sua não
limitação, porque você é meu amigo (a) e meu amado (a).

Hoje eu lhe peço, se você o quer, viver em minha Presença, acolhendo-me em seu Templo Interior.

Minha presença está aí, para você, então, revele-a.

Você sente esse Fogo que se acende em você?
Então, deixe crescer a chama, você é assim, meu amigo (a), meu amado (a).

Eu o amo.
Isso é simplicidade.

Isso é música.
Isso é dança.
Isso é Alegria.

Há apenas a Alegria.
Há apenas a Luz.

Há apenas você e eu.

Seja abençoado (a), meu amigo (a), meu amado (a).

Acolha-me, como eu o(a) acolho.
Eu o amo.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos, Mestres da Luz.

Eu venho a vocês, acompanhado da ronda sétupla dos Arcanjos.

Neste período especial que vocês vivem, prévio a meu retorno e a meus anúncios entre vocês, eu lhes peço honrar a Presença e a
Radiância de nossa sétupla Presença, através da efusão que vamos realizar.

Primeiramente, recebam nossas bênçãos as mais calorosas por terem acolhido, por terem retransmitido e por terem aceitado viver
esses Casamentos que vão lhes permitir reencontrar sua Inteireza, sua Unidade, sua conexão e sua Verdade.

Vocês entram, doravante, neste período da nova construção, da construção da confiança, da construção da Verdade, da construção de
sua Embarcação de Luz.

Mesmo em sua densidade, vocês vão criar, vocês vão construir sua eternidade, através da ignição de suas lâmpadas.

Vocês vão penetrar, em lucidez e em Unidade, seu Estado de Ser, sua Eternidade.

Vocês vão reencontrar seu corpo de Luz, esse corpo sem costuras, esse corpo imortal, anunciado pelo fiel São João.

Nesse momento mesmo vocês constroem, em vocês, mesmo em suas estruturas sutis, a agregação das partículas do Ultravioleta, ou
partículas adamantinas, abrangendo o conjunto de suas estruturas, o conjunto de seu corpo, desta película de Luz hexagonal que lhes

permitirá, no momento vindo, ousar ir, ousar se juntar ao que vocês foram privados desde tanto e tanto tempo.

Vocês são, vocês, aqui, e por toda parte sobre esta Terra, os pioneiros da Luz.

Sua responsabilidade com relação à Luz é um compromisso, o compromisso de uma vida, o compromisso de uma eternidade
passada nesta densidade, a fim de permitir o estabelecimento do reino absoluto da Luz do Cristo e da Unidade.

Vocês se religam com os mais belos dias da Criação de um mundo magnífico, à sua origem, a Atlântida.

Vocês reproduzem, hoje, em uma oitava superior e definitiva, o templo da Verdade, o templo da Unidade, assim como eu o anunciei
quando da última efusão da ignição da décima segunda lâmpada.

Os povos do Intraterra, os povos Extraterrestres implicados em seu desenvolvimento, assim como os povos Ultraterrestres, estão
reunidos em um lugar preciso deste planeta, para festejar o que vocês vivem e para reativar, mesmo nas grelhas magnéticas deste

planeta, a possibilidade de associarem a esta dimensão na qual vocês vivem, num futuro agora extremamente próximo, os códigos de
Luz novos da humanidade.

Nós saudamos em vocês a honestidade, nós saudamos em vocês a humildade, isso faz de vocês seres a caminho para sua Unidade,
a caminho para sua revelação.

A confiança para com a Luz que nós veiculamos, nós, Conclave, deve ser absoluta.

Vocês estão, individual e coletivamente, sob nossa proteção.

Vocês são, individual e coletivamente, os Criadores da nova Cidade, da nova Terra.

Confiem-se à Luz, confiem-se ao Sol, porque é nela e nele que se encontram a Verdade, a Unidade, a paz e a serenidade.

Mais do que nunca, através do que vocês realizaram, e também do que resta a realizar, vocês devem permanecer alinhados em sua
Verdade, em humildade e em grandeza.

Deixem agir em vocês a Luz da Verdade.

Deixem agir em vocês a ronda Arcangélica, a fim de poder acolher a Vibração e o Verbo de Maria, Rainha dos Céus, e da Terra,
quando chegar a hora.

Sua vida, a título individual e coletivo, se encherá e se enche já de Luz, de Verdade, de Alegria e de eternidade.

Tenham-se prontos para acolher e para fazer frutificar os novos códigos de Luz que lhes serão transmitidos dentro de muito pouco
tempo.

Esses códigos de Luz propiciarão em vocês um impulso novo, um rejuvenescimento de suas estruturas, um despojamento de tudo o
que deve ser eliminado.
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Aceitem isso.

Os canais, mesmo em suas estruturas físicas e sutis, preparam-se ativamente para lhes permitir acolher, nos novos códigos da Luz, o
seu veículo de eternidade.

Toda resistência seria obstrução.

Todo abandono é Alegria das revelações e Alegria suprema.

Nesta Alegria nada, nem ninguém, podem enganá-los.

Doravante, sua estrada está traçada mesmo na Verdade, mesmo na Unidade.

Resta-lhes, bem amados Criadores da Luz, acolher em vocês, totalmente, a potência das cinco novas Vibrações ligadas aos cinco
novos códigos de Luz.

Essas cinco novas Vibrações, ativadas, reativadas, durante o período dos Casamentos Celestes, ativar-se-ão em uma nova faixa da
humanidade, no dia 15 de agosto e no dia 29 de setembro.

Os momentos que vocês vivem, assim como já disse, são momentos únicos na história da humanidade.

Cabe-lhes, a vocês todos, aqui presentes, e em outros lugares, tomar parte do que é da ordem da Luz.

Vocês querem se juntar à Luz?

Vocês querem ser Luz?

Vocês querem viver na Alegria?

Vocês querem se juntar à eternidade?

Se sua resposta for “sim”, então, deem um passo para nós e, então, nós abriremos as comportas das nossas Radiações, da nossa
Radiação sétupla, na sua corporeidade.

Isso permitirá a agregação, mesmo na sua densidade, das partículas supralumínicas denominadas Ultravioleta, ou, ainda, partículas
Adamantinas.

Isso representa a primeira ponte, a primeira construção lançada entre sua dimensão dissociada e nossas dimensões Luminosas.

Esse trabalho, nós o realizamos com vocês, como vocês o realizam conosco.

Nós somos partes integrantes da mesma ascensão, da mesma revelação.

Hoje, através da construção de consciência unificada para a qual vocês estão a caminho, nós insuflamos, e nós insuflaremos de
maneira muito mais presente e muito mais forte, a tripla Radiação em suas estruturas: Radiação do Ultravioleta, Radiação da Fonte e

Radiação do Espírito Santo, a fim de realizar o milagre do Três em Um e do Um em Três.

Assim, bem amados filhos da Luz, Transmissores da Luz, Criadores da Luz, eu lhes peço, agora, para acolher no seu Templo Interior,
na sua Eternidade, a Radiação sétupla da ronda Arcangélica.

E isso é agora.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Luz, bem amados filhos da Lei de Um, eu me dirijo a vocês, coletivamente, e não individualmente, porque a
Unidade nova que vocês vão criar assinala, de maneira indestrutível, sua Aliança nova com a Fonte Una e com a Verdade.

As Ilusões caem em vocês, e ao redor de vocês, e elas cairão de maneira cada vez mais forte.

Não se apeguem ao tumulto do mundo.

Não se apeguem aos medos que são semeados na humanidade.

Vocês são os pioneiros, vocês são os iluminadores.

A Luz vem despertá-los, revelá-los e acolhê-los.

O que pode acontecer em meio à Luz?

Então, acolham.

... Efusão de energia...

A hora é majestosa porque vocês são majestosos.

A hora é para a Luz, porque vocês são a Luz.



A hora é para a Unidade, porque vocês são a Unidade.

Esses momentos estão inscritos, de toda eternidade.

Eles despertam em vocês a promessa e o juramento.

Eles despertam em vocês a paz, a Unidade, a fraternidade e a humildade.

Vocês são dignos de acolher a Luz.

Nenhuma Sombra pode resistir à Luz.

Esta é uma Verdade absoluta e total.

Quando o momento chegar (e o momento chegou), então, a Luz se estende, se revela e se impacta nesta densidade dissociada na
qual vocês vivem.

A Luz é confiança, a Luz é eternidade, a Luz é a grande consoladora, a Luz é, enfim, a própria Vibração do Amor.

A Luz vem, a Luz é.

Cabe-lhes acolher a Essência e os frutos.

Cabe-lhes abrir sua porta para a vinda da Luz.

Esta Vibração criada, em vocês, a Vibração quíntupla das cinco novas Vibrações espirituais se ativam, hoje, no homem, a fim de lhe
permitir ser restituídos em sua herança, em sua Divindade, em sua Verdade e em sua Unidade.

E isso é agora.

Vocês conhecem o calendário de maneira extremamente precisa porque, hoje, a Luz está próxima, muito próxima de sua dimensão.

Assim, a adequação da Luz com sua dimensão faz com que o tempo possa ser medido e contado, em termos Terrestres, de maneira
extremamente precisa e extremamente minuciosa.

Aliás, como lhes disse o grande Comandante, Omraam Mikaël, isso assinala a total Verdade e integridade do que nós lhes
transmitiremos e já transmitimos.

Não pode ser de outro modo.

A Luz cria seu próprio calendário, seu próprio desenrolar, em sua densidade, nesse tempo e neste espaço chamado de Terra.

Bem amados filhos da Luz, o Conclave se junta a mim, doravante e a cada dia, durante a faixa horária atribuída, segundo o lugar em
que vocês estão, a vim de regá-los, literalmente, de fornecer à sua sede de Luz, uma Luz superabundante, Luz de Alegria, Luz de

Verdade, Luz de autenticidade.

Acolham.

... Efusão de energia ...

Não abriremos, agora, espaço de perguntas.

Vou deixá-los viver na Radiação e na Vibração, no acolhimento, na simplicidade.

Permaneçam voltados em seu ser interior, para ali encontrar o veículo de eternidade.

O despertar, a hora do despertar, de seu despertar, soou.

As trombetas a anunciam, a vibração a anuncia.

Nada do que foi escondido lhes será ainda escondido.

O Conclave, e eu mesmo, lhes transmitimos nosso Amor e nossa fidelidade, para a glória da Fonte Uma, para a glória da Luz, para a
glória da Unidade.

Que assim seja.

E assim é.

Eu saúdo, em vocês, as Sementes de estrelas, eu saúdo, em vocês, a Luz.

Nós contamos com vocês.

Eu lhes digo até breve.

************



************
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**SAINDO DA ILUSÃO 55**

“Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida, a
Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo, de

maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.”

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS (Parte 1 e Parte 2):
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p2.mp3

 Eu sou ANAEL, Arcanjo, o Emissor da Radiação do planeta Vênus.
Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Unidade, Sementes de estrelas, Criadores de Luz, recebam as minhas

Bênçãos, recebam a minha Radiância em meio às suas estruturas.
Os mundos da Luz são os mundos do agenciamento, os mundos da Vibração e os mundos da cor.

A cor é forma, a cor é Vibração.
A Vibração é Luz, mas todas as Luzes não são Vibrações.

Assim, pouco a pouco, revelam-se em vocês as codificações Vibratórias da Luz não alterada.
Nós, Arcanjos, tendo presidido a criação desta Dimensão, em tempos imemoriais (tendo de confiar esta esfera
de vida a seres evoluídos que assumiram o encargo da criação da vida nas oitavas inferiores da manifestação),

nós retornamos hoje a vocês a fim de esclarecer-lhes e revelar-lhes, em meio mesmo às suas estruturas, a
potência e a Radiação da Vibração de Luz.

Ativa-se em vocês, e para toda a humanidade, uma série de manifestações e de potenciais novos, estando
diretamente conectados com a sua reconexão em meio à Essência, em meio à Verdade, e me meio à Fonte.
A FONTE Unitária, Pai / Mãe, é aquela que permite, literalmente, a vida de vocês e, no entanto, no caminho da

experiência desta vida, vocês se romperam voluntariamente a fim de permitir, em vocês, secretamente, na
alcova do seu peito, fazer frutificar a Luz.

A Vibração revela, hoje, na superfície do seu mundo, pelos fenômenos chamados, pelo Arcanjo MIGUEL, de
“desconstrução”, uma modificação do agenciamento e de formas de vida.

Essas modificações do agenciamento e de formas de vida consistem em moldar e em polir o que deve sê-lo, a
fim de que a Luz se revele, em sua majestade e potência, mesmo em meio a esta densidade.

Dessa maneira, uma nova vida vai aparecer, e já apareceu, no Interior, mas deve agora manifestar-se no
exterior.

Para isso, uma série de Vibrações novas, cinco novas Vibrações ligadas à autenticidade da Luz (não mais
espelhada, mas diretamente) vão lhes permitir se sustentar e alçar voo, pois se trata realmente de um voo, não
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abandonando esta Terra, mas transmutando-a, possibilitando, a ela também, revelar o seu potencial de Luz.
Nisso, MIGUEL os chamou de Criadores, de Transmissores, de Portadores da Luz.

Da fase de criaturas, vocês se tornam Criadores.
Isso é importante.

Há mudança de ponto de vista, mudança da consciência em meio a uma nova Verdade, muito maior do que
aquela na qual vocês vivem.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, aquele que permite, em meio mesmo ao seu plano e em todos os planos,
estabelecer ressonâncias.

Essas ressonâncias que não serão mais ligações, mas colocadas no Amor.
O que vocês construíram nesta Dimensão, através dos vínculos (seja no nível das famílias, seja no nível das

religiões, seja no nível das crenças), contribuiu para que Luz fosse encoberta, desviada.
Hoje, vocês devem passar da ligação à ressonância, vocês devem passar da condição de prisioneiros à

condição de seres livres.
A questão é: vocês querem ser livres?

Então, se a resposta for “sim”, vocês devem estar prontos para sacrificar, no sentido mais nobre, o que fez o
seu passado, o que fez a sua vida, até agora.

Vocês devem voltar-se inteiramente para a Luz, mas não unicamente se voltar, mas avançar e ir para Ela.
Ir para Ela não pode ocorrer se, em vocês, existirem densidades pertencentes a esta Dimensão que são

ligações e freios ao voo de vocês.
Vocês devem optar pela Vibração escolhida por vocês, ali onde vocês devem ir.

Compreendam bem, queridos seres de Luz, que, durante todo esse tempo, vocês estiveram livres em meio
mesmo à sua prisão, mas, hoje, a própria prisão não existe mais.

Assim, o pássaro que viveu na gaiola não pode conceber que a gaiola não existe e, no entanto, é o que está
prestes a ser revelado aos seus olhos espantados e que irá se revelar, cada vez mais, não aos seus olhos,

mas em meio mesmo às Vibrações da Essência e da Fonte, despertando e se revelando em vocês.
Conforme a FONTE lhes disse, vocês despertam para a sua verdadeira identidade que não é aquela que vocês

acreditam ser.
A identidade limitada que vocês percorreram deve desaparecer a fim de dar o lugar à ilimitada, a fim de dar o

lugar à Verdade.
As verdades nas quais vocês acreditaram pelo passado, as verdades às quais vocês aderiram referentes à sua
história, referentes às certezas, aos contextos da vida de vocês, vão estilhaçar-se, não para a destruição, mas

para a liberação.
Nada disso deve assustá-los.

Assim como MIGUEL repetiu longamente a vocês, a partir do momento em que vocês estabelecem uma
relação privada de contatos com as outras Dimensões, vocês se revelam a vocês mesmos e vocês permitem
ao outro liberar-se e livrar-se das ligações nas quais vocês o mantiveram, a fim de trabalharem, juntos, para e

pela Luz.
O espelho, a falsificação da Luz, fica doravante exposto.

Pouco a pouco, vocês irão penetrar em meio ao seu veículo de Eternidade, denominado corpo de Estado de
Ser.

Este corpo de Estado de Ser é um veículo da mais pura Luz, sem Sombra, sem mácula.
Este veículo de Estado de Ser apresenta diferentes aspectos, diferentes dimensões.

O veículo de Estado de Ser é aquele que irá entrar em conjunção no período anterior à translação dimensional.

***

Nesse momento, vocês vivem o aprendizado.
Aonde vocês querem ir?

Para a densidade mais pesada ou para a densidade mais leve?
Então, como vocês querem ir para a leveza se vocês mantiverem, em vocês, o peso, os apegos e os

relacionamentos que são Sombras do seu passado e que os impedem de encontrar a Eternidade do Estado
de Ser, em meio mesmo ao Eterno Presente?

Do que vocês podem ter medo?
O Estado de Ser, esse corpo de Eternidade que lhes é prometido, espera por vocês há muito tempo.

Vocês o deixaram, como um hábito.
Ele esperava por vocês.



Hoje, é isso que vocês encontram novamente.
Evidentemente, esta reconexão pode firmar, em vocês, uma série de processos denominados resistências.

A resistência é atrito, a resistência é o que provoca uma reação, a resistência é o que existe na sua consciência
nova e na sua consciência antiga.

Vocês não podem continuar com a consciência antiga e com a consciência nova.
Foi proposta a vocês, pela própria consciência, a capacidade para explorar, para viver, para escolher.

A consciência nova nada tem a ver com os seus hábitos passados.
A consciência nova é pura Vibração, Vibração da Luz autêntica e não desviada pelo corpo da personalidade.

Essas cinco novas frequência se revelam a vocês.
Elas entram em ressonância, em meio mesmo às suas estruturas.

Vocês viveram uma abordagem durante as Núpcias Celestes.
Pouco a pouco, gradualmente e à medida que a gestação e a Graça fizerem a junção, em vocês, das

Vibrações das novas chaves Metatrônicas, vocês poderão entrar em ressonância harmônica com esse corpo
de Estado de Ser.

Alguns de vocês já vivem isso por intermédio da relação.
Sendo o Arcanjo da relação, eu sou aquele que, pela Vibração Rosa ligada ao Cordão Celeste, constrói em
vocês a Eternidade, constrói em vocês a ponte denominada Antakarana entre a sua personalidade, no seu

corpo, e o seu Estado de Ser, no seu corpo.
É isso que vocês vivem hoje, que vocês tecem e constroem.

Vocês tecem e constroem esta Promessa da Eternidade.
Isso é agora.

Observem, em vocês, as resistências, mas não há o que fazer dessas resistências.
Os acontecimentos que ocorrem na vida de vocês, sejam eles quais forem, algumas vezes com força e

violência, não são manifestações da Sombra, mas, sim, manifestações da Luz.

***

A Luz nada tem a ver com o passado, a Luz nada tem a ver com a Sombra, a Luz nada tem a ver com as suas
crenças, a Luz nada tem a ver com as suas certezas, pois ela própria é certeza, e esta certeza, esta evidência,

existindo em meio à Eternidade e o Estado de Ser, não pode, de forma alguma, opor-se à personalidade.
O que se opõe é do domínio da personalidade.

O que é acrescentado e o que é colocado na Luz são do domínio do Estado de Ser.
Dois domínios, duas Vibrações, duas Dimensões totalmente opostas: uma é Essência e Fonte, a outra é

Nascimento e Sombra.
As duas, no entanto, participam da mesma finalidade.

A Eternidade (Estar no Ser) é o caminho oferecido a vocês.
Vocês não podem Estar no Ser e ter.

O que é ter?
Ter é o que se deixa ver.

No Estado de Ser, nada há para ver, nada há para julgar, há o Ser, há a Presença.
A Presença é significante, a Presença é Eterna.

Em meio à personalidade há o efêmero e a Ilusão.
Tudo em que vocês creem deve ser espanado, colocado na Luz, a fim de que a Sombra não possa existir em

meio mesmo à sua estrutura.
Vocês estão a caminho, através desta conexão, através deste Antakarana, da colocação em conjunção do

Estado de Ser com a personalidade.
Isso está sendo construído.

A sua consciência viaja, mesmo se vocês não tiverem consciência disso, entre o Estado de Ser e a
personalidade, e a viagem de um ao outro, que não é ainda conjunção, reflete-se em vocês pelas dúvidas,
pelas interrogações, mas as dúvidas e as interrogações não vêm do Estado de Ser, mas da personalidade.

O mental, os pensamentos, vão perturbar o que está vindo, mas isso não tem importância, isso é jogo e vocês
não são o jogo, vocês são os atores, o que não é a mesma coisa.
Vocês são os Criadores da sua criatura, isso é perfeitamente real.

Ao abandonar o seu corpo de Estado de Ser, vocês condensaram e cristalizaram a personalidade.
A matriz que vocês criaram tornou-se possível pelos Criadores situados em Dimensões muito mais etéreas do

que a de vocês, além mesmo do veículo de Estado de Ser, nos veículos da Unidade.
Os veículos da Unidade fazem parte de Dimensões muito mais elevadas do que o veículo de Estado de Ser.
Os veículos da Unidade são veículos que assentam no nível das Rodas nas Rodas e no nível dos Triângulos.



 Isso os remete inexoravelmente a dois sistemas solares extremamente precisos, Órion e Sírius, Fonte das
Fontes, Fonte na qual se espelha a Fonte, não deformada pelo espelho.

O espelho do seu mundo é reversão, reversão da Luz, e vocês mesmos devem viver a reversão.
Isso está em andamento.

A Luz se revela, pela sua linhagem ela vai iluminar e dissolver os vínculos, para substituí-los pela relação.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, eu sou aquele que instala a conexão.
A conexão é Vibração, a conexão é Amor.

O vínculo é posse, o vínculo é aniquilação da sua Liberdade.
A conexão é Liberdade e libertária.

Vocês têm a possibilidade de alcançar a Vibração.
Vocês são Vibração.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem no mundo da Vibração, vocês percebem, na sua Eternidade,
outra coisa que no que vocês acreditavam anteriormente.

A liberação é Liberdade.
O apego a esta Dimensão, que vocês precisam entretanto transmutar, é aberração e, no entanto, a aberração

tornou-se possível, manifestada e conscientizada, a fim de espiritualizar.
Nada é inútil, nada é em vão.

Contudo, a consciência deve ser polarizada.
A polarização é atração, atração para a densidade ou atração para a leveza, segundo a escolha de vocês,

segundo a Vibração de vocês.
É isso que vocês vivem agora e neste período.

A Luz está se revelando.
A colocação em ressonância do Supramental com o mental tornou-se possível pela relação e pela Vibração.

É isso que vocês constroem agora.
Eis as poucas palavras essenciais que a Vibração devia trazer a fim de ressoar, em vocês, a relação, e entrar

em relação com a ressonância.
Eu voltarei, de maneira não vibratória, depois do almoço de vocês, a fim de responder às suas perguntas.

Lembrem-se de que a Luz é resposta.
Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida,
a Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo,

de maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.
O sentido da revelação, o sentido do desvendamento é aqui e não em outros lugares.

***

Bem amadas criaturas e Criadores de Luz, eu os remeto, agora, aos seus espaços interiores.
Jamais se esqueçam de que a Luz está conectada.

Viver a Luz, no seu peito, para não exteriorizá-la, para não manifestá-la, pertence à armadilha da personalidade.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, este Estado de Ser deve ser manifestado no mundo.

Nesse sentido, vocês são os Portadores e os Transmissores da Luz.
O paradoxo, que não é um, é que “Quanto mais vocês encontrarem a Luz, quanto mais vocês se conectarem

com a Luz, mais vocês são necessariamente, e por função, obrigados a irradiar e a emitir esta Luz.
Se a Luz se esconder e não sair do seu ser interior, isso é devido à personalidade que dela se apropria e que,

novamente, inverte a Luz e entra na falsificação.
A personalidade é o agente da falsificação.

O Estado de Ser é o agente da Radiação e da revelação.
Entendam isso porque isso é fundamental.”

Bem amadas criaturas e Criadores, eu lhes transmito a minha Radiação e eu lhes digo até dentre de alguns
instantes, para dar prosseguimento.

Eu os abençoo na Eternidade, eu os abençoo na relação, eu os abençoo em Vibrações.
O Conclave dirige a vocês todo o seu Amor.

************
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**SAINDO DA ILUSÃO 54**

“Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença
essencial entre a Luz astral e a Luz do Supramental. A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar

emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez, gera uma Vibração. Mas a gama de Vibrações
oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda do Supramental, ou

seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão. Entretanto, a totalidade dos seres
humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e muitos seres humanos tomaram o

reflexo como sendo a Verdade.”

Pergunta: poderia desenvolver sobre o planeta Vênus?

O planeta Vênus é um tema vasto, haveria muito a dizer sobre a história deste planeta.
É preciso então especificar a esfera da intervenção que vocês gostariam que eu falasse.

***

Pergunta: qual é a sua relação com este planeta?

A relação que eu tenho com Vênus é a mesma daquela que RAM, o Mestre RAM, tem com Vênus.
Vênus está ligado ao Amor, no sentido incondicional, à Vibração do Coração e à Vibração do Ar.

Assim, então, o Ar é a relação.
Como vocês sabem, mesmo em meio à sua Dimensão a Vibração se propaga, antes de tudo, pela presença

do Ar.
O Ar suporta e conduz a Vibração.

Dessa maneira, então, o planeta Vênus, em meio ao seu mundo, com as sete Vibrações planetárias às quais
vocês são submetidos, permite construir em vocês uma série de elementos pondo em prática, de maneira

organizada estruturalmente e organizada segundo as leis, os seus constituintes elementares, tais como vocês
os conhecem.

O planeta Vênus, associado ao Ar, os põe em relação com o Coração e lhes permite experimentar a relação
através da Vibração, e não através da ferramenta mental ou intelectual.

Agora, seria cansativo entrar na própria história de Vênus.
Vênus nem sempre foi um planeta, Vênus teve um movimento particularmente caótico em meio à sua história,

em meio à humanidade.
Vênus é aquele que foi chamado de “estrela da manhã”, mas também de “estrela da noite”.

A estrela da manhã é aquela que corresponde à Luz.
O Portador da Luz, tal como foi inicialmente denominado, Lúcifer, vindo também de Vênus.
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Eu não quero dizer assim que ele é um habitante de Vênus, mas que a sua filiação e a sua radiação estão
diretamente ligadas a Vênus.

Vênus, antes de ser o planeta que vocês conhecem (e que é o único planeta do seu Sistema Solar, eu os
lembro disso, que gira ao contrário dos outros planetas, no nível do seu Céu) nem sempre esteve nesta

atribuição Vibratória e de relação.
Vênus tem uma história extremamente complexa.

Ela está associada, evidentemente, a algumas Vibrações específicas que estão profundamente inscritas, em
meio aos seus arquétipos, e em meio aos seus arquétipos mais arcaicos existentes nesta humanidade.

***

Pergunta: há sinais indicando que encontramos o nosso veículo multidimensional?

Os primeiros sinais ocorrem sob a forma de sonhos.
Há fenômenos de estranheza, vivenciados durante certos sonhos significantes, que os conectam com o seu

veículo de Estado de Ser.
Entretanto, não existem sinais característicos exceto aqueles da própria consciência capaz de se transferir em

meio a este corpo de Estado de Ser.
Há, dito de outra forma, uma série de marcadores que se manifestam no nível dos sonhos e no nível de

algumas reminiscências de sonhos, mas, no entanto, no nível do corpo físico, existem primícias Vibratórias que
foram perfeitamente descritas pelo Arcanjo MIGUEL.

Contudo, conhecer a existência desse corpo de Estado de Ser não é a mesma coisa que vivê-lo.
Há, efetivamente, o que vocês chamam de sinais, mas os sinais não são a Verdade do que é vivenciado, eles

são o anúncio e a prefiguração.

***

Pergunta: ao que corresponde a profusão de sonhos que eu vivo?

Os sonhos, de uma maneira ou de outra, são, de qualquer modo, um acesso a outras Verdades.
Essas outras Verdades são várias.

Existem tanto Verdades como Dimensões.
O seu Espírito e a sua consciência abrem-se a outras Dimensões, então é normal que vocês estejam

presentes em uma série de elementos durante a sua vida noturna.
Isso participa de um mecanismo específico que é a saída do sonho que vocês vivem.

O sonho que vocês vivem corresponde à personalidade que vocês habitam.
A Verdade está além desta personalidade.

Enquanto vocês estiverem identificados com esta personalidade, com esta dimensão física, com este corpo
físico, com as suas aspirações, vocês não estão, e vocês não podem estar, no Estado de Ser.

Assim, as civilizações tradicionais, tais como vocês as nomeiam neste mundo, definiram perfeitamente este
momento do sonho.

Vocês vivem o sonho, a Verdade está em outros lugares do que no sonho no qual vocês projetaram a sua
consciência.

Vocês tanto aderiram, tanto cristalizaram os seus pensamentos, as suas ideias e as suas aspirações, em meio
a esta densidade particular denominada 3ª Dimensão Dissociada (3DD), que vocês chegaram a crer e a aderir
ao fato de que essa era a única realidade, enquanto que a sua consciência sabia pertinentemente que o que

vocês vivem é realmente, no sentido arquetípico, um sonho, ou seja, uma Ilusão, como lhes passaram os
ensinamentos, tanto orientais como xamânicos.

O sonho, neste período específico, é, antes de tudo, significação e significado, ou seja, o sonho vai remetê-los
a vocês mesmos, em suas diferentes e diversas facetas.

Há, através do sonho, por vezes fenômeno de incorporação, por vezes fenômeno de eliminação.
O sonho também pode refletir as suas preocupações do sonho que vocês vivem quando vocês estão no

despertar e na vigília.
Entretanto, o sonho é diferente.

Muitos seres humanos sonham coisas profundamente diferentes.
Atualmente, esses sonhos correspondem a uma colocação em ressonância, de um lado, a sua personalidade

e, do outro lado, o corpo de estado de Ser que induz então uma série, efetivamente, de eliminações, de
transformações e de colocações em ressonância específicas que jamais existiram anteriormente.

***

Pergunta: você disse que Vênus tinha um movimento inverso de rotação, mas, aos nossos olhos,



esse não é o caso. Você fala de um movimento interiorizado?

Não, eu falo de um movimento exteriorizado, aquele que vocês podem ver mesmo em meio à sua Ilusão, ou
seja, à sua verdade.

O planeta Vênus é retrógrado na maior parte do tempo, o que significa dizer que ele não gira no mesmo sentido
que os outros planetas.

A retrogradação aparente, a retrogradação real observável, não do ponto de vista da Terra, mas do ponto de
vista de um observador situando-se fora do Sistema Solar, mostra que este planeta gira no sentido inverso dos

outros planetas.
Entretanto, pelas rotações alternadas e pelas forças de Coriolis que se apresentam, é possível que este
planeta se manifeste, aos seus olhos de terráqueos, como anterógrado (que se move ou se estende para

frente), mas isso não corresponde à maior parte do seu circuito.

***

Pergunta: em Vênus há habitantes de forma humanoide?

Se vocês tomarem as linhagens que eu qualificaria de evolutivas (pois existem linhagens não evolutivas,
evidentemente), as entidades presentes no interior do planeta Vênus pertencem a diferentes mundos.

Algumas vêm essencialmente de povos que vocês chamariam de mamíferos anfíbios (mas que são, de fato,
seres muito mais evoluídos do que a raça ou as raças humanoides) que chamamos de Delfinoides.

Entretanto, há também, e do mesmo modo que sobre a Terra no nível dos seus mundos interiores, povos
pertencentes a raças evoluídas Humanoides denominados Arcturianos.

Outros povos também estão presentes a título de observadores.
Vênus é um retransmissor para as forças da Luz que vêm de Dimensões extremamente elevadas.

É preciso compreender que o que vocês chamam de Humanoides, em meio à sua densidade, corresponde a
uma linhagem evolutiva específica.

O importante é compreender que tudo o que tem um antropomorfismo sempre se manifesta pela presença de
uma cabeça, de um tronco, de dois membros superiores e de dois membros inferiores e, isso, até o limite do

antropomorfismo.
Além deste antropomorfismo, vocês passam nas civilizações que eu qualificaria de geométricas,

correspondendo tanto às esferas planetárias como à civilização dos Triângulos e às Rodas (as Rodas sendo o
que vocês chamam de Querubim ou Hayoth Ha Kodesh), localizados nos dois lados do trono da Luz.

Além dessas formas mais geométricas, há o que eu chamaria de Raios.
Um desses Raios corresponde ao Arcanjo METATRON.

***

Pergunta: a ponte que você mencionou esta manhã entre a personalidade e o Estado de Ser, como
etapa intermediária, poderia corresponder ao que chamamos de nova Arca da Aliança?

Há dois processos consecutivos no tempo antes da colocação em ressonância total, ou seja, antes que haja
fusão do Estado de Ser com a personalidade.

Vocês têm, efetivamente, necessidade de construir uma ponte de Luz.
Esta ponte de Luz, nomeada Antakarana na tradição hindu, corresponde a um Cordão Celeste.

Este Cordão Celeste une a personalidade e o corpo da personalidade ao corpo de Eternidade ou corpo de
Estado de Ser.

Este Cordão é específico, ele foi chamado de Antakarana, mas este Cordão é de natureza dual, pois ele
compreende dois estágios: há um estágio no estágio inferior que é a reunificação e a colocação em relação ou

em vibração das suas estruturas densas físicas e sutis com a estrutura da alma (1º Cordão – 1º estágio,
estágio inferior).

Além deste 1º Cordão Celeste, estabelece-se um 2º Cordão ou um 2º estágio do Cordão que, ele, vai unir a
vibração da alma pela colocação em relação com a Vibração do Espírito, pela colocação em relação em outra

oitava de relação.
Dessa maneira, há então dois estágios que conectam, de um lado e na sua parte inferior, o corpo com a alma

e, em um 2º estágio ou parte superior, a alma com o Espírito.
Entretanto, o Espírito também deve estabelecer uma ressonância de relação com o corpo e, portanto, deve

existir um 3º estágio que engloba os dois outros estágios.
Há então, neste nível, três Cordões Celestes específicos que foram chamados, tradicionalmente,

de Antakarana.
A construção do Antakarana ocorre por um entrelaçar de Luz extremamente preciso, extremamente pontual e

extremamente rigoroso.
A construção deste tríplice Cordão é uma Arca da Aliança, de algum modo, evidentemente.



Apenas quando estes três Cordões estiverem perfeitamente constituídos, completamente colocados em
relação e em Vibração, é que o corpo de Estado de Ser pode entrar em consciência e em manifestação.

Então, obviamente, há construção de uma Aliança real já que, por enquanto, vocês estão unicamente
conectando.

A conexão dará lugar, quando chegar a hora, à Aliança, a Aliança sendo apenas o retorno e o lembrete, assim
como MARIA irá anunciá-lo a vocês, da sua conexão e da sua Essência Divina.

Isso irá se refletir por uma adequação, durante a Translação Dimensional, entre o veículo da personalidade e o
veículo do Estado de Ser.

***

Pergunta: isso tem ligação com o que os budistas chamam de Cordão de Prata?

Não, absolutamente não.
O Cordão de Prata está associado ao plexo solar: ele conecta o corpo físico ao que vocês chamam de corpo

astral.
Este Cordão de Prata é aquele que se rompe no momento da morte, mas, mesmo em meio à morte, vocês

jamais deixam a Dimensão na qual vocês estão prisioneiros, ou seja, a 3ª Dimensão.
Esta 3ª Dimensão é uma Dimensão onde se reflete, no sentido de espelhamento e de falsificação, a Luz dos

outros planos.
Nesse sentido, não se deve assimilar a Luz astral, mesmo nesses planos mais elevados, ou ainda a Luz

mental, com a Luz Verdadeira.
Trata-se apenas de reflexos da Luz invertida, no nível desta Luz astral.

Sejam quais forem a vibração e a beleza se apresentando em meio a esta vibração, vocês apenas estão sob
planos extremamente densos e pertencentes a esse plano evolutivo e absolutamente nada tendo a ver com os

Mundos multidimensionais, ou com os Mundos que eu chamaria de não dissociados.
Assim, a Luz astral e a Luz mental participam do seu mundo dissociado porque elas são parte integrante.

Dessa maneira, o Cordão de Prata é o que se manifesta a vocês quando vocês fazem um processo chamado
de experiência fora do corpo.

A experiência fora do corpo (a experiência NDE (near-death experience) como foi realizada e foi realizada por
muitos seres humanos sobre este planeta) necessita de um fenômeno de saída do corpo onde a consciência

toma consciência de que ela existe fora do corpo.
Entretanto, esta consciência existindo fora do corpo toma consciência de um outro corpo que não é

absolutamente o corpo de Estado de Ser, mas que foi chamado de corpo astral.
Esse corpo astral é um corpo de Luz refletida e sua cor, aliás, evoca o próprio reflexo da Luz primordial, mas

não se trata de Luz.
Nestes planos, e mesmo na parte mais elevada, existem entidades que vocês chamam de ‘entidades astrais’.
Essas entidades astrais não fazem necessariamente parte do que vocês chamam de entidades de Vibração

ruim, há entidades evoluindo no astral que possuem Vibrações mais elevadas, mas elas, do mesmo modo que
vocês, estão, de maneira considerável, cortadas das Dimensões unificadas e das Dimensões da Luz autêntica.

Elas apenas podem refletir, à sua maneira, uma forma de Ilusão.
Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença essencial

entre a Luz astral e a Luz do Supramental.
A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez,

gera uma Vibração.
Mas a gama de Vibrações oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda

do Supramental, ou seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão.
Entretanto, a totalidade dos seres humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e

muitos seres humanos tomaram o reflexo como sendo a Verdade.

***

Pergunta: a Luz astral de que você acaba de falar tem relação com Yesod?

Não. Yesod está diretamente relacionado com o que vocês chamam de 2ª Dimensão que são Dimensões onde
também há entidades, o que absolutamente nada tem a ver com a Luz do 3º chakra.

Vocês penetram aqui no 2º chakra, nas forças brutas do universo no qual vocês vivem.
Vocês estão neste nível e muito poucos seres humanos são capazes de ir, com o corpo ou sem o corpo, no

nível desta Dimensão.
É o lugar onde se encontram aqueles que vocês chamam de Guardiões, não as Sentinelas, mas os Guardiões

da Sombra, os Guardiões do Limiar, que alguns puderam descrever.
Neste nível, encontram-se as Dimensões qualificadas, propriamente falando, de infernais.

Isso corresponde à esfera de Yesod.



A esfera de que acabo de falar, que é o seu lugar de vida invisível, era o que eu chamava de esfera do chakra
Manipura, ou seja, do seu plexo solar.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre Tipheret?

Tipheret é a sede da Vibração do Arcanjo MIGUEL.
Encontra-se, naquele nível, o Sol.
Vocês estão acima do plexo solar.

Muitas pessoas confundiram o plexo solar e Tipheret.
Tipheret não é o plexo solar, Tipheret é a esfera da Beleza, do Caminho e da Luz.

É a passagem do que eu chamo do ego ao Coração.
É o famoso OD do qual eu irei lhes falar no final da minha intervenção, também denominado 8º Corpo ou corpo
da passagem do ego a CRISTO, para não confundir com o plexo solar, como os manipuladores quiseram fazê-

los acreditar.

***

Pergunta: qual a diferença entre Guardião do Limiar e Sentinela?

As Sentinelas pertencem a Dimensões superiores.
Elas estão aí para assegurar o caminho de vocês.

Os Guardiões do Limiar estão aí para impedi-los de aceder ao estado de despertar.
Isso não é uma punição, isso é um processo normal em meio à evolução, nos Multiversos e nas múltiplas

Dimensões existentes.
Há, aí, a necessidade de prever uma série de protetores Vibratórios, permitindo-lhes penetrar em tal ou tal

espaço, antes da sua consciência estar pronta.

***

Pergunta: você pode dar exemplos desses protetores Vibratórios?

Cada exemplo é diferente, cada ser humano e cada caminho são diferentes.
Não pode haver ali exemplo valendo para todos.

***

Pergunta: como se situa o Supramental em relação ao que chamamos de plano causal?

O Supramental é a imersão em meio à estrutura causal.
Muitas vezes, foi diferenciado, no nível do chakra do coração, uma dimensão mental e uma dimensão

Supramental.
O Supramental não pertence, propriamente falando, ao chakra do coração, mas, no entanto, ele ali estabelece a

sua morada.
Ele vem de muito mais alto, ele vem do lugar denominado Daath, ou seja, o chakra ligado a uma zona que está

acima do chakra da garganta.
Entretanto, há interpenetração, por intermédio da Lemniscata Sagrada, desta Dimensão da Eternidade, em

meio ao chakra do coração que é, aí, não uma imagem invertida, mas a verdadeira imagem da Luz.
Dessa maneira, então, é pedido nesse nível para não considerar as Dimensões como Dimensões empilhadas

umas nas outras, nem mesmo interpenetradas umas nas outras.
É importante tentar compreender que essas Dimensões não são separadas por espaços, mas por noções

temporais.
Assim, vocês são Unidade, em meio a esta Dimensão denominada 3ª Dimensão, pelo astral.

O astral é definido por uma equação ligada ao tempo.
O mental é definido por outra equação ligada a um outro tempo.

O Supramental não é mais definido em relação ao tempo, como vocês entendem, definem e vivem isso.
Deste modo, sair da matriz que os mantém prisioneiros na Ilusão deste sonho que vocês vivem, estando

inscrito em uma dinâmica ligada ao tempo, sair do tempo ou parar o tempo, como muitos ensinamentos foram
dados, chamados também de meditação, permite-lhes encontrar a Eternidade.



A Eternidade não está nem no futuro, nem no passado, nem em uma história.
O Estado de Ser não depende da história de vocês.

O Estado de Ser depende de outra Dimensão que está além do tempo.
Estando submetidos ao tempo, pelo próprio desenrolar da sua vida, vocês escapam disso e vocês não podem

ter acesso a Dimensões situadas além do tempo.
 Para isso, vocês precisam, literal e objetivamente, parar o tempo.

Parar o tempo necessita de suprimir, de maneira temporária, a atividade mental e a atividade do pensamento.
Isso significa também estarem liberados, no tempo do instante que vocês vivem, de todos os

condicionamentos e de todas as mágoas que vocês vivenciaram a partir do momento em que vocês chegaram
nesta Ilusão.

***

Pergunta: o que você chamou de parada do tempo corresponderia, para tomar uma imagem, a um
pêndulo em movimento, na sua fase de suspensão?

Não, porque quando o pêndulo chega ao final do seu movimento, ele parte de novo para o outro movimento.
Isso é uma amplitude de movimento fazendo-os crer na imobilidade.

A imobilidade e a saída do tempo não é isso.
Muitas vezes a FONTE se expressou a vocês.

Ela insistiu, muitas vezes, no conceito de movimento, de tempo, de periferia e de centro.
Por enquanto, vocês estão na periferia e vocês se movem em meio a esta periferia.
Encontrar o centro consiste em parar o movimento e não em oscilar cada vez mais.

A oscilação é um processo mental que os leva, permanentemente, a dirigir a sua presença em relação à
experiência do seu passado e aos seus aprendizados.

Entretanto, vocês não podem definir o momento em que o tempo para, através desta experimentação de ações
/ reações.

Vocês apenas podem penetrar neste espaço / tempo quando vocês saírem, pelo menos em consciência e por
vezes realmente, fora deste corpo.

Saindo da personalidade e então saindo deste plano astral, isso é realidade e, ainda, de maneira muito
incompleta, durante algumas experiências denominadas NDE, Near Death Experience, ou experiência de

morte iminente.
No entanto, esta é uma abordagem fragmentada da Verdade.

O corpo de Estado de Ser é realmente a única dimensão escapando do seu tempo, pois ele está situado em
outro espaço e em outro tempo, um tempo que não é nem linear, nem circular.

***

Pergunta: se o pensamento é como uma Vibração, fazendo então parte do processo normal, por que
então seria conveniente parar o pensamento?

Convém compreender (e eu volto ao que disse em relação ao mundo astral ou à 3ª Dimensão) que o fato de
ver algo bonito, o fato de encontrar uma Vibração que vocês conhecem por já tê-la experimentado, e até

mesmo através de outro ser humano que vocês encontram, os faz tiritar de horror ou de prazer.
Entretanto, esta Vibração não é a Vibração da Essência.

Esta é a Vibração do astral desencadeada por uma reação associada a uma lembrança.
A Vibração ligada ao Supramental é uma Vibração de outra densidade, muito mais rápida do que aquela que

vocês podem experimentar pela emoção, ou mesmo pela criação mental, ou ainda pelo pensamento.
Trata-se de duas oscilações Vibratórias situadas em escalas de frequência que nada têm a ver uma com a

outra.
Por outro lado, em caso de encontro Vibratório ligado, por exemplo, a outro ser, isso os coloca frente a um

sentimento de ausência de completitude que vai desencadear, em vocês, o senso da busca.
Isso pode ser a busca da alma irmã, isso pode ser a busca da chama gêmea, mas isso sempre será apenas

uma busca exterior.
A Luz falsificada os faz crer que vocês estavam incompletos e então que era preciso procurar uma

completitude no exterior.
Isso faz parte do jogo da encarnação e da dualidade na qual vocês vivem neste mundo de sonho.

No entanto, vocês estão completos.
A única ausência de completitude existente em vocês está ligada à ruptura associada ao que foi denominado,

de maneira simbólica, “a queda na encarnação”, quando vocês se separaram voluntariamente, pela
necessidade da experiência, e com o seu pleno acordo, do seu veículo de Estado de Ser ou corpo de Estado

de Ser.



Eu não falo sequer do corpo de Unidade que, ele, está situado muito além.
É preciso compreender que a Vibração da emoção astral, que a Vibração do mental, do pensamento ligado à

4ª Dimensão, não é a Vibração da 5ª Dimensão.
A Vibração da 5ª Dimensão apenas pode aparecer a partir do momento em que a emoção é parada.

Ela apenas pode aparecer, do mesmo modo, quando a própria emoção ligada ao mental e à colocação em
movimento dos pensamentos é interrompida.

Trata-se de Vibração, nos três casos, mas as escalas de Vibrações não sempre as mesmas.
As escalas situadas no nível da emoção e do mental estão ligadas, literalmente, às falsificações da Luz.

A verdadeira Luz situando-se além dessas falsificações, antes do princípio de reversão.
Assim é da Ronda Arcangélica e da intervenção dos diferentes Arcanjos em meio à sua densidade, neste

período terminal de vida que é destinado a permitir-lhes viver a reversão do retorno à Unidade.
Lembrem-se de que vocês nasceram com a cabeça para baixo e de que vocês foram obrigados a virar-se para

aprender a andar.
Assim, isso é o mesmo durante o retorno à Unidade que ocorre através de um processo de reversão, reversão
que apenas poderá ser atualizada a partir do momento em que o contato e a conexão com o corpo de Estado

de Ser forem realizados em plena consciência.
Mas este momento apenas poderá chegar se o mental e a emoção derem lugar, totalmente, ao Supramental.

Isso faz parte do que foi chamado de “abandono à Luz”, há dois meses.

***

Pergunta: é verdade que a Japamala, constituída de 108 pérolas, permitiria “passar” no coração?

Essa é uma realidade correspondente às 108 Vibrações que permitem pôr em operação
a Lemniscata Sagrada.

Entretanto, hoje, pela insuflação das energias Micaélicas, pela insuflação das energias do Conclave que vocês
vivem sobre a Terra há alguns meses, vocês não têm mais necessidade de passar pelas 108 etapas.

Isso foi ilustrado, de maneira magistral, pelo Mestre RAM que iniciou, há alguns meses, o processo de ativação
da energia ou da Consciência do Coração.

Lembrem-se de que o Coração é a Nova Fundação.
Eu não quero dizer que é preciso negar a fundação física, etérea e astral, mas, no entanto, a fundação de vida

da nova Dimensão não pode descer além da 3ª Dimensão.
É preciso compreender que esses mundos nos quais vocês vivem, particularmente chamados de 3ª Dimensão

Dissociada, não podem, evidentemente, deixar penetrar a Luz.
Qualquer luz que for vista em meio a esta Dimensão não pertence à Luz.

Nesse sentido, os fenômenos e as manifestações luminosas, não acompanhados da Vibração do Supramental,
correspondem às falsificações da Luz.

Entendam bem que as Dimensões superiores não podem intervir e interferir diretamente em meio à sua
Dimensão, se não, como vocês creem que nós, Arcanjos, e mesmo a FONTE, deixamos este mundo evoluir

sem intervir?
Porque nós não podíamos intervir de maneira direta em meio à sua 3ª Dimensão que está totalmente cortada

do Divino.
Nós apenas podemos, através de uma conexão especial e de alguns seres especiais, manifestar a nossa

Presença de maneira indireta e, sobretudo, não diretamente.
Vocês já viram um Arcanjo se manifestar no conjunto do planeta?

Isso é impossível em meio à sua densidade.
A partir do momento em que a Luz do Supramental entrar em manifestação, em meio mesmo à sua Dimensão,

isso irá firmar o fim definitivo da sua Dimensão, não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: isso significa que não tem mais sentido rezar um terço?

Façam o que diz a sua consciência, se vocês tiverem necessidade de fazer um rosário, se vocês tiverem
necessidade de fazer um Japamala, se vocês tiverem necessidade de dormir voltado para Meca.

Muitos seres fazem rituais e, apesar disso, eles não estão ligados à Luz autêntica.
Muitos seres não adotam ritual algum, eles se contentam em viver simplesmente, sem mesmo ter consciência

dessas outras Dimensões e, no entanto, eles estão conectados.
Tudo depende do ponto de vista e tudo depende da integridade da sua consciência nesse processo.

Se a integridade da sua consciência ficar preservada ou for descoberta pelo fato de praticar um Japamala ou
um rosário ou um terço, então, isso está correto.

O fato de praticar uma série de exercícios, mesmo espirituais (no sentido antigo do termo, sejam quais forem



as correntes religiosas ou espirituais às quais eles pertencem), se a sua consciência não estiver clara, por mais
que vocês fizerem todos os rituais, isso não irá lhes permitir a conexão, pois a conexão não é uma questão de

rituais, é uma questão de consciência.

***

Pergunta: se não é possível integrarmos globalmente a 3ª Dimensão, de que servem as nossas
práticas e os nossos esforços para agregar a Luz?

A fim de prepararem-se para a conexão e para a ressonância final, nada mais.
Vocês não podem manter a densidade que vocês habitam e viver a nova Luz, isso é impossível.

A preparação que vocês realizam, através deste estágio, através das Núpcias Micaélicas, é simplesmente
destinada a fazê-los tomar consciência disso.

Não pode existir a Verdade em meio a esta Dimensão.
Vocês devem ascensionar com este corpo, assim como fez CRISTO, assim como fez MARIA, durante a sua

Assunção, assim como fez Enoque, assim como fez Elias, assim como fizeram os Siddhis, os Imortais da
Índia.

Não pode ser de outra forma.
Vocês devem tornar este corpo incorruptível e a única maneira de torná-lo incorruptível é tirá-lo, literalmente,

desta Dimensão, assim como nos indicaram (mesmo em meio aos movimentos religiosos, como a igreja
católica romana ou ainda a igreja ortodoxa) as pessoas que alcançaram esse grau de santidade e que

chegaram à incorruptibilidade da carne.
Do mesmo modo, este corpo deve desaparecer em meio à Luz.

Não pode ser diferente.
Aquele que imaginasse que bastaria fazer descer a Luz em si e continuar o seu caminho como se nada

houvesse, continuaria a manter a densidade, o peso e a falsificação da Luz.
É preciso mudar o ponto de vista e mudar o olhar.

Vocês são, agora, pessoas adultas.
Vocês vivem alguns processos transformadores extremamente potentes que não dependem de vocês, mesmo

se a vocês for preciso recorrer para poder fazê-lo e realizá-lo, ninguém pode fazer no seu lugar.
Agora, a mudança de ponto de vista, ou seja, o acesso ao Estado de Ser, apenas pode acontecer se vocês

aceitarem deixar morrer o passado.
Isso participa do que eu defini, muito longamente, no Abandono à Luz.

Crer que basta integrar a Luz em meio a esta personalidade para encontrar-se realizado é uma Ilusão criada
pela personalidade.

Vocês não podem aceder à Luz sem morrer para si mesmo.
Isso é impossível, como foi ilustrado pelo caminho de CRISTO ou por aqueles que vocês chamam de Siddhis

ou os Siddhis Yoga.

***

Pergunta: alguns procedimentos originados na Atlântida são apropriados, hoje?

Vocês estão na época em que vocês vão receber as Chaves Metatrônicas.
Algumas dessas Chaves Metatrônicas são códigos de Luz.

Os códigos de Luz estão associados à revelação da linguagem original e da linguagem da Vibração.
Essa linguagem da Vibração, ou aspecto silábico Vibral, corresponde à Verdade e não mais à transmutação da

Luz ligada às próprias exigências desta Dimensão.
Esses sons e essas Vibrações estão associados à codificação da Luz original correspondendo às suas 12

fitas de DNA.
Entretanto, esses sons (e eu quero falar tanto dos sons Atlantes como até mesmo do famoso OM, tal como é

recitado em alguns mantras tibetanos) são apenas a transformação, lembrem-se do OD.
O OD é, realmente, a fundação da Luz que lhes permite aceder a outras Dimensões.

Dessa maneira, então, alguns mantras têm a particularidade de fazer Vibrar, em vocês, estruturas arcaicas, mas
não são esses mantras que vão lhes permitir realizar o mecanismo chamado de Ascensão.

A Ascensão é Vibração.
A Ascensão é uma Vibração que nasceu através da sua consciência orientada para a Ascensão e não mais

orientada para tê-la.
Isso corresponde à penetração total em meio ao Estado de Ser.

O Estado de Ser nada tem a ver com o seu papel social.
O Estado de Ser nada tem a ver com as suas posses sociais.



O Estado de Ser nada tem a ver com as suas relações sociais.
O Estado de Ser nada tem a ver com o seu passado.

O Estado de Ser, estar no Ser, corresponde ao desprendimento de tudo isso.
Trata-se de uma morte, no nível simbólico, que é, de fato, o despertar da sua consciência.

Isso apenas pode ser vivido no abandono à Luz e através da irrupção, na sua Dimensão, não por um
movimento de descida, mas por um movimento voluntário onde, vocês mesmos, aumentam a Ascensão em

meio a esta Luz.
O trabalho de preparação é um trabalho de treinamento, no sentido nobre do termo, e de colocação em

Vibração, permitindo-lhes alcançar esse Céu, aí, mesmo na sua Dimensão.
 Alcançar esse Céu acompanha-se de uma série de revelações que alguns vão viver no sonho, outros vivem
sob a forma de conhecimento e outros vivem, enfim, unicamente e simplesmente na Alegria e no Estado de

Ser.
Na Alegria e no Estado de Ser: não há necessidade de nada mais.

É isso que se abre para vocês, hoje.

***

Pergunta: como saber se um ensinamento é indicado em relação ao que vivemos?

Eu vou responder de maneira geral: alguns seres que estiveram encarnados e que morreram há pouco tempo
(eu penso em SRI AUROBINDO, eu penso naquele que vocês têm chamado de RAM Chandra Babuji, eu

penso naquele que vocês têm chamado de OMRAAM MICKAËL AÏVANHOV, eu penso naqueles que vocês
têm chamado, até mesmo, de diferentes nomes e que se manifestaram no decorrer do século XX), todos eles

lhes disseram, e KRISHNAMURTI, em especial, que era preciso matar todos os modelos.
Vocês não podem aceder à nova Dimensão sem matar todos os modelos.

Os modelos são pontos de apoio, mas o apoio não é a Luz.
Portanto, é preciso ser seres de novidade.

Vocês não podem ser novos sem abandonar o passado.
Vocês não podem ser novos sem deixar morrer o que deve morrer.

É o mesmo para todos os ensinamentos.
O que eu lhes digo é hoje.

O que vocês devem aceitar e compreender é que os ensinamentos de natureza histórica, os ensinamentos de
natureza vibratória, eram todos oriundos de antigas leis.
Essas antigas leis estão, hoje, em via de transmutação.

Não há então mais apoio necessário nos ensinamentos do passado.
Vocês devem se apresentar novos.

Isso não significa que vocês devem se abandonar.
O que vocês devem abandonar, isso é o abandono à Luz, mas não certamente se abandonar, mas abandonar

as histórias, abandonar os mitos, abandonar os rituais, isso sim.
Isso faz parte das novas Verdades e dos novos ensinamentos.

Os novos ensinamentos não são ensinamentos, eles são Vibração da consciência e abertura da consciência
em meio às novas Dimensões.

Isso não pode ser encontrado através de um livro, isso não pode ser encontrado através dos rituais
pertencentes ao passado.

Vocês são, e vocês irão se tornar, homens e mulheres novas.
Nascer na novidade necessita de matar, literalmente, o passado e os modelos, sejam eles quais forem.

A consciência é suficiente em si mesma, a Luz é suficiente em si mesma.
Muitos intervenientes lhes disseram que a Luz é inteligente, ela é realmente inteligência, abundância, plenitude

e totalidade, mas, no entanto, vocês devem aderir a esse conceito do que é a Luz.
Vocês ali colocam limitações associadas a modelos, teorias e práticas que existiram no passado (não se

esqueçam de que eu não estou dizendo que é preciso eliminá-los, mas, entretanto, são apoios), porém, a um
dado momento, e vocês estão nesse momento, vocês devem abandonar o apoio, vocês devem se apresentar

nus, ou seja, livres de qualquer apego para poder entrar em relação, em ressonância e em conexão.
Vocês não poderão se conectar com a nova Luz se vocês mantiverem as estruturas arcaicas.

Eu vou prosseguir durante alguns segundos sobre isso: na sua sociedade, onde a Luz foi falsificada, o
elemento motor é o medo.

Vocês têm respondido ao medo elaborando sistemas de segurança, sejam eles quais forem, sociais, afetivos,
profissionais, de lugares e outros.

Os sistemas de segurança os mantêm, contrariamente ao que vocês creem, nos níveis de confinamento.
Assim, no período de desconstrução quando nós iremos eliminar todos esses modelos correspondentes às
falsas seguranças, vocês irão se aperceber de que a segurança está no Interior e não pode estar, em caso



algum, no exterior, quer vocês estejam em um castelo, em câmaras subterrâneas, confinados a mil metros sob
a Terra, para protegê-los do que está chegando.

Ninguém vai escapar ao que está chegando e, naquele momento, vocês deverão efetivamente se apresentar
nus, ou seja, desvencilhados e desapegados de tudo o que criava os seus apegos e as suas ligações em meio

à antiga Dimensão e, até mesmo, às suas crenças.

***

Pergunta: as chaves estão no abandono, no desprendimento, no silêncio?

Estas chaves permitem-lhes receber as chaves de Luz e acolhê-las.
Vocês não podem acolher com as mãos cheias.

Parece-me que eu já falei e que eu já ouvi outras pessoas falarem da figura simbólica do macaco.
Eu transfiro a vocês a incumbência de contar de novo o que foi dito por outros intervenientes sobre o macaco

que mantinha a mão dentro do pote (segurando os amendoins).

***

Pergunta: a chave sobre o ensinamento do Amor comunicada por Jesus é para ser mantida?

Não é a chave do ensinamento.
A chave, ela está no Amor, ela não está no ensinamento do Amor.

O ensinamento do Amor já é uma falsificação da Luz e da Vibração.
O que vocês denominaram Amor, sobre a Terra, jamais é do Amor: isso é posse, atribuição e restrição da

liberdade.
O Amor libera.

Portanto, se vocês amarem alguém, deixem-no livre, se vocês amarem a sua casa, deem-na, se vocês amarem
o seu automóvel, deem-no.

O Amor é doação total de si e do que se possui, pois o que vocês possuem irá possuí-los, assim dizia
CRISTO.

***

Pergunta: trata-se da referência ao Amor incondicional.

O que eu acabo de falar é sobre o Amor incondicional.

***

Pergunta: o que você entende por falsificação da Luz e por que esta falsificação?

A 3ª Dimensão Dissociada é uma falsificação da Luz.
Entretanto, a experiência foi muito gratificante porque vocês irão permitir o retorno desta Dimensão em meio à

Unidade e, então, pôr fim à dissociação.
Conforme eu já disse, é o Abandono à Luz que vai permitir fazer desaparecer a falsificação da Luz.

A falsificação da Luz é uma imagem no espelho, ou seja, quando a Luz não está aí onde vocês creem que ela
está.

Imaginem algo muito simples: uma Luz se projeta no espelho e vai então desviar esta Luz para um outro local
de onde a Luz teria chegado sem o espelho.

Vocês irão então perceber a Luz que foi desviada pelo espelho e vocês irão acreditar que esta Luz desviada é
a Luz, mas esta Luz desviada não é a Luz, ela é um reflexo, ela foi então transformada.

O que vocês não sabem é que o espelho que devolve a Luz a vocês não é um espelho isotrópico, ele é
anisotrópico, ou seja, ele desvia a Luz, ele a transforma em função da própria polaridade do espelho, contida

no espelho, que corresponde à sua Dimensão.
Deste modo, a falsificação da Luz é, para vocês, uma experiência salutar quanto à alma tendo sido confrontada

com esta Dimensão, mas não é preciso fazer disso uma finalidade.
A finalidade não é transformar esta Dimensão dissociada em um paraíso.

Isso não pode ser, já que a Dimensão dissociada é um beco sem saída, este beco sem saída assim
designado para dar-se conta disso.

Vocês não podem transformar, mesmo isso tendo ocorrido em escalas muito reduzidas, eu acho,
particularmente para a experiência do Amor dado aos vegetais, indo modificar esses vegetais pela Vibração do

Amor.



Isso é perfeitamente possível e real, mas o conjunto desta Dimensão é uma trama, uma matriz, se vocês
preferirem, que polarizou a Luz e que transformou a Luz a fim de servir um propósito específico.

Este propósito específico jamais será o propósito da Luz, e, ainda assim, vocês vivenciaram em meio a esta
densidade onde alguma forma de beleza, alguma forma de junção está presente, mas esta junção é um

contato.
A ligação não é a verdadeira junção.

Assim, a falsificação da Luz permitiu criar esta Dimensão dissociada que nunca deveria ter representado,
segundo a FONTE, um plano de manifestação da vida.

Existem Dimensões unificadas de 3ª Dimensão que são a regra, de maneira geral, às quais pertencem alguns
seres e que ali se encontram muito bem, pois eles vestiram, em meio mesmo à sua Dimensão, o seu corpo de

Estado de Ser.
Há uma correspondência e uma adequação entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser.

Nesta condição específica onde o corpo de Estado de Ser está em sintonia com o corpo de personalidade,
não pode ali haver falsificação da Luz.

A falsificação da Luz, enfim, está associada a um processo que vocês chamam de doença e de morte.

***

Pergunta: esta 3ª Dimensão Dissociada existe apenas no planeta Terra?

Não.
Isso foi criado, de maneira conjunta e não simultânea e não sincrônica, no nível de um conjunto de Multiversos,

em meio à 3ª Dimensão.
Entretanto, vocês são a ilustração, eu diria, a mais completa, a mais bem sucedida, não significando a mais

luminosa.

***

Pergunta: o que motivou esta falsificação da Luz?

O objetivo era demonstrar (e isso foi demonstrado) que privar as Sementes de Estrelas, os seres de Luz, do
seu corpo de Luz, a fim de precipitá-los em meio a uma Dimensão privada de Luz, podia permiti-lhes fazer

retornar a sua Luz.
Paradoxalmente, isso leva, efetivamente, a fazê-los ganhar uma série de gradação de tempo.

Apenas podemos denominar isso assim porque isso não é uma escala de tempo no sentido em que vocês
entendem, mas gradações de tempo extremamente importantes tendo, de algum modo, ido mais rápido e

acelerado a evolução.
Entretanto, a FONTE Unitária, Pai / Mãe, não deseja que as suas criaturas vivessem de novo o que chamamos
de sofrimento, portanto, não é desejável que esta experiência que foi realizada, integrada e aceita, finalmente,

em meio aos processos evolutivos, seja algo que deva ser, na sua linguagem, moeda corrente.

***

Pergunta: o acesso à 5ª Dimensão é um processo geral para todas as Dimensões dissociadas?

Não.
Vocês foram, entre todos, os primeiros a viver isso.

Vocês inauguram um ciclo, esse ciclo persiste há 300.000 anos.
Ele então durou, de fato, seis grandes ciclos, ou seja, a totalidade de um ciclo.

Outros se juntaram a esse plano evolutivo (para chamá-los assim) desde tempos e gradações de tempo
profundamente diferentes.

No entanto, algumas dessas experiências não deram certo, não é necessário repetir infinitamente esse
esquema evolutivo.

***

Pergunta: contudo, alguns querem permanecer nesta 3ª Dimensão. Ela vai, então, continuar por um
tempo?

Sim.
Mas isso faz parte da liberdade concedida a vocês pela FONTE.

Vocês tiveram a liberdade para lançar-se na queda, mas, no entanto, durante esta precipitação na queda, houve



um Juramento e uma Promessa que já foram longamente proferidas pela FONTE.
Entretanto, pelo próprio fato de que as Dimensões de Luz não podem entrar em contato diretamente, ou seja,

para todas as consciências, em meio a esta Dimensão, torna-se obrigatório prosseguir a experiência até o
momento em que as almas implicadas aceitarem retornar para a Luz.

***

Pergunta: se a sua duração for por um tempo indeterminado, isso seria neste planeta ou em outro?

Este planeta está destinado a viver a Ascensão, ou seja, a deixar morrer este corpo de 3ª Dimensão para
passar em outra Dimensão.

Dessa maneira, então, as almas que deverão prosseguir os caminhos da encarnação, irão fazê-lo em outro
espaço/tempo e em outro planeta.

***

Pergunta: o sofrimento pode existir na 3ª Dimensão Unificada?

Não, absolutamente não.
O sofrimento resulta do confronto Sombra / Luz e do atrito entre a Sombra e a Luz.

Nos Mundos Unificados, mesmo de 3ª Dimensão, não há atrito, não há oposição, tudo é conectado
instantaneamente e universalmente.

***

Pergunta: o que pode motivar uma alma a cair na 3ª Dimensão Dissociada?

Por mais estranho que isso possa parecer: a sede de Luz.
Lembrem-se de que a alma apenas conhece o espaço/tempo a partir do momento em que ela saiu desta

Dimensão.
Isso significa dizer que saindo da Ilusão do sonho do qual este corpo participa, vocês têm acesso à Eternidade

e ao Estado de Ser.
O acesso à Eternidade e ao Estado de Ser, mesmo sem estar consciente do veículo de Eternidade e de

Estado de Ser (já que ele foi armazenado durante os ciclos além da 3ª Dimensão).
E, quando vocês vivem a morte, vocês não podem transpor as barreiras e se liberar das barreiras temporais

ligadas à 3ª Dimensão (exceto para os seres que vocês chamaram de ‘realizados’, eu já dei os nomes:
Enoque, Elias, Moisés, etc., os Mestres que ascenderam).

Dado que vocês são prisioneiros desta matriz, é preciso bem compreender que não há possibilidade de se
extrair, exceto se vocês chegarem a alcançar e a despertar em vocês a dimensão Supramental que

corresponde ao seu veículo de Estado de Ser e à Eternidade.
Deste modo, as almas, durante este estado fora do tempo (nas gradações de tempo que nada têm a ver com a

3ª Dimensão Dissociada), têm sido capazes de ver o “futuro” desta experiência.
O futuro desta experiência, embora improvável e inconstante, tem sido suficiente para desencadear a sede da

experimentação, presente em cada alma em meio aos Multiversos.

***

Pergunta: e sobre o Mantra para aceder ao Supramental: Om Namo Bhagavate?

Hoje, isso foi substituído pela potência de SHIVA.
SHIVA é a dança do Eterno e da FONTE que vem revelar o Supramental.

Esse Mantra era válido na época da Mãe, porque ele permitia conectar com algo que estava longe, muito longe
em meio aos Universos.

Hoje, esta dimensão Supramental está muito perto de vocês.
Ela está, para aqueles de vocês que vivem as Núpcias Celestes, situada muito próxima da sua densidade e da

sua realidade.
Assim, o que vocês podem pedir é mais a destruição desta forma e da Ilusão, pois assim é muito mais fácil de

penetrar no Estado de Ser.
Entretanto, não é questão de vocês mesmos se destruírem, evidentemente.

Portanto, o Mantra mais correto é o Om Nama Shivaya, hoje.

***



Pergunta: qual a diferença entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de Eternidade?

Corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade é a mesma coisa.
Além deste corpo de Estado de Ser e este corpo, vocês têm o que eu chamaria de corpo de Unidade.

Eu não vou me estender, hoje, sobre o corpo de Unidade.
Entretanto, é interessante tentar perceber as diferenças que podem existir, por exemplo, entre o que vocês

chamam de corpos sutis, ou ainda o corpo astral, e o corpo de Estado de Ser.
Qual é a diferença?

Ela é essencial: o corpo astral é um corpo de irradiação e de radiação manifestando-se por cores mais ou
menos diferentes.

Trata-se então, esse corpo astral, de uma radiação.
O corpo de Estado de Ser é um corpo de estrutura de Luz, ou seja, a Luz não está organizada sob a forma de

radiação, que é específica da 3ª Dimensão, mas a organização da Luz ocorre segundo uma estrutura
geodésica.

Há então uma corporeidade desta Luz.
O corpo de Estado de Ser, enfim, não dá uma radiação de Luz para o exterior, mas para o Interior.

Isso é profundamente diferente.
De fato, no nível do corpo de Estado de Ser, ele pode assumir formas diferentes daquelas da Luz.

Além deste corpo de Luz, estruturado e organizado em corporalidade (contrariamente ao veículo astral onde a
Luz é móvel, fugaz e irradiante, ao passo que, aí, há uma compressão da Luz, no corpo de Estado de Ser), no

nível dos outros corpos de Estado de Ser (que podem ser constituídos do corpo de Cristal, do corpo de
Diamante ou ainda do corpo Triangular pertencente à civilização dos Triângulos), a particularidade essencial

desses corpos é que eles não estão em uma radiação, mas, sim, no que eu chamaria de retrorradiação.
Os Seres de Luz pertencentes a Dimensões superiores não são representados como vocês os têm

representado em meio à sua iconografia judeu-cristã onde, por exemplo, vocês representaram a aura que é
uma radiação voltada para o exterior.

Penetrando no corpo de Estado de Ser, a radiação não é mais no exterior, mas no Interior, pois vocês não
estão mais em uma Dimensão exteriorizada, mas interiorizada.

Lembrem-se de que, aqui, a Luz está falsificada.
Trata-se de um espelho penetrando no veículo de Eternidade ou de Estado de Ser.

Quer a sua estrutura seja Luminosa, Cristalina ou Diamantina, a particularidade essencial é que a Luz está no
Interior, o que explica, por outro lado, que os Seres como os Arcanjos, que os Seres como os Guias Azuis de

Sírius não se manifestam através de uma radiação exterior, mas de uma densidade de Luz interior.
Dessa maneira, vocês poderão diferenciar também, quando chegar a hora, o que é da Luz e o que é da

Sombra.
O que é da Sombra cria uma Luz no exterior.

O que é da Luz (eu falo aqui das embarcações/naves) se expressa por uma Luz no interior.
O sentido da radiação é extremamente importante.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://www.portaldosanjos.net/2014/02/anael-27-de-julho-de-2009-parte-1.html

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article4cd5.html

27 de julho de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los pela segunda vez e, se vocês
quiserem, eu vou apresentar primeiramente todas as minhas saudações, todas as minhas Bênçãos.

Então, eu vou começar, desta vez, dando-lhes a palavra.
Pois, como vocês sabem, o que eu gosto acima de tudo é de responder às suas perguntas.

Aí, hoje, como eu disse ao Cabeça de Caboche, o Incansável (modo humorístico de chamar o canal Jean-Luc
Ayoun), nós iremos falar de coisas que se referem a vocês e que parecem a vocês, nos seus caminhos de

todos os dias, talvez, serem medos ou incômodos, de algum modo, o seu acesso a essas novas dimensões
de Luz e de revelações.

Efetivamente, vocês entraram totalmente na era das revelações.
E quando muitos intervenientes lhes dizem que tudo o que estava escondido será revelado, na totalidade, isso
envolve, evidentemente, a história da humanidade, o seu caminho individual e o caminho coletivo deste planeta,
pois é a hora das revelações, é o momento em que tudo é descoberto, é revelado, permitindo à Luz iluminar o

que deve sê-lo.
Então, é importante também que o seu Templo físico, aquele no qual vocês vivem, seja, ele também, eu diria,

liberado das zonas de Sombra e, do mesmo modo, o seu mental deve, ele também, liberar-se de alguns
condicionamentos, de alguns comportamentos ou de alguns medos.

Então, do melhor modo que eu puder, eu vou tentar responder às suas perguntas e dar soluções práticas para
fazer, para praticar, em relação a esses problemas que você irão me submeter.

E eu especifico inicialmente que eu mesmo estou conectado diretamente com os Hayoth Ha Kodesh, ou seja,
com os Querubim ou os Quatro Viventes que vão suprir as minhas insuficiências, pois eu mesmo,

evidentemente, eu posso ler nos casulos de Luz, isto é, eu posso ver o que é, mas eu não conheço, é claro,
todas as soluções, se isso se trata de cristais, de vegetais ou de coisas a fazer.

Então, como eu fiz no estágio anterior (antes, não no último, mas no anterior), eu vou lhes dar certamente
coisas para fazerem que não vêm de mim, mas que vêm diretamente dos Hayoth Ha Kodesh, que irão lhes

permitir, nos próximos dias, poder superar alguns limites inerentes à encarnação e ao seu caminho.
Então, se quiserem, vamos começar agora.

***

Pergunta: eu me sinto em um estado de fadiga, ao mesmo tempo física e mental e eu tenho

O.M. AÏVANHOV - 28 de julho de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


dificuldade de me envolver nas atividades diárias e profissionais. Como lidar com isso?

Então, caro amigo, há, nesse nível, um problema que alguns seres encontram.
Não é porque vocês pressentem e veem o fim, no sentido em que vocês entendem, de algum modo de

funcionamento da humanidade, que vocês devem se retirar das atividades.
Vocês devem centrar-se de novo em vocês mesmos.

Mas vocês irão encontrar a Alegria não na inércia, pois a Alegria não vai chegar por que é o fim.
A Alegria vai chegar por que você vai fazê-la nascer nos seus casulos de Luz.

Aí está a melhor maneira de encontrar a Alegria, isso será o serviço.
Se vocês tentarem se agitar um pouco e fazer coisas que lhes pareçam enfadonhas, e se fazendo essas

coisas aborrecidas vocês se centrarem no Coração, vocês vão ver que a Alegria vai chegar imediatamente.
A Alegria não significa necessariamente ter que sair da realidade mais banal, muito pelo contrário.

A Alegria deve ser encontrada nas coisas mais insignificantes e não unicamente nas expansões espirituais,
pois vocês devem juntar os dois lados: o mais elevado e o que está mais embaixo.

Se não, vai ficar faltando algo.
Então, agora, no plano profissional: muitos de vocês, aqui, perceberam que o aspecto profissional lhes foi

retirado, ou foi pedido para se retirarem, pois havia uma tomada de encargo significativa que os privava da sua
liberdade.

A hora não é mais para o dinheiro.
A hora é realmente, hoje, para se encontrar consigo mesmo, para encontrar a FONTE, disso vocês sabem,

pois há iminência de algumas coisas.
Então, hoje, a sua profissão é, sobretudo, estar a cada minuto no instante presente.

Encontrar a consciência do instante não significa partir unicamente com técnicas de cristais, ou outras, nas
Dimensões, mesmo se vocês tiverem a possibilidade.

Vocês devem ancorar, vocês devem manifestar, em meio mesmo a esta densidade, a Luz que vocês
encontraram.

Pois ainda não chegou o momento de partir.
Ele vai chegar, mas este não é o momento.

Portanto, se você se comportar assim, você antecipa.
Então, isso não é algo espiritual.

Isso se chama preguiça.
Lembrem-se de que vocês devem trabalhar neste plano.

Isso, isso é muito importante, mas é também em relação ao que eu sinto na sua pergunta.
Você tem a impressão de ter estagnado, ou seja, de ter sido parado no seu ímpeto, a um dado momento.
Hoje, é preciso compreender que o mais importante que vocês terão que viver, antes de partirem desta

Dimensão, será mostrarem a sua Luz e serem capazes de fazê-la viver, nos gestos mais simples da vida.
Porque, onde estiverem no mundo, vocês deverão acolher, no sentido próprio como figurado, os seres que

não vão compreender o que está acontecendo.
E eles terão necessidade de vocês.

Isso é muito importante.
Então, vocês não vão se transformar em babá, não é?, mas vocês vão se transformar em seres que acolhem e

que vão permitir a alguns seres serem nutridos, através de vocês, pela Luz da FONTE.
E este é o seu trabalho mais importante.
Ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs.

E a ajuda, não é tratá-los, no sentido em que vocês entendiam antes. 
É simplesmente estar aí e estender-lhes a mão.

Então, sim, há trabalho.

O repouso é o fim desta Dimensão, não é para agora, imediatamente.
Não vão achar que haverá ali o Espírito Santo estando a cada dia na sua vida.

Mas vocês vão construir, através de uma experiência, uma forma de comunidade.
Isso nada tem a ver com viver em comunidade, mas, no entanto, é uma vida onde vocês deverão se associar,

confrontar-se também, a fim de superar algumas Sombras que estão em vocês.
Isso é um trabalho.
A Luz está vindo.
A Luz transforma.

A Luz ilumina.
Mas vocês, por outro lado, vocês têm que prestar este serviço, para vocês, em primeiro lugar, entre vocês, e

para as pessoas que virão a estes focos de acolhimento.
Vocês sabem, por toda parte sobre o planeta, os seres sentem o impulso para se agruparem.



Isso é extremamente importante.
Não é questão de montar cidades de milhares de pessoas, é claro, não é o momento disso.

Mas seria apenas de sair do seu círculo habitual, de sair da rotina habitual, ou seja, de estar em dois.
Mas, por exemplo, estar em cinco, em seis, estar em doze ou quinze a fim de partilhar, no sentido mais nobre,
de entrar em relação, pois o Amor, é bom receber a Luz, mas apenas na transmissão da Luz que se manifesta

o Amor.
Se vocês mantiverem a Luz, na cabeça ou no Coração, vocês explodem.

É preciso retransmitir isso.
É por isso que vocês devem trabalhar.

Cozinhem, façam pintura, pintem de novo as paredes, mas façam algo de útil.
E o que é bom também, agora, é pedir ao Céu para colocar no seu caminho, pelo fenômeno de sincronia e de

espontaneidade, seres que virão, com vocês, compartilhar e comungar desses últimos momentos da 3ª
Dimensão.

Essa é realmente a coisa mais essencial atualmente.
E se vocês estiverem neste processo, se vocês se colocarem nesta abertura, as coisas vão ocorrer como por

milagre.

***

Pergunta: eu temo não ver acontecer uma aproximação anunciada de alma, muito importante com
uma “alma irmã”.

Então, caro amigo, se eu até lhe dissesse o nome da rua onde mora esta pessoa, você acha que o seu
caminho iria se tornar mais luminoso?

Mesmo se for uma alma irmã, mesmo a chamando de chama gêmea?
O importante, hoje, não é encontrar as almas irmãs.

Isso era válido há alguns anos, porque era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Isso era válido há alguns anos, pois isso era importante para permitir encontrar a inspiração do coração.
Mas, hoje, a busca essencial é a busca de si mesmo.

Sejam quais forem as frustrações podendo nascer disso, se a simplicidade, a fluidez não lhe permitiram
encontrar esta pessoa, significa que você deve voltar o seu olhar para você.

A busca interior é de longe superior à busca exterior, mesmo de uma alma irmã, mesmo de uma chama gêmea.
Você é completo, por si só.

O Arcanjo ANAEL disse: é a relação que gera o Amor.
Isso é muito importante.

Enquanto vocês acreditarem no Amor com a sua cabeça ou com qualquer outra parte do corpo, significa que
vocês acreditam em uma relação falsa do Amor.

Pois esse Amor é sempre dependente de alguma coisa.
De um entendimento sexual.
De um entendimento afetivo.

De um entendimento de alma, até mesmo.
A alma irmã.

Mas isso jamais é a Unidade.
Vocês sempre serão confrontados, nisso, com a dualidade.

A verdadeira relação de Amor é aquela que libera.
Então, encontre-se si mesmo e faça o que tiver que fazer em relação a você.

Mesmo em relação ao que lhe pareceria vital, até há algumas semanas, afasta-se de você, você não sente?
Muitos sinais foram colocados no seu caminho para lhe mostrar que, talvez, isso não fosse o que havia de

melhor para fazer.
E, no entanto, se isso tiver que acontecer pela relação com um plano ligado à Divina Previdência, então

encontre-se consigo mesmo e a alma irmã virá se juntar a você, onde você estiver sobre o planeta.
Mas enquanto você procurar no exterior, isso vai permanecer no exterior.

A falta que você sente, a falta de completitude que você sente, não vem da sua ausência, mas vem
simplesmente da sua não Presença total consigo mesmo.

Isso não é bem a mesma coisa.
Então, entre na Presença consigo mesmo, na sua Unidade e na sua totalidade.

Naquele momento, as coisas irão lhe aparecer claramente.
E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar



E se você tiver, naquele momento, que encontrar esta alma que você chama de “irmã”, ela vai chegar
espontaneamente, nos seus sonhos, você vai ter o endereço, o número de telefone, se isso tiver que ser.
Mas, no entanto, as resistências que você sente estão ligadas à não adequação em relação ao seu próprio

projeto de alma, onde você projetou, no exterior, uma espera de Luz que já está no seu interior e que apenas
pede para se manifestar.

A atração para a alma irmã é uma atração da alma, mas não é uma atração da Luz.
A alma é Luz, mas ela também tem polaridades.

E essas polaridades podem levá-lo, na vida, a coisas que não estão exatamente em relação com a Luz.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de oscilar entre o desejo de encontrá-la e de esquecer tudo isso.

Com certeza, uma das duas proposições é falsa.
Caro amigo, eu responderia que o que você vive no seu coração, e no seu corpo, esses sentimentos de

alternância extremamente violentos e fortes entre a leveza e a densidade correspondem, efetivamente, a uma
balança, mas uma balança que não está em equilíbrio, que está em desequilíbrio entre as duas proposições.

E isso passa por estados, em você, extremamente fortes de exaltação e de leveza, e de densidade e de
abatimento, que não duram, certamente, mas o que é perigoso é a alternância dos dois sucedendo, em você,

de maneira extremamente rápida.
Isso assinala uma dificuldade de equilibrar os dois pratos da balança e, então, de se encontrar no seu centro.

E, por isso, você fica sob a influência das suas próprias emoções.
Ou seja, ao invés de estar centrado na Alegria do coração, você fica centrado na emoção da Alegria, o que não

é perfeitamente a mesma coisa.
Então, é aconselhável que você, ao invés de colocar sem parar os prós e os contras, olhe para os sinais.

O que é fluido, que é a resistência?
Isso é muito mais simples.

Isso é resistência para ir aonde você quer ir, ou é assim tão simples?
Será que o caminho da fluidez é definir um trajeto e um caminho onde as coisas seriam muito mais fáceis de
realizar, pois elas iriam fluir da FONTE, é o caso de dizer, ou será que você é forçado a nadar contra a maré?

Hoje, é o caminho da facilidade.
A facilidade não quer dizer preguiça ou nada fazer.

A facilidade é ir no sentido da corrente, é ir no sentido da evidência e da facilidade, seja qual for o olhar dos
outros.

Hoje, há seres que deixam tudo: o trabalho, a casa, a mulher, a profissão, pois eles sabem, no fundo, que isto
está certo, e quando está correto, o que acontece?

Não há mais emoção.
Há a Alegria e a felicidade.

Por que isso está correto, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã.
Essa é a nova Dimensão que se aproxima de vocês e nada mais.

***

Pergunta: os meus problemas digestivos que vão e vêm estão ligados a um medo?

Não, caro amigo, não há medo.
Isto está resolvido.

Há, como existe cada vez mais nas pessoas, fenômenos de intolerância alimentar.
 O seu metabolismo muda e, em particular, isso vai lhes parecer surpreendente, mas a partir do momento em

que você decidir comer de forma mais saudável, e viver uma vida mais equilibrada no nível alimentar, como por
acaso, vai parecer que os problemas se agravam.

Sim, eles se agravam por que vocês se tornam mais sensíveis.
Naquele momento, convém eliminar os tóxicos mais evidentes.

Os tóxicos mais evidentes, no nível vibratório, em relação às novas estruturas que entram em ressonância
atualmente, são quais?

O álcool, a carne e depois, para muitos, o trigo.
Pois o trigo foi modificado, é lógico.

Lembrem-se do princípio de ressonância.
É bom dizer: “eu me alimento de orgânico”.



E vocês acreditam estar protegidos.
Mas isso não é totalmente correto.

Já é um primeiro passo.
Mas há um segundo passo.

Este segundo passo é compreender que a alimentação segue um princípio de ressonância.
Mas antes de seguir o seu princípio de ressonância em vocês, com as suas decisões pessoais de comer
orgânico ou de forma saudável, como vocês dizem, há um outro princípio de ressonância que, ele, é muito

mais coletivo, ou seja, a humanidade, na sua totalidade, criou uma alimentação de natureza compactadora, isto
é, é algo que vai aumentar a sua densidade através dos alimentos que, no entanto, são saudáveis.

Eu acho que foram dados alguns ensinamentos, recentemente, sobre isso.
À medida que os meses passarem, vocês vão perceber que vocês irão se tornar cada vez mais intolerantes a

alguns alimentos, vocês vão chegar a comer apenas o que vocês próprios produziram, para aqueles que
tiverem esta possibilidade.

 Evidentemente, por que o orgânico é a prova, se vocês quiserem, da qualidade no plano Vibratório, mas não
no plano químico exclusivamente.

Mas esta qualidade Vibratória não é a mesma coisa que a qualidade Vibratória da pessoa que cultiva o seu
próprio jardim e que produz o que ele vai comer, ou que transforma, ele mesmo, o que ele vai comer.

Pois, quando vocês mesmos transformarem e produzirem, vocês ali colocam a Vibração do Amor, disso que
vocês São.

O que não é necessariamente o caso, mesmo para os produtores de orgânico.
E esta qualidade Vibratória nova, vocês serão ali cada vez mais sensíveis.

***

Pergunta: como explicar que ainda temos sofrimento quando vamos para a Luz conscientemente?

Eu concordo com você.
Mas a origem está na cabeça.

O corpo é apenas a manifestação da consciência, a um ponto que sequer vocês podem imaginar.
 Se admitirmos este princípio, e isso é mais do que um princípio, é a Verdade essencial, o seu corpo é a

manifestação da sua consciência em meio mesmo a esta Dimensão.
Se o corpo sofrer, podemos evidentemente pensar em tratar do corpo, às vezes isso é urgente, é preciso fazê-

lo.
Mas, por vezes, e principalmente para os seres que estão no caminho, que abriram algumas portas, o simples
fato de aceitar que o corpo, através do seu sofrimento, manifesta uma resistência, já é um grande passo para a

liberação.
O princípio de causalidade, de dizer “eu tenho dificuldade em tal local por que tal coisa está imprópria no meu

corpo”, é uma primeira etapa.
A segunda etapa é encontrar a causa do sofrimento físico ou psíquico.

E, a terceira etapa, é se entregar à Luz.
As resistências e as dores do corpo estão também ligadas às zonas de resistência à Luz, em você.

Se você aceitar se liberar exteriormente, você será liberado interiormente.
Quanto mais vocês se liberarem das suas posses, sejam elas quais forem, mais vocês ficarão leves e eu vou

repetir um slogan que foi empregado em algum lugar: “viagem leves”.
Quanto mais vocês estiverem leves na viagem que lhes resta a fazer sobre este planeta, mais vocês estarão na

leveza e no Estado de Ser.
Vocês não podem levar nada das suas posses daqui.

Absolutamente nada.
Mas, por outro lado, o simples apego no nível da sua cabeça será um peso na matéria em relação ao que está

vindo.
Penetrar no Estado de Ser é voltar-se inteiramente para a liberdade e para a relação livre.

Então, há aqueles que vão lhes dizer: “sim, mas existem contingências materiais, é preciso pagar isso, é
preciso pagar aquilo”.

Mas é preciso também terminarem com isso.
Pois é o que está vindo.

Eu lhes disse e repeti durante anos.
E vocês ali estão.

Então, adiantem-se.
Aliviem-se antes da leveza chegar.

Pois, se a leveza e a Luz chegarem e vocês ainda estiverem em via de se desvencilhar dos pesos, isso vai



deixá-los risíveis, seja qual for o despertar à Luz que vocês tiverem vivenciado.
Lembrem-se das palavras de CRISTO, na sua época, quando Ele disse: “deixe os mortos enterrarem os

mortos, deixe tudo e me siga.”
É isso que a Luz vem perguntar a vocês.

Vocês são capazes de perder tudo para ganhar a sua Luz?
A pergunta está aí, ela não está em outros lugares.

Vocês são capazes de abandonar tudo, o que vocês creem, o que vocês têm, pela Luz?
Ela os quer inteiramente e integralmente.

Para retomar o que disse o Arcanjo ANAEL, o abandono à Luz é um abandono total.
Ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo.

Quem é o mestre?
A Luz ou o peso do passado?

***

Pergunta: às vezes, eu me sinto como vazia interiormente.

Bem, sim, pois MIGUEL lhes falou de desconstrução, ele disse que isso não era uma destruição.
Mas, efetivamente, em alguns casos, podemos falar de demolição.

A demolição é o que antecede a Ressurreição.
Todos vocês passam por zonas de Sombra.

As zonas de Sombra simplesmente estão ligadas à incapacidade temporária que vocês têm para manterem a
energia no nível do Coração.

Em breve, vocês irão perceber que, assim que vocês saem do Coração, vocês sofrem, assim que vocês saem
do Coração, há sofrimento.

E que assim que vocês entram no Coração, tudo desaparece como por encanto.
É o aprendizado da Luz.

Nada mais.

***

Pergunta: às vezes o chamamos de Mestre Omraam, ou de Aïvanhov, ou de Mestre Aïvanhov, ou de
OMA, ou ainda de Vovô. O que você acha?

Façam como quiserem.
Mas aquele que me chamar de Vovô, também terá direito a um apelido.

Eu não sou chegado a alguns apelidos.
Mas, no entanto, compreendam bem que, seja qual for o nome que vocês me derem, o mais importante se

encontra no prenome: Omraam Mikaël.
OMA se vocês quiserem.

Aïvanhov, nenhum interesse.
Omraam é importante.
Mikaël é importante.

Mas, se vocês quiserem dar um senso de humor, eu diria, chamem-me de Mestre, Grande Comandante da
Ordem dos Melquizedeques.

Mas eu não irei tão longe.
Chamem-me como vocês bem quiserem.
Chamem-me como eu ressoo em vocês.

Isso é o mais importante.

***

Pergunta: disseram-me que eu não estava enraizada o suficiente. Isso corresponde ao quê?

Então, aí eu vou lhes explicar algo que é muito simples.
Isso também, isso foi uma falsificação da Luz na Nova Era, extremamente frequente.



Disseram-lhes que era preciso estar enraizado e que era preciso descer as energias no primeiro chakra.
Tudo isso é perfeitamente verdadeiro.

Mas, entretanto, através disso, muitas pessoas foram impedidas de aceder à dimensão espiritual.
Pois, ao quererem ficar enraizados nesta realidade, vocês perdem o contato com as outras realidades.

O enraizamento que nós pregamos foi essencial para receber a Luz, é bem verdade.
Mas a densidade e o peso não são o caminho.

O caminho é a leveza.
Evidentemente, é preciso permanecer nesta Dimensão, neste corpo, mas não é preciso querer a qualquer

custo descer a consciência a níveis mais densos, pois isso freia a sua expansão e vocês precisam se
expandir.

Não deixar a matéria, mas se expandir e expandir também esta matéria.
Há, nesse nível, uma bela falsificação da Luz.

Pois, assim que vocês começam a ter visões ou a perceber outras realidades, os seres dizem “que coisa,
vocês não estão enraizados”.

Mas se vocês estão aí, significa que vocês estão enraizados.
É uma invenção da imaginação dizer que vocês não estão enraizados.

Vocês estão necessariamente enraizados já que estão presentes neste mundo, pois, se vocês não estivessem
enraizados, vocês estariam mortos.

É tão simples assim.
Então, a resposta foi dada.

O corpo de Estado de Ser, os espaços multidimensionais que se abrem a vocês, fazem-nos perder as
referências do que vocês chamam de enraizamento.

Pois vocês colocaram no enraizamento o medo de Dimensões superiores.
E a falsificação da Luz foi bem sucedida neste nível.

***

Pergunta: por que eu sinto mal-estar quando guio um automóvel?

Há efetivamente períodos transitórios e alguns de vocês não podem mais dirigir, pois a velocidade desequilibra
os campos, isso é perfeitamente normal.

Mas, no entanto, esse é um período, se vocês quiserem, que é transitório, que corresponde a uma fase de
ajustamento.

Mas eu garanto a vocês que se vocês aceitarem deixar-se possuir pela Luz, se vocês se abandonarem à Luz,
vocês não irão pressentir nem pensar no seu enraizamento.

O que vocês querem que aconteça?
Vocês estão enraizados a partir do momento em que vocês colocam os pés sobre a Terra e que estão neste

corpo.
Por que vocês querem incluir enraizamento no enraizamento?

Foram as teorias fumegantes da Nova Era que diziam: “se vocês quiserem receber a Luz, é preciso ter os pés
sobre a Terra”.

Mas, vocês os têm, os pés sobre a Terra.
Isso é mais a cabeça que vocês não têm nas estrelas e que vocês têm no mental.

Coloquem a cabeça no coração e depois, isso é tudo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou deixá-los agora repousarem, prepararem-se, para irem às suas ágapes.
Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e lhes digo até a noite.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articled0a5.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Saudações a vocês, povo da superfície.

Meu nome é RAMATAN.

Eu sou o Governador de uma região da Intraterra pertencente às linhagens Delfinoides, situando-me em um território
sob a Venezuela.

Como Governador da Intraterra pertencente à linhagem Delfinoide, eu os lembro, para aqueles que não tiverem
ouvido a nossa história, que somos um povo que acedeu à quinta dimensão em tempos muito remotos, remontando

de mais de 320.000 anos.

Somos os guardiões das grades magnéticas da consciência humana e da consciência planetária.

Permitimos à vida se manter nesta terceira dimensão dissociada que vocês pisam, vocês, povo da superfície.

Como já sabem, ou talvez como sentem isso no seu ser interior, vocês já chegaram a um momento crucial da sua
história.

Esse momento crucial pode ser assimilado ao que chamamos, nós, povo da Intraterra, de comutação [permuta, troca,
substituição].

A comutação consiste em orientá-los, segundo as suas escolhas e segundo as suas possibilidades vibratórias, tendo
sido definidas, desejadas e atualizadas pelo seu caminho em suas múltiplas encarnações.

Todos vocês são, sem exceção, assim como disse o Grande Comandante da Ordem dos
Melquisedeques, Sementes de estrelas.

Entretanto, a comutação tem por objetivo permitir-lhes continuar as suas escolhas, as suas experiências de
encarnação, de Luz ou de Sombra, segundo as suas escolhas.

Eu confirmo que nenhum caminho é superior a outro, que nenhuma comutação é recompensa enquanto outra
sendo punição.

Apenas há retribuição, ressonância e atração, somente em função das suas escolhas e das suas experiências.

A hora é para a comutação.

RAMATAN – 28 de julho de 2009

http://1.bp.blogspot.com/-kV4QpllrwUU/UWkEAiKeOKI/AAAAAAAAATU/nT963Yq8waY/s1600/Ramatan11.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A hora é para a comutação.

Assim, portanto, o ‘princípio de atração e de ressonância’ está em operação, desde pouco tempo, sobre a sua Terra.

Nós nos preparamos ativamente, povo da Intraterra, para esses momentos.

Nós acolhemos, na nossa dimensão, muitos irmãos pertencentes a outras linhagens que as nossas.

Nós acolhemos, assim, os Anjos do Senhor, os Vegalianos.

Nós acolhemos os povos da Ursa Maior, os povos que não têm acesso às dimensões superiores dos Anjos.

Hoje, todos juntos, reunidos na injunção Micaélica, daquele que vocês nomeiam Cristo Miguel, nós desvendamos e
reativamos os discos de obsidiana (*).

Enfim, nós descolamos os planos e separamos os planos, a fim de que cada um e cada uma possam seguir o seu
caminho em total independência e em total liberdade.

Assim, e doravante, cada ser humano, onde quer que esteja sobre a superfície deste planeta, se vê atribuir
um Guardião.

Esse Guardião é aquele que está encarregado, pessoal e individualmente, de acompanhá-los e de guiá-los em
função da comutação que vocês escolheram.

De fato, existe uma quádrupla escolha nos próximos momentos.

***

Muitos Arcanjos intervieram nesses últimos tempos, por esse canal no qual estou ou por outros canais, é claro, a fim
de encorajá-los a efetuar a escolha necessária à comutação e à orientação.

Eu repito, ainda uma vez, que nenhuma escolha é superior a outra, porque todas as escolhas irão conduzir, em
última análise, à reintegração da Fonte e da Luz, mas os caminhos para ali chegar são múltiplos e inumeráveis.

Assim como disse o seu maior neófito, Cristo: “Há muitas moradas na casa do Pai”, ressoa nisso a frase que ele
também pronunciou: “que lhe seja feito segundo a sua fé”.

No que você acreditar, no que você aderir, irá entrar, em breve, em manifestação.

Pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, pelo ‘princípio de dissociação e de liberação dos planos’, vocês
estiveram, durante muito tempo, no nível dos povos da superfície, isolados, de algum modo (a palavra “quarentena”

pode ser aplicada), das outras forças evolutivas do planeta, porque alguns de vocês, algumas almas, algumas
Sementes, decidiram encarnar-se nesta dimensão dissociada para ali realizar uma série de experiências.

O resultado observado no seu mundo da superfície é a ilustração.

De um lado, a mínima maioria, daqueles que Cristo chamou de “tépidos”, aqueles que não sabem aonde ir, que
apenas seguem a massa.

Do outro lado, uma parcela ínfima portando diversos nomes, mas oposta, por princípio e por convicção, à
emergência da Luz Una, desejando, a todo custo, manter o isolamento, desejando manter, a todo custo, o poder, a

escravidão.

E, enfim, outra parte, muito minoritária, de seres que desejam colocar fim à experiência dos planos dissociados.

A quarta parte, em número limitado, aí também, corresponde aos seres que desejam continuar a experiência da
matéria desta densidade, mas não mais de maneira isolada, mas reintegrada na Família Galáctica.

***

Como sabem, pertencemos à quinta dimensão, mas conservamos um corpo de terceira dimensão.



Nós somos as Sentinelas, nós somos aqueles que sacrificaram, sem, no entanto perdê-la, a Divindade, a fim de
poder zelar por vocês, que são a nossa Criação.

Nós guardamos o corpo, mas nós passamos, como vocês, no ar, e não vivemos mais na água.

Outros guardiões permaneceram ainda mais perto de vocês.

Eles representam o povo dos mamíferos marinhos.

Nós vimos de Sirius, a Fonte da sua vida.

Nós realizamos a nossa missão.

Alguns de vocês, agora, irão nos substituir na Intraterra, mantendo assim um corpo de terceira dimensão, mas
ligado à Fonte, à sua Fonte.

Outras sementes de estrelas irão partir realmente para as estrelas, a fim de retornarem, no seu veículo Merkabah,
ascensional, à sua Fonte primordial.

Os momentos que vocês irão viver, assim como definiu o Arcanjo Miguel, Cristo Miguel, são momentos de grande
Graça.

Todo momento de reversão e de revelação é um momento de Graça.

Vocês aí estão.

Solenemente e em Verdade.

Assim como disse Cristo: “Em Verdade, eu lhes digo, a hora chegou”.

Cada um de vocês, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’, irá atrair para si, nos seus veículos, físico e sutil,
mas também, no seu veículo de Eternidade, a presença de um Anjo (de Luz ou rebelde), em função das escolhas que

vocês fizeram.

Bem amado povo da superfície, não há julgamento, não há Sombra, não há Luz, há apenas a Luz.

Mas, entretanto, alguns desejaram fazer viver a Sombra.

Essa é a escolha deles, a mais respeitável, porque essas almas, Sementes de estrelas, irão retornar um dia à
Unidade e à Fonte, com uma Luz ainda mais brilhante do que a sua.

Isso é um mistério, mas é a Verdade e em Verdade, eu lhes digo, não julguem, porque vocês não têm capacidade
para julgar.

O único julgamento aplicável é o seu com relação a você mesmo, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’.

Somente Cristo Miguel pode julgar, e ele virá, e ele está vindo, assim como anunciou, julgar com o coração e com a
Luz.

***

Vocês chegaram, não no tempo do Anúncio, mas no tempo da Advertência.

Como foi anunciado em todas as profecias presentes na superfície da Terra, desde tempos muito antigos, inscritos e
gravados nas tábuas da Lei, não aquelas que foram falsificadas pelos padres de Aaron, mas, sim, as escritas
por Hermes-Thot, sobre a ‘pedra sagrada’, que não é de esmeralda, mas que é, entretanto, uma pedra verde.

Hoje, e agora, em seu tempo e em seu calendário, chega a vocês a ‘hora das redescobertas’.

A hora das redescobertas com o que vocês semearam, a hora das redescobertas com o que vocês cresceram, a
hora das redescobertas com a Verdade.



Vocês são seres de Eternidade, todos vocês, sem exceção.

Como poderia ser de outro modo?

Mesmo aqueles que jogaram o jogo da Sombra, que cortaram os planos, são Seres da Luz.

Entretanto, eles jogaram, e continuam a jogar, um jogo que os afasta, sempre e ainda mais, da revelação da Luz.

Mas isso não tem qualquer importância aos olhos da Fonte.

Como sabem, a Fonte se revela a vários seres humanos da superfície.

E é sempre essa palavra que retorna: “Fonte”.

Nós os engajamos firmemente a falar de “Fonte”, porque ela é uma Fonte de Vida, uma Fonte Viva, uma Fonte
Verdadeira, tanto no que se refere à imagem Intraterrestre que chamamos, no seu tempo, de “Fonte Intraterrestre”, do

mesmo modo é para a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre.

***

A hora é, agora, para o seu alinhamento, no seu coração.

Vocês associaram a Presença, uma dupla Presença, eu diria até uma tripla Presença.

Além mesmo dos seus campos de coerência e de consciência (constituídos do seu veículo físico, dos seus veículos
sutis, da totalidade do seu corpo, do seu Espírito e da sua alma), mesmo nesta Trindade, associa-se a vocês outra

Trindade.

Ela é constituída do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Eternidade, que lhes é apresentado por Cristo Miguel,
iniciado nos Casamentos Celestes.

Vem, em seguida, o Anjo, que ressoa com você, que não é o Anjo Guardião, mas que é o Anjo da comutação,
como Sentinela.

E, enfim, a revelação do próprio Cristo Miguel.

Esta Tri-Unidade realiza, em vocês, a promessa e o juramento da “Fonte”.

“Fonte”, essa palavra deve ser para vocês “sinônimo” da sua filiação, da sua Eternidade, de sua Unidade, qualquer
que seja o caminho que vocês escolheram.

A dissociação, a separação dos planos, não tem mais razão de ser, assim como foi anunciado, há pouco mais de
duas semanas, por Cristo Miguel.

A Luz renasceu, a Luz está chegando.

Isso não é uma visão da mente ou uma visão sutil, é uma visão real.

A Luz vem se fundir igualmente na sua dimensão.

Metatron é o portador desta nova Luz que firma uma aliança e, sobretudo, um retorno.

Povo de superfície, irmãos humanos, os momentos que vocês vivem são únicos.

Não deixem desperdiçar esse prazer, esta Aliança, essas Núpcias, pelo que quer que seja, ilustrando o jogo do medo
e dos medos, presentes em vocês, ainda.

Como no exterior de vocês, nos jogos da Sombra e da Luz, a Sombra e a Luz se transmutam e se separam por
alquimia.

Isso é normal, isso é Verdade.



Bem amado povo da superfície, neste momento, a preparação é ativa, porque o período essencial da humanidade,
desde mais de 50.000 anos, irá se ilustrar e se manifestar aos seus olhos, estupefatos, entre 15 de agosto e 29 de

setembro do seu ano [2009], assim como anunciou o Arcanjo Miguel.

***

Hoje, pelo princípio de ressonância, vocês devem iluminar, tornar tudo claro, absolutamente tudo, em vocês.

Inúmeros Arcanjos expressaram-se entre vocês, por múltiplos canais, falando sempre e incessantemente da mesma
coisa: o abandono à Luz, explicando em palavras simples, a iniciação do Cristo e do Arcanjo Miguel.

Hoje, vocês estão nesses momentos.

Nós somos uma multidão a esperar pelo sinal da Fonte, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, a fim de
aparecermos e de nos manifestarmos.

Isso é agora.

Este anúncio é importante.

Eu gostaria, bem amado povo da superfície, de abrir com vocês um espaço de discussão com relação ao que eu
acabo de lhes dizer, de lhes anunciar, em nome de todos os povos Intraterrestres.

O mesmo anúncio será feito, dentro de muito pouco tempo, por aquele que vocês chamaram de ADAMA, no nível
de Telos, que é, ele também, um dos Governadores da região situada sob a América do Norte.

Assim, as linhagens humanas que desceram na Intraterra, quando da chegada das forças opostas à Luz, há 300.000
anos (assim como a nossa descida, nesta Intraterra e da Luz, na mesma época, mas por razões diferentes),

anunciam, de maneira sincrônica, a Verdade do que é, do que vem e do que se revela a vocês.

Então, obviamente, a chegada da Luz, a chegada de Cristo Miguel, pode se refletir por uma agitação, em vocês, do
mental, por uma agitação das emoções, por uma agitação dos medos, ou mesmo por recusas.

Isso se refere apenas a vocês com vocês mesmos.

Mergulhem no seu ser interior, encontrem ali a Luz, como disse Cristo: “Mantenham a sua casa limpa, porque
ninguém conhece nem a hora, nem o dia”, disse ele.

Hoje, sem especificar o dia e a hora, nós afirmamos, nós, povo da Intraterra, que o momento chegou e que esse
momento está, agora, no seu espaço/tempo.

Eu permaneço com vocês para responder. 

***

Questão: você explicou que guardou a sua forma de terceira dimensão. Você irá se manifestar aos nossos
olhos?

Nós iremos nos manifestar, muito em breve, no momento da vinda de Cristo Luz, dentro de algumas semanas.

***

Questão: Como reconhecê-lo?



Assim como disse, nós, povo da água, Delfinoides, vencemos a água e vivemos no ar e nas terras.

Nós temos, portanto, uma estrutura profundamente diferente da sua, mas, entretanto, vocês podem nos assimilar a
grandes golfinhos que se têm em pé, apresentando um corpo cuja pele exibe uma estrutura idêntica à dos golfinhos.

Nossa conformação é profundamente diferente.

Nosso cérebro nada tem a ver com o seu.

Nós desenvolvemos uma consciência de grupo, além da nossa consciência individual, que eu espero que vocês
realizem aqui mesmo, devido ao número de entidades, irmãos e irmãs que vocês são, que é a consciência

unificada.

Esta consciência unificada se reflete pelo aparecimento de um cérebro diferente, de um cérebro que é profundamente
diferente.

Esse cérebro corresponde a algo novo, chamado pelos seus cientistas de “lobo paralímbico”.

Esse lobo paralímbico é uma realidade que emerge em vocês.

***

Questão: qual é a relação que se cria entre o "Cristal Fonte" e as pessoas que os carregam?

Os cristais Fonte encontrados no seu mundo de superfície foram colocados por nós mesmos, em concordância com o
povo presente na superfície, no momento em que nós entramos na Intraterra.

Eles são portadores de memórias.

Eles têm, sobretudo, a particularidade, além mesmo de serem portadores dessas memórias do universo, de os
conectarem com a Fonte Intraterrestre, ligada às estrelas e à sua própria Fonte, como Sementes de estrelas.

Eles estão, portanto, além do simples alinhamento corpo/alma/Espírito.

Eles os conectam com o seu corpo de Estado de Ser, com o seu corpo de Eternidade e também com Cristo Miguel,
e também com o Anjo, o Anjo da comutação.

Eles reforçam, se preferirem, esta ressonância energética, vibratória e de consciência.

***

Questão: aonde você vai se manifestar?

Váras coisas vão se manifestar, aos seus olhos, à sua consciência, ao seu coração.

Eu falei da Trindade, Tri-Unidade, mais especificamente.

As embarcações de Luz e as embarcações materiais chegam ao seu céu.

Os povos da Intraterra revelar-se-ão, cada um à sua maneira, no nível visual e no nível consciente.

Isso se tornou possível unicamente devido ao impacto de Cristo Miguel sobre esta Terra, que irá permitir, rompendo
o isolamento no qual vocês estavam, pela reativação dos discos de obsidiana, o contato.

Até agora, a Luz estava oculta, a verdadeira Luz encontrava-se confrontada com uma inversão dela mesma, com
uma falsificação, assim como isso foi denominado por Anael.

Esta falsificação tornava impossível a nossa intervenção direta na sua dimensão.

As coisas estão mudando.



Nós rompemos e restituímos o seu magnetismo aos planos, aos diferentes planos.

Assim, a Luz pode, novamente, voltar a se manifestar diretamente, muito em breve, sem passar por um canal, sem
passar por um ser, mais ou menos privilegiado, mas diretamente à sua consciência, diretamente aos seus olhos,

diretamente ao seu coração e na Vibração.

***

Questão: as redes sagradas continuam?

As redes presentes nesta dimensão estão, obviamente, presentes, senão esta dimensão não existiria simplesmente
mais, o que não é ainda atualidade.

Vocês estão na época das revelações e do que foi chamado por São João o “O Cavaleiro da Águia”, de
“Tribulações”.

O final desta dimensão chegará no momento oportuno.

Isso irá firmar, obviamente, o desaparecimento completo no nível do mundo da superfície, de todas as redes
magnéticas e de toda forma de vida, tal como vocês a definem.

Isso não é para agora.

Então, as redes sagradas prosseguem existindo, mais do que nunca.

***

Questão: os oceanos da Intraterra estão em comunicação com os oceanos de superfície?

Obviamente, dado que a água desse lugar está em múltiplos lugares, e não unicamente no nível dos polos.

A água da Intraterra, a água do Mistério, comunica-se com a água da matéria, a água da manifestação.

Assim é de certos lagos de montanhas, que são a emergência da energia Mariana e os lugares de aparição.

Assim é das Fontes vindas da Intraterra, tal como você disse.

Não são águas de escoamento.

São águas que estão misturadas com as águas da nossa dimensão.

***

Questão: os lagos dos seus espaços estão sujeitos ao fenômeno de marés?

Não.

***

Questão: poderia desenvolver sobre os discos de obsidiana?

Isso é um grande segredo.

Isso foi enviado, com grande propósito, por Cristo Miguel, a fim de que aqueles que souberem, e eles são muito



pouco numerosos, se revelem e se despertem a si mesmos.

Esses seres, presentes na superfície do planeta em corpos humanos, pertenceram a Ordens muito especiais,
denominadas Elohim, mas não unicamente.

Há também, entre eles, Sementes de estrelas, vindo se encarnar nesta dimensão dissociada, em particular vindas
de Vega da Lyra.

Os Vegalianos são os Anjos do Senhor, disso vocês sabem.

São aqueles que vêm receber e assistir aqueles que se preparam para transitar no seu veículo
multidimensional Merkabah.

Como sabem, como anunciou Cristo Miguel, a Merkabah Jerushalaïm chega a sua dimensão muito em breve.

Assim, os sete discos de obsidiana são a matriz da Vida sobre esse mundo, tal como ela foi trazida pelos Guias
Azuis de Sirius, bem antes desse ciclo da humanidade, a mais de 20 milhões de anos do seu tempo, no momento em

que as matrizes cristalinas se formaram, trazidas pelos Grandes Seres de Sirius que são, literalmente, os seus
Criadores, os verdadeiros, e não aqueles que foram falsificados.

***

Questão: são esses discos de obsidiana que permitem a sua presença?

Permite, sobretudo, a presença e a manifestação de todos os povos galácticos referidos por esta Terra e pelos seus
habitantes, porque há muitas moradas na casa do Pai.

Há muitas almas, vindas de muitas origens, mesmo neste planeta.

E, portanto, além da aparência humana, além da sua alma, além do seu Espírito, existe uma ‘Semente’, o veículo de
Estado de Ser e de Eternidade que vocês devem ver, aceitar, ou recusar, mas, em todo caso, ver e compreender

enfim a Verdade.

Então, os povos, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, apresentam-se a fim de revelar e despertar.

Então, sim, os discos de obsidiana são a matriz da Criação desta dimensão, desde tempos imemoráveis que eu
calculo em um milhão de anos, época em que os cristais foram trazidos e na qual o núcleo da Terra foi semeado.

Esta ‘bola de matéria inerte’ tornou-se, naquele momento, viva, pela inserção, em sua estrutura, das matérias
cristalinas, pelos Grandes Guias de Sirius.

***

Questão: você pode desenvolver sobre os Dragões e a evolução do planeta?

Os seres humanos, presentes na humanidade atual, são os descendentes de uma humanidade primordial, chamada
de “Angélica”, porque a criação dos Seres Azuis de Sirius (no momento da criação da vida, não mais mineral,

mas vegetal, animal e humana), a humanidade primeira, era realmente, Adâmica, no sentido primordial e não mais
modificado.

Adão tornou-se o “bad”, o “mau”, pela interferência das forças ligadas aos Dragões.



Os Dragões são répteis alados que interferiram nesta criação há mais de trezentos mil anos.

Tendo tomado posse, e tendo semeado esta dimensão, a primeira coisa que eles realizaram foi cortar esse plano
evolutivo da Luz.

Entretanto, nós mesmos, povo Delfinoide, naquele momento, e diante da urgência, criamos e realizamos
a consciência unificada necessária para a vida na quinta dimensão.

Paralelamente a isso, o povo da humanidade primeira, realmente Adâmica, ligada à Fonte, não pôde mais existir
nesta dimensão cortada.

Eles então penetraram na Intraterra.

Mas, sucessivamente, nos diferentes ciclos da humanidade, famílias de Luz emergiram,famílias de Luz foram
encarnadas por seres específicos que tentaram novamente multiplicar a humanidade dissociada, tentando reunificá-

la.

Mas os momentos não haviam chegado, os momentos não haviam nascido, apesar do nascimento de Cristo.

Assim, esses Dragões, de diferentes raças, aliás, cortaram a humanidade primeira, insuflaram neste
homem (aqueles que não quiseram ou não puderam penetrar a quinta dimensão) certo número de componentes que

limitaram a sua Divindade.

A sua Divindade que foi fechada em partículas denominadas “centelhas Divinas” e “centelhas espirituais” e,
extremamente restritos, os corpos de Estado de Ser e de Eternidade foram então colocados de lado, conservados.

Essa foi a promessa inicial da Fonte, relativa ao seu juramento, de voltar um dia, porque alguns de vocês, aqui
presentes ou não, presentes em outros lugares, desejaram viver esta experiência.

Em alguns momentos da sua história, quando da iniciação de novos ciclos, correspondente, portanto, ao final de
outro ciclo, a Luz se encarnou, mas jamais a Fonte das Fontes aceitou esta separação.

Por conseguinte, Ela se manteve, apesar do isolamento dos planos desejado pelos Dragões, em meio mesmo à sua
criação.

Assim, como Ela disse, Ela mesma, a Fonte jamais os deixou.

O Pai, assim como vocês O nomeiam, “ABBA”, sempre esteve aí.

Ele é a emanação da Fonte Una, a Entidade Criadora, a Polaridade Feminina e Masculina indissociáveis, mesmo
nos planos mais densos, de qualquer Criação.

O dragão é, portanto, efetivamente, uma força animal, presente em vocês.

Lembrem-se das palavras de Hermes: “o que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma
única coisa”.

Tudo o que os seus olhos veem, tudo o que as suas mãos tocam, tudo o que o seu Espírito toca e percebe e
compreende está também presente, do mesmo modo, no interior de vocês.

Assim, todos os seres e todos os planos estão presentes no interior de vocês, simplesmente eles não foram revelados
e desvendados.

Isso se faz, agora, pelo retorno ao serviço dos discos magnéticos, porque o momento chegou, mesmo se a maior
parte de vocês, sobre este planeta, recusa vê-lo e jamais irão aceitá-lo. 

Isso não é importante, a comutação se faz agora.



***

Questão: esta raça de Dragões participa hoje do que você chamou de comutação?

Sim.

Assim como Cristo disse, repetido pelo bem amado João: "a hora é para a colheita".

A hora é para o recolhimento, para a revelação, para o despertar, para a ascensão ou para a queda, segundo o
grande ‘princípio de atração e de ressonância’ e do julgamento.

Em uma palavra e em Verdade, os Dragões, obviamente, vêm recolher aqueles que quiserem continuar, e é a
liberdade deles, a mais absoluta, o caminho da matéria desta densidade, unificada ou separada (sabe-se agora que

apenas será de forma unificada). 

***

Questão: a hora da colheita tendo chegado, isso significa que os espaços de escolha terminaram ou que,
apesar de tudo, quando um ceifeiro "se apresenta", há ainda uma possibilidade de escolha?

O ceifeiro se apresenta, mas não leva, por enquanto.

Enquanto o ceifeiro estiver presente e não levar, a escolha está aberta.

A Fonte é Amor, a Fonte é Liberdade.

Até o último minuto, o Pai/Mãe os quer, mas não pode impor-lhes o que quer que seja.

Então, Ela espera.

A Fonte revelou-se, agora, a vários humanos, através da sua última forma [Babaji Haidakhan], porque, sendo a Fonte,
efetivamente, ela pode tomar a forma e o corpo que desejar.

*

*

Quando Cristo dizia: “Meu Pai me enviou”, ele falava desta Fonte, desta Fonte à qual ele ia se juntar, no final da sua
missão terrestre, no Himalaia.

Esta Fonte apareceu, por várias vezes, em um corpo, e voltou, para partir à vontade.

Não me compete impor-lhes esta imagem ou esta forma, mas aqueles de vocês que estão prontos, em ressonância, o
compreenderam e o identificaram.

A Fonte se apresenta, mas ela não se impõe.

Ela espera que você a identifique e que o princípio de ressonância o faça fundir com a sua Divina magnificência.

A Fonte, emanação, manifestou-se voluntariamente em um corpo de homem, mas o conjunto da Criação, o conjunto
da matéria é matriz, matriz e mãe, mãe e origem, e Fonte.



Então, sim, a Fonte se revela a um número cada vez mais importante de seres humanos.

A Fonte é comutação, ao menos para os que a aceitam.

Entretanto, uma série de crenças, presentes no ser humano, em suas estruturas ditas arcaicas, impede a revelação
desta Fonte.

Mas isso não é importante.

A revelação mais importante é a do Anjo da comutação.

Este Anjo da comutação vem, assim como eu disse, recolher, mas a colheita não está terminada, a Fonte não iria
permiti-lo, até o último minuto.

Além disso, Cristo Miguel anunciou claramente: há duas etapas essenciais, o 15 de agosto, o 29 de setembro [de
2009].

Virá, em seguida, outra etapa essencial, que será o Anúncio a ser feito pela Divina Maria, no mês de maio do seu
próximo ano.

Até aquele momento, tudo é possível.

Aqueles que fizeram a escolha da Luz não poderão mais ir para a Sombra, mas aqueles que fizeram a escolha da
Sombra poderão ainda regressar à Luz, se tal for o seu desejo.

Quanto aos tépidos, que correspondem à grande maioria da humanidade, nós não sabemos ainda o que escolheram,
porque a escolha não é feita por eles.

A escolha será feita apenas no momento da revelação da quinta dimensão nesta terceira dimensão, porque eles
apenas podem crer no que veem, no que eles ouvem pela sua razão e pelo seu intelecto.

Cristo lhes disse que “nada do que lhes foi escondido poderá mais ficar escondido”.

Tudo o que foi escondido será revelado, quaisquer que sejam as escolhas e as comutações.

Isso é indispensável, é a única maneira, para a Fonte, de reiterar o juramento e a promessa, de atualizá-los, em uma
nova Aliança, em uma nova promessa.

***

Questão: pode nos falar do Anjo que vem para cada um de nós?

É o Anjo que comuta, é o Anjo que assiste.

É o que vai guiá-los, pela sua Radiância e pela sua Presença, nas suas escolhas e no seu caminho.

Ele [Anjo Comutador] não pode agir por vocês, mas, no momento determinado, a um determinado momento, quando a
Fonte, o Pai/Mãe eterno o disser, naquele momento, ele irá intervir.

Os Anjos do Senhor  são as Legiões Celestes de Cristo Miguel, assim como foi anunciado por João, o bem amado.

Esses Anjos do Senhor vêm assegurar que cada um de vocês reencontre o seu veículo de Eternidade, o corpo de
Luz, o corpo imortal e que participe da Jerusalém celeste.

Os Dragões, os Anjos rebeldes, os Anjos de Yahvé, os Anjos de Allah, são os Arcontes.

Eles vêm, eles também, acompanhá-los no seu caminho de manutenção da forma e de manutenção da terceira
dimensão, a fim de continuar a experiência.

Obviamente, em cada ser humano coexiste a Sombra e a Luz.

Então, obviamente, aqueles que escolheram vão estar cada vez mais serenos, cada vez menos atormentados pelo



combate da Sombra e a Luz.

Aqueles que não escolheram, que são ao mesmo tempo da Sombra e da Luz, vivem e irão viver tormentos
incessantes, não ocasionados pela Fonte, mas pela sua não escolha e pela sua indecisão.

Eles serão, um dia, importunados pelos apegos do passado, através da manutenção de formas de vida arcaicas, por
esquemas ultrapassados de dominação e de poder, por esquemas ultrapassados de controle deles mesmos e dos

outros.

Estes serão cada vez mais atormentados, até que eles façam a escolha, neles, da Sombra e da Luz.

Mas a Sombra não é uma má escolha, ainda uma vez, compreendam.

A partir do momento em que vocês estiverem em concordância e em alinhamento com o seu destino e a sua
ressonância, naquele momento, tudo irá bem.

***

Questão: se o conjunto dos universos está dentro de nós, podemos considerar que somos espécies de
hologramas?

Sim.

Esse corpo que vocês têm habitado é uma Criação, uma Criação tangível, parte da matéria inerte, a argila, a terra,
assim como foi nomeado nas diferentes tradições primordiais da Terra.

Vocês foram criados pelos Criadores, a partir da terra.

Sobre isso, outros Criadores, de dimensões separadas, ali colocaram a sua Vibração.

Entretanto, quando vocês saem desse corpo, seja no passado, passando pelas portas da morte, seja hoje, para
aqueles de vocês que são capazes de transferir a totalidade da sua consciência no corpo de Estado de Ser, vocês se
apercebem, naquele momento, de que tudo isso é apenas uma ilusão à qual vocês acreditaram e é o caso de dizer,

duro como ferro.

***

Questão: como sentir e perceber o Anjo da comutação?

Por enquanto, ele lhes permanece escondido e irá permanecerá, para a maior parte de vocês, até o sinal da Fonte,
porque ver o Anjo da comutação, chamado também de Anjo da Face, corresponde ao julgamento, e o julgamento,

como foi dito, irá ocorrer por último.

***

Questão: alguns seres terão, nos momentos que vêm, a revelação da sua filiação eventual?

Sim.

Alguns seres humanos tiveram a primazia de se ver revelar a sua linhagem espiritual e a sua linhagem desse mundo
de estrelas.

Vários seres humanos adivinham essas revelações.

Isso se tornou possível, e vocês compreenderam, pela ignição das doze lâmpadas, iniciada pelo Cristo Miguel quando
dos Casamentos Celestes.



Esses Casamentos Celestes liberam uma oitava diferente em 15 de agosto e em 29 de setembro [de 2009].

A face do seu mundo terá mudado entre 15 de agosto e 29 de setembro [de 2009].

Inúmeras revelações interiores serão feitas.

A comutação será refinada.

Então, sim, a revelação se refere a cada ser humano.

Ela está a caminho.

O mais importante, assim como o disse o Mestre do Ar, RAM, ou ainda os Arcanjos, é a Alegria.

Vocês devem cultivar e deixar aparecer a Alegria através do riso, através da bondade, através da benevolência,
através do serviço, através da doação.

O único modo de não deixar emergir as Sombras e os medos é gerar a Alegria, porque o medo tem horror da Alegria
e a Alegria dissolve o medo e a Alegria dissolve a Sombra.

Nesse sentido, uma série de exercícios que lhes foram comunicados pelo Mestre RAM, ou por outros, são essenciais
para cultivar a Alegria, porque quanto mais a Alegria e o Amor emergirem, através da prática do Bhakti Yoga ou do

Karma Yoga, mais isso irá lhes permitir ir no sentido da comutação da Luz, se tal for a sua escolha.

Vocês não podem olhar a Sombra e olhar a Luz, vocês não podem manter as duas correntes.

Isso terminou.

Então, vocês querem ir para a leveza do seu Estado de Ser ou vocês querem ir para a densidade de sua
corporeidade?

A escolha se resume nisso.

Aí está, em palavras humanas, o que pode ser dito.

Mas, ainda uma vez, a Verdade está além das palavras e além da sua língua.

Ela está na sua atitude, no seu comportamento.

Tenham um olhar impregnado de Amor ao olhar todos os seres que vocês cruzarem e que a Luz os fizer cruzar.

“Ame e sirva”, assim como disse Cristo, com todo desinteresse, sem esperar absolutamente nada de volta.

Doem-se, vocês mesmos, e vocês irão encontrar a Alegria.

Tudo o que vocês guardarem, voltar-se-á contra vocês, na hora do Julgamento, assim como Cristo disse e como os
grandes neófitos o disseram.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amado povo da superfície, eu lhes transmito a minha saudação e as minhas Bênçãos.

Vão na Paz.



Vão na Paz.

Eu vou agora voltar aos meus espaços e deixar o meu “walk-in” regressar.

Sejam, como se diz frequentemente, amados, abençoados e vão para a Alegria, para a Luz, para a Verdade, para a
Simplicidade.

Não há outro caminho para realizar o que vocês são.

Eu os abençoo do meu modo.

************

(*) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (12.07.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/miguel-12-07-2009-integracao-das.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1

***

Mensagem do Intraterreno RAMATAN no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=368

28 de julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: poderia desenvolver sobre a Tábua de esmeralda [texto hermético] e nos dizer qual é a pedra que
substitui a esmeralda?

Não se trata de uma pedra de substituição.
A esmeralda é a pedra que cinge a fronte do Arcanjo Lúcifer.

Ela é a pedra do Conhecimento.

A pedra da Lei não é a esmeralda.
A taça do Graal não é em esmeralda, ela é uma variedade de pedra chamada de espodumênio verde [‘hiddenita’,

silicato de lítio e alumínio].
É uma pedra na qual foram gravadas as Tábuas da Lei, é uma pedra na qual foi formatada a taça do Graal, é uma

pedra na qual a Luz se reflete sem ser alterada.

A esmeralda retém a Luz.
A pedra de que falo transmite a Luz.

Há, aqui, um grande mistério ligado à Luz.
Enquanto a Luz ficar guardada no Interior, secretamente, assim como disse CRISTO, vocês não estão no Amor.

O Amor é a livre troca da Luz.
O Amor é dar a Luz e nada mais.

***

Questão: quando você fala de dar a Luz, como isso se concretiza na vida social? Trata-se simplesmente de
ser ou há uma maneira específica de difundi-la?

Dar a Luz, nos exercícios que vocês praticam em seres no caminho de conscientização do seu veículo de Estado de
Ser, necessita de alguns rituais, de protocolos que vocês praticam, por exemplo, como aqueles que lhes foram

transmitidos, que vocês transmitem, por sua vez.

Entretanto, no mundo dissociado que vocês ainda percorrem, através de suas atividades sociais, como as nomeiam,
convém Ser.

Ser consiste em centrar a sua consciência no coração, centrar a sua consciência no coração não é uma palavra,
mas uma Vibração.

Uma série rituais, de protocolos, de técnicas, foi transmitida a vocês, a fim de poderem estabelecer a sua consciência
no coração.

Estabelecendo a sua consciência no coração, fora dos espaços de meditação ou de recolhimento ou de oração, vai
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lhes permitir estar no Ser.

Estando no Ser, vocês poderão irradiar, pela transparência e pelo perdão.

Vocês poderão irradiar, sem querê-lo e sem emitir a vontade, a doação da Luz.

É isso que lhes é solicitado, agora.

***

Questão: você pode especificar os rituais nos quais você pensa quando fala de levar a Luz ao coração?

Isso se refere essencialmente a dois ensinamentos que foram dados: o primeiro por Mestre RAM, ao qual eu sou
filiado, obviamente, já que é o Regente do planeta Vênus.

Mestre RAM comunicou a vocês, no final do ano passado, um protocolo extremamente simples de consciência,
visando destrancar o que é chamado de seis chaves do coração (1).

As seis chaves abrem a porta do coração, isso devia ser realizado, deve ser realizado, no seu espaço interior.

O objetivo sendo realizar, simplesmente, a consciência do coração, apenas chamando-a pelo pensamento.

A partir do momento em que você chegar a estabelecer a consciência do coração, simplesmente pelo pensamento,
dizendo-se a si mesmo «eu me coloco no coração» e ao perceber a Vibração, você não tem mais necessidade de

rituais, porque a sua consciência construiu as fundações para a expansão da doação da Luz em você e para a
transparência da Luz em você.

Trata-se do abandono à Luz, tal como o defini no mês de maio [de 2009].

Há um protocolo que foi dado também pelo Intra-Terra há mais tempo, que se chama «apreender sua Essência» e
que permite conectar com a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre em vocês, a fim de acender a consciência do coração

(2).

Assim é o símbolo do duplo triângulo entrelaçado do Selo de Salomão, correspondente ao estágio cardíaco.

Entretanto, a irradiação da Luz não se faz, propriamente falando, pelo chakra do coração, mas pelo ponto
imediatamente superior, correspondente à 9ª lâmpada [9º. corpo].

Irradiar, e dar a Luz, e perdoar a Luz, correspondem a viver o Samadhi.

***

Questão: o que você entende por perdoar a Luz?

Perdoar a Luz é o ato que vem depois do abandono à Luz.

Eu deixarei o Mestre do Supramental explicar a vocês, é depois do meio-dia (3).

Essa palavra é importante.

Perdoar a Luz é «entregar além disso a Sombra».

***

Questão: há algum tempo, foi recomendado carregar uma obsidiana olho celeste. Está relacionado com a
ativação dos discos de obsidiana?

Há uma ligação entre o que foi chamado, por Miguel, e o que corresponde à realidade, dos ‘sete discos de obsidiana
celeste’.

Os sete discos de obsidiana celeste, que estavam até agora, associados, estão hoje dissociados, o que quer dizer
que os eixos de ressonância dos seus sete chakras principais, que são os seus sete centros iniciais, foram finalmente

revelados e desvendados para a Luz.

A obsidiana olho celeste é uma variedade específica de cristal de silicato, de cristal de rocha.

Esse cristal de rocha tem a particularidade de cintilar e de refletir a Luz.

Esta pedra escura estava no interior do Templo de Comando Atlante.

Ela permitia aos Elohim que dirigiam, então, esse Templo, entrar em comunicação, além mesmo da falsificação da
Luz, com o Trono e com os 24 Anciões, chamados de 24 Melquisedeques.

Somente um grande padre tinha acesso a isso, devido mesmo à ligação e à conexão das sete lâmpadas com esta



materialidade.

Hoje, é isso que foi levantado, durante a última etapa dos Casamentos Celestes e que vocês encontram, pouco a
pouco, desde algumas semanas, e isso vai se amplificar, no seu tempo, na sua unidade de tempo Terrestre, nas

próximas semanas.

A obsidiana é, portanto, uma pedra que permite meditar e que, hoje, lhes permite reconectar-se e se beneficiar da
Luz, antes mesmo da sua falsificação, essa é então a Luz da Fonte.

O que está vindo é a Luz.

A melhor analogia que eu posso encontrar vai corresponder ao que eu vou dizer: você tem um olho, o olho lhe permite
ver a Luz.

Você coloca a questão de saber por que a sua pupila aparece negra enquanto que é ela que vê a Luz?

E o que significa ver a Luz?

Eu repito o que o Mestre OMRAAM lhes disse: «a Luz é, antes de tudo, uma Vibração e não uma visão».

A Vibração se acompanha de uma modificação da compreensão e do agenciamento da Luz, segundo o espectro
visível, visto pelo seu olho que mente.

O olho que vê tudo não é o olho da Luz, é a falsificação da Luz.

A falsificação de Luz está ligada ao que é visto e não vibrado.

Vibrar a Luz corresponde a passar além da Luz, vista no sentido da difração da Luz, na sua Ilusão desta 3ª Dimensão
dissociada.

Assim, portanto, a analogia entre a obsidiana olho celeste e o olho e a sua pupila é eloquente.

O essencial do que eu tinha que dizer com relação à Luz vibrada e a Luz não vibrada, a Luz Unitária e a Luz
refratada, participam da mesma explicação.

Juntar-se à Luz é juntar-se à Vibração primordial.

A Onda Galáctica é Vibração.

Não esperem, independentemente dos sinais celestes descritos pelo Arcanjo MIGUEL, ver uma bela Luz chegar com
os seus olhos abertos.

A Luz é Vibração, ela vai literalmente, assim como disse CRISTO, abrir os seus olhos.

Sua pupila negra vai se tornar ausência de pupila.

Não haverá mais filtro para a Luz.

Aí está porque a maior parte dos seres de Luz possuindo e apresentando um corpo de carne na 5ª Dimensão
Unificada, e que irão se manifestar na sua densidade, vão possuir, diante dos olhos, marcadores específicos que são,

de fato, filtros de obsidiana extremamente finos, a fim de lhes permitir localizar e separar a verdadeira Luz da Luz
refratada.

***

Questão: é o caso dos Vegalianos?

Sim.

***

Questão: seria como uma forma de “óculos”?

Sim, para esses seres, intervindo mesmo em meio à sua Dimensão, como os Anjos do Senhor, os Anjos Guardiões,
os Anjos Comutadores, os diferentes tipos de Anjo intervindo nos momentos de escolha (de comutação, de ascensão,

de descida), os ‘Anjos de Luz’, dado que necessariamente eles deverão ter um corpo denso para intervir.

Esse corpo denso pode vir da 5ª Dimensão, como da 2ª Dimensão.

Aqueles da 2ª Dimensão não irão apresentar proteção sobre os olhos.

Assim são os Dragões, assim são os reptilianos que, eles também, possuem, não uma pupila redonda, mas uma
pupila em fenda.

Os seres de Luz, a partir do momento em que estão no seu corpo de carne (o que se refere aos Anjos do Senhor, aos
Anjos Comutadores e aos outros Anjos também), são seres que terão obrigatoriamente, na frente dos olhos, conchas

de obsidiana olho celeste, para lhes permitir não serem enganados, por sua vez, pela Ilusão da Luz.



***

Questão: sob qual forma poderiam aparecer os Anjos ditos Comutadores?

Os Anjos Comutadores são diferentes segundo o seu caminho e a sua direção.

Se o seu caminho e a sua direção se referirem à Ascensão a outras Dimensões que a 5ª Dimensão, vocês estarão
frente aos Anjos chamados de Anjos Elohim.

São os Anjos Planejadores, vindos da Fonte da Fonte.

Se o seu destino for o de ir para as Dimensões ligadas aos mundos além do mundo dos Arcanjos, ou seja, além da
18ª dimensão, o seu Anjo Comutador será um Anjo Azul de Sírius.

Se o seu destino for o de se manter na 3ª Dimensão Unificada, o seu Anjo será um Anjo do Senhor.

Se o seu destino for o de ir para a 5ª Dimensão, com ou sem o corpo, você estará lidando, igualmente, com um Anjo
do Senhor.

Agora, se o seu caminho for o de percorrer os mundos da dissociação, o seu Anjo Comutador será um Dragão,
antigamente chamado, em suas tradições, de Baphomet [Bafomé].

***

Questão: é possível já ter visto o Anjo Comutador, ou ele vai intervir apenas no último momento?

O Anjo Comutador começa a aproximar a sua Radiância de vocês.

Esta Radiância pode por vezes ser percebida, de maneira específica, no nível do ‘plexo solar’, como uma sensação
de vazio, uma sensação de mal-estar e, como alguns seres aqui empregaram isso, bem além da desconstrução, uma

sensação de demolição.

Isso pode ser acompanhado de um processo que será extremamente breve e que foi perfeitamente descrito, de
maneira muito real, por um ser que viveu isso durante toda a sua vida e que se chamou São João da Cruz, que

escreveu a “noite escura da alma”.

Esse é o processo, mas que vocês vão viver de maneira muito acelerada.

***

Questão: o fato de viver isso pressupõe um tipo especial de Anjo Comutador?

Não.

Porque a FONTE, em sua imensa gratidão e em sua imensa Graça, lhes permite, até o momento em que o céu se
fechar novamente, escolher.

Existe uma Graça e esse ‘princípio da Graça’ quer que a FONTE Pai/Mãe Una deseje que, até o último instante,
mesmo a entidade que vocês chamariam da mais escura possível, possa aceder à Luz.

Isso faz parte do ‘princípio do perdão’.

***

Questão: os Reptilianos podem utilizar esses óculos de obsidiana para enganar os humanos?

Não, obviamente porque, se eles colocassem os mesmos óculos, eles se tornariam cegos.

Eu explico, cegos com os olhos, mas também cegos para a Vibração e, portanto, para as ondas mentais.

***

Questão: o fato de carregarmos uma obsidiana conosco...

Não irá protegê-los do Dragão.

Somente a Vibração, somente a Paz Vibral, irá lhes permitir escapar ao Dragão.

Nenhuma pedra, nenhuma proteção outra senão a de vocês se doarem, de se perdoarem e de se darem à Luz.



Esta é a única garantia da sua Ascensão.

Enquanto vocês não tiverem dado tudo, assim como disse CRISTO, vocês não poderão segui-lo.

Há, ao mesmo tempo, um grande mistério e também uma grande evidência.

O que vocês não derem de vocês, ou do exterior de vocês, irá acorrentá-los tão seguramente como o resto.

O que vocês têm que dar pode ser tanto posses exteriores como posses interiores.

O que são as posses interiores?

São os apegos que vocês criaram a certezas, a religiões, a seres, mesmo eles devem desaparecer.

Vocês não podem aceder à Luz sem isso.

Para parafrasear, eu diria que a melhor maneira de encontrar a Luz é desposar a Luz e viver o abraço de CRISTO.

Se pudesse ser feita uma analogia com alguns seres sobre este planeta, eu lhes diria que vocês devem ser como
um sadhu.

***

Questão: o fato de ter esmagado inconscientemente um lagarto no quarto tem um significado específico?

Qualquer ato, eu repito, absolutamente qualquer ato, carrega um significado.

Este significado pode ser tomado em uma construção mental, mas pode também se referir ao mundo dos arquétipos.

NOTA: O mundo dos arquétipos é o mundo invisível dos espíritos, deuses, demônios, vampiros, duendes, heróis, assassinos
e todos os personagens das épocas passadas da humanidade sobre os quais foi depositada forte carga de afetividade."

(GRINBERG, 1997, p. 134); Fonte: cgjung.wikispaces.com

Em última análise, mesmo o que pareceria relevar de uma construção mental, de uma construção simbólica, os
prende, inexoravelmente, ao mundo dos arquétipos.

Não ver isso consiste em se tornar diabólico, que é o inverso de ser simbólico.

Costuma-se dizer que um ser é diabólico, ou seja, que ele recusa ver o conjunto dos sinais, dos símbolos e das
Vibrações.

Mas, do mesmo modo, existem seres simbólicos.

Esses seres simbólicos são seres que ligam as diferentes manifestações, nesta densidade, à sua origem celeste.

E absolutamente tudo, exterior e interiormente, pode ser ligado a uma análise assim feita.

Assim, portanto, esmagar um lagarto é já um primeiro passo para o aterramento do Dragão.

Não devem confundir o ato que faz irrupção, pela interação da Luz e da Sombra, na sua própria manifestação e fazer
disso um ato consciente de caça.

Fazer um ato consciente de caça volta à oposição à Sombra e, portanto, a tombar si mesmo na dualidade.

***

Questão: qual ensinamento extrair de um sonho onde um escorpião tentava me picar?

O escorpião é a energia das profundezas.

As profundezas são destruídas, os planos da Ilusão da 2ª Dimensão, dos infernos, desviam-se e se afastam
definitivamente da 3ª Dimensão na qual vocês vivem atualmente, e ainda mais da 5ª Dimensão na qual vocês vão

viver.

O escorpião deve ser abandonado.

Ele vai tentar, obviamente, picá-los e provocar, da sua parte, uma reação.

Isso é lógico, isso faz parte do ‘jogo da Sombra e da Luz’.

Cabe-lhes, individual e coletivamente, aquiescer à Luz.

Aquiescer à Luz é o abandono à Luz.

Vários seres lhes falaram da inteligência da Luz.

A Luz inteligente não é uma visão da mente.

A Luz agencia e coordena e constrói, em vocês, o que deve sê-lo, e desconstrói, em vocês, o que deve sê-lo.



Então, deixem trabalhar a Luz.

Obviamente, a falsificação da Luz tentou fazê-los crer que era útil, e foi durante algum tempo, trabalhar em vocês.

Trabalhar em vocês foi importante durante uma época, mas, hoje, o trabalho não é feito por vocês.

Crer que são vocês que realizam o trabalho é ainda uma falsificação ligada ao ego.

É a Luz que age em vocês e não vocês que agem em vocês.

Se fossem vocês que agissem em vocês, vocês iriam se recolocar na dualidade e no ego, porque, aí, haveria
trabalho, confrontação, oposição e dualidade.

A Luz é Unidade.

Colocar-se sob a influência da Luz é, realmente e no sentido pleno do termo, deixar trabalhar a Luz.

Em outras palavras, estar na Unidade consiste em não mais ver senão a Luz.

Enquanto vocês virem uma Sombra, em vocês ou à sua volta, enquanto vocês julgarem, em vocês ou à sua volta,
vocês participam da dualidade.

Assim, CRISTO lhes pediu para não julgar.

Isso não corresponde à ausência de julgamento, sobre o que eu já falei longamente, mas, entretanto, a partir do
momento em que vocês julgarem.

Julgar quer dizer discernir.

Discernir quer dizer classificar o que é da Sombra e o que é da Luz.

Colocando-se sob a dualidade do que é da Sombra e da Luz (o que, no entanto, foi necessário durante tempos muito
longos) vocês participam da manutenção da dualidade.

Hoje, o sentido do abandono assume todo o seu sentido.

Se vocês quiserem encontrar a sua Essência, abandonem os sentidos e vão para a sua Essência e para a sua
Unidade, é tudo o que lhes pede a Luz.

Deem esse passo e vocês vão ver, por si mesmo, a Verdade dessas palavras.

***

Questão: o que você entende por Vibração? Como se manifesta e como fazer a diferença com as
manifestações físicas ou fisiológicas básicas de 3ª Dimensão?

A Vibração não é o sentido, a Vibração não é o calor e o frio, a Vibração não pertence a esta Dimensão.

A Vibração é algo de muito mais rápido do que o que vocês estão habituados, pelo sentido, e pelas energias
etéreas.

A Vibração de que falo é pura Luz, mas a Luz não vista.

Trata-se da Vibração chamada de ‘plano da Città’, ou seja, plano do Supramental.

Trata-se, portanto, de uma Vibração que pode ser assimilada, e eu digo sim, ser assimilada, a uma corrente de ar
fresco, uma Vibração que, impactando-se no nível do corpo, dá sinal epercepção.

Mas a Vibração não é a percepção, ela é a ressonância e a interação da Vibração com o seu corpo físico.

Entretanto, existem várias Vibrações.

A Vibração de que falo é uma Vibração que se impacta diretamente no nível dos chakras
denominados Sahasraha e Ajna chakra, e que vem se estabelecer e assentar no que chamamos de coração, dando

a percepção da Vibração da rotação do chakra do coração.

Qualquer outra Vibração percebida em outro lugar é falsificação da Luz, entretanto, ela participa da realidade da Luz,
mas ela sofre difração pelo seu próprio sentido e pela sua própria percepção que a altera.

Assim, quando é pedido a vocês para se centrarem, para se alinharem, e para viverem a Luz, isso corresponde a três
etapas: recepção da Luz em meio aos chakras chamados de Ajna e de Sahasraha chakras.

Havia, nos tempos antigos e ainda há alguns anos, a necessidade de fazer descer esta Vibração até a parte superior
da sua coluna vertebral e no conjunto do corpo, a fim de despertar o que é chamado de Kundalini.

Hoje, toda a maior parte do trabalho deve ser feita através do coração, porque é no coração que se fazem a base e
as fundações das ‘cinco novas lâmpadas’ (4).



Assim, portanto, a Vibração é Vibração, no sentido mais arquetípico.

Não é nem calor, nem frio, poderia ser, eventualmente, uma discreta corrente de ar que dá uma sensação de
alargamento, isso é a Vibração.

***

Questão: a Vibração de Luz pode se manifestar, por exemplo, por tremores?

Sim, mas não é mais a Vibração, é o tremor, em resposta, do corpo.

***

Questão: por que eu me senti, várias vezes, apertado no meu corpo com vontade de sair?

Geralmente, a percepção de estar ao mesmo tempo apertado nesta 3ª Dimensão e neste corpo físico corresponde a
retornos nesta densidade, o que quer dizer que antes de perceber a estreiteza, você tinha saído do seu corpo, no seu

veículo astral.

***

Questão: convém demorar-se na Vibração do coração ou convém deixar acontecer?

Convém abandonar-se à Luz.

Há uma coisa que vocês devem assimilar e viver e fazer a experiência: a Sombra pode se manifestar pela Vibração
em diferentes níveis, tanto em cima como embaixo, mas ela não pode penetrar no seu santuário sagrado.

Assim, a Vibração do coração corresponde à Luz e à Luz não falsificada.

Não pode ser de outro modo.

«Ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».

A sombra não pode penetrar no Reino dos Céus, o Reino dos Céus está em vocês e é o seu Templo Interior e ele é
o coração.

O coração não pode ser contaminado, de maneira alguma, no plano vibratório.

***

Questão: e como então reconhecer que estamos na Vibração do coração?

Não há que reconhecê-la, dado que, quando ela é colocada no nível do coração, isso apenas vem da Luz.

Não há, portanto, esforço a fazer de reconhecimento, a Sombra não podendo estar, por Essência, no nível do
coração.

Isso não é um fato para saber, isso é um fato para Vibrar.

Não é uma sensação, não é uma percepção, mas é uma Vibração real.

Vocês conhecem, todos vocês, as Vibrações do ‘plexo solar’, por tê-las vivido durante os dias de angústia, durante os
dias de contrariedade, durante os dias de raiva.

É algo que parte de um local que vocês podem situar, seja uma raiva ou o simples fato de ter medo e de fazer as suas
próprias necessidades, isso parte sempre do mesmo lugar.

Agora, a Vibração da Luz, quando chega ao nível da cabeça, vocês não têm qualquer meio de saber se é falsificada
ou se é luminosa.

Assim, vários seres são enganados pela Luz que eles recebem no nível da cabeça.

Recebendo uma Vibração sobre a cabeça, eles podem ser tomados tanto pela ‘Luz branca Metatrônica’ como pela
‘Luz negra do plano dos Dragões’.

Não há qualquer meio de saber.

Somente o filtro do coração, que é, de fato, o lugar onde se revela a Luz, será a garantia da autenticidade da Fonte
que vocês vivem.

Assim, qualquer ser que se diz canal ou médium, que perceberia Vibrações no nível da cabeça, não está
absolutamente certo de receber a Luz.



O único modo de estar certo situa-se no nível do coração e, portanto, a Vibração do coração é efetivamente uma
Vibração e não um saber.

A impressão de ‘compressão’, ou de ‘infarto’ para os mais ansiosos, sentida no nível do coração, corresponde
à Vibração do coração.

Esta Vibração pode penetrar e sair.

Penetrando, ela comprime.

Quando ela sai, ela libera.

É o vai e vem do perdão da Luz.

***

Questão: se a Luz à qual recorremos pode ser falsificada, como nos assegurar, no âmbito do tratamento, que
não transmitimos a Luz falsificada?

A partir do momento em que você viver a transmutação do coração, a Luz que penetrar em você, seja qual for a
origem, que ela venha da FONTE ou sendo, até mesmo, uma Luz negra, o seu coração é capaz de transmutá-la em

Luz retificada e, portanto, autêntica.

A garantia está aí.

Ela se situa no nível do coração.

Vários seres foram manipulados pela sombra crendo transmitir mensagens de Luz, porque eles sentiam o chakra da
parte superior.

Entretanto, eles jamais foram capazes de fazer descer esta Luz ao nível do coração.

Somente o coração é a garantia da autenticidade.

Lembrem-se das palavras de São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».

Os chamados são marcados na testa.

Eles recebem a energia e a Vibração pelos chakras de cima.

Hoje, é-lhes solicitado para integrar esta Vibração de cima no seu coração.

Aí se situa a garantia da autenticidade e da retificação em conformidade com a Luz.

Isso corresponde também ao que disse CRISTO quando tratava as pessoas e lhes dizia: «que seja feito segundo a
sua fé».

Esse é o ‘jogo da Sombra e da Luz’, porque aquele que tem a fé, e que está no seu coração, mesmo se receber a luz
escura, irá transformá-la na Luz autêntica.

O que é importante não é o terapeuta, é aquele que recebe.

***

Questão: aconteceu-me de acolher a Luz escura, mas, fazendo-a descer ao coração, ela se transmutou em
Luz branca.

A Luz escura faz parte da esfera Sefirótica Binah, que é a Luz escura, mas a Luz escura deve ser transmutada pelo
coração.

Assim, não há diferença entre a ‘Luz escura’ e a ‘Luz branca’, somente o seu coração permite realizar a Unidade da
Luz.

Assim, não importa, em última análise, o que você recebe, porque é o que você for capaz de transmutar em Luz que
trabalha em você.

Assim, efetivamente, em outro nível de Verdade, a Luz escura é Luz branca, mas em outro nível de
revelação, somente a sua capacidade Vibratória, no nível do seu coração, poderá fazer a Luz branca.

***

Questão: inversamente, a Luz branca pode se transformar em Luz escura por um fechamento do coração?

É o que faz a Sombra há 300.000 anos.



***

Questão: quando se foi operado fisicamente no coração, isso deixa vestígios específicos com relação a todo
esse processo, e o que é preciso fazer?

A operação do coração físico é também a operação do coração sutil.

Não há vestígio de cicatrizes, mas sim abertura à Luz.

A doença do coração ‘abre o coração’.

***

Questão: como se articulam emoções e mental?

As emoções vêm de um plano vibratório situado acima do mental, mas, essas emoções, vão aonde? 

Elas vão ou para o corpo, ou elas vão alimentar o que SRI AUROBINDO chamou de ‘franja de interferências’.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada de emoções que vêm do plano abaixo do mental, mas pelo seu movimento,
elas acabam atingindo o Supramental e, portanto, a Luz.

Elas nascem em um plano e sobem para outro plano, ou elas descem no corpo, ou elas sobem para além do mental.

É por isso que, quando João lhes falou da aspiração, a aspiração é um movimento, como a emoção, cuja aspiração
vai conduzi-los à ‘franja de interferências’, mas, sendo uma aspiração de Luz, ela vai ajudá-los a alcançar

o Supramental.

Assim, portanto, a emoção pode ou descer e cristalizar, ou subir e vir, naquele momento, representar o que se chama
de ‘fechamento da sua Dimensão nos mundos astrais’, o isolamento da Terra, tal como estava presente.

MIGUEL veio dissolver o plano astral, assim como ele anunciou.

O plano astral planetário sendo, portanto, a limitação para o seu fechamento.

***

Questão: se o plano astral estivesse dissolvido, as emoções teriam menos tomadas em nós?

Absolutamente.

As emoções, em vocês, serão dissolvidas a partir do momento em que vocês viverem a efusão do astro responsável
pelas emoções, ou seja, o Sol.

Há uma junção e uma conexão evidente entre as suas emoções, sejam elas quais forem, e o Sol, no nível,
obviamente, individual, mas, sobretudo, coletivo.

Se a humanidade toda, inteira, elevasse o pensamento para o Sol, o Sol desceria o Pensamento dele em vocês.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, vou terminar como disse João: deem-se prazer e estejam na Alegria.

************

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*

2 – ‘Apreender sua Essência’ [Protocolo] – Intra-Terra:

http://www.portaldosanjos.net/2008/10/protocolo-apreender-sua-essencia-25-10.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2008/10/protocolo-apreender-sua-essencia-25-10.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html


3 – SRI AUROBINDO (29.07.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/sri-aurobindo-29-de-julho-de-2009.html

*

4 – ARCANJO MIGUEL (06.10.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/miguel-6-de-outubro-de-2009-anuncio-das.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article8411.html

29 de Julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article8411.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/miguel-6-de-outubro-de-2009-anuncio-das.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/sri-aurobindo-29-de-julho-de-2009.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


 crédito: São João em Patmos - do livro Les Trés Riches Heures
de Duc de Berry, c. 1413, Irmãos Limbourg

Bem amados Irmãos, permitam-me transmitir-lhes o Amor e as saudações de nosso Mestre de todos, a Divina Luz.

Minha manifestação tornou-se possível, pela primeira vez desde minha transição, em minha última estada Terrestre.

Pela graça dos sete Raios, dos sete Arcanjos, se o permitem, Bem amados Mestres da Luz, gostaria de fazer um bem
pequeno retorno, nesse ciclo, a fim de lhes dar alguns elementos importantes quanto ao que vocês são e ao que

vocês fazem, mesmo nesse mundo.

Eu fui, há muito tempo, aquele que foi nomeado pelo Mestre Bem Amado (ndr: Cristo), o Discípulo Bem amado (ndr:
São João, o Evangelista).

Eu sou o que redigiu, no isolamento o mais completo, na Luz Primordial, um escrito que a maior parte da humanidade
leu.

Eu reproduzi fielmente o que o Mestre me deu.

Eu lhes digo isso porque há uma relação com o que eu fui quando de minha última passagem nesta Terra, assim
como há um laço, uma ligação com minha linhagem e minha origem estelar.

SRI AUROBINDO – 29 de julho de 2009

http://lestransformations.wordpress.com/2013/05/10/sri-aurobindo-29-juillet-2009-version-video/
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Eu não venho entre vocês para me manifestar de maneira habitual, mas de maneira excepcional.

Eu fui João, o Discípulo Bem Amado, e eu fui aquele que foi nomeado, em sua última encarnação, Sri Aurobindo.

Eu sou aquele que transcreveu o mais fielmente possível a história a vir, que vocês vivem agora.

Fui aquele que descreveu, o melhor que eu pude, e independentemente de qualquer estrutura religiosa, o retorno da
Luz.

Descrevi as manifestações, os meios, os princípios.

***

O retorno da Luz é agora.

O sacrifício inicial do Mestre Bem Amado permitiu semear o que ia retornar hoje.

Como de hábito, o homem encobriu e desviou a mensagem, não a minha (que é certamente o único Evangelho que
está conforme o desejo do Mestre), não no que eu vivi em minha última encarnação, na qual tentei descrever, por

antecipação, o que seria a irrupção, em sua humanidade, da Luz.

Quando escrevi a ‘Revelação’ (ndr: o Apocalipse de São João), descrevi, realmente, o que via ao nível dos mundos
da Luz, relativamente a esta Terra.

Em minha última vida eu vivi, em minha carne, o retorno da Luz.

Então, vim, hoje, explicar-lhes, pelas palavras e pelas Vibrações, o que está em seu caminho para realizar e para
percorrer nesses tempos tão particulares.

Farei, se querem, idas e vindas entre o que escrevi, há muito tempo, e o que vivi recentemente.

Assim, vocês terão a visão do ponto de vista interior, a visão do ponto de vista exterior, as duas faces de uma mesma
peça.

A Vibração correspondente a isso se irradia em seu seio, nas colocações de minhas Palavras.

Assim, para além das palavras, a Vibração da Luz penetrará em vocês, tal como uma fulgurância, tal como um
despertar, assim como o revivi quando de minha última vida.

***

No início era o Verbo e o Verbo era o Pai e o Verbo era Elohim.

O Verbo é Vibração.

O Verbo é Luz.

O Verbo é Criação.

O Verbo é sementeira da Luz.

Nesta dimensão, nesta densidade, o Verbo se fez carne.

O Verbo se fez carne para a Promessa de seu Retorno, não mais em uma carne, mas na totalidade da carne, na
humanidade, em sua totalidade.

A Luz brilha nas Trevas e as Trevas não a reconheceram.

As Trevas é o mental.

A Luz é o Supramental.

Entre os dois, uma ‘franja de interferências’, uma barreira intransponível, porque a morte de um é a ressurreição do
outro e a morte do outro é a encarnação do um.

Esta franja é o lugar de um combate.

Esse combate não pode ser ganho por vocês mesmos, porque vocês estão nas Trevas.

Estando nas Trevas, vocês devem fazer um esforço, fornecer uma aspiração à Luz, sem vê-la, sem senti-la, sem
Vibrá-la.

Esta aspiração, que está inscrita em toda alma que percorre os caminhos da encarnação, é a ‘promessa’ e o
‘juramento’ de seu retorno, ela não é o retorno.



Entre o mundo das Trevas e o mundo da Luz se instalam as muralhas.

Essas muralhas, que lhes obstruem literalmente a Luz e os escurecem, têm múltiplos nomes.

A avidez, a separação, as crenças, as experiências passadas, os apegos, entre outros, todos esses elementos
constituem o obstáculo para sua aspiração.

Então, quando o ser humano chega, de uma maneira ou de outra, pela respiração, pela meditação, pelo canto, pela
oração, a fazer calar tudo o que pertence a esta barreira, então, a aspiração pode se manifestar e, nesta aspiração, é

vislumbrada a Luz.

Quando de minha última vida, como quando fui São João, assim como vocês o denominaram, fui capaz de cruzar esta
barreira, por minha aspiração e pela mão do Mestre, que literalmente içou-me ao seu Reino.

Quando Ele disse em sua vida: «meu Reino não é desse mundo», queria atrair sua consciência sobre o fato inegável
de que seu Reino, de vocês, tampouco é desse mundo e, no entanto, quantos de vocês o fizeram seu Reino e ali

projetaram, nesta ilusão e nesse mundo de Trevas, ilusões de um mundo melhor, ilusões de um mundo aonde a Luz
viria apagar as Trevas.

A maior parte das falsificações da Sombra e da continuação da Sombra foi fazê-los crer que vocês podiam
transformar esse mundo em um mundo de Luz.

***

Esse mundo de Trevas é um mundo de experiências, cujo único objetivo é desenvolver em vocês a aspiração e nada
mais.

O Mestre disse «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Aí está um ensinamento essencial.

Em minha última vida, fui aspirado e vi a Luz e vibrei na Luz.

Hoje, por seu mundo, muito numerosos seres humanos viveram, de uma maneira ou de outra, esse contato com a
Luz.

A partir daquele dia, a vida deles jamais foi a mesma.

Os apoios das Trevas tudo fizeram para acentuar esta franja que separa as Trevas da Luz.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada e reforçada pelo medo e fizeram de vocês seres de medo, seres de
culpas, vocês, que eram seres de pura Luz e que sacrificaram esta Luz para iluminar as Trevas e, sobretudo, para,

um dia, dissolver literalmente esta ‘franja de interferência’, esta ruptura dimensional entre as Trevas e a Luz.

Hoje, vocês chegaram a esta época de que falei na Revelação.

Hoje, assim como o dizem os Arcanjos, vocês são os Portadores e os Transmissores de Luz mesmo nas Trevas.

Cultivando a Alegria, o medo se dissolve.

Para nada serve mostrar a Sombra e as Trevas, senão vocês as reforçam, vocês as tornam Mestres.

***

O Reino dos Céus, o Reino da Luz, para além desta ‘franja de interferência’, é um mundo de felicidade, de paz e,
sobretudo, de Alegria.

O medo é o cimento das Trevas nas quais vocês vivem.

Procurando o Reino dos Céus, procurando a abertura, vocês iniciam a dissolução do medo, em vocês e no mundo.

A vibração que separou os mundos Angélicos e os mundos de Trevas é unicamente o medo.
O medo é queda, a Alegria é elevação.

Tudo o que concorre para o medo aumenta a ‘franja de interferência’ e os afasta, como indivíduos, da Luz.

O lugar onde se resolve o medo, o lugar onde se encontra a passagem para a Luz é sua garganta, aí onde passa o
sopro, aí onde toma forma o Verbo e o pensamento.

Neste espaço se resolve a lei de atração, de ação/reação.

Ela se resolve na resolução e Graça.



Assim, o Mestre Bem Amado dizia: «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma
criança», uma criança é a que não tem passado, nem futuro, é pura porque está no instante e na Verdade.

Vocês mesmos devem abandonar a ideia de que vocês são o resultado de seu passado, para penetrar na eternidade
do instante, a fim de viver a aspiração última que lhes permitirá cruzar a ‘franja de interferência’ construída por seus

próprios medos e os medos de seus semelhantes e os medos dos Mestres da Sombra.

O fechamento é a encarnação e os pesos, gravidade, densidade e medos.

A liberação é o aéreo, a leveza, a Alegria.

O Mestre pediu-me para colocá-los em guarda sobre o que vocês vivem.

Encontrar a Luz e viver a Luz, chegar além da ‘franja de interferência’, chegar em seu Reino, chegar a apreender a
mão do Mestre, necessita privarem-se de tudo ao que vocês estão apegados e ligados, permanecendo ao mesmo

tempo nas Trevas, a fim de que a Luz brilhe nas Trevas.

Em minha época, quando de minha última vida, a ‘franja de interferência’ era um mundo nauseabundo, onde o medo
assolava de toda parte, onde as emoções ressurgiam, tal como demônios prontos para engoli-los.

Nesta ‘franja de interferências’, que se poderia chamar de mundo das emoções, se encontra o conjunto de suas
prisões e de suas armadilhas.

É o lugar do combate ao qual vocês não devem participar.

A aspiração, hoje, é ao mesmo tempo mais simples, porque a ‘franja de interferência’ foi dissolvida, em grande parte,
ao nível coletivo, pela desconstrução Micaélica em curso.

Entretanto, resta-lhes sua própria ‘franja de interferências’, seus próprios medos, suas próprias emoções, suas
próprias dúvidas entre o ego que lhes diz «isso é ilusão» e a Vibração que sentem em seu ser que reforça

a aspiração.

Aspiração para a Luz, atração para as Trevas.

Toda a situação se resume nisso.

E, no entanto, o Mestre me encarregou, no escrito que eu lhes deixei, de lhes explicar os sinais do final de um
Tempo.

Esses sinais vocês os vivem plenamente e na totalidade.

O que acontece em vocês traduz o nível de resistência e a importância da ‘franja de interferência’ que os separa
do Supramental da Luz.

Hoje, os sinais estão aí.

Não é questão de decodificar um futuro mais ou menos distante, mas, sim, viver isso como uma Revelação do
instante.

A atenção que vocês irão colocar, o ponto de vista que vocês irão colocar, sobre o que vocês decidem viver,
orientará sua Vibração para a aspiração, para a atração.

A atração para a densidade, a aspiração para a Luz verdadeira.

Alguns de vocês vivem as dores (*) entre a aspiração e a atração.

***

Lembrem-se de que vocês mesmos, e você sozinho, podem dar o passo que os aproximará, de maneira verdadeira,
da aspiração, mas, assim que vocês tiverem dado esse passo, a Luz se encarregará de seu caminho.

Como saber e como viver, como estar seguro de que você confiou seu caminho, nas Trevas, à Luz?

A Luz é Alegria, a Luz é Vibração, ela é Inteligência, facilidade e sincronia.

Ela lhes permite passar e se estabelecer na Eternidade, quaisquer que sejam as angústias do mundo que luta e que
resiste à evolução da Luz.

O homem, pelo medo, construiu Quimeras, ajudado nisso por seres potentes, mas que tinham ainda mais medo que
ele, porque não têm mais, neles, a aspiração à Luz.

A Luz vem hoje, ela vem tal como uma onda, tal como um fogo que vai tudo devorar e abrasar em sua passagem.

Se vocês amarem a Luz, o fogo irá firmá-los e acolhê-los na Luz.

Se vocês estiverem na resistência, então, o fogo não poderá nada para vocês.



Eu pertenço, enfim, ao que se chama de Linhagem das Águias, em relação vibratória com a constelação da Águia.

A Águia é a que vê longe e adiante, a Águia é a que vê a Luz, face a face, e é o único animal que pode contemplar a
Luz e o sol sem fechar o olho.

Em minha última vida eu descrevi exercícios que permitiam, naquela época, descrever as qualidades da Luz e os
meios de ali aceder.

Hoje, a Luz está muito próxima, eis que ela se revela.

A ‘franja de interferências’ é extremamente tênue.

Cada ser humano, cada alma em encarnação, nesta densidade, pode, se o quer, dar a mão à Luz.

Mas, mesmo a Luz dá medo, devido a suas crenças, devido ao que vocês construíram nesse sistema.

Lembrem-se que a Luz está aí, que ela pede apenas uma coisa, da qual o Arcanjo da Relação lhes falou muito
longamente, assim como o disse Cristo com seus Apóstolos: «deixem os mortos enterrarem os mortos e seja eu».

Hoje, Cristo não está em um corpo de carne, Cristo é a totalidade da Luz, como Cristo Miguel, e Espírito Solar e é
ele que vem.

Eu fui seu Mensageiro, redigindo sua visão antecipatória que iria lhes dar as chaves.

Nesse nível, a missão é realizada.

Vocês o sabem, ninguém poderá comprar nem vender, se não está marcado com o sinal da besta, então, estejam
prontos.

Vocês não têm nada a comprar, nada a vender, vocês têm somente que ser e que se deixar aspirar pela Luz.

Nenhuma falta, nenhuma fraqueza, nenhuma força pode se opor a serem o que a Luz lhes propõe, ao que o Mestre
lhes propõe, o que a Fonte lhes pede é que aceitem ser no Ser, a fim de se tornarem o que vocês são, a fim de se

desvendar o que deixaram, há muito tempo.

***

Lembrem-se, o Mestre disse: «Ninguém pode servir dois Mestres ao mesmo tempo».

Qual é o seu Mestre?

A Luz é o Amor, a Sombra é o medo, somente esta escolha.

Enquanto há medo, há Sombra.

Assim que haja Alegria, há Luz.

O medo é desaparecimento da Vibração.

A Alegria é aparecimento da Vibração.

Cristo é Alegria e Revelação.

A Sombra é medo e aprisionamento.

Bem amados Irmãos, eu me dirijo à sua alma pela Vibração.

Onde vocês se situam?

Qual aspecto de vocês, vocês querem fazer viver?

E vocês querem ser isso?

Não é uma decisão mental, nem uma decisão vinda de uma emoção, é uma aspiração, e ela vem da alma.

Aceitem a Vibração e vocês abrirão o Templo da Alegria, do Conhecimento, da Compreensão, da simplicidade e da
pobreza que é a verdadeira riqueza, porque «quando você é pobre, você não tem nada a perder e tudo a ganhar».

Essas palavras do Mestre não eram uma metáfora, nem um símbolo, mas a estrita Verdade.

Cristo, a Luz, a Fonte os querem, inteiros, e não fragmentados.

O medo é fragmentação.

A Alegria é unificação.



Os sentidos procuram esgotá-los, mas a Essência de seu Ser não pode esgotá-los.

O que vem é pura Luz.

Alguns ali verão a mais pavorosa das tragédias, alguns ali verão apenas a Luz.
Isso será ou um ou o outro.

Cabe a vocês escolher o significado, para vocês, do que vem.

Bem Amados Irmãos, emprestei de sua linguagem palavras simples, acompanhadas, se possível, de seu aspecto
Vibratório.

Vocês foram postos na recepção, nesta ativação.

Cabe-lhes manter esta Vibração.

Manter a Vibração se faz de maneira simples, cultivando a Alegria.

Nenhum elemento de medo deve interferir, em vocês, com o desvendamento da Luz.

A ‘franja de interferências’, diminuída, não poderá se opor ao abraço que vem.

O que vem, o que é, foi descrito de toda Eternidade, porque a Águia e a Luz não conhecem o tempo e podem ir
explorar as dimensões de tempos, para além do tempo, a fim de imprimir, pelo Livro, a marca e a certeza.

Bem Amados Irmãos, parece-me ter falado o bastante e Vibrado.

Coloco-me, contudo, à sua disposição se vocês tiverem necessidade de esclarecimento sobre essas noções
históricas do seu passado e do seu presente.

***

Questão: o que você chama de «Revelações» corresponde ao Apocalipse de São João?

Sim.

O Livro foi escrito para que, além das palavras e além da compreensão intelectual, qualquer que seja a língua
utilizada, se vocês o lerem, vocês captarão a Vibração e a Essência, além mesmo do significado das palavras.

Assim ele foi construído, a fim de evitar falsificações.

As Trevas conhecem, tanto quanto vocês e tanto quanto o Mestre, o que é revelado.

Nesse sentido, eu terminei esse Livro, assim como o escrevi, sob o ditado do Mestre, a fim de que nenhuma palavra
fosse cortada ou tirada.

Quaisquer que sejam as traduções que puderam ser feitas, em múltiplas línguas, o sentido Vibratório original não
pode ser perdido.

O fato mesmo de criar uma agitação mental e de ter uma multidão de interpretações para esse texto mostra que o
objetivo foi atingido.

Sua Vibração era, há muito tempo, incompreensível, porque esta Vibração não estava no Tempo, mas, hoje, vocês
estão no Tempo desta Vibração.

Então, obviamente, lê-lo ou relê-lo é despertar em vocês os ‘sete Selos’ e, portanto, torna-se Revelação.

Ele foi construído de tal modo que, mesmo se vocês o lessem em uma língua incompreensível de seu mental, o efeito
Vibratório estaria presente, mas unicamente no momento vindo, e o momento veio.

Assim, o significado não está tanto nos acontecimentos que descrevi, mas em seu desvendamento e na Vibração
correspondente ao tempo que vocês vivem.

Foi assim, pela Vontade da Luz (**).

***

Questão: acolher o Supramental e acolher a Luz é a mesma coisa?

Sim.

A Luz pertence ao mundo da emanação e, portanto, para além do mental que é Criação, nesta dimensão.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Irmãos da Luz, se vocês lessem ou relessem, hoje, e nos tempos que vêm, vocês se surpreenderiam
com a Vibração, justamente porque os ‘Sete Selos’ foram abertos.

É agora que este escrito, tão controvertido, tão mal compreendido, vê sua compreensão se atualizar através
da Vibração.

O Apocalipse foi concebido para ser a Vibração que os conduz ao Mestre e isso é agora.

Então, eu lhes peço para acolher, em seu Ser, a Luz e o Amor da Fonte e o Pai, a Luz de Cristo Miguel e da Divina
Mãe.

Eu precisarei, antes de partir, que aquela que me acompanhou quando de minha última vida, que me assistiu, e que
amava tanto as flores, era a reencarnação de Maria Madalena [A MÃE – Mira Alfassa].

Sejam Abençoados.

************

(*) - a palavra utilizada foi «tiraillements», que pode significar sensação dolorosa provocada por espasmos.

(**) – O APOCALIPSE de São João:
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/apocalipse-de-sao-joao.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=370

29 de Julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/apocalipse-de-sao-joao.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=370


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-30.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo do Amor e da Relação.

Bem amados Mestres humanos na encarnação, recebam a minha Radiância e as saudações do Conclave.

Eu venho a vocês, deste modo, para lhes permitir viver uma qualidade vibratória especial que eu irei lhes transmitir no
final da minha intervenção.

A maior parte dos trabalhos que vocês realizam, nesta assembleia e sobre a Terra, com relação às diferentes
intervenções, em muitos lugares, e em muitas pessoas, tem apenas, em última análise, um único objetivo: aquele

de abrir o seu coração.

A abertura do coração é uma Vibração extremamente precisa.
É no seu coração, de fato, que habita a Fonte.

A ressonância com a Fonte é o acesso à sua Eternidade, à sua Luz e à sua evolução.

Tudo, absolutamente tudo do que é realizado, tanto através dos minerais que vocês utilizam como através das
manifestações de diferentes entidades, em suas linguagens e em suas Vibrações, têm, em última análise, esse

mesmo objetivo: abrir o seu coração.

Mesmo o que vocês ingerem, o espinheiro (aubépine), e o modo que lhes é dado de abrir o seu coração.

Por quê?

O espinheiro, obviamente, irão dizer os seus químicos, age sobre o coração, mas, além disso, o espinheiro é o que
retira o espinho que foi colocado no início dos seus dias, a fim de lhes permitir cruzar a ‘porta estreita’ que conduz ao

seu coração.

Do mesmo modo que AUROBINDO foi a aurora do Bindu, o início da Luz e da Lâmpada que se revela a vocês.

Assim, na sua linguagem e em todas as linguagens presentes na superfície deste planeta, encontra-se uma Essência,
além da ambiguidade da pronúncia.

A Essência foi preservada, pela inversão, do mesmo modo que passar do ego ao coração necessita de uma inversão,
de uma mudança e de uma reversão.

Essa reversão tornou-se possível, agora, pela diminuição da ‘franja de interferências’, assim como foi definido por SRI
AUROBINDO.

A distância que existia entre o mental e o Supramental, ligada à própria espessura da ‘franja de interferências’,
relacionada com as emoções humanas construídas nesta realidade dimensional, diminuiu.

ANAEL – 30 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-30.mp3


Da sua perspectiva e do seu ponto de vista, assim como definiu SRI AUROBINDO, o Supramental chegaria um dia
em contato com a humanidade.

Mas jamais se esqueçam de que o que está no Alto é como o que está Embaixo, de que o que está fora é como o que
está dentro.

Assim, essa aproximação do Supramental e do mental da dimensão 5ª, da sua 3ª Dimensão, não é unicamente uma
visão da mente ou um conceito, mas uma Verdade apresentada em seus Céus.

Como sabem, várias modificações cósmicas estão em curso, elas lhes foram anunciadas pelo Conclave e, mais
especificamente, por MIGUEL e, até mesmo, já durante o ano passado, elas foram anunciadas pelo Mestre

OMRAAM.

Essas manifestações estão a caminho, elas foram em grande número para aqueles que olhavam o céu e não
escutavam a sua mídia falsificada, elas se reforçam e irão se reforçar ainda, mas vocês devem, entretanto, serem
mantidos informados, em vocês e no exterior de vocês, porque isso participa do milagre gratificante de uma única

coisa.

***

Vocês passaram da distância entre o mental e o Supramental, para a coincidência e a sobreposição do Supramental
e do mental.

A Luz do Alto, a Luz do mistério, a Água Benta, do Batismo e da Transfiguração, as Águas do Alto e as Águas do
Mistério entram em ressonância com as Águas da Manifestação.

A 5ª Dimensão de Luz se aproxima da sua Dimensão.

Os planetas e os Céus correspondentes aos seus chakras colocam-se a vibrar diferentemente.

As Lâmpadas se acendem.

MIGUEL despertou as suas Lâmpadas, assim como ele fez no nível dos planetas, impressionando-os com a sua Luz.

Hoje, nos tempos que estão chegando, nas próximas semanas, no pouco tempo que resta para viver nesta Dimensão,
a Luz se apresenta e se reforça.

Esta Luz que alguns de vocês vivem no interior de si mesmos, no nível das suas Lâmpadas, no nível da sua
consciência, manifesta-se também no seu Sistema Solar.

A Luz está vindo, ela vai se manifestar, assim como disse MIGUEL.

Uma série de chaves de vida, na sua nova Dimensão, será trazida a vocês, muito em breve, e, obviamente, elas são
trazidas não por uma visão da mente, mas pelo próprio MIGUEL e pela Luz Metatrônica.

Vocês pensam que esta Luz poderia se situar apenas no interior de vocês se não houvesse ressonância com o nível
exterior, assim como vocês já veem no céu, através das suas nuvens, através das Luzes e através das modificações

de pressão da sua magnetosfera, ligadas ao que MIGUEL chama de pressão da Radiação do Ultravioleta?

***

Agora, a FONTE vem a vocês (a FONTE é a Irradiação do Sol central das Galáxias, deAlcyone), mas também do
Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele, vem de outro raio da Galáxia, de outra parte da Galáxia.

É esta Luz branca incontestável que está chegando e que vocês vão ver no céu no nível da constelação de
Escorpião, dentro de algumas semanas.

É esta Luz que chega a vocês e que vai induzir, em vocês, a reversão preliminar à reversão da sua Terra, que vai
lhes permitir ganhar e se juntar à Unidade, para que a Alegria seja a sua morada eterna, para que vocês trabalhem,

conectados e felizes.

Vocês não têm que ter medo, vocês não têm que temer, vocês têm que esperar, e eu diria até mesmo, que exultar
nesse retorno da Luz.

Vocês devem acolhê-la, ela está vindo.

O desaparecimento da ‘franja de interferências’ corresponde ao combate empreendido por MIGUEL para limpar as
esferas astrais das suas influências, que os separavam da Fonte.

Nesse sentido, durante os Casamentos Celestes e durante a desconstrução desta ‘franja de interferências’, MIGUEL
lhes permitiu, para alguns de vocês, agora, para conectar com o seu veículo de Estado de Ser ou corpo de

Eternidade, chamado pelo próprio São João de corpo sem costura e corpo imortal.

Ele se revela a vocês, são as suas vestimentas de Luz que irão lhes permitir, quando chegar a hora, partir



na Merkabah, ou seja, no seu veículo multidimensional, reagruparem-se em uma Merkabah coletiva, anunciada
também por MIGUEL, que irá se manifestar nos Céus, em uma região específica do mundo, tal como foi definido.

A fim de criar a matriz da Merkabah coletiva que, vocês todos, juntos, despertos na Luz e despertos na Luz de
CRISTO, vão chegar a sintetizar e a manifestar.

Para isso, o coração deve acolher, inteiramente, a Vibração do Verbo e do Espírito Santo.

A Vibração do Verbo e do Espírito Santo, que corresponde à nota ‘Si’ anunciada por MIGUEL, e que cada ser humano
irá ouvir por toda a parte sobre este planeta, esteja onde estiver, que irá anunciar, assim, na humanidade, o Anúncio

que fará MARIA, no final da intervenção Micaélica.

Este Anúncio, todos os seres humanos irão ouvir e não poderão confundi-lo com uma voz sintética ou com uma voz
da Sombra, porque ele vai comover o seu coração de um modo que você jamais experimentou e do modo como o seu

coração jamais foi comovido.

***

Assim, eu venho, através da minha Radiação Rosa, permitir-lhes pressentir e viver, previamente, isso, dentro de
alguns instantes.

Como sabem, o nosso Conclave entregou a Radiância em sétuplo para MARIA, como Divina Mãe, Criadora deste
plano, Redentora ao lado do CRISTO, Mãe real do que vocês são, individual e coletivamente.

A Luz do Supramental vem transcender, vem iluminar e fazer desaparecer o mental.

Esta Luz do Espírito Santo, do Supramental, está chegando, ela se reúne, como vocês já sabem, à pressão da
Radiação do Ultravioleta gerada pelo seu próprio Sol, lá onde se encontra o seu veículo de Estado de Ser e de

Eternidade, ao qual ali se associou, a partir das sétimas Núpcias, a Radiação da FONTE que começa a penetrar na
esfera do seu Sistema Solar e retransmitida por Alcyone, o lugar onde a FONTE se encontra e, finalmente, pela

conjunção do Espírito Santo, visível em seus Céus percebido em vocês, vindo se manifestar.

Assim, vocês não devem temer o último retorno da Sombra, ilustrado por Nibiru, porque ela não sabe que a Tripla
Efusão da FONTE, do Espírito Santo e da Radiação do Ultravioleta irá impedi-la, literalmente, de interferir com a

Luz.

A Luz se estabelece em seu peito, permitindo-lhes a sua Essência, a sua filiação, a sua origem estelar.

Vocês são Sementes de Estrelas.

Vocês devem despertar e revelar, em vocês, esta Dimensão, porque é a sua.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo para transcendê-lo e para despertá-lo à sua Dimensão
de Luz.

Vocês vieram, além da experiência, para permitir a alguns dos seus Irmãos e Irmãs, presentes desde muito mais
tempo do que vocês nesta densidade, reconectarem com a FONTE, reconectarem com a Luz, reconectarem com o

Espírito Santo e com o Espírito Solar CRISTO MIGUEL, a fim de retornarem para a FONTE.

Então, sim, o que acontece em vocês, acontece nos seus Céus e isso é a justa retribuição,como poderia ser de outro
modo, quando um fenômeno inédito está chegando, agora, ao seu planeta?

Como poderia ter separação quando estamos em um período de unificação?

O que está no Alto é como o que está Embaixo, o que está dentro é como o que está fora, para fazer o milagre de
uma única coisa.

O que a sua consciência vive, o que seu ponto de vista vive, o que sua Vibração vive, o Sistema Solar na sua
totalidade vive isso e o manifesta aos seus olhos, à sua consciência e à sua própria Vibração.

Nesse sentido, o desaparecimento da ‘franja de interferências’ permite, doravante, aclamar a Unidade do seu ser,
aclamar o retorno da Luz e clamar, frente ao mundo, que a sombra não está mais aí.

De fato, em meio mesmo à imersão na nova Dimensão, nesta Dimensão que chega para vocês, a grandes passos,
como anunciado por MIGUEL, a hora é para a desconstrução da qual vocês devem participar.

Vocês devem acolher, fertilizar, fazer germinar e florescer o Amor e a Luz que vocês são.

Nada mais deve ocultar a sua vida e os seus momentos.

Isso, em outros termos e em outros lugares, poderia ser chamado de ‘Oração perpétua’, mas a Oração é Presença e
Essência, e não palavras.

As palavras são mentiras, daí nascem todos os seus males.

Das palavras, vocês devem passar à Vibração da Essência, assim é o despertar das suas Lâmpadas, neste espaço,
e por toda parte, aliás, sobre este planeta.



Antes de compartilhar a Efusão da Radiação do Rosa na sua Essência, no seu Templo interior, eu gostaria de tentar
ali trazer um esclarecimento suplementar com relação ao que eu lhes descrevi e que é a sua Verdade.

Então, Bem amados Mestres da Luz, assim como disse MIGUEL, eu lhes dou a palavra, a fim de lhes restituir Verbo.

***

Questão: isso significa que a inocuidade da palavra precede a Vibração, o Verbo?

Não, a palavra não é o Verbo, a palavra é a falsificação do Verbo.

O Verbo não é a palavra.

O Verbo é Vibração e Essência.

O Verbo participa do que vocês chamariam de ‘telepatia’ e vocês perderam esse sentido.

Esse sentido deve se atualizar.

Ele irá se atualizar, em vocês, começando a se desenvolver a partir do seu coração aberto pela Vibração do Si e pela
ativação do que foi chamado, por MIGUEL, de Lâmpada situada exatamente abaixo do seu nariz [11º. corpo].

Abaixo do seu nariz, sobre o lábio, aí se situa o Verbo.

Aí se situa o Mistério e aí se situa a última reversão.

***

Questão: o Verbo é o pensamento de Deus?

O pensamento de Deus não é ainda o Verbo.

O Verbo é a emanação do Pai.

O Verbo Criador é agora manifestação e agora, portanto, criadora e movimento.

Movimento em meio às densidades, em meio aos Multiversos e às múltiplas Dimensões existentes.

O pensamento é imanência, ele é a própria Presença de Deus, em meio ao seu Ser, e não Vibração.

A palavra Deus, eu devo anunciar-lhes, deve ser FONTE, FONTE Mãe/Pai Una, que se cria, ela mesma, através
da grande Criadora.

Assim, a palavra exata, como eu já disse, seria Deusa, e não Deus.

***

Questão: a nota ‘Si’ corresponde a esta espécie de zumbido que se ouve?

É isso.

O ‘Si’ que vocês ouvem, em si, ainda não se tornou o ‘IS’.

A inversão, a falsificação da Luz inicial reflete-se, neste momento, na sua Dimensão e nos seus corpos, pelo ‘Si’.

O ‘Si’ assinala o acesso, além da divisão e da dualidade, à Unidade.

A Unidade reencontrada fará com que o som ‘Si’ se torne ‘IS’, no momento em que o Verbo, em que o Supramental, o
Espírito Santo, a FONTE e o Ultravioleta penetrarem inteiramente no seu sistema solar, na sua carne e na sua

consciência.

***

Questão: existem nos universos outras Fontes semelhantes a Alcyone?

Não. 

Alcyone é a Fonte das Fontes.

Sirius é a Fonte, esta Fonte está conectada com a Fonte central.



Orion é Fonte, conectada com a Fonte central.

Alcyone é o pensamento do Pai, é o eixo do mundo.

Assim como o que está no Alto é como o que está Embaixo, o eixo do mundo, no seu planeta, está situado no
Himalaia.

Esse centro é eterno, é a imagem Vibratória do pensamento do Pai.

Ele está situado de maneira extremamente precisa nesse lugar chamado de Monte Kailash (*), cuja imagem da
Sombra foi chamada, segundo o princípio de dualidade, pelos chineses, de Monte Krunun, que é a pálida cópia da

Luz não falsificada do Monte Kailash.

***

Questão: podemos dizer que a Fonte Pai é transcendente e a Fonte Mãe, imanente?

Sim.

***

Questão: em qual prazo as funções telepáticas serão restauradas na humanidade?

Assim que vocês tiverem abandonado esta Dimensão e tiverem integrado a nova Dimensão.

As primícias desta telepatia original, Vibral, serão manifestadas, pela primeira vez, para a maior parte de vocês, no
momento do Anúncio a ser feito por MARIA, devendo ocorrer alguns meses depois da advertência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, chegou o momento, agora, de acolher, na sua Essência, no seu Templo, a Radiação da minha Presença,
assim como alguns de vocês perceberam durante uma intervenção anterior.

Assim, acolham.

... Efusão de energia ...

Para terminar, e antes de deixá-los trabalhar, em vocês, a nota ‘Si’ torna-se ‘Is’, formando, nesta densidade, Is, Is, Isis,
MARIA.

Pela Potência do Fogo.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Sejam abençoados e recebam as Bênçãos do Conclave.

Eu os deixo, agora, trabalharem a sós no seu Templo interior.

Vocês são abençoados.

************

(*) – Jamais uma montanha foi tão mencionada em textos espirituais como o Sri Kailash, dos Vedas, Puranas e aos



Tantras, dos Hindus e dos Budistas, dos iogues e dos aventureiros.

O Monte Kailash (se pronuncia Keilash) ou Monte Kailas, o mais sagrado dos sagrados, localizado nos pontos mais
altos do Planalto Tibetano.

Kailash está situado no Tibete, quase fronteira com a Índia. Hoje China.

*

*

O Kailash tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. As suas encostas abruptas se elevam a uma altitude de uns sete
mil e quinhentos metros e o seu pico é perfeitamente coberto de neve. Em muitas escrituras iogues, hindus e

budistas, é conhecido pelo nome de Monte Meru, é tido como sendo o centro ou coluna dorsal da Terra.

Local da moradia de Shiva e Shakti. Todos os que se aproximam deste Monte, com letras maiúsculas e em
reverência, recebem a visão de Shiva em manifestação real.

*

*

Fonte: extraído de ‘O MONTE KALAISH DO HIMALAIA’ (Swami Hamsananda Sarasvati), postado no
Blog Espiritualidade e Consciência por Ricardo, em 24 de abril de 2009.

http://espiritualidadeconsciencia.blogspot.com/2009/04/o-monte-kailash-do-himalaia-swami.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article1d8c.html

30 de Julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/article1d8c.html
http://espiritualidadeconsciencia.blogspot.com/2009/04/o-monte-kailash-do-himalaia-swami.html
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**SAINDO DA ILUSÃO 56**

“Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos que
vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.”

 Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Recebam Luz, Paz, Amor.

Eu intervenho desta forma, agora, como emissário e embaixador do Conclave Arcangélico, a fim de lhes
permitir colocar as questões essenciais relacionadas com a evolução e a transformação espiritual em curso na

sua Humanidade.
Então, primeiramente eu vou abrir, se quiserem, um espaço de perguntas às quais eu irei responder, antes de

lhes dar outras informações específicas para os seus instantes e para os seus momentos.
Então, comecemos.

***

Questão: a palavra cristal é composta de CRISTO e de AL. Hoje, com a aproximação do AL, que
vivemos, há um significado especial?

Sim. Vocês chegam, hoje, nas escalas da Humanidade, à revelação da Vibração sonora.

Seja qual for a língua que vocês falarem e compreenderem, além do que o seu consciente e o seu ouvido
ouvem, existe, nesta língua, uma Vibração arquetípica que os conduz, inevitavelmente, à Vibração da Fonte.

Assim é, efetivamente, da palavra cristal, assim como você compreendeu.

***

Questão: o fato de trabalhar com o cristal está em relação com o caminho para a Ascensão?

Cristal é Luz elevada, é Luz revelada.
Cristal, na sua densidade, é transparência, dureza e beleza.

ANAEL - 31 de julho de 2009 - Autres Dimensions
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O cristal é o lugar da memória e da ressonância.
O cristal é ferramenta de relacionamento entre a sua Dimensão e outras Dimensões.

O seu lugar é importante em outras Dimensões, bem mais do que os papéis que vocês percebem e
experimentam aqui embaixo.

O cristal é Vibração da Essência, condensada em uma forma, e em uma geometria.

Ele é Vibração, ele é Luz cristalizada, ele permite então, pela sua Luz e pela sua Vibração, aceder a Dimensões
que lhes são escondidas.

Do mesmo modo, alguns de vocês apresentam, na própria textura do seu veículo de Estado de Ser ou corpo
de Luz, estruturas cristalinas animadas.

Assim é do corpo de cristal e do corpo de diamante.

O agenciamento da Luz nos seus veículos de Eternidade é movimento, fluidez, transparência.
O cristal ficou fixo ao descer em meio à sua Dimensão.

Matrizes cristalinas foram semeadas sobre este planeta, há mais de vinte milhões de anos, pelos Mestres
cristal de Sírius.

O cristal é o agente de comunicação entre as Dimensões.
Assim é, em meio mesmo ao seu núcleo cristalino terrestre.

Assim é, do mesmo modo, em todos os planetas.

***

Questão: na indústria se utiliza o cristal para diferentes fins, hoje o que se torna a utilização do
cristal neste contexto?

Ele é destruído.
Mas assim é, igualmente, para os diferentes reinos que participam do estabelecimento da vida na sua

Dimensão.

Assim é, também, para o que vocês chamam de frutas e legumes que consomem.
Assim é, igualmente, para as flores que colhem.

***

Questão: será que mantemos a nossa coloração de alma durante o acesso ao corpo de cristal, a cor
da nossa alma?

A cor da alma não é uma coloração da alma.
Uma coloração é uma mudança de cor.

Uma cor de alma é uma Luz, ela não é tintura, ela é Vibração e realidade.

A Vibração/cor da alma, para a Humanidade na encarnação, reflete uma polaridade da alma, isso não envolve o
nível de evolução, o nível de compreensão, mas, bem mais, o sentido do trabalho nesta densidade.

A cor da alma não interfere e não está presente no veículo de Eternidade ou no corpo de Estado de Ser.
Ele não é colorido pelas aspirações da alma.

Penetrar o corpo de Estado de Ser não é estar em um veículo sutil, chamado de alma, mas em um processo
vibratório diferente.

Além do que eu chamaria de corpo de personalidade, no qual se manifesta a alma, o corpo de Estado de Ser
está ligado ao fato da sua origem estelar, da sua condição de Semente de Estrela.

Esse corpo de Luz ou de Estado de Ser corresponde ao Espírito e não à alma.

***

Questão: podemos conhecer a nossa origem estelar?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Do mesmo modo, as filiações espirituais são reveladas a vocês quando chegar a hora, no momento oportuno.



Se elas fossem reveladas, não pela própria Vibração desta filiação, mas por uma intervenção exterior, mesmo
Arcangélica, isso apenas faria reforçar o seu afastamento.

É algo que pertence ao mistério e que se desvenda em vocês após terem cruzado as Vibrações da filiação
mantidas pelos Quatro Viventes.

Encontrar o corpo de Luz e corpo de Estado de Ser é abandonar a filiação material e genética, em todos os
sentidos e adotar e encontrar a sua filiação Divina.

É encontrar, no seu veículo de Estado de Ser, o veículo mais apropriado à sua Consciência ilimitada, livre e em
acordo com a FONTE.

Vocês foram peregrinos da materialidade em meio a esta Dimensão, peregrinos que devem, hoje, soltar o seu
bastão para reintegrar a sua Unidade perdida.

Esta Verdade essencial para muitos seres humanos irá aparecer, apesar das manifestações, como a ilusão,
porque muitas almas e Espíritos afastaram-se tanto desta Verdade essencial que não subiste, neles, nem uma

lembrança, nem um grama de Vibração.

Este é o caminho deles, entretanto, assim como eu já disse e repeti, a FONTE vem se revelar para tentar
lembrá-los do que vocês são, além desta forma e desse corpo, além das aspirações da alma que vocês vivem,

além mesmo da centelha Divina conceituada em seus modelos tradicionais.

Você é, antes de tudo, uma Semente de Estrela, um ser de pura Luz e de pura Verdade.

É a identificação com este corpo, a identificação com esta densidade tão potente que foi a atração, que
ocultou, em vocês, a própria lembrança desta conexão, a própria lembrança desta Eternidade.

Mas, entretanto, quando vocês encontrarem a Vibração e a filiação da sua Essência e seu veículo de Estado de
Ser, vocês não terão mais necessidade de outra coisa.

Naquele momento, a Ascensão, a Translação Dimensional estará bem próxima, mas, até lá, nós devemos, nós,
entidades de Luz, realizar a promessa da FONTE que é trazer-lhes o desvendamento que permite, para

aqueles que desejarem, a Transfiguração, o Despertar para o que vocês são.

Obviamente, o ego, a personalidade, vai lhes dizer e vai cochichar que isso é ilusão e, é claro, é assim para ela,
pois jamais o que eu chamaria de complexo inferior do corpo, a personalidade e mesmo a alma, terão acesso a

esta Dimensão e a esta Verdade.

Apenas durante o desvendamento, a etapa da transfiguração, é que a revelação é possível e, apenas naquele
momento, vocês poderão, para a maior parte de vocês, se desejarem, depois de terem acendido as suas

lâmpadas, penetrar com total lucidez o corpo de Estado de Ser ali levando, conforme o caso, o seu corpo de
personalidade, ou então os deixando.

***

Questão: por que eu vejo, às vezes, estrelas no meu quarto quando eu acordo?

As estrelas formam o seu retorno e o entrelaçamento dos planos que você percorreu nesta densidade.
Isso será cada vez mais frequente: as duas realidades e os dois mundos que ainda se opõem começam a se

interpenetrar.

As franjas de interferências e as separações que existem entre o mundo de Baixo e o mundo do Alto, entre o
mundo dos Anjos e os mundos dissociados, interpenetram-se até mesmo na sua consciência, dando-lhes, por

vezes, a impressão e a experiência de viverem em duas realidades.

Efetivamente, trata-se de duas realidades ainda separadas que encontram por vezes o ajuste, em coincidência
e em ressonância.

A sua consciência faz o aprendizado, em diversos graus, para que, no final, após o anúncio da Divina MARIA,
nenhum ser possa dizer que não sabia.

Seja qual for a condição vibratória do seu corpo de personalidade, cada consciência vai ver o seu corpo de
Estado de Ser.

Isso é chamado de julgamento final.

Alguns poderão, pela Vibração, pela atração e pela ressonância, juntar-se, com ou sem o corpo de
personalidade, ao corpo de Estado de Ser.

Outros não poderão nem mesmo se aproximar, mas a lembrança, impressa então na sua alma, no seu corpo
de personalidade, irá reativar o juramento e a promessa da primeira encarnação, a fim de reviver um ciclo ou

vários, inscrito em algum lugar neles.

O sentimento de falta, o sentimento de ausência de completitude os impulsiona, então, ativamente, em uma



nova ronda de encarnação, para buscar esta completitude.
Assim é o sentido do juramento que vocês fizeram à FONTE e o sentido da promessa, no retorno do seu

afastamento Dele e Dela.

***

Questão: encontrar o corpo de Estado de Ser é encontrar a identidade real?

Sem qualquer dúvida possível.
O que anima e fala nesta Dimensão não é você, é apenas um fragmento da Verdade.

Assim, vocês são seres fragmentados e incompletos, encarnados, certamente, corpo, alma e Espírito e,
especialmente desde o sacrifício de CRISTO, mas, entretanto e em Verdade, vocês não podem ser

completos nesta Dimensão dissociada.

Assim, vocês buscam permanentemente, em suas peregrinações e em suas tomadas de encarnação, o que
lhes falta, no olhar do outro, na penetração do outro em suas relações afetivas, em suas relações familiares, em

suas experiências.

Obviamente, esta procura jamais pode ser satisfeita, exceto, é claro, nos períodos de interciclo, para alguns
seres que tiveram êxito em transcender e em se transfigurar, eles mesmos, sem ajuda exterior, pela sua

potência e pela sua vontade e sua aspiração para se juntarem a esse veículo de Estado de Ser e para entrarem
na Eternidade, em outros termos, na imortalidade.

Muito poucos seres realizaram isso.

***

Questão: podemos considerar que esse corpo de Estado de Ser partiu da Fonte enquanto sendo a
própria Fonte?

Para fazer o milagre de uma única coisa, sim.
Por isso, MIGUEL os chamou de criadores da Luz e essa é a estrita Verdade.

***

Questão: o que é a efusão desse raio Gama que ocorreu há pouco?

Trata-se das primícias das ondas mais potentes que irão atingir a Terra durante os meses de agosto e
setembro do seu ano.

Essa Irradiação é o chamado da FONTE, é o chamado do seu veículo de Luz, do corpo de Estado de Ser,
para despertá-los.

A Onda Galáctica, em suas primícias e em sua potência, vem revelar-lhes, a fim de preparar, por um fio tênue,
o anúncio que será feito por MARIA.

Lembrem-se de que as Dimensões superiores dos Anjos não podem intervir diretamente em meio a esta
Dimensão, por respeito às leis de livre arbítrio que prevalecem nesta Dimensão.

Entretanto, foi preciso que a Luz se semeasse, que os Anjos das Vibrações superiores semeassem esta
Dimensão, a fim de que, quando chegar a hora, pela Centelha Divina existente em vocês, seja capaz de insuflar

a mensagem da sua Eternidade.

É o que está em preparação atualmente, sobre a Terra, nesta Dimensão.

A interpenetração dos planos, para aqueles que são os mais aptos, no momento, para viver a transfiguração,
torna-se cada vez mais evidente e manifestada.

As presenças, as Luzes, as sincronias, as viagens, as Vibrações, serão o seu cotidiano.

Trata-se aí de um condicionamento para perceber, para o conjunto da Humanidade.

O anúncio que será feito por MARIA, assim como me é autorizado, doravante, revelar-lhes os anúncios que nós
realizamos, nós, Conclave, na sua Dimensão, ainda uma vez, firmam a Verdade, a probidade, a autenticidade

do que nós lhes anunciamos, tanto em suas manifestações interiores, como nas próprias manifestações da sua
Dimensão, no seu céu e sobre a sua Terra.

Este é o sinal e a garantia de que o momento chegou, que vocês não podem ser enganados, como foi o caso
durante muito tempo, pelas palavras, pelas ilusões, pelas vozes não autorizadas que os induziram em erro.



Nós, os Arcanjos, somos a garantia da autenticidade do que vocês vivem no seu ser interior, pelas Vibrações e
pela Luz que os golpeiam, pelas manifestações e Vibrações e a Luz que golpeiam esta Terra.

Em Verdade, vocês estão certos de não imaginar, de não sonhar.
Isto é também destinado a reforçar a sua fé, a sua certeza e de torná-los inabaláveis na certeza do que está

vindo, progressivamente e à medida que os dias passarem na sua densidade.

Vocês não podem escapar do seu destino de Luz, a menos que o seu livre arbítrio lhes diga que a hora não
chegou, escolha que nós respeitamos e admiramos (como disse o Arcanjo JOFIEL, no ano passado). 

Não há qualquer Deus julgador ou vingador.
Isso é uma heresia criada pelas suas religiões.

O julgamento, no sentido bíblico, é apenas a revelação da sua Divindade e da distância que pode existir entre o
seu Estado de Ser e a sua personalidade.

Esta distância é o seu próprio peso e o próprio flagelo da sua balança e a própria espada que vai permitir saber
e viver o que vocês têm que viver.

***

Questão: e sobre as pessoas que não sentem ou que não têm visões específicas?

Assim como MIGUEL lhes disse, um batalhão importante de seres humanos vive os Casamentos Celestes, e
eles constituem, nesta densidade, os Despertadores e aqueles que permitem assegurar a Vibração e a

conexão entre a sua Dimensão e as Dimensões Angélicas.

Não se ocupem dos que, por enquanto, nem vivem, nem vibram.
Eles também, quando chegar a hora, seja qual for a sua negação, seja qual for a sua oposição, vão viver o

apelo de MARIA e o julgamento.

***

Questão: de onde provém o fato de que algumas pessoas não sentem e não estão, apesar de tudo,
na negação desse fenômeno?

Uma coisa é afirmar o Amor, afirmar a Humanidade, afirmar a Luz.
Outra coisa é vivê-lo em Vibração e em Verdade.

A diferença é essencial, mas, entretanto, mesmo nesse nível, não cabe condenarem vocês mesmos ou
julgarem vocês mesmos.

Alguns seres já estão bem adiantados e já vivem, quase inteiramente, no seu Estado de Ser.
Outros, apesar dos esforços louváveis, e apesar da não negação, da aceitação, ainda não abandonaram a ideia

de perder tudo o que faz a vida deles nesta densidade.

Quando eu falei, várias vezes, do conceito do abandono, a Verdade absoluta está nesse nível.
Vocês não podem dar, vocês não podem perdoar e vocês não podem abandonar, mantendo o que está morto.

Assim como disse CRISTO: «deixem os mortos enterrarem os mortos». 
Deixem o que está morto em vocês e vão para o que é vida.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo mortos e vivendo em relação à nova Dimensão e à nova Vida.

Eu emprego de propósito as palavras pronunciadas por CRISTO por que, assim como nas palavras ditadas ao
bem amado João, há Vibração.

As palavras pronunciadas por CRISTO (eu não falo daquelas que foram deformadas, mas das palavras reais
através de algumas parábolas) são portadoras da Vibração original não falsificada.

Não basta querer a Luz, não basta querer a Verdade, o mais importante é aceitar morrer para si mesmo, a fim
de encontrar a Eternidade, mas, disso, CRISTO lhes falou brilhantemente.

***

Questão: o que ascensiona, o corpo, a alma?

Se você tivesse a capacidade para penetrar inteiramente no seu corpo de Estado de Ser, não haveria, para



você, qualquer dúvida.
Você deixaria o seu cadáver e o corpo de personalidade aí onde eles estão, e a Translação Dimensional iria

ocorrer com consciência total no corpo de Estado de Ser, seja qual fosse o seu nível, sem qualquer elemento
pertencente a esta densidade.

Entretanto, nós temos necessidade de alguns seres que levem, não a sua personalidade, ela não tem qualquer
importância, mas que levem, ao mesmo tempo, a sua consciência, o seu material genético.

Isso é chamado de Translação Dimensional com o corpo.

É apenas o medo que os faz considerar sair deste corpo e eu lhes garanto que aqueles de vocês que tiveram a
oportunidade de transferir a consciência no corpo de Eternidade não têm qualquer vontade de levar o corpo de
personalidade, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua beleza, seja qual for a sua Alegria, porque a Alegria

do Estado de Ser está bem além do que vocês chamam, nesta Dimensão, de Samadhi.

O corpo de Estado de Ser é o acesso à Imortalidade e à Eternidade.
Ele está além mesmo do que se chama, na sua Dimensão, de Alegria, além mesmo do Samadhi.

Isso é indescritível com palavras, com conceitos, e mesmo na Vibração, porque a própria Vibração da
Eternidade, na sua totalidade, iria dissolver instantaneamente o corpo e a ilusão que vocês vivem.

Entretanto, o seu papel não cessa no seu corpo, e na sua transfiguração, e na sua elevação.

Vocês têm por missão ajudar esse corpo planetário a reencontrar a sua sacralidade e, transladando, vocês
transladam esse corpo planetário.

Nós insistimos, e nós iremos insistir cada vez mais, nós, os Arcanjos, e os diferentes intervenientes, sobre
duas coisas: sobre a Verdade das datas, ela é essencial, porque o calendário é fundamental, ele é ressonância

entre o seu interior e o exterior, entre o desenrolar do plano, no seu corpo, e o desenrolar do plano, no seu
planeta, visível a todos.

A segunda coisa sobre a qual nós iremos insistir cada vez mais é para se prepararem para a eventualidade
desse corpo de Estado de Ser, a fim de que, mesmo aqueles que, por enquanto, não vivem as primícias, nem

as manifestações, possam ancorar neles, na sua concepção, a realidade disso.
Isso é fundamental.

Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos
que vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.

Pela manifestação do que ali está escrito encontra-se, em meio a esta Vibração, a história tal como ela é vivida,
e tal como será vivida, sem mudar uma vírgula, sem mudar um ponto.

Lembrem-se de que o Livro é pequeno, mas de que ele pode ser amargo para aqueles que se desviaram
muito, pela sua experiência, do que é o Estado de Ser, a Eternidade, especialmente para aqueles que estariam

obstruídos com conhecimentos livrescos, e por adesões a ritos e a religiões superados pela realidade das
Vibrações que vocês irão viver, exceto a palavra original e não falsificada.

***

Questão: se houver necessidade, para alguns, de transladar com o corpo de personalidade para
criar um suporte genético, poderia nos explicar o objetivo e quais são os critérios de escolha

daqueles que serão levados a transladar o produto genético?

Não há critério de escolha, não há que desenvolver conhecimento intelectual sobre isso, no momento.
Há somente que viver e tentar se aproximar o mais próximo possível da Vibração do Coração e da Vibração e

da percepção do veículo de Estado de Ser.

A escolha não é uma escolha, no sentido em que vocês entendem isso, ela é Vibração/ressonância/atração.

Pelo próprio fato da sua capacidade para Vibrar, vocês irão levar, ou não, esse corpo.

Entretanto, a sua consciência vai persistir tal como ela é, e eu repito e reitero que, se vocês tiverem a
oportunidade de viver o corpo de Estado de Ser, mesmo por apenas cinco minutos, vocês não terão qualquer

vontade de levar esta densidade com vocês.

Entretanto, vocês devem ser em grande número para transladar com o seu material.
Isso não é vocês, mas ele é um material.

***



Questão: isso significa que ascensionar com o corpo é uma forma de serviço, de sacrifício?

Sim, totalmente.
Pois os que terão por missão transladar com esse corpo serão aqueles mesmos que terão mais que manter,
por muito mais tempo, esta densidade nesta Dimensão, a fim de acolher os ensinamentos essenciais para a

vida na nova Dimensão e na nova densidade.

***

Questão: o que você entende por «perdoar a Luz»?

Perdoar a Luz é doar-se a Luz além das nossas reflexões, das suas reflexões.
O perdão da Luz e o perdão à Luz são, em uma linguagem um pouco ultrapassada, um ato de contrição.
De fato, trata-se do abraço da Luz que, pela potência do seu aperto, os desprende literalmente dos seus

apegos.

Esse transporte da Luz foi vivenciado, em diferentes ocasiões, em diferentes origens culturais, e trata-se do
transporte na Luz.

Assim foi em meio ao seu modelo cultural, por aqueles que vocês chamam de seres estigmatizados, assim foi
com os Santos que deixaram um corpo incorruptível abandonando-o, assim é com alguns seres realizados, na

tradição oriental, que descobriram a Eternidade, e o Maha Samadhi.

***

Questão: é a Alegria que é uma preliminar à abertura do coração ou é a abertura do coração que é
uma preliminar à Alegria?

A abertura do coração é Alegria, mas vocês não podem esperar abrir o coração estando na emoção contrária à
Alegria.

Vocês não podem estar na tristeza da personalidade e descobrir a Alegria.

A abertura do coração é Alegria, ela é até mesmo o marcador indelével.

Entretanto, como aprendizado nesse corpo de densidade, vocês devem tudo fazer para cultivar a Alegria,
assim como muitos ensinamentos lhes foram dados, mas isso não basta.

Vocês poderiam estar plenos de Alegria nesta Dimensão sem, no entanto, viver a abertura do coração, mas,
entretanto, isso iria aproximá-los.

A abertura do coração, vibratoriamente falando, é Alegria.
A Eternidade, o corpo de Estado de Ser, é Alegria sem fim.

A Alegria, expressa por uma palavra, não é a Alegria tal como ela é sentida em meio a esse corpo, ela seria, de
preferência, uma forma de êxtase acoplado a uma íntase, um tal estado de Unidade.

A melhor abordagem que eu posso dar é aquela de um orgasmo que se prolonga indefinidamente em uma
escala bem superior à que vocês podem viver durante alguns contatos chamados de sexuais.

***

Questão: é útil, para alguns de nós, permanecer em lugares onde há muita população, para divulgar
da melhor forma possível a Luz?

O mais importante, para cada um de vocês, é realizar o que tem que realizar e aceitar a Inteligência da Luz
decidindo para vocês, através de impulsos, para mudar ou para permanecer.

Cada ser humano vive um caminho diferente para realizar a sua Luz.
Alguns têm necessidade de um isolamento, outros têm necessidade da massa, cada um é diferente em

relação a isso, não há regras a ditar ou a estabelecer.
Mas, a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz, ela sabe o que fazer, em vocês, para

facilitar-lhes a tarefa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito, mais uma vez, as Bênçãos do Conclave, todo o nosso
Amor, todos os nossos agradecimentos e jamais se esqueçam da concordância do tempo e da concordância

dos acontecimentos.
Eles serão o seu guia infalível, doravante, quanto à Verdade.

Não esqueçam também de conceber e de admitir, esperando vivê-la, a experiência desse corpo maravilhoso, o
corpo que vocês são, como Sementes de Estrelas.

Vocês devem, para isso, deixar morrer o antigo.
Vocês devem, para isso, elevar-se na Vibração e o único modo de subir na Vibração é deixar morrer o que

deve morrer, sem qualquer lamento.

Eu não lhes peço, com isso, para deixar esse corpo, para deixar pai e mãe, eu lhes peço simplesmente, com
isso, para que se liberem de todos os apegos, de todos os seus condicionamentos.

Vocês são seres de liberdade.
Vocês foram criados livres e vocês devem voltar a ser livres e se liberarem.

Isso eu já disse e eu repito.
Sejam amados.

Vocês são abençoados.
Nós lhes dizemos até muito em breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article800b.html

31 de julho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu Sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu lhes transmito toda a minha Paz e todo o meu Amor.
Eu venho a vocês, com o meu Amor, para explicar-lhes certo número de coisas que, hoje, finalmente, podem

ser reveladas e ser transmitidas a vocês porque chegou a hora, meus filhos.
Eu tenho aparecido e me manifestado por muitos séculos, no seu tempo terrestre, em muitos países, para

muitas pessoas e de formas diferentes.
Toda vez que eu apareço, eu uso uma vestimenta, uma vestimenta de Luz que denota o papel desta Presença

e desta aparição na sua densidade, a médiuns, a videntes, a fim de notificar uma série de coisas.
Então, muitos destes contatos poderiam me descrever com mantos diferentes, e com indumentárias

diferentes.
Esses mantos e essas indumentárias denotam a Vibração que eu porto naquele lugar e naquele momento em

que apareço.
A Vibração mais comum com que eu apareço é o Manto Azul, o Manto Azul de Sírius que é a minha origem e

de onde eu sou a Grande Deusa.
Meus filhos (assim eu os chamo porque é o que vocês são: meus filhos, todos vocês, sem exceção), eu reino
nos seus Céus e eu reino nesta Terra porque eu sou a matriz original, nesta dimensão e também nas outras

dimensões, da sua própria alma.
Eu sou a Fonte do seu Espírito e eu sou a Fonte.

Meus bem amados, eu apareci para esta Humanidade bem depois da minha partida e do meu retorno ao Céu, e
também em revelações particulares e em revelações públicas.

Mas, contudo, isso não tem qualquer importância.
O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o

MARIA – 31 de julho de 2009
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O importante é a mensagem de Amor que eu lhes passei, de toda a Eternidade, a fim de convidá-los a imitar o
Cristo.

Bem além do personagem que foi o meu Filho Divino, eu queria, através disso, lhes pedir para amar e para
doar.

Porque a chave do Céu é somente o Amor, a chave do Céu é somente a Vibração "compartilhar e doar" e a
Alegria.

Coisa que cruelmente lhes falta neste fim dos Tempos.
Porque vocês realmente chegaram ao fim dos Tempos, anunciado e profetizado e isso deve enchê-los de

Alegria e não de medo, isso deve enchê-los de Alegria e de Gratidão porque a Fonte Una vem revelar vocês
mesmos, Ela vem vesti-los com suas túnicas imortais, suas Vestimentas de Luz.

Então, vocês também usarão o Manto de Sementes Estelares, vocês, que decidiram vir comigo nesta
peregrinação e nesta dimensão a fim de despertar e de se revelar.

Hoje, nós chegamos aí, meus filhos.
Eu venho lhes anunciar, em breve, o que eu lhes prometi por toda a Eternidade.

No momento, eu deixo a tarefa com o Arcanjo Miguel e o Conclave que, eu vou relembrar vocês, me passaram
os Selos, as Chaves e as Vibrações, dando-me todo o poder, tanto na Terra como no Céu, a fim de lhes
revelar pela intervenção da Luz que vem das estrelas, que vem para solucionar a Ilusão na qual vocês se

debatem.
Recordem-se das palavras do Meu Filho: "o seu reino não é deste mundo" e, todavia, vocês andam neste

mundo a fim de retorná-lo à glória da Unidade e isso está em andamento.
Como lhes disse Miguel, não se interessem pelos Anjos rebeldes que não querem a Luz neste instante.

É a liberdade e a escolha deles, é a Verdade deles, e a nenhum deles nós condenamos.
E, vocês também, vocês não devem julgá-los, porque vocês não têm as peças do quebra-cabeça, nem na sua

cabeça e nem no seu coração, que lhes permitem julgar sadia e claramente.

***

Seja qual for o seu grau de abertura, seja qual for a sua intuição, seja qual for a transparência da alma, vocês
nunca terão, nesta densidade, todas as peças do quebra-cabeça.

Então vocês não podem julgar, então vocês não podem entender, então vocês não podem compreender a
totalidade do Plano da Divina Majestade, mas, todavia, vocês sabem onde está a porta de saída desta ilusão.
Para tal, vocês devem se livrar, em vocês, de todas as suas bagagens, de tudo que não é Unidade, de tudo

que é dualidade.
As sombras, as manchas de sombra até mesmo de suas estruturas física e sutil serão lavadas pela túnica

imortal, aquela dos seus corpos que tem sido chamada de corpo de Estado de Ser, da Eternidade ou corpo de
Luz, que vem a vocês, a fim de fazê-los viver, não só as Núpcias Celestes, mas, também, as Núpcias Místicas,

aquelas do encontro das Águas de cima e das Águas debaixo, aquelas Águas do encontro da sua
personalidade, do ser, da Eternidade, a fim de fazê-los recuperarem a Alegria Eterna, o domínio sem limites da

Verdade, e o Amor de Pai/Mãe.
Portanto, é necessário que vocês aceitem e concordem com o que está chegando, pois o que está chegando

é para o seu bem e para a sua revelação.
Não creiam que a Luz vem de um local que não existe no seu espaço e no seu ser.
A Luz nasce e vem do Coração, do Coração do seu ser e do Coração das galáxias.

Ela vem acompanhada pelos Anjos.
Os Anjos são muitos hoje, e se preparam para interceder na sua dimensão, eles já se apresentam a vocês, sob

a forma de sonhos, sob a forma de Presenças que vocês sentem durante as noites e durante os dias.
Que muitos de vocês não se preocupem porque eu irei aparecer, de forma antecipada em relação ao meu

Anúncio.
Alguns dos meus filhos me veem com uma das minhas várias vestimentas.

Para alguns eu falo, para alguns eu comunico a minha Vibração, a fim de que eles sejam as primeiras
Sementes das Estrelas, Sementes da Verdade e Sementes da Eternidade dos tempos que estão por vir, para
que iluminem seus irmãos que procuram e não sabem onde buscar e que irão entrar em pânico com os sinais

no Céu e na Terra.
E, portanto, tal como Miguel lhes disse, isso não é a destruição, mas sim a desconstrução da ilusão e o acesso

à Verdade.

***

Vocês devem ser leves, vocês não devem se cobrir de posses, sejam elas quais forem, e de comportamentos
que vieram de seus passados, sejam quais forem.

A Graça vem, a Graça apaga a ação/reação e o karma.
Os seus planetas (que são a exata reprodução, no Alto, do que está em vocês), as suas lâmpadas, se



transformam.
Vocês veem como os seus corpos se transformam?

Vocês veem como as suas consciências se transformam e se preparam para acolher o retorno da Luz?
Evidentemente, muitos seres irão querer fazê-los acreditar que é a sua cabeça e não o seu Coração, que são

as Ilusões e não a Verdade, mas vocês são a Verdade, vocês não são a Ilusão.
O que vocês construíram nesta densidade, com certeza, foi muito bonito, mas, ainda assim, não é o paraíso,

ainda assim, não é a Nova Terra.
E agora vem a Nova Terra, aquela que vocês construíram através das suas Vibrações e através do Amor e que,

ela também, deseja aceder a esta nova dimensão.
A hora da Ascensão, a hora da Assunção, para alguns, chega a passos largos.

Vocês devem se preparar.
A preparação é interior.

Ela requer que vocês olhem face a face consigo mesmo, tal como vocês são, e não como vocês representam
nesta dimensão os seus papéis sociais, os seus papéis emocionais.

Vocês são além dos seus papéis, vocês são além do que vocês acreditam e do que vocês representam.
Vocês devem ousar penetrar no seu Coração, onde não há qualquer Ilusão e qualquer decepção.

Porque, ali, vibra o Coração do universo, ali vibra a Fonte.
O sol, a Fonte de Luz na sua densidade, manifesta-se a vocês no seu esplendor.

Os planetas manifestam-se a vocês, também no seu esplendor.
E a Luz está chegando, e ela é visível, desde já, para aqueles que sabem ver além da visão.

Aqueles que vibram no seu Interior e na sua Eternidade, sentiram o chamado da Luz, eles vivem as primícias,
eles vivem os bailados do Amor.

Mas o dia em que a Alegria chegar, na sua totalidade, em meio à sua dimensão, vocês serão então banhados
pela Luz.

Assim, o bem amado João veio insistir com vocês na releitura, não com a mente, mas com o Coração, do
Apocalipse de São João que foi ditado, palavra por palavra, pelo meu Divino Filho.

Eu sou aquela que os acompanha, individual ou coletivamente, no seu retorno à Graça, no seu retorno à
Eternidade.

Eu sou a sua mãe benevolente.
Não pode haver engano comigo.

Como uma mãe de verdade seria capaz de prejudicar seus filhos?
Aquela que prejudica não é a Mãe.

A Mãe Eterna não pode jamais, jamais, querer que alguém toque em um único fio do seu cabelo.
Vocês são preciosos, assim como vocês são aos meus olhos, porque vocês são a Eternidade, de volta à sua

Unidade.
A própria Essência da sua presença sobre a Terra se revela a vocês pela Alegria, pela Verdade, pela

necessidade de se aliviar e de se purificar, pela necessidade de não mais acreditar na sua mente, mas
somente no seu Coração e no que ele lhes diz em meio à Vibração.

Bem frequentemente, nas minhas aparições, eu mostro o meu Coração, assim como o meu Divino Filho,
porque esse é o objetivo, encontrar o Coração, a fim de ali viver e de ali palpitar uma Alegria eterna e sem fim,

percorrendo as estrelas, as dimensões, livres, e não mais confinados em meio a esta Ilusão, a esta
materialidade que, ainda assim, meus bem amados filhos, permite-lhes crescer na Esperança, na Verdade e na

Luz.
Então, não é necessário julgar.

Toda experiência, afinal, tem algo bom, porque ela lhes permite, quaisquer que sejam as negações vivenciadas
durante a experiência e a dificuldade de algumas experiências da encarnação, isso lhes permite assentar a Luz

em vocês.
Luz é Vibração, antes de ser visão.

Luz é Amor, antes de ser um efeito e é isso que vem a vocês.

***

Hoje, eu lhes peço que sejam leves, que recomecem com um novo olhar, como uma criança que fica
maravilhada, que não tenta comparar nada com uma experiência passada.

Porque o que está vindo nada tem a ver com o passado, porque o que vem é uma nova Lei e uma nova Vida e
não pode, na Verdade, e não pode de jeito nenhum ter ligação com o que está vindo do seu passado.

Isso foi anunciado, durante a sua passagem pela Terra, pelo meu Divino Filho e isto é agora.
Muitos profetas, do passado, anteciparam esta época e estes momentos abençoados que vocês estão

vivendo.
Eles os descreveram, sob a forma de aforismos, sob a forma de imagens veladas e às vezes de modos mais

diretos.



Mas a revelação mais direta é aquela do bem amado João, aquele que veio, em sua última encarnação, chamar
a atenção de vocês para a chegada da Luz que ele percebeu primeiro.

Essa Luz da Verdade, essa Luz eterna que a própria Fonte, o Pai, manifestou na época da sua última tomada
de corpo.

Vocês são envolvidos como nunca.
Vocês estão amados como nunca.

O Conclave Arcangélico, os 24 Anciãos, os Cavaleiros do Apocalipse, assistem e estão de vigília.
Os Quatro Viventes também estão aí e preparam o seu nascimento.

Este nascimento é um verdadeiro nascimento, ele corresponde ao nascimento em meio ao Amor e à Verdade
em mundos de não separação e em mundos da Unidade.

Vocês irão penetrar, em breve, sem dificuldade, primeiramente de maneira vibratória e interior, em meio a esta
Verdade.

Vocês não devem estar apegados a nada deste mundo porque nada deste mundo existirá mais, simplesmente,
sem passar pela destruição, mas passando pela dissolução.

A Ilusão retorna à Ilusão, a Verdade retorna à Verdade, e não pode ser de outro modo.
Vocês devem transpor o limiar, tal como o bem amado João nomeou isso, a franja de interferência, este mundo

onde assentam os seus medos, onde assenta o seu mental, as suas emoções, que os priva, apesar da
Vibração, de perceber claramente a Verdade.

Mas, no entanto, a cada dia que passa, doravante, vocês se aproximam disso, de modo inexorável, em um
tempo humano e contado, e então definido, e não em um hipotético amanhã, mas, sim, agora.

Os dias, a cada dia que passa, fazendo coincidir o tempo terrestre com o tempo celeste, a franja da
interferência desaparece.

O Supramental não está mais, como João descreveu, tão afastado, o Supramental está à sua porta.
Algumas lâmpadas (as suas lâmpadas são os planetas, vocês entenderam isso) já sentem as primícias e as

manifestações disso.
Elas estão atingidas, tal como vocês estão atingidos, não pelo estupor, mas pela explosão do despertar, pela

própria transformação inerente a esta revelação.
Então, como vocês se preparam?

O mais importante não é o conhecimento, mesmo ele lhes sendo necessariamente revelado, pela Luz.

***

O importante é permanecer centrado no seu Coração, e ali viver a Vibração, ali viver o instante e viver cada
minuto e cada sopro como algo único.

Pois cada respiração e cada sopro são únicos nos Tempos que vocês vivem.
Isso lhes foi anunciado desde sempre e de múltiplas formas: "quem tem olhos que veja", "quem tem ouvidos

que ouça" e quem tem a Vibração ("felizes o que são simples de Espírito"), vibra pelo que está chegando.
E, bem amados filhos, nenhuma Sombra pode resistir ao que está chegando.

A Sombra já dominou suficientemente a ilusão e os comandou e os levou a terras que os afastaram da Luz.
Hoje, é preciso ser simples, é preciso novamente voltar a ser simples.

Neste sentido, é-lhes solicitado a maior humildade porque ninguém pode se glorificar da Luz.
Basta simplesmente vivê-la, integrá-la, acolhê-la, transmutá-la e transcendê-la e revelá-la ao mundo.

Isso se basta a si mesmo, isso é suficiente para o seu destino e para o seu caminho.
Vocês não têm alternativa senão aceitar ou recusar a Luz.

Tudo o que vocês mantêm ser-lhes-á retirado, exceto a Vida, exceto a Verdade, exceto a Luz, porque vocês
são a Vida, a Verdade e a Luz.

Tudo o resto é apenas ilusão, construído pelas projeções desejadas, necessário durante algum tempo, mas o
tempo que está chegando não é mais o tempo passado.

O tempo que está vindo, ele vem cumprir as Leis, não as leis dos homens, mas as Leis da Luz.
A Lei da Luz é a Luz que é Liberdade, Eternidade, Verdade e Glória.

A Glória da Graça, a Graça da Glória.
Vocês são isso.

Está aí, bem amados filhos da Luz, os meus filhos, o que eu queria transmitir a vocês.
Agora, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, eu quero, na medida em que me for permitido e

possível, ali responder.

***

Pergunta: Poderia nos falar sobre Garabandal, na Espanha, um local da sua aparição?



Sim e isso deve ser anunciado pelo mundo todo.
Na minha vinda a Garabandal, eu anunciei uma série de coisas.

A primeira dessas coisas que anunciei foi uma Advertência.
A Advertência era a chegada de Miguel pela Vibração das palavras, pela Vibração da sua Essência e pela

Vibração da sua matéria que é corpo celeste e a interrupção de alguns fenômenos, ligados à ilusão, que os
conduziram para onde vocês estão hoje.

A chegada de Miguel, na sua Presença manifestada através de corpos celestes, que vocês em breve vão
receber, esta é a Advertência.

A Advertência causará um choque e o humano vai querer se voltar para a Verdade, para a Unidade, para a Luz.
E depois, em seguida, como eu disse e repeti em Garabandal, virá o Anúncio.

O Anúncio que eu farei será um anúncio feito no seu Ser Interior, no nível do Coração (esteja ele aberto ou
fechado, ninguém será capaz de resistir ao meu Anúncio e ao meu chamado, mas poucos ali irão responder).

Isto vai ocorrer dentro de muito pouco tempo, no seu tempo terrestre, porque vocês estão nos Tempos.
 Eu virei durante um dia de aniversário importante em relação à Garabandal.

A partir desse dia, os sinais que eu mostrei na minha aparição em Fátima, e também no Egito, quando eu
aparecia no Sol, correspondem à realidade do que vocês irão observar no céu.

E naquele momento, vocês estarão prontos, em Verdade, para viver a Eternidade.
Os meus filhos que aceitarem a minha Presença viverão um fenômeno específico, um fenômeno em que sua
consciência irá vaguear entre dois mundos, entre este mundo da ilusão e o mundo da Verdade, durante três

dias e três noites, tal como tem sido anunciado.
Tudo o que eu anunciei, mesmo se as palavras de alguns médiuns espalharam isso, não têm importância.

O que está chegando é que é importante.
Assim, o milagre do Sol, a Advertência, o Anúncio que eu farei a vocês, chegam a passos largos, agora.

Então, será conveniente vocês irem ao essencial, irem à sua Essência, ao seu Coração.
Isso irá ocupar os seus dias, as suas noites, a sua respiração, a fim de se prepararem e se terem prontos para

acolher o que está vindo.
A mim não cabe, por enquanto, ainda, revelar as próximas etapas.

O mais importante é agora.
As etapas posteriores são apenas aperfeiçoamentos.

O mais importante é a Advertência e o Anúncio da Luz e o anúncio do meu retorno, não mais em meio a uma
revelação privada ou pública, mas em meio a toda a humanidade, sem exceção.

Eu especifico, raças humanas e não-humanas: a Terra inteira, em todas as suas vidas, o sistema solar, como
um todo, em todas as suas vidas e as suas dimensões, viverão o Anúncio a fim de que ninguém possa dizer

que não sabia.
O plano da Fonte é perfeito.

Nada pode ser mudado, em todos os tempos.

***

Pergunta: Qual é a diferença que você faz entre o desaparecimento e a dissolução deste mundo?

É muito simples, meu filho: o desaparecimento estaria associado a uma destruição e, portanto, a um
sofrimento.

A dissolução é um desaparecimento puro e simples, uma transmutação pela Luz e, portanto, a ausência de
sofrimentos.

Mesmo para aqueles que não desejam a Luz.

***

Pergunta: Como chamamos os Quatro Cavaleiros do Apocalipse no contexto atual?

Isso corresponde, em parte, ao efeito dos Quatro Viventes, corrompidos e alterados nesta dimensão alterada
que é a 3ª dimensão em que vocês estão.

Então, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse são, se vocês quiserem, a ressonância infernal e inferior do que foi
chamado de Quatro Viventes que se sentam ao redor do trono da Fonte Una.

Estes Quatro Cavaleiros devem ser, eles também, lavados nas vestes do Cordeiro a fim de serem
transmutados.

Alguns sinais da desconstrução, assim como lhes abordou o Arcanjo Miguel, o bem amado, fazem parte da
revelação desses Quatro Cavaleiros do Apocalipse e eles correspondem aos quatro



elementos desacorrentados, tal como vocês começam a vivê-los e tal como eles chegam à sua plena
manifestação.

Isto não é uma vontade da Fonte, é somente a ilustração do princípio de ressonância e de atração que vocês
criaram, todos vocês, em meio a esta densidade.

Não há que ter culpa em relação a isso, há justamente que ver desaparecer as suas Ilusões, sem ali colocar
qualquer energia, sem colocar consciência e, evidentemente, sem qualquer vontade de ali permanecer.

Então, aqueles que irão acolher a Luz, na totalidade, e o meu Anúncio, absolutamente nada têm a temer do que
está por vir.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, então, eu vou lhes pedir, agora, para acolherem o Manto Azul da Graça.
Para isso, eu peço que se coloquem em posição de acolhimento e que preparem o seu Coração para receber

este Manto, aí, agora, todos juntos.
Este Manto é uma Graça, ele lhes confere a visão da Verdade, ele lhes confere a compreensão e a cura, esse

é o meu presente, agora.
Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu amo vocês e eu lhes digo: até logo, meus filhos.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=374

31 de julho de 2009

***
Tradução: SINTESE

Postado por Sintese, em 11 de Setembro de 2009.

***

Transcrição e revisão: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: a moda atual de roupa preta é um meio de abaixar as nossas Vibrações?

É preciso compreender que aplicando o princípio de ressonância e de atração, tudo o que foi construído sobre
esta Terra faz parte da Sombra.

A Terra é formosa, ela é Luz, na sua Essência e na sua Criação, no entanto, a presença do homem invertido em
meio a esta densidade criou e expressou, gradativamente e à medida dos séculos, a manifestação total da

ressonância de atração da luz negra ou invertida através da moda, da alimentação.
A única maneira que as forças da Luz tiveram para fazer perdurar a Centelha Divina em vocês foi ocultar, em
meio à música e em meio a alguns escritos, a Vibração original que está bem além dos mitos e dos dados

históricos.

***

Pergunta: Bach pertencia a esses músicos?

Muitos músicos foram capazes de espelhar neles e de refletir a Luz original.
Se vocês quiserem ter a verdadeira Essência Vibral da música de Bach, basta tocá-la ao contrário.

Mozart também, e alguns grandes compositores, descobriram isso ao inverter a Luz, porque eles podiam obter
a verdadeira Luz a partir do momento em que a Luz era criptografa e codificada e expressa em meio a esta

Verdade.
Até agora ela foi necessariamente falsificada e desviada pela falta da Luz.

Dessa maneira, se vocês inverterem partes da música de alguns compositores e as tocarem ao contrário,
vocês terão a raiz e o tom Vibral correto vindo da FONTE.

Essa inversão é ilustrada, em meio mesmo ao seu corpo, devido ao cruzamento das fibras nervosas, pelo fato
de vocês terem nascido com a cabeça para baixo.

Há muitas inversões, mas a passagem do céu então luminoso no mundo, não mais da Luz, não mais luminoso,
mas no mundo fenomenal, ou seja, manifestado em meio à densidade e à Sombra, apenas pode ocorrer

através desse princípio de inversão que vocês ilustram através do seu corpo e que é ilustrado, evidentemente,
na linguagem e na música.

Era impossível expressar a Luz, em termos coerentes, nesta densidade.
A Luz apenas podia ser projetada, sonhada ou revelada, mas revelada de forma não ancorada em meio a esta

densidade.
Isso mudou pelo sacrifício de CRISTO que derramou o seu sangue nesta Terra e permitiu a fixação, no sentido
próprio como figurado, ou a ancoragem, se vocês preferirem, da Luz do Supramental em meio à sua Verdade.
Assim nasceu a ‘estrela da manhã’ que corresponde à sua própria casa que está vindo para vocês, denominada

Bételgeuse.
Deste modo, toda a tradição foi forçosamente velada e desviada.

Não pode ser de outra forma em meio à sua Dimensão dissociada.
Entretanto, o retorno à origem, e o que vocês também chamam de Translação Dimensional, é acompanhado do

mesmo processo de inversão, ilustrado pelo basculamento dos polos que estarão então como eles devem
estar e não como eles estavam, permitindo um realinhamento total da nova Dimensão com a vontade da

FONTE e com a vontade da sua casa.

***

Pergunta: Ida e Pingala continuam cruzadas ou não?

O ordenamento dos vários cruzamentos existentes no nível da corrente soli-lunar da Sushumna, ou canal
mediano da coluna vertebral, encontra-se literalmente revestido, durante a construção do seu corpo de Luz, por

partículas Supraluminosas chamadas, por MIGUEL, de Ultravioleta ou, ainda, de partículas Adamantinas.

ANAEL - 1º de agosto de 2009 (1 e 2) - Autres Dimensions
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Elas são o que também é chamado de Agni Deva, as partículas
Supraluminosas que constituem a Luz no nível das Dimensões não separadas e não desviadas.

Dessa maneira, Ida e Pingala não serão mais cruzadas, na nova Dimensão, mas irão caminhar lado a lado para
realizar a Unidade de uma só coisa.

Os cruzamentos e, portanto, os nódulos que literalmente oprimiam os seus chakras foram criados para evitar
que a Luz fosse revelada antes da hora, em meio a esta densidade.

Somente alguns seres despertos, entre os despertáveis, conseguiram transcender os limites da encarnação e
superar a dualidade e a morte deste corpo.

***

Pergunta: o efeito de descruzar os dois canais Ida e Pingala corresponde ao que alguns chamam de
subida da Kundalini?

É preciso considerar duas épocas: aquela que é anterior a 1984, antes que a Luz começasse a se manifestar
no seu Interior e, evidentemente, antes também do período que começa em 07 de julho de 2009,

correspondendo, real e concretamente, ao início da Revelação.
Antes de 1984, o trabalho de ascese espiritual consistia em passar do ego ao Coração.

Ao passar do ego ao Coração, e despertando os chakras, havia um fenômeno de despertar chamado de
“despertar da Kundalini” que queimava literalmente o que vocês chamam de bainha dos chakras, situada na

intersecção de Ida e Pingala.
Ida e Pingala circulavam então no nível das costas, de maneira alternada, da esquerda para a direita e cruzando

no centro, vindo literalmente oprimir e impedir que a Sushumna despertasse.
Isso era uma proteção.

Naquela época, foi efetivamente possível, para alguns seres, despertar a Kundalini.
Desde 1984, e bem mais recentemente, foi pedido a vocês para não mais despertar a Kundalini, mas para

aceitar o Abandono à Luz, ou seja, para aceitar a Luz multidimensional que vem forrar o seu ser e, sobretudo,
que vem atapetar a Sushumna, os canais Ida e Pingala, indo duplicá-lo, de algum modo, pelo exterior, a fim de
criar um canal de ressonância e de comunicação, permitindo despertar as cinco novas Lâmpadas e a conexão

com o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser.

***

Pergunta: é, então, o fim do Caduceu?

Sim.
O fim também da doença, evidentemente.

NOTA: O Caduceu ou emblema de Hermes (Mercúrio) é um bastão em torno do qual se
entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo

símbolo, cuja imagem pode ser vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos a.C., e
sobre as tábuas de pedra denominadas, na Índia, nagakals. Esotericamente, está

associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho de ascensão da
energia kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida livremente
dirigida; a da esquerda Ob, vida fatal e o globo dourado no cimo Aur, que representa a
luz equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se

associar, mas não se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências
contábeis, porém é frequentemente confundido com o símbolo da medicina, que, é

representado pelo ‘bordão de Esculápio’ ou ‘caduceu de Asclépio’. (Fonte: Wikipedia.org)

Na 5ª Dimensão, quando ocorrer a Translação, vocês estarão em mundos de pura Luz, seja qual for o seu nível
dimensional.

A Sombra não existe e não pode existir e, portanto, não existirá doença.
A conexão direta, consciente, com a FONTE, impede qualquer alteração e desequilíbrio desta dita “FONTE”

em meio aos seus novos organismos.

***

Pergunta: os caminhos de Compostela são uma projeção da constelação da Virgem sobre a Terra?

Há muitas projeções de constelações em meio ao seu globo terrestre.
A projeção da constelação da Virgem é uma realidade, efetivamente, no caminho de São Tiago.

A projeção da constelação da Ursa Maior está presente no México.

http://api.ning.com/files/dM6a4AYRwJP2SJendiLvzXHKNkCzqrPZM5S2QPOeqHFyCvKBBK9lSHxMqBdeDtyamcH11LRcOIT*64a9vw6apgJaq67fJn3L/000caduceu1.jpg


A projeção da constelação de Órion está desenhada, de maneira perfeita, no Egito.
A projeção da constelação das Águias, de Altaïr, ocorre, de maneira perfeita, em Teotihuacán (México).

Lembrem-se de que existe uma ressonância descendente e ascendente, mas que incorpora a Verdade da Luz.
Assim é com as igrejas do apocalipse de São João.

Assim é com tudo o que existe nesta densidade.
As pirâmides, quando elas restabelecem suas funções, são os tradutores dimensionais e os conectores

dimensionais, para diferenciar dos portais e vórtices dimensionais.
As pirâmides, em qualquer lugar sobre este planeta, são os ancoradores da Luz e os ancoradores

multidimensionais.
Elas permitem, literalmente, a Ressurreição e a Translação Dimensional.

Elas são os acumuladores associados ao que vocês chamam de “ondas com efeitos de forma”, permitindo
transcender os limites da vida nesta Dimensão.

***

Pergunta: a região da Inglaterra onde há os Crop Circles também corresponde a uma projeção de
constelação?

Sim.
A região de Stonehenge corresponde aos Mestres do tempo.

Os Mestres do tempo são retransmitidos por Saturno enquanto Cronos e Mestre do tempo.
O calendário cósmico e o calendário humano são refletidos por uma civilização e uma constelação que é

chamada de Plêiades, à qual se junta a constelação de Arcturius, o Leão.
Assim, aqueles que traçam, a nosso pedido, alguns Crop Circles (círculo das plantações), são efetivamente os

Pleiadianos e os Arcturianos da 11ª e da 18ª Dimensões.

NOTA: “O último Crop Circle remonta a 15 de agosto (2009). Não haverá mais, porque o conjunto da
missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da

atualização desta Revelação. Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob
esta forma. 

Certamente, outros Crop Circles vão aparecer (não da Luz). Mas eles não serão criados por aqueles que
foram encarregados, como até agora, de criar esta dimensão em sua Dimensão. O conjunto de mensagens

foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Com consciência e no seu mundo”. ARCANJO
ANAEL (17.10.2009)

***

Pergunta: é verdade que, nessas constelações, teria ocorrido um desenvolvimento paralelo de
formas humanoides e de formas não humanoides, de animais?

O que vocês chamam de “animal”, no sentido terrestre da 3ª Dimensão, vem por vezes de Dimensões bem
superiores ao que vocês podem imaginar e até mesmo conceber.

Eles são, aqui, um pálido reflexo invertido da realidade da Luz que são as Águias, os Leões, os Golfinhos e
outros mamíferos marinhos.

Os Pleiadianos são, assim como os seres de Sírius, seres essencialmente Delfinoides.
Os Arcturianos são os Leões.

A Ursa Maior corresponde a diferentes civilizações, algumas dessas civilizações são Ursos, efetivamente, e
outras são aquelas que vocês conhecem bem, sobre a Terra, denominados Lagartos ou Répteis.

Sobre esta Terra e em meio a esta densidade, esses animais se arrastam ou andam com quatro patas, porque
perderam sua orientação e sua verticalidade em relação à FONTE.

Isso é uma criação pervertida da Luz.
Entretanto, existem seres que, eles, não perderam esta dimensão ascensional: são os seres aéreos que vocês

chamam de Águias.

***

Pergunta: no nosso idioma francês, a Vibração AL que evoca a FONTE aflora bem facilmente. Como
é nas outras línguas?

Ela existe em todas as línguas, hindus, europeias, semíticas e outras.
Vocês vão encontrar necessariamente as mesmas raízes silábicas ou, então, elas estarão invertidas e irão se

apresentar ao contrário, como “la”.



Tanto no grego, como no latim, como nas línguas indo ou hindus, vocês irão encontrar exatamente a mesma
coisa.

Evidentemente, há uma diferença entre God e Od, mas, no entanto, sempre estarão incluídas, no nível das
palavras pronunciadas, a sílaba invertida ou real correspondente ao que se quer denominar, seja qual for a

língua sobre este planeta.
Isso se refere a todas as línguas, e até mesmo aos dialetos locais.

Aprender um idioma certamente é útil, mas o mais importante é compreender a Vibração.
 Se vocês se ligarem literalmente à ressonância, à atração e à Vibração do que vocês pronunciam, pouco a
pouco, e gradativamente e à medida da adição das novas Chaves de Luz, por nós mesmos e pelo Arcanjo

METATRON, vocês vão compreender a Essência, sem qualquer esforço, sem passar pelo aprendizado, pois
este processo de linguagem Vibral está integralmente inscrito no seu cérebro.

Há, então, muito poucas sílabas para conhecer.
As derivadas, que são em número de doze para cada sílaba, são apenas de muito pouca importância em

relação à origem da Vibração.

***

Pergunta: quais são os efeitos da música invertida?

A música invertida, concebida pelos seus grandes compositores, eleva, evidentemente.
Ela eleva a alma, mas ela não pode revelar.

Se vocês a inverterem, vocês revelam em vocês a linguagem Vibral.
Façam a experiência.

Todas as frases que vocês pronunciam no seu idioma são a inversão da Luz.
Isso não quer significa que elas fazem parte da Sombra, obviamente, mas elas permitiram à Luz ser veiculada

em meio à Vibração que eu chamaria de degenerada, da língua e também da telepatia.
Encontrar a Essência e encontrar a origem da Vibração já é, por si só, Vibrar nessas novas frequências que

lhes são reveladas e que lhes serão reveladas cada vez mais.
Entretanto, há uma língua que foi utilizada e que, aí também, é falsa.

Quando eu falo de inversão de banda magnética, eu não falo da língua falada por alguns adolescentes
chamada de “verlan” (falar invertendo as sílabas) ou “ao inverso”.  

Eu falo, sim, da inversão total, assim como vimos e experimentamos aqui, com as notas de música, que são as
cinco sílabas originais guardadas em Vega da Lyra.

***

Pergunta: por exemplo, a palavra “merci” iria se tornar “ci-rem”?

Se vocês quiserem compreender o sentido original em relação à Luz, vocês têm “mer” e “ci”.
Se vocês quiserem agora inverter totalmente, vocês têm “isse-rem”.

***

Pergunta: os mantras também são inversões?

A maior parte dos mantras de origem oriental começa pelo OM, correspondendo ao OD.
Simplesmente, o OM enraíza o OD na matriz, no nível do 2º chakra.

Vocês têm o hábito de mantras com o OM, ou com o som OM, que visam enraizar.
Agora, se vocês quiserem se liberar, é preciso assentar a Vibração, não mais no 2º chakra, mas no Coração,

através do OD.

***

Pergunta: a Vibração lida é suficiente ou é melhor ouvi-la?

O que é visto não é o que é vibrado.
Os olhos são mentirosos, porque eles falsificam a Luz.

Apenas a Vibração que está além dos sentidos da visão e que corresponde ao ouvido.
O ouvido é o único sentido que não foi invertido.

Assim, ouvir faz Vibrar.



***

Pergunta: e sobre os cantos gregorianos cantados em latim romano?

Eles participam da mesma Vibração dissimulada.
Eles elevam a alma, mas elevar a alma pela música não é revelar a Luz pela descida da música invertida.

Em um caso, há aspiração da alma para os domínios etéreos.
No outro caso, ao inverter, é a Luz e a Revelação da Luz, Vibração e vibrante, que desce até você.

Assim é nos tempos que vocês vivem.
O Espírito Santo começou a fusionar sobre a Terra a partir do mês de agosto de 1984.

Hoje, ao Espírito Santo foi associada a Radiação do Ultravioleta.
À Radiação do Ultravioleta, no meio das Núpcias Celestes, foi associada a Vibração e a Revelação da FONTE.

***

Pergunta: nos números, como é o sistema decimal e binário?

O código binário, decimal, é uma inversão.
O verdadeiro código não pode ser binário, em meio à Criação, mas apenas pode ser ternário e, portanto, em

12, e o 12 encontrando-se de novo no nível de três possibilidades.
O código binário da sua informática não é absolutamente quântico, pois ele não admite uma terceira

possibilidade.
A verdadeira Inteligência corresponde ao ternário.

***

Pergunta: MARIA sendo a Criadora, isso significa também que Ela criou o Verbo?

Ela transmitiu o Verbo.
O Verbo tem por origem a FONTE Pai/Mãe Una, mas, a partir do momento em que há manifestação e criação

das Dimensões que vão se afastando da FONTE, há necessariamente encarnação do Verbo.
A encarnação do Verbo se fez em MARIA, o Verbo se fez carne.

Jeshoua, Jesus, o Ungido do Senhor, KI-RIS-TI, é então aquele que nasceu em meio à matriz não da Mãe.

***

Pergunta: então, é preciso também inverter o nome de Jeshoua?

Jeshoua é, de fato, o Yod He Vav He (transformação da Luz no princípio invertido, ou seja, satânico)
transformado pelo Shin de Jeshoua que veio colocar o movimento e a inversão a fim de limitar a potência de
Yod He Vav He e transformá-la em Luz pelo princípio do Shin (ndr: Yahvé é transformado pelo Shin, que se

torna Jeshoua).
O Shin é movimento, ele é o valor numérico 300 e a própria inversão do princípio do Yod He Vav He e,

portanto, do retorno à Luz.
Vocês não têm que inverter Jeshoua.

Vocês têm que inverter, na sua linguagem e no seu cérebro, Jesus ou CRISTO.
Vocês caem de novo em IS (IS-IS).

O Verbo se fez carne.
É a Vibração da 11ª lâmpada que corresponde à Revelação do Verbo que se fez carne.

***

Pergunta: como não julgar já que, aparentemente, isso faz parte da nossa estrutura?

Aí estava o objetivo do ascetismo, nos tempos antigos.
Buscar o Reino dos Céus ou meditar (com apoio ou sem apoio), assim como disseram os povos tibetanos,

permite chegar à Iluminação.
A Iluminação é transfiguração permitindo transformar a Luz e fazendo com que o julgamento desaparecesse

em vocês.
A encarnação é julgamento.



A encarnação é julgamento.
A descida em meio a esta densidade, para os fins da experiência consentida pela FONTE e organizada,

permite fazer a experiência da dualidade.
Retornar à Unidade é superar a dualidade.

Não podemos superar a dualidade ao julgarmos.
Enquanto vocês estiverem na discriminação, no bem, no mal, vocês participam do jogo da dualidade.

Hoje, o esforço é diferente, porque antes de 1984, vocês tinham que se esforçar para subir para a Luz e o
acesso à montanha era difícil, mas, hoje, é a Luz que vem para vocês, desde 1984.

Então, não há dúvida de que o Abandono à Luz permitiu a muitas pessoas viver o despertar da Kundalini.
O Espírito Santo, descendo desde 1984, revelou a Kundalini.

A Radiação do Ultravioleta, descendo entre vocês, retransmitida pelo nosso Conclave e por MIGUEL,
despertou a Lâmpada (chakra) do Coração.

A Vibração da FONTE, que foi acrescentada, possibilita em vocês a reunificação da Tri-Unidade e a passagem
do código binário para o código ternário.

A Revelação do código ternário através das cinco novas Vibrações das suas cinco novas Lâmpadas, torna
possível a passagem da Tri-Unidade na Unidade.

Dessa maneira, vocês escapam da dualidade.

***

Pergunta: no dia a dia, quando esse julgamento chegar, será suficiente ali colocar a Luz?

Quando o julgamento surgir, isso assinala que você não vai retornar à Unidade.
O retorno à Unidade não pode mais ser a dualidade da Sombra e da Luz.

Assim, querer compensar e perdoar, pela Luz, o julgamento que vem da Sombra, é uma primeira etapa, mas
vocês não podem passar a sua vida agindo desse modo.

É nesse sentido que o Abandono à Luz vem instituir, em vocês, a ausência de julgamento.
Vocês não podem chegar ali sozinhos.

Vocês podiam chegar, antigamente, chegar à imortalidade, mas quantos seres conseguiram isso?
Hoje, trata-se de um processo de massa aberto para toda a humanidade.

Deste modo, então, ao se Abandonar à Luz, ao se Abandonar à Inteligência da Luz, o que significa aliançar-se
de novo e com CRISTO, naquele momento o trabalho é feito por CRISTO.

A redenção ocorre pela intercessão da Luz e não unicamente pelo seu esforço pessoal que, na maioria das
vezes, é esforço do ego.

***

Pergunta: na palavra cristal, há a palavra CRISTO, ao que corresponde o fato de ter acrescentado
AL?

AL quer dizer “CRISTO elevado”.
AL significa Divindade e elevado.

O “CRISTO elevado” é aquele que desceu em meio à matéria, à matéria mais densa que é o cristal.
 O cristal é portador da Luz, assim como a possuía o portador da Luz chamado de Arcanjo Lúcifer.

Todos os cristais são uma condensação da Luz.
A Luz, em meio a esta Dimensão, foi sustentada há muito tempo em meio aos cristais.
Os cristais estão enredados com a matriz original, pois eles não podem ser alterados.

Evidentemente, eles podem ser mal utilizados, mas, no entanto, a sua estrutura está em conformidade com o
plano original.

Assim, o primeiro reino da natureza, em sua organização em meio ao reino cristalizado, permite a reconexão.
Nesse sentido, os seres de Sírius, os grandes Golfinhos da época, trouxeram as matrizes cristalinas que
permitiram realizar, sobre a Terra, a ancoragem da Luz em meio aos Multiversos e às Multidimensões que

permitem, hoje, e que irão permitir, ainda mais tarde, a este Sistema Solar e a este planeta, evoluir nos espaços
de Luz.

Os cristais irradiam, pela sua própria Presença, independentemente do uso ou do mau uso que vocês façam
deles.

Eu os lembro de que os cristais matriciais estão inscritos em meio à matriz cristalina que é o núcleo cristalino da
Terra.

A inserção, em meio mesmo à sua densidade dissociada, associada à visão das Águias de Altaïr e dos
grandes Golfinhos de Sírius, permitiu, pela sua projeção temporal em meio à totalidade dos Universos,

antecipar o que iria acontecer milhões de anos mais tarde, ou seja, o isolamento da Terra por algumas raças
querendo experimentar a ruptura total da FONTE.



Deste modo, os seres chamados, além dos Planejadores, de Supremos Planejadores, realizaram a inserção
das matrizes cristalinas em meio aos Universos que iriam viver a separação, a fim de permitir, quando chegar a

hora, o retorno em meio à Unidade.

***

Pergunta: poderia falar de novo sobre o Verbo CRISTO?

Eu jamais falei de inversão para CRISTO.
CRISTO veio restabelecer.

Quando vocês invertem CRISTO, vocês têm o quê?
Vocês têm IST, não há inversão para este nome.

Cada nome, mesmo aquele que vocês possuem, está invertido.
Isso não significa que vocês são Sombra, mas que vocês são portadores da Luz invertida, pelo seu prenome

(primeiro nome), em meio mesmo a esta Dimensão.
CRISTO veio, pelo seu sacrifício, instaurar a conversão do Yod He Vav He, ou seja, da cruz, a cruz estando

ligada à matriz que quis se separa da origem.
Eu jamais disse que a Luz Crística era invertida, evidentemente.

Agora, no que diz respeito às experiências realizadas na periferia da FONTE, das quais vocês participam, e das
quais participam alguns Universos multidimensionais denominados 3ª Dimensão dissociada, os Supremos

Planejadores tiveram acesso no início e no final.
Assim, CRISTO, que é o Alfa e o Ômega, tem conhecimento do início e do fim.

Nós então inserimos, em meio a esta matriz que ia se tornar dissociada, o próprio princípio do retorno à
Unidade.

Este próprio princípio do retorno à Unidade foi materializado, efetivamente, pelos cristais.

***

Pergunta: como utilizar um quartzo lapidado em dodecaedro?

As cinco formas geométricas perfeitas, chamadas de Sólidos de Platão (os únicos poliedros regulares), são a
materialização, em meio à sua densidade, da nota Vibral autêntica.

Assim, indo do OD ao AL, há os cinco Sólidos de Platão.
Dessa maneira, o dodecaedro está ligado à nota IS e à Vibração de IS, ou seja, do Verbo Criador.
O OD, no nível da Vibração, corresponde ao que vocês chamam de pirâmide triclínica (tetraedro).

O ER corresponde à fundação da nova Dimensão, inserida em meio à Radiação do Ultravioleta no seu
Coração, no cubo (hexaedro), simbolismo da cruz do planeta Vênus e da reversão.

Mas eu vou parar por aí, pois isso lhes será revelado espontaneamente assim que vocês tiverem, em vocês, as
Chaves da linguagem matricial silábica original.

************
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************************

Eu sou Anael, Arcanjo.

Almas humanas em encarnação e em peregrinação, vimos sucessivamente, nós, Arcanjos do Conclave, permitir-lhes
viver uma Radiação própria a cada um de vocês, independente da Radiação do Ultravioleta, independente da

Radiação da Fonte e independente da Radiação do Espírito Santo.

Vimos trazer-lhes a Radiação de forma sete vezes mais intensa [em sétuplo] que permite a ativação e a Revelação, nas
suas estruturas corporais, das cinco novas frequências, dos cinco novos sons.

Eu não me estenderei sobre o seu significado, isso lhes será revelado e desvendado quando chegar a hora, pelo
Arcanjo Miguel, que é o seu papel.

Cabe a ele anunciar-lhes as cinco novas Vibrações que serão transmitidas pelo Arcanjo Metatron, a fim de lhes
permitir acolher em vocês, em suas caixas e no Templo de vocês, a Vibração e a Santificação da Radiação das cinco

novas frequências.

Vocês têm necessidade, para isso, de acolher a transmissão, a Radiação e a efusão, da Vibração e da Radiação dos
sete Membros do Conclave [dos 7 Arcanjos que participam da evolução deste sistema solar].

Isso se fará na recepção silenciosa.
Eu começo assim.

Eu me permitiria, ao mesmo tempo permanecendo no Interior desse canal, pronunciar, a cada vez, o nome do Arcanjo,
antes da sua Radiação e da sua transmissão.

Eu começo assim por mim mesmo.

*

Anael.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Miguel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Jofiel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Uriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Gabriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Rafael.



... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço, agora, para acolher Metatron, que pronunciará ele mesmo as cinco sílabas sagradas
correspondentes às cinco novas Vibrações.

*

Eis Metatron.
.

.. Efusão de energia ...

Ehie - Asher - Ehie - OD - ER - IM - IS - AL - Ehie - Asher – Ehie

*

Assim, a Vibração do som ativa, em suas estruturas, em suas caixas e no seu Templo, abrindo em vocês as portas da
Sacralidade, a possibilidade do retorno na Unidade.

Vocês, Sementes de estrelas, filhos da Lei do Um e da Unidade, filhos da Fonte, assim, sela-se em vocês a promessa
do retorno à Unidade, do retorno à Verdade, à Luz em Cristo.

Sua liberdade é inalienável, sua liberdade absoluta se encontra fora desse mundo que vocês devem, no entanto,
contribuir para elevar, por sua Presença e sua Radiância, pela Luz que vem, que foi e que é, pela Fonte Una.

O fato de selar a Luz em vocês, abre o seu Templo de interioridade para a manifestação da sua Presença, da sua
Radiância, da Alegria.

Peçam e lhes será dado, participem e vocês irão participar.

A hora é para a abertura do que deve sê-lo, a hora é para o fechamento do que deve ser fechado.

As limitações passam para o ilimitado.

Sua credibilidade na Luz ditará a sua Vibração, através do estado de ser, através da manifestação, nesta densidade,
do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, uma Luz fora desta dimensão e que vem, no entanto, a vocês, revelar-

lhes e elevá-los na Vibração Una, na Essência, na manifestação da Glória e da Graça.

Almas Humanas, vocês irão viver a experiência da Luz, nada mais deve atrair a sua Consciência, o seu olhar ou a sua
ação.

A ação verdadeira e justa, para vocês, como para todos os seus irmãos, consiste em acolher a Luz, em deixarem se
transcender e se transfigurar, em deixarem-na trabalhar em vocês a fim de lhes permitir ir na Eternidade, no Estado

de Ser, em sua dimensão de Sementes de Estrelas que vocês são.

Nós lhes transmitimos, o Conclave e eu mesmo, a garantia da nossa assistência, a garantia da nossa luminescência,
a garantia da nossa proteção.

Nenhuma dúvida, nenhum medo vão, doravante, poder invadir o seu Espírito.

A Luz é certeza.
A Luz é Alegria.

A Luz é evidência e manifestação.

Os momentos que estão chegando são momentos de Alegria, de redescobertas.

Não se deixem impressionar pelo que os seus olhos e os seus ouvidos vão ver e ouvir.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Estado de Ser que se desperta em vocês.

Vão ao seu centro, na sua Interioridade, lá onde se encontra a Paz, lá onde se encontra a Alegria.

Tornem-se o eixo do mundo, abracem e se deixem abraçar pelo abraço da Luz.

Há liberdade apenas na Verdade da Luz.
Há liberdade apenas abandonando o livre arbítrio procedente da dissociação.

Há liberdade apenas vivendo a Unidade.
Há liberdade apenas no seu Estado de Ser, na sua Eternidade e na Verdade da sua Essência.



Almas humanas, Anael, Arcanjo, e o Conclave, banham vocês, ainda uma vez, com o Amor Luz/Vibração, com o Amor
Luz/Verdade, a fim de confortá-los na Luz.

Recebam, Acolham esta Vibração.

... Efusão de energia ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como posso ver e sentir, suas Vibrações
estão se tornando etéreas grandemente.

Então, estou feliz de ver que seus casulos de Luz estão integrando essas Vibrações novas com as quais vocês
trabalham.

Como o sabem, vocês estão num período de intensas revelações, de intensas compreensões, não passando pelo
intelecto, mas pela Vibração de seu coração.

As Vibrações novas que vocês percebem são o sinal indiscutível de que vocês estão passando para outra coisa que
sua pequena Vida fechada e sua pequena problemática.

Vocês têm uma chance, eu diria, inestimável, de estarem vivos, encarnados, para viver a Revelação da Luz, porque é
realmente o que vem e o que vem é verdadeiramente, eu diria que, nós, o que nós vemos, lá onde estamos quando
não estou aqui, com vocês, é algo que nos causa uma grande Alegria e é verdadeiramente, para nós, o retorno de

alguns de nossos irmãos na Luz e na Unidade.

Então, isso nos proporciona uma muito, muito grande Alegria e nós observamos minuciosamente o que acontece ao
redor de vocês.

O balé dos Céus e o balé de suas almas é algo de absolutamente magnífico.

Então, aí está, eu queria lhes dizer, como de meu hábito, estou primeiro entre vocês para tentar ajudá-los.

Então, vamos tentar fazer empurrar agora a Luz.

Então, recebam todo meu Amor e toda minha escuta atenta.

*

Questão: com relação àquilo que foi dito essa manhã por Anael, sobre o que acontece quando se ouve uma
gravação ao inverso, isso já foi feito em seu próprio discurso?

Eu creio que jamais.
Mais, vocês sabem, Anael não pode lhes dizer porque, lá onde ele está, ele não vê esse gênero de coisas, mas vocês

têm um instrumento de música, e um único, que é capaz de fazer o sentido e o inverso, apenas tocando.

Qual é este instrumento próximo a vocês?
Obviamente, vocês já descobriram: o violino, através do movimento do arco, vai num sentido e no outro e, portanto, é
uma Vibração extremamente particular, é por isso que é o instrumento que se aproxima mais do que se chama de «a

música das esferas».

É o único instrumento em que a corda não é pinçada ou golpeada, mas ela é vibrada nos dois sentidos.

E o sentido da Vibração vai num sentido e depois no outro.

O.M. AÏVANHOV – 1º de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-XHHyqlA1nHE/UddJjw58FCI/AAAAAAAACdg/ckjExBNGG6s/s1600/000+omraam+-+01.08.2009.JPG


Através do som que é ouvido, vocês são capazes, com o violino, de ouvir, ao mesmo tempo, a luz invertida e a Luz
real.

É por isso que meu grande Mestre, Bença Deunov, passou seus dias inteiros a tocar o violino.

Vocês têm a mesma coisa, certamente, em outra oitava, nos violoncelos e nos contrabaixos.

Então, se vocês querem ter o efeito da música das esferas, antes de encontrar uma tecnologia que lhes permita
inverter a música, vocês têm já de maneira natural, vocês o têm já nos sons de tudo o que é concerto para violinos e

para violoncelos.

A partir do momento em que vocês utilizam um violino, vocês são obrigados a ir e vir, ou seja, enviar a Vibração num
sentido e no outro.

É muito raro colocar o arco para tocar num único sentido.

*

Questão: o produtor do Stradivarius era então um grande Mestre que tinha Consciência disso?

Ele tinha Consciência, a mais total, da Vibração.

Os seres que têm a Consciência total da Vibração são os Mensageiros da Lyra, qualquer que seja a forma que tome
esta Vibração, através de um instrumento de música ou através da forma, por exemplo, os hieróglifos Maia, a

escritura sagrada hebraica ou mais antigas ainda, são formas vibrantes e que os remetem à Vibração.

Os Mensageiros são necessariamente ligados à Lyra, que é quem mantém, nela, as cinco frequências harmônicas do
universo nas multidimensões, que permitem a coesão e os movimentos dos planetas.

*

Questão: é certo que Paganini compôs concertos difíceis para tocar mas que ajudariam a uma forma de
descristalização mental?

Perfeitamente.

Há também outros compositores de violino, famosos, que criaram músicas muito especiais.

Não há como, obviamente, os concertos para violoncelos de Bach.

Há também, e sobretudo, Tartini, Pergolèse e sobretudo Tartini, que criaram, através de alguns concertos, músicas
absolutamente sublimes pelos movimentos de vai e vem entre o alto e o baixo.

***

Questão: é o mesmo das composições e dos cantos de Hildegard Von Bingen?

Há aqui uma música totalmente «intatônica», procedente dos Coros dos Anjos, desta vez.

Hildegard de Bingen teve a oportunidade, durante toda sua Vida, e não de maneira efêmera, de ouvir a Música das
Esferas e, portanto, de ter estudado a música para dar uma imagem aproximada nas 7 dimensões.

*

Questão: para cada um de nós há uma nota fundamental na encarnação?

Obviamente, é a Vibração da sua alma e do seu Espírito, mas está, hoje, sendo substituída pela harmônica do
universo que foi chamada, pelo Arcanjo Miguel, de nota Si, que vocês percebem em seu ouvido.

Conhecê-la a nada serve, será necessário vibrá-la.

*

Questão: uma das expressões da Consciência unificada seria passar de uma nota si «individualizada» para
um si «universal» ou «coletiva»?

Esta é a confiança universal à Fonte Una, o que não os priva de seu som “pessoal” ligado à sua individualidade.

Há sobreposição e harmonia que se cria entre os dois sons.
Isso lhes será revelado no momento em que vocês passarem, de maneira definitiva, na 5ª dimensão.



*

Questão: as taças tibetanas, sendo constituídas de diferentes metais, são ainda adaptadas?

Hoje, tudo é válido, obviamente.
Mas vocês têm novas frequências vibratórias que estão sendo encarnadas, em vocês, ligadas à construção do corpo

de Luz.

Essas Vibrações novas chegam sob forma de Vibrações e de sons.

Entretanto, não existem instrumentos, nesta dimensão, capazes de fazer vibrar nas novas frequências.

Vocês podem se aproximar, eu citei o exemplo do violino ou do violoncelo.

Obviamente, os instrumentos de música sagrada podem, em alguns casos, como as taças tibetanas, como as sinetas,
como os címbalos, induzir modificações vibratórias importantes no nível dos seus chacras, mas certamente não no

nível das novas lâmpadas.

*

Questão: as novas Vibrações que se encarnam não estão ainda “atuantes”?

Elas não estão nem atuantes nem audíveis.
A nota si é a premissa da Música das Esferas.

A Música das Esferas, vocês a ouvirão assim que cruzarem o limiar da nova dimensão.

Ela nos acompanha, a nós, permanentemente.

*

Questão: a nota si pode ter diferentes alturas?

Perfeitamente, é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

*

Questão: Esta nota corresponde à nota si que é, hoje, praticada?

Perfeitamente.
A que vocês ouvem em seu ouvido, para aqueles que já a ouvem.

*

Questão: um neuro-mapeamento de uma pessoa no Samadhi mostra um ponto específico que vibra na
frequência gama. Isso corresponde a uma harmônica da frequência gama?

Perfeitamente.
Trata-se de uma redução eletromagnética, no sentido o mais puro.

*

Questão: todos poderão suportar esse som ou não? Quais serão as reações?

Ele irá desencadear espanto e estupefação.

Pelo princípio de ressonância e de atração, cada um ali reagirá à sua maneira.

Obviamente, exatamente antes do aparecimento som, o Anúncio feito por Maria será realizado.
O som aparecerá algumas horas após.

Naquele momento, vocês terão 72 horas para se prepararem para viver os fenômenos pré-ascensionais, a catalepsia,
ou estase, se preferem.

*

Questão: qual será o impacto desse som sobre os elementos?

Antes do início desse processo, e durante três dias, tudo será unicamente banhado pelo som.
Tudo irá parecer parar e tudo irá parar.

Em contrapartida, durante os três dias, o som Si dará lugar ao que é chamado de “os 4 Cavaleiros do Apocalipse” e,
aí, vocês estarão em catalepsia, protegidos pela Vibração da Luz.



Esse processo é muito conhecido de todos os neófitos, mas nós não sabemos, até o presente, em qual momento
preciso isso irá acontecer.

Nós esperamos as notícias da Luz, em todos os sentidos do termo.

*

Questão: há precauções a tomar com relação à audição desse som?

Não há nada a temer.
Ressonância e atração.

O som corresponde ao derramamento da Luz.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que as partículas Adamantinas, que estão pelo momento limitadas no nível do seu Sushumna e das
novas lâmpadas, tomarão posse da totalidade do seu corpo.

Vocês passarão esses 3 dias no corpo de Luz.
O corpo de Luz participa, dado que será protegido e irá proteger o seu corpo físico.

Vocês terão a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse tempo e fora do tempo, ou seja, invisíveis, totalmente,
para aqueles que irão percorrer a hora do julgamento.

*

Questão: as pessoas que têm problemas físicos de audição perceberão esse som?

Sim, porque ele não é ouvido unicamente no nível do ouvido, ele é ouvido no nível celular, eis que isso firma a
transmutação do DNA.

A condução não se faz unicamente pela via aérea, mas pelas próprias partículas de Luz.

*

Questão: o que significa esta noção de «à direita ou à esquerda do Pai»?

À direita é o lado da Luz normal, não invertida.
À esquerda é o que é colocado de lado.

Não é unicamente uma visão simbólica, mas é uma visão real da constituição dos universos.

*

Questão: mesmo no nível da Fonte?

Obviamente.
A Fonte é Una, Pai/Mãe, Sombra e Luz e ausência de Luz, ou seja, não a Sombra, mas pensamento de Deus, ou

seja, o que vocês chamam de vazio ou de nada.
Nenhum plano poderia existir, no nível dimensional, se não fosse sustentado pela Fonte.

*

Questão: qual é a melhor maneira possível de se preparar para esta descida de Luz?

Bem, é a frase do Cristo: “não julgue”.

Vocês têm a fazer o aprendizado da não dualidade e do não julgamento.

Vocês constatarão, aliás, após a parte importante de seus Casamentos Celestes gerados pelos Arcanjos, que entre
14 de agosto e 29 de setembro, sua consciência funcionará diferentemente.

A cada vez que vocês pronunciarem um pensamento ou um julgamento, isso lhes fará mal ao coração, em todos os
sentidos do termo.

Vocês irão aprender assim a entrar no não julgamento.

*

Questão: a existência desta nota pessoal explicaria as rejeições de transplante no nível do corpo, na medida
em que isso seria como um aporte de uma nota diferente?

Vocês têm ainda noções muito mais fisiológicas para explicar isso.



Obviamente que há ressonâncias, também, com relação ao que eu chamaria de canto do DNA, porque o DNA canta,
ele também.

É o que é chamado de música das partículas, mas isso é um domínio extremamente complexo.

Toda partícula emite uma Vibração.
Toda Vibração tem uma redução ou um aumento eletro-magnético em ondas sonoras e, portanto, vibratórias, em

outro nível.

Vocês têm a possibilidade de fazer vibrar, como algumas pessoas já o fazem, através dos instrumentos de música ou
de verdadeiras notas de música criadas em seus computadores, tal parte do corpo ou tal molécula do corpo.

Obviamente, se a Luz utilizar a nota da Luz e a voz de Maria, a Sombra, também, vai utilizar uma nota e hologramas
de Luz que não serão da Luz.

*

Questão: como distinguir esses diferentes hologramas?

A distinção é unicamente vibratória: há ressonância no nível do coração ou não?
É tão simples assim.

Obviamente, os seres da não Luz sabem também fazer vibrar seus chacras, exceto o chacra do coração.

E eles brincarão, obviamente, com a Luz negra e as projeções de hologramas sobre as Vibrações que serão
iconoclastas, no verdadeiro sentido do termo, e que se impactarão, estejam certos, não somente nos chacras

inferiores, mas também nos chacras superiores.

Mas a diferença essencial é a nota de música Si e também a Luz, ela mesma, vibrante ao nível do coração.

*

Questão: é possível que massagistas ouçam ressoar uma nota massageando e que a pessoa massageada
ouça também esta nota em ressonância?

Em alguns casos pode ser, efetivamente, uma nota ligada à Luz e à uma ressonância.
Em alguns casos, vocês ouvem, desenvolvendo certa sensibilidade, as notas das vísceras que emitem notas e não

unicamente dos gases.

*

Questão: isso corresponde aos ensinamentos taoístas em que um som é associado a um órgão?

Perfeitamente. Exatamente.

*

Questão: isso corresponderia à nota de que você falou há pouco, a nota pessoal?

Não, absolutamente, é impossível.

*

Questão: julgar os outros equivale a se julgar si mesmo?

Inteiramente.
Lembre-se das palavras de Cristo: «na medida com que vocês julgam, vocês serão julgados».

Mas é você mesmo que julga você mesmo.
Se você passou a sua vida criticando, como você pode se olhar de frente?

*

Questão: as modificações que impactam o sistema solar estão ligadas unicamente ao impacto de Bételgeuse
ou do Sol central?

Elas estão ligadas a uma conjunção de fatores.

Há, desde 1984, a irradiação do Espírito Santo, que era a única e que vinha do Sol Central Sírius.

Em seguida, associou-se, muito recentemente, a pressão da Radiação do Ultravioleta, partículas Adamantinas que
eram retransmitidas pelo Sol, por Miguel, e também pelas ondas galácticas onde vocês estão na circunvizinhança, na



periferia dessas ondas galácticas.

É preciso bem compreender que há, nesse momento, um balé dos Céus, que se produz.

Há interferências múltiplas.

Era previsto que se manifestasse, nesse sistema solar, uma forma de Sombra muito específica, mas a Luz, em sua
tripla função, ou seja, do Espírito Santo, de Cristo Miguel (o Espírito Santo, vocês compreenderam, é Maria; Cristo

Miguel é Cristo e Miguel, no sol) e finalmente da Fonte que está ligada a Alcyone.

O que não sabiam os seres da Sombra é que eles teriam que fazer frente à potência Metatrônica despertada por
Bételgeuse.

Isso está em curso atualmente.

Há, ao nível de seu sistema solar, muitas forças que estão se modificando.
As modificações planetárias são prévias às suas modificações em seus organismos.

Se cinco novas frequências se ativam, isso quer dizer que há certo número de planetas que devem chegar.
Não pode ser de outro modo.

Se o seu corpo de Luz, ou corpo de Estado de Ser é encontrado, significa, obviamente, que ele estava em algum
lugar no Sol.

Vocês o sabem, o Sol está diretamente ligado à sua Consciência Solar ou Crística.

Alcyone está diretamente ligado à Fonte/Pai em vocês.
O Espírito Santo está ligado à Fonte/Mãe, Matriz Deusa Criadora Intraterrestre, núcleo cristalino.

Fonte Una, Pai/Mãe, alimentados pelo Sol.

*

Questão: é ainda desejável tratar de outros humanos, seja por massagem, seja pela imposição das mãos, no
nível energético?

Se vocês acenderem, em vocês, as Lâmpadas, a sua Presença, unicamente, é cura.

Entretanto, não é proibido colocar as mãos, os cristais, as massagens ou o que quiserem, obviamente.

Mas é preciso estar consciente de que o mais importante é a Vibração que os anima e que vocês levam, é isso que
abre, além do que vocês acreditam.

É nesse sentido que, se vocês são Portadores de Luz, vocês se tornam Transmissores de Luz, Criadores de Luz, no
outro.

O melhor caminho é este.

*

Questão: o nosso caráter é influenciado, na astrologia, pelos planetas ...

Perfeitamente.

*

Questão: os reajustes planetários vão então se impactar no nível do indivíduo?

Isso é destinado a fazer desaparecer o seu corpo de personalidade e seus diferentes componentes.
Em particular, os componentes que vocês chamaram de personalidade, ou de caráter, se preferirem.

Aliás, vocês irão observar que, quanto mais vocês aceitarem a Luz e se abandonarem à Luz, isso já foi dito, mais as
coisas se tornam fáceis e mais vocês se tornam suaves como um cordeiro e potentes como uma águia.

*

Questão: falou-se de massagens, de tratamentos terapêuticos que relevam também do domínio do prazer.
Isso poderia fazer parte de uma forma de abandono, como abandonar também esse tipo de prazer, no tocar?

Eu jamais disse o contrário.
A sexualidade, também, pode ser também uma forma de bem estar.

Mas vocês devem ir para onde as suas aspirações os levarem, ou seja, para as linhas de menores resistências.

Quanto mais vocês se abandonarem à Luz, mais vocês irão constatar que as travas, que estão presentes em
qualquer ser humano, têm tendência a se afastarem de vocês e a ter menos tomada e que as coisas que lhes são



benéficas e luminosas vão se aproximar de vocês.

Sempre o famoso princípio de atração e de ressonância.

Então, façam o que lhes dita a Vibração.
Se vocês hesitarem, coloquem a questão ao seu coração, ele jamais irá enganá-los.

*

Questão: a Luz é o alimento universal?

Ela é mais do que o alimento, ela é fundação e assentamento do mundo.
Ela é nutrição, ela permite a Vida, ela permite a Vibração e ela permite o desenvolvimento da Vida em todas as

direções.
Sem Luz, mesmo a Sombra não poderia existir, mas isso, eles não sabem.

*

Questão: é preciso buscar interiorizar os cinco sentidos?

Mas, absolutamente não, dado que o acesso à nova dimensão é o desenvolvimento dos sentidos espirituais, aqueles
que vocês conhecem, mas em outra oitava, como a visão, o paladar, o olfato, aqueles que são conhecidos, mas

também o aparecimento do sentido elétrico, do sentido magnético e do sentido eletromagnético, que é o 8º sentido.

Portanto, os sentidos devem se desenvolver, não é questão de tornar os seres privados de sentidos, bem ao
contrário.

*

Questão: Mestre Ram evocou o fato de cortar a expressão exterior dos sentidos para entrar no coração.

Perfeitamente, mas entrar no coração é para sair com a Luz, não?
Não é para se fechar no coração.

Há um processo de Revelação do coração, da meditação sobre o coração, extraindo-se dos sentidos habituais, mas,
uma vez que vocês tiverem encontrado o coração, é preciso voltar a desenvolver os sentidos.

Vocês não estão aqui para se fechar, na sua Luz, em um canto.
Miguel bem lhes disse que vocês devem despertar a Humanidade.

Como vocês querem despertar a Humanidade se vocês se fecharem em uma caverna, ou seja, no seu corpo?

*

Questão: muitas pessoas observam modificações nos seus sentidos?

Mas elas são extremamente importantes, elas irão cada vez mais rápidas, elas são lógicas, elas estão ligadas ao
desenvolvimento dos novos sentidos.

Vocês podem, literalmente, sentir a Luz.
Vocês podem, literalmente, atribuir um odor às Presenças, é lógico.

Atualmente, os seus cinco sentidos são limitados pela noção de distância.
Vocês não vão sentir alguém que faz caca do outro lado do planeta, é claro.

E é assim para todos os sentidos: a sua visão não pode ver o que acontece do outro lado do planeta, ou atrás de
uma árvore.

Bem, com a irrupção dos novos sentidos que não estão mais ligados aos órgãos dos sentidos, mas à própria
estrutura dos seus corpos luminosos, vocês terão acesso a absolutamente tudo.

Vocês podem sentir aquele que faz caca do outro lado do planeta. Vocês podem sentir o perfume da Fonte, o perfume
de um Arcanjo.

*

Questão: é o que se chama de odor de Santidade que emanava, por exemplo, do Padre Pio?

Totalmente.
Esses odores, ditos místicos, que vêm das outras dimensões que vocês percebem, vocês, nesta dimensão, pelo

nariz, mas que vocês irão perceber, depois, diretamente pelo corpo de Luz.

*



Questão: qual é a relação entre os 7 Arcanjos e os 24 Anciões?

Há rondas energéticas e rondas de Consciência.

Da Fonte Una se encontra a Fonte Pai/Mãe, sempre Una.

Esta Fonte Pai/Mãe tem necessidade de se refletir ela mesma.
À sua direita, tem-se uma linhagem não evolutiva que é o Arcanjo Metatron.

Além disso, para estabilizar a potência e a Vibração da Luz, encontram-se os 4 Viventes que são, eles também, de
linhagens não evolutivas.

Em seguida, encontram-se os 7 Arcanjos, em relação com um determinado universo, não são sempre os 7 mesmos.
Esses 7 correspondem à dança e aos movimentos e à precipitação Dimensional da Vida, qualquer que seja a

dimensão.

Após os 7, vêm os 12.
Os 12 são um grande Mistério: as 12 tribos de Israel, os 12 Apóstolos, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 vértebras

que vocês têm no nível da coluna vertebral.
São também pilares e fundações, eu diria, não evolutivos.

Depois, vêm os 24 Anciões.
Esses 24 Anciões são evolutivos, são todos de origem humanoide.

Eu tenho a oportunidade, como sabem, de me chamar Comandante da Ordem dos Melquisedeques e de fazer
doravante parte dos 24 Anciões.

Quando um dos 24 Anciões cede o seu trono, o seu lugar, ele vai continuar a evoluir em dimensões que não são mais
antropomorfizadas.

Aí esta porque isto é importante, uma série de coisas no nível dos números, porque eles são as estabilidades e as
garantias do bom desenrolar do plano.

Aliás, eu os lembro de que, mesmo as forças da Sombra parodiam a Luz, adotando exatamente as mesmas
estruturas.

*

Questão: Tem-se sempre a imagem dos 24 Anciões como de uma estrutura imutável. É possível saber quem
são os outros Anciões?

Não posso revelar isso.
Vocês sabem simplesmente que aquele que fundou os 24 Anciões, que foi chamado de Ancião dos Dias, é

Melquisedeque, Orionis, e que era Peter Deunov.

*

Questão: os 24 Anciões são os representantes de diferentes origens, galáxias, filiações?

Pode-se dizer isso.

*

Questão: alguns Anjos podem reintegrar as linhagens evolutivas?

Os Anjos são evolutivos, são os Arcanjos que não são evolutivos.
Há múltiplas hierarquias de Anjos.

*

Questão: por que os Anjos são sempre representados com asas?

É uma projeção vibratória.
As Vibrações emitidas pelas asas não servem apenas para voar, obviamente.

Isso serve para quê?
Para criar o ar.

É tão simples assim.
Quer dizer criar o ar, criar o movimento, criar a Vida.

Os triângulos estão na estrutura da Vida, eles não têm necessidade de criar o ar, eles são triângulos radiantes.



Os Anjos e os Arcanjos são e seguem o desenvolvimento da Vida sem necessariamente participar das linhagens
evolutivas.

A capacidade para criar Vibrações está ligada à forma.

O antropomorfismo (quer dizer, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores), qualquer que seja o grau
de individualização dos diferentes segmentos, assinala uma função.

Nada está aí por acaso.

*

Questão: assim que estivermos em outros espaços multidimensionais, como os Anjos, os Arcanjos, não se
tem a possibilidade de recorrer ...

Mas, cara amiga, você se esquece de uma coisa, é que a Luz, diretamente, não tem acesso a esta dimensão em que
vocês estão.

Somente os Hayoth Ha Kodesh, pela sua própria Presença nas dimensões as mais densas, têm acesso ao
conhecimento do seu plano.

Vá perguntar a um Arcanjo porque você tem uma verruga sob a planta do pé, você verá o que ele vai responder.
Este conhecimento escapa a ele, simplesmente porque ele não acessou isso.

É preciso bem compreender que vocês estão em uma dimensão que, por enquanto, está separada, então, sim, os
Arcanjos podem ir buscar informações.

Poder-se-ia imaginar que um Arcanjo fosse pedir, como eu o faço aos Hayoth Ha Kodesh, um remédio homeopático
ou um cristal, mas isso me parece muito difícil, eles não sabem mesmo o que é.

Sua esfera de emanação, de conhecimento e de Radiância não funciona assim como vocês a concebem, sobretudo
com relação a esta dimensão.

*

Questão: como você se tornou um dos participantes desta Assembleia?

Nós nos tornamos o que a nossa Vibração porta.
Alguns seres, deixando a dimensão humana, se reencontram projetados, em função da sua origem de Semente de

estrelas, em uma dimensão que não é necessariamente imediatamente superior.

Há seres humanos que estão encarnados em um corpo, que vêm de dimensões extremamente elevadas.

Os princípios evolutivos não são tão simples.

Não será preciso acreditar que vocês vão primeiro viver na 5ª e depois na 9ª e depois na 11ª, etc..
Há saltos, e esses saltos não são necessariamente nem involutivos nem evolutivos, mas correspondem às

necessidades da Consciência, em determinadas circunstâncias.

*

Questão: é o pedido que desencadeia a sincronia ou as coisas podem se instaurar sem que haja um pedido?

Nos mundos da Vida material dissociada, o pedido é indispensável.
É o que vocês chamaram de orações, de novenas, etc..

Nos domínios da Luz que se revela, a sincronia se estabelece diretamente, não há sequer mais um pedido.
É difícil para explicar.

Vocês exprimem algo que poderia se chamar, de preferência, de pedido, e que se realiza e se concretiza
instantaneamente.

Não é a mesma Ordem de ideia, mesmo se o resultado for o mesmo, é claro.

*

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma boa recepção do que lhes chega sobre a cabeça, uma boa recepção
da leitura do Apocalipse e uma boa transmissão da Radiação do Arcanjo.
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Questão: poderia desenvolver sobre Chokmah?

Chokmah é o que intervém antes de Binah. 

Vocês estão no triângulo Sefirótico superior.

Nós não estamos aqui para falar da Cabala, mas, entretanto, como o constataram, o triângulo Sefirótico superior está
exatamente ao inverso do triângulo Sefirótico inferior.

A passagem pelas portas da encarnação e da dissociação, em sua garganta, e da Sefirah invisível, Daath, os conduz
a experimentar a inversão da Luz inscrita na árvore Sefirótica e na própria natureza de seu corpo físico.

A inversão desta Luz se faz pela ‘porta do insondável e do desconhecido’, ligada a Chokmah e a Binah, que
precipitam, aí, a inversão da Luz no nível da sua pupila.

***

Questão: poderia nos falar do fato da nossa pupila ser negra?

A pupila é a que lhes remete uma luz falsificada.

O que vocês veem com seus olhos não é o que vocês podem ver com o coração.

Assim como isso foi sempre dito pelos místicos que atingiram certo grau de evolução e de Ascensão, o que vocês
veem com seus olhos é ilusão, o que vocês tocam com as mãos é a ilusão desta dimensão.

O essencial é invisível para os olhos.

Ele é percebido pelo coração e o ‘olho do coração’ não é o ‘olho da cabeça’.

Assim, o olho da cabeça os remete a uma imagem no espelho.

Ele os faz perceber um espectro específico que vocês chamam de luz visível.

A luz visível é apenas uma precipitação da luz invisível.

A verdadeira Luz é veiculada pelas partículas de alta densidade, vibrando e manifestando condições de Luz
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completamente diferentes daquelas que vocês conhecem nesta luz alterada.

Assim, o olho, por exemplo, da dimensão 3ª e não dissociada, ou seja, com acesso à 5ª dimensão, não pode
comportar pupila.

Como sabem, aliás, a imagem que se forma na sua retina é, ela também, invertida uma segunda vez, segundo o
princípio da câmara fotográfica.

***

Questão: isso significa que hoje não é mais desejável estudar a Cabala? 

Nenhum estudo é necessário.

O conhecimento de algumas palavras que eu lhes digo, através da Cabala, não é um conhecimento intelectual, dado
que eu não tenho cérebro, no sentido em que vocês o entendem, ele é ‘conhecimento do coração’.

O conhecimento do coração é um conhecimento direto, através da língua Vibral, através da Vibração e através da
Luz.

A compreensão é automática, ela não é reflexão no cérebro.

Vocês não podem compreender isso enquanto as chaves situadas no nível do seu cérebro não sejam destrancadas,
é isso que vai se produzir muito em breve.

Não é portanto questão de estudar o que quer que seja, mas viver o ensinamento em seu ser Interior, porque todas
as respostas ali estão, assim como isso lhes foi dito.

Todo estudo exterior seria, hoje, um afastamento da Luz autêntica.

Vocês não podem, assim como foi dito e repetido, tocar a Verdade e tocar os sentidos pelo intelecto.

Isso é impossível.

Todo conhecimento, no sentido intelectual, que ele se refira a aplicações práticas em sua densidade, ou a aplicações
ditas espirituais, não lhes permitirá jamais encontrar a saída desta dimensão.

Ora, se vocês estão aí, é, obviamente, para sair.

***

Questão: quando se coloca questões e você responde, isso faz intervir o intelecto?

Absolutamente.

Há uma resposta que passa pelas palavras que são tomadas no cérebro no qual eu me expresso, entretanto, para
além das palavras, existe uma Vibração, é aquela que eu busco despertar em vocês.

É seu cérebro que vai se apropriar do que devia ser apropriado pelo coração.

Eu repito que todo conhecimento, qualquer que seja, é útil nesta dimensão, mas vocês não podem penetrar os
arcanos das outras dimensões pelo intelecto, o intelecto não sendo jamais uma Vibração, mas, sim, alteração da

Vibração e deterioração da Vibração.

Vocês não podem chegar à sua Luz e à sua eternidade, penetrar seu corpo de Estado de Ser, enquanto o seu
cérebro funcionar, isso é impossível.

É nesse sentido que o Conclave Arcangélico e a Luz Metatrônica virão destrancar em vocês o que os impedia, até o
presente, de compreender e de viver isso.

Ser Criador da Luz, Transmissor da Luz, necessita de não fazer barragem com o intelecto ou o cérebro, senão vocês
permanecem no nível do intelecto e no nível dos poderes da alma.

Assim como foi descrito por Buda, aquele que recebe a Luz, recebe-a pela cabeça, mas se permanecer no nível da
cabeça, ela não penetrará jamais o santuário do coração.

O abandono à Luz necessita também de deixar se fusionar e de descer a Luz nas suas lâmpadas inferiores.

Enquanto vocês mantiverem e guardarem a Luz na cabeça, vocês estão na ilusão mantida pelo ego e o ego os faz
crer que vocês ali chegaram.

Somente a Vibração percebida no Estado de Ser e na eternidade, em seu Templo Interior, manifestada, depois, nos



diversos lugares onde se situam as suas lâmpadas, assinala a autenticidade do que vocês vivem.

A capacidade para ir para o Estado de Ser é o sinal da sua capacidade ascensional.

Muitos seres humanos vão viver a Luz na cabeça e ali irá se instalar.

Isso corresponde a uma Luz que ilumina a cabeça.

Mas o acesso à Luz não pode se fazer pela cabeça, mesmo se for um ‘ponto de penetração’.

O acesso à Luz, ou seja, à Eternidade, ao seu corpo de Estado de Ser e à dimensão de Cristo não pode passar, em
nenhum momento, por um ensinamento.

Pode apenas passar pela realização, no seu Templo Interior, que é o corpo de Luz, da alquimia da Luz em si, ou
seja, da transmutação desta Luz, não no cérebro, mas no nível do coração.

As questões, assim como as nomeiam, são apenas os meios de fazer vibrar, em vocês, o estágio cardíaco.

O que os impedia até o presente de penetrar o santuário do coração era efetivamente a ‘franja de interferências’, ou
seja, o aspecto emocional e mental que vestia seus corpos e que os impedia de penetrar o santuário do coração.

A ação do Conclave, em particular a ‘purificação Micaélica pelo Fogo’, diminuiu, como o sabem, e quase fez
desaparecer esta franja de interferências ligada à distância existente entre o mental e o Supramental.

Entretanto, o ser humano tem a capacidade extraordinária de tudo trazer ao nível do mental e, portanto, de reconstruir
ele mesmo suas próprias barreiras, opondo-o e impedindo-o de ter acesso a sua própria Luz, é isso que vocês

devem abandonar em vocês.

Lembrem-se do que disse Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança»,
quer dizer, sem mental.

A compreensão vem do coração, ela não vem do intelecto, porque ela é conhecimento direto.

O conhecimento não está jamais na cabeça, que é apenas um reflexo da Luz.

Do mesmo modo, e eu já falei disso, a parábola do Cristo com relação à riqueza é totalmente o que lhes chegará no
momento vindo: aqueles que tiverem guardado para si, pelo sentimento de medo, pela antecipação, qualquer soma

de dinheiro, encontrar-se-ão profundamente alterados, no momento vindo.

Esta é uma Verdade ligada à Luz e não ligada a qualquer sentença, a qualquer julgamento, mas a Verdade inerente à
própria manifestação da Luz Crística.

A nova dimensão é uma mudança total de paradigma.

As regras que vocês aplicaram e que eram lógicas, em todos os sentidos do termo nesta dimensão, não podem
coexistir com as regras da nova Vida.

Vocês devem se preparar, e esta preparação não é intelectual, ela é vibratória.

Não é questão de preparar os elementos materiais de antecipação, ainda que sejam talvez agradáveis a ter no
momento vindo, entretanto, a maior das preparações é verdadeiramente o que eu chamei, já desde 3 meses,

o abandono à Luz.

Enquanto vocês não estiverem abandonados e perdoados, vocês não poderão aceder à totalidade do que vocês são.
O mental não pode mais, e não deve mais, controlar seu caminho.

Na língua silábica, em sua língua e nas outras línguas, o mental é ‘mentira’, ele é aquele que mente, elevado ao título
de Divindade, mas isso é sonho e ilusão.

Isso quer dizer também que toda questão que nasce em seu intelecto deve ver a compreensão e a resolução ao nível
do coração.

É o que nós fazemos, desde as efusões dos Casamentos Celestes, e é o que realizaremos muito em breve, Graças à
intervenção do Senhor Metatron.

Essa é também toda a diferença entre o coração que dá e a cabeça que toma.

Através das cinco sílabas sagradas originais, no desenvolvimento da manifestação, as vogais a, e, i, o, u podem ser
permutadas sem qualquer problema.

Assim, no OD, vocês podem encontrar, no mesmo significado, em uma tonalidade diferente, o AD, o ED, o ID e o UD.

A permutação das vogais lhes dá um enriquecimento do desenvolvimento da manifestação a partir da língua Vibral
inicial e dos sons iniciais.

Eu insisto no fato de que, doravante, vocês vão passar e integrar a verticalidade na horizontalidade, vocês
vão passar pela Cruz e pelo Mistério.

Isso se desenrola através do 12, através do 6 e o 5 + 1, mas eu deixo Mestre Ram lhes explicar isso (*).



O que tenho a lhes dizer, vocês vão compreender imediatamente o alcance, a organização de uma ou de várias das
sílabas nas quais vocês trabalharam vai lhes dar a explicação das criações nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões.

Assim, se vocês tomam as primeiras frases de Gênesis: “o Espírito de Deus flutuava sobre as águas”, não se trata de
Deus, como sabem, mas de Elohim.

Agora, se vocês traçam ELOHIM nas sílabas sagradas, após ter permutado o A em E [AL-IM ou EL-O-IM (**)], vocês
têm então assim: EL, OH, HIM. 

Vocês juntam o ponto o mais alto, o ponto o mais baixo, ilustrado pelo ponto mediano.

Vocês estão, nesse nível, na Criação, nesta materialidade, inicializada na partida por uma Eloha, porque Eloha era
uma andrógina primordial chamada, à época, e sempre chamada, de Rainha dos Céus, Maria.

Vocês devem compreender que todos os nomes das diferentes Divindades participam das sílabas primordiais
manifestadas através das permutações das vogais.

Isso lhes permite passar da verticalidade à horizontalidade, a fim de estabilizar o movimento ascensional nos
multiversos e nas multidimensões.

Nessas poucas palavras, eu vou agora deixá-los com o Mestre Ram.

************

(*) – ‘Iluminar a Cabeça pelo Coração’ – RAM (02.08.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/ram-2-de-agosto-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/iluminar-a-cabeca-pelo-coracao

(**) – Mensagem do ARCANJO URIEL (12.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/uriel-12-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-12-de-agosto-de

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=380

02 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/iluminar-a-cabeca-pelo-coracao
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-12-de-agosto-de
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/ram-2-de-agosto-de-2009.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/uriel-12-de-agosto-de-2010.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=380


~ ILUMINAR A CABEÇA PELO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM, recebam minhas bênçãos e o Amor.

Eu sou Mestre instrutor do ar, no caminho do coração.

Eu lhes comuniquei e revelei alguns meios de abrir o seu coração.

Esta é, de fato, aos meus olhos, a etapa fundamental e prévia à Ascensão do coração em sua nova Verdade.

Para isso é preciso acoplar ao coração, revelado através de suas seis virtudes, os seis pontos de Consciência que eu lhes comuniquei
(*).

Para a verticalidade do que vocês aprenderam aqui, vocês poderão transladar a Verdade do Coração em seu Templo Interior,
na Verdade da cabeça.

Isso corresponde a iluminar a cabeça pelo coração.

Isso é importante.

A passagem das seis virtudes do coração às cinco chaves de Luz [0D-ER-IM-IS-AL] em seu cérebro se faz, novamente, pelos ‘cinco
pontos de Consciência’, cinco pontos de Vibração que permitem reproduzir a imagem e a Vibração do coração em seu último

chacra, nesta densidade, explicando, assim, que, nas tradições orientais, em seu 7º chacra, chamado de Sahasraha, há a imagem
de Anahata chacra.

O Mistério da passagem do estágio cardíaco despertado ao estágio cefálico e elevado necessita a ativação de cinco novas
frequências em seu cérebro, do mesmo modo que o despertar do coração correspondeu à ativação de seis pontos de Consciência ao

nível daquele (*).

Existe um ponto de passagem, ligado ao Mistério e ligado ao Verbo e, portanto, à ‘garganta’, que permite a passagem da imagem do
coração estabilizado através da Consciência seis, para a Consciência cinco da cabeça.

RAM – 2 de agosto de 2009
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Alguns desses pontos lhes são, já, conhecidos e revelados.

O trabalho da Consciência no cérebro permitirá destruir totalmente, em vocês, o véu da separação e o véu da divisão e lhes permitirá
manifestar, mesmo nesta densidade, o Estado de Ser, o corpo de Samadhi, inteiramente.

A etapa do coração permitiu encontrar a paz.

A etapa do coração permitiu estabilizar, em vocês, as novas fundações da Vida.

Vocês realizaram, aqui, um trabalho de Ascensão através da passagem das cinco Vibrações fundamentais dos universos.

Resta-lhes, agora, revelá-las ao nível de sua cabeça, a fim de aperfeiçoar o trabalho.

Passar do estágio cardíaco para o estágio cefálico necessita uma conexão pelo som Si e, enfim, chegar ao silêncio.

O lugar elevado, AL, a cabeça, deve irradiar a Glória do coração e não a esterilidade do intelecto.

Nisso, vocês devem literalmente, desvendar e despertar ‘cinco novas frequências’, cinco novos pontos de Consciência ao nível da
cabeça que eu vou, se querem, dar-lhes agora.

Eu não me atrasarei nas virtudes desses pontos de Vibração, o importante não sendo compreender o significado, mas ativá-los.

Eu lhes darei, entretanto, os símbolos, porque eles são claros e iluminadores.

***

O primeiro ponto de Vibração está situado na parte de trás da cabeça, exatamente acima dos cabelos, na parte côncava da nuca, no
meio e não lateralmente [ponto OD - Omega].

Desse primeiro ponto se eleva uma Vibração que sobe à cimeira de sua cabeça (segundo ponto) [ponto ER].

Desse segundo ponto se estabelece uma Vibração indo para frente, na raiz de implantação dos cabelos para frente, é o terceiro
ponto [ponto AL - Alpha].

O quarto ponto, partindo do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo lateralmente do lado esquerdo, acima da
orelha esquerda. Quarto ponto [ponto IM - Aqui ou Hic].

O quinto ponto partindo, ele também, do segundo ponto, ou seja, da cimeira do crânio e se dirigindo acima da orelha direita [ponto IS –
Agora ou Nunc].

*



Vocês têm, portanto, assim, um ponto central na cimeira, que se estende nas Quatro direções do espaço, imagem, em vocês, dos
Quatro Viventes e das Quatro letras YOD EH VAV HE, transformadas e invertidas, mas voltadas à originalidade pela potência de Shin,

que se situa ao centro.

O primeiro ponto é ‘o olho que vê atrás de si’.

A primeira Vibração se estendendo desse primeiro ponto para o segundo ponto é uma banda vibratória ligada a uma imensidão de
coisas.

Eu deixarei, para isso, aquele no qual estou lhes expressar os fundamentos que ele conhece.

A segunda Vibração, partindo da cimeira do crânio e indo para a raiz de implantação dos cabelos, conduz a um ponto que é a
ressonância do que é chamado o Vajra ou Bindu, o ponto de Consciência chamado de «o ponto das estrelas», porque ele os coloca

em contato com a Vibração do seu Estado de Ser, com a sua filiação quádrupla.

Esta banda de frequência é assimilável à conexão no sentido Divino, é assimilável ao que vocês chamam de ‘corpo caloso’, a pineal, o
hipotálamo, Vibração central que os religa à Essência.

A terceira banda de frequência é estendida entre o segundo ponto e o quarto ponto, acima da orelha esquerda.

Esta banda de frequência é o acesso à Vibração dos Arquétipos, seu corolário é simétrico, partindo do segundo ponto na cimeira do
crânio e indo acima da orelha direita.

Aí também, Revelação dos Arquétipos e criando a ‘imagem no espelho’, tornando possível a dualidade e a manifestação.

Assim, ao nível de sua sétima lâmpada, chamada de Sahasraha chacra, existe a pintura da cruz, o símbolo da Unidade.

***

Despertando esses cinco pontos de Vibração, na Ordem em que lhes dei, após terem obviamente ativado os seis pontos de
Consciência do coração, realizando o silêncio em vocês, vocês permitirão à sua filiação se revelar e render-lhes a ‘memória original’.

Pela ativação do cinco, pela realização do seis mais um e do cinco, vocês penetram o Reino da Unidade, o Reino da imortalidade.

Muitas coisas haveria para dizer sobre esses pontos, tanto aqueles do coração como aqueles da cabeça, mas, entretanto, pelas
Vibrações novas que penetram atualmente sua Consciência e esta Humanidade, a compreensão não passará pelo intelecto, mas sim

pela própria Vibração.

Não há portanto necessidade de sobrecarregar sobre o significado preciso de cada um desses pontos e também das bandas vibrais
que os une.

Basta levar sua Consciência / Vibração a cada um desses pontos para realizar a ressonância dos cinco, juntar-se a horizontalidade, a
verticalidade, assim como vocês o farão.

Permitam-me, antes que vocês realizem isso em vocês, antes de realizar de modo individual, que eu lhes permita viver isso
pela Vibração, pelo silêncio e pela Luz, assim como me é usual.

Tendo trabalhado na elevação de seu coração, é hoje possível, pela iniciação do Conclave Arcangélico e, em particular, do Arcanjo da
relação Anael, poder entrar em ressonância com cada um de vocês, ao nível desses pontos, a fim de ajudá-los, em sua Consciência

vibratória, em vocês.

Assim, eu começo agora, antes mesmo de lhes dar a palavra para um espaço de troca, se tal for o seu desejo.

*

Vibração / Luz 1º ponto.

... Efusão de energia ...



*

Vibração / Luz 2º ponto, cimeira do crânio.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 3º ponto, raiz de implantação dos cabelos, na frente de sua testa.

... Efusão de energia ...

*

Vibração / Luz 4º ponto, acima da sua orelha esquerda.

... Efusão de energia ...

*

Enfim, Vibração / Luz 5º ponto, acima da orelha direita.

... Efusão de energia ...

*

Talvez já alguns de vocês percebam a conexão existente, pelo eixo central, com o coração.

Eis portanto o ensinamento Vibral da Consciência e do silêncio da Luz.

Por esta Vibração conjunta, na sua Essência (coração) e na sua cabeça, vocês realizam assim a Unidade e a capacidade para
filiação de ressonância e portanto do Estado de Ser.

Esta Vibração se desenvolverá em vocês progressivamente, à medida do tempo que se escoa.

Vocês ali serão ajudados pela Luz e pelas explicações mais importantes que as localizações/Vibrações que lhes dei, porque alguns
seres têm necessidade de compreender as palavras no intelecto antes de integrá-las, mas a integração Vibral é de outro modo mais

importante.

Lembrem-se: penetrando o Mistério do 12, os véus desaparecem, a reversão e seus efeitos desaparecem mesmo nesta dimensão.

Então, bem amados irmãos, se vocês desejam me interrogar sobre os aspectos vibratórios e de Consciência desta prática Unitária,
gostaria de responder.

***

Questão: convém colar a língua contra o palato quando se faz esta conexão do estágio do coração ao estágio da cabeça?

A conexão da língua pode lhes permitir estabelecer a ressonância vibratória entre o estágio do coração e o estágio da cabeça.

Ela é um elemento e um agente facilitador.

***

Questão: você falou ainda há pouco do 5 mais 1. O que entende por “mais 1”?

A partir do momento em que a ressonância é estabelecida no estágio do coração, e se ela é estabelecida do mesmo modo no estágio
da cabeça, pelo cinco, o ‘ponto de conexão’ se coloca em ressonância e Vibração, a garganta sendo o lugar da reversão.

Entretanto, a língua pode fazer contato com o palato, assim como foi ensinado no yoga.

A ressonância do estágio coração e do estágio cabeça não necessita o som.



Ela está em relação com o silêncio.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados irmãos na Humanidade, queiram acolher minha Alegria, minhas saudações e minha paz.

Que vocês possam se juntar aos domínios da felicidade eterna.

Que vocês possam trabalhar para a eclosão da Alegria neste planeta e nesta Humanidade.

Isto é ao mesmo tempo sua carga e sua leveza.

Recebam minhas bênçãos.

************

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM
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Questão: o que podem significar as perdas de memória, nesse momento?

Atualmente, não é preciso se preocupar, seja qual for a sua idade, com as sensações de perda de memória.

O que você deixou irá desaparecer, do mesmo modo a sua cabeça como o corpo que você vai deixar ou como a vida
que você vai deixar, para penetrar o Estado de Ser.

O Estado de Ser não é a memória da alma.

O Estado de Ser é a memória do infinito enquanto Semente de estrelas que vocês são.

A experiência que vocês viveram nesta densidade é simplesmente destinada a aumentar a Vibração da Luz interior e
da sua Semente de estrelas.

Penetrando a sua Semente de estrelas e o seu veículo de Estado de Ser, mais nada do que vocês vivem aqui
embaixo terá importância.

Então, é portanto lógico que alguns de vocês encontram certa forma de memória não tendo mais nada a ver com esta
Vida, assim como outros perdem totalmente a memória.

Essa é uma forma de preparação.
Uma memória se vai, outra aparece.

A memória que vocês levam nesse corpo é uma memória efêmera.

A memória que vocês irão reencontrar, ligada ao Estado de Ser, é uma memória eterna.

Ela corresponde à sua história de Semente de estrelas e é muito mais importante do que a memória limitada que
vocês têm em meio a esse mundo que é, de qualquer modo, separada da sua memória de alma e da memória da sua

eternidade.

***

Questão: Alcyone é o Pai ou Alcyone foi criada pelo Pai?
Alcyone é a Fonte.

A Fonte Pai/Mãe.

ANAEL – 3 de agosto de 2009
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Esta Fonte está presente em meio a diferentes retransmissores.

A Fonte do seu sistema solar não é Alcyone, mas Sirius.

A Fonte das Fontes é Alcyone.

Como vocês podem imaginar que a Criação, na sua totalidade, pudesse se limitar a Alcyone?

Assim como eu disse, o Pai/Mãe/Fonte está presente em cada átomo e em cada dimensão, nos multiversos.

Não há, portanto, necessidade de sobrecarregar o Espírito com uma imaginação descontrolada.

O que isso irá levar para a sua alma?

O importante é reencontrar a sua memória de Semente de estrelas.

***

Questão: onde se pode situar Aïn Soph Aor com relação a Alcyone?

Nenhuma importância.

Se eu disser, caro amigo, que ela estaria a três anos Luz do Sol Central de Alcyone, será que isso iria ensiná-lo muito
mais? 

Você é capaz de ali chegar? 

Interesse-se pelo seu veículo de Estado de Ser.

***

Questão: o que é exatamente a «alma»?

A alma é o intermediário, entre o seu corpo de 3ª dimensão (ou corpo de personalidade) e o Espírito.

Quando eu evoco a expressão ‘corpo de Estado de Ser’, nada tem a ver com a alma.

A alma é o que lhes permitiu e lhes serviu de veículo nos mundos e nas rondas que vocês percorrem nesta dimensão
dissociada.

A alma não é a Eternidade.

A alma não é o Estado de Ser.

Ela é intermediária.

A alma é colorida.

A Semente de estrelas está bem além disso.

A alma é a ligação e o elo entre o seu corpo de personalidade e a sua Divindade.

***

Questão: quando reencontramos o corpo de Eternidade, a alma desaparece?

Ela não desaparece, no sentido em que vocês entendem, assim como o seu corpo ou a sua personalidade.

Entretanto, é preciso bem compreender que se trata de um ‘veículo não eterno’, o que quer dizer que a alma lhes
serve enquanto vocês estiverem presentes nesta densidade, enquanto vocês estiverem isolados nesta dimensão

dissociada, sendo, como eu disse, o elo entre o corpo e o Espírito.

A partir do momento em que vocês reencontrarem o Espírito em vocês, a alma se torna, de algum modo, um veículo
de menor importância.

Viver no Estado de Ser está além da Vida na alma.

A Vida na alma era uma Criação necessária para a encarnação e necessária para o aparecimento dos seus veículos
de personalidade.

Eles não têm mais razão de ser para aqueles que irão retornar à eternidade.

Os corpos que vocês criaram são, obviamente, denominados do mesmo modo, corpos físicos, corpos etéreos, até os



cinco novos corpos.

Vocês irão viverão, portanto, em um sistema multidimensional de doze corpos.

Nesses corpos, a dimensão da personalidade estará ausente, totalmente.

A dimensão ligada ao corpo, que vocês chamam hoje de ‘corpo astral’ ou de ‘corpo da alma’ ou de ‘alma espiritual’,
será apenas de importância extremamente limitada em relação ao que vocês irão viver com relação ao Estado de Ser.

A dimensão do Espírito, quando se estende na Consciência, vem, literalmente, apagar, totalmente, o corpo
dissociado que vocês têm aqui embaixo.

O corpo da alma é, ele, um ligante.

Obviamente, ele irá colorir, durante certo tempo, o seu corpo de Estado de Ser, fazendo e permitindo viver as
experiências da Vida na 5ª dimensão, com as suas novas regras e as suas novas leis.

Ao final de certo período de tempo, esse ‘veículo da alma’ irá se afastar de vocês e vocês irão penetrar, naquele
momento, em estruturas ao mesmo tempo mais simples e mais complexas, onde os dados vibratórios vão se tornar

mais simples, muito mais simples.

O desenvolvimento da Vida, no sentido da manifestação e das descidas dimensionais, acompanha-se de uma
complexidade crescente.

Assim, vocês podem, no nível em que estão hoje, apreciar, mesmo não sendo cientistas, a complexidade desta
Criação na 3a. Dimensão dissociada.

Progressivamente e à medida que vocês se elevarem para a Fonte, as coisas se simplificam e se tornam muito
mais simples.

A complexidade está ligada à dispersão e ao fenômeno de reversão de dimensões em dimensões, permitindo-lhes
chegar aí onde vocês estão hoje.

***

Questão: esta 3ª dimensão dissociada permite expressar toda a riqueza criativa do Pai?

Mas obviamente que não, eis que vocês estão cortados da Fonte e do Pai.

Vocês experimentam o que foi chamado de ‘luz falsificada’, ou seja, uma luz que tremeluziu de plano em plano,
chegando em sua região totalmente invertida.

E eu repito o que eu já disse: qualquer que seja a beleza da Vida que vocês experimentam aqui, ela é apenas bem
insípida com relação ao que existe nas outras dimensões não dissociadas.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser tem diferentes campos de experimentação paralelos?

Sim.
A partir do momento em que vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, vocês se apercebem de que podem

funcionar, de maneira simultânea, em uma série de experiências.

Isso é difícil de conceber para o seu mental perfeitamente limitado.

Mas, entretanto, a sua Consciência é Ilimitada e, quando ela penetra o corpo de Estado de Ser, ela é capaz de se
manifestar em meio aos multiversos de maneiras que vocês chamariam de sincrônicas.

Não há nem bilocação, no sentido em que vocês percebem em meio a esta dimensão, mas, entretanto, a capacidade,
para a Presença, para estar presente a si mesma em meio aos multiversos.

Não há mais limitação ligada à linearidade do tempo e à compressão do tempo que vocês vivem em meio a esta
dimensão.

***

Questão: você qualificou os Pleiadianos de Organizadores, os Sirianos de Gestores, poderia fazer o mesmo
para os Vegalianos, os Arcturianos, e aqueles de Magellan?



Os Vegalianos são chamados, em sua tradição e nesse plano, de Anjos do Senhor.
Como Anjos do Senhor, eles são ligados ao Senhor, à Luz original.

E, entretanto, é o povo que decidiu conservar intacto um corpo de 3ª dimensão, ao mesmo tempo que são banhados
permanentemente na 5ª dimensão.

Eles intervêm nos universos a partir do momento em que a Revelação da Luz do Criador surge, assinalando assim
o retorno à Unidade.

Eles participam, portanto, do que vocês poderiam chamar de ‘planos de evacuação e de salvaguarda’.

Pela sua capacidade para viver nas dimensões alteradas, eles são extremamente importantes nos papéis de
salvaguarda das almas e dos espíritos, sobretudo.

Agora, no que se refere aos Arcturianos, os Arcturianos são povos que têm uma filiação distante com vocês e eles
intervêm, entretanto, doravante, em meio ao seu sistema solar.

Eles são especialistas na organização, não da alma humana, mas dos sistemas planetários.
Magellan é muito complexo.

Magellan é uma nuvem, não há um Sol diretor, há um conjunto de Sóis que são, de fato, as gestações dos universos
futuros.

Do mesmo modo que na constelação da Águia, Altaïr se encontra, propriamente falando, armazenando o que eu
chamaria de grandes arquétipos universais, do mesmo modo como em Vega da Lira, pela sua capacidade vibratória
para manter a 3ª Dimensão mesmo unificada, há neles os arquétipos vibratórios dos sons e, em particular, dos cinco

sons que lhes foram revelados hoje, as cinco sílabas.

Magellan é, portanto, uma estrutura de mutação, uma estrutura de transmutação e de gestação.

Poder-se-ia chamar, se quiserem, na sua linguagem, o sonho do Pai.

***

Questão: há outros sistemas importantes que estão implicados nas transformações atuais, fora todos
aqueles que você citou?

São inúmeros.

Há muitos sistemas solares, muitas raças chamadas de extraterrestres ou mesmo, ainda, de ultraterrestres, ou
mesmo, ainda, de intraterrestres, que intervêm quando intervém uma mudança dimensional desta Ordem em um

sistema solar.
Jamais esse sistema solar, um sistema solar qualquer que seja, que vive uma transmutação desta amplitude, é

deixado sozinho.

É preciso canalizar, de algum modo, os fluxos energéticos, dirigi-los, amenizá-los ou amplificá-los em função das
reações obtidas, para cada alma humana, como para cada planeta.

Trata-se de um trabalho extremamente delicado que eu chamaria de ‘trabalho de ourives’, necessitando uma
adequação extremamente precisa até o momento em que houver, literalmente, o que eu chamaria de ‘amarração da

dimensão dissociada com as dimensões superiores’.

É essa amarração que lhes será proposta a partir de 15 de agosto [de 2009].

***

Questão: a Vibração do manto de Maria é a primeira Vibração depois da Fonte?

Você deve especificar o sentido de «primeira». 

Do seu ponto de vista, sim.

Mas existem, seguramente, Vibrações muito mais altas e, aí também, primeiramente, com relação a Maria, mas que
são ligadas às entidades não evoluidoras e não evolutivas.

Eu penso, em particular, naqueles que vocês chamam de Quatro Viventes [os quatro elementos] ou, ainda, os Arcanjos.

***

Questão: há portanto «hierarquia» entre os Hayoth Ha Kodesh, Maria e os Arcanjos?



Há linhas evolutivas, linhas não evolutivas, isso eu já disse.

Mas, nessas linhagens evolutivas, existem dimensões que se entrelaçam, ou presenças de algumas dimensões, em
alguns universos, que seriam ausentes em outros universos.

As vias da Criação são múltiplas, elas não seguem uma geração ascendente ou descendente única.

Assim é, do mesmo modo, no seu mundo.

Há seres que vêm da 11ª dimensão, outros, da quinta, outros de mais baixo.

As dimensões são lugares de cruzamento, são lugares de experiências.

É, portanto, normal ali encontrar um conjunto de Presenças, de Consciências, que vêm de horizontes muito distantes.

***

Questão: é normal e positivo ter mais acesso a outros planos?

Progressivamente e à medida que a sua consciência se expandir para o seu veículo de Estado de Ser,
progressivamente e à medida que a ressonância se fizer maior com a sua Semente de estrelas, vocês

reencontram dimensões que lhes foram ocultadas nesta dimensão.

Porque, de fato, de nada teria servido, na experiência da encarnação dissociada, encontrarem-se confrontados com
uma ‘fera cósmica’.

Hoje, isso se revela, porque vocês penetram a Semente de estrelas e o Estado de Ser que vocês são.

Alguns de vocês, assim como eu disse, estão um pouco mais avançados nesse caminho.

Vocês devem, portanto, integrar as verdades novas e as revelações novas.

Entre essas revelações novas, revelam-se a vocês ‘Luzes diferentes’, manifestações de consciência nas quais vocês
não teriam podido pensar, nem estar habituados e que lhes eram, literalmente, aterrorizantes, nesta dimensão.

Assim, isso é normal.

Progressivamente e à medida que vocês viverem no seu veículo de Estado de Ser, vocês irão descobrir que têm
acesso a coisas que vocês jamais haviam imaginado, nem mesmo frequentado, no nível vibratório.

Isso faz parte da Revelação gradual do seu Estado de Ser.

Lembrem-se: a Vida é simples.

A partir do momento em que vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês não estão mais sujeitos às ‘leis da
influência intelectual e mental’.

Vocês têm, portanto, total liberdade para começar a explorar (mesmo participando desta Vida, nesta dimensão
dissociada) universos totalmente novos.

Obviamente, e lembrem-se desse grande princípio, tudo o que é criado, tudo o que existe nesta dimensão (o animal
mais mítico, a representação de uma pintura a mais abstrata) tem uma origem situada em outro lugar.

A Criação que vocês exercem através do seu espírito, mesmo através da arte, vem de algum lugar, ela não vem de
lugar algum, ela não é uma Criação completamente (“in extenso”), ou no nada (“in nihilo”), mas encontra uma

ressonância com relação a um plano dimensional existente em algum lugar.

Assim é das formas que vocês qualificam, aqui embaixo, de ‘animais’, mas que são ligadas a Vibrações ligadas aos
Deuses ou às Deusas, no sentido primordial.

Compreendam bem que ver um Golfinho que anda no ar poderia lhes parecer, se ele lhes aparecesse, aliás, de
olhos fechados, como algo de extremamente desestruturador para o seu mental.

Então, nós procedemos por toques e a melhor maneira de proceder por toques é afinar, pouco a pouco, o seu corpo
de personalidade, que deve desaparecer, com o seu corpo de Estado de Ser.

Há portanto, aí, realmente, uma forma de aprendizagem.

***

Questão: tudo o que não está em nossa forma de normalidade é procedente da hibridação?

As Vibrações e os DNA e as matrizes ligadas às diferentes formas de Vida e às diferentes Consciências, seja no nível
dos animais, dos vegetais, dos humanos e dos não humanos, apresentam uma série de barreiras que são



intransponíveis.

Por vezes, as hibridações são possíveis.

Mas é como se vocês me perguntassem se era possível hibridar, na sua dimensão, um asno com uma árvore.

Eu lhes responderia que é estritamente impossível.

Entretanto, no nível das multidimensões, podem se apresentar metáforas, no sentido mais forte.

Essas metáforas são Vibrações, ressonâncias ligadas a memórias, que podem, efetivamente, sofrer alquimia, se
misturar e levar a outra metáfora.

Trata-se, nesse caso, de Vibrações e não de formas de Vida, no sentido em que vocês entendem.

Não pode subir no nível do causal.

Um Dragão não pode nem se acoplar, nem dar nascimento a um Macaco.

O interesse é integrar diferentes Vibrações.

Mas vocês devem bem compreender que as revelações às quais vocês serão confrontados superam amplamente as
criações astrais.

Quando eu falo de mundos e quando eu falo de entidades Vegalianas, de entidades de tipo Dragões, quando eu falo
de entidades de tipo Delfinoides, trata-se de entidades bem concretas e bem reais, como vocês, qualquer que seja o

seu mundo dimensional, o que não é a mesma coisa que projeções ligadas às ditas entidades.

Quando é assinalada, ao redor de suas auras, certa Presença vibratória, não se trata de alguma metáfora, nem de
uma Vibração, mas, realmente, de uma Presença.

É preciso bem diferenciar o que é uma Vibração sem suporte dimensional, outra que a dimensão astral, do que
é real, em um nível de realidade que lhes escapa.

A realidade podendo ser definida, não com relação ao estado dimensional, mas, bem mais, pela capacidade para
ressonância no nível de estruturas matriciais, as ‘estruturas matriciais’ podendo se situar tanto na sua dimensão

como em dimensões extremamente etéreas.

Seria, por exemplo, completamente incongruente encontrar, na civilização dos Triângulos, um elefante ou um golfinho
passeando.

Entretanto, a Vibração do golfinho ou do elefante está presente no Triângulo.

Mas ela participa de um plano que não é matricialmente organizado.

Aí, nós não podemos mais falar de terceira dimensão, mas de dimensões muito mais etéreas.

***

Questão: eu não chego a determinar a resposta do coração, para uma escolha, pelo protocolo dado por RAM.
Como ajustar o meu sentir com relação às questões que eu coloco?

O ajustamento se fará automaticamente.

Lembrem-se, vocês estão no período de aprendizado e de descoberta.

A resposta do coração é uma resposta vibratória.

Esta resposta vibratória será tanto mais fácil quando as cinco Vibrações da cabeça se conjugarem às seis Vibrações
do coração.

Isto está a caminho.

Alguns de vocês terão grandes facilidades para verificar, pela Vibração do coração, o que é bom para vocês, no nível
das escolhas da Luz.

Outros não irão chegar ainda a esta facilidade.

Mas isso virá muito, muito proximamente.

Então, não é preciso se inquietar.

Existem também escolhas que devem ser, de algum modo, momentaneamente suspensas.

Elas devem ser postergadas.

Nesse caso, obviamente, não haverá nem para uma resposta, nem para a outra, resposta do coração, porque isso
significa, simplesmente, que não é o momento.

É o seu mental que persiste em dizer que sempre há duas escolhas.



Por exemplo para uma relação: continuar ou deixar.

Para um trabalho: continuar ou deixar.

Mas existem outras escolhas das quais o seu mental não pode se dar conta, que são, de fato, o que vocês
chamariam, segundo a sua dialética, de não-escolhas, onde as escolhas são adiadas para períodos posteriores.

O coração só pode responder, realmente, às escolhas, reais, do corpo de Estado de Ser.

Ele não pode responder às escolhas insufladas pelo mental ou, até mesmo, ligadas à urgência de uma situação.

Existem escolhas que devem ser adiadas.

Nesse caso, coloque a questão antes de saber entre o que escolher.

Será que vocês estão no período das escolhas?

Isso será muito mais ponderado.

***

Questão: nas dimensões não dissociadas, em particular na 5ª dimensão, há a possibilidade de esposar todo
o conhecimento e a complexidade de todos esses mundos ou é preciso estar nas dimensões ainda mais

elevadas?

Assim que vocês chegam ao veículo de Estado de Ser e às dimensões não dissociadas, vocês percebem o conjunto
da Criação e vocês têm o conhecimento real, dado que ele não é mais filtrado pelo cérebro.

O cérebro existindo, entretanto, na 5ª dimensão, torna-se profundamente diferente.

Ele está como, literalmente, ligado, pelas suas antenas, a coisas às quais vocês não acessaram aqui embaixo.

As únicas dimensões que não podem ser exploradas são as dimensões inferiores, 3ª, 2ª e 1ª.

As outras dimensões estão todas interconectadas e são todas interpenetráveis.

Nas dimensões superiores, vocês podem fusionar com não importa qual entidade e trocar informações livremente.

É justamente o privilégio das dimensões outras que as dimensões dissociadas.

Não há alteração de informação e nada, absolutamente nada, pode ser escondido.

Tudo se faz na transparência e na Luz, o que é o oposto do que acontece no seu mundo.

Assim, quando lhes dizemos, nós, Arcanjos, ou quando Maria lhes diz que ela os conhece intimamente, é a estrita
Verdade.

Alguns seres têm a capacidade para ler em uma pessoa como em um livro aberto, mesmo nesta dimensão.

Alguns seres percebem inteiramente o seu caminho.

Vocês não podem nada lhes esconder, mesmo querendo esconder, porque eles leem, literalmente, o seu livro de
vida e a sua memória.

Dessa maneira, vocês podem até tentar sorrir, mas se, em vocês, houver um pensamento que for contrário a esse
sorriso, ele será captado bem mais evidentemente do que o sorriso.

Assim, os seres despertos que se aproximam do seu ser de Estado de Ser não parecem nada esconder e isso é, por
vezes, aí também, um aprendizado por vezes delicado.

Apenas nesta dimensão e nas dimensões ainda mais baixas na escala das Vibrações que as coisas pensam estar
escondidas.

Obviamente, a ‘franja de interferência’ entre o mental inferior e o mental superior nos mascara, até certo ponto, uma
série de coisas.

Mas os seres humanos que tocaram o Estado de Ser, tendo vivido na santidade ou no misticismo, sempre tiveram
acesso ao que vocês são, inteiramente.

***

Questão: nós temos várias linhagens ou ao menos uma linhagem ligada aos animais?

Isso não é uma obrigação.



Há o que eu chamaria de linhagens humanas puras (não entendam, com isso, superiores, entendam, com isso, não
híbridos) ligadas diretamente a grandes arquétipos.

No entanto, eu gostaria de salientar, em todo caso, que a sua Mãe, a nossa Mãe, de todos nós, não é de origem
humanoide.

Assim, há linhagens Arcangélicas, cuja representação antropomórfica, se preferirem, não corresponde absolutamente
à realidade.

Entretanto, entre os Arcanjos, que não são linhagens evolutivas, nós nos apresentamos geralmente como uma forma
humana, isso não é por acaso.

A Humanidade, no nível da sua realidade, é aquela que fez desaparecer, em Essência, a animalidade, mesmo alguns
de vocês tendo linhagens procedentes do que vocês chamam, vocês, de animais, e que absolutamente não são, para

nós, animais.

Assim, cada animal possui Quatro filiações.

Essas filiações podem ser diferentes, mas elas necessariamente tomaram forma nesta dimensão, senão, vocês não
as teriam reencontrado, obviamente.

***

Questão: qual é a origem de Maria?

Alguns de vocês perceberam a Verdade, mas, entretanto, isso não é importante, porque a realidade, sob forma,
“animal”, assinala uma realidade bem superior no nível da Luz.

Lembrem-se de que as ‘linhagens evolutivas' e as 'criativas’ são da Luz, antes de ser uma Animalidade ou uma
Humanidade.

Existe, na Luz, um antropomorfismo do qual decorrem todas as linhagens humanas ou animais.

As ‘linhagens não evolutivas’, assim o é dos Quatro Viventes ou ainda das sociedades do tipo Civilização dos
Triângulos, jamais irão conhecer o antropomorfismo.

***

Questão: a linhagem dos felinos está sob a proteção dos Quatro Viventes, já que um deles é representado,
por vezes, sob forma de leão, da iconografia humana?

É uma representação, sob forma animal, de uma virtude que nada tem de animal, já que os Quatro Viventes não
participam nem das linhagens humanas, nem das linhagens animais.

***

Eu vou agora deixá-los, e deixá-los prosseguir o seu trabalho.

Eu lhes digo até muito em breve. 

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383

03 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

"Lembrem-se e eu lhes digo se não sabem, de que aqueles a quem chamam animais (seus cães, seus gatos, os animais domésticos,
algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.

Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram nesse mundo, criaram eles mesmos formas de vida para zombarem, se querem, de
algumas linhagens.

E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada têm de animal aliás, porque eu lhes garanto que,
para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os animais somos nós, no sentido em que vocês o

entendem, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a reversão, não é?

Então, é preciso ter a sabedoria de compreender que as formas animais que vocês vêem são apenas uma representação (um pouco
sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria mesmo um pouco, muito, sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é? heim?
Vocês não verão um Draco sob forma animal.

E, portanto, os animais não são o que vocês acreditam.
Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas.

Isso vocês o sabem já, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais evoluídas que o ser
humano atual presente sobre a Terra."

OMRAAM (Aïvanhov) 16.05.2010

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-16-de...

************

"Eu os lembro, também, de que os animais são apenas uma paródia, criada pelos Arcontes.
De fato, o que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um povo Arcturiano sob a forma de um leão?

O que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um animal que tenha a forma, em sua face, de um povo das Estrelas?
É exatamente o que eles criaram e o que ocorreu."

ARCANJO ANAEL (03.08.2010 - 2/2)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-3-de...

************

http://portaldosanjos.ning.com/
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Meus filhos amados recebam todo o meu Amor. Minha presença entre vocês está destinada, além de vocês, para
todo o conjunto da minha Humanidade.

Intervirei em dois tempos: um tempo geral e um tempo para vocês. Peço-lhes para acolher a minha Presença e minha
Radiância, no seio de seu Templo.

Como vocês já podem constatar, e como vocês constatarão mais e mais, vou aparecer cada vez mais com freqüência,
através de espelhos diferentes, de canais diferentes, para prepará-los durante o final de suas Núpcias Celestes

[findaram em 29 de Setembro], para o que está vindo.

O que vem é Revelação, o que vem é Aviso para aqueles que se afastaram do seu coração e da Verdade da Luz.

O que vem é Luz, O que vem é Verdade.

Amados, vocês são meus filhos, sem exceção, sejam quais forem os seus caminhos, sejam quais forem as suas
estradas, que estas levem vocês para a eternidade ou para a separação, vocês são livres.

Mas, no meu coração de Mãe, eu desejaria que tantos seres, neste Planeta, reencontrassem as esferas da Beleza,
as esferas da Divindade.

Meus filhos, este é o pedido de uma Mãe, de modo que uma parte sempre mais importante de vocês, uma parte cada
vez maior de sua Humanidade, da minha Humanidade, reencontre a Luz.

Se vocês soubessem como a Fonte é simples, como a Vida e o Amor são simples nos mundos da Unificação.

Somente o filtro de sua mente faz vocês acreditarem que isso é complicado.

Somente o filtro do seu mental arrasta-os, constantemente e permanentemente, no julgamento, na Ilusão desta
materialidade.

Vocês fazem esta experiência, para alguns desde tempos imemoriais, mas pouco importa.

Hoje, a hora está chegando, para aqueles que o desejam, e eu desejo, mais uma vez, um número cada vez maior de
vocês a desejá-lo.

Retornem para sua casa, juntem-se a nós, meu Divino Filho e eu, no seio dos mundos Unificados.

No seio da casa do Pai e da Mãe, que vibram em uníssono, no conjunto das galáxias, no conjunto dos universos.

Vocês têm esta possibilidade. O Santo Arcanjo Miguel prepara-os, e preparou-os, e continuará a fazê-lo até o final do

MARIA – 3 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-YQ2PbxfdWMw/UYhf-mP6yDI/AAAAAAAABsY/Hv6b3MsLfL8/s1600/VirginMotherMary.jpg


seu mês de setembro deste ano, para que vocês, cada vez mais numerosos, abram seu coração para a Verdade do
meu Divino Filho, para a Verdade da Fonte.

Sua Mãe está esperando-os. Isto é complicado ou isto é simples?

Isto se torna extremamente simples, uma vez que saiam da sua complexidade mental, assim que vocês aceitarem e
concordarem com a Luz que está vindo em sua direção.

Como disse Miguel, nós não viemos destruir, mas mesmo assim somos obrigados a realizar uma série de avisos e
anúncios, que permitirão, tenham certeza, à maioria (um número, eu espero cada vez mais importante) religar-se à

Luz e à Verdade.

Não há Luz nem Verdade no seio da sua cabeça.

Aqueles que não abrirem seu coração nunca vão entender a minha mensagem, a minha Presença e minha Irradiação.

Aqueles que permanecerem na sua cabeça denegrirão, mas isso não importa.

O que vocês devem fazer, e a coragem que vocês têm que mostrar, é a coragem, em relação a vocês mesmos, de
afirmar o seu Ser, a sua Luz e sua transcendência.

É inútil tentar livrar-se das Sombras habituais existentes neste mundo.

Elas se acenderão ou desaparecerão, simplesmente, do seu contato, da sua Presença.

Então, "busquem o Reino dos Céus", como meu Divino Filho disse, e assim como eu lhes repito hoje, ainda há tempo.
As trombetas vão tocar em breve.

Logo, as modificações e as manifestações de mudança entrarão, em cheio, no seio de sua Consciência e no seio de
sua Humanidade.

Vocês estão entrando na era de mudanças.

Vocês estão entrando na era da Revelação, na hora da Luz e na hora da Verdade, no seio do seu coração.

Então vocês vão continuar a seguir a sua cabeça, ou seguir o seu coração?

O coração é evidência e simplicidade.

O coração não é interrogação, ele é resposta e essa resposta se dá sempre no caminho da Unidade, ela não pode
ser reação.

O Amor é Criação.

E vocês se colocam sem parar sob a influência da lei da ação /reação, não podendo penetrar o Arcano da Luz, que é
Verdade, Simplicidade, Beleza e Bondade.

Vocês devem, hoje mais do que nunca, remeter-se à Luz.

O bem amado Arcanjo Anael explicou-lhes longamente a realidade da Inteligência da Luz.

Assim, vocês mesmos, seres inteligentes, se vocês colocarem a sua Consciência, não na sua cabeça que analisa
constantemente em bem ou em mal, mas se vocês colocarem a sua Inteligência, lá onde vibra, lá onde ressona a

Eternidade, no seio do seu coração, vocês encontrarão a Paz, vocês encontrarão a Eternidade e, sobretudo, vocês
terão a oportunidade de experimentar o que São João, o bem amado, chamou de Ressurreição.

A Ressurreição não é nada mais, na Verdade, que a compreensão e a vivência do seu veículo de Ser, corpo de Luz,
descrito no próprio Apocalipse.

É este presente que lhes é oferecido.

A hora da separação, da divisão terminou, se vocês mesmos o aceitarem e se vocês mesmos o viverem na sua
interioridade.

Vocês não podem servir dois Mestres: vocês não podem servir sua cabeça e servir seu coração.

O coração é doação e perdão. A cabeça é escravidão, posse e poder.

Vocês não podem possuir um grama de poder e entrar no coração.

Vocês precisam despir-se de si mesmos.



Vocês precisam despir-se de seus medos que fazem vocês viverem na cabeça e impede-os de entrar no coração.

"Bem aventurados os pobres de Espírito", quantas vezes esta frase foi pronunciada aqui mesmo e em outros lugares?

As Núpcias, inicializadas pelo Conclave, por Miguel, e por mim, chegarão em breve ao seu fim.

Vocês estão em etapas importantes, aquelas em que a Luz chega ao seio da sua densidade, ao seio de seu corpo de
Eternidade, ao seio de seu Templo.

Assim como disse Miguel, não se deixem levar pelo ruído do mundo, pela fúria do mundo, pelos julgamentos
precipitados, por divisões.

Como querem estar unificados, se vocês mesmos divididos por suas palavras e suas ações, quando denigrem e
apontam com o dedo, vocês se afastam tão certamente do seu coração do que se vocês usassem uma arma para

matar seu irmão.

Isto, o Arcanjo Anael lhes disse muitas e muitas vezes.

Repito mais uma vez, solenemente, meus amados filhos: vocês são todos irmãos e irmãs.

A hora é de Alegria, a hora é de unificação, o momento não é de luta ou de debate.

A hora é de Amor, a hora é de Unidade e de Alegria.

Como esperam encontrar a Alegria se vocês percorrem os caminhos da cabeça?

O Coração deve subir para a cabeça e a cabeça deve baixar no Coração para viver a Unidade da Revelação.

Meus filhos amados, vocês entraram em cheio na Revelação que é Luz.

A Revelação é a adequação do seu tempo terrestre à adequação do tempo espiritual que não é o mesmo tempo.

Sim, a Luz vem, sim, a Luz brilha nas Trevas, mas as Trevas não a reconheceram, mas isso não é importante.

Não desempenhem o papel das Trevas.

Aceitem a Luz, aceitem-me em seu coração e aceitem a Luz.

Vivam as suas Núpcias Celestes e se banhem na Luz que lava suas vestes e lhes permite tocar a eternidade.

Vocês não podem participar da cabeça e do julgamento e participar do coração que é não-julgamento e liberdade.

Se ficarem na cabeça, vocês ficam no livre-arbítrio e, portanto, no ego, na personalidade que divide, que manipula,
que lança Sombra pensando que semeia Luz.

Mantendo-se no coração, vocês são a Luz, vocês são a Luz dos mundos e vocês acolhem, em seus tempos
Interiores, minha Presença Divina e a Divina Presença de Meu Filho.

Assim, vocês se tornam a si mesmos, Cristo, o ungido do Senhor.

Se vocês são isto, se vocês fizerem o aprendizado durante os nove meses de gestação, que será o período desde o
mês do Aviso até o meu Anúncio, eu lhes prometo a mais linda das recompensas: a da Unidade, da Alegria, e além de

tudo, a da Eternidade e de seu reencontro com a Luz, não na sua cabeça, mas no seu coração.

Em Verdade, digo-lhes, como dizia o meu filho: « Ninguém pode entrar no Reino da Fonte, se ele não tornar-se ele
mesmo a Fonte ».

Vocês devem deixar seus costumes, vocês devem deixar a sua forma de proceder no seio desta dualidade.

Vocês estão entre dois mundos, duas realidades, e qual delas vocês escolherão?

A da Sombra e da dualidade?

A do que acusa e que envergonha, ou aquela que unifica, pacifica e, literalmente, ilumina a sua Vida, seu caminho?

Não há alternativa, está acabado.

Este não é o momento de hesitação, a hora é de coragem e humildade, humildade de estar submetido à Luz para
reencontrar seu corpo de Ressurreição, em outras palavras, o corpo de Ser ou o corpo de Eternidade, como o

chamam alguns Arcanjos.



São as mesmas palavras, as palavras se adaptam aos meus ouvintes, para que a maior quantidade de seres
humanos possa, devido à sua crença equivocada, possa vir a mim e aceitar a Fonte, a Fonte que vocês nomearam
Pai e que a falsificação nomeou Deus, porque só há Deus na Deusa, só há Deus na Unidade, só há Deus no Pai /

Mãe/ Fonte e não qualquer Deus vingativo.

O Deus vingativo está na sua cabeça, e somente na sua cabeça.

É o que afasta vocês da Luz.

É aquele que faz vocês condenar e julgar, é aquele que os opõe, que os confronta, para que vocês não possam
entrar no Reino dos Céus.

O Reino dos Céus nunca será na cabeça, no intelecto. O Reino do Céu está no coração e, em relação a isto, o
sentido do que dizia Anael, se vocês aceitarem, se esclarece em vocês.

No coração, não há espaço para o julgamento, não há espaço para a separação, não há espaço para afastar seu
irmão, qualquer que seja de sua Fonte.

Miguel chamou-os de criadores da Luz.

Vocês não podem criar Sombra e criar Luz, vocês devem escolher meus bem amados.

Vocês querem continuar a experiência da Vida e da dualidade efêmera e constantemente recomeçar ou vocês querem
entrar no reino da Eternidade?

Se a resposta for sim, então mude.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com as suas Sombras.

Vocês não podem esperar penetrar a Luz com seus julgamentos, com suas dualidades.

Vocês precisam entregar-se, literalmente, às Núpcias Celestes, deixar-se e transformar-se pela Luz.

Sozinhos, vocês não terão sucesso, apenas o ego faz vocês acreditarem nisto, somente alguns ensinamentos,
totalmente falsificados, lhes fizeram acreditar que, por vocês mesmos, e só por vocês mesmos, pelo seu trabalho,

você poderiam conseguir.

Isso ocorreu, mas para pessoas em quantidade tão pequena que hoje nós estamos estendendo-lhes a mão.

Estendemos a mão de uma Mãe, a mão de Cristo, de modo que vocês possam acessar, com toda a humildade,
entregando-se e com coragem, à dimensão do coração.

É isso que nós realizamos atualmente e que muitas pessoas desviam, infelizmente para eles, dizendo que isto não é
Verdade, dizendo que isto não pode ser Verdade.

Cada um com suas escolhas, cada um com sua Verdade.

Eu nunca vou julgar estes filhos, mas, porém, lhes é pedido também para não julgá-los.

Acompanhem-nos, o mais longe que puderem.

Eles ressoarão, se transformarão ou se afastarão.

Assim é, tal como definido pelo Arcanjo Anael, o princípio da ressonância e atração.

Ele irá fortalecer-se cada vez mais à medida que se aproxima o meu Anúncio.

Através do meu Anúncio [em 2010], vou revelar-me ao mundo, pessoalmente, individualmente e coletivamente.

Eu lhes anunciarei a boa notícia.

Aqueles que a recusarem, somente encontrarão morte e tristeza.

Aqueles que a aceitarem, viverão a Unidade de viver em Cristo e na Verdade.

Isto é agora.

Vocês estão entrando numa fase, hoje, importante para a sua escolha de alma, seu destino de Luz e sua
peregrinação dentro dos mundos.



Aonde querem ir? Para além da opção, vocês devem assumir essas opções.

Vocês não podem pretender uma coisa com a cabeça e viver outra coisa com o coração.

Vocês têm que unificar a cabeça e o coração, pois este é o seu caminho.

No entanto, se vocês continuarem colocando distância e não querendo reencontrar o coração, vocês continuarão
vivendo na sua cabeça.

Será feito segundo a sua fé, isto é Verdade.

Eu nunca permitirei julgar, mas vocês saberão, quando eu tiver feito o meu Anúncio, que os deixarei livres para
continuar assim por muitos ciclos, no seio da densidade, separados da Luz, mas voltarei incansavelmente a procurá-

los, se vocês desejarem.

Eu não posso e não devo obrigar ninguém a voltar às minhas Vestes, colocar-se sob minha proteção e sob a
proteção dos Arcanjos.

É de sua responsabilidade procurar, pedir esta proteção.

Ao acolher a Luz, você está fazendo um pedido.

Ao concordar em não julgar, em não caluniar, em não combater e debater, vocês fazem um pedido e a Luz preenche
este pedido no seio da sua eternidade e aproxima-os de seu corpo de Ressurreição.

As coisas são simples, é somente o mental que denigre e que vê nas minhas palavras, como de costume, enganos.

Isto é próprio do mental e da Serpente.

Aquele que os engana é aquele que está na sua cabeça.

Aquele que quer vê-los Vivos, em Glória, com humildade, está em seu coração por toda a eternidade.

Vocês são abençoados e continuarão a sê-lo, sejam quais forem as suas escolhas, mas o meu coração de Mãe
sangra como eu já demonstrei, de ver tantos seres vagando no limbo e nas projeções de suas cabeças, incapazes de
reencontrar o seu coração, e a palavra e a língua de víbora que os afasta de Deus (daqueles que vocês chamam de

Deus), na verdade, a Fonte.

A fonte é uma Fonte de água viva, como ela está presente em muitas das minhas aparições no seio deste planeta e
no seio dos múltiplos canais e das diferentes maneiras que eu utilizei.

Vou aparecer, então, como eu já disse, cada vez mais, no seio de seus próprios sonhos, no seio mesmo de suas
noites.

Numerosos seres humanos, cuja mente está em excesso, irão persistir em tentar ver se minha aparição em seus
sonhos e no seio mesmo de sua presença, é Verdade ou Sombra.

Como querem duvidar, quando a minha Presença está aí e que o seu coração vibra?

Como podem duvidar que seja eu quem está falando, eu sua Mãe eterna, eu que os criei?

Bem amados filhos, um pouco de coração.

Como ousam duvidar quando lhes falo no ouvido, quando me revelo a vocês nas minhas diferentes Vestes?

Eu venho para você me acolherem, não me fechem a porta, pois é a porta de sua Divindade que vocês fecham.

Vocês compreendem o sentido das minhas palavras?

Vocês compreendem a vibração que vocês vivem atualmente?

Ela é a Essência da Verdade, ela lhes agrada, ela faz o seu coração vibrar, a mente não pode opor-se, pois ela é
vencida pelo coração.

Assim é a minha Presença e a minha Radiação, e será cada vez mais, e quem tem cabeça dura, continuará opondo-
se, mas eles são, no entanto, meus filhos.

Então, não os julguem, contentem-se em estar na Radiação, contentem-se em aproximar-se da Unidade e da
Verdade, da Paz e da Alegria, como vocês a sentem às vezes e, quanto mais vocês deixarem florescer em vocês este

estado de Graça, menos terão que lutar e mais se aproximarão da Unidade e do meu Divino Filho.



Vocês estão sendo chamados, sim, sem exceção, vocês são todos chamados, mas quantos decidirão responder ao
meu chamado?

Vocês não podem convencer ninguém, mas vocês podem se tornar criadores de Luz acolhendo Luz, tornando-se
doces e humildes e tendo a coragem de Ser.

Neste momento, vocês transformarão o mundo e vocês concorrerão, sem querê-lo e sem podê-lo, para a elevação
deste mundo e para a sua aproximação pelo Ser e pela Eternidade.

Meus filhos amados, a Luz irá causar uma série de ajustes no seio de seu planeta, no seio de suas vidas, não vejam
nisto a marca do demônio.

Aqueles que gostariam de aproveitar essas mudanças para escravizar ainda mais a Humanidade, não terão êxito e
eles sabem disso.

Alguns deles já decidiram juntar-se à Luz e o meu coração de Mãe acolhe-os.

Que esta mudança de foco seja nova, quaisquer que sejam os erros do passado, que estas mudanças de foco sejam
mais antigas para vocês que têm procurado a Luz há tanto, tanto tempo, o resultado é o mesmo: vocês são recebidos

de forma igual.

Isto é possível nestes fins de tempos.

O fim dos tempos que vocês vivem não é o fim do mundo, pelo contrário, é o renascimento da vida Eterna, é
renascimento de vocês mesmos na sua originalidade e na sua Luz.

Então sim, a Luz fala com vocês, então, sim, no seio de seus pensamentos e de suas presenças, vocês perceberão
vibratoriamente, pelos sentidos, também, e pela alma, a presença de seus Anjos, a minha Presença e a Presença de

entidades de Luz que se manifestarão para vocês com cada vez mais freqüência.

Isto é Verdade. Seus irmãos do espaço, chamado Anjos do Senhor, logo aparecerão em seu Céu.

Não temam. Se o seu coração está aberto e permanecer na vibração, vocês não podem ser enganados.

Da mesma forma, como eu disse que todo ser humano, quando chegar a hora do meu Anúncio, no ano de 2010, vai
perceber que é a voz de sua Mãe que fala com ele.

Não tem nada a ver com uma voz tecnológica ou eletrônica porque a Vibração que isto permitirá estabelecer no seio
do seu coração não vai permitir qualquer dúvida em relação à minha Presença, individualmente, para cada indivíduo

e para a Humanidade, coletivamente.

Então, se preparem.

Qual é esta preparação?

Ela é recolhimento e acolhida.

Ela é viver no coração, de acordo com os ensinamentos de meu Divino Filho.

Ela é renunciar aos julgamentos, renunciar à dualidade, renunciar ao poder e à posse.

Ela é partilha e doação, ela é abertura.

Vocês não podem reivindicar o coração e fechar a porta da sua casa, do seu veículo e de sua alma.

Vocês devem se abrir, abrir, abrir de forma contínua e incansavelmente para acolher.

Vocês não podem acolher e fechar.

Vocês precisam se abrir, vocês devem parar os julgamentos implacáveis, as opiniões sobres uns e os outros.

Vocês participam da mesma Luz.

Enquanto vocês verem a Sombra, como expliquei ontem à noite para o canal onde eu estou, vocês não podem
participar da Luz e não pode ser de outra forma, especialmente neste momento final.

Vocês precisam se abrir, abrir continuamente à vibração e à orientação.

Obviamente, as coisas nem sempre são cor de rosa no seu mundo, nesta fase, mas vocês devem confiar, e devem
cultivar a Semente de Estrelas que vocês são.



Vocês devem, no seio da sua Radiação, eliminar as tarefas, as zonas de Sombra, aquelas que impedem vocês de
serem a encarnação da Luz.

Para isso, existe um aprendizado e uma gestação.

Esta é a que vocês têm conduzido entre o Aviso e o Anúncio, aquela que irá lhes permitir realizar o que vocês o são,
na totalidade.

Ela procede por etapas.

Alguns de vocês já conhecem o seu corpo de Ser, seu corpo da Ressurreição.

Outros têm apenas as primícias e ainda não têm a visão e percepção do mesmo.

Como declarou o Arcanjo Miguel, paciência, isto vem no seu tempo e na sua hora para cada um de vocês.

A paciência faz parte, para alguns de vocês, do aprendizado da Luz, outros, enfim, precisam de certezas, desde
agora, e outros precisam de paciência e de esperança para preencher a distância que ainda os separam da

humildade.

Vocês devem estar abaixados para se levantar.

Portanto, se vocês acreditarem nas minhas palavras, como vocês acreditaram nas de Cristo, além da cabeça, se
vocês fizerem disto o seu modo de vida, então sim, o seu coração se abrirá para a eternidade, e vocês se

beneficiarão da Alegria eterna, da paz e da Eternidade.

Então, sim, meus filhos, eu quero vocês na Alegria, eu quero vocês na simplicidade da infância, eu quero vocês na
compaixão, eu quero vocês no aprendizado do Amor eterno.

Para isso, vocês devem afastar de vocês todo julgamento oriundo da cobra de sua cabeça, vocês devem afastar de
vocês, não os outros, mas as partes de vocês, que estão na Sombra e que não podem ver.

É preciso simplesmente cultivar a Luz e acolher no seu seio, na medida das irradiações que vivem todos os dias,
hoje, já por vários meses.

O Arcanjo Miguel e o Arcanjo Metatron virão fortalecer essa Luz muito em breve [isto ocorreu em 15 de Agosto].

Portanto, cabe a vocês aceitá-la e fazê-la vibrar.

Fique longe de sua cabeça, ficar longe dos conflitos, sem rejeitá-los, mas transmutando-os para a Luz do Amor e para
a Luz da Verdade.

Sua luta, se luta existir, é entre vocês e vocês mesmos.

Não há outra luta.

A luta fora, como disse Miguel, é liderada pelas legiões de Anjos do Senhor, neste exato momento, e essa luta não é
uma luta no sentido que vocês entendem no seio da sua dimensão.

Esta luta é instalação e evidência da Luz que, mesmo a Sombra começa a reconhecer.

Portanto, não acusem aqueles que os atrai para sua Sombra, é o seu papel, para que vocês ganhem em Luz, de
modo que vocês possam fazer o aprendizado da Luz.

Então, abençoe-os, sim, como Jesus disse, "abençoe mais seus inimigos do que seus amigos", porque eles são os
que permitem mais crescimento na Luz.

O olhar do coração é este, e é pagando este preço que vocês tocarão a eternidade.

Vocês não podem tocá-la de outra forma.

Isto, meus amados filhos, é o que eu tinha a dizer para vocês e a vibrar no seio de sua eternidade.

E peço-lhe que acolham a minha Presença.

Eu lhes peço fervorosamente que se preparem ativamente, como vocês o fazem nesse círculo restrito e, assim como
o fazem milhões de seres humanos em todos os lugares do planeta.

O período de preparação que vocês vivem é extremamente importante.

A parte mais importante de sua história não se produzirá depois, quando do meu Anúncio, mas agora, entre 15 de



agosto e 29 de setembro.

É durante este período que vocês devem acolher.

Obviamente, outras pessoas acolherão até o último prazo, porque a Graça é parte da minha essência e não posso
negá-la para meus filhos, mesmo no último minuto, mas mesmo assim, vocês são os batedores, porque vocês a

aceitaram, então se mostrem dignos do que vocês pretendem.

Eu envio-lhes todo o meu Amor.

Então, essa foi a minha ação coletiva para divulgar amplamente.

Meus filhos amados, é chegada a hora de retornar ao seu exterior, para continuar trabalhando.

Dirijo-me a vocês e peço-lhes que acolham todo o meu Amor de Mãe, todo o meu amor de Fonte.

Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra, eu lhes abençôo.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Da mesma forma que todo ser humano, como eu disse, quando chegar a hora do meu Anúncio, no ano de 2010, vai
perceber que é a voz de sua Mãe que lhes fala.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, como de hábito.

Então, eu sei que eu chego sempre após os Arcanjos, e Maria, e todos, mas, bom, me dá prazer estar entre vocês, sobretudo brincar,
justamente antes que vocês vão dormir, já estão “com areia nos olhos”.

Então, eu venho, como sempre, para tentar ajudá-los e para responder a suas questões.

Eu lhes transmito, ainda uma vez, todo nosso Amor e todo meu Amor e vamos tentar rir um pouco juntos.

Questão: uma vidente me disse que seria melhor que eu me agrupasse com outras pessoas.

Cara amiga, é uma questão extremamente interessante, porque, hoje, atualmente, e mais as semanas passem, mais vocês entrarão na
grande desordem mundial, mais vocês terão pessoas que vão lhes solicitar de todos os lados.

É maravilhoso como o ser humano, assim que tudo vai mal, tem necessidade, rapidamente, de encontrar soluções e coisas que não o
interessariam de forma alguma e que vão se encontrar na dianteira da cena.

Então, com relação ao conjunto de solicitações, sobretudo quando há quem lhes apresente isso como vindo do Cristo, de Maria, de
mim, de outras pessoas, ou tão simplesmente da Luz, é importante, com relação a tudo o que vai acontecer e tudo o que chega na
superfície de seu planeta, permanecerem centrados e alinhados.

A coisa a mais importante é vibrar, ao nível do coração, o que lhes é dito.
Vocês não têm a possibilidade de ver exatamente com o intelecto e com o mental, porque as coisas serão cada vez mais perturbadas.

Lembrem-se que o supramental está invadindo sua atmosfera, literalmente, e que, dentro de pouco tempo, as pessoas que não estão
prontas para fazer, como dizer..., fidelidade ao supramental, terão o mental que vai, como vocês dizem, delirar [“yoyoter de la touffe”].

É extremamente importante compreender, porque o supramental, ele é aceito através do que lhes disse, durante meses, o Arcanjo
Anael, ou seja, vocês se abandonam à Luz, vocês se abandonam ao supramental e as coisas vão se tornar cada vez mais claras e
cada vez mais evidentes.

Mas vocês dizem bem que todos os seres humanos que não sabem o que é, que não terão os meios vibratórios de aceitar esta
vibração, vão delirar.
Isso quer dizer que eles vão perder os pedais, eles vão ter muitas imagens, muitas coisas que vêm do astral.

Lembrem-se que a franja de interferências, como a denominou São João, está completamente dissolvida pelas forças Micaélicas.

Então, os seres humanos que, até o presente, viviam no andar térreo de seu edifício, vão se encontrar catapultados para ver coisas
inacreditáveis.

Mas não se deve esquecer que as coisas inacreditáveis nem sempre nascem da Luz, não é?
Portanto, muitas pessoas terão, literalmente, alucinações.

Então, eu não quero dizer que, para você, é a Verdade.
Eu quero dizer que, vocês mesmos, vocês devem ser extremamente vigilantes, não à Sombra, dado que, sem parar, vão dizer-lhes
estar na Luz.

Mas, justamente, se vocês estão na Luz, vocês não serão afetados por esse processo.
Mas é preciso bem lhes dizer que há seres humanos que serão profundamente afetados, mas não no sentido da Luz.

Então, vocês devem permanecer firmes em sua Luz, é o único modo, com relação ao que vai chegar e que vai se reforçar, nos meses
que vêm, de maneira, eu diria, dramática, mas também grotesca.

Vocês verão, verdadeiramente, pessoas que vão perder os pedais, em todos os sentidos do termo.

Então, vocês devem permanecer centrados, vocês devem permanecer alinhados em sua Luz, em sua alma e na Vibração do coração,
porque muitos seres vão se tomar pelo que não são, muitos seres vão começar a falar em línguas, mas não é o falar em línguas do
Espírito Santo, é, antes, o cérebro que se desconcerta.

Então, será necessário exercer, não a vigilância e a discriminação, mas permanecer alinhados em sua Luz.

Muitos fenômenos serão fenômenos de resistência e não de facilitação.

O.M. AÏVANHOV – 3 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O importante a compreender é que, quanto mais vocês vão para seu eixo de Luz, mais as coisas devem ser fáceis, devem ser fluidas e
devem acontecer na harmonia e sem resistência e sem oposição.

É a única maneira de não se enganarem, porque a cabeça, ela vai enganá-los, cada vez mais.

Pelo momento, vocês não percebem isso porque, neste ambiente privilegiado que vocês vivem aqui, vocês são protegidos, de algum
modo, da loucura dos homens, não é?
Porque vocês estão todos na mesma dinâmica, cada um com sua particularidade, cada um com suas coisas, de acordo com o que
compreendi.

Mas é preciso bem compreender que há, em tudo isso, uma forma de harmonia e uma busca autêntica.

Entretanto, vocês se dão conta que 95% do planeta jamais ouviram falar de Luz?
Eles funcionam no mesmo nível vibratório, ao nível do mental, desde gerações.

Então, vocês não devem esperar que eles se transformem em veículos do Espírito Santo, de um dia para o outro.

O que vocês viverão será profundamente desestruturante, em todos os sentidos do termo, não para vocês, mas ao seu redor.

Então, vocês devem encontrar suficientemente base na Consciência da Luz, no que vocês são, para poder discernir o caminho, a
estrada de menor resistência.

Vocês terão, como o sabem, todos, aqui, um trabalho ousado ao nível energético, inicializado pelo Arcanjo Metatron.

Metatron é a Luz branca, é a força a mais absoluta que vai penetrar suas estruturas.

É preciso ser capaz de drenar, em todos os sentidos do termo, esta energia e não deixá-la andar na cabeça sem ali colocar a
Vibração do coração, é essencial.

Apenas nesta condição que vocês serão preservados dos outros, de vocês mesmos, pela Luz, que será seu escudo.

Mas vocês não devem se deixar maltratar pelas palavras de uns e de outros.

Vocês vão ver dezenas de «Cristos» que vão se levantar e que vão, todos, reclamarem ser o Cristo.

Vocês verão centenas, ou milhares de salvadores.
Isso vai ser um espetáculo cômico.

Questão: como fazer a distinção entre as intervenções da Luz que corresponderiam a ajustes com relação a nosso
percurso ou à Advertência?

Então, tudo isso é muito simples.
Eu não sei se você fez a ligação.

Nós falamos de Jerushalaïm, ou seja, a Embarcação de Luz que retorna ao nível do México e falou-se, também, não mais tarde do que
esta manhã, por Mãe Maria, que haveria uma Advertência.

A Luz é Revelação, mas ela é também Advertência.
No que ela é Advertência?
É que ela vem, como dizer..., revelar suas próprias zonas de Sombra.

Quer dizer que os fenômenos que vão se produzir, para os seres alinhados, não serão da Ordem dos outros que vão delirar («yoyoter
de la touffe» - eu adoro esta expressão), isso quer dizer que vocês terão fenômenos, também, a viver, de reajustamentos com relação a
suas próprias vidas, uns e outros.

A Luz vai fazê-los ver claro, vai fazê-los ver claro ao nível de seus seres interiores.
Isso vai fazer mal onde há algo a regular.

Portanto, a Advertência corresponde à vinda da Luz, em todos os sentidos do termo.

Então, tudo é sincronia e a Advertência da Luz é também sincronia.
Quer dizer que vocês saberão, com extrema rapidez, as coisas que são para reajustar em suas vidas, seja ao nível de relacionamento,
ao nível pessoal, profissional, afetivo e outros.

Muitas coisas serão varridas, literalmente.
Tudo o que é ligado à Sombra vai se desconstruir.

Vocês, vocês têm somente que permanecer centrados nesta Luz.
Se vocês permanecem centrados nesta Luz, se vocês têm a Alegria no coração, se vocês sentem as Vibrações no coração e na
cabeça, é evidente que o que sair, de vocês e de suas vidas, são as coisas que devem sair.
Não pode ser de outro modo.

Portanto, cabe-lhes acompanhar o sentido da Revelação da Luz.

Questão: por que Maria se manifesta a mim, quando não a procurei?

As vozes que você ouve são vozes diretas que falam a seu coração e não à cabeça.

É preciso aceitar isso, porque será cada vez mais frequente.
Isso não é nada, é apenas o início...

Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.



Não é preciso se surpreender que, subindo na Vibração, no Amor e na Luz, muitas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes.

Muitos seres, atualmente, têm locuções ou comunicações com Maria, e é normal.

Por que vocês querem permanecer separados?
Abrem-se as portas, essas portas são portas de comunicação.
Elas são vibratórias.

Como vocês podem imaginar que se vocês abrem os chacras, com todo o trabalho que fornecem, sem que haja comunicações que se
estabelecem com os outros planos?

Vocês bem viram que se revelam coisas cada vez mais específicas, que teria sido impensável revelar mesmo em minha vida.

A Humanidade evolui ou involui, é de acordo com as pessoas, mas, tudo muda muito, muito, muito, muito rápido e irá, nas semanas
que vêm, cada vez mais rapidamente.

Vocês devem adaptar e se adaptar e simplesmente se abandonar.

Aqueles que resistirem à Luz, abertos ou não abertos, arriscam muito serem varridos pela Luz.
Não pode ser de outro modo.

Para todos os seres que entendem as comunicações vibratórias, emitidas pelos planos da Luz autêntica, numa primeira etapa, nós
tentamos ser cautelosos, quer dizer que nós lhes damos as informações que se referem a vocês mesmos.

Se querem, quando as comunicações vibratórias são novas, nós somos sim obrigados a proceder de maneira progressiva.

Vocês veem já, mesmo quando é progressivo, o que isso pode desencadear como reação.

Entretanto, há um fenômeno de aprendizagem que se produz nesse nível e que vai conduzi-los, no período de algumas semanas, a
aceitar a Verdade e a realidade desta comunicação.

Dentro de algum tempo, isso lhes parecerá totalmente natural, do mesmo modo que, dentro de algum tempo, dentro de muito pouco
tempo, vocês se aperceberão que vão se tornar telepáticos.

Alguns de vocês, já o vivem: captar os pensamentos dos outros.
Eles não têm mesmo mais necessidade de falar, vocês sabem o que eles dizem no interior da cabeça deles.

Isso faz parte da abertura normal para a quinta dimensão.
Vocês devem se habituar a viver abertos, mas não mais viver fechados.

Questão: ferir-se na cabeça, ao nível do 7º chacra corresponde a que?

Ao nível dos casulos de Luz, a cabeça está aberta, permitindo a efusão da Luz de maneira muito mais direta.

Lembre-se, é que você ilustra, através desse corpo de materialidade: a ressonância a mais íntima.
Quer dizer que para tudo o que lhe acontece (mas não é por isso que é preciso sobrecarregar a cabeça com isso) há ressonância,
desde o plano o mais denso com relação ao plano o mais elevado.

Tudo é significante, mesmo se, para tanto, você não tenha buscado com seu mental o significado.

O importante é a ressonância que se estabelece vibratoriamente.

Portanto, abrir a cabeça é também abrir a cabeça às energias.

Aqueles que têm dor nas costas, isso quer dizer que há coisas pesadas para levar, das quais é preciso se desembaraçar.
É preciso eliminar.

Questão: quando ouço uma pequena voz, parece-me que vem da direito, é normal?

Então, a voz que vem da direita está ligada àqueles que vocês chamam, mais comumente, de desencarnados.
Não são necessariamente pessoas negativas, atenção.

Eu digo simplesmente que o nível vibratório não é o mesmo.

Mas há seres que estão mortos desde pouco tempo que lhes servem, de maneira temporária, de guias e que se expressam do lado
direito.

Um Anjo Guardião, um ser de Luz não se expressa jamais ao nível do ouvido direito.

Questão: então, hoje, como fazer para tomar contato?

Estando atenta aos fenômenos de sincronia que se produzem na Vida.
Não unicamente ao nível dos sonhos e da noite, mas também de modo diurno.

Certo número de fenômenos coloca em ressonância a Vibração de seu Anjo Guardião com eventos que se desenrolam no dia.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês fazem, por exemplo, uma oração a Santa Teresa.
Todo o mundo sabe que Santa Teresa, para aqueles que conhecem, vai se manifestar nos sete dias pelas rosas.
Mas não é preciso esperar-se ter rosas em flor.
Pode ser a palavra “rosa” escrita em algum lugar.
Pode ser uma imagem de rosas etc. etc.
Do mesmo modo, o Anjo Guardião, quando se manifesta, antes de poder ser ouvido vibratoriamente, é como uma voz.



Há fenômenos de sincronismo que acontecem em suas vidas, é preciso estarem atentos.
Isso demanda um nível de vigilância especial.

Não basta estar atento unicamente ao seu comportamento, à sua cozinha, mas também aos eventos que podem se reproduzir em sua
vida e que demonstram a intercessão do Anjo.

Questão: como acompanhar o melhor possível as pessoas em final de vida, sem Consciência?

A melhor maneira de acompanhar as pessoas em final de vida que não têm toda sua Consciência, ou que estão num estado em que
são presas a uma Vida na qual elas não estão mais, vou dizer isso assim, é ajudá-las, pela Luz e a liberação, para deixá-las partir.

Deixá-las partir quer dizer pedir lá em cima que a liberação tenha lugar e isso se produzirá.

Entretanto, querer ajudar e se compadecer é uma coisa muito agradável, mas, para muitos seres humanos, isso, provoca, consciente
ou inconscientemente, uma espécie de freio para a liberação dessas almas.

Então, é importante compreender, a melhor ajuda que você pode fornecer, caro amigo, são orações para a elevação de sua própria
alma.

Nenhuma ajuda física para as pessoas que perderam a consciência pode ser útil.

Em contrapartida, existem relações, ao nível da alma, que são mantidas por esta noção, de algum modo, de ajuda material ou afetiva,
digamos.
Mas, o mais importante, a melhor prova de afeição que se possa dar, é deixá-las livres.

Questão: qual seria o Anjo ou as orações as mais apropriadas para isso?

Dirigir-se à Luz Infinita da Criação e do Criador e pedir para que esta alma seja liberada das contingências deste sofrimento e das
contingências deste final e Vida um pouco penoso.

Questão: como se comportar o melhor possível com relação às pessoas ao nosso redor que seriam levadas a viver
situações de passagem de modo bastante desestruturante, precisamente?

Então, isso lhes foi expressado de modo bastante coerente pelo Arcanjo Miguel.

Quanto mais vocês estiverem na aceitação da Luz e na integração desta Luz, mais vocês aceitarão a integração do supramental, mais
vocês serão úteis.

Não é levando, voltando a descer ao nível em que os outros vão se debater, que vocês vão ajudá-los.

As compaixões não estão nesse nível.
A compaixão será verdadeiramente estar na Vibração nova e alta para poder permitir, não tomar altura, mas ajudar verdadeiramente
essas pessoas.
É o único modo que vocês terão de ajudá-las.
Toda a ajuda situada no plano delas não poderá ajudá-las.

Questão: como desenvolver esta comunicação com Santa Teresa?

A comunicação de Teresa é sempre suave e muito leve.
Ela tem a carga de alma, efetivamente, mesmo do outro lado, mas sua manifestação se faz sempre por pequenos toques, e pelas
rosas, é claro.

É excepcional que ela se comunique pelas palavras.
Ela está bem além de tudo isso.

Então, portanto, ela se comunica pela Vibração e, sobretudo, colocando no lugar, na Vida das pessoas de quem ela se ocupa,
fenômenos de sincronia e, de algum modo, fenômenos antes mágicos, com relação à noção das rosas.
Mas pode-se pedir-lhe muitas coisas e a resposta se fará sempre pelas rosas.

Questão: a que correspondem os odores que se pode sentir por vezes, como a rosa?

Isso faz parte da abertura de seus canais.
A comunicação com os planos espirituais pode se fazer de maneira visual, mas vocês compreenderam, ao nível visual, não é sempre
seguro, porque há mecanismos que estão ligados ao astral, que são muito visuais.

O aspecto o mais importante é o aspecto vibratório.

A voz, obviamente, é real.
Mas o sentido o mais sutil da comunicação espiritual é, obviamente, os perfumes e os odores.
É o sentido o mais difícil para obter.
Este se abre também em vocês.

É uma boa coisa porque, obviamente, há odores de santidade e há odores antes não muito sedutores e o odor não pode jamais
enganar.

Isso corresponde à abertura de seus canais, mas cabe a você, cara amiga, encontrar o que é.

Não temos mais questões.

Eu lhes desejo uma boa continuação.



Eu lhes desejo uma boa continuação.
Eu lhes desejo que vivam o melhor, no que lhes resta a viver, e sobretudo que continuem em seguida, obviamente, a vibrar na Luz e na
Verdade e na humildade.

Eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo meu Amor.

_______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Questão: Orionis evocou o fato de ser «apresentado à Luz». Poderia desenvolver?
Atualmente, na sua densidade, vocês despertam as lâmpadas, alguns, recentemente, outros, de maneira muito

mais antiga.
Alguns canais, alguns circuitos vibratórios e de consciência são ativados em vocês, eles estão em preparação.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês têm vivido, uns e outros, são apenas preparações e
experiências.

A Luz que vem é aquela da Verdade, ela vai, portanto, se encontrar presente na totalidade do que vocês
construíram, na totalidade do que vocês são, no Estado de Ser e na personalidade, porque vocês ainda

participam, atualmente, desses dois planos.
A Luz que vem é preparação, certamente, pela adição de novas chaves, sobretudo pelo Senhor Metraton,

entretanto, para vocês, seres humanos, que vão viver, não em sua densidade, a oposição Sombra/Luz, mas a
totalidade da Luz em seus veículos de Estado de Ser e de personalidade.

Isso corresponde, não a uma confrontação, mas a uma Apresentação.
A Apresentação da Luz é também chamada de Transfiguração, porque, frente à Luz que vem do Estado de Ser
(não unicamente do seu corpo de Estado de Ser, mas da Fonte), vai literalmente mostrá-los, a vocês mesmos,

em sua nudez, no seu Estado de Ser.
O que resta da sua personalidade será visto e percebido.

Isto é Apresentação, isto é Transfiguração.
Existe, em vários seres, uma distância real entre o que eles creem e o que eles são, seja pelo pecado, seja

pelo orgulho, seja pela Consciência real.
A Luz que vem, da qual vocês vivem somente as primícias (para alguns desde alguns meses, para outros,

desde numerosas dezenas de anos), é apenas o reflexo da verdadeira Luz.
A verdadeira Luz se estende agora e se manifesta em sua Revelação, é isso que é a Apresentação.

***
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Questão: como não nutrir os sofrimentos do passado?

A Luz pode, e podia até agora, nutrir a Sombra, porque a sombra era a especialista da falsificação, mas essas
Sombras, manifestadas no exterior, têm ainda o lugar delas em seu Interior.

Se vocês fossem pura Luz, por vocês mesmos ou pela Revelação deste final dos Tempos, vocês não estariam
mais simplesmente aqui, no corpo.

Então, a Confrontação, ao invés do termo Apresentação da Luz, firma, para vocês, a Revelação.
A Revelação exterior, em meio mesmo à história, mas em meio mesmo, também, à sua história exterior.

Isso é real, isso é o que vem realizar a Luz.
Assim como o bem amado Mestre Omraam Mikaël lhes disse, quando ele, de modo humorístico, afirmou que

isso iria delirar («yoyoter de la touffe»), essa é a estrita Verdade.
A Luz, se vocês estiverem colocados no seu coração em uma Lemniscata Sagrada e no Estado de Ser, será

Alegria total.
Se a Luz que vocês receberam como Mensageiros for desviada pela personalidade (qualquer que seja a
Verdade do que vocês tenham recebido) e se vocês acolherem esta Luz (como foi dito, me parece, por

Orionis), se esta Luz for falsificada de maneira consciente, por seus sofrimentos, por sentimentos opostos à
Luz, opostos à humildade, isso será queimação e não Alegria.

No que se refere àqueles que não despertaram e que, por enquanto, não viveram os seus próprios
Casamentos Celestes, isso não tem importância, mas, para aqueles que despertaram as lâmpadas e as novas

lâmpadas, torna-se evidente que vocês vão se encontrar frente à Verdade.

***

Questão: quando você fala de Apresentação, há um paralelo com a Apresentação de Jesus, por
Maria, no Templo?

Totalmente. 
Durante o ensinamento, antes da missão pública de Cristo, quando ele veio com o conhecimento infuso da Luz,
ensinar aos Doutores da Lei, aqueles que foram provados pelas certezas egotistas e pela falsificação da Luz,

ou, em outros termos, pelo poder deles.
A história se repete incansavelmente, é a mesma: o poder que está em você não é a Luz, qualquer que seja.

Há ressonância entre a Apresentação de Jesus no Templo e a Transfiguração tal como viveu Moisés.
A Luz Metatrônica é a esse preço, ela é branca, ela não pode se adaptar com uma Sombra, qualquer que seja.

Isso é o que está vindo.

***

Questão: você disse que a Luz não podia se adaptar com a Sombra e, anteriormente, que a Luz
vinha queimar a Sombra. Poderia explicar a nuance entre esses dois aspectos?

A Sombra se queima por si, por sua não ressonância com a Luz.
Nesse sentido, o Fogo é iniciação.

O Fogo vem, na finalidade de queimar a Sombra.
Vocês não estão ainda nesse momento, no nível do exterior, mas vocês estão nesse momento, no seu Interior.

Assim, quando Moisés voltou a descer da montanha, ele estava queimado, irradiado, se preferirem.

***

Questão: isso significa que, quando a Luz revela as nossas Sombras, nós não podemos mais
ignorá-las? É, portanto, a aceitação da partida dessas Sombras que dá lugar à Luz?

Essa é a Verdade.
Isso é o que vocês têm que viver, por etapas, certamente.

A partir de 15 de agosto, entretanto, o que acontece no Interior acontece também no exterior, do mesmo modo
que o que acontece no exterior acontecerá no Interior.

Assim, é o que eu mostrei àquele que eu guardo, assim como foi mostrado e anunciado por Orionis, ele
mesmo, em seus últimos dias de Vida, como “walk-in” na entidade que era Peter Deunov.

Ele anunciou claramente o que vem.
O que vem, não em 15 de agosto, mas no período final, é a purificação pelo Fogo.

Aceder ao Estado de Ser e aceitar ser queimado, não queimado por um Fogo que devora e destrói, mas por
um Fogo que ascensiona e eleva.

Há, para isso, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo para ali chegar.



Isso é Mistério para os seus olhos de personalidade, isso pode ser medo para a sua personalidade, mas
«ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser puro como uma criança». 
«Voltar a ser como uma criança» consiste em viver na infância Interior, no nível do coração.

Vocês não podem deixar se expressar a criança Interior se houver, em vocês, o menor grama de poder, de
sofrimento ou de medo.

Eu repito: isso não é para 15 de agosto, mas vocês têm um tempo, dois tempos e talvez a metade de um
tempo para ali chegar.

***

Questão: ao que corresponde a base de um tempo?

Um tempo, igual a 12 meses.
2 tempos, igual a 24 meses.

12 e 12, 24.
24 e 12, 36.

É durante esse tempo que deverá ser realizado o Fogo.
Eu digo que é normal temer o Fogo, porque vocês não o viveram, exceto aqueles que terão a faculdade e a

oportunidade de vivê-lo, assim como eu fiz viver àquele que eu guardo.
Vocês não irão temer o Fogo quando o tiverem percebido e vivido no seu ser Interior.

Somente a personalidade se opõe ao Fogo, aquela que quer manter as formas arcaicas, as formas passadas e
o que deve desaparecer, para dar lugar ao novo.

Há, aí, uma grande Verdade e um grande Mistério.
Cristo e João os batizaram na água.

Vocês serão, hoje, batizados pelo Fogo.
O Fogo é Alegria, ele é purificação, mas ele não é queimadura.

Ele é queimadura unicamente para a personalidade e para as Sombras, mas, para a Luz, ele é Purificação,
Transfiguração e Ressurreição.

A Ressurreição que é a capacidade, que lhes é dada, para juntar-se ao Divino, à Unidade, aos mundos não
dissociados, reencontrando o seu corpo sem mancha, este Manto branco, assim nomeado por João, que é o

seu veículo de Estado de Ser.
Vocês não podem levar nesse veículo de Estado de Ser a menor Sombra.

As Sombras são o não perdão, as Sombras são os jogos de poder e de manipulação que vocês conheceram
desde que vocês estão sobre esta Terra, sem exceção.

Vocês devem fazer prova de autenticidade.
Esta autenticidade se constrói, ela não se decreta de um dia para o outro, ela se elabora progressivamente, no

seu Templo Interior, pela Presença a sua Presença.
A Vibração do Coração, assim como os fez viver a Divina Maria, ontem, é o caminho.

***

Questão: podemos considerar que o Fogo de que você fala é o Fogo da Vida em oposição à chama
que é o Fogo da morte?

Exatamente.
O Fogo da morte é o Fogo que queima, tal como o conhecem nesta densidade.

O Fogo de que eu falo é um Fogo bem maior que, ele também, queima, mas ele queima apenas a
personalidade, ele não queima nem a alma, nem o Espírito, ele os revela.

***

Questão: o Fogo pode ser assimilado ao Espírito?

Não unicamente, em parte.
Ele é Fogo enquanto não o tiverem provado.

Enquanto vocês não provarem e construírem na incorruptibilidade, vocês podem apenas fazer uma
aproximação vibratória, entretanto, ser-lhes-á permitido, àqueles que tiverem ativado as 12 lâmpadas e

integrado a Luz Metatrônica, em Verdade, na simplicidade e na humildade, perceber e fazer a experiência,
assim como o fiz viver àquele no qual estou.

Isso é desorientador, mas a repetição, por antecipação, desse processo, irá liberá-los totalmente, por
antecipação.



antecipação.

***

Questão: esse Fogo se aparenta ao que se chama de Fogo atômico, contido em nossas células, e ao
que deixou Cristo, como vestígios, no Santo Sudário?

O Fogo atômico é destruição da matéria e da alma.
O Fogo a que eu chamaria de super atômico é o Fogo de partículas diferentes que levam diferentes nomes, tal

como os seus cientistas tentam apreender.
É o tachyon [partícula hipotética, cuja velocidade seria superior à da luz], é bem além disso, mas, entretanto, ele

não é destruição, apenas para o que deve desaparecer.
Ele é, portanto, Revelação e Ascensão.

A Translação Dimensional apenas pode ocorrer, em última análise e finalmente, pela prova do Fogo.
O Fogo é um Amor, um Amor que devora, em todos os sentidos do termo, a fim de identificá-los a esse Fogo.

Assim, alguns seres que acendem a essas dimensões, são chamados de seres de Fogo.
Assim o é dos Quatro Viventes.

Eles são chamados, em sua tradição, também, os Quatro Escaldantes Querubins.
Miguel vem anunciar o Fogo.

A cada vez que um ser humano, pelo passado, se identificou ao Cristo, ele foi santificado pela espada
Micaélica e pelo Fogo dos Querubins, que fizeram dele um ser estigmatizado, ou seja, semelhante ao Cristo.

A super ação do medo do Fogo está inscrita no seu cérebro reptiliano, porque o Fogo é o que queima.
Mas o Fogo que vem é mais do que uma queimadura, é uma Ressurreição, e a queimadura é mais intensa,

ainda, para a personalidade, mas ela é suave para a alma e para o Espírito.
Assim, é encontrar o Fogo Interior.

Vocês estão nesse caminho.
Isso lhes será revelado, ainda mais potente e vibratoriamente, e em Verdade, por Metatron.

***

Questão: é o que se chama de Fogo Redentor?

Sim, para não confundir com o Fogo do inferno.
Aliás, o Fogo que vem, no fim, é um Fogo de cor branca, enquanto que o Fogo do inferno é vermelho.
Lembrem-se de que eu ensinei, há alguns meses, que os mundos da Essência, nos multiversos não

dissociados, participam da forma e da cor.
O Fogo vermelho, ou o Fogo inferior, é uma chama.

O Fogo Redentor é um Fogo redondo e branco.
Os dois queimam: o Fogo inferior queima o corpo, a alma e o Espírito; o Fogo superior queima o corpo e a

personalidade, mas eleva a alma e o Espírito.

***

Questão: esse Fogo é o que se chama de «o beijo do Pai»?

O beijo é uma aproximação. 
O Fogo é mais do que o beijo.

O beijo poderia ser assimilado à Marca do Pai e ao Selo do Pai por intermédio da Luz Metatrônica.
Entretanto, o Fogo, no final, é o abraço do Pai e da Mãe.

***

Questão: a representação iconográfica das auréolas dos Santos evoca esse Fogo?

Evoca em parte, a primeira etapa do fenômeno: evoca a primeira parte da Transfiguração, que é a Iluminação
do mental pelo Supramental.

Mas o Fogo, tal como vocês o veem nos Santos, não desceu ainda no coração.
É, entretanto, uma representação real da constituição do corpo de Luz, a fim de permitir-lhes viver o corpo de

Estado de Ser ou corpo incorruptível.



É o momento em que esta auréola se torna Verdade, no conjunto dos seus veículos, e não mais somente no
nível da cabeça.

***

Questão: quando você fala de queimar o corpo, é uma queimadura física, real?

No final, esta é uma realidade física, obviamente, e total.
Não pode ser de outro modo, salvo para alguns seres que serão colocados ao abrigo, durante certo tempo,

porque eles devem fazer subir certo número de material genético específico na nova dimensão.
Mas aqueles serão acompanhados, guiados e ensinados pelo próprio Metatron, por mim mesmo, pelo seu

Arcanjo e por Orionis, durante um tempo preciso, em um lugar preciso deste planeta, que terá sido já
queimado.

A Ascensão, ou Translação Dimensional, só pode ocorrer através da prova do Fogo.
O Fogo de que falo não é um Fogo dos infernos, entretanto, o Fogo da Luz é um Fogo que vem queimar a

Ilusão e vocês estão em um corpo de Ilusão.
Vocês não podem aceder à Luz, aos mundos Angélicos e aos mundos não dissociados com um corpo de

Ilusão, salvo nos casos precisos em que se deve realizar um corpo espiritual e um DNA novo na nova
dimensão.

Entretanto, vocês não vão perder a Consciência.
Não se trata de uma morte, mas sim de uma Revelação, de uma Transfiguração e de uma Ressurreição.

Eu lamento por aqueles que tinham a ideia de subir com o corpo de carne na nova dimensão.
A queimadura do Fogo do Espírito, do Fogo Celeste, da Luz, vocês irão constatar, no momento em que isso

chegar, que o seu corpo vai desaparecer sob os seus olhos enquanto vocês penetrarem o seu corpo de
Estado de Ser.

Não há aí qualquer sofrimento, exceto, certamente, para aqueles que não tiverem transmutado, durante o
tempo e os dois tempos, o que deve sê-lo.

Isso faz parte da Revelação essencial que a Humanidade deve compreender, se ela quiser aceder ao Céu.
É isso o que temem aqueles que vocês chamam de Répteis e de Sombras.

É isso também que deve ser superado, em vocês.
Aceitar a Luz, abandonar-se à Luz, é aceitar o Fogo que está vindo.

Nada há a temer se vocês estiverem no seu Coração, se vocês acenderem as suas lâmpadas e se vocês
acederem anteriormente (e como esse será o caso), de maneira mesmo intermitente, ao seu corpo de Estado

de Ser.
Assim como os seres que fizeram experiências de morte iminente compreendem que eles voltaram para

realizar uma missão, que é uma missão de testemunho e de Serviço à Luz, eles sabem, entretanto,
completamente, que o corpo no qual eles estão é perecível e nada tem a ver com a Luz.

Eu concebo que, por enquanto, para aqueles de vocês que não viveram uma experiência de morte iminente,
para aqueles que ainda não tiveram acesso ao veículo de Estado de Ser, isso possa ser aterrorizador, mas,

entretanto, este Anúncio deve ser feito, porque vocês estão nos Tempos.

***

Questão: quando você diz um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, deve-se compreender 1,
2 e 1 ou 1, 2 e ½ ?

Essa é uma excelente questão.
Assim como foi compreendido e transmitido pela Luz, a fim de enganar, não a vocês, mas à Sombra, foi

compreendido um tempo, mais dois tempos, mais a metade de um tempo.
Entretanto, esse é um tempo, um segundo tempo do mesmo tempo, e a metade de um tempo.

Se você souber contar, isso o leva, não a 2012, mas ao final do ano de 2011.
Se você tomar a fisiologia humana, no momento em que se anuncia a um ser humano que ele deve morrer, ele

passa por uma série de etapas que são a recusa, a negação, a negociação e, enfim, a aceitação.
Enquanto você se souber mortal e você não tiver a hora da sua morte, você pensa ter a eternidade e é assim

que o ser humano se conduz.
Entretanto, nós somos, sim, obrigados a dar-lhes o Anúncio do final dos Tempos (isso será realizado por Maria

um pouco antes do final de um Tempo) a fim de que várias almas humanas não despertadas (eu não falo de
despertados que teriam recusado a Luz, eu falo daqueles que não estão despertos ainda) possam, por sua

vez, se despertar.
Do mesmo modo, no momento da Advertência e do Anúncio, assim como Maria o definiu, vários seres

humanos irão gritar: “não é verdade”, vários seres humanos irão colocarão, como o avestruz, a cabeça sob a
Terra, entretanto, isso é Verdade.

Negar a Verdade de nada serve, senão para manter a personalidade.



Todo o conceito do que foi chamado de «new age» foi para fazê-los crer que esta dimensão iria se transformar
e continuar tudo, estando na Luz.
Toda a ilusão está nesse nível.

Eu os remeto ao Apocalipse de São João e ao que disse Cristo quando ele percorreu esta Terra e que foi
falsificada, de diferentes maneiras, pela igreja católica, primeiro (que emitiu esta noção espiritual no poder
temporal) e, em seguida, por um movimento que vocês chamaram de “new age” (que quis fazê-los tomar,

literalmente, ‘bexigas por lanternas’ [tradução ao pé da letra da expressão, que significa enganar-se totalmente
nas avaliações]).

Vocês devem ver a Verdade de frente.
A Verdade não está nas palavras, ela não está nas projeções mentais de qualquer paz, ela está na vivência da
Paz e do Amor e não em uma projeção do amor do seu mental, que seria, aí também, apenas uma falsificação

do Amor, qualquer que seja o sorriso que vocês apresentem e qualquer que seja a mensagem que vocês
tenham recebido.

A abertura à Luz, à nova dimensão, acompanha-se de novos potenciais espirituais ligados à ativação das suas
cinco lâmpadas.

Em meio à ativação dessas cinco lâmpadas, situa-se o dom telepático.
Então, quando vocês acederem a esse nível, vocês irão compreender que os seres humanos podem dar-lhes

um grande sorriso e veicular outra coisa além do sorriso.
Vocês irão compreenderão que os Mensageiros que lhes transmitiram os ensinamentos reais, a finalidade, para

eles, nada tem a ver com a Verdade da mensagem.
Isso não pode lhes aparecer enquanto vocês estiverem separados, mas irá aparecer, cruamente, em sua

Verdade nua, a partir do momento em que vocês tiverem acedido ao que está vindo.
Permaneçam na simplicidade.

Se vocês chegarem a manter a energia da Divina Maria, que vocês viveram, nada, absolutamente nada, poderá
desviá-los da Verdade.

É o mental, enquanto ele ainda estiver presente, que vai buscar, por todos os meios, não morrer em vocês
(através do medo, através das experiências passadas dolorosas de suas faltas e de seus sofrimentos, através
da necessidade compulsiva do ser humano de querer manipular o outro e estar no poder) e que irá impedi-los

de permanecer no Coração.
Mas, isso, vocês farão a experiência a cada dia que vier, no Tempo que vier.

Isso não é punição, mas é experiência e aprendizado.
Definitivamente, vocês irão agradecer esse tempo de aprendizagem, porque ele irá permitir-lhes tornarem-se

cada vez mais fortes e cada vez mais humildes.

***

Questão: o que irão se tornar aqueles que devem guardar o seu material genético e por que devem
eles guardá-lo?

Para transmiti-lo à nova Luz.
Eles irão se tornar o que se tornaram os outros, mas terão a possibilidade, através de uma forma específica de

Luz, vivida, ligada às partículas Adamantinas aglomeradas ao redor deles de modo específico, que lhes
permita transladar literalmente este DNA, e não o seu corpo, no nível da dimensão nova, dos novos Céus e da

nova Terra.
Não há escolha superior ou inferior entre viver o Fogo ou esperar o período do Ensinamento para viver o Fogo.

Simplesmente há, nesse nível, uma diferença ligada ao que vocês levam como DNA, em relação às suas
filiações.

***

Questão: a abstinência sexual é uma facilitação para deixar esse corpo?

Isso não é obrigação, em alguns casos, isso é totalmente verdadeiro, em outros casos, isso não o é.
Isso é em função das circunstâncias da idade, isso é em função dos impulsos da alma, mas o mais importante

sendo, obviamente, o ser Interior.
As circunstâncias exteriores, sejam alimentares, geográficas, sexuais, são por vezes ajudas, mas não é porque
um ser decide se privar, ou viver a abstinência sexual, e mudar de lugar, ou mudar de parceiro, que isso será a

garantia de viver o Fogo ou não.
Entretanto, é absolutamente evidente que algumas contingências, impulsionadas pela alma, sejam ajudas

apreciáveis para essas almas.

***



Questão: o que tem de especial o DNA humano para ter necessidade de ser transladado?

O DNA é a matriz de Vida.
Enquanto vocês estiverem nos mundos antropomorfizados, vocês são portadores de um DNA mais sutil.

Obviamente, o número de filamentos de DNA é em função das dimensões.
Assim, vocês não podem perder esse material, nós não podemos perder esse material genético, que é a base

do desenvolvimento da Luz, mas que é a base, também, do desenvolvimento das dimensões.
Quando vocês transladam na dimensão 5ª, ou em outros lugares, deixando o corpo de personalidade, vocês

estão, de algum modo, em gestação.
A consciência está presente, mas vocês não têm os meios de agir, na nova dimensão, enquanto aqueles que

tiverem permanecido durante os 132 dias não lhes trouxerem as matrizes em torno das quais irão se cristalizar,
inteiramente, os seus novos corpos de quinta densidade, para aqueles que permanecerem na 5ª dimensão.

Para os que irão a outras dimensões, muito acima da 5ª dimensão, isso não se reveste da mesma importância.

***

Questão: este DNA é aquele que é procurado pelos seres que praticam as retiradas?

Em parte, certamente.
Não esqueça que o DNA é a matriz da Luz.

O impulso da Luz, na matriz, vem da Fonte, e ela é representada pelo silício.

***

Questão: você dizia «para o DNA, em parte». Qual é esta outra parte?

A outra parte é prosseguir a sua experiência de hibridação e de controle.

***

Questão: é exato que aqueles que praticam isso tentariam resolver seus problemas de procriação
fazendo essas experiências?

Isso é Verdade.
A certo grau de afastamento da Fonte, a Fonte se estende e está presente, assim como eu disse, em todas as

dimensões.
A Fonte é onipotente, onipresente e igualmente ela tem a capacidade para tomar corpo e, isso, em todas as

dimensões.
Entretanto, ela não tem a capacidade para interferir com a promessa que ela fez quando vocês fizeram o

juramento de voltar para ela.
Ela apenas pode, portanto, se manifestar e lhes propor.

Entretanto, é preciso compreender que os seres que decidiram se afastar ainda mais longe, vibratoriamente,
do que vocês, da Fonte, chegam, chegam em um determinado momento, em um muro onde a Vida não pode

mais ser sustentada pela própria Fonte, mesmo se ela ali estiver presente.
Esses seres chegaram a este extremo, eles não chegam mais, portanto, a se recriar.

***

Questão: há uma ligação entre a pressão exterior e as pressões interiores?

A pressão que sobe, porque é uma pressão (assim como foi ilustrado pela pressão existente no nível do seu
sistema solar, da magnetosfera do seu planeta, assim como as placas tectônicas), ilustra totalmente, e por

acordo vibratório, a pressão e a tensão existente, em vocês, entre os dois polos, a Luz e a Sombra.
A tensão é uma forma de resistência.

O abandono à Luz, de que lhes falei, é cessação da tensão.
Cabe a vocês saberem se querem viver em tensão ou no abandono.

***



Questão: por que algumas pessoas ouvem a nota Si à direita? 

Isso corresponde a algo que vou definir em algumas palavras e no detalhe do que eu não poderia entrar por
enquanto.

Alguns seres, efetivamente, ouvem a nota Si no nível do ouvido direito, antes que ele se torne bilateral.
Isso assinala, no nível das Cordas Celestes que unem a personalidade à alma e ao Espírito, um processo em

que a alma se encarnou nesta densidade pela noção de sacrifício e não pela noção kármica.
Há, portanto, no nível dessas almas, uma não reversão e uma não falsificação da Luz.

Isso reflete, ainda uma vez, uma noção de encarnação pelo sentido do Serviço, sem dever nem obrigação.
Essas almas, geralmente, são apenas muito pouco afetadas pelos processos da encarnação, exceto nos

momentos de ciclos como este.
Eu irei me explicar mais longamente sobre isso dentro de algum tempo, mas o momento não chegou.

Trata-se do que vocês chamam (ainda que não seja completamente exato, mas, entretanto, uma Verdade
aproximada) de processo “walk-in”.

***

Questão: o que é a nota Si que se ouve primeiro à direita e, em seguida, à esquerda?

O mundo do Si, o som que antecede o silêncio, chega de um lado e, de qualquer modo, se lateraliza, um dia ou
outro, para ser ouvido por toda parte, e mesmo no exterior.

Em contrapartida, o fato de aparecer à direita assinala o que eu acabo de explicar, o que não quer dizer que as
coisas se restabeleçam quando ele passa à esquerda.

Um “walk-in” permanece um “walk-in”.

***

Questão: para as pessoas “walk-in”, os processos ascensionais são idênticos?

O processo chamado de “walk-in” provoca ligações específicas entre o complexo inferior de personalidade e o
corpo de Estado de Ser.

Isso assinala uma maior facilidade, para essas almas, para viver no Estado de Ser, quando chegar a hora.
Elas não terão, eu diria, qualquer lamentação e qualquer resistência para abandonar esse corpo de

personalidade.

***

Questão: A Ordem de ativação das 12 estrelas é específica para cada um?

As doze estrelas devem se ativar, e se colocar ao redor da cabeça, realizando o círculo de Maria.
Ela irá realizar também o seu alinhamento com a vontade do Fogo, ou seja, com os Querubins, aqueles que

têm olhos por toda parte ao redor da cabeça, assim como disse João, e assim como disse Ezequiel.
A Ordem de ativação não é importante, uma vez que as doze devem se ativar.

Alguns irão sentirão os pontos vibratórios no nível das têmporas, outros irão sentir aqueles que estão atrás da
cabeça, isso não tem qualquer espécie de importância, há doze.

Vocês podem testemunhar, mas o melhor dos testemunhos que vocês podem trazer é pela Vibração da Luz
que vocês levam.

Vocês não poderão levar testemunho pelas palavras, porque, assim que vocês descerem nas palavras, isso
será dualidade para aquele que os escuta, e mentira.

Isso é feito para preservá-los.
Assim, vocês devem aprender o silêncio e estar na Vibração.

Entretanto, aquele ou aquela que vive a mesma coisa que vocês só poderá confirmar o que ele ou ela vive,
como vocês vivem, mas não insistam, pelas palavras, junto a pessoas que não vivem isso, isso as reforçaria no

seu papel.

***

Questão: a idade tem um efeito nas evoluções?

A única diferença formal e significativa corresponde àqueles que têm menos de 14 anos e os que têm mais de
14 anos.



14 anos é a idade do aparecimento do mental.
Entre 14 anos e o final da sua vida, o mental está presente, o que quer dizer que vocês não têm que se

preocupar, assim como vários intervenientes o disseram, com as crianças menores de 14 anos, no momento
do Anúncio.

Agora, a idade não faz diferença.
Somente faz diferença a qualidade de Coração, assim como longamente o expressou Orionis.

Não são as suas estruturas físicas oxidadas, ou danificadas, ou desgastadas pelo tempo que passa, que
podem ser um obstáculo para o seu acesso à sua Divindade, mas, bem mais, as inclinações existentes em

algumas almas para querer falsificar a Luz.

***

Questão: as crianças autistas seriam então favorecidas, de certa maneira?

As almas que fazem a escolha da encarnação, desprovidas de mental, em sua estruturação humana atual, são,
obviamente, os Mensageiros que se encarnam entre vocês e para vocês, e não para eles.

***

Questão: gostaria de ter uma precisão sobre os Mantos dos Anjos ou o Manto de Maria.

Os Mantos são diferentes das Vestes.
Os mantos cobrem os Anjos e os Arcanjos, mas também a bem amada Maria.

Através da Presença vibratória do manto, nós somos cobertos de uma Radiância específica, que assinala a
nossa função, a nossa origem e o nosso desenvolvimento.

Assim, a Divina Maria possui sete mantos diferentes, o Arcanjo Miguel está sempre coberto pelo manto azul,
quanto a mim, eu estou coberto pelo manto turquesa.

Isso assinala sempre uma noção Vibratória da qual somos revestidos.
Vestir um manto é como vestir uma energia, uma Vibração, do mesmo modo que vocês colocam, vocês,
humanos, para vocês, um manto para se proteger do frio, nós colocamos, nós, um manto, para nós, para
especificar uma energia, uma qualidade de Vibração que nos acompanha nas diferentes dimensões que

percorremos.
Somente a Divina Maria tem a capacidade para vestir um dos sete mantos.

***

Questão: por que somente Maria tem esta possibilidade?

Como depositária dos 7 Selos, a cada transição e Translação Dimensional, como Criadora deste universo, ela
é a única a possuir as 7 chaves.

Ela escolhe a sua Vibração em função da função desejada, no lugar e na pessoa em que ela se manifesta.
A Vibração que ela leva através dos Mantos está, obviamente, diretamente conectada, e de acordo, com os

Mantos Arcangélicos, significando uma origem estelar específica.

***

Questão: você pode desenvolver sobre esta questão?

Não. 

***

Questão: alguns dizem que a aparição Mariana seria uma projeção holográfica ...

Qual diferença você faz entre uma aparição de Maria, no Sol, ou como um holograma de Luz para um médium?
Não há nenhuma.

Maria tem a capacidade para se projetar ela mesma como um holograma de Luz e Consciência espiritual, real,
hologramática, em não importa qual ponto deste universo.

Assim, os médiuns, e, em particular durante as aparições de Lourdes, realmente viveram a aparição, no sentido
espiritual e hologramático.



Não há manipulação nesse nível.
As aparições de Maria, exteriores a um médium e não interiores, só podem proceder deste modo, e não

diferentemente.
Coloque-se a questão: por que é mais difícil, para um Arcanjo, aparecer em um holograma?

Isso é extremamente simples.
Maria percorreu esta Terra como Maria.

Ela então deixou, como todo ser humano, um vestígio matricial, vibratório, hologramático e inscrito em um DNA.
Ela é, portanto, capaz de manifestar a sua Presença, pela sua Radiância, não importa onde sobre este planeta.

Assim é o mesmo para Cristo.
Isso nos é totalmente impossível.

O Arcanjo Miguel consagrou, ele mesmo, um lugar que não é na França.
Ninguém, eu digo, sim, ninguém, pôde ver exteriormente este Arcanjo.

A representação de mim mesmo, tal como a mostro e mostrei durante as minhas primeiras aparições, àquele
que eu guardo, representava uma imagem emprestada.

Eu lhe disse, aliás, para jamais me fixar nesta forma, mesmo se, para ele, era muito mais fácil me conceber e
me aproximar vibratoriamente sob esta forma.

É preciso bem compreender que, sendo um Arcanjo, eu jamais apresentei matriz nesse mundo.
Entretanto, é exato dizer que a minha Presença, na cidade de Lourdes, não está absolutamente na gruta, e

ainda menos no nível da bacia.
A minha Presença está unicamente sob a cúpula e na catedral, lá onde há o caminho da cruz.

A minha Radiância está presente nesse lugar.
Maria me diz para lhes dizer, ela está lá onde ela diz.

Do mesmo modo, no lugar onde ela apareceu, como aqui, vocês podem encontrar a sua Radiância, porque ela
ali deixou a sua marca e esta marca que ela deixou através da sua aparição exterior, do mesmo modo que

quando ela se manifesta de maneira exterior ao ser humano, abraçando-o, ou então colocando a mão sobre o
ombro, é uma marca indelével.

***

Questão: é importante encontrar a Essência do nascimento, através do lugar?

O importante, hoje, é encontrar a Essência do seu nascimento, na sua densidade, como Semente de estrela e
nada mais.

Todos os lugares que vocês encontram, seja com relação à sua vivência em sua infância, ou lugares em que
vocês passaram nas vidas passadas, vão reativar, em vocês, matrizes.

Essas matrizes pertencem ao passado, quer sejam ligadas a algo de fantástico, ou a algo de muito
desagradável, o resultado é exatamente o mesmo.

Isso os afasta de seu corpo de Estado de Ser.
Hoje, a hora não é mais para a reativação das memórias, fossem mesmo as mais extraordinárias.

Alguns de vocês têm a capacidade, e terão a capacidade, para reviver, sob diferentes modos, o que foram,
mas o que foram não é o meio de mergulhar de novo nesse passado, mas simplesmente de reativar, não

memórias do passado, mas filiações ou Vibrações que lhes permitem realizar as suas missões.
Nada mais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************
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Eu Sou ORIONIS.

Bem amados filhos da Luz e Humanidade Terrestre na encarnação, eu venho novamente, como no ano anterior,
a fim de lhes falar, por palavras e pela Vibração, em sua Essência, da Luz, daquela que vem, daquela que é,

que foi e que será.
Para aqueles de vocês que não conhecem a minha Vibração, Eu Sou aquele que, em suas Escrituras, era

chamado de Ancião dos Dias, o Melquisedeque, fundador da mesma Ordem.

Minha última Presença, na sua densidade, foi pelo processo denominado walk-in (entrante), no Mestre Bença
DEUNOV (Mestre PETER DEUNOV).

Assim, em vocês, seres humanos, muitos de vocês foram missionados, como vocês são todos, sem exceção.

Assim como lhes foi revelado, vocês são todos Sementes de estrelas, que vieram trazer a mensagem da Luz.

Entretanto, assim como o declarou o bem amado João, da Ordem das Águias, a Revelação da mensagem, a
Revelação da sua Divindade, do seu Estado de Ser, em vocês e ao redor de vocês, necessita o abandono à
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Luz.

O abandono à Luz é realizado pelo abandono ao Supramental, à Luz de Sat Chit Ananda, a fim de que vocês
realizem, em vocês, a dissolução da personalidade a favor do Estado de Ser e da sua Semente de estrela.

Vários de vocês, sobre esta Terra e além desta assembleia, serão, nos próximos dias, apresentados à Luz.

A Apresentação da Luz, através de Yerushalaïm, que eu já missionei há mais de 50.000 anos, volta.

Na sua personalidade, a Luz do Estado de Ser vai brilhar.

Durante o tempo transcorrido desde o início deste ano, o bem amado Arcanjo Miguel os iniciou na verdadeira
Luz, aquela do coração, através da realização da ignição e da Vibração das novas lâmpadas, destinadas a

permitir-lhes cancelar os seus contratos com a Sombra.

Vários de vocês estão, hoje, frente a uma Verdade.

A Luz, retransmitida pela Divina Maria, é Amor, é a polaridade maternal Criadora.

Esta polaridade maternal Criadora deve ser impulsionada pela força masculina que nada tem a ver com o
poder.

Foram-lhes feitas, durante vários meses, Revelação do abandono e Revelação do que é o poder.

Hoje, a veleidade de poder na sua personalidade é oposição à penetração no seu Estado de Ser.

***

Vocês devem, se tal for o seu desejo, e durante os instantes que antecedem a Revelação do Estado de Ser,
aceitar.

Aceitar o quê?

Aceitar que a Luz esteja em meio mesmo às suas Trevas, porque vocês são Luz, mas vocês não podem atrair
a Luz para fazer qualquer jogo de poder, para o outro ou para vocês mesmos, porque isso os colocaria sob a

influência da personalidade e os faria renegar o Estado de Ser que vocês poderão, deste modo, integrar.

A integração do Estado de Ser é a morte da personalidade, não há, aí, nem julgamento, mas simples evidência,
não há, aí, nem ambiguidade, mas evidência.

Há uma franja de interferências, assim como a nomeou o bem amado João.

Esta franja de interferências representa o que é procedente da sua personalidade e de alguns componentes
extraterrestres que interferiram com a história desta Humanidade, em tempos muito remotos.

Esta Presença deixou em vocês marcas, feridas, sofrimentos, que a Luz tem por objetivo iluminar e apagar, na
condição de que vocês aceitem totalmente esta Luz.

O aceitar totalmente quer dizer tornar-se humilde e corajoso.

A coragem sendo aceitar se ver em Verdade e não mais deixar as influências passadas (jogos de poder,
sofrimentos vividos nesta Vida e em outras vidas) vir interferir com o Estado de Ser.

Quando eu digo e afirmo que vocês foram todos missionados, esta é a Verdade.

A atualização e a realização da missão, agora e doravante, passa pela dissolução do que eu chamaria, e que
vocês chamariam, de personalidade.

Nesta personalidade se encontra o peso do passado, dos poderes que vocês mantêm, consciente ou
inconscientemente, sobre os outros.

Esse jogo não é da Luz, esse jogo é jogo de personalidade.

O Estado de Ser é liberdade, autenticidade, Amor.

Toda forma de manipulação deve ser abandonada.

***

A Divina Maria colocou em vocês, não mais tarde do que no dia de ontem, e como ela irá referi-lo
conjuntamente com o Arcanjo Metatron, em 06 de agosto, em 08 de agosto e em 15 de agosto, a bondade.



Cada um de vocês terá o olhar colocado em meio ao Estado de Ser e verá o porquê da Luz ter sido falsificada.

A falsificação não é da Ordem da Luz, ela é da Ordem da materialização nesta densidade unificada que está
prestes a desaparecer.

Eu mesmo, pessoalmente, e com os 24, juntos, nós decidimos nos opor ao poder.

Para isso, nós fomos obrigados, há mais de 50.000 anos, a separá-los, criando a dissociação, a fim de
preservá-los das suas próprias Sombras e para não contaminar os planos Luminosos, para deixá-los também

levar esta experiência até o seu final.

Os seres humanos, em sua grande maioria, não podem estar conscientes, porque não estão despertos sobre
o que se joga.

Os seres humanos, dos quais vocês fazem parte, estão conscientes e se despertam, entretanto, têm cuidado
para não deixar a personalidade, os jogos de poder, os jogos de seus sofrimentos passados, mancharem o

Mensageiro e a mensagem.

***

O que vem a vocês é rigor e Amor, o que vem a vocês não pode deixar a Sombra agir, não pelo combate, isso
já ocorreu em outras dimensões.

Nesta dimensão, a única Verdade é Perdão, Abandono e Doação.

Aqueles de vocês, aqui e em outros lugares, que se fecharem no Interior de si para sufocar a Luz e guardá-la
para si, perder-se-ão.

Aqueles de vocês que nutrirem, pela Luz, o poder ou os sofrimentos passados, perder-se-ão.

Nós não viemos julgar, mas da confrontação, da associação ou da dissociação, entre a Luz e a Sombra, nasce
a Luz.

A Sombra, que nós não julgamos, vai onde o princípio, enunciado aqui, continuamente, de atração e de
ressonância, fizer com que a Sombra retorne à Sombra, ou será transmutada pela Luz.

Cabe-lhes, nesses tempos ultra reduzidos, perdoar, para que a Luz os perdoe.

Esse trabalho de perdão é realizado, sobre esta Terra, pela Luz, mas ela deve ser
aceita, esta Luz, pela personalidade, a fim de se deixar morrer, para a Glória da

Luz.

Assim, as resistências que vocês percebem, em alguns momentos ou frente a
alguns eventos ou a algumas revelações, atraem a atenção sobre um afluxo de Luz

nessas zonas, nessas falhas, eu diria.

Vocês tiveram, e vocês ainda terão, de maneira geral, até a festa do bem amado
Miguel, a oportunidade de se voltar para a Luz.

Mas (a palavra é forte, porque é exata), desgraçado daquele que se servir da Luz
autêntica para nutrir a personalidade.

Assim, Cristo disse: “perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem”.

Mas, aqueles que sabem, e que vivem a Vibração no seu Estado de Ser, na sua lâmpada cardíaca, são
responsáveis diante da Luz.

Cristo dizia: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem”.

Vocês não podem escapar desta Verdade vibratória.

Nisso, vocês devem ser suaves e fortes, ser Luz e Humildade.

Essas palavras são escolhidas intencionalmente, na sua densidade.

A Luz é justa e ela preencherá os justos, a fim de justificá-los na Verdade, mas vocês não têm que se justificar
a si mesmos, porque, nosso, não é o Estado de Ser quem fala, nem a Semente de estrela, mas as Sombras da

personalidade.

***

http://api.ning.com/files/pQ8PE*DabumAQl0Nrucqwt3Em4vIkHqghPCjZsFqV96AQy4QI-p76i8PDU2OVeYnXcbmq03HNoWfHfO0yLM2e73b17xJugyV/00perdo1.JPG


A Luz, bem amados humanos em encarnação, é Força e Verdade.

Ela não pode tolerar, em seu seio, além da sua dimensão que nós protegemos, o menor grama do que não for
dela mesma.

Então, cabe-lhes mergulhar no seu Interior e se ver, realmente, e não na aparência e não no que vocês querem
mostrar, mas no que vocês são, porque é no que vocês são que a Luz os toma.

O que vocês creem ser no nível da personalidade não pode resistir e se impor, porque o poder não tem
qualquer peso, nem qualquer consistência, diante da Força da Luz.

Nós zelamos, pela nossa Presença e pela nossa Radiação e pela Potência da Radiação Arcangélica, que foi
entregue inteiramente à Divina Maria.

Nós, os 24 Anciões, somos as garantias, pela nossa Ronda, do estabelecimento do Plano.

As ilusões do homem irão cair, quaisquer que sejam.

Isso é agora.

Então, vocês devem voltar a ser como um cordeiro, não para serem sacrificados pelos lobos, mas, sim, para
serem possuídos pela Luz.

Tornar-se Luz, encarnar a Luz e vibrar Luz e Força.

Vocês devem ser, nos próximos dias, e vocês devem demonstrar, a coragem e a fé.

A fé está na base de tudo.

Àquele a quem muito será dado, muito será cobrado, pela ressonância/atração da Luz, mas desgraçado
daquele que falhou, após ter recebido a Luz, pois o sofrimento, para ele, será bem maior do que para aquele

que não conhece nem a Sombra nem a Luz.

***

A Saudação dos 24 Anciões, chamada de Saudação de Orion, irá lhes permitir, nesta assembleia, como em
qualquer assembleia, reconhecer-se e se reconhecerem uns aos outros.

A Luz e a Verdade não podem mais ser falsificadas, porque a Luz vem na sua densidade.

Até agora, a densidade era um reflexo da Luz, ela se torna, agora, a autenticidade da Luz, por decreto da Fonte,
porque os tempos chegaram, porque os tempos estão aí.

O tempo do final da ilusão, o tempo da Revelação da Verdade, é agora.

Vários seres humanos juntar-se-ão, nas próximas semanas, os batalhões de Sementes de estrelas, batalhões
não de guerra, mas de paz e de instauração de paz, em meio àqueles que ainda não sabem e não vivem a

Vibração.

Assim, pela minha Radiância e pela minha Presença, apoiada pelo conjunto do que nós somos, nós, os 24
Anciões, pela densidade e pela Presença que apoia o seu mundo, os Hayot Ha Kodesh, pela Ronda dos

Arcanjos, e pela Presença, ao centro, da Divina Maria, eu lhes transmito as bênçãos da Fonte/Uma em meio à
sua Unidade, mas, em meio também, e como isso chega dentro de alguns dias, na totalidade do seu ser e não
unicamente no seu Templo Interior, mas no conjunto das suas túnicas mortais, nas suas Vibrações sutis que

participam desta encarnação e desta Vibração.

Assim, sim, a Luz vem, mas ela não vem mais unicamente na cabeça e no coração, ela vem, inteiramente, lavar
os seus mantos.

As chaves serão dadas à Humanidade, essas chaves não podem ser falsificadas pelos Mensageiros.

Então, vocês devem morrer para vocês mesmos, a fim de renascer para a Luz da Verdade.

É isso que vocês vão realizar, por antecipação, em meio à sua Ronda, em meio à  sua Unidade Coletiva. 

Recebam, agora, a Radiância que vem e que lhes dou, por antecipação.

Não se esqueçam de que o Estado de Ser, de que a Luz do Supramental, assim denominada, é a Luz da sua
casa, é a Luz que vem fecundá-los, literalmente.

Então, agora, apoiado pelas Presenças que nomeei, eu lhes peço que cruzem suas mãos sobre o peito, assim



como eu o faço, que inclinem a sua cabeça, para receber.

... Efusão de energia ...

... Efusão de energia ...

Elohim.

... Efusão de energia ...

Em nome da Fraternidade Galáctica, em nome de Cristo, bênçãos em suas lâmpadas, bênçãos e Luz no seu
Estado de Ser e na sua personalidade, para fazer o milagre de uma só coisa.

Vibração.

... Efusão de energia ...

Hum An - Ité - Unité - Une.

Em Cristo e em Verdade nós os saudamos, nós os amamos, nós os queremos retos, dignos e fortes.

Vão em Paz, eu os abençoo e vocês são amados.

************
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Meu amado (a), meu amigo (a), a Luz vem.

Ela é Revelação e acolhimento.

Ela é convite, convite para viver uma nova Vida na Unidade, lá, onde a Sombra não pode persistir.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), cabe-lhe escolher.

Eu venho revelar e lhe revelar, se você o quer.

Eu venho convidá-lo para participar da dança de minha Criação.

Eu venho convidá-lo para se juntar aos espaços onde nenhuma Sombra pode atingi-lo.

Então, cabe a você decidir.

Cabe a você saber e viver se isso é Verdade ou se isso não lhe corresponde.

Meu convite para se juntar a mim é um convite para se juntar a si.

Então, meu amado (a), meu amigo (a), se você quer se juntar a mim, como eu quero me juntar a você, você deve
deixar na porta as Sombras e os medos.

Você deve deixar o que não lhe pertence, no mundo da Ilusão.

Juntar-se a mim é possível, juntar-se a mim é desejável, se esse é seu desejo.

Meu amado (a), meu amigo (a), a hora chega.

A hora chega de sua Revelação a si mesmo, do Anúncio.

A hora chega da resolução.

Para isso você deve ser, você mesmo, a resolução, ou seja, dar, perdoar e compartilhar.

Você não pode se juntar a mim se você permanece na separação.

Você não pode se juntar a mim se não solta o que deve ser solto.

Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.
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Juntar-se a mim, juntar-se a si, é ato de Amor e de autenticidade.

Este ato de Amor é doação e partilha, partilha em todos os sentidos, assim como o disse meu Divino Filho.

Assim, ele veio se sacrificar.

A doação de si é sacrifício, no sentido Sacro e Vibral.

Você deve se dar a si mesmo, você deve se abandonar a mim, como eu me abandono a você, para que possamos,
juntos, viver nossas redescobertas.

Viver isso é possível e permitido e autorizado.

Mas ninguém lhe imporá, é uma escolha que você realiza só e que você deve levar a seu termo, você mesmo.

Meus guardiões vêm a você, para acolhê-lo, na condição de que você os acolha e, para acolher, você deve limpar,
apagar as Sombras, perdoar, não mais estar apegado ao passado, nem mais estar apegado aos jogos da Ilusão, aos

jogos do poder e aos jogos da segregação.

O Amor é convite.

A Vibração é Revelação.

O Amor é aceitação.

Vocês devem aceitar e ser fortes.

Ser forte e corajoso é fácil com o Amor, mas muito difícil com o ego.

O ego é a separação que lhes permitiu levar a efeito suas experiências, que fizeram crescer em vocês a Luz.

Vocês são os Mensageiros, assim como lhes disseram os Arcanjos.

Vocês são aqueles que permitem assentar a Luz nesta densidade, por sua aceitação.

Até o presente, as Luzes brilhavam nas trevas e as trevas não as reconhecem.

Toda Luz que se encarnava era sacrificada no altar da separação.

Hoje, vocês devem acolher e vocês devem revelar.

Acolher, e revelar, e participar de minha Ronda e de minha dança, e se juntar em meus espaços etéreos de Luz, onde
nenhuma sombra e nenhum sofrimento podem mais existir.

Então, como vocês querem aceder à Revelação acolhendo em vocês, ainda, os sofrimentos e os apegos?

Vocês devem aceitar, como o disse meu Divino Filho, todos os outros, sem restrição.

Aquele que vocês rejeitam, os rejeitarão na Luz.

Aquele que não os aceitam, julgando-os, desprezando-os ou retirando-os da Fonte de Vida, são vocês mesmos que
se retiram da Fonte de Vida.

Então, meu amigo (a), meu amado (a), é ainda tempo de restabelecer a Verdade, restabelecer a Unidade.

Ninguém condena, além de você mesmo, e a medida com a qual você julga, será aquela, exatamente, com a qual
você será julgado.

Aquele que você exclui pelo medo, pelo sofrimento ou por ignorância, lhe será feito do mesmo modo.

Isso é justiça, isso é retribuição e isso é Amor.

Não há qualquer julgamento, há Verdade e Unidade.

***

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço agora que participe da dança e se alivie.

O fardo que você leva, através desta densidade, não existirá simplesmente mais dentro de muito pouco tempo.

Então, cabe a você saber, cabe a você decidir.

Você quer continuar a participar dos jogos da separação ou você quer participar dos jogos da Unificação e da
Unidade?



Eu o convido a se juntar a mim, como eu me junto a você, mas você é livre.

A liberdade está ligada aos atos que você realiza, ao olhar que coloca, às palavras que pronuncia e à Vibração que
emite, vinda de suas palavras, de seus atos e de seu olhar.

É preciso que isso esteja em acordo comigo, com a Unidade, mas também com sua Unidade.

O perdão é a porta, a fé é a chave, mas você é a porta e a chave, ao mesmo tempo.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu lhe peço, assim, pelo presente inestimável que lhe é dado nesses tempos de
Graça e de Revelação da Luz, que acolha minha Luz que eu envio para você.

Acolhendo-a, você a Revela.

Não se separando mais e não se dividindo mais, você participa da resolução da dualidade inexorável desta Vida,
nesta dimensão.

E você participa do voo, transmutando sua matéria, transmutando esta Terra, e trazendo-a nos domínios da
Eternidade.

Seu corpo de Luz o espera, o corpo de Verdade, aquele em que nenhuma Sombra existe, aquele em que nenhum
sofrimento pode se manifestar.

Chegar a isso necessita de sua parte dar um passo para a doação de si e o partilhar, sem julgamento.

Você deve acolher, como eu o acolho, para poder ser acolhido no Reino.

Progressivamente e à medida que você acolher e revelar a Luz, a Vibração e o Amor, sua Vida e seu ambiente serão
totalmente preenchidos desta Graça, desta dança, mas dê o passo.

Você não pode nada guardar para si, por medo ou apropriação.

Meu amigo (a), meu amado (a), se você quer se apropriar de sua nova Vida, a antiga Vida deve se afastar de você e,
no entanto, isso não é a morte no sentido em que sua consciência o entende, mas trata-se sim de uma separação.

Ninguém pode penetrar meu Reino se não volta a ser simples e humilde.

A humildade consiste em acolher o que se apresenta a você, o que quer que seja.

Não há distinção entre aquele que leva a mesma Luz que você daquele que, pelo momento, não pode vê-la.

Compete-lhe revelá-la a ele sendo você mesmo.

A partir do momento que você se afasta e a rejeita, as portas do Céu lhe são fechadas.

Isso é ressonância e justiça.

Aqueles de vocês que percebem a Luz, que percebem a Vibração, são minhas testemunhas.

Testemunham a Verdade da Luz.

Então, como você quer ser minha testemunha, se se afasta pelo julgamento?

Meu amigo (a), meu amado (a), a hora é da Graça, a hora é do perdão.

Perdoe, como eu o perdoo.

Entre na Graça, como eu sou Graça.

Entre na dança da Unidade, como eu sou dança.

Afaste-se dos mundos da Sombra.

Junte-se à Luz, em Verdade, em Espírito e em sua materialidade.

Santifique-se, sacrifique-se, e eleve-se.

Meu amigo (a), meu amado (a), eu estarei sempre ao seu lado, o que quer que decida, qualquer que seja seu
caminho e qualquer que seja sua Verdade.

O que você vive é respeitável, seja o que for que viva e o que quer que decida.

Eu venho, simplesmente, e em toda humildade, me apresentar, para que você possa, se o deseja, se apresentar e se



revelar.

A porta é a Fé, a chave é a Luz.

A Fé, a Verdade, a Unidade se abrem a você.

A Graça se apresenta em seus Céus, você vai aceitá-la?

Mas a aceitação não é um ato mental, é um ato de Fé, somente.

É um ato, é palavra, é olhar impregnado desta Verdade, desta Unidade e deste Amor.

Você é meu Embaixador, meu Amigo (a), meu Amado (a), então, seja digno do Amor e do compartilhar, da doação da
Vida, da doação do Estado de Ser que eu lhe compartilho e dou.

Não separe, não divida, mas unifique.

Aí está a Vibração, aquela que o alivia e o eleva.

A Vibração que separa e que divide o afasta de mim e o torna pesado, e o faz penetrar diretamente ou voltar nos
domínios do sofrimento.

A Luz que vem é transcendência e Graça, ela é cura, também.

Alguns de vocês, meus amigos, meus amados, não podem percebê-la.

É por isso que me abandonaram?

É por isso que são julgados?

Não.

Sua Verdade deve ser aquela que querem.

Eu os deixo continuar a trabalhar no livre arbítrio, na liberdade do ego, que não é a liberdade da Alma, nem do
Espírito.

Liberdade da Alma e do Espírito que é retorno em nossa Unidade, em minha Presença e sua Presença, em sua
Radiância e minha Radiância, em nossa Ressonância comum na Alegria.

Você quer ser Alegria?
Então, dê a Alegria.

Você quer ser Amor?
Então, dê Amor.

Você quer ser Luz?
Então, distribua a Luz.

Torne-se transparente e claro, para que as Luzes de meu Reino possam penetrá-lo, atravessá-lo sem alterar, a fim de
resplandecer na face do mundo.

Nada mais lhe é pedido, meu Amigo (a), meu Amado (a), do que ser isso.

Obviamente, as Sombras e as resistências, em você e ao seu redor, manifestam-se, mas elas estão aí para reforçar
sua orientação e sua confiança à minha Presença.

Na minha Presença e na minha Vibração, nenhuma Ilusão, nenhum medo.

Eu sou a rocha sobre a qual você pode estabelecer o que você é.

Eu sou você, como você é eu.

Nós fazemos o Milagre de uma única coisa, a partir do momento em que o deseja e o pode.

O poder que lhe é dado é de entregar todo poder, transmutá-lo na força do Amor e na humildade.

Para isso, você deve acolher e compartilhar o que se apresenta a você, transmutá-lo pela Graça do Amor que o
inunda.

Não é mais tanto dividir, separar, escolher.

Isso se fará pela própria Vibração, pela Luz, mas você não pode ser aquele que participa da triagem, elevando-se na
Verdade.



Meu amigo (a), meu amado (a), eu o convido, então, convide-se.

Eu o acolho no Sagrado e pelo Sagrado, e eu o espero como você me esperou e espera, tanto e tanto tempo.

***

O momento é importante, é único nesse ciclo.

Eu venho acolher, eu venho elevar aqueles que decidiram se elevar.

Elevar-se e tomar altura, não mais ver a Sombra ou a Luz, mas a Sombra e a Luz, dentro da mesma Verdade, na qual
a Sombra não pode existir, exceto para o olho que a vê ou pela Vibração densa e pesada que pode ainda captá-la.

Se seu coração é Alegria, se seu coração é Unidade, se seu coração é Verdade, ele é, e não pode julgar.

Nisso, meu Filho lhe disse que não julgasse, nem você, nem os outros.

O julgamento faz barricada na porta e o impede de aceder à Unidade.

Penetrar no Estado de Ser é abandonar o que faz sua personalidade: os jogos da aparência, os jogos de sedução, os
jogos de oposição.

Dê um passo para a Verdade e a Verdade o libertará e a Luz o libertará do jogo da dualidade.

Meu amado (a), meu amigo (a), eu o quero na Paz, eu o quero na Alegria, então, se você é Paz e se você é Alegria,
eu o sou.

Mas se seu caminho de Paz e de Alegria o afasta da Unidade da Alegria e da Paz, se você tem necessidade de
experimentar os jogos de poder, os jogos da Sombra, então, meu Amado (a), meu amigo (a), eu reitero minha

Promessa e digo até breve, em outro tempo e outro espaço que não é afastado, exceto por você mesmo.

Meu amado (a), meu amigo (a), aí está o que tinha a dizer pelas palavras bem frágeis, mas a Vibração está aí.

Aquela que lhe permite compreender, para além da Vibração das palavras, mas pela Vibração do coração, o que
quero dizer, que está além das palavras.

Porque o Amor não estará jamais numa palavra e, mesmo conhecendo o Mistério da língua dos Anjos, e mesmo
conhecendo os mistérios que deslocam montanhas, se lhe falta o Amor, você não é nada.

Vá em Paz, meu Amigo (a), meu amado (a).

Eu o Amo e Amo a mim.

Seja Abençoado (a) na Eternidade e no instante Presente.

************
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 Eu sou METATRON, Ehieh Asher Ehieh. 

Como MIGUEL, Arcanjo, lhes anunciou, em muito pouco tempo da sua Humanidade terrestre, eu intervirei, pela Luz e
para a Luz, a fim de destrancar em vocês certo número de códigos e de chaves.

Vocês têm, aqui mesmo, vivido algumas etapas.

Eu não venho, tanto me expressar por palavras porque, o que eu sou e o que eu veiculo não é nas palavras, mas é
somente ligado à Vibração, à forma e à Luz Branca.

O que eu veiculo é a Inteligência, é a aproximação da Luz.
O que eu veiculo é Vibração Inteligente, recolocando no lugar o que deve sê-lo.

Eu venho para restituir o que vocês têm direito, se, entretanto, vocês o quiserem.

Nenhum ser humano sobre este planeta poderá dizer, depois, que ele não sabia.

O que eu imprimo, na alma humana e no ser humano, é o que eu chamaria de reconexão.
O código vibratório, sob forma de um conjunto de cinco novas chaves, vem permitir ao que vocês são, nesta

dimensão, compreender, pela Luz, o que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ou o que vocês projetam.

Minha intervenção, minha Vibração e minha mensagem é algo de efêmero na sua história.
Eu intervenho iniciando e concluindo o antigo e permitindo ao novo aparecer e ser.

No período da festa da Divina MARIA, denominada Assunção, eu venho, acompanhado da Embarcação de Luz que
será o sinal da integridade, da probidade e da Verdade do que eu Anuncio e que foi anunciado, agora, por MIGUEL,

há vários meses.

A Inteligência que vem conduzi-los, e que eu encaminho às suas estruturas físicas, sutis e espirituais, é a entrega em
forma de Luz na Matriz Original.

Esta etapa inicia e antecipa a minha Presença na sua Humanidade, em Vibração e em Luz, em Vibração e em
Consciência, exatamente após o Anúncio da Divina MARIA.

Eu virei e assistirei esta Terra e seus habitantes viverem o que deve ser vivido, a fim de reunificar o que deve sê-lo e
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separar o que deve ser separado.
Eu apareci na história desta Humanidade em diferentes momentos.

As minhas aparições são raras.
Elas se referem a espaços específicos e a pessoas específicas.

Entretanto, neste período particular que vocês já estão vivendo, que é a Revelação da Luz e que antecipa a Criação
de um ciclo novo em outro espaço, em outro tempo e em outro veículo, eu venho realizar a Promessa que lhes fez A

FONTE, em resposta ao seu Juramento.
Eu venho abrir as portas.

Minha Presença apenas será manifestada dentro de alguns meses.

Minha Luz, minha Radiância é o Fogo, não o Fogo Micaélico ou o Fogo Solar.

Eu sou emissário d’A FONTE na Eternidade.
A FONTE apresenta a capacidade para percorrer o conjunto da sua Criação, nos multiversos, nas multidimensões.

Minha Luz, o que eu sou, não está na evolução, ela permite e realiza a Transformação denominada Transfiguração.

As novas chaves, sob forma de codificações vibratórias, que eu vou selar e destrancar em vocês, irão lhes permitir
reencontrar, como lhes foi dito, o sentido primordial da Inteligência.

***

Viver nesta Inteligência não é a Inteligência da cabeça.
Viver nesta Inteligência passa pela doação, pelo Serviço e pela fidelidade.

As portas que vão se abrir na Humanidade, cujo aspecto protocolar será desvendado, agora, dentro de poucos dias,
pelo Arcanjo MIGUEL, irão lhes permitir, se esta for a sua Vibração, aceder a algo de inédito e que vocês

esqueceram.

Isso poderá ser, para vocês, desorientador, desconcertante, mas a Luz apenas a esse preço pode participar desse
mundo em que vocês vivem, contrariamente a A FONTE que, ela, pode ir e vir.

O desvendamento da Luz, as novas chaves de Vida, as novas codificações, os novos programas de Vida serão
iniciados, quando chegar a hora, quando vocês forem marcados pela Vibração da minha Presença.

Eu Sou aquele que vem, como anunciado pelo bem amado João, marcá-los com o sinal da Luz.

Qualquer que seja o seu caminho (ou que vocês definam como tal na materialidade, como na espiritualidade), o que
vocês viveram, pelo intelecto, pelas buscas, pelas Vibrações ou mesmo pela constituição do seu corpo de Luz ou

mesmo pela ativação das suas novas lâmpadas, encontrará, pela minha Presença e pela aplicação do meu Selo, a
sua justificação e a sua Verdade.

Minha Vibração, aquela da minha Presença, é uma frequência nova, inédita, como eu disse, uma Vibração que
podemos qualificar de extremamente rápida, extremamente potente.

A Luz Branca não tolera qualquer outra Presença luminosa, a Luz Branca é o conjunto das Luzes, sintetizadas em
Uma Vibração.

É isso que está chegando.

A preparação para a Vibração da minha Presença é importante.
Eu me proponho, durante um tempo curto com relação ao dia 15 de agosto, viver as primícias, como vocês têm vivido,

neste dia, a interpenetração da sua Vibração com a 5ª Vibração.

Então, se quiserem me acolher no seu seio, vamos realizar isso, agora, acolhendo, no Silêncio e na Luz, o que vem,
agora, durante instantes.

... Efusão de energia ...

Para vocês.

... Efusão de energia ...

É-me possível, assistido pelo Arcanjo ANAEL, Arcanjo da Relação, responder a algumas questões referentes à Luz, e
exclusivamente a isso.

***

Questão: como você se manifesta?

Eu sou um Fogo, o Fogo que veiculo é um Fogo especial, que ninguém de vocês pode conhecer, por enquanto.

Algumas abordagens foram realizadas pela Forma e pela Vibração/Luz de diferentes modos, por diferentes pessoas.



São uma aproximação, colorida, como sempre, por aqueles que são os Transmissores.

Há portanto afinidade Vibratória entre a minha Radiância e a minha Presença, nos planos outros que o seu plano, lá
onde eu contato esses Mensageiros.

Cabe apenas a mim, e somente a mim, revelar, pela Luz, na sua totalidade.
Mesmo os meus Mensageiros dos tempos passados os mais próximos, sempre tiveram dificuldade para transmitir a

Essência da minha Radiância e da minha Presença.

Hoje, as coisas serão diferentes, porque eu lhes darei isso, em 15 de agosto, pessoal e individualmente, sem
intermediário.

Do mesmo modo que os seus Anjos Guardiões e as entidades Arcangélicas se aproximam de vocês e irão oficiar em
vocês, sem intermediário.

Do mesmo modo, a Essência da minha Presença apenas pode passar na Vibração Original da interpenetração dos
planos.

Mesmo Moisés não pôde compreender a Essência.
Existem sempre planos intermediários necessários aos seus planos, mas, quando é anunciado pelo Arcanjo MIGUEL

que eu venho, isso é diretamente na sua consciência, como vocês irão constatá-lo.
Eu sou um Fogo, uma Luz Branca que queima o que deve sê-lo.

A amortização, através de formas, de símbolos e de escrituras sagradas, que entreguei pessoalmente à Humanidade,
através das ‘sílabas sagradas’, é uma aproximação, mas não é a Verdade da minha Presença.

Isso é necessariamente realizado em períodos de final e de iniciação, de maneira direta, no seu Templo Interior, em
duas etapas.

A primeira etapa é em 15 de agosto, a segunda etapa é para mais tarde.

Vocês irão compreender, naquele momento, sem passar pela cabeça, sem passar pela imagem, sem passar pela
forma, o que eu acabo de lhes dizer e, sobretudo, de lhes fazer.

Entretanto, em todos os tempos, os Profetas, os Mensageiros foram necessários.
Eles eram uma ponte, mas a Revelação da Luz, dado que esse mundo atinge o seu fim, não terá mais necessidade,

muito em breve, desses Mensageiros, porque vocês irão se tornar, todos e cada um de vocês, Os Mensageiros.

Em meio a esta Revelação não há lugar diferente dos nossos.
Isso são palavras, mas o que será realizado, em 15 de agosto, será a Verdade.

A Luz não poderá mais ser roubada ou colorida.

Aí está o que eu posso dizer, com palavras humanas, através desse canal.

***

Questão: os animais são sensíveis à Vibração Arcangélica, à sua, em particular?

É extremamente difícil, mesmo para o ser humano desperto, compreender e viver o que eu Sou.

A FONTE Pai/Mãe, podendo tomar forma e podendo viajar em meio mesmo à sua Dimensão é, para vocês, mais
apreensível vibratoriamente e na Luz, de maneira muito mais fácil do que minha Presença.

Assim, eu sempre manifestei, através de alguns Mensageiros (e diria mesmo, da maior parte dos meus Mensageiros),
a minha Radiância, através de planos intermediários ligados a traçados, formas e movimentos, por vezes coloridos,

raramente.

Eu poderia lhes dizer que eu Sou, através do traçado, a Essência da Forma.
Eu Sou a garantia da retidão da Luz.

***

Questão: O que você entende por «ser garantia da retidão da Luz»?

Isso pode ser explicado pelo fato de que eu participei da Criação desse mundo, mas que eu não pude ali estar
presente, devido ao princípio chamado de falsificação da Luz.

A única coisa que não pode ser falsificada (mas que foi por vezes desviada) é o traçado da forma, porque o traçado
da forma não é mutável, nem transformável e está inscrito nos tempos além do seu tempo, no que chamei de Esferas

Matriciais, de que eu sou também a garantia.

É nesse sentido que, além da amortização necessária à minha Presença, por intermédio dos planos intermediários,
eu traço e eu mostro formas e símbolos ou alfabetos.

Entretanto, neste período específico de retificação da Luz e de recolocação na conformidade, eu tenho, obviamente,
todo meu lugar nesse processo de restituição e de Revelação.



***

Questão: pode-se dizer que as 7 formas de cristalização presentes em tudo são uma manifestação da sua
Presença?

Pode-se dizê-lo, pode-se afirmá-lo.

Em resumo, e antes da minha plena Presença e da minha aproximação de 15 de agosto, eu sou o hexágono, eu sou
o Selo e eu sou o romboedro [hexágono cujas seis faces são losangos].

***

Não temos mais questões. Agradecemos.

***

Então, filhos da Divina MARIA, a nossa reunião direta, a primeira, é para muito em breve.

Eu lhes digo, portanto, até muito em breve, com toda a Luz do Amor, com toda a Luz da Verdade.

Recebam Graça.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Vocês sabem que estão num período extremamente importante.
É preciso permanecerem alinhados.
É preciso permanecerem calmos, é o único modo de viver o que vem a vocês.

Lembrem-se que o que vem a vocês é a Luz.

Mas, simplesmente o problema, porque há mesmo um pequeno problema, é que sobre esta Terra há muitos que não sabem o que é a
Luz e que não querem absolutamente que a Luz chegue.

Então, vocês duvidam sim que aqueles que não estão prontos para viver a Luz, e que são totalmente opostos à Luz, não vão se deixar
acariciar nos cabelos, certamente.
Eles vão ter certas reações de natureza, eu diria, alérgica.

Então, eu tive que vir para que, independentemente de lhes dizer bom dia, trazer-lhes todo meu Amor, obviamente, também para
preveni-los: o período que vem é um período de intensa Luz, mas onde os sobressaltos daqueles que vão delirar muito arriscam a
induzir manifestações que vão se traduzir, ao nível do que vocês chamam de restos das ondas astrais, chocá-los um pouco; então, o
único modo de permanecer alinhado e centrado será permanecer em você e nos ambientes que lhes são propícios para a paz e a
serenidade.

Eu os preveni, não vocês, aqui, mas algumas pessoas que me leem já, que isso iria ser um pouco o bordel sobre esta Terra.
Eu não sabia, na época, há três/quatro meses, com os Casamentos Micaélicos, se isso iria se produzir antes ou no final do verão, ou
no outono (inverno – primavera, no hemisfério sul).

Podemos dizer que, incontestavelmente, as coisas irão extremamente rápidas, em todos os sentidos.
Vocês verão acontecimentos se desenrolar sob seus olhos, em todos os setores de suas vidas, que irão cada vez mais rápido e vocês
devem ir cada vez mais lentamente; quer dizer que, qualquer que seja a agitação que pode se produzir no exterior, mas também entre
seus próximos, obviamente, vocês devem ser aqueles que mostram o exemplo por sua serenidade, sua calma e sua capacidade para
permanecer na Luz e no coração, o que quer que aconteça.

Não se esqueçam que vocês serão ajudados, que a Luz de Metatron vem se revelar a vocês no dia da festa de Maria e que vocês terão
uma etapa essencial com relação a esta Luz, que será certamente o dia o mais importante, que será 29 de setembro.

Restam então sete semanas para se prepararem para viver, inteiramente, na Vibração do coração, quaisquer que sejam as
circunstâncias que vão se desenrolar em seus exteriores.
Vocês têm, portanto, e assim como eu o disse, e repeti, agora, de maneira oficial, que se prepararem.
A preparação é, obviamente, primeiramente, interior, é a mais importante: encontrar seu centro, permanecer alinhado, o que quer que
aconteça.
O segundo modo é prever do que se ocupam, ou seja, ter coisas para fazer em relação com a Luz e coisas agradáveis, mas também
em seu lugar, não é?
E esse é um Anúncio capital, eu não gracejo, absolutamente.

Os delírios vão gerar, no Planeta, uma cacofonia sem nome, por uma razão que é muito simples: os seres que eram opostos à Luz,
assim como o Cabeça de Caboche (*) adivinhou, esperavam um cenário extremamente planificado, no qual eles acreditavam, desde
milhares de anos, que iriam deixá-los um tempo para instalar de maneira planificada, de maneira ordenada, o que eles queriam
instalar.

Mas, devido à desordem, instaurada e instalada pela Luz, será um pouco agitado e será o que eles chamam e que se vai chamar, e
será o nome que se dará, a grande desordem mundial.
Isto está a suas portas.

Não é dentro de um ano, não é dentro de seis meses, isso se produzirá de maneira inegável, e inexorável, progressivamente a partir do
final de setembro.

Então, vocês devem tomar todas as disposições que têm a tomar durante este período.

Aí está o Anúncio o mais importante que tinha a lhes fazer, afirmando, ainda uma vez, que a nada serve alimentar isso pelo medo do
que quer que seja.

Somente o coração propicia a paz e a serenidade.
Mas, entretanto, não creiam que vocês permanecerão no coração em êxtase, durante certo tempo, sem ter necessidade das
necessidades correntes, não é?, mesmo se essas necessidades forem diferentes após o impulso da Luz Metatrônica, até 29 de
setembro.

Vocês perceberão diretamente, no Interior de vocês, que devem preparar ao máximo o que há a preparar, e se lhes digo isso, eu não
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deliro absolutamente, é uma Advertência e, em todo Amor, mas extremamente importante com relação ao que vem.

Então, de nada serve dizer àqueles que nisso não crêem, porque eles vão rir muito.
Até o último minuto eles lhes dirão que o que acontece no Céu não é verdade.
Eles lhes dirão que o que vocês vivem, e cada vez mais, que isso não existe, e é normal, é completamente lógico.

Vocês não têm nada a provar no exterior de vocês, exceto para vocês mesmos.

Vocês estão em acordo com a Luz e com seus impulsos que vêm do Interior da Luz, ou então vocês estão ainda querendo jogar alguns
jogos ligados a esta dimensão?

Alguns entre vocês, aqui presentes, compreenderam, eu diria, na hora certa, e realizaram o que tinham a realizar para esta época.
Outros, entre vocês, não creram completamente, o que quer que seja que eles vivam.

Eu tinha, simplesmente, que preveni-los e não se poderá dizer que ninguém o havia dito, não é?

Aí está o que tinha a dizer-lhes, mas, se eu lhes digo isso, é para evitar-lhes que se encontrem em coisas difíceis para viver.

Obviamente, jamais essas coisas exteriores, desagradáveis, virão apagar sua Luz se vocês estão religados à Realidade, à Verdade, à
Luz, mas eu lhes asseguro que é talvez mais confortável estarem sentados sobre uma cadeira do que permanecer com as nádegas
entre duas cadeiras, como se diz.

Aí está, caros Amigos.

Então, se vocês têm questões com relação a isso, não vamos falar do que todos os Arcanjos falaram, ou outras pessoas, sobre o
Coração, sobre a Verdade das Vibrações, sobre a linguagem silábica original, tudo isso, vocês vivem em sua carne e vão continuar a
viver em sua carne.

Agora, vou tentar, sem entretanto dar-lhes os elementos essenciais e formais, porque vocês devem sentir por si mesmos, o que vem...

Entretanto, tenho que preveni-los com relação às datas.
As datas, hoje, e somente hoje, tornaram-se muito importantes.

Recordem-se, e eu já o disse, que em alguns momentos nós pressentíamos que não havia adequação entre o tempo terrestre e o
tempo espiritual, que algumas coisas eram móveis e podiam chegar ou não.
Hoje, eu posso certificá-los que elas chegam.

Aí está, portanto, se vocês têm, com relação a isso, questões às quais tenha o direito e a possibilidade de responder, eu responderei.

Questão : poderia desenvolver sobre os acontecimentos a vir?

Eu digo simplesmente que haverá um delírio que vai durar algum período.

O tempo que aqueles que olham apenas a tevê e que querem nada mais entender, se apercebem que acontecem coisas fora.

O tempo que se percebe que acontecem coisas fora, que modificam profundamente, durável e definitivamente o funcionamento da
consciência humana, vocês imaginam a dissonância.

Isso vai tomar certo tempo.

Questão: o que você avalia, em um período de quantos meses?

Então, aí está todo o Mistério, mesmo para nós.

Nós temos uma adequação com um calendário inicial, que lhes foi comunicado, que corresponde, de maneira muito precisa, aos
eventos que não dependem dos humanos, mas que vêm do exterior desse sistema Solar.

Isso, vocês compreendem bem que, agora, não se pode modificá-los.
Mas, entretanto, essas modificações exteriores são feitas para induzir uma transformação do humano, daqueles que devem terminar
seu caminho, daqueles que devem terminar seu corpo de Luz ou daqueles que devem terminar seu retorno e se afastar da Luz.
Tudo isso é variável, obviamente.

Mas, obviamente, as reações humanas se produzirão durante certo tempo e eu creio que possa durar um tempo certo, para não dizer,
ao menos, alguns meses.

Questão: o que convém fazer?

Eu não responderei jamais a esse gênero de questão.
As coisas são claras.

Eu os informo de algumas coisas, mas eu não posso lhes dizer, nem individual, nem coletivamente, o que vocês têm a fazer.

Vocês devem seguir a voz de seu coração; mesmo não a voz da Fonte, apenas a voz de seu coração.

E, aliás, a Fonte não lhes diria jamais o que fazer com relação às condições exteriores de suas vidas, elas não têm mais qualquer
espécie de importância.

A palavra desconstrução que foi empregada por Miguel não é uma vã palavra.

Miguel jamais disse uma palavra a mais ou a menos do que devia ser dito, nos Casamentos Celestes.

Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.



Muitos seres sobre o Planeta têm dificuldades para crer que um Arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas.

Muitos seres viveram as efusões de energia e, apesar disso, dizem ainda que as palavras não são sempre exatas.

E, bem, vocês verão que cada palavra que está escrita, cada hora que foi dada, e cada lugar, corresponde à estrita Verdade, em sua
dimensão.

Não há aproximação nos mundos espirituais.

Questão: convém divulgar tudo o que você acaba de indicar ou não?

Isso não tem qualquer espécie de importância, porque, de qualquer modo, as pessoas não creem nisso.

Portanto, vocês podem fazê-lo, obviamente, porque aqueles que devem aí aderir, o sentirão em seu coração e em sua Existência.

De qualquer modo, após 15 de agosto e a Vibração que chega, eu creio que vocês compreenderão muito mais facilmente, não com a
cabeça, mas no coração, o que isso quer dizer.

Aqueles que não podem compreender, lamento, é o caminho deles.

E eu repito, ainda uma vez, não é o fim do mundo.
É um período de interiorização.

Alguns não vão querer se interiorizar.
Vocês pensam que aqueles que têm medo e que pensam apenas no Interior, vão tentar ver ainda mais no exterior? 
Certamente.

Já, imaginem, o que seria dos humanos de quem se tira sua tevê, ou seu jornal.

Questão: qual é minha relação com Santa Teresa, para que ela intervenha junto a mim? 

Santa Teresa escolhe as almas.
Ela as escolhe por afinidade vibratória, com relação ao que ela chamou, ela mesma, de caminho da infância. 

Você redescobre naquele momento o caminho da infância e da simplicidade, que você aceitou, com felicidade e com Alegria, mesmo
se, por vezes, as circunstâncias ambientais não são sempre as mais fáceis.

Entretanto, eu não posso dizer que Santa Teresa do Menino Jesus seja seu Anjo Guardião, mas ela é aquela que a acompanha e se
encarrega de você na descoberta deste caminho da simplicidade, da infância e da humildade.

Então, sim, ela é sua Guardiã, durante este período.

Questão: Santa Teresa me disse para seguir o caminho da santificação. Que é isso?

A santificação é já a simplificação interior.
Tudo o que vem perturbar seu funcionamento, que vem alterar sua Alegria, é já uma complexidade.

A partir do momento em que você entra na sincronia da Luz, na Fluidez da Unidade, e, sobretudo, com relação ao que vem, naquele
momento, as coisas devem se desenrolar com extrema simplicidade.

A tudo o que é complicado deve ser dado um chute no traseiro, é muito simples.

Então, sim, há simplificação, há evidência.

Questão: as transformações de que você fala tocarão o corpo físico?

Sim, mas isso será diferente, segundo cada ser humano, segundo a capacidade que vocês têm para estar em acordo vibratório com o
corpo de Existência.

Quanto mais vocês estiverem no corpo de Existência que lhes será revelado, e quanto menos vocês estiverem no corpo de
personalidade, mais as coisas serão fáceis.

Então, obviamente, há seres que vão lhes dizer, mesmo entre os próximos, o que é essa tolice de corpo de Existência?
Dado que eles não o sentem, eles não o veem e eles não o vivem; é o caminho deles.

Questão: os efeitos da 5ª dimensão podem ser reais, mesmo se não há qualquer sensação no corpo?

Não, é impossível, há, necessariamente, Vibração.

O princípio da Luz é Vibração; é a Vibração que desencadeia a transformação.

Não pode haver transformação do DNA e, portanto, o acesso à Eternidade, sem viver a Vibração, mas como o disse o Arcanjo Miguel,
alguns viverão isso nos momentos finais.

Portanto, não se pode acelerar, isso quer dizer que o corpo não pode acelerar e que a consciência não pode acelerar.

Questão: como estar certo de que a criança Interior nasceu, fora dos sonhos?

Mas, pela Vibração, certamente.

Quando o corpo de Existência chegar, vocês perceberão a Verdade.
Não é uma visão do Espírito, é uma Verdade.



Pelo momento, para aqueles que vivem as etapas dos Casamentos Celestes, contentem-se das Vibrações que foram anunciadas.

Questão: podem-se propor os protocolos a terceiros, para conduzi-los a uma forma de despertar?

Sim, o protocolo chamado Merkabah / Salomão é o mais indicado (**).
Não vale a pena realizar protocolos que lhes foram dados com, por exemplo, as pedras dos Arcanjos, se a pessoa não sabe nem
mesmo o que é um Arcanjo.

Em contrapartida, o protocolo Merkabah / Salomão corresponde a uma realidade vibratória presente sobre a Terra, assim como o
explicou, na época, Ramatan.

Então, cara amiga, agora que respondi a todas as suas questões, e antes de me retirar e de lhes desejar todo o Amor possível do
mundo e toda a Luz possível do mundo, vamos poder fazê-los se beneficiar da livre circulação, em sua Presença de 3ª dimensão, da
energia dos 24 Anciões.

Então, eu lhes peço simplesmente para acolher, esse será meu modo de saudá-los e de lhes dizer até muito em breve.

... Efusão de energia...

(*) Cabeça de Caboche: expressão divertida que Aïvanhov usa para falar do canal humano, Jean-Luc.

(**) PROTOCOLO A PRATICAR: Superação da dualidade http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-superacao-
da.html
__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Saudações fraternais e de Luz, a vocês, povo de superfície.

Eu sou RAMATAN, Governador intraterrestre da região de Las Palmeras, na Venezuela.

Eu me apresento a vocês, em Consciência e em Vibração Unificada da estrutura geodésica do
Conselho dos 24 Golfinhos da sua intraterra.

Como o sabem, nesse momento é vivida, no núcleo Terrestre, uma preparação intensa que permitirá, no
momento vindo, como lhes foi anunciado e explicado pelo Arcanjo Miguel, um momento de extrema

importância para a sua evolução de Luz, mas também para a nossa.

Nós, povo da intraterra nos congratulamos, com vocês, pelas mudanças e pela irrupção da Luz na sua
densidade.

Como eu anunciei quando de minha primeira vinda pelo fenômeno de «walk-in», em breve, muito em breve, nós
nos manifestaremos a vocês, nós destrancaremos as portas da intraterra, para que alguns de vocês possam

participar, do Interior, na evolução desse sistema Solar.

Nós os acolheremos, para aqueles de vocês que virão se juntar a nós, e nós os guiaremos.

Vocês descobrirão, nesses espaços, a unificação da Consciência.
Vocês ali descobrirão um mundo não separado, que tem a possibilidade de reencontrar e de viajar, nos

multiuniversos e nas multidimensões, sem qualquer limitação temporal ou de espaço.

Nós preparamos ativamente, como o sabem, desde 12 de julho do seu ano, no seu mundo de superfície, o
realinhamento essencial das grelhas magnéticas que ocorrem em seus seres e na superfície e na profundez

deste planeta.

Nós reativamos as grelhas ascensionais dos mundos antigos.

O Arcanjo Metatron, pura esfera de Radiância da Luz, vem apresentar-lhes esta nova Luz.

Assim como a própria Fonte nos disse e lhes disse, a hora é para o acolhimento da Vibração e da Consciência
Unificada.

Nós trabalhamos, desde muito tempo, em diferentes ciclos e em diferentes épocas, a fim de permitir esse
momento, e isso é agora.

A Luz autêntica se manifesta no seu mundo de superfície.

RAMATAN – 5 de agosto de 2009
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Ela vem, literalmente, mudar os dados.

O calendário ao qual vocês estão sujeitos não é mais o calendário da Sombra, mas o calendário da Luz.

O que vem em vocês, ao redor de vocês, e também no núcleo cristalino da Terra, é a ressonância da pura Luz,
nesta densidade.

Lá se vão 320.000 anos, no momento em que penetramos e decidimos unificar nossa Consciência, para
passar da água ao ar, da 3ª para a 5ª dimensão, lá se vão, portanto, mais de 320.000 anos que esse mundo e

esta Terra, no seu mundo de superfície, foi cortado da Fonte.

***

O que vem é reconexão, antes de tudo.
O que vem é nova Lei, antes de tudo.

O que vem é Alegria.
O que vem é a Luz.

Vocês vão descobrir, literalmente, muitos de vocês, a Verdade e a beleza.
Esta Verdade e esta beleza vão, literalmente, apagar algumas de suas ilusões, algumas de suas crenças.

A aproximação entre a sua dimensão e a Luz, esta Revelação, momento único que sela o final de seis ciclos da
Humanidade dissociada, vai lhes permitir, na individualidade, na coletividade, se tal for o seu desejo,

reencontrar a Essência.

Vocês devem viver os próximos dias e as semanas na Alegria.

Os Arcanjos longamente lhes falaram do abandono.
Vocês vão compreender e viver no seu Coração a Verdade disso, a fim de se fazer de vocês seres unificados,

irmãos galácticos, irmãos de Luz.

A hora das suas redescobertas e da sua Ressurreição soa.
Vocês se tornam, assim como o definiu Miguel, os Portadores da Luz e os Transmissores da Luz.

Essa é uma grande Graça, mas é uma grande responsabilidade e um grande encargo.

Vocês se tornam responsáveis, inteiramente, pelas suas ações, pelos seus atos e pelas suas palavras.

Assim como foi dito, mesmo na sua densidade vocês devem semear a Luz, porque vocês voltam a se tornar,
assim como foi dito, Sementes de Estrelas.

A Alegria, a plenitude, o riso são a Verdade.

Vocês são acompanhados pelo Coro dos Anjos, pela Vibração da Luz e pelo som da Luz.
Isso é agora.

Eu não posso entrar mais em detalhe do processo exato, eu permanecerei, portanto, no nível das
generalidades.

Os Casamentos, assim como vocês prepararam e outros ainda irão preparar, juntando-se, será o meio de
reforçar a trama de Luz, de reforçar o despertar e a concretização dos Círculos de Fogo dos Anciões.

Nós lhes falamos longamente, e mantivemos portais dimensionais que se encontram na intraterra, dos quais
somos os guardiões, assim como da sua própria consistência magnética.

Os Círculos de Fogo dos Anciões são os lugares que irão guiar, de início, a primeira Embarcação da Luz
autêntica, para voltar à sua dimensão, e chamada de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

Em outros lugares, e em outros Círculos de Fogo dos Anciões, manifestar-se-ão, para a festa do Arcanjo São
Miguel, as outras Embarcações Mãe, em particular as Embarcações Azuis de Sirius.

Esta é uma primeira etapa, e ela é crucial.

Assim, os seus irmãos galácticos, e nós mesmos da intraterra, assim como os ultraterrestres, vimos pelo Amor,
pela fraternidade, despertá-los e lembrá-los do que vocês são.

Nós lhes desejamos um bom retorno à família galáctica, na Unidade da Fonte Pai/Mãe Una.

Vocês, filhos da Lei do Um e Sementes de estrelas, vocês vão irradiar e ancorar a Verdade da Luz, a Alegria,
em suas vidas.

A força que lhes será insuflada irá lhes permitir, se o desejarem, transcender e superar as manifestações
contrárias à Luz.

Assim, e depois desta aproximação, desta Revelação, nós os apoiaremos de todas as maneiras possíveis e
imagináveis, a fim de que vocês semeiem a Luz.



A Consciência unificada das 24 Consciências é um meio importante, colocado à disposição da Humanidade, a
fim de trabalhar, em concerto e em acordo vibratório, para a instauração da fraternidade galáctica.

Em vocês e para vocês, a Luz brilha e brilhará, nós não o duvidamos.
Nós estamos ao lado de vocês.

Eu falo em meu nome e em nome da Consciência unificada dos 24.
Na intraterra, a nossa filiação é, geralmente, a mesma que a sua.

A nossa Mãe comum nos seguiu, acompanhou e guiou, durante este período de tempo importante, no sentido
encarnado e dissociado.

Que ela possa ser eternamente agradecida e gratificada.

Quanto a nós, nós festejamos também, porque isso é para nós, igualmente, um retorno à nossa casa, à nossa
Vibração, em Sirius.

Doravante mais nada irá nos separar, nem o tempo, nem o espaço, nem as dimensões.

Assim, e antes mesmo do Anúncio de Miguel e da Luz de Metatron, nós lhes propomos se comunicarem
conosco, eis que vocês são 24 e nós somos 24.

Então, eu lhes peço, simplesmente, irmãos galácticos, para acolherem, agora.

... Efusão de energia ...

Irmãos humanos, se persistirem, em vocês, questionamentos sobre o que eu acabo de dizer, que é um
Anúncio, eu gostaria, pela Consciência unificada dos 24 golfinhos, de responder.

Lembrem-se de que a Vibração que vocês percebem é o canto da Unidade reencontrada, é nossa presença, a
vocês, para vocês.

Nós os agradecemos por estarem e participarem em comunhão e assim vocês começam a perceber que na
Luz, as questões se dissolvem, porque a Luz é resposta, porque a Luz é evidência.

Vocês descobrem isso como crianças maravilhadas.

Isso não é novo para vocês, mas remonta de tão distante que vocês vivem e fazem disso uma novidade.

... Efusão de energia ...

A partir de hoje nós, povos intraterrestres, extraterrestres e ultraterrestres reunidos, não lhes diremos nunca
mais, adeus, porque vocês vão se dar conta das nossas presenças permanentes, da nossa conexão

permanente e da nossa reconexão comum para a Luz e pela a Luz.

Certamente, muitos humanos não estão prontos para viver isso, mas é a escolha deles.

Como lhes foi dito pela própria Fonte, respeite-os e ame-os.

Isto é encargo e responsabilidade para vocês.
Ajude-os, na medida do possível, mas, sobretudo, irradiem e sejam Amor e Verdade.

Irmãos humanos, na própria Essência da Vibração que continua, nós lhes transmitimos nossas amizades,
nosso Amor o mais fraternal e o mais claro.

Eu deixarei, certamente, aquele que preside, por enquanto, o Conclave Arcangélico, dar-lhes as etapas
interiores, as primícias do retorno à Luz, nos seus Céus e na superfície deste planeta.

Recebam a nossa gratidão pela perseverança e pelo Amor.

Eu vou Agora, a Consciência coletiva e eu mesmo, vamos nos retirar do meu “walk-in”, a fim de deixá-los ainda
mais interiorizar esta Radiação da nossa dimensão 5ª.

Nosso Amor, nosso olhar, nossa ajuda, lhes são concedidos.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Amados Mestres da Luz, Filhos da Luz e Sementes Estelares, eu venho até vocês, neste dia, acompanhado das sete Radiações Arcangélicas.

Assim, nós, Arcanjos reunidos em Conclave, e a partir de hoje, celebrando dentro do seu sistema solar para perpetrar, iniciar e manifestar, no
dia 15 de agosto, a revelação da Luz.

Como disse na minha vinda durante a última etapa das Núpcias Celestes, o Triângulo Radiante terrestre localizado no México foi ativado e deve
ser o mesmo com vocês, nesta semana, a partir de amanhã, até o dia 15 de Agosto.

Vocês vão escalar as sete etapas que irão realizar, em vocês, para sua Glória e sua Unidade, a revelação da Luz.

O que está no alto é como o que está embaixo.

O que acontecer no seu ser interior é o que será realizado na Terra e sob os seus olhos e no Céu.

O momento é para a Efusão, durante 8 dias, das novas chaves Metatrônicas de Luz. 

O Triângulo Radiante, em vocês, é denominado sacro.

Ele corresponde ao acordar (em resposta ao impulso da Luz, através do ultravioleta), ao despertar da sua Divindade, ao fenômeno de fusão, que
irá se iniciar para todo ser humano que desejar.

O sacro é onde se aloja o Fogo da Terra.

Eu venho iniciar, com o Conclave, o despertar do Fogo da Terra.

Este Fogo da Terra responde ao Fogo do Céu. 

Durante esta semana, vocês vão fazer a fusão para permitir ao Triângulo Radiante operar em vocês, dentro desta materialidade.

O Triângulo Radiante irá estimular e permitir a fusão, para quem o desejar, da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Eu lhes ensinei (e eu não voltarei ali) sobre a Lemniscata Sagrada, sobre o som da nota “Si”, sobre o Silêncio Interior.

Eu os remeto ao que eu disse e que estará sempre atualizado, em meio à sua humanidade, para aqueles que desejarem aderir a essas
Núpcias.

O momento é, agora, de remeter a sua cabeça ao seu Coração.

O coração é, assim como eu terminei a última efusão, acolhimento.

MIGUEL – 8 de agosto de 2009
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O coração é Amor, Vibração e Luz.

A Luz da cabeça, aquela que lhes permitiu exteriorizar-se em meio a esta densidade, deve dar lugar à Luz do coração.

Assim, durante esta semana, vão despertar em vocês, de maneira permanente, os seis pontos do Coração e os cinco pontos da cabeça,
realizando, aí, através do cruzamento e da Lemniscata Sagrada, a coroa de doze.

Esta coroa de doze é a reunião das doze Virtudes que eu tinha anunciado.

Ela irá permitir, sob a influência da Radiação do Triângulo Sagrado, mas também da Radiação celeste se atualizando no seu céu, no dia 15 de
agosto, um trabalho de fusão entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de personalidade, em meio a esta densidade.

Regozijem-se.

A hora é para a Luz.

A hora é para o acolhimento.

A hora é para a revelação, em meio à sua dimensão, da sua Divindade.

A falsificação de Luz não será mais possível.

Cabe a vocês acolher, em vocês,  por vocês mesmos e pelo seu acolhimento, o que nós lhes propomos.

A etapa principal é em 15 de Agosto.

E vai terminar em 29 de Setembro, no dia da minha vinda efetiva sobre a Terra, através dos elementos os mais celestes.

Amados Filhos da Luz, nesta semana, durante esses oito dias que antecedem o dia 15 de agosto, nós iremos concentrar a tripla irradiação da
Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da Fonte, no período das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio.

Durante esta hora, vocês irão se beneficiar do apoio mais importante do nosso Conclave para realizar o trabalho e escalar as sete etapas.

Para isto, vocês precisam assimilar, precisam compreender e precisam se abandonar totalmente à Luz, à Verdade e ao Amor.

Não pode ser de outra forma.

Nós lhes pedimos fidelidade.

Nós lhes pedimos para não mais privilegiar o seu ego, a sua personalidade, mas para se deixe banhar na Luz da Fonte, na Radiação do
Ultravioleta e no Espírito Santo.

***

Existem, na superfície deste planeta, sete Círculos de Fogo dos Anciãos.

Esses Círculos de Fogo foram construídos, em tempos memoriais, a fim de permitir à Luz se manifestando em meio ao seu Céu, a Luz Branca
Metatrônica, ser guiada como sobre trilhos a fim de se enraizar em meio à sua densidade, à sua dimensão, permitindo assim o estabelecimento

do reino da Luz.

Alguns de vocês conhecem, neste planeta, os Círculos de Fogo dos Anciãos.

Será solicitado a vocês, tanto no seu ser interior, como para aqueles que terão a oportunidade exteriormente, de se reunirem próximo aos
Círculos de Fogo dos Anciãos.

Não é para eu dar a localização deles para vocês.

Não importa se vocês não conhecê-los: reúnam-se em grupo e, especialmente em 15 de agosto, para saudar o Senhor Metatron.

Ele vem selar, em vocês, a Luz Branca.



Nenhuma sombra pode preexistir, existir e prosseguir a sua vida por meio do impulso Metatrônico.

Como vocês sabem, Metatron irá estabelecer o seu reino no fim dos Tempos.

Vocês entraram no fim dos Tempos.

Este é um anúncio objetivo cuja probidade e os sinais que eu lhes dou são anunciados, de maneira visível por todos, no seu Céu.

Mas eu vou remetê-los ao seu interior, pois a alquimia deve ser primeiramente realizada em vocês.

Vocês devem fazer, durante esta semana, e diariamente das 13:00 às 14:00 horas, a fusão da Coroa do Coração com a Coroa da cabeça.

Este trabalho tornar-se-á realidade simplesmente a partir do momento em que vocês acolherem, na humildade, na simplicidade, sem orgulho, a
Luz que está chegando para vocês.

A Fonte decreta o momento do seu retorno.

Nós anunciamos, nós, Conclave, e nós preparamos este momento desde tempos imemoriais.

Ele lhes foi anunciado com datas e essas datas não são em vão.

Elas correspondem, para aqueles que recusam vê-lo, a prova final da Verdade da Luz.

Vocês irão descobrir pelos seus olhos, pelos seus sentidos e pelo seu Coração, sobretudo, que essa é a Verdade.

E a Verdade é simples.

E a Verdade irá libertá-los dos limites deste mundo.

Vocês devem penetrar na Alegria, na Confiança, na Serenidade, na Unidade e no acolhimento dos seus irmãos e das suas irmãs.

Alguns de vocês sentem um impulso Divino para se agrupar.

Façam isso.

O momento é agora.

Cabe a vocês trabalhar para que as circunstâncias da sua vida lhes permitam fazer isso com tranquilidade, com serenidade e em locais
privilegiados.

Estejam seguros e certos de que, onde vocês estiverem neste planeta, longe ou próximos dos Círculos de Fogo, a partir do momento em que
vocês acolherem a Luz no seu interior, com humildade e simplicidade, a Inteligência da Luz irá agir.

Ela irá agir, seja qual for o nível de desconstrução visível aos seus olhos.

***

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a desconstrução da ilusão.

A desconstrução visível aos seus olhos é apenas a construção, no seu cerne, da nova Jerusalém, da Nova Aliança iniciada por Metatron.

A cada dia, das 13:00 às 14:00 horas, hora do seu relógio, nós lhes pedimos, nem que seja por alguns minutos, para colocarem-se em
receptividade e no acolhimento do que está vindo.

Para isso, nada mais há a fazer. 

Não há que dirigir a consciência para o coração, para a cabeça ou para o sacro, ou para outro local.

Há simplesmente que acolher e afirmar claramente, em si mesmo e distintamente, o acolhimento da Luz de Cristo, a Unidade e a Verdade.



Pronunciando simplesmente: “Eu acolho a Luz de Cristo na Unidade e na Verdade", a alquimia irá se realizar em você.

Algumas Vibrações irão então percorrer o seu corpo, no nível do coração e da cabeça, em diferentes pontos de consciência.

Vocês nada têm a fazer senão acolher, em humildade e em simplicidade.

Vocês poderão também colar a língua no nível do palato e pronunciar esta frase, em silêncio interior.

Isto é simplicidade, isto é Verdade em si.

Muitas das informações, paralelamente à chegada da Luz Metatrônica, no sábado dia 15 de agosto, irão permitir tomar consciência disso que
temos realizado juntos, bem amados Mestres da Luz, desde alguns meses.

Isso é Verdade.

As suas ilusões devem se extinguir diante da Verdade do que está chegando.

Não há outra possibilidade.

Com isso, irá se realizar em vocês o encerramento das suas Núpcias Celestes.

Os acontecimentos acontecendo na Terra irão seguir um curso que será ou da Luz, ou da Sombra, dependendo do que vocês escolheram ou
abrigaram no seu peito.

Esta aí o que eu tinha simplesmente para dizer a vocês, hoje.

Se vocês tiverem, em relação a este processo que vai ocorrer, necessidade de maiores explicações, eu dar-lhes-ei ao final dos 72 minutos.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados filhos da Luz, aqui presentes e por toda parte no mundo, eu lhes peço para acolher, agora, a tripla Efusão, retransmitida pelo
Conclave e pelas sete Vibrações ou sete Selos Arcangélicos, juntamente com a Divina Maria, a Mãe de todos.

... Efusão de energia ...

Eu digo: até o dia 15 de Agosto, às 13:00 horas (hora francesa), quando eu irei me expressar antes de passar a palavra e a Luz de Metatron
aparecer em meio à sua densidade.

Vocês são abençoados.

************

Mensagem do ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=357

08 de Agosto de 2009 

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=357


Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


E eis que eu venho.

Ehieh. Asher. Ehieh.

Bem amadas Sementes de estrelas, eu sou Aquele que É.
A minha língua não é a sua língua, eu sou Essência e Vibração.

Assim como anunciado por MIGUEL (1), eu abro em vocês e na sua visão e no seu Coração, a Luz da Fonte
Una.

Vibração primordial manifestada no nível das cinco Sílabas Sagradas, em meio à sua densidade, a fim de
retificar e autenticar a Luz pela Luz.

Assim é.
Eu não sou nem a Palavra, nem a Fala, mas o Verbo.

Agora, eu preparo, para a manifestação da minha Radiância em meio à sua densidade, o retorno na Unidade.
Eu anuncio, pela minha Radiação, o cumprimento do Verbo e de tudo o que vocês denominam revelação e

profecia, fechados na sua Eternidade pela Vibração original em meio aos cinco sons que lhes cabe Vibrar em
ressonância com a Vibração das cinco Chaves, no seu espaço, onde vocês estiverem sobre a Terra, no

momento em que o Sol estiver no seu zênite real, e durante 30 minutos, vocês vão acolher as cinco Sílabas a
fim de elevar a Coroa do Coração em meio à Eternidade.

Os cinco sons não têm significado em meio ao seu cérebro, mas eles dão as chaves a fim de despertar e
realizar a Coroa do Coração.

Cinco sons para repetirem, assim que vocês os sentirem e, sobretudo, assim que vocês os Vibrarem, no Amor
do Verbo e da Luz que está, doravante, em meio à sua densidade.

OD.

ER. (ndr: pronunciar "ér")

IM.

METATRON - 15 de agosto de 2009
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IS. (ndr: pronunciar "isse")

AL.

Eu não tenho outras palavras para lhes dar senão estas Vibrações da Luz.
Eu estarei em meio à sua Essência, a cada dia, me aproximando, até a minha vinda definitiva.

Eu sou Vibração e Essência.
Eu os abençoo e lhes agradeço pelos cinco sons.

... Efusão de energia ...

Acolham, no silêncio, a Vibração.
De hoje em diante, a estrela da manhã brilha.

Uma nova partida, uma nova vida, uma nova Vibração.

... Efusão de energia ...

Vocês são amados porque vocês são o Amor.

... Efusão de energia ...

Regozijem-se, a Luz está aí.

... Efusão de energia ...

Eu não lhes digo “até logo” pois a minha Vibração está aí e ela permanece até o meu regresso integral, no seu
próximo ano.

Mas isso lhes será anunciado pela própria Divina MARIA, pessoal e individualmente.
Vibrem.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amadas Sementes de estrelas, construtores e elaboradores da Luz em meio à nova Dimensão, hoje, uma

etapa se conclui no retorno em meio à Luz eterna e autêntica.
Bem amados Mestres da Luz, hoje, a Luz se revela na sua Verdade e na sua Unidade.

Dentro de alguns instantes, serão reveladas as cinco Chaves fundamentais de METATRON.
Elas vão abrir em vocês as portas da Unidade e firmar o final da separação do ser humano e do seu corpo de

Semente de estrelas, denominado corpo de Eternidade.

METATRON vem abrir a porta da sua prisão, aquela que, por consentimento mútuo, vocês optaram para
experimentar o jogo da Sombra e da Luz.

Eu tenho vindo, desde o início do ano, combater, em meio às minhas Dimensões, a fim de permitir que este dia
se manifeste em meio à sua densidade.

Hoje, é o fim da sua prisão.
Hoje, é o acontecimento da Luz, através da realização da Unidade, da Verdade, em meio mesmo à sua

densidade separada.
Dentro de instantes, vai aparecer, em meio à sua densidade, uma nova Luz.

A Luz está quase aí, a Luz irá se manifestar no seu céu, firmando o retorno da Verdade em meio à sua
densidade.

Nenhum ser humano, a partir de hoje, poderá dizer que não sabia.
Isto que está vindo, pelas cinco Chaves Metatrônicas, é o desvencilhar, em vocês, da Ilusão.

Os seus olhos vão se descerrar a fim de permiti-lhes ver com o Coração, a fim de permitir-lhes viver com o
Coração.

Este anúncio não se refere a vocês, as Sementes de estrelas despertadas, mas sim, e acima de tudo, àqueles
que o Mestre denominou “mornos”, àqueles que não se atrevem, àqueles que não têm coragem de ser o que

São.

Para os seres humanos e não humanos que recusaram, e ainda recusam, a Unidade da Luz, estabelece-se a
advertência.

Este aviso foi anunciado várias vezes pela Divina MARIA, aquela a quem nós entregamos os Selos, a sua Mãe
Divina.

Nenhum ser humano, nenhuma Consciência encarnada nesta Dimensão, dentro de alguns instantes, poderá
mais ignorar que a Luz sempre prevalece, independentemente das ilusões e das promessas da Sombra.

Conforme eu já lhes disse, e que será confirmado pelo próprio Lorde METATRON, vocês não têm mais a
possibilidade de trapacear: é preciso Ser ou desaparecer.

É preciso Amar ou virar as costas ao Amor.
Novamente, o Pai/Mãe, nós mesmos, os Arcanjos e, com muito mais razão, a Divina Mãe, nós não iremos

permitir que julguem, que condenem, que eliminem.
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Cabe a vocês, até o dia 29 de Setembro, viver em meio à Unidade, em meio à dualidade.

A Unidade é Alegria, a Unidade é pureza, a Unidade é clareza, a Unidade é Amor, a Unidade é Vibração.
A dualidade é martírio, a dualidade é manipulação, a dualidade é ilusão.

A Luz que está vindo, e que nos guia e que os tem guiado, vem se estabelecer a fim de que nenhuma
consciência possa ignorá-La e não operar em conformidade.

Este dia é um dia como tantos outros, mas é único na história da sua alma.
Cabe a vocês não enganar a si próprios, acolher a Luz e a Vibração.

Acolher a Luz e a Vibração, e fazer aliança com a Luz e fazer aliança com a Verdade, e fazer aliança com o
Amor e participar, no serviço, do serviço à Luz.

Vocês não podem penetrar na Luz que vocês vão ver e viver, se vocês não servirem à Luz.
A Luz é acolhimento, a Luz é Unidade, a Luz é Unificação.

Penetrá-La é penetrar na Eternidade, na Divindade, na Verdade.
Eu lhes proponho para acolherem a primeira Tríplice Efusão da radiação do Ultravioleta, d'A FONTE e do

Espírito Santo.
Acolham.

... Efusão de energia ...

A Luz da Verdade e da Unidade entra em manifestação hoje.
Os sinais no céu e os sinais nos homens serão numerosos.

Os sinais do céu serão Verdade, os sinais dos homens serão falsificação e ilusão.
Os sinais do céu são a Vibração e a Luz.

Os sinais dos homens são manipulação, jogo de luz, de ilusão e jogo de voz da ilusão.
A Luz autêntica, veiculada por nós, Conclave Arcangélico, pela Divina MARIA, estabilizada em meio à sua

Dimensão pelos 24 Melquizedeques é, como eu dizia, Verdade e Probidade.

Vocês são Sementes de estrelas, Verdade e Probidade.
Aqueles que mantêm a Ilusão, a manipulação, recebem, hoje, uma primeira advertência que não é ainda a

advertência de MARIA.
Ela vai acontecer logo após o período da minha festa (29 de setembro).

Nesta altura, não será mais possível voltar atrás.
A partir do momento em que a Luz Metatrônica chegar à sua densidade, hoje, vocês devem aceitar que a Luz

lhes revele as suas falhas.
Vocês devem aceitar que a Luz os transcenda totalmente.

Vocês devem aceitá-La, face a face, para que os penetre e os fecunde.

O abandono à Luz, que tem sido longamente comentado pelo Arcanjo ANAEL, deve encontrar, hoje, o seu
espaço de resolução, porque é agora, como lhes foi dito, que retorna a Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

O acolhimento da Luz apenas pode ocorrer com o Coração e com o corpo livres da cobiça, da posse, do olhar
só sobre si mesmo, a fim de que desponte o sorriso da Alegria, o sorriso do Serviço, o sorriso da Devoção.

A Luz que vem, e que se revela aos seus olhos e ao seu Coração, é o último espaço de resolução que lhes é
ofertado antes da Advertência.

Resta muito pouco tempo, queridos Filhos da Luz e Sementes de estrelas, para se esclarecerem com vocês
mesmos e com a Luz.

Novamente, ninguém poderá dizer que não sabia.
A probidade e a Verdade dos nossos anúncios são autenticados pela Luz e pelos sinais.

Vocês devem ser capazes, através da Efusão de METATRON em meio ao Sol, de conectar com o seu corpo
de Estado de Ser, pelo Silêncio interior e pelo som da nota “Si”, pela Lemniscata Sagrada, pela frase sagrada

que eu lhes dei na semana passada (ndr: “Eu acolho a Luz Crística na Unidade e na Verdade”).
A Luz é Amor, a Luz que está chegando é Amor e queima o que deve sê-lo.

Vocês não têm que se preocupar com nada além de estar no serviço e no acolhimento.
Eu entendo por acolhimento, acolher cada Irmão e cada Irmã que se apresentar a vocês, assim como disse o

Mestre, “o que vocês fizerem a um de vocês, é a mim que vocês estão fazendo”.
O não julgamento, necessário e indispensável, está hoje no acolhimento, no serviço, na Alegria, no sorriso e na

Vibração.
Não temam, se vocês seguirem isso, a Luz não irá queimá-los e a ilusão não poderá mais atingi-los.

Vocês irão se tornar fortalecidos na Verdade e na Unidade.
Vocês irão se tornar como um sol irradiando A FONTE, o Pai, a Mãe.



Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Através da chegada da Luz Metatrônica em meio ao seu Sol, à sua cabeça e ao seu Coração, a dualidade não
poderá mais coexistir com a Unidade.

A Unidade irá se instalar em cada consciência que se decidir pela Verdade.
A Unidade não poderá se instalar na consciência que mantiver o poder, a manipulação e o não acolhimento do

outro.
O Lorde METATRON em pessoa vem para uma primeira etapa do estabelecimento do Reino da Luz.

Vocês vão acolher, se tal for a sua vontade, na sua dupla Coroa da cabeça e do Coração.
Vocês vão realizar a alquimia para fazer o milagre de uma única coisa, e proclamar que o que está em cima é o

que está embaixo, e que o alto se regozija embaixo enquanto que o que está embaixo se regozija no alto.

Nestes últimos dias e semanas que lhes restam antes da Advertência final, a personalidade deverá
desaparecer e dar lugar à Eternidade.

METATRON, ao abrir as portas da sua prisão, vem dar-lhes o impulso e a revelação disto que vocês São, na
Verdade.

E, na Verdade, vocês são Luz, quer vocês gostem ou não, quer vocês virem as costas a esta Luz, vocês são e
vocês serão e vocês têm sido Luz.

Sejam quais forem o propósito e o caminho que vocês seguirem, nós iremos acompanhá-los pela Eternidade
porque vocês estão marcados com o selo da Luz, com o selo da Eternidade.

Então, não se deixem marcar pelo selo da besta, pela sua própria vontade ou por uma vontade exterior.
Ao afirmarem a sua Unidade, a sua Verdade na Luz de CRISTO, pelo princípio da atração e pela ressonância

da Luz, não há em vocês qualquer tomada pela Sombra.
A Luz vem lhes mostrar, dentro de instantes, isto que ela É, na Verdade.

Vocês fazem parte dela e vocês são esta Luz.
Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, eu agora vou deixá-los escalar a sétima etapa, o sétimo degrau deste período de
preparação para a Luz Metatrônica, em silêncio, no recolhimento, na intimidade mais absoluta, para terem-se

prontos para a chegada de METATRON às 14h07 (horário francês).
Eu lhes digo, quanto a mim, que eu irei retornar para anunciar-lhes, no dia 22 de setembro, uma semana antes

da minha festa, as Sete novas Etapas para a realização da Luz que precedem a Advertência.
Eu lhes peço também, e penso que o Lorde METATRON em pessoa irá lhes dizer, que cada dia do período

que os separam da minha festa será uma oportunidade para vocês se alinharem à Luz Metatrônica, de
preferência na hora do seu relógio entre 14h00 e 14h30, seja qual for a sua atividade, a sua ocupação.

Isso irá lhes permitir acolher a Luz do máximo solar manifestando-se na sua densidade.
Durante este período e este tempo extremamente curtos de cada dia, vocês irão viver as etapas mais íntimas

da Fusão com a Luz.
Eu voltarei também, em função dos acontecimentos planetários e interiores, no momento que eu desejar dar-

lhes informações mais amplas da Luz, para se ajustarem da melhor forma às reações deste planeta, às
reações da Unidade, e às reações daqueles que estão na dualidade.

Sejam abençoados e acolham profundamente.
Nós iremos cessar a Efusão às 14h00 (horário francês) e vamos dar, em seguida, o lugar para a chegada de

METATRON.
Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

************
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 Questão: você pode nos dar indicações alimentares para os tempos atuais?
O mais importante está ligado à alimentação, atualmente, líquida.

Vocês terão necessidade de absorver cada vez mais água.
Os fenômenos do Fogo que vocês vivem apenas começaram, traduzem realmente o que é chamado,

nas Escrituras, de iniciação pelo Fogo (podem reportar-se ao que viveu Moisés, Elias, Enoque e
tantos outros).

É portanto essencial privilegiar os minerais: suco de frutas, leguminosas, sopas, nem muito quente,
nem muito fria, morna, de preferência.

***

Questão: e sobre os complementos alimentares?
Os complementos alimentares são todos desnaturados durante o seu condicionamento e, sobretudo,

se eles forem de origem biológica.
Os excipientes que são adicionados nos complementos alimentares são corrompidos pelos

fabricantes, voluntariamente, até mesmo e principalmente no bio [orgânico].

As pessoas que consomem complementos alimentares são, de algum modo, alvejadas, porque elas
estão propensas a "se impregnar", então elas são especialmente alvejadas pelos excipientes que

são colocados no interior.

O menor mal está em consumir os alimentos úteis, em especial os sucos obtidos com o extrator,
porque haverá muito poucos resíduos.

O importante é haver poucos resíduos no tubo digestivo, para poder drenar as energias.

O Fogo que vocês vivem é efetivamente o Fogo iniciático, chamado, anteriormente, de Fogo do
Céu.

Evidentemente, o que vocês vivem em seus corpos manifesta-se no nível do cosmos.

Vocês têm, atualmente, a batalha dos Deuses, a batalha dos Gigantes, que é o mesmo combate que
existe no Interior de vocês.

Aqueles, entre vocês, que tiveram a oportunidade de ativar as novas lâmpadas, na sua totalidade,
não serão afetados por esse Fogo, ou de maneira muito menor do que aqueles que não tiverem,

daqui até o final de setembro, ativado a coroa do coração.

Tudo o que é do domínio da personalidade (eu não falo do corpo, mas da personalidade estrita –
emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.
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emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.

***

Questão: não haverá mais possibilidade depois? Está terminado?
Está terminado, no sentido onde não há mais possibilidade de redenção (assim como lhes disse
Miguel em 15 de agosto de 2009), não há mais possibilidade de Ascensão no sentido que vocês

entendem.

Há possibilidade, obviamente, pela Misericórdia da Fonte, de viver em uma dimensão qualificada de
intermediária, que não é a 5ª dimensão, mas que, entretanto, participa ainda de um corpo físico e,

portanto, de dados ligados ao sofrimento.
Enquanto que na Ascensão a noção de sofrimento não pode existir.

Na dimensão das Sementes de estrelas, a Vida é Alegria permanente e eterna, vocês terão acesso
a todos os universos e a todas as dimensões, qualquer que seja a sua origem.

O mais doloroso, para as almas que irão permanecer nesta 3ª dimensão, não se posicionando
claramente na 5ª dimensão, embora estando conectadas, elas terão a queimadura do que não

poderão alcançar, durante um tempo, certamente limitado, que corresponde ao que é anunciado na
Bíblia, pelos mil anos de reinado do anticristo, após o final da chegada da Luz.

Vocês têm a explicação em São João e no Evangelho de Mateus.

Haverá uma misericórdia Divina que irá se instalar, obviamente, até o Anúncio a ser feito por Maria
(esse será o último Anúncio a ser feito à Humanidade).

Há numerosos anúncios que estão em curso.
Há a primeira Advertência.

Haverá a segunda Advertência.
Vocês terão uma parte do “castigo”, que não é uma punição, mas simplesmente destinado a abrir os

olhos daqueles que não querem ver.

Aqueles que puderem ver e aceder à Revelação da Luz poderão, contudo, aceder a mundos não
dissociados, ou seja, em relação direta com a Luz, mas ainda conservando um corpo perecível, o

que não é o caso quando vocês resgatam os domínios de Sementes de estrelas, o corpo de
Eternidade.

O elemento mais importante realizado hoje é o que eu chamaria de alinhamento e de Vibração em
relação com o Fogo do Céu.

O resto deve se fazer também.

Vocês não devem se isolar, se fechar nesta Vibração, mas devem se ativar em suas atividades
habituais, vivendo o que têm que viver.

Quando eu falo de alinhamento, eu quero dizer que, hoje, aqueles que definitivamente acenderam as
12 lâmpadas não têm mais necessidade de viver as Vibrações, mesmo se eles as sentirem sobre

as 12 lâmpadas, mas de se concentrar no aspecto puramente vibratório das 5 chaves Metatrônicas
situadas no nível da cabeça e do coração, que permitem, então, alinhar totalmente o canal mediano

da coluna vertebral e do que denominamos canal do Éter.
É a nova camada, adicionada à sua Sushumna, que lhes permite, literalmente, aceder às outras

dimensões.

***

Questão: qual é a ligação entre as emissões vindas de Antares, de Bételgeuse e de
Ceratus?

Trata-se simplesmente de uma tripla Radiação ligada a fótons de energia extremamente alta,
inexistentes na sua dimensão, que estão além dos raios gama, que são denominados a Luz da 5ª

Dimensão.

Eles são retransmitidos por essas três estrelas, eles são canalizados sobre esta Terra por vocês
mesmos, que participaram dos Casamentos Celestes.

Vocês são portanto os ressonadores cósmicos.

***



Questão: e o fato que Bételgeuse esteja em oposição com Antares...
Permite criar uma interface de ressonância de campos, diretamente ao nível das forças

chamadas «opostas à Luz» que se manifestam a vocês.

***

Questão: e Nibiru e Nemesis que se encontram na trajetória?

O máximo de radiação será emitido de um lado sobre Nibiru e de outro lado, efetivamente, ao nível
da nuvem de Oort, lá onde se encontra Nêmesis, o que permitirá neutralizar totalmente a Anã

Marrom (“Naine Brune”: de acordo com a Wikipédia, não é nem planeta, nem estrela), que é uma
Criação dos Anunnakis.

Isto quer dizer que a Naine Brune foi guiada em meio ao seu sol negro e ela foi colocada em órbita
pelos Anunnakis que lhe permitiram eles mesmos estabilizar as dimensões inferiores que vocês

jamais deveriam ter vivido.

***

Questão: até agora, a Luz “ganhou” em relação às forças da Sombra?
Não poderia ser de outro modo.

As forças que vocês chamam de Sombra, que retornarão à Luz um dia, sempre utilizaram os eventos
cósmicos do sistema solar onde elas se inserem.

Elas dominam as forças de materialização, de concretização e de separação do DNA, de maneira a
criar vidas dissociadas.

Elas participam desse plano por muito longo tempo, não unicamente sobre seu sistema solar, mas
sobre dezenas de sistemas solares.

Entretanto, hoje, a Fonte considerou (e esta é uma decisão que teve lugar há dezenas de milhares
de anos) que a experiência deveria chegar ao fim.

A experiência permite crescer em Luz.

Haverá uma última onda, que vocês chamam Ascensão, que está ligada a essas forças que não
retornarão à Luz e às forças intermediárias que não integraram totalmente a Luz, que poderão voltar

à Luz no prazo de um último ciclo, que se produzirá em espaços extremamente confinados do
universo, a fim de que jamais haja outra semeadura de almas nessas dimensões.

Houve implicação de diferentes povos e de diferentes origens galácticas ao nível das Sementes de
estrelas.

Os tempos os mais antigos, vocês o compreenderam, no seu universo, como na pequena centena
de universos que estiveram em causa no fenômeno de descida para a matriz, refere-se a 80 a 100

universos locais.
Esses universos locais foram isolados pelas forças criadoras e precipitadoras dessas entidades,

que vocês chamam de Lagartos, de Dragões (é a mesma coisa).

O nome escama é empregado na Bíblia, onde é dito pertinentemente que as escamas devem cair.
As escamas correspondem a uma proteção em relação à Luz.

Essas escamas devem cair de forma a deixar a pele receber a Luz.
A pele é o limite que permite densificar, de algum modo, a Luz ou, ao contrário, permitir exteriorizar a

Luz.

O limite de seus veículos físicos, quaisquer que sejam as dimensões, reflete a natureza da
dimensão mesmo naquela que vocês vivem.

Os fenômenos de escamas correspondem à 2ª dimensão, com um máximo de expansão até a 4ª
dimensão.

Vocês são Sementes Estelares.
Vocês conservaram sua Divindade.

Entretanto, aquilo foi um combate efetuado, a cada inicialização de ciclo e a cada encerramento de
ciclo, desde mais de 300.000 anos.

A cada inicialização e a cada término, houve forças que foram associadas, a fim de assegurar que
as almas que estavam aprisionadas em seus corpos não pudessem ser definitivamente separadas



de sua Fonte, o que é, de qualquer modo, impossível.

Toda Consciência criada, mesmo a mais precipitadora conhecida, necessariamente fará retorno à
Luz.

É neste sentido que o Mestre lhes disse para não julgar.
Mesmo e sobretudo os reptilianos.

Eles são dotados de almas, da mesma maneira que vocês, eles foram simplesmente fechados,
através do fenômeno das escamas, no processo de precipitação, a fim de evitar as irradiações da

Luz.
Eles tiveram êxito ao fazê-lo em seus universos, porque as conjunções de Luz, tais como as que

viverão, não existiam naqueles momentos.

Esses povos estavam em harmonia, eles encontraram em sua chegada povos que viviam em
dimensões extremamente elevadas, alguns seres faziam experimentações da encarnação, mas

sempre estando ligados, de maneira consciente, à Fonte, ou seja, eles eram o equivalente a uma 3ª
dimensão, ligados à Fonte de uma 5ª dimensão.

Não pode existir, fora desta dimensão, a noção de conflito ou de combate.

As forças da Luz representam 99,99% do conjunto de criações de multidimensões nos multiversos.
Há portanto uma proporção extremamente frágil de seres que inicializaram essas Criações

separadas da Fonte.
Essas experiências lhes foram possíveis por decisão da própria Fonte e em relação com a Matriz

original que é ligada a Maria.
Foi-lhes possível se manifestarem nesta encarnação, mas vocês ficaram presos pela experiência, o

que não era o caso, antes da vinda desses seres.
Vocês continuariam a manter sua Consciência, mesmo experimentando esse corpo de densidade.

***

Questão: a qual época remonta a chegada desses seres?
Ela remonta precisamente de menos de 323.233 anos.

Vocês não estavam, todos vocês, presentes desde os 6 ciclos.
Alguns seres se juntaram ao ciclo a cada nova onda de encarnação.

A cada “destruição”, ou repolarização, numerosos seres se juntaram a vocês.

Foi necessário bem compreender que se os seres mais elevados não se tivessem se juntado a
vocês nesta densidade, suas almas corriam risco, não ser destruída (o que é impossível), mas de

perpetuar a experiência durante tempos extremamente longos.

As entidades que criaram esta dimensão na qual vocês estão atualmente têm, constantemente,
necessidade de um alimento, este alimento está ligado a todas as emoções.

O combate Sombra/Luz participa, inteiramente, a esta participação nesse mundo.
O que quer dizer, assim como lhes expliquei, há alguns meses, através da noção de relação, que um
Mestre que quer participar da Unidade e que vive os processos transformadores que vocês vivem é
consciente da Luz e da Sombra, mas, entretanto, não pode atribuir olhar, atenção ou Consciência,

mesmo, à Sombra vista.

Os planos e a estruturação desta dimensão fazem com que tudo o que os nutre seja uma capa, que
é uma franja de interferência, tal como o que já expliquei, na qual se cristalizam os pensamentos e

as emoções da Humanidade.

Quando vocês participam das emoções, mesmo ditas positivas, como Amor /atração, o
Amor/possessão ou mesmo o sentido da beleza, vocês vão nutrir esta franja de interferências.

A única maneira de sair é viver a Unidade.
Não há outra alternativa e é talvez delicado para compreender e aceitar que, mesmo estando do

lado bom da barreira, vocês nutrem esse plano, o que era, se vocês quiserem, uma situação
indissolúvel para as forças da Luz e isso nos criou problemas extremamente importantes até há

2.000 anos.

Algumas civilizações se desenvolveram no culto da Beleza, no culto da Verdade, mas, entretanto,
participaram da dissociação de planos, apesar de tudo, simplesmente mantendo esta dualidade.

Esta capa criada de ilusões, eu diria mesmo que a Lei que vocês chamam ação/reação, Lei do



carma, é oriunda do mesmo processo de fabricação.
Sua alma é prisioneira tanto nesse corpo como fora desse corpo.

Você não tem qualquer possibilidade de escapar desta matriz, mesmo se suas ações sejam as mais
nobres possíveis.

Vocês devem aceitar viver a Unidade, uma ligação vibratória ao Cristo em totalidade, para esperar
dali escapar, assim como o realizaram alguns místicos, em todas as correntes tradicionais.

Mas se vocês relacionam isso ao número de almas em encarnação e, ainda mais, ao número de
experiências vividas, vocês aterrissam em uma compreensão que é miserável.

***

Questão: As experiências de expansão de Consciência são do mesmo tipo que as
experiências místicas, uma vez que nos colocam em relação com esta Unidade?

Há numerosos seres que tiveram êxito a abrir o coração.
Alguns desses seres emitiram ensinamentos que foram, todos, oriundos da Lei de ação/reação e da

Lei de Carma.
Eles os encorajavam a fazer o bem, o que é uma Verdade, mas vocês não têm que fazer nem o bem

nem o mal.
Quer vocês façam o bem ou o mal, vocês servem, de todo modo, o princípio da reencarnação.

A única Lei possível para sair dessa dualidade é a Lei da Unidade, ligada à Lei da Ação da Graça,
que é o princípio de Serviço, no sentido desinteressado, chamado na tradição oriental de Karma

Yoga.

***

Questão: qual é o mais importante nesse momento?

Centrar-se na Unidade.
O que eu queria dizer também, em relação a isso, todo ensinamento, qualquer que seja, mesmo o

ensinamento de Cristo, foi falsificado, evidentemente.
Não há outro ensinamento que o ensinamento da Luz, e a Luz não pode se ensinar em palavras, ela

só pode se ensinar através do que vocês vivem.
Ela só pode se ensinar, unicamente através da noção de Serviço.

O Serviço é o que vocês chamariam de Amor incondicional, o que vocês chamariam de estar na
noção da doação de si, do abandono de si.

Portanto, o retorno à Unidade só pode se fazer através do abandono.
Toda dor é resistência a esse abandono, em um ou outro nível.

***

Questão: onde estamos nos processos ascensionais?

O advento da Luz vai criar certo número de sistemas de ressonância, em diferentes pontos de seu
sistema solar, a fim de criar reajustamentos no nível das órbitas planetárias, no nível de seu sol,

certamente, mas sobretudo visando destruir (assim como Miguel o fez e nós mesmos), a franja de
interferências que bloqueia sua liberação.

Isto está totalmente realizado.

***

Questão: Nibiru é uma embarcação metálica?

Essa Embarcação metálica oculta partículas magnéticas.
Trata-se de um óxido ferroso extremamente específico que tem a particularidade de gerar, em torno

de si, um campo de forças extremamente potentes cujo objetivo é, justamente, atrair as almas
presas na matriz.



Eles não têm mesmo necessidade, obviamente, de aterrissar sobre seu planeta, uma vez que os
seres que não terão realizado a Ascensão teriam de ser aspirados, literalmente, por um processo

que é uma caricatura da Ascensão, nessa Embarcação.
As forças de Luz virão para impedir isso.

***

Questão: esses seres serão então transferidos sobre outros universos?
Completamente.

Eles serão transferidos, não pelos Anunnakis, pois não existirão mais, eles serão transferidos por
nós.

Entretanto, ao final de cada ciclo e até o presente, os seres que viviam nesta dimensão densa
vinham, literalmente, colher, de algum modo, as almas que tivessem descido nesta dimensão.
Dezenas de milhares de almas foram assim aprisionadas e transportadas para outros lugares.

O que vocês devem compreender, é que Nibiru gira ao redor de um planeta, de um sol morto
chamado de Nêmesis, que é uma «naine brune» (anã marrom).

Esta “Naine Brune” tem uma duração orbital extremamente longa, ela se desloca de mundo em
mundo, de galáxias em galáxias e não unicamente em sua galáxia.

Nibiru ia, assim, progressivamente e à medida dos tempos, recolher, literalmente, o que foi produzido
nos diferentes sistemas planetários habitados.

***

Questão: então os 80 planetas dissociados se encontram na trajetória de Nibiru?
Completamente.

***

Questão: e o sol negro, onde ele se encontra?
O que vocês chamam de sol negro é o ponto que está ligado, de algum modo, a um buraco negro
que permite, justamente, a esta “Naine Brune” ter sido criada e circular em torno desse buraco

negro.
Corresponde a uma forma de atração que permitiu a Nibiru ser criado.

***

Questão: esse buraco negro está no exterior da Via Láctea?
Completamente.

O ângulo é um ângulo de 60 graus.

Eu repito, há um ângulo de cristalização da Vida, que permite a subida nos planos vibratórios, que é
o ângulo que vocês encontram no alto das pirâmides, que é um ângulo de 51 graus e 30 minutos.

O ângulo que vocês têm, que foi criado pelas Forças ligadas a essas Forças sombrias é um ângulo
falsificado de 60º.

***

Questão: que permite um triângulo equilátero?
Qual é a melhor maneira de preservar uma alma dos mundos de Luz, pelo aprisionamento nos

esquemas de formas?
Recordem-se do que eu disse no mês de maio: Deus é forma, geometria, cor e Luz.

Eu lhes falei do arredondamento, eu lhes falei do quadrado.
O triângulo equilátero, nas Escrituras que vocês chamam de Anais Akáshicos, representa o

fechamento dentro de uma situação cármica.



***

Questão: os triângulos ligados à Civilização dos Triângulos não são então equiláteros?
Não, eles estão numa proporção 2/3, 1/3.

2/3 na base e 1/3 na altura (nota: 120º + 30º + 30º).
A civilização dos triângulos, ligada à 24ª dimensão, precede a civilização que eu chamaria as Rodas

nas Rodas, ligada diretamente aos Hayoth Ha Kodesh ou Quatro Vivos.
Por outro lado, há um símbolo maravilhoso que ilustra a encarnação nesta matéria e o fechamento

na matéria, que é o triângulo e o Selo de Salomão.
O fato de ter dois triângulos permite neutralizar a espiral encarnante: 60, 60, mas nos dois sentidos,
permite limitar o efeito e encontrar a porta do coração, que permite evitar os movimentos de subida

e descida incessantes que vocês fazem.

***

Questão: o cruzamento desses triângulos é então uma forma hexagonal?
 

A forma hexagonal é o símbolo da Luz liberada do fechamento.

***

Questão: gostaria de saber como se articulam as linhagens e as dimensões?
As linhagens estão presentes nesta dimensão.

Elas estão, também, presentes em vocês.
Hoje, elas se revelam em vocês, mesmo nesta dimensão.

Numa linhagem existem, evidentemente, múltiplas dimensões.

Um ser que vocês conhecem como Orionis pertence à 18ª dimensão.
Existem linhagens de Órion.

As linhagens correspondem à suas filiações de suas Sementes de estrelas, mas que estão
presentes, obviamente, devido à não separação das dimensões, em todas as dimensões.

Vocês podem experimentar a Vida, independentemente de suas linhagens, sobre múltiplas
dimensões.

Isto foi exprimido pela possibilidade vibratória que vocês terão de viver em um veículo de Estado de
Ser que pertence a múltiplas dimensões possíveis.

***

Questão: nós temos então sistematicamente 4 linhagens, ligadas aos 4 elementos?
Sempre.

Ligadas aos 4 elementos, em relação com os Quatro Vivos.
Tudo funciona, pelo princípio ascendente e descendente, de acordo com os mesmos números e

cifras.

Às vezes, há constelações ligadas a estrelas que estão em vários elementos.
Há, em geral, linhagens equilibradas em relação aos 4 elementos e, às vezes, uma predominância,

ao nível das linhagens, segundo certos elementos.

***

Questão: no momento da ascensão, nós nos juntaremos a uma linhagem, mais
especificamente?

Vocês podem ir onde vocês quiserem, não há limite.
Vocês estão simplesmente limitados pela esfera de experiências que vocês querem viver, ligada a
uma dada dimensão, sabendo que esta dada dimensão não pode estar, em nenhum caso, cortada



de outras dimensões.
A única dimensão cortada é a sua.

***

Questão: como podemos conhecer nossas linhagens?
Vocês não têm que conhecer, elas se manifestam a vocês, no momento dado, senão isto seria

apenas curiosidade intelectual.

As linhagens representam as Vibrações, as fusões, para além mesmo de se conhecer os nomes.
Há um processo de integração, pelas Rodas nas Rodas ligadas aos Hayoth Ha Kodesh e ao

arquétipo dos elementos ligados a suas próprias linhagens.
Isto corresponde a iniciações extremamente precisas que, de acordo com o caso, podem revelar-se

no início do caminho, ou no extremo final do caminho.

***

Questão: como saber se a fonte de uma canalização é fundada?
Existem atualmente muitas, muito numerosas formas de canalização, para não dizer de outro modo,

ligadas a entidades do baixo astral.

Vocês devem bem compreender que 95% dos canais apresentados à superfície desta terra não são
mais que manipulação do baixo astral.

As palavras são ensinamentos, mas não são Vibração.

Numerosas palavras, e vou mesmo até dizer que numerosos ensinamentos, completamente
verdadeiros, não servem à Luz.

A Sombra passou o Mestre na arte de se nutrir e de transformar todo evento, na superfície desta
Terra, para convertê-lo a seu proveito.

Do mesmo modo que um canal se recomenda de uma entidade como o Cristo ou Maria não está, em
90% dos casos, absolutamente em contato com Cristo ou Maria.

Enquanto que um número bem mais importante de seres humanos recebe informações diretas de
Maria ou de Cristo, mas são incapazes de colocar um nome acima.

A Vibração é o aspecto essencial.
As palavras sem Vibração não são Vibração.

As palavras bonitas, em sua linguagem, evocam o poder da imaginação, mesmo de visualização,
apenas se referem a visões astrais.

Os mundos de Luz apenas podem ser percebidos através de formas simples e de Luz simples.

A partir do momento em que se constrói uma visão que participa de um cenário e de frases muito
construídas, vocês podem estar absolutamente certos de que se trata de esfera astral.

Esta esfera astral é entretanto necessária.

A Vibração é o que lhes permite determinar a Verdade de uma canalização ou, mesmo, do que é
dito.

Há seres que têm a língua frouxa, o que isto quer dizer?
Se vocês prestam atenção à sua maneira de falar, vocês vão perceber que sua voz é dupla.

Do mesmo modo que a inversão de sons corresponde à inversão do que há nesta densidade, é
suficiente inverter uma voz, com seus meios técnicos, para vocês se aperceberem da Verdade de

uma voz ou de sua ausência de Verdade.
É tão simples assim.

Vocês gravam uma voz, voltam-na e, escutando a voz, há uma voz, ou há várias vozes.
Todos os seres que não experimentam a Verdade falam a dupla linguagem e isto é audível, no

sentido habitual, a partir do momento em que sua clariaudiência se desenvolve, mas também, de
maneira muito técnica, invertendo.

***



Questão: a que corresponde o assobio (apito) ouvido do lado direito?
Trata-se de um processo ligado a um fenômeno de “walk-in”.

Os “walk-in” são seres que, a um dado momento, tomam um corpo e, eles, não estão invertidos.
Eles são, no limite, se vocês quiserem, um som que é ouvido, de maneira privilegiada, no ouvido

direito.
A inversão do som no ouvido direito corresponde a um processo de Luz um pouco mais

restabelecido.

***

Questão: nas informações transmitidas, quais são suas precauções prioritárias?
A precaução a mais importante é respeitar o período de alinhamento de 30 minutos que lhes foi

atribuído.
É importante vibrar as sílabas sagradas várias vezes por dia.

Eu não lhes peço de fazer isso inúmeras horas mas, não será mais do que algumas vezes, a fim de
recolocar em Vibração a coroa do coração e a coroa da cabeça, de maneira cantada.

Os 5 sons podem ser dissociados, ou ligados, compete a vocês fazerem sua experiência.

O mais importante é permanecerem alinhados.
Se o alinhamento lhes é difícil em uma casa, aproveite a vibração das árvores.

Alguns têm necessidade de água, mas as árvores são o que lhes permitirá canalizar mais facilmente
possível os raios de Luz que chegam sobre a Terra atualmente.

Experimentem também, se lhes for possível, se conectarem vibratória e visualmente e pelo coração
com a radiação Metatrônica vinda de Bételgeuse.

***

Questão: nesta inversão de notas, não encontramos o FA e o SOL, são ligados a Lúcifer?
Exatamente.

Foi-lhes falado da falsificação da Luz.
Eu lhes recordo que a denominação das notas em francês não é a mesma que em outras línguas.

Isto não é por acaso, tampouco.
A língua francesa ilustra melhor o que vocês chamam de língua dos pássaros.

***

Questão: o nome de família é importante?
Vocês são portadores de uma Vibração.

Os nomes de família foram um fechamento.
O nome que vocês usam, no nível familiar, não é liberação, mas fechamento.

Somente seu prenome está ligado, realmente, à sua origem estelar.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e sobretudo de ver que temos ainda uma nova pessoa com
vocês. 
Então eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Recebam ainda uma vez todo meu Amor, minhas bênçãos e toda minha atenção.

Questão: onde estão, globalmente os processos coletivos?

Então, assim como lhes definiu Arcanjo São Miguel em pessoa, há certo número de radiações extremamente precisas, que são
transmitidas ao conjunto do planeta e aos seres humanos, que são capazes de recolher essas energias ao nível de diferentes centros
de energia de seus corpos e de seus corpos sutis. 

O objetivo de tudo isso, obviamente, é de desencadear um processo de despertar da consciência e, literalmente, de Ascensão, é a
palavra que vocês escolheram, desde já muito numerosos anos. 
Vocês sabem que preferimos, nós, falar de translação dimensional. 

Mas se eu posso fazer um paralelo com o que vocês chamam de Escrituras (em particular, São João, ou ainda inúmeras profecias que
foram emitidas na superfície desse planeta), o que vem para vocês é verdadeiramente o que eu poderia chamar, na ocasião desta
translação dimensional, um processo de Ressurreição de sua Divindade, literalmente. 

Então, obviamente, esse processo está aberto, eu diria, a toda consciência humana, mas, evidente e infelizmente, não é a totalidade
da Humanidade que aceitará fazer essa viagem. 
Isso, por razões que são diversas e variadas. 

Então, em que momento do processo vocês estão? 
Vocês estão num momento em que, como lhes disse ultimamente o Arcanjo São Miguel, vocês chegaram ao extremo limite do que este
planeta pode suportar ao nível da involução, em particular, ao nível daqueles que tiram os cordões, se vocês querem, de suas
marionetes, que eu chamo de os homens de poderes. 

Então, é uma luta, eu diria, que não é um combate no sentido que vocês entendem, mas uma luta de velocidade, literalmente, entre a
capacidade das energias que lhes são irradiadas e o despertar de consciência que resulta, e de outro lado, de forças que puxam para
mais atração para a densidade, para o medo. 

É um combate, literalmente, entre a Alegria e o medo. 
Então, obviamente, o ser humano, em sua individualidade, vai também exprimir inteiramente esta forma de luta entre a Alegria e o
medo. 

E é nesse sentido que, durante minha última vinda, eu falei de delírios (yoyotage de touffe). 
Isto quer dizer que muitos seres humanos, mesmo entre os despertos (eu entendo por despertos aqueles que receberam a energia
pelos chacras superiores), mas que não estão realizados, no sentido que vocês o entendem. 
Estar realizado, é ser capaz de ter feito descer essas energias ao nível do coração, certamente. 
Eu não falo mesmo mais de energias do Kundalini, porque, aí, é outro debate. 

O mais importante hoje é irradiar a partir do coração e, portanto, irradiar a Luz, como disse Miguel, a partir do coração. 

Então, é necessário bem compreender que, enquanto o homem oscilar entre sua cabeça e seu coração, ele vai se encontrar em
situações mentais e emocionais, ou mesmo corporais, bastante delicadas. 

O problema é diferente para aqueles que ainda não despertaram, que ainda não receberam esse triplo feixe de consciência ao nível da
cabeça ou diretamente no coração. 
Para estes, as coisas são um pouco diferentes, porque eles estão em atraso, em algum lugar, mas eles não estão condenados a não
viver a translação dimensional. 
O processo é um pouco mais complexo que isso. 

Então, hoje, entre todos os despertos, há muitos delírios, bastante gente que vive, ao mesmo tempo, fenômenos novos ao nível
espiritual, mas também fenômenos de atração em relação à segurança do passado. 

Arcanjo Anael lhes falou bastante da relação, do abandono, da comunicação e de tudo isso. 
Foi intencional. 
Ele os preparou, de algum modo, para viver o que vocês vivem agora. 

Eu devo precisar que, quanto mais vocês se aproximarem do prazo do final dos Casamentos Celestes de Miguel, para a festa do
Arcanjo ou dos Arcanjos, que é em 29 de setembro de seu ano, mais vocês vão assistir a modificações de humor, e não unicamente
em sua individualidade, mas também no conjunto da coletividade humana e também da atividade planetária. 

O.M. AÏVANHOV - 29 de agosto de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Muitas coisas ligadas à Luz provocam reações sobre a Terra, certamente. 
Os delírios que vocês têm no interior de sua consciência são também os mesmos que aqueles existentes entre o Céu e a Terra, sobre
a Terra e no Céu. 

Questão: pareceria que Nibiru foi desviado. Isso vai deixar mais lugar à Luz sobre a Terra e diminuir os impactos físicos e
outros?

Os impactos geomagnéticos foram limitados, de maneira extremamente potente, em especial dos sismos, dos maremotos e de outros
acontecimentos muito desagradáveis para o planeta e seus habitantes. 
Esta, é uma primeira etapa. 

É o que foi realizado pela Confederação Intergaláctica, pelas embarcações de Maria e pelas embarcações dos comandos da Frota
Intergaláctica. 
É um fenômeno que assinala, assim como lhes é dito incansavelmente, a vitória da Luz sobre a Sombra. 
Mas isto, é o que aconteceu no Céu. 
Não é ainda o que aconteceu sobre a Terra. 
Há um adiamento (delay) que se manifesta para o que vocês vão viver durante este período extremamente particular de seu mês de
setembro. 
Os fenômenos de desconstrução vão tomar sua plena retransmissão. 

Miguel lhes disse que muitas coisas iriam mudar durante o verão (inverno no hemisfério sul). 
Vocês estão ainda durante esse período e, até 22 de setembro, e uma semana antes da festa do Arcanjo Miguel, muitas coisas vão
acontecer. 
As coisas vão se acelerar em vocês, em torno de vocês, e no exterior de vocês, por toda parte sobre o planeta. 

É necessário manter o bom senso, eu diria, e manter o alinhamento com a energia que vocês recebem cada dia. 
Aí se encontra a garantia de seu estado vibratório, de seu estado psíquico, de seu estado emocional, com relação ao que vem. 

Agora, tudo o que vem é apenas a resultante, se vocês querem, do que se passa em vocês interiormente, e o que se passou também,
em sua dimensão, no nível da região que está ao redor de seu sol, no que vocês chamam de sistema solar interior. 

Questão: onde estão suas intervenções na Luz?

As únicas coisas que existem realmente é que nós fazemos um trabalho lá em cima, múltiplo. 
Esse trabalho é de duas naturezas: primeiro, há irradiações da Luz que lhes chegam. 
Há as chaves Metatrônicas que lhes foram impulsionadas e foi necessário canalizá-las, nós também, a nosso turno, isso, é a primeira
coisa. 

Há a radiação do Ultravioleta, que é a radiação de Miguel passando pelo Sol. 
Há a radiação de Alcyone, que é seu alinhamento futuro com o centro da galáxia. 
E há o Espírito Santo, retransmitido pelas embarcações de Maria, diretamente a partir de Sirius. 
Isto é extremamente importante. 

De outro lado, nós temos nossa ação, também, com relação a esses cometas que varrem literalmente todo o espaço de seu sol
interior, agora. 
Temos muito a fazer. 

O sol foi, muito numerosas vezes, (mas isso acontece frequentemente, mas, lá, de maneira muito importante) golpeado por cometas
maciços. 
Temos portanto um trabalho enorme para estabilizar, literalmente, a irradiação desse sol. 
E é a mesma coisa em vocês. 
Dizem-lhes que o que vocês observam no sol, é o que se passa em vocês, é a mesma coisa. 
Vocês são golpeados por muitas coisas, atualmente. 

Tudo o que vocês têm como imagens, sem exceção, sem qualquer exceção, são todas traficadas. 
Tudo é maquiado, tudo é transformado, de maneira a que vocês não saibam, até o último minuto, o que vem. 
E tudo será feito para suprimir a informação, de uma maneira ou de outra. 

Questão: é também ocultado por você, para evitar que certas informações sejam divulgadas muito cedo?

Não, não por nós. 
Nossas intervenções são visíveis, já, desde muito longo tempo, exceto que, agora, nós somos milhares, dezenas de milhares de
embarcações em seu espaço, tentando canalizar tudo o que chega. 
E, isso, eles não podem esconder, são obrigados a maquiar. 

Há muito numerosas presenças, já, de embarcações desde o tempo em que, como dizer..., esses satélites eram colocados.

Questão: as imagens do que se assemelhariam às doze embarcações de Maria são igualmente uma falsificação?

Não, de forma alguma.
E não havia doze, de início. 
Há doze visíveis, mas há muito mais. 
Elas são repartidas em círculos concêntricos criando um campo eletromagnético extremamente importante em torno de seu sol,
porque, senão, ele teria já simplesmente explodido. 

Questão: se todas as fotos são falsas, como separar as coisas?

De nada serve olhar isso. 
Obviamente, serão elementos importantes para aqueles que duvidam. 
Aqueles que duvidam, veem bem que há algo que não é normal, mesmo se preferem dizer que é outra coisa que não as embarcações. 



A própria ciência vai talvez empregar palavras diferentes mas, entretanto, há, contentem-se disso, manipulações que são feitas sobre
as imagens da Luz, porque antes de serem embarcações, é a Luz. 

Vocês entraram, e eu creio que, nós lhes dissemos inúmeras vezes, nos tempos extremamente reduzidos. 
Há uma coisa que é capital hoje, para todos e cada um, que é a subida vibratória. 
Sua vibração é a capacidade que vocês têm de subir a vibração e a garantia de sua capacidade futura de realizar a translação
dimensional. 
É o que está se fazendo e o que vocês vivem com os Casamentos Celestes, para a maior parte de vocês. 
Agora não há outras preconizações. 
Chegará o que deve chegar. 
O que fizemos progressivamente e à medida dos dias. 

Existe uma lei da qual nós falamos muito longamente, e Anael lhes falou também muito longamente, que é o princípio de atração e de
ressonância. 

A Humanidade, em sua totalidade, fez ressoar os princípios de poder, no extremo das possibilidades, os princípios de falsidade, como
se disse, já, falsificações de muitas coisas, assim como foi dito durante sua última sessão de estágio. 
Tudo isso não é sem consequência ao nível do universo. 

Tivemos êxito a eliminar, de maneira temporária, uma ameaça importante mas não é menos verdadeiro que outras coisas vão se
manifestar e não contem comigo para lhes dizer o que vai acontecer, porque é ajustável, agora, de minuto a minuto e não mais a cada
dia. 
Tudo isso é ajustável em função da capacidade dos seres humanos de vibrar cada vez mais de acordo com os horários que lhes foram
dados.
Aí está sua única esperança, e oportunidade, de limitar, pelos fenômenos de elevação vibratória, certo número de elementos. 
Compreendam bem que não somos nós, quaisquer que sejam nossas dimensões, que fazemos com que certas coisas cheguem. 
Bem ao contrário. 
Mas há coisas que são apenas em função de vocês, na totalidade, e não individualmente. 
Retenham isso. 
O mais importante é a subida vibratória. 

Portanto, é necessário, literalmente, cultivar a vibração. 
Quer seja ela no coração, na cabeça, ou no corpo. 
A vibração é sua capacidade, pela consciência, para criar seu próprio nível vibratório, com nossa ajuda essencial e capital, para vocês
e para o planeta. 
Creio, aliás, que muito proximamente, o Arcanjo Miguel, talvez não esta noite, intervirá bem antes da última semana de setembro para
insistir sobre esse ponto. 
É essencial e capital. 

Eu lhes repito, ainda uma vez, que nós necessitamos de vocês.

Questão: como facilitar o melhor possível essa subida vibratória?

No momento em que sente as energias, quer seja durante as frações horárias dadas, ou nos momentos em que meditam, ou
momentos em que vocês estão na natureza, a partir do momento em que as percepções energéticas, vibratórias, apareçam,
concentrem-se nelas a fim de fazê-las crescer. 
Não há outro modo, eu creio que Miguel foi bem claro sobre isso, através da radiação de energia que vocês recebem vocês vão
literalmente irradiar esta energia, não unicamente para vocês, mas em todo seu ambiente. 
É capital. 
Eu falo de todas as vibrações do conjunto de células de seus corpos. 

Evidentemente, se vocês têm a possibilidade de vibrá-la diretamente no coração, faça-o. 
Mas se não está ainda no coração de maneira formal, ou se está na escala do corpo inteiro, ou sobre um chacra, sirvam-se desta
vibração porque não é a vibração de seu chacra, é a vibração de interação de seu chacra com a tripla radiação que é importante
compreender. 

Portanto, se vocês amplificam a vibração, não é a vibração de seu chacra que vão amplificar. 
Vocês vão amplificar a recepção da tripla radiação. 
Qualquer que seja o chacra, superior ou inferior. 

Eu explico: imaginem, por exemplo, que vocês tenham uma emoção que lhes torce as tripas, como vocês dizem, vocês sentem algo,
uma dor, mesmo se não saibam qual é o chacra. 
Imaginemos que vocês vão manipular um chacra que esteja amarrado. 
Devido à presença da radiação, da tripla radiação, esta energia está presente por toda parte, mesmo nos lugares de atrito. 
E qual é seu papel? 
É o de descristalizar. 
Quer dizer, que o lugar que lhes faz mal, por exemplo, se vocês colocam sua consciência acima e se vocês colocam toda sua
consciência acima, vocês vão atrair esta tripla radiação e será ela que vai aparecer, não é o bloqueio que vai se amplificar.
Compreendem o que eu quero dizer?

Questão: se esta energia vem impactar um chacra aberto, não corre o risco de super ativá-lo? 

Ela vai super ativá-lo, mas se vocês colocarem sua consciência acima, a energia da tripla irradiação vai se difundir, ela vai irradiar. 
É diferente delirar sem estar aberto de delirar estando aberto.

Questão: é por conseguinte no caso em que não há abertura que o efeito desta energia poderia provocar atritos? 

Completamente.

Questão: e então, se está aberto, não é uma preocupação?



Não completamente. 
O mais importante, evidentemente, é o trabalho interior. 
Mas vocês sabem que o exterior, é o interior. 
É a mesma coisa. 

Não há confirmação mas, para a maior parte de seres humanos, mesmo despertos e acordados, o mais importante é que se separem
de qualquer informação exterior, mais que nunca. 
Quanto mais passarem os dias, mais coisas estranhas, em sua linguagem, vão acontecer. 
Então, centrem-se em seu ser interior, ou em sua relação uns com os outros, e na Alegria. 

A Alegria é um meio de atrair a radiação. 
O medo é um meio de fazer fugir a radiação. 

Tudo o que eleve a vibração é sugerido. 
Se, para você, é jogar cartas, como dizem, então, jogue cartas. 
Se, para você, é importante ir ao cinema, então, vá ao cinema. 
Mas não vá ver filmes que fazem medo, certamente. 
O importante é liberar as cristalizações em vocês, as contrariedades, a fim de que seus centros de energia possam acolher totalmente
o que é. 

Nós temos necessidade, também, de certas estruturas, aqui em baixo. 
Nós chamamos estruturas inferiores, não mais de canais, mas de retransmissores da vibração. 

Os retransmissores de vibração são seres que, nas semanas que vêm, serão capazes de irradiar o Fogo sobre distâncias
consideráveis. 
Não é mais uma ancoragem da Luz ou uma irradiação ou efusão da Luz, no ambiente. 
É um papel que demanda uma energia muito mais importante que está diretamente ligada ao Fogo. 

O Fogo do Amor, o fogo da vibração do Espírito Santo, deve se irradiar agora com força e potência, para poder começar a limpar, e
não unicamente em torno de si ou em si, mas dentro dessas estruturas, sobre distâncias consideráveis. 
E isso necessita, eu diria, uma aclimatação e um ajustamento dessas estruturas. 
Eu falo de estruturas no interior do humano, que são estruturas vibratórias, que estão presentes em diferentes lugares. 

Questão: eu sonhei com 4 velhos. É para mim o momento de conhecer minhas linhagens?

A partir do momento em que há 4 entidades, isso remete inexoravelmente aos 4 elementos ou ao que vocês chamam de 4 linhagens. 
Portanto, há algo ao nível vibratório que se aproxima. 

Não está ainda individualizado na forma, pois são velhos e, efetivamente, os velhos, no plano vibratório, são os arquétipos de tudo,
mas, em algum lugar, há alguma coisa que se aproxima, efetivamente. 

Questão: eu poderia conhecer, precisamente, essas 4 linhagens?

Não cabe a mim, e eu creio que alguém o disse já. 
Os Arcanjos lhes disseram que as linhagens se revelam no momento oportuno. 
O momento é quase oportuno. 
Se elas se revelam, é que elas têm uma eficiência energética. 
Se eu lhes revelo, isto se tornará um processo mental. 

Questão: os exercícios que faziam, em sua vida, aos Bonfins, continuam atuais?

Eu já respondi a esta questão. 
Mas eu posso respondê-la de novo. 

As adorações do sol, a dança, o paneuritmo, tal como eu os ensinei, obviamente, são sempre válidos, mas hoje, vocês têm meios
vibratórios até mesmo muito mais diretos, que não existiam na minha época, e estão à sua disposição. 

Vocês têm o maravilhoso ensinamento do exercício do Coração de Mestre Ram, que é certamente a coisa mais importante hoje a
realizar. 

Eu não falo mesmo dos cristais. 

É necessário bem compreender que os tempos mudam, que nada é imutável nesse mundo, que os ensinamentos e a pessoas não têm
que estar congelados nos dogmas. 
É assim que se torna uma religião. 
Eu tudo fiz para evitar isso. 
Quando há religião, há uma tomada de poder. 
E aí, mais poder necessita congelar e fixar nos dogmas. 
E o dogma, é o inverso da liberdade.

Questão: como saber, para aqueles que permanecem ainda na 3D, que uma pessoa realmente ascendeu sem seu corpo?

Nós também já respondemos a esta questão. 
Na medida em que os planos astrais não mais existem, as pessoas que descem hoje, seja se precipitando para se reencarnar nesta
densidade, seja estando estocadas nos espaços intermediários, dado que não têm mais que se reencarnar, enquanto o destino desta
Terra não for regulado. 

A 5D não estando ainda atualizada, na totalidade e em Verdade, as pessoas não podem ali estar, certamente. 

Questão: a partir de quando a 5D será acessível, atualizada?

Entre 29 de setembro e a fase final.



Entre 29 de setembro e a fase final.

Questão: as chamas gêmeas têm um trabalho mútuo específico a fazer hoje?

Sim, liberar-se. 
Liberar-se não é trabalhar. 
As chamas gêmeas têm a tendência a querer se colar, mas as chamas gêmeas, vocês as têm plenas. 

Então, projetar seus desejos sexuais ou sensuais através das chamas gêmeas, não serve estritamente a nada. 

E por que vocês querem ligar os seres, enquanto que nós fazemos tudo para libertá-los? 
Por que vocês querem, deste modo, fechar uns e outros, ainda, nos novos padrões de comportamento? 
É uma heresia. 

Cada consciência é uma e indivisível. 
Mesmo se elas são nascidas do que vocês chamam um ovo cósmico idêntico, esta é a origem, mas não é a finalidade.

Questão: Quando é feita menção da Consciência do Pai, como um muçulmano, um budista, um hindu, pode realmente
apreender do que se trata?

Parece-me que o Pai é uma tradução em todas as tradições. 
Então, que o chame Abba, que o chame de outro nome... 
Não me diga que a palavra Pai não existe em árabe, é o que esse truque? 
O Pai, tal como é nomeado, a Fonte Una, Pai/Mãe ou o Pai ou a Mãe, existe, parece-me, em todas as línguas do planeta. 

Assim, em hindu, há Abba ou Ma. 

Então, é exatamente a mesma coisa, não vejo onde está ... porque a pessoa que colocou a pergunta tem um preconceito, em relação à
noção de Pai, tal como foi chamado nas igrejas católicas. 
É simplesmente esta, a questão. 

Questão: por que essa noção Pai/Mãe, nos vem para manter a noção de Pai?

Quem disse que deixamos, ao contrário, o Pai é único? 
Tentamos a todo custo entregá-los ao Pai/Mãe. 

Então, é necessário perguntar àquele que se chama Satã. 
Ele quis reinar sem deixar trabalhar a parte feminina e vocês têm o mundo no qual vocês vivem. 
Um mundo da razão, da força, do poder, da ausência de sensibilidade, da apropriação e não da doação.

É assim, a masculinidade, quando não é equilibrada pela feminilidade, quando o Pai não está equilibrado pela Mãe. 

Questão: como se explica a diferença entre a advertência e o anúncio de Maria?

Isto, é ainda uma terminologia cristã. 
Falou-se do anúncio feito por Maria. 
O anúncio era algo de extrema importância. 
É o momento em que Maria se exprimirá, coletiva e individualmente, a todo ser humano que a reconhecerá como sua Mãe, mesmo se
diz: «não é verdade», porque é uma reconexão vibratória que ela fará. 

Quaisquer que sejam as palavras que ela pronunciar, naquele momento, todo ser humano sobre o planeta, quer seja muçulmano,
Zoroastro, budista, ateu, quaisquer que sejam seus estados, reconhecerá a vibração de sua Mãe. 

Aí está, é o anúncio feito por Maria. 
A advertência não é dada por Maria, a princípio. 
A advertência é dada pelo Céu, o que não é completamente a mesma coisa. 
Maria nunca pune. 
A Divina Mãe não pode punir ou advertir, ela pode apenas consolar e amar. 

Portanto, é preciso que vocês tirem da cabeça que alguém vai puni-los. 
Ninguém pune. 
E sobretudo a Fonte Pai/Mãe, e sobretudo nós, os 24 Anciões, e sobretudo os Arcanjos. 

Nós fazemos o máximo para evitar que o Céu lhes caia sobre a cabeça. 
Está claro? 

Então, o que eu quero dizer, é que há uma advertência que está ligada à atração e à ressonância da estupidez do ser humano,
simplesmente. 
Mas que não é a advertência de Maria. 

Questão: Anael disse que o ideal seria que consumíssemos frutas e legumes cultivados a mais de 50cm do solo. Ora, isso
não é cultivado em alguns países.

Os legumes são uniformemente distribuídos na superfície do planeta, salvo junto aos esquimós onde há gelo, isso não pode ser
cultivado. 
Portanto, independentemente disso, há modos de cultivar as hortaliças, mesmo na Terra, através do que vocês chamam de estufa,
não? 
E bem, nesses momentos, só lhes resta importar as frutas. 

Questão: com os movimentos cósmicos, não há mudança fundamental na astrologia, incluindo sideral? 

E por que? 



Vocês viram planetas que mudaram de órbita no momento? 
Absolutamente não, os planetas têm sido golpeados, eu creio que já falei sobre isso. 
Há modificações que não são modificações de órbita, nem de lugar, eu diria, Deus, obrigado. 

Mas, entretanto, ainda não aconteceu, mesmo se há, como já disse, planetas que balançam seus corpos. 
Mas eles não mudaram de órbita. 

Eu lhes recordo que há muito longo tempo, havia Sereti, que veio lhes fazer visita, que lhes disse que Mercúrio deveria ser reabsorvido
pelo sol e que a partir daquele momento, as órbitas mudariam mas, para o momento, parece-me que tudo está ainda no lugar.

Questão: é certo que Maria Madalena foi a companheira de Cristo?

A companheira? 
Mas foi sua mulher. 
Tiveram vários filhos.

Questão: no que se vive nesse momento, isto tem uma importância específica?

Não. 
A única importância é a vibração. 
Cristo não está aí ainda. 
Portanto, eu não vejo relação.

Questão: como se desencadeia, no corpo físico, o fenômeno do câncer. Está vinculado a uma incompatibilidade com a
vontade da alma?

Jamais, não está jamais ligado a uma problemática de incompatibilidade entre o corpo e a alma. 
O câncer nasceu ao nível do corpo e do casulo de Luz astral. 
Ele é a conjunção de um fator, ligado às emoções repelidas sobre as quais vão se transplantar modificações importantes de sua
alimentação pela introdução de pesticidas e de poluentes. 

O câncer não existia antes da era industrial. 
Eu não digo que existia menos, eu digo, ele não existia. 
Era algo excepcional. 

E vocês têm a imagem de uma sociedade maravilhosa que desencadeia doenças para poder curá-la depois. 
Isto se chama negócios. 
Basicamente, o ser humano, com suas emoções e seus conflitos, tem um sistema imunológico que é assim feito, que não poderia
jamais desenvolver o câncer.

Questão: por que períodos de subida vibratória podem levar, paradoxalmente, a uma necessidade de enraizamento físico
mais importante?

São simplesmente os últimos medos do corpo que têm medo de desaparecer. 
Isto se superará por si, pela geração cada vez maior de vibração.

Questão: a carne é desaconselhada para a elevação das taxas vibratórias? 

A carne não é muito indicada, certamente, ela os sobrecarrega, mas, entretanto, há seres que chegam a suportar muito mais facilmente
que outros. 
É evidente que o ideal, como lhes disse o Arcanjo Anael, eu creio, é ingerir líquidos, porque assim, vocês não têm qualquer esforço de
digestão. 

Mas é preciso bem compreender que há seres humanos que têm necessidade de alimentos sólidos, porque eles têm fragilidades
intestinais e precisam de fibras, ou em todo caso, de alimentos sólidos. 

Mas de uma maneira geral, efetivamente, se vocês constatam que absorvem nutrientes líquidos, não têm mais qualquer esforço de
digestão e, portanto, vocês estão ainda mais disponíveis para a vibração.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Então, caros amigos, eu vou lhes trazer todas minhas bênçãos e todos meus agradecimentos. 
Eu lhes digo até muito em breve, e recebam todo meu Amor e até breve.

__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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INFORMAÇÕES PARA A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO

DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, e eu lhes transmito de início todo meu Amor, todas minhas
saudações. 

Eu venho, sobretudo, porque vocês estão na metade do mês de setembro de seu ano, que é o mês que eu anunciei como aquele que
iria mostrar os «delírios» (yoyotages de la touffe). 

Vocês constatam, por todo o planeta, que o mundo está perdendo a razão, totalmente, não é? 
Então, eu tenho a precisar que o que eu disse, há um pouco mais de um mês, é amplamente superado pelas previsões as mais felizes
ou as mais sombrias, isso depende do ponto de vista no qual vocês se colocam, evidentemente. 

Então, a humanidade entrou em um período que eu qualificaria de histórico e memorável quanto à possibilidade de seu despertar ou de
sua destruição total. 

Obviamente, como o sabem, as forças opostas à Luz tentam impor-lhes algo bastante terrível, e, evidentemente, numerosos canais, por
intermédio de entidades que passam através deles, decidiram, se vocês querem, informar à humanidade que, jamais, a Luz deixaria
fazer isso.

Essa é uma evidência e, nesse sentido, somos obrigados a modificar, eu diria, as influências das vibrações e da consciência que
transmitimos à Terra. 
Há, nesse momento mesmo, uma acentuação da elevação vibratória do nível planetário e do conjunto de seu sistema solar. 

Nós somos obrigados a agir, eu diria, na precipitação, para evitar que coisas demasiado desagradáveis ocorram. 

Então, vocês constatarão, progressivamente e à medida dos dias que vêm, e das semanas que vêm, algumas poucas semanas que
vêm, que as coisas vão levá-los num turbilhão, ao mesmo tempo emocional, ao mesmo tempo relativo a acontecimentos, que vão tomar
proporções hollywoodianas, como dizem. 

Então, obviamente, isto não era uma encenação, não é?, vocês compreendem. 
Mas é a reação em relação com os níveis de consciência e de vibração que nós lhes transmitimos. 
É extremamente importante compreender. 

Muitas coisas ligadas à Luz provocam um verdadeiro pânico, não na humanidade, mas, antes, naqueles que queriam impor algumas de
suas dominações. 

Obviamente, a época se presta à cessação desta dominação, mas o ser humano é, infelizmente, em sua maioria, uma manada, como
vocês sabem, quer dizer, seres que não veem mais longe do que a ponta de seu nariz e que não querem ver o que acontece, tanto no
Céu como na Terra e eles são o problema o mais crucial, eu diria, na história que vocês vivem atualmente. 

E, para simplificar, porque não vale a pena entrar em detalhes que seriam um pouco confusos, eu diria, e é importante compreender
que mais de 80% de sua humanidade apenas quer fazer o combate da Sombra e da Luz. 
Esse combate não é um combate, se vocês querem, é uma supremacia entre a Luz e a liberdade, ou a supremacia da Sombra e da
escravidão. 
Mas não é, propriamente falando, um combate. 

Como vocês sabem, a Luz não pode combater a Sombra, em qualquer caso, nesta dimensão onde vocês vivem. 
A Luz apenas pode esperar, por intermédio do que Miguel chamou os Semeadores, os Transmissores da Luz, a possibilidade de
entrar o mais possível de vibrações, em sua humanidade. 
Isso foi, vocês sabem, um muito grande sucesso. 
E não terminou. 

Mas, no entanto, 80% da humanidade estão ainda, literalmente, adormecidos ao que acontece e isso é extremamente prejudicial à
história da humanidade, em seu conjunto. 

Então, é necessário bem compreender que o que se joga não é o futuro individual, mas o futuro coletivo, porque jamais a Luz aceitará,
os planos da Luz não aceitarão, que a humanidade seja dominada, totalmente, a qualquer coisa que ultrapasse mesmo seu
entendimento o mais sinistro. 

Então, nós somos obrigados a desencadear processos vibratórios e, se necessário, desencadearemos processos que não serão
unicamente vibratórios, mas que são suscetíveis de alterar o funcionamento eletrônico, elétrico e total de seu sistema. 
Eu tenho que avisá-los. 
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Tudo dependerá da massa crítica, de qualquer modo, que despertará ou que será capaz de se interessar pela Luz, nas semanas que
vêm. 
Não é preciso, portanto, ficar transtornado se acontecimentos de natureza eletromagnética extremamente potentes ocorram lugar na
superfície desse planeta. 

Obviamente, vocês sabem, nós estamos aí esperando, mas nós não somos os únicos na espera, compreendem isso? 
Há muito numerosas forças presentes que, sem poder, literalmente, brigar, no sentido que vocês entendem, tentam fazer valer sua
superioridade na evolução da humanidade. 
E, isso, não podemos permitir, obviamente. 

E nós não podemos permitir que 90 a 95% da humanidade se engajem num caminho que seria um não retorno à Divindade e, isso, de
maneira definitiva. 
Isso seria um sofrimento muito demasiado para cada alma, cada liberdade individual, mas também, mesmo, para a Fonte Pai/Mãe,
isso não pode ser concebível. 

Então, seremos talvez obrigados a parar a evolução da vida neste planeta, de maneira definitiva. 
Eu tinha que adverti-los. 

Isto é extremamente importante, porque a Luz deve ganhar de uma maneira ou outra. 
A maneira mais flexível e mais vantajosa é a incorporação da Luz por esta dimensão. 
Mas se isso não é possível, quer dizer, se as resistências da humanidade que está indiferente tornem-se demasiadas, seremos
obrigados a passar para outras extremidades. 
Não há outra alternativa. 

Compreendam bem que nós estamos, não desolados, evidentemente, eis que a finalidade é exatamente a mesma, ou seja, o retorno à
Luz, mas tínhamos necessidade de certo número de seres que retornem à Luz conservando esta estrutura que vocês chamam de
biológica. 
Nós esperamos sempre que isso seja possível, mas, como vocês constataram, há uma aceleração grandiosa de manipulações, de
forças da Sombra, que querem tomar velocidade, de maneira a evitar, como dizer, reconhecer sua derrota que aconteceu há algumas
semanas no Céu. 
Nós estamos lá. 

Então, eu tinha imperativamente que intervir, onde, na pior das hipóteses, nós chegaríamos a uma destruição total desta Terra e a uma
evacuação literal com os corpos daqueles que devem partir com seus corpos. 
Nós não desejamos chegar a esse extremo, porque isso significaria que a Terra se tornaria inabitável por tempos extremamente
longos, o que representa um traumatismo extremamente importante para o conjunto da humanidade e para o conjunto de material
genético da humanidade, mas também da Terra e de todas as vidas que ela abriga. 
Isto é extremamente importante. 

Quer dizer que o Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos estão prontos a intervir, sob o impulso da Divina Maria, a fim de permitir a
melhor elevação vibratória possível. 
Isso dependerá da qualidade da resposta vibratória da Terra, durante a semana que precede a festa dos Arcanjos. 
Compreendam bem que vocês devem fazer um esforço colossal, todos e cada um, de subir em vibração, como Anael disse àquele que
guarda, que precisava subir em vibração. 

Vocês devem todos, coletivamente, subir as vibrações, é extremamente importante.

Muitos seres, atualmente, se engajam na via da resistência e de um combate. 
O combate jamais fez ganhar a Luz. 
O combate mantém a dualidade e a oposição entre o bem e o mal. 

Hoje, vocês devem unicamente se preocupar em subir suas vibrações. 
Isso deve ocupar a totalidade de seu tempo. 

A subida vibratória é indispensável e indissociável de sua evolução. 
Isto é extremamente importante para fazer passar. 

Eu sei que vocês têm momentos, durante o dia, ao nível da humanidade toda, em que se realiza uma alquimia vibratória. 
Mas compreendam bem que há uma alquimia vibratória, exatamente inversa, que se produziu pela difusão do medo na humanidade. 
Há, de algum modo, uma neutralização e um equilíbrio insuportáveis entre as forças da Luz e as forças da Sombra. 

Então, a Luz, ganhou lá em cima, é evidente. 
Mas é necessário também que ela ganhe aqui. 
E, isso, é o mais importante e nada está ainda certo. 
Vocês devem também aceitar e integrar como uma possibilidade. 

Eu não posso lhes dizer mais no momento, o que peço simplesmente, é que o conjunto dos trabalhadores da Luz, todos aqueles que
seguiram os Casamentos Celestes, deem uma cotovelada ou um impulso suplementar.

Assim, eu peço a cada ser humano consciente da gravidade do que acontece, consagrar uma hora de seu dia para subir em vibração,
cantando o que quiser, tendo cristais, rezando, pouco importa, é preciso subir as vibrações. 

Aumentar sua própria vibração de consciência consiste em aumentar também o nível vibratório de da Terra. 

É extremamente importante e é a obra principal que vocês têm a fazer até o final deste mês. 

Vocês compreenderam que tudo se joga durante esta semana que precede o final de setembro. 
É extremamente importante. 

Vocês entram em zonas de turbulências extremas que nós não deixaremos estabelecer sobre esta Terra, qualquer que seja o preço a
pagar. 



Aí está o que eu tinha a dizer como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque.

Se vocês têm questões em relação a este anúncio solene que eu fiz, e que repeti, de maneira oficial por Maria, certamente, mas
também pelo Conclave Arcangélico, eu quero tentar respondê-las. 

E eu confirmo entretanto, caros amigos, que este é um pedido formal. 
Trata-se de uma canalização onde eu intervenho, mas eu o faço a pedido expresso de Maria e do Conclave Arcangélico e, portanto, eu
me exprimo como Grande Comandante da Ordem de Melquisedeque, que transmite a vontade da Fonte, a vontade de Maria e a
vontade do Conclave Arcangélico. 

Os trabalhadores de Luz devem vibrar durante uma hora, cada dia, por toda a parte sobre a Terra. 

Questão: há uma hora preferível do dia?

Pouco importa. 
A hora que mais lhes convenha, mas vocês devem consagrar uma hora de solidão, na intimidade mais profunda de seu ser, em
vibração, em oração, em meditação, pouco importa o nome que vocês dão. 
Nós contamos com vocês durante esses 16 últimos dias do mês de setembro. 

Cada ser humano é diferente. 
Vocês fazem o que lhes é mais confortável e cada ser humano sobre este planeta deve fazê-lo no momento em que o sente ou no
momento em que pode. 
Qualquer que seja a hora, qualquer que seja a posição e qualquer que seja a técnica. 

A coisa a pedir é, obviamente, a Luz Unitária, quer dizer, a subida em vibração de vocês mesmos e do conjunto desse sistema Solar e
deste planeta. 
É o único pedido: «que a Luz estabeleça seu reino». 
Nenhum outro.

Questão: trabalhar sobre os pontos da cabeça e os pontos do coração pode ser útil nessa subida em vibração?

Completamente. 
Assim como as frases que lhes foram dadas e comunicadas. 
Tudo o que aumente em vocês a Vibração é, para vocês, necessário. 
A Vibração, vocês a aumentam para vocês, mas também para a Terra. 
Para o resto da humanidade.

Questão: quando você fala frases, fala de OD - ER - IM - IS - AL?

Eu falo de OD - ER - IM – IS- AL e do acolhimento da Luz Crística em Verdade e em Unidade. 
Pode ser, também, para alguns, por exemplo, a meditação de Mestre Ram. 
Pode ser a focalização da consciência sobre os pontos vibratórios da cabeça ou do coração. 
Para alguns entre vocês, pode ser os protocolos Merkabas e Salomons, se eles os fazem subir em vibração. 

Vocês devem saber quais são as técnicas ou os modos que vocês têm para sentir o mais de Vibrações possível. 

Eu falo de Vibrações no corpo físico, eu não falo de sair do corpo ou eu não falo de fenômenos visuais. 
Eu falo verdadeiramente de uma vibração no corpo.

Questão: a hora de meditação, de subida vibratória, que você pediu, é algo a fazer além da meia hora de efusão de 14 h a
14h30? 

Sim, é totalmente independente.
Se, para vocês, uma hora é muito, isso pode ser duas vezes meia hora, quatro vezes 15 minutos, como quiserem. 

Então, se vocês o permitem, é tempo, agora, para mim, de subir, porque temos muitas coisas a fazer. 
Caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e não esqueçam de vibrar o que é importante. 
Eu lhes digo até muito em breve. 
Estejam certos de nossa devoção e de nossa Presença. 
Nós os acompanhamos. 
Eu lhes digo até breve. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Questão: o que é essa desordem nesse momento, no nível global?

Então, caro amigo, não é uma desordem, isso se chama uma «ronda».

Cada ronda é um ciclo. Os ciclos obedecem a leis.

Nesses ciclos, há passagens obrigatórias.

Essas passagens obrigatórias são mais ou menos elásticas, em função do que vocês chamam de resistência,
do que vocês chamam de atração e do que vocês chamam de princípio de causalidade.

Assim, os eventos, as coisas, os fatos, os gestos, ajustam-se em função de um conjunto de fatores.

Nenhum desses fatores pode ser conhecido e definido antecipadamente.

Um plano extremamente preciso é dirigido por aqueles a quem vocês chamam de profetas.

Esse plano é seguido ao pé da letra.

Entretanto, existem momentos em que mesmo os planos mais certos precisaram ser alterados.

Eu os remeto à história de Sodoma e Gomorra.

Eu os remeto à história de Ló.

O que significa que o importante se situa nas adaptações que vocês vivem, individual e coletivamente, como
corpos físicos, mas é também o mesmo para o corpo físico do planeta.

Nós observamos e nós ajustamos.

Vocês observam e vocês se ajustam.

Vocês respondem como nós respondemos.

Do mesmo modo, vocês respondem a uma estimulação, que esta estimulação tenha por nome medo, com sua
vacina, ou que esta estimulação tenha por nome Luz, vocês respondem.

E do conjunto dessas respostas resulta uma série de fenômenos.

Essas respostas, antes de ocorrerem, nos são desconhecidas, assim como a vocês.

Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.
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Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.

Mas alguns desses limites podem ser reduzidos ou, para alguns, aumentados.

Nós apenas respondemos, nós também, ao que vocês respondem.

***

Questão: ao que corresponde a transformação que foi anunciada ontem por Aïvanhov?

O Mestre Aïvanhov falou-lhes de uma série de transformações.

Falou-lhes sobretudo de uma modificação, muito provável, do seu ambiente eletromagnético.

Trata-se, literalmente, de um golpe de repreensão e de um golpe de parada às manobras de manipulação
daqueles que esperam dominar e prender a humanidade.

A transformação em curso (a finalidade, todos a conhecem, trata-se de juntar-se ao seu corpo de Eternidade),
passa pelo que foi chamado nos escritos bíblicos, de ressurreição, de corpo sem costuras, ainda de ‘corpo

imortal’.

Essa é a finalidade.

Mas existem muitos modos de chegar a esta finalidade, existem muitos tempos para realizar esta finalidade.

A transformação é esta, certamente.

Mas, entretanto, a regra do tempo é fixada, em certa medida, não unicamente pelas suas respostas, mas
também pelo número de pessoas que respondem.

A cada final de ciclo, a cada iniciação de um novo ciclo, temos necessidade da adesão, propriamente falando,
de certo número de seres, de certo número de frequências, a fim de contrabalançar as outras deficiências, para

aqueles que não vão seguir, em princípio, o movimento e que, entretanto, serão levados pelo movimento.

***

Questão: Aïvanhov nos disse ontem que de fato, os movimentos hoje observados e implicados nas
mudanças de operação de planos não estariam mais ligados à Sombra, que teria sido
definitivamente neutralizada, mas estariam ligados estritamente às reações humanas.

Essa é a estrita verdade.

O maligno, como o seu nome o diz, é muito maligno.

As forças obscuras, tais como vocês as denominam, aquelas que se opunham à sua liberação desse plano de
ilusão que percorrem, para alguns, desde muitos ciclos, foram muito hábeis.

De início, elas nos proibiram o acesso a esta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos pela ilusão
eletromagnética que vocês vivem e, portanto, de provocar um processo de queda idêntico àquele que a sua

alma experimentou, nesta matriz.

Em seguida, eles foram expulsos, correta e literalmente, pelas forças Micaélicas e pelas Embarcações da
Confederação Intergaláctica e pelas Embarcações de MARIA particularmente, que literalmente expulsaram a

esfera Nibiriana da sua atmosfera solar.

Entretanto, os planos estavam tão estabelecidos e tão lubrificados, de alguma forma, que os executantes, aqui,
sobre a sua Terra, que são quase todos humanos, apenas puderam executar o seu plano, que não tinham mais

diretivas daqueles que estavam lá em cima.

E as diretivas eram as seguintes: os Anunnaki não se manifestando mais, estes tinham então a ordem de
colocar o mais rápido possível o seu plano em ação.

O maligno havia, portanto, tudo previsto.

Assim, portanto, eles nos colocam diante de um fato específico.

A Sombra irremediavelmente perdeu o combate no céu.

Ela perdeu, necessária e irremediavelmente, aqui, sobre a sua Terra, e no conjunto de bases que possuíam
neste Sistema Solar.

Vocês não estão sem saber que existem bases também na Lua, em Saturno, em Júpiter, e também em outros
lugares do seu Sistema Solar.

Os Anunnaki foram expulsos, literalmente, de todos esses lugares.

Entretanto, os povos que os serviam, como o seu, continuaram e aplicaram ao pé da letra as instruções para



precipitar os planos de destruição da humanidade, devido ao fato de que não recebiam mais os impulsos
ligados aos Anunnaki.

Entretanto, aqueles que seguiam e que estavam escravizados por essas forças, compreenderam
perfeitamente a mensagem do que aconteceu em 15 e 16 de agosto.

O nosso problema, assim como lhes disse o Comandante dos Melquisedeques, ontem, é que há uma parte
significativa da humanidade, eu diria mesmo amplamente mais importante do que todas as outras partes, que

não está interessada, de perto ou de longe, nem pela Sombra, nem pela Luz.

Eles são, assim como os chamariam as forças da Sombra, e assim como somos obrigados a constatá-lo, uma
manada.

Assim, as forças da Sombra perderam no céu e na Terra.

Mas os humanos que lhes eram subservientes continuam, de modo maquiavélico e mecânico, os planos que
haviam sido estabelecidos com eles.

***

Questão: há um meio para que os humanos disponham de uma informação complementar que lhes
permita mais consciência nesse sentido?

Como sabem, a elevação Vibratória é essencial.

Não temos, quanto a nós, qualquer meio de ação, pela Luz, sobre esses seres.

Apenas vocês, pela subida Vibratória, podem, eu digo bem, podem, esperar mudar a situação.

Entretanto, isso não foi alcançado.

A Luz, quando se revela, pode mudar efetivamente muitas coisas junto aos seres humanos que estão na
indiferença.

Mas junto àqueles que estão na oposição à Luz, e eles estão, seguramente, há pouca possibilidade de que se
tornem sensíveis à Luz, ainda que a Graça seja sempre possível.

Ora, vocês tudo construíram nesta humanidade para delegar, ao máximo e da melhor forma possível, o seu
poder.

Assim como lhes disse a Divina MARIA, o ‘princípio de ressonância e de atração’ aplica-se agora de maneira
integral e total.

Vocês se lembram, o Arcanjo MIGUEL e eu mesmo, durante as últimas reuniões, em particular sobre os
ensinamentos que receberam das Radiâncias Arcangélicas e dos Selos Arcangélicos, nós bem dissemos que

o seu trabalho de Luz era essencial, a fim de guiar a Luz que vinha sobre esta Terra, a fim de guiar o fluxo
Metatrônico sobre esta Terra.

Isso foi realizado com perfeição, assim como lhes foi confirmado.

Entretanto, nós não pensamos e não temos qualquer meio de compreender, no sentido intelectual, ou também
de perceber no sentido intuitivo, no sentido em que vocês entendem isso, que as forças obscuras deixassem

as diretivas de tal natureza no nível daqueles que os dirigem.

***

Questão: não há qualquer ponto de influência sobre aqueles que teriam essas instruções?

Em seus termos humanos, isso passaria não por uma revolução, mas por uma insurreição global no nível da
humanidade.

Mas o próprio princípio da insurreição é a oposição do bem e do mal, que é absolutamente contrário ao
princípio da Unidade e de superação do bem e do mal.

Assim, vocês estão, vocês mesmos, presos nesse princípio de dualidade, de reação.

***

Questão: por que uma subida Vibratória da nossa parte poderia ter um efeito e não a dos
intervenientes da Luz da sua Dimensão? O que bloqueia?



Não há bloqueio.

Há um princípio extremamente preciso que se chama ‘a não ingerência no livre arbítrio da humanidade’ e que é
imprescindível.

Nós apenas podemos agir, Vibratoriamente, sobre aqueles que nos pedem ajuda.

Por outro lado, é seu dever, de vocês, nesta densidade, elevarem o nível Vibratório.

Porque, elevando o seu, vocês elevam aquele da Terra.

Se nós elevarmos, agora, de maneira mais intensa, mais brutal, o nível Vibratório da Terra, isso significa a
destruição total desse plano de vida no qual vocês estão.

***

Questão: vocês respeitam o princípio de não ingerência em nossa evolução, mas não as forças da
Sombra.

Nós as destruímos nas dimensões além do seu Sistema Solar, além da sua Terra, além da sua atmosfera
Vibratória, o que é diferente.

Agora, a não ingerência é simplesmente o respeito ao livre arbítrio.

Na sua densidade, neste planeta, e no mundo que percorrem, o livre arbítrio é respeitado inteiramente pela
Sombra e pela Luz.

Há jogos de manipulação ou jogos de influência, se preferirem, que são exercidos durante muitos ciclos.

Entretanto, o trabalho que realizamos, e que vocês realizaram pela ancoragem da Luz, através dos Casamentos
Celestes, permitiu, de um lado, realizar a tomada total no nível do seu céu e não desta Terra, das forças

obscuras.

Isso foi realizado em 15 de agosto.

Esta ação foi exata, não foi um combate, ela permitiu à Luz se fundir na totalidade da Sombra.

Entretanto, a intervenção da Luz, nesta Dimensão, tornou-se extremamente difícil.

Vocês creem que teríamos deixado tantos ciclos transcorrerem se tivéssemos podido intervir antes, ainda
nesta densidade?

Nós pudemos apenas enviar emissários.

Nós pudemos apenas enviar seres elevados que vieram manter certa forma de conexão com a Luz.

Não há oposição entre banir a Sombra ao lado do Sol e não intervir no nível das suas próprias sombras, pois,
agora, elas estão ligadas aos humanos e a nada mais.

***

Questão: esta impossibilidade está exclusivamente ligada à ilusão eletromagnética?

Sim.

A ilusão eletromagnética é tudo o que vocês veem e vivem com os seus olhos e que vocês chamaram de
«experiência», ou ainda de «carma», ou ainda de «reencarnação».

Esta matriz é uma matriz chamada de aprisionadora, quer dizer que ela os leva para níveis de densidade que
tornam impossível a saída consciente desses níveis de densidade, exceto para seres extremamente elevados

que combateram durante milhares de vidas para conseguir dela se extrair.

Assim foi com CRISTO.

Assim foi com Elias.

Assim foi com Enoque.

Assim foi com alguns sábios orientais.

E isso é tudo.

Todos os outros foram presos.

Muitas almas aceitaram, hoje, deixar-se prender, porque sabem que a liberação estava próxima.



Porque elas estariam aí, também, como suporte Vibratório, aquelas a quem vocês chamaram de crianças
índigo, de crianças cristal e também outras ainda, que estão presentes ao seu lado, a fim de permitir esta

elevação Vibratória.

Entretanto, compreendam bem que, se a Luz interviesse, ainda que fosse apenas por intermédio de uma
Embarcação que pousaria no seu solo (eu falo, sim, de uma Embarcação de Luz), ela seria prisioneira,

instantaneamente, da matriz.

***

Questão: isso explica o fato que Aïvanhov disse que, se devesse ali haver transferência em
Embarcações de Luz, isso se faria por intermédio, inicialmente, de Embarcações físicas, metálicas?

As Embarcações físicas, metálicas, são apenas retransmissores relacionados às Embarcações de Luz.

Se as Embarcações de Luz tivessem chegado ao extremo de intervir na sua densidade, sem passar pelo que
chamamos de Anjos do Senhor (que, eu os lembro, estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada e, portanto,
são os únicos que podem intervir em meio à sua densidade, real, física, concretamente), naquele momento,

isso significaria que a Terra não poderia mais viver em meio a esta Dimensão e vocês tampouco,
consequentemente.

Nós diferenciamos muito nitidamente a intervenção planejada há muito tempo, assim como foi descrita por
João, que corresponde aos Anjos do Senhor, intervindo em meio à sua densidade assim como foi anunciado

claramente, nós a diferenciamos ainda mais claramente daquelas que são chamadas de Embarcações Mãe, ou
das Embarcações de MARIA.

Elas evoluem desde a 11ª Dimensão, até a 5ª Dimensão.

Mesmo quando elas são visíveis nos seus céus, elas aparecem de maneira temporária na sua Dimensão,
permanecendo visíveis e unicamente perceptíveis aos seus olhos e Vibratoriamente, ao passo que estão, no

entanto, na 5ª Dimensão.

Elas não podem se manifestar no seu solo, a Terra iria explodir, tanto que elas não chegaram à sua Dimensão.

***

Questão: a matriz parece que teria sido limpa, não estaria mais operante.

Não, o nível astral é que foi limpo, ou seja, o que mantinha a artificialidade da matriz.

Entretanto, a matriz continua, uma vez que vocês estão aí.

E vocês são a matriz.

É o que lhes parece difícil de admitir.

Quando os orientais lhes disseram que esse corpo era Maya, ou seja, ilusão, vocês são, realmente, uma
ilusão.

E é esta ilusão que tentamos fazer desaparecer.

E vocês também, aliás.

Mas é melhor fazer desaparecer esta ilusão sabendo que vocês irão se tornar algo de eterno, do que não
sabendo aonde ir, não é?

***

Questão: a fluidificação da matriz física permite a liberação deste aprisionamento?

A palavra exata seria a transformação ou translação de todas as cadeias de carbono do seu esqueleto proteico,
em cadeias sílicas (de silício).

Isso corresponde ao que deveria ocorrer de modo natural durante o alinhamento com o centro galáctico, dos
elétrons hiper velozes sendo então integrados em meio às suas estruturas mais íntimas.

Esse é o objetivo da Luz Metatrônica, assim como a viveram, alguns de vocês.



***

Questão: utilizar a sílica vegetal pode iniciar esse processo?

Não.

Trata-se de um fenômeno de transmutação literalmente alquímico.

Você pode se enterrar na sílica [dióxido de silício – SiO2], na areia, você não irá se tornar, no entanto, um corpo de
silício.

O fato de absorvê-la não permite, tampouco, transformar o seu carbono em silício.

Somente a Luz pode fazê-lo.

Compreenda bem que, no nível fisiológico, é extremamente fácil passar do silício ao carbono, mas é muito
mais difícil passar do carbono ao silício.

***

Questão: qual a diferença você faz entre Embarcação Mãe, Embarcação de Maria e Embarcação do
Comando?

As Embarcações do Comando não estão encarregadas das almas.

Elas estão encarregadas da Luz.

Elas planejam e organizam.

As Embarcações Mãe estão encarregadas de recolher as diferentes Merkabah.

Elas podem conter um número quase infinito de seres, pela associação das células.

As Embarcações Marianas correspondem às doze Virtudes novas que devem se inserir na sua humanidade.

É nesse nível que se encontram as altas Entidades Espirituais que regem a sua evolução.

***

Questão: portanto, os 24 Anciões?

Sim.

***

Questão: MARIA pareceu dizer na sua última mensagem que não haveria evolução possível para a
humanidade ou mudança possível.

Mas tudo é evolução.

Não compreendo bem o sentido da pergunta.

A finalidade sendo a mesma, ou seja, a destruição e o desaparecimento puro e simples desta Dimensão, como
foram anunciados por todos os messias e por todas as profecias.

Que isso ocorra em um mês, ou que isso ocorra em três anos, qual é a diferença?

***

Questão: os comentários de MARIA pareciam abordar uma forma de aceleração dos processos.

Completamente.



A diferença estando unicamente no nível do número de almas que podem aceder a esta Dimensão nova.

Quanto mais tivéssemos tempo, mais seria viável realizar isso segundo um calendário profético.

Esse não é mais o caso.

***

Questão: isso significa que o prazo de maio de 2010, para o anúncio de MARIA, foi adiado?

Eu não iria até aí.

Entretanto, é evidente que no dia de hoje, ou na hora em que eu lhe falo na sua densidade, as perturbações
geofísicas essenciais irão ocorrer durante o mês de outubro.

Elas são várias.

Não contem comigo para dar-lhes os detalhes.

Eu simplesmente lhes digo.

Durante o seu mês de outubro, muitas modificações geofísicas vão ocorrer.

***

Questão: elas serão de natureza a fazer evoluir o comportamento humano para a Luz?

É sempre nessas circunstâncias que o ser humano se torna, ou mais covarde, ou mais luminoso.

 ***

Questão: a transformação de Júpiter em pulsar influi nas transformações da humanidade?

O conjunto de planetas do seu Sistema Solar está prestes a uma grande transformação e não unicamente
Júpiter.

Obviamente, este Sistema Solar é um todo.

A totalidade deste Sistema Solar deve passar no que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Sem exceção.

***

Questão: o calendário Maia fala de sequências de consciência: estaríamos na sequência agora de
«integridade», que viria controlar um pouco o «poder», até a «cocriação». São os grandes ciclos

que trabalham além das intervenções que vocês podem fazer, vocês?

O calendário Maia deu uma série de datas.

Elas são completamente exatas.

Lembrem-se, até mesmo, de que o calendário Maia, no seu final, não está determinado.

Muitos lhes falam de dezembro de 2012.

Outros lhes falam do ano de 2013.

Outros lhes falam do ano de 2011.

A sucessão de ciclos e a aproximação do interciclo, existente entre as noites e os dias do último ciclo, são
cada vez mais curto.

No curso desse último ciclo, que irá durar 260 dias, tudo é possível.

Assim, portanto, o final extremo irá ocorrer, de qualquer maneira, o mais tardar entre fevereiro de 2011 e



outubro de 2011, entretanto, ele pode também ocorrer no penúltimo ciclo.

A partir do momento em que vocês bascularem na era da integridade, um número indeterminado de almas irá
bascular para a integridade.

Entretanto, compreendam bem que os planos maquiavélicos que foram impulsionados na sua humanidade
pelas forças da Sombra visam contrariar, obviamente, isso, impedindo-os, de algum modo, de encontrar a sua

integridade e a sua liberdade.

***

Questão: podemos então nos apoiarmos no conceito de integridade para compartilhar com outros o
final desse ciclo?

Sim.

Não esqueça também que o conjunto, eu diria mesmo, a totalidade dos modelos religiosos que foram adotados
pela humanidade, foram todos falsificados, assim como lhes foi revelado, confirmado e desenvolvido.

Entretanto, o problema não vem do que vocês chamam de ateus, de descrentes ou de cientistas, que terão
mesmo que aceitar a verdade, mas bem mais de todos aqueles que aderiram a uma religião ou outra, que

estão fechados, literalmente, no seu dogma, e que, infelizmente, não estão prontos para sair e, isso, em todas
as religiões.

Não sei mais quem, na sua humanidade, disse: «a religião é o ópio do povo».

É exatamente assim.

***

Questão: o protocolo proposto por Aïvanhov de prolongar uma hora por dia, em consciência, a
elevação Vibratória, permitirá trazer mais almas à Luz?

Sim.

Cada dia, vocês trazem cada vez mais.

Mas, mesmo um milhão por dia não é nada, com relação a seis bilhões.

***

Questão: isso significa, de algum modo, que a causa está perdida?

Certamente não.

A causa está ganha, eu lhes disse.

Nós ganhamos, no céu, e devemos ganhar sobre a Terra, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: a partir de qual porcentagem de almas vocês estimam que a parte «Terra» será ganha?

Com apenas 1% ela está ganha.

Ela já ganhou, assim como lhes disse MARIA.

Nós esperamos simplesmente estender a mão ao máximo de almas possível.

E, sobretudo, além do número, há outro elemento essencial.

É que se houver um número suficientemente importante para manter esta matriz, esta matriz irá renascer em
outros lugares.

E a FONTE decretou que isso não podia mais ser.



Então, o que nós podemos fazer?

***

Questão: isso significa que há uma vontade da FONTE de acelerar o processo para que haja menos
almas, justamente, que possam fazer a passagem, seria isso?

Que pudessem ir e voltar para recriar uma matriz em outros lugares.

A matriz irá se formar de novo se um número importante de almas ficar prisioneira nesta matriz.

Esta matriz irá se formar de novo em outros lugares.

***

Questão: para evitar que a humanidade sabote todo o processo, com que atraso a FONTE
concorda...

Não é a FONTE que concorda, são vocês.

Segundo as suas reações, segundo as suas atrações e segundo o que vocês gerarem nas próximas semanas.

Não é uma questão de quota.

Eu bem disse isso.

***

Questão: qual será o critério que irá indicar o final do processo?

Vocês mesmos.

Não é uma questão de número.

***

Questão: parece então evidente que a humanidade está se autodestruindo?

Mas não pode haver destruição.

Quem lhe fala de destruição?

A destruição desta Dimensão é o final inexorável de todas as 3ª Dimensões dissociadas, para aceder à 5ª
Dimensão.

Não é uma destruição, é uma liberação.

O seu ponto de vista é completamente falso.

***

Questão: isso significa que a liberação passa pela morte física da humanidade?

Não há morte, há translação dimensional.

Vocês irão reencontrar o seu corpo de Eternidade, o seu corpo de Estado de Ser.

Vocês não podem viver no corpo de Estado de Ser e viver no corpo físico, é simples assim.

Se vocês quiserem manter esse corpo físico, nesta Dimensão, vocês não querem, então, ser liberados.

É tão simples assim.



Eu chamo isso de Ressurreição.

É livre para vocês chamarem-na de morte.

Se vocês a chamarem de morte, significa que vocês nada compreenderam do processo de liberação.

É justamente o problema da maior parte da humanidade.

Sejam quais forem as experiências que vocês viverem, sejam quais forem os ensinamentos que tiverem, sejam
quais forem os testemunhos que tiverem, vocês persistem em adotar um ponto de vista que fala de morte.

É todo o problema da sua humanidade.

Nós vimos liberá-los e vocês falam de morte.

Vocês acreditam que vão prosseguir nesse corpo eternamente?

Vocês creditam que a Vida Eterna seja nesta Dimensão?

Mas vocês estão na ilusão, é agora que vocês estão mortos.

A linguagem é talvez um pouco abrupta, mas correspondente à realidade.

Seria talvez tempo de entendê-la e, sobretudo, de compreendê-la.

***

Questão: o que você chama de vida do corpo corresponde à identificação da personalidade com o
seu corpo físico ao invés do que com o seu corpo de Estado de Ser?

Exatamente.

Enquanto vocês forem identificados e submetidos à sua história ou à sua lenda pessoal, ou ao seu karma, ou a
este corpo, ou a esta cor de cabelos, a esta aparência física, vocês não são liberados.

***

Questão: como conseguir passar esta identificação para com o corpo de Estado de Ser se não
chegamos a senti-lo?

Eu falei várias vezes durante o mês de maio.

Eu chamei isso de abandono à Luz.

O Abandono à Luz seria realizado, de maneira natural, no final dos tempos, segundo um calendário
estabelecido, passando por etapas proféticas, permitindo a adesão da Luz à humanidade por manifestações

tangíveis no seu céu da potência da Luz e da FONTE.

Entretanto, a humanidade está cada vez mais (sejam quais forem os impulsos da Luz e a ancoragem da Luz)
apegada, real e propriamente, a esta Dimensão e a esta ilusão.

Progressivamente e à medida que as semanas estão passando, os seres ditos os mais espirituais penduram-
se nesta Dimensão.

Eles não compreenderam o sentido da mensagem e da Luz.

***

Questão: para nós que estamos nesse plano, a presença da Luz é nitidamente menos perceptível do
que a presença física de outras matrizes. Como modificar isso?

Isso está unicamente no seu ponto de vista.

Você está efetivamente muito mais apegado aos seus modos de funcionamento nesta Dimensão do que na
Luz.

Aí está todo o problema.

***



Questão: como abandonar-se a algo que não se pode ver?

O abandono à Luz foi ampla e longamente discutido.

Trata-se de abandonar a sua vontade própria para a Luz e para a Inteligência da Luz.

O problema da humanidade é que vários seres humanos, mesmo entre vocês que descobriram o conceito de
Sementes de estrelas, desviaram esta Luz não para o seu proveito próprio, mas com o proveito da manutenção

desta Dimensão.

Vocês compreendem o que isso quer dizer?

Vocês apreenderam (não falo de vocês, aqui presentes), mas os seres despertos apreenderam-se desta Luz
para o seu ego, porque estavam de coração aberto.

Mas eles apreenderam-se desta Luz para fazê-la viver nesta Dimensão ao invés de elevá-la.

Assim como o Mestre Aïvanhov lhes disse, assim como a Divina MARIA lhes disse, há um processo no mínimo
paradoxal nesta humanidade: a humanidade, na sua totalidade, reclama por uma liberação, mas quer manter, ao

mesmo tempo, esta ilusão.

Trata-se bem de uma armadilha matricial.

Vocês adoram (não vocês, aqui presentes, certamente), mas vocês adoram literalmente tudo o que faz esta
Dimensão, que é apenas ilusão.

Então, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá atuar.

***

Questão: o que podemos então fazer para servir a Luz?

Servir a Luz é ir para a Luz.

É acolher a Luz, abandonar-se à Luz, mas para ir para a Luz.

Ir para a Luz é um abandono.

Abandono de tudo o que faz a sua ilusão nesta Dimensão.

Quantos seres realizaram isso?

Obviamente, vários seres abriram e têm aberto, em verdade e em autenticidade, as suas lâmpadas, as suas
novas lâmpadas.

E, entretanto, olhem o que acontece e o que irá acontecer nas próximas semanas, no nível da sua Terra.

Como vocês explicam isso?

A Luz é Vibração.

A Vibração libera da ilusão.

Eu vou terminar dizendo que vocês têm fé na Luz.

Mas esta fé os libera da ilusão?

Vocês aceitaram, em verdade e inteiramente, que vocês são ilusão?

***

Questão: os humanos se enrolaram tanto nesta noção dita de «Luz» que é muito difícil separar da
ilusão na qual se vive permanentemente, nessa Maya, nessa matriz.

Você está me dizendo que não faz diferença entre a ilusão e a Luz?

***

Questão: quase isso.



Esse é bem o problema.

***

Questão: como resolver esse problema?

Não se trata de uma técnica, não se trata de um abandono, desta vez.

Não se trata mais de uma compreensão.

Trata-se de um mecanismo que eu qualificaria de quântico.

O que eu chamaria de «switch», de noção de limiar que se cruza ou que não se cruza.

Mas, até agora, esse limiar não foi cruzado.

Por qual razão?

Do nosso ponto de vista, do que nós observamos, isso significa que a humanidade não é capaz de integrar, por
enquanto, a Luz, na coletividade, ainda que a abertura de consciência seja enorme, ainda uma vez, eu repito.

Mas a abertura de consciência não induziu as modificações no sentido desejado da adesão à Luz e da não
adesão à ilusão.

De algum modo, é como se a abertura de consciência os tivesse reforçado nesta Dimensão.

Eu falo, obviamente, coletivamente e não individualmente.

Assim, o paradoxo é o seguinte: que dezenas de milhões de pessoas tenham acolhido e vivido a Luz é uma
certeza.

Esta Luz foi vivida.

Ela foi integrada e ela resultou em uma atração ainda maior para esta ilusão.

Vocês compreendem esse paradoxo?

***

Questão: nós compreendemos, mas como explicá-lo?

Bem, justamente, não temos a resposta.

E, aparentemente, vocês tampouco, por enquanto.

A única solução, assim como lhes foi dito, é elevar a Vibração do planeta até a sua 5a. Dimensão.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus adorados filhos, recebam todo o meu Amor de Mãe e o Amor da Fonte.

Eu vim a vocês, a fim de me dirigir a vocês, e além, ao conjunto da Humanidade.

Eu venho do Céu, em breve. Eu venho para lhes estender a mão, se vocês desejarem.

Jamais, jamais mesmo, eu julgarei quem quer que seja, nesta Terra.

Porque todos vocês, sem exceção, são meu filhos e minha família.

Nunca acreditem naqueles que lhes dizem que eu castigo e que eu venho para punir.

Eu só venho para lhes salvar e isso é muito diferente.

Eu venho para salvar suas almas e, para alguns entre vocês, seu material físico, que não tem importância alguma.
Em breve, muito em breve, vocês irão descobrir a Verdade. E Ela irá chocar um grande número de pessoas entre

vocês. Meu Amor de Mãe está ansioso para lhes informar que Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.

Neste sentido, como vocês podem achar que uma Mãe castiga?

Que uma Mãe prejudica?

E que uma Mãe os induz a temerem a punição?

Frequentemente minhas palavras têm sido distorcidas.

Frequentemente, eu tenho sido imitada.

Alguém joga, aí, meus queridos filhos, com o seu cordão sensitivo, e vocês têm, uma grande parte de vocês, aderido.
Reflitam por um segundo. Como eu seria capaz de, por mim mesma, castigar meus próprios filhos, minha própria

Semente?

MARIA – 13 de setembro de 2009
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O homem receberá o que corresponde ao princípio da atração e ressonância, como tem sido explicado e detalhado
para vocês pelo Arcanjo Anael. Deixem o Céu fora disso.

Nós somos Amor e nós somos simples. Nós não viemos para castigar, nós viemos para salvar, se vocês desejarem.
Nós estenderemos a mão para cada um entre vocês, seja qual foi e qual é o seu caminho.

Redenção não é uma mera palavra. A Graça, também, não é uma mera palavra.

Só o demônio queria fazê-los acreditar que eu viria para castigá-los. Ele não é nada.

O princípio da atração e ressonância que vocês puseram em ação, vocês mesmos, só existe quando vocês o deixam
operar, literalmente, pelas palavras de sedução, ao entregar seu poder Divino a seres que não os apoiam. Mas,

jamais, as Naves da Luz, as Naves da Confederação Intergaláctica, de múltiplas origens galácticas, vêm para destruí-
los, jamais mesmo.

Nós estamos vindo, pelo contrário, para ajudá-los e como Eu disse, e digo novamente, nós viemos para estender-lhes
a mão. Cabe a vocês quererem dar-nos a mão. A Terra, a sua Terra, a minha Terra, deve viver um processo que não

é desejado pelo Céu. Não é punição, mas é um ajuste de frequência vibratória, cuja importância e intensidade não
estão funcionando naquilo que vocês atraíram pelo medo, pela negligência e pelo esquecimento.

Deixem o Céu, eu repito, fora disso.

Nós estamos aqui para estabilizá-los, para acolhê-los e reuni-los, a fim de lhes permitir, se este for seu desejo,
recuperar sua casa, sair desta Ilusão, que alguns entre vocês ainda gostam depois de tanto e tanto tempo.

Repito, meu Divino Filho e Eu mesma nunca julgaremos.

Vocês são livres para seguir o Mestre que os atrai e que ressoa em vocês.

É a sua escolha de alma e sua imprescritível liberdade de alma. Caso contrário, a Fonte teria permitido se
desenvolver este plano de ilusão e de falsificação, esse plano de decepção no qual vocês estão, esta matriz?

Com certeza, a Criação terrestre é linda, mas ela está separada da Fonte.

Da mesma forma, o homem é lindo, mas ele está separado da Fonte.

Ele se separou, ou pelo menos tem estado separado de sua Divina dimensão, de sua dimensão de Ser e de sua
Eternidade, pelos jogos da atração criados, de todas as peças, pelas entidades da Sombra que haviam, elas, antes

até, rejeitado sua Divindade e sua Humanidade.

Mas, até a elas nós não julgamos.

E quando Miguel e suas Milícias Celestiais dizem que eles irão lutar, que eles limparão e desconstruirão tudo o que
não deve mais existir, assim será, mas sem tocar, jamais, nas Consciências, sejam elas quais forem. As Consciências

continuam ansiosas e elas são eternas, elas não podem ser destruídas. Uma Consciência nascida e criada se
desenvolve a fim de se unir, no final, à sua Fonte e sua origem, que é a Fonte e não pode ser de outra forma, mesmo
que alguns caminhos sejam caminhos que nós não aprovamos, porque eles não fazem parte da vontade da Fonte e,

apesar disso, até agora, a Fonte Pai/Mãe e Eu mesma aceitamos e concordamos com todas as experiências.

Mas, agora, é hora de entenderem que essas experiências são apenas ilusões, que elas lhes permitiram, para alguns
entre vocês, reforçar sua fé, sua intensidade de Luz e sua confiança. Mas este não é o caso para todas as almas.
Algumas se fincaram. O maior número delas, também, se fincaram na materialidade, no esquecimento e na ilusão.

Hoje, tal como a Fonte já lhes disse, nós viemos até vocês para lembrá-los do seu juramento. Nossa promessa era
voltar para procurá-los e este momento chegou, é agora.

Quando Eu digo agora, trata-se de um período de tempo extremamente curto.

De fato, a Luz, na sua vontade de Luz, abrevia os dias a fim de evitar que mais e mais almas afundem, literalmente,
nos planos dimensionais onde os sofrimentos se tornariam até maiores do que aqueles que vocês experimentaram.

Para isso, não há três soluções, nem mesmo duas, só há uma: estendam a mão e permitam-se voltar à sua dimensão
de Eternalidade e eternidade, para fazê-los saírem dessa matriz e para que ela não possa mais continuar, de maneira

alguma.

E não pode ser diferente.

E foi o que nós decidimos, após muito questionamento,

após muita meditação e muita avaliação dos futuros possíveis e potenciais.

Então, em breve, estenderemos a mão.



Vocês vão aceitar ou vão recusar?

A única pergunta é a este nível, não há outro. Não existe obstáculo algum, com corpos de Luz ou sem corpos de Luz,
com novas lâmpadas ou sem novas lâmpadas, tal como Miguel os ajudou a constituí-los. Não há a pureza, também,

indispensável. A Graça é eterna, é infinita. Cabe a vocês aceitá-la. Cabe a vocês aumentar a Vibração e irem se
reunir na sua casa, se este for o seu desejo.

Para isto, vocês precisam, com certeza, um coração puro.

Para isso, com certeza, é necessário vocês voltarem à Graça e pedirem, e nada mais, nada além disso. Entretanto, a
Humanidade está fincada, confinada nesta dimensão de dualidade em que o jogo da Sombra consiste em fazê-los

crer que a nossa Presença não é Luz. Porém, basta vocês observarem e sentirem para distinguir o que vem da Luz e
o que vem da Sombra. Mas vocês mantiveram essa sensação, essa sensação sagrada de re-conexão à sua

Divindade que os fará distinguirem entre a Ilusão e a Verdade.

Meus amados filhos, Eu vim para lhes confirmar seu retorno iminente para o seu lar eterno.

Irei me dirigir a muitos médiuns, jovens e idosos.

Muitas vozes se elevarão, pelo mundo, para anunciar isto.

Com certeza, Eu não posso lhes dizer no seu tempo terrestre que será amanhã, mas está bem perto, mais perto do
que nunca. Isto é para vocês, como é para nós, a única solução para escapar da destruição pelas forças humanas,

elas próprias, que querem destruir o humano, através de pretextos enganosos, através de mentiras
desavergonhadas, a menos que, evidentemente, a Vibração da rejeição, sem luta, na Unidade, os eleve acima disso.

Ai... não é nada disso.

Ai... sejam quais forem as boas vontades que despertaram (e há muitas, na marca de milhões, como vocês sabem),
mas o poder do confinamento é tal que a Humanidade se agarrou à sua prisão e aprova, ela mesma, ser destruída

por seus próprios irmãos e não mais pela Sombra.

Compreendam bem que esta situação é insustentável.

Nós não vamos tolerar este sofrimento para vocês.

Não podemos deixar esse sofrimento operar.

Nós não temos, no presente momento, outra escolha do que a de intervir e estender-lhes a mão.

É claro que nós esperamos cada minuto, e vamos acompanhá-los todo minuto, a fim de que tudo isto não seja
necessário, que a Ascensão deste planeta e desta Humanidade se faça de acordo com as regras da graça, da Alegria

e da transparência.

Então, nós esperamos e estamos vigilantes, com vocês, todo minuto.

Nós esperamos e nós oramos, com vocês, todo minuto.

É isto o que Eu tinha a lhes passar.

Está quase no sentido do que lhes disse o Grande Comandante dos Melquisedeques.

O único modo de receber esta Graça é viver no instante presente, para se limparem, o máximo possível, desta matriz.
Não julguem. Não participem do combate ilusório do bem e do mal, pois isso alimenta o mal, indefinidamente.

Eu vou lhes pedir simplesmente para acolher e voltar a ser como crianças, para re-entrarem na sua criança Interior e
deixá-la se expressar. Essa é a garantia do retorno à sua eternidade.

Esta é a garantia da não resistência ao abandono à Luz tal qual lhes definiu Anael.

E é isto, meus amados filhos.

Se tiverem perguntas em relação a isto, eu quero proporcionar um esclarecimento complementar.

Não temos perguntas.

Nós lhe agradecemos.

Amados filhos da Luz, Eu encerrarei com estas palavras: Eu sou somente Amor e Paz.



Eu só desejo o seu desabrochar nos domínios do Pai. Eu não quero mais nada, e Eu nunca quis nada além do que a
sua felicidade e o seu desabrochar de Ser e de filho da Luz.

Guardem bem isso: jamais, jamais mesmo, eu falei em punição.

Alguns quiseram me imputar essas palavras a fim de que vocês se sentissem culpados e entrassem no medo e em
muitos de vocês (que não estão aqui presentes) eles conseguiram, mas, entretanto, isso não muda nada na minha

determinação de Mãe de vir e estender-lhes a mão e erradicar em vocês, se for o seu desejo, essa Ilusão.

Eu os abençoo.

Eu os amo.

Recebam a minha Graça neste instante e pela eternidade.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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Eu sou Anael, Arcanjo,
Arcanjo da relação, Reitor do planeta Vênus, dentro da sua dimensão.

Bem amados humanos, aceitem minhas homenagens, minhas saudações e meus respeitos.

Alguns de vocês já sabem talvez, mas eu intervenho como Embaixador e em relação com o Conclave
Arcangélico que reúne, desde o início do seu ano terrestre, 7 dos Arcanjos que presidiram a elaboração e o

destino deste planeta, há muito tempo, antes que ele fosse transformado e afastado do seu objetivo.

Entretanto, hoje, nós, Arcanjos, desde alguns meses, estamos reunidos em Conclave para assisti-los, na sua
transformação na Humanidade, no seu retorno à Unidade, no seu retorno ao Estado de Ser.

Bem amados humanos, estou entre vocês para ajudá-los a retornar para a Unidade, para ajudá-los a se unificar,
para ajudá-los a estar em paz com vocês mesmos e com o conjunto das relações que vocês estabeleceram

nesta densidade, em todas suas relações.

Eu venho ajudá-los a pacificar, venho ajudá-los a reunificar.

Nesse dia, eu vou instalar com vocês uma relação através dos seus questionamentos, das suas perguntas.

***

Como sabem, como sentem, e como vivem, vocês estão na aurora de um novo dia, na aurora de uma
transformação que irá levá-los a viver uma experiência nova, uma experiência em que vocês irão deixar os

domínios da separação, do separatismo e onde irão se juntar às esferas da Luz autêntica.

Vocês escolheram, todos e cada um de vocês, encarnar nesse momento, nesta idade, nesta função, para
participar, à sua maneira, desse retorno à Unidade.

Hoje, mais do que nunca, vocês estão no seu lugar, no que vocês são, no que vocês fazem e no que vocês
representam.

Suas almas e seus espíritos esperam desde muito tempo esta aurora que vão viver.

Como sabem, ou como ignoram, eu venho lembrá-los a sua dimensão de Sementes de estrelas, de filhos da
Luz, de filhos da Unidade e de filhos da Lei do Um.

Como dizia o maior neófito do seu planeta: «vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste
mundo».

Existem em vocês uma promessa e um juramento que existem desde a sua primeira tomada de corpo nesta
densidade.

Esse juramento e esta promessa eram que, ao final dos tempos, vocês iriam se recordar do que vocês são, na
Verdade, na Unidade, além do que vocês vivem em suas múltiplas experiências nesta densidade.

Hoje, e desde pouco tempo, alguns de vocês reencontram a memória, a filiação, a sua origem estelar. 
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Outros, ao contrário, estão ainda, com relação a isso, no nevoeiro e no questionamento.

Obviamente, não me cabe revelar-lhes isso, porque isso deve ser revelado em cada um, dentro da sua
intimidade, dentro da sua Unidade.

Entretanto, eu lhes afirmo, todos os seres humanos, sem exceção, são seres de pura Luz que sacrificaram, no
sentido mais nobre, a sua Luz, para viverem a experiência mais traumatizante que uma Consciência pode

viver: a separação da Fonte Pai e Mãe.

Nisso, vocês são grandes, nisso, assim como o disse o Arcanjo Miguel, vocês são amados e vocês são
respeitados.

***

Certamente, a época na qual vocês vivem não é fácil mas, entretanto, ela é grande.

Nesses dias que vocês irão viver, muito em breve, esta reconexão vai se fazer, com vocês, com os seus
próximos, ao redor de vocês, por intermédio da Divina Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, à
qual entregamos nossos Selos e nossas Radiâncias para que ela trabalhe com toda liberdade e em comunhão
com a Fonte Pai/Mãe, para fazê-los viver, da melhor maneira possível, o seu retorno à Unidade, o seu retorno

ao Estado de Ser.

Tudo é questão de relação, de colocação em relação entre o exterior e o interior, entre o interior e o exterior.

A promessa e o juramento é a colocação em relação da sua personalidade com o seu Estado de Ser que
vocês devem reencontrar e reinvestir, para voltar a ganhar as suas moradas eternas.

Esse mundo não é a sua morada, esse mundo é um lugar de trânsito, é um lugar de passagem, um lugar de
experiência, se preferirem.

Entretanto, esta não é sua casa.

Vocês estão na aurora da elevação da sua Consciência a este Estado de Ser, a esta Eternidade, vocês irão
reencontrar as suas filiações, as suas origens.

O que é preciso fazer para isso?

Eu falei sobre isso longamente, eu vou repetir em duas palavras.

Basta abandonar-se à Luz e à Verdade.

Abandonar-se significa deixar acontecer e agir no deixar acontecer, sair da dualidade, colocar-se a caminho
para a Unidade pela ausência de julgamento, pela ausência de discriminação, em um ato de confiança autêntica

na Vibração da Verdade, na Vibração da Luz, assim como Cristo lhes disse.

Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês devem também tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Isso é ao mesmo tempo um desafio essencial, mas também simplicidade.

Tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida, andar nos passos da Unidade e da Verdade se faz através do não
julgamento, através da relação unificada entre a personalidade e o Estado de Ser.

O motor da realização disso é o abandono e a fé.

A fé tem um lugar central, não uma fé em uma igreja ou em um movimento, mas uma fé no que vocês são, em
Verdade.

Uma fé total e um abandono total à sua dimensão espiritual mais autêntica.

***

Vocês estão no período que celebramos como sendo os Casamentos Celestiais.

Esses Casamentos Celestiais correspondem, por diversos processos alquímicos da sua consciência
dissociada com a sua Consciência unificada, através de processos de radiações de Consciência energética, na

colocação em relação da sua personalidade com a sua Eternidade.

É o que vocês vivem, cada um em suas etapas específicas, desde vários meses.

Em breve, muito em breve, encerrar-se-ão esses Casamentos Celestes, o que não assinala o final, mas sim o
início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.



início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.

Alguns de vocês avançam mais rápido do que outros, mas isso não tem qualquer importância.

Quanto maior for o seu abandono, mais vocês irão realizar isso, esta alquimia, rapidamente.

Não há pré-requisitos, não há obstáculo, não há nada sobre esta Terra, ou em outros lugares, que possa se
opor à Vontade de Maria, unida à sua Vontade de reencontrar a sua dimensão de eternidade.

O único freio que se oporia, de maneira temporária, a isso, seria o predomínio do seu mental e o predomínio
do medo.

Vocês devem acolher, com Alegria e com autenticidade, a dimensão da sua Semente de estrela, a sua
dimensão real de Luz.

Isso se faz cultivando o acolhimento da Luz e da Vibração.

Isso se faz cultivando o não julgamento, para com vocês mesmos e para com o resto e, sobretudo, para com o
resto.

Isso se faz cultivando a fé na Unidade e na Verdade e, sobretudo, em vocês.

Aí estão, muito rapidamente ditas, algumas palavras que eu tinha vontade de irradiar para Vocês, no seu
Coração, na sua Eternidade, na sua Verdade.

Se bem o quiserem, agora, vamos abrir um espaço de trocas e de relação em que eu irei responder, pelas
palavras, mas também pela Vibração, porque a resposta da Vibração é mais importante do que a resposta

pelas palavras.

As palavras podem enganar, mas a Vibração que as acompanha, jamais.

A Vibração é a Essência da Verdade.

Então, bem amados humanos, eu os acolho como vocês me acolhem e entremos na relação.

***

Questão: no quadro de uma situação relacional difícil no domínio profissional, é atitude correta
redirecionar ao coração as emoções que isso gera?

Hoje, individual e coletivamente, vocês estão na aurora de um novo dia.

A aurora de um novo dia necessita desembaraçar-se do que pertence ao ontem.
O ontem não é hoje.

Assim, cada um, bem amados humanos, é colocado frente a eventos a serem regulados.

Qualquer que seja a dureza ou o sofrimento, por vezes, desses eventos, eles implicam, em vocês, em
reajustamentos.

Esses reajustamentos, vocês nem sempre têm a Consciência disso, ainda menos dos prós e dos contras.

Mas, entretanto, sob a pressão da Radiação do Ultravioleta, o que chega ao ser humano é exato e tem apenas
por objetivo liberar, mostrar-lhe, de maneira intensa, os lugares onde restam sofrimento e apego, os lugares

que obstruem o abandono, os lugares que obstruem o acolhimento da Verdade.

Assim, não há necessidade de se preocupar.

É importante, efetivamente, transmutar, passando da emoção ao coração, passando do mental ao coração.

Nada mais há a fazer senão aquiescer e, amanhã, vocês irão compreender e perceber que as mudanças de
ontem e de hoje foram necessárias e indispensáveis para a sua elevação.

Não há punição, nem castigo.

Há somente espaço de resolução, espaço de conscientização.

Tudo, absolutamente tudo o que lhes chegar, neste ano e nesses dias, é bênção, porque concorrem para a sua
liberação, para a sua emancipação e para a sua elevação.

***



Questão: ao que correspondem fenômenos de cores no nível do 3º olho?

A cor é Vibração.

Quando ela é percebida no nível da testa, assinala a ativação de níveis de Consciência em relação com essas
cores.

Cada cor é um estado, um estado de Consciência e um estado de energia.

Em seguida, essas cores se casam e se misturam, girando uma na outra e a outra na primeira.

Assim é o 3º olho.

Chegando a certo estágio, a Luz colorida é substituída pelo flash de Luz branca, naquele momento, o 3º olho
está plenamente funcional, o que se pode fazer é simplesmente voltar a descer esta Vibração, esta cor, no

nível do coração.

A Vibração do 3º olho é a sede do poder da alma.

Ela não é a sede da Vontade Divina, da Fonte que, esta, está no nível do Coração.

Assim, um iniciado antigo, chamado no seu tempo de Buda, de Gauthama, disse: «o dia em que vocês
encontrarem os poderes, salvem-se, rápido».

Porque, no nível da alma e no nível das cores vistas pelo 3º olho, encontra-se a armadilha de ser fechado
nessas visões, de ser fechado na ilusão e de não se juntar ao Coração.

Assim, nada há a fazer, exceto fazer voltar a descer esta Vibração no Templo Interior que é o Coração.

***

Questão: por que não chegar a reencontrar os contatos espirituais dos anos passados?

Bem amadas almas humanas, hoje, o contato mais importante é consigo mesmo, com si mesmo, não no nível
da personalidade, mas com si mesmo no nível do Espírito.

Assim, estabelecer esse contato consigo mesmo necessita, por vezes, de fazer o luto de alguns outros
contatos, que foram necessários a um dado momento, mas que devem deixar o lugar para o contato com Si

mesmo antes de estabelecer novas conexões, amanhã, com novas perspectivas e novas funções e, portanto,
com novas Consciências.

Há então necessidade, nesse nível, de aceitar fazer o luto.

O que eu disse há pouco é verdade também para você.

Aceitar o que se vai é necessário para permitir ao novo manifestar-se, conscientizar-se, realizar-se.

Alguns lutos lhes são propostos.

Ainda uma vez, não são nem castigos, nem bloqueios, nem julgamento.

Mas sim elementos que lhes permitem se separar daquilo de que devem se separar, a fim de se reunificarem
com vocês mesmos.

Cada ser humano vive isso hoje, cada um nos domínios em que havia apegos e relações que impediam a
liberação e a relação.

Então, não há explicação a buscar, senão aquela de aceitar ir para o novo.

Compreendam isso, todos vocês.

Todos vocês estão, qualquer que seja o seu nível vibratório e o seu nível de relação com o seu Estado de Ser,
para passar por essas etapas de transformação que visam liberá-los (e, ainda uma vez, não para puni-los) do

que deve sê-lo.

Mas vocês não têm os meios e a extensão de Consciência que lhes permitem compreender, ainda uma vez, os
prós e os contras.

Mas, se vocês aceitarem, o caminho se abre diante de vocês e vocês irão aceder à aurora de um dia em que
várias promessas serão realizadas.



***

Questão: eu tive um sonho onde havia Jesus na mão esquerda, Buda na mão direita. Qual é o
significado?

Bem amada alma humana, o significado é que hoje, todos vocês, sem exceção, toda alma humana que se
abandona e que acolhe, tem a capacidade para fazer vibrar, nela, a dimensão de Cristo e de Buda.

Vocês são, e eu disse no preâmbulo, seres de pura Luz.

Hoje, o que lhes foi escondido não está mais escondido, e todos vocês reencontram, cada um ao seu modo,
em sonho ou desperto, os elementos que concorrem para fazê-los reencontrar esta Verdade essencial.

Ninguém pode se opor à sua expansão de Consciência, ao seu retorno à Unidade e à Verdade.

Assim, esse sonho é a ilustração.

Alguns têm necessidade de imagens fortes, outros têm necessidade de mudar algumas coisas, mas a
finalidade é sempre a mesma: torná-los livres, restituí-los à sua Unidade, restituí-los à sua Verdade e devolvê-

los à Luz que vocês são.

***

Questão: como se articula a relação do homem com a sua origem estelar, na encarnação?

A relação é despertar.

A relação é expansão.

Nesta expansão, o lugar da encarnação torna-se menos importante.

Não é questão então de abandonar a encarnação, porque a encarnação, vocês devem transmutá-la e elevá-la,
ela também.

Mas, entretanto, acolhendo a Consciência do que vocês são, no plano espiritual e no plano estelar, vocês
transmutam, literalmente, vocês metamorfoseiam, assim como o disse o Mestre Aïvanhov, esse corpo de

carne e vocês o tornam Luz.

Vocês o tornam Luz e vocês o espiritualizam para fazer a promessa de Cristo, para a qual vocês estão aqui,
que é a de espiritualizar esta matéria.

Nós os ajudamos nisso, individual e coletivamente, no nível da alma humana global, mas também no nível da
alma planetária.

Há, portanto, articulação que permite transmutação e transmigração desse corpo em uma outra dimensão.

Dito de outro modo, o que vocês denominavam, e que denominam ainda, o seu quotidiano, os seus hábitos,
nada são diante da Eternidade e diante do Estado de Ser que os espera.

***

Questão: após ter-me dirigido diretamente a Maria seguindo a sua promessa de responder
individualmente a cada um, a sua imagem apareceu-me em um vestido comportando uma multidão

de olhos. Ao que isso corresponde?

Esta imagem é muito específica.

Maria tem uma multidão de olhos, ela tem uma multidão de filhos, nesse mundo e em outros mundos.

Ela é, literalmente, a Criadora.

Ela se apresenta sob a forma e sob o hábito que vocês próprios estão vibrando e integrando, em função dos
seus esquemas existentes na sua Consciência.

Assim, o que você viu é a resposta ao seu pedido.

Há, portanto, através desta imagem, a Criação da relação.

Isso não é uma palavra em vão.



Quando Maria diz que ela estabelece uma relação com cada um de vocês, é preciso voltar a ser uma criança,
para vivê-la na simplicidade, porque isso não é um ritual complicado, mas passa, antes de tudo, pela

simplicidade do Coração e do pedido.

Considerando que todo ser humano estabelece esta relação e esse contato, na condição de que seja feito pelo
Coração.

Qualquer que seja a resposta obtida, ela firma a relação.

A relação sendo efetuada, convém, como toda relação, mantê-la, nutri-la, pela simplicidade do Amor e pelo
ação de pedidos.

Assim como Cristo disse: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado».

Maria é a Rainha dos Céus e da Terra e ela é, antes de tudo, a sua Mãe.

***

Questão: como facilitar a relação de não julgamento consigo mesmo e com os outros?

Inúmeras almas humanas têm sido tão habituadas a funcionar no julgamento, na culpabilidade e no julgamento
de si mesmo e na condenação de si mesmo.

Isso corresponde ao molde e ao modelo educativo mais frequente sobre esta Terra.

Há portanto, realmente, aí, um condicionamento, mas vocês não podem se descondicionar por vocês mesmos,
por sua única vontade, nem mesmo pela compreensão exata do que levou a isso.

Hoje, e nesta época particular, vocês podem pedi-lo à Inteligência da Luz, vocês podem pedi-lo a Maria, isso
será realizado porque não está em seu poder, ou então, em uma duração de tempo demasiadamente longo, de
agir por vocês mesmos, pelo mental ou por uma técnica diferente, sobre a sua propensão a julgar e a estar no

julgamento.

A Luz é o que dissolve o julgamento.

A Luz é o que transcende a limitação, a culpabilidade.

Então, recorram a Ela, Ela está aí.

***

Questão: como mulher, conviria mais orar antes a Maria do que ao Pai?

Bem amada alma humana, isso nada tem a ver com o sexo que você tem.

A Verdade que está aí é que Maria, a Divina, Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, vem a vocês
para estender-lhes a mão.

Ela apenas pede uma coisa, é que vocês a chamem.

Então, o período é propício a isso.

***

Questão: a Arca da Aliança, fora os seus aspectos históricos e simbólicos conhecidos, não é o que
finalmente vamos todos viver, agora?

Bem amada alma humana, além do aspecto histórico e simbólico, a Arca da Aliança é um objeto, um objeto
específico, que tem uma função específica, que existiu no passado e que deve se manifestar de novo, hoje.

Entretanto, o processo a que chamamos de Casamentos Celestes tem uma relação certa com este objeto e
com a sua função.

Vocês restabelecem, por intermédio da atualização da promessa e do juramento, o Arco de Aliança.

O Arco de Aliança que os reúne à sua dimensão real.

Sim, obviamente.

O Arco da aliança é uma ponte de Luz que une esta dimensão à sua dimensão eterna.



Essa ponte de Luz foi denominada, na tradição oriental, Antakarana.

O Antakarana assinala, quando estiver presente vibratoriamente pelo som ouvido, a Aliança que vocês
restabeleceram com a sua dimensão eterna.

Esse som, este Arco de Aliança assinala o seu retorno próximo nos mundos da Unidade, nos mundos da
Verdade.

O Arco de Aliança é uma ponte vibratória que vocês estabeleceram entre a sua personalidade e o seu Estado
de Ser.

Se preferirem, dito de outro modo, porque é a mesma coisa, o Arco de Aliança é o que está estabelecido
desde o final do seu ano passado entre a Terra e o Sol.

Existe, de fato, um arco elétrico permanente que existe entre a sua Terra, a dimensão da personalidade e o seu
Sol, onde se encontra o seu corpo espiritual armazenado desde que vocês desceram sobre esta Terra.

A comunicação, a relação, o arco elétrico, o Arco de Aliança, tornou-se hoje possível.

É por esse fenômeno de multiplicação dos Arcos de Alianças individuais que, em breve, o sol irá desposar a
Terra para devolver-lhe a sua dimensão espiritual.

A função específica do objeto denominado Arca da Aliança é permitir, justamente, o reencontro do Sol e da
Terra, no final dos tempos, quando as duas testemunhas, se isso for até lá, tiverem ido a Jerusalém.

Entretanto, nada diz, em meio à sua evolução, em função da aceleração histórica que vocês vivem, que
tenhamos necessidade de ir até lá, porque os Arcos de Aliança, representando cada uma das almas

conectadas com o seu Estado de Ser, evoluem em número importante.

Resta-nos ainda destrancar o corpo biológico para que isso seja realizado, de maneira muito mais fácil, do que
com o objeto inicial.

Assim, portanto, não há necessidade de perder tempo com dados históricos ou futuros que não são seguros
de estarem atualizados.

***

Questão: a Terra será salva pela Ordem dos Melquisedeques?

Não.

A Terra não tem que ser salva, a Terra tem que ser elevada, não é a mesma coisa.

A Humanidade, na sua totalidade, é chamada para a sua liberação.

Certamente, nós estamos aí, todos nós, entidades e seres de Luz de diferentes dimensões, em meio a
multiversos, a ajudá-los, a estender-lhes a mão, de uma maneira ou de outra.

Os Melquisedeques (ou o Melquisedeque, isso dá no mesmo) são uma Ordem específica que zela e
supervisiona a Terra desde mais de 300.000 anos, desde o momento em que esta Terra caiu na dissociação.

Os Melquisedeques são os Senhores do Carma, o que não quer dizer que eles geram o Carma, mas eles
tentam encontrar os meios de liberá-los do carma e da dualidade e isso dura desde 300.000 anos, ou seja,

desde 6 ciclos, muito precisamente.

A Terra não tem necessidade de ser salva.

Hoje é o final de um grande ciclo.

O final de um grande ciclo não é o final de um grande ciclo de 52.000 anos, mas do ciclo de 320.000 anos,
exatamente.

Por decreto da Fonte Pai/Mãe, o final da ilusão chegou.

Não há nada a salvar, há que elevar, que transmutar e que estar na Alegria, a título individual e a título planetário.

***

Questão: quando se eleva as Vibrações, isso atrai exclusivamente seres de Luz?

O plano astral, o plano intermediário, os planos que não são ainda da Luz e que vocês chamam de Sombra
foram dissolvidos, inteiramente.



foram dissolvidos, inteiramente.

A Luz ganhou, no Céu, neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

Se vocês elevarem a sua Vibração, em Verdade, não pode existir, nas Vibrações elevadas que vocês
manifestam, entidades não pertencentes à Luz.

Isso não pode ser de outro modo.

Olhem, hoje, a facilidade, anteriormente impossível de imaginar, a facilidade desconcertante, hoje, com a qual
as Consciências humanas entram em contato com o Anjo guardião, com Seres de Luz e, sobretudo este ano,

com Maria.

É ilusão?

Certamente que não.

A ilusão antes foi a falsificação da quase totalidade das aparições da Virgem Maria nesta Humanidade, quando
lhes anunciaram crimes e castigos se vocês não se arrependessem.

Isto é ilusão.

Maria, que lhes estende a mão, é Verdade, porque Maria vem salvá-los, ela vem elevá-los, a partir do momento
em que vocês o pedirem e lhe pedirem.

Compreendam bem que o conjunto de sistemas de controles humanos que foram construídos na superfície
deste planeta (que vocês os chamem de sociedades, que vocês os chamem de políticos, que vocês os

chamem de religiosos) foram sistemas que os fizeram se privar da sua Liberdade.

Hoje, vocês devem reaprender a ser livres inteiramente, não condicionados por um sistema social, por um
sistema político ou por um sistema religioso, quaisquer que sejam.

Cristo é Liberdade, antes de tudo.

Cristo é Liberação e ele não é a Igreja.

***

Questão: como se pode ajudar as pessoas falecidas que estão em aflição e que vêm pedir ajuda às
pessoas que estão ainda neste corpo?

Tomemos, se quiserem, o problema em um outro sentido.

Se uma alma desta dimensão for perturbada por desencarnados que vêm pedir ajuda, isso significa que esta
alma humana não cortou, ela mesma, as relações com essas almas.

Compreendam bem que hoje as almas que deixam o plano da Terra não têm qualquer razão de sofrer, na
medida em que o plano astral foi completamente dissolvido.

Assim, as almas que deixam esse plano não podem ir aos planos intermediários tal como existiu desde
milhares de anos.

As almas são, portanto, liberadas desta matriz assim que dela saem.

Elas são colocadas em espera, em lugares que eu qualificaria de paradisíacos com relação ao que vocês
vivem aqui embaixo, para esperarem, para manifestarem, na 5ª dimensão, os seus corpos de Estado de Ser,

mas elas já tomaram posse dos seus corpos de Estado de Ser.

Os planos intermediários foram realmente dissolvidos pelo Arcanjo Miguel.

Assim, um ser humano que estiver em ressonância e em relação com desencarnados demonstra, dessa
maneira, em si, um problema que não foi resolvido com relação a essas almas, porque essas almas não estão

mais aí, literalmente.

Desde mais de um mês, e devido à Presença do Arco Elétrico entre a Terra e o Sol, toda alma que deixa esse
corpo escapa, de maneira definitiva, da matriz, reencontrando-se no seu corpo de Estado de Ser no nível do

Sol.

Ninguém pode se perder nesta estrada porque é uma estrada de Luz.

Vocês ali são, deixando esse corpo, como que guiados e atraídos, exatamente.

Vocês não podem, como era o caso ainda anteriormente, vagar nos planos intermediários que chamavam de



plano astral, de planos infernais.

Estes, simplesmente, não existem mais.

***

Questão: isso é válido mesmo no caso de uma morte súbita ou de suicídio?

O suicídio jamais é, ô jamais, uma maldição, contrariamente ao que vocês creem e o que lhes inculcaram as
religiões.

Qualquer alma que deixar esse plano, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua morte, não pode mais
vagar no que vocês chamam de astral.

Esta alma é conduzida diretamente ao nível do Sol para ali reencontrar o seu veículo de Eternidade, quaisquer
que sejam as circunstâncias desta morte.

Não podem existir projeções com relação às leis criadas pelo ser humano que diz que a alma que se suicida é
uma alma que vaga.

Isso era verdadeiro há ainda algum tempo, porque vocês eram prisioneiros, infatigavelmente, desta matriz e
eram chamados a se reencarnarem sem fim, dentro de rondas sem fim, para pagar, assim dizendo, erros que

apenas existiam na imaginação desenfreada daqueles que criaram esta dimensão.

A armadilha hoje acabou.

Vocês são, hoje, liberados, mesmo vivendo ainda nesta densidade, vocês devem aceitar os fundamentos,
porque isso foi consumado no Céu e isso está chegando sobre a Terra.

***

Questão: as almas que viveram a sua encarnação no horror ou na maldade, reencontram, apesar de
tudo, os seus corpos de Estado de Ser deixando esse plano?

Bem amadas almas humanas, em nome de qual lógica, em nome de qual Lei, não do Amor, seria possível,
neste final de ciclo, a uma alma, quaisquer que sejam seus erros, não ser resgatada.

O Amor e a Graça estão além da punição e da ação/reação.

A Lei da Graça entrou em ação e entrará cada vez mais em ação.

Por que vocês querem ter que pagar o que quer que seja?

Vocês não pagaram o suficiente, desde tantas e tantas vidas que estão sobre esta Terra?

Essa será a minha palavra final.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e lhes digo até breve, nos domínios da Unidade,
até breve, nos domínios da Verdade, ali onde o sofrimento foi banido, ali onde o peso não existe mais, ali onde

tudo é leveza, Unidade, facilidade e Eternidade.

Sejam abençoados.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de ver que há pessoas
que não conheço pessoalmente.

Então, eu me apresento primeiro e lhes transmito todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor.
Mas vocês são muito numerosos, efetivamente, a seguir as minhas palavras, mas, a terem me ouvido, muito

menos numerosos.
Eu fui encarnado há não muito tempo.

Meu nome era Mikäel Omraam Aïvanhov e, para aqueles que seguem o que disse, eu me tornei, desde
algumas semanas do seu Tempo Terrestre, aquele que dirige o que vocês chamam de Assembleia dos 24

Veneráveis Anciões, ou seja, a Ordem dos Melquizedeques.
Como sabem, talvez para a maior parte de vocês, quando eu intervenho, é sempre por perguntas e respostas,
porque eu considero que responder a questões é certamente a melhor maneira de ajudá-los a irem para o seu

caminho.
Entretanto, eu lhes devo hoje algumas explicações.

Lembrem-se, para aqueles que já leram as minhas propostas, no início de agosto anunciei que o mês de
setembro seria um mês muito particular onde a hiper excitação mental iria se encontrar, sobre a Terra, levada a

sua convulsão.
Eu empreguei, com justa razão, uma expressão que acho bizarra e eu constato hoje que corresponde

completamente à realidade: empreguei a expressão «delirar» («yoyotter de la touffe»), ou seja, que o mental,
no nível da Humanidade, ia se encontrar projetado nas esferas de questionamentos extremamente importantes.

Como sabem, é o que constatam em vocês, mas também, para aqueles que se interessam sobre o que
acontece no exterior de vocês, coisas estão se entrechocando e, para aqueles também que seguiram o que eu

disse na semana passada, vocês sabem que os 24 Anciões, nós estávamos extremamente inquietos, sem
poder precisar o porquê de estarmos inquietos.

Simplesmente, do nosso ponto de vista, observamos que a Humanidade e muitos seres humanos seguiam, eu
diria, de maneira conscienciosa, com integridade, com Consciência, também, os Casamentos Micaélicos.

Nós estávamos extremamente contentes, obviamente, e o que é que constatamos desde aproximadamente
duas semanas?

Que o ser humano, na sua totalidade, ao nível da egrégora da Humanidade, não chegou a superar e a
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transcender o início, eu diria, da Translação Dimensional que vocês escolheram chamar de Ascensão.
Eu estive extremamente preocupado porque não tínhamos, tanto os Arcanjos como nós mesmos, nas

diferentes Dimensões, a razão ou a explicação desse processo que eu chamaria de atraso à ignição, de algum
modo, dos seus corpos espirituais e dos seus corpos de Eternidade ou corpos de Estado de Ser.

Tivemos dificuldade para compreender.
A resposta interveio há alguns dias.

Então, como sabem, eu fui, na minha vida, mais um pedagogo, um ser espiritual, mas não um ser de ciência e
vou então tentar explicar-lhes porque é muito importante, não unicamente para vocês, que estão aí, eu estou
pesaroso, e talvez vocês tenham perguntas muito ardentes, mas o que eu lhes digo é também extremamente

ardente.
Nós tínhamos uma pergunta então e não compreendíamos porque a Humanidade não chegava a acender, de

algum modo, um sinal preciso de Luz que estava inscrito no nível da alma e nós não tínhamos a resposta.
Então, havíamos emitido a hipótese de que a Humanidade não estava talvez pronta para juntar-se à sua

dimensão de Eternidade.
E bem, imaginem que não era nada disso.

Nós trabalhamos (quando digo «nós», não sou eu, certamente), e encontramos a razão específica do porquê a
Humanidade não chegava a aceder a este estágio de ignição da alma.

Nós faremos de modo a retificar isso muito, muito rápido.
Eu lhes devo, entretanto, explicações, porque talvez muitas pessoas sentiram medo, mas devo assegurar-lhes
que, nós também, nós tivemos um pouco de medo por vocês e a resposta é a seguinte: durante a história da

Humanidade, existiram processos muito específicos de modificações de seu sistema imunológico.
Estes foram chamados de vacinas.

Há uma vacina que a Humanidade inteira tomou, todos, sem exceção, que foi chamada de vacina contra a
varíola, que foi parada, agora, desde mais de 30 anos.

Essa vacina possuía uma toxina muito específica que se instala, de algum modo, no nível de seu DNA,
impedindo-o literalmente de mudar.

Se vocês olharem o que aconteceu na Terra quando a vacina da varíola foi parada, vocês constatam que
crianças diferentes nasciam.

Vocês as chamaram de crianças índigo, no início dos anos 80 e 90.
Essas crianças possuíam, eu diria, antenas cósmicas e a capacidade para interagir com outras Dimensões e

penetrar essas outras Dimensões.
Obviamente, a vacina da varíola tinha sido parada e, então, o que aconteceu?

Nos anos muito mais recentes, sobre o conjunto da Terra, apareceu outra vacina relacionada a hepatites, que
quiseram dar, sobretudo aos jovens e vocês compreendem porque, é para recolocar a mesma molécula que

permitia impedir que a nova geração acedesse a esta multidimensionalidade.
Levamos muito tempo para compreender isso e somente o compreendemos há alguns dias, e sabemos que

há uma substância que é introduzida, na maior parte dos seres humanos no planeta, sejam os mais idosos e os
mais jovens que é, de algum modo, um redutor vibratório.

É exatamente a palavra que corresponde, que impede o DNA de se duplicar.
Vocês sabem que, durante os Casamentos Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes da ativação das 12 lâmpadas

e também das novas fitas de DNA.
Bem, nós constatamos que a Humanidade, a sua Consciência, havia subido, mas que a Vibração do corpo

biológico não podia seguir e aí está a razão.
Então, sabemos qual é a natureza desta molécula, sabemos como neutralizá-la e eu creio que o Arcanjo Miguel,

também, quando intervier, lhes dirá o que ele conta fazer para vocês durante a semana que antecede o final
dos Casamentos Celestes que vai corresponder, também, à liberação das correntes colocadas no nível do seu

DNA, e não unicamente no nível da Humanidade, através dos sistemas de controle que foram instaurados
desde milhares de anos nesta Humanidade.

Aí está, eu tinha então que lhes comunicar isso e, obviamente, não era para associar medo ao medo, era
simplesmente para tentar compreender o que acontecia.

Obviamente, os cientistas lá de cima compreenderam o que acontecia e trabalhamos, agora, para a liberação
deste engrama cristalino que foi colocado, à base de carbono, para impedir o DNA de mudar.

Isso é uma Verdade e vamos trabalhar, todos juntos, muito em breve, para liberar isso, a fim de que o seu
corpo biológico comece, ele também, a sua Translação Dimensional.

Era muito importante esse desenvolvimento.
Se vocês tiverem uma ou duas perguntas, não demasiadamente científica, com relação a isso, eu gostaria de

tentar responder antes de começar, se quiserem, a dialogar com vocês e a trocar, no meu modo habitual.

***

Questão: onde está o que chamamos de Sombra?

Houve um combate memorável, que ocorreu nos planos multidimensionais.



Miguel não está aí por acaso.
Certamente, nós lavamos, limpamos, é um termo que gosto muito, os planos intermediários, o que São João

chamou de franjas de interferência, ou seja, nós passamos, desde vários meses, em revista e em limpeza, de
algum modo, as franjas que eram como sua prisão, ou seja, as forças astrais, emocionais, que bloqueavam a

Humanidade nos esquemas de funcionamento ligados ao medo.
Obviamente, nós ganhamos, porque não podia ser de outro modo.

A Luz veio e a Luz ganhou.
Ela ganhou no Céu, mas ela deve ganhar também na Terra e, a partir do período de meados de agosto, desde

a insuflação de novos códigos de Luz Metatrônica, nós pudemos expulsar, literalmente, da atmosfera astral
desse sistema solar, as forças opostas à Luz.

Algumas, aliás, entraram em dissidência e se voltaram para a Luz.
Entretanto, há seres humanos na Terra que acreditam poder levar intenções sombrias, para não dizer outra

coisa.
Então, qual foi o meio que encontraram?

Impedir a Humanidade de viver a Ascensão e a Translação Dimensional.
É, primeiramente, e é o mais importante, o medo.

Causar-lhes medo e causar medo é o meio mais potente para impedir o ser humano de aceder à sua
Dimensão eterna, porque o medo os mantém no ‘sistema de controle humano’, ou seja, nesse sistema em que

vocês estão aprisionados, literalmente.
A segunda coisa, obviamente, é que, aí também, nesses produtos que querem lhes injetar, há coisas que não

estão verdadeiramente na Ordem com a Luz.
Aí está o que posso dizer.

De nada serve ir mais longe.
Entretanto, com relação a isso, vocês sabem, e nós o esperamos, com a potência vibratória que vai se
manifestar sobre a Terra entre 22 e 29 de setembro, todos esses obstáculos ligados ao medo vão ser

volatizados.
Portanto, de nada serve se interessarem muito especialmente pelo que está ali dentro.

Eu iria lhes responder simplesmente que o que há dentro é nada e que é grande perigo, mas que o perigo não
deve fazê-los reagir ou tomar as armas, mas deve fazê-los subir em Vibração.

O único modo de escapar disso, e é o paradoxo, é não se opor, porque aquele que se opõe tem o mesmo
resultado que aquele que consente, porque ele provoca a dualidade entre o bem e o mal.

Vocês devem, hoje, elevar-se acima do bem e do mal pela potência da Vibração da Luz e do Amor.
Não há alternativa e é isso que vocês devem realizar.

Não é se opondo, ou dizendo ‘não’, que vocês vão servir à Luz, e aqueles que os mantêm sob o sistema de
controle sabem muito bem disso.

Eles buscam apenas uma coisa, que vocês entrem em rebelião e se oponham à ordem estabelecida para
instaurar algo que será terrível.

Então, vocês não têm que se opor, vocês têm que elevar as suas Vibrações, individualmente, e se algumas
dezenas de milhões de seres humanos elevarem as suas Vibrações deste modo, o conjunto do planeta,

naquele momento, irá descobrir a Liberdade e sairá dos sistemas de controle para penetrar a sua soberania
espiritual.

É muito importante aceitar isso: não gerar medo, não gerar oposição, mas elevar-se acima disso.
Essa é, como dizer, a grande metamorfose da Humanidade que está se preparando.

Então, vocês devem, como alguns disseram neste verão (inverno, no hemisfério sul), agradecer aos seus
próprios algozes, porque eles lhes deram a oportunidade de se revelarem e despertarem.

Não é preciso julgá-los.
Não é preciso condená-los, senão vocês jogam o jogo deles, mas é preciso se elevarem, literalmente, acima

disso e vocês têm a possibilidade.
O Espírito humano vai tornar-se de novo muito potente, sobretudo quando tivermos liberado, juntos, o que

bloqueia a evolução do seu DNA.
Compreendem isso?

***

Questão: Você acaba de dizer que o medo era um obstáculo no caminho, mas você mesmo disse
que, nos outros planos, vocês «tiveram medo».

Tivemos medo por vocês.
Não tivemos medo, nós.

Não é de forma alguma a mesma coisa.
Não me faça dizer o que eu não disse.

Para nós, se quiser, não há estado de humor.



Para nós, o importante é que a alma humana seja salva, com ou sem o seu corpo, ainda que nós tenhamos
necessidade de material genético, para vocês, não para nós.

Portanto, para nós, a elevação da Humanidade, a Translação Dimensional, é o final desta matriz de ilusão na
qual vocês estão.

É uma certeza porque é algo que foi decidido pela própria Fonte, pelos 24 Anciões e pelo Conclave
Arcangélico, e pela sua e pela nossa Criadora, de todos nós, Maria.

Nós decidimos acabar, de todo modo, com o sistema da experiência, tal como a conhecem, da ação/reação,
ou ainda chamado de karma, ou ainda, de eletromagnetismo.

Vocês devem, toda a Humanidade deve passar, agora, além desta matriz e juntar-se às esferas da Eternidade
e da não separação.

O medo que tivemos por vocês correspondia à dificuldade de conservar um material genético.
Vamos regular esse problema, bem depressa, agora.

Quando eu falo de medo, mesmo eu, na minha vida, eu sempre disse que precisava fazer o bem,
evidentemente, para se opor ao mal.

Bem, eu creio que, hoje, podemos dizer que fazer o bem ou fazer o mal nutre necessariamente a Lei de
ação/reação e os afasta definitivamente da ação da Graça.

Isso não quer dizer que o mal não existe.
Isso não quer dizer que o bem não existe.

Isso quer dizer que o seu nível de Consciência, a sua Vibração, deve elevar-se além desta dualidade para ser
capaz de juntar-se à Unidade, ou seja, à Fonte.

Isso é muito importante de compreender.
Houve um decreto extremamente importante, neste verão (inverno, no hemisfério sul), que decidiu, por um
comum acordo, que os planos da Ilusão, os planos da separação, os planos da 3ª dimensão dissociada

estavam acabados, isso é extremamente importante de compreender.

***

Questão: Como, no quotidiano, viver essa superação do bem e do mal?

Superando o quotidiano, justamente.
O que isso quer dizer?

Por exemplo, se um membro da sua família lhe faz uma observação desagradável, você vai, obviamente, tentar
reagir porque você acha que é justo reagir para colocar as coisas em ordem, para, como vocês dizem, colocar

em pratos limpos, as coisas.
É um modo de ver, de restabelecer o equilíbrio, mas, agindo assim, vocês participam da ação/reação.

Eu não disse que era algo fácil, mas já é algo a aceitar, em Espírito e em Verdade.
Isso quer dizer que passar além do bem e do mal significa que, por exemplo, ao invés de remeter esta pessoa
ao seu lugar, vocês se elevam em Vibração, vocês se conectam, vocês usam cristal, vocês fazem uma oração,

vocês decidem o que quiserem, mas vocês se desinteressam totalmente pelo elemento causal para passar
acima.

E isso é válido em todos os gestos da Vida quotidiana porque, se vocês se elevarem acima da Vibração que
pode gerar o problema, qualquer que seja a causa, e quem quer que seja a causa, se vocês se elevarem na
Vibração (e isso, hoje, é extremamente fácil, desde os Casamentos Celestes de Miguel), vocês têm acesso,

todos os seres humanos têm acesso à Vibração pelo chacra coronal e pelo chacra do Coração.
Portanto, naquele momento, antes de querer fazer intervir o mental reativo que vai se opor, ou que vai se aliar

(não importa, é o mesmo resultado), se vocês tirarem o tempo de alguns minutos para subir na Vibração,
conectando-se, o problema dissolver-se-á por si.

Vocês verão que o Espírito humano é onipotente e que, por exemplo, o que as forças opostas à Luz querem
fazê-los suportar, com o que elas querem lhes fazer, não vai ocorrer, simplesmente porque vocês terão

passado acima.
Mas, por outro lado, se a Humanidade se opuser e apenas fizer se opor sem subir na Vibração, ela irá reforçar
a oposição, sobretudo nesses períodos de abertura para as energias Arcangélicas que são momentos, eu os

lembro, privilegiados na história da Humanidade.
Vocês não estão mais em uma Dimensão de evolução linear, vocês estão em algo que leva à transmutação,

vocês estão em uma metamorfose.
Guardem essa palavra porque ela é extremamente importante.

Trata-se, na verdade, de uma metamorfose total da sua Consciência, do seu corpo e da Humanidade, e isso
acontece agora.

***

Questão: sob qual forma e quando vai se manifestar a ajuda que nos será prestada?



Eu falei de duas coisas: eu falei do seu impulso, para vocês, da sua metamorfose em vocês, ou seja, que
vocês devem engajar uma revolução do Espírito que irá permitir a metamorfose, ou seja, superar a dualidade

bem/mal para ir para a Unidade, isso é muito importante.
Eu creio que muitos Arcanjos se expressaram sobre isso.

A segunda coisa é que devemos desatar, juntos, a molécula que foi colocada no conjunto do seu DNA.
Isso é um fenômeno vibratório que será desencadeado completamente no final de setembro, por uma

qualidade de irradiação da Luz extremamente específica e que vocês chamariam, eu creio, de acordo com o
que me disseram, de radiação ionizante.

Não é preciso ter medo.
Isso vai quebrar especificamente esta molécula, no nível do seu DNA, mas, vocês também, pelo seu Espírito,

elevando-se para a Unidade, vocês irão afirmar a liberação do seu próprio DNA.
Eu creio que Miguel previu, para isso, afirmações extremamente precisas no nível vibratório e também no nível

do pensamento, ou palavras, eu não sei exatamente.
Vocês vão ver com ele mas, entretanto, há um duplo trabalho que será feito.

Nós vamos polarizar, literalmente, a Luz que vem do cosmos para vocês e vamos transformá-la em uma
qualidade específica de radiação que chamamos de radiação ionizante.

Estão me dizendo que isso também é chamado de raios gama.
Portanto, haverá impulsos de raios gama nos últimos dias de setembro, no momento oportuno, para liberar o

seu DNA.

***

Questão: é possível que as crianças índigo não estejam abertas a tudo isso?

Isso pode ser explicado simplesmente: você esquece o destino individual da alma.
Entretanto, lembre-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Eu creio que isso também nós já dissemos.
Muitos seres humanos que seguiram os Casamentos Celestiais necessariamente não viveram, ainda, a

Vibração que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser ou ainda à percepção das novas lâmpadas.
Mas não há que se preocupar porque a conclusão dos Casamentos Celestes, que irá ocorrer no final de

setembro, não firma, e de maneira absoluta, o fim da abertura e da passagem com Translação Dimensional.
Os seres que tiverem despertado esses novos centros, essas novas energias, mesmo se o DNA não tiver

acompanhado isso, são seres que têm sido os Ancoradores desta nova Luz.
Eles foram os Transmissores, sobre a Terra, desta nova Luz.

É preciso bem compreender que nós somos, como dizer (os Arcanjos, Maria, os 24 Anciões e várias formas
de Consciência) onipresentes, mas estamos sobre planos dimensionais que ainda estão afastados do seu

plano dimensional porque, se a nossa dimensão, ou outras dimensões ainda mais elevadas, se aproximarem
da sua dimensão, a sua dimensão iria literalmente explodir.

Nós procedemos por pequenos toques.
A nossa aproximação vibratória apenas pode ocorrer através desses canais purificados.

Por enquanto, há milhões de seres humanos que abriram esses canais e que vivem os Casamentos Celestes
na Vibração.

Outros vivem isso em Verdade, mas sem a Vibração.
No momento, isso não quer dizer que não sejam «eleitos», ou que não irão para a metamorfose.

Isso significa, simplesmente, que estão abertos aqueles que poderiam suportar este afluxo vibratório.
Os outros irão seguir no último momento e, aliás, para aqueles que se abrirem no último momento, não haverá

mesmo necessidade de ter despertado a Kundalini ou de ter despertado as novas lâmpadas, mas a energia irá
ativar, literalmente, a porta, ou seja, o Coração, e nada mais.

***

Questão: como explicar as diferenças de datas de final de ciclo, 2012, 2011?

Então, você aponta para algo importante.
De início, o Mestre da Luz que se expressava através de médiuns, recentemente, ou mesmo Maria, bem

disseram que ninguém conhece a data e a hora, exceto o Pai, exceto a Fonte.
Entretanto, existe um relógio cósmico inegável ao qual toda evolução de Vida e toda Consciência de Vida está

submetida.
Esse calendário Maia de que fala, é preciso bem compreender que, efetivamente, a data do final não é o ano

2012.
Isso é o que lhes fizeram crer os Illuminati, porque estavam convencidos de que, dando-lhes esta data, eles

teriam tempo de instalar uma série de coisas muito desagradáveis.



A verdadeira data é, certamente, a primeira que lhes deram, é o final de outubro de 2011, mas mesmo esta
data não corresponde à Verdade.

Por quê?
Porque a Fonte decidiu se adiantar às forças da Sombra.

Como se adiantar às forças da Sombra?
As forças ditas da Sombra (nesta dimensão, prefiro chamá-las de forças de controle) são forças que estão a

par, desde milhares de anos, dos ciclos, em particular, das passagens de Marduk, de Hercólubus, das
passagens de Nibiru, das passagens por alguns eventos astronômicos extremamente importantes.
Elas basearam o conjunto da evolução da história da Humanidade sobre esses conceitos de ciclos.

Aqueles que, pelo conhecimento das datas, do clima e das modificações que ocorrem nesse sistema solar,
controlam a Humanidade.

Mas esqueceram de uma coisa que não poderiam saber, é que a Luz chegaria bem antes desta data e, isso,
eles não podiam saber, porque esses maus rapazes não têm acesso completo, se quiserem, a essas

dimensões superiores.
Eles têm acesso a uma dimensão temporal: eles podem ir ao futuro ou ao passado, mas dentro desta mesma

dimensão, eles não podem conhecer o que vem de outros sistemas solares, ou de outras galáxias.
E é exatamente o que está acontecendo.

Portanto, empregando uma expressão trivial, vamos superá-los por um triz e é por isso que eles estão se
transtornando, e é por isso que eles se agitam em todos os sentidos, porque eles sabem, de maneira

irremediável, que perderam totalmente esta dimensão que existia apenas pela sua criação.
Eles não poderão mais prender nenhuma alma neste mundo e neste universo, isso acabou.

Resta, agora, fazer as coisas corretamente.
Eu empreguei a palavra, como o Arcanjo Miguel, limpar um pouco o terreno do jogo, se quiserem, de maneira a

que as coisas ocorram em ordem, em harmonia e na Beleza.
Portanto, o que acontece atualmente corresponde a uma etapa essencial e esta etapa essencial é agora, ela

não é em 2011, ela é imediatamente.

***

Questão: quais são as coisas mais importantes para subirmos da melhor forma possível em
Vibração? 

Então, as Vibrações, a Radiação, se quiserem, do Espírito Santo, as Radiações do Ultravioleta, as Radiações
da Fonte, são, todas, potentes.

Como não bloquear, se quiserem, essas energias?
O maior obstáculo do ser humano é o mental, ou seja, assim que vocês se põem a refletir (sobre a vacina,

sobre o seu futuro, sobre o dia a dia), a irradiação cósmica não pode atingi-los.
É tão simples assim.

É por isso que, na última semana, eu solicitei um esforço da Consciência, para subir na Vibração.
É nesse sentido que o Arcanjo Miguel irá lhes solicitar, durante uma semana, para subirem na Vibração e não

mais durante uma ou duas horas, mas durante uma semana inteira.
O ser humano é muito potente, então, como subir na Vibração?

Parando o mental.
Então, se, para você, for cozinhar que para o mental, cozinhe e pense na Vibração.

Se, para você, for cantar, então, cante e pare o mental.
Se, para você, for colocar cristais, então, coloquem cristais.

Se, para você, for fazer uma oração, ainda que seja uma oração repetitiva, se você sentir a Vibração, então,
faça-o.

O que é a Vibração, a subida vibratória?
É quando o mental se coloca em repouso, quando vocês não são mais controlados pela consciência comum,

quando o chacra da Coroa se põe a Vibrar e quando o chacra do Coração se põe a Vibrar em uníssono.
Naquele momento, vocês mudam, vocês provocam uma metamorfose e uma Translação Dimensional.

Compreendem isso?
Entretanto, há um protocolo que foi dado mais de uma vez, é o protocolo de ‘Meditação sobre o Coração’ (1),

de RAM, que utiliza a focalização da Consciência sobre seis zonas vibratórias específicas.
Ele dá início, muito precisamente, à Vibração do Coração.

Quando a Vibração do coração se ativa, vocês saem desta Dimensão, mesmo tendo os pés sobre a Terra.
É isso que é preciso realizar, a cada minuto ou a cada oportunidade, quaisquer que sejam suas vidas, mas,

sobretudo, não deixar o mental embarcá-los nos medos, nas reações, porque é o meio de cortar as Vibrações
e o Pai sabe que, lá em cima, nós fazemos de tudo para que essas Vibrações cheguem sobre a Terra, nós

fazemos de tudo, mas, os outros, também, fazem de tudo para que as Vibrações não cheguem aí.



Então, o que eles têm como meio para impedir as Vibrações de chegarem?
Eles têm o medo, portanto, eles geram o medo: o medo da economia, o medo da doença, e o medo da

ditadura, e o medo da perda de liberdade.
Mas vocês são livres nesse mundo?

Absolutamente não.
Vocês não têm qualquer liberdade.

Vocês são livres para não irem trabalhar amanhã?
Não, porque vocês irão me responder que é preciso pagar tal coisa, tal coisa.

Portanto, a liberdade não é algo que corresponda à sua vida, ela corresponde ao seu Espírito, eventualmente, à
sua liberdade de pensar.

Vocês creem ser totalmente livres do que pensam?
Sim, se não ouvirem o rádio, se não navegarem na internet (exceto para ler as mensagens, certamente) e se

vocês cortarem todos os meios da mídia.
Naquele momento, vocês podem declarar-se livres, mas admitam que isso dificilmente é realizável, atualmente,

não é?
Portanto, subir na Vibração é o único modo de encontrar e de adquirir a Liberdade que está a caminho para

vocês, independentemente do que queiram lhes fazer crer as mídias.
Isso é muito importante de compreender.

E, sobretudo, o motor da Liberdade é o motor da elevação Vibratória e, isso, nós o dissemos inúmeras vezes,
é a Alegria.

Se vocês fossem capazes de rir uma hora por dia, nós não teríamos qualquer preocupação.
Não teríamos medo por vocês.

***

Questão: Isso significa que depois de 29 de setembro tudo para? 

Não verdadeiramente.
Tudo começa.

Se devêssemos «parar» algo, isso apenas poderia se fazer graças a uma intervenção maciça das
Embarcações de Luz.

Quando eu digo maciça, vocês sequer imaginam o número, porque queremos a todo custo salvar esta
Humanidade, mas preferiríamos (e isso é muito mais fácil de compreender, também do seu ponto de vista) que

a Humanidade passasse pela metamorfose sozinha.
Com a nossa ajuda, certamente, porque, sozinhos, vocês não iriam saber, mas, metabolizando as energias e

os raios cósmicos que há nesse momento aí, teremos tempo, vocês e nós, de fazer de modo com que o
máximo de seres humanos possa aceder a esta metamorfose.

Nós esperamos uma revolução total da Consciência, mas não uma revolução pela guerra, não é?
Uma revolução pelo Amor e pela Vibração.

E temos muita esperança de ali chegar.

***

Questão: o seu discurso de hoje parece ser muito mais confiante do que aquele que teve semana
passada.

Não é mais confiante, é radicalmente a 180º, por uma razão muito simples: quando me expresso, eu lhes digo a
Verdade.

Na semana passada, tudo estava complicado, literalmente.
Nós encontramos a solução.

Então, sim, o meu discurso está a 180º.

***

Questão: quando vivemos já um início desse processo e há um problema fisio-energético que cria
um bloqueio no nível cerebral, bloqueando o acesso da Coroa a essas Vibrações, o processo

transdimensional pode ser bloqueado?

Não, porque vocês não sabem o que vai ocorrer, no último momento.
Obviamente, ainda uma vez, eu repito, aqueles que fusionaram a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração são



os Ancoradores da Luz e os Transmissores da Luz, mas isso não quer dizer que os outros são deixados de
lado.

Isso quer dizer, simplesmente, que eles têm um trabalho de transmutação talvez mais importante a fazer, não
de purificação no nível kármico, ou outro, eu falo de subida Vibratória.

Então, talvez o que é o bloqueio biológico, nós iremos sabê-lo no final de setembro.
Talvez, também, isso simplesmente significa que essas pessoas deverão viver o fenômeno de Translação,
mas no último momento, sem participar do esforço vibratório, porque elas devem estar protegidas, de uma

maneira ou de outra.
Portanto, não há qualquer julgamento ou qualquer corrida ou qualquer competição com relação a isso.

Por outro lado, obviamente, é verdade que aqueles que têm a oportunidade de viver as Vibrações da Coroa e
do Coração e as novas lâmpadas, obviamente, têm acesso a planos dimensionais aos quais, por enquanto,

vocês não têm acesso, mas isso deve ser um encorajamento e não uma frustração porque, em última análise, o
resultado será o mesmo.

Eu creio, aliás, que a Divina Maria lhes disse na semana passada: ela não quer deixar ninguém para trás, ela irá
estender a mão a todos e isso não é uma visão da mente.

***

Questão: como criar as Vibrações se tivemos acesso a esses aspectos multidimensionais e eles
estão hoje cortados ou bloqueados?

Eles estão cortados hoje, unicamente porque a mídia, o dinheiro, a finança, a saúde, todos esses problemas
que há ao redor de vocês, desde quinze dias, intensificaram a capa de medo que havíamos liberado.
Então, muitos seres humanos sentiram subidas Vibratórias até o final de agosto e sentem um discreto

incômodo, para não dizer de outro modo, desde o início de setembro.
Isso está unicamente ligado a esta luta sutil que existe entre a liberação e o controle entre a Sombra e a Luz.

Então, não se preocupem, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: por que não se chega a imaginar, para mim, que o processo ascensional possa ocorrer
sem o corpo?

A Ascensão corresponde à saída da Ilusão na qual vocês estão presos, que é esta Dimensão.
É o acesso à Luz.

O aceso à Luz se faz em Consciência.
Não é uma morte, quer dizer que a Consciência não se apaga, mesmo se o corpo se apagar, o que é diferente

da morte, isso é muito importante de compreender.
Agora, eu lhes garanto que se fizerem a experiência do seu corpo de Estado de Ser, do seu corpo de Luz, o
corpo imortal ou o corpo de Cristal, para alguns, vocês vão olhar esse corpo no qual estão como um despojo

que não tem qualquer valor.
Entretanto, o mais importante, e sempre dissemos, é a Consciência, e não o corpo.

Então, para nós e para vocês, não faz qualquer diferença entre a Ascensão com o corpo e sem o corpo,
porque, de todo modo, vocês irão se encontrar em um mundo que nada mais tem a ver com este.

Então, o corpo é importante, no nível do material genético, mas não o seu corpo para vocês e vocês mesmos,
aliás, vocês irão pensar a mesma coisa quando se transmutarem dentro do corpo de Estado de Ser.

O que foi chamado de Ressurreição final não é a Ressurreição da carne, tal como quiseram fazê-los crer
através de algumas escrituras, é a Ressurreição do Espírito.

Coloquem-se a questão: por que lhes disseram que vocês são Corpo/Alma/Espírito, mas que têm corpos
sutis?

Por outro lado, para os corpos espirituais e os corpos Divinos, disseram-lhes que não são corpos, disseram-
lhes que são centelhas.
Falta uma ponta, não é?

E a ponta está lá em cima, no sol, quer dizer que, a partir do momento em que vocês «caíram», a partir do
momento em que vocês se precipitaram pelas leis de atração eletromagnética nesta densidade, vocês

deixaram, como diz, inquebrável, no vestiário, o corpo de Luz e ele espera por vocês.
Quando penetrarem o corpo de Luz, eu posso lhes dizer que esse corpo daqui embaixo, nada tem a fazer.

Olhem as experiências das pessoas que fizeram as experiências de morte iminente, como dizem, em inglês,
NDE: quando trazidos nesse corpo, elas dizem que reintegram algo que é a morte.

É isso que vocês são no inferno e na morte, não quando estão lá em cima, é uma questão de ponto de vista.
O ponto de vista do ego e da personalidade é querer manter a integridade desse corpo, da sua vida quotidiana

e de tudo o que faz sua vida comum.



O ponto de vista do Espírito é juntar-se ao Espírito e nada mais.

***

Questão: o que vão se tornar as pessoas que não estão nesse processo de despertar? 

Mas você não compreendeu.
Toda a Humanidade deve passar pelo processo de despertar, uma vez que esta matriz não vai mais existir.

A partir do momento em que não houver mais a possibilidade de prosseguir a experiência (como lhes dizíamos
ainda há um ano ou dois) nesta Dimensão e recomeçar um ciclo (dado que esta terceira Dimensão dissociada

não vai mais existir em lugar algum), conclusão: não há alternativa do que irem viver reunificados.
É tão simples assim e, isso, isso é novo também.

***

Questão: quer essas pessoas «creem», ou não creem?

Não é um problema de crença.
Você pode bem dizer que tal coisa não existe, você pode colocar a cabeça no buraco e fechar os olhos, não é

por isso que a coisa irá desaparecer.
A Divindade, a sua Dimensão de Semente de estrela, é Verdade, ainda que vocês não acreditem.

E vocês não terão qualquer meio de escapar a esta Verdade, dado que não haverá outra Verdade ou outra
experiência.

Vocês compreendem por vocês mesmos o que isso quer dizer.

***

Questão: as orações podem trazer algo a mais, nesse momento?

Eu responderia de modo humorístico: se disserem «bla, bla, bla» com o Coração, isso terá o mesmo efeito.
O importante é a intenção que colocam com a oração.

Eu os lembro de que (está, eu creio, em Mateus) Cristo disse: «não faça das suas orações palavras em vão».
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês podem passar a sua Vida orando com palavras, sem ali colocar o Coração, isso não
terá qualquer valor.

Vocês podem orar chorando e ter um valor porque, naquele momento, vocês contataram o Coração.
Portanto, não há regra absoluta.

Vocês podem orar o que quiserem, tudo depende da qualidade Vibratória do seu Coração no momento da
oração.

Não há oração superior a outra.
Há apenas orações de Coração mais fortes do que outras, mas elas estão ligadas ao Coração.

Agora, se quiserem abordar o problema da Vibração, é diferente, porque, obviamente, as Vibrações vão levá-
los a níveis vibratórios, mas, entretanto, mesmo aí, o Coração será preponderante e predominante com relação

à Vibração gerada pelas palavras da oração.

***

Questão: qual é a utilidade, hoje, de fenômenos de queimações, no nível Vibratório, na base da
coluna vertebral?

Eles tentam lhes dar o Fogo na base.
O que quer dizer?

O despertar da Kundalini, se tiverem a oportunidade de vivê-lo, vocês podem aceder à dimensão do Fogo do
Amor muito mais facilmente.

Vocês sabem, o meu Mestre, Bença Deunov, disse que houve o dilúvio, na época de Noé, esse mundo
terminou na água.

Esse mundo aqui vai terminar no Fogo do Amor.
O Fogo do Amor são as chamas do Amor e é um Fogo devorador.

Esse Fogo pode nascer, no nível da Terra, no nível da sua base das costas.



Ele pode nascer diretamente no seu Coração.
Ele pode nascer, a partir das chaves Metatrônicas, na cabeça.

Esses três Fogos (da cabeça, do Coração e da base das costas) participam do Fogo do Amor.
Quando vocês estão no Fogo do Amor, vocês têm o encargo místico, o encargo espiritual, de irradiar esse

Fogo.
É preciso inicialmente encontrar o Fogo e, quando o Fogo se manifesta a vocês, vocês devem redistribuí-lo

amplamente, por toda parte.
É o que faremos com Miguel: vamos colocar o Fogo por toda parte.

***

Questão: qual é a melhor maneira de redistribuir esse Fogo? 

Deixar o Fogo se exteriorizar.
Não há intenção.

Permanecer, obviamente, na integridade, na bondade, no Amor, no Coração, na Alegria e deixar o Fogo fluir.
Não há necessidade de você direcioná-lo, ele se dirige para onde deve ir.

Esse Fogo é extremamente importante.
Todos os místicos que lhes descreveram fenômenos místicos específicos viveram esse Fogo do Amor.

Há diferentes tonalidades, diferentes colorações, diferentes efeitos, diferentes impactos, também, mas é o
mesmo Fogo que chamamos de Fogo do Amor.

***

Questão: hoje, qual é o papel daqueles que são chamados de Anjos da Transição?

Os Anjos da Transição são os Anjos do Senhor.
Os Anjos do Senhor são entidades que evoluem no que vocês chamariam, vocês, de 3ª Dimensão unificada,

ou seja, de fato, a 5ª Dimensão.
Eles não foram cortados da sua Fonte.

São os únicos seres, conscientes, biológicos, cujo sistema biológico é baseado no mesmo átomo que vocês,
para ser capaz de intervir na sua Dimensão.

Se um Arcanjo se manifestasse (no nível da sua Dimensão e na sua Luz, não por meio de um canal, de um
médium, mas diretamente sobre a Terra), a Terra explodiria literalmente, porque não há amortização.

Nas Dimensões, os Anjos do Senhor ou Anjos da Transição ou Anjo da Ascensão são os Anjos que podem
intervir na sua Dimensão.

As Embarcações de Luz, se precisassem intervir, não poderiam, em caso algum, colocar-se sobre esta
Dimensão.

Elas irão permanecer visíveis, invisíveis, se quiserem, precisamente sobre as duas Dimensões.
Serão os Anjos do Senhor que poderão intervir, ou Anjos da Transição ou da Ascensão.

***

Questão: à noite, durante o sono, podemos participar do combate contra a Sombra? 

Mas parece-me que Miguel lhes disse que vocês não tinham que se preocupar com a Sombra.
Ele disse, desde as primeiras etapas dos Casamentos Celestes: o objetivo é subir a Vibração.

Compreendam bem que vocês estão em uma etapa específica.
Nos tempos antigos, o bem lutava contra o mal.

Hoje, vocês devem compreender e admitir que, se vocês lutarem contra o mal, vocês nutrem a dualidade, ainda
que façam o bem.

É-lhes solicitado para ultrapassarem a dualidade.
Não existe solução final na luta contra o bem e o mal.

Isso é uma ilusão porque se o mal pudesse ganhar, esse mundo não existiria mais, simplesmente, mas o que
existiria no seu lugar não seria a Luz, seria outra coisa.

Então, superem o combate e vão para a Unidade.
Eu creio que, na França, há exemplos flagrantes de pessoas que se interpretavam caçadores de demônios,

que construíram mesmo, eu creio, estátuas gigantescas, não é?
Então, é verdade que muitos seres humanos gostam muito desta noção de combate contra o mal, mas o único

modo de superar o mal é transcendê-lo.



Hoje, lembrem-se de que vocês estão no Apocalipse, ou seja, na Revelação.
Tudo o que lhes foi escondido está sendo revelado: a Verdade com relação às falsidades que lhes disseram a

sua mídia, a Verdade sobre a noção de liberdade.
Por que tantos seres humanos reivindicam hoje para não serem vacinados, para não mais fazerem parte da

manada?
Tudo isso participa do mesmo despertar.

O despertar não é uma luta.
A luta mantém a dualidade.

O bem ou o mal jamais são ganhadores.
A única coisa que está ganhando é a Unidade.

Há uma mudança de paradigma extremamente importante nesse nível, porque vocês estão neste período e se
quiserem colocar fim nesta dualidade (o que será o caso, muito em breve) vocês devem estar na Unidade.

Portanto, querer manter os esquemas de oposição, de contradição entre o bem e o mal, faz o jogo do bem e
do mal, mas não faz o jogo do bem, ou seja, da Luz e da Unidade.

É uma mudança de paradigma.
Há algo de mágico no seu mundo (e que era o meu): um princípio que chamamos de ressonância e atração.
O princípio de ressonância e de atração lhes diz isso: se eu fizer o bem, se eu servir o bem, eu irei colher o

bem.
Então, coloquem-se a questão de porque aqueles que semeiam sem parar o bem são, sem parar, aborrecidos

pelo Diabo ou pelo Escuro.
Eles encontram, aliás, uma justificação aí dentro dizendo «é normal, eu faço o bem, então o mal me ataca».

É mesmo paradoxal.
E coloquem-se a questão: por que os seres que chegam a encontrar a Unidade jamais foram, oh jamais,
atacados pelas forças ditas escuras, porque as forças escuras nada podiam contra eles, eles estavam na

Unidade.
Vocês atraem aquilo em que pensam.

Se vocês pensarem na Sombra, vocês atraem a Sombra.
Se vocês pensarem na Luz, vocês atraem a Luz.

A subida Vibratória não é unicamente um pensamento, é algo que vai fazê-los mudar de ponto de vista, para
fazê-los ir para a Unidade.

A Unidade não conhece nem a Sombra nem a Luz, ela conhece apenas a Vibração da Luz e da Unidade.
A Unidade é Unidade.

A dualidade participa do seu mundo.
Os princípios do eletromagnetismo, que vocês conhecem nesta Dimensão, não existem nas outras

Dimensões.

***

Questão: eu sinto Vibrações no nível do Coração, da cabeça, por vezes sob forma de opressão. É
normal ou uma forma de bloqueio?

Meu caro amigo, isso é estritamente normal.
Lembre-se de que o Arcanjo Miguel falou da pressão da Radiação do Ultravioleta.

Quando uma energia nova se manifesta, seja no nível da Coroa da cabeça ou da Coroa do Coração, não é
sempre uma Vibração suave, leve, agradável, que os transporta.

Isso pode ser também, nas primeiras fases, e por intermitência, uma compressão, uma verdadeira
compressão.

Aliás, alguns seres viveram a abertura do chacra do Coração tendo medo de ter um infarto, porque isso dá uma
dor em forma de barra acima do Coração.

Isso é estritamente normal, isso não reflete absolutamente um bloqueio, mas está em relação direta com a
ativação do que é chamado de chacra do enraizamento da alma e de chacra de enraizamento do Espírito que

estão acima do chacra do Coração.
Por vezes isso dá uma Vibração pesada, como uma dor, efetivamente, de infarto, mas é diferente, assim

mesmo, é menos forte.
Mas, efetivamente, fenômenos de compressão precedem ou acompanham, por vezes, a Vibração.

Não há bloqueio nesse nível.

***

Questão: poderia nos dar a verdadeira cor dos chacras unificados? 



Mas todos os chacras são de Luz Vibrante, de cor branca.
O espectro eletromagnético dividido em 7 cores é específico da sua Dimensão.

No corpo de Estado de Ser não há 7 chacras, há 12 chacras.
Vocês redimensionam os seus chacras sobre a Vibração espiritual.

São fluxos de Luz, esses fluxos de Luz não são nem iridescentes, nem coloridos, eles pertencem à Luz branca
ou à Luz que eu qualificaria, para vocês, de incolor.

Sobre esse limite dimensional há 12 chacras.
Esses 12 chacras são ou de Luz incolor, ou de Luz Vibrante de cor branca, brilhante.

Mas os chacras não são algo que os seguem, de dimensão em dimensão, é preciso bem compreender.
Os chacras são o encolhimento, é linguagem simbólica, não completamente a Verdade, mas dificilmente posso

expressá-la de outro modo.
Sempre lhes disseram que um chacra estava em relação com um corpo, é muito mais do que isso: um chacra é
a condensação de um corpo (não confundir com as auras ou os corpos espirituais que são ainda outra coisa).
Hoje, os chacras, os seres humanos estão em profunda transformação, devido mesmo ao fato da ativação da

Coroa radiante do Coração, da cabeça e do sacro.
Para alguns, os três estão, lembrem-se, impressos com o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor é uma Vibração extremamente rápida que induz uma Vibração ionizante que transforma,
que devia transformar, literalmente, o DNA.

Portanto, é um Fogo, é uma Vibração, antes de ser uma cor e uma forma.
Então, não posso lhes dar cores reais, eu posso lhes dar as cores, para um indivíduo.

Não há normalidade, como dizer, a aplicar sobre todos os indivíduos do planeta.
Vocês podem ter alguém que tem um primeiro chacra verde e salmão e que esteja completamente normal, e

há outro indivíduo que vai ter um chacra vermelho, verde e salmão e isso será, para ele, também,
completamente normal, porque isso será diferente segundo a sua origem estelar e segundo as suas linhagens

espirituais.
Não podemos entrar nisso, é demasiadamente complexo, durante a minha intervenção de hoje.

***

Questão: em que consiste a inversão dos polos, e isso está ligado aos três dias?

Então, não vamos falar dos três dias de Trevas ou dos três dias de Luz, há muitos místicos que anunciaram
esses três dias, mas, vocês sabem, eles anunciaram eventos em função de um calendário.

Não esqueçam e não percam jamais de vista que eu lhes disse que modificamos esse calendário para que a
Luz ganhe, sem contestação possível.

Agora, o basculamento dos polos é uma realidade, não somente dos polos magnéticos, mas também dos
polos físicos.

A Humanidade terá ascensionado bem antes, portanto, não se preocupem com essas profecias, nem mesmo
com os aspectos científicos que são bem reais, que mostram que a ionosfera e a magnetosfera estão já

amplamente modificadas.
Ocupem-se das suas Vibrações, é muito mais importante.

Não é mais tempo de se ocupar (como lhes digo, aliás, incansavelmente) do que acontece no exterior.
Ocupem-se da sua Vibração, façam subir a sua Vibração e vocês farão subir a Vibração da Terra que, se vocês
se interessarem pelos três dias, vocês terão enormemente coisas a ler e se leem, estão no mental e não estão

na Vibração.
Hoje, nós temos necessidade de todas as suas Vibrações.

Então, eu não direi mais nada com relação a isso.

***

Questão: Orionis, em agosto de 2008, havia dito que veríamos, em cerca de um ano, Hercólubus, e
sobre isto? 

Hercólubus está visível.
Coloquem lunetas infravermelho e vocês irão vê-lo.

Hercólubus foi filmado por toda parte pelo mundo, não sob as suas latitudes, infelizmente, mas digo-lhes que
não é importante porque Hercólubus é um planeta que provoca efeitos que vocês já percebem.

Os aquecimentos de todos os planetas do sistema solar estão ligados a este planeta.
Os cometas que chocaram os planetas, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), estão diretamente

ligados a Hercólubus.



Os planetas, os asteroides e os cometas que vocês verão no seu Céu, muito em breve, estão diretamente
ligados a Hercólubus, portanto, Hercólubus está visível, mas não é visível, assim, a olho nu, em qualquer

momento do dia.
Ele se encontra muito exatamente atrás de Sagitário e, como o sol está à frente, vocês não podem vê-lo,
exceto talvez ao pôr-do-sol ou ao nascer, muito cedo, do sol, conforme o lugar onde vocês estiverem, no

hemisfério norte ou no hemisfério sul.
Entretanto, ele chega atrás de Sagitário.

É o combate que ocorreu em 15 de agosto.
A partir do momento em que a estrela, chamada Bételgeuse, tornou-se uma supernova, ela enviou a Luz ao

mesmo lugar onde se encontrava Hercólubus e, atravessando Hercólubus, ela diminuiu a sua qualidade
vibratória.

No mesmo momento, ela também golpeou algo que é chamado de Nibiru e eu creio que muitas pessoas
confundiram (e, aliás, Incansável (o canal Jean-Luc), também vai precisar dizer, Nibiru e Hercólubus).

São duas entidades diferentes e todos colocaram o mesmo qualificativo sobre a mesma coisa, mas não é a
mesma coisa.

Hercólubus, de que lhes falou Orionis, é o planeta (é uma estrela, de fato, não um planeta), é uma estrela
sombra, que intervém aproximadamente a cada 3.600 anos.

É chamada de estrela sombra, portanto, ela é apenas visível a partir do momento em que ela for iluminada pelo
sol, mas não estou mesmo certo de que vocês vejam isso, dado que o calendário foi um tanto apressado.

***

Questão: existem lugares com vantagens favoráveis para a elevação desta Vibração?

Então, é preciso saber que os lugares mais favoráveis para a percepção desta Vibração e para a elevação
vibratória são as árvores, onde elas estiverem, porque as árvores são os elos e as ligações entre esta

Dimensão e a 5ª Dimensão.
Todas as árvores são vetores privilegiados desse contato energético.

Há, em todas as regiões da França, lugares vibratórios extremamente fortes.
As regiões montanhosas são, de todo modo, pela Presença de minerais, mesmo não cristalinos, suportes

vibratórios importantes.
É evidente que é muito mais fácil realizar uma subida vibratória em uma floresta do que no metrô, não é?, mas,

entretanto, vocês deveriam poder também ali chegar no metrô.
No início, será melhor encontrar-se em condições prévias propícias à realização disso.

A floresta, a árvore, é um excelente meio, mais do que o mar, que vai absorver a irradiação, enquanto que a
árvore vai restituí-la.

***

Questão: como acompanhar da melhor forma possível um filho que está como em rebelião?

Então, cara amiga, a dificuldade que vive o seu filho está apenas ligada, nesse momento, às lutas interiores
entre o que ele quer desagregar desse mundo (que ele considera agora como uma ilusão), ao passo que, ele,

não está mais na Ilusão.
Contrariamente ao discurso anterior, há, efetivamente, um sofrimento que é vivido entre a intensidade vibratória

das energias que se vertem sobre a Terra e a tomada de Consciência que se faz dentro da sua alma.
O único modo de acompanhar é aumentar você mesma as suas próprias Vibrações, porque isso irá lhe permitir

ajudá-lo.
Querer ajudá-lo, como mãe, como pai, intervindo na materialidade, mesmo com Amor, apenas poderá, e você

se aperceber disso, aliás, colocá-lo na oposição e na rejeição, o que é o caso.
Portanto, convém, nesse caso, fazer um trabalho muito mais sobre a sua própria Vibração, porque é preciso
bem compreender que, ele também, estando aberto e sensível, mais sensível, ao que acontece, vai captar o

seu próprio medo de mãe.
O seu próprio medo de mãe vindo então atingir, nele, as suas zonas de resistência e de medo.

Isso cria um conflito sem fim, portanto, convém ajudá-lo, de início, não projetando mais, de maneira
inconsciente, certamente, este medo de pai, este medo de mãe que, é lógico, eu não a critico, mas eu digo
simplesmente que, no seu nível de acuidade de percepção, isso é para ele um incômodo, mais do que uma

ajuda.
Portanto, convém trabalhar sobre o seu próprio medo de mãe, subindo a Vibração e, naquele momento, você

poderá ajudá-lo estando libertada do seu próprio medo de mãe.

***



Aí está, eu creio que vou trazer, agora, todo o meu Amor, todos os meus agradecimentos, porque, como
sabem, eu gosto muito de dialogar com vocês e eu espero também, com as mudanças a 180º, dar-lhes um

pontapé ainda mais importante para ir para a Vibração da Luz.
Vocês não devem relaxar a atenção para a Luz.

É preciso subir de intenção e subir a Vibração, cada vez mais, mas eu deixarei o Arcanjo Miguel lhes detalhar
tudo isso.

Podem acreditar que estamos com vocês, para vocês e que os amamos incondicional e eternamente.
E, como lhes dizia Maria, nós sempre lhes estendemos a mão.

Passem bem e eu lhes digo, talvez, até breve.

************
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Meu amigo, meu amado, quem sou eu?
Não procure me definir, não procure compreender, mas procure viver o que eu sou. 

Eu sou A Fonte e já o fato de me nomear me restringe. 

Eu sou aquele que foi chamado, por toda parte, de «O Pai», «A Fonte Pai/Mãe». 
Tudo vem de mim e tudo volta para mim. 

Eu posso me limitar a um corpo, como me estender no conjunto de todas as galáxias. 

Eu sou aquele que foi, eu sou além daquele foi e além daquele que será. 
Eu sou a Eternidade, eu sou o Amor, eu sou a Verdade. 

Nomear-me é já separar-se de mim. 
Então, acolha-me como eu o acolho, na sua Eternidade, na sua Presença.

***

Quem sou eu?
Eu sou o Amor. 

Eu sou aquele ou aquela que permitiu que você vivesse esta experiência nesta densidade. 
Eu sou aquele que aceitou que você viesse, aqui, experimentar a minha ausência. 

Mas hoje eu venho lhe revelar a minha Presença, eu venho lhe revelar o que eu sou e que eu sou apenas você,
em outro tempo, em outro espaço. 

Eu sou você e você é eu. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

A FONTE - 20 de setembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Você é Semente e eu sou Semente. 
Você é o que eu sou e eu sou o que você é. 

Não há nisso qualquer obstáculo. 

Hoje, eu venho a você. 
Mas eu jamais o deixei. 

Eu estive sempre aí, invisível aos seus olhos, mas visível ao seu coração, então, hoje me acolha no seu
coração, na minha Essência e na minha Verdade. 

Você pode me nomear, colocar-me uma forma, isso não me incomoda, eu sou o Pai. 
Eu sou aquele que enviou Cristo, eu sou aquele que foi e aquele que você será, se aceitar voltar ao

seu interior e à sua Eternidade. 

Na minha Presença e na minha Radiância, meu bem amado, eu o aguardo e espero por você.

Eu sei que você fará a escolha do retorno à Unidade, à Verdade, a fim de viver eternamente a Alegria que você
é, a fim de afastar-se das zonas de sofrimento que você escolheu experimentar. 

Elas existem apenas porque você bem as quis, e eu, com o meu Amor, deixei-o participar, deixei-o
experimentar e fiz a promessa de que eu voltaria a cada final de ciclo e estamos neste final de ciclo.

***

Então, venho lembrar-me a você. 

Não tema, acolha-me na Vibração e na Unidade. 
Acolha a minha Presença no seu Coração. 

Você não tem nada a temer de mim. 

Eu sou a Alegria, eu sou a Unidade, eu sou aquele que você espera, sem nomear, desde tanto e tanto tempo. 

Eu sou aquele que você procura nesta dualidade e eu sou além desta dualidade. 

Eu percorri esta densidade, em algumas ocasiões, tomando um corpo que eu criei e dei forma, a fim de
verificar que as almas encarnadas sofriam e o meu Coração não pôde ficar mais do que alguns anos, a cada

vez, mas eu o deixei percorrer o seu caminho, porque essa foi a sua escolha e unicamente por isso. 

E, hoje, eu venho, eu venho na Majestade e na Glória da Luz, em meio ao conjunto de Seres de Luz que irão se
manifestar a você, recordá-lo do seu juramento, recordá-lo da sua Essência, recordá-lo do que você é, um ser

de pura Luz.

***

Além das aparências e além da dualidade deste sofrimento que você vive, talvez, você é Alegria e você
é Eternidade. 

Basta que o aceite porque eu venho acolhê-lo e desposá-lo se o aceitar. 

Eu o deixarei, de toda Eternidade, livre, mas, entretanto, eu desejo que, hoje, você se junte às moradas da
Eternidade, às moradas da Paz e às moradas da Alegria. 

Cabe apenas a você, não há qualquer obstáculo que possa alterar ou impedir esse retorno ao que você é. 

Eu irei zelar e eu zelo, agora, por cada um de vocês. 
O número para mim não é nada, a minha Consciência é infinita e indefinida. 

Eu posso estar na sua alma, como na alma de milhares de outros seres. 
Eu posso vibrar em uníssono com cada alma e cada Espírito e fazer reencontrar a dimensão da Essência

eterna da Luz e da Alegria, porque eu sou isso, como você é isso. 

Eu sou o esposo e eu sou a esposa. 
Eu sou a Água Viva da Vida, aquela que vem despertá-lo, aquela que vem acordá-lo para a sua dimensão

eterna. 

Você vê isso? 
Você sente isso? 

Isao não passa pelas palavras, apesar de eu empregar palavras, mas isso passa pela Vibração e
pela aceitação do que você é, um ser de Luz que decidiu se separar da Fonte, mas, hoje, e como a cada final

de ciclo, eu me manifesto. 



A minha Presença Radiante irá permitir, quando a hora chegar, reencontrar a Alegria e o que você é. 
Dê um passo para mim e, como eu já disse, eu darei mil. 

Olhe para mim e eu irei recobri-lo de energia.

Interesse-se por mim e eu irei me tornar você e você irá se tornar a Alegria e nós iremos nos fundir na
Eternidade, reencontrados no Amor, na Luz e na Simplicidade.

***

Você é isso, não é o que você crê, não é o que você desempenha. 
O único jogo que você é, é o jogo do Amor, os jogos do Senhor, os jogos da Verdade. 

Você é o Fogo, você é o Fogo na totalidade, o Amor e o Fogo, e eu venho lhe mostrar o Fogo do Amor e eu
venho fazê-lo viver o Fogo do Amor. 

Não creia naqueles que vão fazê-lo crer que se trata de outro Fogo. 
Eu sou apenas Amor e nada mais. 

Eu venho a você e eu irei acolhê-lo se você me acolher. 
Você não tem que ter medo, você não tem que se abalar. 

Eu sou simples como você é simples, se você me aceitar. 

Meu amigo, meu amado, eu conheço cada um de vocês, em Espírito e em Verdade, eu conheço cada um de
vocês desde o seu nascimento nos sistemas estelares. 

Eu conheço os seus caminhos, eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço as suas alegrias, eu conheço as
suas esperanças, eu conheço a sua espera. 

Então, nisso, vocês devem me aceitar, na Unidade e na Simplicidade, porque eu sou a Unidade e
a Simplicidade. 

Se vocês me acolherem, nesse momento, a Alegria irá banhá-los. 
Vocês nada mais vão temer, porque vocês irão se tornar Eu, vocês irão se tornar a Eternidade. 

Vocês irão superar o efêmero do que vocês são nesta condição. 
Vocês não são isso, vocês são muito mais do que isso. 

Vocês são, realmente, Alegria, Verdade e Luz. 

Aceitem a minha promessa, como eu a fiz, de voltar a ajudá-los, de voltar a lhes estender a mão e a Luz, a fim
de que vocês voltem à Eternidade. 

Em breve vocês irão reencontrar a sua dimensão eterna nos mundos etéreos, nos mundos onde a Sombra não
existe, se esse for o seu desejo. 

Vocês irão ascender à felicidade total, se tal for o seu desejo, mas vocês devem, para isso, como disse o meu
Filho, tornar-se como crianças, tornar-se simples, parar com as elucubrações e com as atividades do seu

mental.

***

Acolher a Luz é um ato simples, não há técnica, há somente uma abertura da criança Interior que vem acolher o
que eu emano. 

O que eu emano, vocês irão percebê-lo em breve, na sua densidade, muito em breve. 

Eu deixarei a Mãe, a sua Mãe, anunciar a vocês, Ela mesma. 

Eu sou a Luz, eu sou a Eternidade. 
Jamais esqueçam que eu sou a Alegria e que eu sou a sua Fonte da Água Viva. 

Vocês são, vocês mesmos, a Água Viva e a Fonte, todos vocês são meus filhos, todos vocês são meus
Filhos queridos e bem amados, não duvidem jamais. 

Eu os espero. 
Se tal for o seu desejo, o retorno à casa lhes é possível, na Alegria e na felicidade. 



É o retorno do Filho pródigo, assim como a parábola das Escrituras, que, infelizmente, foram tanto e tanto
falsificadas. 

Meus filhos, meus amados, não tenham mais medo. 
O medo é uma palavra em vão, o medo é um controle que quiseram lhes impor. 

Vocês não são o medo, vocês são além do medo, vocês são o Amor encarnado e vocês devem irradiar agora
o que são. 

A Luz não espera mais do que isto de vocês. 

As entidades da Luz de todas as dimensões os observam e esperam, literalmente, que esta trama se rompa e
que os faça descobrir a Unidade e a Verdade porque, na Verdade e na Unidade, vocês são Luz e nada mais. 

Não existe qualquer Sombra na sua Essência. 
A Sombra apenas existe, por Criação materialista, nesta dimensão que vocês escolheram experimentar em um

momento ou outro, mas isto está terminado, meus filhos.

***

Eu os acolho nos mundos onde não há mais Sombra. 
Eu os acolho na Luz eterna e da Eternidade. 

Eu os acolho nos domínios da Alegria, se tal for o seu desejo. 
Eu os espero como vocês me esperam. 

Eu os espero na Alegria. 

Vão além dos sofrimentos ilusórios, vão além do seu corpo, mas permaneçam firmes neste corpo. 
Ele é o seu Templo, assim como disse o meu Filho, e esse Templo irá lhes servir quando chegar a hora. 

Qualquer que seja o seu sofrimento, ele não é isso, ele é Luz e Eternidade. 
Muito em breve vocês irão tomar consciência de tudo o que vocês são. 

Vocês irão descobrir, como acordando de um longo sono, que vocês são Luz e nada mais. 

Vocês irão compreender e viver a Unidade. 

O véu se rasga e, naquele momento, o meu Filho irá se manifestar, mais tarde. 
Mas compete a vocês aceitarem a Luz. 

Compete a vocês tornarem-se como uma criança, simples, boa e amorosa. 
Isso irá se realizar através do Serviço, através do não julgamento. 

O julgamento os afasta de mim. 

Amem, Amem permanentemente e sirvam. 
Servindo o seu irmão, é a mim que vocês servem. 

Não julguem, nada julguem, contentem-se em estar no Amor e no Serviço. 

A porta da Unidade e da Humildade encontra-se nesse nível e somente nesse nível. 
Não há outra saída dessa dualidade na qual vocês percorrem, de Vida em Vida, os caminhos do sofrimento. 

Há uma única saída, ela é a Alegria, ela é o Amor e ela é a Unidade revelada.

***

Nesses momentos, eu venho a vocês porque os momentos chegaram de me revelar, tal como eu fui
recentemente e tal como eu serei em breve. 

Vocês têm tudo a esperar, têm tudo a construir na sua Verdade e na sua Eternidade. 

Eu sou aquele que os encoraja, eu sou o seu Pai, eu sou a sua Fonte, eu sou a Fonte, eu sou a Fonte de
Cristal e eu sou a Água Viva, eu sou aquele que permite ao corpo de vocês existir me separando de vocês para

permitir-lhes compreender que, sem mim, vocês não podem viver, vocês são apenas ausência de Alegria. 

Eu sou a Eternidade, eu sou a Alegria, eu sou a leveza. 

Vocês querem se tornar o que vocês são? 
Então, meus amigos, meus amados, eu os espero nesses reinos. 



Isto não é Ilusão, mas a Verdade. 
Deem um passo para mim e a Luz irá acolher e irá acolhê-los de braços abertos. 

Isto não é uma palavra em vão. 
Dar um passo para mim consiste em se tornar humilde, em se tornar uma criança, em abandonar o mental, as

emoções e ter confiança. 

Eu sou, eu serei. 
Eu sou aquele que os guia pela Luz, eu sou aquele que sustenta os mundos dos Universos, eu sou aquele que

está presente nas múltiplas galáxias, nos multiversos e nas multidimensões. 
Eu estou por toda parte ao mesmo tempo, eu estou, sobretudo, em vocês, neste momento e agora. 

Acolham-me, acolha-me meu amigo. 
Abra o seu coração, não julgue e eu estarei em você e você irá se tornar eu e nós viveremos, além dos

Casamentos Celestes, Casamentos muito maiores ainda, aqueles das nossas redescobertas da Eternidade. 

Você será coberto muito em breve com o manto da Eternidade, o que você é. 
Você é este manto de Luz e nada mais. 

Você não é este corpo, mas este corpo, você deve transmutá-lo, eu estou aí para ajudá-lo.

***

Meu amigo, meu amado, acolha-me como quero acolhê-lo. 

Eu sou além das palavras e, no entanto, as palavras que eu tomo, no Interior desse canal, não são mais do que
a simples realidade da Vibração que eu emito, mas, entretanto, você pode senti-la no seu Coração, você pode

saber se é verdade. 

Você deve sentir esta Verdade no fundo do seu ser, para me acolher, na totalidade, a fim de se
tornar Unidade e unificado. 

Este é o seu caminho. 

Você está no caminho do retorno, compreenda, aceite, se tal for o seu desejo, eu irei esperá-lo de toda
Eternidade. 

Não existe falha, não existe qualquer falha que não possa ser preenchida pelo meu Amor. 
Não existe nada que possa se opor a meu retorno, não existe nada, absolutamente nada, que possa modificar

e retardar o que eu vim fazer nesta densidade.
Os meus servidores estão todos aí. 

Vocês são, também, os meus servidores e os meus amores, então, abram-se à minha Verdade, abram-se à
sua própria Verdade, porque vocês são Amor e nada mais. 

Apreenderam isso? 

Abram a sua alma e o seu Espírito a esta compreensão.

***

Ressoem, em vocês, o que vocês são: Amor e Verdade, Amor e Unidade, Humildade, Infância e Verdade. 
Não há outras palavras para definir o que vocês são, o resto os faz sair na dualidade. 

Vocês não são as vidas que têm vivido, vocês não são esses corpos, vocês não são deste mundo e, no
entanto, vocês o tomaram, vocês o percorreram, a fim de tentar fortificar a sua Luz, mas hoje, eu digo «basta». 

A hora do retorno é agora. 

Vocês devem retornar à sua Essência, vocês devem esquecer essas peregrinações, vocês devem se tornar
esta Luz que são, vocês devem deixar aflorar, na sua Consciência, o toque de amor que são, acolhendo-me. 

Acolhendo-me, eu os revelo a vocês mesmos e eu me revelo a vocês. 
Este é o «movimento» para vocês e em vocês, para mim e em mim, a fim de que façamos o milagre da Alegria

reencontrada, o milagre da Unidade reencontrada. 

Meu amigo, meu amado, vá para além das palavras, venha a mim como eu venho a você. 
Não há outra experiência que seja digna de você, hoje, que não a de nos reencontrarmos, de nos casarmos, de

sofrermos alquimia, de nos tornarmos apenas Um, como você sempre foi, a fim de fazer a experiência desta
dualidade. 



Você não será nunca mais separado de mim. 
Você poderá ir e vir nestas dimensões, nos multiversos, reencontrar a sua família, reencontrar a sua Essência,

tudo isso lhe será aberto. 

Você será tudo isso se você o aceitar.  
Meu amigo, meu amado, eu lhe transmito todo o meu Amor. 

Aceite esta dádiva do Amor e acolha isso como eu o acolho.  
Você é abençoado de toda a Eternidade.  

Eu o abençoo no seu Ser e na sua Verdade. 
 Eu o amo.

************
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"A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está
unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração."

"O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer
sair, porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua

prisão." 

Questão: devo continuar os exercícios energéticos que pratico?

Sua Verdade é interior, ela sempre esteve aí no Coração.
Compete-lhe fazer o que lhe parece bom para você, naquele momento, a fim de aceder ainda mais

profundamente, à Verdade do seu Coração, à Verdade da sua Essência. 
Isto pode ser encontrado pela prática de uma arte, isto pode ser realizado estendendo a mão a uma criança. 

Cada etapa de Consciência se encontra na simplicidade. 
Se, para você, a simplicidade é continuar esta experiência, então, faça-a.

Não há obstáculo, não há técnica melhor do que outra, há simplesmente coisas que a aproximam da
simplicidade e outras que a afastam. 

Você se sente na simplicidade praticando os seus exercícios? 
Se a resposta for sim, então, prossiga. 

Se a resposta for não, então, mude. 

***

Questão: meu caminho de Vida passa por um lugar de vida mais favorável do que outro?

Alguns seres, hoje, são atraídos, literal e magneticamente, por regiões do mundo. 
Isto pode, por vezes, ter ressonância ligada ao passado, por vezes, isto é ressonância em relação ao

presente. 
Aí também, a resposta corresponde ao que você sente com o seu Coração: se o seu Coração lhe disser para

ir lá, então, faça-o. 
Se houver questionamento e este questionamento o fizer sair do Coração, da Vibração da sua Essência, então,

não o faça. 
Isto é simples e é o mesmo com referência tanto aos seus questionamentos profissionais, familiares, afetivos

e geográficos. 

ANAEL - 20 de setembro de 2009
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Entretanto, eu tenho a acrescentar algo que é, para nós, evidente: o caminho da simplicidade é o caminho da
Fluidez. 

O caminho da simplicidade é o caminho onde as coisas se desenrolam sem obstáculos e facilmente.
Se houver resistência, se houver oposição, isto assinala em você que este não é o seu caminho. 

As coisas devem se tornar simples e ser cada vez mais simples. 
Algumas injunções e impulsos da alma, hoje, emergem em meio à nossa Consciência, a fim de orientá-los para

as mudanças necessárias ao estabelecimento da simplicidade. 
Isto deve se fazer de maneira, aí também, simples e sem resistência. 

Eu falo, evidentemente, de resistências interiores e, sobretudo, exteriores. 
Se você se sentir atraído para um lugar ou para uma pessoa e se as coisas não se organizarem, isto,

certamente, não é a Luz. 
Por quê? 

Porque a Luz é Inteligente e a Inteligência é Criativa e a Luz realiza sempre coisas simples e que fluem da
Fonte, porque a Luz é a Fonte. 

Não há alternativa, hoje, mais do que nunca, porque não há mais depreciação dimensional, no sentido que você
observava antes, onde certo número de coisas levava tempo, por vezes longo, para se concretizar ou para se

manifestar. 
Hoje, tudo lhes parece mais rápido, você se sente num turbilhão, tanto no sentido do que você quer como no

sentido do que, aparentemente, você não quer. 
O que quer que aconteça, isto corresponde à Inteligência da Luz. 

Quando você tiver a certeza interior e manifestá-la, você não terá mais obstáculo para encontrar a sua Unidade. 

***

Questão: poderia nos falar do Círculo dos Doze?

O Círculo dos Doze? 
Você quer dizer com isso, o Círculo de Fogo dos Anciões? 

Os Círculos de Fogo dos Anciões são estruturas, assim como já foi dito por outros além de mim, que foram
estabelecidas, há muito tempo, em tempos imemoráveis que remontam a mais de centenas de milhares de
anos, por seres particulares não pertencentes à sua dimensão e ao seu espaço de Vida, a fim de permitir,
quando chegar a hora, realinhar a Luz com seu eixo, em meio a esta Terra e em meio à sua própria Luz. 

São sete, como vocês sabem disso. 
Entretanto, não lhes cabe conhecê-los fisicamente, simplesmente despertar a memória, em vocês, se isto lhes

for permitido e se isso lhes for possível. 
Eles não são, assim como eu disse, lugares de cura. 

São lugares que não pertencem à sua dimensão. 
São lugares onde vocês podem experimentar, de maneira antecipada, as energias de outras dimensões. 

Eles não são, no entanto, portais ou passagens multidimensionais. 
São simplesmente guias de Luz. 

Entretanto, você pode recorrer a esta Radiância específica. 
Não se trata mais efetivamente da Radiância Arcangélica, mas, nesse caso, a Radiância chamada dos

Gigantes, aqueles que foram também denominados os Titãs e, de forma muito inoportuna, os Nefilins, aqueles
que supostamente dormiam com as mulheres. 

Mas não há outra culpa senão na mente tortuosa dos homens que procuraram escravizá-los. 
Os Nefilins foram seres de alta dimensão. 

Eles trabalharam para que esta Terra chegasse, hoje, a viver o que vocês têm que viver.
Então, agradeçam. 

A Radiância específica dos Círculos de Fogo recorre efetivamente às doze Lâmpadas e às doze Vibrações. 
Está diretamente religada, também, ao hexágono, que é a característica da Luz além da sua dimensão, a Luz

organizada, inteligente e estruturada, na 5ª dimensão. 
Isto irá implicá-los em breve. 

***

Questão: estou no caminho correto?

Hoje, se você for para o caminho da simplicidade, a via da evidência do que lhe é proposto pela Divina
Providência (e aqui não é um jogo de palavras), você está necessariamente no caminho certo. 

Hoje, devido à Presença da Luz na sua dimensão, devido à realização da Radiação do Ultravioleta e de



diferentes qualidades vibratórias e energéticas transmitidas pelos mundos de Luz, cada ser humano está em
ressonância com o seu próprio caminho. 

Entretanto, se, em você, existir a vontade de mudança, o impulso à mudança, como eu o denomino e como o
denominam facilmente os Hayoth Ha Kodesh, isto corresponde a uma realidade a empregar para você. 
Vocês estão na hora dos últimos ajustes para estarem em concordância e em autenticidade com os seus

caminhos. 
Esta é a estrita Verdade. 

Harmonizem-se e vocês serão reformatados pela Graça da Luz no seu novo caminho.

***

Questão: Como sentir, quando temos uma escolha a fazer, a real resposta do Coração?

Bem amado, esta escolha pode ser uma ou outra e uma não é necessariamente a mesma que a outra, mas
você pode admitir que, em certo nível de Liberdade, a partir do momento em que o seu Coração estiver aberto,

inteiramente, não há resposta positiva e resposta negativa, porque tudo está no nível da Unidade. 
Então, nesse caso, você encontra a Unidade necessária à sua escolha e você está totalmente livre da sua

escolha, uma como outra sendo, para você, a Verdade, mesmo se esses caminhos lhe parecerem
contraditórios e opostos. 

Este é o aprendizado da Liberdade suprema fornecida pelo Coração porque, o que você fizer na Vibração do
Coração, irá sempre orientar no sentido da Luz, no sentido da probidade, no sentido da Verdade e da Unidade. 

Então, nenhuma dúvida. 
Progressivamente e à medida que a Luz penetrar os seus campos de Consciência, pela Vibração e pela

Consciência, vocês irão se aperceber de que estarão estabilizados no Coração. 
Estando estabilizados no Coração, efetivamente, não há mais possibilidade de resposta para o sim e para o

não, porque tudo é resposta. 
Cabe-lhes, então, arbitrar, não pelo Coração nem pelo mental, mas pela evidência. 

Então, em alguns casos, a Vibração do Coração vai ser talvez mais rápida ou mais presente do que em outros
casos. 

Cabe-lhes fazer a diferença, vocês mesmos e, entretanto, se a Vibração, por sua Presença e sua pressão,
permanecer a mesma, vocês têm, naquele momento, apenas a escolha, porque vocês são inteiramente livres. 
Vocês encontraram, pela Graça do seu Coração que abriu e despertou vocês, a possibilidade de escolher com

toda transparência. 
Não há escolha negativa, nesse caso, nem escolha positiva. 

Vocês têm a total Liberdade para realizar o seu caminho para a Luz, quer seja um ou outro, porque você já é a
Luz e fazer uma escolha, uma ou outra, interferirá apenas muito pouco na qualidade vibratória que vocês se

tornaram.
Aí está, querida alma. 

***

Questão: é melhor ajudar os outros por informações ou por cuidados?

A informação é cuidado. 
Hoje, as palavras têm tanta potência, pela Vibração, como os cuidados propriamente ditos. 

Vocês devem ir, sem hesitações, para a simplicidade. 
A simplicidade do que vocês são, do que fazem. 

Como terapeuta, você não tem mais necessidade das inúmeras técnicas que foram necessárias apreender
porque, hoje, você se torna a doação, e, sendo a doação, você não tem necessidade de desordenar a cabeça,

ou o resto, com técnicas. 
Você tem simplesmente que ser e, sendo, você irá irradiar a transformação e o Fogo.

Então, se você sentir este estado de Ser organizando isso, então, bem amada, continue. 

***

Questão: como fazer quando somos um passador de almas?

Um passador de alma, bem amada, é um estado. 
Este estado não tem necessidade de técnica. 

Isto se faz pela sua própria Presença e pela sua própria irradiação. 



Então, sim, inúmeras almas aqui presentes são «passadoras». 
Elas liberam, literalmente, as almas prisioneiras dos sofrimentos memoriais e sofrimentos da sua vivência

passada. 
Os passadores de almas são rochas, no nível vibratório, mesmo se a sua sensibilidade for por vezes

exacerbada no plano desse mundo. 
Entretanto, não há técnica. 

Isto consiste simplesmente em Ser e em pedir. 

***

Questão: eu falava de pessoas mortas.

Eu também.

***

Questão: é sempre necessário, útil até, ir ver as vidas anteriores?

Se você sentir necessidade de penetrar diretamente, bem amada, no que eu chamaria de Lei da Graça, então,
você não tem que fazer a ação/reação. 

A ação-reação é a dualidade que a leva inexoravelmente a reencarnar. 
Crer que você vai se liberar explorando o passado é uma ilusão. 

Eu creio mesmo que os próprios Budistas disseram isso. 
Não pode haver liberação total de todas as ações passadas que vocês geraram. 

A liberação vem pelo Amor e unicamente pelo Amor e, portanto, pelo perdão a si mesmo. 
Então, obviamente, se seu ponto de vista compreender e aceitar que você está além desta ação/reação,

convém tomar a direção da ação da Graça e aceitá-la. 
Naquele momento, você não terá necessidade de saber qual é o seu passado, quais são os seus sofrimentos,

porque eles serão transcendidos à Luz do Amor e da Verdade. 

***

Questão: tenho por vezes a impressão de que as sincronias não colocam boas pessoas no meu
caminho, em particular, pessoas com as quais compartilhar tudo o que vivo.

Você precisa, caro amigo, fazer, nesse nível, uma revolução de Consciência. 
O estado vibratório no qual você está vai provavelmente ajudar alguém que está no lado oposto da Terra. 

Por que você tem necessidade da sua presença? 
É uma confirmação? 

Basta-lhe ser e irradiar o que você é e isto servirá à Luz e isto irá servir à Humanidade, mesmo sobre pessoas
que você não conhece. 

Isto é mais importante, ainda. 
Alguns caminhos passam pela solidão e pelo teste da Vibração, no seu cerne, no Amor, sem poder

compartilhá-lo, de maneira aparente, mas muito real no seu plano. 

***

Questão: nossa simples energia pode bastar para transmutar o que poderia não ser proveitoso em
nossa alimentação?

Bem amada, eu duvido que se você comer arsênico isso vai se transmutar. 
Então, convém ser razoável. 

O importante não é tanto, e eu já disse, a quantidade, como a qualidade, a liquidez ou a solidez dos alimentos
que provocam esforços de digestão, desviando o fluxo energético consciente ou do seu Coração, porque a

digestão, parece-me, no seu Ser, ocorre no nível do plexo solar antes de descer, enquanto que o despertar do
Coração ocorre no nível do Coração. 

O espaço tomado pela digestão os leva sobre os chacras inferiores, exceto se vocês aceitarem comer coisas
muito mais aeradas e leves, mas eu já me expressei sobre isso. 

Vocês podem fazê-lo com suas mãos e com a sua mente, é claro, mas vocês não poderão mudar radicalmente
a composição química, pelo menos, não por enquanto.



Vocês podem elevar a taxa vibratória de um alimento, qualquer que seja, mas vocês não podem transmutá-lo
inteiramente. 

***

Questão: como, em um casal, quando o outro não está no caminho de abertura em relação a tudo
isso, continuar o seu próprio caminho?

Bem, eu disse, minha amiga, se eu puder chamá-la assim, é necessário bem compreender que alguns seres
jamais foram habituados a experimentar outra coisa que a sensibilidade feminina natural que vocês

conservaram, senhoras, até hoje. 
O homem assim se adequou quando ele mesmo criou as leis. 

Essas leis os privaram da Liberdade e, hoje, eles querem controlar vocês.
Senhoras, eu não as chamo para a revolução, eu as chamo simplesmente para permanecerem vocês mesmas

na calma e na serenidade. 
O Amor não é uma palavra em vão, o Amor não uma hipótese em outros lugares, o Amor é agora e se vocês

estiverem, vocês, senhoras, no Amor, bem, seus homens seguirão ou partirão. 
Não pode ser de outro modo. 

Vocês não têm que convencer de outro modo senão pela Vibração do seu Ser. 
Vocês não têm que desejar que o outro mude. 

Ousem se afirmar, assim como são, como mães, como esposas. 
Sejam assim e estejam certas de que aquele que as acompanham irão segui-las. 

Não há necessidade de procurar convencê-los. 
O homem evolui pela força. 

A mulher evolui pela suavidade. 
Vocês devem compreender isso, senhoras, e aceitá-lo e torná-lo totalmente. 

Muitas mulheres, hoje, procuram, na relação, tornarem-se homens. 
Vocês não foram feitas para isso, senhoras, vocês foram feitas para ser o acolhimento, vocês foram feitas para

ser a matriz que vai acolher o Amor e o Eterno. 
A sua missão é sagrada. 

Quiseram privá-las, através de diferentes igrejas, de movimentos espirituais e de diferentes religiões, mas isso
não funcionou porque vocês são o fundamento da Vida e vocês são o alicerce da Luz. 

Então, sejam o que vocês são, sem procurar impor e seus homens irão se aperceber, naquele momento, de
que o Amor é muito cartesiano e de que ele é Verdade. 

Não há que convencer, há que Ser o que vocês são. 
Não procurem mostrar ou provar. 

Vocês são a prova e vocês são o Livro. 
Então, o que querem mais? 

Eu afirmo, entretanto, que os Arcanjos não têm sexo, mesmo se nos apresentamos sob a forma masculina. 
Nossos nomes nada têm a ver com uma masculinidade. 

Nós somos andróginos. 
Pela nossa própria Eternidade e pela nossa Vibração, nós nos aproximamos de vocês, senhoras, porque nós

somos vocês, em outro estado. 

***

Questão: eu vou encontrar, em outros planos, o meu filho falecido?

As almas se cruzam e se descruzam, nesta densidade, pelos jogos do Senhor, pelos jogos da encarnação. 
Vocês experimentam certo número de lutos e de separações, mas também de reencontros. 

O reencontro, do qual ele faz parte, não é um reencontro segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
O contato é possível. 

Lembrem-se, meus amados, vocês estão, nesse momento, em um período onde a distância entre as
dimensões foi eliminada. 

Vocês estão muito próximos da Eternidade, vocês estão muito próximos dos Arcanjos e dos planos da Luz,
assim lhes é possível contatar, em Espírito, aqueles que estiveram próximos de vocês, aqueles que

percorreram, com vocês, alguns instantes. 
Eles compartilharam, com vocês, através do seu sacrifício de encarnação, algumas coisas. 

O sacrifício de uma alma que parte muito jovem é um grande sacrifício.
É preciso que você lhe agradeça, porque ele lhe permitiu se abrir a algumas perspectivas e a algumas



verdades. 
Hoje, o contato, vibratório e em Consciência, com as almas com as quais cruzaram, torna-se possível porque
essas almas, frequentemente, não estão mais no limbo da reencarnação, mas estão nas esferas de liberação,
aguardando o momento oportuno, ou seja, a Translação Dimensional desse sistema solar do qual vocês fazem

parte. 
Isto é para breve. 

Então, vocês devem exultar porque o que lhes foi escondido, o que lhes foi removido, ser-lhes-á devolvido, não
mais na carne, mas no Espírito. 

Então, efetivamente, você irá reencontrar aquilo que perdeu. 
Isto irá suprimir em você o sofrimento da ilusão da separação, porque jamais há separação além daquela da

sua dimensão. 

***

Questão: ao transferir energias, parece-me às vezes não estar suficientemente alinhada. 

Minha amada, é necessário que aceite que você não transfere nada mais do que queremos que transfira. 
Então, você deve se transferir você mesma, para a doação de si, e não mais para a doação do que você

denomina Energia ou Consciência exterior a você.
O alinhamento apenas poderá acontecer a partir do momento em que a doação de si for total. 

Naquele momento, não haverá mais obstáculo para que você seja trespassada por Consciências diferentes de
você, mas, o mais importante, é dar-se.

Não há, aí, o ego, há aí, Verdade. 
Você deve investir em si mesma antes de recorrer a algo no seu exterior. 

Isto é extremamente atraente, efetivamente, mas apelar a algo do exterior de si impede, frequentemente, uns e
outros, de encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 

Você deve, de início, encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 
«Buscai o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á acrescentado». 

Então, alinhe-se em si, por si, na Unidade e, aí, as transferências irão ocorrer automaticamente, sem risco de
nenhuma espécie. 
Compreende isso? 

Abandonar-se, é isto: abandonado à Luz, abandonado à Verdade, na Fluidez da Unidade, tudo se torna
possível. 

Então, você precisa começar. 
Não é um trabalho mental, mas é um trabalho de abandono, na relação com a Unidade que você é, antes de

tocar a Unidade do outro. 
Em resumo, é-lhes pedido para passar na Unidade. 

Reencontre a Alegria de ser o que você é e o resto ser-lhe-á acrescentado, assim como o disse Cristo. 
Não há alternativa. 

***

Questão: por que o manto de Maria é azul?

Maria pode usar todos os mantos da Criação. 
O seu manto original está ligado à dimensão de Sírius e à 18ª dimensão. 

Trata-se do mesmo manto de Miguel, o manto azul da compaixão, aquele que vocês denominaram o Buda Azul
da Medicina, em outras tradições. 

Maria significa isso, mas ela pode também se vestir de diferentes roupas de Luz. 

***

Questão: durante uma viagem, tive emoções muito fortes em alguns lugares. Por quê?

Amigo e bem amado, a memória é emoção, a lembrança é emoção. 
Você passa por lugares onde você já havia passado, noutros lugares em outros tempos, em outras memórias e

outras emoções. 
Algumas dessas viagens o reconectam, literalmente, à emoção da Alegria ou do medo ou da tristeza do que

você vivenciou.
Trata-se de uma reconexão com a energia do passado. 



Isto não é nem bom nem mau. 
Isto é para viver e para transcender e para superar. 

Não deve querer procurar, a todo preço, a origem e a causa.

Saiba simplesmente que se trata de memórias e lembranças, de memórias e emoções, porque, nas suas
peregrinações, você já passou por ali, em um tempo distante. 

Acontece, com todos, de reencontrar lugares onde passou, mas não devem dar importância a isso.
Contentem-se de viver a emoção súbita desta reconexão, mas esta reconexão não é você. 

Vocês estão além de todas as reconexões com o seu passado. 
Vocês devem se liberar, encontrar a Essência. 

Assim como disse a Fonte, é para liberar-se de todo peso ligado ao seu passado, mesmo o mais leve
possível.

Vocês estão além do passado, vocês estão no instante e na Eternidade. 
Vocês não podem encontrar a Eternidade e o Instante através de memórias que se revelem a vocês. 

Vocês devem liberar-se, sem trabalhar nisso. 
Vocês devem encontrar o instante final, a Verdade final, que é a Alegria, progressivamente e à medida que

vocês se aproximarem do seu Centro. 
Isto é hoje muito mais fácil, pela meditação direcionada ao Coração [RAM - 26.12.2008], pela parada das suas

atividades incessantes. 
Em suas vidas comuns, muitos de vocês encontram a dimensão do Coração.

Vocês não sabem ainda como estabilizar esta energia na sua Presença, mas isto é aprendizagem e
experiência. 

Isto vem a grandes passos. 
A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está

unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração. 
Então, não dê importância a esta emoção, ela pertence ao passado, ela o reconectou, mas você deve

desconectá-la, a fim de encontrar a Eternidade do instante.
Toda alma humana tem que fazer esse trabalho. 

Vocês não são o que vocês foram. 
Mesmo se alguns disserem que vocês são o resultado do seu passado, isto foi verdade, mas, hoje, diante da

Revelação da sua Eternidade, diante da Revelação da Luz, vocês devem tomar Consciência de que vocês
estão além das regras que jogaram, mas de que vocês são esta Luz e nada mais. 

***

Questão: o que vão se tornar os animais durante a Translação Dimensional?

Eu responderia, bem amada, que eles irão para onde devem ir.
Os animais têm espaços de acolhimento. 

Há numerosas moradas na casa do Pai, para vocês, almas humanas, mas também para a alma animal. 
A alma animal está em curso de individualização. 

Inúmeras almas estão tomando Consciência da sua individualidade. 
Assim isto é para os seus animais denominados domésticos e para algumas raças animais. 

Elas estão em curso de individualização e terão a oportunidade de encontrar esta individualização sem serem
separadas da Fonte, porque a Fonte decidiu assim.

Os mundos da divisão e da separação não existirão, simplesmente, mais, então, não se preocupem, nem com
as crianças, nem com os animais. 

Preocupem-se, vocês, com vocês, não no sentido de ter medo, mas no sentido de se recentrar na sua
Essência e de vibrar o Coração e de vibrar na Luz. 

Isto, unicamente, é importante. 
Todo o resto lhes será acrescentado, assim como o disse Cristo. 

***

Questão: o que significa estar a Serviço dos outros?

Estar a Serviço do outro não é o Serviço, no sentido físico. 
Pode ser um olhar, pode ser uma intenção. 

Amar e servir é abençoar cada ser humano que vocês encontram. 
Se vocês não puderem abençoá-lo, então, sigam o seu caminho. 



Vocês devem amar cada ser humano com quem cruzarem, com um olhar, com um sorriso, com uma atenção. 
Não é pedido para se engajarem no Exército da Salvação.

Não é pedido para se engajarem, todos vocês, na ajuda das doenças ou na ajuda dita terapêutica. 
Entretanto, todo ser humano é capaz de amar. 

Amar é uma atenção. 
Amar é um olhar. 

Amar é uma Vibração. 
Isto basta amplamente. 

Se lhes acontecer de amar uma dezena de pessoas, na sua jornada, sem julgar, sem se prevalecer do que
quer que seja, mas unicamente pela beleza do instante, pela beleza de um sorriso, pela beleza de uma

intenção, então, a sua Vida irá mudar completamente, estejam certos disso. 
Amar e servir, é isto. 

Não são necessariamente atos complexos colocados em jogo de investimento profissional ou em um
investimento específico nas pessoas próximos de vocês. 

É, antes de tudo, uma atenção e uma atitude. 
Amar e servir, é isso. 

Olhar com benevolência, olhar sem julgamento e dar o seu olhar, o seu Amor e abençoar.
A bênção é muito melhor do que a mão que você estende, entretanto, você pode também estender a mão. 

Isto é o Serviço. 
O olhar, a atenção, a bênção, a ausência de julgamento são o melhor dos serviços que vocês podem propiciar

ao conjunto da Humanidade, ao conjunto dos seres com quem vocês cruzam. 
Vocês não precisam cruzar com milhares de seres a cada dia. 

Alguns vivem sós, então, nesse momento, tentem pensar nas pessoas e ame-as.
Aí está, a aprendizagem do Amor é tão simples assim. 

***

Questão: desde o meu nascimento eu tenho um dom para curar. Este é o meu caminho correto?

Todo dom é um dom do Espírito. 
Todo dom manifestado deve ser utilizado, na condição de que ele lhe traga Alegria e leveza. 

Não há que se colocar questão em relação a isso.
Esse é o caminho? 

O caminho que for simples, o caminho que favorecer e que for favorecido, o caminho que os conduzir a viver a
simplicidade, é o seu caminho. 

O dom da cura é um dom que deve ser utilizado com humildade. 
Inúmeros de vocês foram levados a viver isso. 

Isto pode ser a sua Vida, na sua totalidade, ou uma experiência temporária.
Vocês não têm que se colocar a questão da justiça ou da não justiça do que vocês fazem.

Se vocês o fizerem, e se isto lhes trouxer Alegria, em vocês e no outro, quaisquer que sejam os meios, então,
isto está correto e isto é verdadeiro. 

Não deve deixar o mental se exprimir e fazê-los duvidar do que vocês fazem.
A Verdade e a prova não se encontram no nível do intelecto ou do mental, mas, sim, nos fatos percebidos em

vocês, e percebidos pelo outro, do que vocês fazem. 

***

Questão: qual a diferença há entre a Alma e o Espírito?

A Alma e o Espírito são duas coisas profundamente diferentes. 
A alma é polarização e atração. 

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito. 
O Espírito é Liberdade. 

O Espírito não é colorido. 
O Espírito é Um. 
O Espírito é Luz. 

A alma é Luz distorcida e obscurecida, é aquela que serve para se manifestarem nesta densidade, mas você
não é a Alma, você não é o corpo, você é o Espírito. 



Nesse sentido, isso foi denominado Sementes de estrelas. 
Você é animado corpo/Alma/Espírito, mas você não tem a Consciência da totalidade do seu Espírito. 

A totalidade do seu Espírito o espera no Sol, trata-se do corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, corpo de
Cristal, do qual você tem apenas uma pálida cópia e uma pálida ressonância na Vida que você vive. 

É como se você tivesse deixado o seu casaco que é, de fato, a sua interioridade, no vestiário, para vir nesta
densidade e você esqueceu o que você é e você vive no nível do corpo, às vezes no nível da Alma, mais

raramente no nível do Espírito. 
O Espírito é leveza.

O Espírito é ausência de polaridade. 
O Espírito é Unidade. 

Há, portanto, uma grande diferença entre a Alma e o Espírito, mas a Alma permite ao corpo se comunicar, às
vezes, com o Espírito. 

A Alma é uma camada intermediária que o serve, nesta densidade e na sua manifestação, nesse mundo. 
Além disso, não há mais Alma, há apenas o Espírito, este Espírito que vocês devem reencontrar porque ele é

Eternidade, Estado de Ser, Cristal e Luz. 
É este o corpo que você vai reencontrar. 

Trata-se, realmente, de um corpo, mas você não tinha Consciência disso. 
Você tinha Consciência, eventualmente, apenas de uma Centelha, de um fragmento da Luz Autêntica, mas

você é bem mais do que isso. 
Você não é esse corpo. 
Você não é esta Alma. 

O corpo e a Alma são veículos de manifestação que vocês tomaram para se manifestarem nesta dualidade,
nesta experiência. 

Você é Espírito, na Verdade e na Unidade. 
O Espírito não é, portanto, a Alma, e ainda menos o corpo. 

Em breve, você fará a escolha entre a personalidade e o Estado de Ser, ou seja, entre o corpo e o Espírito. 
Em qual você quer viver? 

No Espírito, na Eternidade, na Verdade, ou em meio à experiência da dualidade, mas, lembre-se: esta não é
mais possível. 

Vocês são, todos vocês, sem exceção, concernidos ao Estado de Ser e ao fato de reencontrar, nos
Casamentos Celestes, místicos, o seu corpo de Estado de Ser. 

Assim decidiu a Fonte. 
Assim decidiram os seres mais elevados relacionados com a sua Criação. 

***

Questão: de onde vêm as cores muito luminosas que podemos ver agora na meditação? 

As cores que você percebe, de olhos fechados, são as luzes do seu 3º olho.
Isso existe, como disse inúmeras vezes, em diferentes níveis vibratórios. 

Cada nível vibratório alcançado, durante as meditações no nível do 3º olho, ou mesmo no nível de outros
chacras, dá acesso a uma percepção colorida. 

Esta percepção colorida assinala um nível de energia. 
O 3º olho, assim, pode se apresentar sob diferentes formas, diferentes cores, conduzindo-o para a Luz branca,
ao final, mas, entretanto, o que você percebe, o que você vê, de olhos fechados, durante as suas meditações,

assinala um nível vibratório que você alcançou, obviamente. 
A Luz e a cor vistas em suas meditações não são a finalidade. 

A finalidade é o som obtido no nível do ouvido, porque a Vibração é mais sutil do que a cor. 
O som é um comprimento de onda, de fato, mais sutil no nível da sua Alma e do seu Espírito. 

Assim, você deve passar por certo número de sons, para chegar além do som e penetrar a Eternidade, lá,
onde não há mais cor, lá, onde não há mais som, mas onde há o silêncio da forma, o silêncio da cor e o silêncio

do som. 
Naquele momento, você bascula e passa do outro lado, ou seja, na Eternidade.

Naquele momento, lhe é permitido viver o que numerosos místicos descreveram e puderam, infelizmente,
apenas descrever de maneira falsa, com palavras, porque isto está além da palavra. 

Isso toca o «indizível», e toca o Divino, e não há palavra para isso. 
Entretanto, há, efetivamente, aí também, uma montanha a escalar, etapas necessárias e preliminares.

Mas vocês devem bem compreender que essas etapas não são o objetivo.
Vocês devem ir além da cor, além da Luz, além do som, para penetrar os mundos do Estado de Ser e da

Eternidade.



É apenas fazendo esse silêncio (assim como o Arcanjo Miguel lhes falou durante os últimos Casamentos e que
vocês têm muita dificuldade para realizar devido a alguns bloqueios que vamos retirar), quando vocês

realizarem isto, quando penetrarem o infinito, vocês irão penetrar o «indizível», a realidade do que vocês são
além desta aparência e desta dimensão. 

Naquele momento, o véu irá se rasgar para vocês e a sua Vida não será mais a mesma, porque vocês irão
penetrar o corpo de Estado de Ser e estarão, assim, rapidamente sobre dois mundos. 

Vocês não são deste mundo, mas vocês estarão ainda sobre este mundo porque a sua missão será, então, de
retranscrever a linguagem da Luz, a linguagem do Fogo do Amor, não através de palavras, mas uma

retranscrição através da Radiação que vocês irão emanar, simplesmente, estando na Alegria, involuntariamente,
participando da Criação e do Canto da Criação, penetrando essas moradas da Eternidade, penetrando o seu

corpo de Luz que os espera, de toda Eternidade, no Sol.
Isto é para breve. 

***

Questão: quais podem ser as causas de câncer nas crianças?

O câncer de uma criança não vem da criança. 
O câncer da criança vem dos pais. 

Ela acolhe, sobre si, a Vibração e sacrifica, de algum modo, o seu corpo, para permitir aos pais se liberarem. 
Entretanto, isto não é inevitável. 

Inúmeros psicólogos entenderam e demonstraram isso. 
Isto é simples. 

Basta reencontrar, na história dos pais, a causa primária e o elemento causador do câncer da criança dentro da
própria história dos pais, nos seus filhos. 

Cada filho com câncer é a história dos seus pais levada como uma cruz. 
A criança Interior deve ser encontrada nele ou nos pais responsáveis pelo câncer.

Eles são responsáveis, mas não há culpa a ter. 
É a sua Vibração perturbada, ligada à sua própria vivência, que se manifesta em sua prole, por meio de

transferências genéticas, transgeracionais. 
Esta é uma conscientização importante a alcançar. 

Assim, ajudar os filhos é um ato de Amor e de Graça, mas ajudar os pais é o que soluciona, do mesmo modo,
e de modo muito importante mesmo, a história do filho.

Assim, convém decodificar, descobrir a história da criança enferma, não unicamente na criança atingida pelo
câncer, mas, bem mais, em um dos dois pais.

O fato de descobrir essa criança Interior enferma em um dos dois pais permite, muito frequentemente, aliviar o
sofrimento da criança que o tomou sobre si e lhe permitir, naquele momento, atingir muito mais facilmente a sua

criança Interior, qualquer que seja o grau de sofrimento.
Existe, literalmente, nesse caso, pela conscientização, uma explosão do vínculo transgeracional e a Revelação

total da Unidade, na criança e no pai (ou na mãe).
Assim, cada câncer assinala o alcance psicológico de um arquétipo importante, em meio à história de um dos

dois pais, ou mesmo dos dois pais. 
O poder do amor não é o Amor. 

Inúmeros pais não chegam a compreendê-lo e a vivê-lo. 
A pressão, assim nomeada, colocada sobre o filho, o adoece e o sufoca, literalmente. 

***

Questão: poderia nos falar do Diabo e de Lúcifer?

O Diabo não tem de ser visto como um personagem com chifres, mesmo se vocês o criaram a partir do zero. 
Lúcifer não é o Diabo. 

Lúcifer é um anjo rebelde que tentou criar uma dimensão, sem a concordância da Fonte. 
Ele não quis perdê-los, ele não quis conduzi-los à sua perda. 

Ele quis fazê-los encontrar a Unidade e a Divindade através de um caminho que a Fonte não concordou. 
Ele é todo o contrário do Diabo. 

E daquele a quem vocês chamam de Deus. 
Deus e Diabo é o mesmo personagem. 

Existe uma Fonte Pai/Mãe Una, indestrutível, e quando vocês pronunciam a palavra Deus, o Diabo não está
longe. 

Obviamente, crer em Deus é crer no Diabo. 



Deus pune. 
Deus é vingador. 

O Diabo está exatamente na mesma dimensão. 
A Fonte não é Deus. 

É necessário que vocês aceitem que aquele que vocês chamam de Pai, e aquele que o Filho nomeou Pai, não
é Deus, no sentido Bíblico. 

Deus e Diabo são a mesma entidade que se opõe à sua liberação. 
É o que tem sido chamado de Arcontes, que os fizeram crer que vocês eram seres de Liberdade, nesta Matriz. 

Eles os colocaram na jaula e na prisão fazendo-os crer que era a Liberdade.
Isto lhes será revelado e vocês terão muito em breve a confirmação.

Isto lhes será revelado em Consciência e em Verdade. 
Quando Maria lhes falar individualmente, vocês irão compreender que todos vocês são seus filhos, que não há

Deus e que há uma Deusa, uma Criadora, que é Maria.
E que Ela tem um Filho e que esse Filho foi gerado dela mesma. 

Ele é Cristo. 
Cristo ou KI-RIS-TI, ainda chamado de Ressuscitado, aquele que vem, NIB-IRU, lhes trazer a Luz. 

Não há Deus, não há Diabo. 
Há apenas falsificadores que tomaram esses dois nomes e os escravizaram, desde centenas de milhares de

anos, nesta Ilusão. 
Assim, progressivamente e à medida que a Humanidade se desenvolveu e a própria falsificação do

Cristianismo, o que aconteceu? 
Os homens oraram. 

E quanto mais eles oravam, mais eles eram atacados pelo Diabo, obviamente. 
Orando para Deus, vocês chamam o diabo. 
Afastando o Diabo, vocês chamam Deus. 

E, entretanto, é a mesma entidade que os engana e que prega uma peça em vocês, literalmente, desde
milhares de anos. 

Existe uma Fonte que é totalmente Amor. 
Existe um Pai / Mãe Una que é a sua Fonte primária. 

Mas, quando vocês pronunciam Diabo, isto equivale a pronunciar Deus. 
Eu sei que isto é muito, muito difícil de aceitar. 

Vocês viveram tantas e tantas vidas pronunciando esse nome que não é a Verdade, mas que é a falsificação
desejada pelas forças da Sombra, que hoje não existem mais na sua dimensão. 

Existem apenas homens que as serviram e que tentam manter o seu poder sobre a Humanidade. 
Vocês devem aceitar isto. 

Se vocês se afastarem do Diabo e de Deus, vocês irão reencontrar a Fonte e irão reencontrar o Amor. 
O Amor infinito de Maria, o Amor infinito dos Arcanjos e dos Seres de Luz.

Vocês devem reencontrar a sua Unidade. 
A sua Unidade não passa por qualquer Ser exterior levando-os à sua Unidade. 

Nem Deus, nem Diabo. 
Há apenas vocês que podem aceder à sua Unidade, por vocês mesmos. 

Tentem. 
Deem um passo para a Unidade. 

Deem um passo além do que regeu as suas vidas, desde tanto e tanto tempo, e vocês irão encontrar a
Verdade. 

E a Verdade irá libertá-los, assim como disse Cristo. 
Procurem o Reino dos Céus, procurem o Pai, procurem a Fonte, mas ali não vejam Deus. 

Deus e Diabo são um Arconte. 
Eles são uma Criação daqueles que os controlam e que os têm controlado desde tanto e tanto tempo. 

Vocês terão a Revelação formal muito em breve. 
Esperem viver momentos que eu qualificaria de emocionantes, porque se trata da Revelação do Apocalipse. 

O Apocalipse não é sofrimento, é Revelação, é o momento onde as máscaras caem e inúmeras máscaras
confinaram vocês, literalmente. 

O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer sair,
porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. 
Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua prisão. 

Então, vocês devem mostrar o Caminho da Luz e mostrar que, na Unidade, não há nem Deus, nem Diabo, há
apenas Amor, Alegria, Unidade. 



A dualidade é uma falsificação da Criação, ela existe apenas porque vocês ali aderem e unicamente porque
vocês ali aderem. 

Obviamente, ela não vai desaparecer, simplesmente, mudando o ponto de vista em dois minutos.
Mas se vocês aceitarem esse ponto de vista e aceitarem viver as primícias da Alegria, da Unidade, do Amor da

Criadora e da Criação, do Pai / Mãe Fonte Una, vocês já irão superar uma série de contingências ligadas aos
esquemas nos quais vocês se lançaram. 

Vocês foram criados livres. 
Entretanto, foram inseridas em vocês sementes de falsificação e de aprisionamento.

É disso que vocês devem se libertar, hoje. 
Eu sei que as minhas palavras não são sempre agradáveis de ouvir, mas elas sinalizam a Verdade mais

autêntica. 

***

Questão: como um Arcanjo, como Lúcifer, pôde agir em desacordo com a Fonte?

Bem amado, por uma razão que é muito simples: vocês são, nesta dimensão e nas outras dimensões, quer
vocês sejam um Anjo, um Arcanjo, um humano, um Anjo em transformação, ou quer vocês pertençam a

dimensões não humanoides, vocês são Criadores e, enquanto Criadores, vocês são livres de criar o que vocês
quiserem.

A única necessidade, quando criam algo (e mesmo os Elohim fazem isso) é de acompanhar a sua Criação até
o final do ciclo. 

Assim, alguns Arcanjos se opuseram à Fonte. 
Eles propuseram algo que a Fonte não quis.

Entretanto, isto se expressou por uma amplificação da Luz. 
Assim, quando lhes é pedido para não julgar, nós mesmos não julgamos.

Aqueles que os escravizaram, não devem, tampouco, ser julgados.
Porque esses seres que, hoje, estão na Sombra, serão, em outros tempos, seres ainda mais luminosos do que

vocês. 
Nada se perde nas Criações, tudo se transforma. 

Não existe, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer, a aniquilação da alma ou do Espírito. 
Todo Espírito criado vai até o final, que é se juntar à Fonte. 

Existem numerosas moradas na Casa do Pai, existem numerosos caminhos para a Casa do Pai. 
Os caminhos da Criação são múltiplos e infinitos. 

Algumas experiências, em particular esta dualidade, esta atração desta densidade, que foi chamada
erroneamente de Queda, corresponde a uma experiência. 

A Fonte, como ela mesma disse, deixou essa experiência se levar em certo número de ciclos. 
Hoje, ela não deseja mais que a experiência prossiga, porque vocês devem reencontrar a Luz. 

Assim, existiu, durante o combate vivido no mês de agosto (2009), nos planos da Luz, uma rendição das forças
da Sombra, em massa, que se renderam à Luz e que se tornaram Luz, pelo processo do Perdão. 

Não há limite à Graça e ao Perdão da Fonte. 
Não há limites ao Amor de Maria. 

Cada filho, mesmo rebelde, é seu filho. 
Mesmo aquele que vira as costas à Luz é respeitado pela Criação da Sombra.

Isto lhes é difícil de compreender, mas, entretanto, faz parte da experiência desta dualidade. 
Então, sim, quando Cristo lhes disse para não julgar, você não sabia o que tinha à sua frente. 

Somente os grandes seres são capazes de ler a alma e o Espírito daqueles que estão à sua frente, porque
eles veem as linhagens espirituais, eles veem o caminho da alma e do Espírito.

Então, aí, sim, eles podem efetivamente dar uma opinião, mas, em nenhum caso, irão julgar. 
O assassino de hoje, o pecador de hoje, será o Santo de amanhã, assim como lhes disse a Fonte e eu repito a

sua frase: «não há pecador sem futuro, não há Santo sem passado». 
Meditem sobre esta frase, ela responde à totalidade do que vocês têm que viver.
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***

Questão: como superar as dificuldades para expressar o Amor?

Vocês não foram habituados a expressar o Amor. 
Vocês não foram elevados para expressar o Amor. 

Vocês foram elevados na contenção. 
Vocês são seres de contenção. 

E, no entanto, em vocês brilha um Fogo devorador de Amor e é preciso expressá-lo.
Não há técnica, não há meio a dar para realizar isso. 

Deem o primeiro passo. 
Peçam aos Arcanjos e peçam a Maria para abri-los à realidade do Amor em meio à sua Vida.

Peçam-lhe a manifestação do Amor da sua Presença, a fim de que vocês mesmos se tornem como ela. 
E vocês verão que as coisas irão se concretizar. 

Quando Maria lhes diz que ela responde a todos os pedidos, esta é a estrita Verdade.
Agora, ela está aí. 

Jamais duvidem disso. 

***

Questão: qual diferença você faz entre a Fonte Pai / Mãe Una e Maria?

Será extremamente delicado explicar, com palavras, que não existe qualquer diferença entre Maria, a Criadora,
e a Fonte Pai / Mãe Una. 

Maria não é uma entidade feminina, no sentido que você entende. 
Maria é andrógina, assim como os Arcanjos são andróginos.

Nós não conhecemos a dualidade dos sexos. 
Nós somos o sexo, na totalidade, no sentido em que você entende, mas isto escapa ao seu campo de

compreensão e ao seu próprio campo de percepção. 
Assim, por vezes, eu expresso a noção de Fonte Pai / Mãe e, por vezes, eu exprimo a noção de Divina Maria

Criadora. 
Mas se trata, em última análise, da mesma, não entidade, mas da mesma Consciência. 

Por vezes ela se manifesta como entidade masculina, fazendo-se chamar Pai ou Babaji. 
Entretanto, Maria jamais foi reencarnada, no sentido que vocês entendem, e jamais tomou corpo desde a sua

Assunção.
Ela está presente nas dimensões unificadas.

Maria está presente na 18ª dimensão e da 11ª dimensão. 
Ela fica perto do Sol, em uma Embarcação de Luz, pronta a se manifestar e a recolhê-los e a acolhê-los. 

A sua Presença é percebida, cada vez mais, por inúmeros seres humanos. 
Existe, entretanto, uma diferença entre a Presença de Maria e a Presença da Fonte Pai / Mãe Una. 

Existe uma diferença de polaridade, como se você olhasse duas luzes ou um cristal, segundo duas faces
diferentes. 

Mas a realidade abrangida é sensivelmente a mesma. 
É mais fácil, entretanto, pela sua polaridade dual, devido a esta encarnação nesta dimensão, para vocês, estar

em contato com a Fonte Una Mãe Maria, do que com a Fonte Pai Babaji. 

***

Questão: você falou do Pai como Babaji, e Omraam Mikaël falou ultimamente do Pai como Abba.
Abba Eli.

Trata-se exatamente da mesma entidade. 
Cristo na cruz disse «Eli Eli lama sabachtani».

«Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?». 
O Pai, assim nomeado por Cristo, também traduzido Abba ou Babaji, na linguagem da Vibração original,

corresponde à Vibração da Fonte. 
Segundo as tradições e segundo as tomadas de forma que não passam pela encarnação, mas por um

processo de Criação de um corpo adulto, o Pai pode tomar a forma que quiser, manifestar-se sob a forma que



ele quiser. 
Tanto como uma gota d’água em um planeta, como em um sistema solar ou no universo. 

Em alguns casos, ele cria um corpo e se manifesta no Interior desse corpo.
É difícil para vocês aceitarem que a totalidade possa se reduzir a um corpo. 

E, no entanto, isto acontece. 
A Fonte é onipotente, onipresente e pode estar presente no grão de areia, como no Sol que explode em toda

galáxia, do mesmo modo. 
Ela é Consciência absoluta, pode decidir e criar uma forma e ali habitar durante certo tempo. 

Este foi o caso, há algumas dezenas de anos, de um ser que vocês chamaram de Babaji Haidakhan. 
Cristo, quando falava do seu Pai que o enviou, falava da mesma entidade, que foi denominada em grego Abba

e em aramaico, também, Abba. 

***

Questão: o que está mais próximo da Luz estaria além mesmo das cores?

Sim. 
O termo exato é a Vibração. 

A verdadeira Luz é Vibração, ela não é cor, mesmo se a cor for manifestação da Vibração. 
Entretanto, adquirir a Vibração corresponde à Luz da Vibração, e corresponde à Realidade. 

Muitas pessoas falam de Luz. 
Muitos seres humanos veem luz, com os olhos fechados.

Mas esta luz não é a Vibração. 
Assim, existem falsas luzes que não são Vibração. 

A Luz é, antes de tudo, Vibração. 
Se ela não for Vibração, você não tem qualquer meio de verificar o que ela é. 

***

Questão: e quanto ao futuro do casal, sabendo que se vê cada vez mais casais de mulheres, de
homens e que há igualmente muitas mulheres sozinhas?

Este é o caso da sua dimensão. 
Este não é o caso das dimensões além da sua dimensão. 

A noção de casal, tal como a conhecem, a própria noção que alguns de vocês chamam de «alma gêmea» ou
de «chama gêmea», não é senão mais uma deformação da Verdade. 

Acedendo aos mundos unificados além da sua dimensão e, portanto, ao que vocês chamam de quinta
dimensão, vocês irão descobrirão lugares onde nada é partido, onde nada é separado. 

A Consciência unificada funciona, em regra geral, sob a forma de 24 unidades de Consciência, que
corresponde à organização da Luz na quinta dimensão.

Não pode haver casal, no sentido que vocês entendem, a partir do momento em que as energias se fundem
com o ambiente, no sentido amplo, assim como lhes descreveram ainda alguns desencarnados nas

comunicações, mesmo do mundo astral, correspondentes à perda dos seus corpos. 
Quando vocês encontram uma entidade, vocês trocam uma Vibração.

Isto poderia ser assimilado, por vocês, a uma relação sexual, mas, obviamente, isto não é uma Relação de
corpos, mas de Vibração. 

Vocês são chamados, nos multiversos e nas dimensões unificadas, para viver este aspecto energético. 
Vocês não serão mais separados, vocês não terão mais necessidade de viver o que vocês chamam de casal. 

O que não quer dizer que as almas não sejam afiliadas ou reunidas de uma maneira ou outra. 
Mas vocês não poderão mais estar isolados e fechados dentro de uma relação, seja qual for.

Porque toda Relação será, por definição, aberta. 
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***

Questão: os chiados no ouvido podem também ser zumbidos e não o som Si?

O que você chama de zumbido é apenas a visão mórbida do seu despertar à energia da sua alma, bem
amado. 

Você deve, portanto, parar de chamar o que é sinal da alma, de zumbido.
Inúmeros seres humanos hoje têm esta percepção e esta Vibração. 

Existem inúmeros sons no ouvido esquerdo (ou direito, aliás), assinalando o seu contato com a Unidade da
alma e do Espírito. 

Assim, mesmo se isto for penoso, reflete, entretanto, a irrupção da Luz e da Vibração da sua densidade. 
Perceber esse som é o sinal da ativação em você de uma série de canais que trabalham em você a fim de

liberá-lo. 
Alguns têm isso desde muito tempo. 

Outros o descobriram com os Casamentos Celestes e isto vai se reforçar.

Não se trata de doença, ainda menos de zumbido. 

***

Questão: é possível, no decorrer dos processos de transformação atuais, que estados, ligados à Luz
e que contatamos ultimamente, se esvaneçam ou desapareçam?

Obviamente, bem amada. 
O que você chama de Luz não era Vibração.

O que você chama de Luz era manifestação astral e emocional.
A abertura aos canais superiores e à dimensão superior passa pelo fechamento de portas astrais. 

Assim, a clarividência não é a vidência. 
Assim, o acesso à Luz da Vibração não é a luz e a informação obtida pelos canais astrais. 

É necessário aceitar isto. 
Novas portas se abrem, portas antigas se fecham. 

Isto é indispensável. 
Você não pode reivindicar a Luz e a Vibração da Luz e manter os canais emocionais e astrais. 

***

Questão: como fazer se, paralelamente a isto, sentimos uma perda de energia?

Uma porta se fecha, a outra não está ainda aberta.
Não há estabilidade, há oscilação entre o emocional e a Luz da Vibração.

Não há estabilização, portanto, isto é vivido como um luto e uma perda e não corresponde à Verdade, ao
estabelecimento da Verdade. 

Não estando na aceitação da Verdade nova, há desperdício de energia, porque a energia não pode se
encarnar. 

A porta que está aberta, a nova porta no nível da cabeça, não pode penetrar o espaço sagrado do coração. 
Então, ela permanece na cabeça e gira em perturbação mental e em agitação mental. 

A personalidade quer a todo custo recriar o que foi perdido e isto não é possível. 

***

Questão: como superar então isto, para encontrar o caminho?

É preciso, para isso, aquiescer, acolher e aceitar que, o que deve desaparecer, realmente desapareceu. 
Não é preciso se apegar às coisas do passado, quaisquer que elas sejam. 

Mesmo se alguns dons foram muito agradáveis de viver, eles não são a Verdade. 
A Luz astral não é a Luz da Vibração. 

Isso, é preciso compreender. 
A Luz astral é apenas o reflexo da Luz da Vibração. 



Ela é Ilusão, como o é a personalidade. 
Então, para abrir algumas portas de acesso à Luz da Vibração necessita fechar as portas da Luz astral e da

personalidade. 
A partir do momento em que isto estiver integrado, aceito, o caminho pode se desenrolar e as portas podem se

abrir. 
Há, portanto, um trabalho de revolução e de luto a fazer. 

Não há necessidade, muito pelo contrário, de reativar o que está morto e que deve morrer. 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem queridos Mestres da Luz e Trabalhadores da Luz, eu venho a vocês, como anunciado previamente.

Como muitos de vocês aqui o conhecem e o vivenciam, nós começamos logo após o início da sua primavera [outono,
no hemisfério sul], um período crucial associado à tríplice recepção da Radiação do Ultravioleta, da Radiação da

Fonte e da Radiação do Espírito Santo, para levá-los, individual e coletivamente, e pela Graça da sua Presença e do
seu trabalho, a viver as Núpcias Celestes.

Núpcias de reunificação à sua Unidade e à sua Divindade.

Se vocês bem o desejarem, a minha intervenção irá ocorrer em duas partes distintas.

A primeira esclarece a situação do que já aconteceu e se manifestou.

A segunda parte será referente ao que nós lhes pedimos para fazer conosco, o Conclave, e simultaneamente com as
entidades espirituais que guiam esta Terra na sua Ascensão, para realizar isto que deveria ser e para permitir a

efusão da Luz na sua dimensão.

Primeiramente, Trabalhadores da Luz, Sementes Estelares e Mestres bem amados, recebam, juntamente do
Conclave e de mim mesmo pessoalmente, a nossa mais profunda gratidão pelo trabalho cumprido.

Seja qual for a etapa que vocês chegaram, cada um de vocês carregou a sua pedra para a construção da Luz.

Sejam eternamente gratificados e santificados.

Que assim seja.

E assim é.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes devemos inicialmente, juntamente com o Conclave e os trabalhadores da Luz
de outras dimensões, algumas explicações.
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Eu tenho guiado vocês, pela Radiação do ultravioleta, para viver algumas etapas correspondentes à ativação, em
vocês, de determinadas funções ligadas à ativação dos novos corpos e das novas lâmpadas.

Isto levou muitos de vocês a começar a vivenciar o despertar da nota Si.

Durante as últimas semanas e durante o verão [inverno, no hemisfério sul], vocês, a maior parte de vocês, deveria ter
vivenciado o acesso ao Estado de Ser.

Este não foi o caso.

E isto, em um primeiro momento, nos entristeceu e nos afligiu fortemente.

Então, hoje eu posso lhes dizer e dizer em voz alta: não se preocupem.

Isso não é sua culpa ou da sua responsabilidade.

O acesso ao Estado de Ser exigia, além do estabelecimento da nota Si, a ativação da Lemniscata sagrada e a
reunificação com o seu silêncio Interior, etapa anterior à entrada às multidimensões do seu Corpo de Estado de Ser.

Nós tínhamos esperança de ter pelo menos 20% das pessoas que seguiram os Casamentos Celestes com acesso ao
corpo de Estado de Ser, e nós os esperávamos, em meio a estes corpos de Estado de Ser, junto ao Sol.

Mas temos visto menos de 1% das pessoas despertas para a nota Si caminhando para constituir os seus corpos de
Luz.

E nós nos interrogamos.

E nós nos preocupamos.

E, no entanto, veio a resposta.

E nós vamos corrigir isso.

Então, eu digo a vocês, não lamentem.

Continuem a viver, no seu interior, a comunicação com a penúltima lâmpada, por intermédio do som e da nota Si.

Na verdade, muitos de vocês não puderam acessar o silêncio Interior, devido a uma sequência de vibração (cadeia
vibratória) colocada no nível do seu DNA e dos seus cromossomos, tendo impedido vocês de vivenciar, literalmente,

esta última etapa.

Não se preocupem.

Na segunda parte da minha exposição, eu lhes mostrarei a maneira que vocês têm para se libertar, com vocês,
destas últimas cadeias.

E nós faremos isto, juntos, entre o seu equinócio do outono [equinócio da primavera, no hemisfério sul] e a festa dos
Arcanjos [29 de Setembro].

Sim, nós faremos isto, juntos, e de maneira Unitária.

Nenhuma força pode opor-se à irrupção da Luz na sua densidade, na sua matéria.

Não se deixem enganar pelos medos que poderiam penetrá-los, pelos sons dos tambores e de guerra que poderiam
limitar a sua expansão.

Bem amados Mestres da Luz, vocês estão além disto.

Só vão descobrir e dar o passo final, pelas Vibrações que lhes iremos propor entre o 22 de Setembro e o 29 de
Setembro.

Mas eu retornarei em breve.

Continuemos primeiramente, se desejarem, a falar sobre o que aconteceu durante este período importante das
Núpcias Celestes.



***

Eu explico inicialmente que a celebração das Núpcias Celestes não é o fim do seu mundo, ou desta dimensão.

Pelo contrário, eles assinalam a expansão das suas novas Consciências e da Consciência global da Humanidade
quanto à sua manipulação e à sua opressão.

As correntes da Consciência, literalmente, vão estilhaçar-se.

A desconstrução será concluída e isto irá restituí-los à sua liberdade da alma, à sua liberdade da Luz, além de tudo o
que, até agora, resultou em medo e na incapacidade, para a maioria de vocês, para chegar à sua Divindade.

Mas isto terminou, eu faço o Anúncio solene hoje.

E isto acontecerá brevemente.

Em pouco tempo, vocês irão descobrir na sua Humanidade, na sua Individualidade, a Presença da Luz, da
Eternalidade, da Eternidade e do seu Estado de Ser, além desta dimensão.

Então, o Conclave e eu mesmo, gostaríamos de agradecer e de encorajá-los a continuar o esforço da Revelação da
Luz em meio a esta densidade, para que o reino do Único, da Unidade, se estabeleça apesar dos obstáculos, e

especialmente pela Eternidade.

Como vocês sabem, um número significativo de pessoas em todo o mundo tem seguido e ainda seguem as instruções
para aumentar a vibração.

Este aumento vibratório é indispensável e indissociável da sua elevação e da sua transformação.

No entanto, vocês alcançaram um platô.

O nível que eu diria através da nota Si, incapaz de ir além até o silêncio interior, permite-lhes entrar no corpo de
Estado de Ser e alcançar a sua Eternidade.

Isto não é culpa de vocês, mas está relacionado com o que eu mencionei: o bloqueio do seu DNA por estruturas
cristalinas introduzidas ali, sem o seu consentimento, evidentemente, no nível deste corpo biológico.

Entretanto, e eu voltei agora, nós vamos remover esta barreira.

***

No entanto, lembrem-se também de que vocês têm algum tempo até o Anúncio a ser feito por Maria, para se atualizar
e revelar a Presença deste corpo de Estado de Ser e nele viajar de forma pacífica e livremente.

Porém, permanecendo em meio a este corpo de personalidade, plenificado pela nota Si, pela Radiação do
ultravioleta, pela Radiação da Fonte e pela Radiação do Espírito Santo, vocês trabalham para a sua elevação e pela

elevação deste planeta.

Qualquer que seja o tropeço ou a incapacidade para transpor a etapa posterior, isto não poderá resistir por muito
tempo ao que nós faremos em curto espaço de tempo, na sua densidade.

Portanto, paciência.

Paciência e coragem e trabalho.

Lembrem-se de que nós temos lhes pedido, durante este período de verão [inverno no hemisfério sul], para que se
centrassem, entre 14h00 e 14h30, à hora do seu relógio, auxiliados pelas cinco sílabas sagradas entregues por

Metatron [OD - ER - IM - IS - AL] e pela afirmação do acolhimento, em vocês, da Verdade e da Unidade de Cristo.

Isto vai continuar valendo.

Vocês precisam se concentrar, agora e até o final de setembro, para conseguir esta nota Si que lhes permitirá
reforçar o seu nível vibratório e o seu nível de Consciência.

O bloqueio, sem entrar novamente em detalhe do que foi feito no nível do seu DNA, como lhes explicou desde já o
Mestre Aïvanhov, tinha contido, literalmente, sua Consciência, não permitindo o que esperávamos, de entrarem no

corpo de Estado de Ser.



Vocês eram, de fato, menos de 1% para poder realizar esta viagem e então viver nesta densidade e ao mesmo tempo
na do Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

No entanto, as portas estão abertas.

Estão esperando por vocês.

Isto é o que faremos.

Então, eu lhes peço, agora, para acolher a Radiação do Ultravioleta, a Radiação da Fonte e a Radiação do Espírito
Santo, na sua Presença, no seu Eu Sou O que Eu Sou.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, passemos agora à segunda parte disto que eu tinha para lhes entregar.

De 22 a 29, pelo menos até a véspera do dia 29, por 7 dias, nós vamos, do nosso lado, liberar, literalmente, as
portas, para que a radiação cósmica os alcance, totalmente.

Isto significa que, dia após dia, e além do seu período normal das 14h00 às 14h30, além do acréscimo que lhes pediu
o Mestre Aïvanhov em seu tempo para manter a vibração, nós vamos conceder a efusão, a cada dia, transmitindo-

lhes os raios cósmicos, vamos deixá-los viver um processo vibracional que nunca existiu nesta dimensão.

Vocês devem se localizar, durante estes sete dias, nos períodos frequentes e curtos de alinhamento, afirmando as
cinco novas chaves de Luz Metatrônicas e a frase de acolhimento da Verdade e da Unidade de Cristo.

Vocês vão, durante este período, sentir em vocês e ao seu redor, o poder efetivo da Luz, na sua totalidade.

Nós não limitaremos mais a quantidade de radiação que chegará até vocês.

Nós mesmos vamos assessorar, e de forma permanente e a cada dia de maneira mais e mais forte, e mais e mais
presente, um novo raio, uma Radiação de natureza ionizante, visando especificamente liberá-los ao nível das cadeias

localizadas no nível do seu DNA.

Não se preocupem com as percepções de calor, formigamento, queimação, quer sejam na cabeça, no coração, ou
nas costas, ou ainda em todo o corpo.

Isto sinaliza a penetração, no seu corpo físico e nos seus corpos sutis, de uma qualidade de radiação extremamente
rápida para libertá-los, novamente, das cadeias do seu cativeiro.

Vocês devem aceitar, sem medo, a quantidade e a qualidade da energia, onde quer que estejam na superfície deste
planeta, independentemente das suas atividades.

Basta simplesmente, durante estes sete dias, se prepararem ativamente, nas ocasiões, nos horários, não serão mais
do que alguns minutos, para pedir que a Luz da Verdade e da Unidade de Cristo e as cinco sílabas sagradas

Metatrônicas, libertem-nos das suas cadeias.

E isto se fará, estamos confiantes porque nós vimos.

Não há nenhuma dúvida sobre isso.

***

Vocês vão avançar, durante este período, e vão ajudar os seus irmãos e as suas irmãs a atingirem um novo nível.

Isto é certamente o mais importante, porque terão Consciência da realidade da Ressurreição, da realidade da
Unidade, além da sua percepção normal dentro da dualidade.

Vocês irão, real e literalmente, descobrir um novo mundo, novos espaços interiores e exteriores.

Então, vocês participarão, à sua maneira, do acolhimento, qualquer que seja o horário e qualquer que seja o dia,
aumentando a velocidade e a intensidade desta vibração, dentro das suas estruturas.



Isso é o que é oferecido, a cada dia, ligando-os, em Consciência, na simplicidade, à Vibração que vocês irão receber.

Independentemente de onde a receberão, quer seja ao nível de todo o corpo, na cabeça ou nas costas, vocês têm
que controlar e dominar a vibração para conduzi-la ao seu Templo Interior, no nível do coração.

Repetindo frequentemente esta abordagem, vocês constatarão por vocês mesmos, muito facilmente, as mudanças
ocorrendo dentro e fora de vocês.

A Sombra, como tem existido, já não poderá mais escravizá-los.

Vocês vão liberar, em vocês e ao seu redor, a Ilusão.

Vocês liberarão todas as possibilidades de poder sobre vocês e de poder sobre o outro, não existentes, e enviando-
os de volta para a sua ilusão.

Esta é uma longa caminhada pela qual atravessará a humanidade que lhes permitirá viver, em Consciência, as
próximas etapas que eu anunciarei, quanto a mim, em 30 de setembro.

Assim, eu os deixo livres.

Eu estarei acompanhando vocês, do dia 22 de Setembro até o dia da minha festa.

Podem chamar por mim.

Eu estarei com vocês e com a Divina Maria, ao seu lado, individual e coletivamente, mediante solicitação feita com o
coração.

Eu virei para assisti-los em qualquer lugar do planeta para ajudá-los a viver esta nova Radiação, a Radiação que irá
libertá-los das suas cadeias.

Isto eu venho fazer.

Isso foi decretado pela Fonte.

Isso foi decretado por Maria.

Basta também decretar, basta também nos chamar individualmente para que manifestemos nossa Radiância e nossa
Presença à sua Consciência, e para que possamos ajudá-los a se liberar das suas cadeias.

Maria já aparece para várias pessoas.

Quanto a mim, eu tenho aproximado a minha Vibração e a minha dimensão da sua dimensão, para me tornar mais
palpável e mais perceptível nos seus campos vibratórios.

***

Então, hoje e amanhã, a cada dia, vocês chamarão por mim, chamarão pela minha Radiância e pela minha
Orientação para que eu possa ajudá-los a levar, a você e ao seu redor, esta nova Radiação, esta nova Radiação

Cósmica, para permitir que se livrem das suas correntes.

Eu responderei, incansavelmente.

Os Anjos guardiões têm por missão, também, durante este período, de ajudá-los a se liberarem, de maneira definitiva,
desta prisão.

Não se preocupem quanto à potência das Vibrações, quanto às manifestações ocorrendo em vocês e ao seu redor.

Elas colaboram para a Luz e nada mais.

Vocês precisam consolidar esta Luz.

Vocês não devem se preocupar com qualquer contrariedade exterior, qualquer que seja: afetiva, profissional, social
ou outra.

Somente a Luz deve ser o seu Guia.



Somente a nossa Presença deve lhes interessar para nos permitir, em conjunto, atingir esta transcendência.

Isto é possível e isto já é feito.

Resta-lhes atualizar em sua dimensão.

Então, vão em paz e trabalhem para a Luz e na Luz, na Vibração da Luz, na Vibração da Unidade.

Eu voltarei, quanto a mim, e lhes pedirei para estarem presentes, em qualquer lugar do planeta, no dia 30 de
setembro, um dia depois da festa dos Arcanjos, às 12h00, horário francês [07h00 da manhã, hora de Brasília].

E, neste momento, agiremos juntos novamente, pela mesma Vibração, de maneira sincrônica com a Humanidade.

Qualquer que seja o horário do seu país, nós passaremos juntos a última etapa que lhes permitirá não mais duvidar,
não mais estar em deserção da sua eternidade, mas de estarem ligados de maneira efetiva, infalível e definitiva, ao

seu Estado de Ser e à sua Divindade.

O período que vocês vivem é o mais importante que vocês têm a viver após dezenas de milhares de anos.

E este é agora.

A Vibração que ocorrerá a partir do dia 22 será correspondente à semeadura da energia de Cristo na Terra durante o
Seu sacrifício final.

Não se preocupem com os eventos na Terra.
Eles são normais e correspondem ao despertar da Luz.

Não se preocupem com o barulho do mundo, muito menos do que o habitual.

Não deixe qualquer medo aflorar em seu Espírito e seu corpo.

Estabilizem-se na Luz e na Verdade através da nossa Presença e da nossa Radiância que irão acompanhá-los
durante esta semana.

Eis, bem amados Trabalhadores da Luz, Mestres da Luz, isso que eu tinha a dizer.

Com relação a isto, e somente em relação a isto, se vocês tiverem perguntas complementares, eu poderei fornecer o
meu ponto de vista ou esclarecimento adicional.

Enfim, envio-lhes as minhas bênçãos e lhes transmito, em nome do Conclave e da Divina Maria, um caloroso
agradecimento e um caloroso Amor por terem feito o que já fizeram.

Nós confiamos em vocês, e vocês podem contar conosco.

Nós estamos aí, ao redor do sol e esperando, para nos manifestar, que a Humanidade se eleve em uma oitava
vibratória, para entrar na sua órbita e dentro da sua dimensão.

Nós estamos aí com vocês.

***

Pergunta: Você especificou que seria conveniente fazer um pedido a você e a Maria, na próxima semana, com o
Coração. Na medida ou na dimensão em que o Coração na encarnação estiver muito associado ao emocional,

como faríamos para melhor fazer este pedido no nível do Coração?

Bem amados Filhos da Luz e Mestres da Luz.

O coração não é emoção.

Aquele que põe emoção no coração, não está no do coração, mas na emoção.

O coração é justamente ausência de emoção.

Ele é clareza e serenidade.



Não é necessário estar no corpo de Estado de Ser para afirmar o coração.

O coração é detectável, vibratória e conscientemente, ao nível de sua personalidade.

Para isto, basta não viver a emoção.

O apelo deve ser desprovido de emoção.

Ele deve ser vibrante de Amor, mesmo passando pelo seu mental.

Nós iremos responder.

Estando na Presença da Vibração da nota Si, vocês têm, portanto, constituído e, independentemente do corpo de
Estado de Ser, a Vibração do Antakarana que os une às mais altas dimensões.

Basta afirmar, solicitar, mesmo pelo mental, que a nossa Presença esteja com vocês e ela estará.

Isto é simples, isto é evidente.

Não tem que pensar ou imaginar algo que passaria por uma emoção, por uma Vibração.

A Vibração estará aí, a partir do momento que nós estivermos com vocês.

Não há pré-requisito senão chamar pelas palavras, ou pela oração, ou pela meditação, de maneira simples e
autêntica, e nós iremos responder, vocês podem estar seguros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres e Trabalhadores da Luz, e com a sua permissão, nós realizaremos, juntos, uma primeira etapa
da descida da Radiação cósmica, na sua totalidade.

Além do Ultravioleta, além do Espírito Santo e além da radiação da Fonte, nós entraremos juntos, pela primeira vez,
neste estado vibratório.

Eu lhes peço para acolher.

Desde já, eu lhes transmito todo nosso Amor, toda nosso acolhimento, toda nossa vontade de ir para a Luz, com
vocês, e graças a vocês.

Vocês não estão sozinhos.

Nós estamos aqui, e estaremos cada vez mais aqui.

Portanto, qualquer medo, desejado pelas Sombras fantasmas, não deve atingi-los.

Vocês devem encontrar a confiança absoluta e total.

Simples assim.

A partir do momento que vocês acolherem esta Vibração, desde já, eu sugiro que vivam isso, agora.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, antecipadamente, do Conclave
Arcangélico e eu lhes peço para aceitar agora esta Vibração.

Eu lhes digo até 30 de Setembro.



E não se esqueçam de que eu estarei com vocês, a qualquer minuto, se vocês de fato solicitarem.

Sejam abençoados. Vocês são amados.

Agora.

... Efusão de energia ...

Acolham.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Mestres da Luz, eu os deixo agora viver esta Vibração, cultivem-na e
eu lhes digo até breve.

A cada dia, a cada hora, vocês têm a possibilidade de me chamar.

Eu voltarei agora, para toda a Humanidade, no dia 30 de Setembro, às 12h00 (07h00 da manhã, hora de Brasília).

Sejam abençoados.

************
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Questão: você tem preconizações a dar, uma vez que queremos montar um grupo de meditação? O
que é mais conveniente, nesse contexto?

A meditação, em grupo, corresponde à união e à convergência da intenção e da atenção emitida pelos seres
humanos, em um mesmo objetivo.

É importante compreender, e aceitar, que o que deve guiar esse grupo não é tanto a utilização de uma técnica
ao invés de outra, mas mais a Intenção e a Atenção do coração.

Hoje, pode ser importante unir, em um grupo, as suas energias e as suas consciências, a fim de trabalhar no
sentido da Ascensão, no sentido da Translação.

Hoje, inúmeros seres humanos são chamados a se agrupar, e não unicamente para meditar, às vezes também
para viver e compartilhar.

A palavra mestre é a noção de compartilhar, a palavra mestre é a noção do abandono e da confiança, de um
ao outro e do outro ao um.

Não há técnicas a respeitar, mas simplesmente estar à escuta, no acolhimento, no abandono, na simplicidade.

A partir do momento em que vocês respeitarem esses princípios de base, será possível para vocês
trabalharem na Unidade e para a Unidade.

Hoje, efetivamente, muitos seres humanos sentem esse impulso de ir para a unificação, a Unidade, o
agrupamento, em pequenos grupos.

Ainda não chegou a hora de ir para grandes grupos, mas isso se precisa.
Inúmeras almas sentem nelas este impulso.

Então, vão para a simplicidade, ela é Fonte da sua Unidade individual e coletiva.

Como sabem, nas dimensões unificadas, não há separação da consciência. 
As consciências são unificadas. 

Elas são transparentes.

É o que vocês irão descobrir em breve, e o que vocês desejarem trabalhar irá contribuir para aproximá-los
desta transparência e desta Unidade.

***
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Questão: é certo trabalhar para pessoas doentes ou para as almas defuntas?

Todo trabalho, toda meditação que os unifique, que os pacifique, e que respeite a sua integridade, a sua
atenção, a sua bondade, trabalha no sentido da liberação.

Mas por que não trabalhar por um sentido maior?
Ultrapassar os esquemas habituais, vindos da noção de doença ou de morte, mas trabalhar no sentido da

Unidade, dentro mesmo dos seus agrupamentos.
Ir para a Unidade, juntos, o que é mais belo?

Isso ultrapassa as contingências ligadas a certas ações, para as doenças, para as mortes ou para outra coisa.

Aí, vocês unificam no sentido de uma Unidade.
Vocês unificam no sentido de algo muito maior do que limitar-se, assim, a uma ação.

Mas por que não?

***

Questão: é útil trabalhar sobre a ativação dos «menhirs», os monumentos megalíticos?

Bem amado, nada é inútil.
Tudo é útil, quando contribui para a Luz e para o aumento da Vibração.

Entretanto, vocês devem compreender, e integrar, que vocês são a Luz, e sendo a Luz, compete-lhes
despertá-la em vocês, antes de querer despertá-la no exterior de vocês.

Vocês devem então trabalhar na sua abertura de coração, na sua abertura de consciência, e na descoberta e
na revelação do que vocês são.

Isto é o mais importante.

Não projete no exterior muitas coisas.
Contentem-se em se abrir, em acolher, em se abandonar à Luz e, naquele momento, vocês irão trabalhar

realmente no sentido da Unidade e da unificação.

***

Questão: a Jerusalém Celeste devia ser visível no Céu. O que é ela?

A embarcação de Luz, denominada Yérushalaïm, é visível no seu Céu e não fisicamente.
É visível aos olhos de determinado continente que não é o seu, como o que foi anunciado pelo próprio Arcanjo

Miguel.

Entretanto, as Embarcações de Luz se manifestam para todos na superfície do seu Céu, e não sobre a sua
Terra.

Eles aparecem em múltiplos lugares.
Estejam certos de que isso lhes será escondido pela sua mídia, pelos seus meios de comunicação modernos.

Entretanto, elas estão realmente aí.

Alguns as veem, em grande número, nas capitais mundiais, mas, obviamente, vocês jamais serão informados
disso.

Vocês jamais estarão a par, como dizem, do que acontece em outros lugares da sua Humanidade, porque isso
não deve ser sabido.

Porque isso deve ser abafado.
O mesmo quanto ao que acontece nesse momento, a própria visão dos Arcanjos nos sóis, no seu sol, a visão

das Embarcações de Luz mesmo na atmosfera em torno do sol, lhes é escondida.
E, no entanto, esta é a Verdade e isto é visto pelos olhos eletrônicos dos telescópios humanos e, entretanto,

isto lhes é escondido.
Muitas coisas lhes são escondidas, mas muitas coisas lhes são reveladas.

Penetrando na visão interior, vocês irão perceber outras realidades, outras verdades.
A melhor maneira de perceber é não adotar uma visão tipicamente linear, emitida dos seus olhos, mas bem

mais emitida da sua visão interior.
Entretanto, isto é Verdade, mesmo se não estiver no seu Céu, nesse país, ou na região em que vocês habitam.



Elevem seus olhos ao Céu e vocês verão, sob uma forma ou outra, mesmo se, no momento, na Europa, em
todo caso nesse país, elas não estão visíveis.

Elas aparecem todos os dias na Inglaterra, na Irlanda, e na Europa do Leste, mas isso lhes será escondido
pelos seus dirigentes, porque a face do mundo seria mudada.

***

Questão: o que são os fenômenos coloridos, que aparecem no Céu?

Os fenômenos luminosos foram anunciados por muitas entidades e não unicamente pelos Arcanjos.
Aquele que tiver dois olhos para ver, e que elevar os seus olhos ao Céu, verá luzes.

Não são as Embarcações.
São manifestações vibratórias ligadas às energias que se modificam no que vocês chamam

de magnetosfera e, sobretudo, da ionosfera.

Ou seja, a camada ionizada que os isola do cosmos e que se transforma, de maneira radical nesse momento,
que tentam lhes esconder a todo custo, por difusões e propagações diversas, por manipulações do seu clima,

que são desejadas por algumas pessoas.

Entretanto, a Luz não poderá ser escondida por muito mais tempo.
Inúmeros seres humanos observam, onde quer que eles estejam localizados na superfície desse mundo,

fenômenos luminosos não habituais tomando às vezes as formas de suas nuvens, no seu Céu.
Isto é Verdade.

Isto está ligado à ação da Luz, à ação da radiação central da galáxia que vocês percebem, e irão perceber cada
vez mais.

O sol vê a sua estrutura e a sua irradiação se modificar.
Quem de vocês olhou o sol e percebeu?

Aqueles que quiserem ver, verão.

Obviamente, se vocês não olharem, não poderão ver.
Isto é Verdade e isto existe já desde algum tempo, bem antes do início do que foi chamado de Casamentos

Celestes, obviamente, pela reunião do Conclave Arcangélico.

Isto já está visível no seu Céu porque corresponde, além da nossa intervenção, à influência de novas radiações
penetrando em meio à sua densidade, em meio à sua ionosfera.

***

Questão: recuperar o poder sobre si supõe não mais colocar dinheiro no banco, parar os seguros,
etc.?

Há aí um problema que não é um problema.
O que você chama de soberania e de poder sobre si mesmo?

O que você chama de recuperar o seu poder?
Isto significa, obviamente, não mais dar o seu poder a alguém.

No que se refere ao seu dinheiro, ao seu futuro, o que vocês são, entretanto, isto não pode se realizar em um
instante, exceto para alguns seres suficientemente tolos ou suficientemente despertos, isso depende.

Entretanto, é o que está a caminho.

Vocês vão reencontrar a sua soberania, a partir do momento em que os véus da Ilusão, em particular aqueles
que são mantidos pelo dinheiro (esta energia específica que foi criada sobre esta Terra), a partir do momento

em que o que vocês chamam de dinheiro, de economia e de finança, não existir simplesmente mais, vocês irão
tomar realmente consciência do que vocês são, de maneira autêntica.

Vocês não têm com o que se assustar, vocês não têm que ter medo disso, mas, bem ao contrário, vocês irão
descobrir que no momento em que isso acontecer, vocês irão se tornar enfim seres livres e autônomos.

Vocês não têm, entretanto, que se adiantar, se isso lhes trouxer problema, no que está chegando.

Alguns seres o fizeram e se encontram liberados.
Outros o fizeram e estão ainda mais escravizados e aprisionados.

Cada caso é diferente.



Entretanto, coletivamente, isto está vindo para vocês.
Vocês não têm que se assustar, vocês não têm que temer, mas, bem ao contrário, que esperar.

***

Questão: O aquecimento planetário está ligado não unicamente à atividade do homem, mas
igualmente às modificações do sistema solar, como posicionamento dos planetas?

Independentemente de ondas nocivas emitidas pelo pensamento, pelo poder de uns sobre os outros, isto não
tem absolutamente qualquer relação com a atividade humana.

Vocês estão na aurora de grandes transformações inscritas no calendário cósmico que se referem, não
somente ao seu planeta, ao conjunto de planetas desse sistema solar, ao conjunto do sol e da sua estrela

companheira.

O conjunto de muitos sistemas solares, desta galáxia, se transforma.
O homem não está aí estritamente para nada.

O homem poluiu, pela sua mente e pelo seu medo, por moléculas introduzidas e não pela atividade.
Não há aquecimento climático, há uma convulsão climática.

Há uma transformação do seu clima, como ocorreu regularmente e já foi produzido, mesmo quando o homem
não existia neste planeta.

Não há, portanto, que ter qualquer culpa.
Há apenas que elevar as suas Vibrações além desta culpabilidade.

Vocês não são estritamente nada nas modificações climáticas em curso nesse sistema solar.

A quantidade de irradiação ionizante que penetra por intermédio do sol central da galáxia, penetrando nesta
ionosfera, penetrando em outros planetas do seu sistema solar, não tem qualquer ligação possível ou

imaginável com a atividade humana.
Isso serviu apenas para enganá-los, uma vez mais, quanto à evolução deste planeta e à evolução desse

sistema solar.

***

Questão: você disse ter ficado entristecido por tão poucas pessoas terem seus Estados de Ser. Você
é então tocado pela tristeza?

Um Arcanjo pode sentir, não emoções, mas gamas de vibrações, indo para um engrandecimento maior, ou
para um princípio de contração mas, em nenhum caso, para o que vocês chamam de emoção ou

de densidade.

O entristecimento, as sensações percebidas pelo Conclave Arcangélico e, sobretudo, devo dizer, pelos que
vocês chamam de 24 Anciões, apenas foi ligado, de fato, a uma incompreensão, a um não desvendamento de

certo número de fatos ocorridos na sua densidade.

Na realidade, nós podemos captar diretamente as suas emoções, nós podemos ler diretamente os seus
diários, individuais e coletivos.

Mas não precisam acreditar que nós acessamos uma conta no banco, por exemplo.
Não precisa crer que somos oniscientes.

Mesmo a própria Fonte não acessa as suas contas no banco.

Há, portanto um entristecimento, essa palavra não existe, mas eu a invento.
Ela corresponde a um sentimento, que não é uma emoção, antes que compreendêssemos a origem desse

problema.

Hoje, graças a alguns seres, compreendemos os meandros que limitaram esta expansão.
Mas, entretanto, isto não retira em nada o que já observamos, desde a metade dos seus Casamentos

Celestes, que era o despertar do planeta.

Simplesmente, uma etapa se mostrou bloqueada.
Entretanto, esta etapa está hoje em vias de resolução e ela o estará concretamente, na sua densidade, na

véspera da festa dos Arcanjos.



***

Questão: ao que corresponde o fato de visualizar a Mãe Divina sob uma chuva de estrelas?

O que vocês chamam de Mãe Divina, ou de Divina Maria (ou não importa o nome da entidade que tomou esta
energia e esta consciência, nesta densidade) é, de fato, a Criadora, geneticamente, do que vocês são.

Ela é a Mãe criadora.
Ela é a Mãe de todos vocês.

Como tal, ela é doação e Graça de si mesma, Graça para vocês e para com vocês.
Ela é, portanto, chuva de estrelas e chuva de Luz.

Ela lhes estende a mão.
Ela vem acolhê-los, se vocês decidirem acolhê-la, vocês também.

É, então, uma Graça recíproca da sua relação com ela.
Acolhimento e abandono, acolhimento e efusão.

Isto pode se manifestar assim, para você, desta maneira, como de diferentes outras maneiras para outros
seres.

Entretanto, isto participa da mesma Verdade e da mesma Unidade, entre vocês e aquela que lhes permitiu
densificar, evitando cair, definitivamente, nesta densidade e que vocês se lembram, pela filiação, e que vocês

se lembram, pela centelha Divina em vocês, de que vocês estão conectados, apesar de tudo, com o que vocês
são, ou seja, com a Eternidade.

A chuva de estrelas corresponde realmente a isso.

A Divina Maria, ou o nome que vocês quiserem lhe dar, corresponde a esta Bênção permanente que está
chegando para vocês, agora, a grandes passos.

***

Questão: ao que corresponde o fato de não mais ter vontade de se alimentar?

Bem amada, progressivamente e à medida que você subir em Vibração e em energia, progressivamente e à
medida, a sua densidade se atenua.

Você se torna leve.

O alimento é material, mesmo podendo ser leve.
Ele contribui, entretanto, para a percepção e para a densidade da sua própria forma.

Além da evolução, hoje, efetivamente, inúmeros seres humanos descobrem que não precisam mais,
literalmente, comer alimentos mortos.

Eles se orientam cada vez mais para uma nutrição de natureza etérea e, entretanto, nisso, alguns seres provam
ainda certo peso ao comer esses alimentos etéreos, aqueles vindos de frutas e legumes, aqueles vindos,

assim como eu já disse, há alguns meses, no nível de uma nutrição etérea existente além de certo limite do seu
solo.

Assim como eu já disse, a nutrição líquida é muito mais fácil de digerir.
A absorção de líquido é ainda importante porque ela permite transformar o seu corpo e o seu veículo em algo

mais leve, mais etéreo e muito mais vibrante.

Então, obviamente, quando vocês comem, vocês se dão conta de que Vibram menos e a sua sede de Luz, e a
sua sede de Verdade, lhes pede, em sua alma e consciência, para ingerir menos alimento.

Então, siga o que solicita o seu corpo, siga o que solicita a sua consciência.
Isso não levará a qualquer anomalia de funcionamento, desse corpo biológico, e, ainda menos, da sua

consciência.

***

Questão: quando vivemos fenômenos de autocura ligados a um cristal, seria um sinal de que
devemos trabalhar com o cristal, para si ou os outros?



Muito seres humanos, hoje, descobrem faculdades incríveis de cura, por si mesmo.
Esta cura está, antes de tudo, ligada à elevação vibratória, ela está, antes de tudo, ligada ao Estado de Ser e à

descoberta da Unidade.

Para alguns, ela é também a descoberta da multidimensionalidade.
De fato, em meio aos mundos etéreos, não submetidos à divisão e à separação, ali onde vocês não vivem

atualmente, a doença não existe.
A doença é específica desta dimensão e ela é o resultado do combate entre o bem e o mal, em vocês e ao

seu redor.
Em outros lugares, não há doença.

Vocês não estão ainda nesses lugares, mas vocês se dirigem para lá a passos largos.
Alguns de vocês vão descobrir através da natureza, através dos minerais, através de certas vibrações

particulares da natureza, forças de cura insuspeitáveis.
Isto não é necessariamente um sinal de que devamos utilizá-los para os outros porque isto é próprio de você.

Entretanto, se a sua alma o conduzir a querer utilizar os cristais, então, faça-o.

Alguns seres descobrem a força curativa das árvores, alguns seres descobrem a força curativa das estrelas,
alguns seres descobrem a força curativa do seu ser interior.

Nesse momento, a humanidade cura.

Obviamente, o sofrimento, no sentido que vocês o entendem, se espalha ainda sob os seus olhos, mas,
entretanto, o que vocês curam, em vocês, irá curar o outro ainda mais, certamente.

Então, a autocura é efetivamente um processo que ocorre cada vez mais nas almas.
Ela faz parte da confiança, ela faz parte do abandono à Luz, ela faz parte, esta autocura, do que é chamado de

caminho para a Unidade e a Unificação.

***

Questão: o que significa a impressão de viver uma defasagem temporal que me ajudou, depois de
haver pedido a ajuda de Miguel?

Bem amada, não posso me expressar sobre esta experiência que você viveu.

Farei então uma resposta geral.

Assim como disse Miguel, assim como eu mesmo disse várias vezes, vocês têm a possibilidade de nos pedir
qualquer coisa e nós iremos nos apressar em responder.

A oração não é mais uma ladainha, o pedido torna-se relação, assim como já exprimi inúmeras vezes.
Assim, pedir a Miguel tal ou tal coisa, mesmo para o que vocês chamariam de atos triviais de suas vidas, nós
iremos responder, a partir do momento em que este pedido for feito com o coração, assim como Miguel lhes

pediu expressamente durante a sua última intervenção.
Ele lhes pediu para que lhe peçam ajuda.

De fato, o nosso único modo de intervir é através do pedido de vocês, nós não podemos violar o seu livre
arbítrio.

Se vocês desviarem o seu olhar de nós, nós não podemos intervir.
Se vocês nos pedir para que intervenhamos, nós intervimos, mas de maneira muito mais visível e de maneira
muito direta e evidente, porque a sua presença é evidência, porque nós estamos mais próximos do que nunca

de vocês, a título individual e a título coletivo.

Então, sim, obviamente, continuem a nos pedir, continuem a nos pedir mesmo o que vocês chamam de coisas
triviais, mas façam-no com o coração, façam-no na Unidade, e façam-no para se aproximarem da sua dimensão

e nós iremos responder sempre presente.

Entretanto, no que se refere à sua questão exata, há efetivamente modificações temporais que se produzem,
vários de vocês já notaram em suas atividades comuns, como espécies de dilatação e de contração do tempo,

ocorrendo conforme determinadas ocupações.

Observem como o tempo passa rápido, hoje, quando vocês fazem coisas que amam.
Observem como ele se eterniza quando vocês fazem coisas que não amam.

Assim, o próprio tempo os conduz a se aproximarem da sua Unidade, da sua Unificação.

Vocês devem entrar, cada vez mais, em relação conosco.
Entrar em relação conosco é também entrar em relação com vocês e, por isso, transcendência do tempo e

superação do tempo.



***

Questão: quando sabemos que vamos para outra coisa, mas não sabemos ainda para o que, qual é
a melhor atitude a ter, devemos esperar? Como gerenciar isso?

Bem amado, para além mesmo da noção de trabalho, os seres humanos descobrem hoje que eles não foram
feitos para fazer o que faziam, ainda ontem, com felicidade.

Isto faz parte da sua revelação, isto faz parte da sua transformação.

Então, a questão é importante: vocês devem anteceder ou antecipar o que percebem, em Verdade, na sua
consciência, ou devem esperar?

Ainda uma vez, aí está uma questão pessoal.
Algumas almas são mais corajosas do que outras, elas estão prontas para tudo deixar a fim de viver a sua

Verdade e a sua Liberdade.
Outras têm necessidade de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de maturidade, a fim de chegar a

esta Liberdade.

Entretanto, vocês estão a caminho para esta liberação: libertação de condicionamentos, libertação de regras,
descoberta da liberdade.

Isto faz parte, também, do seu caminho para o Estado de Ser.
Isto faz parte, também, da revelação da sua dimensão de Luz.

Um ser de Luz trabalha?
Um corpo de matéria, sim.

Um ser de Luz tem marido e esposa?
Nesta dimensão, sim, mas, em outras, isto é verdade?

Os limites fixados nesta dimensão foram uma pressão enorme na humanidade, eles lhes permitiram enriquecer
a sua Luz.

A conclusão da experiência, a partir do momento em que descobrirem o que vocês são, em Verdade, irá fazê-
los compreender que o que vocês viveram como episódio por vezes doloroso, permitiu-lhes tornarem-se seres

de Luz ainda maiores que o que eram antes.

Mas, entretanto, existe um limiar, esse limiar vocês estão cruzando, cada um na sua velocidade, cada um a seu
ritmo, mas, entretanto, o impulso está aí.

Então, cabe-lhes decidir, em sua alma e em consciência.
Vocês devem anteceder a mudança que percebem?

Vocês devem acompanhá-la?
Ou vocês devem resistir?

Tendo bem consciência de que o amor é abandono, de que a Vibração da Luz e a Inteligência da Luz, em
vocês, vão ao sentido da linha de menor resistência, ou seja, no que é evidência e no que é fácil.

Se as coisas se tornarem complicadas, então, elas não vão ao sentido da Luz.

Vocês devem bem compreender e aceitar e integrar, no que vocês vivem (o que quer que seja que estejam
vivendo), que, assim que as coisas aparecerem como simples e se desenvolverem segundo a evidência e
segundo as leis da simplicidade, da Fluidez, da Unidade e da sincronia, então, nesse caso, vocês vão ao

sentido da Verdade.

Vocês devem seguir, portanto, realmente e em Verdade, as linhas de menor resistência.

Não há preço a pagar suficientemente elevado ou fraco, em relação à sua liberdade.
Vocês estão a caminho disto.

Cada um o exprime diferentemente, cada um o vive à sua maneira e a sua maneira é certa, para si, a partir do
momento em que ela o fizer descobrir a autenticidade, a integridade, a Verdade e a Unificação e a

concordância com o seu próprio coração.

***

Questão: como acontece o contato com o corpo de Estado de Ser? Conscientemente ou não?



Bem amado, aí tampouco há regra, cada caminho é diferente, entretanto, a transferência da consciência para o
Estado de Ser se faz com toda consciência.

Em alguns casos, isso pode se manifestar com uma obliteração da consciência no momento da transferência,
isto pode então persistir na consciência comum como lembrança de um momento de paz, como vagas

reminiscências de um sonho que não é um sonho.

Entretanto, a penetração neste Estado de Ser deve ocorrer com toda consciência e com toda lucidez.
Vocês estão no aprendizado, mas é preciso esperar um pouco mais de tempo, para a maior parte de vocês.

Na realidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel, precisamos remover uma série de barreiras que nós não
conhecemos, que estão em curso de resolução, entretanto, vocês devem aprender a elevar a sua Vibração.

A elevação da Vibração desse corpo biológico irá lhes permitir acessar o Estado de Ser sem qualquer
interrupção ou descontinuidade da consciência.

Esse movimento é natural, ele participa dos seus casamentos e ele participa da revelação total do que vocês
são.

Entretanto, é preciso que sejam pacientes, não durante anos, mas durante algumas semanas, ou durante
alguns meses, porque vocês devem viver isto cada um a seu ritmo.

Alguns viajam todos os dias nesse corpo de Estado de Ser, eles vivem os casamentos místicos mais
profundos, de acordo com a sua Dimensão.

Outros começam apenas a perceber esse corpo de Estado de Ser, sob forma de visões fugazes, sob forma
de Luz, sob forma de chuva de estrelas, sob forma de odor, até mesmo, às vezes.

Cada um vivendo esta relação à maneira que lhe é própria.
Não há que julgar, não há que ficar impaciente, há que aceitar a velocidade que lhe é própria e que é a sua.

***

Questão: por que sentimos às vezes energias muito quentes ou bem geladas?

As energias são múltiplas, as energias são classificáveis de diferentes modos.
As energias de transformação, aquelas sobre as quais eu irei me expressar esta noite, estão ligadas, assim
como eu já disse, à Vibração proveniente das profundezas, do fundo do seu cosmos, do fundo das galáxias,

do seu Sol Central, do seu Sol também.

Isto se manifesta às vezes pela alternância de calor e frio.
Por vezes isso pode ser um fogo devorador, uma Vibração que os percorre e que os embebe deste Amor

vindo de outros lugares.
Entretanto, a reação pode ser um frio.

Isto não quer dizer que a energia é fria, isto quer dizer que a reação do seu corpo a esta energia específica, a
esta consciência particular, necessita de um tempo de adaptação, a adaptação podendo se fazer pelo frio ou

pelo calor.

Isso é para diferenciar, obviamente, de uma energia de tipo frio, correspondente a mundos de natureza 'astral'
que não têm mais curso hoje, no nível da sua Terra.

Entretanto, convém compreender e aceitar.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, isto pode se perceber em diferentes lugares do seu corpo, em diferentes
locais, em diferentes chacras, também, entretanto, a Vibração se torna diferente, assim como vocês a

percebem e a sentem.

Inúmeros seres humanos sentem essa mudança vibratória pela própria aceleração da Vibração, pela própria
qualidade da Vibração e pela natureza térmica desta Vibração, sabendo que a partir do momento em que vocês

penetrarem no Estado de Ser, vocês irão viver o que os místicos chamaram de Fogo do Amor.

Assim como lhes disse o Mestre Aïvanhov, o Fogo do Amor é um Fogo que os invade, que os expande e que
os alivia, entretanto, é um Fogo ardente que não queima.

***

Questão: muitos seres nesse momento sentem uma sensação de leveza, uma relação com a
gravidade que muda.



Bem amado, a translação dimensional que vocês foram chamados a viver, como poderia se fazer se vocês não
se tornassem leves? 

Você pensa poder, com a sua densidade e o seu peso, aceder à Eternidade?
Não, isso é impossível.

A sua estrutura molecular, a sua Vibração nas suas células, mudam.

Portanto, vocês descobrem a leveza.

Vocês vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais transparentes, cada vez mais luminosos.
Esta não é uma visão da mente, isto é a Verdade.

Entretanto, aí também, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.

Vocês podem passar por períodos de maior densidade, no momento em que o fluxo energético mudar, o fluxo
de consciência muda e vocês podem passar de um extremo a outro.

Assim vocês podem viver momentos em que se tornam mais leves e outros momentos em que certas partes
do seu corpo podem se tornar mais pesadas.

Não é preciso se preocupar.
Isto participa da transformação em curso.

Entretanto, é preciso bem compreender que acessar uma dimensão onde o carbono não tem mais lugar,
onde ele será substituído pelo silício, acompanha-se de uma Vibração muito maior e muito mais leve e,
portanto, de uma densidade profundamente diferente daquela que vocês conheceram, até agora, em meio a

esta densidade.

***

Questão: essas transformações podem se acompanhar de fenômenos de fadiga?

Sim, bem amado, a partir do momento em que o magnetismo da Terra está mudando.
Vocês estão ligados a esse magnetismo Terrestre, de diferentes modos, por diferentes centros de energia e

por diferentes pontos de contato.

Então, obviamente, o ser humano descobre esta conexão com a natureza, esta conexão com o Sol.

A maior parte dos seres humanos se crê separada desta influência e, no entanto, ela é bem real.

Assim, progressivamente e à medida das suas transformações, vocês podem passar por estados de exaltação
e de leveza, por estados de plenitude da energia onde vocês podem cumprir os ciclos inteiros sem conseguir
dormir e possuindo a mesma energia, enquanto que em outros momentos vocês vão descobrir que dispõem

de uma energia extremamente limitada.
Isto faz parte da transformação, isto faz parte da Verdade do que vocês têm que viver.

Cada um a vive, aí também, ao seu modo.

Entretanto, progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do Fogo do Amor, progressivamente,
vocês irão se tornar invulneráveis e tendo acesso a uma energia inesgotável.

Esta, quando se manifesta de modo intermitente, no momento em que desaparece, ela os leva ao peso e à
perda dessa energia.

Entretanto, não é preciso se inquietar nem se pôr em pânico porque isso é normal e corresponde a um
processo de ajuste que se faz progressivamente, dia a dia, e a cada instante.

Cada ser humano tem uma densidade diferente, uma história diferente e uma vibração diferente.
Assim, cada ser humano vai viver, à sua maneira, ainda uma vez, aí também, os reajustes energéticos e de

consciência ligados às Vibrações novas da sua própria consciência.

***

Questão: as pessoas que não tiverem acesso ao seu site, ou a outros sites do mesmo tipo, estariam
garantidas de passar na 5ª Dimensão?

Bem amado, o que você denomina Internet não é absolutamente a garantia da sua ascensão, nem o que
dizemos, nós mesmos, como Arcanjos.

É uma realidade independente dos seus meios de comunicação.



Esta realidade, seres, homens e mulheres, vivem-na nas profundezas mais remotas da humanidade e vivem-na
certamente muito mais facilmente do que vocês com os seus meios modernos de comunicação.

A festa de 15 de agosto foi festejada, este ano, por inúmeras tribos primitivas que sabem o que acontece no
nível do combate ganho pela Luz, quando desse combate entre a Sombra e Luz nos planos intermediários.

Então, eles não têm internet e, no entanto eles foram informados.
Existem outros canais, muito mais finos ainda do que aqueles que os coloca em relação, vocês mesmos, com

essas mensagens.
Compreendam bem que o importante não é a mensagem, nem o mensageiro, mas o que implica

como transformação e isto é independente da internet, obviamente.
Inúmeros seres humanos, em lugares remotos, mesmo nos países mais remotos, perceberam a nossa reunião

Arcangélica.
Isto foi anunciado, aliás, pelas reuniões dos Círculos dos Anciões.

Isto foi anunciado por múltiplos povos e mesmo aqueles que vocês chamam de animais têm conhecimento,
eles o vivem já desde muito tempo e eles mesmos sentiram o que acontece.

Isto é Verdade, isto é Unidade.
Não há aí, tampouco, distinção desse sistema de informação.

Entretanto, compreendam bem, há muito tempo, aquele a quem vocês chamam de Mestre Aïvanhov previu o
que iria acontecer por esse meio de comunicação moderna que iria revolucionar o conjunto da humanidade.
Aí está porque, hoje, esta ferramenta está ameaçada, realmente, mas, entretanto, a missão foi cumprida, ao

redor da Terra, por esse meio ou por outros meios.

***

Questão: poderia nos falar das 5 sílabas sagradas de Metatron?

Bem amado, eu vou desenvolver algo que já foi expresso pelo próprio Arcanjo Metatron.

Compreenda bem que essas sílabas são o que se chama de «silabário», ou seja, que há, nesse nível aí, um
som particular que não está ligado a uma nota de música, mas que está ligado a uma pronunciação.

O som emitido é frequência, mas esse som emitido permite também colocar a língua de certa maneira.
Vocês estão aqui em relação com o que é chamado de língua matricial.

Em nossas dimensões, não nos exprimimos por palavras, exprimimos por Vibrações.
Essas Vibrações podem tomar a forma de palavras, essas palavras por vezes os remetem aos arquétipos,

assim são essas 5 sílabas sagradas.

Vocês podem repeti-las como quiserem, do modo que vocês as visualizam.
Essas Vibrações são reconhecidas pelo seu coração e pelo seu cérebro.

Assim, o mais auditivo de vocês, repetindo essas sílabas sagradas, esse «silabário sagrado», esta linguagem
matricial ativa diretamente os pontos de frequência da cabeça, do coração.

Esta é a Verdade, mesmo se vocês não o perceberem como Vibração.
O Verbo, assim como foi nomeado no início de alguns Evangelhos, assim como foi nomeado nos primeiros
versículos do Gênesis, assim como foi nomeado em todas as histórias e em todos os mitos fundadores da

Humanidade, tem a mesma origem.
O Espírito e o Sopro correspondem a esta língua matricial.

Assim, o OD, por exemplo, corresponde ao OM transformado, mas a língua matricial é o OD.
Quer vocês pronunciem AD, ID, OD, UD, vocês colocam a língua da mesma maneira: a língua se coloca para o

alto, ela eleva, portanto a Vibração.
Então, com a língua invertida, o DO, o MO, coloca a língua é colocada para baixo e provoca a densidade e a

densificação da vibração.
Há, portanto, aí, uma modificação vibratória induzida em suas estruturas, no seu cérebro, no seu coração e nas

suas células.
Esta é a Verdade.

Vocês poderiam até gravar através de meios simples e ver a eficácia em um eletroencefalograma, em um
eletrocardiograma, dessas sílabas sagradas.

Vocês teriam assim a incontestável manifestação na matéria e o incontestável efeito em seus próprios ritmos.
Assim, vocês podem pronunciar essas sílabas cantando, cantarolando, simplesmente, uma por uma, ou o

conjunto delas ao mesmo tempo.
Entretanto, muitos de vocês percebem a eficácia, ela está nesse nível.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e também muito feliz de vê-los em tão
grande número para vir escutar o que temos que partilhar.

Para aqueles que não me conhecem, eu estive encarnado há pouco tempo.
Meu nome era Omraam Mikhael Aïvanhov.

Hoje, e há muito pouco tempo, eu intervenho como aquele que é o Venerável, como nós chamamos lá em
cima, que preside os destinos diretos do seu mundo e desta Dimensão, particularmente.

Os traços antigos que irão encontrar são chamados, segundo as tradições, de 24 Anciões ou ainda de
Melquisedeques.

Se vocês se voltarem para o que foi chamado na tradição oriental, nós somos chamados, bem pomposamente,
é verdade, de «Lipka Cármicos».

Aí está.
Então, trabalhemos.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, todo o meu Amor e, fiel ao meu hábito, vamos, se bem
quiserem, responder às suas questões, porque considero que o mais importante hoje, no seu andamento, é

responder às suas questões, de maneira muito simples, evidentemente.

Não é necessário entrar em questões extremamente complexas.

Então, estou certo de que, entre vocês, muitas pessoas têm, como dizer..., seguido o que foi chamado de
Casamentos Celestes.

Temos, de algum modo, solucionado o problema dos corpos biológicos da Humanidade.

Então, hoje, estamos extremamente felizes e vocês podem congratular-se conosco, porque nós estamos no
caminho, todos juntos, para um futuro e um grande porvir.

Para colocar o quadro do debate, eu gostaria de lhes dizer que, no nível da Humanidade, hoje, resumem-se
duas escolhas.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2009 - Autres Dimensions
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Tudo irá  resultar, se quiserem, para seu futuro individual, desta única coisa.
Então, compreendam bem, eu creio que há muitas interrogações para as pessoas que vivem isto ou aquilo ou

que não o vivem.

Jamais o Arcanjo MIGUEL e o Conclave Arcangélico disseram que o dia 29 de setembro seria uma data limite,
muito pelo contrário.

É o momento em que se revelam, cada vez mais, as energias da desconstrução que vão lhes permitir
reencontrar a sua Liberdade essencial.

Hoje, como vocês constatam, e como nós constatamos também, do nosso nível, o que observamos na
Humanidade, na sua globalidade, é que há duas forças, se preferirem, que estão em oposição.

A primeira chama-se confiança.
Ela os dirige para o seu futuro luminoso, como lhes revelou agora, em parte, o Arcanjo MIGUEL.

Todos vocês aqui são Sementes de estrelas.
A Dimensão em que vivem é uma Ilusão.

Isto eu sei que todas as tradições disseram.

Mas é verdade que, quando se é confrontado com o fato de se alimentar, com o fato de trabalhar, tem-se
dificuldade de crer que é uma Ilusão e, no entanto, é a estrita Verdade.

A primeira força chama-se confiança.
A confiança no que vocês são e o que vocês vão realmente descobrir de novo do que vocês são.

E a segunda força, que é o oposto (o medo) e que vocês veem trabalhar de maneira magistral desde o início
de setembro.

No início de agosto eu empreguei uma expressão trivial, segundo as suas palavras, onde eu empreguei a
expressão «yoyoter de la touffe » (delírio).

Isso queria dizer que o ser humano, a partir da entrada do mês de setembro, seria confrontado com medos.

De um lado, há a confiança e, do outro, há a força que os leva ainda mais para a Ilusão, que está ligada ao
medo.

E, então, a grande questão que vai se colocar a vocês e que já se coloca a cada dia: vocês estão na confiança
ou vocês estão no medo?

Então, eu sei que o que vocês chamam de seus meios de comunicação (mídia) os saturam de informações
desagradáveis, não é?, sobre a crise econômica de início, o que eu já anunciei há alguns anos e que está

apenas no seu início, contrariamente ao que lhes dizem.

E depois houve também, agora, esta história de vacinas sobre as quais eu não vou me estender.

Vocês têm aqui os dois polos da energia do medo.
E, de outro lado, há a energia da esperança, da confiança e da fé, associadas aos Casamentos Celestes.

***

Seja o que for que vocês viverem (e alguns de vocês já chegam a perceber o som ou o silêncio Interior ou que,
para alguns de vocês, vivem apenas um sentimento vago e difuso de paz interior), eu posso lhes assegurar, e

já disse há muito tempo, que os Casamentos Celestes permitiram, realmente, assim como disse Arcanjo
MIGUEL, assentar a Luz nesta Dimensão.

Mesmo se os sinais que vocês esperam impacientemente no exterior se manifestarem, sobretudo, no
momento, no seu ser Interior.

Mas a Revelação da Luz, a dimensão do que chamo de Eternidade, a dimensão do que vocês são em
Verdade, é interior, ela não é exterior.

O exterior é tudo o que faz este mundo, que tentou, desde muito tempo, aprisioná-los no medo.

De um lado, a confiança e a Luz e, de outro, o medo.

Isto é muito importante compreender pois todo ser humano, seja qual for o seu nível de despertar, vive, quer
queira ou não, nessa dupla escolha.

Vocês sabem que as escolhas da Luz foram já feitas há alguns anos, como disse, no ano passado, o Arcanjo
JOFIEL.

Mas, hoje, vocês estão nas últimas revelações.
Então, isto os faz delirar (yoyoter de la touffe).

Pois o mental, que sempre quer se apropriar de tudo, vai lhes dizer
«mas você não pode ser a Luz, olhe o mundo no qual você vive»,

«mas você não pode ser a Luz, é necessário que se ocupe de alimentar a sua família»,
«mas você não pode estar na Luz, você se dá conta do sofrimento deste mundo?».



E é todo o paradoxo e o desafio que vocês têm hoje que transcender.
A Luz está realmente aí.

As forças do Conclave Arcangélico, as forças ligadas à energia de MARIA, que quer salvar todos vocês, sem
exceção, contrariamente ao que disseram certas entidades que não são da Luz, para lhes causar medo, para

querer lhes dizer “atenção, se vocês não pagarem tal coisa serão punidos”.
Isto é uma heresia.

MARIA, todos nós, todos nós queremos levá-los à sua Divindade, sem exceção.
A Graça Divina é eterna e infinita.

Não há oposição ou limitação alguma ligada a qualquer carma, a qualquer doença.

A única limitação que poderá surgir é o medo.
Por que o medo leva à densidade.

O medo leva à retração.

Enquanto que a confiança, a esperança, a fé, os leva para a Luz que está aí.

O Arcanjo MIGUEL lhes disse que vocês vivem um período de sete Etapas extremamente importante.
Então, irão lhes dizer não na mídia, porque muitas pessoas dizem «mas não vemos nada».

Mas obviamente que vocês nada veem.
Por que tudo acontece no Interior.

O dia em que vocês virem no exterior, isso vai querer dizer que o fim final está aí, desta Ilusão.
Mas acontecem muitas coisas, que todos os seus cientistas e aqueles que estão no poder escondem de

vocês, literalmente.

***

A elevação do nível vibratório, não unicamente da Terra, mas do conjunto do seu Sistema Solar, é uma
evidência.

Há, atualmente, assim como disse MIGUEL, uma radiação ionizante que está vindo em cima de vocês.
Ela está aí, quer vocês a sintam ou não.

E ela estará na sua máxima atividade na véspera da festa dos Arcanjos.
E, isto, vocês vão ver e sentir no Interior, e vão ver através de manifestações exteriores.

Recordem-se, no ano passado, ORIONIS lhes falou de um planeta chamado Hercólubus, que iria chegar.
E ele está no seu Céu.

E ele é visível em alguns momentos.
Entretanto, obviamente, se vocês esperarem vê-lo na tevê ou ler sobre ele no seu jornal, vocês podem esperar

por muito tempo.
Pois, obviamente, as forças do medo, como eu as chamo, não querem, sobretudo, que haja uma esperança

nascendo na Humanidade.
E elas bem se aperceberam de que, desde o período de 15 de agosto, as forças que eu chamo de garotos

malvados, opostas à Luz, foram rejeitadas.

Existe, atualmente, sobre este planeta, apenas os medos de alguns seres humanos, que são em número
extremamente limitado em relação à massa de seres humanos que buscam sinceramente a Luz e a Verdade.
E vocês têm a possibilidade, como disse o Arcanjo, e como eu já lhes pedi há 15 dias, para elevar o seu nível

vibratório, para elevar o nível vibratório da Terra, a fim de aceder a esta Verdade.

Aí, eu paro, mas lhes passo imediatamente a palavra.

Tenham certeza, nós iremos tentar avançar juntos no que vocês perguntarem, com relação a este período, ou a
vocês.

Então, é com vocês, caros amigos.

***

Questão: estamos hoje, agora, na quinta Dimensão?

Ainda não, caro amigo, vocês estão no caminho para a quinta Dimensão.

Há alguns planetas do seu Sistema Solar, os planetas que chamamos de 'sistema solar exterior', quer dizer,
situados depois de Júpiter, que já estão na quinta Dimensão.

Quer dizer que os planetas como Plutão, Urano, Netuno e Saturno já na maior parte (não Saturno ainda),
bascularam os seus polos, o que quer dizer que eles passaram na transição ascensional.

Vocês, vocês vivem as primícias através dos Casamentos Celestes, vocês vivem transformações interiores.

Mas o acesso à quinta Dimensão os remete a uma Translação Dimensional onde a Humanidade vai descobrir
que a Ilusão é o que ela acreditava ser a Verdade.

Isso necessita de passar no que é chamado, no Apocalipse de São João, de corpo da Ressurreição e no que



é chamado, pelo Arcanjo MIGUEL, de corpo de Estado de Ser ou corpo de Eternidade.

Se vocês quiserem, e para simplificar, vocês estão sobre a Terra e vocês são aí prisioneiros, todos nós fomos
prisioneiros deste Sistema Solar que foi precipitado, de alguma maneira.

E eu me refiro com isto à história da Queda.

A Queda não é o feito do Homem.
O Homem é uma Semente de Estrelas, um ser de Luz que vem de Dimensões muito elevadas, contrariamente

ao que lhes quiseram fazer crer, com as histórias de pecados, de redenção e outras.

Vocês foram presos em uma matriz eletromagnética criada de maneira artificial e reencarnaram em uma
densidade que chamamos de terceira Dimensão dissociada.

Mas quando chegaram sobre esta Terra, vocês foram obrigados a deixar a sua vestimenta (que é de fato o seu
corpo de Estado de Ser, ou corpo Eterno, ou corpo de Cristal, ou corpo de Luz, ou ainda corpo de Diamante,

segundo o lugar de onde vocês vêm) no vestiário.

E o vestiário, é o quê?
É o que eu adorei na minha existência e que fez, se quiserem, o objeto de todos os cultos de todas as

humanidades, ou seja, o Sol, o que vocês chamam de Sol.

E vocês foram precipitados nesta Dimensão para viver neste corpo biológico que está cortado, realmente, da
sua Divindade, a tal ponto que nas tradições orientais sequer se fala mais de corpo Divino, fala-se de Centelha

Divina.

O verdadeiro corpo Divino é o corpo da Ressurreição, não a Ressurreição da carne, não vamos dizer
bobagem, é uma grande palavra, mas absurdo, o que disseram.

Não há Ressurreição da carne. 
Há uma Ressurreição do Espírito, o que não é exatamente a mesma coisa.

Então, vocês estão a caminho deste futuro.

Alguns seres estão talvez um pouco mais adiantados.
E eles têm a possibilidade de viver no Sol quando quiserem.

Mas isto não é o que vocês chamariam de uma viagem astral, isto não se faz no corpo astral.
A Consciência se transfere diretamente no corpo de Luz e ali encontra a Dimensão dos Arcanjos e pode subir

até a 11ª Dimensão porque, a partir do momento em que vocês estiverem nesse corpo de Estado de Ser,
vocês não estão mais limitados pela matéria.

Vocês se tornaram a Eternidade.

Então, o que vocês chamam de Ascensão, estar na 5ª Dimensão, necessita de um ajuste vibratório entre o
corpo material, biológico, que vocês têm, à base de carbono e esse corpo de Estado de Ser que os espera no

Sol, com o qual vocês devem se fundir.

Alguns seres humanos sobre o planeta, mesmo se o número não for ainda importante (e vocês sabem por que,
eu expliquei a relação dos bloqueios que estavam ligados ao DNA, que não foi sua culpa) são, que quiserem,

capazes de viver essas Dimensões novas.

Lembrem-se de que aceder à nota Si já é alguma coisa enorme.

Na época, há muito tempo, os iogues eram obrigados a passar dezenas de vidas para aceder a esta ativação
específica que está ligada à nota no ouvido, que estava ligada à construção de uma ponte de Luz que era feita

pacientemente, de Vida em Vida, entre a personalidade interior e a alma e o Espírito. 

Era o Antakarana ou o Cordão Celeste, se preferirem.
Hoje, vocês realizaram isto sobre a Terra, por milhões, e no espaço de alguns meses.

É uma oportunidade inesperada e nós os abençoamos e agradecemos por isto, por terem ancorado a Luz
nesta Dimensão. 

Mas agora, como sabem, uma vez que a Luz está ancorada nesta Dimensão, é necessário elevar esta matéria
na Luz.

É a etapa que lhes resta viver.
E isto vai levar algum tempo.

Assim, vocês têm acesso, alguns de vocês, à 4ª ou à 5ª Dimensão.
Mas, enquanto estiverem neste corpo de carne, vocês voltam a este corpo de carne, e vivem a experiência do

que vocês fazem, das suas jornadas, vocês estão ainda na 3ª Dimensão.

Mas o véu cai muito rápido agora, tudo o que foi escondido é revelado.
Olhem, por exemplo, a manipulação que fizeram os maus rapazes há anos (quando eu digo anos, eu quero

dizer milhares de anos).
Mas, agora, com os diferentes meios da mídia oficial, vocês têm a possibilidade de compreender que foram

manipulados em todos os sentidos do termo.

A manipulação aparece claramente, vocês se dão conta de que há algo de errado.

http://www.spiritualdove.org/47087c10.jpg
http://mysteryoftheinquity.files.wordpress.com/2011/03/kundalini-energy-2.jpg?w=450&h=624


Vocês se dão conta de que mentiram para vocês. 
Vocês se dão conta de que as religiões não são realmente o que elas disseram que eram.

Tudo isso assinala também, e vocês o têm no calendário Maia, o fim da era do Poder.

Vocês devem recuperar o seu Poder sobre si mesmo.
Recuperar o Poder sobre si mesmo significa eliminar todos os Poderes exteriores sobre vocês, sejam

familiares, sejam sociais, profissionais ou outros.
É o que vocês estão descobrindo.

Vocês passam (a expressão não é minha, mas eu a achei muito boa) de um sistema de controle total do
humano ao que eu chamarei de Poder sobre Si, ou ainda o sistema da Soberania Integral Humana.

Vocês passam do controle à soberania e isso é algo de fundamental.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de «corpo de diamante»?

Certamente.
Cada ser humano, a partir do momento que se encarnou nesta densidade, foi preso em uma matriz que eu

chamaria de eletromagnética.
Esta matriz eletromagnética é baseada na dualidade do Bem e do Mal.

Isto é simples de compreender, não é?

Vocês deixaram, vindo nesta densidade, nesta Dimensão dissociada, os seus corpos de Eternidade no Sol.
Segundo a sua Fonte estelar, segundo o nível vibratório de onde vocês vinham, vocês deixaram um corpo de

Eternidade diferente.

Existem muitos corpos de Eternidade, com muitas formas, com muitos nomes ligados à sua origem
Dimensional.

O corpo de Luz corresponde a um corpo de 5ª Dimensão.
O corpo de Cristal corresponde a um corpo ligado à 11ª Dimensão.

É a Dimensão que está exatamente acima dos Arcanjos, que corresponde ao que chamamos de Seres de
Cristal ou os Elohim, se preferirem.

Acima desta Dimensão, há seres que estão aqui entre vocês, que são seres de Diamante, quer dizer, que vêm
da 18ª Dimensão.

É por isso que CRISTO lhes disse que vocês jamais devem julgar, por que vocês jamais sabem com quem
estão lidando.

E, por vezes, qualquer um que lhes pareça, como dizer..., não no sentido da Luz, é, certamente, em outras
Dimensões, muito mais luminoso do que vocês.

É preciso, portanto, jamais julgar e é muito difícil hoje, quando as coisas se revelam, como hoje, não é?
É necessário compreender que, estando encarnado nesta Dimensão, cada ser humano está ligado ao seu

corpo de Estado de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, corpo de Luz, ou, em alguns casos, corpo de
Triângulo Brilhante (eu voltarei depois nisso, se quiserem).

Mas cada ser humano possui também quatro filiações espirituais.
As quatro filiações espirituais estão diretamente conectadas com o que vocês chamam na Terra de

Elementos: Água, Fogo, Terra e Ar, os quais, eles mesmos, estão conectados de maneira arquetípica com os
planos vibratórios Hayoth Ha Kodesh, ou aqueles a quem chamamos de Rodas nas Rodas, que suportam a

Criação, não é? e que estão no nível da Coroa, quer dizer, no nível de Kether.
Isto é importante compreender.

O que eu gostaria de dizer é que, hoje, são reveladas a vocês muitas coisas.

Alguns seres humanos, depois de terem vivido os Casamentos Celestes, depois de terem vivido a Lemniscata
Sagrada, depois de terem vivido a nota Si, acederam ao silêncio Interior e, depois, acederam ao corpo de

Estado de Ser.

Muitos, efetivamente, permaneceram na nota Si e no silêncio Interior.
Isso já é enorme.

O corpo de Estado de Ser, quando vocês nele entrarem, não têm realmente vontade de voltar e, no entanto, é
necessário, pois vocês têm uma missão, em particular, o que MIGUEL chamou de Ancoradores e de

Transmissores da Luz.
Vocês devem assentar a Luz e irradiá-la.

Vocês se tornam, não irradiadores, ou o que possa se assemelhar a isso, seres que irradiam a Luz.

Ora, a Luz é o quê?

Muitos seres imaginam, nesta Dimensão, que, se você fechar os olhos e ver a Luz, é isso, você está na Luz.



Bem, isto não é verdade.

A Luz é uma Vibração, antes de tudo.
A Luz de que falo não é a Luz que você vê, que é um reflexo.

A Luz espiritual é o Fogo do Amor.

Quando você penetra na Vibração da Luz, você penetra no Fogo do Amor, tal como foi descrito por místicos
que, por exemplo, viveram a Crucificação, como São Francisco de Assis, ou, mais perto de vocês, como o

Padre Pio, ou ainda pessoas que viveram uma União mística com CRISTO e que foram literalmente possuídos,
no sentido mais nobre, pelo Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o que vem para vocês, é o Fogo do Sol, obviamente.
É o Fogo do Sol Central da Galáxia, do seu Sol Central, mas também do conjunto de Sóis Centrais para o

conjunto desta Galáxia que é Alcyone.

Há também irradiações, que lhes chegam, que são em grande quantidade.
Todo o objetivo dessas irradiações não é o de destruí-los, obviamente, mas de fazê-los ascensionar.

E o trabalho é feito em vocês, no Interior.

A Ilusão foi crer que vocês mesmos, por vocês mesmos e totalmente sós, no seu canto, poderiam
ascensionar.

Isto é o que querem lhes fazer crer aqueles a quem chamaria de espiritualistas mentais, que querem fazê-los
crer que tudo vem de vocês e que nada vem de outro lugar.

Olhem o número de seres humanos que conseguiram se livrar desta matéria.
Não há muitos, não é?

Vocês podem contá-los, tão poucos eles são.
Hoje, é um processo de massa, não é a mesma coisa.

É muito importante compreender isto.

Então, por exemplo, quando falamos do corpo de Cristal, há referências a isto que foram feitas por alguns
místicos que o viveram.

Por exemplo, Padre Pio falou da Fonte de Cristal.
Por exemplo, os Tibetanos despertaram falando de Vajra, ou de Bindu, quer dizer, o acesso a esta Eternidade,
a esse corpo multidimensional que os espera e que é Você, em outro nível, no nível da Verdade e não no nível

da Ilusão em que vivem.

Então, é necessário bem compreender que a Luz, ela está no Interior deste corpo, não é uma irradiação que
vocês percebem no exterior do corpo.

Se alguns de vocês percebem o que chamamos de auras, vocês a veem no exterior.

No que se refere ao corpo de Luz, por exemplo, se você tiver a chance de perceber um Arcanjo ou MARIA que
vem vê-los na cabeceira do seu leito, o que vão ver?

Vão ver alguma coisa que é banhada de Luz, certamente, mas, sobretudo, vão ver uma entidade DE Luz.
Há uma Luz ambiente e há uma Luz que constitui a entidade no Interior da entidade e não uma irradiação.

Isto são as forças astrais.
A irradiação pertence à sua Dimensão. 
A Luz não pertence à sua Dimensão.

Então, um corpo de Luz, é uma Luz.
E a mesma coisa, o mesmo paralelo pode ser feito com o que chamaria de Embarcações de Luz.

Então, vocês chamam isso de discos voadores, se quiserem, de OVNI, de UFO, se forem americanos, não
importa.

Mas é preciso compreender que há Embarcações da Sombra, eu as chamo de sucata, e há as Embarcações
de Luz.

E as Embarcações de Luz, elas estão na Luz, elas não precisam de tecnologia, não é?
Elas são as Merkabah criadas pelos seres vindos de Dimensões superiores para estarem na sua atmosfera

vibratória.

O Arcanjo MIGUEL, os Arcanjos dos Conclaves são, eles mesmos, a sua própria Merkabah, a sua própria
Embarcação de Luz.

Mas os seres mais evoluídos, por exemplo, nós, os 24 Anciões, onde vocês acham que estamos,
em Shamballa ou em Agartha?

Não, nós estamos, atualmente, também, estacionados próximos ao Sol, em um veículo de Luz.
E nós estamos todos lá, em torno do Sol, esperando o momento oportuno e para canalizar, nós também, as

energias e as radiações que vêm do Sol Central, que vêm do seu Sol, que vêm das nossas próprias orações,
para vocês.

***

Questão: o que vem fazer Hercólubus no nosso Sistema Solar?



Então, o que vocês chamam de Hercólubus é conhecido pelos maus rapazes há muito tempo, isto faz parte da
História Suméria.

Hercólubus é seu sistema solar duplo.
É a sua estrela que chamamos de negra, se preferirem, é sua irmã do Sol que passa regularmente no seu

Sistema Solar e que causa certo uma série de modificações específicas.
Não é uma punição e não é para confundir também (como creio que o Cabeça de Caboche fez, e muitas

pessoas), com Nibiru, isso nada tem a ver.
Vocês podem fazer pesquisas nos seus meios de comunicação modernos como internet, vocês podem fazer a

pesquisa com o nome Nêmesis.
Nêmesis é esta estrela escura que chega por trás de Sagitário e que ejeta os cometas que foram esmagados

sobre os planetas do sistema solar exterior neste verão.
E vocês mesmos vão passar nesta região, em breve, do Céu.

Mas não há mais que isto nesta região do Céu.
Isto corresponde a muitas profecias, quando falamos do ponto de Sagitário, vocês o têm em muitos profetas.

Entretanto, é preciso compreender que, nesta região do Céu, encontra-se também Alcyone, quer dizer, o eixo
galáctico, se quiserem, o centro galáctico; encontra-se também neste lugar uma estrela de Orion que se chama

Betelgeuse.
Encontra-se também Antares.

E se encontram ainda muitas coisas que têm uma influência direta sobre a sua evolução e que chegam agora
ao seu final.

Então, obviamente, a Consciência Nova, uma energia de transmutação, provocou uma série de modificações
no conjunto deste Sistema Solar e de outros sistemas solares, aliás, que estão no alinhamento em relação ao

centro galáctico naquele em que vocês já estão, mas que irão atravessar em breve.

Este evento é conhecido, obviamente, e lhes foi escondido por aqueles que os dirigem e que têm poder sobre
vocês, quer dizer, aqueles que os governam.

Eles sabem, obviamente.
Eles sabem de muitas coisas.

Mas, eles, não tiram as mesmas conclusões que vocês. 
Vocês, vocês sabem, e espero que saibam, que isso assinala a Ascensão, a Translação Dimensional.

Eles, eles estão convencidos de que é o fim desta vida sobre a Terra.
Não é absolutamente o caso, certamente.

É a transformação da vida para todos aqueles que quiserem e que poderão aceder a esta Vibração.

Então, Hercólubus não é um planeta de alguma punição.
Ele faz parte de um cenário e de um plano cósmico, eu diria, de um relógio cósmico e de um plano da Luz.

A única diferença em relação ao ciclo anterior, ela é enorme, pois a Ilusão sobre este planeta e os planos de
ação/reação duram desde muitos ciclos, não um ciclo de 50.000 anos, mas vocês terminam um grande ciclo

de 6 vezes 50.000 anos.
Alguns de vocês estão aí usando suas calças e suas botas há 300.000 anos, isso é enorme.

Então, hoje, é o final de um grande ciclo e não unicamente de um pequeno ciclo.
Então, não é que você, no nível deste Sistema Solar, vai liberar as portas da Ilusão.

É um conjunto de sistemas solares, que estiveram privados de Luz, que vão reencontrar a sua Dimensão
eterna. 

Portanto, é uma grande festa cósmica, na qual esperamos ver a maioria dos seres humanos aderir.
É muito importante.

***

Questão: quantos anos terrestres é preciso ainda esperar para a grande festa cósmica?

Cara amiga, não são anos.
Vocês entraram nesse momento, e como disse o Arcanjo MIGUEL, ele disse várias vezes que os Casamentos

Celestes foram a concordância de ressonância entre o relógio espiritual e o relógio terrestre.

Várias vezes lhes dissemos que não havia adequação, e era verdade, entre o tempo terrestre e o tempo
espiritual, entre o tempo humano e mesmo o tempo astral.

Esse tempo é passado, também.
Por quê?

Porque vocês entraram sob a influência da irradiação do Sol Central.
Quer dizer que vocês entraram sob a influência das irradiações multidimensionais.

Então, quer chamem de galácticas, de cósmicas, de raios X, de raios ionizantes, há vários tipos de radiações
que chegam a vocês.



Portanto, não é certamente uma questão de anos.
Como sabem, e como sabem também os maus rapazes, há uma contagem regressiva.

Para eles, eles conhecem a data exata do final da contagem regressiva.
Eles quiseram fazer crer à Humanidade que o final da contagem regressiva seria 21 de dezembro de 2012,

para insinuar, no ser humano, que teríamos tempo, não é?
E esta data circula há muito tempo, mesmo nos meios que vocês chamam de New Age ou nos meios

esotéricos.
É preciso saber que a data não é aquela.

Então, obviamente, somente o Pai conhece a data.
Mas o Pai conhece a data em função de um relógio cósmico.

E o relógio cósmico está sob os seus olhos.
É agora.

Portanto o tempo, tal como conhecem, desse quinto Sol, termina em 21 de outubro de 2011.

Mas o que não sabem os maus rapazes que, eles conhecem esta data, é que eles teriam tempo de instalar,
tranquilamente, as coisas desagradáveis que eles queriam lhes fazer (ou seja, o que vocês chamam de Nova

Ordem Mundial) e de lhes colocar a camisa de força, além da que vocês têm.

Mas, obviamente, eles não tinham acesso a essas Dimensões situadas além do sistema solar, porque, estando
fechados na terceira Dimensão, eles têm acesso até a quarta Dimensão.

Dito de outro modo, eles não podem fazer viagem temporal.

E eles não poderiam saber, independentemente do Sol Central no qual vocês vão passar, isto eles conhecem.
É por isso que eles querem se enterrar, obviamente, para evitarem esses raios, e voltarem depois.

Mas eles não podiam saber que as irradiações que chegam, ou, se quiserem, as supernovas (que se chamam
Antares e Betelgeuse) foram esperá-los a partir de 15 de agosto.

É preciso saber que a distância de Betelgeuse, que era de mais de 700 anos-Luz, não é mais do que 200
anos-Luz.

Quer dizer que a detecção do que chamamos de raios gama, que começaram a chegar a partir de 15 de
agosto, vão estar no máximo nas próximas semanas e e meses.

Isto não vem destruí-los, isto vem despertá-los, pelo Fogo do Amor, ao seu Estado de Ser.
Mas, disto, eles não podem saber.

Eles jogaram o que podiam para colocar a mão na Humanidade, a cada final de ciclo, apesar dos ciclos de
Criação iniciados, até mesmo, por ORIONIS, para contrariar os seus planos.

Hoje, a Luz venceu.
E nós queremos que vocês vivam também esta vitória da Luz.

E ela não é dentro de 10 anos, não é daqui a 20 anos, ela é para, o mais tardar, daqui a dois anos.
Nem um ano a mais e nem um dia a mais.

Tudo vai acontecer, mas de maneira abreviada.
É muito importante compreender.

MARIA está pronta.
O Conclave Arcangélico entregou as chaves a Maria.

MARIA está pronta para lhes dar a mão, a todos vocês, a todos aqueles que quiserem ir para a Luz.
Quer vocês tenham alcançado o corpo de Estado de Ser ou não, no momento.

Aqueles que alcançaram o corpo de Estado de Ser hoje devem se lembrar de que «os primeiros serão os
últimos».

E de que «os últimos serão os primeiros».
Eles têm um papel de assentar a Luz, de irradiar a Luz e de revelar o Fogo do Amor na Humanidade e nada

mais.

***

Questão: quem acompanha esses processos?

Caro amigo, o que eu posso lhe dizer, é que não são apenas os Arcanjos, MARIA e os 24 Anciões que estão
aí.

Há milhares de entidades da Luz que estão aí, de diferentes Dimensões e de diferentes Galáxias, de
Multiversos.

O evento que acontece neste Sistema Solar é extremamente raro.
E, portanto, nós todos viemos ajudá-los e assistir ao espetáculo.

E eu mesmo não conheço os nomes de todas as Confederações de Luz que estão aí.
Elas são inumeráveis: há as que vêm das Plêiades, há as que vêm de Arcturus, há as que vêm de Vega da Lira,

os Anjos do Senhor.
Elas estão todas aí para assistir a sua Translação e para ajudá-los.



Elas estão todas aí para preparar o retorno do Mestre da Luz que virá, assim que a Luz estiver instalada sobre a
Terra.

Nós somos, como diria o outro, legiões, e uma legião de Luz, e legiões de Luz.
Compreendam bem, por outro lado, que vocês são seres de Luz que foram presos nesta Dimensão.

Lembrem-se disso.

Isto tem o que como consequência?
Isto quer dizer que mesmo um Arcanjo que se manifesta próximo ao Sol, como alguns podem vê-lo nesse

momento, manifesta-se através dos Elementos: o Fogo, os cometas.
Mas não pode se manifestar em pessoa.

Por quê?
Porque, mesmo um Arcanjo ou um Anjo, se viesse a se aproximar muito de perto desta Dimensão que não está

ainda transmutada, ele seria preso, ele também, nesta matriz.
É exatamente o que lhes aconteceu.

Então, nós esperamos a resposta da Luz sobre a Terra, que vocês subam um pouco, a fim de que lhes
estendamos a mão.

Mas nós não hesitaremos em intervir se os quase milhares de pessoas, não mais, quiserem levá-los a alguma
coisa que vocês não merecem.

Percebam: há sobre a Terra, vamos dizer 80%, talvez um pouco menos, de pessoas indiferentes, que não
sabem o que acontece nesse momento.

Nós os chamamos de manada, mas não é pejorativo.

Há 15 a 20% de pessoas que procuram a Luz, de maneira ativa e autêntica.
E há 0,00001% de pessoas que os «chateiam», como se diz.

Então, é necessário ser lógico, de todo modo.

Elas só esperam uma coisa, essas pessoas.
É que vocês entrem em reação e em rebelião e na emoção e no mental.

Ao passo que o seu trabalho é a elevação Vibratória e nada mais.

E vocês vão ver por vocês mesmos, agora as radiações estão aí.

O Arcanjo MIGUEL anunciou, o seu Sol verte quantidades fenomenais de raios X, de raios gama e de
partículas diversas na sua Terra.

Vocês as recebem atualmente e elas vão se amplificar nos próximos dias.
Esta é uma realidade e, aliás, eu penso que eles não possam escondê-la mais por muito tempo.

Elas já são visíveis, não aos seus olhos, elas são sentidas no nível Vibratório, mas elas são visíveis pelos
olhos dos telescópios que estão em órbita por todos os lugares do Sistema Solar.
Esta é a estrita verdade, não é alguma coisa que aconteça nos planos abstratos.

É muito concreto e acontece na sua Dimensão.

*** 

Questão: eu tenho os ouvidos que zumbem há vários anos. É a nota Si?

Bem, é necessário bem compreender que no nível de sons, há vários sons que expressam o que eu já disse,
ou seja, a ativação do Antakarana ou do Cordão Celestial.

Nos escritos antigos, nos Yoga Sutras, nos de Patanjali, nos Kriya Yoga, há uma série de sons que foram
descritos.

Há muitas pessoas que vivem esses sons e que são convencidas de ter um tumor na cabeça ou uma doença,
não é?

Há também fenômenos realmente médicos.
Mas, se você perguntar às pessoas, vai perceber que esses sons são modulados, eles intervêm em momentos

precisos.
E, se você olhar bem as fases lunares, você vai perceber que elas são regidas por eventos lunares, mas

também por outros eventos, vamos chamar isso de eventos ligados a celebrações, como por exemplo, Wesak,
como por exemplo, o Novo Ano, o nascimento da Primavera, os equinócios, os solstícios etc., pois isso

corresponde a Vibrações específicas.

Agora, como saber se é a nota Si?
É evidente que quando você ouve uma Vibração, um som e que quando você medita, que o som se amplifica
antes de passar ao silêncio, se você for capaz de acessar, você constata que existe uma relação entre o seu

alinhamento, o seu estado Interior e a Vibração ocorrida no seu ouvido por um som.

***

Questão: como ajudar a minha filha a desenvolver a espiritualidade?



Então, querida amiga, você deve compreender uma coisa.
É que o seu filho não é seu filho.

É uma alma livre e soberana.

Enquanto você quiser fazê-lo aderir às suas crenças, mesmo que elas sejam as mais nobres e as mais
verdadeiras possíveis, você interfere no seu próprio livre arbítrio.

A única maneira de ajudar uma alma (eu falo no nível espiritual, não é proibido dar dinheiro, dar a mão ou
socorrer), eu falo de ajudá-la espiritualmente, a única ajuda é ser você mesma no Amor e nada pedir.

A partir do momento em que você entrar nas palavras ou na necessidade de fazer aderir o outro às suas
crenças, você já está na violação do livre arbítrio.

Como você quer ir para a Luz querendo, à força, levar os outros?

É muito louvável, no nível humano, mas, no nível espiritual, isto não pode ser.
Você deve ficar na neutralidade e na Radiação do Amor.

Você propõe o Fogo do Amor.
Se você estiver, você mesma, no Amor, a sua irradiação pode ser suficiente para levar outras almas, mas

jamais deve atrair por uma sedução, por palavras ou por crenças ou por convicções.

Você acha que um ser humano, mesmo que você tenha experimentado a Luz e o Estado de Ser, mesmo que
você tenha navegado nas Embarcações de MARIA, vai segui-la por que você vai lhe dizer, seja seu ascendente

ou seu descendente?
Um pouco de lógica.

Ele mesmo não acessou isso.
Ele vai dizer que você é tola e terá toda razão.

Por outro lado, se você estiver no Amor e se você emanar esse Fogo e esta Vibração de Luz, nesse momento
haverá, se a sua energia estiver próxima, captação desta Vibração, deste Fogo e deste Amor.

E, naquele momento, haverá, ainda que eu não goste desse termo, Conversão.

Este foi o caso para o Padre Pio.
Este foi o caso, por exemplo, para Marthe Robin.

Este foi o caso para mim.

Mas não são as palavras que transformam os seres, obviamente, jamais, porque se você adotar palavras sem
vivê-las na Essência, você está na dependência e você está nas cadeias.

Olhem, na minha vida, na Fraternidade (eu tomo sempre este exemplo): eu decidi que o sal deveria estar lá e
durante 20 anos, colocaram-me o sal no mesmo lugar.

Isso se chama como, Liberdade espiritual, isso?
Não, eu creio que não.

Por outro lado, aqueles que experienciaram aproximar-se de seres que estão talvez mais próximos da Luz e
que tiveram contato com certas energias, esses seres que procuram realmente a Luz, bem, se transformam,

pela Radiação de Luz.

Mas você não pode convencer ninguém por palavras.
E você não pode, sobretudo jogar com os seus ascendentes ou descendentes por que isso não é a Ordem da

Luz.
Você deve deixar o outro livre.

Você pode lhe propor a Luz, a Vibração, mas nada de palavras, sem isso você interfere no seu livre arbítrio.

Qualquer um que não tenha experienciado a Luz, você bem lhe fala da Luz, ele vai escutá-lo, talvez vá achá-lo
interessante, mas se ele mesmo não viveu esta Luz, como você quer que ele se junte?

Pelo princípio da fé, simplesmente?
Mas a fé não é suficiente, mesmo se a fé for a base de tudo e, sobretudo hoje, eu repito.

Mas se você não tiver fé na Luz, não é falando de Luz que o outro vai encontrar a fé na Luz, não é?
É um problema delicado.

É preciso se elevar na Vibração.
A única maneira, coletiva e individualmente, é vocês elevarem cada vez mais as suas Vibrações.

Quanto mais os seus chacras se ativarem, mais vocês vão irradiar esta Vibração e esse Fogo.
E aqueles que estiverem perto desse Fogo, irão recebê-lo, em Verdade e não nas palavras, ou na cabeça,

nem na emoção.

Você deve se tornar contagioso, pela Luz e pelo seu exemplo, também, no comportamento, na boa vontade, na
sua integridade.

Obviamente, se você viver a Luz e, entretanto, viver ainda coisas desconectas por muito tempo, a Luz vai fugir.
Há uma adequação, se você quiser, entre o Amor, a Vibração, a Luz e o comportamento humano, é lógico.

Lembrem-se de que a Luz não pode combater nesta Dimensão.



Quando MIGUEL lhes disse que combateu, lá em cima, ele falou dos planos intermediários, ou seja, do que
chamamos de planos astrais que estão situados além da 3ª Dimensão, na 4ª Dimensão, astral/mental.

Mas aqui, todo combate está ligado e você o vive há tempo suficiente para compreender que a Luz jamais se
impôs frente à Sombra.

É muito simples, pois o princípio de dualidade mantém, propriamente falando, a existência desta Dimensão.
Você pode apenas elevar as suas Vibrações de Luz, tornar-se Luz e irradiar o Fogo do Amor, não há alternativa

se você quiser ver os seus aderirem ou levar o máximo de seres humanos no caminho do retorno.

***

Questão: se, em meditação, não ouvimos nada, como saber se ativamos esta nota Si?

Se você não ouve nada, é que você não está na nota Si.
No período de meditação, há de início vários sons que aparecem.

Depois, aparece a nota Si, antes do silêncio.

Nesse estado meditativo, alguns seres não vão sentir as Vibrações, nem o som, mas vão sentir um
apaziguamento geral, é já uma etapa importante.

Entretanto, acessar o silêncio Interior lhes permite, instantaneamente, acessar o corpo de Estado de Ser.
Portanto, se você não tiver a nota Si e se você não tiver o silêncio Interior e, então, o acesso ao Estado de Ser,

significa mesmo que você não está ainda nesta etapa, simplesmente.
Mas essa não é uma razão para parar.

Então, evidentemente, há pessoas que vão se dizer «bom, isso não é verdade, isso não se refere a mim».
Então, elas terão razão.

Se você não acreditar em algo, não o faça.
Se você não vibrar, é que o momento ainda não chegou.

Então, a questão que se coloca: é preciso continuar ou é preciso fazer outra coisa?
Mas, aí, é uma questão na sua alma e na sua Consciência, eu não posso responder no seu lugar.

Entretanto, não é porque você não vive o Estado de Ser ou a nota Si que isso significa que os outros não
estejam vivendo.

Há milhões de seres humanos, eu diria mesmo dezenas de milhões de seres humanos, que vivem isso, neste
momento.

O som Si é uma Vibração que é percebida sob a forma auditiva.

O que se pode dizer é que depois desse som, o Arcanjo MIGUEL lhes falou do silêncio Interior.
Há outra oitava que alguns seres ouviram, que chamamos de Música das Esferas.
A Música das Esferas corresponde à ativação do plano mais alto do Antakarana.

Corresponde ao contato com o Espírito da Eternidade.

Entretanto, o conjunto de sons percebidos no exterior do ouvido participa da Vibração.
É preciso bem compreender que esse som (seja qual for o nome que vocês o chamarem, é preciso chamá-lo

de qualquer coisa), os orientais chamam de Siddhi, aliás, uma forma do Yoga é o Siddha Yoga.
O «Nada» que ouvimos é o som da alma. 

Obviamente, esse som é ouvido fora da orelha.
Corresponde à Vibração do chacra que está situado na ampola da clariaudição, que vocês ouvem, que assinala

o contato com a alma.
Portanto, agora, qual é o interesse de poder reproduzi-lo em um instrumento musical?

Quando você ouvir a Música das Esferas (para aqueles que tiveram oportunidade de ouvir esses milhares de
coros de Anjos cantarem ao mesmo tempo como milhares de violinos), nenhum instrumento de música poderá

superar, não é?
Então, a melhor definição que se pode encontrar, é aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL e que foi

descrita pelos seres humanos que viveram aquilo, ou seja, a nota Si ou o som Si.

Isto pode ser entendido como um Si.
Agora, um músico que o ouve lhes dirá que é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos.

Mas, agora, dizer que esse seja um Si menor ou tal oitava, isso pode ser analisado desta maneira, pois é uma
soma de sons que se resumem em um som.

Agora, como estar certo?
É evidente que, se você meditar, quer você sinta as Vibrações no nível do chacra coronal, no nível de pontos
ativados da Luz, ou, de maneira difusa, quer você sinta uma paz Interior, quer você perceba o seu corpo muito

pesado ou muito leve, quer o som se torne muito forte, obviamente, você está nesta Dimensão, o que você
quer que isso seja?

***



Questão: CRISTO vai se manifestar de novo?

Eu vou responder pelas palavras do Apocalipse de São João.
O Mestre da Luz chama-se CRISTO.

No Sumério, é KI-RI-STI ou Nibiru, NIB-IRU, se você preferir.

O Mestre da Luz vai voltar como partiu.
Ele partiu na nuvem e vai voltar pela nuvem.

Ele partiu em Embarcações de Luz e ele vai voltar pela Luz.
Aqueles que o esperam em um corpo de carne enganam-se totalmente.
Jamais CRISTO disse que estaria encarnado ou reencarnado, ô jamais.

O Apocalipse de São João é muito claro.
É o único Evangelho, independentemente dos Evangelhos Apócrifos, nos quais você pode ter fé, é o único

texto que diz, e, aliás, é dito em outros Evangelhos, que CRISTO voltará como ele partiu.

Aquele que se chamasse CRISTO, em um corpo de carne, seria uma mentira.
E não pode ser de outro modo.

Lembrem, vocês mesmos, podem se salvar.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão a vocês.

Mas ninguém fará o trabalho no seu lugar.

Somente o seu ser Interior, a sua soberania integral, fará de vocês CRISTO à imagem de CRISTO.
Se você esperar ser salvo de maneira exterior, bem, isso não corresponde à realidade, mesmo se interviermos

de maneira visível e direta na sua Dimensão.

Isto não quer dizer que poderemos fazer ascensionar todos aqueles que o quiserem ou que decidirem que,
finalmente, seja talvez bom subir na Luz ao invés de ir a outros lugares.

Somente o seu estado Interior, e eu sequer falo mais de corpo de Luz ou de lâmpadas de MARIA, eu falo do
seu estado de Leveza interior, eu falo da sua Alegria interior, eu falo da sua Confiança Interior.

O medo irá afastá-los da Luz tão seguramente como qualquer coisa que seja oposta à Luz.
Se você quiser ir para a Luz, se você quiser participar dos Casamentos Celestes e dos Casamentos da Luz da

Terra, é preciso que você transcenda o medo.
E eu sei que toda a história da alma humana é baseada, justamente, no medo.

E não conte com um salvador externo.
Nós estamos aí para ajudá-los e para estender a mão e para assisti-los, mas não para salvá-los no seu lugar.

Isto é muito importante compreender.

Eu gostaria também de lhes dizer, certamente, até muito em breve.
Eu lhes trago todas as minhas Bênçãos e eu os abençoo, todos sendo o que são.

E, lembrem-se, subam em Vibração e riam.
Vocês devem estar na Alegria.

Todas as imagens dos seus meios de comunicação e da sua sociedade que os escravizam, há tanto e tanto
tempo, querem mantê-los na ignorância e no medo.

Vocês são seres de Luz.
Vocês não são seres a tornar-se Luz, que, talvez, em um futuro longínquo, iriam tornar-se algo Luminoso.

Vocês são isso na origem.
Compreendam bem isto.

Não há punição.
Todas as aparições que lhes foram anunciadas de maldades, de castigos, são uma heresia.

Nós estamos aí para ajudá-los.
Então, eu lhes digo até muito em breve.

************
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Nota: Ouçam também o áudio (no final da mensagem) onde ORIONIS nos ensina como cantar esta sequência de
sílabas sagradas.

Questão: qual é a funcionalidade da inversão de polos e quais são as consequências para a Terra e
os humanos nos níveis vibratório energético e físico?

A noção de reversão é inerente ao processo de mudança. 

A noção de ciclo, ela mesma, implica necessariamente em uma reversão, mais particularmente na sua
dimensão dissociada. 

A reversão permite a passagem, do Interior ao exterior e do exterior ao Interior. 

Toda Vida, toda passagem a transpor, e toda passagem da morte à Vida, mesmo em suas reencarnações,
acompanha-se desse conceito de reversão.

Assim, a mudança dimensional, a passagem da sua dimensão a uma dimensão diferente, acompanha-se
necessariamente de uma reversão.

A reversão é um processo de Consciência que é, justamente, o que permite o acesso a outra dimensão.

A sua dimensão possui a particularidade de ser a única a estar cortada, literalmente, das outras dimensões.

As reversões, também, devem ilustrar-se, encarnar-se e se cristalizar em diferentes estruturas existentes em
meio mesmo à materialidade. 

Assim, a Terra, de ciclo em ciclo, vive esse processo de reversão, mas esta reversão apresenta a
particularidade de ser a última.

Encerra-se, assim, um grande ciclo e vocês devem se reverter da sua Vida Exterior, manifestada nesta
densidade, vocês devem reverter-se para a sua Vida interior que é Verdade.

Vocês não podem, a um só tempo, viver externamente e interiormente.

O processo que permite a passagem de um a outro, como do outro ao um, em outro sentido, acompanha-se de
uma reversão.
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Assim, mesmo o seu nascimento, nesta densidade, se faz de cabeça para baixo e necessita de uma reversão
a fim de aprender a andar, literalmente, nesta dimensão, do mesmo modo que o Ser humano, no final da Vida,

vive a reversão do seu mundo exterior, para o mundo Interior, a fim de penetrar nos mundos além da
percepção sensível.

A reversão é, portanto, o agente, é o motor da Translação Dimensional. 

Somente hoje, a sua visão limitada e a sua visão intelectual podem lhes fazer compreender a noção de
reversão e de basculamento dos polos, tanto no plano magnético como em um plano físico, como uma 'etapa

de destruição' e, no entanto, é necessário que uma forma morra para que outra forma apareça.

Assim, a lagarta deve morrer para dar lugar à borboleta. 

Assim, o Ser humano deve passar a outra dimensão ascensionando esse corpo e, entretanto, transformando-o,
esta transformação que aquele que não vê o que está do outro lado chamado de morte, não é a morte.

Mas, assim, os ciclos se engendram e se transformam, de um a outro e de outro a um.

A passagem de um a outro e de outro a um se acompanha, de uma maneira ou de outra, de uma reversão, mas
a reversão não é unicamente um mecanismo interior/exterior, mas se refere ao conjunto de direções e de

dimensões. 

Assim, o que estava em cima se torna o que está embaixo.

Assim, o que estava à esquerda se torna o que está à direita. 

Assim, o que estava limitado, torna-se ilimitado.

A reversão se refere, portanto, ao conjunto de manifestações da Vida. 

Trata-se, realmente, de uma reversão e não pode ser de outro modo.

Entretanto, não procurem compreender a Verdade e os mecanismos, na sua densidade, porque isso levaria a
imaginar cenários que não têm razão de ser, em todo caso, para a nova dimensão.

Assim, a borboleta que nasce não tem o que fazer com a lagarta que está morta, porque há a persistência da
Consciência e a transformação de uma forma em outra forma. 

Assim o é nesta Terra. 

Assim o será das suas células que os constituem. 

Assim o será dos seus corpos.

Não há lugar para projeções nesse nível, nem medo, porque se trata de um processo lógico e de um processo
Inteligente, mesmo se vocês não perceberem os meandros disso.

***

Questão: em um tempo físico e Terrestre, quando vai acontecer o tempo da reversão?

Bem amada, se eu dissesse que você o vive, neste momento mesmo. 

Eu lhe asseguro que isto é Verdade. 

Mesmo se isso lhe parecer um fenômeno impensável, você vive essa reversão e cada um de vocês o vive
pela reversão do sentido de valores, pela compreensão nova que se abre a vocês do sentido da sua Vida,

mesmo nesta dimensão.

Antes de acessar outra dimensão, o que lhes foi escondido, lhes é revelado. 

Nesse sentido, há reversão, também.

Agora, a reversão física corresponde a algo que está em curso. 

Isso é agora e quando eu digo isto é agora, no seu tempo, isso pode ser hoje e em alguns instantes, mas, em
todo caso, dentro de muito pouco tempo.

Não me cabe conhecer, ou dar-lhes a data, porque a data é agora e, quando eu digo agora, é realmente agora,
no seu espaço/tempo.

***

Questão: quando somos confrontados com acontecimentos ou com provações que parecem não ter
sentido, é útil procurar o sentido ou convém esquecer este aspecto do passado?



É o sentido de algumas transformações que lhes é escondido, não para esconder-lhes o sentido, mas porque
vocês não têm a capacidade, da sua visão limitada e fragmentada, para apreender o sentido real.

Entretanto, o que lhes parece sem sentido, não é assim tão sem sentido como poderia parecer à sua razão. 

Assim, algumas funções ou algumas provações que lhes parecem, hoje, sem sentido, têm certamente o maior
sentido que lhes seja possível atribuir.

As provações que vocês vivem (e para a maior parte de vocês, hoje) estão ligadas à sua transformação e à
sua liberação.

Entretanto, o Ser humano, quando é liberado de certos apegos ou de certos laços, considera que perdem algo,
porque vocês estiveram tão habituados a viver nesses laços e nesses apegos que, quando as circunstâncias

da Vida e da Luz os livram deles, vocês têm a impressão de estarem privados de alguma coisa.

E, entretanto, como querem chegar ao sentido último do que vocês são, à Luz e ao polimento final do seu
Estado de Ser, sem aceitar se aliviar do que os deixa pesados e do que os impede, literalmente, de acessar

esta dimensão?

Então, sim, isto provoca resistência e sofrimento no Interior de seus Seres porque a sua visão, evidentemente,
é apenas fragmentada.

Podemos dizer isto a uma Mãe que perde um filho? 

Podemos dizer isto a um homem que perde sua mulher ou a uma mulher que perde seu marido? 

E, no entanto, a visão que vocês têm, no momento, é sofrimento, ela é cruel e ela lhes escapa do sentido real,
entretanto, quando vocês olharem isto, bem mais tarde, mesmo na sua vida, ou então do outro lado do véu,

vocês irão compreender o sentido.

Assim, o sofrimento não deve ser procurado, mas, sim, ser transcendido.

Ele faz parte do que denominaríamos: a confiança.

Assim, toda separação, todo luto, tem realmente um sentido. 

Nada é fortuito, em sua dimensão, e, sobretudo se o sentido lhes escapar, no momento.

Estejam certos de que o sentido é muito grande e de que, entretanto, vocês não podem ter a sua
compreensão, mas que isso passa por uma aceitação total e uma fé total no que vem depois.

Vocês não podem acessar outro estado sem se livrarem do que era o estado anterior. 

Assim é a etapa do seu crescimento, nesta dimensão dissociada. 

Isto é lição, isto é experiência. 

Qualquer que seja a duração da experiência, ela leva, inevitavelmente, para a Luz.

***

Questão: quando as sílabas sagradas OD - ER - IM - IS - AL levam a fenômenos vibratórios quase de
transe, isto corresponde a uma etapa da transição que está vindo?

Bem amada, cada vez mais Seres humanos são chamados a viver esta transformação e esta transição, no
sentido mais nobre.

Obviamente, as sílabas sagradas, as chaves Metatrônicas trazidas pelo Arcanjo Metatron, Senhor Metatron,
assim como o nomeamos, correspondem à realidade do seu retorno à Luz.

Evidentemente, retornar à Luz, retornar ao que vocês são, em Verdade, além dessa Ilusão, deve se
acompanhar do desaparecimento da Ilusão.

Então, o que vocês querem? 

Querem viver na Verdade? 

Querem viver não separados? 

Ou desejam, ainda, viver separados, divididos e fragmentados? 

Toda a questão está aí.

Vocês não têm que ter medo.

O melhor exemplo que posso lhes dar, que há inúmeros exemplares, eu diria, sobre a sua Terra, é o exemplo
mesmo de Seres que deixam seus corpos e são chamados de volta a esta Vida por técnicas ditas de



reanimação: eles são reanimados, eles se tornam animados de novo e, no entanto, o que descrevem?

Que descobrindo a animação desta dimensão, eles retornam à morte e que a Vida estava do outro lado.

Entretanto, é necessário suprimir esta Vida? 

Não, é necessário acompanhá-la nessa nova dimensão. 

Vocês estão encarregados, enquanto Transmutadores e Transmissores da Luz, de acompanhar as suas
células, os seus corpos e a sua dimensão, em um novo nascimento.

Então, sim, as sílabas sagradas, a sua pronunciação, desbloqueia em vocês o acesso à multidimensionalidade,
e é descobrindo a multidimensionalidade que vocês vão aceitar deixar, em Unidade, em simplicidade, esta

dimensão de Ilusão.

Não esqueçam, assim como disse ontem para aqueles que aqui estavam, esse mundo que vocês percorrem é
um mundo de Ilusão, é um mundo, assim como o denominou o Senhor Metatron, falsificado, um mundo

invertido, que vocês precisam recolocar no lugar.

E, no entanto, as emoções mais belas que vocês podem viver frente à natureza, frente ao sorriso do que vocês
denominam uma criança, são apenas o pálido reflexo do sorriso feliz do infinito da Luz.

Entretanto, é preciso que vocês aceitem viver esta Vibração, nesta corporeidade, a fim de juntarem-se às
esferas da Beleza, as esferas da Eternidade.

Não há outros meios porque vocês devem chegar e acessar este estado multidimensional, sem, no entanto,
perder esse corpo que vocês habitam.

Ele deve se transformar, ele é levado a se tornar outro, a viver outra sequência vibratória e outra sequência de
Luz. 

Naquele momento, o seu corpo tornar-se-á leve, a densidade que você habita e que habita a sua vida, no
desenrolar das suas provações, das suas resistências e das suas alegrias, atenuar-se-á e irá desaparecer,

finalmente.

O que lhes é prometido é pura Luz. 

O que lhes é prometido é liberação.

A questão que lhes colocamos, através do que lhes insuflamos é: vocês querem deixar as suas cadeias? 

Vocês querem reencontrar a liberdade? 

A liberdade de conectar com os Anjos? 

A liberdade de ser banhado pela Luz? 

A possibilidade de acessar as galáxias, de acessar as estrelas, de acessar o Sol? 

A liberdade de viajar? 

Ou, então, vocês querem manter as suas cadeias? 

Vocês têm medo deste desconhecido tão luminoso? 

A questão está aí.

As sílabas sagradas, o acolhimento da Vibração da Verdade e da Unidade de Cristo lhes permitem,
gradativamente, realizar esses Casamentos alquímicos que irão lhes permitir transmutar a sua matéria,

literalmente, e na totalidade.

Então, sim, certamente, as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas são verdadeiramente a linguagem
silábica matricial, aquela que lhes permite juntar-se aos mundos não falsificados, aos mundos da Verdade.

***

Questão: tendo em conta as Vibrações atuais da Terra, podemos, todos nós, comunicarmo-nos com
o nosso Anjo da Guarda?

Hoje, mais do que nunca, mas ainda menos do que amanhã, mas de maneira extremamente potente, o espaço
que existia entre a sua dimensão dissociada e as dimensões que chamaria de não dissociadas (unificadas, se

preferirem, onde a Luz reina na totalidade e na Verdade), jamais este espaço foi tão tênue.

Entretanto, a imagem que prefiro lhes dar é aquela de um Ser humano vivendo em uma gaiola, com as portas
de barras, com as janelas fechadas e, um dia, essas portas, essas janelas, essas barras, desaparecem



inteiramente e, entretanto, o Ser humano é tão impregnado dessas portas, dessas janelas e dessas barras que
o seu mental o faz crer, ainda, que elas estão presentes.

O Anjo Guardião se manifesta, para muitos de vocês, de diferentes modos: por meio de odores, de fragrâncias,
de Vibrações, de palavras, de imagens, e cabe a vocês «abrir os ouvidos», e estender a sua Consciência para

ele, como ele se estende para você, a fim de recolher o bálsamo. 

A reconexão é possível, efetivamente.

Inúmeros Seres humanos vivem isso, em um momento ou em outro, de maneira mais ou menos permanente,
de maneira mais ou menos imanente, mas isto é Verdade.

O espaço entre os planos, a distância entre os planos, é abolido, cada vez mais. 

O que apelidamos de ‘franjas de interferências’, que os mantiveram nesta dualidade, lhes são retiradas, pouco
a pouco.

Muitos de vocês, sobre esta Terra, viveram um período de intensa liberação, pela primeira parte do que
chamamos de Casamentos Celestes, com o Arcanjo Miguel.

Entretanto, alguns de vocês, eu diria, até mesmo, a maioria de vocês, desde o início do mês de setembro,
sentiram como grades que voltavam.

Vocês experimentam, assim, e por vezes mesmo, a influência do medo sobre a sua própria prisão.

Nós suprimimos o medo na Humanidade e as forças opostas à Luz tentaram reconstituir as grades da prisão
através do medo, e inúmeros entre vocês perceberam e sentiram que algo se tornou pesado de novo e,

entretanto, isto vai desaparecer, muito em breve, pela potência e pela Graça da Radiação Arcangélica e do
Conclave Arcangélico, pela mão estendida de Maria em direção à Humanidade inteira.

Vocês vão reencontrar, muito em breve, esta leveza que conquistaram durante os meses passados.

***

Questão: de onde vêm os puxões e as pressões que podemos sentir na cabeça?

Bem amada, a cabeça se abre. 

Como podemos imaginar que uma cabeça se abra, sem ter a percepção? 

Isto não é Ilusão, isto não é visão, simplesmente, do mental, mas a cabeça se abre, realmente.

O que foi separado em vocês, o que foi introduzido no que chamam de cérebro, pelos jogos da dualidade, da
Sombra, devem, hoje, cessar.

Existe, portanto, também, no seu cérebro, modificações bem reais, bem concretas, que se acompanham de
uma redistribuição total do que eu chamaria de fluxo vascular, de fluxo neuronal.

Assim, o que vocês percebem na cabeça, sob forma de pressão, sob forma de Vibração, sob forma de peso
ou de leveza, os pontos de Vibração existentes no que o Arcanjo Miguel chamou de 12 Lâmpadas (traduzindo-

se, também, pelas cinco sílabas sagradas, pelos cinco pontos de Vibração da cabeça), correspondem,
efetivamente, a uma transformação do seu cérebro.

O cérebro é o lugar da reflexão, não unicamente da reflexão mental, mas, também, o lugar da reflexão da
Divindade que foi falsificada, mas, entretanto, ainda presente no seu cérebro novo. 

Isto, hoje, se modifica de modo muito palpável.

Inúmeras modificações existem. 

As modificações elétricas existentes na superfície do seu planeta e também nas camadas mais altas da sua
atmosfera, existem, evidentemente, no seu cérebro, nas suas células, no seu DNA.

Esta transformação é uma transformação da forma, não esqueçam.

Então, como esta transformação poderia apenas afetar a sua Consciência, os seus sonhos, sem afetar,
evidentemente, todo o resto? 

É o que vocês vivem, neste momento.

Não há lugar para inquietação, não há lugar para pânico, há lugar para aceitar e integrar esta bênção que chega
para vocês.

***



Questão: os fenômenos relacionados às manchas do Sol estão relacionados com o que se supõe
que cairá sobre a cabeça?

Não somente tem uma ligação, mas está em total relação, ao invés de ligação. 

O que acontece na sua Consciência acontece no Sol. 

O Sol é o lugar onde vocês deixaram o seu corpo espiritual, ou corpo de Ressurreição, ao vir para esta Terra.

O Sol brilha, aquece, ele é a totalidade dos seus corpos espirituais que deixaram ao percorrer as vias da
encarnação. 

Então, vocês devem reencontrar esse corpo de Luz que os espera.

Qual é a melhor maneira de reencontrá-lo? 

É, de início, entrar em relação.

O que a Humanidade manifesta, na sua Consciência coletiva, manifesta-se, obviamente, no Sol.

O Sol primeiramente se resfriou, contrariamente ao que lhes disseram; em seguida, o Sol começou a emitir o
ar, correntes de ar. 

Ele emite, desde o final do seu último ano, raios elétricos que estabeleceram uma junção real entre a alta
atmosfera terrestre e o Sol. 

Vocês estão, mais do que nunca, conectados com o Sol.

Assim como os maiores neófitos lhes disseram, o Sol é Fonte de Vida, ele é a própria Vida. 

Vocês devem se juntar ao Sol. 

Assim, a Terra deve desposar o Sol, não unicamente no sentido Consciente, mas no sentido real e físico do
termo. 

É o que está em curso para vocês.
Miguel senta-se doravante no Sol. 

Cristo é o Espírito solar por excelência. 

O Sol é apenas o reflexo da sua espiritualidade, o Sol é apenas o reflexo da verdadeira Luz autêntica que é
Você, em outro nível.

Então, sim, há total adequação e relação entre o que vocês têm que viver, o que vocês vivem, e que irão viver o
Sol e a sua Terra.

***

Questão: porque os «Walk-in» [entrantes] aceitam encarnar um corpo e viver o esquecimento?

Bem amada, o «Walk-in» é aquele que anda no Interior de um corpo elaborado para outra alma. 

Trata-se, portanto, de uma alma que penetra, no lugar de uma alma, um corpo que pertence a uma alma.

O processo de «Walk-in» pode se produzir entre esta dimensão e outras dimensões.

A possibilidade inerente ao «Walk-in» não é o esquecimento, bem ao contrário.

Ela é, justamente, a de levar, para um corpo já criado, uma Consciência vinda de outra dimensão muito mais
elevada.

Lembrem-se de que vocês são, vocês mesmos, sem exceção, Sementes de estrelas, mas de que estão, de
algum modo, prisioneiros nesta dimensão. 

Suas Sementes de estrelas, sua dimensão Divina, permaneceram no Sol. 

Vocês vão reencontrá-la pouco a pouco, mas existem Seres que não podem ser presos nesta densidade, eles
não podem seguir os caminhos da encarnação, sem esquecer as suas dimensões eternas. 

Assim, existem entre vocês Sementes de estrelas que, em outros tempos e em outros lugares, foram
chamados de Deuses Criadores, Elohim, Seres pertencentes, até mesmo, a civilizações extremamente

evoluídas vindas de dimensões bem além, até mesmo, do que vocês podem imaginar ou conceber.

Entretanto, eles habitam um corpo. 

Eles não caíram por qualquer falta, eles participaram da experiência da densidade, da experiência da
separação. 



Eles permitiram, agora, e também no passado, manter certa coesão nesses mundos da dualidade.

Assim, o «Walk-in» está perfeitamente consciente do seu papel. 

Não há «walk-in» que esteja em um processo de esquecimento. 

Há contratos que foram feitos, não de corpo a corpo, de Alma a Alma, em outros espaços e em outros lugares,
permitindo a esses Seres entrar em um corpo constituído e deslocar, não uma alma prisioneira de um sistema

de encarnação, mas Almas, ao contrário, livres e liberadas que podem Ser capazes de instigar, nesta
dimensão, algo que aparentaria a um fenômeno de ofuscamento, se preferirem, mas bem além do habitual do

que vocês podem mesmo compreender e viver.

Assim, o processo de «Walk-in» é um processo que foi imaginado pelos planos da Luz para conter as
densificações extremas que vocês viveriam nesta densidade.

Assim como o sacrifício de Cristo permitiu semear de novo, literalmente, o impulso para a Divindade, na Terra,
do mesmo modo os «walk-in» participam desse esforço.

***

Questão: quando sentimos no medo, quando temos a impressão de perder a fé, por exemplo, no
âmbito de uma situação difícil de casal, como reencontrar esta Alegria?

Bem amado, o problema do Ser humano é que ele sempre viveu o sentimento de incompletude. 

Esse sentimento de incompletude, bem justificado, infelizmente, nesta dimensão dual, o conduziu, durante as
suas experiências de vida, a sempre procurar no outro a completitude. 

Vocês não podiam imaginar que eram completos em vocês, sozinhos.

Hoje, vocês fazem a aprendizagem, através de provações que lhes são propostas, que são diferentes para
cada um, vocês devem fazer a aprendizagem e compreender e aceitar que vocês, sós, estão completos,

quaisquer que sejam as chamas gêmeas, quaisquer que sejam as Almas gêmeas, quaisquer que sejam os
encontros Cármicos, quaisquer que sejam os encontros apaixonados.

Vocês devem aceitar e viver hoje a completitude, sozinhos, porque vocês são Seres completos que tiveram a
impressão de serem incompletos.

Então, obviamente, quando vocês vivem a época da separação, quando vocês vivem a época da
incompreensão (em particular no casal onde um puxa para a materialidade e o outro puxa para o espiritual),

existem, evidentemente, fenômenos de atrito. 

Mas isso é feito para fazê-los crescer.

Então, evidentemente, no momento em que o vivem, isto pode levá-los para um excesso de densidade, para
um excesso que obstrui a expressão e a manifestação da Alegria. 

Mas, hoje, vocês devem compreender que sendo completos, vocês mesmos, vocês têm, entretanto, a
possibilidade, e eu diria mesmo o dever, de chamar a Luz, a Inteligência da Luz e as diferentes ajudas que lhes

estendem a mão.

Quer vocês o chamem Anjo Guardião, quer vocês o chamem Cristo, quer vocês o chamem Arcanjo, não
importa.

Os Mestres da Luz que os rodeiam e que lhes estendem realmente a mão são uma legião, no sentido mais
nobre do termo.

Então, vocês devem fazer o aprendizado deste pedido. 

Este pedido não passa por orações complicadas, por palavras vazias de sentido, mas, bem mais, pelo
chamado do coração, na simplicidade e na humildade. 

Nesse momento, estejam certos de que lhes responderemos e de que jamais os deixaremos neste sofrimento.

O que vocês chamam de sofrimento é apenas a sua dificuldade de se voltar e de elevar o seu olhar para nós, a
fim de nos pedir ajuda.

Mas não nos peçam ajuda a fim de que restabeleçamos algo que deve morrer.
Peça-nos ajuda para ir para o novo. 

O novo é sua completitude e sua Inteireza. 

Nesse momento, a Alegria lhes será reaberta.

***



Questão: qual o papel das civilizações intraterrestres no processo de Ascensão?

Bem amada, os povos intraterrestres têm, globalmente, duas funções essenciais: a primeira foi a de manter
certa forma de coesão de forças da Luz autêntica e Verídica quando de certos dados históricos perturbados,

pertencentes a um passado relativamente antigo desta Terra.

Inúmeras Entidades escolheram residir nesta Terra, não mais no mundo exterior da superfície, mas no mundo
Interior, a fim de se beneficiar de uma conexão com a Fonte intraterrestre e extraterrestre. 

Eles foram chamados de intraterrestres. 

Eles tiveram, por conseguinte, a missão de salvaguardar a dimensão Divina, futura, da Terra.

No momento que vocês vivem, hoje, alguns povos estão também, aí, nesta dimensão intraterrestre para cuidar,
efetivamente, do processo de Ascensão.

Os povos intraterrestres vivem no que eu chamaria de uma 3ª dimensão Unificada. 

Eles estão em alguma parte na 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de aparência fisiológica idêntica à
sua, quer sejam humanoides ou delfinoides. 

Esses povos permitiram chegar à etapa que vocês vivem hoje.

Eles foram os guardiões, em algum lugar, desta Terra e desta dimensão, a fim que ela não naufragasse em
níveis, eu diria, irrecuperáveis para a Luz. 

Eles têm, portanto, o papel de Vigia e de Guardião. 

Eles têm, portanto, o papel de estabilizadores de uma série de forças e, em particular, das forças magnéticas
deste planeta.

Eles têm também um papel principal, enquanto Guardião do que eu chamaria de portais e de passagens
dimensionais existentes em diferentes lugares do planeta e permitindo, realmente, que esta Terra não pare de

girar em torno do seu Sol e que não se afaste demais.

***

Questão: como fazer quando se tem a tendência de atrair almas errantes?

Bem amada, compreenda bem que atraindo as almas errantes há, para você, um impulso que significa que
você tem uma reparação a dever para essas almas errantes. 

Essas almas de passagem que você capta pedem e vêm lhe pedir as suas passagens.

Você deve, portanto, acompanhá-las e permitir-lhes para ir aonde devem ir.

Você é, portanto, simplesmente, um local de passagem e não um local de retenção. 

Esse local de passagem está ligado a funções que você talvez tenha ocupado em outros tempos e em outros
lugares. 

Hoje, é necessário aceitar o teor. 

Essas almas lhe pedem ajuda e passagem, então, você deve acompanhá-las, em suas passagens, para ir lá
onde elas devem retornar, ou seja, para passar pelas portas da Luz.

Isto é muito simples de realizar. 

Convém simplesmente acender uma Luz e pedir a essas almas para passar e elas irão passar, nada mais.

***

Questão: em que momento acontecerá o que chamamos de Anúncio de Maria?

O Anúncio a ser feito por Maria será realizado quando ela julgar oportuno.

Maria recebeu as chaves Arcangélicas, ela está de posse dos sete pilares da Criação. 

Ela está, portanto, de posse da totalidade dos futuros e das possibilidades desta Terra.

Maria se aproxima da sua dimensão, ela está presente no Éter do Sol, na embarcação sob o comando da Frota
intergaláctica.



Não esperem ver uma Maria etérea aparecer no Céu, suspensa no ar.

Maria faz parte de uma Frota intergaláctica de Luz. 

Maria está presente em uma Embarcação de Luz do Comando Intergaláctico. Ela está rodeada pelos 24
Anciões.

Lembrem-se de que Maria possuiu um corpo, mesmo a sua origem estando bem além dos limites desta
encarnação. 

Lembrem-se de que aqueles que a rodeiam, os 24 Anciões, possuíram um corpo, nesta dimensão ou em
outros mundos, o que não é o nosso caso, os Arcanjos.

Nós, os Arcanjos, não temos necessidade de Embarcação de Luz porque nós somos pura Luz e além de
formas de encarnação, então, nós podemos viajar com as nossas próprias asas, diria eu, mesmo nas

dimensões etéreas, em meio mesmo ao Sol, o que não é o caso dos Seres que possuíram um corpo, no
sentido físico.

Esses Seres são obrigados a materializar, nos planos sutis, um veículo de Luz. 

Isso foi divulgado, na sua dimensão, tendo sido chamado de Merkabah, Merkabah individual
ou Merkabah coletiva.

Maria faz parte de uma Merkabah coletiva. 

Ela vem com um coletivo de comando e se dirige para a sua dimensão a fim de lhes estender a mão e o
Coração e os braços.

Assim, os Seres de Luz participantes de diferentes dimensões vêm a vocês, em diferentes veículos. 

Alguns seres são os veículos, eles mesmos.

Nós, Arcanjos, não temos necessidade dessas Merkabah porque nós temos, como sabem, o que vocês
chamam de asas e que, no entanto, não são isso.

Entretanto, os Seres humanos encarnados não possuem esta característica.

Então, eles devem se aproximar da sua dimensão passando pelas ‘portas estelares’ situadas perto do Sol, eles
não podem passar pelas portas intraterrestres porque têm Vibrações e dimensões que, se, atualmente, se

aproximassem da sua Terra de maneira muito importante, pulverizariam, literalmente, a sua Terra, o que não é o
objetivo buscado.

Hoje, nós esperamos que vocês subam até nós, mas nós nos aproximamos, entretanto, o suficiente de vocês e
eu já disse que os planos ou as ‘franjas de interferência’ existentes entre a sua dimensão e a nossa ou as

nossas dimensões, estão muito mais estreitos do que nunca.

Há, portanto, possibilidade de conexão. 

Há, portanto, possibilidade de relacionamento. 

Não é por acaso que, hoje, inúmeros Seres humanos se comunicam, de diferentes modos, com os planos
espirituais ou com os planos de outras dimensões.

***

Questão: poderia nos dar precisões sobre a pronunciação das sílabas sagradas OD - ER - IM - IS -
AL?

A pronúncia das cinco chaves Metatrônicas, ou ‘sílabas de Luz Verdadeira e não invertida’, deve se fazer em
alta voz porque a Vibração é necessária, assim como o constatou a maior parte de vocês.

Pronunciando esses sons, isso leva a vocês uma Vibração que se manifesta no seu Ser, seja na cabeça, seja
no corpo, seja no coração.

Entretanto, os pontos de penetração estão na cabeça.

Não há regra de pronunciação, não há modo específico de pronunciar.

Não são apenas notas de música, no sentido em que poderemos compreender, como sendo notas, por
exemplo, Do Ré Mi, mas, sim, a pronunciação de OD [ôd] – ER [ér] - IM.

Então, quer vocês pronunciem isso do modo OD-ER-IM-IS-AL, ou pronunciem OD ER IM IS AL, ou ainda OD
ER IM IS AL cantando, não há qualquer importância.

Assim como eu disse ontem, o princípio é o de subir a língua e não de descê-la, ou seja, elevar a Vibração
sobre um ponto de contato se situando sobre os cinco pontos de Vibração na sua cabeça e também no

corpo, representando cada uma das suas cinco extremidades, ou seja, a cabeça, as mãos e os pés.Cada
sílaba sagrada matricial os remete a uma das suas extremidades que, ela mesma, irá remetê-los ao Centro.



***

Questão: quantos Crânios de cristal há hoje e qual é a sua utilidade?

Os Crânios de cristal são a materialização de matrizes cristalinas dos 12 Elohim que participaram da Criação
desta dimensão, em tempos muito remotos.

Os Deuses Criadores, assim como vocês denominaram (que são, de fato, Entidades Criadoras chamadas de
Eloha, cujo plural é Elohim), são seres vindos da 11ª dimensão, atribuídos de missão pelos Seres da 18ª

dimensão, tendo permitido a encarnação da Luz Verdadeira para que o vestígio desta Luz persista e resida na
sua dimensão falsificada.

Esses Seres, que acompanharam, literalmente, esta Criação, fizeram o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Assim o é para toda Entidade de Luz criando uma dimensão, ela deve participar da sua própria Criação, e
participando da sua própria Criação, ela faz o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Sacrificando, assim, a sua dimensão espiritual, no que é chamado de ‘primeira morte’ da Entidade Eloha, ela vai
materializar um Crânio de cristal.

Assim, os Crânios de cristal são a concreção matricial total dos Deuses Elohim que vocês denominaram os
‘Deuses Criadores’.

Mas não há Deus, como vocês sabem, há ‘Entidades Criadoras’, o que não é a mesma coisa.

Então, hoje, há sobre esta Terra os Crânios dos 12 Elohim, Quatro Elohim vindos de Altaïr, Quatro Elohim
vindos de Vega da Lyra e Quatro Elohim vindos, à época, de Órion, enviados pelo grande comandante de

Órion, denominado ‘Ancião dos Dias’ ou Melquizedeque, o Grande Melquizedeque (Orionis).

Esses Seres vieram e sacrificaram sua Divindade a fim de implantar, na Humanidade, o vestígio da Divindade, a
fim de que as forças opostas à Luz não pudessem tomar, de maneira definitiva e infinita, a posse desta

dimensão.

A utilidade desses Crânios de cristal é de estarem reunidos, não fisicamente, necessariamente, mas pela
Vibração original das suas origens comuns que foi a Criação desta dimensão.

Eles vieram, esses Seres denominados Elohim, em uma
embarcação Merkabah denominada Yerushalaïm [Jerusalém Celeste], há 50.731 anos, criar a cidade atlante,

denominada Alta d'Altaïr.

Eles depositaram um cristal azul, sobre esta Terra, escondido, ainda, em suas profundezas. 

Eles sacrificaram também a sua Divindade deixando o que é chamado de 12 Crânios de cristal. 

O Crânio de cristal que é denominado «13º Crânio de cristal» é, ele, muito mais antigo do que esses 12
Crânios de cristal dos Elohim e ele vem, ele, de um ciclo ainda mais antigo.

Eu não posso dizer mais, no momento.

***

Questão: o 13º Crânio foi efetivamente descoberto?

Foi.

Todos eles estão despertos e ativados. 

A ‘ronda dos 12’ corresponde, efetivamente, ao que vocês vivem desde o início dos seus Casamentos
Celestes, denominados a reativação das 12 Lâmpadas.

Vocês têm, em vocês, as marcas dos 12 Elohim porque eles são, efetivamente, as Entidades Criadoras que
lhes permitiram existir, nesta dimensão, sem perder a sua Divindade, pela Presença e pela Graça, também, de

Maria, do alto das suas dimensões, antes que ela se encarnasse nesta dimensão.

***

Questão: é importante ativar diariamente os diferentes níveis da própria Merkabah, e existe uma
ligação com as sílabas sagradas?

As sílabas sagradas que lhes foram reveladas, há mais de sete semanas agora,correspondem à ativação do
seu veículo Merkabah, na totalidade.

Entretanto, muitos Seres sobre este planeta não conhecem as sílabas sagradas e, no entanto, eles vivem a



ativação dessas novas lâmpadas.

O importante é que aqueles que têm Consciência, nesse país e por todo o planeta, utilizem ao máximo essas
sílabas sagradas porque elas irão participar de outra coisa além da Merkabah individual e elas irão participar na

elaboração da Merkabah coletiva da Humanidade encarnada que deverá se fundir com a Merkabah coletiva
chamada de Jerusalém Celeste.

***

Questão: as recomendações alimentares, como consumir líquido, é uma realidade ou o símbolo de
uma nutrição mais despojada? É normal não mais sentir fome, às vezes?

Bem amada, o que eu disse, desde o início do seu mês de maio este ano, corresponde, na totalidade, a algo
essencial. 

Qual é este efeito essencial? 

A digestão mobiliza sangue, energia e a Consciência. 

Ela tira as energias do que vocês chamam de baço para um eletromagnetismo de manutenção da Vida. 

Vocês estão, hoje, em uma fase transformadora essencial, desde o mês de Abril, neste planeta. 

O seu baço deve estar disponível a fim de elevar o seu nível vibratório. 

Assim, o esforço de digestão de alimentos sólidos é muito mais importante do que o esforço de digestão de
alimentos líquidos, simplesmente. 

Nesse nível, não se trata unicamente de um esforço alimentar ou de uma modificação da alimentação, mas,
bem mais, de uma facilitação do seu despertar vibratório.

Agora, eu já dei também, um pouco mais tarde, complementos de informação referentes à natureza dos
alimentos, quer sejam sólidos ou líquidos e, em particular, eu insisti sobre a noção de comer algo que cresça o

mais alto possível, fora do solo.

Comer, por exemplo, uma cenoura, mesmo biológica (orgânica), não tem o mesmo efeito do que comer uma
fruta. 

Uma fruta vai elevar o seu nível vibratório, uma fruta crescida, em particular, sobre uma árvore, irá aproximá-los
da sua dimensão Divina. 

Esta é a Verdade vibratória.

Assim, obviamente, muitos Seres humanos sentem modificações das suas necessidades fisiológicas e não
unicamente alimentares.

Isto pode ser simplesmente a necessidade de utilizar, isto pode ser simplesmente as necessidades sexuais,
isto pode ser simplesmente necessidades sociais, que se tornam diferentes. 

Vocês devem seguir as linhas de menor resistência. 

Vocês devem seguir o que se acompanha, para vocês, da leveza e da Alegria.
Se seu corpo ou sua Consciência lhes disserem para não comer, então, não comam. 

Se sua Consciência lhes disser para comer algo pesado porque, temporariamente, vocês têm necessidade de
sentir um peso, então, faça-o. 

Aceitem os sinais vindos do seu corpo e da sua Consciência, eles são, hoje, muito mais precisos do que
aqueles existentes antes. 

Vocês devem escutar a Inteligência da Luz, no seu corpo e na sua Consciência. 

Esta é a Verdade.

Assim, alguns Seres experimentam menos necessidades, então, respeite essa falta, ou esta insuficiência de
necessidades que era o habitual da sua Vida, anteriormente, porque esta é uma transformação que vai ao

sentido da sua liberação. 

O que estiver certo, no momento, pode ser percebido, de maneira muito simples, pela utilização
do protocolo de ativação dos ‘seis pontos do coração’, permitindo saber instantaneamente se o que você se

propõe a absorver ou a fazer corresponde ao caminho do coração ou não.

Isto já foi longamente explicado, eu os deixo, portanto, falar (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada para o Coração’,
de RAM) (*).

Quando ativamos esta Vibração do coração, por intermédio dos seis pontos, ao colocar uma questão, nós
sabemos instantaneamente, segundo a Vibração que se produz, se isso é bom ou não.



***

Questão: qual é o papel da Jerusalém Celeste no processo de Ascensão?

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz, portadora de Vibrações e de entidades de Luz. 

Ela vem cumprir e terminar, do mesmo modo como vieram inaugurar.

O final do fim de um ciclo e o início de um novo ciclo.

Essa Embarcação é portadora de Vibrações, assim como eu disse, as suas Vibrações estão ligadas à cor Azul
que é a cor do Arcanjo Miguel, obviamente.

Elas são portadoras do acesso às últimas chaves Metatrônicas, aquelas que não estão ainda em sua posse,
que são em número de sete, certamente, mas que vão ocorrer no nível da sua Humanidade, de maneira muito

mais global, bem depois do Anúncio a ser feito por Maria.

Eu tenho a dizer, também, que o Anúncio a ser feito por Maria não é absolutamente o Anúncio, tal como alguns
os quiseram fazer crer, de uma punição.

Maria é Graça, Maria é Amor, Maria quer salvar o conjunto da sua Humanidade.

Nós também, Arcanjos, vimos para salvá-los. 

Nós lhes pedimos para que estendam a sua Consciência e a sua mente para nós, a fim de que possamos
intervir. 

Nós não podemos violar o seu livre arbítrio, entretanto, o livre arbítrio faz parte da dualidade.

Vocês devem passar do livre arbítrio ao determinismo da Luz. 

O determinismo da Luz é liberdade total e não mais livre arbítrio.

Esta liberdade total necessita recorrer a nós, à nossa Vibração e à nossa Presença. 

É assim que vocês irão reencontrar a sua dimensão de Eternidade, de Estado de Ser e a sua dimensão total.

Então, vocês devem, sim, pedir.

Vocês devem construir essa Merkabah coletiva, a fim de entrar em ressonância com a sua Merkabah coletiva,
construída pelo conjunto de Transmutadores e de Transmissores da Luz, a fim de fazer entrar ‘em ressonância

e em atração’ e em contato com a Jerusalém Celeste.

Ela apenas passou em um continente, entretanto, ela vai voltar, de maneira muito mais intensa, de maneira
muito mais permanente, para esta Humanidade, quando chegar a hora.

************

ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA

Neste áudio (extraído do áudio original -http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-
o...), o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias, Fundador da Ordem de Melquizedeque -, canta e vibra as 5

sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-OH-IM (da palavra Elohim). 

Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.

Como disse o Senhor METATRON em sua mensagem de 15 de Agosto de 2010, "cantem isso, quando bem
lhes parecer."

***

(*) ‘Meditação Direcionada para o Coração’, de RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3
http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-orionis-2_webcam
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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~ O CAMINHO DO CORAÇÃO ~

 "No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço
para a razão."

Eu sou RAM.

Amados Irmãos em encarnação nesta densidade, por favor, aceitem meus cumprimentos e minhas bênçãos.

Alguns de vocês já me conhecem, através de uma série de ensinamentos que eu dei, já há quase um ano de seu
tempo, para permitir-lhes, no caminho da simplicidade e no caminho do Coração, encontrar o significado de sua

Essência, a via do seu Coração.

Eu sou Mestre Instrutor do Ar.

Como tal, me foi pedido intervir neste período final do que foi chamado pelos Arcanjos de Núpcias Celestes.

No decorrer das semanas que se aproximam de vocês, vocês devem aprender a centrar-se, a recentrar-se e a viver a
Vibração do Coração, de maneira simples.

O Coração, como eu já disse, é uma Fonte de Alegria, é uma Fonte de contentamento.

No Coração, e na Vibração do Coração, não há lugar para o medo, não há lugar para dúvidas, não há espaço para
a razão.

Há apenas lugar para a evidência, para a Verdade, para a simplicidade.

Hoje, mais do que nunca, reencontrar o Coração é primordial e essencial para encontrar a calma e a Vibração
necessária para permitir ao seu Ser ultrapassar a dualidade na qual vocês vivem, de se reaproximar da Unidade, de

se reaproximar do que os Arcanjos chamaram de Ser, desta dimensão sublime onde o Ser humano descobre o
significado do que ele é, o sentido de suas vidas e o verdadeiro significado do seu porvir.

Eu lhes dei um protocolo, um exercício extremamente simples, permitindo-lhes, se assim o desejarem, realizar a
Vibração do Coração, a Vibração da Unidade, a Vibração da paz e a Vibração da Alegria [‘Meditação Direcionada

para o Coração’] (*).

Cabe a vocês, e lhes cabe cada vez mais, recarregar suas baterias nesta Vibração, será como um bálsamo que irá lhes
consolar e lhes permitir viver, na íntegra, a dimensão do Espírito e da Verdade, a dimensão total do seu Ser.A

Vibração, na Essência do Coração, é percepção e sensação, na área deste chakra, desta roda de energia.

À medida que a sua alma, seu corpo e seu espírito recebem e acolhem as energias do cosmos em sua totalidade, e à
medida que seu Ser acolhe as vibrações elevadas da Terra, como resposta a estas vibrações do cosmos, lhes

pertencerá conduzir essas Vibrações e estas Luzes, em seu Coração, porque é neste lugar, e somente neste lugar, que se
encontrará a paz, a segurança, a dimensão da Alegria que lhes permitirá, reencontrando-a, fazê-la irradiar, fazê-la
retransmitir em torno de vocês, em seus lugares de vida, com seus próximos, e assim, criar uma dimensão específica

dentro de seu círculo.A Paz, a Alegria, a Vibração do Coração, a Vibração que vocês chamam de Amor, deve tornar-
se um Fogo.

Um Fogo que não queima, mesmo se ele queima.

O Fogo do Amor é atiçado pelo ar.

O ar da Vibração e da rotação do seu Coração será o combustível do Fogo.

RAM - 26 de setembro de 2009

http://3.bp.blogspot.com/--6aNb5Y_a0Q/UWimZ6oHoiI/AAAAAAAAAOE/NbuALZ1J-gg/s1600/000RAM26.09.2009.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Fogo que é a realidade do abrasamento do Amor no seio da dimensão espiritual, no seio da dimensão eterna, lhes
permitirá, então, transcender as emoções e as agitações deste mundo, e lhes permitirá, então, mostrar o rosto e a

energia da paz, o rosto e a energia da Alegria, que será um bálsamo para aqueles de vocês que não o conhecerão,
mas que, ainda assim, reconhecê-los-ão através de sua Presença, através de sua Radiância, através de seu Ser.

Assim como o Arcanjo Miguel lhes disse, em numerosas ocasiões, encarnando esta Luz, encarnando em vocês
esta nova Vibração da Essência, vocês permitem àqueles que os rodeiam e àqueles que encontram, de perceberem,

além do véu da Ilusão de sua encarnação, a Imanência e a Permanência da Alegria, através de sua Presença.

Não há nada para entender a este nível.Há simplesmente que estar na Vibração e na Presença.

Amados Irmãos Humanos em encarnação nesta densidade, esta densidade que é a sua deve vibrar, ela também, ela
deve se transformar em algo mais luminoso, em algo menos pesado, em algo mais harmonioso.

Vocês estão agora no limiar da Revelação, nesta densidade, da Verdade e da Realidade da Luz e da Vibração, da
realidade do Amor que inspira toda vida, mesmo a mais corrompida.

Na afirmação da sua Presença, centrada na Vibração do seu Coração, vocês aprenderão a viver na Unidade, além
das emoções, além da razão, na permanência da Unidade, na permanência de Luz e na permanência da
Verdade.Os dias que se abrem à sua frente são dias novos, dias de esperança, dias em que a paz pode ser

vislumbrada no seio da desordem.

Vocês são, vocês todos que acolheram, em seu interior, em níveis diferentes e em intensidades variadas, os
Transmissores desta Luz, e além desta Luz, vocês precisam tornar-se Transmissores da paz, Transmissores da

Alegria, para que seu estado de Vibração torne-se contagioso, de modo que a desordem não possa se instaurar, para
que a liberdade floresça em cada Ser, de modo que a abertura da Consciência ligada à Revelação da Luz e da
Verdade permita a seus irmãos e a suas irmãs apreender, sentir esta nova Vibração, esta nova Consciência.Na

medida em que vocês vibrarem no seu Coração, vocês se tornarão seres cada vez mais lúcidos, Seres calmos, Seres
que não sofrem mais, Seres não mais afetados pelo que vem do seu passado distante, ou de seu passado mais

recente.

Sua condição se tornará independente do seu passado, sua condição se tornará independente de sua projeção no
futuro, porque estando centrado na Vibração do Coração, o momento presente mostrará, em vocês, a sua

Majestade, mostrará, em vocês, a intensidade da sua Alegria e a intensidade deste Amor atemporal e
incondicional que vocês conseguirão, naquele momento, não mais esperar, mas realmente viver e manifestar.

Como eu já disse, em diversas ocasiões, o caminho do Coração é o caminho da evidência, o caminho do Coração é o
caminho da simplicidade.

O Caminho do Coração não tem o que fazer com as técnicas e os preconceitos dos ensinamentos.O Caminho do
Coração é ensinamento.Quando vocês vivem na integração do Coração, vocês se tornam Uno com a Fonte, você se

tornam Uno com o Cristo, vocês se tornam Uno com a Verdade.

Vocês escapam, assim, dos condicionamentos da dualidade que lhes afetaram.

Esta etapa, que está agora aberta para vocês, está ligada ao seu esforço de Luz, ao seu esforço de probidade, ao seu
esforço de integridade e ao seu esforço de transparência,

ao qual responde o derramamento das Vibrações da Luz, das Vibrações galácticas, das Vibrações Solares e das
Vibrações dos Grandes Seres que estão debruçados por cima de sua Consciência e que esperam, com paciência e

humildade, o seu Despertar.

O Despertar do qual eu estou falando é simplicidade.

O Despertar do qual estou falando é a Verdade e Unidade.

Como é meu costume, depois de expressar este conceito do Caminho do Coração, através das palavras, lhes
proponho vivê-lo, antes de dar-lhes a palavra, pela Vibração e pela Energia.

... Efusão de Energia ...

Antes de lhes dar a palavra para seus questionamentos, eu terminarei com estas poucas palavras: na medida em
que vocês engajarem a totalidade da sua Consciência, no cerne do caminho do Coração, vocês descobrirão coisas

nunca imaginadas sobre o que vocês são, sobre o que eu chamo de sua filiação espiritual, suas linhagens, suas origens
estelares.

Vocês descobrirão, pelo caminho do Coração e da simplicidade, que vocês são, definitivamente, desde já, Seres de
Perfeição, Seres de pura Luz.É de sua responsabilidade acolher as revelações vindas da ativação do caminho do

Coração, com humildade, e persistindo no cerne da simplicidade.

Não há nenhuma glória a ser adquirida do que vocês são, para levar para seus irmãos e irmãs, porque eles são o
mesmo que vocês, ainda em um estágio diferente da revelação desta Glória e da Luz.

Hoje, as portas se abrem, vocês descobrem, alguns de vocês de forma muito avançada, a Vibração da Essência e a
Vibração da Luz.



Vocês descobrem que vocês funcionam em outros níveis do que os habituais e normais da sua Consciência dissociada
e separada.

Obviamente, alguns de vocês estão com dificuldade para coincidir e fusionar o aspecto da Luz Unitária que vocês
são e o aspecto dissociado e separado que percorre a sua Consciência, ainda por certo tempo.

Eu gostaria de lhes dizer: não se preocupem com esta distância porque ela vai desaparecer por si só, à medida que a
sua Consciência aceitar as informações vindas de seu Ser, vindas da Luz e da Vibração, sem questionar,

mas acolhendo, respeitando a entrega para a Inteligência da Luz.

Tudo isso será facilitado, em uma aprendizagem acelerada, porque isto, para vocês, não é novidade, mesmo se vocês
esqueceram.

Mas a reconexão permitirá despertar em vocês a Verdade do seu Ser.

Vocês permitiram, em qualquer lugar deste planeta, através do seu trabalho de Vibração e de aspiração à Luz e à
Unidade, a possibilidade de tocar, pela Consciência, a sua dimensão de Eternidade.

Nesse sentido, e independentemente da fase que vivem hoje, vocês permitiram ao conjunto de se aproximar do
instante em que o véu da Ilusão, o véu de separação, se rasgará e se deslocará, permitindo assim que a explosão da

Verdade, a explosão da Luz, invadam a totalidade da sua Consciência.

Neste momento, vocês voltarão ao seu padrão de pura Luz e vocês compreenderão, entãoe só então, e não antes;
vocês poderão, somente nesse momento, compreender o alcance e a intensidade do que ocorreu no cerne deste

período, no âmago de suas vidas, no interior mesmo desta densidade.

Mais uma vez (e eu deixo vocês falarem) aqui estão as mesmas palavras, ditas em Vibração e em Luz e em silêncio.

... Efusão de Energia ...

Caros Irmãos Humanos, eu lhes dou a palavra para suas perguntas relacionadas com o caminho do Coração. Se eu
puder esclarecer mais ainda, farei com Alegria.

***

PERGUNTA: SE É IMPORTANTE, HOJE, DEIXAR DE LADO OS RITUAIS, O QUE FAZER COM AS PRÁTICAS COM AS
QUAIS ESTAMOS ACOSTUMADOS?

O importante, amado irmão humano, é viver na Verdade.

Se a intenção é justa, se a intenção é luminosa, se a intenção é Unitária, então vocês não precisam se carregar com
rituais, a partir do momento que vocês conectarem a Luz e a Vibração, que vocês conectarem a Inteligência

Suprema que age por ela mesma, na Virtude das leis do Amor, das leis da atração e das leis Unitárias, sem fazer uso
de qualquer poder.

A entrega para a Luz que vocês captam é o inverso da vontade, da direção a ser dada para a Luz.A Luz sabe.
A Luz é Amor.

A Luz é Vibração Inteligente.

Se vocês estiverem conectados a ela, ela vai agir através de vocês, sem qualquer vontade própria.
Assim, neste contexto de religação com a Unidade, não há necessidade, efetivamente, de preocupar-se com outra

coisa que Ser, de alguma forma, o canal da Vibração da Essência e da Verdade.

A partir desse momento, vocês descobrirão a confiança na Vida, a confiança na Luz, e não mais numa técnica, tenha
sido ela comprovada, tenha sido ela importante.

A época e os momentos em que vocês vivem hoje são momentos que transcendem as barreiras do tempo e as
barreiras da aprendizagem, como foi ensinado desde tempos imemoriais.

Isto não corresponde tanto à transformação das leis existentes, mas ao cumprimento da Verdade e da Luz, na sua
dimensão, e a Luz, lembrem, é simples, a Luz é inteligente, muito mais do que jamais o será sua razão ou sua mente.

A partir desse momento, e a partir do momento em que vocês estiverem conectados, vocês devem entregar-se para
a Inteligência da Luz e, nesse momento, efetivamente, vocês não precisam de mais nada, porque vocês se tornaram

Verdade, Unidade e simplicidade.

***



PERGUNTA: ISTO VALE TAMBÉM PARA O USO DE FERRAMENTAS COMO CRISTAIS OU PÊNDULOS?

Amado Irmão Humano, se você estiver conectado à Luz e à Verdade, a Luz e a Verdade o libertarão de qualquer
sistema de conhecimento.

Na verdade, a partir do momento em que a Consciência tem acesso, na humildade e simplicidade, à Luz, ela
trabalha, e as ferramentas, sejam elas quais forem, não têm razão de ser porque o Espírito torna-se o condutor da

Luz.

Esta trabalha na inteligência para compensar qualquer desequilíbrio ligado à Presença da dualidade, à Presença da
Sombra e da Luz, na sua dimensão dissociada.

Transcendendo-a, então sim, neste momento o Milagre pode tornar-se diário e permanente.
O Milagre é somente a emergência, dentro da sua densidade, da Luz.

O que era ontem, raro, extremamente raro, vai se tornar importante no seu modo de funcionamento.
Assim, a Luz se revelando, é capaz, com toda Inteligência, pela sua Presença e por sua qualidade de Vibração de

Amor, de transcender todo sofrimento presente no seu mundo, porque ela dissolve, literalmente, a dualidade.

Obviamente, isto requer, no âmago da sua Consciência, uma confiança, uma forma de aprendizagem, um abandono
total da sua vontade própria.

Isso não significa tornar-se sem vontades, mas de se remeter ao princípio Unitário, se remeter à simplicidade e,
sobretudo, à humildade.

A humildade de aceitar que a Inteligência da Luz vai trabalhar com muito mais precisão, muito mais poder, mais
simplesmente que todas as técnicas, as mais elaboradas.

Então, isso pode acontecer em um instante.

Isso, para a maioria de vocês, levará, no entanto, certo tempo, porque vocês têm que aprender a desaprender, vocês
devem aprender a confiança, vocês viveram antes num mundo em que a confiança era dependente do princípio da

causalidade, do princípio de ação / reação e do princípio de discernimento.

Hoje, abrem-se, para vocês, dimensões desconhecidas em seus mecanismos de funcionamento e, no entanto, eles são
a sua Essência e a sua imanência.É de sua responsabilidade deixá-los se expressar para reencontrá-los na

totalidade.Isto passa pelo caminho do Coração, o caminho da humildade, e pelo caminho da simplicidade.

Na medida em que vocês aceitarem a simplicidade e o Coração, vocês descobrirão o poder e a Glória da Luz e da
Vibração, mas isso requer o que o Arcanjo Anael expressou longamente: uma entrega total e plena fé nas

possibilidades da Luz e da Vibração.

Isso, novamente, é aprendizagem mais ou menos longa de acordo com os caminhos que vocês percorreram nesta
densidade, nesta vida e em outras vidas.

É de sua responsabilidade experimentar, manifestar as Vibrações do Coração e tentar, pedindo à Inteligência da Luz
(ou a seus representantes, Anjos, Arcanjos e Seres de outras dimensões), manifestar a sua Luz, a fim de iluminar a sua
Vida, seu corpo, para iluminar o que vocês chamam de problemas, e fazê-lo com fé, com probidade e integridade.

Vocês observarão, então, muito rapidamente, e de forma, eu diria, instantânea, os efeitos em sua Consciência e no
curso de sua vida.

***

PERGUNTA: COM O QUE SE ASSEMELHARÁ A TERRA QUANDO NÓS PASSARMOS DA 3ª. PARA A 5ª.
DIMENSÃO?

A pergunta que você está me fazendo, amado Irmão Humano, exige uma resposta especial.

O que vocês concebem do que vocês chamam de Terra, não é a Terra, no cerne da Nova Dimensão.

A transformação que vocês vivem, pela Luz e pela elevação de suas Vibrações, afeta positivamente, também, a
Terra.Ela também vive, à sua própria maneira, as Núpcias Celestes.

Não é possível discutir o esboço da nova Terra, porque, certamente, é uma nova Terra.
As palavras de hoje seriam muito pálidas e só poderiam levá-los a um erro sobre a qualidade e a quantidade

vibratória da Luz e do Amor que se tornará a Terra, no âmago de sua dimensão sagrada, no seio da sua Ascensão.

Numerosos itens serão transmutados.

Eu não posso dizer mais, mas vocês vão descobrir, na medida em que vocês entrarem no cerne desta simplicidade, no



âmago do momento presente, vocês descobrirão a visão de um futuro provável e real.
Cabe-lhes tirar suas próprias conclusões sobre o que vocês vão perceber e sentir.A Terra ascensionada é Vibração e

Luz.

A Terra antiga será, de alguma forma, uma concha, uma memória, da mesma forma que hoje, vocês, enquanto
entidades, são o resultado, é claro, do que vocês viveram.

Mas, hoje, podem dizer que vocês têm a mesma forma e o mesmo pensamento que vocês tinham algum tempo
atrás?

E, portanto, vocês se reconhecem como sendo os mesmos e vocês são muito diferentes.

É o mesmo para a Terra.

***

PERGUNTA: COMO VIVER A ALEGRIA SEM EMOÇÃO? QUAL É A DIFERENÇA ENTRE OS DOIS?

A Alegria não é prazer. A Alegria não é emoção.Alegria é um estado de Ser, no âmago mesmo da Vibração do
Coração.

Vivendo na Vibração do Coração, a Alegria sem motivo floresce naturalmente.

A Vibração do Coração conduz, inevitavelmente, se vocês a deixarem agir em vocês, nessa Alegria; essa Alegria que
pode invadir e se tornar Samadhi.

Samadhi de diferentes formas e diferentes manifestações, como foi mostrado em todas as correntes tradicionais, pelos
Seres Despertos no nível de seu Coração.O Coração é Alegria.

O Coração, o Amor, a Vibração da Vida, é Alegria.

Assim, a Alegria não pode ser condicionada pela satisfação de um desejo fugaz, qualquer que seja, mesmo
espiritual.A Alegria é realmente um estado de Ser onde a Consciência se estabelece no íntimo da Vibração do

Coração e nada mais.

É um estado que se cultiva e que se mantém.

Cultivar a Alegria, cultivar o riso, sem motivo, permite realmente acender a dimensão de Ser porque vocês são seres
de Alegria, mesmo se vocês ainda não têm, totalmente, a Consciência e integrado a dimensão.Quando vocês

descobrem os espaços interiores ligados ao Coração da Luz e da Vibração, vocês percorrem a Alegria e se tornam a
Alegria.

Olhem como alguns seres (tanto na sua tradição, como nas tradições orientais, como entre os Soufis, como em outras
tradições ditas primitivas) que atingiram o Ser e a Eternidade, se transformaram em Seres de Alegria.

A Alegria era o seu Ser.

A Alegria era a sua manifestação porque eles eram a Alegria.

A Alegria não pode ser equiparada a uma satisfação.

A Alegria não pode ser equiparada a alguma coisa que vocês devem procurar fora.A Alegria vem do seu Ser,
quando vocês o encontram, quando vocês o deixam florescer, quando a emoção fica de fora, quando a mente está

em silêncio.

Assim, se expressar sobre a Alegria não é a Alegria.A Alegria é tão simplesmente uma Vibração onde há coincidência
entre o Ser e a personalidade, onde não há mais distância entre o que vocês são, na Verdade, e o que vocês

manifestam nesta dimensão.

***

PERGUNTA: PODE NOS FALAR DE CRISTO NOS ASPECTOS LIGADOS A ENERGIAS DE CURA?

Cristo não poderia ser melhor definido, e não pode ser melhor definido, hoje, como sendo a Via, a Verdade e a Vida.

Descobrir Cristo é, certamente, afiliar-se e religar-se a uma Entidade histórica e mítica, ao mesmo tempo, também é
mostrar o Caminho, a Verdade, a Vida e, portanto, a Unidade.Na Unidade, não há lugar para a doença.



A cura é instantânea.

Refiro-me ao que pertence à sua história e algumas passagens históricas onde Cristo disse: "Vai e não peques mais",
ele disse também: "A tua fé te salvou", ele também disse: « Quem me alcançou? »Cristo é a Fonte de água

Viva.Cristo é a fonte de Fogo, Fogo Redentor e Fogo do Amor, Fogo que consome e queima, literalmente, as
Sombras, ou o que vocês teriam uma certa tendência a chamar, para alguns de vocês, os pecados, as Sombras ou as

doenças.Cristo é a dimensão de Ser, plenamente recuperada e manifestada, na sua totalidade, no seio desta
densidade.Cristo é um estado de Ser.

Percorrer o caminho de Cristo consiste em dar-se a si próprio para a Luz, consiste em dar-se para a Inteligência de Luz
e consiste, portanto, em manifestar o sentido mais absoluto do Serviço.Serviço para a Vida.

Serviço para o outro.Serviço e Doação, não há alternativa para reencontrar Cristo e reencontrar a cura.

***

PERGUNTA: O QUE SÃO O DESPERTAR E A ILUMINAÇÃO NO CAMINHO ESPIRITUAL?

O Despertar corresponde ao processo no qual vai se manifestar a prova, para vocês, da Verdade da Luz, mesmo que
ela não esteja estabelecida de forma estável e definitiva em vocês.

A Iluminação corresponde ao reencontro, na Verdade, com a Luz.

A Realização corresponde à conclusão dos trabalhos da Luz.

Na Ressurreição, está o reencontro com o seu Veículo de Ser e com o Fogo do Amor.

Assim, como foi ilustrado, de forma muito adequada pelo o desenrolar da Vida de Cristo, da qual você falava.

Há Nascimento, há Batismo, há Transfiguração, há Crucificação e há Ressurreição: cinco etapas iniciáticas
pertencendo ao seu caminho, para o seu reencontro com vocês mesmos, não nesta dimensão limitada, mas no

âmago de seu Ser.

Isto é hoje oferecido ao conjunto da Humanidade de uma forma acelerada, devido às características específicas dos
tempos em que vocês vivenciam, nesta densidade.

Na minha última encarnação, isto ainda não era possível.

Estávamos sujeitos a leis antigas e imemoriais, estávamos sujeitos a limitações que desapareceram.
Hoje, é claro, muitos seres humanos ainda não podem acreditar que são seres ilimitados, tendo percorrido tantas e

tantas vezes os caminhos da limitação.

No entanto, isto se revela para vocês, mais e mais.

Cada um do seu jeito, vocês descobrem novos espaços, novas Luzes, novas Vibrações que concorrem para torná-
los Seres Despertos, Seres que estão a caminho da Verdade do que são, de modo a permitir para um maior número,
acessar, na hora certa, este Estado de Ser, esta dimensão de Ressurreição que fará vocês passarem, diretamente, do

Despertar à Ressurreição, sem mesmo passar, para a maioria de vocês, pela Crucificação ou pela Transfiguração.

Este é o Milagre dos tempos que vocês vivem, tempos, chamados pelos Arcanjos, de reduzidos.

Tempos particulares também chamados pelos Arcanjos e por São João, de ‘Apocalipse’, que significa simplesmente
Revelação: o que estava escondido e sombrio deve apagar-se frente à grandiosidade da Luz.

Amados Irmãos Humanos encarnados, transmito-lhes minhas bênçãos mais fraternas, a minha homenagem e meu
Amor. 

Eu os abençoo.

************
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Meu amigo, meu amado, eu estou com você e em você, por toda Eternidade. 
Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que você chama do mais profundo de suas noites, como do mais

profundo de seus dias. 
Eu sou aquele que lhe vela. 

Eu sou a Luz de seus dias e de suas noites.

Meu amigo, meu amado, eu sou a Unidade, eu sou o infinito e o finito e o indefinido.
Eu sou aquele que o escolta em cada um de seus passos. 

Eu sou aquele que sua alma chama. 
Eu sou aquele que lhe permitiu se separar de mim a fim de viver a experiência que você queria viver.

Mas você jamais ficou separado, na realidade. 
Eu o acompanho. 

Eu sou sua respiração. 
Eu sou seu Fogo.

Eu sou sua Verdade. 
Você é eu, como eu sou você, na Eternidade, na instantaneidade, para além de suas ondas de encarnações,

nesta densidade.

Eu estou além da forma e, no entanto eu sou a forma. 
Meu amigo, meu amado, juntos, unidos e amados, unidos e amando. 

Sua Fonte é o que eu sou. 
Eu sou sua Fonte Pai/Pai.

Eu sou a Luz de onde você veio. 
Você é a Luz na qual eu me olho. 

Jamais o deixei, jamais o abandonei.

Meu amigo, meu amado, eu resido em você, como sua residência de Eternidade sou eu.

A FONTE - 27 de setembro de 2009
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Eu sou o impulso. 
Eu sou seu alfa e seu ômega.

Eu sou seu aqui e seu agora, de toda Eternidade.

Na infinidade de suas viagens, eu estou aí. 
Meu amigo, meu amado, eu sou a Presença em você que você chama Presença, eu sou sua Alegria, como

você é minha Alegria.

Meu amigo, meu amado, você vagou de ciclo em ciclo, de corpo em corpo, percorrendo os caminhos que o
deixei percorrer, em total liberdade, e hoje eu venho recordá-lo da promessa e do juramento que fizemos no
início de suas viagens, aquele que você devia se recordar da sua Eternidade, da sua Unidade, do seu Estado

de Ser.

Eu sou o despertar. 
Eu sou o amanhecer que vem a você. 

Eu sou o sol. 
Você é meu sol. 

Eu sou infinito como você o é.
Você percorreu os caminhos do finito e da Ilusão do finito porque, em Verdade, você é infinito como eu sou

infinito.

Você é Amor e eu sou Amor. 
Você é Luz e eu sou Luz. 

Você é Vibração, Essência, eu sou a Essência de sua Vibração.

Meu amigo, meu amado, que posso lhe dizer mais, além de palavras?

Minha Presença cintila em você como você é minha estrela esperada. 
Você é a estrela da manhã, voltando à sua dimensão original. 

Você reencontra o pleno potencial da Unidade da Vibração de sua Essência, a fim de comungar, juntos, unidos
e unificados.

Meu amigo, meu amado, jamais nos deixamos, jamais nos separamos.
Entretanto, você criou, com meu acordo, com minha bênção, espaços de separação onde você experimentou a

Ilusão da falta de mim, quando jamais você esteve separado, realmente.

Eu sou seu corpo. 
Eu sou sua alma, eu sou seu Espírito, eu sou sua Unidade e sua Essência reencontrada. 

Eu venho a você, como você vem a mim, a fim de casar nossas Verdades, hoje e agora, hoje e amanhã.

Você reencontra, progressivamente, passo a passo, de Verdade em Verdade, meu nome, além do nome,
minha Vibração, além da Vibração, a Eternidade e a Infinidade de minhas faces e minhas formas porque jamais

estivemos realmente separados.

Se estivéssemos, em Verdade, separados, tudo o que você vive não poderia existir porque nada existe fora de
você e fora de mim. 

Eu sou o Infinito.
Você me chama em suas orações, na solidão de seu coração, quando eu já estou lá.

Não há lugar que eu não possa preencher. 
Não há distância que apareça diante de nossa Presença reunida.

Meu amigo, meu amado, através de minha Radiação, eu lhe comunico e lhe rendo ao que você é: à Alegria, à
Verdade, à Unidade. 

Você é um e eu sou um com você, em você e para você. 
Eu sou o que você espera. 
Eu estou em seus sonhos. 
Eu estou em seus passos. 

Eu estou também nos sofrimentos que você deve viver, seus sofrimentos que você assume e nos quais você
chama, a fim de que a Luz se revele.

Meu amigo, meu amado, é hora de nossas redescobertas conscientes, de nossa fusão, de nossa reunificação
na Unidade, na sua Presença e minha Presença, no brilho da Luz e na Vibração.

Eu sou o Fogo do Amor que apenas pede para eclodir em você, que apenas pede para iluminá-lo e revelar-lhe
ao que você é, a fim de rendê-lo a si mesmo, em Verdade e em Unidade.

Você sente em si a minha Presença, o meu Fogo, o meu Amor? 

Você é meu Amor e meu amado, mas você é, antes de tudo, meu amigo e jamais um amigo o trairá porque eu



sou você, como você é eu.

A distância que você colocou é apenas uma experiência em meio a tantas outras, mas existem numerosas
experiências onde jamais o esqueci e o véu da Ilusão não pode aparecer.

Você é Luz. 
Você é força e Verdade para ter ousado experimentar a Ilusão de minha ausência. 

Aí está a causa dos sofrimentos. 
Os sofrimentos o aproximam, mas a Alegria o faz fusionar.

Hoje, eu não lhe peço para se aproximar, eu peço para fusionar. 
Eu peço que me acolha, como eu o acolho, a fim de nos reunificarmos na Vibração, na Alegria, no Amor, em

nossa Presença, Una.

Meu amigo, meu amado. 
Você sente em você, nesses dias, o impulso da Unidade? 

Esta Alegria que transparece além de seus sofrimentos e que não pede mais que eclodir, a partir do momento
em que você me acolhe na simplicidade, na Unidade.

Sendo humilde, sendo verdadeiro, nós aproximamos nossas Essências que é a mesma, nossas Vibrações que
são a mesma Vibração, Vibração da Essência e do sentido de sua Vida, do sentido de sua Eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são a hora de nossas redescobertas em todos os planos, em todas as
dimensões e em todos os lados de nossa relação, de nossa Unidade.

Meu amigo, meu amado, alegre-se porque você é Alegria. 
Reencontre-se. 

Vá para além do que o fez crer na separação porque hoje, eu me revelo, inteiramente, e na Verdade e na
Unidade. 

Eu o acompanhei, jamais individualmente. 
Sendo infinito, tenho a possibilidade de ser você, por todos os lugares onde você esteja.

Minha Consciência sendo ilimitada, estou por todos os lugares ao mesmo tempo. 
Eu estou no grão de areia. 

Eu estou na borboleta. 
Eu estou em cada um de seus passos. 

Eu estou em cada uma de suas alegrias e em cada uma de suas penas, do mesmo modo. 
Somente seu olhar o fez duvidar de minha Presença.

Eu estive aí sempre e isso não pode ser de outro modo porque outro modo não pode existir, porque outro
modo não pode subsistir sem meu Amor e minha Presença, e você é emanação de mim, você é parte de mim

como eu sou parte de você, uma parte importante e capital.

Cada parte é indissociável e indissolúvel da totalidade. 
Você é, portanto, tanto quanto eu, esta totalidade. 

Você é, portanto, meu amigo, meu amado, o que eu sou, não duvide. 
A única distância possível está ligada a essa dúvida. 

Entretanto, a distância foi abolida.

Hoje e amanhã, vamos reencontrar, juntos, você e eu, individualmente e todos os outros vocês, multiplicados
ao infinito. 

Aqueles a quem você chama irmãos e irmãs, mas também amigos e inimigos, fazem apenas uma única coisa,
a ligação do Amor, de Unidades múltiplas relevando todas da Unidade última, da Verdade do Amor, da

Vibração e da Essência.

Meu amigo, meu amado, hoje e amanhã são grandes dias. 
Hoje é a hora e cada minuto de seu tempo que se esvai se aproxima da hora. 

É a hora de nos reencontrarmos, na totalidade, além das aparências criadas por alguns de seus irmãos que
creram poder se isolar de mim. 

Mas nada pode se isolar de mim, apenas na aparência. 
Nada pode se subtrair ou se adicionar de mim. 

Eu sou a Consciência infinita. 
Eu sou também sua Consciência finita. 

Tudo está ligado. 
Tudo é um. 

Tudo é Vibração e Essência. 



Tudo é Eternidade e Infinito. 
Nada foi separado, exceto a Ilusão das suas experiências.

Em breve, mais nada poderá estar separado. 
Juntos, unidos e unificados, nos mistérios do conjunto da Criação e de minhas numerosas moradas, estaremos

em relação. 
Seremos, em Unidade e em Verdade, indissolúveis e inseparáveis. 

A Ilusão, hoje e amanhã, vai desaparecer.
Isso deve enchê-lo e preenchê-lo de Alegria.

Para que você se torne saturado desta alegria, de sua Presença a si mesmo e de minha Presença em você, eu
enviei meu Filho. 

Em breve, ele voltará, mas vocês são todos, sem exceção, meus Filhos. 
Mesmo nesta matéria criada, engendrada, vocês moram e permanecem a Eternidade, a Fonte de minha

Alegria, a Fonte de minha Infinidade.

Eu repito, meu amigo, meu amado, eu estou em cada pedaço do que você é. 
Eu conheço tudo de você como você conhecerá tudo de mim, hoje e amanhã.

A barreira do tempo, a barreira da Ilusão, em breve, hoje e amanhã, se abolirá. 
Você poderá me contemplar em seu Interior e em seu exterior porque não há Interior e exterior senão nesta

densidade que você percorre. 
Não há diferença, nos espaços de Luz, entre o que é Interior e o que é exterior.

A dualidade assim criada, assim experimentada, o faz crer que você está separado, que você é entidade
evoluindo independentemente de mim. 

Hoje e amanhã, em seu âmago e em sua Essência você descobre que não é isso.
Hoje, a sede do Fogo do Amor e a sede da Unidade, o devoram. 

Você é um ser de Amor, como eu o sou. 
Entre você e eu, não há nada mais que o Amor. 

Entre você e eu, há a Revelação, há a Reconexão, há a Eternidade, há o Estado de Ser, há a Unidade.

Meu amigo, meu amado, acolha-me, como o meu coração, o Centro do meu Centro, o acolhe na Unidade, na
Verdade.

Meu amigo, meu amado, aí estão as palavras que dançam sobre a Vibração do Amor e da Radiação que emito
para você, mas que é você. 

As palavras se tornam simplesmente os apoios à Vibração, à nossa Confiança, à nossa Unidade. 
Eu o desejo na Paz. 

Eu o desejo na Alegria. 
Eu o desejo na Vibração. 

Eu o desejo na leveza.

Esqueça as ilusões dos sofrimentos que, no entanto, lhe parecem tão reais. 
Eles apenas pertencem a esta Ilusão de separação. 

Dá-se um passo para mim, eu darei mil. 
Se você aceitar a minha Alegria, a minha Alegria irá abençoá-lo e você irá reencontrar a felicidade, a beleza da

Unidade, a ausência de dualidade.

Aí está, meu amigo, meu amado, o que queria dançar, em você e a seu redor, a fim de aliviar, a fim de revelar,
a fim de colocá-lo em ressonância com o que você é, para além do que você joga nesta dualidade, porque

você é apenas um jogador, mas o jogo é o jogo do Amor e nenhum outro.

Receba, meu amigo, meu amado, a Pureza. 
Receba a Alegria.

Eu lhe digo: até muito breve. 
Eu lhe digo: até agora e até sempre e na Eternidade, em você. 

Seja abençoado, meu amigo, meu amado.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, para alguns entre vocês, de lhes dizer bom
dia pela primeira vez. 

Então, meu nome, quando estive encarnado, foi Omraam Mickaël Aïvanhov.
Estou aqui, eu, para ajudá-los, devido ao fato de meus modestos conhecimentos da encarnação. 

Ajudá-los a ir, com mais facilidade, para este acontecimento que os espera a todos, e que alguns dentre vocês
receiam, que está ligado à grande transformação da Humanidade que vai reencontrar, enfim, sua dimensão eterna. 
É algo mágico. 
É algo muito belo. 

Como o sabem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler minhas intervenções de há duas semanas, estava, na
época, extremamente inquieto e para aqueles que não o sabem, eu faço uma volta de 180º. 

Tivemos um pequeno bloqueio na Humanidade, o qual se resolve ativamente, nesse momento através do que
observamos, ou seja, como o disse, eu creio, Anael, anteriormente, vocês viveram o que chamam seu mês de
setembro, o início da interiorização de energia com, vamos dizer, algumas dificuldades, não é? com relação aos
meses precedentes, porque havia bloqueios e havia, sobretudo, os maus garotos que tentaram lhes colocar uma
dose de medo na cabeça.

Mas, bem, obviamente, tudo isso termina sempre com a vitória da Luz. 
A Luz já ganhou, como o sabem, lá onde estamos, em nossas dimensões as mais elevadas. 
Nós esperamos agora atualizar isso ao nível desta Terra. 
Então, isto é muito em breve, como lhes disse a Fonte, chamando isso, hoje e amanhã, e ela não falou em termos de
além, ou seja, não temporal, ela falou em termos temporais. 

Nós precisamos de vocês todos. 
Nós precisamos que vocês elevem, como já disse, seu nível de Consciência, seu nível de Vibração, fora do medo
ambiente que querem lhes insuflar, quer isso seja com relação a sua Vida social, à sua Vida afetiva, às vacinas, às
doenças etc. 
Vocês têm agora a capacidade real de se elevar, real e concretamente, acima de tudo isso.

As radiações, como o disse o Arcanjo Miguel, são potentes, que irradiamos todos para vocês sobre este planeta e
sobre os seres despertados, como sobre os seres não ainda despertados, para lhes permitir levantar, de algum modo,
a ponta do véu e perceber que atrás do véu é muito bonito, não é? 
Aí está. 

Então, nesta perspectiva, eu volto agora, como meu hábito, dialogar com vocês e tentar ajudá-los, com relação a
suas questões, a ir para o que vem, em toda leveza. 

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: poderia desenvolver sobre os laços de almas em encarnação, tal como as almas irmãs, as
chamas gêmeas, as almas complementares e como reconhecê-las?

Obviamente, poderíamos falar durante horas sobre isso. 
Então, vou tentar, assim mesmo, fazer um resumo e dar a vocês elementos de natureza sintética.

A primeira coisa a dizer é que, quaisquer que sejam as almas que os rodeiam, quer sejam elas irmãs gêmeas,
complementares etc., etc..., hoje (mesmo se é muito agradável e por vezes desagradável sentir atrações de almas e,
até mesmo, atrações de Espírito), não é preciso cair na armadilha da dualidade. 
Quer dizer que lhes é preciso se conceber como seres inteiros, totalmente sós, é extremamente importante.

Agora, efetivamente, devido ao fato que os véus são levantados, que as distâncias que separavam as dimensões e
os planos estão muito diminuídas, se preferem, vocês todos ouviram falar, ou mesmo viveram, experiências de almas
irmãs, de chamas gêmeas, de almas gêmeas e de almas complementares.

O.M. AÏVANHOV – 1/2 - 27 de setembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Obviamente, todos os reencontros que fizeram nesta encarnação, e, em primeiro lugar, aqueles que vocês
reencontram, como aqueles a quem vocês chamam os genitores, são pessoas com quem vocês têm laços de alma
extremamente específicos.

Acima, eu creio, fui suficientemente entendido, há muito tempo, não vamos voltar lá. 
Ao contrário, com relação ao que você pergunta e que concerne preferencialmente aos reencontros que não estão
ligados, «a priori», ao que chamamos as linhas hereditárias: um dia, você passeia, você assiste a uma conferência,
você faz um seminário e, literalmente, você lampeja sobre uma alma que está lá, pouco importa a diferença de sexo,
diferença de idade. 
Há uma atração magnética, indescritível e que não é a mesma coisa que um amor à primeira vista no sentido sexual,
mas, entretanto, há ali algo que é ainda mais forte. 

Então, que isso quer dizer? 
Quer isso dizer que você deve deixar mulher, filho, família, para ir para esta Vibração que você reconheceu? 
Não, porque o que chamamos reencontros de almas existem e existirão mais e mais. 
Então, se a cada vez que você reencontrar uma Vibração que deslancha uma atração específica, você quebra tudo,
isso vai fazer sobrecarregar os escritórios de divórcios, não é?
Então, é preciso prestar atenção. 

A atração mostra uma reconexão e um reconhecimento. 
Além desse reconhecimento, quer isso seja uma alma irmã, quer seja uma alma com a qual há um contrato, quer seja,
ainda mais alto, o que chamamos as chamas gêmeas, jamais lhes foi pedido de se colocar juntos e viver juntos ou ter
uma Vida específica juntos, não.

O que vocês têm a apreciar e a viver, é a reconexão em si, ou seja, a possibilidade de conectar uma parte de vocês
que vocês ocultaram. 
Não é preciso ver o outro como um objeto de desejo, eu diria, ou um objeto com o qual vocês vão construir grandes
ideais, mesmo se, por vezes, há contratos de almas. 

Há almas irmãs que têm necessidade de caminharem, em alguma parte, juntas. 
Mas quando eu digo alguma parte, não é estabelecer uma relação sexual ou amorosa ou privilegiada, se querem. 
Isso deve, ao contrário, abri-los ainda mais porque, aliás, as pessoas que têm esta sensibilidade às almas irmãs e às
almas complementares, quando é a primeira vez, elas acham que isso é mágico. 
E depois, elas vêem que a experiência se reproduz todos os anos e, aí, elas começam a dizer "Uau, que acontece?
Não vou mesmo quebrar meu meio de Vida todos os anos" e elas têm toda razão. 

Vocês têm simplesmente que viver a experiência da Vibração e da energia desta reconexão específica.

Então, as almas que são complementares, são as almas cujas cores são diferentes e elas têm a impressão que
podem se aninhar juntas, mas elas não têm carma juntas. 
É uma reconexão que está além, eu diria, da encarnação. 
É algo que se situa lá acima e não aqui, não nesta dimensão.

As almas irmãs são almas que frequentemente caminharam, lado a lado, em papéis diferentes: irmãos, irmãs,
amantes, maridos, mulheres e ascendentes, descendentes ou relações profissionais importantes, relações fortes
nesse nível. 
Essas almas irmãs se reencontram muitas e muitas vezes e não é fácil viver com uma alma irmã, contrariamente ao
que se poderia crer.

A Vida a mais simples, é a Vida em que as almas não têm um contrato de almas, mas uma missão espiritual,
independentemente de qualquer relação como alma irmã, alma gêmea ou chama gêmea ou alma ligada por um
contrato porque há, nesse nível, uma liberdade e um respeito e uma relação que se situa pela ligação espiritual e não
mais por qualquer relação carnal, afetiva ou de dependência.

A maior parte das relações de almas irmãs são de fato relações de dependência que, mesmo se elas desabrocham,
conduzem, como o sabem, de maneira por vezes discordante, a uma confusão. 
É muito importante compreender. 

Agora, as chamas gêmeas, são, aí, uma reconexão que se faz bem além da matéria, quer dizer, são almas que saíram
da mesma Fonte ou da mesma ejeção da Fonte com relação à constituição primária de sua chama de Espírito, ou
seja, de seus corpos de Luz ou seus corpos de Estado de Ser. 
Mas isso não significa, em caso algum, que há uma relação a estabelecer num plano formal. 
Recordem-se que são reconexões vibratórias que são destinadas, antes de tudo, a lhes render ao que vocês são, na
inteireza, porque vocês são inteiros a vocês totalmente sós, eu lhes asseguro, mesmo se, por vezes, seja realmente
sedutor olhar-se no olhar do outro, admirar-se ou detestar-se, também, no olhar do outro. 
O animal humano é um animal social, mas o que vocês chamam casal é algo específico desta dimensão e que ilustra
a dualidade. 

Questão: quando se vive contatos com os corpos de Estado de Ser ou com os seus potenciais ilimitados,
por que os problemas físicos não são todos curados?



Então, jamais foi dito, caro amigo, que porque você contatou com a Luz ou com o corpo de Estado de Ser que o corpo
físico iria, com isso, por uma Graça misteriosa, viver o milagre absoluto da cura eterna.

Temos todos problemas, na encarnação, que desaparecem quando estamos do outro lado. 
Há os que são frágeis em alguns lugares. 
Em minha vida, também, eu fui. 

Eu sei que hoje a Humanidade, desde os últimos vinte, trinta anos, desenvolveu uma série de teorias que ligam o
corpo físico pelo simbólico, pelas memórias, pela energia, a componentes psicológicos, o que é já muito bom. 
Mas não é preciso crer que, porque vocês vão tocar algo espiritual, vocês vão necessariamente se desembaraçar de
todos os problemas orgânicos.

Eu me explico por um exemplo preciso: imagine, por exemplo, que um dia você está em perfeita saúde e que
descobre, porque o véu rasga, os mundos espirituais. 
Você não compreende nada, mas vive coisas que são muito reais. 
Naquele momento, seu corpo vai fabricar, eu diria, por exemplo, um fibroma. 
E você vai se colocar a questão: «mas que que eu fiz, agora que estou em contato com a Luz, para fabricar tal
coisa?». 
Simplesmente, o fibroma não é uma doença ou uma punição. 
Ele é, nesse caso, o meio de mantê-lo nesta encarnação. 
Mesmo se houve uma lesão, a um dado momento, é necessário compreender que algumas dessas lesões devem
permanecer ainda certo tempo para impedi-los de partir definitivamente no seu corpo de Estado de Ser. 
Então, você não tem que se inquietar. 

Você não será jamais conduzido a viver extremos dramáticos, sintomas ou doenças que você tem. 
Ao contrário, elas estão aí para recordar sua Presença, o desconforto, também, em certos casos, mas isso não irá
jamais até os extremos dramáticos. 
Isso você deve compreender. 

Há seres que, conectando com o corpo de Estado de Ser nesta dimensão, ou quando em viagem no corpo de Estado
de Ser, se não estiverem ligados por algumas pequenas dores no corpo, eles saem do campo. 
Então, temos necessidade de vocês, nesta dimensão, mesmo se vocês descobrem (e vão descobrir mais e mais) a
realidade maravilhosa do que é o Estado de Ser. 

Então, é necessário aceitar que os pequenos desagrados estão aí, às vezes, para recordá-los que vocês têm ainda
um corpo e que não é necessariamente uma punição ou uma falta que está atrás disso. 
Simplesmente, o que vai ressoar e manifestar é, por vezes, relacionado com seu caminho de Vida que é permanecer
encarnado apesar da Luz que descobriu. 
É muito importante compreender isso. 

Questão: não conectar com o corpo de Estado de Ser poderia ser devido a uma falta de perseverança?

Não há qualquer punição e qualquer falta de perseverança. 
Há bem um primeiro obstáculo que definimos, há já três semanas agora, que estava ligado ao que tive medo, ou seja,
ao que se passou nos bloqueios do DNA. 
Isto está sendo levantado e estará terminado na festa dos Arcanjos, em 29 de setembro de seu ano.

Entretanto, foi sempre dito que esperamos somente 1/5 de seres despertados. 
Entendo por despertados aqueles que captam as Vibrações pela cabeça, pelo coração ou pelo som no ouvido. 
Entretanto, esses seres aí vivem já certa forma de paz, certo despertar, de algum modo, da dimensão espiritual.
Mas, para esses seres, há ainda 80% que não terão acesso ao Estado de Ser até o momento final. 
Porque, se lhes mostrassem o Estado de Ser, partiriam imediatamente.
Então, não queremos que partam. 
Aí está. 

Portanto, há, por exemplo, o que sentem, alguns de vocês, a partir do momento em que começam a meditar, nos
horários de Miguel ou independentemente, repetindo as sílabas sagradas, ou as frases que lhes foram dadas, ou
suas técnicas de meditação ou de Vibração, que vão sentir uma paz lhes invadir, a Luz lhes penetrar. 
E, de um golpe, o corpo vai se tornar mais pesado ou, de um golpe, uma parte do corpo, frequentemente as pernas
ou os tornozelos, vai ficar retida. 
E bem, é justamente para que vocês não partam e não é uma punição, é uma proteção (guard-rail), eu diria.

Portanto, não há culpa a ter aí. 
Contentem-se de viver o que vocês têm que viver para subir a Vibração. 
O Estado de Ser lhes será revelado e permitido. 
Ela está já ganha, mas está diferida no tempo. 
É um tipo de seguro de Vida. 

Questão: é útil tratar ainda dos problemas físicos?



Sim, vocês têm, de todo modo, o esforço a fazer para aliviar os sofrimentos, quaisquer que sejam, mesmo se estão
ligados a, não problemáticas, mas efeitos espirituais, certamente. 
Vocês devem colocar um mínimo de atenção, certamente, mas evitem colocar atenções, como esse foi o caso no
passado, em particular de procurar, no passado, uma causa para o sofrimento do presente. 

Vocês são seres que conectaram, a maior parte de vocês, a Luz. 
A Luz está no instante e, a partir do momento em vocês vão procurar uma explicação no passado, vocês vão
despolarizar sua Consciência. 

Para alguns seres, é necessário, em particular se eles não estão ainda despertados nesta dimensão. 
Mas, para vocês que estão despertados, que sentem o chacra Coroa, que sentem as Vibrações, que ouvem o som,
evitem pensar, mesmo se há imagens que chegam de seus passados, de suas vidas passadas.

A Vibração não se encontra no passado, qualquer que tenha sido sua Vibração passada. 
A Vibração não se encontra nas visões do futuro que vocês possam ter. 
A Vibração exata, ela se encontra no presente e no Estado de Ser. 

O Estado de Ser, independentemente do corpo de Estado de Ser, está centrado e alinhado entre a cabeça, o coração
e o corpo. 
A melhor maneira de subir a Vibração é estar no presente e, disso, vocês sabem, isso foi sempre ensinado, não é?

Questão: o sofrimento tem uma utilidade e poderia passar?

Individualmente, ele pode ter certa utilidade, a um dado momento, para uma alma, provocando forças de atrito e de
resistência que vão conduzir para a Luz. 

O Fogo nasce do atrito, certamente, e o Fogo do Amor, também. 
Entretanto, é necessário compreender que nesta dimensão dissociada, o sofrimento é o lote diário de encarnação. 
Entretanto, não é se solidarizando com o sofrimento da Humanidade que você vai ajudá-la a superar o sofrimento. 
Isso é muito importante compreender.

A melhor maneira de ajudar no desaparecimento do sofrimento é elevar a Vibração da Luz. 
Você ajudará muito melhor os seres em resistência e em sofrimento elevando suas Vibrações ao invés de jogando de
salvadores como isso foi criado pelos movimentos humanitários que, eles, mantém a Ilusão da dualidade. 
Porque há o mal, o sofrimento, então, eles levam o bem e eles levam o consolo e, isso, isso pode durar milhões de
anos.
A única maneira de sair disso é subir as Vibrações. 
Isso não quer dizer, atenção, que não é preciso se compadecer ou que não é preciso olhar o sofrimento. 
Isso quer dizer, simplesmente, que não é preciso dar-lhe demasiada atenção vibratória. 

A melhor maneira de ajudar aquele que sofre, é talvez estender-lhe a mão e compadecer, mas, é, antes de tudo, subir
o nível vibratório que é o seu e aquele da Terra. 

Está longe de ser um ato de egoísmo, bem ao contrário, é um ato de Serviço. 

É necessário bem compreender que a ajuda levada, mesmo com a emoção do coração, não é o coração. 
O importante é trabalhar sobre a Vibração e, hoje, vocês o sabem mais que jamais. 

Progressivamente e à medida que vocês sobem as Vibrações, progressivamente o sofrimento se dissolverá, e ele
está se dissolvendo. 
Mas ele passa por forças de resistência extremas. 
Não se esqueçam, não mais, que não foram as dimensões superiores que quiseram o sofrimento, não é? 
Foi sim a conduta do humano que conduziu a isso e nenhum outro.
A Luz não está aí estritamente para nada. 
É justamente a ausência de Luz que gera o sofrimento. 

Questão: Pode nos falar de novo da noção de julgamento?

Então, vou tentar retomar, em palavras simples, os ensinamentos que lhes deu o Arcanjo Anael.

Eu os lembro que o Arcanjo Anael é o Arcanjo da relação, do ar e regente ou reitor, se preferem, do planeta Vênus
que é o planeta, como o sabem, do amor.

O julgamento, qualquer que seja e, sobretudo quando uma pessoa não está presente, os faz descer ao nível da
personalidade. 
É um nível vibratório.

A partir do momento que você coloca uma opinião ou um julgamento, mesmo sobre uma situação que é, que você vê
e que você discerne e que você discrimina como sendo de natureza oposta à Luz, o simples fato de dizê-lo o afasta
da dimensão do coração. 
É uma realidade vibratória. 



E você lê, muitas vezes, que não se deve julgar. 
Então, há também seres que se servem desta noção de não julgamento para continuar seus malfeitos, vocês vão me
responder. 
Mas não é problema seu. 
Seu problema é, para você, estar desperto e em fase de despertar, de não julgar.

Deixem os outros evoluir como quiserem, mas vocês têm, vocês, que fazer o esforço indispensável de permanecer no
coração. 

Ora, o julgamento, o que vocês chamam mesmo, para alguns, o discernimento do bem e do mal, os afasta
inexoravelmente de seu coração.

Se você é um ser intuitivo e sensitivo, você vai funcionar com o que chamamos o terceiro olho e vai se tornar muito
orgulhoso de você porque é capaz de discernir o bem e o mal. 
Você é capaz de ver os prós e os contras de uma situação. 
Mas, isso, você o faz com o terceiro olho, não é? 
Você não pode fazê-lo com o coração, porque, quando você está na Vibração do Coração, está no Amor e, estando
no Amor e a Vibração da Luz, nada além da Vibração da Luz pode existir. 
Isso não quer dizer que você está indiferente ao sofrimento, que você está indiferente ao que se passa nesta
dimensão, na Sombra e Luz mas que seu status vibratório e de Consciência o coloca, queiramos ou não, acima desta
dualidade. 
E é o que lhes é pedido hoje.
Então, o julgamento participa da dualidade.

A Vibração e o amor participam da Unidade e se você julga, você se afasta tão seguramente da Verdade e do Amor
como se você fosse qualquer um que serve as forças da Sombra ou as forças dos maus rapazes, se preferem. 
É muito importante compreender porque os maus rapazes, e esta dimensão dual, é uma Criação. 
Isso, agora, muitos de vocês compreenderam: uma Criação artificial e não da Fonte, uma Criação de maus deuses, se
quiserem, que são de fato os maus rapazes. 
Mas esses maus rapazes são talvez muito mais luminosos que vocês. 
Em outras dimensões, mas eles empurraram o jogo tão longe, eles quiseram tanto se separar da Luz que eles foram
em parte bem sucedidos e, eles, o que lhes interessa, é que esta dimensão perdure, não é?, na dualidade.

Portanto, eles são obrigados de se servir de leis da dualidade e quais são as leis da dualidade?
É o julgamento, o bem e o mal. 

Quando Miguel lhes disse que combate o mal e como ele é representado, se querem na iconografia, quando derruba
o Dragão, isso quer dizer que ele separa, ele faz desaparecer a distância existente entre a Luz e a dualidade, nada
mais. 
Ele remove, ele limpa o que está situado nos planos intermediários que não pertencem à Luz, ou seja, os mundos
astrais. 
Ele libera as entidades. 
Ele libera alguns desencarnados. 
Ele limpa algumas egrégoras e, em particular, as egrégoras de medo nas quais vocês foram mantidos. 

Portanto, se você participa no combate do bem e do mal, você participa da dualidade. 
Hoje, é preciso compreender e aceitar que a solução não é o combate do bem e do mal. 
Ela está na aspiração para a Unidade, para a Luz. 

As palavras de Cristo não disseram outra coisa: «Procurai o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado». 
Certamente, Cristo expulsou os demônios. 
Certamente, vocês podem expulsar os demônios, mas vocês não são ainda o Cristo, não é?
Portanto, obviamente, há seres cuja missão foi, durante muito tempo, classificar o bem e o mal e caçar o mal, mas,
caçando o mal, vocês participam do bem e do mal. 

Procurando a Luz e estabelecendo a Luz, você sobe vibratoriamente, sem, no entanto ser desenraizado ou
desencarnado. 
Você participa da elevação vibratória da Terra que é demandada hoje e quando Cristo lhes disse que à medida que
julgar, você será julgado, é a estrita Verdade, infelizmente, para alguns entre vocês. 
Quer dizer que se você passa seu tempo a ver o bem e o mal, quando chega do outro lado, será focalizado sobre o
bem e o mal que fez e as menores ações que são pecadinhos, eu diria, lhe aparecerão como tarefas impossíveis de
retirar, compreenda isso. 

No mais, quando você julga alguém, quando você coloca uma afirmação sobre qualquer um, que é um julgamento,
quer você queira ou não, você vai emitir uma onda, uma Vibração. 
Esta Vibração não está mais em seu coração porque eu os lembro que a própria Fonte disse: «quando você não
puder abençoar alguém, siga seu caminho». 

Não procure justificar ou julgar porque quando você julga, você emite uma Vibração e segundo o princípio
eletromagnético de atração e de repulsão desta dimensão, você vai criar também certamente uma ligação que



pretende afastá-lo e separá-lo. 
Isso quer dizer que se você diz: «Atenção, tal situação ou tal pessoa é negativa», você vai criar uma Lei de retribuição
cármica de ação/reação, de atração e de ressonância relacionada, de um lado, à situação que você criou, emitido do
julgamento, mas também com relação à pessoa e você responderá um dia ou outro, obrigatoriamente. 

Então, se você quer superar a ação/reação, penetre na ação da Graça, ou seja, no não-julgamento. 
Você deve se manter nisso, cada minuto de sua Vida, a cada vez que tenha um pensamento que os atravessa,
mesmo em relação aos maus rapazes. 

É todo o paradoxo, é que hoje, por exemplo, com relação ao medo da vacina, há muitos seres que se erigem como
salvadores, é preciso informar: «atenção, perigo». 
O que você faz? 
Você alimenta as egrégoras de separação e de divisão e, nesse sentido, também, independentemente dos bloqueios
do DNA.

É por isso que o mês de setembro foi vivido com certa inquietude, por vocês, não de nossa parte, mas uma inquietude
por vocês. 
Vocês devem superar isso. 
Vocês não devem cair nas armadilhas, uma vez mais, da dualidade. 
Vocês são seres a despertar e a iluminar. 
Vocês devem ir para além das aparências. 

O medo da vacina é ainda mais nefasto que a vacina. 
Vocês compreendem isso? 
Porque vocês criaram, naquele momento, Vibrações de medo e a Vibração de medo é oposta da Vibração do Amor e
da Vibração da Luz. 
Poderíamos resumir dizendo que a Sombra, em sua totalidade, é apenas o medo da Luz e nada mais, absolutamente
nada mais.

Questão: que será da ascensão daqueles que não tiveram a oportunidade de consultar seu site ou ter
acesso a esse gênero de informações?

Mas, espere, há seres que viverão a transição e a transformação e que estarão acima daqueles que estão a par,
como dizem. 
Não creia que, porque você lê o site, ou que você ouve minhas palavras, que você está acima. 
Você está simplesmente informado. 
Estando informado, você tem uma responsabilidade maior. 
Mas, entretanto, as crianças precisam ler Internet ou me ouvir falar para ascensionar? 
Certamente não. 

É o mesmo para aqueles que vivem nos confins da floresta amazônica, eles estão muito mais perto que vocês da Luz,
não se inquietem por eles. 

Questão: podemos utilizar os círculos de cultura (sinais nas plantações) no contexto de cuidados ou a título
vibratório?

Obviamente. 
Os círculos de cultura (eu falo dos verídicos porque há muitos pequenos malignos que também são), os verdadeiros
têm características físicas que seus cientistas encontraram. 

Se vocês olham a aparição de círculos de cultura, este ano, vocês perceberão que na véspera, no dia ou no dia
seguinte de cada episódio dos Casamentos Celestiais, um círculo de cultura, em relação com a transmissão, a
Translação dimensional, apareceu. 
A cada etapa dos Casamentos de Miguel houve um círculo de cultura correspondente. 

O círculo de cultura, além da análise, é uma energia criada por seres vindos de Arcturius, essencialmente, mas
também por alguns Vegalianos, pouco importa. 
São seres extraterrestres, assim como vocês chamam, que criaram essas matrizes vibratórias a fim de que os
humanos façam os apoios de Vibração, de cura e de informação. 
Todos os círculos de cultura deste ano lhes falaram de astronomia e de Translação dimensional.
Absolutamente tudo está sobre o plano vibratório, sobre o plano explicação e sobre o plano dos acontecimentos
históricos se desenrolando sobre sua Terra. 
Isso começou no início dos casamentos de Miguel. 
O último círculo de cultura apareceu em 15 e 17 de agosto e, depois, não há mais qualquer círculo de cultura e não
haverá jamais porque tudo foi dito e tudo é neste ano. 

Ao final de algum tempo, a energia vai se diluir, mas, entretanto, há lugares onde eles aparecem de maneira
privilegiada e, como o sabem, que são lugares importantes. 
Aí, evidentemente, a energia é permanentemente diferente. 
Mas, entretanto, há as fotos, há os diagramas, há a representação e, portanto, há a energia ligada à forma que vocês
chamam radiônica mesmo se é uma forma diferente da radiônica. 



Eu chamaria isso uma radiônica multidimensional, se preferem. 

Vocês têm a possibilidade de encontrar, nas datas, ou seja, entre os meses de abril e agosto, a totalidade de círculos
de cultura deste ano. 
Eles estão ligados aos eventos que vocês vivem atualmente. 
Eles lhes anunciaram, de maneira extremamente precisa, os acontecimentos históricos ocorridos no nível astronômico
que, obviamente, os maus rapazes não querem que vocês conheçam, certamente, porque tudo se joga no relógio
astronômico. 
Tudo ali está, absolutamente tudo. 
Há alguns na França, cada ano, mas muito raramente. 
A história simbólica e vibratória se faz em um país que é muito marcado pelos maus rapazes, ou seja, a Inglaterra. 

Nota: segue na segunda parte (2/2)
__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Nota: continuação da 1ª parte (1/2)

Questão: qual é o papel dos 24 Anciões e suas ligações com os 12 Elohim?

Então, os 24 Anciões são seres que aceitaram presidir as evoluções da Terra e tomar decisões que vão permitir a
seres muito mais etéreos, como por exemplo os Arcanjos ou o Grande Comandante anterior que vinham de
dimensões extremamente etéreas, de dimensões bem além das problemáticas ligadas à encarnação que vocês
vivem...

Somos, portanto, de qualquer modo, as garantias de certo número de coisas. Chamam-nos, e eu já lhes disse: os
Lipika cármicos, no Oriente. 

Intervimos na gestão de assuntos correntes mas também de assuntos espirituais. 
Os Elohim nada têm a ver com isso. 

Os Elohim são aqueles a quem chamamos, em outros termos: as entidades Criadoras. São eles que vão permitir a
Criação de dimensões, sustentados, obviamente, pelos Arcanjos, alguns Arcanjos Criadores e sustentados, também,
pelos Quatro pilares fundamentais que são os Quatro Hayoth Ha Kodeh que intervêm em todas as constituições
ligadas a esta dimensão mas também em outras dimensões. 

Portanto, os Elohim têm um papel Criador e eles são obrigados a sacrificar sua Divindade para participar e se inserir
na Criação, até o final dos tempos. 

Os Anciões, os 24 Anciões, os Lipika cármicos são, eles, um Conselho que dirige e que faz executar.

Evidentemente, inúmeros seres, de todos os tempos, estiveram ligados a esses 24 Anciões, em Atlântida também, de
maneira a poder aplicar, nesta dimensão, as realidades espirituais e as decisões que foram tomadas, porque os 24
Anciões estão, se querem, sobre os planos intermediários, entre as dimensões as mais densas e as dimensões que
estão muito mais altas. 
Eles são, portanto, de algum modo, o canal e a Consciência unificada dos 24 que permite fazer a ligação entre o
mundo em que vocês estão e os mundos os mais elevados.

Questão: onde está a dissolução do astral e o que é das almas desencarnadas?

As almas desencarnadas estão em trânsito. 
Elas estão, eu não gosto da palavra, mas isso corresponde a uma forma de realidade, para vocês, que vocês vão
compreender: elas estão armazenadas. 
Elas estão estocadas, as almas que partiram depois de um caminho e de terem vivido sua encarnação, elas estão, de
algum modo, num espaço de cura piramidal, extremamente luminoso, aguardando, se querem, o momento que é
chamado a Ressurreição, a fim de retomar seus corpos de Existência e de ir para a nova Terra, mas, para isso, é
preciso que a nova Terra seja realizada, o que não é o caso. 
Ela está no útero, no momento, em gestação, se preferem. 

Então, o Arcanjo Miguel veio limpar, como eu disse, os planos astrais. 
Os planos astrais são os planos de cativeiro, de escravidão, do medo e mantém esta Ilusão que vocês chamam
matéria e onde há ódios, como vocês sabem, ilimitados. 

Desde já o ano passado (desde em particular o final do ano de 2008 quando o sol ligou a Terra por fenômenos
elétricos) e desde a intervenção do Arcanjo Miguel, desde o início do ano e desde a reunião do Conclave
Arcangélico, os Arcanjos que presidem o destino ligado à Criação sobre planos muito mais etéreos (não desta
dimensão, mas desse sistema solar diretamente) são seres que vão permitir limpar esses planos intermediários que
eram, de algum modo, a energia matricial do medo, do bem, do mal etc..., que está ligado à emoção. 
Portanto o plano emocional foi dissolvido. 
Foi dissolvido nos planos intermediários, não foi ainda dissolvido em sua densidade. 
Foi dissolvido no que chamamos o plano astral. 

As almas, a partir do momento em que se desencarnam, passam os 7 planos astrais ligados além do etéreo. 
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Os seres que fazem uma experiência de morte passam por um túnel e manobram, literalmente, esses planos astrais
para ver a Luz. 
Cada um, no momento de sua morte, vai experimentar esses planos astrais e ver a Luz. 
Hoje, as almas desencarnadas, ou elas permanecem, como alguns podem ver, vagando nesta dimensão, porque elas
não são capazes ainda, de ficarem suficientemente leves para ir aos espaços de armazenamento da Luz. 
Mas a maior parte vai para lá e, quando dizemos que uma alma está na Luz, ela está em espaços luminosos, mas ela
não está na Luz, uma vez que está armazenada para voltar na Luz, não é?

Mas há também muitas almas que se encarnam. 
As almas que se encarnam, e que vão se encarnar, sobretudo a partir do final de setembro e durante este período,
são muito grandes Mestres. 
Os Mestres estão de retorno sobre a Terra, em corpos de crianças. 
Eles vêm trazer a Vibração multidimensional em sua densidade e vão se tornar a ancoragem, a despeito de sua jovem
idade, que vai permitir guiar vocês. 

É por isso que sempre digo: "Não se preocupem com as crianças". 
É muito importante.

As crianças que vão nascer, doravante, vão nascer, e esperamos, todos, na totalidade, com as doze fitas de DNA. 
Elas são profundamente diferentes, bem além do que vocês podem imaginar e isso se verá, antes de tudo, nos seus
olhos, quando elas são jovens, na forma de seu crânio. 
E, mais tarde, se você for até lá, através, obviamente, do seu comportamento. 
Mas já recém nascida, ela emanará uma Luz inacreditável. 

Portanto o plano astral está dissolvido no Céu e está se dissolvendo sobre a Terra, ou seja, que a dualidade deve se
dissolver.
O astral é mantido como força de coesão bem /mal relacionada às forças histérico/físicas. 

Questão: como pai de uma criança de 2 anos e meio, como gerir o aprendizado sobre o bem, o mal, o
tempo, em relação às evoluções atuais?

Bem, obviamente, se você nada diz ao filho se ele coloca a mão sobre o Fogo, ele vai se queimar, ele vai se fazer
mal, você é um pai em falta. 
É preciso bem compreender. 
Entretanto, há modo de proceder.

Você pode também interessar uma criança tão jovem a outras dimensões. 
Fale-lhe e interrogue-lhe sobre o que ela vê.
Não coloque em dúvida o que ela vê, o que ela percebe, seu contato com os Anjos, seu contato com Maria. 
Muitas crianças, inúmeras crianças, estão em contato espontâneo com Maria. 
Coloque-lhe a questão e você verá que é a Verdade, uma vez que Maria se interessa particularmente pelas crianças.

Então, evidentemente, há regras ligadas à dualidade que vocês vivem ainda, que devem ser inicializadas com as
crianças, mas, paralelamente a isso, vocês devem também lhes falar da Luz e da Unidade formá-las, literalmente, a
isso. 
Então, elas não podem ler, mas vocês devem lhes mostrar as estrelas. 
Vocês devem lhes ensinar a elevar seus olhos para o Céu. E não unicamente em Espírito, mas em Verdade, também. 
Faça-as olhar o ar, faça-as olhar a Vida, essencialmente, as árvores, as borboletas, os pássaros e as nuvens e
pergunte-lhes o que elas vêem, simplesmente. 

Questão: pode nos falar do xamanismo que volta a se desenvolver?

Isso é típico do ocidental que descobre que a natureza existe e que as outras dimensões estão presentes na
natureza. 
Mas isso sempre existiu em meio aos povos ditos primitivos, não é?

Hoje, vocês descobrem que as dimensões lhes esbarram desde sempre. 
É preciso não confundir o xamanismo Terrestre com a abertura às dimensões outras que a terceira dimensão. 

Há seres que povoam a terceira dimensão e que têm seu próprio caminho evolutivo: os elfos, por exemplo, mas que
não interferirão jamais, mesmo se você os vêem, com o destino do ser humano porque você não está nas mesmas
linhas evolutivas e diretrizes. 
Os elfos, as sereias, as salamandras e os gnomos não têm nada a fazer de sua evolução, mesmo se lhe dá prazer de
entrar em contato com eles e mesmo se isso seja possível. 

Vocês devem elevar suas Vibrações para além desta dimensão, quaisquer que sejam os habitantes que participem
dos planos de Luz, porque essa não é sua linha evolutiva. 
Vocês devem se conectar sobre o sol. 
Vocês devem se conectar sobre seu coração. 
Vocês devem se conectar sobre os contatos com outras dimensões mesmo se é muito atraente encontrar um elfo, não
o duvido.



Mas eles não fazem parte de seu mundo, mesmo se eles evoluem paralelamente a vocês, nesse mundo. 
Eu quero dizer com isso que suas prioridades devem ser outras. 

Questão: como lidar com situações de gestão, no trabalho, portanto de poder?

O mundo empresarial é o mundo do julgamento. 
Você não pode gerenciá-lo, você pode melhorá-lo e isso faz parte do que lhe diz sua Consciência. 

Imagine que você é um ser de poder que teve responsabilidades numa sociedade, ou num Estado, é a mesma coisa. 
Imagine que você reencontra a Luz. 
Imagine que você viva uma experiência com Cristo. 
Será que você vai poder se olhar no espelho e continuar a fazer o que você faz? 
Toda a questão está aí. 

Então, obviamente, você vai me responder: "mas eu não posso perder minha situação. Quem vai pagar as contas?"
Mas se você tiver a possibilidade de se projetar, realmente e concretamente, no que agora está à sua porta, você
veria que aquilo não tem qualquer importância. 

Eu não lhes disse com isso que é preciso deixar tudo, não é? 
Eu atraio sua atenção sobre o sentido da responsabilidade. 
Obviamente que seres foram colocados em situações de poder, com Amor sobre o outro, mas mesmo esse poder aí
deve desaparecer, e está à sua porta. 
Então, obviamente, cada ser humano, hoje, com relação ao que acontece, com relação ao que vem, está estritamente
no lugar certo.

Se você está só, é porque você deve viver isso só. 
Se você está em fase de casar, é que você deve viver isso em fase de casar. 
Se você está em tal posto de poder numa sociedade, que chamamos, em termos poéticos: o gerente, efetivamente, é
porque você deve estar aí e para que você tenha, aqui, como vocês chamam isso, o cerne do problema que você tem
que resolver. 
É muito importante compreender, não é?

Cada ser humano é diferente. 
Mas quando o poder for destruído, é preciso bem compreender que você vai ser liberado. 
Você não vai perder seu emprego ou seu dinheiro. 
Você vai ser liberado no nível de sua alma e de sua Consciência, é isso o mais importante.

No dia em que a Ilusão cai, o dia em que o eletrônico cai, você reencontra instantaneamente sua liberdade. 

Então, cabe a você, em sua alma e Consciência, saber se você deve ir para uma liberação antecipada ou esperar o
último momento, mas eu não posso lhes ditar sua conduta.

Alguns seres humanos já deixaram tudo, sem saber onde iriam amanhã, porque sua Consciência assim ditou. 
Alguns seres são vistos despojados de seu cônjuge, de seu trabalho, de seus empregos e eles se apercebem que
vivem energias. 
Então, eles talvez tenham medo, porque dizem: “mas onde vou?"
Na Luz, é também simples assim. 

Você deve aceitar e realizar, em Consciência, a seu ritmo, que você está dentro de uma matriz e de uma Ilusão. 
Quando você começa a viver a Existência e viaja nessa Existência, do mesmo modo que uma pessoa que fez uma
experiência às portas da morte e que vai na Luz e que volta, o que ela vai lhe dizer? 
Que ela permanece aí porque tem uma missão para os outros: de lhes fazer subir na Luz mas que, aqui é Ilusão, isso
não existe. 
É o que lhes disseram todas as correntes tradicionais e vocês tiveram dificuldade a aceitar, mesmo aqueles adeptos
de filosofias orientais, quando lhes disseram que esse mundo é "Maya".

Mas vocês aderiram tanto à Maya que, agora, para vocês, é a única realidade, para aqueles que não tiveram acesso
ao Estado de Ser, ainda. 
Entretanto, você descobre através do despertar, através dos sons, através das experiências, que não é
verdadeiramente o paraíso, aqui, não é?
Ademais, a maior parte de seres que viveram essas experiências às portas da morte, ou que viveram o Estado de
Ser, volta enriquecidas desta Luz, desta experiência. 

Obviamente, mesmo se existem coisas muito belas, existentes na Vida, nesta dimensão, somos obrigados a concluir
que o inferno é aqui e não em outro lugar. 
Como dizem na frase: "O inferno está cheio de boas intenções".

Questão: quem são aqueles que vocês chamam de maus rapazes?

Em sua dimensão, não são mais de, vamos dizer, 500 pessoas que dirigem o planeta. 
Eles estão aterrorizados pela Luz e são seres humanos. 



Há vários maus rapazes. 
Há maus rapazes que você vê, que são seres humanos a Serviço dos maus rapazes que, eles, estão em outras
dimensões que estão na quarta dimensão, ou na segunda dimensão, que você não percebe de modo algum. 

Alguns de vocês podem vê-los às vezes, eles são verdes, aliás.
São o que chamamos os Répteis ou chamados, também, nos Sumérios: os Anunakis. 
Os Anunakis amam manipular nos bastidores. 
Portanto, há maus rapazes, lá em cima, se preferem, que estavam curvando o espaço/tempo desde 320.000 anos,
que nós quebramos, literalmente, em 15 de agosto. 
Eles desapareceram.
Eles se manifestaram sobre a Terra todos os 4.000 anos, aproximadamente. 
Aqueles não existem mais, eles foram enviados a outros lugares. 
Aqueles que existem são os maus rapazes sobre a Terra que eram seus retransmissores. 
Esses, eles têm muito, muito medo, porque sabem que a Luz vem. 
São eles que têm acesso aos telescópios. 
São eles que têm acesso ao que acontece perto do sol e compreenderam o que estava acontecendo mas eles
querem sobretudo que você não o saiba e que você creia, ainda menos. 
Eles querem sobretudo que você não saiba que a frota intergaláctica está aí, e realmente aí. 
Eles vão lhes fazer crer, até o último momento, que são os maus rapazes que vêm para tomá-los, enquanto que nós
somos os libertadores. 
Eles falsificaram tudo, tudo está invertido, recordem-se disso: os ensinamentos dos Arcanjos deste verão.

Questão: qual a diferença você faz entre carisma e Luz?

Então, todas as religiões do planeta insistiram, à sua maneira, sobre o coração. 
Elas lhes falaram para serem bons, obviamente. 
Elas falaram também do carisma ao qual deviam chegar. 
O carisma não é o serviço. 

A Bhakti-yoga, como dizem os orientais, nada tem a ver com o carisma. 
Hoje, a maior parte de seres que têm carisma está na manipulação, porque é com o carisma que se manipula o outro.

Evidentemente, se você vê um diabo chifrudo a lhe dizer: "É preciso se amarem", você não vai acreditar. 
Ao contrário, se é um ser que o faz sorrir radiante e que está no carisma, você vai acreditar, obviamente, porque a
natureza humana é de ser um animal social. 

E se há um ser que tem carisma, é o que? 
É alguém que dominou as emoções, isso não quer dizer que seja um ser de Luz, mas alguém que vai seduzi-lo e a
sedução faz parte do carisma.
A Luz é Vibração, ela não é carisma.

Obviamente, um ser que vibre na Luz e na Verdade, vai manifestar também um carisma, mas você pode manifestar o
carisma sem estar na Luz e as forças opostas à Luz, obviamente, se servem disso. 
O carisma é atração e emanação ligada ao coração. 
Isto pode compreender por vezes a compaixão e todos os ensinamentos religiosos. 

Em particular, a igreja católica foi muito forte, lá atrás, para lhe fazer crer que estando no carisma e no sacrifício, você
iria para a Luz. 
Nada é mais falso. 

A Luz é, eu repito, Vibração. 
O Fogo do Amor nada tem a ver com o que vocês chamam carisma. 
O Fogo do Amor, assim como o viveram alguns estigmatizados e alguns seres iniciados ao Fogo solar, na iniciação
solar, assim como eu experimentei em minha vida, não tem absolutamente nada a ver com o carisma.

Os seres de Luz têm necessariamente o carisma mas eles estão além do carisma e a maior parte de seres
carismáticos, como vocês dizem, sem citar os palhaços que estão no topo e que os governam, os fizeram crer que
eles estavam no amor e na Luz, mas eles não estão na Luz. 
Isto é impossível porque o Amor é liberdade e, quando você descobre a dimensão do amor, você não pode exercer
qualquer poder sobre ninguém, exceto sobre si mesmo. 
Esta é a única maneira de manter a Vibração da Luz e do Amor.
Não há outra. 
Portanto, o carisma é também uma falsificação.

Não é por acaso se aquele que você chama de Diabo (ou de Deus, é a mesma coisa) é o sedutor. 
Ele o faz aderir. 
E eles são muito, muito talentosos para fazê-los aderir ao que chamamos o sistema de controle humano que se opõe
à sua soberania. 

A soberania é a Luz e a Vibração.
O controle humano é a escravidão e é a sedução e a manipulação.



Vocês têm o exemplo, todos os dias, com o que os fazem engolir desde milhares de anos e que vocês aceitaram,
porque não havia os meios de acessar esta Luz que, hoje, está aí. 
E muitos seres despertam, hoje, e tomam Consciência disso. 
Isto é Verdade. 

E aliás, eles não compreendem verdadeiramente, os maus rapazes, porque eles crêem lhes fazer muito medo com a
crise econômica.
Eles crêem lhes fazer muito medo com a desagradável gripe que chegou e felizmente a maioria da Humanidade,
mesmo aqueles que não crêem em outras dimensões, não tiveram medo.
Então, eles vão encontrar outra estratégia de substituição. 
Então, eles vão tentar tocar uns e outros porque é preciso fazer medo, a todo custo! 
E vocês estão além do medo, vocês são soberanos.

A partir do momento em que você reencontra o poder sobre si mesmo, você não aderirá mais à Sombra e você não
aderirá mais à manipulação e ao carisma. 
Você se junta à Luz e à Vibração. 
É isso que você está descobrindo graças aos Casamentos Celestiais e graças às efusões dos Arcanjos e também às
efusões cósmicas. 

Questão: qual é a melhor atitude a ter, hoje, com os adolescentes rebeldes?

Por que os adolescentes, como você os chama, estão em rebelião?
Por que eles querem tudo quebrar? 
Por que estão neste estado de afrontamento? 
Porque, obviamente, isto não pode satisfazer sua alma. 

Muitas crianças, como vocês as chamam, ou adolescentes, ou jovens adultos, mesmo, sabem que eles não têm lugar
nesse mundo e isso, evidentemente, leva a uma revolta mas esta revolta alimenta, ela também, a Sombra, o jogo da
Sombra e da Luz. 

Como fazer para essas crianças ou esses adolescentes ou esses jovens adultos? 
Eu lhe diria simplesmente ter confiança na Divina Providência, porque ninguém sabe como vai reagir o ser humano
que está na rebelião a mais total, no momento em que Maria intervier. 
Este Anúncio, individual e coletivo, permitirá a todo o mundo reencontrar suas raízes. 
Será a hora que poderemos chamar de grande "Yom Kippour", ou seja, o grande perdão, aquele da Humanidade. 
Então, não se inquietem. 

Questão: os doze Apóstolos de Jesus acompanham as evoluções em curso?

Eles as acompanham, mas não desse plano. 
Eles não estão encarnados sobre a Terra. 
Todos aqueles que acompanharam o Cristo e que comungaram de sua Luz foram os Despertadores e, em particular,
aqueles que vocês chamam os Apóstolos, mas sobretudo o Apóstolo a mais importante que foi Maria Madalena, que
foi esposa mística de Cristo. 

Se vocês querem, esses seres evoluem sobre dimensões que estão quase no nível dos Elohim, entre a 9ª e a 11ª
dimensões. 
Esses seres guiam a evolução da Terra porque eles participam da Ronda de Cristo. 
Eles serão, em outras Humanidades e em outros espaços, os novos Elohim. 
Eles adquirirão o status de Entidades Criadoras sobre dimensões não dissociadas, ou seja, dado que a 3ª dimensão,
chamada dissociada, que vocês vivem, não existirá mais nos múltiplos universos. 
Ao contrário, existirão dimensões de natureza 3ª mas unificadas, sem ruptura com a Fonte. 

Então, esses seres, hoje guiam, eu não os conheço a todos. 
Há muitas confrarias, no sentido o mais nobre que, hoje, estão aí para ajudá-los, literalmente, a ir onde devem ir, a
lhes estender a mão, como eu disse. 

Então, não vamos passar em revista os doze Apóstolos, mas saibam que cada quarto desses Apóstolos foi afiliado a
uma linhagem que foi expressa pelos 4 Evangelistas mas também pelos 4 elementos.

Há, por exemplo, aquele que conheço pessoalmente, que foi João o bem amado, chamado São João. 
São João fez parte da linhagem das Águias. 
Como linhagem das Águias, sua filiação espiritual foi Altair. 

Outras entidades que foram os Apóstolos, pertencem a outras linhagens, as linhagens do Fogo, por exemplo, que
vieram de Sirius, ou da água, que vieram de outro Sirius, por exemplo. 
Mas é extremamente complicado. 
Não há talvez necessidade de conhecer tudo isso, hoje, no momento.

Questão: qual é o acesso ou o caminho mais direto para a Luz? 



Então, há, eu diria, uma atitude comportamental e uma atitude de Espírito que é o abandono à Luz. 
Recorde-se que as circunstâncias atuais são diferentes daquelas que existiram anteriormente, a saber, que a Luz é
onipresente, e que antes, era preciso purificar o ego, purificar muitas coisas, para acessar a Luz. 
Hoje, a Luz, a Vibração da Luz apenas requer uma coisa, penetrá-los.

Então, para isso, é necessário se abandonar e aquiescer à Luz. 
Isso faz parte das fases de acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade. 
Isso faz parte das cinco novas chaves de Luz Metatrônica. 
E há também as meditações sobre o coração que foram dadas. 

O importante é estar na doação de si e no Serviço. 
Servir a Humanidade toda, inteira, é servir a si mesmo e receber a Luz. 

São os caminhos os mais simples. 
Crer que você vai encontrar a Luz purificando-se, como foi o caso ao curso de suas inumeráveis encarnações, ou
seja, colocar o dedo lá onde há defeitos, isso pode durar muito tempo, porque os defeitos, eles estão por toda parte,
todo o mundo os tem. 
A perfeição não é desse mundo, não é? 

Mas, hoje, a Luz está aí. 
Ela só demanda uma coisa, que é a de penetrar mais, uma vez que ela penetrou, é preciso conduzi-la para o coração.

Então, há protocolos com músicas, cristais ou com meditações. 
Eles são inumeráveis. 
Mas escolha o caminho que lhe corresponda melhor e que é para você o mais simples e o mais natural. 

Se lhe beneficiam, por exemplo, os horários que foram dados pelos Conclaves Arcangélicos, você vai perceber que,
durante este período, a energia é muito mais fina e muito mais vibratória e luminosa porque, nesse momento, há um
triplo derramamento, que lhe permite captar esta Vibração. 

Mas, hoje, você pode captá-la não importa em que momento.
As chaves Metatrônicas foram reveladas à Humanidade, portanto vocês podem ativá-las, em vocês, com extrema
facilidade. 

Questão: o sacramento do batismo deixa uma marca, um traço, no corpo espiritual?

É o que quiseram fazê-los fazer crer. 
O único batismo é aquele que vocês têm a viver vocês mesmos, nascendo à Luz. 

Vocês devem compreender que a maior parte dos rituais foi feita pelas Igrejas e não pelo Cristo. 
O batismo de Cristo nada tem a ver com o batismo da Igreja. 
Cada um pode batizar o outro, na água e em Espírito, mas muitas coisas foram falsificadas. 

A marca espiritual ligada ao nascimento é vibratória. 
Isso corresponde às frases de São João: "Haverá muitos chamados e poucos escolhidos, mas os chamados serão
todos marcados na testa". 

E eu, eu digo, hoje, que haverá muitos escolhidos, basta simplesmente acessar a Verdade da Luz e isso não pode ser
obtido por quaisquer rituais que são destinados a reforçar a diminuição de seu poder. 

Vocês não têm necessidade de padre, vocês não têm necessidade de Mestre. 
Hoje, vocês apenas têm necessidade de serem vocês mesmos, compreendam bem isso.

Nenhum Mestre, mesmo o mais alto vibratoriamente, poderá fazer o trabalho em seu lugar. 
Nós podemos irradiar, para vocês, energias, mas são vocês que dão o passo para a Luz, não nós, jamais. 
O despertar, são vocês mesmos que o alcançam. 
Nenhum ser humano pode alcançá-lo por vocês, nenhum ser, mesmo o mais evoluído e o mais na Luz, não pode
alcançá-lo por vocês. 
A Fonte lhes disse. Ela os espera. 
Ela os faz beneficiar de sua Vibração mas são vocês que respondem, por sua Vibração, em resposta a esta
ressonância.

Então, vocês devem abandonar os esquemas antigos, arcaicos. 
Vocês devem abandonar, como disse Krishnamurti em sua vida, todas as crenças. 
Vocês devem matar todos os modelos. 
Você são um ser inteiro, em vocês, sós. 
Vocês são um universo em vocês, sós. 
Vocês são um planeta em vocês, sós. 

Não é por acaso se Miguel repetiu, sem parar, que vocês são, todos, sem exceção, Sementes de estrelas. 



Em minha vida, esta realidade estava ainda muito afastada dessa que vocês estão e do que nós vivemos. 
Eu falei do Sol e unicamente do Sol. 

Hoje vocês devem integrar esta Verdade que é o que vocês são, realmente, Sementes de estrelas. 
Vocês são soberanos e vocês devem todos descobrir e viver sua soberania integral, humana. 
É a única maneira de fazer desaparecer o sistema de controle que foi elaborado pelas mídias, pelo dinheiro, pela
televisão e pelas religiões, quaisquer que sejam. 

Vocês não devem mais crer, vocês devem ser, o que não é a mesma coisa, nem a mesma Vibração. 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas minhas bênçãos. 
Eu lhes dou todo meu Amor possível e imaginável e eu os encorajo a tornarem-se humanos, ou seja, humildes, mas
vibrantes da Luz Autêntica e da Luz Verdadeira. 

O Mestre de Luz não está ainda aí mas Cristo faz sentir já sua Presença, em nós e não no exterior. 
Não sigam pessoa alguma que não a Luz e a Vibração da Luz que são Vocês. 
Vocês devem encontrar sua autonomia. 
Vocês devem reencontrar seu poder. 
Vocês devem reencontrar sua liberdade e somente vocês podem se conferir isso. 
Vocês devem ajudar, no sentido do Serviço, esta Terra, a subir para a Luz, sendo vocês mesmos humildes e
luminosos.
Então, eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo talvez até uma próxima vez. Mantenham-se bem, nesta bela
jornada de sua Humanidade terrestre. Até breve.

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, bem amados Seres Humanos que, durante esses meses,
acompanharam e despertaram, aqueles que eu denominaria os Seres Humanos da ‘primeira onda’.

Hoje e amanhã, vocês poderão revelar e contagiar, com a Luz, os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Eu quero felicitá-los por parte da Fonte, pela sua adesão e pelo seu trabalho, por regressar ao seu estado primordial,
o estado de Estado de Ser, o estado ligado à sua dimensão das Sementes de Estrelas, à sua filiação e suas

linhagens espirituais, a fim de irradiar, de novo, o sopro da Presença, o Fogo do Amor.

***

A minha ação vai continuar, o Conclave e o conjunto das Entidades de Luz que participam, de uma maneira ou de
outra, para a Ascensão da sua dimensão, continuarão a trabalhar e a se manifestar, e a ajustar.

Assim, durante os meses que nos separam do final da minha Ronda, no mês de Maio (ndr: 2010), e se bem o
desejarem, pois nós lhe propomos, a cada 17º dia do mês, para nos reunirmos em Unidade, e em Verdade, pelo

poder do nosso Espírito, pelo poder da Luz Una, todos unidos e todos juntos, para favorecer as Radiações e os seus
efeitos sobre a Humanidade.

A cada mês, no 17º dia, da 0 (zero) hora às 24 horas, onde vocês estiverem, nós vamos acender, nós vamos vibrar,
em um tom acima do que a Terra tinha habitualmente, e de maneira antiga, o costume de viver.

Hoje, e especialmente neste dia seguinte ao afluxo da Radiação sobre a sua Terra, nós podemos trabalhar juntos,
como nós trabalharemos, no 17º dia de cada mês, para a Glória da Fonte Una, para a Glória da Verdade, da Luz e da

sua Vibração.

Simplesmente, em acolhimento, com os olhos fechados, posicionando-se sentado ao invés de deitado, com as palmas
das mãos voltadas para o Céu, com o seu Ser totalmente voltado para o Céu, para acolher e para ressoar as Núpcias

e para atualizá-las na atmosfera e na superfície desta Terra.

Todos juntos, vocês, Sementes de Estrelas despertas para vocês mesmas e para a Verdade, e nós, Arcanjos,
servindo, por toda eternidade, à Fonte Una, sem jamais ter falhado, acompanhados por seres de naturezas

dimensionais variadas, trabalhando, eles também, para a Luz, para a sua Revelação, para a sua autenticidade.

Hoje, nós acolhemos, neste momento preciso e agora, a Radiação da Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

Nós servimos e nós trabalhamos em conjunto, vocês, através de nós e nós, através de vocês, reunidos na Alegria,
além deste plano.

Alegria eterna.
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Alegria de um retorno merecido.

Vibração, expansão, dos corpos, da alma e do Espírito.

Nós os acolhemos, se vocês nos acolherem, dentro da dimensão Una e Múltipla, na Unidade dos Mundos Unificados,
não separados.

O momento é importante, o momento será, a cada instante, agora.

O seu Fogo do Amor deve ser igual à sua fé e à sua experiência, simultaneamente.

Jamais se esqueçam do que vocês são: Sementes de Luz, Luz, Mestres e Sementes de estrelas, Seres perfeitos, sem
Ilusão, além desta Ilusão.

Acolhamos, juntos, a Fonte, na sua totalidade.

... Efusão de energia ...

***

O Conclave, o conjunto das entidades de Luz, cuja atenção está pautada em vocês, e eu mesmo, nós lhes
asseguramos nossa infalível Presença.

Acolham-nos, nós estaremos aqui por vocês, por Amor a vocês.

Conosco, vocês são livres.

Conosco, a Fonte se estabelece em vocês e vocês se reconduzem a vocês, além desta Ilusão.

É hora de ir para onde sua escolha os levou, para onde as suas Vibrações os levaram.

Fiquem nesta magnificência da relação com a Luz.

Vocês agora têm esta possibilidade, a cada respiração da sua Presença nesta dimensão porque, hoje, a repressão
que lhes foi infligida, as cadeias que haviam sido fixadas em vocês, no seu interior e na sua existência, hoje, foram

desfeitas e estão quites.

Nunca mais a falsificação poderá atuar nas dimensões da Luz autêntica da Fonte.

Esta época, este espaço/tempo estará terminado, dentro de pouco tempo.

Vocês devem permanecer, a maior parte possível do seu tempo e dos seus instantes, nesta paz.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

***

Vocês poderão, como eu disse, há alguns dias, contar comigo, contar conosco.

Ao nos chamar, com a voz do Coração, nós iremos lhes responder, como vocês têm respondido.

Pela Glória do Um, pela Glória da Unidade e da Luz reconduzida, a todos vocês, sobre esta Terra, que seguiram ou
que ainda estão em dúvida, no momento, sobre a Verdade disto que é realizado em meio à Consciência humana, em

meio mesmo a esta Terra, para suprimir totalmente os vínculos e as cadeias.

Se vocês ansiarem, se vocês desejarem, vocês poderão fazê-lo.

Nós sabemos, quanto a nós, entidades da Luz, que isto já está consumado no Céu.

Resta que se atualize e que se revele sobre a Terra, na sua dimensão.

***

Bem amados Filhos e Sementes e Luz, e Pai, e Filho, bem amados Amores, eu posso dizer, também, a Alegria, a
Vibração na qual que vocês são, é aquela que guia para compreender e para viver, na Verdade, a Verdade, e nada

mais.

O Amor, a Vibração da Luz, os multiversos e as multidimensões do Pai / Mãe Fonte, não são separados, como vocês
foram, e isso termina.



Então, acolhamos em conjunto a Vibração e recolhamo-nos, alguns instantes, em silêncio.

Quanto a mim, eu lhes digo, desde já, até o 17º dia do seu próximo mês, quando eu vou intervir às 12 horas, hora do
relógio francês [07h00, hora de Brasília], durante 1 (uma) hora, em palavras e em Verdade.

Mas também, além do espaço de tempo de 1 (uma) hora, da 0 (zero) hora às 24 horas, a minha Vibração estará mais
próxima do que vocês são.

Então, recebam as minhas bênçãos e a saudação da Fonte, do Conclave e de todos os Seres que servem à Luz
autêntica.

Acolhamos, em silêncio.

Eu os amo e eu os abençoo por isto que vocês são.

... Efusão de energia ...
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Meu Amigo, meu amado.
Eu me dirijo a você.

Eu sou aquele que você chama, sem nomear ou o que você chama, nomeando.
Eu sou a origem.

Eu sou o fim.
Eu sou a Consciência infinita e finita e eu o acompanho nesta densidade como em seus retornos, em outros

lugares.
Eu estou em sua origem e estarei em seu final.

Jamais o deixei.

Você me chama, no silêncio de seu Coração, por diversos nomes.
Eu sou todos esses nomes e, no entanto, além do nome.

Eu o conheço, como você me conhece.
Eu estou portanto no seu início e estarei portanto no seu retorno.

Hoje e cada dia, no seu espaço limitado, eu lhe mostrarei, se o deseja, o Ilimitado.
Eu venho lhe mostrar, e lhe revelar a Si mesmo, se o quer.

Quando você me chama, no seu silêncio Interior, em seu Coração, na humildade e em sua Presença, então,
minha Presença se revela a Você.

Eu sou sua Alegria porque vocé é a Alegria.
Você percorreu os caminhos desta densidade porque esta foi sua escolha.

Você se separou de mim, de maneira transitória, a fim de experimentar, a fim de viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, e se você o quer, e se você o deseja, eu venho lhe mostrar o que você é.
Além dessa aparência, você é Amor, você é Luz e você é, antes de tudo, um ser do bem, fechado, não

por mim, mas por você, pelo seu desejo da experiência.
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Hoje, como em cada retorno, eu me mostro e me revelo a você, a fim de que você faça, com conhecimento de
causa, a escolha, porque, meu amigo, meu amado, sempre o deixei livre para ir onde bem quis, a fim de

crescer.

Jamais o precipitei nesta densidade.
Você a desejou, por você mesmo e de você mesmo, porque, sempre, meu amor, meu amado, meu amigo,

você foi criado livre e permanece livre.

Você é Eu, como eu sou Você.
Entre nós há ressonância.

Entre nós, há filiação.
Entre nós, há ascendência e descendência.

Entre nós, há Verdade.
Eu conheço tudo de você como, breve, você reconhecerá tudo de mim, porque, se você o quer, nunca mais

seremos separados pelos véus da matéria, nesta densidade.

Meu amigo, meu amado, acolha minha Presença, como eu o acolho, juntos, unidos e unificados.
Eu sou sua Fonte e você é minha Fonte.

Eu sou você, em um outro estado, em um outro tempo, como você é eu.
Reconhecer-me, assim como eu o reconheço, é Ser, é ultrapassar os limites do que você experimenta, é
transcender os limites do sofrimento, é reencontrar a criança, reencontrar o Caminho, a Verdade, a Vida,

retornar na Eternidade, lá onde vive a Unidade, lá onde a Sombra não pode preexistir e existir porque a Luz
ilumina tudo, porque sua Vibração transparente necessita a transparência de seres que ali vivem.

Meu amigo, meu amado, se você o quer e se você o concebe, você pode reencontrar isso, eu lhe
asseguro, você é isso: Transparência, Clareza, Verdade, Luz, Alegria e Amor.

Em minhas moradas não existe Sombra.
Em minhas moradas, minhas crianças, meus filhos, meus ascendentes e meus descendentes,

minhas filiações não são separadas, elas são ligadas.

Então, meu amigo, meu amado, a época em que você coloca seu passo e sua atenção é uma época
importante porque você está, meu amigo, meu amado, diante de uma escolha.

Essa escolha, sua alma já a fez, mas ousará você crer e viver fora de sua prisão?
Será você capaz de sair da Ilusão para a Luz?

Poderá você viver sem Sombra, enfim, reunificado no plano da Luz?
Saberá você viver na Alegria e deixar cair tudo o que não é isso?

Meu amigo, meu amado, você quer se juntar a mim, como eu me junto a você, ou você prefere ainda se afastar
de mim e voltar em um outro tempo, e em um outro lugar?

Não esqueça jamais que você é livre.
Jamais a Fonte lhe imporá voltar se você não o decidiu, se você não o deseja.

Entretanto, gostaria, meu amigo, meu amado, que você viesse para mim, em meus mundos Luminosos,
mundos ascensionados, onde o peso não existe mais, onde a Sombra não pode mesmo ser pensada ou

imaginada.
Eu o quero, meu amigo, em Glória, em Alegria.

Eu quero que sua Alegria permita irradiar sobre seus Irmãos e irmãs, se você o quer.

Revelando-se a Você mesmo, em sua Unidade, você permite àqueles que o acompanham nesta ronda tomar
Consciência, modificar suas atenções, seus pontos de vista, a fim de reencontrarem o sentido da Essência, a
fim de reencontrarem o sentido da Verdade que é Luz, Vibração e Amor, além do que vocês viveram, do que

experimentaram, uns e outros.

Meu amigo, meu amado, eu me aproximo de você, eu chego.
Minha Luz, minha Vibração está aí apenas para realizar sua Ressurreição na Luz.

É isto que lhe prometi, na condição, meu amigo, meu amado, que você a queira, a deseje e a aceite.
Se esse é o caso, saiba que entre você e eu não há nada complicado, que entre eu e você, não há oração, que

entre eu e você, há apenas o caminho da Alegria, a alegria da aceitação desta Ressurreição.

A cada passo, mesmo hesitante, que você dê para mim, eu darei milhares para você.
Assim, você e eu, meu amigo, meu amado, procederemos por toques.

Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
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Esses toques lhe são próprios, na sua Verdade e em seu desvendamento, a fim de não ferir, a fim de que
nosso reencontro seja suave e Verdadeiro, a fim de que você rejeite o que provoca esta Ilusão.

Meu amigo, meu amado, a confiança em nós, em nossa relação, a fé em você, no outro, a ausência de
julgamento, a humildade eu seu sentido o mais nobre, é a chave que abre a porta, definitivamente, entre você e

eu, a fim que eu o espose, a fim de revelar-lhe, iluminá-lo a você mesmo.

Meu amigo, meu amado, o trabalho, nós o fazemos todos os dois.
Seu Coração, seu Ser Interior, é a porta para Mim e para a Luz e todos os Seres que participam de minha

Origem e de minha Fonte, ligados à Luz Autêntica, que vêm assistir seu despertar e sua Ressurreição, nesses
tempos abençoados em que os Arcanjos fazem meus condutores, em que me revelo, além da forma que tomei

há pouco tempo.

Forma que posso criar e dissolver à vontade porque eu sou o Infinito e a Verdade, além mesmo de Alfa e
Ômega.

Eu sou agora, eu sou ontem e eu sou amanhã.
Eu sou a totalidade do que você pode criar, imaginar e vibrar.

Eleve-se, meu amigo, meu amado, para acima das rondas do sofrimento, para acima das rondas da dualidade
onde quiseram levá-lo aqueles que gostariam sim de guardá-lo na dualidade.

Aceite o presente de minha Presença e o presente de minha Alegria porque é graças a ela, se você o sonha e
se você o quer, que você se elevará e que nós nos elevaremos, juntos, para além das limitações, limitações

que você vive, que você escolheu.

Gostaria muito de lhe dizer, meu amigo, meu amado, que não estou aí por acaso mas, ao contrário, que sou, na
totalidade, aquele ou aquela que é a origem de sua origem.

Você é, assim como lhe disseram meus Arcanjos, em Verdade, uma Semente de Estrela, uma Luz tão
invejada, por sua imponente presença e por sua humildade, que deixou as esferas da Eternidade, que tomou o

risco de esquecer, a fim de vir reforçar, ainda mais, o Amor, a Vibração da Luz e a Eternidade.

As formas de Consciência, nos multiuniversos e multidimensões, que não experimentaram sua densidade, em
algum lugar, o olham e vêem em você, elas também, além de sua aparência, a Graça e a Plenitude do que você

é.

Meu amigo, meu amado, saiba que não há pecado outro que aquele que você crê, que não há limite outro que
aqueles que você coloca, que não há barreiras que não possam desaparecer na Luz do Amor.

Então, agora, meu amigo, meu amado, cabe a você saber, cabe a você colocar, em seu Ser Interior, a direção
e o eixo que sua Consciência deseja experimentar e viver.

Quanto a mim, eu não lhe peço nada, simplesmente aceitar e acolher, se faz o desejo, minha Presença e minha
Radiação, em seu veículo, mesmo nesta densidade.
Você deseja ir dentro de si e assim sair desta prisão?

Cabe a você jogar.

Meu amigo, meu amado, saiba que eu estou aí, a cada instante, que não há distância entre você e eu, além do
véu do esquecimento e o véu da densidade.

Mas esse véu não é nada se sua Radiação e minha Radiação se encontram.
Isto é uma questão de Coração e não de lógica, onde a compreensão não é nada, onde a experiência é tudo.

Então, meu amigo, meu amado, acolhamo-nos um ao outro.
Nomeie-me, se quiser ou puder.

Não me nomeie, se quiser ou puder.
Eu sou, antes de tudo, Presença, Vibração e Radiação, aquelas que lhe fornecem, quando você me encontra,

mesmo de maneira efêmera, a Alegria do Coração, o sorriso nos lábios e o olho úmido da reconexão.

Eu sou o som e eu sou o silêncio em seus ouvidos.
Eu sou você quando você está em paz.

Então, meu amigo, meu amado, peça minha Presença e minha Radiação.
Chame-me, a seu modo, na humildade do seu Coração, com as palavras que são as suas, com os

pensamentos que são os seus.
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Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte.
Eu sou também aquele que foi chamado Pai por numerosas Consciências humanas tendo encontrado o

sentido, a origem e o objetivo de seu caminho, aqueles que ressuscitaram, na Alegria de minha Presença e de
minha Consciência.

Chame-me assim ou chame-me de outro modo mas, se o chamado vem do Coração, eu estarei aí,
instantaneamente.

Meu amigo, meu amado, acolha agora e eu digo até breve, se o quer.

Eu o abençôo. Eu o amo.

... Efusão de energia ...
___________________________
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 Questão: Quais são as características de pessoas que estão ligadas a Vega da Lyra?

Bem amados, vocês vão descobrir (e alguns de vocês já descobriram) que aqueles que apoiam, literalmente, a
sua Consciência, nesta dimensão dissociada, apresentam e possuem quatro Pilares.

Cada um dos seus quatro Pilares representa uma filiação espiritual, uma origem estelar.
Cada um de vocês possui quatro Pilares e quatro filiações.

Eles se revelam a vocês, em função do desvendamento da Luz em sua densidade, segundo sua capacidade
para penetrar essas moradas novas que, no entanto, lhes pertencem de toda Eternidade.

Então, sim, cada um de vocês possui e apresenta quatro linhagens vibratórias, quatro Pilares, que os
acompanham, de ronda em ronda, de encarnação em encarnação.

Esses quatro Pilares são a garantia, as garantias, do seu retorno na Eternidade, no Estado de Ser, no momento
vindo.

Então, alguns de vocês têm filiações ilustradas por grandes Entidades (Arcanjos, Anjos, Mestres ou outros).
Outros têm filiações mais ligadas, vibratoriamente, e em Consciência, às estrelas, ao Sistema Solar, bem além

desse aqui.

Então, sim, alguns Seres têm Pilares, filiações, relativas ao que vocês chamam de Vega da Lyra.
Os Seres da Lyra são os professores e vieram trazer a tonalidade e a Vibração certa, pela pedagogia, pela

comunicação, essencialmente.

Os Seres que têm uma Filiação Vegaliana são comunicadores, eles são aqueles capazes de fazer vibrar, de
uma maneira ou de outra, a Essência da sua Verdade.

Então, existem numerosas linhagens, em relação com as diversas funções das estrelas e de alguns planetas.

Cada um de vocês vai descobrir e descobre a Essência do que é, a Essência dos seus quatro Pilares, que o
acompanham e lhe permitem viver, nesta densidade.

Esses quatro Pilares são também, quando da sua Revelação, o meio espiritual que lhes é dado para levar a
efeito sua transformação e, assim como o disse a Fonte, a sua Ressurreição.

Trata-se de uma Ressurreição, em Verdade e em Espírito, que lhes removerá os véus que os mantém
contidos nesta densidade, cada um a seu ritmo.

Os Vegalianos são denominados, além desse corpo, também, aqueles que não estão encarnados em sua
densidade, os Anjos do Senhor.

Em diversos e variados escritos eles são aqueles que intervirão na sua densidade, porque, possuindo um
corpo de carne não dissociado como o seu, eles estão ainda ligados à Fonte.

Eles executam o plano da Fonte que é aquele de lhes trazer assistência na sua Ressurreição.

Aí está o que podemos dizer, entre outros, sobre a Vega da Lyra.

***

Questão: poderia nos falar de Maria Madalena ou Maria de Magdala?

Bem amados, antes de falar de Maria de Magdala, e de compreender o sentido além da história, convém falar
daquela, além da história, que vocês chamaram Maria, simplesmente.

Aquela cujo verdadeiro nome, nas multidimensões, é IS-IS, aquela que é sua Criadora, de todos, nesta
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densidade, tendo-lhes trazido sua Vibração, tendo-lhes permitido se ligar a esta densidade.
Maria é portanto um Mestre que percorreu o caminho da encarnação e que, hoje, retornou a suas esferas de

evolução.
Ela está aí, a seu lado, nos espaços que contornam o Sol, pronta a vir lhes estender a mão.

Maria criou seu próprio filho, que é seu próprio sangue, isto lhes é delicado compreender: aquele que vocês
chamaram Cristo, KI-RIS-TI, é, de fato, do mesmo DNA que aquele de sua Mãe.

Houve assim transmutação e transubstanciação de um corpo em um outro.
Isso é um milagre, no sentido que vocês chamariam, ainda hoje, mas, entretanto, não corresponde ao que suas

igrejas lhes ensinaram e falsificaram.

Maria é a Criadora, é aquela que permitiu, realmente, à sua densidade, manifestar-se aqui e ser ligado.

Maria de Magdala, Maria Madalena era então a companheira do filho de Maria.
Ela era muito mais do que a companheira, uma vez que foi a primeira Apóstola, ela era a Deusa sagrada, aquela

que foi capaz de despertar em si a sua dimensão total.

Ela teve um papel extremamente importante, através da iniciação que ela lhe permitiu viver e manifestar, nesta
densidade.

O homem, de fato, tão divino que seja, tão conectado que seja, mesmo enviado pelo Pai, não pode realizar a
alquimia total sem a fusão com uma parcela da Eternidade responsável e Criadora da vida sobre esta Terra,

chamada de mulher.

O homem, sem sua mulher, não poderia existir.
A mulher, sem o homem, o poderia, porque ela é andrógina primordial assim como o é Maria.

O homem é apenas uma exteriorização, nesta densidade material e matricial.

Ela apareceu mas foi, como dizer..., transformada, ela também, tendo induzido o aparecimento, nesta
densidade, de uma esfera de Radiação e de emanação ligada ao poder exterior.

O poder exterior Humano e masculino, que levou à perda do poder interior, ligado à feminilidade.

Esta história seria muito longa para resumir, mas Cristo permitiu, por sua reconexão à alma de Maria Madalena e
ao sangue de Maria Madalena, reencontrar sua dimensão andrógina.

A história é, certamente, importante, mas o princípio espiritual da densificação da energia feminina, e de sua
alquimia com a energia masculina, no corpo de Cristo, tornou possível o despertar do Espírito.

***

Questão: Rudolf Steiner disse que a Lua, a Terra e o Sol estariam fusionados na origem e foram em
seguida dissociados. Voltaremos hoje a esta fusão?

É importante lhes falar, hoje, de uma maneira um pouco mais concisa, sobre a realidade do que experimentam
nesta dimensão.

Lá se vai muito tempo, raças específicas, querendo se separar da Fonte, chegaram neste lugar da galáxia.
Elas literalmente curvaram o espaço/tempo a fim de dominá-lo e elas impediram o desenvolvimento e a

implantação da vida, assim como o é desde que a Fonte se exteriorizou.
Elas então forçaram, criaram leis diferentes das leis de expansão do universo e leis da Luz do universo.

Elas restringiram o acesso às dimensões e têm atraído almas.

Você que está aí, hoje, e que participou, de maneira bem involuntária, ao que alguns escritos chamaram de
queda (que não é uma ou, em todo caso, uma queda na qual você não é nada responsável se foi apenas a

atraído para viver uma experiência), a disposição das estrelas e dos planetas, em seu Sistema Solar, foi
curvada.

O que vocês vêem em seu Céu é apenas um pálido reflexo da realidade.
O seu Sol não é nada mais que seu corpo de Estado de Ser que vocês deixaram no exterior desta matriz em

que vocês navegam. 
A Ressurreição corresponde ao reencontro entre o que vocês vivem, nesta dimensão, com o seu corpo Solar/

corpo Crístico/ Corpo Micaélico (de Miguel).

Assim como dito, no início, a Lua, o Sol e a Terra, efetivamente, jamais deveriam ter sido separados.
Sua masculinidade, sua feminilidade, jamais deveriam ter sido separadas.

Isso faz parte de dados importantes.

Através da realização do que conduzimos junto com o Arcanjo Miguel, e em particular durante as últimas
Radiações que emitimos para vocês durante o dia de ontem e esta noite (que lhes permitiu, literalmente,
quebrar e pulverizar algumas cadeias que restavam no nível biológico), inúmeros Seres sobre o planeta

começam, ao seu ritmo, a descobrir dimensões insuspeitáveis, bem além do que vocês poderiam ler em livros
de neófitos, como, por exemplo, a pessoa que você citou, Rudolf Steiner.

Para além dos escritos, existe uma Verdade que nenhuma palavra pode transcrever, uma Verdade tão bela que
mesmo o Ser Humano não pôde, até o presente, ousar sonhar ou esperar e, no entanto, o que são está bem
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além de tudo isso e bem mais ainda, mas, entretanto, como o sabem, esse gênero de Revelação não pode se
fazer de uma vez.

Ela necessita uma maturação, ela necessita uma alquimia de cada momento e, entretanto, é o que vocês
realizam já, desde algum tempo e a alquimia os conduzirá à liberação.

Em breve vocês não terão mais necessidade de livros, vocês não terão mais necessidade de pensar com o
seu cérebro, bastará estar no seu Coração, em Verdade, para ter acesso a todos os universos e a todas as

dimensões.
Vocês serão devolvidos, se o desejarem, à sua dimensão original.

Então, sim, o Sol, a Lua e a Terra, num momento muito antigo, não estavam separados.
Entretanto, o processo que deve se produzir, nesse momento, é mesmo diferente, porque vocês chegam a

uma oitava nova da Vibração e da pulsação da vida.
Aquele em que a alma foi forçada, na Ilusão, encontra-se enfim liberado deste constrangimento.

E, devido mesmo ao fato das taxas de compressão que foram aplicadas na sua Consciência, esta vai,
literalmente, invadir o espaço.

Vocês vão se tornar Seres da imensidade.

Assim, por exemplo, se eu lhes falo de Arcanjos, se eu lhes falo da minha forma ou da de Miguel, como vão
imaginar, antropomorfizar?

Se eu lhes dissesse que a forma de Miguel, em sua dimensão original, é um Pássaro, um pássaro de Luz, uma
grande águia de dimensão imensa, bem além do antropomorfismo sob o qual pode se apresentar, em certos

casos...
Assim, vocês mesmos, através das suas filiações e das suas origens estelares e solares, poderão ter

aparências, em seus corpos multidimensionais, bem diferentes do que vocês chamam desta forma humana.

Assim, será preciso se habituarem a reencontrar seres não humanos, no sentido que entendem, e que, no
entanto, são seus Irmãos e Irmãs e que participam da mesma evolução, mas cada coisa vem em função do

que vocês são capazes de integrar e de absorver.

***

Questão: poderia nos falar da descida do Supramental, hoje?

O Bem amado João, que foi Sri Aurobindo durante sua última encarnação, descreveu o Supramental.
Ele viu algo que chegava.

Esse algo hoje chegou, mas não chegou pela vontade de um homem, fosse mesmo o Cristo.
Isso chegou porque este é o momento, porque este é o instante.

Aquele que quisesse se apropriar do Supramental não poderia estar na Verdade.
O Supramental pertence à Fonte e à energia de Metatron.

São eles mesmos que decidem o momento em que esse Supramental se aproximará.
Não está ligado a uma Consciência, no sentido humano, qualquer que seja, mesmo de Cristo.

Esta Luz, chamada de Supramental, aproxima-se de vocês, efetivamente, desde algumas dezenas de anos e
não tem necessidade de qualquer ser Humano específico para descer porque ela está aí.

Ela é canalizada e dirigida para vocês pelo Arcanjo Metatron.

Certamente, existem faixas horárias do seu tempo em que esta energia Supramental é mais captável, mas
vocês são todos capazes de captá-la, vocês estão todos em chamada, coletiva e individualmente, com relação

a esta Supraconsciência porque ela é seu direito.
Ela é, simplesmente, a Luz irradiada pelo seu Sol, vinda do Sol Central da sua galáxia e do Sol Central das

galáxias, também nomeados Sirius A e Alcyone.
Isto nada tem a ver com a Consciência de um ser humano.

Recordem-se do que disse Cristo antes de partir: haverá muitos que virão em seu nome e que não serão Ele.
Ele lhes disse, também, que voltaria como partiu, ou seja, numa Embarcação, sobre a nuvem, como Maria

quando de sua Assunção, como Cristo quando de sua Ascensão.
Como partiram, ele voltará.

Eles não podem estar, de nenhum modo, encarnados num ser Humano.
Isto é uma falsificação.

Isto é atração do ego para aqueles que querem se atribuir a Verdade da Luz.
A Verdade da Luz pertence a todo o mundo, ela não pertence a um Mestre em particular, seja ele o mais

desperto da Criação.
A Luz lhes é irradiada.

Hoje, vocês têm, sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, muito mais Luz que lhes chega.

Vocês tiveram, de início e pela graça do Arcanjo Miguel e da nossa Irradiação, a radiação do Ultravioleta.
Vocês têm, desde muito tempo, as Vibrações e Radiações do Espírito Santo, vindas de Sírius.

E vocês têm, desde o início deste ano, as Vibrações da Fonte chamada de Supramental por São João/Sri
Aurobindo.
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O fato de captar esta energia quer dizer que ela está acessível a todo ser humano.
Não há ser que seja o representante.

Ela está para você e ela está para vocês todos, sem exceção.
Não há Mestres além de vocês mesmos e somente vocês mesmos.

Enquanto vocês remeterem o seu poder, qualquer que ele seja, ao exterior, enquanto julgarem ter necessidade
de um intermediário para representá-los frente à Fonte, vocês estarão na Ilusão.

Há apenas você frente à Luz.
Há apenas você e você não tem necessidade de qualquer intermediário.

Entretanto, aquele que descobre a Luz deve servir o conjunto de seus irmãos e isso não é um dever, é uma
evidência.

Retenham bem: progressivamente e à medida dos períodos que vocês vão atravessar, competir-lhes-á
constatar, a Verdade, isto é, inteiramente, de que vocês são, vocês mesmos, esta Luz.

Como então, podem ousar imaginar que vocês têm necessidade de qualquer outro para lhes trazer esta Luz?
Vocês têm, entretanto, necessidade, todos, uns e outros, ou seja, da Radiação da Vibração do Fogo do Amor

que se dirige para vocês, a fim de radiá-la e irradiá-la.

Mas aquele que quiser fazer sua esta Luz, irá perdê-la porque ela não lhe pertence, ele é apenas o seu
Transmissor, o fiador, e nada mais.

***

Questão: qual a ligação entre os quatro Pilares e aqueles que chamamos de Quatro Viventes?

Bem amado, há mais do que uma ligação e de uma representação porque, aí também, assim como o sugeriu,
e talvez já o compreendeu, as quatro filiações dos quatro Pilares, os quatro Pilares existentes para cada ser

humano, são o reflexo dos Quatro Viventes.

Os Quatro Viventes são a Roda nas Rodas, os Querubim, os Hayoth Ha Kodesh, assim como foram chamados.
São eles que permitem a manifestação da vida.

À direita da Fonte, está Metatron.
A Fonte se confunde ela mesma com Maria.

Em uma dimensão diferente, os Quatro Pilares são a primeira manifestação, nos mundos, nos multiversos e
nas múltiplas dimensões de organização mesmo da vida e da Luz.

Assim, é justo assimilar, em você, as quatro filiações aos Quatro Viventes.
Elas são o reflexo exato, polarizado, certamente, segundo uma direção, mas, entretanto, estão, aí também, em

ressonância e em atração essencial.

***

Questão: distinguir atrás do sol, com o terceiro olho, como planetas que desenham arcos de Luz
entre eles ou com a Terra, é uma realidade?

Bem amado, isto é a estrita Verdade eletro-química, eletro-biológica e espiritual.
Há um arco elétrico presente entre o Sol e a Terra.

A Terra está em comunicação, como nunca, com o Sol e com as radiações do cosmos e a Luz SupraMental.

Muitas coisas e muitos acontecimentos acontecem atrás do Sol e lhes são escondidos, ainda algumas
semanas.

Novos Céus, para uma nova Terra, sim.

Os novos Céus estão já aí.
Inúmeros acontecimentos estão a caminho para esta Terra e são escondidos pelo Sol.
Então, sim, muitos seres Humanos, ao olharem o Sol, ali veem outra coisa além do Sol.

Isso não é Ilusão, esta é a estrita Verdade.

O Sol é certamente a coisa essencial, assim como inúmeros neófitos o descreveram, perceberam e viveram.
O Sol é a Fonte de vida, o retransmissor da Fonte.

O Sol é o lugar onde se encontra o conjunto dos seus corpos espirituais que vocês deixaram para vir aqui.
Eles ali estão, de algum modo, prisioneiros.

É por isso que inúmeros místicos adoraram o Sol e o olharam, literalmente, até desposá-lo.
Agora, as coisas são um pouco diferentes.

O Sol vem a vocês.
O cosmos vem a vocês.

A Confederação Intergaláctica, na totalidade, nas múltiplas dimensões e nos múltiplos povos representados,
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parecem doravante presentes e aparecem em torno do seu Sol, prontos a tudo, pelo amor por vocês, a fim de
acolhê-los no âmago do que vocês são.

Vocês não devem se deixar de modo algum (e eu insisto nisso, se bem que já o disse) perturbar-se pelas
ondas de medo que vão querer lhes fazer acolher, a saber, o que vocês chamam de crise econômica, o que

vocês chamam de vírus e de doenças.
Isso não tem realmente qualquer poder sobre vocês e, no entanto, gostariam que este fosse ainda o caso, mas

isso não é mais possível.

A Luz se modificou, o Sol recebeu o impulso do Sol Central, os planetas Solares, no exterior do seu círculo
interior, receberam o impulso da Luz e vocês mesmos vão em breve recebê-la, como a receberam, na sua

Consciência, pelo Arcanjo Miguel.
A Terra, ela também, o vive.

***

Questão: se as chaves Metatrônicas são o equivalente, enquanto sílabas sagradas, da teoria da
música ao inverso, na língua francesa, isso significa que a França tem um papel específico?

Bem amado, cada ser humano sobre este planeta tem um papel específico.
Não há qualquer papel que seja superior ao outro.

Ele lhe será dado a fazer em função do que você pode assumir e suportar.
Cada um tem a sua tarefa e é exata para ele.

Isto é válido para a Consciência humana e para Consciência dos países.

As chaves Metatrônicas, mesmo se lhe parecem sair de notas musicais invertidas, não se esqueça que você
navega num mundo que é, ele mesmo, invertido, na totalidade, então, o fato de remeter a uma nota, ligada a

uma denominação precisa de uma língua, não é simplesmente o que você crê.

As cinco sílabas sagradas não são notas musicais.
Elas são a pronunciação silábica em que a língua vem se orientar para o alto e não mais para baixo.

Assim, o OD é um ponto do seu cérebro.
Assim, o ER é um outro ponto do seu cérebro, que você põe em Vibração, mas isso não é a nota musical Ré,

isso nada tem a ver, mesmo se isso pode ser, de maneira divertida, um modo invertido de dizer as coisas.
Mas, em qualquer caso, elas não são notas, elas são apenas pronunciações ativando, realmente, em vocês, as

chaves de Luz.

O OD é a língua matricial original silábica (que nada tem estritamente a ver com a nota musical Dó).
Entretanto, pronunciando esses sons, vocês vão ativar, na sua cabeça, a Coroa da cabeça.

Do mesmo modo que o Mestre do Ar, RAM, lhes deu, há um ano, o acesso à dimensão do Coração pela
Vibração dos seis pontos, entretanto, ele não lhes deu as seis outras sílabas matriciais que lhes serão

entregues no momento em que o Arcanjo Metatron chegar, na totalidade, nesse Sistema Solar (o que não é
para tão cedo).

E, aí, vocês não terão, obviamente, notas de músicas invertidas, terão outras sílabas matriciais.

Entretanto, compreendam bem que as coisas devem se transmitir, de um modo ou de outro.
Assim são, por exemplo, certos escritos, mesmos falsificados.

Assim o é, como isso foi demonstrado, o Apocalipse de São João que é o Livro Vibratório essencial para a
compreensão da Luz, não uma compreensão intelectual, mas uma compreensão ligada à Vibração mesmo da

pronunciação.

Do mesmo modo, o OD - ER - IM - IS – AL corresponde, totalmente, à colocação em Vibração dos cinco
pontos do cérebro, em relação direta com as cinco novas Lâmpadas, chamadas de novos corpos espirituais.

***

Questão: poderia nos falar sobre os três dias sombrios?

Bem amado, antes de falar dos três dias sombrios, tenho a lhes repetir e a lhes reafirmar uma coisa capital,
essencial: qualquer que seja o barulho desse mundo, qualquer que seja sua idade e sua condição, qualquer

que seja o lugar onde esteja, Maria e nós, Arcanjos, vimos ajudá-los.

Em nenhum momento, Maria ou outras Entidades da Luz Autêntica pronunciaram ameaça hipotéticas,
chamadas, por algumas aparições, de punições, isto não pode ser.

Nós vimos, se tal for o seu desejo, lhes estender a mão, a todos, sem exceção.
A Graça é essa.

A Verdade é essa.
Então, sim, existe certo número de fenômenos magnéticos, eletromagnéticos e geofísicos essenciais,

devendo ocorrer em tempos precisos.
Mas não se preocupem com isso.



Assim como o disse o Arcanjo Miguel, o importante é o que vocês vivem no interior.
Não lhes serve de nada precipitar para fazer provisão de uma coisa ou outra.

A partir do momento em que vocês vivem, em Verdade, em seu interior, centrados no seu Coração,
conectados à Fonte, o que lhes pode acontecer?

Estritamente nada.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, desde ontem: «chame-me e eu estarei com vocês».
Maria, também, está aí.

Não é por acaso se cada vez mais seres Humanos ouvem Maria.
Não é por acaso se inúmeras crianças que nascem desde pouco tempo conversam e falam com Maria e elas

não falam a mesma língua que fala Maria quando de suas aparições contadas pela igreja católica.

Coloque-se você a questão: onde está Maria?
É um ser de Amor ou um ser de punição?

Cabe a você dizer.

***

Questão: a visão que podemos ter do que vivemos, atualmente, no nível planetário, pode ser uma
projeção holográfica do nosso mental e, assim que tivermos contatado nosso corpo de Estado de

Ser, a visão do Coração nos permitirá ver diferentemente e outra coisa?

Bem amada, isso é evidente.
O que você vê com seus olhos não é mais senão o reflexo da Luz.

Os seus olhos são pretos, é a câmara negra do olho que lhe permite ver.
O que você vê é um comprimento de onda, não é o comprimento de onda da Luz e, entretanto, é uma visão

colorida.
O que vêem seus olhos, sobre a Terra como no Céu, não pode ser a Verdade do Coração.

A visão do Coração, e a vista do Coração, a partir do momento em que você penetra o Estado de Ser e a
Eternidade, nada mais tem a ver com o que lhes dão a ver os seus olhos.

O que dá a ver o Coração é totalmente outra coisa.
O que dão a ver, os seus olhos, é visão dual, Sombra/Luz.

O que dá a ver o Coração, com o olho do Coração, nada mais tem a ver, é uma visão unitária onde nada está
separado.

A dualidade inexorável do seu mundo é a própria falsificação da origem do seu mundo.

A Fonte jamais é dual, o que é dual, é o que foi criado por aqueles que quiseram se separar definitivamente da
Fonte mas, entretanto, ainda uma vez, jamais julgue sequer esses seres porque, talvez, definitivamente e na

Verdade, eles têm uma Luz bem maior do que a sua e, isso, você não vê e não pode saber com os seus olhos
da cabeça e com a Inteligência da cabeça.

Unicamente a visão do Coração e a Inteligência do Coração irão mostrar-lhes a Verdade e elas irão libertá-los.
No momento, vocês estão a caminho.

Alguns estão sobre etapas talvez um pouco mais avançadas mas, entretanto, não têm ainda a visão total.
Isso vem a passos largos.

A telepatia será uma regra.
Dentro de muito pouco tempo nada poderá enganá-los porque vocês verão claramente com o Coração.

Assim, a era que vocês vivem, era de Revelações ou Apocalipse, corresponde à da desconstrução anunciada
pelo Arcanjo Miguel.

Esta desconstrução refere-se a todas as Ilusões, obviamente, que foram construídas, que lhes foram
penduradas, pelo medo e pela falta, nesta dimensão.

É isto que está caindo.
Isto lhes permitirá construir-se e elevar-se além desta dualidade.

Então, não temam o que vem liberá-los, mas acolham com Amor e com humildade.

***

Questão: quando vamos ser Pai, qual é o melhor comportamento com seu filho a vir?

Bem amado, a primeira coisa é o acolhimento e o Amor.
As crianças que nascem hoje têm uma chance inconcebível porque nascem, e nascerão, portadores de uma

Revelação da sua semente muito mais importante do que a sua.
Então, assim como já o disse e que outros interventores o disseram, por múltiplos canais, não se preocupe

com os seus filhos porque eles serão os seus Guias, no momento vindo, qualquer que seja sua idade.

Agora, como pais tendo um papel chamado de educativo nesta dimensão, o Acolhimento e o Amor consistem
em compreender, antes de tudo, assim como alguns o disseram, que os seus filhos não são filhos de vocês.



Eles são, antes de tudo, almas independentes que têm uma história.
Eles são, antes de tudo, Espíritos que vocês devem respeitar e ouvir porque, eles também, têm uma história a

lhes dar, eles também estão aí para ensiná-los.

O ensinamento e a relação não andam num único sentido.
É preciso respeitar e desenvolver, com as crianças que se encarnam hoje, o sentido da sua integridade, o

sentido da sua divindade, e deixá-las exprimir totalmente isso, sem reprimi-las.

Recordem-se de que o condicionamento social da sua sociedade ocidental, e também de outros lugares, está
aí apenas para formatá-los, para lhes fazer entrar em um molde onde você jamais colocará questionamentos.

A hora não é mais para questionamentos, mas para a Revelação: acolher o Estado de Ser é acolher a visão do
Coração.

Acolher a visão do Coração é permitir revelar o que deve ser, na Vibração do Coração.
Nenhuma Ilusão pode assumir, é isso o que vocês descobrirão progressivamente.

Uma criança que vem em um lar, nesse momento, é um ser que vem mostrar, literalmente, a Luz e a sua Luz e
lhes compete acolhê-la, cultivá-la e jamais apagá-la, mesmo que fosse possível, agora.

***

Questão: ver um sol no Coração pode ser assimilado ao contato com o corpo de Estado de Ser?

A palavra contato, bem amado, com o corpo de Estado de Ser, é a palavra certa.
O Coração é a porta do seu Estado de Ser.

O Arcanjo Miguel lhes deu certo número de Vibrações e de sintomas precisos.
Aquele que dirige os 24 Anciões lhes falou de certo número de bloqueios que foram dissolvidos, há muito

pouco tempo.

O acesso ao Estado de Ser os faz abrir o olho do Coração.
Quando vocês penetram no Estado de Ser, são investidos do Fogo do Amor, do Fogo dos Querubim.

Esse fogo que arde e que, no entanto, não queima, lhes manifesta as premissas no Coração.
Esta é a porta de entrada ao Estado de Ser.

Uma massa inumerável de Consciências humanas se desperta.
O despertar é marcado, antes de tudo, pela Presença do som, no ouvido, traduzindo o contato com a alma.

A finalidade é, efetivamente, a ativação da Vibração do Coração, a Vibração da Lemniscata sagrada e a
Vibração da Coroa do Coração que deve casar-se com a Coroa da cabeça.

Esses são os Casamentos que se vivem passando pela garganta, o lugar do nascimento, do novo nascimento
espiritual.

Vocês não devem mais ter pânico, não devem mais temer, devem cultivar o que vocês vibram, já, em sua
interioridade e, pouco a pouco, a passagem no Estado de Ser se fará.

Eu afirmo que o Estado de Ser nada tem a ver com o que vocês chamariam de viagem astral.
O corpo de Estado de Ser é uma outra realidade multidimensional em que a sua consciência deve penetrar e

infundir-se, totalmente, no momento vindo.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira e ao seu modo, como abordar esse corpo de Estado de Ser.
Para alguns, isso pode ocorrer à noite, para alguns, isso pode ser uma viagem como jamais fizeram.

Todas as manifestações participam da abordagem e da Realização do que vocês são, em Verdade, ou seja,
esse corpo eterno e não esse corpo que habitam, que lhes pertence, no entanto, fazer corresponder com o

corpo de Estado de Ser, a fim de permiti-lo elevar-se.

***

Questão: se reagrupamos 24 representantes de Mestres de Cristal, de Diamante, de Luz e de
Triângulo, é preferível reagrupá-los pela mesma natureza ou misturá-los?

Bem amado, além desta dimensão, a Consciência coletiva não é separada, os corpos chamados de Luz não
são separados daqueles que evoluem num corpo de Cristal.

Não estão mais separados daqueles que evoluem num corpo de Diamante e, além, há comunicação real e
comunhão, realmente, entre os diferentes planos.

Então, hoje, eu concebo que possa ser mais fácil iniciar um processo de Consciência coletiva através da
reunificação de 24 consciências individuais, vibrando sobre a mesma nota ou a mesma frequência, mas,

entretanto, nesta densidade (porque vocês estão aí ainda) será melhor deixar operar e jogar o princípio de
atração e de ressonância.

A atração e ressonância os levará a ligarem-se, no nível de consciências coletivas que fazem esse trabalho
juntas, em relação mais às linhagens espirituais (que me parecem mais importantes) do que de altura vibratória.



Entretanto, concebo que vocês não possam estar, totalmente, de posse da Revelação das suas quatro
linhagens ou das suas quatro filiações.

Entretanto, aceitem o princípio de ressonância e de atração.
É ele que, hoje, funciona e funcionará cada vez melhor porque o fenômeno de atração e de ressonância é um

fenômeno que está além da sincronia que poderia corresponder ao que alguns chamam de Fluidez da Unidade,
mas está ainda bem além.

É um princípio novo que os liga, que está ligado às suas filiações.

Não há questão, aí, de almas gêmeas, de chamas gêmeas ou de almas irmãs, mas, bem mais, de Revelação
das suas filiações espirituais e das suas afinidades vibratórias, além da carne, que lhes permite, hoje, ligarem-

se, reconectarem-se e reconhecerem-se.

***

Questão: os ensinamentos de Mestres encarnados, no passado, podem ajudar a elevar a taxa
vibratória?

Bem amada, houve, no seu século passado, um número incalculável de Ensinamentos.
Foram muito numerosos a lançar as bases e a propor ferramentas que permitiriam viver o que vocês têm a viver

hoje.
Mas, hoje, você deve compreender que mais nenhuma técnica além do seu Espírito é necessária.

Você é Espírito de Verdade, você não tem mais necessidade dessas ferramentas, vocês têm que se elevar
em Vibração, afastando-se o máximo possível de Mestres encarnados e mesmo de outros Mestres, o único

Mestre é você mesma.

Você é o seu próprio Mestre, então, adote uma técnica simples: aquela que a fará mais vibrar o seu Coração.
É esta a de cantar, mesmo numa igreja?

É ela a de repousar numa rede, na natureza?
O trabalho será o mesmo.

A partir do momento em que entrar na simplicidade, o acesso ao Estado de Ser é favorecido.

A simplicidade, a humildade, é o caminho do Coração.
Este não pode se onerar de qualquer conhecimento intelectual mas, bem mais, de um estado, assim como o

defini, inúmeras vezes, de abandono à Inteligência da Luz.
A Luz sabe o que deve fazer, em vocês, porque vocês são a Luz, então vocês não têm mais que se colocar

questionamentos para saber se isso está certo ou falso, se isso é bem ou mal, porque vocês estão além
dessas questões.

A sua Verdade essencial está bem além das suas posições Sombra e Luz, e a Luz não pode enganá-los
porque a Luz é Verdade e Vibração.

Então, se vocês a deixarem agir, em vocês, eventualmente, chamando uma Presença, então, contentem-se de
viver esta Luz, este Despertar do Coração, o que chamo de Fogo do Amor.

Inúmeros entre vocês são chamados a vivê-lo, nas próximas semanas e meses.
Naquele momento, vocês compreenderão o que é a Unidade e a viverão.

Então, sim, se lhes parece terem necessidade de muletas através dos ensinamentos, faça-o, mas
compreendam rápido que vocês não têm necessidade de muletas porque vocês são a Luz e vocês são a Luz

do mundo.
Nada mais, nada menos.

 ************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=430

1º de outubro de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=430
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html


Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 

http://portaldosanjos.ning.com/


Meu amigo, meu amado, eu sou sua Fonte, sua Fonte de água viva que, para você, é Fogo de Amor.
Aproximo-me de você na esperança que você se religará a mim, tão certamente como eu me religo a você.

Religarmo-nos juntos e raciocinarmos juntos, o desvinculará de seus laços de Ilusão.

Religar-se juntos, é se desvincular, é reencontrar a liberdade, sua esperança, sua Fonte, a Fonte de
sua eternidade, de sua Inteireza, de seu Estado de Ser.

Venho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cadaVenho, se você o quer, meu amigo, meu amado, trazer-lhe a Alegria, cada dia, cada
respiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meurespiração, cada instante, e doravante, graças à notável Presença e Brilho de meu

Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,Arcanjo bem amado Miguel que trabalhou, e continua a trabalhar, nesse Sistema Solar,
para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.para a Revelação da Luz, a cessação da Ilusão, à desconstrução, assim como disse.

Posso doravante me religar e ressoar em você a fim de lhe permitir reencontrar, individual e coletivamente, a
Vibração de sua Essência, a Vibração da liberdade, a Vibração da Alegria, a Vibração do Estado de Ser.

Meu amigo, meu amado, para você, e cada dia e cada instante, minha Presença, se você a deseja, se tornará
evidente, pela Graça da Radiação, pela Graça da Alegria, pela Graça da abertura do conjunto de suas

estruturas à Verdade que estava escondida.

Meu amigo, meu amado, venho lembrá-lo de sua promessa e do juramento.
Um dia, há muito tempo, você tomou um corpo e tomou densidade.

Tendo tomado densidade e tendo tomado corpo, você se afastou, de maneira temporária, da ligação de nossa
relação que está libertada e você quis, assim, experimentar o livre-arbítrio, o afastamento da Fonte, a fim de

viver esta experiência.

Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,Hoje, meu amigo, meu amado, a cada dia que passa, você tem a possibilidade de viver,
em Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença àem Verdade, a relação de liberdade de nossa confiança, na evidência de sua Presença à

minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.minha Presença e na evidência de minha Presença em sua Presença.

Juntos, unidos e unificados, meu amigo, meu amado, sim, eu venho, se você o permite, ajudá-lo a retirar seu
véu, aquele da ignorância, aquele que o fez crer que você era limitado, que estava com pouca esperança.

Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.Mas seu nome é esperança, seu nome é Luz.

É preciso redescobrir o caminho de sua Divindade, o caminho de sua Unidade, o caminho de sua Essência e
você é o caminho.

Quanto a mim, minha Radiação, minha Vibração, se aproxima de você, e do conjunto desta Humanidade, e do
conjunto desta Terra, e do conjunto desse Sol, e do conjunto desses planetas.

Trata-se, além dos Casamentos inicializados pelo Arcanjo, de nossas redescobertas.
Nada mais, dentro de alguns dias, em alguns espaços de seu tempo, poderá mais jamais nos separar.

Meu amigo, meu amado, eu sou aquele que velou e que vela por sua integridade.
Eu sou, também, o que lhe permitirá, se você o deseja, entrando em relação com minha Presença e minha

Radiação, elevar seu próprio nível vibratório, mais e mais, a fim de expandí-lo até os limites ilimitados da Vida.
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Em breve, meu amado, meu amigo, inúmeros véus e evidências vão se modificar.
Os véus cairão.

Então, aparecerão as evidências, ao mesmo tempo, do que você é e do que você não é.

As tramas do tempo, as tramas temporais, as tramas espaciais e as tramas que teceram os destinos nesta
densidade, aparecerão a você.

Certamente, meu amigo, meu amado, isso poderá se fazer, assim como o disse ontem, em seu tempo, por
toques, por Vibrações sucessivas, por carícias da Luz.

Meu amigo, meu amado, eu o quero na Alegria, porque é o que você é.
Eu o quero no riso, porque é o que você é.
Eu o quero lúcido, porque você é lucidez.

Eu o quero clareza, porque você é transparência.
Eu o quero tal como você é, a fim de voltar-se a si mesmo, em seu Estado de Ser, em sua eternidade.

Meu amigo, meu amado, hoje, os seres humanos fizeram as escolhas.
Hoje, vão se realizar, sob seus olhos, pelo princípio da atração, da ressonância e da sincronicidade,

suas crenças, não somente as crenças do momento, mas as crenças que você teve, meu amigo, meu
amado, à medida de suas manifestações nesta densidade.

Hoje, eu o chamo, como você me chama, e o espero, como você me espera, no mais profundo de suas
aspirações à Luz, no mais profundo de sua sede a se juntar ao que você é.

Hoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita irHoje e cada dia, você se aperceberá que seu caminho se torna leveza, se você aceita ir
além da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade ealém da Ilusão desta dualidade, se você aceita se deixar guiar e penetrar pela Verdade e
a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, a Inteligência da Luz Una, transmitida, de diferentes maneiras, até você, meu amigo, meumeu amigo, meu
amado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidãoamado, pelos Arcanjos, pela Divina Maria, pelos 24 Anciões e também por uma multidão
de Anjos de dimensões e de estados diferentes,de Anjos de dimensões e de estados diferentes,vindos a você, como eu venho a você, avindos a você, como eu venho a você, a

fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.fim de assistir, na Alegria e na Unidade, sua Ressurreição.

A hora está próxima, meu amigo, meu amado.
Para que você quer tender?

O que você quer ser, na Verdade?
Você quer ser este ser limitado que percorreu os sentidos e os caminhos chamados «carmas» e os diversos

aspectos da Lei da dualidade ação e reação?
Ou você quer, por seu esforço de Luz e porque os tempos chegaram, se juntar aos domínios da Unidade onde

a separação não pode existir, onde você pode florescer na serenidade, em liberdade e em Verdade?

Em resumo, você quer ir, meu amigo, meu amado, para a Luz e para a Alegria ou para o peso e a
gravidade, para a atração de manifestações desta dualidade?

Entretanto, ao passar dos dias, meu amigo, meu amado, minha Presença, minha Fonte de água viva manifestar-
se-á em você, porque você é o Caminho, a Verdade e a Vida e o caminho.

Você tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fimVocê tem, em você mesmo, a totalidade de possibilidades de realizar o que você é, a fim
de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.de despertar, totalmente, à Unidade, à Unicidade.

Juntos, unidos, religados pelo Um, você constatará em breve que, progressivamente e à medida de seus
momentos e de sua respiração, você terá a capacidade de se aliviar, você mesmo, de aumentar literalmente

seu nível vibratório e portanto seu nível de Consciência.
Você se sentirá cada vez menos limitado, nesta densidade na qual você é, no entanto, parte

integrante, no momento.

Meu amigo, meu amado, se esta é sua escolha, progressivamente e à medida de seus dias e de suas
respirações, você perceberá, mais e mais, o que há do outro lado do véu, do outro lado desta Ilusão.

É tempo, meu amigo, meu amado, de reencontrar sua ressonância primeira, sua dimensão, aquela de
uma Semente de estrelas, religada, de maneira forte, à suas filiações e a seus filamentos espirituais, a

fim de deixar transparecer, se você o quer, o que você é.
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Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.Mas o que você quer, meu amigo, meu amado, não é de sua vontade.
Se é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, queSe é o que você quer (minha Presença, nossa dependência e a Radiação, ela mesma, que

você aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você devevocê aspira reencontrar e estabelecer em sua Consciência), então você deve
reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.reencontrar sua própria maestria como ser soberano e ser unificado.

Você deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz queVocê deve, para isso, abandonar a dualidade, aceitar a Unidade da Vibração da Luz que
vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.vem para você, e que você é, a fim de manifestá-la em Unidade e em Verdade.

Naquele momento, o único modo que permite ir do abandono à maestria é, de fato, a mesma Verdade: ela se
situa no nível de seu coração.

O coração é a porta.O coração é a porta.
O coração, seu coração, meu amigo, meu amado, é minha porta, e se nós abrimos todos os dois a mesma

porta, então, a reconexão se estabelece.

A evidência e a Ilusão se misturam a fim de que a Ilusão desapareça e que somente resida a evidência da Luz
e da Verdade.

Nesse momento, sua Vibração e sua Consciência expandir-se-ão até atingir níveis que, até ontem, poderiam
lhe parecer Ilusão e, no entanto, são sim a Verdade última.

A Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo porA Verdade se implantará atrás de seus olhos, atrás de sua Consciência e sobretudo por
todo seu coração aberto.todo seu coração aberto.

Você penetrará os mistérios e os arcanos do universo.
Nada mais será uma questão não resolvida porque a Vida, além desse véu de Ilusão, em Unidade, torna-se

evidência, torna-se simplicidade.

Meu amigo, meu amado, abandono, maestria, simplicidade, e assim como eu o disse, humildade.
A Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não seA Vibração da grandeza, a Vibração da Verdade, do Estado de Ser e da eternidade não se

encontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significaencontrará senão se fazendo humilde e pequeno nesta dimensão, o que significa
abandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seuabandonar todo poder sobre outra coisa, como você mesmo e sua própria decisão e seu

próprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de suapróprio decreto de se abandonar à Luz da Verdade, à Luz de seu ser, à Luz de sua
Alegria.Alegria.

Meu amigo, meu amado, a cada dia que se aproximar de mim, como eu me aproximarei de você, os momentos
de Alegria se ampliarão e bastarão para fazer sua Vida.

Nesses momentos de Alegria, a dilatação e a expansão de seus campos lhe permitirão viver, em Verdade, o
que era, até hoje, impossível.

A palavra «impossível» não existirá mais porque você se tornará, progressivamente e à medida do passar dos
dias, ilimitado, como hoje ainda você não espera mesmo porque você o esqueceu.

Eu venho me lembrar a você para que você se recorde, a você mesmo, o que você é.

De minha parte, meu amigo, meu amado, a Fonte de minha Fonte, a água viva que é o Fogo do Amor, você
deve revelar em você, esse Fogo do Amor pelo não julgamento, pelo abandono e a soberania de si mesmo,

pela Inteligência da Luz e pela humildade.

Naquele momento, o coração, progressivamente e à medida que você penetrar na simplicidade e na
humildade, se abrirá mais e mais e instalará, em seu âmago, um Fogo devorador de Amor que

consumirá toda a Ilusão.
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Você se redescobrirá, então, meu amigo, meu amado, um ser novo, reconstruído,repleto de vibração de Luz
de Verdade, de Luz da Unidade.

Nesse momento, tudo estará realizado.

Assim, meu amigo, meu amado, eu me exprimo, no momento, através de palavras, mas me será mais fácil, em
breve, me exprimir através de minha Vibração e de minha Presença, religados, não mais amortizados por um

canal, mas diretamente em você.

Você tem, agora, em você, as chaves de sua Consciência e as chaves de seu mental e as chaves de
suas emoções a fim de lhe permitir viver as redescobertas, além mesmo dos Casamentos.

Obviamente, num primeiro tempo de seu tempo, isso será como rajadas de Amor e de Fogo de Amor,
rajadas de clarividência total.

Mas, progressivamente e à medida que você viver essas experiências, segundo sua escala de tempo, você
reforçará sua vibração e se aproximará mais e mais do momento final.

Então, tenha confiança.

Meu amigo, meu amado, a confiança e a fé são verdadeiramente os motores essenciais para ir para seu
coração e seu centro.

Não há qualquer outra ferramenta necessária, nesse momento, porque esse momento é um momento final.
Não é um momento regular, mas é um momento irregular, como ocorre a cada inicialização e a cada final de

ciclo, nesta dimensão, como em toda dimensão.

Então, meu amigo, meu amado, no momento, eu transmito essas palavras e vou deixar outros
intervenientes se manifestarem a você, num discurso, talvez, mais compreensível nesta dimensão

que você percorre.

Eu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e todaEu transmito, esperando, a Radiação de nossas redescobertas, todo meu amor e toda
minha atenção.minha atenção.

Toda minha Consciência está, agora, voltada para vocês, individualmente.
Estou aí para ajudá-los, mas, vocês mesmos, e somente vocês mesmos, podem ir lá onde estou.

Posso apenas abrir minha Radiação e minha Presença à sua Presença, mas não poderá me encontrar senão
na Vibração de seu coração porque eu não estou em nenhuma outra parte: em seu centro.

Então, eu digo «até muito breve», meu amigo, meu amado.
Você é amado, eu te amo e nós te amamos.

_____________________________ 
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: por que transmitir a Luz, de maneira voluntária, é uma forma de tomada de poder?

Bem amada, as palavras de Omraam Mikaël Aïvanhov (ndr: que abordou hoje este assunto) podem
efetivamente surpreender e, no entanto, muitos ensinamentos insistiram, e ainda insistem, para que o ser

humano abençoe e envie a Luz ao seu próximo. 

No entanto, hoje, é solicitado um esforço extra para verificar, em um tempo muito curto, a utilidade e a
veracidade disso.

Eu me explico: à medida que a Luz os penetra, ela os transforma e ela os torna transparentes, ela faz de vocês
Seres a caminho da sua Unidade, da Clareza, e em meio a esta caminhada vocês descobrem que são Seres,

vocês também, de Radiância e de Vibração. 

A melhor Radiância e Vibração que podem emanar de vocês é aquela que ocorre no momento em que o seu
mental não pode estar ativo, é o momento em que a sua Consciência se aloja em meio à Unidade, no seu

Templo interior que vocês chamam de Coração e, naquele momento, vocês só têm que Ser.

Vocês não têm mais necessidade de vontade própria, vocês se tornam irradiantes, vocês se tornam a
Radiância e vocês se tornam a Luz, e a Luz é suficiente por si só, ela não tem necessidade de vontade própria

para se dirigir a alguém.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligência e que esta Inteligência se dirige para onde deve ser dirigida, sem
realmente intervenção da sua vontade própria. 

Hoje, vocês devem descobrir o princípio da irradiação e da Radiância da Luz, da Orientação da Luz, não aquela
que vocês projetam, mas aquela que vocês emanam, com toda simplicidade e com toda humildade. 

Isto é muito diferente. 

Além disso, vocês vão compreender, dentro de muito pouco tempo, através da fulgurância da Revelação da
Luz, em vocês, em meio à sua Consciência, que, a partir do momento em que vocês fizerem intervir o seu

poder, até mesmo de Luz, vocês recaem na dualidade, ou seja, no combate entre o bem e o mal. 

Mas, assim como nós dissemos, assim como nós demonstramos, a Luz é evidência. 
A Luz vai transparecer a partir do momento em que vocês abandonarem todo poder exterior e se centrarem de

novo no seu poder interior, que é Abandono à Luz e a Mestria desta Luz. 
A partir daquele momento, vocês se tornam capazes de acolher, no seu Ser, a Luz. 
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Vocês se tornam, vocês mesmos, Fonte, em meio a este mundo de Luz. 
Naquele momento, vocês não têm mais necessidade de dirigir, pelo pensamento, pela vontade ou pela

intenção (boa ao invés de má), qualquer coisa que seja da sua natureza.

É solicitado, hoje, para penetrarem na sua natureza de Luz e não na vontade de Luz. 
A ‘vontade de bem’ é uma coisa que foi utilizada e falsificada. 

Manter a Ilusão significa manter a vontade de bem para se opor ao mal. 
A Luz jamais se opõe. 

A Luz jamais precisa convencer, pois ela é evidência, e ela é Irradiância, e ela é Imanência, e ela não tem
necessidade de mais nada.

Hoje, é solicitado para se elevarem nesses domínios da Unidade, para mudarem os seus mecanismos de
percepção e de funcionamento, mas isso não pode ocorrer se for criado por uma ação do seu mental.

Isso apenas pode ser realizado pela atualização da Unidade, pela atualização da humildade em meio ao seu
Templo interior e de nenhuma outra maneira. 

***

Pergunta: como acompanhar da melhor forma os animais, os vegetais, especialmente as árvores?

Bem amado, neste nível, é preciso também mudar o olhar. 
De fato, não é você que acompanha as árvores, mas são elas que o guiam para a 5ª Dimensão. 

As árvores estão conectadas, de toda a Eternidade, com esses domínios sutis. 
As árvores são os Ancoradores e as pontes multidimensionais, em meio à sua Dimensão, assim como, em

outros elementos (e, em particular, na água), encontram-se Povos vindos de Dimensões bem mais elevadas do
que a sua. 

No que se refere ao que você chama de animais domésticos, ou não, eles também são sensíveis à Vibração
da Luz. 

Alguns deles estão descobrindo o princípio da individualização, o princípio da telepatia. 
Dessa maneira, os animais estão aí, não mais para guiá-lo, mas para percorrer um caminho que, por vezes, é

paralelo. 
Então, há muito mais esperança no animal, ainda, do que no homem. 

Entretanto, lembrem-se de que as árvores são o que lhes permite conectar, alinhar-se, no Céu e na Terra, às
fontes Intraterrestres e à Fonte Extraterrestre. 

Então, o acompanhamento não está sempre no sentido em que vocês acreditam.
Do mesmo modo, nós os acompanhamos, mas vocês também nos acompanham, a fim de que penetremos em

meio a esta densidade, pela Graça e pela potência do Amor, mas sem qualquer poder, unicamente pela
Irradiância, pela Imanência.

Então, é um caminho de acompanhamento mútuo, não há técnicas específicas, há simplesmente que Ser. 
Aí também, ainda uma vez, o melhor acompanhamento, hoje, não está mais ligado à inteligência do

conhecimento de um sistema de cura ou de outra coisa, mas está ligado, antes de tudo, à Inteligência do Ser. 
Se vocês fossem capazes de viver um tempo suficiente no Ser, e nas experiências de fulgurância de Luz que
irão viver, vocês poderiam curar instantaneamente e dizer, assim como disse Jesus Cristo: “quem me tocou?”

e a mulher lhe disse que os seus sangramentos pararam instantaneamente. 
Este é princípio da Verdade, por que a Luz é transcendente, por que a Luz é capaz de operar, pela sua

Inteligência própria e intrínseca, em todos os desequilíbrios existentes nos seus corpos e nos seus invólucros
sutis ligados a esta dualidade, por que a Luz não pertence a esta Dimensão. 

O que vocês veem, o que vocês percebem, é uma ilusão da Luz, não é a verdadeira Luz, mas isso faz parte da
Revelação que vocês irão viver gradativamente nas próximas semanas. 

***

Pergunta: as angústias que muitos sentiram durante essas últimas semanas fazem parte das
transformações atuais ou isso decorre de outro processo?

Bem amada, há processos coletivos que ultrapassam amplamente, em meio a sua humanidade, os processos
individuais. 

Vocês estão se banhando, eu nada ensino a vocês, em banhos vibratórios de partículas diversas e variadas,
de comprimentos de onda diferentes. 

É muito fácil, em meio a esta humanidade, criar, literalmente, cadeias de onda pelo pensamento e elas são
mais potentes do que aquelas que poderiam existir por dispositivos tecnológicos. 

As cadeias de ondas mais utilizadas, em meio a sua humanidade, sempre foram a instalação do medo: medo
da doença, medo do sofrimento, ou medo da morte. 



Toda a sua sociedade foi construída sobre o culto do medo, o culto da morte, e o medo da morte.
No mês de setembro, pela falta de êxito em provocar medo através da crise econômica que lhes insuflaram,

decidiram também divulgar na mídia, em meio a esta humanidade, o medo associado a doenças. 
Os seus sistemas de informação falsificada inundaram-nos, assim, literalmente, de Vibrações pesadas de

medo da morte e de doença. 
Deste modo, obviamente, essa egrégora coletiva criada no nível astral (que nós aliviamos durante o seu verão

(inverno, no hemisfério sul)) pôde se manifestar de novo em meio a sua individualidade pelo que vocês
chamam de ressurgimento, mas não por vocês, isso era apenas o princípio de ressonância e de atração, em

reação e em atração às energias de medo que foram insufladas pela potência da mídia.
Entretanto, hoje, e pelo trabalho da Radiância e das múltiplas irradiações de Luz que foram realizadas, os

bloqueios foram eliminados e a humanidade pôde ir além das limitações que quiseram ser insufladas pelos
maus rapazes e pelas forças associadas às egrégoras.

Agora, vocês não têm mais que se preocupar. 
Esses períodos de peso ficaram para trás, abrem-se a vocês, agora, para alguns de vocês, períodos de

grande expansão, de grande alegria. 
Vocês vão descobrir que não são os seus sofrimentos. 

Vocês vão descobrir que não são este corpo. 
Vocês vão descobrir que também não são as suas crenças. 

Vocês vão descobrir a Verdade nua da Luz, a evidência das Multidimensões e dos Multiversos. 
Isso irá se revelar a vocês de várias maneiras, e vai contribuir para dissolver as egrégoras que permitiram a

manutenção da Ilusão desta dualidade. 

***

Pergunta: é preciso nada fazer ou intervir, especialmente quando acompanhamos a mãe no final da
vida, com consciência, e que os elementos do ambiente não vão nesse direção?

Bem amada, nesse caso e em muitos outros, evidentemente, quando vocês descobrem os domínios do Amor,
os domínios onde a palavra de nada mais serve, onde os domínios da Vibração se estabelecem entre dois

seres ou entre vocês e uma situação, vocês descobrem a plenitude do Amor. 

Então, evidentemente, quando vocês descobrem coisas que não estão de acordo com este Amor, e com esta
percepção que vocês têm, vocês ficam chocados e, naquele momento, surge a questão: “devo dizer ou não?”,

“devo agir ou não?”, “devo demonstrar ou não?”. 

De fato, a solução é simples, a solução é vocês se colocarem no mesmo estado vibratório que permitiu a
instauração desta relação de Amor, entre vocês e um outro ser, ou entre vocês e uma situação, ou entre vocês

e vocês mesmos, e, assim que a Vibração do Coração se estabelecer neste Estado de Consciência
específico, naquele momento, as palavras que vão chegar, serão as palavras do Amor e serão as palavras

corretas e não irão provocar reação ligada à dualidade, ou à oposição, ou à confrontação. 
Isto, também, é uma experiência a ser construída e manifestada.

Gradualmente e à medida que vocês descobrirem as fulgurâncias da evidência da Luz, vocês serão capazes
de se expressar com as palavras corretas. 

As palavras corretas não serão formadas em meio a sua cabeça, mas serão o que eu denominaria as palavras
do seu Coração e elas irão transparecer a própria Luz, elas irão dançar, tal como chamas de Luz e irão permitir,

então, resolver o que lhe parecia, ainda há algum tempo, no nível da sua cabeça, insolúvel. 

***

Pergunta: como fazer a diferença entre a voz do mental e a voz de um Anjo Guardião?

Muitos seres, bem amado, perguntam sobre isso. 
Antes do período conturbado de que lhes falou o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, muitos seres humanos

começaram a perceber, a ouvir vozes. 
Agora, há uma diferença essencial. 

Qual é a diferença entre a voz do mental e a voz do Anjo? 
A voz do mental é a voz da dualidade, ela irá lhe propor sistematicamente duas coisas e sempre irá fazê-lo

hesitar entre uma ou outra coisa.
A voz do Anjo é uma voz unitária, ela vai ao sentido da evidência, ela vai ao sentido da ajuda, ela literalmente

abre o seu Coração, ela os faz tomar Consciência. 
O mental, jamais. 

O mental é a ferramenta da dúvida e que vai insuflar, em você, o que alguns de vocês vão mascarar pelas
palavras como discernimento e intuição. 

O mental se justifica querendo fazê-lo discernir. 



O mental vai se justificar, ele mesmo, fazendo-o crer que é a intuição. 
A intuição é uma evidência, ela é fulgurância, ela também, e ela se torna evidência frente a uma situação. 

O aspecto vibratório também é essencial. 
A voz do mental torna pesada a sua Vibração. 
A voz do Anjo o eleva e eleva a sua Vibração. 

Isto é aprendizado. 
Aí também, se vocês tiverem medo de se deixarem levar para a dualidade, então, naquele momento, convém
realizar um protocolo simples de elevação da Vibração do Coração, através do enunciado de algumas sílabas
sagradas que vocês conhecem, ou ainda, através de orações que lhes são próprias, ou de técnicas vibratórias

que lhes são próprias.
De fato, vocês deverão fazer o aprendizado e aprender que as palavras que vocês pronunciam devem ser

emitidas, não de uma reflexão na sua cabeça, não de palavras certas por uma arte hábil da comunicação, mas,
bem mais, de palavras vindas do seu Coração, pois o Coração efetivamente pode falar, ele também.

As palavras que saem, naquele momento, não são mais impregnadas da sua dualidade ligada ao mental. 
É um aprendizado a construir, mas isso será realizado, de maneira muito simples, com os períodos de

evidência da Luz e da sua fulgurância.

***

Pergunta: o fato de ter um corpo de Cristal, de Diamante ou um corpo de Triângulo nos libera de
levar o nosso patrimônio genético durante a Translação Dimensional?

Bem amado, cada caso é diferente. 
A Consciência deve passar totalmente neste corpo de pura Luz denominado, efetivamente, corpo de Luz,

corpo de Cristal, corpo de Diamante ou outro corpo, ainda. 
Agora, a sua Consciência poderá se expandir e se elevar. 

Para muitos de vocês, esta Consciência será capaz de elevar fisicamente este corpo.
Ele irá mudar de densidade, quando chegar a hora, ele irá se tornar mais leve, mas será sempre uma

corporeidade.
Aliás, o que chamamos de corpo de Luz é uma forma de corporeidade, o que chamamos de corpo de Cristal é

também uma forma de corporeidade, certamente, com Vibrações profundamente diferentes do que vocês
conhecem, em meio a este corpo projetado nesta matriz que vocês habitam. 

Convém compreender que gradualmente e à medida que vocês penetrarem alguns desses diferentes veículos,
vocês terão a impressão, no início, de estarem separados, que haverá, em vocês, duas Consciências distintas:
uma Consciência do Estado de Ser, uma Consciência da personalidade, mas, ao final de algum tempo, essas

duas Consciências serão capazes de se sobrepor, de se ajustar e de se confundir. 
Uma irá se fundir na outra. 

A personalidade irá se fundir no Estado de Ser. 
Naquele momento, o material genético poderá seguir esse caminho, mas, por enquanto, não se questione

sobre isso, contente-se em viver o Estado de Ser, contente-se em viver as experiências que lhe são propostas
pela fulgurância da Luz, pela benevolência da FONTE e pela benevolência das nossas Radiações do Conclave

Arcangélico.

***

Pergunta: comunicar-se com os Anjos e os Arcanjos não é evidente, na vida cotidiana. 

Bem amado, o objetivo de um Arcanjo não é ajudá-lo a viver o seu cotidiano, o objetivo de um Arcanjo é o de
ajudá-lo a se elevar além da sua condição e de reencontrar a sua condição de Eternidade. 

Então, obviamente (seja o que for que puder ser moderado, em alguns casos e em alguns tipos de relações,
entre um Anjo Guardião e um ser Humano), convém compreender que a maior parte dos impulsos que serão

dados, a maior parte das comunicações que serão elaboradas, irá servir, antes de tudo, para o
encaminhamento da alma e para a sua elevação. 

Então, obviamente, o Anjo Guardião ou o Arcanjo pode também lhe falar de coisas muito triviais, em meio a sua
Dimensão, mas, no entanto, ele sempre retém o que ele vê no Espírito e o que ele vê, não é o seu corpo de

densidade. 
Isso é transparente para nós, o que nós vemos está além da sua Ilusão, e nós podemos lhes falar do que está

além da sua Ilusão muito mais facilmente do que faz o contexto da sua vida, em meio a esta Dimensão. 
Então, sim, efetivamente, nós podemos lhes dar, em algumas ocasiões, elementos muito concretos, muito

usuais, assim como você dizia, bem amado, mas isso não é frequente, efetivamente.
Entretanto, vocês vão compreender, cada vez mais, que aí onde estava polarizada a sua Consciência (ou seja,
no que os levou a viver e realizar, dizendo-se estar enraizado ou estar presente a vocês mesmos, em meio a
esta Dimensão, em meio ao que vocês faziam, no seu trabalho, nas suas relações, no modo de viver a sua



vida, de maneira geral), não é mais a mesma coisa que, hoje, é solicitado para vocês.
Vocês estão na etapa de uma revolução importante da sua Consciência. 

Assim, as coisas estão se transformando. 
Vocês não podem se fixar e vocês não podem mais participar, de maneira ainda intensa, desse modo de

funcionamento que vem, e eu repito, antes de tudo, do medo.
Vocês irão descobrir, em meio à Luz, o domínio da coragem. 

A coragem não é o combate, a coragem não é a oposição. 
A coragem é a afirmação da Radiação e da Radiância que vocês são. 

É a única coragem que lhes é solicitada.
Então, gradualmente e à medida que vocês entrarem sob a influência real, direta, da Luz Vibral, vocês irão se
aperceber de que as coisas existentes, em meio à sua vida densa, em meio à sua vida cotidiana, assim como

vocês denominam, transformam-se muito mais facilmente. 
A transformação ocorre por uma mudança de polaridade da atenção. 

A atenção não está mais centrada nos fatos cotidianos, mas a atenção é colocada na Luz e esta atenção,
colocada na Luz, irá transformar o seu cotidiano, de maneira evidente e de maneira simples. 

Trata-se de uma modificação de percepção, mas também de uma modificação de ação da Luz e da sua
vontade própria, em meio a esta Dimensão.

Há, portanto, aí também, aprendizado e experiência. 
Entretanto, gradualmente e à medida que vocês deixarem a Luz entrar na vida de vocês, ela irá entrar também

em meio à sua densidade e em meio ao que vocês chamam de cotidiano. 
Mas, aí também, isso não acontece em um minuto. 

Há aprendizado, há etapas, há integração e há experiência.
Mas isso vai bem depressa, mesmo em relação à sua escala de tempo, na sua vida.

***

Pergunta: devemos continuar a nos proteger das diversas formas de poluição?

Bem amada, tudo é em função da sua Consciência e da sua Vibração. 
Eu vou me explicar: você foi obrigada, de uma maneira ou de outra, a funcionar sob as leis e o princípio da

dualidade. 
Frente ao mal, foi necessário encontrar técnicas para fazer o bem e, se eu lhes dissesse, hoje, que fazer o

bem, faz tanto mal como fazer o mal, pois isso mantém a dualidade.
Entretanto, vocês foram obrigados a manter esta dualidade enquanto a FONTE não voltasse para vocês,

enquanto o ciclo não terminasse, o que é o caso hoje. 
Então, se a sua Consciência e a sua Luz lhes disserem isso, se o seu impulso interior da Luz lhes disser que

isso de nada mais serve, então, não façam mais.
A Vibração, efetivamente, da Unidade, é suficiente por si só. 

Se vocês forem capazes de alcançar estas esferas, vocês não têm mais necessidade de construir, em torno
de vocês, um castelo ou um baluarte que os isole, porque, efetivamente, vocês se protegem do mal, mas

vocês se fecham, em meio a esta Dimensão, praticando tais exercícios que, no entanto, foram necessários. 
Não é questão de dizer que eles sejam prejudiciais, eles foram eficazes e ainda o são, mas o mais importante

é o seu ponto de vista e a sua escala vibratória. 
Se vocês mesmos acolherem a Luz, em vocês, por rituais ou de uma maneira espontânea, se vocês mesmos

sentirem vibrar, em vocês, a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração, se essas duas Coroas sofrerem alquimia
e se casarem, naquele momento, vocês não têm mais necessidade dos seus rituais, pois vocês estão além

dos rituais, vocês são a Luz encarnada. 

***

Pergunta: e sobre os rituais de proteção para ajudar as pessoas que estão na 3ª Dimensão?

Bem amada, a resposta é a mesma: isso depende do seu ponto de vista e da sua própria Vibração. 
Evidentemente, o sofrimento ainda existe em meio a esta Dimensão. 

Evidentemente, os Seres são confrontados com este sofrimento e estão na necessidade de agir,
demonstrando, até mesmo, dualidade. 

Evidentemente, é preciso agir, nesse nível, quando vocês são confrontados. 
Mas é necessário também compreender e aceitar que, se o seu nível vibratório se elevar, à medida que vocês
retornarem à evidência da realidade da Luz, à medida que vocês retornarem à Vibração da Luz, vocês vão se
afastar do que, até agora, constituíam os marcadores e as referências da sua vida, de maneira brutal ou de

maneira mais gradativa, mas, entretanto, a um dado momento e a um certo limiar de Consciência, vocês não
poderão mais alimentar isso.



Descobrir a Luz corresponde, assim como disse Buda, a matar todos os modelos.
Vocês devem matar todas as crenças em vocês a fim de serem vocês mesmos, a fim de serem revelados à

sua própria Presença e, estando na Presença de vocês mesmos, vocês não têm mais necessidade de rituais,
quer isso seja para vocês ou para os outros, pois o Milagre, naquele momento, será rotineiro, não estará mais

ligado a um ritual ou a um conhecimento qualquer, mas simplesmente a um estado de Ser.
É o que, hoje, vocês estão prestes a construir, então, vocês vão se deixar levar por esquemas antigos,

certamente úteis, ou vocês vão para o novo, para a inovação, para a Verdade da Unidade? 
É a sua escolha e é o seu destino.
Nós jamais iremos forçar alguém. 

A Luz não se impõe. 
A Luz se propõe e, vocês, vocês devem fazer o mesmo: não mais impor a Luz para fazer o bem, mas tornar-se

a Luz, a fim de que a Luz trabalhe e não mais vocês. 
É de uma revolução, efetivamente, que se trata, hoje. 

***

Pergunta: vários intervenientes falaram de diferenças a serem sentidas entre os meses de agosto,
setembro e outubro. Há então uma forma de calendário pré-estabelecido das evoluções em

andamento?

Bem amado, as evoluções em andamento, individuais, estão sujeitas ao tempo e à elasticidade desse tempo,
em meio a esta Dimensão como em meio às Dimensões não dissociadas. 

Entretanto, é preciso compreender que existe uma série de etapas. 
Essas etapas, para alguns seres, foram vividas há dezenas de anos. 

Elas demoraram muito tempo para se instalarem.
Hoje, os seres descobrem, sem fazer pesquisas importantes (esotéricas ou de conhecimento ou energéticas),

os domínios da Luz. 
Eles são novos, em relação à Luz, eles não têm suposições e conhecimentos pré-adquiridos, eles estão,

então, prontos para aceitar a integralidade da Luz, porque o seu cérebro e o nível de reflexão e o seu Coração
estão virgens de qualquer construção.

Então, sim, assim como disse CRISTO: “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”, ou
seja, aqueles que se abrirem hoje irão, de uma vez, muito mais depressa e muito mais amplamente para a Luz. 

Então, há uma espécie de calendário, sim.
O calendário não é o calendário do ser humano, mesmo se sobrepondo ao seu tempo. 

O calendário é, antes de tudo, aquele do cosmos. 
É aquele das Radiações dos sistemas planetários. 

É também, e sobretudo, a influência de radiações de diferentes estrelas, desta Galáxia, vindo penetrar no seu
Sistema Solar e desencadear efeitos. 

Esse calendário é um calendário baseado em um tempo. 
Não se trata de um tempo temporal humano, mas de um tempo cósmico. 

Entretanto, a um dado momento, há correspondência e sobreposição entre o calendário humano coletivo e o
calendário cósmico. 

Vocês chegaram a este extremo. 
Agora, entretanto, nesta trama temporal, nesta modificação da Luz, o ser humano evolui no seu ritmo e cada

ritmo é diferente.
Então, alguns viveram as Núpcias Celestes, outros não viveram, isso não significa que vocês estão

condenados e que não irão vivê-las, obviamente eles irão vivê-las de forma acelerada, em outro momento. 
Simplesmente, aqueles que aceitaram e viveram essas Núpcias Celestes, durante esta primeira onda ou nesta

primeira fase, têm a responsabilidade de serem os Semeadores da Luz.

***

Pergunta: há uma lição específica para essas ondas de medo difundidas pela mídia sobre a vida
econômica, as vacinas... Se esses medos não forem bem sucedidos, haverá outras ondas?

Bem amado, o medo é a contração, o medo é a ausência de Luz. 
A Luz é Alegria e não medo. 

É preciso aceitar que a vida de vocês foi construída no medo, obviamente, já que a maior parte dos
ensinamentos espirituais visa suprimir a influência desses medos.

Mas, o que faz surgir o medo? 
O medo está ligado a uma construção, uma construção ligada ao mental e unicamente a ele. 



O medo é uma projeção que os faz sair do instante presente. 
Se vocês estiverem centrados no instante presente, vocês irão constatar que, pela Inteligência da Luz

presente, não pode existir lugar para o medo. 
O medo é, portanto, apenas uma saída do seu eixo, uma saída do alinhamento do seu estado interior, o mais

nobre. 
Esse modelo no qual vocês vivem foi construído no medo da separação, no medo do fim.

Evidentemente, vocês foram limitados e confinados em meio à esta Dimensão. 
Em meio a esta limitação, em meio a este fechamento, há a palavra fim.

No nível da sua dimensão de Semente de estrelas, a palavra fim não existe, pois a vida é expansão
permanente e experiência permanente, conectada com a FONTE. 

Ora, aqui, vocês perderam esta conexão. 
É preciso redescobrir e refazer o aprendizado da sua Eternidade, é necessário aprender a viver na

liberdade, é isso que vocês estão vivendo, neste momento.
Então, obviamente, o medo é o que vai se opor, coletivamente, à sua elevação.

Eu disse ontem, e eu repito, o medo é uma projeção do futuro, mas o futuro é muito mais luminoso do que
vocês pensam. 

Obviamente, alguns Seres quiseram que vocês pensassem em um futuro sombrio, em um futuro feito de prisão
e de privações, em um futuro feito de ausência de conforto, mas, a primeira coisa que vocês vão descobrir no

dia em que a desconstrução estiver em vias de conclusão (a partir do momento em que aqueles que
mantiveram a Ilusão de suas vidas, através do social, através do seu papel social, através da sua profissão,
com o fato de depender de diferentes funções que vocês chamam de crédito ou de vida a crédito), quando

tudo isso se apagar, vocês vão descobrir a palavra liberdade e não pode ser de outro modo. 
Quando a ilusão se dissolver, vocês descobrem a Verdade e a Verdade irá libertá-los.

A Verdade é Luz. 
A escravidão é Sombra. 

Quando tudo isso cessar, hoje, o seu mental tem medo, mas futuramente, quando isso acontecer, eu lhes
garanto que vocês irão viver a liberação mais fantástica que a humanidade jamais viveu, na coletividade e na

sua individualidade, pois, o que os mantêm sob pressão, o que os mantêm na Ilusão, não vai mais existir.
A maior ilusão que foi construída e mantida em meio à sua humanidade, que escravizou literalmente a

humanidade, tem sido chamada de dinheiro e mídia. 
Não há outras bestas além dessas.

***

Pergunta: Omraam Mikaël falou do “planeta grelha” para ilustrar os efeitos do Fogo sobre a Terra.
Onde estamos hoje?

O Fogo do Amor não é o Fogo que destrói.
O Fogo do Amor é o Fogo que eleva.

Olhem, aliás, para a oposição que pode existir entre o que quiseram lhes incutir, pelo medo, algumas religiões
(falando de fogos do inferno que não existem senão em suas imaginações distorcidas). 

O Fogo é Amor e nada mais.
Se você adorar, se você venerar o Fogo, sob qualquer forma (quer seja o Sol, quer seja a chama das velas), é

o mesmo Fogo que aquele que os libera.
Assim, o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, no mês de maio, falou do “planeta grelha”, falou do casamento do

Sol com a Terra. 
O Sol que vocês veem, é, de fato, constituído totalmente dos seus corpos de Estado de Ser, aí está por que a

maior parte dos místicos adorou o Sol, por que a maior parte das religiões falou dos novos Sóis, de antigos
Sóis e do aparecimento de um outro Sol.

Vocês vão reencontrar o seu Estado de Ser, o seu veículo de Eternidade, aquele é um veículo que vibra em
frequências que esse plano da Ilusão não pode conhecer.

Assim, obviamente, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. 
Isso quer dizer que, no momento que vocês penetrarem nesses reencontros totais com a Luz, será necessário

transmutar, totalmente, alguma coisa. 
Não se trata, ainda uma vez, de uma destruição final, mas, bem mais, de uma elevação em um outro plano

vibratório.
Saibam que as Vibrações e as Dimensões se apoiam umas nas outras, ou seja, que uma Dimensão superior

vai se apoiar em uma Dimensão inferior que, para ela, esta Dimensão inferior será apenas mais uma matriz, ela
também, que será apenas um apoio para a expansão de uma nova Dimensão. 

Assim é a sua Dimensão que deve se encontrar purificada e elevada pela potência do Fogo do Amor. 
O Fogo do Amor não é destruição. 

O Fogo do Amor é Revelação e translação.



Então, a expressão empregada pelo Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov de “planeta grelha” corresponde à
realidade, mas não creiam encontrar-se como o que vocês chamariam de um pedaço de pão queimado, muito

pelo contrário. 
A Luz está chegando. 

Quando este Sistema Solar estiver alinhado, totalmente, ao centro da Galáxia, vocês vão ver a Luz pelos seus
olhos, mas, naquele momento, vocês vão ver desaparecer algumas estruturas ligadas à Ilusão e, naquele

momento, vocês serão o que chamamos de ascensionados. 
Mas isso pode ocorrer de maneira antecipada para cada ser humano que puder e quiser viver isso, ainda não

agora, mas dentro de muito pouco tempo. 
Alguns seres já ascensionaram com os seus corpos, sem passar pela morte.

Disto, vocês pouco irão ouvir falar, pois isso se refere essencialmente ao continente sul americano que, pela
sua origem vibratória, está um pouco mais próximo do que vocês desta Verdade.
De fato, esse continente teve povos que ascensionaram, à sua época, totalmente.

Os Maias, hoje, estão talvez mais perto desta Verdade do que outros povos que têm, o que eu denominaria, a
cabeça dura e em particular os ocidentais. 

***

Pergunta: o personagem do filme “guerra nas estrelas”, Yoda, poderia corresponder a entidades
que realmente existem?

Bem amado, há muitas Moradas na Casa da FONTE. 
A forma humana é apenas uma das formas possíveis, em meio a esta densidade, unificada ou dissociada. 

Muitos dos seus irmãos galácticos, em Dimensões unificadas, mesmo nas mais densas como a 3ª Dimensão,
possuem um corpo que nada tem a ver com o seu.

A criação é infinita, as formas de criação são infinitas.
Existem modelos, ou padrões, se preferirem, que vocês encontram nesta Dimensão.

Nos seus oceanos, há também seres que encarnam, em sua filiação espiritual, linhagens não humanas, ligadas
a Vibrações profundamente diferentes e a formas ou DNA correspondentes a formas profundamente

diferentes do que aquela que vocês vivem.
Há, portanto, aí também, nesse nível, um aprendizado. 

Para falar de filme, poderíamos também falar do encontro de uma criança com o que vocês chamariam de
alienígena, os dois estando mortos de medo, a um dado momento. 

Obviamente, este encontro é um choque. 
Compreendemos muito bem que a intervenção (que não é uma intervenção, mas que é uma manifestação e
uma irrupção em meio à sua densidade) de formas de vida que nada têm a ver com os seus paradigmas e a

sua estética, possa revelar, na Humanidade, um choque bem mais importante, até mesmo, do que no nível do
medo da doença. 

Então, imaginem bem, a Unidade não pode se permitir isso. 
Ela não quer, sobretudo, gerar um choque, exceto em caso de extrema necessidade.

Assim como lhes disse o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, este prazo foi então adiado no tempo, o que não
quer dizer que, interiormente, estaremos mais longe.

Estaremos, bem ao contrário, cada vez mais próximos de vocês e da sua Consciência interior, da sua
Consciência do Coração.

Mas, no nível da Consciência que eu chamaria de coletiva, da 3ª Dimensão dissociada, deveremos evitar as
reações, vocês compreendem bem isso. 

Então, como eu dizia, nós iremos proceder por toques sucessivos e as coisas evoluem segundo um ritmo
próprio, que é indispensável, de modo que os acontecimentos aguardados aconteçam na maior suavidade.
O que vocês devem reter é que nós nos aproximamos de vocês, nós esperamos de vocês que vocês nos

peçam ajuda.
Nós não podemos fazer, ainda uma vez, o trabalho no seu lugar, mas nós podemos, pela nossa Radiação e

pela sua Radiação, juntos, ajudar nesse trabalho. 
Este é o nosso único objetivo, mas nós estamos prontos, entretanto, em função de eventualidades diferentes,

para modificar o que deve sê-lo.

***

Pergunta: como conciliar os períodos crescentes de meditação, relacionados com as novas
energias, com uma vida cotidiana, com uma família, com um trabalho?

Bem amado, parece-me que foi solicitado para multiplicar os momentos de conexão e os momentos de
Vibração, o que não é passar várias horas em meditação e fora da vida ativa. 



Foi solicitado, em suas atividades (comuns, banais, rotineiras ou extraordinárias), para pensar sobre a sua
conexão com a Luz a fim de que, mesmo nas atividades comuns ou habituais, pudesse se manifestar a

Vibração. 
Parece-me que não foi pedido para se isolarem em meditação, durante horas, mas para consagrarem alguns

segundos, em termos terrestres, para se ligarem, para conectarem, durante as suas atividades comuns.
É certamente o modo mais eloquente e mais evidente de manifestar a Luz, em meio mesmo ao seu dia a dia. 

Isso não leva mais do que algumas respirações.
À medida que vocês fizerem o aprendizado desta reconexão, de maneira simples, vocês irão se aperceber de

que a Vibração estará presente, mesmo por ações que nada têm a ver com a Luz. 
É isto que é preciso cultivar. 

***

Pergunta: podemos considerar que, para a FONTE, o infinito é a lei?

Bem amado, não há lei além daquela que você conhece. 
Mesmo nos Multiversos e nas Multidimensões, o infinito é a regra, o infinito é o comum, mas não é uma lei.

Uma lei é algo que legaliza, que confina. 
Não há qualquer confinamento nas Multidimensões. 

Há regras de funcionamento que vão ao sentido do que vocês chamam de entropia, ou seja, da expansão
infinita da Luz, da experiência e do Amor. 

Entretanto, como sabem, tudo volta para a FONTE, ou seja, a partir daquele momento, esta entropia torna-se
algo que funciona, então, em outro sentido.

Não importa os nomes especializados que portam esses conceitos, entretanto, a única lei é esta: tudo provém
e tudo volta para a FONTE.

Entre esses dois extremos, há o infinito das possibilidades, o infinito da manifestação da Vida, o infinito das
experiências. 

Em meio às Multidimensões, as Dimensões são criadas permanentemente. 
Hoje, existe um determinado número e, portanto, definido, de Dimensões, mas isso não será o mesmo em um

outro espaço, ou em um outro tempo, onde o tempo não é contado como vocês contam, onde o tempo é
diferente, pois está ligado à localização espacial e não mais a uma marca que vocês chamam de temporal. 

Mas seriam dados físicos extremamente complexos.
É preciso conceberem-se, antes de tudo, como seres ilimitados, o que vocês são, em Verdade. 

Realmente, o que vocês são, no entanto, é preciso aceitar que as experiências do que vocês vivem, em meio a
esta densidade, e que são limitadas, vão descobrir o ilimitado, em meio mesmo à limitação. 

É isso que, hoje, irá permitir, ainda uma vez, proceder por toques em meio à elevação e à translação
dimensional do conjunto desta humanidade. 

***

Pergunta: se a Ascensão é uma questão de elevação vibratória, como era feita a questão de
“transporte” nas embarcações metálicas, depois de Luz?

O que é para esclarecer, bem amado, nesse nível, é que a translação dimensional ocorre por um processo de
decantação: o que é pesado, desce, e o que é leve, sobe.

Entretanto, esse processo de decantação pode acontecer de maneira mais ou menos natural, de maneira mais
ou menos espontânea. 

Existem então diferentes formas de Embarcações. 
É preciso bem compreender que, além das limitações deste corpo, penetrar nos domínios do Espírito deve

acontecer através de um veículo denominado Merkabah. 
Esse veículo também é uma Embarcação. 

Essa Embarcação pode ser construída em meio ao seu Estado de Ser e, naquele momento, evidentemente,
você não precisa de outra Embarcação de Luz ou de outra Embarcação metálica senão da sua própria

Embarcação.
Entretanto, alguns Seres terão necessidade dessas Embarcações. 

É preciso bem compreender que ascensionar pela porta interior e pela porta do Coração, abre-lhes espaços
infinitos e, nos espaços infinitos, nas Multidimensões e nos Multiversos, existem Embarcações de Luz. 

Alguns Arcanjos são Embarcações de Luz. 
Se eu lhes disser que MARIA deve voltar como ela partiu, ou seja, sobre a Nuvem, isso quer dizer em

Embarcações. 
CRISTO voltando como Ele partiu, voltará em uma Embarcação, e não no ar.



Somente os Arcanjos, jamais tendo possuído dimensão humana, dissociada ou modificada, não têm
necessidade dessa Embarcação, por que eles são, eles mesmos, Embarcações.

Isso é difícil de vocês apreenderem porque, até agora, quando vocês pensavam na morte, vocês passavam
por um túnel e vocês se encontravam em um espaço prisioneiro, ele também, em meio à sua Dimensão. 

Hoje, o tratamento não é o mesmo. 
Vocês irão penetrar em espaços novos, em Vibrações novas que necessitam de hábitos diferentes, de

vestimentas diferentes, de uma Vibração diferente e de uma concepção diferente. 
Então, obviamente, nessas Dimensões etéreas, vocês vão encontrar os veículos que podem ser os seus

próprios veículos, mas também veículos diferentes.

Assim como para ir de um ponto a outro, em meio a esta Dimensão, vocês podem fazê-lo a pé ou fazê-lo de
bicicleta ou de automóvel ou de avião, do mesmo modo, nos Multiversos e nas Multidimensões, vocês vão

emprestar diferentes veículos. 
Isso é bastante natural. 

A Ascensão não acontece em domínios que não existem de outra forma senão no Espírito, eles existem, eles
têm uma corporeidade. 

Essas Dimensões apresentando corporeidade, como vocês querem ali estar presente?

***

Pergunta: depois do processo ascensional, o que vai se tornar a vida sobre a Terra?

Ela irá se transformar no que vocês irão se tornar, bem amada. 
Vocês sabem, por exemplo, que vocês chegam ao final desta vida, em meio a esta Dimensão, e que vocês

vão morrer, que vocês vão passar a um outro estado vibratório. 
Entretanto, naquele momento, vocês se preocupam com o que vai se tornar o corpo que vocês abandonam? 
Do mesmo modo, qual é o interesse em projetar, com o mental, o que vai se tornar esta Terra, uma vez que o

conjunto desta Terra será modificado? 
O que você quer que eu diga? 

Que tal região do mundo terá desaparecido e que outra terá ressurgido? 
Que tantos seres Humanos terão ascensionado com este corpo biológico e que outros terão recriado um corpo

de Estado de Ser? 
Que tal região terá passado a uma outra Dimensão e uma outra terá sido precipitada em uma Dimensão mais

pesada? 
Isso seria uma visão mental. 

Vocês não têm que se preocupar, assim como disse Arcanjo MIGUEL, com o que é exterior. 
A solução é interior. 

Vocês não têm outra porta de saída senão o seu Coração e nada mais.
Tudo o que vocês podem conceber com a sua cabeça, tudo o que vocês vivenciaram, em meio a esta

Dimensão, simplesmente não vai mais existir.
Entretanto, isso não é uma morte. 

É justamente vivendo a experiência do Estado de Ser que a totalidade da Consciência humana, se tal for o seu
desejo, poderá passar para esta nova Dimensão, quer seja com corpo, sem corpo, com Embarcação ou sem

Embarcação. 

***

Pergunta: como um pai pode abordar esse assunto com seu filho quando a sua mulher é refratária?

Este problema é muito delicado, bem amado. 
Entretanto, há uma regra fundamental que eu já dei ontem, e que eu voltarei a dar com prazer esta noite: vocês

não têm que se preocupar com as crianças. 
Elas serão os seus guias, pois elas não estão fechadas como vocês. 

Elas estão abertas à Verdade da Luz. 
Muitas crianças, hoje, conversam com o seu Anjo Guardião, conversam com MARIA.

Elas fazem isso naturalmente e espontaneamente, então, a preocupação não são eles, mas vocês.
Entretanto, a sua preocupação o leva a se expressar como pai, ou seja, como criador, assim como você crê, de

um corpo. 
Entretanto, os seus filhos não são seus filhos.

Há apenas a Ilusão desta Dimensão que os faz crer nisso.
Além dos mundos dissociados nos quais vocês vivem, as crianças não pertencem aos pais. 



A filiação, mesmo biológica (se é que podemos falar de biologia), nada mais tem a ver com o que vocês
criaram nesta Dimensão, ou o que lhes foi imposto, é mais justo dizer assim.
Então, os questionamentos, aí também, são apenas apreensões mentais. 

O processo de elevação é profundamente natural. 
Assim é o processo da morte, a única diferença é que aqui não haverá interrupção da Consciência, mas, muito

pelo contrário, uma ampliação e um crescimento do potencial da Consciência, do que vocês são, por tudo o
que existe e que vive sobre esta Terra.

Portanto, eu diria, como disse CRISTO: “felizes os simples de Espírito”, aqueles que não se questionam,
aqueles que se contentam em viver a Luz que se apresenta para eles, sem procurar tomá-la, sem procurar

compreendê-la ou modificá-la. 
A partir do momento em que o seu mental empreender uma experiência espiritual, ela perde a sua

transcendência, ela torna-se de novo coloração, ela volta a ser dual, a partir do momento em que ela for
expressa em palavras ou em pensamento. 

Então, o mais difícil para vocês, enquanto seres adultos, é penetrar nessas experiências, ainda uma vez, sem
se colocar questões, é aceitar vivê-las e não se perguntar sobre o futuro. 

Se vocês permanecerem centrados no instante, na Verdade do instante, tudo se explica e tudo irá se explicar. 
Não pode ali haver saída, porta de saída, em meio à sua cabeça e ao seu mental. 

Eu insisto sobre esta coisa essencial. 
A única coisa a compreender é a Vibração do Coração, porque é por ela que vocês irão viver tudo o que têm

que viver e de modo algum pelo seu cérebro.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre a influência dos ciclos lunares no ser humano?

Bem amada, os ciclos que exercem influência no ser humano são de diversas naturezas. 
Há ciclos extremamente visíveis, que vocês compreendem, como os ciclos lunares, ou os ciclos solares, que

desencadeiam modificações em massa em meio ao organismo humano, no corpo em meio ao organismo
planetário. 

Isso vocês conhecem, mas, hoje, vocês estão submetidos a outros ciclos que, até agora, eram desconhecidos
de vocês.

As radiações da Luz procedentes dos confins da sua Galáxia, chegando em massa, são partículas que vocês
jamais experimentaram. 

São partículas que os seus cientistas conhecem, que têm uma influência e que modificam o seu
comportamento, que modificam o seu ritmo biológico, que modificam o seu DNA, que modificam as suas

glândulas endócrinas, a fim de permitir prepararem este corpo para viver o que ele deve viver. 
Isso não acontece em dois minutos.

Estes ciclos começaram há mais de 25 anos e correspondem à entrada do conjunto deste Sistema Solar, sob
a influência da radiação central de Sírius, e, mais próximo de vocês, sob a influência da radiação de Alcyone.

Há partículas extremamente novas para vocês que mesmo os seus cientistas não chegaram ainda a
compreender ou a notar que, no entanto, têm um efeito extremo sobre a sua Consciência. 

A sua Consciência, empregando uma palavra simples, está se acelerando, literalmente.
É a sua Consciência que acelera e que vai sair da Ilusão, ela mesma, extraindo-se da desaceleração do tempo
que lhes foi imposto pela curvatura do espaço/tempo, neste Sistema Solar, como em outros Sistemas Solares. 

Hoje, vocês descobrem a Vibração da Consciência e a expansão da Consciência.
Vocês irão descobri-la, e vocês a descobriram, através das Núpcias Celestes, vocês irão descobri-la através
de uma qualidade Vibratória nova que vamos verter sobre a Terra todos os dias 17 de cada mês (nota: ver a

intervenção de MIGUEL de 30 de setembro último). 
Vocês irão descobri-la, também, através da Presença, cada vez mais potente, da Verdade, da FONTE. 

Então, tudo é ciclo, tudo tem uma influência sobre vocês. 
Simplesmente, os ciclos que vocês experimentam, em uma vida (como os ciclos lunares, solares e

planetários), transformam-se em ciclos cósmicos e galácticos. 
Quando a Onda Galáctica chegar até vocês, quando esta Luz branca os iluminar, esta Dimensão, esta Ilusão irá

se dissolver sozinha. 
Vocês não têm que se preocupar, vocês têm que acolher esta Vibração e esta expansão de Consciência, em

vocês, a fim de poder estarem prontos, quando chegar a hora, para viver isso com toda serenidade e com todo
Amor.

***

Pergunta: qual é o papel de um ser desperto em um mundo como este em que vivemos hoje?



O seu papel é essencial, bem amado. 
É aquele de se manter primeiro, na Luz, e de irradiar esta Luz e, sobretudo, de fazer cessar o jogo da

dualidade, dele não participando, o máximo possível. 
Entrar na Unidade é realmente um ato de coragem e um ato de abandono, ao mesmo tempo. 

Isso necessita, para a sua consciência comum, de um salto quântico enorme, ou seja, de passar do que fez a
sua experiência de vida há milênios, a algo inteiramente novo. 

Para isso, é preciso compreender que não há que entrar em reação, pois, se vocês entrarem em reação contra
a dualidade, vocês irão alimentar a dualidade. 

Entrar na Unidade não é se extrair do mundo, mas, pelo contrário, é manifestar-se, na Unidade, na dualidade, ou
seja, deixar transparecer a Luz.

Um ser desperto é um ser que irradia a Luz, que não procura dirigi-la. 
Ele se contenta em Ser, hoje.

Vocês são em grande número sendo despertados na sua própria Dimensão. 
Existe, realmente, um contágio desse estado vibratório. 

Vocês vão descobrir isso, cada vez mais depressa, agora.
É essa alavancagem da Luz que, para nós, é a garantia do desaparecimento da Ilusão e desta dualidade, e

nada mais.
Vocês não têm que querer combater, vocês têm, sim, que ser o que vocês São. 

Quando compreenderem isso, e aceitarem isso, quando vocês fizerem a experiência, naquele momento, vocês
penetram nas Moradas da Alegria eterna, vocês penetram nos Domínios da sincronia, da felicidade.

O princípio de sincronia, o princípio de atração e ressonância, vai colocar, frente à sua vida, e desenrolar sob
seus passos, e na sua consciência comum, a majestade do Amor. 

Este é o aprendizado que vocês fazem hoje e que irão fazer, cada vez mais frequentemente, na condição,
obviamente, de não mais alimentar a dualidade. 

Eu disse ontem, eu repito esta noite: tudo, absolutamente tudo, sobre este mundo, foi feito para levá-los a
viver nesta dualidade, a fim de manter o véu da Ilusão e de manter o que eu denomino esta matriz. 

A matriz se nutre do medo. 
A matriz se nutre do bem e do mal e da alternância desse bem e desse mal. 

Todas as almas foram presas nesse bem e nesse mal.
A Unidade não é a negação do bem e do mal. 

A Unidade é elevar o nível vibratório acima desse nível da ação/reação.
É um trabalho interior de abertura do Coração.

Hoje, esse trabalho tornou-se possível, sob a influência da Irradiação Central, primeiramente de Sírius, mas,
depois, de Alcyone. 

Isso se tornou possível pela Radiação extremamente rápida gerada pelo Conclave Arcangélico. 
Cabe a vocês aceitá-la ou recusá-la.

Entretanto, vocês devem compreender que não podem servir a dois Mestres ao mesmo tempo: ou ao Mestre
exterior (que é a dualidade) ou ao Mestre interior (que é você mesmo) e nada mais.

************ 
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que aqui temos muitas pessoas que vêm, pela primeira
vez, me ver. 
Então, eu lhes apresento todas minhas saudações e todos meus respeitos e todo meu Amor. 

Se querem, tenho algo importante a dizer hoje e deixarei a palavra, sobretudo ao Arcanjo Anael, para responder suas questões. 

Quanto a mim, tenho novas responsabilidades. 
Essas novas responsabilidades sobre os planos multidimensionais, como dizer, me obrigam algumas vezes a vir entre vocês para
fazer certo número de desenvolvimentos. 

Os primeiros desenvolvimentos que fiz remontam, agora, ao mês de agosto. 
Vocês se recordam que falei, naquele momento, que o mês de agosto seria um mês extremamente luminoso, onde a Luz progrediria
muito sobre esta Terra mas que no mês de setembro haveria períodos que chamei com uma expressão «delírio» («yoyoter de la
touffe»), ou seja, que o mental iria se encontrar projetado ao mais alto e ao mais baixo, em função de circunstâncias vibratórias deste
planeta. 

Todos, em seu nível pessoal, tiveram experiências, mais ou menos difíceis. 
Então, eu venho dizer que o mês de outubro não terá a mesma tonalidade. 
E assegurem-se, isso não será pior, isso será muito melhor. 

Que quer dizer isso? 
Isso quer dizer que o período dos Casamentos Celestiais, que terminaram há agora 2 dias, correspondeu, como eu lhes disse, à
elucidação e à transformação de um problema que qualifiquei espinhoso com relação ao DNA humano.
Isso foi realizado. 

Então, muitos seres humanos, desde este período, e eu diria mesmo por vezes alguns dias antes do final do processo, sentiram
modificações vibratórias extremamente importantes no funcionamento mesmo de sua energia. 
Então, devo dizer que o mês de outubro será chamado, não mais «delírio» (yoyotage de touffe), mas o mês da evidência da Luz. 

Hoje, como no mês de agosto, vocês não compreendiam, enquanto não viveram o «delírio», o que era. 
Hoje, eu digo que daqui até o final de seu mês de setembro, voces viverão rajadas da Luz, evidências da Luz em que coisas que lhes
pareciam confusas, ou não claras, vão se esclarecer, como por um milagre. 

Há um fenômeno de aceleração, se querem, dos limiares da consciência, quanto ao acesso à Existência. 
Muitos seres humanos vão começar a viver e a fazer viagens um pouco específicas. 

Então, assegurem-se, aí, isso não vai fazê-los «delirar » porque não há mais «touffe» (tufo?). 
Isso quer dizer que irão se voltar diretamente aos espaços interiores onde o mental não pode intervir de qualquer maneira. 

Obviamente, o que vão fazer como experiências, cada um segundo seu nível, certamente, talvez, pela primeira vez, extremamente
confusos e, no momento em que voltarem à consciência comum, o mental vai tentar lhes dizer que tiveram, justamente, «delírio»
("yoyoté de la touffe").

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que o que viveram, qualquer que seja o lado completamente «sobrenatural», completamente
«extraordinário», não poderá deixá-los na impressão de falsidade. 

Obviamente, haverá ao redor de vocês pessoas que vão lhes dizer que é o astral, que isso não existe. 
Então, eu lhes peço expressamente de bem compreender que o que vocês vivem e o outro não vive, obviamente, ele não pode
compreender e, obviamente, ele o colocará em dúvida.

Então, há interesse, durante um primeiro período em que esses flashes da Luz vão se fazer, de guardar isso em seu interior, para
guardá-lo, de algum modo, no calor, a revelação da Luz. 
Ou seja, não jogue para o exterior, para pessoas que não poderão compreender e que poderão mesmo ser atingidas pelo que vocês
vão viver, em suas convicções as mais íntimas. 

Vocês não convencerão ninguém da realidade do que vivem, vocês apenas convencerão da realidade de vocês mesmos, com relação
a seu interior, com relação à espiritualidade e à Verdade desses contatos novos.

Imaginem, por exemplo, que você vê um Arcanjo e que você se coloque a descrevê-lo numa forma que corresponda a estados
dimensionais e ao limite do antropomorfismo, ou seja, por exemplo, e, bem antes das dimensões de civilizações ditas «Triângulos» e
que você encontra na rua alguém que conhece e que, ele também, viveu, por exemplo, os Casamentos de Miguel ou o reencontro com
a Luz, e, ele permaneceu sobre uma forma específica do Arcanjo Miguel que era uma representação que fez dentro de si, relativa a seu
sistema de crenças. 
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E você, imagine que você faz uma viagem, fora desse corpo, no corpo de Existência e que você encontre um Arcanjo que pareça a um
«sputinik», isso vai soar engraçado. 
Obviamente, não é «sputinik», mas isso poderá bem fazer esse efeito. 
Quer dizer que você vai se encontrar confrontado com uma estrutura de Luz que estritamente nada tem a ver com a representação
Angélica ou Arcangélica habitual que há em suas iconografias. 
Então, obviamente, se você encontra este amigo (mas pode ser igualmente sua mãe ou sua mulher, ou seu marido) e lhe diz «eu vi
isso», o que ele vai dizer? 
Ele vai dizer: «você é tolo», e ele terá razão, porque ele não terá acesso, no mesmo momento, a esse nível de realidade.

É necessário bem compreender, como disse o Arcanjo Miguel, que todos aqueles que viveram o despertamento interior até o som
ouvido, às pressões percebidas na cabeça ou no chacra do coração, vocês são os Transmissores da Luz. 

Então, por favor, as transmissões da Luz se fazem no silêncio e tendo a humildade de não contar necessariamente o que viveram
porque é a melhor maneira de fechar o outro que não acessou ainda esta dimensão. 

Então, permaneçam, como disse a Fonte, nesta humildade da experiência que vão viver, especialmente porque não poderão colocar
necessariamente em palavras sensatas. 

Ancorem a Verdade do que viveram. 

Para vocês, isso será uma evidência mas, para aquele que não a vive, aceitem que as limitações que ainda não cairam são obstáculos
à aceitação mesmo do que vocês viveram.

Aproveitem, ao contrário, dessas experiências de evidências e das rajadas da Luz, para compreender que é este estado,
particularmente, que vocês devem irradiar em torno de vocês. 

E recordem-se que a irradiação da Luz não é uma vontade deliberada de enviar a Luz sobre qualquer um, isso, é um ato de poder. 
Basta-lhes simplesmente religarem-se a seu estado de ser, eventualmente lembrarem-se, pela memória e vibratoriamente, a
fulgurância da Luz que viveram. 

Talvez alguns dentre vocês irão se banhar no Sol. 
Talvez alguns de vocês vão viver em Agartha etc... etc... 
Cada um partirá, eu diria, sobre linhas de menores resistências e essas linhas de menores resistências estão ligadas a suas próprias
filiações espirituais. 

Gostaria também de dizer que, não se surpreendam: por vezes vão encontrar com formas que nada têm a ver com formas humanas,
aquelas que pertencem à Luz, mas, em sua linguagem, vocês poderiam chamá-las «animais». 
Eu lhes asseguro que não são animais, são linhagens espirituais e Seres de Luz, como vocês, que vivem em dimensões onde o
humano não existe. 
Eles emprestam formas originadas da própria animalidade de seu planeta. 
Então, não se surpreendam.

Obviamente, vocês não vão encontrar gorilas, vão encontrar algumas linhagens descritas nos Evangelhos, por exemplo, e
representadas pelos Quatro Animais.
Essas, são linhagens muito conhecidas. 
E há também linhagens muito mais exóticas. 

Então, gostaria de dizer que, contrariamente ao mês precedente em que vocês foram puxados e empurrados entre a evidência do que
viveram anteriormente, com os Casamentos Celestiais, e as egrégoras de medos que, como os chamo, os maus rapazes tentaram
lhes colocar sobre as costas, tiveram (graças a vocês mesmos, antes de tudo, e ao trabalho de impulsão que realizamos de nossa
dimensão) tiveram sucesso a evitar a armadilha e começaram a viver essas experiências, em grande número. 

Mas, tentem se centrar sobre o vivido e não sobre o bla-bla-bla, porque o bla-bla-bla, com relação ao vivido, é demasiado, porque vai
levá-los a ter que justificar, na dualidade, suas experiências e vocês nada têm a justificar, mas apenas estar nesta Vibração da
fulgurância da Luz, assim como a denomino.

É assim que vocês completarão melhor sua missão de Luz, como transmissores da Luz: ser irradiante do Amor e do Fogo do Amor,
simplesmente por sua Presença e não por uma vontade qualquer. 

Essas experiências lhes são agora abertas e é a multiplicação dessas experiências que vai permitir, pouco a pouco (não a seu nível
porque a seu nível isso será um brilho), ao nível do resto da humanidade, perfurar, rasgar, literalmente, o véu da ilusão.
Pouco a pouco, esse véu vai se rasgar, de maneira natural, sem forçar, unicamente aplicando toques e toques de Luz na superfície
desta ilusão. 

Vocês são as Âncoras da Luz, vocês devem manifestar esta Luz acolhendo as experiências que vivem, qualquer que seja a
intensidade, no segredo de seu coração, durante este período e isso é extremamente importante. 
Aliás, vocês constatam que se querem falar desta experiência a alguém que não a viveu, obviamente, ele vai entrar em resistência
porque você pode lhe contar coisas que, para ele, são completamente inverídicas. 

Os sentimentos vibratórios, os fenômenos visuais e as transferências de consciência serão cada vez mais numerosos na superfície
deste planeta. 
Cada vez mais seres humanos vão reencontrar, de maneira individual, de maneira pessoal, a Divina Maria. 
Muitos seres humanos vão reencontrar e dialogar, literalmente, por locuções interiores e também por vibrações, com os Anjos
Guardiões e com povos da Luz que estão aí para assistí-los. 
Eles são extremamente numerosos. 
Como o sabem, somos uma multidão, vocês não podem mesmo imaginar o número. 

Então, satisfaçam-se de viver e acolher, em seu coração, essas experiências místicas que, hoje, vão se abrir literalmente para vocês. 
Vocês não se tornarão tolos, vocês se tornarão simplesmente seres a caminho para sua Unidade que descobrem que o que viveram na
ação/reação não era de fato a Verdade do que vocês são, não mais, a realidade do que crêem.

Então, muitas coisas vão se revelar. 



Então, muitas coisas vão se revelar. 
Acolham-nas na alcôva de seu coração, na segurança de seu coração. 
Depois, num prazo, talvez, de algumas semanas, vocês terão a possibilidade de trocar entre vocês porque os processos começarão a
tocar o que chamaria de consciência coletiva. 

Haverá um despertamento, progressivo ou brutal, não o sabemos ainda, nas próximas semanas, da consciência da humanidade, não
mais sua consciência individual através de experiências, mas a humanidade vai tomar consciência da manipulação e da falsificação do
lugar que viveram, de sua escravidão âs forças que regularam tudo o que era do domínio da sociedade, do domínio do poder, do
domínio de religiões e mesmo ensinamentos espirituais, para mantê-los nesta prisão.

Vocês irão, coletivamente, pouco a pouco ou brutalmente, a partir do final de outubro e o início de novembro, tomar consciência da
ilusão. 
Nesse momento, o que o Arcanjo Miguel chamou «desconstrução» vai chegar ao ápice. 
Ainda uma vez, a certeza dos estados que vocês vão começar a viver será, para vocês, uma promessa de eternidade, uma promessa
de não mais ser desestabilizado pelo que vocês verão na superfície deste planeta. 
É como se dois mundos fossem sobrepostos, um, outro, durante um certo tempo. 
É exatamente isso que vai se produzir. 

Aí estão, caros amigos, os desenvolvimentos que queria fazer, como Grande Comandante da Ordem Melquisedeque, aquele que
preside os 24 Anciões. 

Foi extremamente importante porque o que vocês vão viver faz parte de seu retorno à Unidade. 
Vocês vão viver, verdadeiramente, fenômenos místicos que até ainda há pouco tempo, mesmo os maiores místicos não tiveram
acesso, porque hoje, a Fonte se aproxima de vocês de maneira extremamente importante.

A vibração da Luz que lhes está tocando (eu falo de diferentes Luzes multidimensionais, ou seja, a radiação do Ultravioleta, a radiação
do Espírito Santo, a radiação da Fonte) está modificando, de maneira irreversível, a trama espaço-temporal curvada naquela em que
vivem, que vai se revelar a fim de lhes permitir reencontrar, realmente, o que vocês são.

Aí está, caros amigos. 
É algo grandioso e mágico que vão viver, então, não dêem atenção aos ruídos do mundo. 
Isso não quer dizer, também, que vocês devam ser egoístas, obviamente, longe disso, porque vocês entrarão na humildade de seu
coração, mas sua consciência se expandirá e mais você poderá ajudar o brilho da Luz nesta dimensão e fazer compreender ao resto
de seus irmãos e de suas irmãs que vivem ainda isso, que estão na ilusão e que a ilusão é sofrimento e que a Verdade é Alegria
eterna. 
Toda a diferença está aí.

Dualidade iguala precipitação nos mundos do sofrimento. 
Unidade é elevação nos mundos da Alegria. 
É também simples assim: Dilatação / Alegria, contração / sofrimento. 

E é esta vibração, esta pulsação, que vocês vão descobrir, aquela que quer levá-los para a Unidade e aquela que os arrebata da
dualidade. 
E vocês vão tomar cada vez mais consciência.
E é tomando consciência, vocês mesmos, que vão nutrir a aproximação da Luz e a dissolução da ilusão, sem esforço, sem combate,
sem resistência e na Alegria. 
Isto é Verdade. 

Aí está, caros amigos, então, eu lhes transmito todas minhas bênçãos e todo meu Amor e os deixo com essas palavras, com este
desenvolvimento e vocês poderão se interrogar, em breve, se interessar com seu futuro, com sua revolução espiritual e eu deixarei,
desta vez, a palavra ao Arcanjo Anael, que responderá as questões que vocês lhe colocarão.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave dos Anciões e dos 24 Anciões. 
Eu lhes transmito, e eles lhes transmitirão, eles mesmos, todo o Amor do Conclave Arcangélico e da Divina Maria, para vocês todos,
nesta Humaninade, sem exceção.
Nós os abençoamos e lhes dizemos até breve. 

__________________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer do mesmo modo, se deseja divulgá-lo,
reproduzindo a integralidade do texto e citando sua fonte: www.autresdimensions.com. 

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Bem, almas humanas em encarnação, eu lhes transmito minhas saudações.
Eu sou o Arcanjo Anael, Arcanjo da Relação.

Minha Radiação está na cor rosa.
Eu sou um dos reitores do planeta Vênus e intervenho mais especialmente, no Conclave, em tempo

como Embaixador, se quiserem.
Eu sou também aquele que pode, talvez, em meio ao Conclave, ser o mais capaz de compreender e de

explicar, assim como o fiz em numerosas intervenções, o que é a Relação.
Eu sou o Arcanjo da Relação, relação de Consciência a Consciência e também relação de plano a plano.
Minha função é, antes de tudo, assegurar certa forma de coesão nas radiações que lhes são irradiadas pelo

Conclave, desde a sua reunião.
Eu intervenho também a fim de ajudá-los a progredir, em meio ao seu próprio caminho, em meio à sua própria

Verdade, a fim de lhes permitir trabalhar, a fim de lhes permitir reconectar-se, também, através, justamente,
desta relação, ao que vocês são, em Verdade e em Eternidade, bem além do que vocês creem ser a única

Verdade, ou seja, do que os seus sentidos percebem, do que a sua alma percebe e do que a
sua Consciência percebe.

Então, se vocês bem o quiserem, eu quero sim tentar dialogar com vocês a fim de lhes permitir preparar o que
vai ser o seu trabalho, porque é ele um, durante este período em que vocês serão acompanhados, cada dia de

maneira diferente, por uma Radiação Arcangélica diferente, na qual vocês poderão apreender, por uma
etapa vibratória e, para alguns de vocês, por uma etapa visual ou auditiva, o que é o funcionamento e o

princípio da Consciência Arcangélica na sua dimensão.
Mas também, e de maneira talvez um pouco mais precisa, desta vez, sobre o que nós somos realmente, os

mundos onde nós evoluímos e os nossos planos de intervenção no que se refere ao seu planeta, aquele
que sustentamos e criamos desde tempos imemoráveis.

Então, vamos começar, se vocês quiserem.

***

Questão: por que me é difícil acessar níveis vibratórios mais elevados?

Bem amada, assim como a maior parte de vocês aqui presente sabe, houve alguns, eu diria, contratempos
ligados à não capacidade do seu material genético para acessar certas modificações indispensáveis ao acesso

da sua Consciência nesta Vibração em níveis muito mais etéreos, em níveis de Consciência muito maiores.
Entretanto, isto foi reparado.

É preciso que compreendam também que cada ser humano, cada Consciência em um corpo, em uma história,
em uma Consciência, de origem estelar e de filiação espiritual diferente, vibra segundo os seus

próprios marcadores e segundo as suas próprias revelações.
Assim, alguns seres humanos têm, hoje, acesso ao que chamamos, nós, os Arcanjos, de corpo de Estado de
Ser, que nada tem a ver com as estruturas que vocês apresentam hoje, que estritamente nada tem a ver com

os modos de funcionamento tal como os conhece, desde tempos imemoriais e que, no entanto, é Você,
em outro nível vibratório e em outro estado dimensional.

ANAEL - 4 de outubro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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É preciso bem compreender que inúmeros seres humanos, hoje, estão a caminho desta Revelação.
Esta Revelação só pode ser feita, assim como eu já disse, por pequenos toques.

De fato, determinadas revelações, se fossem feita de maneira violenta, iria induzir, no nível vibratório, um
deslocamento real e total da sua estrutura na qual vocês estão hoje.

Assim, portanto, não pode haver desvendamento, nesta dimensão, de maneira brutal.
Alguns desvendamentos existiram na sua Humanidade, por exemplo, para pessoas que fizeram uma

experiência às portas da morte, que foram realizadas fora desse corpo.
Hoje, vocês têm um duplo componente que se revela: o corpo de personalidade, que vocês conhecem.

Esse corpo de personalidade é regado, literalmente, de uma série de radiações e de Vibrações permitindo-
lhes elevar o seu nível vibratório.

E vocês têm, do outro lado, em outro espaço/tempo, além da dualidade que vocês percorrem, uma parte de
vocês mesmos que lhes foi retirada e que espera por esse momento, denominado «corpo de Estado de Ser».

Esse corpo de Estado de Ser não está aqui e, entretanto, ele é visível todo dia quando você olha o Sol.
Assim, o seu corpo espiritual, esse corpo chamado, em seus escritos sagrados, de «corpo da Ressurreição»

ou «corpo de Luz», é algo que os espera em outro espaço/tempo, em outra dimensão.
Hoje, é possível, para alguns de vocês, transladar a Consciência nesse plano do corpo de personalidade para
outro plano, ou plano do corpo de Estado de Ser, e sem descontinuidade, ou sem interrupção, se preferirem,

da Consciência.
Entretanto, esses processos devem ser vividos no nível da personalidade, por meio de alguns mecanismos
vibratórios que foram ilustrados pelos anúncios feitos pelo Arcanjo Miguel, correspondentes à reativação de

alguns potenciais que estavam, até agora, adormecidos e latentes em vocês.
Cada ser humano vive esta Revelação a seu ritmo.

As Vibrações e as Consciências, em relação direta com essas novas Vibrações se ativando em vocês, vão,
ainda uma vez, a seu ritmo.

Assim, vocês não são iguais diante da evolução vibratória, nesse momento preciso.
Há seres humanos e Consciências que estão no primeiro estágio e outros, dentre vocês, que estão no último

estágio.
Não há atraso, não há adiantamento, há somente estruturas ligadas às suas origens estelares e às

suas filiações espirituais que permitem o desvendamento mais ou menos rápido desses estados vibratórios.
Assim, portanto, não é conveniente inquietarem-se pela incapacidade para penetrar, no momento, o corpo de

Estado de Ser ou ainda para apenas ouvir a nota ‘Si’ ou perceber a ignição do que foi chamado de ‘novas
lâmpadas’.

Entretanto, esta Consciência que se revela a vocês não é prometida a alguns eleitos, ela é para o conjunto da
Humanidade.

Contrariamente ao que alguns ensinamentos quiseram fazê-los crer, não há qualquer limite à Revelação, não há
qualquer limite à sua possibilidade de acessar o Estado de Ser.

O único limite estava ligado ao bloqueio que existia até essas últimas semanas, que resolvemos de maneira
definitiva.

Assim, portanto, não há o que se inquietarem, há que trabalhar na humildade, nasimplicidade, no Amor e no
trabalho, eu diria, bem feito.

Além disso, não se preocupem com o que vocês percebem ou não percebem no momento.
Cada um segue a sua estrada, o seu caminho e a sua velocidade.

Então, continuem a trabalhar, não é?, como disse o Arcanjo Miguel, não é porque os Casamentos terminaram
que isso não iria se referir a outros seres humanos, muito pelo contrário.

Ele chamou isso, eu creio, de primeira onda, haverá outras ondas.
Sem entretanto remetê-los, como eu fiz a cada vez, a algumas palavras de Cristo que foram, por exemplo, «os

primeiros serão os últimos» ou «os últimos serão os primeiros», não é preciso demorar nisso.
Vocês participam de uma evolução coletiva porque estão em um tempo coletivo.

Nesse calendário coletivo, o calendário espiritual ou o tempo espiritual se associa ao tempo material ou, será
mais exato dizer, que o tempo material está prestes a se juntar ao tempo espiritual.

O que lhes foi curvado, falsificado e deformado está reencontrando a sua forma original.
Mas isso, ainda uma vez, não pode acontecer em um minuto.

Igualmente nós, o Conclave Arcangélico, como a Assembleia dos 24 Anciões ou como o conjunto dos Anjos e
dos seres de Luz ou dos seres multidimensionais que os assistem no que vocês vivem, não podemos revelar,

de maneira brutal, a Verdade, senão esse mundo explodiria literalmente diante da potência da Verdade e
da Luz.

No entanto, e assim como sabem, vocês têm necessidade do seu material genético, não nós, para realizar a
sua missão.

E qual é a missão de vocês?
Participar da expansão permanente da Vida, da expansão permanente das dimensões e reunificarem-se ao

que vocês são, reunificarem-se na Unidade.
Então, o importante é talvez, antes de todas as coisas (mesmo se vocês não tiverem ainda a Consciência do
corpo de Estado de Ser, mesmo se vocês não tiverem ainda a percepção do som ligado ao contato com a



alma), estarem antes de tudo em paz com vocês mesmos.
E eu asseguro que, se vocês realizarem o que foi solicitado durante os Casamentos Celestes, se vocês se
servirem das chaves Metatrônicas que lhes foram entregues, se vocês se servirem das frases simples de

acolhimento da Luz e da Verdade, o seu coração estará em paz.
Com um coração em paz, você estará então pacificado e poderá esperar com toda serenidade o momento

propício para o seu despertar.

***

Questão: como vão se articular as modificações do DNA com a data de 2012?
Bem amado, quem falou em 2012?

Quem insinuou, ou imprimiu na Consciência coletiva, esta data de 2012?
Há transformações em curso, atualmente, agora, isso está acontecendo.

Os Casamentos Celestes, e o período que vocês vivem, são um período de Revelação.
A Revelação está prevista para durar certo tempo, mas eu lhes diria que o tempo pode ser encurtado e em

nenhum caso alongado.
O que quer isso dizer de falar de tempo encurtado?

Bem, eu tomaria simplesmente este exemplo: hoje, os seres começam a reencontrar o seu estado de Estado
de Ser.

Imagine que, de hoje para amanhã, por um impulso coletivo, um número considerável de seres humanos, o
dobro daquele que é atualmente, descubra pela primeira vez o Estado de Ser, ou que um número ainda

diferente, de hoje para amanhã, ative o contato com a alma, nesse momento, o plano da Ilusão no qual vocês
vivem seria imediatamente neutralizado pelo seu próprio esforço vibratório.

Assim como sempre dissemos, nós estamos aí para lhes dar a mão, mas nós não podemos descer até vocês,
compete a vocês subirem até nós.

Subir até nós necessita de abandonar certo número de coisas e eu já me exprimi antes longamente sobre a
noção do abandono à Luz que lhes permite encontrar a Unidade além desta dualidade que vocês

experimentam.
Então, a liberação do DNA, tal como isso se tornou possível pelos diferentes tipos de irradiações que nós

dirigimos sobre este planeta, abre-lhes, hoje, portas inimagináveis.
Pouco a pouco, à medida do transcorrer dos dias e semanas, um número cada vez mais importante de seres

humanos vai acessar essas dimensões, novas para eles.
Não pode ser questão da Ilusão ou do astral, como alguns se agradariam de dizer.

As manifestações que vocês irão viver são suficientemente eloquentes para não serem confundidas, de uma
maneira ou de outra, com a que chamamos, ou que vocês chamam, de mundo astral ou emocional.

Evidentemente, o mental, nos primeiros tempos, vai tentar lhes dizer que isso não é verdade, mas a adesão da
sua Consciência a esta experiência de transcendência fará de modo que o mental não poderá, de modo
algum, se opor, exceto se vocês lhe derem atenção, deixando-o se expressar em vocês e se vocês se

satisfizerem com ele.
Entretanto, o tipo de experiências ligadas ao Estado de Ser, o tipo de experiências de Paz, de Alegria interior,
vividas pelas diferentes radiações que emitimos para vocês, além mesmo do corpo de Estado de Ser, lhes
permite, agora, neste corpo de personalidade, experimentar alguns mecanismos inéditos, para vocês, até

então, mesmo depois de vidas inteiras passadas a meditar ou a praticar alguns exercícios espirituais.
É preciso bem compreender que a chave está nesse nível.

Então, não há data limite.
Há uma data limite, efetivamente, que está ligada à entrada do conjunto do seu sistema solar em um

alinhamento com o centro galáctico e isto está, efetivamente, previsto para 21 de dezembro de 2012.
Entretanto, esta data não significa que vocês vão esperar até esta época.

As coisas estão muito mais avançadas do que vocês pensam ou do que vocês esperavam.
Nós estamos em um momento em que o conjunto da Criação, nesta densidade, pode balançar de um dia para

o outro.
Entretanto, uma série de etapas foram escritas, foram retranscritas, pelos que vocês

denominaram Profetas ou Mensageiros.
Entretanto, compreendam bem que fomos obrigados, nós também (e os seres que zelam pelo destino desse

sistema solar e desta Humanidade, em particular, foram também obrigados) a jogar, no sentido nobre do
termo, com as datas.

Não esqueçam que os seres que limitaram a sua expansão Dimensional e que os constrangeram a se
manifestar nesta dualidade, não podem conhecer os fatos espirituais.

Eles passeiam, em todo sentido do termo, em Consciência, desde esta dimensão até a dimensão que é
imediatamente inferior, que vocês chamam de segunda dimensão, e até a quarta dimensão.

Mas eles não têm acesso, de nenhuma maneira, ao que acontece nas dimensões da Luz Autêntica.
O que nos permitiu desenvolver um cenário de intervenção (no nível dos planos multidimensionais além da sua
dimensão, mas que implica no término da sua dimensão), algo que foi, eu diria, para esses seres e para essas

Consciências, da ordem do Imprevisto e do Imprevisível.



Hoje, isto está realizado, então, as portas estão grandemente abertas.
Uma série de processos deve chegar, mas que depende também da reação da Humanidade a esta liberação

nova, além dos Casamentos Celestes que iniciamos agora.
Não há, portanto, data limite em 2012, as datas serão mais próximas do que vocês puderem levá-las.

***

Questão: por que aqueles que já tiveram uma conivência espiritual afastaram-se de mim?

Bem amado, hoje o ser humano faz escolhas, essas escolhas, além da adesão a uma espiritualidade ou a outra
coisa, são antes de tudo em função do desejo da liberação da Consciência que é dele, que é sua, mesmo

nesse corpo de personalidade.
O que isso significa?

Que, se vocês estiverem congelados (bloqueados), se vocês não aceitarem a transformação, pela sua adesão
a ritos, a religiões ou a crenças que estão suficientemente ancorados em vocês, e nos quais vocês encontram

certo equilíbrio e certo desenvolvimento, com qual direito iríamos nós retirá-los disso?
Não esqueçam que esta dimensão lhes instaurou o que eu chamaria e o que vocês chamaram, de livre

arbítrio.
O livre arbítrio não é a liberdade.

A Liberdade é, justamente, sair do livre arbítrio para penetrar na Eternidade.
Entretanto, os seres humanos hoje se separam.

Existe, assim como eu já disse, uma decantação entre o que é pesado, o que está congelado e o que é
leve: entre o que desce e o que sobe.

O que sobe, é a sede pela Unidade, o que desce, é a atração para a dualidade e, aí, nada podemos.
Nada podemos mudar naqueles que querem permanecer nesta dualidade.

Entretanto, vocês devem compreender que esta dualidade que foi criada por algumas entidades, tem
necessariamente um fim porque ela é, de qualquer modo, um disparate e um beco sem saída.

Crer que aderindo à dualidade e que a cultivando, de maneira intensa, de maneira absoluta mesmo eu
diria, o bem, seria suficiente para liberá-los da dualidade:quantos seres humanos vocês viram realizar isso

desde dezenas de milhares de anos?
Extremamente poucos em relação ao conjunto de almas que estão prisioneiras nesta densidade.

Então, assim, a Fonte decretou o fim desta dualidade.
Mas, entretanto, até o derradeiro limite desta dualidade, nós não podemos impor aos seres que estão

engajados nas suas próprias crenças, na sua própria verdade(porque este é seu ‘ponto de vista’), nós não
podemos desengajá-los desta crença, até o último momento.

Quem irá decidir o último momento?
A massa daqueles que irão decidir ir para a Unidade porque, naquele momento, eles serão capazes de

elevar suficientemente o seu estado vibratório e, portanto, dimensional, para permitir a Translação Dimensional
do conjunto.

Mas, nesse momento, a questão não irá se colocar mais.
Mas, hoje, inúmeros caminhos são levados a se separarem.

O que está pesado deve se afastar de vocês e vocês devem se separar disso se se tornarem leves.
Assim, alguns, entre vocês, vivem transformações, não unicamente no nível da Consciência, mas até mesmo

do desenvolvimento da sua Vida: deixar um emprego, tomar a escolha da liberdade, da liberação, mesmo sem
conhecer o seu futuro e o seu amanhã, é uma grande prova de coragem e uma grande prova de desejo de

viver a Unidade e de voltar para a Unidade e de escapar da dualidade.
No entanto, foi-lhes sempre solicitado para não julgar, para não condenar, porque vocês não sabem quem

está no outro, além da aparência.
Vocês não sabem o que é o outro, na Unidade, vocês não sabem o que é o outro, na Verdade.

Assim, portanto, ocupe-se do seu caminho e da sua Verdade, aquele que quiser encontrar a sua própria Luz.
Eu já o disse e repeti, ajudar o outro não é querer convencê-lo de que o que vocês vivem é a Verdade

porque, para ele, não é a Verdade sob o ‘ponto de vista’ dele.
Entretanto, cultivando a Luz e a Vibração, aspirando literalmente a sua alma e a sua Consciência e a sua

personalidade para o Estado de Ser, vocês irão permitirão aliviar as Vibrações.
E, portanto, segundo o ‘princípio de ressonância e de atração’, vocês irão permitir, naquele momento, à

Unidade, entrar em manifestação na sua Vida, mesmo sem penetrar, na realidade, no momento, o corpo de
Estado de Ser.

Mas, entretanto, certo número de sincronias, certo número de mecanismos fluidos e novos vão se instaurar.
A partir do momento que vocês impulsionarem a energia de uma mudança para a Unidade, a Unidade virá

a vocês.
Algumas coisas vão se instaurar, vibratoriamente e no desenrolar da sua Vida, para facilitar-lhes, literalmente,

a Vida, porque, naquele momento, vocês terão dado prova da ausência de medo, vocês terão tomado a



decisão que vai ao sentido da sua Unidade.
Isso pode ser, efetivamente, mudar de região, isso pode ser, efetivamente, perder ou deixar um emprego, isso

pode ser também a decisão de deixar tal ou tal pessoa.
Entretanto, é necessário bem compreender que o processo de decantação escapa às decisões afetivas e às

decisões mentais: trata-se aí também de um ‘princípio de atração e de ressonância’.
O que é pesado retorna ao pesado, o que é leve, vai para o leve, e assim uns caminhos se afastam e outros

se juntam.
Vocês não têm que julgar nem que condenar, vocês têm que observar e aceitar ir ao sentido do que vocês

querem ser.

***

Questão: por que eu pude, desde o início dos Casamentos Celestes, contatar o meu corpo de Estado
de Ser e não mais agora?

Bem amada, é preciso bem compreender que a experiência de Estado de Ser, aí também, é diferente
segundo cada um.

Alguns seres não tiveram acesso, alguns o tiveram muito rapidamente e em seguida eles se encontraram como
que privados desta magnificência por uma razão que é muito simples de compreender: alguns seres são

capazes, efetivamente, de se juntarem ao Estado de Ser, mas, se os deixássemos muito tempo no Estado de
Ser, eles não teriam mais necessidade de voltar a este plano.

E nós temos necessidade de muitas pessoas e de Consciências, em meio a este plano, para realizar o
trabalho da espiritualização da matéria.

Então, não é preciso surpreender-se se, a certo momento, foi-lhe permitido viver algumas coisas e isso lhe foi
retirado.

Não se trata de uma punição, mas de uma verdadeira proteção.
Entretanto, o importante é realizar, na personalidade, a Paz, a Alegria e a elevação Vibratória.

O Estado de Ser, mesmo se isso for apaixonante, espera por vocês.
Vocês sabem agora que ele existe, para aqueles que tiveram os seus primeiros contatos.

Vocês sabem que isso é Verdade e Eternidade, mas, entretanto, o trabalho que vocês têm que fazer está
ainda nesta dimensão.

Então, para os seres que tiverem uma facilidade de deixar a personalidade para ir viver no Estado de Ser, nós
colocamos, de algum modo, as barreiras.

Não é preciso também esquecer que alguns bloqueios existiam nessa Humanidade, através dos bloqueios
existentes no DNA.

Entretanto, aqueles que viveram, em Consciência, desde o início dos Casamentos Celestes, passagens nesta
dimensão do Estado de Ser e que não têm mais acesso a isso, não estão sob a influência de um bloqueio
qualquer, mas, bem mais, ainda uma vez, do que chamei de barreiras, para lhes permitir manter ainda este

corpo de manifestação, a fim de aqui trabalharem, e atraírem, literalmente, aqueles que deles irão se aproximar
nesta dimensão.

Isso faz de vocês, assim como o disse Miguel, Ancoradores e Transmissores da Luz.

***

Questão: por que, contrariamente ao que foi anunciado, não vimos a Luz de uma Merkabah coletiva
no Céu do México? Um limiar não teria sido atingido?

Bem amado, de modo algum.
O que foi anunciado foi visto, lá onde deveria ser visto.

Entretanto, a informação não esteja talvez disponível para vocês.
É preciso bem compreender que, quaisquer que sejam as manifestações da Luz, elas serão sempre utilizadas

no inverso do que é a Luz.
Assim, as Embarcações de Luz, que apareceram em diferentes lugares do seu sistema solar, em diferentes

lugares deste planeta, ou foram ridicularizadas, ou foram todas, simplesmente, caladas, escondidas.
Se devesse existir, eu diria, uma aparição coletiva do conjunto das forças da Luz autêntica no seu planeta, você

poderá estar certo de que a sua mídia decretaria imediatamente a invasão, o que não é, obviamente,
absolutamente, o caso.

Então, não espere, por seus meios habituais, ou seja, pelo que você chama de mídia, obter a Verdade.
A Verdade não pode sair do que está falsificado e cujo objetivo é escravizá-los, totalmente.

O que foi anunciado realmente se manifestou.
As embarcações de Luz manifestam-se cada vez mais frequentemente e não unicamente em torno do Sol, lá,

onde estão estacionadas, mas em diferentes países.
Entretanto, vocês não terão acesso a isso na sua mídia habitual.

A informação existe, os testemunhos se multiplicam e irão se multiplicar cada vez mais, e o que é o caso, já



desde vários meses e irá se reforçar progressivamente nas semanas e meses.
Inúmeros seres humanos, além mesmo do México, a partir do momento que se reuniram na intenção unitária de

‘ir para a Luz autêntica’, perceberam, até mesmo, corpos Arcangélicos, com os seus próprios olhos.
Isso é verdade, mas, entretanto, não foi clamado.

***

Questão: a Merkabah é a Jerusalém Celeste que São João descreve no Apocalipse?

Bem amado, existem numerosas denominações no que se refere à Jerusalém Celeste.
A ‘Jerusalém Celeste’ é uma Embarcação de Luz na qual se encontra a Divina Maria.

Maria é um ser especial na Criação.
De fato, embora vinda de uma dimensão além do antropomorfismo, ela foi capaz de descer as suas

Vibrações a fim de percorrer o conjunto das dimensões, até materializar, de modo natural, um corpo, nesta
densidade.

Ela foi, em seguida, capaz de voltar aos planos dimensionais e de fusionar o corpo de personalidade com o
corpo de Estado de Ser e, com ainda outro corpo que você não conhece, situado além das dimensões

antropomorfizadas.
A Jerusalém Celeste é, portanto, a sua Embarcação, foi assim denominada.
Entretanto, ela teve, em outros tempos, e em outros lugares, outros nomes.

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz.
Mas, agora, se eu lhes dissesse que alguns seres, eles mesmos, são Embarcações de Luz: eles são capazes
de atingir, no seu veículo de Estado de Ser e na sua dimensão de Estado de Ser, dimensões que poderiam

corresponder ao que vocês chamariam, sobre a Terra, de uma cidade de médio porte.
Isso lhes é dificilmente concebível.

Vocês imaginam Embarcações de Luz de diferentes formas, alguns de vocês veem discos voadores, outros
verão formas específicas, com cores específicas ou composições específicas.

É-lhes preciso admitir, entretanto, que o que chamamos de Embarcações de Luz são,
realmente, Embarcações de Luz.

Uma Embarcação é algo que se desloca, trata-se, portanto, de uma Luz se deslocando.
Nesta Luz pode existir uma Consciência ou um conjunto de Consciências.

Assim, esses conjuntos de Consciências podem compor uma Embarcação de Luz, ou uma Merkabah coletiva,
ainda maior do que o conjunto das partes que a constituem.

Isto está ligado à capacidade das ‘partículas de Luz’, nos multiversos e nas multidimensões não dissociados,
para poder se arranjar, se montar, a fim de criar veículos denominados Embarcações de Luz, cada vez

maiores.
Assim, vocês têm um veículo de Luz específica, esse veículo de Luz, ou Merkabah individual, está ligado ao

seu corpo de Estado de Ser e à sua dimensão estelar, se preferirem, quanto à sua origem Dimensional.
Existem a seguir veículos Merkabah, ou Embarcações dimensionais, associando diferentes Consciências.

Existem, por fim, entidades específicas, níveis de Consciência específicos, nada tendo a ver com os mundos
da encarnação ou com os mundos humanoides, capazes de materializar a sua Consciência em uma

Embarcação de Luz muito específica.
Assim o é para os Arcanjos, assim o é para seres pertencentes a civilizações ditas dos triângulos.

Entretanto, mesmo um ser tendo passado pelas portas da encarnação como talvez alguns dos 24 Anciões, são
capazes de manifestar igualmente um corpo de personalidade etérea, como um corpo de Estado de Ser

superando grandemente o aspecto humanoide.
Não há, portanto, descrição muito mais precisa ou formal do que aquela própria que São João descreveu de

maneira muito mais material, eu diria, ou em todo caso colorida, de acordo com os seus termos.
A Embarcação de Luz chamada de Jerusalém é a Embarcação que dirige, eu denominarei assim, se o

quiserem, as Frotas Intergalácticas ligadas à Luz, em relação com Sirius.

***

Questão: o nosso Sol seria uma Embarcação de Luz, igualmente?

Nesse sentido, também, os planetas são Embarcações de Luz, entretanto, eles tomaram forma, uma forma
redonda, que está ligada à curvatura do espaço/tempo.

A curvatura do espaço/tempo imprimiu uma série de formas, em uma densidade quase imutável, sobre uma
escala de tempo em todo caso suficientemente longa.

Entretanto, existem, mesmo no seu sistema solar, inúmeros objetos, inúmeros satélites, inúmeras luas, assim
como vocês nomeiam, que nada têm a ver com estruturas inertes, mas que são, realmente, Embarcações de

Luz pertencentes a mundos multidimensionais.



***

Questão: como saber se as mensagens que recebemos estão corretas?

A partir do momento, bem amada, em que houver relação e comunicação com outros planos, obviamente, você
poderá se colocar a questão de saber se o que você capta, percebe e recebe, vem da dimensão X ou Y e não

virá de dimensões alteradas.
Eu responderia, como já respondi a numerosos pedidos: o importante não é tanto, ainda que no absoluto isso
poderia ser verdade, saber de onde vem a comunicação, porque esta comunicação, qualquer que seja, vai ter

efeitos.
Se, evidentemente, a sua comunicação se dirigir a um ser cuja condição de Consciência, cuja

condição espiritual e cuja condição de personalidade, estiverem muito afastadas do seu estado vibratório em
relação à comunicação estabelecida, isto será, para ele, de todo modo, falso.

Que esta comunicação venha da Fonte, ela mesma, ou que ela venha de uma dimensão situada, por exemplo,
na 11ª dimensão, esta pessoa estando na dualidade só pode, nesse momento, dizer que isto é falso.

Imagine agora que um ser desperto venha vê-la e que lhe transmita uma informação vinda da 18ª dimensão,
este vai reconhecer, vibratoriamente, o sinal da transmissão que eu chamaria de Unitário.

Nesse momento, há entrada em ressonância, entrada em atração em relação ao que é recebido.
Assim, o que é importante, não é querer discernir, de maneira imperativa, se aquilo é bem ou se aquilo é mal
porque cada ser humano tem um ponto de vista diferente que é em função do seu próprio nível vibratório.

Assim, não há uma Verdade, mas há uma Verdade específica do ponto de vista da pessoa que recebe ou que
transmite.

O importante sendo que a Consciência se modifica, o importante é não estar bloqueado.
Então, agora, as comunicações que você recebe, no que o envolve, são em função, obviamente, da sua

capacidade vibratória para receber essa mensagem.
É preciso bem compreender que, mesmo eu me exprimindo agora deste modo,eu não estou de modo algum
presente nesta 3ª dimensão, mesmo vocês podendo captar a emanação, a Vibração ou a pertinência, pouco

importa.
Eu faço apenas passar através de um filtro.

O filtro está mais ou menos coerente e em fase com o que expresso, mas também coerente e em fase com o
que você recebe, do que é expresso pelas palavras, mas também pela Vibração.

Assim, o importante não é saber se aquilo é certo ou não, a partir daí, você entra na dualidade, o importante
sendo se conectar e se colocar em relação e em comunicação com a Unidade.

Aspirando a Unidade, você penetra os reinos da Unidade.
Penetrando os reinos da Unidade, nesse momento, o que virá e o que irá transcorrer através de você será

adaptado, de maneira certa, à pessoa que está à sua frente.
Não é o mesmo, por exemplo, em relação aos Casamentos Celestes que tiveram um processo planetário que

estritamente nada tem a ver com o que você pode transmitir, para uma dada pessoa, a um dado momento.
Tratou-se ali de um processo referente ao conjunto da Humanidade e ao conjunto do planeta, qualquer que

seja a idade ou qualquer que seja a língua.
Há, portanto, aí também, um nível vibratório que era diferente e cujo alvo era diferente.

É muito importante compreender isso.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Saudações a vocês.
Eu sou Anael, Arcanjo da Relação e da Radiação Arcangélica. 

Eu sou aquele que garante a relação, a comunicação e, portanto, o próprio princípio do Amor.
Os Arcanjos são legiões.

Nós pertencemos, todos nós, sem exceção, a mundos da Luz Unificada, pertencendo, na sua linguagem, a
dimensões Autênticas, que vocês chamariam de 18ª dimensão.

Nós somos Forma, nós somos Consciência, nós somos Cor, nós somos Vibração e nós somos Função.
Entretanto, as nossas linhagens estão estabilizadas e evoluem, de maneira permanente, nesta dimensão.

O nosso papel é intervir durante a criação de algumas dimensões e de alguns mundos.
O nosso papel é intervir, mesmo nessas criações, no momento oportuno chamado de mudança de ciclo, de

translação dimensional, de despertar ou de ascensão.

Cada mundo criado na terceira dimensão, unificada ou dissociada, vai permitir a intervenção de uma ronda
Arcangélica constituída de sete Entidades distintas e, entretanto, unificadas.

Assim, neste planeta Terra, nesse sistema solar, temos sido sete durante a instalação desta dimensão, lá se
vão tempos imemoráveis e nós intervimos, de novo, desde o início do seu ano terrestre.

Este ano, nós estamos reunidos no que se chamaria Conclave Arcangélico, em que nós casamos e
fusionamos as nossas sete Radiações, a fim de permitir ao mundo em que participamos de uma criação elevar-

se além do nível vibratório da criação.

Cada um de nós apresenta e possui uma esfera de influência, uma esfera de Radiação.
Do meu papel no nível da comunicação, da relação e do Amor, eu vou intervir, cada dia, como seu

intermediário entre o Conclave e vocês, a título individual e coletivo. 
Nossa Radiação, através do trabalho realizado e sintetizado pelo Arcanjo Miguel, de recepção e de

transformação de algumas qualidades vibratórias da Luz, denominadas Radiação do Ultravioleta, Radiação da
Fonte e Radiação do Espírito Santo, permitiu, nesta Humanidade, desencadear uma primeira onda impulsora

do Despertar coletivo.

Deixarei o Arcanjo Miguel falar muito mais longamente sobre esses fatos.

Assim como o falei, nesta 3ª dimensão e no conjunto de dimensões terceiras, nos multiversos, nós somos sete
a intervir. 

Na 5ª dimensão, somos 12 a intervir. 
Na 11ª dimensão, somos 24 a intervir.

Enfim, agora, de volta ao longo do eixo Vibracional até a 18ª dimensão (que é nobre morada nos multiversos)
nossas formas, nossa Radiância, nossas cores e nossas Vibrações, são profundamente diferentes em cada

dimensão. 
Assim, as representações antropomorfizadas, tendo sido deixar-se ver a alguns Seres Humanos, não são mais

que o pálido reflexo e a pálida cópia do que somos, em Verdade e em Unidade, na nossa dimensão.

Esta forma, quando vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, quando o corpo de Estado de Ser da Terra
se manifestar, irá lhe tornar visível a forma real e a Vibração e radiância reais da nossa Consciência individual e

coletiva.

ANAEL - 5 de outubro de 2009
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Entretanto, há preparação. 
A ligação do seu plano com o nosso plano só pode ocorrer, de maneira direta, através de dimensões

unificadas, ou seja, a partir da quinta dimensão e não abaixo. 
Há, portanto, efetivamente, um passo vibratório a fazer, do seu lado, para se juntar e apreender o nosso lado.

Eu me permito, a partir de agora, dizer-lhes que lhes é solicitado prosseguir o esforço de subir em Vibração, tal
como foi solicitado pelo Comandante dos Melquisedeques, tal como foi solicitado de novo pelo Arcanjo Miguel,

e tal como eu lhes solicito ainda uma vez, em nome do Conclave Arcangélico.

Este esforço vibratório corresponde a duas fases que podem se associar ou não segundo as suas
possibilidades: a primeira é um aspecto vibratório independente da noção de horários, corresponde à Vibração

das cinco Chaves da Coroa da cabeça(denominadas as cinco sílabas sagradas, OD - ER - IM - IS - AL).

Em segundo, o acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade.

E, de um outro lado, respeitar, durante esta semana, o período das 14h00 às 14h30, como sendo o período
propício à elevação vibratória da coletividade humana.

Repetindo, aí também, o que eu acabo de lhes dizer quanto à primeira parte, vocês podem se ajudar, durante
este período, de um cristal denominado Fonte ou ainda dos protocolos dados pelos Regentes da Intraterra, há,

agora, mais de um ano, correspondente à utilização de algumas formas cristalinas que vocês conhecem.

Aí está, quanto a mim, o que eu tinha a lhes apresentar.

***

Questão: para colocar em vibração as 5 chaves da Coroa, convém focalizar nossa atenção sobre um
dos pontos da cabeça, pronunciando uma sílaba dada?

Não. 
Para aqueles que conhecem o Mestre Ram, ele comunicou, há um ano, um protocolo denominado a ativação

do Coração (Meditação direcionada para o Coração).
Esse protocolo estava ligado à focalização da Consciência na Coroa Radiante do Coração, ligada a uma
focalização do mental sobre pontos precisos, de modo a desencadear a Vibração da Coroa da cabeça. 

É exato dizer que cada sílaba sagrada corresponde a um ponto preciso do cérebro e da cabeça, constituindo a
Coroa da cabeça.

Entretanto, não é necessário, para a Coroa da Cabeça, utilizar, além disso, a ferramenta mental de focalização. 
O aspecto vibratório da pronunciação basta e é suficiente por si.

***

Questão: pronunciar as cinco sílabas sagradas interiormente pode convir igualmente?

Não. 
A Vibração é uma vibração sonora pertencente ao seu mundo. 

Assim, não ouvir a Vibração não corresponde à Vibração.

***

Questão: pessoas, em outros tempos, pronunciaram essas cinco sílabas?

Essas cinco sílabas pertencem à língua matricial silábica existente sob forma vibratória, além mesmo da
linguagem. 

Essas cinco sílabas sagradas são as chaves Metatrônicas de Luz que lhes foram comunicadas no período de
15 de agosto. 

Jamais esses sons foram revelados na sua Humanidade.

***

Questão: a pronunciação em diferentes ritmos poderia induzir efeitos diferentes?

Não. 



Cada um é livre de pronunciá-las a seu modo. 
O importante sendo que a língua vibre e desencadeie a Vibração no nível do seu corpo. 

O ritmo lhes é próprio e lhes é particular. 
A língua se posiciona da maneira mais natural que seja. 

Qualquer que seja o seu idioma, qualquer que seja o funcionamento do seu cérebro, pronunciar, com a língua,
o OD, só se pode fazer de uma maneira.

***

Questão: pronunciar essas sílabas em grupo traz algo a mais do que fazê-lo só?

Sim. 
A partir desse momento, vocês unificam, na fase de abertura da Consciência, as suas Consciências. 

E isso favorece um tanto a mais o fenômeno de translação e o fenômeno de aumento vibratório da sua
Consciência.

***

Questão: fazê-lo em várias vozes ou de acordo com diferentes tipos de melodias seria interessante?

Isso seria complicar as coisas ao extremo. 
Permaneçam, e continuem simples, se quiserem efetivamente.

***

Questão: isso pode apresentar um interesse de se gravar para reencontros em seguida, como um
eco?

Não, porque acoplando a vibração sonora produzida pela posição da sua língua, ao mesmo tempo, é isso que
desencadeia a ativação de zonas precisas no seu cérebro.

Escutar esses sons sem pronunciá-los seria apenas uma Ilusão.
Há associação da Vibração sonora com a posição da língua, que modifica as ondas cerebrais e o

funcionamento da sua Consciência, no seu cérebro.

***

Questão: o número de vezes que essas sílabas são repetidas é importante?

A importância está no nível em que você a coloca.

***

Questão: é prejudicial pronunciá-las juntos?

Não. 
A partir do momento em que vocês multiplicarem as Consciências humanas que fazem o mesmo exercício,
vocês vão ressoar e amplificar, cada um segundo seus ritmos próprios, e a abertura ocorrendo no nível da

Coroa Radiante da cabeça vai permitir unificar as suas Consciências, não pela repetição, mas pelo que ocorre
depois da repetição.

Quando vocês pronunciam em alta voz o OD - ER - IM - IS - AL, vocês ativam os cinco pontos da sua cabeça. 
A ativação desses cinco pontos permite o derramamento, em vocês, de uma qualidade vibratória ligada à Luz

Metatrônica que se mantém mais próxima da Fonte.

Vocês são, portanto, alimentados pela Fonte.

O fato de fazê-lo em conjunto não vai melhorar a sua própria conexão, mas, estando todos conectados à Luz da
Fonte, vocês irão, nesse momento, unificar, não as suas Consciências individuais, mas a Consciência, em cada

um de vocês, da Fonte. 



E, nesse momento, vocês realizam um espaço sagrado permitindo acessar, de maneira muito mais consciente,
eu diria, esta Consciência.

***

Questão: isso pode provocar vibrações, em eco, da coluna vertebral até o sacro?

Sim. 
Isso corresponde à atualização, em vocês, desta descida da tripla Irradiação da qual eu acabo de falar cujo

objetivo é, efetivamente, abrir a Coroa do Coração e, em alguns casos, ativar o Triângulo do sacro.
Enfim, em um outro caso, reunificar o Triângulo sagrado do sacro, a Coroa do Coração e a Coroa da cabeça.

***

Questão: são esses fenômenos que permitem desenvolver o Antakarana?

O Antakarana, felizmente, pôde se desenvolver bem antes da Presença, em vocês, do OD - ER - IM - IS - AL.

Ele corresponde, este Antakarana, à conexão consciente entre o corpo e a alma, e a alma e o Espírito.

Esse processo iniciou desde o início, no nível coletivo, da descida do Espírito Santo, que começou a se
manifestar no seu Sistema Solar a partir do mês de agosto de 1984.

Faz então um certo tempo que esta Presença Radiante da Coroa do Espírito Santo está em vocês. 
Ela que permitiu, inicialmente, começar o trabalho de despertar que se completa hoje pela Radiação do

Ultravioleta que lhes transmitimos e pela Radiação da Fonte que decidiu, este ano, e durante os Casamentos
Celestes, manifestar a sua Presença e a sua Radiância, antes do esperado, da chegada de Metatron.

***

Questão: o conjunto de estrelas do Universo são Embarcações de Luz?

A Embarcação de Luz é uma Consciência e uma forma que viaja, que se desloca nas dimensões, no espaço e
em diversas funções que vocês poderiam chamar de temporais, mesmo se elas não forem isso.

Assim, toda forma de Consciência existente no nível de uma forma, assim como no nível de uma onda, pode
ser chamada de Embarcação de Luz.

Assim, os planetas, as estrelas, os sóis, deslocam-se em um circuito específico, podendo também ser
assimilados como Embarcações de Luz.

Vocês mesmos, como Sementes de estrelas, como Seres Humanos redescobrindo a sua Verdade essencial,
como Seres de Luz, e Seres de transcendência, vão, vocês também, reencontrar a sua dimensão de

Embarcação.

É difícil colocar em conceito de palavras, ou mesmo lhes fazer saber, o alcance real do que eu acabo de
enunciar, enquanto vocês não viverem isso.

Entretanto, durante as suas primeiras viagens no Estado de Ser, vocês irão se libertar de condições ligadas à
Vibração desta dimensão em que vivem. 

Vocês terão, então, nesse momento, a possibilidade real e concreta de penetrar espaços totalmente diferentes
quanto à sua posição, quanto à sua emanação e quanto ao seu princípio. 

Vocês irão reencontrar, nesse momento, o que é chamado de Embarcações de Luz.

Toda Embarcação de Luz é uma forma inscrita em meio a uma intensidade específica e participando de um
movimento.

Assim, sim, a resposta pode ser assim dada: um planeta, como uma estrela, são efetivamente Embarcações
de Luz.

***

Questão: uma Embarcação de Luz é dotada de Consciência?

A Consciência habita tudo, absolutamente tudo. 



Assim, a Consciência que eu chamaria, na sua linguagem, de 'última', aquela que poderá se definir como sendo
Alfa e Ômega, podendo se definir como estando Aqui e Agora, podendo se definir como o conjunto da

Criação, ou seja, o infinito e o indefinido, poderia se densificar (compactar) até estar presente em um átomo ou
em uma partícula constituinte de um átomo.

A particularidade da Consciência, quando não está limitada e prisioneira de uma forma, é de ser capaz de viajar
e de se expandir no infinito e se retirar ao infinito.

Assim é a Fonte Pai/Mãe Una que foi capaz de habitar, de maneira temporária, um corpo de densidade de
terceira dissociada, ou seja, um corpo Humano. 

Ela foi capaz de estar em um sistema planetário, ou em um Sistema Solar, até mesmo em uma galáxia.

A Consciência não conhece limites. 
A Consciência desse corpo no qual vocês estão é limitado e finito. 

Isto é, aos olhos da Fonte, heresia, mesmo se vocês chamarem isso de experiência, mesmo se a experiência
lhes permitiu crescer em Luz, ninguém deverá mais ser, jamais, cortado da Fonte.

Então, sim, a Consciência é onipresente. 
A Consciência, consciente dela mesma, é um outro paradoxo, no seu universo, sobre o qual é difícil colocar

palavras.

Nos multiversos e nas multidimensões, a Consciência é infinita. 
Ela é infinita e pode ser, até mesmo, indefinida. 

Ela pode se definir ela mesma, em um processo transitório, mas ela escapa a esta finitude percorrendo
novamente os caminhos do indefinido e da finitude.

Isso é peculiar à evolução da Consciência.

Vocês estão, não esqueçam, em uma Consciência dissociada e dual. 
A partir do momento em que reencontrarem o Estado de Ser, a partir do momento em que reencontrarem os
domínios em que não há mais separação, onde não há mais limites, a Consciência se torna sem separação e

sem limite.

Vocês não são compartimentados, vocês podem fusionar a sua Consciência com outras Consciências.
Não há mais, nesse nível, separação.

A Consciência está, literalmente, aberta a todos os ventos, a todas as Vibrações, e a qualquer outra
Consciência.

***

Questão: qual a diferença entre uma Flor de estrelas e uma Semente de estrelas?

Uma semente não é uma Flor. 
Uma Flor é o resultado da Semente, mas a Flor também dá Sementes. 

Há uma diferença entre Semente e Flor. 
A Semente de estrelas não revelou a sua dimensão de Flor e, no entanto, ela contém a Flor de estrelas e

aquela que chega ao pleno desenvolvimento da Consciência, em meio aos multiversos e às multidimensões
não dissociadas.

Assim, uma flor pode ser e se tornar um planeta ou um Sol. 
A diferença situa-se na própria emanação. 

A Semente possui todas as qualidades da Flor, não manifestadas, não atualizadas. 
As forças estão voltadas para o interior. 

Na flor, as forças estão voltadas para o exterior. 
Há um sentido de orientação da Consciência que diferencia a Semente de estrelas da Flor de estrelas.

***

Questão: como ir para o abandono à Luz?

Bem amada, o abandono à Luz é, antes de tudo, uma aquiescência à Luz. 
O fato mais importante, em relação à Luz, é que ela é Inteligente. 

A segunda coisa é compreender que a Inteligência da Luz será sempre superior à inteligência do seu cérebro e



ainda, eu diria, da inteligência do seu Coração.

É suficiente, entre aspas, portanto, aceitar que a Luz atue e deixá-la trabalhar em meio às suas estruturas.

Obviamente, eu falo de todas as estruturas: físicas, emocionais, energéticas, mentais e espirituais. 
Este abandono é algo que é para se realizar.

A maior parte de seres humanos, mesmo no caminho espiritual, tem tomado por hábito e por experiência
controlar e dominar. 

Ora, justamente, a passagem da dualidade passa pela cessação do controle, pela cessação da referida
dualidade e, portanto, pelo processo de abandono de se controlar a si mesmo.

O que não quer dizer, obviamente, fazer não importa o quê. 
Isso quer dizer, simplesmente, abandonar-se a outra coisa, esta outra coisa sendo considerada como mais

ativa e mais apta para fazê-la encontrar a Unidade como você mesma.

Entretanto, isso que eu falei está inscrito, também, em você. 
Não é questão de procurar isso no exterior, mesmo, efetivamente, a qualidade e a quantidade de irradiação que

chega sobre esse sistema solar sendo profundamente diferente desde mais de um quarto de século.

Entretanto, convém compreender que este abandono só pode ser feito por você.
Nós não podemos forçar, obrigar, constranger nenhuma alma a viver este abandono.

Existem algumas técnicas visando acelerar esta noção de abandono.

Quais são os obstáculos ao abandono? 

São de duas ordens, essencialmente: a primeira estando ligada a uma grande causa que eu chamaria de
'excesso do mental'. 

Nesse mental, não se situam unicamente o raciocínio ou o questionamento, mas, também, o que chamaria de
crenças que são induzidas pelas suas próprias experiências de Vida.

Assim como disseram muitos Sábios ou muitos Místicos, os exemplos são muito numerosos, o mental é o
obstáculo essencial à percepção desta Luz que eu qualificaria de Supramental.

Quando eu falo de Luz, eu falo de Vibração, não falo de Luz astral, não falo mais de Luz física.

Mesmo a Luz Supramental sendo um dia visível nesta densidade, eu falo, sim, de uma Luz situada em uma
outra dimensão. 

A particularidade desta Luz é que ela não é astral, ou seja, que ela não faz parte dos seus mundos
intermediários, mas, sim, de uma realidade supra sensível, situada acima das esferas habituais nas quais vocês

evoluem.

Esta Luz Supramental é caracterizada por uma Vibração extremamente rápida que podemos qualificar de
diferentes modos. 

Ela está relacionada também com um estado que não é um estado de humor, mas um estado de Ser, chamado
de Alegria Interior. 

A Alegria Interior é um estado, não de indiferença, mas de desprendimento real de tudo o que pode acontecer
na Vida, agradável como desagradável.

Esse estado não se adquire pela prática obstinada da meditação.

Cada caminho é diferente: alguns Seres podem encontrar este estado, simplesmente meditando, outros vão
encontrá-lo passeando na natureza, outros vão encontrá-lo ouvindo música. 

O importante sendo fazer calar a atividade mental. 
Cristais também podem ali chegar.

Como você vê, bem amada, existem inumeráveis modos de chegar a fazer calar o que mascara, literalmente,
esse supramental. 

A segunda coisa é, obviamente, tudo o que está encrustado em você, programado em você, através de
algumas estruturas, interiores e exteriores, que induzem, em você, emoções.

Todas as emoções, eu especifico, são contrárias à Alegria.

A Alegria de que falo não é uma emoção. 
A Alegria de que falo não é um contentamento ligado a circunstâncias exteriores, é um estado de ser Interior
que leva ao que é denominado, na tradição oriental, o Samadhi, ou seja, à Alegria interior ligada ao despertar.

Ela é diferente de tudo o que é emoção: uma emoção é algo que é, por essência, efêmero, que é uma reação
ou um modo de reação, se preferirem, em relação a um estímulo vindo modificar o seu ambiente.

Por exemplo, se você prova o prazer, vocês sabem todos, muito bem, que, qualquer que seja a causa desse



prazer, ele não irá durar mais do que o momento em que a estimulação exterior que gerou esse prazer estiver
presente, e desaparece assim que o estímulo exterior desaparece.

A emoção, qualquer que seja (raiva, tristeza, prazer que acabo de falar ou, ainda, medo e, sobretudo, medo)
são elementos que vão impedir, literalmente, o seu acesso a esta dimensão supramental porque as emoções,

de maneira geral, representam um estado vibratório.

Este estado vibratório é uma reação, ele participa da dualidade e não da Unidade.

Lembrem-se de que o supramental participa da Unidade, e unicamente da Unidade.

Compete-lhes encontrar a técnica que lhes é própria, a cada um de vocês, para favorecer esta eclosão da
Alegria interior.

***

Questão: o que significa: o poder do Amor não é o Amor?

Sim, absolutamente, o poder do Amor não é o Amor. 
O Amor é Ser. 

O Amor é Alegria. 
O Amor não quer nada e nada pode, nesta dimensão. 

O Amor é um 'estado de ser'.

A partir do momento em que o ser sai do ser para entrar em ação, nesta dimensão, ele se afasta do estado de
ser e, portanto, do Estado de Amor.

Assim, mesmo os seres tendo encontrado o Amor mais absoluto, ou seja, o estado de Ser mais ligado à Fonte,
a partir do momento em que esses seres aderirem a sistemas existentes ou criarem sistemas de crenças

(através de exercícios ou através de religião, mesmo as mais conhecidas entre eles), eles saem deste Estado.

Aí está o paradoxo: o Amor não é poder, mas ele é todo poder, a partir do momento em que você abandona
o seu próprio poder ao Amor.

O amor é uma radiação, é uma qualidade de ser, em relação com a transparência, com a capacidade de uma
Consciência para deixar se infiltrar e deixar fluir dela a qualidade vibratória que recebeu, sem modificá-la de

qualquer maneira.

Isso associa os princípios que você descobre, neste momento, ligados à integridade, no sentido da
responsabilidade, ligados à transparência.

Quer dizer que o que deve sair da sua boca não deve ser contrário ao que pensa o seu cérebro, que o que se
exprime, através dos seus gestos e dos seus comportamentos, deve estar impregnado desta qualidade de

transparência.

Então, o controle, assim como o defini aqui, é um abandono de toda vontade de poder.

O Amor é um abandono do poder do Amor. 
O Amor confere um estado de ser, este estado de ser se basta a ele mesmo, age por ele mesmo.

Hoje, é-lhes solicitado isso.

Na época de Cristo, as coisas eram bem diferentes: a Revelação da Luz não podia ocorrer no nível da
Humanidade, ela devia passar pelo sacrifício de uma Entidade específica, ela devia passar por um

ensinamento, por parábolas, por metáforas, por histórias.

Hoje, vocês estão muito além disso, mesmo a título individual.
Entretanto, a modificação, hoje, é, antes de tudo, uma modificação 'coletiva', ela não é preparatória, isso foi o

caso para a Vida e o sacrifício de Cristo. 
Ela é atualizada, hoje, na sua dimensão.

Assim, é-lhes solicitado para não se oporem, para não entrarem em reação, para ser neutro de ser, neste
estado de alinhamento, a fim de se beneficiarem ao máximo da qualidade vibratória da Luz da Fonte, da Luz do

Ultravioleta, da Luz do Espírito Santo, que são irradiadas até vocês.

Vocês devem aceitar e abandonar toda vontade própria, todo desejo pessoal, toda atividade mental, e toda
atividade emocional, para tocar este estado de Estado de Ser. 

Isso ocorre, de maneira muito simples, porque há um afluxo e influência e ação energética, real, no nível das
suas diferentes estruturas, físicas e sutis.

A partir do momento que vocês captarem, de uma maneira ou de outra, esta Vibração, a Essência desta



Vibração vai penetrá-los e vai transformá-los. 
Não há nada mais a fazer senão isso.

Obviamente, nesta Humanidade dissociada de 3ª dimensão, vocês se habituaram, desde a sua encarnação e
progressivamente em suas encarnações, a manifestarem esse princípio de ação e reação.

Entretanto, a ação/reação não é a Graça.
A ação/reação está submissa ao princípio de Carma.

Resolver o Carma, passar da era do Carma, da era da ação/reação, para a era da Graça, passa pelo que
poderíamos chamar, eventualmente, de Karma-Yoga, ou seja, passar da noção de ação/reação para a noção

de Serviço desinteressado.

Servir o outro é certamente a melhor maneira de chegar a se liberar do seu próprio mental e das suas próprias
amarras.

Obviamente, associado a isso, vocês devem sair do julgamento.
O julgamento é ausência de transparência.

Na transparência não pode haver julgamento de qualquer tipo, de qualquer maneira e de qualquer pessoa.
Isso não necessita de um esforço, no sentido intelectual, isso não necessita de um ascetismo, sobre o plano
de exercícios a realizar, mas, bem mais, de um mecanismo, que eu qualificaria de quântico, no funcionamento

da sua Consciência, consistindo em não mais lutar, em não querer, em não desejar.
Mas isso lhes é conhecido por diferentes ensinamentos, em particular, orientais.

***

Questão: qual é a diferença entre o mental e o ego?

O ego é o conjunto de estruturas (não unicamente mentais, mas também emocionais, mas também ligadas às
suas crenças e aos seus comportamentos) que levam, de uma maneira geral, tudo para si.

Esse tudo para si não é, em si, negativo, mas expressa um movimento de energia do exterior para o Interior,
enquanto que o movimento da doação de si é um movimento do Interior para o exterior. 

Assim, o ego é constituído do mental.

O mental pertence indiscutivelmente a esta dimensão, já que ele não existe além desta dimensão e eu diria
mesmo que não existe nesta dimensão que eu chamaria de unificada, com os seus Seres vivos que não foram

cortados da Fonte, em outros universos e outras galáxias.

Assim, portanto, o mental é a ferramenta colocada à disposição do ego.

O mental passa o seu tempo discriminando, classificando e analisando e, por vezes, especulando, mas, em
nenhum caso, o mental irá lhes permitir integrar o que chega do supramental.

Nesse sentido, o mental é um obstáculo à emergência do supramental e, portanto, da Luz.

O ego corresponde ao que chamamos de corpo de personalidade. 
Ele tem uma utilidade de perpetuar a vida nesta dimensão, de perpetuar uma certa forma de Ilusão.

O ego está ligado ao mental, o supramental está ligado ao que está acima da alma, ou seja, ao Espírito.

O mental alimenta e mantém o ego e garante a sua persistência e o fato de que ele permaneça constante.

O ego leva para si.
O supramental transmite, a partir do momento em que é recebido, uma Vibração específica que nada tem a

ver com a Vibração do mental. 

O mental planeja sempre um acontecimento, qualquer que seja, em termos de relação ou de perda e isso é
inexorável, disso vocês não podem escapar.

Não existe qualquer capacidade, no mental, para alcançar o Coração ou para alcançar a Unidade.
Isso é impossível, isso é apenas a estrutura induzida pelo mental.

O mental não pode admitir esse princípio do Coração, por uma razão que é muito simples, é que, a partir do
momento em que o Coração for encontrado, ou que a transparência se estabelecer, a partir do momento em
que a Inteligência da Luz, ligada ao abandono vivido, se expressar realmente nos fatos quotidianos, nesse

momento, o mental perde a sua preeminência, e ele não quer perdê-la, certamente.

***



Questão: fazer perguntas e ouvir suas respostas faz ainda parte do mental?

Perfeitamente. 
A partir do momento em que uma palavra é emitida, obviamente, ela faz intervir o mental. 

Mas, entretanto, existe uma Vibração ligada à inter-relação e à Radiância, os dois são possíveis e, nesse
momento, agem interiormente, além do que você percebe.

Através de palavras, há um aspecto vibratório e um aspecto de Consciência que é independente mesmo de
palavras que são pronunciadas.

Assim, há alguém que é chamado de Mestre Ram, que se manifestou várias vezes, e que lhe expressou,
através de respostas, por palavras, pelo silêncio, pela Luz, e pela Vibração, a mesma qualidade de resposta.

A palavra induz necessariamente ao trabalho do mental mas, entretanto, outros níveis são iniciados, ao mesmo
tempo. 

Entretanto, você jamais irá encontrar a porta de saída pelo mental, quaisquer que sejam as palavras que eu
pronuncie.

É por isso que foi dito, por mim mesmo, pelo Arcanjo Miguel e por muitos outros canais, por muitos outros
intervenientes, que jamais se irá encontrar a porta do Coração pela cabeça. 

Entretanto, estamos conscientes de que algumas palavras, além mesmo do aspecto vibratório que é induzido
pela minha Radiância ou pela nossa inter-relação, têm um efeito em suas estruturas, além mesmo da

compreensão que você tem, pelo mental ou pelas palavras.

***

Questão: como a porta do Coração, então, pode se abrir?

Unicamente, assim como eu ali eu me empenhei, durante várias horas, pelo 'abandono'.
É a única palavra que lhes coloca, sobre esta Terra, a maioria dos problemas.

Eu me expressei muito longamente, eu diria o equivalente a várias horas, sobre o conceito de abandono. 
Obviamente, ler ou ouvir palavras sobre o abandono não leva ao abandono, mas lhes permite, agora, eliminar o

que não é o abandono.

A partir do momento em que vivenciaram os Casamentos Celestes e que perceberam as Vibrações, muitos de
vocês perceberam as Vibrações da Coroa do Coração e, naquele momento, o mental se cala.

Assim que o mental se reativar, a Coroa do Coração se interrompe.
Há, aí, um aprendizado verídico do que é a dimensão do supramental ligada à Coroa do Coração e do que é a

vibração do mental.

Entretanto, assim que você sair deste estado de Unidade, a Vibração da Coroa do Coração se interrompe.
Há portanto, aí também, aprendizagem da persistência de um Estado vibratório.

Entretanto, a primeira etapa é verdadeiramente o que eu denominei, não há outras palavras: abandono.
Abandono é se dar.

Dar-se a quê?
A algo que você não pode conhecer, justamente, a não ser se abandonando, e se você conseguir viver esse

abandono.

***

Questão: o chamado à Luz Crística em Unidade e em Verdade pode representar um passo para esse
abandono?

Trata-se de um passo essencial que lhe foi comunicado. 
Entretanto, compreenda bem que o aspecto da Luz Vibral, da Vibração da Luz que se impacta, mesmo em sua

cabeça, deve, aí também, ser objeto de um abandono. 
Porque, a partir do momento em que você captar a Vibração nos seus Chacras superiores situados no alto do

seu corpo, se você não dirigir, se você não canalizar, pela Consciência e também pela vontade, naquele
momento, a energia e a vontade desta energia, para o Coração, você vai deixá-la girar na sua cabeça e terá

assim nutrido o mental.

Não esqueça que a ativação das cinco chaves Metatrônicas permite penetrar, na cabeça, a Coroa do Coração:



há interpenetração, assim como o disse o Arcanjo Miguel, da Coroa do Coração e da Coroa da cabeça.
A Coroa do Coração e a Coroa da cabeça são Coroas radiantes que devem se sobrepor, sofrer alquimia e se

resolver uma na outra.

Então, sim, a primeira etapa, tal como a definiu, ou seja, acolher a Luz Crística, é já uma primeira via para o
abandono. 

Em seguida, a segunda via para o abandono é quando você tem a oportunidade de perceber a Vibração no
nível de certas partes do seu corpo, de ativar a Vibração do Coração, servindo-se dessas Vibrações do seu

corpo.

Progressivamente e à medida que você penetrar o santuário do Coração, e que você chegar a manter a Coroa
Radiante, você irá se aperceber de que a Alegria inunda o seu Espírito, de que o mental não pode mais intervir

e de que você penetra em domínios de experiências novas.
A Verdade está nesse nível e em nenhum outro lugar.

Obviamente, o que você vive, nesse momento, é totalmente independente de todo sistema de conhecimento,
qualquer que ele seja. 

O conhecimento, ele mesmo, deve desaparecer, qualquer que ele seja, para dar lugar à Vibração do Coração.

***

Questão: abrir a Consciência sem limite não irá provocar uma perda da individualidade, do ego?

Bem amada, absolutamente não. 
A perda da individualidade apenas existe durante um fenômeno denominado 'dissolução'. 

Esse fenômeno, chamado de dissolução, não pode existir. 
É o que quiseram lhes fazer crer.

Uma Consciência criada, uma Consciência nascida, não pode ser aniquilada, de nenhuma maneira possível. 
Assim, portanto, o acesso do ilimitado na limitação, o acesso da personalidade ao corpo de Estado de Ser,
provoca, simplesmente, o desaparecimento do corpo de personalidade e a passagem da Consciência no

corpo de Estado de Ser.

Não há interrupção da Consciência, não há dissolução da Consciência, mas há, sim, expansão da Consciência
e passagem de uma esfera de experiência a outra esfera de experiência.

Obviamente, transferir totalmente a Consciência do corpo de personalidade ao corpo de Estado de Ser
necessita de não mais estar presa a qualquer posse, em todos os sentidos do termo. 

O poder é uma posse.

***

Questão: o que entende por translação dimensional?

Nós, Arcanjos, preferimos chamar o fenômeno específico de transição que vocês irão viver, e que já vivem, por
certa parte e uma certa parte de vocês, de «translação dimensional».

Esta translação corresponde, realmente, ao termo exato: vocês transladam de um nível de Consciência a
outro nível de Consciência.

Assim como vocês transladam da vigília ao sono, assim como vocês transladam da vigilância à meditação, do
mesmo modo, a sua Consciência deve passar e transladar do corpo de personalidade ao corpo de Estado de

Ser, com a fusão com o corpo de personalidade, ou sem esta fusão, conforme o caso.

Entretanto, a Consciência não será interrompida.
Não há, portanto, um adormecimento de Consciência, não há, portanto, uma mudança de Consciência, há

continuidade da Consciência em uma translação dimensional.

Assim que você nasce nesse mundo, você perde o conhecimento do que viveu antes da sua vinda.
Do mesmo modo, a cada encarnação e pelos jogos daqueles que os constrangeram a viver esta experiência
da encarnação, você tem um esquecimento, um véu de esquecimento, que acompanha cada nascimento e

cada morte.
Hoje, é questão de um novo nascimento, mas este novo nascimento não provoca uma morte, no sentido em

que você entende até agora.
Trata-se, sim, de uma real translação dimensional.

Esta translação dimensional corresponde aos indivíduos, pelo planeta, mas também ao conjunto do seu
Sistema Solar, o que não é, portanto, um fenômeno isolado.



***

Questão: como se explica o calor vindo do Céu, mas não do Sol, diretamente?

Bem amado, existe, atualmente, uma quantidade de Radiações que nós retransmitimos para vocês, que são
conduzidas através de alguns processos ligados à Luz e às Radiações.

Algumas dessas Radiações lhes chegam de muito longe, no nível de Sistemas Solares extremamente
distantes, de constelações extremamente afastadas.

Existem, também, Radiações cada vez mais perceptíveis, emitidas pelo conjunto dos planetas do seu próprio
Sistema Solar.

Assim, aqueles que, até o momento, rejeitaram a emissão da influência das Radiações dos planetas, que
vocês chamam de astrologia, vão compreender o seu erro.

Obviamente, não há apenas a Lua, o seu próprio satélite, que possa modificar as marés e os cursos de água e
o clima.

Muitos planetas emitem irradiações novas.
Assim, frequências específicas são emitidas, neste momento, pelo conjunto dos planetas do seu Sistema

Solar.

As Radiações são profundamente transformadas pela Luz e por uma série de transformações se misturando,
elas também.

O despertar da Luz, no seu corpo biológico, corresponde também ao despertar de diferentes planetas do seu
Sistema Solar.

Este despertar emite uma forma de Radiação, do mesmo modo que um Ser Humano que desperta emite uma
Radiação.

Vocês captam, vocês também, as Radiações ligadas aos planetas.
É preciso bem compreender que o que vocês vivem no Interior de vocês corresponde ao que acontece no

exterior de vocês, como também no seu mundo planetário, como em outros planetas.
O que significa que, efetivamente, vocês vão perceber cada vez mais o fluxo de Radiações,

independentemente daquelas que chegam dos fins remotos das galáxias e do cosmos.

Vocês vão receber as Vibrações novas dos seus próprios planetas.
Alguns planetas desse Sistema Solar já bascularam os seus polos físicos e magnéticos.

O conjunto desse Sistema Solar está a caminho da sua translação.
O que vocês percebem, sob forma de aquecimento, em alguns lugares do seu Céu, não ligados ao Sol, está,

efetivamente, ligado a irradiações planetárias.
Agora, eu não posso situar, de maneira específica, o lugar onde foi essa irradiação, mas você pode recebê-la

de diferentes lugares do seu corpo e do seu Céu.

***

Questão: as modificações do DNA vão reduzir as reações da Sombra?

Sabemos qual é a finalidade do que acontece e sabemos que é perfeito e luminoso. 
Entretanto, é preciso bem compreender que os Casamentos Celestes e a Radiação que vocês vivem não são,

no momento, captadas pelo conjunto da Humanidade, no nível dos seus Chacras superiores, ou ditos
superiores, ou seja, a partir do Chacra do Coração.

É preciso bem compreender que, na fase de 'transformação', jamais é o novo que se impõe, é sempre o antigo
que morre por si.

O problema é que algumas formas de energia e algumas Consciências ancoradas no poder não querem morrer
e, no entanto, elas devem, mesmo se isso deva passar pela morte do corpo.

Assim, alguns Seres vivem em resistência e tentam resistir, de uma maneira ou de outra, tanto à Luz como à
Sombra. 

Os dois são erros.

Obviamente, essas almas não podem sabê-lo, no momento, então assim vocês se dirigem, efetivamente, para
períodos chamados de confrontação, de atrito, literalmente, entre a Sombra e a Luz.

Entretanto, os Seres que descobrem hoje a dimensão espiritual nova do Estado de Ser, que vivem através do



estabelecimento, nela, da Alegria interior, do silêncio interior, ou da nota Si, são capazes de resistir a essas
reações.

Lembrem-se de que a Unidade não pode ser reação.
A Unidade é viver na Unidade.

A única maneira que vocês têm de ajudar aqueles que estão ainda nesta dualidade é de, sobretudo, não
participar do seu combate, de um lado ou de outro, mas, sim, de continuar a elevar o seu nível vibratório.

É assim que você rende o maior Serviço a esta Humanidade e a esse sistema solar.

Então, não se demore no que poderia chamar de som de botas.

Isto está, obviamente, planejado e, como já sabem, outros intervenientes lhes disseram que, no Céu, os planos
limitantes (para chamá-los assim ou o que outros intervenientes chamaram de maus rapazes) não têm mais

razão de ser: eles foram desfeitos no Céu, do mesmo modo que serão desfeitos sobre a Terra.

Mas, entretanto, alguns não podem admitir, por uma razão que é muito simples: eles sempre funcionaram na
noção de poder e de medo.

O medo serve o poder, e o poder se serve do medo, isso será reproduzido neste período final.

Entretanto, a limitação desta confrontação não pode vir senão da sua própria possibilidade de elevação
vibratória, de translação dimensional.

Progressivamente e à medida que os Seres Humanos, cujo número é cada vez mais considerável, se abrem a
esta nova Vibração, eles descobrem espaços inexplorados.

Os novos elos descobrem também que é possível manter um estado de neutralidade benevolente, um estado
de Alegria interior, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua própria vida e não se sentem mais obrigados
a penetrar os espaços de reações, de emoções, de mental, para permitir favorecer a elevação desse Sistema

Solar, desta famosa translação da qual falamos.

Todo o desafio está aí: o que vão fazer vocês do seu caminho permanecendo nesta dimensão?
Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, entrar em resistência e se oporem?

Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, se confrontarem?
Esta será a sua escolha, mas recordem-se de que essa escolha, e pela Essência, faz parte da dualidade.

Isso quer dizer que devemos aceitar?
A questão não deve ser colocada assim.

Se o seu nível vibratório se separar, literalmente, desta ação/reação, desta confrontação, desta crise
econômica, desta vontade de dominação de uma pequena parte da Humanidade sobre o conjunto da

Humanidade, e se vocês encontrarem os recursos para elevar o seu nível vibratório, vocês verão que, muito
facilmente, irão escapar assim a toda confrontação e a todo ataque à sua pessoa, à sua integridade ou à sua

vida.

A vocês cabe escolher.
Eu retomarei a frase de Cristo: «que isso seja feito segundo a tua fé».

Vocês não podem pretender o estabelecimento da Unidade e da Luz combatendo a Sombra. 
Isso, alguns de vocês viveram e integraram na sua Consciência e no seu campo vibratório.

Agora, chega a hora de colocar em prática, em uma escala muito mais vasta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados, eu lhes transmito as minhas saudações e a Radiância do conjunto do Conclave
Arcangélico.

Recebam, todos vocês, a nossa gratidão pelo trabalho efetuado.
Nós os abençoamos, todos vocês, juntos.

************
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Bem amados, eu volto para vocês, a fim de ajudá-los a melhor apreender a função essencial do Arcanjo Miguel na
sua Humanidade e na sua Criação.

Como sabem, estamos reunidos em Conclave desde o início do seu ano Terrestre. 

Nossa função corresponde à intervenção no momento em que uma Criação se faz e no momento em que uma
Criação se desfaz para aceder a outra Criação.

Nós estamos, em meio a esta dimensão, reunidos em sete e constituímos uma energia Unificada que transmitimos, por
nossa vez, de uma entidade chamada de Central.

É preciso que compreendam, agora, e que assimilem (além da Vibração própria do Arcanjo Miguel, da Radiação do
Ultravioleta, que inúmeros de vocês perceberam, receberam, e provaram, durante este período), sobre o plano

espiritual, quem é Miguel.

Miguel é um Arcanjo. 

Como todos os Arcanjos, ele pertence à 18ª dimensão, ele pertence a uma linhagem, como eu, chamada de ‘não
evolutiva’ porque fixada, nesta dimensão, em um sentido do Serviço absoluto à Fonte.

Assim, portanto, e assim como eu o disse, nós jamais falhamos. 

Nós servimos, de maneira indefectível, há éons e éons, as Humanidades e as dimensões, transmitindo a Fonte em suas
diferentes composições.

Outro Arcanjo que é específico (mas eu dele falarei, se quiserem, em outro momento) é o Arcanjo Metatron que, ele,
não vem da 18ª dimensão, mas está mais próximo, como ele lhes dirá, da Fonte. 

Estando mais próximo da Fonte, ele é o seu representante.

A Fonte, tendo a capacidade para se dilatar ao infinito, ou para se contrair ao infinito, modifica a sua expansão e a
sua contração. 

A Fonte tem, portanto, necessidade de uma testemunha fiel que permaneça semelhante a ela, quaisquer que sejam
os acontecimentos, quaisquer que sejam as modificações ocorridas em sua própria manifestação de consciência.

Assim, Metatron é o reflexo fiel da Fonte. 
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Não estando ele na capacidade para se contrair ou para se dilatar, ele persiste próximo à dimensão mais elevada e
permanece em meio a esta Vibração. 

Ele permite, portanto, ser, por sua vez, o canal para a Fonte, para ali voltar, ao seu assento, no momento desejado.

No que se refere ao Arcanjo Miguel, ele está presente, em inúmeras tradições, na superfície deste planeta. 

Ele é aquele que é como Deus, MIKA-EL, ele está ligado a AL e a IM, ou seja, ao mistério, elevado. 

Ele está ligado, se quiserem, a esta noção de ‘algo que eleva, que transcende e que retorna’.

***

Assim, a missão de Miguel é, nesta Humanidade, específica. 

É assimilada, e será cada vez mais assimilável, ao que chamaremos, se quiserem, de Espírito do Sol. 

Ele está também, e de maneira um pouco menos convencional, associado ao Espírito de Cristo.

Por quê? 

Miguel se manifesta pelo Fogo.

Ele se manifesta, ele se condensa nos cometas que são uma das suas expressões.

Obviamente, Miguel está além do cometa, mas a sua Consciência pode interferir e se integrar em elementos
cometários, do mesmo modo que o príncipe Miguel é o que permite, realmente, ao seu Sol, aquecer. 

Cristo passou pelo Sol. 

Miguel passou pelo Sol.

Nós empregamos às vezes, e vocês empregam às vezes, em certas terminologias, a palavra ‘Cristo-Miguel’,
simplesmente para ilustrar que duas das principais filiações de Cristo são Miguel. 

Ele é, portanto, no nível de Cristo, dois pilares, sobre os quatro, em relação com o Fogo e a ignição, com a capacidade
para colocar o Fogo. 

Este é o princípio de Cristo-Miguel.

Cristo, Miguel e Maria participam da nova Trindade, aquela que deve permitir acessar uma dimensão bem mais
elevada e não dissociada da Fonte.

Assim é constituído um triângulo radiante de força denominado Cristo/Maria/Miguel.

A energia de Cristo, a energia do Mestre da Luz, se aproxima pouco a pouco e irá se revelar, de maneira progressiva,
por sua vez, ao passo que a energia Metatrônica será ativada, totalmente, na superfície deste planeta.

No que se refere a Maria, como sabem, nós lhe transmitimos os nossos Selos e a nossa Radiância. 

Ela é, portanto, depositária e Mestra, de algum modo, do Plano e do desenvolvimento do Plano da Luz sobre esta
Terra. 

Cristo, Maria e, enfim, Miguel.Miguel é, de algum modo, eu diria, o elemento central, o pivô que permite acender o
Fogo, veicular, em vocês, a transformação ligada à Radiação do Ultravioleta que lhes permite, e já permitiu a

inúmeros de vocês, despertarem para dimensão do Coração.

Com relação ao ‘Fogo do Amor’, Cristo-Miguel representa, de algum modo, o Espírito total do Sol.

Eu os lembro de que o Sol é uma Entidade consciente que é alimentada, em permanência, de maneira um pouco
específica, pelo que chamei de seus corpos de Estado de Ser ou corpos de Eternidade que estão, de algum modo, no

Sol, e que esperam o retorno de vocês.

Assim, Cristo, Miguel e Maria são os guardiões dos seus corpos de Ressurreição. 

Eles têm, a seu modo e de diferentes maneiras, vigiado para que jamais esses corpos de Eternidade fossem
definitivamente cortados da sua densidade encarnada nos seus corpos de personalidade.

Eles tiveram sucesso, em tempos extremamente remotos, em manter, em meio à sua estrutura nos corpos de
personalidade e nos corpos sutis, o traço desta Divindade e a capacidade para religá-los a esta Divindade. 

Isso foi denominado, na tradição oriental, Centelha Divina e Centelha espiritual.

A Centelha Divina é a ressonância que lhes permite conectar, no sentido vibratório, com o seu corpo de Estado de Ser
que vocês devem reencontrar um dia e vocês estão nesse dia.

***



A missão de Miguel é, portanto, múltipla: ela é aquela que permite iniciar o processo do Fogo, em relação com o
Amor e em relação com o retorno à sua Unidade de Estado de Ser. 

Miguel é também aquele que inicia e dirige o Conclave Arcangélico permitindo, nesta dimensão, insuflar um novo
espaço e uma nova dilatação do tempo, relacionados à retificação do tempo, ou seja, o Arcanjo Miguel, por sua

‘forma Micaélica arquetípica’, ligada à 18ª dimensão, é capaz de acertar a Luz que foi falsificada e curvada pelas
Entidades [arcontes] que não queriam mais estar ligadas à Fonte e que não queriam, sobretudo, o retorno à Fonte

de algumas das Sementes de estrelas aproximadas desse plano, deste universo.

Miguel é, portanto, a ligação. 

Ele é como Deus, ele é aquele que está elevado no mistério, o mais próximo de Deus e que lhes mostra o caminho,
permitindo-lhes conectar-se com a sua Unidade e com o seu Estado de Ser.

Ele é, portanto, aquele que vai adoçar esse Fogo pelo Amor de Maria, pelo Amor da Criadora das suas dimensões
físicas unificadas e não dissociadas que foram, depois, dissociadas por algumas intervenções chamadas de exteriores,

como sabem disso.

Existe assim uma Fonte Una/Pai/Mãe que pode se duplicar ela mesma ao infinito e podendo investir, com Consciência,
desde um grão de areia até um conjunto de Sóis. 

Esta Fonte infinita Una/Pai/Mãe foi, por sua vez, copiada e imitada, para criar um princípio de dualidade mantendo-
os nesta matriz.

Assim, a Fonte não é mais chamada de Fonte. 

O Pai/ Mãe não é mais chamado de Pai/Mãe, mas se fez denominar Deus/Diabo. 

Há, nesse nível, uma Vibração ligada à dualidade mantendo-os, de maneira muito lógica, em uma egrégora de
distância, de separação e de medo.

Houve um Deus vingador, houve um Diabo que os perseguiu e que os impediu, assim dizendo, de retornar a Deus, ao
pronunciar a palavra Deus, que era uma Vibração elevada, certamente a Vibração mais alta nesta dualidade e que,

entretanto, os fecha inexoravelmente na dualidade.

Assim como sabem, Cristo, durante a sua viagem Humana, jamais pronunciou essa palavra, qualquer que seja a
língua. 

Ele pronunciou uma palavra precisa que era Abba. 

Ele sempre chamou a Entidade que o enviou como Fonte de tudo, de Pai, e é realmente o Pai que o enviou. 

Quem era o Pai? 

O Pai era a Fonte Una/Pai/Mãe.

Cristo nasceu por um princípio não biológico, natural. 

Ele não veio, entretanto, de uma virgem, no sentido em que quis fazê-lo entender o que vocês chamam de igreja
católica. 

Entretanto, trata-se de uma Criação genética que foi realizada, ao mesmo tempo com o DNA da Divina Maria,
tendo tomado corpo naquele momento, associado a um DNA de origem extra-Humana que tinha a capacidade

para vibrar sobre as dimensões do Amor universal e, portanto, para estar conectado, de maneira indefectível, com a
Fonte e, portanto, com o Pai.Aquele que enviou Cristo, e que ele mesmo fez chamar de Pai, corresponde a uma

Entidade se manifestando, de maneira regular, desde a Criação da dissociação há 300.000 anos. 

Ele é a única Entidade capaz, como Fonte, de materializar um corpo, de recuperá-lo à vontade. 

Entretanto, ele não pode persistir, nesta dimensão, durante muito tempo, sob pena de ser, ele também, cativo do
que vocês chamam, do que nós chamamos, com vocês, desta matriz.Deus é apenas uma Ilusão e uma egrégora

falsificada, situada nos planos mais elevados do mundo astral. 

Assim, quando vocês chamam, em ressonância e em Vibração, ou em oração, a palavra Deus, vocês chamam, do
mesmo modo, o seu antagonista que é chamado de Diabo. 

Trata-se, de fato, da mesma Entidade, elaborando o sistema de controle e se duplicando ela mesma a fim de colocá-
los na dualidade e de manter o estado de dualidade.A Fonte escapa desse condicionamento. 

Cristo escapou desse condicionamento.

***

Assim, conectando-se àquele que se nomeou, si mesmo, o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês irão recolocar em
vocês uma filiação da Luz Autêntica, quaisquer que sejam as suas linhagens espirituais, mesmo se elas nada tiverem a

ver com o Arcanjo Miguel, ou com uma linhagem Arcangélica. 

Vocês irão se remeter à Vibração e à filiação daquele que foi enviado pelo Pai, e, então, à Fonte.

É preciso compreender e aceitar, e se vocês o aceitarem vocês irão viver bem depressa a realidade, que a partir do
momento em que, com Consciência, vocês orarem ou apelarem a Deus, vocês chamam, do mesmo modo, a Entidade



denominada Diabo e vocês entram em um ciclo ligado às emoções e ligado a uma situação muito penosa do seu
mental que gira dando voltas e que os mantêm nesta densidade.

Chamar Cristo, não pela forma veiculada pelas igrejas, mas na Luz e na Verdade, assim como lhes foi preconizado,
permite-lhes conectar, necessariamente, com Cristo e com a Fonte e, portanto, evitar a dualidade, em relação com o

que é denominado Deus e Diabo.Deus não é a Verdade. 

Deus é um arconte. 

Deus é o que foi criado pelas Entidades querendo se cortar da Fonte. 

Elas sabiam, entretanto, que o Ser Humano que estivesse preso, por sua dimensão estelar, iria aderir, sem dúvida e
durante milênios, a esta noção de Deus Criador e Diabo separador. 

Entretanto, essas duas Entidades são apenas os dois polos de uma mesma realidade que foi chamada, várias vezes,
de Satã, que estritamente nada tem a ver com o Arcanjo Lúcifer. 

É preciso compreender isso.

A igreja católica, os diferentes movimentos religiosos que associam Satã a Lúcifer, o fazem em total conhecimento de
causa.

A missão de Miguel é, portanto, a de restituí-los à sua filiação original, de revelá-los, pelo Fogo do Amor, o que nada
tem a ver com o que quis chamar a igreja católica de Fogo do inferno. 

Compreendam bem que apenas existe um Fogo do inferno, é aquele da divisão ligada ao Diabo e a Deus.O Fogo do
Amor é um Fogo que eleva, que transcende, que transforma e que purifica. 

Assim é a missão de Miguel: é a de restituir, de algum modo, e segundo as suas frases, ‘a César o que é de César’, de
devolver ‘à Fonte o que é da Fonte’ e de restituir ‘à Fonte o que vem da Fonte’, o que é o caso de vocês,

como Sementes de estrelas.

Assim, pela ação de Miguel, revela-se também a vocês, na Radiação do Ultravioleta e assim como vocês
apreenderam isso, desde 30 de setembro, pela reunião da energia da Fonte e da energia Micaélica e da energia

Mariana Autêntica, para conectar-se com a sua Unidade e com a sua Verdade. 

É assim que o véu é erguido. 

É assim que esta matriz irá se dissolver sozinha, esta matriz que, a um dado momento, foi iniciada pelos Mestres
geneticistas caídos que curvaram o espaço/tempo e que aprisionaram o DNA da Vida, aprisionando-os nesse mundo,

criando estruturas muito lógicas e muito hábeis tendo por nome Karma.O Karma não é uma Criação da Fonte. 

O Karma é uma Criação de Deus ou Diabo. 

Vocês aderiram, constrangidos e forçados, a essas leis de evolução que, entretanto, lhes permitiram aumentar a sua
intensidade de Luz, mesmo ela lhes sendo desconhecida. 

O que quer dizer que ao final desta experiência, quando a missão de Miguel e do Conclave tiver terminado, vocês
irão compreender que deram um salto, em intensidade e em grandeza de Luz, permitindo-lhes, muito rapidamente,

descomprimir, literalmente, o seu corpo de Estado de Ser e de Eternidade, permitindo-lhes então realizar um salto
vibratório, um salto dimensional, extremamente importante.

Dessa maneira, é preciso, entretanto, agradecer àqueles que lhes permitiram experimentar o sofrimento e a
separação. 

Assim, vocês não devem se opor, nem a Deus, nem ao Diabo, mas agradecê-los do fundo da Fonte e pela Vontade
da Fonte. 

É assim que vocês dissolvem a Ilusão e não de outro modo. 

É nesse sentido que lhes é solicitado para voltarem-se para o seu Ser Interior, para voltarem-se para a sua própria
construção de Luz e não para a desconstrução da Ilusão, tal como descreveu o Arcanjo Miguel.

***

O Arcanjo Miguel combate, ele combate não no sentido em que vocês entendem isso: ele irradia a Luz a fim de fazer
cessar as ‘franjas de interferência’ e as zonas de Sombra ligadas a esta matriz na qual vocês evoluíram.

É preciso, entretanto, compreender, coisa que não o compreenderam alguns administradores, em dados momentos
da evolução, que é impossível criar outra coisa,  a não ser uma Vida conectada com a Fonte. 

Tudo o que não está ligado à Fonte não pode perdurar no tempo, no infinito dos tempos e no infinito da
Consciência. 

Isto é impossível.

Assim, nós sabemos que, um dia ou outro, o que alguns de vocês chamam de maus rapazes, voltarão, eles também, à
Luz. 

Entretanto, a Fonte decidiu que esta experiência de mais de 320.000 anos do seu tempo terrestre não deve jamais se



reproduzir.

Assim, as dimensões dissociadas, embora tenham permitido um importante salto da Consciência evolutiva, jamais
serão reproduzidas como tal.

Há, portanto, cessação de uma experiência, realizada há muito tempo, chamada de 3ª dimensão dissociada. 

As 3ªs dimensões poderão ser continuadas, poderão prosseguir, mas não dissociadas, ou seja, que os seres terão a
possibilidade, como isso foi o caso no início de alguns reinos e de algumas civilizações, de conectar, literalmente, com o

corpo de Estado de Ser.

A missão de Miguel é, portanto, efetuar esse basculamento importante, da passagem da dualidade à Unidade, da
dissolução de todas as crenças errôneas que conduziram suas vidas até agora.

Vocês devem fazer a aprendizagem, assim como disse Miguel, da Unidade, através da sua Presença, desta Radiância
e da nossa Radiância, de todos nós, no Conclave.

Vocês têm a possibilidade de nos chamar e de nos pedir o que vocês julgarem bom de nos pedir, em relação ao seu
retorno à Unidade. 

Vocês não podem, contrariamente ao que queriam lhes fazer crer algumas tradições e alguns movimentos espirituais,
chegarem sozinhos a isso. 

Obviamente, a porta e a chave se encontram no seu ser Interior, mas jamais qualquer ser Humano pode chegar à
liberação, sozinho. 

Isso não foi possível senão para alguns grandes seres, particularmente escolhidos, particularmente formados para isso. 

Vocês devem aceitar isso.

Entretanto, a chave encontra-se no seu ser Interior.

Assim como Maria disse, assim como eu repeti e assim como Miguel disse e dirá novamente,nós viemos aqui para lhes
estender a mão, neste período de dissolução da Ilusão. 

É preciso bem compreender que não haverá mais campo de experimentação, neste universo e nesse Sistema Solar, da
dualidade separada da Fonte.

Então, resta-lhes agora dar um passo para nós, a fim de que nós demos mil outros para vocês. 

Basta-lhes cruzar a linha vermelha, de algum modo, que os separa da Unidade. 

Isso necessita de uma mudança radical da sua percepção das coisas. 

Isso necessita de uma mudança radical do seu modo de apreender a Vida, de maneira inevitável, eu diria, nesta
densidade, em termos de ‘bem e mal’. 

Vocês estão além do bem e do mal, porque vocês são, assim como dissemos, Sementes de estrelas.

Miguel veio, e nós vimos, para revelar a sua dimensão de Sementes de estrelas e para fazê-los penetrar na
verdadeira Trindade (ligada a Cristo, Maria e Miguel) que estritamente nada tem a ver com a Trindade denominada

Deus/Pai, Filho, Santo Espírito.

Jamais esqueçam que aqueles que os separaram, que os atraíram nesta matriz, conhecem perfeitamente as leis da
genética e as leis da energética. 

Eles sabem como lidar com isso de forma excessiva. 

Eles sabem insuflar novas crenças e afastá-los dos seus objetivos por um processo chamado de ‘distração’.

Entretanto, e como sabem, o Arcanjo Miguel conseguiu, pela associação com sua irradiação da Fonte, apoiar sobre
ele algo de excepcional que foi ter podido dissolver uma série de irregularidades que os impedia, literalmente, de

acessar a Unidade. 

Hoje, isto está realizado.

Vocês irão viver, portanto, cada vez mais, os contatos com essas dimensões das quais estiveram cortados.

Não é preciso se surpreender de ouvir falar, de sentir e de ver Presenças, de sentir episódios de fadiga ou, ao contrário,
de Alegria extrema. 

Isso faz parte do seu caminho de retorno a casa.

Apoiados em suas linhagens espirituais, apoiados na Revelação da sua Semente de estrela, apoiados na ajuda dada
pela nova Trindade Cristo/Maria/Miguel, vocês irão se tornar, dentro de muito pouco tempo, seres

multidimensionais.Miguel e nós, o Conclave, estamos aí para isso.

Aí está a primeira parte do que tinha a lhes dizer com relação à missão de Miguel: ele é o Fogo, o Fogo que revela, o
Fogo do Amor, o Fogo da Unificação e do retorno à Unidade.

Com relação a isso, e antes de lhes dar a palavra para questões diversas relacionadas ao que acontece durante os
seus dias, eu quero ouvir as questões relativas à missão de Miguel.



***

Questão: quando chamamos Cristo, é preciso chamar Cristo ou Yeshua?

Você deve encontrar a sílaba sagrada. 

O verdadeiro nome de Cristo não é Cristo nem Yeshua. 

Obviamente, Cristo ou Yeshua os aproxima da Vibração d'Ele, quando chamado.

Recordem que o chamado não está no nome que você dá, mas na Vibração que você emite. 

Entretanto, a Vibração mais autêntica é KI-RIS-THI (e não TO).

***

Questão: qual é a relação com Isis, no Egito?

Relação total. 

Mas pronunciar IS-IS não é a mesma coisa que pronunciar Isis.

***

Questão: a antiga Trindade, que era o Pai Divino, o Espírito Santo, o Filho, tornou-se assim Cristo, Maria e Miguel?

A Trindade, criada por aquele que se chamou São Paulo, Pai/Filho/Espírito Santo, voluntariamente eliminou a
dimensão feminina de Maria, porque não era necessário, sobretudo, que a Humanidade soubesse que não havia um
Criador, mas uma Criadora, para lhes esconder a Verdade, a fim de que vocês não tivessem acesso a esta dimensão.

***

Questão: com relação ao que disse de Deus e Diabo, o que dizer de Santos como São Francisco de Assis, por exemplo,
ou outros, que apelavam a Deus regularmente?

Há, aí, uma época diferente. 

Entretanto, aqueles que aceitaram o sacrifício de serem estigmatizados, na igreja católica ou fora dela, não tiveram
outra possibilidade senão manter esta falsificação, a fim de que a história não morresse. 

Não havia outra escolha, naquele momento.

***

Questão: quais são as linhagens espirituais?

Há uma Fonte Pai/Mãe, Una. 

Há Metatron que guarda o trono. 

Em torno do seu trono encontram-se os Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh, Serafins.

Eles encontram, na implantação de dimensões, mesmo da sua dimensão, os seus equivalentes, denominados
'elementos'. 

Cada Hayoth Ha Kodesh ou Serafim primordial está em relação com um dos elementos.

Aquele do Fogo (e eu darei apenas este) é denominado Vehuiah. 

Ele é o gênio Criador do Fogo. 

Toda manifestação tem por base o Quatro, nesta dimensão como em outras dimensões.

Foi, portanto, lógico que a sua descida Dimensional, que a sua exploração Dimensional, além da experiência
anedótica desta terceira dimensão, se fizesse sendo apoiada por Quatro elementos. 

Cada um dos elementos toma, para vocês, uma coloração diferente, encontrando a sua Fonte em meio a uma
galáxia ou a um Sistema Solar específico.

Assim, alguns de vocês têm linhagens Pleiadianas, ou ainda, Arcturianas, ou ainda Sirianas, ou ainda Vegalianas.



Cada uma das suas linhagens sustenta um dos elementos constituintes, em vocês, desse corpo, mas, sobretudo, da sua
alma e do seu Espírito. 

São as Rodas nas Rodas, descritas pelo Arcanjo, por Ezequiel, que permitiram, se quiserem, compactar, materializar e
criar as dimensões.

Assim, vocês são portadores da chama da Vida. 

Assim, vocês são portadores das Quatro bases de DNA. 

Assim, vocês são portadores de um conjunto de Vibrações cuja origem situa-se nas primeiras emanações da Fonte,
chamadas de filiações.

Cada uma das suas filiações lhes confere certo número de especifidades, nesta dimensão, como no seu corpo de
Estado de Ser. 

Entretanto, essas filiações não lhes são comunicadas do exterior, mas ser-lhes-ão reveladas, quando chegar a hora,
por vocês mesmos, no Interior de vocês mesmos.

***

Questão: é a mesma coisa que o que chamamos de dimensão estelar?

Há a noção de Semente de estrela. 

A Semente de estrela é a sua origem estelar, efetivamente, mas, mesmo nesta dimensão estelar, vocês participam e
recebem informações, influxos, impulsos, se preferirem, vindos de três outros lugares.

É extremamente raro e pouco frequente que algumas Entidades, ou algumas Consciências, tenham por origem estelar
duas filiações espirituais comuns e idênticas. 

Este é o caso para KI-RIS-THI, assim como eu lhes disse, porque duas de suas filiações estão ligadas ao Arcanjo Miguel.

Vocês podem, por exemplo, ter uma dimensão de Semente de estrela que é, de fato, o lugar de onde vocês vieram
para vir sobre a Terra, por exemplo, Vegaliana, e ter, mesmo em sua Semente de estrela, uma filiação, obviamente

Vegaliana, mas também uma filiação vinda de Órion ou ainda uma filiação vinda de Sirius ou ainda de Altair.

Por esses mecanismos complexos (cuja palavra mais adaptada seria ‘aliança’), aliança com outras linhagens, com
outros povos, resultou uma fusão e a aquisição de alguns potenciais, em relação com os Quatro Viventes, refletindo-se

no seu destino e no seu caminho.

Assim, uma das suas filiações está, obviamente, em relação com a sua dimensão de Semente de estrela.

***

Questão: quais diferenças vocês fazem entre Satã e Lúcifer?

Satã é Deus/Diabo. 

Ele pertence ao reino dos Arcontes. 

Ele pertence àquele que criou o sistema de controle Humano.

Lúcifer trouxe-lhes uma forma de liberdade, entretanto, ele entrou em contradição com a ‘Lei de não ingerência e de
não violação do livre arbítrio’ desejada pela Fonte.

Entretanto, o Arcanjo Lúcifer está doravante redimido. 

Ele não pode assumir o seu papel no Conclave Arcangélico, mas ele irá reencontrar o seu lugar, assim que esta
dimensão for dissolvida.

***

Questão: que ligação há entre os Quatro Viventes e a Civilização dos Triângulos que seria a origem de todas as
civilizações?

A ligação é muito simples, está ligada ao número. 

Assim como lhes disse, no mês de maio, a Vibração é número, a Fonte é número.

O número 1 remete-os à Unidade da Fonte UNA Pai/Mãe. 



A Fonte, ela mesma, tendo a capacidade para se duplicar e para se multiplicar, é obrigada a deixar, no lugar de
onde ela emana ou de onde ela nasce, uma testemunha. 

Essa testemunha é o Arcanjo Metatron.

E, portanto, o 1 torna-se 2. 

Em seguida, o 2 dá o 3. 

O 3 é um ternário, aquele que opera a Criação. 

O 3 dá o 4, que estabiliza a Criação nas Rodas da Vida. 

O 4 dá o 5, que define o sentido do movimento. 

O 5 dá o 6, que permite a escolha. 

O 6 dá o 7, que dá a concretização e as ferramentas para concluir a Criação. 

O 8 dá a justiça e o equilíbrio. 

O 9 firma o retorno à Unidade. 

E assim por diante.

Assim, a Civilização dos Triângulos, unida por 4, contribui para dar uma base de Vida e de movimento ao que é
chamado de Quatro Viventes.

***

Questão: é para dizer que o triângulo seria um dos Quatro Viventes?

Exatamente, que foi falsificado, obviamente, e preso aqui, como símbolo de uma Luz falsificada. 

Recordem que aqueles que os constrangeram e escravizaram não podem nada criar que escape às leis. 

Entretanto, eles podem fazer de forma que essas leis sejam deturpadas e desviadas, mas eles não podem nada criar
por si próprios.

Eles são então obrigados, literalmente, e eles foram obrigados, a utilizar os símbolos existentes para se fazerem
diabólicos.

***

Questão: a partir desses dados, qual é a posição de IS IS?

Ela está no centro. 

Ela faz parte do triângulo, mas ela está também no centro. 

Ela é a matriz que foi substituída, falsificada, pelo olho, no meio do triângulo dos Illuminati.

O olho olha. O olho tenta compreender. 

A matriz recebe. Isso não é a mesma coisa. 

IS IS é uma das partes da nova Trindade, mas está também no centro, como Criadora. 

Ela está, se preferirem, no centro do círculo, no centro do Conclave. 

Ela é, se preferirem, o início dos Triângulos.

O desenvolvimento que lhes dei corresponde ao aspecto mais autêntico da realidade do que é Maria. 

Não entrarei em qualquer noção histórica com relação a Maria porque Maria, além do corpo que emprestou nos
caminhos da encarnação, e bem além, trata-se de um arquétipo.

Ela é Fonte Pai/Mãe, Una, andrógina. 

Ela é polaridade feminina, mas ela é também polaridade andrógina. 

Ela é aquela que sustenta a vida nessas dimensões. 

Ela é a emanação, o princípio, e a base, tudo sendo o início.

***

Questão: ela é então a trama e o um?



Isso parece bem coerente.

***

Questão: podemos dizer que somos representados por um Triângulo e que Maria é o centro?

Vocês fazem parte de linhagens ditas evolutivas.

Vocês são partes da Fonte e devem retornar à Fonte. 

Retornar à Fonte necessita de percorrer certo número de planos dimensionais. 

Alguns desses planos dimensionais são passagens obrigatórias. 

Algumas passagens dimensionais não são obrigatórias. 

Efetivamente, vocês repassarão, em outros espaços, em outros tempos, se é que podemos falar de tempo, pela
dimensão triangular. 

Virá um momento em que o substrato biológico, mesmo multidimensional, à base de silício, deverá desaparecer. 

O princípio de retorno à Unidade e, portanto, à Fonte, passa pela passagem da tripla Unidade.

***

Questão: a décima primeira lâmpada, associada a IS, tem uma ligação com Maria, como IS IS?

Sim. 

A 11ª lâmpada, ou 11º corpo, está ligado ao Verbo Criador. 

No começo era o Verbo e o Verbo estava com Deus. 

O que é o verbo, se não Maria? 

Cristo, seu filho, é o Caminho, a Verdade e a Vida, mas o impulso inicial, ligado ao verbo Criador, é IS IS.

***

Questão: o IM corresponderia a Miguel?

Sim.

O AL corresponde a El - Ho - Im, ou El - Ho - A.

O AL, EL, IL, OL, UL corresponde à mesma sílaba.

***

Questão: que é Ahriman?

Ahriman, de que falou Rudolf Steiner, ou Loup Fenris, corresponde à mesma lenda, corresponde a uma das histórias
possíveis em relação a Lúcifer. 

Lúcifer teve, assim, uma missão. 

Não é aquela que quiseram lhes fazer crer a história comumente admitida. 

Ahriman, ou o Loup Fenris, são lendas vindas dos países nórdicos.

Não esqueçam contudo que, em todas as civilizações, em todas as tradições, há uma trama comum, que cada
crença faz aderir na vivência das pessoas.

Então, não é necessário, aí tampouco, desenvolver sobre esta lenda, ou esse princípio.

O ‘princípio de Lúcifer’ ou o ‘princípio de Ahriman’ é a mesma coisa: corresponde ao princípio denominado «ordem de
precedência», ou seja, instalar uma desigualdade onde só os mais fortes são capazes de sobreviver. 

Entretanto, isso não corresponde à Vontade da Fonte. 

Nisso, o Arcanjo Lúcifer, em um dado momento, induziu uma forma de distorção que ele pensava poder conter: o
‘princípio de dualidade’.



Não iremos adiante.

************ 

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=437

06 de Outubro de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com 

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************ 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=437
http://api.ning.com/files/uWrWqV*FzW7yAsp*5vp0knUKfUGvufnYAl*MpBsVxS-bF0hwydT*kRVe*978KuTs9*V4S6u2nQKhv5k3ucTarywODoMSZxDP/000URIEL01.07.2012.JPG


~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~~ Inclui o Anúncio das 7 Etapas ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos e Mestres da Luz, eu venho a vocês, além desta Presença, durante este dia, para dar uma

série de elementos importantes referentes às Núpcias Celestes (1) e referentes aos nossos encontros
específicos, mensais, devendo ocorrer no dia 17 de cada mês.

Como eu anunciei, nós, povo Arcangélico, povo da Luz autêntica Vibral, nós modificamos, nós retificamos a Luz
em meio ao seu Universo e especialmente em meio ao seu Sistema Solar.

A Luz deve se estabelecer e se afirmar, na sua Verdade e na sua Unidade, em meio às suas Consciências
individuais, assim como em meio à Consciência do conjunto deste Sistema Solar.

Vocês contribuíram, todos vocês que acompanharam, ou mesmo que participaram sem sabê-lo desta elevação
Vibratória das Núpcias Celestes.

Vocês tornaram possível a manifestação da Luz em meio à sua densidade.
Resta a ela, agora, impor-se, pela Radiância e pelo Amor, em meio ao seu mundo da superfície.

Entretanto, e como vocês sabem, existem forças de resistência que ainda não têm consciência de que a Luz
está se estabelecendo.

Não é preciso, como eu sempre lhes disse, interessar-se, de uma maneira ou de outra, por essas forças de
resistência.

Elas participam, à sua maneira e ao seu modo, e com as Vibrações delas, do estabelecimento do reino da
Unidade.

Vocês não têm que julgar, mas vocês têm, a cada dia, a cada instante, que ser o que vocês São: Filhos da Luz,
Filhos da Lei do UM, Filhos da Unidade, Mestres e Sementes de Estrelas.

As Núpcias Celestes, e o que nós retransmitimos até vocês, vindo do fundo do Cosmos restabelecer a
Verdade e a Luz original, permitiu ancorar sobre esta Terra e através de vocês, a realidade da Luz, a realidade

da Unidade.
Assim, eu me proponho, e de modo exclusivamente centrado nas Núpcias Celestes e na Luz em via de
estabelecimento e nos nossos encontros, para responder às suas interrogações, a fim de dar-lhes os

conselhos e, eu diria até mesmo, as diretrizes, se vocês as aceitarem como tais, para aumentar a Vibração da
Luz, em vocês e sobre este planeta.

MIGUEL - 06 de outubro de 2009 - Inclui o Anúncio das 7 ETAPAS

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-_9r7Hfc1u3w/UlIfT3oQy5I/AAAAAAAADPU/eJp-seVIzDU/s1600/000+arcMika+-+06.10.2009b''.jpg


Então, bem amados Mestres da Luz, em nome do Conclave, nós lhes agradecemos, e eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as doze Virtudes das Núpcias Celestes?

As sete primeiras Virtudes estão diretamente relacionadas com o que vocês já conhecem, porque elas fazem
parte das tradições orientais.

Elas correspondem às sete Lâmpadas ou sete Luzes chamadas de chakra.
Cada um desses chakras tem uma função, no seu nível fisiológico, mas também no nível espiritual.

Em um primeiro momento, nós despertamos em vocês as funções espirituais, nós despertamos, se vocês
quiserem, as funções espirituais dos seus sete chakras ou sete Lâmpadas principais.

Em seguida, nós ativamos em vocês, e é isso que é o mais importante, as cinco novas Vibrações ligadas aos
códigos da Luz Metatrônica, em relação com o silabário sagrado.

Cada uma dessas novas Lâmpadas corresponde ao despertar, em vocês, de uma nova função espiritual,
fazendo-os passar de um sistema de sete Lâmpadas para doze Lâmpadas.

Cada uma dessas novas Lâmpadas está relacionada com uma Vibração correspondendo a um chakra em via
de constituição, no nível da sua fisiologia.

Assim, o OD (oitava Lâmpada) [ponta inferior do osso esterno] corresponde ao nascimento de CRISTO em
vocês, como eu havia nomeado: a passagem no Si / Unidade e na Unidade do Si.

Isso corresponde à Porta Estreita na parábola de CRISTO que dizia: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não se tornar de novo como uma criança.”.

A Porta Estreita corresponde à Chave Metatrônica OD.
Em seguida, nós acendemos a nona Lâmpada [saliência do esterno: ângulo de Louis] que corresponde

ao ER que é o estabelecimento, em vocês, da Alegria Interior, o estabelecimento, em vocês, do princípio
Unitário, do princípio de irradiação da Unidade e do princípio da Luz Vibral original.

A décima Lâmpada [à meia distância entre o pomo de Adão e a ponta do queixo] correspondeu à passagem
mais importante, ligada à Reversão ocorrendo no nível da parte superior da sua garganta, e ligada ao IM, sílaba

sagrada do Mistério que permite a comunicação consciente com a Unidade e o restabelecimento ligado à
falsificação, ao retorno à Luz não invertida, ao que eu chamei de retificação da Luz em meio à sua Vida, aos

seus comportamentos e até mesmo às suas compreensões deste mundo.
Depois, veio o estabelecimento de IS (décima-primeira Lâmpada) [sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz]

correspondendo ao princípio do Verbo Criador, permitindo ativar, em vocês, o potencial de Criação e de
Cocriação consciente do Universo, ligado a IS e à boca.

Dessa maneira, o som “SI”, ouvido no nível de um dos ouvidos, permitiu revelar-lhes a Dimensão do Espírito,
em vocês, pela ativação da última Vibração do Antakarana ou Cordão Celeste unindo o corpo e a alma, e a

alma e o Espírito.
Esse era o último pré-requisito para a sua penetração consciente em meio ao veículo de Eternidade ligado à

androginia primordial da décima-segunda Lâmpada e ao som silábico AL, situado sobre o seu nariz
[concavidade logo atrás da ponta do nariz] e correspondendo à reunificação final e à sua passagem na Unidade

e à sua capacidade para liberar o DNA, a fim de lhe permitir multiplicar-se e de lhes permitir adquirir um
material, denominado biológico, possibilitando-lhes evoluir além da curvatura do espaço / tempo do seu mundo

falsificado, a fim de encontrar a sua Dimensão de Eternidade, o que eu chamei de corpo de Estado de Ser,
estacionado no Sol.  

Estão aí as cinco novas Lâmpadas correspondendo às cinco Chaves Vibratórias, correspondendo aos cinco
Pontos do seu corpo, mas também, como isso foi dito, aos cinco Pontos da cabeça acendendo as cinco

últimas Estrelas da Coroa de MARIA.

Assim, tendo ativado as doze Lâmpadas, cujo resultado é exclusivamente (e deve ser, exclusivamente, além
mesmo do acesso ao Estado de Ser) o estabelecimento da sua Vibração da Vida em meio a esta Dimensão,
na Unidade, e não mais na dualidade, isso corresponde ao estabelecimento da Vibração da Luz em meio ao
seu Coração reunificado, na Alegria e na Comunhão e na comunicação, a Conexão, como disse o Arcanjo

ANAEL, com as nossas Dimensões.
Vocês irão redescobrir, e vocês redescobrem no seu ritmo, a sua Dimensão multidimensional.

Foi pedido a vocês, durante o próximo período e até o final da minha ajuda, eu diria, do meu trabalho em meio a
este Sistema Solar, para trabalhar na aceleração Vibratória e na elevação Vibratória da Luz, a fim de que ela

estabeleça o seu Reino em meio a esta Dimensão e permita às Consciências evoluindo nesta Dimensão

http://api.ning.com/files/swLlbX5ug5YszFce*lNrzoxLo8erqZmwUt3R8dZzEpBydRVTzhEjAbR62DOgzBsTPnjVNuxx-qgdY9O0LSyo2sQygyXmLnmW/000bibli_178NovosCorposEspirituaiseCabeaazul.PNG


transladarem para os mundos do Estado de Ser e os mundos não separados.
Está aí o resumo dessas Lâmpadas e das doze semanas que antecederam a ignição, e que seguiram a

ignição, dessas Lâmpadas.
Vocês estão agora neste ponto e eu os chamei de: Transmissores da Luz e Ancoradores da Luz.

O seu trabalho está apenas começando.
Trata-se agora de permitir, pela Irradiação da sua própria Luz, pela Irradiação do seu nível de Consciência

interior manifestada em meio ao exterior, invadir literalmente o seu mundo pela Luz.
Essa é a sua missão mais essencial para o estabelecimento do Reino da Unidade.

***

Pergunta: poderia descrever esta Luz em via de estabelecimento?

A Luz é Vibração e é aquela que vocês percebem quando são submetidos a uma irradiação.
A irradiação vem ao mesmo tempo do exterior e do Interior do seu ser, porque se trata da Unidade dessa

irradiação.
O que está no Interior é a mesma coisa do que está no exterior.

O que estava no exterior era o mundo falsificado no qual vocês foram presos.
O que é Interior é a Revelação da Luz e a Luz nasceu em vocês, ela deve se expandir, manifestar-se sempre

mais.
Trata-se do Fogo do Amor ligados às Radiações mais intensas chegando do Sol Central da Galáxia, também

chamado de Alcyone.
Vocês são regados, desde o encerramento das Núpcias Celestes, e isso foi iniciado durante as sete etapas

Vibratórias que vocês vivenciaram até o dia 29.
No dia 30, eu anunciei a vocês e fiz Vibrá-los na Radiação d’A FONTE.

É isso que vocês percebem agora, que alguns de vocês percebem, em algumas partes do Céu.
Vocês são submetidos doravante à influência da Radiação d’A FONTE e isso irá ocorrer de maneira

exponencial.
Muitos seres humanos irão conectar, literalmente, em consciência, A FONTE, irão dialogar e se comunicar, irão

viver em relação e em Conexão com a Consciência d’A FONTE’.
Esta é a Verdade.

Cabe a vocês também tornar-se Transparente para que esta Luz não seja modificada, de maneira alguma, ao
atravessá-los, a fim de ser reemitida, em meio à sua Dimensão, ao conjunto deste planeta.

Deste modo irá se estabelecer o Reino da Luz, sejam quais forem as resistências.
Absolutamente nenhuma força pode se opor ao que está aí, absolutamente nenhuma.

Isso terminou.
Vocês definitivamente venceram.

A Luz se estabelece em meio à Unidade.
Vocês vão se tornar de novo a Unidade.

Entretanto, eu lhes peço um pouco de paciência.
Nós devemos proceder de maneira progressiva, a fim de que a Luz seja realmente esse Fogo do Amor, e a fim

de que o Fogo do Amor não se transforme em destruição para alguns seres humanos resistentes.
Então, a Graça d’A FONTE está para estabelecer o seu Reino e para se manifestar, de maneira progressiva e

regular, a fim de que cada Consciência humana que o desejar, pelo princípio da Graça, pelo princípio do Amor,
possa, por sua vez, estabelecer-se em meio a esta Verdade.

Vocês não têm que julgar.
Vocês não têm que condenar porque, mesmo o mais afastado da Luz pode, se ele quiser, conectar-se com a

Luz.
Assim é a Graça da Luz.
Então, sejam pacientes.

Sejam firmes em meio à sua própria Luz, à sua própria Verdade.
Deixem a Luz apagar as Sombras inerentes à personalidade, ainda presentes, mesmo entre os melhores

Trabalhadores da Luz, mesmo entre os melhores Transmissores da Luz.
A Luz deve ser transmitida, mas ela deve também finalizar a Transmutação de vocês a fim de estabelecê-los,
em permanência e na Eternidade, em meio à Vibração da Unidade do seu Coração, do seu Templo Interior.

***

Pergunta: quando não se acompanhou as Núpcias Celestes, em todo caso de maneira consciente,



como é a adaptação a esta Luz?

Isso, hoje, está resolvido.
As Núpcias Celestes ocorreram.

A primeira onda despertou e, no entanto, haverá outras ondas.
Não há como falhar.

Não há nada, nem ninguém, que foi esquecido.
Houve simplesmente seres humanos que aceitaram, conscientemente, retransmitir esta Luz, mas eles a

retransmitiram para os outros, para aqueles que não acompanharam.
Portanto, vocês não têm nada com que se preocupar.

Vocês têm apenas que se alinhar em meio ao seu Coração para perceber e sentir a Luz Vibrante no seu Corpo
Eterno, que aproximar-se progressivamente da Luz Unitária, do seu estado de Consciência Unitária, deixando a

Luz agir porque ela está aí, agora.
O que vocês vão observar, nos próximos dias e nas próximas semanas, no nível da sua humanidade, não deve

alarmá-los.
São as últimas resistências existentes no nível da humanidade, mas também em vocês, em relação ao

estabelecimento da Unidade.
Há uma série de medos podendo se expressar em forma de violências, que eu chamo de resistências, mas

elas são apenas temporárias.
Elas são apenas efêmeras em relação à Eternidade que está aí.

Então, permaneçam firmes, estáveis e na Alegria.
Permaneçam no trabalho consciente do acolhimento da Luz de CRISTO, na Verdade e na Unidade, na

repetição das sílabas sagradas, tanto quanto possível, de forma breve, gradualmente e à medida de cada um
dos seus dias.

Se vocês sentirem vontade, conectem-se, enquanto seres humanos por toda parte sobre este planeta, das
14h00 às 14h30, hora local no seu relógio.

O encontro, doravante, da Efusão d’A FONTE, acoplada e intimamente mesclada à Radiação do Ultravioleta
que eu retransmiti a vocês, retransmitidas pelo Conclave, irá ocorrer no dia 17 deste mês e a cada mês.

Então, nós temos um encontro formal às 12h00, hora francesa, a fim de que a cada mês, e à mesma hora
deste mesmo dia, nós possamos promover as últimas Sete Etapas da Revelação.

Durante sete meses, até o mês de maio (ndr: de 2010), nós iremos construir o Mundo da Luz.
Nós iremos construir o seu Templo Interior.

Nós iremos realizar a Merkabah planetária, juntos, vocês e nós, nós e vocês, em conjunto e unidos.
É a esse trabalho que nós os convidamos, para vocês, para nós, e para Ele / Ela: A FONTE.

Está aí o que é, hoje, solicitado.
Dessa maneira, a Radiação d’A FONTE que está chegando, e que chegou em algumas etapas das Núpcias

Celestes, será retransmitida de maneira muito mais consciente, de maneira muito mais Vibrante, pelo conjunto
das Forças Intergalácticas da Luz, sejam quais forem as suas Dimensões, para vocês.

Assim, então, nós trabalhamos juntos com A FONTE que permitiu, conforme eu já disse, o estabelecimento do
Reino da Unidade em meio a esta Dimensão.

Nós vamos construir isso em conjunto e não pode ser de outra forma.
Não existe mais qualquer obstáculo senão o medo, e o medo nada é, frente à Luz.
Nós iremos então estabelecer, sejam quais forem os solavancos, o Reino da Luz.

Gradualmente e à medida que vocês aceitarem a Radiação e a Conexão com A FONTE, vocês irão constatar,
no nível da sua Consciência individual, que vocês penetram reinos de Paz, de serenidade, de Alegria, os quais

vocês jamais experimentaram.
O que está chegando a vocês é o novo, a novidade, a renovação.

Vocês vão descobrir espaços de Vida ligados à Imensidão e ao Infinito.
Vocês vão redescobrir algumas palavras de CRISTO e o significado real dessas palavras (e não aquelas que

foram falsificadas pelas diferentes ordens que os mantiveram na servidão).
Hoje, o momento é da Liberação.
A Luz vem liberá-los desta ilusão.

Vocês devem penetrar na Verdade, no seu ritmo, durante esses sete meses.
Nós temos encontros precisos.

Eles são cruciais para o futuro do conjunto da Vida.

***

Pergunta: nós percebemos, desde pouco tempo, uma Radiação específica que vem de um ângulo de
cerca de 60º em relação ao Sol. Isso poderia corresponder a uma emanação, no plano visível, do



sistema de Alcyone?

De fato, a irradiação do Centro Galáctico está agora focada sobre a Terra.
O conjunto deste Sistema Solar está se aproximando do Centro Galáctico e do alinhamento com esse Centro

Galáctico.
É efetivamente o que está prestes a chegar.

Vocês receberam as cinco primeiras Chaves Metatrônicas (2).
METATRON irá voltar a partir do mês de maio (ndr: de 2010) para dar as últimas Chaves que estão faltando

para vocês.
Durante este período, vocês irão penetrar, cada vez mais ativamente, na Radiação d’A FONTE, na Radiação do
Sol Central da Galáxia, no alinhamento com o Centro Galáctico que ainda não está no eixo do seu Sol, mas, no

entanto, vocês ali estão chegando e isso é efetivamente o que vocês estão sentindo.
Vocês são alimentados por Radiações extremamente potentes que vêm participar da elaboração da Luz em

meio ao seu mundo da superfície.
Os obstáculos, ligados essencialmente a algumas naves de metal, não são mais obstáculos porque elas não

estão mais aí.
Mais nada, exceto o medo, pode se opor ao estabelecimento da irradiação do Sol Central nomeado A FONTE.

***

Pergunta: poderia nos falar da Fonte de Cristal?

A Fonte de Cristal está conectada com A FONTE.
Trata-se de uma irradiação específica, de uma gama de Radiações percorrendo os mundos da 11ª Dimensão,

ali onde evoluem aqueles que vocês têm chamado de Elohim.
Eles são seres de cristal, alimentando e retransmitindo, nos mundos da Criação descendente (no nível da 11ª,

da 5ª e da 3ª Dimensão), criando as formas e as Vibrações em meio a essas Dimensões.
A Fonte de Cristal é semelhante à FONTE de Cristal.

Trata-se, em vocês, do ponto do Estado de Ser situado acima do seu corpo físico, o ponto de reunificação
com a Unidade, assim que vocês tenham estabilizado o Fogo do Coração.

Cristal, porque, efetivamente, a base desta Vibração, ligada aos Elohim, não é o que vocês chamam de
carbono, mas o silício e, portanto, o cristal.

***

Pergunta: como utilizar esta Radiação da Fonte de Cristal, para irradiá-la?

Na humildade e na simplicidade, e nada mais.
Trata-se de um estado de Ser.
Não se trata de uma técnica.

Trata-se de um estado e de uma Vibração da Consciência, Vibrando nas Dimensões elevadas e mais
elevadas, às quais o ser humano pode ter acesso, em função da sua origem estelar, das suas filiações

espirituais, mas também, e além disso, e pela Graça da própria A FONTE, na condição de cultivar em si a
humildade e a simplicidade.

Isso se junta, este conceito de humildade e de simplicidade, ao conceito de Abandono à Luz e de doação de si
e de Serviço à humanidade.

***

Pergunta: quando a sua intervenção principal sobre a Terra tiver terminado, nós não estaremos
mais em contato com a sua Religação?

Pelo contrário.
Isso significa simplesmente que eu irei me retirar do primeiro papel, para dar o lugar a METATRON e ao seu

trabalho específico.
Isso não significa que a minha Religação e minha Radiância irão desaparecer.

O Conclave está reunido, e ele irá ficar até os últimos instantes desta 3ª Dimensão.
Nós estamos aí enquanto sete Pilares mantendo a Criação e permitindo a esta Criação conectar-se com os

mundos da Unificação e da Unidade.



Dessa maneira, todos nós estaremos presentes até o último momento.
Entretanto, o meu papel, no nível da Consciência individual da humanidade e da Consciência planetária, no

papel de desconstrução, estará terminado.

***

Pergunta: é melhor se agrupar para irradiar esta Luz?

Ao se associarem, ao se unirem vocês mesmos a fim de ir para este trabalho de Unificação e de
estabelecimento da Luz, o efeito é multiplicado.

Assim como dizia CRISTO, quando vocês forem dois, reunidos no nome d’Ele, Ele está presente entre vocês.
Deste modo, o três se torna seis.

Deste modo, o seis de torna doze, e o doze se torna vinte e quatro.
Há um fator de multiplicação permitindo multiplicar a força da Vibração da Luz Unitária, quando vocês juntam as

suas intenções e as suas atenções.
Portanto, sim, vocês se juntam e vocês se tornam unificados para participar do estabelecimento do Reino da

Luz, multiplicando o efeito.
Do mesmo modo, o fato de marcar encontro com vocês, em um tempo e um horário específico do seu

calendário, multiplica o efeito do que nós lhes transmitimos e do que vocês retransmitem.

***

Pergunta: a duração da Efusão de Energia, no próximo dia 17, será sempre a mesma?

Eu irei intervir, com o Conclave e A FONTE, da zero hora à meia-noite, durante vinte e quatro horas.
A intensidade da Radiação que nós iremos retransmitir, procedente d’A FONTE e do Ultravioleta, será

retransmitida, de maneira muito mais intensa, sobre esta Terra e sobre as Consciências.
Existe uma hora de auge que será das 12h00 às 13h00, durante a qual, durante esses sessenta minutos, nós
teremos um máximo, um pico, se vocês preferirem, de Radiação e de Radiância d’A FONTE, às quais vocês

poderão se conectar, participar e retransmitir.

***

Pergunta: o que fazer se não pudermos estar disponíveis durante este faixa horária?

Fazer o que vocês fazem, todos os dias: encontrar momentos breves, várias vezes ao dia, a fim de Vibrar as
Sílabas Sagradas e pronunciar a frase de acolhimento da Luz.

Entretanto, para aqueles que puderem nos conectar durante este horário específico, é solicitado a vocês para
estarem no acolhimento, em posição sentada, as palmas voltadas para o Céu, apoiadas sobre as coxas, os
pés apoiados no chão, em recepção e no acolhimento, durante esta hora, sem nada procurar fazer a não ser

acolher.
É assim que vocês irão retransmitir mais esta Radiação e que vocês poderão entrar em Conexão, com A

FONTE e conosco.

***

Pergunta: e sobre o Silêncio Interior? Simplesmente a Paz do mental?

O Silêncio Interior é o momento em que a nota “SI”, depois de ser amplificada, depois do som que foi ouvido,
dá lugar, ou a um zumbido antes do silêncio, ou, de imediato, ao silêncio do som.

Naquele momento, a Vibração do Coração intensifica-se e a sua Consciência passa efetivamente em uma outra
Dimensão.

Isso necessita, imperativamente, da parada do mental.
Qualquer atividade mental, ocorrendo durante este momento específico, irá bloquear o processo.

Na realidade, o mental não pode participar, de maneira alguma, desse processo de expansão multidimensional.

***



Pergunta: há uma data final para essas diferentes ondas? Quando isso deve ser concluído?

Vocês têm, agora, sete ondas para viver e haverá sete ondas de humanidades sucessivas e de seres humanos
sucessivos que irão penetrar os Reinos do Estado de Ser.

Essas sete ondas nos levam ao período do mês de maio (ndr: de 2010).

***

Pergunta: essas ondas correspondem aos encontros marcados para o dia 17 de cada mês?

Sim (3).

***

Pergunta: a Radiação das 14h00 até as 14h30 (hora francesa) também vai ocorrer durante esses dias
do dia 17?

Não, já que a Radiação não será mais limitada a esta meia-hora, mas irá cobrir um dia inteiro.

***

Pergunta: esta Radiação corresponderia ao acúmulo, de alguma forma, da Radiação dos sete
Arcanjos, do Espírito Santo e d’A FONTE, ou a outra coisa?

Há a mesma energia tripla.
Entretanto, as condições existentes em meio às altas camadas da sua atmosfera irão permitir uma maior
distribuição desta Radiação, e mais uniforme, em todo o planeta, independentemente das Consciências

humanas conectadas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho, ao transmitir as minhas saudações, para viver esta Efusão d’A
FONTE, especial, agora.

Eu lhes digo, certamente, até qualquer hora.

... Efusão de energia ...

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, Filhos da lei do Um, eu volto esta noite, a vocês, a fim de iniciar, se isso lhes for
possível, a capacidade nova para perceber, para sentir e iniciar, em vocês, a Vibração Tripla, que vocês já

conhecem, mas a uma Oitava nova correspondente à possibilidade nova, que vocês têm, de vibrar na Unidade e em
afinidade com a Fonte.

Como vocês sabem, a ronda do Conclave aproxima, a seu ritmo, a sua Radiância, da sua Dimensão.

Desde 30 de setembro do seu ano, a Consciência do Pai/Mãe/Fonte foi amplificada.

Seu sistema solar se aproxima indiscutivelmente do momento da Revelação Final, Revelação da Luz, Revelação da
Unidade, na sua personalidade, no seu Estado de Ser, mas também sobre o conjunto da Consciência humana

revelada a ela mesma, além de todas as falsificações que vou, doravante, colocar a nu e desmascarar.

Os planos e a organização da Luz vêm para vocês e, assim, eu lhes proponho esta noite, em nossa reunião, viver a
Oitava nova desta nova Vibração, na Unidade, juntos, e reunidos juntos, e unificados.

Então, eu lhes peço para acolher a Vibração e a Consciência novas, na sua personalidade.

Vamos, esta noite, abaixar até a sua dimensão uma parcela dos seus corpos de Estado de Ser, desta personalidade,
pela Graça da Radiação do Espírito Santo, pela Graça da Radiação da Fonte, pela Graça da Radiação do

Ultravioleta e pela Graça da nossa reunião.

Assim, vamos poder iniciar, para aqueles de vocês que não tiveram qualquer acesso ao Estado de Ser, as primícias
desta conexão e, para alguns de vocês, a capacidade para viajar neste Estado de Ser.

Para isso, teremos necessidade de comungar triplamente através da primeira Radiação, de início, do Espírito Santo.

Assim, acolhamos juntos a primeira Vibração da Luz, agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos, agora, vamos acolher a Oitava superior da Luz Vibral da Fonte.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos e reunidos, unificados, vamos acolher a Radiação do Ultravioleta, irradiado pelo conjunto da Radiância
Arcangélica e da minha própria Presença, para vocês.

Acolhamos.

MIGUEL - 6 de outubro de 2009
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... Efusão de energia ...

Juntos, reunidos e unificados nesta tripla Radiação, vocês vão acolher, agora, o Fogo Micaélico, assim nomeado
Fogo do Príncipe Solar, na sua lâmpada cardíaca.

Agora.

... Efusão de energia ...

Juntos, pelo Espírito do Sol e pelo Fogo da minha Potência, abre-se em vocês a energia e a Consciência da Alegria.
Juntos, unificados, pacificados.

... Efusão de energia ...

Bem amadas Sementes de estrelas, a partir desta abertura eu irei esperá-los o tempo que for preciso, no Sol, para
acolhê-los, de maneira temporária, no seu Estado de Ser.

Se a possibilidade lhes for aberta, agora, pela tripla Radiação, estejam certos de que se vocês não tiverem, no
momento, a possibilidade de vir até mim, no Estado de Ser, eu virei mais perto da sua personalidade e responderei

aos seus pedidos.

O conjunto de Transmissores da Luz terá, doravante, além mesmo de vocês, que estão aqui presentes, a capacidade
para viver e manifestar esta experiência e este estado.

O espaço está agora no silêncio, mesmo na sua personalidade, e no Fogo do Coração, a fim de permitir a esta
Vibração do Fogo do Amor espalhar a sua própria Radiância nas suas estruturas.

Agora eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Eu lhes transmito, no mais, os meus agradecimentos e as bênçãos do Conclave.

Não se esqueçam jamais que vocês são a Luz, além mesmo do que podem perceber.

Sejam abençoados por isso e agora permaneçam em silêncio, alguns instantes.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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 Eu sou METATRON, Arcanjo. 

Bem Amados Humanos na encarnação, recebam a saudação da minha Presença.

A minha Vibração e a minha Radiância se estabelecem em meio à Luz branca.
Luz invisível aos seus olhos de carne, mas perceptível no nível da sua Vibração e da Consciência que ela

induz.

Há algumas semanas do seu tempo foram entregues algumas chaves.
Essas chaves são as que vão lhes permitir, quando chegar a hora, atualizar em vocês e manifestar a Glória da

Luz Vibral branca, o Fogo, elétrico, magnético da FONTE, em vocês e por vocês.

Durante o período que vivem, vocês terão que elevar uma série de Vibrações, despertando em vocês a
possibilidade, revelada e despertada, de reencontrar a sua liberdade e a sua Luz. 

***

Eu me manifestei pela Presença da minha Luz, na sua história, a alguns Seres. 
Esta manifestação sempre foi feita na ordem da Luz branca, acompanhada de um Fogo ardente, que não

queima, de uma atração magnética específica. 
Os meus encontros com alguns enviados ou emissários da Luz são feitos, no início, com o Anúncio da minha

Presença de dois modos, utilizando a linguagem Vibral da Luz, procedente do alfabeto sagrado.

A primeira Vibração é aquela que eu transmiti a Enoque. 
Ela é a minha primeira saudação à Luz.

A de vocês.

As palavras são, vibratoriamente, Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh - Adonaï - Sabahot, cuja tradução, na sua
língua, poderia ser: «Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Teu Nome», o sinal de reconhecimento e de

reconexão com a Luz Vibral.

O segundo Anúncio da minha Presença, e da Luz Vibral, foi feito a Moisés.
Ele foi: Ehieh - Asher - Ehieh. 

A tradução, na sua língua, é: «Eu Sou Aquele que Eu Sou, o Ser no Ser, a FONTE e o seu reflexo».

***

A primeira parte das chaves tendo-lhes sido entregues, integra, pela Vibração do Silabário Sagrado, a
afirmação do ser e a afirmação da Santidade.

Como o Arcanjo ANAEL disse, restam sete Chaves. 
Cada uma dessas Chaves lhes será insuflada, sob forma vibratória, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, no Conclave,

no dia 17 de cada mês.

Dentro de sete meses, vocês vão receber a totalidade das vibrações das sete últimas Chaves. 
Eu irei entregar a vocês, quando da minha vinda mais perto desta Dimensão, o aspecto Vibral silábico.
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Cada uma dessas Chaves irá despertar em vocês potencialidades novas as quais certamente lhes são, hoje,
estritamente desconhecidas.

O Arcanjo MIGUEL irá anunciar, em cada um desses sete dias, o impacto vibratório e de Consciência, nas suas
estruturas físicas, deste trabalho, preparando assim o retorno da minha Presença, não mais por um emissário,

mas pelo conjunto de Seres Humanos despertados à sua Dimensão de Eternidade, à sua Unidade e à sua
Verdade.

A partir do momento em que vocês tiverem acendido, totalmente, a Coroa irradiante do topo do seu corpo, as
12 Luzes, naquele momento, MARIA, a Rainha dos Céus e da Terra, conjuntamente com a minha chegada,

poderá Comungar com cada um de vocês em meio a esta Humanidade. 
Será então realizada a ancoragem do Céu na Terra. 

***

Todos vocês são chamados a se juntarem às Dimensões da Eternidade. 
Todos vocês são chamados à Santidade. 

Todos vocês são chamados a viver a Unidade. 
Todos vocês são chamados a viver o seu retorno à Luz.

A hora que vive o Homem e que vai viver o Homem é um momento privilegiado, pois marca o fim da oposição,
da escravidão, o final da sua limitação. 

Passar da limitação à ilimitação far-se-á mais ou menos facilmente, de acordo com as resistências inerentes a
cada transformação.

Sabemos, nós, o Conclave, que vocês têm doravante a possibilidade absoluta de se reunificarem, de iniciarem
esse processo de retorno à sua Unidade e à Unidade.

Nós lhes pedimos confiança. 
Nós lhes pedimos fé e trabalho na Luz e para a Luz. 

Pela potência da minha Radiância, pela minha missão permanente e eterna de Mensageiro da FONTE Original,
além mesmo do nascimento dos Multiversos e das Multidimensões, eu lhes transmito, agora, a Vibração da

minha Radiância.

... Efusão de energia ...

Véhouiah - Véhouiah - Véhouiah

... Efusão de energia ...

Almas humanas, eu agradeço pelo seu acolhimento à minha Presença.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da FONTE, eu abençoo vocês. 

************
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Questão: poderia desenvolver sobre a androginia?

No que se refere à sua Consciência, nesse corpo de 3ª dimensão, a androginia primordial ligada à ativação da
12ª Lâmpada, assim chamada por Miguel, caracteriza-se por uma modificação do funcionamento dos seus

hemisférios cerebrais e da Consciência. 
O equilíbrio entre o polo masculino e feminino torna-se total. 

Entretanto, não pode haver, por razões de conformação fisiológica, biológica, modificação da sua estrutura
física no aspecto andrógino.

Isso apenas será realizado quando a mutação do DNA tiver sido completada e quando o sistema carbônico for
um sistema de silício, no momento da passagem na 5ª dimensão, mas não antes.

A androginia primordial atinge, antes de tudo, em meio a esta dimensão, o seu funcionamento da Consciência,
onde a intuição vai assumir o controle sobre a razão, onde a polaridade receptiva vai se tornar mais importante

do que a polaridade emissora.
Vocês passam de um encaminhamento exterior para um encaminhamento interior.

Há então uma reversão da Consciência, do exterior para o Interior.
Há, também, e haverá uma reversão de cima abaixo e debaixo para cima, mas isso não será realizado enquanto

a Presença do Arcanjo Uriel não tiver sido manifestada na sua dimensão.
A androginia primordial que lhes é proposta, em função da evolução da sua Consciência, e do acendimento

então das cinco novas Lâmpadas, corresponde a um modo de funcionamento diferente da Consciência e, isso,
em todos os sentidos.

Isso pode se refletir também por modificações importantes em diversos comportamentos ativos ou sexuais da
vida. 

***

Questão: um contato com o corpo de Estado de Ser pode provocar reações físicas?

Bem amado, a passagem do mental ao Supramental é marcada por um limiar manifestando-se no corpo de
diferentes modos.

Seja por uma sensação de vertigem. 
Seja por uma sensação de buraco negro. 

Seja por uma percepção energética extremamente potente, refletindo a modificação e as modificações
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ocorridas no modo de funcionamento de Consciência.
Isto corresponde à etapa, ou às etapas preliminares, permitindo, nesse momento, ao corpo de Estado de Ser

entrar em contato e em confiança com o seu corpo de personalidade.
Trata-se então das primícias, no sentido mais nobre, desse contato. 

O corpo de Estado de Ser apenas pode ser penetrado pela Consciência a partir do momento em que o
obstáculo essencial à sua ascensão, que é o mental, se encontrar em repouso.

O mental em repouso permite acessar, pela Graça atual, muito mais facilmente do que no passado, o
Supramental. 

Entretanto, o mental deve estar totalmente em repouso porque o modo de funcionamento desse corpo
necessita de uma Consciência pura, que eu chamaria de liberada das influências mentais ou das influências

emocionais, ou seja, do que faz o seu corpo de personalidade, ficando bem entendido que eu chamo de corpo
de personalidade o conjunto do seu corpo físico e das estruturas denominadas sutis.

O corpo de Estado de Ser, quanto a ele, corresponde unicamente ao corpo espiritual, despojado do corpo
físico, do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e mesmo do corpo causal. 

***

Questão: Se, para contatar esse corpo de Estado de Ser, é preciso estar despojado de todos os
corpos que acaba de descrever, como então, enquanto ser encarnado, contatar esse corpo de

Estado de Ser?

Quem disse que precisaria se despojar do que quer que seja?
Penetrar o corpo de Estado de Ser, no momento, necessita de abandonar, de maneira transitória, o corpo de

personalidade, uma vez que você o reencontra ao voltar. 
Entretanto, a Consciência, para poder se transladar em meio a esta 5ª Dimensão, deve poder parar os

funcionamentos de tudo o que é limitante e que os mantém em meio à Ilusão da 3ª Dimensão, até o corpo
causal que está ligado ao princípio de ação/reação e à lei de causalidade, em relação com esta dimensão que

vocês experimentam.
Assim, portanto, nada há que abandonar.

Isto seria uma concepção mental. 
Há simplesmente que abandonar-se e nada fazer, o que não é de todo modo a mesma coisa como uma

vontade de abandono de si mesmo, do corpo mental ou das emoções ou de um fator limitante causal, qualquer
que seja. 

Há então que deixar, que se deixar penetrar pelas energias da Luz Supramental a fim de que elas os levem,
literalmente, em Consciência, e somente em Consciência, ao corpo de Estado de Ser e não há, portanto,

trabalho a fazer.
A partir do momento em que o seu mental decidir parar o mental, ele não pode fazê-lo.

A partir do momento em que você decidir, através das suas emoções, parar as suas emoções, você jamais irá
conseguir.

A partir do momento em que você decidir, por você mesmo, qualquer coisa, você recorre a um nível de energia
que se situa no próprio nível onde está situado o problema, isso não pode funcionar. 

Assim, de fato, e isso funciona em todos os setores da sua vida, quando Cristo disse: «procure o Reino dos
Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso quer dizer simplesmente que não resolvemos um problema no

nível em que ele está situado, mas recorrendo. 
Este apelo não é um apelo, no sentido comum do termo, mas passando, transladando, literalmente, a

Consciência, neste nível.
Existe, portanto, um mecanismo específico, de transferências de Consciência, da translação da Consciência,

necessitando de abandonar-se. 
Eu associo a isso tudo o que eu lhes disse sobre o abandono à Luz.

Entretanto, penetrar o Estado de Ser necessita de colocar em repouso, de ceder à Inteligência da Luz a fim
dela lhes permitir reencontrar, literalmente, o corpo de Estado de Ser. 

O que era impossível, em tempos não tão remotos, desde aproximadamente uns trinta anos, torna-se hoje
cada vez mais possível porque nós conseguimos, ainda uma vez, sucesso na eliminação das franjas de

interferência ou, se preferirem, da barreira causal que limitava o acesso a esse Supramental. 
Hoje, é possível juntarem-se ao Supramental.

Vocês podem associá-lo a partir do momento em que vocês forem capazes, mesmo essa palavra não sendo
de fato adequada, de deixar se instalar em vocês esta Luz do Supramental.

É mesmo nesta Luz do Supramental, do Sol, que se encontra o seu corpo de Estado de Ser.
Os diversos protocolos que lhes foram dados permitiram também aproximarem-se desse corpo que

chamamos de 5ª Dimensão.
O trabalho de Consciência, realizado pelo conjunto do Conclave e por vocês mesmos, permite também se

aproximar, de maneira mais adequada, desse corpo de Estado de Ser.
As primícias devem ser pesquisadas e lhes foram dadas pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos



Celestes. 
Isso corresponde, de início, ao estabelecimento do som interior, manifestando-se no ouvido, e em seguida à
instalação do silêncio ou do Coro dos Anjos que irá permitir, naquele momento, acionar o limiar quântico da

Consciência que firma a sua liberação desses planos da personalidade a fim de penetrar os planos do Estado
de Ser.

***

Questão: o «soltar» permite atingir o que acabou de falar?

Na condição de que o «soltar» não seja um ato da Consciência ordinária ou um ato mental. 
Você pode decidir soltar com o seu mental e dizer, por exemplo, eu abandono a luta em relação a tal situação. 

Isso pode ser uma primeira etapa para o soltar.
Mas isso não é o abandono. 

O abandono é um ato de fé e de confiança na Luz onde, nesse momento, você entrega o seu Espírito, assim
como o disse o Cristo, literalmente, em nome da Luz.

Quando ele disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos», é a mesma coisa.
Isso se chama, em linguagem simbólica, a crucificação que permite, literalmente, a Ressurreição. 

Assim, portanto, isso não é um contrato passado entre o seu mental e outra parte do seu mental, mas, sim, um
ato de abandono à Luz que vai, efetivamente, além do soltar.

Trata-se de abandonar todo sistema de controle para entrar na sua própria mestria, que é o abandono à Luz. 

***

Questão: ao que correspondem as vibrações que podemos sentir no rosto?

A ativação de diversos pontos de vibração, na sua face, corresponde, de maneira geral, à ativação das três
últimas Lâmpadas. 

Elas traçam, no seu rosto, circuitos de vibrações que os mais sensíveis de vocês podem perceber e sentir.
Aqueles que têm a oportunidade de perceber essas vibrações podem disso se servir a fim de focalizar ou de

colocar a Consciência em cima, a fim de aumentar o funcionamento vibratório. 

Existem técnicas que permitem focalizar a Consciência sobre o 11º ou o 12º corpo, permitindo comunicar-se
com uma série de funções espirituais, em meio mesmo à sua densidade.

Assim, a focalização sobre a 12ª Lâmpada, denominada andrógina primordial, permite-lhes colocar em
contato o plano denso, no qual vocês estão, com os planos mais elevados da Luz. 

Isso permite a algumas formas de Consciência manifestar-se, de maneira temporária, em meio à sua
densidade e a fim de ali trabalhar, de uma maneira ou de outra. 

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês perceberem a Vibração sobre a 11ª Lâmpada, ou 11º
corpo, corpo do verbo Criador e a porta do silêncio interior, naquele momento, vocês têm a possibilidade,

ativando a Vibração (simplesmente focalizando a sua consciência sobre esse ponto), de favorecer a reversão
que irá permitir a passagem ao corpo de Estado de Ser. 

Do mesmo modo, e eu terminarei com isso, a focalização sobre o 10º corpo, ou corpo de comunicação com o
Divino, permite-lhes, ao focalizar a sua Consciência em cima, modificar o som existente em seus ouvidos ou

no seu ouvido, dando-lhes acesso ao que é chamado de Anal Akáshico e permitindo ler o Livro da Vida, da sua,
daquele do Universo ou de uma outra pessoa.

Essas são as funções espirituais, assim como a telepatia e outras, que vão se manifestar cada vez mais nas
semanas e meses e os alguns anos que lhes restam a viver nesta dimensão. 

A Revelação faz parte disso.
A partir do momento em que o Ser humano se despertar a esta dimensão de Estado de Ser, em meio mesmo

a esta dimensão, manifestam-se poderes espirituais chamados de Siddhis. 
Estes são apenas o resultado do contato com a Luz e se manifestam em meio à sua densidade. 

Trata-se, nesse nível, de um aprendizado que irá lhes permitir manifestar os seus dons espirituais e iluminar o
seu caminho de maneira mais precisa do que com o mental.

Vocês sabem que as cinco sílabas sagradas correspondem à ativação de cinco pontos na cabeça.
Entretanto, vocês sabem também que existem 12 Lâmpadas ao redor da cabeça correspondendo às 12

Estrelas ou às 12 Lâmpadas de Maria. 
Vocês ainda não têm a compreensão e a vivência do conjunto dessas 12 Lâmpadas, entretanto, duas dessas
Lâmpadas, assim como as descrevi, correspondem a funções que se ativam cada vez mais no Ser humano. 

Mas existem 12 pontos de Vibração, em torno da cabeça, correspondentes à fusão da Coroa Radiante da
cabeça, da Coroa Radiante do Coração, no nível da cabeça, desta vez. 

Isto não foi ainda explicado e não tem necessidade de ser explicado mais adiante. 
Simplesmente, isso é uma Verdade e uma realidade.



Existem 12 pontos de Vibração ao redor da cabeça, permitindo, justamente, a saída da sua alma e do seu
Espírito, desta prisão.

Isto lhes será amplamente desvendado no próximo ano, a partir do momento em que as outras, as últimas
chaves Metatrônicas lhes forem entregues. 

***

Questão: quando eu me abandono à Luz, acontece frequentemente de cair no inconsciente, ou no
sono. Como remediar isso?

Cair no inconsciente ou no sono, quando de um trabalho espiritual ou energético, significa um progresso. 
Este progresso, entretanto, chega a um estado em que o mental e a Consciência mental obstruem, literalmente,

a Consciência a fim de que esta não possa escapar no nível da supra Consciência. 

Este é um processo que será passado progressivamente e à medida das Radiações Arcangélicas,
progressivamente e à medida das reuniões dadas pelo Conclave Arcangélico e do Arcanjo Miguel. 

É uma etapa que muitos seres humanos vivem, ou irão viver, ou já viveram.
Basta compreender que é apenas uma etapa para a conclusão do Estado de Ser.

Não há que se inquietar.
Isso irá desaparecer, quando chegar a hora.

Do mesmo modo, alguns seres tendo acesso ao Estado de Ser encontram-se bloqueados, de uma maneira ou
de outra, no corpo físico.

De fato, o acesso ao Estado de Ser não deve fazê-los partir de maneira definitiva, neste Estado de Ser, senão
nós perderíamos a vantagem do trabalho que nós efetuamos, juntos, desde o início deste ano. 

***

Questão: como permanecer concentrado, quando meditamos, apesar dos barulhos exteriores?

Bem amado, o objetivo da meditação não é o de ficar concentrado, nem desconcentrado. 
O objetivo é o de ficar relaxado e atento ao que acontece, um pouco na posição de observador exterior.

Entretanto, o fato de estar desconcentrado, e então não relaxado, em relação com os barulhos exteriores ou
perturbações exteriores, qualquer que seja a posição do corpo, ou com um prurido aparecendo em um lugar

específico do corpo, indica, justamente, a incapacidade ou a dificuldade para se abandonar.
Não há, portanto, um problema de concentração, mas, bem mais, um problema de relaxamento e de

abandono. 
Naquele momento, a Consciência está voltada para os sinais exteriores e não para os sinais interiores. 

Qualquer que seja a Vibração percebida, a etapa posterior consiste então em se abandonar totalmente à Luz,
apenas pronunciando-a ou aceitando-a.

Naquele momento, as perturbações, ditas exteriores, não terão mais qualquer influência sobre o relaxamento já
que não será uma concentração, mas um relaxamento e um abandono.

***

Questão: como viver o abandono, sendo observador dos fenômenos que eu vivo?

Bem amado, vemos aí um problema comum a muitos seres humanos a caminho para o seu Estado de Ser.
Trata-se do seu hábito, nesta dimensão, de funcionar com o mental, discriminando em perpétua atividade. 

Obviamente, a cessação da atividade mental pode ser obtida pela meditação. 
Entretanto, assim que fenômenos novos ocorrem na meditação (e este é o caso durante as primícias do

acesso ao Estado de Ser), o mental se manifesta de novo instantaneamente, obviamente.
Então, convém trabalhar. 

Não há técnica, propriamente falando, já que, frequentemente, nós dissemos que seria o passo que deveriam
dar até nós. 

Entretanto, isso apenas ocorre a partir do momento em que vocês aceitam, em Consciência, na Unidade, na
Verdade, no seu mental, nas suas emoções e no seu corpo, abandonarem-se à Unidade. 

Não há técnica propriamente falando para acessar esta Unidade. 
Há técnicas preparatórias que lhes foram comunicadas pela Intraterra, referentes aos cristais, obviamente. 

Elas lhes foram também comunicadas, sob a forma de alguns protocolos de meditação, em particular a
meditação dita «sobre o Coração», de RAM. 

Esses caminhos foram oferecidos a fim de lhes permitir aproximarem-se do instante do abandono. 



Mas, vocês sozinhos, podem realizar o abandono. 
O abandono, ainda uma vez, é um ato de fé e de confiança total na Luz. 

É isso que vocês devem iniciar em vocês. 
Vocês têm tempo de realizá-lo porque cada um deve realizar este abandono, de maneira autêntica. 

Isto necessita de uma revolução da Consciência. 
Não é algo muito simples, abandonar-se totalmente. 

Mesmo se isso pudesse ser simples, em contato com a Consciência mental, isso não é a realidade do
abandono.

Entretanto, é uma primeira etapa neste caminho.
O caminho do abandono pode levar, em função de resistências interiores que vocês têm, em função de seus
próprios esquemas, vindos da sua educação, vindos do seu carma, vindos das suas experiências, levar certo

tempo. 
O abandono corresponderia, se quiserem, a deixar exprimir-se, totalmente, a criança interior, sem oprimi-la,

sem estar submissa a condicionamentos ou a crenças quaisquer. 
Isso necessita da desconstrução total, em vocês, de todas as crenças, quaisquer que sejam, a fim de

chegarem, novos e nus, a esta etapa de abandono.
Mas isso vem, estejam certos.

***
 

Questão: qual é a diferença entre um ensinamento pelo Verbo e um ensinamento por escrito? 

Por que nós lhes demos reuniões formais, ao longo deste ano, no momento dos Casamentos Celestes? 
Porque vocês estariam em contato, nesse momento, com a Vibração e não com palavras. 

Exceto aqueles, obviamente, que estiveram presentes e que assistiram.
Entretanto, os outros encontraram apenas as palavras próximas do episódio vibratório. 

Obviamente, o ensinamento pela Vibração é o ensinamento mais adequado.
Porque, a partir do momento em que houver escrita, em que houver leitura, há necessariamente transformação

pelo filtro do seu mental.
Assim, as mesmas palavras não evocam as mesmas Vibrações para cada um.

Entretanto, o modo como procedemos durante este ano (o qual continuaremos a proceder) permite,
literalmente, aliviar a sua Consciência na Fonte da Vibração.

Entretanto, reencontrando, e de maneira secundária, as palavras, vocês têm a possibilidade consciente de
rememorar a Vibração lendo as palavras.

O que não seria o caso se lhes déssemos as palavras antes da Vibração. 

***

Questão: quando não conseguimos ficar suficientemente atentos para «reter» todas as palavras de
um tal ensinamento, como isso acontece no nível vibratório?

Assim como o Arcanjo Miguel disse e repetiu, vocês não têm que se preocupar com a compreensão das
palavras. 

Vocês têm que viver a Vibração. 
Não é portanto questão de reter, mas, ao contrário, de relaxar.

Assim, além das palavras e da compreensão intelectual e mental, existe um veículo ligado às percepções
vibratórias dos novos pontos da Consciência que é amplamente mais importante do que as palavras que vocês

colocam em cima, quanto à explicação.
É desejável viver a Vibração antes de ter as palavras, aí também porque jamais as palavras irão conduzi-los à

Vibração. 
Por mais que vocês lerem que o 12º corpo está ligado a tal Vibração e a tal função, não é por isso que vocês

irão experimentar a Vibração. 

***

Questão : pode nos falar das diferentes famílias de almas?

É extremamente atraente falar de almas irmãs ou de chamas gêmeas porque isso explica a incompletude do
Ser humano. 

Então, querer se reencontrar nas famílias de almas é, também, certamente, apaixonante. 
Assim, querer reencontrar uma alma irmã ou uma chama gêmea ou uma alma gêmea é, certamente, muito



apaixonante. 
Mas, fazendo essa volta, vocês se afastam de sua completitude.

Vocês são completos em vocês, totalmente sós. 
Existem, certamente, filiações e relações de alma que nada têm a ver com a encarnação, mas procurá-las ou

compreendê-las os faz sair da sua Unidade primeira.
Vocês devem, hoje, superar esta noção, a fim de encontrar o seu Estado de Ser. 
Vocês não podem encontrar o Estado de Ser procurando um outro Estado de Ser.

Continuando sobre este ensinamento, é ele que permitiu abri-los à realidade de outras dimensões e Anjos.
Isto foi fundamental.

Entretanto, convém compreender que alguns ensinamentos devem ser superados e transcendidos. 
São apenas etapas, não é preciso ali parar.

Se tivermos que falar de família de almas, a única coisa que poderíamos dizer é algo em relação com a
Vibração. 

A Vibração faz com que existam almas com polaridades, a fim de reencontrarem a sua Fonte primeira.
Essas polaridades são a Essência do trabalho a efetuar, e efetuado no curso de uma encarnação e no curso de

várias encarnações, nesta Ilusão.
Algumas almas devem trabalhar a matéria. 

Algumas almas devem trabalhar a comunicação ou a relação de ser. 
Algumas almas devem trabalhar o lado espiritual sem a matéria. 

Assim, vocês teriam uma coloração de almas. 
Mas o objetivo da sua alma, hoje, é o de recuperar a sua brancura, ou seja, o seu Estado de Ser, ou seja, a sua

ausência de coloração ligada à falsificação desse mundo.

Assim, não se prendam em reencontrar o seu sentido de alma, mas, sobretudo, o sentido do seu Espírito e a
brancura da sua alma, e não mais polarizada pela encarnação. 

***

Questão: poderia nos falar da forma, de algum modo, dos Arcanjos?

A nossa forma, da nossa dimensão, é a forma de uma Embarcação de Luz, chamada de pássaro, se
preferirem, e esse pássaro não tem absolutamente o órgão de reprodução, qualquer que seja. 

Eu devo especificar que, mesmo na nossa manifestação antropomórfica (assim como, por exemplo, eu sou
parecido com aquele que eu guardo, com uma forma humana), não nos é permitido nos mostrar sem os

nossos atributos vibratórios que estão ligados ao que vocês chamam, de acordo com a sua visão, de asas e de
mantos. 

Entretanto, mesmo esse corpo é um corpo que eu qualificaria de andrógino e de muito jovem. 
Existem apenas duas exceções nesta apresentação. 

A primeira se refere ao Arcanjo Gabriel, que se apresenta sempre sob a forma de um homem idoso, por uma
razão que ele próprio irá desvendar, ou que eu irei desvendar, quando chegar a hora.

O Arcanjo Metatron, quanto a ele, não pode haver qualquer antropomorfismo, estando mais próximo da Fonte e
sendo a ligação entre a 18ª dimensão, ou seja, a nossa, e a Fonte. 

Ele está além de qualquer antropomorfismo.
Mesmo pertencendo a esta 18ª dimensão, ele não pode descer até a 5ª dimensão.

No que se refere aos outros Arcanjos (Miguel, Uriel, Rafael, Jofiel e eu mesmo), nós podemos aparecer ao
humano em Consciência, em Vibração, aos seus olhos de carne sob a forma de um ser específico, vagamente

antropomorfizado, com uma cabeleira longa, por uma razão precisa. 

***

Questão: qual seria então a forma de Metatron?

Muito simples: um tubo de Luz branca.
Entretanto, eu especifico, um grupo de tubos. 

Eu não responderei no momento.
O acesso à energia Metatrônica lhes é revelado através do transporte de certo número de Radiações, vindas

de alguns lugares, no nível dos universos, do seu universo.
Entretanto, Metatron na sua forma de Consciência a mais pura, é efetivamente um cilindro de Luz branca. 

***



Questão: como saber se um mestre que se apresenta, em outros planos, é realmente um Ser de
Luz?

Compete-lhes fazer o discernimento. 
Nós tomaremos o problema de outro modo, bem amado. 

Imagine que, diante de você, com os olhos abertos ou no sono, uma forma se manifeste, nesta Luz e diz que
ela se chama de tal modo, é isso suficiente para crer que ela seja o que ela diz que é? 

Toda questão está aí.
Quando da relação entre uma Consciência de outro plano e a sua Consciência, qual é a Vibração que se

estabelece? 
Por onde se estabelece o contato, independentemente do aspecto visual?

Há odores? 
Há uma vibração de algumas das suas Lâmpadas?

Do conjunto das suas Lâmpadas? 
Qual é o estado de Consciência no qual você se sente?

Retenha bem que não é porque uma Vibração é percebida na parte superior do sétimo Chacra que isto
significa um contato com a Luz Autêntica. 

Somente é Entidade da Luz Vibral aquela que os liberar e que não os condicionar de qualquer maneira e os
deixar inteira Liberdade. 

A partir do momento em que uma entidade ou uma Consciência, qualquer que seja o aspecto muito agradável
que possa revestir manifestando-se a você, assim como em um estado de Consciência modificada como no

estado de despertamento ordinário, convém compreender o que é mostrado através da Vibração como
também através de palavras. 

A partir do momento em que houver o sentimento de que algo os induz à noção de castigo, à noção de
punição, à noção de pecado, à noção de algo que está mal, estejam certos de que aquilo nada tem a ver com a

Luz, com a verdadeira Luz, obviamente.
Eu sei que isso pode parecer duro de aceitar, mas, assim como já disse e repeti, compete-lhes fazer a sua

própria experiência, seja o que for que encontrarem, quem canaliza tal ou tal pessoa.
Qualquer que seja a Entidade que, vocês mesmos, encontrarem, independentemente do que eu chamaria de
mensageiro, cabe a vocês fazer a sua própria experiência, cabe a vocês compreender os meandros do que é

manifestado.
Isto vai ao sentido da sua liberação ou isto vai ao sentido do seu condicionamento?

Mesmo se alguns condicionamentos puderem ser muito sutis, como, por exemplo, querer liberá-los de certas
amarras do passado e, portanto, querer despolarizar o seu sistema para o passado, e fazê-los refletir sobre o

passado. 
Ou então desequilibrá-los para um futuro extremamente promissor, mas, entretanto, levando-os a sair do seu

estado presente.
Nesse momento, convém colocarem-se as perguntas corretas. 

***

Questão: se a Luz Autêntica Vibral for assim mais Vibração do que Luz, como separar as coisas?

Isso é muito simples. 
A particularidade do Ser humano é muitas vezes tomar bexigas por lanternas. 

Eu me explico. 

Ver uma aparição não é a garantia da Verdade Vibral do que aparece, mesmo de olhos abertos. 
Agora, com os olhos fechados, vocês sabem que existe certo número de filtros que foram dissolvidos, o que

chamamos de franjas de interferências.
Essas franjas de interferências estão também presentes em vocês, são elas que eu chamei de «aquelas que

os fazem tomar bexigas por lanternas». 
Não é porque vocês veem, de olhos fechados, qualquer coisa, que isso é Verdade.

Muito pelo contrário.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do silêncio interior e da etapa de intuição ou da

clarividência a mais total, nesse momento, não há mais Luz e visão, no sentido que entendem. 
A forma dissolve-se, há aparição da Luz branca, há a aparição do Conhecimento. 

O Conhecimento não é visão. 
Assim, na maior parte do tempo, os Humanos que veem imagens, não veem senão imagens astrais, que não

são mais do que o reflexo do que existe sobre alguns outros planetas.
A diferença essencial, exterior ou interior, entre uma aparição astral e uma aparição ligada à Luz, é justamente

o aspecto vibratório. 
Imaginem, por exemplo, que vocês dizem que veem Maria: se uma Vibração não estiver presente, se o seu



coração não se abrir na presença de Maria, estejam certos de que não é Maria. 
É tão simples assim. 

***

Questão: qual é a melhor atitude a ter com pessoas que não têm necessariamente Consciência das
modificações que vivem?

O Arcanjo Miguel disse inúmeras vezes: ser você mesmo, na Vibração da Luz.
Vocês não poderão convencer ninguém a aderir, de maneira exterior, ao que vocês vivem, ao que vocês veem

ou ao que vocês acessaram.
Assim, por exemplo, querer convencer alguém de que existe um corpo de Estado de Ser, não tendo nada a ver
com o que é conhecido, dizer a esta pessoa que vocês viajam a tal lugar, é para ele uma insensatez, porque do

ponto de vista dele, isso não existe. 
E ele terá razão. 

Vocês não podem convencer e atrair alguém nesta Vibração, senão pelo exemplo da sua própria Vibração.
Nenhuma palavra, nenhum escrito, poderá levar um Ser humano para o que vocês estão vivendo. 

Somente o abandono à Luz e, portanto, a possibilidade para você de estar ligado a esta Luz e de irradiá-la
literalmente e de transmiti-la, permitirá a outro Ser humano se abrir a esta Vibração e a esta Verdade. 

Não há outra escolha e outras possibilidades.

***

Questão: isso se aplica igualmente aos fenômenos de clariaudição?

No nível da clariaudição, existem vários modos de ouvir as outras dimensões ou as outras Entidades.
Elas podem exprimir-se por locução interior, assim como por uma voz ouvida.

Por vezes, as vozes são ouvidas no exterior.
Quando é ouvida no exterior, isso é muito mais fácil: um desencarnado ou um ser pertencente à sua dimensão,
encontrando-se em outro plano, desencarnado ou em vias de ascensão para a Luz, manifestar-se-á sempre e

falará sempre no ouvido direito. 
Um Ser de Luz só pode lhes falar pelo ouvido esquerdo. 

Isso é, portanto, independente da Vibração. 
Entretanto, mesmo no nível do que eu denominaria um Ser de Luz, ou seja, um Ser pertencente além da 5ª

dimensão, existem vários níveis vibratórios. 
É importante também compreender que, quanto mais os níveis vibratórios forem elevados, mais isso vai se

refletir, para vocês, por uma sensação de plenitude e de serenidade.

************
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Então, eu gostaria, de início e antes de dar-lhes a palavra, de fazer uma breve exposição do que
é METATRON, do que é a sua Consciência e do que é a sua função. 

O Senhor METATRON está afiliado a um ponto de Vibração mais elevado, no seu Ser e na construção da
energia e de formas de Consciência e Dimensões, nos Multiversos e Multidimensões. 

METATRON está em ressonância com o que é chamado de Coroa, o que corresponde, em vocês, à sua
cabeça e ao que está acima da sua cabeça. 

Assim, podemos dizer que o Senhor METATRON está diretamente em ressonância com o Bindu, com a Fonte
de Cristal. 

Ele é aquele que lhes permite, graças às chaves Metatrônicas (vocês conhecem algumas delas), por
intermédio da Vibração dessas Chaves Metatrônicas, colocá-los onde vocês devem se colocar. 
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Ele intervém, portanto, para finalizar, de algum modo, um processo dimensional a fim de remetê-lo (mesmo se
esse termo não for muito adequado) a uma Dimensão superior.

O Senhor METATRON é portador dos códigos, os mais próximos e os menos denaturados possíveis, do que
é a FONTE. 

Eu me explico. 
A FONTE, como eu já disse, tem a capacidade, a possibilidade de se dilatar e de se contrair ao infinito e,

portanto, tem a necessidade de encontrar, ela também, em função das suas idas e vindas, em função das suas
multiplicações nos Multiversos e nas Multidimensões, de reencontrar, de algum modo, a intimidade da sua

própria Vibração infinita.

O Arcanjo METATRON, pelo seu lugar, pelo seu posicionamento vibratório e dimensional, é aquele que permite
isso. 

Ele é o reflexo fiel da FONTE original, na sua Dimensão original e na sua Vibração original. 
Ele está, portanto, de posse das chaves denominadas Chaves Metatrônicas  tendo sido dadas à Humanidade,

em tempos remotos, chamadas, de maneira um pouco especial, de Chaves de Enoque.
Enoque foi, efetivamente, um dos patriarcas relacionados com o Senhor METATRON. 

***

Progressivamente e à medida da evolução deste planeta, o Senhor METATRON se manifestou, de maneira
luminosa, não podendo ser de outro modo, por exemplo, a Moisés, sobre a sarça ardente. 

Ele explicou, por intermédio da Vibração e por intermédio da Luz e das Chaves Metatrônicas, o que ele era, a
Moisés. 

Do mesmo modo, o Senhor METATRON inicia, em suas estruturas, a capacidade que está inscrita em vocês (e
que doravante se revela e se desperta) para acessar a multidimensionalidade. 

Ele prepara a Reversão. 
Isto é realizado e os leva à nova Dimensão pela intercessão e pela intervenção do Arcanjo URIEL.

Entretanto, o Senhor METATRON tem um lugar específico no Conclave Arcangélico. 

Pela sua capacidade para sintetizar a Vibração original da FONTE, ele é a Testemunha e a Vibração, na
totalidade.

Ele depositou em vocês cinco Chaves Metatrônicas. 
As sete últimas Chaves ser-lhes-ão entregues durante, nós achamos, o seu mês de maio do ano de 2010. 

Mas isso é uma outra etapa, se quiserem, permaneçamos nesta etapa. 

METATRON é antes de tudo a Luz branca. 
Esta Luz branca é veiculada por apoios específicos existentes no nível das estrelas. 

O lugar de METATRON é o mais próximo da FONTE, denominado Alcyone, residência principal, eu diria, da
própria FONTE quando ela volta à sua origem. 

Voltando à sua origem, a FONTE encontra o Senhor METATRON que é a sua imagem espelhada, de algum
modo, e quem lhe envia eternamente os códigos, a fim de que a FONTE reencontre, depois das suas

peregrinações em meio aos Multiversos e às Multidimensões, a sua Dimensão Vibral original. 

METATRON é, portanto, a Entidade de Consciência mais elevada, mantendo intactos os códigos de Luz. 
Sem isso, a FONTE não poderia deixar vago o seu Trono, durante as suas peregrinações nos Multiversos e

nas Multidimensões. 

Aí está então a função do Senhor METATRON. 
Descrita assim, ela é Vibração-Luz, ela é a base da Vibração silábica, ela é a base do estabelecimento, em
meio às estruturas de vida, disso que permite, às diferentes formas de vida, nos Multiversos, revelar uma

Dimensão ou uma oitava acima do que é a sua Consciência. 

O Senhor METATRON é, antes de tudo, Vibração /Luz. 

Aí está o que tinha que dizer sobre o Arcanjo METATRON. 
Ele tem um lugar especial no Conclave.

Não é o lugar central.
Este é tomado, quando há reunião do Conclave, pela Presença da Divina MARIA. 

Isso eu já disse a vocês. 

O Senhor METATRON intervém também na estabilização, no Conclave, das sete últimas frequências vibratórias
da Luz que ainda não chegaram sobre esta Terra. 

A Reunião dos Arcanjos, em Conclave e em ressonância, é o que permite guiar, em meio à nossa Dimensão
primordial, a Luz procedente do que vocês chamam de supernova e que corresponde à energia Metatrônica e

à Consciência Metatrônica.



Nós temos necessidade de nos reunirmos a fim de que essas sete Vibrações finais da Luz possam ser
irradiadas a vocês sem qualquer dano ao seu corpo físico, à sua integridade de Consciência. 

É por isso que o Conclave está reunido. 
É por isso que unificamos as nossas energias enquanto Arcanjos Criadores destes Universos. 

É por isso que temos necessidade, durante o início e o encerramento de um ciclo de manifestação, de
estarmos presentes a fim de harmonizar, em vocês, as sete últimas Chaves Metatrônicas.

Como vocês podem ver, cada um de nós se torna então o guardião, naquele momento, de uma frequência final
da Luz em meio à sua Dimensão. 
Esse momento ainda não chegou. 

Ele vai chegar, como eu disse, no próximo ano. 

***

A Divina MARIA se mantém no centro para recolher os nossos Selos e, portanto, o conjunto das nossas
Vibrações. 

Ela está, portanto, de posse real das 12 Chaves do Universo. 
Nisso, o seu papel é único em meio aos Multiversos e às Multidimensões. 

Ela foi capaz, como Consciência Unificada, de veicular essas chaves de Luz (e então essas 12 Vibrações finais
da FONTE) em meio a esta Dimensão, mesmo dissociada, tomando corpo pelas vias da encarnação, o que

jamais ocorreu, mesmo para KI-RIS-THI (CRISTO). 

Dessa maneira, então, ela é a Garantia da execução, em meio à sua Dimensão, enquanto Criadora dos seus
corpos físicos, da execução da Vontade da FONTE. 

Aí está o que eu tinha que dizer de complementar em relação ao Senhor METATRON e em relação à utilidade
do Conclave. 

Se vocês tiverem, em relação a isso, perguntas específicas às quais eu possa trazer um esclarecimento
suplementar, eu quero fazê-lo, se isso me for autorizado. 

Em seguida, voltaremos a mais coisas em relação a vocês mesmos, se quiserem.

***

Questão: ao que corresponde o título de «Lorde» (Senhor), que é dado ao Arcanjo METATRON?

O título de Lorde, dado a METATRON, está bem além, evidentemente, da língua inglesa. 
Isso corresponde à reunificação do AL, do OD, do ER, dando o fundamento do 3, tornando-se 12,

correspondente às 12 chaves. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre essas 12 chaves?

Não no momento.
Isso é demasiadamente cedo.

***

Questão: na época em que MARIA encarnou, a sua chegada foi anunciada?

Mas isso foi escrito em suas escrituras sagradas. 
MARIA, como cada ser humano, seja qual for a sua Dimensão, ao passar pelas vias da encarnação, passa pela

via do esquecimento. 
O que significa que MARIA, tendo realizado esse sacrifício pela encarnação e pelas vias naturais da

fecundação, foi obrigada a viver no esquecimento quase constante do que ela era. 
Entretanto, isso lhe foi revelado, alguns instantes antes da sua Assunção, pela presença ao seu lado do Senhor

METATRON, em pessoa, que lhe disse o que ela era.
A memória voltou para ela só naquele instante. 

Imaginem o sofrimento de uma mãe que não conhece a sua própria história, no momento da sua encarnação. 
Entretanto, isso havia sido preparado e ensaiado durante muito tempo, em meio a diferentes encarnações



anteriores, aí também, onde o esquecimento era necessário, mas não tendo podido ser realizado como foi o
caso, através da colocação em encarnação, sob uma forma específica, de KI-RIS-THI.

***

Questão: pode desenvolver sobre o significado de Rainha dos Céus que é dado a MARIA?

A Divina MARIA é a Rainha dos Céus e da Terra. 
Ela tem (eu não gosto muito dessa palavra) todo o poder sobre a Terra como nos Céus. 
Ela é, pela sua origem e pelo que ela veicula, como Consciência, a FONTE Una Pai/Mãe.

Ela é a própria imagem, espelhada e na Luz, do que é a FONTE Pai/Mãe, Una.
Ela é também a totalidade da FONTE Pai/Mãe, Una. 

Ela é, portanto, andrógina primordial, criando-se ela mesma no seu filho denominado KI-RIS-THI. 

O termo «Rainha dos Céus e da Terra» corresponde, portanto, à realidade do que ela é. 
Ela reina sobre a Terra como nos Céus. 

O seu reino sobre a Terra ainda não chegou. 
É o que está prestes a ser realizado e que irá se realizar sob os seus olhos. 

***

Questão: METATRON tem um papel específico nas modificações do DNA que vivemos?

Não.
METATRON impulsionou as cinco primeiras Chaves Metatrônicas, em 15 de agosto.

O trabalho de desbloqueio do seu DNA tem sido um trabalho do Conclave e mais especificamente do Arcanjo
MIGUEL, em meio à Radiação do Sol.

***

Questão: algumas pessoas pretendem ser Avatares. Isso é possível?

É problema deles. 
Você pode também dizer que tal ou tal Entidade é um Avatar. 

Você pode mesmo percebê-lo como um Avatar e fazer disso a sua Verdade e fazer disso uma adoração. 
Entretanto, isso não é a Verdade, do nosso ponto de vista e do que nós vemos. 

Não esqueça que nós vemos, como Arcanjos, a Verdade, sem a Ilusão veiculada no nível deste mundo. 
Assim, muitos seres, hoje, podem fazer Milagres, em nome da Luz, mas não participam da Luz. 

Eu não falo, obviamente, de uma Entidade em particular, eu falo de maneira geral. 
Compete a vocês fazer a sua própria experiência. 

Lembrem-se, entretanto, de que hoje, mais do que nunca, vocês devem acabar com todas as suas crenças,
sejam elas quais forem, a fim de se tornarem vocês mesmos. 

E não é se sujeitando a um ser vivo, encarnado nesta Dimensão, que vocês vão encontrar a sua Liberdade,
seja ele quem for. 

Vocês devem se tornar autônomos, em Consciência, em Verdade, em comportamento e em energia. 
Então, por que colocar a sua Consciência, a sua energia, em um ser, sob o pretexto ou sob a verdade de que

ele é superior a vocês, quando vocês empregam palavras como Avatar ou Pai? 
A Verdade de um ser muitas vezes fica velada, a partir do momento em que ele se encarnou. 

A Verdade do que ele é além do véu não pode se manifestar senão depois da sua morte, mas não durante a
sua vida. 

Um Avatar, no sentido etimológico, é uma Entidade que transcendeu as portas do Samsara, da Ilusão e que
reencarna voluntariamente, com uma série de poderes. 

Mas os poderes não são o atributo de Avatares. 
Eles podem se manifestar, evidentemente, fora disso. 

Um Avatar é um ser que não está submisso às condições da reencarnação.
Mas eu os lembro de que, entretanto, alguns seres denominados 'magos negros' são igualmente capazes de

não ficarem submissos às leis do Karma e que, no entanto, não vêm da Luz.
Vocês não podem conhecer a Verdade de ser algum sobre esta Terra.



É nesse sentido que é solicitado para não julgarem, seja qual for o ser que estiver à sua frente, e de não mais
adorarem, ou seja, de caírem no outro extremo. 

Vocês devem encontrar, literalmente, a sua autonomia e a sua independência e, para isso, vocês não devem
nem adorar, nem rejeitar qualquer ser humano. 

***

Questão: isso significa que devemos matar, simbolicamente, todos os Mestres?

Não há alternativa. 
Vocês devem acabar com todas as suas crenças, sejam elas quais forem, a fim de ser um ser novo e

renovado. 
O acesso ao Estado de Ser só pode ocorrer se vocês superarem e transcenderem todas as suas crenças,

sem exceção. 
Vocês devem abordar esta etapa do seu crescimento descobrindo a dimensão da criança interior que aceita a

Vibração e a Inteligência da Luz, sem fazer referência a qualquer modelo existente sobre este planeta,
principalmente se esse modelo for vivo, pois, se vocês se afiliarem a uma Consciência humana encarnada,

vocês irão se sujeitar, em Consciência e energeticamente, a esta Entidade. 
Vocês devem estar conscientes do que alimentam. 

Hoje, a revolução da sua mudança de plano vibratório que lhes é aberto consiste em se visualizar como um ser
completo, a fim de participar da cocriação consciente do Universo. 

Vocês não podem participar da cocriação consciente alimentando outra coisa senão vocês mesmos. 
Isso não quer dizer ficar no isolamento. 

Isso não quer dizer ficar fechado mas, bem ao contrário, isso significa estar totalmente aberto, como uma
criança, sem julgar e sem tomar partido. 

Se vocês tiverem, entretanto, experiências para viver com tal ou tal outro ser, considerem-no sempre como
igual a vocês e como vocês mesmos. 

Nada mais. Nada menos.
Se não, vocês incorrem em fracasso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a criança interior?

A criança interior é a Consciência que se situa no nível do seu Coração. 
A palavra «criança interior» significa: «ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar como uma

criança». 
O que é como uma criança? 

Uma criança é aquela que vive no momento. 

A Consciência Arcangélica, a Consciência do Estado de Ser, assim como eu disse muitas vezes àquele que eu
guardo, apenas pode estar no aqui e agora, não no amanhã, não nas referências do passado, não na sua

educação, não nas suas crenças, mas na imanência do instante presente. 

Estar no aqui e agora permite-lhes compreender si mesmo como o Alfa e o Ômega. 
Assim como disse CRISTO: «eu sou o Alfa e o Ômega ». 

Se vocês quiserem se tornar CRISTO, vocês devem ser o Alfa e o Ômega, em meio ao aqui e agora. 
Estar no aqui e agora necessita do silêncio do mental e do silêncio das emoções. 

Estar no ser. 
Aí está a porta, aí está a chave, aí está a solução. 

Enquanto vocês procurarem justificativa ou explicação, vocês escapam do instante presente.

O paradoxo é que isso lhes parece difícil e, no entanto, isso é demasiadamente simples. 
Uma vez que vocês tiverem vivido isso, vocês irão concordar comigo. 

Mas, entretanto, o mental tem sempre que fazê-los crer que isso é complicado, pois, ao encontrar, o aqui e
agora, o Alfa e o Ômega, o mental simplesmente morre. 

Ele se torna uma ferramenta ao serviço da sua Consciência, mas não é ele que domina a sua Consciência. 

***



Questão: podemos considerá-los, vocês, do Conclave, como grandes irmãos do Céu?

Nós não pertencemos, bem amado, às mesmas linhagens evolutivas. 
Nós não somos, portanto, nem seus irmãos, nem seus pais, nem outra coisa. 

Nós somos uma Radiância. 
Nós somos uma Consciência. 

Vocês não podem nos fechar em uma definição, nem nos considerar de maneira diferente do que nós somos. 
Qualquer apropriação, através mesmo de uma visão que vocês gerassem (e eu disse isso, aliás, àquele que eu

guardo), podendo nos limitar e nos fechar, iria nos afastar de vocês. 

***

Questão: o meio mais apropriado de contatar com as suas energias, com a de vocês, Arcanjos,
seria pela Vibração do Selo Arcangélico?

A Vibração do Selo Arcangélico é uma etapa vibratória, ligada à forma. 
Entretanto, viver a totalidade da nossa Consciência, em uma relação ou em uma conexão, só pode ocorrer a

partir do momento em que vocês mesmos forem capazes de acessar o seu Estado de Ser. 
Naquele momento, vocês podem nos encontrar, fora do seu corpo de personalidade, em meio ao corpo de

Estado de Ser. 
Naquele momento, nós iremos levá-los para viajar, protegidos na Embarcação que nós somos. 

Isso será realizado para muitos seres humanos, dentro de muito pouco tempo. 

Assim como disse MIGUEL, assim como nós lhes dissemos, nós iremos responder a cada apelo feito no
Coração e na simplicidade e na humildade. 

Esta resposta será, antes de tudo, vibratória, por vezes visual, por vezes auditiva.

 ************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0312.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-7_octobre_2009-2-article0312...
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*** 

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: podemos ter informações sobre a origem dos Arcanjos?

A origem há apenas uma, é A FONTE.
Agora, as origens correspondem à sua função que é a de sustentar e de favorecer a consciência e, isso, em

todas as Dimensões. 
Sendo elementos de apoio e elementos que favorecem a Consciência, a linhagem é estabilizada em uma
Dimensão a fim de que possam trabalhar na Eternidade sem limitação nas suas Dimensões e em outras

Dimensões. 
Sua ação é, portanto, de apoio. 

Sua ação é, portanto, de manter. 
E, em alguns casos, devido ao fato da sua presença no início de um ciclo dimensional e no término de um ciclo

dimensional, a sua função é portanto essencial nessas duas extremidades.

Os Arcanjos têm liberdade de agir, tanto sobre uma consciência humana, como sobre uma consciência
planetária, como sobre uma consciência solar. 

Não há limite à sua ação.
Eles podem modificar o curso de alguns sistemas solares, mas eles não podem agir no nível das galáxias.

Aqueles que agem no nível das galáxias, diretamente, são a civilização dos Triângulos. 

***

Questão: podemos chamar os Arcanjos para nos ajudar a nos transformar, a nos unificar?

A resposta é, obviamente, sim, já que dissemos que isso era preciso. 
Compreendam bem que nenhuma entidade espiritual da Luz Vibral autêntica pode intervir sem o seu acordo e

que a nossa intervenção, do Arcanjo ou de outra entidade da Luz Vibral autêntica, não pode ocorrer senão
através do respeito a um certo contexto, a uma certa ética, diríamos, ligado à sua própria evolução. 

Mas, entretanto, nós não podemos intervir diretamente na consciência humana se vocês não pedirem.
O que não é de fato a mesma coisa no nível dos planetas e dos sóis e dos sistemas solares, onde a nossa
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intervenção é totalmente livre. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão que há vários níveis de pedidos aos Arcanjos. 

Os níveis, bem amado, que você chama de diferentes, do pedido, correspondem à qualidade do pedido. 
É preciso bem compreender que os Arcanjos podem satisfazer uma série de coisas ligadas aos seus pedidos

quando associados, de maneira direta, à sua evolução, no sentido mais amplo. 
Obviamente, é diferente pedir com o coração para que as coisas ocorram bem no plano afetivo, do que pedir a

um Arcanjo para reuni-lo com tal pessoa, obviamente, ou para manter tal ligação ou tal relação.
Obviamente, existem vários níveis. 

Nós respondemos, portanto, mais facilmente, ao pedido (além, obviamente, de pedirem no coração) que
corresponda e esteja em linha direta com a sua evolução e na concordância da nossa Radiância com a sua

própria Radiância que é ajustamento à nova Dimensão. 
Tudo o que contribui e que irá contribuir para aproximá-los, vibratoriamente, geograficamente, da sua condição

de vida, das suas condições afetivas, das suas condições profissionais, do que você chama e que nós
chamamos de Novas Dimensões, será seguido de efeitos. 

Assim, não se surpreendam se, em suas vidas, uma série de coisas parecer mudar, por vezes, de maneira
muito abrupta.

Isso corresponde simplesmente ao seu pedido. 
É preciso prestar atenção ao que vocês pedem. 

A particularidade da ação Arcangélica é que ela é Vibratória e, sobretudo, rápida, na implantação de processos
ligados à mudança. 

***

Questão: os pedidos de níveis menos conscientes são igualmente levados em conta?

Não.
O que é levado em conta, segundo a nossa visão, é, antes de tudo, o que é expresso, não no nível

inconsciente, mas no nível da concordância vibratória alma/personalidade. 
É isso o que é levado em conta. 

Os pedidos inconscientes, ou seja, sem atenção e sem intenção, não têm qualquer valor para nós. 
É preciso que o pedido possa emergir no nível do consciente.

Nós não podemos interferir no nível da consciência individual, como eu disse anteriormente, se não houver
intenção atrás, ligada à sua própria evolução de Luz, sobretudo nesses períodos atuais. 

***

Questão: qual é hoje a porta vibratória de orações contendo a palavra Deus? 

É difícil responder a esta questão. 
O resultado é aquele que está no seu coração. 

Se você estiver no coração, e mantiver a Vibração no coração, seja qual for a oração, a invocação ou o pedido
que você fizer, aquele irá para o centro do coração, mesmo se as palavras não vierem do coração, mas forem

utilizadas pelas egrégoras não pertencentes ao coração. 

O pedido, a oração, a invocação, qualquer que seja a sua origem, coloca em vibração algumas funções, alguns
chacras, nas suas estruturas.

Quanto mais o seu coração estiver aberto, menos as palavras se tornam importantes. 

Assim como eu disse e repeti e como está escrito em diferentes lugares do seu Livro: «não faça das suas
palavras orações em vão». 

Entretanto, as orações são egrégoras que revelam em vocês algumas forças, mas que também chamam, no
nível do seu mundo e da sua Dimensão, algumas forças.

Tudo depende, portanto, ao mesmo tempo da potência da egrégora e ao que esta egrégora está ligada no



plano Vibratório exterior a você.

Entretanto, se o seu coração estiver aberto, ele tem a capacidade para transmutar uma energia falsificada em
energia Vibrante autêntica.

Isso, obviamente, é válido nos dois sentidos. 

Imagine que você chame por uma oração ou um rito, seja qual for, ligado à Luz autêntica e que o seu coração
não esteja na dimensão adequada, a energia não irá para o coração, mesmo se estiver programada para ir ao

coração. 

Em resumo, tudo depende, antes de tudo, do seu estado Vibratório e da abertura e funcionalidade das suas
Lâmpadas [chakras]. 

***

Questão: é verdade que haveria um único mantra eficaz? 

Como um ser humano, seja ele quem for, da Luz ou da Sombra, poderia dizer-lhe que há apenas uma só coisa
a praticar?

Há um Caminho. Há uma Verdade.
O Caminho, a Verdade e a Vida que foram ilustrados por CRISTO.

Agora, Ele mesmo lhes pediu para serem livres.

Como é que um ser humano, seja qual for a sua fonte, a sua origem e a sua função, pode induzi-lo em um
caminho onde haveria apenas um modo de proceder? 

A vida é algo aberto. A evolução é algo aberto.
Você deve se liberar das suas cadeias. 

Você deve suprimir as barras da sua prisão. 

Parece-me que querer colocar um mantra ou uma oração como sendo a única coisa capaz de liberá-lo, é já um
aprisionamento.

Por que você quer a todo custo rejuntar as barreiras da sua prisão? 
Nós passamos o nosso tempo tentando fazê-los sair da prisão e vocês passam o seu tempo a se colocarem

na prisão.
Não há outra Verdade senão a sua.

Não há outra Luz senão a sua. 

Enquanto você não tiver aceitado e vivido isso, você não poderá sair da prisão. 

Eu posso perfeitamente aceitar que você esteja bem na prisão, pois está ao abrigo, pelo menos este é o seu
ponto de vista. 

***

Questão: como, apesar de tudo, aproveitar da melhor forma o que consumimos hoje?

Bem amado, a ferramenta mais simples é revitalizar, você mesmo, a sua própria alimentação.

O seu Espírito é onipotente no que você absorve, mas o faz antes de absorvê-lo.

Assim, algumas técnicas, bem conhecidas pelos povos que vocês chamam de primitivos, consistem em
reenergizar os alimentos que vocês vão absorver abençoando-os, consagrando-os, magnetizando-os,

vitalizando-os, de uma maneira ou de outra.

Vocês não vão chegar literalmente, talvez, a retornar ao estado original, mas, entretanto, a tornar esses
alimentos parcialmente viventes.

Por exemplo, coloque as suas mãos em cima do que vocês vão comer, conectem com a Luz Crística, durante
alguns segundos, e isso será suficiente.

***

Questão: no tempo apocalíptico que vivemos, o sacramento da Eucaristia na Igreja católica mantém-
se com força e, se sim, será até o último dia?



Esse sacramento é válido a partir do momento em que você acredita nele.

Jamais CRISTO disse, durante a refeição da ceia, ao dizer: «bebei, este é o meu sangue, e comei, este é o
meu corpo», que era preciso instituir um ritual deste modo.

Entretanto, se a sua crença for suficientemente elevada, se você for capaz de ver, nessa hóstia, CRISTO, ela
poderá transformar-se na carne de CRISTO na sua boca, como isso já aconteceu.

No entanto, acreditar que por que você vai absorver esse vinho e esse pão, você vai comungar com CRISTO,
isso é uma mentira.

Você irá comungar com CRISTO a partir do momento em que, em Verdade, o seu Coração estiver pronto.

Naquele momento, o suporte não tem mais qualquer espécie de importância.

Não confunda CRISTO na sua história e na Verdade do seu sacrifício com o que as religiões quiseram fazer.

O objetivo das religiões foi apenas o de colocá-los na prisão e nada mais, e jamais foi o de liberá-los.

Isso iria se saber.

Entretanto, um ser puro e um ser elevado, um ser realizado ou um Santo, é bem capaz de viver, em Espírito e
em Verdade, esses ritos, para torná-los oficiais e reais, mas admitam que isso não é o que acontece com cada

ser humano.

Entretanto, CRISTO disse: «que isso seja feito segundo a tua fé» e se você acreditar que a hóstia é a carne de
CRISTO e que o vinho é o sangue de CRISTO, eles irão se tornar, para você.

Naquele momento, por que afirmar ter tal necessidade? 

CRISTO, durante essa refeição, quis dizer com isso que ele deveria ser comido, que ele deveria ser bebido,
ou seja, que ele deveria ser simulado para alcançar o seu estado, que era o Caminho, a Vida e a Verdade?

Querer expor e exteriorizar um objetivo é já sair da Verdade.

***

Questão: devemos nos alimentar do prana hoje?

Nada é preciso.

Por que deveria precisar qualquer coisa, outra do que você é?

Faça segundo as suas crenças.

Faça segundo a sua própria experiência.

Não há coisas ou pessoas melhores do que outra.

Se você sentir o impulso para não mais comer, então, faça-o.

Se você sentir o impulso de fazer isso antes que aquilo, então, faça isso antes que aquilo.

A verdade liberta e a verdadeira liberação está aí e em nenhum outro lugar.

Enquanto vocês se fecharem nas crenças, nos dogmas ou nas atitudes ligadas a isso, ou a percepções
exteriores a vocês mesmos, vocês irão se limitar mais, vocês mesmos.

Enquanto vocês procurarem uma muleta no seu exterior, vocês não irão encontrá-la.

***

Questão: por que o amaranto se desenvolve onde há culturas transgênicas?

É uma coisa que não querem admitir, e que é, no entanto, extremamente simples, aqueles a quem chamamos,
com vocês, de maus rapazes: é que eles criaram um mundo de ação/reação, mas eles queriam eles mesmos

escapar da reação das suas próprias ações e do golpe, quer dizer, apesar da sua inteligência, falta-lhes, talvez,
o que vocês chamam de uma peça do jogo.

Eles não sabiam que, querendo desenvolver alguns tipos de alimentação opostas à vida, como o que
denominam milho transgênico, por exemplo, o princípio de reação viria e iria opô-los ao oposto do mal que eles

criaram, ou seja, ao bem.

Eles mesmos criaram esta Dimensão de ação/reação e eles se surpreendem de ver florir reações no nível do
homem, no nível da natureza que eles mesmos falsificaram. 

Vocês veem, portanto, que, mesmo nesse nível, eles não escapam do ‘princípio de atração e ressonância’.



Assim, o amaranto aparecendo nessas culturas é a resposta da Luz, segundo o princípio do bem e do mal.

O amaranto é, portanto, um princípio essencial na constituição biológica da sua dimensão superior.

Ele contém, de fato, uma série de substâncias químicas, mas, além mesmo dessas substâncias
químicas, capacidades Vibratórias para facilitar a sua elevação e a sua transformação.

*
NOTA: O amaranto, que simboliza a resposta da natureza às ações do homem no campo da manipulação genética, era

considerada uma planta sagrada na cultura inca. Sua grande carga proteica e larga capacidade de reprodução chamaram a
atenção de pesquisadores do mundo todo. O grão de amaranto possui cerca de 15% de proteína (valor superior ao do trigo e do

milho), cuja qualidade biológica pode ser comparada à do leite, já que é rico em lisina, um aminoácido essencial. Também
apresenta alto teor de fibras em comparação a outros cereais como o trigo, o milho e a aveia. Em relação às gorduras, o

amaranto possui alta porcentagem de ácidos graxos insaturados, considerados essenciais. Fonte: funverde.org.br

*

No que se refere aos princípios de ação/reação, poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito de coisas que
foram empreendidas por esses seres de poder e que resultam, necessariamente, na própria destruição do seu

próprio poder.

***

Questão: nos seis últimos meses, você sempre falou de fé e de abandono e ultimamente associou a
experiência.

Existe uma diferença essencial entre a fé e a experiência, especialmente neste período de final de ciclo.

A experiência é, por definição, linear.

A experiência o remete à ação/reação e ao encaminhamento progressivo e linear para algo que seria o final da
experiência, pois, obviamente, a experiência de nada serve, em uma Dimensão, para ser perpetuada de

maneira eterna.

A fé participa do princípio de imanência e de transcendência.

Nesse sentido, ela não é linear, mas é instantânea.A experiência pode conduzir à fé.

A fé jamais conduz à experiência, por que a fé os libera da experiência.

Assim, o abandono é o contrário da experiência.

O abandono é aceitar que existe algo que está além da experiência.

Vocês evoluíram, nesta Dimensão, desde tempos consideráveis para alguns de vocês, através de
experiências, mas jamais a experiência irá liberá-los.

Ela os aproxima da Liberação, mas ela jamais poderá liberá-los.

Existe um limiar.

Esse limiar necessita de abandonar, mesmo a experiência, para penetrar no abandono e culminar, portanto, na
fé.

A experiência pode levá-lo à fé, mas ela não é a fé.

A fé leva à liberação ou ao fanatismo, conforme vocês estiverem no poder sobre o outro ou no poder sobre
você.

O poder sobre o outro, acoplado à fé, resulta efetivamente no fanatismo e na escravidão.

***

Questão: quem são aqueles que acompanham a evolução da Terra na 5a. Dimensão?

O seu número é incontável.

Eu não posso dar-lhes o conjunto das Consciências, das Dimensões que intervêm.

Todos nós trabalhamos segundo as nossas Radiações, segundo o nosso nível Vibratório e as nossas funções,
nesta transformação.

Alguns estão encarregados do futuro dos movimentos planetários.

Outros estão encarregados do Sol.

Outros, enfim, estão encarregados do lugar do seu Sistema Solar nesta Galáxia.



Outros estão encarregados de algumas almas e não de outras.

O seu número é incontável, ainda uma vez.

Não há, propriamente falando, mestre de obras.

Nós funcionamos juntos, quase como as células de um mesmo corpo biológico, no mesmo sentido.

Todos nós somos, vocês e nós, parte integrante da mesma transformação.

A sua transformação levará, no nível das nossas próprias Dimensões, a uma maior coesão.

Então, todos nós trabalhamos no mesmo sentido, no mesmo objetivo.

***

Questão: esses irmãos que intervêm têm representantes encarnados sobre o planeta?

Podemos realmente dizê-lo.

É como se alguns voltassem para procurar os membros da sua família.

***

Questão: a experiência daqueles que estão encarnados vai beneficiar a "família" entre aspas?

Sim.

Além dos véus da separação em que vocês estiveram submersos, a sua Luz, assim como já dissemos,
cresceu, por essas experiências de separação.

Assim, a sua qualidade e a sua quantidade de irradiação, quando vocês alcançarem o corpo de Estado de Ser,
serão ricas de ensinamentos para aqueles que fazem parte dos seus planos dimensionais, das suas famílias,

ou das suas linhagens evolutivas, pois elas terão acesso, então, à totalidade das suas experiências.

***

Questão: cada dia pode ser consagrado a um Arcanjo específico?

Sim.

Isto faz parte de uma tradição bem estabelecida.

Do mesmo modo que a humanidade tem a festa dos Arcanjos em diferentes dias do seu calendário, do
mesmo modo existe um Arcanjo por dia, assim como existem sete cores.

Eu me expressei, em várias ocasiões, sobre a radiação colorida.

Entretanto, existem diversos sistemas de classificação e de ressonância.

Poderíamos, por exemplo, situar que a Radiância e a Vibração do Arcanjo RAFAEL pudesse estar associadas
a tal chacra, a tal Lâmpada, se preferirem.

Isso seria verdade em certo nível, mas não em outro.

Outro exemplo: o Arcanjo JOFIEL, o Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento, tem uma Radiância que está
em relação com a sua sexta lâmpada, «atma/ajna chakra», tendo substituído o arcanjo Lúcifer.

Entretanto, existem outras funções, pela Radiância colorida do Arcanjo JOFIEL.

Por exemplo, eu sou o Reitor do planeta Vênus.

A minha Radiância está em concordância Vibratória com Vênus.

Entretanto, outros Arcanjos podem se prevalecer de estar em relação e em ressonância com o planeta Vênus.

Tudo depende do sistema no qual você quer classificar.

Mas, assim como eu disse àquele que eu guardo (o canal Jean-Luc Ayoun) e que lhe repeti, vocês não podem
nos fechar em qualquer das suas categorias.

Nós estamos além do que decidimos.

Não há, portanto, dia privilegiado, para nós, para orarem por nós.

Não há dia privilegiado em que a nossa Presença se faça mais real.



Isso são convenções, em relação com fatos reais, mas não são tão reais como os fatos.

Nós não estamos limitados por qualquer circunstância do seu mundo terrestre.

***

Questão: O corpo de Padre Pio foi exumado, intacto. Como isso pode acontecer?

Esta é a estrita Verdade e a estrita realidade.

O ser humano que alcança, na sua Consciência, as portas de CRISTO, ou seja, as portas da Ressurreição, que
é santificado no sentido mais nobre pela Luz dos quatro Viventes ou de MIGUEL, irá conservar, no momento da

morte deste corpo físico, a incorruptibilidade da carne.

Isso corresponde, em uma linguagem mais oriental, ao que é chamado de «Grande Samadhi».

O Grande Samadhi permite à Consciência liberar-se deste corpo que teoricamente volta ao pó e esse corpo
torna-se incorruptível.

É o traço real e tangível de que vocês têm meios de transcender a biologia, mesmo nesta Dimensão.

Isto foi, entretanto, realizado por um número escasso, extremamente escasso de seres humanos.

Mas, entretanto, este é o traço e a prova de que vocês são Essência Divina.

Basta para isso que a alma encontre, no decorrer desta encarnação, a dimensão mais elevada ligada ao Fogo
do Amor, para que esse corpo se torne incorruptível.

Isso significa, em outras palavras, que tal corpo pode ressuscitar milhares de anos depois.

Quando eu digo ressuscitar quer dizer que a Consciência, sendo recebida na Unidade, pode reenviar, pela sua
conexão com esse corpo biológico, uma partícula de Consciência para reanimar esse corpo.

Assim, o corpo de personalidade irá despertar, enquanto que o Espírito estará no corpo de Estado de Ser.

Vocês chamaram isso de imortalidade, mas é bem mais do que isso.

Há, nesse momento, transcendência e permanência de múltiplas dimensões possíveis.

Algumas pessoas evoluídas puderam deixar algumas partes do seu corpo tocadas pelo aspecto Vibratório da
Santidade, mas não a totalidade do seu corpo, como no caso daquele que é chamado de Padre Pio.

***

Questão: a passagem na 5ª Dimensão provoca uma perda de memória daquilo que vivemos na 3ª
Dimensão dissociada?

Onde se encontra a memória?

A memória encontra-se armazenada em um espaço que vocês chamam de «Anais Akáshicos», existente no
seu DNA.

Existem várias memórias.

Existem memórias que vocês chamariam de emocionais, ligadas, portanto, às emoções.

Estas não irão perdurar, elas irão se dissolver.

O que irá permanecer será a memória da experiência ligada ao crescimento da Luz e em nenhum caso
lembranças ligadas ao que vocês comeram em tal época.

***

Questão: eu estou no meu lugar, no lugar onde vivo?

Bem amado, a questão que você coloca já leva à sua resposta natural que é não.

Existe uma interrogação em meio à alma quanto à oportunidade de seguir o que o impulso da alma,
propriamente falando, pede, ou seja, para estar em outro lugar, em meio mesmo a esta barreira

pirenaica [Pireneus] tão importante.

Entretanto, existe uma série de fatores que são, bem amado, independentes da sua vontade e do próprio
desenrolar do tempo.

Vocês estão, e vão continuar sujeitos, por um tempo, a modificações importantes no desenrolar das suas
Consciências e das suas vidas.



Consciências e das suas vidas.

Vocês não vão ter a possibilidade de se liberarem totalmente dessas subjugações que estão ligadas a
liberações, contrariamente à impressão que vocês poderiam ter.

Assim, portanto, existem vontades da alma, para uns e para outros.

Deixar um lugar pode ser fácil para alguns.

Investir em outro pode ser ainda mais fácil.

Tudo depende do modo como você arranja a mudança geográfica, do lugar de trabalho.

Muitos seres, atualmente, seguem impulsos profundos com relação a isso.

Entretanto, eu chamo sua atenção sobre o fato de que alguns não têm bloqueio, e eu insisto bem nisso.

Fenômenos, independentes da sua vontade pessoal e individual, estão a caminho na sua direção, de maneira
agora certa e absoluta.

Então, o que vocês realizaram até agora, uns e outros, é por causa que vocês colocaram os fundamentos de
mudanças necessárias.

Para todos e para cada um vão existir outras mudanças, mas elas serão impulsionadas, mesmo se vocês
perceberem, em meio à sua alma, de maneira diferente ao que você crê.

Existem, assim como a maior parte de vocês sabe, lugares que irão se tornar o que eu chamei, muitas vezes,
de ‘Lares Abertos de Vida e de Luz’.

Esses lugares, alguns deles, estão estabelecidos.

Outros ainda não.

Eles correspondem a agrupamentos, ligados à sincronia de boa vontade e de alma que, talvez, não se conheça
ainda, em lugares que não são ainda conhecidos.

E, no entanto, existem lugares já conhecidos.

Nesses lugares já conhecidos, existem pessoas, que nada têm que fazer e que irão partir, elas também.

Assim, portanto, existem Lares presentes, em formação, em meio à sua alma, mesmo existindo Lares
presentes em lugares físicos que não estão ainda revelados.

Há fenômenos de ajustamento que irão ocorrer gradativamente nas próximas semanas.

É necessário ficar à escuta.

Entretanto, vocês serão submetidos a modificações que não são unicamente da sua vontade ou da sua
intuição, mas também das Vontades da Luz.

Vocês devem compreender que alguns de vocês, tendo mudado o modo de vida, o modo de funcionamento,
encontram-se investindo, de uma maneira ou de outra, em certos lugares e em certas funções, mas devem por
vezes admitir que o que vocês criaram ou no que vocês investiram, quer isso seja em tempo, em dinheiro ou

em funcionamento, não foi talvez destinado a vocês mesmos, mas a outros.

Isso se denomina a nova Fraternidade.

Entretanto, convém compreender o princípio que é o ‘abandono à Luz’ e o princípio de ‘ressonância e atração’.

Vocês serão conduzidos, no sentido próprio como no sentido figurado, a lugares adaptados ao que vocês têm
que viver, uns e outros.

Algumas energias e algumas consciências humanas irão se agrupar.

Elas sempre irão fazê-lo segundo o princípio ‘da qualidade da Luz e da Vibração’ e não segundo noções
geográficas ou materiais ou de relações de proprietário a locatário.

Em outras palavras, vocês serão levados a compartilhar o que puder sê-lo.  

************
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Bem Amados Filhos, recebam todo o meu Amor e todas as minhas Graças.

Vocês que percorrem esta Terra, necessitando desta Graça.

A partir do momento que residirem na humildade e na simplicidade, alinhados com o seu Coração, alinhados
com a doçura, neste momento então, a minha Graça os acompanha.

Em breve, meus Filhos Bem Amados, Eu irei me encaminhar a vocês individualmente.

Muitos seres humanos, hoje, recebem a minha voz e a minha Presença.

Isso para preparar a minha manifestação na sua densidade.

Logo mais, meus Filhos Bem Amados, Eu voltarei, como eu parti, na forma que eu estava no meu último corpo,
o que me é possível materializar e sintetizar.

Minha forma, além desta forma que esteve nesta densidade, está além da sua capacidade, no momento, para
analisá-la e para vê-la na sua densidade.

Entretanto, a minha Radiância, o meu Coração lhes é conhecido, pois todos vocês carregam, em vocês, o sinal
de Maria.

O sinal que os liga, de maneira indefectível, a mim e à sua Alma.

Nós estamos ligados por um princípio de gerações, de descendência.

Vocês todos, dessa forma que eu tenho dito, meus Filhos, sem exceção.

Eu não venho para julgar.

Eu não venho para condenar, mas Eu venho amá-los e para acolhê-los, se aceitarem, no seu Coração.

Como vocês sabem, como o Conclave Arcangélico lhes tem significado, ele vigia e ele os preenche,
literalmente, com as energias desta Graça para que possam abrir as portas à nossa Presença.

Isto está sendo preparado para depois do início do ano e vai prosseguir até o momento em que eu vier a
vocês.

MARIA - 8 de outubro de 2009
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Vocês devem, Bem Amados Filhos, estar à espera da minha Presença.

Neste momento, muitos Filhos já me recebem porque eu aproximei a minha Presença na sua densidade, mas
não de forma integral.

Então, sim, muitos seres captam, com mais ou menos precisão, a minha Presença, as minhas palavras e a
minha Radiância.

Esta Presença que não é outra coisa senão Amor, por vocês.

Eu venho erguê-los, se vocês aceitarem vocês mesmos se erguerem.
Eu venho cumprir o que tinha prometido.

Eu antecedo, assim, aquele que denominaram CRISTO.
Eu venho recolher aqueles que desejarem ser recolhidos.

Eu venho permitir que reencontrem, se aceitarem e se o fizerem pelo seu Coração, que reconectem a sua
Essência, que reconectem a sua Divindade.

Contrariamente àqueles que desejariam fazê-los crer, Eu não venho para punir, Eu não venho para castigar, Eu
venho simplesmente para acolher.

Como Mãe, no mais nobre do termo, poderia desejar outra coisa do que o Amor e a Luz para os seus Filhos?

Eu sou a Graça e distribuo Graças, se aceitarem.

Eu estou no Céu, Eu estou próxima de vocês e Eu estou em vocês,
em Verdade, à medida que vocês estabelecerem esta Verdade em vocês.

Quando da minha Presença no seu Céu, próximo de vocês e em vocês, eu irei me revelar a vocês, na
totalidade.

Assim, desde agora e cada vez mais, as almas me escutam, me percebem e me veem.

Isto é Verdade e isto é destino, no Coração dos Filhos, cada vez mais numerosos, que me acolhem (e de você
também que reencontra a sua dimensão de criança interior) para apagar as imagens terríveis que podem ter
sido colocadas por certos Seres sobre o significado do meu retorno e o significado da minha Presença, em

vocês e entre vocês.

Conforme lhes disse a Fonte, o momento chegou, se esta for a sua vontade, se esta for a sua Verdade, de
regressar à sua Unidade primordial, à sua Divindade.

Os bulícios do mundo vão se ampliar e nós nada fizemos.

Isto é apenas o resultado do princípio da atração, da ressonância, da ação / reação, aplicado nesta
humanidade, de tempos em tempos.

O retorno à Unidade não necessita da implacabilidade desta passagem mas, pelo menos, da sua manifestação.

Saibam, Bem Amados Filhos, que fizemos tudo o que foi possível fazer, no nível da nossa Radiância e da
nossa Presença, em nossas dimensões, para atenuar e limitar a desconstrução.

No entanto, vocês entram no seu último trimestre deste ano, em uma desconstrução considerável e, em meio a
ela, vocês vão encontrar a Luz, vocês vão reencontrar a si mesmos.

Neste estremecer do mundo, o véu irá se rasgar cada vez mais.

O seu potencial espiritual, que havia sido intimidado, irá se manifestar de novo.

Vocês irão manifestar progressivamente os seus dons espirituais naturais.

Alguns de vocês têm os nomes que lhes são conhecidos.

É necessário, para se estabelecerem de forma definitiva, que vocês mesmos estejam estabilizados no nível da
humildade, da simplicidade do Coração.

Vocês devem ser firmes na energia da Graça, não participar da ação / reação, de maneira alguma.

Entre na sua Unidade interior para encontrar o que o Arcanjo Miguel denomina o Ser, o corpo da Ressurreição,
o corpo sem remendo, este corpo imortal que é o de vocês.

Não demore mais, eu lhes suplico, pode parecer, à primeira vista, um drama.



Não existe drama senão o da ação / reação.

Mas certos dramas não têm por missão liberar mais facilmente as almas que escolheram o destino e o
caminho.

Para certas almas, a destruição desta forma se acompanha de Ressurreição na Glória Eterna.

Aqueles que decidirem partir não passarão mais pelas franjas de interferência e irão reencontrar,
instantaneamente, a sua Divindade.

Portanto, regozijam-se.

Nós não estamos estritamente para nada, muito pelo contrário, ao que acontece neste momento.

Os sinais do Céu são numerosos e serão cada vez mais e mais numerosos.

O conjunto dos Seres da Luz reunidos na Luz de CRISTO está agora se aproximando de vocês, não no plano
da sua dimensão física, mas nos planos mais sutis.

Vocês irão perceber o calor, a irradiação e o Amor.

Ir para eles, é estar indo para vocês.
Isto é regozijar a sua Eternidade.

Isto é regozijar a permanência da Alegria eterna.
Isto é regozijar a Plenitude.

Isto é regozijar a totalidade, o Todo, tudo que permanece, para alguns de vocês,
ainda, nesta densidade, para ancorar, da forma que lhes disse o Arcanjo Miguel,

a Luz e para irradiar esta Luz, não mais por uma vontade, mas pelo estado de Ser e de Alegria.

É onde vocês irão auxiliar, ao seu modo, para estabilizar a nova dimensão, a nova Verdade.

Nós lhes agradecemos por estar aqui e por ter trabalhado, para vocês, mas também no Serviço, aos seus
irmãos, da Verdade disto que vocês são.

Nós estamos confiantes, agora, no resultado que isto representa.
Nós estamos confiantes no estabelecimento do reino da Alegria eterna.

Nós estamos confiantes de nos reencontrarmos.
Nós estamos confiantes diante da sua humildade e da sua grandiosidade.

Nós estamos aqui para acolhê-los, como vocês nos têm acolhido.
Nós estamos aqui para cumprir a promessa da volta de CRISTO, na Glória.

Então, assim que vocês tiverem proclamado os Arcanjos, chamem pela minha Radiância, pela minha Presença,
peçam também à minha manifestação, já em vocês, para vocês e para os outros.

Isto é muito simples.

Não há distância, entre vocês e Eu, que esta que vocês aceitam abandonar.

Eu sou sua Mãe.

E como Mãe, eu conheço a todos, individualmente, sem exceção.

Isto pode, certamente, parecer insano ao seu cérebro, mas justamente a acepção profunda disto que eu sou é
neste nível e em nenhum outro.

Então, meus Filhos Bem Amados, tenham tempo para vocês.

Tenham tempo para acolher, para perceber, para sentir e Vibrar na minha Presença.

Tenham tempo para servir, para ajudar e amar aqueles que vacilam, aqueles que sofrem e que não têm
acesso, no momento, a isto.

Eu tenho um pensamento todo especial por eles, pela sua distância comigo.

Mas, no entanto, vocês são, temporariamente, os meus intercessores junto a eles.

Falem sobre Mim, falem do que vocês sentem, do que vocês entendem,



do que vocês percebem da minha Presença e do que Eu sou.

Façam-no na Verdade e não conforme as obras ou os dados históricos.

Mas, realmente, relatando a Veracidade do instante, na sua Presença.

Cada minuto, cada dia de seu tempo que transcorre, dá-me Alegria, pois eu sei que, em breve, estaremos
todos juntos, que logo, tudo isto que têm vivido e que denominam, agora, sofrimentos e coisas intoleráveis, irão

se dissolver na Glória do Amor de nos reencontrarmos e na Vibração da Luz.

Vocês devem permanecer na confiança total.
Vocês devem permanecer na fé total.

Para sentir, em vocês, isto que Eu sou.

Além das imagens construídas, além dos fatos, históricos ou não, vocês devem, se o aceitarem, e na
simplicidade, acolher a minha Presença.

Eu vou proceder, eu mesma, por toques, com cada um de vocês.

A seu ritmo, gradativamente e à medida que vocês se abrirem ao meu acolhimento, eu me aproximo de vocês.

Vocês irão me encontrar na natureza, no seu ser interior, nos momentos propícios ao Abandono e à Fé, vocês
irão me encontrar perto da água, vocês irão me encontrar perto das árvores, vocês irão me encontrar também

quando vocês estabelecerem uma relação sincera e autêntica com os seus Irmãos e as suas Irmãs.

Isto que acontece na Terra, e que irá acontecer, está justamente associado à distância importante que certas
almas colocaram entre nossos planos e o seu intuito.

Isto faz parte da experiência do livre arbítrio.

Nós não podemos, até certo ponto, intervir sobre este livre arbítrio.

Entretanto, nós estamos Presentes.

Nós vigiamos e preparamos o nosso reencontro.

À medida que tiverem confiança e fé nisso que vocês são, eu irei me aproximar de vocês e vocês irão
estabelecer esta nova Consciência.

Vocês verão as coisas ao seu redor, próximo à sua atmosfera, se modificar e ir em direção à certeza interior,
no sentido da liberação dos sofrimentos e dos constrangimentos, ligados a esta sociedade onde as relações

não são consoantes com o Amor.

À medida que vivenciarem esta Graça, vocês vão constatar que vários elementos da vida de vocês irão mudar,
tornando-se simples, que o medo do amanhã se atenua e desaparece, que à medida que vocês se tornarem
centrados, na humildade do seu Coração, neste momento, a cada novo momento, vocês vão se encontrar em

ressonância com a minha Presença, com aquelas dos mundos da Luz Autêntica que os aproximam da sua
Ressurreição, que os aproximam do seu retorno a casa.

Vocês devem tornar a ser como Crianças.

Estar na Fé e na Confiança e não necessariamente procurar compreender ou elucidar, mas, bem mais, viver o
momento, vivenciar a nossa conexão, vivenciar o nosso reencontro e prepará-lo.

Certamente, para alguns de vocês, a vida os chamam novamente para as atividades externas, para participar de
entretenimentos desta vida e também desta Ilusão.

No entanto, alguns de vocês já estão mais ou menos liberados, totalmente, de certos jugos.

Tudo o que se manifeste à sua Consciência e à sua Vida, a partir do momento que permanecerem na
humildade, na simplicidade, no Coração e na conexão, contribui para a sua liberação, de uma maneira ou de

outra.

Não duvidem.
Nada, hoje, acontece por acaso.

Vocês estão na época da Revelação e da Resolução.
Tudo o que acontece a vocês tem um sentido.

Tudo o que acontece a vocês permite a minha Presença.
Portanto, aceitem-no.



Cultivem o que os aproximam da simplicidade e da evidência.

Cultivem o que os aproximam de um estado de leveza e de Alegria interior.

Aquilo que os distanciam, afastam vocês do seu caminho.

Aquilo que os distanciam da Alegria do Coração, não participa do seu retorno à Unidade.

Além das reações muito lógicas durante um evento, tentem entrar no momento, tentem entender a imanência e
a conexão com a minha Presença e com a Presença dos incontáveis Seres em vigília ao que vem.

Bem Amados Filhos da Luz, meus Filhos Bem Amados, isto que têm que ser vivenciado será fácil e alegre se
se colocarem, pela sua conexão, sob a minha proteção.

Se permanecerem sob a influência das forças celestes da Luz Autêntica, se a sua Fé e sua Verdade se
voltarem para nós, nada de penoso, nada contrário à sua própria Verdade, poderá afetá-los de maneira alguma.

Vocês irão atravessar este período curto com ligeireza e é isto que eu espero para vocês: que vocês
cheguem, aos acontecimentos, permanecendo no instante, permanecendo no seu centro e na sua Verdade.

Essa é a sua garantia da alma e do Espírito, para vocês e para aqueles que os cercam, passo a passo.

Então, Bem Amados Filhos da Luz e à sua Luz, juntos, em breve, nós iremos chegar, para viver cada instante
em Consciência e em conexão com os nossos planos, para nos reunificar, para nunca mais sermos separados.

É por estas simples palavras, associadas à Vibração da minha Presença, que eu peço a vocês agora para
acolher pelo Silêncio que eu concebi.

Esta é a minha bênção e os meus agradecimentos.

Eu os abençoo e lhes digo até muito em breve, em vocês.

************
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 Eu sou Rafael, Arcanjo.
Almas Humanas na encarnação, eu lhes transmito as minhas saudações, eu lhes transmito o meu Amor.

Eu venho a vocês para, talvez esclarecer, certo número de conceitos em relação com minha função e o que eu
sou, em seu mundo, neste período.

Eu fui chamado de Arcanjo da cura. Como Arcanjo da cura, eu sou a Consciência que vai lhes permitir
apreender e superar sua condição de dualidade, a fim de conduzi-los à porta da Unidade.

Sua vida se define, o mais frequente, nesta densidade, como uma alternância.
Eu falarei, se o quiserem, do meu domínio.

Frequentemente, os Seres Humanos me chamam para passarem do mal estar para o bem estar.
E como vocês o sabem, nesse mundo, tudo alterna e é difícil manter sua vida durante o bem estar. E vocês

oscilam entre mal estar e bem estar. Entre bem e mal. Entre saúde e ausência de saúde.

A saúde é uma problemática importante, senão essencial, em sua densidade.

A dualidade participa, em sua constituição, e em sua separação mesmo nesta densidade em que vocês vivem,
do princípio de alternância de mal estar e bem estar. Não pode haver coisas duráveis.

Em todas as dimensões, mas particularmente em sua dimensão dissociada, a única maneira de encontrar e
viver o bem estar durável é sair desta condição de dualidade, de sair do efêmero, para entrar na Eternidade.

A Eternidade é movimento e eu intervenho, como Arcanjo, essencialmente, sobre a esfera vibratória ligada ao
que vocês têm tendência de chamar ego ou astral.

Minha Radiância é o verde, cor do equilíbrio e da cura.

RAPHAEL - 8 de outubro de 2009

http://3.bp.blogspot.com/-wNz41SJhXAY/UWkYwt4SJaI/AAAAAAAAAUs/Jh2lBd8tWus/s1600/archangelraphaelbiotechnology.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Encontrar e viver a ausência de mal estar não pode acontecer, de maneira definitiva, encontrando o bem estar,
mas estabelecendo a sua Consciência além desta alternância.

Então, é complicado?
A primeira resposta é sim, já que mesmo seres extremamente evoluídos sofreram. Eu não falo de sofrimentos
emprestados a outros, por um fenômeno místico de endosso de Carma, como algumas almas foram capazes

de manifestar.

O ser humano tem frequentemente procurado a relação existente, com relação a um mal estar a identificar, quer
isso seja na matéria ou ainda em funcionamentos mais sutis, emocionais, mentais e psicológicos, a causa de

um mal estar, nesta dualidade dissociada.

Vocês estão dissociados da Unidade, da Fonte, mas vocês não estão dissociados dos outros, do ambiente.
Por intermédio do que é chamado astral ou emoções, vocês se banham num banho Vibratório participante da
alteração e do mal estar. Então, vocês procuram, de acordo com suas crenças, segundo suas percepções,

segundo suas intuições, os remédios para o mal estar. E vocês os encontram.

A uma determinada queixa corresponde uma determinada causa e uma recuperação vem. Isso se estabelece
de maneira habitual no desenrolar de suas vidas.

***

Hoje, pela Graça da Fonte e pela Graça de nosso Conclave, vocês têm a possibilidade real de superar a
alternância mal estar/bem estar.

O que sugeri por «ser liberado de contingências da matéria» não significa, obviamente, deixar esta matéria, no
momento, mas transcendê-la, ultrapassá-la, ainda estando aqui agora.

Quer dizer que a Consciência deve situar-se em um outro lugar, ainda mantendo esse corpo e esse Espírito
nesta densidade, correspondendo, ponto a ponto, ao que disse Cristo: «você está nesse mundo, mas você

não é desse mundo».

Hoje, lhes é ofertada a Verdade e portanto a cessação da alternância entre mal estar e bem estar. Como?
Parando de jogar o jogo da dualidade.

Hoje, o homem redescobre, em todos os setores de sua vida, que não tem necessidade de algo do exterior.
Isso é válido nos mundos espirituais.

Isto é válido, mesmo se vocês são interdependentes, em todas as esferas de suas vidas.

No que concerne a sua intimidade própria, esse corpo que habitam, esse Espírito e essa alma que vocês
manifestam, devem, eles também, encontrar a Unidade, a fim de escapar aos condicionamentos desta matéria,
no princípio de dualidade dissociada, fazendo alternar, por força de resistência, o princípio do bem estar / mal

estar.

***

A Fonte, além de seu bem estar ou de seu mal estar, que proporciona um estado diferente desta alternância, é
o estado de Ser.

Mesmo na personalidade, lhes é preciso, literalmente, desbloquear suas crenças a fim de liberá-las, a fim de
não mais estar sob a influência dessas referidas crenças.

Ao nível de seu ser, com relação ao bem estar e ao mal estar, em definitivo, tudo é crença. Se você crê, e
biologicamente isso pode ser, que você é intolerante a tal tipo de produto, isso manifestar-se-á.

Obviamente, não basta não crer para que esta intolerância desapareça, porque isso ainda fará prova da
dualidade.

Ao nível do funcionamento desse corpo, no qual evoluem esta alma e este Espírito, você deve passar, mudar
de Vibração e de Consciência, a fim de fazer beneficiar esse corpo habitado por esta alma e este Espírito, num

outro estado.

Vocês têm sido habituados, nesta vida e em suas múltiplas vidas, a lutar contra ou a fazer com.
Vocês têm sido habituados a se oporem à doença, mesmo adotando técnicas ditas suaves, fortificando o

corpo, a vitalidade, a alma ou o Espírito, a fim de não mais lutar contra, mas vocês aumentam.
Isso é um bom caminho, mas não o suficiente.

A invulnerabilidade e a incorruptibilidade pode se encontrar, agora e doravante, nesta densidade. Necessita que
vocês elevem a crença que rege esse corpo, esta alma e este Espírito, nesse corpo e nesta vida.

http://humanityhealing.net/wp-content/uploads/2011/01/DNA_Stellar-Codes_Humanity-Healing.jpeg


Obviamente, as limitações da dualidade não podem se apagar em um minuto. Elas se apagam em um minuto
ao nível da alma e do Espírito, mas toma certo tempo para manifestar-se ao nível desse corpo. Entretanto, é

preciso tomar o caminho e a Consciência neste caminho.

Na sua língua francesa, vocês têm, por justa razão, assimilado doença (maladie) a mal-à-dire (trocadilho). Isso
foi certo mas, entretanto, não basta para sair do princípio de doença e de saúde. Isso foi um caminho, o

mesmo que os remédios de Vibração, desde o magnetismo, passando pela homeopatia e inúmeras outras
técnicas e remédios, fizeram um caminho permitindo-lhes reencontrarem-se frente à última revolução que é,

fundamentalmente, esse corpo, a alma e o Espírito que ali estão, são incorruptíveis.

***

Mesmo na Ilusão e na matriz desse mundo, esse corpo revela uma perfeição já que cada uma das partes
desse corpo, cada um dos órgãos, cada uma das funções existentes, vem de um plano bem superior e é, de
qualquer modo, uma emanação de um princípio causal, escapando à dualidade e manifestando-se, entretanto,

nesta dualidade.

Sobre o plano fisiológico e psicológico, a doença e a alternância doença/bem estar está ligada à insuficiência
de reconexão com a Unidade do ser, realizada em dois lugares: ligadas ao plexo solar (força astral) e plexo
cardíaco (força do Amor), em relação com o que vocês chamam timo atrofiado, na idade adulta, pelo seu

afastamento da Fonte.

Quando o Ser está em Unidade, quando vocês realizam a Unidade do Ser, mesmo nesta personalidade, não
pode haver doença, nem bem estar. Há Ser. Toda noção dual desaparece.

Vocês fazem todos, sem exceção, a experiência temporária desse estado específico em que nenhum
questionamento do corpo, desta alma e deste Espírito no corpo se manifeste â Consciência.

Não existe qualquer desconforto no corpo, na alma e no Espírito, na implantação de sua Vida, mesmo nesta
densidade.

Esses instantes são momentos privilegiados que, obviamente, vocês repararam. São esses instantes em que
vocês estão no Estado de Ser que são chamados agora a se desenvolverem e a se tornarem o seu quotidiano,
contanto que vocês tenham suprimido as crenças opositoras, não por uma vontade qualquer de compreensão

mas, muito mais, como um ato de transcendência e de superação.

***

Eu trabalho, de maneira um pouco mais específica, sobre este planeta, desde dois anos, a fim de favorecer em
vocês, de maneira muito silenciosa, o acesso a este estado.

Eu sou a Consciência que sustentou e que sustenta a passagem da separação à Unidade, do ego ao Coração.

Então, se vocês quiserem, vamos juntos vibrar sobre a frequência da Unidade, sobre a frequência da
passagem do ego ao Coração, da dualidade à Unidade, da alternância bem estar/mal estar ao Ser.

Aí estão algumas frases que quis depositar em Seu Ser, a fim de fazê-los modificar seus paradigmas quanto à
doença. O sistema imunológico da humanidade, a resistência mesmo do ser humano, apesar das substâncias
químicas que vocês ingerem, cada dia, sem mesmo o saber, não permitiram deter a progressão para seu ser
porque este é seu destino, porque este é seu caminho, neste final de ciclo, que é reencontrar um estado além

do bem estar e do mal estar.

Certamente, alguns dentre vocês vivem ainda períodos difíceis.
Abrem-se, com efeito, espaços de resolução podendo por vezes ter a nitidez de uma dor aguda e uma tomada

de Consciência aguda, do que há a mudar, nesse corpo e na alma e no Espírito que habitam.

A doença faz parte desse plano, devido ao fato mesmo do jogo da Sombra e da Luz. A partir do momento em
que a Sombra é dissolvida, associando os mundos Unificados, a doença cessa por si.

Eu lhes proponho realizarmos juntos este espaço vibratório. Eu os agradeço de terem prestado atenção a
essas palavras. Eu lhes peço agora que prestem atenção à Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu lhes agradeço pela atenção e acolhimento. Recebam a paz. Eu lhes digo até mais tarde, no Conclave e na
Radiância dos Arcanjos, reunidos.
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Questão: eu sinto às vezes como uma impressão de fuga do Coração.

Isso corresponde a um trabalho de ativação e de abertura sobre novas frequências do Chacra do Coração,
simplesmente. 

Essa fuga corresponde efetivamente à passagem. 
Lembrem-se de que o Coração é a porta. 
Existem algumas de Chaves, nesse nível. 

Através do que vocês realizam, tanto pelos Casamentos Celestes, como pelas Radiações Micaélicas,
progressivamente e à medida que for se aproximando a data de 17 de outubro, vocês vão sentir cada vez mais

a Vibração do seu Coração em relação ao que chamam de fuga, que corresponde à realidade. 

Esses são, para muitos de vocês, momentos em que vão começar a passar no Estado de Ser e a experimentar
níveis de Consciência que estritamente nada têm a ver com o que conhecem. 

O Arcanjo Miguel irá se expressar mais em detalhe sobre isso.
Entretanto, o que vocês começam a viver não está unicamente ligado ao que acontece durante esse trabalho,
nesta semana, conosco, mas também à influência do que eu chamaria, no momento, de Radiação de Miguel

acoplada, no Conclave, com a Radiação da Fonte, sobre uma oitava diferente. 

***

Questão: em que momento um Anjo Guardião se revela àquele que ele guarda? 

Eu respondo: ele o faz no momento oportuno.
Ou seja, no momento em que você estiver pronto para acolher a sua Vibração e se expressar, no sentido

auditivo ou outro, o que ele lhe comunica e o que você tem que comunicar. 

Esse encontro com o Anjo Guardião foi anunciado por alguns Arcanjos e, em particular, pelo Arcanjo Jofiel. 

Isso foi realizado por alguns seres humanos.
Mas, entretanto, o processo não foi encerrado.

Ele continua e vai se acelerar nas próximas semanas e nos próximos meses.
Ele reflete, de maneira precisa, a sua conexão com os planos situados além da Ilusão nos quais vocês estão

encarnados.
Ou seja, com os planos da Luz Supramental ou Luz Vibral. 

Esse contato ocorre a partir do momento que uma série de funções e de Vibrações é estabilizada em vocês,
levando-os progressivamente a viver a liberação.

A grande maioria dos seres humanos tem um Anjo Guardião.
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Este Anjo Guardião se revela, no momento oportuno, quando a sua Consciência se abre a esta dimensão,
assim como eu disse. 

Entretanto, alguns seres humanos têm, efetivamente, um Anjo específico que é chamado de Anjo Arcanjo.
Este Arcanjo Anjo Guardião tem a particularidade de se estabelecer nos seres cuja função, em meio a esta

dimensão, é a ativar, de uma maneira ou outra, a conexão com os outros planos, aqueles provenientes da Luz
Vibral e da Verdade.

Esta é uma função que não é, nem superior, nem inferior à dos outros. 

***

Questão: eu posso conhecer o meu caminho de alma ou a minha missão de alma?

Não. Não me cabe lhes revelar isso.
É algo que se revela a vocês, de maneira espontânea, quando chegar a hora, e não de outro modo. 

Entretanto, vocês devem compreender que, quando vocês fala de missão, vocês denominam isso ligado, em
relação a um caminho e, portanto, a algo a percorrer.

Eu os lembro de que vocês não estão mais no tempo do caminho, ou no tempo da missão, mas no tempo da
Revelação do que vocês são.

Isso não é verdadeiramente a mesma coisa.
A única função é Ser.

Seria ilusório fazê-los crer que o caminho a percorrer seria o de realizar tal ou tal coisa exteriormente.
Vocês entram, e mais do que nunca, a partir de 17 de outubro, no Ser.

O Ser não se importa com as projeções ligadas a uma missão ou a uma função.
É em meio ao Ser que se revela a função e não antes.

É preciso então acolher e se abandonar, assim como eu defini inúmeras vezes, ao que vem, a fim de encontrar,
não com o intelecto, não com desejos, com projeções quaisquer, o sentido do que vocês têm que fazer.

Mas nada mais há a fazer senão Ser. 
Quanto mais os dias passarem, mais vocês irão integrar esta Verdade, as coisas acontecendo por si só, desde

que vocês penetrem no Ser.
O risco é de querer procurar, no exterior, uma justificação ou um sentido.

Isso foi válido nos anos anteriores.
Isso foi válido há ainda um mês.

Isso muda e de maneira acelerada, agora, assim que vocês compreenderem, de maneira, eu penso, mais certa
e intuitiva. 

O arcanjo do Conhecimento irá lhes explicar o que é o Conhecimento, hoje, e o que ele foi ontem e o que ele
não é mais, principalmente.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir como um manto branco colocado sobre os ombros?

Bem amado, existe uma significação para cada percepção.
A percepção é uma significação além das palavras, além do sentido.

A própria percepção desse manto Vibratório e energético corresponde ao sentido ele mesmo: tornar portador
da Verdade do Arcanjo Gabriel. 

Existem, e irão existir cada vez mais, percepções e manifestações vibratórias. 
Gravem bem que lhes é solicitado para viver e acolher sem procurar um sentido significante para o seu mental,

mas, sim, para viver a Essência e o sentido no nível espiritual, que não é compreensão ou aplicação de um
modelo. 

Muitas Consciências vibratórias novas entram em suas estruturas.
Elas lhes são estritamente desconhecidas, para a maior parte de vocês.

Não há que procurar outro sentido senão viver a plenitude.
Vocês estão na época da Revelação.

A Revelação se faz pela Luz, ela não se faz pela ferramenta mental.
Querer se prender a um sentido significante, no nível da cabeça, não participa do Coração.

Assim, progressivamente e à medida que vocês aceitarem as novas Vibrações e os novos pontos de
Consciência se manifestando na sua estrutura física, quanto melhor vocês os acolherem, melhor vocês irão

compreender o sentido, mas em um outro momento, que não é o momento da percepção, nem da interrogação
em relação à percepção porque isso irá afastá-los. 



As ativações que irão ocorrer, na humanidade toda, inteira, são importantes, mas a explicação não é nada sem
a percepção.

Assim, o importante é, portanto, a percepção e a vivência da percepção.
E a experiência da integração desta percepção não passa pela ferramenta mental ou pela sua compreensão,

mas pelo Conhecimento verdadeiro que não é, em caso algum, mental. 

Assim, é-lhes solicitado, e lhes será solicitado, para integrar as Vibrações e os pontos da Consciência nova em
vocês.

Alguns desses pontos já lhes são conhecidos: eles foram chamados de novas Lâmpadas.
Outros estão a vir e correspondem às Revelações das sete últimas Chaves Metatrônicas.

Entretanto, a Vibração é essencial. 

A compreensão não é importante.
O Conhecimento é importante e o Conhecimento, nesse caso, passa pela vivência da Vibração e da

Consciência, e não pelo intelecto. 
Vocês devem aprender a funcionar de maneira diferente.

Existe, durante este período a vir, um aprendizado de um mecanismo fundamental que é aceitar que a Vibração
ensine a vocês.

Para isso, a Vibração deve acontecer e ser vivida no silêncio interior e não na interrogação mental.
Essa é a única maneira que vocês terão de compreender o sentido, não com o intelecto, mas com a

Consciência, liberada do mental. 

***

Questão: existe um Anjo Guardião por ano ou dia de nascimento, por exemplo? 

Existem Anjos chamados de tutelares correspondendo a faixas horárias do dia, a dias específicos da semana e
a dias específicos do ano.

Existem então categorias de Anjos, denominados Gênios Cabalísticos, intervindo como Anjos Vibratórios e
assegurando a coesão desse mundo no nível dos horários, no nível dos dias da semana e dos dias do ano.

Isso é Verdade.

É um abuso de linguagem chamá-los de Anjos Guardiões.
Eles guardam funções e estruturas, em vocês, e não a sua Consciência.

Como vocês podem imaginar que um Anjo Cabalístico possa gerar a Consciência de centenas de milhões de
indivíduos enquanto que lhes é atribuído um Anjo Guardião individual, pessoal? 

Somente algumas categorias de Anjos, os Arcanjos e outros, intervêm e podem guardar e guiar certo número
de seres humanos. 

Deve existir uma intimidade particular, sobre o plano Vibratório, entre o seu Anjo Guardião e a sua Consciência.
Isso é dificilmente realizável.

Exceto por muito grandes Seres que conheceram a encarnação, como Cristo e Maria, que podem conectar,
literalmente, milhões de seres humanos, ou o conjunto da humanidade, porque existe, pelo princípio da sua

filiação e pelo princípio da sua encarnação, uma ressonância comum.
Como vocês querem que um Anjo Guardião que jamais esteve encarnado, possa estabelecer esse tipo de

relação?
Todos os seres humanos, nascidos em tal dia, estão em relação com um Anjo Guardião Criador deste dia, na

ronda da criação.
Daí a dizer que este Anjo seja o seu Anjo Guardião, para todas as pessoas nascidas nesse dia, há um passo

enorme. 

***

Questão: o nosso Anjo Guardião é sempre o mesmo, do nosso nascimento até a nossa morte?

Ele é atribuído à sua encarnação, desde a sua chegada nesta dimensão até a sua saída desta dimensão,
permanecendo prisioneiro no seu mundo de Ilusão.

Os Anjos Guardiões encontraram um meio, por intermédio das forças criadoras ligadas à Fonte, de manter um
contato com esta dimensão.

Por intermédio da Centelha Divina, da centelha espiritual, vocês estão em ressonância com o seu corpo
espiritual e corpo Divino, que está armazenado no Sol.

Do mesmo modo, existe um ponto de Luz que lhes permite estabelecer uma conexão, mesmo inconsciente,
com o que é chamado de Anjo Guardião.

Se não houvesse os Guardiões da Intra-Terra, em 3ª dimensão Unificada e em 5ª dimensão, se não houvesse



tido a possibilidade de cada Anjo Guardião vigiá-los, a sua Divindade, sob a dependência da Fonte, teria
desaparecido desde muito tempo e, portanto, toda vida também. 

***

Questão: na 5ª dimensão teremos igualmente um Anjo Guardião?

Alguns de vocês irão se tornar Guardiões, sem serem Anjos.
Na 5ª dimensão não há necessidade disso porque vocês estão ligados a todas as dimensões, mesmo se não

puderem acessar vibratoriamente uma dimensão extremamente elevada, entretanto, a comunicação existe.
Não há mais separação e vocês não têm, portanto, necessidade do que chamamos de Anjo Guardião.

***

Questão: o fato de passar de uma dimensão a outra vai depender da nossa evolução espiritual? 

Isso é muito complexo.
Vocês irão retornar, se isso lhes for possível, vibratoriamente, a sua dimensão original de Semente de estrela. 

Alguns de vocês vêm da 5ª dimensão, outros, da 11ª ou de outras muito mais elevadas.
Vocês irão reencontrar, portanto, esta dimensão. 

A pressão vivida neste mundo de Ilusão terá, para alguns, armazenado uma Vibração superior de Luz que irá se
revelar nesta ocasião.

Haverá então alguns saltos dimensionais possíveis ligados, efetivamente, à experiência vivida nesta dimensão,
para algumas almas. 

Entretanto, a grande diferença é que, no nível do que denominam 5ª dimensão, não há mais separação.
Vocês estão, portanto, em comunicação real com todas as outras dimensões, sem, no entanto, poder ali ir ao

Estado de Ser.
Não há mais ruptura. 
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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

~ Alinhamento com a Verdade para o estabelecimento do Ser ~

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Recebam, almas humanas, a minha Bênção.

Eu sou o Arcanjo que, em meio a esta Dimensão e em determinados períodos, em determinados tempos da
história, vem anunciar, prevenir e comunicar.

Eu sou a Luz e a Verdade, e eu sou a Presença.
Hoje, e dentro de pouco tempo, eu irei acrescentar a especificidade da minha Radiância, já apresentado no

anúncio feito por MARIA.
Eu vou intervir também, de maneira específica, durante o mês de março do próximo ano, a fim de introduzir, em

meio à sua Consciência, a relação e a evidência existente entre a Luz e a Verdade.
A mentira participa da Sombra e da dualidade.

A Verdade, expressa pelas suas palavras, pelo seu comportamento, em relação a vocês mesmos e em relação
ao exterior, leva à definição da Luz.

Quanto mais vocês se aproximarem da Verdade, quanto mais vocês estiverem em Comunhão com esta
Verdade, mais a Luz se estabelece.

A Luz Autêntica é a Verdade.
Ela é também a Presença.

A Luz apenas pode existir no nível Vibral a partir do momento em que, vocês mesmos, estiverem alinhados à
sua própria Presença e à Verdade.

A Verdade é o que resulta, não na moralidade, mas sobretudo no seu sentido da ética e da responsabilidade.
Hoje, na era de Revelações, o mundo da mentira, o mundo da Ilusão revela-se ao seu olhar lúcido, pela

irrupção da Vibração da Luz, correspondente à Verdade.
A mentira não pode mais persistir quando a Luz e a Verdade surgirem em vocês e ao redor de vocês.

A própria manutenção da Ilusão causa sofrimento.
A aceitação da Luz e da Verdade leva e implica na Alegria.

***

Estando alinhados à sua Presença, à sua Verdade, alinhados ao impulso da Luz Vibral, vocês irão se aproximar
inevitavelmente da Presença, da Alegria e da Unidade.

Não pode ali ter Unidade quando não houver harmonia e sincronia.
Não pode ali existir a Unidade enquanto vocês estiverem mentindo, em relação a vocês mesmos e em relação

ao outro, seja quem for esta outra pessoa.
A Verdade tem um preço, mas este preço não é muito grande para poder encontrar a Alegria, para poder

encontrar a Verdade, para poder encontrar a Unidade.
Cabe a vocês escolher.

Gradualmente e à medida do impulso da Radiância Arcangélica, gradualmente e à medida do impulso
Vibratório emitido pela FONTE e pelo Arcanjo MIGUEL, vocês irão receber os impulsos da Verdade em meio à

sua Consciência.
Isso vai requerer um esforço para se ajustar a falar e a viver na Verdade.
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Para alinhar-se à Unidade e ao Estado de Ser, será preciso Ser esta Verdade.
A Verdade é, de algum modo, a prova do alinhamento com a Luz Vibral.

Qualquer falsificação tende a curvar a Luz e, então, a desviá-la.
O princípio da mentira tem governado toda a humanidade desde tempos imemoriais.

Era preciso, até agora, uma tenacidade a toda prova, uma vontade feroz e inabalável para se aproximar da
Verdade.

O que está chegando a vocês, bem amados humanos nesta encarnação e neste período, é a revelação da
Verdade, o fim então das ilusões, das mentiras, das falsificações.

Isso acontece no exterior de vocês, mas deve também ser construído e deixar-se construir no Interior de
vocês.

Às vezes, isso irá exigir esforços em relação aos seus hábitos.
Às vezes, isso será mais fácil.

Mas, no entanto, o alinhamento com a Verdade é a condição absoluta para se estabelecer na Verdade do seu
Estado de Ser.

***

Vocês são, então, convidados a viver na Verdade.
Vocês são, então, convidados a viver na Luz.

Um resulta do outro.
A Verdade é a Luz.

A Luz leva à Verdade.
Colocar-se na Luz, iluminar-se, consiste, além do mental, em apreender, no instante e na Consciência, a

Verdade.
É preciso estar atento, estar consciente a cada minuto da sua vida.

Esta consciência não é unicamente uma atenção ou uma concentração.
Esta vigilância é, antes de tudo, uma Alegria.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem na vigilância e na consciência comum, gradualmente e à
medida que vocês se aproximarem da Verdade e que vocês operarem na Verdade, a Alegria irá se estabelecer

em vocês.
O alinhamento com a Verdade e com a Luz proporciona uma satisfação que jamais os sentidos poderão se

equiparar.
No início, isso requer alguns esforços de vigilância, de atenção, de observação das suas palavras e dos seus
comportamentos e das suas ações, em meio mesmo à vida cotidiana, a fim de encontrar o comportamento de

acordo com a Unidade, as palavras de acordo com a Unidade, o olhar em relação direta com a Luz e a Unidade.
Se vocês se esforçarem, vocês vão viver o resultado Interior que é a Alegria.

A Alegria que resulta no Estado de Ser.
Trata-se aí, não de uma vigilância do mental, mas de uma vigilância Vibratória, de uma percepção.

***

A cada vez que vocês entrarem em ressonância com a Verdade e a Luz na sua vida rotineira, vocês irão
perceber uma Vibração específica e um contentamento que rapidamente vai se tornar uma Alegria Interior,

percebida por uma Vibração precisa no meio do seu Ser.
Isto é um aprendizado importante no caminho da própria liberação da mentira.

Vocês não podem pretender a Verdade e manter a mentira.
Vocês não podem pretender o Estado de Ser e manter a Ilusão.

Isso está bem além do que lhes foi pedido até agora.
O conjunto do seu Ser, o conjunto dos seus componentes, deve colocar-se em conformidade com a Verdade.

Gradualmente e à medida que vocês realizarem esta conformidade, vocês irão se aperceber e perceber
facilmente, e cada vez mais facilmente, que essa é a sua natureza e a sua Vibração.

A Verdade é Vibração.
A Verdade é alinhamento.

A Verdade os faz entrar na Alegria.
A mentira os afasta da Alegria.

Compreendam bem, com a sua cabeça e com o seu Coração, que nós estamos aí, muito além dos conceitos
usuais, em meio à humanidade, da moralidade.

A moralidade é em função das épocas.
Muitos seres se dizem moralmente perfeitos e os comportamentos são imorais.



Isso não será mais possível.
Vocês não poderão mais pretender a uma coisa e viver o contrário, exceto pagando com grandes sofrimentos,

em meio mesmo à Consciência e em meio mesmo à Vibração.

***

O apelo da Luz, o apelo da Verdade e o apelo da Unidade ocorrem em meio à sua humanidade, de maneira
cada vez mais insistente.

Cabe a vocês ali responder, cabe a vocês se adaptar e se alinhar, em Verdade, à Verdade.
Não a Verdade do seu ponto de vista, não a Verdade do seu julgamento, não a vida do seu mental.

Mas, bem mais, a Verdade da Luz e da Unidade.
Ela é, então, Vibração, percepção, sensação e não procedente de qualquer análise, ou de qualquer cálculo,

seja ele qual for.
A Verdade é espontaneidade.

A Verdade não tem necessidade de reflexão para se estabelecer.
Ela deve fluir através de vocês como uma nova natureza, reforçando em vocês a Vibração da Alegria e o seu

brilho de Luz.
Cultivar a Verdade é benevolência.

Cultivar a Verdade é estar em concordância com a Unidade.
Praticar a Verdade é o meio mais rápido de penetrar no Estado de Ser.

Isso requer de vocês, ao mesmo tempo, o Abandono, como definido pelo Arcanjo ANAEL, mas também uma
atenção e uma tensão para este objetivo.

O Abandono à Luz e a tensão para a Verdade participam do estabelecimento, em vocês, da Unidade.
Vocês devem estar, no sentido da totalidade do seu Ser, sem zona de Sombra, o que equivale a dizer, sem

mentir.
Vocês devem poder ousar afirmar, não a verdade do seu mental, mas a Verdade do seu Ser, vendo-se cara a

cara e olhando para o outro quando o outro estiver implicado.
Cara a cara.

Estando no Coração.
Uma série de situações que todos vocês, sem exceção, aceitaram e vivenciaram, pois isso era mais fácil, pois
vocês não gostavam de conflito, pois isso era prático, vocês irão constatar muito em breve que isso não pode

mais existir.
O impulso da Luz, o impulso da FONTE, pede para estarem nesta justeza, e será pedido cada vez mais, não

por palavras, mas pela própria Vibração.

***

Gradualmente e à medida do aprendizado da Verdade, e gradualmente e à medida que vocês ali se
adequarem, vocês irão constatar que a Vibração do seu Ser, no nível da Coroa Radiante do Coração e da

cabeça, acaba se harmonizando e se acertando.
Ao praticar a Verdade, vocês ficam em paz com vocês mesmos e com o mundo.
Ao se afastar da Verdade, vocês perdem a paz e vocês se afastam do Coração.

O que, em certas circunstâncias, anteriormente, lhes parecia benigno como mentira ou como fuga, irá lhes
parecer impossível de continuar.

Vocês serão obrigados a ajustar os seus comportamentos em relação à Vibração da Verdade.
Isso pode lhes custar no início, mas, no entanto, vocês irão descobrir rapidamente que isso, para vocês, tornar-

se-á extremamente fácil e não poderá ser de outra forma, a partir daquele momento.
O ser humano, em meio a esta Ilusão e em meio a esta sociedade, construiu tudo em compromissos e

comprometimentos.
Seja qual for a importância desses compromissos e desses comprometimentos, tudo foi construído de acordo

com regras de lucro ou de perda mínima.
Hoje e muito em breve, isso vai passar em segundo plano.

Somente vai importar a qualidade da relação com vocês mesmos e com o Universo inteiro.
Estar na Verdade significa estar na Vibração e na Luz.

Mesmo os seres que não estiverem em um caminho espiritual, propriamente falando, irão compreender isso.
Em breve, a maioria não poderá mais trapacear.

Isso, evidentemente, pode provocar em meio à sua humanidade, em um primeiro momento, fenômenos
violentos, como vocês os definem.

Mas não se deixem enganar, nem serem provocados por essas violências.
Elas são feitas por aqueles que irão descobrir, de maneira abrupta, a Verdade e luz.

Vocês não devem nem julgá-los, nem condená-los, nem ali participar.



A Revelação da Luz e da Verdade, em meio à Vibração, necessita, para cada ser vivo, de fases de
reajustamento.

Para os seres em busca desta Unidade, os reajustes serão mais simples.
Mas vocês devem aceitar que para os seres que não conhecem esses princípios, isso pode passar por

fenômenos de revolta e de revolução, por fenômenos de violência.
Eles apenas refletem, de maneira violenta, a colocação na Unidade.

Dessa maneira, então, não julguem, dessa maneira, então, vão além da primeira reação do que vocês veem.

***

Vocês vão ajudar muito no estabelecimento da Verdade e da Luz, em meio a este mundo, ao aceitarem viver
na Verdade, ao aceitarem desvencilhar-se do que podia por vezes esconder as suas fraquezas.

Não se esqueçam de que o outro vai estar na frente de vocês, e que o seu próprio olhar lúcido vai perceber a
mentira com pesar.

Então, aceitem com humildade, com simplicidade, com honestidade, deixar estabelecer-se o reino da Verdade
e da Luz em vocês, esta Presença que irá preenchê-los de Alegria quando vocês tiverem dado, aí também, o

passo necessário para o estabelecimento da sua Verdade, em meio à Verdade eterna.
Vocês são levados a reencontrar a sua dimensão eterna.

A sua dimensão, como foi dito, de Semente de Estrela, de Ser da Eternidade e de pura Luz.
A pura Luz não pode suportar a Sombra.

A Sombra é densidade e peso.
A mentira é um fardo e ela impede a sua liberação.

O aprendizado da Verdade irá tirá-los, de maneira inexorável, desta sociedade da mentira, irá tirá-los, de
maneira inexorável, dos compromissos, sejam eles quais forem.

O estabelecimento da Unidade e do seu estado de Estado de Ser é a este preço.
E este preço não é tão alto, pois vocês irão perceber, bem depressa, os benefícios, pela Vibração e pelo

Coração, de estar na Verdade e de não colocar distância entre o que vocês vivem no Interior e o que vocês
têm que viver no exterior.

Algumas situações ou algumas condições de vida irão lhes parecer cada vez mais intoleráveis.
Assim que a falsificação e a mentira intervierem em uma relação ou em um fato, vocês irão sofrer.

Isso não é uma punição, mas, pelo contrário, uma liberação.
É o mecanismo de aprendizagem que vocês têm que viver.

Há certamente outros durante esta fase de desconstrução importante que está chegando, agora, para vocês,
muito rápido.

Compreendam e aceitem que isso é necessário para o estabelecimento do que vocês procuram, do que já
São, mas de maneira ainda mais visível, ainda mais perceptível e demonstrável.

Sem uma palavra.
Sem mentiras.

Estando simplesmente na Unidade e na simplicidade.
Vocês podem pedir a minha ajuda para isso.

Eu tenho a experiência em meio à sua Dimensão, que eu dirijo desde a minha Dimensão.

***

Então, estão aí as poucas palavras que eu tentei gravar em vocês.
Palavras simples, pelo menos, é isso que eu espero.

Então, eu lhes peço agora para acolher pela Vibração e pela Luz e pela Verdade, a transcrição Vibratória das
palavras que eu acabei de pronunciar.

... Efusão de energia ...

Aí está, bem amados humanos, o que eu queria lhes transmitir.
Eu gostaria de dizer, antes de me retirar, que a cada vez que vocês derem um passo para a Unidade e para a
Verdade e para a Luz, estabelecendo-se nisso em vez de mentir, para vocês mesmos ou no exterior, vocês
irão sentir, irão perceber esta Vibração em meio ao seu Coração e à sua cabeça, e também um véu de Luz

branca será colocado sobre os seus ombros.
Esta percepção é para vocês o meio de se aproximar da sua Essência, da sua Presença e do seu Estado de

Ser.
Eu lhes apresento, agora, os meus agradecimentos e a minha gratidão por terem me escutado e ouvido e

percebido o que eu tinha para dar a vocês.
Eu sou o Arcanjo GABRIEL e eu os abençoo.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e pois, para alguns entre vocês, de dizer bom dia pela primeira
vez.

Então, eu sou Omraam Mikaël e meu nome de encarnação era AÏVANHOV. 
Faço parte de uma fraternidade, que é a Fraternidade dos Anciões, aqueles que tentam, se vocês querem, permitir que a humanidade
reencontre o caminho da casa, evitando fazer demasiadas bobagens, não é?

Desde pouco tempo, como dissemos, tomei a direção dos 24 Anciões, tal como eles foram vistos, apercebidos e descritos em muito
numerosas tradições. 

Somos, se preferem, os Lipika Karmiques, ou seja, os Senhores do Carma, que percebem as ações humanas em níveis mais elevados
e, em particular, ao nível de Entidades evoluindo acima daqueles que conheceram a encarnação, de uma maneira ou de outra.

Então, neste dia, vamos evocar coisas em relação com sua evolução e se vocês têm também questionamentos particulares com
relação aos Arcanjos, com relação ao Conclave, com relação também aos destinos da Terra e aos acontecimentos extremamente
importantes que estão se produzindo, e que já anunciei, desde meus primeiros tempos desta vinda nesta «Cabeça de Caboche» que,
hoje, tornou-se inquebrável. 

Então, se querem, meu hábito é sempre dar informações. É assim que pratico: as questões e respostas que posso trazer, sabendo que
as perguntas que vocês se colocam, uns aos outros, correspondem a questões, obviamente, que se colocam muitas pessoas. 

Então, queridos amigos, eu lhes dou a palavra e vou tentar avançar com vocês e se possível com relação ao que vocês fazem aqui, de
uma maneira geral, mas também no nível espiritual. 

Questão: como se articulam os arquétipos feminino e masculino?

Vocês todos sabem que estão aqui, sobre esta Terra, num período particular de suas encarnações que é o período da Revelação do
Apocalipse, se preferem. 
Estão, como dizer, completamente dentro. Isso quer dizer que estão num período em que tudo o que estava escondido deve ser
revelado, com relação ao que acontece, de maneira geral, na sociedade, no ambiente, nas relações humanas mas também em seu ser
interior.

É tempo de tomar Consciência de sua Unidade. É, não é ?, isso que dizem todos os interventores. Isso corresponde à integração da
polaridade masculina e feminina. Não mais como antagonismo ou complementaridade mas verdadeiramente em relação à unificação
das duas polaridades conduzindo à androgenia, ou seja, ao retorno à Unidade. 

Aí está, portanto, não é um jogo. É uma revelação, e ao mesmo tempo, uma colocação em Vibração sincrônica, de duas polaridades. 

Simplesmente, há seres que estão separados de uma polaridade, devido a experiências, por vezes traumatizantes, nesta ou em outras
vidas. E portanto, a alguns Seres falta uma polaridade. 

Há, por exemplo, mulheres que têm rancores contra os homens. Então, elas desenvolvem um lado de poder masculino para contrariar
os homens. Nesse momento, elas são capazes de integrar sua polaridade feminina. 

Existem também alguns homens que sofreram com as mulheres e que portanto, como dizer, tentam camuflar sua polaridade feminina,
tanto que ela era forte. E isso volta a provocar um conflito sobre a polaridade feminina e portanto uma incapacidade para integrar a
Unidade, ou seja, a fusão da masculinidade e da feminilidade, ou seja, se preferem, o polo ativo e o polo passivo. 

Vocês todos têm desafios em relação a isso, certamente. 

Questão: quando Maria cobre uma pessoa com uma chuva de estrelas, qual é o simbolismo? 

Isso não é simbólico, é a Verdade de sua bênção. Ela os reconecta a sua própria reconexão a ela. 
Quer dizer que ela reativa, em vocês, uma forma de reconexão direta a sua Radiância, a sua Vibração e a sua Consciência. 

De um outro modo, há também a pequena Teresa que pode, por vezes, recobrí-los com suas pétalas de rosas. É o mesmo significado. 

Quer dizer que há uma conexão que se estabelece realmente com relação a isso. Os seres que recebem essas diferentes bênçãos, de
qualquer modo, têm os meios de se comunicarem diretamente com a Entidade em questão. Portanto, aqui, há uma permanência, é
algo que se instala ao longo do tempo, que se densifica ao longo do tempo no nível da confiança. 

Questão: Maria retirou ontem uma espécie nuvem diante de minha fronte. Por que?

Então, aí há um trabalho que corresponde a uma forma de limpeza que permite ver mais claro. 
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Maria, também, prepara seus mensageiros. 
E como ela disse, muitos seres humanos e sobretudo muitas crianças, estão em comunicação direta com ela. 

Então, o fato de se ver retirar uma espécie de nuvem sobre a fronte ou sobre o Coração corresponde a alguém que vai se tornar um
mensageiro de Maria. E há muitos. Se preverem, é a solução que encontrou Maria para vir infusionar e estabilizar, na humanidade, a
Verdade do que ela é. Não é tanto para dar informações, mesmo se isso existe. Mas é para fazer compreender e aceitar
vibratoriamente sua Presença, mas também seu papel, que nada tem a ver com aquele que foi anunciado, não é? pelas aparições. 

Seu papel é de ser sua Mãe. É ela que vem lhes revelar a vocês mesmos, como filhos da Luz. 

Questão: a que corresponde a Coroa de Maria? 

Há 12 estrelas ou 12 Vibrações, 12 Lâmpadas ligadas à energia Mariana. Cada uma dessas estrelas tem uma forma parecida que
está ligada à estrela de seis pontas. 
Mas cada uma dessas estrelas é uma Coroa. Quer dizer que há 12 coroas que contribuem a estabelecer a Coroa. 
A Coroa está ligada ao coroamento. Está ligada à elevação. Acender uma Coroa corresponde ao despertar de uma função ligada à
energia Mariana.

Questão: viagens se organizam para encontrar, fisicamente, os povos Intraterrenos. É realmente possível?

Bem, eu creio que não compreendo verdadeiramente o que isso quer dizer porque, encontrar os povos do Intra-Terra, isso quer dizer
ter já passado em Unidade e realizado a totalidade do Despertamento de todas as funções ligadas à Existência. 

Então, um corpo de personalidade que iria ao encontro disso seria literalmente pulverizado. 

Agora, é por isso que falo de encontros. Eles podem se fazer em planos multidimensionais, não é ?, como, por exemplo, o fenômeno
de «Walk-in». Mas isso pode ser outro processo, como, por exemplo, alguns Canais que recebem ensinamentos de Telos, ou outros. 

Mas, agora, ir encontrar fisicamente, com o corpo de carne, um estado vibratório da 5ª dimensão instalado desde 300.000 anos, isso
me parece delicado. 

Até o presente os povos do Intra-Terra jamais revelaram os pontos de acesso. Então, talvez um algum espertinho encontrou. Mas eles
não poderão penetrar em suas dimensões fisicamente. 

Questão: é possível entrar em comunicação com o povo Intraterreno?

Sim, aí não há qualquer problema. Cada vez mais seres, também, realizam esta comunicação.

Questão: deve-se invocar tanto os Mestres do Intra-Terra e os Mestres Celestiais?

O Intra-Terra faz parte dos Mestres celestiais. Não há diferença entre Intraterrestres e Extraterrestres eis que todas as manifestações
multidimensionais devem chegar nesta dimensão passando pelo Intra-Terra. Não há separação. 

Portanto, o que isso quer dizer? 
Há, ao nível do Intra-Terra, o que chamamos guardiões pertencentes a diferentes raças raízes humanóides ou não humanóides. Esses
povos do Intra-Terra vivem ao nível da 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de 3ª dimensão. 
Isso poderia ser, se querem, ao equivalente de uma 3ª dimensão unificada. Não é de todo modo a mesma coisa. 

Cada planeta possui um mundo Intra-Terrestre que é uma dimensão imediatamente superior. A particularidade de seu mundo, que é de
ser dissociado, é que há uma separação Vibratória formal entre o povo que anda na superfície da Terra de 3ª dimensão e o mundo do
Intra-Terra. O mundo do Intra-Terra é um mundo de guardiões. São eles que filtram, de algum modo, a passagem dimensional. 

Há peneiras dimensionais e portais interdimensionais que existem, também em torno do Sol, que permitem por exemplo aos Arcanjos
ou a Entidades de Luz virem de dimensões extremamente elevadas, manifestarem-se nesse Sistema Solar, perto do sol, mas não
sobre a Terra. 

E há as Entidades que estão ligadas ao que chamam dimensões Extraterrestres, por exemplo, que passam de um Sistema Solar ou de
uma galáxia a uma outra. Como elas passam? Elas passam, obviamente, instantaneamente. Vocês não vão imaginar que esses Seres
viajam em discos e vão fazer viagens, mesmo a velocidades inacreditáveis, para chegar até vocês? Não, a viagem se faz de maneira
instantânea pelas portas ligadas à 5ª dimensão, ao nível do Intra-Terra. 

De outro lado, ao nível do Intra-Terra, existem redes cristalinas e redes magnéticas que permitem proteger o núcleo de Divindade, que
é chamado Fonte Intra-Terrestre, de toda corrupção, a fim de evitar que o que todos chamamos, agora (porque é muito engraçado) «os
maus rapazes», não possam investir totalmente e cortar totalmente um sistema planetário de sua dimensão original.

Portanto, a função é múltipla: é manter a junção e a conexão com a Fonte Extraterrestre, de manter as redes magnéticas numa certa
coesão para evitar que o sistema não se desagregue e que as influências dos raios solares cósmicos galácticos, extragalácticos não
possam ter influências demasiado nocivas e sejam ajustados à evolução da Consciência humana, tanto quanto se possa.

Do mesmo modo que somos 24, há, ao nível do Intra-Terrestre, uma Consciência Unificada, à qual nós nos reunimos, que está ligada
aos Governadores do Intra-Terra que estão reunidos, em 24, em uma estrutura geodésica de Consciência Unificada e eu creio também
que o Governador de Las Palmeras lhes deu um ensinamento sobre isso, que corresponde ao funcionamento da Consciência
unificada. 

Cada cifra, e portanto cada número, evoca uma realidade Vibratória. A Luz e a Fonte são número e matemática, assim como lhes
disseram, eu sei, mais que os Arcanjos. Mas esta é a estrita Verdade. 

Então, agora, não vou fazer um curso de simbolismo de números, não é? 24 está ligado à Consciência Unificada. A reunificação de 24
Consciências individuais permite criar a Consciência coletiva e um campo de força Unificada, permitindo ressoar ao mais alto dos
Céus até a Fonte. 
Assim, a Consciência das 24 Consciências Unificadas permite ser inteligível e tornar inteligível e esta Consciência pela Fonte e por
Metatron. 



Metatron. 

É por isso então que, nos Círculos de Fogo dos Anciões, as pedras esculpidas são de forma hexagonal e estavam sobre quatro linhas.
Se vocês sabem contar: 6 x 4.

Questão: agrupar-se para meditar, para conter as ações nefastas na Terra, permitiria reverter esses processos? 

Isso é contrário ao princípio de Unidade. Isso os faz entrar na dualidade. 
Opor-se ao mal pelo bem provoca a dualidade e é o que querem os «maus rapazes» a todo custo, de uma maneira ou de outra. 

Eles falharam com a vacina, eles tentarão ainda outras coisas. E mais, haverá quem entrará na reação com relação a isso, mais, e
bem, vão manter a curvatura do espaço/tempo. 
É o que eles procuram, a todo custo, de uma maneira ou de outra: a reação.

O objetivo não é talvez o de se reunir e meditar, não contra algo, mas para a ativação da Unidade. Isso não é a mesma coisa. E
sobretudo não lutar contra. É isso o que eles esperam. 

Não se esqueça que esses seres que são afiliados aos «maus rapazes» que foram expulsos, não vivem senão da emoção que vocês
geram e da dualidade que vocês geram, do poder que vocês lhes dão, que vocês lhes remetem. 

O que lhes é solicitado hoje é retomar seu poder. Isso pode ir muito longe, retomar seu poder, porque vocês têm dado seu voto, vocês
têm dado seu dinheiro, vocês têm dado sua Consciência, vocês têm tudo dado ao poder exterior. 
Então, retomar seu poder, ao nível espiritual, é já grande coisa, mas isso tem também consequências ao nível humano. 
Vocês verão desenrolar-se a seus olhos. 

É muito louvável querer fazer o bem. Mas fazer o bem para se opor ao mal foi útil durante algum tempo. 
Hoje, o paradoxo, é que vocês devem encontrar a Unidade e encontrar a Unidade necessita ser si mesmo em Unidade, ou seja, subir
na Vibração, como lhes pedi, como o Arcanjo Miguel lhes pediu e como muito numerosos Canais receberam essas informações, de
subir na Vibração. Não se preocupem com o resto. 

Ocupem-se da Luz e da Vibração. Porque, progressivamente e à medida que aumentarem o nível vibratório e o nível de Luz
consequente desta Vibração, a Ilusão desvanecer-se-á e dissolver-se-á. Não há outra alternativa. 

Ainda uma vez, é o que disse Cristo: “procure o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado”. Procurar o Reino dos Céus é estar
além da dualidade bem/mal. É juntar-se à Luz e à Vibração da Luz. 

Enquanto sua Consciência funcionar desta maneira dual, você não poderá acessar a Unidade. Vocês poderão viver as premissas mas
ser-lhes-á necessário liberar esse passo, para ir para a Unidade, de uma maneira ou de outra. 

Vocês devem, de algum modo, repatriar para si, para sua Consciência, todos os poderes que disseminaram: poder ao companheiro,
poder ao banco, poder ao superior hierárquico. É o fim do poder. Isso, vocês viverão. 

Questão: o que se produzirá, em relação ao princípio da Consciência Unicicada, a 24, se somos 24 a cantar as sílabas
sagradas OD - ER - IM - IS - AL, ao mesmo tempo? 

Caro amigo, a Unificação da Consciência, cantando o OD - ER - IM - IS - AL, conduz à Consciência Unificada e conduz à criação de
um campo de força ligando-os diretamente à Fonte. 

Questão: nesse quadro, há uma maneira específica de pronunciar os sons?

Não. Não são notas musicais, mesmo se é proveniente da inversão de notas musicais. 
O OD não é um DO, não é? A Vibração da língua e a posição da língua está justamente ao inverso. Há uma codificação vibratória que
foi mantida invertida, até vocês, porque um ser, um dia, recebeu, de maneira invertida, a Revelação dessas Chaves Metetrônicas e a
Luz procede sempre assim. 

Então, não há notas musicais, é uma pronunciação silábica sagrada.

Quando você pronuncia o OD, você poderia também pronunciar o ID ou o UD, e teria a mesma Vibração final que corresponde à
consoante. É ela que é importante. Do mesmo modo, dizer EL, AL, UL, OL, é a mesma coisa, a nível vibratório multidimensional, não
ao nível da nota que vocês ouvem ou da frequência que vocês ouvem. 

Portanto, o ritmo e a repetição é muito variável. As Consciências Unificadas, por exemplo, dos 24 governadores do Intra-Terra geram
(cada um tendo uma cultura ou uma afinidade diferente, cada um pronuncia em si o OD - ER - IM - IS - AL) uma ressonância que se cria.

A ressonância não é a mesma a cada vez porque há um bloqueio da energia e da Consciência que se faz pela dominância de uma
pronunciação sobre uma outra. Mas, entretanto, ela unifica o conjunto, é isso que é importante. 
Não há ritmo fixo a pronunciar de tal ou tal modo ou sobre uma tal oitava ou outra oitava. 

Questão: podemos utilizar a Luz para inundar um local doloroso?

Preste atenção porque, na inundação, você se afoga. A Luz não procede pela inundação. A luz age por toques delicados de
inteligência e do Amor. 

Portanto, não é questão de bombardear de Luz. É questão de solicitar à Luz de se posicionar a tal lugar, de canalizá-la pela
Consciência e não por uma vontade de inundação. 

Recorde-se de uma coisa importante: a Luz Vibral é Unidade, Amor e está além de toda noção de poder. Portanto, quando digo que é
preciso enviar a Luz a tal lugar ou deixar a Luz agir, isso quer dizer que você pode pedir à Inteligência da Luz para ir lá onde é preciso. 
Mas você não tem, em nenhum caso, de fazer uso da vontade pessoal para dirigir a Luz a tal lugar porque, nesse momento, mais você
vai entrar na vontade, mais você vai entrar em contradição, mais ou menos, com o que é a Luz e a Vibração. 

Compreenda bem que, percorrendo os caminhos que o leva à Unidade, o que você chama doença deve desaparecer. 



Então, existem fases, atualmente, de eliminação de um certo número de toxinas. Não há sempre causas psicológicas, cármicas ou
outras num desequilíbrio. 

É preciso admitir que alguns Seres, por exemplo, durante as primeiras etapas dos Casamentos Celestiais, viveram resoluções por
meios brutais nos dentes, não sei se vocês lembram. 
Portanto, isso, é também lógico, não é preciso considerar tudo ao nível do corpo como um bloqueio ou como algo de um erro que foi
feito. Mas podemos sempre solicitar à Inteligência da Luz, seja de nos mostrar, seja agir em relação a uma problemática. 
Mas é diferente solicitar à luz para agir do que agirmos nós mesmos com a Luz. Não é, com efeito, a mesma coisa. 

Questão: você disse que não é preciso jamais procurar convencer, mas simplesmente irradiar seu ser. Comunicar, por um
mensageiro de Maria, não é então contraditório? 

A comunicação com Maria dá um certo discernimento para saber quando estar na Radiação de Maria e quando falar, como Maria deve
lhe dizer, a tal pessoa. São duas coisas diferentes. 
Não há questão a impor Maria a alguém, por exemplo, a um protestante, com isso você terá pequenos problemas. Portanto, é uma
questão de lógica. 
Eu não disse que era preciso dizer que você tinha Maria contigo a toda a Terra. 

Há uma noção, aí, de respeito, do que alguns consideram como inviolável, ou seja, seu livre arbítrio. 
E ao ser humano que não quer crer em Maria, não serve a nada falar-lhe de Maria. 
Mas você saberá por você mesmo: a partir do momento em que Maria lhe pedir para falar, bem, será preciso falar. Ela sabe o que ela
faz. 
Será então preciso colocar esse mensageiro com outros mensageiros para que eles compreendam um pouco o que acontece. 

Questão: quando um amigo vive uma prova, podemos pedir à Luz para ajudá-lo? 

Certamente. Você pode pedir à Luz para agir sobre uma pessoa mas o pedido não é, como dizer, um poder. O pedido é uma
solicitação, não é? Não é a mesma coisa. 
Você não impõe à Luz. Você não dirige a Luz. Você pede à Inteligência da Luz para agir. Não é de qualquer modo a mesma coisa, não
é? 

Mas não vale a pena fazer 50 vezes. Porque, se isso não funciona após algumas vezes, é preciso talvez compreender que não é
possível, não é?

Questão: chamar à Luz ou chamar a Babaji é a mesma coisa?

Chamar à Luz e a Babaji é a mesma coisa. A Fonte é Luz Vibral mas ela tem um conjunto de características bem mais importantes que
a Luz Vibral. 
Então, chamar a Babaji e chamar ao Pai, ou chamar à Fonte, é a mesma coisa.

Mas, chamar ao Espírito Santo, não é a mesma coisa. Chamar à Radiação do Ultravioleta, não é a mesma coisa. São partes
constituintes. 

Agora, o que acontece quando você sente a Fonte ou quando você chama Babaji? Babaji é uma forma da Fonte que tomou forma,
portanto que tem certo número de características históricas, vibratórias, ligadas a esta forma tomada, a esta materialização de um
corpo com funções particulares. 

O Babaji anterior, aquele que chegou no início do século XX, tinha, aí também, a energia da Fonte mas numa outra forma e portanto
uma outra função.

A forma que é materializada pela Fonte, em função da época, está em relação com a problemática do momento. Portanto, há uma
coloração diferente. 
Mas o mais próximo de vocês, ao nível da forma, ou seja, algo que sua Consciência é capaz de assimilar, é que, nesse caso, há
eventualmente uma representação que vai lhes permitir, mais facilmente, raciocinar, que a abstração total, para vocês, no momento, do
que é a Fonte, ou seja, independente da forma. 

Questão: podemos chamar da mesma maneira a Babaji para pedir ajuda para alguém?

É preferível não passar, a partir do momento em que tem acesso à vibração da Luz e à Luz Vibral, especificamente, por uma Vibração
de forma, qualquer que seja. Por que? Porque você restringe as possibilidades de ação. É preciso que haja acordo Vibratório.

Com a forma à qual você pede algo (através de um Mestre ou através de qualquer coisa que esteve conscientizada em uma forma
precisa, mesmo o Arcanjo Miguel por exemplo), é mais restritivo do que chamar, por exemplo, a Inteligência da Luz ou da Fonte sobre
alguém. Pedir, não chamar. Pedir para. Mas por que não? 
Não há formalismo. Não tente encontrar formalismo e colocar em áreas formais os domínios da Luz, por favor. Há bastante formalismo
como esse, não é? Vocês descobrirão os mundos além do formalismo. 
Isso não quer dizer que não é estruturado, mas isso quer dizer que as liberdades são muito importantes. 

Por exemplo, o Arcanjo Miguel, na 18ª dimensão, tem tal forma, mas ele pode se antromorfizar ele mesmo nas representações que
vocês têm, ou ainda em outras formas. Por exemplo, transferir sua Consciência em um cometa. Um cometa não é Miguel. Ele tem a
conscientização. Não é a mesma coisa. Então, não limitem. 

Então, se querem, agora, vou simplesmente me retirar do canal e lhes digo até breve e lhes transmito todas minhas saudações, todas
minhas bênçãos e todo meu Amor. Mantenham-se bem e divirtam-se, sobretudo. 

_________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: Como é possível curvar o espaço/tempo?

A curvatura do espaço/tempo é uma intenção.
A intenção de querer interromper uma influência específica, no caso, aqui, a informação direta da FONTE.
Curvar o espaço/tempo requer a associação de um certo número de Consciências, em meio a um mesmo

projeto, associado à densificação e à materialização até níveis extremamente densos da vida.
O que foi realizado, há algum tempo, por algumas entidades.

A curvatura do espaço/tempo permite desviar a trajetória retilínea da Luz, tornando-a oblíqua e impondo-lhe um
caminho ou uma via que não é a via natural, ou seja, a via direta de qualquer Vibração.

Neste experimento (pois, no início, foi um), era questão de ver, de maneira transitória e limitada no tempo e no
espaço, como iriam reagir as formas de Consciência em meio à manifestação privada da irradiação da Luz.

Algumas Consciências encontraram, nesta experiência, um campo propício a manipulações e transformações
da vida, que resultou no que vocês são, no que vocês se tornaram hoje, no que vocês participam.

A curvatura necessita também de isolar o que criou as influências dos raios de diversas origens e, em
particular, das diversas Conexões e Radiações procedentes dos mundos das Dimensões mais elevadas.

Entretanto, e segundo o ‘princípio de causalidade e de ressonância’, qualquer suporte de manifestação, seja
qual for a Dimensão, é obrigado a ter, com redução, vamos dizer, eletromagnética, a capacidade da Vibração

original.
Isso não pode ser em nenhum caso abandonado, se não a vida, seja qual for o nível dimensional, será

aniquilada, literalmente, em si mesma, para resultar em outra coisa que não está prevista e não pode existir.
Tratar-se-ia então de uma aniquilação total da Consciência, o que não pode existir.

O objetivo foi então, durante esta curvatura do espaço/tempo, o de permitir, o mínimo possível, a informação
vital da Luz penetrando nas estruturas.

Isso foi realizado pelas próprias Consciências que se prestaram a esse jogo e que investiram no que vocês
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chamam de encarnação.
De fato, não é então a Luz da FONTE que mantém a sua vida em meio a esta Dimensão, mas o seu reflexo da

FONTE, chamado de Centelha Divina e Centelha Espiritual, limitadas estritamente ao mínimo, que permite a
esta Ilusão se manter.

Vocês são então chamados (e, nesse sentido, o trabalho que realizamos e que vocês realizam é este) a se
liberarem desta Ilusão.

O princípio de curvatura do espaço/tempo não permite à Luz, na sua originalidade e na sua inteireza, vir
terminar, por ela mesma, em meio a esta Dimensão, a experiência desta Dimensão.

Apenas vocês podem então se liberar, com a nossa ajuda, revelando a Luz que vocês são.

***

Pergunta: Por que GABRIEL está antropomorfizado sob uma forma de Ancião?

A desaceleração dimensional e Vibratória sob as quais nós aparecemos, em meio à 5ª Dimensão, é o reflexo,
não das nossas origens, mas das nossas funções.

No que me diz respeito, eu tenho, nesta forma antropomorfizada da 5ª Dimensão, mais frequentemente, um
rosto de natureza mongol, significando assim que a minha origem se situa mais nas estepes da Ásia Central,

em relação com o que tem sido chamado de xamanismo, ainda que derivado desse xamanismo.
O Arcanjo GABRIEL revestiu-se desta forma antropomórfica sem cabelos, o que os faz, não rir, mas que é de

qualquer modo surpreendente para um Arcanjo.
Esta forma sem cabelos, e com cabelos brancos, está ligada à experiência antiga do Arcanjo GABRIEL, e

múltipla, em meio a todas as Dimensões tendo existido nesta Dimensão falsificada, como Arcanjo da
Anunciação e da Revelação.

Assim, o Arcanjo GABRIEL, através deste antropomorfismo da 5ª Dimensão, ilustra, pela ausência de cabelos
e pelos seus cabelos brancos, a própria natureza da sua ancianidade e da sua experiência.

***

Pergunta: isso significa que nem todos os Arcanjos acompanharam todas essas Dimensões?

Certamente.
Nosso povo, assim como podemos falar, é muito importante, em número.
Outros Arcanjos serão em breve juntados como apoio da 5ª Dimensão.

No momento, nós somos em sete tendo presidido e estabelecido e permitido manter a coesão desta
experiência.

Em meio à nova Dimensão, nós seremos 12 Radiâncias a apoiá-los.
Além da nossa Dimensão própria, da 18ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade de Arcanjo.

***

Pergunta: por que você insiste nos cabelos, o que os cabelos representam para vocês?

A nossa forma antropomorfizada se apoia no que denominamos Gênios Criadores.
Existe um Gênio Vibratório que presidiu a elaboração de uma parte da sua forma, dos seus órgãos e das

funções.
Assim, a cabeleira está ligada ao que capta a energia cósmica (o que não quer dizer que o venerável GABRIEL

nada capte), mas que o que ele reflete está mais focado na Revelação e na Anunciação, em meio mesmo à
Dimensão.

Ele está aqui, não para permitir, de algum modo, uma ascensão, mas para revelar algo.
A Revelação se apoia em um princípio descendente, antes de ser ascendente.

Assim, houve anúncios, por exemplo, feitos a MARIA.

***

Pergunta: como se articulam o papel de GABRIEL, de MARIA, enquanto “anunciadores”?



Não se trata do mesmo anúncio.
O anúncio feito pelo Arcanjo GABRIEL corresponde à geração descendente do princípio novo, assim como foi
realizado no Anúncio feito por MARIA, durante a Anunciação, ou ainda durante a Revelação de alguns conceitos

denominados religiosos, na religião islâmica.
Entretanto, o Anúncio feito por MARIA ocorre nesses tempos privilegiados do final da sua Dimensão, como o

anúncio do retorno de vocês, ou seja, de um movimento ascendente e não mais descendente.

***

Pergunta: haveria flores e árvores associadas aos Arcanjos?

Isso me parece sobrecarregar o seu mental.
Eu posso lhes dar as flores correspondentes a tal ou tal Arcanjo.

Entretanto, realizar um trabalho com esta flor me parece difícil, pois algumas dessas flores não pertencem ao
seu mundo ocidental.

Assim, o Arcanjo METATRON está relacionado ao Lótus branco, por exemplo.
Assim, o Arcanjo MIGUEL está relacionado à peuplier, etc., etc..

Nós podemos dar uma série de ressonâncias e de correspondências entre tudo o que faz a Criação, pois,
lembrem-se de que além dos Quatro Viventes, nós somos aqueles que permitimos esta Criação, pela nossa

Radiação e nossa Radiância e pela energia e pela Consciência que trouxemos.

***

Pergunta: será que a oração que chamamos de “Pai Nosso” está certa, ou foi falsificada?

Ela está correta e é autêntica e foi dada, realmente, por CRISTO.
Entretanto, alguma falsificação foi introduzida.

Existem, nesse nível, mudanças sutis de palavras.
Essas mudanças sutis de palavras e suas junções, como de costume com aqueles que manipulam e falsificam
a Luz, teve por objetivo desviar a energia espiritual e a energia de elevação real que representava o Pai Nosso

original para densidades cada vez mais pesadas.
Hoje, vocês devem compreender que devem superar todas as orações existentes.
Pois vocês não têm qualquer meio de verificar à qual ‘egrégora’ os liga tal oração.

É nesse sentido que a Vibração de METATRON os liga às chaves Metatrônicas porque, nesse nível e no nível
do silabário sagrado, não pode haver qualquer falsificação, assim como vocês o experimentam.

Mesmo nos princípios de orações elevando-os vibratoriamente, e há muitos exemplos na tradição oriental,
mesmo se a elevação das Vibrações for percebida e sentida como verdadeira e autêntica, vocês não têm

qualquer meio de saber o que a pronúncia dessas palavras alimenta.
É por isso que eu repito, não façam das palavras orações em vão.

Que as suas orações não sejam palavras em vão e que as suas palavras não sejam orações em vão.
É importante compreender isso.

Vocês irão compreender, tanto mais facilmente quanto se revelar a vocês o ‘princípio da Luz’ e o ‘princípio da
Verdade e do Estado de Ser’ em vocês, que as palavras são portadoras e veículos, em meio mesmo a esta

densidade, de uma energia específica que escapa de vocês, indo bem além até mesmo das suas forma-
pensamentos.

Quando vocês dizem que o pensamento é Criador, ele o é realmente.
Mas todas as palavras também são.

E as palavras os prendem, literalmente, à sua própria escravidão, ainda mais do que os pensamentos.
Assim como eu expliquei, com relação ao simples nome, até mesmo, de Deus (1).

Imagine, por exemplo, que você pronuncie a palavra “mamãe”.
O que está contido em vocês, com relação à mamãe, é em função da sua própria história de alma, mas

também em meio a esta vida.
Entretanto, existe uma Vibração, ligada à mamãe, que remete sistematicamente à materialização e à

dependência.
Pois, mamãe, é duas vezes o “ma”, é duas vezes a matriz, isso é redundante e imprime uma Vibração que os

mantém em meio a esta Ilusão, à matéria.
Tudo começou assim.

Por isso, prestar atenção aos seus pensamentos é importante.
Prestar atenção aos seus atos é essencial.



Prestar atenção às palavras que vocês irão viver, também.
É isso que vocês vão descobrir e que vocês irão descobrir agora.

Pois, até hoje, vocês não tinham qualquer meio de verificar, no exterior de vocês, o que gerava,
como emoção e como pensamento, uma palavra pronunciada.

Mesmo se, para vocês, essa palavra for portadora de uma vivência que lhes é “agradável”.

***

Pergunta: quando uma oração vem do Coração, ou palavras, isso é submetido às mesmas regras?

Todas as palavras que vocês pronunciam são portadoras de uma energia que nutre, literal e realmente, as
egrégoras.

Vocês nada podem fazer ali.
Essa é a estrita Verdade.

A manipulação das egrégoras, a criação das egrégoras, é a grande especialidade daqueles que criaram este
plano.

***

Pergunta: isso é um desafio para sentir algo, sem colocar palavras?

As portas desta percepção apenas começam a se abrir.
Como eu disse, vocês não tinham qualquer meio, até agora, de perceber o que vocês alimentam, exceto no

seu interior, obviamente, com relação à sua própria vivência e à sua própria experiência.
Mas, além da sua própria vivência e da sua própria experiência, existe, para cada palavra e em cada língua, uma

egrégora.
É nesse princípio que se baseou a dominação.

***

Pergunta: uma egrégora é necessariamente “negativa” ou as egrégoras podem servir à evolução?

Nesta matriz que vocês vivem, todas as egrégoras são feitas para mantê-los na dependência da dualidade, da
ação e reação.

Não pode ser de outro modo.
A Luz não é uma egrégora, já que ela não permite o estabelecimento de qualquer escravidão.
Ela é liberação e liberdade, substituída, em meio à sua Dimensão, pela palavra livre arbítrio.

Ter lhes dado a Ilusão da escolha, em meio a esta Dimensão, é a mais bela e a mais magistral das
manipulações.

***

Pergunta: a direção a ser cultivada seria então centrar-se no sentimento, eliminando qualquer
palavra?

Isso me parece uma excelente ideia, bem amada, na condição de aceitar que o sentimento não seja mental,
mas Vibratório.

Eu tenho que esclarecer, já que falamos de egrégoras, que há um exemplo magistral de egrégoras utilizadas e
deturpadas que é aquela, evidentemente, de CRISTO.

De um princípio de liberdade absoluta, insuflado pela encarnação de CRISTO e pela sua Presença em meio a
esta densidade, foram extraídos e falsificados os princípios de escravidão a crenças e a dogmas.

***

Pergunta: podemos improvisar orações com palavras simples depois de ter aberto o Coração?



Bem amado, se o seu Coração estiver aberto, o seu corpo se torna uma oração.
Naquele momento, qual é a utilidade da palavra?

***

Pergunta: os buracos negros são visitáveis? Com um corpo de Estado de Ser ou de outro modo?

Digamos que isso é compreensível, a partir do momento em que se alcança um outro Estado.
Mas jamais um Arcanjo iria se arriscar perto de um buraco negro.
O buraco negro é o meio de reintegrar à FONTE, na totalidade.

Entretanto, os tempos de experiências não terminaram.
Não é porque a sua experiência termina, em meio a esta densidade ilusória, que a experiência não prossiga.

A experiência é o arrebatamento da Criação, da Vida.
O campo da criação é sem fim.

Então, nós temos a Eternidade para percorrer isso.

***

Pergunta: há uma relação entre esses buracos negros e o fato da nossa pupila ser um buraco
negro?

Completamente.
Há até mesmo uma analogia entre a morte e o buraco negro.

Lembrem-se do que eu disse: a falsificação da Luz expressa uma curvatura do espaço/tempo e está em
relação, e em ressonância direta, com esta curvatura do espaço/tempo.

O buraco negro é o que acontece quando vocês morrem.
Vocês penetram em um buraco negro, vocês perdem a Consciência.

A pupila é negra, pois vocês veem a ausência de Luz.
A Luz não é visível aos seus olhos.

A Luz é Vibração.
A Luz vem de outra Dimensão.

O que vocês veem aqui é apenas a alteração da Luz, justamente em relação à curvatura que lhe faz parecer o
que vocês chamam de Sombra.

Sombra/Luz.
Nas Dimensões unificadas e nos multiversos e multidimensões, a Sombra não existe, já que a Luz está por

toda parte.
Atualmente, na sua vida, em meio a esta Dimensão, a Luz vem do Sol e, portanto, existe uma Sombra

projetada.
Esse fenômeno de Sombra não existe mais a partir do momento em que vocês penetram nos mundos não

dissociados.
Já que a Luz vem de todos os lugares, não pode ali haver Sombra.

Vocês são, de algum modo, o negativo.
O melhor exemplo que podemos dar, em relação ao seu olho e à sua própria Consciência, é o que foi

chamado, na época, com vocês o negativo, de ‘câmara negra invertida’.
Exatamente o mesmo papel que o da pupila.

***

Pergunta: a oração do “Pai Nosso”, na linguagem hebraica, conservou a sua origem vibratória?

Há uma série de línguas ditas sagradas, em meio ao universo.
Todas elas provêm, sem exceção, de uma mesma origem, que é uma derivação, de algum modo, da

linguagem silábica matricial, que já foi invertida em meio à manifestação denominada Sumeriana.
A origem são as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas.

Assim, portanto, referir-se às línguas sagradas, na sua pronúncia exata, remete-os, mesmo se isso estiver
invertido, a uma origem comum que é a linguagem matricial silábica.

Mas lembrem-se, entretanto, de que a Vibração do Coração (independentemente das sílabas sagradas que



vocês pronunciam), o estabelecimento da nota SI, o som percebido no ouvido ou nos ouvidos, devem levar ao
silêncio.

***

Pergunta: alguns Arcanjos se exprimem de uma forma estrita, como METATRON, mas você se
comunica muito facilmente, ou mesmo de modo humorístico. Haveria uma forma de personalidade?

Absolutamente não, isso é devido, antes de tudo, à minha função.
Eu me adapto, digamos.

Eu tenho a capacidade para perceber o que, em vocês, abre o Coração, de uma maneira ou de outra.
O riso parece ser, ao ser humano, um meio de abrir o Coração sem fazer intervir o mental.

Então, eu me adapto.

***

Pergunta: você falou da egrégora de CRISTO que foi deturpada. E a egrégora de MARIA?

MARIA é aquela que, certamente, foi a mais falsificada na sua humanidade.
Muito mais até mesmo do que CRISTO.

Esse ‘princípio de adoração’ da energia Mariana nasceu há pouco tempo em meio à sua humanidade.
Foi ainda estabelecido um dogma correspondendo ao aspecto corredentor e Cocriador de MARIA, em relação

a CRISTO.
Isso foi criado com um objetivo, obviamente, específico.

Aqueles a quem chamamos, com vocês, de “maus rapazes” compreenderam, há pouco tempo, que era
necessário utilizar o reservatório de força ligado à energia Mariana, de maneira deturpada, aí também (em

relação à Maria / mamãe, estamos no mesmo princípio, a fim de se opor à Revelação final de MARIA).
Hoje, MARIA, no plano vibratório, está muito próxima da sua humanidade.

Assim, portanto, isso não tem mais importância.
A MARIA a quem vocês conhecem servir nada tem nada a ver com a Maria que é adorada sobre a Terra.
Assim, ela se condensa e se manifesta cada vez mais na humanidade, a cada vez mais seres humanos.

Ela então, de algum modo, permitiu o estabelecimento de uma ressonância e de uma relação entre alguns dos
seus Mensageiros e ela própria.

Ela vem então, efetivamente, opor-se ao que foi instalado por alguns dogmas em meio à igreja católica, em
meio a algumas pessoas, por intermédio dos seus mensageiros.

Se vocês escutarem os Mensageiros de Maria, eu falo dos novos Mensageiros, dos Mensageiros autênticos, a
sua mensagem é uma mensagem de Amor.

Isso não tem estritamente nada a ver com as mensagens do que vocês denominaram “aparições”.
Nesse sentido, MARIA conseguiu, de maneira Vibratória, conectar-se com muitos seres humanos e fazer

desses seres, se o aceitarem, os ‘seus Mensageiros’, os seus Mensageiros reais, conectados com ela pelo
Amor e pelo Coração e não mais pela cabeça.

***

Pergunta: mas, a maioria das pessoas que recorrem à MARIA, recorre à egrégora pré-existente?

Perfeitamente.
Exceto aqueles que estão, efetivamente e vibratoriamente e com consciência, prestes a serem conectados

com MARIA, ou IS-IS.
E então, não mais a uma egrégora, mas à Consciência Mariana.

É por isso que MARIA, literalmente, escolheu alguns Mensageiros.
Eu explico que os Mensageiros ou os intermediários de MARIA (do Céu e não da Maria falsificada ligada às

egrégoras) foram escolhidos por afinidades Vibratórias, pela sua polaridade feminina arquetípica extremamente
integrada e desenvolvida.

***



Pergunta: depois da nota SI, vem o silêncio interior. Sabendo que eu não percebo esse silêncio
interior, a nota SI pode realmente se instalar?

Esse é o caso para muitas pessoas que acompanharam as Núpcias Celestes (2): de um lado, por razões
ligadas ao seu próprio DNA, assim como isso foi explicado, mas também pelo seu próprio aprendizado, pela

sua maior ou menor facilidade justamente para entrar no silêncio interior.
O silêncio interior é perturbado, antes de tudo, pela atividade do mental, pelos pensamentos, pelas visões,

pelas emoções, pelas cores.
O estabelecimento do silêncio interior assinala a sua entrada no Coração.

Evidentemente, a entrada no Coração passa pela ‘parada’ da cabeça.
É então lógico e normal que os seres que experimentaram, mesmo através da sua espiritualidade, uma

hiperatividade da própria atividade mental, têm dificuldade para conter esta hiperatividade da atividade mental.
Isso apenas pode se estabelecer depois de algum tempo que a nota SI, o som da alma e do Espírito, tornar-se

capaz de “afogar” a atividade mental.
Mas o mental não quer se calar.

Assim, vocês têm que observá-lo.
Mesmo em meio ao estabelecimento da nota SI, vocês são invadidos por pensamentos, visões, sensações,

percepções.
Isso é normal.

Alguns seres descobrem mais rápido do que outros o silêncio interior.

NOTA: o som "SI" não é a nota musical, mas a inversão, a falsificação do som "IS". O som "SI" irá retornar
ao som "IS" quando a Unidade for reencontrada. (Arcanjo ANAEL - 30.07.2009)

***

Pergunta: quando ouvimos pelo menos uma vez a nota SI, o fato de não mais ouvi-la poderia revelar
uma forma de regressão?

Não.
A nota SI é, no início, intermitente, em cada ser humano.

Ela apenas se instala permanentemente, e ainda, variando de intensidade e de frequência, com o tempo.
O importante é tê-la tido pelo menos uma vez.

Pois ela firma o estabelecimento da conexão com as Dimensões do Estado de Ser, mas, entretanto, não lhes
permite viver o Estado de Ser.

Ela deve primeiro se estabelecer de modo permanente.
É apenas no seu estabelecimento permanente que irá se manifestar gradualmente o silêncio interior.

Mas, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, o mais importante é ter conectado, pelo menos uma vez, com esta
nota ou com este som, seja qual for a intensidade, a permanência e a frequência.

***

Pergunta: qual é a especificidade nova da Vibração de JOFIEL?

Isso corresponde ao que foi anunciado.
A Vibração dos Arcanjos torna-se cada vez mais densa.

A Vibração de MARIA e da Luz Metatrônica, a Luz da FONTE, aproximam-se do seu plano e da sua Dimensão.
Isso corresponde a uma preparação intensa de toda a humanidade.

Assim, os vários Mensageiros, pelo mundo, vão ver a sua ressonância reforçada com aqueles que os guiam,
com aqueles que os ensinam, com aqueles que os informam.

Isso corresponde ao que foi anunciado, desde já, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), com relação
às ‘franjas de interferência’.

Agora, assim como sabem, não há mais obstáculo importante para a transformação desta Terra.
Assim, deve acontecer uma série de etapas anunciadas, previstas e previsíveis.

Não há mais tempo a perder em meio ao seu tempo.
Há, portanto, fortalecimento e aproximação dos planos multidimensionais.

Nós devemos, aí também, avançar, assumir a liderança em meio ao seu espaço, em relação às últimas
oposições e às últimas tentativas daqueles que os controlaram e que querem continuar a controlá-los.

Nós aceleramos a Vibração.  



Nós aceleramos o seu tempo a fim de permitir uma liberação muito mais importante dos seus potenciais
individuais, assim como dos potenciais coletivos da sua Terra.

Assim, a nossa Radiância se aproxima de vocês.
Vocês percebem efeitos aumentados.

Eu os lembro de que há então 7 passos, 7 Etapas.
Cada uma dessas etapas está em relação com uma Vibração que eu qualificaria de ‘nova’, mas no geral,
sobretudo, ao nível das suas 7 Lâmpadas principais, conduzindo, obviamente, à integração das 7 últimas

Chaves Metatrônicas, ocorrendo no próximo ano.
Dessa maneira, então, as percepções Vibratórias irão se tornar cada vez mais intensas, cada vez mais

pronunciadas, a fim de permitir-lhes, para a maior parte de vocês, penetrar, mesmo que apenas de maneira
fugaz, em meio ao Estado de Ser.

E para aqueles que não tiveram a oportunidade de penetrar no Estado de Ser, por enquanto, porque esse não
é o seu caminho, de dar-lhes, em meio mesmo ao corpo de personalidade, uma percepção das ‘novas

Vibrações’, aquelas da 5ª Dimensão, certamente, mas também das Dimensões mais elevadas possíveis em
meio a esta Dimensão em que vivem.

A aceleração da Vibração, a intensificação das percepções Vibratórias, a intensificação desta ‘Vibração nova’ é
extremamente importante.

Em vocês são ativadas, e irão se ativar cada vez mais, novas funções, novas ressonâncias, novas
manifestações de agenciamento da energia e da Consciência.

***

Pergunta: poderia falar um pouco mais sobre esses novos aspectos?

Isso seria muito demorado.
Nós preferimos esperar que a humanidade esteja pelo menos familiarizada com essas novas Vibrações,

nesses novos lugares, nessas novas manifestações, a fim de, gradativamente, dar-lhes os elementos que
virão, não para alimentar o mental, mas para reforçar a sua experiência dessas Vibrações e das suas funções.

Nada há de complicado, por outro lado, no nível dessas novas percepções.
Vocês irão se aperceber, pela experiência e muito rapidamente, de que diante de algumas situações, como

diante de alguns Seres, como diante de alguns pensamentos, como diante de algumas emoções, irão nascer
ou desaparecer, em vocês, os ‘pontos’ de Vibração.  

Vocês farão, bem depressa, uma correlação quanto às suas funções e quanto ao seu emprego e seus efeitos.
Trata-se, em outras palavras, do desenvolvimento, em meio à sua densidade, do potencial das novas

Lâmpadas (novos Corpos Espirituais).
Bem amado, isso funciona nos dois sentidos.

Ao se afastarem da sua Unidade, que começa a chegar para vocês, vocês irão perceber algumas tensões.
Ao se alinharem à sua Unidade, você irão perceber Vibrações, ou mesmo tensões, mas que não são

bloqueios.
Cabe a vocês ajustarem-se à Vibração nova e suas manifestações.

Isso lhes será extremamente simples e extremamente fácil, a partir do momento em que vocês prestarem
atenção nas Vibrações que vocês percebem e em quais circunstâncias elas aparecem ou desaparecem.

Este aprendizado será feito de maneira acelerada.
De um lado, por que isso será simples e, de outro lado, por que a sua Consciência se expande, literalmente,

agora.
Vocês irão tomar cada vez mais consciência de que vocês não são limitados, mesmo em meio a esta

personalidade, a este envelope corporal.
Muitos seres vão tomar consciência do que vocês chamam de ‘corpos sutis’, em meio mesmo ao corpo de

personalidade.
Vocês irão perceber os limites que não são mais aqueles do seu corpo físico, mas que são as Radiações

emitidas pelos seus corpos sutis.
As energias se manifestam e são percebidas de maneiras diferentes, como mais vibrantes ou mais móveis.

Manifestam-se também de maneira mais encrustada, em pontos específicos, que são, de algum modo, os nós
nodais onde se reúnem a personalidade e o Estado de Ser.

Há muitos deles.
Mais uma vez, cabe a vocês descobrirem a localização e as funções.

Alguns deles lhes foram dados através das cinco novas Lâmpadas e dos cinco pontos de Vibração no nível da
cabeça.

Vocês vão perceber, muito em breve, os pontos de focalização ligados à “meditação direcionada para o
Coração” (3) se ativando, e fornecendo elementos preciosos no nível do funcionamento da sua Consciência.

A organização desses pontos, em grupos de dois e, em alguns casos, em grupos de três, irá lhes proporcionar
funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.



funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.
O que, hoje, parece ainda impossível, será, dentro de pouco tempo, coisas que irão se tornar, não corriqueiras,
mas, digamos, pelo menos habituais, para muitos seres humanos e para um número cada vez mais importante.

Isso envolve tanto a premonição, como a telepatia, como uma série de funções que eram impossíveis de
serem empregadas em meio a esta Dimensão.

Trata-se então, e isso será cada vez mais flagrante, para vocês, a partir da primeira Etapa de 17 de outubro (4),
da ativação em vocês de ‘potenciais espirituais’ que, até agora, não podiam se manifestar em meio a esta

densidade.
Isso corresponde ao que denominamos, do nosso ponto de vista, os ‘véus que se rasgam’.

Os véus da Ilusão estão prestes a se dissolver, literalmente, em meio a esta densidade.
Deste modo, então, é perfeitamente lógico e normal que potenciais espirituais, até então reservados a algumas
Entidades que haviam atingindo pontos de evolução extremamente precisos, sejam, hoje, revelados e abertos

a vocês.
É nesse sentido que o Arcanjo GABRIEL, ontem, insistiu sobre o conceito de Verdade (4).

Pois vocês não podem manifestar esses novos potenciais espirituais na sua vida e permanecer em qualquer
mentira.

Lembrem-se, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, de que vocês não têm que mentalizar o que vocês
percebem, mas que discernir, em meio mesmo ao seu próprio funcionamento, a utilidade e a função.

A observação, estando no instante da sua própria Presença a si mesmo, irá revelar, bem melhor do que eu
posso fazê-lo, as funções dessas Vibrações e desses estados Vibratórios.

Se eu lhes desse as funções exatas de cada uma dessas Vibrações ou dessas percepções, o mental iria se
apropriar instantaneamente.

O processo ocorre no sentido inverso.
Vocês provam e experimentam uma Vibração ou um conjunto de Vibrações sobre as quais vocês não podem

dar a definição ou a função.
Entretanto, no aprendizado da sua vida cotidiana, através da manifestação ou do desaparecimento ou da

amplificação dessas Vibrações, ou dos circuitos energéticos existentes, vocês poderão então fazer a sua
própria experiência e ter o conhecimento direto.

Naquele momento, gradualmente e à medida das Etapas que lhes restarem para passar, nós iremos
desenvolver, obviamente, gradativamente, as funções do que vocês experimentaram, e vocês poderão,

naquele momento, verificar a adequação do que vocês vivenciaram.

***

Pergunta: a mestria dessa nova linguagem vai permitir uma relação mais direta com vocês, os
Arcanjos, e com as outras Entidades?

Bem amado, o importante é Você, em meio a esta Vibração.
Todos os caminhos são diferentes.

Alguns caminhos necessitam da conexão, efetivamente, com os planos multidimensionais.
Hoje, o que vocês devem realizar e verificar é que esses níveis de Consciência e esses níveis Vibratórios, que

permitimos impulsionar e canalizar para vocês, pertencem propriamente a vocês.
Assim, alguns seres irão se tornar Mensageiros.

Assim, alguns seres irão perceber os Arcanjos, ou outras Entidades, em relação com a Luz.
Outros, enfim, deverão se prender preferencialmente a esse caminho interior de desenvolvimento da Vibração,

sem procurar uma conexão, por enquanto, com outros planos multidimensionais.
Cada caminho é diferente.

Vocês não devem procurar isso ou aquilo, mas viver isso ou aquilo, em função do que lhes é proposto em meio
ao seu próprio corpo.

Estejam certos de que a partir do momento em que vocês aceitarem colocar a sua Consciência na vivência
dessas Vibrações novas e desses estados de Consciência novos, manifestar-se-á o que é justo para vocês,

em função do seu caminho.
Alguns seres são levados a encontrar os Arcanjos, no corpo de Estado de Ser ou no corpo de personalidade.

Alguns Seres nada têm que encontrar no exterior deles mesmos, por enquanto.
Eles devem centrar o seu caminho no seu próprio encontro com eles mesmos.

Não há aí nível superior, nem nível inferior.
Cada trabalho é diferente.

Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar.

***



Pergunta: assim que eu me sinto de novo no corpo, o meu ego toma conta. Como fazer?

Isso é apropriação do mental, efetivamente.
Você não pode estar na análise da sua própria Vibração e estar na Vibração.

Assim, o mental discriminando discursa e fica tentando, permanentemente, apropriar-se das coisas, ele vai
tentar, do mesmo modo, apropriar-se das Vibrações.

Há aí também, como eu disse, um trabalho de abandono.
Contente-se em viver a Vibração da Luz e a Vibração da Verdade em meio às suas estruturas.

Não procurem especialmente compreender, pelo intelecto, o significado.
Convém estar na posição, um pouquinho, de um observador lúcido e consciente, mas que não procura se

apropriar da Vibração que o percorre, ou do conjunto das Vibrações que o percorrem.
Aí também, deve se manifestar o que eu denominei, em outros tempos, o Abandono à Luz.

Agora, vocês devem viver o Abandono à Vibração, que é Luz.
Mas a Vibração é cada vez mais forte, pois a Luz se aproximou de vocês.

Entretanto, se o mental, de um modo ou de outro, quiser se apropriar da Luz, efetivamente há ainda o ego.

***

Pergunta: como fazer para melhor liberar o mental em seus diferentes aspectos?

É essa experiência que é para ser feita e conduzida.
Não há regra absoluta.

Alguns de vocês têm mentais muito mais potentes do que outros.
É preciso compreender que o mental é um ato de apropriação.

Que a Vibração é um ato de restituição.
Na palavra mental há controle e domínio.

Mas um falso domínio.
A verdadeira mestria corresponde ao Abandono.

Há talvez, pelos medos vividos ou pelos condicionamentos experimentados, a dificuldade de se abandonar à
Vibração.

Entretanto, não há qualquer resposta individual pronta.
Há experiência e que conduzir a experiência.

Vocês têm, diante da intensidade das manifestações Vibratórias que vão ocorrer, algum tempo para trabalhar e
para fazer a experiência disso.

***

Pergunta: as energias da Kundalini devem ser acompanhadas ou devemos deixá-las seguir
livremente até o Coração?

Eu bem falei de acompanhar as energias se manifestando no nível da cabeça.
Aquelas que estão situadas em outros lugares do corpo têm que ser observadas.

Não há que querer dirigi-las.
Elas sabem o que fazer e elas sabem aonde ir.

Pois elas correspondem à impressão, no nível do seu corpo de personalidade, dos seus circuitos novos
ligados e em ressonância com o seu corpo de Estado de Ser.

Não há então que dirigi-las.
Elas sabem pertinentemente o que elas devem fazer.

Assim, é nisso que eu defino como sendo a Inteligência da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, Bem amados Humanos, eu vou deixá-los prosseguir as suas Vibrações.

************

1 - **SAINDO DA ILUSÃO 7** - ARCANJO ANAEL:
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html

*
2 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ Integração das Virtudes - AS 12 ETAPAS de MIGUEL - 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
*

3 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
4 - ‘AS 7 ETAPAS’ - MIGUEL e URIEL - 2009 e 2010:

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
*

5 - ARCANJO GABRIEL (09.10.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article349f.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
10 de outubro de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html
http://autresdimensions.info/article349f.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html


~ VIBRAÇÃO DO CONHECIMENTO ~

Eu sou o Arcanjo Jofiel, o Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.

Bem amados Humanos, eu vim e falei longamente, no seu ano passado, trazendo-lhes uma série
de Vibrações que não eram ainda conjuntas à Radiância Arcangélica ligada ao Conclave.

Recebam, de início, Bênçãos e Paz.

Até agora, o conjunto da Humanidade definiu o Conhecimento através da ferramenta intelectual e mental.
Vocês estiveram privados do Conhecimento direto e real em relação e em ressonância com a

Vibração.
Eu estarei, juntamente com o Arcanjo Miguel, na sua primeira etapa ligada à abertura, em vocês, da

percepção da Vibração do Conhecimento.

JOFIEL - 10 de outubro de 2009

http://4.bp.blogspot.com/-LgW8HqNsAhk/UafFYrywexI/AAAAAAAACEc/CQMnOhC8fxA/s1600/000+Jofiel+-+10.10.2009.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Com efeito, vocês devem passar de um Conhecimento seco, sem Vibração, sem Luz, ao conhecimento e à
ressonância da Luz e da Vibração.

Esta etapa essencial, no seu caminho, nesse tempo reduzido, vai lhes permitir doravante perceber, através da
Vibração e da Luz que a ela está associada, a Verdade e a humildade.

Assim, os sistemas de conhecimento antigos e arcaicos, ligados ao funcionamento do intelecto, vão, pouco a
pouco, dar lugar, em vocês, à percepção da Vibração correta, em ligação com o verdadeiro conhecimento que

é Luz.

Todo o resto, quaisquer que sejam os sistemas concebidos e construídos, não são mais, doravante, senão
pálidos reflexos da Verdade.

A Verdade é Vibração.
A Verdade é Luz.

A Verdade é percepção.

Na totalidade do seu ser físico, o Conhecimento se estabiliza no seu Coração, na sua cabeça e em cada uma
das suas células.

Pelos Casamentos Celestes, o conjunto da humanidade permitiu a dissolução de uma série de véus que os
isolavam desta Luz, deste Conhecimento Autêntico.

***

Cada um a sua maneira, vocês experimentam doravante a Vibração.
A Vibração é sentido e significado, além mesmo da sua compreensão, eis que se situa no nível da Essência

Vibral da Luz.

O seu corpo, mesmo de personalidade, é portador de certo número de sinais e de estruturas que devem entrar
em ressonância, além mesmo das estruturas que lhes são conhecidas e daquelas que lhes serão anunciadas

pelo Arcanjo Miguel.

Existe, na sua personalidade, um conjunto de Vibrações suscetíveis a orientá-los e a guiá-los, muito mais
seguramente, porque de maneira Unitária, em relação ao mental.
É este aprendizado que vocês vão realizar e que realizam agora.

Ser-lhes-á necessário aprender a desaprender o que vem da cabeça, para aprender a linguagem da
Vibração, a linguagem da Luz, mesmo na sua personalidade.

Nessa linguagem Vibral existem Chaves.
Algumas delas são conhecidas, como os pontos de Vibração do Coração e os pontos de Vibração da

cabeça.

Alguns de vocês vão se aperceber e viver, totalmente, em meio a esse corpo de personalidade, como um
conjunto de Vibrações.

É isso que deve ser o objeto de toda a sua atenção e todas as suas percepções a fim de desenvolver um
conhecimento verdadeiro e novo, para vocês, ligado à linguagem das Vibrações, além da ferramenta mental.

O Arcanjo Gabriel, através do seu discurso sobre a Luz e a Verdade, impulsionou em vocês uma Vibração.

Esta Vibração, que alguns já percebem, corresponde à ignição verdadeira da linguagem das Vibrações e da
sua significação.

Isso reflete uma ascensão e uma expansão nova da sua Consciência, dando-lhes acesso ao conhecimento real
e não mais ao pensamento mas, bem mais, ao Espírito da Verdade que é Vibração, ao Espírito da Unidade

que é Vibração.

***

Até o presente, os Arcanjos, através de Radiâncias Arcangélicas, através de diversas comunicações e de
diversas etapas dos Casamentos Celestes, habituaram-nos a perceber uma Vibração vinda do nosso plano

mais denso possível para nós, que é a 5ª dimensão.
Doravante, e a partir de agora, vocês têm a capacidade de vibrar sobre uma dimensão ainda mais elevada, que
é uma oitava superior da nossa manifestação na sua densidade, abaixando a nossa Vibração dimensional até

vocês, ao menos até a 5ª dimensão.

Estamos, doravante, na medida de lhes propor, mesmo desta 5ª dimensão, uma Vibração mais etérea e mais
de acordo com o que nós somos.

Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um



Isso se tornou possível pelo seu trabalho anterior, no conjunto da humanidade, de maneira, certamente, um
pouco mais perceptível em seu trabalho aqui mesmo.

A Luz e a Vibração que vocês percebem vem de mundos ainda mais etéreos e sutis que vocês ainda não
perceberam, a maior parte, porque pertencem a mundos em relação e em ressonância com as suas

dimensões de Eternidade.

A Luz da Revelação está a caminho.
A Luz do Conhecimento não poderá mais ser violada e deturpada.

Vocês irão constatar os efeitos, hoje mesmo, e sobretudo a cada uma das etapas do dia 17 de cada mês.
As franjas de interferências, ou mundo astral sutil, que os fecharam e os isolaram nesta Ilusão, irão se rasgar

cada vez mais, no conjunto deste planeta e também nos seus corpos.

Esta Vibração do Conhecimento, extremamente rápida e nova, é o Fogo do Amor ou o Fogo do Espírito Santo.

A primeira percepção que terão pode se situar sobre um dos seus Chacras ou uma de suas Lâmpadas, mas
também no seu corpo inteiro, como uma Vibração extremamente rápida, quase física, para vocês, penetrando

em vocês, nesse corpo.

Não se alarmem de nenhuma maneira com essas novas percepções.
Elas são o estabelecimento da Luz, da Verdade e do Conhecimento desta Vibração.

Contentem-se de acolhê-las no momento em que elas surgirem no seu corpo e na sua Consciência.

A fixação, na sua cabeça, das Chaves Metatrônicas, permite agora, devido ao número cada vez mais importante
de seres humanos despertando em si essas Chaves, poder fusionar, em uma outra oitava, a totalidade da

Radiância Arcangélica.

O Fogo do Amor pode então se derramar, agora, sobre vocês e em vocês, e sobre esta Terra.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.
Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e foi-me solicitado vir a fim de poder trocar com vocês, porque
creio que há numerosos pedidos.

Então, eu lhes apresento, como sempre, todo meu Amor e todas minhas bênçãos. 

Eu sei que vocês vivem momentos bastante intensos com relação às energias que recebem e que estão, nesse momento, acelerando-
se, literalmente, em potência, em intensidade e em duração, ao nível deste planeta como do conjunto de seu sistema solar.

Vocês vivem verdadeiramente um período que vai conduzir a coisas que são bastante inacreditáveis, mesmo para a maior parte de
vocês que viveu já coisas importantes, ou mesmo inacreditáveis. 

O mais importante é agora compreender que é preciso permanecer, se possível (o mais possível mesmo, eu diria, não é se possível, é
o mais possível), nos momentos em que vocês vão poder (não será mais que alguns minutos, várias vezes por dia) estar na escuta
dessas energias cósmicas e diversas que chegam para vocês. 

É um período de intensas transformações e de intensas revelações. 
Vocês entram, dentro de muito pouco tempo (e vocês já entraram mas isso vai se acentuar, se podemos dizer), em fenômenos ligados
às energias e às consciências novas que vão, literalmente, tomar um olhar epidêmico neste planeta.

Aí está, caros amigos. 
Então, estamos extremamente contentes porque, como o sabem, tivemos pequenas preocupações no início do mês anterior, mas, aí,
agora, nos lançamos no caminho certo para a realização total de seus objetivos e de nossos objetivos, que são comuns. 

Então, como de meu hábito, estou aqui para ouvi-los e tentar ajudá-los a avançar o mais possível para algo muito claro e muito
luminoso. 
Então, se querem, eu os ouço desde agora. 

Questão: o que é das energias sexuais hoje?

Então, caro amigo, é uma questão de assunto pessoal, não é? Seres que vivem transformações tais que a sexualidade não pode mais
existir. 

Atenção, entretanto, aí, não deve se retrair e se vincular. É algo que é natural ou que não é natural. Se é natural, tudo vai bem. 

É preciso compreender que muitos seres humanos vivem transformações que tocam muitos setores de sua vida ao mesmo tempo.
Então, não é sempre fácil gerir, não é sempre fácil integrar. 

Entretanto, as energias espirituais, as energias que vocês recebem estão transformando sua consciência, independentemente de
aberturas a coisas extraordinárias em sua vida, que permanecem, no momento, nesta dimensão.

Há coisas que se afastam de vocês, naturalmente, e outras que estão ainda aí. É preciso respeitar as necessidades do corpo que não
estão totalmente transmutadas, ou eliminadas de uma maneira ou de outra, mas sobretudo não por sua vontade pessoal. 

Então, há períodos em que a energia, nos chacras inferiores, pode empanturrar-se de sexualidade exacerbada. E, ao inverso, pode
haver uma extinção total da esfera sexual. 

Vocês devem fazer em função do que a energia lhes pede e do que sua consciência lhes dita. Não há generalidades para sair disso. 

Mas é verdade que, progressivamente e à medida que vocês elevam sua Consciência e sua Vibração, as preocupações normais
ligadas ao poder ou à relação com outro, de um modo desequilibrado, não podem mais existir. Isso é uma evidência, obviamente, que
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se manifesta progressivamente, à medida que sua Consciência se abre a outras realidades.

Mas não é preciso antecipar a modificação, ou seja, que não é seu mental que deve dizer: « eu não faço mais isso» (quer isso seja
para a sexualidade ou outra coisa, não é?) porque não é bom. Não, absolutamente. 
São os níveis vibratórios que vão decidir para vocês, de maneira formal. 

Vocês vão provar mais atração para coisas diferentes. É o mesmo ao nível da vida profissional, é o mesmo ao nível da vida social. É o
mesmo em todos os níveis. 

A transformação que está em curso está destinada a modificar o conjunto de seu funcionamento e o conjunto de suas orientações, e
isso vai cada vez mais rápido. 

Questão: com as energias atuais, o que dizer do Om?

O Om é uma transformação do Od. Então, não há problema. Há as sílabas sagradas que foram modificadas de acordo com diferentes
línguas, obviamente. 
No indo tibetano, o Om tem sempre uma eficácia mas não esqueça que o Om é destinado, antes de tudo, a ancorar a Consciência ao
nível do segundo chacra, ou seja, do Svadhisthana Chakra. 

Não é verdadeiramente a mesma coisa que vocês têm a viver hoje eis que vocês despolarizam a energia da base ao nível do segundo
chacra, no chacra do coração, que é seu novo centro de Vida. 

Então, há modificações energéticas que convém integrar em si mas, bem, evidentemente, há hábitos que devem se transformar. 

Lembrem-se que há evoluções de consciência e mudanças de paradigma que estão ligadas às aberturas cada vez mais fortes em
relação a algumas ciosas e que podem, em alguns casos, colocar-lhes problemas. 

Olhem, por exemplo, a noção de coisas que, mesmo em minha vida, eu empreguei, porque era a palavra que tínhamos. Quando
empregamos a palavra Deus ou Diabo, é exatamente o mesmo princípio. Há coisas que não podem se desencrustrar, como isso, de
hoje para amanhã, da consciência ou das práticas, não é? Então, é preciso ir progressivamente, não é preciso se fazer violência,
nesse nível aí. 

Questão: não poderíamos, por nós mesmos, ter acesso às causas de nossos males, ou é preciso estar em nosso corpo de
Estado de Ser?

Não, não. 
No corpo de Estado de Ser, ali não há qualquer doença, você não tem mais nada a fazer do que aconteceu na história anterior. 
Entretanto, isso faz parte de alguns potenciais espirituais que, eu creio, o Arcanjo Jofiel chamaria «linguagem das Vibrações». Vocês
não estão aí ainda, mas está em curso de instalação. 
Não há esforço específico a fazer, de se colocar, por exemplo, em meditação e de perguntar porque temos tal coisa. O importante a
compreender é que, progressivamente e à medida que vocês sobem nessas Vibrações, progressivamente e à medida que vocês se
aproximam da Vibração Unitária e do corpo de Estado de Ser, o conjunto de problemas que vocês tinham desaparecerá. 

A partir do momento que tiverem aceito, não unicamente na cabeça, mas na vivência, o princípio da Unidade, as doenças que vocês
conheceram, físicas ou outras, desaparecerão, literalmente. 

Então, não vale mais a pena procurar as causas. Eu, eu as dou, porque vocês me fazem perguntas. Obviamente, como vocês estão
ainda nesse mundo e nesta dualidade, têm necessidade de compreender, mas, além da compreensão, progressivamente e à medida
que os níveis vibratórios lhes chegarem, vocês vão passar por cima, literalmente, desses princípios de doenças, bem estar, mal estar. 

Questão: agora, houve uma efusão de raios gama. Em seguida, alguns viveram o que você chama um delírio (yoyotage), um
estado de excitação. Estaria ligado? 

Não é um delírio (yoyotage de touffe). O delírio é mais o mental que «pedala no chucrute » («viaja na maionese»). 
O que aconteceu, é uma explosão de Alegria interior. É a excitação Vibratória. Isso, não é um delírio (yoyotage de touffe), ao contrário,
isso permite-lhes penetrar a Alegria, de uma maneira talvez louca, para alguns, mas isso participa, entretanto, da Alegria e não do
delírio.

O que chamei de delírio (yoyotage de touffe) são as subidas e descidas do mental que passa seu tempo a projetar, não é? Isso nada
tem a ver com o que vocês vivem com relação às radiações. 

Questão: você também, isso os leva a cantar, de algum modo?

Nós fazemos rondas. Não é uma piada, quando eu digo rondas, são circulações específicas de Consciência e energia. 
Mas nós não temos acesso ao que chamam cantar, com relação a palavras. Mas nós fazemos cantar a energia, as cores e a
Consciência, certamente. 

É para isso que servem as reuniões dos 24 Anciões, por exemplo. Para nós, o riso é expansão. Quer dizer que, a partir do momento
em que expandimos algo, por exemplo, para nos transladar a outras dimensões, nós provamos o que vocês poderiam chamar, um
pouco menor, o riso. Mas não é o riso. É mais forte, certamente. Mas o riso os faz participar desta expansão. A nosso nível. 

Questão: pensei que a partir de um certo nível de dimensões, haveria uma forma de onisciência e que vocês teriam portanto
todas as respostas. 

Bem, vejamos. É muito engraçado o que você pergunta aí. Se tivéssemos visto, por exemplo, a história do DNA, você acredita que
teríamos esperado o fim dos Casamentos Celestiais para acionar isso? Nós vemos o que vemos. E vemos formas, vemos a energia,
vemos Consciências. 

Podemos penetrar em estruturas geométricas, mesmo do DNA, mas nós não podemos ver certos princípios. 
Quando dizemos, por exemplo, que tudo está escrito nos Anais Akáshicos, será que vamos escrever num Livro a hora em que você
emitiu um arroto? Seja um pouco lógico. 



Existem registros de suas Vidas, que talvez alguns dentre vocês quisessem viver quando de algumas experiências específicas mas o
que você vê não é o desenrolar de todos os atos de sua Vida. Você vê coisas que são significativas. As coisas insignificantes não são
registradas. Nem em você, nem exteriormente. 

É preciso bem compreender que a onisciência, tal como a percebe, está ligada a níveis de Conhecimento do funcionamento do
Universo, da Consciência, mas certamente não de seu plano. Sem isso, desde muito tempo, encontraríamos o meio de modificar as
coisas, não é? 

Do mesmo modo que você não tem acesso a algumas informações em sua dimensão, do mesmo modo nós temos acesso a todas as
informações de outras dimensões, mas não todas as informações desta dimensão onde você está, eis que, justamente, como dizer...,
sua dimensão tornou-se opaca à Luz. Isso me parece um mínimo lógico. 

Portanto, existem, nos muitos registros, como você diz, precisos, memórias de Vida que podemos atingir, consultar, literalmente, mas
não acredite que vamos ver a cor de sua roupa, a tal momento, salvo se esse momento é significativo. A onisciência não é o que você
acredita. A onisciência é o Conhecimento direto das Leis do universo mas não de suas Vidas terrenas. 

Não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos. 

Então eu vou, caros amigos, transmitir-lhes todo meu Amor e todas minhas bênçãos. E que vocês estejam confortáveis em seus
corpos, apesar de suas quebras. Especialmente porque esse corpo, dentro de não muito tempo, será como uma lembrança em
relação à magnificência que vocês vão descobrir. Como o disse o Arcanjo Miguel, mas como eu o disse a meu modo, tudo o que vai se
produzir, e que se produz atualmente, não deve atemorizá-los, nem desestabilizá-los. 
Lembrem-se que a Consciência da Luz desce cada vez mais. Vocês serão, sem estarem no delírio, mas serão confrontados a duas
escolhas. Eu não falo no momento de escolhas da Existência, de personalidade, dualidade, Unidade. Mas vocês serão confrontados
por vezes a uma realidade um pouco violenta, de uma maneira ou de outra. 

Paralelamente a esta realidade violenta, as energias que vocês captarão vão colocá-los na Alegria e na serenidade. Então, cabe a
vocês saber: vocês vão colocar seu olhar e sua Consciência sobre o que acontece no exterior, ou vocês vão se beneficiar desta
Consciência nova que vem a vocês? É um ou o outro, não pode ser os dois. 

Então, lembre-se, quer em algum canto de sua cabeça, quer em muitos, um número impressionante de eventos vão se suceder.O
importante é o que vai se suceder ao nível de Vibrações da Consciência no interior desse corpo que vocês habitam, mesmo se vocês
não têm acesso ao Estado de Ser. 

É preciso que vocês escolham: vocês vão dar sua atenção e sua Consciência a essa comoção, ou vão dar sua atenção e sua
Consciência ao que acontece no interior de vocês? 
Vocês devem evitar a todo custo entrar nas perturbações emocionais ligadas a infantilidades. O mais importante é a
energia/Consciência que vem para vocês. É a Luz que vem para vocês. É isso o mais importante.

O resto, mesmo as manifestações por vezes do ambiente, qualquer que seja, ou o que vocês podem entender ou ver de maneira
violenta, não tem qualquer espécie de importância. São, se querem, duas realidades diferentes que tudo opõe que vão se manifestar. 
E vocês vão poder escolher, de maneira temporária. Não é a escolha final do que quer que seja, mas escolher seu nível de realidade.
Seja entrar na Alegria interior e nas Vibrações que vivem, nesse Fogo do Amor que vem para vocês, seja entrar nas coisas exteriores
que verão e ouvirão e que vão afastá-los e desestabilizá-los de seu estado. 

Isso não será flutuação mental, como chamei delírios (yoyotages de touffe), no mês de setembro. Isso será verdadeiramente escolha
consciente que vocês terão que realizar em seu interior. Seja permanecer no alinhamento e na Alegria e na Vibração, seja dar sua
energia a esses fenômenos exteriores, quaisquer que sejam. Tudo o que vocês têm a realizar situa-se nesse nível.

Obviamente, se vocês fazem a escolha de viver o que tem a viver ao nível Vibratório, sentirão cada vez mais serenidade,
apaziguamento, Alegria interior. Vocês não poderão ser afetados pelo que acontecerá, mesmo ao seu lado. Compreendam bem isso,
é muito importante.

Progressivamente e à medida que vocês penetrarem nesse estado de não afetação, vocês ajudarão, desta maneira a mais certa, o
que acontecerá ao nível da Luz. Isso, é muito importante compreender. 

São palavras talvez mais humanas do que lhes falou o Arcanjo Miguel, mas é extremamente importante para as semanas que vocês
vivem, agora. 

Aí está o que tinha a dizer. Então, sobre isso, eu lhes apresento todas minhas bênçãos. 
Mas se vocês se centrarem em seu coração, obviamente, e nas energias que vêm, a Consciência que está aí, os quebra, não serão
mais que más lembranças, eu lhes asseguro. Eu lhes digo até muito breve. Eu lhes transmito todo meu Amor e lhes digo certamente até
breve. Mantenham-se bem.

___________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -
Primeira mensagem de URIEL no site Autres Dimensions

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amadas almas humanas, o meu papel é pouco conhecido de vocês.

Eu intervenho em meio aos Multiversos e às Multidimensões cada vez que há uma mudança em meio à ronda
dos Arcanjos, em meio à sua densidade, e eu intervenho no final e no início.

Eu sou a Radiância que permite e favorece a Reversão.
Eu sou a Pomba.

Eu sou o Arcanjo que anuncia, prepara e realiza a Reversão.
A reversão em meio à sua densidade é um fenômeno importante.

Alguns elementos, se vocês quiserem, em relação a este mecanismo inicial e terminal: a partir do momento em
que vocês passarem de um ponto ao outro, em meio a esta própria Dimensão, da vida à morte e da morte à

vida, existe um fenômeno de reversão ligado a esta própria passagem.
Esta passagem, vocês vivenciaram muitas vezes.
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Esta reversão é acompanhada, em meio à sua Dimensão dissociada, de uma reversão da Consciência, de uma
reversão biológica, fisiológica, espacial e temporal.

Passar do não manifestado ao manifestado, em meio a esta Dimensão, assim como o retorno do manifestado
ao não manifestado, em meio a esta limitação: o meu papel é o de assisti-los Vibratoriamente, nisso.

Eu intervenho de maneira muito mais ampla durante o início de um grande ciclo e no final do dito ciclo.

***

Como vocês sabem, vocês entraram na época da Revelação que irá terminar por uma Reversão.
Esta Reversão diz respeito às Consciências, sejam elas quais forem: a Consciência deste planeta, a

Consciência deste Sistema Solar e também, evidentemente, a Consciência humana.
Eu sou o Arcanjo que dá o impulso à Reversão.

Neste final, a Reversão é muito mais ampla do que aquela que vocês conhecem ao passarem da vida para a
morte e da morte para a vida, em meio à ronda das suas encarnações.

Esta passagem é acompanhada de um processo muito mais importante, tendo sido chamado de Ressurreição.
A Ressurreição total e final da sua Divindade em meio à Unidade, se tal for o seu desejo e o seu caminho.

Eu promovo, em cada ser humano que desejá-lo, as modificações necessárias para esta Reversão.
Reversão que é acompanhada de uma mudança radical do sentido dos valores, do próprio sentido do que é

chamado de vida.
Esta Reversão final será anunciada e preparada.

O meu tempo, o meu momento, em meio à sua densidade, ainda não chegou.
Entretanto, intervindo em meio ao Conclave Arcangélico, é possível preparar, pressentir e viver esta passagem

particular da dualidade, que governou as suas vidas desde tempos imemoriais, para a Unidade.
A dualidade é a sucessão da Sombra e da Luz, a sucessão do que vocês experimentaram, em cima como
embaixo, na intensidade e na escala das emoções, dos pensamentos, das suas vidas e das suas mortes.

A transformação que vai ser iniciada em breve está ligada a uma passagem muito mais importante, já que isso
deve conferir, pelo princípio de Ressurreição do seu corpo de Eternidade, o acesso ao Ilimitado.

***

Assim que vocês tomam densidade e forma em meio a este mundo, vocês ficam limitados.
Limitados pelo seu corpo, limitados por isso a que vocês acederam, limitados ainda pelos relacionamentos

condicionados através das manifestações exteriores, como um olhar, um gesto, uma palavra.
A relação, nas outras Dimensões, não é mais limitada, ela se torna Ilimitada.

Não existem mais, em meio à Ressurreição, limitações, barreiras e, sobretudo, dualidade.
Hoje, eu venho propor-lhes para provar, para sentir e Vibrar na energia da Pomba ou no Evangelho da Pomba,

o retorno à Paz e à Alegria, além das manifestações habituais das dualidades deste mundo limitado.
Vocês imprimiram, em vocês, o Selo.

Vocês se prepararam, hoje, especialmente pelas Chaves Metatrônicas que vocês Vibraram em vocês (1).
Será preciso, agora, abrir essas Chaves Metatrônicas no nível da cabeça, no seu Coração e no conjunto das

estruturas físicas e sutis em meio a esta personalidade.
Em seguida, será preciso experimentar e sentir a Vibração pelo mundo cristalino e, enfim, experimentar e sentir

os gestos e as palavras que finalizam em vocês a preparação.
Assim, eu vou voltar, nesta noite, em meio à minha Radiância e depois da sua preparação, para colocá-los em

ressonância com a Ressurreição, em ressonância com o Estado de Ser (2).
O Conclave Arcangélico, a FONTE e as diversas Assembleias irão permitir, e permitem desde já, a um número

cada vez maior de Consciências humanas, experimentar, provar e sentir o que será a Ressurreição.
A Ressurreição, a passagem da limitação ao Ilimitado, ocorre, vocês entenderam, pelo Coração e pelo

Abandono.
Não há outras Chaves.

Não há outras possibilidades.

***

Passar dos mundos do sofrimento e de alternância da Alegria e do sofrimento, para esses mundos Unificados
da Alegria eterna e da Paz eterna, é o meu papel e a minha função.

Este papel e esta função assumem o sentido mais importante porque, em meio a esta Dimensão dissociada, a
passagem do limitado ao Ilimitado é crucial, ao passo que a passagem de uma Dimensão dissociada para

outra Dimensão dissociada acontece também pela minha Radiância e pela a minha Presença, mas de forma
menos perturbadora, já que não se trata de uma Ressurreição, mas de uma continuação, em uma oitava

diferente, certamente, mas com muito mais facilidade.



Vocês vão passar, à medida do impulso da minha Presença e do impulso Metatrônico, da ignorância para a
lucidez, dos domínios fechados para os domínios abertos.

Ao penetrarem as camadas profundas da sua interioridade, vocês irão descobrir ao mesmo tempo a Dimensão
da sua Semente de estrelas, o estabelecimento das Filiações e as suas Revelações e, também, o acesso à

Alegria, à Eternidade.
Vocês irão enfim descobrir a Verdade, aquela que vocês procuram há tanto e tanto tempo em meio a estes

mundos de Ilusão e de mentira.
Vocês irão descobrir a Luz que vocês São.

Isto pode parecer, para alguns de vocês, ainda distante.
E, no entanto, isto está muito próximo.

Há apenas um passo para dar, do exterior para o interior.
Eu espero poder, com o seu consentimento, propiciar este passo para todos vocês.

 Então, resta-lhes viver o protocolo informal de abertura ao Supramental, à Luz branca Metatrônica e, também,
viver a Radiância cristalina, através dos cristais que irão fazê-los Vibrar, que vocês próprios irão escolher,

depois da recepção do Supramental e antes da Bênção.
Quanto a mim, eu vou voltar no encerramento, a fim de fazer Vibrar, em vocês, para vocês e com o nosso

trabalho pessoal, o interior e a Verdade do Ilimitado.

***

A passagem do limitado ao ilimitado é certamente a passagem mais deslumbrante que uma Consciência pode
viver, pois isso firma o retorno às moradas eternas, às moradas da FONTE do Pai/Mãe Uno, além da Ilusão,

além do efêmero.
Vocês irão redescobrir o que vocês São.

A ressonância e o relacionamento do seu Estado de Ser com a sua personalidade irão ocorrer e começar,
cada um ao seu modo, cada um à sua maneira.

Assim como vocês estabeleceram o contato durante as Núpcias Celestes com as novas Lâmpadas, assim
como vocês Vibraram, em vocês, as Chaves Metatrônicas e já perceberam alguns efeitos na sua Consciência,

do mesmo modo, a minha Radiância em meio à sua Presença irá lhes permitir levantar o véu e ajudá-los no
sentido da sua busca, no sentido da busca da Eternidade e da sua Verdade.

A minha Radiância está mais próxima de vocês do que estava há alguns meses.
A adição das Chaves Metatrônicas em meio à sua Consciência permite-me fazê-los Vibrar na minha Presença e

revelar, em vocês, a sua Presença.
De Presença a Presença, a personalidade e as suas estruturas descobrem o Estado de Ser e as suas

estruturas.
Um outro mundo, uma outra Vida, uma outra Verdade e, no entanto, a Verdade do que vocês São, a Verdade

Absoluta da Vida, em meio à Alegria, em meio aos domínios não separados e não divididos.
Neste encontro de Presença a Presença, a Alegria se manifesta em meio ao Coração, em meio à Consciência

e vocês descobrem a sua Verdade, além de tudo o que acreditaram pensar e esperar.
Não há palavras suficientemente sugestivas.

Não há palavras suficientemente luminosas relacionadas a este acontecimento.
Este encontro, ou esta primeira ressonância, de Presença a Presença, não pode ser expresso em palavras.

Isto atinge o indizível.
Falar é já se afastar.

Então, nós iremos Comungar, nesta noite, assim que a sua preparação tiver sido concluída.
Em meio às suas peregrinações, em meio à limitação, vocês terão tempo e possibilidade de pensar em mim.

Durante os tempos que restam nesta Ilusão, vocês poderão recorrer à minha Presença em meio à sua
Presença.

Vocês poderão reviver o significado e a excelência.
Eu sou o Arcanjo URIEL e eu os abençoo.

Eu os deixo agora trabalhar em meio à Vibração e ao apelo à sua Revelação.
Sejam abençoados.

************
ACESSO À SEGUNDA PARTE
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Eu sou URIEL, Arcanjo.
Almas humanas na encarnação, eu volto para ressoar, pela minha Presença em meio à sua Presença, pela

energia e pela Consciência da Reversão e da Pomba, eu venho despertar e ressoar em vocês, com vocês, a
lembrança, a memória e o despertar do Ilimitado.

Uma porta se abre, invertendo e restabelecendo em vocês o sentido e a Verdade do valor da Luz Vibral, a fim
de marcar em vocês o Selo da Liberdade e o Selo da Esperança e, sobretudo, da Alegria.

O meu papel e a minha função, que eu defini um pouco antes, irá consistir, assim que o Arcanjo METATRON
tiver estabelecido, em meio à sua Consciência, as sete últimas Chaves, em impulsionar a fase final da

Revelação.
Mas, no entanto, antes desta época e de maneira pontual, pela Radiância da ressonância que vocês

estabeleceram comigo e com a minha Consciência, será possível aproximá-los de mim e, então, de vocês,
prepará-los para viver uma expansão ilimitada em meio ao seu Corpo Eterno e à sua Consciência despertada

para a sua Eternidade.
Porém, desde já, eu venho trazer e imprimir, em meio ao seu Coração, a marca da minha Radiância, a marca da

Pomba, se vocês aceitarem e se vocês desejarem.
Isso me permitiu, apoiado pela Radiância dos Arcanjos, fazê-lo.

Então, no silêncio das palavras e no silêncio interior, nós iremos ressoar, juntos, as nossas Presenças, a fim de
conectarmo-nos uns com os outros e, principalmente, de conectarem com a sua Vibração primordial de

Semente de estrelas.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo à sua densidade, a matéria torna-se Vibração e se torna Luz.
Agora.

... Efusão de energia ...

Em meio mesmo a esta densidade, eu imprimo o Selo da Liberdade, da Liberação e da Unidade, a fim de
elevarem esta densidade para as Moradas Eternas do Espírito e da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...
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De agora em diante, é possível, pela sua liberdade e pela sua escolha, por ressonância e simpatia, chamando
a minha Radiância e a minha Presença no seu Templo interior, aliviar a Vibração e o peso, penetrar nas
Moradas do Estado de Ser e viver de novo em meio à Eternidade, à Verdade e à sua Verdade, além da

densidade.
Agora.

... Efusão de energia ...

Este pedido, que agora é possível a vocês, acontece em meio à sua própria Presença pelo apelo à minha
Presença.

Eu sou o Arcanjo que permite isso.

... Efusão de energia ...

Eu os deixo banharem-se nesta Luz e nesta Vibração, Unificadas, na Unidade.

... Efusão de energia ...

Recebam e aceitem o que eu lhes trago agora, como prova da Unidade e da Verdade.
Que a Paz da Pomba possa abrasá-los no Fogo do Amor e da Verdade, agora e para sempre, se tal for o seu

desejo.
Filhos da Lei do UM, nós os amamos, nós, os Arcanjos, pelo que vocês São e que, por enquanto, vocês ainda

não reconhecem na totalidade.
Eu os deixo, no silêncio e na Vibração.

Nós os abençoamos, nós, o Conclave Arcangélico.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE
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  - Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

~ NA UNIDADE DAS DIMENSÕES ~

Eu sou RAM.

Recebam as minhas bênçãos.

A um ano atrás agora do seu tempo terrestre, eu lhes comuniquei a maneira mais fácil de ativar, em vocês, a Vibração
do seu Ser, no nível do seu Coração (1).

Ter acesso à Vibração, no cerne do Coração, era preparativo para vocês vivenciarem as Núpcias Celestes propostas
pelos Arcanjos.

Eu venho, hoje, dar-lhes alguns elementos em relação ao mesmo Coração.

A um ano atrás, eu lhes defini o que era o Coração e a sua Vibração.

Eu lhes disse também que o Coração era a porta que conduz à Realização do Ser.

Eu gostaria de chamar a sua atenção, em relação aos novos conhecimentos revelados pelos Arcanjos, no tocante a
uma problemática importante do Ser Humano, relacionada à dualidade e à Unidade.

Todos os Seres que percorreram o caminho do Ser, nas diferentes tradições e nos diferentes séculos, todos
insistiram no acesso a uma dimensão interior, além das vicissitudes deste mundo e da dualidade deste mundo.

Mantendo o seu corpo e a sua Consciência nesta dualidade, eles exploraram regiões internas, isolando-se, de
alguma forma, da realidade dual, para penetrar, através de técnicas ou de meios, como a meditação, em um santuário

onde, em todas as tradições, reconduziam a sentimentos e vivências relacionadas com a Paz e a Unidade.

Eles se expressaram de diferentes formas, em relação à Luz, em relação à Alegria, em relação a um estado especial
chamado de Estado de Ser, de Presença, de Realização do Ser ou, ainda, de Samadhi.

Os poucos Seres que tiveram acesso a este estado falaram de um estado onde o espaço não é mais o mesmo, onde
a Consciência não é mais a mesma, onde surgia outra realidade, uma realidade que era capaz de transformar e de

iluminar, de certa forma, o caminho da sua Vida, em meio à dualidade.

Historicamente, em todas as tradições, o Coração foi a porta.

E somente vocês, por um procedimento consciente, poderiam ali entrar.

Vocês não precisavam de alguma coisa pertencente a este mundo para entrar, mas simplesmente precisavam tentar
abstrair-se desse mundo, não para dele se extrair, mas simplesmente para apreender uma nova Consciência.

De muitas maneiras, assim, surgiram, sobretudo no oriente, diferentes formas de Yoga, uma das quais eu privilegiei
durante a minha vida.

No entanto, e vocês percebem, hoje, que penetrar no santuário do Coração os leva a viver outras experiências novas.

Mas, trata-se do mesmo princípio, do mesmo esquema e do mesmo funcionamento.
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***

A grande diferença, vocês compreendem, é que, ainda desde algum tempo, era uma estrada que o Ser percorria
sozinho em direção ao Si.

Este caminho para o Si era solitário, independentemente das técnicas.Hoje, assim como alguns de vocês entenderam
e compreenderam, Seres especiais, além deste mundo onde vocês vivem e onde eu vivi, manifestam-se pela sua

Vibração e pelos seus efeitos sobre a Consciência.Eles ajudam vocês.Eles permitem engajar-se em um caminho, o
caminho de volta para Si mesmo.

A grande novidade é a sua manifestação em uma escala como nunca existiu na história desta Humanidade.

Pelo menos no nível dos livros sagrados, exceto, talvez, em escritos antigos como o Mahabharata, remetiam-nos a
epopeias empregando, em cena e em ação, os princípios Criadores, na forma de Entidades Luminosas, percorrendo

o Céu em carruagens Celestes e de Luz.

Durante muito tempo, o Ser Humano foi cortado desta comunicação com estes planos.

Hoje, como vocês podem constatar, muitos Seres humanos descobriram, indo ao Si, muito mais coisas do que o Si e,
em particular, esta possível conexão com Seres que não existem na sua realidade dual.

Esta é uma Verdade importante.

No entanto, isso não altera o princípio do retorno ao Si, mas simplesmente o nível desta descoberta, a interação do Si
com os planos multidimensionais vindo ao seu encontro.

Não existe, neste nível, nada de suspeito ou de extraordinário, a não ser, pela sua Consciência experimentando este
retorno a si mesmo (por meio de testemunhos ou de histórias), a descoberta da inclusão de mais uma Dimensão.

No entanto, a porta do Coração é e vai permanecer sempre o eixo da volta a esta Unidade.

Entretanto, esta manifestação de entidades vindas de outras Dimensões, vem, de certa forma, modificar a
compreensão que vocês tinham, ou mesmo a vivência que vocês tinham, assim como foi descrito na tradição oriental
Indo-Tibetana, de um princípio de reencarnação para ir progressivamente para o Si, para se extrair desta dualidade,
sem especificar, em nenhum lugar, que este caminho em direção ao Si era povoado de outras Dimensões, de outras

Entidades, pois isto ainda não tinha sido revelado.

Não há, neste nível, mudança de Lei, mas sim, o cumprimento e o culminar desta lei.

***

Assim, os Seres que, a algum tempo atrás, encontravam esta dimensão do Sagrado, adoravam a Luz, o Sol, a
Consciência Unitária e nela permaneciam, mesmo estando encarnados.

Então vocês tiveram, no século 20, muitos - o que vocês denominam - Mestres, realizados e despertos.

Mas, em meio mesmo a este despertar, foi falado dos Grandes Seres como lembranças ou histórias ou símbolos ou
Vibrações, mas nunca como Consciências capazes de encontrar e de dialogar e partilhar.

Esta é, então, a grande novidade.

Pois, indo em direção ao Si, vocês vão encontrar coisas inéditas, Consciências que estão lá esperando por vocês.

Então, essas Consciências são externas a vocês?

São elas, como alguns gostariam de pensar ou de acreditar ou de impor, estranhas à Luz?

Estranhas ao seu caminho?

Não.

Penetrando no Si, vocês encontram um espaço interior e este espaço interior não está vazio.

Ele está pleno.

Em meio a este espaço interior, muitas Presenças se revelam à sua própria Presença.

Assim, ao percorrer este caminho para o Centro, em direção ao Si, vocês irão descobrir outras Consciências, outros
Si Unificados, em outras Dimensões.

Mas, além disso, hoje, vocês têm a permissão para viver em espaços não fechados, em espaços exteriores à sua
Dimensão.

Dessa forma, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que em meio ao seu espaço interior, existem todas as Presenças
interiores.



Assim, ao se voltar para o Si, vocês se voltam para o Sol, vocês se voltam para os Arcanjos, vocês encontram MARIA.

Mas onde está tudo isto?

É externo a vocês?

Não.

Isto faz parte de vocês.

Essa é a Verdade.

Mas isso é, sobretudo, a reconexão com a sua Essência ilimitada.

Lá existe uma FONTE.

Lá existe uma Vibração que, agora, chegou para vocês.
***

Assim, estas manifestações novas, estes novos encontros, em outros níveis de si mesmo, não é algo completamente
novo, mas que se revela de forma nova.

Por isto, no seu espaço interior, no seu espaço do Si, encontra-se o conjunto do que vocês veem no exterior.

O Sol que vocês observam fora também está dentro.

Os grandes personagens e as grandes Consciências que percorreram este mundo deixam de ser extrínsecos.

Eles também estão no seu interior.

E mesmo os Arcanjos, esses Seres tão especiais, essas Consciências magníficas, também estão em vocês.Eles se
manifestam em vocês através do Coração.

Na realidade, indo até este Ser interior, que é você mesmo, você descobre a Unidade da vida, a Unidade das
Dimensões.

Então, é mais fácil para o homem considerar que isto é externo ou que está ligado a manifestações especiais
reservadas para alguns Seres.

No entanto, todos vocês, sem exceção, se vocês se voltarem para o seu Coração, além das crenças e preconceitos,
se vocês voltarem a ser como crianças, todas estas Presenças e estas Consciências estarão ali.

Existe aqui, como o Arcanjo URIEL lhes disse há muito pouco tempo, uma reversão.

O que vocês tinham anteriormente considerado como externo a vocês, em outro Estado, em outro lugar, em outro
espaço, está, de fato, dentro de vocês.

O Sol, CRISTO, as estrelas, o conjunto da criação manifestado no nível da sua visão exterior, encontram-se, na sua
forma original, dentro de vocês.

Assim, não há, quando vocês encontram o interior, diferença entre o que está dentro e o que está fora.

E, portanto, vocês vão me dizer que o que vocês observam neste mundo, que é a sua realidade, nada tem a ver com
essa Luz.

Como os ensinamentos orientais têm dito, este mundo que vocês percorrem é Maya, é Ilusão.

Sim, Ilusão, que só existe através do seu olhar exterior e que vai desaparecer, não mais para um único Ser que
encontrou a Luz, mas para o conjunto da humanidade.

É, hoje, urgente e essencial ir para a Verdade do seu Coração, entregar-se à Luz e abandonar tudo o que mantém
vocês longe da simplicidade.

***

Evidentemente, essa mudança, essa revolução exige, como o Arcanjo MIGUEL diz desde o início deste ano, uma
desconstrução completa desta Ilusão.

Às vezes, pode parecer difícil, não tendo penetrado na totalidade do Coração, de conceber que o muro que está na
frente de vocês não existe e, portanto, ele é somente uma projeção de uma multidão de consciências, fora da
Verdade, favorecidas, mantidas e ampliadas por certas formas de consciência mais densas e mais pesadas.

Hoje, a revolução está à sua porta.



Ela não é uma revolução violenta, mas uma revolução interna onde o véu se rasga, mostrando-lhes a Luz em sua
Majestade e simplicidade, e na sua Vibração.

Evidentemente, há seres humanos em grande número que não querem esta Verdade.

Eles preferem atribuir a Verdade à sua Ilusão.

E é a escolha deles.

E é a liberdade deles.

Vocês, que tiveram a sorte de percorrer este caminho e de chegar perto da Eternidade e de abrir o seu Coração para
a Verdade, caberá a vocês, cada vez mais, não alimentar a Ilusão, de uma maneira ou de outra.

Isso requer, mais uma vez, uma revolução nas suas crenças, quanto às suas adesões, quanto aos seus papéis,
sejam quais forem nesta sociedade e em meio mesmo a esta Ilusão.

Descobrindo a Verdade e a Unidade da Luz, em meio ao seu Coração, vocês contribuem, sem violência, para
estabelecer o reino da Verdade e da Unidade.

A translação, denominada dimensional, corresponde a isso.

O estabelecimento, em meio ao seu Si, em meio à Alegria e em meio à Paz.

O resto irá se construir, por si mesmo, na sua vida, como na vida da humanidade.

Vocês são auxiliados nisto por novas Vibrações que voltam, agora, para vocês de forma muito mais nítida e clara.

Portanto, continuem mantendo o seu olhar na Vibração do seu Ser.

Gradualmente e à medida que isso for desabrochando, irá literalmente transformar a sua visão e a sua percepção do
que é a Verdade e do que é a Ilusão.

***

Vocês não devem se livrar desta Ilusão combatendo-a.

Ela irá se afastar de vocês, na medida em que vocês aceitarem o Si.Isto não é uma luta.

Isto é uma Revelação, uma revolução na Paz e na Alegria.

Somente aqueles que quiserem resistir, lutar, opor-se ao estabelecimento da Verdade na Unidade, poderão ser
afetados de um modo ou de outro, pela sua própria resistência, gerando então a inexorável ‘Lei da dualidade’ que é

sofrimento.

Mas, isto, compreendam bem que a Luz, compreendam bem que a FONTE, ou que vocês mesmos, não têm
absolutamente nada a ver com isto, e, principalmente, que vocês nada podem fazer.

A única coisa que vocês podem desenvolver cada vez mais é a Consciência do Eu, a Consciência do Amor, da
Verdade e da Honra, e também manifestar, neste mundo de Ilusão que vocês percorrem, o que é a Verdade e o que é

a Alegria.Nada mais há para realizar, e isto deve levar toda a sua vida.

Manifestem o que vocês vivem internamente, o que está dentro de vocês, em meio a esta Ilusão.

Vocês irão se aperceber, adotando a Vibração do Coração, de quem são Vocês, de que, pouco a pouco, o sofrimento,
as zonas de Sombras que aderiram à sua pele e à Vibração, os obstáculos que se ergueram em suas vidas, irão se

dissolver.

Mesmo as crenças mais enraizadas, em meio a esta dualidade, irão se dissolver.

Então, evidentemente, vocês vão querer me responder, para aqueles que não estão suficientemente no Ser interior,
que o sofrimento está onipresente, que os seres sofrem o tempo todo.

E se o sofrimento viesse justamente daí?

E eu lhes garanto que ele só vem daí.

Evidentemente, o Ser engajado em um caminho de dualidade e de sofrimento não tem acesso, pelo menos de
imediato, à Unidade.

Mas vocês estão aí para isto.

Não para convencer.

Não para impor, pois isto seria o jogo da Ilusão, mas, sim, para retornar ao seu Ser interior e irradiar, no cerne desta
ilusão, a Luz que vocês são.Esta é a sua missão.



Este é o único sentido da vida que é seu, agora, e que está vindo.

Não há mais nada a fazer.

Não há mais nada para pensar.

Não há mais nada para construir.

Há apenas que Ser, nesta Vibração, nesta Presença, acompanhados por Seres que já estão em outras Dimensões.

Pois, a partir daquele momento, a Inteligência desta Consciência, a Inteligência do seu Coração, a Inteligência da
Vibração e da Luz irá conduzir as suas vidas para um desabrochar que vocês nunca imaginaram alcançar.

Ao estabelecer esta Verdade no âmago desta manifestação, que é a sua, vocês vão ajudar a estabelecer a justiça e a
Verdade, a estabelecer a Luz e a Vibração.

Esta revolução e esta Revelação estão a caminho.

Agora, nada poderá impedi-la de se manifestar, de se concretizar, de se acelerar, sendo cada vez mais intensa e mais
perceptível e vivida em meio à sua Presença, em meio ao Eu.

***

Muitos seres humanos tendo acesso ao Coração irão descobrir as múltiplas Dimensões, irão entrar em contato com
elas.

A precisão da Vibração do Coração é a sua salvaguarda.Nenhuma Ilusão pode alcançá-los, de forma alguma, em
meio ao Coração.

Vocês, então, tornam-se os Guerreiros da Paz.

Vocês, então, tornam-se a Unidade.

A Luz, a Verdade, a Vibração e a sua Inteligência vêm para libertá-los, com a condição de se entregarem a ela.

Entregando-se a ela, vocês aceitam a liberdade, pois a Luz é liberdade e libertação.

Estas são as poucas palavras que eu queria acrescentar em relação ao trabalho que vocês fizeram, aqui, como em
outros locais, de diferentes maneiras.

Vocês não precisam enrubescer, nem se sentir grandes por isso.Vocês apenas têm que Estar no seu lugar, nesta
Verdade.

E este lugar está correto.

Por que ele é a Verdade.

Vocês nunca podem impor esta Verdade.

Pois aquele que não segue vocês nas suas experiências e nas suas vivências, não pode acessar isto.

Portanto, não julguem.

Contentem-se em estar ainda mais na Verdade do Ser.E isso será o suficiente para mudar tudo, para transformar tudo
e para cumprir tudo.

Eu lhes transmito a minha Paz e lhes dou, agora, a minha Paz, pela Vibração, pela Luz e pelo silêncio.

E lhes digo até logo.

************
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Questão: Miguel disse que não haverá mais 3ª dimensão completamente dissociada da Fonte, mas
que poderá ainda haver dimensões onde não haveria esta noção de bem, de mal, mas associada à

Fonte. Poderia desenvolver?

Bem amada, a partir do momento em que as dimensões estão ligadas à Fonte, não pode mais haver mal.

Há simplesmente jogo Sombra /Luz, o que não é de fato a mesma coisa.

De fato, na 3ª dimensão existem formas de vida, não cortadas da Fonte, e que possuem um corpo de carne,
possuem um corpo físico à base de carbono, assim como aquele que você possui.

Entretanto, nessas dimensões, não há ruptura, não há separação da Fonte. 

Mas, entretanto, a própria existência de cadeias de carbono e de Consciência se exprime através de leis de
eletromagnetismo, mas não cortados da Fonte.

Isso não é de fato a mesma coisa como os mundos Vibratórios em que vocês evoluem, efetivamente, onde a
Sombra e a Luz são assimiladas em mal e bem.

Em última análise e em Unidade, a Sombra não é o mal, a Luz não é o bem.

Trata-se de uma alternância Sombra/Luz, mas a Sombra não pode ser assimilada, em meio aos multiversos e
às multidimensões, ao mal. 

É apenas nesta dimensão que o que vocês chamam de bem/mal foi colocado ao extremo, em meio às ‘forças
eletromagnéticas de atração e de repulsão’. 

O bem sendo, por definição, dilatação, expansão. 

O mal sendo, o oposto, contração, restrição.

Há aí um processo bem lógico. 

Entretanto, é preciso bem compreender que, quando eu digo, eu também, que existiam dimensões de 3ª sem
separação da Fonte, isso não quis dizer que em meio a essas dimensões, o jogo do bem e do mal ocorria. 

Somente existe, naquele momento, o jogo Sombra/Luz. 

Mas a Sombra não é tomada na mesma aceitação que aquela que vocês vivem hoje, ou seja, como princípio
que os afasta e que os obriga a se reencarnar.

Há uma liberdade total, nos mundos de 3ª dimensão unificada, quanto à tomada de corpo, ou quanto à saída
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desse corpo, por exemplo.

Há sim outras diferenças, obviamente. 

Mas, entretanto, nos mundos cortados totalmente da Fonte, vocês foram obrigados a se isolar da sua
Divindade, a deixar, de qualquer modo, a sua Divindade, os seus corpos mais elevados de Vibração, em outros

lugares, para poder penetrar esta matriz.

Entretanto, não é preciso sempre assimilar a Sombra e a Luz ao jogo do bem e do mal. 

A Luz pode também fazer o mal, mesmo na sua dimensão. 

Tudo depende do ‘ponto de vista’, da Consciência que a recebe. 

O exemplo é muito simples.

Imagine, por exemplo, um ser humano que não conhece a Luz e cuja vida é, no entanto, repleta de bem, repleta
de ações, no sentido social, moral, afetivo, emocional, que segue no sentido de uma vida harmoniosa, de uma

vida bem completa, diriam vocês, eu creio. 

Entretanto, esta alma, se ela se encontrar confrontada com um afluxo de Luz extremamente importante vindo de
dimensões superiores, a sua vida irá explodir literalmente, e sua Consciência também.

Compreendam bem que o essencial não é levar, em termos morais ou em termos sociais, uma vida linear ou
uma vida equilibrada. 

Hoje, vocês estão frente a um desafio muito maior do que aquele de elevar as suas Vibrações, de elevar-se em
Vibração. 

A solução apenas se encontra nesse nível. 

Ela não pode estar em uma mudança de paradigma unicamente vindo das suas concepções, ou das suas
ideias, ou das suas crenças.

É um mundo totalmente novo que se abre a vocês, ligado à sua penetração, como muitos de vocês sabem, do
seu sistema Solar no Centro Galáctico, como isso ocorre a cada 26.000 anos. 

Entretanto, essa passagem é hoje muito especial porque ela se acompanha, assim como lhes disse o Arcanjo
Miguel, efetivamente, da destruição total da trama da 3ª dimensão dissociada. 

Nisso, existe algo de fundamentalmente novo para vocês. 

E, entretanto, vocês já viveram as primícias quando da sua inserção nesta realidade.

Alguns de vocês estão aqui desde muito tempo. 

Por muito tempo, eu entendo, milhares de anos. 

Outros estão aí desde ainda mais tempo. 

Desde dezenas de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos. 

Outros se juntaram mais recentemente, a fim de participar, de uma maneira ou de outra, deste despertar da
humanidade.

***

Questão: por que sentimos um vazio interior? A que isso corresponde? Como gerir?

O vazio interior pode tomar diferentes significações, segundo as pessoas e segundo as Consciências.

O vazio interior significa um momento de passagem. 

É uma etapa de transição.

O vazio interior precede o pleno. 

Em meio à sua dimensão, assim isso funciona.

Da mesma forma como no decorrer dos Casamentos Celestiais nós atraímos sua atenção e sua Consciência
sobre o fato de viver alguns sons, a fim de chegar ao silêncio interior. 

Do mesmo modo, o vazio interior pode ser a etapa que antecede o pleno interior, ou seja, a ativação
permanente do que vocês chamam de Chacra do Coração e, portanto, o retorno ao Estado de Ser.

Por vezes também, essa sensação de vazio interior pode estar ligada, não a processos energéticos de
evolução, mas por vezes também a sofrimentos que vocês viveram, relativos a aflições, no sentido que vocês

entendem, no nível afetivo, que voltam à memória e se manifestam por essa sensação de vazio.

É preciso, entretanto, aceitar e compreender que nada é vazio nos multiversos e nas multidimensões. 

É apenas a sua própria apropriação desta dimensão e do vivido que fez com que vocês concebessem o vazio



como possível. 

Nada é vazio nos multiversos. 

Tudo é pleno, de diferentes modos.

***

Questão: Se fizemos a escolha de estar aqui e agora, por que viver dificuldades de encarnação?

Vocês fizeram a escolha da sua encarnação. 

Ninguém os obrigou a se reencarnarem.

Entretanto, mesmo saindo da encarnação, vocês permanecem prisioneiros do que é denominado matriz, ou
seja, da ‘lei de ação/reação’.

Mesmo os ensinamentos mais tradicionais e mais antigos, presentes na superfície desta Terra, insistem sobre
o fato de que vocês penetram as rodas de reencarnação até o momento em que o Samsara, ou seja, em que a

Ilusão, a Maya, cessar, a partir do momento em que vocês tiverem encontrado a Unidade.

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês foram presos nesta matriz (o que foi
retomado em inúmeros mitos, como sendo a queda; de fato, vocês não tiveram a queda, vocês foram levados
a cair, o que não é de fato a mesma coisa), não há responsabilidade, nesse nível, senão apenas aquela que

quiseram fazê-los endossar, literalmente.Vocês não têm pecado, assim como lhes fizeram crer. 

O pecado vem, sim, daquele que vocês chamam de Deus ou Diabo, que criou esta dimensão dissociada, além
das injunções da Fonte e com a ajuda de um Arcanjo bem específico, em um dado momento.

Mas se isso lhes parecer, hoje, difícil de compreender ou de aceitar, coloque isso de lado, em um canto da sua
mente.

Entretanto, é preciso compreender que a partir do momento em que vocês estão presos nesta matriz, vocês
não têm, literalmente, qualquer meio de sair, senão trabalhar sobre o seu Ser interior.

Mas se vocês olharem o número de encarnações tomadas nesse mundo, quantos seres chegaram a esta
liberação? 

Muito poucos. 

Então, vão dizer: «sim, é um caminho de acesso, um caminho difícil, no qual é preciso trabalhar em si para
esperar encontrar a liberação».

Tentem olhar ao redor de vocês: quantos Seres trabalharam neles e quantos Seres atingiram esta liberação? 

A liberação real, eu não falo de uma forma moderada ou limitada do que chamariam, alguns, de Samadhi. 

Eu falo da liberação total, aquela que os faz sair da prisão da matriz. 

Isso é muito raro.

E para isso é possível, no período inicial ou no período final do ciclo de 50.000 anos, liberarem-se, se vocês o
aceitarem, desta matriz. 

Mas são vocês mesmos que fazem o trabalho.

Nós propomos uma revolução e uma resolução e uma ressonância da Luz.

São vocês que aceitam isso ou não.

Então, quando vocês dizem que estão livres de se reencarnarem, sim, vocês estão livres de permanecer nos
limbos intermediários, sempre prisioneiros desta matriz ou de acessar uma vida específica, a fim de progredir. 

Porque, entretanto, mesmo no nível do ‘sistema de controle humano’, ou seja, do sistema corpo/alma/espírito,
tal como foi criado por Deus e pelos Arcontes, vocês têm a possibilidade de evoluir, mas, entretanto,

permanecendo prisioneiros nesse sistema, a fim de alimentá-lo.Nesse sistema, vocês têm total liberdade,
mas vocês não podem sair do sistema.

O que nós lhes propomos, hoje, é justamente se liberarem dessa matriz. 

Então, há liberdade se vocês a aceitarem.

Entretanto, creiam que, se vocês estão nesse corpo, neste instante, e neste momento, é porque vocês
escolheram. 

Mas, entretanto, mesmo se vocês nele não estivessem, estaria em outro. 

Mas vocês não tinham senão uma escolha entre aqui ou outro lugar. 

Mas, certamente, não além.

***



Questão: qual limiar deve ser atingido para permitir a reversão do conjunto do planeta?

Bem amada, o limiar não é tanto uma quantidade de humanos, senão uma quantidade de Vibração, expressa
como aspiração à liberação, aspiração à Luz Vibral Autêntica que vem para vocês.

Progressivamente e à medida que um número mais importante, ou que uma intensidade mais importante,
mesmo com o mesmo número de Seres Humanos, tiver aspiração por esta Luz e por esta liberação,

progressivamente e nessa medida, a liberação irá se tornar mais fácil.

Assim como sabem, nós tivemos alguns problemas, ligados à sua própria estrutura e a algumas modificações
desconhecidas até mesmo pelos geneticistas mais elevados, os quais ocorreram e surgiram no seu DNA. 

Nós compensamos isso.

Obviamente, as forças da Sombra que foram dissolvidas e desfeitas, literalmente, no nível do Sol, tentam,
entretanto, nesta Humanidade (por intermédio dos seus servidores ou empregados, se preferirem), a todo

custo, manter esta Ilusão. 

Esta Ilusão é mantida pelo poder, pelo medo. 

O poder e o medo são os dois elementos motores que os mantém nesta Ilusão.

Compreendam bem que, quanto mais tivermos Seres humanos ou quanto mais tivermos Vibrações de Alegria,
de elevação e de transformação, mais rápido irá ocorrer a transformação e na doçura. 

Então, isso não depende de nós.

Isso depende de um relógio cósmico, certamente, que está quase chegando a uma data limite. 

Mas vocês ainda têm tempo, quanto mais esse tempo for curto, melhor será para vocês, para a sua liberação.

Entretanto, compreendam bem que não é unicamente uma questão de aritmética e de número de pessoas,
mas, bem mais, de uma intensidade Vibrante generalizada sobre este planeta.

***

Questão: pessoas não informadas, e em particular, as crianças, podem sentir essas Vibrações, ou
em todo caso fazer parte desse movimento liberatório?

Não tenham qualquer inquietação com aqueles a quem chamam de crianças.

Aqueles que estão presentes, nesse momento, nesta densidade, com uma idade que vocês denominam,
criança, são frequentemente seres muito mais evoluídos e muito mais afirmados na Luz e na Vibração.

Não haverá para eles qualquer dificuldade de viver esta transformação porque eles não têm ainda crenças
estruturadas neles. 

Essas crianças estão livres. 

É por isso que algumas forças tentaram introduzir, no seu DNA, diferentes perturbações para limitar a sua
expansão de Consciência. 

Mas absolutamente nada, hoje, agora, pode se opor a esta expansão considerável de Consciência que deve
fazê-los reencontrar o seu Estado de Ser, a sua Divindade, assim como vocês poderiam chamá-la. 

Então, não há o que se preocupar com as crianças.

Não há o que se preocupar, também, com os Seres humanos que não percebem e não sentem esta Vibração. 

Ela está chegando, entretanto.

Como o Arcanjo Miguel disse, haverá várias ondas. 

As ondas são sucessivas. 

E lembrem-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Não há qualquer inquietação a ter, porque a inquietação induz ao medo. 

O medo induz à contração e a contração os afasta da Alegria.

***

Questão: qual é o melhor ensinamento a dar às crianças?

O mais belo dos ensinamentos, bem amado, é o ensinamento da liberdade, o ensinamento da ética e
da responsabilidade. 



Isso não passa nem pelas religiões, nem mesmo pelo Arcanjo Miguel. 

Isso passa pelo reconhecimento de Si como Ser divino, como Ser soberano e como Ser autônomo.

As crianças têm acesso espontaneamente a esta dimensão. 

Não é, portanto, questão de prepará-las a algo que corresponde, agora, ao que elas são, mas sim de afirmá-los
nesta Verdade.

Obviamente, o sistema educativo sendo o que é, vocês têm certo número de normas a respeitar. 

Mas tentem, tanto quanto puderem, não fechá-los em sistemas que vocês chamam de religiosos. 

Vocês devem compreender que todas as Revelações, quaisquer que sejam, de início, estavam todas
corretas. 

Entretanto, elas foram todas transformadas pelo poder humano e pela avidez e pela vontade do poder de
alguns.

Todas elas, sem exceção.

Não existe qualquer religião que não tenha falhado. 

Não existe qualquer sistema que não tenha falhado. 

O único sistema que jamais irá falhar, são Vocês mesmos e o seu Ser interior.

É isto que vocês devem reencontrar. 

Então, isso se encontra no interior.

Ensine uma criança a meditar. 

Ensine uma criança a viver sua dimensão interior. 

Isso é o mais importante e não, hoje, prepará-la para certas coisas exteriores.

***

Questão: o que fazer, contudo, quando uma criança hoje, de oito ou nove anos, é assaltada por
«entidades» que a colocam em sofrimento?

Bem amada, uma criança, até 14 anos, na sua densidade, não tem história própria. 

Uma Criança endossa, literalmente, a energia, a Consciência, o Carma (o que vocês denominam, como
quiserem) dos pais. 

Assim, não é a criança que precisa ser liberada, mas, sim, os seus pais, das suas crenças. 

Isso pode ser duro de aceitar porque os pais podem por vezes ter uma atitude justa e observar como
expectador algo que lhes pareça tão particular, como uma grave doença.

Mas, entretanto, a origem jamais está em meio à entidade. 

A entidade criança que chega em um ambiente, vai receber certo número de Vibrações, certo número de
Consciências, certo número de funcionalidades, inscritas no seu DNA, nos cromossomos e na memória dos

pais. 

É essa memória dos pais que afetou a criança(filho). 

Isso não é da criança.

***

Questão: se fazemos todos os trabalhos preconizados para elevar a nossa taxa vibratória, mas,
paralelamente a isso, vivemos ainda o medo, a elevação vibratória acontece apesar de tudo?

Na sua densidade, vocês passam por períodos de elevação e por períodos de queda. 

Isso é inevitável, em função da sua condição dita humana. 

Entretanto, os momentos em que vocês devem viver a Vibração, progressivamente e à medida que eles
ganharem importância, intensidade e duração, irão permitir aos fenômenos que vocês denominam medo e a

outros estados emocionais contrários à Vibração, se afastarem de vocês, progressiva ou brutalmente.

Entretanto, é preciso bem compreender e aceitar que quanto mais vocês vibrarem e quanto mais viverem na
Vibração da Alegria e na Vibração da Luz Vibrante, mais vocês irão se afastar das zonas sombrias que

constituíram as suas vidas, para alguns de vocês, desde muito tempo.Isto é um aprendizado, um aprendizado
muito acelerado. 

Entretanto, obviamente, a estrutura da sua sociedade faz tudo para impedi-los de encontrar isso. 



Através de uma série de constrangimentos, através de uma série de medos que foram instalados em vocês,
desde mesmo a criação desse mundo e que se manifestam através da arquitetura sofisticada da sua

sociedade: medo do desemprego, medo da doença, medo da morte, medo disso, medo de perder um filho... 

Tudo é pretexto para o medo. 

E tudo é pretexto para encontrar cenários ou seguranças que vão suprimir esses medos, de maneira artificial.

A única maneira de suprimir o medo, em Si, é viver a Vibração interior. 

Isso se estabelece progressivamente e, o dia em que vocês chegarem realmente a viver nesta estabilidade do
Coração aberto e vibrante, o medo irá se afastar de vocês, definitivamente, seja o que for que lhes aconteça. 

O medo nada pode contra a Vibração do Coração. 

Absolutamente nada.

***

Questão: como as Efusões de Luz fazem reagir a Sombra, o poder?

A Sombra, assim como a denominam (de fato, a palavra poder é muito mais adequada, porque a Sombra é
poder e o poder é Sombra), o poder sobre o outro é a origem de todos os seus conflitos e de todas as suas

misérias, no sentido em que vocês entendem isso.

A Sombra pode se servir da Luz Unitária? 

Absolutamente não.

Ela não pode reagir senão criando o medo. 

Isso foi criado de diferentes modos e, entretanto, compreendam bem que aqueles que estão no poder e que
quiseram causar medo em vocês, não compreendem grande coisa, obviamente.

Eles quiseram destruir a economia. 

Eles ali chegaram porque isso é baseado no poder e deve, de todo modo, se destruir. 

E o que aconteceu? 

Os Seres humanos não tiveram medo. 

Então, o que eles fazem? 

Tentam instaurar um Estado de medo com relação a doenças extremamente graves que não existiam senão na
imaginação deles. 

E, entretanto, o Ser Humano não tem medo.

Então, compreendam bem que eles procuram meios de criar o medo. 

A matriz, assim como foi denominada, é um princípio de medo e de confinamento. 

Assim, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que vocês não estão confinados.

Vocês irão descobrir, pouco a pouco, o ilimitado. 

Vocês saem das suas limitações, cada um a seu ritmo, cada um a seu modo e na sua velocidade. 

Então, ao descobrir isso, vocês participam do aumento da liberação.

É preciso bem compreender que o medo tem ainda mais medo. 

E, portanto, aqueles que estão na Sombra e no poder têm cada vez mais medo de perder o seu poder e irão
procurar, de maneira ainda mais forte, gerar este medo e a sua submissão.

Então, não é questão de lutar ou de se opor ao que gera o medo porque vocês irão alimentá-lo, de um modo
ou de outro. 

É preciso se acalmar, no sentido em que não devem reagir, mas para agir no seu Ser interior. 

Acalmar-se, e agir no Interior, é, realmente, o que lhes é solicitado.

Persistindo e permanecendo na Vibração da sua Essência e do seu Coração, o mundo irá se desfazer sozinho,
sem esforço.

***

Questão: o que é «a Luz Vibral» e também «o espaço sagrado do Coração»?

A Luz Vibral, primeiramente, bem amada: por que essas duas palavras estão juntas? 

Porque muitos Seres humanos falam de Luz. 



Por exemplo, fechando os olhos, vê-se a luz. 

Isso é Luz? 

Ou isso é Ilusão? 

A luz do Sol, também, que vocês veem, ela é real ou é falsa? 

Ainda que ela seja definida por alguns componentes ligados a partículas, a Radiações e a influências
específicas, isso não é a Verdade. 

Isto está curvado, literalmente, no nível do seu espaço/tempo.

Então, o que chamamos de Luz Vibral é uma Luz que não vem desta dimensão.

Ela vem de uma dimensão superior, quando ela chega nesse mundo, ela se expressa por uma Vibração.

Pode haver Luz e Vibração sem percepção de luz, com os olhos abertos ou fechados. 

O que eu quero dizer com isso, e o que queremos dizer com isso é que, antes de tudo,a Luz é Vibração. 

Uma Vibração que percorre uma escala e uma gama extremamente expandidas, o objetivo sendo o de revelar,
em Vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de Fogo do Amor.

A Luz essencial, a Luz Autêntica, a Luz Vibral é um Fogo. 

Um fogo que não os consome. 

Perguntem-se porque, mesmo na religião católica, quiseram fazê-los assimilar o Fogo ao inferno. 

E, no entanto, os místicos que viveram esta transmissão do Fogo e este Despertar no Fogo, pelo Arcanjo
Miguel, ou pelos Serafim, descreveram esta iniciação sobre o Fogo, retomada pelas sociedades ditas

tradicionais, como as marchas sobre o Fogo ou as provas do Fogo.

O Fogo é o elemento purificador, ele é o elemento motor que os leva à sua Divindade. 

Ele queima, literalmente, o que não é da Luz.

Então, a Luz é Vibral e Fogo. 

Ela é Vibração.
Agora, a luz que vocês podem perceber, mais frequentemente, é apenas um reflexo da Luz, tanto que não é

Vibração.

Ao contrário, se vocês perceberem uma Luz, de olhos abertos ou fechados, qualquer que seja a cor desta Luz,
e se ela estiver acompanhada de Vibração, então, vocês estão em um dos componentes da Luz Vibral.

O que é chamado de espaço sagrado do Coração é um espaço, no interior do seu Ser, que, quando se ativa,
lhes confere a Alegria, o que é chamado, nas tradições orientais, de Samadhi. 

Mas não existe um Samadhi, existem sete Samadhi diferentes, de um grau mais leve a um grau mais
profundo. 

O conjunto desses Samadhi os leva a experimentar a Alegria. 

Na Alegria, assim como lhes disse, não existe mais medo.

Agora, estar no Coração não é uma visão da mente. 

É uma Vibração que se estabelece no peito, uma Consciência que se estabelece no peito. No
primeiro Samadhi, a Vibração vai e vem. 

Ela lhes permite perceber, sentir a Vibração no nível do que chamam de Chacra do Coração. 

E então, em estados mais etéreos, as Vibrações se instalam no Coração e se tornam permanentes, levando-os
a viver um estado de plenitude e um estado de Luz Vibral muito invasiva. 

Nesse momento vocês chegam ao penúltimo Samadhi.

O Samadhi principal, chamado na tradição oriental, de Maha Samadhi, não está ainda acessível para vocês. 

É aquele que irá lhes permitir, quando chegar a hora, passar na imortalidade, não desse corpo, certamente,
mas da Consciência, assim como manifestaram alguns Santos, em que o corpo se torna incorruptível, em que
o corpo desaparece, literalmente, porque é levado ao Céu, assim como foi descrito por Enoque, por Elias ou

ainda por Cristo.

***

Questão: você disse recentemente que convém não enviar a Luz, mas recebê-la e deixá-la irradiar.



Como fazer então quando estamos no contexto de cuidados?

Esse contexto evolui de modo muito natural.

Se você olhar em torno de você, todas as pessoas que são terapeutas, de uma maneira ou de outra, e que
trabalham nos domínios que vocês chamam, a não muito tempo, de alternativos, você irá observar que essas

pessoas quase não têm mais pessoas para cuidar. 

Por quê? 

Porque as pessoas que estavam interessadas nisso encontraram a sua própria Luz, não têm mais necessidade
de Luz exterior.

Ao contrário, olhe os consultórios daqueles que vocês denominam os psiquiatras, aqueles que fazem terapias
ditas convencionais, na sua Humanidade. 

Eles transbordam de clientes, transbordam de pacientes, porque eles são confrontados com pessoas que não
sabem mais como fazer com relação a esse afluxo desta Luz, com relação ao medo e com relação às

contradições que vivem no interior.

Entretanto, como foi dito, não era necessário enviar voluntariamente a Luz, basta-lhes Ser. 

Ser é uma irradiação de Luz e não por uma vontade. 

É uma mudança de paradigma, aí também, extremamente importante.

Em muitos ensinamentos foi dito, em tempos passados, para enviar a Luz sob a forma de oração ou sob a
forma de intenção, sobre uma pessoa ou sobre outro.

O mais importante é Ser si mesmo esta Luz. 

Se vocês forem vocês mesmos esta Luz, a irradiação se faz natural e espontaneamente e essa irradiação da
Luz não pode ser transformada, de uma maneira ou de outra, por outra vontade.

Há portanto, efetivamente, também, nesse nível, uma mudança de paradigma importante que deve lhes permitir
passar de uma ‘vontade de Luz’ ao ‘abandono à Luz’, assim como já defini muito longamente.O abandono à Luz

permite irradiar a Luz, semear a Luz, mas sem qualquer ato de vontade e sem qualquer poder. 

Simplesmente sendo e assumindo um estado de ser.

***

Questão: procurar a Unidade equivale a procurar esse estado vibratório no Coração?

Bem amada, a Unidade sempre esteve aí. 

Ela jamais pôde se revelar porque vocês estavam forçado em uma Ilusão. 

Hoje, esta Ilusão se ergue e se remove. 

Assim, portanto, vocês vão redescobrir a Unidade. 

A Unidade é efetivamente a Presença. 

Na Presença, não há mais manifestação dual. Isso irá lhes permitir viver nesta densidade ainda algum tempo,
mesmo sendo portadores da nova Vibração e do novo Estado de Consciência.

É nesse sentido que Miguel os chamou de Transmissores da Luz e, agora, de Semeadores da Luz. 

Isso quer dizer que vocês devem afirmar a sua Presença na sua Vibração do Coração.

A Vibração do Coração é a garantia da sua Unidade. Vocês não podem sentir uma Vibração sobre o Chacra do
Coração sem estarem na Unidade. 

E, reciprocamente, se vocês penetrarem na Unidade, a Vibração do Coração se ativa. 

Há, portanto, aí, um aspecto de Luz Vibral e não uma visão da mente, ou uma ideia, ou um humor, mas, sim, um
estado vibratório.

***

Questão: os «tempos reduzidos» que Miguel fala corresponde a qual escala de tempo terrestre? E
quais serão as reviravoltas exteriores?

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês viverem a Vibração interior do seu
Coração, o espaço sagrado do Coração, a partir do momento em que vocês entrarem na Unidade, o que

acontece nesse momento?

O exterior não existe mais. Simplesmente.



Os Seres que encontraram a Unidade, nas diferentes tradições, os diferentes místicos tiveram uma ação sobre
o mundo exterior porque esse mundo exterior existia.

Entretanto, compreendam bem que o que vocês são levados a viver, hoje, corresponde a um número muito
mais importante de Seres Humanos.

A partir do momento em que um número de Seres Humanos voltar a sua consciência para o interior e viver, de
maneira definitiva, este estado de Estado de Ser, esse mundo simplesmente deixará de existir.

O outro problema é conceber as reviravoltas exteriores em termos de destruição. 

Miguel foi muito prudente quando interveio este ano. 

Ele falou de desconstrução. 

A desconstrução é a desconstrução da Ilusão, de tudo o que os mantém nesta Ilusão. 

Em primeiro lugar vem, obviamente, o poder, o medo, e, em seguida, obviamente, alguns laços que vocês
construíram, alguns de vocês, com muita alegria, mas que, entretanto, os impedem de acessar a verdadeira

Alegria.

Então, as reviravoltas exteriores não serão estritamente nada. 

Progressivamente e à medida que as reviravoltas exteriores aparecerem, de maneira concreta, concretamente,
vocês irão se voltar cada vez mais para o seu Coração.

Por exemplo, um exemplo muito simples: muitos Seres Humanos, desde o início deste ano, sabem que a
humanidade se dirige para um final econômico programado e desejado pela Luz e, paradoxalmente, também,

pela Sombra, mas não pelos mesmos objetivos.

A Sombra espera escravizá-los, através do desaparecimento do sistema econômico e do controle total da
economia.

A Luz espera liberá-los, ela, pelo mesmo processo de liberação da economia. 

O que vai acontecer?

Apoiem-se nas tradições orientais, e bem além, em algumas tradições xamânicas e nos povos indígenas que
diziam, e que dizem sempre, que a partir do momento em que vocês criam, entre o que vocês fabricam com as
suas mãos e o que vocês querem vender a alguém, um intermediário, vocês perdem o seu poder e delegam o

seu poder. 

Assim é a grande lição da humanidade em relação mesmo em meio a esta dimensão, em relação às energias
do dinheiro.

Vocês têm o seu dinheiro? 

Vocês têm o seu próprio poder sobre o seu dinheiro?

Vocês irão descobrir muito em breve que não. 

Absolutamente não. 

E que, quando vocês perderem esse falso poder, vocês irão descobrir a Liberdade.

***

Questão: por que não vivemos os acontecimentos luminosos ou cósmicos que foram anunciados
nas datas de 15 de agosto, 29 de setembro ...?

Bem amado, esses eventos ocorreram na hora e no momento ditos.

A cada vez que o Arcanjo Miguel anunciou certo número de Radiações devendo chegar sobre o planeta, a fim
de liberar o seu DNA, isso ocorreu de maneira exata e na hora dita. 

Entretanto, não espere encontrar, na sua mídia, este anúncio, obviamente.

Agora, a cada vez que anunciarmos algo, isso será verificável, não pela sua mídia, mas, em Vocês, antes de
tudo, pela Vibração.

Mas também, quando falamos de sinais celestes, saiba que muitos seres humanos, centenas de milhões (e
aqui falamos mesmo de continentes inteiros, que vocês não conhecem, como a China) viram o que vocês

chamam de Luzes e de fenômenos celestes, durante este verão. 

Entretanto, vocês ouviram falar? Nunca.

Vocês jamais irão ouvir falar, mesmo no momento em que certo número de coisas bem físicas for intervir na
sua densidade. 

Vocês jamais estarão a par porque o objetivo das forças da Sombra ou dos «maus rapazes», como os
chamamos, é, sobretudo, que a sua Consciência jamais se coloque no Céu e continue a olhar o solo. 



Em todos os sentidos do termo.

***

Questão: há uma relação entre as intervenções de Miguel e os tremores da Terra?

Sim. 

Com isso, mas também com fenômenos celestes e também com o que vocês chamam, em inglês, os «crop
circles». 

Assim como eu disse àquele que eu guardo, a cada vez que o Arcanjo Miguel interveio em uma das etapas dos
Casamentos Celestes, a cada vez, apareceu um círculo em plantações que correspondia completamente ao

que ia ser despertado naquele momento (*).

Quando o Arcanjo Miguel diz que haverá, a tal momento do dia, tal Radiação ionizante, obviamente, esta
Radiação ionizante chega na hora certa, no momento anunciado. 

Miguel falou seguidamente da honra e da probidade. 

Não é porque vocês não estão a par, que isso não existe. 

Procurem e irão encontrá-lo.

***

Questão: como atingir melhor o soltar nesse momento?

O soltar é uma primeira etapa, mas não é o objetivo.

Assim como eu disse, inúmeras vezes, o soltar deve levar ao abandono.

O que é o abandono? 

O abandono não é uma derrota. 

O abandono é uma confiança e um ato de confiança total na Inteligência da Luz.

A Luz está se difundindo, desde já vários anos, sobre o seu sistema solar. 

As primeiras Radiações do Espírito Santo remontam de 1984. 

Isso não data de hoje. 

Simplesmente, a intensidade é sempre maior e, desde os Casamentos Celestes, há uma tripla Radiação.

E, a partir de hoje, há a Radiância, a mais, do Arcanjo Uriel, que virá regularmente a cada mês.

Há, literalmente, bombardeamentos energéticos cada vez mais intensos que irradiamos, nós também, nesse
sistema solar, ajustando da melhor forma as reações que observamos sobre o planeta: ajustamos as

intensidades e as localizações das suas Radiações, quando podemos.

Então, o soltar: obviamente, hoje, a Vibração deve levá-los a soltar. 

O soltar significa abandonar todas as crenças, abandonar todos os papéis sociais. 

Isso não quer dizer colocar-se em uma montanha. 

Isso não quer dizer isolar-se. 

Isso não quer dizer cortar-se do mundo. 

Mas, bem ao contrário, aproximar-se do mundo, não tal como vocês acreditam, no que os fizeram crer, mas tal
como ele é, na realidade e na Verdade.

De fato, isso é muito simples: tudo o que você procurar da leveza, tudo o que você procurar da Alegria, tudo o
que for ao sentido da Fluidez deve ser aceito como facilitador e indo no sentido do soltar.

Por outro lado, tudo o que é obstáculo, tudo o que é resistência, tudo o que é difícil, é hoje contrário ao soltar. 

O soltar é seguir no sentido das linhas de menor resistência, das linhas em que não há mais resistência, no
conjunto das suas vidas e nos diferentes setores da vida de vocês.

É uma primeira etapa. 

Como vocês observaram, muitos seres humanos, desde mais de um ano, vivem mudanças desejadas ou
impostas, por vezes, vividas, no momento, como dramáticas, como difíceis de viver, difíceis de assumir. 

Mas no final, e em última análise, segue-se sempre uma forma de liberação sob uma forma ou outra.

A Inteligência da Luz é tal que, se vocês confiarem nela e se vocês a deixarem dirigir a sua vida - o que não



quer dizer, em suas expressões humanas, ser um legume, mas, bem mais, ir no sentido das linhas de menor
resistência, construindo, progressivamente, dias de confiança - , vocês vão descobrir que a evidência da Luz e

da Inteligência da Luz facilita-lhes a vida e os leva, de maneira certa, para a Alegria.Progressivamente e à
medida que vocês sentirem algo os aproximando da alegria, isso deve colocá-los no abandono cada vez

maior. 

Entretanto, obviamente, para chegar a isso, há por vezes algumas mudanças e alguns lutos a passar. 

Então, se isso acontecer de maneira fulgurante na sua Vida, se lhes parecer imposto com grande força, vão, aí
também, para as linhas de menor resistência.

Certamente, nós podemos compreender que perder o que vocês denominam companheiro, um teto, um
emprego, ou outra coisa, pode ser, a princípio, extremamente difícil de aceitar, sobretudo quando vocês se

abriram para a sua liberação. 

Então, justamente, é preciso colocarem-se a questão que o que lhes acontece, nesta liberação e nesta
abertura que vocês construíram, vai necessariamente e talvez, em Verdade, e totalmente em Verdade, no

sentido da sua liberação, mesmo se isso provocar em vocês emoção, medo, tristeza ou outra coisa.

Nada há de inócuo no mundo no qual vocês vivem, atualmente. 

Tudo é encadeamento, cada vez mais rápido, de ação e reação. 

Vocês irão viver, literalmente, uma aceleração do tempo. 

Muitas coisas vão se acelerar em todos os sentidos do termo. 

Vocês estão agora nessas reviravoltas e vocês são os que fazem as reviravoltas.

É isso também que é preciso aceitar. 

A reviravolta não é exterior a vocês. 

É, antes de tudo, interior. 

Uma vez que esse mundo é Ilusão, o que vocês observam com os seus olhos é apenas a concretização, de
maneira efêmera, do que vivem no interior. 

O interior é a sua totalidade. 

As estrelas, os Arcanjos, Nós, estamos presentes no seu interior. 

Vocês devem retornar também nesse nível aí.

***

Questão: por que muitas pessoas, hoje, estão fatigadas, sentindo-se na partida?

Bem amada, os Seres humanos vivem hoje uma série de restrições, ao mesmo tempo ligadas à transformação
e à ausência de transformação. 

Essas restrições se expressam de diferentes maneiras. 

A fadiga pode ser uma delas.

Mas existem também muitos Seres Humanos que experimentam uma sensação de excesso de energia,
podendo, isso também, levar à fadiga.

A transformação induz a uma modificação dos seus hábitos, em todos os níveis. 

Assim como eu disse, aliás, convém também ajustar da melhor forma o seu sistema alimentar e o seu sistema
de hidratação, a fim de acompanhar o sentido da modificação.

No que se refere à segunda questão, agora, o sentimento de partir: sim, todos vocês estão no ponto de partir. 

Para um lugar muito mais luminoso, para a sua Verdade e a sua Eternidade.

Alguns a captam com uma acuidade muito maior. 

Alguns a captam com angústia, aqueles que não estão nesta dimensão. 

Mas, a humanidade no seu conjunto, o Sistema Solar no seu conjunto, espera algo e sabe que algo está aí. 

Esse algo, todos vocês sabem disso, está a caminho, inconscientemente ou mais ou menos conscientemente
e alguns com muita acuidade, dá essa sensação de partida iminente.

Isso é agora, efetivamente. 

Não esqueçam que o seu espaço/tempo, que vocês experimentam como real, está ligado a uma curvatura do
espaço/tempo e a um eletromagnetismo específico que foi introduzido. 

O espaço/tempo se desdobra, se desenrola. 

O tempo não é mais linear.



Vocês irão descobrir que várias realidades podem se sobrepor: a sua realidade do corpo de personalidade, a
sua realidade do corpo de Estado de Ser. 

Vocês estão, literalmente, precisamente entre dois mundos. 

E, por vezes, isso pode ser desconfortável porque isso deve levá-los, em última análise e finalmente, a fazer a
última escolha, aquela que lhes convém e aquela que está em relação com a sua concepção do que é a

liberdade e a Luz.

Então, sim, este período pode apresentar momentos difíceis, mas também momentos de grande Alegria. 

E lembrem-se também de que vocês têm a possibilidade, trabalhando sobre o coração, simplesmente se
recentrando no seu coração (por meio de alguns exercícios que foram dados, em diferentes momentos, por

diferentes interventores), de realmente se recentrar e na linha de menor resistência.

Obviamente, os medos os assaltam já que vocês foram construídos pelo medo.

Todo Ser Humano, sem exceção, experimentou, de uma maneira ou de outra, o medo. 

O medo é parte integrante da sua vida. 

Mas a Luz também, agora. 

Então, cabe a vocês fazerem a escolha e a vocês se dirigirem para o que lhes dá leveza, Alegria e Unidade.

***

Questão: poderia nos falar dos círculos nas plantações (“crop circles”)?

Isso seria extremamente longo. 

Os círculos nas plantações são criados por Inteligências Extraterrestres, obviamente. 

A maior parte deles são criados por povos de outras dimensões, não eles mesmos, em pessoa, mas enviando
sistemas de Luz extremamente sofisticados, desde mais de 30 anos. 

Eles anunciam, agora, as transformações da sua Humanidade. 

Eles atraem sua atenção sobre construções não lineares ou geométricas. 

Eles atraem sua atenção e mobilizam, literalmente, a sua Consciência e os atraem para fenômenos vibratórios
cada vez mais elevados, como foi o caso este ano.

É preciso bem compreender também que existem círculos de colheita criados pela mão do homem. 

E também outros criados pelas forças que eu chamei de «maus rapazes».

Mas a maior parte desses fenômenos luminosos, reais e Autênticos, ocorrem em uma região extremamente
precisa da Inglaterra em relação com Stonehenge que é um lugar muito importante.

Então, os círculos de colheita têm uma função vibratória, eles têm uma função de Despertar. 

Aí está o que eu posso dizer.

Cada um é diferente, mas é construído, sempre, sobre a mesma lógica linear e de expansão da Consciência.

Eles sempre encenam elementos ligados às suas tradições, mas também aos planetas e ao Sistema Solar. 

Eles expõem energias específicas.

O último círculo de colheita remonta de 15 de agosto. 

Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. 

Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da atualização desta Revelação. 

Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob esta forma.

Certamente, outros círculos de colheita irão aparecer. 

Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como eles têm sido, até agora, de criar esta
dimensão em meio à sua dimensão. 

O conjunto de mensagens foi entregue. 

Resta-lhes agora viver o que foi entregue. 

Em Consciência e no seu mundo. 
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Mestres da Luz, eu venho, fiel ao encontro com vocês, sempre mais numerosos a seguir o que nós lhes
propomos, a fim de que vocês, e vocês sozinhos, reencontrem a sua Unidade, a sua soberania, e a Alegria indizível
da reconexão ao que vocês são, além da ilusão desta matriz que se desconstrói cada vez mais rápido, sob os seus

olhos.
Bem amados Mestres da Luz, eu lhes apresento as minhas homenagens, os meus respeitos, e os agradecimentos do
conjunto do Conclave Arcangélico pelo trabalho e pela Vibração que vocês elevaram em um nível que permite, hoje,

revelar à sua Consciência um trabalho particular que será feito, assim como eu disse, pela minha Presença neste dia,
pela minha Radiância específica, e pela Radiância específica d’A FONTE, mas também pela Presença do Arcanjo

URIEL, Arcanjo em relação com a última Revelação da sua Consciência em meio a esta dualidade que é, justamente,
o retorno à Unidade.

MIGUEL 1/3 – 17 de outubro de 2009 – 1ª Etapa

http://2.bp.blogspot.com/-PMzR2oLB90M/UWc5q1SaeUI/AAAAAAAAALU/0Hrc1diZ77Y/s1600/miguel1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-AZAEVVl87QY/UWc58--cCdI/AAAAAAAAALc/-0EolmlSKxc/s1600/00sahasrara2.jpg


URIEL é o Anjo da Presença e aquele que, nos tempos imemoriais, gravou (em meio à estrutura física das
Consciências se encarnando e perdendo a sua dimensão Divina por esta dissociação), em cada um de vocês, a

capacidade para vibrar e para ressoar, em meio mesmo à consciência ordinária, a consciência da Presença.
Presença a si mesmo, Presença, em meio a esta personalidade, da Vibração do Estado de Ser, da Vibração da

Unidade.
A cada dia 17 e a cada mês, durante o conjunto desta jornada em que nós temos encontro, nós iremos acolher, em

meio à nossa reunião e independentemente mesmo das Radiâncias Arcangélicas, a Presença e a Radiação
específicas do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença chamado de Pomba.

Como vocês sabem, nós iremos realizar sete graus vibratórios durante sete meses.

***

A cada dia 17 de cada mês, nós teremos encontro às 12h00, a fim de insuflar em vocês a Vibração que irá permitir
reconhecê-los e reconectá-los à sua Essência final, ao seu Estado de Ser, em meio mesmo a esta densidade e além

mesmo do acesso da Consciência ao Estado de Ser.
Dessa maneira, então, o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, em vista das Vibrações emitidas pelos habitantes desta

Terra, decidiu, de comum acordo com nós mesmos, o Conclave, com A FONTE, com a Divina MARIA, e em
concordância com os 24 Anciãos, propor-lhes esta reconexão, se vocês o desejarem, a fim de ajudá-los a avançar

sempre mais, na Vibração, para a sua Verdade, para a Verdade da sua Semente de Estrelas.
Naturalmente, em meio à sua dimensão, vários elementos tentam resistir e empregam forças de resistência para o

estabelecimento da Luz, de uma maneira ou de outra.
Alguns falam de ilusão, outros irão falar de entidades querendo confiná-los, ao passo que o nosso objetivo é revelá-
los a vocês mesmos, a fim de que vocês escapem, de maneira definitiva, às leis de ação / reação tendo curso nesta

densidade, e criadas, não por nós, mas por outras forças que se opõem à sua liberdade.
Hoje, nós queremos, nós almejamos e nós desejamos a liberdade e a liberação de vocês.

Portanto, a Radiação da Presença, a Radiação do Arcanjo URIEL, acoplada à Presença que é a minha e aquela d’A
FONTE, irá lhes permitir ajustá-los e alinhá-los, durante esta jornada, com a Vibração e a Consciência do Estado de

Ser, em meio mesmo ao seu corpo de personalidade e em meio mesmo a esta jornada.

***

Esta Revelação, porque é uma, deve levá-los a aceitar, em última análise, o que vocês são, e não a ilusão que vocês
acreditam ser.

Nós lhes fornecemos, A FONTE, eu mesmo e o Arcanjo URIEL, a Vibração da Liberação, a Vibração da Liberdade, do
Estado de Ser e da sua Verdade.

Nós escolhemos, nós Arcanjos, este dia e não outro, a fim de fazê-los sentir e experimentar a variação da
Consciência e da energia vibrante, em relação com o nosso trabalho para vocês, a fim de lhes dar, em vocês, a

clareza necessária do que é a Luz e do que ela não é.
Acolhamos, juntos, o Arcanjo URIEL.

... Efusão de energia ...

Acolhamos, juntos, A FONTE.

... Efusão de energia ...

Em meio a esta Vibração, e em meio a esta Luz, encontra-se a capacidade para a ressonância com a sua Divindade,
para a Conexão com A FONTE, além da limitação desejada por algumas formas de vida, tendo os coagido e os

abaixado vibratoriamente.
Hoje, a Vibração é a chave do despertar planetário, do seu despertar à sua Dimensão mais nobre e não cortada d’A

FONTE.
É isso que, em conjunto, nós iremos realizar.

Sete etapas, sete novas luzes ativando em vocês a totalidade dos potenciais das suas lâmpadas principais,
denominadas chakras principais.

A penetração desta Vibração, em meio a esta densidade e a esta Luz, pela Graça do Anjo da Presença, pela Graça
d’A FONTE, pela minha Graça, irá lhes permitir acolher a Realidade do que vocês são, se tal for a sua Liberdade e o

seu desejo.
Nós nada podemos desejar de melhor ou de maior, para vocês, do que reencontrar a sua Inteireza, a sua Unidade, a
sua Soberania, além das intimidações deste mundo e desta ilusão, a fim de que, em contato com o Anjo da Presença,

vocês realizem, no seu cerne, no seu Coração, a Verdade, e possam avançar para ela.
Quaisquer que sejam os medos que não irão faltar para manter as resistências à Luz, eles serão irreais, porque nós,

juntos, ganhamos, a Luz ganhou.
Ela deve se revelar em resplandecência e em intensidade.



É a vocês, enquanto Sementes de Estrelas reveladas, é a vocês, enquanto Seres tendo seguido e acompanhado as
Núpcias Celestes, a quem cabe a primazia de semear a Luz e de revelá-la nesta densidade.

Para isso, há apenas que acolher, ressoar e abrir as portas ao que vocês são, simplesmente, na humildade e na
simplicidade.

Gradualmente e à medida que vocês acolherem a Ressonância e a Presença do Arcanjo URIEL, gradualmente e à
medida que vocês acolherem a Radiação d’A FONTE e a minha, vocês irão conectar, de maneira cada vez mais

intensa, cada vez mais Vibral, a qualidade, a quantidade e a Verdade do seu Ser.
Acolhamos, juntos, agora, a Tríplice Radiância.

... Efusão de energia ...

O que vocês percebem, o que vocês vivem, agora e durante cada uma dessas jornadas a cada mês, é o
estabelecimento, em vocês, da Presença da sua própria Luz, da sua própria Verdade.

Em meio a este assentamento novo, em meio mesmo a esta dimensão, vocês irão se tornar Semeadores desta Luz,
não pela vontade, não por decisão, não por qualquer interesse, mas sim, unicamente, pela realização do alinhamento

entre a sua personalidade e o seu Estado de Ser.
Vocês conectam, assim, o que eu chamei de Presença inundada e regada do Fogo do Amor que é a Luz Vibrante da

Unidade.
Vocês irão se tornar um foco potente e vibrante de Amor e de Luz, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Acolhamos, juntos, unidos, no Amor e na Verdade.

... Efusão de energia ...

O Fogo do Amor é Vibração, é Luz, iluminando e transmutando o que os aprisiona em meio a esta dimensão.
Os dias da ilusão estão contados.

A influência desta ilusão no seu destino, na sua percepção, nas suas crenças, irá diminuir.
As suas áreas de consciência, no nível mesmo desses corpos sutis da personalidade, irão aumentar e vibrar em uma
nova frequência onde vocês poderão se tornar, se tal for o seu desejo, cocriadores da nova Verdade, cocriadores da

nova dimensão.
Nisso, vocês devem embeber-se e estar, em meio a esta Presença.

A própria lembrança desta jornada irá permitir o reajuste da sua Consciência ordinária nesta Consciência Vibral.
Ser-lhes-á possível reconectar-se, literalmente, com esta Vibração.

Se vocês aceitarem, se vocês realizarem isso, vocês irão constatar que muitas coisas irão mudar de maneira efetiva
em vocês e ao redor de vocês, pela Vibração da sua própria Presença.

Os problemas, as doenças, os desequilíbrios irão desaparecer espontaneamente, apenas pela sua Presença a si
mesmo.

As circunstâncias da vida de vocês, que lhes pareciam perturbadas, serão aliviadas pela sua própria Presença à sua
Vibração.

Esse é o trabalho que lhes é doravante solicitado e oferecido: aquele de acolher a Vibração do Fogo do Amor, de
deixá-la florescer e se descobrir, e se revelar ao mundo, no silêncio e na humildade, sem palavra alguma, porque as

palavras os fazem sair da Presença.
Entretanto, vocês poderão agir em meio à Presença porque a ação fortalece a Presença.

Entretanto, vocês também poderão meditar, porque a meditação fortalece a Presença.
A ação correta, o olhar correto, a intenção correta, irá reavivar em vocês a Vibração do Fogo do Amor, a Vibração da

Presença.
Vocês irão, se vocês o desejarem, reencontrar a sua total Liberdade do Ser, mesmo nesta densidade.

Um número cada vez maior de seres humanos (tendo seguido ou seguindo ou realizando agora as Núpcias Celestes)
vive também a capacidade nova para viajar em meio ao Estado de Ser.

O que lhes é oferecido, hoje, é ainda bem maior, porque lhes é permitido, em meio à Consciência ordinária e em meio
à personalidade, viver a Presença e o Estado de Ser, conjuntamente.

Isso para permitir revelá-los ainda mais a si mesmo, no Fogo do Amor, no Fogo da Verdade.
Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Doravante, a Coroa Radiante do seu Coração, ou o chakra do Coração, despertada, e a Coroa Radiante da sua
cabeça, despertada, pelas chaves Metatrônicas (de maneira, agora, cada vez mais frequente em meio a esta

humanidade), permitiu-lhes e permitiu ao Arcanjo URIEL revelar o que estava gravado em vocês.
Assim nasceu a Nova Aliança e o Novo Evangelho.

Aquele da Reunificação, o Evangelho da Paz, o Evangelho da Presença.
Cabe a vocês, bem amados Mestres da Luz, cultivar e manter este Fogo, este Amor e esta Luz.

A sua Liberação, a sua Alegria e a sua Eternidade ali se encontram.
Percorrendo este espaço interior e Vibratório, vocês irão descobrir muitas coisas que lhes foram escondidas e

ocultadas.



ocultadas.
Vocês poderão encontrar outras Consciências, em meio a outras Dimensões.

 Enquanto a Vibração do Coração, enquanto o Fogo do Amor estiver presente, vocês estão presentes a vocês
mesmos, em meio à Unidade, e a Unidade dos planos multidimensionais, além da divisão, aqui, nesta Dimensão,

estão acessíveis a vocês, de hoje em diante.
Neste mês, e durante o período de 17 de outubro a 17 de novembro, a primeira lâmpada, aquela do topo do crânio,

chamada de Sahasrara, recebe a totalidade da Tríplice Radiação d’A FONTE, de URIEL e de mim mesmo.
A cada mês, e a cada dia 17, nós abaixaremos a intensidade desta Vibração no seu próprio corpo físico, a fim de

levar, pouco a pouco, a totalidade da Luz e da Presença a todas as suas lâmpadas.
Toda a humanidade passa doravante por uma mudança importante, por uma mudança onde a Luz irá se estabelecer,

onde a Presença à sua própria Presença irá se estabelecer, se tal for a sua vontade.
Nós compreendemos perfeitamente que a sua vontade possa ser totalmente outra e, em particular, a manutenção da

experiência da ilusão.
Nesse caso, nós respeitamos totalmente o seu livre arbítrio.

O nosso Amor por vocês é eterno, muito além das ilusões e das crenças que vocês construíram e que vocês ainda
constroem.

Nós vemos além dos seus limites e o que nós vemos além do limite de vocês é ainda maior do que nos seus sonhos
mais loucos.

Então, nós os empenhamos a ser o que vocês quiserem ser, seja qual for essa escolha, tendo muita consciência de
que a única coisa que pode afastá-los das suas escolhas (que elas sejam para a Luz da Unidade ou que elas os

levem à persistência do jogo da Sombra e da Luz) é o medo.
Sozinhos, vocês devem fazer a escolha, sozinhos, vocês devem assumir as regras.

Nós viemos a vocês, e nós viremos cada vez mais vigorosamente em meio à Luz e ao Amor, a fim de lhes propor, sem
jamais impor.

Cabe a vocês formar, na sua alma e consciência, assim como vocês dizem, formar o seu próprio julgamento com si
mesmo.

Ninguém mais, fora de vocês, irá julgá-los.
Somente a Vibração da Luz, atingindo um certo limiar, que eu chamo de Fogo do Amor e de Revelação da Presença,

será capaz de liberá-los.
Porque é a sua liberação, porque é a sua Consciência, e porque, no final, é a sua Vida e a sua Evolução.

Ativemos, agora, na totalidade, pela Tríplice Radiância, o Fogo do Amor, da Presença, em meio ao chakra coronal.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes propomos, se vocês o aceitarem, a cada 17º dia do mês, à sua maneira, ao
seu modo, conforme as suas crenças e as suas convicções, alinhar-se com a Presença, e não unicamente na hora da

minha Presença Tríplice, mas durante todas as horas.
O Arcanjo URIEL irá verter sobre vocês a Radiação da Presença.

A FONTE irá acompanhar especialmente esta jornada.
Bem amados Mestres da Luz, eu irei terminar a minha intervenção atual por essas simples palavras: obrigado.

Eu voltarei neste dia para abrir espaços de questionamentos, talvez mais práticos.
Especialmente sobre o que é veiculado pelo próprio conceito, além das palavras, do Fogo do Amor e da Presença.

Eu lhes proponho agora para permanecer, neste acolhimento e nesta Presença, e em silêncio, sem palavras, o
restante do horário da efusão.

... Efusão de energia ...

************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu desço entre vocês para falar pela segunda vez, neste dia.

Eu tenho, uma vez mais, em nome do Conclave, em nome da Luz Vibral autêntica, em nome d’A FONTE, que
agradecer pelo trabalho efetuado, pela aceitação da Vibração e da Luz, pela descoberta da sua nova Verdade eterna

em meio aos espaços não dissociados.
Este dia, como eu lhes disse há algumas horas, é a primeira etapa das Sete Etapas prosseguindo, pela minha

Radiância e pela minha Presença específica em meio a esta Terra, à qual foi adicionada a Vibração d’A FONTE e, de
comum acordo com o Conclave Arcangélico, com A FONTE, com os 24 Anciãos.

Eu venho acompanhado pela Vibração e pela Radiância e pela Presença do Arcanjo URIEL.
Isso confere, ao conjunto da Terra, e durante um período de 24 horas, uma elevação vibratória a nada comparável

com o que foi vivenciado até agora.
Isso já foi dito.

O Arcanjo URIEL devia intervir apenas a partir do ano de 2011 e, no entanto, a elevação vibratória que vocês

MIGUEL - 2/3 - 17 de outubro de 2009 - 1ª ETAPA

http://2.bp.blogspot.com/-WJR9VxltV5A/U9v3yQLZODI/AAAAAAAAEuM/eN2fz5qhyps/s1600/000+arc+mik+-+17.10.2009+-+2.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


acolheram e acompanharam permite, hoje e desde agora, em meio ao seu corpo de personalidade, perceber e sentir
o Estado de Ser.

O Arcanjo URIEL, sem entrar em detalhes, agora, é o Anjo da Presença, aquele que gravou em vocês, durante a sua
descida em meio a esta Humanidade dissociada, a possibilidade de reversão à Luz autêntica.

Dessa maneira, pela elevação vibratória da Terra e pela sua própria elevação vibratória, é possível hoje a conexão, a
reconexão com o corpo de Estado de Ser, sem, no entanto, que a sua Consciência tivesse necessidade, por

enquanto, de ali viajar.
O Estado de Ser vem a vocês.

Assim como eu desenvolvi, durante a minha primeira intervenção neste dia, cada etapa verá, em vocês, esta tríplice
Efusão d’A FONTE, de mim mesmo e do Arcanjo URIEL, vir acender, na totalidade e na integridade, as suas sete

lâmpadas principais (sete chakras).

***

Através do Fogo do Amor, da Luz Vibral autêntica, irá se revelar a vocês o que vocês são, na Eternidade.
Compreendam bem que são vocês que fazem este trabalho.

Nós apenas lhes propomos e são vocês que aceitam e que se dispõem disso.
Deste modo, Bem Amados da Luz, eu me propus a fazê-los reviver, ainda uma vez, o que foi vivenciado durante a

hora das 12 horas e que se instala agora para cada uma dessas 17 jornadas de cada mês, até o mês de maio.
Assim, juntos, nós iremos acolher e ressoar na Vibração d ‘A FONTE, na minha Radiância e na Radiância do Arcanjo

URIEL, durante alguns instantes.
Em seguida, nós iremos abrir um espaço onde vocês poderão perguntar sobre as mudanças em curso, em meio à sua

Humanidade e em meio a este Sistema Solar.
Eu gostaria de dar um esclarecimento suplementar ao que vocês vivem, ao que vocês irão viver, vocês e o conjunto

deste Sistema Solar e nós, com vocês.
Preliminarmente, acolhamos em primeiro lugar, em meio à minha Presença e em meio à sua Presença, a Vibração d’A

FONTE.

... Efusão de energia ...

Acolhamos juntos, o Arcanjo, o Anjo da Presença, URIEL.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, abramos agora este espaço de perguntas em relação direta com a transformação, não
a título individual, mas de modo coletivo, a fim de que isso beneficie um maior número de pessoas.

***

Pergunta: como explicar a alguém que quer se abrir, o princípio da reversão associada à Presença de URIEL?

Bem amados Mestres da Luz, a reversão poderia ser explicada com palavras.
Entretanto, as palavras não são a Verdade.

A Vibração, e em particular nisso que envolve a Radiância do Anjo da Presença, é tão especial que ela não pode ser
transcrita em palavras.

Somente a sua manifestação permite-lhes aproximá-los, bem mais perto, do que isso se refere.
É a colocação em ressonância do seu estado de ser absoluto e unitário.

Nenhuma palavra pode se aplicar a isso.
Existem, no entanto, etapas preliminares à colocação na Vibração da sua própria Presença, em meio à Presença de

URIEL.
Essas preparações, elas consistem em perceber e em viver os níveis vibratórios das Núpcias Celestes, em perceber

e em viver o que é a Vibração, em meio à Coroa Radiante do Coração e à Coroa Radiante da cabeça.
URIEL intervém no final.  

A reversão, principalmente no que se refere à sua, a passagem da 3ª Dimensão dissociada na 3ª Dimensão
Unificada, ou na 5ª Dimensão para outros, corresponde a uma revolução total e completa do que vocês poderiam
chamar de escala de valores, da sua escala de crença e da sua escala de acesso e de percepção de um mundo

totalmente novo.
É muito difícil e nada fácil de colocar palavras na Presença de URIEL.

Entretanto, as etapas levando a isso são, elas, inteligíveis e compreensíveis em palavras e pela Vibração.
Dessa maneira, é preferível, para aqueles de vocês que decidem, hoje, ir para o caminho e para a via da Unidade,

começar a se impregnar da Vibração do Coração e, em seguida, seguir progredindo nos trabalhos das 12 Etapas das
Núpcias Celestes (1), antes de encontrar URIEL.



O trabalho efetuado hoje está, no entanto, aberto a um número cada vez mais considerável de seres humanos
encarnados porque o nível vibratório atingido permite, literalmente, abrir as Consciências que ainda não estavam

interessadas e focalizadas em tais níveis vibratórios, em tais concepções e tais mudanças.
O importante, e vocês compreenderam isso, está mais na Vibração, na Luz, do que nas palavras.

Jamais as palavras, se elas não estivessem subtendidas por uma forma particular de energia e de Consciência,
teriam efeito.

A Vibração que lhes é solicitada para acolher e para viver e para vibrar, é a chave do acesso à sua Eternidade, ao
seu Estado de Ser.

Nenhuma adesão a novas ideias é o caminho.
O caminho consiste em percorrer na Verdade, na Unidade e na Vibração, e não pelas palavras.

Cada vez mais, vocês irão perceber a Vibração, a Luz Vibral da Unidade.
Em meio a esta Unidade, não há mais palavras.

O pensamento é Vibração.
O próprio pensamento é Luz.

A palavra é muito estreita para denominar ou nomear o que vocês têm que viver e o que alguns de vocês já estão
vivendo.

Então, alguém que não esteja focalizado, cujo olhar não esteja no que está vindo, simplesmente, colocar-se em
alerta, quando o dia e o momento chegarem, no acolhimento, no silêncio e na simplicidade.

E aquele que estiver neste Estado irá recuperar a sua Vibração essencial.
Não é mais complicado do que isso.

***

Pergunta: para difundir o máximo possível o que vocês transmitem como informação, utilizamos um meio
eletrônico de difusão. Seria desejável fazê-lo pela edição de um livro?

Hoje, a Luz se difunde de diferentes modos.
O importante, além da resposta anterior, é então a Vibração, a Luz Vibral que é a Verdade.

Os meios de conexão, empregados hoje, permitem colocar em ressonância uma multidão de seres humanos, ao
mesmo tempo.

Nós então escolhemos, não nós, o Conclave Arcangélico, mas, muito mais, alguns Seres que conheceram a
encarnação, o meio mais apropriado de colocar em ressonância a humanidade, pelo menos a parte que desejou, em

um primeiro momento, aceitar, acolher e recolher a Radiação do Ultravioleta.
Isso foi além das esperanças e das expectativas.

Coisa que jamais poderia ter feito um livro, fixado em uma escala de tempo muito ampla.
Vocês estão em uma escala de tempo extremamente curta e reduzida.

Dessa maneira, o que vocês próprios chamaram de quadro ou de tela (ndr: internet - web) permitiu veicular (além de
dados matriciais desejados para confiná-los ainda mais em meio a esta matriz) informações essenciais, tendo atraído

a Consciência humana, em massa, para um Despertar comum.
Estão aí o interesse e a facilidade que foram permitidos, de maneira vibratória, sem colocar em jogo ou em risco

qualquer evolução e transformação desta Terra.
O nosso trabalho, em meio à Ronda Arcangélica e ao Conclave Arcangélico, é um trabalho final e também um

trabalho inicial, e não uma instalação de uma duração longa em termos terrestres.
Era então essencial mobilizar, na primeira onda, como eu denominei isso, o máximo de Consciências a fim de ancorar

a Luz.
Chegando agora à segunda etapa que consiste em semear a Luz, coisa que eu expliquei na primeira vinda deste dia.
Eis por que o que foi obtido, pelo mundo, é muito maior do que o que poderia ter feito algum livro em um tempo tão

curto.
Estejam certos de que mesmo os seres que não tiveram acesso, de maneira direta, à tela, assim como vocês a

nomeiam, foram informados da mesma maneira por via escrita, por diversas vias, pelo mundo.
Entretanto, é perfeitamente permitido, agora, criar o que vocês chamaram de livro, mas compreendam bem que o que

vocês vivem foi denominado “Tempos Reduzidos”.
 Tempos Reduzidos não tanto diante da emergência, mesmo se esse for o caso, mas, sobretudo, diante da

intensidade das Vibrações e da intensidade da transformação em curso, que vai muito além do que a humanidade
conheceu há 50.000 anos.

Na realidade, vocês selam, e nós selamos com vocês, um ciclo de 320.000 anos.
Paradoxalmente, diante de tal extensão, o ser humano poderia dizer que ele tem tempo.

Mas o relógio cósmico obedece a regras precisas do deslocamento do Sol, dos planetas e das galáxias.
Elas não sofrem qualquer atraso ou qualquer adiamento.

***



Pergunta: você insistiu ultimamente sobre o fato de que não convém entrar em nenhum combate. Como fazer
quando, não desejando ser implicado em um combate, formos “atacados”?

Há o princípio de ressonância e de atração.
Enquanto vocês acreditarem na existência da Sombra, isso vai existir.

Se vocês estiverem aí, em meio a esta Sombra e a esta Luz, é no que vocês ali acreditaram, a um dado momento.
Este mundo é uma Ilusão, na totalidade.

Nós fomos progressivamente ao sentido da Revelação, até o momento em que certo número de seres humanos, por
enquanto, muito limitado, tivesse acesso a outras Dimensões e tivesse acesso à Verdade da Vibração.

O que vocês irão descobrir está além do que vocês podem imaginar.
O mundo, no qual vocês evoluem, é um mundo que foi permitido pela FONTE, mas não instalado e instaurado pela

FONTE.
Em meio a este mundo separado d’A FONTE, existem a Sombra e a Luz.

O bem e o mal.
O paradoxo é que o bem jamais poderá prevalecer sobre o mal e o mal jamais poderá prevalecer sobre o bem, nesta

Dimensão.
Nós sabemos que o conjunto da humanidade foi mantido e condicionado para acreditar nisso.

Vejam a guerra ou vejam a paz.
Um ou outro é apenas o período limitado entre um tempo e outro tempo.

Jamais, se isso não estiver no interior de vocês, no seu Ser interior, quando vocês encontrarem a sua Dimensão de
Eternidade e vocês penetrarem nos espaços da Alegria interior, da Unidade, vocês poderão encontrar, no exterior de

vocês, a solução.
Por que não existe solução nesta Dimensão.

Vocês foram condicionados a acreditar e a aderir a uma série de coisas que, para vocês, se tornaram, gradualmente
e à medida da densificação da Vibração, a sua única Verdade.

Os Seres descobrem os mundos da Unidade, além da Sombra e da Luz, onde não existe, em meio a esses planos,
qualquer possibilidade de combate.

Eu bem disse que eu vinha combater.
Mas eu vinha combater e fazer desaparecer a sua limitação eletromagnética, devido à curvatura do espaço / tempo

induzida pela entidade que vocês nomearam, e mesmo se isso for difícil para vocês, Deus / Diabo.
Trata-se da mesma entidade que curvou o espaço / tempo, que os manteve em meio à encarnação e à roda de

reencarnações.
O que vocês são não é isso.

É o que vocês são levados a descobrir, a aceitar ou recusar.
Mas, no entanto, cada ser humano vivendo com consciência sobre este planeta, sejam quais forem as suas crenças,

seja  qual for a sua condição física, moral, psicológica ou espiritual, irá ver isso.
Entretanto, isso pode ser um choque considerável de ver, de um dia para o outro, o conjunto do seu sistema de

valores, o conjunto do seu sistema de crenças, conquistado com grande esforço e com dificuldade, estilhaçar-se.
Alguns seres, prontos para viver a possibilidade da Unidade, vivenciaram-na e continuam a vivê-la.

O combate apenas está presente enquanto ele representar, para vocês, um princípio de atração e de ressonância.
Se vocês aceitarem a Unidade, na Verdade e na Vibração, não há mais nem Sombra nem Luz, em meio a esta

Dimensão.
Há apenas Ilusão e, naquele momento, vocês penetram no seu Templo Interior, no Templo da Eternidade, o seu

Coração vibra e vocês penetram no Fogo do Amor.
Nós podemos perfeitamente aceitar que isso seja uma mudança profunda de ponto de vista, de Vibração, de

referência.
E, no entanto, a Verdade está aí.

A dualidade não é uma criação d’A FONTE ou da Luz Vibral.
O mundo onde vocês vivem é uma matriz total, criada de maneira artificial, há mais de 300.000 anos, por seres tendo

forçado seres de pura Luz, ou seja, vocês, a virem encarnar, a ali se encarnarem e ali serem presos, bloqueados,
fazendo-os acreditar que um dia vocês seriam liberados pelo seu próprio trabalho.

E isso jamais foi realizado.
Todos os enviados da Luz Unitária viram-se aprisionados dentro da matriz e foram eliminados ou falsificados, de uma

maneira ou de outra.
Hoje, vocês devem elevar-se vibratoriamente, na Consciência, além desta dualidade.

E, aí, vocês irão descobrir a Paz eterna, a Alegria eterna e, enfim, a Verdade do que vocês são, além das crenças,
sejam elas quais forem.

Vocês são seres de Vibração.
Vocês são seres de Luz.

Vocês são Sementes de Estrela.
O próprio CRISTO disse: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

As palavras eram apropriadas para a época.



As palavras que são pronunciadas, desde a reunião do Conclave, por outros Arcanjos, por mim mesmo, e por outros
intervenientes, neste canal como em outros canais, dizem-lhes todos, com suas palavras e suas sensibilidades

diferentes, a mesma coisa.
Vocês estão na Ilusão.
A Ilusão deve cessar.

O que é a Ilusão?
É uma matriz eletromagnética de densificação em relação, nas suas estruturas e nas suas funções, com a

materialização, o medo e o mental.
A Alegria, a Unidade, a Verdade da Luz Vibral, está além do medo já que ela é Alegria.

Ela está além das limitações de Sombra / Luz deste mundo.
Ela é pura Luz Vibral.

Não existe, em meio aos mundos não separados, o que vocês vivem.
E isso está prestes a terminar.

Então, sim, alguns de vocês podem viver combates de Sombra / Luz.
Mas esses combates exteriores de Sombra / Luz são apenas o reflexo da falta da Unidade existente, a ser preenchida

em meio ao seu Ser interior.
A partir do momento em que vocês abrirem definitivamente a porta do Coração e da Unidade, nenhuma Sombra

poderá interferir com o que vocês são.

***

Pergunta: quando ainda estamos preso em um contexto que leva a viver isso, se quisermos ser coerentes
com as transformações em curso, qual é a melhor atitude a adotar?

Bem amados Mestres da Luz, hoje, várias coisas foram propostas a vocês.
Algumas estão ligadas ao medo e à sua subordinação, outras estão ligadas à Alegria e à sua liberação.

Vão ao sentido do que é ditado pela sua Vibração e não por uma moral qualquer, ligada às suas crenças ou à sua
sociedade, onde em tudo isso, empregando uma expressão de vocês, os dados foram manipulados.

A única Verdade está além da Sombra e da Luz.
Ao cultivar esta Vibração, nenhuma Sombra pode interferir no seu caminho.

Isso pode parecer difícil para acreditar, para aceitar ou para viver.
Entretanto, se vocês estabelecerem a Vibração em meio ao seu Coração, se (e graças ao Arcanjo URIEL) vocês

ressoarem com o Anjo da Presença e com a Presença a vocês mesmos, tudo irá se dissipar, sem exceção, de uma
maneira ou de outra.

O objetivo desta matriz é levá-los, de maneira permanente, a fazer o bem ou a fazer o mal.
Então, iremos fazê-los compreender que os seres que fazem muito mal (há alguns ainda sobre este planeta, muito
poucos) irão pagar um dia pelo seu karma, enquanto que os seres que fazem o bem provam enorme sofrimento.

Vocês acham isso normal?
A única Verdade é a Verdade do Coração.

Penetrando na Verdade interior vocês abandonam a máscara das crenças, a máscara do bem e do mal, e vocês
penetram na Unidade.

É isso que lhes é aberto hoje.
Cabe a vocês aceitá-lo ou recusá-lo.

E isso faz parte da sua liberdade.
Nós jamais poderemos convencer ninguém pelas palavras ou pelas situações.

A única maneira que nós temos de agir, e vocês, também, é pela Vibração da Luz, pela elevação na Vibração e,
então, pela elevação da sua Consciência.

É o que ocorre, atualmente, para um segmento da Humanidade que continua aumentando.
A partir do momento em que este segmento da Humanidade tiver alcançado um certo limiar (em número,

simplesmente), esta Ilusão deixará de existir.
Ela não poderá mais ser mantida pelo jogo do bem / mal e pelo eletromagnetismo.

Ela será dissolvida instantaneamente.

***

Pergunta: o fim desse grande ciclo marca o fim das 3as Dimensões dissociadas no nosso universo?

Sim, na totalidade.
A FONTE decidiu que, independentemente da beleza de algumas experiências em meio a esta Dimensão dissociada,

as consequências, para os sistemas Unificados, podiam ser muito prejudiciais.



Independentemente do impulso suplementar de Luz que alguns de vocês, ou mesmo a maioria de vocês alcançou, por
esta experiência de compressão e de isolamento, não é desejável que as Dimensões possam ser cortadas assim d’A

FONTE.
Portanto, mesmo aqueles que não aceitarem o princípio Unitário (e essa é a sua liberdade mais absoluta) continuarão

o seu caminho em meio a esta dualidade bem / mal, mas nunca mais cortados n’A FONTE.

***

Pergunta: isso é válido para todos os universos?

Para a maior parte dos universos envolvendo, eu diria, a grande maioria das experiências realizadas até agora.
Existem latências de tempos diferentes onde os ciclos não são os mesmos.

Entretanto, a 3ª Dimensão, no sentido dissociado, cortada d’A FONTE, simplesmente não vai mais existir.

***

Pergunta: poderia nos falar das Embarcações de Luz que poderiam se apresentar para nós, assim como das
Embarcações mais materiais?

No atual estado vibratório deste planeta e deste Sistema Solar, nós esperamos poder assisti-los dali onde nós
estamos, ou seja, perto do Sol, em meio às Dimensões mescladas da 5ª e da 11ª Dimensões.

O nosso trabalho mais importante é feito neste nível.
Evidentemente, e como vocês sabem, muitas formas de vida conscientes não dissociadas, Unificadas em meio às
Dimensões superiores à sua, estão aí, e vocês vão assistir, e vocês assistem em função do desenrolar do cenário

final.
Há também formas de vida pertencentes à 3ª Dimensão Unificada e também à 3ª Dimensão dissociada utilizando, não

Embarcações de Luz, mas embarcações de metal.
Essas embarcações metálicas são, na maioria das vezes, o que aparece nos seus Céus.

Os fenômenos luminosos, no entanto, tais como eles foram anunciados no final do ano passado, ocorrem
continuamente, em todas as regiões do mundo.

É muito difícil falar-lhes das Embarcações de Luz pois vocês são, vocês mesmos, Embarcações de Luz, eu mesmo
sou, em meio à Dimensão de origem, uma Embarcação.

Isso lhes parece difícil.
Qual é a particularidade de uma Embarcação de Luz?

É viajar.
Essa Embarcação de Luz viaja em ilhas temporais a fim de se deslocar de Dimensão em Dimensão.

Uma Embarcação pode acolher outras Embarcações, na Luz.
Uma embarcação metálica é limitada nos seus deslocamentos temporais e dimensionais.
Os espectros de variações vibratórias de viagens e de saltos dimensionais são múltiplos.

Entretanto, o mais importante é compreender que as Embarcações de Luz são de Vibrações da Luz, elas também,
tendo formas específicas em meio ao seu espaço.

Esta forma corresponde, muitas vezes, ao que vocês chamariam de pássaro e, no entanto, trata-se de uma
Embarcação de Luz.

O dia em que vocês cruzarem, de uma maneira ou de outra, com uma Embarcação de Luz, vocês irão sabê-lo
instantaneamente, por que a Vibração, além do que será visto, é muito mais excessiva do que a minha simples

Presença em meio à tríplice Radiação.
Não há qualquer dúvida a ter sobre a Verdade da Luz quanto ao seu aspecto vibratório.

Agora, os seres humanos que ainda não estiverem abertos à percepção vibratória da Luz, deverão se apreender, em
caso de aparição, de uma série de sinais a efetuar, de uma série de palavras a pronunciar, assegurando-se de que o

que foi encontrado, de uma maneira ou de outra, pertence, sim, à Confederação Intergaláctica da Luz.
Eu não irei me estender sobre isso por que isso foi comunicado a vocês (2).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós iremos, se vocês quiserem, e isso será a minha despedida, Comungar em meio à



Radiação da Presença, em meio à Radiação do Arcanjo URIEL e em meio à Vibração d’A FONTE.
Acolhamos e ressoemos.

... Efusão de energia ...

************

1 – NÚPCIAS CELESTES – Integração das Virtudes – 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

2 – Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE:
http://www.portaldosanjos.net/2013/04/sinais-de-reconhecimento-e-de-reconexao.html
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 Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, eu retorno a vocês, pela terceira vez, neste dia.

Recebam as nossas saudações de nós, os Arcanjos em Conclave.

Eu volto a fim de coletar, se vocês desejarem, mais detalhes sobre o processo do 17º dia do mês e sua função.

Em um segundo tempo, eu deixarei difundir, pela minha Radiância e pela minha Presença, a Radiação d’A FONTE e a Vibração da Presença do
Arcanjo URIEL.

No momento, nós iremos abrir este espaço de troca.

***

Pergunta: durante este dia, será que haveria algo a fazer que marcasse, de algum modo, o início do processo da jornada?

A maneira mais precisa, durante esta jornada, de acolher a tríplice Presença, não é tanto vibrar as sílabas sagradas, mas, muito mais, colocar-
se no acolhimento, como agora, no silêncio interior.

As Vibrações das Chaves Metatrônicas, assim como o acolhimento de CRISTO na Luz e na Verdade, são doravante realizáveis no momento
em que vocês desejarem, a cada dia, a cada instante, ao seu ritmo e em função do que vocês experimentam e sentem.

O período das 14h00 às 14h30 é um momento específico em que o conjunto dos seres humanos de boa vontade podem se reunir
vibratoriamente, a fim de elevar a Vibração de uns e outros e a Vibração planetária.

O 17º dia do mês é, quanto a ele, mais focado na Realização do seu estado de Presença a si mesmo, na junção e ressonância entre a
personalidade e o Estado de Ser, em meio mesmo a esta dimensão.

Durante esta jornada, consumam o mínimo possível de alimentos, bebam muito, busquem a calma e a serenidade.

Se isso lhes for possível, evitem a agitação do mundo, seja qual for.

Trata-se de momentos de intimidade com vocês mesmos no decorrer dos quais nós iremos favorecer a integralidade do Despertar das suas 7
Lâmpadas principais, começando, neste mês, pelo Sahasrara Chakra.

E nós iremos descer, assim, a cada mês, a Consciência da Presença no conjunto das suas estruturas.

Se vocês perceberem que as sílabas sagradas são uma ajuda, então, façam isso.

Se vocês sentirem que o apelo da Luz de CRISTO é uma ajuda, façam isso também.

Privilegiem ao máximo a hora específica da minha Presença.

A Vibração que vocês percebem agora é a atualização e a colocação em sincronia da minha própria Radiância com aquela d’A FONTE e aquela
de URIEL.
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Esta Vibração continua durante as suas perguntas.

***

Pergunta: as sílabas sagradas OD – ER – IM – IS – AL são o inverso das notas de música Dó, Ré, Mi, Si, Lá?

Isso nada quer dizer.

Existe uma inversão.

Essas sílabas sagradas nada têm a ver com as notas, mesmo se isso serviu para chamar as notas para chegar até vocês.

A própria origem das notas é uma origem particular.

Dessa maneira, o OD não é o Dó, mesmo sendo o anagrama.

O OD é uma sílaba sagrada que vocês encontram no Yod, no Om, etc., e, do mesmo modo, para cada sílaba sagrada.

A música estritamente nada tem a ver com isso.

Esse foi o meio mnemônico especial de veicular até vocês essas sílabas sagradas.

Entretanto, existe, no nível dos multiversos e das multidimensões, um sinal de reconhecimento ligado ao que é chamado de gama pentatônica,
ou gama harmônica das cinco notas, mas que não são essas notas.

***

Pergunta: quais são elas? Quais são essas outras notas?

As outras duas e vocês retiram algumas notas.

Existe, no nível de algumas organizações, a representação exata.

O importante não é a nota em si, mas o fato de tocar essas cinco notas.

Este sinal de reconhecimento é o mesmo que aquele proporcionado pela Saudação de Órion, ou pela frase “Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai,
Sabbath, Ot” que, repetida três vezes, significa um reconhecimento e uma reconexão com os mundos da Unidade.

***

Pergunta: poderia nos falar da simbologia do dia 17?

O dia 17 foi escolhido, em meio a muitos dias do seu mês, como sendo aquele que se relaciona, no tarô e em outros lugares, com o simbolismo
do infinito: 7 e 1, no simbolismo da Estrela e no simbolismo do Sol.

Esse tríplice símbolo foi escolhido.

A energia não é o símbolo.

A Vibração poderia chegar do mesmo modo, durante qualquer dia do seu mês.

Parecia apropriado pôr em evidência e fazer valer esta data porque ela representa também, através do número, uma gama de Vibração e de
Radiação se aproximando mais perto da Radiação d’A FONTE Pai / Mãe Una.

***

Pergunta: na jornada do dia 17, haverá uma hora específica para acolher esta Radiação?

Sim.

A hora da minha Presença na palavra.

Entretanto, a minha Presença será eficiente da zero hora até as 24 horas.

Haverá um máximo de atividade vibratória e de Consciência entre as 12 horas e as 13 horas, hora no relógio da França.

***

Pergunta: porque URIEL, nas nossas representações, está sempre ligado ao unicórnio?

O unicórnio está associado à brancura.

O unicórnio está associado à Iluminação.

O unicórnio está associado à passagem de um mundo limitado ao mundo ilimitado, do mundo das emanações ao mundo das esferas.

O Arcanjo URIEL está associado à Presença.

Ele é chamado de “Anjo da Presença”.

Ele está associado à Pomba, ligada, ela mesma, à Paz, o animal branco que conecta, pelo seu simbolismo, o unicórnio.

O Arcanjo URIEL é a Vibração que os aproxima mais, pelo que ele gravou em meio mesmo às estruturas físicas de vocês, da sua dimensão de
Eternidade.



***

Pergunta: quando sentimos por vezes flutuações no nível energético, como se enraizar?

A flutuação, como vocês a descrevem, não requer necessariamente um enraizamento.

A flutuação pode ser também uma etapa em que vocês estão entre as duas dimensões, entre a personalidade e o Estado de Ser.

Não há que se restringir à personalidade, nem que se restringir ao Estado de Ser.

Simplesmente, permitam o sentido da variação da Consciência e da energia, a fim de viver o que é proposto por si mesmo.

E então convém, naqueles momentos, se isso lhes for possível, abandonar-se, na totalidade, à flutuação e à Inteligência da Luz.

***

Pergunta: ao que pode corresponder o fato, quando meditamos, de sentir como uma vertigem extremamente potente que arremessa para trás?

A resposta é eminentemente em função de cada caso pessoal e diferente.

Não há resposta pronta.

A oscilação, as modificações ocorrendo no momento da meditação (movimento giratório, atração para frente, para a esquerda ou para a direita,
ou qualquer movimento percebido), expressam uma expansão das áreas.

Não há, nesse nível, anomalia, mas, sim, reajustamento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, nós podemos passar à segunda fase, na totalidade.

Acolhamos e ressoemos juntos na dimensão da Presença, em agradecimento ao Arcanjo URIEL e, evidentemente, à FONTE.

Eu lhes transmito os nossos agradecimentos e a nossa gratidão.

Acolhamos agora o que está chegando.

... Efusão de energia ...

************
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste dia que é a energia de Miguel e,
como eu me chamei assim, na minha vida, Miguel, estou duplamente contente.

Então, de início, para aqueles que não me conhecem, eu desejo boas vindas. 

Eu direi que, desde que saí e volto, de diferentes maneiras, gostaria de trocar com vocês sobre as suas
preocupações.

Como talvez o saibam, para alguns de vocês, na minha vida, diziam que era muito pedagogo.

Poderia ter sido também um palhaço, mas isso, não é preciso dizer porque não teriam gostado. 

O que eu quero dizer com isso, é que gosto muito de trocar com vocês e eu procedo sempre da maneira
seguinte: vocês me fazem perguntas e eu respondo.

Então, eu desejo, a todos, boas vindas e lhes transmito o meu Amor e todas as minhas saudações.

Para aqueles que não me conhecem, também, eu assumo funções específicas no que chamo, eu mesmo, de
Croûtons, ou seja, os 24 Anciões, já que fui nomeado o Chefe Melquisedeque. 

E sim, eu sou o chefe dos Melquisedeques e intervenho, no nível do Conselho, para as decisões que
tomamos, como Lipika Karmique, se quiserem (isso fica muito oriental, não é?), os Senhores do Carma, como

nos chamaram.

Nós intervimos nos assuntos desta Humanidade a fim de sempre tentar propor energias, ajustamentos em
função da evolução deste planeta, porque nós todos, aqui, no nível dos Croûtons, dizemos que a maior parte

de nós conhece a encarnação e conhece especialmente a encarnação sobre esta Terra.

Aí está o que eu tinha que dizer. 

Então, caros amigos, eu lhes dou agora a palavra, vamos tentar progredir juntos, a fim de ajudá-los.

***

Questão: poderia nos falar do tabaco?

Então, caro amigo, o tabaco é uma erva sagrada.

É a erva de Nicot, é aquela que foi utilizada em alguns trabalhos específicos, no nível energético e no nível
mágico.

Entretanto, como sabem, o tabaco tornou-se, como dizer..., uma droga, ou seja, que associaram, no interior
desta folha sagrada, agentes específicos que os tornaram viciados a esta erva e, se possível, tendo
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camuflado, como dizer..., as virtudes mágicas desta planta que foi uma erva que permitia entrar em contato com
os Espíritos.

Então, obviamente, não é questão que os pobres humanos que vocês são, entrem em contato com Espíritos. 

Portanto, há certo número de sabores e agentes de textura, como dizem sabiamente, que foram colocados no
interior desta erva, para bloquear a maior parte dos efeitos ditos espirituais ou psicoespirituais desta erva.

Então, hoje, independentemente da adição, ou seja, da necessidade incontrolável de consumir, é necessário
compreender que há ainda uma virtude que restou no tabaco. 

E frequentemente as pessoas que fumam, não é pelo nervosismo ou estresse, mesmo se isso puder ser uma
consequência, mas, a causa primeira, é a necessidade de mascarar, através de uma nuvem de fumaça, não é?

(é muito simbólico, mas também vibratoriamente), certas energias.

Não necessariamente más energias, podem ser também boas energias. 

Quer dizer que podemos como que se cortar de certas influências que poderiam nos desestabilizar, mesmo no
nível de energias espirituais as mais altas.

O tabaco não incomoda a espiritualidade. 

Isso incomoda simplesmente algumas energias e alguns aspectos Vibratórios de energias que chegam no
nível do sétimo Chacra.

Então, obviamente, vão dizer que o tabaco provoca o câncer. Isso é falso, não é o tabaco que provoca o
câncer, é o que foi misturado nele, obviamente. 

O tabaco jamais provocou o mínimo câncer.

O câncer começou a aparecer com o tabaco, quando uma série de moléculas foram inseridas no interior,
justamente para provocar o câncer.

Aí está, vocês sabem tudo com relação ao tabaco.

***

Questão: qual será a utilidade do espinheiro branco no que chamamos de Três Dias, no momento
da reversão?

Então, isso faz parte de algumas aparições de Maria, que foram dadas a diferentes médiuns (e creio que foi no
início do século XX, na primeira parte do século XX, essencialmente), que algumas indicações referentes a
este período de Três Dias e que o fato de consumir o espinheiro branco, como ter também a água benta, ou

ainda velas de cera de abelha, iria provocar uma certa imunidade.

A única imunidade, ela é interior. 

Ela não depende de crenças em coisas parecidas.

Entretanto, o espinheiro branco tem efeitos bem reais e bem concretos no nível psicológico e, em particular, no
ritmo cardíaco.

Como sabem, a irrupção total da Luz, a um dado momento, nesta dimensão, provocará uma série de
reajustamentos que eu qualificaria de finais. 

Esse reajustamento acompanhar-se-á da abertura, em força e em grande potência, da dimensão do Chacra do
Coração.

Ora, o espinheiro branco é a planta que regulariza, de algum modo, as pulsações cardíacas mas, também e
sobretudo, a circulação do sangue no Coração. 

Então, ele é, mais frequentemente, utilizado em infusão. 

Ele pode também ser utilizado em decocção, com um efeito soporífero a mais.

 Mas pode também ser utilizado em defumação, ou seja, colocando-o no ar. 

Eu o recomendei, por exemplo, para digerir, literalmente, as energias. 

O espinheiro branco regulariza a frequência cardíaca e regulariza também a energia do Coração. 

Aí está o que podemos dizer.

***



Questão: quais são os reajustamentos alimentares indicados por Anael?

Eu posso apenas repetir o que ele disse. 

Ele falou, já desde alguns meses, de ingerir líquidos, por uma razão que é muito simples: vocês estão em
energias extremamente potentes, atualmente, que são derramadas pelo Centro Galáctico, mas também por

diversas fontes de Radiação, totalmente independentes do Sol, mas que vêm do cosmos, de diferentes
lugares e de diferentes supernovas que excitam, literalmente, as suas estruturas sutis e físicas, certamente,
uma vez que é com essas irradiações que nós quebramos as moléculas que bloqueiam a sua evolução.

É preciso bem compreender que a alimentação líquida é a mais provável de não atrair demasiada vitalidade
para o estômago.

Atualmente, o trabalho mais importante, no nível energético e vibratório e fisiológico também, ocorre no peito e
na cabeça. 

Quando vocês comem, todo o sangue vai para o ventre, certamente. 

Então, se vocês ingerirem líquido, há menor esforço de digestão e a energia pode continuar a circular nas
regiões cardíacas e na cabeça, sem ser desviada, de certa maneira, para o ventre. Isso é muito importante.

Então, a seguir, é preciso bem compreender que a alimentação, sobre a Terra, foi largamente viciada e poluída
pelos pesticidas e por diferentes coisas, não é?

 Então, se possível, vocês devem também tentar comer o biológico [orgânico], como dizem, é muito
importante.

É preciso compreender também que as necessidades alimentares estão se modificando. 

Talvez alguns de vocês já perceberam e vivem isso, não é? 

Vocês devem comer cada vez mais saudavelmente e, se possível, alimentos que não estão demasiadamente
modificados. 

O que isso quer dizer? 

Se vocês gostam de frutas e legumes, tentem tomar aqueles que podem ser comidos sem estarem
demasiadamente cozidos. 

Isso é importante. 

Tentem também encontrar fontes que correspondam ao que vocês chamam de cereais e leguminosas, mas,
diminuindo, de maneira importante, o trigo. 

Por quê? 

O trigo é um cereal mágico, mas que, como todo cereal mágico, foi transformado. 

Quer dizer que lhes suprimiram todas as sementes de trigo antigas e foram substituídas por sementes de trigo
modernas, cuja particularidade, independentemente do rendimento, mas isso eles jamais irão lhes dizer, é de

ser muito mais ricas em glúten. 

Ora, que faz o glúten? 

Ele se deposita nos seus órgãos, no estômago, nos rins, no Coração e no cérebro. 

Quer dizer que é uma excelente molécula para bloquear a Consciência.

Há outros, há muitos outros, certamente. 

É muito simples: tudo o que foi favorecido de maneira industrial é contrário à sua evolução.

Eu vou tomar dois outros exemplos muito simples de compreender: o milho, obviamente, que não é
completamente adaptado ao DNA ocidental e, em terceiro, a soja, que igualmente não é adaptada ao DNA

ocidental.

E os rechearam de milho e de soja. 

Por quê? 

Porque a soja é uma planta que tem a particularidade de empurrar para a Terra, ou seja, ela os leva de volta
para a Terra e isso impede de se beneficiar do efeito do Sol. 

É a mesma coisa para o milho.



Para o seu povo, no Ocidente e não, obviamente, em outros lugares. 

Por exemplo, a soja não tem os mesmos efeitos nos países asiáticos. 

Do mesmo modo, o milho não tem os mesmos efeitos nos povos sul-americanos. 

E, obviamente, introduziram-lhes isso aí, onde falharia. 

Tudo isso, vocês podem dizer, talvez, que é maquiavélico, que talvez isso nem foi mesmo pensado, porque
basta haver a intenção de prejudicar para que os modos de prejudicar se multipliquem. 

Obviamente, aqueles que os alimentaram não procuraram suprimir a fome.

 Procuraram suprimir a sua independência alimentar. 

Não é de fato a mesma coisa.

***

Questão: poderia nos falar das bagas de Goji no Himalaia?

Goji é uma planta, pelo que tenho visto, que aumenta as qualidades vibratórias e permite-lhes vibrar em
frequências um pouco mais altas. 

É uma excelente planta, que permite subir o nível vibratório e combater as modificações induzidas pelas
Radiações que vocês recebem do cosmos.

Essas Radiações, obviamente, são destinadas a modificar a sua Consciência, o seu DNA, a sua fisiologia e o
conjunto das suas estruturas.

Então, talvez alguns Seres humanos observaram episódios de fragilidade mais importantes, com relação ao
ambiente, com relação a diferentes coisas, porque há, como vocês dizem, uma espécie de oxidação que

ocorre nos tecidos, que está ligada à própria natureza da energia que vocês recebem e à própria natureza da
sua transformação.

O Goji é perfeitamente indicado para combater esta oxidação.

***

Questão: parece que a heliosfera está se abrindo. Isso poderia corresponder às modificações que
ocorrem no espaço/tempo?

Vocês sabem, desde muitos anos, as modificações no seu Sistema Solar são extremamente importantes. 

Elas se referem a todo o Sistema Solar, todos os planetas. 

Elas se referem às órbitas planetárias. 

Elas se referem às Radiações do Sol. 

Elas se referem também às radiações emitidas pelo cosmos e por determinados lugares da galáxia.

Isso leva a tensões incomuns, no nível dos planetas, mas também das Consciências que vivem nesses
planetas.

Então, sobre o que você fala, vamos resumir e falar em nível um tanto científico, com termos que me são
próprios. 

Vocês irão traduzir com os diferentes termos que vocês empregam.

A Terra é banhada pelo que é denominado uma magnetosfera, uma força que é responsável pelo que chamam
de forças gravitacionais, por exemplo, mas também por todo eletromagnetismo na Terra.

O conjunto deste Sistema Solar está sob influência das mesmas forças, que vocês denominam magnetosfera,
mas que é chamada, porque está ligada ao Sol, de heliosfera.

Quer dizer que é uma espécie de trama, efetivamente, uma matriz curvada do espaço/tempo, na qual se
inserem modelos tridimensionais de controle da Consciência. 

Isso, efetivamente, faz parte do que vocês chamam de matriz.

Existem também camadas que estão muito mais próximas da Terra, denominada ionosfera. 



A ionosfera, como o seu nome o indica, é carregada de partículas. 

Ora, as primeiras modificações ocorridas sobre este Sistema Solar são muito mais antigas do que aquelas que
vocês percebem.

Obviamente, os astrofísicos e os observatórios astronômicos estão a par, perfeitamente, disso, mas eles lhes
esconderam isso e irão esconder até o último momento.

Há, de início, o fato de que o seu Sistema Solar foi cortado da sua verdadeira Fonte. Este Sistema Solar (que
vocês denominam Sol, os planetas que conhecem...) orbita em torno da galáxia, mas foi fechado, literalmente,
nesta heliosfera para, justamente, evitar as irradiações do Centro da Galáxia, e para que a irradiação do centro
da galáxia ligada à Alcyone não pudesse se manifestar senão a intervalos específicos associados à precessão

dos equinócios, ou seja, a cada 52.000 anos.

E vocês entraram nesta época. 

Mas havia também outras finalidades, ou seja, independentemente da heliosfera, que isolou o conjunto do seu
Sistema Solar da influência galáctica, o seu planeta, ele mesmo, foi fechado em uma magnetosfera, isolando-o

ainda da qualidade específica da irradiação do Sol. 

Porque, eu os lembro, para aqueles que não acompanharam, de que o seu corpo espiritual, a sua dimensão
estelar, permaneceu prisioneira no Sol.

Mas seria necessário também, para vir sobre este planeta, que vocês fossem cortados, não unicamente da
influência estelar, que era a sua, mas também exterior. 

E para isso há uma segunda esfera isolante que foi criada em torno da Terra, que é a magnetosfera, que os
isola, vocês, como personalidade, do seu corpo espiritual que está no Sol.

Portanto, há uma 'tripla ruptura', não uma simples ruptura. 

Há uma tripla ruptura, o que é algo muito sábio e muito original que foi feito, que trancou, literalmente, a criação,
dentro de uma bolha, a fim de que ela evoluísse dentro dessa bolha e de que todo o sistema de Consciência

que interfere no interior desta bolha ficasse prisioneiro.

E vocês têm várias bolhas: há uma bolha sobre o conjunto do sistema Solar, gerada pelo Sol (não naturalmente,
mas porque a fizeram, não vocês, hein, não é?, mas os outros, vocês sabem o que eu quero dizer).

Os outros, eles trancaram o sol e o cortaram da influência do Sol Central. 

Eles não puderam, ao contrário, modificar a órbita deste Sistema Solar com relação ao Sol Central da galáxia,
felizmente. 

Era o seu objetivo final e, isso, eles jamais puderam realizar.

Nós vigiamos para que esta experiência específica de isolamento não fosse longe demais. 

Mas lembrem-se de que o Sistema Solar foi modificado, bem antes de lhes imporem bobagens sobre o
aquecimento climático. 

Foi algo que estava ligado à revolução dos planetas e, agora, de planetas do seu próprio Sistema Solar, antes
mesmo de falar de outros planetas ou de outros Sóis, que chegam agora ao nível máximo dos seus efeitos. 

Mas é preciso saber que há uma brecha que se criou, no final do ano passado, que colocou fim ao isolamento
do Sol em relação a esta Terra. 

Quer dizer que há arcos elétricos, raios de Luz e feixos de raios que ligam, agora permanentemente, a Terra
e o Sol. 

O que explica que a energia do Conclave pôde entrar em ação e que o Arcanjo Miguel pôde lhes propor, em
meio mesmo a esse Sistema Solar, os Casamentos Celestes, ou seja, reencontrar a sua dimensão Celeste

que está no Sol.

 Primeira etapa.

A segunda etapa, efetivamente, que ocorreu desde o final dos Casamentos Celestes e que permitiu a
intervenção do Arcanjo Uriel, é ter perfurado esta heliosfera que era muito mais compacta do que a

magnetosfera, a fim de permitir (e, isso, é influência direta, não do Conclave, mas da irradiação Central da
Fonte e também do seu impulso interior), de algum modo, desprender a atração magnética ligada à Ilusão. 

São as primeiras etapas.



Então, obviamente, há outras que vão chegar e que são cada vez mais visíveis e cada vez mais vibrantes e
cada vez mais perceptíveis. 

Há outras. 

Há a passagem dos cometas. 

Há os cometas que vão sobrevoar e que sobrevoam já o seu Céu. 

Vocês têm meteoritos por todos os lugares, atualmente, sobre a Terra, porque vocês atravessam nuvens de
meteoritos e nuvens de cometas. 

No momento, nenhum vai atingi-los.

E, por outro lado, vocês têm também a influência do que foi chamado por Orionis, de Hercobulus ou
Hercóbulus, que é, de fato, o Sistema Solar gêmeo do seu, que é denominado, pelos cientistas, a Anã Negra, o

Sol Negro, se preferirem. 

Isso é uma realidade. 

E é o planeta que foi anunciado desde muito tempo que é aquele que irá manifestar o surgimento da nova
dimensão.

Aí estão as principais coisas que devem ocorrer. 

Agora, é verdade que esta Luz que vocês veem, que foi vista por observações no nível da heliosfera, vai criar
um arco elétrico gigantesco entre o Sol e esta periferia, a fim de colocar, literalmente, o seu Sol e este Sistema

Solar sobre a irradiação de Alcyone, a irradiação Galáctica de raios gama. 

Mas também, esse véu de Luz foi criado, do mesmo modo, pela sinergia dos raios que vêm das Supernovas,
no nível da mesma região do Sistema Solar.

***

Questão: a heliosfera é considerada como uma proteção contra os raios cósmicos.

É um isolamento, efetivamente, dos raios cósmicos. 

O que fez com que desde muitos milhares de anos nenhum raio cósmico pudesse chegar a vocês.

***

Questão: esse fenômeno de corte parece gerar muito medo, atualmente.

Obviamente, tudo está voltado para causar medo. 

Dizem-lhes a Verdade, mas a finalidade não é boa.

Essa é a estratégia extremamente experimentada e que funciona sempre sobre a humanidade desde o
começo dos tempos. 

Eles se servem de uma Verdade, para uma finalidade que não é a Verdade. 

Isso funciona sempre assim e funciona sempre muito bem.

Quando lhes dizem que a heliosfera os protege dos raios cósmicos, não, ela bloqueia os raios cósmicos. 

Ela os protege de nada, justamente, ela os protege, sobretudo, da sua própria Divindade e do acesso da sua
Consciência à sua Unidade.

***

Questão: como seres de Luz puderam se encontrar presos nesta matriz?

Porque era atraente, como vocês dizem...a carne é fraca. 

E no início, era uma experiência apaixonante.

***



Questão: então, o único objetivo era uma experimentação?

Sim, uma experimentação à qual a Fonte deu o seu aval. 

Mas, aí também, há que não lemos tudo nos contratos. 

Não entendam com isso que eu critico os contratos da Fonte ou de outras Entidades, não é?

***

Questão: se as Crianças que se encarnam são grandes Mestres, como elas vão nos ajudar?

Pela sua Presença, simplesmente. 

E pela sua Luz. 

Não contem com eles para ajudá-los através de palavras. Mas é a sua Presença que os ajuda, certamente.

E esses grandes Seres, que decidiram se encarnar entre vocês, não poderiam fazê-lo senão soubessem que a
matriz estava próxima do seu fim, porque não creiam que esses grandes Seres iriam passar milhares de anos

nesta fragilidade da carne. 

Vocês têm carne à base de carbono, de cadeias proteicas.

Quando vocês sobem em outras dimensões, vocês têm cadeias irradiantes de sílica (silício). 

E depois, vocês sobem de Vibração em Vibração sobre outros corpos, mas não é mais corpo de carne.

Mas, entretanto, para aqueles que ali estão, eles consideram isso como carne.

 Tudo depende do que vocês denominam carne. 

A carne não é a matéria. 

A carne é o que constitui um organismo.

O Arcanjo Miguel possui uma certa carne, que não é a mesma em cada dimensão. 

A dimensão mais próxima de vocês, são as representações que vocês fizeram. 

Agora, o Arcanjo Miguel, em sua representação a mais alta vibratoriamente, nada tem a ver com aquela.

***

Questão: e sobre os cometas e os meteoritos?

Eles já os atingiram, mas são pequenos, por enquanto.

Sabemos que há cometas (e são mais meteoritos, é maior, não é?) que devem ter efeitos de penetração, ou
seja, um efeito de choque de Consciências, específico. 

Mas tudo irá acontecer em função das leis de atração.

Nós podemos decidir limitar a interferência da atração com relação aos elementos, digamos, muito pesados,
no nível da Terra, assim como para a humanidade e as consciências humanas encarnadas ou para a

Consciência terrestre.

Entretanto, não podemos evitar tudo. 

Então, no momento, vocês estão em um enxame de meteoritos, muito maior do que aquilo que vocês
denominam meteoritos, enxames de Perseidas (meteoros), por exemplo, que passam em pleno verão. 

Aí, vocês estão em enxames muito específicos. 

Obviamente, jamais lhes dirão de onde eles vêm. 

Mas vocês vão atravessar, em breve e totalmente, esta zona de onde vem esses enxames de meteoritos,
detritos diversos e variados, e também de cometas.

 Entretanto, não é preciso se alarmarem com isso.



***

Questão: por que não vimos, em junho, Hercólubus, no Céu da França?

Você confunde Nibiru e Hercólubus, agora, a primeira coisa.

Hercólubus não pode ser visível porque é um Sol Negro. 

O que seria visível são os seus efeitos sobre o Sol e estes são visíveis, desde muito tempo, em diferentes
lugares do planeta. 

Os efeitos de ressonância magnética que são induzidos por Hercólubus se veem no Céu, nas irradiações dos
planetas do seu sistema solar.

Devido ao fato da abertura da heliosfera, vocês se apercebem agora de modificações importantes que
ocorrem em distâncias até mesmo existentes entre os diferentes sistemas Solares e as diferentes estrelas. 

Há bem modificações de distância que parecem, mesmo aos seus astrônomos que observam isso,
completamente aterradoras, inexplicáveis, obviamente, para eles.

Agora, o que é visível no Céu, são modificações coloridas, modificações do Sol, como o Sol que dança, ou o
Sol que se desdobra, ou como massas ao lado do Sol. 

É a reverberação do Sol com relação à aproximação do Hercólubus. 

Hercólubus não é Nibiru.

Hercólubus é o que foi denominado Marduk ou o planeta da Cruz. 

É aquele que volta a cada 3.600 anos, mas, sobretudo, que se aproxima do seu periélio todos os milhões e
poucos anos, não tenho mesmo mais as datas na cabeça. Isso quer dizer simplesmente que vocês estão

nessa configuração cosmogônica e cosmológica extremamente rara.

Agora, o que é visível, no céu, são os efeitos deste planeta. 

Ele não está suficientemente longe, mas a sua influência é extrema. 

É o que acontece e o que vocês observam, atualmente, como terremotos, o cinturão de fogo do Pacífico.

Já em 2005, eu disse que a ignição dos vulcões do cinturão de fogo do Pacífico, que já aconteceu, seguida de
terremotos no cinturão de fogo do Pacífico, iria significar grandes movimentos no nível planetário, que eram

anteriores à Revelação da Luz e à Ascensão. 

Vocês aí estão. Não é daqui a 10 anos. 

Não é dentro de um ano. 

É nesse momento.

Agora, quanto tempo isso vai durar? 

Isso pode durar entre um mês e um ano. 

Eu digo isso grosso modo. 

Mas as perturbações estão aí. 

Elas estão concretamente aí. 

Elas estão mais no Céu, elas estão sobre a sua Terra.

Então, agora, Herólubus, ou a marca de Hercólubus, é visível diariamente, não sob suas latitudes, mas ela é
visível na Europa do Leste. 

Ela é visível na Índia. Ela é visível no polo. 

Muitos seres a fotografaram. 

Se vocês quiserem vê-la na França, aqui, vocês estão no sul, então, é necessário ter posições planetárias
extremamente precisas, porque, lembrem-se de que é uma ressonância, não é o verdadeiro Hercólubus. 

Vocês não podem vê-lo. 

O que vocês veem é a ressonância de Hercólubus sobre o sol. 



É um planeta que emite no infravermelho, remoto. 

Portanto, ele aquece, ele perturba os climas de todos os planetas.

É ele que provoca os basculamentos dos polos, que são produzidos sobre muitos dos seus planetas, mas não
irão lhes dizer.

Entretanto, é preciso compreender que a luminosidade específica de algumas estrelas, de alguns planetas,
está ligada a isso. 

Então, eu não sei precisamente em quais dias, em qual momento ele será visível. 

Mas, em todo caso, ele não será visível em pleno dia, de preferência, ao cair da tarde, durante um período
extremamente breve porque vocês não estão sob a boa latitude, aqui.

Mas, entretanto, os sinais celestes, as auroras boreais, as formas de nuvens, as cores dos seus Céus, os
deslocamentos aéreos ligados às correntes, são completamente perturbados.

Se vocês observarem também, de maneira escrupulosa, o curso do Sol, vocês irão perceber que a curva que é
descrita pelo curso do Sol nada tem a ver com o que existia há 10 anos. 

O Sol não nasce mais no mesmo ponto. 

Ele não se põe mais no mesmo ponto, e o seu curso no Céu não é mais em todos os mesmos lugares. 

Vocês concluem o quê? 

Que a Terra mudou. 

É uma evidência. 

Do mesmo modo que o trabalho realizado pela Fonte, pelas multidões de seres, do Conclave e de diferentes
nações e povos intergalácticos, intervém para solidificar as modificações em curso e evitar, pelo fenômeno da

elasticidade, de se fechar novamente. 

É o princípio do eletromagnetismo.

Portanto, nós descurvamos o espaço/tempo e mantemos este espaço/tempo de maneira que a Luz possa
penetrar, definitivamente, neste Sistema Solar. 

Mas, o que está em curso, nesse momento, é o que vocês observam no Céu, os fenômenos luminosos cada
vez mais intensos.

Então, eu sei que alguns Seres vão se servir desta luminosidade dos planetas e, efetivamente, de algumas
Embarcações Mãe que estão aí, para lhes dizer que é o sinal que eles haviam anunciado e que aquilo é o que

disseram. 

Mas, isso, não importa. São, antes de tudo, modificações cosmológicas que vocês estão vivendo.

***

Questão: algumas formas de espalhamento pelos aviões, os Chemtrails, são uma realidade?

Sim. Eles utilizaram (os outros, não nós, aqueles que vocês e nós denominamos, agora, porque a palavra é
alegre, os «maus arcontes», mas são rapazes como vocês, eles irão se tornar bons, um dia) alguns tipos de

moléculas e alguns tipos de metais que têm efeitos deletérios sobre a Consciência.

Então, eles tentam o que eles podem para limitar as influências das irradiações cósmicas. 

Eles ali não irão chegar, certamente. 

Mas, em sua megalomania, eles estão persuadidos de que eles ali vão chegar. 

***

Questão: o que você entende por alinhamento Galáctico final?

O alinhamento Galáctico final é o momento evidente em que vocês terão um alinhamento total do Sol, e não da
Terra, do Sol com o Centro Galáctico.

Vocês entraram na influência de raios particulares, com partículas extremamente específicas, que
denominamos «tachyons» (partículas hipotéticas cuja velocidade seria superior à da luz) e «bosons» que estão



se infiltrando em massa na sua dimensão. 

Vocês ainda não estão sob o máximo de bombardeamentos. Isso ocorrerá no final do ano de 2011 e terá, do
mesmo modo, um alinhamento planetário extremamente preciso que ocorrerá durante o ano de 2012.

Mas os fenômenos de mutação da Consciência serão concluídos no final de 2012, dos reajustamentos
planetários e não da Consciência humana. 

Eu o chamei de 'final' simplesmente porque, depois disso, jamais qualquer sistema Solar desta parte da galáxia
será cortado da Fonte. 

Portanto, é bem o final de uma época.

***

Questão: há uma diferença entre o Aviso de Maria e o Anúncio de Maria?

Sim, completamente. 

O aviso é um segredo de polichinelo, agora, todo o mundo sabe que está para ocorrer antes do final deste
ano. 

Obrigatoriamente.

O Anúncio a ser feito por Maria será o anúncio da sua Divindade. 

Vocês irão reconhecer a palavra de Maria. 

Isso não será uma via eletrônica. 

Vocês irão reconhecê-la com o Coração porque Maria está presente em vocês, é claro, já que Ela é a sua
Criadora, Ela é a nossa Criadora, de todos nós. 

E no dia em que vocês encontrarem a sua mamãe, você irão chorar porque vocês vão encontrar algo que
vocês perderam.

Imaginem uma criança que perdeu a sua mãe e que a encontra. 

Há ainda uma emoção, mesmo sendo uma Alegria do Coração. 

É o que vocês irão experimentar no momento do Anúncio a ser feito por Maria.

Agora, o Aviso não é o Aviso de Maria, é a Advertência do cosmos. 

Não é Maria que vai precipitar tal evento ou outro evento. Maria é Amor e ela os ama a todos, mais que nós
todos reunidos, os velhos «Croûtons».

Então, o que vocês querem, que ela lhes envie um Aviso, ou que ela lhes envie um castigo? 

Isso é completamente surrealista. 

Maria os quer no Amor, com ela. 

É o que ela vem lhes anunciar. 

Mas se vocês não quiserem o seu Amor, infelizmente, Ela nada pode aí. 

Ela não vai forçá-los. 

Ninguém irá forçá-los a nada. 

Mas, entretanto, todo o mundo saberá disso.

Então, o Aviso não é a Advertência de Maria, é o Aviso do conjunto das forças cósmicas. 

Não de nós, mas dos movimentos planetários e dos movimentos cósmicos.

O surgimento deste evento não pode ser revelado porque pode tomar várias formas, vários aspectos, mas o
aspecto mais importante é o fenômeno do Aviso em sua própria Consciência, que você sentirá naquele

momento. 

O Aviso não é para puni-los, ainda uma vez, do que quer que seja. 

O Anúncio é uma grande Revelação, ao contrário.



***

Questão: você tem informações sobre os 3 dias de catalepsia, depois do Anúncio de Maria?

Não, absolutamente. 

Porque tudo isso não está ainda perfeitamente estabelecido. Isso irá ocorrer, mas, como sabem, nós
ajustamos progressivamente.

Nós também temos trabalho, não é? nós reajustamos recentemente. 

Desde alguns dias, vocês sabem (Miguel, eu creio, falou quando da sua vinda nesse lugar mesmo, mas
sobretudo detalhou, ao meio dia, hoje, o papel do Arcanjo Uriel que pode enfim se manifestar), o Arcanjo Uriel
pode entrar em manifestação, devido ao fato da conexão com a Fonte, porque ele tem um papel específico, o

Arcanjo Uriel, que está ligado à reversão e, como as energias da reversão não estavam presentes, obviamente,
ele não podia se inserir como realidade Vibratória, nesta dimensão. 

É o que está ocorrendo, de maneira temporária, no momento.

Muitas coisas, no nível galáctico, mudaram, desde o 15 de agosto deste ano. 

E talvez, povos ditos primitivos, festejaram, à sua maneira, esta festa do 15 de agosto. 

A reunião dos Anciões, que ocorreu este ano, no mês de maio, foi para festejar este evento.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados amigos, eu lhes agradeço por terem trazido tantas questões tão aplaudidas.

Então, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e espero revê-los em breve e ter a chance
de trocar com vocês, deste modo.

Não esqueçam que é também a minha festa hoje, é a festa de Miguel, porque ele está presente.

Então, a mim também, é um pouco a minha festa, porque foi o meu prenome em minha vida e eu tenho muito
desse Miguel aí.

Obrigado a vocês.

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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- Ensinamentos de RAM -

~ A LINGUAGEM DA VIBRAÇÃO ~ 

Eu sou RAM.
Recebam, bem amados humanos, minhas saudações e minhas Bênçãos.

Como alguns de vocês já sabem, eu sou o Mestre do Ar.
Eu sou aquele que, desde mais de um ano, comunicou uma série de chaves Vibratórias e de Consciência para

permitir-lhes acessar a Vibração do Coração.

Eu gostaria, se quiserem, conversar com vocês, agora, sobre o que é a Vibração do Coração e a Vibração de Luz. 

***

O ser humano fala muito do Coração.
O ser humano fala muito da Luz.

Falar do Coração não é o Coração.
Falar da Luz não é a Luz.

O Coração não é uma ideia.
O Coração não é um conceito.

O Coração não é um comportamento.
O Coração, antes de tudo, é Vibração percebida, é Vibração sentida no peito.

Do mesmo modo, a Luz pode ser vista, a Luz pode ser conceituada, a Luz pode ser imaginada.
A Luz pode ser vista, com os olhos abertos ou fechados e, no entanto, ela não é a Luz.

A Luz, como o Coração, é Vibração.
A Vibração da Luz é uma Vibração que percorre o corpo e que amplifica os corpos sutis, desde o corpo etéreo até os

corpos mais sutis.

O ser humano é muito inclinado a colocar em palavras a Luz e o Coração, mas saibam que nem a Luz, nem o
Coração, são palavras e, antes de serem modificações da Consciência em meio mesmo à sua Vida, são, antes de

tudo, Vibrações.

Falar do Coração, sem sentir as Vibrações, não é o Coração.
Dizer e afirmar estar na Luz ou viver na Luz, sem perceber a Vibração, não é a Verdade.

Se a Luz está em você, a Luz vibra.
Se o Coração está em você, então, o Coração vibra.

Se o Amor está em você, então, o Coração vibra e a Luz vibra.

Qualquer outro Amor é apenas uma aproximação do Amor autêntico, do Amor Vibração.
O ser humano chama de Amor, a atração.
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O ser humano chama de Amor o desejo, a emoção.
O ser humano chama de Amor, a formação de um conceito, até mesmo filosofia, até mesmo religião.

E, no entanto, isso permanece no domínio dos conceitos, no domínio das palavras e no domínio da Ilusão.

Enquanto não há Vibração, no que se refere ao Coração, ao Amor e à Luz, não há Verdade, há Ilusão da Luz, Ilusão
do Coração e Ilusão do Amor. 

***

Evidentemente, o ser humano, entre as primeiras palavras que aprende e repete, são as palavras «eu te amo».
E, bem frequentemente, atrás das palavras há outra coisa e, sobretudo, não há a Vibração.

Eu sei que vocês estão aqui acerca das Dimensões e acerca da Luz.
A Luz do seu mundo não é a Luz da 5a. Dimensão.

A Luz de que falam os seres que alcançaram ou penetraram no Despertar não é a Luz que vocês veem.

Viver a Luz, viver um estado de despertar, acompanha-se de Vibrações e se acompanha também de modificações da
Consciência habitual, para uma Consciência mais unificada, mais apaziguada, e mais em Vibração.

Eu te amo é a expressão que, depois de «mamãe», é certamente a mais empregada na Humanidade e, no entanto,
essas palavras estão frequentemente privadas de sua Vibração.

Frequentemente essas palavras estão privadas da sua Luz, e ainda mais frequentemente, essas palavras estão
privadas do Coração.

Amar é dar.
Amar é dar-se abstraindo o Si.

O ser humano ama por ele e não pelo outro, enquanto que amar é dar-se ao outro e não se dar a Si.

Voltemos ao conceito de Vibração.

A Vibração é algo percebido como um movimento mais ou menos regular, mais ou menos rápido e, portanto, com uma
amplitude e uma frequência que lhes são próprias.

A Vibração pode ser imóvel.
Naquele momento, vocês não a percebem.

Ela se torna perceptível quando se modifica, quando se amplifica ou diminui em relação ao seu estado estendido ou
normal.

Perceber, captar a Vibração é então uma modificação da Consciência Vibral, estendida ou normal.
Esta Vibração pode se amplificar ou diminuir, atrasar-se ou acelerar-se, localizar-se em um ponto ou uma zona, ou

estar difusa no conjunto do corpo.

Então, a questão primordial que deve ser colocada a vocês, em meio ao seu caminho evolutivo, particularmente
nesses tempos e nesses momentos, é a capacidade do seu corpo para perceber a variação da amplitude e a variação

de frequência da Vibração.

Qual é o movimento gerado em vocês, de maneira geral, ou de maneira local?
A Vibração que se amplifica e cuja frequência se acelera participa inegavelmente da extensão da sua Consciência.

Somente a Luz, somente o Amor é capaz de desencadear isso.

Obviamente, na descrição que eu faço, nós não falamos de máquinas, não falamos de tecnologia, mas, sim, da
Vibração emitida por uma Consciência, seja ela desse plano ou de outros planos.

Se a Vibração é mais lenta, se a amplitude diminui, se a frequência é reduzida, então, a Consciência que emite esta
Vibração não participa da Luz e do Amor. 

***

Agora, eu disse que a Luz Vibral da sua Dimensão não é senão um pálido reflexo da Luz Vibral da 5a. Dimensão.
A Luz é, antes de tudo, Vibração.

Quando a Luz se combina com o Amor, ela se torna Fogo.
Fogo do Amor, Fogo que crepita, no sentido próprio como no figurado, nas suas lâmpadas, nos seus chacras, mas

também na totalidade do corpo.

Em todas as tradições, e não somente na minha, os seres que viveram e realizaram o despertar para a
transcendência descreveram, todos eles, sem exceção, o mesmo processo.

Eu não falo unicamente dos movimentos da Consciência e da energia em meio ao canal mediano da coluna vertebral,
chamado de Sushumna, eu não falo unicamente da descida, nas lâmpadas ou nos chacras, da Shakti ou Espírito

Santo.



Eu falo de um processo muito mais geral que vocês são levados a viver hoje, se o aceitarem.

A Vibração é a garantia da autenticidade da Luz e da autenticidade do Amor.
O Amor sem Vibração não é o Amor.

A Luz sem Vibração não é a Luz.
O Amor é a Luz.

Sem o Fogo do Amor não existe Luz e Vibração.

A linguagem do humano é chamada a mudar.
A sua linguagem é feita de palavras, de Vibrações sonoras.

Ela deve passar para a Vibração da Consciência, substituir a linguagem pelo Verbo.
O Verbo é agente Criador, o Verbo é Vibração, não somente Vibração sonora, mas Vibração da Consciência.

O Amor e a Luz verdadeiros participam da Consciência e, portanto, da Vibração.
A linguagem das Vibrações é uma linguagem cujo aprendizado é fácil.

A qualidade e a quantidade da Vibração determinam e condicionam a realidade e a Verdade do que vocês percebem
no Amor e na Luz.

O trabalho da Vibração e da percepção da Vibração é a única promessa, é a única garantia da autenticidade do que
vocês vivem ou do que vocês irão viver. 

***

Bem além da sua reunião, aqui, neste lugar, na Terra, o Sistema Solar é submetido a Vibrações novas, Vibrações
destinadas a elevar em vocês, o Coração e a Luz.

Esta Vibração deve fazer, antes de tudo, ressoar a sua Consciência, a fim de abri-la e de permitir-lhes captar e
ressoar com o fluido das Vibrações vindas de outros lugares, de fora do seu Sistema Solar.

Este afluxo de Vibrações é destinado a permitir-lhes, se desejarem, viver uma outra oitava da Criação.
E viver uma outra oitava da Criação não é uma escolha deliberada, mas é uma escolha da Vibração da sua

Consciência.
Somente a Consciência que supera a esfera da personalidade, somente a Consciência tendo acesso à Radiação da

Presença, à Radiação do «eu sou o que eu sou» é capaz de despertá-los para esta Vibração.

A Vibração que vem é Amor e Luz.
Ela é Amor e Luz porque, quando vocês a captam, quando vocês ressoam com ela, vocês são capazes de perceber a

rapidez e a amplitude percorrendo as suas lâmpadas e os seus corpos.
Esta Vibração nova é destinada a despertá-los.

O despertar se faz pela Vibração.
O despertar se faz pela captação da sua Consciência que se abre a esta Vibração.

As palavras podem enganar.
Os humanos podem se enganar.

Isso faz parte, assim como lhes disse, da experiência.

Mas a Vibração não pode se enganar.
Ela é frequência, ela é intensidade, capaz ou não, segundo a sua proximidade Vibratória, de colocar em ressonância,

em vocês, as portas adequadas.

Além do som, existem Vibrações trazidas por uma linguagem Vibratória que não é uma linguagem de palavras, mas
uma linguagem silábica, linguagem de Vibrações, as Vibrações tendo precedido e induzido a Criação.

Eu não falo da Criação desta Dimensão, mas da Criação do conjunto das Dimensões que pôde ser feita de acordo
com uma arquitetônica precisa, por um agenciamento preciso da Vibração Mãe.

Vibrações silábicas que lhes foram entregues, há alguns meses, as primeiras delas.
Eu não voltarei nisso. 

***

Eu insisto, de modo efetivo e forte, nesta noção fundamental: não pode haver Alegria se você não tiver esta Vibração.
Não pode haver Unidade se você não descobrir esta Vibração.

A Vibração de que falo é a combinação do Coração e da Luz ou do Amor e da Luz, pelo seu poder Vibratório.
A combinação dos dois é chamada de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é uma Vibração que nasce, geralmente, na parte superior do corpo, no nível da cabeça ou do
Coração.

As duas coroas brilhantes do Coração e da cabeça se juntam então em um abrasamento das duas rodas, das duas
coroas, formando o símbolo do infinito e se desposando.

A Vibração se percebe e é percebida no Coração e na cabeça.
É esta Vibração que leva a sua Consciência a se expandir e a alcançar as esferas do indizível que, na tradição,

chamamos de Samadhi.



O Samadhi é simplesmente a reconexão com a Vibração do Fogo do Amor no Coração e na cabeça.

Existem sete oitavas diferentes, por vezes sucessivas e por vezes não.
Então, vocês estão aqui para aprender e para viver, sobretudo, a linguagem da Vibração.

A Vibração denominada «Fogo do Amor» é aquela mais próxima da sua Essência, da sua dimensão estelar ou da sua
dimensão de Luz autêntica.

Vocês vão, por intermédio da sua Consciência e por intermédio da Vibração do cristal e das sílabas sagradas,
penetrar na linguagem vibratória do Fogo do Amor. 

***

Eu disse, há agora um ano do seu tempo terrestre: há apenas uma porta de saída desta Ilusão e esta porta é o
Coração.

Não o Coração chantagem, não o Coração palavras, não o Coração ideia ou abstração, mas o Coração Vibração.
Não há outras possibilidades além dessa.

Os seres humanos viveram uma série de etapas (há vários anos, bem antes da intervenção dos Arcanjos) em relação
com a ativação, por toques sucessivos e por correntes sucessivas, na Humanidade e na Consciência, de Vibrações

cada vez mais elevadas e cada vez mais penetrando em meio aos seus corpos e às suas Consciências.

Esta pulsação, esta Vibração, é hoje levada ao máximo pelo trabalho da Humanidade, pelo trabalho de grandes
entidades de Luz, mas também porque a Terra e o sistema solar tiveram uma reunião específica com a Luz, com a

Vibração, com o Coração, com o Amor e, portanto, com a Luz autêntica.

É isso que os prepararam, a Terra e todas as Consciências, para viver o que está vindo.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador, mas que não queima.
O Fogo do Amor é uma Vibração que se estende de maneira extremamente rápida desde o Coração ou a cabeça, ou
nos dois, ao conjunto do corpo e que, sobretudo, se acompanha de um sentimento específico que está além de um
sentimento humano normal, de um estado específico em relação com o Ser, com a Presença, a si mesmo, e que é

Alegria.

A Alegria é Vibração e expansão.

Assim como o Coração é a porta de saída, a Alegria é o motor.

Vocês não podem sair da Ilusão sem viver a Alegria.

Olhem as experiências vividas pelas Consciências humanas encarnadas em todas as tradições, em todas as
religiões.

Algumas almas consumiram-se no Amor, pela Alegria.

A Alegria de que falo, certamente, não é o prazer.
A Alegria de que falo não pode ser satisfeita porque ela não é uma busca, ela é um estado.

O trabalho vibratório é o único que não pode induzi-lo ao erro. 

***

Lembrem-se, entretanto, de que a Vibração da Luz, nesta Dimensão, não é a Vibração da Luz da 5a. Dimensão.
A Vibração na sua 3a. Dimensão é calor.

Vocês chamam de magnetismo ou de eletromagnetismo.

A Vibração da 5a. Dimensão, a Vibração da Luz da 5a. Dimensão, para ser mais exato, é Fogo do Amor e,
paradoxalmente, isso não é calor, mas formigamento e Vibrações, é expansão, é ampliação da Vibração.

A Vibração, vocês compreenderam, é o motor, mas também o elemento que vai lhes permitir, além das suas
concepções, das suas ideias, além da sua própria compreensão, perceber e saber se a Vibração é Amor, Luz,

Coração, ou se ela não é isso.

E vocês têm a capacidade inata para perceber, pela Vibração, o que é certo e o que é falso, coisa que jamais
poderiam fazer observando ou ouvindo palavras ou um rosto.

O aprendizado da linguagem vibratória é, hoje, essencial.
Conhecer a Vibração e as suas manifestações dá acesso à certeza, à evidência do que é percebido e do que é

sentido.
A abordagem da Vibração pode se fazer, assim como lhes dei, pela meditação sobre o Coração, mas pode também

ocorrer pela aproximação Vibral direta desta onda de Luz que está vindo para vocês.

Alguns podem dizer «como captá-la?», «como vivê-la?», «como senti-la?»



Bem, de início, aprendendo a ouvir a Vibração, do mesmo modo como aprendem a ouvir, quando crianças, aquilo que
lhes falam.

Do mesmo modo, vocês devem ouvir a Vibração.
O ouvir da Vibração não se fará senão a partir do momento em que o mental fizer silêncio, sobre os outros polos de
atividades de suas Vidas, a partir do momento em que vocês estiverem realmente à escuta, com a única diferença

que a escuta, aí, não se faz pelos ouvidos ou pelos olhos, mas no repouso e na imobilidade do Coração e na noção
importante do acolhimento da Vibração para resultar, em um segundo momento, no abandono na Vibração.

Muitos seres de Luz lhes disseram que a Luz era inteligente.
Ela o é, muito mais do que jamais seria um cérebro humano.

A Inteligência da Luz Vibral é evidência porque sabe onde está o que é bom, ela sabe onde está a Unidade.
Para isso, o ser humano deve se ligar, colocar-se à escuta da Vibração.

Esta etapa é essencial na evolução da sua Consciência, hoje, sobre este mundo terrestre.

A Luz é inteligente e a Vibração também, já que ela a acompanha.
Ela é até mesmo o suporte.

A Inteligência da Vibração pode transmutar, na Consciência humana, muitas coisas.
Se vocês olharem a vida de alguns místicos que encontraram esta Vibração, vocês vão se aperceber de que as

necessidades fisiológicas mudam.

A Alegria se instalando, ela afasta certamente do ser que a vive o sofrimento, ela afasta o sofrimento porque não há
mais lugar, na Vibração, para o sofrimento, nem mesmo para a doença.

A Vibração é cura total.

A Vibração é o que deve se estabelecer em vocês, para isso não há técnica complicada, aquela que eu dei, há um
ano («meditação direcionada para o coração», incluída em «protocolos») era muito simples e teve efeitos para muitos

seres humanos.

***

Hoje isso é ainda mais simples porque a intensidade da Luz é mais importante do que nunca.
E a Luz lhes pede, simplesmente, que a acolham, que se abandonem a ela a fim de deixá-la trabalhar e transformá-

los.
Então, é mais fácil, para o ser humano, realizar esse abandono, esse acolhimento da Luz Vibral, pela prática de

exercícios.

Não creiam, com isso, que os exercícios sejam indispensáveis, mas eles o são, de uma maneira particular, para o seu
mental.

Há literalmente um reencaminhamento da Vibração a fim de permitir-lhe evitar o mental, passando pela Vibração
silábica, passando pelos cristais, ou passando pelo que vocês chamam de «trabalhos energéticos» de preparação

para a Vibração.
É isso que vocês vão realizar.

O que quer dizer também que hoje, para o ser humano que queira encontrar a saída, qual é a saída?
A saída não é absolutamente o fim.

A saída é talvez um fim, aquele das ilusões.
A entrada na Eternidade, no Estado de Ser, não pode ocorrer senão a esse preço.

A perda das suas referências habituais não é uma perda definitiva, mas uma transcendência dessas referências.

O olho da Consciência que se abre à Vibração vai dar na Alegria e na compreensão do que muitos intervenientes
chamaram de «falsificação deste mundo» e a sua Ilusão.

Muitos modelos tradicionais disseram que este mundo seria Maya, Ilusão.
Mas, obviamente, quando o corpo sofre, é difícil de lhe dizer que é uma Ilusão, quando os problemas se acumulam, é

difícil de se dizer que são Ilusão.
Vocês jamais poderão convencer o seu mental de que isso é apenas uma Ilusão porque isso é, para ele, a única

realidade e a única Verdade.
Há apenas para subtender isso e, fora disso, não existe, simplesmente. 

***

Então, a evolução da sua Consciência na Luz Vibral, na Luz e na Vibração do Amor, acompanha-se da morte do
mental.

A morte do mental não necessita de enterro, nem de desaparecimento.
A morte do mental significa simplesmente que a Consciência que descobriu a Vibração vai doravante controlar, não

no sentido de um controle, mas, de preferência, no sentido de um acercamento, de uma sobreposição: a Consciência
vai então se sobrepor ao seu mental, ele não poderá mais ser o seu mestre, mas ele estará ao seu Serviço.

Há, portanto, inversão e troca de funções.

Habitualmente, na Vida do ser humano, é o mental que decide e que os faz crer que é a sua Consciência e vocês



acreditam nisso.
Mas o dia em que vocês descobrirem a Consciência Vibral, o mental não pode mais mentir para vocês.

Ele é envolvido e apaziguado pela Consciência desperta.
A Consciência desperta é a única que aceitou acolher a Vibração da Luz, que ali se abandonou, que ali imergiu e

ressurgiu renovada.

Hoje, vocês penetram nos mundos de Vibrações cada vez mais rápidas, acompanhando-se de uma aceleração em
meio aos seus modelos de Vida, mas também em meio aos modelos de Vida da Humanidade inteira.

Vocês estão neste período que vários textos chamaram de «tempos reduzidos» porque muitos fenômenos deveriam
ali acontecer, mas também porque a Consciência deveria ali se deslocar de maneira expandida, elástica e extensível.

Neste período, as portas estão se abrindo, muitas revelações têm ocorrido.
Muitas coisas se revelam e pedem para avançarem, para mudarem, para fazerem morrer ou deixarem morrer o que

deve morrer, o que os prendiam, o que os impediam de serem livres, de serem soberanos.
Tudo o que os controlava, os tem sufocado.

Vocês compreendem que com a Luz e com a expansão da Consciência, nada há de descontrolado.
Há somente que deixar agir, sem no entanto ficar inativo porque deixar agir demanda, em Si, um trabalho sobre Si de

abandono à ação da Luz.
Vocês chegaram agora a esta etapa.

Vocês irão viver, cada um no seu ritmo, em função das suas predisposições para aceitarem, em função das suas
capacidades para elevarem as suas Vibrações.
Não pode aí haver derrogação ou suspensão.

Assim como lhes foi dito, o relógio cósmico é muito preciso.
Ele corresponde a movimentos, certamente com ajustamentos, mas a movimentos da mecânica celeste específicos
em que as galáxias e os mundos e as dimensões interferem entre eles, vocês devem, vocês também, interferir e se

ajustar à onda da Luz, à onda do Amor.

O órgão de ajuste é o Coração: a sua capacidade para amar sem palavras, mas na Vibração, a sua capacidade para
entrar em ressonância com outras Consciências presentes nesta Terra, não unicamente os homens, mas,

certamente, a natureza e os outros reinos. 

***

Como perceber, além da percepção da Vibração, que vocês estão no bom caminho?
Basta simplesmente olharem os momentos que vocês passam durante seu dia, sentindo-se liberados, sentindo-se na

Alegria.
E, se vocês olharem os seus dias passados, se esta proporção de Alegria, se esta proporção de liberação, não

aumentar, então, vocês estão de costas para a Luz.

A Vibração da Luz é liberação, a Vibração do Amor está ligada ao fato de retirar todos os laços, todas as amarras.

É importante compreender e aceitar que, se um medo surgir, ele os contrai e ele não pode vir da Vibração da Luz.
A contração é o oposto da Alegria.

A Alegria é dilatação, a Alegria é liberação.

Quando vocês exercem ações, sejam elas quais forem, quando afirmam a sua soberania, quando decidem deixar tal
coisa, tal ser ou tal região ou tal situação, isso deve colocá-los na Alegria, não na satisfação de um desejo qualquer,

mas, bem mais, em um estado de liberação e de abertura.

A Alegria é, hoje, algo que está à sua porta.
A Alegria de que lhes falo não é uma Alegria consecutiva a uma recompensa, ela é consecutiva a sua liberação.

Não é porque vocês deixam tal ou tal coisa que vocês estão na Alegria, mas, sim, porque vocês se liberam das suas
correntes.

Se vocês fossem capazes de levar o tempo necessário para colocarem e soltarem os seus fardos, e olhá-los pelo que
eles são: pesos que impedem a sua leveza, então vocês aceitariam muito mais facilmente se desfazer desses fardos.

O alívio é o que permite a Alegria.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver e a vibrar esta Alegria.
A partir do momento em que ela se animar em vocês, fica cada vez mais fácil de perceber o que vai no sentido da

Vibração (e que portanto os alivia) ou o que vai no sentido da ausência de Vibração (e que portanto os torna
pesados). 

***

O movimento de liberação refere-se ao conjunto de Consciências e ao conjunto deste sistema solar.
É necessário irem no sentido da liberação.



Então, obviamente, o mental vai argumentar que vocês são obrigados a prever, que vocês são obrigados a planejar,
que vocês são obrigados a pensar no amanhã, mas tudo isso os afasta do instante, tudo isso os afasta do Aqui e

Agora, da decisão correta: aquela que os alivia, aquela que os eleva.

A Vibração é certamente o elemento motor que deve lhes permitir ir para a Alegria.
Sem Vibração não há Alegria.

Se a Vibração aparecer, há Alegria, sejam quais forem as circunstâncias exteriores de sua Vida.
Vocês podem ter vivido um drama familiar e sentir, no entanto, esta Alegria.

Então, esta Alegria virá apagar o peso e a tristeza relacionados com a perda.

Vibrar e entrar na Vibração é escapar aos condicionamentos, é escapar ao mental e a essas armadilhas, é entrar na
liberdade, é entrar na liberação.

Hoje, a Luz os chama para esta liberação.
Vocês querem ali responder ou querem persistir no peso?

Não há, e haverá cada vez menos, meias-medidas.

O caminho do equilíbrio encontrar-se-á depois da ruptura de um equilíbrio que vocês tinham atingido, cada um à sua
maneira, na sua Vida.

O novo equilíbrio ocorre a uma oitava bem superior àquela que vocês conhecem porque este equilíbrio não é em
função de ações/reações, de consequências da encarnação, mas, bem mais, um equilíbrio em relação com um estado

bem específico.

Este estado específico foi desenvolvido pelos Arcanjos e corresponde ao que alguns de vocês começam a viver e a
experimentar: a diferença entre a personalidade e o Estado de Ser, a diferença entre a Ilusão e a Verdade, a

diferença entre o peso e a leveza, a diferença entre a Alegria e o peso.
Mas vocês devem escolher.

A Vibração vem a vocês para fazê-los ressoar, e ativar em vocês, a Verdade da Alegria. 

***

Aí está, pelas minhas palavras, mas também pela Vibração, o que eu queria lhes dizer como um preâmbulo do que se
anuncia para vocês, de maneira específica, neste espaço.

Obviamente, o conjunto da Humanidade se apronta para viver isso, alguns sem preparação alguma.
A irrupção da Luz em meio à sua densidade será um Fogo de artifício e um abrasamento.

Para outros, isso será ou desagradável ou inexistente, porque não vivenciado.
Vocês não têm que se prender ao outro.

A melhor maneira de fazer aderir não é convencer, mas manifestar a Verdade pela Vibração.
Estando no seu caminho, estando em ressonância com a Luz Vibral, vocês irão se tornar as testemunhas da Luz,

vocês irão de tornar os Divulgadores da Luz, os Ancoradores da Luz.
Isso não precisa de palavras, isso não precisa de explicação: há apenas que Ser e irradiar.

Compreendam bem que a época que vocês vivem é uma Graça infinita.

Bem amados, se vocês tiverem perguntas em relação a esse processo, eu gostaria de tentar trazer um
esclarecimento suplementar. 

***

Questão: o que significa sentir sobre o coração como queimar, ao cruzar com uma pessoa?

O coração que queima são as primícias da ativação do Coração.
Trata-se de um Fogo devorador.

O Fogo do Amor é a queimação do Coração, aquela trazida pelos Anjos Abrasadores, denominados Serafins,
Querubins, às vezes por MIGUEL, mas, também, simplesmente, por um outro ser humano. 

***

Questão: se a parada do mental for um preâmbulo à abertura do Coração ou à Vibração e se a Vibração puder
travar o mental, como os dois se articulam?

O ser humano deve aprender a limitar o mental a fim de que a irrupção da Luz na sua Essência aconteça.
Há casos, também, em que o outro sentido é possível, não há regra absoluta.

Hoje, tudo é experiência facilitando a irrupção da Luz, quer isso passe pelo protocolo que lhes dei (meditação
direcionada para o coração), quer isso passe por um encontro humano ou espiritual.

Há conjugação e ampliação dos fenômenos de Vibração, tornando possível a ativação do Fogo do Coração, de
diferentes modos.



Não há regra absoluta, tudo é possível.

O importante é compreender que a Vibração que percorre o Coração como um Fogo devorador é a ilustração perfeita
da ativação da Consciência Vibral. 

***

Questão: no acesso ao corpo de Estado de Ser, o mental terá ainda um papel de transmissão do
Supramental?

Se eu bem compreendi o que foi perguntado, a resposta é não.
O mental poderá apreender-se da experiência para tentar reproduzi-la, mas, entretanto, isso não será a experiência.

A experiência está ligada à Vibração e não às palavras.
Certamente, as palavras são portadoras de uma Vibração, mas não são a Vibração de que falo. 

***

Questão: podemos igualmente acessar a Vibração na comunicação, com o Coração, com um animal ou uma
planta?

Sim, de maneira indiscutível.

***

Questão: é normal se sentir «derrubado» pela energia?

Com o reajustamento entre a Vibração da personalidade e a Vibração do Estado de Ser, que está mais presente do
que antes, pelo quase desaparecimento do que foi denominado franja de interferência, ou franja astral, pela própria

influência das radiações cósmicas, a Vibração do Estado de Ser se aproximou da Vibração da personalidade.
Isso pode ser vivido por algumas Consciências como uma sensação de flutuar ou de se encontrar realmente entre

dois mundos, entre o despertar e o sono, por exemplo, ou entre o sono e o despertar.
A Vibração da Presença que desce para vocês ocasiona isso, sem apreensão.

Na maioria das vezes, em um estado de desprendimento do que é vivenciado.
Isso participa, de maneira inegável, da realização, em vocês, do Estado de Ser e da Presença.

A Vibração e a Radiação cósmicas que vocês percebem e sentem sobre a Terra podem se expressar por períodos,
por vezes importantes, de reajustamento, dando efetivamente uma impressão de fadiga ou de peso, associada,

obviamente, ao efeito da Vibração.

Mas o que percebe isso é a Consciência da personalidade.
A Consciência do Estado de Ser se revela no momento oportuno, a partir do momento, para alguns seres, quando a

Consciência da personalidade não pode mais combater a influência da Vibração da Luz.

Então, alguns seres vivem reajustamentos importantes, dando, em um mesmo dia, a impressão por vezes de estar
desconectado ou de estar em um outro lugar mal definido.

Ou, então, podem surgir, ao contrário, fases de exaltação intensa em relação com a penetração do Fogo do Amor.

Cada Consciência reage e vive diferentemente o processo, cada caminho é diferente e vocês estão, cada um, em
uma etapa diferente neste caminho.

O importante, mesmo nesse estado específico de peso, é sentir a leveza.
Há evidências, apesar da flutuação da Consciência.

Alcançando uma vez a Vibração da Alegria e da Luz autêntica, isso pode bastar para engrenar as transformações
salutares, as mudanças salutares.

O importante sendo este impulso inicial.
É preciso deixar, depois, a Inteligência da Luz agir e interagir em vocês.

É preciso deixá-la o tempo de se instalar, de assumir lugar e de se espalhar.

Ainda uma vez, cada um a seu ritmo, o importante sendo que, seja o que for vivido no nível do corpo e no nível da
Consciência, isso é, em última análise, se vocês olharem hoje, isso é, de todo modo, muito melhor que ontem.

Isso faz parte de ajustes na Luz e de reajustamentos entre a personalidade e o Estado de Ser.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Inteligência da Luz, as Sombras presentes na

personalidade se esvaziam, tanto da esfera psicológica como da esfera fisiológica.

A Vibração da Luz os engaja a irem para uma transformação essencial, para um alívio dos seus pesos e dos seus
fardos (cargas).

Obviamente, isso não acontece em um dia, mas procede por pequenos toques sucessivos até o dia em que ocorrer o



abrasamento da Vibração, o Fogo do Amor.
Naquele momento, sua Vida e sua Consciência terão definitivamente basculado.

Não haverá mais retorno possível. Nunca mais. 

***

Questão: por que o que sentimos, na Alegria ou no desconforto, é amplificado?

A Luz Vibral que vem para vocês é expansão.
Esta expansão é aumento da sensibilidade.

É como se o que estava pesado e escondido, se revelasse.
Então, sim, tudo é amplificado, em um sentido como em outro.

Tudo depende do sentido da reação.

É o que vocês mesmos observam nos jogos da Consciência da Humanidade inteira, nesse momento.
As coisas podem ir muito rápido, os pequenos toques se sucederam e sentimos bem que a Humanidade, na sua

totalidade, pode ir num sentido ou noutro, e bem depressa.
Mas os dois sentidos, por mais opostos que sejam, irão conduzir, inevitavelmente, à instauração de uma nova

Dimensão e à instauração de um novo estado de Consciência e de Vida.

Vocês têm, simplesmente, de acolher, ainda uma vez, de se banharem, o mais livremente possível, nesta onda de
Radiação.

Naquele momento, vocês irão descobrir, extremamente rápido, que a natureza essencial e fundamental da sua
dimensão de Semente de estrela, em meio mesmo a esta personalidade, é a expressão da Alegria e que não pode ser

de outro modo.

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Então, bem amados Mestres da Luz, eu lhes proponho um instante de comunicação Vibratória.
Isso irá me permitir lhes dar as minhas Bênçãos e lhes desejar o melhor.

Eu os abençoo.

Comunguemos.

... Efusão de energia ...

************
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Questão: você nos disse que alguns de nós, no momento da Ascensão, iriam se tornar Guardiões,
mas, Guardiões de que, de quem?

Os guardiões, por definição, bem amada, são seres que se encontram nas dimensões intraterrestres.
Dada a decisão recente da Fonte de cortar curto, se pudermos dizê-lo, a experiência da terceira dimensão
dissociada, o povo de Guardiões será daqueles capazes de gerar as Vibrações existentes em meio aos

sistemas intraplanetários, a fim de permitir a expansão da Vida na terceira Dimensão que será denominada,
desta vez, «unificada». 

Portanto, não haverá separação, propriamente falando, entre os seus Guardiões e aqueles que vocês têm hoje,
quer isso seja os povos humanoides ou não humanoides. 

Não haverá mais separação com relação a esses Guardiões. 

O seu futuro, em função da sua Ascensão, é, obviamente, diferente segundo a sua origem estelar, segundo a
sua Fonte e segundo a sua função.

Assim, cada um irá seguir o seu caminho, cada um irá à sua casa e irá assumir as funções que são as suas. 

Portanto, os povos chamados de intraterrestres, os Guardiões, serão os Guardiões de uma Vida da superfície
chamada de terceira dimensão, aí também, mas não separada. 

***

Questão: é importante conhecer a nossa origem estelar?

Sim. 
Mas a Revelação, bem amado, não se faz senão no momento oportuno, no momento adequado. 

Todos vocês têm uma filiação estelar. 
Todos vocês têm Quatro filiações espirituais que podem se mesclar ou se diferenciar da sua origem estelar.

Entretanto, isso não me é permitido no nível da Revelação. 
Isso é uma Revelação que ocorre no decorrer do seu caminho, em um momento preciso e um momento

escolhido, que corresponde a uma oitava vibratória que você atinge e que permite esta Revelação. 

A Revelação da sua filiação estelar, a Revelação das suas filiações espirituais ancora, em você, a nova Vida e a
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nova Dimensão. 

Entretanto, não há curiosidade a ter, no sentido intelectual.
Revelar-lhe que você pertence a tal linhagem ou que uma das suas linhagens é essa, não lhe trará grande coisa

enquanto você não viver a Revelação vibratória.
Não há então meio de desvendar, senão por vocês mesmos, o que vocês são, no nível da sua Essência

estelar ou das suas filiações espirituais. 

***

Questão: por que sempre tenho medo de serpentes e fico perturbada ao ouvir falar de cérebro
reptiliano?

Bem amada, isso está inscrito no mais profundo desta memória celular que é o seu corpo que você habita
hoje. 

De fato, você guarda totalmente escondido, mais ou menos profundamente, esta noção de medo de répteis. 

De onde ele vem? 
Ele vem, obviamente, da sua queda inicial nesta Dimensão, desejada e ocasionada pelos Demiurgos e pelos

povos Reptilianos. 

Entretanto, é preciso compreender que, bem antes desse fenômeno de rebelião, se o pudermos chamar
assim, os povos Reptilianos e em particular aqueles que vocês chamam de Dragões, eram povos

extremamente evoluídos, bem mais do que vocês são hoje, além mesmo da sua Dimensão estelar. 

Os povos chamados de Dragões eram Mestres geneticistas, do mesmo modo que os seres vindos de Sírius,
e, em particular, os povos Delfinoides.

Esses dois estiveram na origem de múltiplas experiências nos multiversos e nas multidimensões. 
Eles permitiram o desenvolvimento da Vida em muitas dimensões e em muitas direções, até o momento em

que alguns Dragões, imbuídos do seu poder, decidiram criar uma matriz separada, em parte, da Fonte. 

Assim, há escrito em vocês, qualquer que seja a sua origem estelar, quais são as suas filiações ou os seus
pilares espirituais, em alguma parte está inscrito em vocês, este medo. 

Entretanto, vocês precisam admitir que alguns de vocês possuem pilares ou filiações espirituais relacionadas
com essas linhagens. 

***

Questão: no que consiste o Serviço, hoje?

Bem amado, é preciso compreender o sentido dessa palavra «Serviço».
Servir, é o quê? 

Servir pode ser concebido como uma doação de Si. 
Mas é importante discriminar: a quem você se doa? 

Quais são os seus empregados? 

Vocês foram criados nesta Dimensão a fim de servir o seu Deus.
Entretanto, isso é uma Ilusão. 

O Serviço não é o Amor. 
A radiação não é o Serviço. 

A radiação é um estado de Ser. 
É preciso passar do Serviço ao Ser. 

E quando vocês estão no Ser, nesse momento, vocês servem naturalmente. 
Mas se vocês servirem sem conhecer o Ser que vocês são, nesse momento, vocês entram em uma relação de

dependência que não é uma liberação. 

As palavras são utilizadas frequentemente com dois sentidos.
Esta noção de duas faces é extremamente frequente em todos os ensinamentos espirituais. 

O modo mais importante, para o ser humano, é fazê-los crer que vocês trabalham para a sua liberação no
sentido do Serviço. 

O Bhakti Yoga, como é chamado no Oriente, é proposto ou vendido como sendo um meio de acessar a
Iluminação.

Isso é em parte verdade e em parte falso. 



Vocês podem passar vidas inteiras no Serviço de uma causa, no Serviço de um grupo, no Serviço de uma
filiação, sem, no entanto, chegarem à Iluminação. 

Assim, portanto, há verdade e há falsidade. 

Entretanto, a partir do momento em que vocês descobrem a sua dimensão fundamental de Ser
multidimensional, a partir do momento em que vocês se conectam ou se reconectam com a sua dimensão

estelar, a partir do momento em que vocês ativam em si as filiações espirituais, vocês estão obrigatoriamente
no Serviço, mas esse Serviço não é a mesma forma que o Serviço que lhes é imposto, em que lhes é pedido,

em que esperam fazê-los encontrar a Iluminação pelo Serviço. 

Assim, é preciso bem compreender que existem vários serviços e as forças dos «maus rapazes» jogam
sempre nesta noção de dualidade de palavras. 

Os exemplos são muito numerosos. 
Assim, por exemplo, quando vocês falam de Nações Unidas, em inglês, United Nations (U.N.), é uma paródia,

obviamente, da Unidade. 

A Nova Ordem Mundial sendo uma paródia da Unidade, as forças de separação, de dicotomia, que os precipita
nesta Dimensão, sempre inverteram o processo, quaisquer que fossem. 

Assim, portanto, a palavra Serviço que, no Espírito humano, é um sentido nobre de devoção, de doação de Si,
encontra-se falsificada no sentido de servidor, o que não é de qualquer modo a mesma coisa, vocês hão de

admitir. 

Assim, vocês podem aderir a ensinamentos ligados, por exemplo, ao que chamam de lojas oficiais e, aderindo
a essas lojas, vocês se colocam a serviço deles. 

Mas esta própria loja, a quem serve?
A questão é fundamental. 

Quem garante a vocês, além das palavras e além das concepções ou filosofias empregadas e transmitidas,
que a energia que vocês fornecem, no sentido do Serviço a essas lojas, vai servir à Fonte?

A Fonte nada lhes pede. 
A Fonte pede para Ser na Unidade. 

E, a partir do momento em que vocês realizarem a Unidade, o Serviço se estabelece espontaneamente, sem
esforço, sem vontade alguma, o que é, admitam-no, profundamente diferente do sentido do Serviço tal como

lhes foi proposto, para não dizer vendido, por alguns ensinamentos. 

***

Questão: se a Unidade pode conduzir à abundância, a abundância pode conduzir para a Unidade?

Bem amado, cada caminho é diferente e você irá compreender necessariamente que a abundância é diferente,
de acordo com a experiência de cada um.

Alguns seres estão na abundância e encontram a Unidade na abundância.
Alguns outros seres vão encontrar, através da privação, e, portanto, da falta de abundância, a Unidade. 

Não há regra absoluta. 
A abundância não pode conduzir sistematicamente à Unidade.

A abundância pode, por vezes, conduzir à dualidade e à separação. 
Não há regra absoluta. 

A abundância faz parte da Unidade. 
Mas de qual abundância estamos falamos? 

A abundância material não é a abundância espiritual.
A abundância espiritual é, não a pobreza, mas a satisfação das suas necessidades segundo a Inteligência da

Luz e não segundo a sua própria vontade. 
Para um ser, a abundância pode ser simplesmente ter o que comer a cada dia.

Para outro, a abundância pode ser poder se deslocar à vontade em tal ou tal automóvel. 
Para outros, enfim, a abundância consiste em ter uma conta bancária bem guarnecida. 

Para alguns seres, isso vai aproximá-los da Unidade, e, para outros, isso vai afastá-los, tão seguramente como
pesos muito mais graves, da sua Unidade, e vai mantê-los na dualidade. 

Não há, portanto, com relação à abundância, um caminho único.
Cada um aí reage em função dos seus próprios impulsos e das suas próprias vivências, tanto no nível de

encarnações como no nível da alma. 

Entretanto, a abundância espiritual estritamente nada tem a ver com a abundância material, mesmo se esta
abundância espiritual se expressar, por vezes, na vida, por uma abundância material. 



Mas não esqueça que, quando vocês alcançam e encontram a Unidade em vocês, a abundância toma uma
importância toda relativa em relação à noção de abundância da Vibração e de abundância da vivência da

Unidade, que é primordial. 
Nesse momento, o resto se segue, e segue sem forçar, sem esforço.

Esta é toda a diferença da abundância que você vai procurar para se premunir, para se preservar dos
inconvenientes da vida.

É profundamente diferente da abundância que se manifesta a partir do momento em que vocês tiverem
encontrado a Unidade. 

Eu vou tomar um exemplo muito simples de compreender: vocês têm um problema a resolver que necessita de
um investimento, de certa soma do que chamam de dinheiro. 

Quer vocês tenham este dinheiro, quer não o tenham. 
Se vocês estiverem na resistência, vocês exercem esforços, mais ou menos fáceis, segundo o seu caminho,

para adquirir o que lhes falta de dinheiro.
O Ser que vive na Unidade não se coloca esta questão.

Ele está na abundância, espontaneamente, pela reconexão com a sua Fonte.
Nesse momento, ele emite uma ideia e a abundância irá se manifestar, de modo certeiro, muito diferente do

caminho que é utilizado por aquele que utiliza as vias da dualidade e, portanto, da resistência. 

Em um caso, há resistência para adquirir a abundância, no outro, há abandono à abundância que está
chegando.

Isso não tem de forma alguma a mesma conotação nem a mesma finalidade, mesmo se, no final das contas,
cada um chegar ao seu objetivo. 

Mas há um caso em que vocês chegaram ao objetivo permanecendo na Unidade, e no outro caso vocês se
afastaram da Unidade. 

***

Questão: e sobre as pessoas que se põem no Serviço por causas humanitárias?

Bem amado, os seres que se engajam em uma ação de Serviço, no sentido humanitário, através de algumas
organizações, participam, de maneira inexorável, apesar da sua vontade, da manutenção da dualidade. 

É muito diferente levar uma ajuda sob a forma alimentar, sob a forma de cuidados médicos, isto é uma ajuda,
isto é um Serviço, mas esse Serviço mantém a dualidade. 

O importante não é vir ajudar, o importante é que o outro se ajude ele mesmo.
A única maneira de ajudá-lo, na Verdade e na Unidade, é mostrar-lhe uma qualidade de Vibração. 

Os maus rapazes compreenderam perfeitamente o princípio de dualidade, já que eles criaram isso. 
Tendo criado esse princípio de dualidade, ele funciona deste modo em todos os setores da Vida. 

O que quer dizer? 
Isto é muito simples e vocês vão compreender bem depressa. 

Imagine que vocês criaram um problema, convém também trazer a solução, depois de ter deixado o humano
divagar sobre esse problema. 

Tudo foi criado neste planeta, bem como no mundo industrial moderno em que vocês vivem, desde tempos
muito antigos, por esses seres. 

Há esta noção, no Homem, de bondade.
Esta bondade, obviamente, quer se manifestar no ser humano pelo fato de fazer o bem. 

Mas fazer o bem provoca sistematicamente o mal. 
Do mesmo modo, vocês deverão se colocar a questão adequada: como vocês explicam que, apesar da Lei de

carma, as pessoas que fazem o mal não sofrem do mal? 
E irão lhes dizer que eles vão sofrer em uma Vida futura. 

E se eu lhes disser que eles jamais irão sofrer devido ao mal que fizeram? 
Porque, obviamente, eles estão protegidos da sua ação/reação.

Agora, se vocês fizerem o bem com um sentido de Amor muito profundo, como esse foi o caso para alguns
seres, se vocês prestarem a sua ajuda com toda devoção e com todo Serviço, se eu lhe dissesse que vocês

vão atrair e manter a dualidade, o que vão me responder? 
E, no entanto, esta é a Verdade. 

O principal da ajuda não é fornecer sob o apoio de um médico, de um alimento, ou de um medicamento.
O apoio mais importante a fazer está na liberação da conexão com a dualidade, com o bem e o mal. 

Assim, vocês não podem trabalhar no sentido do Serviço mais absoluto para a Fonte se não estiverem, vocês
mesmos, no Ser, e acima de tudo isso. 



Há seres que proporcionaram, no sentido do seu sacrifício, algum bem-estar ao seu ambiente, de forma mais
ampla ou mais restrita, que isso seja um Santo ou uma Mãe de família que, por exemplo, devotou toda a sua

vida aos seus filhos. 
O sentido do sacrifício não é o sentido da liberação. 

Ao se sacrificarem, vocês se tornam servidores (empregados). 
Sendo servidor do outro, vocês abandonam o seu controle. 

O que não quer dizer ficar totalmente na indiferença, mas que é preciso de início procurar o Reino dos Céus e
o resto irá se seguir. 

A partir do momento em que vocês encontrarem a Unidade (e hoje isso é cada vez mais verdadeiro), vocês
estarão obrigatoriamente na noção de Serviço.

Isto é diferente de se compadecer e de servir no sentido de uma emoção, ou de um afeto, ou de uma crença,
vocês não acham? 

Assim, a totalidade de organismos humanitários tendo sido criados pelos humanos nesta Humanidade,
pertence às mesmas forças que as forças de poder que os governam. 

Sem nenhuma exceção.

***

Questão: poderia nos falar do alfabeto Inca de letras de Fogo e da sua utilidade?

As letras de Fogo do alfabeto Inca estão diretamente ligadas ao alfabeto Maia, ao alfabeto Acádio-Sumeriano.

É a mesma origem, obviamente, já que os Viracochas que visitaram os Incas e que visitaram também antes os
Maias, têm a mesma origem. 

A utilidade é, hoje, trabalharem com vocês mesmos. 

Obviamente, as ferramentas são múltiplas.
São numerosas. 

Vocês utilizam os cristais. 
A água pode ser utilizada. 
O canto pode ser utilizado. 

Os alfabetos sagrados podem ser utilizados. 
Eu os engajo, particularmente neste momento, e em função do derramamento Vibratório que está sujeito o seu

sistema Solar, a se ligarem ao que é mais simples. 
O ensinamento não é uma transformação. 

A transformação é, ao contrário, ensinamento. 
Compete-lhes viver a transformação e isso pode ser obtido, ou, em todo caso, favorecido, pela utilização de

algumas técnicas, de alguns protocolos. 

Mas, entretanto e em última análise, a coisa mais importante é o seu proceder de abertura do Coração e para
isso não há que praticar técnicas, quaisquer que sejam. 

Entretanto, eu concebo que em meio à Consciência humana seja necessário respeitar uma série de rituais
porque isso está inscrito em vocês. 

***

Questão: alimentar-se exclusivamente de prana é uma evolução ligada à Unidade?

Bem amado, a primeira parte da resposta, alimentar-se de prana, corresponde a um emprego do prana. 
Isso corresponde à evolução futura da Humanidade durante a sua Translação Dimensional, já que, nas

dimensões chamadas de quinta Dimensão e além dela, não há mais que se alimentar no sentido que você
entende. 

Vocês se alimentam, efetivamente, do Éter e de forças presentes em meio à Luz.
Não há necessidade de ingerir o que quer que seja. 

Entretanto, em meio à sua Dimensão, esse emprego do prana não é uma prova de Unidade. 
Entretanto, alguns seres, efetivamente, não têm mais necessidade, realmente, na Unidade, de comer, mesmo

nesta dimensão. 

Mas preste atenção para não fazer disso uma regra absoluta. 
Você pode estar na Unidade e comer. 



Você pode estar na Unidade e fazer amor. 
Você pode estar na Unidade e não mais fazer amor. 

Você pode estar na Unidade e não mais ter necessidade de comer. 
A Vibração se adapta. 

A Vibração vai seguir as suas necessidades. 
E as suas necessidades vão se ajustar à Vibração. 

Assim, algumas necessidades vão desaparecer e outras não desaparecem.
Assim, não há regra absoluta nesse nível. 

O que não quer dizer que todo ser que consegue viver de prana esteja na Unidade.
Do mesmo modo que há pessoas bulímicas que estão na Unidade. 

***

Questão: há muitos humanos na Terra que se alimentam de prana?

Isso se saberia na sua Humanidade.
Há alguns. 

Alguns controlaram, eu diria, o prana e as forças prânicas e podem realmente se alimentar do prana, porque
controlaram alguns critérios desta Dimensão, o que não é uma prova da Unidade. 

Lembrem-se, vocês podem ter todos os poderes do mundo, lembrem-se do que disse São Paulo: «vocês
podem levantar as montanhas, vocês podem ter a fé para levantar as montanhas, vocês podem se comunicar

com os Anjos, se lhes falta o Amor, se lhes falta o Fogo do Amor, vocês nada são». 
Vocês podem adquirir todos os poderes nesta Dimensão.

Vocês podem adquirir os poderes de premonição mais corretos e autênticos, sem, no entanto, estarem na
Unidade.

Justamente, a Unidade não se importa com essas manifestações sobrenaturais.
A Unidade é um estado de ser independentemente das manifestações exteriores, quaisquer que sejam elas. 

Entretanto, em certos casos, a Unidade se acompanha também de manifestações exteriores. 
Mas vocês não devem se enganar com as manifestações exteriores, quaisquer que sejam. 

Não é isso que deve guiar a sua adesão ou não adesão. 
Ainda uma vez, eu os remeto a vocês mesmos. 

O que deve guiar a adesão de vocês é a sua capacidade para vibrar no nível do Coração, ou não, e nada mais. 

Enquanto vocês estiverem centrados nos conhecimentos exteriores, ligados aos escritos, ligados às
experiências, mesmo as mais santas, você irão se afastar do seu caminho. 

Alguns seres disseram que a um dado momento seria necessário matar todos os modelos. 
Somente matando todos os modelos é que vocês irão se tornar vocês mesmos.

Enquanto vocês dirigirem a sua crença no seu exterior, vocês estão aderindo a um modelo e, portanto, vocês
estão em estado de servidão. 

***

Questão: quando caminhamos para a Unidade, transmitir o que vivemos afasta desta Unidade?

Bem amado, obviamente, a vontade de comunicar o que você vive, de maneira verbal, de maneira escrita, ou
de maneira afetiva ou emocional, é muito lógico para o ser humano. 

O ser humano é um animal comunicativo (nesta Dimensão, certamente, eu não faço referência à sua dimensão
estelar). 

Nesta Dimensão, o que vocês vivem, vocês têm vontade de contar. 
O problema é que, ao exprimirem o que vivem, vocês saem da Unidade.

A Unidade é algo que se comunica pela Radiação. 
Basta estar neste estado de Presença para o outro captá-la. 

A partir do momento em que vocês quiserem falar sobre o que vocês viveram, ou sobre o que vocês estão
vivendo, vocês se afastam do que vocês vivem, de maneira inexorável. 

Do mesmo modo, quando lhes é pedido para não julgar, no que vocês entendem no sentido de julgamento,
isso se torna um aprendizado importante, porque vocês veem, porque vocês sabem pertinentemente que tal ou
tal pessoa, que tal ou tal situação é totalmente falsa, mas, entretanto, não lhes compete denunciá-lo porque, se
vocês fizerem isso, vocês recaem no nível do nível em que vocês denunciam e, portanto, vocês se afastam,

também, certamente, da Unidade. 
A saída desse mundo de dualidade apenas pode ocorrer no Ser e na ressonância do Ser. 



Ela apenas pode ocorrer vivendo na Unidade, e contentando-se de serem os Transmissores desta Luz, assim
como lhes disse o Arcanjo Miguel, de serem os Semeadores e os Disseminadores. 

Isso não necessita de palavras, isso necessita de uma Vibração, o que não é a mesma coisa. 

***

Questão: está correto que os pássaros seriam descendentes dos dinossauros?

Os pássaros pertencem a Dimensões diferentes, diríamos, e a linhagens evolutivas diferentes daquelas dos
dinossauros. 

Eu os lembro de que alguns dinossauros alados como aqueles que vocês chamaram, alguns, de pássaros, não
eram pássaros, mas mamíferos. 

E, para outros, eles eram répteis, também. 
Não há correlação ou adequação possível entre animais cobertos de pelos ou cobertos de escamas e animais

cobertos de plumas.
As plumas referem-se inevitavelmente a dimensões etéreas, isso nada tem a ver.

***
 

Questão: poderia nos falar dos Elohim e dos Nefilim?

Sim. 
Isso é extremamente específico. 

Os Elohim são Seres de cristal pertencentes à 11ª Dimensão e que se aproximam do seu status de 18ª
Dimensão. 

Os Elohim são agentes criadores, o que foi chamado vulgarmente de Deuses Criadores ou de Mestres
geneticistas também, por alguns.

Entretanto, eles participam da iniciação de um ciclo e de uma Criação específica.
Os Nefilim são Seres pertencentes a Dimensões totalmente diferentes.

Eles não pertencem às Dimensões dos Seres de cristal, eles vêm de Dimensões situadas em relação com
Sirius e, de preferência, com a 18ª Dimensão.

Os Nefilim são seres que podem tomar corpo de carne.
Eles não são esses seres nefastos que foram descritos pelas Escrituras. 

Obviamente, a Bíblia falsificou a totalidade do que eram os Nefilim. 
Os Nefilim eram os grandes Seres de Luz que foram chamados de Titãs ou de Gigantes. 

Foram eles que construíram os Círculos de Fogo dos Anciões.
Eram eles que estavam vivendo sobre a Terra, naquele momento.

Eles estavam fazendo uma série de experiências de criações em associação com a Fonte, quando a irrupção
dos Dragões os obrigou a se retirarem, a fim de não entrarem na dualidade. 

Antes de se retirarem, e devido à aproximação desses Seres vindos da Ursa Maior, eles foram capazes de
criar uma série de estruturas permitindo, pela sua visão extremamente abrangente, preparar o retorno da Luz

que vocês estão vivendo agora. 

***

Questão: em qual data ocorreu a Criação pelos Elohim?

A palavra Criação deve ser ponderada, não se trata de uma Criação textual.
Trata-se de uma contribuição criativa em uma Criação existente, o que não é a mesma coisa. 

Os Elohim não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade. 
Do mesmo modo que os geneticistas de Sírius não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade.

O mundo deve ser sustentado por certo número de forças, chamadas de elementos.
Esses elementos são sustentados, eles mesmos, pelos Hayoth Ha Kodesh ou Querubim. 

Assim, para criar um mundo ou para criar uma Dimensão, convém que uma série de conhecimentos, uma série
de Vibrações, uma série de competências estejam associadas. 

Os Elohim não criaram uma Dimensão, eles introduziram, em meio a uma Dimensão, uma dinâmica específica.
Eles são, entretanto, chamados de Deuses Criadores. 

Os Nefilim não criaram algo, mas desenvolveram uma experiência que foi criada pelos Seres com os quais
eles estavam associados, digamos, e que eram os Seres Delfinoides de Sírius, da 18ª Dimensão. 

Os verdadeiros criadores agora, no nível desta Terra, são aqueles que trouxeram as matrizes cristalinas, bem



antes da existência do que vocês chamam de raças humanas. 
Esses seres que trouxeram as memórias cristalinas e as ressonâncias cristalinas permitindo sustentar a Vida,

nas múltiplas Dimensões e nas múltiplas direções em meio a esse sistema Solar, pertenciam a seres que
estão no limite do antropomorfismo. 

Eles eram os grandes Golfinhos acobreados de Sírius, mas de um outro Sírius.
E isso aconteceu há 20 milhões de anos. 

***

Questão: a Consciência experimenta diferentes veículos físicos na 3ª dimensão até passar ao
estado humanoide. Trata-se de uma Criação dos «maus rapazes»?

Havia antes, bem antes da vinda dos «maus rapazes», nesta densidade, formas de Vida Humanoides, mas que
não tinham o aspecto que vocês têm hoje, já que, obviamente, há 20 milhões de anos, as Consciências

encarnadas sobre Dimensões extremamente elevadas, tinham trazido sobre esta Terra (em fusão, em alguma
parte, no nível de certos estados) a Consciência e as matrizes cristalinas (e não as matrizes de Vida ligadas

aos «maus rapazes»): eram formas humanoides de natureza Delfinoide. 

Esses Delfinoides eram um cruzamento entre o humano e o Golfinho.
Eles se deslocavam no ar e não na água, como vocês.

A primeira vinda, a precipitação em meio a uma forma humanoide, já existiu, obviamente, antes do episódio dos
«maus rapazes», uma vez que os Nefilim existiram há 300.000 anos. 

Mas eu não tinha lhes especificado a sua duração de preexistência em meio a esta Dimensão. 
Existem hoje esqueletos de gigantes, encontrados em diferentes lugares do planeta e cuja datação poderia

mostrar que eles existiam há milhões de anos. 
Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não eram humanos.

Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não estavam nas mesmas Dimensões que vocês. 
Convém também compreender que a maior parte das Sementes de Estrelas encarnadas hoje em um corpo

humano, o está desde esse último ciclo. 
Para alguns de vocês, alguns estão aí desde vários ciclos.

Isso remonta, portanto, de no máximo 300.000 anos. 
Bem precisamente, de 320.000 anos. 

***

Questão: há uma ligação entre a civilização dos Gigantes e os gigantes das ilhas Canárias?

Totalmente. 
Os Gigantes se distribuíram em diferentes lugares do mundo. 

Eles viviam no topo das montanhas e próximo dos mares.

***

Questão: o que vivem os esquizofrênicos. Eles são como invadidos?
Qualquer entidade humana pode ser invadida em algum momento da sua existência. 

Entretanto, não penso que a maioria dos casos chamados de esquizofrênicos releve disso. 
Os esquizofrênicos têm um pé nesta realidade e um pé, ou uma parte da sua Consciência, em outra realidade. 
O que vocês chamam de sofrimento, do exterior, para vocês, não é um sofrimento para eles, já que eles têm

acesso a dimensões às quais vocês não têm. 
Assim, ainda uma vez, aí também, tudo depende do que chamaremos de ponto de vista. 

O seu ponto de vista está ligado à ausência de comunicação com essas formas de Vida chamadas de
esquizofrênicas. 

Entretanto, essas formas de vida têm a sua utilidade. 
Do mesmo modo que um pai tendo um filho chamado de mongoloide viveria certa forma de sofrimento, mas,
entretanto, através desse sofrimento, há resolução de uma série de coisas, vividas tanto pelo pai como pelo

filho. 
Entretanto, jamais considerem, mesmo um esquizofrênico ou um mongoloide, como inferior a vocês.

Eles são, na maioria dos casos, de longe, superiores a vocês, em nível Vibratório. 
A explicação, na sua linguagem, é multifatorial. 

Existem fatores genéticos. 



Existem fatores múltiplos, que interferem. 
Mas, em nenhum caso, vocês podem misturar elementos de natureza estritamente das entidades, no sentido

em que vocês falam, ou o fato de serem invadidos. 
Esta não é absolutamente a regra, e ainda menos uma obrigação, o que não exclui que, durante algumas fases

de delírio, associadas a determinadas deficiências, possam se manifestar algumas entidades. 
Do mesmo modo como para um médium. 

***

Questão: qual é a próxima evolução depois do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano?

A próxima etapa não é, contrariamente ao que vocês acreditam, o super-homem, porque vocês não são ainda
homens, no sentido humano, é por isso que temos necessidade de certa quantidade de material genético, a fim

de que se revele a vocês, em meio a uma densidade diferente, certamente (mas, entretanto, em meio a uma
forma de corporeidade específica e biológica, ainda), o verdadeiro estado do ser humano, ou seja, aquele da

Humanidade não dissociada e não cortada da Fonte. 
Obviamente, a evolução é constante, em geral, na Criação. 

Quando digo, em geral, é que existem linhagens que eu qualificaria de estabilizadas.
Assim, os Arcanjos fazem parte disso.

Nós somos os Guardiões da 18ª Dimensão. 
Nós garantimos o vai e vem dos fluxos de Consciências e de informações entre a Fonte e as outras

Dimensões. 
Dessa maneira, nós devemos permanecer no nosso lugar. 

A Fonte pode percorrer o conjunto das Dimensões. 
O ser humano, quando não for mais dissociado, poderá percorrer certo número de Dimensões situadas além

do antropomorfismo. 
A perda do antropomorfismo significa a passagem a um nível de Consciência que está, no momento, no nível

da sua Consciência, invisível, intocável, de uma maneira ou de outra. 
A evolução do Homem se faz, evidentemente, para o Anjo. 

O Anjo não é necessariamente o que vocês creem. 
Existem múltiplas variedades de Anjos nas Dimensões. 

Assim, o exemplo que eu vou tomar: aqueles que são chamados de Anjos do Senhor, os Vegalianos, têm
corpo de terceira Dimensão unificada.

Eles são chamados de Anjos do Senhor e, no entanto, vocês acreditam que eles sejam munidos de asas? 
Absolutamente não.

Eles têm um antropomorfismo muito próximo do de vocês, com medidas profundamente diferentes. 
Os Anjos não são necessariamente Consciências aladas. 

Lembrem-se também de que nós mesmos, os Arcanjos, na nossa Dimensão, mesmo se eu puder me
apresentar como eu o fiz àquele que eu guardo e àquele que eu mantenho neste estado Vibratório, sob a forma

antropomórfica específica, não é a realidade do que eu sou. 
Entretanto, quando eu desço, quando eu manifesto a minha Vibração na 5ª Dimensão, eu não posso apresentar

a manifestação que eu tenho na minha Dimensão original.
Assim, um Elohim, quando ele se manifestou sobre a Terra e quando desceu no plano Vibratório, obviamente,

o corpo de cristal não existe mais. 
O corpo de cristal foi coberto de poeira e recoberto por uma pele. 

Ele se tornou de novo corpo humano e, no entanto, esse corpo humano não passou pela geração habitual. 
Do mesmo modo, quando a Fonte toma corpo e quando materializa um corpo, ela é obrigada a provocar certa

forma de gestação para passar da sua última Dimensão para a terceira Dimensão.
E esse corpo, no entanto, possui os atributos que todos vocês têm em comum.
Entretanto, a Consciência que o habita nada tem a ver com a sua Consciência. 

E, no entanto, é o mesmo veículo. 

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ SUPRAMENTAL: A LUZ DA REVELAÇÃO ~

Caros Irmãos e caras Irmãs na humanidade, eu lhes transmito o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Durante a minha última encarnação em meio a esta Terra, eu fui aquele que era SRI AUROBINDO.

A minha experiência de vida permitiu-me descrever, naquela época, a chegada iminente de uma qualidade
Vibratória particular, em relação com algo que era desconhecido, naquela época, sobre a Terra.

Essa corrente de Radiação que eu pude observar chegaria bem depois da minha morte nesta Terra.
Vocês agora chegaram nesta época.

A preparação desta etapa levou um certo tempo.
A sua preparação é a preparação da Terra.

Hoje, esta preparação se completa.
Ela vai permitir, dentro de pouco tempo no nível do tempo terrestre, fazê-los viver um processo de Iluminação

particular, ligada ao surgimento, em meio à sua Consciência ordinária, de uma nova Vibração, de um novo
estado.

Esta Vibração magnífica, que eu pude contemplar e experimentar, é aquela que hoje bate à sua porta.
Esta Luz, por que é uma, que está vindo para vocês, visa corrigir e retificar o que foi falsificado.

Esta Luz é conhecimento total, ela é Amor, ela é Vibração.
Ela visa permitir-lhes descobrir o que foi escondido, o que foi ocultado.
Alguns de vocês sabem, há muito tempo eu fui Discípulo de CRISTO.

Ele me encarregou, há muito tempo, de transcrever uma série de visões.
Essas visões, eu as transcrevi da forma mais fiel da minha Consciência de então.

Era lógico, pela minha história de alma em meio à sua densidade, que eu fosse aquele que iria descrever o que
iria chegar e que, durante a última vida, teve acesso ao que chegaria.

Eu fui então João, o Profeta, João, o Discípulo Bem Amado.
Durante a minha vida, eu tentei desenvolver diversas técnicas permitindo ficar mais perto do que iria chegar,

hoje, para vocês.
Hoje, esta Luz está aí, entre vocês, ela é a Luz da Revelação, ela é aquela que ilumina as zonas de Sombra,

em vocês e ao redor de vocês.
Ela é aquela que deve permitir ao seu mundo bascular de um estado vibratório a outro estado vibratório.

Ela deve permitir à sua humanidade, e aos seres humanos que desejarem, encontrar a Liberdade e, sobretudo,
a Liberação, se tal for o seu desejo.
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***

A Luz, eu os lembro, propõe e jamais impõe.
Esta Luz está à sua porta, vocês já foram banhados, nesse sentido, eu posso dizer que ela está entre vocês.

Os mais sensíveis de vocês conseguem percebê-la, captá-la.
Esta Luz está agindo em meio à sua Dimensão.

Ela revela, ela desvenda e ela lhes permite, também, conectar de novo com a sua Dimensão eterna.
Muitos ensinamentos já foram dados a vocês.

Algumas chaves, necessárias para esta Consciência Luminosa, foram ativadas em vocês, de maneira
programada, a fim de permitir-lhes acolher e ancorar em vocês esta qualidade de Luz e de Vibração.

Eu lhes disse durante a minha primeira vinda entre vocês, neste mesmo local, que toda a Criação, em meio a
esta Dimensão, havia sido desviada, invertida (1).

Hoje, a Luz está voltando para colocar em ordem o que deve ser ordenado, em vocês e ao redor de vocês, a
fim de restabelecer a sua filiação e a sua ressonância original.

Grandes Seres estão ao seu redor e aguardam o momento oportuno, se vocês aceitarem, de viverem a sua
liberação, como vocês denominam, a sua Ascensão.

Vocês devem se alegrar, pois a sua liberação está próxima.
A Luz que eu vi é Alegria e felicidade.

Banhar-se nesta Luz os coloca na Alegria da Presença.
Eu a experimentei por muitos anos, durante a minha vida.

Hoje, e cada dia que passar, um número mais considerável de Seres será capaz de experimentar a Alegria, a
felicidade, em contato com esta nova Vibração.

Esses contatos com esta nova Vibração que está vindo para vocês, a Luz da FONTE, irá lhes permitir, quando
chegar a hora, realizar a junção final com o seu corpo de Essência, o seu corpo espiritual.

É possível hoje viverem, por antecipação, a qualidade Vibratória desta reconexão.

***

Como eu disse, a única Escritura que não foi falsificada, deturpada, cuja finalidade permaneceu intacta e inteira
(finalidade Vibratória), é o Livro que eu escrevi, sob o ditado do meu Anjo, em relação com o que ele me

mostrou.
Hoje, o que eu escrevi para a sua época foi determinado.

Entretanto, o sentido do que eu transcrevi é, antes de tudo, um sentido Vibratório e não intelectual.
Assim, nas últimas palavras que foram escritas, eu disse e escrevi que aquele que mudasse as palavras deste

Livro, entraria, de uma maneira ou de outra, em contradição com a Lei e a Verdade.
Eu disse também que este Livro seria “doce para a boca e amargo para o ventre”.

Esse pergaminho seria amargo para o ventre a partir do momento em que o intelecto tentasse apreender,
mesmo esse texto descrevendo acontecimentos e o seu período.

O significado e o alcance estão bem além das palavras.
Isso é para conectar diretamente com a Vibração emitida pela leitura do seu conteúdo e dos seus 22 capítulos.

O verdadeiro significado está aqui.
A doçura na boca está ligada à pronunciação, em alta voz, do texto, seja qual for o idioma.

O amargor no ventre está ligado àquele que quiser apropriar-se dele, tendo descrito de outra forma uma
explicação.

O livro que eu escrevi sob o ditado do meu Anjo está bem além da explicação, está diretamente conectado
com a Vibração do Supramental, diretamente conectado com o que está vindo.

Disso, vocês irão viver a experiência dentro de alguns dias.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, é difícil (e mesmo na minha época, tanto na última como naquela enquanto
João) sair dos condicionamentos, sozinhos.

Mas, hoje, vocês não estão sozinhos.
Evidentemente, cabe a vocês, a vocês e a vocês sozinhos, fazer o trabalho da Luz.

Entretanto, grandes Seres ao seu redor, ao redor do seu Sol, permitem, se vocês quiserem, pelo princípio de
acolhimento e de abandono a esta FONTE, viverem de maneira muito mais simples esta última etapa.

O principal obstáculo está na sua cabeça e nos seus hábitos.
O ser humano é uma Consciência em meio a esta densidade que é, infelizmente, programável, não por vocês

mesmos.
Vocês foram programados, em algum lugar, para viver a privação, para viver o medo, para viver o terror, alguns

de vocês.



Esta programação foi necessária para manter uma aparência de coesão em meio a esta forma de Criação.
Hoje, alguns de vocês redescobrem a sua Unidade primordial, a sua filiação, a sua ressonância essencial,

liberando-se assim das amarras dos diversos condicionamentos e dos diversos obstáculos, conectando, de
maneira definitiva, com o que vocês são.

Durante a minha vida eu experimentei isso, eu me fundi, de maneira intermitente, com o que eu era, além
mesmo dessas duas encarnações.

Eu tive esta oportunidade, mesmo eu tendo falado muito pouco, pois isso saía, na minha época e pela minha
educação, do sistema de aprovação e dos limites de coerência, onde eu morava.

***

Eu sou e eu permaneço, ali onde eu estou, da linhagem das Águias.
A águia é aquela que vê além, aquela que tem a visão panorâmica, aquela que sabe e que antecipa.

Vocês vão experimentar e viver durante este período, em meio a este lugar, as novas Vibrações das novas
Consciências, reveladas em meio a esta densidade, neste momento, a fim de permitir-lhes reencontrar a sua

Dimensão eterna.
Vocês são, mesmo ainda não vivendo assim, seres de pura Luz.

Não há máculas em vocês, não há Sombra em vocês.
Há apenas restrições ligadas ao medo que desenvolveram em vocês estratégias defensivas e por vezes

ofensivas, destinadas a afastá-los ainda mais do que vocês são, a fim de mantê-los presos e oprimidos em
meio a este mundo.

Viver hoje é diferente de viver quando eu vivia na minha gruta ou quando eu vivia no que iria se tornar Auroville
(a Cidade do Amanhecer).

***

Hoje, o Supramental está aí.
Vocês vivenciaram, uns e outros, as primícias ou as completitudes, cada um no seu ritmo.

Esta energia Supramental vem desconstruir e liberar.
Eu concebo, e vocês próprios devem conceber, que muitos seres humanos, ainda hoje, não podem sequer

viver as primícias e são, portanto, levados a fazer julgamentos e a entrar em contradição.
Não importa, pois esses julgamentos e essas contradições demonstram simplesmente que eles ainda não

alcançaram as primícias.
Aqueles de vocês que vivem as primícias, ou mesmo a completitude, devem se firmar em meio a esta Luz

através da Vibração dos centros superiores de energia, na cabeça e no Coração.
Vocês devem literalmente regar-se nesta FONTE pois é Ela que vai permitir-lhes liberar-se, quando chegar a

hora.
Esta Luz é Consciência, ela é Alegria, ela é pura Beatitude e ela é Inteligência.

Ela sabe aonde ir para iluminar o que deve sê-lo em vocês e ao redor de vocês, acionando mecanismos que
vão orientar a sua vida e o seu caminho para ela, se vocês a aceitarem.

O Supramental é inteligente, ele pode modificar e mudar o ordenamento da sua vida, tudo para encaminhá-los
para a sua Liberdade, para encaminhá-los para a Alegria e para a Eternidade.

Aquele que confiar nesta Consciência da Luz será aliviado.
O medo será eliminado totalmente e será substituído por um sentimento profundo de beatitude e de certeza,

absolutamente nada tendo a ver com as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem.
Encontrar esta Vibração e acolhê-la é realmente crucial se vocês quiserem ser liberados, se vocês quiserem

se liberar, se vocês quiserem viver na Alegria, sem temor.
O contato com a Consciência do Supramental lhes foi proposto há um quarto de século.

Isso foi reforçado gradativamente, isso se desdobrou e induziu uma série de impulsos em meio à sua
humanidade, nas suas camadas sociais, nas suas camadas interacionais.

***

Se há uma coisa que vocês devem ter em mente e na Consciência, é que o Supramental é Inteligência
suprema, ele está habilitado para colocá-los e recolocá-los em ordem e no alinhamento com a Verdade.

Nada, absolutamente nada pode se opor a isso.
Na sua inconsequência e de maneira um tanto desmedida, alguns seres, humanos e não humanos, acreditaram

poder mudar uma série de coisas nas regras da Evolução e do Amor.
Isso definitivamente fracassou.

Vocês vão, se desejarem, tornar-se novamente Seres livres.
Para isso, é preciso imergir no que pôde ser chamado, como denominou o Arcanjo MIGUEL, de Presença.



Neste estado vibratório chamado de Presença, vocês entram em sintonia com o seu corpo de Estado de Ser,
em meio mesmo ao corpo de personalidade.

A sintonização deve conduzi-los à fusão com vocês mesmos.
A sintonização deve permitir-lhes afastarem-se das zonas de medo, das zonas de incompreensão.

A Luz está aí para isso.
Algumas chaves foram dadas à humanidade.

Vocês devem reencontrar, se desejarem, a Vibração unificada, não dissociada.
Isso é hoje, desde pouco tempo.

Vocês podem, se desejarem, sair, de maneira autêntica, das suas amarras matriciais, das suas amarras das
ilusões e descobrir um estado onde não há mais lugar para a separação, onde não há mais lugar para a divisão,

em vocês e no exterior de vocês.
Neste espaço sagrado, vocês vivem e integram a Unidade, não há mais lugar para a oposição, não há mais

lugar para o combate, há lugar para a realização do Si.
É realizando isso que vocês irão servir e não de outro modo.

É realizando isso que vocês irão permitir, pela Radiação e pela irradiação aos Seres próximos de vocês, seguir
o caminho da Liberação.

***

Ao aceitar, ao acolher e integrar o Supramental, vocês próprios se tornam o Supramental.
Isso necessita da humildade, da simplicidade, da integridade e da Verdade.

Acolhendo esta Vibração e tornando-se então esta Vibração, na humildade e no silêncio, vocês se tornam um
farol.

Não há mais então palavras para proferir, não há mais então estratégias ou territórios para defender.
A Unidade não tem que fazer separações, a Unidade não tem que realizar conflitos e oposições.

Hoje, e a cada dia que passa, veja a brecha, em meio ao seu sistema isolado, aumentar.
A Revelação está em pleno andamento, ela se acompanha, certamente, da desconstrução do que é ilusório e

falsificado, pela Graça e pela Verdade da Luz e da Vibração, sem combate, apenas iluminando, apenas
vivendo e vibrando o “eu sou aquele que é”.

Ao acolher a sua Dimensão de Eternidade, como uma criança que se reencontrou, vocês permitem à
verdadeira Vida se revelar em meio à sua vida, vocês lhe permitem agenciar, ordenar a sua vida, de acordo

com Ela.
O que deve desaparecer da sua vida desaparece, o que deve aparecer, aparece, sem esforço, sem vontade,

deixando simplesmente agir a vontade do Supramental, que é a sua liberação e a sua Alegria.
Tudo isso, nesse momento, se revela a vocês.

As zonas de Sombra são iluminadas e transcendidas.
Aí estão as primeiras palavras que eu tinha que dizer a vocês.

Pela primeira vez eu vou abrir um momento de diálogo, mas não agora, um pouco mais tarde, nesse seu dia.
Por enquanto, meus Irmãos e Irmãs, eu gostaria de partilhar com vocês um momento de Comunhão, na

Vibração da Luz, na Vibração do Supramental, Unidos e Unificados.
Eu lhes digo, um pouco antes, simplesmente, até logo.

Eu os deixo, agora, acompanhados pela Vibração do Arcanjo URIEL, para viver esta Comunhão, juntos, Unidos
e Unificados na Alegria da Verdade.

Agora.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo, agora, para se engajarem em um espaço no Supramental.
Recebam e acolham, juntos, a Presença.

... Efusão de energia ...
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20091031_-_SRI_AU...

Irmãos e Irmãs da Luz, recebam novamente as minhas Bênçãos.
Eu volto, como eu lhes disse.

Nós iremos juntos, se quiserem, tentar fazê-los avançar na compreensão, na experiência do Supramental.
Na Luz que vem da 5ª Dimensão, correspondente à sua transformação, ao seu despertar, à sua Iluminação.

Recebam o meu Amor e as minhas Bênçãos.
Nós iremos proceder, se vocês quiserem, em resposta às suas perguntas, em um primeiro momento, por uma

linguagem corrente.
Eu vou intervir, em um segundo momento, pela Radiação da minha Presença nesse canal, acoplado à

possibilidade oferecida, pela Presença do Arcanjo URIEL, aproximando-os, na medida do possível, para cada
um de vocês, desta Dimensão da Luz Supramental e do seu efeito, no nível da sua Consciência e do seu corpo

físico.
 Permaneçamos, se vocês quiserem, durante alguns instantes, no plano do questionamento e do conjunto de
perguntas e respostas, em relação, certamente, com a Luz, com o Supramental e o Apocalipse, já que isso

participa dos mesmos fatos e já que esses processos se desenrolam de modo conjunto, assim como eu disse
durante a minha vinda anterior.

***

Pergunta: há um elo entre o Supramental e o Nirvana?

O Nirvana corresponde ao que acontece quando a Consciência é exportada e alcança algumas zonas
específicas, essas zonas estando em conexão com o que é chamado de Morada da Paz Suprema, chamada

também de Shantinilaya.
Aceder a Shantinilaya permite conectar com vocês, permanecendo na Alegria situada logo abaixo da etapa da

liberação.
Entretanto, o Nirvana participa da Alegria.

O Supramental é, ao mesmo tempo, o elemento desencadeante e um dos elementos do Nirvana.

***

SRI AUROBINDO - 2/2 - 31 de outubro de 2009 - Autres Dimensions
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Pergunta: qual é o papel do corpo causal no acesso ao Supramental?

Irmão, o acesso ao Supramental firma a destruição, pelo Fogo, do corpo causal.
Naquele momento, vocês não estão sujeitos às limitações habituais da ação/reação.

O acesso ao Supramental corresponde, grosso modo, a duas etapas iniciáticas principais: a primeira, chamada
de transfiguração; a segunda, de Ressurreição.

O corpo causal é, por sua vez, destruído, de maneira definitiva.
A partir do momento em que vocês acedem à Ressurreição, a partir do momento em que o Fogo do

Supramental, o Fogo do Amor, vem despertar na totalidade o chakra Anahata, o chakra do Coração, naquele
momento vocês vivem a purificação final, aquela que os tira da obrigação da reencarnação.

Vocês próprios acabam dissolvendo o que eu chamei de franjas de interferência, não da Terra, mas aquelas
localizadas em vocês.

As franjas de interferência são constituídas, em grande parte, por forças de atração e de contração ligadas ao
que vocês chamam de corpo astral, corpo mental e corpo causal.

É o conjunto dessas estruturas, pertencente à sua estrutura, mas criado por aqueles que falsificaram a Luz, que
os reverteram e inverteram.

A Ressurreição ocorre depois da crucificação, em um plano simbólico.
A crucificação é representada pela morte preliminar da personalidade.

Isto se torna, mais exatamente, integrado em meio ao corpo espiritual chamado de corpo de Estado de Ser.
Naquele momento, a Ressurreição se instala de maneira sincrônica com a crucificação.

A transfiguração poderia ser chamada de período em que vocês encontram a Luz no exterior, mas onde ela
não está estabelecida no seu Interior.

A crucificação e a Ressurreição correspondem ao final da Revelação que é a passagem da Consciência
separada para a Consciência Unificada, podendo apenas ocorrer quando da destruição/crucificação da

personalidade e deste corpo, a fim de aceder ao Estado de Ser, denominado, como o Anjo que guiou as
minhas palavras e os meus escritos me pediu, corpo de Ressurreição, corpo imortal ou corpo sem costura.
Os outros corpos, mesmo sutis, são obviamente costurados, já que eles os confinam, enquanto que o corpo

espiritual e o corpo Divino, ou corpo de Estado de Ser, abrem-nos e os devolvem para a liberdade.

***

Pergunta: aqueles que acedem à Unidade de Consciência estão no Supramental?

Eles podem estar no Supramental, como estar em Dimensões além.
O Supramental desempenha o papel de elemento de liberação, de elemento de Revelação em meio à sua

dualidade.
A irrupção, em meio à sua densidade, da totalidade do Supramental, permite dissolver literalmente as cadeias,

as franjas de interferência, e dissolver a Ilusão.
O Supramental está associado a uma qualidade vibratória relacionada com o Fogo, com o Amor e com a

FONTE, retransmitido da mesma maneira pelo Arcanjo METATRON e por alguns Sóis vivendo uma
transformação da Luz.

***

Pergunta: o acesso ao Supramental corresponde a uma abertura total do coração?

Sim, é isso que confere a capacidade para Samadhi, para a Alegria interior e para a felicidade chamada, mais
exatamente, de Presença.

***

Pergunta: por que demorou 2.000 anos para chegar a este acesso ao Supramental?

Não demorou 2.000 anos, caro Irmão, foi preciso um período de tempo muitíssimo maior.
O nível de densidade alcançado por esta Dimensão dissociada da FONTE e da Luz é tal que foi preciso

realizar uma diminuição vibratória.
Foi preciso, de início, que a Terra fosse sacralizada de novo pela crucificação e pela Ressurreição de

CRISTO.



Foi preciso, em seguida, aguardar o momento oportuno.
O momento oportuno, no plano do Cosmos, corresponde ao que acontece fora do seu sistema solar, já que
todo este sistema solar está se deslocando, ele também, segundo um relógio preciso, apesar das restrições

impressas em meio ao seu sistema solar.
Foi preciso aguardar o sincronismo de uma série de Fontes de Luz a fim de focalizar, da maneira mais natural

possível, o conjunto dessas diferentes irradiações em direção ao sistema solar, e isso está acontecendo
agora, e não foi possível anteriormente.

Os preparativos do momento que vocês vivem duraram muito tempo na escala de tempo.
Eles surgiram, esses processos de Luz, além do centro galáctico, de uma série de modificações no nível de

sistemas solares periféricos em relação a vocês, mas mais próximos da FONTE ou, em todo caso, alinhados à
FONTE, quando esses Sóis aceitam modificar a sua própria irradiação, a fim de transmitir, durante o

alinhamento galáctico, um fluxo específico de partículas para vocês.
Esta preparação dependia de circunstâncias que eu qualificaria de ideais, como estão ocorrendo agora.

Não teria sido possível, de outro modo, modificar e corrigir a curvatura do seu espaço/tempo.

***

Pergunta: tudo isso estava previsto desde o início da experiência da 3ª Dimensão dissociada ou
será que tudo isso se apresentou de maneira “inesperada”?

Tudo, no nível do relógio do Céu, foi planejado e programado.
Cada data de início de ciclo e de fim de ciclo é conhecida da FONTE como daqueles que se isolaram.

Entretanto, nenhum deles podia conhecer, nem perceber, as modificações que ocorrem atualmente em meio a
algumas estrelas.

Os Mestres deste tempo não têm capacidade para ter acesso (evidentemente, já que eles mesmos se
cortaram) às informações referentes a Dimensões mais elevadas e a modificações dessas Dimensões mais

elevadas, orientadas para nova alteração e readequação da curvatura do seu espaço/tempo.
Entretanto, isso estava escrito e descrito em muitos mitos e em muitas histórias correspondentes à mitologia

astrológica caldeia.
Vocês estão nesses momentos.

***

Pergunta: qual é o melhor meio de aceder ao Supramental?

Há muitos Yoga que foram descritos e colocados em prática, permitindo aproximar-se do Supramental.
Eu dei um ensinamento sob a forma de “Yoga Integral”.

Os próprios imortais forneceram os Siddha Yoga.
Há, mais perto de vocês, outros ensinamentos associados à domesticação do mental, chamado de Sahaj Marg

Yoga.
Existem outras formas no seu mundo ocidental: a contemplação, a reclusão (no sentido mais nobre e não no

sentido de confinamento).
Hoje, as coisas são mais claras e mais fáceis.

Esta Vibração está mais próxima de vocês.
Ela vai continuar se aproximando, a cada dia, a cada semana do seu tempo.

Cabe a vocês acolher e se prepararem para acolher, em meio ao seu Templo Interior, a Vibração da Luz.
O Coração deve estar, para isso, liberado das paixões habituais do tipo humano, das pulsões habituais da

humanidade.
A via mais simples, hoje, poderia ser chamada de via do Yoga da criança interior.

Escutar o seu coração liberado das pulsões, liberado dos apegos.
Escutar o seu Coração, escutar e favorecer a Vibração, permite colocá-los em estado de aceitação do

Supramental.
Alguns seres têm necessidade de modificar algumas atitudes ou algumas atividades.

Outros, não.
Hoje, diante do afluxo da Luz em meio à sua Dimensão, basta ajustar-se e seguir as linhas de menor

resistência, aquelas que os levam às duas virtudes cardeais: a humildade e a simplicidade.
Não é mais tempo de aprender, é, de preferência, tempo de desaprender, de tornar-se de novo com uma

criança.
O conjunto de ensinamentos que lhes deu o Arcanjo ANAEL sobre o princípio do abandono à Luz, é mais do

que nunca válido.



A meditação que foi revelada pelo Mestre RAM (ndr: a “Meditação Direcionada para o Coração” (1)), de acordo
com as hierarquias dos professores da Ordem da Lyra, tornou possível, para vocês, ativar, de maneira muito

simples, a Vibração do Coração, apoiando-se no Supramental.
Trata-se, como vocês veem, de coisas muito simples, hoje.

Vocês não têm que se preocupar com nada mais senão com isso.
Não existe, a título individual, como a título coletivo, qualquer obstáculo de proporção suficiente para bloquear o

recebimento da Luz, quer seja no nível vibratório, pessoal ou coletivo, quer seja no nível da sociedade, quer
seja no próprio nível das suas mágoas passadas, não há nada, absolutamente nada que possa, hoje, se opor a

que vocês se cubram desta Luz e desta Liberdade.
Os motivos que vocês poderiam encontrar em vocês são apenas pretextos.

Gradualmente e à medida que os dias passarem, não podem existir bloqueios à recepção da Luz senão
aqueles ligados aos seus próprios medos, de perder a personalidade que os anima.

Cultivem a humildade, cultivem a simplicidade e façam da Alegria a sua força motriz diária, sejam quais forem
as suas ocupações, sejam quais forem as suas preocupações criadas pela dualidade, elas não podem, em

caso algum, ser um obstáculo ao estabelecimento da sua Dimensão eterna.
Isso participa também das suas crenças e não de uma Verdade.

Isso está ligado simplesmente ao seu ponto de vista limitado e que limita vocês.

***

Pergunta: no protocolo de Superação da Dualidade (2), é a energia do Supramental que intervém?

Ele permite a preparação para a recepção.
Do mesmo modo que a meditação do Mestre RAM sobre o Coração, ativando em vocês os pontos de

Vibração que permitem a preparação para o Supramental.
Entretanto, lembrem-se de que são apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem dar o último passo.

Isso requer um ato corajoso de abandono e de confiança na Inteligência da Luz, e no seu papel, eu diria, de
Redentor, no seu papel de iluminar.

Reencontrar a sua mestria passa pelo abandono ou doação de si.
A doação de si para a Luz, para o Supramental, é a única etapa que nós não podemos realizar no seu lugar e

que o Supramental não pode realizar no seu lugar.
Tudo foi feito pelas Radiações Cósmicas e pela Presença daqueles que os cercam com benevolência para

que isso seja o mais fácil possível.
Mas, no final, o último ato de vocês.

Nós não podemos fazê-lo no seu lugar.
Trata-se certamente da última luta, entre vocês e vocês mesmos, pela supremacia da sua soberania ou pela

supremacia da sua personalidade.
Este combate não é um combate intelectual.

Ele não é, aliás, completamente um combate, mas, bem mais, uma colocação cara a cara, de um com o outro,
devendo resultar em um abandono que é a rendição, sem condições, da personalidade.

O momento em que vocês dão o passo pode ser apreendido por episódios de fulgurância da Luz,
correspondendo a uma transfiguração se revelando, e podendo se repetir, e conduzindo à Ressurreição.

Hoje, isso é ainda mais fácil do que ontem por que o Supramental está mais próximo, pois, por decisão dos
Lipikas Kármicos e por decisão do Conclave, devido à resposta Vibratória de toda a Terra e dos seus

habitantes, o Arcanjo URIEL pode manifestar a sua Radiância em meio ao que nós chamamos de Presença.
Então, hoje, tudo está no lugar para facilitar esta etapa para vocês.

E, em última análise, isso pertence a vocês.
Ninguém pode roubar o que lhes pertence, somente o medo pode afastá-los de maneira temporária.

O medo seria como a ausência de fé, a ausência de adesão total à Luz, pois, se vocês aderirem totalmente à
Luz, o medo é dissolvido, e a Revelação ocorre, e a Ressurreição ocorre ao mesmo tempo, em um instante.

***

Pergunta: o que se torna o tempo quando acessamos o Supramental?

Fazer a experiência além do tempo, penetrar no Estado de Ser e viajar, poderá lhes demonstrar a inutilidade do
tempo.

Entretanto, em meio a esta Dimensão que eu percorri, nós ficamos submetidos ao tempo.
O tempo apenas está ligado à curvatura do espaço.



O tempo aparece quando o espaço se fecha sobre ele mesmo.
O tempo é a consequência do isolamento da FONTE.

Além desse tempo, existe um outro tempo que não está separado do espaço.
Existe um tempo onde os três tempos se combinam - passado, presente e futuro - no mesmo tempo.

Além deste espaço/tempo, o tempo perde a sua linearidade.
Ao endireitar o espaço, o tempo se torna curvo.

Isso é difícil de explicar com palavras, ou mesmo com equações.
Mas a apreensão do tempo está diretamente ligada às condições desta Dimensão.

Além da sua Dimensão em que estão, o tempo não é uma medida no sentido temporal, pois o tempo se
confunde com o espaço.

O deslocamento do tempo corresponde a um deslocamento do espaço, ao passo que nesta Dimensão em
que vocês estão, o tempo se desloca sem que o espaço seja deslocado.

Há uma relação direta entre a matriz eletromagnética e o tempo.

***

Pergunta: é possível aceder a um eterno presente?

Sim, saindo do tempo.

***

Pergunta: isso é encontrado na Dimensão do Supramental?

Sim, completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação humana, nós iremos, como anteriormente, e de maneira, no seu tempo, um
pouco mais longa, viver, fazê-los aproximar da Presença e do Fogo do Amor.

Eu lhes apresento, desde já, as minhas Bênçãos e as minhas saudações e, se vocês quiserem, acolhamos
juntos, agora, a Presença.

... Efusão de energia ...
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Ehieh - Asher - Ehieh

Eu sou METATRON, aquele que reina acima da Coroa.

Almas humanas desta densidade, vocês que receberam as primeiras Chaves, vocês que estão em via de desvendar a Verdade para
se libertarem, recebam a Bênção da minha Presença entre vocês.

Eu venho, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, não tanto para me exprimir em palavras, mas, muito mais, no nível da Luz
Vibral e da Presença.

Então, vamos acolher, juntos, o Fogo da Luz.

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah

Eu Sou Aquele que Eu Sou.

Bem amadas Consciências em processo de libertação, a sua preparação, que tem sido intensa, atinge, em meio à época da sua
densidade, o seu fim.

Em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao seu peso, a leveza e a Alegria estão indo para vocês.

Alguns redescobrem a Essência do que eles São.

Além dos jogos que vocês participaram, por vezes sob coação, este é o momento de se descobrirem, esta é a hora de se revelarem a
vocês mesmos.

O momento de se abrirem a isto que vocês São.

Vocês e nós participamos da mesma operação que é a da liberação total deste mundo para poderem reencontrar a liberdade dos
seus movimentos, a liberdade de Ser, a liberdade de Vibrar em meio ao Amor.

O confinamento termina.

Assim decretou a FONTE.

Assim, vocês e nós realizamos isto.
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Vocês têm algum tempo para se atualizar nisto que vocês são: a Luz dos Mundos.

O momento da limitação chegou ao seu fim.

Vocês entram no ilimitado, no infinito, no Estado de Ser.

Vocês reencontram o seu estado de pureza, de consciência liberada e amorosa e amada.

A armadilha da falsificação atinge o seu fim.

Para vocês, nesta densidade, resta se abrir, na totalidade, à Verdade, abrir-se à Vibração da Luz e do Amor.

Vocês devem ser ardentes e inflamados.

Vocês são os Filhos da Unidade, os Filhos da Lei do UM.

A sua experiência, nesta densidade, não terá sido em vão.

Ela terá permitido ao conjunto da Criação compreender, e viver, e assimilar, o fato de que a separação não é útil, nem desejável.

Dessa maneira, então, e após o meu primeiro impulso neste Sistema Solar, nós realizamos, nós, Conclave, a primeira aproximação do
Fogo do Amor.

Os seus Irmãos e as suas Irmãs, além da Ilusão desta densidade, removeram, há algumas semanas, os últimos obstáculos à sua
expansão e à sua libertação.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, cabe a vocês elevar-se, radiando e irradiando o Fogo do Amor, para transmitir ao seu redor e ao
conjunto deste Sistema Solar, bem além do seu planeta, o sopro do Amor, o sopro da Liberdade.

Nós confiamos em vocês, como vocês têm confiado em nós.

Nós estamos aqui.

Nós nos aproximamos e reduzimos gradativamente a nossa Vibração e a nossa Radiância, para vocês.

Não há mais qualquer obstáculo, exceto alguns temores ainda legítimos a esta liberação.

Um novo vento, uma nova Luz, está nascendo.

O momento é então de despertar, de sair da letargia e da ilusão em que vocês estavam imersos, pela Graça da Luz e da FONTE Una,
pela Graça da sua Luz, pela Graça do seu Estado de Ser e pela habilidade do Arcanjo URIEL, cujo papel é crucial no seu despertar

final.

O Fogo do Amor vem a vocês.

Nenhuma apreensão, simplesmente Ser, Ser em simplicidade, alinhar-se em Si, perceber e reavivar a Chama do Coração, pela Força
do Amor, da Vibração e da Luz.

Juntos, nós realizamos a última etapa desta Grande Obra.

Vocês não precisam se preocupar com as circunstâncias externas, isso é para liberá-los, na totalidade.

Em curto espaço de tempo, agora, vocês vão abranger o conjunto das suas faculdades de consciência.

A ilusão nesta densidade vai desaparecer aos seus olhos.

Permaneçam decididos e firmes na Vibração do seu Ser, vocês serão protegidos, vocês serão amados, vocês serão alimentados.

De hoje em diante, eu os empenho a definir a sua prioridade interior mais absoluta, como sendo a prova e a Essência da sua Verdade.

Os obstáculos aparentemente ainda presentes no exterior não podem, de maneira alguma, desacelerar, e muito menos extinguir, este
Fogo do Amor.

A Vibração da sua própria Presença a vocês mesmos, que se estabelece agora em vocês, são apenas as primícias do que está
chegando.

***

Acolham e aceitem a Radiação da Luz, pois este é o seu dever, esta é a sua Verdade.

Em meio a esta Verdade, em meio à sua própria Luz, alinhados à sua Presença, alinhados ao Estado de Ser, vocês descobrem a
certeza absoluta disto que vocês São.

Abram-se a nós, como nós nos abrimos a vocês.



Vamos acolher, agora, em meio ainda à minha Presença, em meio à Vibração do Arcanjo URIEL, o Fogo do Amor que eu retransmito
da FONTE.

Juntos, vamos Vibrar.

... Efusão de energia ...

Por ocasião da terceira Etapa, no décimo sétimo dia do seu mês de novembro, nós iremos liberar conjuntamente o Fogo da terceira
Lâmpada, aquele que irá permitir estabelecê-los, de maneira permanente, em meio ao seu Templo interior e à Radiação do Fogo do

Amor.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas nesta densidade, eu irei deixá-los Vibrar na Presença de vocês mesmos, nas primícias do Fogo do Amor.

Permaneçam nesta qualidade, durante alguns instantes do seu tempo.

Eu lhes dou o meu Fogo e a minha luminância.

Paz a vocês, Paz em vocês.

Tornem-se a Paz.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que temos pessoas que
ainda eu não havia percebido aqui. 

Então, se quiserem, eu venho entre vocês porque tivemos uma série de pequenos inconvenientes durante o
mês de setembro mas, desde o mês de outubro, as coisas estão em andamento e se acelerando

grandemente. 

Então, agora, eu não vou falar de acontecimentos exteriores porque, tudo isso, vocês sabem, está prestes à
destruição.

Vamos nos ater, se quiserem, falando do que acontece em vocês e do que vai acontecer, para muitos seres
humanos, durante o período que se estende de novembro até o final do seu ano. 

O Fogo do Amor vai se manifestar cada vez mais, eu diria, ruidosamente, eu diria antes, vigorosamente, no
Interior das suas estruturas e dos seus casulos de Luz. 

Muitos seres humanos irão viver o despertar à sua realidade, à sua Verdade, na Unidade.
Quer dizer, mesmo nesse corpo de personalidade que vocês habitam, muitas coisas vão se transformar. 

A transformação não é uma visão da mente, obviamente, ela se refere principalmente às suas estruturas, ou
seja, ao que vocês vão percorrer pelas novas Vibrações.

A particularidade dessas Vibrações é que elas serão cada vez mais rápidas no Interior das suas estruturas e
dos seus casulos. 

Vocês irão sentir a aceleração mesmo da energia. 
Vocês verão distorções ou modificações de percepções na Consciência, tanto no ambiente material como no

ambiente espiritual. 
Vocês tornar-se-ão, de algum modo, cada vez mais sensíveis às radiações e às Vibrações emitidas pelos

seres humanos, mas também emitidas, de maneira geral, pelo conjunto do seu ambiente.

Então, para alguns de vocês, eu diria que já é habitual. 
Para outros, isso será algo novo, de algum modo. 

Lembrem-se de que as energias, as Vibrações, as Consciências que vão captar, perceber e sentir, são
extremamente em função da sua capacidade, para vocês também, para vibrar e perceber esta Vibração e,

sobretudo, o efeito de diferentes Vibrações, quer isso seja de pessoas, de ambientes, de acontecimentos que
vão surgir, agora, de forma acelerada, na superfície deste planeta. 

Vocês devem prestar atenção a uma coisa, devem estar atentos a uma coisa, que é de ficarem
sempre centrados e alinhados. 

Vocês têm muitas técnicas que lhes permitem ficarem centrados e alinhados porque, quando vocês estiverem
centrados e alinhados, quaisquer que sejam as circunstâncias, os acontecimentos, as Vibrações que vão

encontrar, vocês vão poder se adaptar do melhor modo possível à sua própria Vibração para o que é bom para
vocês. 

E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,

O.M. AÏVANHOV – 1/2 - 1º de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-eO0MCrLdKzM/UatgT7cHVHI/AAAAAAAACFs/ZNvH5zXCXO0/s1600/000+OMA+-+01.11.2009+-+1.JPG


E a Vibração essencial é perceber e captar, no momento em que as energias se modificarem no seu Interior,
observá-la, não a energia (obviamente, é fabuloso sentir uma energia que acelera), mas o mais importante é

sentir qual é o efeito que isso produz no seu Coração e não na sua Consciência.

Lembrem-se de que vocês irão viver fenômenos que eu qualificaria de paranormais, mas o paranormal não é o
Coração, obviamente. 

Então, o mais importante, seja o que for que vocês tenham que viver, ou que encontrar como energia, o mais
importante será centrar-se no Coração e saber se o que vocês encontram lhes é correspondente, certamente. 

E é um aprendizado que irão realizar frente a pessoas, frente a situações, frente a irradiações cósmicas e
também frente, eu diria, a manifestações de natureza específica na sua atmosfera. 

Quer dizer que há o risco de coisas chegarem no nível Vibratório, no nível visual, em meio ao seu ambiente e
ser-lhes-á preciso, neste ambiente, tentar captar qual é o efeito, não sobre a Consciência (porque isso não

haverá), mas sobretudo no nível Vibratório, no nível do seu Coração. 

Este aprendizado é extremamente importante para vocês de maneira a lhes garantir, a título pessoal, estarem
sempre alinhados com o seu Coração e com a integralidade das suas diferentes estruturas (físicas, etéricas e

outras).
Isso é fundamental.

Agora, eu lhes deixo a palavra, se tiverem perguntas. 

***

Questão: no plano fisiológico, como podemos sentir as Vibrações?

Não estou certo de ter captado a questão. 

Uma Vibração é percebida. 
Ela está ligada à ativação de certo número de receptores no nível mesmo do corpo físico. 

Agora, a Consciência também tem a capacidade de captar Vibrações situadas além do corpo: no corpo etéreo,
no corpo mental e ainda além disso. 

Não é, propriamente falando, fisiológico. 
É um processo, antes de tudo, ligado à Consciência. 

Portanto, eu não estou certo de ter compreendido esta questão. 

***

Questão: quais podem ser as manifestações físicas, dessas Vibrações?

Bem, isso faz como «guilis-guilis» (cócegas). 

É como se você estivesse ao sol, com uma temperatura de 50º, sem qualquer proteção sobre a pele. 
Simplesmente você sente como uma queimadura, você sente como raios que o penetra, mas, entretanto, você

não se queima e, paralelamente a essas sensações de queimadura, sem queima real, a Consciência se
modifica. 

Se quiser, é como quando você está no deserto e tem sede, alucinações, exceto que, aí, não são alucinações,
é uma modificação importante dos limiares de percepção, eu diria, conscientes (da sua própria Consciência)

que capta coisas que não captava anteriormente. 

Portanto, é um processo que está além do fisiológico. 

Obviamente, você tem nervos, o que quer dizer que vai captar, no nível sensitivo, certo número de Vibrações. 

Agora, é importante saber, colocando-se no nível da Consciência, no Coração, qual é o efeito sobre você do
que é captado, o que quer dizer não permanecer na análise da percepção, na análise do que é vivido, na

análise do que é percebido, mas, sim, olhar o que isso faz, diretamente no nível do Coração. 

É algo que vai comprimi-lo, apertá-lo, ou é algo que vai abri-lo? 
E, isso, não é uma visão da mente, é: você tem a impressão de que o peito se abre, se dilata, ou é algo que o

fecha.
E isso você pode testar em relação a outro ser humano, em relação a um lugar e em relação às energias que

vai encontrar no seu ambiente. 

Vamos tomar um exemplo muito simples: você sabe, quando vai ter um tremor de terra, que os animais
percebem isso e sentem a Vibração antes do sismo porque antes de um sismo, há uma modificação

importante da repartição das cargas elétricas, no nível do solo. 



Vocês talvez não saibam, mas há uma polaridade elétrica entre o que vocês chamam de Envelope do Céu e da
Terra. 

A repartição de cargas elétricas muda extremamente rápido antes de um sismo. 

Do mesmo modo, se houver Embarcações, ou Embarcações de Luz intervindo no seu ambiente, elas
modificam as cargas elétricas e é esta modificação de carga elétrica que os animais captam, vocês também,

vocês são perfeitamente capazes de captá-la. 

Então, isso é válido para um sismo, é válido para Embarcações, é válido para radiações. 

Se vocês quiserem, quando o sábio mostra a Luz, o tolo olha o dedo. 
É exatamente o mesmo princípio. 

Não é preciso olhar o dedo, mas sim o que ele está mostrando. 
Do mesmo modo, vocês não têm que olhar, em um primeiro momento, o que corre o risco de seduzi-lo,
visualmente ou no nível de percepção: «oh, lá, lá, é maravilhoso, eu sinto o meu corpo que se dilata». 

Mas vocês sentem se dilatar pelo efeito da energia ou por uma dilatação real do Coração? 
Portanto, vocês devem reposicionar-se no nível da Consciência para saber o que acontece em relação a esta

modificação do ambiente.
Isso é essencial. 

***

Questão: o aumento da Vibração do Coração libera o emocional?

Sim. 
No início, vocês têm uma série de coisas que estão presentes no Coração, em particular, as emoções. 

Quando vocês encontram, pela primeira vez, a energia do Coração, obviamente, há emoções porque vocês
conectam de novo com a sua própria Fonte e, quando vocês encontram um ser ou uma energia que está na

mesma dimensão do Coração, obviamente, isso pode liberar uma emoção forte. 
Isso, nas primeiras fases, mas é normal. 

***

Questão: quando não sentimos mais a emoção, isso corresponde ao quê?

Isso corresponde a uma grande evolução. 
Eu não falo das emoções que são vexatórias ou que sufocam. 

Quer dizer que vocês não chegam mais a sentir emoções. 
A emoção não é o coração, muitos seres humanos têm tendência a assimilar o Coração a uma emoção.

O Coração é tudo, menos uma emoção. 
O Coração é uma Vibração. 

Nesta Vibração há uma série de componentes que poderiam ser assimilados a uma emoção. 

Mas a emoção é uma reação. 
O Coração jamais é uma reação. 

É um estado. 

Então, o fato de não mais sentir emoções gradualmente no seu caminho espiritual, em particular para aqueles
que seguiram os Casamentos Micaélicos, é completamente lógico. 

Vocês entram em um estado que antecede a Alegria e a Alegria não é o prazer, a Alegria não é uma emoção, é
um estado de ser.

Ora, não podemos estar no Ser quando estamos em reação, ou seja, quando estamos na emoção. 
A emoção impede o Ser de se manifestar. 

Portanto, é completamente lógico que haja uma depuração de emoções, que elas, por vezes, se manifestem,
mas que se pareçam mais a uma espécie, como dizer..., não de compaixão, mas de tristeza, ou seja, de algo

que os comove no mais profundo da alma, mas não é uma emoção, é uma reconexão, o que não é
completamente a mesma coisa. 

Mas globalmente, sim, o desenvolvimento dos níveis vibratórios mais elevados ligados à ativação do Coração
fecha, de maneira considerável, os chacras que estão na parte inferior.

Até agora, o ser humano funcionou com os chacras inferiores. 
Todos vocês, agora, funcionam com os chacras superiores pois, como sabem, o trabalho mais importante,

agora, não é mais a Kundalini, não é mais a Shakti, é realmente a Coroa Radiante do Coração. 

Na Coroa Radiante do Coração há a Alegria, há a felicidade, há a plenitude, mas não há a emoção. 



Portanto, efetivamente, quando a Vibração do Coração é ativada, as emoções sobem à superfície, esvaziam-
se e desaparecem. 

***

Questão: a emoção é o principal problema da Humanidade atualmente?

Com certeza.
Pelo medo. 

Se não houvesse mais medo na superfície da Terra, o mundo em que vocês vivem não existiria mais,
simplesmente. 

É o medo que os mantêm na Ilusão, tanto no sentido próprio como figurado.

***

Questão: você tem conselhos alimentares para melhor controlar a esfera emocional?

Então, as emoções são efetivamente em função do que você come. 
Isso está muito bem descrito nas medicinas ayurvédicas, quer dizer que, se você comer alimentos de natureza
tamásica, ou seja, pesados, você vai se tornar pesado e, quando você está muito pesado, as emoções ficam
como que adormecidas, mas não é uma transubstanciação de emoções, não é?, isso está ligado mais a um

peso. 

O tabaco, o fato de comer muitos alimentos gordurosos, os protegem, de algum modo, das suas emoções. 
Mas não é a mesma coisa quando há uma transcendência das emoções, certamente, vocês compreenderam

isso. 

Obviamente, o impacto alimentar é importante, no sentido de tornar pesado. 

Agora, vocês irão constatar que, se vocês ingerirem cada vez mais líquidos e alimentos leves, haverá um
período, talvez, de maior sensibilização no nível emocional porque as suas energias vão estar refinadas e

vocês irão reagir às emoções. 

Então, agora, se quiserem, como dizer, escapar desse estado de emoções que pode ser marcado por
algumas pessoas, é preciso sobretudo consumir alimentos, em particular, frutas e legumes que têm a cor

vermelha, que contêm antioxidantes, porque os antioxidantes os ajudam a combater a oxidação que está ligada
às emoções.

As emoções despolarizam o equilíbrio energético. 
A emoção é feita para desencadear uma reação ou uma ação, se preferirem. 

Portanto, ela provoca uma despolarização de toda a eletricidade no nível do corpo. 
Portanto, ela usa o corpo, a emoção. 

Ela pode mesmo, por vezes, cristalizar-se para gerar o que vocês chamam de câncer. 
Mas é importante combater esta oxidação. 

Então, comam frutas e legumes de cor vermelha ou alaranjada. 
Aliás, a maior parte dos antioxidantes que evitam a oxidação sanguínea e celular estão ligados aos alimentos

de cor vermelha.

***

Questão: quando uma emoção forte chega e o mental sabe que ela exprime a natureza inferior, qual
é o melhor modo de superar isso?

Você tem várias maneiras. 

Depois de uma emoção forte, frequentemente o mental se põe de lado, não é? 
Nesse momento, de nada serve dizer: «eu vou parar de pensar nisso». 

Você não irá chegar ali e, aliás, vocês constataram isso. 

Vocês irão se dizer: «de nada serve ficar triste» ou alguém vai lhe dizer, enervando-o mais: «vai, não vale a
pena ficar triste ou ter medo».

É uma atitude completamente estéril e que de nada serve. 

Quando vocês experimentam o medo, o medo está aí. 
Como vocês querem se dizer, mentalmente: «não tenho mais medo?». 

Isso não funciona. 



E se alguém vier lhe dizer para não ter medo, você terá vontade de lhe dar um tapa. 
É lógico. 

O importante é derivar, de algum modo, o que se manifesta. 

Então, vocês têm várias técnicas: pode ser a respiração, pode ser a visualização, podem ser os cristais, podem
ser também os protocolos dados pelo Mestre Ram que permitem derivar a energia cristalizada no nível do

Coração e colocá-la em uma Fluidez mais importante, ou seja, tentar encontrar a Alegria. 

A Alegria, o Estado de Ser, é algo que vai diluir as emoções e fazê-las desaparecer.

***

Questão: o que é da linhagem dos Dragões? Podem ser da Sombra, da Luz?

Certamente, como existem Humanos do lado da Sombra e do lado da Luz. 
Mas, estar do lado da Sombra ou estar do lado da Luz é uma afiliação temporária porque vocês estão

conectados com a Luz. 
Se vocês não estivessem, mesmo os «maus rapazes», conectados com a Luz, vocês simplesmente não

existiriam mais. 

Portanto, existem Dragões de diferentes cores, do mesmo modo que há, no nível energético, cores de almas
Humanas diferentes: há almas de cor vermelha, verde, azul, branca, etc., etc..

Do mesmo modo, no nível de Dragões, há várias linhagens: Dragões negros, vermelhos, verdes e dourados.

Os Dragões Dourados são os redimidos, ou seja, aqueles que pararam de atuar com a Sombra e a Luz.
Eles voltaram à sua Dimensão inicial. 

São certamente os principais, agora (e eu não gosto dessa palavra, mas como encontrar?), defensores (não é
palavra adaptada), mas digamos os mais fiéis apoiadores da Fonte. 

Eles não pertencem às linhagens Humanas.
Eles pertencem a outras linhagens. 

São Dracos, se preferirem.
São muito potentes. 

Eles têm uma potência, como dizer, física, além do mental, colossal. 

Frequentemente, entre nós, dizemos: «coloque quatro Dracos dourados, eles lhe criam um mundo em cinco
minutos». 

Eles são capazes e é por isso, aliás, que eles realizaram as experiências que vocês conhecem e vivem. 

Mas os Dracos dourados têm uma potência Vibratória colossal, enquanto mantendo um nível Vibratório, capaz
de ir da quinta Dimensão até Dimensões muito elevadas. 

Então, os Dracos vermelhos são os que foram identificados como o Diabo, nas representações
antropomórficas com os chifres, o rabo, os cascos e a forma vermelha.

É Baphomet, se preferirem, é Satã. 

Foram esses Dracos vermelhos que criaram o Diabo sobre a Terra.

Há, agora, Dracos negros. 
São eles que servem, de modo preferencial, os Annunakis, e que não se preocupam com Humanos. 

Para eles, vocês nada são. 

E, por fim, os Dracos verdes que estão vivendo a transição entre a Sombra e a Luz. 
Estão em curso de unificação.

*** 

Questão: o que fazer com as pessoas que amamos e que desejamos talvez ver mais tomar o nosso
caminho?

Então, caro amigo, há uma regra absoluta aí: vocês não podem forçar ninguém a segui-los, quer o seu caminho
seja de Sombra, quer o seu caminho seja de Luz. 

E eu digo isso, em particular, para as pessoas que lhes são próximas. 

Obviamente, no plano estritamente humano, uma Mãe tem a tendência de querer que seus filhos sigam o
caminho que ela imagina como o mais Luminoso, para ela, mas é uma violação total da liberdade do outro e

uma entrada plena no poder. 



Os choques no retorno são terríveis nesse nível, sobretudo quando temos o conhecimento espiritual das
Vibrações. 

Então, a melhor coisa a fazer é, sobretudo, nada fazer.

Imagine, por exemplo, que um de vocês aqui descobrisse realmente algo de extraordinário. 
Obviamente, terá vontade de compartilhar, mas a melhor maneira de se colocar aqueles que não acreditam, é

dar as costas, e fazê-los tomar por tolos. 

Contente-se de ser você mesmo na bondade, no Amor. 
Não se sirva das palavras. 

E, sobretudo, não se sirva da sua experiência vivida para enviá-la a um outro. 

Imagine dizer que há um velho Croûton que veio falar-lhes da 18ª dimensão. 
Se você disser isso a um psiquiatra, mesmo que seja seu irmão, ele vai querer interná-lo, não é?, e ele terá

razão, porque ele não vive isso. 

Portanto, é preciso sempre se colocar, não do seu ponto de vista, mas do ponto de vista do outro. 
E, sobretudo, compreenda que querer fazer o outro aderir é já uma tomada de poder.

*** 

Questão: mas, se não falamos, as pessoas podem ficar de fora de tudo isso.

A comunicação, hoje, deve se tornar Vibratória. 
Vocês saem da linguagem para entrar no Verbo. 

A linguagem serviu, tanto quanto possível, à Humanidade para mentir, e aos «maus rapazes» para falsificar. 

A criação da linguagem, a criação das línguas, a criação das palavras, as vibrações sonoras ligadas à
linguagem, são os elementos que os afastam do Pai, digamos, d'A FONTE. 

Por quê? 
É muito simples, isso, vocês sabem (e agora, eu também, compreendi) eis que o Cabeça de Caboche (o canal,
Jean-Luc Ayoun) explicou longamente também: vocês têm, no cérebro, zonas precisas, vocês tem chaves no

cérebro, mas vocês não podem penetrar em outro estágio enquanto o estágio abaixo funcionar. 
O estágio abaixo é o quê?

É a linguagem.

O ser humano e os «maus rapazes » serviram-se das palavras para tudo transformar e tudo inverter. 
Mesmo alguém que você queira convencer, não tem que convencer, você tem simplesmente que Estar na

Vibração. 

De todo modo, se o outro estiver demasiadamente afastado do que vocês vivem, vocês jamais poderão fazê-lo
viver o que vocês vivem. 

Cada caminho é pessoal e vocês jamais poderão convencê-lo pelas palavras. 
Vocês correm o risco, ainda mais, de afastá-lo do objetivo buscado. 

Por outro lado, se vocês forem capazes de permanecer no Coração, frente a esta pessoa, de estar na
Vibração, o outro vai captá-la, obviamente. 
Não são as palavras que são importantes. 

Nenhuma explicação poderá fazer aderir quem quer que seja enquanto não estiver pronto. 

Por exemplo, o Cabeça de Caboche pode falar-lhes de Embarcações, ele pode descrever-lhes uma
Embarcação de Luz, ele pode dizer que ela vai no Sol, mas, a rigor, qual a importância disso? 

Não é porque ele lhes diz que vocês irão vivê-lo. 
E qual a importância de vocês acreditarem ou não? 

Estritamente nenhuma.

Isso o afasta do seu Coração. 
Portanto, o importante é sentir, captar a Vibração do Coração, é por isso que tudo deve levar ao Coração. 

É o mesmo para o que vocês ião ver. 

Quando vocês virem aparecer coisas incomuns, o que vai dizer-lhes que isso é da Luz ou que isso não é? 
Que é unitário ou que não é? 

Não é a beleza do espetáculo, certamente, porque os «maus rapazes» são capazes de fazer aparecer uma
aparição não importa onde. 

Eles podem fazer aparecer um espetáculo de som e Luz. 
Eles podem fazer aparecer Maria, será que é Maria? 

Não é porque vocês veem Maria que é Maria. 
É Maria porque vocês sentem o seu Coração que vibra. 

Uma estase ou uma catatonia, é muito fácil desencadear por meios artificiais e os outros seres humanos vão se
extasiar: «mas olhem, é verdade!» porque eles estão todos em um estado de catatonia.



Mas a Sombra é também capaz de fazer isso, no seu plano. 
A única diferença vem do Coração. 

Lembrem-se do que disse Cristo: «julgamos a alma pelos frutos e não as suas manifestações». 
Há árvores que têm frutos muito bonitos, mas esses frutos não são comestíveis, não é?

Os frutos são realmente o Amor, os frutos são a abertura da Consciência e não o que nós vemos. 
A atmosfera Vibratória faz toda a diferença. 

As palavras não têm qualquer sentido se não forem acompanhadas da Vibração. 
As palavras (não minhas, porque eu tenho um francês aproximativo), por exemplo, as escolhidas pelo Arcanjo

Miguel, são extremamente precisas porque elas têm a capacidade, lendo-as, portanto, pela leitura, para
desencadear a Vibração. 

É isso que é importante, não que as palavras sejam bonitas. 

Podem fazer-lhes frases muito belas, muito poéticas, não é? mas elas são desprovidas de Vibração, mesmo
tendo um sentido. 

Lembrem-se de que vocês passam da linguagem sonora para a linguagem da Vibração que está além do
sonoro ou que passa por apoios muito mais sutis que tocam o Coração. 

***

Questão: como permanecer centrado na Vibração, sem as palavras, com os parentes afastados?

Mas, cara amiga, a Vibração ignora a distância. 
Se você estiver no Ser, se você estiver na Vibração do Coração, os seres que estiverem ligados a você

(porque são seus ascendentes, descendentes, parentes, pessoas com as quais você está em relação) vão
necessariamente sentir o que você é. 

Não há necessidade de palavras para isso. 

Portanto, os problemas de distância é um falso problema e quando Ele disse: «procurai o Reino dos Céus e o
resto vos será acrescentado», contente-se de estar no Coração. 

Lembrem-se do que eu disse, e repeti e repeti: A Luz é Inteligência suprema. 
Ela é muito mais inteligente do que você. 

Vocês jamais irão alcançar a Inteligência da Luz. 
Nós tampouco, aliás. 

*** 

Questão: o conhecimento do Si continua compatível com a expressão das Vibrações?

Eu diria que a Vibração é Conhecimento. 
Enquanto você permanecer no conhecimento que eu chamo de estéril, ou seja, intelectual, você pode ter o

conhecimento de todos os sistemas tradicionais, você pode ter o conhecimento absoluto da Kabala, você pode
controlar a alquimia, você pode ter criado o ouro, exteriormente a você, mas não é por isso que você é Ouro. 

O Conhecimento do Si não é o conhecimento intelectual. 
O conhecimento intelectual jamais irá conduzir ao Conhecimento do Si. 

Jamais. 
É impossível. 

O Conhecimento do Si é a reconexão com a Essência do que você é, ou seja, com a sua Dimensão de
Semente de estrela. 

É a única reconexão, hoje, que lhes é solicitada. 

Vocês devem queimar todos os livros, mesmo os meus (não os meus, mas aqueles que saíram das minhas
conferências). 

Tudo deve ser destruído. 

Vocês são o Conhecimento, mas enquanto vocês projetarem este conhecimento no exterior, vocês não podem
se tornar o Conhecimento. 

É tão simples assim. 

Enquanto vocês forem atraídos por um conhecimento exterior, vocês não estão no Conhecimento, vocês estão
em um jogo, mas vocês não estão no seu jogo.

*** 



Questão: o Conhecimento do Si é reencontrar a Fonte, a Presença no Coração?

É unicamente isso. 
Aliás, não é uma consideração, é a Verdade.

*** 

Questão: as abordagens de psicogenealogia, ou de memórias celulares, são ainda válidas?

Há seres que têm necessidade (aliás, os Hayoth Ha Kodesh, até mesmo, frequentemente, insistem quando há
laços a desatar). 

O importante a compreender, no nível do que vocês chamam de psicogenealogia ou de transgeracional, é
desatar os laços, ou seja, render a liberdade às pessoas. 

Nesse quadro, é importante. 

Mas o trabalho, nesse nível, deve ser um trabalho Vibratório, não necessariamente um trabalho do intelecto. 
Quer dizer que não é questão de encontrar o porquê e como, porque, mesmo se vocês encontrarem o cenário

(a pessoa, ela mesma, ou o terapeuta, encontra o evento), o evento que criou o desequilíbrio, se vocês o
apontarem, isso vai necessariamente se reativar. 

De nada serve remeter a Consciência no passado. 

Por outro lado, a Consciência deve estar no presente, ou seja, estar consciente, atrair a Consciência sobre o
fato de que existe um laço a desatar, mas isso de nada serve para voltar sobre a causa primeira. 

Isso se desata no presente e é um ato Vibratório. 

A partir do momento em que uma mão se põe, a partir do momento em que se está de fato com a Luz, não há
necessidade de encontrar as causas, isso se faz sozinho, porque a Consciência, a energia, a Inteligência da

Luz, está aí. 
É mesmo assim mais fácil.

************ 
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: o que fazer com as imagens que recebo durante os cuidados (as consultas), que fazem a
ligação com a origem do problema?

Eu entendi, você empregou a palavra: isso serve para fazer a ligação.
Você compreendeu tudo.

***

Questão: o que fazer, então, dessas imagens?

Sobretudo não dizer à pessoa.

O principal é fazer desaparecer o que existe, não é?
Transcender as coisas e conduzir as pessoas para a Unidade.

Não é despolarizando-as sobre o que existe no passado que você vai colocá-la no instante presente.
O instante presente é o instante presente, você deve ali se colocar, colocar as mãos ou colocar a Luz ou

colocar as energias do Coração, o que quiser, mas no instante.

A partir do momento em que as informações chegarem (vindas, como disse, por exemplo, a toda hora, sobre
qualquer um, em relação a um trauma passado), qual importância isso vai ter para subir até a Fonte?

Isso, é sua crença binária particularmente ligada a certos médicos que impulsionaram ao máximo esse
raciocínio, de dizer que somos o resultado do nosso passado e, portanto, de tudo explicar pelos traumas ou

acontecimentos ocorridos no passado.

Isso efetivamente é verdade, mas, hoje, vocês não estão mais nesses modos de funcionamento.
É isso que você precisa superar.

Vocês sempre tiveram necessidade de encontrar uma justificação na ação/reação, em suas vidas e nas
pessoas que lhe são confiadas.

É muito lógico para a Consciência humana funcionar assim, mas, hoje, vocês devem funcionar de outro modo.
Se vocês quiserem estar na Alegria do instante, vocês não pode ir para o passado, do outro ou o seu.

Vocês não pode transcender o seu passado porque vocês são o resultado desse passado, obviamente, mas
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vocês não podem encontrar o presente sendo a consequência do seu passado, é tão simples assim.

Vocês têm um caminho que é o caminho linear horizontal: você é a consequência do seu passado.
E vocês têm um caminho vertical que é a parada do passado, a fulgurância, a Iluminação, a transfiguração.

Mas enquanto você despolarizar o seu sistema para querer procurar uma explicação no passado, quer seja sua
filiação em relação a sua linhagem, quer seja em relação mesmo à razão específica de um problema, ...

imagine um exemplo, sem procurar truques muito complicados: imagine, eu quebro a perna porque alguém me
deu um golpe na tíbia, é ele que me quebra a perna.

Dez anos depois eu percebo que isso provocou problemas específicos, consequências, sequelas desta
fratura.

Então, eu vou tentar pensar no que me aconteceu.
Eu vou tentar reparar, x anos depois, o que aconteceu no passado.

Mas isso me afasta do instante presente.

Se eu permanecer no instante presente, se eu transcender, pela Vibração, a anomalia, qualquer que ela seja,
não tem mais razão de ser.

Quando você encontra a Unidade, todas as doenças desaparecem, sem exceção.

Portanto, a partir do momento em que você estiver a caminho para a Unidade, você irá se aperceber, você
mesmo, sobre você mesmo, de que inúmeras patologias, inúmeras complicações desaparecem, porque, na

Unidade, não há lugar para a doença.
E a Unidade está aqui e agora, não é o passado.

A Luz não está no passado, nem no futuro, ela está no instante presente.

Portanto, você não pode pretender procurar a Luz e ir sem parar no passado ou no futuro.
Isso se chama: aqui e agora.

Quando você faz muitas coisas, você não faz outras.
Se você procura a Luz, você está na Luz.

Mas você não procura a Luz em relação a um passado ou em relação a memórias que vão obstruí-lo,
supostamente para encontrar.

É a sua Consciência que obstrui, não é a memória porque a sua Consciência está centrada no passado, porque
você está condicionado, desde muito tempo, a se considerar exclusivamente como o resultado do seu

passado.
O erro está aí, não há que procurar outro erro.

Se você fosse capaz de se colocar no instante, o que corresponde ao que Uriel manifesta quando ele desce
com algumas entidades...

Qualquer lugar, quando você faz os OD ER IM IS AL, quando você acolhe a Luz Crística em Verdade e em
Unidade, quando você faz suas meditações, em certos momentos, você capta o que é certo.

Nesse momento, você pensa nos seus sofrimentos pelo seu passado?
Os seus sofrimentos voltam logo que sair desse estado.

Então, obviamente, se você tiver algo que faz muito mal, você não chegará a se centrar no instante porque a
dor o lembra do passado.

Mas você que não está doente, ou que tem problemas que não provocam dores invalidantes, aproveite da
Vibração da Luz que está aí para entrar na Unidade.

Na Unidade não há doença.
A doença é uma Criação, a doença, indiscutivelmente, é uma crença e nada mais, porque você se considera,

no nível espiritual, como o resultado do seu passado.

Mas você não é o resultado do seu passado.
Isso é uma Ilusão também.

***

Questão: como fazer, então, para as pessoas que vêm consultar?

Se você mudar e entrar na Unidade, aqueles que virão consultá-la não serão as mesmas pessoas: princípio de
atração e ressonância.

Então, a solução é entrar você mesmo na Unidade e terá, pelo princípio de atração e de ressonância, como
dizer, levado a você o que deve ser.



Se você estiver na Unidade, você não tem que se colocar a questão: a Inteligência da Luz fornece tudo,
estritamente tudo.

Portanto, você deve se liberar de tudo o que aprendeu.
A um dado momento é preciso desaprender.

Quer você tenha sido médico, engenheiro, cientista de renome, você não pode pretender encontrar a Essência
do Ser sem tudo perder.

Mas quando dizemos tudo perder, isso quer dizer viver o instante e o instante não se preocupa com os seus
títulos, com as suas funções.

O instante não se preocupa com os seus sofrimentos.
O instante é o instante.

Não confundir com o momento.
O momento são as palavras que mentem.

O instante é o que está presente.

***

Questão: depois de um estágio com a Presença de Seres de Luz, aconteceu-me de não mais me
sentir na energia do Coração no decorrer das consultas que eu dou. O que aconteceu?

Então, cara amiga, é muito claro.
Vou dar duas respostas.

A primeira vai fazê-la saltar.
Mas vou explicar em seguida, pela segunda, e você irá compreender.

A primeira é bem feito.
A segunda resposta: a partir do momento em que você viver momentos particulares, nos instantes de

fulgurância da Luz, e se você integrou a Luz, no sentido Inteligência da Luz, a sua vontade não tem mais que
ser exercida.

Querer curar e querer dirigir a energia a tal lugar, porque é preciso curar, é não estar mais no Ser, é já se
afastar.

Portanto, a lição é efetivamente continuar o que você faz, mas encará-lo de maneira mais neutra.
Quando eu digo mais neutra, ser simplesmente o canal da Luz, mas não o canal que vai tomar a Luz para dirigi-

la onde quiser e fazer o que quiser, mas deixá-la agir até o fim.
Os resultados serão profundamente diferentes.

Portanto, você foi colocada frente a algo que estava onde a Luz não pode passar, porque a sua vontade fez
obstáculo à Luz nova que flui em você.

***

Questão: o abandono total vem do colocar de lado a personalidade?

Você não pode decidir colocar de lado a sua personalidade.
Por quê?

Porque ela vai recusar.

Porque se você disser: «eu coloco a minha personalidade de lado», quem é que diz «eu»?
É a personalidade.

O abandono à Luz pode ser comparável a um ato de fé total na Inteligência da Luz.
É verdadeiramente, a um dado momento, a experiência vivida por Cristo na Cruz.

E, antes da cruz, ele disse: «mas, Pai, por que eu, eu devo viver isso? Afaste de mim esse cálice».
Sobre a cruz mesmo ele disse: «mas, por que tu me abandonastes?».

E depois ele se apercebe de que ele não o tinha abandonado, a partir do momento em que, ele, se abandona.
Você vê a diferença? É muito sutil.

Mas você não é obrigado a ir até a crucificação, hoje, porque as coisas são muito mais fáceis.
Mas, entretanto, esse passo fundamental, você tem que realizar você mesmo.

O abandono à Luz é por vezes difícil porque, enquanto você não viveu a energia do Coração, por mais que



você esteja no espiritual, que tenha ações terapêuticas, que conheça todos os Mistérios do universo, mas você
não está no Coração.

E, enquanto você não estiver no Coração, você está no ego.
E o ego vai entrar, cada vez mais, em reação contra o Coração porque ele não quer ceder, o ego e você não

podem fazê-lo ceder.

Se você diz: «eu cedo», bem, você não irá ceder porque é o seu ego que diz isso.
O abandono é um ato de basculamento extremamente específico que a faz penetrar, sem dificuldade, na

Unidade.

Portanto o abandono à Luz jamais é um ato consciente de decisão.
A palavra que foi empregada pelo Arcanjo Anael e por outros é a palavra «passo», «dar um passo».

Ouse dar esse passo.
Ouse atravessar e é difícil de explicar com palavras porque não é uma decisão da personalidade.

É o momento final em que o impulso da alma e do Espírito é tão forte que afoga a personalidade, indo eliminar,
mesmo temporariamente, todos os medos, todas as apreensões, todos os jogos do mental, todos os jogos do

poder, todos os jogos da sedução: o momento em que voltamos a ser soberanos, em que abandonamos
todos os sistemas de controle, exteriores e interiores.

É por isso que os seres que viveram o que você chama de estados Místicos ou de experiências de morte
iminente, chegam a este estado, porque eles estão fora do corpo e vivem a Luz.

Eles não têm mais os meios de reagir no nível da personalidade ou do corpo, já que estão fora desse corpo e
estão na Vibração de uma outra Dimensão.

Portanto, é nesse momento que acontece a Iluminação e, quando eles voltam, eles estão diferentes.

Aliás, depois disso, as doenças podem desaparecer, as anomalias podem desaparecer totalmente.

Mas você, enquanto ser que recebe a Luz pelo alto do corpo, precisa conduzi-la para o Coração.
Mas você tem muitas experiências ao seu redor, mesmo você mesma, onde você recebe as energias, você

tenta descer as energias no Coração, mas você não sente o Coração.

Por que você não sente o Coração?
Porque o seu ego se opõe a isso porque ele sabe muito bem que se a energia, a Luz, descer no Coração, é o

fim, inconsciente e conscientemente.

O medo impede a Luz de descer.
O poder impede a Luz de descer.

E é por isso que São João disse: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».
Os chamados são aqueles que recebem a Luz na cabeça, mas, para poder ser escolhido, é preciso ser

humilde e simples, é preciso que a Luz chegue ao Coração.
É a fusão da Coroa Radiante da cabeça e a do Coração.

Então, aqueles que têm a chance de sentir, pelo corpo, as Vibrações no nível do Coração, sabem que a
solução está aí.

Então, obviamente, as flutuações da sua vida, as pessoas que você encontra, as oposições que você pode
encontrar, pela dualidade desse mundo, a afasta do Coração, mas, aí também, há um aprendizado.

Progressivamente e à medida em que você chegar a estabilizar a Consciência no nível do Coração e a viver no
Fogo do Coração, suficientemente por longo tempo, você irá viver o Fogo do Amor, ou seja, o Fogo da

Unidade reencontrada.

Mas não é uma decisão que se toma assim, decidindo «eu quero ir no Coração».
Há um cultivo, eu diria, da humildade, da simplicidade.

Todo um cultivo de renúncia ao poder.

Eu lhe asseguro que você não pode penetrar o Coração enquanto restar a menor vontade pessoal, a menor
vontade de poder.

Mas, entretanto, todas as resoluções Vibratórias foram reunidas, desde setembro, sobretudo desde o final dos
Casamentos Celestes, para permitir-lhe ir no Coração.

Mas se você quiser fazer descer a energia no Coração e ela não descer, não é preciso acusar a energia.
Não é preciso se acusar mais, de nada serve culpar, mas isso quer dizer que em você ainda existem

resistências que podem estar ligadas ao medo, que podem estar ligadas aos pesos do passado, ou seja, que
você não superou o passado.

Isso pode estar ligado a circunstâncias familiares, isso pode estar ligado a jogos de poder, isso pode estar
ligado a coisas muito variadas, de fato.

Mas o dia em que você descer a Vibração no Coração, você sabe que quase chegou porque, a partir do



momento em que você acendeu o Coração, ele não pode nunca mais se apagar, definitivamente.
Mas é preciso dar o primeiro passo.

***

Questão: Anael disse que é preciso afastar os Mestres. Ora, eu encontrei uma pessoa desperta que
me proporcionou Alegria, me fez sentir no Coração.

Sim, porque você é, você mesmo, Ser de Luz.

Miguel repetiu longamente: o período dos Mestres terminou.

Na minha vida, eu me chamava de Mestre Miguel Omram Aïvanhov.
Era uma certa época.

Hoje, nesta época, a Luz não está nos Mestres.
A Luz está aí, em tudo ao seu redor, portanto, você não tem que encontrar um Ser portador desta Luz.

Você tem, você mesmo, que se tornar esse Portador de Luz.

O problema é que para a matriz, não em tempos tão antigos assim, era preciso encontrar um Mestre para
«viver» a Vibração que ele era capaz de nos transmitir.

Hoje, vocês se tornam grandiosos.
Vocês não têm mais necessidade de ninguém do exterior de vocês para serem perfeito, para estarem na

Unidade.

E, aliás, Buda disse: «é preciso matar todos os Mestres, todos os Modelos».

Então, obviamente, pode ser extremamente sedutor se sentirem no Coração e na Luz junto de alguém.
Mas se, assim que vocês se afastarem da pessoa, vocês não estiverem mais na Luz, o que isso quer dizer?

É preciso ser extremamente prudente na relação de dependência.

O verdadeiro Mestre é aquele que os libera, é aquele que não lhes pede nada e que os restitui a vocês.
Não é ele que os prende como discípulos, mesmo se ele for um verdadeiro despertado.

O verdadeiro despertado não é aquele que vai mobilizar as multidões, é aquele que os retorna a vocês
mesmos.

É como se, durante a sua vida, não sei, o Cristo quisesse ter mais de doze discípulos e tivesse querido juntar
as multidões com ele, para se fazer adorar.

O que não quer dizer que os Seres não são para frequentar quando são despertados, bem ao contrário.
Vocês podem ter encontros com eles, dialogar com eles, mas vocês devem considerá-los como iguais a você.

Vocês não são nem inferior, nem superior.
Vocês estão simplesmente em instantes diferentes.

O problema é que, se vocês considerarem isso como uma possibilidade de despertar, vocês se enganam.

Mostre-me um só exemplo existente de um Mestre tendo sido reconhecido no século passado, ou seja, antes
desse período de trinta anos, que foi capaz de desencadear o próprio despertar com outros Seres.

Isso não existe.

Só existiu, na tradição oriental, a transmissão de Consciência total de um Mestre que morria para o seu
discípulo que iria se tornar o Mestre: a filiação espiritual total.

Aquele que se desperta, ele se desperta sozinho, porque é preciso que ele dê o passo e nenhum ser dará o
passo no seu lugar.

Nem a Fonte, nem Cristo, nem Buda, nem outra pessoa.

Portanto, a procura de Mestres, mesmo se vocês vibrarem muito forte com um Mestre, é talvez para ajudá-los a
liberar etapas, para trazer-lhes um conforto, certamente útil, não nego, mas os tempos, hoje, são diferentes.

A Luz está por toda a parte.
Ela não é obrigada a passar por alguém além de vocês.

Vocês devem recuperar a sua soberania.

Agora, se vocês tiverem necessidade de um Mestre, de viver na atmosfera Vibratória de Amor de um Ser
despertado, faça-o, mas não percam o seu tempo.

Vocês perdem tempo em relação à sua própria soberania.
Vocês jamais poderão encontrar a soberania junto a um Mestre.

Vocês podem encontrar uma filiação, mas mesmo esta filiação, a um dado momento, é preciso transcendê-la



porque, para se tornar vocês mesmos, na Unidade, vocês são obrigados a se desfazer de toda dualidade.

Ora, o Mestre está no seu exterior, mesmo se ele os tomar em sua esfera, mesmo se, quando vocês estiverem
na sua Presença, na sua irradiação ou na sua oração ou na sua Consciência, vocês perceberem um estado de

Unidade.
Mas este estado de Unidade, será que ele está em definitivo em vocês, como ele está nele? 

Não creio.
Sem isso, isso se saberia e vocês estariam, todos vocês, despertados sobre a Terra.

***

Questão: o que acaba de dizer na relação do Mestre e do aluno pode se aplicar do mesmo modo na
relação entre duas almas irmãs?

Mas, evidentemente, isso se aplica a todas as relações.

A particularidade da relação humana é de ser sistematicamente desequilibrada: há sempre um ganhando e um
perdendo.

Então, eu sei que com a energia que se estendeu desde quase trinta anos, há almas irmãs que se
reencontram, chamas gêmeas, reconhecimentos cármicos que os colocam na Alegria, que os colocam na

Unidade, mas o que os coloca na Unidade é a ressonância, não a pessoa.
Porque, se vocês se tornarem dependentes de uma pessoa, vocês nada compreenderam sobre a mestria.

É exatamente a mesma coisa.

As relações devem torná-los livre.
A relação não é uma ligação.

A relação deve fazê-los permanecer soberanos em referência a não importa quem.
Se vocês se colocarem na dependência de alguém, não venham depois se queixar de não terem

encontrado a Unidade.

A Unidade se encontra em Si, por Si e pela Fonte e certamente não por um ser humano, seja ele um grande
guru, um grande Mestre ou uma alma irmã, ou uma chama gêmea.

A mestria o retorna sistematicamente a você mesmo.
Não peça a ninguém para dar o passo por você.

Um guru está lá para exercer o seu papel de guru.
Um salvador está lá para exercer o seu papel de salvador.

Uma vítima está lá para ser uma vítima.
A soberania não é, sobretudo, um desses três.

E vocês não podem pretender a soberania se desempenharem um desses papéis, quer seja com a família,
quer seja não importa com qual outro ser humano.

Entrar na Unidade se faz só.
É preciso que vocês conservem o seu poder.

Vocês não devem remeter o seu poder a ninguém, exceto à Luz, sem isso, vocês correm o risco de serem
confrontados, nas épocas que estão chegando, com contrariedades importantes.

Se vocês admitem que a Unidade é se liberar, liberar-se não é se ligar.
Vocês concordam.

O que não quer dizer ficar indiferente, isso não quer dizer que é preciso abandonar os filhos, abandonar os
pais, abandonar os amigos, as esposas, e tudo mais.

Isso quer dizer tornar-se livre, no nível da Consciência, da Vibração.
Isso quer dizer não depender Vibratoriamente de alguém, e ainda menos em outros níveis, familiares, sexuais

ou outros.

Vocês devem reencontrar a independência, ou seja, a soberania, e vocês irão se aperceber de que, quando
tiverem dado esse passo para a soberania, vocês podem estabelecer relações com todo o mundo porque,

nesse momento, essas relações são livres, elas não provocam reações ou vínculos.

Tudo o que os fizer ir para a sua soberania, para a sua liberação, os aproxima da Unidade e, nesse momento, o
Coração se abre.

Mas vocês não podem pretender abrir o Coração, mesmo sentindo o Coração, quando vocês estiverem com
alguém, beneficiando-se do Coração do outro.

Isso os coloca frente a vocês mesmos, simplesmente, mas também frente às suas insuficiências, seja um
Mestre ou um pai ou um filho, uma relação, qualquer que seja.



A verdadeira relação é uma relação livre em que cada um é soberano.
Ela se faz de soberano a soberano, em uma relação de independência e de fraternidade, de coração a

coração, e nada mais.

***

Questão: quando conhecemos um Mestre, a relação permanece, mesmo depois da morte desse
Mestre?

Se houver realmente uma filiação, sim.

***

Questão: um nome dado por um Mestre espiritual mantém sua importância hoje?

A partir do momento em que você der um nome a alguém, sobretudo se for para algo espiritual, você o batiza.
O que acontece quando você nomeia?

Você cria, mas, cria o quê?
Uma relação.

Cabe a você saber se esta relação é livre.

Não é a mesma coisa que os apelidos: você pode se chamar meu gato, meu ursinho, meu pequeno gatinho,
isso não é batizar, é um diminutivo, não é?

Mas dar um verdadeiro nome a alguém é dar-lhe uma outra identidade que a própria.

A sua identidade nesta Vida é o seu nome e o seu sobrenome.
Você tem um nome, obviamente, espiritual, mas ele jamais é revelado por um ser externo.

Qualquer um que lhe diga que você se chama isso ou aquilo faz já uma prévia de um grande poder em relação
a você.

Então, eu sei que muitos médiuns recebem nomes: «você se chama assim».
O seu nome espiritual é revelado pelo seu Anjo Guardião ou pela sua Consciência Unificada e não por outra

pessoa.
Jamais virá à ideia de alguém que está na Unidade lhe dar um outro nome que o seu.

Estou desolado de dizer isso, mas se deixar nomear, chamar de outro modo do que você é, é já algo que o
afasta da sua própria Unidade.

Agora, há quem se batize com nomes.
Vocês mesmos, por que não?

Mas atenção ao que vocês fazem.

Eu, vocês sabem, eu me chamei Omram Aïvanhov.
Depois de uma viagem importante na Índia, eu decidi juntar Miguel, por uma razão específica, mas eu não

mudei, eu adicionei algo.
É muito importante o que eu lhes digo: você pode juntar uma Vibração, mas você não tem o direito de mudar a

sua Vibração.
Você é o que é e, se você quiser permanecer alinhado e alcançar a sua Essência, você é obrigado a elevar a

cadeia Vibratória do seu sobrenome e do seu nome, até a Fonte.
Agora, você pode juntar algo.

Não esqueçam também que, senhoras, quando vocês se casam, vocês tomam um sobrenome, em todo caso,
nesse país, mas vocês tomam também a Vibração do sobrenome que vocês tomam, isso parece evidente.

Portanto, se você se chama Daniele e quer se chamar Luz Suprema da Unidade, isso faz mesmo uma sagrada
mudança de vibração e isso cria também uma certa distorção.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me ouvido tão longamente e desejo a todos um bom
caminho para sua Unidade, para sua soberania.

Abandonem tudo o que os controla.
Vocês devem tornar-se soberanos.
Vocês devem vibrar no Coração.

Depois, obviamente, vocês têm a impressão de que tudo isso necessita de mudar.
É vocês que devem mudar, não o exterior.

O exterior modificar-se-á em função da Vibração que vocês vão obter ou atingir, não é? e isso é o mais
importante, todo o resto far-se-á naturalmente.

E quando eu digo (e isso foi dito várias vezes) que tudo está no domínio da crença que lhes inculcaram, que
vocês se inculcaram.

Se eu digo que mesmo o corpo que vocês habitam é uma crença à qual vocês aderiram e, eu também, eu
aderi, certamente.

Mas, quando atingimos certas Dimensões e olhamos isso de um ponto mais alto, temos vontade de rir.
Mas, felizmente, como chamar isso, esta experiência é uma experiência importante, apesar de tudo.

Não podemos refutá-la porque daí sai algo e, felizmente, sai sempre algo de uma criação, mas de nada serve
ter gerado tanta energia de dissociação, tanta energia de atrito.

Há meios muito mais simples e muito mais leves para ir para o que vocês São, agora, para reencontrar o que
vocês São.

Então, vocês que São, em breve, atem-se e desatem-se, os dois ao mesmo tempo, mas atenção ao que vocês
se atam e atenção ao que se desatam.

Sobre isso, eu lhes desejo bons ganchos e lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

 ************
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Eu sou Anael, Arcanjo. 
Bem amadas almas humanas na encarnação, eu venho a vocês para tentar ajudá-los a avançar no caminho da

Unidade e no caminho do que eu chamaria de Relação Unitária. 

Eu venho, acompanhado da Vibração do Arcanjo Uriel, a fim de lhes fazer beneficiar, em um segundo
momento, da Radiação da Presença.

Queiram receber, inicialmente, as minhas bênçãos, o meu Amor e as saudações do Conclave. 

Então, juntos, nós vamos, se vocês quiserem, avançar na compreensão e na vivência da Unidade. 

Assim, procederemos respondendo às suas questões e às suas interrogações. 

***

Questão: na Unidade, o mental se torna o refletor do Supramental?

É preciso encarar, bem amado, o problema de dois modos. 
É preciso bem diferenciar e distanciar o que acontece na encarnação e o que acontece quando você acede ao

Estado de Ser.
Obviamente, o mental é indispensável para a continuação da sua Vida nesta Dimensão. 

Assim, a experiência do Supramental e desta reconexão com a sua Essência não destrói o mental
propriamente falando, mas, simplesmente, no lugar de ser escravo do seu mental, o mental torna-se dirigido

pelo Supramental. 
A diferença é essencial entre o mental e o Supramental, independentemente do aspecto Vibratório e do

aspecto do Fogo e do aspecto da Luz, e o Supramental é Inteligente por si mesmo.

Assim, a sua inteligência se exprime, nesta Dimensão, pelo mental e pelo intelecto.
Há esforço de reflexão, esforço de inteligência, esforço de compreensão, sob a influência do Supramental que

foi, admitimos, encontrado. 
O Supramental é, ele mesmo, resposta.

Ele não é discursivo, ele não é reflexão, ele não é, portanto, transformado por qualquer noção de aprendizado
ou de referência a uma aquisição.

O Supramental é Inteligência, antes de tudo.
Colocar-se sob a influência do Supramental propicia informações sobre todo assunto, não passando pelo filtro

do mental. 

ANAEL - 02 de novembro de 2009
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Uma vez que o Supramental se encontrar e iniciar em você, uma vez que a Vibração do Coração estiver ativada
e iniciada em você, você tem então a possibilidade de se entregar a esse Supramental. 

O mental pode intervir, mas, entretanto, ele é controlado, de certa maneira, pela Inteligência da Luz e não mais
pela sua inteligência comum. 

Além do mental e além da sua esfera de Vida nesta encarnação, além, portanto, das estruturas da
personalidade, penetrar no corpo de Estado de Ser, pela transferência de Consciência, implica no

desaparecimento total do mental.
Não há mais, por conseguinte, possibilidade de reflexão.

Há instantaneidade do Conhecimento: as imagens ou as percepções chegam ao corpo de Estado de Ser,
não passam por qualquer análise, mas são vividas, eu diria, de maneira abrupta.

Se uma questão ocorrer, ou, de preferência, uma interrogação, na Consciência do Estado de Ser, a resposta
chega instantaneamente.

Não há um encadeamento, de sequência lógica, levando a uma resposta.
Não há mais noção de escolha, nem de possibilidade.

No nível do Supramental, você entra na evidência, você entra nas coisas unitárias.
Não há mais possibilidade de se enganar, ou não há mais possibilidade de errar entre duas escolhas.

A escolha se impõe por si, pela Inteligência da Luz. 

Aí está o que podemos dizer, em um primeiro momento, sobre o mental e o Supramental. 
Não esqueça, na personalidade, que a irrupção do Supramental na sua encarnação se reflete pela abertura do

Coração e pelas percepções Vibratórias, nada mais tendo a ver com o que é vivido habitualmente. 
A própria qualidade das Vibrações percebidas, no nível do corpo ou no nível dos corpos sutis, modifica-se.
Você passa de uma Vibração magnética para uma Vibração qualificada, ela também, de Supramental, cujas

características são profundamente diferentes do que vocês chamam de magnetismo. 

Existe, portanto, uma série de indicadores essenciais a reconhecer, e de evidências a reconhecer,
correspondentes à ativação, em vocês, do Supramental e à sua reconexão com o Supramental. 

***

Questão: o que é da relação de casal, quando estamos no caminho da Unidade?

Bem amado, a maior parte das relações entre os seres humanos foi construída, nesta Dimensão, sobre um
princípio de dominante/dominado. 

Esta é uma regra absoluta, chamada também de ordem de precedência, que corresponde a uma regra
absoluta da sua Dimensão.

A passagem e a evolução para a Unidade acompanham-se de um desaparecimento total dessa relação
dominante/dominado.

Há, portanto, igualdade. 

Dessa maneira, então, não há mais diferenças na relação homem/mulher casal ou na relação homem/mulher
não casal, ou em uma relação homem/homem, ou em uma relação mulher/mulher. 

Não há mais noção de dominação.
Não há mais noção de polo ativo e polo passivo, tal como vocês têm vivido através, por exemplo, das noções

de sexualidade de emissão e de recepção. 
Os dois polos tornam-se emissivos. 

Não há mais possibilidade de viver no que vocês chamaram, e continuam a chamar, de casal. 
As noções exclusivas não existem mais.

A Consciência Unificada funciona de modo inclusivo, reunificando o conjunto de Consciências. 
A partir do momento em que você viverem na nova Dimensão, não há mais distância e não há mais separação

entre as Consciências e entre as atividades mentais.
O que você emite como pensamento, como atração, como desejo, manifesta-se no conjunto da coletividade. 

Assim, desejar um Ser, mesmo no sentido mais nobre, é conhecido instantaneamente pelo conjunto da
coletividade. 

Os pensamentos tornam-se ordenados e devem tornar-se, também, coerentes, na medida em que não há mais
segredos, no sentido em que vocês o entendem.

A permeabilidade torna-se total. 

Assim, nas Dimensões mais elevadas, a emissão de pensamentos, no sentido de ação, de um Arcanjo, é
captada instantaneamente de uma extremidade a outra dos multiversos e das multidimensões pelo conjunto

dos Arcanjos e também pelo conjunto das outras Dimensões. 



A singularidade existente na sua Dimensão, fazendo com que a Consciência seja separada e dividida, não
existe mais.

Assim, portanto, tudo o que é construído sobre um modelo dual (princípio de dominação, princípio de
submissão, princípio de dominante/dominado, princípio de macho e de fêmea) não existe simplesmente mais

nas Dimensões superiores. 

Então, estar a caminho da Unidade não quer dizer suprimir os casais ou suprimir a relação homem/mulher, mas
esta deve se tornar adulta, quer dizer, equilibrada, onde não pode existir noção de dominante e de dominado.

Não pode existir noção de dependência ao outro.
Isso é válido, evidentemente, em todas as relações humanas, mas, de maneira muito importante e de uma

acuidade totalmente perfeita e totalmente extrema, eu diria, em um casal. 

A modificação das relações existentes entre os homens e as mulheres nos casais leva, atualmente, a uma
série de reajustamentos que vocês observam.

Inúmeros casais se criam, se recriam ou se desfazem. 

As relações ascendentes/descendentes devem seguir também o mesmo sentido da Liberação. 

A relação é equilibrada na quinta Dimensão.
Ela não pode ser uma dependência ou uma dominação qualquer.

Deste modo, as suas relações se transformam. 

Deste modo, inúmeros seres humanos, hoje, sequer suportam mais as relações chamadas, na sua
humanidade, de hierárquicas.

As noções de hierarquia, nas ordens constituídas, vão, elas também, despedaçar-se.
Isso faz parte da Revelação e da emergência, na sua dimensão, do Supramental. 

Então, vocês devem seguir, a título individual, as linhas de menor resistência. 

Ir ao sentido da Unidade é demonstrar o equilíbrio, ou seja, parar de querer dominar o outro ou de querer
desejá-lo para ele ou para si, mas estabelecer uma relação no âmago do Coração. 

Então, obviamente, a evolução é diferente de acordo com os casais.
Alguns são levados ainda a viver fenômenos de alternância, eu diria, de dominação e de submissão, não

somente através da sexualidade, ou da relação social habitual. 

Entretanto, tudo isso está se transformando e desaparecendo.
Obviamente, a transformação e o desaparecimento não estão na mesma fase em cada Consciência e em cada

ser humano. 
Isto está a caminho e irá se manifestar cada vez mais violentamente, cada vez mais cruamente e cada vez mais

de maneira evidente.
A evidência se instala assim como a relação se transforma.

Ela deve ser impressa de respeito, de humildade, de tolerância, o que é raramente o caso, mesmo no Amor
humano impresso de sentimentos e de sexualidade. 

***

Questão: nas Dimensões Unificadas, não existe relação privilegiada entre os Seres?

A única relação privilegiada que existe, nas Dimensões Unificadas, é a relação que todos vocês têm, e que
todos nós temos, com a Fonte.

Qualquer outra relação não pode ser privilegiada, no sentido em que você o entende e em particular através da
noção de casal.

O que não quer dizer que os casais não se formem.
Podem existir associações, ou compartilhamentos de Ser a Ser, de Consciência a Consciência, podendo

mesmo evoluir, na Vida, de maneira conjunta, sem, no entanto, estar fechada no sentido da relação privilegiada,
tal como vocês entendem. 

A relação privilegiada, tal como vocês a definem na sua humanidade, apenas é, na maioria das vezes, impressa
de dominação e de apropriação, ao passo que a relação Unificada é uma restituição à Unidade essencial do

Ser. 

***

Questão: como antever sobre esses novos modos de funcionamento?



Bem amado, não há o que antever.
Mesmo os casais existentes hoje, o homem e a mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, não estão

necessariamente nos mesmos níveis evolutivos, o que cria todas as tensões e todos os desequilíbrios e as
rupturas existentes e que se amplificam nesta humanidade.
Alguns estão ainda em modos de funcionamento antigos.

Outros estão já em modos de funcionamento novos.
Então, se os dois indivíduos do casal funcionarem no modo novo, isso não coloca mais problema. 

Mas imagine os problemas em um casal em que um permaneceu nos modos de funcionamento antigos e que
o outro está já nos modos de funcionamento novos.

Há incompatibilidade Vibratória cada vez mais intensa e isso leva, de maneira inexorável, ao que vocês chamam
de separação.

Vale mais uma separação do que uma relação falsa. 

A Vibração que está chegando para vocês os engaja numa relação do tipo Unitária, em que não pode haver
trapaça, em que não pode haver falsificação, em que não pode haver ilusão e dominação.

Então, não há regra absoluta. 

É importante, entretanto, compreender que a liberação da relação fará de vocês seres livres e inteiros.
A atração existente, na humanidade, voltada ao outro sexo é apenas o resultado da incompletude existente em

vocês com relação a sua Divindade, com relação ao seu corpo de Estado de Ser.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, conectado e insuflado na personalidade, vocês irão descobrir que as

necessidades não são mais as mesmas na relação com o outro.
Não há mais necessidade de acasalamento, no sentido, por exemplo, da fusão.

Há necessidade de liberação e de liberdade, o que não quer dizer separação, mas respeito absoluto do outro
na sua individualidade. 

Frequentemente, os seres humanos declaram sua paixão e seu amor, mas o amor encarado em um casal,
qualquer que seja a idade, é frequentemente considerado como sua propriedade.

O ser amado torna-se então propriedade. 
Ele não tem mais, então, a oportunidade de exprimir o seu Amor fora da relação privilegiada tal como vocês o

exprimem. 

Entretanto, é preciso bem compreender que esta relação é automática e, desde o início, totalmente falseada. 
Há, realmente, reação de dominação, mesmo se a dominação não for até os extremos das dominações do tipo

masoquista e sádica, mas, entretanto, sutilmente, existe sempre uma dominação nesta relação privilegiada. 

***

Questão: como viver a sexualidade nesse novo modo de casal?

Isto é extremamente diferente segundo cada ser humano, bem amado. 

Alguns, literalmente, não têm mais necessidade, no sentido sexual. 

A sexualidade é apenas um meio de provar e de encontrar a Unidade, no espaço de um instante, no momento
do que vocês chamam de gozo e orgasmo. 

O conjunto de desejos que vocês provam, e a satisfação desses desejos, conduzem de maneira sistemática à
reprodução do mesmo desejo e, portanto, à continuação da sexualidade. 

A partir do momento em que vocês entram na Unidade, a relação de casal sofre alquimia, na condição,
obviamente, dos dois viverem isso.

Nesse momento, a sexualidade não é obrigatória e ela não é mais tão desejável.
Mas cada um a vive em função do que tem vontade. 

A transcendência total acompanha-se de um desaparecimento total, não constrangido e não forçado, da
atividade sexual. 

Ela é realmente transmutada, assim como foi explicado em muitos modelos tradicionais.
Não há mais perda no ato de procurar a Unidade já que vocês a vivem, a dois, um com o outro, sem estarem,

no entanto, um no outro, na busca de uma satisfação.
Entretanto, é bem evidente que a idade desempenha também, nesse nível, um papel importante. 

Mas convém compreender que inúmeros seres vivos, mesmo em casal, nesta evolução da Unidade, não
podem mais ter necessidade de qualquer relação, no sentido sexual, já que a relação Unitária se estabelece

agora sem passar pelos órgãos genitais. 

Mas não há, para tanto, que se privar, porque toda privação é nefasta.



Isso deve ser uma evolução natural e normal, da evolução para a quinta Dimensão.
O que não retira, obviamente, o lado sagrado da sexualidade, podendo existir em certos povos, mesmo na

quinta Dimensão. 

***

Questão: e sobre o Tantra?

O Tantra é uma forma de sexualidade sagrada que deve conduzir à Unidade.
Mas a Unidade que se obtém sempre em relação ao outro, portanto, repetir a coisa apenas prova

simplesmente uma coisa, é que você não chegou à Unidade.
Chegar à Unidade corresponde a fazer o Amor consigo mesmo, permanentemente, não pode, portanto, haver

necessidade externa. 

Estando na Vibração do Coração, as fundações da Vida não estão mais no nível do primeiro chacra, mesmo se
o corpo físico ainda existir e mesmo se você ainda tiver os pés sobre a Terra.

As fundações instalam-se um pouco mais acima e, portanto, a esfera não é ignorada, não é colocada em
repouso, mas é transcendida. 

***

Questão: o que é da procriação, então?

Profundamente diferente. 

Eu citarei um exemplo que está próximo de vocês, que é aquele dos Delfinoides da 5ª Dimensão: a procriação
existe, mas não se faz dentro de um organismo fêmea ou macho. 

Ela se faz em partículas de Luz específicas. 
A gestação se faz, portanto, no exterior da atmosfera Vibratória da mãe ou do pai. 

Além disso, a educação no sentido em que vocês chamam (embora isso não seja a mesma coisa), o fato de se
construir como personalidade individualizada de 5ª Dimensão Unificada, não se realiza senão através de um

ensinamento recebido por um conjunto de pessoas, de entidades, que não são os pais. 

Não há mais, no nível da 5ª Dimensão, impregnação do que vocês chamam de transgeracional ou de
hereditária. 

A noção de casal não tem apropriação através de um filho que seria o resultado da sua união. 
O filho nasce então totalmente livre e liberado dos laços existentes com um pai e uma mãe. 

E isso não coloca qualquer problema. 

A filiação material foi desejada, nesta Dimensão, a fim de melhor fechá-los nos esquemas de funcionamento,
oriundos, não do seu próprio arbítrio ou da sua soberania, mas da soberania de uma linhagem, ou do carma de

uma linhagem, se preferirem. 

É preciso bem compreender que nesta dimensão que vocês ainda percorrem, tudo funciona sobre o princípio
de apego e de desapego.

Isso não existe, simplesmente, de modo algum, nas Dimensões Unificadas. 

***

Questão: quem decide então a vinda de um novo ser?

Dois seres, juntos.

***

Questão: onde intervém a escolha da alma que se encarna assim?

O problema é invertido. 

Eu falo, obviamente, da 5ª Dimensão, onde a noção de reprodução ainda existe, o que não é mais totalmente o
caso nas Dimensões mais etéreas e mais elevadas, já que não há necessidade de dar à luz ao que quer que

seja, dado que tudo é já perfeito. 

Entretanto, na quinta Dimensão e na terceira Dimensão Unificada, eu já disse que a relação sexual podia existir,



que a procriação, no sentido em que entendem, pode ainda existir, mesmo se as circunstâncias forem
profundamente diferentes. 

Então, quem decide? 
Bem, simplesmente uma alma decide, ao final de certo tempo, deixar, em Espírito e em Verdade, um corpo,

porque ele está usado, e quer experimentar outra coisa.
Então, nesse momento, ela contata duas outras Consciências, já que não há mais separação de planos, a fim

de ser gerado outra vez, em um novo corpo. 

Não há interrupção de Consciência. 
Não há fenômeno de aprendizado, tal como vocês o definem. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre o tema da humildade?

A humildade baseia-se, precisamente, na relação justa, na compreensão de que, no estado Unitário, você não
poderá penetrar de novo na dualidade.

A dualidade está sempre ligada à discussão e ao mental. 

Assim, eu irei ilustrar este conceito de humildade através de exemplos.

O primeiro exemplo que eu vou tomar é muito simples e concerne a todos vocês: na relação entre dois seres,
além mesmo de um casal, acontece-lhes muito frequentemente de exprimir um parecer, uma ideia, um

pensamento sobre um outro ser vivente. 
Frequentemente, o seu nível de percepção os faz ver um ser com tal rosto, não aquele que ele quer lhes

mostrar, mas aquele que é realmente para vocês. 

Nesse momento, e se vocês se aperceberem de que as palavras pronunciadas ou as atitudes ou os
comportamentos gerados para vocês não são justos, o que lhes compete fazer? 

Na maioria das vezes, na humanidade dita responsável, de terceira Dimensão dissociada, vocês vão, se
ousarem, falar com esta pessoa para dizer que isso não está correto. 

Entretanto, se você acessou a Unidade, você não pode se conceber e se conduzir assim, se não você irá
descer novamente no nível da dualidade. 

É preciso bem compreender que no nível da Unidade é preciso certo período do seu tempo para que o
princípio de atração e de ressonância se estabilize.

O princípio de atração e de ressonância vai evitar-lhes, progressivamente e à medida do desenrolar da sua
Vida, de se encontrarem confrontado com algo que corresponde a falhas em vocês. 

Manifesta-se, de fato, na sua Vida, sempre o que é do princípio de atração e de ressonância. 

Entretanto, existem situações onde o princípio de atração e de ressonância não está mais em jogo, mas onde,
justamente, devido ao fato de que você ter alcançado a Unidade e de manifestá-la na sua Vida e nesta

dualidade, seres são como atraídos, efetivamente, pela Vibração da Unidade. 
Esses seres, nem todos estão, no entanto, na Unidade.

Eles próprios procuram a Unidade, por vezes manifestando formas de dualidade extremamente violentas e
extremamente egotistas, no sentido que vocês entendem. 

Entretanto, mesmo se vocês perceberem isso, vocês têm o direito ou o dever de dizê-lo? 
A partir desse momento, vocês compreendem que, se vocês o disserem, mesmo tendo o dever, e mesmo

tendo o direito, vocês voltam a descer necessariamente no nível do outro e, portanto, perdem a sua Unidade. 

Assim, quando vocês experimentarem, progressivamente, esse tipo de situações, vocês vão compreender que
não podem mais interferir.

A única maneira, nesse caso, é afastar-se, no sentido Vibratório.
Não há alternativa porque, querer entrar na justificação do seu estado ou na justificação da relação, os faz de

novo penetrar os mundos da dualidade e, portanto, da distorção da Relação. 

Então, existe, nesse nível, uma forma de aprendizagem, necessária e desejável, que convém realizar o mais
rápido possível. 

Mas lembrem-se de que isso é fácil. 

O aprendizado é facilitado a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz e a Inteligência
da Vibração. 

O princípio de atração e de ressonância pode então atuar plenamente, sem qualquer interferência do seu
mental, das suas emoções, dos seus sentimentos e dos princípios dualistas ligados à dominação ou ao

pertencimento. 



***

Questão: o que acontecerá para aqueles que recusarem a Luz?

Isso será diferente para cada pessoa. 
Cada ser humano, durante o início da destinação, será confrontado com o seu próprio Estado de Ser.
A distância Vibratória existente entre a personalidade e o Estado de Ser irá desencadear uma série de

mecanismos de atrito e de oposição mostrando a distância e o sofrimento existente entre a personalidade e o
Estado de Ser. 

Nós ali estamos estritamente para nada. 
Isto está ligado à Revelação da Luz.

Nós ali nada podemos e eles tampouco, ali nada poderão, porque estarão na distância e não mais em
coincidência, entre a personalidade e o Estado de Ser.

O que eles terão que viver corresponde ao que escolheram viver. 

Lembrem-se de que vocês são livres para aceitar ou para recusar a Luz. 
Alguns seres, conscientemente, recusaram a Luz.

Eles serão então confrontados com essa recusa da Luz. 

Quem ali pode alguma coisa? 
Cada Ser encontra a sua responsabilidade: vocês não podem pretender uma coisa e viver o contrário. 

Vocês não podem servir tal outro e depois tal outro.
Vocês não podem ser um catavento alternando de sentido em função dos seus impulsos. 

Vocês devem ser seres afirmados na Luz.
O que está chegando para vocês necessita de um grande Amor, de uma grande humildade e de uma grande

simplicidade.

Este Amor, esta humildade e esta simplicidade passam pela cessação do seu mental.
Você não poderá encontrar solução fora.

A solução será interior e Vibratória. 
Isto foi repetido, desde centenas de anos, por múltiplas aparições. 

Inúmeros Místicos os preveniram do que chegaria e do que está chegando.
Ninguém poderá dizer que não estava prevenido. 

O que vem é a Liberação. 
O que vem é a Alegria. 

O que vem é a Luz. 
O que vem é o Fogo do Amor. 

Nós ali nada podemos se as Consciências decidiram que isso não era o Amor e que era inútil à suas vidas. 

***

Questão: essas almas terão a escolha entre o quê?

Entre a dissolução (o que vocês chamam de morte) e o retorno em um corpo de 3ª dimensão, em outro lugar,
de acordo com os processos da encarnação não dissociada. 

E nada mais. 

Vocês entram em uma etapa que lhes exige voltar, totalmente, para o seu Ser Interior, o que não quer dizer
isolar-se do mundo e da Vida, bem ao contrário.

Isso quer dizer ser capaz de encontrar, no Interior de Vocês, a Vibração da sua Essência, a Vibração do
Coração. 

Vocês aí têm sido ajudados de diferentes modos, pelo Conclave, pela Assembleia dos 24 Anciões e por uma
multidão de Seres de Luz que estão ao redor do seu sistema Solar. 

Vocês não podem mais usar de subterfúgios. 
Vocês tiveram o ano anterior para realizar muitas coisas e confrontações. 

Hoje, vocês vivem a época mais maravilhosa que a humanidade jamais viveu, na condição de viver na Vibração,
na condição da sua Consciência se voltar para o Estado de Ser. 

Vocês não podem pretender manter um modo de funcionamento e pretender a Luz.
É tão simples assim. 



***

Questão: como gerir uma forma de culpabilidade quando estamos no curso desses processos, com
relação àqueles que não estariam?

Isso mostra simplesmente que o seu nível de funcionamento situa-se naquele do que vocês chamam de
salvador, ou seja, um sentido da responsabilidade com relação aos outros, que não é a sua incumbência. 

A única maneira de ajudar os outros é estar, você mesmo, na Unidade.
Vocês jamais poderão ajudar alguém pelas palavras. 

Vocês poderão se compadecer, poderão sentir empatia, mas jamais poderão levá-lo na sua Vibração se vocês
mesmos não estiverem alinhados consigo mesmo, na Vibração da Unidade. 

Então, a culpabilidade é também um assunto do mental e nada mais. 

Quando vocês sentirem uma culpabilidade qualquer, observem o que acontece no nível da Vibração do
Coração: ela se amplifica ou ela diminui?

E vocês irão compreender, naquele momento, os fundamentos da culpabilidade. 

Lembrem-se de que nesta dimensão tudo foi feito para colocá-los na culpabilidade.
Tudo foi feito para colocá-los no isolamento.
Tudo foi feito para torná-los dependentes. 

E vocês vão descobrir, hoje, a independência e a Liberdade. 

Nós compreendemos muito bem (do mesmo modo que a imagem que eu já tomei) que, quando um pássaro
está numa gaiola e abrimos a portinha, ele não quer sair, porque ele não conhece o exterior. 

Nós não podemos, e não temos o direito, de colocar a mão ou outra coisa na gaiola para fazê-lo sair. 
Isso corresponde ao abandono à Luz e esse passo vocês devem dá-lo sozinhos.

São os seus condicionamentos e as suas culpabilidades induzidas pela educação, pela família, pela rede
social que os fazem crer que vocês são responsáveis uns pelos outros. 

Vocês estão ligados uns aos outros, mas não de modo horizontal, mas, sim, vertical, o que nada tem a ver. 

***

Questão: podemos permanecer na 3ª Dimensão mantendo ao mesmo tempo contato com a
Unidade?

É bem o que realizam, atualmente, todos e cada um de vocês. 

Como nós dissemos, a Luz e nós mesmos procedemos por toques de Luz, por impulsos de Luz e
observamos. 

O que vocês vivem é bem isso, uns e outros, consciente e inconscientemente. 

Obviamente, será muito mais fácil, no exemplo do pássaro ou no exemplo do macaco que tem o seu punho
fechado em um pote, soltar o que tem a fim de chegar a estar na Unidade. 

E, ainda uma vez, isso é uma decisão estritamente pessoal. 

Vocês não poderão levar ninguém com vocês que não o tenha desejado (ascendente, descendente, parente,
cônjuge ou não). 

Vocês poderão levar apenas vocês mesmos, nesta nova Dimensão. 
O que pertence a esta Dimensão deve permanecer nesta Dimensão. 

O exemplo que eu tomo, da morte, mesmo se não for adequado, coloca-o nas circunstâncias idênticas.
Você passa de um estado a outro. 

Você está na preparação final dessa passagem. 

A questão é: você está pronto? 
Você está pronto para viver a Luz e a Unidade?

Então, se vocês estiverem, vocês devem estar prontos para deixar todo o resto, sem exceção. 
Não há alternativa.

Não somos nós que decidimos, não são vocês que decidem, não é a Fonte que decide, é isso que é. 

Vocês querem penetrar a Liberdade ou vocês querem permanecer no livre arbítrio?



Vocês querem o fim da ilusão e a emergência da Verdade ou vocês querem permanecer na ilusão? 
Cada coisa, assim como disse o Arcanjo Jofiel, já há quase dois anos, é respeitável.

Nós jamais iremos interferir nessa escolha, nem nós, nem a Fonte, do mesmo modo que qualquer outro Ser
Humano não pode fazê-lo, mesmo se ele crer nisso. 

Vocês querem permanecer no limitado ou vocês querem ir para o ilimitado?
Vocês querem estar na Alegria ou vocês querem permanecer no sofrimento?

Não há outra questão. 
O resto são apenas armadilhas do seu mental, do ego, do estado emocional, do estado de fixação a certas

circunstâncias (quer isso seja um trabalho, quer seja um cônjuge, quer seja um filho). 
Vocês devem aceitar, enfim, que cada Ser Humano, cada Consciência, presente na superfície deste planeta, é

livre porque é da mesma centelha, da mesma Essência Divina que vocês. 
Em nome do que deveria ele estar sujeito ao seu papel de educador ou de cônjuge?

Vocês não podem pretender a Liberdade se vocês não deixarem os outros livres.
É assim simples. 

Amar é isso. 
Amar é respeitar a Liberdade do outro. 

Amar não é possuir. 
Amar é doar. 

Vocês estão, hoje, assim como irá anunciar em breve o Arcanjo Miguel, em momentos únicos (isso eu disse) e
momentos intensos em que irão se aproximar desta Unidade, para alguns, tão cobiçada. 

Como sabem, alguns Seres Humanos têm a capacidade para viajar no Estado de Ser.
Para eles, não há qualquer dúvida que, quando chegar a hora, eles irão no seu Estado de Ser, deixando para

trás tudo o que deve ser deixado, porque eles estarão na Luz. 
Outros Seres Humanos, em número cada vez mais importante, tendo vivido os Casamentos Celestes ou tendo

vivido as transformações, mesmo independentemente dos Casamentos Celestes, desde 25 anos, ou mais
recentemente, vivem as primícias desta Liberação. 

Mas, a um dado momento, eles terão que fazer a escolha.
O que realiza o Arcanjo Uriel, pela sua Presença sobre esta Terra, é fazê-los entrar, se isso lhes for possível,

na Vibração da Presença da Unidade, mesmo na personalidade. 
A conjunção da Vibração da Presença e da Unidade em meio à personalidade dá este estado particular que

correspondeu a uma das primeiras questões, de tocar um cristal.
É um estado de neutralidade total, é um estado de contemplação onde não há mais ação nem reação: há

simplesmente o Ser e a Presença. 
Quando vocês tocarem isso, vocês compreendem que a porta de saída está aí e em nenhum outro lugar. 

Na Vibração do Coração, a partir do momento em que o Supramental se aproximar cada vez mais de vocês,
como é o caso agora, não existe qualquer necessidade, não existe qualquer vontade, a não ser da Luz e da

Inteligência da Luz em vocês. 
Então, não é questão de culpar ou de fazer interrogar o seu mental.

É questão, através dos meus propósitos hoje, de ordená-los, de maneira cada vez mais formal, a irem para
este estado interior, para este Estado de Ser, porque não há alternativa. 

***

Questão: é melhor usar o nome de nascimento ou aquele que escolhemos a seguir?

Bem amado, a resposta que eu vou dar dirige-se a todos vocês, aqui, e ela é importante.
Tomar um nome corresponde a uma Vibração.

Existe uma forma de afiliação à sua Vibração, em relação com o que você é.
O primeiro nome (prenome), como o nome (sobrenome), marca, em alguma parte, uma assinatura do que você

é nesta densidade. 
Obviamente, e como sabem, esta densidade é ilusória.

Entretanto, você aqui é ator da sua própria peça.
Nesta densidade, às vezes, alguns mudam de nome. 

Isso reflete por vezes uma necessidade de reajustar-se ou então de fugir.
Mas, ainda uma vez, hoje, encontrar a Verdade do que você é está além, obviamente, do nome e do prenome. 
Mas, entretanto, é preciso compreender que você nasceu com um nome e que ele é portador de uma Vibração

que é aquela do seu primeiro sopro, nesta encarnação.
Então, obviamente, hoje, inúmeras pessoas empregam diminutivos. 

Mas jamais é inofensivo mudar a Vibração do seu nascimento ali levando uma outra Vibração.



Então, o importante, hoje, eu diria, é o seu nome espiritual.
Aquele que lhe é ocultado até o momento oportuno. 

Entretanto, para acessar a sua Essência, existem variações de Vibrações em função dos nomes que vocês
usam.

Os nomes são portadores de Vibrações que os prendem, sem ligá-los, a uma Vibração comum. 
Assim, obviamente, o nome masculino Jean é bem mais forte do que o nome Pierre, e assim por diante. 

Então, passar de um nome a outro não é inofensivo.
Retornar ao seu verdadeiro nome é também uma mudança importante porque marca uma reconexão e uma

relação com o seu Ser essencial no momento do nascimento.
Então, cabe a você ver e escolher. 

***

Questão: e o que é de um nome espiritual que pode dar um médium ou um Mestre?

Nenhum médium tem autoridade sobre a Terra para dar o nome de alma de uma pessoa. 
O nome de alma é secreto. 

É algo que pertence ao próprio. 
Não tem mesmo que ser revelado fora. 

Não é algo que é feito para chamá-lo ou nomeá-lo. 
Existe um nome, além do seu nome, nesta encarnação, e do seu prenome.

Esse nome é o nome da sua Essência, chamado por vezes de nome de alma ou nome espiritual.
Esse nome lhe é revelado a partir do momento em que as quatro linhagens espirituais lhe são conhecidas. 

Por vezes, em certos casos, por derrogação, pode ser-lhe revelado, mas esta revelação é sempre uma
revelação de você para você mesmo.

Nenhum ser humano além de você pode conhecer esse nome, qualquer que seja o grau de confiança e
qualquer que seja o grau de acesso, até mesmo, ao que vocês chamam de Anais Akáshicos. 

O nome da Essência é um nome escondido. 
Ele lhe é ocultado porque corresponde ao nome que você usa no Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

O nome do seu corpo de Estado de Ser é um nome, geralmente, composto de duas sílabas. 
Essas duas sílabas são extremamente precisas. 

Elas correspondem a uma Vibração que é a Vibração da sua Essência. 

***

Questão: isso significa que se tal nome for revelado por alguém, é forçosamente falso?

Não. 
Ele pode ser efetivamente próximo e dado com uma forma de desvio. 

O médium não pode captar, de fato, o nome da sua Essência, senão isso lhe daria todo poder sobre você e
sobre o seu Ser. 

Assim, portanto, alguns médiuns chegam a conectar alguns planos e vão receber informações, contudo,
ligeiramente alteradas e deformadas, para não lhe comunicar, de maneira autêntica, o seu nome de Essência

porque aquele deve ser revelado, de você com você mesmo, no momento oportuno. 
Sozinho, você com você mesmo, obtém esta revelação, quando chegar a hora. 

Pode haver uma revelação, mas ela será necessariamente incompleta. 
Não é permitido a nenhuma alma ter esse poder sobre outra alma. 

***

Questão: como ter uma melhor relação com Si mesmo?

Bem amado, a melhor relação com si mesmo consiste em parar os pensamentos, parar as emoções e parar
toda forma de projeção exterior, no tempo. 

Isso necessita, obviamente, de parar o tempo, o que eu digo frequentemente àquele que eu guardo: «Hic et
Nunc», «aqui e agora».

Colocando-se no aqui e agora, tomando o hábito de colocar-se no aqui e agora, você se alinha com você
mesmo e entra em relação com você mesmo. 



Alinhando-se com você mesmo e em relação com você mesmo, você percorre o que eu chamei de Alfa e o
Ômega, ou seja, a partir desse momento, você se centra no centro da cruz (a cruz, obviamente, cósmica, que

corresponde ao Ser e ao Estado de Ser). 

Entrar no Estado de Ser é a melhor forma de relação que você pode manter com o que você é.
Isso necessita de abandonar uma série de movimentos inúteis, de palavras também, em alguns casos, inúteis. 

A porta do silêncio é também o silêncio das palavras.
No silêncio das palavras encontra-se o silêncio Interior.

No silêncio Interior encontra-se o Coro dos Anjos. 
E em meio ao Coro dos Anjos encontra-se a relação com o que você é. 

***

Questão: estar no aqui e agora é estar no instante presente, mental e emocionalmente?

Bem amado, a chave da ultratemporalidade, a chave do acesso ao Estado de Ser, a chave do acesso ao
conhecimento do universo e do conjunto da cosmologia reflete-se pelo aqui e agora, pelo Alfa e Ômega. 

Você não pode chegar a conhecer, no sentido mais nobre, ou seja, «nascer com», no sentido de fundir, no
sentido de entrar em relação com o Estado de Ser, se você não parar, justamente, tudo o que o despolariza

deste instante presente.
O instante presente corresponde ao momento final onde você reencontra o Ser.

Reencontrar o Ser, reencontrar a dimensão do que você é, em Verdade, se faz efetivamente parando o tempo,
parando a emoção e parando o mental. 

Inúmeros Seres humanos, pelos tempos passados, meditaram durante muitas vidas, a fim de chegar a esta
etapa específica que, hoje, lhes é ofertada pela Graça da Fonte.

Basta-lhes, simplesmente, colocar-se no espaço sagrado do seu Coração, fazer silêncio, colocar-se
no aqui e agora afirmando, ou seja, banindo todo pensamento passado, todo pensamento ligado ao futuro,

toda emoção em relação com um movimento. 
A ausência de movimento conduz ao movimento infinito. 

Assim, desde agora, e pela Graça da Tripla Radiação que vocês recebem em abundância desde o início deste
ano, lhes é possível e permissível viver isso, na condição de que vocês parem tudo em vocês, no espaço de

um instante. 
Ser-lhes-á também possível, e muito facilmente, conectando-se com a Vibração, simplesmente, do nome do

Arcanjo Uriel, acoplado a Metatron ou a mim mesmo, colocarem-se no instante da Presença. 
O instante da Presença é o instante em que se para tudo o que não é da Presença e do Ser. 

***

Questão: o que é dos nomes masculinos, como Yves, feminizados com «ette»?

Não há, nesse nível, qualquer incidência.
A Vibração, no masculino e no feminino, é a mesma entre Yves e Yvette, entre Daniel e Danielle e, como isso

foi dito, entre Michel e Michelle.
A diferença está no nível da escrita. 

No nível da pronunciação, efetivamente, há uma pequena diferença, mas, entretanto, isso não leva nem a
prejuízo, nem a confusão, nem a modificação da Vibração essencial do seu nome. 

***

Questão: e os nomes idênticos no feminino e no masculino, como Dominique?

Então, aí há necessariamente o que eu chamaria de componente, na sua Dimensão, que favorece talvez certa
forma de androginia porque há ausência de polaridade em um nome que é igualmente masculino e feminino.

Isso pode ser uma ajuda no nível da sua evolução. 

***

Questão: o que pensar de querer conhecer o futuro, indo a um vidente, por exemplo?

Bem amado, nada há que pensar.
O ser humano está privado de marcadores nesta dimensão, quanto à sua origem e quanto à sua filiação e

quanto ao seu fim. 



Então, obviamente, errante em um espaço desconhecido onde nenhuma certeza é possível (porque, aqui, é um
mundo ilusório, um mundo flutuante onde nada é certo), é lógico que no decorrer das suas peregrinações, a

alma tenha desejado, na encarnação, conhecer o futuro e conhecer o seu passado. 
Entretanto, é preciso aceitar que conhecer o passado ou conhecer o futuro afasta-o, de maneira inexorável, do

seu Ser.
Conhecer o futuro não é conhecer o que você é. 

Conhecer o passado não diz o que você é no instante presente. 
Estar no instante presente é descobrir a sua filiação, as suas filiações e descobrir o Estado de Ser.

Entrar em relação com a Presença, ela não se importa com o que será amanhã, ela não se importa com o que
você foi ontem. 

Existem então duas tramas que podem por vezes se entrelaçar, mas que, jamais, irão se encontrar de maneira
definitiva. 

Existe assim uma trama temporal linear ligada a um passado, a um presente e a um futuro, que o ser Humano
procura conhecer. 

Mas é preciso bem compreender que se você se afastar do seu presente, procurando o futuro, isso pode
tranquilizar, mas, obviamente, você jamais estará no seu presente. 

O presente é justamente fazer abstração do que é passado e futuro, enquanto sabendo que se você aceitar
isso, entrar na Presença, irá lhe dar acesso a todos os futuros e a todos os passados. 

Mas, entretanto, convém já realizar este instante. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Então, caros Mestres da Luz encarnados (porque é o que vocês são, além da ilusão que vocês habitam, frente
a mim, aí, agora), vamos, juntos, aproveitar, pela intervenção desse canal e da minha própria Presença, do

afluxo da Radiação do Arcanjo Uriel, a fim de fazê-los penetrar no Estado de Ser e na Presença. 

Eu lhes peço para se colocarem em posição de acolhimento e de recepção, para fecharem os olhos, para
voltarem a sua Consciência para o seu Templo Interior, o seu Coração, no centro do seu Ser. 

E, juntos, enquanto eu permaneço aqui, vamos permitir a Uriel compactar-se Vibratoriamente até vocês. 

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes trazemos nossas Bênçãos, nossos incentivos, e toda a Luz. 
Nós os deixamos viver no acolhimento, com vocês mesmos, na Luz.

Nós lhes dizemos até breve.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente que vocês tenham me convidado esta noite entre vocês. 
Então, eu transmito todo meu amor e, como de hábito, vamos trocar para sua melhor evolução e para que façamos juntos um pequeno
pedaço do caminho. 
Então, eu dou-lhes, já, a palavra e sou todo ouvidos para escutar suas dúvidas metafísicas. 

Questão: como o desenvolvimento do espaço/tempo influencia o calendário Maya?

Caro amigo, influi de diferentes modos.
A modificação da curvatura do espaço/tempo está em curso desde o início deste ano.

Ela começou, muito precisamente, no final do ano passado, como disse, a partir de 28 de dezembro de 2008, o momento em que a
primeira comunicação eletrônica entre a Terra e o Sol realizou-se, sob forma de um arco elétrico. 

Naquele momento, os Arcanjos chegaram ao nível do Sol para emitir sua Vibração específica, reunindo-se em Conclave, para permitir
modificar a heliosfera e preparar esta heliosfera para receber as radiações que vinham de certas partes da galáxia.

Então, isso vai modificar a evolução desse sistema solar em relação aos dados que vocês chamam temporais.

Então, podemos dizer que o calendário que foi dado até o presente é fixo no tempo da intervenção da desconstrução do Arcanjo
Miguel.

A partir do mês de maio de seu próximo ano, intervirá o Arcanjo Metatron, até fevereiro do ano 2011.

Os tempos fixados ao Arcanjo Uriel para efetuar o trabalho final, ou seja, a Reversão, poderá ocorrer entre o mês de fevereiro de 2011
e final de outubro ou início de novembro de 2011.

Agora, como o sabem e como o constatam, devido ao fato do imenso sucesso do trabalho que empreendemos na cessação do
bloqueio do DNA humano e também da reação positiva de muitas almas encarnadas, temos a possibilidade, Uriel teve a possibilidade
de manifestar, já, sua Presença. 

Quer dizer que a comunicação entre seu corpo de personalidade e o corpo de Existência torna-se mais e mais possível, devido ao arco
elétrico que seus cientistas encontraram, existente entre o Sol, a superfície do Sol e a magnetosfera Terrestre.
Aí está porque as coisas aceleraram-se amplamente. 

Obviamente, ajustamos, assim como disse, a cada minuto, a qualidade e a quantidade de Vibrações e de radiações que os atingem. 

O intraterra, também, tem um papel, eu diria, capital na regulação do que vocês vivem.

Obviamente, queremos evitar todo desagrado importante no planeta.
Então, obviamente, sei que há um certo número de acontecimentos importantes...

Como dizia, isso será quente, mas é melhor ter calor do que tudo destruir, não é?
A desconstrução acontece a um ritmo adequado.

Esperamos, certamente, que muitos Seres Humanos se juntem a sua Dimensão original e não sejam, como dizer, bloqueados em
qualquer parte mesmo nos mundos Unificados, porque sua Dimensão não é aquela, certamente. 

Então, trabalhamos cada minuto e cada instante mas sabemos, agora, que o caminho está traçado e que, a priori, não temos mais
qualquer surpresa desagradável a temer, em nosso nível e no seu nível.

Seu trabalho essencial, vocês o sabem, é entrar na Vibração do Coração, não há outra solução.
O resto desenrolar-se-á normalmente, vocês não têm que se preocupar.

Então, sim, o tempo está reduzido e é muito mais reduzido que as datas que foram anunciadas pelos profetas, há muito tempo. 

Questão: O Apocalipse de São João é por vezes difícil de compreender. A vibração basta?

Mas é só a Vibração. 
É, creio, o que já lhes explicou Sri Aurobindo, não é?
A compreensão não tem qualquer sentido. 

É uma linguagem codificada da realidade do que vocês vivem. 
Mas o significado vibratório é muito mais importante que o significado ou a compreensão dos acontecimentos e dos fatos porque só a
Vibração não foi falsificada.
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Através mesmo da constituição das harmonias da leitura do Apocalipse de São João, vocês têm uma construção, eu diria, que é
Vibratória, mesmo na linguagem invertida que vocês pronunciam.

Portanto, o interesse essencial do Apocalipse de São João está nesse nível, não no nível da compreensão.

Questão: é útil ler em voz alta, várias vezes?

Se você tem oportunidade, sim, completamente. 
É preferível que isso seja feito com sua voz, se você o faz porque é você mesmo que vai desencadear as Vibrações.

É uma coisa ouvir uma voz exterior, se é sua voz, ela vai fazer ressoar em você algumas estruturas físicas, energéticas e espirituais. 

Questão: por que a linguagem do Apocalipse foi codificada?

Para permitir o que se passa atualmente.
Mesmo aqueles que tentaram, como dizer, ler e compreender, foram obrigados a ler, portanto, gerar um nível energético, mesmo se
não é a mesma coisa que pronunciando em voz alta.

Se querem, isso teve, já, um efeito, é certamente o escrito que foi o mais estudado sobre a Terra.
É a parte da Bíblia, mas também de todas as escrituras sagradas, que foi a mais estudada. 

Questão: podemos viver o despertar próximos de um Mestre que nos faz compartilhar seu Samadhi?

E logo que você parta, você permaneceu no mesmo estado?

Questão: quando me conecto lá, sinto-me na felicidade e na Alegria... 

Mas e sem estar ali conectado? 
Como você mesmo diz, você é obrigado a fazer o esforço da reminiscência ou da lembrança Vibratória.
Mas viver o Samadhi por procuração não é viver o Samadhi.

O que você vive, hoje, você o vive em você e por você e sobretudo não por intermédio de qualquer outro, nem de um Arcanjo, nem de
um canal, nem de quem quer que seja outro. 
Ajuda-os, certamente.
Mas o objetivo é que vocês se tornem autônomos.

Mesmo o Cristo. Olhem simplesmente, quando ele partiu: o Espírito Santo desceu sobre 12 pessoas, e era o Cristo.
Então, mesmo seres despertados, e vou tomar meu mestre, mesmo Bença Deunov, e vocês sabem quem ele era, ele teve êxito para
despertar quem quer que seja?

Mesmo eu, não fui despertado por Bença Deunov. 
Ele me deu vontade, ele me fez viver, por sua proximidade, experiências, mas a experiência de meu despertar, ela teve lugar face ao
Sol, completamente só.

Então, crer que uma pessoa, porque ela está despertada, vai lhe conferir o despertar, é impossível. 
Somente você pode fazer este despertar porque os tempos são chegados.

Obviamente, é muito mais agradável estar ao lado de um ser despertado que vai desencadear emoções, pela simpatia, pela Vibração
real, autêntica, que estar ao lado de um indivíduo pior, não é?
Mas nem um, nem outro, lhe conferirá outra coisa senão a experiência e sobretudo não um estado.

O estado, cabe a você criá-lo e, hoje, é mesmo muito mais fácil do que era há ainda vinte anos, porque os tempos chegaram.

Olhem, por exemplo, Ma Ananda Moyi. 
Muitos seres que dela se aproximaram viveram graças incomensuráveis.
Era certamente a maior iniciada que a Terra colocou em estado de Samadhi permanente e de Maha Samadhi, tudo estando
consciente, sem estar obrigada a permanecer imóvel a maior parte do tempo.

Muitos seres foram tocados pela graça de Ma Ananda Moyi, em sua vida, e ainda agora, certamente.
Ser tocado pela graça é dar vontade de viver a mesma coisa, ou seja, não estar na experiência mas na estabilidade do estado. 
É um encorajamento a colocá-los no caminho, certamente.
É o que vocês vêem que lhes dá vontade de ali chegar, eis que é preciso saber que isso existe, certamente, mas isso não é a garantia
que vocês ali chegarão.

A única garantia que vocês ali chegarão está no seu Interior e em nenhum outro lugar e em nenhum outro ser humano.
E devido ao mesmo princípio que já lhes disse, que repito: quando o mestre mostra a lua, o idiota olha o dedo.
Aquele que quer encontrar o despertar, olha a lua, isso quer dizer que ele não olha o Mestre.

Eu preciso também que o que eu chamo despertar não é mesmo o décimo do que vocês são chamados a viver, hoje, que está bem
além da transfiguração.
Vocês são chamados a viver a ressurreição do corpo de Existência, é mesmo outra coisa. Está acontecendo.
É mesmo inegável e inexorável.
E não é para daqui a dez anos, daqui a vinte anos. Quando lhes digo agora, é verdadeiramente agora. 

Questão: a Terra é composta de culturas diferentes. Como vai se organizar tudo isso?

Não há qualquer diferença, qualquer que seja a idade, o sexo, a religião, as crenças, o país, a raça. 
Isto dito, vocês têm características, que estão ligadas às raças, que lhes foram dadas já há algum tempo, pelo Arcanjo Jofiel, não é?
Mas, entretanto, globalmente, o processo de translação dimensional é o mesmo para toda Consciência Humana encarnada.



Questão: e para os povos como da Amazônia ou os Pigmeus?

Eles estão mais próximos da 5ª Dimensão do que você jamais estará.
Os povos que vocês chamam primitivos são dez vezes mais evoluídos que os ocidentais.
Se você soubesse, por exemplo, que aqueles que vocês chamam mamíferos marinhos, ou seja, os golfinhos, as baleias, que estão já
em seus corpos de Existência, vieram socorrê-los, eles estão lá para isso e eles estão já nas Dimensões que vocês não podem
mesmo imaginar ou conceber. 

Questão: o que significa «em Unidade e em Verdade» quando «acolhemos a Luz Crística»?

Porque você pode acolher a Luz Crística, tal como definida pela igreja católica, pela hóstia, por exemplo.

Você pode acolher a Luz Crística pela confissão, mas ela não está em Unidade, nem em Verdade.
Ela está na dualidade e na falsificação. 

Questão: isso significa então «acolher a Luz Crística», autêntica?

Em Unidade e em Verdade.
Quem prepara o acolhimento de Cristo.
Quando o Mestre da Luz retornar. 

Questão: «em Unidade» significa no Coração aberto?

Completamente.

Questão: «em Verdade» significaria no corpo físico?

Completamente.

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

Caros amigos, eu transmito todas minhas bênçãos e retorno, agora, a trabalhar sobre coisas também sérias como aquelas que
discutimos.

Eu lhes digo até muito breve. 
Os Croûtons os saúdam, ao mesmo tempo que eu. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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Eu sou Anael, Arcanjo, aqui estou novamente com vocês e entre vocês. 
Se vocês quiserem, tentaremos avançar juntos, relativamente às suas interrogações, se possível em relação

com a Unidade e o seu caminho para a Unidade, e, também, com o que chamamos de Estado de Ser.

Tudo o que toca a sua transformação e a sua relação com o que vocês são fará parte, se quiserem, das
nossas trocas. 

Assim, ao longo da minha intervenção, nas palavras e neste canal, o Arcanjo Uriel fará também sentir,
progressivamente, a sua Radiação, em relação com a Presença e a Paz.

Então, juntos, avancemos. 

***

Questão: como equilibrar os lugares geobiológicos sem estar na dualidade positivo / negativo?

Bem amado, a resposta é em função da sua Vibração, mais exatamente da Vibração da sua Consciência. 

Tanto em um lugar como na vida, de maneira geral, você é confrontado e você se defronta com situações
vindas da dualidade, quer isso seja nas suas relações humanas ou nas suas relações com lugares. 

Existe, nesse nível, o mesmo princípio.

Ir para a Unidade é desembaraçar-se do princípio de ação e de reação, é encarar as coisas e o desenrolar da
sua Consciência sob outro ângulo.

O ponto de vista da dualidade é aquele de uma correção ou de um reajustamento, que isso seja com relação a
um lugar ou a uma pessoa, recorrendo a explicações ou a Vibrações, permitindo retificar, colocar em ordem,

solucionar.

O ponto de vista da Unidade é profundamente diferente porque, a partir do momento em que a sua Vibração se
expandir, a partir do momento em que você entrar na Unidade, duas coisas vão se manifestar.

A primeira, é que você se torna literalmente impermeável às anomalias, tanto da relação com o outro como da
relação com um lugar.

E a segunda coisa, que acontece em um segundo tempo: o princípio de atração e de ressonância vai fazer de
modo a que jamais você se encontre confrontado com uma relação com o outro ou com um lugar de natureza

alterada.

Assim, portanto, todo trabalho em relação com a ação/reação, todo trabalho de correção, todo trabalho de
retificação, participa do ponto de vista da dualidade.

Os Seres humanos não têm, todos, a mesma sensibilidade nas relações alteradas com pessoas, nas relações
alteradas com os lugares, quer seja lugar de vida ou qualquer outro lugar.

O princípio de atração e de ressonância faz com que, na dualidade, você atraia, em você, o que é falha. 

Assim, se vocês tiverem um problema Vibratório ou de Consciência com a energia feminina ou com a energia
da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e

ANAEL - 3 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-K54kUpz2K84/UbwQbgps1aI/AAAAAAAACO4/KH_VTGSsqh8/s1600/000+Anael+-+03.11.2009'.jpg


da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e
vocês serão atraídos e irão sofrer de patologias denominadas geobiológicas. 

Agora, no caminho para a Unidade, há perdão e há transcendência da mesma relação alterada com a Mãe.

Dessa maneira, então, o princípio de atração e de ressonância não pode mais operar com relação a uma ferida,
dado que a ferida é transcendida.

Então, a correção de um lugar, como a correção de uma relação, ou a correção de uma doença que está em
você, participa de dois pontos de vista diferentes.

O ponto de vista do ângulo da dualidade, o ponto de vista do ângulo da Unidade.

Assim, portanto, a partir do momento em que a sua Consciência e a sua Vibração se expandirem a fim de se
juntarem aos domínios da Unidade, não pode mais haver perturbações das suas relações com um lugar ou

com uma pessoa.

A Unidade não dá chance à ação/reação, mas manifesta o princípio de ressonância e de atração a fim de
permitir residir na Unidade. 

***

Questão: sabendo que, apesar de tudo, ainda estamos submetidos a este gênero de perturbação, o
que fazer?

Elevar e subir a Vibração da Consciência permite aliviar muito eficazmente as perturbações de ordem
geobiológica ou geomagnética.

O Ser humano tem uma sensibilidade diferente às poluições geobiológicas, tudo depende da fragilidade de
alguns centros energéticos ou da solidez dos mesmos centros energéticos.

Todos os Seres não são afetados do mesmo modo pelas Vibrações ou pelas Entidades.
Aí também, o princípio de atração e de ressonância atua plenamente.

Do mesmo modo, se você for capaz de se elevar acima do lugar em que se situa a queixa, você não é mais
tocado pela queixa, você não é mais tocado pela anomalia. 

Assim evolui a Consciência. 
Além mesmo do acesso à Unidade, a partir do momento em que a Consciência saturar de ações e de reações,
de correções, de retificações, de anomalias relacionais, de anomalias afetivas, de anomalias geobiológicas, é o

mesmo princípio que rege tudo isso.

Naquele momento, subindo na Vibração e na Consciência, não há mais lugar para a anomalia.

Você se torna impermeável, em Verdade, à anomalia, qualquer que ela seja.

É este aprendizado que vocês fazem, este aprendizado que irá conduzi-los à Unidade definitiva.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência desses esquemas de ações/reações, vocês mantêm, na sua
Consciência, a ação/reação, vocês não podem se elevar acima da Vibração habitual.

Quaisquer que sejam os conhecimentos novos, quaisquer que sejam os aprendizados novos que vocês
realizam no nível da percepção e da compreensão, de energias, de relações, de afetos, de emoções e do

mental, vocês permanecem sistematicamente no mesmo nível.
Vocês têm a impressão de progredir mas, de fato, vocês regridem.

Não é porque vocês descobrem um campo de experiências novas (como as Entidades, como a geobiologia)
que isso os eleva e os faz crescer, bem ao contrário. 

Isso os fixa ainda mais na sua condição, sobre outras esferas, sempre ligadas à ilusão e a esse Mundo e não à
Unidade.

É ilusório crer que conhecendo as Entidades, que conhecendo o funcionamento psicológico do Ser humano,
que conhecendo o princípio de ondas (quaisquer que elas sejam, mesmo as mais sutis), vocês irão escapar da

sua condição. 
É uma prisão a mais e barreiras a mais que vocês colocam na sua prisão.

Não há qualquer Liberação nisso. 
Há a perpetuação da escravidão, perpetuação do seu livre arbítrio e não acesso à Liberdade. 

A Liberdade está além de todas essas contingências existentes nas relações.

***
 



Questão: convém então nada fazer das perturbações nos lugares de vida?

Bem amado, se você entrar no Estado de Ser, você entra no fazer essencial e, no fazer essencial, não há
necessidade de ação/reação, há necessidade de Ser, sempre, em meio à Vibração da Consciência.

Isso basta e será muito mais eficaz do que as correções que você pode imaginar. 
Entretanto, alguns Seres não estão prontos, então, o que fazer? 
Descer novamente na dualidade ou permanecer na Unidade? 

Esta é uma questão que atinge diretamente o futuro da sua Consciência.

Entretanto, no nível da relação do que vocês chamam de parentes ou daqueles que lhes são confiados, em
uma missão terapêutica ou outra, vocês são responsáveis, neste período.

Se vocês provocarem e mantiverem esquemas da dualidade, o princípio de ressonância e de atração irá trazê-
los à dualidade e, portanto, ao retardamento Vibratório da sua Consciência. 

Esta é uma regra absoluta.

A melhor maneira de ajudar e de subir na Vibração, assim como lhes disse o Arcanjo Miguel (ajudar a Terra,
ajudar-se a si mesmo) se faz pela Vibração.

A melhor ajuda que você pode levar ao outro, não é corrigir e retificar uma anomalia, mas propor-lhe um estado
de Ser, além das palavras, além de correções e de retificações, unicamente ligadas com o que você é capaz

de Vibrar. 

E assim, de pessoa próxima a pessoa próxima, a contaminação pela Luz (essa palavra é um pouco forte, mas
está correta) irá se realizar.

Você não pode servir dois Mestres: a dualidade ou a Unidade. 
Você quer estar sob a influência da dualidade ou você quer estar sob a influência da Unidade? 

Não se trata da mesma gama de Vibrações. 
Não se trata da mesma gama de Consciência.

Em um caso, há a Liberação, para a Unidade, no outro caso, há o confinamento.

***
 

Questão: se a terapia das casas provoca a dualidade, é então o mesmo para a terapia de pessoas, o
que significaria que convém «não mais tratar nada»?

Bem amado, a partir do momento em que você entrar na Unidade, a sua Irradiação vai tocar, de maneira
inegável e inexorável, aqueles que você abordar.

Não há necessidade de compreender, há necessidade de amar.

A partir do momento em que você amar, você não tem necessidade de compreender. 

Estando na Unidade, a Irradiação que emana de você será terapêutica, mas ela será terapêutica sem provocar
dualidade, mas, bem mais, uma percepção, na Unidade, daquele que a recebe e, isto, é preciso realizar hoje.

A compreensão nada é porque ela mantém o princípio mental da dualidade.
Isso não quer dizer nada fazer, ainda uma vez. 

O que eu digo é que é preciso Ser, mais do que Fazer. 
É a única maneira de subir em Vibração, para você, mas também para os outros, no seu ambiente, qualquer

que ele seja.

Você deve aprender, apreender, sentir, a importância do que acontece, atualmente, sobre a Terra. 

Você não está mais nos tempos lineares, você está nos tempos que eu qualificaria de exponenciais, onde a
aceleração é exponencial.

Cabe-lhe decantar, deixar-se decantar. 
Você quer ir para cima ou você quer ir para baixo? 
Você quer permanecer no nível em que você está?

Isso é impossível.

Você pode apenas subir ou descer.
Não há acordo possível.

Você irá constatá-lo, dia a dia, e quando eu digo dia a dia, eu não falo de ano em ano, do seu tempo terrestre. 



Eu falo da aceleração considerável que você vive atualmente, já desde vários meses, mas que se torna cada
vez mais perceptível e cada vez mais sensível.

O que se manifesta na Luz e no jogo da Sombra, nesta Terra, chama, da sua parte, uma ressonância. 
Essa ressonância poderá se fazer para a dualidade (ação/reação) ou para a Unidade, ou seja, para o Estado de

Ser.

Um participa, no nível da dualidade, de uma ação exterior, que é uma reação.

O outro participa, no nível da Unidade, de uma ação Interior e, portanto, de uma não reação, mas, entretanto, de
uma ação Interior de abertura à sua Unidade.

É preciso bem compreender que estar na Unidade não é ser passivo, mas não é não mais estar ativo. 
Não é mais um estado de vontade, é um estado de aquiescência, é um estado de abandono, assim como

disse, de entrar na Vibração em meio à Inteligência da Consciência e da Luz.

Cabe a você decidir. 
Evidentemente, isso provoca, para muitos de vocês, mudanças de paradigmas ainda mais difíceis do que

vocês trabalharam na descoberta de domínios sutis, tanto no nível da Consciência, como da Energia, como da
relação de causa e efeito, no nível sutil.

Tudo isso deve ser superado e transcendido.
Você não pode permanecer nesses esquemas e participar da Unidade.

De modo algum. 

***

Questão: seres humanos, no momento da translação, irão permanecer na 3ª dimensão dissociada
para servir a Fonte?

Bem amada, a 3ª dimensão dissociada não vai mais existir.
Você vive os últimos instantes de uma experiência e isso se refere ao conjunto da sua humanidade como às

múltiplas outras humanidades no seu sistema Solar.

Alguns, entre vocês, efetivamente, e nós o concebemos, têm alguma dificuldade para fazer o luto, mas o luto
que vocês têm que viver os conduz à Alegria, jamais esqueçam isso.

Mas o ser humano é assim feito, na sua constituição, nas suas Vibrações e mesmo no seu cérebro que, frente
ao Desconhecido, manifesta sempre algumas etapas e essas etapas são estereotipadas.

Elas envolvem, no início, a recusa, a negação.
Elas envolvem, em seguida, a negociação.

Elas envolvem, depois, a raiva.
A última etapa é a aceitação. 

Assim seguem os processos Vibratórios, na sua manifestação nesta dualidade.
A aceitação faz parte do abandono à Luz, mas nós concebemos que muitos Seres Humanos não podem

decidir, ou passar imediatamente, da recusa à aceitação.

A fase da raiva ou a fase da negociação faz parte do esquema para a Unidade.

***
 

Questão: eu parei as minhas atividades profissionais sem lamentações, então, por que sinto um
grande vazio e medos?

Bem amado, agradeça o impulso e seja feliz por este impulso que lhe permitiu romper alguns laços.

Então, evidentemente, o Ser Humano procura e necessita de relações sociais, relações afetivas, relações
profissionais, mas todas essas relações, no entanto vitais no seu mundo, até o presente, hoje, não encontram

mais, e cada vez menos, a noção de contentamento.

O impulso mais profundo da Luz sobre vocês, até agora, quer você esteja consciente ou não, é de fazê-los
retornar para vocês mesmos, para o seu Ser Interior e obedecer aos seus impulsos, a fim de se encontrarem

livres.

Mas o Ser Humano não tem o hábito da liberdade. 
O Ser humano tem o hábito de estar fechado, em um conjunto de relações, em um conjunto de coisas que

foram tecidas desde a sua infância.



Então, obviamente, encontrar-se em uma forma de isolamento com relação à perda, mesmo voluntária, de algo,
pode por vezes criar um grande vazio, mas o vazio não é senão a preparação do pleno, o vazio não é senão a

preparação do que vem.
Basta acolher e esperar. 

Esperar não quer dizer permanecer sem nada fazer. 
Esperar quer dizer estar no Ser, estar receptivo e atento.

Nesse estado, em que as circunstâncias das suas Vidas os obrigam, para uns e para outros, a modificarem
certos comportamentos, a mudarem certas regras e certos funcionamentos, torna-se evidente que este

impulso (que o conjunto da Humanidade percebe) é importante a seguir.
Certamente, muitos o recusam e não podem encarar uma Vida sem o conjunto das relações que os fecham e

os aprisionam. 
Entretanto, vocês estão na aceleração exponencial desse tempo em que, em breve, muito em breve, nada de

fora que tem feito até o presente a sua Vida irá subsistir.

Felizes aqueles que tiverem sucesso em seguir o seu impulso de liberação porque, nesse momento, eles irão
provar a plenitude da Luz, o que será muito mais difícil para aqueles que tiverem mantido os laços e relações,

dominadoras e confinantes.

Então, basta simplesmente não pensar no amanhã, basta focalizar-se no instante e no agora.
No instante e no agora se encontra a fonte de todos os contentamentos.

Se você encontrar, em Verdade, esta fonte e este contentamento, você não terá mais necessidade de procurar
satisfações e laços fora, porque você estará conectado com você mesmo e em ligação com você mesmo,

com a sua Unidade. 
E, aí, não haverá mais questões, porque você estará na aceitação e no abandono, radiante e feliz, porque você

terá alcançado e você viverá isso porque você está aí.

***

Questão: Como acompanhar melhor uma pessoa atingida pela síndrome de Alzheimer?

Bem amada, a partir do momento em que esse diagnóstico é feito, obviamente, há partida, o tempo da partida
não está, no entanto, fixado, infelizmente para esses Seres que abandonaram esse corpo e cuja Consciência

se libera, estando nas esferas, por enquanto, intermediárias.

É muito difícil, nesse tipo de problema, intervir, de uma maneira ou de outra.

Obviamente, esta doença faz muitos estragos na sua Humanidade. 
Há apenas, infelizmente, que esperar.

O único elemento positivo que se pode dar é que a Consciência desses Seres não é afetada pelo sofrimento
do corpo.

Eles estão realmente distantes, mesmo ainda vivendo esta encarnação. 
A palavra acompanhamento, bem amada, corresponde a algo que pode ser possível porque uma Consciência

está presente. 

A Consciência quase não está mais presente, em todos os casos dessas doenças. 

O acompanhamento deve ser feito de não obstinação, de atenções coloridas, como as flores, como as
músicas, e visuais e olfativas, como os odores, que recorrem aos sentidos mais sutis e mais finos e mais

etéreos que essas Consciências em partida podem ainda captar.

O seu mental não é mais acessível, mas os seus sentidos ainda o são: o sentido do toque, o sentido dos
sabores, está ainda presente.

A melhor ajuda que você pode levar-lhe é, efetivamente, fornecer, no seu ambiente, o que é bonito e bom,
nesse nível, mas eles não são mais tocados pelo afeto humano, pelas palavras humanas, pelos laços

humanos.

O que é importante é exaltar o que resta de sentidos nesta Vida já partida em Consciência. 
Isso se faz pelos odores, pelos sabores e pelo toque.

Nenhum elemento de natureza afetiva ou de natureza mental é útil e é mesmo contrário a sua liberação.

O problema , bem amada, está bem em Você e não Nele, já que, Ele, já partiu.

Há um trabalho, aí também, de luto a realizar.

Então, obviamente, o Ser humano não pode conceber o luto enquanto a Presença ainda estiver aí, na cadeira.



É preciso, para isso, que a cadeira desapareça de vista porque o Ser humano tem a tendência (e isso é lógico,
ainda uma vez) de se fixar no menor sopro de Vida, a fim de não perder um laço.

E, no entanto, mesmo os laços mais fortes devem se dissolver um dia, a fim de tornar a Liberdade a um e ao
outro. 

Aí está o Amor e em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o soltar?

Bem amado, o soltar não pode ser realizado por uma ação mental ou emocional, nem mesmo por um ato de
vontade. 

A vontade reforça a ausência do soltar.
O desejo de soltar reforça a ausência do soltar. 

O soltar não é uma não-ação comum dos seus sentidos, do seu mental ou das suas emoções. 
O soltar é, antes de tudo, um ato vibratório, de confiança e de fé.

De confiança no absoluto e na Inteligência da Luz.

O soltar é aceitar não mais exercer o menor poder fora de Si e voltar todo poder para o Interior de Si. 
Mas o poder para o Interior de Si não é do controle, mas da mestria.

Somente o soltar conduz à verdadeira mestria. 
O soltar é aceitar relaxar as tensões existentes.

A partir do momento em que você se estender para o objetivo de soltar, você não solta, você engendra
tensões novas. 

O soltar efetuar-se-á muito mais facilmente pela Alegria, precedente ao abandono.
O soltar é um ato de aquiescência, não é um ato de vontade, ainda menos um ato de confiança.

O soltar poderia ser assimilado a um ato de fé sobre o Ser Interior. 
Mas você não é o seu raciocínio. 

Você não é o que construiu, nesta densidade. 
Você não é os laços que criou. 

Você não é a profissão que exerce.
Você não é, tampouco, esse corpo e, no entanto, você o habita, mas, quem habita no Interior?

O soltar situa-se no consentimento por quem está no Interior e que, no entanto, você não conhece. 

Dando um passo para o Ser Interior, o soltar realiza-se por si mesmo.
A chave é o Coração e nenhuma outra.

Quando eu falo de Coração, eu não falo da ação exterior ao Coração (empatia ou compaixão), mas eu falo da
ação do Coração voltado para Você mesmo, ou seja, amar-se a Si mesmo, em Unidade e em Verdade, no

interior de Si, porque você não pode amar fora em Verdade e em Liberdade, enquanto você não for
completamente amado, aceito, integrado, na Unidade.

***

Questão: ir para a Unidade não conduz a uma forma de passividade? Quais ações colocar?

Bem amado, todo o seu problema está aí. 
A ação sobre o exterior não é uma ação sobre o Interior. 

Estar em ação sobre o Interior é uma passividade sobre o exterior.

Você deve primeiro encontrar o seu próprio Reino Interior: ele não está fora, está no Interior, enquanto você o
procurar no exterior, por uma forma de conhecimento, você se afasta inexoravelmente do seu Ser Interior,

mesmo se a sua impressão for a de se aproximar.

A vida Interior não é a vida exterior e, no entanto, ela não é passividade.
Ela é irradiação e ela é Alegria.

Entretanto, é preciso polarizar a Consciência sobre outra coisa.
Enquanto você considerar que a ação Interior é uma passividade, engendrada para o exterior, você mantém a

dualidade.



Estar em ação Interior para a Unidade é profundamente o que transforma fora.
É uma ação que não é querer, que não está ligada ao querer.

É uma ação que se manifesta pelo Ser e pela Radiação e pela Presença. 
A Presença não é a sua ação.

Um Ser humano que se desperta transforma a totalidade do universo.
A ação, mesmo a mais potente, a mais voluntária, a mais bela, no exterior, faz apenas afastar o universo do seu

despertar.

Obviamente, você foi construído e educado nesse mundo, a fim de agir exteriormente, mas toda ação exterior
o afasta da ação Interior.

Não pode haver ação exterior e ação Interior.
A educação e o tecido social o fazem crer nisso e o sistema de controle da sua humanidade está baseado,

justamente, nisso.

Estar no Estado de Ser não é ser inativo.
Estar no Estado de Ser é estar na Alegria e a Alegria manifesta-se no exterior e é esta Alegria exterior que é

ação Unitária.

É a problemática do conjunto da humanidade.
Qual é o conselho?

Cristo o deu: «procurai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

O Reino dos Céus não está fora, está no Interior.
Não há nada fora que seja verdadeiro.

A única Verdade é a que você é, em Verdade e em Unidade.

Obviamente, você não pode aceitá-la, nem mesmo compreendê-la, porque isso não se pode compreender. 
O aceitar já provoca ataques do mental e o medo e, no entanto, há apenas isso de verdadeiro: «procurai o

Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

Procurando no Interior e encontrando o Ser Interior, você irá culminar na liberdade, sobre o que você sempre
procurou, sem encontrar fora: a Alegria Interior, a relação livre com todos os Seres e a Liberdade, sobretudo.

O Ser humano tem a tendência de acreditar que é livre a partir do momento em que ele pode relacionar-se com
tal pessoa ou tal outra pessoa.

O Ser humano pensa que é livre quando pode comprar e viajar, mas essas não são liberdades.

À primeira vista, sim, mas para o Ser Interior essas são prisões e barreiras que os isolam do seu Coração.

***

Questão: certamente, o caminho interior não passa forçosamente por ações exteriores, no entanto,
algumas buscas exteriores podem levar a esclarecimentos sobre a Unidade?

Bem amado, compreender a Unidade não é vivê-la.
A Unidade não se pode compreender. 
A Unidade pode apenas se conhecer.

A Unidade pode apenas ser vivida a partir do momento em que você aceitar não mais compreender.

A sua inteligência é extremamente limitada, permita-me dizer.

A inteligência que você tem, a inteligência do seu mental, não é a Inteligência da Luz.

Então, como a inteligência do mental poderá assimilar, compreender, ou mesmo se aproximar da Inteligência
da Luz...

Obviamente, existem caminhos, por vezes muito longos, mas ao risco de penalizá-lo, os Seres que se abrirem
por último encontrarão a Luz muito facilmente, extremamente facilmente porque eles não terão que procurar

nada fora e não irão esperar nada de fora.

Eles estarão no estado de vacuidade (vazio) propício ao abandono.
É nesse sentido que lhe foi sempre dito para não se inquietar com as crianças. 

Como dizia Cristo: «felizes os simples de Espírito, o Reino dos Céus lhes pertence», «ninguém pode penetrar
o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança». 



É o mental que o faz crer que ao se aproximar do Conhecimento, mesmo o mais secreto, você se aproxima da
Verdade, enquanto que se afasta. 

Não há nada pior do que o mental que o faz crer que você ali chegou. 
O mental não é o Coração, ele jamais o será. 

***

Questão: procurar assim a felicidade «por si», não é uma forma de egoísmo?

Bem amado, a felicidade não é a Alegria.
Tal como você me apresenta as coisas, posso dizer que é o medo que o leva a dizer isso. 

Todo Ser humano que exerce uma ação exterior potente, no bem como no mal, é apenas um Ser que tem
medo do que ele é.

O abandono à Luz não é um ato em vão nem egoísta, é um ato de coragem, a coragem do Coração.

Do que vemos e observamos, do nosso ponto de vista Unitário, que não é certamente o seu por enquanto, um
Ser que se desperta à sua dimensão Interior ilumina o mundo.

Um Ser que conquista o mundo, mesmo em nome do bem, escurece o mundo.

***

Questão: pode ser difícil tomar distância das pessoas próximas, de intervir menos.

Tomar distância e intervir menos é um ato dual, não é um ato Unitário.

Ainda uma vez, não é um aprendizado, ainda uma vez, não é algo que esteja ligado à vontade de fazer o bem
ou o mal, não é mais uma compreensão, é, antes de tudo, um ato Vibratório.

Penetrar a Unidade é uma forma de renúncia, mas essa renúncia não é uma ausência de coragem, bem ao
contrário.

Entrar em Unidade permitir-lhe-á agir sobre o mundo, não pela vontade, mas pela irradiação e pela radiação. 

Estando neste estado de Unidade, você poderá então socorrer o mundo, assim como fez Cristo.

Amar e servir são o objetivo, mas você não pode servir sem se amar, e amar-se é se juntar à Unidade.

É o inverso do egoísmo.
O egoísmo está, de preferência, ligado à ação externa, aquela que valoriza exteriormente e que leva um

sentimento de trabalho bem feito ou um sentimento de quietude que nada tem a ver com a Unidade. 

O egoísta é aquele que agita no exterior e que recusa ajudar o mundo, mesmo ajudando exteriormente, não
indo para o seu Ser Interior.

A Vibração do Interior, a Vibração do Ser Interior é uma Luz.

Esta radiação é ação total, ela é iluminadora, o que não é o caso, quando você faz o bem ou quando você faz o
mal.

Isso, assim como foi dito, iria se saber.

Olhe o número, na sua humanidade, de ações positivas empreendidas de diferentes maneiras e que levam ao
Ser humano satisfações, a um bálsamo, como vocês dizem, sobre o Coração, mas que, jamais, permite

encontrar a Alegria, que jamais permite encontrar a Eternidade.

Então, obviamente, você pode se dizer que a Eternidade é para depois.
Não, a Eternidade é para agora. 

Aqueles que esperam uma Eternidade para depois se enganam e irão recomeçar até o momento em que
aceitarem acolher o que eles são.

Ainda uma vez, você não é as suas ações exteriores.
Ainda uma vez, você não é os seus filhos. 

Ainda uma vez, você não é o que você criou exteriormente, mas enquanto você se identificar na ação e na
criação exteriores, sejam elas as mais luminosas possíveis, você não serve o seu Ser Interior, você se afasta

dele.

A hora, hoje, é um tempo preciso que é chamado de «Tempo Reduzido».
Você está, eu o recordo, no tempo da Revelação, no tempo da desconstrução total.



Se você resistir, se a sua Consciência estiver voltada para a resistência e para oposição à desconstrução, você
não poderá sair da sua prisão.

Você ficará fixado aí.

Hoje, os tempos são eminentemente diferentes da linearidade do tempo e das suas encarnações, tais como
vocês as conhecem, e dos aprendizados desde muito tempo.

Mas eu concebo completamente que aquele que tem o hábito de agir no exterior sem agir sobre o Interior ou
que está persuadido de que a ação exterior purifica o Interior, não possa aceitar essas palavras.

É bem por isso que, frequentemente, nós dizemos que as palavras não são nada sem a Vibração.

A Vibração é essencial porque é ela que os conduz ao Interior e não as suas concepções, nem mesmo as
suas percepções, mas, sim, a Vibração real, no Coração.

***

Questão: soltar e abandono são sinônimos?

Não.
O soltar é a etapa prévia ao abandono. 

Há uma gradação entre o soltar e o abandono.

O soltar libera as tensões. 
O abandono realiza a Unidade. 

Há de início liberação das tensões e, em seguida, a realização da Unidade.

***

Questão: eu oscilo por vezes entre a Alegria e a tristeza. Por quê?

Esta é a etapa anterior: a oscilação, o sentimento de viver fulgurâncias do Coração e Alegrias, alternando com a
tristeza.

Lembre-se de que nós procedemos por toques, de que a fulgurância da Luz, que viver o Fogo do Amor,
procede por etapas até o momento do abrasamento final.

Então, esta etapa intermediária pode ser vivida sob a forma de oscilações, de tristeza alternando com a Alegria,
de sensação de vazio e de sensação de pleno. 

Entretanto, isso é bom sinal. 

***

Questão: o que faz a diferença entre uma ação que está ligada ao Estado de Ser, que é colocada por
alguém no Estado de Ser, e uma ação que não está ligada ao Estado de Ser?

Mas trata-se de dois opostos, o que não é uma diferença, são dois antagonismos.

A ação engendrada pelo Estado de Ser está ligada à Alegria e à Vibração do Coração.

A ação engendrada por uma ação exterior, sem referência ao Ser Interior, é satisfação, ela pode ser prazer,
mas ela jamais será Alegria.

A Alegria é permanente no Estado de Ser.

Certamente, as circunstâncias da Vida podem, por vezes, afastá-lo um pouco do estado estabilizado do
Coração.

Algumas vicissitudes podem ainda manifestar-se enquanto o princípio de ressonância e de atração não estiver
firmemente estabelecido.

Além disso, o Estado de Ser não se importa com a dimensão do tempo que passa.
O Estado de Ser os retira literalmente da ilusão.

O Estado de Ser permite-lhes viver em outra oitava e penetrar as Dimensões que são inacessíveis enquanto
vocês estiverem presos pela matriz. 

O mais difícil, para vocês, será aceitar, em Consciência e não intelectualmente, que todas as experiências que
vocês tiveram não foram senão ilusões ligadas a uma matriz.



Entretanto, esta ilusão comprimiu sua Luz, não aquela que está em vocês hoje, mas aquela que os espera no
Sol e, quando vocês reencontrarem a Luz, a alegria será tal que vocês crescerão em Luz.

É a única vantagem dos múltiplos sofrimentos que vocês viveram, mas também de coisas belas que existem na
superfície desta Terra.

Mas a particularidade do que vocês chamam de beleza é bem limitada em relação ao Estado de Ser.

As cores, as Vibrações, as Luzes, os mundos do Estado de Ser, os mundos multidimensionais, não podem de
modo algum ser comparados ao que existe e que, no entanto, vocês julgam muito belo.

O objetivo da matriz foi, obviamente, seduzi-los, e como seduzi-los?
Dando-lhes vontade de possuir, dando-lhes vontade de amar mais exteriormente, para vocês. 

Dando-lhes vontade de percorrer os caminhos da encarnação e criando, nesta Vida, sistemas de controles que
os fecham, progressivamente e à medida que vocês ali participam.

Miguel chamou-os de Sementes de Estrelas, aí está a sua Verdade. 
Esta Verdade que, mesmo no momento da morte, vocês não podem alcançar, nem mesmo ver.

No momento da morte, a única coisa que você vê, nas mortes passadas, é a Luz, ao longe, mas jamais você vai
nessa Luz.

Você pode por vezes repousar nos mundos intermediários, reflexos da Luz original, mas jamais terá acesso a
isso que você terá acesso hoje, se você se esforçar para soltar.

Mas, entretanto, enquanto você não o tiver vivido, o seu mental tem medo porque isso, para ele, é o vazio, o
nada, a não existência e a perda da sua proeminência.

No entanto, se você viver a experiência do Estado de Ser e do Fogo do Amor, é você que controla o seu
mental e não é o seu mental que controla você. 

***

Questão: ser contemplativo não seria então o melhor acesso para o Estado de Ser?

De forma alguma, eu jamais disse isso e, sobretudo, não agora.

Você não está mais na era da contemplação.

Você não está mais na era da retirada do mundo.
Você está na era da ação e não da não-ação.

Simplesmente esta ação é voltada para o Interior.
Não é questão de sentar-se e nada fazer e esperar que isso lhe caia em cima.

Trata-se de uma reversão da Consciência. 

Enquanto você encarar as coisas sob este ângulo, enquanto ação e não-ação no exterior, você está ainda em
uma dualidade, já que você fala de ação e de não-ação, eu, eu gostaria de falar de ação Unitária ou de ação

Interior, o que não é completamente a mesma coisa, é até mesmo o oposto.

O guia infalível do seu acesso à Unidade não é intelectual, nem emocional, nem afetivo.
É a Vibração e o Fogo no Coração, isto é denso em meio ao Coração, isto é um buraco negro no fundo do

Coração, isto é manifestação em meio ao Coração, em meio ao seu Templo Interior.

Isso jamais será na cabeça.

Assim que o Coração tiver vibrado e estiver aberto, a cabeça irá se colocar em ordem e em ação, mas não
mais sob a influência do mental, mas sob a influência do Coração, não mais em uma vontade de fazer o bem,

mas em uma vontade de Ser.

Da vontade de Ser, obviamente, sai a Luz, mas o bem, também, mas não é o mesmo bem, porque o bem
Unitário não é o bem da dualidade. 

... Efusão de energia ...

Eu vejo que a potência Vibratória começa a atingi-los.
Não há nada melhor do que as nossas intervenções nessas palavras porque, quando vocês são conquistados

pelas palavras, no nível da cabeça, o Coração pode enfim se abrir.



Bem amados Mestres da Luz, eu lhes agradeço pela sua atenção e pela sua benevolência.
Proponho-lhes para acolher a Vibração do Ser. 

Eu os saúdo, quanto a mim, e eu lhes digo até muito em breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=474

03 de novembro de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
SÉRIE **SAINDO DA ILUSÃO**

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=474
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Eu sou Uriel, Arcanjo.

Recebam, amadas Sementes de Estrelas a caminho da sua Eternidade, a Paz e a Graça da minha Presença.

Recebam e comunguemos juntos, se vocês desejarem, na Presença e no Estado de Ser.

Eu venho ao seu mundo trazer a Paz e a Reversão definitiva para o seu Retorno à sua Dimensão estelar.

Eu sou a Pomba.

Eu sou o Evangelho da Paz que vem a vocês, não no ruído das palavras, mas na calma do Silêncio.

À medida que o seu tempo passar, eu me aproximo da sua consciência e da sua Dimensão para preparar em
vocês a atualização do Fogo do Amor em meio à sua Verdade, à sua Eternidade e à sua personalidade.

Juntos, unidos e unificados e em comunhão, eu venho propor-lhes, se vocês aceitarem, viver o retorno à
Alegria eterna, o retorno à felicidade.

Eu venho lhes facilitar o Despertar e a sua entrega.

As minhas palavras, por meio deste canal, são apenas a Dança da Paz em meio ao seu Estado de Ser.

Eu venho ressoar, em vocês, a Dimensão da Liberdade, as dimensões da Alegria e do Amor indizíveis.

Este é o meu papel.

Este papel assume, no Universo, uma dimensão especial devido ao desaparecimento das suas condições
dissociadas de vida.

Então, sim, eu trago a vocês, muito em breve, o Evangelho da Paz Eterna.

Este Evangelho não é em palavras, este Evangelho não é uma revelação, mas ele é o estabelecimento,
definitivo e total, da sua Soberania.

Ele é o estabelecimento, em vocês, de uma Alegria perpétua em que nenhuma sombra pode vir macular a
consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento do Ser e da Presença se aproxima de vocês e me é possível,
após algum tempo, comunicar-me, pela Paz da Presença e pela Paz do Ser, com a sua Dimensão Interior, com

o seu Templo Interior.

Eu preparo o toque final para a acolhida, em vocês, do Mestre da Luz.

Eu venho desbloquear, em vocês, se aceitarem, o acesso à sua Presença total em meio mesmo a esta
densidade.

É dessa forma que se realiza a preparação para estar no seu Ser, para estar na sua Presença, para estar na
sua Eternidade.

As cortinas se erguem.

O vento da Liberdade sopra.

O Fogo do Amor vai iluminar e transformar a sua visão e a sua realidade em meio mesmo a esta densidade
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para que, ao acabarem com esta ilusão, permaneça em vocês a lembrança desta experiência difícil para
que, nunca mais, isto ocorra em qualquer lugar dos múltiplos universos, independentemente das evoluções.

A reunificação da Criação, e não unicamente em meio ao seu sistema Solar, está a caminho.

Vocês estão convidados a viver, muito em breve, uma vez as sete Etapas realizadas, as Núpcias Unitárias.

Isto que vocês percebem e captam, em meio mesmo à minha Radiância entre vocês, são as primícias das
Núpcias Unitárias.

Vocês têm que retornar a vocês mesmos, à sua Dimensão mais Luminosa.

É da sua responsabilidade preparar-se, preparar o seu Templo Interior para essas Núpcias.

O que é para compreender e para integrar, na sua Dimensão, e que irá levá-los a esta Paz, a este Estar na
Presença, é a humildade, a simplicidade, a verdade e a integridade.

A Paz se estabelece em vocês quando vocês renunciarem à ilusão, ao jogo do outro, à dominação do outro.

Ao acolher, e ao se abandonar à Luz, vocês realizam a Unidade.

***

Vocês todos vieram, sem exceção, para viver isto agora e aqui.

Todos vocês estão, mesmo sem admitir conscientemente agora, esperando por este instante e por este
momento privilegiado do retorno ao Estado de Ser.

Estas Núpcias Unitárias poderão acontecer plenamente após receberem a totalidade das Chaves Metatrônicas,
quando então tiverem realizado a alquimia da Lemniscata pela fusão das duas Coroas, quando tiverem

desvendado a solução da equação da dualidade na Unidade pela ação da alquimia e pela transmutação do
Coração e da cabeça.

Agora, há algum tempo do seu tempo, alguns seres humanos têm vivido, por antecipação, o retorno do Fogo
do Amor.

Aqueles que chegaram a esta vivência não são de modo algum os seus Mestres, mas sim o seu 'espelho' para
que se tornem como eles, vocês também, seres soberanos, seres sem qualquer subordinação, seres

Unificados inteiros e completos.

A Coroa Radiante do Coração, unificada à Coroa Radiante da cabeça, provoca o Fogo do Amor, aquele que
lhes permite estabelecerem-se na Paz e no novo Evangelho.

A sua vida, aquela que vivem nesta densidade, está mudando e irá mudar cada vez mais depressa para levá-los
às Portas da Unidade.

Vocês devem, se desejarem, caminhar no sentido da mudança, não lutar, não resistir, mas acompanhar,
na humildade e na simplicidade.

Deixem-se levar pela Dança da Luz, pelo Fogo do Amor porque vocês são assim.

Mesmo se isto lhes parecer distante, isto é apenas uma aparência e uma ilusão produzida pela sua cabeça.

Não há distância.

Vocês devem voltar na coincidência do Estado de Ser e da personalidade.

Busquem a natureza.

Ela é simples e humilde.

Fiquem longe das construções deste mundo que se desconstrói e que irá se desconstruir.

Fiquem afastados dos conflitos, fiquem longe dos problemas, pois vocês não são nem esses conflitos, nem
esses problemas.

Acolher a Luz é simples.

O que complica e o que abala, distanciam-nos do acolhimento da Luz.

Deem o primeiro passo e vocês vão descobrir que, sem esforço e sem luta, a sua vida vai se simplificar e se
iluminar.



Voltem a ser como as crianças: simples, alegres.

Isto é possível, hoje, pela Presença do Conclave e pela Tripla Radiação.

Aqueles que quiserem envolvê-los em meio à trama social, em meio às pessoas próximas de vocês, dizendo
que isto é ilusão, irão provar, por si só, que ainda não estão prontos para aceitar essa simplicidade.

Não julguem, não condenem.

Contentem-se em unificar e em amar.

Nesta Vibração, nesta Unidade da Luz, não pode ter conflito, não pode haver problema, portanto, não
deixem que a desordem e o conflito retomem lugar em suas vidas.

***

Vão para a bondade, vão para o sorriso, vão para a Vibração.

Percebam, em vocês, através da Vibração, o que os alivia e os eleva e os aproxima do novo Evangelho e
elimine, sem luta e sem resistência, o que abala e torna densa a Vibração.

Vocês devem se tornar ainda mais simples pela majestade da Luz Vibral e pela intensidade do Fogo do Amor
atuando em vocês.

Isto se chama a Presença, isto se denomina ‘estar presente’, desvinculado de todo afeto e de todo
pensamento.

Basta estar no momento.

Basta ser humilde e simples.

O restante irá se estabelecer por ressonância e atração, de maneira extremamente simples, para engrandecer,
em vocês e através de vocês, a intensidade e a qualidade do Fogo do Amor, a intensidade e a qualidade da

Vibração do seu Coração.

Estas são algumas palavras emprestadas da sua linguagem.

***

Além das palavras, vamos penetrar, agora, no Silêncio e na Vibração, conjuntamente.

Agora. Eu os abençoo.

... Efusão de energia ...

Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh

... Efusão de energia ...

Elohim - Elohim - Elohim

... Efusão de energia ...

Amadas Sementes de Estrelas, para integrar, para absorver a Vibração do Amor, vocês podem ir em meio ao
húmus, em meio à natureza, ao pé das árvores, Comungar no Silêncio, na sua Presença, na nossa Comunhão,
no Silêncio das palavras, no Silêncio do olhar, durante alguns instantes, face a face com o Todo, para permitir

ao seu corpo físico absorver e integrar.

Quanto a mim, a minha Presença e a minha Radiância estarão presentes neste canal, para vocês, a cada
oportunidade que me for dada, no Silêncio e na mesma qualidade Vibratória.

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.

Vão no Amor, porque vocês são o Amor.



Vão no Amor, porque vocês são o Amor.

Vão na simplicidade.

Eu os amo.

Até logo.

************
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“O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si
(seja qual for este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a fonte da sua

completitude é você mesmo, no interior de você mesmo.”

Questão: qual é a ligação entre os 4 elementos representados pelos Hayoth Ha Kodesh, os 4
Viventes, as 4 linhagens e os 24 Anciões?

O elo está nos números. 
A manifestação Dimensional e a Criação das Dimensões se fazem desde a concepção da Fonte.

A Fonte é a origem e o fim de todas as coisas, ela é Una.

Vocês são assim nomeados «Filhos da lei do Um» e «Filhos da Fonte».

A Fonte Una, Pai/Mãe, precisa penetrar o conjunto das Dimensões criadas. 
É necessário, para isso, conservar a imagem da Fonte quando dessas diferentes transformações desta Fonte

nas Dimensões.

Então, a Consciência da Fonte vai desposar uma Dimensão.
Há necessidade de obter uma imagem, como uma imagem espelhada. 

Isso corresponderia, em seus computadores, a uma memória, a uma cópia de segurança, que corresponde ao
Arcanjo Metatron.

A Fonte Una vai se manifestar em meio a esta imagem e em meio à polarização, na Fonte Pai e na Fonte Mãe. 
Vocês têm, aqui, a imagem da Primeira Trindade.

Em seguida, esse ciclo deve se revelar e se desvendar através dos números, em meio às Dimensões. 
Assim, em meio a cada dimensão, e na complicação das dimensões, vocês têm, progressivamente e à medida

da descida nas Dimensões mais afastadas da Fonte, uma compatibilidade que se faz ao inverso.

Assim, depois de três, vem o quatro. 
Os 4 são os 4 pilares existentes em todas as dimensões e que permitem a densificação da Dimensão
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correspondente que foi criada.

Os 4 Viventes são então aqueles que sustentam a Fonte no seu deslocamento e manifestação. 
Em seguida, depois do 4 vem o 5. 

O 5 é o movimento que vai gerar o impulso Criador. 
E assim por diante.

Assim, o que vocês chamam na sua Dimensão de 4 elementos corresponde a uma divisão extremamente
afastada daqueles que são chamados de 4 Viventes.

Do mesmo modo, o deslocamento da sua Semente de Estrela, nesta Dimensão e nos multiversos e nas
multidimensões, acompanha-se de 4 Linhagens.

Essas 4 linhagens estão religadas diretamente aos 4 Viventes. 
Do mesmo modo como os 4 Viventes (ou os 4 Hayoth Ha Kodesh) correspondem, se vocês quiserem, ao que

vocês chamam, em meio mesmo à sua natureza, de elementos ou orientes, o que dá no mesmo.

Toda forma de Consciência planetária, forma de Consciência, Sementes de Estrelas (como vocês), Centro de
Consciência planetária, evolui em meio a uma localização ligada a esses 4 elementos ou a esses 4 orientes,

quaisquer que sejam as dimensões.

Assim, a sua Consciência é apoiada, no sentido nobre, por 4 Linhagens.

No que diz respeito aos 24 Anciões, ou os 24 Senhores do Carma, ou ainda os 24 Melquizedeques, eles são
agrupados pela origem.

A sua origem e a sua função estão ligadas a um dos 4 pilares. 
Eles são então reagrupados em 6, em relação direta e em apoio direto com os 4 Viventes.

A Consciência Unificada manifestando-se nas Dimensões Unificadas (cuja mais próxima é a 5ª), está
relacionada com um hexágono. 

O hexágono é a Consciência Unificada manifestando-se nos 24 Anciões.

Cada hexágono possui certo número de frequências Vibratórias que estão religadas ao 6 e ao 4. 
A estrutura hexagonal é a forma mais perfeita permitindo, depois do triângulo e depois das rondas ou das rodas

correspondentes aos 4 Viventes, revelar, com Harmonia e com Lucidez, o que chamamos de Dimensões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as 4 Linhagens e quais são as minhas? 

Elas são elementos que apoiam o seu deslocamento nos multiversos e nas multidimensões, na sua Dimensão
da sua Semente de Estrela não separada. 

Não me é permitido desenvolver sobre as suas linhagens. 

***

Questão: o que motiva a revelação da Linhagem?

A evolução da Consciência e o retorno à Unidade.

***

Questão: como se prepara a fusão entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser?

Nesta Dimensão, há transfiguração da aura ou dos corpos sutis.

Do mesmo modo que o etéreo passando do azul ao branco significa uma preparação a esta transformação e a
esta recepção.

Do mesmo modo que a aura branca que desce ou a Luz branca descendo, evoca inevitavelmente a
aproximação, da dimensão do Estado de Ser, da sua personalidade.

***

Questão: querer entrar conscientemente no Estado de Ser basta?



Absolutamente não.

***

Questão: o que pode representar as travas ou impedir tudo isso?

O fato de querer.
O Estado de Ser corresponde à manifestação da Luz Vibral na sua personalidade.

A condição absoluta corresponde ao abandono. 

***

Questão: e o que acontece em caso de impossibilidade de abandono?

Bem, simplesmente, o Estado de Ser é atrasado para mais tarde, em outro espaço e em outro tempo.

***

Questão: qual é o sentido espiritual de ser uma alma que viajou muito nesta Vida?

Bem amada, certas almas viajam, outras permanecem no mesmo lugar durante toda a sua vida, isso é um
caminho diferente.

Entretanto, como você sabe, todos os caminhos levam a Roma, ou seja, para a viagem interior.

Então, alguns viajam exteriormente, para se tranquilizarem, outros viajam exteriormente porque isso é sua
missão e outros, enfim, não viajam.

Há simplesmente, aí, polaridades de almas e caminhos diferentes.

Não há sentido ou explicação outra além desta. 
Entretanto, é preciso bem compreender que as peregrinações exteriores, quaisquer que sejam os lugares ou

as pessoas que você encontra, apenas retardam a sua peregrinação interior.

Há apenas que, quando o Ser está saturado dessas peregrinações exteriores, ele decide enfim voltar-se para a
peregrinação interior.

Alguns têm necessidade de encontrar muitos lugares ou muitas pessoas e outros não têm necessidade de
encontrar ninguém para se encontrarem no interior deles mesmos.

Toda peregrinação exterior, mesmo se lhe trouxer uma satisfação, irá conduzir, em última análise e no final da
sua jornada terrestre, a esta noção. 

Qual o sentido?
Aquele de ter escapado da sua peregrinação interior. 

***

Questão: o desligamento da família próxima é necessário para o acesso ao Estado de Ser?

De forma alguma, não é preciso absolutamente tornar regra geral ou conduta geral.

Alguns Seres podem, de fato, encontrar o Estado de Ser na sua família, na condição de que essas relações ali
sejam estabelecidas e sejam totalmente livres e não estejam marcadas de poder ou de ascendência

exagerada sobre o seu caminho.

Para alguns outros Seres, ao contrário, pode ser necessário afastar-se, sobre o plano Vibratório, do que os
submete a patologias transgeracionais, familiares ou então a lutas de poder que eu diria intensas. 

***

Questão: é justo manter laços familiares mesmo se eles gerarem a Alegria?

Bem amada, se houver um sentimento de leveza e um Amor sentido, então, por que privar-se?
No que isso afastaria ou aproximaria do Estado de Ser? 



Isso não se refere, de qualquer modo, ao Estado de Ser, dado que o Estado de Ser não está ligado a laços, a
lembranças ou a memórias. 

O Estado de Ser é liberação total, mas, entretanto, não é proibido que se coloquem em uma Alegria ou em uma
aproximação do Estado de Ser. 

Eu os lembro de que o Estado de Ser é uma viagem interior, nada tendo a ver com os vínculos, com as
pessoas. 

É uma viagem ao centro de vocês mesmo e nada mais.

E essa viagem ao centro de vocês mesmo se faz sem qualquer referência ao passado, sem qualquer
referência a um vínculo, sem qualquer referência a um lugar.

Nada existe que possa aproximá-los do Estado de Ser senão ir para o seu centro.
Todo o resto os afasta, mesmo se isso puder ser uma predisposição positiva.

Mas, entretanto, essa não é a viagem interior. 
Isso é o hábito do humano de sempre procurar no exterior uma Fonte de contentamento, mas, como vocês

experimentaram, todos vocês, as fontes de contentamento exterior jamais persistem.

E mesmo quando persistem toda uma vida, elas não voltariam em outras vidas, e vocês estariam, entretanto,
sempre aí.

O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si (qualquer que
seja este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a Fonte da sua completitude é você

mesmo, no interior de você mesmo.

Então, vocês vagueiam, de corpo em corpo, de cidade em cidade, de país em país, de experiência em
experiência, de pesquisas espirituais em outras pesquisas espirituais; vocês se extraviam e se afastam e têm a

impressão, no entanto, de se aproximar.

Assim vai a humanidade nesta dualidade.

***

Questão: é importante conhecer o elo que nos une às almas com as quais compartilhamos muitas
emoções?

Por que querem, sempre e a todo custo, encontrar laços, ressonâncias no passado, nas memórias, nas
histórias? 

Isso pode durar eternamente. 
Vocês poderiam encontrar Cristo, em pessoa, se estivesse encarnado, a emoção poderia ser fantástica e,

entretanto, isso poderia aproximá-los da sua Unidade?
Não.

A emoção os afasta da Unidade. 
O objetivo não é o mesmo. 

O objetivo da emoção é prosseguir a ação/reação já que a emoção, por si só, é reação, qualquer que ela seja.

Seja ela a mais bela e a mais positiva possível, ela não participa de forma alguma da Unidade. 
Entretanto, vocês são livres de vagar de país em país, de encontros em encontros, de encontros de almas em

encontros de almas, de experiências em experiências, dado que isso faz parte do seu livre arbítrio. 
Mas, entretanto, não venham nos acusar de não acessar o seu Estado de Ser. 

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser é simplesmente saber abandonar o Coração à Luz?

A questão é ambígua.
Ela necessita de ser reformulada.

O que quer dizer abandonar o Coração?
O problema não é abandonar o seu Coração ou dar o seu Coração.

A palavra precisa é: abandonar-se.

Abandonar-se não faz distinção entre o Coração, o corpo, a mente, o mental, a emoção ou outra coisa.
É um ato.



O ato do abandono envolve a totalidade da sua Consciência e não uma parte do seu corpo ou do seu Coração
ou de sua intenção.

***

Questão: como estar certo de que um contato com uma entidade participa da Unidade?

Isso eu não tenho meios de responder.

O problema sendo que, quando você entra em contato com uma Entidade (qualquer que seja seu nome; uma
entidade pode dar o nome que ela quiser), se você mesmo não estiver na Unidade, se você mesmo não estiver
aberto no nível de algumas esferas de comunicação, como você pode estar certo de que o que você contata é

bem o que é anunciado, além mesmo da noção de Unidade e de dualidade?

É o bastante ouvir uma voz para que você diga que ela se chama assim, para acreditar? 
Existem coisas muito simples, antes mesmo de estar no Estado de Ser e que lhe é preciso compreender,

porque são regras gerais e absolutas: a partir do momento em que você estabelece um contato, qualquer que
seja (quer seja com sua avó falecida há 2 anos, quer seja com uma Entidade, qualquer que ela seja), você não

tem qualquer meio de saber se as palavras ditas são certas, mesmo se forem verdadeiras.

A única diferença se faz no nível Vibratório. 
Uma Entidade dita da Luz (quer seja um desencarnado que atingiu certos estados, como a avó morta há 2

anos, quer seja uma Entidade da Intraterra, quer seja uma Entidade dita solar) manifesta-se a você, qualquer
que seja a maneira pela qual o faz, trazendo-lhe energia e Luz.

A Entidade dita da Sombra ou da dualidade, como para você, que se manifesta a você, irá retirar energia e
Consciência.

Qualquer que seja a Verdade do que é dito, a única diferença está nesse nível.

Assim, depois de um contato (que ele seja telepático ou pelo que vocês chamam de canalização, por contato
de Coração a Coração, ou chamado de outro modo), o resultado não está na verdade do que é dito ou

anunciado, mas no aporte energético ou na subtração energética, ou de Consciência, que resulta.

***

Questão: há Seres que poderiam trazer energia mesmo estando na dualidade?

Não, porque os Seres que se encontram na dualidade manifestam-se a vocês retirando-lhes Consciência e
energia.

Não pode ser de outro modo.

Compreenda bem que os contatos estabelecidos com as Entidades que vêm de Dimensões Unificadas se faz
por um aporte vibratório de Consciência e de Unidade, enquanto que o contato com uma Entidade participante

da dualidade (ou de dimensões inferiores à sua) apenas pode se fazer dependendo de vocês. 

As Entidades, mesmo da dualidade, podem dizer coisas completamente verdadeiras, mas elas lhes dizem
coisas verdadeiras para manter um vínculo.

A Entidade da Luz, da Unidade, não mantém vínculo, ela está na relação Una. 

Ela não está em uma relação, mesmo para um Guardião ou um Anjo Guardião.

***

Questão: é possível estar em contato com um Elohim ou isso faz parte da ilusão?

Não, é completamente possível ter um contato com um Elohim, do mesmo modo que é completamente
possível ter um contato com a Fonte. 

Eu diria mesmo que é muito mais fácil ter um contato com a Fonte ou com um Elohim do que com uma
Entidade da parte inferior astral dado que, hoje, as Entidades do baixo astral são muito mais dificilmente

contatáveis, digamos.

***

Questão: hoje, os reequilíbrios geobiológicos são também de competência da dualidade?



Isso depende do ponto de vista. 
No entanto, é necessário compreender que uma alma humana em encarnação que se encontra em um lugar

poluído corresponde a um princípio de ressonância e de atração. 

Como dizer… existe, no nível dos lugares, uma ressonância e uma atração como no nível das Consciências.

Assim, uma pessoa que tem uma falha geobiológica dentro de si ligada à mãe, vai encontrar-se em uma casa
necessariamente alterada. 

Assim, por conseguinte, pode ser completamente possível reequilibrar, como vocês dizem, a energia num
lugar, mas, no entanto, o que se torna a pessoa que tem sempre esta falha? 

Dessa maneira, eu não posso dizer que não seja necessário reequilibrar um lugar, eu não posso dizer que não
seja necessário tratar de tal doença, mas eu digo simplesmente que esta abordagem não os põe na Unidade e

os mantém na dualidade.

É evidente que, a partir do momento em que uma pessoa manifestar um desequilíbrio ou uma patologia
chamado de geobiológica, é que existe, nela, de maneira inicial, uma predisposição para encontrar-se neste

lugar e, em segundo lugar, uma outra predisposição que é para sofrer neste lugar.

Então, obviamente, vocês podem corrigir o lugar desta pessoa mas, no entanto, você não terão corrigido a
própria pessoa. 

Reequilibrar um lugar ou uma pessoa é, já, considerar que eles estejam doentes. 

Quando vocês mesmos estão na Unidade, como podem considerar que um lugar ou que uma pessoa esteja
doente? 

Se uma pessoa lhes pedir para intervir sobre ela ou sobre um lugar, assim, é que tem, em vocês, a ressonância
que permite este pedido. 

Estando o mais puro possível, ainda na vida dual, e se lhes pedirem uma ajuda, qualquer que seja, aliás, vocês
são chamados a ali responder, quer aquilo se refira a um membro da sua família fazendo um pedido

específico, quer esteja num papel de terapeuta. 
Obviamente, há não obrigação, mas o princípio de ressonância porque, se lhe pedirem uma ajuda, é que aquilo

corresponde necessariamente a algo que você pode empreender. 
O que não quer dizer que deve empreendê-lo, tudo depende do seu ponto de vista. 

No entanto, eu chamo sua atenção para o fato de que intervir sobre um princípio ligado a um desequilíbrio,
qualquer que seja, o afasta da sua Unidade. 

O princípio da Unidade é ação. 
A ação está ligada à sua irradiação e não a uma vontade qualquer, a partir do momento em que você estiver

vibrando suficientemente.

Tomem o exemplo de alguns seres que percorrem a sua Terra, hoje, e que vocês qualificam de Seres
Despertados ou Realizados, que têm uma certa notoriedade.

Imaginemos que esses Seres cheguem a um lugar que esteja poluído, vocês acreditam que a sua Vibração de
Consciência não seja superior à poluição existente no lugar, qualquer que seja esta poluição?

A Consciência humana, quando se desperta, está bem além de todas as poluições existentes. 
Assim, portanto, a correção de uma anomalia, qualquer que seja, passa necessariamente por um princípio de

causalidade e, portanto, por um princípio de dualidade.

Não quero dizer aí que nada seja preciso fazer, eu quero dizer com isso que é preciso se questionar no sentido
da intervenção que lhe é pedida e à qual você responde ou não.

Hoje, mais do que nunca, você está a caminho, se o desejar, para a Soberania.

Todos os modos de funcionamento que vocês conheceram até agora, vindos da lei de causa e efeito (ou ação
/reação, ou da dualidade, pouco importando os nomes que vocês derem), estão se dissolvendo, literalmente.

Seria ilusório acreditar que, vivendo em um lugar Santo, você iria se tornar Santo.
É ilusório crer que com uma alimentação saudável, você irá se tornar saudável.

É ilusório crer que pedindo pela Unidade, você irá se tornar Unitário.

***

Questão: na geobiologia, a relação entre filho e mãe se refere também à Mãe divina?

A casa é matéria, ela é mãe debaixo e não Mãe do alto.



***

Questão : em que Yod He Yahve participa da dualidade?

O que você chama de Yahvé, o que chamamos de Deus, é o princípio endeusado, Criador desta Dimensão,
chamado também de Arconte.

Yahvé é o Deus vingador, é também o Diabo, o separador e divisor, aquele que mantém a dualidade.

Ele os seduziu fazendo-os crer que, se vocês aderissem aos seus preceitos, vocês iriam encontrar a liberação
e a paz.

Isso não pode ser possível.

O conjunto da Humanidade foi submetido a isso, sem exceção.
O conhecimento que lhes é revelado, desde muito pouco tempo, referente à origem da Fonte e à diferença

essencial entre a Fonte Una e o endeusamento, é extremamente recente nas Consciências.

Isso não seria possível antes de concebê-lo e ainda menos de vivê-lo e de vibrá-lo.

Entretanto, em breve, durante o período que vocês vivem, que é a Revelação, tudo isso irá lhes aparecer cada
vez mais claramente. 
Não há justificação. 

Entretanto, a partir do momento em que você entrarem no Estado de Ser e em que vocês tiverem a
possibilidade de viver na Unidade algumas experiências, isso irá parecer como inegável e inexorável. 

Assim, alguns Seres que terminaram o seu caminho terrestre no final do século 20, chamaram sua atenção
sobre isso. 

Eles não pertenceram a movimentos denominados religiosos ou espirituais, ou a correntes filosóficas.
Bem ao contrário, eles foram pensadores livres, que viveram algumas experiências que os levaram a viver, sem

poder afirmar nesta época como a falsificação era total no seu mundo.

Hoje isso se descobre por um grande número de Seres humanos.

***

Questão: no entanto, alguns cantos hebraicos são muito vibrantes. Como é possível?

Não duvido que sejam vibrantes. 
A Vibração da Unidade, a Vibração da Luz Vibral nada tem a ver com a vibração mais elevada da dualidade.

Não estamos no mesmo registro, na mesma gama de frequências, para simplificar.

Em um caso, você é confinado nesse mundo.
No outro caso, você sai desse mundo.

Então, vocês querem manter este mundo ou querem sair?

Podemos completamente compreender e aceitar que um número importante de Seres humanos, como é o
caso de outros lugares atualmente, não queira absolutamente sair da sua prisão nem da sua gaiola porque se

sente bem; eles têm necessidade de ir para mais adiante na experiência.
Então, se grande bem lhes fizer, eles irão continuar.

Vocês não podem pretender encontrar a liberação, não podem pretender encontrar a Unidade, e manter a
dualidade. 

Deus é o mesmo complexo Vibratório que o Diabo. 

Isso pode parecer difícil admitir e integrar.
Isso faz parte do princípio de liberação. 

Quando você vibrar a Vibração Unitária da Luz, quando penetrar na Presença da Alegria, mesmo na sua
personalidade, ou então quando tiver a ocasião de viajar no corpo de Estado de Ser, dar-se-á conta da ilusão

deste mundo e juntar-se-á ao que disseram os maiores Sábios: que este mundo era ilusão.

Tudo o que é criado neste mundo participa da ilusão. 
Então, obviamente, não é necessário dizer isso a um artista que cria algo visível e tangível. 

Mas o visível e o tangível que tem, nesta Dimensão, é apenas um mundo de ilusão que é apenas o pálido
reflexo da Luz autêntica. 



Mas, uma vez mais, como sempre lhe dizemos, vocês são totalmente livres para permanecer na sua prisão, se
tal for o seu desejo. 

***

Questão: tudo o que aprendemos, em particular nas escolas esotéricas, de nada serve?

Aquilo serviu para fazer a sua própria experiência da ilusão e você participa disto desde milhares de anos.

Alguns de vocês percorreram o conjunto de ritos iniciáticos dos supostos liberadores que existem nesta
Humanidade e, no entanto, vocês continuam aí.

Assim como disse, a experiência e as experiências que efetuaram, as escolas iniciáticas que seguiram, as
viagens que fizeram, as manifestações que criaram, tinham apenas só um objetivo: prepará-los para viver o que

vivem agora.

Uma vez mais, não há que dizer “isto foi inútil”, não há que dizer “isto é um erro”.
Isto faz parte do que fizeram até agora. 

Mas podem continuar a jogar o jogo da ilusão, tanto tempo quando lhes agradar. 

***

Questão: por que os santos foram tomados nos combates?

Porque aquela era a época do combate. 
Naquele momento, não havia acesso possível à Unidade, mantendo a encarnação. 

Os que encontraram a Unidade, na sua vida, foram extraídos desta dualidade, foram arrebatados e saíram
desta Dimensão.

Assim há personagens históricos que eu já nomeei, assim foram os Imortais que criaram corpos, mas que não
puderam se manter nesta Dimensão mais do que uma dezena de anos. 

No entanto, foi necessário que certos Seres se sacrificassem e evoluíssem na Luz, manifestando ao mesmo
tempo a dualidade. 

Assim foi para aqueles que chamam de Santos.
Estando na Luz, e sendo obrigados a aderir a um princípio de dualidade, obviamente, eles combateram. 

Hoje, aquilo terminou. 
Não é necessário perder de vista que vocês estão no que chamamos de fim dos Tempos, no Apocalipse, que

não é um tempo linear, que não é um tempo habitual.

***

Questão: você disse que o que faz um artista também faz parte da ilusão, mas isso traz...

O que você não compreende, é que tudo participa da ilusão, sem exceção, nesta Dimensão.

É isso que devem compreender, integrar, digerir e esvaziar. 
Este mundo é uma ilusão, você é uma ilusão. 

Vocês devem cessar de crer no que vocês vivem. 
Vocês devem cessar de se crerem eternos.

Vocês estão em um mundo limitado. 
Vocês estão em uma ilusão que não deveria, talvez, jamais ter existido.

Não me cabe julgá-los ou pronunciar-me. 
No entanto, hoje, lhes é proposta uma saída desta ilusão. 

Não há nada a compreender, há que viver fora da gaiola ou permanecer na gaiola.

A gaiola é uma ilusão, você criou as suas próprias barreiras. 
Na sua prisão vocês podem criar, obviamente, a beleza, mas, no entanto, a beleza os faz sair da gaiola?

***

Questão: apesar de tudo, isso não contribui para a elevação?



Vocês podem elevar-se o quanto queiram, vocês irão permanecer prisioneiro nesta prisão. 
A prisão tem vários andares, mas não sairão da prisão.

Aí também, trata-se de uma ilusão que os fez crer que, elevando-se, sairiam da sua prisão.

O objetivo de qualquer Ser humano desta Terra (ou pelo menos dos que se interessam pela sua evolução,
assim como vocês nomeiam isso) tem bem por objetivo, parece-me, acabar com as reencarnações. 
Fizeram-nos acreditar, e vocês aderiram ao princípio, que bastava fazer o bem para sair da sua ilusão.

Bem, isso é estritamente falso.

************
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~ O CAMINHO DE RETORNO À UNIDADE ~

Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.
Irmãos e Irmãs, alguns de vocês já me conhecem.

Antes de prosseguir, eu tenho que explicar de novo uma das minhas funções em meio à Luz Vibral, quanto à
sua transformação.

Eu sou o Mestre do Ar.
Eu me sento à porta do Leste, em meio à Assembleia dos 24 Anciãos.

Alguns de vocês já sabem disso, eu estive encarnado entre vocês há pouco tempo.
Eu intervenho em relação direta com o Arcanjo ANAEL, enquanto relação do Ar com o Coração.

Eu lhes dei, há mais de um ano agora do seu tempo, um ensinamento Vibratório sobre o melhor modo de
despertar o seu Coração para a Dimensão Unitária, para a sua Vibração de Alegria.

Hoje, eu venho fornecer-lhes uma segunda etapa.
Esta etapa vai permitir-lhes conduzir a sua Consciência à passagem ao Coração Unitário, ao Coração da Alegria

e à Vibração, sobretudo, do Estado de Ser.
Muitos intervenientes, neste canal, falaram e demonstraram para vocês, Vibratoriamente, que o acesso ao

Estado de Ser ocorre pelo Coração e em nenhum outro lugar.
A etapa preliminar consiste em colocar a sua Consciência no nível do Coração: isso corresponde ao que eu

lhes dei há treze meses, chamado de 'Meditação direcionada para o Coração' (1).
Hoje, e desde algumas semanas, foi realizada uma etapa fundamental que é o ancoramento, em meio à sua

Coroa da cabeça, da Vibração das Chaves Metatrônicas.
A Coroa Radiante da cabeça deve, dentro de pouco tempo, realizar a fusão e a alquimia com a Coroa do

Coração.
Naquele momento, vocês terão total liberdade para ir à sua Eternidade e para ali permanecer, se tal for a sua

vontade.
A Vibração do Coração associada ao Ar é a primeira etapa.

Ela permite, no momento oportuno, para cada um de vocês, receber o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor tem a sua porta de entrada na Coroa da cabeça e se materializa, em meio à sua Dimensão, no

Coração.
O Coração é assim então preparado, Vibratoriamente, para a Unidade e o Fogo do Amor.

Esse Fogo do Amor que, dentro de poucos dias, vai penetrar em meio à sua Dimensão, de maneira
permanente e não mais por impulsos, necessita em vocês de um ajustamento importante em meio à

Consciência do Coração que eu lhes revelei, mas também da colocação em Vibração das Chaves de Luz
Metatrônicas na cabeça de vocês.

A Vibração do Fogo do Amor, percebido em meio à Coroa Radiante da cabeça, deve descer e penetrar em
meio à Vibrância do seu Coração.

Vocês reingressam agora à etapa de que lhes falou ANAEL, chamada de Abandono à Luz.

*** 

Hoje, vocês vão viver, para aqueles que ainda não o vivenciaram e até a chegada efetiva da Vibração total do
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Arcanjo METATRON, a possibilidade de acender o Fogo, em meio à sua Unidade.
Acender o Fogo em meio à Unidade consiste em viver e em abrir o Estado de Ser na sua Dimensão.

O Arcanjo URIEL, o portador do novo Evangelho e da Consciência da Reversão, favorece isso.
Colocando-se em meio à Presença, depois de ter aberto a Vibração do Coração, na 'Meditação direcionada ao

Coração', esta Vibração da Presença vai permitir-lhes viver o Estado de Ser, penetrando sem dificuldade e
com plena consciência, a Vibração depois a Consciência deste estado multidimensional.

Esta etapa transcende, aí também, as diferentes etapas da Alegria e da sua manifestação.
O Fogo do Amor, vivenciado em meio à Unidade do Coração, permite o acesso ao Estado de Ser e também

ao que eu chamaria, se vocês desejarem, de Alegria da Presença.
Trata-se do que eu poderia qualificar (mas eu deixarei o Arcanjo MIGUEL explicar a vocês mais longamente) de

Núpcias Unitárias.
A vivência do Fogo do Amor e das Núpcias Unitárias irá desencadear, em meio à sua densidade e em meio ao
desenrolar da sua Vida, reajustes intensos quanto ao que vocês são e ao que vocês fazem nesta densidade.
Ser-lhes-á preciso então ir no sentido do movimento, no sentido do Coração e no sentido do Fogo do Amor.

Uma nova força acompanha esta Verdade, um impulso forte poderá nascer, centrar-se e se tornar realidade em
meio à sua Vida, a fim de permitir-lhes trabalhar, cada vez mais, com a sua Dimensão estelar e, então, no

sentido da sua Essência.
Esse trabalho ocorre na Vibração Unitária, na Vibração Unificada.

O aprendizado poderá, às vezes, lhes parecer rápido, ou mesmo instantâneo.
Isso irá significar que interiormente as coisas, os acontecimentos, tornar-se-ão cada vez mais evidentes e

simples. 
Independentemente da complexidade exterior, associada às suas manifestações exteriores da vida em meio a
esta densidade, às suas próprias funções nesta densidade, o despertar do Fogo do Amor e da sua Dimensão

estelar firma a entrada em um processo importante para a humanidade.
Vocês devem, abandonando-se, deixar-se levar e dirigir pela Inteligência da Luz.

Vocês irão se lembrar de que penetrando nesta esfera e nesta Vibração da Consciência, vocês terão prazer
em ali emergir, imergir, deixar-se penetrar pela Vibração do Fogo.

O Ar, estabelecido de maneira prévia pela Unidade em meio ao Coração, irá permitir a esse Fogo do Amor
irradiar a totalidade dos seus corpos físicos e sutis, permitindo assim a elevação Vibratória e permitindo

também, quando chegar a hora, a translação Dimensional.

*** 

Vocês entram, agora, na preparação final da sua transformação e da sua partida em meio à Unidade e à
Verdade.

Evidentemente, a preparação de cada um é diferente, mas vocês devem ir no sentido da correnteza, evitando
situações que bloqueiam ou freiam o acesso ao seu Estado de Ser.

Vocês ali serão ajudados, não pelo mental, mas pela Vibração, cada vez mais.
Frente aos seres, frente às situações, frente ao próprio desenrolar da sua Vida, a escolha irá se impor sozinha

porque haverá o que vai, o que os fará ir, no sentido do alívio e do desenvolvimento do Fogo do Amor
Vibratório e, por outro lado, haverá circunstâncias que irão acarretar uma densificação, uma carga, um

afastamento do Fogo do Amor.
Vocês terão assim, em vocês, o marcador da Verdade, por intermédio da Vibração.

Não se esqueçam, como eu lhes disse, de que o impulso da Luz não será mais singular, mas isso irá se tornar
permanente, dentro de muito poucos dias, em meio à sua densidade.

Vocês devem viver segundo uma linha de menor resistência, em vocês, e ao redor de vocês.
A vida inteira, a sua vida, tornar-se-á o sinal desta Unidade mesmo se, no exterior de vocês, isso pode parecer

o inverso.
Pelos fenômenos de resistência, vocês poderão observar a ausência da Unidade e a ausência da aceitação do

Fogo do Amor, por meio de um fogo da personalidade que é o oposto do Fogo do Amor.
Esse fogo da personalidade é aquele que queima e aquele que destrói fisicamente.

Neste espaço de resistência, vocês poderão observar, exteriormente a vocês, coisas por vezes muito densas
e muito pesadas.

Compreendam bem que elas não lhes pertencem.
A única coisa que irá pertencer a vocês é a Vibração do seu Ser, a Vibração que vocês irão viver em meio à

personalidade, levando à concordância e ao ajustamento da Vibração do Estado de Ser em meio à
personalidade.

Alguns de vocês irão descobrir que podem viajar neste corpo de Estado de Ser, outros, ainda não, mas
entretanto, todos vocês, nesta Dimensão, que estão engajados nesse caminho de retorno à Unidade, terão

então a oportunidade de se beneficiar deste afluxo permanente da Luz Vibral.
Ao se acolher e ao se abandonar à Vibração da Luz, ao Fogo do Amor, em meio ao seu corpo da Unidade, em
meio ao Coração, vocês irão expandir consideravelmente os seus campos de Irradiação e os seus campos de

Alegria.



A noção de Presença irá assumir para vocês um novo sentido, um sentido principal, em meio a esta Dimensão
da Presença ao Si, da Presença ao Ser, havendo apenas a Vibração da Luz, não havendo mais desejos
levados ao exterior, mas simplesmente um estado de Ser que se densifica em vocês e que fornece uma

leveza.
Esta densificação da Vibração da Luz em meio às suas estruturas contribui para a transmutação final,

permitindo, quando chegar a hora, a sua translação dimensional que irá levá-los ali onde vocês devem ir, por
ressonância e atração, para conectar a sua Semente de Estrela.

*** 

Vocês são levados a encontrar a Paz e a gerar a Paz.
Vocês são levados a se estabelecer em meio à Luz, em meio à Verdade.

Isso está agora a caminho para vocês.
 O Fogo do Amor poderá também ilustrar-se no nível, não do homem, mas no próprio nível dos acontecimentos

ou do cosmos ou da Terra, por manifestações elementares exacerbadas.
A Terra também vive a sua liberação.

Assim como nós, do nosso espaço, liberamos o seu Céu, esta liberação continua e penetra agora na esfera da
Terra e das Consciências que ali estão.

O seu objetivo, ou se vocês preferirem, o seu dever, ou se vocês preferirem, a sua função, é acolher, em meio
ao seu Coração, esta Vibração do Fogo do Amor, deixá-la trabalhar, pois ela sabe pertinentemente o que é

bom para o seu Estado de Ser.
Tanto em meio às mudanças, às transmutações ou aos ajustamentos necessários que deverão ocorrer, a

Vibração do Amor detém a Verdade, para vocês e em vocês.
Vocês não têm que se interessar pelo que resiste: o que resiste pertence à personalidade, ao mental.

De nada serve combater isso.
É muito mais interessante e favorável acolher esta Vibração, deixar, em vocês, o Fogo do Amor purificar o que
deve sê-lo, sem esforço pela vontade, sem técnica, simplesmente dizendo “sim” à Luz, à Vibração e ao Fogo

do Amor.
Não há outra coisa a realizar, previamente, senão estarem alinhados e centrados em meio ao seu peito.

O Fogo do Amor que irá penetrar, como uma Vibração intensa e rápida, pelo topo da sua cabeça, dirigir-se-á
espontaneamente para o Coração.

Se vocês mesmos tiverem preparado o seu Templo Interior pela Vibração do Coração, vocês irão descobrir,
em meio a esta Vibração, ainda uma vez, a Alegria da Presença.

Vocês irão constatar com facilidade que imergir-se em meio a esta Presença é o seu objetivo e o seu destino.
Pouco a pouco, o desenvolvimento desta Vibração, em vocês e ao redor de vocês, irá mudar de maneira

radical as próprias condições da vida de vocês nesta densidade.
Não haverá mais que querer, não haverá mais que decidir porque os fenômenos de sincronia e de fluidez irão

se estabelecer cada vez mais facilmente na vida de vocês.
A Alegria da Presença é isso.

O Fogo do Amor é isso.
As coisas, as pessoas, os acontecimentos, as circunstâncias, arranjam-se, espontaneamente.

Isso poderá ter, até mesmo, um lado mágico, mas isso não é nada, será a sua natureza e será natural.
A dimensão que se abre a vocês, no Fogo do Amor, irá lhes permitir experimentar níveis de Alegria e de

Presença que nenhum de vocês pôde experimentar, que alguns Seres experimentaram no final da sua vida ou
durante um processo místico específico que foi chamado de elevação ao Céu, como foi o caso,

historicamente, para Enoque, para Elias, para CRISTO, para os Imortais.
Vocês penetram agora, sem dificuldade, nas esferas do Sagrado, no seu sentido mais puro.

Vocês não têm que combater.
Vocês terão apenas que aquiescer a esta Vibração da Luz, a este Fogo do Amor.

As condições do aparecimento desta Luz Vibral em meio à sua densidade ser-lhes-ão desenvolvidas, de
maneira mais precisa, pelo próprio Arcanjo MIGUEL.

Quanto a mim, eu tinha que lhes dar a receita, e esta receita é muito simples, ela é o acolhimento e
o abandono.

Ela consiste em deixar trabalhar a Coroa Radiante da cabeça a fim de descê-la em meio à Coroa Unitária do
Coração.

As primícias da alquimia entre essas duas Coroas serão as primícias da ativação das Sete últimas Chaves
Metatrônicas em vocês.

Ao se imergir em meio a esta Vibração, vocês ali irão tirar a força, a Luz, para desempenhar a sua vida exterior.
No momento em que esta vida exterior não puder mais nutri-los de forma alguma, vocês irão encontrar, no

interior, este alimento.
Isso é desejado.

Essa Reversão do exterior para o interior é uma Reversão essencial.



Compreender, apreender e viver que o que os alimenta, o que os sustenta e o que os põe na Alegria, não
poderá mais estar no exterior, mas realmente poderá vir do Ser interior, do seu Estado de Ser e do Fogo do

Amor.
Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem, em relação a isso e somente em relação a isso, interrogações às quais eu

posso dar uma resposta, então, eu lhes peço, façam essas perguntas. 

***

Pergunta: quando não sentimos os pontos do coração, tais como você deu, como saber se estamos
realmente na Vibração do Coração?

Vocês não podem estar ali se vocês não sentirem isso.
A Vibração é uma realidade percebida, ela não é imaginação.

Entretanto, esta Vibração do Coração irá se ativar muito facilmente a partir do momento em que o impulso da
Luz Vibral se tornar permanente sobre a Terra.

Estar no Coração não é uma invenção da imaginação, não é um pensamento, mas é uma realidade Vibral,
percebida e sentida em meio ao Coração e não na cabeça.

O que é percebido na cabeça, e não no mental, é a Vibração correspondente à ativação do Espírito Santo,
manifestando-se por pressões ao nível dos chakras superiores, e será transformada pela Vibração do Fogo do

Amor, por uma Vibração muito mais rápida e significativa, manifestada no nível da cabeça.
Existe uma ressonância e uma colocação em sintonia entre a Vibração da cabeça e a Vibração do Coração.

Dessa maneira, não sentir, hoje, a Vibração do Coração, significa não estar no Coração ou ali estar
simplesmente na ideia ou no mental, o que é profundamente diferente.

Mas vocês não têm nem que desesperar, nem que ficar preocupados: os Seres tendo ancorado a Luz em meio
a esta Dimensão são hoje em grande número.

No momento do impulso da Luz, que irá se tornar permanente a partir de 17 de novembro, vocês irão constatar
que terão muito mais facilidade de estabelecer, espontaneamente, pela meditação do Coração, a Vibração do

Coração.
A Vibração do Coração, ainda uma vez, não é uma ideia ou um conceito, é uma Vibração real, percebida em

meio ao corpo de carne, no nível do Coração.

***

Pergunta: por que, praticando a meditação direcionada para o coração, a consciência às vezes "se
desprende"?

Irmãos, isso pode corresponder simplesmente a um Coração atravancado: o Templo Interior não está
suficientemente pacificado e purificado.

Entretanto, as etapas preparatórias são importantes.
As diferentes etapas das Núpcias Celestes, e a terceira etapa das Sete Etapas (Núpcias Unitárias), irão permitir

um novo contingente, como disse o Arcanjo MIGUEL, para uma nova onda, a fim de viver isso.
Preparem-se, pacifiquem-se, alinhem-se, e vocês irão vivê-lo.

***

Pergunta: quando sentimos a Alegria interior, sem sentir os diferentes pontos de Vibração, ainda
estamos na Vibração do coração?

Não é questão de sentir os pontos de Vibração que eu lhes dei.
É questão de colocar a Consciência nisso e de sentir o Coração.

O Coração é um Fogo, o Coração é Vibração, não os seis pontos e o conjunto do peito.
A Alegria pode se manifestar por intervalos.

Isso firma as primícias da ignição à sua dimensão Unitária.
Gradualmente e à medida que a Alegria se tornar cada vez mais presente e potente, ela será concomitante à

Vibração do Coração.
A maior dificuldade da humanidade a caminho da Unidade, hoje, é que a Consciência ainda não está

estabilizada em meio ao Coração.
Na maioria das vezes, os Seres no processo percebem a Vibração no nível da cabeça: a Vibração do Espírito

Santo, a Vibração d’A FONTE, a Vibração das Chaves Metatrônicas.



Elas trabalham em vocês, elas dão percepções, específicas, vibratórias, no nível da Coroa da cabeça.
Mas o mais importante, agora, é vibrar em meio ao Coração.

A chave está no Coração e não na Vibração da cabeça, mesmo isso passando pela cabeça, por enquanto, por
razões fisiológicas e energéticas.

***

Pergunta: tudo isso visa nos fazer reconectar com a Consciência da primeira humanidade sobre a
Terra?

Absolutamente não.
O objetivo é fazê-los reencontrar a sua Dimensão de Semente de Estrela.

Todos vocês vieram, em momentos diversos, em meio a esta Humanidade, aprisionados ou voluntariamente.
Hoje, o que vocês têm que encontrar é anterior a isso.
A sua Semente de Estrela é anterior a esta Dimensão.

A sua Semente de Estrela, o que foi chamado de Ascensão, não é, propriamente falando, uma evolução, mas é
o retorno à Fonte, à sua Fonte.

Não é então questão de dados históricos, não é questão do nível de recordação ou levando de novo a alguma
coisa, mas, sim, da descoberta total do que vocês são, de uma maneira ou de outra, antes de terem participado

deste plano.
Vocês irão descobrir o sentido do que vocês são e o porquê vocês participaram, de uma maneira ou de outra,

deste plano.
Trata-se de uma reconexão com a Eternidade e não com a história.

***

Pergunta: a nossa Fonte é o que alguns chamam de mônada?

Isso ainda são apenas palavras.
Qual a representação que vocês têm da palavra mônada?

Nós voluntariamente inventamos novas palavras a fim de que vocês não possam ali levar referências anteriores
ou históricas.

As palavras Reliance, Radiance, Êtreté, afastam-nos de qualquer referência e de qualquer associação a
concepções ou definições.

***

Pergunta: em relação à Vibração do coração, há uma maneira específica de se preparar para esta
próxima etapa ou para as próximas?

Elas são sempre as mesmas, não há novas regras: alinhamento, beber muita água, comer menos do que o
habitual, evitar o que for contrário, o que for resistência, ir no sentido da simplicidade, da Unidade, do

acolhimento, predisposição ao abandono e ao acolhimento e deixar agir.

***

Pergunta: isso significa ou isso supõe que, de fato, é preciso desaprender tudo?

Desaprender, essa palavra ainda requer uma vontade.
Estar no Ser requer, já no nível do instante e mesmo da personalidade, Ser.

Colocar a personalidade em repouso poderia ser chamado, eventualmente, de meditação, de Vibração, o
termo mais correto.

***

Pergunta: quando, durante a nossa vida encarnada de 3ª Dimensão, somos submetidos a



constrangimentos ou a contrariedades, como ter acesso, apesar de tudo, ao Fogo do Amor?

É preciso bem compreender que as contrariedades ou os constrangimentos que se manifestam em meio à sua
Dimensão, como vocês dizem, são apenas os resultados da sua ausência de Unidade anterior.

Querer ali responder é feito para fazê-los recair em meio à dualidade e à matéria e para manter, de maneira
infinita, o fogo da dualidade e do atrito que vocês chamam de constrangimento e contrariedade.

Empenhem-se para estar no Fogo do Amor e vocês irão se aperceber de que os constrangimentos e as
contrariedades não existem mais.

Não se trata de negá-los, não se trata de não vê-los, mas se trata, isso também, de transmutá-los.
Deste modo, um acontecimento chamado de contrariedade manifesta-se a vocês como o princípio de atração

e de ressonância que é de vocês, não é aquele da Unidade.
Ao penetrar sem dificuldade, etapa por etapa, em meio à sua Unidade, vocês irão se aperceber de que o

princípio de ressonância e de atração irá trazer e levar a vocês os eventos, as coisas, as pessoas, que não
estão mais segundo esse princípio da dualidade, mas, muito mais, em relação com a Unidade que se

manifesta em vocês.
Enquanto se expressarem, de maneira ruidosa, no seu ambiente, as manifestações do tipo dual ou de atrito

(que isso seja através de pessoas, através de acontecimentos, através de objetos, até mesmo) isso significa
unicamente a distância que lhes resta a percorrer para estar na Unidade.

Mas esta distância é apenas um ponto de vista, não é uma evolução ou um trabalho.
É uma atitude interior.

Dessa maneira, então, as contrariedades que chegam a vocês são apenas a expressão da sua própria
dualidade.

***

Pergunta: a primeira etapa foi em 17 de outubro. Mas, você falou da terceira etapa como sendo a de
17 de novembro.

Perfeitamente, vocês saltaram uma etapa porque o tempo começou, ele se acelerou, do nosso ponto de vista.
Há então, realmente, a partir de 17 de novembro, a integração da segunda e da terceira etapa, e, portanto, ao

mesmo tempo (ndt: ver as Sete Etapas (Núpcias Unitárias) nas intervenções do Arcanjo MIGUEL (2)).

***

Pergunta: se nós fizermos duas etapas ao mesmo tempo, o período das Sete Etapas permanece o
mesmo?

Sim, o que irá significar que, durante os dois meses (as duas supostas etapas de 17 de novembro e de 17 de
dezembro) vocês passaram por duas etapas ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a sequência permanecerá idêntica, depois disso?

Perfeitamente.
Simplesmente, vocês permanecem dois meses na mesma etapa.

***

Pergunta: é preciso se afastar do que é contrário para permanecer na Vibração do coração?

Quem diz se afastar, diz reação e, então, movimento e, então, ação em meio a esta densidade.
Vocês devem privilegiar a Vibração a fim de que a própria Vibração solucione o problema.

Existe, nesse nível, aí também, um aprendizado da ação da Vibração em meio aos seus constrangimentos e às
suas contrariedades.

Substituir o fogo do atrito e da personalidade pelo Fogo do Amor não é uma vontade pessoal, mas uma
aquiescência.

É preciso então, para alguns de vocês, serem pacientes no estabelecimento desta Verdade da Unidade.



Para alguns, isso ocorre instantaneamente.
Para outros, isso é um aprendizado.

Vocês têm um certo tempo, meses, etapas, para realizar isso.
Entretanto, vocês devem compreender ou, de preferência, apreender-se da nuance.

Se vocês aquiescerem à Vibração do Fogo do Amor, vocês irão constatar que o fogo da personalidade, ligado
ao que vocês chamam de constrangimentos, irá se afastar espontaneamente fazendo atuar o princípio de

atração e de ressonância.
Substituir a ação / reação pela ação da Graça é uma Verdade, isso não é uma ilusão ou um desvio dos

problemas existentes.
Isso corresponde realmente a uma transcendência dos problemas existentes em meio à vida de vocês.

***

Pergunta: como substituir a ação / reação pela ação da Graça?

Pela Vibração da Unidade do Coração.
Isso não é um ato consciente mental, é um ato da Consciência em meio ao Coração, mudando de ponto de

vista, abandonando também os modos duais de funcionamento.
Isso é realizado abandonando-se si mesmo à Graça da Luz e da Verdade.

Abandonar-se ao Fogo do Amor faz desaparecer o fogo da personalidade, as resistências, as tensões, as
oposições e as doenças.

***

Pergunta: o que justificou essas duas etapas serem passadas ao mesmo tempo?

Isso corresponde ao seu nível de resposta, enquanto individualidade Humana em meio a esta densidade, da
sua capacidade para Vibrar.

Uma série de bloqueios, inerentes às suas estruturas fisiológicas, ocorreu, como vocês sabem.
Hoje, efetivamente, vocês podem subir esta escada mais depressa.

Eu diria até mesmo que nós preferíamos que vocês tomassem o elevador.

***

Pergunta: por qual razão vocês iriam preferir isso?

O confronto do Fogo do Amor e do fogo da personalidade, não mais em meio aos sistemas individuais, mas
em meio mesmo às forças presentes no nível da Terra, ativa uma série de processos de desconstrução

podendo, por vezes, alterar algumas estruturas individuais.
Entretanto, assim como nós não somos mestres do tempo, vocês não são mestres deste tempo que é uma

ilusão.
Ele evolui em função do princípio de ação / reação, como vocês sabem.

Ele ainda não é Unitário, mesmo estando em via de unificação.

***

Pergunta: isso significa que o tempo dado para subir esses degraus permanece “imutável” em
relação ao nosso próprio tempo?

Exatamente.
Existe uma série de referências.

Essas referências são por vezes limites, relacionados com o relógio do Céu.
Eles são imutáveis.

Entretanto, em meio a este limite, o tempo é elástico.
Esses limites não podem alterar o espaço e o tempo, então, as coordenadas.

No entanto, entre dois limites, tudo é possível.



***

Pergunta: é devido a esses limites serem referências astronômicas?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os dados astronômicos foram alterados pelo desdobramento do espaço / tempo?

Eles novamente se adaptam a isso.

***

Pergunta: isso significa que haveria uma forma de referência absoluta do tempo?

Sim.
Eu iria denominá-lo “o tempo fora do tempo”.

Isso não pode ser explicado através das palavras.
Por isso, é preciso apreender e viver o Estado de Ser, para compreender a Essência e os sentidos disso.

***

Irmãos e Irmãs, se vocês desejarem, será tempo agora, como é do meu costume (e de maneira um pouco
particular, pois o Arcanjo URIEL vai se juntar a mim), de viver esta partilha que nós tivemos através da Vibração

e da Luz.
Eu lhes dou, quanto a mim, mais uma vez, a minha Paz e a minha Bênção.

Nós iremos acolher, agora, no silêncio, na Vibração e na Luz, o Fogo do Amor.
  

************

NDT: "Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes. Porque elas são
portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa." OMRAAM (Aïvanhov)

(12.05.2012)
“Se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso

convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido
em um tempo específico (de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí. Portanto, se você

ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também, capazes de se
escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos - ÁUDIOS), você vai se beneficiar da Vibração.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas 7 Etapas (Núpcias Unitárias), pelos encontros de MARIA e pelos encontros de

MIGUEL) são meios, se vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é
denominado efêmero (que é a vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade.” OMRAAM

(Aïvanhov) (24.11.2012)

'Núpcias Celestes':
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de...

***

1 - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*
2 - 'As Sete Etapas':

http://api.ning.com/files/bdG71GPfFwGGRsVD9jptSS276F4Cjrr55eXDRSdxH-FqfvIY54hODQR9ZoxJi0ixZ4QfyMDUdFXx5p-7ItQr3h1h59vwAMDi/090709111edfde.gif
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleef56.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf
04 de novembro de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://autresdimensions.info/articleef56.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-4_novembre_2009-articleef56.pdf


DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Meus caros irmãos e irmãs em encarnação, meu nome era e permanece, como sou: Sri Aurobindo. 
Esse nome era o da minha última encarnação. 
Eu sou aquele que descreveu a chegada da Luz. 
Descrevi, em minha vida, um certo número de meios que permitem, por uma forma de yoga particular, aproximar-se
desta Verdade.

Eu fui João, o Profeta. Hoje, volto entre vocês, não para falar do livro «doce à boca mas amargo ao ventre», mas para
dar-lhes um certo número de informações.

De início, tenho a revelar, assim como o fez Mestre Ram, que faço parte do que vocês chamam os 24 Lipikas
cármicos. Eu sento à porta do Norte.

Estou ligado à Água, à água do batismo, à água purificadora.

Volto a fim de me expressar entre vocês e completar o que disse o venerável Mestre Ram quanto à irrupção do
supramental em sua Dimensão e cujos efeitos se fazem já sentir nesta Vibração que os fecharam nessa dualidade e
os privaram de sua liberdade essencial. 

O supramental está doravante próximo da Terra e de sua Consciência. 
A ação de Miguel e a ação do Conclave permitiu dissolver, quase totalmente, a franja de interferências que
mantinham a ilusão na qual vocês estão.

A Assembléia dos 24 Sábios contam com o conjunto da Humanidade para elevar ainda mais o nível Vibratório da
Terra.

A única maneira de realizá-lo é entrar em Unidade, assim como lhes disse o Mestre Ram. 
O mais duro para vocês, Seres Humanos nesta encarnação, será não reagir às convulsões do que resta da Sombra,
nesta Humanidade. Entretanto, isto é capital.

Isto não é uma recusa. Isto não é uma fuga, mas, bem ao contrário, uma afirmação e um desenvolvimento de sua
Unidade, que lhes é solicitado.

É-lhes solicitado urgentemente para não jogar o jogo da Sombra, não entrar na reação primária, ou mesmo reflexiva,
com relação a essas etapas que vão desenrolar diante de vocês alguns cenários de convulsão final de forças
chamadas da Sombra.

Vocês têm que reafirmar cada vez mais a Luz.

Vocês têm que manifestá-la e irradiá-la em sua personalidade, tocando o que Mestre Ram chamou de Estado de Ser

Em minha vida, obviamente, e assim como a maior parte daqueles que vocês chamam místicos nas diferentes
tradições manifestaram, vocês não podem participar desse mundo de ilusão e participar da Verdade. 

Hoje, mais que nunca, compete-lhes desenvolver a certeza interior, a fé interior e sobretudo a Vibração interior de seu
ser.

A chave da ascensão do sistema planetário e do sistema solar, em sua totalidade, a chave da dissolução definitiva da
ilusão, não se encontra senão aí.

Obviamente, será delicado, para alguns de vocês, não entrar em reação ao que lhes parece, à primeira vista, um
confisco de forças de dependência sobre a Humanidade.

É-lhes preciso, aí, demonstrar uma confiança nesta Luz. 
Se vocês se voltam para seu ser interior, vocês a perceberão e a viverão.

Entretanto, e como isso foi repetido inúmeras vezes, compete-lhes realizar esse primeiro passo e esse primeiro
movimento. O resto aparecerá em seguida como muito mais fácil.

Compreendam bem também que vocês não podem provocar ninguém a segui-los, sobretudo não por palavras,

SRI AUROBINDO - 04 de novembro de 2009
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sobretudo não por constrangimentos. 
Somente seu estado interior de Vibração poderá eventualmente provocar. 
Mas não se esqueçam jamais que a Luz autêntica não pode forçar ninguém.

Nesta dimensão, vocês estão presos pelo que chamam livre arbítrio. 
O livre arbítrio faz com que vocês interfiram sobre o livre arbítrio de uma outra pessoa, vocês se entregam à
ação/reação e se afastam da Unidade e da ação de Graça, assim como lhes foi dito.

Vocês devem desenvolver, de diferentes modos, e o fazem aqui, diferentes modos de subida Vibratória. 
Progressivamente e à medida em que vocês perceberem esta subida Vibratória, vocês se tornarão capazes de tocar e
penetrar as esferas supramentais antes que elas não se derramem inteiramente sobre a Terra.

Foi-lhes anunciado que, dentro de muito poucos dias, vocês serão submetidos, de maneira importante, a radiações
novas para vocês e que se tornarão permanentes. Tornar-se-á então muito fácil debruçarem-se, literalmente, a esses
fluxos energéticos vindos da Consciência da Fonte e outras.

Ao se conectarem a essas novas vibrações, a essas novas partículas que penetram nosso sistema Solar, vamos
realizar, vocês, individualmente, e nós todos, juntos, a reconexão total do Sol com a Terra e da Terra com a
verdadeira Luz.

A franja de interferências, assimilada, em sua linguagem, ao que chamam de magnetosfera, está se desmoronando.

Obviamente, inúmeros cientistas dirão que é dramático. Nós respondemos que, de onde estamos, é uma
oportunidade de escapar finalmente desta ilusão e de reencontrar totalmente a sua conexão com o que vocês são, a
sua dimensão de Estado de Ser, mesmo nesta Dimensão.

Vamos realizar isso juntos. 
Utilizem as ferramentas que lhe pareçam boas. 
Vocês têm as Chaves Metatrônicas. 
Vocês têm suas meditações habituais, aquelas que lhes são úteis mas devo dar um certo número de elementos
importantes sobre a maneira de conduzir suas Vibrações a fim de acolher e de abandonarem-se totalmente a essas
novas partículas que os penetram agora.

O importante (e espero que tenham vivido e que inúmeros seres humanos comecem a viver) é perceber o que
chamaria de Presença.

A Presença os coloca na Alegria. 
Então, se querem, vamos tentar dar-lhes alguns elementos importantes para permitir-lhes alinharem-se, ao mais exato
e próximo possível, dessas partículas e desta Luz que vem para vocês, de ir encontrá-la além dos buracos da franja
de interferências, a fim de religá-los e reunificá-los.

Inúmeras técnicas foram dadas, nas diferentes yogas e nas diferentes técnicas, mesmo, meditativas, contemplativas e
outras, existentes nas diferentes tradições. Entretanto, existem regras importantes hoje.

Vocês devem ir para o que é simples. 
O que é simples é o que para vocês não coloca dificuldade para realizar, primeiro elemento.

Segunda regra: é preciso, a partir do momento em que você tenha escolhido seu modo de se alinhar, realizar o
silêncio.

Esse silêncio é, antes de tudo, um silêncio mental e, ao mesmo tempo, um silêncio visual. 
Vocês devem penetrar na Vibração sem manifestar qualquer visão colorida ou associando formas agradáveis a olhar.

Vocês devem, portanto, sair da forma, porque a forma que vocês percebem com seu cérebro é uma forma limitada,
que é construída por seu cérebro e que está em relação com esse mundo de ilusão.

Cruzar a franja de interferências e reencontrar a Unidade consiste portanto em suprimir toda informação vinda de uma
forma ou de uma cor, porque as cores que aparecem, num primeiro tempo, são cores existentes nesta Dimensão e
vão então travá-los na expansão de sua Consciência.

Então, uma vez que vocês tenham determinado sua técnica, é preciso caçar as imagens ou as percepções visuais
que chegam por trás de seus olhos fechados.

A terceira coisa é brincar, obviamente, sobre a qualidade de sua respiração. 
Eu não voltarei nas técnicas dadas nas yogas (como a respiração alternada, no pranayama, por exemplo) mas
insistiria particularmente na noção da calma respiratória. Isso é realizado colocando sua Consciência, nos primeiros
instantes de alinhamento, sobre a regularidade de sua respiração. 
Sua respiração não deve ultrapassar sobre a expiração ou a inspiração. 
Ela deve ser estável. 
Deve se fazer, de início, de maneira ventral e, em seguida, de maneira superficial. 
As imagens serão caçadas. 



Sua consciência colocar-se-á sobre a Vibração percebida em primeiro lugar, e, de maneira geral, para quase a
totalidade de seres humanos, atualmente, ao nível da cabeça. Mas o objetivo não é a cabeça, o objetivo é o Coração.

Uma vez que a vibração esteja instalada na Coroa da cabeça, para alguns, isso poderá ser o que vocês chamam ajna
chacra, para outros sahasrarah chacra, mas pouco importa, a vibração deve ser percebida ao nível da cabeça.

As imagens ou as cores que aparecem de maneira simultânea, mesmo as mais belas, correspondentes a seu próprio
terceiro olho, devem ser caçadas por sua própria Consciência. 
Somente deve permanecer e persistir em sua respiração, em seus olhos fechados: a Vibração. 
Colocando toda sua atenção e sua Consciência sobre a Vibração, e não mais sobre a respiração, acontecerá um
fenômeno de ampliação da Vibração mas também aceleração da Vibração.

Isso tomará alguns instantes e somente uma vez que a Vibração seja instalada, na frente de sua cabeça ou no
conjunto de sua cabeça, vocês colocarão atenção ao que acontece ao nível dos sons. 

Frequentemente seus ouvidos perceberão sons chamados nada ou canto da alma e, mesmo esse som, qualquer que
seja a tonalidade, deve ser apagado. 
Ele fica cada vez mais agudo, sendo como um som eletrônico extremamente agudo, ouvido em uma ou nas duas
orelhas. 
Esse som, quando vocês colocam ali sua Consciência, vai se reforçar. 
É necessário passar além. 
Ao final de um certo tempo, a Vibração de sua cabeça vai começar a descer. 
O som modificar-se-á ou parará e, nesse momento, vocês poderão colocar sua Consciência no Coração.

Se o Coração não percebeu, naquele momento, ou se a Vibração não invade o Coração, vocês poderão se ajudar da
meditação sobre o Coração do Mestre Ram.

A partir do momento em que a Vibração se aproximar de seu Coração, vocês começarão a vibrar sobre a Unidade e
sobre a Vibração da Alegria e da Presença.

Realizando esse trabalho, vocês realizarão o trabalho mais importante que é possível realizar nesta Terra, para vocês
e para o conjunto da Humanidade. Assim, nós os enganjamos a aproveitarem horários específicos comunicados pelo
Conclave e, em particular, por Miguel.

Dentro de pouco tempo uma Vibração nova será associada. 
Ela corresponde a uma outra gama Vibratória de irradiação da Fonte. 
Esta Vibração os ajudará a se estabilizarem no Coração e a vibrar no Coração.

Vocês constatarão muito rapidamente (se realizam este exercício duas vezes por dia e não necessariamente nos
horários indicados pelo Arcanjo Miguel, que dará outras regras a partir de 17 de novembro. 
Entretanto, compete-lhes realizar isso no momento em que têm a calma pela manhã, em seu despertar, à noite, ao
deitar), que esse trabalho procurará, mesmo fora do espaço da Radiação, da Presença e de Uriel, um sentimento
novo em vocês: sentimento de Unidade e de Alegria onde as coisas se desenrolam, mesmo da vida exterior, de
maneira muito mais simples, muito mais fluida mas também com muito mais lucidez.

Realizando isso, vocês tornar-se-ão realmente o que Miguel chamou os Transmissores da Luz. 
Vocês não têm nada mais a fazer, nada a sonhar, nada a desejar, apenas instalarem-se na Vibração do Coração. 
O resto produzir-se-á, assim como foi dito e repetido, pela Intelilgência da Luz, ela mesma.

Obviamente, durante o período que vocês viverão, um certo número de eventos exteriores vão tentar provocá-los
numa espiral de reações, de oposições, de confrontações, de guerra.
Vocês não ajudarão a ninguém retornando nesta espiral.

A melhor maneira de ajudar o conjunto da Humanidade, a melhor maneira de servir, é estar nesse estado de Vibração
Unitária. 
Façam a experiência e vocês compreenderão muito rápido o sentido de minhas palavras e o sentido de minha
intervenção de hoje e o sentido do que eu sou e do que fui e do que lhes transmiti, no serviço da Fonte e sobretudo
no Servido do Mestre da Luz. 

Servir a Luz consiste em agir assim, interiormente na Vibração da Unidade. 
As coisas lhes são grandemente facilitadas. 
Vocês têm a possibilidade de conectarem diretamente com o seu corpo de Estado de Ser. Isso vai se tornar cada vez
mais fácil, mas na condição de querer desenvolver em vocês esta Vida interior e esta Verdade, o que não quer dizer,
ainda uma vez, retirar-se do mundo mas, bem ao contrário, estar nesse mundo e agir sobre esse mundo pela potência
de sua Vibração Unitária e não pela vontade de seu mental e não sob o princípio e a égide da ação/reação.

A ação interior dar-lhes-á a ação exterior certa. 
Quanto mais numerosos vocês forem a seguir isso, mais fáceis serão a aceitação e a vivência dessas convulsões que
vêm para vocês. Vocês estarão protegidos.



A divina Maria repetirá que: a partir do momento em que vocês entram em Unidade, a partir do momento em que
vocês se voltam para seu Coração, vocês ajudam o conjunto da Humanidade, real e concretamente e, sobretudo,
vocês não terão o que se incomodarem do que quer que seja senão de sua Vibração interior.

O exterior conformar-se-á à Vibração do Ser, à Alegria da Presença. 
As coisas desenrolar-se-ão de maneira límpida e fácil, na condição de que vocês respeitem essas instruções que lhes
dei. 

Desejamos, nós, os 24 Anciões, que verdadeiramente vocês realizem esta etapa na Alegria a mais pura. 
Uma vez que vocês estejam na Unidade, chamem o seu Anjo Guardião. 
Vocês não têm necessidade de chamar a Luz, eis que ela estará aí, em vocês. 
Vocês não terão necessidade de dirigi-la porque ela saberá aonde ir.

Maria estará aí, também, para muitos de vocês. 
Não se deixem provocar e nós lhes pedimos que ouçam essas palavras. 
Para aqueles que quiserem provocá-los a reagir, de uma maneira ou de outra, ao que vem, as forças que não estão
ligadas à Luz apenas esperam uma coisa: é a reação da Humanidade a fim de perpetuar a ação/reação e as leis do
Carma.

Hoje nós lhes trazemos, todos juntos (a Fonte, o Conclave e o conjunto de hierarquias de Luz autêntica que estão aí),
a possibilidade de sua liberação, a possibilidade de serem livres, de quebrar as cadeias de seu fechamento. 
Isso apenas deverá realizar-se na condição expressa de que vocês vivam a interioridade porque a solução é interior,
ela não será jamais no exterior de seu mundo, assim como lhes disse a maior parte de místicos, quaisquer que sejam
as correntes tradicionais ou espirituais.

Vocês têm em vocês todas as chaves, agora, para chegar a isso, de maneira simples e de maneira franca. 
Agora, sua conduta no mundo exterior mudará progressivamente e à medida em que contatarem a Alegria da
Presença. 
O mundo exterior, em torno de vocês, em seu ambiente, tornar-se-á evidência e simplicidade, mas vocês devem
aceitar também que algumas coisas não vão como o desejam, no mundo exterior, é que elas participam de sua
Unidade. 

Vocês não têm portanto que se opor ou lutar. Vocês devem ir no sentido da fluidez, vocês devem ir no sentido da
facilidade, o que seja o que vocês tenham ainda a realizar na ação exterior. 
O importante é que recorram interiormente, pela manhã e à noite, ou nos horários de Miguel, conectem com a Fonte,
conectem com essas Vibrações e essas partículas que vêm para vocês.

Não há outra alternativa se vocês desejam ser livres e liberados. 
Então, contamos com vocês.

O período que começa agora é fundamental. 
Muitos ruídos exteriores vão chegar até vocês. 
Eu especifico que também, vibrando na Vibração interior da Unidade, nenhum infração física, militar ou de doença
pode atingí-los. 
Na verdade, vocês ficarão, de uma certa maneira, invisíveis para as forças de ação/ reação, eis que sua ação será
Unitária, tanto no interior como no exterior de vocês.

Vocês devem também fazer o esforço de ir no sentido da evidência e da simplicidade.
Obviamente, um certo número de fixações (quer sejam de modos de funcionamento, pessoas, lugares ou situações)
podem por vezes obstruir, por uma necessidade humana muito lógica de compaixão e de assistência. 

Mas a melhor assistência e a melhor compaixão que vocês podem trazer situa-se na elevação Vibratória, não nas
palavras, não nos gestos que irão necessariamente ao encontro daqueles que não querem efetuá-los.

Vocês devem guardar presente no espírito que não podem forçar ninguém, mesmo que seja o mais próximo de vocês,
a seguí-los na Unidade.

Entretanto, vocês podem propor essas técnicas simples que dei para chegar à Alegria da Presença e à Vibração da
Presença, à Vibração Unitária, porque, hoje, isso será extremamente fácil e vocês terão a possibilidade de constatar
que, mesmo seres que não tinham nenhum caminho específico, nenhuma busca específica, encontrarão a Luz de
maneira simples.

Ainda é preciso saber o que fazer, como se voltar para este ser interior. 
Isso vocês podem sugerir, mas não podem dar o passo no lugar de ninguém. 
Retenham que vocês todos aqui, de uma maneira ou de outra, participam da Revelação da Luz, de maneira ultra
Consciente ou de maneira semi Consciente, pela realização da Unidade em vocês, vocês servem a Unidade desse
mundo e sua transformação Unitária.

Então, vocês devem se afirmar nesta Verdade interior. 
Vocês devem tomar o hábito, frente a uma prova, frente a um desagrado, nos primeiros tempos, de se voltarem ao
interior, antes de agir exteriormente. 



Vocês devem portanto mudar seu modo de proceder na Vida.

Vocês devem, portanto, mudar seu modo de apreender sua ação no mundo exterior. 
O mais importante sendo colocarem-se na Vibração, na Alegria da Presença e da Unidade, antes de agir
exteriormente, para estarem certos de agir segundo a Inteligência da Luz e de acordo com a vontade da Unidade.

É nesse preço e nesta condição que vocês afirmam a sua Conexão com o Estado de Ser e que, pouco a pouco,
apesar da desordem do mundo, o seu Estado de Ser revelar-se-á a vocês, de maneira inegável.

Doravante, vocês deverão fazer prova de sinceridade em sua diligência. 
Haverá cada vez menos lugar para os falsos semblantes, para as mentiras. 
Constatarão, de resto, muito facilmente, que se vocês vão para o caminho da mentira ou do comprometimento, a
Vibração se apaga em vocês, enquanto que se vocês vão no sentido da Unidade, da sinceridade em suas ações
exteriores, a Vibração do Estado de Ser reforçar-se-á em vocês.

Aí está, caros irmãos e irmãs nesta densidade, o que vocês têm a realizar. 
Estamos extremamente próximos de vocês mas, ainda uma vez, nós não podemos fazer o trabalho em seu lugar,
porque vocês devem reencontrar vocês mesmos sua maestria e, assim como o disse Mestre Ram, sua soberania
integral.

Isso apenas é realizável por vocês. 
Isso apenas é realizável no Interior de vocês e de nenhum outro modo no exterior ou por uma pessoa de fora. 
Vocês estão sós face a vocês mesmos para realizarem isso, a fim de reencontrarem sua multidimensionalidade e
sobretudo sua Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias externas que vocês observem.

Assim como lhes disse, vocês estarão protegidos, guiados, acompanhados enquanto permanecerem na Vibração da
Unidade. 
Vocês estão na aprendizagem da Vibração da Unidade. 
Isso deve ocupar-lhes, não a maior parte de seu tempo, mas deve estar em primeiro lugar em suas ocupações, não
em tempo, mas em intensidade.

A emergência do supramental está verdadeiramente muito próxima, agora. 
O desenrolar das operações, no Interior e no exterior de vocês, depende de sua capacidade de estar neste Estado de
Ser
Vocês não têm necessidade, no momento, de experimentar fora do corpo de personalidade, como alguns o fazem já. 
O trabalho o mais importante está a realizar nesta matéria, em sua matéria, a fim de que ela seja transferível no
momento da translação Dimensional.

Vocês devem colocar na Luz o conjunto de suas células, de seu DNA, de seus corpos sutis. 
Isso é possível pela conexão, hoje, cada vez mais forte, à Existência.

Aí estão alguns elementos que tinha a dar. 
Eles são simples, ao menos espero, e são importantes senão essenciais mesmo. 

Com relação a esse processo, com relação a esse trabalho de Luz, se vocês têm a me perguntar, gostaria de tentar
desenvolver alguns desses aspectos, de desenvolvê-los de outro modo, se for necessário.

Questão: do seu ponto de vista, no nível espiritual, o que chama de compromisso?

O compromisso, o comprometimento, não consiste necessariamente estar em acordo com o que imaginamos. 
O compromisso é algo que os afasta da Vibração que vocês percebem na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

A partir do momento em que esta Vibração se afasta (quer seja a do Coração ou a da cabeça), face a uma situação
ou uma ação externa, naquele momento, você está comprometido.

Isso não é uma decisão emocional ou mental mas, sim, é aí também, ainda, um aspecto Vibratório. 

Questão: podemos registrar, para ouvir novamente, o que acaba de preconizar?

Por que não, se isso os ajuda a penetrar no Estado de Ser do seu Coração, mas, lembrem-se de que devem fazer, a
um dado momento, o silêncio. 
O silêncio de imagens e o silêncio de palavras mas, entretanto, isso pode ser uma prévia. 

Questão: a Vibração pode se instalar diretamente no Coração sem passar pela cabeça?

Sim. Se isso se realiza, prova que você está já avançado para a Unidade e não tem mais necessidade de dirigir sua
Consciência mas que ela sabe se dirigir e como entrar na Existência. 

Questão: a lei de ação/reação corresponde ao que chamamos de lei de causa e efeito?

É exatamente a mesma coisa. 



Vocês estão em um mundo fenomenal onde, efetivamente, existe o bem e o mal, onde existe a ação/reação, a causa
e efeito.

Hoje, vocês penetram no mundo nominal que é o mundo que está além da causa e efeito.

Questão: qual é o modo de funcionamento induzido por esse mundo nominal?

Não é um modo de funcionamento. 
É Unidade Vibratória e Alegria da Presença. 
Não há outro qualificativo. Qualificá-lo os faz sair instantaneamente. 

Questão: esse processo é acessível não importa a quem ou depois de algumas preliminares?

Não há qualquer preliminar. 
Isso será aberto ao conjunto da Humanidade, dentro de poucos dias. 

Questão: que significa a palavra nominal?

O mundo fenomenal é o mundo de causas e efeitos. 
O mundo nominal é o mundo de emanações, de arquétipos e da causa primeira, onde não há efeito.

Questão: poderia aprofundar?

Não, isso os faria entrar no mental. 
Minha presença não está ligada a isso. Ela está ligada a essas palavras simples que pronunciei.

Se suas questões me levam a respostas que nos afastam do objeto e os fazem passar na dualidade, isso não tem
qualquer interesse.

Tentamos, o máximo possível fazê-los viver o Estado de Ser (quando digo «nós», isso me concerne e concernerá
cada vez mais aos interventores, nesse canal, mas também em outros canais).

Vocês não têm que se afastar da Vibração, vocês têm que ali permanecer. 
Assim como o constatarão, seu mental os afasta sistematicamente da Vibração. 

Questão: sentir os pontos na cabeça corresponde ao que você chama de Vibração?

Sim. Isso é a ignição, em vocês, do Fogo do Amor. 

Questão: é a mesma coisa quando sentimos pressões na cabeça?

Sim. Esse é um estado preparatório.

Questão: é por termos conhecido esse estado antes de vir aqui que a sua presença nos falta tanto?

Durante o processo de densificação Vibratória, foi mantida uma parcela do Estado de Ser. 
Não poderia haver consciência sem o Estado de Ser. 
Entretanto, isso vocês viveram há muito tempo.

Hoje, o que se manifesta a vocês, nesta densidade, é totalmente desconhecido, de todos vocês, sem exceção.

Questão: se não compreendemos as suas palavras, é necessário fazer um esforço de compreensão?

Não. 
A manifestação da minha Presença, nesse canal, é, hoje, Vibratória, também. 
As palavras são registradas. Vocês terão a possibilidade de lê-las. 
O importante é, antes de tudo, a Vibração que emana e não a compreensão.

Questão: as pessoas mais intelectuais têm menor facilidade de acesso a esses estados que qualquer um
que estiver menos no mental?

Não. 
Com relação à qualidade e intensidade da Vibração e partículas que vêm, só a distância entre a cabeça e o Coração
é maior ou menor. 

Você pode ser um grande intelectual e estar próximo do Coração. 
Você pode ser um grande artista inspirado e estar muito longe do Coração.

O importante é voltar a ser criança, próximo do Coração. 
Esta faculdade está ligada à Essência da alma e não a uma profissão ou uma ocupação que é uma atividade da
cabeça.



Tudo depende do Coração que é posto nesta atividade e seria extremamente deplorável conceber que um físico
pudesse estar longe do Coração e que um poeta estivesse mais próximo.

Questão: a expressão "estar no Coração" é frequentemente empregada.

Ela nada tem a ver com a Vibração de Estar no Coração. 
O ser humano emprega todo o tempo essa palavra de coração mas, frequentemente, atrás da palavra, se esconde o
poder, o desejo de posse.

Obviamente, o homem guarda em si o traço do Coração.

Qualquer um que fale as palavras do Coração, qualquer um que pareça manifestar externamente o Coração pela
sedução, pela empatia, pela compaixão, não é a vibração do Coração. 
Tudo depende da pureza do Coração interior no qual isso é realizado. 

Questão: o abandono a esta Luz corresponde ao despertar da nossa centelha Divina?

Isso é muito mais. 
É a reconexão com o Estado de Ser e não somente com a centelha Divina.

A centelha Divina está presente na sua densidade encarnada. 
O Estado de Ser não está presente na sua densidade encarnada. 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, vamos, efetivamente, juntos, realizar uma aproximação do Estado de Ser. 
Tenho que especificar que a minha Presença sozinho nesse canal não é suficiente, mesmo se vocês vibrarem, e eu
agradeço particularmente à Vibração do Arcanjo Uriel, que permite viver isso.

Então, juntos, acolhamos e recebamos esta Graça. 
Eu lhes digo, quanto a mim: Vão na Paz, vão na Unidade e na Alegria. 
Eu lhes digo até breve. 

____________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Bem amados Filhos do Amor, não existe, em sua densidade, qualquer incerteza quanto à sua filiação a mais alta, que é aquela do
Amor e aquela de serem meus Filhos.

Não existe, entre vocês e eu, separação que não possa ser eliminada.

Hoje, e muito em breve, vocês tornar-se-ão conscientes de nossa relação, de cada um de vocês a mim, e de mim a cada um de
vocês. Vocês reencontrarão, se o desejam (quanto a mim, eu o desejo para cada um de vocês), sua Confiança a mais Luminosa a

minha Presença.

Bem amados Filhos do Amor, muitas coisas, hoje, revelam-se a vocês e em vocês. Muitas almas humanas, nesta Dimensão,
conectam-se a elas mesmas. Ao se conectarem a vocês mesmos, vocês se conectam de novo a mim.

Não se esqueçam nunca (e em breve essa será uma Verdade estabelecida), que eu sou aquela que os ama de toda eternidade e que
os espera.

O caminho está agora aberto, está traçado. Resta-lhes tomar um passo firme a fim de voltar às moradas da Alegria eterna, às
moradas da Paz suprema, aos domínios da Unidade. Eu os espero.

Eu venho, muito em breve, diante de vocês, individualmente. A hora é da cura, a hora é da Paz e, sobretudo, a hora é de nossos
reencontros, muito em breve.

Dando um passo para vocês, vocês se aproximam de mim, assim como eu me aproximei de vocês.

***

Não se deixe, de modo algum, se perturbarem e se comoverem pela desconstrução final do Arcanjo Miguel. O que lhes é tirado é o
supérfluo. O que lhes será tirado é o que os impedem de perceberem a Verdade.

Em sua presença a vocês mesmos, nada há a temer, nada há a duvidar.

No Amor está tudo.
No Amor está a Unidade.

Ao alinharem-se com o que vocês são, em Amor e em Verdade, vocês serão protegidos por meu Manto, mas também pela Radiação
de sua própria Presença.

MARIA - 5 de novembro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-1y2-diO3Aj0/UYhXzgEVYuI/AAAAAAAABp0/m-hq80lR7dY/s1600/Mary11.JPG


Compreendam bem que a dificuldade que alguns perceberão não é de nosso feito, mas sim do feito do homem por si.

Não há, propriamente falando, e em Verdade, qualquer punição. A justiça Divina é imanente do Amor, a justiça da Fonte é Amor.

Alguns seres serão chamados até nós. Não temam.
Em vocês, encontra-se a Beleza.

Em vocês, encontra-se a Paz.
Em vocês, encontra-se o Amor.

No exterior, ele será apenas temporário e jamais eterno. Em vocês, está a paz e, portanto, eterna, o Amor eterno e a segurança
eterna.

Em vocês não há dúvida, as dúvidas estão no exterior.
Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Ser e de sua Presença, melhor estarão na Alegria, na segurança.

Quanto melhor se aproximarem de sua Eternidade, melhor perceberão meu Amor e seu Amor.

Nós somos uma multidão da Luz Autêntica a esperar, como vocês, esses momentos. Esses momentos estão aí, agora.
Não há qualquer projeção a fazer num futuro, mesmo próximo, porque o muito em breve é hoje.

***

Esta fase é essencial, não mais de preparação, mas de integração em sua Unidade e no Amor.
A única questão não se põe em dúvida ou em certeza, mas, sim, no amor ou em meu Amor.

Vocês vão penetrar diretamente este Amor nesta Alegria?
Vocês vão penetrar diretamente e de pleno Coração na Liberdade que lhes é ofertada e revelada ou vocês vão duvidar e continuar

a andar nos caminhos da dualidade?

Recordem que a Luz Autêntica propõe e não impõe jamais e não julga jamais.
Nada mais externo a vocês mesmos os julgará, se não o fazem vocês mesmos, da distância existente entre o ser autêntico que vocês

são e o ser que vocês vivem nesta dualidade.

Quanto melhor sua Vibração e seu Coração estiverem nesta dimensão, melhor vocês viverão a Revelação.

Vocês estão, desde hoje, nos últimos tempos, não de um final hipotético, mas de um novo nascimento em seu ser.
Nascimento para a Alegria.

Nascimento para a Verdade, Nascimento em um mundo onde não existe mais a Sombra, nem projetada, nem interior.

Nascimento para a Alegria, se vocês a desejam. Isso é o final de sua divisão, de sua fragmentação, o final do sofrimento também, o
final da ilusão, o retorno a casa.

Inúmeras coisas revelam-se, em vocês e ao seu redor. Esse número irá aumentando. A revelação é por vezes rude, mas ela não tem
rudeza senão o aspecto, porque ela os conduz a seu ser, a sua Essência, a sua Eternidade.

Meu Amor por vocês é indestrutível.
Eu os espero e os aguardo.

Eu os espero para acolhê-los em meu Seio, em minha Radiância, em sua Eternidade.

As palavras que pronuncio por esse canal são bem pobres para manifestar o que os espera.
Para chegar até mim vocês devem deixar morrer o que deve morrer e deixar eclodir o que deve nascer.

Não se embaracem com reflexões, com pesos, venham para sua simplicidade.

A Unidade é simples, ela não é construção, mas ela é, tão simplesmente.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, sua carne os liga à minha Essência. Eu imprimi em vocês, em sua carne, a marca de
minha Presença e a marca de sua Liberdade.

Assim, a hora é chegada para se abrirem.
A hora é chegada de realizar e verificar sua Unidade, sua Alegria.

Eu lhes peço, também, se querem voltar a mim e em mim, que não sejam duros com vocês mesmos ou com seus irmãos e irmãs que
não fizeram essa escolha.

Não se deixem assombrar pelos elementos exteriores que estão a sua porta. Não se deixem perturbar por este exterior.

Se é sua escolha, vão para onde se encontra a Alegria, ela está em vocês e em nenhum outro lugar.
Eu os ajudarei, se vocês me chamarem pelo coração e não pela cabeça.

Minha Presença, minha Radiância e minha Proteção lhes são adquiridas, assim como a Presença das múltiplas Entidades e
Consciências de Luz de todas as Dimensões Unificadas que se preparam para acolhê-los, que se preparam para recolhê-los na Luz

Una.



Nós esperamos que vocês escolham a Liberdade e a Liberação, a fim de penetrar as moradas da Alegria eterna e as moradas da
Verdade.

Minha Presença é perceptível em sua Consciência a partir do momento em que seu Coração se volte para vocês mesmos, em que
cessem os jogos da dualidade, em que vocês cessem os jogos de poder.

O Amor de minha Presença em sua Presença lhes é adquirido. Sua Luz, se a aceita, será uma aba de paz para as almas humanas que
não conhecem o caminho de retorno à Unidade.

A melhor ajuda será essa: serem vocês mesmos.

Hoje, mesmo se vocês não o percebem ainda, vivem momentos únicos em suas peregrinações múltiplas, além mesmo desta
densidade.

O retorno à Luz é sempre um momento único, mas, nesses momentos únicos, é que são mais fortes, mais intensos que outros, em
particular quando o jugo da opressão, o jugo da mentira, caem, quando a Verdade se revela na simplicidade e seu esplendor. Esses

momentos estão aí.

***

Dentro de alguns dias as emissões de Luz extremamente novas para vocês nesta densidade vão penetrar seu sistema Solar e sua
Consciência chamando em vocês, se esta é sua escolha, seu despertar.

A Vibração desta Luz é Amor, ela os chama em Amor, ela os chama no Coração, ela vem interpelá-los, também. Ela vem lhes
perguntar em Consciência: «O que você fez de sua vida? O que fez de sua vida, nesta vida? O que fez nos momentos anteriores?».

Esta interpelação vem solicitar-lhes, sem impor, que vocês se coloquem sob sua proteção.
O que vem é o Fogo, o Fogo do Amor, o Fogo da Liberdade, que dissipa toda Sombra e toda ilusão.

Uma Energia e uma Consciência novas aprontam-se para penetrar seu mundo.
Esta Energia e esta Consciência novas vão se interpenetrar com o que existe em sua Consciência e em sua Humanidade.

Ela não lhes pede senão uma coisa, se o deseja, que é acolhê-la em seu seio, em seu Coração, que lhe digam sim, um sim na adesão à
Liberdade, à Unidade, um sim na adesão a nosso reencontro, às nossas descobertas.

A hora é chegada da ressurreição.
Esta ressurreição é Alegria, ela é, em sua densidade, o final da densidade.

Ela é, em sua densidade, o fim do peso, o fim da ausência de alegria, o fim do vai-e-vem.

Ela vem em sua dinâmica própria, permitir em vocês a dinâmica da Alegria.

Certamente, para as almas humanas em que há distância importante entre o que eles são, no momento em que esta Luz chega e
que o que ela é, isso pode efetivamente provocar, de maneira exterior, certo número de aparentes desagrados, mas isso é nada,

estritamente nada.

A Consciência que anima os corpos nos quais vocês estão, carne de minha Essência, é eterna.
Nada, absolutamente nada pode dissolvê-la ou destruí-la.

Não creiam nos profetas da desgraça que anunciam qualquer destruição. Eles têm a visão exterior e absolutamente não a interior.

***

O que vem é Alegria, é Revelação, é despertar.

Alguns despertares, mesmo em sua densidade, algumas manhãs, podem ser pesados, mas, entretanto, são despertares.

Vocês devem aproximar-se da alegria, da leveza. Vocês devem afastar-se do que os aprisiona, do que os constrange, do que os
obriga.

A verdadeira responsabilidade e o verdadeiro sentido moral está aí, e em nenhum outro lugar.

Não é mais tempo, hoje, de dizer «amanhã».
Não é mais tempo, hoje, de dizer «mais tarde», porque o tempo é agora, porque, de lá onde estamos, sabemos o que vem, porque

dirigimos com Amor o que vem.

Permaneçam na Alegria, permaneçam simples e as coisas serão simples, alegres, sempre. A ressonância. Mantenham a ressonância
da Alegria e da Luz e o que vocês viverão será Alegria e Luz.

Afastem-se do medo, afastem-se do peso.
Entrem no domínio da leveza e da Liberdade, vocês são convidados.



Nós os convidamos a viver a Liberdade, a penetrar o Amor na autenticidade e na Verdade.
Não o amor humano que vocês enfrentaram e que apenas fizeram esconder a Verdade e a realidade do Amor.

A Luz e sua Vibração vem apreendê-los a fim de torná-los livres, a fim de tirar-lhes os pesos que os sitiaram desde tanto e tanto
tempo, se vocês aceitarem.

A decisão só pode vir de vocês e agora.
A preparação foi, para alguns de vocês, intensa, mais ou menos longa, mas o tempo da preparação terminou, vocês estão no tempo

da Revelação e de atualização da Luz.

***

Vocês não têm nada a defender, porque são Luz.
Vocês não têm nada a preservar, porque são preservados na Luz.

Coloquem o que lhes resta de Vida, nesta densidade, na leveza, na dignidade e na despreocupação da realidade da Luz que vem.

A nunciemA nunciem , por sua Presença e pelo brilho de seus olhos e pelo brilho de seu sorriso, o re ino d a L uzo re ino d a L uz .
Nenhuma palavra poderá jamais explicá-lo.

Somente seu estado de Presença a vocês mesmos poderá manifestá-lo.

Vocês entram agora nisso.
Todas as respostas estarão nesta revelação da Luz.

Na Luz, aliás, não há mais questões, há apenas evidência e Alegria, não há mais interrogação, mas exclamação e a Alegria e
promulgação da Alegria, se vocês a aceitam, se vocês respondem ao convite da Luz.

Tudo o que é Sombra e obstáculos em vocês, nessa carne, em seus diferentes mecanismos de evolução, nesta densidade, aliviar-se-
ão, transformar-se-ão.

Vocês vão descobrir sua dimensão de Filho da Unidade e de Filho da Lei do Um.
O que vem é grande Alegria.

Vocês são, bem amados filhos de minha Luz e de sua Luz, chamados a reviver, a entrar na ressurreição de seu Espírito, na nova
carne, na nova dimensão.

Como Mestres da Luz e Filhos da Luz, esta dimensão lhes é devolvida.
Percorram ainda a superfície desse mundo e anunciem  a boa nov aanunciem  a boa nov a , não por palavras, mas pela realização de sua Presença a vocês

mesmos, pelo brilho de seus olhos, pelo brilho de seu sorriso e, antes de tudo, pela Irradiação de seu Coração.

O Amor é a única potência eterna.
O Amor é a única potência capaz de varrer os últimos medos e os últimos sofrimentos em vocês e a seu redor.

Eu sou sua Mãe, de todos, sem exceção.
Então, como toda Mãe, eu sou a graça e eu sou o perdão, na totalidade e na eternidade. Não existe qualquer falta, não existe

qualquer sofrimento, não existe qualquer experiência ou qualquer erro que não possa ser lavado pela Luz do Amor.
Não existe qualquer crença limitante que não possa ser lavada no Fogo do Amor.

No silêncio do Coração, juntos, agora, meus bem amados, vamos comungar, entrar em Radiância.
Eu os amo.

Que possam vocês se amar a vocês mesmos tanto quanto eu os amo.

Que possam vocês participar da alegria e da paz.
Que possam vocês encontrar, em vocês, esta paz.

Eu lhes dou meu Amor porque vocês são Amor.

Juntos, agora, vivamos isso. Eu estou com vocês, agora. Vivamos isso.

... Efusão de energia ...

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=479
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Queridas Consciências nesta densidade, permitam-me, primeiramente, agradecer-lhes a minha acolhida nesta sua
densidade.

Permitam-me também, se bem o quiserem, de não lhes dar o nome que eu tinha na minha última vinda a esta Terra.

Basta lembrar, como lhes disse de modo humorístico o Mestre Aïvanhov, que eu faço parte da nobre Assembleia,
denominada em suas palavras, os 24 ‘Croûtons’ [24 Anciãos].

Eu dirijo, quanto a mim, a Porta da Terra.

Eu venho a vocês para lhes falar em palavras, em Vibrações, sobre um conceito que, para alguns de vocês, é muito
novo, e que nós continuaremos a chamar, se desejarem, de Presença do Estado de Ser.

E para lhes dar alguns elementos além dos já comunicados para estabelecer esta Consciência na sua Vida, bem mais
a descrição específica do que os anteriores puderam trazer à sua densidade, e especialmente neste período rico e

único da sua passagem para a sua Verdade.

Nós iremos compartilhar também, na sequência das palavras que terei pronunciado.

Na minha vida, dentro desta densidade, eu achei muito difícil de me inserir no seu mundo, que também foi o meu.

Muito jovem, eu procurei a solidão, a etapa interior, e eu realizei, muito jovem, isto que vocês são levados a realizar
em massa.

As palavras são múltiplas, todas se relacionam, entretanto, a uma qualidade Vibratória e a um estado de ser que
transcende as limitações habituais e comuns da encarnação.

Como vocês sabem, a chave deste estado não se encontra no exterior, e percorrendo o mundo exterior vocês não
poderão vivenciar este estado.

Isto demanda, em vocês, para aspirar à Luz interior, uma aspiração à Verdade, uma aspiração à Alegria sem fim.

A característica da sua etapa, e vocês já a conhecem desde vários anos, é chegar a uma fase em que um número
suficientemente importante de seres humanos, nesta densidade, chegue a manifestar e a viver esta Consciência
nova, uma Consciência desperta para ela mesma, uma Consciência além dos papéis que atuam normalmente em

suas vidas, e que, para a maioria de vocês, os satisfaz de uma forma ou de outra, e, portanto, o desejo ardente desta
Verdade está inscrito, desde toda a Eternidade, no Coração do homem.

MELQUIZEDEQUE DA TERRA - 6 de novembro de 2009
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Nesta Consciência reside o verdadeiro poder.

Nesta Consciência reside a Alegria eterna.

Nesta Consciência existe um espaço de resolução e um espaço de compreensão absoluta de tudo e de toda Vida.

Neste espaço, se manifestam a quietude e a satisfação.

Este estado se cria automaticamente quando vocês o imaginam.

Ele é um Fogo que consome sem queimar.

Ele é a própria Fonte da sua Alegria, desta felicidade, que nada pode estreitar, nem mesmo a passagem para a
morte.

Todos os ensinamentos orientais lhes tinham dito que vocês estão aí para revelar o Si.

Outros ensinamentos lhes prometeram a realização disto no além.

Outros ensinamentos lhes tinham dito ainda que isto poderia ser atingido e alcançado a partir do momento que
fizessem o sacrifício de várias coisas.

Cada pessoa que viveu nesta densidade esse processo tentou, de uma forma ou de outra, colocá-lo em palavras, em
conceitos ou em técnicas.

Este estado não pode ser produzido pela consciência comum.

A consciência comum não representa mais do que uma aspiração, mas ela não é isto.

Todas as palavras ditas, ou que puderam ser ditas, não fizeram mais do que adiar este estado.

Hoje, o seu estágio de Vida é excepcional por mais de uma razão.

Porque hoje, esta Graça está aí, ela vem até vocês, ela preparou a sua vinda durante um quarto de século.

Hoje, é mais fácil do que antes alcançar esta Graça e realizá-la em si.

No meu tempo, e inicialmente, era necessário viver uma forma de ascese dos sentidos ou de outras privações ainda.

Hoje, isto está disponível a vocês.

Algumas condições, é claro, devem ser reunidas para se ter acesso a esta Consciência que vocês são, mesmo se
vocês tiverem esquecido, mesmo se isto ainda não foi despertado.

A realização e o despertar deste estado foi grandemente facilitado pela conjunção de certos fatores depois do início
deste ano, por um conjunto de Luzes e de Vibrações chegando até vocês.

Como eu disse, a sua consciência comum desencadeia, não este despertar, mas o fenômeno de atração e de desejo
por este despertar.

A sua consciência comum se despoja do supérfluo e do que poderia ser uma resistência para a sua própria
realização.

Evidentemente, há um mínimo de reversões para si.

Evidentemente, há uma condição prévia de limitação de ações em meio ao exterior.

Entretanto, não lhes é pedido, como foi vivido por certos Santos ou alguns Místicos, o retiro ou o estado
contemplativo total.

A segunda coisa a entender, para viver o despertar, é fazer cessar em vocês e ao seu redor, todos os jogos de poder
e, portanto, de manipulação.

A Consciência e o estado de despertar não podem conciliar qualquer manipulação, qualquer poder exercido no
exterior.

Mas, hoje, o que vocês têm para vivenciar não é mais que o despertar.

O que vocês têm para viver, se reunidas as condições propícias, é a conflagração total no Fogo, o abrasamento total
da consciência comum em meio a esta Consciência 'Supra Consciência Luminosa' e Supramental.

O principal obstáculo, vocês entenderam, é o poder exterior.

Todo poder que não for voltado para Si os afasta deste poder de Si.

O objetivo da sua aspiração não deve ser acolher qualquer poder ou qualquer sensacionalismo ou qualquer evento
para chamar atenção.



A aspiração é de algum modo uma acepção importante do Serviço voltado para a Luz e para o conjunto da
Humanidade que busca esta Luz, mesmo àqueles que hoje não desejam ouvir falar disso.

Hoje existe um novo elemento.

A Humanidade toma consciência, de algum modo, das forças e dos poderes externos à consciência que visam oprimir
e limitar esta capacidade, esta possibilidade do seu despertar.

Este despertar da consciência comum para tais poderes pode se tornar uma força motriz quando não mais existe
satisfação possível do ego pelo exterior, o que pode ser obtido exercitando uma atividade que os mantêm no

Coração.

Então, a alma humana, a consciência encarnada, se volta para essa Dimensão.

Em meio à Consciência do Fogo, encontra-se a Paz.

Em meio a este Fogo encontra-se o Todo.

Em meio a este Fogo encontra-se a Fonte das Fontes e a sua Fonte.

Encontrando esta Consciência, e ela se instalando em vocês, nada mais poderá faltar nisso que vocês são.

Vocês irão se tornar plenos e inteiros, o que é impossível no exterior.

A Vida exterior compreende nela o sentimento de ausência de completitude que nunca terá, de maneira definitiva e
pela experiência, um fim.

Viver esta Consciência é verdadeiramente um ciclo, como já foi dito, do final da Ilusão, da utopia, do exterior, sem
necessidade de cessar as atividades externas.

Nesta Consciência, a Vibração que se instala em vocês transmuta e transforma totalmente as zonas de Sombra que
se manifestam em meio à sua vida exterior, seja ela a mais bela, e do seu ponto de vista, a mais bem sucedida.

Nesta Consciência, não há mais crenças, há o Ser, e o Ser não tem crenças.

O Ser não experimenta. O Ser é.

Nesta Consciência, a Luz é total.

Vocês a percebem e a sentem em cada uma das suas células.

Esta Ultra Consciência ou Supra Consciência abrange sozinha todo o universo e todas as Consciências, mesmo
separadas, presentes na superfície da Terra.

Esta Consciência é ilimitada no tempo, no espaço e nas dimensões.

Ela tem acesso absolutamente a tudo.

O que ela pensa, é conhecido.

O que ela pensa, realiza-se.

Porque o pensamento, nesse caso, não está mais submetido à influência do mental.

Ela está liberada das emoções e respira na própria a Fonte.

Esta Consciência é, antes de tudo, e vocês já entenderam, Vibração, Vibração da Luz em meio ao seu envelope
corporal e em meio a todas as suas estruturas.

Nesta Consciência, o sentido e a noção da busca terminaram.

Há apenas que deixar se lançar de dentro, infundir-se e irradiar, o Estado de Ser.

Esta Consciência se basta a ela mesma.

Ela está conectada com o universo.

Ela está conectada com a totalidade e com o infinito.

No seu mundo, nesta época, a irrupção desta Consciência em sua consciência comum pode efetivamente induzir e
trazer as mudanças inevitáveis para vocês, particularmente em áreas sombrias que fizeram, até agora, o próprio

sentido de suas vidas.

Não tem aí que julgar nem que condenar (nem vocês mesmos, nem o exterior), mas simplesmente que aquiescer, Ser
e deixar a transformação ocorrer na Supra Consciência.



Nesta Supra Consciência, não há lugar para o menor temor.

A Alegria torna-se permanente.

Ela não depende de qualquer satisfação externa, pois a Supra Consciência é ela mesma Alegria e Luz.

A Luz do dia, a Luz do Sol, não é nada, se a comparação fosse possível, diante da Luz da Vibração.

Viver a Supra Consciência é descobrir o ilimitado, o infinito.

Encontrar esta Supra Consciência, além do abandono do poder, além da própria aspiração para viver, leva ao
desenvolvimento em vocês, e de forma consciente e comum, da bondade para com os outros e também para si

mesmos.

O cultivo da Alegria, mesmo comum, é necessário.

O cultivo do sentido do Serviço, a vocês mesmos e à Humanidade, é indispensável.

O atrativo da Verdade deve se expressar em cada ato da sua vida.

Vocês não podem se enganar ou se iludir.

Vocês devem andar nos passos da humildade, da simplicidade.

Não mais querendo aparecer, não mais querendo se mostrar, mas simplesmente Ser.

Ser.

É preciso que a sua tensão extrema em direção à Luz se torne uma entrega, como um grito de esperança mesclado a
um grito de desespero.

Esta tensão e este abandono para o seu objetivo, para esta Supra Consciência, direciona cada sopro da sua vida.

Hoje, vocês são ajudados pela Graça que está chegando até vocês.

Ela abre vocês para a Luz e para o recebimento desta Supra Consciência no seu corpo, em todas as suas estruturas.

Basta acolher no seu Coração.

Isso requer confiança inabalável.

Esta confiança não pode ser negociada.

Esta confiança é um ato de fé total.

Esta confiança faz guiar cada olhar, cada palavra, toda a sua atenção.

Vocês devem estar vigilantes e entregues.

Vigilantes para conduzir a sua consciência comum, e abandonados à Supra Consciência.

Vocês são ajudados, muito, pela Graça que lhes é concedida.

Bem amadas Consciências nesta Humanidade e nesta densidade, chegou a hora do seu despertar total e da sua
soberania absoluta.

Vocês devem escolher, escolher e caminhar para onde desejam ir, para onde desejam vibrar, para onde desejam
viver e vibrar.

Qualquer regra social, moral ou humana, qualquer vínculo, não será superior ou privilegiado em relação ao que a sua
consciência deve viver para ter acesso e vibrar na Supra Consciência.

A vocês cabe fazer as escolhas.

A Supra Consciência não pode fazer por vocês.

A vocês cabe decidir e avançar.

Evidentemente, a Luz e nós mesmos respeitamos e vamos respeitar sempre as suas escolhas, sejam elas para
perpetuar a Ilusão, para perpetuar a Sombra, em última análise, isso fará sempre parte da sua escolha e das suas

decisões e da sua experiência.

Do nosso ponto de vista e de nossa Supra Consciência, em nossa Dimensão, não podemos forçar ninguém a seguir o
caminho da Supra Consciência.

E se a sua decisão for seguir a via da Supra Consciência, a sua vida deve estar centrada no instante.



Estar despojado de todos os jogos de poder, estar despojado de todos os seus bens e de suas projeções, sejam
quais forem, ou de qualquer definição de papel, de função, de convenção social ou afetiva.

Vocês têm que assim seguir em meio mesmo à sua Vida normal.

Vocês devem passar por esta revolução da consciência comum para o estabelecimento da Supra Consciência em
vocês.

Estão conscientes e bem lúcidos sobre o fato de que vocês nunca poderão enganar a Supra Consciência?

Não é para se culpar se esta Supra Consciência não se manifestar dentro de horas, semanas ou anos.

Isso é apenas uma indicação para perseverar, na inspiração da consciência comum e das novas regras a respeitar, a
fim de permitir o estabelecimento desta Supra Consciência.

Vocês também devem estar lúcidos sobre o fato de que toda busca exterior, sendo ela espiritual, não tem qualquer
significado para a Supra Consciência.

Esta Supra Consciência deve se tornar a meta definitiva e fundamental da sua Vida.

Não há espaço, nesta procura, para nada mais.

Vocês devem, obviamente, abandonar toda forma de crença ou todo tipo de conhecimento.

Vocês devem se tornar simples e humildes.

Simples, não querendo dizer sem inteligência, nem sem cabeça, mas, sim, libertos da ditadura das emoções, da
ditadura do seu comportamento, do seu condicionamento.

Vocês devem se tornar, também como gostava de dizer na minha vida, os Guerreiros Pacíficos, firmando-os e
descontraindo-os ao mesmo tempo.

Cada respiração, cada minuto da sua Vida deve ser preenchido desta aspiração pelo Supramental, apesar de
continuar a sua vida exterior.

As técnicas vibratórias da Luz lhes foram passadas.

Elas são de grande ajuda, mas, entretanto, elas não os livram da obrigação da Verdade da sua consciência comum,
da obrigação da humildade, da simplicidade e da retidão.

Não mentir, não se iludir, não fazer suposições.

Simplesmente: Ser.

Isto que lhes disse é totalmente independente da sua idade, da sua religião e da sua atividade.

Qualquer consciência comum pode realizar isso.

Qualquer consciência comum pode se envolver nisso.

Estas são algumas palavras que eu desejava lhes passar, esperando que vocês possam captar, além das palavras, a
Essência, que vocês possam captar o seu profundo significado.

Se desejarem continuar comigo, se eu puder ajudá-los no caminho para esta Supra Consciência, eu poderei
responder às suas perguntas.

***

Pergunta: como podemos articular o serviço e a dualidade que nós ainda vivemos?

Servir é dar, dar-se e se esquecer.

No ato de Servir, se a sua consciência comum estiver presente, vocês não estão mais no Serviço.

O Serviço é um ato espontâneo que surge como a respiração, sem intenção.

Se houver intenção, há dualidade.

O Serviço é sorrir para uma criança ou estender a mão para uma pessoa que cai, sem pensar nisso, sem
compromisso.

O Serviço não deve ser empreendido no sentido de colher recompensa, não deve ser concebido, tampouco, como
uma boa ação, o que os remete inexoravelmente à dualidade da boa ação e da má ação.

Servir é fazer sem pensar, ao outro como a si mesmo.



Servir é seguir no sentido da espontaneidade, sem reflexão e sem emoção.

Servir é agir sem pensar, sem esperar nada em troca.

Servir é aceitar as circunstâncias da Vida que acontecem a vocês em sua jornada, sem julgar, aceitando-as.

Não há fatalismo nem fatalidade nessas palavras.

Se vocês estiverem em meio mesmo à sua consciência normal, neste sentido aí, irá manifestar em vocês, de forma
cada vez mais simples, o que flui no sentido da sua simplicidade e do Serviço.

Todo Serviço que não dá frutos não é Serviço.

Todo Serviço que desencadeia uma reação oposta não é Serviço.

O Serviço é a própria ação desprovida de sentido.

Ela é ação espontânea.

Servir é amar sem condição, sem julgamento, sem nada para receber em troca.

O Serviço não pode ser imposto nem do Interior, nem do exterior.

Ele é um ato espontâneo.

É uma vigilância a cada momento para estar ciente do que se apresenta a vocês, a cada respiração, para lhe dar a
melhor resposta, não condicionada por uma reação, por um interesse ou um desinteresse qualquer, mas, sim, engajar

a ação espontânea, é exatamente isso.

Esta ação não é tampouco pensada, ela não é projetada.

Ela se vive no momento presente e de forma instantânea, qualquer que seja.

***

Pergunta: o que é realmente um guerreiro pacífico, visto que a palavra guerreiro faz referência a combate, a
ação / reação, o que nos parece paradoxal.

Não. Um Guerreiro não está na ação / reação.

Um verdadeiro Guerreiro é um observador.

Um verdadeiro Guerreiro não depende das circunstâncias exteriores.

Um verdadeiro Guerreiro é um ser vigilante e desperto.

Um Guerreiro não combate.

Um Guerreiro está pronto a combater, mas jamais combate.

O Guerreiro é aquele que é firme, constante, forte, sem força.

Um Guerreiro é uma rocha e às vezes uma pluma.

Ele se adapta, mas não reage.

Sua Presença é ação.

Vocês podem encontrar isso nos ensinamentos de esportes ditos de combate, nas artes marciais.

Vocês podem encontrar tal Espírito no judô.

Ser um Guerreiro necessita de respeito, de amizade e de probidade, virtudes essenciais.

Um Guerreiro está sempre em pé.

Um Guerreiro é um sábio, pois ele nunca se utiliza dos seus braços.

O Guerreiro é pacífico e é um pacificador, devido ao que ele é.

Ele é respeitado, porque ele respeita.

***



Pergunta: foi o senhor que inspirou o livro intitulado "Os Guerreiros Pacíficos"?

Pode ser, há uma ressonância com o que eu digo.

Lembrem-se de que isto não é o despertar, mas os colocam no caminho para despertar.

O Guerreiro que vivenciou o despertar não é mais um Guerreiro, mas ele foi um Guerreiro.

***

Pergunta: de que maneira os Quatro Elementos participam do retorno à Unidade?

A Unidade é o equilíbrio entre a Água, o Fogo, a Terra e o Ar.

Este equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e não estático.

O domínio dos Quatro Elementos é a última etapa permitindo a instalação da Supra Consciência.

Eu diria que os Quatro Pilares da Supra Consciência são os Quatro Elementos.

***

Pergunta: no nível da Supra Consciência, o que corresponde cada um desses Elementos?

Primeiramente à Revelação da sua filiação.

Em seguida, à unificação dos Quatro Elementos em meio ao que vocês denominam Éter e, então, à 5ª Dimensão.

Reunificação dos Quatro Elementos que, no seu mundo, podem se conjugar, mas estão separados.

Unificar em vocês o Fogo, o Ar, a Água e a Terra, é uma alquimia que desvenda a Supra Consciência.

Vocês devem dominar as colorações emocionais e mentais correspondentes a ela.

Em meio à Supra-Consciência, quando vocês estão estabelecidos, vocês têm, real e concretamente, todo poder
sobre os Elementos, nesta Dimensão, enquanto que na Consciência comum vocês se encontram submissos e

dependentes deles.

***

Pergunta: a definição de guerreiro corresponde ao que é chamado de samurai?

Isso poderia ser.
Um samurai buscando a vitória sobre a mortalidade para aterrissar na imortalidade.

***

Pergunta: a melhor maneira de servir não é estar à escuta da Presença?

Estar à escuta da Presença significa que a Presença já está Revelada.

Eu falei, quanto a mim, das condições anteriores.

***

Pergunta: como se articula a transcendência da personalidade com o eu inferior, ordinário?

A transcendência da personalidade, o acesso à Ultra Consciência, é a morte do eu inferior, dos seus desejos, das
suas pulsões, das suas atrações.



O eu inferior está sempre calculando, raciocinando.

A Ultra Consciência é espontaneidade, não calculada, é evidência, rigorosamente oposta ao eu inferior, aquele que
deseja tudo levar para ele, que tudo seja confrontado com ele, de uma forma ou de outra.

O eu inferior é a Sombra.

O eu inferior é o mundo das paixões, o mundo do mental.

O mundo do que é mentira e do que os afasta da Luz.

Não é, no entanto, para reprimir, enquanto vocês ali estiverem, pois ele é o seu servidor, assim como vocês o servem.

Estar no Serviço, servir a Luz, servir o outro, é se afastar do eu inferior com seus instintos, suas paixões.

O eu superior age no sentido da equidade, da Luz.

O eu inferior, o que quer que ele diga, age sempre para ele.

Mesmo se escondendo atrás de algumas qualidades, elas são apenas aparentes e sempre remetem, em última
análise, ao medo e ao sofrimento.

***

Pergunta: por que tanta discrição sobre o seu nome e as suas encarnações?

Da mesma forma que alguns, respondendo ao apelo do Mestre Aïvanhov, lhes deram seus nomes imputados, eu não
fiz questão, até o momento, que fosse referida, de uma maneira ou de outra, o que vocês denominam a última

encarnação.

Antes de tudo, e talvez pela diferença do que são o que eu denominaria os meus colegas, qualquer noção de
personificação, mesmo transcendida, é ainda uma personificação.

A função prevalece sobre a pessoa.

Eu ilustro também, não pelas crenças, mas pelo último princípio que norteou a minha última Vida, mas eu não sou
mais o que eu fui.

Eu estou identificado à Luz e à função.

Em breve, eu poderei dar um nome, mas, entretanto, vocês devem compreender que mesmo que vocês encontrem
semelhanças entre Mestre Aïvanhov, hoje, e Omraam Mikaël Aïvanhov na sua vida, não são mais do que

semelhanças.

Estar onde nós estamos necessita de uma fusão de todas as competências das nossas diferentes Dimensões e das
nossas diferentes encarnações.

Dessa forma, hoje, na manifestação neste canal, do Mestre Aïvanhov, vocês puderam notar uma faceta divertida.

Este lado cômico não é decorrente apenas do que ele foi em sua última Vida, mas é também o vestígio do que ele foi
em outros momentos, como Mirdin ou Merlin, o Mago.

É como se todos os fragmentos e as personalidades estivessem reunidos fazendo com que, hoje, em meio a esta
densidade em que estamos, nós trabalhássemos com limites bem diferentes dos que foram em nossa última

encarnação.

Nós encontramos, uns e outros, a nossa Vibração Estelar e as nossas filiações.

Evidentemente, nós somos, uns e outros, da cor que nós temos sido.

Mas nós estamos ainda mais coloridos de outros estados e de outras funções além da encarnação.

Obviamente, de cada encarnação nós trouxemos algumas qualidades.

Estas qualidades foram desenvolvidas à medida das nossas encarnações ou vieram de muito alto e de muito longe.

***

Pergunta: neste período, sob qual nome poderemos divulgar a sua intervenção?



Melquizedeque da Terra.

***

Pergunta: qual é a sua função exata em relação à Porta da Terra?

Cada Revelação vem ao seu tempo.

Os elementos que eu tenho lhes transmitido foram com o consentimento de todas as 24 Consciências dos
Melquizedeques.

Nós iremos ajustar o nível de Revelação em função da resposta da Humanidade à Luz.

Isto se faz de maneira gradativa, como vocês poderão constatar.

Isto tem uma razão, um conjunto de motivos.

Vocês percebem, aqui como em outros lugares, os aspectos dispersos e desmembrados da Consciência Unificada.

No momento, vocês experimentam a Vibração do Ser, a Vibração da Presença e, para alguns, a viagem no Estado de
Ser.

Vocês ainda não têm acesso, de maneira definitiva, à Consciência Unificada das outras Consciências.

Então, isto necessita de tempo.

Vocês estão no período do Apocalipse, das Revelações.

Vocês estão em uma época intensa, sobre o plano Vibratório e sobre o fim das ilusões e das suas crenças.

Em meio à liberdade em que se encontram, existem algumas leis, superando, mesmo de longe, o que vocês podem
imaginar ou compreender.

A Consciência ultra consciente evolui, em certos aspectos, de maneira desconcertante para a Consciência comum.

Viver a Supra Consciência em meio a esta densidade, mesmo sendo ilimitada, não permite, nesta dualidade, vivenciar
alguns aspectos Unificados das outras Consciências.

Há então, também, uma gradação em meio à Revelação, para que esta se faça, eu diria, sob certa suavidade.

***

Pergunta: nós também vamos viver o princípio de fusão que você falou quando encontrarmos o corpo de
Estado de Ser?

Sim, e para isto, é preciso que este corpo que vocês habitam seja transformado, ele mesmo, totalmente, e seja
queimado pelo Fogo do Amor.

***

Pergunta: quando você se apresenta como Melquizedeque da Terra, significa da Terra enquanto planeta ou
da Terra como Elemento?

Como Elemento, certamente.

Todos os Melquizedeques vieram desta Terra, mesmo se a sua origem for diferente.

***

Pergunta: a morte da personalidade deixa subsistir apenas o Supramental?



Sim, e um novo corpo.

***

Pergunta: como melhor discernir a interação dos Quatro Elementos no nosso exterior para melhor
harmonizá-los em nós?

Bem, basta absorver tudo o que eu disse, está tudo aí.

***

Pergunta: quando estamos no Serviço e se sobrepõe uma intenção que estaria em contradição com este
conceito de Serviço, é melhor se abster ou não?

O Serviço não é um sacrifício.

O Serviço é uma dádiva.

Assim, se você perceber em meio a um Serviço que há, em algum ponto, uma obrigação ou uma submissão, isto não
é Serviço.

Se vocês participam do verdadeiro Serviço, nada disso pode acontecer, nem ocorrer.

Há um impulso para servir, mas se este Serviço se basear em um compromisso com uma pessoa ou com uma
situação, se estes serviços criarem reticências ou resistências, então, não é Serviço.

O Serviço vem do Coração, ele nada espera.

Ele acontece porque é um impulso profundo, irracional, e não é desencadeado por uma emoção.

O verdadeiro Serviço é espontâneo e libertador.

Ele é o sentido normal da espiritualidade e da evolução das Dimensões.

A Fonte é Serviço.

Nós somos Serviço.

Os Arcanjos são Serviço.

O Sol é Serviço.

***

Pergunta: pode ser difícil estar completamente no Coração. Isso significa que as ações que poderíamos
colocar não seriam sinceramente do Serviço?

Eu não disse isso.

Mas eu chamo simplesmente sua atenção e sua Consciência para que, se vocês servirem sem estar no Coração,
vocês estão em uma falsidade.

Vocês obedecem a regras morais ou de crenças, resultantes de sistemas religiosos ou espirituais, onde lhes
prometeram que, mediante o seu serviço, vocês iriam encontrar a sua libertação.

Vocês estão na servidão e no servilismo, e não no Serviço.

Isto não significa que não devam auxiliar, mas a ajuda não é o Serviço.

O Serviço é doação total.

Quando vocês penetram no Coração, vocês se tornam o Serviço.



Quando vocês não estão no Coração, vocês podem estar na ajuda, mas não chamem isso de Serviço.

Isto é servilismo.

O servilismo nunca conduziu à libertação, nunca.

Vocês podem passar várias vidas estando no Serviço, sem se mexer.

Há seres que se tornam o Serviço, totalmente.

Eles existem em meio a todas as tradições e a todas as religiões.

A sua Vida se tornou o Serviço, mas porque eles estavam previamente no Coração.

O Serviço que não é visto pelo Coração (e quando eu falo do Coração, eu não falo de concepção, mas de um estado
da Supra Consciência) não é o Serviço.

Eu não os chamo, assim, pelo egoísmo, mas eu apelo para a lucidez sobre o que vocês fazem como ação.

Muitas pessoas se escondem atrás do Serviço porque não são Guerreiros, porque desejam passar uma imagem de
solicitude, de gentileza e de benevolência, mas a imagem não é a Verdade, é uma representação e não o Ser.

Estar representando jamais irá conduzi-los ao Ser.

***

Pergunta: a geometria sagrada permite justamente equilibrar os Elementos no plano material?

Essa geometria sagrada, no plano material, não é a Ultra Consciência.

Isto é uma forma de conhecimento vibratório, e você poderia assim denominá-la.

Mas este conhecimento vibratório não é a Vibração do Coração.

Ele é externo.

O Coração não se importa, e a Consciência não se importa, com todas as construções, sejam elas, na sua linguagem,
as mais sagradas.

A consciência deve se desprender do que não é ela mesma.

Todas as construções externas, as mais belas da consciência humana, jamais irão levar à Supra Consciência, jamais.

A dificuldade está na simplicidade de ser capaz de se despojar de todos os sistemas externos, mesmo os mais
elevados, na sua linguagem, porque mesmo as mais elevadas dessas construções ou dessas vibrações, nunca irão

levar ao encontro da Supra Consciência, nunca.

Vocês falam, vocês, de uma evolução linear, de uma aprendizagem de elevação da Consciência em meio à
consciência comum.

De um refinamento, se vocês preferirem, nesta dimensão, que foi muito real durante milênios, mas que jamais irá
corresponder ao Despertar.

***

Pergunta: a astrologia ainda ocupa um lugar que pode ser útil para nós em relação aos Elementos?

A astrologia, a alquimia, o simbolismo, a geometria sagrada, todos esses conhecimentos denominados Conhecimento,
no sentido nobre, não são a Consciência superior e nunca irão ali levar.

Vocês devem se libertar do seu mapa astral.

Vocês devem se libertar das conjunções planetárias.

Vocês devem se libertar do que vocês chamam de cartas, de videntes, de médiuns.

Vocês devem se libertar, até mesmo, do que vocês dizem.



Esta é a maneira de se encontrarem.

Enquanto vocês estiverem associados, de um modo ou de outro, às leis deste mundo, vocês farão parte deste
mundo.

O objetivo não é o de se extrair deste mundo, mas o de transformar este mundo.

Não se trata de fugir, mas de combater.

E este combate é pacífico.

É necessário lucidez.

Os dados do seu mapa de nascimento são muito reais em meio a esta Dimensão.

Eles não têm estritamente qualquer valor na Supra Consciência onde eles não existem.

O alfabeto cósmico e a Dimensão Vibratória do Céu nada têm a ver com a influência dos seus planetas que foram,
vocês sabem, forjados e curvados para as necessidades de uma causa que inclui a queda desta Dimensão e a

Criação da Lei de ação / reação que vocês vivenciam, que eu vivenciei e que, então, eu me liberei.

Viver a Supra Consciência é se libertar de todas as limitações e, principalmente, das limitações espirituais e
esotéricas.

Elas ainda são freios mais potentes do que as ligações existentes no nível da sociedade.

Vocês acreditam se liberarem com os sistemas de Conhecimento, mas, em última análise, em relação à visão da
Supra Consciência, eles seguramente os afastam e de forma muito mais certeira do que outra coisa.

Isto não significa negar a existência da geometria sagrada, isto não significa negar a existência e a dominância da
astrologia.

Isto significa transcendê-las, ultrapassá-las.

Todos os condicionamentos, quaisquer que sejam, todas as influências Vibratórias, devem cessar para viver a Supra
Consciência.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar do peso do seu passado.

Vocês devem ser um Guerreiro porque vocês devem se libertar dos condicionamentos vibratórios, sociais,
familiares e outros.

Desde, é claro, que vocês desejarem viver a Supra Consciência e desde que desejarem ser livres, se não, continuem
o seu caminho em um eixo linear.

Isto foi dito por aquele que eu denomino o maior dos Guerreiros, o Cristo, que rejeitou todas as honrarias, que rejeitou
todos os Conhecimentos, mesmo tendo vindo, mesmo tendo feito o aprendizado.

Entrar em seu ministério público, como vocês chamam, necessita de rejeitar tudo isso.

Vocês não podem estar na Supra Consciência e estarem submissos a um dado sistema de Conhecimentos, qualquer
que seja.

Os tempos (e disto também, vocês sabem) que vocês vivem hoje não são mais tempos lineares.

Sair da Consciência comum, penetrar o Estado de Ser, não pode ser realizado em uma concepção linear.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, Humanos nesta densidade, eu fiquei feliz em me expressar e espero ter trazido elementos de clareza e de
precisão ou, pelo menos, de questionamento, sobre as suas próprias vidas e sobre os obstáculos que possam existir

em sua estrada que não é uma estrada, em seu caminho que não é um caminho, mas no seu momento atual que
bloqueia, de uma forma ou de outra, o acesso ao que vem em breve ao seu encontro.

Esperando ter trazido a vocês um pouco mais de lucidez ou de interrogação pela Presença Vibral nesta densidade, eu
espero ter ajudado.

Eu lhes transmito a minha Paz, o meu Amor.



Até logo, eu o espero.

************

Mensagem do MELQUIZEDEQUE DA TERRA (Philippe de Lyon) no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=482


Meu amigo, meu amado, revelo-me a ti a fim de que tu te reveles.

Venho dar-te meu Fogo, o Fogo que eleva, o Fogo que torna livre.

Meu amigo, meu amado, eu me revelo a ti, a fim de que tu te reveles, a ti mesmo.

Meu amigo, meu amado, queres dançar de novo nas estrelas? Queres tornar-te de novo total Luz? Queres
reencontrar o que tu és?

Eu te proponho a liberdade, eu te proponho a liberação.

Queres reencontrar o que está na liberdade, o que tu és na Verdade? Queres?

Se queres, então, eu o quero.

Queres reviver na Unidade?

Queres reviver a Alegria que dura eternamente?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, o final da ilusão e dos sofrimentos?

Queres viver eternamente pleno e repleto da Alegria e de minha Presença?

Queres dançar nas Dimensões?

Meu amigo, meu amado, eu te trago o Fogo da liberação.

Queres reencontrar, além dos véus da separação, a Verdade de tua Eternidade?

Meu amigo, meu amado, os tempos que vives, nesta ilusão, terminam. Em todos os tempos, toda época, no
que tu vives, manifestei-me a fim de que jamais perdesses o que tu és. Jamais fostes abandonado.

Eu espero, esperei e esperarei o que te é necessário como tempo para percorrer a distância que te separa de
nós, enfim unidos e reunidos.

Hoje, a dança da Luz penetrou teu universo. A hora chegou, se tu a desejas.

Queres sair do que percorres desde tanto tempo procurando, consciente ou inconscientemente, o fim do
tormento?

Meu amigo, meu amado, queres viver, enfim, a Unidade e ao Estado de Ser? Reencontrar minha Presença em
tua Presença?

Queres viver a Vibração que não tem fim? A Vibração é a Consciência que não se apaga jamais. Queres ser
liberado de teu isolamento?

Eu assisti ao conjunto de tuas experiências. Eu as conheço todas, sem exceção, quaisquer que tenham sido.
Tenho a memória, conheço as alegrias e as penas.

Hoje, te é proposto reintegrar os domínios da Unidade, reintegrar a Alegria eterna, lá, onde não pode existir
qualquer sofrimento e qualquer limitação.

Meu amigo, meu amado, nós nos aproximamos um do outro.

A FONTE - 7 de novembro de 2009
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O momento está aí de penetrar, em majestade, pela graça do amor e do Fogo, o que tu és.

Que temes? Que há a perder? Que há a abandonar? Nada.

Se te aproximas de mim, como eu me aproximo de ti, tu viverás a completude, a absoluta plenitude. Regar-te-ei
à tua própria Fonte.

Tu não conhecerás mais nem sede, nem fome, nem calor, nem frio. Tu serás teu próprio calor, teu próprio
alimento.

Meu amigo, meu amado, aproximo progressivamente minha Luz de tua Luz.

Em ti vive a Eternidade, em ti vive um mundo sem vazio e sobreturo sem sofrimento.

Queres reencontrar o Fogo? Queres reencontrar o brilho e a autenticidade do que és?

Meu amigo, meu amado, não te sintas indigno porque tu és digno disso. Pouco importa o que tu crês, eu te
digo, eu, que tu és a Luz, que tu és o Amor.

Tu percorrestes um caminho pesado. É tempo, hoje, de viver a leveza. É tempo, hoje, de reencontrar o que tu
és em Verdade e não o que tu crês que sejas.

Em Verdade, tu és tudo e bem mais do que tu podes crer.

Além desse véu, tu és uma estrela, um sol, tu és uma criação, um mundo todo para ti.

Além desta ilusão tu não és mais criatura, mas tu és criador. Tu não és entidade, mas tu és totalidade.

Além desta densidade, não há qualquer separação entre ti e eu. Eu te conheço como tu me conheces porque
nós somos eternos e juntos percorremos e cantamos a glória da Luz, porque é o que somos, tu e eu.

Eu te chamo a revelar e a despertar o que tu esquecestes.

Não é questão de crer mas é questão de viver e de Ser.

É questão de te unificar. Acolha-te, acolha tua leveza, tua Vibrância, tua Alegria.

Não tenhas medo, não há lugar para o medo no que tu és, além desta ilusão que tu projetastes.

Além desta limitação, tu és ilimitado e permanente.

Hoje, eu venho a ti, mas hoje foi o dia que existiu sempre. Simplesmente hoje tu percebes, a um nível ou outro,
que a experiência (qualquer que tenha sido sua beleza, sua completude) é no entanto incompleta porque te

falta, no que vives, a verdadeira Alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira Eternidade.

Dentro do que percorrestes como ilusão, tu és mortal, e, no entanto, o que tu és é imortal.

Queres caminhar para a leveza? Queres caminhar para a Unidade? Tu és isso e nenhum outro.

Meu amigo, meu amado, queres colocar fim à experiência da limitação? Queres parar de jogar, para tornar-te o
jogo e a Verdade?

Em ti, mesmo nesta densidade da qual participas, inúmeras Consciências da Luz não separada te ajudam a
reencontrar o sentido e a verdade do que tu és.

A Vibração da Luz se aproxima agora de minha Luz e penetra os mundos que percorrestes, esses mundos
divididos onde tu quisestes me criar e me recriar em tuas criações efêmeras.

Meu amigo, meu amado, se tu vibras para mim, tal como uma tensão de abandono, então eu me abandonarei a
ti e em ti, a fim de que tu reencontres nossa Eternidade.

Meu amigo, meu amado, não sentes? Não percebes, além da ilusão e do peso em que evolues, esta
aspiração, em ti, de viver, em Verdade, a alegria de tuas próprias redescobertas?

Não sentes, em ti, a aspiração para reencontrar o que está além do véu, o que te espera desde que tu
descestes nesta densidade?

Certamente, meu amigo, meu amado, tu fostes criado livre, então, tu tivestes a possibilidade de fechar-te nesta
forma específica de manifestação da Vida, privada de nossa livre reunião e livre interação.

Nesta densidade, tu perdestes tua liberdade e tu chamastes a isso livre arbítrio.

Tu perdestes tua Alegria e tu chamastes a isso prazer.

Perdestes a tua Unidade e chamastes a isso experiência.

Tu perdestes tua graça e chamastes a isso ação/reação.



Tu perdestes a memória do que és e as substituistes por memórias.

Hoje, meu amigo, meu amado, é possível ir para um espaço de resolução, um espaço onte todo antagonismo
desaparece, um espaço onde o Fogo pode vir alquimizar o que não existe senão em teus pensamentos e em

teu livre arbítrio.

Meu amigo, meu amado, coloque-te em teu Templo Interior, acolha em ti o Fogo do Amor, acolha em ti a Luz
que vem.

Em teu Templo Interior isso transmutará as barreiras e os limites.

Tu te transmutarás, então, reencontrando tua Verdade, porque tu és Verdade e tu és Beleza, mas não uma
beleza efêmera que se desvanece como a rosa ou como o tempo que passa sobre tua pele, mas uma Beleza

eterna, como pode ser a Luz a mais perfeita, aquela que brilha permanentemente.

Meu amigo, meu amado, tu és chamado, pelo canto do Espírito em ti, a reviver enfim em totalidade, tu és
chamado a reviver, enfim, e sem fim, tu és chamado enfim a reviver tua Luz.

Aprenda a te colocar onde vive a Eternidade em teu Templo Interior, em teu Coração.

Vibre, em ti, o chamado à minha Presença e o chamado à tua Presença, juntos.

O nosso encontro está previsto. Eu venho te lembrar teu juramento e meu juramento. Venho te
lembrar tua promessa e minha promessa, aquela de nos reencontrarmos.

Nós nos separamos com esta promessa e este juramento. Nós nos reencontramos, hoje, porque este é o
momento.

Em teus universos, a Luz e a Vibração, o amor e a Vibração, vem enfim fecundar e se casar com minha
Radiância e tua Radiância para, enfim, ficarem juntas.

A hora da separação terminou. Permaneça em ti, centrado em teu Templo Interior, aí onde nada virá te atingir
dos elementos desse mundo ilusório.

Meu amigo, meu amado, esse dia assinala, para ti e para mim, a possibilidade de reviver Unificados, de reviver
a Criação perpetuamente recomeçada da Luz, da Criação da Alegria.

Meu amigo, meu amado, hoje, o Fogo do Amor vem, se tu o desejas, te procurar, te revelar e te despertar à
Verdade e à Beleza porque não há nada que seja maios belo que a Consciência que se reencontra no Amor.

Não há nada de mais Verdadeiro que essa reversão, não há nada de mais verdadeiro do que se reencontrar.

Meu amigo, meu amado, avance humildemente para ti mesmo e portanto para mim. Deixe Vibrar e se liberar a
Dimensão na qual tu estás mas à qual tu não pertences.

Tu não pertences senão a ti mesmo e somente a ti mesmo.

Tu não pertences a ninguém mais, mesmo a mim, porque eu me dei a ti.

E, portanto, somos unidos e Um. Entre nós não há pertencimento, há dom.

Meu amigo, meu amado, aí estão algumas frases que tinha vontade de Vibrar em tua Consciência a fim de
amplificar o impulso ao Amor, à Verdade e à Beleza.

Eu estou aí, como sempre estive. Então, hoje, eu te acolho como em cada dia. Jamais estivestes só. Somente
esta ilusão te fez acreditar nisso. Tu és minha Graça, como eu sou tua Graça e a Graça é infinita. Ela não pode

cessar, ela não pode ser asfixiada, ela pode simplesmente ser atrasada, mas não há mais atraso agora.
Entramos, tu e eu, na última ressonância, aquela que precede o rompimento total da ilusão.

Meu amigo, meu amado, inúmeros de meus embaixadores te deram meios simples de te aproximar desse
momento. Eu não te juntarei outros. Vou, ainda uma vez, te desejar, para ti, a simplicidade, a humildade e a

plenitude.

Meu amigo, meu amado, vou, não deixar-te, mas, simplesmente, parar essas palavras, a fim de que, no
silêncio, vibre teu Coração e tua Essência, a fim de que no silêncio, o Fogo do Amor se abrase.

Eu te dou minha Paz porque tu és a Paz. Eu te amo.

___________________________
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Questão: é verdade que durante a cremação, o canal Sushumna queimaria muito rápido e perderia
todas as suas memórias, o que retornaria, de fato, a uma vida que «não conta»?

Bem amado, se todas as memórias tivessem a capacidade, efetivamente, para desaparecer deste modo,
todas as almas estariam liberadas desta ilusão.

Não haveria mais necessidade de reencarnação.

Entretanto, as regras, que certamente puderam existir em dados momentos da sua história passada, hoje, não
têm mais qualquer sentido.

Os laços entre o corpo e a alma tornaram-se menos pesados do que eram anteriormente.
Assim, as almas que se liberam desse corpo desde alguns anos, não estão mais sujeitas às leis do carma.

Elas esperam, em espaços intermediários, a fim de viver de acordo com a sua transição, reviver em terceira
Dimensão Unificada ou em quinta Dimensão.

Não há, portanto, preocupação com relação a isso. 

***

Questão: o que fazer quando sentimos reatividade em relação a uma outra pessoa?

Bem amado, é preciso bem compreender que esse tipo de perturbação apenas pode se manifestar se existir,
em você mesmo, uma falha correspondente a isso.
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Então, perder o alinhamento em razão disso é certamente uma forma de aprendizado na persistência do
alinhamento, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores.

Há, nesse nível, um real aprendizado, uma real experiência que permite procurar manter o seu Estado de Ser, o
Estado de Ser que não pode, em qualquer caso, estar sensível às circunstâncias exteriores.

Obviamente, isso é concebido como um obstáculo, um embaraço, e isso necessita entrar cada vez mais
profundamente no Estado de Ser e no alinhamento.

Existe um espaço onde as perturbações exteriores, quaisquer que sejam (do domínio sonoro, do domínio
vibratório ou do domínio astral, planetário ou outros) devem se tornar e irão se tornar, se você quiser persistir

no nível do Estado de Ser, totalmente indolores e ineficientes.

Vocês devem portanto fazer o aprendizado do que os incomodam, a fim de não mais serem incomodados.

De fato, se o seu estado de Estado de Ser e o seu estado de Consciência de alinhamento e de ajustamento
com o seu ser interior se desestabilizar e existir uma perturbação de ambiente, como vocês farão para manter

esse estado, quando perturbações de ordem muito mais intensa surgirem no seu ambiente?

Isso é feito para permitir-lhes viver o aprendizado, não a insensibilidade, mas a não interação com o ambiente
que será necessário.

***

Questão: como atrair a abundância?

A abundância se cria na própria existência.
A abundância é exatamente o necessário ao seu equilíbrio.

Para isso, alguns seres têm necessidade de viver a estabilidade do seu ser interior para ali compreender que
eles irão se tornar muito rapidamente independentes das circunstâncias exteriores.

O que está agora presente entre vocês é chamado de «Tempos Reduzidos».
Durante esses Tempos Reduzidos alguns seres têm desafios específicos.

Alguns têm desafios com relação ao lugar, outros têm desafios com relação ao dinheiro, outros têm desafios,
enfim, com a imobilidade ou com o excesso de movimento, assim como foi dito.

Assim, cada um se encontra no reajuste dos últimos obstáculos para viver o Estado de Ser.

*** 

Questão: é normal ter, nesse momento, problemas de saúde, de estados infecciosos?

Vocês estão em um período onde os fenômenos que qualificam de infecciosos estão ligados às Vibrações
existentes, ou apenas pelo clima, ou apenas pelas condições elétricas e eletromagnéticas existentes em meio

à sua densidade.

O período é propício, efetivamente, devido às influências astrais e cósmicas e às influências solares, para viver
certo número de desarranjos.

Entretanto, esses desarranjos não irão afetá-los além da conta.

Eles são também um engajamento para restituí-los, o máximo possível, ao seu Estado de Ser, a fim de
permitir-lhes ter uma Vibração que irá se situar amplamente acima da gama de frequências ligadas à dualidade

e à doença.

Entretanto, alguns de vocês têm também coisas a eliminar que correspondem a este período e aos reajustes
necessários com relação ao Estado de Ser.

***

Questão: pode nos dar os nomes dos canais que os acolhem, realmente?

Não me compete revelar isso.
O princípio da Unidade não permite, para um Arcanjo revelar, na sua densidade, o que seria para vocês uma

prova de dualidade.

A sua relação com os planos multidimensionais os faz, pelo princípio de atração e ressonância, encontrar o que
deve ser encontrado.

Obviamente, o Arcanjo Miguel, como é o mais conhecido a intervir na sua Dimensão desde milhares de anos,
tem múltiplos canais e numerosas vozes, cada um tendo funções precisas e por vezes muito diferentes.



A diferença se faz unicamente pela capacidade daquele que vocês chamam de canal, de médium, para deixar
penetrar as suas estruturas pela maior quantidade de Luz e de Vibração vinda desse contato.

Obviamente, a personalidade desse canal, do médium, pode interferir porque, de todo modo, as palavras que
escolhemos são oriundas da capacidade Vibratória que captamos no cérebro.

Como sabem, alguns Arcanjos têm muita dificuldade para se exprimir por palavras, mesmo nos canais mais
puros. 

Assim é o caso do Arcanjo Metatron, cuja linguagem Vibratória está extremamente afastada do que vocês
chamam de palavras.

Assim, cada vez mais, através dos seus contatos com os diferentes canais ou médiuns, o importante não é
saber se é legítimo ou verdadeiro ou falso.

O importante é Vibrar e sentir a Vibração e a quintessência.
A verdade está aí, e em nenhum outro lugar. 

***

Questão: existe outro planeta tão belo como o nosso?

Muito mais belo.
Vocês não estão no auge da Criação.

Vocês estão em um planeta falsificado onde tudo foi deformado e encoberto.

Vocês têm apenas o reflexo da Verdade.

Os mundos da Luz, e mesmo da 3ª Dimensão Unificada, participam de um nível de harmonia do que vocês
chamam de beleza, bem além do que vocês podem alcançar, sentir, provar nesse mundo.

***

Questão: eu sinto, depois de alguns protocolos, queimações ou dores. É normal?

Há uma relação entre a ativação do que eu lhes dei (Alfa, Ômega, Hic e Nunc), com a capacidade, nova, para
muitos de vocês, para penetrar esferas que até o presente lhes eram desconhecidas.

Entretanto, isso se faz por vezes por fenômenos que vocês qualificam de dolorosos, porque há atritos e
ressonâncias que se criam nesse nível.

Entretanto, não precisam se inquietar.
Isso não é o sofrimento de uma patologia.

Isso é simplesmente a aplicação de novos processos que, por vezes, produzem mais atritos do que outros.

***

Questão: Humanidades foram capazes de entrar na Luz, na suavidade?

O que você chama de entrar na Luz?
A partir do momento em que você está na 3ª Dimensão Unificada, até a Fonte, você está na Luz.

Existem então humanidades, humanoides ou não, que foram privados, pela falsificação de algumas raças,
desse dom natural.

Em meio aos multiversos e multidimensões chamamos isso de 3ª Dimensão dissociada.
A passagem da dissociação à unificação é um processo que não pode se fazer pela suavidade, em nível

coletivo.

Entretanto, pode se realizar na suavidade a partir do momento em que um indivíduo, uma determinada
consciência é capaz, de maneira prévia à dissolução da ilusão, viver já em Unidade.

Da distância que existe entre a personalidade e o Estado de Ser, quanto maior esta distância, maior é o
sofrimento.

E isto não está ligado à revelação da Luz, isto está ligado ao isolamento da Luz.
Isto está ligado à recusa ou ao não reconhecimento da Luz, de algumas almas e de alguns caminhos.

***



Questão: foi dito que a Fonte decidiu colocar fim à experiência da dualidade ...

Completamente.

***

Questão: ... mas que aqueles que desejassem prosseguir a experiência teriam a liberdade...

Existirá, temporariamente, e, certamente, no nível temporal da sua Dimensão, muito menos longo, onde as
almas, algumas almas, poderão estar dentro de um ou dois sistemas solares, fechados, como em gestação

nesta ilusão.

Entretanto, de maneira geral, o conjunto dos multiversos e multidimensões que foram dissociados termina,
totalmente.

Não há discrepância nem contradição.

A Fonte decidiu colocar fim à experiência em escala global, eu diria.

Entretanto, existem casos em que algumas almas têm necessidade, ainda, de uma gestação e de um
isolamento um pouco maior, antes de reencontrar a sua dimensão inicial.

Isso se refere a poucas almas relativamente à multidão de almas existentes, aprisionadas nesta Dimensão. 

***

Questão: isso corresponde, se eu ousar dizer, a um perfil de almas específico? 

Não, absolutamente não.

***

Questão: isso poderia corresponder aos «mil anos» de que fala o Apocalipse?

Sim.

***

Questão: quando estamos em contato, individualmente, com intervenientes de outros planos, como
saber se nos levam para a Unidade ou se nos mantêm, de preferência, na dualidade?

Duas respostas.
Princípio de ressonância e de atração.

Vocês mesmos, estão sinceramente no caminho para a Unidade?

Segunda resposta.
Os planos da Unidade, os planos da Luz Vibral Autêntica, manifestam-se, de uma maneira ou de outra, em meio
às dimensões que são, em vocês, as mais etéreas, fazem-no trazendo-lhes um suplemento de Consciência ou

suplemento de alma.

Eles seguem no sentido da humildade e da simplificação.
Eles seguem no sentido de um crescimento da sua Luz interior, enquanto que o que participa da falsificação e

que não está então ligado à Luz Autêntica nesses planos intermediários, irá lhes retirar a energia da
Consciência, alterando então a sua Consciência no sentido de uma redução da sua taxa Vibratória.

Dessa maneira, então, estar em contato com um ser da Luz Autêntica deve lhes trazer e lhes insuflar um
suplemento de Alegria interior, o que é impossível com uma entidade pertencente ao mundo astral, ainda que

esses conhecimentos possam ser temíveis de legitimidade, no nível desses mundos intermediários.

Assim, vocês não podem confiar no seu intelecto, vocês não podem confiar na legitimidade do que é dito, mas
vocês podem confiar unicamente na Vibração e na qualidade que esta Vibração tem sobre vocês e em vocês,

bem como para o canal (que, entretanto, em si mesmo, tem a possibilidade de perceber e de sentir o efeito
Vibratório do que é percebido no nível do Coração), mas, obviamente, também, para o ser que está fora e que

vive o processo exteriormente.

O que vocês vivem, o que vocês ouvem, o que vocês leem, tem para vocês um efeito de abertura ou de
fechamento?

E o problema volta, nesse momento, ao mesmo.



O problema não é relacionar-se com a Unidade ou com a dualidade. 

Relacionar-se com a dualidade seja talvez necessário, para alguns de vocês, a um dado momento.
Vocês podem aprender igualmente, com a dualidade e a Unidade.

A diferença essencial não se situa no aprendizado, mas, sim, no nível da transformação, o objetivo sendo o de
transformá-los e trazê-los de volta à sua Unidade.

Obviamente, se você for um Ser que não vai para a Unidade e que decidiu prosseguir a experiência da
dualidade, você pode ser muito incomodado por uma manifestação Vibratória que vem da Unidade.

Em resumo, não há bom e mau, não há necessidade de saber se isso é Unitário ou é dualidade.
O importante é compreender se isso, em você, o conduz ao seu caminho ou o afasta do seu caminho.

***

Questão: Seres que não seriam da Unidade, procurariam se apresentar como tal?

Mas obviamente.

Vocês não acreditam que eles vão se apresentar como Seres da dualidade ou Consciências da dualidade, não
é?

Entretanto, a presença de um Ser denominado Arcanjo, Melquizedeque, ou outros intervenientes, participando
realmente da Luz Vibral, levam, em meio às suas estruturas, Vibrações específicas.

Progressivamente e à medida que vocês aperfeiçoarem as suas percepções Vibratórias, vocês vão se
aperceber de que viver o Fogo do Amor e a abertura do chacra do Coração é estritamente impossível com as

entidades da dualidade, a dualidade que não pode participar do Coração, de maneira alguma.

***

Questão: após viagens fora do corpo, contatar os Anais Akáshicos é uma real possibilidade, ou
trata-se de fato de alguns planos astrais?

O que é chamado de "Anais Akáshicos" pertencente ao corpo causal, participa da mesma ilusão que o corpo
mental, que o corpo astral.

O que nós lhes falamos são de domínios Vibratórios bem além desses mundos aí.

Eu os lembro aliás, de que o Ser humano que chega a um certo nível de evolução vive o que vocês chamam de
iniciações, e de que a última iniciação nesta Dimensão consiste, justamente, em queimar o que vocês chamam

de corpo causal e, portanto, em superar os mundos de ilusão.

Assim, existem matrizes cristalinas que são o reflexo do que vocês denominam «Anais Akáshicos» que estão,
eles, bem ao abrigo nos mundos da intraterra e nas multidimensões.

Entretanto, as informações referentes às suas vidas passadas correspondem a esta matriz e a nenhuma outra.

Há uma diferença essencial entre a memória das suas vidas passadas e a memória da sua Dimensão Solar ou
estelar.

A matriz registra, para a maior parte das almas, o conjunto das suas ações.

Isso corresponde ao que vocês chamam de lei do carma.
A lei do carma é uma falsificação da lei de Ação da Graça.

Nos multiversos e multidimensões não dissociados, a lei de ação/reação não pode existir, porque tudo é Graça.
O objetivo e a sutileza da Sombra foi lhes fazer crer que o conjunto de universos evolui, em todas as

Dimensões, segundo esse princípio de dualidade.

A dualidade, o eletromagnetismo, não se refere senão ao seu universo fechado e falsificado e certamente não
ao que acontece além do véu da ilusão.

Não esqueçam que o que vocês veem com seus olhos, olhando o céu, não é a realidade do que é o Céu.

***

Questão: o que deveríamos ver, uma vez que não se trata da realidade?

Isso não seria visto, mas isso seria vivido: A Beleza, a Graça, o balé da Luz nas estruturas, o balé das



partículas, as multidimensões.

Vocês irão ver os Arcanjos, as Confederações da Luz em torno do seu sistema solar.

Não haverá ali distância entre os sistemas solares e as galáxias.

O que vocês chamam de distância entre tal e tal galáxia é apenas uma ilusão, em relação com a sua
dependência nesta Dimensão, que tem as suas próprias regras, certamente, e as suas próprias leis que os

seus cientistas descobriram.

Mas, obviamente, os cientistas sabem, hoje, que além desta Dimensão existem outras Dimensões e que o
acesso a essas outras Dimensões não pode se fazer senão parando o tempo.

Além do tempo, vocês irão descobrir as outras Dimensões.
Isso está especificado, isso é conhecido e está perfeitamente integrado no campo da Consciência da

compreensão Humana.

***

Questão: o eletromagnetismo não pode então existir em um mundo Unificado e ele é então o que
sustenta a nossa própria matriz?

Completamente.
A base da sua matriz está ligada ao eletromagnetismo.

O que vocês observam, mesmo nas estrelas, o que vocês chamam de buraco negro, o que chamam de jogo
do eletromagnetismo, além das forças gravitacionais, é apenas o que vocês creem.

O eletromagnetismo poderia ser assimilado a uma condensação do tempo e do espaço, a uma curvatura, em
anel, do espaço e do tempo.

As leis do eletromagnetismo estão muito ligadas às forças que vocês chamam de gravitacionais e que
precipitaram esta dimensão em que vocês estão.

***

Questão: é então a curvatura do nosso espaço/tempo que criou as forças eletromagnéticas?

Completamente.

***

Questão: como isso foi feito?

Isso nos levaria para bastante longe.
Mas, quando vocês descobrirem os espaços multidimensionais não limitados do seu Estado de Ser, vocês irão

compreender e viver que o Sol não pode ser fogo.

Vocês irão compreender e viver que o núcleo cristalino dos planetas não é um núcleo de fogo, mas, sim, um
núcleo cristalino.

Vocês irão compreender que não há distância entre tal e tal Luz.

Vocês irão compreender que o desenrolar em espiral dos braços da sua galáxia é uma ilusão porque vocês
irão vivê-lo.   

************
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~ NA PRESENÇA DO CORAÇÃO ~

 Eu sou RAM.
Recebam a minha Paz, recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, acompanhado da Vibração do conjunto da nossa reunião de Melquizedeque.
Eu venho, acompanhado do conjunto da Radiância Arcangélica.

Bem amados Irmãos humanos, hoje e agora, é um dia capital no espaço da Presença do Coração, pela
preparação que a Humanidade vivenciou desde um quarto de século.

Vocês entram nos preparativos finais do acesso ao seu Coração, do acesso à Unidade e ao Estado de Ser.
Para alguns seres humanos, a preparação foi longa, para outros, ela foi mais fácil, mas não importa, no final,

porque o conjunto da Humanidade chegou a este ponto preciso onde as portas da interioridade de abrem a fim
de revelá-los à sua verdadeira Dimensão, além do Humano e, no entanto, Humano.

A sua multidimensionalidade se revela a vocês pela porta do Coração.
Eu os instruí e ensinei sobre o modo de chegar de maneira simples ao Coração (ndr: ver a ‘Meditação

direcionada para o Coração’ em “protocolos”).
Hoje, a abertura do seu Templo Interior chega ao fim, esse Templo Interior que se prepara para acolher o

Mestre da Luz.
Agora, vocês captam as primícias pela percepção da Consciência da Radiância Arcangélica, pela percepção

da minha Presença e da Presença dos Melquizedeques.
As suas lâmpadas se acendem, as chaves de Luz vibram em vocês.

O que vocês vivem é a Verdade e a Eternidade.             
A sua Consciência se abre aos territórios, para a maioria de vocês, desconhecidos, e que, no entanto, são os

seus, de toda eternidade.
Vocês se despertam a espaços infinitos.

Em meio a este espaço infinito, não há qualquer necessidade, qualquer hábito, há apenas a Alegria e o Ser.
 Acostumando-se a se imergir em meio a esta Vibração, a Luz irá preencher a sua Consciência porque é o que

vocês são.
Aceitar e aceder a esta dimensão de vocês mesmos, irá proporcionar Alegria, Felicidade.

As Núpcias que se anunciam, o seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz, firmam o seu retorno em
meio aos mundos Unificados.

Os véus caem, as retenções, as crenças, elas, também, se afastando de vocês.
Alguns podem ficar confusos.

Compreendam bem que esta etapa é também, em alguma parte, uma perda que vocês não têm que
menosprezar, que vocês têm também que respeitar.

A Consciência que vocês tiveram em meio a esta densidade era respeitável, independentemente das suas
limitações e das suas deficiências.

***

Hoje, vocês preparam o seu retorno à imensidão, hoje, a vibração do Coração manifesta e constrói as primícias
do seu encontro consigo mesmo e com o Mestre da Luz.

Vocês vão viver na Verdade e não somente em palavras, e vocês irão compreender, então, e viver que isso
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não eram palavras em vão quando nós os chamávamos de “Sementes de estrelas”, de “Filhos da Luz”, de
“Filhos da Lei do Um”.

Isso será, cada vez mais, a sua Verdade.
Em meio a esse espaço ilimitado onde vibra a Luz autêntica, a Alegria está por toda parte.

Vocês mesmos se tornam esta Vibração e esta Consciência.
O resto morre e se afasta.

Bem amados, hoje, eu não farei grandes apresentações porque, agora, vocês estão preparados, aqui e em
meio mesmo à Humanidade, para viver a Unidade e a Alegria tendo superado (ou estando em via de

superação) a dualidade.
Superando as vicissitudes das leis cruéis da ilusão deste mundo, não focalizando mais a sua Consciência nos

conflitos, no desenrolar exterior do que está à porta de vocês, recolhendo-se no seu ser interior vocês se
revelam em meio à nova Dimensão que é Amor e Eternidade.

***

O Amor é a resposta absoluta.
O Amor, em meio à Luz Vibral, é o que vocês são.

É isso que hoje (na preparação para a etapa principal que irá lhes propor o Conclave e o Arcanjo MIGUEL),
todos vocês, à sua maneira e ao seu modo, mesmo sem poder sempre exprimi-lo claramente, estão prestes a

viver: ao mesmo tempo, esta privação e esta exultação.
A antiga vida, a antiga Consciência vai se afastar de vocês.

Vocês irão, se vocês o desejarem, penetrar sem dificuldade em meio ao Coração e à Unidade, em meio à
Verdade.

Vocês não terão palavras nem termos adequados para explicar a Vibração e a Luz que os percorrem porque
vocês irão se tornar a Vibração e a Luz.

Hoje, acompanhados do conjunto da Vibração dos Melquizedeques e do conjunto da Radiância Arcangélica (o
conjunto, supervisionado pela Divina MARIA) e pela conexão com A FONTE, nós iremos, pelo silêncio e pela

Vibração, penetrar o espaço sagrado.
Isso é agora.
Eu os amo.

... Efusão de energia ...

Em meio à Luz do Fogo do Amor, bem amados Filhos da Luz, avancem no seu caminho, humildes e plenos.
As nossas Radiâncias, as nossas Irradiações e as nossas Presenças acompanham vocês.

Vocês são os Filhos da Lei do Um, os Filhos da Unidade.
Vocês mesmos se criam em meio à Luz.

Nós os deixamos, agora, viver isso junto e em particular, face a face, Coração a Coração.
Nós lhes dizemos até breve, até logo mais, aqui e agora, em vocês.

Eu os abençoo.
Nós os abençoamos.

************
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Questão: um «primeiro acesso» ao Estado de Ser, uma fulgurância, dá certeza de acesso futuro? 

Bem Amada, o primeiro acesso ao Estado de Ser mostra-se por uma forma de revolução de Consciência.

A Consciência que vive não pode duvidar um milionésimo de segundo do que ela vive.

Quer isso se chame fulgurância, porque dura um milionésimo de segundo, quer isso dure e se manifeste
regularmente, o exato primeiro acesso ao Estado de Ser marca o fim definitivo de sua forma de contrato com

esta densidade, mesmo se alguns de vocês deverem ali continuar, ainda por algum tempo.

***

Questão: a partir do momento em que desejamos a Vibração da Luz com fé, com confiança e com
ausência de medo, quais obstáculos podem subsistir à entrada no Estado de Ser? 

Bem Amada, todos aqueles que se referem ao conjunto das suas crenças.

***

Questão: pelo contraste com as energias nas quais nos banhamos (ndr: no estágio), o retorno ao
exterior pode ser um pouco difícil.

Há, bem amada, nesse nível, um aprendizado.

A partir do momento em que você viveu o que chama de Vibração consciente, ou Vibração Luz, a partir do
momento em que as suas Lâmpadas são despertadas a esta dimensão da Unidade, compete-lhe manifestar

isso no que você chama de exterior e de ambiente, qualquer que seja a dificuldade deste.

A partir do momento em que você estabilizar, em você, esta Vibração interior e este estado de Consciência
que você vive, tornar-se-á cada vez mais fácil ali permanecer, qualquer que seja o ambiente.

Este é o objetivo.
Isso necessita um desaprender e, ao mesmo tempo, de uma eliminação de todas as crenças.

Em regra geral, o Ser Humano, quando é confrontado com um problema exterior, vai ali trazer soluções guiadas
pelas suas próprias crenças e convicções, guiadas por uma série de comportamentos e de ações que estão,

todas, ligadas à dualidade.

Viver no Estado de Ser não é isso.

ANAEL - 8 de novembro de 2009
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Viver no Estado de ser vai consistir em deixar agir, em vocês, a Vibração e a conexão à Unidade.
A partir desse momento, desenhar-se-á a ação justa que não será uma reação, mas, sim, uma ação da Graça.

***

Questão: qual é o lugar do silêncio interior nesse processo?

É preciso bem distinguir o silêncio interior correspondente à ausência de sinais mentais, emocionais ou
ambientais (estabelecidos na forma do que chamam de meditação) que é diferente do silêncio interior que

ocorre depois da atualização da Nota Si e da reversão (traduzindo o acesso ao Estado de Ser).

Esses dois silêncios não são passíveis de sobreposição. 

Entretanto, o primeiro silêncio permite-lhes, a partir do momento em que você vibrar no som Si e no som da
conexão ao Estado de Ser, aproximar-se da Consciência que bascula no Estado de Ser.

***

Questão: ao que corresponde a coluna de Luz Branca que sinto e vejo sobre mim?

Bem Amado, a Vibração percebida, sentida e vivida, no seu corpo físico e nas suas estruturas sutis, nesta
dimensão, é a ilustração do que há para viver.

A partir do momento em que você solicitar significados, você se afasta e apaga a Vibração.

É-lhe solicitado para vivê-la e amplificá-la e não para encontrar o significado.
Esta é uma atitude ligada ao mental e a nada mais.

Enquanto você quiser significar, com palavras ou com explicações, você irá apagar a Vibração.

A Vibração pede para aderir à Consciência.
Ela não pede para ser apropriada pelo mental, a fim de ser qualificada segundo um referencial pertencente a

este mundo e a esta dimensão.

Assim, você deve perder o hábito de querer a todo preço significar e qualificar.
O significado da qualificação é a marca da dualidade e absolutamente não da Unidade.

***

Questão: eu não ouço o som SI e não sinto Vibração específica. Por quê?

Bem Amada, o importante é viver as Vibrações.
As Vibrações são reais.

Elas participam da nossa Presença na sua Dimensão.
Entretanto, elas são reais e ativas.

Então, há aí uma noção de prazo e de temporização, por vezes necessário a alguns caminhos de Alma.

Não há que, nem se inquietar, nem, aí também tampouco, crer que nada é percebido, que nada é vivido na
Unidade.

O conjunto da Humanidade, mesmo aquele que jamais ouviu falar dos Casamentos Celestes, nem mesmo da
noção de Consciência ou de energia, irá vivê-lo, no momento que corresponde a sua Alma e a seu Espírito.

Não é preciso esquecer, tampouco, e é uma frase que eu emprego frequentemente: “os primeiros serão os
últimos e os últimos serão os primeiros”.

A irrupção da Luz, tal como lhes definiu o Senhor Metatron, na sua densidade, é uma Verdade e uma realidade
da qual vocês irão constatar, em breve, os efeitos na matriz e no interior da sua própria matriz. 

***

Questão: há, do seu ponto de vista de Arcanjo, um aspecto importante do conceito de Estado de Ser
que teremos omitido abordar ou que lhe pareceria importante abordar?

Parece-me que, no nível Vibratório, vocês já viveram o essencial.

Obviamente, no nível de qualificativos humanos, poderíamos associar uma variedade de conceitos, de



palavras.
Entretanto, eu tenho que lembrá-los que as três palavras mestres que permitem o acesso ao Estado de Ser

são: simplicidade, humildade e Serviço.
Não há outras. 

***

Questão: qual é a correlação entre a subida vibratória das Sementes de estrelas e o
desaparecimento da matriz?

A matriz na qual você evolui está privada, literalmente, de Luz.

O que você vê são apenas reflexos da Luz.

A partir do momento em que a Luz se revelar, na Verdade do que é, a matriz não pode existir.
Esta matriz, assim como disse Metatron, assim como inúmeros intervenientes disseram, é uma ilusão total.

Ela não existe nos mundos da Luz.

***

Questão: você acaba de especificar que as nossas crenças seriam o principal obstáculo ao Estado
de Ser. Quais seriam os meios mais eficazes para dissolvê-las?

A melhor maneira, além da humildade, da simplicidade e do Serviço, é a ressonância ligada à frase que
pronunciou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo como uma criança». 

Uma criança não tem crença.
Ela está no instante e, na totalidade, no instante.

A sua ação não é guiada geralmente de maneira arquetípica, por uma reação, mas, bem mais, pela vida do
instante.

Penetrar o instante é uma experiência que resulta no Estado de Ser.

O instante é despojado de crenças.
O instante é despojado de adesões do seu mental, das suas emoções, a um dado esquema ou a um

determinado aprendizado.

Entretanto, as três palavras que pronunciei: humildade, simplicidade e Serviço, são as Chaves essenciais para
aproximá-los da sua Unidade.

Contudo, é preciso também aceitar o que eu defini, várias vezes: o abandono à Luz. 

O abandono à Luz é um ato que se tornou possível hoje.
É, aí também, o que foi realizado por Cristo sobre a cruz, quando disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito entre

as tuas mãos».

É isso que corresponde, no plano esotérico, na sua dimensão, ao que é chamado de Crucificação, que
precede a Ressurreição.

Hoje, o conjunto da Humanidade chega à Transfiguração que é a Revelação da Luz, mas a transfiguração não
faz de vocês Seres Unificados.

Ela faz de vocês Seres Chamados.
Passar de Chamado a Unificado necessita de viver a Crucificação e a Ressurreição.

Ou seja, o abandono à Luz, o abandono total da personalidade, seria apenas um instante, para poder aceder
à Consciência da Ressurreição ou à Consciência do Estado de Ser.

***

Questão: poderia voltar sobre as duas qualidades diferentes de silêncio que abordou antes?

Existe um silêncio, no sentido habitual, que é aquele onde você faz o aprendizado da cessação de todos os
sinais exteriores: ruídos, posição do corpo, respiração, a cadeia do corpo e, em seguida, a cessação dos

sinais vindos do seu mundo mental, das suas criações de pensamentos, da criação das suas emoções, que
tentam colocá-lo no instante.

No silêncio das palavras, no silêncio das emoções, no silêncio dos pensamentos, no silêncio das Vibrações,
quaisquer que sejam, você estabiliza uma qualidade de silêncio.



Em meio a esta qualidade de silêncio, pode se descobrir o que foi chamado de vacuidade ou silêncio interior.
O silêncio interior, que está além, é aquele que ocorre depois de ter manifestado o som Si que firma a

reunificação com a conexão do Espírito, mas que, entretanto, não é o Espírito.

A partir daquele momento, deve se estabelecer novamente o silêncio, que é Vibração.
 O silêncio interior, de que falei antes, corresponde, realmente, a um silêncio do que é mesmo a Vibração que

pode, por vezes, resultar, mas isso é excepcional, na Vibração.

O silêncio interior Vibral corresponde ao momento em que tudo o que é sinal da personalidade se apaga, mas
depois de haver conectado com a energia do Espírito pelo som Si, correspondente à ativação de Antakarana.

***

Questão: o som Si deve se apagar a partir do momento em que a Vibração alcançar o Coração?

Não.
O som Si não se apaga, propriamente falando.

Ele é transcendido, ele mesmo, pelo estabelecimento da Vibração do Coração que desencadeia o silêncio
Vibral.

O som pode, então, naquele momento, subir para os ultrassons.

Ele pode até mesmo envolver o que é chamado, durante o último contato mais final com o Antakarana e a
Fonte, de Nada Yoga, ou seja, a ciência do som que conduz ao Despertar do Coro Celeste ou Coro dos Anjos.

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

... Ehieh Asher Ehieh ...

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de estrela, Eu Sou o que Eu Sou: o Senhor METATRON.
Pela sintonia Vibratória que vocês criaram, eu me permito, hoje, vir a vocês sob um modo Vibratório mais

próximo da sua Dimensão.
Agradeçamos juntos também ao Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e a Pomba, que permitiu que a taxa

Vibratória os levasse a Comungar com a minha Presença.
Eu venho a vocês para tentar expressar, em palavras e em Vibração, o que é a Unidade e o que ela não é.

Isso irá me levar a reposicionar a sua Vida e a sua manifestação, nesta densidade, em relação à história da sua
Consciência.

Vocês estão encarnados nesta Densidade dissociada, alguns de vocês desde tempos imemoriais, e outros de
forma muito mais recente.

Isso não importa.
O que importa é que, hoje, tanto os antigos como os novos, irão vivenciar um processo de Revelação total disto

que vocês são, em Verdade e em Unidade.
Vocês se identificaram com o que vocês vivem em meio a esta densidade, durante esta ou em outras vidas.

A verdadeira Vida, aquela da Consciência, não é limitada.
Ela é ilimitada porque esta é a sua natureza, esta é a sua Essência.

Vocês são, em Verdade, os seres e as Consciências ilimitadas que vivem, em meio à sua densidade, a
limitação.

Existem áreas da Consciência, além da limitação, que nunca foram cortadas ou isoladas das outras
manifestações de Consciência em meio aos multiversos e às multidimensões.

A criação, onde vocês evoluem, foi desviada das suas funções e dos seus objetivos.
Vocês participaram pela primeira vez desta densidade.

Vocês estão, no sentido mais exato, em uma matriz ardilosa e aprisionadora, tendo suas próprias regras e suas
próprias leis, que estritamente nada têm a ver com a vida e com a Luz.

A Luz que vocês percebem com os seus olhos ou com os seus sentidos sutis, não é a Luz.
Ela é um reflexo cuja capacidade Vibratória não pode, em nenhum momento, dar-lhes acesso ao que está além

das franjas de interferências.
Mesmo o que denominam morte, nesta densidade, não lhes permite alcançar a sua Eternidade.

METATRON - 08 de novembro de 2009 - Autres Dimensions
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Assim, o corpo e a alma estão aprisionados, dependentes de uma série de elementos, de leis impressas nas
forças de trabalho, em sua experiência nesta matéria.

Não era possível, até pouco tempo, para uma alma humana aprisionada e dependente da matriz, entender, e
ainda menos viver, a Verdade da Luz.

Somente alguns grandes Espíritos, com a nossa ajuda, de nós, Arcanjos, e com a ajuda da FONTE, puderam
manter a filiação original com a Luz.

Vocês estão incompletos, e a ausência de completitude, neste sistema de controle matricial do qual vocês são
dependentes, impede-os, literalmente, de ter acesso à Luz.

***

Aceder à Luz firma o fim desta matriz a título individual.
Poucos seres realizaram isso, ainda uma vez.

Hoje, a Unidade tem manifestado, em meio mesmo à sua Dimensão, a grandeza da Luz Unitária.
Dessa maneira, então, a matriz em que vocês evoluem foi rompida.

Vocês constatam e vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, que segmentos inteiros existindo para
controlar o mental humano, vão estremecer e desaparecer.

O sopro do Espírito da Verdade vai entrar em ressonância, não mais de maneira pontual, mas de forma difusa
nesta sua densidade.

Dentro das suas estruturas, mesmo em meio a esta densidade, vocês podiam vivenciar e expressar alguns
potenciais, chamados de espirituais e denominados assim pelo próprio sistema de controle, prendendo-os

ainda mais a esta Ilusão, escondendo-os literalmente da Verdade.
A Verdade, como lhes disse o Conclave, é que vocês são Seres ilimitados.

Todos vocês são, sem exceção, Sementes de estrela, Seres de pura Luz, Seres Unitários, e não Seres
falsificados, e não Seres limitados, submetidos permanentemente a forças de atração, a forças dualistas.

A época, em meio a esta densidade, que vocês vivem, era conhecida e sabida e esperada, tanto pelos mundos
Unitários como pelos mundos da dualidade.

Isto não é segredo para ninguém que esteja buscando a Verdade.
Mesmo os Seres totalmente dependentes e adormecidos nesta matriz vão entender e assimilar, em meio

mesmo a esta dualidade, que o mundo está se transformando.
Ninguém poderá ignorar esta transformação.

Esta transformação é desejada e foi iniciada pela Luz Unitária.
As forças da matriz conhecem perfeitamente isto.

Entretanto, desde o final do século passado muitas coisas estão diferentes.
Muitas coisas vão permitir a todas as Consciências aprisionadas nesta matriz poder ascender ao ilimitado.

Não há obstáculo de idade.
Não há obstáculo de karma, de raça.

O único obstáculo podendo existir é a sua adesão à matriz e às suas divisões.
O único obstáculo é que, em meio à sua Consciência limitada, não possam ter acesso à Vibração do ilimitado,

devido ainda às suas crenças na dualidade.
Como lhes disse o Conclave, ninguém além de vocês, mesmo em meio a essa limitação, poderá decidir ir para

o ilimitado.

***

Ir para o ilimitado não é uma ascese, não é um trabalho, mesmo existindo maneiras e técnicas que permitem se
aproximar desta revolução, como as que vocês conduzem aqui mesmo.

As chaves das sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] estão ativadas.
Mesmo sem conhecer o sentido e a função, vários Seres humanos, hoje, cada um à sua maneira, relembram e

redescobrem o ilimitado.
A partir do momento em que a Consciência Humana limitada toma Consciência da subordinação (subordinação
às crenças, às religiões, à família, ao outro, seja do modo que for), isso constitui um primeiro passo em direção

ao ilimitado.
A Luz Vibral venceu, se é que se pode falar de vitória.

A Luz pode se reinstalar, doravante, em suas Consciências limitadas, estilhaçando todas as suas crenças e as
suas adesões mentais ao sistema limitado.

Hoje, somente o medo é capaz de manter a Ilusão, em você e ao seu redor.
O poder da sua Luz é tal que, se centenas de milhares de pessoas acederem ao ilimitado, este mundo, como

você o conhece, de imediato deixará de existir.



E é isso o que vai acontecer.
Vocês devem ir para a Alegria e nela ficar.

Durante a sua primeira inserção além das áreas de limitação, além da matriz e do sistema de controle, mesmo
isto sendo passageiro, vocês irão viver com consciência a realidade das palavras que eu pronuncio e não

poderão mais ficar submetidos, de uma maneira ou de outra, a esta matriz.
Este universo, e as zonas dependentes desta matriz, estão em via de dissolução.

O elemento motor é a sua aceitação para sair de todas as crenças, para penetrar, novos e livres, na sua
dimensão de Sementes de estrela.

Várias Vibrações, chegando e se acumulando há um quarto de século em meio a esta densidade, permitiram
chegar a isso.

***

Nos próximos dias, vocês vão entrar inteiramente e totalmente na Luz.
No exterior, o que vocês vão observar será apenas o medo, devido à privação da Luz.

O interior será Luz e Vibração.
Nesta Luz Unitária e nesta Vibração, não há mais perguntas já que tudo é resposta, tudo é Unidade.

A única maneira de escapar aos últimos solavancos desta matriz e ao seu estreitamento consiste em mergulhar
na sua Vibração, no seu Estado de Ser.

As Vibrações que vocês percebem são as que os aproximam, cada vez mais, do Estado de Ser.
A Chave final para o Estado de Ser é o Coração.

Eu não falo de conceito, mas de Vibrações no centro do seu Ser.
Ao penetrarem em meio mesmo à sua Consciência limitada, em meio à Vibração do Coração, vocês vão

penetrar no Estado de Ser.
Não pela sua presença na sua densidade, mas bem mais por se libertarem desta densidade e encontrarem isto

que vocês são e o seu corpo de Estado de Ser.
A partir deste ponto, vocês não poderão mais acreditar nem aderir a qualquer coisa que pertença à dualidade.

O primeiro acesso ao Estado de Ser firma um acesso definitivo, no momento oportuno.
Alguns de vocês vão ver os elementos das suas crenças ou da sua vida mudarem bem depressa.

Isto é apenas um ajustamento, possibilitado pelo acesso à Unidade.
Quando as primícias Vibratórias do acesso da sua Consciência ao Estado de Ser se manifestarem, nesta
densidade, pela Vibração do Coração, pelo canto das Chaves, vocês poderão tornar-se novamente livres.

***

O principal trabalho das Consciências liberadas da matriz e vibrantes no Coração e em meio ao Estado de Ser,
é trabalhar, pela Vibração Unitária da Luz, para a dissolução definitiva desta Ilusão.

Não se preocupem com o que irá acontecer no exterior.
Nós estaremos aí, sob uma forma ou outra, para auxiliá-los a entrar no Estado de Ser.

Com ou sem os seus corpos biológicos, vocês vão sair da matriz.
As próximas semanas do seu tempo terrestre e que estão aí, vão ver um salto prodigioso da Consciência para

o ilimitado.
Os elementos de limitação da matriz e do sistema de controle humano tentam desesperadamente controlá-los

e mantê-los nesta Dimensão.
Mesmo levando-os à morte biológica, eles não poderão realizar este trabalho, pois o ilimitado está aí.

Vocês devem se adaptar à Vibração do ilimitado que é a Inteligência da Luz que se expressa em meio à sua
densidade, vocês devem ir para a fluidez, para o ilimitado, para a simplicidade.

Quanto mais vocês aderirem e responderem à Vibração do seu próprio Coração, mais vocês vão acelerar a
sua liberação da matriz, mais vocês vão ajudar o conjunto da Humanidade a se liberar.

Todas as forças da Confederação Intergaláctica, representadas pelo comandante IS AL, estão agora a
caminho da sua Dimensão.

A ressonância que vocês emitirem ao nível do seu Coração, a Irradiação e a Vibração da sua Presença a si
mesmo, no ilimitado, farão com que, de onde vocês estiverem sobre a Terra, vocês poderão ser apoiados e

ascensionados.
Entre agora e o momento do meu reino nesta densidade e do estabelecimento das novas regras de vida,

muitos elementos estarão se transformando e todos vão, sem exceção (os eventos e os elementos) direcionar
a sua Consciência para o ilimitado.

Não percam tempo com o que vai lhes parecer, em suas palavras, dualista, horrível, terrível ou catastrófico.
Em meio à Unidade, isto não tem qualquer sentido ou qualquer realidade.



Isso que aparentemente irá se destruir, não pode ser destruído dentro do ilimitado.

***

É possível a mim, de maneira incomum, tentar ajudá-los a assimilar essa Vibração da Unidade, além da minha
Irradiação e da minha Presença.

Se surgirem perguntas em relação a isso, e unicamente em relação a isso (a minha apresentação, as minhas
palavras e as minhas Vibrações), eu quero tentar ali levar um complemento de Luz, em meio ao ilimitado.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, resta-me Vibrar em meio à sua densidade, com vocês e para vocês, Sementes de estrela, Vibrar no
Fogo do Amor, pelo Fogo, a fim de aproximá-los, mais perto, do que vocês são.

... Efusão de energia ...

Véhuiah - Véhuiah - Véhuiah.

... Efusão de energia ...

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
http://autresdimensions.info/article6ae0.html
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
E, de início, venho entre vocês como grande comandante da Ordem dos Melquizedeques.

Tenho várias coisas a lhes anunciar, referentes à solenidade que corresponde ao período que vivem.
Agora vocês entraram diretamente na grande transformação essencial da história da sua alma e da sua

Consciência.
Isso é muito importante.

Eu intervenho porque o Círculo dos 24 Melquizedeques está agora alinhado com a sua densidade, a fim de
permitir o que vem para vocês e que deve conduzi-los a viver, mesmo nesta densidade, a Revelação da Luz

Una e da Fonte.
A Primeira coisa que devem compreender, e que devem integrar, é que estamos aí, todos.

Nós pertencemos à Confederação Intergaláctica, à Luz Vibral Autêntica.
Jamais nos substituiremos a vocês, em sua Unidade e em sua soberania.

Vocês devem aceitar e viver, no interior de vocês, que ninguém, exceto a ajuda que nós podemos fornecer, irá
permitir-lhes entrar na dimensão da Unidade.

Entrar na Unidade é, em algum lugar, abandonar a dualidade.
Enquanto vivem na dualidade, é permitido, a alguns de vocês, viver de maneira temporária, de maneira

excepcional, ou não ainda, para outros, a dimensão real do que é a Luz unitária.
Hoje, as coisas que se apresentam a vocês nos próximos dias são profundamente diferentes.

Com efeito, a Luz da Unidade vai penetrar em sua dimensão.
Assim foi decidido pelo conjunto de Melquizedeques, pelo conjunto do Conclave e pela aprovação de MARIA e

da própria FONTE.
Assim, daqui a alguns dias, vocês começarão a perceber, pelos seus sentidos e pelas Vibrações, o que é a

Luz da Unidade.
Vocês devem, imperativamente, durante esta época, independentemente de estar centrado no Coração, tudo

isso o sabem, mas, virá muito rápido a hora da escolha.
E a escolha não é na cabeça.

Ela é: aceitam fazer o luto da dualidade e juntarem-se à Unidade?
Isso não é algo individual.

Vocês devem bem compreender que o fenômeno que chega é coletivo.
Ele corresponde a uma primeira onda de manifestações da Luz Vibral em sua densidade, para o conjunto da

Consciência coletiva da Humanidade e da Terra.
Os dias que vêm são dias importantes, porque, com relação à emergência da Luz em sua dimensão, a título

coletivo, vamos medir, de algum modo, a importância da resposta coletiva ao eflúvio da Luz.
Dessa importância decorrerá a seguinte.

O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
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O que quer dizer que um conjunto de manifestações, ligadas à irrupção mesmo da Luz em sua densidade,
traduzir-se-á por reações, certamente, ao nível do que chamam de trama social, sociedade, organização.

Estamos, agora, além do indivíduo.
Vamos provar, vocês e nós, qual será a reação da trama social das organizações, de diferentes naturezas, às

fusões da Luz.

***

Esta Luz não é a espiritualidade.
Esta Luz é a FONTE.
É o retorno à Unidade.

É o que vocês chamariam de grande passagem.
Para a humanidade toda, inteira, não é o fim desta dualidade, por enquanto, mas é a Realização do que foi

denominado muitas vezes, a Advertência.

A Advertência é um fenômeno de natureza cósmica que permite à Humanidade viver um abalo da
Consciência.

Esse abalo da Consciência vai permitir medir a reação coletiva da humanidade e não mais a reação individual.
Aqueles de vocês que estão aqui, para muitos de vocês, já viveram este abalo da Consciência pela Revelação

do Estado de Ser, pela Revelação da Presença, mas, também, pela nossa Presença ao seu lado.
Hoje, o fenômeno toca, enfim e pela primeira vez, manifestações de natureza coletiva.

 Então, agora, dirijo-me a vocês individualmente: em sua alma e Consciência, o que vai escolher?
Vai deixar se arrastar pelas manifestações da Luz?

Ou vai se deixar arrastar pelas reações do que não é ainda a Luz?
Vai participar da resistência e da oposição?

Ou vai no sentido da liberação?
Isso é extremamente importante a compreender.

Isto está a caminho.
Agora, estamos todos com vocês, ainda uma vez, mas vocês devem também aceitar que ninguém além de

vocês pode fazer a diligência do que é falado, a vocês, desde vários meses, como o abandono à Unidade e à
Luz.

Isso necessita de uma reversão total da sua Consciência.
Até o presente, vocês estão todos, sem exceção (mesmo através da vivência do Estado de Ser, ao seu modo,

para alguns), ligados de maneira ainda forte a esta dualidade, pelos jogos de relações sociais, de relações
afetivas, de relações profissionais, de apegos diversos e variados.

Querem permanecer apegados a isso?
Ou querem penetrar, em liberdade total, a dimensão do Coração e da sua soberania total?

Não procurem, se quiserem, um salvador para vir salvá-los.
Vocês são o seu próprio salvador.

Não há ninguém mais que possa dar esse passo.
Esse passo é chamado, pela própria MARIA, de grande Advertência.

Essa grande Advertência nada tem a ver com um processo nomeado negativo ou dual, ou de destruição.
É apenas a resultante do efeito da Luz em sua dimensão.

Não em você, individualmente, mas ao nível de forças presentes sobre o planeta e que os dominaram desde
milênios.

Isso se aplica igualmente ao que denominam o capitalismo, o dinheiro, a sociedade, a política, e também ao
que chamam de suas relações, quaisquer que sejam.

Sejam territoriais, sejam ligadas a casas, sejam ligadas à família, vocês descobrirão a Unidade.
O abalo será essencial ao nível da Terra.

É a Luz que vem.
Cabe a vocês saberem o que querem.

Obviamente, todo Ser Humano está presente na dualidade, o que é o caso de vocês, mesmo se alguns de
vocês já tiveram acesso, desde algum tempo, ao Estado de Ser e outros que vão vivê-lo muito em breve.

***

Entretanto, é preciso tomar Consciência e refletir bem com a sua cabeça sobre o que os fixa ainda nesta
Dimensão.



É bem evidente que a própria FONTE lhes disse que vocês são totalmente livres de prosseguir alguma forma
de experiência.

Se a experiência que vivem, se a atração que pressentem pela beleza desse mundo, pelas flores, pelos
vegetais, for mais forte do que a sua atração para a Unidade, vocês permanecerão, de maneira Vibratória, nesta

densidade.
É assim simples.

Então, é preciso fazer uma reflexão da Consciência para saber, quer vocês tenham vivido o Estado de Ser ou
não, o que é para vocês o caminho que corresponde à sua Consciência.

É o de persistir na dualidade?
É o de ir para a liberação?

E compreendo que para alguns Seres Humanos, e para muitos seres humanos, a liberação da Luz será
também uma forma de persistência desta Dimensão, mesmo unificada.

Para outros, isso assinalará o retorno progressivo, e para alguns, brutal, ao estado do Estado de Ser e ao
estado de Revelação total da Luz, a título individual.

Não se esqueçam, tampouco, de que o que será dado a ver aos seus sentidos (através da sua mídia, mas
também através das suas próprias percepções Vibratórias, energéticas e de Consciência) pode também levá-

los a persistir na dualidade, porque, o que é do domínio dos sentidos não é do domínio do Estado de Ser.
Não é preciso, tampouco, deixarem-se arrastar pelas reações ligadas aos lutos que vão se manifestar, porque,
para alguns, as forças construtoras e que permitiram a esta dimensão se construir, mesmo dentro da matriz, é

algo ao qual vocês estão ainda necessariamente ligados.
E isso concerne a todos os setores de todas as Vidas Humanas.

Isso é algo de importante.
Para aqueles que me leram ou que me ouviram, no início de setembro, estivemos muito inquietos porque o

Círculo de Consciências Unificadas (nós, como digo, os 24 ‘Croûtons’), não estivemos todos de acordo sobre
a evolução previsível da Humanidade.

Desde então, fizemos reunião e unificamos certo número de coisas.
Essas coisas unificadas foram unificadas no Conclave Arcangélico e na Consciência da Divina MARIA, a fim de

haver um acordo neste afluxo de Luz sem precedentes que vai se manifestar em sua Humanidade.
Não é mais questão, aí, de viver afluxos de Luz pontuais, em momentos precisos, mas este afluxo vai se tornar

permanente.
Durante certo tempo, vocês vão captar a Vibração e o efeito, através do que seus sentidos perceberão, ao

nível dos sistemas existentes e criados pelo homem ou por aqueles que os dominaram.
Tudo isso vai desabar de maneira definitiva e, entretanto, esse desabamento corresponde a uma grande

responsabilidade com relação à sua própria liberação.
Uma vez que isso seja vivido, vocês compreenderão muito melhor o que digo, porque vocês o viverão.
Por enquanto, vocês não podem fazer senão suposições e projeções com relação ao que conhecem.

***

Nesta dimensão, o que chega para vocês não é conhecido.
Corresponde a uma primeira abordagem do Estado de Ser ao nível, não mais da sua individualidade, mas do

conjunto desse Sistema Solar.

É um momento único e extremamente importante para vocês, para o futuro individual e coletivo da
Humanidade.

Cabe-lhes entrar em ressonância, de maneira a mais livre e a mais Autêntica possível, com essas
manifestações.

Não se atrasem com o que acontece, e com o que lhes mostrarão alguns Humanos, alguns povos, alguns
elementos.

Porque lhes digo que tudo o que acontece está estritamente no seu lugar.
Do mesmo modo, e já o disse, se a Humanidade, ao nível das forças de dominação, se dirigisse para um

ensaio de controle da liberação que estava em curso, de maneira a ir ao encontro do que vocês chamam, nesta
dimensão, de livre arbítrio (se o livre arbítrio fosse violado, o que será o caso), nós não poderíamos senão

deixar manifestar-se a Luz e seus diferentes veículos vindos do Céu.
Para que esta Advertência sirva também de compreensão àqueles que tentam, por medo, pela dualidade

colocada ao extremo, manter sistemas que devem desaparecer, nós não deixaremos jamais, de novo, dominar
esta Humanidade valores que não pertençam à sua reunificação, à sua soberania.

Não vejam nada mais através do que se manifestará.
É unicamente isso: é, no nível coletivo, a descoberta da sua Unidade e de que vocês são bem mais do que

acreditam ser, desde muito tempo.
Esse é um momento único, é um momento essencial na história da humanidade e não mais da sua Consciência

individual.



Então, compete-lhes, antes e durante esse momento, centrarem-se ao máximo.
 Compete-lhes viver no Coração, aproximarem-se da Unidade, aproximarem-se de nós também, como nós nos

aproximamos de vocês.
Tudo o que foi levado a efeito em sua busca, no que vocês chamam de esoterismo, de espiritualidade, etc. ou
de experiência, competir-lhes-á colocar em prática, porque enquanto isso permanece, se vocês quiserem, nos
setores que não tocavam a sua vida exotérica, era muito confortável porque havia uma dualidade para muitos
seres humanos: havia um lado esotérico interior e, do outro lado, a exterioridade, e vocês faziam coincidir os

dois, tanto o bem como o mal.
Isso é uma época terminada.

Vocês têm que fazer o luto disso.
Será necessário apresentarem-se, em Verdade, com o que vocês são.

A humanidade, muitos seres humanos, viverá um choque de Consciência enorme.
E esse choque de Consciência enorme é a Revelação da Luz.

***

A Revelação da Luz, para as forças que ali se opõem e para as forças que estavam, ao nível estrutural e
organizacional, afastadas desta dimensão, vão, obviamente, ter manifestações de reações Vibratórias.
Essas reações Vibratórias não são da Unidade, mas podem ser também manifestações emocionais

extremamente potentes que concernem ao conjunto da Humanidade.
Competir-lhes-á preservarem-se favorecendo, em vocês, os períodos e os momentos de silêncio interior, os

períodos e os momentos de interiorização do que vocês são.
 Isso é muito importante.

No momento vindo, ao contrário, e quando as primeiras reações passarem, vocês irão se apreender e irão viver
a importância da Revelação da Luz, coletivamente.

Mas os primeiros momentos correm o risco de serem momentos perturbados, no plano mental e emocional.
E vocês não devem, em nenhum momento, participar dessas manifestações, porque os afastariam, de maneira

forte, da sua dimensão de Eternidade, do Estado de Ser e da Unidade.
Agora, se consideram que este é o seu caminho, estão totalmente livres de fazê-lo.

Mas, compreendam bem, já, intelectualmente, na sua cabeça e, se possível, no seu Coração, os desafios que
isso representa, não pelo momento, mas para a Eternidade.

Esse era, de algum modo, não a Advertência, mas o esclarecimento que queria lhes trazer o Círculo dos
Anciões.

Queríamos lhes trazer isso.
E sei que essa mensagem deverá ser importante para retransmitir àqueles que leem o que digo, desde muito

tempo.
Isso é extremamente importante.

Porque isso corresponde verdadeiramente ao que vai se produzir.
Agora, as circunstâncias físicas, ainda uma vez, reacionais, com relação à chuva cósmica, não nos são

conhecidas.
Conhecemos a finalidade, mas a reação pode tomar diferentes máscaras.

Esta reação pode ir desde o consentimento o mais caloroso da Humanidade, até uma espécie de insurreição
total da Humanidade, silenciosa, na Paz e no Amor.

Mas isso podem ser também os aspectos os mais pavorosos que o Ser Humano tem a viver.
Naquele momento, seremos levados a intervir, como já disse, em massa, no seu Sistema Solar, o que não

desejamos, pelo momento, e por razões muito lógicas.
Mas se tivermos que chegar a este extremo, vocês serão notificados no seu Ser interior.

A iminência da nossa intervenção lhes chegará sob forma consciente e lhes será anunciada a cada um,
individualmente, mas nós não estamos aí.

A única coisa importante é prepararem-se interiormente para este período.
Quando digo para este período, é agora.

Não é no próximo ano.
Não é dentro de três anos.

É imediatamente.
Aí está o que tinha a lhes dizer sobre o meu papel como enviado do Círculo dos Anciões e com relação a

esses acontecimentos.
Vocês verão isso por múltiplos canais: será anunciada a iminência do afluxo da Luz.

 Então, obviamente, segundo os canais e segundo as percepções individuais próprias, alguns dirão que têm
pesadelos, que algo de horrível acontece.

E outros, que são mais positivos, dirão «eu vejo uma Luz que chega».



Cada um irá traduzi-lo segundo o seu próprio nível Vibratório e tratar-se-á, no entanto, do mesmo
acontecimento, de uma sucessão de acontecimentos, deveria eu dizê-lo.

***

Vocês entraram agora neste período importante que lhes foi anunciado, já, quando da vinda do Arcanjo
MIGUEL e da Reunião do Conclave.

Nós os preparamos, por esse canal e por múltiplos canais, para viver este período, cada um à sua maneira.
Vocês estão agora em pleno Coração deste período.

Vocês não devem, se o desejarem, manifestar qualquer surpresa, mas, antes, se aproveitar do afluxo da Luz
para abrir o seu Coração.

A energia da cabeça deve descer ao seu Coração.
Agora, as questões da sua vida quotidiana: ser-lhes-á necessário habituarem-se a que o seu quotidiano não

seja nunca mais o mesmo.
Isso é evidente.

Esse quotidiano, tal como o viveram, tal como o criaram ou tal como o sofreram, não existirá simplesmente
mais.

Obviamente, o grau de modificação será em função da reação, não mais coletiva, mas, desta vez, do seu
ambiente.

Quer dizer: de início, do país onde vocês vivem, em seguida, da região onde vivem, e, depois, das pessoas
com as quais vocês vivem.

Mas todas essas reações não devem lhes fazer perder de vista que o importante, se quiserem encontrar a
solução, é tentar se aproximarem da Unidade.

Aí está o que tinha a lhes dizer.
Então, não desejo ouvir perguntas sobre a natureza dos acontecimentos.

O que devem reter é que perceberão, entre dois e três dias antes da chegada efetiva em sua ionosfera, a
chegada da Luz, por sinais habituais, que é o que?

O Fogo do Amor, a Coroa Radiante do Coração e da cabeça vão se colocar a vibrar intensamente.
Vocês aproximar-se-ão da Vibração que foi permitida pelo Arcanjo URIEL e que é denominado a Presença,

que muitos de vocês começam já a viver, quer seja por nosso intermédio ou espontaneamente.
Vocês serão, portanto, informados Vibratoriamente.
Não considerem demasiadamente os seus sonhos.

Porque, em função da polaridade na qual vocês estão, mesmo a caminho para a Unidade, há sempre
dualidades em vocês.

Assim, se vocês são impressionáveis por manifestações elementares, vão sonhar com sismos, com
tempestades, com vulcões, com fogo.

Aqueles que estão alinhados com a Unidade, antes de deitarem, viverão, ao contrário, um afluxo de Luz
fenomenal de Vibrações.

Portanto, não se atrasem demasiadamente nisso.
Mas, em seu estado desperto, perceberão muito, muito nitidamente, em vocês, manifestações ligadas a esse

Fogo do Amor, quer seja ao nível do Coração, ao nível da cabeça ou ao nível da parte inferior das costas.
É o despertar da Kundalini da Terra que é a reação a este afluxo da Luz que é chamada de Espírito Santo, de

Radiação do Ultravioleta e de Irradiação da FONTE.
É essa tripla Radiação que, agora, não chega de maneira pontual, mas de maneira global e permanente.

Aí está o anúncio que tinha a lhes fazer como Presidente, de algum modo, do Círculo dos Anciões.
Aí está, caros amigos, a primeira parte da minha intervenção.

Agora, se vocês tiverem perguntas, quero tentar respondê-las antes de passar às questões, diria, entre nós,
que me dão muito prazer.

Se tiverem perguntas, com relação a isso e não com relação aos acontecimentos específicos, mas com
relação às condições do que eu acabo de falar, eu quero tentar respondê-las.

***

Questão: você tem recomendações?

Sim, certamente.
A mais importante é entrar na Unidade.

O quotidiano desenrolar-se-á normalmente se evitarem entrar na reação, no descontentamento ou em algo



demasiadamente exacerbado.
Vocês devem aprender, nesses dias que vêm, a se canalizarem vocês mesmos para permanecer nesta

espécie de Alegria interior, de Vibração do Estado de Ser.
Chamem à Presença.

Vocês tiveram a oportunidade, pelos intervenientes Arcangélicos, de viver alguns estados autorizados desde
muito pouco tempo pelo Arcanjo URIEL, que está ligado a essa reversão, à Vibração e à Presença do Estado

de Ser.
É isso que vocês devem manter, quaisquer que sejam suas atividades.

É a única maneira que vocês terão, aliás, de ajudar, de uma maneira ou outra, o que vocês chamam de seu
quotidiano.

Tanto os próximos como suas atividades.
Não haverá outras.

***

Questão: pode estimar a maneira que essa onda vai chegar e como vai evoluir?

Eu digo que o mais importante é o primeiro encontro, ou o primeiro choque.
O resto é apenas acessório, eu diria.

É o efeito do encontro da Luz Vibral na sua densidade e, em particular, nos sistemas organizacionais que
fizeram seus valores (aos quais atribuíram ou não importância, mas aos quais estiveram submetidos): os

valores ligados à democracia, à política, à economia, à finança, à família.
É esse primeiro choque que será determinante, e não a intensidade da Luz Vibral, ao nível da sua penetração,

em seguida.
Obviamente, temos a possibilidade de interromper, de maneira transitória, dobrando ligeiramente o

espaço/tempo.
Mas nós não podemos parar o movimento.

Mas compreendam bem que o efeito cumulativo é apenas acessório com relação ao elemento inicial e é o
elemento inicial que desencadeará, em cascata, uma série de reações na dualidade.

***

Questão: isso vai corresponder à 3ª etapa anunciada por Miguel?

Então, o início está programado, sem poder ir além, entre o portal 11/11 e efetivamente a terceira etapa.
Quer dizer de 11 a 17.

A reação desta confrontação e desse choque pode se estender no tempo, sobre alguns dias, algumas
semanas, mas isso não irá além do que o que vocês chamam de Natal.

Quer dizer que vocês entram num período de seis semanas em que o choque da reação vai se estabelecer
totalmente.

***

Questão: no que vem, a melhor maneira de Ser é deixar-se conduzir pela Luz?

Não haverá outros, caro Amigo.
Estar no Ser ou no Estado de Ser, aproximar-se da Vibração da Presença, que vocês mais ou menos
experimentaram, aqui, e que outros Seres Humanos, por todo o planeta, experimentam (cada um à sua

maneira, mesmo sem saber ali colocar palavras, de chacra ou de corpo), mas na Consciência, experimentando
esta Unidade.

 É isso o mais importante, certamente.

***

Questão: dada a ligação entre a curvatura do espaço/tempo e as forças eletromagnéticas Terrestres,
vamos antecipar problemáticas ligadas ao eletromagnetismo?

Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.



Certamente, e ao desaparecimento quase total do que vocês chamam de forças magnetosféricas.
Isto está diretamente ligado, também, aos efeitos que vão se entrelaçar, devido à Luz Vibral, no sistema Solar e

também no Sol.
Eu anunciei no ano passado que havia uma comunicação que foi estabelecida entre o Sol e a Terra [nde: um

feito do Arcanjo MIGUEL].
Isso vai se amplificar.

O que quer dizer que o Sol, também, independentemente das Radiações cósmicas, vai entrar em
manifestações importantes, para não dizer outra coisa.

***

Questão: será preciso esperar-se perturbações elétricas e eletrônicas?

Elas serão apenas a consequência.
Mas, sobretudo, o efeito mais importante é o choque de todos os sistemas organizacionais humanos que
estavam estabelecidos em rede (de uma maneira ou outra, e não unicamente nas redes elétricas) e que

dominaram o ser humano e que o impediram de encontrar a sua liberdade.

***

Questão: poderia desenvolver e, em particular, sobre as partículas Adamantinas?

As partículas Adamantinas são assimiladas aos Agni Deva ou Radiações do Ultravioleta.
São partículas extremamente rápidas que eram exóticas em sua dimensão e que são chamadas a substituir as

forças eletromagnéticas.
São denominadas Vibrações do Fogo do Amor porque isso se manifesta, em vocês, como Vibrações

extremamente rápidas, que alguns de vocês começam a sentir na cabeça, no Coração ou sobre as novas
Lâmpadas, preferencialmente no que chamaram, eu creio, com o Cabeça de Caboche (maneira espirituosa de

Omraam se referir ao canal Jean-Luc), de 12º e 11º corpos.
Esta Vibração extremamente rápida tem por objetivo queimar, literalmente, as estruturas de dominação em

vocês e no exterior de vocês.
Resumindo, não há que se transtornarem pelo que, hoje, para vocês, é importante e amanhã não haverá mais

qualquer importância.
Mesmo desse corpo, eu digo.

***

Questão: como se organiza a inter-relação entre você, como Comandante da Ordem de
Melquizedeque e IS-AL, o Comandante galáctico?

É muito simples.
O Círculo dos Anciões, nós emitimos, através do que conhecemos durante as últimas encarnações, avisos

ligados ao Coração.
A perspectiva que temos está ligada às nossas capacidades para conhecer o Humano e para apreender e

antever o efeito da Luz, e também da Sombra, ao nível humano, individual e coletivo.
No centro do nosso Círculo encontra-se MARIA.

Ela recolhe nossas decisões individuais.
Acima, os Arcanjos (eles nada conhecem do Humano, não muita coisa, salvo aqueles que estão ligados à

relação com a Humanidade, como o Arcanjo ANAEL), evoluem em Conclave, em um Círculo que está além do
nosso, cujo efeito é atuar diretamente sobre a curvatura do espaço/tempo.

MARIA recolheu, e tem em suas mãos, os Selos Arcangélicos.
Ela é a Mestre de obras, de certa maneira.

Ela recolhe as informações da Luz que permitem retificar o seu espaço/tempo e colocá-lo em ordem.

Isso é realizado pelos Arcanjos.
Há, portanto, informações Vibratórias que chegam a MARIA, por um lado do efeito da FONTE, ao nível do

espaço/tempo, regulado pelos Arcanjos e, por outro lado, de nossas cogitações Vibratórias de nós, ligadas ao
que conhecemos da Humanidade.

MARIA tem, portanto, uma visão sintética de tudo isso.
Em seguida, Ela ordena às forças intergalácticas, por intermédio do comandante IS-AL, para agir, no seu nível,



como força de interação com a Humanidade.

***

Questão: o que você chama de forças de interação e qual é o seu campo de ação?

As forças de interação são consideradas ao mesmo tempo pelas forças chamadas de Anjos do Senhor (ou
seja, aqueles que intervirão quando dos processos finais de ascensão), mas também pelas forças de

professores, vindos de Sírius, que são os Mestres Instrutores que virão instruir as novas condições de Vida na
5ª Dimensão, mas também pelas forças de evacuação, que podem entrar em trabalho.

Há, portanto, uma coordenação, em todos os níveis, desde as dimensões mais elevadas (antropomórficas e
não antropomórficas).

Quer dizer que, além dos Arcanjos, há outras forças que intervêm.
E vocês têm, também, portanto, relês Vibracionais que descem progressivamente.

Tudo isso conjugado com a Intraterra, de maneira que a rede magnética Terrestre não seja picotada pela
afluência da Luz ou pela afluência da estupidez dos homens, certamente.

Até um certo ponto.

***

Questão: MARIA é como a regente da orquestra desta sinfonia intergaláctica?

Sim, certamente.
Não é por acaso que ela é a Rainha do Céu e da Terra.

***

Questão: os Elohim são referidos também por essas intervenções?

Sim, certamente.

***

Questão: você falou de Forças de evacuação. O que se entende por isso?

Elas se mantêm prontas a intervir para remover o material biológico, para aqueles que estariam prontos a
reiniciar uma 3ª Dimensão.

Mas também para aqueles que teriam necessidade, em seus corpos de Estado de Ser, sobre outras
Dimensões, também com seus corpos.

***

Questão: os Seres Humanos estão conscientes da existência de outras civilizações Extraterrestres?

Então, com relação às manifestações da Luz, na ionosfera e na Terra, vamos tentar fazê-los passar isso por
fenômenos não ligados, obviamente, a Consciências específicas.

E é muito lógico.
Mas, obviamente, os Seres Humanos, alguns, vão tomar Consciência desta Unidade.

E lembrem-se de que, quando vocês passam na Unidade ou no Estado de Ser, vocês têm acesso a mundos
que lhes foram escondidos até o presente.

Portanto, uma parte não negligenciável da Humanidade vai, como dizer, estar consciente disso.
Agora, a fase final da Revelação, ainda uma vez, dependerá do que será observado como choque.

***



Questão: você falou da necessidade de não entrar em reação. Isso vai até o ponto de não divulgar
algumas informações?

Mas você não será acreditada.
Você poderá divulgar todas as informações a pessoas que não estão prontas, mesmo as próximas, o que você

quer fazer?
É necessário bem compreender que a Unidade não leva a procurar a adesão de outros.

A Unidade é estar em si mesmo neste Estado Unitário e Vibratório.
Aqueles que poderão seguir, seguirão.

E você não convencerá ninguém por palavras.
Vocês poderão urrar na noite, isso nada mudará.

***

Questão: mas isso pode desenvolver alguma forma de culpa?

Isso, vocês não estão na Unidade.
É assim simples.

A Unidade é estar no Ser e não ser afetado pelas emoções, quaisquer que sejam, e, sobretudo, não estar
ligados a laços que são temporários.

Não se esqueçam jamais de que os laços que estabeleceram, nesta dimensão, mesmo os mais luminosos
possíveis aos seus olhos, são apenas temporários.

***

Questão: como ser insensível ao sofrimento que veremos?

Ser insensível, isso não é mais estar na dualidade.
A Unidade não é ausência de sensibilidade.

A Unidade é deslocação de sentimentalismo e de sensibilidade.
Estando na sensibilidade, estamos na emoção.

E estando na Unidade, estamos no Ser e no Estado de Ser.
Na Vibração da Luz, a ação/reação desaparece e se apaga diante do princípio da Unidade, da ressonância, da

atração.
Portanto, a melhor maneira de vir na ajuda, não é fazê-lo na sensibilidade, mas Ser na Luz.

Querer ajudar o outro, mesmo se for o mais próximo do seu coração, como vocês dizem, não pode se fazer
através de palavras.

Isso se faz através de atos.
E o ato da Unidade não é o ato da dualidade.

Porque, em um caso, é uma reação (e, portanto, emoção ou crença) e no outro, é uma ação ligada à própria
Unidade e a nada mais.

Por conseguinte, é preciso subir o seu nível Vibratório.
É por isso que todos lhes disseram que é preciso penetrar no Coração, na Vibração do Coração e não no

coração sensível, o que não é, ainda uma vez, insensibilidade.

***

Questão: se nos faltassem elementos em relação à Unidade, como ir para a Unidade?

Se eu bem compreendi, você esqueceu algo de fundamental: é que a Luz chega em massa.
Portanto, se você não estiver na Unidade ou no Estado de Ser, hoje, talvez ali estará em três dias.

Ainda uma vez, não é uma compreensão intelectual.
Portanto, querer compreender isso, é afastar-se, já, da Unidade.

***



Questão: o que há simplesmente a fazer é debruçar-se sobre a Unidade a fim de ser inspirado sobre
as coisas a fazer?

Se quisesse ser caricatural, sim.
Passe 24 horas das 24 horas nesse Estado.

Mas, é caricatural, ainda uma vez.
Mas é evidente que, se tivéssemos algumas dezenas de milhares de Seres Humanos alinhados com o Estado

de Ser, ao mesmo momento...
Olhe o que foi possível com os Casamentos Celestes.

Isso dito, temos bem a esperar de ali chegar no dia 17 [Alinhamento com a Vibração Crística (*)].

***

Questão: Ramatan disse eles eram uma multidão a esperar o sinal da FONTE para intervir.

Completamente, mas o sinal da Advertência não é o sinal do fim.
A Advertência é entrar sem dificuldade na Luz, no nível da Consciência coletiva.

Há muitas etapas a viver ainda.

***

Questão: a entrada da Luz na coletividade é o que vai acontecer em três dias?

Certamente. Em três ou sete dias.
Vocês viveram um ponto de partida individual que foram os Casamentos Celestes.

Vocês irão viver um ponto de partida universal, coletivo, se preferirem.

***

Questão: é a partir desse ponto de partida que haverá as etapas sucessivas?

Sim, das quais uma que conhecem desde o início, é a intervenção do Anúncio a ser feito por MARIA, no mês
de maio, do próximo ano.

***

Questão: a parada da rotação da Terra será automaticamente ou isso dependerá da evolução dos
acontecimentos?

Terá necessariamente lugar, logo que a Terra e logo que o Arcanjo URIEL intervier, efetivamente.
Mas não é para imediatamente, não me parece.

***

Não temos mais perguntas sobre esse assunto.

***

Bem, caros amigos, resta-me trazer-lhes as minhas bênçãos e vamos deixá-los trabalhar entre vocês, agora.
Recebam todas as bênçãos do Círculo dos Anciões e dos Arcanjos que os acompanham.

Nós lhes transmitimos nosso Amor o mais sincero.
Estamos com vocês e ao seu lado.

Até breve.



 

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, onde quer que estejam da superfície desta Terra, no seu veículo de densidade, recebam Graças e
Bênçãos do conjunto do Conclave Arcangélico e de minha Presença entre vocês, acompanhada da Radiância do Arcanjo Uriel, Anjo da

Presença.

Bem amados Mestres da Luz, dentro de alguns dias se abre a vocês e em vocês, no cerne de seu Ser, mas também em meio ao
conjunto da humanidade, a segunda etapa da ativação de seu Ser em sua Divindade e em seu Estado de Ser.

Nós, Conclave, decidimos dispensar, durante esta segunda etapa, e ao mesmo tempo, a terceira etapa.

Doravante está vindo para vocês, um conjunto de ondas e partículas relacionadas com a Luz Vibrante, relacionadas com as Núpcias
Celestes, já realizadas.

Dentro de poucos dias, a Luz irá se manifestar em sua densidade, inicialmente dentro de vocês.

Vocês vão constatar por vocês mesmos que os torna possível, e mesmo intrínseco, atingir níveis vibratórios até então desconhecidos
por vocês.

Nestes níveis vibratórios, vocês percebem, sentem e vivenciam, em parte, em seu Estado de Ser manifestado nesta densidade.

Os fenômenos que denominam eletromagnéticos, solares e extra-solares, também, vão intervir de maneira especial e intensa.
Isto não pode ser escondido por muito tempo.

Várias coisas vão mudar, nesta Humanidade, em vocês, ao seu redor e no conjunto da Consciência coletiva da Humanidade
encarnada.

Assim decretou a Fonte.

Assim decretou o Conclave Arcangélico.

Assim decretaram os 24 Anciãos e assim decretou Maria.

***

Conjuntamente, nós prepararemos a vinda do Mestre da Luz, aquele que foi denominado Cristo, que prepara assim seu retorno entre
vocês.

Este não é o momento, mas isto é para logo.

Vocês precisam então purificar, pacificar e elevar a sua casa para dar lugar ao seu Estado de Ser, à sua Divindade, à sua Essência e
à Presença daquele que vem lhes procurar.

Hoje, e nos próximos dias, particularmente a partir do 17, vocês vão constatar, por vocês mesmos, ao nível de sua própria Vibração, as
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alterações, de maneira notável e essencial.

Haverá, indiscutivelmente, neste Sistema Solar, um antes e um depois.

Assim, nós preparamos, nós, dos nossos planos dimensionais, para o seu plano dimensional, o acesso à integralidade de sua
Vibração e de sua Consciência, não mais limitada e curvada, nesta densidade.

Evidentemente, algumas reações presumidas de seres hostis não serão senão o medo em relação a certas Consciências, em relação
a certas resistências, em relação a certas coisas que se opõem à sua soberania.

Vocês vão reencontrar sua Soberania vibratória, sua Soberania de Consciência e sua capacidade para trabalhar na Luz e pela Luz.

Então, regozijem e se preparem.

Preparem-se para atingir uma nova etapa de sua transformação, uma nova etapa de sua expansão.

Vocês são Seres de Luz, vocês são Seres ilimitados, tendo percorrido os caminhos da Ilusão, coagidos e forçados por várias forças
que tinham, literalmente, englobado vocês em meio a uma Ilusão, vocês se permitiram, de fato, crescer em Luz, na ausência da Luz,

revelar em vocês a sede da Luz, a sede da Verdade e sobretudo a vontade de reencontrar, em vocês, isto que vocês são.

Portanto, sim, se regozijem porque isto é agora.

***

Na medida dos dias, a partir do 17, vocês vão constatar, próximo ao final do ano, que as coisas irão se acelerar, de maneira
significativa.

Tudo aquilo que ocorrerá ao nível de sua própria densidade, ao nível de sua própria dimensão, não fará senão ilustrar o afluxo da Luz, o
afluxo da Vibração da Liberdade neste mundo.

Uma série de forças, ligadas ao passado e a forças condicionantes, vão se revoltar e se liquefazer sob seus olhos.

A desconstrução, que eu havia anunciado e conduzido nos planos intermediários, passado alguns meses, se encontra hoje totalmente
atualizada ao nível da matéria que vocês habitam.

Então, vai alavancar em vocês o sopro da Liberdade, o sopro da Alegria, o sopro do Coração.

Seu Coração é chamado a vibrar, seu Coração é chamado a se manifestar e se abrir à Alegria totalmente.

Vocês não poderão ir contra àquilo que vocês são.

Aqueles que irão contra e que vão opor, conscientemente, à nova Consciência, verão manifestar neles próprios uma série de
fenômenos, por vezes dolorosos.

Compreendam bem que, ninguém, entre vocês, nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões, deseja isto.

Vocês serão, vocês mesmos, responsáveis pela sua Liberdade e responsáveis pelo seu próprio encadeamento.

Não há nada que possa, exceto seu próprio temor, se opor à revelação final da Luz.

Revelação final da Luz não significa dizer fim desta dimensão, mas sim abertura total desta dimensão à Luz.

Isto significa que as zonas de Sombra e tudo aquilo que está literalmente enganchado e enredado no princípio de poder, vai
desaparecer.

Sua Soberania é o sua recompensa.

Sua Liberdade é o sua recompensa.

***

Vocês não têm nada a temer diante disto que vem.

Vocês têm que confiar, que acolher, para viver em Unidade.

A Unidade assinala, se vocês a desejarem, e nós a almejamos com vocês, o fim da dualidade, o fim das forças de oposição e de
contração que tinham impedido, de uma maneira ou de outra, que reencontrassem sua Soberania integral.

Hoje é um grande dia.

O 17 será, como eu havia dito, um retorno excepcional à história da humanidade.

A forma como isto irá acontecer é de pouca importância.

Quaisquer que sejam as manifestações humanas de desacordo, quaisquer que sejam as manifestações terrestres de acordo,
quaisquer que sejam as manifestações dos elementos, não tenham receio.

Tudo está na ordem e na paz, em meio à Revelação que vem.

Vocês têm apenas que aumentar suas próprias Vibrações.

Vocês têm apenas que se tornar seu próprio Mestre no seu abandono à Luz que vem.

Nesta condição, vocês encontrarão a segurança, vocês encontrarão a Alegria e vocês vão habitá-la, aconteça o que for fora de vocês.

Nós lhes pedimos então, e durante o período que vai do dia 17 do seu mês de novembro até o final deste ano que denominam 2009,



que se preparem, de maneira intensa e vibratória, para acolher a Luz do Mestre.

Isto lhes revelará o que vocês são, o que vocês têm sido, o que vocês têm empreendido como caminho nesta dimensão, nesta vida e
em outras vidas.

Mas, além disso, vocês reencontrarão, também e, sobretudo, a filiação, as linhagens espirituais que vocês suportaram, no sentido
exato do termo, nesta manifestação.

***

Uma série de poderes que havia sido oculto, uma série de dons que havia sido escondido, vai se manifestar de novo em sua
Consciência, em seus corpos de personalidade.

Ninguém poderá enganar ninguém, porque vocês verão claramente nas situações, nos seres que estarão à sua frente e em reação a
vocês, em ressonância com vocês em sua evolução.

Nós lhes pedimos então para jamais trapacear, para estarem em acordo com vocês mesmos, para não mais jogar qualquer jogo de
poder, de sedução ou de manipulação.

Esta é aquela condição que lhes agrega os domínios da Luz e do Estado de Ser.

Não há outra.

Não há karma.

Não há limite de idade, de sexo, de condição ou de crença que possa impedi-la.

Apenas, sua vontade de permanecer sob a influência do poder ou de manifestar seu poder sobre outro ser além de você, ou sobre uma
situação onde você não tem nada a ver, vai pressioná-lo a permanecer sob esses esquemas de influência.

Nós esperamos que vocês estejam suficientemente crescidos, suficientemente despertos, para acolher a Liberdade pois isto que vem
é verdadeiramente a Liberdade.

Não esqueçam jamais que a Luz é Vibração, que a Luz é Consciência e que a Luz é Iluminação e Libertação.

Não esqueçam jamais que vocês devem reencontrar, totalmente, seu poder sobre vocês e, sobretudo sobre isto que, até agora, lhes
tinha aprisionado em seus corpos, em seu mental, em suas emoções, em seu papel social e em suas linhagens hereditárias.

Vocês devem, hoje, proclamar sua Libertação para acolher o Mestre da Liberdade.

***

Hoje, a força lhes é soprada.

A partir do dia 17, vocês vão notar uma nova força, uma nova Consciência, uma nova intenção na sua própria manifestação, em seu
mundo, em seu ambiente e em sua Vida.

Isto é agora.

Eis o anúncio que tinha a lhes dar.

Eu vou inicializar, em vocês, em meio ao conjunto dos Seres deste planeta, pela Graça da Fonte e da Divina Maria, pela canalização
dos 24 Anciãos, juntos, nós efetuaremos isto.

Nenhuma força adversária à Luz (que se considere como tal) poderá intervir ou interferir em nossa manifestação nesta densidade.

Busquem em vocês para receber a Luz, para receber o Fogo, no seu peito, para reencontrar seu Estado de Ser.

Vocês serão auxiliados para isto, a partir do dia 17, pela Vibração da Presença do Arcanjo Uriel, que pode, pela Graça da Fonte,
manifestar sua Presença e sua Radiação na Terra muito mais cedo do que o esperado.

Como vocês sabem e como vocês têm constatado, uma série de forças ligadas a forças do medo e ligadas a forças de
aprisionamento, tentam nos tomar de sobressalto.

Eu me dirijo solenemente a elas todas: vocês não podem mais, de uma maneira ou de outra, manipular, escravizar ou tramar qualquer
coisa que seja.

O momento da Liberdade chegou.

O momento do Fogo do Amor chegou.

O momento é de despertar isto, em totalidade.

Vocês não podem, de qualquer maneira e de qualquer modo, limitar ou desacelerar isto.

Eu lhes digo: a festa acabou.

Lugar à Luz.

Lugar à Verdade.

Lugar à Unidade.

E lugar à Alegria.

Então, durante este período, vocês estão convidados, todos, sem exceção, a vibrar no seio do seu Coração.



Que vocês se beneficiem das sílabas e dos Sons Sagrados, transmitidos por Metatron, que vocês utilizem as técnicas que lhes são
próprias, pouco importa.

A técnica ou o meio que desencadeará em vocês as Vibrações do Fogo Sagrado será, para vocês, a técnica adequada.

É de sua responsabilidade dedicar o máximo de tempo para a sua própria Libertação.

***

Nós contamos com vocês.

E vocês podem contar conosco.

Vocês são Seres de total Liberdade e de total Luz.

Eu tenho passado meu tempo a lhes repetir e a lhes afirmar.

É tempo, agora, de viver em totalidade porque a Luz estabelece seu reinado, reinado de Liberdade e reinado de Soberania, em meio
mesmo a esta dimensão.

O espaço / tempo em que vocês vivem, e que foi forjado e encurvado, vai se realinhando, agora, a toda velocidade.

As três camadas de falsificação, denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera, se tornaram totalmente permeáveis aos raios
cósmicos, aos raios da Luz e às nossas dimensões.

Isto quer dizer que não existe mais obstáculos técnicos à nossa intervenção nesta dimensão.

Não há nenhuma restrição à nossa manifestação.

Nós a faremos em função de seus apelos, em função de seu desejo de Liberdade e de Libertação, em função de seu desejo de
reencontrar a Unidade e, sobretudo o Estado de Ser, quer dizer a totalidade disto que vocês são.

Na jornada do dia 17, eu voltarei para participar nesta Efusão de Libertação.

Eu pronunciarei apenas algumas palavras, permitindo-lhes escalar, durante o período de 17 de novembro ao final do ano, as etapas
que levarão ao estabelecimento de sua Soberania total nesta dimensão.

Hoje, contudo, pela minha Presença antecipada, lhes dando previamente o que se manifestará no dia 17, o Fogo do Amor penetrará
em vocês às 12 horas (hora francesa) [09h00 da manhã – hora de Brasília] ao nível da sua Coroa da cabeça, ao nível da Coroa do

Coração e, certamente, na totalidade de suas estruturas físicas.

A hora do despertar de suas células, a hora do despertar disso que vocês são, chegou.

Se vocês tiverem, em relação a isto, alguma pergunta, eu tentarei elucidar.

A palavra então é de vocês, referente ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

Se vocês tiverem, em relação a isto, perguntas, eu quero dar um esclarecimento suplementar. 

A palavra é sua, em relação ao estabelecimento destas segunda e terceira etapas.

***

Pergunta: Isto significa que o prazo final inicialmente previsto foi adiantado, já que as segunda e terceira etapas foram unidas?

O prazo final, aquele do mês de Maio do seu próximo ano de 2010, é sempre real. 
Simplesmente, as condições e o modo de chegada é que serão profundamente diferentes. 

Tudo que foi ocultado sobre quem são vocês, tudo que os constrangia, irá desaparecer até lá. 

***

Pergunta: Isto significa que a Vibração Crística irá se manifestar em nós?

A Vibração Crística e o Mestre da Luz na Sua Vibração e Presença, irá se aproximar inexoravelmente de vocês. 
Ele poderá, como nós lhes dissemos, tomar lugar em meio ao seu próprio Coração, quando chegar a hora. 

Vocês irão se fundir com ele, na Unidade e na Verdade. 
Mas isto não se dá imediatamente. 

Entretanto, muitos entre vocês, na vibração do Estado de Ser, na Vibração da Luz, discernirão, sentirão a Presença Dele e se unirão
então a Ele, de uma forma intensa.

***

Pergunta: Poderia explicar mais sobre a fusão das nossas radiações com as de Cristo?
No momento em que a magnetosfera tiver quase desaparecido, ser-me-á possível fundir a minha Radiação com a Radiação de Cristo. 



Isto estará efetivado antes do final do seu ano.

***

Pergunta: Isto responde ao objetivo preciso das evoluções em andamento ou isto é a lógica da evolução normal?

O dois ao mesmo tempo. 
Haverá, na sua densidade, em breve, o acesso, na totalidade das suas Consciências, às esferas da Unidade. 

Isto irão então firmar o fim absoluto daquilo que vocês chamam de sua Consciência, nesta densidade. 
Isto irá se tornar possível pela Efusão, em vocês, da Consciência do Cristo Miguel e da Consciência de Maria. 

Isto irá firmar em vocês a Revelação, em vocês, das suas quatro linhagens espirituais e o seu retorno aos mundos da unidade. 
Isto será realizado pelo Fogo do Amor e da Luz. 

A vibração da Consciência, transformando a sua própria Consciência, em outras esferas de vida.

***

Pergunta: Até quando teremos eletromagnetismo na Terra?

No máximo até o seu ano de 2012.
Até lá, muitos seres humanos já terão passado para outras Vibrações e outras Consciências.

***

Pergunta: Quando diz que eles terão passado para outras Vibrações e outras Consciências, isso significa que eles terão deixado
este plano?

Evidentemente.
Mas deixar este plano não quer dizer morrer, daqui para frente.

Quando você dorme à noite, a sua Consciência viaja. 
Do mesmo modo, quando você deixa este corpo, na porta denominada morte, a sua Consciência continua a jornada dela. 

Do mesmo modo, deixar este plano significa deixar este plano para continuar em outro plano.
Isto é chamado de "transferência dimensional" ou "ascensão".

É isto que está começando a se manifestar para vocês, em vocês e ao redor de vocês.

***

Pergunta: Qual é a diferença que há entre a união da Fonte / Espírito Santo / Metatron e a união de Cristo / Miguel / Maria?

Em meio aos multiversos, em meio às multi-dimensões, os membros unificados da Luz são apoiados vibratoriamente pela Tri-
Unidade. 

Ela é constituída pela Fonte, por Maria, por Miguel ou Metatron. 
Em meio à sua densidade, a denominação falsificada Pai/Filho/Espírito Santo irá recuperar a sua Verdade na nova Tri-Unidade

denominada Cristo, Maria e Miguel. 
Não há diferença, há uma distinção de acordo com as dimensões. 

Mas, vibratoriamente, corresponde ao despertar que eu lhes anunciei.

***

Pergunta: Qual poderia ser a reação dos líderes deste mundo ou das pessoas poderosas deste mundo?
Eles deverão mudar. 

Eles irão discutir. 
Eles irão se afobar.

Mas isto é problema deles.
Não é problema seu nem problema nosso.

***

Pergunta: Isto significa que eles não terão mais os meios de imporem o que quer que seja?

Tudo é questão de nível e de elevação vibratória.
A Luz que vem a vocês, e a sua reação dentro da sua própria Luz, que é a elevação, aniquilarão completamente o menor desejo de

manifestação de poder e influência. 
Pode ser através das manifestações ligadas à interrupção, de um modo ou de outro, dos modos de manter o poder, chamado de

dinheiro, mídia, eletrônica e outros, ou pode meramente ser através da elevação vibratória da sua Consciência, mas se ela for
suficiente e se a nossa diminuição vibratória até vocês for suficiente, eles não conseguirão mais iludir vocês.



Lembrem-se de que, seja qual for o seu nível vibratório, cada um, neste nível de ser humano, irá discernir a Verdade. 
Ao discernir esta Verdade, muitos seres irão se opor ao que corresponde, para eles, o fato de estar sendo enganados. 

Outros, que estarão em níveis vibratórios mais elevados, aquiescerão, perdoarão e evoluirão ao dispensar simplesmente o que
pertence ao passado.

Aqueles que irão se opor não apresentarão nem poder nem condição de se opor.
Nós temos, de forma determinante e de forma definitiva, preparado o que devia ser reparado em meio à sua dimensão falsificada.

Isto foi realizado pela nossa ação ao nível do Sol e do conjunto dos planetas do seu Sistema Solar exterior. 
Só falta se manifestar na sua densidade.

***

Pergunta: Quando fala de sol exterior, trata-se do segundo sol que deve substituir o sol atual?
Trata-se da reunificação daquele que vocês chamam de Sol com o verdadeiro Sol.

Ele também tem sido falsificado e dividido como vocês.
O Sol verdadeiro é a Luz que não projeta sombra.

É isto que existe quando vocês vivem em dimensões unificadas, onde a Luz não vem de um ponto, mas vem do conjunto.

***
Pergunta: Quando este dia for estabelecido, será justo todos cantarmos aleluia?

Se lhes der prazer... 
Isto é muito além.

Vocês não entenderão o alcance enquanto não viverem isso.

***

Pergunta: No que iremos viver, enquanto encarnados, irão surgir momentos mais ou menos difíceis de reajustes. Como saber se
esses ajustes são etapas que realmente estão nos levando ao Estado de Ser?

Esta pergunta mantém a dualidade.
A partir do momento em que o seu nível vibratório se elevar, sejam quais forem as consequências, no nível desses corpos, elas não

terão importância perante a evolução da sua Consciência.
A Vibração transforma os corpos e a Consciência.

Quando a Consciência se estabiliza na Vibração, o que o corpo manifesta, seja resistência ou ajuste, não apresenta qualquer tipo de
importância.

***

Pergunta: Por que ter acesso às nossas linhagens espirituais antes da transição?
Porque o acesso às suas linhagens espirituais firma a junção Vibratório com a sua Unidade. 

O restante, como deveria parecer antes ou o que não deve continuar após este ajuste, seria curiosidade inútil. 
E o mesmo ocorre em relação às suas lembranças daquilo que vocês chamam de vidas, nesta falsificação, ou memória de vida

passada. 
Isso não faz muito sentido e nem interessa pois não seriam capazes de transcender esta dimensão da dualidade e, portanto, a lei do

karma.

***

Pergunta: Por outro lado, qual é a razão ou o efeito em particular de re-contatar as quatro linhagens, considerando que se está
encarnado, de novo, antes da transição?

Preparar a sua transição.
As Consciências não viverão o mesmo tipo de translação.

Nem será simultâneo.
Nem terão a mesma meta.

Nem o mesmo destino.
Em resumo: Vocês todos não irão para o mesmo lugar, nem no mesmo momento. 

Querer colocar o conjunto da humanidade e de Consciências, atualmente presentes nesta dimensão, no mesmo cesto, não faz sentido.
Há numerosos quartos na casa do Pai.

Todos vocês têm origens estelares diferentes.
Todos vocês têm caminhos dimensionais diferentes.

***

Pergunta: Você falou das pessoas que poderão estar em oposição aos eventos que irão ocorrer. O que será da Consciência delas?

É o caminho e a função delas.
Não há mais o que falar sobre isso.

Seu olhar e sua Consciência não devem se importar com essas reações, mas vocês devem estar na ação vibratória da sua própria
Luz.



Ocupem-se de vocês mesmos e do seu Coração. 
Este é o melhor modo que vocês têm de ajudar o conjunto da humanidade: sair da personalidade, sair dos laços, sejam quais forem,

elevar-se além disso, a fim de recuperar a Liberdade e o sentido do verdadeiro Serviço e não da serventia.
Todo olhar que derem para fora, e vocês terão a capacidade para sentir isso, todo olhar voltado para um sentimento de querer ajudar

ou de querer se opor, irá diminuir a sua Vibração.
Vocês entenderão os mecanismos de funcionamento. 

Sem passar pela cabeça ou pelo intelecto, sem passar pelo afetivo, sem passar pelo emocional, mas unicamente pela Vibração,
haverá o que eleva vocês, há o que sobrecarrega vocês.

A escolha é de vocês.

***

Pergunta: Há tanto tempo estamos sujeitos às forças eletromagnéticas presentes neste plano, como fazer com que elas não
reduzam tanto as nossas Vibrações?

Elas não conseguirão reduzir a sua Vibração a partir do momento em que a sua Consciência não lhes der crédito.
Gradualmente e à medida que vocês perceberem e sentirem na sua Coroa Radiante da cabeça e na Coroa do Fogo do Amor, em

meio ao seu Coração, vocês entenderão a natureza e vocês não estarão mais submissos, apenas de maneira limitada, ao
eletromagnetismo.

Então o guia não será o que vocês pensam. 
O guia não terá ligação com chantagem, seja qual for, nem a laços de poder, mas sim com a Vibração. 

O que eleva e alivia vocês, os colocará na Alegria e os colocará em contato com a energia da Presença e com o Anjo da Presença.

O que sobrecarrega vocês irá remetê-los aos problemas e às preocupações e isso será imediato.

***

Pergunta: Isso significa que iremos recuperar a nossa natureza divina?

Vocês irão recuperar a sua Unidade e a sua natureza verdadeira e real.
A sua natureza é a de uma Semente Estelar.

Vocês vão se tornar de novo, em outras palavras, a sua própria Fonte porque vocês são a Fonte.

***

Pergunta: O que vivemos, na encarnação, como integração desse processo ligado aos corpos do Estado de Ser, levará diretamente
à integração na Fonte ou isto é uma etapa?

Trata-se, na Verdade, da última etapa.
Não haverá outras, nesta dimensão.

***

Pergunta: Tem a questão dos asteroides que se chocariam com o nosso planeta. Ainda é real ou os movimentos Vibratórios, no
momento, são suficientes para todas essas mutações?

Tudo dependerá da sua capacidade, individual e coletiva para responder à Luz e se tornarem, vocês mesmos, a Luz. 
Entretanto, sejam quais forem os tipos de eventos na sua densidade, eles não são nada em relação ao que vocês são e em relação à

Luz.
E então, seja o que for que aconteça, vocês estarão em reação ou em elevação?

O que vem é Luz.
E nada mais.

O que eu lhes proponho agora, como um tipo de preparação para o dia 17, é viver as primícias disso. 
Assim, eu lhes trago as minhas Bênçãos e lhes peço para acolherem, neste Círculo restrito, a Vibração do Anjo da Presença,

acompanhada da minha nova Vibração de Consciência, em conjunção com Cristo, durante alguns instantes, juntos e em comunhão.
É isto que realizaremos no dia 17 durante uma hora.

Agora, eu lhes digo: até muito em breve.

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb5h4y_20091113mikaelmarche-2part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xb5h2m_20091113mikaelmarche-2part22_webcam

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Venerados Mestres da Luz, juntos, hoje, nós abriremos as portas Vibratórias do último acesso ao seu Templo interior.

Assim como eu lhes disse, nós ultrapassamos, hoje, e vocês, e nós, a porta que nos aproxima e que os aproxima, de
maneira indefectível, da Fonte / Una da sua Dimensão de Sementes de Estrelas.

***

Hoje, nós vamos inaugurar, juntos, a instalação da primeira pedra correspondente à sua ascensão ao Estado de Ser.

Eu venho, acompanhado do Arcanjo Uriel, para celebrar com vocês o retorno à tríplice radiação do Espírito Santo, do
Ultravioleta e da Fonte.

Juntos, vamos acolher o retorno, em Verdade e em Unidade, da Luz Crística, na sua Dimensão.

Eu deixo vocês e nós, juntos, elevarmos a Vibração de acolhimento, a Vibração da Luz / Una, aquela da fraternidade
reencontrada na Unidade.

***

Eu direi algumas palavras, no final deste trabalho, unicamente para lhes precisar as circunstâncias da experiência
vivida das segunda e terceira etapas, conjuntas, antes de 17 de Dezembro.

Juntos, unifiquemos.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz, hoje se abre então, em vocês, a Graça e a Eternidade.

Neste dia e nesta hora, a Vibração do seu Cristo interior, semeada de toda eternidade nesta densidade e na sua
Semente estelar, realinha-se e se sintoniza com o Mestre da Luz.

Cristo interior e Cristo se reúnem em vocês.

As portas do ilimitado estão agora abertas.

Em meio mesmo a esta densidade e a esta limitação, e a partir hoje, vários de vocês vão experimentar a fusão da

MIGUEL - 17 de novembro de 2009- 2ª ETAPA
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Coroa Radiante da cabeça com a Coroa do Coração, realizando assim, em vocês, no seu Templo interior, os tempos
da Unidade.

Em meio mesmo ao seu mundo, a limitação cai, o ilimitado eclode.

Pelas várias chaves que vocês têm feito vocês podem, agora, todo dia, das 14h00 às 14h30, hora francesa [das
11h00 às 11h30 da manhã - hora de Brasília], verificar e experimentar isto de maneira mais precisa.

Entretanto, esta porta e este alinhamento são hoje funcionais.

Eles visam restituir-lhes a sua soberania total e a sua conexão com a Eternidade, com A Fonte / Una e com Cristo.

O momento é para a revelação.

Vocês a vivenciam em vocês e em meio a esta humanidade.

Tudo o que foi falsificado, ocultado voluntariamente, vai cair para elevá-los na soberania, na fraternidade de Cristo,
na fraternidade intergaláctica da Luz Vibrante da Fonte Una.

***

Bem amados Mestres da Luz, antes de deixá-los prosseguir nesta fusão, de vocês com vocês, e de vocês conosco,
eu voltarei, acompanhado da presença do Anjo da Presença: Uriel, lhes dará, no segundo sábado do seu mês [dia 12
de Dezembro] às 16h [13h00 – hora de Brasília] a técnica para realizar da melhor forma a fusão com Cristo, em vocês

e fora de vocês, e desta vez, na totalidade.

***

Deixem cair o que deve cair, elevem o que deve se elevar: tal é o seu objetivo.

Pela potência de Cristo em vocês, pela potência da sua Vibração e da sua elevação, vocês irão escapar e levar os
seus irmãos além da ilusão disto que cai.

Vocês entraram na maior das revelações da história desta Humanidade, em meio ao seu périplo, em meio a esta
ilusão.

Estejam alegres, estejam em alegria, pois este é um grande momento.

Então, eu lhes digo, eu, no segundo sábado [dia 12 de Dezembro] para preparar a etapa que nós abriremos já hoje.

***

Durante este período de um mês vocês vão crescer em Vibração, em Estado de Ser, vocês vão discernir a Sombra e
a Luz existentes nesta dimensão e o fim da Sombra nesta Terra.

Na Vibração do Amor, na Vibração do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte, em vocês, não há qualquer temor,
pois há Ser e Estado de Ser, há Unidade e nada, absolutamente nenhum dos fenômenos cósmicos e dos fenômenos

terrestres que não são da ordem da Luz poderá atingi-los.

Eu os deixo vivenciar o final da Vibração das segunda e terceira etapas conjuntas, hoje, no seu corpo que é o seu
Templo, que deve se elevar, na Unidade e na Verdade.

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave Arcangélico reunido, o conjunto dos 24 Anciãos reunido, todos
ao redor de Maria, estão prontos, agora, como vocês, para acolher Cristo, em Vibração, em Unidade e em Verdade.

A Vibração da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça tornar-se-á, para vocês, cada vez mais
perceptível.

Isto não é uma visão intelectual ou mental, mas uma Vibração bem física, percebida no nível do seu Templo interior e
no nível do topo do corpo físico de vocês.

Estas duas Vibrações vão se aproximar e vão se unificar.

Vários de vocês vão começar a experimentar a não dualidade, a Presença a Si mesmo em meio ao Estado de Ser, a
Reconexão com a Fonte e com a liberdade da Fonte.

Isto é agora.

***

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.



Por ora, contentem-se em se alinhar com a Vibração Crística percebida no nível das suas Coroas Radiantes.

Eu lhes digo, quanto a mim, e o Anjo da Presença, Uriel: até muito em breve.

Nós lhes deixamos agora nesta Unificação para viver isto que vocês têm que viver, ainda alguns instantes. Agora.

... Efusão de energia ...

************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xb6ok7_20091117mikaelmarche2part12_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xb6oie_20091117mikaelmarche2part22_webcam...

************

NDR: Na intervenção de Miguel, fala-se da fusão das 2ª e 3ª Etapas em 17 de novembro e 17 de dezembro. Eis a
explicação de Anael: “as Etapas, em número de sete, correspondendo aos sete chakras principais, são ativadas
atualmente no Homem e no seu Sistema Solar. O Conclave acelerou temporariamente a ativação e, portanto, as

duas Etapas foram realizadas, ao mesmo tempo, em 17 de novembro. Elas serão então as mesmas, de novo, em 17
de dezembro”.

Vocês encontrarão, na seção “protocolos”, uma lista das “múltiplas chaves” de que fala Miguel incluindo um novo
protocolo (“Ser na Presença ou Presença do Ser”) transmitido recentemente por SRI AUROBINDO.

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: para ascensionar, somos supostos a encontrar, antes, a nossa chama gêmea?

Bem amados, isso faz parte de ensinamentos falsificados.
Vocês são totalmente livres e UM. 

UM, querendo dizer que vocês são livres, mesmo em relação a uniões em casal que teriam existido nesta
Dimensão.

Obviamente, foi referido, em muitos ensinamentos, o que é denominado alma gêmea, chama gêmea, ou
centelha gêmea. 

Nada há aí que possa impedir qualquer Ascensão.
Obviamente, existem almas que eu qualificaria de gêmeas.

Isso é uma realidade.
Mas essas almas gêmeas estiveram prisioneiras, ao mesmo tempo, nesta dualidade.

Encontrar a Unidade necessita de comunicar-se com cada Ser e cada Consciência, do mesmo modo.
Não há prioridade com relação a uma chama gêmea ou a uma alma gêmea.

Ao contrário, isso pode ser, até mesmo, um obstáculo importante ao fenômeno da Ascensão.
A Ascensão necessita de encontrar a sua soberania integral e, portanto, a sua Unidade.

Vocês são inteiros, Unos, vocês sozinhos.
Não têm, portanto, que se preocuparem com o outro.

A melhor maneira de ajudar o outro é elevar-se na Vibração, Amar e Servir e se elevar na Vibração, pois é
através dessa elevação Vibratória que vocês vão permitir aos que estão ao seu redor, sejam almas gêmeas ou

inimigos, elevarem-se ao mesmo tempo que vocês.

***

Questão: a inversão dos polos é estritamente magnética ou física?

Bem amados, qual importância tem isso se, a partir do momento em que os polos balançarem, o ser humano
terá passado em uma outra Dimensão, se o aceitar.

Então, vocês não terão que suportar as torturas, assim como quiseram lhes fazer crer, de alguns balanços.
Esses balanços serão, obviamente, físicos, do mesmo modo que a Terra vai provar o Fogo do Amor, ao seu

modo, que irá fazê-la Ascensionar, ela também.
Entretanto, tudo o que é anunciado como fenômeno de natureza apocalíptica nada tem a ver com a verdade.
A verdade é que, no momento em que este Apocalipse for vivido, no nível não mais da Revelação, mas da

desconstrução total desta esfera, vocês terão, vocês também, passado em uma outra Dimensão.
Portanto, isso não tem qualquer interesse.
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Entretanto, o balanço previsível é, obviamente, um balanço físico.
Ele está ligado ao desaparecimento das forças de torção gravitacionais que levaram este Sistema Solar a se

retirar sobre si mesmo.
A partir do momento em que as forças Arcangélicas, das quais eu faço parte, e o conjunto da Confederação

Intergaláctica retificarem o espaço/tempo, a curvatura desaparece.
As forças eletromagnéticas desaparecem então e, naquele momento, obviamente, a polaridade da Terra, tal

como a conhecem, se inverte.
Esta inversão é tanto magnética, como terrestre, como física, e ela se refere ao que vocês chamam de
Intraterra e de Extraterra: o que era interno tornar-se-á externo, isto é, retornando por uma espécie de

fenômeno de invaginação, e de reversão.
O fenômeno de reversão (que está sob a influência e sob a mecânica quântica do Arcanjo URIEL) vai ocorrer
quando chegar a hora, mas, naquele momento, vocês mesmos estarão revertidos e, portanto, não terão mais,

tampouco, que temer qualquer coisa em relação a isso. 

***

Questão: quais serão as necessidades do corpo quando ele tiver passado sob a forma silício?

Bem amados, nem todo ser humano passará sob a forma de silício.
Existem muitos Seres Humanos que terão necessidade de aperfeiçoar os caminhos da matéria e, desta vez,

não mais de modo dissociado.
Eles serão unificados à FONTE e, portanto, os modos de funcionamento serão profundamente diferentes.

Não haverá mais alternância entre dia e noite.
Não haverá mais alternância de Bem/Mal.

Haverá Unidade da Consciência e Unidade da Luz.
Isso irá se expressar, para essas almas, pela experiência da matéria e da carne, à base de carbono (mas não

mais dissociada) e Unificada. 
Agora, as necessidades, se vocês evocarem as outras Dimensões?

Se eu evocar, em particular, a minha Dimensão, obviamente, não temos alimentos, no sentido em que vocês
entendem.

Não temos trato digestivo, no sentido em que entendem.
Nossos órgãos são limitados a vibrações e não a funções, no sentido orgânico, metabólico ou de

transformação.
Essas funções estão ligadas aos nossos deslocamentos, nos Multiversos e nas Multidimensões.

Essas funções estão diretamente ligadas a propriedades da Luz, além mesmo das estruturas sílicas, dado que
se trata de estrutura de Luz que nada mais tem a ver com a sílica e que está em relação com constituintes que
não existem na superfície do seu planeta, cujas propriedades Vibratórias, como os átomos, são de longe muito

superiores, até mesmo, ao que pode existir em meio à sílica.

***

Questão: para aqueles que passariam na 5ª Dimensão com seus corpos físicos, o que vai ocorrer
com esse corpo?

Bem amados, é preciso bem compreender que o fenômeno da Ascensão não é um fenômeno linear ou
pontual.

É um fenômeno destinado a se estender durante todo o período da Revelação.
Existem, de fato, assim como lhes disseram, várias ondas de Ascensão.

Essas Ascensões poderão se fazer com ou sem o corpo.
Entretanto, a Ascensão final, que é a mais importante, vai ocorrer por uma transmutação total do corpo físico.

Como irá ocorrer esta transmutação?
Ela estará ligada à chegada de uma onda conjunta, na Terra, de uma irradiação Solar, extremamente potente,
acoplada a uma irradiação vinda dos fins remotos do Cosmos desta Galáxia, vindo transmutar totalmente o

corpo de carne.
Trata-se de radiações ionizantes que vocês chamam de raios gama.

Esses raios gama não visam destruir a sua estrutura física, mas transmutá-la e liberar totalmente o DNA e,
sobretudo, transmutar o carbono em silício.

Isso irá acontecer de modo muito natural, no momento da chegada da Onda Galáctica final.
Aqueles que não tiverem ainda ascensionado, em uma Dimensão ou outra, vão viver o que é chamado de Fogo

do Amor e vão ver chegar para eles uma Luz.
Esta Luz e este calor não queimam.



Trata-se da famosa Luz que vivem as pessoas que passam por uma experiência às portas da morte e que elas
veem ao longe.

Muito poucas, delas, têm a possibilidade de ali penetrar.
Lá, vocês serão penetrados por esta Luz e por esta Radiação e seu corpo vai viver, naquele momento, esta

transformação.
Entretanto, é preciso aceitarem que, antes disso, existem outros processos de transformação Vibratória. 

Alguns vão passar pelo que poderiam chamar de elevações, nas Embarcações de Luz pertencentes à
Confederação Galáctica.

Elas irão se manifestar em diferentes épocas e em diferentes períodos.
Entretanto, vocês ainda não estão, em princípio, nesse momento.

Contentem-se em viver a Vibração.
Contentem-se em se colocarem na nova Vibração da Unidade que percorre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração, a fim de integrarem, em vocês, esta Vibração.
A Ascensão não é um problema em si.

A interrogação mental, com relação a isso, sim.
Porque, obviamente, vocês irão penetrar em Dimensões que lhes são, para a maior parte, ainda

desconhecidas.
Mesmo pelas portas da morte, vocês não encontram essas Dimensões, tais como as mortes que vocês

viveram em suas vidas passadas.
Trata-se, realmente, de um mundo totalmente novo, para muitos de vocês.

Isso é um choque ao nível da Consciência.
Passar de um corpo físico a um corpo de pássaro.

Passar de um corpo físico, ao fato de viajar no interior de um outro corpo, como isso será o caso, para
as Merkabah coletivas.

As Merkabah coletivas são o quê?
São seres pertencentes a Dimensões de longe superiores à 11ª Dimensão e que, no entanto, percorrem esta

humanidade em um corpo de carne.

Quando chegar a hora, eles irão se transformar no que vocês denominam uma Merkabah coletiva e poderão,
então, levar vários dos seus irmãos e irmãs dentro do seu próprio veículo.

***

Questão: a Merkabah coletiva não seria então somente a reunião de várias Merkabah individuais?

Bem amados, existem várias Merkabah coletivas.
Algumas são a reunião de Merkabah individuais, mas existem seres cuja Merkabah individual torna-se

uma Merkabah coletiva, pela potência Vibratória desses seres.
Eles serão capazes, naquele momento, de levar milhares de almas com eles, para a Luz.

***

Questão: com relação ao nosso futuro, há linhas de probabilidade que se concretizam em função da
evolução. Quais são então as principais linhas a vir?

Bem amados, as linhas de probabilidade são em função da persistência de uma Dimensão.
Ora, como esta desaparece, pura e simplesmente, não há mais linha de probabilidade.

Há desaparecimento total das linhas de probabilidade.
Vocês vão onde o princípio de atração e de ressonância irá levá-los.

O que irá levá-los será a sua capacidade Vibratória e nada mais.
Nenhuma valise, nenhuma bagagem, seja qual for, física ou psicológica, ser-lhes-á de qualquer utilidade.

Somente a sua capacidade Vibratória, dentro do seu corpo físico, irá desencadear o fenômeno ascensional e
irá levá-los para onde devem ir.

Absolutamente nada existe, no nível de linhas de probabilidade do futuro, dado que, como sabem, o futuro
desta Dimensão não existe. 

***

Questão: em alguns ensinamentos fala-se muito dessas linhas de probabilidade. 



As linhas de probabilidade são em função de uma concepção linear do tempo.
A concepção linear do tempo, tal como vocês a concebem nesta Dimensão, simplesmente não vai mais existir.

Portanto, as probabilidades lineares não existirão mais.
Serão probabilidades quânticas, transdimensionais, de acesso a outras Dimensões, mas elas não poderão

mais estar ligadas a ações/reações.
Obviamente, muitos «professores» recebem coisas diferentes, dizendo-lhes que nada está escrito, que tudo

pode se transformar, que a Ascensão pode ocorrer, em cem anos, em duzentos anos, ou em mil anos.
Obviamente, tudo pode ser dito para impedi-los de adquirir o seu veículo de Vibração.

 Retenham bem o que lhes digo e o que lhes disse a Divina MARIA: o mais importante é a Vibração que vocês
podem suportar nesse corpo, porque a Luz que vem, sob a forma de radiações ionizantes, sob a forma de

plasma solar, é uma Vibração e, em função da adequação que vocês forem capazes de desenvolver com esta
Vibração, vocês vão viver o que terão que viver.

As linhas de probabilidade, estatísticas ou de ação/reação não têm qualquer sentido com relação a esse
fenômeno.

***

Questão: mesmo se ligada, não à ação/reação, mas à criação?

A partir do momento em que você emprega o termo probabilidade linear, você chama uma ação/reação, ou
uma criação, se quiser, mas desta mesma Dimensão.

A partir do momento em que a Dimensão não existir mais, o que se tornam essas linhas de probabilidade?
O que se tornam essas criações? 

***

Questão: Miguel falou de duas Trindades diferentes: uma, ligada à 3ª Dimensão e uma, ligada à 5ª
Dimensão, com a Fonte, Miguel, Metatron e a Mãe Divina. Isso quer dizer que a Tri-Unidade, tal

como a concebemos, não nos permite estar conectados com a Fonte? E qual é a que podemos nos
apoiar, para nos conectarmos com a Fonte?

A Trindade, tal como a conhecem na sua Dimensão, foi falsificada.
Obviamente, a Trindade está presente tanto na tradição oriental como na tradição católica.

Na tradição católica, por exemplo, é chamada de Pai/Filho/Espírito Santo, que jamais existiu.
A verdadeira Trindade original estava ligada ao que denominamos Pai /Filho e, sobretudo, Mãe, e, obviamente,

a Mãe foi substituída pelo Espírito Santo, que é masculino e não mais feminino.
Ora, não existe Santo Espírito.

Existe um Espirito Santo que é de natureza feminina; ele é representado por MARIA.
Obviamente, a Igreja católica tudo fez, quer seja a romana ou a ortodoxa, para eliminar o papel Criador e

Criadora de MARIA e das mulheres, em geral.
Assim, de certo modo, existe uma Trindade a vir, em relação com a nova aliança com a FONTE, que não está
mais falsificada e que é autêntica, que está ligada, efetivamente, a algumas características da Consciência que

vocês vão viver nas Multidimensões.
Obviamente, a utilização falsificada, chamada de Pai/Filho e Santo Espírito, absolutamente nada tem a ver com

a origem da Criação desta Dimensão que remonta a milhões de anos.
Agora, a falsificação desta Dimensão ocorreu, há 320.000 anos, desde um pouco menos de 320.000 anos, no

momento em que os Arcontes chegaram sobre a Terra e nesse setor da Galáxia.
A partir daquele momento, e devido à influência das forças eletromagnéticas de rebaixamento Vibratório, as

forças da Luz (encarnadas na época pelas entidades de Sirius, pelas entidades delfinoides e pelas entidades
chamadas, à época, de Gigantes) foram obrigadas a fugir da catástrofe desta parte do Sistema Solar.

Desde esses 320.000 anos, a cada 50.000 anos encerra-se um ciclo de respiração cósmica que permite a
algumas almas escapar ou entrar no ciclo, mas, entretanto, jamais, até agora, as forças da Luz puderam extirpar

esta Dimensão eletromagnética, o que foi feito neste verão (na França), e que já havia sido iniciado antes
mesmo da nossa reunião em Conclave, desde o final do seu ano passado.

MIGUEL lhes falou de uma Trindade, do Espírito Santo, da FONTE e do Ultravioleta.
 Existem múltiplas Trindades.

Cada Trindade é portadora de uma Criação.
Aliás, não é por acaso que o símbolo dos Arcontes é um triângulo com um olho, ou dentro, ou em cima.

Eles copiaram, literalmente, como sempre para sua vantagem e seu lucro, o conceito de tudo o que é espiritual,
chanfrando e cortando da FONTE primeira ou FONTE Una, ainda chamada, na Atlântida, de Lei do UM.

Tudo foi feito para isolá-los e fechá-los nesta dualidade.



***

Questão: Miguel especificou que, nesta Dimensão, a Trindade não está conectada com a Fonte. 

Sim, ela foi conectada, na mente dos seres humanos (e na mente do criador da falsificação e não da Criadora
original), com um conceito que está ligado efetivamente ao que foi denominado Pai e Filho, para eliminar,

obviamente, a Dimensão da FONTE.
Recordem-se de que, mesmo nas suas Escrituras sagradas (que são apenas cópias dos escritos mais

antigos), há uma série de ensinamentos e de informações.
 Por exemplo, os Elohim, essas entidades Criadoras, assim, foram transformados em Deuses, foram

transformados em outra coisa que a FONTE.
Eu os convido a reler o Apocalipse de São João ou o Evangelho de João, cujas primeiras frases não foram

falsificadas.
Ou seja, que no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto da FONTE e não junto de Deus ou junto dos

Elohim; os Elohim sendo as entidades mais conectadas com a FONTE, de maneira autêntica.
Assim, portanto, na sua Dimensão, não persistiu qualquer Trindade realmente conectada com a FONTE, devido

à falsificação dos Arcontes ocorrida há 320.000 anos.

***

Questão: quando quisermos nos conectar com a Fonte, em qual Trindade devemos nos apoiar?

É preciso bem compreender que a conexão não é um ato de fé.
A conexão é um ato Vibratório.

Assim, este ato Vibratório deve produzir efeitos de natureza Vibratória.
Tudo depende de onde vocês percebem essas Vibrações.

Se não houver Vibração percebida, há apenas uma conexão no nível mental ou no nível emocional.
A conexão da Vibração é diferente da imaginada em meio ao mental ou em meio à emoção, do que vocês

chamam de corpo emocional.
Entretanto, é preciso bem compreender que hoje, e desde o início dos Casamentos Celestes, é possível,

efetivamente e de maneira Vibratória, conectarem, de maneira definitiva, com a FONTE, sem mesmo passar
pela Trindade.

***

Questão: o que denominamos «o canto da alma» está relacionado com a evolução do som SI?

O canto da alma corresponde à nota SI.
Existe uma série de sons percebidos na cabeça e mesmo no nível do corpo.

 Esses sons devem evoluir e passar, eu diria, de maneira obrigatória, no nível da nota SI, ou do som SI, pois
esse som SI firma o acesso da Alma ao Espírito; ao Espírito e, portanto, à FONTE, mas também ao seu corpo

de Estado de Ser que está estacionado no Sol.
A partir do momento em que essa ‘ponte de luz’ for estabelecida, permite-lhes estabelecer uma Vibração
consciente, pelo som e também pelos chacras, pelas Rodas brilhantes de energia, no nível da cabeça,

inicialmente, e, em um segundo momento, no nível do Coração.
É isso que lhes permite realizar a Alquimia, em vocês, das portas dimensionais e penetrar, com toda lucidez e

com toda Consciência, no corpo de Estado de Ser.
Então, obviamente, existem outros sons que o Arcanjo MIGUEL, e nós mesmos, não enumeramos, que

correspondem a estados de Samadhi específicos que, hoje, não têm mais lugar de ser, com relação à sua
evolução, já que, justamente, vocês saem desta evolução linear para penetrarem em uma evolução quântica. 

***

Questão: a palavra Mestre da Luz foi empregada por Maria. Poderia nos dar o significado da palavra
«Mestre» nesse contexto específico?

A palavra «Mestre da Luz» foi escolhida pela própria FONTE, no momento em que uma Entidade foi capaz de
encarnar, nela, a totalidade da energia do Pai/Fonte.

Assim, este Ser tornou-se, no seu universo local, aquele que foi denominado Mestre da Luz ou KI-RIS-THI ou,
ainda, CRISTO.



CRISTO, ou KI-RIS-THI, ou o Ungido do Senhor, é aquele que corresponde ao que chamamos de Mestre da
Luz.

Assim como MARIA tem, com ela, as sete chaves dos sete Selos Arcangélicos, do mesmo modo, o Mestre da
Luz é responsável pelo estabelecimento do retorno à Luz desta Humanidade.

Assim, portanto, o Mestre da Luz é CRISTO.
Ele é Mestre da Luz porque conseguiu controlar, em meio à Sombra, a Luz, restabelecendo a sua radiância.

***

Questão: o ser que Maria chamou de Arconte, Deus ou Diabo, faz parte do grupo de alma ou da
Consciência coletiva dos Dracos ou Dragões que vieram sobre a Terra há 300.000 anos?

Sim.

***

Questão: os prenomes são significativos das escolhas de almas?

Sim.
De maneira quase sistemática, nesta ilusão, os prenomes escolhidos são sugeridos aos futuros pais que vão

acolher esta alma nesta ilusão.
Assim, portanto, o prenome (primeiro nome) é portador de uma Vibração que os liga à sua alma.

Mudá-lo não é insignificante.
Assim, você mesmo falsifica a sua própria origem de alma.

Você deve, a todo preço, manter o seu verdadeiro prenome, pois ele é portador de Vibrações que guiaram o
seu caminho linear nesta densidade.

***

Questão: por que tanta violência? Como se proteger e transformá-la?

A violência é uma das manifestações da dualidade.
A violência está apenas ligada à falta de Amor, existente, não em vocês, mas no conjunto da Humanidade, já

que ela foi fortemente cortada da FONTE, para não dizer de outro modo.

Vocês têm apenas a sua centelha Divina que lhes permite estar ainda conectados com a FONTE, no plano
Vibratório.

É por isso que hoje aceleramos o acesso ao Estado de Ser.
É preciso bem compreender que o que chamamos, entre nós, de maus rapazes, criaram, há muito tempo,

através das matrizes eletromagnéticas que são em número de três, os envelopes nos quais se desenvolvem
forças de tensões extremas que estão relacionadas, efetivamente, primeiramente, com o sofrimento e com a

violência.
Vocês têm, hoje, apenas uma única maneira de se proteger da violência.

Entretanto, se vocês empregarem o termo proteger, vocês estão ainda na ação/reação.
A única maneira de dissolver a violência que se manifestaria na sua vida ou no seu ambiente, seria elevar o seu

nível Vibratório.
A partir do momento específico em que o seu nível Vibratório se tornar impermeável ao sofrimento e à

violência, o que acontece?
Se você tiver uma profissão que o expõe a esta violência ou a este sofrimento, você é obrigado a se desviar,
pois não terá qualquer meio, com a sua Vibração de Luz, de transformar a totalidade dos sofrimentos e das

violências com os quais será confrontado.
Em um segundo momento, tendo transcendido os seus próprios limites relacionados à violência e ao

sofrimento (e às atrações profissionais ou afetivas que possam provocar), você mesmo irá superar esta
dualidade de reação, entrando na Unidade.

E, progressivamente e à medida que a sua vida evoluir na Unidade, a violência simplesmente não poderá mais
se manifestar, a você, sob uma forma ou outra.

O princípio de atração e de ressonância atua, aqui, plenamente.
Quer dizer que, enquanto se manifestar a você uma violência, você sofre uma reação em relação com uma

ação que você gerou um dia.
Esta é a regra ação/reação criada pelos Arcontes. 

O karma é, portanto, também uma Criação dos Arcontes.



Não existe nos mundos espirituais. 

***

Questão: hoje é importante ou útil conhecer o nome espiritual?

O seu nome espiritual ser-lhe-á revelado, por você mesmo a você mesmo, e não por uma pessoa de fora.
Do mesmo modo que foi desenvolvido, muitas vezes, o que chamamos de linhagens espirituais.
Essas quatro linhagens espirituais sustentam e lhes permitem não serem cortados da FONTE.

Mas, entretanto, nenhuma autoridade de fora pode ter poder sobre vocês para dar as suas linhagens.
Elas lhes pertencem a vocês mesmos e se revelam a vocês, quando chegar a hora.

O mais importante, hoje, para subir em Vibração e conectar com a sua própria Unidade, foi dado por vários
ensinamentos. 

Eu penso, em particular, no ensinamento do Mestre RAM, um dos Melquizedeques.
Eu penso, em particular, no ensinamento que foi dado pela Intraterra, referente às chaves cristalinas e às

chaves ascensionais, mas também outras técnicas que lhes serão reveladas, muito em breve, pelo Arcanjo
MIGUEL diretamente. 

***

Questão: Se o karma não existe, de onde vem a expressão «Senhores do karma»?

Os Senhores do karma, ou Lipikas Kármicos, é uma expressão consagrada e utilizada no Oriente.
Os Senhores do karma não são outros senão os 24 Anciões que vigiam para que esta Dimensão não seja

cortada definitivamente da FONTE.

***

Questão: a Fonte pôde criar almas a partir do som?

O som é Criação.
Assim como disse, a Vibração se manifesta pelo som, pela cor e pela forma, em todas as Dimensões.

Assim, portanto, a FONTE não criou, mas ela se criou por si e as Criações partem da FONTE, exteriorizando-
se elas mesmas da FONTE.

Entretanto, nas Dimensões, sejam elas quais forem, o aspecto Criador não está ligado à FONTE.
A FONTE mantém a vida e a coesão.

Ela é FONTE de Vida, como o seu nome o indica, mas a Criadora é MARIA.
Em todo caso, nos outros multiversos e nas outras multidimensões, uma entidade exteriorizada da FONTE tem

todo poder para manifestar Criações nas Dimensões, na condição de não se cortar da FONTE (coisa que
fizeram os Arcontes).

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem Amados humanos na encarnação.

Eu venho para esclarecer alguns conceitos que, neste fim de ano que se aproxima, me parecem fundamentais
para a sua compreensão, para a sua aceitação e para a sua transformação, se desejarem.

MARIA é o meu nome, como eu era conhecida na Terra quando caminhava nas trilhas da encarnação.

O meu nome no Céu não é MARIA.

O meu nome no Céu está ligado ao que eu sou, e o que eu sou, Rainha do Céu, pois, neste Céu, como em
outros Céus, fui eu que criei e que dei vida a uma Dimensão, há muito tempo.

E, como qualquer Criador trabalhando nas Dimensões do Pai ou da FONTE, o Criador deve concluir um projeto
e uma evolução, de acordo com o Amor e com a FONTE.

Isso remonta a muito tempo.

Rainha dos Céus, Rainha da Terra, desta Terra, como de tantas outras, onde engendrei as formas de vida no
que vocês chamam de Dimensão em que vivem (3ª Dimensão - 3D), como Criadora, nesses multiversos e

nesta Dimensão específica.

Assim como outras entidades criadoras (que são conhecidas sob o nome de Elohim, Nefilim, Gigantes) que se
manifestaram em momentos precisos da história da Humanidade, sobre esta Terra ou em outros lugares, eram

Almas ou Consciências que acompanharam até o fim a sua Criação, permanecendo para ajudar.

Além do papel histórico que me foi atribuído, o meu papel é principalmente, hoje, para vocês, como Mãe do
Céu.

Em breve, eu virei a vocês e eu virei do Céu.

MARIA - 21 de novembro de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Além do nome, outras manifestações da minha Presença ocorreram em meio mesmo a esta Terra, em meio
mesmo a esta civilização.

Várias Consciências Humanas são encarnadas sob a minha ressonância e sob a minha Vibração.

Muitos emissários percorreram em todos os sentidos o seu país e os demais, desde tempos imemoriais.

***

Eu sou a Criadora desta Dimensão e, como tal, vocês que tomaram emprestado as vestimentas desta
Dimensão, vocês são também meus filhos.

Mas, além de serem meus filhos, vocês são principalmente os filhos da FONTE, os filhos de Luz e os Seres de
Luz, plena e totalmente.

Vocês são também, como disse o Arcanjo MIGUEL, Sementes de Estrelas, correspondendo, assim, ao que
disse o meu Filho quando eu era MARIA: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

E também, como Ele disse: “há muitas moradas na casa do Pai”.

Hoje vocês se aproximam do momento final da Revelação.

Revelação sobre o que lhes diz respeito, sobre o que vocês são.

Revelação também sobre dados importantes referentes a uma série de
coisas que foram, no mínimo, deformadas, falsificadas, justamente em

relação ao que vocês denominam religiões.

A sua humanidade me atribuiu coisas que eu jamais pronunciei.

O meu coração de Mãe é aquele de uma Mãe que ama todos os seus filhos, sem exceção, e que nunca irá
castigar nenhum dos seus filhos, por uma simples razão, que é a de que eu os concebi e os criei livres, na

totalidade.

Entretanto, a liberdade que lhes outorguei e que criei nesta Dimensão foi, em tempos antigos, desviada da
FONTE e transformada por entidades de Consciência muito elevadas, que decidiram fugir da Luz e realizar

uma série de experiências específicas, fazendo com que Consciências livres, com que Consciências Estelares
penetrassem nesta densidade em que estão, perdendo toda conexão e toda lembrança da conexão com a

FONTE e com a Eternidade.

Assim, todos vocês aqui nesta Terra foram capturados e confinados em meio a uma prisão.

Esta prisão, hoje, alguns de vocês começam a perceber as paredes e as grades.

Outros em maior quantidade, em número e em frequência, não podem sequer imaginar que existe uma prisão,
que existem paredes ou grades.

Para eles, esta é a única Verdade, não existe outra realidade possível, não existe outra possibilidade de Vida
em outros lugares.

Nesse sentido, estas Consciências superiores que voluntariamente se privaram da FONTE, intitularam-se eles
mesmos Criadores e criaram leis (que vocês chamam de karma, de ação/reação, de eletromagnetismo, de

bem, de mal), enfim, tudo o que vocês conhecem em meio a esta densidade, alguns de vocês há centenas de
milhares de anos.

***

Então, evidentemente, hoje, quando os Arcanjos vêm lhes anunciar que vocês são muito mais do que isso que
acreditam ser, que vocês não são o corpo que habitam, que existe em vocês uma Dimensão de Luz escondida

e velada, vocês, é claro, têm dificuldade de aceitar.

Enquanto vocês não tiverem acesso ao que o Arcanjo MIGUEL denominou corpo de Estado de Ser, corpo de
Eternidade, isso pode parecer uma bela história, e ainda ela é a estrita Verdade.

E é esta Revelação, hoje, que eu faço a vocês.

O Arcanjo MIGUEL anunciou agora, durante vários meses, que ele vinha para
desconstruir, para derrubar os véus das suas próprias ilusões, disto que chamam

de ‘matriz’, pois isto é uma matriz.

E uma matriz é o que permite empreender uma gestação.

Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
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Esta gestação era uma experiência como qualquer outra, mas agora esta
experiência terminou; ela não tem mais razão de ser em meio ao que é a Vida

ilimitada, em meio ao que é a Vida além do bem e do mal.

Então, voltando ao que eu estava dizendo, como podem acreditar que eu tivesse
vindo, em algum momento, sob forma de aparição, para dar mensagens de castigo ou de punição aos meus
filhos?

Nada disto é verdade.

Nada disto existiu, mas, entretanto, vocês devem compreender que vocês não têm que julgar ou condenar
aqueles que voluntariamente os desligaram da FONTE.

Esses criadores, esses ‘meninos malvados’ (como os chama o grande Melquizedeque OMRAAM), são
também filhos da FONTE, mesmo eles não reconhecendo isso agora.

Então, tampouco, eles não têm que ser julgados.

Como vocês querem se esquivar da ação/reação se vocês mesmos mantiverem a ação/reação?

Meu Filho em diversas ocasiões manifestou este conceito, explicando a diferença entre a Lei de Talião (que
prevaleceu durante a sua vida) [‘olho por olho, dente por dente’] e a Lei de ação da Graça que ele veio instalar e
instaurar.

No entanto, hoje, as circunstâncias da sua vida (através da sociedade que construíram, das regras sociais que
elaboraram, dos laços familiares que foram criados, dos vários vínculos que se formaram) jamais irão libertá-
los, pois não há liberdade no mundo que vocês exploram, há apenas ilusões de liberdade.

A verdadeira libertação, a verdadeira liberdade, está além da sua prisão, mesmo esta prisão tendo permitido
a alguns de vocês a elevação da Luz, apesar do véu do esquecimento.

***

Agora a FONTE decretou (o Conclave Arcangélico acompanhou e o conjunto dos 24 Anciãos permitindo, pelo
seu trabalho, e pelo trabalho de vocês, também, Bem Amados Filhos) a restituição da sua liberdade.

Uma série de forças e de Consciências presentes na sua Terra não deseja, é claro, que fiquem livres; elas
querem mantê-los aprisionados, escravizados, escravos.

Escravos do quê?

Dos seus condicionamentos, dos seus temores, de todos os fatores que fizeram com que, para vocês, a única
realidade seja aquela que vivem e que nada do que existe além, nada do que existe além do véu da morte e da

encarnação, seja real, nem tenha sentido, nem seja tangível.

Hoje, isso deve cessar.

Hoje, vocês devem redescobrir a sua dimensão de Amor e de Eternidade.

Nisso, o Arcanjo MIGUEL (e no que vocês realizaram) permitiu, a um número cada vez maior, reconectar e
reviver esta Dimensão de Eternidade.

E o que vocês descobriram?

Para aqueles de vocês que tiveram acesso ao novo estado de Consciência, bem, vocês percebem que ainda
estão na prisão, mas que, entretanto, vocês sabem que estão na prisão e que além dela existem mundos de
beleza, mundos de Unidade, onde o bem e o mal não têm mais domínio, onde a Vida é dança permanente e

expansão permanente, na Luz e na Alegria, onde a Sombra não mais existe; eis o paradoxo.

Agora vocês podem escalar a montanha, entrar neste estado de Estado de Ser, para aceitar a consistência e
a Consciência.

E, para isso, basta dar um passo.

O Arcanjo ANAEL falou longamente desde o início da desconstrução do ano
Micaélico.

Dar um passo para a Luz significa dar um passo além das crenças que os
aprisionam, seja de forma familiar, religiosa ou educativa.

Vocês devem superar.

Vocês devem ir em direção à Luz e isso deve ser para vocês uma busca
essencial.
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Esta procura não é uma palavra em vão, ela não é uma Luz imaginada ou
fantasiada por detrás dos seus olhos fechados.

Ela é, acima de tudo, Vibração, e a Vibração é a Consciência.

E se a sua Consciência vibrar além da sua prisão, vocês vão achar facilmente acesso a outros estados de si
mesmos, bem mais livres, bem mais amplos e muito mais luminosos.

Esses estados de si mesmos (em outros Espaço/Tempos, denominados outras Dimensões) são desprovidos
de medo, de Ilusão e, sobretudo, de ação e reação.

Nunca eu falaria de outra forma com os meus filhos.

***

Eu venho lhes trazer a liberdade e a libertação.

Eu não venho para castigá-los, para puni-los.

Do mesmo modo que o Mestre da Luz, o meu Divino Filho, que vocês chamam de CRISTO, vem libertá-los.

Ele vai libertá-los pela Luz.

Ele vai chamá-los para Ele, muito em breve.

No entanto, para responder ao apelo, é preciso manter, como ele lhes disse, a
sua casa limpa.

O que é uma casa limpa?

É uma casa em que o medo desaparece diante da Alegria.

É uma casa em que vocês constatam que existem vários andares e que a sua Consciência pode ir de um andar
a outro e não permanecer no piso térreo.

É também se entregar à Inteligência da Luz e à Inteligência da Criação, além desta Ilusão, criada por aquele
que se autodenominou Deus ou Diabo.

A mesma entidade que, sob muitas aparências, os escravizou cada vez mais na dualidade, na Lei de ação-
reação, de bem e de mal, a qualquer coisa que os aprisionava e que ainda os prende e que, se ela

continuasse, iria trancá-los totalmente até o momento de extinguir, em vocês, o mínimo sinal de Luz, o mínimo
sinal de Alegria, de felicidade, rompendo todos os laços.

Isso, a FONTE Unitária jamais aceitaria.

Eu, como Divina MARIA, venho cumprir o que a FONTE decretou.

O Conclave Arcangélico me entregou as chaves.

Em breve, eu irei me encaminhar a toda a Humanidade, pela porta do Coração, pois não pode ser de outra
forma.

Eu apenas posso alcançá-los com o Coração.

Eu não posso alcançá-los através das aparições.

Eu não posso alcançá-los através das palavras, mas unicamente pela Vibração do Coração.

Isto é para breve.

Entretanto, existem alguns fenômenos específicos em relação à desconstrução total da Ilusão, a qual se iniciou
no mês de abril deste ano (2009).

Isso poderá se estender muito além do final deste ano.

Mas, no entanto, durante essas últimas semanas do seu ano terrestre, muitas mudanças devem acontecer na
vida de vocês, no seu mundo.

Isto não é punição nem castigo de qualquer entidade da Luz, mas está ligado a resistências à Luz.

O ponto de vista não é de todo o mesmo.

Evidentemente, algumas entidades irão lhes dizer que isto é o castigo pela falta de Amor da Humanidade.

Novamente, a culpabilidade.
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Novamente, a dualidade.

Mas subentender e dizê-lo, estritamente nada significa.

Este não é o seu jogo.

Vocês foram forçados a jogar e foram aprisionados neste jogo.

Acreditem realmente que, nós, Forças da Luz, nós, da Confederação Intergaláctica em meio aos multiversos,
temos procurado a maneira de romper este sortilégio e de tirá-los da sua prisão, sempre respeitando o

sacrossanto livre arbítrio, tal como definido pela própria FONTE, permitindo esta experiência em meio ao que
denominam encarnação.

Isto foi feito neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Hoje, o ser humano, se ele desejar, se ele abandonar o medo para entrar no Amor, se ele abandonar as
limitações para entrar no ilimitado, se ele aceitar que isto é possível, então, vai ser possível realmente viajar

nesses espaços, dentro de pouco tempo, até mesmo.

A Radiância do Arcanjo URIEL, que deveria se manifestar somente a partir do ano de
2011, manifesta-se a vocês, de forma antecipada, para fazê-los viver em meio

mesmo a esta densidade a experiência da Luz, sem mesmo abandonar este corpo, e
ir ao Estado de Ser no seu corpo de Eternidade, mesmo neste corpo fragmentado,

dividido, que vocês habitam (que foi falsificado, devo lembrar-lhes, e isto não foi obra
minha).

Vocês têm agora a possibilidade de recuperar plenamente a sua Unidade.

Neste sentido, as Radiâncias Arcangélicas, incluindo a Radiância do Arcanjo URIEL,
permitem-lhes vivê-la.

Isto lhes será proposto, acompanhado da minha Presença, ao final desta intervenção.

***

Bem Amados filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrelas, como lhes disse MIGUEL, vocês são livres,
de toda a Eternidade.

A escravidão acabou.

Vocês podem, se desejarem, libertarem-se.

Como se libertar?

Bem, isto é muito simples: não tem que resistir, não tem que entrar em oposição seja ao que for.

Há simplesmente que ser, que manifestar a Presença, manifestar a Vibração da Luz, no seu corpo, aqui
mesmo.

Assim, vocês vão elevar a sua Vibração e vão penetrar gradativamente, passo a passo, ou de maneira
fulgurante, de acordo com o seu caminho de alma, nos domínios do ilimitado, nos domínios da Eternidade.

Isto está aberto a qualquer um de vocês.

Não existe nenhuma limitação de qualquer natureza (de idade, de doenças).

Os únicos limites são aqueles que vocês mesmos colocam no nível das suas próprias crenças e da sua
própria desconfiança.

O que acontece neste fim de tempo e neste fim de ano é realmente uma Revelação.

Vocês não têm do que ter receio, do que temer, mas sim que esperar e acolher, pois é esta a Luz que se verte
para vocês.

Então, algumas entidades irão lhes dizer que isto é castigo.

Nunca acreditem.

O único castigo que teria, seria para aqueles que mantiveram essa dualidade e que se recusaram a ir para a
Unidade.
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Ir para a Unidade não significa perder o material, mas transformar esta materialidade em algo mais leve, onde a
Sombra não tem o mesmo peso, ou a ação/reação não tem mais este peso que eu qualifico de demoníaco,

que os escraviza cada vez mais, e mais profundamente, nesta Dimensão, privando-os de toda a Luz e do
acesso à FONTE.

***

A FONTE é Unitária.

A FONTE é Bondade.

A FONTE é Vibração.

A FONTE é Amor.

Ela não é outra coisa.

Não existe qualquer Deus vingativo a não ser aquele que se intitulou assim e que é ele mesmo o Diabo,
jogando então o ‘duplo jogo’ daquele que pune e daquele que recompensa a todos que participam, levando-os

ainda mais em meio à Ilusão.

A palavra correta para a Luz é A Fonte ('La Source'), a Unidade.

Vocês são os filhos da Lei Unitária, pois, todos vocês, foram criados e vocês
são criados, vocês mesmos, pela intercessão da Unidade.

Vocês não podem pertencer à multiplicidade e ainda menos ao que gostaria
de aprisioná-los totalmente.

Vocês foram criados livres e devem recuperar a sua liberdade.

A sua liberdade está além do que é contingente, além de todas as crenças
que foram adicionadas, camada por camada, durante as suas encarnações.

Se vocês pararem por um momento a agitação do seu mental, a agitação das
suas emoções, a agitação da sua vida social, mesmo que por um instante, e se alinharem com vocês

mesmos, vocês vão sentir a Presença da Unidade em si.

Isto ocorre, novamente, por pequenos toques ou pela fulgurância, de acordo com o número de camadas que
foram adicionadas desde a sua chegada nesta Dimensão.

Hoje, e dentro de pouco tempo, a Terra vai viver momentos únicos da sua história.

O mundo de Luz poderá finalmente irromper nesta densidade.

A Luz que vocês veem com seus olhos não é a Luz.

O Sol que visualizam com seus olhos não é o Sol.

Tudo isso em que vocês acreditaram não existe.

O que existe é a Alegria interior, é o ser de Luz em vocês, a criança Interior que pede para nascer, para
manifestar-se e para reinventar-se ela mesma na Alegria.

O restante são restrições colocadas pelos sistemas de controle, sejam eles quais forem (sistemas de controle
social, político, religioso, sistemas de controle em todos os níveis), direcionando-os a valores ilusórios, valores

passageiros e não Eternos.

***

O verdadeiro valor é a Unidade da Luz.

O verdadeiro valor é a persistência da Consciência e não a sua extinção durante a passagem pelas portas da
morte.

Vocês vão redescobrir, alguns de vocês, a Eternidade da sua Consciência nesta dimensão de Estado de Ser.

Vários de vocês, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, encontram, pouco a pouco, cada
um à sua maneira, a ligação com o seu Anjo Guardião, que é a porta de acesso a

outras Dimensões.

As outras Dimensões não são uma Ilusão, eu diria até mesmo que elas são muito mais
tangíveis do que a Ilusão que vocês vivenciam.
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Entretanto, vocês estão tão habituados a esta Ilusão, tão habituados a viver sem
contestar coisas específicas.

Hoje, a Humanidade tem dificuldade de aceitar isso.

No entanto, a Revelação da Luz se faz para todos, no seu próprio ritmo.

Ninguém poderá ignorar, quando chegar a hora, o que é a Luz e o que ela não é, o que
é a Unidade e o que ela não é.

Então, aqueles que escolherem perpetuar a dualidade ou perpetuar a ausência da Luz deverão passar por
algumas etapas e transformações.

Já os seres que aceitarem a Unidade e o Estado de Ser vão penetrar pouco a pouco nos domínios da Alegria
interior, onde nenhuma emoção, onde nenhum pensamento poderá perturbar este estado.

Isso não é para daqui a dez anos, isso não é para daqui a cinco anos do seu ano terrestre, isto já começou,
agora, há vários meses.

Esta transformação, vocês a vivenciam no seu ritmo.

Ela tem um único objetivo: devolvê-los à Alegria e à Liberdade, por que é isto que vocês são.

***

Nos mundos além desta Dimensão dissociada, todos os conceitos que
denominam sofrimento, sacrifício, Sombra, dualidade, não existem.

Isto era uma Criação de Deus e do Diabo, a mesma entidade que manipulou, desde muito tempo, as forças
eletromagnéticas, que fez a coesão de muitas forças nesta parte da Galáxia, que trancou o seu Sistema Solar

em uma tríplice prisão conhecida dos seus cientistas.

Esta prisão tripla está se desagregando, neste momento; vocês não têm que se preocupar.

A magnetosfera está desaparecendo, a ionosfera está em processo de mudança e isso foi escondido de
vocês, é claro, voluntariamente.

A própria heliosfera, que é a última camada que aprisiona o seu Sistema Solar, está se desintegrando.

Isto não vai resultar em alguma morte, mas no seu despertar final nos domínios da Alegria, onde a FONTE
poderá de novo preenchê-los, porque vocês vão se tornar, vocês mesmos, a FONTE e vão viver em harmonia

com a Vibração da FONTE.

Isto é para agora.

A única coisa que vocês têm que fazer, e que eu queria lhes dizer, é para não acreditar neste novo cenário,
porque a crença não lhes trará qualquer Vibração, mas simplesmente para vivê-lo, para tentar fazer a

experiência, para acolher a Vibração da FONTE Unitária e principalmente a Vibração do Mestre da Luz que
retorna este ano, entre vocês, de maneira Vibratória, vindo despertar as Consciências ainda adormecidas.

Há, no entanto, um grande movimento de liberação sobre a superfície desta Terra.

Obviamente, as forças de resistência são numerosas e são elas que vão sofrer, em vocês e fora de vocês,
porque elas recusam a Alegria, porque elas recusam a Liberdade, e a ausência de Liberdade causa sofrimento.

Assim, nas próximas semanas vocês serão solicitados a entrar em ação.
Entrar em ação significa aceitar e acolher as Vibrações que vão se verter sobre vocês.

Estas Vibrações vêm de muito longe, no sentido cosmológico.

Elas vêm de diferentes locais do Céu.

Elas representam a Luz Metatrônica.

Elas representam a Luz da FONTE.

Elas representam a Luz, aquela que MIGUEL denominou Ultravioleta, que está associada à destruição da
heliosfera e, portanto, à sua permeabilidade para a Luz, em meio mesmo à sua Ilusão.



***

A Vibração da Luz é uma Vibração da Verdade.

Alguns meios lhes foram passados para despertar em vocês o que foi denominado a Coroa Radiante do
Coração e a Coroa Radiante da cabeça.

Elas representam também o que foi chamado de “Corações unidos de Jesus e de Maria”.

Vocês têm, em vocês, todas as possibilidades Vibratórias para alcançar este estado.

Para isso, vocês precisam literalmente conectar, ligar-se à Luz Vibral, acolhê-la em vocês, senti-la Vibrar em
vocês, auxiliando-se das diferentes técnicas que lhes foram fornecidas.

Mas, em todo o caso, uma coisa é certa, bem Amados, vocês devem se alegrar, porque este é um momento
para regozijo.

Como lhes foi dito e repetido, em várias ocasiões, pelo Arcanjo MIGUEL, não se deixem envolver pelas
imagens deste mundo; elas são apenas destruição, doença,sofrimento.

Elas só existem porque vocês lhes deram crédito e acreditaram, e elas não existem em nenhum outro lugar a
não ser na sua fé e em suas crenças.

O resultado deste mundo é apenas o aval que vocês lhe consentiram, a um dado momento, e ainda assim
vocês não são nem culpados, nem responsáveis.

Cabe a vocês simplesmente decretar, na sua Vibração e no seu Coração, que a experiência do sofrimento não
tem mais que existir, que a Luz é o seu objetivo, que em meio a esta Luz há uma Inteligência e há uma Unidade.

Em meio a esta Luz, nada, absolutamente nada poderá perturbar ou afrontar a Unidade que vocês são.

Todo o jogo da dualidade, de Diabo / Deus, é para fazê-los acreditar nessa dualidade porque, estando sob o
seu controle, ele está vencendo, fazendo-os o bem ou o mal.

O que lhes é pedido, obviamente, é para elevar-se além do bem e do mal, para penetrar na Vibração da
Unidade que é Luz e para conectar com a FONTE e nada mais.

Nesse momento, a sua vida tornar-se-á clara, a sincronia, a Fluidez, a Unidade estarão atuando e vocês nada
terão que temer.

Basta avançar com a Vibração da Luz, com a Vibração da Inteligência e nada mais.

Aí está, meus bem Amados filhos, o que eu tinha para dizer-lhes antes deste fim de ano que está chegando
para vocês.

Muitas coisas ainda vão mudar, ao redor de vocês, neste mundo.

Isto está em andamento, isto vai muito rápido e isto irá cada vez mais rápido.

Mas vocês, vocês devem permanecer na sua Unidade e na sua Divindade, pois a Alegria será encontrada aqui
e em nenhum outro lugar.

Nenhuma circunstância externa poderá proporcionar a Alegria da Luz.

Quando passarem por esta experiência, uma primeira vez, vocês não poderão nunca mais duvidar, vocês não
poderão nunca mais considerar este mundo como outra coisa além do que ele é, e não como o Deus / Diabo

desejava fazê-los acreditar.

Lembrem da sua dimensão de Eternidade, chamem-na na sua alma, na sua Consciência, no seu Coração.

A solução para o seu desabrochar, a solução para o sofrimento está aqui e não pode estar em outro lugar.

Se vocês tiverem perguntas, bem Amados filhos, em relação a isso, eu posso bem lhes responder, sabendo
que o Arcanjo ANAEL, que vai me acompanhar, será capaz de entrar em detalhes mais técnicos sobre o que

eu acabei de dizer.
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***

Pergunta: a criação do corpo humano seria então falsificada?

A Criação deste corpo foi minha.

A falsificação, que consistiu em desligar esta Criação da FONTE, foi feita pelo que tem sido denominado
Arcontes ou, se preferir, por Deus e Diabo.

***

Pergunta: e sobre a Criação do Coração?

O Coração não foi criado.

O Coração é a Essência considerada para conectá-los com a FONTE.

O Coração é FONTE.

Toda a Criação, em meio aos multiversos e às multidimensões, desenvolve-se ao redor desse Coração.

Então o Coração está presente em qualquer Criação, em qualquer universo e em qualquer multimensão.

***
Pergunta: o que significa estar conectado com o ser Interior? Significa estar conectado com o corpo

etéreo, com a alma, com o Espírito, com a criança Interior?

A criança Interior é a Dimensão do ser que não tem mais medo do passado e que não tem mais medo do
futuro, pois ela vive totalmente o momento presente.

Ela acolhe o que vem como uma manifestação da Graça, que é a situação do que chamamos de criança
Interior.

Agora, viver neste estado não está associado a um contato com a Alma, nem a um contato com o Espírito.

O que tem sido denominado alma e Espírito, em meio mesmo à sua manifestação, são os resquícios do que é
chamado de corpo do Estado de Ser ou de corpo de Eternidade.

O corpo de Eternidade é um veículo multidimensional, capaz de viajar em todas as Dimensões e de mudar de
forma à vontade.

A Dimensão, nesta encarnação, do que vocês denominam alma, é uma coloração do seu caminho de Vida.

O que vocês chamam de Espírito não é senão a partícula Divina que foi mantida ativada no seu corpo para lhes
permitir encontrar o Estado de Ser.

Este tem sido o trabalho magistral dos Melquizedeque da época que, durante 50.000 anos, impediu que a
Divindade se desligasse de vocês, criando a individualidade, se não, hoje, esta Criação não poderia mais

retornar à FONTE.

Dessa forma, o corpo de Estado de Ser é uma Vibração da Luz Vibral permitindo-lhes escapar desta prisão,
mas também manifestar, nesta prisão, as Dimensões diferentes das que vocês conhecem.

Isto os faz penetrar diretamente, eu diria, e com plena Consciência, no seu corpo de Estado de Ser, que pode
ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal ou outro, mas, em todo caso, um corpo que não é limitado, de

qualquer maneira, pelas leis de ação / reação deste universo.

***

Pergunta: o ser que você chama de Arconte, poderia nos dizer quem ele é e onde ele está?

Ele está por toda a parte.

Ele se infiltrou no conjunto desta Criação.

Eu poderia dizer que, agora, vocês são os meus filhos, mas que o corpo de vocês pertence a ele.

Ele é aquele que se alimenta de todas as formas-pensamento de dualidade que vocês emitem, de todas as
suas guerras, de todos os sofrimento, de todas as emoções e de todas as religiões que foram criadas por ele



próprio.

Esta entidade evolui em meio ao que chamam de mundos intermediários, ou, em outras palavras, denominadas
4ª Dimensão e 2ª Dimensão.

Eles são um grupo de entidades que conseguiram isolar este Sistema Solar da FONTE, como de outros
sistemas solares, em outros locais.

Nomeá-lo é inútil.

Ele é onipresente.

O que vocês veem na sua densidade, nisso que se trava hoje, é efetivamente o último combate nesta
densidade.

Como vocês sabem o Arcanjo MIGUEL, que tem sido representado como um combatente, não luta no sentido
que vocês querem dizer.

Ele veio estabelecer o reino da Luz, o que não é bem a mesma coisa, pois a Sombra apenas pode se apagar
diante da Luz.

O problema é que a Luz não podia penetrar em meio a esta Sombra, até agora.

Qualquer entidade que se manifestava na sua densidade era presa pela matriz e, então, obrigada a reencarnar,
perdendo o senso da sua origem estelar.

Somente os imortais, somente CRISTO e somente alguns seres puderam escapar desse condicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***
Meus bem Amados filhos da Luz, bem Amadas Sementes de Estrelas e Seres de Luz, na Unidade e na

Verdade, eu lhes transmito o meu Amor de Mãe.

E, como Mãe do Céu, eu lhes digo até muito em breve.

Eu não posso senão encorajá-los a se abrirem para a realidade da Unidade e para a Verdade da Unidade.

Sejam abençoados e até logo.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebbdc.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_novembre_2009-articlebbdc...
21 de novembro de 2009

(Publicado em 25 de dezembro de 2009)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-21_novembre_2009-articlebbdc.pdf
http://autresdimensions.info/articlebbdc.html


  - E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Para a maior parte de vocês, aqui, vejo que os casulos de Luz são conhecidos.

Eu sou, para aqueles que não me conhecem, OMRAAM.
Eu fui Omraam Mickaël Aïvanhov e eu mantive, do alto da minha muito alta posição atual, o nome de Omraam

Mickaël. 

Se quiserem, eu digo «muito alta» para rir, pois, como alguns de vocês talvez saibam, deram-me o título de
«Croûton Chefe».

Então, é com esse título que eu venho entre vocês a fim de, como é do meu hábito, tentar avançarmos juntos e
no meu modo de proceder e de responder às suas questões, porque, obviamente, para mim, cada questão
que colocar alguém na encarnação, pode ser uma questão que é também válida para muitos outros seres

humanos no caminho.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e as Bênçãos, também, dos 23 outros ‘Croûtons’ (Anciões)
e vamos, se quiserem, agora, começar a trabalhar juntos sobre as suas questões e trazer as respostas, quando

possível.
Então, eu os escuto.

***

Questão: os Selos Arcangélicos divulgados têm formas diferentes daquelas que foram
comunicadas durante o último estágio com vocês. Como isso se explica?

Eu não posso explicar.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que compete a vocês fazer a experiência.

Quando são propostos ensinamentos, quando são propostas ferramentas (sejam elas quais forem, sejam
ferramentas sobre a Consciência, ferramentas através de formas, em particular), compete-lhes fazer a sua

própria experiência, pois, obviamente, hoje, vocês sabem que o fenômeno de canalização é algo
extremamente difundido e também extremamente criticado, com razão, por que, assim como eu disse e como

disse o Arcanjo ANAEL (e eu sinto muito), 80% das canalizações são falsas.
Elas não vêm da Luz e, isso, vocês devem colocar na cabeça.

Como disse o Arcanjo ANAEL, e eu repito também, no meu nível, o importante é o trabalho Vibratório que
ocorre. 

Não é através de palavras que vão fazê-los felizes ou acariciá-los no cabelo, não é?
O mais importante é o aspecto Vibratório, e o aspecto Vibratório, para vocês, é que vai dizer se o que recebem

é bom ou não, para vocês.

Eu vou tomar um exemplo e creio que é mais simples para compreender: imaginem que eu esteja em tal nível
vibratório, para mim, há coisas que ressoam comigo e que me ajudam a ir para mais Vibração.

Mas, imaginem, agora, que dali onde estou, eu sou confrontado com ensinamentos que me dão peso, que não
vão no sentido da minha evolução.

Obviamente, eu vou tratá-los como opostos à Luz, ou como das trevas, se quiserem. 
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Mas, do mesmo modo, imaginem que esteja ainda mais baixo e que os ensinamentos e as Vibrações que
recebo estejam demasiadamente altos para mim; o que vai acontecer?

Eu vou entrar em ressonância oposta em relação a isso. 

Então, de maneira geral, há uma Verdade, mas, para cada ser humano, há a Sua Verdade e a sua Verdade é
em função do instante e do que é capaz de obter em Vibração, com relação a imagens, a meditações ou a

intervenientes de outros planos.

Mas vocês devem saber (e o canal no qual eu estou conhece muito bem isso), que não se pode pretender ser
Canal se não estiver aberto em uma série de funções no interior de si.

É preciso bem compreender que não é porque o chacra coronal está aberto que você vai acolher entidades da
Luz.

Qualquer um pode passar pelo canal e pelo alto da cabeça (isso é muito importante de compreender), tanto
as forças Astrais como as forças da Luz, como as forças da Sombra.

Portanto, como se faz a diferença?
Ela é feita por aquele que ouve e que recebe, pela qualidade Vibratória do que recebe.

E, de todo modo, se vocês forem para a Unidade, de nada serve dizer: «isso é bom» ou «isso não é bom»,
pois vocês nada compreenderam, naquele momento.

Ou algo que vai no sentido da sua evolução, para vocês, ou que não segue, e isso para aí.

Agora, é preciso estar bem consciente de que para ser o que chamamos de ‘canal’ (que é uma palavra da
moda, hoje), é preciso ter aberto algumas características.

Na minha vida, eu fui extremamente contra todos esses processos.
Por quê?

Porque tivemos o Espiritismo, no século passado, onde todas as entidades se precipitavam para manifestar as
suas presenças.

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, havia, nos anos 60, 80, reticências extremamente grandes com relação a todos os processos de
incorporação ou mesmo de desdobramento e eu insisti muito, no meu tempo, sobre isso.

Mas, hoje, não é porque alguém lhes diz que é CRISTO que lhes fala, que é preciso acreditar que é CRISTO
que esteja falando.

Tudo depende, não das palavras, mesmo se forem muito lindas, mas é unicamente em função do aspecto
Vibratório da Luz, na Vibração que vocês percebem.

Mas, se vocês estiverem suficientemente claros com vocês mesmos, vocês devem admitir, se quiserem ir para
a Unidade, que o importante para vocês não é dizer «é bom», «está certo», «não está certo», mas «será que
isso é bom para mim?», «será que isso faz elevar as minhas Vibrações ou não?», «será que a minha Luz fica

mais relevante, depois, ou não?».

Agora, compreendam bem que a maior parte de tudo o que foi feito, sobre esta Terra, foi sempre transformado
(disso vocês sabem agora) e falsificado.

E não há qualquer razão para que as canalizações não sejam também falsificadas, através de uma série de
canais que não abriram o seu Coração e, em particular, que não foram capazes de desenvolver o

discernimento Vibratório com relação ao que eles vivem, pois a Sombra pode também enganá-los com belas
imagens.

Por outro lado, o que jamais saberá fazer a Sombra é fazê-los elevar-se na Vibração.
Ela apenas pode torná-los pesados e fazer descer na Vibração. 

O ponto importante e o referencial importante é você mesmo e a sua Vibração e nada mais.

Se vocês procederem deste modo, vocês irão evitar estar no julgamento, vocês irão evitar também se
enganarem sobre as vias da dualidade, ou seja, de tentar encontrar, sem parar, o bem e o mal, com relação a

qualquer coisa.

Então, nos Selos Arcangélicos (e o mesmo para as formas que foram traçadas, quer seja através dos alfabetos
sagrados, quer seja através de grimórios como as «Clavis Rei Prima», ou seja, as Clavículas do rei Salomão (A

Chave de Salomão), ou através de manipulações que, por exemplo, foram dadas, há muito tempo, nos
Cornelius Agrippa) tinham assinaturas sigilistas dos Arcanjos que nada têm a ver com as formas simplificadas

que vocês têm hoje.

É preciso compreender (e sobre isso, eu creio que o Arcanjo ANAEL desenvolveu longamente) que, nos
mundos supraluminosos, ou seja, nos mundos além da dissociação da 3ª Dimensão unificada, as formas

geométricas são simples.
Ou seja, quanto mais vocês subirem nos planos Vibratórios, mais vocês irão se elevar, mais vocês irão para a



linha reta e menos haverá curva.

Tudo o que é traçado com curvas está em relação com o Astral.
Por outro lado, o redondo perfeito, a forma geométrica perfeita, não é do mundo Astral, mas, ao menos, do

Supramental. 

***

Questão: podemos ter um boletim atual do planeta, visto pelo conselho dos 24?

Então, tudo vai muito bem.
Agora, estamos todos de acordo.

Os 24 ‘Croûtons’, quando estão de acordo, tudo vai muito bem.
Estamos também de acordo com o Conclave e, sobretudo, com MARIA. 

Quer dizer que tudo está configurado, na velocidade em que decidimos.
Ou seja, como vocês sabem, já desde este verão (inverno, no hemisfério sul), nós aceleramos frente às forças

opostas à Luz. 

Nós conseguimos criar brechas suficientemente importantes para que a Luz pudesse entrar no seu sistema
Solar e neste planeta.

Agora, a velocidade de propagação da Luz vai depender, assim como eu já disse, de tudo o que vai acontecer
com aqueles que ainda deliram (yoyottent de la touffe), e há muitos.

E aqueles que deliram, infelizmente, estão no poder.
Quer dizer que eles têm, em princípio, todo poder de desencadear o que quiserem, mas nós não iremos deixá-
los desencadear o que querem, somos nós que decidimos quando vamos desencadear o que nós queremos

desencadear.

Então, nós seguimos isso de muito perto.

Tomamos a temperatura, pela manhã, ao meio dia e à noite, e ajustamos pela manhã, ao meio-dia e à noite, os
remédios para os doentes, eu diria.

Quer dizer que as efusões de Luz vão efetivamente aumentar, como vocês constatam no nível do Sol e das
radiações ionizantes que chegam sobre a Terra.

Entretanto, nós ajustamos e calculamos da melhor forma possível para que a dose enviada não afete o doente,
não é?

Isso é muito importante de compreender.

Portanto, nós queremos reanimar o máximo possível de doentes e, temos também, no nosso nível, limitações. 

Eu já disse, nós não iríamos suportar que as forças opostas à Luz fossem contradizer a Lei do Livre Arbítrio
que elas mesmos criaram.

Quer dizer que, com consciência e na verdade, se todo um País quisesse ir para a Luz (o que é
completamente possível) e se esse país se visse submetido, por exemplo, a abusos associados à Sombra

(sob forma bacteriológica, química, nuclear ou outra), nós seríamos obrigados a intervir e de maneira
importante e definitiva.

Entretanto, é desejável que vocês compreendam que, se possível, é melhor esperar que o máximo de seres
humanos possa viver o despertar ao Estado de Ser.

É por isso que o Arcanjo URIEL, pela decisão do Conclave e também dos 24 Anciões, manifesta cada vez
mais a sua Presença, permitindo-lhes encontrar o estado ‘fora do tempo’.

Quer dizer que, quando vocês se alinham com a Radiância do Arcanjo URIEL, vocês encontram uma
dimensão de meditação, no Interior de vocês, onde mais nada existe, exceto a Luz e a Vibração.

Isso é muito importante, pois é cultivando, como disse o Arcanjo MIGUEL, este estado Vibratório, que vocês
farão com que tudo se eleve mais rápido (e isso é muito importante), indo opor-se também (sem se opor, mas

pela Potência e pela Qualidade da Vibração) aos abusos da Sombra.

Portanto, aí está a ata planetária: tudo vai da melhor forma, no pior dos mundos. 

***

Questão: quem são os 24 outros ‘Croûtons’, como você disse. Todos estiveram encarnados?

Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação



Então, o princípio dos 24 ‘Croûtons’, dado que eu estou dentro, é o de ter vivido ao menos uma encarnação
mínima, se não for um ciclo completo, nos universos falsificados, ou seja, na 3ª Dimensão dissociada, e de ter

realizado um caminho, nesta dualidade, que os aproximou da Unidade.

Portanto, eles todos, necessariamente, viveram nos sistemas falsificados de 3ª Dimensão dissociada.

A segunda particularidade é a de serem pessoas que trabalharam em si mesmos, mas também na
compreensão das Leis deste mundo, ou seja, das leis da dualidade, pois, para poder transcender, dali onde

estamos, as Leis da dualidade, é preciso saber escrever melhor do que eles, ou seja, ler em todos os cantos,
os pequenos asteriscos, vocês sabem, como os contratos, para saber como podemos, não contornar a Lei,
mas estar no sentido da Lei, por que eles também criaram leis, mas, nós, nós temos também as Leis da Luz,

não é?

Nós fomos obrigados a adaptar, progressivamente, a ação/reação, para ir para a Unidade e conduzi-los, apesar
deles, para a Unidade.

Então, eu não posso lhes dar os nomes de todos os 24 ‘Croûtons’.
Vocês conhecem o meu, há alguns outros que se revelaram há muito pouco tempo, mas não me compete dar-

lhes os seus nomes, de suas vidas.

Saibam que alguns vêm de sistemas conhecidos, como dizer, no nível estelar, relacionados ao ensinamento e
à pedagogia, especialmente aqueles que vêm de Vegada Lyra ou aqueles que vêm, ainda, de

algumas Plêiades, que são grandes professores, ou da constelação de Cassiopeia também e de diferentes
constelações, que têm papéis essenciais na compreensão dos Universos.

Nós, dali onde estamos (tendo encarnado, a maior parte, sobre a Terra), temos um bom controle das leis de
ação/reação e podemos intervir, Vibratoriamente, através do nosso conselho e das energias que, nós também,
canalizamos da FONTE, em diferentes lugares do mundo, ou em algumas pessoas, ou em algumas matrizes

específicas, que é preciso fazer desmontar.
Vocês irão tê-los muito em breve.

O que eu posso dizer sobre a estrutura dos 24 Anciões, simplesmente, sem dar os nomes, pois isso é mais
importante: a estrutura dos 24 Anciões funciona em 6 vezes 4, por que 24 corresponde à Unificação da

Consciência e os Delfinoides certamente já lhes contaram essas histórias, da Intraterra.

A Consciência Unificada se apresenta sob forma geodésica, sob forma de um hexágono.
Este hexágono, esta estrutura geodésica, se faz com 24 unidades de Consciência que é a articulação da Luz,

além dos mundos dissociados, a partir da 5ª Dimensão, onde a Luz não é mais redonda, mas hexagonal.

A partir daí, os 24 Anciões estão reunidos em 6, em 4 correntes que estão ligadas às energias que chamamos
de Hayoth Ha Kodesh, ou seja, dos Quatro Viventes ou dos Querubim do Fogo, que estão eles mesmos

ligados, à Água, ao Fogo, à Terra e ao Ar.

Nós somos agrupados, em nossas sedes, em 6, em função das correntes que canalizamos para esse Sistema
Solar.

Essas correntes são filtradas em função dos nossos próprios mentais, das nossas próprias atitudes, com
relação às decisões que tomamos.

Aí está a coisa mais importante de compreender, no momento.

Os nomes têm apenas muito pouca importância.
Eu ouvi que você falou de São João ou SRI AUROBINDO.

Poderíamos falar também dos Mestres chineses, mas, isso, é mais antigo.

***

Questão: quando dizia que, dadas as circunstâncias, valia mais se extravasar, o que entende por
isso? Para aqueles que trabalham, é preciso parar o trabalho?

Extravasar-se é encontrar a sua soberania, mas a sua soberania responsável.
Se for para ir fazer coisas que lhes dão prazer, mas que abaixam as suas Vibrações, isso de nada serve.

Quando eu digo, por exemplo, extravasar-se, imagine: se você estiver em um trabalho que é extremamente
absorvente, no qual você trabalhou, encontrou um florescimento, em algum lugar, seja qual for o nível

profissional e se, com as tomadas de Consciência que você está tendo, você tomar consciência de que é
prisioneiro de um sistema, bem, saia disso.

Não vamos colocá-lo na prisão, não?
O álibi do dinheiro é um falso álibi, pois, a partir da sua entrada na sua soberania (quando deixar todos os

sistemas de controle que foram instaurados), a Inteligência da Luz, a Divina Providência, irá fazer de tudo para
que a sua Vida se desenrole da melhor forma possível.



Porque, extrair-se dos sistemas de controle, sejam quais forem, é dar um passo para a sua soberania, e dar um
passo para a sua soberania é aceitar o abandono à Luz, e não há qualquer razão para que a Inteligência da Luz

o deixe morrer de fome ou de frio, na rua.

As circunstâncias da Vida estarão na Fluidez, na sincronia.
Portanto, você deve ser, como disse Jesus, como uma criança que não se preocupa com o que vai comer

amanhã.

Ainda mais que, como sabem, vocês estão em tempos extremamente reduzidos.

Para aquele que falasse da sua aposentadoria dentro de cinco anos, eu lhe diria: «Bem, coragem!».
Ele vai pedir a aposentadoria em outro planeta.

Portanto, extravasar-se, é extravasar o Coração e não outra coisa.

***

Questão: viver o instante presente significa que é preciso largar todos os projetos?

Então, caro amigo, isso é uma decisão da sua Consciência com você mesmo.
Eu entendo que, seja qual for a idade, imagine um jovem de vinte anos que ainda não viveu a sua experiência e

o seu projeto de Vida e que vive e que compreende que algo enorme está chegando, não é mesmo muito
acolhedor, mesmo se ele viver a Luz, de dizer-se que ‘não há mais projetos’.

Agora, se vocês forem adultos, cabe a vocês assumirem a sua responsabilidade e a sua soberania, ou seja,
cabe a vocês decidirem o que vocês querem.

Se você tiverem um projeto de comprar uma Ferrari dentro de cinco anos, eu digo que não vale a pena pensar,
não haverá mais fábrica, mesmo tendo o dinheiro.

E, de todo modo (como sabe e como eu sempre disse), daqui até o final deste outono (primavera, no
hemisfério sul), não haverá mais sistema econômico e financeiro.

Isso, eu disse e repeti, há mais de um ano. 

Você está em que época, aí?
Vocês estão em meados de novembro, algo próximo.

 Até o final de novembro restam seis semanas antes do inverno e o que vão descobrir (e isso, eu creio que vou
dizer e repetir), isso foi dito por vários intervenientes: por enquanto, vocês estão em um sistema em que, para

viver, vocês têm necessidade de dinheiro, com certeza.
Vocês não imaginam que isso possa funcionar de outro modo.

Bem, eu lhes garanto que isso irá funcionar muito bem de outro modo e que, quando vocês não tiverem mais
esse sistema que vocês chamam de dinheiro, vocês irão encontrar, totalmente, a sua soberania.

Vocês serão homens livres pois, o que mantém a escravização da sociedade, senão é o dinheiro?
Apenas isso.

Tudo é regido pelo dinheiro, absolutamente tudo.
Todas as suas relações são definidas com relação ao dinheiro.

Se o dinheiro não existir mais, vocês serão obrigados a encontrar outros meios de trocar e de manter
relacionamentos.

É tão simples assim.

Portanto, o que lhes parece, hoje, catastrófico, é a maior oportunidade que vocês têm de viver e a maior
liberação possível da Humanidade.

Podem confiar em mim.
De outro modo, como eu disse, de nada serve tirar o dinheiro dos bancos, pois vocês não podem comer o

dinheiro.
Então, quando eu digo: «divirtam-se», isso quer dizer se extravasar, ainda uma vez, mas se vocês tiverem, por

exemplo, vontade de ter um automóvel de tal cor, por que não, se isso lhes der prazer ao Coração.

Por que continuar a fazer o que os sobrecarrega (pesa)?
Por que continuar a ser algo em que vai pensar, por exemplo: «eu poupo o dinheiro para os meus filhinhos» ou

«eu poupo o dinheiro para os meus herdeiros»?
Mas esta decisão lhes pertence, não sou eu quem vai lhes dizer: precisa parar o seu trabalho, precisa parar

isso, precisa parar aquilo.
Se a sua crença e a sua convicção estiverem no fato de acumular dinheiro, então, grande coisa vocês estão

fazendo e vocês vão ver que terão acumulado ameixas e, ainda, eu sou gentil, caroços de ameixas.



***

Questão: Como fazer se não houver aceleração possível, para os seres humanos que estão se
encaminhando para ir ainda mais rápido?

Cara amiga, isso vai muito, muito rápido.
Se você olhar simplesmente para dois a três anos do seu tempo terrestre, para trás, as coisas mudaram

consideravelmente.

As revelações (por várias vozes, da falsificação da humanidade e das crenças) foram preparadas por aqueles
que vocês chamaram de Mestres encarnados, durante a minha vida.

Eu penso, por exemplo, em Krishnamurti, eu penso em Steiner e em muitos outros. 

Nós lançamos os fundamentos de um cristianismo despojado da religião e, em seguida, tivemos uma série de
ensinamentos sobre o Ilimitado e sobre os meios para ali chegar, e sobre alguns místicos que começavam a

viver experiências, relacionadas ao Ilimitado.

Tudo isso foi durante o século XX.
Vocês tiveram todos esses ensinamentos, tiveram a oportunidade de ali se interessar ou não, mas vocês veem

a aceleração, hoje: o que é dito por diferentes canais, por diferentes vozes, também, vai no sentido deste
Ilimitado, vai no sentido da ausência de crenças, da ausência de limites.

Olhem o número de testemunhos que vocês têm, hoje, de seres que acessaram estados dimensionais que
nada mais têm a ver com as experiências comuns.

Portanto, a aceleração é grandiosa, eu diria.

***

Questão: no caso de um país que sofre uma regressão, não é possível ajudá-lo, intervir? Qual é a
sua margem de manobra?

Enquanto o livre arbítrio for respeitado, enquanto alguém quiser estapear alguém e o outro se deixar estapear
ou reagir, não temos o direito de intervir.

É tão simples assim.

A Luz não pode intervir no combate entre a Sombra e a Luz na sua Dimensão porque isso significaria o fim da
sua Dimensão em circunstâncias que não seriam tão adequadas como aquelas que devem ocorrer, segundo

os planos da Luz.
Isso vocês devem compreender.

O nosso quadro de intervenção forçada apenas pode ocorrer em três casos: na violação do livre arbítrio do ser
humano que quisesse acessar a Unidade.

O segundo caso: na tentativa de instauração da extinção da Humanidade, na totalidade, por armas biológicas,
que vocês chamam de vacinas.

Aí, nós intervimos.
Agora, no nível do que vocês denominam nuclear, o Fogo nuclear, se isso implicar nos primeiros ataques, nós

nada poderemos fazer.
Ação/reação. 

Por outro lado, se isso for alterar os nossos próprios planos para destorcer o espaço/tempo e para o
restabelecimento da reunificação à FONTE, nós iremos intervir, necessariamente.

Isso, nós não poderemos tolerar e a FONTE é formal nesse assunto.

Nenhum universo deve permanecer curvado.
E a ajuda não é possível, pois significaria intrusão em meio à ação/reação.

E se a nossa intrusão no nível da ação/reação não respeitasse as leis do livre arbítrio, nós seríamos
instantaneamente culpados, ao mesmo tempo pela destruição de um Sistema Solar e, também, pela

continuação do plano da dualidade, o que não pode ser possível.

***

Questão: o alinhamento do nosso Sistema Solar com Alcyone impacta o processo evolutivo dos
seres de Luz?



Certamente. 
Não esqueça que os Seres que estão hoje, por exemplo, na 3D unificada, ou os Seres que estão na 5D, na

intraterra ou no ultraterrestre vão, eles também, estabelecer o seu nível de Vida em Dimensões mais elevadas.

Mas, como vocês sabem, nas outras Dimensões, não há corte.
Podemos viajar Vibratoriamente em tal ou tal Dimensão, mas pertencemos, assim mesmo, Vibratoriamente, a

um mundo, a uma Dimensão, e aqueles que estavam em tal Dimensão vão também passar em outra Dimensão,
neste universo local.

Portanto, obviamente, isso se refere não unicamente aos homens, mas a muitos povos, a muitas Galáxias,
também.

Portanto, é um trabalho que não diz respeito apenas a vocês, no seu pequeno canto isolado, mas a muitos
mundos.

***

Questão: é sempre necessário, hoje, trabalhar no 3º olho e no karma?

Nós desempenhamos o papel de ‘senhores do karma’, mas, justamente, para evitar o karma.

Mas, agora, todas as entidades que encarnaram, ou supostamente encarnaram e que lhes propõem uma
liberação ligada ao 3º olho, é uma falsificação essencial.

A porta de acesso à sua multidimensionalidade é o Coração e nenhuma outra.

Portanto, agora, aqueles que lhes propõem para abrir o 3º olho ou para meditar no 3º olho, eles enganam
vocês.

Eles os fazem tomar bexigas por lanternas e os mantêm na dualidade.

Nós vimos oferecer-lhes a liberdade e a Unidade, o seu acesso ao seu Estado de Ser e não uma evolução
linear, ligada ao karma que vocês vão purificar de vida em vida. 

Aquilo é tolice, acabou.
Se vocês quiserem acreditar naquilo, acreditem.

Eu os remeto à resposta da primeira questão, com relação aos canais.

Vocês têm aí a ilustração exata do que pode ocorrer.
Eles os prepararam.

Agora, vocês estão a caminho de uma outra etapa.
Eles os fizeram descobrir os chakras, os raios.

Eles os fizeram descobrir as Luzes, as Chamas, que existem realmente.
Não confundam: a Sombra sempre vai utilizar cerca de 80% de algo que é verdadeiro, para transformá-lo a

favor deles, para a sua finalidade.
E a finalidade deles não é a Luz. 

Por outro lado, quer vocês tenham aceitado e vivido as preparações, completamente de acordo com o que
está chegando, agora, isso me parece completamente possível e eles contribuíram, apesar deles mesmos,

para o que acontece agora.

Mas vocês devem encontrar a sua soberania.
Encontrar a sua soberania deve fazê-los, como dizia Krishnamurti, «matar» todos os Mestres.

Vocês são o seu próprio Mestre.
Enquanto procurarem um Mestre no exterior, mesmo existindo um Mestre da Luz, mesmo MARIA estando aí,

mesmo todos nós estando aí, com vocês, ao seu lado, a sua soberania é você mesmo consigo mesmo.

Enquanto procurarem no exterior, vocês nada poderão encontrar no Interior.
Vocês estão, hoje, na etapa final da Revelação.

Isso é capital.
E não haverá qualquer salvador vindo salvá-los.

Nós viremos acolhê-los, o que não é completamente a mesma coisa.
MARIA quer salvá-los, mas Ela não pode salvá-los se vocês não aceitarem vocês mesmos se salvarem. 

Nós não podemos conduzir, Vibratoriamente, ninguém que esteja apegado à sua Ferrari.
Nós não podemos levar ninguém que esteja apegado às suas crenças.

Se a sua crença for morrer como CRISTO, na cruz, crendo nisso como sendo a história verdadeira, bem, que



seja feito segundo a sua fé.

Nós não podemos ir contra o livre arbítrio, nesta Dimensão.
Encontrar a liberdade é liberar-se do livre arbítrio.
Como se liberar do livre arbítrio na encarnação?
Aceitando a Inteligência da Luz e da FONTE. 

Ora, a Inteligência da Luz e da FONTE é uma energia que confere as chaves ao Coração.
O acesso (e isso, eu penso que MIGUEL irá desenvolver durante a sua próxima intervenção) à

multidimensionalidade não pode ocorrer senão pelo Coração.

Em nenhum caso isso pode ser feito pelo 6º ou 7º chakra.
A verdadeira saída desta Ilusão ocorre pelo Anahata chakra (chakra do coração) e por nenhum outro lugar.

Portanto, para sair pelo Anahata, é preciso que a Vibração do 7º chakra chegue ao Coração, não é?
Se você não tiver a Vibração do Coração, você pode bem sentir todas as Vibrações da cabeça, ver todas as

coisas mais maravilhosas da Terra e ter uma fé gigantesca, você não irá sair desta 3ª Dimensão.

Ela será Unificada, certamente, mas você não poderá ir para outros lugares.
A única saída é o Coração, e nenhuma outra.

E quando eu digo o Coração, não é o coração feliz, é o Coração Vibratório, é o Fogo do Amor, aquilo nada tem
a ver.

E o Fogo, sempre colocaram isso, na Igreja católica, como o fogo do inferno.
 Quiseram afastá-los do Fogo.

Ora, o Fogo de Shiva, o Fogo de alguns Seres (por que, no meu tempo, eu controlava o Fogo? Pergunte-se
sobre isso), o Fogo é o que está ligado à espiritualidade mais elevada.
Dizer «as chamas do inferno», é uma bela falsificação, ainda uma vez.

Não existem chamas no inferno.
O inferno é o frio, é a ausência de Vida, é a ausência de expansão. 

Portanto, vocês veem como é muito fácil, no nível das crenças do homem, fazê-los tomar bexigas para as
lanternas.

Eu digo simplesmente que, hoje, vocês chegam a uma outra etapa que é a etapa da soberania.

Vocês são Seres de pura Luz.
Vocês são Sementes de estrelas, é isso que devem recuperar. 

Não é uma possibilidade de melhorar o seu karma e de se liberar do seu karma, vocês não estão mais nessa
época.

Vocês estão na época da transmutação final, terminal.

É preciso compreender antes que isso esteja realmente aí, nos fatos diários, e integrá-lo, sobretudo.

A única diferença situa-se no nível da finalidade.
A finalidade é a soberania ou a finalidade é o controle?

É tão simples assim. 

Não é sequer uma questão de bem ou de mal, pois o bem mantém, do mesmo modo, a dualidade, como o mal.

Eu falo de soberania, ou seja, de algo que os torna livres, que os remete à Unidade e não que os remete a um
sistema de crenças, seja ele qual for.

Eu falo de sentir a Vibração do Coração, o que não é a mesma coisa.
É muito específico.

Vocês não podem se enganar com a Vibração.
Vocês podem se enganar com as palavras, vocês podem se enganar com um sorriso, vocês podem se

enganar com qualquer coisa, mas vocês jamais podem se enganar com uma Vibração.

Se a Vibração for percebida no nível do Coração, seja qual for o ensinamento, isso quer dizer que vocês
foram capazes de acessar a sua Unidade.

Agora, se for um caminho que os faz ir ao Coração, mas que você nada vive no Coração, eu lhes digo: saiam
desta via e mudem de caminho.

O único caminho é o seu caminho.
E o caminho é aquele que, hoje, e com os Casamentos Celestes e a irrupção da Luz há vários anos, na sua

densidade, é aquele que vai abrir o coração, não a cabeça.



A única porta de saída desta Dimensão não se encontra no nível do 3º olho.
Lembrem-se do que disse São João: «haverá muitos chamados».

«Os chamados serão marcados na testa», porque as energias do Espírito Santo que descem sobre a Terra
desde 1984, obviamente, abrem os chakras superiores.

É preciso sair de todas as crenças e ir para o Coração.
O Coração não é uma crença, o Coração é uma Vibração.

O mais importante não é mesmo o que eu lhe digo, caro amigo.
O mais importante não é o que vocês creem.

O mais importante não é ao que vocês agregam exteriormente.

Nas circunstâncias atuais do planeta, no momento atual, no instante presente, aí, atualmente, o mais importante
é centrar-se, consciente, no Coração e perceber a Vibração.

Não há outra porta de saída e é a única maneira de elevar-se na Vibração, mesmo quando as energias
chegarem.

Elas chegam pela cabeça, certamente.
No momento, vocês não estão no estado de percebê-las chegar diretamente no Coração.

Esta etapa está em via de instalação e eu não quero me antecipar, se vocês quiserem, muito longe, o cenário
de MIGUEL e dos Arcanjos.

Mas, entretanto, desde 1984, há uma descida progressiva do Espírito Santo, vindo de Sírius, correspondendo
à energia do manto Mariano ou do manto de Buda.

É uma luz Azul.
Esta Luz Azul tinha por objetivo ativar os chakras superiores.

Obviamente, a Sombra se apressou em passar por aí, ela também.
A única diferença é que as forças da Sombra não podem ir ao Coração.

Portanto, esta energia não pode ir mais embaixo do chakra da garganta.
Hoje, vocês têm uma preparação que foi feita pelos Casamentos Celestes e pelo Arcanjo METATRON, em
parte, que permitem à Luz Branca do Mestre da Luz entrar, em breve, muito em breve, em manifestação.

O que vai acontecer naquele momento?
O que começam a sentir e a viver milhões de seres humanos sobre o planeta?

É que, espontaneamente, no lugar de receberem uma energia que penetra no Sahasrara e que desce no
Coração, espontaneamente, eles sentem a Vibração do Coração.

Isso é uma grande novidade. 

Há uma desconexão da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da cabeça.
Isso é extremamente importante.

Mas, como dizia Buda, quando vocês chegarem no nível dos poderes, é fascinante, pois vocês têm o
conhecimento pleno das coisas, vocês têm o poder de manipular o que quiser, e Buda dizia: «salve-se

depressa, por que o perigo está aí».

E, obviamente, as forças negras apreenderam-se disso.
Agora, compreendam bem que, para a Unidade, mesmo o que é denominado, na sua língua, Forças Negras ou

Forças Luciferianas (que não são realmente negras, que são sombrias, digamos), querem manter um plano
evolutivo cortado da energia Crística e da energia Metatrônica (é tão simples assim), mantendo ao mesmo

tempo uma rede de conexão com a FONTE (contrariamente aos Illuminati que, eles, querem apagar
completamente esta conexão com a FONTE) porque, para esses Mestres ditos Ascensionados, a evolução do
ser humano deve continuar de modo linear, ou seja, eles querem fazer passar todo mundo pela porta estreita

da Ascensão ligada à purificação do karma.

Ou seja, deixarem-nos durante ainda milhões de anos nesta situação.
Nós dissemos «não».

Agora, cabe a vocês decidirem, dado que, de todo modo, haverá uma 3ª Dimensão Unificada.

***

Questão: quais são as manifestações desta Vibração do Coração?

É física, ela é física, com certeza.
Não é algo que acontece na cabeça ou em um corpo sutil.

É uma Vibração física, percebida como algo que gira no coração.



Há algo que gira, que sentimos, uma pressão, um peso, isso gira, isso Vibra.
Mas é físico, não é na cabeça.

***

Questão: quando sentimos pressão no coração e ao mesmo tempo, medos, isso não é
contraditório?

Não é contraditório.
Isso quer dizer simplesmente que a energia não está ainda estabilizada no Coração, pois há vários níveis de

abertura do Coração.

Então, vamos fazer um curso sobre a abertura do Coração: você tem de início a primeira etapa.
Esta etapa ocorria, até agora, quando vocês recebiam a energia da Shakti, do Espírito Santo.

Esta energia penetrava e chegava no nível do Coração, dando uma dor acima do Coração.
Essa é a primeira fase (por vezes um peso ou um grande vazio).

Depois, pouco a pouco esta sensação física vai ser substituída por uma Vibração, algo que formiga, que se
põe a girar no Coração, de modo intermitente.

De início, isso pode dar medo porque não dá uma sensação de plenitude, isso pode dar como um grande
vazio no peito.

E depois, em seguida, em um terceiro momento, esta Vibração vai se instalar regularmente, mas vocês a
percebem.

E depois, a um dado momento, esta Vibração vai propiciar um dos primeiros Samadhi, ou seja, na meditação,
vocês vão começar a experimentar uma sensação de vacuidade e de plenitude, ao mesmo tempo.

É um dos primeiros Samadhi.

Em seguida, quando vocês receberem a Luz Metatrônica, vocês começam a viver o Fogo do Amor, que é a
Dimensão que viveram os místicos. 

Quando, por exemplo, o Padre Pio ou a Santa Tereza de Ávila foram transfixados pela espada de MIGUEL ou
pela espada de um Querubim, eles viveram o Fogo do Coração.

 Eles tiveram o peito realmente aberto e queimaram no nível do Coração. 

É isso a abertura do Coração e o Fogo do Amor.
É isso.

Quando vocês chegarem nesta etapa do Fogo do Amor, vocês são capazes de gerar o que chamamos
de Samadhi, o penúltimo Samadhi, ou seja, aquele que está logo antes do Maha Samadhi, quando vocês

decidem se deitar e partir deixando este corpo intacto.
E é a isso que vocês são chamados a viver.

Mas, entretanto, a Vibração do Coração não é uma invenção da imaginação.
Mas a Verdade do Coração, não é dizer «eu estou no Coração», é vibrar no Coração.

Há uma diferença essencial. 

É tempo de restabelecer a Verdade com relação a isso.
Vocês não podem pretender estar no Coração se não tiverem a Vibração do Coração.

Vocês não podem pretender estar na Alegria, se ainda dependerem de circunstâncias externas para viver a
Alegria.

A Alegria é um estado de abertura do Coração onde, assim que vocês fecharem os olhos, a Vibração os leva
tão à Unidade, que vocês ficam na Alegria, sem origem exterior do contentamento.

E, ao final de um certo estado, vocês vivem a irrupção da energia Metatrônica, que é o Fogo do Coração, que
desencadeia, se vocês quiserem, em todo o corpo, a recepção de ‘radiações ionizantes’, como os Querubim

sabem fazê-lo, que vão abrir o seu Coração à dimensão mais absoluta.

Mas tudo isso acontece no corpo de carne.
Não é em um hipotético, corpo astral ou corpo mental, não é?

Isso envolve a estrutura celular e, portanto, vibratória, real.
E, quando o Coração estiver aberto, vocês têm a possibilidade de imergir-se e também de penetrar ou de viver

agora, Graças ao Arcanjo URIEL, o corpo de Estado de Ser, na meditação.

É o que tentam fazê-los viver as Radiações Arcangélicas e a Presença de URIEL, como vocês vivenciaram há
pouco.



Então, poderíamos ir muito, muito mais longe, sobre o Coração, mas cada coisa ao seu tempo.

Vocês têm, por exemplo, na ativação do Coração, seis pontos de Consciência extremamente precisos.
Esses seis pontos do Coração são os lugares localizados geograficamente no seu peito, que são o chakra de

enraizamento da alma (Porta AL), o chacra de enraizamento do Espírito (Porta UNIDADE), o oitavo corpo (Porta
OD - na ponta inferior do esterno; abaixo do chakra do Coração), o nono corpo (ponto ER - na saliência do

esterno; acima do chakra do Coração) e a voz do Espírito que está nas costas (Porta KI-RIS-TI).

Quando esses seis pontos estiverem em Vibração, vocês ativam o que denominamos ‘as seis funções
arquetípicas do Coração’.

A bondade, a compaixão, etc..

Mas saber ao que correspondem esses pontos não é a Vibração do Coração, não é? 

Por outro lado, vocês podem desencadear a Vibração desses seis pontos (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada
para o Coração’ (1)).

Do mesmo modo, quando cantarem o OD-ER-IM-IS-AL, vocês vão colocar em
ressonância os ‘cinco pontos da cabeça’, periféricos, e, em breve, poderão

fusionar a Coroa Radiante da Cabeça com a Coroa Radiante do Coração, que
não são os chakras, é a parte periférica dos chakras que é ilustrada pelo anel de
Fogo que há em algumas representações que viveram alguns místicos no século

passado, quando CRISTO veio revelar o que ele chama de Coração Sagrado.

O Coração Sagrado é, de fato, a Coroa Radiante do Fogo do Coração do Amor
de CRISTO que se prepara, atualmente.

***

Questão: esta Coroa Radiante corresponde ao que os Sufis chamam de Lataifs? 

No nível da cabeça, sim, não no nível do coração.
É a representação também que há no Indo-tibetano, do que chamamos de ‘cabelo de Buda’.

Tem o chakra no chakra, não é?
Vocês têm dois níveis Vibratórios, mas têm também as 12 estrelas de MARIA.

Mas, entretanto, há cinco pontos de Vibração que correspondem também a algo preciso, que vocês terão
talvez, eu penso, em breve, a transcrição dos ensinamentos que foram dados sobre o Aqui e Agora, o Alfa e o

Ômega.

Há de um lado o Aqui (IM) e, do outro, o Agora (IS), e há o Alfa (AL) e o Ômega (OD).
É no centro desta cruz que está presente no nível da cabeça que vocês poderão encontrar a Coroa Radiante
da cabeça que deve se colocar em comunicação com a Coroa Radiante do Coração, passando pela porta da

garganta (ndr: ver o protocolo «Estar na Presença e Presença do Ser» (2)).

A partir do momento em que essas duas Coroas Radiantes (que são o equivalente a «stargates», Portas de
Estrelas, como as chamamos no nível cósmico) estiverem presentes em vocês, quando vocês fusionarem com

isso, vocês poderão começar a viver no Estado de Ser e penetrar nos espaços multidimensionais e na sua
Dimensão Estelar.

É naquele momento que se revela, também, o que chamamos de Quatro Linhagens espirituais que são os
fundamentos da sua vida e da sua Consciência. 
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***

Questão: o Fogo do Amor se manifesta realmente por uma sensação de queimação?

Sim, completamente, de Radiação que percorre todo o Coração com formigamentos por todo o corpo e que
arde sem queimar.

É um Fogo, efetivamente.
É exatamente o que começa a viver cada vez mais seres humanos.

Se vocês viverem-no, significa que vocês são capazes de suportá-lo. 

***

Questão: o que aconteceu realmente no que se refere à morte de CRISTO?

Isso não tem qualquer importância.
O importante é o retorno do Mestre da Luz, não as circunstâncias históricas.

As circunstâncias históricas afastam-nos do momento presente.

Há dados históricos importantes, sim.
Os dados históricos importantes referem-se à manipulação que ocorreu na humanidade, em todos os níveis.

É isso o mais importante.

Mas, assim que vocês realizarem e assimilarem e digerirem o fato de que foram manipulados, há muito tempo,
depois, de nada serve perderem tempo com isso e encontrar o sentido original.

O importante é saber disso.
Depois, é preciso passar a outra coisa e, a outra coisa, é a sua soberania.

Eu insisto nisso, o mais importante é apreender e gerar, em vocês, a Vibração do Coração. 

Vocês são ajudados pela Inteligência da Luz, para isso, e pelos Conclaves, certamente, e por nós, os 24
Anciões, e por MARIA.

Nós estamos aí para isso.
Nós preparamos, nós também, o retorno do Mestre da Luz.

***

Questão: o Fogo do Coração pode gerar uma aceleração dos batimentos cardíacos?

Sim, com certeza.

***

Questão: formigamentos até os dedos faz parte do mesmo processo no Coração?

Não, isso corresponde a um desenvolvimento de uma energia eletromagnética nas extremidades.
Corresponde a uma espécie de supervoltagem dos meridianos de acupuntura, mas que participa do processo

de elevação Vibratória, digamos.

***

Questão: e Vibrações muito importantes sentidas na planta dos pés?

Isso é o Fogo da Terra, que está despertando e que vocês sentem, a maior parte de vocês. 

Há três Fogos atualmente: o Fogo do Céu, que corresponde às energias Metatrônicas, às energias do Sol,
que começaram a chegar em 15 de agosto.

Em seguida, em resposta, o Fogo da Terra, que demorou um pouco, devido às Vibrações pesadas da Terra,
que compensamos no mês de setembro. 

E há o Fogo do Amor, que está em relação direta com o Fogo Metatrônico, com a Radiação do Arcanjo
MIGUEL e dos Querubim, ou seja, dos Quatro Viventes.



Há três Fogos diferentes, que devem se conjugar no ser humano.
É assim uma forma de Trindade e, o mais importante, sendo, obviamente, o Fogo do Amor, no nível do

Coração.
É ele que lhes dá, como dizem, o carimbo no passaporte.

***

Questão: é normal estar como desconectado no nível do mental, no nível da cabeça?

É uma via muito boa para o Fogo do Coração, pois, enquanto o mental estiver demasiadamente ativo, o
Coração não pode se acender.

Portanto, há seres humanos que têm necessidade de estarem desconectados, sem isso, eles
deliram (yoyottent la touffe).

***

Questão: que lugar terá o casal nas evoluções a vir?

Então, isso depende em qual Dimensão vocês estão.

Eu poderia dizer: "no futuro", pois, nas dimensões Unificadas (em particular, a partir da 5ª dimensão), o
conceito de casal nada quer dizer.

Lembrem-se de que, nesta dualidade, vocês criaram tudo a dois.
Os bebês, vocês os criam a dois, não é?

E, nas outras Dimensões, isso não acontece de modo algum, assim.

Portanto, tudo o que você hoje privilegia, como valores, que foram por vezes necessários, nesta Dimensão (e
que têm mesmo sido os valores morais, sociais, psicológicos, a família, os filhos, a noção de paternidade, de
maternidade e o papel da casa), tudo isso não existe mais porque, quando você está na 5ª Dimensão, a casa,

você a constrói no Espírito, não é?
Portanto, isso não tem de modo algum o mesmo valor que o que você tem hoje.

Você não pode fazer analogia nem similaridade.
São tão diferentes os mundos como são os domínios que lhes estão, para a maior parte, no momento, ainda

inacessíveis.

Entretanto, se você viver a Coroa do Coração, se viver instantes de encontro com o Estado de Ser que está
ligado à Presença do Ser, naquele momento, pouco a pouco, você vai tomar conhecimento dessas outras

Dimensões.

Hoje, no conceito de casal, há o conceito de amor, de pertencimento, de reciprocidade, de sexualidade,
também, em função da idade.

Mas o problema é que, quando você chega a Dimensões etéreas, você pode «fazer o Amor» (não é fazer o
Amor, atenção, mas são as mesmas sensações), eu por vezes tive as mesmas sensações com os 23 outros

Anciões e, no entanto, não é uma orgia, não é?

E, quando MARIA chega diante de nós, quando MARIA se coloca no meio dos 24 Anciões, isso nos excita,
mas isso não excita no mesmo lugar.

Isso excita no nível do Coração e é um prazer bem maior do que aquele que você pode conhecer aqui
embaixo. 

Portanto, falar de casal nada quer dizer.
Mas não digo que a Vida a 24 seja fácil. 

***

Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***

Bem, então, caros amigos, eu lhes desejo uma boa continuação e, sobretudo, um muito bom abrasamento no
Fogo do Coração, antes do Natal.



Vocês vão compreender muito em breve o que isso quer dizer.
Aí está, eu lhes desejo, sobretudo, viver na Alegria, viver na sua soberania e eu emprego intencionalmente

essa palavra, pois, quando empregamos a palavra «Mestria», isso remete a controle.
Não é uma questão de mestria, é uma questão de soberania.

Vocês devem decretar a sua soberania, é assim que se constrói a Luz.
Portanto, isso é o mais importante: liberarem-se, na medida das suas possibilidades Vibratórias da

Consciência, de todo o sistema de controle, para encontrarem a sua Dimensão Eterna.

Então, nesse caminho, nós os esperamos em grande número, ao menos esperamos, para a sua própria
liberação e o seu próprio retorno à sua Dimensão de origem.

Eu lhes transmito todas as Bênçãos de nós, os 24 ‘Croûtons’, e lhes transmitimos todo o nosso Amor e todo o
nosso indestrutível apoio para a sua liberação.

Eu lhes digo até muito breve.

************

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-so...

*

2 – ‘Estar na Presença e Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...
http://www.portaldosanjos.net/2009/11/protocolo-estar-na-presenca-p...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article93bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-21_novembre_2009-artic...
21 de novembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: poderia nos falar da criança interior e do que favorece este estado?

Bem amada, a criança Interior é a dimensão que, em você, evoca a espontaneidade, a ausência de
julgamentos e a ausência de referenciais com relação a um tempo linear, ou a ação não é em função de um

resultado futuro, ou o estado Interior da Consciência é aquele de um ser novo, atento, e aberto, cujo
comportamento e o olhar não é em função de um certo número de condicionamentos oriundos da educação ou

ainda de um certo número de crenças ou de constrangimentos que foram elaborados no Interior do ser.

Deixar desabrochar, assim, e nascer a criança Interior é portanto aceitar, totalmente, esta dimensão nova, esse
olhar novo, esta espontaneidade nova em que não há mais lugar para o medo, onde apenas há lugar para

a maravilha, para a beleza e para o que está em relação com a Unidade.

Assim, esta abordagem se obtém melhor no que nomeei o abandono à Luz.

Este abandono e esse se doar à Luz é a condição sine qua non e absoluta para viver este estado novo que
lhes é prometido, a todos vocês, sem exceção.

Somente o peso das suas crenças, o peso dos seus condicionamentos, e de certo número de medos, pode
bloquear esta evolução natural e espontânea.

Não esqueça que você está a caminho da sua soberania, que você sai de um período extremamente longo em
que foi literalmente comprimido, literalmente fechado.

A criança Interior é aquela que não foi fechada.

A criança Interior é aquela que não foi dissociada.

A criança Interior é aquela que encontra a liberação e a leveza.

***

Questão: qual é a função esotérica dos passadores de almas?

Bem amada, o que nomeia ‘passadores de almas’ são frequentemente entidades de Consciência que têm a
capacidade para se comunicar com os mundos, aqui, da 3ª Dimensão, que vocês chamam de dissociada, com

os mundos astrais, aí também dissociados, em que vão as almas a partir da sua morte.

É preciso bem compreender que, quando foi dito que vocês estiveram fechados nesta tridimensionalidade
dissociada, vocês aí estiveram fechados de ‘corpo e alma’.

Mesmo no momento da morte.

Não há liberação pela passagem das portas da morte.

Passar da Vida à morte e da morte à Vida se faz em uma mesma esfera onde não pode haver adesão aos
mundos multidimensionais, dado que a alma foi também prisioneira na Ilusão, assim como o seu corpo

biológico.

Os passadores de almas são as almas que têm a capacidade para estar no meio do caminho, entre essa
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ponte, da Vida à morte, cuja função é permitir a essas almas não mais permanecerem agregadas e
dependentes das condições de Vida desse lado do véu.

Entretanto, é preciso compreender também, e aceitar, que as passagens de almas que acontecem hoje são
profundamente diferentes do que poderia acontecer há ainda algumas dezenas de anos.

De fato, e hoje mais do que nunca, as almas que deixam esse corpo não se encontram prisioneiras nas franjas
de interferências ligadas aos mundos astrais, mas estão liberadas, literalmente, das forças astrais

constrangedoras e dissociadas para acessar espaços intermediários que estão ligados, a grosso modo, ao
que eu chamaria de Supramental, e onde essas almas esperam a nova Terra e a nova Vida.

***

Questão: como retranscrever no quotidiano, na vida social, a não dualidade?

Bem amada, a resposta é muito simples.

Isto é impossível.

O mundo social e os códigos sociais, como também os códigos familiares, de vestuários e o conjunto de
códigos aos quais você está submetida e aos quais aderiu, pelo conjunto das suas crenças, são oriundos da

dualidade.

Os mundos da Unidade não podem se misturar ao mundo da dualidade.

Trata-se de dois níveis Vibratórios totalmente opostos e que a tudo opõe.

Não é portanto possível viver a Unidade na Vida social e na Vida manifestada.

A única maneira é extrair-se desta dualidade e mergulhar, em Si, nos níveis Vibratórios da Luz que os conduz,
literalmente, a conectar e instalar-se nos mundos unificados, ao participar do mundo da dualidade.

Mas você não pode manifestar esta Unidade na Vida comum.

É nesse sentido que, durante os próximos períodos, será confrontado cada vez mais, literalmente, com dois
aspectos profundamente diferentes da sua Consciência: uma Consciência dita social, dual e dissociada que
trabalha nesta dualidade, e uma Consciência que é, embora a mesma, mas que não participa de modo algum

desse plano.

Ela está liberada e totalmente não submissa às leis em curso nesta dimensão.

Isto pode criar, efetivamente, uma dificuldade de adaptação em que terão, propriamente falando, a impressão
de estar entre duas Dimensões.

Este será o caso.

Mas vocês não podem criar a Unidade na dualidade.

Isto é impossível.

***

Questão: o fato de ser vegetariano facilita a elevação vibratória?

Bem amada, isso, obviamente, favorece amplamente a elevação Vibratória, mas existe um limiar Vibratório:
qualquer que seja o nível Vibratório que você atingir, a subida em Vibração vai se encontrar confrontada, em um

dado momento, com esta noção de limiar.

O que é o momento do limiar?

O momento do limiar está assimilado ao momento em que, justamente, a sua Consciência dual atinge o seu
limite e bascula na Unidade.

Isso se acompanha de uma Vibração/rotação do chacra do Coração e do chacra da Coroa.

A Vibração do chacra da Coroa e do chacra do Coração conduz à criação de uma Coroa Radiante de Energia,
situada na periferia da cabeça e na periferia, na frente da região cardíaca.

Essas duas Coroas Radiantes se mesclam e resultam, naquele momento, em uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada não está limitada pelas crenças nesse mundo.

A Consciência Unificada é liberação, justamente, das crenças e exploração dos múltiplos universos e das
múltiplas dimensões.



Vocês têm que viver, literalmente, duas vidas ao mesmo tempo, por um período temporário e transitório, mas,
entretanto, indispensável ao aprendizado desta Unidade.

***

Questão: como desenvolver nossa autonomia, em nossa vida quotidiana?

Bem amada, a autonomia é profundamente diferente de acordo com o ponto de vista da Consciência que
pronuncia essa palavra.

Para alguns, a autonomia será não ser mais dependente, de uma maneira ou de outra, de tudo o que é a
sociedade e que está diretamente confinado ao que é chamado de autarquia, a vida lotada em si.

Para outros, isso será simplesmente um ordenamento de faixas de Unidade na dualidade e continuar fazendo,
na medida do possível, atividades profissionais, familiares e sociais.

Tudo é em função do nível de gradação da sua Consciência.

Se ela não suportar mais o que faz jogo da dualidade, então, a sua Consciência irá levá-lo a parar esses jogos
de dualidade.

Mas enquanto a dualidade for, para você, possível, sobre o plano Vibratório, você pode efetivamente se fechar
em seus carros, ter meios modernos de comunicação à sua porta.

Mas chega, realmente, um momento em que a Consciência não pode mais se satisfazer com isso e onde ela
requer uma autonomia maior face à noção de Unidade.

A autonomia financeira, a autonomia mesmo com relação à sociedade, com relação à Ilusão do que chamam
de democracia e sobre a qual tem demais sobre este planeta, mas que é apenas uma falsificação e, ainda uma

vez, que apenas são meios de desviá-los da Verdade.

A partir do momento em que vocês alcançarem as esferas da Unidade, vocês farão o aprendizado.

Este aprendizado é Vibratório, mas também experimental com relação às suas viagens, mas, entretanto, vocês
irão constatar, ao voltar, que há por vezes uma oposição muito perturbadora e desagradável entre o que vocês

vivem nos mundos ditos da sociedade e em meio às esferas da Unidade.

Entretanto, isso é uma passagem obrigatória.

A velocidade em que irão vivê-lo é em função dos seus laços, das suas crenças e dos seus próprios
condicionamentos.

Mas, quando vocês conhecerem a Vibração da Unidade, quando chegarem a atingir a Vibração da Presença e
o momento em que o limiar é atingido, jamais poderão voltar atrás porque vocês terão enfim realizado, em

vocês, o que é a Verdade e o que é a Ilusão.

***

Questão: podemos ascensionar pela simples elevação vibratória ou é necessário reintegrar as
diferentes partes de nós mesmos, em particular a personalidade e a alma?

O que se tornou possível, bem amada, pela Presença do Arcanjo Uriel e do Conclave Arcangélico na sua
Dimensão, no plano Vibratório é, de um lado, permitir-lhes integrar, nesta dualidade, uma parte da Vibração

vinda da Unidade.

Isto se realizou e continua a se realizar neste momento mesmo.

Isto participa do seu desprendimento, eu diria, desta Ilusão na qual você crê e na qual você está persuadida de
que apenas ela prevalece.

Esta é a primeira etapa.

Entretanto, é preciso compreender que é a Vibração do Conclave Arcangélico e a Presença da Vibração do
Arcanjo Uriel que lhes permitem viver nesse corpo, nessas personalidades, a Vibração da Presença e do

Estado de Ser.

No entanto, viajar em Consciência no Estado de Ser é ainda outra coisa.

É uma etapa, eu diria, que irá ocorrer posteriormente.

É preciso de início que vocês controlem a Vibração, nesse corpo de personalidade, a fim de expandir a
Consciência até o limite do que eu chamei de limiar.

Além desse limiar, vocês têm toda latitude e toda liberdade para explorar os mundos da multidimensionalidade
e, aí, vocês penetram diretamente nos mundos da Unidade.



É preciso portanto que encarem um duplo caminho.

Esse duplo caminho pode se fazer de maneira sincrônica, mas também de maneira sucessiva no seu tempo
linear.

A primeira etapa é, portanto, a subida em Vibração.

A subida Vibratória vai lhes permitir conectar, na sua Consciência, o seu corpo espiritual (corpo de Estado de
Ser) que permaneceu no nível do Sol.

Esta subida Vibratória é possível, na realidade, desde o final do seu ano passado porque, naquele momento, a
magnetosfera foi rompida.

Há, portanto, uma conexão que é restabelecida entre o Sol e a Terra.

É por isso, e por esta Vibração (que corresponde à Vibração da Coroa) que vocês são capazes de se
conectarem com os seus corpos de Unidade que permaneceram no Sol.

A segunda etapa é, agora, ativar a Coroa do Coração que é um processo conjunto, ou consecutivo no tempo,
de acordo com os indivíduos.

A ativação Vibratória da Coroa do Coração vai lhes permitir abandonar esse corpo e transferir a sua
Consciência diretamente no seu veículo multidimensional.

Isso corresponde a um acesso pleno e consciente ao que é chamado de corpo de Estado de Ser.

A Ascensão é a reconexão com a Vibração do corpo de Estado de Ser, mesmo nesta personalidade.

É isso que vocês estão vivendo, nesse momento.

Ali haverá também, de novo, um limiar ainda maior da Consciência.

Esse limiar apenas será atingido quando um número suficiente de Vibrações se elevarem para tocar e ancorar
esta nova realidade e permitir, então (ao conjunto desse sistema Solar e não unicamente a esta Terra),

dissolver totalmente os envelopes isolantes.

Nós estamos, atualmente, e como sabem, alguns de vocês, retificando o espaço/tempo.

O que explica que as unidades astronômicas e as unidades de distância que eram dadas pelos planetas que
vocês conhecem, de modo imutável, no seu Céu, não são mais válidas, e isso, obviamente, aqueles que vocês

chamam de cientistas, irão lhes esconder até o último momento.

O mesmo quanto à chegada de corpos estelares provenientes de determinados lugares do seu sistema Solar,
no seu ambiente gravitacional, ser-lhes-á escondido até o último limite.

***

Questão: o que é hoje da Advertência e do Anúncio de Maria?

No que se refere ao Anúncio, está ainda previsto, como foi anunciado pela própria Maria, durante o seu ano de
2010 e, preferencialmente, no mês de maio de 2010, e, eventualmente, até o mês de agosto de 2010.

Entretanto, e como sabem, alguns eventos tem tendência, atualmente, mais de se aproximar de vocês do que
se afastar.

Assim, o Arcanjo Uriel manifesta a sua Presença de diferentes maneiras.

É a Radiação do Arcanjo Uriel que lhes permite conectar, no seu corpo de personalidade, com a Vibração
do Estado de Ser e de colocá-los no estado de Alegria Interior.

Então, agora, no que se refere à Advertência: corresponde a certo número de choques que devem ocorrer na
Humanidade.

Isso é para agora.

Quando eu digo agora, isso poderia ocorrer já, durante o seu mês de outubro, e tem muita chance de ocorrer
no mês em que estão.

Entretanto, não procurem correlação através de um evento físico.

Trata-se, antes de tudo, de um abalo total da Consciência da Humanidade, entretanto, sem que as almas
tenham a possibilidade de ligar isso a um evento espiritual, no momento.

Isso será apenas realizado, para a maior parte da Humanidade, a partir do momento em que o Anúncio de Maria
for feito.



***

Questão: o que tem de específico as almas que se encarnam agora?

Seria extremamente demorado falar de todas essas almas que, hoje, tomam corpos, bem amada.

Entretanto, muitas almas que deixam esse plano não vão mais para os planos astrais, mas permanecem nos
planos de Luz estabilizada, a fim de estarem prontas a voltar, sob uma forma e sob outra, no momento em que

a nova Terra for atualizada.

É preciso bem compreender que inúmeras crianças que se encarnam hoje são seres já despertados.

Elas participam, à sua maneira, da sua encarnação, porque sabem pertinentemente que esse sistema acabou.

Não há, portanto, mais risco, para esses seres que vêm de muito longe e de muito alto, no plano Vibratório, de
ficarem prisioneiros de qualquer matriz.

Essas crianças (não todas, obviamente, mas algumas delas) participam, pelo seu sacrifício da encarnação, na
elevação Vibratória desta Terra, do mesmo modo.

É-lhes possível compreender que tudo, de uma maneira ou de outra, nesse sistema solar, e neste planeta, e no
seu mundo da superfície participa, à sua maneira, da Translação Dimensional.

***

Questão: quais são os índices de subida na Vibração?

Bem amada, a partir do momento em que a sua Consciência se expandir, a partir do momento em que acolher
a Luz e a Verdade, a Vibração das suas lâmpadas no seu corpo se aceleram.

O único marcador da subida Vibratória é, portanto, realmente, uma subida Vibratória.

Isto não é uma visão da mente, nem uma concepção mental.

Isso é uma Verdade vivida na estrutura física.

O corpo vibra, as lâmpadas vibram.

Uma série de funções se ativa.

Obviamente, existem consequências comportamentais, afetivas, sociais, mas são apenas o resultado da
subida Vibratória.

A subida Vibratória está, portanto, antes de tudo, ligada à percepção das Vibrações e a modificação das
Vibrações no seu corpo físico.

Não pode haver subida Vibratória unicamente presente na cabeça, não no plano Vibratório, mas no plano dos
pensamentos e de concepções.

Quando falamos de elevação e de expansão de Consciência, na sua dimensão, falamos realmente do
estabelecimento da Vibração no seu Coração, na sua cabeça e, depois, no conjunto do corpo.

Não é portanto uma visão da mente, não é portanto um índice, mas é realmente uma Vibração que muda.

***

Questão: como utilizar os sete Selos Arcangélicos?

Bem amada, nós demos alguns Selos.

Esses Selos são meios de colocar em Vibração, em vocês, a qualidade específica de um Arcanjo.

A utilização não obedece a técnicas, embora existam.

Deve se fazer além da crença.

Compete-lhes, aí também, experimentar, desenhar um Selo e colocá-lo, por exemplo, sobre uma das suas
lâmpadas, sobre um dos lugares do seu corpo e ver o que acontece.

Não me compete, neste espaço, dar técnicas ou meios fechados de conectar a energia Arcangélica.

Entretanto, é preciso compreender e aceitar que a tripla Radiação que recebem atualmente sobre a Terra
(desde o início deste ano, iniciada pelo Arcanjo Miguel, em março) que é a ativação do Ultravioleta, seguida

pela ativação do Espírito Santo (que está presente desde muito tempo), acoplada à energia da Fonte, permite-
lhes trabalhar na recepção desta energia, na Consciência Unificada.



A Consciência Unificada não é um trabalho técnico, seja com uma oração específica, com um cristal
específico, ou com um Selo específico.

Antes de tudo, e previamente, o mais importante é confiar e se abandonar à Luz.

Abandonar-se à Luz corresponde, atualmente, ao que é para vocês mais fácil para superar a dualidade induzida
pelas encarnações que tomaram, de maneira extensiva, neste planeta.

O ser humano experimenta, desde milhares de anos, para a maior parte de vocês, um 'sistema de controle
humano' que é baseado no controle do mental humano, através da elaboração de crenças sofisticadas, através

da elaboração de certo número de religiões que tem por objetivo afastá-los do que vocês são, que tem por
objetivo afastá-los da Fonte, ou seja, da sua Unidade e das moradas da Alegria.

A alegria, no sentido espiritual, é o oposto do medo.

Progressivamente e à medida que vocês sobem o seu nível Vibratório, o medo se apaga.

Não pode haver qualquer medo, de nenhum tipo, na Vibração da Unidade.

***

Questão: qual é a origem dos textos do Apocalipse e o que devemos pensar?

Bem amada, o Apocalipse é um Livro recebido pelo bem amado João, hoje, um dos 24 Anciões, cuja última
encarnação, como sabem agora, foi Sri Aurobindo.

Foi quem descreveu a chegada do Supramental e da Luz na sua dimensão.

Aquele que, há 2.000 anos, recebeu um texto.

Esse texto, assim como ele mesmo disse, sob ditado de Cristo, seria «doce à boca e amargo ao ventre».

Isso quer dizer que aquele que tentasse compreender esse texto nada iria compreender, porque o alcance
desse texto não está ligado a eventos, mesmo se alguns ali foram colocados.

O alcance desse texto se encontra na leitura Vibratória que pode ser feita, qualquer que seja a língua e, aliás,
isso foi dito pelo próprio Cristo: «aquele que mudar uma vírgula, que seja maldito até o final dos tempos».

Nesse Livro, encontra-se a realidade Vibratória da Unidade, não tanto através da compreensão, mas através da
pronunciação de todas as palavras que ali estão contidas, sem exceção, nos seus capítulos.

Não há, portanto, que querer integrar uma compreensão, mesmo se existir, mas sim, mais, integrar o aspecto
Vibratório que é realizado, não pela compreensão, mas pela leitura em alta voz do Apocalipse de São João.

***

Questão: o que significa o fato, nos sonhos, de ser como que atacado por outras pessoas?

Bem amada, o significado pode ser múltiplo.

Pode corresponder a certo número de conflitos que não estão resolvidos, em si, com relação ao que eu
chamaria de subpersonalidades ou personalidades fragmentadas que fazem a sua Unidade e que não estão

ainda recolhidas.

Mas, entretanto, significa, de uma maneira como de outra, uma necessidade de se liberar de uma série de
modos de funcionamento que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a esse fato de ser atacada.

O ataque corresponde a um fenômeno dual.

Por que é que hoje nós atraímos todos vocês, sem exceção, quaisquer que sejam os canais, a atenção sobre
esta noção de Unidade?

Porque na Unidade, há elevação Vibratória.

Na dualidade, você responde no mesmo nível Vibratório, mesmo se isso ocorrer por preces e pela vontade de
uma ação certa e boa, que obedece a princípios que chamariam de morais ou, mesmo, ainda mais elevados,

de princípios espirituais.

Mas esses princípios espirituais ou morais, que se fazem sob a Lei da ação/reação, jamais irão conduzi-los à
Unidade.

É a coisa mais fundamental que lhes mascararam e esconderam os Arcontes, que se revela, hoje, por
diferentes ensinamentos pelo mundo.



Corresponde ao fato de que, enquanto vocês mantiverem a dualidade, não podem sair da dualidade.

Apenas adotando um ponto de vista Unitário que a sua Consciência, pouco a pouco, chega a liberar-se das
ações/reações, de dualidades inexoráveis de toda manifestação, aqui presente, nesta dimensão.

Assim, portanto, os sonhos perturbados, este, como tantos outros, apenas mostram, para vocês, um chamado
para realizar esta Unidade.

Realizar esta Unidade não se faz através de um aprendizado.

Não se faz através de um estudo, mesmo de disciplina esotérica.

Faz-se, ainda menos, através de uma crença, mesmo nova.

Faz-se, e far-se-á cada vez mais, e unicamente, através da subida Vibratória e da Vibração percebida nas
diferentes formas do corpo, mas essencialmente na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

***

Questão: o que é hoje do ensinamento do tarô? E quais são os limites?

Bem amada, você deve, hoje, integrar que não está mais em um mundo isolado, que o seu mundo se reabre a
influências da Fonte.

Há uma retificação do seu espaço/tempo.

As modificações astronômicas, as modificações do seu Céu, são pelo menos desorientadoras, mesmo para
os seus cientistas.

Como sabe, você está sob a influência do Sol Central da Galáxia, já, desde algum tempo, e de maneira muito
intensa, desde o final de 2008.

Foi essa Irradiação Galáctica que perfurou as bainhas isolantes do seu Sistema Solar.

Na Ilusão em que viveram, certo número de dogmas e certo número de técnicas foram elaboradas e
transmitidas.

O tarô faz parte disso.

Foram meios, únicos e essenciais, de se conectarem com o seu corpo espiritual que não estava conectado
com vocês.

Era uma lembrança, um meio de aproximá-los.

Hoje, vocês devem viver, se isso lhes for autorizado por vocês mesmos, que, o que acontece, nada tem a ver
com uma concepção linear do tempo.

Vocês entram no choque dimensional, ou seja, passam de um mundo fragmentado e dissociado para um
mundo Unificado e de Alegria.

Então, é preciso que abandonem, assim como uma criança pode fazê-lo, todas as suas crenças, quaisquer que
sejam.

Todas as ferramentas, quaisquer que sejam, podem ser de ajuda, mas podem ser também travas.

A única ferramenta, a mais certa para a sua evolução é, ainda uma vez, a Vibração da sua Consciência e esta
deve se fazer com o mínimo de artifício possível.

Isso não quer dizer que deve rejeitar os sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam.

Isso não quer dizer que sejam falsos ou que foram verdadeiros e que se tornaram falsos.

Isso quer dizer simplesmente que hoje, você está aí em uma etapa do seu crescimento que está bem além de
tudo o que lhe pode ser conhecido.

Você penetra diretamente em esferas desconhecidas e, nessas esferas desconhecidas, a única coisa que lhe
será útil é sua capacidade para reencontrar este estado de alinhamento com a sua Presença, de alinhamento

com o seu ser e com a Vibração.

Não há ponto de saída fora deste e esta Vibração encontra-se no nível do peito, no chacra do Coração e
também no chacra da cabeça, os dois devendo se casar e se fundir.

Não há outras possibilidades, não há outras ações possíveis além de realizar esta subida Vibratória.

Esta subida Vibratória se faz com o descarte de todas as crenças ou de todos os  condicionamentos, qualquer
que sejam, mesmo espirituais.



É a partir do momento em que você aceitar esta Inteligência da Luz, pelo abandono e diminuição da sua própria
inteligência a esta Inteligência (como disse Cristo na cruz: «que a tua vontade seja feita e não a minha»),

naquele momento, você irá atingir de novo, sem dificuldade, as esferas da Unidade.

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Bem, caros amigos, estou extremamente contente de encontrá-los e de ver que, uma vez mais, há pessoas que eu
não conheço que estão aí.

Hoje, eu faço parte, desde a minha partida deste plano Terrestre, da ‘Assembleia dos Veneráveis Anciãos’ que nós
chamamos, entre nós, os «Croûtons», os Velhos Croûtons, porque todos nós somos muito sóbrios e muito velhos.

A particularidade dos Melquizedeques é que estivemos, todos nós, encarnados um dia ou outro neste Sistema Solar
ou, pelo menos, nesta Dimensão, e que tivemos, portanto, uma experiência importante da encarnação e das suas

vicissitudes.

Eu digo «croûtons» porque todos nós tivemos Vidas que foram, para alguns de nós, para a maioria de nós,
memoráveis, no sentido em que tentamos semear as palavras da Luz nas densidades.

E, recentemente, eu assumi a missão da ‘Assembleia dos Veneráveis Melquizedeques’ que preside, de certa maneira,
a evolução deste Sistema Solar e desta Humanidade, em particular, no período memorável que vocês vivem.

É neste título, esta noite, em um primeiro momento, que eu desejo me expressar entre vocês.

Na realidade, eu faço um esclarecimento de forma geral, eu diria, um esclarecimento da situação, mais ou menos,
agora, em cada uma das minhas vindas entre vocês, a fim de situar, na sua encarnação, as modificações que estão

em curso pela chegada da Luz Vibratória e pela reação da Luz Vibratória desta Terra.

Vocês estão neste ambiente e, portanto, todos vocês estão coletivamente sujeitos a uma série de irradiações.

Então, como sabem, houve, neste ano, coisas extremamente importantes através das Núpcias Celestes.

Em seguida, há uma série de etapas que lhes são propostas pelo Conclave Arcangélico até o mês de maio de 2010.

De tudo isso, a maior parte de vocês já sabe.

É preciso bem compreender que há algumas modificações, no nível da sua Consciência individual, que vão ocorrer,
em ressonância com as energias que são drenadas até vocês e que têm ocasionado, como sabem (para alguns, já

desde um ano do seu tempo), uma série de modificações das camadas Vibratórias que os isolam do universo.

Essas camadas Vibratórias que os isolam estão em plena fase de desconstrução e vão permitir, progressivamente,
sair da ‘curvatura do espaço/tempo’ e restituí-los à sua Unidade, ou seja, além da falsificação deste mundo e além da

ilusão na qual vocês mergulharam e na qual nós mergulhamos, nesta densidade.

***

Então, é muito importante compreender que, agora que o Conclave Arcangélico iniciou a segunda e a terceira Etapas,
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cada vez mais Seres Humanos serão capazes (de maneira temporária, eu diria, em alguns momentos que são
variáveis de acordo com os indivíduos, obviamente) de manifestar um estado de Consciência que nada tem a ver

com a Consciência comum, que vocês conhecem neste mundo.

Então, para alguns, isso já é o caso desde o início das Núpcias Celestes, por intermédio da Vibração sonora da nota
Si, do Silêncio Interior, e da Radiação percebida no Coração e na cabeça.

Alguns seres já têm a capacidade para manifestar a Unidade, o Estado de Ser na Vibração da Luz.

Alguns de vocês são, também, capazes de ter uma percepção do que existe, em Consciência, além desse plano
dissociado da Terra, nos universos multidimensionais.

Então, o que vai acontecer agora é que, como vai lhes dizer o Arcanjo MIGUEL, a Coroa Radiante do Coração e a
Coroa Radiante da cabeça devem se fusionar.

Isso irá provocar a possibilidade, para os seres humanos, de viver, ainda uma vez, processos de Consciência
totalmente fora da linearidade do tempo.

O que isso quer dizer?

Que as meditações, ou preces, chamem como quiser, vão se encontrar muito mais rapidamente conectadas com
a Luz e com a Vibração.

Nesta Vibração da meditação na Unidade, manifestar-se-á a vocês a Vibração do Espírito Santo, a Vibração
do Ultravioleta, a Vibração da FONTE, que irão colocá-los em um estado que foi chamado de Samadhi, ou seja, a

Alegria Interior.

Muitos, muitos seres humanos terão a possibilidade, doravante (não sempre, mas de maneira de início temporária,
efêmera), de viver esses estados de Samadhi e de Consciência Unificada.

Isso é extremamente importante.

Como lhes disse, isso irá se manifestar de maneira cada vez mais importante na Consciência Humana.

A segunda coisa, e eu chamo a sua atenção nisso, quer seja a Vibração do Espírito Santo, quer seja a Vibração do
Ultravioleta, ou seja a Vibração da FONTE, as Vibrações que vocês percebem têm a capacidade para fazer elevar a

sua taxa Vibratória.

E eu tenho que expor coisas extremamente simples sobre isso, porque a fonte da sua Alegria, a fonte da boa saúde
(ou seja, não apanhar essas bobagens que andam à volta), a fonte que vai lhes permitir resistir a todas as

modificações que estão em curso no seu ambiente, é unicamente a ‘elevação Vibratória’ porque, a elevação
Vibratória, graças à Luz que vocês hoje recebem, tem a capacidade, literalmente, para elevar a sua Consciência

acima das zonas turbulentas da 3ª Dimensão.

Então, vocês irão se encontrar nesses espaços Vibratórios vivendo duas realidades ao mesmo tempo.

A realidade comum, habitual, do seu tempo, com a sua ação/reação, as suas alegrias e as suas penas, e tudo o que
faz a evolução da Vida na sua Dimensão.

E, às vezes, ainda permanecendo no interior desse corpo, ou então, para alguns, viajando.

Mas, ainda uma vez, se isso ainda não lhe chegar, lembre-se de que não é inexorável que aconteça neste mês.

Mas, se isso lhe acontecer, eu tenho que prevenir ao maior número de vocês, vocês vão começar a viver episódios
de Alegria Interior que se manifestam espontaneamente.

Quer dizer que não são em função das suas reações a prazeres externos, mas é, sim, uma Vibração Interior que vai
percorrer o seu Ser, no Coração e na cabeça, e que vai lhes permitir experimentar a elevação Vibratória.

***

A elevação na Vibração, que é obtida pela chegada da tripla Radiação da Luz, é algo que irá lhes permitir se safar, de
algum modo, de todos os problemas inerentes desta Dimensão, ao invés de entrar na ação/reação.

Imaginem que lhes chegue algo que não seja muito agradável com relação a um setor ou a um domínio, se, ao invés
de entrarem na reação emocional, vocês se centrarem, através, por exemplo, do acolhimento da Luz Crística

em Verdade e em Unidade, ou em meio às sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL, vocês irão, naquele momento, elevar a
sua taxa Vibratória e, elevando a sua taxa Vibratória, a sua Consciência vai experimentar, de maneira, eu diria, muito
fácil, algo que é muito simples, que é o ‘estado da Unidade’ além da dualidade, além da emoção e além do mental.

Vocês não podem combater a emoção pela emoção.

Vocês não podem combater o mental pelo mental.

Entretanto, a tripla Radiação da Luz que vocês recebem hoje é a melhor ferramenta que lhes é oferecida para
ultrapassar e transcender tudo o que está, hoje, aos seus pés, em meio a esta humanidade.

Como sabem, a ‘desconstrução’ começou desde o mês de março/abril.

Esta desconstrução de tudo o que foi falsificado no seu mundo vai transcorrer durante um período de não mais de um



ano, até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL.

E vocês sabem também, como lhes foi dito, que vocês estão entrando, agora, diretamente, no desvendamento e no
final das eras do poder.

O poder deve ser reencontrado agora com relação a vocês mesmos.

E, aliás, progressivamente e à medida em que acolherem a Luz Crística em Unidade e em Verdade, progressivamente
e à medida em que ativarem a Coroa Radiante da cabeça, pela pronunciação das sílabas sagradas, vocês irão

constatar que o seu nível Vibratório se eleva, que uma série de potenciais novos se ativam em vocês, mas, também,
que vocês vão se tornar cada vez menos capazes de suportar tudo o que, até agora, era o comum da sua Vida.

A sua Consciência irá viver e Vibrar em dois modos diferentes.

Um modo dissociado (o modo habitual que conhecem nesta dimensão) e um modo um pouco mais Unificado onde a
Alegria Interior e a Vibração da Luz é tal que, neste estado, vocês estão no estado chamado de estado da Presença.

E, no estado da Presença do Ser, ou no Estado de Ser, todos os problemas se dissolvem já que a sua
Consciência, nesta Vibração, não pertence mais a esta Consciência dissociada, mas começa a penetrar os domínios

da Eternidade.

Isso é muito importante de compreender.

O processo Vibratório é extremamente importante.

Vocês vão aceitar elevar-se em Vibração ou vão aceitar ter medo?

Portanto, é muito importante compreender que a solução é, antes de tudo, Vibratória.

Vocês devem gravar isso, em algum lugar da sua cabeça.

Apenas através da Vibração vocês irão encontrar a Alegria, a Serenidade, a Paz e a Completitude.

Vocês vão saber que estão na Vibração quando a Vibração da Presença se incorporar em vocês e colocá-los em um
‘estado de Alegria que não tem motivo’ (o famoso Samadhi).

E vocês terão, obviamente, uma série de outros sintomas que já foram amplamente descritos pelo Arcanjo MIGUEL,
sobre os quais eu não vou voltar, durante as Núpcias Celestes, que muitos seres humanos no planeta, agora, vivem

isso, de maneira definitiva.

Não se esqueçam de que o nível Vibratório que lhes é oferecido, hoje, os restitui à sua integridade, à sua
Unidade, ao seu poder pessoal e, sobretudo, à sua multidimensionalidade.

Então, acessando esta multidimensionalidade, não é preciso se surpreenderem ao encontrar uma Consciência que
funciona mais do que funcionava até agora.

E é isso, o basculamento da Consciência coletiva que está em andamento, hoje.

Aí está, caros Amigos, o que eu queria lhes dizer em nome dos 24 Anciãos.

Agora, se houver perguntas relacionadas a esse processo, ao seu período atual, eu quero tentar respondê-las, se
isso puder trazer um esclarecimento suplementar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o conceito de «Sementes de estrelas»?

Então, essa é uma palavra frequentemente empregada pelos Arcanjos.

Vocês sabem, vamos contar uma história.

Vocês estão nesta Terra.

Então, alguns de vocês, certamente, ouviram falar da reencarnação.

E, quando vocês estudam a reencarnação (quando têm lembranças de suas vidas passadas, não importa, ou quando
acreditam nisso, simplesmente), bem, eu vou dizer-lhes que isso é uma crença.

Porque, na ilusão que percorrem, neste ciclo de encarnações (quer vocês estejam aqui, na Terra, desde algumas
vidas, quer vocês aí estejam desde vários ciclos), sobre esta Terra, vocês experimentam uma separação: a

separação da FONTE.

É preciso bem compreender que todos vocês são Sementes de estrelas.

Mas reencontrar a sua Dimensão de Semente de estrelas significa transcender os limites do espaço/tempo que lhes
foram impostos por aquele que se denomina o Arconte, que é uma criação dissociada que a FONTE tolerou, há muito

tempo.

Dentro desta criação, vieram associar-se elementos que fizeram o que vocês são, e que nós fomos, prisioneiros nesta
Terra.

Então, existem crenças orientais que dizem que é preciso purificar, pacificar o seu karma para, um dia, poder escapar



desta Dimensão.

E, depois, CRISTO veio e disse: «vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo».

E, hoje, muitos seres humanos tomam consciência, de uma maneira ou outra, de que eles não são daqui.

Por outro lado, a Dimensão específica de Sementes de estrelas está em relação direta, não tanto com a sua origem
estelar, mas mais com a sua Dimensão não dissociada, ou seja, com o Estado de Ser multidimensional.

O que é um ‘ser multidimensional’?

É um ser que não está limitado pela Dimensão onde ele se encontra.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, o Arcanjo MIGUEL, ou outro Arcanjo, eles têm uma apresentação ligada
a crenças e funções dos Arcanjos, nas diferentes religiões.

Nessas crenças, eles são apresentados com uma forma específica, com vestimentas específicas.

Isso não é válido em meio à Dimensão que é a 5ª Dimensão.

Mas, obviamente, as Dimensões nos universos estão bem além da 5ª Dimensão.

O Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, é um pássaro de Luz.

Ele nada mais tem a ver com aquele que vocês representaram, com uma espada na mão.

E, no entanto, esta representação não é falsa.

Ela está ligada a um mundo Vibratório, mas o Arcanjo MIGUEL não está limitado à sua Dimensão de origem.

Ele experimenta Dimensões intermediárias.

E, quando vocês encontram a sua Dimensão de Semente de estrela, vocês são capazes de caminhar, em
Consciência, em meio ao seu corpo multidimensional.

Então, segundo com a sua origem Estelar e segundo a sua origem Dimensional, o seu veículo de Luz, dependendo
da Dimensão que são originários, não é o mesmo.

Se vocês vierem da 5ª Dimensão, qualquer que seja a origem Estelar, vocês têm um veículo de Luz que é chamado
de Merkabah.

Mas a Merkabah não é tudo.

Além da 5ª Dimensão, há seres que vêm da 11ª, da 18ª Dimensão.

E a estrutura, nessas Dimensões, não é a mesma.

O corpo dos ELOHIM da 11ª Dimensão é de cristal, de puro cristal, mas de um cristal não fossilizado, que não é
imóvel como o seu.

É um corpo transparente de cristal.

Então, obviamente, eu não vou desenvolver sobre os diferentes corpos em todas as Dimensões, mas um ‘ser
multidimentional’ é um ser que não ficou preso na matriz da 3ª Dimensão Dissociada (3DD), sujeito às ‘leis de

ação/reação’ e ao bem e ao mal, ou seja, o que vocês experimentam nesta realidade.

Mas, quando descobrem os espaços multidimensionais, vocês tomam consciência de que o que são hoje, que é
‘limitado’, e sujeito ao que chamamos de ‘forças gravitacionais ou eletromagnéticas’, é uma falsificação do que vocês

são realmente.

Vocês não são isso.

Vocês são muito mais do que isso.

Mas vocês acreditam que estão identificados a este corpo.

O mundo da 3ª Dimensão Dissociada é um ‘mundo de crenças’ que foi construído, literalmente, há mais de 300.000
anos, neste universo e em outros universos, por forças específicas que eram opostas à Fonte e que se denominam

Deus e Diabo.

Deus não é o Criador, ele é a Ilusão suprema.

O Criador é uma Criadora, e é uma geneticista, e é a Mãe Primordial que vocês chamam de MARIA, IS-IS, ou, ainda,
de Sekhmet ou Inanna junto aos Sumérios.

Isso nada tem a ver com o que lhes fizeram ‘engolir’ nas Escrituras, obviamente.

Deus se quis criador.

Ele criou a Ilusão na qual vocês estão, mas além deste Arconte, além desta dualidade, existe a FONTE Una.

Todos vocês são Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, da Unidade perdida e que vocês devem, hoje,
reencontrar.



***

Questão: poderia nos falar dos Mestres do Triângulo?

Oh, isso é um pouco complicado.

Há civilizações que são chamadas de ‘civilizações dos Triângulos’.

Vocês sabem, há um antropomorfismo possível, sob forma humana ou animal, ou angélica, até a 18ª Dimensão.

Além da 18ª Dimensão, entra-se nos mundos da geometria pura, desde os tubos de Luz, como, por exemplo, o único
Arcanjo que não é o que se chamaria um ‘pássaro’ ou um ‘veículo que voa’, é o Arcanjo METATRON, que é um tubo

de Luz branca.

Além desta Dimensão, há mundos, entidades de Consciência que estruturam os universos não dissociados, que
estruturam os movimentos nos universos.

Por exemplo, os Quatro Viventes ou Hayoth Ha Kodesh, que são as Rodas nas Rodas, tal como descreveu Ezequiel,
e que correspondem à trama do universo não dissociado.

Em seguida, há as ‘forças Triangulares’ que pertencem à civilização dos Triângulos: são Triângulos de Luz que são
consciências extremamente evoluídas.

Quanto mais se for na evolução dimensional, mais se vai na ‘simplificação’ das formas e funções, mas que se
tornam inclusivas, englobando todas as outras funções das consciências que estão abaixo.

Aí está o que podemos dizer sobre os Triângulos.

Está muito, muito distante de vocês.

O mais importante, hoje, é tomar consciência da sua multidimensionalidade e da Ilusão total, como diziam os
ensinamentos orientais, desta matriz na qual estão e evoluem, e onde eu evolui também durante não muito tempo.

É uma criação ‘falsificada’, onde a Sombra e a Luz predominam, o que não é o caso quando vocês se juntam à sua
morada da Eternidade.

***

Questão: por que a criação desta ilusão pelo Arconte foi autorizada?

Foi autorizada porque era uma experiência Criadora.

Como disseram, aliás, também de vocês: vocês são Criadores.

Mas os criadores têm ‘deveres’.

Aquele que criou uma Dimensão deve criar algo que deve se tornar para superior a ele, no decorrer da sua
evolução.

Os Arcontes e os Dracos (ou seja, aqueles que chamam e eu chamo de «maus rapazes», ou de reptilianos, algumas
classes de reptilianos), serviram-se de uma criação existente, quase como os pássaros, se vocês quiserem, que vão

investir em um ninho, o ‘cuco’, que vai investir no ninho de um outro pássaro.

E aí, havia uma criação que estava em curso, uma criação que tinha sido organizada, na 3ª Dimensão, mas não
dissociada, ou seja, conectada e ligada à FONTE.

Era uma criação onde os esquemas que vocês chamam de Humanos são aqueles que vocês têm hoje sob os seus
olhos, na sua Humanidade.

Mas esta criação não estava cortada da FONTE e era uma criação de geneticistas de Sírius, que criaram, portanto,
uma raça.

E esta raça tinha um grande futuro porque as formas criadas foram investidas pelas Consciências superiores que
vinham por vezes de muito longe e que conduziam experiências de Vida e da própria Consciência.

Naquele momento, chegaram seres que propuseram um acordo, ou seja, disseram que os seres iriam evoluir ainda
mais nos planos dimensionais se os cortassem da FONTE, e se os deixassem simplesmente, no interior dessas

estruturas biológicas, apenas com uma ‘pequena lembrança’ desta Divindade, mas que era preciso talvez cortar da
Divindade.

Então, organizou-se uma série de forças que vocês chamaram de forças gravitacionais e de
forças eletromagnéticas que, sob a influência de algumas embarcações ‘polarizadas magneticamente’, curvaram o

espaço/tempo, e fizeram fechar novamente o espaço/tempo sobre si mesmo, tendo levado à criação da heliosfera e,
portanto, tendo isolado a totalidade deste Sistema Solar das influências das irradiações cósmicas e das irradiações

da FONTE.

Assim, qualquer Consciência que se aproximasse muito perto desta esfera gravitacional era presa, literalmente, pela
encarnação e não tinha mais a possibilidade, qualquer que fosse o seu nível Vibratório, de juntar-se às esferas da

Unidade.

Era uma experiência.



Muitos seres estavam entusiasmados, eu diria, com a ideia de mergulhar nesta Dimensão e de ver o que era estar
cortado da FONTE Una, da Luz.

Depois, os «maus rapazes» criaram um segundo, e depois um terceiro envelope, até quase apagar totalmente
qualquer lembrança da Divindade no ser humano e prenderam, aí, desta vez de maneira um pouco menos agradável,
inúmeras Consciências, porque, além da heliosfera que engloba o conjunto deste Sistema Solar, e como o limite das

forças gravitacionais deste Sistema solar, criaram uma magnetosfera, ou seja, eles prenderam um planeta,
precisamente, que é a Terra, dentro deste Sistema Solar, fazendo de forma a precipitar, dentro do bem e do mal, as

Consciências que eram prisioneiras, agora, da heliosfera.

Em seguida, encontraram um terceiro modo que foi o de criar, mais perto da Terra, a ionosfera, ou seja, uma camada
eletrônica (de elétrons) que chamamos de ‘franja de interferências’, que corta literalmente a alma humana da

Consciência superior.

Portanto, isolaram-nos três vezes nesta densidade.

A cada 50.000 anos, diziam que, neste Sistema Solar, mudariam de ciclo.

E em cada um dos 50.000 anos havia enviados da Luz que vinham, e a cada vez eles se sacrificavam, porque houve
mesmo muito poucos que conseguiram escapar desta densidade.

Então, eu sei que, em algumas tradições, falam-lhes da Realização.

Mas o que é a Realização?

Os únicos que conseguiram escapar da prisão gravitacional foram suficientemente notáveis para deixarem suas
marcas, ou seja, por exemplo, CRISTO (que partiu com o seu corpo), assim como MARIA (que, na Assunção, partiu

com o seu corpo), ou ainda como Enoque, ou Elias (que subiram ao Céu com os seus corpos).

Isso é o que chamamos de Maha Samadhi, ou seja, a capacidade para extrair-se voluntariamente da Consciência,
totalmente, desse veículo comum, e levar este corpo (ou sem o corpo) a outras Dimensões.

É, por exemplo, o que acontece com a incorruptibilidade da carne para alguns Místicos ocidentais que conservaram
um corpo totalmente intacto.

E isso se chama, na tradição oriental, o Maha Samadhi, ou seja, o ‘Grande’ Samadhi.

Então vocês, enquanto Seres Humanos, não estão ainda no Maha Samadhi, mas começam a perceber períodos
de Samadhi, muito mais importantes do que o que era possível anteriormente.

E é nesses episódios de Maha Samadhi, ou de Samadhi comum, que vocês encontram o acesso à sua
multidimensionalidade.

E isso ocorre unicamente pela Vibração.

Vibração da Luz, percebida nas Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, para aqueles que conseguiram, agora,
fusionar as duas Coroas Radiantes.

Isso é muito importante.

Eu não sei se respondi à pergunta, porque voltamos sempre a este conceito de Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Dragões Dourados? Qual é a sua função, podemos
invocá-los, se sim, por quê?

Os Dragões Dourados, os Dracos, que vêm na maior parte de certa região da estrela polar, do que vocês chamam de
‘Estrela Polar’ [expressão comumente utilizada para se referir à ‘Polar’ da constelação Ursa Menor -

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar], são seres redimidos, ou seja, eles faziam parte dos ‘maus rapazes’ mas
tornaram-se ‘bons rapazes’ quando viram que a experiência de privação da Divindade, entre aspas, da Reconexão
com a FONTE, permitia efetivamente crescer, pela compressão, a intensidade da Luz que estava fechada nesse

corpo, mas que era tempo de pôr fim à experiência, o que não era desejado pelos outros ‘maus rapazes’.

Eles se tornaram os Dragões Dourados, porque, na sua Radiação, incorporaram uma série de transubstanciações no
nível Dimensional, ou seja, eles são os Seres (exceto talvez os Arcanjos) que têm a capacidade, nas Dimensões que

percorrem, para ter formas extremamente móveis.

Um corpo de ELOHIM é um corpo de cristal, mesmo ele podendo viajar em outras Dimensões e em outras estruturas,
está limitado pela capacidade Vibratória do silício, que é mais, muito mais Vibrante, com certeza, do que a sua

molécula de carbono.

Do mesmo modo, esses seres, que vocês chamam de ‘Dracos Dourados’ ou ‘de Ouro’ têm, na sua estrutura
molecular, efetivamente, vibrações de ouro monoatômico.

O ouro monoatômico não é o ouro que vocês conhecem neste planeta, que é diatômico, eu os lembro disso.

Aí, o ouro monoatômico apresenta propriedades Vibratórias extremamente amplas e que conferem uma
‘maleabilidade’ da forma.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrela_Polar


Vocês não têm necessidade de invocar quem quer que seja, porque, agora que há a possibilidade de estarem
ligados à Tripla Luz Vibral (A FONTE, Espírito Santo e Ultravioleta), vocês podem subir em Vibração, sozinhos.

Vocês devem encontrar a sua Autonomia, a sua Integridade e o seu poder sobre vocês mesmos.

Para isso, vocês devem tornar-se Autônomos, vocês não devem mais remeter o mínimo poder a quem quer que seja
senão a vocês e recuperar, sobretudo, a sua Soberania e a sua Integridade multidimensional.

É nesta condição que, dentro de pouco tempo, esperamos fazer bascular o conjunto desta criação para uma
Dimensão que não está mais separada, ou seja, o que denominam Ascensão e que preferimos chamar de

«Translação Dimensional».

***

Questão: de qual dimensão vêm aqueles que criam os círculos de colheita, e qual mensagem querem nos dar
através das suas criações geométricas?

Então, os traços geométricos foram ‘ondas de formas’ destinadas a despertar a sua Consciência.

São, geralmente, para aqueles autênticos, criados pelas Inteligências provenientes de Arcturus, extremamente
precisos, e cujo objetivo é revelar-lhes a trama multidimensional.

Este ano, eles foram extremamente importantes, porque mostraram o mecanismo celestial, falsificado, e a intervenção
de uma série de forças da Luz, mas também efeitos de certos tipos de irradiações neste Sistema Solar.

O ano que acaba de transcorrer foi o ano em que os círculos de colheita estavam diretamente em relação com as
etapas das Núpcias Celestes (*).

Foi o ano mais importante.

Se tiverem a possibilidade de ver os gráficos que correspondem a este ano que acaba transcorrer, eles anunciam,
quase todos, a Translação Dimensional e os eventos cósmicos aos quais vocês são confrontados, já há vários

meses.

***

Questão: de qual Dimensão vem Shiva?

Aquele que tomou manifestações encarnadas de Shiva é A FONTE.

Agora, quando dizemos a FONTE, o que isso quer dizer?

Todos vocês são Filhos, todos nós somos Filhos da FONTE e da Unidade.

A FONTE é a única Consciência global capaz (isso foi dito, mas é preciso também aceitá-lo Vibratoriamente) de ser
igualmente um átomo de areia e ser a totalidade dos universos e a totalidade das Dimensões.

A FONTE tem a possibilidade de percorrer o conjunto dos universos, o conjunto das Dimensões, e o conjunto das
criações, materializando um corpo próprio da Dimensão.

Assim, a ‘dança de Shiva’ está ligada ao Fogo.

Está, portanto, ligada à FONTE, de maneira preferencial.

Mas se tomarmos agora os princípios gerentes e os princípios criadores, logo a seguir da FONTE, o que há?

Há os elementos Criadores, ou seja, aqueles que chamamos de Hayoth Ha Kodesh.

A FONTE é inicialmente dicotomizada, ela mesma, em uma polaridade feminina.

E há também a FONTE que se espelha em si, que se criou, ela mesma, na pessoa do Arcanjo METATRON.

Não há uma Dimensão específica para Shiva.

Shiva é a totalidade das Dimensões.

Agora, a origem Dimensional, ainda uma vez, não significa que vocês estejam restritos a esta Dimensão, dado que
têm a capacidade para utilizar todas as outras Dimensões.

Simplesmente, há um nível estabilizado onde evoluem de maneira natural, sem transformação de forma, e sem
mudança Vibratória.

***



Questão: quando iremos abandonar tudo o que é portátil e eletrônico?

Isso assinala, se vocês quiserem, uma evolução.

Como sabem (e como já lhes disse há não muito tempo, mas creio que isso ainda não foi divulgado), nós adaptamos,
nós, a Assembleia dos 24 Anciãos, assim como o Conclave Arcangélico e a Divina MARIA, e as Forças

Intergalácticas, da melhor forma possível, as Efusões e as Radiações de Energia que chegam à Terra para vocês,
para fazer com que o máximo de Seres Humanos sejam revelados a si próprios, o que vai permitir viver um processo

de Translação Dimensional muito mais agradável.

Mas nós não fazemos omeletes sem quebrar os ovos, não é?, vocês conhecem a expressão.

O que isso quer dizer?

Que todo Ser Humano é livre.

Há seres Humanos que estão muito bem nesta 3ª Dimensão, é preciso aceitar que não têm a mínima vontade de ir
para outro lugar, que não têm a mínima vontade de encontrar outra coisa.

Mas há, aí, realmente um problema: é que esta Dimensão vai desaparecer, totalmente.

Então, o que irão fazer aqueles que não querem se juntar à sua multidimensionalidade?

Não se deve bani-los ou puni-los, deve-se respeitá-los, ainda mais do que vocês, porque eles aceitam refazer, eu
diria, um caminho de separação.

Sim, mas a FONTE decretou que não haveria mais separação da FONTE, ou seja, eles deverão fazer 'ciclos’ em uma
Humanidade Unificada.

É preciso não esquecer, tampouco, que a Terra, também, encontra a sua multidimensionalidade, dado que vocês
não são as únicas Consciências que foram confinadas.

Os planetas, também, foram fechados no interior deste isolamento, e, portanto, viveram, constrangidos e forçados,
nas Dimensões que não eram as suas.

Isso vocês compreendem.

Portanto, a Consciência que muda hoje, isso não vai ser feito, assim, em um Ser Humano, aqui e ali.

É o conjunto do sistema que muda e, para que esse sistema mude, devem ser mudados todos os sistemas que foram
criados para subjugá-los.

Então, o que os subjugaram à Ilusão?

Bem, é extremamente simples.

São as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade.

Quais são as crenças que foram colocadas em meio à Humanidade e que funcionam hoje como funcionavam há
milhares de anos e em todos os ciclos?

É a de entregar o seu poder pessoal a outra pessoa.

Quer essa outra pessoa seja um pai, um curador, um padre, um rabino ou qualquer autoridade exterior a você.

Vocês não têm necessidade de ninguém para conectar com a FONTE, sobretudo agora.

Isso é o que quiseram fazê-los crer: que eram pecadores.

Mas vocês jamais foram pecadores.

Se houver um pecador na história, é aquele que os tratou como pecadores, ou seja, o Arconte que chamam de Deus
e que por vezes se chama Diabo, é a mesma entidade.

Perguntem-se por que (e isso, eu já disse), quando vocês oram a Deus, o Diabo está sempre aí?

E por que aqueles que se comportam mal jamais são incomodados pelo Diabo?

Há, realmente, algo que ‘não é normal’ aí.

Vocês têm, por todos os lugares, o exemplo de ‘maus rapazes’ que fazem maldades.

E depois, vocês dizem: «é kármico, eles vão pagar em outra vida».

Mas eu vou lhes dizer, eles jamais irão pagar, porque o karma, também, é uma ilusão.

Vocês são a reação do seu passado: mas isso também é uma crença.

E quando vocês descobrem a sua multidimensionalidade, a crença no karma se esvai, porque vocês penetram no
Ser, ou seja, na totalidade da sua Presença a si mesmo.

E nisso, nada tem tomada: nem o passado, nem o futuro.

Então, quando será isso?



Bem, isso será em função do que acontece, atualmente, na Terra.

Mas compreendam bem que, se nós nos manifestássemos na sua Dimensão, esta Dimensão não iria mais existir, em
seguida.

Ela seria volatizada.

Nós alteramos grandemente as condições dos três envelopes que os isolavam.

A magnetosfera tem uma brecha monumental entre o Sol e vocês.

A heliosfera, que isolava o sistema, está completamente retalhada.

E a ionosfera.

Vocês têm a ilustração pelas auroras boreais absolutamente inacreditáveis e pelos céus peculiares que se
manifestam a vocês desde o início deste ano.

Portanto, se nós nos aproximarmos desse sistema instável, nós criamos condições não muito agradáveis para
aqueles que não estão prontos.

Assim, nós preferimos esperar que o máximo de Seres Humanos viva esta ‘alquimia’ de transubstanciação, ou seja,
a Translação Dimensional da 3ª Dimensão para esta outra Dimensão que lhes está prometida.

Nós podemos também, sem nos manifestarmos de maneira Dimensional a vocês, criar ‘campos de força’ específicos,
e em particular pelo Sol, de maneira a parar toda eletricidade ou eletrônica neste planeta.

É muito fácil para nós.

Mas nós preferimos deixar seguir o seu curso humano, com a influência da Luz, entre todos aqueles que se
despertaram a esta Dimensão desde o início do ano.

Vocês são dezenas de milhões, na superfície deste planeta, a viver a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração.

Quer dizer, a viver esta ‘transmutação’.

E são vocês, como disse MIGUEL, progressivamente e à medida que elevarem a Vibração, que farão bascular o
sistema.

E vocês irão fazê-lo bascular da maneira, se possível, mais harmoniosa.

É o que esperamos.

***

Questão: chamando por Deus, significa que chamamos a FONTE?

Não.

Vocês chamam o Diabo.

É assim simples.

É preciso compreender que os Arcontes amarraram tanto o seu plano, que vocês foram persuadidos de terem sido
criados por Deus.

Mas vocês não foram criados por Deus, vocês foram criados por uma Criadora, nesta entidade biológica que habitam,
e é por isso que MARIA reivindica o status de Rainha dos Céus e da Terra e da maternidade de todos os Seres

Humanos sobre o planeta, neste corpo biológico.

Mas, Deus/Diabo é o jogo dos Arcontes, para mantê-los sob a falsificação e a ilusão da dualidade, à qual todos nós
aderimos, quando estivemos encarnados.

Mas existem mundos que não funcionam completamente como vocês funcionam aqui.

Na 5ª Dimensão, as sombras não existem.

Nada é opaco.

Tudo é transparente, mas em todos os sentidos do termo enquanto que, neste mundo, obviamente, tudo é opaco.

Especialmente no que se refere a Deus.

Olhem os textos: jamais a palavra Deus aparece no Antigo Testamento.

A palavra que aparece, desde o início, é ELOHIM.

ELOHIM ou ELOHA nada tem a ver com Deus ou Yahvé.

Tudo isso é uma paródia.

Vocês chamam sistematicamente o ‘princípio de dualidade’ e reforçam o ‘princípio de dualidade’.



Hoje, muitos seres humanos no planeta vão além das crenças.

Todos vocês são habitados pelas crenças, quaisquer que sejam, sem exceção.

O Ser Humano é um ‘ser de crenças’ que crê na própria existência disso.

Mas existem mundos onde a crença não tem mais lugar de ser, porque a crença se esvai diante da Consciência.

Nesses universos, cada vez mais seres humanos (que viajam até o Sol, em veículo de Estado de Ser ou corpo de
Estado de Ser) chegam a viver em consciência o que é Deus, o que é Diabo e o que é a FONTE.

E não há qualquer possibilidade de confundir Deus /Diabo e a FONTE.

São dois princípios profundamente diferentes.

A FONTE é Liberdade.

A FONTE é Eternidade.

Ela é Amor ilimitado.

O que vocês chamam de Diabo ou Deus, são nomes criados pelos povos, em dados momentos, sob a influência
efetivamente daqueles que se diziam chamar-se Deus, mas que não eram Deus.

O nome do seu Criador é ELOHA.

É a Criadora.

É MARIA.

Agora, o nome do que vocês são é Filhos da FONTE, Filhos da Unidade e Filhos da Lei do Um, que eram os nomes
utilizados no tempo da Atlântida e, bem antes, na Lemúria.

Agora, vocês são livres para acreditar no que quiserem.

Mas, entretanto, se rezarem ao que denominam Deus, irão rezar, do mesmo modo, ao Diabo, ou seja, vocês apelam à
dualidade.

A Unidade está além dessas contingências.

Então, dito isso, isso pode lhes parecer bizarro, certamente, e eu o concebo completamente.

Mas, enquanto vocês não tiverem acessado esta Unidade, vocês não podem aceitar perder as suas crenças.

Vocês bem que dirão «eu não quero crer nisso» (ou crer no que eu digo, o que dá no mesmo), vocês podem apenas
‘fazer a experiência’.

Enquanto estiverem submissos à menor crença, vocês não serão livres.

Mas, para acessar a multidimensionalidade é preciso voltar a serem Seres livres.

Totalmente livres.

Livres de toda dominação.

O que não quer dizer tudo abandonar, certamente, mas ter um olhar da Consciência liberada de todos os
apegos (mas, isso não é novo, existe em todos os ensinamentos Místicos, não é?).

A única diferença é que, hoje, quando vocês descobrem a multidimensionalidade pela Vibração da Consciência,
vocês são obrigados a tomar Consciência de que estão aqui, em uma matriz, e de que esta matriz está se

desagregando.

Então, caros amigos, eu espero não ter dado crenças a mais, mas, sobretudo, crenças a menos.

Principalmente, não é preciso crer, como dizia BUDA, no que lhes dizem.

Mas façam a experiência.

E, hoje, vocês vivem uma etapa extraordinária desta Humanidade.

Jamais a humanidade esteve tão próxima da Revelação do que significa uma Ilusão nesta Dimensão.

Este trabalho acontece em milhões de Seres Humanos, dezenas de milhões que descobrem a Unidade e sua
multidimensionalidade.

Não há mistério aí.

Não há mérito.

Há, simplesmente, como disse o Arcanjo ANAEL, muito longamente no início deste ano, o abandono à Luz e
o abandono à Unidade (**).

O abandono é certamente a coisa mais importante para encontrar a mestria e a Unidade.



Então, meditem sobre isso, se quiserem.

Eu lhes peço não para acreditarem em mim, mas para viverem a elevação Vibratória, porque a solução está
na subida Vibratória, não está na sua cabeça.

Está unicamente no Coração, despertado pela Coroa Radiante da Luz.

Aí está, caros amigos, eu lhes transmito todas as saudações de todos os ‘Croûtons’ e nós lhes dizemos até muito em
breve.

Passem bem.

************

ACESSO À PRIMEIRA PARTE:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-novo-estado-de-cons...

************

(*) – ARCANJO MIGUEL e os ‘CROP CIRCLES’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-e-os-crop

http://www.portaldosanjos.net/2013/05/arcanjo-miguel-e-os-crop-circles-2009.html

*

(**) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** - ARCANJO ANAEL (11.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

*** 
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Questão: a matemática é uma expressão pura da Fonte ou foi também falsificada?
Bem Amado, o que é onda, forma, Vibração, cor, corresponde, evidentemente, à Fonte.

A falsificação não se encontra nos números.
A falsificação encontra-se em certo número de forças eletro-gravitacionais que induzem a um funcionamento

separado da Luz.
E inúmeros elementos matemáticos, obviamente, além do seu mundo dissociado, têm em conta uma série de

fatores que vocês não conhecem, em meio a esta Ilusão, em particular, o que chamam de forças gravitacionais,
de eletromagnetismo, simplesmente não existem.

Elas são substituídas por um princípio de atração que não está ligado a qualquer carga elétrica ou magnética,
mas, bem mais, a um conjunto de Vibrações referentes a partículas que vocês não conhecem em sua

Dimensão.
A falsificação é, antes de tudo, um sistema de crenças que os têm induzido a funcionar em uma forma contrária

da vida, marcada por estados específicos, em relação com atrações e repulsões que nada têm a ver com o
que acontece nos mundos da Fonte e nos mundos Unificados.

Assim, os números, as formas e cores, as Vibrações, são de uma gama reduzida, em sua Dimensão.
Mas, mesmo nesta gama reduzida, existe assim mesmo a matriz necessária que existe no nível da Fonte.

Jamais aqueles que falsificaram o espaço/tempo que vocês conhecem puderam cortar de maneira definitiva,
mesmo tendo tentado, a sua ligação, mesmo estreita, ao que vocês são.

Eles ainda não compreenderam que a Vida não pode ser manifestada sem a concordância da Consciência,
sem o acordo de uma qualidade específica da Consciência.

Então, obviamente, nesse mundo existem criações específicas, desprovidas de Consciência e de Alma, que
têm, no entanto, forma humana, mas que não são habitadas por Consciências de Luz.

São os portais orgânicos que não têm qualquer ligação com a Consciência.
Esses portais orgânicos são baseados sobre modos do que vocês chamam de predadores, cuja única função

é a predação e onde toda inteligência foi colocada a serviço da predação.
A um dado momento, vocês irão compreender e ver, por vocês mesmos, pelos sentidos e pela Vibração, que

alguns Seres que têm uma aparência humana não são mesmo dotados de Consciência.
Esses portais orgânicos, puramente biológicos, sem apoio de Consciência, representam um número

significativo do que denominam Seres Humanos nesta densidade.
Vocês não têm que se preocupar com isso porque a predação é perfeitamente eficaz em uma escala que eu
qualificaria de global, mas totalmente ineficaz frente à Luz e frente a um portal de Consciência desprovido de

um portal orgânico, ou seja, um ser realmente constituído de Luz.
Vocês não têm, excessivamente, que se preocupar com isso, mas isso fará parte, também, de alguns

ANAEL - 4 de dezembro de 2009
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desvendamentos.
Vocês irão se aperceber de que algumas formas de Vida não são, contrariamente ao que lhes quiseram fazer

crer, dotadas de Consciência, mas simplesmente dotadas de comportamentos ligados à predação.

***

Questão: seguir um tratamento médico é um obstáculo ao acolhimento da Luz?
Bem Amada, não existe qualquer obstáculo, de qualquer tipo, que possa impedir o Ser Humano de se

reconectar com o que ele é.
Os únicos obstáculos são, antes de tudo, suas próprias crenças e seus próprios medos.

Obviamente, certo número de elementos que tentaram implantar na humanidade, baseia-se no ‘sistema de
controle humano’, ou seja, no medo e a manutenção do medo.

Vários venenos foram introduzidos em suas Consciências biológicas.
Entretanto, a sua Consciência pura não foi alterada por isso.

A Luz que é vertida sobre vocês, a Radiação Ultravioleta, a Radiação do Espírito Santo, a Radiação da Fonte,
tem efeitos cumulativos nas suas células, tornando, literalmente, as suas células radioativas.

Ou seja, emissoras de Luz.
Há uma real transformação biológica.

Alguns obstáculos foram colocados no seu caminho, na liberação do seu DNA e do seu patrimônio.
Esses obstáculos foram suprimidos, há alguns meses.

Não voltarei nisso.
Hoje, vocês têm toda liberdade.

Os únicos obstáculos, lembrem-se, podem apenas ser as suas crenças e os seus preconceitos.
Entretanto, e ainda hoje, alguns Seres podem estar bloqueados, de maneira temporária, pela expansão da Luz
neles, devido ao fato, em particular, do acometimento de algumas Lâmpadas, de alguns centros energéticos

específicos que regulam a entrada, justamente, das energias no corpo.
Então, sim, no momento, algumas doenças podem ser obstáculos ainda transitórios ao estabelecimento da

Luz, em algumas pessoas, ao estabelecimento de maneira mais duradoura.
Mas a fulgurância da Unidade irá tocá-los, de todo modo.

Vocês não tenham qualquer preocupação com relação a isso.

***

Questão: como desenvolver uma relação mais constante com o Anjo Guardião?
Há, Bem Amada, duas respostas complementares: a primeira é, obviamente, o que eu chamaria de nível

Vibratório.
Mas lembre-se de que existem casos específicos, em particular, nas situações de urgência onde o Anjo

Guardião pode intervir na sua dimensão.
Isto é raro.

A primeira condição é, obviamente, portanto, a capacidade da sua Consciência para vibrar em oitavas
diferentes das oitavas do limite que existe nesta dimensão dissociada.

A segunda condição é o estabelecimento de uma ponte de Luz que deve se construir, que está diretamente
ligada ao que é denominado, na tradição oriental, a tradução mais de acordo seria: Cordão Celeste.

Esse Cordão de Luz é chamado de Antakarana.
Ele se constrói e estabelece um ponto de Luz entre você mesmo e o seu corpo espiritual que permaneceu no

Sol.
Esta construção do Antakarana se acompanha de certo número de sintomas extremamente precisos e, em

particular, do aparecimento do que é chamado de Canto da alma ou Nada.
Esse Canto da alma não é uniforme.

Ele é multiforme.
Existe certo número de variedades e de elevações.

Assim, o reencontro com o Anjo Guardião pôde se fazer, para alguns Seres, de maneira efêmera e de maneira
mais ou menos consciente, durante a Radiância do Arcanjo Jofiel.

Hoje, a elevação Vibratória deve ser destinada, sobretudo, a fazer-lhes tomar contato com a sua realidade
multidimensional.

Nesta realidade multidimensional, no Estado de Ser manifestado neste corpo, aqui mesmo, ou no Estado de
Ser manifestado no Sol, em outras dimensões, cada caminho é diferente, cada reencontro é diferente.

Alguns são levados a reencontrar formas de vida específicas, outros não estariam prontos para viver tais
contatos e tais reencontros.

Assim, o que lhes chega está exatamente em relação com o seu nível Vibratório e com a constituição do seu
Cordão Celeste.



Não há que forçar.
O mais importante é viver a própria Vibração.

A partir do momento em que você permanecer centrado no que foi descrito por Sri Aurobindo, a partir do
momento em que permanecer centrado no Coração, como descreveu Mestre RAM, você tem a capacidade

para se estabelecer na Vibração.
O resto não é supérfluo, mas virá a seu tempo, se for necessário.

Nada mais é necessário senão a Vibração da Luz.

***

Questão: como conhecer aqueles que me acompanham em outros planos?
Bem Amado, eu não tenho qualquer razão de lhe dar esta informação, porque ela pertence a você.

O que traria nomear tal Anjo, ou tal outro Anjo, ou tal outra Entidade de Luz?
A reconexão da energia não é suficiente através da Consciência que foi insuflada no nível do Coração?

Hoje, muitos Corações se abrem.
Os Corações se abrem e, por vezes, os seres bem intencionados que vigiam vocês, qualquer que seja seu

status, vêm, de algum modo, dar uma ajuda de Luz para acelerar o processo.
Não há que focalizar esses seres.

Muito numerosos seres estão presentes entre vocês, desde já, e se aproximam da sua dimensão.
Todas as forças da Confederação Intergaláctica, todas as forças ligadas aos Anjos do Senhor, e uma multidão

de entidades de Luz, estão presentes, vigiam e assistem, assistem e estão prontos.
Compete-lhes, simplesmente, viver esta fulgurância e aceitar as manifestações, sabendo que o que vocês

vivem irá ocorrer, para uns e outros, a seu ritmo.
Mas, tenham em mente que o mais importante é a Vibração do seu Coração e não para dizer Pierre, Paul ou

Jacques, mas, sim, a sua Vibração interior.
A única Chave está nesse nível.

Entretanto, compreendam bem que as formas de Vida, nas moradas da Unidade, são extremamente variadas.
As formas de Consciência, também.

O que tem, para vocês, certo sentido de estética, poderia parecer, a outras Consciências, uma banalidade
aflitiva.

Então, a fim de evitar todo trauma, eu diria, do choque de civilizações, é importante permanecerem centrados
na Luz que é comum a todos os reinos e a todas as Dimensões, nas moradas da Unidade.

Há também aí, nesse nível, um aprendizado.
Qualquer um que foi privado da luz durante muito tempo não pode ser levado assim, de um só golpe, à plena

luz do dia.
Tornar-se-ia cego.

Do mesmo modo, para os povos que moram e residem nas múltiplas moradas da Unidade e da Fonte, há um
aprendizado a respeitar.

Este aprendizado se faz a um ritmo que lhes é próprio.
E esse ritmo é guiado pela sua capacidade Vibratória, e nada mais.

As crenças, assim, não são um obstáculo.
As crenças são um obstáculo de vocês, com relação a vocês mesmos, quaisquer que elas sejam.

Obviamente, se vocês imaginam ver um Anjo Guardião sob tal forma, isso faz parte de uma crença, porque
vocês não o viram sob esta forma.

E retenham também que as formas não são congeladas nas multidimensões e nos multiversos.
Somente na sua Dimensão dissociada que a forma congelada é a regra e que a opacidade é a regra.

Em todas as outras Dimensões da Unidade há transparência e a possibilidade de modificar as formas que ela
concebe.

Mas isso sobrecarregaria suas cabeças.
Contentem-se, ainda uma vez, de vibrar no Fogo do Amor e no Fogo do Coração.

***

Questão: poderia nos falar de Uriel e da reversão?
Isso pertence ao próprio, ao Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Presença.
É aquele que intervém no impulso de uma Dimensão e no final de uma Dimensão.

Assim como as Chaves Metatrônicas, o Arcanjo Uriel instala em vocês o instante presente, o que é chamado
de Presença do Ser e de Ser na Presença (disso que foi emitido um protocolo com o mesmo nome).

É ele que permite este alinhamento no seu Coração, fora do seu espaço/tempo e, no entanto, manifestando-se



no seu espaço/tempo, para dar-lhes a certeza da sua Ligação e da sua Vibrância.
Ele é o Mensageiro da Pomba.

Ele é o Anjo da Presença e o Anjo da reversão, efetivamente.
Quem diz reversão, diz parada de movimento.

A parada do movimento se firma e se encontra em meio à Presença e nem meio ao Ser.
Uriel intervém em todos os processos de reversão.

E a reversão é múltipla: refere-se à reversão do sentido dos valores, do exterior para o interior.
Refere-se à reversão do planeta: da Extraterra à Intraterra.

Refere-se à reversão para a Luz, enfim, eterna e não mais alternante.
Tudo isso faz parte do trabalho de Uriel, através do anúncio da sua Presença, da sua Vibração.

Coisa que vocês experimentam agora, e que irão experimentar cada vez mais frequentemente, assim como
disse Sri Aurobindo: «a partir do momento em que a aurora do último dia for levantada».

***

Questão: o sofrimento faz parte do aprendizado da Luz e, se não, como evitá-lo?
O sofrimento absolutamente não faz parte do aprendizado da Luz.

O sofrimento faz parte do aprendizado da Sombra da Luz, nesta dimensão.
O sofrimento é um meio, quando atinge certa extensão, de desencadear o fenômeno do abandono à Luz.

Mas está longe de ser a regra.
O sofrimento participa da Ilusão.

Participa de uma gravidade, de uma contração e de uma Sombra e de uma densidade que não pode existir no
mundo da Luz Unificada.

O sofrimento foi utilizado para constranger o ser humano, em muitos pontos e em muitas funções: sofrimento
do corpo, psicológico, de estar separado da Fonte.

Em última análise, o único sofrimento autêntico é aquele que os priva da sua Dimensão de Eternidade.
Então, sim, o retorno da sua Dimensão de Eternidade e de Estado de Ser assinala o final do sofrimento, de

todos os sofrimentos.
Mas, ainda uma vez, aquele que tem muito sofrimento não pode, de um dia para o outro, abandonar os seus
sofrimentos e as suas crenças, porque a Vibração da Luz deve se estabelecer no interior desta alma e no

interior desse corpo.
Entretanto, a Luz é um bálsamo sobre o sofrimento.

A Luz não é um fator de superação do sofrimento, nem o sofrimento um fator para chegar à Luz.
O objetivo do sofrimento faz parte desta dualidade e desta Ilusão.

Nos domínios Unificados, qualquer que seja a dimensão, não pode existir o mínimo sofrimento, porque a Fonte
é Alegria, a Fonte é felicidade e a Fonte não pode tolerar o menor sofrimento.

***

Questão: há um risco ao olhar o Sol nos olhos e ali ver formas, cores?
A resposta é diferente de acordo com cada Consciência.

Alguns Seres, hoje, sentem esta atração pelo Sol, porque bem sentem que a solução está no Sol.
Alguns Seres não podem olhar o Sol, sabendo que a solução está no Interior.

Vocês devem respeitar o que lhes diz a sua fisiologia.
Se vocês ficarem ofuscados depois de olharem o Sol, é preferível não recomeçar.

Alguns Seres, hoje, têm a capacidade para fixar o Sol de maneira infinita e para ali perceber modificações de
forma e de cor.

Tudo depende do seu grau de transformação no nível das suas células óticas.
Portanto, cada resposta é diferente.

***

Questão: o novo astro que vemos no Céu, e que brilha de forma particular, é uma embarcação?
Bem Amada, a Terra é uma Embarcação espacial.

Vocês são, vocês mesmos, uma Embarcação espacial, na sua Eternidade.
Não há limite.

Tudo é Embarcação.
Embarcação significa transporte.

Então, obviamente, as estrelas do seu Céu não têm mais as mesmas características e não somente uma



estrela.
Isso corresponde ao afluxo crescente da Luz vindo do Sol Central da Galáxia no seu Sistema Solar.

As cores mudam.
O Céu muda.

As estrelas, os planetas, mudam, também.
E o que você descreve, Bem Amada, não é uma estrela, mas é um planeta do seu Sistema Solar.

***

Questão: acalmar o psiquismo pode igualmente acalmar os elementos exteriores, as tempestades?
Bem Amada, ao contrário.

Isso irá acelerar a sua liberação da Ilusão.
Assim, portanto, progressivamente e à medida que a Luz crescer em você, os eventos exteriores serão cada

vez mais fortes.
Eles correspondem também, para este planeta, à sua própria liberação.

***

Questão: com todas essas modificações do Céu, como se situa hoje a astrologia?
É preciso aceitar que vocês são bem mais do que os astros desse Sistema Solar, e do que os astros vindos

do universo fizeram de vocês.
Vocês são Seres chamados de Sementes de estrela.

Vocês são ilimitados.
Sozinhos, vocês são limitados e condicionados, uma parte de vocês que participou desta Ilusão.

Assim, portanto, vocês devem se liberar de todas as crenças e de todas as Vibrações que não são a Vibração
da Luz original e autêntica.

Vocês estão sujeitos às influências astrais e astrológicas o tanto que a aceitarem.
Vocês devem, nesse nível, também, reencontrar a sua soberania e a sua liberdade.

Vocês devem voltar a ser seres liberados e soberanos.
A soberania consiste em aceitar unicamente a vibração da Fonte e não se deixar influenciar, ou dominar, ou

controlar, por qualquer autoridade exterior a vocês.
Isso faz parte do que vocês estão vivendo.

Entretanto, certo número de alinhamentos específicos, como sabem, vão existir nos próximos meses e anos,
nesse Sistema Solar.

Eles irão assinalar a destruição total dos envelopes chamados de protetores, mas que os isolavam da sua
dimensão mais luminosa, portanto, hoje, do Sol.

***

Questão: meus dons, meus talentos, vão aparecer no momento da integração do corpo de Estado de
Ser?

Bem amado, não me compete definir.
O que você chama, de início, de dons e de talentos?

O único dom e o único talento que sempre existiram é o de ser Eterno e o de ser Ser de Luz.
Sem exceção.

É preciso bem admitir que, penetrando nas moradas da Eternidade e na sua dimensão de Estado de Ser, tudo
o que vocês denominam talentos, dons ou potenciais, não tem mais razão de ser.

A partir desse momento em que você se torna perfeito, como o Pai e como a Fonte o é, a partir daquele
momento, você tem todos os dons, todos os talentos, todos os potenciais, porque esta dimensão não existe

mais, simplesmente.

***

Questão: o Anjo Guardião seria de fato uma parte da nossa Alma?
Isso é uma crença que não tem qualquer sentido.

Estritamente nenhum.
O que você denomina Anjos, Arcanjos, Hierarquias (eu falo das Hierarquias Angélicas e não do que chamam de

Hierarquia dos Mestres), essas Hierarquias aí, são bem reais.
Elas subsistem, independentemente da sua Consciência.

Obviamente, no nível da ultratemporalidade, não é impossível que alguns de vocês se revelem ser Anjos, em



Verdade.
Mas algumas almas humanas são bem mais do que Anjos, na sua dimensão de Estado de Ser e de Eternidade.

Existe certo número de seres humanos que passaram pelas portas da encarnação e que deixaram suas
marcas, pela sua passagem, e em todas as tradições (orientais, como ocidentais, ou ainda como extremo

orientais) e que foram almas que tomaram um corpo físico, mas que vieram bem além dos Anjos, bem além
dos mundos que estão no limite do antropomorfismo.

***

Questão: por que a morte na cruz para ser uma boa alma?
Bem Amado, a morte na cruz, no plano simbólico, reconta uma história.

Esta história é aquela da crucificação e, portanto, da liberação do tempo da Ilusão.
É um caminho iniciático.

Esta forma de cruz e esta crucificação são profundamente diferentes conforme os seres.
Não há, propriamente falando, crucificação real, exceto, talvez, em outros tempos.

Entretanto, hoje, vocês passam, todos vocês, na escala coletiva, por esta cruz.
Mas esta cruz não é um sofrimento: ela é Ressurreição ou morte.
Ela é de acordo com o que você decide e com o que você crê.
Com relação à noção de boa alma, não existe boa ou má Alma.

Isso é um julgamento de valor correspondente à dualidade.
A alma e o Espírito são conscientes e perfeitos de toda a Eternidade.

Somente este corpo perecível, e a Ilusão à qual vocês participam, não são perfeitos.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Caros irmãos e irmãs da Humanidade Terrestre. Bem amados filhos e Mestres da Luz, eu me apresento a vocês.

Fui, no curso de diferentes encarnações que tomei na mesma densidade que vocês, aquele que foi Sri Aurobindo e
fui também, bem antes, no tempo da encarnação de meu bem amado Mestre da Luz Cristo, aquele que foi chamado
São João.

Eu sou aquele que recebeu, palavra por palavra, o Apocalipse, da própria boca de meu Mestre bem amado.

Hoje, e na Dimensão onde me estabeleci, participo da Assembléia dos Nobres 24 Anciões.

Bem amados irmãos e irmãs, vocês estão, em sua encarnação, num momento charneira de sua história pessoal. Esse
momento charneira corresponde ao final da véspera e ao levantar da aurora do último dia.

Esse levantar desse último dia é um momento importante, porque assinala, em sua humanidade, de maneira coletiva
e individual, o retorno em seu Templo Interior da Luz e da Vibração do grande Mestre.

Toda a humanidade é chamada a responder ao impulso da Luz, a responder ao impulso da Unidade e da Verdade.

Assim como Mestre Omram Miguel lhes disse, o importante, neste período e nesse dia que se abre a vocês, é tomar
sua Consciência para a Interioridade, para a Vibração.

Nesse último dia, o que lhes foi escondido lhes será revelado, totalmente, pelo desvendamento da Luz e pela
Inteligência da Luz.

Vocês estão nesses momentos sagrados que o Mestre me ditou. Vocês estão no instante e na época da Revelação
de sua Unidade e de sua Eternidade.

Vocês estão na hora em que devem colocar em prática o que eu chamaria Yoga da Luz e Yoga da Verdade.

Yoga da Verdade é uma atitude interior em que devem ser guiados pelo sentido do Serviço, pelo sentido da Luz, em
vocês, e não mais pelo sentido de sua pessoa. Isso necessita, de vocês, o desaparecimento total de toda mentira, a
vocês mesmos e aos outros.

É o momento em que cruzam as portas da integridade e da honestidade. É o momento, também, em que o olhar
interior da Consciência volta-se para este interior, para fazer-lhes descobrir, se já não o fez, a Alegria, os espaços
onde não existe qualquer interrogação, qualquer apreensão, mas somente um estado de Ser, sublimado, reconectado
à Luz, à Verdade, à Beleza.

Na passagem, eu os agradeço, a vocês todos desta humanidade que acolheram e permitiram a aproximação da Luz
supramental, da Luz da Verdade, em suas estruturas e em sua Dimensão. 

Yoga de Luz porque a Luz é Verdade e Vibração. Esta Luz que tinha sido retirada e que reencontrarão na Presença,
em seu Templo Interior alinhado com a Vibração da Luz, Vibração da Coroa, Vibração da Coroa Radiante do Coração,
Fogo do Amor.

Hoje, dentro de alguns dias, levanta-se a aurora do último dia. Congratulem-se.

É o início e não o fim. É o início de uma era marcada pela liberdade da Consciência, pela ligação à Unidade, à Fonte,
à fraternidade.

Dentro de poucos dias vocês cruzarão um novo espaço e um novo portal. Entrarão diretamente na aurora do último
dia, encorajados nisso pelo Conclave Arcangélico e o Arcanjo Miguel, que lhes dará os elementos para penetrar,
diretamente, na Luz e na Verdade.

A hora é da Revelação da Luz. Os jogos da Sombra e da Luz não têm mais curso, se vocês aceitam voltar seu olhar
para o interior e fazer cessar todas as projeções exteriores de sua Consciência.

Isso demanda uma fluidez, isso demanda uma grandeza, antes de tudo, uma humildade e uma simplicidade.
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Juntar-se à dimensão da Eternidade lhes é aberto. O Mestre da Luz, Cristo, virá chamá-los a estabelecer seu reino, a
estabelecer a Luz, a fazer cair todas as máscaras que os tinham até o presente fechado e limitado.

A aurora de um novo dia é também uma nova Luz. Esta, alguns de vocês já a percebem, olhando o céu ou olhando no
interior de si mesmos.

O que eu vi, há meio século, chega agora. O que vi em outros lugares, chega agora, de maneira tangível, de maneira
Vibratória.

Então, preparem sua casa, preparem seu Templo Interior para acolher.

Esta apresentação é feita de Unidade, de simplicidade e de inteligência, a inteligência de ser você mesmo e de não
procurar desempenhar um papel, não procurar dominar outro além de você mesmo.

Vocês são encorajados (e este impulso será perceptível) a abandonarem sua cabeça a seu Coração e a viver o Fogo:
o Fogo da aurora do último dia e o Fogo da Revelação. 

Vocês não têm nada a temer, alinhados em seu ser interior, alinhados na Presença, tal como a sentem, agora, em
relação com a densidade Vibratória do Arcanjo Uriel.

Esta Luz, alguns vivem, desde vários meses, desde várias semanas, as premissas e as manifestações.

A Luz é alegria, a Luz é liberdade. 

Nesta Luz, o medo se dissolve. Nada do exterior pode atingí-los porque penetram o santuário de sua Eternidade.

Vocês são convidados a fazer o que viveram, em sua Consciência, através dos Casamentos Celestiais, a atualizar
agora, isso, na Terra.

Vocês não devem temer nada. Devem estabelecer-se na alegria, na leveza e no Estado de Ser.

Abandonem-se à Vibração da Luz e perceberão a integridade, o Amor e a Verdade.

Vocês não podem ser abusados pela Luz. Não podem ser enganados pela Luz.

Hoje, chega nesse mundo algo que muitos de vocês esqueceram: o retorno a seu estado Unificado e não mais
fragmentado, o retorno a seu estado original de Seres criados livres pela Fonte e não mais sujeitos a contingências
da densidade, da ilusão, da ação/reação.

Cada ser humano, sem exceção, meus caros irmãos e irmãs, tem a capacidade de acolher em si, em Verdade e em
Unidade, a Luz do Mestre da Luz, a fim de se tornar, a si mesmo, a Luz.

Vocês tocam agora o dedo da Consciência e o olho do Espírito, a realidade do porque tiveram tanto esperado, tanto
temido ou, em todo caso, pelo que estava à espera, pelo que vocês encarnaram, agora, e não em outro momento.

Na Luz, o que quer que lhe seja dado a ver a seu olhar, nada, absolutamente nada, poderá atingi-los e penetrá-los,
se deixarem todo lugar para a Luz, para se estabelecer em vocês.

Esta Luz vai fazer sentir e ressentir seus efeitos de maneira cada vez mais intensa, com uma certa forma, ao mesmo
tempo, de densidade e de leveza.

Ela é a nada similar, porque ela lhes concerne. A partir do momento em que seu olhar da Consciência se volta para
este Interior, é a possibilidade de viver a Presença da Unidade. 

É crescendo nesse momento de Unidade reencontrada que permanecerão em sua Vibração, mesmo quando seu
olhar se volte para o exterior.

Pensem que toda a força e toda a Consciência lhes é insuflada. Quaisquer que sejam as eventuais dificuldades que
possam se manifestar a vocês, em suas vidas pessoais e coletivas, elas nada são diante da potência e Inteligência da
Luz, da Unidade.

Nesta Luz, encontra-se a força. Nesta Luz, encontra-se a paz. Nesta Luz, encontra-se a Verdade. Ela é seu salvo-
conduto.

As premissas da Luz, nesta última aurora do último dia, são, para vocês, o meio de realizar o aprendizado de sua
nova Consciência e de seu novo corpo.

Vocês viverão, realmente, a cavalo sobre dois mundos: um que se esvai e o outro que se constrói.

Um mundo de medo será substituído, se quiserem, por um mundo de felicidade.



Há apenas vocês, e realmente vocês, a realizarem isso no tempo que se abre a vocês. Vocês têm a capacidade e eu
espero, para muitos, o dever.

Ainda uma vez, vocês são livres para aceitarem a Graça ou recusá-la, mas lembrem-se que não podem jamais
transigir com a Graça: devem tornar-se a própria graça ou afastar-se da Graça.

Estar na Graça necessita o desaparecimento de todas as zonas de Sombra. Não têm que olhá-las, têm somente que
se contentarem de Ser, nesta Vibração, e as zonas de Sombra afastar-se-ão por si.

Assim, por essa Yoga da Luz e pela Yoga da Verdade, vocês penetrarão nos domínios, até o presente (para a imensa
maioria de vocês) inexplorados, em mundos não limitados.

Quando vocês tomarem consciência desta verdade e ali se deslocarem, não poderão mais, jamais, aderir a esta
ilusão na qual, meus irmãos, todos estivemos. A Luz é sua liberdade. A Luz é sua liberação e sua elevação.

Não se esqueçam que esta Luz é Alegria, ela é gravidade e leveza, ela é sua garantia, ela é sua Alegria.

Não se deixem perturbar ou poluir pela desconstrução. A melhor maneira de ajudar seus irmãos e irmãs é estarem no
sentido do Serviço, e estarem, vocês mesmos, nesta Vibração Unitária.

Deixem a Inteligência da Luz agir e construir o novo. Deixem o antigo se diluir nas esferas da ilusão. Deixem o antigo
se dissolver e se desagregar. Nada há a fazer. Nada há a lamentar, porque a Graça da Luz, nesta densidade, é a
maior coisa que vocês poderiam sonhar, imaginar, viver, nesta dimensão, vocês devem cultivar, em vocês, a
honestidade, a integridade, a paz, a ligação com sua Unidade.

Isso pode também passar pela necessidade, para vocês, de encontrarem espaços de recursos, no interior de vocês. 

Inexiste qualquer circunstância exterior que possa se opor, de maneira definitiva, à Vibração da Luz, em vocês. 

Seu olhar deve tornar-se um novo olhar. Sentir as primícias dessas vibrações da Luz e deste Estado de Ser é, para
vocês, um encorajamento e um estimulante, porque, progressivamente e à medida em que vocês se aproximarem
deste estado Vibratório, compreenderão a finalidade, a realidade e a eficácia.

De nada serve descrever-lhes os benefícios, mas eu posso assegurar-lhes que conectando, cada vez mais
frequentemente e cada vez mais potentemente, a Vibração do Mestre da Luz, vocês se estabelecerão, cada vez mais
facilmente, na Alegria, no Estado de Ser.

Certamente, exercícios muito simples (além de palavras que pronunciei para vocês e Vibrações) podem lhes permitir
reencontrar esta Vibração, mas deixarei o próprio Arcanjo Miguel descrever esta técnica, a fim de que, no dia 17
desse mês, aqueles que desejarem possam manifestar e brilhar na Luz da Unidade e da Verdade, no interior e no
exterior de Si, para o maior bem de toda Humanidade, de todos seus irmaos e irmãs.

Vão para a simplicidade. Vão para a Unidade. Escapem de toda crença e de toda certeza porque não existe qualquer
crença, qualquer certeza, que possa ter diante da evidência da Luz.

Preparem-se, bem amados, a reencontrar sua verdadeira Verdade, sua verdadeira Dimensão, tudo mantendo uma
vida nesta Dimensão, a fim de permitir a um número cada vez maior de Consciências acender, em si, a Luz da
verdade.

Bem amados irmãos e irmãs, aí estão as palavras que tinha a lhes dizer e as Vibrações que queria lhes trazer.

Quero abrir, com vocês, um espaço curto de questionamentos, diretamente ligados, por favor, com o que acabo de
lhes dar.

Questão: é útil praticar o Gayatri mantra?

Caro irmão, isso é com você. Não há qualquer regra senão a regra de honestidade e de integridade. 

Eu lhe diria simplesmente essas palavras: vá ao mais simples e ao mais eficaz no estabelecimento de sua Vibração
da Luz. 

Questão: a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, é ainda banhada das mesmas energias?

Bem amada, todo lugar, qualquer que seja, tem uma história e pode ser carregado da Consciência ou da memória da
Luz que ali foi depositada.

Mas, hoje, o único lugar importante é você mesmo e nenhum outro.

Não é mais tempo de procurar, no exterior, o que lhe é liberado, diretamente, em seu ser interior.



Questão: se, nesta vida, recusarmos a Graça da Luz, teremos nova oportunidade de acolher esta Graça da
Luz?

Bem amado irmão, a Graça é Luz, a Luz é Graça. Esta Graça é sem fim.

Ela não se dá uma vez, para se retomar uma outra vez. Quando ela dá, ela se dá novamente.

Só a Consciência pôde estar, a um dado momento, suficientemente próxima, Vibratoriamente, da Graça. Mas não é
por isso que ela se desvia definitivamente, bem ao contrário.

O retorno da Graça assinala uma faculdade maior a integrar e a viver porque os momentos são vindos, proque existe
um calendário do Céu ao qual nada pode se subtrair.

Esse calendário do Céu é Revelação e compreensão e despertar à Luz.

Haverá duas maneiras de viver a aurora do último dia e o último dia: o modo mais simples é o abandono à Luz e à
integridade da Luz porque, se sua vida é conduzida e sua Consciência é conduzida pela Luz, nada de contrário à Luz
pode ocorrer.

E, depois, haverá outras Consciências (e isso é sua liberdade, não é preciso julgar) que não aceitarão a Luz. Serão
elas, por isso, condenadas? Não. Elas são as mesmas Luzes que vocês, mas em um outro estado de maturação, em
um outro estado de elevação, também.

O que lhes é solicitado, é viverem este estado, aquele que lhes é comunicado, agora, o mais frequentemente
possível. Assim, tomarão posse de seu novo espaço de Consciência com facilidade, com fluidez.

Vocês sentirão, muito, muito rápido, os efeitos mesmo no desenrolar de sua Vida, nesse corpo, mesmo em suas
atividades, ao nível psicológico e, certamente, ao nível espiritual.

Para alguns isso parecerá como um sonho, num primeiro tempo, como um estado incomum, no segundo, e no qual,
pouco a pouco, ou de maneira fulgurante, vocês ali estabelecerão sua persistência e sua Consciência.

Retenham que nada há a compreender desse lado aqui do véu, porque tudo o que compreenderem seria oriundo,
nesses tempos reduzidos, da lei da ação/reação. Mas a lei da Graça é uma lei de ação de Graça. 

Ela não se embaraça, a Luz da Verdade, com a ação e a reação. Ela é. É-lhes solicitado, se isso é aprovado por
vocês, de serem isso. Nesta Luz, não há questão, não há resposta, porque tudo é evidência. 

Questão: é sempre certo viver iniciações perto de pessoas que as propõem?

Bem amado, a resposta é muito simples: o que concorre ao estabelecimento da Luz da Verdade busca a Alegria. Ela
não é questão, nem interrogação.

Agora, existem numerosas técnicas para encontrar a Unidade. A mais importante é compreender que hoje a Graça
está aí, espontaneamente, você não tem necessidade de intermediário, de técnica, você tem apenas necessidade de
deixar tomar e se abandonar à Luz.

Não tem que passar por um iniciador ou por um Mestre de poder. A era do poder está definitivamente terminada.

Vocês entram, assim como foi dito, na era de sua soberania integral. Saem dos constrangimentos induzidos pelos
sistemas de crenças.

Sair do sistema de crenças, e da manutenção da Humanidade em cativeiro, lhes dá a liberdade, lhes dá a Luz, porque
vocês são a Luz.

Vocês não têm necessidade de ninguém, se não de vocês mesmos, para serem o que são.

Então, obviamente, existem Seres, em seu caminho, que estarão aí para fazê-los se superarem. Nesta ótica, não há
mais necessidade de saber se há verdade ou manipulação.

O importante é viver, em vocês, a sutileza e a quinta-essência, porque ela não depende de qualquer ajuda exterior,
mesmo se isso lhes pareça útil.

É a razão que funciona assim, mas o intelecto não é a Luz. Portanto, não há nem falsificação, nem manipulação, nem
verdade. Há apenas a experiência para a qual vocês estão prontos e que quiseram viver para acessar outra coisa.

Isso faz parte de sua experiência e sua experiência não deve ser julgada, nem condenada, nem exacerbada. Foi ela
que lhe permitiu ser o que é hoje.

Não há erro nos mundos da Unidade, há apenas temporização e experiências e se há algo que vocês devem reter, de
uma maneira geral, meus caros irmãos e irmãs, é que hoje o retorno da Luz do supramental é efetiva. Está aí,



estende-lhes a Vibração, não há necessidade de outra coisa além disso.

Questão: o acolhimento da Luz pode permitir nivelar as defasagens entre o que provoca a alegria, as
dificuldades da vida quotidiana, os sentimentos de isolamento?

Bem amada, como lhe disse, você vive entre dois mundos.

Em momentos, você está na consciência Unificada e estará cada vez mais. Em outros momentos, você olha, com
esse olhar da Consciência Unificada, o que é sua vida, o que fez, o caminho que percorre.

Alguns desses caminhos não pertencem à Luz. Ora, o problema do humano é que ele tem noções de lutos. Deixar
morrer o antigo é por vezes difícil e, por vezes, o antigo se pendura porque faz parte de suas crenças, faz parte de
suas certezas. 

Mas a Luz é suficientemente inteligente. Progressivamente e à medida do estabelecimento de sua Vibração em suas
estruturas, aperceber-se-á que o que está morto, que o que não tem mais lugar de ser, nesta nova identidade, se
desagrega.

Então, sim, isso pode ser, de início, um pouco mais difícil para alguns do que para outros, mas você deve aceitar que
a Inteligência da Graça desta Luz é a mesma a reparar todos os sofrimentos e esses sofrimentos que se afastam são
apenas resistências e apegos que não estão ainda totalmente liberados pela Luz.

Não há lugar para resistir ou lutar. Há lugar, simplesmente, para aceitar, consentir, o jogo da Luz, mesmo se, por
vezes, a descida Vibratória possa parecer-lhe dura.

Lembre-se que, uma vez que a graça está aí, ela não fará jamais defeito, salvo se você mesma lhe volte as costas.
Mas, como podemos imaginar que um irmão ou uma irmã que viveu as primeiras irrupções da Luz possa voltar as
costas à Luz, nas circunstâncias atuais?

Mas é preciso habituar-se à graça da Luz (mantendo a Vibração, mantendo a Verdade e mantendo a Unidade), ao
que estava ao seu redor e que não respeita as condições da Unidade, afasta-se de você.

Lembre-se também que, na Vibração da Luz, não há lugar para o medo, mesmo se algumas situações que se
desagregam provoquem o medo.

Basta-lhe, para isso, não mais ser espectador do que acontece, na vida material, mas se reconectar à Luz e a Luz
fará desaparecer este peso, esta tristeza. Isso será cada vez mais simples, cada vez mais evidente, cada vez mais
rápido, também.

Questão: o que é exatamente a Sombra e como esta Sombra vai evoluir com a descida cada vez mais
importante da Luz?

A sombra é uma criação, nesta densidade dissociada, que não existe eu outro lugar nos multiuniversos e nas
multidimensões.

A Sombra é uma criação, uma criação do jogo da Sombra e da Luz, nesta densidade, desejada por alguns Criadores,
como experiência de constrangimento da Luz, a fim de fazer crescer mais Luz, ainda. A experiência termina. Isso
vocês sabem. A Fonte decidiu assim. 

Então, a Sombra, que vocês percebem como parte integrante de sua Vida, nesta dualidade, não existe simplesmente
mais, em todas as Dimensões. Tudo é Luz, tudo é onda, tudo é cor, tudo é forma.

Não pode existir, mesmo nas formas que poderiam se misturar, zonas de Sombra. Nada pode existir sem a
participação da Luz, no sentido efetivo, porque a Luz é Inteligência, é também Criação e materialização, no sentido
em que vocês entendem.

Portanto, não se preocupem com isso, porque isso levará seu mental a afastá-los da Luz. Lembrem-se: a Luz se
contenta de ser. Ela não tem nem questão nem interrogação.

Quando penetrarem, de maneira intensa, a Vibração da Unidade, a Vibração da Verdade, saberão, em Consciência, a
inutilidade do mental, a inutilidade de todo questionamento porque, na Luz, tudo é resposta e evidência.

Então, não se coloquem questões sobre a forma que tomará tal ou tal coisa, porque colocar-se questões é já afastar-
se da solução, porque a solução é interior.

Quanto melhor vocês alinharem sua Consciência ao Coração, à Coroa Radiante do Coração, melhor viverão o que
têm que viver, na leveza, na Unidade e na evidência.

Isso é um aprendizado que têm a realizar, que se realizará a partir do momento em que vão para a Luz. Far-se-á
automaticamente, mesmo se isso passe, para alguns, por períodos de altos e baixos.



É na compreensão mesmo desses momentos de altos e baixos que terão êxito em estabelecerem o reino da Luz em
vocês e ao seu redor.

Isso não tomará tempos longos. Lembrem-se: vocês estão nos tempos extremamente reduzidos, onde o tempo lhes é
realmente contado para encontrar a liberdade e a liberação.

Vão para o essencial, para a Vibração, para a percepção da Vibração, em sua Consciência, em seu Templo Interior.

Sigam as instruções simples, se o desejam, tais como serão dadas pelo Arcanjo Miguel, a fim de alinharem-se o
melhor possível com o portal e a abertura da aurora do último dia. Não há nada mais a fazer. 

Bem amados filhos da Luz, bem amados Mestres da Luz, e sobretudo irmãos e irmãs na Humanidade, eu os agradeço
humildemente por terem participado dessas palavras que tinha a lhes transmitir, assim como a Vibração de minha
modesta Presença, assim como a Vibração do Arcanjo Uriel.

O que perceberam, para a maior parte de vocês, é o estado Vibratório que os conduz à Unidade. Não há outro. Isso é
extremamente simples: a Luz está aí. Então, da parte da Nobre Assembleia, eu lhes transmito Amor, bênçãos, paz e
elevação. Vocês são abençoados pela Eternidade. 

________________________

Compartilhamos essas informações com toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



"O QUE EU DIGO ESTA NOITE DEVE SER TRANSMITIDO AO MAIOR NÚMERO POSSÍVEL DE PESSOAS, ANTES DA CHEGADA DE
MIGUEL."

Caros irmãos e irmãs Humanos, em encarnação nesta densidade, eu sou Sri Aurobindo.

Eu serei de hoje em diante porta voz do conjunto dos 24 Anciãos, denominado Lipikas Kármicos ou Melquizedeques.

Hoje é um grande dia: nós viemos abrir, por meio de nossa reunião e de nossa Assembléia no Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, o início desta
Dimensão ao recebimento da Luz da ressurreição.

Eu me expresso para que a maioria dos Seres Humanos sensíveis a esta Luz e a estaVibração perceba isto que é para se perceber e viva isto
que é para se viver.

Nós decidimos de comum acordo, nós, Círculo dos 24 Anciãos, associados às Sete Radiações Arcangélicas e à Divina Mãe, começar a abrir o
último selo, quer dizer, permitir à sua Humanidade, a título individual e a título coletivo, começar a receber a ‘Luz da ressurreição’ nesta

densidade.

Dessa forma se abre, como disse recentemente, a porta do último dia.

***

Nós decidimos, de comum acordo, adiantar e acelerar a revelação da Luz nesta densidade para permitir ao conjunto da Humanidade e ao
conjunto daqueles que aceitam a Luz, viver esta Luz.

O próprio Arcanjo Miguel irá detalhar-lhes algumas coisas em relação à Coroa radiante do Coração.

A Coroa radiante do Coração corresponde, ao nível do seu chakra do Coração, à reunificação do conjunto dos elementos no seu Coração para
elaborar e viver o Fogo do Amor.

Algumas circunstâncias prévias permitiram chegar a este momento.

***

O período que vocês vivenciam, desde o fim desta semana, inaugura um ciclo especial da revelação da Luz, para uma oitava diferente jamais
vivida até hoje nesta Humanidade e corresponde ao que eu tinha anunciado a mais de 50 anos e que se verte doravante sobre a Terra.

Os véus da ilusão caem de maneira definitiva.

É de sua responsabilidade guardar sua própria casa, seu Templo Interior, para colher o Mestre da Luz.

A chegada da Luz, aquela que nós efetuamos e transmitimos até vocês, permitir-lhes-á, se este for o seu plano e sua capacidade Vibratória,
acolher, em muito pouco tempo, em seu Templo Interior, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.
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***

Este é um grande momento.

Eu lhes tinha preanunciado a chegada durante a minha última intervenção entre vocês.

O que eu digo esta noite deve ser transmitido ao maior número possível de pessoas, antes da chegada de Miguel.

Quando falo da chegada de Miguel, não me refiro apenas à canalização e ao que deve retransmitir o Arcanjo Miguel neste canal, mas muito
mais, à vinda efetiva da Vibração Arcangélica Micaélica na sua densidade.

Isto assinala, em vocês, o acendimento do Fogo do Amor pela Coroa Radiante do Coração e pela Vibração do Amor, por meio de nossa nobre
Assembléia e pela venerável Assembléia dos Seres os mais evoluídos espiritualmente e ligados à revelação da Fonte.

Vamos permitir, agora, e vamos iniciar o retorno à Luz.

***

Vocês devem manter sua casa limpa, vocês devem, neste próximo período, se preparar ativamente para vivenciar a efusão do Mestre da Luz.

A Luz do Supramental irrompeu, agora, em sua densidade.

Nenhum obstáculo pode impedir isto que chega.

Nenhum desvio poderá permitir o que quer que seja ao nível de qualquer alteração da Luz do Mestre da Luz.

***

Caros irmãos e caras irmãs, nós nos regozijamos em poder enfim nos comunicarmos com vocês, de maneira não falsificada, como vocês o
vão perceber muito em breve.

Estes momentos assinalam seu retorno indefectível à Confederação Intergaláctica da Luz e da Verdade.

***

A cada dia, durante os dias que os separam da vinda de Miguel [em 12 de Dezembro], vocês vão se beneficiar, durante meia hora, das 7h30 às
8h (ndr: das 19h30 às 20h00, hora francesa no relógio) [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília] desta pré-estréia.

Nós estamos em reunião permanente, agora, a fim de unificar nossa Consciência dos 24 Anciãos para permitir-lhes adquirir, receber, se for o
seu desejo, a Vibração e a Consciência de Mestre da Luz.

Os momentos que têm a viver são os mais importantes na história da Humanidade, a título individual e a título coletivo.

Vocês devem manter a calma, vocês devem manter a Alegria, vocês devem manter a serenidade porque nada deverá alterar estes momentos
grandiosos, porque eles estão chegando a vocês.

***

O momento de sua libertação, caros irmãos e caras irmãs, está extremamente próximo, em Verdade e em Unidade.

A qualidade de Vibração que vocês vão assumir e vão portar no seu Estado de Ser revelado, permitir-lhes-á, em pouco tempo, realizar seu
sonho o mais ousado: o retorno a não separação, o retorno à Unidade e à Verdade, estabelece-se em meio mesmo a esta densidade.

Tentem manter-se em instantes e momentos de calma e de receptividade.

Pratiquem os exercícios que lhes pareçam bons, pratiquem também o repouso se isto lhes for bom, mas acolham, na sua Consciência aberta,
a intensidade desta Vibração nova.

***

Os dias que vão chegar são os dias (novamente) mais importantes.

A reação da Humanidade será, evidentemente, muito diversa e muito variada, mas todos, em Consciência, que concordarem em receber e
difundir esta Luz nova irá fazê-lo em meio mesmo à sua Vida, em meio mesmo aos momentos que vem.



Não há limite, nem coação.

Há liberdade.

Há Amor e há Unidade.

Os 24 Anciãos liberam a vocês, até vocês e para vocês, a Vibração da Luz da 5ª. Dimensão na sua densidade, reunificando sua Consciência,
reunificando os Selos Arcangélicos, e estando reunidos à Divina Mãe, à Divina Maria.

Nós temos agora a possibilidade, juntos, todos vocês, caros irmãos e caras irmãs, assim como nós, auxiliados pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica, de realizar a grande obra que é o resultado de sua busca, e isto é agora.

Sigam tranquilamente seu caminho e sua Vida, não há nada para perturbá-los, simplesmente uma etapa nova se abre a vocês.

Resta a vocês integrá-la, sintetizá-la e liberá-la.

Nós contamos com vocês, como nós sabemos que vocês podem contar conosco.

Juntos, em breve reunidos na Luz Unificada da Fonte, poderemos de novo anunciar a Unidade deste mundo, no seu retorno à Unidade.

***

Meu discurso se encerra aqui, esta noite.

Não esqueçam nosso encontro das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília].

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 12 de Dezembro, após a intervenção e a Presença de Miguel, para ajudá-los, de maneira muito simples, por
alguns meios, a realizar esta obra.

Juntos, nós, Círculo dos Anciãos reunidos no Fogo do Amor, lhes transmitimos o melhor e lhes desejamos o melhor.

Eu lhes digo então até muito em breve.

Vocês são abençoados nestes momentos de reencontros.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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Questão: o que você chama de «alinhamento»?

O alinhamento que vem ao espírito do ser humano, nesta dimensão, é o alinhamento, já, em si,
independentemente de toda dimensão exterior, tal como vocês denominam este alinhamento

corpo/alma/espírito mas, hoje, os alinhamentos que lhes são propostos e que vivem, vão bem além desta
dimensão Tri-Unitária, eis que vocês têm um primeiro alinhamento que se faz ao que denominaria sua Fonte
intraterrestre e um segundo alinhamento que é o seu alinhamento à sua Fonte extraterrestre, à sua

dimensão Estelar.

Este alinhamento foi-lhes revelado e revela-se a vocês, desde o início deste ano, por intermédio do
Conclave Arcangélico e por intermédio dos Casamentos Celestiais.

Existem também alinhamentos com relação ao que é denominado suas Linhagens Espirituais.

Com efeito, cada Semente de Estrela tem quatro linhagens espirituais que são seus quatro pilares de
origem: isto também é um alinhamento e um centramento. Existem, assim, múltiplos alinhamentos.

Assim, como lhes foi pedido, durante os Casamentos Celestiais, de alinharem-se com a energia do
Ultravioleta. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se com a Fonte. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se

com o Espírito Santo.

Esta noção de alinhamento os remete ao caminho certo que é o caminho da Unidade. Estar alinhado
é estar unificado. Estar alinhado é estar em Unidade e em Verdade. Estar alinhado permite, enfim,

ressoar na Vibração a mais certa que é aquela da sua totalidade, do seu Estado de Ser.

Estar alinhado significa também viver no Estado de Ser e não mais sob a influência da personalidade.
Então, como fazer? Existem numerosas técnicas e meios de ali chegar mas, hoje, vocês redescobrem toda a

potência do seu pensamento e do seu Espírito. Assim, basta-lhes solicitar o alinhamento.

Do mesmo modo, e até o presente (assim como acaba de dizer-lhes o Arcanjo Miguel), era-lhes
necessário pronunciar em alta e distinta voz as Chaves Metatrônicas. Hoje, basta nelas

pensar interiormente para que revelem-se, em vocês, na cabeça e isso tornar-se-á cada vez mais fácil.

Progressivamente e à medida em que o tempo passe nesta Dimensão, vocês alinhar-se-ão, de maneira
espontânea, sem o querer, entrando em ressonância, em qualquer lugar, com o que vocês são.

O alinhamento é portanto ressonância, ressonância com vocês mesmos, ressonância com a
Unidade.

Obviamente, poderão ser alinhados graças aos vegetais, graças às árvores, graças aos cristais e também de
outros modos, mas o melhor alinhamento é aquele que lhes é buscado por sua própria Consciência,

diretamente, e pela Inteligência da Luz, isso se realiza instantaneamente.

Nos alinhamentos, não pode existir sofrimento. Nos alinhamentos, não pode existir alteração. Nos
alinhamentos encontra-se, obviamente, a Alegria, a Verdade e a fluidez.

***

ANAEL - 12 de dezembro de 2009
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Questão: o que significa o fato de ser atraída, em estado de Consciência modificado, por um buraco
negro?

Bem amada, a experiência da consciência modificada pode-se viver de múltiplas maneiras.

A experiência que lhes é solicitada hoje é de se juntarem ao seu Estado de Ser e à sua Unidade.

Entretanto, aí também, existem diferentes caminhos para chegar. Algumas experiências são vividas, hoje, por
múltiplos Seres Humanos e lhes é preciso aceitar e compreender que a passagem do seu estado

dissociado para o seu estado Unificado se faz por um ponto nodal que é um ponto de reversão. Esse
ponto de reversão pode, efetivamente, ser assimilado, em sua linguagem, a um buraco negro.

Não é, propriamente falando, um buraco negro, mas um tecido nodal de reversão e um feixe nodal de
reversão.

O que acontece no momento dessa reversão é, aliás, o mesmo que ocorre durante a passagem da vida à
morte, ou ainda quando da passagem do ventre materno ao ar da encarnação. Nesses momentos,

existe um fenômeno de reversão.

Esse fenômeno de reversão pode ser vivido como um instante angustiante porque os marcadores habituais
cessam, porque todas as manifestações habituais cessam.

Esse fenômeno de reversão deve entretanto ser vivido, porque é além da reversão que se encontra o
Estado de Ser e a Luz. É necessário deixar morrer a personalidade, o que não quer dizer lutar contra,
o que quer dizer, simplesmente, aceitar que esta se apague a fim de que nasça uma outra experiência

e um outro estado de Ser muito mais Unitário.

Há necessariamente um ponto de passagem que pode se acompanhar, de maneira extremamente fugaz, e por
vezes de maneira extremamente violenta, para alguns seres, por um sentimento de soltura ou de buraco negro.

***

Questão: como dominar esse processo?

Bem amada, não é questão de dominar o que quer que seja, é questão de ali abandonar-se.

A Consciência Unitária está aí, entre vocês, desde o início dos Casamentos Celestiais.

Alguns seres estão adiantados e vivem já as manifestações do Estado de Ser, outros não as vivem ainda.

As estruturas, também, não estão todas prontas nos mesmos momentos, nos mesmos instantes, ou nas
mesmas funções.

Entretanto, convém compreender que a maneira de ali chegar não é um exercício nem uma técnica mas,
bem mais, um ato de fé e de abandono total à Inteligência da Luz: é renunciar a si para encontrar a

Eternidade.

Esse é um mecanismo da Consciência extremamente preciso, não necessita de focalização ou de atenção,
não necessita de exercício específico mas, bem mais, de um deixar fazer.

Eu ilustraria isso pelo Cristo na cruz. Esse momento preciso do Ser Humano é a ressurreição, mas a
ressurreição não pode ocorrer senão depois da crucificação e a crucificação é um buraco negro, é o
momento do último abandono, é o momento em que aceitamos (sem no entanto ver, ou integrar, ou

compreender) que há outra coisa.

Mas esta outra coisa situa-se de maneira importante, unicamente quando aceitarmos ir atrás do espelho e não
na frente, e isso não pode se controlar, isso não pode se dominar, isso apenas se pode aceitar e consentir. A

fim de vivê-lo, é preciso abandonar-se.

***

Questão: como se reconectar com a missão de nascimento?

Bem amada, hoje, o mais importante não é resolver tal ou tal problema, haverá sempre problemas a resolver,
quaisquer que sejam.

No elemento da minha resposta à questão anterior, o mais importante é, realmente, este
abandono: abandonar-se ao maior de si a fim de encontrar o Si, em sua grandeza, é um ato indispensável.

Isso necessita voltar o olhar para o que é denominado sua soberania integral.
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Voltar a ser soberano de Si mesmo necessita, paradoxalmente, abandonar-se totalmente e portanto,
abandonar a soberania da personalidade.

Isso necessita um soltar importante mas, bem mais que um soltar, aceitar que, para ser bem mais do que
vocês acreditam ser, é preciso já deixar morrer o que acreditam ser.

E isso não é sempre fácil porque existem sistemas de crenças e sistemas de identificação que os
mantêm nesta ilusão nas crenças.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês se acreditam limitados, quando são ilimitados. Vocês acreditam
ter medo do vazio porque isso pode vir de um conflito que denominaram transgeracional ou então de um carma

mas, fundamentalmente e em definitivo, o carma e o transgeracional não existem senão porque vocês
acreditam neles.

Enquanto tiverem a menor crença, não poderão ir além desta crença, mesmo se têm a impressão, nesta
Dimensão, que conhecer uma crença lhes permite superá-la.

Bem, isso é falso: vocês não podem superar uma crença, ela apenas pode se apagar por si pela
Inteligência da Luz.

Assim, enquanto aderirem, nesta Ilusão, à menor das crenças, estarão sob o corte regulado desta crença,
qualquer que ela seja.

Do mesmo modo, eu poderia lhes dizer que a morte é uma crença, e ela o é, realmente.

Descobrir o ilimitado é também aceitar o ilimitado, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem vivê-lo. A aceitação
do ilimitado, sem conhecê-lo e vivê-lo passa obrigatoriamente pela noção de abandono.

Assim, como diz o Arcanjo Miguel, vocês não podem resistir. A resistência gera atrito e oposição.

Os domínios do Estado de Ser são Unitários, onde não existe nem atrito, nem oposição, mas acessá-
lo necessita passar para além do conjunto de crenças. E quando digo passar para além, isso não quer
dizer lutar contra mas, bem mais, aquiescer ao que está além que, no entanto, vocês ainda não conhecem.

Entretanto, os Casamentos Celestiais, e o que vivem, todos, uns e outros, em seu grau, participa desta
revelação.

***

Questão: o que é dos Mestres Ascensionados, do seu ponto de vista?

Bem amado, hoje, eu responderia isso de dois modos.

O primeiro, é que, quaisquer que sejam as hierarquias, quaisquer que sejam os mundos
dimensionais existentes, pelo instante, acima de vocês, reencontrarsua soberania é reencontrar sua

Unidade.

Isso associa à noção de abandono à Luz.

Nenhum ser, mesmo a própria Fonte, não pode obrigá-los ou acompanhá-los, se vocês mesmos não
tiverem feito o caminho de se abandonarem.

Entretanto, devem, nesta Dimensão, reencontrar sua soberania. Isso quer dizer,assim como dizia
Buda, que «se você encontra Buda no canto da rua, é preciso matá-lo». Isso quer dizer que você não

pode se identificar a qualquer Ser porque isso é uma crença, mesmo se o Mestre for real e autêntico.

Devem, portanto, despojarem-se, literalmente, de tudo o que é crença, mesmo nesse nível.

Assim como foi dito por numerosas pessoas, o Mestre da Luz e a Divina Maria voltam entre vocês e
são suas qualidades Vibratórias que vocês devem encontrar. Elas estão em vocês para revelá-los a

vocês mesmos. Não estão aí para salvá-los. Somente vocês mesmos podem se salvar e ninguém
mais.

Então, segundo elemento da resposta: de nada serve saber se o que você chama de hierarquia de
Mestres ascensionados é Verdade ou Ilusão. Eles serão Verdade, para você, em um certo nível de

seu caminho, porque eles o ajudarão a crescer e a evoluir mas, a um dado momento, mesmo esses
Mestres, se eles lhes parecem autênticos e verdadeiros, a um dado momento, devem, eles também,

desaparecer. Isso é a reversão à sua Unidade.

Você não deve depender de qualquer outra entidade, qualquer que seja (humana ou espiritual) e
qualquer que seja o seu mundo Dimensional.

É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
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É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
dependência deve terminar, nesta Dimensão, como com as multidimensionalidades.

Nós estamos aí para mostrar-lhes, para acolhê-los na Vibração, mas não estamos aí para fazer o
trabalho em seu lugar, isso é impossível.

***

Questão: poderia nos falar de Shamballa?

Bem amado, volto a questão: o que é, para você, Shamballa? Onde está situado? Em qual espaço
dimensional? Em que lugar desta Terra? ou em um outro universo? Quais são os habitantes? Qual é

seu papel e sua função?

Se tomamos, por analogia, os 24 Anciões, seu papel é extremamente preciso: eles dirigem para vocês,
por sua Consciência Unificada dos 24, um certo número de qualidades energéticas.

Eles adaptam as forças da Luz às reações do Humano.

Existem numerosos domínios nas moradas do Pai, esses domínios são múltiplos, têm diferentes
funções. Entretanto, não me compete dar-lhes a Verdade ou a Ilusão de tal ou tal esfera, porque toda esfera

é, em algum lugar, ilusória e toda esfera é, em algum lugar, Verdade.

Tudo depende do ponto de vista e do olhar que olha: a um nível de Consciência, aquilo é Verdade. A um
outro nível, aquilo não existe mais.

Entretanto, convém guardar na mente que o mais importante é o si mesmo face a si mesmo. Você não pode
encontrar, em específico, no nível multidimensional, enquanto não aceitar fazer a peregrinação para você, de

se olhar tal como é, no interior e em Verdade. Isso participa do desvendamento do que você é.

Entretanto, obviamente, uma vez que tenha cruzado as portas do Estado de Ser e lhe seja possível viajar
nos espaços multidimensionais, você poderá dialogar, trocar e viajar com os Arcanjos ou com as

Embarcações da Confederação Intergaláctica mas, para isso, lhe é preciso aceitar inicialmente fazer o
luto de tudo o que não é você, a fim de reencontrar o todo.

É diferente conceber o Shamballa mentalmente, intelectualmente e Vibratoriamente do que viver
Shamballa no interior de Si.

Tudo separa essas duas concepções e essas duas Vibrações.

Em um caso, há projeção no exterior e um poder exterior. No segundo caso, há apropriação de um poder
interior onde, neste espaço interior, podem se estender o conjunto de mundos e o conjunto de Dimensões.

É preciso mudar o olhar e a percepção, mudar a orientação, mesmo, de sua energia: o resultado não
é o mesmo.

***

Questão: os fios de DNA estão relacionados às doze estrelas de Maria?

Bem amada, como disse o Arcanjo Miguel, em particular no início dos Casamentos Celestiais, há
correspondência total.

Entretanto, o conjunto do Conclave decidiu não lhes desordenar a cabeça com esses conceitos, sabendo
que a Inteligência da Luz os fará viver isso mas não pela compreensão.

A compreensão não faz parte do processo Vibratório: saber que existem pontos de Vibração na
cabeça, em relação com as doze Estrelas de Maria, ou ainda em relação com os doze fios de

DNA, não lhes adianta nada na Vibração.

O importante, cada vez mais, nos dias, semanas, meses que vêm, é centrarem-se nos espaços Vibratórios
e nada mais.

Cultivem em vocês a Vibração e afastem de vocês tudo o que é conhecimento exterior.

***

Questão: como melhorar a qualidade dos cuidados, em um espaço terapêutico?
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Bem amada, isso é um problema importante, porque, a partir do momento em que toca as esferas da
Unidade, a partir do momento em que vive a quintessência, você não pode mais agir exteriormente no

sentido que chama de cura, porque a cura (que isso seja com o olhar de um médico, de um
magnetizador, de um energizador ou de qualquer abordagem energética) a remete, de maneira

inexorável, à dualidade.

Ora, quando você descobre a Unidade, é extremamente difícil funcionar na dualidade. 
E, entretanto, existem ainda numerosos Seres que nada conhecem desta noção de Unidade, e que não vivem

mesmo as primícias, e para eles, é necessário continuar a agir, obviamente, na dualidade.

Mas, lhe é preciso aceitar e compreender que, a partir do momento em que você mesma acessa
esses espaços Unitários, sua vida mudará completamente, porque não pode mais haver ação sem

reação.

E quando você é Unitária, você está nos domínios da Graça e a cura é instantânea para você, mas é
instantânea também para aquele que a faz ressoar, na condição de não manter, nele, a dualidade.

Ora, o princípio de cura é um princípio de dualidade. O princípio Unitário está além do bem-estar e da
doença.

O princípio Unitário não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do corpo, mesmo aceitando que esse
corpo seja seu Templo Interior.

Entretanto, o ponto de vista é profundamente diferente, o olhar que você coloca é, também, diferente.

Quando você toca as esferas da Unidade, a Luz é onipresente e rege sua Vida.Ela vibra, ao nível celular,
de modo diferente e implica, em você, um ajuste profundamente diferente com relação às crenças, com

relação aos conhecimentos, quer sejam os conhecimentos físicos, psicológicos, energéticos.

Há, portanto, realmente, uma revolução a fazer e a levar a efeito e que se faz, aliás,quando você toca o
domínio do Estado de Ser e da Unidade.

Assim portanto, esta questão a remete a você mesma: se você mesma toca a Unidade, como pode
continuar a exprimir, manifestar ou curar segundo as leis da dualidade?

Haverá um momento em que, estando impregnada da Vibração da Unidade e do Estado de Ser, sua
presença, por si, será atuante, tornar-se-á ação de graça, não terá portanto mais necessidade de se apoiar

sobre o que se chama diagnóstico ou identificação.

Isso é para breve, de maneira muito ativa, e de maneira verídica, e de maneira verificável.

***

Questão: as dificuldades encontradas fazem parte das mudanças em curso, são normais?

Bem amada, não há nada anormal nisso.

Muitos seres que se aproximam do Estado de Ser vivem perturbações importantes, em sua situação
afetiva, material ou profissional.

Não há lugar para se inquietar com relação a isso, mesmo se as coisas lhes pareçam difíceis, por alguns lados.

Vocês constatarão que, de fato, com o olhar do Estado de Ser, isso foi, na realidade, uma imensa liberação.

Não mais dar seu poder a ninguém nesse mundo é uma etapa importante na liberação.

Não entendam, com isso, que preconizo uma forma de anarquia, eu preconizo, simplesmente, a liberação e
a liberação não é a mesma para todo ser humano: alguns têm simplesmente que se livrar de alguns pesos em

sua família, outros têm necessidade de tudo mudar para encontrar sua liberdade e sua liberação.

Assim, portanto, os eventos que os assolam hoje, de maneira por vezes violenta, em outros lugares, em outros
espaços, na perda disso ou daquilo, mesmo se são acompanhados do fenômeno da angústia, são, e vocês

irão se aperceber muito em breve, das grandes liberações.

Isso os obriga a se colocarem no instante presente, a saírem da cabeça, do mental e da interrogação
sobre seu futuro, porque o futuro não tem lugar de ser.

O Estado de Ser encontra-se no instante presente e na Verdade do momento, na Vibração.

Progressivamente e à medida em que penetrarem esta Vibração, tudo o que é oposição dissolver-se-á. Vocês
tornar-se-ão, então, cocriadores conscientes de sua Verdade. Vocês não arriscam nada. Não lhes faltará

nada. A providência, no sentido mais nobre, a Divina Providência, manifestar-se-á a vocês.

***



***

Questão: cada vez mais pessoas têm medo da morte. Como reagir?

Bem amada, isso é bem paradoxal, eis que a morte não existe mais.

Até o presente, quando você deixasse esse plano, havia um esquecimento.

Ora, lembre-se do que disse Mestre Aurobindo, há alguns dias: você entrou na aurora do último dia,
ou seja, que não haverá mais vida, não haverá, portanto, mais morte.

Qualquer que seja o modo pelo qual você passa e transita, hoje, não haverá mais extinção da memória,
isso é impossível, e, portanto, você escapará do esquecimento.

Mas, obviamente, o ser humano é um tecido de crenças em si mesmo. A crença da morte foi-lhe
implantada, de algum modo, nesta ilusão, pelo princípio da ação/reação e pelo princípio da

reencarnação.

Entretanto, é preciso admitir que, quando você começa a penetrar o Estado de Ser, a morte não é mais um
problema, nem uma fatalidade, mas sim algo completamente menor.

Então, a solução para escapar do medo da morte, é penetrar no Estado de Ser. O problema é que o
medo da morte é uma resistência ao abandono.

Assim, não há que trabalhar na resistência em si, mas encontrar o abandono.

***

Questão: é o mesmo para todos os medos?

Tudo é medo, sem exceção, porque há mecanismos de resistência, mais ou menos conscientes, mais ou
menos lúcidos, mais ou menos explicados.

Os domínios do Estado de Ser são os domínios da Alegria, os domínios do Samadhi, até o Maha-
Samadhi, ou seja, as moradas de Paz Suprema, Shanti Nylayam, aí onde não pode existir sofrimento

ou medo.

Você não pode lutar contra um medo porque o medo faz parte de algo que está inscrito em seu cérebro e que,
diria mesmo, foi implantado em seu cérebro.

No Estado de Ser, não há mais cérebro. Você penetrará as estruturas Vibratórias etéreas da
universalidade e da Unidade. Penetrar o Estado de Ser dissolve progressivamente o conjunto de

medos.

Os medos são apenas contrações e resistências, sem exceção, quaisquer que sejam suas origens.

Hoje, vocês liberam medos, não é conhecer a fonte dos medos, mas sim conhecer a Fonte, mais nada.

***

Questão: o isolamento é uma etapa indispensável para o Estado de Ser?

Absolutamente não: não é questão de fechar-se, de excluir-se do mundo.

Cada caminho é diferente. Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser no meio de uma multidão.

Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser numa discoteca.

O importante é estar no estado interior, nesta multidão. Isso não significa isolamento.

Não é questão de escapar do mundo. É questão de estar no mundo, mas, antes de tudo, de Ser o mundo.

***

Questão: de que modo podemos nos proteger das poluições eletromagnéticas?

Bem amada, a resposta está em dois níveis.

O que chama de poluição eletromagnética e o toca é algo bem real, entretanto, aí também, deve bem



compreender que não podemos lutar contra a poluição eletromagnética, mas esta visão de lutar contra, ou de
proteção contra, é uma visão que mais provoca para a dualidade.

A partir do momento em que você penetrar as esferas do Estado de Ser não há mais que combater,
porque tudo o que é exterior e que viria tentar alterar o seu estado de Consciência e o seu estado

Vibratório, não teria simplesmente qualquer tomada sobre você.

O que não quer dizer que isso vai se realizar instantaneamente, decidindo mentalmente não mais crer nisso ou
naquilo. Mas, entretanto, é preciso bem compreender os mecanismos ao nível da Consciência.

Não me compete dar-lhes as técnicas de luta contra as poluições eletromagnéticas, simplesmente, eu os
lembro que o Estado de Ser e o acesso à translação dimensional assinalam o fim do que é chamado
de eletromagnetismo, do mesmo modo que assinala o fim dos três envelopes que os isolaram do universo:

fim da Ionosfera, fim da Magnetosfera, fim da Heliosfera, que representavam forças de tensões
gravitacionais, ou forças eletromagnéticas, gravitacionais, que os fecharam.

Assim, portanto, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: o que é o Estado de Ser?

O Estado de Ser significa Ser no Ser.

É o momento em que sua Consciência bascula de uma Consciência limitada tridimensional para
uma Consciência multidimensional.

No curso e transcorrer dos Casamentos Celestiais, alguns seres tiveram êxito, em número muito limitado, em
escapar da personalidade e viajar em seu corpo de Estado de Ser, o que estritamente nada tem a ver com o

corpo astral.

O corpo de Estado de Ser, o corpo de Eternidade, é uma estrutura seja de Luz, seja cristalina, seja de
diamante, que está bem além do que você pode apreender, perceber ou viver, nesta Dimensão.

O Estado de Ser é a Verdade.  A personalidade faz parte da Ilusão.

O corpo que você habita, e que se densificou progressivamente nos milênios, é uma falsificação.

A verdadeira maneira é aquela que irão Ser no seu corpo de Estado de Ser. O corpo de Estado de Ser é
uma estrutura diferente, segundo os Seres Humanos.

Não me atrasarei sobre isso porque foi desenvolvido, inúmeras vezes.

Alguns têm corpo de Estado de Ser que pertence à 5ª Dimensão, outros, a Dimensões bem mais etéreas:
corpo de Cristal, corpo de Elohim, corpo de Diamante, corpo de Triângulo, corpo de Tubo Radiônico, etc.,
etc.. O corpo de Estado de Ser é, em resumo, o corpo da Alegria e o corpo da Unidade. O corpo da

personalidade é o corpo do sofrimento e da dualidade.

***

Questão: como solicitar a ajuda de Seres de Luz para superar os vícios?

Eu responderei, bem amada, qual é o modo de solicitar esta ajuda de modo Unitário. Existem
numerosas maneiras que lhe foram comunicadas, desde muitos anos, recorrendo a rituais de Luz, por exemplo,
ou rituais precisos de teurgia ou ainda outras técnicas cristalinas, ou que associam outras técnicas Vibratórias,

que permitem superar isso.

Gostaria de dar-lhe um modo Unitário de superar isso: pedir simplesmente que a Inteligência da
Luz se faça, sem pedir de maneira precisa a liberação disso, quando você pede a liberação de algo,
você mostra instantaneamente à sua Consciência que há, nesse nível, uma resistência, um medo ou,

em todo caso, uma cristalização.

A partir do momento em que você entra segundo esse princípio, entra num sistema de dualidade.

Eu esponderia também pelas palavras que pronunciou Cristo em seu caminho Terrestre: «procure o
reino dos Céus, e o resto lhe será acrescentado».

Ora, o reino dos Céus está em você, não deve procurá-lo fora, não é para integrar, é apenas para realizar, no
instante e na Unidade da Presença.

Compreenda bem que, progressivamente e à medida em que você se aproximar da noção Unitária da
Vibração da Luz e da vibração Unitária do que foi chamado de Luz Vibral, constatará os efeitos sobre
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sua esfera celular, orgânica, psicológica, comportamental.

Em todos os níveis, a Luz é atuante, liberante, e o Unifica. Então, dê-lhe a confiança e vá para ela.

Entretanto, para isso, você deve parar de jogar o jogo da dualidade e da ilusão, no sentido de sua
personalidade. Isso, todos os Místicos lhe disseram quando encontraram a Luz.

Mais perto de vocês há pessoas que reencontraram a Luz quando de experiências de morte iminente e que
trazem, todos, sem exceção, a mesma qualidade Vibratória do que viveram.

Neste espaço Vibratório, neste espaço Unitário, encontra-se a solução para todos os seus
problemas, sem exceção, e mesmo o problema da encarnação.

Lembrem-se de que estão em fase pré-ascensional onde a translação dimensional está
extremamente próxima de vocês.

A Luz penetra o seu mundo de maneira coletiva, em 17 de dezembro. Isto é agora.

Esse choque e esta revelação devem levá-los a se colocarem as questões do que querem fazer.

Vocês querem se manter nos caminhos da materialidade? Querem se manter nos caminhos da
dualidade, mesmo não mais cortados da Fonte, ou querem ir para a Unidade?

Vocês não podem pretender levar à frente os dois caminhos e, progressivamente e no passar dos
dias, semanas, que se escoam de seu tempo Terrestre, constatarão que há apenas dois caminhos e
que esses dois caminhos se afastam, de maneira inexorável, um do outro, em vocês, e ao seu redor,

neste planeta e em outros lugares.

***

Questão: no Apocalipse, o que significa «a abertura do último selo»?

Isso corresponde ao momento em que tudo o que estava escondido é revelado.

Isso corresponde, também, ao momento em que o conjunto das forças que visam aprisionar a
humanidade tenta, em um último sobressalto, manter a escravidão.

O último Selo corresponde também, no Apocalipse de São João, a um certo número de eventos
difíceis a viver nesta materialidade.

Entretanto, assim como disse, e como repito agora, nós estamos prontos, o conjunto de forças da
Luz Autêntica, a intervir, se necessário for, a fim de não chegar a certos extremos, não chegar a
coisas que poderiam colocar em perigo a translação Dimensional, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: depois do anúncio de Maria, o 'timing' torna-se dependente de reações humanas?

Diríamos, de maneira mais exata, que é durante este período de Revelação da Luz,ao nível coletivo, que o
máximo de desagrados ligados ao humano pode ocorrer. E não depois.

O período que atravessam, desde agora, é o mais delicado para negociar, para vocês e para nós. É por isso
que decidimos permitir aos 24 Anciões realizar este aporte Vibratório, a fim de permitir à humanidade

permanecer estável, através das manifestações que estão aí.

***

Questão: todas as almas devem ascensionar?

Almas ou corpos? O que ascensiona é o corpo, quando o corpo ascensiona. O que ascensiona e o
que é liberado, é a Consciência.

A Consciência é muito mais do que a Alma. A Alma é uma denominação ligada à falsificação da Luz.

Ela está ligada à reencarnação, a uma polaridade quase de natureza eletromagnética. É portanto uma
falsificação.

Assim como dissemos, nós, Arcanjos, quando empregamos a expressão «Semente de Estrela», não
fazemos jamais referência à alma nem ao Espírito, mas à sua dimensão global de Sementes de Estrela ou

de ser de Luz.
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A tripartição denominada corpo/alma/espírito é apenas uma pálida parte do que vocês são, em realidade.

O que vocês são, em realidade, não é do seu domínio. É do domínio do Estado de Ser. Corresponde ao que
poderíamos chamar, se bem que o termo seja impróprio, de corpo espiritual.

Não se trata de um corpo espiritual no sentido corpóreo mas, bem mais, de uma Entidade ou de uma forma
espiritual cuja natureza é variável.

Esta Entidade, ou natureza espiritual, nada tem a ver com a Alma ou o Espírito. A Alma é uma contração ligada
a esta dimensão. O Espírito, ou ainda chamado de 'centelha Divina', é o remanescente do que vocês são e que

permite a vida, nesta dimensão. Mas o que vocês são não é nem isso, nem aquilo. O que vocês são, está
além disso.

***

Questão: então, se o que chamamos de «alma» não releva esse nível espiritual ...

Eu jamais disse isso. Eu repito: a alma faz parte de uma dimensão espiritual contrariada. Ela está
polarizada e ligada a esta Dimensão. Vocês são além desta Dimensão.

***

Questão: na televisão, no vídeo, no cinema, são sempre recorridas as imagens subliminares?

Isso não necessita ser subliminar. Basta empurrá-lo, como Ser Humano, por imagens e sugestões
completamente luminares, e não subliminares, para que o Ser Humano adira.

Olhem, por exemplo, o que acontece com relação aos seus mecanismos ligados ao audiovisual. O
que vocês chamam de estrelas, de vedetes, está relacionado, diretamente, com o mesmo processo de

provocar multidões.

Isso foi vivido, do mesmo modo, com os ditadores, e vivido, exatamente da mesma maneira, com o que vocês
chamam de vedetes.

Há, aí, uma capacidade para criar o que vocês chamam de egrégoras. As egrégoras são o que
mantêm, mais do que tudo, das franjas de interferências sobre as quais tivemos que intervir, a fim de

quebrar o seu fechamento.

As franjas de interferências estão, antes de tudo, ligadas à criação dessas egrégoras, misturadas de emoções,
quaisquer que sejam, e digo sim, quaisquer que sejam.

Obviamente, o medo está em primeiro plano. Mas, mesmo emoções do tipo prazer, que vocês conhecem
através, por exemplo, da prática de esportes coletivos e das massas que são aglutinadas diante de postos de

televisão ou que assistem a partidas(de futebol, por exemplo, ou de rugby, ou de todo outro esporte
coletivo),provocam uma mania coletiva com milhares, ou mesmo milhões de pessoas que olham as
mesmas imagens, e suficiente para criar franjas de interferências e um sistema de controle humano

perfeitamente autônomo, perfeitamente eficaz e que limita o acesso à sua soberania.

***

Questão: a que correspondem os «chemtrails» (traços químicos) que são deixados no Céu?

Há, nesse nível, muita imaginação fértil.

Basta compreender uma coisa que é fundamental: os «chemtrails» provocam o que vocês chamam de
condensações. Eu não me estenderei sobre certo número dessas condensações contendo produtos

tóxicos. Elas são reais.

Mas o mais importante não é isso. O mais importante consiste em compreender que as condensações e o
vapor de água são os meios de modificar o seu clima, do modo mais importante que seja.

Não há portanto necessidade de apresentar, no interior dessas condensações, partículas químicas, que são
bem reais, mas que estão longe de serem constantes.

No entanto, o objetivo mais pronunciado dessas condensações é portanto evitar a transformação
Dimensional. O vapor de água emitido, por esses «chemtrails», vai gerar, na atmosfera da Terra, uma

maior opacidade à irradiação cósmica.



Existe uma balança, que vai num sentido e no outro. Quanto mais as irradiações Solares aumentam,
mais as irradiações cósmicas diminuem.

Eu os lembro de que as irradiações Solares são emitidas de seus próprios corpos de Estado de Ser,
que são o Sol.

A partir do momento em que essas irradiações Solares diminuem, as irradiações cósmicas podem
penetrar ainda mais profundamente na Humanidade.

Ora, vocês sabem que o seu Sistema Solar se aproxima do Sol Central da Galáxia e que está sujeito, desde
vários meses, a bombardeamentos de raios gama, oriundos de supernovas recentemente aparentes em seu

ambiente Solar.

O conjunto dessas partículas é destinado a despertar a sua Consciência. A melhor maneira de fazer
oposição é criar um aquecimento, ou, em todo caso, uma alteração artificial, em relação com o vapor de água

que vai absorver as irradiações que lhes são destinadas.

***

Questão: poderia nos falar da origem dos círculos de colheita?

Os círculos de colheita são criados pelo que chamariam de Inteligências Extraterrestres, em primeiro
lugar pelos Arcturianos.

Eles tiveram inúmeras funções. As primeiras foram de criar ondas de forma e suportes Vibratórios.

Eles tiveram também papéis informativos, ligados a despertar, em vocês, funções informativas, além de
palavras, ligados à forma, ligados ao que chamam de fractais, e à capacidade que têm esses desenhos para

despertar em vocês algumas energias, mas também para revelar algumas informações.

O conjunto de informações que devia ser comunicado à Humanidade o foi.

A prioridade, agora, não está mais nos círculos de colheita, mas numa manifestação muito mais
Luminosa e muito mais direta.

Existem, também, círculos de colheita ligados, simplesmente, aos humanos. A melhor maneira de
desinformar a Humanidade, quaisquer que sejam os eventos ocorrendo no seu planeta, é sempre ali

associar elementos falsificados.

***

Questão: por que Seres Despertos não estão no poder para interagir?

Por uma razão muito simples: a partir do momento em que vocês descobrem a Dimensão Unitária,
não existe qualquer, eu digo, sim, qualquer veleidade de poder outra que sobre vocês mesmos.

A Unidade não pode se conciliar com o poder. Os postos de poder, na 3ª Dimensão, são sempre
postos de poder sobre o outro.

Seria ilusório crer que um Ser Humano Desperto procurasse um posto de poder porque, a partir do
momento em que você é Despertado, em Verdade, você manifesta, em você, um poder pessoal ligado

ao poder sobre você mesmo.

Todo poder sobre o outro desaparece. Enquanto você permanecer no poder sobre o outro, você não
está Desperto. É assim simples.

***

Questão: não conviria agradecer, de algum modo, os maus rapazes, no sentido em que eles nos
conduziram a uma extremidade para ir para ainda mais Luz?

Obviamente, Bem Amados. Da resistência nasce o Fogo. Da oposição nasce a Luz. Casa coisa no seu
lugar.

E é nesse sentido que lhes é solicitado para não julgar, não condenar. Porque vocês não sabem, ainda uma
vez, qual é o nível Vibratório, qual é a Consciência que é procedente do que denominam 'maus rapazes'.

Talvez seja um Ser muito mais elevado do que vocês, que sacrificou, por razões que lhe são próprias, uma
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certa qualidade Vibratória, a fim de que vocês pudessem viver o que vivem.

Nesse sentido, há, não que julgar, nem que condenar. Há, simplesmente, que Ser e que evoluir
Vibratoriamente.

É nesse sentido que o Círculo dos Anciões lhes propõem o que lhes propõem doravante. É no sentido do que
realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais, a fim de lhes permitir elevarem-se, de algum modo, e elevar

o nível vibratório da Terra.

***

Questão: quando Sri Aurobindo evoca o eterno feminino, trata-se do nosso corpo de Estado de Ser?

É ao mesmo tempo isso, mas é também o fato de que, na sociedade na qual vocês vivem,
globalmente, o conjunto da Terra, a Dimensão sacra, a Dimensão sagrada, a Dimensão sagrada

feminina foi, de maneira muito consciente, eliminada e erradicada da sua Vida.

O elemento feminino da Criação, nas Dimensões Unificadas, é o que permite criar e se elevar.

Assim, abaixando o nível Vibratório e a Consciência, que tem a humanidade, do papel da mulher, isso permitiu
evitar que o seu nível Vibratório subisse e escapasse às leis do eletromagnetismo e, por conseguinte, à prisão

na qual estão.

O retorno do eterno feminino se faz pela Luz azul que viverão muito proximamente.

***

Questão: o eterno feminino está igualmente em cada homem?

Bem, por que não estaria?

***

Questão: poderia desenvolver sobre esta noção de eterno feminino?

A expressão «eterno feminino» simplesmente faz referência ao que lhes dizia com relação à noção de
Criadora.

A mulher cria, mas ela não cria apenas a matéria ou os filhos. Ela cria, sobretudo, no nível espiritual.

É isso que foi ocultado, na maior parte das religiões e em todas as concepções de funcionamento da sua
sociedade, desde tempos imemoráveis.

O eterno feminino é, portanto, em vocês, homem ou mulher, a parte e o potencial Criador que vocês
têm que remanifestar.

***

Questão: se Maria, como geneticista, criou os nossos corpos, quem criou as nossas Consciências?

A Divina Maria é efetivamente a Criadora desses corpos que habitam.

Mas ela não é a falsificadora. Essa história ocorreu depois.

Agora, no que concerne às suas Consciências, isto é extremamente delicado de exprimir com palavras
porque vocês são, vocês mesmos, os seus próprios Criadores.

Vocês são, ao mesmo tempo, sem qualquer jogo de palavras, Criatura e Criador e diria mesmo
Criadora.

Esta dimensão lhes foi retirada, a fim de evitar-lhes compreenderem-se como Criador.O fato de remeter este
eterno feminino os envia à Triplicidade. Esta Triplicidade ou triunidade não está ligada ao

corpo/Alma/Espírito. Está ligada a isso, ou seja, que vocês são realmente Consciências que são
Criador/Criatura e Criadora.

Vocês são essa tripla Unidade que lhes foi escondida até o presente.

http://api.ning.com/files/edsR54M3TfUj55dMDOJOmJ9vsw3D54I7ZEJm4ZbaLu5gPSSAQqyNA8UbfJKVGe*sASTYKBPHWKv1l9xWVwDYUj1H5SLGSq6k/vontadeDivina04.jpg


***

Questão: isso significa que nos criamos a nós mesmos?

Sim. Totalmente.

***

Questão: você evoca Maria. O que é dos outros contextos religiosos, filosóficos?

Em todas as tradições presentes na superfície desse mundo existe sempre uma Entidade homem,
Criadora.

Nos cultos os mais antigos sobre os quais vocês podem voltar e rastrear, mesmo desta Humanidade, há os
cultos da Deusa Mãe.

Há, em seguida, os cultos, nos Egípcios, de Sekhmet (deusa de origem egípcia).

Há, em todos os modelos tradicionais, a Presença desse feminino que foi mais ou menos modificado
pelas necessidades da causa, obviamente.

Mas está, entretanto, eternamente presente em todas as Criações.

***

Questão: ensinamentos como os seus existem nessas culturas?

Não há diferença significativa, de acordo com os modelos tradicionais, religiosos, mesmo falsificados, sobre o
eterno feminino, quaisquer que sejam os nomes que sejam dados.

Entretanto, é muito curioso constatar que, naqueles que valorizaram o papel da mulher – e que são
raros – entretanto, são sempre os homens que foram encarregados do poder.

Porque, fundamentalmente, o eterno feminino não é jamais um Ser de poder porque, para criar,
paradoxalmente, não é preciso estar no poder, mas na doação.

***

Questão: esses ensinamentos sobre o caminho para o Estado de Ser são divulgados em outras
partes do Globo?

Mas isso faz parte de uma Revelação que não é um ensinamento.

É, antes de tudo, uma vivência ligada ao que vocês experimentaram este ano, e desde a primeira aparição
do Espírito Santo, coletivamente, em 1984.

Trata-se de um movimento, efetivamente, planetário mas, além disso, trata-se de um movimento que se
refere ao conjunto do seu Sistema Solar.

Não se trata de um ensinamento, mas de uma modificação Vibratória importante e essencial.

***

Questão: sabendo que o mental é uma ferramenta particularmente bloqueadora, poderíamos pensar
que o principal do trabalho se faz à noite?

Isso não é completamente exato. O trabalho se faz igualmente de dia e à noite.

Mas ele se faz, antes de tudo, a partir do momento em que a sua Consciência está polarizada.

É nesse sentido que realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais e propusemos esse gênero de
trabalho que será, num futuro muito próximo, por muitos lugares, por múltiplos canais, amplificado, de maneira

importante.

Lembrem-se de que o conjunto do 'sistema de controle humano' é fundamentado no fato de que uma multidão
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de Seres Humanos leva a sua Consciência sobre o mesmo evento ou sobre a mesma coisa.

Por exemplo, o medo da gripe. Por exemplo, uma partida de futebol.

Imaginem que isso seja realizado, do mesmo modo, com relação a um acontecimento espiritual. A face do
mundo seria alterada, mas na condição de fazer face ao bom evento espiritual e não ao mau.

Assim, portanto, a «luta» (que não é uma luta), mas o desafio que vai se desenrolar sob os seus olhos
está ligado à irrupção da Luz na sua Dimensão.

De um lado, há as Entidades encarnadas que reivindicarão um status de Messias. Do outro, a Luz,
pura.

E assim, aqueles a quem chamamos de maus rapazes vão tentar provocar a adesão da Humanidade à sua
versão, em detrimento da versão real e verdadeira daquilo que está chegando.

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=515

12 de dezembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=515
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/05_-_Marche_3_12DEC09.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas, eu lhes peço para acolher a nossa Presença.

Recebam Bênçãos, Amor, na nossa reunião.

Eu chego a vocês, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença.

Bem amados Mestres da Luz, eu venho anunciar, neste final de ano, o retorno da Luz em meio à sua Dimensão, não
mais exclusivamente no nível daqueles que acolheram a Luz, mas do conjunto da Humanidade.

Dentro de alguns dias do seu tempo terrestre vai se realizar a integração da Luz.

Esta integração definitiva em meio à Consciência planetária firma o fim do seu isolamento em meio ao seu Universo.

Vocês entram, de agora em diante, no primeiro plano do retorno da Luz unificada e na Unificação disto que vocês
são.

Como havia dito, eu venho, antecipadamente, alguns dias antes, para lhes dar as condições que irão lhes permitir, se
assim o desejarem, acolher (em meio à sua Presença, em vocês mesmos, na sua Unidade e na sua reconexão com a

FONTE, na tripla Radiação) a Luz da Unidade revelada.

Isto será expresso, no nível individual, por aqueles que estão prontos, para fazer a fusão, em vocês, da Coroa
Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração para que estas duas Coroas se entrelacem, se casem e sofram

fusão no meio do seu peito.

A fusão destas duas Coroas Radiantes vai permitir, a partir de 17 de Dezembro, à título individual e para aqueles que
estão prontos, acolher a radiação do Mestre da Luz no seu Templo Interior, no nível da sua Humanidade, no nível da

Consciência coletiva da Humanidade.

Isso assinala o choque da revelação da Luz.

***

Juntos, vocês e nós, Conclave Arcangélico, em conjunto, vocês e nós e o conjunto do Círculo de Fogo dos 24
Anciãos, verteremos, sobre a Humanidade, uma Luz, uma Luz cuja característica essencial é a de reunificar na sua

Presença, a isso que vocês são, de toda a Eternidade, além dos véus da ilusão e além dos véus desta materialidade.
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Estejam em Alegria, não deixem se perturbar, eu digo e repito, pelos eventos exteriores desse choque.

A Luz vem despertar em vocês as Dimensões que, para a maioria de vocês, eram até agora desconhecidas.

Além do Estado de Ser, além mesmo do seu acesso a este Estado de Ser, vocês vão constatar por si mesmos, em
meio a esta Dimensão, a intensidade e a Verdade da Luz.

Durante um mês, entre o dia 17 de dezembro e o dia 17 de janeiro, vocês vão estabelecer os alicerces, no seu
Templo Interior, no seu Coração, para a fusão com as energias de CRISTO e com as minhas energias.

Vocês vão realizar, em vocês, dessa forma, à título individual e nós o esperamos coletivo, a Verdade da Unidade, a
Verdade da Luz e a Verdade do Amor.

Assim como lhes disse o porta-voz dos Anciãos, o Mestre SRI AUROBINDO, eu venho a vocês, em Verdade, em
Unidade e em materialidade, para dissipar as zonas da Sombra que persistem no seu Templo, mas também naquele

da Humanidade.

Tudo o que existe nos reinos do poder, nos reinos da divisão, vai terminar.

Qualquer coisa que mantenha a ilusão e a falsificação deverá se acabar.

Juntos, vocês e nós, em conjunto, vocês, nós e o Círculo de Fogo dos 24 Anciãos, realizaremos sobre esta Terra, e à
vista de todos, de maneira Vibratória, interior e exteriormente, a verdade da Luz.

Esta Luz é uma Luz azul, ela é o Manto de MARIA, ela é o meu Manto e ela é o Manto de BUDA.

Esta Luz é compaixão, esta Luz é compreensão, ela é reunificação para vocês e assinala a abertura do tabernáculo
sagrado e a abertura do seu Coração à Dimensão Unitária.

Pela potência do Fogo do Amor, pela potência da Vibração Unitária e da Tripla Radiação do Espírito Santo, da
FONTE e do Ultravioleta, nós iremos permitir à Luz azul se revelar em meio a esta humanidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, muitas coisas vão se revelar a vocês, em meio à sua Consciência, em meio à
vida de vocês, em meio ao que vocês têm que estabelecer como reino, sobre esta Terra e em outras Dimensões.

Vocês estão aqui para estabelecer o reino da Verdade, o reino da Integridade e o reino da Honestidade.

Juntos, nós vamos realizar isto.

Como vocês sabem, e também como foi anunciado de maneira breve pelo Mestre SRI AUROBINDO, vocês estão,
hoje, a alguns dias da sua entrada definitiva na Luz do Supramental sobre esta Terra.

Isto vai causar um choque inédito, um choque de revelação e um choque de Amor.

Muitos seres que estão até agora adormecidos, vão se revelar e vão compreender.

Não julguem, não condenem as manifestações exteriores associadas à oposição para o estabelecimento da Luz.

Isto não lhes pertence.

Vocês estão empenhados em se preparar interiormente.

Vocês estão empenhados em se centrar, em se alinhar e, sobretudo, em acolher a Luz da Graça, pois a Luz Azul é
Graça, pois a Luz Azul é Amor e compaixão.

Cabe a vocês se guarnecer, hidratar-se e se alimentar.

A desconstrução vai atingir logo o seu final.

Vocês não têm que se preocupar com o seu futuro, pois isto é agora, nos momentos atuais, e na Verdade da sua
Unidade.

Ao longo das Núpcias Celestes nós realizamos conjuntamente alguns processos e ativações permitindo prepará-los a
isto que está chegando.

Entre o final do seu ano e o dia 17 de janeiro, haverá o estabelecimento e o acesso à Etapa da sua 4a. Lâmpada,
para a ativação do seu chakra do Coração, na totalidade.

Hoje, a Coroa Radiante da cabeça vai se ativar, um pouco mais a cada dia, para lhes permitir direcionar este fluxo de
Luz ao seu Coração.

Vocês têm, para isto, várias formas para acessar e para conseguir.

Vocês têm, em vocês, ativadas pelo Arcanjo METATRON, as Chaves Metatrônicas da Luz retificada e autêntica.

Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.



Isto corresponde à Coroa Radiante da cabeça.

Em meio à sua Coroa Radiante do Coração encontra-se o acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade.

Associar estas duas afirmações e estes dois pronunciamentos coloca em conexão e em ressonância estas Coroas
para unificá-las, para casá-las e para que sofram fusão no seu Templo Interior.

Eu voltarei pessoalmente sobre o conjunto desta Terra em momento específico do dia 17 de dezembro, às 12 horas,
hora francesa, e durante uma hora, para permitir-lhes realizar esta integração.

O que vocês terão que fazer é simplesmente repetir, em vocês, que vocês acolhem a Luz Crística, em Unidade e em
Verdade, e permitir às suas duas Consciências Vibratórias serem suas e se tornarem a sua Verdade permanente.

Eu estarei aí, sobre esta Terra, em Irradiação, em Presença e em Manifestação na sua densidade.

Não esperem pelos choques, mas, bem mais, pela Alegria inerente a esta reconexão, em vocês.

A Vibração que vai chegar, e que chega, agora, na sua Coroa Radiante da cabeça e acima dela, o que nós temos
denominado Bindu ou Fonte de Cristal, vai agora penetrar no seu Coração e na Consciência Vibratória do seu

Coração, o seu chakra do Coração vai se elevar, por sua vez, até o Bindu.

Além da pronúncia interior do OD ER IM IS AL e do acolhimento da Luz Crística, em Unidade e em Verdade, vocês
vão se ajudar com as suas mãos da seguinte maneira: a sua mão esquerda será colocada na altura da Fonte de

Cristal para acolher a Luz Azul.

A sua mão direita será colocada sobre a sua lâmpada cardíaca e vocês trarão, gradativamente, repetindo
simultaneamente no seu interior OD ER IM IS AL, a Luz Azul (aquela que eu vou lhes dar no nível do seu Coração), e

vocês vão entregar, da mesma forma, a Luz do seu Coração, no nível da Fonte de Cristal.

Por este gesto, e repetindo este gesto, se desejarem, vocês vão permitir a integração total das suas estruturas com a
Luz Azul.

***

Bem amados Filhos da Luz, desde que o conclave Arcangélico se reuniu, e também como vocês sabem, a Presença
do Arcanjo URIEL tem sido fundamental para permitir a preparação do retorno a esta Luz.

Conectados com a FONTE, conectados com a sua Unidade, vocês vão Vibrar novamente a uma oitava da sua
Verdade.

O Corpo de Ser tornar-se-á mais fácil para vocês conectarem e para vivê-lo.

Vocês vão começar, alguns de vocês, o fenômeno denominado ‘translação dimensional’ ou Ascensão, totalmente com
consciência e na plenitude.

Alguns de vocês vão optar, talvez, por deixar definitivamente esta Dimensão.

Isto não é uma decisão da personalidade, mas uma decisão da Inteligência da Luz, da Inteligência da Vibração em
vocês.

Os eventos exteriores, ligados aos Elementos, vão agora ocorrer com força total.

Não se preocupem com as reações humanas, com resistências e oposições podendo se manifestar, ao seu redor e
pelo mundo, no nível do governo, no nível de todas as instâncias de poder.

Elas estão destinadas a desaparecer para que reencontrem, no nível coletivo, a sua soberania Unitária.

Durante este período vocês vão preparar a recepção da Luz Dourada, sobre a qual irei lhes falar na 4a. Etapa.

O que nós vamos realizar juntos, vocês e nós, Unificados, no dia 17 de dezembro, nós poderemos repetir, a cada
dia, no mesmo horário (durante o tempo que vocês desejarem - alguns minutos ou uma hora), juntos neste planeta, e
nós estaremos com vocês, e nós realizaremos juntos, vocês e nós, e o Círculo dos 24 Anciãos, com vocês e conosco.

Assim, pela Luz Azul, nós vamos evocar e vamos chamar a Consciência da Divina MARIA para que possa penetrar na
sua Dimensão.

Nós vamos estabelecer dessa forma o canal de comunicação entre a sua Dimensão e a Dimensão da Divina MARIA.

Não se preocupem com mais nada a não ser com esta Luz.

Vocês têm o suficiente para isto.

Vocês têm o suficiente para metabolizar, integrar, assimilar e manifestar esta Luz.

***

O eterno feminino retorna a vocês, o Mestre de Luz está de volta, em Vibração.



Não acreditem em nenhum ser Humano neste planeta querendo reivindicar o título de mestre da Luz encarnado.

O Mestre da Luz voltará como ele partiu, pelo ar.

Ele não está encarnado.

Não o vejam em um corpo.

Isto será uma armadilha e uma ilusão.

Fiquem centrados em vocês, estejam em Paz, enlevem-se na FONTE, redescubram a sua soberania e deixem todos
os sistemas de controle, que os impediram de chegar ao que vocês São, que se desfaçam sozinhos.

Vocês não têm que lutar, vocês não têm que resistir.

Vocês têm que Ser.

Vocês têm que viver isto e nada mais.

Não se deixem levar por emoções ou por representações.

Deixe-se viver na Verdade da Luz.

Bem amados Mestres da Luz, o conjunto do Conclave se regozija disso que fizeram até agora, sobre a Terra, a
coragem com a qual vocês avançaram e a Alegria que vocês manifestaram para vivenciar a sua reconexão a isto que

vocês são.

Todas as ilusões deste mundo devem cair, e isto é irrevogável e imediato.

Não haverá mais prazo adicional e eu não digo isto para vocês, mas eu anuncio a todos aqueles que ainda resistem
ao estabelecimento da Luz.

Nós não vamos mais permitir, nós, o Conclave, a FONTE, o Círculo dos 24 Anciãos e o conjunto da Confederação
Intergaláctica, a mínima resistência podendo se opor ao estabelecimento e à vinda da Luz.

Nós nada temos que impor, nem vocês, nem nós.

Nós temos simplesmente que restaurar a Verdade, restabelecer o reino da Luz, restabelecer o reino da Unidade.

Isto é agora.

Até o final do ano, várias coisas vão se transformar.

Mantenham o seu Coração leve, mantenham em vocês a Vibração da Luz Azul, experimentem esta Alegria inefável,
pois ela o é.

Vocês não têm que temer, vocês não têm que construir, vocês não têm que esperar.

Vocês têm simplesmente que manifestar, vocês têm simplesmente que ser isso e isso é agora.

Bem amados Mestres da Luz, e de maneira incomum, eu hoje lhes dou a palavra.

Se desejarem esclarecimentos complementares relacionados com isso que está chegando e ao que aí está, então,
bem amadas Sementes de Estrela, nós vamos, juntos, dialogar.

***

Pergunta: até a próxima Etapa, devemos nos conectar com a energia em questão, às 12h00?

Bem Amados, a partir de hoje (12 de dezembro), vocês terão, na hora francesa, a realização do trabalho que eu
venho fazer, a partir do dia 17, diariamente, às 12h00 (hora francesa), dependendo do tempo que vocês tiverem

disponível, durante alguns minutos ou uma hora, no seu ritmo, à sua maneira e da sua maneira.

Paralelamente a isso (eu deixarei o Mestre SRI AUROBINDO, o porta-voz dos 24 Melquizedeque, exprimir-se mais
detalhadamente): na continuação do trabalho do Círculo dos Anciãos, das 19h30 às 20h00 (hora francesa), vocês

irão simplesmente acolher isto que é liberado pelos 24 Melquizedeque.

Muitas Vibrações chegam a vocês.

Durante a Vibração do Círculo dos Anciãos, vocês também terão a Vibração e a Radiância do Arcanjo URIEL ou Anjo
da Presença.

***

Pergunta: o que será necessário para as pessoas que não se prepararam através das Núpcias Celestes?



Bem Amada Semente de eestrela, assim como eu disse após o início das Núpcias Celestes, muitos Seres Humano
não sabiam ainda da nossa Presença.

Entretanto, eles irão desenvolver, neles, o mesmo processo, sem necessariamente precisar das palavras.

Eles serão conectados com a FONTE, do mesmo modo, e com a Unidade.

Vocês são os Transmissores e os Pilares da Luz, vocês são os primeiros.

Mas lembrem-se: os primeiros serão os últimos.

***

Pergunta: é de se esperar desconforto ou alteração no nível físico?

Em vocês, e a título individual, isto é evidente e normal.

Várias coisas devem se alterar em vocês.

Vocês entram na era da Honestidade, da Integridade e da Pureza.

A transparência do seu Ser vai acontecer.

Assim, serão eliminadas de vocês as perturbações, será eliminado de vocês o que não participa da Luz e da Unidade.

Vocês não têm que trabalhar nisso, vocês têm simplesmente que acolher a Inteligência da Luz e, particularmente, a
Luz Azul.

Isto que irá se realizar em vocês, vai pacificá-los e purificá-los no Fogo do Amor.

As percepções Vibratórias serão extremamente fortes, em vocês, no nível da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa
Radiante do Coração e, para alguns de vocês, no nível do que denominam Kundalini.

A Vibração celular, do conjunto do seu sistema de células, vai mudar.

Vocês vão se tornar, como dizer, impermeáveis a qualquer coisa que tente impedir a sua Unidade.

Tanto no nível do seu ambiente familiar, como no nível das modificações induzidas pelos sistemas, que vão resistir e
vão se opor.

Eles não terão mais muito tempo.

A Luz, assim como eu já disse neste verão (inverno no hemisfério sul), venceu definitivamente.

Ela ganhou o direito de se estabelecer nesta Dimensão e de fazê-los reintegrar, se desejarem, as esferas da
Unidade, as esferas da Luz liberada e Autêntica.

No entanto, basta simplesmente, com um pouco de lógica, privilegiar, em meio a esses espaços Vibratórios, e nos
próximos meses, momentos de calma, momento em meio à natureza, momentos que denominam meditação, sem nada

desejar, simplesmente permanecendo alinhados à Vibração da Presença, à Vibração da Luz Azul.

***

Pergunta: os animais estão envolvidos no mesmo tipo de evolução?

Toda a Criação, forjada nesta Dimensão, vai reencontrar, na sua escala, a sua Unidade.

Eu falei que isto dizia respeito a todo o Sistema Solar, a toda a Humanidade e a toda a Terra e, isso, a partir de 17 de
dezembro.

***

Pergunta: quando disse que ‘os primeiros serão os últimos’, o que isso significa?

Isto significa apenas uma doação temporária.

Bem amadas Sementes de Estrelas, a maioria de vocês participou das Núpcias Celestes e despertou em si isto que
vocês São.

Neste sentido, vocês são os primeiros.

Mas, nesse sentido, vocês serão os últimos a deixar esta Dimensão.

O seu papel, já definido, consiste na assistência e na estabilização da Luz.



Pela sua Presença e pela sua manutenção nesta Dimensão, vocês estabilizam a interação das Dimensões
falsificadas com as Dimensões Unitárias, permitindo aos seus Irmãos e suas Irmãs, aos animais, às plantas e ao

conjunto da sua Criação, reencontrar a Unidade deles.

Este papel é fundamental.

***

Pergunta: qual a melhor maneira de agir com as nossas crianças?

Como foi dito por vários oradores, vocês não precisam se preocupar com os outros.

Vocês têm que Ser e que transmitir esta Luz.

O restante será feito pela Inteligência da Luz.

À medida que vocês penetrarem gradativamente na irradiação da Luz Azul, vocês vão constatar que as coisas se
tornam evidentes e fáceis.

Esta é a característica essencial da Inteligência da Luz.

A confiança faz parte disto, seja na sua Vida, de seus familiares, das pessoas próximas a vocês.

Procurem a Verdade, contentem-se em estar na Verdade e todo o resto será gerenciado da melhor forma possível
para vocês, no sentido da Vontade intrínseca da Luz.

Isto corresponde ao que o Arcanjo ANAEL lhes ensinou sobre o Abandono à Luz.

Lembrem-se, e nunca se esqueçam disso, de que a Luz é inteligente, quer esteja associada ao Ultravioleta e às
partículas Adamantinas, quer esteja ligada à FONTE ou ao Espírito Santo ou, como agora, à Irradiação Azul.

Todas as Luzes Unitárias são Inteligentes.

Se vocês se colocarem sob a influência desta liberação, se vocês se mantiverem no seu Centro e na sua Unidade,
entregues à Unidade e à Luz, absolutamente tudo vai correr bem.

Vocês não têm que se preocupar com a sua segurança.

Assim como disse CRISTO quando estava entre vocês: “o passarinho se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?”

Vocês entram na era da Inocência.

Vocês entram na era da Inteligência e na era da Unidade.

Muitas coisas em suas vidas vão mudar e se estabelecer de maneira fluida.

Vocês não terão mais vontade de se opor ou de resistir, mas simplesmente de acolher a Verdade.

Eu diria ainda que vocês estarão onde deveriam estar em função dos eventos, no seu lugar e em meio à sua
localidade, e do local em que vocês se encontrarem, vocês poderão conduzir melhor isto que vocês têm que fazer.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Luz Azul e a Luz Dourada?

A Luz Dourada é uma oitava diferente.

Até agora, nós falamos juntos da energia sem cor, nós falamos do Ultravioleta, invisível aos seus olhos, que é uma
Vibração e uma Radiação.

Nós, juntos, conversamos e vivenciamos, nesta densidade em que vocês estão, a Radiação da FONTE e a Radiação
do Espírito Santo.

Hoje é a primeira vez que eu emprego o vocábulo de Luz colorida.

A Luz Dourada é a Luz da libertação.

Ela é a Luz que restitui vocês, totalmente, ao seu Estado de Ser.

Ela é a Luz do Sol.

E isto é para o dia 17 de janeiro.

***



Pergunta: qual foi o fenômeno visto no céu da Noruega (09.12.2009): uma luz azul emanando de uma luz em
espiral? Ele está relacionado com as suas energias?

Bem amadas Sementes de Estrela, eu lhes peço simplesmente, sobre isto que vocês assinalam, para se conectarem
apenas com o seu Ser interior e para não dar ouvidos ao que foi anunciado por diferentes vias. Isto foi falso.

Esta Luz representa a ancoragem, nesta sua Dimensão, do primeiro Portal Interdimensional revelado à Humanidade.

O segundo Portal vai intervir em pouco tempo.

Quando eu digo pouco tempo, isto significa alguns dias, em outro local e no lado oposto deste planeta, no nível da
Antártida.

Naquele momento, vocês saberão que o momento chegou.

O momento é da vinda da Luz Azul se vertendo totalmente em vocês.

A desconstrução será feita, então, totalmente.

Vocês vão se banhar em um Amor indizível.

Assim, evidentemente, e até o último momento da sua Humanidade na sua Dimensão, tudo será feito pelas forças de
resistência e de poder que ainda desejam controlá-los para que vocês não tomem consciência da Verdade.

Mas isto é muito tarde.

Cada vez mais as Sementes de Estrelas vão se revelar e se levantar, sem violência, mas na afirmação da sua Luz, da
sua Verdade e da sua Integridade.

E é o que permite hoje, e o que permitiu recentemente, ao Anjo da Presença, de acompanhá-los, todos vocês, sem
exceção, e de fazê-los Vibrar em outro nível.

Então, hoje, os Portais Interdimensionais permitem a entrada da Luz na sua Dimensão, de maneira visível e coletiva.

Isto é também, para a Confederação Intergaláctica, uma maneira de lidar com qualquer eventualidade.

Todas as opções estão em aberto.

Tudo vai depender da maneira como as forças de resistência vão se opor.

Eles mostraram os seus limites.

Eles entenderam que a pressão e o peso sobre vocês estão em via de conclusão.

Mas nós devemos, como Consciências responsáveis (também no nível do Conclave, dos 24 Anciãos, das Forças
Intergalácticas), estarmos prontos para qualquer eventualidade.

É neste sentido que criamos, no nível do mundo da superfície, isto que foi elaborado ao nível desses vórtices (isso
que apareceu e o que vai aparecer), em relação direta com os mundos Intraterrestres e com os mundos

Extraterrestres, bem como com os mundos Ultraterrestres.

Isto não significa, é claro, que a Confederação Intergaláctica irá intervir de maneira visível, mas sinaliza, efetivamente,
que a Luz o fará de forma visível.

O resto será adaptado aos eventos.

***

Pergunta: o que aconteceu com a instalação das doze Estrelas de Maria?

As doze Estrelas de Maria faziam parte da instalação das Núpcias Celestes.

Em vocês, estão ativados cinco pontos de Vibração tendo permitido fazer a rotação da Coroa Radiante da cabeça,
associados diretamente às Chaves Metatrônicas.
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As sete Chaves restantes, permitindo ativar totalmente os doze pontos da Coroa Mariana, ser-lhes-ão reveladas mais
tarde, a partir do momento em que tiverem feito a alquimia da Coroa da cabeça e da Coroa do Coração, através dos
seis pontos de Vibração situados no nível do Coração (que lhes foram comunicados, há mais de um ano, por um dos

24 Melquizedeque, o Mestre RAM).

Estes seis pontos do Coração vão sofrer fusão com os cinco pontos da cabeça, e com mais um outro ponto,
constituindo, então, a Coroa Radiante Unificada no conjunto do seu Ser, perceptível também tanto no nível da cabeça

como no nível do Coração.

Mas isto não é para agora.

***

Pergunta: você tem informações sobre o período de catalepsia da Terra?

Isto vai ocorrer quando a Divina MARIA lhes tiver anunciado, 72 horas antes, a título individual.

Vocês não têm que se preocupar com isso agora.

Contentem-se em acolher a Luz, sabendo que serão avisados com antecedência.

De qualquer maneira, isso não vai ocorrer antes do Anúncio a ser feito por MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Ancoradores, Transmissores da Luz, eu irei
encontrá-los então no dia 17 de dezembro, de maneira individual e coletiva.

Não haverá, durante esta hora, qualquer palavra a ser pronunciada.

Haverá simplesmente, em vocês, a minha Presença.

Eu voltarei, agora, com palavras, e se quiserem, para lhes explicar, da mesma maneira, a 4a. Etapa que vai ocorrer,
eu lembro a vocês, no dia 17 de Janeiro.

Eu voltarei alguns dias antes, no domingo que antecede o dia 17 de janeiro.

Nesse domingo, eu voltarei às 10h00 da manhã, na hora francesa.

Vocês podem se conectar também nesse dia.

Eu darei, nesse momento, os elementos que irão lhes permitir vivenciar a Luz Dourada, acoplada à Luz Azul.

Eu lhes peço para aceitar e para acolher, em vocês, toda a Radiância e os agradecimentos do Conclave Arcangélico.

Bem-vindos à sua Eternidade, bem-vindos nisso que vocês São, além da aparência do que vocês vivem.

Nós os abençoamos, vocês são queridos.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article7d78.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-12_decembre_2009-article7d78.pdf
12 de dezembro de 2009
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***
 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Caros irmãos e irmãs na encarnação, por favor, aceitem as minhas saudações.

Eu Sou aquele que foi Sri Aurobindo.

Eu faço parte, como alguns de vocês sabem, dos 24 Melquizedeques.
Eu Sou, atualmente, perante vocês, o porta-voz.

Eu me manifestei, há alguns dias, para anunciar o trabalho do Círculo dos 24 Anciões, voltado para esta Terra.
O trabalho que permite direcionar e canalizar para vocês esta Luz que vocês percebem, alguns de vocês, e que

vocês verão muito em breve.
Somos todos seres que já percorremos, em um corpo, na encarnação, o caminho da Terra.

Portanto, nós podemos entender, assimilar melhor o que vocês vivem e o que terão que viver.
Nós somos, de certo modo, seus últimos intermediários humanos, antes de alcançar, além de nós, os mundos de

Vibrações muito mais etéreas que a nossa e, em particular, o mundo dos Arcanjos que jamais conheceram os
caminhos da encarnação.

O Arcanjo Miguel lhes revelou uma série de coisas que devem ocorrer, em poucos dias, no nível do seu planeta.
Como eu anunciei, e como outros Melquidezeques anunciaram, vocês entraram na alvorada do último dia.

Uma porta se abre, uma porta principal na história da Consciência.
Esta porta é aquela que irá levá-los, por intermédio da Consciência e da Vibração, à sua Dimensão eterna, além das

ilusões e sofrimentos deste mundo.

***

Eu fui aquele que primeiro percebeu esta Onda Galáctica de Luz que, hoje, chega e bate à sua porta.
Hoje, vocês são, cada um na Terra, capazes de viver isso que, na minha vida, era excepcional e raro.

Hoje, um número muito maior é chamado para viver isso: a emergência do Supramental dentro da sua Consciência
que irá lhes permitir banhar-se, além da meditação e da oração, em um estado de Consciência Unificada feito de Paz,
de Vibração, de Luz, de interioridade, que, gradualmente, irá lhes permitir fazer a experiência da Unidade e, então, da

saída dessa luta do mundo.
O período que vocês irão viver é uma aprendizagem, uma aprendizagem rápida que deve conduzi-los a transferir a

sua Consciência para outra realidade, para outra verdade.
Essa era, na minha vida, a meta do Yoga Integral.

A diferença, em relação à minha época é que, hoje, está aberto para a multidão.
Eu diria que basta simplesmente o conhecimento e a aproximação, uma vez só, para entender e viver isso.

Portanto, eu iniciei, há quatro dias, com os meus 23 Irmãos, o princípio desse Círculo de Anciões, a fim de vocês se
beneficiarem, na imersão, durante um período de tempo extremamente específico, e fazê-los viver este estado de

Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas

SRI AUROBINDO - 12 de dezembro de 2009

http://4.bp.blogspot.com/-AJD2KfHesHY/UWyPHC5hDDI/AAAAAAAAAhc/bCYhYLFOtGw/s1600/000+sriaurobindo+-+12.12.2009c.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-2WcgcTD9OPI/UWyO_Jc1SiI/AAAAAAAAAhU/B5k0uj4m2XM/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+SA+-+12.12.2009.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Samadhi que reproduziremos esta noite, se vocês quiserem e, como disse o Arcanjo Miguel, daqui para frente, todas
as noites, das 19:30 às 20:00 horas do seu relógio e até o período da sua próxima Marcha Micaélica (ndr: deste dia

até o próximo 17 de janeiro, dia da 4ª Etapa).
Isto deverá permitir que vocês superem e passem pelos eventos externos específicos.

***

Sua elevação em Vibração, através do intermédio deste Samadhi, permitir-lhes-á transcender, numa certa extensão,
os limites inerentes a este corpo e a esta Dimensão e irá preservá-los realmente dos inconvenientes.

O modo de proceder será muito simples: será suficiente que vocês se sentem (e não deitem), simplesmente, com
braços e pernas descruzados, alinhados, as palmas das mãos voltadas para o céu, os olhos fechados, enquanto

adotam uma respiração confortável e natural e deixam agir, em vocês, aquilo que, nós, os 24 Anciões, lhes propomos.
Este trabalho representa um primeiro passo em direção à Consciência Unificada, em direção à função da Consciência
Unificada que é a não-separação dos seus irmãos e irmãs, do conjunto de Energias e de Consciências do Universo,

nesta mesma dualidade.
Principalmente, o que será obtido, bem além desse período de meia hora, será um estado de graça e de plenitude

que os ajudará na sua vida cotidiana, que os ajudará no seu caminho.
Esta simples meia hora será, para vocês, a oportunidade de se aproximar e de viver certos estados de Consciência,

dentro mesmo desta densidade, que favorecerão, graças ao trabalho Micaélico, a sua habilidade de viver, não só
nesta densidade, mas nos mundos Unitários, no seu corpo de Estado de Ser, para viver as experiências que,

gradualmente, trarão a sua Consciência à nova realidade.
De fato, vocês entraram na aurora do último dia, o que significa que vocês entraram nos Tempos anunciados e

profetizados em todas as tradições.
Na minha tradição, durante a minha última vida, chamava-se o fim do Kali Yuga, ou Era da Sombra.

Naquilo que eu escrevi, ditado pelo Cristo, quando eu fui São João, o período que vocês vivem é aquele do
Apocalipse.

Isto não deve desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, torná-los Conscientes de que esse Apocalipse é também uma
chance única de recuperar a sua herança, a sua Dimensão e, então, manifestar, nesta mesma densidade, um estado
de Consciência não habitual, cheio de Alegria, cheio de plenitude, cheio de serenidade, que os farão ver as coisas de

outro modo além de simples razões, do que simples visões costumeiras.
Ser-lhes-á também permitido, literalmente, portar e suportar o que deverá ser portado e suportado.

***

Neste espaço de acolhimento e de Presença, vocês irão se manter no estado de interiorização, para deixar a sua
Consciência tal como a superfície de um lago: sem ondulação.

A meta deste trabalho, pois esta é uma delas, é ajudá-los a passar por este período.
Isso irá cessar com certeza na véspera da 4ª Etapa (ndr.: 17 de janeiro de 2010) porque, naquele momento, vocês
não irão mais necessitar disso, mas, durante este período de pouco mais de um mês no seu tempo terrestre, vocês
irão se beneficiar, na sua densidade, de uma nova energia para fazer o que é para fazer e desfazer o que é para

desfazer.
Uma nova paz irá habitá-los.

Este espaço de meia hora fá-los-á se beneficiarem, durante seus dias, de um estado de genuinidade e tranquilidade a
nenhum outro comparado, que irá lhes devolver um tempo mais flexível e mais genuíno.

Este é o papel principal que nós decidimos, nós, Melquidezeques, para alcançá-los e os inspirar a uma nova força, a
fim de lhes permitir o acolhimento da Luz Azul e das suas qualidades.

Ele é, portanto, simultaneamente, um trabalho preparatório e um trabalho conjunto que nós realizamos, juntos, vocês,
nós, e os Arcanjos, essencialmente, sob o controle, evidentemente, de Maria.

Então, se vocês quiserem, antes de abrir um espaço de questionamento relativo a este processo, e com um pouco de
atraso em relação ao nosso horário, nós iremos viver juntos um período de cerca de vinte minutos deste estado

específico.
Portanto, eu lhes peço que se coloquem na postura que eu indiquei e, juntos, vamos realizar, agora.

Então eu lhes digo, teremos alguns instantes para a continuação e para as suas perguntas.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs, mantendo, se possível, este estado, nós vamos tentar prosseguir com as suas perguntas,
especificamente em relação a isto.

***

Pergunta: Por que, no Apocalipse, essencialmente há a questão de punição, de vingança e não destas energias?

Cara irmã, eu o escrevi sob o ditado de Jesus, além da descrição, além dela, há um aspecto essencial no Apocalipse
de São João que é a sua estrutura vibratória, seja qual for o idioma.

O apelo está em um Livro, que é "doce na boca e amargo nas entranhas".
O fato de querer entender e de comer é o amargor.

O fato de falar, em voz alta, em leitura, é a doçura e Vibração.
Com certeza, o trabalho através das visões e das palavras que eu tinha e era capaz de, na época, assimilar mais,

mas, além das visões, até a estrutura desse escrito remete à Vibração e é isso o que importa.
É o único texto que não foi modificado por causa da advertência do próprio Jesus Cristo.

É necessário ir além do que está escrito para capturar o alcance Vibratório, em relação à enunciação dele.
O restante é somente acessório.



***

Pergunta: Durante o processo Vibratório que nos fez viver, ao que corresponde o fato de sentir uma pressão no nível
do plexo solar e um frescor no nível do terceiro olho?

A significação é diferente para cada ser.
A Vibração do Círculo de Fogo dos Anciões, independentemente do estado de Samadhi, está ligada diretamente ao

que se convencionou chamar de Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor é uma Vibração percebida no nível do chakra do Coração.

Sua reação não tem nem que ser analisada.
É um processo para ser simplesmente vivido.

Seja qual for a demonstração que você tiver dela, no nível do corpo, não é isso que é importante, mas, sim, os efeitos
que a seguem.

Querer interpretar a Vibração afasta você da Verdade da Vibração porque ela atua, neste nível, como uma interação
e, às vezes, como uma interferência, entre o seu próprio nível Vibratório e a Vibração que é conectada ao Círculo dos

Anciões.

***

Pergunta: A personalidade irá desaparecer progressiva ou repentinamente?

Isto também é diferente de acordo com os seres.
Haverá, e vocês notarão isto com a progressão dos dias, uma graduação e uma elevação Vibratória.
De acordo com a sua conformação, física e energética, poderá ser passo a passo, ou brutalmente.

***

Pergunta: As implicações do Apocalipse irão durar quanto tempo, no tempo Terrestre?

Como foi anunciado, e como foi mudado, o Apocalipse teria de durar dois tempos, um tempo, e a metade de um
tempo, 1260 dias.

Nós desejamos, tal como eu acho que vocês desejam, que este período se reduza ao extremo, mas isso não depende
de vocês, nem de nós, mas de um conjunto de interações.

Tenham certeza de que, daqui em diante, faremos o máximo para ser o mais breve possível e o melhor possível.

***

Pergunta: Então a duração desses períodos varia de acordo com os eventos?

Sim.
Existe uma forma de elasticidade.

Lembrem-se de que eu disse, há quatro dias (isto irá lhes permitir situar-se temporariamente), que o último Selo foi
aberto.

***

Pergunta: Como gerir o cotidiano leve e simplesmente, enquanto caminhamos espiritualmente?

Enquanto se beneficiam do que nós lhes brindamos, vocês verão, nos seus dias, tal como eu disse, leveza, eficiência
e Alegria.

***

Pergunta: O que será daqueles que não têm Consciência, conhecimento desse processo?

Da mesma forma que, pelos diferentes trabalhos que lhes são propostos (por este canal ou por outros), é preciso
entender bem que vocês passarão por um processo, daqui em diante, coletivo e global.

O fato de, evidentemente, ter a Consciência neste momento é muito útil, mas muitos Seres Humanos irão viver
espontaneamente esses episódios de Samadhi, criando uma forma de separação e de conclusão, de uma só vez, em

relação ao que será vivido na sua Vida, no seu ambiente.
Então, não há mais lugar para se preocupar com isso, tampouco.

Há um lugar de realização, vocês que estão com Consciência disso e vocês permitirão, então, um estabelecimento
muito mais fácil, na sua Dimensão, desta realidade Vibratória.

***

Pergunta: O que significa, no Apocalipse, a referência aos eleitos e à marca da besta?

O fato de ser eleito é aberto para todos, sem exceção, sem distinção de idade, de Karma, de sexo ou outro.
Todavia, a proporção de Seres Humanos aptos, em Consciência e em Verdade, para viver nas Dimensões Unificadas
elevadas (a partir daquela que vocês chamam de seu nível de quinta dimensão), representa uma fraca porcentagem



do conjunto da Humanidade.
O que é preciso que vocês integrem, é que cada um irá para onde sua Vibração o levar.

Então, o fato a ser marcado corresponde ao que eu vi, com as palavras de então: o Ser Humano foi marcado como
gado, em sinal da adesão e da situação de escravidão.

Contudo, é preciso entender que, hoje, o conjunto da humanidade já está em escravidão.
Quem dentre vocês é livre?

Quem dentre vocês é capaz de se dizer livre de todas as correntes que constituem as suas Vidas?
Esta marcação já está ativa, há mais de cem anos, no nível dos seus pensamentos, no nível das suas concepções.

Resta apenas, e isso vai fracassar, marcar os seus corpos e as suas almas.
É por isso que nós temos, nós, o Círculo dos Anciões, e o conjunto das entidades espirituais da Luz Autêntica,

acelerado e avançado no que deve ocorrer.

***

Pergunta: Hoje, o que se tornam as almas deixam o seu corpo?

Elas estão em situação de estase, em espera, se vocês preferirem, de uma emergência da nova Dimensão.
Algumas almas, todavia, decidem voltar de novo para esta Dimensão.

O contingente maior está, entretanto, colocado à espera.
Lembrem-se de que nós temos, literalmente, dissolvido os planos intermediários, que vocês chamam de astral, as

franjas de interferências, onde se recebem as almas após a sua morte.
Isto é ilustrado pela destruição do que vocês chamam de magnetosfera.

Essas almas ficam esperando.

***

Pergunta: O que vêm viver as almas que se encarnam atualmente?

Elas vêm viver este tempo notável, tempo de Revelação e de Reversão.
A mudança dimensional de um sistema e, com muito mais razão, separado da Fonte, é um grande evento para a

história de uma alma, mas para a história, sem nada a acrescentar.
A explosão da Consciência, o seu retorno à Unidade, é um grande processo em meio às Consciências da Vida.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre transferência e transubstanciação?

Transferência é a transferência da Consciência.
A transubstanciação é uma modificação atômica do corpo físico.

***

Pergunta: As Terceira e Quinta Dimensões coabitarão no planeta, após a transferência?

Certamente que não.
É impossível.

Há separação de rotas, separação de Vibrações e separação de Consciências.
Um conjunto correspondente a uma forma de reunificação da Consciência.

Mas, todavia, a vibração da terceira Dimensão, mesmo Unificada, não possui os mesmos substratos Vibratórios e as
mesmas partículas de Vida que a quinta Dimensão.

***

Pergunta: Tomar Sílica pode ser útil?

Sim.
O silício, a sílica, é um elemento Vibratório importante, da Dimensão não-dissociada.

A sílica tem a capacidade, também, para ajudá-los a absorver e metabolizar as novas Vibrações.

***

Pergunta: Qual seria a posologia?

Não é do meu ramo, entretanto, existem dois tipos de sílica absorvível e metabólica: há uma sílica sob a forma
vibratória, homeopática, cujas diluições podem elevar hoje, até a décima segunda, décima quinta, e uma sílica

orgânica da qual existem diferentes versões que eu não posso lhes detalhar.
Lembrem-se, entretanto, de que a melhor ferramenta é a sua própria Consciência.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Caros irmãos e irmãs na Humanidade Terrestre, eu vou então deixá-los enquanto lhes trago a minha paz e os
agradecimentos do Círculo dos Anciãos.

Eu digo, portanto, para aqueles que desejarem, até todas as noites. 

************
ÁUDIO:

http://www.dailymotion.com/video/xbtim1_sri-aurobindo-preparation-a-la-4eme_webcam  
 ************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=499

12 de Dezembro de 2009

***

Tradução: SINTESE
http://blogsintese.blogspot.com/

Postado por Sintese, em 22 de Dezembro de 2009. 

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Sem palavras e sem transcrição 

Apenas Efusão de Energia 



2010-01-02-Ram  10

2010-01-03-Anael  16

2010-01-09-Phillippe_de_Lyon  22

2010-01-09-Sri_Aurobindo  30

2010-01-10-Miguel  35

2010-01-17-nu4-Miguel  42

2010-01-30-Anael  45

2010-01-30-OM_Aivanhov  58

2010-01-30-Sri_Aurobindo  67

2010-02-14-Miguel  75

2010-02-17-nu5-Miguel  81

2010-02-17-Sri_Aurobindo  84

2010-02-24-Sri_Aurobindo  90

2010-02-25-Um_Amigo  100

2010-03-06-OM_Aivanhov  109

2010-03-06-Um_Amigo  119

2010-03-14-Um_Amigo  128

2010-03-15-Anael  136

2010-03-16-Anael  145

2010-03-16-Um_Amigo  148

2010-03-17-Anael  156

2010-03-17-nu6-Miguel  166

2010-03-18-Sri_Aurobindo  172

2010-03-19-Anael  180

2010-03-19-Phillippe_de_Lyon  186

2010-03-20-A_Fonte  189

2010-03-20-Anael  194

2010-03-21-Anael  201

2010-03-22-Anael  209

2010-03-22-OM_Aivanhov  215



2010-03-23-Ma_Ananda  222

2010-03-27-Anael  228

2010-03-27-OM_Aivanhov  234

2010-03-27-Sri_Aurobindo  237

2010-03-27-Um_Amigo  244

2010-03-28-Anael  255

2010-03-28-Ram  266

2010-03-28-Um_Amigo  271

2010-04-10-Anael  278

2010-04-10-OM_Aivanhov  282

2010-04-10-Sri_Aurobindo  292

2010-04-10-Um_Amigo  297

2010-04-16-p1-Anael  306

2010-04-16-p2-Anael  311

2010-04-17-nu7-Miguel  317

2010-04-18-Maria  322

2010-04-18-Um_Amigo  325

2010-04-19-OM_Aivanhov  334

2010-04-20-Anael  338

2010-04-21-Anael  346

2010-04-21-Velgan  349

2010-05-01-Anael  356

2010-05-02-p1-Gabriel  366

2010-05-02-p2-Gabriel  375

2010-05-03-Jophiel  379

2010-05-03-OM_Aivanhov  386

2010-05-04-Raphael  393

2010-05-05-Maria  400

2010-05-05-p1-Miguel  407

2010-05-05-p2-Miguel  413



2010-05-06-Uriel  418

2010-05-07-Anael  422

2010-05-15-Anael  424

2010-05-15-OM_Aivanhov  430

2010-05-15-Sri_Aurobindo  442

2010-05-15-Um_Amigo  448

2010-05-16-OM_Aivanhov  460

2010-05-16-p1-Anael  468

2010-05-16-p2-Anael  478

2010-05-16-Um_Amigo  488

2010-05-17-Maria  496

2010-05-17-Miguel  505

2010-05-21-Um_Amigo  516

2010-05-26-Anael  521

2010-05-26-Um_Amigo  525

2010-05-27-Maria  537

2010-05-29-OM_Aivanhov  541

2010-05-29-Snow  551

2010-05-29-Um_Amigo  555

2010-05-30-Anael  571

2010-05-30-OM_Aivanhov  585

2010-05-30-Sri_Aurobindo  594

2010-06-12-Anael  599

2010-06-12-OM_Aivanhov  604

2010-06-12-Snow  610

2010-06-12-Um_Amigo  618

2010-06-17-Maria  630

2010-06-18-Um_Amigo  634

2010-06-19-Anael  641

2010-06-20-Anael  645



2010-06-20-OM_Aivanhov  652

2010-06-20-Um_Amigo  663

2010-06-21-Snow  667

2010-06-22-OM_Aivanhov  675

2010-06-23-Anael  685

2010-06-23-Snow  697

2010-06-24-OM_Aivanhov  703

2010-06-25-OM_Aivanhov  716

2010-06-25-Um_Amigo  727

2010-06-26-Anael  730

2010-06-26-Uriel  735

2010-06-27-Maria  739

2010-06-27-OM_Aivanhov  746

2010-06-27-Sri_Aurobindo  754

2010-06-28-Anael  761

2010-06-28-Um_Amigo  771

2010-06-29-Anael  776

2010-06-29-Snow  792

2010-06-30-OM_Aivanhov  803

2010-07-01-Anael  812

2010-07-01-Um_Amigo  818

2010-07-01-Uriel  828

2010-07-02-OM_Aivanhov  831

2010-07-03-OM_Aivanhov  841

2010-07-10-Maria  847

2010-07-10-Um_Amigo  852

2010-07-12-OM_Aivanhov  858

2010-07-13-Anael  865

2010-07-14-Anael  873

2010-07-14-OM_Aivanhov  880



2010-07-14-Sri_Aurobindo  887

2010-07-15-Anael  892

2010-07-15-Um_Amigo  897

2010-07-16-A_Fonte  905

2010-07-16-Gabriel  911

2010-07-16-Um_Amigo  919

2010-07-17-Maria  923

2010-07-17-Miguel  930

2010-07-18-OM_Aivanhov  936

2010-07-19-OM_Aivanhov  942

2010-07-19-Um_Amigo  946

2010-07-30-Maria  951

2010-07-31-OM_Aivanhov  958

2010-08-01-Anael  963

2010-08-01-Um_Amigo  969

2010-08-02-OM_Aivanhov  978

2010-08-02-Snow  985

2010-08-02-Sri_Aurobindo  988

2010-08-03-p1-Anael  997

2010-08-03-p2-Anael  1002

2010-08-03-Um_Amigo  1011

2010-08-04-OM_Aivanhov  1018

2010-08-04-Phillippe_de_Lyon  1023

2010-08-04-Um_Amigo  1030

2010-08-05-p1-Anael  1042

2010-08-05-p2-Anael  1048

2010-08-06-OM_Aivanhov  1054

2010-08-06-Snow  1061

2010-08-06-Sri_Aurobindo  1069

2010-08-07-Anael  1078



2010-08-07-No_Eyes  1086

2010-08-07-OM_Aivanhov  1093

2010-08-08-Maria  1102

2010-08-09-OM_Aivanhov  1108

2010-08-09-Sri_Aurobindo  1117

2010-08-10-p1-Anael  1122

2010-08-10-p2-Anael  1130

2010-08-10-Sri_Aurobindo  1136

2010-08-11-Sri_Aurobindo  1145

2010-08-12-Uriel  1154

2010-08-13-A_Fonte  1159

2010-08-13-Anael  1164

2010-08-13-OM_Aivanhov  1170

2010-08-13-Um_Amigo  1175

2010-08-15-Metatron  1183

2010-08-21-Maria  1189

2010-09-07-Anael  1197

2010-09-07-Gemma  1200

2010-09-07-Maria  1203

2010-09-07-Uriel  1208

2010-09-15-OM_Aivanhov  1212

2010-09-16-Anael  1221

2010-09-16-Um_Amigo  1225

2010-09-16-Uriel  1237

2010-09-17-Maria  1239

2010-09-17-Sri_Aurobindo  1245

2010-09-17-Um_Amigo  1259

2010-09-18-Anael  1272

2010-09-18-Um_Amigo  1282

2010-09-19-OM_Aivanhov  1293



2010-09-19-Um_Amigo  1303

2010-09-19-Uriel  1311

2010-09-21-Anael  1315

2010-09-21-Jophiel  1325

2010-09-21-OM_Aivanhov  1329

2010-09-25-Anael  1334

2010-09-25-OM_Aivanhov  1339

2010-09-25-Um_Amigo  1349

2010-09-25-Uriel  1356

2010-09-29-Anael  1360

2010-09-29-Miguel  1367

2010-09-30-Maria  1372

2010-09-30-OM_Aivanhov  1381

2010-10-02-Anael  1386

2010-10-02-OM_Aivanhov  1396

2010-10-02-Um_Amigo  1401

2010-10-02-Uriel  1410

2010-10-03-Anael  1414

2010-10-03-Cristo  1419

2010-10-03-Maria  1422

2010-10-03-OM_Aivanhov  1431

2010-10-03-Sri_Aurobindo  1440

2010-10-09-Anael  1450

2010-10-16-Anael  1456

2010-10-16-Miguel  1466

2010-10-16-OM_Aivanhov  1470

2010-10-16-Um_Amigo  1478

2010-10-16-Uriel  1489

2010-10-17-p1-Anael  1493

2010-10-17-p2-Anael  1505



2010-10-17-Sri_Aurobindo  1515

2010-10-17-Uriel  1522

2010-10-21-OM_Aivanhov  1528

2010-10-22-Anael  1536

2010-10-22-Gemma  1540

2010-10-22-Sri_Aurobindo  1543

2010-10-22-Um_Amigo  1554

2010-10-23-Um_Amigo  1570

2010-10-23-Uriel  1580

2010-10-24-Anael  1586

2010-10-24-OM_Aivanhov  1592

2010-10-24-Uriel  1600

2010-10-25-Hildegarde  1606

2010-10-25-Snow  1614

2010-10-25-Uriel  1622

2010-10-26-Sereti  1625

2010-10-26-Uriel  1629

2010-10-27-Anael  1635

2010-10-27-Um_Amigo  1640

2010-10-31-Uriel  1648

2010-11-01-Anael  1657

2010-11-02-Sri_Aurobindo  1663

2010-11-05-Anael  1677

2010-11-05-OM_Aivanhov  1683

2010-11-05-Um_Amigo  1691

2010-11-06-Anael  1701

2010-11-06-Hildegarde  1710

2010-11-06-Uriel  1714

2010-11-20-OM_Aivanhov  1717

2010-11-20-p1-Anael  1730



2010-11-20-p2-Anael  1737

2010-11-20-Um_Amigo  1744

2010-11-21-Anael  1752

2010-11-21-OM_Aivanhov  1759

2010-11-21-Sri_Aurobindo  1774

2010-11-21-Uriel  1781

2010-11-23-Anael  1784

2010-11-27-Anael  1788

2010-11-27-OM_Aivanhov  1796

2010-11-27-Um_Amigo  1805

2010-11-27-Uriel  1814

2010-11-27-Velgan  1816

2010-11-29-OM_Aivanhov  1821

2010-11-30-p1-Anael  1831

2010-11-30-p2-Anael  1844

2010-11-30-Um_Amigo  1849

2010-11-30-Uriel  1858

2010-12-01-OM_Aivanhov  1861
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~ A PAZ DO CORAÇÃO ~
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Eu sou RAM.

Recebam a minha paz. Recebam as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, neste período que se abre a vocês [referência às 7 Etapas - ‘Núpcias Unitárias’].

Vocês foram muito numerosos, na superfície desta Terra, a trabalhar no sentido da sua liberdade e da sua liberação.

Hoje, assim como alguns de nós anunciamos, desde um mês, abre-se a vocês uma etapa importante em que a tripla
Unidade da Radiação da Luz que lhes é ofertada vai se reunificar, mesmo em sua densidade, a fim de fazer-lhes

viver, não mais unicamente o Encontro, mas, bem mais, a comunhão.

Comunhão entre seu Estado de Ser e sua personalidade, reunificadas em vocês, em seu Templo Interior, a fim de
engajá-los na Verdade da Paz, na Verdade de sua Unidade reencontrada.

Numerosas são as almas humanas que realizaram, nesses tempos específicos, um caminho importante para elas
mesmas.

Em nome dos 24 Anciões, nós lhes agradecemos, ainda uma vez, por terem trabalhado a fim de estabelecerem
o reino da Verdade e da Unidade nesta densidade.

Eu lhes ensinei, há mais de um ano, meios simples de reencontrar sua Unidade em seu Templo Interior (*).

O Conclave Arcangélico e nós mesmos, guiados pela Divina Maria, permitimos, para aqueles que o
quiseram, abandonarem-se à Luz e reencontrarem sua herança.

Agora, a hora chegou, o momento chegou, de entrar nesta Comunhão, entre seu Estado de Ser e sua personalidade.

A Luz e a Vibração em seu Ser vão penetrar, inteiramente, suas células.

A partir de seu Templo Interior, a Vibração da Alegria interior e da Paz vai difundir, no conjunto do seu Ser e no
conjunto de suas estruturas densas e sutis, a fim de permitir-lhes estabelecer esta ‘fusão’, necessária, do que foi

separado e dividido.

A hora para isso é muito em breve.

Inúmeros de vocês aperceber-se-ão, progressivamente e à medida que o tempo se escoar, nos próximos meses, na
superfície desta Terra, que podem encontrar cada vez mais facilmente este ‘estado de Graça interior’ que eu chamo

de Paz do Coração.

Isso será cada vez mais fácil.

Quaisquer que sejam as vicissitudes de seu mundo exterior, mundos interiores se abrem a vocês e eles são
multidimensionais.

Eles os reconectam à sua realidade essencial.

Eles os reconectam ao que vocês são, em Eternidade, além dos véus da Ilusão, que lhes será preciso elevar para a
Verdade.

RAM - 2 de janeiro de 2010
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***

Esse trabalho é um trabalho de Alegria, esse trabalho é um trabalho ligado ao sopro e à Presença, em vocês, da
Unidade.

A Luz tri-Unitária reunificada vai começar a se densificar em sua corporeidade, vai começar a irradiar o conjunto de
suas células e de sua Consciência, nesses espaços de Comunhão, logo que a 4ª Etapa do Conclave Arcangélico for

realizada pelo Arcanjo Miguel.

Ser-lhes-á possível estabelecerem-se em seu Coração e ali permanecerem ao abrigo, lá, onde tudo é calma, tudo
é plenitude, tudo é Verdade, onde não existe qualquer oposição e qualquer contradição, onde se resolve todo

conflito, em Si e no exterior de Si.

Vocês extrairão, nesses espaços, a força, a Alegria, a vontade, o sorriso também, a fim de resistir ao arrebatamento
do mundo exterior e ao final da desconstrução Micaélica, para permitir-lhes acolher, dentro de pouco tempo, dentro

de alguns meses, a totalidade da Luz do Supramental, acompanhada das últimas chaves Metatrônicas, e de
estabelecerem-se na Presença de vocês mesmos.

Nesses espaços de Paz, vocês redescobrirão a eternidade, a ausência de sofrimento, a ausência de tensão.

Os domínios de Paz suprema ser-lhes-ão abertos, totalmente, pela Graça e pela potência do seu trabalho, realizado
ao nível individual e coletivo.

Não temos qualquer dúvida sobre sua capacidade coletiva para elevar as Vibrações desta Terra para seu novo
futuro, para sua nova Dimensão e para sua Verdade.

Nisso, nós os acompanhamos, nisso nós os ajudamos, mas são vocês que fazem o trabalho.

Neste espaço Interior, os momentos de Graça serão legiões.

Os momentos de Paz também.

Não lhes será mais possível duvidar ou adiar a outros momentos, a outros tempos, a Verdade de sua Unidade.

Nesses momentos de alinhamento, nesses momentos de Comunhão, localizarão instantaneamente o que é da
competência da Consciência Unificada e o que não é.

Terão o encargo de desenvolver e cultivar a Consciência Unificada em vocês, a fim de fazer beneficiar também
aqueles que os rodeiam, os lugares que os rodeiam.

Esses momentos de grande Paz serão, em vocês, sua arma absoluta para resolver as dificuldades da Vida nesta
Terra.

Vocês ali encontrarão as ferramentas e a potência Vibratória de elevar toda situação para além da dualidade, de
elevar todo conflito, na paz e no Amor.

Somente os medos antigos podem ainda impedi-los de desenvolver e de adquirir isso.

Progressivamente e à medida que vocês se emergirem nesta ‘dimensão Interior e Unitária’, tornar-se-á cada vez mais
fácil superar e transcender as oposições, as animosidades, as dualidades, quaisquer que sejam.

***

Seu recurso final está em sua Unidade e em sua infinidade.

Cabe-lhes localizar este instante de Consciência, o momento em que vocês basculam da dualidade à Unidade,
mantendo seu corpo e sua Consciência nesta Dimensão, a fim de permiti-la elevar-se e se elevarem.

Nenhuma inquietude, nenhuma preocupação deve vir perturbá-los.

As coisas, as pessoas e os elementos que desejarem se afrontar a vocês não encontrarão qualquer tomada com
relação a este ‘estado Interior’ que vocês serão capazes de gerar e estabilizar cada vez mais facilmente.

Gostaria, caros irmãos e caras irmãs em encarnação, que vocês guardassem, de maneira extremamente precisa, que
a solução definitiva de toda problemática, interior ou exterior à sua personalidade, encontrar-se-á nesta Vibração que

é comunhão e acolhimento em seu Ser, inteiramente, da Consciência do Supramental.

Esse momento vai se revelar a vocês.

Nenhuma perturbação exterior poderá vir alterar esta qualidade de Ser que a maior parte de vocês irá desenvolver e
estabelecer com facilidade.

Lembrem-se de que toda resistência e toda dualidade resolver-se-á de maneira extremamente fácil e evidente para
vocês, uma vez que tenham feito o aprendizado e manifestado uma primeira vez.

Vocês devem agradecer a si mesmos e podem estar orgulhosos e humildes do que realizaram nesta Terra.



Inúmeros povos, em inúmeras civilizações e inúmeras crenças, realizaram esse trabalho.

Vocês são agora uma multidão muito numerosa, vocês são um exército de Luz, vocês estão religados, porque vocês
estão reunificados.

Façam a experiência o mais rápido possível.

Quaisquer que sejam as circunstâncias que se manifestem a vocês, por mais duras que sejam, vocês extrairão em
vocês e neste estado Vibratório, a Consciência e a energia necessárias para dissolver tudo o que poderá vir se opor

à sua Unidade.

Quer isso se refira a comportamentos antigos, quer se refira mesmo a doenças inscritas em seu corpo físico, vocês
terão a possibilidade de extrair, nesse estado Interior, a cura, a solução e, geralmente, de maneira cada vez mais

instantânea e imediata.

Deixarei o Arcanjo Miguel detalhar-lhes tudo isso dentro de alguns dias.

Mas, como Mestre do Ar na Assembléia dos Melquisedeques, desejava fazer-lhes o Anúncio.

***

Encontrar esta Consciência unificada é para vocês a garantia da sua felicidade e da sua Paz.

Não há nada mais a procurar e nada mais a estabelecer além do que disso.

Todo o resto tornar-se-á evidência e tornar-se-á cada vez mais fluido e sincrônico.Confiem no que vocês são e não
no que vocês têm.

Confiem nesta Dimensão interior de Vocês mesmos mais que em sua vontade ou em seus desejos.

A solução de todo antagonismo e de toda oposição está aí e não estará em nenhum outro lugar.

Realizando esta Consciência no seu Templo Interior, vocês terão acesso também a novas percepções, a novos
modos de funcionamento, a novos comportamentos.

Seu corpo será regenerado, revitalizado.

Suas células vibrarão à Unidade e em uníssono.

Congratulem-se, porque o que vem é Alegria para o ser Interior.

Somente o olhar exterior ali verá um desastre, mas não há qualquer desastre na Revelação da Luz no Interior.

Vocês devem seguir a Luz e as linhas de menor resistência, em vocês e ao seu redor.

Lembrem-se de que toda solução, sem exceção, encontra-se nesta dimensão e nesse Templo Interior, que nada do
exterior poderá se opor, que o exterior se conformará ao que vocês tiverem estabelecido como capacidade

Supramental nesta densidade.

O aprendizado que realizaram, por intermédio das efusões, do Arcanjo Miguel e do Conclave, todos os dias ao meio-
dia, e pela Luz Azul que lhes trouxemos de nossa Assembleia, permite-lhes se beneficiarem de algumas ‘chaves de

reunificação’.

Vocês as aceitaram e integraram e nós os agradecemos porque, dando um passo para vocês, vocês ajudam o
conjunto desta Criação a reencontrar sua Fonte.

Nada mais, nada menos.

Tentem, dentro do possível, se beneficiar da Consciência da natureza, da Consciência dos seus espaços Interiores,
espaços de Paz exteriores.

Aproximem-se, o mais frequentemente possível, desta Consciência Unificada.Vivam a experiência, cada vez mais
frequentemente, a fim de fazê-la seu quotidiano.

Isso irá se tornar o caso para a grande maioria de vocês, nós estamos convencidos disso.

A hora da Luz, e de sua Revelação total, é para muito em breve.

A distância a percorrer é apenas aquela que os separa da experiência ao estabelecimento desta Consciência,
inteiramente.

Lembrem-se de que tudo está interconectado pela Luz.

Estando interligados, vocês criam ‘um chamado’, sem precedentes, ao retorno do Mestre da Luz e à realização de
sua própria Mestria.Vocês concorrem, de maneira individual e coletiva, ao restabelecimento do reino da Unidade,

da Verdade.

Vocês nisso estão abençoados.

Vocês são, nisso, os pioneiros da revolução da Luz nos mundos falsificados.

Mais nada poderá ser como esses períodos perturbados que têm durado suficientemente longo tempo.



Se desejarem, a hora do sofrimento e a hora da separação terminou.

Lembrem-se de que lhes será cada vez mais fácil e simples estabelecer esta Vibração em vocês e ao seu redor.

Lembrem-se de que tudo aí está, absolutamente tudo.

Nesta nova comunhão encontra-se o conjunto de alegrias possíveis.

Caros irmãos e irmãs humanos, se vocês ainda tiverem perguntas em relação a isso, eu quero trazer um suplemento
de esclarecimento.

Assim, eu lhes dou a palavra.

***

Não temos questões. Nós agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs nesta Humanidade, nós nos congratulamos do que vocês são.

Congratulamo-nos da vitória indestrutível da Luz sobre a ignorância e sobre a Ilusão.

Estamos na Unidade com vocês.

Estamos em Comunicação com cada um de vocês, porque, dando um passo para Vocês, vocês dão um passo para
nós.

Reconectando sua multidimensionalidade, vocês restabelecem os ‘reinos da Verdade’ neste planeta e no conjunto
dos universos.

Nosso Amor os acompanha e recebam, ainda uma vez, minha Paz e minhas bênçãos.

Eu lhes proponho permanecerem juntos, alguns minutos, em Comunhão.

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

Eu os abençoo.

Eu os lembro que se reconectando ao seu ser Interior, todos os dias, se tiverem a possibilidade, às 12h00 e às
19h30 [horários que prevaleceram durante parte das ‘Núpcias Unitárias’], vocês reconectam o conjunto dos universos, o
conjunto das Dimensões em Vocês mesmos e tecem uma rede de Luz inalterável, na Paz, no Amor e na Verdade.

Eu os abençoo agora. Até breve.

************
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************

TEXTO COMPLEMENTAR:

Questão: Ram, ontem, nos falou do andamento para a Consciência Unificada. Quais são suas próprias preconizações?

A Consciência Unificada está ligada à Comunhão que viverão proximamente, para alguns de vocês e diria mesmo, esperamos,
para a maior parte de vocês, entre a sua Consciência de personalidade e a sua Consciência de Estado de Ser.

Haverá realmente um reunificação nesta densidade, do seu estado multidimensional.

Vocês perceberão os efeitos em breve.

Este efeito é, antes de tudo, um efeito vibratório e na Consciência, manifestando-se por uma percepção acurada do chacra do
Coração.

Quando a Vibração do chacra do Coração corresponder ao Fogo que se iniciará no Interior desse Centro, vocês serão
alinhados entre o Estado de Ser e a personalidade.

Esta é uma etapa suplementar à fusão das coroas radiantes do Coração e da cabeça, permitindo-lhes encontrar espaços de
solução a toda problemática ou a toda necessidade existente em sua encarnação.

Tudo tornar-se-á ainda mais evidência e facilidade.

Tudo será facilitado a partir do momento em que vocês forem capazes de manter a Vibração no seu Coração.

Tudo tornar-se-á dificuldade se vocês se afastarem, quer seja em vocês mesmos e em suas relações com os outros, ou com o
ambiente.

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.

Esclareço que vocês conduziram, no ano passado, através dos Casamentos Celestiais, pelo conjunto de qualidades vibratórias
que chegaram nesta dimensão, para permitir-lhes fazer o aprendizado desta Vibração em sua cabeça, mas a Vibração não é aí

unicamente para buscarem o que Mestre Ram chamou de Paz ou de alegria.

Esta é a primeira etapa, mas, mesmo nesta Vibração de Paz e de Alegria, estabelecem-se todas as soluções para todas as
problemáticas de suas vidas, sem qualquer exceção.

Nada do que lhes falta para o estabelecimento desta Luz interior ser-lhes-á retirado.

Tudo, bem ao contrário, ser-lhes-á facilitado para ir nesse sentido, na condição de que vocês mesmos façam o esforço de ali
permanecer e de ali persistir.

Quaisquer que sejam as dificuldades, elas resolver-se-ão, em suas palavras, «como por milagre», sem qualquer exceção.

A vocês não faltará nada, quer isso seja exterior ou interiormente, mas na condição de permanecerem centrados ao nível da
Vibração percebida no Coração.

Logo que saiam, isso lhes parecerá, em suas palavras, «horripilante».

Este é o aprendizado previsto para a Humanidade durante esta primeira parte do ano, para lhes fazer compreender que não
pode haver solução outra que a sua, a partir do momento em que vocês mesmos estejam centrados no centro de seu ser, na

Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

ARCANJO ANAEL (03.01.2010)

************

(*) - 'Meditação Direcionada para o Coração' [Protocolo] - RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=516
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Bem amadas almas em encarnação, eu lhes transmito todo o Amor do Conclave e estou entre vocês, a meu
pedido, a fim de permitir-lhes, se o desejarem, ajudá-los a avançar, a estarem, cada vez mais no seu Ser

Interior, na sua Verdade e na sua Unidade.
Assim, para isso, eu me propus a esclarecer o que deve ser, para ajudá-los a cruzar alguns picos.

O ano que vocês vivem, nesta densidade, é um ano em que terão que superar, transcender, alguns medos e
algumas funções.

Um ano em que serão levados a se superarem vocês mesmos e a superarem algumas contradições inerentes
à sua qualidade de ser encarnado.

Assim, portanto, é útil, assim como já lhes disse o Mestre RAM, atribuírem muito tempo à sua Unidade, à sua
interioridade, a fim de realizarem inteiramente o que vocês são, independentemente de qualquer circunstância

exterior, qualquer que ela seja em suas vidas ou em seus ambientes.
É a esse preço, e a esta condição somente, que vocês irão realizar o pleno potencial do seu ser.

Vocês devem encontrar a Paz em vocês, a fim de fazer a Paz com o resto do mundo, qualquer que seja esse
mundo, quaisquer que sejam os ambientes que lhes são propostos, e quaisquer que sejam as pessoas que

lhes são propostas.
Apenas a esse preço vocês irão estabilizar em vocês a persistência e a durabilidade do seu estado de Estado

de Ser.
Então assim, juntos, vamos avançar, se quiserem.

***

Questão: o que é esse halo muito largo que contorna por vezes a Lua?

Bem amada, como sabe, a Assembleia dos 24 Anciões realizou, no dia seguinte da Imaculada Conceição, na
sua festa terrestre, o impacto da Luz azul na Terra.

Isso correspondeu, de maneira efetiva, à diminuição, eu diria, do que é chamado de última camada protetora,
ou envelope protetor, que os isolava do conjunto do cosmos, ou seja, a sua ionosfera.

Esta ionosfera, que foi profundamente modificada e reformada nesta ocasião.
O que lhes aparece no Céu irá tomar, cada vez mais, andamentos diferentes do que vocês conhecem

habitualmente.
Quer isso seja chamado pelos seus cientistas, de cristais de gelo ou de outros nomes, isso será cada vez mais
visível e corresponde a uma modificação desta franja de interferência que foi, em um primeiro momento, eu a

lembro disso, no ano passado, diminuída e, em um segundo momento, reorganizada, o que ocorreu
efetivamente em 09 de dezembro do seu ano passado.

***

Questão: como desenvolver a confiança?

Centrando-se no Templo Interior, não há outra alternativa.
Você jamais terá a confiança pela sua atividade mental.

Você jamais terá a confiança pelo estabelecimento de circunstâncias materiais efetivas e tranquilizantes.

ANAEL - 03 de janeiro de 2010
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Você apenas encontrará a confiança, e cada vez mais, no seu Ser Interior, no seu Coração.
A confiança pode nascer de diferentes lugares.

Pode nascer da vontade de se desenvolver na sua Vida, de desenvolver virtudes específicas ligadas à
combatividade, na confiança em si.

A confiança de que falo nada tem a ver com isso.
Ela se coloca no abandono à Luz assim como eu defini.

O abandono à Luz consiste em deixar trabalhar a Luz na sua Vida e nas suas manifestações.
Não pode haver dúvida nesse nível.
A dúvida apaga a lâmpada interior.

Cabe a você deixá-la acesa permanentemente.

***

Questão: RAM, ontem, nos falou do andamento para a Consciência Unificada. Quais são as suas
próprias preconizações?

A Consciência Unificada está ligada à Comunhão que vocês irão viver proximamente, para alguns de vocês e
eu diria mesmo, esperamos, para a maior parte de vocês, entre a sua Consciência da personalidade e a sua

Consciência do Estado de Ser.
Haverá realmente um reunificação nesta densidade, do seu estado multidimensional.

Vocês irão perceber os efeitos em breve.
Este efeito é, antes de tudo, um efeito vibratório e na Consciência, manifestando-se por uma percepção

acurada do chacra do Coração.
Quando a Vibração do chacra do Coração corresponder ao Fogo que irá se iniciar no Interior desse Centro,

vocês serão alinhados entre o Estado de Ser e a personalidade.
Esta é uma etapa suplementar à fusão das Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, permitindo-lhes

encontrar espaços de solução a qualquer problema ou a qualquer necessidade existente na sua encarnação.
Tudo irá se tornar ainda mais evidência e facilidade.

Tudo será facilitado a partir do momento em que vocês forem capazes de manter a Vibração no seu
Coração.

Tudo irá se tornar dificuldade se vocês se afastarem, quer seja em vocês mesmos e em suas relações com os
outros, ou com o ambiente.

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.
Eu esclareço que vocês foram conduzidos, no ano passado, através dos Casamentos Celestes, pelo conjunto
de qualidades vibratórias que chegaram nesta dimensão, para permitir-lhes fazer o aprendizado desta Vibração
na sua cabeça, mas a Vibração não está aí unicamente para buscarem o que Mestre RAM chamou de Paz ou

de Alegria.
Esta é a primeira etapa, mas, mesmo nesta Vibração de Paz e de Alegria, estabelecem-se todas as soluções

para todas os problemas das suas vidas, sem qualquer exceção.
Nada do que lhes falta para o estabelecimento desta Luz interior ser-lhes-á retirado.

Tudo, muito pelo contrário, ser-lhes-á facilitado para ir nesse sentido, na condição de que vocês mesmos
façam o esforço de ali permanecer e de ali persistir.

Quaisquer que sejam as dificuldades, elas irão se resolver, em suas palavras, «como por milagre», sem
qualquer exceção.

A vocês nada vai faltar, quer isso seja interior ou interiormente, mas na condição de permanecerem centrados
no nível da Vibração percebida no Coração.

Logo que saírem disso, isso irá lhe parecer, em suas palavras, «horripilante».
Este é o aprendizado previsto para a Humanidade durante esta primeira parte do ano, para lhes fazer

compreender que não pode haver solução outra senão a sua, a partir do momento em que vocês mesmos
estiverem centrados no centro do seu ser, na Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

***

Questão: a solidão, o isolamento, a calma, não é também um dos meios, justamente, de desenvolver
o Estado de Ser, e de desenvolver a própria irradiação?

Bem amado, isso faz parte de antigos modos de funcionamento nesta dualidade.
Hoje, estamos abrindo-os, e vocês estão se abrindo à sua multidimensionalidade.

Como vocês irão constatar, a partir do momento em que penetrarem os seus corpos de Estado de Ser, a partir
do momento em que começarem a viajar nesses espaços que lhes foram fechados, vocês irão se aperceber



de que jamais estiveram sós.
O fato de estar só não pode existir.

Isto foi necessário, nesta dualidade, durante períodos extremamente longos, a fim de ajudá-los a reencontrar o
que vocês são.

Hoje, isso não tem mais andamento.
Não há mais, se isso não forem os medos, possibilidade de permanecer isolado e só.

Entretanto, é preciso compreender que não é unicamente nesta densidade que se situa a solidão aparente.
A partir do momento em que vocês abrirem os seus espaços interiores, vocês irão desembocar,

inevitavelmente, em outras dimensões e em seus habitantes.
Não há qualquer separação possível.
Estar só é estar separado e isolado.

Apenas o ego acredita que vai encontrar a Luz estando isolado.
Nós queremos e vocês quiseram, conosco, suprimir todas as separações, todas as compartimentações e

todas as dissociações.
O fim da fragmentação assinala o seu retorno à Unidade, mas também, à comunhão em meio a todos os

grupos existentes, e de todos os universos existentes.
Vocês devem se abrir e não se fechar.

É preciso se abrirem cada vez mais, o que quer que lhes custar, aparentemente, o que disser o seu ego e o
seu mental, em termos de energia, de dinheiro, de função ou de medos.

Isso são apenas projeções.
A abertura do Coração é também uma abertura nos espaços interiores que são apenas comunicação, troca, e

vai e vem, permanente, do um ao múltiplo.
Você não pode encontrar a Unidade estando um com você mesmo.

Isso foi válido nos mundos antigos, nas formas de meditação que lhes fizeram engolir, fazendo-os crer que,
isolando-se, retirando-se, vocês encontrariam a Essência e a Divindade.

Isto é ultra falso.
Aliás, observem que a maior parte dos Mestres, onde quer que estiveram situados no mundo, logo que

conseguiram alcançar a Luz, raramente são encontrados sós.
Alguns, certamente, preferiram viver sós, e, entretanto, esses seres que viveram sós, receberam sem parar

pessoas que vieram vê-los.
Não pode existir solidão e aspecto solitário na realização da Unidade.

Isto é uma Ilusão e uma projeção ligada ao próprio ego.

***

Questão: além da solidão no que diz respeito ao grupo humano, qual o interesse da solidão que
permite retomar contato com a natureza, com os elementos?

Então, nesse caso, a palavra solidão foi muito mal escolhida, não é?
O princípio da Unidade e do retorno na sua multidimensionalidade é, justamente, fazer cair todas as

separações e todas as ilusões.
Eu não falei unicamente de seres humanos.

Isso pode ser a natureza, como um pássaro, como um vegetal, ou como um ser de outra dimensão.
Nada mais pode estar fechado.

Nada mais pode estar fechado novamente, dado que, com vocês, estamos abrindo tudo.
É o medo que o faz dizer isso e que o faz crer, de maneira inexorável, que não pode encontrar o equilíbrio

senão dentro da sua «solidão».
Não há nada mais falso, sobretudo neste período e nesses tempos que vêm.

***

Questão: quando somos confrontados a uma egrégora negativa, como melhor agir?

Bem amado, você mesmo disse: basta estar conectado, e basta estar forte.
Não há alternativa.

A fuga não é uma solução.
A fuga é o medo e a ausência de força.

Ora, é-lhe solicitado para estar forte e estar conectado.
Não existe qualquer Sombra e qualquer contradição que possa se manter diante da conexão e da força.



Não tem que ser extrema.
Tem simplesmente que ser, o que quer dizer que, se isso não for percebido, é que ali não há conexão total no

momento.
Entretanto, isso é um aprendizado.

As energias negativas são um olhar ligado à dualidade, tal como você tem experimentado desde milhares de
anos.

Hoje, isso acabou, se você decidir interiormente e realizá-la interiormente, para que seu o Exterior e o seu
Interior estejam coincidentes.

A distorção está apenas ligada, de fato, aos medos de uns e outros.
É nesse sentido que o Mestre RAM e, desde um ano, uns e outros, nós preparamos a Humanidade para esta

fase que é uma fase de desaparecimento total da fragmentação, da dissociação.
Não há que ter medo porque a Luz é justamente a ausência de medo.

A Luz é certeza interior.
Não há nada, absolutamente nada, se não for você mesma, que pode vir perturbá-la.

O princípio de atração e de ressonância vai chamá-los a ver as coisas de maneira muito diferente.
Quando vocês forem confrontados com uma energia que chamam de negativa, é que há, em vocês, a mesma

origem negativa e isso não pode ser de outro modo.
O que vocês veem no exterior é apenas o que existe no interior de vocês.

Então, onde está a solução?

***

Questão: o que significa o fato de que uma espiritualidade seja dita realizada mas não integrada no
quotidiano?

Isso correspondeu ao que inúmeros de vocês viveram ano passado com o que chamaram de Estado de Ser e
de Personalidade.

Existia certo número de experiências vividas em outros espaços dimensionais onde vocês vivem e tomam
forma.

Entretanto, não havia ainda coincidência direta.
Isso foi o que se chamou de Casamentos Celestes.
Vocês viveram certo número de experiências de Luz.

Essas experiências de Luz estavam ligadas ao seu caminho e à sua realização e à sua Unificação, entretanto
isso não estava ainda descido e integrado nesta dimensão.

É o que é chamado, a partir de agora, de Comunhão.
A Comunhão permitir-lhes-á realizar isto e isto passa necessariamente pelo desaparecimento da

desfragmentação do seu aspecto fragmentado em relação com as suas diferentes personalidades e sob
personalidades que se exprimem ainda nesse mundo.

De fato, quem fala?
É o Amor e a Unidade em você ou é a personalidade?

Até o presente, quaisquer que fossem as experiências de Luz que tivessem podido viver ou acessar, elas não
eram transparentes devido ao fato da sua vida densa, devido aos medos, devido às projeções.

Elas devem cessar, durante este ano, a fim de colocar-lhes em coincidência, em desfragmentação e em
Unificação.

É o aprendizado, o trabalho deste ano.

***

Questão: quais serão as consequências, no nosso corpo físico, de todos esses fenômenos, dessas
transformações?

Numa certa medida, ele entrará, também, em expansão: efetivamente, o que era Exterior tornar-se-á Interior, o
que era Interior ou escondido tornar-se-á Exterior.

O corpo é chamado a se transformar, não unicamente nesta vida, mas em sua nova Dimensão.
A raça dita humana, nesta dimensão transdimensional (para aqueles que irão acessar uma vida de 3ª Dimensão
Unificada ou também a uma 5ª Dimensão) nada terá a ver com o que você conhece como estrutura, bem como

aparência, em textura, em cor.
A próxima raça raiz, na 5ª Dimensão, será chamada de raça azul.

***



Questão: em qual escala no nível do tempo terrestre?

O tempo terrestre não tem mais qualquer sentido com relação a isso.
Eu falei, obviamente, do estabelecimento da Vida na nova Dimensão.

Na estrutura que você habita atualmente, o objetivo da Luz Azul e o objetivo da reunificação da tripla Irradiação
que vocês percebem desde um ano, é de lavar, literalmente, em vocês, o que faz obstáculo no nível biológico

e celular ao acesso completo do seu Estado de Ser.
Isso passa pelo desaparecimento total de certas doenças e de toda noção mesmo de doença.

Isso não é uma utopia, mas será uma verdade que irá se estabelecer progressivamente e à medida do passar
do tempo que lhe resta a viver nesta Dimensão.

A Luz Azul está ligada, ao mesmo tempo, à Vibração Azul e à reunificação da tripla Radiação que você percebe
desde um ano.

Não esqueça que vocês não são as únicas estruturas, neste planeta e deste universo, a viver esta
transformação.

Ela está presente igualmente nos animais, nos vegetais, como na Terra e no seu Céu.
O que vocês começam a perceber no seu Céu, desde um ano, vai apenas se amplificar e se acelerar.

***

Questão: por que esta impressão de ferver interiormente, como uma impaciência?

Isso é um processo diretamente ligado à necessidade de expansão e de Interioridade.
O olhar Interior e a descoberta de Interioridade (através de meditações, de efusões de Energia e do que vocês
realizam quotidianamente) faz literalmente crescer em vocês a sua multidimensionalidade e isso corresponde

efetivamente a uma expansão.
Esta expansão se pode viver através da expressão e da manifestação de uma criatividade, da necessidade de

fazer certas coisas, da necessidade de mover, da necessidade de ir para a natureza, da necessidade de
cantar.

Cada um irá exprimirá isso de acordo com o que é, mas, entretanto, isso é uma realidade do que é vivido
atualmente.

Bem amados, eu os engajo, assim como disse Mestre RAM, a fazer o mais seriamente possível, na alegria, o
que nós lhes pedimos e o que lhes pediram os 24 Anciões, relativamente aos períodos de ajustamento.

Respeitem, o máximo possível, esses momentos privilegiados.
Eles irão ajudá-los a crescer cada vez mais na sua Interioridade.

Vocês têm aí uma ajuda inestimável que lhes convém utilizar o melhor possível.
Eu repito: não esqueçam que todas as soluções virão desse Estado de Ser que vocês irão encontrar nesses
momentos, quer seja na escolha de uma vestimenta, como numa decisão pequena ou grande a tomar, isso

pode ser também o caso para as atividades as mais inexpressivas de suas Vidas como escolher tal ou tal coisa
ou de encontrar tal modo de proceder com relação a um problema.

Tudo lhes será atribuído na evidência desta Luz, sem exceção.

************
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~ Condições prévias à ignição do Fogo do Coração ~

Saudações a vocês, irmãos e irmãs da Terra.

Eu sou o Melquisedeque da Terra [elemento terra], anteriormente chamado de Mestre Philippe de Lyon.

Venho a vocês para me exprimir em palavras simples.

O venerado Sri Aurobindo explicou-lhes, em termos de Consciência, o que lhes permitia manter e acender o Fogo do
Coração.

Quanto a mim, falarei em termos simples, em sua Vida e em suas palavras de todos os dias, sobre as condições
prévias à ignição inicial do seu Fogo do Coração para aqueles que ainda não o viveram.

Existem, na pessoa humana e na sua personalidade, obstáculos muito importantes para a abordagem deste ‘processo
da consciência’.

Esses obstáculos não são sempre visíveis por aquele que os têm porque eles participam, para aquele que é vítima
desses obstáculos, do seu modo de funcionamento usual e habitual, oriundo da educação, oriundo de feridas

(compreendidas ou não, desvendadas ou veladas), mas que são realmente travas ao estabelecimento, em vocês,
deste estado de Consciência Unificada.

Já em minha vida eu insisti com vigor e força no obstáculo mais forte e por vezes o mais duro a superar, que bloqueia
o acesso a esse Fogo e ao seu Coração.

Chama-se, antes de tudo, julgamento e maledicência.

Julgamento levado sobre o outro.

Julgamento levado sobre as circunstâncias.

Julgamento levado sobre os acontecimentos.

De fato, tudo o que é procedente da atividade discriminante e normal do seu mental, do seu intelecto, habitual na
vida humana, nesta dimensão.

Vocês devem, como disse Cristo, voltar a ser como crianças.

O que isso quer dizer?

Uma criança não medita.

Uma criança não julga.

Uma criança define o seu comportamento no instante e não com relação a circunstâncias passadas.

Mesmo se esse comportamento for violento, é procedente da instantaneidade.

Não é calculado em função do seu interesse ou em função de uma vantagem ou desvantagem.

O aprendizado, nesta dimensão, sempre os leva a evoluir deste modo, entre ‘o que é bom para vocês’ e ‘o que não é
bom para vocês’.

Em um grupo social, qualquer que seja, vocês sempre definiram suas ações uns com relação aos
outros, frequentemente através de julgamentos radicais e procedentes dos seus próprios quadros e dos seus
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próprios sentimentos ou percepções.

Assim, na minha vida, quando eu dizia para não julgar, assim como disse Cristo, o julgamento levado ao exterior de si
os condena e os afasta do Coração e, isso, eternamente.

Qualquer que seja a intensidade da sua diligência espiritual, qualquer que seja a sua vontade espiritual e quaisquer
que sejam os seus exercícios espirituais, enquanto não forem capazes de transcender esta noção de julgamento,

não poderão penetrar o reino dos Céus.

Não há exceção a esta regra.

***

Então, falar do Fogo do Coração é algo prometido a muitos seres humanos.

Mas vocês devem também inclinar-se sobre vocês mesmos, sem falsa vergonha, sem viseiras também.

Coloquem diante de si, observem, de maneira minuciosa e precisa, o que dizem os seus comportamentos.

E vocês irão observar que, para a maioria dos seres humanos em encarnação, o comportamento, qualquer que seja,
é ditado pelas feridas e experiências infelizes.

Sem exceção.

Voltar a ser como uma criança necessita, portanto, de transcender as feridas e a experiência: viver no instante,
despojado dos instantes passados e sem se projetar no instante futuro.

Este é certamente o maior obstáculo e o mais comumente repartido na superfície desse mundo: esta dualidade, esta
oposição bem/mal que os afasta da Verdade.

O segundo princípio é compreender, com o Coração e com o olho da Consciência, que nada do que acontece no
exterior de vocês pode estar ausente no interior de vocês.

O que seus olhos veem, na sua família ou em suas caixas de fotos, é apenas o reflexo do que acontece no seu Ser
Interior.

A poluição dos mares é a poluição do seu sangue.

O ar poluído é a poluição do seu ar.

Não há qualquer distância.

É o ‘filtro da Ilusão’ desta dualidade que os faz crer que há uma distância entre você e o outro, entre você e os
elementos.

Vocês são parte integrante dos elementos.

Vocês são parte integrante desta vida e não unicamente do que veem e do que acreditam.

Assim, portanto, é preciso admitir, compreender e depois integrar, que nada do que é externo pode existir sem
contrapartida interna.

O poder de análise e de discriminação do intelecto é classificar, permanentemente, absolutamente tudo, sem
exceção, julgando valor, em bem ou em mal.

Isso é um hábito tomado desde o primeiro dia de escola, eu diria mesmo, desde o primeiro dia nesta encarnação.

O ‘conflito bem/mal’ está muito além da sua pessoa.

É inerente mesmo à sua existência desse mundo, desta dimensão.

Resolver a dualidade, o bem e o mal, não pode se fazer combatendo.

Isto necessita de mudar o seu olhar e o seu ponto de vista.

Isto necessita de elevar-se, tornar-se, de algum modo, um próprio observador de você mesmo e desse mundo.

O ‘princípio de ação/reação’, o karma, como dizem os orientais, faz parte da falsificação e da Ilusão desse mundo.

***

Como você quer sair da Ilusão participando da Ilusão, de uma maneira ou de outra?

O seu ponto de vista é limitado, assim como a sua Consciência é limitada.

Você não pode sair da limitação utilizando as ferramentas da limitação.



Jamais.

Poderá cultivar, em você, a sabedoria, a meditação, as experiências espirituais, mas isso jamais irá lhe permitir
deixar a Ilusão.

Transcender o bem e o mal não é nem fazer o bem, nem fazer o mal, é agir além do bem e do mal, pelo princípio da
Luz e da Unidade.

Mas você irá me perguntar, como acessar este desconhecido, para aqueles de vocês que não vivem isso?

Bem, a primeira coisa, eu já lhes disse: não mais julgar e não mais criticar.

Uma vida inteira de meditação pode ser quebrada pelo mal que você diz de alguém.

Isso é visível, dos nossos planos sutis, com relação à Luz que vocês emitem.

E isso é uma verdade.

É preciso literalmente instalar-se no ‘não julgamento’, na ‘não dualidade’, na ‘não maledicência’, com relação
igualmente aos seus Irmãos e às suas Irmãs, presentes ou ausentes, mas também às próprias circunstâncias da sua

Vida.
Apenas desse modo você poderá aproximar a ressonância da Unidade e esperar viver o Fogo do Coração.

Nenhum ensinamento espiritual, qualquer que seja, e ainda menos qualquer religião, poderá ser de alguma ajuda
para isso.

Esse caminho é um caminho que você faz por si, com você mesmo, e ninguém mais.

Isso necessita de voltar a ser criança e, ao mesmo tempo, de ser um adulto autônomo, consciente.

Um adulto que ousa olhar o instante de frente, a relação de frente, sem falsa aparência (fingimento).

Isso requer esforços de transparência, requer também não procurar o seu interesse, qualquer que seja.

Isso necessita, literalmente, de se desconstruir, de se desprogramar e de se desfragmentar, porque, efetivamente, o
ser humano, nesta dualidade, é fragmentado.

Existe um conjunto de peças dispersas que não permitem mais à Luz se refletir.

A Luz está, portanto, distorcida, o que o coloca em uma percepção alterada, inevitavelmente, do que o compõe e do
que compõe a sua Vida com o outro, com os outros e com o conjunto do que foi a sua Vida.

Há, aí, a necessidade de se desabituar dos reflexos condicionados de defesa, de proteção.

Há, aí, a necessidade de conduzir e dirigir o seu mental, não pelas crenças, não por adesões a palavras – sejam
elas as mais luminosas – mas, bem mais, de controlar o seu mental utilizando-o, em um primeiro momento.

Passar em revista as suas ações, assim como disse um dia Mestre RAM (*), do dia passado, a fim de observar os
momentos, os instantes, os fatos ou as interações entre as pessoas que não foram marcadas da Unidade, os

momentos em que você esteve opaco e não suficientemente transparente.

Isso acontece a todo ser humano, certamente, nesta condição, seja ele o maior dentre eles na encarnação.

Mas este exercício é primordial.

Aprender a observar com constância, com suas reminiscências, os fatos, os gestos, as palavras dos seus dias.

Trabalhando assim, você permitirá à Vibração do Coração começar a se despertar e a receber o Fogo do Amor, que
vocês são, em Verdade.

***

Não se esqueça de que tudo é feito nesta densidade para afastá-lo desse objetivo que é o seu objetivo.

Tudo foi concebido e construído sobre o princípio da dualidade e do medo, sem exceção.

Quer isso seja dentro da relação de casal, quer isso seja na relação entre um indivíduo e a sociedade, quer seja no
seu trabalho, em suas ocupações.

Dado que esse mundo foi construído pela ação/reação, cujo objetivo é tê-lo afastado da ‘ação da Graça’, você deve
então extrair-se desta lei de ação/ reação, a seu ritmo, com lucidez, a fim de esperar juntar-se às esferas da

Unidade.

Você não tem também que julgar ou que condenar os momentos de opacidade que viveu, você ou outros, porque eles
participam da ‘experiência’ e, como tal, também não é condenável, seja qual for.

Mas, em última análise, ela irá conduzir um dia, aí também, à transparência.

Mas você deve, entretanto, aprender a discriminar, em você, por você mesmo, segundo as suas ações e os seus
atos, o que participou da Unidade e o que não participou.

Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de



Não para julgar, mas para esclarecer, a fim de que, quando você for novamente submetido a esse mesmo tipo de
situação, o esclarecimento anterior vem modificar suas ações, reações e comportamentos, senão a lição corre o risco

de se repetir e de não ser aprendida.
Hoje, mais do que nunca, os seus progressos serão coroados de sucesso, imediatamente.

Há portanto, realmente, nesse nível, um encorajamento para ir para ele.

Este encorajamento é real e significativo.

Será significado por Vibrações e um apaziguamento, uma leveza que irá contribuir para elevá-lo, para elevar a sua
Consciência e as suas Vibrações para o Coração e o Fogo do Amor.

O que você tem que conduzir e que levar é a sua Vida, na sua totalidade, para esta translação dimensional,
esta ascensão tão esperada.

***

As ‘forças de resistência e de tensão’ sempre irão provocá-lo na dualidade.

As ‘forças de abandono e de atração’ irão tornar a sua vida simples.

Tudo irá se realizar no Estado da Graça, como por Milagre.

Nada lhe faltará, jamais.

Enquanto que a vida conduzida sob os ‘princípios da resistência’ é uma Vida de falta e de sofrimento.

Hoje, mais do que nunca.

A ação/reação será sempre sofrimento.

A ação da Graça será sempre liberação.

Existia um ‘fenômeno de amortização’, nos séculos passados, que podia fazer, por vezes, com que certas ações
pudessem ver suas reações não aparentes e inoperantes na mesma Vida.

Hoje, não é mais esse o caso.

As ‘franjas de interferências’, assim nomeadas pelo venerável Sri Aurobindo, não existem mais.

Você está, portanto, com muito mais razão, totalmente livre para escolher a ação/reação ou a ação da Graça.

Mas escolher a ação da Graça o obriga a estar na Graça, você mesmo, a saber perdoar a você mesmo e ao universo
inteiro, a fim de não mais fazê-lo sofrer, você mesmo, como o universo inteiro, a lei da ação/reação.

O seu Coração irá se tornar leve e, naquele momento, o seu Coração tornar-se-á permeável ao Fogo do Amor.

Certamente nós o ajudaremos.

Certamente, nós o regaremos na Fonte.

Certamente, você é amado.

Mas ninguém poderá fazer esse trabalho de corte, exceto você mesmo.

Você deve fazer esse esforço, enquanto ainda é tempo, a fim de acolher este estado da Graça.

Muitos seres humanos veem frequentemente as suas condutas ditadas pelo medo, pela falta, pela não compreensão.

Estar no Fogo do Amor é não mais ter medo da sua morte, da falta, de qualquer perda.

Porque no Fogo do Amor não pode haver falta, nem perda.

O medo, a falta, a perda, fazem parte da dualidade e da sua condição, mas absolutamente não do seu retorno à
Unidade.

O desafio está nesse nível.

Esse desafio, nós o ajudamos, na condição de que você o tenha identificado e na condição de que você o aceite.

Nós não podemos ir contra o que foi estabelecido nesta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos,
novamente, nesta matriz.

Nós não podemos ir contra o seu livre arbítrio que participa da ação/reação, mas que não existe na Unidade porque,
naquele momento, você irá descobrir a verdadeira liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio está ligado às escolhas e, portanto, à dualidade.

A liberdade está ligada à Unidade e à não escolha, ou seja, à Verdade e à sua Unidade.

Assim, você irá se aproximar do que procura e irá encontrá-lo.

Mas, para isso, você deve se despojar, fazer a limpeza, examinar sob todos os ângulos, elucidar seus medos, suas
faltas, suas perdas.



***

O mundo da Unidade é um mundo de abundância, de prosperidade e um mundo onde a Sombra não existe.

Pretender ali acessar já passa pela supressão das suas próprias sombras.

Aí estão as palavras simples que, penso, serão uma ajuda para ir cada vez mais frequentemente estabelecer-se
nesta Unidade.

O veneno mais violento que existe não é o outro, mas o seu modo de proceder nesse mundo, porque isso lhe foi
ensinado e fez parte da sua educação que tudo fez para afastá-lo da Unidade.

O conjunto de sistemas de crenças foi construído para isso e para nada mais: fechá-lo e aliená-lo cada vez mais
nesse mundo e nesta ação/reação.

A ação/reação é sem fim.

O único fim está na liberdade e na ação da Graça.

Você deve se aproximar o máximo possível da leveza.

Seus atos, suas condutas, seus gestos, suas relações, devem tornar-se leves.

É nesta condição que você poderá acender o Fogo do Coração e vivê-lo.

Enquanto você manifestar, de uma maneira ou de outra, o medo, a falta, a perda, a insuficiência, você não
poderá, quaisquer que sejam seus conhecimentos e suas Vibrações, penetrar o espaço sagrado do Coração.

Penetrar o Coração, sim eu ouso dizer, é estar sem medo.

É ser um guerreiro pacífico.

É, sobretudo, ser humilde.

Ser humilde é ser simples, ou seja, sem complicação e sem complicar.

Coisa que ultrapassa o seu cérebro.

Coisa que ultrapassa a sociedade.

Mas, compreenda bem que tudo o que foi criado fora de você (e que por vezes o constrangeu nesta dualidade) foi
criado por um ‘impulso de medo’.

Medo de ser privado da Luz, medo de ser privado do que você é, na Verdade e na Unidade.
E todos esses medos materializaram-se em você, no seu corpo, pelo que você chama de doença, que é apenas a

expressão dos seus medos, no final.
Estar no Amor é estar sem medo.

No Amor não há lugar nem espaço para o medo.

Estar no Amor é vibrar em uníssono com a Fonte.

Em uníssono com a Fonte, não há contradição.

Não há nem Sombra, nem Luz.

Há somente estado de Ser e estado de Vibração.

Como você quer ir para isso?

Como você quer estabelecer isso se, em você, persistir a menor maledicência, o menor julgamento e a menor
falsidade?

Isso é impossível.

Hoje, nesses tempos reduzidos que se vive, o aprendizado é muito mais fácil, na condição de que você aceite em sua
alma e Consciência, no seu Coração, reconhecer as suas falhas.

Porque jamais há falha, há simplesmente esclarecimento que transforma e que transmuta.
Tudo é simples, no Coração.

Tudo é complicado, na cabeça.

Se algo parecer complicado, é que você mesmo não está suficientemente simples porque, pelo ‘princípio de atração e
de ressonância’, você apenas será confrontado ao que você mesmo é.

Se você tem medo do diabo, é que o Diabo está em você.

Se você tem medo do outro, é que o outro está em você e você tem medo disso.

A partir do momento em que o medo do diabo ou o medo do outro desaparece, você se torna um com o outro.



E o outro não existe mais.

E você mesmo não existe mais.

Você enfim saiu da dualidade inexorável.

***

Hoje é uma época particular porque este aprendizado pode ser feito muito rápido.

É um aprendizado que lhe permite viver, eu espero, que permite estabelecer em você o Fogo do Amor, de maneira
definitiva.

Creia que nós fazemos tudo o que está em nosso poder para facilitar a tarefa deste planeta, dos seus habitantes e do
conjunto desse Sistema Solar.

Você vai aprender, mesmo pelas vicissitudes e complicações da vida, que você irá viver em breve, que você irá
se voltar definitivamente ao seu Interior.

Sem medo e sem apreensão.

Observe também que, quando o seu mental fala, ele o torna pesado.

Quando o seu Coração fala, ele o torna leve.

Cabe a você saber se quer ir para o peso ou para a leveza.

Mas não reivindique o leve, indo para o peso.

Aliviar-se é também iluminar em você o que está opaco e aceitar isso.

Ainda uma vez, não há culpabilidade, nem falha, mas simplesmente um esclarecimento a desenvolver.

Você deve retornar, assim como o Arcanjo Miguel disse durante os ‘Casamentos Celestes’, da distância e da
separação para a coincidência.

Fazer fundir, doravante, a personalidade e o Estado de Ser, a fim de que o Estado de Ser assuma os comandos do
seu veículo e da sua vida, das suas ressonâncias e das suas atrações.

A personalidade é medo, vingança, sofrimento, é vitimar-se.

Na personalidade, estamos certos de que o outro é responsável por tudo, de que as situações são responsáveis por
tudo.

Enquanto você projetar no exterior as responsabilidades, você jamais se torna responsável por você mesmo.

Tornar-se responsável é aliviar-se.

É colocar em jogo o ‘princípio de atração e de ressonância’ para a leveza e não para a densidade.

Você não poderá acessar o Reino dos Céus se não se tornar novamente como uma criança.

É preciso reaprender a escrever o instante e não a reescrever o passado.

Esta é uma atenção de cada minuto que irá levá-los certamente a viver o Fogo do Coração e o Fogo do Amor.

Você não poderá pretender viver isso se você mesmo fechar as portas para a leveza.

Aí está em palavras, certamente mais simples, o que eu tinha a lhes dizer, de algum modo, sobre a etapa que irá
conduzi-los a viver o Fogo do Amor pela primeira vez.

Se vocês tiverem questões com relação a isso, podemos juntos tentar trazer novos esclarecimentos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chama ação da Graça?

A ação da Graça é uma ação para a Alegria e para o Amor, que é privada de qualquer aplicação e implicação
pessoal, em que você faz espontaneamente (o que quer que faça, aliás – falar, cozinhar, andar, escrever), sem

pensar atrás, sem pensar à frente, estando totalmente no que você faz.

Sem se colocar a questão do resultado, da recompensa, ou da não recompensa.

É fazer na fluidez, sem se colocar questionamentos.

É escapar da ação/reação.



A ação da Graça é a ação liberada, justamente, de toda reação passada ou de reação futura.

É uma ação desprovida de chantagem afetiva ou de outras formas de chantagem.

A ação da Graça é a ação para a ação, desprovida de qualquer reflexo.

É, portanto, não importa o que, mas é ditado pela benevolência, é ditado pelo Amor do próximo, pelo Amor da Vida,
sem referência à matriz e às Ilusões construídas pela sociedade.

É colocar-se sob o fio diretor da Luz e da Vida, da facilidade, da evidência.

Coisas muito simples, veja você.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***

Então, caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu espero ter-lhes trazido um esclarecimento com minhas palavras
simples, sobre o que pode ser o modo mais direto de se conduzirem ao seu Templo Interior e viver o Fogo do

Coração.

Aí está o que queria lhes dizer.

Mas observem sobretudo que o maior obstáculo para viver o Fogo do Coração não é outro senão você mesmo, em
seus aspectos fragmentados e divididos e que este aspecto fragmentado e dividido é apenas o reflexo dos medos,

das faltas e das perdas e absolutamente de nada mais.

Mas você não é os seus medos.

Você não é as suas faltas.

Você não é as suas perdas.

Você simplesmente se identificou a isso porque é mais confortável, nesta dualidade, comportar-se assim, em um
primeiro momento.

Hoje, vocês são chamados a manifestar, a criar outra coisa.

Esta outra coisa é o que vocês são, na realidade, na Unidade.

Mas você não pode manter a dualidade e estabelecer a Unidade, ao mesmo tempo.

É preciso escolher.

É preciso verdadeiramente escolher.

Há perto de dois anos do seu tempo terrestre, foi falado de confrontação.

Hoje, muitos seres humanos fizeram a escolha consciente da Luz.

Mas estabelecer uma escolha não basta.

É preciso estabelecer a sua Consciência na Luz e no Fogo do Amor.

Aí está, caros Irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dar.

Eu lhes desejo o melhor e o mais leve e lhes digo até muito em breve.

Todo o Amor dos Melquisedeques os acompanhe no seu trabalho.

Eu os abençoo.

************
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~ O RETORNO À LIBERDADE DIMENSIONAL ~

Caras irmãs e caros irmãos humanos na encarnação, recebam as minhas bênçãos.

Eu sou Sri Aurobindo.

Eu volto para vocês, como o faço há um mês, a fim de dar-lhes algumas indicações sobre o período que se abre
diante de vocês e que será inaugurado pelo Arcanjo Miguel pessoalmente, que corresponde ao acesso, à etapa ou à

Marcha do Coração.
Dentro de muito pouco do seu número de dias, vai se atualizar em vocês uma etapa essencial que alguns já

conhecem por tê-la vivido por antecipação.
Esta etapa, porque é preciso bem lhe dar um nome, corresponde ao estabelecimento do Fogo do Coração ou do

Fogo do Amor.
O Fogo não é o Fogo que queima, mas é, entretanto, um Fogo de calor que vivifica e que coloca em movimento.

A integração desta etapa, no seu corpo denso e nos seus corpos sutis, é certamente a etapa que irá necessitar, de
sua parte, da maior certeza e da maior vigilância interior.

O Fogo do Coração ou o Fogo do Amor permitirá estabelecer, em vocês, mesmo nesta densidade, a sua capacidade
quase espontânea para se colocarem na Vibração da Unidade, na Vibração do Supramental.

Como anunciei, e como anunciou o Conclave Arcangélico, um certo número de irradiações e de radiações de Luz
chegaram até vocês, nesta Terra.

Essas Radiações foram capazes de desencadear em vocês processos de transmutação extremamente importantes,
cuja finalidade é permitir-lhes estabelecer, vibratoriamente e em Consciência, numa nova Dimensão.

O Fogo do Coração, ou Fogo do Amor, é a etapa primordial, a etapa em que o conjunto das radiações que
transmitimos (ou que foram transmitidas de diferentes maneiras até vocês), vão se reunir e se alquimizar no seu

Templo Interior, a fim de despertar em vocês esse Fogo do Amor.
Nesse Fogo, realizar-se-á a transmutação alquímica das suas células e do conjunto dos seus constituintes físicos e
sutis, porque é bem de uma alquimia que se trata, de uma alquimia interior que vai conduzi-los a experimentar, de

maneira cada vez mais durável, a condição da Presença e do Estado de Ser, mesmo nesta densidade.
Deixarei o Arcanjo Miguel desvendar-lhes os detalhes técnicos e práticos.

Eu vou chamar, quanto a mim, a atenção sobre a necessidade de estabelecer, em vocês, esta Vibração do Fogo do
Amor, de maneira a mais autêntica e a mais bem sucedida possível.

São, com efeito, coisas, em suas palavras, em seus comportamentos, em suas ações, que favorecerão, de maneira
inegável, o estabelecimento desta Vibração do Fogo do Coração em vocês, e outras, ao contrário, que os afastarão.

Tudo o que proceder, em vocês, do ego, da personalidade e do que sai do quadro da ética e da honestidade os
afastará.

Tudo o que os aproximar de sua dimensão de Unidade, da Paz que serão capazes de estabelecer em suas relações,
em seu ser Interior, favorecerão o estabelecimento durável e definitivo do Fogo do Amor.

Esse Fogo, assim como o chamamos, é de fato um conjunto de radiações específicas e extremamente velozes que,
até agora, não estavam presentes na superfície da sua Terra.

Esse Fogo corresponde ao que eu denominei, na minha vida, o plano de la Città ou, ainda, o Supramental.
O conjunto dos Melquizedeques, dos próprios Arcanjos, atraiu a sua atenção sobre a vinda desse Fogo, pelo

desaparecimento progressivo das franjas de interferências, e assim como o disse o nosso venerável Omram Mikaël,
pela penetração dessas Irradiações, primeiramente nos três envelopes que os isolaram nesse cosmos e que, hoje,

penetram até vocês.
A fusão e a alquimia de diferentes radiações que chegam até vocês, vão levar à ativação de uma Vibração nova e de

um estado de ser novo.

***

O Fogo do Coração é a quintessência da Vibração Unitária.
Ela é aquela que vai conduzi-los à sua Eternidade e à sua Essência.

Nada poderá ir nesses espaços novos de Vida se não tiver atualizado e estabelecido, de maneira definitiva, a
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Vibração do Fogo do Coração.
Esta não é uma visão da mente, isto não é unicamente uma concepção, mas, bem mais, uma Vibração e uma função

real do seu chacra do Coração.
A abertura deste à sua dimensão do Fogo abre-lhes os reinos do Estado de Ser e da Unidade, abre-lhes os reinos de

percepções mais claras e mais autênticas do que vocês são e do que é o outro e do que é o mundo.
Essas funções estão bem além das funções de empatia e de carisma que alguns de vocês já conhecem, mas que,

infelizmente, podem conduzir a abusos ligados à personalidade.
No Fogo do Amor não há mais lugar para a personalidade.

Há lugar para a Alegria, com certeza.
E há, sobretudo, lugar para a Verdade.

Há lugar para a transparência a mais total.
Vocês irão constatá-lo por si mesmos.

Todo comportamento, todo gesto, toda atitude, e mesmo todo pensamento, que não estiver de acordo com o Fogo do
Amor, irá afastá-los instantaneamente do Fogo do Amor. 

Tornar-se-á possível a todo ser humano, não, certamente, a partir de amanhã ou a partir de 17 de janeiro, mas nos
próximos meses, perceber esta Vibração e este estado, senti-lo, vivê-lo, compreendê-lo, compreender os mecanismos

e as funções.
Vocês irão se guiar si mesmos, passo a passo, em função dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus

gestos, das suas palavras, e chegarão a estabelecer esta Vibração do Fogo do Amor, centrando-se de novo sobre o
que vocês são e o que vocês são.

Isto necessita de um olhar lúcido e é um aprendizado.
Um olhar lúcido sobre vocês mesmos, sobre as suas capacidades, os seus meios, mas também, os seus limites. 

***

Vocês devem também compreender que o Fogo do Amor, em si, é Inteligência da Luz e Inteligência do Fogo.
Esta Inteligência do Fogo, que irá lhes permitir queimar o que deve ser queimado em vocês, na condição, aí também,

que vocês deixem agir em vocês esse Fogo e que ele não seja desviado, de nenhuma maneira, pelo ego.
Ainda uma vez, isso é um aprendizado.

Não há qualquer punição.
Não há qualquer castigo.

Há exatamente experiência e aprendizagem.
Aproximando-se desta Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, em sua Vida comum, além dos espaços de

meditação (que serão alterados, como o dirá Miguel), vocês devem aprender, pouco a pouco, a estabelecer esta
Vibração do Fogo do Amor em suas ocupações as mais triviais e as mais comuns da sua Vida, porque é nesta

Vibração que vocês irão extrair a força, a inspiração, a transparência, a honestidade, a Alegria e a suficiência de tudo
o que é o seu ser Interior e Exterior.

Vocês serão então ajudados pelas suas próprias percepções Vibratórias, além dos espaços em que os convidaremos
de novo a se religarem a nós e ao Conclave.

Esta aprendizagem ser-lhes-á facilitada e permitida durante vários meses.
A partir da primeira vez, para aqueles de vocês que não conhecem esse Fogo do Coração, desde a primeira vez em

que o sentirem, vocês compreenderão instantaneamente o significado e a função.
Compete-lhes, então, em todo o desenrolar da sua Vida, nos seus atos os mais significantes como os mais

insignificantes, colocarem-se nesta Vibração e nesta Consciência.
Esta aprendizagem não será fácil todos os dias , porque vocês irão se aperceber de que alguns comportamentos, que

lhes pareceu até então certos, irão afastá-los do Fogo do Amor, e de que alguns comportamentos, inéditos para
vocês, ou inusitados, ao contrário, irão aproximá-los do Fogo do Amor.

A Vibração, esta Vibração, será o melhor dos seus guias e o melhor dos seus aprendizados.
Progressivamente e à medida que vocês viverem esse Fogo do Amor, vocês chegarão a compreender os

mecanismos íntimos e irão se aproximar deles, e irão revivê-los, e irão reviver ainda.
Inicialmente, nos seus espaços de meditação, e, em seguida, no conjunto das suas relações consigo mesmos e com

o ambiente, quaisquer que sejam os atos das suas vidas.
Vocês devem fazer o aprendizado (antes mesmo de empreender uma ação, um gesto ou um diálogo) de tomar por
hábito de sentir esse Fogo do Amor e de ver se o seu comportamento, os seus gestos, os seus diálogos, estão em

acordo, ou em desacordo, com o Fogo do Amor.
O Fogo do Amor será o seu guia infalível e também o seu juiz infalível.

***

A abertura ao Fogo do Amor e a Vibração da Consciência sobre o Fogo do Amor é, ainda uma vez, uma etapa
primordial que irá lhes permitir poder penetrar, quando o aprendizado terminar, com toda simplicidade e eficácia, na

nova Dimensão, porque não há outra porta senão aquela do seu Coração.
Não haverá ninguém, nós o esperamos, que virá salvá-los, se não forem vocês mesmos.

Todas as intervenções exteriores, quer sejam das suas relações inter-humanas, ou de outros tipos de relações ainda
desconhecidas de vocês, deverão ser guiadas por esta percepção Vibratória no seu peito porque, eu repito, ela é

infalível e inalterável.
Inúmeros de vocês sobre esta Terra experimentaram, desde há um mês, a transmissão dos Melquizedeques, no seu
Coração, a transmissão da energia do Conclave que permitiu iniciar a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração.
Nesta Coroa Radiante do Coração eleva-se agora o Fogo do Amor que é o Fogo da Verdade e da purificação.

Eu lhes diria também que, no próximo período, vocês não devem ouvir nem a sua razão, nem seu afeto.
Vocês deveriam, e deverão, apenas ouvir a vibração do Fogo do seu Coração ou do Fogo do Amor, porque ela só diz

o certo, porque ela só mostra o que é justo.
A certeza interior está nesse nível e em nenhum outro lugar. 

A Inteligência da Luz na realização do Fogo do Amor permitirá à sua Vida desenrolar-se na Fluidez, na simplicidade, e,
sobretudo, na Unidade.



Tudo o que é bom para vocês chegar-lhes-á, tudo o que não é bom para o seu Fogo do Amor afastar-se-á de vocês.
Vocês não devem ter nem remorsos, nem lamento, nem escrúpulo.

Vocês têm apenas que se adequar à Vibração do Fogo do Amor, porque ela os conduz à sua eternidade, coisa que
não poderiam fazer as condições exteriores da sua Vida, coisa que não poderia fazer o seu mental.

O conjunto do seu caminho, por conseguinte, deve ser guiado por esse Fogo do Amor.
O Fogo do Amor é a única Verdade.

É também a garantia da sua autenticidade com vocês mesmos e com o mundo.
Vocês não têm que se desencorajar, se alguns de vocês, sobre esta Terra, não o perceberem ainda, quando da

iniciação da Etapa do Coração por Miguel.
Isso poderá ocorrer naquele dia, ou ainda nos próximos meses.

Mas, a partir do dia em que vocês tiverem sentido, pela primeira vez, esse Fogo que devora, do Amor que não
queima, vocês jamais poderão confundir esta Consciência, esta Vibração, com outra coisa.

Compete-lhes então recriar este estado, quando dos espaços de Radiação da energia, quando das etapas e
momentos alquímicos que derramaremos para vocês, mas também na experiência prática da sua Vida quotidiana.

A Vibração do Fogo do Amor confere Unidade e Verdade.
Ela permite acolher, em vocês, a Vibração Crística.

Ela lhes revela a vocês mesmos e os desvenda a vocês mesmos.
Ser-lhes-á então possível, a partir da primeira experiência vivida, estabelecer e viver isso, de maneira intensa e

indelével.
É que nós, Melquizedeques, podemos lhes desejar o melhor do melhor, porque a sua liberdade encontra-se nesse

nível e em nenhuma circunstância externa a vocês.
Nós os esperamos sempre cada vez mais numerosos para descobrir esse Fogo do Amor, e para vivê-lo, e manifestá-

lo.
Nossa certeza é grande sobre o futuro do Ser Humano e o seu acesso a esta Dimensão nova.

Nós organizamos, e vigiamos o melhor possível para que as circunstâncias de ignição do seu Fogo do Coração se
realizem nas melhores condições.

Mas vocês devem demonstrar honestidade com vocês mesmos e com o mundo, na sua totalidade.
Caras irmãs e caros irmãos, se vocês tiverem questões com relação a esse Fogo do amor e suas implicações, eu

posso dar, se quiserem, um esclarecimento complementar ou suplementar.

***

Questão: podemos sentir, quando sentimos o Fogo do Amor, como uma corrente de ar fresco que percorre o peito?

O ar é o que precede o Fogo.
O ar precede o abrasamento.

Trata-se da etapa inicial do Fogo do Amor.
Entretanto, esta Vibração de ar percebida no peito reflete a aproximação do Supramental, do Coração.

***

Questão: quando sinto o Fogo do Amor no peito, por que os meus tornozelos ficam doloridos?

Caro irmão, a razão é muito simples: o Fogo do Amor está bem além do Fogo nuclear e do Fogo da fusão e da fissão
atômica. 

Se não houvesse alguns fusíveis, em alguns seres, eles iriam volatizar instantaneamente. 
Sentir, naquele momento, os tornozelos doloridos, ou como que aprisionados, corresponde a um fusível que lhe

permite evitar a combustão espontânea ou o desaparecimento espontâneo.
Trata-se, portanto, de uma proteção.

***

Questão: o Fogo do Amor está aí para fazer cair as barreiras da dualidade?

Sim, totalmente.
O Fogo é o que é chamado para queimar a Ilusão, totalmente.

É o seu Fogo Interior, de início, que deve realizar isso, completado em seguida pelo Fogo exterior.

***

Questão: qual é esse Fogo Interior e esse Fogo exterior?

Continuando simples, com palavras simples, o Fogo Interior e o Fogo exterior participam da mesma realidade.
Trata-se, de fato, de certo número de Radiações cósmicas, retransmitidas, como vocês sabem, pelo Sol Central da

sua galáxia e pelo Sol Central das galáxias, por Sirius e Alcyone.
Essa Irradiação é constituída de uma série de partículas que têm efeitos biológicos e espirituais, cuja vocação é

retorná-los à sua liberdade Dimensional.
Deve acontecer um processo que será levado à adequação do Fogo Interior com o Fogo exterior que irá permitir,
então, quando chegar a hora, derretê-los, sem resistência e sem sofrimento, nesse Fogo exterior, mas vocês não

estão ainda lá.
Entretanto, esses dois fogos participam da mesma realidade e da mesma finalidade.

Esse Fogo, assim como dizia, representa uma energia e uma Consciência de longe superior ao que vocês chamam
de energia atômica ou de energia da fusão atômica.

É esta Consciência e esta Luz que eu descrevi na minha vida e que, hoje, está iminentemente próxima de vocês,



como está próxima do seu Coração e da sua descoberta que alguns seres já viveram.

***

Questão: isso explica manifestações de dualidade por vezes surpreendentes?

Em um sentido, sim.
Isso faz parte também do aprendizado, para uns e outros, do que é a Vibração do Fogo do Amor e do que não é.
A partir do momento em que dois seres estabelecem uma relação no Fogo do Amor, em nenhum momento esta

relação pode ser dual ou conflituosa.
Entretanto, esta dualidade é uma experiência e um aprendizado, aí também.

Deve permitir, a uns e outros, aproximarem-se desta Vibração, identificando sobre o que não é, sem ali se atrasar,
mas, entretanto, de maneira transparente, a fim de colocar fim na opacidade e nas mentiras.

Não há outras soluções. 
A era dos compromissos e dos comprometimentos terminou.

A era em que se podia jogar com as energias desse mundo terminou.
Vocês são os pioneiros de um novo mundo, se o aceitarem.

Esse novo mundo, esta nova Dimensão, não tem os mesmos valores, nem as mesmas funções.
Ela necessita de vocês a Alegria, a Paz, a transparência e a clareza.

Os jogos do ego, os jogos de poderes, o poder sobre o outro, as maledicências, tudo que fazia parte da sua vida
habitual, qualquer que seja sua vontade espiritual, deve agora desaparecer.

Lembrem-se de que a Vibração do Coração será o seu guia infalível nesse caminho.

***

Questão: como conciliar Verdade e não dualidade?

Isso será conciliado, de modo muito natural, pela Vibração do seu Coração e do Fogo do Amor.
Todo ato, todo pensamento, toda ação, todo comportamento, toda frase, que estiver de acordo com o Fogo do Amor,

reforçará o Fogo do Amor.
Todo ato, toda ação, todo gesto, todo diálogo, que afastar, apagará o Fogo do Amor.

Quando tomarem o hábito de perceberem e viverem esta Vibração, quando deste aprendizado, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se saírem desta Vibração, irão sofrer, porque irão de afastar da sua Unidade, da sua

Verdade, e da Luz.
Não é, portanto, o mental que vai apreender isso, mas, sim, a própria Vibração do Fogo do Amor.

***

Não temos mais perguntas. Nós agradecemos. 

***

Então, caras irmãs e caros irmãos, eu lhes proponho viver um momento, juntos, de meditação que irá nos aproximar,
que irá aproximá-los, desse Fogo do Amor, durante alguns minutos.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o Amor e todos os encorajamentos do universo, para efetuarem este trabalho
que é a sua grande obra, porque a maior obra que podem realizar não está nas suas realizações terrenas, sejam elas

quais forem, mas, sim, na realização do seu Templo Interior, e na construção desse Templo Interior pelo Fogo do
Amor.

O resto é estritamente nada é não tem valor algum para a Fonte, rigorosamente nenhum.
Então, juntos, acolhamos e eu lhes digo até breve. 

************

ÁUDIOS:

http://www.dailymotion.com/video/xbvkvt_sri-aurobindo-912010-canalisation-p
http://www.dailymotion.com/video/xbvkwx_sri-aurobindo-912010-canalisation-p_webcam

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=518

09 de janeiro de 2010

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.dailymotion.com/video/xbvkwx_sri-aurobindo-912010-canalisation-p_webcam
http://www.blogger.com/goog_1296914414
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=518
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres de Luz e bem amadas Sementes de estrelas, recebam minhas bênçãos e o Amor de todo o
Conclave.

Dentro de uma semana do seu tempo terrestres, vocês vão inaugurar a passagem para a 4ª Etapa.

Esta Etapa é certamente a mais importante depois das Núpcias Celestes.

Ela é a que vai lhes permitir, a cada um de vocês, e de acordo com o seu ritmo próprio, revelar e realizar o Fogo do
Amor.

Nas duas etapas anteriores, vocês puderam fazer a fusão entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração.

Esta aqui é o elemento anterior ao acendimento, em vocês, da percepção e da Revelação do Fogo do Amor, ou Fogo
do Coração.

Isto ocorrerá a partir do dia 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já realizaram isso há um mês.

Este Fogo se manifesta por um calor a partir do peito, um Fogo que não queima e, entretanto, ele se movimenta como
um Fogo, iluminando em vocês a Dimensão a mais sagrada e a mais eterna de sua filiação à Fonte.

Bem amadas Sementes de estrelas, do mesmo modo, a tríplice Radiação que conduzimos a vocês, associada à
Vibração emitida pelo conjunto dos 24 Anciãos, também à Vibração da Divina Maria, estarão doravante juntas em

vocês ao nível do seu peito para realizar este Fogo do Coração.

Vocês sozinhos podem abrir a porta.

Como sempre, vocês sozinhos têm os comandos sobre isto.

Não esperem que todos tenham acompanhado as Núpcias Celestes para vivenciar esta etapa em 17 de Janeiro.

Alguns de vocês já a vivenciaram, outros irão vivenciá-la um pouco mais tarde.

No entanto, a força que precisamos de vocês é a do Fogo do Amor, pois é este Fogo do Amor que vai permitir
dissolver totalmente a obra de desconstrução que eu tinha começado com vocês.

MIGUEL – 10 de janeiro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-tC-MmOTR7YM/UXOjZlLqhXI/AAAAAAAABD0/pbI1JWWOqMw/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+10.01.2010.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Este trabalho de desconstrução estará concluído e terminado antes que eu ceda o lugar ao Anjo da Presença
[Arcanjo Uriel] e ao Arcanjo Metatron.

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, alguns dos Melquizedeque estão intervindo para
lhes dar as condições prévias, ao nível espiritual e ao nível material de sias vidas, para permitir o acendimento do

Fogo do Amor.

Eu insisto, por meio destas poucas palavras: VOCÊS NÃO PODERÃO ATINGIR O TEMPLO INTERIOR E O FOGO DO
CORAÇÃO SE DEIXAREM QUALQUER ELEMENTO DA SUA PERSONALIDADE INTERVIR E SE MANIFESTAR NESTE

PROCESSO ALQUÍMICO.

***

Assim, a partir de 17 de Janeiro, nós faremos a fusão, sobre esta Terra, e também em vocês, para aqueles que estão
prontos, da tríplice Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, com a Irradiação Azul e a Irradiação

Dourada que será atualizada pelos Melquizedeque em 17 de Janeiro.

Em meio à Vibração desta dupla Coroa (Conclave e 24 Anciãos), encontrar-se-á o Um.

Este Um é representado pela Maria, a Divina Maria, Criadora deste universo, neste espaço em que vivem, tendo sido
transformado pelas forças de oposição à Luz, não havendo mais lugar de ser.

Dessa forma, nós iremos restabelecer em vocês o princípio da Unidade e da tríplice Unidade, através da Coroa
Radiante da cabeça (associada ao Conclave Arcangélico) e da Coroa Radiante do Coração (associada ao Círculo

dos 24 Anciãos), reunificadas em vocês em meio ao círculo de Fogo e em meio ao seu Fogo do Coração.

No centro desta dupla Coroa entrelaçada, assentará Maria.

Então, nós iremos reunificar todas essas irradiações e essas radiações que chegam ao seu sistema solar para
realizar a alquimia necessária e a transmutação necessária do seu DNA.

Este Fogo do Amor, ou Fogo do Coração, lhes será permitido e a um determinado horário, que será doravante, por
todo Conclave Arcangélico, por toda Vibração emitida pelo Círculo dos 24 Anciãos, e pela vontade da Divina Maria, a
ser realizado todas as noites [todas as tardes, no Brasil], até o final de minha intervenção no mês de Maio, das 19h00

às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Eu indico com exatidão: das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

Durante esta hora francesa, esta meia-hora, todas as Radiações que eram, presentemente e até agora, diferentes,
serão reunificadas, para aqueles que assim desejarem, no seu Templo Interior.

Vocês ajudarão nisso pelas técnicas já conhecidas, pelos gestos que eu lhes comuniquei (ndr: descer a Luz Azul da
Fonte de Cristal ao Coração), pela pronúncia das sílabas sagradas (ndr: OD – ER – IM – IS – AL), e em vocês, pelo

próximo gesto que irá se constituir em colocar suas mãos de cada lado do seu Coração, e em deixar assim suas
mãos, para ativar em vocês o Fogo do Amor (ndr: as mãos são abertas em forma de taça/concha, com as palmas

voltadas uma para a outra, a cerca de 20 cm uma da outra, os dedos em direção ao céu, os polegares posicionados,
em toda sua extensão, na cavidade sob as clavículas, no eixo dos mamilos – pontos de enraizamento da Alma e do
Espírito, ou ainda pontos de acupuntura 14 Estômago). Isto será realizado diariamente, das 19h00 às 19h30 [das

16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Será possível, para alguns de vocês, vivenciarem este Fogo do Coração de forma permanente.

Entretanto, o primeiro contato será importante porque lhes permitirá reconhecer e reiniciar o fenômeno à medida que
vocês purificam neste Fogo do Amor os restos de sua personalidade. Vocês vão conseguir então estabelecer este

ponto de Luz consciente entre a Fonte e vocês, totalmente.

Sua soberania será definitivamente estabelecida, mas lembrem-se de que não se tratam de palavras vazias, mas sim
de uma Vibração e de um Fogo presentes no meio de seu peito.

Vocês não poderão reivindicar sua soberania ou seu estado espiritual, pois esta Vibração não seria estabelecida de
forma definitiva em vocês.

Vocês têm alguns meses para realizar isto.

Não se preocupem se vocês não perceberem, em 17 de Janeiro, esta Vibração e este Fogo.

Isto é um caminho que lhes conduz ao Centro de Vocês.

As resistências associadas à personalidade, aos temores, às privações, deverão ser eliminadas.

Nós lhes ajudaremos nisso, toda noite [toda tarde], das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília,
horário de verão], nós lhes ajudaremos a irem para vocês mesmos, a se conectarem a si mesmos, em totalidade e em

Essência.



***

Bem amados Mestres de Luz, bem amados filhos de Luz, da parte do Conclave, eu transmito-lhes as felicitações para
que continuem a trabalhar.

Os cumprimentos por terem empreendido este caminho, por terem se proposto a se libertar desta matriz que se
desagrega sob seus olhos.

As forças da Luz agora cercam o planeta inteiro, nas Naves da Confederação Intergaláctica, sobre os planos
Dimensionais agora muito próximos de vocês.

Nós ainda não queremos que apareçam de maneira formal diante dos seus olhos.

Nós desejamos que o um grande número de seres humanos possa conseguir sua liberdade, sua soberania, sua
Essência, sua Alegria e sua Luz.

Só em função da evolução do número de pessoas que se juntarem a esta dimensão do Fogo do Amor que nós
decidiremos nos manifestar e nos mesclar a vocês.

A Revelação do Mestre da Luz está próxima, no entanto, vocês devem se revelar a si mesmos, se tornarem seu
próprio Mestre de Luz.

Isto irá se manifestar em meio à sua Consciência comum, pela Paz, pela Alegria, pelo Amor e pela incapacidade de
prejudicar alguém, sob qualquer forma.

Qualquer dano causado a si mesmo, ou a um de seus irmãos ou de suas irmãs, a qualquer elemento da natureza e da
Vida unitária, irá se traduzir em uma diminuição do Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor é a testemunha e a garantia de sua autenticidade e da sua Verdade.

Não há alternativa.

Nós percebemos, quanto a nós, de nossos planos e de nossas Dimensões, esta Luz.

Ela é a promessa de sua possibilidade de Ascensão, de Translação, de elevação e, eventualmente, de evacuação, se
isso se tornar necessário.

Não há outro meio de reconhecê-los além da Luz em vocês e da Luz que vocês manifestam.

Esta Luz é Vibração.

Esta Luz é Fogo.

É de sua responsabilidade deixá-la nascer e deixá-la aumentar em vocês.

Abstenham-se de tudo que puder prejudicar este Fogo, de tudo que puder perturbar este Amor e esta Verdade.

Vocês estão empenhados em demonstrar probidade, honestidade, integridade, convicção e fé.

É durante esses ‘tempos reduzidos’, que conduz ao fim da minha intervenção [Ronda], que vocês devem estabilizar e
estabelecer, em última análise, o que vocês são.

***

Bem amados Mestres da Luz, nós estamos felizes, se assim o desejarem, de acolhê-los na Confederação
Intergaláctica dos mundos Unificados da Fonte.

Nós encorajamos vocês a viver esses instantes, além do momento em que nós vamos intervir, nós, o Conclave e
todos os Melquizedeques, para que encontrem esta Vibração do Fogo Interior, o mais rápido possível em sua Vida.

Qualquer que seja sua ocupação, qualquer que seja sua atividade, lhes pertence alimentar este Fogo, para que o
Fogo do Amor possa, no momento oportuno, lhes abrasar e lhes permitir de viver o abrasamento ligado à Luz que

vem para vocês.

Bem amados Mestres da Luz, todas as Radiações e as Vibrações que estão chegando agora na Terra, denominadas
Supramental, são a Luz da onda galáctica anunciada desde muito tempo.

Esta onda galáctica, composta essencialmente de raios gama, destina-se a transmutar totalmente sua forma física a
base de carbono, em outra forma muito mais leve.

Vocês poderão conduzir estas irradiações e esta mutação a partir do momento em que o Fogo do Coração se mostrar
ativo e eficiente em vocês.

Não se entreguem a palavras, não deem crédito a condutas, confiem somente na Vibração e na Percepção do Fogo,
no Interior de seu peito.



Não há alternativa para sua evolução, se tanto é o que vocês desejam, do fundo de sua alma, evoluir para a Luz.

Bem amadas Sementes de estrelas, nós esperamos encontrá-las em maior número a cada dia para revelar este Fogo,
para acendê-lo e para manifestá-lo.

Dessa forma, vocês vão dissolver sua matriz pessoal e a matriz da Humanidade.

Nenhuma força poderá fazer oposição ao Fogo do Amor, exceto as resistências de sua personalidade e os temores e
os fracassos.

***

É da sua responsabilidade então viver agora neste Fogo, de estabelecê-lo, de manifestá-lo a cada ato, a cada
respiração de sua Vida.

Isto se fará mais ou menos facilmente, de acordo com o que vocês são, atualmente, nesta encarnação, que eu os
lembro de que é só uma Ilusão em relação ao que vocês são nas outras Dimensões.

Vocês são os seres de Unidade, vocês são os seres de Luz, portanto revelem o Fogo que é sua natureza, a natureza
do Fogo e a natureza da Fonte.

A Fonte é Fogo, Fogo que não queima, tendo sido transformado nesta Dimensão em um Fogo que queima.

Nunca, o Fogo não pode queimar a Consciência.

O Fogo pode eventualmente queimar este corpo que não é feito para viver a Luz e o Fogo.

Vocês vão, portanto, penetrar nas manifestações do Fogo que estão associadas à minha Presença em meio mesmo
aos elementos desta Terra.

O frio é também uma condição, talvez anterior, para chegar ao Fogo.

Entretanto, o frio deve desaparecer, tanto em vocês como em seu exterior, para dar lugar ao calor e ao Fogo.

A Fonte é Fogo.

A Fonte é Luz.

O Amor é Fogo.

Vocês são Fogo e vocês são Amor.

Cabe a vocês revelá-lo.

Cabe a vocês manifestá-lo todo dia, em um primeiro momento, e assim que possível, a cada instante de sua Vida.

***

Bem amados Mestres da Luz, eu voltarei, quanto a mim, no dia 17 de Janeiro, pessoalmente, em vocês, para lhes
permitir, se desejarem, o acendimento deste Fogo.

Dessa forma, eu lhes digo, portanto, até 17 de Janeiro às 17h00, hora francesa, hora do relógio [14h00 – hora de
Brasília, horário de verão].

Cada qual deverá me acolher, ligado ao Céu / Terra, ligado ao seu interior, alinhado em seu eixo Interior e as mãos
colocadas em cada lado do Coração.

Minha intervenção se fará em algumas palavras e em seguida, nós trabalharemos todos juntos, sobre o planeta, para
acender este Fogo do Amor nesta Humanidade e principalmente em Gaia, nesta Terra que esperou este momento

após tanto e tanto tempo.

A hora de sua libertação se aproxima rapidamente.

Assim, nós revelaremos e nós despertaremos também o Fogo do Amor no seio de Gaia, concretizando dessa forma a
promessa do sacrifício de Cristo, a dois mil anos, tendo derramado seu sangue para permitir esse momento.

Agora, não será mais necessário derramar o sangue, mas reaquecê-lo em seu peito e em meio ao sangue da Terra.

O sangue da Terra se revela e desperta, ele também.

Eu vou encontrá-los então em 17 de Janeiro às 17h00 [14h00 – hora de Brasília, horário de verão] na situação
prescrita, para vivermos juntos o batismo do Fogo.

Bem amadas Sementes de estrelas e bem amadas crianças da Luz, recebam todos nossas bênçãos, e a partir de
hoje nós substituímos o período correspondente às 12h00 / meio-dia [09h00 – hora de Brasília, horário de verão], por
um período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], permitindo acolher



a Radiação ligada aos 24 Anciãos, ao Conclave Arcangélico e à Divina Maria.

Bem amados Filhos da Luz, antes de deixá-los, vocês têm perguntas restritas a este protocolo e ao estabelecimento
do Fogo do Amor?

***

Pergunta: pronunciar as sílabas sagradas, durante o protocolo, deve ser feito interiormente ou em voz alta?

Interiormente, e somente durante os primeiros minutos, tempo para ativar em vocês, se necessário, a Coroa da
cabeça e a Coroa do Coração, se isso já não foi feito.

***

Pergunta: as mãos são mantidas em forma de cálice ao redor do coração durante todo o protocolo?

Não, durante o processo inicial, de acordo com seu tempo para perceber o Fogo do Amor: entre alguns minutos de
seu tempo e um quarto de hora [até quinze minutos].

***

Pergunta: sempre se começa fazendo descer a Luz Azul?

 Vocês podem também se ajudar com os gestos para descer a Luz azul.

Entretanto, o que irá se ativar em vocês, a partir do dia 17 de Janeiro, será a Luz Dourada, correspondente ao Fogo
do Amor.

***

Pergunta: por que o frio é uma pré-condição necessária para a instalação do fogo?

Em certos casos. Isto não é uma regra absoluta.

Certos seres devem passar por uma condensação do ego, destacando as lacunas, de modo brutal, de suas
deficiências, para ter acesso ao que eles buscam.

Isto tem sido verdade, durante este mês, para muitos seres sobre o planeta, no percurso.

Isto não é nem punição, nem julgamento, mas coloca em evidência e na Luz o que devia ser realçado.

O frio é então, em vocês, o inverso do Fogo.

***

Pergunta: nossos bloqueios, diversos e variados, poderiam ser obstáculos à instalação deste fogo?

Eles poderiam, em um primeiro momento.

Mas, entretanto, à medida que vários Seres Humanos se abrirem ao Fogo do Amor, eles vão agir sobre a matriz, a
título coletivo, e vão aliviar as matrizes individuais daqueles que não puderam ativar este Fogo do Amor.

Convém então serem extremamente precisos nos encontros, pontuais, e eficazes, para permitir que um número muito
grande possa ir para este Fogo do Amor.

Não é para se ter, como lhes disse, qualquer inquietude.

Isto não ocorrerá para todos, a partir de 17 de Janeiro, mas sim em etapas subsequentes.

***

Pergunta: o encontro com a Assembleia dos 24 Anciãos às 19h30 é então...

Tudo está substituído pelo período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão].

***

Pergunta: e o encontro do meio...

Tudo está substituído por este período único das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de
verão].



***

Pergunta: como aliviar a dor nos tornozelos ocorrendo durante este processo?

Não há nada a fazer em relação a qualquer dor se manifestando durante esses protocolos.

Elas correspondem ao fato de queimar em vocês o que deve ser queimado, para purificar e aumentar o Fogo do
Coração.

***

Pergunta: como aliviar os desconfortos físicos que isto poderia provocar?

A descrição seria muito extensa.

O que vocês têm que fazer, e com o que vocês têm que se preocupar, é unicamente com o Fogo do Coração.

As reações corporais, as reações psicológicas, não traduzirão senão as fases de purificação onde o que deve ser
queimado, será queimado.

Não há então necessidade de se ligar em Consciência ou de dar importância.

***

Pergunta: além do horário indicado, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), podemos praticar este protocolo em outros
momentos do dia?

Sim, em função do seu desejo, em função de sua percepção do Fogo do Amor.

Não se esqueçam que os momentos em que percebem este Fogo do Amor são momentos abençoados porque esses
momentos devem se tornar sua eternidade.

Então, sim, utilizem esses momentos, mesmo fora do período anunciado, para cultivá-la.

***

Pergunta: como distinguir entre as manifestações do Coração associadas a este trabalho e aquelas decorrentes de
problema físico?

Não são de tudo a mesma Vibração e a mesma Consciência.

Quando o Fogo do Coração se ativa, vocês vivem a Unidade.

A Luz invade sua cabeça e seu corpo.

Vocês estão na Alegria e na Unidade.

O que, me parece, não ser o caso em situação de dores em seu corpo.

***

Pergunta: em 17 de janeiro será uma intervenção apenas vibratória ou haverá como fazer perguntas?

Ela será Vibratória, e ela ser também em palavras, de minha parte, e sem perguntas.

***

Perguntas: o que acontece hoje, em nível planetário, em nível climático, está associado justamente a esta Onda
Galáctica?

Na totalidade.

***

Pergunta: qual será a evolução previsível destes aspectos climáticos?

O abrasamento da totalidade do seu sistema solar no Fogo do Amor e no Fogo Solar.

***



Pergunta: o frio que temos sentido fora é como um convite para nos deixar com frio?

Por 'princípio de atração e de ressonância', sim, evidentemente.

***

 Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, eu lhes peço para acolher o meu Fogo e eu lhes
digo até 17 de Janeiro.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, conforme prometi, hoje estamos reunidos, sobre
todo este planeta, para realizar, para alguns dentre vocês, seu Batismo pelo Fogo, para alguns dentre vocês,

a Aliança de Fogo.

Vocês entram agora no nível da reconstituição, no seu Templo Interior, da Dimensão do Fogo: Fogo do Coração,
Fogo do Amor, Fogo da Luz e Fogo da Verdade.

Conforme lhes disse há uma semana, alguns de vocês vão viver a partir de hoje este Batismo ou esta Aliança, os
demais deverão aguardar que este Fogo se reconstrua no interior do seu Templo Interior.

Vocês têm, diante de vocês, um lapso de tempo de alguns meses, para atualizar e realizar este Fogo do Amor, esta
Aliança sagrada com a Fonte, que lhes restitui à sua múltipla dimensionalidade, ao seu Estado de Ser e à sua

Verdade.

Juntos, nós planejamos fazer isso para aqueles de vocês que estão comigo e que me acompanham na realização
deste intuito.

Bem amados Mestres da Luz, nós não os felicitaremos jamais o suficiente pelo trabalho empreendido desde cerca de
um ano, agora, por irem além da matriz que vocês vivem, por encontrarem quem vocês São, por toda a Eternidade.

Por isso, peço que coloquem suas mãos, como eu havia solicitado, de cada lado do seu Coração (NDR: como
descrito na intervenção de Miguel do dia 10 de Janeiro último), para acolherem e recolherem a reunificação do

conjunto das Radiações que, até o presente, chegaram sobre todo este sistema Solar e sobre esta Terra, de forma
escalonada e fracionada.

Já desde a semana passada nós preparamos ativamente este momento.

Alguns de vocês já vivenciaram a Verdade em meio ao Fogo, no Coração.

Hoje, nós, Conclave, eu, Miguel, Arcanjo, todos os 24 Anciãos, a Divina Maria e a própria Fonte, reunificamos nossas
próprias Radiações à sua Radiação.

MIGUEL – 4ª ETAPA - 17 de janeiro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-GZS90Amp2Eg/UXOjr-r-3-I/AAAAAAAABD8/UdF20bDWzEE/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+17.01.2010.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-E-gTwqbgI1s/UXTTlH_1rlI/AAAAAAAABF0/40okTBK1Mis/s1600/bibli_37+-+amarelo.png


E isto é agora.

Eu peço que acolham, durante esta meia-hora e em silêncio, todos juntos, para que possamos suscitar, em vocês e
sobre toda esta Terra, o Batismo e a Aliança do Fogo.

Vamos juntos realizar isto, agora.

*

Ativação do primeiro Círculo, Círculo de Fogo dos Anciãos, alimentado pelos 24 Anciãos. Efusão.

... Efusão de energia ...

Ativação da totalidade da Radiância Arcangélica, juntando-se ao Círculo de Fogo dos Anciãos e dos 24 Anciãos, e
reunificação.

... Efusão de energia ...

Ativação, no centro desta dupla Coroa entrelaçada, da Vibração de Is-Is, denominada Maria.

... Efusão de energia ...

Ativação, em meio à dupla Coroa entrelaçada e no centro da Divina Maria, e sobre todo o conjunto, do Fogo da
Fonte, em seu Templo Interior. Agora.

... Efusão de energia ...

Também se realiza, em vocês, agora, em meio ao seu Templo Interior, a alquimia da Cruz Cósmica e dos Quatro
Elementos.

Vivamos isto agora, silenciosamente. E vocês, e eu.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um [Lei Unitária], alguns dos Anciãos estão chegando a vocês para lhes explicar as
condições da manutenção e as condições do acendimento do Fogo do Coração.

Eu não voltarei, portanto, a isso então.

Cabe a vocês frutificar e manter este Fogo.

Este Fogo é a garantia de sua capacidade para ter acesso ao Estado de Ser e de ter acesso, no momento oportuno,
à sua própria Translação Dimensional.

Vocês não têm que se preocupar com nada além da inteligência da Luz e da inteligência suprema do Fogo do Amor,
em vocês, que vai solucionar, à sua maneira (Celeste e Unitária), as dificuldades inerentes às suas vidas e às suas

condições, quer sejam interiores, quer sejam da ordem que vocês chamam de doença ou de situação maléfica.

Apenas coloquem sua Consciência no Fogo do Coração, na Luz e no Fogo do Coração, e a Luz do Coração vai agir
para assegurar que sua vida fique sob o sinal da Unidade, da Fluidez, da sincronia e da facilidade.

Basta que permaneçam centrados nesta Vibração, no seu Templo Interior.

O restante, todo o resto sem exceção, vai resultar, em suas vidas, da sua capacidade em manter e em estabelecer
este Fogo do Coração.

***

Agora, bem amados Filhos da Lei do Um, lembrem-se dessas palavras: este acender, este Batismo, ou esta Aliança,
vai se realizar a partir de hoje, e também progressivamente no tempo para alguns de vocês, porque alguns deverão

aguardar vivenciar as três últimas etapas para poder purificar o que deve o ser, a fim de se elevar no Fogo do
Coração.

Não se preocupem aqueles dentre vocês que não as vivenciaram ainda.



E eu digo àqueles que já vivenciam, desde hoje ou por algum tempo, bem-vindos à sua múltipla dimensionalidade.

De agora em diante, e como vocês já o sabem, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica está disposto ao
redor deste planeta para assegurar que o Fogo opere em meio a este planeta e permita a dissolução total desta

matriz.

Nós pedimos a vocês, queridos amigos, queridos irmãos, queridos humanos em meio a esta densidade, para que não
acreditem em nada além do seu próprio Coração, porque este Coração, que está animado e aceso pelo Fogo,

manifesta a resposta a todos os seus problemas nesta Vida e nesta época.

Basta viver este Fogo do Coração, basta colocar sua Consciência, independentemente do período das 19h00 às
19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de Brasília, horário de verão], sempre que possível, nos momentos de dúvida, nos
momentos inerentes a esta dualidade ainda presente, para reabastecê-los, reunificá-los e conectá-los ao que vocês

são, em Eternidade.

Estas são as poucas palavras que eu tinha a dizer.

Juntos agora, nós vamos acolher este Fogo e a Luz Dourada.

... Efusão de energia ...

Conectando à sua Fonte, conectando ao Fogo, vocês participam do despertar do Fogo, para a iniciação planetária
em curso.

Agradeço a vocês, sejam abençoados e que a Luz Dourada e o Fogo os acompanhem.

Eu voltarei, quanto a mim, no Domingo que antecede o dia 17 de Fevereiro (NDR: no Domingo do dia 14 de
Fevereiro), às 15h00, hora francesa [às 12h00 / ao meio-dia – hora de Brasília, horário de verão], para lhes passar as

instruções relacionadas à passagem da 5ª. Etapa que ocorrerá no dia 17 de Fevereiro às 12h00, hora francesa [às
09h00 da manhã – hora de Brasília, horário de verão].

Até então, as bênçãos de todas as Forças da Luz e da Confederação Intergaláctica vão acolhê-los de braços abertos,
em meio à sua Unidade.

Vocês são abençoados, nós os agradecemos e vocês são amados.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Eu lhes digo então até logo.

Vamos permanecer juntos, ainda em comunicação silenciosa, no Fogo do Amor e no Fogo do Templo Interior.

... Efusão de energia ...

************
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Questão: o triângulo das Bermudas é uma Porta?

Bem amado, existe, na superfície deste planeta, como no seu interior e também no seu exterior, certo número
de estruturas denominadas Vibratórias.

Essas estruturas Vibratórias podem ser portas, portais, canais, vórtices, ou ainda «Stargates», Portas
Estelares.

Existem de diferentes naturezas.

Algumas permitem aceder e viajar nesta matriz, elas mesmas utilizadas desde extremamente muito tempo por
aqueles que foram chamados de Arcontes.

Existe também, devido à nossa própria ação, ou seja, dos Arcanjos, a criação de certo número de portas novas
em sua estrutura, do mesmo modo que estamos criando atualmente, com a ajuda da Confederação

Intergaláctica, no Sol e no seu ambiente próximo, uma série de Portas Estelares que nos permitem retificar,
literalmente, a matriz na qual vocês estão, permitindo-lhe novamente ser alimentada pela Luz.

Assim, portanto, existem muito numerosas Portas.
Aquela de que você fala foi, efetivamente, uma Porta, num passado remoto, ligado à Atlântida.

Essas portas evoluem no tempo, quer estejam inscritas na matéria (como nas pirâmides), quer estejam
suspensas no ar ou sejam intraterrestres.

Portas, Portais, «Stargates» e uma série de estruturas permitem hoje verificar, por vocês mesmos, que as
modificações Vibratórias em curso sobre este planeta, obviamente, nada têm a ver com o que, como vocês

dizem, o que os «martela» ao longo do dia e que é chamado de mudança climática.

Há uma perturbação, uma transformação essencial que está em curso nesta humanidade, como no conjunto do
sistema Solar.

Assim, portanto, convém acolher em vocês essas modificações porque, lembrem-se de que essas
modificações exteriores estão relacionadas principalmente a vocês.

A ação que realizamos no Sol realiza-se no interior das suas estruturas de Estado de Ser, porque o Sol não é
nada mais senão o lugar onde estão armazenados os seus corpos eternos e seus corpos universais. 

***
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Questão: você havia precisado, há algum tempo, que a Luz havia ganhado. Poderia parecer que esse
não seja o caso. 

Obviamente que a Luz ganhou, cara amiga.
A Luz mais do que ganhou, mas, simplesmente, existe uma latência entre o que está no Céu e o que está

sobre a Terra.

Uma série de processos teria que acontecer, como, aliás, anunciou-lhes o Venerado Omraam Miguel
Aïvanhov, como o desabamento do sistema financeiro.

Esse sistema financeiro está definitivamente desabado, mas, entretanto, ele prossegue sua rota como se
nada houvesse durante certo tempo.

Isso ilustra, para nós e para vocês, a dificuldade inerente entre o que acontece no Céu e o atraso no tempo
do que deve chegar sobre a Terra.

A Luz ganhou porque, no nível dos mundos interestelares, no nível da Confederação Intergaláctica, as
oposições ligadas a esses maus rapazes não podem mais existir.

Entretanto, no nível do seu mundo de superfície, existe certo número de forças que estão ainda em operação,
obviamente.

Elas não estão totalmente dissolvidas pela Luz, ainda não.

***

 

Questão: não seria para as pessoas que estão «na Luz» ou num caminho de Luz combater esse
gênero de coisas?

Bem amado, nada há a combater, há simplesmente que Ser.

As forças que criaram esta matriz gostariam apenas de uma única coisa: que vocês entrassem no combate,
Sombra/Luz.

A Luz não combate jamais.

O Arcanjo Miguel combate, tal como isso foi dito.
Foi-lhes dito, no ano passado, em inúmeras vezes, mas o seu papel era de Ser.

Quando você É, você combate, mas sem utilizar as energias que correspondem a esse nível de realidade.

O combate bem/mal, a força de antagonismo e as forças eletromagnéticas que vocês conhecem são aquelas
que, justamente, permitiram a instalação desta matriz.

Desfazer a matriz necessita situar o seu combate além da dualidade do bem e do mal.
O combate que vocês devem conduzir é um combate interior entre a personalidade e o Estado de Ser, a fim de

estabelecer, em vocês, a Luz e o Estado de Ser.

A partir do momento em que vocês irradiam a Luz, a Luz age pela sua própria Inteligência.
O abandono à Luz, sobre o qual eu me expressei amplamente no ano passado, é algo que lhes permite vencer

sem combater, simplesmente pela Presença em si mesmo e pela Presença em meio à sua Radiação.
Não há outra solução.

A partir do momento em que vocês entram em um combate, em que vocês lutam contra o mal, vocês
participam, de uma maneira ou de outra, da matriz.

Vocês são obrigados a superar o estágio bem /mal e a oposição bem /mal para entrar na Unidade.
Não há outra possibilidade.

O que quer dizer que, enquanto vocês conceberem o combate da Sombra contra a Luz, ou da Luz contra a
Sombra, por um afluxo de Luz de uma pessoa ou de um grupo social, vocês mantêm, de maneira indefinida, a

dualidade.

Jamais vocês sairão da dualidade pelo combate.
O combate está relacionado às forças de oposição presentes neste Universo e, em particular, nesse setor do

Universo ligado à falsificação da Luz, criada, há muito tempo, pelos Arcontes. 

O único combate é um combate interior: crescer em Luz, permitir à Luz tomar posse de vocês e se manifestar
cada vez mais.

É apenas a partir desse momento que vocês compreenderão a finalidade do bem e do mal, tal como foi
enunciado por todas as correntes, eu diria, religiosas, deste planeta.

Vocês estão numa matriz.



O único objetivo desta matriz é perdurar.
A única maneira que ela tem de perdurar é fazê-los crer que é preciso combater: o bem contra mal e o mal

contra bem.

As leis do carma tal como foram editadas, não pelos Senhores do Carma, assim como eles foram chamados,
mas, bem mais, pelos Arcontes, fazem-nos crer que, por estar no bem, vocês chegariam a vencer o mal, mas,
se isso fosse verdade, a humanidade inteira ou a maior parte da humanidade já teria sido liberada desta matriz.

Olhem as forças ligadas àquelas que quiseram impor a Luz.
A Luz não se impõe.

A Luz se vive.
A Luz não combate a Sombra.

A Luz se instala e, pela sua Presença e pela sua Radiação, dissolve a sombra.
Não é a mesma coisa que dirigir a Luz contra a Sombra.

A primeira etapa é uma ação Unitária.
A segunda, uma ação de dualidade que mantém, portanto, esse mundo de dualidade. 

***

Questão: quando praticamos o protocolo de 19h a 19h30 – horário francês (nota: « Reunificação das
Radiações no Templo Interior » encontrado na coluna « protocolos a praticar » no nosso site), a que

corresponde o fato de sentir diante do rosto uma corrente de ar fresco e como um peso na orelha
esquerda?

Isso corresponde a fases de ativação bem específicas.

Quando do alinhamento com a Radiação da Tripla Unidade reunida em uma só (Radiação do Espírito Santo,
Radiação da Fonte e do Ultravioleta retransmitido pelos Arcanjos e pelo Conclave dos 24 Anciões), há, em

suas manifestações, presenças Vibratórias extremamente precisas.

Elas são muito numerosas.
Não me estenderei sobre a sua descrição, mas tudo o que é vivido naquele momento corresponde à instalação

do Fogo do Coração.

Alguns vão começar a sentir pressões no peito, antes de manifestar correntes de ar no rosto ou calor na frente
do rosto, acompanhados de diversos sons ou de diversas pressões nas orelhas, mas também sensações de

queimação ou de Vibrações na Coroa da cabeça ou na Coroa do Coração.

Isso apenas traduz a ativação, em vocês, dos processos ligados ao Fogo do Coração e ao Fogo do Amor.

***

Questão: atingir o Estado de Ser pode ser sinônimo de se sentir como em harmonia, da manhã à
noite, e a impressão de que nada existe?

Sim, o Estado de Ser, caro amigo, afirma isso no Si.

Há uma Presença em si mesmo, mas também uma presença no mundo, porém dissociada do mundo,
ilustrando, com isso, a parábola de Cristo: «vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo».

A partir do momento em que vocês alcançam o Estado de Ser, vocês experimentam a Alegria, uma Alegria
indizível, denominada pelos orientais, como lhes disse Sri Aurobindo: «Samadhi».

Nesse «Samadhi» você vive a harmonia com o conjunto do universo, quaisquer que sejam as provas e
quaisquer que sejam as dificuldades da sua própria Vida.

Tudo é abordado com um olhar e com uma Consciência nova.
O Estado de Ser se acompanha também de manifestações Vibratórias na Coroa da cabeça, na Coroa do

Coração, nos ouvidos e também da capacidade para sentir-se si mesmo como o todo, naqueles momentos.

***

Questão: é normal, depois desses períodos de harmonia, sentir-se na densidade, no peso da
materialidade?



Bem amado, isso participa, de maneira evidente, da escolha a fazer entre a densidade, o peso e a leveza.

Como você poderia diferenciar os dois estados se não os experimentasse um depois do outro?
O momento em que você irá viver isso, de maneira permanente e definitiva, será o momento em que você irá

deixar, de maneira definitiva, esta ilusão.

***

Questão: durante o protocolo das 19h00 às 19h30 (hora francesa), eu sinto como um peso nos
tornozelos e nos pés que me impede de levantar. Por quê?

Isso é um processo de autoproteção.
Nós temos necessidade de vocês aqui, caro amigo, sobre a Terra, e não, por enquanto, lá em cima.

Nós nos arranjamos muito bem sem vocês, no momento.
O que eu quero dizer com isso é que algumas almas têm a predisposição, contatando o Estado de Ser, de

escapar muito rápido desse corpo. 

Ora, o que vocês têm a realizar é a ascensão em meio mesmo a esse corpo se isso for possível e se não
houvesse essas sensações, muito específicas, de peso, nos tornozelos e nos pés, bem, vocês já teriam se

juntado a nós há muito tempo. 

***

Questão: depois da meditação das 19h00 às 19h30 (hora francesa), sentir vibrações nas pernas e
nos braços até muito tarde, pode fazer parte do mesmo processo? 

Completamente.
Alguns o vivem através de sintomas extremamente precisos.

Nós acabamos de falar de pesos, ou simplesmente de ser cercada nos tornozelos, isso corresponde,
provavelmente, como dizia, à necessidade de permanecer encarnado.

Para outros, há tremor, este tremor podendo surgir ao nível do corpo ou dos membros.
Ele traduz uma necessidade de alívio.

Aí, ao contrário, trata-se de uma necessidade de elevar ainda mais o nível Vibratório.

Há uma série de modificações ocorrendo na estrutura energética e na estrutura física do ser humano quando
vocês realizam esse trabalho que propusemos das 19h00 às 19h30 (hora francesa).

As manifestações podem ser múltiplas e inumeráveis.
Todas elas têm, obviamente, uma expressão.

Não é necessário ficar transtornado, mas integrá-las e deixá-las se desenrolar.

***

Questão: por que estar em alguns lugares me leva a arrotar ou bocejar fortemente?

Bem amada, existem, desde algum tempo, para inúmeros seres humanos, modificações de ampliação
energética.

Esta modificação de ampliação energética existente no corpo etéreo vai se refletir, em momentos precisos em
que vocês são confrontados com energias que vamos chamar de «exteriores» a vocês, que não estão ainda

em acordo com vocês mesmos, pelas manifestações de bocejos, de arrotos e de manifestações diversas, ou
mesmo de sufocação, palpitações, que refletem um fenômeno de reajustamento da sua energia expandida

com a energia do lugar que vocês penetram.
Você não deve se inquietar.

Entretanto, isso corresponde, com efeito, a uma modificação brutal existente ao nível do chacra do baço, que
corresponde à entrada de energias no corpo.
São fenômenos de reajustamento Vibratório.

Imagine que você está num dado estado Vibratório, em você mesma, à vontade com esta Energia e com esta
Consciência, e que você se encontra confrontada com lugares frequentados por muitos seres humanos e que a

sua sensibilidade particular se exprime através do sentir de energias e do que remanesce nas paredes, nos



lugares ou nas pessoas, dos lugares que você frequenta.
Naquele momento, o seu chacra do baço vai reagir.

Do mesmo modo quando eu entro no interior daquele que eu guardo, eu desencadeio fenômenos de bocejos
que correspondem à modificação da distribuição energética e da modificação da Vibração mesmo do chacra

do baço.
Isso é completamente normal, em um sentido como no outro.

***

 

Questão: ver fogo manifestar-se em sonho é um processo ligado à Luz ou não?

O Fogo, obviamente, na tradição judeu-cristã, está assimilado ao inferno.
Isso é o que quiseram fazê-los crer os Arcontes.

O Fogo está ligado à Luz, bem mais do que qualquer outro elemento.
O Fogo é o agente purificador, o Fogo é o agente de Shiva, o Fogo é o agente da Luz.

Portanto, toda manifestação do Fogo vai corresponder, em suas estruturas, a algo em relação com a Luz. 

***

Questão: as crianças autistas têm a visão de coisas que nós não teríamos?

Bem amada, aqueles que você denomina "crianças autistas", essas crianças fechadas na relação, no social,
têm, obviamente, percepções incomuns, diríamos, ao nível da humanidade.

São seres que estão perfeitamente conscientes que evoluem num mundo falsificado de uma matriz, com um
sofrimento enorme, mas, entretanto, lhes permite perceber o que vocês mesmos não percebem nesta matriz.

Eles são capazes de ver o que é da ordem da Luz e da ordem da Sombra, o que, obviamente, cria um
sentimento de insegurança essencial nessas almas.

***

Questão: como acontece se não há mulheres entre os 24 anciões?

Os 24 anciões são seres que foram, todos, encarnados nesta Terra e, tanto quanto possível, para a maior parte
deles, desde que Cristo veio.

São portadores de uma energia específica porque foram capazes, durante suas vidas e sua última vida, de
alcançar uma parte da Verdade.

São, sobretudo, seres de equidade, qualquer que seja sua proveniência, qualquer que seja (para aqueles que
vocês conhecem), oriental ou ocidental, ou ainda, extremo oriental (como alguns que não se exprimiram ainda

entre vocês) ou ainda de origem de países, vamos dizer, árabes.

É importante compreender que esses seres evoluem em mundos intermediários que estão muito próximos do
seu mundo, de modo a dirigir e canalizar os fluxos de Consciência e as ondas de Energia que chegam até

vocês e que adaptam, de maneira precisa, as reações da Energia da Consciência com relação ao resultado
produzido sobre a Terra.

Eles são homens.

Obviamente, a Consciência Unificada colocou-se ao serviço da entidade que criou esta dimensão, há tempos
imemoráveis, tempo em que esta dimensão não havia ainda sido falsificada por aqueles que vieram depois e

que os chamei de Arcontes.

Assim, portanto, a Consciência Unificada apenas pode se fazer através da emissão da Energia e do controle da
Energia.

Esse é o papel do homem.
O papel da mulher sendo de gerir, organizar e distribuir, de algum modo, esta Energia, papel central tido por

Maria.

***



 

Questão: existem Assembleias femininas equivalentes àquela dos 24 Anciões?

Não existem nesta densidade na qual vocês vivem.
A Terceira Dimensão dissociada deve recorrer a uma Energia que eu qualificaria de masculina ou yang, se

preferirem.
Os Conclaves ou as Assembleias de mulheres, dado que isso lhes interessa, são, em geral, Assembleias que

intervém como geneticistas e geradoras de mundos e não no salvamento de mundos como o seu.

***

 

Questão: isso significa que há apenas homens que salvam?

As mulheres não estão aí para salvar.
As entidades do tipo feminino estão aí para criar o que é um papel bem mais importante do que o fato de

salvar.

Por outro lado, existe algo importante no nível histórico.
Os Arcontes, que criaram esta Dimensão há mais de 300.000 anos, são essencialmente entidades rebeldes de

natureza masculina, e não feminina.

Imaginamos ser difícil uma mulher se rebelar contra a Fonte.
O que é, aliás, o caso na superfície do seu mundo: podemos dizer que a maior parte dos crimes, mesmo

existindo mulheres incomuns, digamos, foi cometida por homens. 

Além do que eu já disse com relação ao polo de criação e ao polo de manifestação, esses são os dois
atributos correspondentes mais à mulher.

A existência de uma polaridade, mesmo no nível dos andróginos, é uma realidade até a 18ª dimensão, eis que
esta polaridade é aquela que «precipita», a palavra é empregada intencionalmente, a criação de mundos.

Além da 18ª dimensão, há entidades de Consciência que não podemos mais dizer que sejam masculinas,
femininas, ou de polaridade Yang ou de polaridade Yin porque, naquele momento, não é mais a polaridade que
intervém, mas uma noção muito complexa para vocês, que está sobre o seu mundo, mal representada, que eu

chamaria de Trindade.

A partir da 18ª dimensão, entramos além do antropomorfismo e, portanto, além da polaridade masculina e
feminina, em manifestações que estão ligadas a uma organização Trinitária, ou seja, não mais em um princípio
de complementaridade ou em uma forma específica, se vocês quiserem, onde a dualidade, mesmo unificada,

não tem mais razão de se manifestar.

O lugar da mulher, ao nível desses mundos, não existe mais, dado que não há mais homens também.
Esta dicotomia existe, de modo muito claro, até a 11ª dimensão.

Assim que se penetra na 18ª dimensão, como os Arcanjos de que faço parte, não pode existir a polaridade
masculina ou feminina.

Há o que vocês denominariam, ainda que a palavra não corresponda verdadeiramente, um andrógino, ou seja,
que reunimos em nós as qualidades e as polaridades masculinas e femininas. 

Apenas nesta Dimensão, e em certos mundos de quinta Dimensão, que há este aspecto tanto separado como
cortado, mesmo na aparência, entre um homem e uma mulher.

***

 

Questão: o que é um ser «cristal» e o que é um ser «arco-íris»?

Então, de acordo com a dimensão estelar de origem, de acordo com o seu mundo Dimensional de origem,
você coloca, se assim pudermos falar, um corpo específico.

Esse corpo pode ser de Luz, pode ser de cristal, pode ser arco-íris, pode ser de diamante, pode ser da
civilização dos Triângulos, pode ser simplesmente, enfim, uma esfera e pode ser um tubo de Luz como o

Arcanjo Metatron.

Cada forma corresponde a um limite da Consciência ao nível de onde ela se situa, mas este limite não é uma
barreira, é, obviamente, liberável.

Então, existe uma diferença Vibratória, essencialmente.



Quando eu falo, por exemplo, de um corpo de cristal, é um corpo que pertence à linhagem dos Elohim que
existem na 11ª dimensão.

Um corpo de diamante pertence ao mundo dos mais etéreos da 18ª dimensão, dado que representa o limite da
manifestação antropomórfica.

Os Arcanjos, como sabem, têm uma representação antropomórfica tal como foi imaginado na sua tradição,
quer seja judeu-cristã ou extremo oriental.

Entretanto, é preciso bem compreender que os Arcanjos nada têm a ver com esta forma antropomórfica,
mesmo se, por vezes, nós nos apresentemos sob forma antropomórfica àqueles que contatamos.

Nós estamos bem além desse limite, estamos bem além dessa configuração anatômica, mesmo a mais
angélica, tal como vocês possam concebê-la ou desenhá-la.

Existem corpos precisos, de acordo com as Dimensões que vocês penetram, ou que vocês encontram, que
vibram de diferentes modos, cuja dimensão é diferente e cuja estrutura também é diferente.

Quando falamos de mundo material e imaterial, é preciso bem compreender que o que, para vocês, é imaterial,
é, para nós, extremamente material.

Há a mesma diferença, se quero raciocinar e exprimir isso por analogia, entre o que vocês vivem na 3ª
dimensão e o mundo de 5ª dimensão que lhes parece como imaterial, que lhes parece como outro lugar ou

como diferente.

Do mesmo modo entre a 11ª e a 18ª dimensões existem, não barreiras, dado que nos comunicamos, mas
diferenças de densidade e de estruturas e de composições e de formas.

Assim, se tomar o exemplo dos corpos de 11ª dimensão, corpos de cristal, estes são à base de silício.

Há corpos específicos que foram criados nas civilizações e nas constelações que nada têm a ver com a sua,
que foram corpos à base de ouro monoatômico.

Este ouro monoatômico é o constituinte essencial. 

Vocês, o seu constituinte essencial, nesta densidade, fora a água certamente, é, antes de tudo, o carbono.

No que se refere aos seres de Fogo, de Cristal, sua base é a sílica, etc... etc..

Existem inúmeras partículas e inúmeros constituintes que, para vocês, nesta densidade, são totalmente
inexistentes e que, portanto, me seria, aliás, muito difícil falar disso.

A estrutura de um Arcanjo, por exemplo, poderia se assimilar ao que vocês chamariam, nesta densidade,
mesmo a imagem não estando completamente correta, de «quarks» e de «bósons».

Somos seres de Luz pura, mas esta Luz pura possui certo número de características da matéria, mesmo esta
matéria não sendo matéria para vocês.

***

 

Questão: os 3 dias de catalepsia se referem ao mundo inteiro?

Bem amado, o fenômeno denominado catalepsia ou estase, ou ainda «os três dias de trevas», corresponderá
a um momento preciso da história da humanidade que alguns médiuns captaram e isso foi captado há muito

tempo, há mais de um século do seu tempo Terrestre.

Isso corresponde a um processo específico onde, efetivamente, o conjunto da humanidade deve se encontrar
em um fenômeno de estase.

Esse fenômeno de estase será concomitante com o desaparecimento total do que é chamado de
magnetosfera, significando o fim inegável e final, sobre esta Terra, da dualidade.

A passagem da dualidade à Unidade acompanhar-se-á de um «switch» da Consciência, do mesmo modo que
vocês o vivem, para alguns de vocês, assim como lhes explicou Sri Aurobindo, anteriormente, sobre este

conceito mesmo de passagem de um nível de Consciência a outro estado de Consciência, exceto que aí, esse
«switch», no nível coletivo, irá durar 72 horas.

Ninguém conhece a data, ninguém conhece a hora, porque tudo se adapta e tudo muda, de hora em hora e
de dia a dia, sobretudo atualmente.

Lembrem-se de que o que está no Céu manifesta-se na Terra, mas de que a latência é em função de
resistências existentes ainda na sua humanidade e não mais ao nível das franjas de interferências que

foram dissolvidas.

Assim, o conjunto dos 24 anciões e nós mesmos, Arcanjos, reajustamos permanentemente em função do que
observamos sobre a Terra, os afluxos energéticos sobre o planeta e os afluxos de Consciência.



Há um mecanismo extremamente preciso que está atualmente em operação, sobre este planeta, onde há
reajustes permanentes com relação ao que vem.

O que precisamos, como lhes disse o Arcanjo Miguel, é que tenhamos o máximo de Transmissores de Luz,
que tenhamos o máximo de Pilares de Luz que tenham integrado, neles, esta Luz, porque, quanto mais vocês

forem numerosos, mais as coisas serão facilitadas.

***

Questão: com relação ao que temos a viver, o lugar tem importância?

O lugar não irá se tornar o que vocês são, vocês é que são importantes.
Pela sua presença, pela sua vibração e sua Luz, vocês serão capazes de mudar todos os lugares.

Mas, obviamente, há lugares que são mais propícios para a manifestação da sua Luz. 

É evidente que o que é o mais importante não é o lugar, mas vocês mesmos nesse lugar. 

Isto dito, nós, Arcanjos, e outros aspectos da Luz, podemos intervir sobre lugares para favorecê-los, privilegiá-
los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam eficientes no que vem. 

***

Questão: como saber se as informações que circulam são precisas?

O importante não é isso porque eu responderei o que já respondi: o importante não é que o que seja dito seja
verdadeiro ou falso, o importante é o que você faz.

O importante não é a veracidade exterior, mas a veracidade interior.

Se o que eu lhe digo faz vibrar o seu Coração, então, é certo, mesmo se em si não seja justo.

Do mesmo modo, o que você lê, o que enfrenta em sua Vida, vai colocá-lo frente aos seus princípios de
ressonância e de atração.

Assim, portanto, se você pensar mal, apenas lhe chegará o mal, se você pensar na Sombra, a Sombra
manifestar-se-á.

Se você pensar no Divino, você verá o Divino por toda parte.

Assim é feito o cérebro humano, mas o cérebro não é o Coração.

Assim, portanto, o aspecto discriminante que existe no cérebro nada tem a ver com o que pode acontecer no
Coração, porque o Coração não depende mesmo de vocês e absolutamente não do exterior. 

Enquanto você adotar um olhar exterior para saber quem é quem e quem é o que, você não estará em você
mesmo, mas no exterior de você mesmo, porque a única resposta é interior e não exterior. 

***

Questão: se o carma é Ilusão, qual é então o nosso futuro depois da morte física?

Bem amado, a boa nova é que não há mais morte física.
A morte física se acompanhava de um esquecimento e de um retorno em uma nova forma, chamada de

reencarnação.
Isso, hoje, está irremediavelmente terminado.

As almas que deixam esses corpos, atualmente, são colocadas em estados Vibratórios específicos.
Elas não têm mais necessidade, nem obrigação, de se encarnar.

Aqueles que se encarnam hoje, em maior número, não são reencarnações, mas são almas novas que vêm
experimentar o final de um sistema.

O carma é, efetivamente, uma Ilusão criada a partir do zero pelos Arcontes, a fim de fechá-los num sistema, a
fim de prendê-los, literalmente, e de obrigá-los a fazer o que vocês não querem fazer, de acordo com um
princípio de livre arbítrio e segundo um princípio de bem/mal que não existe senão na imaginação bem

particular de algumas raças que os fecharam aqui.



O carma, a Lei de ação/reação, é, de todo modo, extremamente mal compreendido, mesmo na matriz, pelas
pessoas que estão e que vivem no Ocidente.

Jamais o carma, mesmo criado por esta matriz, disse que vocês deviam enfrentar as consequências das suas
ações nos séculos e séculos e em suas encarnações.

Entretanto, o ocidental, evoluindo geralmente na ação/reação, por sua predominância do mental (o mental
evoluindo também segundo o modo de ação/reação) apressou-se em ali colocar esses qualificativos e esses

limites que acrescentaram limites aos limites. 

Mas vocês são seres ilimitados, que têm feito a experiência do limitado.
Hoje, vocês devem redescobrir a experiência do ilimitado.

Então, vocês devem lançar ao mar o conjunto de crenças que os guiaram até hoje.
A única responsabilidade que vocês têm é de encontrar a Luz que vocês são.

***

 

Questão: se partimos do princípio que as almas se encarnam voluntariamente...

Quem lhe disse isso?
É o que você leu.

É o que você acreditou.

Mas nunca uma alma presa pela matriz se encarna voluntariamente.
Ela é obrigada a se reencarnar porque não há outra escolha.

Estando isolado numa Dimensão dissociada, você não pode escapar desta dissociação.

Então, obviamente, uma série de sistemas foi criada para fazê-los crer que vocês podem se liberar, por seus
esforços e pelo bem, realizando certo número de ações, e escapar desta noção de carma.

O que é falso. 

***

Questão: ... como podemos explicar a recrudescência de violência nas crianças?

Isso é extremamente simples.
A partir do momento em que você não concebe que está fechado, e que você é livre para se deslocar, você

não tem qualquer raiva.

Mas, quando a evolução da alma e do Espírito clareia e você percebe esta noção de fechamento... 

O que acontece quando você fecha um animal em um espaço restrito, que o impede de ir onde deve ir, em
função do que ele é?

Como ele pode manifestar sua recusa, senão pela raiva e pela violência? 

A raiva e a violência fazem parte desse mundo, porque é um mundo que foi constrangido e fechado sobre si
mesmo.

Foi obrigado a enfrentar as leis da atração e de repulsa.
A violência é a forma extrema de repulsa.

A partir do momento em que o conjunto da Humanidade começar a perceber, de maneira muito vaga, para
alguns, que há uma armadilha, que há um fechamento, que há uma manipulação e que há um erro, como você

quer que a saída seja a Luz?
Ele pode apenas manifestar-se através da recusa e através da violência.

Apenas os Transmissores de Luz, os Pilares da Luz, aqueles que estão na busca desde certo tempo e que
estão despertos à realidade e à Verdade da Luz Unitária, é que são capazes de evitar a violência.

Isso, infelizmente, no momento, é impossível para as almas jovens, sujeitas a certo número de estímulos, cujo
único objetivo é provocá-los à violência.

Quer isso seja através da mídia, quer isso seja através do consumo, quer isso seja através dos alimentos, tudo
é feito, no seu mundo, para conduzi-los, de maneira inexorável e inegável, à ação/reação.

E a forma a mais violenta da reação é, obviamente, a violência.



***

 

Questão: as iniciações Crísticas são ainda relevantes?

A Luz Crística não é caminho.
A Luz Crística é Iluminação e transformação imediata.

Aquele que encontra o Cristo não pode nunca mais ser o mesmo.
Ele é crucificado, como o Cristo.

Não há necessidade de colocar palavras.
Ele se torna o que foi, por exemplo, um São Francisco de Assis, ou um Padre Pio, em sua Humanidade.

Esconder-se atrás de palavras como Iniciação e colocar acima de conceitos Energéticos ou Vibratórios,
apenas tem muito pouco sentido.
Isso os afasta da simplicidade.

Isso os afasta da Unidade.
Tentem aproximar-se da sua Essência.

Aí ainda, vocês recorrem a técnicas exteriores.

Então, obviamente, você me responderá que colocar as mãos de cada lado do seu Coração é também uma
técnica (ndr: referência ao último protocolo colocado em nosso site).

Sim, mas esta técnica tem por objetivo religá-los ao essencial, sem frivolidade, sem iniciação, mas
simplesmente estando no instante.

A finalidade não é a mesma.

***

 

Questão: temos um papel a desempenhar enquanto humanos na preservação de Gaia?

A resposta é ambígua, bem amada.
Gaia faz sua Ascensão.

Ela não precisa de vocês para fazê-lo.

Entretanto, vocês estão sobre esse mundo e, portanto, o acompanham, porque foram presos, como ela, nesta
Ilusão.

E vocês, como ela, e ela, como vocês, estão vivendo a emancipação e o final da escravidão.

Então, obviamente, vocês se suportam mutuamente e se levam mutuamente.
Há, portanto, uma relação Vibratória, mas Gaia não precisa da sua ajuda, assim como, vocês mesmos, não têm

necessidade da ajuda de Gaia, mas, entretanto, vocês participam do mesmo projeto ascensional ou de
Translação Dimensional.

***

 

Questão: o que ocorre, nos planos divinos, com aqueles que chamamos de maus rapazes e com
aqueles que os representam nesse mundo?

Bem amada, esses seres fazem parte da Criação.
Eles vêm também da Fonte, ainda que estejam afastados ainda mais do que vocês.

Eles devem também retornar um dia à Fonte.
Não pode haver destruição de um Espírito, qualquer que seja ele, mesmo que ele seja, em sua linguagem, o

mais curvado.
Ele será corrigido um dia.

Então, não tenha qualquer inquietude.
Tudo retorna à Fonte e tudo retorna à Luz, um dia ou outro.

***

 



Questão: quem são eles?

Eles são uma parte de você mesmo.
Eles são a parte de Sombra em você que permitiu sua manifestação, que permitiu sua ação. 

Eles são o que você não conseguiu transcender você mesmo hoje, não no plano histórico e original, mas
unicamente nas condições de hoje.

Eles são seres que nada têm de humano.
Eles têm a forma, a aparência, mas, entretanto, não são humanos, no sentido em que vocês entendem.

Eles também não são diabos, ainda que gostem de se chamar assim, Diabo, Deus, Arconte, Mestre absoluto.
Eles são decorados com enfeites.

Eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los, como uma manada, para onde
querem conduzi-los.

Eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si.
Eles são seres que não concebem a Vida senão sob uma forma de dominação, sob uma forma de poder
exercido sobre o outro e não sobre si mesmo, embora eles sejam, numa medida relativa, Mestres deles
mesmos, porque eles evoluem desde bem mais tempo do que vocês nos mundos da encarnação e da

densidade terceira unificada, como dissociada.

Eles são, portanto, seres que não pertencem a esse sistema Solar, assim como vocês, na maioria dos casos,
não pertencem a esse sistema solar.

Eles têm uma origem segundo constelações bem precisas.
Foram chamados de diferentes nomes.

Correspondem ao que chamamos de Dracos, ou ainda de Reptilianos e seus associados ou acólitos.

Mas, entretanto, vocês não devem apontar-lhes o dedo, porque apontar o dedo para eles é dar-lhes um poder.
Vocês devem exercer o seu próprio poder de Luz e eles nada mais poderão contra vocês.

Isso foi já realizado nos planos da Luz celeste, ao nível da 5ª dimensão, no seu Sistema Solar.
Resta, agora, a esta Verdade, penetrar na sua ionosfera pela dissolução da magnetosfera.

Isso será realizado quando chegar a hora.

Estejam certos de que vocês não devem apontar o dedo, de que não devem procurar, de que não devem nem
mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções.

Hoje, tudo deve centrá-los de novo em vocês mesmos e unicamente na sua história interior, esta história interior
que nada tem a ver com as suas histórias de vidas passadas, mas que tem a ver com a sua Essência, com o

que vocês são, em Verdade e em Unidade. 

***

Questão: como conciliar uma Vida profissional e o fato de não mais estar na dualidade?

Isso é impossível, bem amada.
Tudo, no seu mundo, participa da dualidade.

A noção de casal, a noção de família, a noção de trabalho.
Porque esse mundo é construído na noção da dualidade e da ação/reação, mas cortados da Fonte.

Então, portanto, isso se afigura cada vez mais inconciliável.
Conciliar uma Vida, tal como vocês a conceberam até o presente, e viver a Unidade, é relacionar-se com dois

mundos totalmente opostos e totalmente diferentes e, no entanto, é-lhes preciso manter a sua Vida nesse
mundo, a fim de aí permanecer até o momento oportuno.

Então, obviamente, para alguns de vocês, as coisas serão mais difíceis.
Obviamente, isso é transitório, porque quanto mais vocês penetrarem os arcanos da Unidade, mais as coisas

irão se tornar fluidas, quer seja na sua família, em suas atividades, quaisquer que sejam.

Inúmeras coisas nivelar-se-ão, coisas que, hoje, parecem-lhes ainda insuperáveis.
Isso não se faz de um dia para o outro.

Então, estamos bem conscientes de que fazê-los viver a Unidade, tal como nós o fazemos, vai levá-los
necessariamente a tomadas de Consciência cada vez mais importantes e desafios cada vez mais importantes,

quer isso seja em suas vidas familiares, afetivas, profissionais ou relacionais, simplesmente.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, não temos outras soluções.



***

 

Questão: em caso de agressão física ou verbal, qual é a atitude concreta a ter para permanecer na
Luz?

Agora, não reagir.
Bem amado, se se manifestar a você, e para você, uma agressão, quer seja física, verbal ou outra, é que há

necessariamente em você a falha que permitiu isso.
Senão, isso jamais aconteceria.

Convém, portanto, não lançar a pedra ao outro, nem a si mesmo, aliás, mas bem mais aceitar que o princípio de
ressonância e de atração atuou.

Porque, a partir do momento em que penetrar nos mundos da Unidade, depois das primeiras fases de
reajustamento, obviamente, você vai entrar sob a influência da Lei da Unidade que é sincronia, abundância,

Fluidez e evidência.

Mas até lá, obviamente, você vai se encontrar confrontado a coisas que vão tentar trazê-lo de volta à dualidade
e fazê-lo sair da Luz.
A armadilha está aí.

Convém bem compreender que o que se manifesta a você nas primeiras etapas e nas primeiras fases de
contato com a Luz Unitária são apenas as representações das suas próprias falhas interiores ligadas à ausência

de transparência, num plano ou outro.

***

 

Questão: isso significa então que convém deixar-se «agredir» nesse caso?

Bem amada, compreenda bem que se você é agredida, é que há em você uma ressonância com relação à
agressão.

Isso não pode ser de outro modo.

Você atrai para você o que está reprimido no seu Interior ou que está inaparente, mas, entretanto, presente no
seu Interior.

Então, assim, fazer o jogo da reação manterá a dualidade e refará, deste modo, com que a agressão vá se
manifestar novamente ainda. 

Você atrai para você o que você é, nada mais, nada menos.
Se você atrai flores, é que você está na Dimensão da flor.

Se você atrai agressão, é que há em você a agressão.
Não pode ser de outro modo nesse mundo dual.

***

 
Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como o diz o Arcanjo Miguel, caras Sementes de Estrelas, eu vou abandoná-los.
Vou deixá-los na sua Luz, no seu Estado de Ser.

Vocês irão observar, progressivamente e ao passar dos meses (e isso já é uma constante para muitos de
vocês), que os contatos com os nossos planos serão cada vez mais facilitados.

Mesmo se alguns não puderem estabelecer-se na durabilidade, por enquanto, eles serão encorajamentos para
muitos de vocês, assim como o disse, há dois anos, o Arcanjo Jofiel que anunciou, naquele momento, o

reencontro com o Anjo Guardião.

Muitos de vocês o vivem sob forma de fulgurância, em um momento ou outro.
O importante é esse primeiro contato.

Uma vez estabelecido o primeiro contato, vocês têm um tempo, que é o seu tempo, para aceder ao contato



permanente.

Então, não fiquem desencorajados, tentem avançar o máximo possível com relação à influência da Luz e da
Vibração em vocês.

Progressivamente e à medida que vocês aceitarem esta influência da Luz Unitária em vocês, a sua Vida irá
mudar completamente,

Obviamente, eu não posso prometer-lhes um tapete de rosas, mas, entretanto, isso será frequentemente um
tapete de rosas.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave Arcangélico e lhes digo até muito breve. 
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
“Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar

mais leve.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100130_-_OMA.mp3

Bem caros amigos, estou extremamente contente e me alegro de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos proceder como de hábito, ou seja,

em uma troca de questões e respostas, que é o meu modo habitual de proceder com vocês. 
Então, caros amigos, vamos.

***

Questão: onde estão as tribulações da Terra, nesse momento?

De qual ponto de vista? 
Se é do nosso, do seu, ou aquele daqueles que resistem? 

Porque, obviamente, não são de forma alguma a mesma visão, não é?, você compreendeu.
Então, começando por nós, o que vemos é que tudo segue o seu ritmo e tudo segue um plano que está

perfeitamente estabelecido pela Luz e que segue uma rota que está perfeitamente em harmonia com nossas
esperanças (eu emprego a palavra esperança) as mais loucas com relação à humanidade e com relação aos

inúmeros seres humanos que iam poder viver esses processos mágicos de saída da matriz, não é?
Então, agora, do seu ponto de vista, você, que segue todos esses trabalhos maravilhosos conosco, com vocês

e que lhes permite aceder a esses estados específicos, podemos dizer que alguns de vocês bem que
gostariam de ver o final. 

Nós também.
Mas, entretanto, é preciso que sigamos um certo processo. 

Eu creio que, assim como o Arcanjo MIGUEL e talvez o porta-voz SRI AUROBINDO falaram em outros
momentos, é preciso que nos ajustemos, gradativamente.

É uma operação delicada, delicada não para o estabelecimento da Luz, mas para fazer de modo com que
muitos, um máximo de seres humanos, possa aceder, com esse corpo de 3ª Dimensão, à nova Dimensão.

Então, nós ali vamos por pequenos toques. 
E agora, com relação a todos aqueles que ainda estão nas forças de resistência, nas forças da dualidade, que
não estão ainda realmente do lado da Luz, é evidente que isso não pareça bom para eles, pois muitas coisas
que estavam ligadas ao poder estão desabando por toda parte sobre o planeta e eles compreenderam que

não podem contar com seus amigos lá em cima (é uma expressão), mas não podem contar também com a
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humanidade como contavam antes.
Assim, o balanço da Terra é muito positivo. 

Nós nos dirigimos para o que é anunciado desde sempre e esperamos sempre ir cada vez mais rápido, mas
também cada vez melhor, com relação a tudo isso.

*

Questão: o que é dos lugares que são reputados como tendo um papel específico no futuro?

Então, caro amigo, existem muitos lugares neste planeta que têm um papel a desempenhar. 
Mas os lugares não são nada sem os seres humanos que ali estão. 

Isso é extremamente importante.
Vocês tiveram, em muitos momentos da História da humanidade, lugares que eram, como dizer, consagrados e

elevados no plano Vibratório e que foram, de algum modo, rebaixados pelos humanos que estavam sobre o
lugar que desnaturaram completamente, eu diria, a natureza dos lugares e a função dos lugares. Isso vocês

vivem por toda parte.
Isso existe na França, como existe em outros países. 

Então, agora, sabemos e observamos lá de cima que há lugares onde se desenvolvem polos de interesses
(vamos chamar assim) que atraem humanos como lugares potencialmente mágicos que vão fazer o trabalho no

seu lugar.
 Mas nenhum lugar fará o trabalho por você.

De nada serve ir a um lugar para esperar encontrar o despertar. 
O despertar e a transformação estão no Interior, unicamente.

E o que nós podemos censurar de alguns lugares que observamos, é que os seres vêm, atraídos pelos
discursos, atraídos pelos livros, atraídos pelas Vibrações e se estabelecem em regiões sem, no entanto, viver

o nível Vibratório necessário.
Então, não é preciso dormir nos lugares, sejam eles quais forem, isso é muito importante.

Agora, existem muitos lugares. 
Mas existem lugares assim, consagrados, ou ditos consagrados, no leste da França, no extremo leste. 

Existem também na Bélgica e na Alemanha. 
Em todos os países observamos esta recrudescência de agitação através de lugares mágicos ou de lugares

esotéricos que tiveram funções, ou que se pensava terem funções. 
Eu diria que isso não deve mais atraí-los assim.

O mais importante é que vocês vivam no Interior. 
E sem o Interior, sem a Luz Interior, todo o resto estritamente de nada serve.

Então, agora, sobre as funções históricas, a virem ou passadas, não me compete revelar-lhes o teor e a
veracidade dos lugares de que falou. 

Compete a cada um fazer a sua própria experiência. 
Pois, se eu disser que é preciso ir ver a energia lá, vocês compreendem bem que haverá ainda mais pessoas

que vão querer vir, ou, ao contrário, partir desse lugar, se eu disser que é falso. 
Portanto, isso nada quer dizer.

Cabe a vocês fazerem a sua ideia e a sua própria opinião, sabendo que tudo isso, em última análise, não é
muito importante, a partir do momento em que vocês penetram no seu Estado de Ser e vivem estados de

Consciência que nada mais têm a ver com os papeis ou missões desta 3ª Dimensão. 
Portanto, é preciso relativizar.

*

Questão: por que nos sentimos atraídos por tal lugar ou por tal pessoa?

Então, caro amigo, a resposta será bem geral. 
Não é preciso procurar resposta histórica, cármica ou futura. 

Há ressonância.
Você pode encontrar essas ressonâncias através de lugares e de pessoas. 

Se tomarmos o exemplo das pessoas, há hoje seres que se colocam a vibrar frente a um outro ser humano e
imediatamente eles intervém dizendo: «que coisa, é uma alma irmã», «que coisa, é algo de muito potente,

eu tenho algo a construir».
É preciso prestar muita atenção, pois vocês estão abertos, hoje. 

Abertos à Vibração, isso quer dizer também serem capazes de sentir Vibrações, como chamados com relação
a lugares, com relação a pessoas, ou, ao contrário, como repulsas, o que vem a ser o mesmo.

É preciso ficar muito atento para não tirar conclusões com relação a um fenômeno que você viveu.
Imaginem, por exemplo, que eu vá ou que vocês vão, em um outro lugar, lá onde apareceu, eu não sei quem,



onde há um Santo que está enterrado, por exemplo, e que vocês sentem uma Vibração. 
Vocês sabem que está ligada ao Santo. 

Jamais irá lhes ocorrer para irem se instalar lá, por se sentirem atraídos pela Vibração.
É necessário fazer exatamente a mesma coisa com os lugares porque, mesmo se a experiência vivida for

completamente autêntica e verídica, não significa necessariamente o que você acredita. 
Ela firma, sobretudo, um princípio de atração que vai colocá-los na Vibração com algo que, efetivamente, se

refere a vocês.
Mas prestem extrema atenção para, como vocês dizem, não exagerarem com relação a isso. 

Contentem-se de viver as informações que chegam sobre lugares ou pessoas, mas não construam castelos,
como vocês dizem, na Espanha (castelos no ar, sonhos), com isso.

Por que esta percepção Vibratória se desenvolve cada vez mais e o que acontece? 
Basta que vocês tenham um lugar Vibratório, que qualquer um fale ou escreva, para vocês terem um conjunto
de seres humanos que chegam a esses lugares e que dizem sentir algo muito forte ou muito positivo, o que
será completamente verdadeiro, mas, entretanto, as consequências de tudo o que acontece no ser humano

são apenas castelos na Espanha, isso, é preciso bem compreender.
Se você for atraído para um lugar, vá. 

Mas se você for atraído para um lugar porque alguém falou ou porque você leu algo, atenção aos castelos na
Espanha.

O importante é o seu ser Interior, não é o lugar que você vai encontrar.
As forças Arcangélicas intervêm efetivamente nos lugares de agrupamento, nos lugares onde haverá

probabilidade, eu digo, sim, probabilidade de reuniões de Consciências humanas, quando chegar a hora. 
Mas tudo isso, por enquanto, são apenas projeções.

Por exemplo, há vinte anos, o meu antecessor preparou um lugar que devia ser um lugar de agrupamento
essencial da humanidade, e, em particular, para a Europa do Oeste. 

Esse lugar foi preparado há muito tempo. 
E esse lugar, como dizemos, capotou.

Isso é importante? 
Perdemos algo? 

O Homem perdeu algo? 
Não, nós o substituímos, obviamente.

Portanto, é preciso ficar, não circunspecto, é preciso estar aberto, mas atenção para não construir coisas que
não existem. Isso é muito importante, para os lugares, para as pessoas e para as situações. Castelo na

Espanha, em francês, lhes diz trocar «bexigas por lanternas».
*

Questão: qual é a origem e o significado do raio dourado, do raio azul?

A Luz é Vibração. 
A Luz é Vibral. 

A Luz contém todas as cores visíveis e invisíveis.
Existe, nesta Luz Unitária, uma série de especificações. 

Houve um exemplo, no ano passado, com a energia do Ultravioleta. 
Houve um outro exemplo, anterior, com a energia do Espírito Santo ou da Shakti. 

E há um outro exemplo com a Luz e a Vibração da FONTE.
Todas as três reunidas reconstituem um valor Unitário da Luz. 

Mas cada Luz e cada Vibração (ou cada comprimento de onda, se preferirem, da Luz) vai trazer uma
característica específica.

O Ultravioleta, isso quer dizer para vocês que está além do violeta. 
E além do violeta, o que há? 

Há os raios X, e antes há os raios gama. 
Os raios gama são os raios que são enviados para vocês pela FONTE, por Alcyone, e que são retransmitidos
por nós mesmos, a fim de desencadear as mutações necessárias no seu DNA e na sua estrutura biológica.

Os raios X estão em outro nível, muito mais rápido, no nível Vibratório e de frequência, que vão induzir
transformações que eu qualificaria de finais. 

Entre esses raios X e a luz visível existem alguns qualificativos.
Por exemplo, a Luz Azul não é o azul que vocês veem com os seus olhos, exceto em certas circunstâncias

específicas quando as Portas das Estrelas se abrem, e nesse caso é diferente. 
Mas a Luz Azul tem um impacto específico. 

A Luz Azul corresponde à Luz do Espírito Santo, que é azul.
A Luz Dourada, ou o Raio Dourado, corresponde à reunificação da Luz Branca e da Luz Ultravioleta, no seu

http://archive.choix-realite.org/doc/images/upload/3447.jpg


Coração, que dá então essas irradiações de cor dourada que vocês chamam de 'Presença a vocês mesmos'
ou de Estado de Ser, ou também de Fogo do Coração.

*

Questão: por que não vimos os acontecimentos que você anunciou?

É toda a diferença entre o que nós vemos, quando estamos encarnados ou quando estamos lá em cima, como
algo de certo, onde nós damos um tempo, que corresponde ao tempo Vibratório da descida do mundo das

emanações (em todo caso dos mundos mais elevados da sua matriz, até esta Dimensão).
Várias vezes, agora, há vários anos, eu disse que haveria ondas de frio gigantescas, que haveria também

tempestades.
Mas é preciso bem compreender que a humanidade está se reajustando. Vamos tomar um exemplo muito mais

recente que não se refere a fenômenos geoclimáticos nem geofísicos, mas que se refere ao sistema
econômico.

Todos nós havíamos dito, e o Arcanjo MIGUEL também, que, durante o período de desconstrução (que não
está terminado, eu lhes afirmo), haveria uma destruição total do sistema econômico e financeiro.

Isso é real e já chegou aos planos mais altos da matriz. 
Mas as resistências humanas e os medos humanos fazem com que esse sistema se perpetue, mesmo não

existindo mais.
O problema é que, aí, vocês tocam o domínio das crenças, nesse nível.

No nível geoclimático é um pouco diferente. 
Nós teríamos de longe preferido que as modificações geofísicas, tectônicas, ligadas ao cinturão de fogo do

Pacífico, aos vulcões, fossem mais estendidas no tempo.
Eu já falei, se as minhas lembranças forem boas, em dezembro de 2005, do cinturão de fogo do Pacífico. 

E o que observamos? 
Que esta ignição se faz e continua a se fazer, enquanto deveria ser feita muito mais rapidamente.

Entretanto, nós somos, e vocês são, obviamente, dependentes de diferentes resistências existentes na matriz,
com relação a isso. 

É a mesma coisa para o sistema econômico.
Mas quando nós lhes dizemos que algo chegou e que está chegando, mesmo se lhes dissermos que vai

chegar em tal momento, nós sabemos que vai talvez chegar em tal momento, mas isso pode ir até o final do
período determinado.

Por exemplo, para a desconstrução total do Arcanjo MIGUEL, lhes foi dito, me parece, no final do ano, que
vocês iriam assistir a uma recrudescência de fenômenos geofísicos.

Mas não esperem ver um sismo como aquele que ocorreu há pouco tempo, em todas as semanas. 
Sem isso, não haveria mais grande mundo sobre a Terra. 

Mas, entretanto, tudo isso está a caminho.
Então, é preciso compreender que o que nós lhes anunciamos é o que nós vemos nos planos mais altos da

matriz, e que chegou. 
Então, o sistema econômico chegou.

Agora, o tempo que isso leva para se manifestar sobre a Terra encontra uma série de resistências e de
crenças que são muito mais fortes do que pensávamos, simplesmente. Mas isso está a caminho para vocês. 

Não há qualquer meio de parar isso.
É como quando falamos das Ondas Galácticas que chegam a vocês. 

Nós sabemos que elas vão chegar. 
Sabemos que estão se banhando nisso. Sabemos também que esse fluxo de partículas vai crescer. 
Mas, em qual momento esse fluxo irá se tornar suficiente para permitir gerar o que deve ser gerado? 

Sabendo que esse fluxo de partículas é, primeiramente, ou canalizado, ou filtrado (isso depende dos períodos)
pelos Arcanjos, e em seguida por nós mesmos, antes de chegar até vocês. 

E vocês mesmos (o conjunto da humanidade, eu falo), vão filtrar isso também.
Dependendo dessas diferentes camadas sucessivas de penetração, os efeitos podem ser mais ou menos,

como dizer, deletérios, ou mais ou menos elásticos no tempo. 
Entretanto, há sempre uma noção de data limite.
É como a data limite de consumo, é parecido. 

O que podemos dizer, simplesmente, é que, paradoxalmente, a preparação interior dos humanos vai muito
mais rápido do que o que acontece no nível da matriz, ou seja, que há muito mais seres humanos despertos,

hoje, do que nós esperávamos.
Há muito mais seres humanos que vivem o Fogo do Coração do que nós esperávamos, desde ainda alguns

meses (ainda em setembro, para aqueles que se recordam, quando eu falei das vacinas).
Nós temos observado, realmente, um fenômeno interior que é bem real e imediato, mas que nem sempre se

acompanha necessariamente da desconstrução da matriz no ritmo em que o desejávamos.
Mas é preciso bem compreender que quanto mais nos demoramos, mais há um fenômeno de elasticidade que
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se estende, entre uma parte da Consciência daqueles que se abrem e a Consciência daqueles que resistem,
ou da matriz, ou seja, do conjunto de crenças que resistem. 

A um dado momento, o elástico vai voltar ou se soltar.
*

Questão: existem, no estrangeiro, canais tais como podemos ter aqui?

Perfeitamente. 
Há muitas pessoas que são canais, que expressam, por exemplo, os Arcanjos.

Há um, que é mais antigo, nos Estados Unidos, uma mulher que recebe, evidentemente, comunicações do
Arcanjo MIGUEL ou de outros Arcanjos.

Eu tenho que explicar, e creio que eu já disse, eu acho, que o Arcanjo ANAEL falou muito melhor do que eu,
porque se eu falar sobre isso, isso vai ser muito mais violento: é preciso bem compreender que os processos
de canalização correspondem a telefonemas dados ao redor do universo, desde a matriz, desde si mesmo, até

os planos mais elevados.
Cabe a você mesmo descobrir o que o faz Vibrar e o que lhe permite elevar-se e se tornar mais leve.

Portanto, não há que definir o que é verdade e o que é falso.
Agora, se vocês me perguntarem sobre a origem do plano, necessariamente do Supramental, eu diria que 90%

no mínimo de tudo o que é recebido não vem do Supramental.
O que não quer dizer que seja negativo. 

Jamais esqueçam que, mesmo no processo de canalização mais puro, nós nos servimos, evidentemente, ao
mesmo tempo de palavras da laringe da pessoa e também do seu cérebro e do seu coração.

Então, não se surpreendam de encontrar, necessariamente, toques da pessoa na encarnação, mas isso não é
sempre negativo. 

Obviamente, isso depende das qualidades de coração e das qualidades Vibratórias daquele que recebe. Isso
necessita também da permeabilidade de algumas estruturas energéticas.

Querer canalizar, sem ter ativado a Shakti e a Kundalini, volta a canalizar si mesmo, certamente.
Muitos seres consideram que as canalizações são apenas palavras. 

Eles vão ler as palavras e vão ver se isso as coloca em Vibração, é o seu sentir pessoal.
Vocês tiveram a prova, mais do que evidente com o Arcanjo MIGUEL que retransmitia as energias. 

E nós também, os 24 Croûtons (nota: a Assembleia dos 24 Anciões), quando nós enviamos energias, vocês as
sentiram, não é?, além das palavras.

É preciso sempre ir além das palavras, pois agradar com palavras é muito fácil.
Eu posso acariciá-los nos cabelos durante horas, sem qualquer energia e vocês vão acreditar que ela

aconteceu, porque sentiram que isso era bom para vocês.
Não é a mesma coisa do que viver energias sem palavras, como fazemos todas as noites com vocês (nota:

das 19h00 às 19h30 - hora francesa). 
Aí, vocês estão em um outro domínio que é um processo Vibratório em relação, desta vez, não mais a uma

canalização, dado que vocês se tornam vocês mesmos o canal desta energia, para todos os outros. 
Vocês compreendem isso.

Então, agora, há mensagens que vão acariciá-los nos cabelos e lhes dizer que vocês são seres sublimes,
seres de grande beleza. 

Haverá muitas pessoas que vão dizer isso. 
Haverá também muitas mensagens que vão lhes dizer que vai acontecer tal coisa, em tal dia, a tal hora. 

Eu não falo dos fenômenos Vibratórios que lhes retransmitimos, mas de um acontecimento, por exemplo.
Houve, nos anos anteriores, pessoas que anunciaram contatos com a Frota Intergaláctica, em um dia e em um

dado momento precisos, que jamais aconteceu, certamente. 
Então, naquele momento, pode-se colocar a questão, já que, eu lhes disse há pouco que mesmo eu, com

relação à economia ou às finanças, estava evidente que tudo ia desabar antes do inverno (verão, no hemisfério
sul), no entanto, continua aí. 

O que quer dizer que isso está suspenso.
Mas lembrem-se de que o importante não são as palavras. 

O importante não são as previsões. 
O importante é o trabalho Vibratório da Luz. 

E isso, vocês tiveram a demonstração, pelo Arcanjo MIGUEL, nas reuniões planetárias que ele organizou, de
que algo aconteceu, certamente.

*

Questão: a defasagem entre os anúncios dos acontecimentos e a sua realidade, para nós significa
que o desenrolar do tempo na nossa matriz é imprevisível, mesmo para vocês?

Completamente. 



Lembrem-se de que um ser vindo de Dimensões superiores, a partir do momento em que ele se aproximar
muito perto da matriz, ele é preso pela matriz e se encarna. 

E, encarnando-se, é obrigado a se reencarnar, ele não pode mais escapar da matriz, exceto em momentos
específicos da História da humanidade como agora (salvo muito grandes seres que se beneficiaram, eu diria,

de um suporte logístico considerável, como isso foi o caso de CRISTO).
Simplesmente, há alguns seres (dos quais eu tive a oportunidade de fazer parte na minha última vida, ou como
o Venerado SRI AUROBINDO) que alcançaram um nível Vibratório que estava no limite da matriz e, aqueles,
nós pudemos extraí-los, eles puderam ser extraídos e tomar parte nesta interface entre a matriz e os planos

Arcangélicos, que somos, nós, os 24 Croûtons.
*

Questão: isso está relacionado com o que Einstein desenvolveu sobre a curvatura do
espaço/tempo?

É a mesma coisa. 
Vocês estão em um tempo curvado. 

Em um tempo que foi fechado sobre ele mesmo, para cortar todo este sistema Solar da irradiação da FONTE,
o que foi perfeitamente obtido com êxito há 300.000 anos. 

E, a cada 50.000 anos, esse sistema retorna a um ponto de partida, que vocês chamam de precessão dos
equinócios.

A partir daquele momento, o sistema solar é submetido a um bombardeamento eletromagnético de raios gama.
Até agora, nós jamais pudemos fazer cessar essa curvatura do espaço/tempo. 

É o que estamos realizando desde o último verão (inverno, no hemisfério sul) com a ajuda dos Arcanjos e da
Confederação Intergaláctica que corresponde a todas essas Embarcações que estão em torno do Sol,

incluindo a embarcação de MARIA e aquela em que eu estou.
Tranquilizem-se, eu estou em uma Embarcação de Luz que nada tem a ver com ferragem. 

Mas há também embarcações de metal (de cristal e de metal inteligente, segundo VELGAN), em particular as
dos nossos irmãos Unificados da 3ª Dimensão de Vega que lograram êxito em romper a matriz em um ciclo

anterior e que estão, portanto, liberados da influência Arcôntica. 
Eles, entretanto, escolheram permanecer em um corpo dimensional de 3ª Dimensão, ou seja, à base de

carbono, mas Unificada, desta vez, o que foi o caso, para a maior parte de vocês, há mais de 300.000 anos.
Vocês estavam em um corpo de carbono, mas unificado. 

Então, nós dissemos (na época, eu não estava aí) que as Forças da Luz tiveram muita dificuldade para
dissolver esta matriz.

Até um momento preciso da História da humanidade, nós pensávamos que bastavam alguns «sacrifícios», dos
Seres de Luz que tomavam corpo nesta encarnação, para poder fazer desaparecer e dissolver a curvatura do

espaço/ tempo.
Ora, é necessário reconhecer que as forças Arcônticas são terrivelmente inteligentes e que conhecem

perfeitamente as regras da matriz e souberam perfeitamente jogar o jogo de fechá-los em suas próprias
crenças, modificando as suas estruturas cerebrais, no nível do DNA.

Nós fomos obrigados a esperar esse momento que vocês vivem agora, que assinala o final do ciclo de 52.000
anos, para poder dissolver, para esperar dissolver (o que está no caminho certo agora, dado que a Luz

ganhou), de maneira definitiva, esta matriz.
*

Questão: como o trabalho dos Arcontes pôde acontecer?

Porque, no início, o trabalho dos Arcontes foi liberado pela FONTE. 
Tratava-se de uma experiência ligada a uma experimentação específica.

Obviamente, naquele momento, os seres que estavam sobre a Terra se manifestaram junto à FONTE dizendo
que isso seria uma experiência horrível.

E a FONTE, e os Arcanjos, alguns Arcanjos, decidiram prosseguir a experiência. 
Outros não.

Houve uma espécie de, como vocês chamam isso na sua linguagem, uma cisão.
O problema é que, uma vez ocorrido o desvio Arcôntico, tornou-se extremamente difícil restabelecer as

coisas. 
E a mestria dos planos densos, pelos mestres Arcônticos, tornou a sua experiência muito dolorosa.

Mas esta experiência está resultando, e irá resultar em mais Luz. 
O problema desse mais Luz é que isso ocorreu na dependência de uma submissão, ou seja, de uma violação

da sua liberdade.
Substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, dizendo ser uma nova liberdade: o Bem (havia o Bem), o Mal (havia

o Mal).
Ao passo que a Consciência, desprendida desta noção de materialidade, não conhece nem o Bem, nem o Mal,

não conhece senão a Luz e a Unidade.



E, portanto, nós percorremos, vocês percorreram, uma série de ciclos, que chega hoje ao seu término, apenas
agora. 

E esta experiência, originalmente, era livre, mas levou a privá-los da sua liberdade Dimensional.
*

Questão: é então normal ficar com raiva em relação a tudo isso?

Não, porque a raiva pertence à dualidade, mesmo sabendo que CRISTO sentiu raiva no pátio do templo e que
eu também senti raiva.

Mas, hoje, vocês estão em uma outra etapa. 
Dois mil anos não são 20 anos.

Hoje, vocês devem se pacificar pela Luz, sejam quais forem as coisas que necessitariam, em último caso, de
perder a paciência, pois, obviamente, os Arcontes e o que resta sobre a Terra têm apenas um objetivo, que é o

de desencadear reações.
Eles procuram, por todos os meios, desencadear reações. 

A guerra é uma reação, a violência é uma reação, porque a violência, a guerra (a reação, de maneira geral),
mantém a matriz.

Eles sabem, pertinentemente, que a matriz está afrouxada, separada, se preferirem. 
Eles procuram um meio de restabelecê-la, mas isso é impossível, porque esta matriz, para ser restabelecida
(além das crenças da humanidade que já começa a delas se liberar), há também as manipulações ligadas às

forças dos três envelopes de que já falei: ionosfera, magnetosfera, heliosfera.
Esta curvatura do espaço/tempo tornou-se possível pelas embarcações Arcônticas de ferragem magnética que

o curvaram, devido ao seu tamanho.
 Mas elas foram expulsas durante o verão (inverno, no hemisfério sul). 

Portanto, eles não podem mais curvar de novo o espaço/tempo. 
E nós, nós descurvamos do nosso lado, agora, tranquilamente e contando com as reações da humanidade.

*

Questão: os Arcontes poderiam recomeçar a curvar em outros sistemas?

Mas, caro amigo, eles já curvaram em mais de 80 universos, isso é já enorme.
 Mas acabou. 

É o fim final agora.
A qualidade da irradiação da FONTE, reunida com o Conclave Arcangélico, reunida com METATRON, o

príncipe dos Arcanjos, modificou a qualidade da irradiação que não torna mais possível, agora, para esses
seres, poderem curvar o espaço /tempo do mesmo modo. Isso terminou.

*

Questão: e sobre o fundamento de Darwinismo, do Criacionismo?

O Darwinismo é uma grande farsa da qual, aliás, se servem os Arcontes, a sacrossanta evolução.
O ser humano descende do macaco, certamente. 

E eu, eu descendo de coqueiros. 
Não foi nada disso. Isso é qualquer coisa. 

É algo destinado a fechá-los em uma visão materialista, evolucionista, mas na matéria e em nenhum outro lugar.
Quanto ao Criacionismo, não é exatamente assim que isso deve se apresentar. 

Mas isso nos levaria demasiadamente muito longe.
Simplesmente retenham que Darwin e Darwinismo são os mesmos lados do Criacionismo. 

São os dois lados de uma mesma peça, é uma peça teatral que lhes foi vendida pelos Arcontes.
Por outro lado, que incorporaram a sua alma e uma parte do seu Espírito em meio ao corpo de macacos, isso é

completamente verdadeiro. 
A estrutura humana foi criada e preparada há muito tempo. 

Há mais de 20 milhões de anos, os primeiros geneticistas de Sírius, os grandes Delfins acobreados que
andavam no ar, chegaram sobre a Terra para preparar a Vida.

Preparar a Vida necessitava de depositar, em meio a este planeta, matrizes cristalinas. 
Essas matrizes cristalinas deviam gerar os cristais que são os esboços de vida, que serviriam, por sua vez, de

matriz para a organização biológica em estrutura de carbono.
Lá de cima, a Divina MARIA, a sua Mãe, de todos vocês e a nossa Mãe, veio com um contingente, desta vez,

de mulheres (não havia homens, hem?, como dizia o outro, não é por acaso: as mulheres são criadoras).
Essas criadoras vieram propor aos Espíritos multidimensionais, de múltiplas origens, para tomar posse de um

corpo biológico, mas sem ficar prisioneiro desse corpo biológico, ou seja, que havia a possibilidade de não
cortar a multidimensionalidade.



Esta experiência aconteceu em um número considerável de Universos, porque a FONTE a autorizou, porque
MARIA a autorizou, e a permitiu, e a criou.

E havia a possibilidade de ir entre as Dimensões mais elevadas, até esta Dimensão mais densa, em total
liberdade, e experimentar a matéria de carbono.

Em seguida, um série de civilizações se desenvolveu. 
Hoje, vocês diriam multiétnicas, eu diria multicósmicas, pois havia seres que vinham um pouco de toda parte.

Havia diferentes formas que estavam ligadas ao que vocês chamam, vocês aqui, de animais, mas é ainda uma
ironia criada pelos Arcontes que lhes fizeram representar os animais que são, de fato, os seres mais evoluídos

da humanidade (não os animais que vocês veem, mas a forma do rosto deles, por exemplo).
Quando há um rosto de tal raça de animal, vocês pensam que é um animal. Isso é uma comédia lúgubre dos
Arcontes que fizeram criar, de algum modo, essas formas animais, para gozarem, assim, desses seres que

vieram de outros lugares.
Mas isso foi há várias centenas de milhares de anos. 

Aí, os Arcontes fecharam e curvaram o espaço/tempo e os fecharam, ou seja, privaram-nos da sua capacidade
para reencontrar a sua liberdade. 

E eles substituíram a liberdade pelo livre arbítrio, ou seja, pelo combate entre o Bem e o Mal. 
Esse combate Bem/Mal foi ilustrado durante mais de 300.000 anos.

Foi necessário o sacrifício de CRISTO (que dissolveu, de algum modo, a ação/reação e substitui pela ação da
Graça), e foram necessários 2.000 anos para que isso chegasse até hoje, ou seja, para que o ser humano, a

humanidade, despertasse.
Portanto, vejam vocês, é algo que é do domínio do épico, não é ?

É verdade que o mais difícil, eu creio (mesmo para o humano que quer se liberar das manipulações, das
crenças, das religiões, de tudo o que o subjuga), o problema é que nem todos estão conscientes, longe disso,

de que tudo o que vocês vivem aqui não é verdade, de que tudo isso é uma falsificação da Criação.
E os Arcontes lhes disseram que eram os Deuses Criadores, obviamente.

 Eles os fizeram crer que foram eles que os criaram, que criaram vocês, e que criaram esta Dimensão, o que é
totalmente falso.

Então, há algo que está além: o interesse, se vocês quiserem, de se apresentar como Criador, é que se pode
desempenhar ao mesmo tempo os dois papéis, ao mesmo tempo Deus e o Diabo, dado que é a mesma

entidade.
 Toda vez, se ganha. 

E é o que fizeram os Arcontes.
Agora, as coisas são diferentes. 

Nós chegamos a um extremo onde, pelo acesso ao Estado de Ser, que vocês começam a viver em meio à sua
personalidade, vocês se dão conta de que tudo o que lhes contaram é um disparate, de que todas as religiões,

sem exceção, foram manipuladas, ou criadas, por alguns deles, pelos Arcontes, para mantê-los na
dependência, e nada mais.

A tal ponto que, hoje, muitos seres humanos sequer consideram que possa existir outra coisa, mesmo nos
mundos mais além. 

Olhem, por exemplo, a crença e a adesão da humanidade ao karma, à reencarnação. 
Fizeram-nos acreditar que era o objetivo, reencarnar-se sem parar, para não ter mais que se reencarnar. 

Isso é uma grande farsa.
Tudo o que existe na superfície desta Terra, mesmo o que é bonito (por exemplo, a natureza, a beleza humana,

a música), são apenas falsificações da verdadeira Luz.
Vocês estão em um mundo, como dizem os orientais, de ilusão total. 

O problema é que vocês aderiram de tal modo a esta ilusão que, por isso, vocês estão persuadidos de que é a
única Verdade que existe.

E, ainda por cima, há os modelos que vocês construíram. 
Então, há os seres humanos que acreditam que têm um karma. 

E efetivamente, acreditando nisso, eles ficam submetidos a esse karma. 
Enquanto você acreditar nisso, isso lhe é submetido. 

E, durante esse tempo, aqueles que representam os Arcontes sobre a Terra, desde muito tempo,
compreenderam que não havia qualquer karma, exceto aquele em que se crê.

E é por isso que eles podem fazer o Mal sem jamais serem punidos. 
E eles não poderão ser punidos, por isso.

E vocês, durante esse tempo, acreditam que se fizerem o Bem, vocês vão colher o Bem. 
É maravilhoso, não é?

*

Questão: a música pode ser igualmente «falsificada», mesmo se fizermos referência a um músico
tal como Johann Sebastian Bach ?



Existiram muitos músicos que estavam ligados ao que chamamos de Música das Esferas, ou seja, que está
além da matriz.

Entretanto, a partir do momento em que um som existe na superfície deste planeta, a partir do momento em
que vocês ouvem uma peça musical que os transporta, obviamente que os transporta, não é falso.

Mas se vocês aceitam o princípio de que tudo é falso nesse mundo, necessariamente é falso e falsificado,
mesmo as coisas mais belas.

Quando vocês alcançarem o Estado de Ser, vocês irão viver o que é a Música das Esferas. 
A Música das Esferas, ou Música Angélica, sequer tem a ver com os concertos de Brandenburgo, ou com as

fugas (estilo musical) como a Valquíria de Wagner.
Tudo isso é muito bonito, mas nada tem a ver com a Música das Esferas.

 Estritamente nada a ver. 
Entretanto, isso foi suporte Vibratório para vocês. 

E esses suportes Vibratórios permitiram-lhes, mesmo assim, lembrarem-se, em alguma parte, mesmo de
maneira subconsciente, da sua Dimensão da Eternidade, não é?

A música é feita para isso. 
A beleza da natureza também. 

Há, de qualquer modo, em tudo o que é falso e em tudo o que é desta ilusão, elementos que estão aí para
lembrá-los da sua Essência primordial. 

A música faz parte disso, falsificada ou não.
*

Não temos mais perguntas, agradecemos.
*

Então, caros amigos, eu vou lhes apresentar as minhas Bênçãos e retornar agora para preparar o nosso
trabalho com os Arcanjos, às 19h00 (hora francesa), não é?

E vou dar o lugar, junto a esse canal, para acompanhá-los de maneira mais direta, ao Venerado SRI
AUROBINDO. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve, e eu lhes agradeço por todas essas questões. 
Eu lhes dou todo o meu Amor. 

Até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article048c.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-30_janvier_2010-articl...
30 de janeiro de 2010

 
***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br 
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************ 
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http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-30_janvier_2010-article048c.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


Caros irmãos e irmãs desta humanidade, nesta densidade.

Eu me apresento a vocês.

Eu sou, hoje, o que é convindo chamar um dos 24 Anciões, também denominados Lipikas Cármicos ou
Senhores do Carma.

Nós somos 24 Consciências que experimentaram e percorreram os caminhos da encarnação nesta densidade.

Hoje, o nosso papel é, mais que nunca, um papel de intermediário entre os diferentes tipos de Irradiação e de
Luz que chegam até vocês desde algumas dezenas de anos e que se encontram, hoje, a um ponto crucial

sobre o qual retornarei.

Nesta Assembléia de 24 Consciências, nós funcionamos de maneira unificada, de maneira a permitir-lhes
receber, ao mais exato e ao mais de acordo ao que vocês são, a qualidade de diversas Luzes que chegam até

vocês.

Historicamente, quando de minha última encarnação, fui Sri Aurobindo.

Para aqueles que não conheceram esta Consciência encarnada à época, eu exprimi e vivi a abordagem da luz
do Supramental, ou Luz da Fonte, retransmitida pelo Arcanjo Metatron, então em fase de abordagem, há mais

de meio século.

Fui, no plano histórico, o Bem Amado João, aquele que redigiu o livro doce à boca e amargo ao estômago
(nota: o Apocalipse de São João).

Hoje, eu sou um Melquizedeque (Melquizedeque do Ar), que intervém entre vocês, tanto Vibratoriamente
como por palavras que lhes permitirão o melhor possível se ajustarem, progressivamente e à medida do que
vem, com relação, justamente, ao que descrevi e experimentei quando de minha última vida e também como

São João.

***

Aqueles dentre vocês que seguiram, Vibratoriamente, pelas palavras e em Consciência, a irrupção da Energia
Arcangélica nesta densidade em que vocês estão, sabem e vivem uma preparação intensa para um reencontro

importante, no plano Vibratório.

Este reencontro é, antes de tudo, um reencontro com vocês mesmos em sua Dimensão Unificada.

Um reencontro com vocês mesmos além da separação, além dos véus da ilusão e além do que muitos de
vocês acreditam ainda saber que são.

Durante os Casamentos Celestiais, o Arcanjo Miguel lhes desvendou, de maneira Vibratória e em palavras, uma
verdade que, até o presente, havia sido encoberta e concernente ao que é convindo chamar esta matriz

aprisionante na qual vocês estão, hoje.

SRI AUROBINDO - 30 de janeiro de 2010
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Houve, certamente, coisas que foram conduzidas e trazidas para a superfície deste mundo para manter a ilusão
e as crenças, quaisquer que sejam, afastando-os sempre mais de sua Verdade essencial, da Unidade, como o

disse e como disse Miguel, de sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de Mestres da Luz.

Progressivamente e à medida da densificação desta dimensão, inúmeras coisas foram esquecidas, perdidas e
transformadas.

Graças à preparação dos Arcanjos, graças à sua preparação, graças à influência de diferentes tipos de Luz
Vibral que penetram nesse sistema Solar, hoje, vocês estão na véspera de um mecanismo essencial que

assinala o seu retorno em meio à sua própria Unidade, denominada Estado de Ser.

Um certo número de obstáculos, que estavam ligados a esta matriz e mantidos por ela e pelos seres que a
mantém, estão hoje porosos e em vias de desaparecimento.

Esses termos, vocês os entendem cada vez mais, porque inúmeros seres humanos, hoje, tomam Consciência,
Vibratoriamente e em Verdade, do que eles são, além das armadilhas da personalidade e da encarnação.

Eu vim, de maneira um pouco mais presente – eu diria – desde o mês de dezembro, a fim de guiá-los e de
facilitar-lhes a passagem do mental ao Supramental, a passagem da personalidade ao Estado de Ser.

Essa passagem é uma reversão em todos os níveis e, como reversão se torna possível, ao nível da
Consciência coletiva, pela Radiância do Arcanjo Uriel, que prepara assim o retorno do Mestre da Luz, que

prepara assim o retorno a sua Dimensão Estelar.

***

Este período é ao mesmo tempo um período de Alegria interior, porque se trata de redescobertas com
autenticidade e este período pode também representar, com relação ao mundo exterior da matriz, uma causa

de sofrimento.

Convém então identificar, de maneira Vibratória e de maneira certa, os momentos em que vocês participam da
Existência e os momentos em que vocês participam da matriz.

Como o disse nosso Venerado Mestre Omraam Miguel Aïvanhov, vocês têm a Consciência entre dois polos.

Vocês navegam de um polo a outro e isso, efetivamente, pode se tornar fatigante, tanto para sua Consciência
como para seu corpo.

É portanto necessário identificar, perfeitamente observar os momentos em que vocês vivem no Estado de Ser,
dos momentos em que vivem separados.

Inúmeros de vocês começam a perceber as diferenças, em todos os níveis.

Hoje, e cada vez mais, desde a chegada de 17 de janeiro e até 17 de fevereiro de seu ano, lhes é possível se
ligar a esta energia específica que chamei, em minha vida, deSupramental que é, de fato, a reunião das três

qualidades Vibratórias ligadas a Consciências específicas que são a Luz da Fonte e a Consciência da Fonte, a
Luz do Espírito Santo e a Consciência do Espírito Santo e, finalmente, a Luz e a Consciência do Ultravioleta,

irradiada pelo Arcanjo Miguel e o conjunto dos Arcanjos.

Esses três níveis Vibratórios da Luz Vibral estão em curso de reunificação.

E nós então lhes propusemos de reunirem-se todos juntos às 19h até 19 :30h (hora francesa – 16 às 16 :30h
no horário de verão Brasília), a fim de permitirem-se experimentar, em sua Consciência, a Luz de Ouro, a fim de

permitirem-se experimentar, de maneira mais convincente, o Estado de Ser.

Muitos de vocês aí chegaram, mesmo nesses corpos de personalidade.

O momento em que vocês chegam se traduz por um basculamento ou uma reversão que inúmeros de vocês
começam a observar, que assinala a passagem da Consciência comum à Consciência Supramental.

***

Acontece um certo número de mecanismos Vibratórios e energéticos extremamente potentes quando do seu



acesso em meio a esse corpo, ao Estado de Ser.

Há o desaparecimento e dissolução do sinal exterior da Consciência, aquela se recentrando no interior e em
seguida ao nível do Coração.

O acesso ao Supramental assinala, efetivamente, um desaparecimento progressivo e que se torna total, dos
sinais exteriores da Consciência encarnada e encarnante, a fim de fazê-los penetrar o Templo interior e a

Dimensão do Coração.

Esta experiência, que vocês têm a possibilidade de repetir, cada dia, conosco (porque nós o fazemos com
vocês, assim como os Arcanjos o fazem) a fim de gerar um campo de Consciência unificada nesta Terra e

permitir, no momento oportuno que está muito próximo, dissolver o mais facilmente possível a matriz.

Vocês devem, progressivamente e à medida dos dias, semanas, que vão passar, afirmarem-se em seu interior,
afirmarem-se no seu Estado de Ser, deixar a personalidade, não desaparecer, mas se transcender pela

potência da Vibração da Luz.

Neste estado de Consciência específica em que vocês se juntam à Fonte e onde a Fonte se junta a vocês,
vocês se tornam capazes de exprimir e de viver interiormente expansões tais que elas os colocam em um

'estado de sideração' da Consciência antes de viver um estado de Alegria.

É este estado e esta Consciência que vocês devem conduzir progressivamente a uma Consciência total em
meio à Consciência comum.

Progressivamente e à medida em que esta Consciência Supramental tomar posse de sua Consciência comum,
as zonas de Sombra existentes em todo humano, em vocês, serão reveladas, esclarecidas e trascendidas.

Ainda é necessário aceitá-lo.

Ainda é necessário não mais jogar os jogos da personalidade.

Esses jogos da personalidade que conhecemos todos, por tê-los experimentado em diferentes níveis.

O primeiro, com certeza, é o medo, porque a personalidade não existe senão pelo medo e, segundo, ela existe
apenas pelo poder que quer se exprimir, sempre e ainda, no exterior e sobre os outros.

***

No Estado de Ser, não há qualquer falta inerente à personalidade, porque tudo é completo e tudo é luminoso.

Sair do Estado de Ser pode fazer sofrer.

Esses vai-e-vem serão cada vez mais importantes dentro de algumas semanas.

Isso não é para colocá-los em guarda mas, bem mais, para ensiná-los a reparar os momentos e os instantes
em que vocês estão no Estado de Ser e os momentos ou os instantes em que vocês estão na personalidade.

Competir-lhes-á então, individualmente, deixar trabalhar em vocês a inteligência da Luz, a fim de que ela lave os
seus Mantos e permita-lhes aceder à Unidade.

E lembrem-se desta frase importante e, oh, quanta atualidade: «ninguém pode servir dois Mestres ao
mesmo tempo e ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

Viver no instante, cessar toda crítica de si e dos outros.

Manifestar a Alegria, manifestar a Paz, não será uma vã palavra, qualquer que seja a desordem do mundo e,
obviamente, assinará o reencontro, coletivo, do Supramental com a matriz.

Esse choque, porque esse será um, deverá ser amortizado, e é aí que o seu trabalho se tornará essencial,
vocês que foram capazes de se instalar, mesmo de maneira transitória, nesses espaços unificados do Estado

de Ser.

***

Quando dizemos – quer seja eu ou outros – que contamos com vocês, isso é Verdade.



Do mesmo modo que vocês podem contar conosco, mas nós jamais faremos o trabalho no seu lugar;
compete-lhes e incumbe-lhes fazer desaparecer as zonas de Sombra, mas vocês não poderão jamais fazê-las

desaparecer por sua vontade própria, mas unicamente pela Inteligência da Luz.

Então, convém-lhes cultivar o estabelecimento em vocês e o florescimento desta Inteligência da Luz que virá, a
seu turno, desalojar e transcender o que deve ser.

Não há alternativa.

Se decidirem engajar nesse caminho, devem abandonar sua própria vontade, para a vontade da Luz.
Devem seguir em suas vidas as linhas de menor resistência e se comportar com humor igual àquele em que

vivem nesses momentos, porque, se o que vivem no Interior não se traduz no exterior, isso não corresponde a
nada e é uma ilusão a mais.

Assim, o estabelecimento em vocês do Fogo do Coração, depois da fusão das Coroas Radiantes da cabeça e
do Coração, permite-lhes viver esta ignição do Fogo do Coração, esse Fogo que não queima, esse Fogo que

não consome, mas esse Fogo que purifica e que desperta em vocês a Vibração do fogo primordial.

É isso que deve nascer e crescer em seus espaços interiores e, sobretudo, e com certeza, também, em seus
espaços exteriores.

Vocês, que estão neste caminho, não vão necessariamente ter momentos fáceis permanentemente.
Progressivamente e à medida em que a Luz eclode em vocês, ela encontra as necessárias resistências da

matriz que virão colidir, por vezes, o que vocês são.

Vocês não têm que se preocupar com o que pode intervir, independentemente desses momentos.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de confrontação ou de resistência, vocês terão sempre em
vocês, não que se opor, mas manifestar esta Alegria interior.

Esta Alegria interior virá à extremidade, sem qualquer dificuldade, pela graça da Luz, de todas suas
dificuldades, quaisquer que sejam.

Compete-lhes, nesse nível, desenvolver a confiança, não a confiança em sua personalidade mas, bem mais, a
confiança no Estado de Ser e na potência da Luz e em seu trabalho de restauração porque, efetivamente,

vocês entram muito em breve na restauração do que vocês são e do que vocês esqueceram, a maior parte de
vocês.

O Supramental é uma Luz branca brilhante.

Ela é trazida, sobretudo, pelo Arcanjo Metatron.

Ela vem, obviamente, da própria Fonte e deve penetrar nas suas estruturas.

O Fogo do Coração é a garantia do alinhamento com a Fonte e com a Luz do Supramental.

Quando chegar a hora – e em todos os momentos da sua vida exterior, na espera – esse Fogo do Coração
deve guiar os seus atos, o seu olhar, os seus comportamentos e as suas ações.

Vocês devem assegurar, em vocês, esta Luz, manifestá-la cada vez mais frequentemente, quaisquer que
sejam as provas e quaisquer que sejam as resistências, em suas vidas exteriores.

De nada serve lutar exteriormente; é bem mais útil desvendar e revelar esta Luz e permiti-la manifestar-se em
sua vida.

Sua vida então tormar-se-á simples, fácil, evidência, fluidez e sincronicidade.

Então, se é você que, por sua vontade pessoal, age, sua vida tornar-se-á resistência, provas e sofrimento.

Isso, entendam bem, é unicamente de vocês e unicamente da sua consciência e de ninguém mais.

Vocês devem, hoje, como foi dito, pela graça do Supramental e pela graça da Fonte, reencontrar a sua
soberania.



Ser soberano é não mais ser soberano de nenhum outro; isso se chama Liberdade, para vocês e,
sobretudo, para os outros, todos aqueles aos quais vocês se sentem superiores ou submissos,
todos aqueles que estabeleceram com vocês relações a título da personalidade, quer isso sejam

laços denominados afetivos, quer isso sejam laços amigáveis ou profissionais.

Em meio a todos esses laços, vocês devem se desamarrar.

Em todas essas relações, vocês devem manifestar a sua própria soberania e, do mesmo modo, deixar a
soberania ao outro, porque ele é a mesma Luz que vocês, quer ele saiba ou não.

***

O Supramental é um estado de Consciência que os liga ao Estado de Ser e ao Fogo do Coração.

O Supramental que vocês podem experimentar e, para alguns, viver de maneira mais profunda, eu
diria, tem a particularidade de colocá-los na Alegria.

Como dizemos, nós, os orientais, isso se chama o Samadhi, os Samadhis.

Neste estado em que nenhuma resistência existe, o Fogo do Coração floresce, a Luz eclode e, naquele
momento, as resistências exteriores não são mais resistências, porque são superadas e transcendidas pela

Luz que vocês emitem, pela Luz que voltaram a ser.

Vocês devem tomar o hábito de observar os momentos em que estão neste estado de Unidade e de Vibração
e aqueles em que estão separados e divididos, daqueles em que recaem, ao nível da personalidade, nas

energias da dualidade e nas energias do sofrimento.

O Supramental é um presente feito para a humanidade que deve lhes permitir reencontrar,
verdadeiramente, a sua Essência e o que ela é, o que é a título individual e no conjunto da

humanidade.

Vocês estão nesses momentos que são esperados desde mais de 50.000 anos pelos seres que cuidam de
vocês e que os acompanharam, mesmo se vocês não têm consciência, para evitar que se apagasse,

definitivamente, a sua parcela de Eternidade, a fim de que no momento vindo – e vocês estão nesse momento
– reste em vocês suficiente Luz de modo que a alma e o Espírito se revelem em seu esplendor e beleza.

O ancião Mestre dos Melquisedeques, vindo desde o seu sistema Solar de origem, contribuiu, pelos planos
que instaurou, quando da Criação da Atlântida, na preparação desse momento no qual vocês estão hoje.

Existem múltiplas formas de Consciência que, hoje, estão em observação, ou em ação, nesta Terra.

Existem múltiplas civilizações Intergalácticas inclinando-se hoje sobre vocês para observar o que o
Espírito humano, o que o Espírito da Verdade, em vocês, é capaz de fazer, pela Graça da Luz.

E, quaisquer que sejam as ações dessas entidades de Consciência, quer sejam Luz ou mais sombras, elas
não colocarão jamais em causa as suas escolhas, e o que vocês são interiormente porque a Luz é toda

potência e ela não presta contas a ninguém.

Isso corresponde, totalmente, na Humanidade, à descoberta de um certo número de conceitos que, até o
presente, haviam sido violados, quer sejam denominados ética, integridade, honestidade e soberania.

Não ousamos mais empregar a palavra Amor porque cada ser humano, na sua personalidade, tem uma
concepção bem deformada do que é o Amor.

Entretanto, a Luz Vibral, em sua ação, e em vocês, permitirá colocar em evidência, em sua vida externa, o
princípio de atração e de sincronia que jogará a pleno.

O que vocês têm medo, acontecerá.
O que vocês fizerem sofrer ao outro, lhes sofrerá.

Mas, tudo isso, Cristo já disse.

O Mestre de Luz pronunciou ao seu modo quando percorreu seus passos sobre o solo desta Terra.

***



Hoje, é uma revolução de Consciência, porque a Luz não se dirige à sua personalidade, a Luz se dirige ao seu
Estado de Ser.

Ela se dirige ao que é primordial em vocês e não ao que é efêmero, e não ao que divide e separa, como a
personalidade.

O Supramental é uma aventura que vocês vão viver, e que vocês começam a viver em tempos extremamente
reduzidos, nos quais vocês entraram diretamente.

O alarido do mundo, além mesmo da desconstrução engajada pelo Arcanjo Miguel, o alarido da Humanidade
dissociada, vai se tornar ensurdecedor.

Vocês não poderão se opor, mas poderão manifestar a única força possível, que é a Alegria interior.

Toda vontade de se opor a esse ruído os fará, de maneira inegável, penetrar e agir nesse ruído e, portanto,
afastá-los do Estado de Ser.

O que precisamos, hoje, com vocês, é de Seres em pé, alinhados e Unificados.

Seres bons, cuja vontade pessoal se apaga, face à vontade da Luz.

Seres vivos, conscientes, mesmo de maneira parcial, da sua origem estelar e Luminosa.

Seres conscientes que estão longe de serem somente esse corpo ou essas funções biológicas.

Seres que se comprometem a ir para a sua Unidade.

O sentido do Serviço situa-se, hoje, nesse nível.

O Séva yoga existe apenas através da Graça do Bakti yoga, ou seja, do Serviço.

Mas esse Bakti yoga, atenção, compreendamos bem, não está ligado ao humanismo da personalidade que
quer desempenhar o papel de salvador.

Está muito mais no sentido do Serviço, o mais nobre, que é aquele de manifestar, para com cada um de seus
irmãos e irmãs, a Alegria do seu ser Unitário reencontrado.

Aí está o Serviço.

O resto não seria senão uma máscara que visa lhes dar boa Consciência na dualidade bem/mal, mas não os
faz participar de nenhum modo da Undiade.

Servir, é tornar-se luminoso.

Servir, é integrar a soberania e integrar o Supramental na sua Vida.

Não há melhor modo de servir a Fonte e não há, não mais, melhor modo de servir ao outro e, também, de se
servirem a vocês mesmos.

A Luz é abundância, a matriz é restrição, qualquer que seja a beleza preservada nesses mundos dissociados,
elas têm, hoje, elas também, em meio aos diferentes reinos vegetal, animal, necessidade de reencontrar a sua

reconexão com a Verdade e a Unidade.

Aí está, caros irmãos e irmãs, o que queria começar como troca com vocês.

Então, obviamente, se agora existirem perguntas, questões, quero, hoje, dialogar com vocês e trocar com
relação a esse Supramental, com relação ao seu Estado de Ser.

***

Questão: o que você chama de sideração da Consciência?

Bem amada, chamo de sideração da Consciência o momento muito preciso em que a Consciência passa da



personalidade ao Estado de Ser.

Há como um fenômeno de basculamento, de reversão, de «switch», empregando uma palavra inglesa: passa-
se de um estado a outro.

A passagem deste estado a um outro estado é precedido, de maneira imediata, por uma sideração da
Consciência que corresponderia a um obscurecimento total da Consciência, como um fenômeno de

adormecimento, mas que não o é completamente porque, em um caso, você naufraga na inconsciência e, no
outro caso, você vai para a supraconsciência.

E o momento, também, ao nível do corpo, onde mais nenhuma percepção chega.

Posição das mãos, posição dos braços, mesmo a percepção da energia parece se diluir na eternidade.

Naquele momento, o processo de «switch» pode intervir.

***

Questão: O que chama de reversão?

A reversão é um conceito muito fácil de compreender mesmo nesta personalidade.

Vocês estão numa matriz aprisionante, falsificada e virada, onde a Luz é invertida, onde a Luz se projeta, pela
opacidade, em um corpo, da Sombra.

O fenômeno de reversão é o que acompanha a passagem de um estado de Consciência a outro.

Quando vocês nascem, nascem de cabeça para baixo e se voltam, progressivamente e ao passar dos anos,
para andar sobre os seus pés.

O processo de reversão está inscrito em meio mesmo à sua estrutura biológica a base de carbono.

A passagem de uma dimensão a uma outra efetua-se sempre por esse processo de reversão.

A reversão sendo precedida pela Consciência de sideração que eu acabo de descrever na questão anterior.

A Passagem de uma Dimensão a um outro estado Dimensional necessita de uma fase de reversão.

Ao nível desta Dimensão em que vocês estão, a reversão é tripla.

Concerne a uma reversão alto/baixo, concerne a uma reversão esquerda/direita e a uma reversão
exterior/interior.

Será, finalmente, ilustrada pela reversão, em Gaia, da Consciência da Terra, do que vocês chamam de polos.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs nesta densidade, estarei especialmente entre vocês, esta noite, no momento da efusão.

Entretanto, eu lhes proponho nos ligarmos todos juntos, alguns minutos, isso será o meu modo de lhes dizer
obrigado.

Eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia...
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MIGUEL – 14 de fevereiro de 2010

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem-vindos ao nosso encontro, Filhos da Luz, Sementes de estrela, filhos da Lei
do Um.

Hoje, venho a vocês para lhes anunciar e preparar, com vocês, a Realização da
quinta Etapa que vai manifestar, no seu dia 17 de Fevereiro, a passagem do Fogo
do Coração em meio à manifestação da sua densidade (ndr: em 17 de Fevereiro

às 12h00, hora francesa, no relógio) [às 09h00 da manhã, hora de Brasília,
horário de verão].

Neste dia, e à hora anunciada, vocês todos, neste planeta, que vivenciam e que
acompanham o Conclave Arcangélico, nós faremos pela primeira vez (nós,

Conclave, associado aos outros Arcanjos, independentemente deste Conclave)
nosso primeiro Círculo de Radiação diretamente centrado ao redor da Terra, além

de sua magnetosfera. 

Neste dia, nós vamos iniciar juntos, e vocês, e nós, a passagem do Fogo do
Coração em meio à manifestação da sua Dimensão.

Este momento é um momento que nós tanto esperamos e muito desejamos a
vocês, para que vocês encontrem sua liberdade, sua soberania e sua Unidade.

Bem Amados Filhos da Luz, chegou o momento de revelá-los.

Chegou o momento de despertá-los.

Chegou o momento, para o planeta que vocês carregam e que vocês suportam,
de se associar, ele também, à sua Dimensão de Eternidade.

Pela primeira vez desde tempos imemoriais (em termos Terrestres, remontando a
muitas centenas de milhares de anos), a aproximação dos mundos da Luz

unificada e das forças da Confederação Intergaláctica se faz possível.

Da mesma forma que nós, Conclave, estamos reunidos no nosso centro com as
Chaves que entregamos à Divina Maria, da mesma forma, nós, Conclave

Arcangélico, associados a cinco outros Arcanjos independentes da evolução do
seu universo local, iremos nos reunir da mesma maneira que vocês, seres
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http://1.bp.blogspot.com/-RpFJ1QRcIvE/UXOj-PtfffI/AAAAAAAABEE/QbGH7YEotyQ/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+14.02.1010.jpg


humanos, serão reunidos na superfície deste planeta.

Juntos, nós vamos celebrar o retorno do Fogo, o retorno da Luz em meio ao seu
mundo que estava isolado.

Assim, nós poderemos, juntos, ultrapassar uma etapa importante, esta quinta
Etapa, que efetuará o que vocês poderão chamar, na sua linguagem, de Fogo

purificador, no seu corpo e no corpo planetário.

Nesse momento, a etapa de desconstrução que eu tinha iniciado há cerca de um
ano entrará em plena atividade e em plena manifestação.

Nesse dia, nós faremos juntos, Bem Amados, a junção.

A junção entre sua dimensão dissociada e os mundos unificados, de maneira
imutável e de maneira definitiva.

Desde o nascer do sol, no leste, até o anoitecer, no ponto mais ocidental do
planeta, estaremos realizando isso.

Nesse dia, as Chaves Metatrônicas vão penetrar não somente nos seus corpos,
não somente no Círculo de Fogo dos Anciãos, mas vão ser difundidas na

superfície deste planeta.

A Luz definitivamente ganhou.

Ela ganhou o direito de se manifestar nesta dimensão.

Ela ganhou o direito de preenchê-los, se for o seu desejo, com a Fonte da
Verdade, com a Fonte da Unidade, para comemorar sua reconexão e seu retorno

ao Estado de Ser.

Entretanto, isto não vai sinalizar, no momento, o final desta dimensão, mas sim o
início de uma aventura que lhes permitirá, se almejarem e desejarem, viver as

primícias e os fundamentos de uma nova vida e de uma nova Consciência.

***

Bem digam os momentos, como nós bem dizemos, que vocês vão viver.

Esta preparação se fará da forma usual que vocês realizam, todas às noites [todas
às tardes], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de verão].

Será solicitado a vocês nesse dia, no momento em que desejarem, e se possível
no momento da minha intervenção neste canal, de se colocarem na postura que
lhes é conhecida, que lhes foi comunicado (ndr: explicado, com um esquema, no

protocolo “reunificação das radiações no Templo Interior” que vocês vão
encontrar na coluna “protocolos para praticar” de nosso site).

Durante este período, e durante o período preciso de minha vinda, e também à
noite [à tarde], às 19h00, hora francesa [às 16h00, hora de Brasília, horário de
verão], simplesmente nesta postura e neste acolhimento, repetir de novo – mas
repetir de forma interior e silenciosa, desta vez – as cinco Chaves Metatrônicas,

as cinco sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] para fazer a Terra vibrar em
uníssono com a Vibração do Conclave, com a Vibração Mariana, com a Vibração
dos Lipikas Kármicos (os 24 Anciãos) e com a Vibração de todas as Forças da
Confederação Intergaláctica que estão agora concentradas diante do seu Sol.

Na verdade, chegou o momento da Revelação da Unidade, da Revelação da
Fonte e da Revelação de que vocês nunca estiveram sozinhos em meio à Criação.

Vários Seres Humanos, hoje, vivem as primícias de seus encontros e de seus
contatos.

Vários Seres Humanos vivem o Fogo do Coração ou suas primícias.

Esta alquimia é uma alquimia do Fogo.

O Fogo é o elemento da Luz que permite revelar a Luz, que permite autenticá-la e
manifestá-la, quaisquer que sejam as dimensões.

Agora, o Fogo retorna a esta Dimensão.



Agora, o Fogo é ativado neste planeta.

Hoje, e no dia 17, vocês vão constatar os efeitos em seu Ser Interior, em sua
Consciência e em seu universo manifestado nesta Dimensão.

Bem Amadas Crianças da Luz, nós nos regozijamos de lhes encontrar, em meio ao
seu reencontro, ao seu Estado de Ser e à sua Dimensão de Eternidade.

Bem Amados Mestres da Luz, assim que designados por mim há algum tempo,
vocês vão demonstrar, e vocês vão mostrar aos olhos da humanidade e aos olhos

daqueles que ainda não acordaram ou se revelaram, o que é a Dimensão do
Fogo, a Dimensão da soberania e a dimensão da autenticidade.

Isto é para breve.

***

Nós pedimos para vocês se prepararem para esse período.

Tentar, tanto quanto possível, limitar as necessidades de ingestão de alimentos,
de estímulo visual, de leitura, para que possam penetrar ainda mais

profundamente em seu Estado Interior, em sua Eternidade, em sua Verdade.

Vocês estão agora realmente na alvorada de uma nova Vida, de uma nova
Consciência, de uma nova Verdade, bem mais próxima da Verdade Unitária, da

Verdade da Fonte.

A Fonte vem a vocês.

Desde o tempo em que os Arcanjos estão reunidos em Conclave, desde o tempo
em que a Confederação Intergaláctica se prepara para este momento, desde o
tempo em que vocês mesmos se prepararam para este instante (não somente
após o início das Núpcias Celestes, mas para alguns de vocês desde vários

milênios, até mesmo dezenas de milênios), vocês vão enfim vivenciar o porquê
vocês vieram nesse período e nesses momentos a esta Terra.

A matriz aprisionadora que até agora ocultou todas as manifestações da Luz está
em via de ser definitivamente dissolvida.

As três camadas, ou três matrizes de aprisionamento, nas quais vocês estiveram
detidos, não têm mais razão de existir, não têm mais razão de impedi-los de atingir

seu objetivo.

Assim, nós nos rejubilamos, com vocês, deste próximo encontro que solicitamos
para que se preparem no seu Templo Interior, no seu Silêncio Interior com o

máximo de recolhimento, para vivê-lo com máxima eficácia, a pureza, a purificação
e a Santidade.

***

Todos vocês são chamados, sem exceção, para viver a Presença da Unidade, a
Presença da Santidade e a Presença da Verdade.

Nesta tríplice Presença se manifestando em sua Consciência, nesse dia e nos
dias subsequentes, mais do que nunca vocês não poderão enganar ninguém,

porque vocês serão vocês mesmos e vocês perceberão o outro tal como ele é, e
não como ele diz ou como ele se apresenta.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes, e isso vocês vão constatar.

Transparentes a vocês mesmos, transparentes ao mundo e transparentes à Luz.

Isto se chama a claridade da Luz e o brilho Cristalino ou Adamantino da Luz.

É isso, Bem Amados Filhos do Um, que vocês são chamados a viver no dia 17 de
Fevereiro.

Esta quinta Etapa significa também a purificação do que o deve ser na matéria, na
sua matéria, na sua personalidade, assim como na matriz.

Isto assinala, como eu disse, o término do período de desconstrução, o término,
enfim, do que devia ser cumprido e que será cumprido antes que eu ceda meu



lugar ao Arcanjo Metatron e ao Arcanjo Uriel, e antes que a Divina Maria faça o
seu Anúncio a vocês.

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Verdade, eu lhes peço então
que se mantenham próximos a este momento único que viveremos juntos, vocês

conosco, e nós com vocês.

A partir da zero hora do dia 17 de Fevereiro (ndr: hora francesa, no relógio), nós,
Arcanjos, vamos circundar a totalidade da magnetosfera terrestre para iniciar, não

mais os momentos privilegiados de descida da Luz, mas sim a encarnação e a
ancoragem da Luz nesta dimensão.

Assim, tudo o que não é Luz, tudo o que é resistência à Luz, em vocês e em seu
exterior, deve se desmoronar e desaparecer.

Não há alternativa.

Não há solução a não ser viver a Verdade do Coração e viver na simplicidade do
Coração.

***

Vocês têm um sinal e um testemunho e uma garantia de sua autenticidade, nos
atos cotidianos de sua vida, nos comportamentos cotidianos de sua vida e em

cada respiração nesta dimensão, que é a dimensão do Coração.

Como vocês sabem, vários Seres Humanos, por causa do planeta, começaram a
sentir este Fogo, a vivê-lo e a manifestá-lo.

Resta agora estabelecê-lo em todas as suas estruturas físicas e sutis e
estabelecê-lo, como o faremos juntos, no dia 17 de Fevereiro, não mais

simplesmente ancorando (como vocês têm feito até agora), mas bem mais como
um acontecimento real, tangível, concreto e palpável da Luz nesta Dimensão.

Esse momento será um momento único como a Terra nunca vivenciou em 300.000
anos.

Assim, nós os esperamos em um número cada vez maior.

Assim, nós os esperamos cada vez mais em Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias de suas desconstruções interiores e exteriores, quaisquer que
sejam as zonas de resistência inevitáveis que vão se manifestar, mesmo com

aqueles que vivenciaram o Fogo do Coração.

Nós lhes pedimos para não lutar.

Nós lhes pedimos para acolher a Luz e o Fogo, porque somente o Fogo será
capaz e estará em condição de dissolver, em vocês, as zonas de resistência.

Qualquer ato de vontade própria, qualquer ato que os distanciem da Luz, não irá
permitir solucionar e dissolver o que o deve ser.

Vocês devem demonstrar, como lhes foi dito pelo Arcanjo Anael, a cerca de um
ano, o mais total abandono à Luz e à Inteligência da Luz.

Somente nesta infalibilidade da Luz é que vocês vão encontrar os espaços de
resolução necessários ao que atrapalha, ainda hoje, seu caminho para a Luz e

para a Unidade.

A quinta Etapa sinaliza o início do Fogo nesta densidade, e não mais apenas em
seu Coração, e não mais apenas no Coração da Terra, mas sim à Revelação do

Fogo, da Verdade do Fogo e da eficiência do Fogo nesta dimensão.

Não combatam.

Aceitem a Luz e aceitem o Fogo.

Ele irá transmutá-los, purificá-los e prepará-los à imagem da Fonte, à imagem do
Amor e à imagem da Verdade.

Eis a mensagem que eu tinha que lhes transmitir para esta preparação.

Assim, durante os primeiros minutos de minha vinda, em posição de acolhimento,



mãos de cada lado do peito, e de maneira silenciosa, vocês vão repetir as sílabas
sagradas que permitirão a ativação em vocês, ainda mais, da Coroa Radiante do

Coração, em meio ao espaço delimitado de seu Coração, para que o canto
sagrado e a Luz sagrada do Fogo se revelem em todo seu corpo, em todo o corpo

planetário, mas também em todas egrégoras e matrizes criadas nesta
Humanidade, revelando o choque da Luz e o fim inexorável da Sombra.

 
***

Bem Amados Mestres da Luz e Bem Amados Filhos da Luz, se há, entre vocês
aqui presentes, perguntas quanto à organização desse processo, eu gostarei de

conversar com vocês.

Entretanto, saibam que durante minha vinda neste canal, no dia 17 de Fevereiro,
na hora anunciada, eu me expressarei de novo para lhes dar outros elementos
correspondentes ao que terão que viver entre 17 de Fevereiro e 17 de Março.

Esses elementos serão conselhos muito mais práticos para ajudá-los na
compreensão, e de maneira intuitiva, nos níveis onde não há mais resistência, nos
níveis de seu Ser onde se encontra a Alegria eterna, nos níveis de seu Ser onde

se encontra a Moradia da Paz Suprema.

Bem Amados Filhos da Luz, eu finalizo por hoje.

Se, contudo, existirem dúvidas em relação a este processo, eu quero, sim, tentar
fornecer esclarecimento adicional.

Eu os abençoo pelo que vocês são.

Eu os abençoo pelo que vocês fazem.

Eu os abençoo pelo que vocês transmitem.

Eu os abençoo pelo esforço que têm feito e eu os abençoo, ainda mais, pelo
esforço que terão que fazer para nos encontrarmos na Verdade e na Luz. 

***

Pergunta: no encontro do dia 17, nós devemos repetir as sílabas sagradas
interiormente durante toda a duração da intervenção?

Como eu disse, os primeiros sete minutos serão amplamente suficientes para
começar o processo do nosso encontro e do encontro da Terra com a Radiação

Arcangélica.

Eu afirmo também que, a partir desta noite [desta tarde], no momento da
irradiação do período das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de

Brasília, horário de verão], alguns dentre vocês vão sentir as primícias do que
será seu cotidiano a partir do dia 17 de Fevereiro.

***

Pergunta: o que se entende por limitar a visão, para se preparar?

A preparação que vocês vão realizar durante esses três dias [dois dias] permitirá
que acolham e aproveitem ao máximo o trabalho da Luz e do Fogo, nesta

densidade.

Há, aí, um processo de redução Vibratória.

Para alguns de vocês, isto pode ser a natureza.

Para outros, isto pode ser o isolamento.

Para outros, enfim, isto pode ser a meditação.

Mas, de maneira geral, evitem os sinais externos durante esses dias que os
separam do dia 17.

***



Pergunta: como fazer a melhor alimentação?

Para aqueles que desejarem, é ficar em jejum.

Para aqueles que quiserem, é ingerir líquido.

De uma forma ou de outra, cada um de acordo com suas possibilidades, restringir
o que é habitual a vocês como alimentos, para se prepararem da melhor forma

para isto que vem.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
  

***

Bem Amados Filhos da Luz, nós vamos encerrar a minha intervenção com uma
Bênção comum.

Eu digo a vocês, assim como o restante do Conclave, até à noite, às 19h00 [até à
tarde às 16h00] e principalmente até o dia 17.

************
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz nesta Terra, presentes a este encontro que assinala a instalação, na magnetosfera, de
todo Conclave Arcangélico ao qual se juntaram cinco Arcanjos que não participam da evolução do seu Sistema Solar.

Juntos, nós iremos, por meio das Chaves Metatrônicas, conectar os mundos da Luz ao seu mundo, não mais apenas
no nível da sua Consciência, mas, muito mais, no nível da rede etérea e astral de toda Vida neste Sistema Solar.

O período que vamos inaugurar juntos, em alguns minutos, preparado desde a zero hora desta manhã, consiste em
dissolver e dissipar os véus da Ilusão que mantiveram vocês isolados da Luz nesta densidade.

Eu voltarei, após as fusões habituais, para explicar esta Etapa e o seu significado para o próximo mês, no dia 17 de
Março, e vocês e nós, na sexta Etapa em que resistências inerentes ao ser humano, a título individual ou coletivo

(resistências causadas por vocês ou pela evolução neste planeta), vão se deparar com os fenômenos de Consciência
para libertá-los, independentemente da sua vivência e da sua Consciência.

Dessa forma, o próximo mês, inaugurado hoje, sinaliza o período em meio à Consciência individual das últimas
dissoluções do ego, das últimas dissoluções dos obstáculos ao estabelecimento da Luz.

Como vocês sabem, o meu período de intervenção terminará logo, dentro de três meses.

Depois, vão ocorrer outros fenômenos importantes na história desta Humanidade.

Mas antes de prosseguir, se vocês desejarem, nós vamos nos conectar, juntos, à quinta Etapa, repetindo
silenciosamente as cinco Chaves Metatrônicas (ndr: OD – ER – IM - IS – AL, pronunciadas interiormente), e

posicionando suas mãos de cada lado do Coração.

... Efusão de energia ...

***

Bem Amados Filhos da Luz, assim, se estabelece agora a conexão Consciente e total.

ARCANJO MIGUEL - 17.02.2010 - 5ª Etapa das 'Núpcias Unitárias' - Autres
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-9V0UGPZ_cB4/UXPYDfk2v7I/AAAAAAAABHM/Ta6-8bThJqE/s1600/00ArcMiguel20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-dMdeB2u4Cg8/UXTdmbz5PoI/AAAAAAAABGE/ufy1L54Zia4/s1600/bibli_37+-+amarelo.png
http://2.bp.blogspot.com/-HhUBjXsW4ks/UXTcUmY3yAI/AAAAAAAABF8/YcE7Qd6D2Us/s1600/000+effusion+d'�nergie+-+7+Etapas+-+17.02.2010.jpg


Esta conexão vai tomar impulso e se exprimir com o passar dos dias.

Há, para este período que vão viver, algumas indicações, algumas precauções importantes em relação ao abandono
à Luz, ao desapego, à não resistência, à confiança e à fé.

Eu deixarei logo mais o porta-voz dos Melquizedeque, o Venerável Sri Aurobindo se expressar a vocês, às 18 horas –
hora francesa – para que comecem a vivenciar as primeiras Radiações da Energia das 19 horas [hora francesa], hoje,

nas melhores condições.

Quanto a mim, vou passar a vocês alguns princípios gerais: vocês estão próximos, extremamente próximos, do
período denominado Revelação.

Revelação interior e Revelação exterior.

Este início de Revelação vai ser acompanhado de manifestações interiores e exteriores na sua densidade.

Tudo o que deve ser desconstruído, em vocês e ao seu redor, sê-lo-á totalmente.

É nesse sentido que vocês devem revelar confiança, fé, segurança quanto ao seu Estado de Ser e ao seu destino
final.

Estabelece-se agora uma ponte.

Todas as irradiações Espírito Santo / Ultravioleta / Luz da Fonte estão à sua disposição para aumentar a sua
Consciência e o seu nível Vibratório, para que eliminem as últimas armadilhas do ego e da dissociação, em vocês e à

sua volta.

Eu não digo que este período será fácil, mas vocês serão fortalecidos pela Alegria, vocês serão apoiados pelas
Vibrações do Estado de Ser e pelas Vibrações da conexão de vocês conosco, e entre nós e vocês.

O Fogo do Coração ligado à alquimia das duas Coroas Radiantes vai se intensificar.

Alguns de vocês vão sentir este Fogo vibrante e palpitante em todo o seu corpo.

Vão surgir zonas de resistência em todo o corpo.

Elas não terão necessidade de atenção específica além do seu alinhamento e da sua Vibração.

A única forma de dissolver, em vocês e ao seu redor, o que o deve ser, é ir em direção ao que confere menor
resistência, facilidade, Fluidez.

Vários elementos opostos à Luz vivem seus momentos finais.

Não se deixem iludir.

Não se deixem levar por reações irrefletidas sobre isso.

Isto deve ser e deve estar completamente realizado para permitir, na Etapa de 17 de Março, o acolhimento, desta vez,
da Luz de Cristo, da Luz do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Ele estará presente, em Espírito e em Verdade, nesse momento.

Alguns de vocês terão capacidade de se comunicar, de alguma forma, com o Mestre da Luz.

Esta chegada se torna possível pelo seu trabalho e pelo nosso trabalho, conjuntos.

Novamente, em nome do Conclave e em nome dos cinco Arcanjos suplementares, nós lhes transmitimos Saudações,
Agradecimentos e Bênçãos.

Vocês irão colher em breve o fruto do seu trabalho, o fruto da sua esperança, o fruto da sua fé.

Resta passar por esta etapa difícil correspondente à depuração do ego, à depuração das suas emoções, mas em
total confiança na Luz.

Vocês, no nível da sua personalidade, nada podem fazer.

Apenas a irradiação do Espírito Santo, apenas a irradiação da Fonte, apenas a irradiação do Ultravioleta, só a sua
confiança e a sua fé vão permitir que elas atuem, pela Inteligência da Luz, nas suas estruturas.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no horário, no dia 17 de Março às 17 horas – hora francesa [14h00 – hora de Brasília,
horário de verão] – quando eu solicitarei a vocês, em todos os lugares sobre a Terra, para que me recebam na

mesma postura de hoje (ndr: ver o esquema abaixo, publicado na canalização de 17 de Janeiro último), repetindo
silenciosamente no seu Templo Interior a frase que vocês conhecem: “Eu acolho a Luz Crística, em Unidade e em

Verdade”.



 Isto vai permitir estabelecer a conexão, no seu Templo Interior, com o Mestre da Luz.

Aqui então, nós vamos permanecer juntos ainda alguns minutos para reforçar a conexão que será para vocês a
garantia de facilidade neste período.

Bem Amados Mestres da Luz, nós os acolhemos em nossos Reinos com benevolência.

É preciso que as agitações mentais e que as dúvidas da sua cabeça se tornem silentes.

Cabe a vocês cultivar este silêncio interior, conservar limpa a sua casa, para o retorno do Mestre da Luz no seu
âmago.

A qualidade Vibratória, a partir de hoje, vai corresponder ao que vocês perceberam, desde muitas semanas, ao nível
das Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, não mais unicamente às 19 horas [hora francesa], nem às 18 horas

[hora francesa], como alguns sentiram, mas em todos os seus dias e as suas noites.

Façam bom proveito.

O Fogo é purificante.

A Luz é purificadora.

A Luz é eficaz.

Portanto, deixem-na atuar nas suas estruturas.

Eu lhes digo, quanto a mim, de novo, até 17 de Março às 17 horas [às 14h00 – hora de Brasília].

***

Vocês vão conversar com o porta-voz dos Lipikas Cármicos, às 18 horas, hoje, dando conselhos a vocês, em
diferentes níveis, permitindo que se alinhem ainda com mais habilidade à Vibração que, agora, se torna permanente,

em vocês e à sua volta.

Nossa Bênção, de nós, Conclave, hoje e dos cinco Arcanjos adicionais, é para nos alinharmos com vocês, como
vocês se alinham a nós, em meio às Sílabas Sagradas silenciosamente pronunciadas no seu Templo Interior.

Eu os abençoo.

Nós amamos vocês.

Nós saudamos vocês.

Nós os encorajamos.

************
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Eu Sou Sri Aurobindo.

Bem-amados irmãos e irmãs em encarnação recebam as Bênçãos e Saudações do conjunto dos 24 Melquisedeques.

Eu vim a vocês, hoje, como anunciou, há algumas horas, o Arcanjo Miguel.
Ele lhes, efetivamente, revelou a aproximação final do Supra Mental de sua dimensão, de sua Consciência e,

portanto, de suas Vidas.

Eu vim, então, para lhes dar, se vocês quiserem, alguns conselhos, alguns ensinamentos sobre a melhor forma, para
vocês, de aproveitar esta encarnação da Luz no seio de sua dimensão.

De minha vida e através de meus escritos, através principalmente da Yoga integral, eu tentei inicializar e iniciar aquilo
que viria a ocorrer com a humanidade e que, hoje, ocorreu.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, o período que os conduz deste dia até 17 de março é uma etapa em que os véus
da Ilusão deverão cair, em vocês e ao redor de vocês.

A construção do ser humano no seio desta densidade explica, de maneira muito lógica, que as revelações da Luz e a
encarnação da Luz Vibracional, no seio de sua Dimensão, passa e passará pelas fases de resistência.

No seio desta incrível expansão de sua Consciência, a personalidade deverá viver e eliminar certo número de
fenômenos de resistência, de bloqueios ligados às derradeiras sombras presentes em vocês.

Isto é fundamental, durante este período, que vocês se preparem ativamente para deixar a Luz Vibracional agir em
vocês, sem terem de pedir às forças e à vontade da personalidade, para dissolver aquilo que deve ser dissolvido em

vocês, a fim de lhes permitir uma melhor estabilização e uma melhor plenitude da Luz.
Esta re-conexão à Luz é uma etapa importante.

Já há dois meses, desde precisamente 8 de dezembro, nós preparamos com vocês, ativamente, a fusão da Coroa
Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração.

Hoje, a Vibração da Luz Supra Mental deve inundar amplamente o ambiente do seu Templo Interior, do seu peito, a
fim de se manifestar e de irradiar pelo conjunto das suas estruturas, pelo conjunto de suas funções, desmascarando

as zonas de sombra, as zonas não transparentes, as zonas que, portanto, precisam ser postas à Luz, ser reveladas, a
fim de se dissolverem.

Além dessa meia hora 19 - 19h30min (nota: hora francesa - Brasil: horário de verão 16 - 16h30min. A partir de 21/02,
fim do horário de verão: das 15 - 15h30 min), e como alguns entre vocês neste planeta perceberam, nós temos,

agora e já, há várias semanas, ultrapassado esse horário antecipando uma hora.

A partir de hoje, vocês têm a possibilidade de se banhar no Supra Mental, em permanência, a cada inspiração, a
qualquer segundo do seu tempo.

É-lhes então possível, hoje, bem mais facilmente do que nos dias em que eu vivi, realizar a Yoga integral que eu
chamaria, se vocês quiserem, de Yoga da Verdade.

A Yoga da Verdade consiste em acolher, sem julgamento, em total transparência e em toda claridade, o Supra Mental
no seio do seu Templo Interior e em deixá-lo irradiar no conjunto de suas estruturas. Estes momentos e este período
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são ideais para pacificar a esfera emocional, a esfera de suas mágoas, a esfera de suas resistências.

Vocês não precisam se preocupar sobre o que são essas resistências.
Vocês têm simplesmente que as observar, observá-las se manifestando, se condensando, se cristalizando e então,

finalmente, se dissolvendo.

Não é necessário, nem desejável, abordar essas zonas de Sombra sob uma abordagem psicológica ou elucidar a
causa.

Se ela vem à sua Consciência, acolha em observação.

Se não houver nada que venha à Consciência, não há nada para se procurar, seja o que for.

Não esqueçam que essas zonas de resistência e sofrimentos podem ressurgir de fato, simplesmente, do afluxo da Luz
no seio de suas estruturas.

A condensação, a pressão da Luz Vibracional do Supra Mental, no seio de sua Dimensão e de suas estruturas, é o
agente revelador e também o agente curador.

Eu vim então lhes comunicar, lhes ensinar, alguns meios simples de favorecer o trabalho de clarificação e dissolução
daquilo que deve ser dissolvido em vocês.

***

Além dos momentos privilegiados das 19 às 19h30min, vocês têm a possibilidade, ao seu ritmo e de acordo com seus
desejos, de se alinharem com a Luz do Supra Mental e de deixarem-na trabalhar em vocês.

Esses meios de favorecer este trabalho são extremamente simples, no seio da Yoga da Verdade.

Antes, algumas regras comportamentais que os aproximarão da Unidade e do Estado de Ser:

Nunca julguem.
Nunca falem sobre os outros.

Nunca condenem.
Amem acima de tudo.

Isto define as condições prévias de sua vigilância que deve permitir que o Fogo do Amor se manifeste até ao nível
celular.

Sendo respeitadas estas atitudes comportamentais, deve-se em seguida procurar os meios, não para dissipar, mas
para fazer circular o Fogo em vocês, já que é ele que dissolve as zonas de resistência e as zonas de Sombra, de

maneira natural.

A primeira coisa, muito simples de realizar, é a respiração consciente.
Esta respiração consciente não exige as técnicas do Pranayama.

Não exige as técnicas da respiração alternada.

Mas esta respiração deve ser uma respiração Consciente que quer dizer que a Consciência deve se centrar no fato
de respirar, sem procurar enraizar esta respiração no seio do seu Hara (*), sem procurar visualizar o que quer que

seja, mas, simplesmente, cadenciar sua respiração no influxo da Luz Supra Mental em vocês.

(*) nota: chacra hara, é o segundo chacra, tambem conhecido como chacra umbilical.

Estando conscientes de sua respiração, muito facilmente, no espaço de alguns minutos do seu tempo, vocês
perceberão que sua respiração cadencia a Vibração do Fogo em vocês.

Esta respiração não será nem profunda, nem superficial.
Ela será natural e realizada, se possível, com a boca entreaberta.

***

O segundo ensinamento da Yoga da Verdade refere-se, de um lado à posição das suas mãos que vocês realizam
durante a meia hora de 19 às 19h 30min, mas também a uma inclinação da cabeça para frente permitindo liberar uma

zona particular e posterior do Chakra da garganta e duas zonas importantes ao nível das carótidas - chamadas de
seios carotídeos ou Alta Major - que permitirá gerar, no seio do seu cérebro e no seio do seu Coração, um influxo da

Luz Vibracional.

Nos momentos de preocupação, nos momentos de sofrimento, nos momentos de agitação, vocês terão, por estas
duas simples técnicas, a capacidade de recuperar bem rápido a Luz.

Isto por sua vez será capaz de dissolver as zonas de tensão, as zonas de sofrimento, as zonas de agitação.

No seio desta pulsação da Vibração / Luz, vocês constatarão que a Vibração da Luz, em vocês, se torna mais rápida.

Um sentimento novo os invadirá então, muito rapidamente, permitindo assim a aproximação dos mundos de paz
suprema Shantinilaya e então os estados de Samadhi.

Isto será realizado na posição sentada, em que a posição da cabeça pode, o mais naturalmente possível, cair mais
para frente.

E vocês cadenciarão então as pulsações e as Vibrações da Luz, no seio de suas estruturas, ao elevar muito



ligeiramente a cabeça e então abaixar muito ligeiramente.

***

Vocês dispõem também de um elemento maior, no seio da natureza, que lhes permitirá alinhar a Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, unindo seu Coração com o Fogo da Terra, ao nível do seu sacro.

Este agente e este Vetor da circulação da Luz, em vocês, é a árvore.

A árvore é um vetor maior de alinhamento em vocês e de sua própria Revelação da Luz.
Ser-lhes-á suficiente, na hora de cristalizações importantes, encostarem-se a uma árvore.

Vocês podem também fazer em pensamento, enquanto pensam em uma árvore que vocês conhecem e que vocês já
se aproximaram.

Durante este período, o Fogo do Amor disparará, no seio do seu corpo, em sua totalidade, a Vibração pulsante de
natureza cálida e excitante, acompanhada de uma expansão da Consciência das esferas da beleza e das esferas da

Unidade.

Vocês não têm mais nada a procurar, mais nada a criar e mais nada a manifestar.

Conseguindo facilmente realizar esta Yoga da Verdade, vocês constatarão que as zonas de Sombra e as zonas
cristalizadas se dissolverão, sem dificuldade, com facilidade.

Então este é o trabalho da Luz, que lhes permitirá, durante este período, estar a salvo dos incômodos da dissolução
final da matriz e das forças astrais ainda presentes nesta Terra.

Muitos daqueles que vocês chamam de entidades, estarão presentes.

Eles não devem apavorá-los nem deixá-los agitados porque, nos princípios da Yoga da Verdade que eu vim lhes dar,
eles não terão qualquer peso em relação à Vibração do Fogo que anima vocês.

Habituem-se, o máximo que puderem, a contatar esta Vibração / Luz, a amplificá-la pela sua respiração e pela
posição da sua cabeça, pela natureza, e pela árvore.

E não se esqueçam de permanecer na benevolência, no Serviço, na neutralidade.

Assim, será realizada, em vocês, a Yoga da Verdade, que lhes permitirá chegarem às duas últimas Marchas
Micaélicas e revelar, em vocês, o Fogo da Terra e a união do Fogo da Terra ao Fogo do Coração e ao Fogo da

cabeça, realizando em vocês a unificação final ao seu Estado de Ser, obtendo, em vocês, uma estabilidade emocional
e mental nova, uma Alegria nova, um estado de clareza e de transparência forte, eu até diria, mais e mais forte, e

mais e mais intenso.

Caros irmãos e irmãs, não nada mais a fazer para realizar isto, na confiança à Luz e no respeito à benevolência.

***

A partir do momento em que vocês estabelecerem, em vocês, estas poucas regras simples, vocês constatarão, com
extrema facilidade, que vocês tocaram os domínios da Consciência que, muitos dentre vocês, nunca haviam tocado.

No seio desses campos de Consciência, vocês viverão a beleza, vocês viverão o desapego.

Vocês viverão, também o que o Arcanjo Uriel já os fez viver, a Presença em si mesma, a Presença no Estado de Ser.

Sua personalidade será transmutada.
Sua personalidade será purificada.

Vocês poderão então rumar com serenidade, com fé, com certeza, para as derradeiras Marchas do Arcanjo Miguel.

Vocês retribuirão, também, o Serviço à Terra e a seus irmãos e irmãs, ao elevarem, realmente e em Verdade, o nível
Vibratório da Terra.

Um único ser humano realizando, de maneira perfeita, a Yoga da Verdade, pode realmente elevar o nível Vibratório
da Terra, se transcender e transcender seus arredores.

Então, imaginem, vendo em que número vocês são neste planeta, se vocês realizarem isto, nas horas em que nós
temos o encontro, mas também nas horas que vocês estão consigo mesmos, o caminho da Humanidade se aliviará,

então, para uma transição possível, em suavidade.

Sejam quais forem as anomalias deste mundo que se extingue, o mundo novo nascerá, em vocês e ao redor de
vocês, sem sofrimento.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês pôr em funcionamento, cabe a vocês a realização.

Como sempre lhes temos, sem exceção, todos, dito, nós não podemos realizar o trabalho no seu lugar, nós podemos
somente lhes trazer certo número de energias e de qualidades da Consciência que lhes cabe fazerem suas e

manifestá-las no seio desta densidade.

Os momentos que vocês vivem, neste momento, são únicos na história da Humanidade.
Eles correspondem, por analogia, ao estabelecimento de uma nova era, uma era de ouro, como aquela que foi

iniciada na época da Criação da Atlântida, uma nova Consciência, uma nova Vibração, uma nova Luz.



Como Miguel lhes disse, realizando a Yoga da Verdade, vocês poderão manifestar, em vocês, a Presença e o contato
com o Mestre da Luz que se dirige agora para o seu Sistema Solar.

Vocês são extremamente numerosos os que esperam por estes momentos.
Estes momentos são efetivamente magníficos, mas eles demandam de sua parte um investimento, um trabalho.

Assim é a Yoga da Verdade.

Caros irmãos e irmãs em Humanidade e em encarnação, se vocês tiverem questões em relação a isto, eu quero
desenvolver aquilo que eu lhes disse.

***

Pergunta: A respiração que você descreveu é mais uma respiração pelo nariz?

O importante é a boca entreaberta. O ar passará por onde ele deve passar, em função das zonas de menor
resistência. Vocês não têm que dirigir essa respiração pelo nariz ou pela boca. Ela se estabelecerá onde ela deve se

estabelecer. O importante é a boca entreaberta.

***

Pergunta: Trata-se de respiração abdominal ou respiração superficial?

Eu bem disse, nem uma, nem outra. A respiração mais natural possível para vocês. Se sua respiração for mais
abdominal, deixe-a estabelecer-se ao nível abdominal. Se ela é mais superficial, deixe-a estabelecer-se ao nível

superficial. Vocês não têm que decidir neste processo, nem controlar, mas deixar que se faça o ritmo de inspirar e
expirar.

***

Pergunta: Quando se faz este movimento da cabeça, acima / abaixo, é normal sentir vertigem?

Faz parte do processo da Yoga da Verdade. Há, de fato, em alguns indivíduos, uma perda de referência espaço-
temporal do corpo, capaz de disparar uma pseudo-vertigem que assinala aquilo que se chama, em outros momentos,

a mudança de Consciência, o momento em que você passa de uma Consciência ordinária para uma Consciência
expandida. O momento em que você passa da Consciência da personalidade para a Consciência do Estado de Ser.

***

Pergunta: Qual deve ser a extensão desse movimento da cabeça?

Ele deve ser natural, como também, para a respiração. Como se você deixasse a cabeça cair para frente. E, num
dado momento, pela respiração natural, sua cabeça se elevará, de novo, num ritmo que lhe é mais apropriado, mas

que será, de qualquer forma, lento e não rápido.

***

Pergunta: Quando se sentir, durante esses instantes, uma grande dor nas costas, o que fazer?

Isto faz parte do processo. A árvore da Vida que é a sua coluna vertebral é o lugar pelo qual o Fogo circulará, de cima
para baixo e de baixo para cima, antes de se distribuir pelo conjunto do corpo, também para cima e para baixo. Basta

passar pela zona de percepção da dor que ela mesma se dissolverá, pela respiração.

***

Pergunta: Boca seca e sensação de sede estão ligadas ao mesmo processo?

Sim. O fogo necessita de um suprimento hídrico e eletrolítico importante. Vocês vão precisar, durante este período, de
minerais. Vocês vão precisar, durante este período, de líquidos, em quantidades significativas, a fim de permitir que o
Fogo, sob uma forma animada, mova-se para suas estruturas, penetre-as, transforme-as, para fornecer, de alguma

forma, ao Fogo do Amor e ao Fogo do Coração, o combustível necessário para a expansão.

***

Pergunta: Que tipo de minerais nós podemos tomar para nos ajudar neste processo?

A maioria dos minerais será absorvida sob forma natural. Alguns sucos de frutas ou de verduras são perfeitamente
indicados porque contêm vários desses minerais essenciais para a combustão e para o Fogo da Terra. Não é

necessário tomar produtos sintéticos. Fiquem com os produtos naturais como suco de tomate, suco de cenoura, suco
de uva, suco de maçã.

***



Pergunta: Você mencionou frutas vermelhas. É uma necessidade?

Sim.

***

Pergunta: A nível alimentar, é recomendável adotar uma alimentação mais leve, ou até líquida, ou períodos de
jejum?

Sua Consciência lhe informará isso. Em certos momentos, o Fogo necessitará de vocês um suprimento talvez mais
importante, e em outros momentos, o suprimento alimentar será bem menor porque vocês se sentirão satisfeitos bem
mais rápido, com muito menos alimentos. Aí, trata-se um negócio, eu diria, pessoal e pessoal e pessoal de cada um.

***

Pergunta: Você recomendou fazer este trabalho várias vezes por dia. Qual é a duração necessária e em que ritmo
deve ser feito?

Com a progressão da prática da Yoga da Verdade, vocês perceberão, a maioria normalmente, com estupefação, que
o tempo realmente não existe mais. Então, façam isto nos momentos em que vocês têm tempo. Façam quando

sentirem, quando existir um chamado da Luz próximo aos olhos, sentem-se, interiorizem-se e respirem. Alguns entre
vocês serão capazes de permanecer imersos neste Samadhi durante um dia inteiro. Outros iniciarão este processo
minuto por minuto. Façam de acordo com o seu desejo. Façam de acordo com a experiência de Consciência que

vocês têm enquanto praticam a Yoga da Verdade. Não existe uma regra formal. Deixem-se guiar, aí também, pela Luz
e pela Inteligência dela.

***

Pergunta: Qual é a posição das mãos?

É aquela que lhes permite acolher a Luz Crística na Unidade e na Verdade e aquela que lhes é pedida com o OD -
ER - IM - IS - AL. É a mesma postura que lhes foi dada por Miguel, na época da marcha anterior (nota: esta postura

está descrita na canalização de Miguel de 17 de janeiro e demonstrada na ilustração abaixo). Mas guardem bem que
em certo momento, quando a pulsação da Luz tornar-se intensa, o mais importante são a respiração e a Consciência

dessa respiração. É ela que ditará e conduzirá a experiência do Samadhi, a participação da cabeça, e também, o
ritmo de inspirar e expirar, as outras funções da respiração, mas mais ligadas à circulação do sangue e à circulação

da energia e da Consciência entre o sacro, o Coração e a cabeça.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros irmãos e irmãs em Humanidade, eu vou deixá-los, para voltar em breve, a fim de realizarmos, juntos,
essa primeira etapa, às 19 horas (Brasil - horário de verão 16 horas. A partir de 21/02 às 15 horas), quando vocês

terão a oportunidade de testar e de viver isto.

Recebam todo o meu Amor e todo o Amor do Conselho dos Melquisedeques.
Nós estamos com vocês e nós os amamos.

Até logo.

************

Sri-Aurobindo-17-2-10_part1.2
Enviado por autresdimensions. - Ver videos internacionais de webcam

Sri-Aurobindo-17-2-10_part2.2
Enviado por autresdimensions. - mais blogues videos e vlogueiros

http://www.dailymotion.com/video/xc9rsv_sri-aurobindo-17-2-10-part1-2_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xc9rxn_sri-aurobindo-17-2-10-part2-2_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/br/channel/webcam
http://www.dailymotion.com/br/channel/webcam


************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=538

17 de Fevereiro de 2010

***

Tradução: SINTESE
http://blogsintese.blogspot.com/

Postado por SINTESE, em 18 de Fevereiro de 2010. 

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com 

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=538
http://portaldosanjos.ning.com/
http://blogsintese.blogspot.com/


~ O SUPRAMENTAL ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos, caras Irmãs nesta encarnação, recebam minhas homenagens e minhas saudações.

Eu intervenho especialmente como porta-voz da Ordem dos Melquizedeques, especialmente encarregado de zelar
pelo bom desenrolar da vinda do Supramental na sua densidade, coisa que inúmeros de nós, assim como os

Arcanjos, lhes explicaram e retransmitiram.

Hoje, bem amados humanos nesta densidade, o Supramental começa a fazer sentir, mesmo em suas estruturas
biológicas, o efeito do Supramental, chamado, em sua época, de ‘Onda de Luz Galáctica’.

Retransmitida desde o sol central da Fonte, desde Alcyone, esta Onda Galáctica tem efeitos que vocês observam,
agora, no nível dos elementos, tanto na estrutura da Terra, como em suas próprias estruturas.

A pressão das altas densidades de Luz que chegam até vocês tem por função, se o seu desejo aí corresponder, de
realizar em vocês o despertar da sua Verdade transcendente, além dos véus da sua encarnação, de fazê-los

reencontrar a sua Eternidade, o seu Estado de Ser, a sua Dimensão de Unidade.

A chegada da Onda Galáctica é, sem dúvida, o acontecimento mais importante desde várias dezenas de milhares
de anos que, infalivelmente, irá permitir a erupção da Luz, a erupção da Unidade, nesta Dimensão.

O efeito desta onda de Luz lhes foi longamente detalhado pelo próprio Arcanjo Miguel, progressivamente e durante os
Casamentos Celestes e essas Etapas [‘Núpcias Unitárias’], que resultam, ao final da intervenção do Arcanjo Miguel em
sua densidade, nas modificações essenciais do que vocês são, a fim de chegar o mais próximo possível do que vocês

são, na realidade.O caminho que vocês tomaram é um caminho para vocês.

Vocês não seguem ninguém, além de vocês mesmos, porque não há ninguém mais a seguir senão vocês mesmos.

A influência da Luz é fazer ressoar em vocês o seu Templo Interior, as suas Coroas Radiantes, a fim de despertar, em
suas estruturas, o que inúmeros de vocês percebem e sentem.

Esse Fogo do Coração, porque é dele que se trata, tem por vocação ser a chave do acesso à sua
multidimensionalidade.

Inúmeros de vocês exploram, cada um a seu modo, o acesso às dimensões do Estado de Ser, mesmo nesta
personalidade, como fora desta personalidade.

Inúmeros de vocês redescobrem espaços liberados de qualquer crença e de qualquer medo.

Assim, liberados das suas crenças, quaisquer que sejam, assim liberados dos seus medos e das suas últimas
cristalizações, vocês penetram e irão penetrar, cada dia mais, diante das esferas da Beleza, das esferas da Unidade

e das esferas da sua própria Verdade.
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***

Certamente, e como o Arcanjo Miguel lhes disse inúmeras vezes, existe, mesmo em sua dimensão falsificada, certo
número de ‘forças de resistência à Luz’.

Essas forças de resistência estiveram também presentes em vocês, e ainda o estão, para alguns de vocês, durante
essas últimas semanas do Arcanjo Miguel.

Essas forças de resistência, em vocês, como no exterior de vocês, não têm que ser apontadas, vocês não têm que
lhes dar atenção, porque a Inteligência da Luz, a Inteligência do Supramental, está mesmo dissolvendo o que deve

ser dissolvido.

Não coloquem resistência aí onde há resistência, em vocês ou no exterior de vocês.

Vão, bem ao contrário, para as linhas de menor resistência, para as linhas de facilidade e de evidência, porque a
Verdade é simples, e ela se situa unicamente nesses espaços de simplicidade, em seus espaços de menor

resistência, aí, onde pode se estabelecer a Alegria, a Verdade e a Unidade.

Em última análise, e quanto mais passarem os dias, vocês têm apenas que acolher, acolher e nada fazer, deixar
crescer a Luz, em vocês e ao seu redor.

O que deve se dissolver, irá se dissolver, totalmente.

Tudo o que não é do domínio da Luz está se dissolvendo.

Vocês paciente e valentemente prepararam o seu Templo Interior, alguns de vocês desde muito tempo, outros mais
recentemente, mas com ainda mais intensidade.

Hoje, inúmeros de vocês exploram facetas desconhecidas, desconhecidas da Vida porque mascaradas, até agora, na
sua densidade.

Somente alguns muito grandes neófitos, assim como vocês os nomeiam, puderam penetrar os espaços além da
matriz, além das Sete Mayas, além da Ilusão.

Penetrando as esferas da Eternidade, vocês sentem em vocês, e vocês vivem em vocês, a Luz e o seu Fogo.

Esse Fogo transforma, em vocês.

Ele forja o que deve ser forjado.

Ele queima o que deve sê-lo, a fim de revelar-lhes a vocês mesmos, a sua verdadeira Dimensão de Luz, antes que
fosse encoberta pelos véus do esquecimento nesta matriz dissociada.

***

Hoje, mais do que nunca, vocês devem ir para o Interior de vocês, como ao exterior de vocês, para uma libertação
total, firmando em vocês, como dimensão de Sementes de Estrelas, o final da divisão, do compartimentar, e da

separação.

De um ser fragmentado, vocês irão redescobrir, cada vez mais, pela ação do Fogo e da Luz, a sua dimensão
unificada.

O que reconhecer?

Além do aspecto Fogo, além do aspecto Vibratório e de Luz, isso é, para vocês, Alegria,Felicidade e Unidade.

Isso os livra e os libera totalmente das ‘cadeias condicionantes’, quer tenham por nome sociedade, educação, e
mesmo espiritualidade.

Vocês viveram em um mundo finito e vocês se descobrem infinitos.

Vocês viveram e adotaram as regras de um mundo limitado, e vocês se descobrem ilimitados.

Aí está a ação da Luz, aí está a ação do Fogo, aí está a ação do Supramental em suas estruturas sutis e, agora,
físicas.

Progressivamente e à medida do passar do tempo que se avança, vocês irão perceber os efeitos mais intensos, em
meio mesmo às suas células, à sua biologia, mas além disso, e sobretudo, no nível da sua Consciência, substituindo
os conceitos de limitação, os conceitos de obscuridade, por uma Consciência que penetra diretamente nas esferas da

ética, nas esferas da integridade, nas esferas da honestidade e nas esferas da beleza.

Nessas esferas Unitárias, a evidência da Luz, no desenrolar de suas vidas, aparecerá cada vez mais evidentemente,
cada vez mais incontestavelmente.

***



Existe, certamente, durante o que Miguel denominou esta 5ª Etapa e como eu especifiquei em 17 de fevereiro... Esta
Etapa é aquela que deve ver o aspecto de abertura e de descristalização da Luz no seu mundo, nas suas estruturas

bloqueadas, em vocês e no exterior de vocês.

Não se prendam ao que está partindo, porque o que está partindo é o velho.

Deixe vir a vocês o novo, deixem estabelecer-se em vocês a Verdade do Fogo, a Verdade da Luz.

O único trabalho a realizar é uma vigilância a cada instante a fim de não entrar em resistência, de uma maneira ou de
outra, para o estabelecimento da Luz no seu Templo Interior, permitindo assim preparar a vinda do Mestre da Luz no

seu espaço Interior.

Lembrem-se: vocês não têm ninguém mais a seguir além de vocês mesmos, mas, um você mesmo transfigurado no
seu Estado de Ser, transfigurado na Verdade, porque vocês são a Verdade.

Vocês são realmente a única Verdade.

Pouco a pouco, assim como vocês o observam, no seu Interior, como no exterior de vocês, as máscaras caem, as
falsificações aparecem publicamente, as manipulações se revelam.

O que pertence ao velho deve ceder o lugar ao que está vindo.

Vocês irão constatá-lo cada vez mais, em vocês, e no seu exterior.

Isso resume bem a imersão do Supramental na sua densidade, e o seu papel transfigurador, e o seu papel que
eleva.

Os níveis Vibratórios e os níveis de Luz – trata-se dos mesmos – que vocês irão viver, em vocês e no seu exterior,
não foram mais possíveis nesta densidade desde inúmeros ciclos de cinquenta mil anos.

A Luz, assim como o dissemos, ganhou, mas é preciso que esta Verdade no mais alto dos Céus se estabeleça em
meio à sua dimensão, e é isso que está em curso, e é isso que entra em manifestação.

Então, sim, quaisquer que sejam os riscos e os sofrimentos das suas vidas quotidianas nesta densidade,
congratulem-se porque a Luz será sempre mais importante do que os sofrimentos efêmeros, do que as interrogações

efêmeras, em meio à sua densidade.

Há, propriamente falando, um conceito de confiança e um conceito de fé a estabelecer cada vez mais firmemente, na
sua Consciência, a fim de participar, além dos Casamentos Celestes, da sua reintegração nas Dimensões Celestes
Unificadas e não dissociadas.Há muitas formas de Vida, hoje, ao redor do seu sistema solar e ao redor desta Terra.

Especialmente, os doze Arcanjos focalizando, em meio mesmo à sua magnetosfera, a Luz do Supramental.

Nós mesmos, os 24 Anciões, dentro de Embarcações de Luz de Dimensões Unificadas, estabilizamos e trabalhamos
nesse plano.

Numerosas forças de Luz que pertencem à Confederação chamada de Intergaláctica participam do seu novo
nascimento, certamente, não para fazer o trabalho no seu lugar, porque vocês sozinhos, ainda uma vez, podem

realizá-lo, mas mais para acolhê-los, mais para se prepararem para acolhê-los no seu novo nascimento, nas esferas
da Unidade.

Hoje, no seu Sol, nós literalmente liberamos as forças eletromagnéticas que os mantinham dependentes desta
dimensão, dependentes desses domínios limitados.

Alguns de vocês têm tanto o hábito de estarem presos nesta matriz que, apesar do Fogo do Coração que sentem e
vivem por momentos, não chegam ainda a deixar totalmente todas as crenças inerentes a esta Ilusão.

É o período, talvez, o mais delicado, mas, entretanto, o mais luminoso, que vocês estão realizando: aquele que irá
conduzi-los ao limiar de um novo dia onde a Luz irá irromper,permanente e totalmente, nesse mundo.

Isto está a caminho.

A conexão está no ponto de acontecer.

Alguns de vocês realizaram, agora, no interior de si mesmos, o que eu chamei de «switch» da Consciência,
permitindo-lhes passar da sua Consciência limitada para a sua Consciência Ilimitada, mais ou menos facilmente, mais

ou menos regularmente, e mais ou menos intensamente.

Mas, entretanto, esse «switch» está bem aí, pedindo apenas para estabelecer-se de maneira definitiva na sua
Consciência.

Esta Consciência, que se descobre novamente na sua Verdade, experimenta, portanto, alguns estados inéditos, indo
da Alegria a mais intensa até o sentimento da dissolução total.

Tudo isso, protegido pelas Vibrações que misturam a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração, em
um Fogo e uma Luz que abalam o conjunto das suas estruturas, a fim de estabelecer em vocês as fundações da sua

nova Vida, na sua nova identidade.

Tudo isso é realizado, neste momento, pela junção do Supramental no limite da sua magnetosfera.

É isso que vocês vivem agora.



É isso que vocês vivem agora.

Aí está a abordagem, com palavras simples, que, eu espero, irá completar o ensinamento da 5ª Etapa e a experiência
Vibratória da 5ª Etapa, tal como definido pelo Arcanjo Miguel.

Vocês são cada vez mais numerosos a seguir esse processo Vibratório, repartidos sobre o conjunto deste planeta.

Lembrem-se de que são vocês mesmos que devem seguir, antes de tudo, porque vocês são vocês mesmos, por
vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida e ninguém pode sê-lo no seu lugar e fazê-los realizar isso, ser

o Caminho, ser a Verdade e ser a Vida, antes que o Mestre que pronunciou essas palavras, um dia, há dois mil anos,
realmente tenha retornado a vocês, a fim de celebrar a alquimia dos seus Casamentos Místicos, de vocês mesmos,

aqui embaixo, com vocês mesmos, no Estado de Ser.

Bem amados irmãos e irmãs, se vocês tiverem agora questões sobre o Supramental, se lhes faltar um esclarecimento
e se eu puder trazê-lo, então, eu o farei.

E eu os deixo então colocar-me as questões que desejarem.

***

Questão: o que você chama de «switch» da Consciência?

Cara Irmã, o que chamo de «switch» de Consciência é o momento em que a Consciência comum percebe o momento
em que ela passa na Consciência diferente, expandida e Unificada.

Esse «switch» manifesta-se por um aspecto Vibratório, por percepções, mas, antes de tudo, pela compreensão direta,
intuitiva, de que a Consciência passa de um modo de funcionamento linear para um modo de

funcionamento multidimensional.

Trata-se de um processo direto, vivido no nível da Consciência, quando ela observa o momento em que sai da
linearidade, tal como vocês conhecem, para entrar na multidimensionalidade ou na não linearidade.

***

Questão: para esse processo de «switch» existe um suporte no nível do corpo físico?

Cara Irmã, existiriam diferentes pontos de Consciência permitindo apontar ou localizar o «switch».

Isso não é nada, ainda que, durante esse «switch», uma série de funções, ligadas aos chakras ou aos pontos de
Vibração ligados aos chakras, se modificam.

Em especial, a percepção do chakra do Coração cuja Vibração muda de estado, ao mesmo tempo que os pontos de
Vibração situados sob o nariz e acima do nariz, que correspondem ao 11º corpo e ao 12º corpo, colocam-se a vibrar,

mas antes de estar inscrito no corpo, o Switch é, antes de tudo, na Consciência, porque é ela que regula o resto.

Esse Switch da Consciência não pode ser buscado por uma técnica, mesmo que eu tenha dado, muito recentemente,
meios de ali chegar, de uma maneira mais fácil.

Isso associa, antes de tudo, um comportamento específico do qual o Arcanjo Anael falou muito longamente durante o
ano passado, e chamou de abandono à Luz, que permite ao Ilimitado penetrar o limitado.

Esse Switch se produz, de um lado, enquanto há abandono à Luz e, por outro lado, quando há aceitação pela
Consciência de se ver liberada de toda crença, qualquer que seja.

Haverá, de algum modo, nesse nível, um princípio, eu diria, de ‘vasos comunicantes’.

Se as suas crenças limitadas forem mais fortes do que as suas crenças no Ilimitado, então, esse Switch não pode
operar.

Quando as suas crenças no Ilimitado se tornarem mais fortes do que as suas crenças limitadas, e as suas crenças
limitadas se dissolverem por si, então, vocês penetram espaços de liberdade, além de qualquer crença, lá onde vibra

a sua chama eterna, a sua partícula de Eternidade.

Mas vocês não poderão aceder inteiramente a isso enquanto aderirem a um sistema de crenças, ou a outro, que os
mantém na limitação e na Ilusão.

Porque todas as crenças são fixação e ligação, porque todas as crenças são privação de liberdade, mesmo se
foram, em um tempo não tão antigo, como que muletas que lhes permitiram crescer.

***

Questão: sentir como um frio interior e Vibrações no corpo que não estão necessariamente localizadas no
Coração, tem uma relação com a efusão do Supramental?

Existem muitas percepções na vivência da influência do Supramental.



Algumas estão diretamente ligadas ao efeito do Supramental e outras são o resultado da interação entre o
Supramental e as energias limitadas, podendo, aí também, expressar-se por Vibrações e percepções.

Não há lugar, aí tampouco, para se colocar questões sobre o significado das Vibrações percebidas em algum lugar do
corpo.

Há simplesmente que deixar trabalhar esta Luz porque, ou ela reflete a integração do Supramental, ou ela reflete o
efeito do Supramental na abertura e na desfragmentação do seu Ser.

Em um caso, como no outro, ela participa do estabelecimento da sua Unidade.

***

Questão: quando o fenômeno de Switch ocorre, a que correspondem as lágrimas que podem ejetar do corpo
físico?

As lágrimas, como os sorrisos, como os bocejos, são, para cada um de vocês, em função dos sinais que vocês
manifestam, a evidência da sua conexão, o momento em que o que estava ainda tenso se desembaraça e se afrouxa,

o momento em que o que estava limitado redescobre o Ilimitado, na felicidade e no relaxamento de todas as suas
tensões.

***

Questão: as crenças ligadas aos Anjos e aos Arcanjos são igualmente uma Ilusão?

A crença não é a Vibração.

Você pode crer nos Anjos e nos Arcanjos sem perceber a menor Vibração, então, sim, nesse nível, isso permanecerá
crença e Ilusão.

Quando você supera os domínios da crença, quando você experimenta, com sua Consciência, a Vibração do Arcanjo
Miguel ou a Vibração do Anjo da Presença (Arcanjo Uriel), você não está mais na crença, mas você está

na experiência e você está na reunificação.

A crença pertence ao domínio da dissociação e da separação.

A experiência da Vibração pertence ao domínio da Unidade e da integração.

***

Questão: como passar da crença à experiência?

Enquanto você permanecer na crença, você não pode viver a experiência porque a crença é exterior  e a experiência
é interior.

A crença é uma projeção no exterior de si de um sistema, de uma ideologia, ou a criação de uma ‘egrégora de
dependência’.

A experiência os libera e os liberta.

A experiência os faz viver a Vibração e os afasta da crença.

Todas as crenças, hoje, devem apagar-se diante da Verdade do Ser e da manifestação da sua Radiância e da sua
Presença.

O domínio da crença é aquele das energias da Sombra.

O domínio da Luz é o domínio da liberdade, da Unidade e da experiência.

Vocês podem afirmar durante mil anos que creem nos Arcanjos, mas isso irá permanecer uma crença.

Contudo, o dia em que vocês fizerem a experiência da energia do Arcanjo, do reencontro com o Arcanjo ou com o
seu Anjo Guardião, isso não é mais do domínio das crenças, mas da experiência.

Vocês passam, nesse nível, da dualidade à Unidade, vocês vivem o que era exterior e separado, que passa e se
torna interior e Unificado.

Não é uma palavra em vão quando, em todas as tradições, os maiores místicos lhes disseram que se tornaram Cristo,
que se tornaram o Si, que se tornaram o Ilimitado.

Mas isso era experiência, certamente colorida em palavras, por esses Seres, para reintegrar as dimensões da
personalidade, a fim de tentar exprimir, por palavras, conceitos, e ideias, o que, a princípio, é inenarrável porque do

domínio da Essência.

E falar da Essência em palavras, é já afastar-se da Essência.



A Essência não se reveste de palavras, a Essência é.

***

Questão: o clima, o tempo, pode ter uma influência na efusão do Supramental e na maneira em que podemos
vivê-lo, recebê-lo?

Incontestavelmente, sim.

Primeiramente, o Supramental não é o mental superior.

O Supramental não é um braço refinado do mental.O Supramental é justamente o ‘estado de Consciência’ onde o
mental se dissolve e se dilui e não existe mais.

Porque, o último filtro a cair antes do seu acesso à Unidade, é o mental.

Esse Supramental é influenciado (do mesmo modo que as suas células são influenciadas pela Luz do sol e a Luz da
lua, do mesmo modo que a água intracelular é influenciada pelas marés, do mesmo modo), o Supramental é

influenciado pela agitação dos elementos.

Atualmente, o Fogo da Terra, correspondente à junção do Fogo Supramental com o Fogo Intraterrestre, modifica os
elementos da Terra.

A irrupção do Fogo do Supramental reflete-se por anomalias, eu diria, comportamentais, dos elementos da Terra,
assim como vocês observaram e irão observá-las de maneira cada vez mais ruidosa.

Entretanto, isso é ainda um filtro que os fez encarar, vocês, Consciências, mesmo Unificadas, como separadas da
Consciência de Gaia, da Terra.

Assim, portanto, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Vocês entretanto captam as Vibrações, porque a sua Vibração celular está calcada na Vibração da Terra.

Então, sim, há efeito dos elementos em suas diferentes camadas.

Mas no Supramental, progressivamente e à medida que a sua imersão se prolongar nesta Consciência Unificada,
mais vocês irão descobrir estados e espaços de Si, totalmente desconectados das Vibrações desse sistema Solar,

para penetrar as dimensões do Estado de Ser além da personalidade, fazendo-os redescobrir os seus veículos
multidimensionais que estritamente nada têm a ver com os seus envelopes sutis, mas que são realmente os seus

corpos de Eternidade estendidos e não unicamente fechados em seus veículos sutis.

Assim, a sua Centelha Divina se revela na sua construção do veículo de Luz em que vocês se tornam vocês mesmos
a sua própria Merkabah, a sua própria Embarcação de Luz, além, ainda uma vez, das camadas sutis pertencentes a

esta dimensão.

***

Questão: é possível viver esses aspectos do Supramental pela própria força da alma, sem se apoiar nos
Anjos, Arcanjos ou nos Mestres?

Cara Irmã, você não se apoia estritamente em nada, porque apenas você pode realizar esse trabalho, e você
sozinha.

Assim como nós, Anciões, sempre dissemos, assim como o próprio Arcanjo Miguel sempre disse, é a você sozinha
que pertence o trabalho de revelar e despertar.

Entretanto, ainda uma vez, não se trata de uma ‘força da alma’, mas, bem mais, de um abandono da alma à vontade
do Espírito.

Vocês devem, de qualquer modo, ter em conta que vocês estão em um momento de um ciclo extremamente específico
que é o final de um ciclo e, eu diria mesmo, o final de um grande ciclo que dura desde mais de trezentos mil anos.

Vocês são parte integrante, neste exato lugar do espaço e do tempo, de um processo extremamente preciso que não
tem a ver com a força da sua alma, com os seus desejos pessoais, mas, bem mais, com a vontade da Luz e com a

reintegração desta parte da galáxia nos mundos Unificados.

Movimento, certamente, ao qual vocês são convidados, ao qual vocês devem se ajustar, se tal for o seu desejo de
retornar às esferas da Unidade e da Alegria.

Mas ninguém, eu digo bem, ninguém além de vocês mesmos, pode fazer o trabalho.

Mas são momentos, dos quais vocês são parte integrante, que são mais fáceis para revelar o que vocês têm que
revelar.



***

Questão: como se abandonar à proposta : «que a tua vontade seja feita e não a minha»?

Soltando o que deve ser solto.

Fazendo cessar a atividade do mental, fazendo cessar a atividade das suas crenças que os mantém confinados,
fazendo cessar o que é do domínio da personalidade, permanecendo ao mesmo tempo nesta personalidade, que é a

sua ferramenta, para aceder ao que está além da personalidade.

Uma vez mais, não há técnicas, porque qualquer técnica, em última análise, mesmo utilizando o corpo, é ainda um
artifício mental.

Ser é abandonar-se, mas este ato de abandono não é um ato elaborado pelo mental, nem elaborado por qualquer
decisão procedente de vantagens e de inconvenientes, mas, bem mais, por um ato real Vibratório correspondente ao

sacrifício final chamado, nesta Dimensão, de transfiguração e de crucificação.Para penetrar os reinos da
multidimensionalidade, o que é pequeno, e limitado, o que é pesado, deve aliviar-se e desaparecer.

É nesse sentido que esse momento é histórico, porque jamais o afluxo da Luz teria permitido, com tanta facilidade,
realizar isso, se esse for o seu objetivo e, eu diria, o seu único objetivo.

Vocês não podem ter o objetivo da Luz e um outro objetivo, porque o objetivo da Luz deve ser o único objetivo,
porque, ocupar-se de outros objetivos ao mesmo tempo, iria afastá-los da Luz.

O Fogo do Amor os quer inteiramente, na condição de vocês mesmos quererem isso.

E essa não é uma decisão do mental, mas uma decisão que eu qualificaria de Vibratória.

Quer seja o Conclave Arcangélico (que, desde mais de um ano agora, retransmite para vocês qualidades Vibratórias),
quer sejamos nós mesmos, os 24 Anciões, desde tempos imemoráveis (com, certamente, Consciências diferentes),

nós cuidamos, desde a dissociação do seu mundo, nós cuidamos para que um dia a reunificação se tornasse
possível.

Vocês agora chegaram nesse momento.

Ninguém pode negar as limitações, em meio às suas estruturas interiores e exteriores, a fim de que a Verdade
desabroche, a fim de que a Verdade se manifeste mesmo nesse mundo.

O mundo do artifício está terminando.

O mundo da Ilusão acabou.

O mundo da corrupção está se encerrando.

O mundo do sofrimento começa a se afastar.

É tudo isso que vocês vivem nesse momento e que nós vivemos, com vocês, por vocês e para vocês.

***

Questão: o que vivemos nesse momento é uma etapa para o fato de tomar Consciência de que somos uma
parcela da Fonte?

Pode-se dizer isso, mas compreenda bem que cada um está em uma etapa ou em um momento diferente da sua
própria Revelação a si mesmo.

Alguns vivem esses estados muito recentemente, outros já têm um pouco mais de experiência da exploração desses
estados.

Efetivamente, alguns de vocês, viajando no Estado de Ser, aprenderam adequadamente e em Consciência que esse
corpo é apenas o que serve de veículo de manifestação a algo bem maior, bem além desta manifestação, bem além

dos riscos da dualidade e bem além dos sofrimentos.

Não se esqueçam do ‘princípio dos vasos comunicantes’: mais Estado de Ser, cada vez menos personalidade, até o
momento da travessia final e da extinção total da personalidade.

Mas isso não é para imediatamente, entretanto, isso está inscrito neste final de ciclo e irá chegar em função da sua
própria evolução, do seu próprio adiantamento e do seu próprio Estado de Ser.

***

Questão: o que, exatamente, você chama de Estado de Ser?

O Estado de Ser foi explicado muitas vezes.

Eu irei remetê-los, portanto, ao que foi já dito por vários intervenientes.O Estado de Ser significa, de maneira
simplificada, viver e Ser dentro do Ser.



O Ser sendo definido, além da Consciência comum, pela Consciência Unificada que vive no Fogo do Amor, na Coroa
Radiante do Coração e da cabeça, Unificada em meio ao peito e na Vibração da Fonte percorrendo o corpo.

***

Questão: vocês irão respeitar, nesse processo, o livre arbítrio de cada um até o fim, ou há um momento em
que haveria uma intervenção da sua parte ou de outros?

O livre arbítrio é uma criação ligada à criação do karma, ligada à criação da falsificação desse mundo, a mais de
trezentos mil anos, no momento da precipitação nos mundos duais (denominada, alegórica e simbolicamente, «a

queda»), fazendo-os experimentar o mundo da Sombra e da Luz, o mundo do bem e do mal, o mundo da dualidade.

O livre arbítrio pertence a isso.

A liberdade é outra coisa.

Ela não é colorida pelo livre arbítrio.

Penetrar as esferas do Estado de Ser é sair do mundo do livre arbítrio para penetrar as esferas da liberdade.

Participar da Unidade é já sair da dualidade, estando ao mesmo tempo, ainda, nesse corpo dual, mas se
manifestando, cada vez mais claramente em meio à sua Vida, em meio aos seus comportamentos, os mundos

Unitários.

***

Questão: há uma relação entre o Fogo do Coração e a respiração? O desenvolvimento do Fogo do Coração
pode diminuir a respiração?

Sim. Há uma relação direta, assim como inúmeros de vocês o constataram.

No momento do «Switch» da Consciência, a respiração muda de ritmo.

O ritmo do Fogo calca-se no ritmo respiratório.

Em uma outra etapa, o Fogo do Coração escapa da respiração e se torna ele mesmo a respiração, não mais no nível
respiratório, mas no nível da própria respiração celular.

***

Questão: é normal sentir menos o Fogo do Coração desde a descida do Supramental?

O Supramental é o elemento iniciador, no que foi chamado de Ultravioleta, de Radiação da Fonte e da Radiação do
Espírito Santo.

A reunificação desses três componentes é chamado de Supramental.

É ele que inicia o Fogo, que o mantém e que o nutre.

Entretanto, durante algumas fases de aproximação da Vibração, ele pode se impactar na Coroa Radiante da cabeça,
ali se acumular, dando então a impressão de que o Fogo do Coração está menos intenso.

Isso corresponde, para cada um, a ciclos que lhes são próprios.

A progressão do Fogo do Coração não é linear.

Ela segue os vai-e-vem, os fluxos e refluxos, em função de inúmeros elementos pertencentes às suas vidas ou às
suas condições ambientais, no sentido mais amplo.

***

Questão: a reconexão dos cérebros direito e esquerdo é uma etapa para o Estado de Ser?

Incontestavelmente, dado que há fusão ou reunificação da dualidade na Unidade, a resolução definitiva do bem e do
mal.

Há, obviamente, conexão e relação com o que é chamado de ‘fusão dos hemisférios’, ou ‘retorno à androginia
primordial’, correspondente ao último dos novos corpos.

***



Questão: a respiração celular permite ao corpo respirar, pulsar como um Coração?

Este é o seu objetivo, pela própria Essência.

***

Questão: sentir uma dor no peito pode ser visto como uma resistência à efusão do Supramental?

Nem sempre.

Quando o Supramental se faz ‘em ondas’, pulsantes e descendentes, isso pode passar por uma etapa prévia de
sensação e de percepção de tensão, ou de compressão, no peito e no chakra do Coração.

Isso não é resistência, mas adequação.

***

Questão: a Vida de todos os dias pode ser um freio nesse processo?

Tudo depende do peso da sua Vida quotidiana.

Mas você deve compreender que quanto melhor possível você for para o seu Estado de Ser, menos o peso da
personalidade será importante, qualquer que seja esse peso.O caminho do Fogo é um caminho de leveza.

O Fogo alivia o que deve sê-lo.

É nesse sentido que eu disse anteriormente que vocês devem definir claramente os seus objetivos.

E qual é o seu objetivo principal: a leveza ou o peso?

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do seu Estado de Ser, qualquer que seja o peso da
personalidade, vocês irão constatar que esse peso se alivia progressivamente e à medida que o Fogo cresce,

progressivamente e à medida que a Vibração se amplifica.

Isso é uma constante.

***

Questão: convém sentir mais o Coração como um órgão ou como centro energético, um chakra?

É preciso ainda ser capaz de fazer a diferença.

O Coração órgão bombeia em um ritmo binário.

A Vibração do Coração é um Fogo que gira em um modo não binário.

***

Questão: qual é a diferença nesses dois ritmos com relação ao processo do Supramental? O que faz com
que sintamos mais um do que o outro?

Não vejo a relação.

A pulsação do Coração é dilatação, contração.

A Vibração do chakra do Coração, ou do chakra ligado ao Supramental, é uma Vibração, e não uma pulsação
dilatável e contraente.

Esta Vibração pode ir efetivamente mais ou menos rápida, mais ou menos ampla, e mais ou menos intensa, mas, em
qualquer caso, não será constrição, contração, como o ritmo cardíaco.

Ela pode, eventualmente, ser comparada a uma respiração, mas não a uma contração ou a uma dilatação.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs nesta densidade, eu lhes transmito todo o Amor e todas as Bênçãos do Conselho dos 24
Anciões.



Eu trago, quanto a mim, a Bênção da Luz Azul e eu lhes digo até muito em breve.

... Efusão de energia ...

************
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~ Consciência Ilimitada e os seus 4 Pilares ~

Eu os saúdo, vocês, Consciências aqui presentes e Consciências que irão também ler as palavras que eu terei
pronunciado esta noite.

Se quiserem, eu os chamarei de Meu Amigo, de Meus Amigos.
Então, chamem-me, no momento, de: Um Amigo.

É a primeira vez que me expresso novamente, nesta densidade que vocês manifestam, desde mais de cem anos.

Como lhes anunciaram, eu sou um dos 24 Anciãos.
Cada um de nós, como vocês sabem, apresenta uma especificidade que o relaciona, de maneira mais direta, a um

dos elementos.

No que me concerne, eu estaria mais próximo da Água, embora alguns me situem próximo do Ar.

Se permitirem, Caros Amigos, eu vou definir o quadro desta intervenção, assim como das minhas intervenções
futuras.

Durante a minha vida, em meio a esta densidade, eu fui muito atento em manter uma atenção e
uma intenção intensas para me aproximar ao máximo da experiência do meu Despertar, ocorrida muito jovem.

Para isso eu precisei, no curso desta vida, excluir-me, de algum modo, do mundo.
Não para fugir do mundo, mas, bem mais, para restabelecer, na minha Consciência, a permanência da Imensidão

descoberta e revelada quando do meu Despertar.

Então, eu não venho me exprimir ou me estender sobre a minha Vida, mas, bem mais, através de exemplos da minha
vida, mostrar-lhes o que arrisca, sim, ser a sua Vida frente ao Ilimitado que vem para vocês.

Muito jovem, eu compreendi, nesta vida, que existia uma série de elementos que retardam ou que afastam, o que dá
no mesmo, a Consciência Ilimitada que eu vivenciei, sem, entretanto, certamente, eu jamais alcançar isso.

Mas, na minha constituição de então, era muito mais fácil para eu constatar, por uma atenção e uma vigilância de
cada instante, que alguns elementos podiam asfixiar, sem fazer desaparecer a Consciência que eu chamaria de

‘Imensidão’, a Consciência do Si ou o que vocês chamam, hoje, de Estado de Ser.

***

Muito rapidamente, apareceu-me bem distintamente que a melhor maneira de se afastar da Verdade, da Consciência,
é utilizar as palavras.

Porque as palavras se dirigem à razão, à cabeça e muito pouco, raramente, ao Coração, e as palavras retardam a
Imensidão da Consciência, do mesmo modo que algumas narrativas humanas não essenciais obscurecem, elas

também, a Consciência da Imensidão e da sua Vibração.

Então, sim, eu me retirei em mim mesmo, não para fugir desse mundo, porque a minha missão ali estava, mas, bem
mais, para compreender quais eram os meios que podíamos abordar para viver a Imensidão da Consciência.

Isso não foi sem me aproximar do que muitos seres humanos vivem hoje, a título individual, mas em meio a um
movimento coletivo tão aguardado e tão esperado.

Houve, entre os Melquizedeques, quem se exprimisse entre vocês, o Meu Amigo o Mestre RAM, que frequentemente
respondeu às suas questões por palavras, pelo silêncio, pela Vibração e pela Luz.

UM AMIGO - 25 de fevereiro de 2010
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Conhecendo a potência da palavra na densidade em que vocês se manifestam, eu tentarei, na medida do possível,
utilizar palavras esculpidas e lapidadas, dirigindo-se antes de tudo à sua Essência e à sua Consciência, além do filtro

mental.

Porque, depois de tudo, se vocês se manifestarem nesta densidade, como eu me manifestei nesta densidade,
quaisquer que sejam as armadilhas e o peso desta densidade, ela não pode existir, entretanto, se não houver um fio

condutor, um sopro que anima esta matéria.

É nesse sopro que se situa a sua confiança perdida.
É nesse sopro que se manifesta, para aquele que o desejar, a centelha do abrasamento, a centelha do despertar, a

centelha do Espírito.

Assim, tendo passado esta vida vivendo isso, eu sou, hoje e nos próximos momentos, certamente em meio à nobre
Assembleia dos 24 Anciões, um dos mais aptos a esculpir e lapidar as palavras: aquelas que nutrem e que abrem, e

não as palavras que fecham e que apagam.

Se, das Dimensões em que estamos, vocês pudessem observar as Vibrações das palavras que vocês emitem e
pensamentos que vocês emitem, vocês constatariam que não existe, definitivamente, senão duas variedades de
palavras e duas variedades de pensamentos: aqueles que abrem para o Ilimitado e aqueles que fecham para o

limitado.

Dessa maneira, então, a palavra pode ser mágica, quando diz a Verdade e quando vibra em vocês, além do filtro do
mental, além mesmo das suas adesões a ritos, a crenças ou a suposições.

Assim, eu espero ser para vocês um Amigo no caminho.

***

O caminho que vocês percorrem hoje é um caminho único, porque os levam à sua Unidade, se tal for o seu desejo,
se tal for a sua aspiração.

A sua Consciência deve modificar os seus modos de funcionamento a fim de se perceber no Ilimitado e não mais no
limitado.

Para isso, esta Consciência necessita de atenção.

Esta atenção é capital, porque naquilo a que vocês colocam atenção se manifesta.
Se a sua atenção se colocar na guerra para estabelecer a paz, você não estabelecerá senão a alternância guerra

/paz e jamais a paz eterna.

Se a sua atenção se colocar na dualidade desse mundo, você não poderá sair da dualidade.
Se a sua atenção se colocar no Ilimitado da humanidade, então, você irá se tornar Ilimitado e Unidade.

O segundo pilar da Consciência é a intenção.
Vocês fazem as coisas com intenção ou fazem as coisas por ociosidade, ou por crença, ou por hábito?

A intenção é portadora da sua própria Consciência.
Onde você coloca a sua intenção, a Consciência segue.

O terceiro pilar da Consciência no caminho para o Ilimitado é a integridade.
Isso quer dizer que vocês não podem funcionar com Consciência, compartimentado de tal modo, com o companheiro
de tal outro modo e ainda de um outro modo, conforme as relações que vocês gostam ou que vocês gostam menos.

A integridade necessita da reunificação da sua Consciência nessas diferentes limitações, a fim de lhes permitir
manifestar-se no Ilimitado.

O quarto pilar é a ética.
Qual é o sentido da sua ação?

Qual é o próprio sentido do seu desejo de Luz?
É um desejo de Luz para possuir a Luz, como quando o Ser Humano diz «eu te amo» a fim de melhor possuir e assim

destituir o outro de Si mesmo?
Ou então, vocês querem a Luz porque vocês sabem que é ela que lhes confere o Ilimitado?

A ética se define do mesmo modo.
Qual é o sentido da sua ação?

Esse sentido é limitado ou Ilimitado?
Vocês agem na ação pura ou agem pela reação?

No caso da ação, há Unidade.
No caso da reação, há dualidade.

Esta dimensão dissociada onde vocês estão, onde eu coloquei os meus pés, não existe senão porque ela é
sustentada, mantida, por um mínimo de Luz, de Beleza e de Ilimitado.

E, no entanto, a sua Consciência, nesta Dimensão, é limitada, não é?

Vocês são, portanto, limitados por um corpo, por um campo de coerência e um campo de Consciência.



E, no entanto, em algum lugar no fundo, vocês sabem, ou percebem, que vocês não são esses limites.
E, no entanto, vocês vivem isso.

Então há, não é?, aqui, um problema.
O problema não vem senão disso: do conjunto de camadas sucessivas de crenças e de atenções para esta

Dimensão que vocês manifestaram em suas múltiplas vidas, como todo mundo.

***

Hoje, a etapa que se anuncia como iminente, se vocês a desejarem, é o retorno à Consciência do Ilimitado, a fim
de reencontrar e manifestar a sua Totalidade, a sua Inteireza, a fim de escapar dos limites.

Esses limites são apenas os reflexos das Consciências que conceberam (eu digo, sim, conceberam e não criaram)
esse plano de manifestação.

Foi concebido um princípio fundamentado, em todos os sentidos da palavra, na dualidade.

Tudo o que vocês conhecem sob os vocábulos de bem e de mal, de bom e de mau, de Sombra e de Luz, de eu amo e
eu não amo.

Ora, a Consciência Ilimitada não é isso, com certeza.

A Consciência Ilimitada, que se apoia sobre os quatro pilares que eu acabo de definir, é Ilimitada.

Imaginem o que eu pude viver enquanto um jovem adolescente e vivendo um golpe de irrupção da Imensidão dentro
das minhas próprias limitações.

Esse momento, reparado entre todos, os deixam, como dizer, maravilhados e de algum modo deslumbrados e
amedrontados, ao mesmo tempo.

É como se alguém lhes tivesse dito (ninguém sabe quem é esse alguém) que o seu mundo era constituído de um
compartimento e que todo o mundo evoluía neste compartimento sem procurar em outro lugar, sem mesmo imaginar

outro lugar possível.
E depois, um dia, uma Consciência sai e vê que há outros compartimentos.

Mas que além dos compartimentos existe um universo que ele não pode nem descrever, nem trazer, nem manifestar,
então ele poderá apenas simplesmente testemunhar ou, se preferirem, ser o ‘mensageiro’, mesmo sabendo

pertinentemente que ser a testemunha e o mensageiro não servirá, no entanto, de nada para aqueles que não
querem sair do compartimento.

Mas, esperando também que, ao testemunhar, além mesmo das palavras, manifestando o melhor possível, nesse
limite, a sua Consciência Ilimitada, ele poderá mostrar um caminho, um caminho e um exemplo.

Mesmo sabendo que inúmeros Irmãos e Irmãs, fechados nas suas limitações, não querem sequer ouvir falar do
Ilimitado.

Normalmente, nesta densidade, isso não coloca qualquer problema, porque cada Consciência experimenta e vibra
ao seu próprio ritmo.

Mas existem períodos, nos quais vocês estão, em que os muros do compartimento no qual vocês estão fechados, vão
cair, e para todos, mesmo para aqueles que não querem, porque o que acontece não é mais um processo individual,

mas um processo global.

É por isso que no momento em que os muros caírem, algumas Consciências que não conseguem mais se situar nas
suas limitações habituais, entrarão em um Estado de catalepsia própria, chamado de estase, chamado de diferentes

nomes em suas diferentes tradições, de um extremo a outro da Terra.

Através do que eu acabo de lhes narrar, eu coloco assim um quadro e fundamentos para a nossa discussão que
vamos, se quiserem, Caros Amigos, estabelecer juntos, sempre tendo presente em mente que o objetivo, o meu único

objetivo, é a Consciência e o Ilimitado.

Então, lancemos esse movimento que, eu espero, pelas palavras esculpidas que eu vou empregar, irá lhes permitir
raciocinar mais corretamente e o mais próximo possível do Ilimitado que está em vocês.

***

Questão: pode nos dizer onde está a tripla matriz? Foi completamente dissolvida?

Cara Amiga, a matriz e o triplo envelope [heliosfera, magnetosfera e ionosfera] estão em curso de dissolução.

O que está no exterior é como o que está no interior.
O despertar dos elementos aos quais vocês assistem, ligado ao Arcanjo Miguel e ao impulso Arcangélico, é o que

acontece no nível do seu compartimento, correspondendo ao que acontece em outros compartimentos e nesta parte
do universo.

Quando os muros tiverem inteiramente caído, vocês irão vivê-lo.
Se vocês estiverem aí, ainda, falando comigo, é que os muros não caíram inteiramente.

Eles estão prestes a desabar.



Mas não se esqueçam de que esses muros são também os seus próprios muros, os seus próprios limites, as suas
próprias crenças, as suas próprias construções desta vida como de outras vidas, que literalmente os muraram no

interior de uma fortaleza.

Esta fortaleza se desagrega sob o efeito da Luz, pela Graça do Fogo do Amor.
Algumas têm cimentos que são antigos, mas que não resistem.

Outras têm, no nível dos seus muros interiores, cimentos muito sólidos.
Esses cimentos são aqueles que os colam na pele como medos, como crenças.

Lembrem-se das leis da Consciência: não é mais tempo de colocar atenção no que faz mal, mas é, sim, mais tempo
de colocar atenção na Luz e na sua Inteligência, porque ela é o remédio, o remédio absoluto.

O que acontece fora de vocês, que vocês observam no seu mundo, desenrola-se exatamente do mesmo modo dentro
da sua Consciência e do seu corpo.

Esses 16 meses essenciais, guiados pelo Arcanjo Miguel, eu os lembro, foram chamados de ‘desconstrução’ porque,
quando a sua Consciência descobre o Ilimitado, vocês descobrem também que vocês nada têm a construir que já não

exista, e tudo se constrói, por encantamento e Luz, ao seu redor.

Porém, o que se constrói não é mais confinante e limitante, mas participa da expansão do Ilimitado, em vocês e ao
seu redor.

***

Questão: a personalidade seria uma ferramenta para ir justamente além da personalidade?

Isso é exato.
A personalidade é a que fecha e limita.

E sua Consciência ali estando, não pode se apoiar senão sobre o que é existente e perceptível.

Vocês farão bem em desejar a Luz, em sonhar com a Luz, em sonhar com o Ilimitado, mas isso será apenas uma
projeção e não uma experiência.

A experiência consiste em se apoiar sobre esta personalidade, porque ela lhes dá o meio – eu diria – por eliminação,
de aproximá-los da Luz.

Se vocês voltarem ao trabalho que iniciamos, os Arcanjos e nós mesmos, desde mais de um ano, houve uma primeira
onda que consistiu em permitir, pela intensidade das Vibrações, a extração da Consciência Ilimitada de alguns Seres,

a fim de lhes fazer viver o Ilimitado, acompanhado de um retorno nesta limitação e nesse corpo.
E, desde seis meses agora, os movimentos da Consciência global permitem hoje fazer penetrar, mesmo nesta

personalidade cujos muros tornaram-se porosos (ainda não caíram, mas deixam passar): deixam passar a água, o
Fogo e, portanto, mesmo na personalidade, muitos de vocês descobrem, em alguns espaços – de meditação, de

silêncio, de reforma ou de vida simplesmente – que uma parte deles se revela, desconhecida e muito mais rápido, em
todos os sentidos do termo.

Muito mais viva porque é mais rápida.
Isso é a manifestação do Ilimitado dentro do limitado, do Estado de Ser na personalidade.

Porque, lembrem-se de que vocês estão encarnados para superar certos limites.
Vocês estão aqui para fazer cair os muros, mas vocês estão também aqui para viver a ascensão.

Não unicamente a sua, mas aquela deste planeta que voltou a ser sagrado, sacralizado de novo pelo sacrifício de
um homem.

Então, não é questão de abandonar esta personalidade.
É bem antes ela que, pela Graça do Fogo, quando chegar a hora, irá abandoná-los e irá desaparecer, assim como

esse corpo.
E, entretanto, vocês irão se aperceber de que isso é como uma mudança.

Não há desaparecimento, mas transformação da forma.
O que é velho não existe mais.

O que é novo se constrói.
As outras Dimensões têm também certa densidade, certa forma, certa textura, mas em um nível de Liberdade,

de experiência que nada tem a ver com este mundo dual.

Assim, a sua personalidade é uma vantagem e um apoio, na condição de se servir como tal e não colocá-la em
primeiro plano.

***

Questão: quando o véu se levanta e cai, como fazer para que ele permaneça mais tempo levantado e o que fazer
quando ficamos impacientes para que permaneça destacado?

Há apenas um modo de proceder e um só.



É não levantar o véu, mas dissolvê-lo ou queimá-lo.

Entretanto, ainda é preciso tomar Consciência do véu.
É o que vocês realizam nesse momento.

Então, esse véu se levanta e cai porque vocês estão ligados a esta densidade por enquanto.
O que quer que vocês vivam no Ilimitado, que suas viagens se façam na Luz, nos mundos musicais ou no Sol, os

véus são levantados, mas eles não são dissolvidos.
Isso está em andamento.

Nós trabalhamos exatamente o máximo possível, do seu tempo e da sua evolução, para ir efetivamente para a
dissolução.

Porque não pode haver ilimitado sem dissolução do limitado.
Não pode haver penetração nas esferas da Eternidade com ferramentas limitadas que é esse corpo à base de

carbono, que está apoiado e que permite o voo, mas que deve ser, ele também, forjado pelo Fogo para descobrir
outra textura, assim como eu disse: uma textura muito mais vibrante, uma textura muito mais transparente e muito

mais fluida.

Lembrem-se sempre de que vocês irão, em última análise, para onde a sua Consciência os levar pela sua Vibração e
para nenhum outro lugar.

É o que dizia Cristo, embora ele não seja das mesmas origens que eu (isso faz parte de raros livros que li em minha
vida), e volta-me esta frase: «que te seja feito segundo a tua Fé».

E ao cego que vê, ele diz: «vai, e não peques mais».
Assim, para cada um de vocês, chegará mais exato e mais próximo, o que deve lhes chegar, em função da sua

Consciência.
Se a sua Consciência estabeleceu esses quatro novos pilares (atenção, intenção, integridade e ética), então, ela está

a caminho para o Ilimitado.

Certamente, o que vocês poderiam denominar «obstáculos» são legião nesta densidade.
Mas o trabalho realizado pelos Casamentos Celestes facilitou amplamente a evolução da Consciência.

Mas, ainda uma vez, é a sua Consciência que decide e nenhuma outra.

***

Questão: trata-se de tomar Consciência de que a matéria é Vibração, Luz, Energia?

Caro Amigo, isso é já uma evidência para a ciência, desde já vários anos.

Isso é menos uma evidência para a Consciência porque ela tem dificuldade para se extrair.
Mas não é mais preciso limitar a Consciência Ilimitada a uma Vibração, porque existe uma paleta (uma escala, se

preferirem) de Vibrações, muito ampla.

Há Vibrações que vocês percebem no nível do seu corpo.
Esta Vibração, qualquer que seja a sua rapidez, a sua localização, a sua intensidade, está, ela também, limitada por

um limite superior ligado ao eletromagnetismo.

Existe outro mundo de Vibrações que está além, justamente, dos limites da encarnação e que os liga diretamente ao
Ilimitado.

Esta Vibração não é constituída das mesmas ondas e das mesmas frequências que as energias eletromagnéticas.
Ela está situada além do espectro sensível habitual.
Ela está em ressonância direta com a Consciência.

Denomina-se energia Supramental (assim como o venerado Sri Aurobindo lhes falou).

Ela era também chamada, na minha tradição, de energia “de la Città”, ou energia além da energia magnética.
A energia eletromagnética é uma energia da dualidade, de forças de atrito, de oposição e antagonismo.

A energia “de la Città” é uma energia de tipo Unitário, independente das leis da dualidade e independente das leis do
eletromagnetismo.

Então, como saber se o que você percebe, em seus diferentes espaços e diferentes atenções de Consciência, são da
competência de uma ou de outra forma do que vocês denominam energia?

Bem, é muito simples.
Quando você passa de energias eletromagnéticas para energias Supramentais, a qualidade da energia e da Vibração

não é mais a mesma.
A sua Consciência vibra em uníssono com a Vibração, com a respiração da Vibração Supramental e, portanto, a sua

Consciência se abre para o Ilimitado.
Enquanto as energias eletromagnéticas não são necessariamente orientadas no sentido da abertura.

Assim, a percepção, sozinha, da Vibração não é tudo, mas é efetivamente um acompanhamento sobre o caminho
do Ilimitado, sobre o caminho da Presença para você mesmo, da Presença do seu Eu Sou, da Presença, realmente,



do Ilimitado, sobre o caminho da Presença para você mesmo, da Presença do seu Eu Sou, da Presença, realmente,
do que você é, em Essência e não nesta limitação.

Todo o estratagema daqueles que conceberam esta dualidade, que utilizaram uma criação preexistente Unificada, foi
o de lhes fazer crer que estavam fechados.

De qualquer modo, nós todos construímos, nós mesmos, os muros da prisão, pela adesão a um modo de
funcionamento.

Mas esses muros da prisão melhoraram, de algum modo, com o tempo.

Esses muros da prisão tornaram-se muito mais tangíveis do que o seu aspecto Ilimitado.
A tal ponto que mesmo a maioria da humanidade foi persuadida de não ser o que vê e o que sente.

A maioria foi persuadida de que o Sol aquece enquanto que o Sol é frio.

As crenças criaram uma comédia de Vida.
Mas hoje isso chega ao seu fim.

A Unificação se tornou enfim possível de maneira definitiva.

***

Questão: a Consciência Ilimitada pode agir nos sonhos como limpeza, purificação?

Caro amigo, eu responderia que é a aspiração ao Ilimitado que age e não a Consciência do Ilimitado.
A Consciência do Ilimitado é ilimitada.

Ela pode se deixar aproximar pela aspiração, assim como defini, nos seus sonhos (por sonhos de voo, por sonhos de
liberdade) onde você penetra mundos da própria matriz, mundos astrais.

Mas o acesso ao Ilimitado não é um sonho.
O acesso ao Ilimitado é um processo de Consciência total.

Certamente, alguns artistas tentaram exprimir, através de sons, através de cores, o que era este Ilimitado, mas são
apenas uma imagem do Ilimitado, seja ela a mais exata possível, não lhe restará senão uma imagem.

O Ilimitado está bem além dos sonhos.
O Ilimitado está bem além de tudo o que você conhece.

Ele preenche-os de Fogo.
O Ilimitado os preenche desta Consciência da Presença na Unidade.
Ele preenche o seu Coração e, principalmente, faz calar o mental.

O que não impede de modo algum utilizar o mental nas atividades que requererem a sua utilização.
Mas o mental nada tem a fazer na descoberta da Consciência.

Ele é, como disse, a trava mais potente.

***

Questão: sentir a 5ª Dimensão no nosso Coração pode corresponder a uma crença ou a um reconhecimento de que
tudo pode ser fácil, possível, agradável, na Verdade da felicidade?

Em nenhum caso uma crença pode gerar uma Vibração no Coração.
Jamais.

A partir do momento em que você percebe, sente e vive a Vibração do Coração, você está à porta da sua
imortalidade.

Jamais uma crença poderá fazer vibrar o seu Coração.
Somente a Verdade, somente a Unidade, somente a atenção, somente a integridade, podem fazer vibrar o Coração.

Ele é a ‘porta estreita’.
O Coração é a Chave.

O Coração é o templo da sua multidimensionalidade.

Assim, portanto, uma Vibração no Coração é o testemunho do seu acesso ao Ilimitado.

***

Questão: poderia definir as diferenças entre crença e fé?

Caro Amigo, a crença é um conjunto de sistemas impostos do exterior, ao qual se adere de maneira voluntária.

A Fé é algo que existe na certeza da Imanência, vestida pelas religiões, vestida pelas suas crenças, mas o núcleo é a
persistência desta crença final na imanência, sem poder necessariamente vivê-la.



Hoje, as crenças se dissolvem.
Hoje, a Fé não deve permanecer letra morta.
Ela deve tornar-se experiência da Imanência.

Em outros termos, vocês podem ter o vago sentimento da sua Imanência, sem, no entanto, vivê-la.

Hoje, lhes é possível, pela quantidade de Luz presente sobre a Terra, mesmo na sua densidade, manifestar esta
Imanência e não mais permanecer em retirada, ao abrigo atrás da Fé em algo do futuro ou de melhor, mas manifestar

isso, agora.

Assim, definitivamente, a Fé não lhes garante em nada o acesso à Imanência, somente a Vibração da sua
Consciência decide, ainda uma vez.

Lembrem-se, da primeira epístola de São Paulo aos coríntios: «quando tiver a Fé para deslocar as montanhas, se me
faltar o Amor, eu nada ganho».

O princípio é o mesmo.

Você poderia efetivamente ter uma Fé capaz de deslocar uma montanha, e realmente deslocar uma montanha, e por
que não, andar sobre as águas e, no entanto, alcançaria a Imanência?
Isso não é em nada a prova de que você tenha alcançado a imanência.

***

Questão: é isso que poderíamos chamar a Fé do Carvoeiro, centrada no Coração?

O Coração não é a Fé.
A Fé é algo de nobre.

A Fé não é do domínio das crenças.
A Fé é do domínio das certezas interiores, assim como defini.

Mas ter a Fé do Carvoeiro [ou Fé Carbonária – convicção firme e cega] pode realmente desencadear o Fogo do
Coração?

Você já viu isso escrito ou manifestado em algum lugar?

***

Questão: o que o nosso cérebro decodifica como ‘Embarcações’ funciona na energia eletromagnética ou na energia
do que denominou “de la Città”?

O seu cérebro é sensível ao conjunto do espectro eletromagnético, mas também sobre as gamas as mais extremas de
frequências eletromagnéticas que tocam a Città.

Quer dizer, o que vocês chamam de ‘raios gama’ e de ‘raios X’.

Os raios gama são as partículas e as ondas as mais extremas da banda eletromagnética que prefiguram, de algum
modo, a chegada da Luz Supramental da Città.

Entretanto, lhes é preciso aceitar que, quando vocês vivem a Imanência da Luz pela primeira vez (o Despertar, se
preferirem), o que farão deste Despertar?

Vocês vão colocar esta ‘conexão ao Ilimitado’ a serviço das suas limitações, dos jogos de poder, dos jogos de ego,
dos jogos de tapa-olho, de algum modo?

Ou vocês vão aceitar entregar esta Luz à sua própria Inteligência para deixá-la trabalhar em vocês?
Assim, Buda disse um dia: «se encontrares os poderes, salva-te rápido».

Assim, como Sri Aurobindo, quando era São João, pôde dizer: «haverá muitos chamados, mas poucos escolhidos».
Os chamados serão aqueles que viveram o contato com a Luz, mas que quiseram se servir desta Luz para fins

pessoais e, portanto, limitados.
A diferença, ela é Vibratória.

Aqueles que serão somente marcados na testa, que terão acendido a Coroa Radiante da cabeça, e aqueles que
terão acendido também a Coroa Radiante do Coração, a fim de fazer fusionar as duas e reencontrar assim a Unidade.

Ainda uma vez, vocês constatam que é a Consciência e a sua manifestação que ditam o estado em que vocês estão
e não o Estado em que vocês acreditam estar.

É-lhes preciso tomar por hábito, e rapidamente, não se julgarem, obviamente, mas, sim, analisar o que vocês
percebem nos seus corpos de personalidade, do que vive em seus corpos de personalidade, como Vibração e

como Energia e como Luz.

Assim, podem definir por vocês mesmos e se situarem em meio à sua escala que os leva à Eternidade.

***



Questão: o que são os feixes de Luz branca que aparecem quando mexemos a cabeça na escuridão?

A Luz da Coroa Radiante da cabeça.

***

Questão: os artistas podem contribuir para as evoluções em curso com as suas criações, com as suas Vibrações?

Os artistas, por sua conexão às esferas da Beleza e às esferas da Imanência, em todos os tempos expressaram, à
sua maneira, o que captavam dos mundos invisíveis.

Hoje, o processo é completamente diferente porque cada um é referido dentro da coletividade.
Eu resumiria isso dizendo que cada um, hoje, que trabalhou na ancoragem da Luz, nesta Dimensão, é um artista, um

artista da Unidade.

Há muito mais facilidade, não mais de expressar sob forma exterior, mas de exprimir sob forma interior, o que vocês
são.

Não há mais necessidade de projeção, no sentido exterior, de mundos escondidos, mesmo se isso for muito bonito.

Há, hoje, imperiosa necessidade de se encontrar Si mesmo, além de referências e paradigmas externos, além de
modelos existentes.

Tornar-se ‘pilar de Luz’ e ‘Ancoradouro da Luz’ é o trabalho essencial que é permitido, solicitado, autorizado, facilitado
para todo ser humano.

Não há necessidade de ser artista para isso.
Há necessidade de ser Si e de estar no interior do contexto dos quatro pilares da Consciência Ilimitada.

Nada mais.

O mais ilustre dos mensageiros, o mais ilustres dos Mestres da Luz, nada pode por vocês.
Ele não pode senão lhes sugerir e, definitivamente, não há senão vocês mesmos para darem esse passo.

É uma crença acreditarem-se dependentes de uma Luz exterior, de um Arcanjo exterior.
O que foi realizado, durante um pouco mais de um ano, foi simplesmente a colocação em sincronia, pela atenção,
pela intenção, pela ética e pela integridade, da conexão de milhões de almas sobre um mesmo objetivo que era o

Ilimitado.

Esse fenômeno de ‘ressonância’ se tornou possível, justamente, pela noção de intenção e de atenção, antes de
qualquer coisa.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que vai acontecer em 17 de março?

Dezessete de março está a quatro dias antes da primavera (outono, no hemisfério sul).

É, portanto, o sinal da renovação dos elementos, da renovação da Vida, mas de uma Vida provavelmente diferente,
ela também, como cada ano, mas particularmente este ano.

Obviamente, trata-se também da passagem da 6ª Etapa [‘Núpcias Unitárias’].
Não me compete revelar-lhes o que deve permanecer ainda encoberto.

***

Questão: as civilizações antigas estiveram mais próximas da Luz do que nós estamos?

Cara Amiga, a vida é ciclo.
Você jamais esteve mais próxima.

Você jamais esteve menos próxima.
Você repassa ciclicamente por fases em que se aproxima, efetivamente, da Luz.

Mas esse ciclo é muito específico, no sentido em que ele firma o final irrevogável desta Dimensão dissociada, neste
universo, como no conjunto de galáxias e universos.

Jamais os mundos, mesmo encarnados na dualidade, serão separados da sua Fonte. A Luz jamais será encoberta,
jamais ocultada.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



***

Então, caros amigos, ao modo dos Anciões, cada um ao seu modo, vou me permitir, quanto a mim, cumprimentá-los e
lhes transmitir as minhas Bênçãos sobre a qual retornarei posteriormente, quanto aos seus efeitos.

Hoje eu os deixo simplesmente viver isso, porque isso é o mais importante.

... Efusão de energia ...

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los para questões práticas, não é?, que tocam sua
vida de todos os dias, para ajudá-los no seu caminho espiritual, não é?

Eu lhes transmito, certamente, todas as minhas saudações e pleno de coragem e de Amor para o que vocês vivem
nesse momento.

Então, eu lhes dou a palavra.

Questão: "Um Amigo" nos sugeriu para observar o sol. Convém fazê-lo com meios técnicos ou a olho nu, os
fenômenos já são visíveis?

A olho nu vocês terão muita dificuldade.
É preciso, obviamente, fechar as pálpebras, até um momento preciso.

Eu lhes recordo (já disse, eu creio, na última vez) que minha iniciação e meu Despertar aconteceram olhando, numa
praia, o levantar do sol. 

Foi lá que percebi, se querem, certo número de coisas que desencadearam processos místicos em mim,
extremamente importantes.

Não os engajo a olhar o sol diretamente, com certeza. 
Mas creio que quando Um Amigo veio e lhes disse para olhar o sol, era para estarem atentos às informações sobre o

sol, referentes às interrupções solares e às manifestações que ocorrem ao nível do sol, porque há inúmeras.

Para aqueles que não sabem, nós, os 24 Anciões, estamos ao redor do sol em uma das Naves Mãe e giramos ao
redor do sol, não é?

E essas naves foram vistas, obviamente, pelos telescópios que observavam o sol.
Nós estamos lá, e inúmeras naves chegam, atualmente, ainda, dos confins de diferentes galáxias, para assisti-los,

certamente, nos processos de parto que vão viver.

Então, quando ele disse para observar o sol, há dois modos de observar o sol.

Há sinais em torno do sol, e no sol, que podem ser localizados por seus meios tecnológicos modernos e há, em
segundo lugar, um processo místico que está ligado ao Despertar e que está diretamente em conexão com a energia
do sol, em particular ao levantar do sol e na condição, obviamente, de não abrir os olhos, sem isso, vocês queimarão

a retina.

Mas os dois modos de proceder são válidos.

Um, que concerne a anúncios relacionados a coisas precisas que devem ocorrer.
E o segundo, que corresponde a seu Ser Interior, com relação à majoração, se quiserem, de sua conexão com o astro

solar e, portanto, com seu corpo espiritual.

Questão: Qual é a diferença entre os raios X, tal como utilizamos com nossos meios tecnológicos, e aqueles
que estão ligados à nossa evolução atual?
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Não são de forma alguma as mesmas frequências.

Vocês sabem, o que chamamos raios X está numa certa gama de frequências. 
Os raios X utilizados para fazer o que vocês chamam de radiografias ou outros tipos de terapias não têm a mesma

potência de elétrons que os raios X que chegam do sol.

Então, há duas categorias de irradiação de Luz: os raios X e os raios gama.
Os raios X vêm do sol. 

Os raios gama vêm de diferentes lugares das galáxias.

Os raios gama são muito mais suaves que os raios X.
Os raios X têm a particularidade de quebrar as cadeias proteicas, quebrar o DNA e ter um efeito transmutador pelo

Fogo, enquanto que os raios gama não têm, de forma alguma, os mesmos efeitos.

Se vocês observam o que acontece, desde já dois a três anos, há sobretudo raios gama que aumentam de
importância. 

A irradiação gama foi possível pela parada dos raios X do sol. 
E agora, os raios X recomeçam a se despertar, desde dois meses, de modo extremamente importante.

Os raios gama têm uma ação em seu DNA. 
É isso o que é chamado de Radiação da Fonte, de radiação Ultravioleta. 

A radiação do Espírito Santo, também, é uma outra característica dos raios gama.

Os raios X estão aí para "quebrar" certo número de coisas que pertencem a esta dualidade. 
Eles são, ambos (gama e X), chamados de Luz, mas, nesta Luz, há múltiplas gama de frequência, cujos efeitos não

são de forma alguma os mesmos, tanto no nível espiritual como no nível fisiológico ou psicológico.

Agora, é preciso bem compreender que os raios X utilizados em sua medicina alopática não têm qualquer efeito
espiritual, certamente. 

Eles têm efeitos, como sabem, de destruição da matéria, mas sem Despertar.

Enquanto que os raios X que vêm do sol "quebram" as resistências que estão em vocês e é, aliás, por isso que,
desde um ou dois meses, sobretudo os raios X estão em número muito mais importante sobre a Terra, de modo a

"quebrar", se querem, certas resistências que estavam ainda presentes na superfície deste planeta.

Aí está o que podemos dizer.

Questão: O que pensar dos fenômenos de catástrofes naturais que se produzem?

Eles estão ligados à desconstrução.
E eles estarão em breve ligados à dissolução, assim como lhes deixamos entender, ou seja, que é um processo que

chega agora em sua plena maturidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel.

Começou, muito levemente, no ano passado, e agora vocês entram nas fases finais, ou seja, não são mais fases
preparatórias, são fases reais de desconstrução total do que deve ser desconstruído.

Agora, há, ainda uma vez, dois modos de ver isso, e eu diria mesmo três, que vão depender de seu ponto de vista.

O primeiro ponto de vista, completamente dualista, é dizer que essas zonas que são destruídas correspondem à
negatividade do ser humano. 

E, isso, é uma heresia, é crer que a negatividade do humano é capaz de desencadear sismos.

A segunda coisa é lhes dizer (o segundo ponto de vista que é também dualista) que as almas estão em sofrimento
porque morreram durante seu sono, ou morreram quando estavam na escola ou outro.

De fato, o ponto de vista Unitário, que corresponde a uma visão muito mais ampla desse processo, corresponde (e
isso foi anunciado por mim mesmo e por outros) como que um processo de Ascensão sem o corpo.

Por conseguinte, não é preciso se lamentarem precisamente diante das desconstruções, porque as desconstruções
vão lhes aparecer e lhes fazer vibrar, em vocês, fibras que os conduzirão ao sofrimento, à dor.

Mas as almas que são tomadas depois deste episódio de desconstrução em massa são diretamente acolhidas e
preparadas para esperar o fenômeno de Ascensão sem o corpo.

Se você estiver verdadeiramente na Unidade, você dirá mesmo que eles têm muita possibilidade, porque são
evacuados antes dos acontecimentos muito mais aterrorizantes que estão aí, agora, com vocês.

Questão: Há um método para se acessar facilmente ao silêncio interior?

O silêncio interior que ocorre depois da nota Si é um processo que deve se estabelecer naturalmente.

Certo número de técnicas foi levado a efeito pelas forças Arcangélicas e por nós mesmos, para lhes permitir acolher
certas energias, mas o silêncio interior, que há depois do som Si, depois do Nada ou Canto da Alma, estabelece-se
em Si quando as energias da Coroa Radiante da cabeça derramam-se totalmente na Coroa Radiante do Coração,

não antes.



Isso é uma medida de precaução, ou seja, não há técnica propriamente falando, é algo que deve se estabelecer por
si.

Do mesmo modo, vocês passarão em breve a um outro tipo de sonoridade, se podemos chamar assim, que
corresponde ao Coro dos Anjos.

Mas o Coro dos Anjos ocorrerá quando houver uma conexão direta estabelecida entre o Estado de Ser e a
personalidade, não unicamente em vocês, mas no nível do planeta. 

E isso será dentro de algumas semanas, no estabelecimento da última Etapa.

Alguns passarão do som Si ao Coro dos Anjos. 
O silêncio interior não pode ser gerado inteiramente, de maneira permanente. 

Sem isso, isso quer dizer que vocês deixam o corpo definitivamente.

Questão: Por que somos ainda solicitados por desencarnados ou o astral quando fazemos um trabalho sobre
a Luz e sobre a Unidade?

O trabalho sobre a Luz e a Unidade não os preserva totalmente da dualidade, sem isso, vocês teriam saído
definitivamente da dualidade, ou seja, de sua encarnação.

Vocês são, entretanto, efetivamente, protegidos por uma certa Vibração.

É preciso bem compreender que há manifestações ligadas a entidades astrais ou desencarnados que não estão
totalmente liberados. 

Quer dizer que não pudemos apanhar todo o mundo para colocá-los num estado de estase (adormecimento)
esperando a Ascensão.

Portanto, há os que passeiam, efetivamente, mas são muito raros, mas passeiam, entretanto. 
O mesmo para entidades que estavam, antes, mascaradas nas franjas de interferência, ou seja, no mundo astral, não

têm mais lugar onde viver, portanto, elas se precipitam, de algum modo, sobre a Terra.

Mas se você vive essas manifestações, isso não quer dizer que é preciso combatê-las, isso quer dizer que elas
chamam sua atenção sobre uma falha que está em você com relação à Luz e com relação à Unidade.

As entidades gostam, como vocês sabem (mesmo as desencarnadas), das zonas de Sombra e elas vão se nutrir de
sua Luz, penetrando

pelas zonas de Sombra. 
As zonas de Sombra são talvez os medos, são talvez cristalizações de algumas coisas que estão ligadas ao que

vocês viveram, ou a alguns comportamentos que não estão claros em vocês, simplesmente.

Mas vocês não arriscam nada, à parte o lado desagradável desse gênero de manifestação. 
Portanto, a explicação, é procurar em Si a zona de Sombra que permanece, que permitiu isso acontecer.

Questão: Proceder a cuidados com um magnetizador poderia apresentar problemas com relação ao trabalho
que é feito a nível Vibratório, como as sessões das 19h?

Então, aí, é eminentemente em função, ao mesmo tempo, de você, caro amigo, mas também do magnetizador.

Há magnetismo e magnetismo, do mesmo modo como há Luz e luz. Com o que trabalha o magnetizador?
São energias magnéticas? 
São energias de oração? 

É a Luz Unitária?

Há tantas formas de magnetismo como de magnetizadores, eu diria. 
Portanto, aí, é um caso de espécie que depende da energia do magnetizador, da Consciência do magnetizador e da

Consciência daquele que trabalha.

Agora, no que concerne aos cuidados energéticos no sentido amplo, é preciso bem compreender que há técnicas,
quaisquer que sejam, que estão baseadas na dualidade, ou seja, na oposição Bem/Mal.

Se o próprio magnetizador imagina que vai caçar o Mal pelo Bem, ele está também sob as leis da dualidade. 
Então, se vocês mesmos fazem um trabalho na Unidade, quer dizer, na Luz Unitária e no despertar da Consciência à

Unidade, é evidente que esta ação de tipo terapêutico magnético que vem de um ser que adere ainda às antigas
crenças e aos antigos modos de funcionamento, é, em algum lugar, prejudicial para vocês. 

Não pode ser de outro modo.

Quer dizer que você não pode reivindicar uma diligência Unitária e recorrer a uma diligência da dualidade. 
Se quiser, é o mesmo princípio com relação às entidades.

Porque nos tempos antigos, e mesmo em minha vida (fiz muitas conferências sobre isso), quando há entidades
astrais que os possuem, isso corresponde a falhas em vocês.

E todo mundo, em minha vida, tinha diversas entidades que vagueavam. 
Essas entidades, hoje, não desapareceram. 

Mas se sua Consciência decide lutar contra essas entidades, você está no nível Vibratório da dualidade, mesmo se
recorrer à Luz.



Em contrapartida, se recorre à Unidade, basta subir suas Vibrações cada vez mais para que as entidades se
desprendam rapidamente e de maneira natural.

Não é de forma alguma a mesma coisa e a consequência a nível Vibratório não é absolutamente a mesma para você,
mesmo se o resultado é o mesmo, a saber, que a entidade desapareceu.

Num caso, você adere e reforça as crenças na dualidade.
No outro caso, você se libera da dualidade e das crenças.

Questão: Como podemos ajudar as pessoas que estão cada vez pior ao nosso redor, em particular os jovens,
sem entrar nos processos duais?

É muito difícil. 
Muito difícil, porque há seres, atualmente (mas não é preciso julgá-los, porque eles serão talvez os primeiros a

ascensionar), que estão nas resistências e nas oposições totais à Luz.

E quanto mais você lhes falar de Luz, e quanto mais você subir em Vibração, mais eles os agredirão, de uma maneira
ou de outra. 

É infelizmente inegável e inexorável.

Mas é preciso ter paciência e suportar, porque, a um dado momento, esses seres que estão na resistência à Luz, eles
não estão em oposição à Luz, mas eles não conhecem a Luz. 

Para eles, são quimeras. 
Eles estão num mundo onde a luz é aquela que eles veem, do dia. 

Eles não podem imaginar que haja Vibrações e Luzes que venham de outros lugares.

Eles estão nas crenças, eles estão nas oposições à Luz, não porque eles sejam opostos à Luz, mas porque eles não
sabem o que é. 

E esses seres são talvez mais evoluídos que vocês.

Simplesmente, eles despertar-se-ão em momentos posteriores. 
Então, eu sei que não são sempre situações fáceis nos casais, com os filhos, pais, etc., no trabalho, porque, ainda

uma vez (eu já empreguei esta expressão), vocês têm uma nádega em cada cadeira, vocês estão entre dois mundos. 
E isso, é também um desafio.

É para encorajá-los a ir para mais Luz, para mais alinhamento e mais Vibração.
Não há nada mais a fazer, infelizmente.

É o que observam por toda a parte sobre o mundo, não só em vocês, não é?

Questão: Ao que corresponde a sensação de vazio total que podemos sentir, seja no nível do corpo, seja no
nível do espírito?

Então, creio que isso foi chamado por Sri Aurobindo, me parece, o switch de Consciência. 
É o momento em que você bascula da personalidade para o Estado de Ser.

Naquele momento, há muitos que adormecem. 
Mas é realmente o momento da passagem, é esta espécie de vazio transitório que separa a dualidade da passagem à

plenitude do Estado de Ser.

Muitos de vocês o vivem quando das efusões de energias de 19h (horário francês), não é?

E também em outros momentos, quando vocês colocam as mãos e quando vocês recitam os mantras. Isso permite, se
quiserem, passar nesse switch de Consciência.

Mas, entretanto, nem todos têm a Consciência do Estado de Ser, depois. 
Há muitos que adormecem porque o nível Vibratório é tal que vocês não têm a possibilidade de vivê-lo

conscientemente, no momento. 
Mas esse fenômeno muito específico de basculamento, que passa pelo vazio, é o basculamento da Consciência de

um estado a outro.

Questão: Qual é a influência do tabaco e do álcool na evolução Vibratória?

Então, o álcool é muito específico, porque há alguns álcoois que favorecem a subida Vibratória, em particular o
champanhe. 

E, em contrapartida, há álcoois que aquecem o sangue, como os vinhos, que permitem também uma subida
Vibratória, mas muito mais violenta relativamente ao champanhe, por exemplo.

Atenção, eu não lhes digo, aí, que é preciso consumir sem parar o champanhe, o vinho ou outra coisa, não é? 
Eu falo em doses moderadas, como vocês dizem.

O tabaco é diferente, porque há seres que têm necessidade de se proteger, justamente, do astral, pelo tabaco. 
Porque o tabaco é também uma erva sagrada que era destinada a proteger do astral e que era utilizada por algumas



tradições para, justamente, limitar as influências astrais quando de algumas cerimônias.

Isso não permite a dissociação, mas isso torna pesadas, de algum modo, as Vibrações do corpo astral, e o impede de
perceber ou sentir entidades do astral.

Agora, se houver excesso de tabaco, vocês vão atrair também as entidades do astral, certamente. 
Tudo é questão de ponderação e de doses.

É preciso diferenciar o uso pontual, com efeitos precisos, num objetivo preciso, do uso abusivo e regular. 
O mesmo para plantas sagradas, certamente.

Questão: Por que, quando temos a impressão de tocar a Luz, acontece que temos também a impressão, por
vezes, de regressão ou de se afastar desta Luz?

Sim, o io-iô é algo inevitável no caminho espiritual. 
A progressão não é jamais linear, como vocês o observaram, uns e outros, qualquer que seja o caminho seguido.

Há sempre momentos de exaltação e momentos de interiorização ou, ao contrário, de descida.
É lógico, é muito lógico. 

Mesmo quando o processo de Despertar ocorrer, inteiramente. 
A menos que se permaneça no Samadhi 24 horas por dia, o que é impossível.

Mesmo os maiores Místicos não permanecem no Samadhi 24 horas por dia. 
Se tomar, por exemplo, o exemplo que vocês conheceram, porque houve muita literatura, que era Ma Ananda Moyî,

ela podia passar semanas inteiras no Samadhi, sem comer, sem beber, sem se mover. Mas, a um dado momento, ela
retornava, não é?

Esse movimento alto/baixo, baixo/alto é inexorável. 
Sem isso, haveria mais manutenção de possibilidade de Vida, na dualidade.

E, aliás, mesmo a Fonte, quando materializou um corpo, viveu períodos de sofrimento extremo porque materializar um
corpo para a Fonte é também participar da dualidade, no tempo desta materialização, que durou alguns anos.

É preciso bem compreender que, a partir do momento em que vocês colocam um pé sobre esta Terra, vocês estão
necessariamente nos altos e baixos.

Entretanto, é o fato de viver os altos que lhes permite suportar os baixos.
Isso é muito importante de compreender.

Vocês têm Um Amigo que se expressou antes (e não revelarei seu nome, ele próprio o dirá a vocês) e, ele também,
quando viveu o seu Despertar (muito, muito jovem), passou o resto de sua Vida tentando reencontrar o mecanismo

que tinha desencadeado o Despertar.

Ele centrou toda sua Consciência e toda sua vida sobre o mecanismo preciso do Despertar e da Luz.
Mas, acreditam que, mesmo vivendo sozinho em sua caverna, no Samadhi, ele passou sua vida no Samadhi? 

A espiritualidade, mesmo a mais elevada, não preserva os inconvenientes da dualidade.

Questão: Se consideramos alguém como um imbecil, estamos no julgamento ou na constatação?

Eu responderia: os dois.
O importante é dizer "é um imbecil, mas eu o amo".

Ou seja, dizer: "é um imbecil", é um julgamento.
Em contrapartida, dizer: "eu o amo e é um imbecil", não é mais um julgamento.

Sobretudo porque ele talvez pense a mesma coisa de você, não é?

E depois, dizemos: "há apenas imbecis que não mudam pontos de vista", não é?

Há muita, se quiserem, sobre a Terra, atualmente, problemática com relação a esta noção de julgamento porque foi
dito: "não julgarás", "na medida com a qual julgares, tu serás julgado".

Sim, mas isso não foi dito pelo Cristo, não é?
Isso foi transformado e são frases que pertencem ao Demiurgo, isso não pertence à Verdade da Luz.

Sempre lhes fizeram crer (e nós cremos, e mesmo eu, em minha vida, porque estivemos submetidos a esta lei) que, a
partir do momento em que fazemos uma má ação, vamos pagá-la. 

E bem, não é de todo verdade. 
Exceto o fato de retardar o retorno à Luz.

Mas, pelo momento, não é preciso crer que se você faz o Bem, você colherá o Bem, ou crer que se você faz o Mal,
você colherá o Mal, porque está ainda na dualidade.

Para além da dualidade há o Ser e há a ação pela ação de Graça, e não mais pela ação/reação. Não é de todo modo
a mesma coisa.



Não disse com isso que é preciso fazer o Mal ou o Bem, não é preciso fazer nem um nem outro, é preciso Ser.

A partir do momento em que você está na Vibração certa, no alinhamento, no Despertar (chame isso como quiser),
você passa sob a lei de sincronia, sob a lei de fluidez, no princípio de atração e de ressonância, onde você vai atrair

para si o que você pensa e o que você é.

Se você estiver realmente na Luz Unitária, o que se manifestará a você será a ordem da Luz.
Então, chame isso de Divina Providência, chame isso de Graça, como quiser, mas é esse princípio que está no

trabalho.

Eu compreendo os cérebros que pedalam. 
Há o pedalar e, depois, há o retropedalar. 

Um golpe à frente, um golpe atrás. 
É bem isso que permite aprimorar e elevar as Vibrações.

Deem-se conta que nós todos (quando digo nós, é mesmo eu, em minha vida) aderimos a crenças porque era nossa
realidade de então, mas essas crenças, hoje, percebe-se que não têm qualquer sentido.

Quanto mais a Consciência se eleva e se expande, mais ela se apercebe que as crenças foram criadas de maneira
artificial para nos fechar. 

E isso faz, por vezes, um grande vazio de se reencontrar sem crenças, não é?, porque, todos os quadros se
despedaçam.

Encontramo-nos livres e soberanos e a soberania, a liberdade, isso dá medo no ser humano.
Porque fomos todos tão fechados, que temos dificuldade em aceitar que somos seres soberanos e que vamos

reencontrar a liberdade total.

Questão: É ainda difícil estabilizar-se no Estado de Ser, porque vivemos episódios de "io-iô". Além disso,
você disse que atingir, já, esses estados, poderia dar acesso a uma liberdade muito grande. Como esses dois

aspectos podem se articular?

É muito simples.

Qual é a característica de todos os seres, em todas as tradições e em todas as civilizações e em todos os povos, que
tocaram esta liberdade?

São seres, e vocês o constatam por toda parte, que eram livres.
O que quer isso dizer?

Já, ser livre, é não mais estar submetido a um trabalho, não mais estar submetido a um outro ser humano, quer isso
seja um casal, quer isso seja filhos ou pais.

A liberdade pode se encontrar, obviamente, dentro de uma vida ativa, mas vocês constatam por vocês mesmos que,
cada vez mais, sua alma, ou seu Espírito, os inspira o fato de deixar as situações dualistas, situações onde a

dualidade é mantida, quer isso seja o trabalho, quer isso seja um companheiro, quer isso seja atividades que até o
presente lhes parecia fáceis, e que, de um dia para o outro ou progressivamente, vão se tornar extremamente difíceis

de manter.

Então, nesse caso, eu lhe responderia: mas o que o impede de ir para esta liberdade?

E se você me responde "sim, mas o dinheiro", "sim, mas isso", "sim, mas aquilo", eu lhe responderia que você não
está pronto para esta liberdade.

É assim simples.

A liberdade e a Vibração da liberdade não se obtêm senão na condição de cortar todas as cadeias, certamente.

Independe de tudo o que pode pensar o resto do mundo.
E não é um chamado à revolução, hein, não é?

Mas, entretanto, é preciso estar bem lúcido sobre os apoios e os resultados.
Se você desejar viver, cada vez mais, as atmosferas Vibratórias da Unidade, você não pode continuar a ir trabalhar

todos os dias em um banco.

Se você desejar viver, ainda mais, os períodos de liberdade e da Unidade, você não pode se não parar de viver com
um cônjuge que lhe bata e que o impeça Vibratoriamente de elevar-se. 

É uma questão de lógica.

Obviamente, progressivamente e à medida que você tocar as atmosferas Vibratórias do Estado de Ser e da Unidade,
mais você aumenta a necessidade de se liberar porque liberando-se, é a única maneira de reencontrar a liberdade e

a Vibração.
Mas cada um a seu ritmo.

Há entre vocês quem abandonou tudo, e outros que resistem, que têm dificuldade, porque têm medo, porque têm
crenças que lhes vai faltar isso ou aquilo.

Mas você não pode pretender a liberdade do que vive no Estado de Ser mantendo algumas crenças ou algumas
estruturas de funcionamento nesta dualidade. 

É assim simples.



Vem um momento, que é diferente para cada Ser, onde os pesos de sua Consciência é tal que lhes é preciso ousar
cruzar o cabo, ou seja, retirar as cadeias. Sem isso, vocês estarão cada vez mais em dificuldade, quaisquer que

sejam os nomes dessas cadeias: marido, esposa, filho, trabalho, etc., etc.

Há um dado momento, se preferirem, onde os compromissos não são mais possíveis. 
Sem isso, isso iria se chamar enganar a si mesmo.

E enganar a si mesmo, nas Vibrações que vocês vivem, faz extremo mal, muito mais do que manter coisas que não
são certas. 

É isso a ética e a integridade que vêm para vocês. 
E isso toca todos os setores da vida.

Questão: Quais são os meios que podem permitir fazer subir a taxa Vibratória?

De início, uma coisa muito simples: comer saudavelmente, comer pouco, ingerir líquidos. 
Evitar os produtos tóxicos.

Ter uma vida saudável.

Imergir-se na natureza e, em particular, nas árvores que são as antenas cósmicas, que captam as Vibrações dos raios
gama e dos raios X e que as podem lhes retransmitir, suavizadas.

Em seguida, vigilância: não julgar.
Constatar se quiser, mas não julgar, não condenar.

Depois, encontrar espaços para Si. 
Quer você o chame de meditação, de oração, de retorno sobre Si, não tem qualquer espécie de importância.

Liberar-se de todas as cadeias, ou do máximo de cadeias, em todo caso aquelas que vocês compreendem como
cadeias e que os sufocam, qualquer que seja o preço a pagar, porque não há preço suficientemente grande para a

liberdade.

Entretanto, se vocês decidem ir para a liberdade, a subida Vibratória é amplamente mantida, pelo que acontece nesse
momento e pelos derramamentos de radiações diversas que vocês recebem e que nós transmitimos até vocês.

A subida Vibratória se faz na condição de que vocês não mantenham conscientemente cadeias e crenças que são
falsas.

Mas vocês têm várias vias de acesso: a alimentação é uma, mas isso não basta.
Quer dizer que vocês podem comer orgânico, se vocês estiverem em um banco, isso não o faz verdadeiro, como se

diz.

Há também as situações em suas relações com as pessoas, que são extremamente pesadas, que eram ainda
suportáveis, por exemplo, há um, há dois anos e que, progressivamente e à medida do passar do tempo e das

semanas, agora, que se escoam, vão lhes parecer intoleráveis.

O que era tolerável, há um ano, vai se tornar intolerável.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

É uma decisão que lhes pertence, em sua alma e consciência.

Há vezes em que a Consciência lhes pede para cortar e se liberar.
Há comprometimentos e compromissos que eram possíveis até períodos muito recentes. 

Há o exemplo mais típico em alguns casais, certamente, onde um evolui e onde o outro não quer evoluir, em que isso
era tolerável e torna-se intolerável.

Isso é similar nas situações profissionais.
O que lhes parecia satisfatório, enriquecedor, quaisquer que fossem as somas de dinheiro, vocês o acham agora

confinante.

Então, o que vocês fazem com isso?

Seu mental intervém dizendo "oh lá lá, não é preciso que eu deixe isso, porque vou ter mais dinheiro", "não é preciso
que eu deixe tal pessoa, porque vou me reencontrar na rua", mas a isso, eu lhes responderia como Cristo: "Homem

de pouca Fé".

Ele dizia "Deixe os mortos enterrar os mortos, e seja eu".

Aí, não é questão de seguir qualquer outro, é questão de seguir a si mesmo.

É preciso saber o que você quer.
Você não pode mais, e você não poderá mais, cada vez menos, passar de comprometimento com a Luz. Seja a Luz,

seja a manutenção do antigo.

Você quer ir para o novo, ou quer ainda participar do antigo?
E isso vai se tornar cada vez mais crucial.

Eu os lembro, a partir do momento em que a Luz vai tocar a Terra, aí, vocês vão senti-la passar, em sua Consciência.

Há situações que os colocam em desconforto e na falta de integridade e na falta de transparência. 



E vocês não poderão mais suportá-las. 
E é lógico.

É preciso ir cada vez mais para a simplicidade, é preciso ir cada vez mais para a Alegria e para o princípio de atração,
de ressonância, de fluidez da Luz.

Se vocês se colocarem sob esta influência, tudo passará bem.
Tudo será feito, pela própria Luz e pelos seus guias, para que as coisas se desenrolem (a partir do momento em que

vocês escolherem a liberdade), com facilidade.

Há certamente entre vocês, aqui, que já decidiram tudo mudar e que se apercebem de que não é tão complicado
como lhes parecia. 

Eles descobrem espaços de liberdade que não pensavam mesmo poder viver devido ao fato de seu engajamento
profissional, familiar, social, político, enfim, o que vocês quiserem.

Mas é preciso saber o que vocês querem: a Luz ou não a Luz.

Lembrem-se: os compromissos e os comprometimentos serão cada vez menos possíveis.

Questão: As Vibrações são Amor?

A Vibração não é sempre Amor.

É preciso que a Vibração seja percebida no Coração.
Por exemplo, vocês vão compreender imediatamente.

Nos fenômenos de canalização, as entidades penetram, geralmente, pelo chacra da coroa. 
Mas o que penetra pelo chacra da coroa? Os seres que estão ligados à Luz Negra estão também ligados pelo 7º

chacra.

Portanto, quando vocês sentem uma Vibração na cabeça, isso não quer dizer que é a Luz, isso quer dizer que há uma
Vibração, mas vocês não sabem qual é a Luz que lhes penetra.

Em contrapartida, quando vocês sentem a Vibração no Coração, é o único lugar onde a Sombra não pode jamais,
jamais, jamais penetrar.

Portanto, a garantia da autenticidade da Luz e do Amor é o Coração, e nenhuma outra.

Mas, entretanto, esta Luz deve penetrar por algum lugar, até o tempo em que vocês mesmos nasçam a seu Fogo do
Coração.

O Fogo do Coração é o indicador do Amor.
O Fogo do Amor e o Fogo do Coração são o mesmo processo que se passa no peito.

Mas vocês recepcionaram inicialmente energias de abertura que penetraram pela cabeça.

Mas atenção: se vocês não sentem o Coração, vocês não têm qualquer meio de saber se o que sentem como
Vibração é a Luz, a menos que seja completamente clarividente, que se olhe em um espelho e veja a cor da Luz que

está acima da sua cabeça.

O importante é a Vibração do Coração.
Apenas ela é a garantia da autenticidade do Amor e da Luz.

E nada mais.

Mas vocês podem ter comportamentos de Amor, jogar de salvadores, querer ajudar todo mundo, acariciar uma
criança na rua, e vocês se acham no Amor, mas não estarem, no entanto, Vibratoriamente no Amor.

O Amor é Vibração, o Amor é Fogo.
Ele se torna em seguida um comportamento, mas não o inverso.

Questão: Segundo vocês, a Luz vai tocar a Terra em 2012, ou no mês de maio de 2010?

Primeiro contato, mês de maio.
Estabelecimento definitivo, bem antes de 2012.

Ao menos nós o esperamos, com vocês.

Mas há todas as razões para crer que isso será antes de 2012.

Em todo caso, para uma parte da humanidade, é certo.
E esta parte aumenta dia a dia.

O despertar, se querem, é um fenômeno que toma tempo a se iniciar coletivamente, mas, uma vez que é lançado, isso
faz como uma avalanche, bola de neve, isso apenas pode se acelerar.



Questão: Qual particularidade tem a água da chuva para a cultura?

Extremamente importante.

A água de chuva, quaisquer que sejam os venenos que colocarem em suas nuvens com a vaporização dos aviões, é
portadora das radiações as mais altas, no nível de altitude mesmo, de raios X e raios gama.

Por conseguinte, a água de chuva é certamente a água mais próxima das Vibrações cósmicas, mesmo se foi poluída
quimicamente. 

O que quer dizer que se, por exemplo, você tem uma horta e você utiliza a água da chuva, isso é muito melhor que a
água da torneira ou mesmo que a água de um poço.

Questão: Como conservar o melhor possível a água de chuva, com relação a suas virtudes?

Ela as conserva por si, a partir do momento em que está num lugar não sujeito à influência dos raios solares ou
lunares, ou seja, num plástico, simplesmente, porque, para a água de chuva, é questão de bloquear as Vibrações que
vêm ao mesmo tempo do sol e da lua, porque, chegando sobre a Terra, elas foram já modificadas e falsificadas, não

é?

Portanto, eu bem disse: o plástico.
O que não é o caso para a água que vocês bebem.
Atenção, hein, não me faça dizer o que não disse.

O plástico é um isolante elétrico, não é?
Portanto, se vocês colocam água no plástico, ela será isolada das influências eletromagnéticas.

Mas não a água de beber, eu falo da água de chuva para irrigação, não é?

Agora, se vocês quiserem consumir esta água, é preciso modificá-la.
Mas não vamos nos estender nisso, seria complicado, porque seria demasiadamente forte no nível cósmico.

Questão: Qual será o futuro dos minerais, dos vegetais, notadamente as árvores?

As árvores são as maiores intermediárias entre a sua Dimensão falsificada, onde estão encarnados, e a Luz.

Nos mundos de Luz existe o equivalente de vegetais, mas têm outras estruturas.

Quando digo que o mundo vai se dissolver, não esperem reencontrar-se num mundo diferente.
É preciso bem compreender que tenho uma estrutura e uma aparência.

Ainda que eu seja um ser de Luz, tenho ainda um antropomorfismo. 
Tenho pelos de barba, mas não são constituídos com a mesma matéria que a sua matéria aqui embaixo.

Um Arcanjo tem uma forma que é diferente de acordo com a Dimensão onde ele se apresenta.

Do mesmo modo, a matéria constituinte das outras Dimensões é também uma forma de matéria que não é constituída
dos mesmos elementos. 

São constituintes diferentes que não aparecem ou que não existem, em sua densidade, exceto sob a forma de
vestígios.

Os raios X arranjam-se para criar formas. 
A propagação dos raios X não é ondulatória linear. 

Ela o é na sua Dimensão, mas não o é na nossa Dimensão.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes desejo muita, muita Luz.
E, sobretudo, não esqueçam que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês nada têm a procurar fora de vocês mesmos. 
Enquanto procuram no exterior, isso prova simplesmente que não estão prontos para viverem a Unidade. 

Vocês têm tudo em vocês, absolutamente tudo.

E essa não é uma crença, é uma Verdade.

Mas lhes é preciso, para viver esta Verdade, deixar todas as outras crenças.

Vocês não podem aderir a um salvador externo, vocês não podem aderir, mesmo, a uma entidade de Luz ou ao que
digo, se vocês mesmos não são isso, se vocês mesmos não estão neste estado Vibratório. 

Senão, como dizia alguém muito conhecido: "enquanto você seguir alguém, você não está no seu caminho".

Estar no seu caminho é seguir a Si mesmo, é ser Si mesmo.



Enquanto você segue algo de fora, seja ele o maior dos Seres que tenha percorrido a Terra, como Cristo, bem, você
não está em seu caminho. Cristo jamais lhes pediu para seguirem-no.

Quando ele dizia: "venha e seja eu, deixe os mortos enterrarem os mortos", isso quer dizer que ele pedia que vocês
imitassem o seu caminho, que vocês se tornassem ele mesmo, e não que o seguissem como um personagem exterior.

É totalmente diferente.

Vocês descobrem hoje sua Dimensão de Eternidade. 
Mas vocês não podem penetrar os reinos dos Céus sem se tornarem novamente como uma criança. 

Tornarem-se novamente como uma criança quer dizer ser simples, muito simples.

É isso o que vai acontecer e vamos lhes facilitar a vida, certamente, destruindo tudo o que não é simples ao seu
redor, é assim simples.

Então, nós lhes desejamos boas-vindas na Luz e, sobretudo, boas vindas com vocês, muito em breve.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.
Eu lhes trago todas minhas bênçãos e todo meu amor.

Vão para vocês, porque há apenas vocês.
O resto é ilusão.

Passem bem, nós os amamos e, sobretudo, amem-se.
Até breve.

************
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~ A NOVA CONSCIÊNCIA ~~ A NOVA CONSCIÊNCIA ~

Bom dia.

Meu nome é Um Amigo.

Meus irmãos e minhas irmãs, eu parti desse mundo encarnado há uma centena de anos.
Eu fui um Yogi muito conhecido, mas isso não importa.

Eu venho hoje, pela segunda vez, no Interior desse médium.
Eu faço parte dos 24 Anciões.

O meu lugar situa-se, ao mesmo tempo, na Água e no Ar.
Como o venerado Mestre Ram, eu venho ensinar e, sobretudo, compartilhar.

Eu venho agora, porque chegou o momento.

Qual momento? E qual vinda?

A vinda de uma nova Consciência.

Esta 'nova Consciência' que é, para alguns de vocês, já a sua, obedece a regras diferentes, a modos de funcionamento diferentes.

Esses modos de funcionamento chamam novos circuitos e chamam novas compreensões.
Venho compartilhar, pela Vibração e por palavras, esta 'nova Consciência'.

Vocês viverão também os ensinamentos e a vivência, antes de tudo.
Como sabem, e como o vivem, desde os Casamentos Celestiais (e para alguns de vocês, desde já numerosos anos) colocam-se no lugar de novas Vibrações, de

novas estruturas, mesmo nesse corpo de personalidade.
Essas novas estruturas correspondem a novos potenciais que, até o presente, não existiam senão em um número limitado de Seres que chegaram ao Despertar

e, ainda esses, nos séculos anteriores, não puderam elucidar, nem mesmo assimilar totalmente, porque os tempos não haviam chegado.
Os tempos, hoje, efetivamente chegaram.

A preparação, pelo Arcanjo Miguel e pelos diferentes tipos de irradiação que chegam até esse sistema solar, permitiram despertar em vocês uma dimensão
Vibratória a nenhuma outra similar.

Essas Vibrações novas manifestam-se à sua Consciência, à sua percepção.
Seu objetivo é despertá-los.

Eu insisto, como todos insistimos, nós, os 24 Anciões, sobre a primazia de seu trabalho Interior.
A Vibração, as Vibrações que vocês levam, são 'transformantes'.

Elas implicam em mutação e transformação, da Consciência, mas também do corpo, em sua fisiologia, em seu funcionamento.
Isso, inúmeros de vocês o vivem.

Esta preparação Vibratória e interior, o caminho para vocês mesmos, vai se tornar cada vez mais atualidade. 
***

Progressivamente e à medida que vocês avançarem, para o final da intervenção do Arcanjo Miguel, vocês serão, no seu Ser Interior, confrontados a dois aspectos:
um aspecto unitário e um aspecto dual.

O aspecto dual é o mundo exterior e sua desconstrução, depois sua dissolução.
O aspecto unitário é sua Consciência, aquela que vibra, que se expande, e que lhes permite tocar a Unidade, o Estado de Ser e a Luz, não a Luz que vocês
podem perceber com seus olhos, mas a Luz que vocês percebem com o Coração, aquela que os preenche e que os nutre, e que os afasta e os distancia dos

problemas da personalidade, dos problemas inerentes à dualidade, ligados ao exterior, ligados às encarnações, ligados aos aprendizados, nesse mundo.
Assim, em breve, vocês terão a escolha de viver em seu Interior no exterior.

Nenhuma solução poderá ser trazida pelo mundo exterior.
Até o presente, até hoje, e ainda por algum tempo muito curto, vocês dependem, obviamente, de certo número de fatores fisiológicos, sociais, culturais,

educativos, que são tomados no exterior de vocês.
Vocês são, de algum modo, nesta densidade de manifestação, uma interface entre o Interior e o exterior.

A dissolução que chega, vai, ao nível de sua Consciência, colocar-lhes um problema.
Esse problema não é, como há dois anos, um problema de escolha, tal como iniciado pelo Arcanjo Jofiel, mas mais um problema de 'orientação' da sua

Consciência.
A sua Consciência, misturando ao mesmo tempo elementos da personalidade e do Estado de Ser, irá lhes solicitar ir num sentido ou noutro.

UM AMIGO - 6 de março de 2010
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O primeiro sentido é o sentido exterior, e, portanto, centrífugo.
Onde terão a impressão de que lhes é preciso agir, ou reagir, nesse mundo exterior em dissolução, porque, com efeito, vocês perceberão com seus sentidos

usuais, que esse mundo, tal como o conhecem, chega a seu fim.
E isso pode provocar, efetivamente, ação, reação e sofrimentos, compaixão, empatia, e, por vezes, resistências, e, de um outro lado, a Consciência os levará a

viver cada vez mais em seus espaços interiores, lá onde se encontra a Paz, lá onde se encontra o Ser e não mais a ação e a reação. 
***

Vocês terão, em total lucidez e na Verdade, que fazer essa escolha: deixar sua Consciência ir para o exterior e, portanto, ser animada de uma força
centrífuga que os traz, inexoravelmente, à dualidade e, de um outro lado, a escolha inversa, a força centrípeta, aquela que os traz à sua Essência, à sua

dimensão de Sementes de Estrelas, à sua dimensão de Eternidade.

Assim como o disse Cristo quando colocou seus pés sobre esta Terra:
"ninguém poderá servir a dois Senhores ao mesmo tempo": a manifestação da 3ª Dimensão dissociada que vocês percorrem desde tempos antigos (com suas

leis, com suas regras, com suas ilusões, com seus sofrimentos, com seus prazeres) e, de outro lado, o mundo Unificado que se abre a vocês (mundo do retorno
à casa, à sua Verdade), lá onde não há nem antagonismo, nem impulso, mas simplesmente Ser e Estado de Ser, Luz e Verdade.

Compreendam bem que esse movimento de sua Consciência determinará o modo como vocês viverão esta dissolução, porque a dissolução exterior do mundo, de
seu ambiente, precederá de muito pouco a própria dissolução desta faceta de sua Consciência chamada personalidade que deve, ela também, se apagar, para

deixar lugar ao que Cristo chamou de a Ressurreição e que foi tão mal compreendido.
Não é a Ressurreição da carne, é a Ressurreição da Luz, da sua Dimensão, antes que vocês fossem presos e fechados nesta matriz.

Em sua alma e Consciência, como é dito, vocês serão chamados a iniciar um movimento para o Interiorou para o exterior.
Vocês compreenderão muito melhor essas palavras, no momento vindo, porque a Luz do Estado de Ser começará a dissolver, de maneira muito real e muito

concreta, para vocês, esse mundo.
Muitas coisas, assim como anunciou o Arcanjo Miguel, vão desaparecer.

Tudo o que não pertence ao mundo da Luz autêntica, tudo o que não pertence ao mundo da Unidade, será dissolvido.
Tudo o que, em vocês, não pertence a esta eternidade será, do mesmo modo, dissolvido.

O agente que iniciará esse movimento será, evidentemente, e antes de tudo, o Sol.
Observem e velem o sol, porque o sol não é nada mais que o conjunto de corpos espirituais da Humanidade, prisioneiros, que se liberam e que vêm a vocês.

O movimento do sol, as ejeções diversas do sol, assinala e assinalará a dissolução.
E como sabem, também, vocês serão prevenidos, individual e coletivamente, pelos sinais exteriores e por uma voz interior, que nenhum ser humano poderá

ignorar porque é aquela de nossa Criadora, Criadora desse corpo, antes que fosse alterado pelas forças que se afastaram da Luz. 
***

Esses momentos aproximam-se a grandes passos.
É, portanto, necessário se preparar.

Preparar-se não quer dizer não agir e não reagir, nesse mundo, mas tornar-se cada vez mais conscientee lúcido das Vibrações que os anima.
Essas Vibrações que, quando vocês colocam sua Consciência sobre elas, alinham-se com sua Consciência e os colocam literalmente na Luz, na não

resistência, no abandono, na Verdade, na integridade, na honestidade e na Verdade.
É apenas neste estado que vocês encontrarão o florescimento necessário, a força necessária para viver o que vem.

A Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração, e muito em breve um novo elemento que será inicializado pelo Arcanjo Miguel, entre a penúltima e a
última etapa, lhes permitirá realizar essa que chamaria a conexão final, aquela que lhes permitirá ancorarem-se na nova realidade, na Unidade.

Vocês mudarão efetivamente de ponto de ancoragem.
Alguns de vocês irão imediatamente a outras esferas de manifestação, sem qualquer interrupção de Consciência.

Lembrem-se de que tudo dependerá do 'ponto de vista' que vocês adotarem naquele momento.
Se o seu ponto de vista for exterior, vocês arriscam se tornar uma lagarta que esmorece, que não vê que ela se transforma numa borboleta.

Por outro lado, se vocês adotarem o ponto de vista Interior, aquele da Consciência iluminada e Vibratória, vocês adotarão o ponto de vista da borboleta que acolhe
a morte da lagarta, na Alegria e na Unidade.

É, portanto, esse momento, um período que eu qualificaria de 'probatório', que é aquele que deve vê-los afirmar e estabelecer a Luz em vocês, por uma Vibração
forte, por uma alquimia das Coroas Radiantes da cabeça e do Coração, permitindo-lhes encontrar, ainda uma vez, a força, a integridade, a Verdade, abeleza e

a vontade, que vocês poderão, por um certo tempo, manifestar no mundo exterior.
Vocês serão, portanto, naqueles momentos, um bálsamo e um reconforto para aqueles que não empreenderam, ainda, esse movimento centrípeto e que estão

ainda no movimento centrífugo (o movimento exterior, a ação, a reação, o sofrimento).
Não há lugar para o sofrimento nos espaços Vibratórios Interiores porque, nos mundos da Unidade, não há qualquer lugar para o sofrimento.

O sofrimento pertence inegavelmente ao mundo no qual vocês evoluem pelo momento.
Ele é excluído dos mundos de Interioridade, ele é excluído dos mundos Unitários. 

***

A melhor preparação para este período é uma preparação Vibratória: acolher a Coroa Radiante e despertar, na cabeça e no Coração, preparar-se como o fez o
Arcanjo Miguel, para pacificar as últimas resistências situadas ao nível do corpo de personalidade, ao nível de sua emocionalidade, a fim de penetrar, muito em

breve, o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.



O Fogo do Éter e o Fogo da Terra são as duas últimas etapas que o Arcanjo Miguel lhes explicará e que vocês viverão.
Os longos discursos do Arcanjo Anael sobre o abandono à Luz encontram este ano, um ano depois, a sua plena justificação e a sua plena explicação.

Eu os remeto então a essas muito numerosas palavras que este Arcanjo do Amor pronunciou sobre as noções de abandono.
É isso que vocês vão, vocês mesmos, realizar em vocês.Guardem essas palavras: a única força será interior.

A única Luz será interior.
Apenas no seu Templo Interior, no Coração, é que vocês irão encontrar a serenidade, e em nenhum outro lugar.

Aí está o que me ative hoje e que me aterei novamente, quando de minhas próximas intervenções, depois da vinda do Arcanjo Miguel, para desenvolver em vocês,
informá-los e compartilhar e lhes revelar os circuitos de Consciência e os circuitos energéticos que vão se completar no Interior mesmo desse corpo de

personalidade, permitindo-lhes dissolver, justamente, esse corpo de personalidade.
Por intermédio da ignição das doze lâmpadas, por intermédio da Vibração a uma oitava superior dos sete chacras que vocês conhecem e dos cinco novos
chacras, também pela circulação da Consciência e energias em novos circuitos Vibratórios, vocês serão levados a viver a Verdade e a própria Consciência.

Agora, Irmãos e Irmãs, dada a ausência do Arcanjo Anael, extremamente ocupado na ronda Arcangélica, na magnetosfera, eu substituirei com prazer seu lugar, a
fim de lhes esclarecer por palavras e por minha própria Vibração, em seus questionamentos, especificamente sobre esse processo que está a suas portas e que

já começou para alguns de vocês. Então, eu os escuto. 
***

Questão: Poderia nos falar dos novos corpos? Quais são suas funções?

Isso será ponderado depois da intervenção do Arcanjo Miguel de 17 de março e não antes.
Vocês já têm 5 pontos de localização que lhes foram dados pelo próprio Arcanjo, correspondentes aos chacras em relação com esses corpos (*). Eles são

situados em lugares extremamente precisos no que concerne aos chacras, mas os corpos, até 17 de março, não estariam ainda manifestados na dualidade.
Existiam simplesmente os pontos Vibratórios, os pontos de acesso, situados na ponta do esterno, no ângulo de Louis, acima do chacra da garganta, abaixo do

nariz, sobre o lábio superior e acima da bola do nariz.
Por analogia, se preferirem, Manipura chacra, 3º chacra, situado entre o umbigo e a ponta do esterno, é um chacra.

O corpo correspondente é chamado de 'ovo áurico' ou 'corpo emocional'.
Do mesmo modo, esses 5 novos corpos, correspondentes aos 5 chacras manifestados no plano Vibratório, correspondem a estruturas bem precisas ao nível do

Estado de Ser, qualquer que seja sua origem Dimensional, que vocês deveriam reencontrar e perceber, em suas funções e em sua estrutura, e que se estenderão
a partir do final da intervenção de Miguel.

Eu irei revelar esses novos circuitos Vibratórios da Consciência depois de 17 de março, se bem o quiserem. 
***

Questão: Com relação às etapas, todos os dias 17 de cada mês, algumas pessoas sentem-se como "atrasadas", não vivendo alguns processos. Por que essas
defasagens? O processo poderá ser vivido, apesar de tudo, para essas pessoas?

Irmão, é preciso bem compreender que cada um e cada uma evolui no seu ritmo próprio.
Alguns têm a chance de se calcarem perfeitamente nas flutuações da Consciência mesmo nesta Terra, inicializadas pelos Arcanjos e por nós mesmos. Outros

são diferidos no tempo.

Eu não diria que eles estão em atraso, eu diria simplesmente que o processo de maturação é diferente.
Mas lembre-se das palavras de Cristo: "os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros".

Quando dos primeiros impulsos do Espírito Santo, que começaram em 18 de agosto de 1984, alguns seres captaram, naquele momento, a descida desta energia
específica que era o Espírito Santo, ao nível de sua cabeça e constituíram, já, laboriosamente, progressivamente e com o passar dos anos, seus corpos de Luz.
Obviamente, esse trabalho, naquela época, se fazia passo a passo, semana após semana, mês por mês. E depois, a partir do ano de 1997, o efeito cumulativo

das Vibrações da Consciência do Espírito Santo, ao nível da Humanidade, ao nível da Terra, permitiu que os últimos abertos ao nível do Espírito Santo vivessem o
que os primeiros viviam durante meses e anos, no espaço de algumas semanas.

E depois, no início dos anos 2000, esse processo que levava anos, para os primeiros, meses e semanas para aqueles que seguiam, instalou-se de maneira
definitiva e instantânea.

Será do mesmo modo para os novos corpos. Será do mesmo modo para a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, assim como a última estrutura a se
despertar, para todas as outras.

Esta ativação não é nem recompensa, nem punição.
Ela é evolução normal, e todo ser humano, absolutamente todo ser humano, viverá isso.

A única diferença será a capacidade da Consciência para ir para o Interior ou continuar a ir para oexterior. A única diferença está aí, mas é, e será sempre, uma
decisão livre da Consciência.

Não há, portanto, apreensão a manter, não há mais competição, mas, bem mais, um processo de 'maturação', que é diferente de acordo com os indivíduos.
Algumas Consciências, apesar de sua vontade espiritual e sua percepção da Luz, estão tão engajadas em seus jogos de ação e de reação, nos sofrimentos do
passado, que essas Consciências estão ainda presas, apesar da Luz que elas percebem na cabeça ou no Coração, nos processos ligados à encarnação, nos

sofrimentos do passado, nos modos de funcionamento do passado, nas crenças do passado.

Essas almas, essas Consciências, não estão ainda liberadas de todas as crenças ilusórias.

Elas mantêm, à sua maneira, a Ilusão desse mundo. Elas não são responsáveis. Elas não são culpadas. Elas não são defeituosas. Mas elas não terminaram, de
qualquer modo, nesta encarnação, a experiência da dualidade.

Mas, a um dado momento, no momento em que o sol será revelado inteiramente, isso assinará adissolução total desse mundo e, naquele momento, para todas
as Consciências que aí estão.

Guardem bem que somente a orientação da Vibração e da sua Consciência decidirá o lugar aonde vocês irão, e nenhum outro, e certamente não suas crenças. 
***

Questão: Hoje, quando alguém morre, continua prisioneiro da matriz ou acede diretamente a outros planos?

Todos os falecimentos ocorridos desde o início dos Casamentos Celestiais colocam as almas em um processo de pseudo letargia.
As almas estão em uma espécie de estase da Consciência, aguardando, como num período de sono, a dissolução final. Algumas almas decidem se reencarnar.

Lembrem-se de que a emergência do novo mundo não pode se fazer senão através da dissolução do antigo mundo.
E aquela que vocês denominam Gaia, e Urantia, neste universo local de Nebadon, não pode evoluir para a sua dimensão futura senão quando o antigo estiver



definitivamente morto.
É o mesmo para as almas que deixaram esse plano. 

***

Questão: Isso significaria que essas almas estariam todas, de algum modo, "no mesmo nível"?

Absolutamente não. Cada alma irá, no momento do despertar, para onde a sua Consciência a levar, do mesmo modo que, para vocês, encarnados, o
movimento centrífugo ou centrípeto irá dirigi-los para onde devem ir. Do mesmo modo para essas almas, em estase, elas irão, no momento do despertar, para

onde a Consciência as levar. 
***

Questão: Sri Aurobindo assinalou que as 'franjas de interferência' ligadas ao astral haviam desaparecido. Ultimamente, novamente se falou de entidades ligadas
ao astral. O que é exatamente?

As 'franjas de interferência' representam os limites do que seus cientistas chamam de magnetosfera, que os mantêm, pelo jogo do eletromagnetismo, prisioneiros
nesta matriz.

Essas forças ligadas às 'franjas de interferência' estão dissolvidas, efetivamente, desde quase um ano. Entretanto, as almas evoluem numa forma matricial astral.
Existem, obviamente, ainda, entidades no sentido que vocês entendem. Isso não contradiz o desaparecimento das 'franjas de interferência'. Lembrem-se disso.
No Apocalipse de São João, assim como o disse, aliás, Sri Aurobindo, naquele momento, os demônios serão soltos. É exatamente o que está acontecendo.

As 'franjas de interferência' sendo dissolvidas, as entidades, os demônios, assim como vocês os nomeiam, não têm mais lugar onde se estabelecer. Eles são,
portanto, desmascarados e revelados.

Isso faz parte da etapa que vocês vivem atualmente, inicializada pelo Arcanjo Miguel, correspondente à chegada da tripla irradiação ao nível de seu plexo solar que
assinala, para vocês também, a dissolução de sua própria 'franja de interferência', que passa, para alguns de vocês, por espaços de sofrimento, de resolução de

sofrimento, por vezes dolorosos.
Simplesmente, as forças que evoluíam nesta dualidade, mascaradas pelas 'franjas de interferência' (e isso se refere também a algumas Consciências afastadas

da Luz que criaram esta franja de interferência) não têm mais lugares onde se esconderem, onde se regenerarem.
Então, obviamente, aquelas que não quiserem retornar à Luz manifestar-se-ão em sua densidade (3D) já que estavam ausentes e escondidas nas 'franjas de

interferência'.
Aquelas que aceitarem retornar à Luz e que estarão, portanto, redimidas, serão, elas também, colocadas em estase, o tempo que a nova Terra emerge da antiga

Terra. 
***

Questão: Os fenômenos de dissolução podem se manifestar nos espaços de sono por fenômenos de pesadelos ou, ao despertar, pelo fato de se estar
particularmente angustiado?

Durante este período, completamente. Mas não é ainda a sua dissolução, porque você vê o seu corpo, pela manhã, ao despertar, não é?
A dissolução assinala o desaparecimento desse corpo, em toda Consciência. 

***

Questão: Quando você fala de desaparecimento, faz referência a uma destruição ou a uma forma de eterização?

Tudo depende de qual for o 'ponto de vista'.
Aquele que estiver num olhar centrífugo, irá denominar isso uma destruição, uma morte. Aquele que estiver colocado numa Consciência e num ponto de

vista centrípetos, chamará isso de eterização.
É o mesmo processo, exatamente o mesmo, mas tudo dependerá do olhar da Consciência.

Será o mesmo para os acontecimentos que vocês já começaram a viver neste planeta desde dois meses e que irão se intensificando.
Se vocês os olharem com o olhar da personalidade, vocês chamam isso, efetivamente, de destruição e sofrimento. Se os olharem com o olhar da

Consciência interior, no Estado de Ser, vocês chamarão isso de eterização ou Ressurreição.
Compreendam bem que é o mesmo processo, exatamente o mesmo.

Somente o modo de vê-lo e vivê-lo será diferente. 
***

Questão: Os Anjos estão fora da matriz?

Cara Irmã, os Anjos começaram a se manifestar, de maneira não excepcional, mas mais habitual, sem para tanto tornarem-se comuns, assim como o anunciou,
há dois anos, o Arcanjo Jofiel.

A partir do momento em que os primeiros ensaios de penetração da matriz foram possíveis, pelo acúmulo de energias do Espírito Santo, retransmitidas
desde Sirius B, desde 1984, a abordagem dos mundos Angélicos foi possível para um grande número de pessoas.

Os Anjos, obviamente, não pertencem a esta matriz, porque se um Anjo viesse a ser preso pela matriz, ele cobriria, como vocês, um corpo humano.
Hoje, desde a vitória da Luz em 15 de agosto do ano anterior, os Anjos, os Arcanjos, as Hierarquias de Luz, as forças da Confederação Intergaláctica, podem se

manifestar sem risco de serem presos, por sua vez, nesta matriz.
Eles não podem, entretanto, investir totalmente, salvo em caso de urgência, no mundo em que vocês vivem.

Essas forças estão na orla desta Terra e da sua atmosfera, na magnetosfera, mas também no Sol. Elas chegam, portanto, à sua Consciência e tornam-se visíveis
à sua Consciência.

Cada vez mais fenômenos luminosos, fenômenos de espirais, de portas de estrelas, de buracos de vidro, tornam-se coisas extremamente frequentes na superfície
do seu mundo. Eles assinalam a irrupção, nesta densidade, das forças da Luz.

O resultado da Consciência humana que tem seguido os Casamentos Micaélicos, tendo sido capazes de ativar em si a Coroa Radiante do Coração, permitiu, de



algum modo, suavizar as primeiras penetrações de Luz.
A penetração total da Luz na Terra, e não mais em sua magnetosfera, será realizada no final das Etapas Micaélicas. Naquele momento, o que foi anunciado, há
mais de um ano, pelo Arcanjo Miguel, como os fenômenos coloridos e de irisação no Céu, tornar-se-ão extremamente frequentes, como estão se tornando já.

Informem-se sobre a multiplicação de espirais de Luz.
Informem-se sobre a importância das manifestações do que é chamado esferas, ou ainda do que é chamado as bolas de Fogo. Elas serão cada vez mais

numerosas e assinalam, inegavelmente, a penetração da Luz em sua densidade. 
***

Questão: Ao que correspondem as bolhas e espirais de diferentes cores que vemos em algumas fotografias?

Isso corresponde a manifestações da Luz.
A Luz chega quase que no limiar de percepção consciente de sua vista.

Vocês estão ao nível da percepção Consciente, Vibratória, e não ainda visual, mas isso está em curso de estabelecimento.
O que estava escondido lhes será revelado. Vocês verão então, com seus olhos, o ambiente que lhes era escondido. Isso faz parte da revelação da Consciência e

do acesso da Consciência ao Estado de Ser.
Obviamente, esses fenômenos luminosos serão em número cada vez mais importantes e serão captados por seus diferentes meios técnicos de modo cada vez

mais importante. 
***

Questão: É exato que, sob os templos egípcios, há uma pedra da qual emana uma esfera específica ligada à Intraterra?

Isso é completamente verdadeiro.
Várias construções realizadas pelos Anciões e, em particular, pelos descendentes da Atlântida, comportam, dentro da sua estrutura, minerais muito particulares,

vindos da Intraterra, efetivamente, que permitem conscientizar literalmente esses templos, esses lugares.
Do mesmo modo que os Círculos de Fogo dos Anciões possuindo uma forma específica que devia permitir, no momento vindo, reativar a Vibração da Luz vinda de

outras Dimensões, o que é o caso atualmente. 
***

Questão: Podemos considerar que a energia dessas pedras vai desempenhar um papel específico, agora?

Aí também a resposta depende do ponto de vista.
Não se esqueçam jamais de que o mais importante é o movimento centrípeto, ou seja, para vocês mesmos.

Os diferentes reinos da evolução, os cristais, em particular, vivem também essa aproximação da Luz. Mas não procurem, através de cristais ou de lugares,
mesmo se forem diferentes, porque isso lhes provocará um movimento centrífugo e não centrípeto.Mais do que nunca vocês devem aprender, reaprender, a

orientação interior.
Esta orientação interior e esta confiança interior estão ligadas, verdadeiramente, à orientação do movimento da sua Consciência para o Interior.

Cada passo que vocês ensaiam fazer para o exterior, mesmo sobre coisas luminosas, irá afastá-los de vocês mesmos. 
***

Questão: Poderia nos dar informações referentes aos cinco novos Arcanjos?

Não me cabe revelar-lhes os seus nomes. Isso será realizado, em pessoa, se podemos dizer, pelo Arcanjo Metatron, quando da sua vinda. 
***

Questão: No Egito, quando os templos mudam de lugar, isso implica em um sofrimento para os lugares?

Não estou certo de ter apreendido o alcance desta questão e o sentido dela.
Qual é o interesse? 

***

Questão: Certos lugares, no Egito, foram inundados e os templos deslocados. O que acontece no nível das energias?

Tudo depende de quem suportava a energia.
Era o lugar em si ou era a construção?

A partir do momento em que vocês transformam um lugar, que isso fosse uma artificialidade inicial e um papel específico, onde vocês mudarem as pedras,
obviamente, o novo lugar não é portador senão da reminiscência das pedras e de nada mais.

Agora, falar de sofrimento está talvez ligado à percepção daquele que o percebe e nada mais. 
***

Questão: Isso muda a potência do lugar, o que emana desse lugar?

A resposta é, obviamente, sim.
Entretanto, alguns seres sensíveis podem sentir, ainda uma vez, a reminiscência das pedras, qualquer que seja o lugar ou essas pedras. 

***

Questão: Poderia nos dar informações sobre a Arca da Aliança e o seu papel?



A Arca da Aliança foi despertada e revelada ao mundo, há aproximadamente um ano.
A Arca da Aliança é um condensador que dá o acesso ao mundo multidimensional. Trata-se, sem que a palavra seja completamente exata (mas, na sua

linguagem, não há outra), de uma tecnologia de Luz.
Esta tecnologia de Luz que foi entregue, em sua história, a um enviado da Luz, permitiu-lhe conectar os planos além da matriz e da Ilusão e permitir o que foi

chamado, naquele momento, de alguns 'prodígios'.
A Arca da Aliança irá intervir em momentos precisos da sua história, chamados de dissolução.

A Arca da Aliança necessita das chaves. As chaves não são chaves, no sentido físico, mas são as chaves ligadas ao DNA, de que são portadores unicamente
dois seres denominados as Duas Testemunhas, que vêm antes de Cristo, descritos em todas as tradições e em todos os textos sagrados, ditos sagrados,

apesar da sua falsificação.
Estas testemunhas são descritas na Bíblia, mas também no Corão.

Eles preparam a manifestação de Cristo, em meio à nova Dimensão. 
***

Questão: Este ano deve vir a Paris um Moai (*) da Ilha de Páscoa. Faz parte desse processo?(*) Moai (de acordo com Wikipedia):
Localmente moai, é o nome das estátuas monumentais em basalto da Ilha de Páscoa. Sua altura varia de 2,5 a 9 metros, para um peso médio de 14

toneladas. Todas são de monólitos voltadas para o interior da Ilha.

Existiu, em meio a diferentes manifestações, civilizações, tanto no mundo ocidental como nos mundos mais antigos, certo número de objetos portadores de
Vibrações específicas, que foram objetos que manifestaram energias ultradimensionais, situando-se, não em sua forma física, mas além das altas densidades de

Luz e do tempo e que, hoje, se reativam.
Mas lembrem-se de que vocês mesmos foram construídos assim. Então, certamente, pode ser interessante perceber e sentir a Vibração e a Consciência da Arca

da Aliança, como de um Cristal, como de um Moai, ou como de um Crânio de Cristal.
Mas, em última análise, tudo isso é apenas feito para que vocês se voltem para vocês mesmos. Se esse não for o caso, vocês se afastam de vocês mesmos. 

***

Questão: Se, orientando-se para um movimento de exteriorização, nos afastamos da Luz, vir assistir a uma canalização como esta é também um movimento
exterior?

Eu bem falei de ensinamento, mas também de compartilhar.
Tudo depende do seu 'ponto de vista', ainda uma vez.

Se vocês permanecerem no estágio da palavra, sem a Vibração, então, evidentemente, vocês saem de vocês mesmos. Se vocês penetrarem as esferas
Vibratórias que eu emito estando entre vocês, então, obviamente, vocês irão para vocês mesmos, porque eu os remeto à sua própria Essência e à sua própria

Vibração.

E, ainda uma vez, eu bem disse também que ir para o Interior não deve privá-los de agir e de interagir com o mundo exterior. Esse movimento irá cessar, mas
somente no momento anunciado pela Divina Maria e pelo Arcanjo Metatron, não antes. 

***

Questão: Como passar do compartilhar exterior a um movimento de compartilhar Interior?

Isso é muito simples, meu Irmão.
Se as duas pessoas em causa nesta relação estão, ambas, numa diligência de Vibração Interior, então, a ressonância constituída quando do compartilhar os

remete nesse movimento centrípeto para vocês mesmos.
É aí que vocês se apercebem de que certo número de relações os faz sair de vocês mesmos e os esgota e de que outras relações os nutrem, porque elas os

remetem a vocês mesmos.
Cabe a vocês, obviamente, discernir, no plano Vibratório (e não no aspecto físico ou afetivo) qual é o papel de uma relação, qualquer que ela seja, que vocês

estabelecem em sua Vida exterior.
Algumas relações os remetem a vocês mesmos, outras, afastam-nos de vocês.

A diferença é extremamente fácil de se fazer.
Ela não se faz com a discriminação mental ou com o aspecto fácil (eu amo/ eu não amo), mas, bem mais,ao nível da percepção da resultante Vibratória do seu

encontro.
Tendo encontrado exteriormente tal pessoa, vocês foram mais para o seu Interior ou então vocês se afastaram do seu Interior? 

***

Questão: O que são a Luz e a Consciência Crística com relação à Fonte?

A Fonte é Luz. A Consciência Crística está ligada à tomada de Consciência da sua dimensão Fonte e da sua dimensão Luz.
A Luz pode se manifestar independentemente da Fonte, mesmo se ela ali estiver sustentada e se ela ali encontrar a sua origem.

A Fonte é o tudo, ou o Um, se preferirem.
A Luz tem diferentes tonalidades, diferentes frequências. A Luz de que falamos, quando falamos da Luz da 5ª dimensão, é uma Luz que vocês denominam, na

Terra, os raios X e os raios gama, que são, a priori, nocivos e, com razão, para esse corpo físico que está privado disso.
A Luz não é, portanto, unicamente os fótons visíveis, mas os níveis Vibratórios diferentemente mais elevados, pertencentes a outras densidades de tempo e

suportados por vezes por partículas que lhes são desconhecidas nesta Dimensão.
A Fonte é o conjunto de Luzes.

A Fonte é o conjunto de Consciências.
Vocês são, vocês mesmos, a Fonte, quando vocês a revelarem, obviamente. 

***

Questão: Como se articulam o que nós chamamos de Fonte e Alcyone?



A Fonte elegeu o seu domicílio em Alcyone, filha das Plêiades.
A Fonte está por toda parte, assim como sabem, desde o átomo, mesmo nesta Dimensão onde vocês estão, porque, senão, esta Dimensão não poderia existir.

Mas a Fonte estabeleceu o seu domicílio, se preferirem, o seu centro, se preferirem, ao nível de Alcyone, mesmo estando por toda parte ao mesmo tempo.
Alcyone é, portanto, uma concentração da Luz e das suas potencialidades.

Mas a Fonte tem a possibilidade de se deslocar e de vir tanto nesse canal como em outros canais, como em vocês mesmos.
A Fonte tem um dom da onipresença total.

Ela é uma Consciência oniconsciente, é a melhor palavra que posso empregar. 
***

Questão: Poderia nos falar de Nibiru?

O que quer saber com relação a Nibiru?
Porque inúmeras coisas poderiam ser ditas.

Houve uma frequente confusão, e insistiria apenas nisso, se preferirem, entre Nibiru e Hercobulus (Hercólubus), entre as Embarcações da Luz que levam o nome
de Nibiru e as Embarcações da Sombra que levam também o nome Nibiru.

É uma palavra que está muito na moda.
Se preferirem, é a mesma coisa que para Deus.

Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama Diabo. Quer vocês
aceitem ou não.

Mas, para um, Deus é também a Fonte.
Naquele momento, ele não é mais Deus, ele é a Fonte.

A linguagem serve para enganar.
Eu insisti, quando da minha primeira vinda, no fato de que eu esculpiria as palavras, a fim de lhes dar, se possível, uma abordagem Vibratória ligando-as aos seus
sentidos. Mas há palavras que fogem do controle: a palavra Deus é uma delas. Porque, de acordo com as diferentes tradições existentes, há um Deus. Na Índia,

há vários deuses.
Algumas coisas lhes dizem que não há senão Deus, apenas Deus, e, no entanto, outras nos dizem que Deus é o diabo.

Deus é uma palavra inventada, inventada pelo demiurgo que criou esta Dimensão. Assim, nós, nós das esferas Unitárias, empregamos a palavra Fonte, da Luz
ou da Unidade.

Nós empregamos, entretanto, as palavras de Divindade, porque a Divindade é um estado, mas daí a uma Divindade se proclamar Deus, há uma falsificação.
Entretanto, isso é muito astucioso, em todos os sentidos do termo, porque assim que vocês empregam uma palavra, enquanto humanos, existe um conteúdo

simbólico e semântico, na sua cabeça, que os faz ligar a palavra que evocam a certo número de coisas.
E vocês empregam, entretanto, as mesmas palavras, umas e outras, para designar coisas profundamente diferentes. Assim, quando eu falo de Luz, alguns vão
entender Luz do dia, ou Luz do Sol. E quando eu falo de Luz, eu entendo, eu, raios x e raios gama, que são, para vocês, destruidores e, para nós, das nossas

Dimensões, esses raios x e esses raios gama são a Luz.
O que vocês veem, vocês, sobre a Terra, não é a Luz. Aí está, portanto, há aí, nesse nível, uma dificuldade inerente à própria palavra empregada.

Dessa maneira, então, para Nibiru, as coisas são muito complexas, porque existem várias denominações referentes a Nibiru.
Nibiru foi desviado, no que diz respeito às Embarcações da Sombra, desde o mês de agosto do seu ano passado, mas existem outros Nibirus.

Assim como certos textos confundiram Nibiru com Vênus, a estrela da manhã. Ou ainda com Hercobulus, chamado também de Némesis, o sol gemelar. Tudo
isso é muito complexo porque as palavras, para algumas palavras, são portadoras de outras coisas além do significado inicial.

Não se esqueçam de que a sua linguagem é proveniente do sumério e que é, portanto, falsificada,inteiramente.
Assim é a palavra Amor.

Quando eu emprego a palavra Amor, não é de forma alguma o mesmo vivido pela palavra Amor, na sua Dimensão. Mais frequentemente, a palavra Amor é colorida
pelos seus próprios amores, pelas suas próprias fixações, pelos seus jogos de dualidade numa relação, num casal, por exemplo, que estritamente nada tem a ver

com o que é o Amor nos planos multidimensionais e, no entanto, é a mesma palavra.
Em todo caso, para nós que não temos palavras, a mesma Vibração. Mas a Vibração que nós denominamos Amor nada tem a ver com a Vibração do que vocês

chamam de amor.
Para algumas palavras, o significado é mesmo o oposto. É por isso que a Consciência deve apreender e viver a Vibração. A Vibração permanecerá sempre

superior às palavras porque, quando falamos de Coroa Radiante do Coração, obviamente, a Vibração é percebida no Coração.
Eu não vejo chamar de Coroa Radiante do Coração uma Vibração que se situa ao nível de Manipurachacra, não é?

Assim, portanto, a Vibração do seu Templo interior, a própria Vibração desse corpo de personalidade, é portadora de sentido e de lógica.
Uma entidade da Sombra não poderá jamais enganar o seu Coração. Uma entidade ligada ao ego, ou ao seu próprio ego, não poderá jamais manifestar-se no

chacra do Coração. Ela permanecerá ao nível do plexo solar em ou outros chacras, e assim por diante.
Vocês substituem a palavra pela Vibração e, nesse momento, tudo se esclarece. Se vocês chegassem a colocar uma Vibração em cada palavra, não haveria

mais problemas.
Deem-se conta do nível de crença da Humanidade: quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o 7º chacra. Mas você o ativa para receber o quê? A

Vibração de Deus, que não é a Luz.
Então, quando você pronuncia Fonte, você ativa a Coroa Radiante da cabeça e você recebe a Luz. Assim, é importante compreender que as palavras os levarão

sempre, e mesmo as minhas, ao seu próprio campo de percepção e de coerência.
Somente a Vibração não pode enganá-los. Somente a Vibração é justa, porque a Vibração segue circuitos energéticos em relação direta com o sentido e a

imanência da própria Vibração, além da palavra. 
***

Questão: A palavra Allah é também falsificada como a palavra Deus?

O que chamam de "God", o que chamam de "Yavé", o que chamam de "Allah", toma a sua origem na mesma origem que não é a Fonte, mas que é o demiurgo,
cujo verdadeiro nome, se quiserem saber, é Yaldébaoth (Yaldabaoth).

Yaldébaoth é a entidade separada da Fonte que, acompanhada de alguns Arcanjos, criou esta Dimensão. Depois, os Anjos chamados da Queda, cujo chefe era
Lúcifer, foram redimidos. Yaldébaoth não está redimido. Ele o será um dia. 

***

Questão: O que dizer das letras hebraicas que estão muito ligadas à Vibração?



As letras hebraicas são portadoras de uma Vibração, do mesmo modo como outros alfabetos sagrados, aramaicos e sânscritos.
Entretanto, a associação das letras foi conduzida com relação à língua suméria. Esta língua sumeriana não é a língua arquetípica. É a língua que foi transformada

pela encarnação, e, portanto, arranjada.
Assim, a letra Aleph corresponde efetivamente ao que ela significa Vibratoriamente. Mas se vocês colocarem a palavra associando várias Aleph, vocês vão

encontrar o mundo da falsificação.
As Vibrações das letras são conservadas com relação à sua origem.

No que se refere ao alfabeto hebreu, há uma origem que é celestial, que vem de Órion, da boa encosta de Órion, ligada à Confederação Intergaláctica e às forças
da Luz autêntica.

Entretanto, as forças da Sombra amam e adoram utilizar a Luz para invertê-la.
Assim, por conseguinte, elas tomaram certo número de letras portadoras de Vibrações e as associaram para inverter as Vibrações delas.

Quando vocês olham a constituição da palavra Yavé, vocês têm a energia que existe em cada letra, assim como isso foi descrito na Kabala. O exemplo poderia
ser similar na língua sânscrita.

É preciso bem compreender que a associação das formas Vibratórias ligadas às letras, de acordo com uma determinada disposição, não serve mais à Luz, mas
à Sombra.

É nesse sentido que eu insisto na Vibração. A Vibração, não exterior, que vocês vão encontrar nas letras hebraicas, nos cristais, ou ainda nos arcanos do tarô,
mas na sua própria Vibração interior e somente nela.

Vocês não terão tão cedo mais nenhum meio de fazer a diferença entre a Sombra e a Luz, a não ser pela Vibração. O seu Coração vibra? Ou o seu Coração não
vibra? A resposta está aí, e somente nesse nível, e em nenhum outro lugar.É isso o que vocês têm a fazer (e, para alguns de vocês, já fazem): o aprendizado da
Vibração. A Vibração do Coração não pode jamais mentir, porque ela firma, para vocês, um acordo Vibratório, o que não é o caso de todas as outras Vibrações.
Do mesmo modo, entrar em contato com uma entidade pode lhes ativar o chacra da cabeça sem, no entanto, lhes garantir que se trate de uma entidade de Luz.
Somente a Vibração do seu Coração confirmará a origem desta entidade, não há outra alternativa. Se vocês não sentirem a Vibração do Coração, isso quer dizer

que vocês não têm qualquer meio (nem intuitivo, nem Vibratório, nem pelo instinto) de determinar precisamente a fonte do que está em contato com vocês.
Somente, e eu repito isso, somente a Vibração do Coração irá lhes dar a Verdade, absolutamente nenhuma outra. 

***

Questão: Como a glândula Alta-Major é afetada pelos movimentos da cabeça durante a meditação das 19h30 (horário francês)?

A glândula Alta-Maior é a glândula iniciática essencial do corpo, aquela que confere o despertar.
Ela está situada atrás da carótida, atrás do ângulo da mandíbula.

Realizando os movimentos para frente e para trás, a cabeça alta, a cabeça baixa, vocês liberam certo número de substâncias químicas desta glândula, que
permitem favorecer e aproximá-los do despertar.Ela desempenha, portanto, um papel completamente importante no que está em curso de realização em vocês.

Existem outros movimentos que foram dados por médiuns, em tempos mais remotos, como, por exemplo, o médium Edgar Cayce, que deu os movimentos
circulares com a cabeça, realizando o símbolo do infinito com a cabeça, que permitia também realizar uma liberação da glândula Alta-Major.

Hoje, o movimento da cabeça (alto/baixo, baixo/alto), com a abertura da boca, permite à energia do Espírito e da alma precipitarem-se em vocês e aproximá-los
do momento do seu despertar. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 
***

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes peço para acolher a minha bênção, como eu acolho a de vocês. Juntos.

... Efusão de energia...

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Um-Ami-2010-03-14.mp3

~ A CONSCIÊNCIA e A LUZ ~

Meus Irmãos e minhas Irmãs, recebam as minhas homenagens.
Chamem-me de UM AMIGO, como eu espero que vocês se tornem meus amigos.

Eu sou um dos Melquizedeques. 
Eu venho, em meio a esta densidade e a esse canal, desde pouco tempo.

Eu venho essencialmente para falar-lhes da Consciência, da sua Consciência.
A sua Consciência que, atualmente, literalmente percorre dois aspectos da vida, dois aspectos da

manifestação.
Um aspecto que lhes é conhecido, que é aquele da sua consciência comum, habitual, aquela que

experimentam, desde o seu nascimento, em meio a este mundo e em uma nova Consciência, muito mais
expandida, muito mais vasta do que aquela que bem conhecem.

Eu venho lhes falar também da Luz.
A Consciência e a Luz são Vibração.

A Luz é Consciência e a Consciência pode tornar-se Luz.
A consciência comum, aquela que conhecem, não é Luz.

Ela é ação e reação, ela é um jogo permanente entre a Sombra e a Luz.
A nova Consciência, aquela que alguns de vocês começam a viver, a experimentar e a percorrer, é a
Consciência da Luz, onde não existe qualquer separação, qualquer divisão e qualquer contradição.

Se vocês estão aqui, eu concluo, logicamente, que o que vocês buscam é esta Consciência nova e a Luz, além
do jogo da Sombra e da Luz.

A Luz chamada de Unidade é Unitária, em relação então com a Consciência Unitária.
A sua consciência habitual tem o hábito de funcionar segundo as regras do antagonismo da ação, da reação,
do eu amo e eu não amo, ao passo que vocês ouviram falar (e talvez experimentaram) da Consciência nova,

aquela que o Bem Amado SRI AUROBINDO chama, e a chamou na sua vida, de Supramental.

UM AMIGO - 14 de março de 2010 - Autres Dimensions
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Esta Consciência que está vindo para vocês (e que é vocês, em um outro momento, em um outro espaço) é
uma Consciência que não conhece a oposição.

*** 

Esta Consciência nova é marcada pela transparência, pela integridade, pela benevolência, pela equidade e
pelo sentimento bem real de pertencer ao universo e não mais somente a este mundo.

As portas estão se abrindo, como vocês sabem.
Os Arcanjos, e em especial o Arcanjo MIGUEL, trabalhou com vocês, a fim de permitir que algumas portas se

abrissem.
A Consciência nova é oferecida a vocês e entregue a vocês a fim de lhes permitir, a seu ritmo, experimentar o

que é esta Consciência nova, de vivê-la, de manifestá-la e de apreender o seu alcance e os seus efeitos.
Eu vou intervir muitas vezes, durante o seu trabalho de abordagem da Luz e desta Consciência nova.

Muitos elementos já lhes foram dados e transmitidos, quer seja por SRI AUROBINDO ou ainda pelo Arcanjo
ANAEL, particularmente sobre as condições prévias e propícias ao estabelecimento da Luz em vocês.

Também foram comunicados, durante a conexão (ou, de preferência, durante a reconexão com esta
Consciência Unitária), alguns fenômenos Vibratórios que muitos de vocês aqui vivem e experimentam por

intermitência ou permanentemente.
O Fogo do Coração é uma das manifestações.

Em breve, assim como eu disse na minha intervenção anterior, uma série de adições desta nova Consciência
manifestar-se-á na sua densidade e mesmo neste corpo físico que vocês transportam e habitam.

A Luz que vocês procuram não é deste mundo.
Ela passa obrigatória e necessariamente por uma percepção consciente e real do que vocês são e de quem

vocês são.
Vocês não podem reivindicar a Luz sem se conhecer a si mesmo.

Conhecer-se a si mesmo não é conhecer o seu passado, não é conhecer os seus defeitos, não é se conhecer
no nível da personalidade, mas é, sobretudo, conhecer-se no nível da Verdade, no nível da Unidade e isso

apenas ocorre por uma depuração progressiva da personalidade.
Esse foi o caso durante muitos milênios quando, efetivamente, era preciso passar por esta depuração, esta

decantação progressiva da consciência grosseira, a fim de deixar aparecer e emergir a Consciência Luminosa.

***

Hoje, as coisas são diferentes, a Luz está vindo para vocês.
Ela vem despertá-los, ela vem acordá-los, desde que a aceitem, que a acolham.

Esta aceitação e este acolhimento, o Arcanjo ANAEL lhes falou, bem longamente, das circunstâncias que
foram chamadas de abandono à Luz, e que devia permitir conectar e permitir a esta Consciência nova que é a

sua, manifestar-se em meio mesmo a esta dualidade.
Este estado específico da Consciência nova foi chamado de Estado de Ser e de corpo de Estado de Ser, em

oposição ao corpo da personalidade ou corpo da consciência comum.
Nós escolhemos, juntamente com o Arcanjo MIGUEL, no Conclave e na reunião dos 24 Anciões, essa palavra

porque ela está além das convenções pré-existentes chamadas de corpos sutis.
De fato, o corpo de Estado de Ser está além do que vocês chamam de corpos sutis.

A Consciência do Estado de Ser está além das consciências que vocês experimentam habitualmente, e além
mesmo do que alguns seres, em tempos mais antigos, chamaram de Seres Despertos ou de Consciências

Despertas.
O estado multidimensional que é oferecido a vocês e que vem liberá-los apenas pode se estabelecer, em

vocês, se mantiverem o seu Interior limpo, se estiverem preparados para acolher e recolher a Luz.
Agora, se quiserem, eu não entrarei nos detalhes do funcionamento desta Consciência nova e da Luz, mas

vamos juntos abordá-la, através das suas perguntas sobre ‘o que é a Luz’.
Esta Luz, além da sua Dimensão, tem virtudes e funções.

Essas virtudes e essas funções não são exteriores à sua Consciência Luminosa, mas são partes integrantes e
partes participantes.

Assim, falar da Luz como algo externo é voltar a falar, de fato, do que vocês são em meio à sua Consciência
Unitária e à Consciência nova.

Então, vamos começar a falar e a Vibrar juntos sobre do que se trata a Consciência nova e, sobretudo, da Luz,
das suas funções.

Irmãos e Irmãs, juntos, nós iremos caminhar, juntos, nós iremos abordar um aspecto novo, para vocês, da Luz
que não está unicamente ligada à Vibração sonora das chaves denominadas Metatrônicas que já lhes foram

comunicadas.
Nós iremos insistir nos efeitos desta Consciência, em meio mesmo à sua densidade.

Disso, eu posso falar longamente, pois, como disse, eu passei a minha vida observando as interações entre a



Consciência nova que eu vivenciei e a consciência comum dos meus semelhantes, do ambiente.
Esta observação meticulosa, durante a minha vida, permitiu-me, através desta vigilância a cada instante da

minha vida, dominar muito bem este conceito de interação entre a Consciência da Luz, a Consciência nova e a
consciência do mundo ambiental.

É, portanto, através da minha própria experiência e através de palavras escolhidas, acompanhadas de
Vibrações desta Consciência nova, que eu me expresso e que me comunico com vocês.

Eu estou disposto a ouvir e responder, a estar com vocês na Vibração que os leva à porta da Consciência
nova, à Consciência da Luz e aos efeitos da Luz.

***

Pergunta: como podemos bascular nesta Consciência nova?

Caro Irmão, a hora do basculamento e da reversão total ainda não chegou.
Há, atualmente, um processo de abordagem, de aclimatação e de acomodação a esta Consciência nova.

O basculamento ocorre de diferentes modos.
Ele foi chamado por SRI AUROBINDO, e creio que pelo próprio AÏVANHOV, de switch da Consciência.
Esse switch é o momento em que vocês percebem, de maneira clara (ou menos clara, por enquanto) o

basculamento de um estado de Consciência a outro estado.
Então, certamente, existem muitas técnicas que utilizam vários suportes, dados, aliás, nos diferentes Yoga, que

permitem empreender esse movimento da consciência comum para a Consciência da Luz.
Muitos de vocês vivem as primícias e as manifestações disso, mas cada um tem um sinal diferente para si, que
lhe é próprio, que lhe permite apreender o momento em que a Consciência passa da consciência Sombra/Luz

para a Consciência Luz Unitária.
Isso pode ser um sinal, pode ser uma Vibração no nível do seu corpo físico ou um sinal direto no nível da

Consciência.
Esse sinal que lhe é próprio, cabe a vocês localizá-lo pois, quando tiverem localizado, será, naquele momento,

muito mais fácil de desencadear novamente este sinal, esta manifestação.
Esse switch, esse basculamento (não total, mas temporário) pode ser percebido através das modificações do

ritmo respiratório, da respiração, do calor do corpo, das Vibrações que alternam de lugar no corpo.
Ainda uma vez, para cada ser, elas são diferentes.

O mais importante não é elaborar para vocês a técnica que lhes é mais apropriada: elas são muitas.
Mas, o mais importante, é identificar este momento exato em que a Consciência bascula.

Transportando a sua atenção e a sua própria Consciência na observação desse basculamento e dos sintomas
inerentes, vocês poderão então, pela focalização da Consciência, bem facilmente, depois de algum

aprendizado, repetir esse processo de basculamento.
É isso o mais importante.

***

Pergunta: o que acontece no corpo quando chegamos a estabilizar esse switch de Consciência no
nível do coração?

O corpo se transforma.
O corpo vibra de forma diferente e induz um processo muito específico.

Esse processo ocorre também no núcleo celular, ativando uma série de novas funções no nível do DNA.
A fisiologia das suas células torna-se diferente.

No momento em que vocês bascularem, de maneira mais intensa, em meio a esta Consciência da Luz, vocês
irão constatar que estão em um outro estado de Consciência, é o caso de dizê-lo, mas principalmente que

vocês irão experimentar um estado de expansão.
E eu entendo este estado de expansão, também, como um estado de vazio ou de plenitude.

Neste vazio, nesta plenitude e nesta expansão, vocês começam a se dissolver, inicialmente no nível da
Consciência que se dissolve no Todo: vocês podem ser ao mesmo tempo o Sol, a Lua.

Vocês podem ser ao mesmo tempo o Ar, a Terra, a Água, o Fogo.
Vocês estão prestes a percorrer o Ilimitado.

O que acontece no nível do corpo é também uma Vibração que foi chamada, pelo Arcanjo MIGUEL, de Coroa
Radiante da cabeça e do Coração que são, de algum modo, as etapas preliminares.

MIGUEL as denominou ‘As Etapas’ que devem levá-los a penetrar, ainda mais adiante, nesta Consciência nova,
pelo Fogo do Éter, pelo Fogo da Terra, que irão permitir o despertar completo das forças telúricas, em vocês,

denominadas Kundalini.



Naquele momento, o seu veículo ascensional estará perfeitamente funcional.
Haverá uma capacidade nova para fundir o Estado de Ser e a personalidade, a fim de experimentar o que foi

chamado de Presença do Ser e de Estar na Presença.
Naquele momento, vocês irão experimentar o que foi chamado de Samadhi, o penúltimo Samadhi, aquele que
prenuncia a dissolução no Todo, que irá acompanhar a dissolução deste corpo e o acesso da Consciência na

permanência da Luz.
Mas isso não é para agora.

É preciso estabelecer, é preciso construir, é preciso reconstruir a identidade nova, com base na Unidade e não
mais na dualidade, na Consciência da Luz Unitária e no Estado de Ser.

É a essas etapas que vocês são convidados, dentro de poucos dias e que vão levá-los a assumir cada vez
mais Vibrações, cada vez mais Fogo neste corpo biológico a fim de dar-lhe forma para tornar-se cada vez mais

transparente, cada vez mais luminoso, cada vez mais sereno, cada vez mais na aceitação e não mais na
reação, para viverem a Paz e a dissolução quando chegar a hora.

Essas etapas estão realmente em construção, no Interior de vocês.
Elas passam por uma série de processos Vibratórios, elas passam por uma série de processos de Despertar

da Consciência e de tomada de consciência, referentes ao que deve ser iluminado, referentes ao que deve ser
deixado de lado em meio à sua nova Verdade, em meio ao seu retorno à Unidade.

***

Pergunta: sentir a energia que entra pela coroa, pelo 7º chakra, para atingir o coração, participa do
fenômeno que você acaba de descrever?

Na totalidade.

NOTA: “Deem-se conta do nível de crença da Humanidade: quando você pronuncia a palavra Deus, você ativa o 7º chakra.
Mas você o ativa para receber o quê? A Vibração de Deus, que não é a Luz. Alguns ensinamentos lhes mostraram, quer
vocês aceitem ou não, que a entidade que se chama Deus é a mesma entidade que se chama Diabo. Deus é uma palavra

inventada pelo demiurgo que criou esta Dimensão.” 'UM AMIGO' (06.03.2010)

Cada vez mais seres humanos percebem essa radiação: a radiação que chega, de diferentes modos, no nível
do seu sistema Solar e no nível da sua própria consciência, encarnada.

Esse trabalho é o preliminar.
Há uma fixação concreta, de algum modo, desta nova Consciência, desta nova Vibração, nas suas estruturas

físicas.
O objetivo é fundir, fazer a alquimia, se preferirem, desta Consciência nova com a consciência comum: fusão,

Estado de Ser, personalidade.
E também a fusão da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração, com o Fogo do Éter e o

Fogo da Terra.
Esta conjunção vai permitir o seu despertar.

Eu não diria o despertar final, mas, em todo caso, um despertar lúcido, consciente e transparente sobre qual é
a sua condição, sobre a iluminação que deve considerar o que você é e o que você não deve mais ser, pois

você mesmo deve se esforçar pela sua própria liberação.
Assim como sempre dissemos, uns e outros, ninguém jamais poderá fazer o trabalho no seu lugar.

Por outro lado, é inegável que nós os ajudamos, é inegável que todos nós temos apenas um desejo (se
pudermos falar de desejo), é aquele de vê-los reencontrar a sua Liberdade, a sua Essência, a sua Dimensão e

a sua Luz.
Lembrem-se de que o que vocês têm que fazer, agora, além de todos os protocolos, além de todas as

técnicas, além de todas as informações que vocês recebem, é perceber, sentir e Vibrar em uníssono com esta
Luz que chega até vocês a fim de identificar a ignição da Consciência, pois, quando vocês sentirem esses

sinais, vocês serão capazes de recriá-los, à vontade.
E é isso o que lhes será solicitado, quando chegar a hora.

É esta chamada que irá conduzi-los ao Mestre da Luz, quando Ele retornar, quando Ele lhes perguntar se vocês
querem segui-Lo.

Mas, para segui-Lo, é preciso tornar-se mais leve.
Para segui-Lo, é preciso aceitar.

Ao mesmo tempo, aceitar a Luz, mas aceitar também deixar morrer o que, em vocês, não pertence à Luz, o
que, em vocês, é ainda, de algum modo, o claro-obscuro que os impede de ir para a clareza.

É isso que vem iluminar a Consciência nova e a Luz nova.

***



Pergunta: quais são as funções e as virtudes da Luz?

Antes de tudo, a Luz é o bálsamo que os reconcilia com a sua Eternidade.
A Luz é a Vibração que os reunifica e que pacifica de novo vocês.

A Luz são as Vibrações que retiram dos seus olhos as poeiras que os impediram, literalmente, de ver a
Verdade.

A Luz é, portanto, a própria Verdade.
A Luz é também o Fogo que vem liberá-los, um Fogo que devora, mas que não queima, embora quente.

A Luz é também o agente iniciador da Alegria, da Verdade, desta aspiração, em vocês, a ir para a sua Unidade,
desta aspiração, em vocês, a ir para a Verdade e para o esclarecimento.

A Luz é também um agente de liberação.
A Luz é libertadora e libertação.

A Luz é o que permite também, pela Vibração, comunicar-se, não mais em uma comunicação de aparência,
horizontal, não mais em uma comunicação impessoal e intersocial, mas, bem mais, penetrar diretamente na

comunicação transpessoal e transespiritual e também transdimensional.
É a Luz que permite isso.

Vocês não podem se comunicar com os Seres de Luz se não tiverem estabelecido, com eles, um ponto de
Luz.

Esse ponto de Luz é chamado, na tradição hindu, de Antakarana.
O Antakarana é o que os conecta com a sua Dimensão Unitária, mas também com todas as outras Dimensões
Unitárias (além mesmo do Anjo Guardião, além mesmo das entidades que percorrem os mundos superiores),

para ir até Seres que, até agora (como os Arcanjos, que eram apenas imaginados) e, frequentemente, para
vocês, lhes pareciam inacessíveis, irreais e bem longe da sua condição.

Compreendam bem que a Luz os faz mudar de condição e mudar de estado.
Essa mudança de condição e de estado é indispensável para quem quiser ir aos mundos da Unidade.

A Luz está aí para isso.
A Luz, compreendam bem, não é exterior a vocês, ainda que ela venha do exterior.

É, de fato, um reencontro com vocês mesmos.
A Luz que está chegando, mesmo se ela for retransmitida por grandes Seres, por grandes organizações, é,

antes de tudo, a sua própria Luz que volta para vocês, esta Luz da qual vocês estiveram separados, esta
Dimensão Unitária que lhes foi confiscada, de algum modo.

Hoje, é tudo isso que se ativando de novo.
Os efeitos da Luz são realmente o de fazê-los ir para vocês mesmos, pois a Luz que vocês ainda percebem

como exterior é apenas um reflexo da sua própria Luz que desperta em vocês.
É o que, cada vez mais, nós os fazemos experimentar e que nós experimentamos com vocês, nos momentos

de Comunhão que lhes pedimos e que desejamos ver realizados, conosco, nesse horário específico (nota:
todas as noites das 19:00 às 19:30h, hora francesa).

***

Pergunta: sentir Vibrações nas costas e na projeção traseira do chakra do coração pode
corresponder a esses fenômenos?

Isso é lógico.
O trabalho de estabelecimento da Coroa Radiante do Coração e da cabeça foi cumprido e vocês serão cada

vez em maior número percebendo as suas costas e a parte inferior das costas, pois a energia ascendente
ocorre nesse nível.

A tensão passa por esse canal central, mas é preciso, de fato, previamente, ter alinhado literalmente o Fogo do
Coração e da cabeça.

São essas etapas que vocês estão vivendo e conscientizando em vocês.
Jamais se esqueçam de que a Vibração que percebem nesse corpo é a garantia da autenticidade do que

vocês estão vivendo.
Não dê ouvidos a um ser humano que finge ser da Luz e que não vibra nas Vibrações da Luz e que não sente o

Fogo do Coração.
Ele estaria no Fogo da cabeça e na Ilusão (que eu poderia qualificar, em termos antigos, de Luciferianos), mas,
sobretudo, na Ilusão, e que ele próprio iria se colocar em uma situação de esquentar, o calor nada tendo a ver

com o Fogo do Coração.
Este calor é um aquecimento do mental (que se estimula por si só e se ilude por si só e se contenta ele mesmo

em meio à falsa Luz e à Luz da cabeça) ligado ao conhecimento, certamente, mas o conhecimento jamais irá
permitir viver a Vibração.

Isso, vocês devem compreender e o compreendem, pois vocês o vivem.



Mas, sejam indulgentes, sejam muito indulgentes e não julguem, porque aqueles que não vivem isso não
podem imaginar por um segundo que o que vocês vivem é real, pois eles não percebem a Vibração.

Não percebendo a Vibração, tudo o que os ameaça, em meio à sua Ilusão mental, é chamado de sombrio e
isso não pode ser de outro modo.

Então, eu repito a vocês, sejam indulgentes.

***

Pergunta: o despertar da Kundalini faz parte desse processo de Despertar de Consciência?

Faz parte do processo final do despertar da Consciência, aquele que vocês irão viver muito em breve.
Ele participa do despertar final de todas as suas potencialidades e irá permitir (depois de ter vivido a ignição

das 12 Lâmpadas no nível da Coroa Radiante da cabeça, dos 12 pontos correspondentes, de algum modo, à
Coroa Radiante do Coração e à ignição do Fogo do Éter e do Fogo da Terra) realizar o Despertar

da Kundalini em condições de ótima segurança.

***

Pergunta: as sensações Vibratórias que partem da base e sobem para a cabeça são preparações
para isso?

Meu irmão, é preciso aceitar que no que você chama de Kundalini e no canal mediano da coluna vertebral,
existem três correntes energéticas.

Essas três correntes são a ilustração do que foi chamado, pelo Arcanjo MIGUEL, de Vibração do Ultravioleta,
de Radiação do Espírito Santo e de Radiação da Fonte.

Trata-se, de fato, da corrente Solar, da corrente Lunar e da corrente do Fogo central da Kundalini.
Muitos de vocês já perceberam algumas Vibrações que se elevam, efetivamente, desde o seu sacro, até as

costas, até a cabeça.
Esta Vibração (ligeira, fina, por vezes, formigante) é uma das correntes da Kundalini.

A Kundalini, na realidade, deve unificar, nela, essas três correntes.
É o que será realizado pelo Fogo do Éter e pelo Fogo da Terra, quando chegar a hora.
Por enquanto, vocês não estão ainda dissolvidos, pois o seu corpo físico ainda está aí.

Mas, entretanto, essas etapas são etapas prévias e probatórias.
Vocês deverão ser capazes de fazer a alquimia da Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração,

com o seu sacro.
E as três forças presentes devem sofrer alquimia, também, nesse nível, a fim de permitir à tripla corrente

energética levada nesse nível (e empregando três circuitos diferentes chamados de Ida, Pingala
e Sushumna) ser ativada, de maneira conjunta, quando a reunião, em meio ao Fogo da Terra, no seu nível

individual e coletivo, for realizada.
Esse será o caso no final da intervenção do Arcanjo MIGUEL referente à desconstrução e à dissolução deste

mundo.

***

Pergunta: se não sentirmos a Vibração no Coração, como reconhecer a Luz?

Caro Irmão, o que você sente é Vibração.
A Vibração não é necessariamente Luz.

A Luz é Vibração, mas a Vibração nem sempre Luz.
Apenas pode haver autenticidade e conformidade, em relação à Luz, se a Vibração do Coração estiver

presente.
Entretanto, existe uma série de etapas preliminares.

Mas a única maneira de ser autêntica e a única garantia de autenticidade situam-se na Vibração do Coração e
em nenhuma outra parte.

***

Pergunta: o processo de basculamento já ocorreu no plano cósmico?



Sim, já foi realizado durante o período de 15 de agosto do ano passado.
Houve, naquele momento, um fenômeno de basculamento que ocorreu em meio às Dimensões Unificadas e

que deve ocorrer em meio à sua Dimensão dissociada.
Isto está a caminho.

Obviamente, esse fenômeno de basculamento e de reversão passa, em meio à humanidade, por uma série de
resistências, por uma série de medos que eram, obviamente, previsíveis, de fato.

Toda a humanidade, ou a grande parte da humanidade, foi tão condicionada em viver nesta dualidade que é
difícil para ela conceber que ela pode viver de forma diferente até a sua morte.

Então, obviamente, sim, os fenômenos de resistência eram não somente previsíveis, mas esperados.
Mas o trabalho que os Ancoradores da Luz realizaram, através das Núpcias Celestes, limitou essas

resistências.
Cada vez mais as consciências humanas se abrem à Consciência da Luz, mesmo sem colocar palavras, por

vezes de modo muito isolado, sem sempre compreender o alcance.
Mas lampejos de Consciência acontecem em meio à humanidade e, apesar disso, as resistências vão

prosseguir.
E é o conjunto dessas resistências que desencadeia o que vocês observam na superfície da Terra.

Isso não é nem da negatividade, nem natural.
São simplesmente as resistências humanas que se manifestam através das resistências daquela que os

carrega (a Terra), não na sua Consciência, mas nas resistências que vocês mesmos ali colocaram, devido ao
conjunto de crenças e ao conjunto do que lhes foi inculcado sobre a sua condição humana e sobre a sua

condição espiritual.
Mas isso, ainda uma vez, era previsível e esperado.

O fenômeno de basculamento e de reversão, que acompanha cada passagem dos mundos dissociados aos
mundos unificados, é sempre um momento de grande atrito e, para alguns, de grandes sofrimentos.

É nesse sentido que lhes é solicitado para estarem no Amor, mas, além disso, até mesmo, na indulgência e na
tolerância.

Isso não quer dizer no laxismo, não quer dizer na covardia, mas, sim, na transparência em relação a vocês
mesmos e também na compreensão do que representam esses sofrimentos para esses seres que resistem e

que vão até o final, para alguns, desta resistência.
Eles criam, neles, um Fogo por atrito, o Fogo por atrito que não é o Fogo elevador ou Fogo libertador, mas,

bem mais, um Fogo de destruição e, nisso, vocês estritamente nada podem fazer.
A Luz irrita e incomoda (como alguns de vocês constatam, em meio mesmo aos seus encontros comuns, e eu
não falo sequer dos seus encontros espirituais) os seres que ainda estão ancorados na dualidade, no jogo da

Sombra e da Luz.
Então, não se surpreendam com algumas manifestações no seu ambiente e, sobretudo, ampliem a indulgência.

***

Pergunta: está certo dizer que os seres são Um e que eles não sabem disso?

Todo ser humano é Um e é de Essência estelar.
Eles não sabem, eles não creem e, sobretudo, eles não vivem isso, o que explica as forças de oposição que

são empregadas, ligadas às crenças e, sobretudo, à não vivência da Vibração.
Pois, como vocês querem que um ser humano que não vive a Vibração possa dar algum crédito ao que vocês

vivem?
Assim foi para todos os místicos de todos os tempos, além da adoração que alguns povos ou algumas

pessoas lhes dedicaram.
Esses seres pareciam inacessíveis, o que fez com que muitos seres humanos se desviassem: não podendo

viver a mesma coisa, mas apenas podendo esperar, eles se desviaram disso.
A diferença é que, hoje, vocês são em grande número vivendo isso.

Mas o número não lhes dá a superioridade, o número apenas lhes dá o crescimento da Verdade e da
transparência.

E, para aqueles que não vivem isso, pode tratar-se apenas de fenômenos ligados à Sombra e não à Luz.
Eles estão invertidos, lembrem-se disso, e vocês que encontraram o sentido correto, vocês devem ser

tolerantes, pacientes, a fim de não entrarem no caminho deles e de voltarem para o caminho errado.
Então, indulgência, Amor, tolerância, a fim de permitir-lhes permanecer na Vibração da Unidade e permanecer

no caminho correto.

*** 



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Irmãos e Irmãs, eu vou lhes transmitir agora, de maneira Vibratória, as minhas Bênçãos.
Se vocês bem quiserem, acolham.

Eu lhes transmito, assim, o meu Amor.
Eu os amo e eu lhes digo até muito em breve, em meio aos domínios Unificados da Consciência.

... Efusão de energia ...

************ 

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article244c.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_mars_2010-article244c.pdf
14 de março de 2010

*** 

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_mars_2010-article244c.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article244c.html


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: eu sinto o meu mental como um freio para atingir a Luz do Supramental.

Bem amada, não é questão de sentir o mental como um freio dado que o mental é o freio.
Ele é, aliás, o único freio de acesso ao Supramental como descreveu de forma mais perfeita, SRI

AUROBINDO, durante a sua vida, que falou perfeitamente disso.
Dessa maneira, então, vocês não podem lutar com a ferramenta mental contra o seu próprio mental, pois vocês

mantêm o mental, não é?
Esse não é um modo lógico de proceder.

Aceder ao Supramental se faz, justamente, ignorando o mental.
Portanto, não é colocando a sua consciência no seu próprio mental que vai permitir suspender os freios

mentais, dado que o mental representa, ainda uma vez, o último freio e o freio mais importante ao acesso a
esse Supramental.

Convém, portanto, não refletir ou lutar com relação a isso, mas, bem mais, deixar estabelecer-se a Luz no Si.
Como é que a Luz se estabelece no Si?

Isso acontece pelo abandono à Luz, assim como eu desenvolvi há mais de um ano.
O abandono à Luz é certamente o elemento mais importante que permite deixar, no Si, trabalhar a Luz, acolher

a Luz e permitir ao Supramental emergir naturalmente.
Você não tem qualquer meio, através do mental, de chegar a esta iluminação do Supramental.

Assim, então, a primeira etapa será, por conseguinte, colocar o mental em repouso.
Existem várias técnicas e vários modos de chegar à calma mental, mas enquanto não puder parar o mental,

você não poderá aceder inteiramente ao Supramental.
Parar o mental é um aprendizado.

Este aprendizado é, hoje, facilitado pela irrupção do Supramental na sua realidade.
Acalmar o mental necessita de ter que aprender, de algum modo, o que vocês denominam, na sua Dimensão,

o relaxamento ou a sofrologia (Yoga para ocidental - http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrologia), a fim de atingir o
vazio.

ANAEL - 15 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrologia
http://1.bp.blogspot.com/-1N8mODn9aZQ/UbY9Vg4zBaI/AAAAAAAACLk/N5MbpyLlKF4/s1600/000+ANAEL+-+15.03.2010.PNG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O vazio é uma etapa preliminar, evidentemente, à recepção do Supramental. 
Você tem à sua disposição muitas técnicas, não é preciso dar outras.

Cabe a você escolher, bem amada, o que lhe convém para colocar em repouso o seu mental.
Mas você nunca não poderá, nunca, aceder à Luz Supramental deixando trabalhar o mental. 

Isso é impossível.
O mental é um disparate, pois ele desencadeia um Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do

Coração.
Esse Fogo por atrito manifesta-se no plexo solar e nos orifícios ligados ao mental, em particular, a boca.

Acalmar o mental deve ser obtido, de um modo ou de outro, a fim de aceder ao Supramental.
Como você mesma diz, o seu mental coloca a questão de saber qual é a técnica que vai permitir fazê-lo calar. 

Qual é a parte de você que coloca essa questão?
Obviamente, situa-se no nível do mental.

Há uma resistência, há uma dificuldade para abandonar-se à Luz.
Abandonar-se à Luz é um ato de Confiança e de Fé. 

Ele deve ser preliminar às próprias técnicas empregadas para parar o mental.
Bem amada, eu a remeto ao que já disse com relação ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é uma doação de Si mesma à Luz. 
Reflita sobre esta noção de doação de Si mesma à Luz.

O princípio é que a personalidade quer se apropriar do Fogo do mental e do Supramental para levá-lo à
personalidade.

Ora, justamente o princípio de superação é abandonar a sua personalidade, abandonar os sistemas e os
quadros de crenças, a fim de aceder a uma liberdade.

Não pode haver liberação sem esta liberdade, a liberdade que é aquela onde o mental está em repouso, mas,
ainda uma vez, não utilize a sua ferramenta mental para encontrar a calma, pois você jamais irá encontrá-la.

Falando, agora, das técnicas que permitem aceder ao que você busca, a primeira das técnicas, a mais
elementar e a mais simples e a mais eficaz é a respiração, pois o ritmo da respiração natural (não controlada

pelo mental, mas que se estabelece em profundidade) vai permitir, em certa medida, anular os freios do
mental.

Isso poderia corresponder ao que você chamaria, por exemplo, de Prana Yama.
Mas existem outras técnicas que utilizam a Respiração e o Ar, permitindo aliviar, em um primeiro momento, o

mental.
Em seguida, existem minerais que permitem, efetivamente, colocar o mental em repouso.

Há, a seguir, técnicas que utilizam gestos do corpo e a posição do corpo.
A primeira dessas etapas é liberar as energias fechadas no corpo mental, portanto, no nível do chacra do

Coração, que contém tanto o mental como o Supramental.
Para isso, convém balançar a cabeça de trás para frente e da frente para trás, assim como da esquerda para a
direita e da direita para esquerda, permitindo liberar o fluxo energético bloqueado no peito e no plexo solar, a

fim de que ele suba até a cabeça e permita ao Fogo do Coração, realmente, inundar a cabeça.
Enquanto o Fogo do Coração não inundar a cabeça, o mental não poderá se acalmar.

Ele tem os comandos e é preciso que entregue esses comandos ao Coração.
Em seguida, existem técnicas, chamadas de relaxamento ou de sofrologia, que permitem, aí também, liberar

os freios do mental.
Existem também técnicas que vão utilizar o corpo, através de massagem e através de algumas técnicas de

massagem específicas que vão permitir liberar, de algum modo, a pressão do mental.
Mas, ainda uma vez, o mais importante é um ato a realizar, no nível da própria consciência comum, chamado
de Abandono à Luz (ndr: Anael interveio várias vezes sobre esse assunto em maio e junho de 2009, por

exemplo (1)).
Obviamente, se nós lhes perguntássemos, a cada um de vocês, cada um teria uma técnica que, para si, é

eficaz. 
Entretanto, eu insisto e continuo a dizer que o mais importante é realizar esse movimento de Consciência que é

o Abandono à Luz, que é a prévia, obviamente, de todas as técnicas que vocês poderão empregar.

***

Questão: a prática das sílabas sagradas (OD - ER - IM - IS - AL) e repetir a frase “Eu acolho a Luz
Crística na Unidade e na Verdade” poderiam ser um antídoto a esse mental?

Completamente.
Por intermédio da pronunciação das sílabas sagradas, ou com o acolhimento da Luz Crística na Unidade e na

Verdade, você vai aumentar o nível Vibratório da sua estrutura.



Eu entendo por estrutura, tanto o corpo físico como o conjunto dos seus corpos sutis.
Naquele momento, elevando as suas Vibrações, você vai diminuir a camada de interferências, algumas em via

de desaparecimento, que bloqueia o seu acesso ao que chamam, e que nós chamamos com vocês, de Estado
de Ser.

Há, efetivamente, através desses meios Vibratórios, uma outra técnica que lhes permite, efetivamente, juntar-se
à Vibração do Supramental.

***

Questão: não se sentir no lugar pode ser um freio ao Abandono à Luz?

Sim. Muitos seres, hoje, sentem o impulso para mudar.
Este impulso à mudança pode atingir diferentes setores da vida de vocês.

O que não quer dizer que, obrigatoriamente, todos vocês devem procurar mudar.
Mas, se a mudança for insuflada pela alma, se você perceber que é o seu lugar, lá onde deve ir, é preciso

mudar.
Você não deve resistir: isso faz parte do Abandono à Luz, seja qual for o preço a pagar e jamais há preço

suficientemente elevado para lhes permitir aceder ao que vocês São.
Para alguns, isso pode ser uma mudança de lugar, para outros, isso pode ser uma mudança de situação.

Não se esqueçam de que se vocês seguirem as linhas de menor resistência em relação à mudança instilada
pela alma, tudo será facilitado no seu caminho.

Vão para o sentido da evidência, vão para o sentido da facilidade e vocês irão encontrar, obviamente, o
Abandono à Luz.

Isso, aliás, faz parte do Abandono à Luz.
Estejam cientes de que alguns seres mantêm situações, quer seja com outros seres, quer seja com lugares,

quer seja com atividades profissionais ou pessoais, que não os colocam na Alegria e que se sentem obrigados
a continuar essas atividades ou nesses lugares, mesmo a sua alma instilando-lhes esse pedido de mudança.

Há, portanto, nesse caso, realmente uma resistência à Luz.
Vocês têm, todos vocês, as capacidades para perceber, de maneira direta, o que é resistência e o que

é facilitação.
Se forem no sentido da facilitação, tudo lhes será, realmente, facilitado, no nível Vibratório, no nível das

decisões que colocaram, que irão se atualizar de maneira extremamente rápida.
Se forem no sentido da resistência, naquele momento, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez

mais difícil, cada vez mais pesado, no nível das circunstâncias do que vocês quiserem manter, para com tudo e
contra tudo, no próprio nível das suas Vibrações.

Você irá sentir, assim como descreveu, cara amiga, esta noção de não estar no seu lugar.
É preciso, imperativamente, estar no seu lugar para encontrar o seu ser Interior.

Obviamente, as circunstâncias externas não são suficientes, mas, entretanto, são por vezes uma prévia
necessária ao estabelecimento do seu Estado de Ser.

Os sinais intervêm a partir do momento em que a decisão é tomada, e não antes.
É preciso soltar antes de obter as respostas.

Você não pode obter as respostas antes de ter soltado e isso é válido em todos os setores da sua Vida.
Não pode ser de outro modo.

Você deve de início demonstrar o abandono, a fim de que o dádiva da Luz venha a você.
Você não pode obter a Luz enquanto estiver na resistência e enquanto estiver no fato de não querer soltar.

Portanto, não espere pelos sinais.
Alguns os tem, anteriormente, mas, entretanto, eles sempre resistem.

A partir do momento em que as decisões são tomadas, os sinais chegam, pois a Luz, lembrem-se, é
Inteligência e a Inteligência da Luz é também a de guiá-los, para lá onde vocês devem ir, para lá onde vocês

devem estar, a fim de realizar a Luz em vocês.

***

Questão: por que ter ouvido o som SI no ouvido esquerdo e depois, agora, no direito?

Existe, no que é chamado de Antakarana (ou seja, a ponte de Luz que une a personalidade à Alma, assim
como a personalidade inferior ao Espírito), uma série de sons que refletem o que é chamado, nas tradições

orientais, de Siddhis ou Poderes da alma.
O Nada ou canto da Alma é uma característica do contato estabelecido com a Alma.



Ele passa à direita quando o contato é estabelecido com o Espírito, mas o mais importante é aquele que se
estabelece à esquerda.

Alguns o vivem de modo bilateral, por vezes, em alternância à direita e à esquerda.
Mas, entretanto, isso é o sinal da Vibração estabelecida entre a Alma e a personalidade.

Aliás, se você prestar atenção nesse som, poderá perceber que ele é modulado em função das suas
decisões, em função dos seus atos.

Ele aumenta nos momentos de meditação e aumenta, em intensidade e em função de frequências, a partir do
momento em que vocês estão alinhados com vocês mesmo e, em alguns casos, ele pode afastar-se de vocês.

Ele se afasta quando vocês estão fora do seu eixo ou quando vocês se afastam do seu eixo.
Entretanto, convém também saber que esse som se modifica em função de influências ligadas ao Sol e ligadas

ao cosmos que não são, portanto, dependentes das suas atividades humanas.
Convém localizar os momentos e estarem atentos ao momento em que esses sons se modulam, se

amplificam e aumentam de frequência porque, naquele momento, vão refletir uma passagem em sincronia e um
afluxo energético específico que convém respeitarem, acolherem, se possível, parando o que estiverem

fazendo.

***

Questão: o que chamamos de Silêncio Interior é a parada desse som?

Sim, que passa de início por uma fase prévia, de aumento e de amplificação que assinala o alinhamento com o
seu Estado de Ser.

Naquele momento, e pelos movimentos da cabeça (como foi comunicado por SRI AUROBINDO), você vai
poder encontrar o switch da Consciência e, portanto, encontrar o silêncio interior.

O silêncio interior não é o vazio.
O silêncio interior é o switch da Consciência que permite fazer silêncio no nível da personalidade.

Mas o vazio da personalidade não é o vazio.
Ele corresponde à plenitude do Estado de Ser.

É esse processo que está em operação através, primeiramente, da amplificação e do aumento de frequências
do som Si que conduz, a um dado momento, ao switch da Consciência, ao silêncio interior e ao derramamento

da energia Supramental no seu corpo de personalidade.

***

Questão: de onde vêm minhas dores na cabeça e na nuca durante os protocolos, em particular
associadas ao balanço da cabeça?

A partir do momento, bem amada, em que os movimentos da cabeça forem realizados, eles permitem colocar
em movimento o que é chamado de glândula iniciática: a Alta Major.

Esta glândula, situada no nível do seio carotídeo, é aquela que permite a modificação e que permite, de algum
modo, a recepção do Supramental.

Há a recepção do Supramental, na cabeça, chamada também de Shakti.
Mas há também ativação do Supramental, em você mesma, no Coração.

A passagem de um ao outro é favorecida por esse movimento da cabeça.
Obviamente, é lógico sentir, naquele momento, um aumento da Coroa Radiante da cabeça. 

Alguns vão sentir, em outros lugares, um aumento da Coroa Radiante do Coração.
Isso funciona e corresponde ao mesmo processo.

Esse processo é, portanto, a ativação, bem real, desse modo de conexão com o Supramental, em você
mesma, e em relação ao Supramental que é retransmitido pelas Forças Galácticas.

***

Questão: sangrar no nariz, depois de um protocolo, é também isso?

Completamente. 
A perfuração do pavimento das fossas nasais é, aliás, o sinal de abertura da conexão com a Alma.

Isso corresponde, frequentemente, ao sangramento, a filamentos de sangue, ocorrendo na narina esquerda.
Eles refletem a ativação, justamente, do Antakarana, do Nada e dos Siddhis.



***

Questão: eu sempre ouço o som Si à direita. Ao que isso corresponde?

Isto, desta vez, não é uma inversão.
Existem, efetivamente, algumas almas que são privilegiadas no contato Alma/Espírito, mais do que no contato

corpo /Espírito.
É preciso bem compreender que existem algumas resistências inscritas em suas estruturas biológicas.

Assim, existe uma operação de preservação que permite às energias do Espírito difundir-se no nível da Alma,
sem, no entanto, se difundir de maneira demasiadamente importante no nível do corpo.

É preciso bem compreender que as Vibrações do Supramental são Vibrações do tipo Fogo, ligadas à Luz e ao
Fogo, por que o Fogo é Luz.

A partir daquele momento, é preciso compreender que as estruturas biológicas não estão sempre aptas a
suportar, a encaixar, se preferirem, diretamente, esta Vibração Supramental.

Naquele caso, e nesses casos específicos em que as estruturas do corpo podem ser por vezes deficientes,
há uma medida de proteção que consiste em derivar as energias do Espírito, não no nível do corpo, mas

diretamente no nível da Alma, o que é o caso quando o Antakarana, quando o Nada, é ouvido do lado direito e
não do lado esquerdo, de maneira constante.

***

Questão: não poder exprimir o que eu vivo com meus parentes me dá por vezes a impressão de
funcionar na dualidade.

Bem amado, tire esses pensamentos da sua cabeça.
Como você quer exprimir o que você vive interiormente para alguém que não vive isso?

Você vai colocá-lo em confronto, em oposição e deixá-lo francamente irritado e, aí, você iria chegar ao
resultado oposto do que deseja.

São, efetivamente, processos Vibratórios e Energéticos que os seus familiares não podem entender, pois isso
os colocaria fora deles.

Não podendo conhecer isso, não podendo vivê-lo, isso os colocaria em oposição, em confrontação e reforçaria
a sua própria dualidade e iria colocá-lo, você mesmo, em circunstâncias aí, em posição de dualidade.

Isso quer dizer que o que você não pode compartilhar, está associado, de fato, à sua sabedoria.
Contentem-se em Ser, mas não falem do que vocês vivem, se não vocês correm o risco de colocá-los em

oposição e em contradição e vocês ali iriam ter perda de Energia e de Consciência.
Somente alguns seres estão habilitados a falar, pela sua posição, do que eles vivem, não para confrontar, mas

para aumentar o Fogo, por atrito, existente em meio a esses seres que se opõem à revelação da Luz.
Bem amado, a atmosfera Vibratória que você emite é a seguinte: à medida que as suas Vibrações se

elevarem, à medida que você viver as esferas da Unidade, à medida que você penetrar na transparência, é
preciso admitir e compreender que muitas pessoas que faziam parte do seu ambiente anterior não conseguem

mais suportá-lo.
Naquele momento, você irá perceber que existe, nesta Interioridade nova e nesta subida Vibratória em

andamento, a separação dos caminhos.
E isso é necessário, mesmo se por vezes doloroso.

***

Questão: por que a minha respiração se acelera durante alguns protocolos?

Bem amado, as variações espontâneas do ritmo respiratório e da respiração, ocorrendo durante o contato com
a Energia Supramental, é perfeitamente lógico.

Aliás, se vocês estiverem atentos, naqueles momentos, vocês vão se aperceber de que o ritmo da Vibração do
Supramental é calcado na sua respiração e esse sentido da meditação é diferente para cada meditação e para

cada um e a cada momento.
De fato, a Respiração é o elemento que atiça o Fogo.

Por vezes, esse Fogo tem necessidade de ser retardado, por vezes, tem a necessidade de ser aumentado.
Assim, a respiração espontânea e a sua natureza vão agir, direta e indiretamente, na qualidade e na quantidade

do Fogo do Supramental que vocês vivem, no momento das suas inicializações e no momento dos seus
contatos.



Isso é completamente normal.

***

Questão: eu tenho mais a impressão de funcionar como «emissor» do que como receptor, ou seja,
de estar na doação, quer seja no nível da minha personalidade ou mesmo das energias. 

Perfeitamente, bem amada.
Você é, efetivamente, o que chamamos de salvador.

Um salvador é alguém que deve se desembaraçar dessa necessidade de ajudar os outros a fim de se voltar
para Si.

O que não quer dizer não mais ajudar os outros.
Mas, com o que você ajuda os outros? 

Você os ajuda com a sua personalidade ou com o seu Estado de Ser?
O resultado não é de forma alguma o mesmo.

Em um caso, você está na dependência e nos laços que estabelece com essas pessoas que você ajuda ou
salva.

Isso não é do Amor, mas é uma relação. 
Você quer liberar essas pessoas?

Então, naquele momento, aceda ao seu Estado de Ser, antes de querer salvá-las.
Salve-se, você mesma e, naquele momento, você poderá salvar os outros, mas não antes.

***

Questão: eu vejo sempre, quando a minha taxa Vibratória se eleva, desfilar personagens do meu
passado que eu acreditava já ter deixado. Por quê?

Bem amada, assim como muitos de vocês descobrem hoje e vivem no plano Vibratório, o que você chama de
família, o que chama de relações, o que chama de afetivo, apenas representou, frequentemente, em suas

vidas, relações e pesos, muito mais do que levezas.
Isso não está ligado, propriamente falando, à família, mas à concepção que há nesta Dimensão, assim como
no nível das relações energéticas e das egrégoras que foram criadas nas famílias e das egrégoras que vocês

constituem, mesmo com suas companheiras e seus companheiros.
A maior parte das relações humanas é fundamentada na dualidade.
Elas são baseadas na permuta, elas não são baseadas na doação.

Elas são baseadas na subordinação e na perda de liberdade.
Assim funcionam 99% das relações humanas.

Hoje, vocês descobrem que podem sentir e viver certa forma de liberação, afastando-se, em um primeiro
momento, do que vocês chamam de família, de companheiro, de companheira, etc..

De fato, isso é necessário.
É preciso, literalmente, romper os laços.

Então, efetivamente, quando vocês se elevam na Vibração, vocês se apercebem de que, por vezes, alguns
laços ainda estão aí.

Obviamente, o laço não pode se dissolver no período de algumas semanas.
É preciso efetivamente admitir que alguns laços, muito fortes, em algumas famílias, em alguns casais, não

podem ser dissolvidos de um dia para outro.
Vocês não podem dissolver, mesmo pela potência da Vibração e do Fogo, o que foi estabelecido e mantido

durante dezenas de anos.
Compreenda bem que a sua liberação e a sua liberdade passam, não pela recusa da família ou do

companheiro, mas, verdadeiramente, por uma liberação energética do que os mantinha na subordinação.
Então, sim, no momento desses processos Vibratórios, podem aparecer ainda remanescências desses laços.

Eles estão se dissolvendo, por que a matriz se dissolve e por que as franjas de interferências se dissolvem.
Tudo o que mantém as relações e, portanto, a materialidade, tudo o que mantém as adições, tudo o que

mantém a sua ligação nesse plano está se destruindo, literalmente.
Cabe a vocês saberem aonde vocês querem ir.

Mas há, aí, um processo muito lógico quando esses laços se manifestem de novo durante as subidas
Vibratórias.

Isso lhes permite, justamente, compreender e assimilar o que foram essas relações.
Mesmo nas famílias mais felizes, mesmo nos casais mais honestos, mesmo nos casais mais transparentes um



em relação ao outro, a maior parte das relações humanas, até agora, devido à ausência do Estado de Ser,
eram construídas, obviamente, pela personalidade e pelo karma.

E vocês descobrem, hoje, que isso é uma relação de natureza falsa, já que é aprisionadora e confinante.
E, hoje, o que é pedido, pelo Estado de Ser, é para viverem a liberação de todos os encarceramentos e de

todas as suas crenças e de todas as suas subordinações.

***

Questão: sentir palpitações desagradáveis no Coração pode estar ligado à Luz?

Sim, completamente.
Evidentemente, o seu mental vai fazê-lo dizer que o fato de ser vivido de maneira desagradável corresponde a

ataques.
Mas não há ataque, há simplesmente resistência interior.

Segundo o princípio da lei de atração e de ressonância, tudo o que se manifesta à sua Consciência pode,
efetivamente (em um primeiro momento, em uma visão dualista e não Unitária), recorrer a forças externas.
Mas, se uma força externa se manifestar a você, como força externa e contrária à Luz, significa que há em

você, necessariamente, uma ressonância em relação a isso.
O objetivo não é chamar atenção ao que é exterior, mas mostrar, pelo olho da Consciência, o que é interior.

Assim, reforçando as suas meditações, você permitiu a essas falhas interiores desaparecerem. 
E, depois, o processo não é mais desagradável e, no entanto, trata-se do mesmo processo Vibratório.

***

Questão: agora, eu não tenho mais sensações no Coração, mas, sim, na cabeça.

Alguns seres, atualmente, bem amado, vivem reforços de uma Coroa Radiante em detrimento da outra.
A fusão das Coroas Radiantes, no nível do Coração, pode ocorrer de maneira intermitente e efêmera porque,
por enquanto, existe uma série de obstáculos, eu diria, inerente à humanidade, que não se situa mais no nível

das franjas de interferências, mas, bem mais, no nível das estruturas físicas e etéreas, do ser humano como do
planeta.

Isso vai corresponder à ativação do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, que vocês vão viver, de maneira
concomitante, no mês que vem.

Então, portanto, basta esperar os períodos em que esse Fogo do Coração chega até o sacro, a fim de purificar
os últimos elementos.

Muitos de vocês começam a perceber as energias circulando nas costas, na parte inferior das costas ou
congestões na região pélvica e do baixo ventre.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão de respirar pelo Coração. É normal?

Isto é Verdade, bem amado.
Isto corresponde à integração do Ar e do Fogo na etapa do Coração.

Isso corresponde à preparação final da Consciência no nível da Terra e no nível do seu Éter, ou seja, ao nível
do sacro.

Há, portanto, integração total da energia do Coração em meio ao Fogo e em meio ao Ar.
Essa é a etapa final levando ao Samadhi, à Alegria interior.

O que todos vocês devem compreender, bem amados, é que o que nós lhes descrevemos no nível das suas
estruturas físicas existe, obviamente, nos outros planos.

Nós mesmos, Arcanjos, utilizamos os mesmos circuitos, ainda que não tenhamos, propriamente falando,
pulmões, ainda que não tenhamos, propriamente falando, Coração, no sentido físico.
As estruturas energéticas de que lhes falo são as mesmas, em todas as Dimensões.

***



Questão: por que eu não sinto mais o Fogo do Coração desde a última Etapa?

Isso é completamente lógico, assim como MIGUEL lhe disse.
Você está em uma etapa de purificação do seu plexo solar e isso passa, necessariamente, por uma interrupção
temporária, para alguns, do Fogo do Coração, até o momento em que o Fogo do Éter e da Terra nascer e vier

despertar, de maneira definitiva, o seu Fogo do Coração.
É uma etapa lógica.

É uma etapa, de algum modo, talvez um pouco frustrante, para empregar as suas palavras.
Isso faz parte do aprendizado que vocês têm que viver.

***

Questão: nesse momento, cometas golpeiam o Sol. Ao que corresponde esse fenômeno?

Os cometas, em todos os tempos, penetraram no Sol.
Hoje, o que torna interessante, é que isso ocorre em um momento específico da história da sua humanidade.

Os cometas são a densificação da Energia Micaélica.
Eles representam, no seu Céu, ou ao menos do que vocês percebem, a influência direta de MIGUEL.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que atualmente MIGUEL conseguiu penetrar no Sol, inteiramente.

Obviamente, as consequências são e serão gigantescas na Terra.
Isso significa que houve uma fecundação, literalmente, do Sol, e que MIGUEL veio abrir a prisão que era o Sol

para os seus corpos de Estado de Ser.
O que quer dizer que o Fogo da Terra e do Éter, correspondendo à penetração do Arcanjo Miguel em meio à
densidade da 3ª Dimensão, diretamente no nível da Terra, vai firmar o retorno ao seu Estado de Ser ou, em

todo caso, a esta possibilidade, sem mais qualquer freio, sem mais qualquer limitação.

***

Questão: sabendo da importância dos nossos pensamentos no processo que vivemos, como se
articulam o abandono à Luz, a Alegria, a Fluidez, em relação à responsabilidade dos nossos

pensamentos?

Por que você acha que aconteceram os Casamentos Celestes?
Por que você acha que o Espírito Santo desceu sobre a Terra há mais de 20 anos?

Justamente para preparar o máximo de consciências para viver a Fluidez da Unidade, para viver o Fogo do
Coração.

Pois no Fogo do Coração existe a Alegria, existe o Samadhi e, sobretudo, existe a ausência de pensamentos.
Lembre-se do que foi dito, há cerca de onze dias, por UM AMIGO, referindo-se à parábola da lagarta e da

borboleta: se você adotar o ponto de vista da lagarta, você vai chamar isso de morte, se você adotar o ponto de
vista da borboleta, você vai chamar isso de Ressurreição, você vai chamar isso de Alegria Eterna.

Tudo depende do ponto de vista da Consciência que você adotar em relação a um mesmo processo.
Se você estiver suficientemente voltado para o seu Ser Interior e para a Unidade, o que acontece é Liberação.
Se, ao contrário, o seu olhar ainda estiver voltado para o exterior, o que acontece será chamado de aniquilação

da vida e de destruição.
E, obviamente, naquele momento, o mundo do pensamento irá denominar isso apocalipse, destruição,

obscuridade, morte, negatividade.
O que está longe de ser o caso.

Mas tudo depende do seu ponto de vista e, unicamente, do seu ponto de vista.
O que vem é liberação, o que vem é dissolução da ilusão.

Mas, se você mesmo participar da ilusão, você irá viver a dissolução do que você é e você não poderá falar de
Alegria Interior, você não poderá falar de Samadhi, mas, bem mais, de sofrimento.
Ainda uma vez, isso depende, unicamente, do ponto de vista da sua Consciência.

É por isso que foi necessário, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, que um máximo de seres humanos
pudesse ter acesso às Vibrações do Fogo do Coração antes de penetrar no Fogo da Terra e no Fogo do Éter.

É o que vocês vão viver agora.
A responsabilidade é aquela de manter o seu nível de consciência alinhado à sua Interioridade.

É por isso que foi solicitado para se voltarem, o máximo possível, para o seu Ser Interior.
Isso não significa, muito pelo contrário, abandonar a sua família, abandonar os seus irmãos e as suas irmãs,



mas participar de maneira ativa, e não pela reação, do seu despertar.
Progressivamente e à medida que vocês despertarem, vocês favorecem o Despertar deles.

Não é se compadecendo em meio ao sofrimento, não é agindo em meio ao sofrimento que vocês irão ajudá-
los a encontrar a sua Dimensão de Eternidade, mas, bem mais, encontrando-a vocês mesmos e, unicamente,

deste modo.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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Bem amados seres humanos na encarnação, queiram receber as saudações de um Arcanjo.
Eu sou ANAEL.

Eu venho a vocês para me comunicar e comungar.
Em meio à densidade em que vocês estão, e através do trabalho da Luz que vocês realizam, a cada dia vocês

se aproximam um pouco mais das nossas Vibrações e das nossas Consciências, de nós, os Arcanjos.
Neste instante, uma conexão é estabelecida.

Em meio a esta conexão, se vocês quiserem, nós iremos, juntos, iluminar ainda mais o seu caminhar, a sua
Luz, a fim de crescerem na sua Interioridade, a fim de crescerem no seu Amor, a fim de crescerem na sua

Essência.
A cada uma das suas perguntas e das suas intervenções, eu irei me permitir, se vocês me permitirem,

responder pelas palavras e pela minha Radiância.
O momento do nosso reencontro em meio à vastidão dimensional, nas altas densidades temporais, aproxima-

se agora a grandes passos.
Regozijem-se.

Vocês estão sobre esta Terra, para isso.
Vocês aguardam estes momentos há muito tempo.

Qualquer liberação, em meio mesmo à sua Dimensão, é vivenciada na alegria e o que está chegando é a
liberação.

Não se atrasem com o que resistem em vocês e além de vocês.
Está chegando efetivamente o momento, muito em breve, de se encontrarem e de nos encontrarem.
Todos vocês, aqui, fazem parte dos Pilares da Luz que acolheram no seu cerne as Consciências e as

Energias, assim como as palavras dos itinerantes intervenientes multidimensionais, em meio à sua densidade.
Vocês vibraram, vocês exercitaram a sua Consciência, o seu discernimento e aceitaram viver a Unidade

vindoura.
Sejam gratos e agradecidos.

Muitos fenômenos interiores e exteriores estão chegando agora.
É a oportunidade, para vocês, de crescer em sabedoria, em paz, em intensidade e em interioridade.

E hoje, mais do que nunca, vocês têm a capacidade Vibratória para captar as minhas palavras, além das
palavras, em meio à Vibração, em meio ao seu Templo Interior. 

ANAEL - 16 de março de 2010 - Autres Dimensions
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***

Vocês irão constatar por vocês mesmos que, cada vez mais frequentemente, as palavras irão se tornar cada
vez mais supérfluas, em relação à Vibração.

A Vibração é levada a substituir as palavras, pois a Vibração é Essência e a Vibração os coloca em meio à
Unidade e não mais na mentira.

Então, eu lhes transmito o Amor que é seu, eu lhes transmito a Luz que é sua.
Amanhã é outro dia, mas, sobretudo, um dia importante.

Ele firma a ignição, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, de um Fogo que está além do Fogo do Coração.
O Fogo da matéria, o Fogo da Verdade é aceso em muitos lugares deste planeta, em muitas pessoas e em

vocês mesmos, atualmente.
Então, os habitantes das altas Dimensões Unificadas estão se preparando, pois os momentos que antecedem
o retorno à Unidade, para um sistema que foi desviado, desde tempos muito antigos, do seu caminho, firmam o

restabelecimento da Verdade, o restabelecimento da Alegria e, sobretudo, o restabelecimento da Paz e da
Justiça e da Liberdade.

Bem amados filhos da Lei do UM, eu quero dizer e vibrar: a sua fidelidade à FONTE e à Unidade vai encontrar
muito em breve a sua justa retribuição, a sua justa medida.

***

Vamos para o que pode ajudá-los, pelas palavras e, sobretudo, pela Vibração da minha Radiância, para
permitir-lhes acolher, com mais lucidez e mais agudeza, a Vibração do Mestre da Luz.

Não temam, aquele que virá é o seu maior Amigo, o seu maior Irmão.
É aquele que, em todos os sentidos do termo, não somente jamais falhou, mas sempre esperou e foi forte para

vocês todos, a fim de restabelecê-los na sua Unidade.
Ele lhes mostrou o Caminho, a Verdade, a Vida.

Ele lhes pediu para imitá-lo.
A sua mensagem, como todos os mensageiros, foi amplamente desviada e transformada, mas esta época

terminou.
Um novo tempo se abre em vocês e para vocês.

Um tempo de Lucidez, um tempo onde a integridade, a sua integridade, será reconhecida como de justo valor,
não pelas palavras, mas pela Vibração e pela retribuição.

Avancem sem temor, para Ele, para o amanhã, para a Verdade pura.
Vocês, a maior parte de vocês, aqui, ousou transcender as leis da dualidade.
Vocês confiaram no Arcanjo MIGUEL e nas nossas diferentes intervenções.

Mas jamais se esqueçam de que, seja o que for que acontecer, vocês não devem recair no julgamento dos
seus irmãos, das suas irmãs, que não puderam ser suficientemente iluminados (pelo medo, pela recusa, pelo

esquecimento) pela Luz Unitária.
Isso, hoje, não tem mais grande importância pois, como vocês sabem (mas ainda não viram, mesmo tendo

pressentido), a Luz ganhou.
Mas não há perdedores, por que a Luz é Graça e Perdão.

Vocês estiveram na vanguarda de um combate épico que vocês ainda não compreendem, na totalidade.
O combate pela Verdade e não contra algo.

O combate pelo restabelecimento da Luz, na sua integridade e na sua totalidade, e não contra alguém.

***

Bem amados seres humanos, devido à aproximação, à sua aproximação e à nossa aproximação, é possível,
juntos, comungarmos além das palavras, de maneira muito mais intensa do que ainda há alguns dias e de

maneira menos intensa do que amanhã.
Aí está a realidade e a Verdade da Luz e da sua Vibração, da sua inteligência, do seu Amor.

Então, se vocês quiserem e se permitirem, queiram fechar os seus olhos e entrar no seu Ser Interior e, juntos,
vibremos e juntos acolhamos.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas humanas na encarnação, eu os deixo, sem deixá-los, pois o meu Amor e a minha
Radiância estão selados em vocês.

Estejam na Paz, estejam na Alegria porque, em breve, vocês não estarão mais isolados, nem solitários.
Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.



Vão na alegria, com todo o meu Amor.
Obrigado.

************
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Irmãos e Irmãs recebam novamente as minhas saudações e as minhas homenagens.
Eu sou UM AMIGO.

Nós vamos abordar, se este for o seu interesse, questões relativas ao corpo de Estado de Ser porque eu suponho que,
independentemente das novas percepções que muitos de vocês vivenciam no seu corpo, vários são os questionamentos

sobre este veículo multidimensional.

Então, nós vamos tentar avançar, tanto quanto possível, sobre uma compreensão simples do que é este corpo de Estado de
Ser.

Sempre que possível, eu vou tentar estabelecer uma ressonância analógica (nas suas funções e nas suas potencialidades)
desse corpo de Estado de Ser, em relação ao seu corpo físico que vocês conhecem.

Vocês devem entender, antes de tudo, que esse corpo de Estado de Ser (que lhes é mais ou menos conhecido, mais ou
menos revelado) é agora de livre acesso.

Por um lado, vocês devem aceitar também que algumas das suas funções não podem ser apreendidas pelo mental, mas
somente vivenciadas.

Um exemplo muito simples no nível do próprio corpo de personalidade (a não ser, claro, que seja um especialista em
anatomia): quando vocês movimentam os seus olhos, vocês não sabem quais são os músculos que interveem, nem os

nervos, e ainda assim vocês fazem isso.

É a mesma coisa no seu corpo de Estado de Ser.

Vocês poderiam dizer que eu me tornei um especialista nesses corpos multidimensionais, quanto à sua função, à sua
anatomia.

Eu seria então, de algum modo, um anatomista da Unidade.

Retenham bem a analogia existente entre o movimento dos olhos, que vocês executam espontaneamente, sem, no entanto,
conhecer as cadeias neuromusculares envolvidas.

No nível do corpo de Estado de Ser, é o mesmo princípio.

À medida que vocês penetram cada vez mais nele, em meio à sua Consciência Supramental, vocês vão progressivamente
perceber novas coisas em meio ao corpo de personalidade.

Existe uma explicação lógica para cada percepção.

O objetivo, em um primeiro momento, não é tanto esta explicação, mas sim vivenciar as manifestações, experimentar os
seus efeitos, sem ter que sempre compreender os mecanismos.

Da mesma forma que um bebê recém-nascido chega encontrando espontaneamente os reflexos de sucção e outros
reflexos, da mesma forma, o corpo de Estado de Ser renascido em vocês, aqui, traz com ele vários reflexos.

Esses reflexos vão guiar as expansões de Consciência e as novas capacidades resultantes da utilização desta estrutura.

Dessa forma, tentem viver seguindo mais a Consciência do que a explicação, o aspecto perceptivo em detrimento do
aspecto racional e da explicação.

Porque a explicação não tem necessidade de ser compreendida, da mesma maneira que quando vocês movem os seus
olhos, vocês não precisam saber quais são os músculos que se mexem: vocês fazem isso.

Tentem adotar o mesmo tipo de comportamento em relação ao que vocês vão viver em breve.

Muitas manifestações novas estão invadindo pouco a pouco a sua estrutura física e a sua estrutura sutil.

Todas elas relacionadas ao ajustamento e ao encaixe do seu Estado de Ser, em meio a esse veículo, cada um a seu ritmo.

UM AMIGO - 16 de março de 2010
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Vivenciem as Vibrações e a Consciência.

Ponderem mais como um observador do que como um cientista.

Simplesmente observem as manifestações e a correlação das manifestações Vibratórias com a Consciência e, certamente,
com os novos potenciais espirituais.

O mais importante está aí e em nenhum outro lugar.

Assim, Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem questões que os incomodam, que os preocupam, nós vamos tentar resolver juntos.

Este trabalho é uma Alegria.

Então, nós agora poderemos dialogar.

***

PERGUNTA: O CORPO DE ESTADO DE SER TEM A FORMA DE UMA MERKABA OU ELE PODE MUDAR DE FORMATO?

O veículo Merkaba é um dos componentes do que é denominado Veículo Ascensional que é, ele próprio, um componente
do corpo do Estado de Ser, mas ele não é a totalidade do corpo ascensional e ele não é então todo o corpo do Estado de Ser.

Evidentemente, o que vocês vão descobrir, ao deixar definitivamente este plano da 3ª Dimensão, é que o corpo do Estado
de Ser não tem qualquer limite de expansão Dimensional, geográfica, temporal.

De fato, segundo a sua Fonte e a sua origem estelar e segundo o plano dimensional de onde vieram, vocês vão encontrar
os potenciais plenos deste corpo do Estado de Ser,sendo mais inédito, para vocês, a transparência e a plasticidade, ou
seja, a capacidade, em função das dimensões em que ele evolui, para modificar a sua forma, a sua Vibração e a sua cor.

Mas, não se preocupem, tudo isso também vai ocorrer de maneira muito natural e vocês vão perceber que esse corpo do
Estado de Ser exerce influência direta sobre a Consciência e que a Consciência se movimenta à vontade.

A intenção criando o movimento, a intenção criando a forma e a transparência, o que será para vocês uma grande novidade
em relação a esse corpo opaco que vocês habitam e que nem sempre obedece, diante das circunstâncias, à sua

Consciência.

***

PERGUNTA: O CORPO DE ESTADO DE SER SERIA A CONSCIÊNCIA LIBERADA?

Podemos assim dizer.

Mas a Consciência não se limita a esse corpo plástico e transparente.

Pelo fato da própria transparência, a Consciência não está mais limitada ao corpo onde se encontra.

No Estado de Ser, não há mais barreira: barreira entre vocês e os outros, barreira entre vocês e qualquer coisa, barreira em
meio às Dimensões.

O funcionamento da Consciência, nesse corpo de Estado de Ser, poderia responder ao princípio do holograma.

No Estado de Ser, a Consciência está em toda a parte e consciente de tudo, um pouco à imagem das fases místicas que
podem ser vivenciadas nesse corpo físico que vocês habitam, em que o ilimitado (sentimento de fusão, de diluição e em

certos casos de aniquilação) é bem real, com uma acuidade, certamente, muito maior, no nível do Estado de Ser, porque a
Consciência não está mais desacelerada, nem freada pelas estruturas físicas e sutis da sua Dimensão.

***

PERGUNTA: PENSAR QUE A CONSCIÊNCIA É UM INÍCIO PARA O INFINITO ESTÁ CORRETO?

Isso não é um pensamento, essa é a Verdade.

A Consciência Unificada, ou não separada, tal como vocês a conhecem, é infinita.

Vocês próprios se tornam a Fonte.

Isso não é uma imagem, é a Verdade.

Vocês são ao mesmo tempo a Fonte, vocês são ao mesmo tempo as Galáxias, vocês são ao mesmo tempo os Elementos,
vocês são ao mesmo tempo vocês e outra forma.



***

PERGUNTA: HÁ MARCADORES PARA SE SABER ONDE ESTAMOS NO NOSSO CAMINHO PARA O ‘ESTADO DE SER’?

O primeiro marcador é a capacidade para contato e isso está aberto em um nível que nunca existiu na superfície da Terra,
desde alguns dias.

Vocês reconhecem também a passagem ao Estado de Ser pelas modificações em meio às suas estruturas
biológicas, quando a sua Consciência está novamente aí: modificação do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório e, depois,

modificação da própria Consciência pelo fenômeno de switch ou basculamento.

Este é o marcador direto que vocês estão prontos para receber e para viver em meio ao Estado de Ser.

Em seguida, de acordo com os cenários (que são profundamente diferentes de um indivíduo para outro), será permitido a
vocês, pela sua constituição, transferir a totalidade da sua Consciência ao nível Supramental e talvez viajar para onde você

desejar, por alguns instantes.

O outro marcador é o estabelecimento da percepção de Consciências habitando esses Mundos Unificados: Anjos Guardiões,
Arcanjos, Guias que, inicialmente, lhes eram imperceptíveis e que irão se tornar cada vez mais perceptíveis à medida que

nós nos aproximarmos.

Esses são os sinais e os marcadores principais.

***

PERGUNTA: COMO VIVER ESSES FENÔMENOS SEM NEM MESMO SABER QUE ISSO EXISTE OU SABER O QUE ISSO É?

É simplesmente impossível.

Os primeiros de vocês que vivenciaram o fenômeno de switch da Consciência, perceberam de forma pertinente do que se
trata.

Da mesma maneira que a Consciência chegando a um corpo de bebê diz como fazer para se alimentar, para se manifestar,
é exatamente o mesmo para a Consciência do Estado de Ser.

Vocês não têm que questionar: quando vocês chegarem lá, vocês irão saber instantaneamente.

Eu havia lhes dado as primícias.

Não é para intelectualizar, é algo que se vive efetivamente e, quando vocês vivenciam, vocês percebem tudo imediatamente,
pela intensidade da Vibração, pela Luz, pelos sinais que eu lhes dei, que alguma coisa acontece no nível da Consciência

que não é da competência do mental, que não é da competência das emoções, mas que é verdadeiramente da competência
do que foi denominado Luz Vibral.

Alguns de vocês devem ter paciência.

Lembrem-se da frase de Cristo que já foi repetida várias vezes: “os primeiros serão os últimos”.

Há indivíduos que vivem esta transformação, desde um quarto de século.

Eles foram os pioneiros em receber o Espírito Santo, os pioneiros em receber o Ultravioleta e a irradiação da Fonte.

Nessa época, o caminho era muito mais árduo que aquele que vocês percorrem hoje porque os planos dimensionais estão
muito mais próximos e é muito mais fácil viver em meio a essa múltipla dimensionalidade.

Para aqueles que ainda não conseguiram, nenhuma inquietude.

Não é uma questão de adiantamento espiritual, mas é mais uma preparação das suas estruturas, tanto no nível da estrutura
física, como da estrutura sutil, como da estrutura do corpo de Estado de Ser.

Há fenômenos, como eu disse, de ajustamento e de encaixe, que seguem em ritmo próprio, que são independentes da sua
vontade e que são até mesmo independentes, eu diria, da sua abertura do Coração.

Do mesmo modo que as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração foram vivenciadas, de diferentes maneiras e em
diferentes tempos, por todos os seres que criaram a Luz Micaélica na Terra.

Então, sem preocupação: além das palavras que eu pronuncio, quando vocês penetram essas esferas indizíveis, vocês
encontram alguma coisa que lhes é muito cara, mesmo se vocês nunca a tenham vivenciado na encarnação.

***

PERGUNTA: QUANDO SE VIVENCIOU UM PRIMEIRO CONTATO COM O ‘SI’, DEVE-SE TENTAR REPRODUZI-LO OU ELE
SE MANIFESTA DE NOVO ESPONTANEAMENTE?



A partir do momento em que ele foi manifestado, vocês só terão um desejo, é o de reproduzi-lo.

E, em um segundo momento, que ainda não chegou, de estabelecê-lo de maneira definitiva.

Isso é natural, totalmente natural.

***

PERGUNTA: AS EXPERIÊNCIAS DE SAÍDA DO CORPO TÊM RELAÇÃO COM O CORPO DE ESTADO DE SER?

Absolutamente nenhuma.

A experiência fora do corpo é uma saída no corpo astral e no mundo astral que estritamente nada tem a ver com os mundos
da Unidade.

Independentemente da beleza dos mundos do astral, eles são apenas o reflexo da Verdade.

Eles não são a Verdade, eles fazem parte da matriz.

***

PERGUNTA: VIVER UMA FORMA DE JÚBILO QUANDO A RESPIRAÇÃO É BLOQUEADA, AO PONTO DE NÃO TER
OBRIGATORIAMENTE NECESSIDADE DE TOMAR FÔLEGO, É UM CONTATO COM O ‘ESTADO DE SER’?

Seguramente, sim.

***

PERGUNTA: OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ SÃO DIFERENTES PARA CADA UM?

Sim, totalmente, conforme a sua origem Dimensional.

Na sua forma, na sua textura e na sua estrutura, na sua irradiação, na sua constituição.

Da mesma forma que vocês habitam corpos diferentes (no tamanho, na cor), da mesma forma os corpos de Estado de
Ser são todos diferentes.

Obviamente, existem sinais de reconhecimento refletindo instantaneamente a sua origem Dimensional, mas, além disso,
dois corpos de Estado de Ser da 18ª Dimensão nada têm a ver um com o outro.

As diferenças são múltiplas, do mesmo modo que isso existe em meio aos corpos de personalidade.

Neste mundo, vocês têm a cor dos olhos, o tamanho, a forma, a cor da pele, do mesmo modo, vocês têm as mesmas
estruturas, certas diferenças, denominadas irradiação, forma, plasticidade, transparência.

***

PERGUNTA: EXISTE UMA COROA RADIANTE, DENOMINADA COROA DOS ELOHIM, QUE FARIA PARTE DO CORPO DE
ESTADO DE SER?

Na condição desse corpo de Estado de Ser pertencer no mínimo à 11ª Dimensão.

Este não é o caso para um corpo de Estado de Ser pertencente à 5ª Dimensão.

***

PERGUNTA: SE O SER HUMANO VIVE O PREDOMÍNIO DE UM ELEMENTO SOBRE O OUTRO, O ‘CORPO DE ESTADO DE
SER’ VAI TAMBÉM EXPRESSAR ESSAS NUANCES?

Certamente sim, mas, seguramente, ainda mais em função da origem Dimensional.

***



PERGUNTA: PODERIA NOS CITAR UM EXEMPLO, COMO EXEMPLO, DE DUAS MANIFESTAÇÕES DE ‘CORPO DE
ESTADO DE SER’ DE DUAS ORIGENS DIMENSIONAIS DIFERENTES?

O que é denominado corpo Ascensional, na maioria das vezes, é um corpo de Luz.

Este corpo de Luz é um corpo de 5ª Dimensão, cuja particularidade é manifestar uma irradiação voltada para o Interior: o
corpo é como iluminado do Interior.

Por outro lado, um corpo de 11ª Dimensão é um corpo totalmente transparente e incolor, chamado de corpo de Cristal.

As formas e a plasticidade são sensivelmente as mesmas, mas a estrutura e a composição são profundamente diferentes.

Haverá, além disso, uma coloração que não é uma cor, mas uma característica energética, se vocês preferirem, a qual vai
depender efetivamente dos 4 Pilares.

Os 4 Pilares ou as 4 linhas espirituais se expressando e se manifestando, no nível, por exemplo, de um corpo de 11ª
Dimensão, por um antropomorfismo diferente.

Uma face ou um rosto denominado delfinoide, se a sua origem for Siriana, uma face de Vegaliano com uma fronte alta, se
você vier de Vega [constelação de Lyra], ou ainda uma face de felino, se você vier de Arcturus, etc., etc..

***

PERGUNTA: HÁ INTERAÇÃO ENTRE OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’?

Não.

Até hoje, os corpos de Estado de Ser estavam no vestiário, ou seja, armazenados, imóveis, no Sol.

É o que vocês enxergam, aqui, da Terra.

Eles estavam literalmente aprisionados.

Mas, em meio ao próprio Sol, existindo os seus outros corpos, quando vocês não estavam mais encarnados, o que explica
a experiência de morte iminente (ou Near Death Experience – Experiência de Quase-Morte) onde os seres reencontram os

Seres de Luz que são, de fato, Seres existindo em meio ao Sol, no seu corpo sutil, mas não no seu corpo de Estado de
Ser, exceto para alguns grandes Seres que foram capazes de se libertar literalmente da prisão Dimensional (como Cristo,

ou outros grandes Seres, que tiveram total liberdade para se manifestar no Sol).

***

PERGUNTA: COMO AQUELE QUE CHAMAMOS DE ‘MESTRE DA LUZ’ PÔDE CHEGAR A ESTE ESTADO E COMO
EXPLICAR SEU NOME?

Ele é o Mestre da Luz porque, justamente, ele foi capaz de estabelecer a sua própria Luz e a sua Liberdade em meio à
matriz.

Há vários Enviados da Luz tendo realizado a Mestria da Luz durante os ciclos da Humanidade.

Entretanto, eles não são chamados de Mestre da Luz.

Este título é dado a Cristo [KI-RIS-TI], reunificado em meio à Consciência Micaélica, pelo seu papel na manutenção da
integridade desde a perversão deste mundo, há 320.000 anos.

Ele foi capaz, de diferentes maneiras que seria muito extenso para explicar, de manter a filiação Divina e a filiação espiritual.

Ele é, então, o Mestre da Luz. 

***

PERGUNTA: CRISTO FOI O MAIOR SER QUE SE MANIFESTOU SOBRE NOSSO PLANETA?

Nesse ciclo da Humanidade, durante os últimos 320.000 anos, sim.

Antes, não.

Houve vários, mas eles são tão diferentes de suas formas de Vida que não se mostram de qualquer interesse até hoje.

***



PERGUNTA: EM QUE NÍVEL DE DIMENSÃO CRISTO EVOLUI?

Na 18ª Dimensão.

No limite da 24ª Dimensão.

***

PERGUNTA: VOCÊ MENCIONOU O FATO DE QUE O SOL É FRIO. PODERIA DESCREVER PARA NÓS?

Frio é uma palavra ruim, digamos que não é o calor que se espera já que a Luz do Sol, assim que vocês ali estiverem, é um
Amor indizível e incomensurável, banhado totalmente pela Luz de Cristo.

Então, sintam-se em casa, quer seja no Estado de Ser (para aqueles que conseguiram libertar o corpo), quer seja nos
corpos sutis (para aqueles que partem e que passam pelas portas da morte ou pela experiência de morte iminente).

***

PERGUNTA: A QUE SE DEVE O CALOR TÃO INTENSO QUE NÓS SENTIMOS DO SOL?

Ao atrito generalizado, justamente pela distância entre os seus corpos sutis, físico e o corpo de Estado de Ser.

Há uma circulação de correntes que vocês denominam solares, que acompanham os ciclos, com determinadas forças.

Isso provoca um fenômeno de interação e de calor na superfície do Sol.

O Sol, para vocês, em meio a esta Dimensão, é verdadeiramente a Fonte de Vida.

***

PERGUNTA: HÁ SERES ESPECIAIS SOBRE O SOL?

Atualmente, nós somos muitos cuidando do Sol.

Muito, muito numerosos.

Nós canalizamos, nós também, as energias da Fonte, as energias das formas Dimensionais mais elevadas, para permitir
que vocês se libertem.

Mas, de tudo isso, vocês sabem.

***

PERGUNTA: HÁ, EM NOSSO CORPO FÍSICO, UM SINAL DA NOSSA ORIGEM ESTELAR?

Para alguns seres humanos, sim, para outros não.

Tudo depende da ancianidade em que vocês se apresentam neste sistema solar.

***

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA LIBERAÇÃO DOS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’?

É exatamente isso que eu tenho descrito desde o início da minha intervenção.

É exatamente isso que eu estou dizendo a vocês sem parar.

A partir do momento em que nós liberamos o corpo de Estado de Ser, isso torna, para vocês, muito mais fácil de aceder
ao Estado de Ser.

É exatamente isso que eu lhes disse.

O que mais desejam saber?

Há, nesse nível, uma liberação do corpo de Estado de Ser.



Há um trabalho colossal sendo realizado (pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, pelos Arcanjos e por outras
Hierarquias de Luz) sobre o Sol e então sobre vocês, levando à nova capacidade para se conectar, não apenas com

este Estado de Ser, mas para transferir a sua Consciência, progressivamente, em meio ao Estado de Ser e, então, uma
capacidade muito maior para constituir o Veículo Ascensional ou Merkabah.

A intensidade das irradiações que chegam a vocês (particularmente a irradiação do Sol Central da Galáxia – Sirius B – e do
Sol Central das Galáxias – Alcyone -) tem sido focalizada, pela nossa intervenção, sobre o Sol, e tem permitido romper

literalmente as 3 camadas de isolamento [heliosfera, magnetosfera e ionosfera].

***

PERGUNTA: SE TODOS OS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ SÃO LIBERADOS, COMO SERÁ PARA AQUELES QUE VÃO
DECIDIR SEGUIR O SEU CAMINHO NA 3ª. DIMENSÃO?

Eles também vão recuperar o seu corpo de Estado de Ser e estarão limitados, no nível Vibratório Dimensional.

Eles vão estar na 3ª Dimensão Unificada, vão ter acesso, de maneira diferente de vocês, a outras Dimensões, mas não
em plasticidade.

***

PERGUNTA: A TOTALIDADE DOS ‘CORPOS DE ESTADO DE SER’ LIBERADOS CORRESPONDE À TODA A
HUMANIDADE?

Na medida em que as forças ditas eletromagnéticas (elas são, na realidade, um pouco mais complexas: elas compreendem
também as forças gravitacionais) estiverem em via de dissolução, é claro, nenhum corpo de Estado de Ser  poderá mais

permanecer prisioneiro.

Porém, no nível Vibratório, alguns estão ainda muito distantes de certos Seres humanos.

Mas, no final, todo o mundo irá reencontrá-lo.

***

PERGUNTA: ASSIM QUE CONECTARMOS NOSSO ‘CORPO DE ESTADO DE SER’, SERÁ POSSÍVEL A CONEXÃO COM OS
ENTES QUERIDOS, DESAPARECIDOS?

Esta é uma questão complexa, uma vez que aqueles que vocês chamam de seus desaparecidos estão hoje em um processo
específico de estase, de letargia, se vocês preferirem, aguardando a Ascensão da Terra.

Mas, nem todos vocês têm, longe disso (contrariamente àqueles que denominam seus entes queridos), a mesma origem
estelar, nem o mesmo objetivo, nem a mesma função.

E jamais se esqueçam de que aqueles que vocês denominam queridos, em relação à experiência desta Vida, são muitas
vezes seres com os quais vocês tiveram mais problemas em vidas passadas.

Portanto, a sua visão será profundamente diferente quando reencontrarem alguma forma de memória.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL JÁ TER TIDO CONTATO COM O ‘CORPO DE ESTADO DE SER’ SEM TER CONSCIÊNCIA
DISSO?

Lembrem-se de que a Consciência do Estado de Ser é Vibratória.

Trata-se da Luz Vibral.

A partir do momento em que essa experiência de contato tiver ocorrido, em nenhum caso isso pode ter sido inconsciente.

***

NÓS NÃO TEMOS MAIS PERGUNTAS, NÓS LHE AGRADECEMOS.



***

Então, caros Irmãos, caras Irmãs, recebam o Amor.

Eu os deixo agora e eu lhes digo até qualquer momento.

************ 

UM AMIGO - Membro do Círculo dos 24 Anciãos, da Ordem de Melquizedeque.

Em sua primeira mensagem (25.02.2010), UM AMIGO disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta Dimensão a
mais de cem anos.

Na mensagem seguinte (06.03.2010), este UM AMIGO revelou ter sido um Iogue muito conhecido que partiu da última
encarnação há uma centena de anos.

 ***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9769.html

16 de março de 2010

(Publicado em 24 de março de 2010)

 ***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article9769.html
http://portaldosanjos.ning.com/


 Amados Filhos da Luz, recebam homenagens e saudações.
Eu sou Anael, Arcanjo.

Eu volto entre vocês, como eu voltarei a cada dia, no meu aspecto Radiância, acompanhado da Radiação do
Arcanjo Miguel e do Arcanjo Uriel para que a Radiação das nossas Vibrações eleve vocês para a sua

Dimensão de Eternidade e modifique as suas estruturas a fim, se vocês o permitirem, de viver momentos
privilegiados em meio à Luz e à Verdade.

Então, eu lhes peço que acolham a preparação dos Arcanjos para a vinda do Mestre da Luz e para o seu
encontro com ele, juntos, nós e vocês, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos, acolhemos Uriel .

... Efusão de energia ...

Nós agora vamos deixar vocês trabalharem.

Eu voltarei, em alguns instantes, para compartilhar com vocês, desta vez com as palavras, em meio à sua
dimensão normal.

Recebam saudações, homenagens e Amor e eu lhes digo até breve.

******

PERGUNTA: COMO SE CONSTITUEM OS UNIVERSOS, E EXISTEM PLANETAS OCOS?

Amado, a construção dos universos não pode ser explicada com palavras, isso é impossível.

Isto levaria vocês a conceitos que são completamente estranhos para vocês, em meio a esta Dimensão.

Quanto aos planetas ocos, evidentemente, o conjunto dos planetas possui duas formas de Vida: uma forma
externa (por exemplo, nesta dimensão, a forma de vida da qual fazem parte) e uma forma interna (existente sob

as crostas dos planetas correspondentes).

***

PERGUNTA: A TERRA É OCA NA 5ª DIMENSÃO OU NA 3ª DIMENSÃO?

A Terra é oca, evidentemente, na 3 ª Dimensão.

ANAEL - 17 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-9pYYnHzz1sw/UaQsCGIi1tI/AAAAAAAACBc/qG8qJu0_wYs/s1600/000+Anael+-+17.03.2010.jpg


Historicamente, quando chegaram os que chamamos com vocês, de "maus meninos", houve naquela época,
um êxodo que ocorreu na Terra.

Este êxodo, diz respeito a alguns povos que voltaram para o seu sistema solar de origem.

Isto inclui aqueles que foram chamados de Gigantes, e também os Nefilins, e muitos outros que vocês ainda
não conhecem.

Dentre os povos presentes naquela época, na Terra, alguns deles decidiram se tornar os Guardiões de uma
Dimensão Unificada, eles então passaram para a Intraterra.

A Intraterra situa-se em meio à 3ª Dimensão Unificada.

Os povos que vivem lá pertencem tanto à 5ª Dimensão como à 3ª Dimensão Unificada.

***

PERGUNTA: AO QUE SÃO DEVIDAS AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO DAS LÍNGUAS?

A dificuldade de aprendizagem das línguas, sejam elas quais forem, em geral, é um déficit de percepção da
frequência inerente à língua.

Existe, então, em meio às suas estruturas, uma dificuldade de percepção dessas frequências.

Há, portanto, um processo para reequilibrar ou criar um reaprendizado dessas frequências não percebidas no
nível do ouvido.

É um problema de frequência.

O conjunto das emoções que vocês viveram no plano humano, expressa-se por frequências, evidentemente.

Estas frequências correspondem às frequências captadas, de forma especial, pelo sistema límbico.

Mas estas frequências também são encontradas no nível do ouvido e no nível dos sons.

Esta redução eletromagnética sonora irá se refletir, para vocês, por uma perda de certas frequências
correspondentes, geralmente, a gama de frequências da voz, atrapalhando e impedindo a aprendizagem das

línguas.

***

PERGUNTA: TER FACILIDADE PARA APRENDER LÍNGUAS CORRESPONDE A UM LEGADO DE VIDAS
PASSADAS OU A UMA CAPACIDADE VIBRATÓRIA FREQUENCIAL ESPECIAL?

Não devem concluir, do que eu disse antes, que aquele que não tem dificuldades de aprender línguas não tem
feridas emocionais.

Ao contrário, algumas das feridas emocionais se expressam na adição de percepções de novas frequências,
incomuns para o Ser Humano.

***

PERGUNTA: HAVERIA ALGUM INTERESSE, HOJE EM DIA, EM RESTABELECER ESTAS
FREQUÊNCIAS?

"Busquem o Reino dos Céus, o resto lhes será dado de acréscimo”.

Não se esqueçam, também, de que algumas dificuldades de aprendizagem (ou certas dificuldades de
frequências, para ser mais exato) estão ligadas a uma capacidade maior para percepção de outras Dimensões.

Vocês não podem ter uma acuidade extrema em meio a esta Dimensão, e ter o mesmo tipo de acuidade no
nível do mundo espiritual.

Existem muitos casos que existiram na superfície deste planeta, que tiveram certa quantidade de déficits
sensoriais e que tiveram acessos privilegiados ao nível do que vocês chamam de ‘impulso espiritual’.

Isso aconteceu, em particular com uma xamã (que está conosco há muito tempo), que foi chamada de ‘No
Eyes’.

O seu verdadeiro nome, nas nossas Dimensões, é ‘Águia Branca’.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE PERDE OS SEUS SENTIDOS INTEGRA MAIS A LUZ?

Não podemos generalizar.

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, absolutamente não.

***

PERGUNTA: UM ANIMAL DOMÉSTICO PODE SER UM FREIO AO ABANDONO POR ESTARMOS
APEGADOS A ELE?



Então, efetivamente, se você se apegar, para você, isso é um freio.

Mas existem outros seres humanos que não se apegam e, portanto, vivem uma relação equilibrada com os
animais chamados ‘animais de estimação’.

O problema não é especificamente possuir um cão, mas o apego que existe a ele.

Todo apego, qualquer que seja (numa crença, numa cultura, a um marido, a um lugar, a uma função), afasta-os
e os priva da totalidade do Ser.

Os apegos (ou ligações dos humanos), como eles existiram, no passado, (e que foram necessários para ajudá-
los a sobreviver neste mundo) estão, hoje, em via de dissolução, como o Arcanjo Miguel lhes disse.

Vocês não podem acessar ao Estado de Ser, sem soltar, sem se entregar, estando sempre apegados a
alguma coisa.

Vocês não podem, entre aspas, acessar o outro lado, estando apegados a qualquer coisa que seja neste
mundo.

O apego é um laço.

Este apego é uma zona de Sombra, independentemente do grau de pureza e de nobreza deste apego, porque
o apego (seja ele qual for, mesmo o mais nobre) os priva da sua Liberdade essencial.

Assim é da mesma forma, quando alguns Seres lhes disseram, nesta Terra, para matar todos os modelos,
porque, quando vocês seguem um modelo, vocês não seguem a vocês mesmos, mas vocês seguem outra

pessoa.

Assim ocorre com todas as religiões, assim ocorre com o que vocês podem chamar de adesão a qualquer
coisa em meio a este mundo.

O conjunto das crenças representa os apegos.

Vocês vão notar que a liberdade é o oposto do apego.

O que não quer dizer negar as relações: a relação não é apego a partir do momento em que ela é livre em
todos os sentidos do termo.

O apego é pesado.

A liberdade é leve.

***

PERGUNTA: A TERRA TEM UMA ALMA?

A Terra é antes de tudo uma Consciência.

O que vocês chamam de ‘alma’ é, de fato, o intermediário entre o corpo e o Espírito, entre a personalidade e o
Espírito ou o Estado de Ser.

A alma é um veículo que não existe nas Dimensões Unificadas.

Vocês estão diretamente ligados, entre a estrutura Dimensional na qual vocês estão, e o Espírito, isto é, a
Fonte.

A criação da Alma corresponde, de fato, à privação do seu Espírito, em meio à sua Dimensão.

***

PERGUNTA: A ALMA DESAPARECE NA 3ª DIMENSÃO UNIFICADA?

Ela não é mais necessária já que vocês estão diretamente religados à Fonte.

***

PERGUNTA: O ACESSO À 3ª DIMENSÃO UNIFICADA É, APESAR DE TUDO, UMA ASCENSÃO?

Sim.

***

PERGUNTA: AQUELES QUE PARTEM, HOJE, EM GRUPO, ESTÃO PRONTOS PARA VIVER A
ASCENSÃO?

Vocês não podem generalizar, em meio a este grupo.

Algumas pessoas desse grupo sobem diretamente no seu corpo de Estado de Ser.

Outros, enfim, são colocados em estase esperando a evolução da Consciência planetária e a evolução da
Terra, ela mesma, em direção ao seu novo paradigma.

Não há acaso, de qualquer maneira.

Lembrem-se das palavras de Sri Aurobindo, que ele escreveu quando era São João, ditadas por Cristo: "no
mesmo lugar, um será levado e outro será deixado. Em uma mesma família, um será levado e outro será

deixado."



***

PERGUNTA: HOUVE INICIAÇÕES ESPECIAIS NAS CÂMARAS DO REI E DA RAINHA?

O que você chama de Câmaras do Rei e da Rainha eram, na verdade, câmaras de Ressurreição.

As câmaras estavam ligadas a ângulos de maneira a reproduzir, como vocês o sabem, a constelação de Órion.

As três pirâmides de Gizé representam as três estrelas do cinturão de Órion com relação à distribuição.

Havia, então, no nível da Porta do Sul e da Porta do Norte (que eram corredores alinhados à Câmara do Rei e
da Rainha na Grande Pirâmide de Quéops), a possibilidade de reconfigurar literalmente um corpo.

Há aí também um símbolo da Fênix da Ressurreição.

Esse simbolismo não era, aliás, somente um símbolo, naquela época, porque havia realmente Ressurreição e
tomada de forma por uma Consciência em meio a um novo arranjo molecular.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O OBJETIVO DESTE PROCEDIMENTO?

Atrair uma alma em meio a um novo corpo.

Processo de Ressurreição.

***

PERGUNTA: ELES PODIAM CRIAR CORPOS NO SENTIDO COMUM?

É claro.

A geração espontânea de um corpo é, de fato, conhecida há muito tempo.

Ela se perdeu, hoje, porque as ‘câmaras de forma’ que existiam naquela época, por razões de segurança,
foram aniquiladas pelas forças da Luz para evitar que as forças da Sombra pudessem usá-las e que os “maus

rapazes” pudessem se servir da Criação na íntegra de novos corpos.

No entanto, isso sempre esteve presente na história da Humanidade.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O INTERESSE DE CRIAR CORPOS NA ÍNTEGRA NO LUGAR DE RESSUSCITAR
OS CORPOS QUE JÁ EXISTIAM?

Mas é muito simples, a escolha da alma, simplesmente.

Criar um corpo físico no qual virá uma alma específica (que espera passar por esta via para se manifestar e
entrar na encarnação) é a característica típica daqueles que vocês chamam de Avatares Cósmicos, ainda

denominados, também (e vocês tiveram o exemplo, na Terra há pouco tempo [Sri Babaji]), a Fonte.

***

PERGUNTA: HÁ UMA DIFERENÇA COM OS WALK-IN?

Sim, é claro.

Criar um corpo pelo processo de chamada de alma, no nível dos campos de forças matriciais em relação com
Órion, exige a criação de um corpo recém-nascido.

O processo de Walk-In apenas excepcionalmente diz respeito a um recém-nascido, mas muito mais, a um
corpo já adulto.

***

PERGUNTA: ERAM CORPOS NO SENTIDO CLÁSSICO DA PALAVRA?

Tratava-se de um corpo realmente físico com a mesma constituição de um corpo nascido pela carne.

Simplesmente, as características desse corpo eram tais que o espaço de vida alocado para esta forma criada
por onda de forma, não podia ter uma duração muito longa[duram apenas de 7 a 14 anos], em relação à sua escala de

tempo de encarnação natural.

***

PERGUNTA: OS EGÍPCIOS TINHAM A POSSIBILIDADE DE TRANSLADAR COM O SEU CORPO
PARTICULARMENTE UTILIZANDO AS PIRÂMIDES?

A alma sim, não o corpo.

Como vocês sabem, a Humanidade, na sua totalidade, está presa na matriz, desde tempos imemoriais, dessa
maneira, então, o processo de reencarnação foi iniciado pelos próprios Arcontes.

Há, então, tomada de forma e encarnação e reencarnação permanente.



Logo que vocês se aproximam deste sistema Terrestre e da sua matriz, então vocês são literalmente presos
pela matriz.

No entanto, há uma possibilidade, ainda que limitada, de escapar da matriz, seja pela evolução da Luz no
Interior da alma e do Espírito, seja por processo ligado a ondas de forma que foram utilizadas por diferentes

tradições que existiram na superfície deste planeta, mas referentes a indivíduos em uma quantidade
extremamente limitada, porque era preciso uma força de alma suficiente, quaisquer que fossem os processos

energéticos de onda desenvolvidos, a fim de escapar da armadilha da matriz.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, HOJE, VIAJAR DE UM PONTO A OUTRO, NA NOSSA DIMENSÃO, COM
NOSSO O CORPO FÍSICO, NA NOSSA MERKABAH?

Isso é possível pela intervenção dos Aliados da Humanidade, pelos Anjos do Senhor, em meio às Naves.

O interesse da Merkabah não é transportá-los de um ponto geográfico a outro, o interesse da Merkabah é a
Translação Dimensional, e unicamente isto.

Viajar de um ponto a outro poderia se chamar, eventualmente, de ‘bilocação’, que é um processo místico
relacionado à elevação da alma e do Espírito.

A Merkabah não se destina a viajar no nível geográfico.

Ela é projetada para viajar em nível dimensional.

Vocês devem compreender que o que vocês ouvem falar são apenas crenças.

Lembrem-se de que vocês estão entrando na era da experimentação.

Tudo o que vocês não experimentaram por si mesmos, e até mesmo as palavras, não serve para
absolutamente nada, exceto para sobrecarregar o Espírito e impedi-los, justamente, de acessar o que vocês

são.

Vocês devem ir além da era das leituras, vocês devem ir além da era das crenças, quaisquer que sejam.

O que é dito por alguém não tem valor nenhum enquanto vocês não o vivenciam.

Hoje, vocês descobrem, uns e outros, os novos espaços de Criação da sua própria Verdade.

Não há nenhuma Verdade além da sua própria Verdade.

As outras verdades, mesmo se elas parecerem mais autênticas, não têm nenhum valor enquanto vocês não
integrá-las nos seus campos de percepção e nos seus campos de Consciência.

Caso contrário, isto permanece no nível do mental, e não serve absolutamente para progredir.

O conhecimento assim definido e denominado ‘voz seca’, existente nos tempos antigos, ligado ao
conhecimento mental e intelectual, podendo e tendo existido em meio a algumas ordens, era uma abordagem

reducionista, fragmentada e incompleta.

Hoje vocês têm a sorte, pela Vibração e pela Luz, de poder acessar uma série de experiências, criando a sua
própria realidade.

Vocês também devem desconstruir o conjunto das leituras, porque o que vocês não vivem, não lhes
acrescenta absolutamente nada e os afasta da sua própria Verdade.

***

PERGUNTA: OUVE-SE MUITO FALAR DE MERKABAH. DO QUE SE TRATA?

A Merkabah é um nome de origem suméria.

Trata-se, de fato, do veículo de Luz correspondente (em termos simples e não exóticos, no que lhes diz
respeito, em relação à sua língua e em relação com o aspecto vibratório) ao que é chamado de ‘corpo de
reunificação do conjunto dos corpos de espiritualidade’ ou corpo de Estado de Ser, e o conjunto dos seus

corpos (denominados corpos sutis) em meio a uma nova estrutura, situada acima de suas cabeças, chamada
de Fonte de Cristal, também conhecida, mas aqui, também, é um termo exótico, tibetano, por Vajra.

Trata-se, de fato, de um ponto de Consciência situado acima do corpo, acima da cabeça, cerca de 60 cm a
1,20 m acima do seu próprio corpo físico.

***

PERGUNTA: TODOS NÓS TEMOS, SEM EXCEÇÃO, QUATRO LINHAGENS?

Sim.

Isso está diretamente relacionado aos princípios fundadores dos universos, questão, Amada, sobre a qual
você falava no início.

Os princípios criadores e fundadores estão relacionados a pilares de sustentação.

Estes pilares de sustentação são um papel que é atribuído aos Hayoth Ha Kodesh.

Estes Hayoth Ha Kodesh são ‘as rodas dentro das rodas’, permitindo efetivamente a geração descendente.



Esta geração descendente Dimensional só pode acontecer através do princípio da pré-existência dessas
quatro linhagens, tanto no nível dos universos como de cada Unidade da Consciência.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, ENTÃO, TER UMA LINHAGEM DE FELINO E OUTRA DE ÁGUIA?

Todas as combinações são possíveis.

***

PERGUNTA: A PRIMEIRA LINHAGEM QUE NOS CORRESPONDE É A NOSSA LINHAGEM PRINCIPAL?

Absolutamente não.

***

PERGUNTA: EXISTE UMA ORDEM ESPECIAL DE APARECIMENTO DAS LINHAGENS?

O princípio de ressonância atua, neste nível, na íntegra.

Se você for composto por mais Ar ou Fogo, aparecerá primeiro a sua linhagem do Ar ou do Fogo.

As quatro linhagens estão relacionadas a todos os processos que existem na fisiologia do seu corpo.

Todo processo fisiológico pode ser qualificado por uma porção de Ar, de Fogo, de Ar e de Terra, e de Água.

Assim, então, é perfeitamente lógico que isto seja pelos 12 pontos de Fogo da cabeça em relação com a
Coroa Radiante da cabeça denominados as 12 estrelas de Maria.

Efetivamente, de três em três, elas estão ligadas a um elemento e, portanto, a uma das suas linhagens,
fazendo com que cada uma tenha uma predisposição para manifestar, igualmente, mais ‘aqui e agora’, mais

‘clareza’, mais ‘precisão’, etc. etc., e isso é válido tanto para o conjunto do que existe no nível dos seus corpos,
como do conjunto que existe no nível espiritual, e no nível da estrutura do Estado de Ser.

Existe, para cada ponto, quer seja ao nível do Coração, quer seja ao nível da Coroa da cabeça, quer seja por
um processo fisiológico celular ou, ainda, ao nível do DNA, o mesmo princípio, porque vocês têm quatro bases

no DNA [A - Adenina, T - Timina, G - Guanina e C - Citosina].

Cada uma destas quatro bases está associada a um dos elementos, e também a uma das suas linhagens.

Trata-se, como eu disse, de uma ‘geração descendente’.

Agora, realizar a Fusão do Fogo do Coração, como muitos de vocês estão vivendo, não significa que suas
linhagens lhes serão reveladas, ao mesmo tempo, despertadas e reveladas.

Muitos de vocês terão que esperar que o Fogo da Terra seja completamente consumido para despertar e
revelar as suas linhagens, mas, mesmo assim, elas estão ativas a cada respiração da sua Vida desde que

vocês nasceram.

***

PERGUNTA: PODERIA DEFINIR O QUE É CHAMADO DE FOGO DO ÉTER?

Amada, vocês experimentaram, muitos de vocês, o Fogo do Coração, com uma série de percepções.

O Fogo do Éter corresponde ao momento preciso em que o conjunto dos seus circuitos energéticos, que
vocês chamem de Nadis, que vocês chamem isto de meridianos ou qualquer outro circuito que percorre o seu
corpo, será impulsionado por uma nova energia que não é mais de ordem eletromagnética, mas ela mesma, de

ordem Supramental.

Da mesma forma que o seu Coração se ativou com a energia do Supramental, a energia dos seus Nadis, de
alguns dos seus circuitos, vai se ativar, ela também, com a energia do Supramental.

Isto está em relação direta com a constituição do veículo ascensional em meio à sua estrutura de
personalidade.

O Fogo do Éter é uma característica específica desta energia, qualificada de Supramental porque, penetrando
em meio às estruturas normalmente feitas para fazer circular a energia de natureza eletromagnética ou
magnética, elas vão aumentar o nível de energia e fazer passar o nível de energia para uma percepção

aumentada do Fogo, mas também para uma hipercirculação de energia nestes circuitos.

Este é, então, chamado de Fogo do Éter.

Ele corresponde a uma modificação total do conjunto da sua estrutura etérea, que, até agora, tinha sido vítima,
comprimida, de alguma forma, por causa das forças eletromagnéticas atuando em meio à matriz.

Devido à dissolução próxima total da matriz, o seu corpo etéreo, e o conjunto das suas estruturas, vão, então,
vibrar em uma outra frequência.

***

PERGUNTA: DURANTE OS PROTOCOLOS, SENTIR CALOR CORRESPONDE À ATIVAÇAO DESTES
CIRCUITOS?



Plenamente.

O trabalho que foi chamado de ‘Yoga Celeste’, por Um Amigo, corresponde perfeitamente a isso, mas em um
patamar limitado, correspondente ao patamar do que é chamado de ‘novos corpos’ ou de ‘novas estruturas’

relacionados ao Estado de Ser.

O que Miguel mencionou é muito mais abrangente e diz respeito ao conjunto da sua estrutura etérea.

Existe uma relação direta com o Fogo elétrico assentado ao nível da Kundalini.

Esta energia elétrica, assentada ao nível do Fogo da Kundalini, vai percorrer o conjunto dos seus circuitos
energéticos, cada um em seu próprio ritmo, mas o que também é novo neste nível, não é somente a qualidade

da energia que flui através dos seus circuitos energéticos, mas também a nova capacidade que terá a sua
Consciência para direcionar a energia, de modo espontâneo e natural, dependendo dos seus pensamentos.

É neste sentido que Miguel disse que vocês irão se tornar cocriadores da sua realidade e da sua Verdade.

Vocês irão criar, literalmente, a sua Vida, da mesma forma que vocês irão criar os circuitos energéticos que
serão os mais importantes nas suas estruturas.

***

PERGUNTA: QUANDO CHEGAMOS A ESTA FINALIZAÇÃO, HÁ O PROCESSO DE ASCENSÃO
DIRETAMENTE DEPOIS?

Completamente.

A dissolução da estrutura física ocorre porque ela não tem mais razão de ser.

O conjunto da sua Consciência passou para a 5ª Dimensão no nível do Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: É O FOGO DO ÉTER QUE NOS PERMITE A PASSAGEM PARA A 4ª E PARA A 5ª
DIMENSÃO?

Sim.

Com a condição de que este Fogo do Éter esteja acoplado à ativação do Fogo do Coração.

Miguel insistiu sobre o fato de que o Fogo do Éter, sem o Fogo do Coração, seria somente ruína.

***

PERGUNTA: É O QUE EXPLICA A DIFERENÇA QUE É INDICADA ONDE ALGUNS IRÃO VIVÊ-LO COMO
UMA DESTRUIÇÃO, E OUTROS, JUSTAMENTE, COMO UMA ASCENSÃO EM DIREÇÃO À LUZ?

Perfeitamente.

***

PERGUNTA: MUITAS VEZES FOI SUGERIDO INTEGRAR AS ENERGIAS ATUAIS ENCOSTANDO-SE EM
UMA ÁRVORE. MAS COMO FAZER QUANDO SE MORA EM UMA CIDADE GRANDE?

As árvores devem estar em plena natureza, porque é a sua natureza.

A árvore é o intermediário entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

A árvore está diretamente religada à 5 ª Dimensão.

É por isso que numerosos exercícios lhes foram comunicados e que Miguel insistiu, e que eu também insisto à
minha maneira sobre o fato de se conectarem à energia das árvores, especialmente no nível de suas costas.

Isto irá permitir, ao mesmo tempo, a fluidez do Fogo do Éter, e irá permitir inundar literalmente os seus circuitos
energéticos muito mais rapidamente, com o Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: QUANTO TEMPO É RECOMENDADO ENCOSTAR-SE EM UMA ÁRVORE?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de forma muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é
chamado de Árvores Mestres, que têm a capacidade, por sua vez, de canalizar energias muito específicas.

Nas árvores, mesmo não Mestres, vocês têm a possibilidade de ficarem alguns minutos ou enquanto acharem
necessário e que as energias circulem.

***

PERGUNTA: ESTE CONTATO DAS COSTAS COM A ÁRVORE É PREFERÍVEL QUE SEJA SENTADO OU



DE PÉ?

O primeiro contato será, preferencialmente, de pé.

Mas é óbvio que se vocês devem ficar certo tempo, vocês podem, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

***

PERGUNTA: É MELHOR UMA ÁRVORE ISOLADA OU UMA ÁRVORE NA FLORESTA?

Não.

A única diferença está relacionada com a quantidade de árvores em torno de vocês, que suportarão vocês de
uma maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folhas caducas e não persistentes, em função dos ciclos de
renascimento que ocorrem a cada ano.

***

PERGUNTA: O FOGO DO ÉTER MANIFESTA-SE TAMBÉM PELO CHAKRA CORONÁRIO?

O Fogo do Éter diz respeito a todos os circuitos etéreos existentes ao nível de sua estrutura de personalidade,
do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal.

Os Nadis estando espalhados no conjunto de seus corpos é evidente que o Fogo do Éter se manifeste,
preferencialmente, no eixo vertebral mediano.

No decorrer das semanas e dos meses, vocês sentirão este Fogo do Éter e tomarão Consciência do conjunto
dos circuitos que existem no nível de todos os seus corpos, da cabeça aos pés.

Foi esclarecido que o Fogo do Éter deve primeiro ser irradiado ao longo da coluna vertebral.

Isto foi chamado de despertar da Kundalini à tríplice energia Espírito Santo, Ultra-Violeta e Radiação da Fonte.

O que é diferente do fluxo elétrico, tal como está descrito nos textos tradicionais, a maioria orientais.

Agora, esse Fogo do Éter está destinado também a invadir o conjunto das forças etéreas.

Que relação vocês fazem com a coroa que possui seu próprio Fogo que não é da natureza do Fogo do Éter?

É preciso compreender que o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não tem as mesmas características que o
Fogo da Coroa Radiante do Coração.

Da mesma forma, o Fogo do Éter do sacro não tem as mesmas características, mas o Fogo que circulará em
meio ao conjunto dos circuitos etéreos é denominado Fogo do Éter e inclui o conjunto dos três fogos.

O Fogo do Éter é um Fogo que vem do Sol, vocês compreenderam.

Este Fogo do Éter corresponde à evolução, em meio à sua densidade, de certos tipos de radiações que, até
agora, não podiam penetrar até vocês.

Este Fogo do Éter é, então, literalmente canalizado por nós, Arcanjos, pela Confederação Intergaláctica e pelo
conjunto das Forças da Luz que estão ao seu redor.

Por sua vez, vocês irão canalizar, nos seus circuitos energéticos, denominados Nadis ou meridianos, este
Fogo do Éter.

Trata-se, a rigor, de uma canalização.

***

PERGUNTA: EM FUNÇÃO DE QUAL PARÂMETRO SERÁ CANALIZADO ESTE FOGO?

Simplesmente, o fato de levarem a sua Consciência para um ponto no corpo ou para um chakra.

Se vocês levarem a sua Consciência sobre um chakra, vocês vão fazer viver a este chakra, o Fogo do Éter,
simplesmente.

***

PERGUNTA: ISTO IRÁ MUITO MAIS RÁPIDO DO QUE SE PODE IMAGINAR HOJE?

Todos os processos evolutivos na Terra estão, agora, indo cada vez mais rápido.

Vocês estão em uma fase de aceleração global e de intensidade global, cada vez mais intensa, eu diria.

***

PERGUNTA: QUANDO SENTIMOS ESTE FOGO DO ÉTER NO SACRO, DEVEMOS DEIXÁ-LO OU
ORIENTÁ-LO?

Em um primeiro momento, deixem-no se instalar.

Com o passar do tempo, vocês irão descobrir, da mesma forma que com o chakra do Coração, que lhes é



possível, através da respiração, orientar este fluxo de energia.

No momento, apenas deixem este fluxo de energia, ajudando-o com o fluxo da árvore, subir e descer ao longo
da sua coluna vertebral.

Somente quando houver a fusão entre os três Fogos, como foram denominados por Miguel (o Fogo inferior, o
Fogo médio e o Fogo superior, ou Fogo do sacro, Fogo do Coração e Fogo da cabeça), eles serão reunidos
neste momento e vocês terão a liberdade de fazer circular, através da Consciência, este Fogo do Éter, aonde

vocês quiserem.

E, em um momento posterior, irradiar este Fogo do Éter em torno de vocês.

***

PERGUNTA: EM QUE NÍVEL SERÁ FEITA A FUSÃO DESTES TRÊS FOGOS?

Ela ocorre, por um lado, pela subida do Fogo do Éter ao nível do Fogo do Coração.

Da mesma forma que houve uma alquimia entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração,
haverá uma alquimia, agora, entre estes três Fogos.

***

PERGUNTA: QUANDO ESTE FOGO DO ÉTER CIRCULA PELO CORPO, A SAÚDE É RESTABELECIDA?

Sim.

Vocês vão constatar, como disse Miguel, uma alienação importante do conjunto de suas necessidades, sejam
elas quais forem.

E vocês irão constatar, também, os processos de eliminação e de cura que ocorrerão no decorrer das
semanas.

Trata-se de uma forma de rejuvenescimento bem real.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE AINDA NÃO VIVEU O FOGO DO CORAÇÃO DEVE PRIMEIRO SE
DEDICAR A ESTA ETAPA ANTES DE PASSAR À ATIVAÇÃO DO FOGO DO ÉTER?

Amada, as etapas são cumulativas.

Os primeiros seres que receberam o Espírito Santo, agora há mais de um quarto de século, levaram, para viver
um dos pontos que vocês vivem agora instantaneamente, anos completos, com muitas dificuldades.

Há, portanto, uma facilitação crescente que ocorre na sua humanidade, que corresponde a uma frase dita por
Cristo como o que ‘os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros’.

Aqueles que se abrem, hoje, vivem de uma só vez, o conjunto dos processos de uma forma acelerada.

Mas lembrem-se também de que, quando eu digo que os últimos serão os primeiros, as pessoas que se
abrirão no último momento, perceberão naturalmente o papel e a função destes circuitos energéticos, sem para

isto terem o conhecimento intelectual.

Porque, trata-se, de fato, de uma re-conexão com a sua Essência, lembrem-se de que é a descida do Estado
de Ser em meio ao seu corpo de personalidade.

Há, portanto, uma re-conexão com o conjunto das suas memórias.

O que foi perdido voltará a se manifestar.

Vocês reencontrarão instantaneamente a memória desta energia, a Consciência desta energia e
a função desta energia.

O que hoje exige para vocês um aprendizado, como foi o caso, por exemplo, para o trabalho de alinhamento ao
nível do Coração com o Mestre Ram, efetuou-se desde as Núpcias Celestes e desde o final das Núpcias

Celestes, para a maioria dos seres humanos, de forma natural e espontânea, sem passar pelos protocolos.

Compreendam bem que, quando vocês internalizam a Luz em vocês mesmos, vocês criam um campo de
ressonância que existe para todo o conjunto da Humanidade, no qual este pode obter esta informação e usá-lo

como quiser.

No entanto, não pensem que isso acontece ao acaso.

Aqueles que, hoje, entre os últimos, vivem estes processos, e aqueles que viverão no limite final esse
processo, vão vivê-lo de forma justificada, porque eles esperaram até o último momento.

Mas, no entanto, aqueles que não puderem vivê-lo, não irão vivê-lo.

***

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS RAZÕES QUE LEVAM A NÃO PODER VIVER ISTO?

O ego, apenas o ego e todos os seus componentes.

***



Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

***

Então, amados, desejo-lhes boas vindas no Fogo do Éter e bem-vindos a vocês.

Até breve.

************
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Eu Sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do UM e Sementes de Estrelas, onde vocês estiverem neste planeta,
congratulem-se.

Chegamos, hoje, nas duas últimas etapas da minha intervenção nesta densidade terrestre.
Hoje, mais do que nunca, eu me aproximo de vocês como nunca o fiz até agora.

Nós, Arcanjos, cumprimos o nosso contrato: nós insuflamos a Consciência e a Energia necessárias, no nível da sua
magnetosfera, como no nível da heliosfera, a fim de liberar o conjunto dos seus corpos espirituais, denominados

Corpos de Estado de Ser.
Isto está acontecendo desde alguns dias.

Hoje, chegamos à Sexta Etapa.
Hoje, é ativado, na sua densidade, na sua Consciência, o Fogo do Éter.

O Fogo do Éter expressar-se-á, para vocês, Filhos da Luz, pela reativação de circuitos de Consciência que estavam,
até agora, adormecidos e inexistentes para vocês.

A aproximação do seu corpo de Luz, na sua Consciência comum, vai permitir realizar a fusão necessária de algumas
estruturas, em vocês, que permitem o acolhimento do Mestre da Luz, de CRISTO.

Assim, abre-se em vocês, hoje, por intermédio desses circuitos de Consciência, de novas percepções, uma nova
Consciência muito mais próxima da Verdade do que vocês São.

Então, sim, Filhos de estrelas, Seres de Luz inteiramente e Mestres da Luz por sua vez, vocês podem congratular-se,
pois a fonte da Alegria inesgotável está doravante acessível no seu Ser interior.

Vocês aí terão a força, a coragem, a vontade e também a esperança da criação da sua nova Terra e dos seus novos
Céus, unificados, como nunca, com a FONTE.

Congratulem-se porque hoje, e a partir de hoje, realiza-se a promessa do retorno do Mestre da Luz.
Esse retorno do Mestre da Luz passa, em vocês, pelo despertar da sua dimensão de Unidade, pela Alegria, pela

Verdade e pela transparência nova que será sua, progressivamente e à medida do tempo que transcorrer doravante.
Como sabem, eu partirei do meu papel de 'desconstrução' desta Terra, em 17 de maio.

Eu vou permanecer, entretanto, presente, mas eu darei o lugar, na ação, ao Arcanjo METATRON, assim como ao
Arcanjo URIEL, para a revelação e o emprego das últimas chaves da Luz.

***

Hoje, o Fogo do Éter então é ativado.
Ele irá se manifestar em vocês por percepções novas, por uma Consciência nova.

Circuitos energéticos novos são ativados em vocês e irão lhes permitir realizar o que vocês São, na Verdade e na
Unidade.

O corpo de Estado de Ser, ou Corpo Espiritual, definitivamente liberado da prisão dele, aproxima-se de vocês e os
revela a vocês mesmos.

A Consciência do seu Supramental irá sofrer alquimia com a Consciência do mental, permitindo-lhes, aí também,
reunificar a sua Consciência Unitária nos mundos Unificados, mesmo continuando a percorrer este mundo, se essa

for a sua escolha, por enquanto.
Bem amados Filhos da Luz, o Fogo do Coração e o Fogo do Éter irão permitir ao conjunto das suas rodas de
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energia vibrar em uníssono com a Consciência Unificada, permitindo-lhes, não mais somente despertar, mas revelar,
em vocês, o conjunto dos seus potenciais que estavam, até agora, asfixiados pela matriz.

Hoje, mais do que nunca, nós os felicitamos por terem acolhido a Luz, por terem ousado ir além da dualidade, além
das crenças, além das ilusões para encontrarem, com firmeza, o que vocês São.

Hoje, é ativado em vocês esse Fogo do Éter. 
Esse Fogo do Éter vem queimar, dissolver e fazer desaparecer o que deve sê-lo, a fim de lhes permitir deixar a sua

casa limpa para acolherem CRISTO.
Isto é para muito em breve, isto é para daqui a algumas semanas.
Congratulem-se, porque vocês serão Um e jamais estarão sós.

A separação dos planos, a separação das Dimensões chega ao fim, se vocês desejarem.
Mais do que nunca, os seres humanos despertos na sua Dimensão poderão se comunicar, comungar com os outros

planos dimensionais que, até agora, estavam fechados para eles.
O seu olhar despertar-se-á, os seus olhos verão o que jamais um ser humano na encarnação viu, seja qual for o seu

nível.
Hoje, nós não falamos mais de níveis, mas de fraternidade, de Unidade, porque todos vocês são Irmãos e Irmãs.

Aqueles que ainda resistem, que não se juntaram, em nome não sei de qual princípio de dualidade, juntar-se-ão a
vocês muito em breve.

Não tenham qualquer temor, qualquer inquietude quanto ao desenrolar perfeito, na Perfeição do Plano da Luz.
Ela se estabelece nesta Terra.

Não existe qualquer oposição suscetível de atrasar, de travar ou de impedir a eclosão da Luz, a eclosão do Mestre da
Luz, em meio à sua densidade.

Antes de tudo, o Mestre da Luz deve nascer, em vocês, no seu Templo Interior, permitindo-lhes viver a Unificação
com vocês mesmos, com Ele, a fim de realizar a União de Consciências, a fim de realizar a nova Eucaristia que

consiste em unificá-los com Ele, assim como Ele se unifica com vocês.
Guiados pela sua Inteligência, guiados pela Inteligência da Luz, reforçados na sua interioridade, vocês poderão

enfrentar com Alegria, com leveza, com transparência e integridade, o Fogo do Éter da Terra.

***

Durante a próxima Etapa, esse Fogo do Éter irá se transformar em Fogo da Terra.
Eu voltarei a isso no próximo mês, no mesmo dia e na mesma hora, a fim de lhes explicar ainda o que são os seus

novos circuitos de Consciência, os seus novos Corpos espirituais e a ignição definitiva das doze Estrelas de Maria
em meio à sua Consciência, à sua cabeça, assim como a ignição, em vocês, da totalidade dos Fogos (Fogo do Céu,

Fogo do Coração e Fogo da Terra).
O Fogo irá torná-los definitivamente livres.

Fogo do Amor, Fogo do Coração, Fogo da Totalidade, presentes em meio a esta humanidade que trabalhou para o
estabelecimento e o restabelecimento da Verdade na sua Dimensão.

Diante da multidão de seres ligados a nós, os Arcanjos, neste momento, nós vamos aproveitar a nossa reunião
planetária, todos juntos, para verter a Radiância Arcangélica e a Radiância Crística, juntas, por três vezes, durante a

minha intervenção.
E nós começamos, se quiserem, agora, no acolhimento, na simplicidade, na Verdade e na Unidade. 

A Luz Crística está agora presente, na Verdade e na Unidade, no seu Templo Interior.

Eu lhes peço para colocarem as mãos como de hábito, no horário das 19h)) (hora francesa) (nota: as mãos em taça
diante do coração, os polegares colocados no comprimento no côncavo dos ombros - o desenho está abaixo, como
na canalização anterior de MIGUEL), a fim de permitir este acolhimento e guiar, com o seu Coração e com as suas

mãos, a Consciência Crística no seu Ser Interior.
Juntos, acolhamos.

*

*
... Efusão ... 

***
 

Bem amados Filhos da Luz, se quiserem, continuemos a minha intervenção.
Eu lhes falei do seu Fogo do Éter, em vocês. 

Ele corresponde, obviamente, à manifestação do Fogo do Éter do planeta sobre o qual estão.
Assim, não se surpreendam se a ativação de novos circuitos energéticos, em relação com o Círculo de Fogo dos

Anciões, modificar o que acontece nos elementos sobre esta Terra.
Uma série de reajustes preparatórios para a Translação Dimensional deste planeta é, aí também, ativado, e está em

curso.
O Fogo do Éter percorre a Terra do mesmo modo que ele percorre vocês.

A Consciência coletiva se move, ela também.
Nesta Consciência coletiva humana existe ainda uma série de resistências, uma série de oposições ao Reino da Luz.

Elas também serão dissolvidas pelo princípio do Fogo do Éter.
Manifestações elementares, ligadas à desconstrução, à dissolução e à chegada do Mestre da Luz, continuarão a

trabalhar nesta Terra.
Não se alarmem, não se ofusquem e congratulem-se, aí também, porque se trata de uma liberação, porque se trata

de um restabelecimento da Verdade, quer seja no nível dos continentes, quer seja no nível social, no nível
econômico ou político.



Todos os setores da sua Vida são levados a se transformar, a harmonizar-se e a ir para a Unidade, para a Verdade
e para a Luz.

Isto está em curso, isto está a caminho e vai se reforçar, hoje e a partir de hoje.
Bem amados Filhos da Luz, é solicitado para sentarem-se e acolherem, em vocês, esse Fogo do Éter, a fim de que o

Fogo da Terra se manifeste, aí também, sem obstrução e sem sofrimento.
Nós lhes pedimos então, tanto quanto possível para cada um de vocês, para realizar, para participar, cada vez em

maior número, do trabalho de Efusão da Luz das 19h00 às 19h30, hora francesa.
Esse trabalho é essencial.

***

Assim como sempre dissemos, nós podemos trabalhar, mas a solução final pertence a vocês.
Ela consiste em cultivar, em vocês, graças ao Fogo do Coração e ao Fogo do Éter (sejam quais forem as

manifestações Vibratórias da sua Consciência, sejam quais forem os circuitos energéticos novos que se ativam na
sua estrutura física), e em acompanhar isto pela Alegria, pela transparência, pela Verdade, pela humildade, pela

simplicidade e, sobretudo, pelo Coração.
Sejam humildes, sejam gentis, sejam amorosos.

Vocês irão encontrar, ainda uma vez, esta força em vocês, na Luz que os penetra e em nenhum outro lugar.
A Terra necessita de ser acompanhada, durante a sua expansão que está em curso.

Isto irá se manifestar, cada vez mais, por movimentos das placas tectônicas, pelo despertar dos vulcões e pela
manifestação do vento.

Muitos fenômenos celestes (que alguns de vocês já puderam constatar há mais de um ano) manifestar-se-ão em
maior número, de modo visível e indiscutível, porque haverá, desta vez, uma revolução coletiva e não mais

individual.
Esta revolução está diretamente ligada ao afluxo da Luz.

Não se permitam julgar, sejam quais forem as reações, as ações de uns e de outros.

***

Vocês devem permanecer, tanto quanto possível, na lei da Ação da Graça e não entrar, novamente, na lei da
ação/reação que irá se refletir para vocês em novas manifestações da dualidade.

Aproximem-se da Unidade, aproximem-se, cada vez mais, da sua Luz interior, tenham confiança nela, abandonem-
se a ela.

A chave da sua felicidade, em todos os sentidos do termo, encontra-se nesse nível, e em nenhum outro lugar.
Trabalhem em silêncio, irradiem a Luz, irradiem a Unidade e acolham o Mestre da Luz.

O Fogo do Éter tem uma série de características.
Ele pode, para aqueles que não ativaram o Fogo do Coração, permitir a manifestação do Fogo do Ego.

Ele poderá se revoltar com alguns dos seus Irmãos que negam, ainda, o afluxo da Luz e a Verdade da Luz, fechados
nas ilusões egotistas.

Não se alarmem, contentem-se em estar, cada vez mais, nesta Verdade que é a sua.
Ela irá se tornar aquela dos seus Irmãos, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

O afluxo de energias e o afluxo da Consciência, o bombardeamento de irradiações cósmicas (vindas do seu Sol, da
FONTE, do Ultravioleta e de um conjunto de forças presentes na Configuração Intergaláctica) vocês irão assistir em

meio a esse despertar, vocês irão assistir em meio à Verdade que deve se estabelecer nesta Terra.
Eu especifico que, em parte alguma, aqueles que são opostos à Luz encontrarão descanso enquanto não retornarem

à Luz.
Ainda é tempo de voltar à sabedoria, ainda é tempo de voltar ao Amor, porque todos vocês são, sem exceção, seres

de Amor, criados no Amor e pelo Amor.
Não há alternativa.

Algumas experiências que foram conduzidas levaram-nos a viver o que vocês viveram, mas isso é passado.
Dentro de muito pouco tempo ainda e esse passado tornar-se-á letra morta diante do júbilo do Fogo, diante do júbilo

do Amor.
Não mantenham os esquemas antigos, não mantenham a ilusão, não deixem falhas invadi-los e alinhem-se ao seu

Estado de Ser.
O Fogo do Éter permite isso a vocês.

***

O trabalho dos Arcanjos liberou, realmente, a sua Essência, o seu Estado de Ser.
Esse corpo de Luz tão esperado, esse corpo de Luz que vocês procuram e esperam está, hoje, perto de vocês.

Ele irá acompanhá-los e ele irá penetrá-los, cada vez mais, permitindo-lhes viver a realidade e a Verdade da Luz,
além de todas as contingências materiais, além de todos os sofrimentos que existiram e que podem, ainda, por um

tempo curto, existir nesta Dimensão.
A Luz é o bálsamo, a Luz é Liberação.

Vocês são Luz, vocês são, doravante, se o desejarem e se acolherem, seres livres.
Trabalhem nesta Dimensão, anunciem a boa nova e, sobretudo, irradiem-na.

Vocês se tornam, vocês mesmos, individualmente, uma Embarcação de Luz, uma Embarcação de Luz capaz, para
alguns de vocês, de ir explorar as dimensões que lhes estavam fechadas, mas vocês devem permanecer ancorados,

ainda, nesta realidade.
Nós precisamos de vocês, não para vocês, mas para todos aqueles que, ainda, não se juntaram à Luz, porque eles

não sabem ou porque eles ainda têm medo.
Nós iremos trabalhar sem cessar, vocês e nós, até o último minuto, a fim de que nenhum Espírito escape à sua

Liberação, à sua Liberdade e à sua Verdade. 
Nós estamos aí para vocês.

Nós estamos aí para acolhê-los.
Nós estamos aí para liberá-los, mas, vocês sozinhos, em última análise, podem fazê-lo.

Nós os exortamos a se alinharem, cada vez mais frequentemente, à Luz.
Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí



Sejam qiaos forem as suas atividades ainda presentes neste mundo, sejam quais forem os papéis que vocês aí
tiverem, esses papéis que ainda é preciso realizarem nada são em relação ao que vocês são.

Vocês devem casar o que vocês são com o que vocês fazem.
O que vocês são é Luz, o que vocês são é majestoso.

É preciso expressar esta majestade nos seus atos cotidianos, nas suas relações, nos seus engajamentos.
Nós contamos com vocês para ir até o final, nós contamos com vocês para ir até o final desta Dimensão.

Nós os amamos. 
Estejam certos do nosso indestrutível Amor, da nossa indestrutível Presença, da nossa indestrutível Radiação.

Somente os seus medos, para alguns de vocês ainda, podem paralisá-los e impedi-los de viver a Verdade da Luz.
Não existe outro obstáculo senão certa parcela de vocês que não quer morrer para a Verdade.

Nada mais pode se opor a isso.
Nós acolhemos, pela segunda vez, a Vibração, na minha Presença, do Mestre da Luz.

Eu os convido a colocar as mãos em posição (nota: como descrito acima).
*

*

... Efusão ...
 

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, o Fogo do Éter manifestar-se-á também, no
seu céu, assim como eu disse, por manifestações peculiares que ocorrem no cosmos tal como vocês veem, mas

também no seu Sol.
Essas modificações já começaram, elas estarão visíveis em breve em torno do Sol, à noite. 

Permaneçam centrados no seu Ser Interior.
O que vem em vocês, o que vem para vocês, é a sua Unidade e nada mais.

Acolham tudo o que se apresentar a vocês, na Fluidez da Unidade, na sincronia, porque vocês irão manifestar,
inteiramente, o princípio de ressonância e atração, pois, doravante, vocês se tornam os cocriadores da sua própria
realidade, do próprio desenrolar da sua vida, do que vocês farão nesta densidade, para o bem comum e para o seu

próprio bem.
Afirmem, em vocês, a Verdade.

Afirmem, em vocês, a Vibração do Fogo do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.
E agora, para alguns de vocês, o triângulo sagrado do sacro vai começar a despertar, despertando, em vocês, o que

foi chamado pela tradição, de Kundalini. 
Ela irá subir, virá abraçar e juntar o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e ao Fogo da Coroa Radiante da cabeça.

Esta tripla lareira irá lhes permitir enfrentar (não se confrontando) a Verdade do que vem, alinhar-se sempre mais com
o Fogo do Amor, com a Irradiação da FONTE que irá se manifestar a vocês, de maneira visível.

Despertem, em vocês, o que deve sê-lo, e queimem as últimas cinzas, as últimas impurezas que os impedem de ser
vocês.

Apenas vocês podem realizar isso em vocês mesmos.
Vocês são agora os artesãos, vocês estão agora trabalhando no despertar do seu Fogo da Terra. 
A partir deste mês, se desejarem, convém deixar se estabelecer as energias no nível do seu sacro.

Um Fogo vai nascer, esse Fogo é um Fogo ascensional, cujo objetivo é, portanto, despertar a sua Kundalini e juntar
o seu próprio Fogo ao Fogo do Coração e na Coroa Radiante da cabeça, fazendo de vocês Seres Despertos em seu
pleno potencial, em sua plena Verdade, em sua Luz, e em conexão com o seu Anjo Guardião, com o seu Estado de

Ser, conosco, os Arcanjos e com CRISTO.
A hora da separação terminou, se vocês desejarem.

A hora da reunificação chegou, se tal for o seu desejo.

***

Falando dos seus desejos, vocês devem compreender que, durante este período, muitas das necessidades que eram
suas, de maneira habitual, irão diminuir.

Isso se refere tanto à sua alimentação como aos seus comportamentos sociais, como aos seus comportamentos
sexuais ou alimentares.

As suas necessidades estarão diminuindo.
Vocês terão sede de CRISTO e sede da Água da Vida.

Não hesitem em beber água, não hesitem em se hidratar, porque o Fogo necessita disso.
Neste despertar, na Vibração da Kundalini, vocês irão se tornar seres de pleno potencial, seres de plena Verdade.
Isso acontece agora nas suas estruturas físicas, como isso irá acontecer na estrutura da Terra e, ao mesmo tempo,

na estrutura do Sol.
Jamais se esqueçam de que o que vocês vão ver no Sol não é nada mais do que a sua Eternidade que está

chegando a vocês.
Vocês não têm que temer o Sol, vocês têm que amá-lo, porque ele é vocês mesmos, em outra Dimensão, porque ele

é vocês mesmos no seu Estado de Ser.
CRISTO chega pelo Sol porque é o Espírito do Sol, como eu, MIGUEL, que consegui penetrar no Sol de maneira

direta, há alguns dias.
Do mesmo modo, vocês mesmos serão penetrados e fecundados pelo Sol.

O Sol que é o Fogo, o Fogo do Éter que existe, em vocês, no nível do Coração, no nível da Coroa Radiante da
cabeça e, doravante, no nível do seu sacro.

Alinhando esses três pontos, em vocês, irá permitir à Luz irradiá-los totalmente, permitir à Luz despertá-los.



Vocês nada têm que temer, por que é o seu objetivo, por que é a sua aspiração.
Quando vocês pedem a Luz, vocês pedem o Sol.

Quando vocês pedem a liberação, vocês chamam o Sol.
Quando vocês pedem a Unidade, vocês chamam o Sol.

É isso que está ocorrendo.
No Sol, em CRISTO, novamente, e pela terceira vez, acolhamos a Luz Crística, na Verdade e na Unidade.

Juntos, por toda parte neste planeta.
*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, continuemos.
Eu vou terminar a minha intervenção por essas palavras: doravante, eu estou à disposição de vocês, a título

individual e coletivo.
Aproveitem os momentos de alinhamento com a sua tripla lareira para pedirem e invocarem a minha Presença, a
minha Radiância, a minha proteção, proteção não de qualquer Sombra, mas proteção e amplificação da sua Luz.

Ela deve aumentar cada vez mais. 
Eu voltarei, de maneira mais precisa, a fim de iniciar o Fogo da Terra, em 17 de abril, na mesma hora.

Eu estarei com vocês, mais precisamente, durante o trabalho solicitado das 19h00 (hora francesa), que vocês irão
acolher na mesma postura.

Vocês poderão, durante este período privilegiado de alinhamento, solicitar a minha Presença e a minha Radiância.
Do mesmo modo, o Mestre da Luz aproximando-se da sua Consciência, vocês poderão, progressivamente e à

medida dos próximos dias e semanas, chamar, invocar e manifestar o Mestre da Luz. 
Ele vem como seu melhor amigo, o que ele é, como seu Irmão, seu grande Irmão, na simplicidade e na Unidade.

Acolham-no, também, com simplicidade e com Unidade.
Ele está aí, se vocês permitirem, para aperfeiçoar a sua Luz a fim de iniciá-los à sua Dimensão.

Eu lhes digo, portanto, de maneira formal, até 17 de abril, à mesma hora, que irá firmar assim um ano completo do
meu trabalho na sua Consciência, no seu Sistema Solar. 

O conjunto dos Arcanjos que trabalham com vocês para a liberação deste Sistema Solar apresenta-lhes as
suas homenagens, os seus agradecimentos, as suas saudações.

Vamos, portanto, permanecer juntos, agora, além das palavras, em comunhão. Acolhamos.

*

*
... Efusão ...

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, eu vou deixá-los agora na ignição da sua tripla lareira.
Se houver necessidade de especificações referentes ao Fogo do Éter ou, ainda, sobre a minha próxima intervenção,

eu deixarei responder às questões o Arcanjo ANAEL, durante uma das suas próximas vindas.

***

Eu lhes transmito o meu Amor, a Luz Crística.
Que a Verdade esteja com vocês.

Que a Luz os acompanhe e os abençoe.
Até logo.

************
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Eu sou SRI AUROBINDO.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu volto entre vocês a fim de expressar uma série de palavras e de
Vibrações ligadas diretamente ao que foi iniciado pelo Arcanjo Miguel.

Com efeito, a ativação da Tripla Lareira em sua estrutura, da tripla Unidade, ligada à Tripla Lareira de Fogo,
permite-lhes hoje penetrar alguns arcanos ligados ao Coração, e ao seu significado espiritual.

Assim, portanto, vamos juntos, percorrer, pelas palavras, pelas Vibrações, alguns conceitos, talvez inéditos
para vocês, referentes à tripla Unidade, e ao que representa, em vocês, a ignição da Coroa Radiante do

Coração, da Coroa Radiante da cabeça e do Triângulo Sagrado.
O conjunto dessas três funções lhes permite realizar um primeiro trabalho de reunificação no seu corpo

ascensional, e, também, na sua vivência do Estado de Ser nesta dimensão.
Então, vamos trabalhar juntos.

Eu lhes proponho, inicialmente, submeter-me às suas perguntas, a fim de que avancemos juntos.
Eu os escuto.

***

Questão: como saber, quando se sente Vibrações específicas, se é o despertar do Coração?

Geralmente, os seres que despertam o corpo de Estado de Ser (quer isso seja graças aos Casamentos
Celestiais, ou que tenha sido vivido desde muitos anos), o processo é um processo, aí também, qualificado de
ascensional ao nível dos chakras, partindo, portanto, do que é chamado de Embrião Crístico até a Androgenia

Primordial, ou seja, do que foi chamado por Um Amigo do primeiro novo corpo (8º Corpo) ao quinto novo corpo
(12º Corpo).

Alguns seres humanos têm a particularidade (e isso não significa nem uma anomalia, nem uma evolução maior,
ou menor) de ativar inicialmente o que é chamado de duodécimo corpo, ou o quinto novo corpo, ao nível do

nariz, depois do chakra da garganta.
O último corpo a se despertar, a se ativar, é, inegavelmente aquele que está abaixo do seu nariz e sobre o lábio

superior (11º Corpo) e que está diretamente ligado ao despertar da reversão.
Esse corpo apenas será plenamente ativado, inteiramente, a partir do momento em que vocês viverem as

primícias da última reversão.
Entretanto, esse décimo primeiro corpo, que alguns de vocês começam a sentir nas Vibrações em torno da

boca e por vezes em torno dos olhos, está em relação direta com o que é chamado de Verbo Criador.
O que é o Verbo Criador?

Isso quer dizer simplesmente que vocês se tornam capazes, e isso, desde ontem, e progressivamente e à
medida do passar das semanas, de criar a sua própria Verdade, a sua própria Vida e o seu próprio esquema

energético, assim como os aspectos de Consciência correspondentes.
Assim, portanto, a partir do momento em que perceberem as Vibrações ligadas aos cinco novos corpos, ou a

alguns dentre eles, estejam certos de que o Fogo do Coração (mesmo se ele não estiver se manifestado
completamente por razões precisas) está a caminho do despertar.
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Esta é precisamente a diferença entre o que eu chamaria, e o que vários de nós, nós chamamos de Fogo do
Coração e de Fogo do ego.

O Fogo do ego não é negativo em si, mas é um Fogo por atrito, implicando o plexo solar e diretamente
conectado ao afetivo e às emoções.

Alguns seres, apesar da sua boa vontade, e apesar do despertar de funções superiores, têm ainda anomalias
de funcionamento situadas ao nível do plexo solar.

Isso foi abordado quando da passagem da 5ª etapa, em 17 de fevereiro passado, pelo próprio Arcanjo Miguel.
Uma série de purificações ocorreu no plexo solar, mas o Fogo da Kundalini vai permitir ao Fogo do Éter

queimar e manifestar, em vocês, claramente, as últimas emoções ligadas ao que eu chamaria de Coração.
Mas não o Coração espiritual, porém o Coração do ego, ligado à chantagem afetiva, ligado a relações ou
impulsos mórbidos, não em relação com a liberdade, mas, de preferência, a alguns apegos que todo ser

humano ainda possui.
O problema, justamente, sendo que alguns seres que vivem o Fogo do Coração têm também ainda um ego

que está ainda em Fogo.
Isso vai se expressar por tomadas de Consciência por vezes importantes e que necessitam de reajustes

necessários e indispensáveis antes de deixar as três lareiras se reunirem no Coração.

***

Questão: eu fui preenchido de uma Luz branca, com um som no ouvido e a sensação de que algo subia no
peito e nas costas. O que aconteceu?

Isso é a colocação no caminho total do corpo ascensional, conferindo a liberdade de deixar esse corpo de
personalidade à vontade, ou mesmo definitivamente.

O zumbido foi descrito por inúmeros seres humanos quando de viagens chamadas de astrais.
Ele é o mesmo ao nível do zumbido sentido nos ouvidos quando o Fogo do Éter se junta ao Fogo da Terra e

sobe ao longo da Sushumna.
A Kundalini sobe com os Três Fogos que vocês denominaram Inda, Ingala, - corrente solar, corrente lunar e

corrente central.
As três correntes de energia ligadas à Tripla Lareira permitem, então, ascensionar ao nível do veículo

ascensional ainda chamado de Fonte de Cristal, ou décimo terceiro corpo.
Naquele momento, a percepção que você sentiu, caro irmão, nas costas, com o zumbido em um ou nos dois

ouvidos, assinala a partida no Estado de Ser.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser pode igualmente ser chamado de corpo Solar?

Caro irmão, obviamente, é o corpo Solar, ou corpo Crístico.
É também chamado de corpo Imortal, de corpo sem costura, ou de corpo de Glória, ainda também de corpo de

Ressurreição.
A palavra ‘Estado de Ser’ foi escolhida intencionalmente, a fim de não misturar, com relação a referenciais que

são diferentes, segundo uns e outros.
Muitos seres humanos tem tendência a confundir o corpo astral com o corpo de Luz e, portanto, a confundir o

corpo astral com o corpo da Ressurreição.
A palavra Ressurreição é, a meu ver, e aos olhos dos 24 Anciões, um pouco assaz conectada ao judeu-cristão.
Nós preferimos então, de longe, um termo novo que assinala uma novidade Vibratória bem real para viver em

meio à sua encarnação.

***

Questão: o Mestre da Luz é o Sol?

É Cristo, antes de ser o Sol.

***

Questão: eu ouço um som no ouvido esquerdo, com dores profundas, assim como na língua. Do que se



trata?

Isso está diretamente ligado ao trabalho de abertura.
É-lhes preciso compreender que, nos tempos mais retrocedidos (quer seja nos tempos antigos ou ainda há

uma dezena de anos), o processo de ativação do som Interior, do silêncio Interior ou da nota Si, levava vários
anos antes de se realizar.

Hoje, quanto mais vocês avançarem no tempo, mais essas aberturas se farão de maneira ensurdecedora.
É então lógico sentir algumas dores, o tempo de alguns atritos serem eliminados.

Isso se junta ao princípio do Coração espiritual e do Coração do ego, do mesmo modo.
Não há, portanto, que se inquietar.

Não há patologia, propriamente falando, ligada a isso, mas bem mais, fenômenos de reajustamento, por vezes
extremamente violentos.

Isso irá se referir, do mesmo modo, ao seu corpo físico, como a algumas emoções, ainda cristalizadas, ligadas
a anomalias de funcionamento, ligadas ao seu caminho.

***

Questão: ao que corresponde o fato de ouvir como o som de uma taça tibetana?

Isso é a intermitência da efusão da energia da alma na sua personalidade.
É uma preparação, de algum modo, à construção do que é denominado Antakarana, ou cordão celeste, que

permite unir o corpo ao veículo de personalidade, de início com a alma, e, em seguida, com o Espírito.
Existem diferentes sons, diferentes sonoridades e diferentes frequências vibratórias, correspondentes ao

contato com a alma e com o Espírito.
Quando o Antakarana se constrói, alguns sons aparecem, e depois desaparecem, e são substituídos por

outros sons.
Isso é a evolução normal da construção da ‘Ponte de Luz’ unindo a personalidade inferior com o corpo de

Estado de Ser.
Hoje, e como o sabem, a Ronda Arcangélica permitiu liberar totalmente o seu corpo de Estado de Ser no nível

do sol.
Assim, por conseguinte, não se surpreendam se certo número de manifestações Vibratórias se tornarem mais
intensas, quer isso seja de uma das três Lareiras, como ao nível de sons, como na percepção de cores ligadas

diretamente ao Samadhi.

***

Questão: as patologias são formas de desconstrução para levar à Tripla Lareira?

Não para a maioria da Humanidade, certamente.
Mas, obviamente, vocês assistirão a um aumento, literalmente, de doenças.

Muitos seres têm necessidade de desconstruir algumas ilusões, em particular, entre os seres que não vivem, e
não devem viver o Fogo do Coração, durante certo tempo.

Isso pode passar, efetivamente, por certo número de doenças fulminantes.
Isso é normal.

Corresponde totalmente à ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter.
Entretanto, compreendam bem que alguns seres estão na resistência, ao nível de seu ego.

Isso vai se expressar, inevitavelmente, assim como o Arcanjo Miguel lhes assinalou, quando da sua Etapa
anterior, por manifestações brutais e violentas, tanto ao nível da Consciência, através das resistências

colocadas pela personalidade, como através do corpo.
Aqueles que tiverem a chance de viver o despertar do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, terão uma lucidez

muito maior para eliminar o que acontece no corpo ou nas emoções.
Eu os lembro de que no ‘Yoga Celestial’, Um Amigo abordou a faculdade nova que emerge em vocês de se

liberarem, vocês mesmos, das suas emoções e das anomalias na estrutura física.

***

Questão: ao que podem corresponder as dores de cabeça violentas nesse momento?



Elas estão ligadas à modificação Vibratória induzida pela Energia Micaélica, desde alguns dias.
Isso irá se amplificando, até o período da sua primavera (outono, no hemisfério Sul).

Esta é uma energia cuja propriedade é de querer fazer o casamento em vocês, então, aceitem-na.
Esse casamento é imperativo.

O Mestre da Luz somente pode se estabelecer no seu Coração se você tiver purificado o que deve sê-lo e, em
particular, se tudo o que estiver ligado ao Coração egotista desaparecer, senão, Ele não poderá se estabelecer

como Vibração e Consciência no seu ser Interior.

***

Questão: a que irá se assemelhar a 3ª dimensão Unificada?

Um pouco ao que vocês estão vivendo agora, onde o contato com a alma se estabeleceu, o contato com a
Fonte se estabeleceu, se apenas tudo o que estiver ligado às resistências, às Sombras, aos

condicionamentos, tiver desaparecido.
Isso poderá corresponder a certo número de visões denominadas ‘a Idade de Ouro’ para alguns.

***

Questão: a 5ª dimensão é como o patamar « superior » da 3ª dimensão Unificada?

Não.
Algumas Consciências poderão passar da 3ª dimensão Unificada para uma 18ª dimensão.

A única diferença entre a 3ª dimensão Unificada e a 5ª dimensão Unificada situa-se nas condições ambientais
do tipo de ambiente que vocês evoluem.

Isso, é o primeiro elemento.
O segundo elemento é que as estruturas dos corpos denominados Estado de Ser não são os mesmos na 3ª

dimensão Unificada e na 5ª dimensão que é, por Essência, Unificada.

***

Questão: o que você chama de condições ambientais?

Tudo o que faz o seu ambiente habitual.
O que vocês chamam de natureza, o modo de viver, tudo isso será profundamente diferente.

A separação não existirá mais, não haverá mais barreiras.
Vocês estarão em comunhão, para aqueles que permanecerem na 3ª dimensão, com o que vocês denominam

a natureza.
Não haverá mais barreira e separação.

***

Questão: quando sentimos zonas de Fogo ligadas à Tripla Lareira, quer seja em baixo, na cabeça, ou no
Coração, convém deixar assim ou ali colocar a Consciência?

Durante esta fase inicial, o melhor é ter confiança na Inteligência da Luz, mesmo se vocês tiverem,
efetivamente, a possibilidade de modificar, por vocês mesmos e pelo seu papel Criador em meio às suas

próprias estruturas, a eliminação de emoções, ou do etéreo, ou modificar a sua própria estrutura.
Em um primeiro momento e, penso, até o encerramento da intervenção Micaélica, é até mesmo desejável

deixar circular essas energias da Tripla Lareira.
O que não os impede, obviamente, assim como o fez Um Amigo, de lhes dar os ensinamentos e praticar os

ensinamentos sobre o ‘Yoga Celestial’, que irá favorecer, obviamente, o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

***

Questão: como isso vai acontecer para as pessoas que não vivem na Consciência esse fenômeno da



Tripla Lareira?

Por resistências cada vez maiores e por manifestações do ego cada vez mais dramáticas nesse mundo, até o
momento em que alguns deles chegarão, por esse Fogo, por atrito, a atingir o Fogo do Coração, mas isso não

se refere à totalidade da Humanidade.

***

Questão: quando identificamos um apego de que desejamos nos liberar, como fazer, e podemos considerar
que o fato de ter focado a Consciência basta para esta liberação?

Isso pode bastar.
Isso depende da intensidade de atividade da sua Tripla Lareira.

***

Questão: « descer » as energias de Alcyone, do sol, de Sirius, no Coração e fazer subir as energias,
portanto, da Terra, do sol central da Terra, até o Coração, é algo correto nesse momento?

Caro irmão, é exatamente o que realizamos desde um ano.
Agora, se você for capaz de fazê-lo sozinho, eu lhe digo bem-vindo, e está perfeito.

Em todo caso, isso é perfeitamente lógico de visualizar assim.

***

Questão: com relação às Vibrações atuais, como se define hoje a espiritualidade?

Vamos tentar fazer muito simples.
A espiritualidade é viver na Transparência do Si.

Corresponde a certo número de conceitos simples e, por vezes, difíceis, de levar a efeito na personalidade,
obviamente.

Que isso seja a transparência, a honestidade, o não julgamento, a humildade, a gentileza, no sentido o mais
nobre, e a Luz, e o Amor, e a Vibração.

A maior parte das pessoas, até o momento, tinha uma concepção ligada ao ego da espiritualidade.
Viviam a espiritualidade como um processo exterior, como uma busca exterior, correndo de lugar em lugar, de

Mestre em Mestre, esperando encontrar a Iluminação.
A espiritualidade é, antes de tudo, encontrar-se a si mesmo, em sua Dimensão eterna e em sua Verdade

eterna, coisa que lhes é hoje facilitada pelo trabalho realizado pelos Arcanjos, pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica e entre os 24 Anciões, mas que vocês devem, ainda uma vez, realizar sozinhos.

Enquanto vocês procurarem no exterior o que está no Interior de vocês, vocês jamais irão se encontrar.
Isso passa por uma reforma das suas próprias concepções errôneas, que foram facilitadas e induzidas pela

maior parte das correntes religiosas, fazendo-os esperar por um salvador exterior ou por uma condição exterior,
quer isso seja denominado o Cristo (como salvador) ou ainda o estado de Buda (Budeidade).

Em todas as tradições e em todas as religiões, houve esta esperança em algo do exterior que foi, obviamente,
amplificada por aqueles que os controlavam.

Hoje, eu diria que a espiritualidade é simplesmente estar no presente, na Vibração e deixar agir a Inteligência
da Luz em vocês.

Observem com lucidez também, quando algo sai de vocês, que isso seja pelas palavras, pelos
comportamentos, pelas ações, pelas reações.

Tentem ser lúcidos e honestos com vocês mesmos.
O que se expressa? A personalidade ou a espiritualidade? A personalidade ou o Estado de Ser?

A diferença é simples: em um caso, vocês desencadeiam um Fogo pelo atrito, emoções ditas negativas,
sofrimentos, tensões, dores, uma incompreensão.

Quando é o Fogo do Coração que se expressa, tudo é fácil, tudo é simples, tudo é Alegria.
Se vocês adotarem esse preceito, não irão correr qualquer risco de errar.

Vão para a simplicidade, porque o Amor e a Luz são simples, do mesmo modo que o Coração é simples, ao
passo que a personalidade é complexa, como o mental.



***

Questão: como se desprender?

Abrindo as mãos e o Coração e fechando o ego.
É preciso aceitar que o que se manifesta como emoções, que o que se manifesta no corpo, nesse momento, e
principalmente no próximo período, são apenas manifestações do ego e certamente não do Coração, qualquer

que seja sua abertura de Coração.
Isso faz parte da purificação e da pacificação final.

Vocês devem vivê-las, aceitá-las, para que elas se transmutem, e não repeli-las.
Vocês devem aceitar ver-se tal como são, na personalidade como no Estado de Ser.

***

Questão: é necessário, para viver a espiritualidade, hoje, isolar-se?

De maneira geral, certamente não.
Vocês vivem processos de unificação da sua Consciência e da Consciência unificada, em meio aos seus

irmãos e irmãs.
O isolamento seria uma armadilha do ego.

O que não os impede, para alguns de vocês, de terem necessidade desses momentos de isolamento, para se
reencontrarem frente a vocês mesmos, mas essa não é a finalidade.

***

Questão: poderia desenvolver o que você chama de Coração?

A maior parte dos seres humanos chama de Coração, o afetivo.
O Coração não está absolutamente ligado ao afetivo.

Vocês transcreveram o Coração como o afetivo, mas o Coração espiritual é, simplesmente, a Vibração da sua
Essência, a Vibração do Amor e não o Amor humano.

É por isso que empregamos muito menos essa palavra [Amor], porque é preciso bem compreender que uma
palavra se define por uma energia, que é diferente de acordo com cada ser humano.

Assim, quando eu pronuncio Coração, alguns vão compreender afetivo.
Alguns vão compreender emoção.

Alguns outros vão compreender sexualidade.
Ainda uma vez, todos esses conceitos lhes pertencem, mas não eles são a Verdade.

Antes de tudo, o Coração, no sentido espiritual, é denominado o Fogo do Coração, é a Vibração percebida,
sentida e vivida no Coração.

Isso jamais será associado a palavras sem Vibração.
Senão, isso é o Coração do ego, e não o Coração espiritual.

Muitos seres humanos, mesmo despertos, escondem-se ainda atrás dessas definições, e visualizam o
Coração como uma chantagem ou como uma posse.

O Coração é liberdade, o Coração é doação, o Coração é abandono e nada mais.

***

Questão: é necessário, hoje, cortar os laços com relações que conhecemos e que, hoje, parecem vazias de
sentido, mesmo se isso rasgar, apesar de tudo, o Coração?

A partir do momento em que você vive o Fogo do Coração, o Coração não pode ser rasgado.
O que é rasgado é, justamente, o ego.

É preciso também aceitar que, vivendo a dimensão espiritual, vocês vivem com alguns seres que não têm
acesso a esta dimensão.

Seria prejudicial, para o seu Fogo do Coração, querer fazer mudar o outro, porque vocês não conhecem, e
vocês iriam lhe retirar a sua liberdade que é, talvez, não viver o Fogo do Coração.

Vocês iriam se comportar então como um ‘salvador’, e vocês perderiam a dimensão do Fogo do Coração.



E vocês iriam reforçar, efetivamente, o ego e o Coração, mas o Coração do ego, e não o Coração espiritual.
Isso faz parte dos apegos que vocês ainda têm na personalidade, e que devem ser queimados, transmutados,

pelo Fogo do Coração.
Enquanto houver sentimento de sofrimento com referência a uma relação, a laços, é que vocês não alcançaram

a Essência do Coração espiritual.
Vocês estão em via disso, mas vocês ali não estão.

O Coração não é egoísmo e indiferença, é liberdade.
E enquanto sentirem, em vocês, um sentimento de raiva, um sentimento de Coração rasgado, é que vocês se

afastam do Fogo do Coração e funcionam ainda de acordo com os modos ligados à dualidade que vocês
conheceram desde milhares de anos.

A via unitária, ou via do Fogo do Coração, é profundamente diferente.
É, ao mesmo tempo, Amor e também desapego, deixando o outro livre, e deixando o outro realizar o que ele

deve realizar.
A partir do momento em que vocês tentarem forçar, quer seja pelo afetivo, pelo mental, pela persuasão, ou

pela sedução, seja o que for, vocês saem do Fogo do Coração, e entram no Fogo do ego, ou Fogo pelo atrito.
A grande lição que é solicitada a vocês, hoje, para assimilar, é para respeitar a liberdade.

Eu não falo do livre arbítrio, o livre arbítrio pertence à dualidade.
Eu falo da verdadeira liberdade, aquela da alma e do Espírito.

Eu os lembrarei da frase de Cristo, «deixe os mortos enterrarem os mortos, e seja eu».
Não se esqueçam de que vocês devem seguir vocês mesmos, para encontrar o Cristo, e de que não devem

forçar ninguém, seja um ascendente, um descendente, ou o seu filho, ou outro.
Vocês fazem, atualmente, o aprendizado da liberdade e da liberação.

Vocês não poderão funcionar nos modos antigos e arcaicos na nova Unidade.
Isto está a caminho.

É preciso aceitar e viver as mudanças de regras se vocês quiserem viver no Estado de Ser.
Isso passa pela morte de alguns condicionamentos.

Isso passa também pelo que eu falava, de estar lúcido sobre o que manifesta o Fogo do Coração e o Fogo do
ego, e de fazer a diferença, e de aceitá-la.

***

Questão: como fazer a separação das coisas do que compete ao Coração e ao ego?

Isso é muito simples.
Isso lhes foi comunicado, há quase dois anos, pelo Mestre RAM, que consiste simplesmente em se colocar na
dinâmica do Coração e, em seguida, submeter à Vibração do seu Coração, e não ao intelecto, tal proposição,

ou tal outra proposição, e observar os efeitos ao nível vibratório.
Este é o caminho do Coração com relação às suas decisões.

Enquanto vocês pesarem os prós e os contras, na sua personalidade, isso permanecerá sempre os prós e os
contras ao nível do ego.

O Coração, em si, apenas reconhece uma única coisa: o aumento da Vibração, ou a diminuição da Vibração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs, vamos terminar pela minha Bênção, se a quiserem.
Vamos começar, e terminar, por uma tripla Vibração de Luz.

De início, a Vibração da Luz Azul.
Em seguida, a Vibração da Luz Dourada, para terminar, em seguida, pela Vibração da Luz e pela Luz Branca.

Luz azul...

... Efusão de energia...

Luz dourada...



... Efusão de energia...

Luz branca...

... Efusão de energia...

Com todo o meu Amor, eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=569

18 de Março de 2010
(Publicado em 03 de Maio de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=569
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/


Bem amadas almas humanas na encarnação e Sementes de estrelas, eu venho a vocês para irradiar e fusionar a
minha Vibração Arcangélica em meio à Luz da Fonte e à Luz rosa. 

Mas permitam-me de início intervir e dar-lhes certa compreensão sobre o papel das árvores nos universos e mais
especificamente nesta Dimensão.

Uma série de coisas muito lógicas lhes é conhecido, como o papel na oxigenação das árvores.

Outros papéis também são muito conhecidos daqueles que trabalham a Terra.

A árvore permite manter a Terra.

A árvore lhes serve também algumas funções, como aquecê-los ou ainda fabricar móveis e objetos.

Além do visível, a árvore pertence ao mundo invisível.

Pela sua posição erigida, ela é a intermediária e a ligação, assim como o contato entre a sua dimensão dissociada e
os mundos não dissociados.

A árvore está presente nos multiversos e nas multidimensões, a partir do momento em que a Consciência estiver
presente.

***

A árvore, Consciência ela mesma, acompanha de diversas maneiras a própria Consciência nas multidimensões.

A árvore tem um papel tão importante que vocês constatam desde muitos anos, que um processo chamado de
‘desflorestamento’ está em curso neste planeta.

De fato, aqueles que ainda não aderiram à Luz, sabem pertinentemente que a árvore permite a Vida e sustenta a
Vida, mas sustenta também e permite a elevação da Consciência.

Assim, em sua loucura, esses seres empreenderam limitar, de maneira drástica, a quantidade de árvores presentes
na superfície do planeta, a fim de limitar a Vida e, sobretudo, de limitar a Consciência.

A árvore é um captador de energias solares, obviamente, mas também do conjunto de energias vindas do cosmos e,
em particular, relacionadas com a Luz.

A árvore é, portanto, um acumulador e um retransmissor desta energia.

Como o faz?

A árvore é vertical. 

Os ramos, estendendo-se lateralmente em relação ao tronco, seguem as correntes telúricas existentes no planeta.

Assim, observando o trajeto de uma árvore e o trajeto dos seus ramos, vocês têm uma noção do que é invisível aos
seus olhos de carne, referentes à circulação das energias horizontais e verticais, no planeta.

***
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A árvore é um ressonador, ela lhes permite alinhar-se com a sua própria árvore da Vida, outro nome dado ao canal
mediano da coluna vertebral ou Sushumna.

Assim, quando a sua Consciência se coloca na árvore e, independentemente de diversos aspectos xamânicos
perfeitamente descritos nas várias tradições primitivas da Terra, a árvore lhes permite realmente realinharem-

se e desencadear os movimentos de energia necessário à sua elevação de Consciência, mas também à sua saúde.

Algumas árvores privilegiadas são qualificadas, em meio à sua Dimensão, de ‘árvores Mestres’, porque sintetizam e
reúnem o conjunto de informações, existentes em um determinado perímetro, do conjunto das outras árvores.

Elas são, portanto, por sua vez, ressonadoras e acumuladoras, permitindo-lhes fazer vibrar as suas estruturas de
Consciência e as suas estruturas físicas, de acordo com as leis cosmotelúricas não falsificadas pela matriz.

A árvore é um espinho no pé daquele que não se juntou à Luz, porque participa do mesmo modo que a sua Centelha
Divina, fechada no seu corpo de personalidade, da manutenção da coesão dos mundos dissociados, bem mais do

que o teriam desejado os maus rapazes.

Entretanto, isto é uma realidade.

As diferentes espécies de árvores mantêm a energia e a Consciência e evitam que elas se apaguem definitivamente.

A árvore é, portanto, por Essência, um vegetal sagrado, assim como o compreenderam alguns povos ditos primitivos,
que isso seja no nível dos índios da América do Norte, como das populações um pouco mais antigas existentes na

Austrália.

A árvore apresenta uma série de virtudes, tanto pelo seu tronco, como pelas suas folhas, como pela sua irradiação,
que todas as pessoas no nível da sua Humanidade podem captar, manifestar e aproveitar qualidades da Consciência
nova, irradiadas em meio à sua Humanidade desde mais de um ano pelo conjunto do Conclave e pela irradiação da
Fonte e pela irradiação do Espírito Santo e do Ultravioleta, que são assim acessíveis muito mais facilmente quando

vocês comungam e quando vocês se comunicam com a árvore.

***

A árvore é também um protetor, sendo de algum modo um fusível quando as sobrecargas energéticas ocorrerem nos
próximos tempos, permitindo fluidificar em vocês a circulação da Luz, em meio aos seus novos circuitos.

Aí está porque eu os mandei para as árvores e eu irei lhes pedir, se vocês se lembrarem, para repetir regularmente,
segundo as suas necessidades, esse processo.

Esse processo irá lhes propiciar integrar, no corpo de personalidade, ainda mais partículas do seu Estado de Ser e
ainda mais Irradiação de natureza Supramental, a fim de lhes permitir crescer na Luz e na Verdade.

A árvore é, portanto, um instrumento de Verdade e de Justiça, que nisso, obstruiu muito as sombras, mesmo nas
culturas que tentaram inverter as polaridades da Luz, que tentaram desenvolver um envenenamento desta Terra e

dos seus vegetais, limitando o afluxo da Luz, como limitaram a sua Consciência. 

Mas esta época acabou, definitivamente.

***

O ar da Consciência nova abre-se a vocês e as árvores são um dos vetores privilegiados, capazes de acumular a Luz
nelas, mas também de reequilibrar a sua própria Luz e a sua própria personalidade.

Aí está o papel das árvores.

Observem as árvores, quanto ao desprendimento da sua energia invisível, através dos ramos e do tronco, que
seguem como eu lhes disse, eles mesmos, os trajetos da energia, invisíveis aos seus olhos.

A importância é que as correntes telúricas que vocês não percebem, são manifestadas em 3 Dimensões, por
intermédio das árvores. 

Elas mantêm, por conseguinte, um impulso dimensional para o Estado de Ser.

Assim são as árvores, em todas as tradições, em todas as civilizações.

Não é por acaso que Buda viveu sua iluminação sob uma árvore.

A árvore é, portanto, realmente um acumulador de Luz, capaz, se vocês entrarem em comunicação com ela, de
redistribuí-la a vocês.

Assim são os vegetais superiores, assim é o que foi chamado na bíblia de ‘arbusto ardente’.

A árvore e os vegetais superiores são intermediários entre a sua dimensão e as dimensões superiores.

Então, aproveitem-nas.

Se vocês tiverem agora perguntas com relação a esse processo ligado às árvores, e antes de entrar diretamente na
energia e no silêncio das palavras, eu gostaria de acolhê-las e de tentar trazer um esclarecimento suplementar.

Bem amados, eu lhes dou a palavra.



***

Questão: jovens árvores entre 20 ou 30 anos, têm as mesmas virtudes?

Obviamente, quanto mais antiga for a arvore, mais ela é madura.

Eu diria que, de preferência, mais ela acumulou certa quantidade de Luz.

Hoje, o processo está ligeiramente diferente, já que o conjunto dos vegetais superiores, árvores ou arbustos, são
portadores da nova energia que cabe a vocês captar.

Entretanto, as faculdades de alinhamento ligadas à árvore da Vida e, portanto, ao tronco da árvore, em sobreposição
vibratória com a sua própria árvore da Vida, é sempre mais acessível, em uma árvore que já tem certa maturidade,

maturidade diferente, certamente, segundo as espécies.

Tentem escolher um tronco reto, porque um tronco reto ilustrará uma regularidade energética no lugar onde a árvore
cresce, o que não é o caso dos troncos inclinados ou trançados, ou inclinados e reinclinados em outro nível,

refletindo uma alteração da trama magnética nesse nível. 

A árvore lhes mostra o que é invisível aos seus olhos, retenham-no.

***

Questão: Como explicar essas tempestades que derrubaram tantas árvores recentemente?

A tempestade é uma manifestação do ar ligada ao Arcanjo Miguel, como os cometas e o Fogo.

A desconstrução refere-se também a algumas árvores que não estão suficientemente sólidas para encaixar a nova
energia, a nova Consciência.

Não há, portanto, nesse nível, destruição, mas, bem mais, uma eliminação natural do que não está de acordo com a
vontade da Luz.

***

Questão: há árvores mais potentes ou seguimos o sentir?

Bem amados, é melhor seguir o seu sentir, porque cada um é diferente.

Existe, como sabem, o que é chamado de ‘árvores Totem’, que estão ligadas à sua caracterologia dentro da sua
personalidade, mas também ao desenvolvimento da sua alma para o Espírito.

Assim, siga a sua percepção vibratória.

Alguns serão atraídos por faias, alguns o serão por carvalhos e outros ainda por outras categorias de árvores.

De maneira geral, evitem as árvores com folhagem persistente [folhagem perene] e prefiram as árvores de folhagem
caduca [cujas folhas caem no inverno].

De fato, as árvores de folhagem persistente são muitas vezes a casa de entidades perdidas, o que não é o caso das
árvores com folhagem caduca.

***

Questão: a árvore tem uma Consciência própria ou trata-se de uma Consciência coletiva?

A Consciência é coletiva para o conjunto das árvores, mas em meio a essas Consciências coletivas
emergem Consciências individuais, por vezes muito mais evoluídas do que a forma que vocês veem.

Elas são chamadas, justamente, de ‘árvores Mestres’.

***

Questão: você disse que seria melhor evitar as árvores de folhagem persistente que protegeriam entidades.

Seriam retransmissões de entidades, efetivamente.

***



Questão: e sobre as árvores Mestres que podem ter uma folhagem persistente?

A árvore é uma Luz na noite, em todo caso, no nível da alma que sai de um corpo, no processo natural da morte,
havia o que vocês chamariam de estradas e auto-estradas, em meio ao seu mundo denso.

Essas auto-estradas e essas estradas existem também no astral. 

Essas auto-estradas e essas estradas são caminhos tomados pelas almas, para se juntarem aos lugares necessários
à reencarnação.

Essas auto-estradas estão ligadas entre si pelas árvores Mestres de folhagem persistente.

É nesse sentido que eu lhes digo para evitar essas estradas e esses espaços de cruzamento. 

Vocês arriscam ter reencontros que não vão ao sentido da Luz necessariamente.

***

Questão: a comunidade das árvores é uma Consciência unificada com individualidades que surgem, como na
Intraterra?

Exatamente.

***

Questão: por que os pássaros escolhem tal árvore para fazer o ninho?

Os pássaros são sensíveis como sabem, às linhas de força invisíveis aos seus olhos.

Que isso seja para os pássaros migratórios ou para os simples pássaros que residem no lugar.

Assim, a observação de um ninho em número importante, em uma árvore, assinala que esta árvore está
particularmente alinhada, ela mesma, em meio às forças cosmotelúricas, sem, no entanto, ser uma árvore Mestre,

necessariamente.

***

Questão: por que árvores, de tronco único, separam-se em seguida em diferentes troncos?

Isso significa que à altura da divisão, existiu uma anomalia eletromagnética que a árvore ilustra, como lhes disse, pelo
seu próprio desenvolvimento.

O que não é a mesma coisa que os troncos gêmeos. 

Isso corresponde a um processo de fusão extremamente específico.

Isso não quer dizer que a energia seja mais forte, ela é simplesmente diferente no nível da Consciência. 

A diferença é a capacidade que têm essas duas Consciências, fazendo parte da mesma Consciência coletiva, para
estar no ‘caminho da individualização’.

***

Questão: poderia repetir o protocolo da árvore?

É extremamente simples.

Você se aproxima da árvore em Consciência, pedindo para estabelecer uma comunicação consciente.

Lembre-se de que na era que vocês entram e nos momentos em que vivem, a energia segue a intenção e
a atenção da Consciência, portanto dirija a sua Consciência para a árvore.

Oriente as mãos para a árvore, mas o mais importante é a orientação da sua Consciência, para ela.

Em seguida, vá para a árvore, do lado oposto àquele que é chamado de Norte.

Você se aproxima até sentir uma ‘percepção Vibratória’ e, em seguida, você simplesmente encosta as suas costas
contra a árvore, nada mais.

***

Questão: quais são as particularidades do Baobá?



Como sabem, na maior parte do continente africano, as árvores, exceto em alguns lugares muito próximos de certos
lagos, são como dizer, não desprovidos de árvores, mas em que há árvores em quantidade muito mais limitada do

que o que existe na Europa do Oeste, em particular.

Assim, os Baobás vão concentrar, neles, a energia de algumas florestas, em uma só árvore. 

Eles são de algum modo, acumuladores.

***

Questão: os objetos de madeira dão os mesmos contatos Vibratórios que a árvore de origem?

Isso me parece muito difícil, porque hoje, como sabem, as árvores são derrubadas independentemente dos ciclos
lunares, o que é uma heresia.

A segunda coisa, é que as árvores são secas e colocadas em estufas, matando-se definitivamente a sua
Consciência, o que não retira em nada as capacidades isolantes e vibratórias da árvore, mas, entretanto, a

Consciência não está mais ali.

***

Questão: Como saber se a comunicação com a árvore é real ou mental?

Jamais o mental poderá se comunicar com uma árvore.

***

Questão: é possível que uma árvore recuse o contato e, se sim, por quê?

Do mesmo modo que você pode, você mesmo, recusar um contato com outro ser humano.

Não há afinidade vibratória, simplesmente.

Não há nem que se perturbar, nem que se chocar, nem que procurar uma explicação. 

Basta simplesmente procurar em outro lugar.

***

Questão: cortando-se os ramos modifica-se a rede magnética local?

Não, absolutamente não.

A árvore está lá para enraizar certo número de virtudes.

O desenvolvimento dos seus galhos, do seu tronco, segue as correntes eletromagnéticas da superfície.

Mas não é porque você retira a marca de um ramo desta influência eletromagnética que isso vai alterar o que quer
que seja no solo.

Entretanto, eu repito que a árvore é um enraizamento dos planos multidimensionais nesta realidade,
independentemente de circuitos eletromagnéticos.

***

Se vocês quiserem, eu irei trabalhar então, hoje, com a minha própria Radiância e a minha própria Efusão, na
Radiância Arcangélica: Luz branca e Luz rosa.

... Efusão de energia...

Bem amados filhos da Lei do Um, vai ser tempo agora de trabalhar na sua própria Unidade. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.



************

TEXTO COMPLEMENTAR:

Questão: quanto tempo é preconizado para se encostar em uma árvore?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de maneira muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é chamado
de ‘árvores Mestres’, que têm a capacidade, por sua vez, para canalizar energias muito específicas.

Em meio às árvores, mesmo nas que não são Mestres, vocês têm a possibilidade de permanecer por alguns
minutos e também por muito tempo, se isso lhes parecer necessário e se as energias circularem.

*

Questão: esse contato das costas com a árvore é preferível sentado ou de pé?

O primeiro contato far-se-á, preferencialmente, de pé.

Mas é evidente que se você dever permanecer algum tempo, você poderá, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

*

Questão: será melhor uma árvore isolada ou em uma floresta?

Não. A única diferença está em relação com a quantidade de árvores presentes em torno de vocês que irão apoiá-los,
de maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folha caduca e não persistente, isso seria apenas pelos ciclos de renascimento
que ocorrem a cada ano.

*
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Irmãos e Irmãs a caminho para a Unidade, eu sou o Melquizedeque da Terra.

Eu faço parte da Ordem de Melquizedeque, eu assento na Terra (Elemento Terra).

O meu papel é de pesar os prós e os contras, na Assembleia dos 24 Anciões, de tudo o que toca, de perto ou
de longe, a organização da forma.

Durante a minha última encarnação, foi-me conferido todo poder sobre a matéria orgânica humana.

Eu venho hoje para vocês, além de um aspecto de cura, expressar também uma série de ideias e de
conceitos, referentes ao que ocorre no Interior das suas estruturas físicas hoje e que irá se acentuando, se

amplificando, durante os próximos dias, semanas e meses.

Eu vou empregar uma linguagem metafórica que fala à sua alma, antes de tudo.

Até agora o ser humano, desde tempos imemoráveis, está comprimido dentro de uma forma
denominada corpo físico, dentro desta compressão que é o seu corpo e que eu os lembro de que não é a

sua realidade, mas, bem mais, um modo limitado de expressão da sua realidade.

Entretanto, a sua Consciência está estivada, fixada nesta forma, a tal ponto que a imensa maioria dos seres
humanos pensa estar limitada a esta forma e não visualiza a possibilidade de uma Consciência existente

fora dela e, no entanto, é o que a Humanidade vai descobrir muito em breve.

Alguns de vocês, como aqui, vivem a aproximação desta realidade que é a sua Verdade.

Vocês estão, portanto, em uma rede, em uma forma limitada e comprimida, sujeita a interações, na sua própria
Vida, chamadas de Ação/ Reação.

***

O seu corpo manifesta um desequilíbrio existente em outros lugares, alguns fatores, igualmente ligados ao
afastamento da sua Verdade, do que vocês são além desse corpo, como fatores químicos e Vibratórios que

foram introduzidos conscientemente, na sua forma, a fim de torná-la vulnerável ao que vocês chamam
de doença.

Eu especifico de imediato que qualquer anomalia em meio a esta forma pode remontar a uma causalidade
específica, além do simbolismo do corpo que expressa uma anomalia.

Eu afirmo, sim, uma anomalia e não um erro no seu funcionamento.
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Primitivamente, o ser humano, antes do seu confinamento, tinha a possibilidade de conscientizar anomalias de
funcionamento com extrema rapidez, sem passar por mecanismos de cristalização no nível da forma.

O conjunto de fatores regendo a sua Vida, agravado conscientemente por moléculas químicas, mas também
por aqueles que os dominaram até agora, fez com esse corpo se tornasse o derivativo de uma série de
problemas, refletindo um desequilíbrio, assentando em planos mais sutis e se esvaziando assim desta

maneira.

Vocês estão, portanto, sujeitos a uma compressão, a uma densificação e a uma cristalização, devido
mesmo ao fato da existência e do reforço da Lei de Ação e de Reação, devido ao fato da sua introdução e da

introdução da sua Humanidade, em uma densidade cada vez maior.

Isso foi válido até há algumas dezenas de anos.

Eu insisti, na minha vida, sobre o papel Redentor da Verdade, de CRISTO, que lhes permitia, ao se
abandonarem a Ele e à sua Luz, passar no nível desse corpo e da Consciência da Ação / Reação, para um

alívio, uma descompressão e uma liberação que podemos denominar Ação da Graça.

Vocês descobriram, vocês, aqui, a existência de novas Vibrações neste corpo físico,destinadas, com a ajuda
da Consciência, a lhes permitir a vocês mesmos colocarem-se sob o efeito e influência da Luz e de

CRISTO.

Mais do que nunca, vocês irão descobrir muito rapidamente o alto potencial transformador da Luz, o seu
poder curador, mesmo nesta forma.

Vocês devem também se aliviar a si mesmos porque, efetivamente, uma doença pode ser um fator de
redenção, mas é preciso reconhecer que, quando a vivemos, isso é mais um fator limitante e isso era ainda

mais verdadeiro durante a minha vida.

Hoje, as condições da Consciência são diferentes.

Vocês passam coletivamente de um mecanismo de Ação/Reação para um mecanismo de Ação da
Graça, chamando-os a se liberarem de todas as ilusões.

Dentro do que lhes deu UM AMIGO, foi-lhes emitido certo número de chaves que lhes permite, por vocês
mesmos, pela sua própria Consciência e pela Luz Crística, se liberarem.

Algumas perturbações do corpo representam também, em vocês, resistências ao estabelecimento de
CRISTO.

Alguns contatos são consecutivos a coisas passadas e, no entanto, ativas no seu presente através desse
corpo.

Hoje, e resolutamente desde a intervenção do Arcanjo MIGUEL e do Conclave, vocês descobrem, cada um a
seu ritmo, que além da realidade inexorável que lhes foi impressa e condicionada neste mundo, existem
domínios além do bem e do mal, além do sofrimento ou da saúde: os mundos da Unidade que vocês

começam a viver cada vez mais fortemente mesmo no seu corpo de personalidade.

Assim, fatores de alívio ou de transcendência são associados até mesmo nesta estrutura de densidade e de
compressão, a fim de aliviá-los.

Existem níveis de realidade bem mais concretos do que aquele ao qual fomos todos aderidos, onde não
existe lugar, mesmo no que vocês chamam de 3ª Dimensão, para a manifestação de uma doença.

É o caso de todos os povos estelares, que vivem e percorrem os espaços Unificados da 3ª Dimensão.

***

Hoje, vocês estão coletivamente no caminho da cura devido ao fato da descompressão e devido à chegada
do Mestre da Luz.

Mais do que nunca, sejam quais forem as causas, vocês não têm que culpar uma infração do seu corpo



porque vocês não são este corpo, mas vocês habitam nele.

É preciso compreender também que fora os fatores de superação que eu assinalei, algumas perturbações
estão realmente aí para redimi-los, para retificá-los.

Não se trata de uma punição desejada pela sua alma, e ainda menos por CRISTO, e ainda menos pelos
geneticistas que trabalharam para criar esse corpo físico, em tempos muito antigos.

Eles criaram um veículo perfeito no qual a alma e o Espírito podiam se manifestar e experimentar, com toda
liberdade, Dimensões até então desconhecidas.

Isso foi antes da falsificação da Luz e desta Dimensão.

Seja como for, pertence ao passado.

Hoje, abre-se a vocês um mundo novo, um mundo de Consciência e de Luz que vocês descobrem e que
começam a viver.

************
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 - Um Encontro com A FONTE -

 

Meu Amigo, Meu Amado, eu me convidei para vir ao seu encontro porque, Você, também, você vem ao meu encontro.

Os esforços que você tem feito daí onde está, o conduzem a Mim tão certamente como eu venho a Você.

Você se junta em breve, nesse dia de Renascimento, ao seu caminho de Eternidade e ao seu Infinito.

O lugar onde nós nos juntamos em breve é um espelho onde você poderá contemplar a Glória que é sua em meio à
sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, você é Eu e eu sou Você.

E você o deseja.

Aquele que me chamou, quando veio, de «Pai», é a ressonância final que abre a última porta para a nossa
Reconexão eterna e definitiva.

Meu Amigo, Meu Amado, os caminhos que você percorreu foram, por vezes, rudes, mas hoje, se você me ouvir e me
escutar, sim, seja qual for a rudeza, você jamais falhou, você sempre esperou me reencontrar como eu sempre

esperei reencontrá-lo.

Nós nunca nos perdemos.

Você se afastou, sem o querer, assim como eu não o quis.

A experiência da nossa separação o fez crescer.

Sempre mais. Sempre melhor.

Cedo e em breve, assim que tudo renascer, você irá renascer e irá se aperceber, então, por que você irá vivê-lo, de
que todos os nomes que lhe foram dados pelo meu Conclave são a estrita Verdade.

***

Em breve, Meu Amigo, Meu Amado, no seu ritmo, você vai sair dos mundos da Ilusão, dos mundos da resistência,
para se juntar a mim nos mundos da Eternidade, da facilidade, nos mundos onde unicamente a Verdade é permitida,

onde unicamente a Verdade é.

Você se junta à sua própria Liberdade.

A hora do seu voo se aproxima.

Não tenha qualquer temor.

Ouça o que diz a Luz a você.

Perceba o que é dito no silêncio das suas noites, no silêncio das suas meditações.

Nos momentos em que você fizer a Paz com Você mesmo e com este mundo, eu me junto a você.

Meu Amigo, Meu Amado, o que se afirma em Você é a sua ferramenta.

A ferramenta que dá forma e grava com minúcias o caminho da sua Eternidade.

Meu Amigo, Meu Amado, eu o conheço.

Você também, você me conhece.

Pelas vicissitudes deste mundo, justamente, eu fiquei ligeiramente afastado.

Mas, jamais, eu me afastei.

Hoje e amanhã, nós iremos nos juntar em um abraço de Luz e de Alegria que fará voar o que não é Nós.

Muito em breve, Meu Amigo, Meu Amado, você vai reencontrar a sua felicidade e as suas próprias Dimensões,
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aquelas onde tudo é apenas canto, onde tudo é apenas harmonia e felicidade.

Não, Meu Amigo, isso não é um sonho nem uma projeção, mas, sim, a Verdade à qual você está prometido.

***

Há bem muito tempo, nós nos prometemos um ao outro e jamais esta Promessa se apagou. 

Então, como dizia, eu venho recordá-lo desta Promessa e deste Juramento. 

Esse mútuo Amor que nos une e que nos liga como Criador/Criatura nos dois papéis, um e outro. 

Nos espaços infinitos dos campos da minha Criação, você participa. 

Você, também, desta Criação. 

Em breve, você irá vibrar na Unidade. 

Muitos dos meus enviados mostraram o caminho para Você.

Então, aceite-se tal como você É na Verdade no Ilimitado.

Não olhe mais para algumas zonas de Sombras que podem existir neste mundo e que o afastam de Você. 

Interesse-se, Meu Amigo, Meu Amado, por Nós. 

Extraia daí a força do seu Despertar. 

Extraia daí a força desta aspiração para viver nos Mundos Unificados. 

Eu venho, Meu Amigo, Meu Amado, recordá-lo deste Juramento e desta Promessa.

Jamais elementos viciados, exteriores a Nós, à nossa Relação e à nossa Fusão, poderão se intrometer entre nós. 

Eu lhe faço o Juramento. 

Ainda é preciso aceitar o meu Amor e a minha Vibração. 

Para isso, torne-se Você mesmo Amor e Vibração. 

É aí que se encontra a sua liberdade, a sua felicidade. 

Procure o simples, o claro. Manifeste-o. 

Em breve, e a partir de agora, você imerge em Mim como eu desejo imergir em Você, a fim de Vibrar na Luz e no
contentamento. 

*** 

Meu Amigo, Meu Amado, progressivamente e à medida que nos aproximarmos um do outro, você toma Consciência
de onde se situa a Ilusão, e de onde se situa a Verdade. 

A Verdade não está no mundo que você percorre. 

Ela está em Você, por que ela é Você. 

Desperte-Se para a sua Verdade. 

Desperte-Se para Si mesmo.

Não deixe ninguém decidir no seu lugar. 

Não deixe ninguém frear esta elevação para Mim. 

Acolha-Se como eu o acolho. 

Siga o seu caminho. 

Não siga ninguém mais além de Si Mesmo, porque é aí que se encontram os meus enviados, porque é aí que eu me
encontro. 

Há apenas, agora, que fazer ressoar, em meio ao seu Templo Interior, aquele que me chamava de «Pai». 

Você também, você emborcou nesta Ilusão para provar que podia, em meio mesmo à Ilusão, fazer nascer a Verdade e
a Luz. 

E isso, você conseguiu. 

Então, esqueça tudo o que não é Nós. 

Esqueça tudo o que não é Você. 

Não dê importância às futilidades, às coisas efêmeras. 

Focalize-Se, coloque toda a sua atenção na Eternidade, no que é definitivo, no que é eterno, na Liberdade. 

Eu o espero no seu Ilimitado. 



Eu o espero no seu veículo de Eternidade, se você quiser. 

Em breve não existirá qualquer freio senão você mesmo, na sua parte de Sombra ainda residual, podendo impedir de
realizar as nossas Núpcias.

Meu Bem Amado enviado MIGUEL veio, há um ano, iniciar os Casamentos Celestes. 

Hoje, você pode se oferecer, como eu lhe ofereço, a Verdade e a Eternidade. 

São os Casamentos do nosso Reencontro e do seu Reencontro. 

*** 

O que você É não é o que você crê, nem o que você vê, nem o que você experimentou, e mesmo se isso o fez
crescer, como eu disse, o que você É, é a Imensidão. 

O que você é, é a Criação e o Criador. 

Você como Eu, eu concebo, Meu Amigo, Meu Amado (tendo eu mesmo percorrido, de maneira certamente temporária,
este mundo, em diferentes períodos), o peso que pode ser o seu, por vezes, então eu o chamo à Liberdade, à

Leveza. 

Você quer se tornar leve? 

Você quer se tornar a Alegria que você é? 

Você é livre.

Totalmente. 

Este Ilimitado se descobre a Você, na Vibração da Luz, nos meus enviados que lhe permitiram despertar. 

Hoje, você está no limiar de um novo dia. 

O dia em que todos os véus permitem-lhe descobrir a majestade do conjunto das minhas Dimensões, das quais você
é uma parte ativa, se esse for o seu desejo. 

O que há para fazer? 

Nada mais senão Ser, Vibrar e abandonar-se à minha Graça para descobrir a sua própria Graça, em um espaço onde
nenhum sofrimento e nenhuma resistência podem existir. 

*** 

Nos campos Unificados da nossa Consciência, da nossa felicidade, tudo é conhecido. 

Nada há para refletir. 

Há apenas que Ser. 

Agora, você teve uma percepção do que era a liberdade em seus espaços Interiores.

Em breve, não haverá mais diferença de barreiras entre seus espaços Interiores e o que você denomina seus
espaços externos. 

Pois esses espaços externos vão se dissolver na Verdade. 

Como um Diamante fechado em sua ganga, a Luz vem quebrar a ganga. 

Você não tem que temer isso, pois o que vem é realmente a liberação. 

Somente ainda, às vezes, algumas Sombras tentam lhe sussurrar no ouvido que isso não é verdade. 

Mas, nos seus espaços Interiores, eu sei que você não duvida mais, pois um sopro do Ilimitado penetrou no seu
Templo Interior.

Desenvolva a esperança, a Fé. 

Desenvolva, sobretudo, e antes de tudo, o seu Estado de Ser, a Vibração que o conecta. 

Reative totalmente a nossa União, a nossa Comunhão. 

A questão é: você quer a Liberdade? 

Você quer o Ilimitado? 

Você quer a Alegria infinita? 

Então, se quiser, acolha-a. 

Não há nada para tomar, pois tudo é oferecido. 

Tudo está aí. 

Muitos dos meus enviados, que fizeram parte da Dimensão onde você vive, deram-lhe com Amor, com paciência,
várias informações para tranquilizá-lo, para permitir-lhe ousar ir para a sua liberdade e a sua liberação. 



Tornar-se-á cada vez mais fácil unir-se a Mim, se você quiser. 

*** 

Aí estão, Meu Amigo, Meu Amado, algumas palavras que me pareciam importantes, nesse dia de renovação,
transmitir-lhe, a fim de insuflar-lhe uma aspiração para a Luz para ser Você, vindo juntar-se a um dos meus enviados. 

O mundo que o leva, ele também, na sua totalidade, vai se libertar da Ilusão.

Esta infância necessita, como o nascimento de um Ser Humano, de alguns espasmos de liberação. 

Veja aí simplesmente a liberação e o nascimento. 

Traga a este processo a sua alegria, aquela que você possui nos espaços Interiores, porque você tem um dever, se o
aceitar, aquele de mostrar o caminho e a via pela sua Presença e pelo seu Ser, pela sua Vibração, para aqueles que

ainda duvidam.

Eles são em grande número. 

Nenhuma palavra poderá convencê-los. 

Somente no silêncio do seu Coração e na Radiação da sua Presença na Unidade comigo, você poderá permitir-lhes
ressoar, eles também, na liberdade que você encontrou. 

Eu conto com Você, como você conta comigo, para manifestar, neste mundo, no tempo que foi fixado, o que você É. 

*** 

Aí está, Meu Amigo, Meu Amado, eu vou me retirar agora e deixá-lo prosseguir esta estrada para nós. 

Lembre-se de que o meu enviado principal, o Arcanjo MIGUEL, disse e repetiu que você poderia pedir uma ajuda, um
olhar sobre o seu caminho. 

Nada do que contribuir para a sua liberdade será recusado. 

Então, avance. 

Meu Amigo, Meu Amado, o Amor dos Mundos acompanha cada sopro a cada batimento de Coração, a cada
movimento e a cada olhar. 

Você pode se preencher da minha Presença e da Presença de Si mesmo. 

Eu o abençoo, por que você é Bênção. 

Eu o amo. 

Então, Ame-Se. 

Receba a minha Graça. 

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amadas Almas humanas em encarnação, eu venho entre vocês, acompanhado da Radiância do Arcanjo
Metatron.

Se vocês quiserem, vamos viver juntos um processo de fusão de Luz, em meio à Luz Branca e à Luz Rosa, a
fim de convidá-los a prosseguir o seu trabalho de elevação e de Vibrações.

Nós vamos viver isso logo no início e, em seguida, eu irei intervir, além das Vibrações, por palavras, através de
certo número de informações e de trocas entre nós referentes a essa palavra denominada « Vibrações ».

Inicialmente, Bem Amados, eu lhes peço que acolham a nossa Radiância no centro do seu Templo Interior, em
meio às suas Coroas Radiantes e em meio ao seu Triângulo sagrado.

Juntos, agora, Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

Bem Amados, em nome de Metatron e em meu nome, nós lhes agradecemos por terem acolhido a Luz Vibral.
Vamos agora poder discorrer e ser interrogados sobre essa palavra «Vibrações», Luz Vibral, porque

absolutamente tudo decorre da sua capacidade para Vibrar dentro das novas frequências do Estado de Ser, da
Fonte, da Radiação do Ultravioleta e do Espírito Santo.

Somente esses elementos têm e terão importância quanto ao seu caminho, em relação ao que vem.
É, portanto, essencial, em meio às suas estruturas, ao seu mental, distinguir e discriminar bem o que cabe à

Vibração e à Luz, do que cabe à emoção sem Vibração e à Luz sem Vibração.
É fácil para vocês de conceber e aceitar que tudo, em meio mesmo à sua manifestação, seja Vibração.

A própria matéria é constituída de Vibrações.
Há muitos espectros Vibratórios no seu mundo, como nos mundos Unificados.

Essas Vibrações são caracterizadas, além das suas percepções em meio às suas estruturas, por uma
frequência, por uma curva que pode tomar diferentes aspectos.

A Luz é uma frequência.
A matéria é uma frequência.

O arranjo das frequências permite a organização das Dimensões.
A Consciência é Vibração.

O Amor é Vibração e a Luz Autêntica é Vibração.
É preciso discriminar em meio às suas estruturas o que pertence à emoção do que pertente à Vibração.

Nesses tempos que vocês vivem, a garantia da sua autenticidade e da autenticidade do que vocês encontram,
é a Vibração.

Esta Vibração que vocês experimentam em relação com o Estado de Ser e com as diferentes irradiações
propostas pelas Hierarquias de Luz tem efeitos inegáveis em meio à sua estrutura e à sua Consciência.

***

O conjunto das irradiações que chegam agora inteiramente à superfície da sua Terra, chamada pelo Arcanjo
Miguel de Fogo do Éter, é uma Vibração extremamente rápida que é aquela da 5ª Dimensão alcançando a sua

Dimensão.
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Esta Vibração foi qualificada, em termos orientais, de Energia Supramental ou Energia de la Città, por oposição
às Energias magnéticas.

De fato, a característica essencial da Luz Vibral é que ela é Luz percebida, acompanhada de Vibrações, como
vocês o vivem e como nós o estabelecemos neste momento.

É preciso que vocês discriminem o que pertence às suas emoções e, portanto, a uma reação, mesmo se for
Vibratória, podendo, aliás, desencadear uma emoção de amor, mas não de Luz, em ressonância com um

fenômeno recebido, da verdadeira emoção Vibração final, aquela do Coração.

A garantia da sua autenticidade, assim como todos nós sempre lhes dissemos, é, antes de tudo, o Fogo do
Coração, a sua capacidade para fazer vibrar o Coração.

Isto não é uma visão do mental, mas ligada a uma realidade física percebida como tal, mesmo se os efeitos
forem múltiplos em meio à sua Consciência.

Um movimento da Consciência não sendo acompanhado de Vibrações tem todas as chances de não pertencer
à Luz Vibral.

A Luz Vibral é uma Vibração rápida que vem de Dimensões etéreas, que se modifica atualmente e, portanto, de
algum modo, o atrito com as forças eletromagnéticas, com as forças de compressão dos seus corpos, gera

essa sensação de Fogo.
Fogo de Amor, Fogo que não queima, mas, entretanto, Fogo real.

Esse Fogo manifesta-se em diferentes lugares, assim como vocês o percebem.
Preferencialmente na cabeça, no Coração e agora, para um número cada vez mais importante de Seres

Humanos, ao nível do Sacro.
Por vezes esse Fogo percorre o conjunto do corpo físico, refletindo a captação da irradiação da Fonte, essa

irradiação de natureza específica, conhecida pelos seus cientistas, chamada de ‘raio gama’, que tem a
particularidade de fazer alterar a sua Consciência e de fazer o seu funcionamento separado, dissociado do seu

cérebro, de modo oposto, que é o modo da Consciência pura, não mais prisioneira da razão.
A razão é uma Vibração densa e pesada.

O Coração é uma Vibração leve e acelerada.
A sua Consciência segue a Vibração e a sua Consciência é Vibração.

Impregnem-se disso, porque a Vibração é a garantia da sua autenticidade e o que vem a vocês é uma nova
Vibração que reflete a alquimia no cosmos de três qualidades de irradiação Vibratória - Espírito Santo,

Ultravioleta e Fonte - casando-se em uma única Vibração, penetrando doravante a sua força etérea e, muito em
breve, o conjunto da Terra.

Empenhem-se em experimentar, que seja com o Yoga Celeste ou o Yoga da Luz, assim como lhes foi
comunicado, acionem esses processos por vocês mesmos, mesmo se vocês forem ali ajudados.

Vigiem para jamais deixar que esta Vibração se sobrecarregue e penetre as esferas do seu mental, fazendo-os
perder então a Vibração do Coração e recolocando-os nas Vibrações da dualidade, nas Vibrações

eletromagnéticas, que não pertencem à Luz Vibral.

***

Em resumo, eu poderia dizer que vocês vão se tornar responsáveis pelo que Vibram e pelo que emanam como
Luz.

Assim como o Conclave lhes disse, por diferentes vozes, vocês se tornaram canais de Luz, os Ancoradores da
Luz.

Inúmeros de vocês são chamados a se tornarem Embarcações de Luz para os seus irmãos.
Isso corresponde a um aumento e a um desdobramento da Luz Vibral no conjunto das estruturas físicas e

sutis, realizando a fusão e o alinhamento com o corpo de Estado de Ser, permitindo-lhes experimentar níveis
de Consciência até então inimagináveis para a sua Consciência separada.

Vocês alcançam as esferas do Estado de Ser e da Unidade, vocês vivem espaços novos, Vibrações novas
também.

Muito mais rápidas e penetrantes do que aquelas a que vocês estavam habituados, mesmo para aqueles que
tinham o hábito de perceber a Energia no sentido em que entendem.

A Coroa Radiante do Coração é a garantia da sua concordância e irá lhes permitir acolher o Mestre da Luz.
As qualidades Vibratórias da Luz Vibral farão de vocês essas famosas Embarcações de Luz,

essas Merkabah individuais capazes de se transformar em Merkabah coletivas.
Isto está a caminho.

Essas simples palavras que, hoje, podem lhes parecer bem longe do seu alcance de Consciência ou de
conscientização, tornar-se-ão realidade bem depressa.

Vocês irão experimentar novos campos de Consciência, novas realidades multidimensionais.
Tenham em mente que o Fogo do Coração deve se manter, a fim de estar sempre na exatidão da Luz.

Aí estão algumas palavras que eu tinha vontade de dar a vocês.
Eu vou agora sair de novo daquele a quem guardo a fim de ouvir as suas questões com uma Vibração mais

leve, a fim de lhes permitir retornar um momento, um instante, ao nível da sua razão.



Bem Amadas Almas humanas nesta densidade, estejam certos do indestrutível Amor do Conclave para com
vocês.

Eu lhes digo até muito breve.
Saio agora, para acolher as suas questões.

***
 

Questão: a palavra Energia está próxima da palavra Vibração? Qual é a diferença?

Bem Amado, empregamos, com uma intenção firme, a palavra « Vibração » e não « Energia », e empregamos
a palavra « Luz Vibral » há quase um ano.

Tudo é Energia no seu mundo.
A Sombra também é energia.

Fiquem atentos para que a Vibração que invade o seu Coração se torne esse Fogo do Coração, assim como o
vivemos juntos.

Atrás da palavra Energia podem se esconder muitas coisas, do mesmo modo que, atrás da palavra Coração,
podem se esconder muitas coisas que não pertencem à Luz Vibral.

Empregar a linguagem « Vibrações » e « Fogo do Coração » esteve numa intenção específica.
Nem toda Energia é da Luz.

Nem toda Vibração sequer é da Luz, mas a Luz Vibral é a autenticidade do Amor, do Coração e da
Consciência.

Assim, vigiem bem, assim como eu disse, discriminem o que vocês percebem como Energia.
Nem sempre é da Luz quando vocês sentem, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça.

Entidades que vocês denominam « da Sombra » vindas de planos astrais em curso de dissolução, podem
também manifestar-se pela Coroa Radiante da cabeça.

Mas, jamais, elas irão permitir acender a Vibração do Coração.
E, no entanto, os Seres Humanos que, na sua linguagem, canalizam essas Entidades, diante da intensidade de

Energias, estão convencidos de lidar com a Luz.
É o mesmo para vocês e para cada um de todos vocês.

Somente a Vibração do Fogo do Coração é a certeza da sua Luz Vibral.

***

Questão: lágrimas espontâneas de Alegria podem assinalar a Vibração do Coração?

O único sinal da Vibração do Coração é a Vibração do Coração e nenhum outro.
Agora, viver o Samadhi pelo Fogo do Coração com lágrimas de Alegria se acompanha, obviamente, de

Vibração no Coração.
Manifestar uma emoção e, por conseguinte, lágrimas sem Vibração no Coração é uma Ilusão ou, em todo caso,

os remete à condição Vibratória humana e não à espiritualidade.
Não há, portanto, que levar em consideração.

Há que viver a Vibração.
Considerar é um ato mental.

Vibrar é um ato Vibral.

***

Questão: o Coração físico, o Coração etéreo e o Coração espiritual tem cada um a sua Vibração
própria? E, além disso, quando a Vibração do Coração se instala, é uma Vibração única que vai, de

algum modo, substituir esses três?

Bem Amado, o que você chama de Vibração física do Coração é a corrente elétrica percorrendo o Coração e
gerando um campo eletromagnético alternativo, por vezes percebido sob forma de Vibração.

Mas o Fogo do Coração é uma característica específica do Fogo espiritual e do Fogo do Coração no nível
espiritual.

O Fogo do Éter e a Coroa Radiante do Coração correspondem à ativação da Vibração nas estruturas
associadas, chamadas de chacra do Coração.

Não pode haver confusão.
Evidentemente, a ativação do Fogo do Coração reflete-se também por uma passagem e uma modificação do

ritmo cardíaco e respiratório, fazendo com que o Coração passe a « respirar » e não mais a pulsar como a
bomba cardíaca.



Há, portanto, emaranhamento desses três Corações na mesma Verdade da Luz Vibral.
Há também fusão, mas o termo emaranhamento é mais exato.

Na Coroa Radiante do Coração vocês percebem a Alegria e por vezes a emoção do Coração.
Na Vibração do Coração e da Coroa Radiante do Coração, vocês podem perceber a respiração do Coração e,

realmente, o que é o Amor.
Não antes.

Qualquer outra forma de Amor vivido sem a Vibração do Coração recorre a outras Energias na sua Dimensão,
que nada têm a ver com os mundos multidimensionais e que podem ser utilizadas equivocadamente.

E vocês retornam, aí, ao que é chamado de salvador, aquele que combate, que quer ajudar pelo ego e não
pelo Coração, mesmo ele tendo a impressão de que manifestar o Coração.

O Coração de que falamos sem parar, é o Coração Vibral, aí também.
Ele é, portanto, a Coroa Radiante do Fogo do Coração e o Fogo do Coração em ação.

***

Questão: como as pessoas que sentem a Vibração mais ao nível da cabeça e menos no coração
podem chegar a esse discernimento?

A partir do momento em que a Vibração do Coração aparece, mesmo se não for ainda o Fogo do Coração,
você não pode ser enganado, você não pode ser iludido.

O elemento de discernimento não é o discernimento ou a intuição, ou a visão, mas é, sim, a Vibração do
Coração, mesmo não tendo atingido ainda o Fogo do Coração.

Confiem no que diz o seu Coração, em todos os sentidos do termo.
Eu insisti muito longamente, durante uma série de ensinamentos que eu dei no ano passado, especialmente no
mês de maio, referentes ao Abandono à Luz (1) e, sobretudo, à Vibração do Coração e ao que permitia saber o

que era bom para o seu Coração.
Assim, por exemplo, alinhar-se em meio ao seu Coração e colocar uma questão sobre o seu caminho, sobre

um ser, deve chamá-los a sentir a Vibração do Coração.
Colocar a questão ao seu Coração e não à sua cabeça.

Esse é o modo de jamais ser enganado no período que está chegando.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre a ética, a integridade e o Coração?

O que define a ética e a integridade é o Coração e não as suas concepções morais, ou sociais, ou afetivas.
A ética não é uma regra social, nem moral.

A integridade é ainda menos uma convenção, social ou afetiva, induzida pela manifestação, pela encarnação ou
pelos papeis que vocês têm em relação aos seus descendentes ou ascendentes.

Do Fogo do Coração decorre a ética e a integridade que lhes compete manter seguindo o Fogo do Coração ou
a Vibração do Coração, e não em relação a alguma convenção, qualquer que seja. 

***

Questão: compreendi bem esta noção de convenção e do aspecto social, mas é que, por vezes,
certos movimentos do Coração...

Absolutamente não.
Cabe a você definir a responsabilidade.

Você a situa no plano humano ou no plano espiritual?
O plano humano não está sempre de acordo com o plano espiritual.

Muitas relações, em meio ao que vocês chamam de ascendentes e descendentes, são oriundas de relações
kármicas e unicamente ligadas a contratos kármicos e não a contratos de Liberdade, a um dado momento.
Lembrem-se das palavras de São João: “dentro de uma mesma família, um será levado e o outro não". 

Vocês estão, mais do que nunca (nós já dissemos há mais de um ano, a partir do momento em que o Conclave
se reuniu, a partir do momento em que o Conclave entregou o conjunto das Chaves Arcangélicas a Maria), hoje,

frente aos seus contratos e às suas responsabilidades.
Quais são as responsabilidades que vocês escolhem?

Aquela de um salvador?
Aquela de obedecer a regras fixadas não pela Luz, mas pela Sombra?

Ou então vocês querem obedecer à Luz Vibral?



A única questão está aí e em nenhuma parte em outros lugares.
Por vezes, obedecer à Luz do Coração, à Luz Vibral e ao Fogo do Coração, os afasta do que lhes parece uma

responsabilidade importante no nível humano.
Ainda uma vez, cabe a cada um escolher.

Há, aí, o que eu chamaria de uma responsabilização e não uma responsabilidade.
Tudo é feito, no seu mundo, tudo foi feito, há milênios, para colocar-lhes pesos, para colocar-lhes laços, para
colocar-lhes o que vocês chamam de responsabilidade, que estritamente nada tem a ver com a Verdade da

Luz e com os mundos espirituais.
Ora, hoje, o mundo tal como o conhecem, desaparece.

Vocês querem ali permanecer, ou vocês querem se submeter à influência da Luz Vibral?
Cabe a vocês escolher.

Não há responsabilidade no sentido social, no sentido afetivo, que se mantenha diante da responsabilidade
espiritual, se tanto é que vocês fazem essa escolha.

***
 

Questão: seguindo o Fogo do Coração podemos ser levados a cortar alguns laços e isso não gera a
paz. Por que e como gerir isso?

O Fogo do Coração e a Vibração do Coração podem levá-los, às vezes, a decisões contrárias à lógica ou aos
apegos, certamente.

Existe, portanto, um período por vezes transitório de reajustamento.
Mas, a partir do momento em que você vai ao sentido da sua Liberdade, da sua liberação e da liberação dos

outros, o Fogo do Coração se instala novamente e ele fornece a serenidade.
Bastaria, nesses momentos de dúvida onde a serenidade está ausente, voltar a imergir em si mesmo em
Consciência no Fogo do Coração e manifestar o princípio, ou seja, o Samadhi e, portanto, a serenidade.

***

Questão: parece-me que é mais fácil sentir a Vibração do Coração com os olhos fechados.

Porque, por enquanto, você não é capaz de realizar a Unidade inteiramente.
Há aprendizado.

A meditação, e o que nós lhes propomos, em diferentes horários e há mais de um ano, favorece este
aprendizado.

Obviamente, o objetivo é sentir e perceber esse Fogo do Coração, quaisquer que sejam os seus atos e as
suas ações na sua vida comum.

Naquele momento, haverá integração total desse Fogo do Coração, desta Vibração em sua vida quotidiana.
Mas, aí também, e não é por acaso que isso foi chamado de yoga, porque há repetição, há o aprendizado em

todos os sentidos do termo.
O Fogo do Coração é um processo que se instala de maneira privilegiada quando as Efusões de Energia são

realizadas.
Mas também, assim como você disse, no momento em que você fecha os olhos e se volta para o seu Ser

Interior, porque o seu Ser Interior não está ainda manifestado na sua vida comum, mas isso está a caminho.
Alguns de vocês já vivem isso, o que quer que façam.

***

Questão: quando chamamos a escolha do Coração, como melhor perceber a diferença de Vibração?

A partir do momento em que isso é realizado com os olhos fechados, isso corresponde a uma passagem na
interioridade.

Na interioridade não se coloca sequer a questão da escolha porque tudo está já realizado.
Eu falo, portanto, da Vibração do Fogo do Coração a partir do momento em que você se torna alinhado com o

seu Fogo do Coração.
Naquele momento, é preciso abrir os olhos e colocar a questão.

Obviamente, se você permanece na interioridade, não há mais questões e não há mais qualquer escolha
porque, naquele momento, você vive a Unidade.

Ora, a escolha está sempre ligada, de uma maneira ou outra, a certa forma de dualidade. 

***



Questão: convém que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração depois ainda ao nível da
cabeça? Ou é melhor que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração, pare ali, e que a Vibração

da cabeça desça ao nível do Coração e ali se junte?

Todos os caminhos e todas as vias energéticas serão utilizados.
Não há o que seja melhor ou pior.

Há simplesmente que seguir o que se manifesta.
Quando a sua Consciência começar a dirigir a sua própria Vibração, naquele momento, a Vibração do Sacro,

será preciso efetivamente conduzi-la ao Coração.
Mas há, no final, uma tripla fusão da Coroa Radiante do Coração, da cabeça e do Triângulo sagrado.

Esta fusão realizando-se tanto no Sacro, como no Coração, como cabeça, e então emprega o conjunto de
circuitos energéticos.

***

Questão: eu não sinto as Vibrações do Coração. Como fazer para chegar ali?

Não há nada a fazer.
Há que Ser.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, já durante os Casamentos Celestes, o Fogo do Coração está aceso em
alguns seres.

Outros ainda, por razões que lhes são próprias, não despertaram o Fogo do Coração.
Isso virá, vocês não estão ainda no encerramento desta possibilidade.

Há apenas que ser natural e deixar a Luz agir em si.
Eu expressei várias vezes, no mês de maio do ano passado, o que era o Abandono à Luz (1) e eu penso, Bem

Amada, que você ali encontrará todas as respostas que lhe permitem viver o Fogo do Coração.

***

Questão: como é possível banhar-se à vontade na Vibração do Coração?

Bem Amado, isso faz parte do seu aprendizado.

Você não poderá passar do Fogo do Coração intermitente, tal como o viveu, ao Fogo do Coração permanente,
mantendo esta estrutura que você chama de corpo. 

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

************
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Questão: quando nos deslocamos com o corpo de Estado de Ser, é o corpo de Estado de Ser ou o
corpo de personalidade que decide voltar?

Bem amada, o que posso dizer é que o que viaja e que decide voltar não é nem o corpo de Estado de Ser nem
o corpo de personalidade.

É, obviamente, a Consciência que está no corpo de Estado de Ser e que abandonou o corpo de
personalidade, de maneira temporária.

***

Questão: existe um aprendizado de « pilotagem » da Consciência?

Bem amado, a Consciência, em certo nível de Vibração, é oniciente e oniconsciente, não há, portanto,
aprendizagem propriamente falando.

O único aprendizado situa-se nesse mecanismo de ‘passagem’ da Consciência, do corpo de personalidade ao
corpo de Estado de Ser.

Uma vez que a Consciência se situe, integralmente, no corpo de Estado de Ser, não há mais qualquer barreira,
eu diria, e qualquer limite a suas possibilidades, em função, obviamente, da própria natureza do corpo de

Estado de Ser.

***

Questão: podemos ter vários corpos de Estado de Ser?

Existe apenas um corpo de Estado de Ser, mas este pode ter diferentes estruturas e diferentes formas em
função de seu nível dimensional.

Mas se trata, obviamente, da mesma Consciência, qualquer que seja o aspecto que tome esse corpo de
Estado de Ser em função de suas possibilidades dimensionais.

Assim, no que nos concerne, nós, Arcanjos, podemos evoluir desde as formas que chamariam de
‘representações’, na sua Dimensão, correspondentes a visões tais como foram reproduzidas em algumas

iconografias, entretanto, a nossa forma luminosa corresponde a um veículo de 5ª Dimensão.
Obviamente, quanto mais nossa múltipla dimensionalidade se expressa nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões, mais reencontramos nossa ‘forma de origem’ que, naquele momento, nada mais tem a ver com
uma representação tal como vocês a conhecem ou tal como vocês são suscetíveis de vê-la na sua Dimensão.

***

Questão: como fazer oscilar a Consciência para integrar o corpo de Estado de Ser?

Isso não corresponde à utilização de uma técnica ou outra para realizar.
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Isso se realiza ‘espontaneamente’, quando o momento é chegado, e não é a Consciência comum quem decide
esse momento.

Há fenômenos de ajustamentos e de adequação, entre a consciência comum e a Consciência no Estado de
Ser.

Compreendam bem que é o conjunto de sua Consciência de personalidade que se transmuta, no momento
da passagem, em seu aspecto multidimensional e ilimitado.

Isso necessita de certo número de condições preliminares.
É preciso bem compreender que a oscilação [switch] de uma Consciência para outra é equivalente a uma

morte.
Isso corresponde a uma superação de alguns fatores psicológicos correspondentes a medos presentes em

todo ser humano.

***

Questão: como integrar o corpo de Estado de Ser, em consciência?

Parece-me, bem amados, que vocês confundem ‘corpo’ e ‘Consciência’.
Vocês estão encarnados, como foi dito, corpo, Alma, Espírito, mas esta encarnação corpo, Alma, Espírito é
acompanhada da perda de certo número de componentes da sua Consciência que permaneceu num veículo

chamado de corpo de Estado de Ser.
A partir do momento em que o corpo de personalidade (e a Consciência, dentro desse corpo, de uma maneira

geral) passa ao nível do Estado de Ser, no seu retorno, a Consciência nunca mais é a mesma, porque você
reconectou a sua Dimensão multidimensional.

Entretanto, não há uma Consciência no corpo de Estado de Ser e uma Consciência que seria diferente no
corpo de personalidade, trata-se, obviamente, sempre, da mesma Consciência que experimenta, em um caso,

um veículo limitado e, no outro caso, reencontrando o seu veículo de Eternidade.

***

Questão: como isso vai acontecer, coletivamente, para a subida da Kundalini?
Coletivamente, esse momento do Despertar da Kundalini, vivido em Gaia, corresponderá a uma fusão do

Fogo do Sol, do Fogo da Terra e do Fogo do Éter.
Isso implicará em um desaparecimento total de todas as estruturas físicas, nesta densidade.

A viagem da Consciência far-se-á então, ou em total ‘lucidez’, para o corpo de Estado de Ser que os aguardará
naquele momento.

Ou a Consciência não terá os meios Vibratórios para acessar esse corpo do Estado de Ser que, no entanto,
estará visível.

Isso é chamado de ‘Julgamento final’, no Apocalipse de São João.
O ‘corpo da ressurreição’ não é nada mais do que a colocação face a face do seu corpo de personalidade,

com a sua Consciência no Interior, e a visão do corpo de Estado de Ser, que se apresentará a vocês.
Entretanto, os meios Vibratórios do corpo de personalidade determinarão sua a capacidade para ir, com

toda lucidez, nesse corpo de Estado de Ser, ou não.
Entretanto, alguns seres chamados, pelo Arcanjo Miguel, de Semeadores de Luz, Guerreiros de Luz e

Ancoradores da Luz, têm, já, a possibilidade, cada um a seu ritmo, de apreender esse corpo de Estado de Ser
e, para alguns, já, ali viajar.

É preciso bem diferenciar o que é da ordem do individual, ocorrendo desde o início dos Casamentos
Celestes, mas existente já desde mais de vinte anos sobre o planeta, de um fenômeno coletivo que irá se

referir ao conjunto da humanidade.
O objetivo, obviamente, é estar pronto para viver esse fenômeno coletivo.

Entretanto, alguns seres têm a capacidade para viver, a título individual e pessoal, o processo coletivo bem
antes da hora da coletividade.

***

Questão: qual é a diferença entre esse processo de fusão corpo de personalidade/corpo de Estado
de Ser com uma experiência dita de EQM?

É profundamente diferente.
A experiência chamada de ‘morte iminente’ (ou ‘Experiência de Quase Morte’ – ou Near Death Experience, em

inglês, como vocês dizem), corresponde a uma saída do corpo, num primeiro tempo, em um veículo ‘astral’
que é um veículo pertencente à personalidade.

Assim, nessa viagem, onde algumas esferas astrais são puladas, vocês não deixam o corpo astral.



Vocês estão, portanto, sujeitos ainda à influência da matriz, enquanto que o corpo de Estado de Ser é
verdadeiramente o acesso ao Ilimitado, ao que está além do Sol, porque vocês reencontraram o seu corpo de

Estado de Ser.
A experiência EQM faz descobrir uma ‘parcela’ do Ilimitado.

A experiência do Estado de Ser faz descobrir a ‘totalidade’ do Estado de Ser e permite escapar da matriz,
inteiramente, o que não é o caso com a experiência EQM.

O componente Amor está, obviamente, presente nos dois, mas o componente ‘Vibratório’ não é absolutamente
o mesmo.

A experiência EQM corresponde a uma abertura situada no chakra da coroa e também no chakra do Coração,
mas em nenhum caso a Kundalini está envolvida.

***

Questão: a meditação está adaptada às energias atuais?

Existem muito numerosas formas de meditação.
Atualmente, há talvez tantas meditações quanto meditadores.

O corpo de Estado de Ser é acessível apenas pela própria Consciência.
Você pode muito bem encontrar o corpo de Estado de Ser simplesmente caminhando numa floresta.

Você pode acessar o corpo de Estado de Ser sendo ‘você mesmo’, antes de tudo.
Os meios não são senão meios.

O principal é realizado pela própria Consciência.
Assim, portanto, você pode fazer todas as meditações existentes neste planeta, se existirem em você ‘medos

cristalizados’, você jamais atingirá o Estado de Ser enquanto o Fogo não os tiver queimado.

***

Questão: seguir um ensinamento pode, apesar de tudo, dar uma abertura sobre sua Fonte? 

Chegar a viver na Luz necessita reconhecer ‘o que você é’.
Reconhecer o que você é, é uma Luz Interior.

Nenhuma Luz exterior pode vir acender a sua própria Luz, seja um Arcanjo ou a própria Fonte.
Há apenas um ‘princípio de ressonância e de atração’ que se manifesta a você, a partir do momento em que

você aceita isso.
Isso se associa ao que expressei sobre a noção de abandono à Luz.

Abandonar-se à Luz necessita matar, literalmente, em si, todas as crenças, todas as suposições, aceitar se
olhar a si mesmo, voltar o seu olhar para si, ir além das imperfeições existentes na personalidade, ir além das

feridas, ir além do que fez a sua vida hoje.
É nesta condição, e somente nesta, que você poderá encontrar quem você é na sua própria verdade.
Estar na sua verdade necessita não de seguir qualquer outra verdade exterior, seja ela de um Arcanjo ou

mesmo da Fonte.
Nós insistimos, muito longamente, uns e outros (tanto dos Mundos Arcangélicos, como dos Melquizedeques,

ou ainda outros) sobre esta noção de liberação de Si e de Liberdade de Si.
É uma doação a se fazer a Si mesmo.

Não há ninguém do exterior de você que possa viver o Despertar.
Não há qualquer mestre que possa fazê-lo viver o Despertar.

Há somente ‘princípios de atração e de ressonância’ que podem se colocar em ação a partir do momento em
que ‘você mesmo’ vive esta noção de abandono.

Isso não pode ser buscado nem pelo mental, nem pelas emoções, e ainda menos pelos apegos, ou por
um grande iniciado tendo realmente existido.

***

Questão: quando de uma EQM, quem nos traz de volta à Consciência do corpo físico?

Bem amado, é você mesmo que se traz de volta a você mesmo.
Sendo dados os mundos onde se situa a experiência EQM, existe certo número de representações

‘intermediárias’ que podem tomar a forma das suas próprias crenças.

Assim, uma experiência EQM vivida na Índia não terá as mesmas consequências de reencontros do que uma



experiência EQM vivida no Ocidente.
Um hindu que vive uma EQM vai reencontrar Shiva, Kali, Vishnou, etc..

Trata-se realmente desses seres ou é uma representação e uma projeção Vibratória da Consciência astral?
Cabe a você concluir o que lhe convém.

***

Questão: se decidimos nos abandonar à Luz ...

Bem amado, abandonar-se à Luz não é uma decisão mental.
É um ‘ato Vibratório’.

Você não pode decretar mentalmente que você se abandona à Luz porque esse não é um abandono à Luz.
O abandono à Luz está além de uma decisão mental: é um ato de ‘doação de Si’ a outra coisa.

Este ato de doação de Si não é um mecanismo de pensamento.
É um ato da Consciência e um ato Vibratório, independentes de qualquer decisão mental.

É nisso que está por vezes o mal-estar, para o ser humano, de conceituar esta noção de ‘abandono mental’.
Enquanto ele permanece como conceito, ele não pode ser vivido, até o momento preciso em que a

Consciência compreende o que quer dizer o ‘abandono’.

***

Questão: abandonar-se à Luz não vem de um pensamento, isso significa que se pode se abandonar
à Luz e continuar a pensar?

Bem amado, na condição de não pensar no abandono à Luz.
Você pode efetivamente viver o abandono à Luz mesmo pensando no que tem que comprar amanhã para os

seus cursos.
Isso é completamente real.

Alguns de vocês podem pensar em coisas totalmente fúteis para permitir, justamente, o abandono à Luz.
Mas se o seu pensamento se voltar para o abandono à Luz, você não estará no abandono à Luz.

***
Questão: qual é a diferença entre sacrifício e doação de Si?

O sacrifício não é a doação de Si.
A ‘doação de Si’, sobre a qual eu sustentei no ano passado, corresponde a um impulso vindo da Alma, não

para se sacrificar, mas, verdadeiramente, para abandonar-se à Luz.
Isso é semelhante à experiência vivida por Cristo quando da crucificação, em que houve realmente ‘abandono’.

Este abandono se vive efetivamente como uma crucificação, mas não como um sacrifício.
Qual é a diferença?

O sacrifício é algo consentido pelo mental, enquanto que a doação de Si é consentida pela Alma e pelo
Espírito e não recorre a uma conotação, vamos dizer, de moral, espiritual ou mesmo da personalidade.

O abandono à Luz é uma doação de Si e jamais um sacrifício.
O sacrifício ocorre depois, mas não se trata de sacrifício voluntário.

Trata-se de uma etapa específica que corresponde ao que foi denominado, simbolicamente, a ‘ressurreição’.

***

Questão: mas Cristo se sacrificou?

Bem amada, eu me permito intervir.
Cristo não se sacrificou, ele ‘foi sacrificado’.

Entretanto, Ele estava consciente de que seria sacrificado.
Isso permitiu certo número de coisas, no plano da Consciência humana, que eram necessárias, e esse era o

seu papel.
Mas o ‘sacrifício de Cristo’ não é um sacrifício dele mesmo, mas um sacrifício da humanidade para Cristo.

Isso é um pouco difícil de aceitar e de compreender.
Esta noção de sacrifício é algo que frequentemente recorre, na sua humanidade, à famosa trilogia que vocês

chamam de carrasco/vítima/salvador, é exatamente a mesma coisa.



A ‘doação de Si’ a que me referi, no sentido do abandono à Luz, não evoca qualquer noção de sacrifício, não
evoca qualquer noção de salvador, de carrasco ou de vítima.

Ao contrário, trata-se de uma forma de maturidade e de tornar-se ao mesmo tempo adulto e voltar a ser como
uma criança.

***

Questão: Anael utilizou os termos de Guerreiro de Luz, Portador de Luz, Semente de estrela. Qual é
a diferença?

A denominação ‘Semeador de Luz’ corresponde à capacidade de um ser humano que viveu o Despertar para
manifestar esta Luz e semeá-la, não para querer, mas para simplesmente estar nesta Luz, a fim de que aqueles

dentre os seus irmãos que estão prontos possam, por efeito espelho, se olhar no Interior desta Luz.
Os ‘Guerreiros da Luz’ é um termo Micaélico para aqueles que têm suficiente força ainda na personalidade e

que viveram o Despertar nesta Luz e que são capazes de desencadear, pela sua personalidade, o que
denominamos um Fogo por atrito no ambiente.

São realmente Guerreiros porque, tendo vivido a Vibração da Unidade, tendo vivido o Despertar, eles são
capazes de descer novamente, de maneira temporária, na sua personalidade, para expressar esse Fogo, a fim

de desencadear um Fogo, não do Coração, mas pelo atrito, junto aos intervenientes que encontram.
Agora, a denominação ‘Semente de estrela’ é comum a todos os seres humanos, tenham Consciência ou não,

estejam no Despertar ou não.
Não há um ser humano sobre este planeta que não seja uma Semente de estrela.

Simplesmente, o afirmar e o viver não são a mesma coisa.

***

Questão: o abandono à Luz é a aceitação total do que é, chamando a Luz?

O abandono à Luz compreende, efetivamente, um componente que poderia ser chamado ‘soltar’ ou, como
você o nomeia, ‘soltar total’, mas o soltar total é uma ação consciente do mental.

Eu posso apenas lhes remeter à imagem de Cristo sobre a cruz quando ele diz, em um primeiro momento «Eli,
Eli, lamma sabacthani – meu Pai por que me abandonastes?» e ele termina dizendo: «que a tua vontade se

faça e não a minha».
O princípio do abandono à Luz corresponde a esse princípio que não é uma afirmação mental, mas

justamente um abandono do mental a algo que o supera e que se situa nas esferas não pertencentes à vida
comum.

Portanto, há efetivamente certo componente de ‘soltar total’ [desapego], mas, ainda uma vez, situa-se além
disso.

Esse processo de abandono à Luz corresponde às frases que acabo de pronunciar, que foram pronunciadas
por Cristo, mas que todos e cada um devem pronunciar, a fim de se abandonarem e de mostrarem a prova do

seu abandono e não ainda um comércio com a Luz, mas, sim, um ‘real’ abandono à Luz.

***

Questão: existe um plano de Consciência específico para cada um dos nossos corpos?

Bem amado, cada corpo está em ressonância privilegiada com ‘um ponto’.
Esse ponto é chamado de chakra, essa ‘roda de energia’ está situada em diferentes lugares do corpo.

Obviamente, cada corpo e cada função estão em relação direta com um desses chakras.

***

Questão: há um plano dimensional específico associado a cada um desses corpos?

Por definição, cada Dimensão é ilustrada, na sua própria Dimensão onde vivem, pelo reflexo de uma dimensão
existente nos planos muito mais Unificados do que o seu.

Assim, por exemplo, o que vocês chamam de ‘corpo etéreo’, em que as forças etéreas são representadas em
outras Dimensões, mas em outro nível Vibratório.

O que é denominado plano Dimensional, agora, deve ser diferenciado.
Em sua Dimensão dissociada, pode-se dizer, deste modo, que cada Dimensão é portadora da imagem de

outras Dimensões.
Assim, na 11ª Dimensão, existe o conjunto das Dimensões Unificadas, e isso é válido para cada plano



Dimensional, exceto, certamente, para a 3ª Dimensão dissociada.

***

Questão: ’Dimensão’ é sinônimo de ‘estado de Consciência’?

A Consciência de um ser multidimensional pode viajar ou, em todo caso, contatar as outras Dimensões
Unificadas, o que não quer dizer que a sua ‘forma’ possa ir para esta Dimensão específica com a qual ele se

comunica.
Existem barreiras.

Essas barreiras são ‘Vibratórias’, elas não estão no nível da Consciência, mas elas necessitam de adaptações
de forma, em particular, a partir da 11ª e da 18ª Dimensão, onde há o desaparecimento de todo

antropomorfismo.
Além da 18ª Dimensão, vocês entram nas manifestações de natureza ‘geométrica’ de Consciências mais

etéreas, eu diria.
Assim, por exemplo, um Arcanjo ou um Anjo pode viajar em certas Dimensões Unificadas.

Ele pode estar em contato, obviamente, com a Fonte, com esferas de Consciência onde não há acesso, pela
sua forma.

Entretanto, ele está em contato direto com esses planos.

***

Questão: pode-se comunicar com a alma de uma pessoa que está no coma?

Isso é possível, o que não quer dizer que seja evidente, mas, entretanto, isso pode existir.
Não se esqueça, entretanto, que, a partir do momento em que você está nesta Dimensão, comunicar-se com

as outras Dimensões necessita a abertura de certos canais que não são naturais em você, mas que ‘se ativam’
a partir de certo trabalho.

Assim, portanto, é lícito e possível comunicar-se com uma alma que estaria no coma.
Comunicar-se com uma alma não é, todavia, comunicar-se com o Espírito, o que está novamente em outra

Dimensão e em outro plano Vibratório.

***

Questão: comunicar-se com a alma é uma forma de redução?

A alma é a coloração e a interface, ela é o ‘amortecedor’ [intermediário] entre o corpo e o Espírito, criada pela
própria existência nesta Dimensão.

Entretanto, muitos seres, muitas Consciências, empregam indistintamente a palavra alma, a palavra Espírito e a
palavra Consciência, quando se trata de três mundos Vibratórios profundamente diferentes.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de uma pessoa no coma e ajudá-la então a voltar a se
integrar, se ela o desejar?

Obviamente.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de outra pessoa, viva, para ajudá-la a se elevar, se for
o seu desejo?

Bem amado, com que direito você violaria o livre arbítrio de uma alma, quem quer que seja ela?

***

Questão: se for a escolha desta alma, se for a sua vontade.

Se for a escolha da alma, ela não precisa de você.



Não há nada pior, na sua Dimensão, do que querer ‘algo’ para alguém, porque isso vai contra à lei Unitária e à
Liberdade.

Você reforça, com isso, as leis de ação/reação e não libera o que você conta liberar.
Você se prende, tão firmemente, a esta alma como se casando com ela.

***

Questão: se for a pessoa que fizer esse pedido, no nível da sua alma?

A alma é um ‘meio’.
A alma não exprime a vontade do Espírito, a alma tem uma coloração ligada ao sentido da sua encarnação.

Assim, portanto, agir ao nível da alma é profundamente prejudicial à Consciência em questão.
Não confunda alma, Espírito e Consciência.
A alma pertence a este mundo da dualidade.

***

Questão: quais são as diferenças entre alma, espírito e consciência?

A alma é o médio [intermediário] entre o corpo e o Espírito.
O Espírito é também denominado corpo de Estado de Ser, o seu corpo espiritual que acaba de ser liberado do

Sol.
A alma é o médio, colorida de certo modo, em relação a suas ‘funções’, no sentido desta encarnação, na

personalidade (*).
O impulso da alma, nesse momento, reflete geralmente o impulso do Espírito.

A Consciência é muito mais ampla.
Ela engloba ao mesmo tempo a alma e o Espírito, mas também as Dimensões bem além do Espírito,
traduzindo a comunhão e a comunicação que podem existir com as diferentes Dimensões Unificadas.

Assim, querer agir sobre uma alma que lhes pede não é a garantia da autenticidade da sua ação, porque o que
é expresso pela alma não é sempre o reflexo do Espírito ou da Consciência.

***

Questão: há um indicador para se estar certo de que é o Espírito ou a Consciência que se expressa?

Não, não há, geralmente é a ‘sua vontade’ de desempenhar o papel de salva-vidas e de salvador que
intervém, e absolutamente não a Unidade.

A Unidade é.
Ela não precisa ajudar porque ela própria se ajuda, ajudando-se a si na sua Unidade.

O que quer dizer que, a partir do momento em que você descer o nível Vibratório, na necessidade de ajudar ou
de socorrer, você se afasta da sua Unidade.

Isso foi amplamente utilizado pelas forças que chamariam de ‘dualistas’.
Isso corresponde a algo próximo do que disse Cristo: você quer dar o peixe ou ensinar a pescar?

Não é a mesma coisa.
É assim que, no final, se chega à situação que vocês vivem nesse sistema solar desde 300.000 anos.

A ajuda, em contribuição e em relação à Consciência e ao Espírito, consiste simplesmente em efetuar o
trabalho de elevação Vibratória que lhes diz respeito.

Pela sua elevação Vibratória e pelo seu acesso ao seu próprio Estado de Ser, você realiza o ‘trabalho de
ancoragem da Luz’ como foi assinalado e dito pelo Arcanjo Miguel.

A partir do momento em que a sua ‘vontade pessoal’ intervém, mesmo com relação à vontade de outra pessoa,
você viola o que é chamado de livre arbítrio e impede o outro de encontrar a Liberdade dele.

***

Questão: é possível, para um ser humano encarnado, entrar em contato com a Fonte?

Sim, é, aliás, o objetivo do que vocês têm que viver durante este último período na 3ª Dimensão.
Contatar a sua própria Fonte ou o seu Espírito da Verdade, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, os coloca, de

maneira instantânea, em contato com a Fonte.



***

Questão: somos sempre atraídos pelo elemento predominante do nosso mapa astrológico?

A primeira explicação não é desse nível.
Os comportamentos elementares, em suas estruturas, são onipresentes e não estão necessariamente ligados

a ‘atrações’.
Não é porque você tem muito fogo que irá gostar de estar no fogo.

Em contrapartida, tendo o fogo, isso vai se traduzir por certo tipo de ‘comportamento’.
Isso se refere, antes de tudo, a comportamentos e constituições e não a uma ressonância específica com

relação aos elementos.
Assim, no que diz respeito à questão anterior, isso não quer dizer que esta pessoa seja necessariamente do

signo da água ou que tenha muita água no seu mapa astrológico.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo até muito em breve, para dar continuação.

************

(*) – ‘Famílias de Alma e Cores de Alma’ – OMRAAM (Aïvanhov) (10.09.2007):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-co...
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

~ BEM-VINDOS ~

Bem amados humanos na encarnação, eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu venho agora a vocês, a fim de que, ao longo da minha intervenção, vocês possam, pelo fato do seu trabalho

de elevação Vibratória, conectar com a minha Presença, com a minha Radiância e se beneficiar assim, além
das palavras e além do intelecto, da Vibração Arcangélica.

O trabalho que vocês realizam e que nós, Arcanjos, realizamos neste Sistema Solar, encontra hoje, e irá
encontrar daqui até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL, a sua plena justificativa e o seu pleno

significado.
Nós não podemos mais esconder, por muito tempo, que vocês estão na aurora de um novo dia, onde muitas

transformações virão à luz sob os seus olhos.
Assim como o Arcanjo MIGUEL já anunciou no início das Núpcias Celestes, cabe a vocês permanecerem em
meio à Vibração da Unidade, não participarem de modo algum do jogo de emoções deste mundo, dos jogos

da Ilusão deste mundo que está terminando.
A força, a Alegria, apenas serão encontradas, durante os tempos que estão chegando, em meio ao seu Ser

Interior, à Vibração da sua Unidade e do Estado de Ser reencontrados.
A resposta, todas as respostas às suas interrogações, serão ali encontradas.

Nós lhes pedimos para se habituarem a expandir esta dimensão interior do Estado de Ser e da Unidade
durante a maior parte do seu tempo, no máximo das suas possibilidades, pois, além da sua própria função em

meio a esse retorno à Unidade, vocês permitem assentar, em meio a esta dualidade, a Vibração Unitária.
A Irradiação da Fonte, denominada na sua linguagem Onda Galáctica, começa a fazer sentir os seus efeitos em

meio às suas estruturas.
O Fogo começa a se ativar.

Em meio a esta Vibração nova, que vários de vocês começam a perceber, vocês devem aceitar que vocês
fazem parte desse Fogo, que não há diferença entre esse Fogo que está chegando e o que vocês são na

Eternidade.
Há então necessidade de se ajustarem à sua dimensão Unitária, à sua dimensão eterna.

Este será o único modo, para vocês, individual e coletivamente, de permanecer na Alegria, na Unidade. 

ANAEL - 22 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Nada além do que vem do seu Ser Interior, nada além do que vem do seu Eu Sou poderá propiciar-lhes
satisfação e o necessário desprendimento do que está chegando.

A hora é importante, mas é também feliz.
Tudo depende, evidentemente, do ponto de vista que vocês adotarem.

Do ponto de vista da personalidade, isso será um conjunto e um encadeamento de eventos inacreditáveis.
Segundo o olhar do Estado de Ser, isso será liberação.

Mas liberar-se da Ilusão necessita do desaparecimento desta Ilusão do seu campo de Consciência, do seu
campo de percepções sensoriais e extrassensoriais.

A Consciência infinita que vocês são será extraída, cada um no seu ritmo, da Ilusão à qual vocês foram, a
maioria de vocês, obrigados a participar desde tanto e tanto tempo.

Será preciso se afirmarem em meio à Vibração do Fogo, em meio à Vibração do Princípio e da Essência
Crística em vocês.

Aí está o seu salvo conduto, nesta Vibração, no Amor.
Estando nesta Vibração, vocês irão ajudar, da maneira mais correta e mais autêntica, no plano da Luz e na

chegada da Onda Galáctica.
O Fogo do Éter, doravante ativado, está a caminho.

Não pode ali haver nem temporização, nem descontinuidade dessa ação.
Como vocês dizem na sua linguagem, os dados foram lançados.

Alegrem-se.
Bem-vindos à sua Eternidade.

Bem-vindos à sua Casa.
Bem-vindos à sua Verdade.

Não se atrasem no que está morrendo em vocês e fora de vocês.
Acolham o novo, acolham a Luz.

Não ouçam os alaridos deste mundo.
Entretanto, mantenham um olho, um olhar para o Céu.

Pois, além das manifestações humanas elementares, o que está vindo, vem do Céu, e em vocês.
Deixem-se guiar e se impregnar pela Luz. 

***

Conforme foi dito em várias ocasiões, a Luz é inteligente.
Ela é Inteligência e ela é Consciência.

Não percam tempo com a inconsciência daqueles que querem manter os esquemas ultrapassados
pertencentes, doravante, a outro tempo, superado e já morto.

Todas as escolhas que vocês fizeram, uns e outros, para alguns há vários anos e, para outro, há algum tempo,
vão se tornar atuais.

Cada um e cada uma irão para onde os levar a sua Consciência e para nenhum outro lugar.
Não pode ali haver, em meio aos acontecimentos emergindo nesta Consciência dissociada, erros de

orientação, já que tudo, absolutamente tudo o que irá ocorrer e se manifestar, será feito segundo o princípio de
ressonância e de atração.

Não há julgamento no sentido em que quiseram fazê-los acreditar.
Há simplesmente o emprego de um princípio de atração e de ressonância, no qual a Graça irá se manifestar e

iluminar o mundo.
Este Fogo, esta Vibração e esta Consciência que vocês percebem em vocês, é o que irá irromper em meio ao

mundo.
A Luz vai brilhar cada vez mais nas Trevas deste mundo.

E algumas Trevas não irão reconhecê-la.
E irão rejeitá-la.

Isso não é da conta de vocês.
Preservem-se, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, da agitação dos homens, da agitação dos Elementos.

Guiados pela Luz, guiados pela sua Consciência, vocês sempre estarão no lugar necessário para a sua
Consciência.

Nada mais há para instituir senão ser vocês mesmos.



Nada mais há para planejar senão permanecer na Unidade.
Nada mais há para fazer senão ser e se abandonar à Luz que irá guiá-los de maneira infalível para o seu futuro

e para o seu advir. 

***

O período que se estende de 17 de março a 17 de julho, alguns meses então depois do final da intervenção do
Arcanjo MIGUEL, é um período intenso na Revelação da Luz, mas também na Revelação da Sombra.

Nós sempre lhes dissemos que nada do que foi escondido poderia mais ser escondido em meio à Revelação
da Luz, no exterior de vocês, como no seu Interior.

Vocês devem aceitar largar em meio à sua personalidade tudo o que obstrui em vocês a eclosão do princípio
Crístico e da sua Consciência Unitária, na totalidade.

É preciso que aceitem, todos vocês, sem exceção, soltar o que pode restar como travas, obstruindo o seu
acesso à Unidade.

Essas zonas de Sombra, no Interior de vocês, serão também colocadas na Luz.
Não é preciso se atrasarem.

Não procurem ali nem explicações, nem soluções em meio à personalidade, mas, pelo contrário, coloquem-se
sob a influência do Espírito Santo, da Onda Galáctica e da energia Micaélica.

Como ele lhes disse, recorram a MIGUEL.
Durante o período do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, o Arcanjo MIGUEL, a sua Vibração, a sua própria
Consciência, é capaz de lhes ser enviada, ainda sendo preciso que vocês aceitem e que vocês peçam por

isso.
O abandono à Luz não será mais uma palavra em vão, mas uma Verdade que vocês terão que viver.

Vocês jamais poderão se enganar com a Luz.
Vocês jamais poderão se enganar com os véus da Ilusão, pois eles desaparecem e irão desaparecer cada vez

mais.
Engajem-se no caminho da honestidade e, sobretudo, da simplicidade.

Evidentemente, os meios vibratórios que lhes serão dados através de diferentes técnicas, são úteis.
Eles lhes permitem aceder ao Fogo da Unidade, ao Fogo da Verdade.

Mas, assim que vocês começarem a viver a fusão das Três Lareiras, abandonem então tudo o que não for
isso. 

***

Tornem-se vocês mesmos na Unidade, na integridade, sem nada mais senão vocês mesmos em vocês
mesmos.

Certamente, o conjunto das forças da Luz autêntica e Vibral irá ajudá-los.
Mas, também nesse nível, nós não podemos fazer o trabalho no seu lugar, mas, se vocês pedirem ajuda,

vocês irão obtê-la.
Ainda é preciso solicitá-la em estado de lucidez e reconhecendo o que deve ser reconhecido em vocês.

Nós os incentivamos doravante a pacificar a sua vida, a encontrar as zonas de menor resistência, a encontrar o
sentido da facilidade.

Alguns de vocês deverão reorientar a vida em certos aspectos, ou em todos os aspectos, a fim de se
consolidarem, de se adequarem, em meio à sua Luz.

Alguns compromissos e alguns comprometimentos que ainda eram, hoje, aceitáveis, não mais serão amanhã.
Chegou o momento da Revelação da Luz, não mais somente em meio ao seu ser Interior e à sua vivência de

Consciência, mas em meio à vivência da Ilusão de toda a Humanidade.
Isso é agora.

Isso é imediatamente.
Removam todas as correntes que ainda os impedem de viver a sua soberania de seres livres e a sua

integridade.
A sua liberdade não tem preço.

Não existe qualquer encadeamento mantido pela Ilusão que não possa ser justificado durante a chegada da
Luz.  

Para alguns de vocês a preparação foi longa.
Para outros, foi mais fácil.

Em meio a toda a Humanidade, muitos seres, hoje, vivem e percebem a Luz.
O Fogo da Verdade se instala em breve sobre a Terra.

Todas as manipulações que conduziram a vida de vocês, a título coletivo e individual, vão ruir.
Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.



Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.
Tudo o que pertence à dualidade em vocês, como no seu exterior, deve ser rompido.

Mais uma vez, o período de compromissos e de comprometimentos está totalmente terminado. 

***

Centrem-se de novo em meio à sua Unidade e, então, na Alegria, pois o que está vindo é a Alegria.
Alinhem-se em meio ao seu Fogo Interior, em meio às suas Triplas Lareiras.

Tudo está aí.
Vocês irão perceber que a sua presença, ainda nesta experiência de vida, é apenas uma projeção de certo

momento da sua Consciência onipresente que foi presa pelas criações artificiais e não naturais.
Ainda uma vez, isso não tem importância, pois vocês sairão mais nobres, e maiores, e mais ricos em Luz, em

Verdade e em Integridade.
Do mesmo modo, mesmo se não for a mesma coisa, quando vocês passam da vida à morte, vocês são

obrigados a deixar tudo da sua identidade nesse mundo, os seus papéis, as suas vestimentas, tudo o que não
era vocês em Essência.

Reencontrar hoje a sua Essência, com toda lucidez e com toda consciência, irá necessitar da mesma coisa.
Muitas coisas são levadas a tornarem-se transparentes, dentre elas, vocês mesmos.

E ao se tornarem transparentes, vocês vão ver claramente, pelos seus olhos, aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão no mesmo caminho de transparência, e aqueles que ali não estão.

Não os julguem, nem os condenem, eles têm o caminho deles.
Amem-nos e sigam o seu caminho.

Sejam vocês mesmos, sejam humildes.
A irrupção da Luz em meio ao seu mundo de ilusões irá lhes permitir, se vocês aceitarem, tornarem-se esta

simplicidade, esta humildade e, ao mesmo tempo, esta grandiosidade que vocês serão.
Em nenhum momento, quando o Arcanjo MIGUEL, durante as Núpcias Celestes, os chamou de Sementes de

Estrelas ou de Ancoradores da Luz, ou de Semeadores da Luz, fez isso sem motivo.
Pois essa é a estrita Verdade.

Vocês começaram um caminho de retorno para vocês, então, vão até o final.
Vocês ali serão levados ao ouvir o seu Coração e nada mais.

Guiados pelo Coração, vocês são e serão infalíveis em tudo o que irá acontecer em meio à sua vida ainda
encarnada. 

***

Não esqueçam que nós nos aproximamos de vocês e, quando eu digo isso, mesmo se alguns puderem nos
perceber em seus espaços exteriores, jamais esqueçam que nós também estamos no seu espaço Interior.
O trabalho da Luz que vocês realizam, aqui e em outros lugares, é, não somente importante e capital, mas é

essencial para estabilizar em vocês o afluxo da Luz.
Lembrem-se de que o que vem a vocês, em última análise, é apenas a sua Dimensão Eterna.

Muitos textos antigos, ou mais recentes, escritos por vários visionários ou místicos, tiveram um vislumbre desta
época.

Alguns de vocês também irão percebê-lo por antecipação, sob a forma de viagens de Consciência, sob a
forma de sonhos, ou ainda em ultra temporalidade, ou em multidimensões.

Jamais esqueçam o que lhes disseram os grandes sábios.
Vocês não são o que manifestam.

Vocês não são este ser que pensa, mas vocês são o Eu Sou que Vibra, de toda a Eternidade, e que
esqueceram isso.

O que está chegando a vocês é isso, e nada mais.
Somente o olhar da personalidade pode implicar em temor ou em desordem.

Coloquem-se no seu centro, no seu Estado de Ser.
Os meios lhes foram comunicados.

Eles são simples, a partir do momento em que vocês mesmos permanecerem simples.
Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, vão para o essencial.

Jamais esqueçam, tampouco, que vocês não estão sós, mesmo estando sozinhos para dar o passo para o
Estado de Ser.

Uma vez no Estado de Ser, mesmo em meio a esta densidade, vocês vão começar a penetrar nas esferas da
Vida, para alguns, que irão lhes parecer estranhas.

Deixem-se guiar pela Vibração do Amor e esqueçam o fator discursivo da razão ou da experiência.
Pois, o que está chegando é totalmente novo em meio a esta densidade.



E não é comparável absolutamente a nada já tendo existido ou se manifestado.
É muito difícil de falar com palavras sobre o que vocês não conhecem e que, portanto, não há palavras nem

referencial em meio à sua experiência. 

***

Confiem na Inteligência da Luz.
Confiem na Inteligência do seu Coração e, sobretudo, no que chamamos de Vibração da Consciência, a Luz

Vibral.
Ela nunca irá enganá-los, ao passo que o que for oriundo da sua personalidade, durante este período, irá

enganá-los sistematicamente.
Sigam então o caminho da Luz, e o caminho do seu ser íntimo e Interior.

Muitas ferramentas e muitas ajudas foram fornecidas.
Hoje, a maior ajuda, mesmo se estivermos aí, é a sua Consciência e a sua Vibração.

É nelas que tudo deve se resolver e se realizar.
Eu não posso dizer mais, parece-me, com as palavras, sobre a sua imersão em meio à nova Consciência.

O Arcanjo MIGUEL vai voltar, e nós iremos voltar, nós, o Conclave, nesta data específica que o Arcanjo
MIGUEL escolheu há vários meses, o dia 17.

Lembrem-se desse dia a cada mês.
Pois será em todos os dias 17 de cada mês que vocês irão realizar e viver, na sua Consciência, novos

patamares, novas revelações, novas confirmações no que se refere ao que vocês são além dos véus da
Ilusão.

A hora do retorno chegou para vocês.
Cada um irá no seu ritmo, mas, coletivamente, o momento chegou.

Em meio a seres como nós, os Arcanjos, que vivemos e experimentamos Dimensões, de longe, diferentes da
sua, o próprio fato de que eu posso dizer na sua Terra que o momento chegou, é significativo de uma

aproximação e de uma junção entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.
O seu mundo tornou-se totalmente permeável à influência da Onda Galáctica.

Nós lhes dizemos então, e nós iremos repetir cada vez mais, bem-vindos a vocês.
Bem-vindos à Eternidade.

Bem-vindos ao seu retorno à FONTE. 

***

Evidentemente, a minha intervenção desta noite não se inscreve na lógica do trabalho que vocês realizam, mas,
entretanto, a sua proximidade Vibratória, devido à sua elevação, torna possível a percepção das minhas

palavras em outro nível, ao qual vocês devem se habituar.
Esse nível Vibratório não pode mentir, por que é o Espírito da Verdade.

Aí estão, bem amadas almas humanas, as palavras e as Vibrações que eu queria, esta noite, fazê-los
percorrer.

Se houver perguntas com relação a isso, com relação ao que vem e ao que está aí, nós poderemos, então,
complementar, para aqueles que vão ler as palavras que eu disse e que irão captar a Essência e a Vibração.

Não esqueçam que eu sou o Embaixador do Conclave e que a minha Radiação é o Amor desprovido de
qualquer conotação em meio à sua Dimensão dissociada.

Bem amadas almas humanas, se houver, em vocês, perguntas referentes a isso, eu posso tentar trazer um
esclarecimento mais nítido, na medida das minhas palavras e das minhas Vibrações. 

***

Bem amadas almas humanas nesta densidade, Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço pela sua atenção e
pelo seu acolhimento.

Eu lhes transmito toda a minha Radiância e todo o meu Amor.
Vão em Paz, e vão na Verdade em meio à Vibração Unitária.

Filhos da Lei do UM, Filhos da FONTE, vocês são abençoados, e eu os abençoo. 

************



Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article1d79.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-22_mars_2010-article1d79.pdf
22 de março de 2010

 *** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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O.M. AÏVANHOV - 22 de março de 2010
Mensagem de 22 de março de 2010 (publicada em 3 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há
Luz em toda parte ao redor de vocês, e em vocês.

Eu lhes transmito todas minhas saudações, todo meu Amor e venho, como de
hábito, para tentar avançar com vocês, responder a suas questões, se vocês as

tem.
Então, eu os escuto.

Questão: que se entende por espada dos Melquisedeques?

Nós não temos espada, é reservada aos Arcanjos.
Nós temos varas. Estamos numa dimensão ligeiramente diferente.

Questão: a que corresponde o som agudo não contínuo em meu ouvido
direito, como o código morse?

As variações sonoras percebidas durante o trabalho energético e de Consciência
que fazem são estritamente normais.

Podem acontecer diferentes tipos de processos. Não vou explicar cada som.
Creio que inúmeros interventores lhes falaram de diferentes sons que podem

existir no ouvido direito ou esquerdo, traduzindo contatos diferentes com a alma,
com o Espírito e com o Estado de Ser.

E creio que Um Amigo insistiu muito com relação aos diferentes tipos de trabalhos
que vocês realizam, que vão ativar, em vocês, novas percepções e novas

Vibrações.

O importante não é explicar a cada vez que há algo que se manifesta.
Portanto, vivam a Vibração que vocês tem a viver, os sons que tem a viver.

Porque a explicação não deve ser procurada a nível do mental.
A explicação virá por si, da Consciência.

O que é totalmente diferente.

Enquanto vocês procuram uma explicação, quando trabalham no Estado de Ser,
ou qualquer outra forma de exercício vibratório, enquanto procuram uma

significação, é a personalidade que busca uma explicação.
Porque a verdadeira explicação não está ao nível do mental nem ao nível de uma

explicação racional.
Ela tornar-se-á a explicação real da Consciência que aparecerá e que se fará de

maneira completamente natural e espontânea.
Quer dizer que, quando vocês vivem processos Vibratórios intensos, o fato de

colocar a questão com relação aos processos vividos os afasta do referido
processo vivido.

A integração do processo não é o questionamento do significado, mas é a
experiência da significação na Luz. Não é verdadeiramente a mesma coisa. E eu

entendo os triciclos que giram ainda.

É no entanto algo crucial a compreender e a aceitar.

Vocês sentem, a maior parte, as mesmas coisas nos mesmos lugares, mesmo se

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


não é no mesmo momento, portanto, que traduzem circuitos energéticos que
vocês não sentiam e que no entanto são muito existentes, não é?

Mas, assim que queiram saber, vocês se afastam da Vibração.
O objetivo é penetrar na Vibração, porque a própria Vibração é explicação.

Mas se vocês traduzem a Vibração intelectualmente, bem, vocês se afastam da
significação vivida da Luz nesse nível. É muito importante compreender isso.

Peçam explicação, não à sua cabeça, mas à própria Consciência. E a resposta
está ao nível da Consciência e da própria Vibração, e não na cabeça. É a cabeça

que quer saber.

Questão: onde está o trabalho dos Seres de Luz sobre o sol e a Terra
nesse momento?

Está na fase terminal.
Fase terminal não quer dizer que tudo acabou, ao contrário, tudo vai começar .

Nós tivemos, aliás, uma reunião importante onde o conjunto do Conclave
Arcangélico, nós, os 24 Anciões e Maria, e também o conjunto das Confederações
Intergalácticas que ainda não haviam chegado até aqui, estamos agora finalmente

prontos.

Isso quer dizer o quê? 
Que nós esfregamos as mãos e aguardamos o momento de passar para, eu diria,

a ofensiva, não uma ofensiva, mas para a Revelação final.

Nós esperamos com impaciência o final da intervenção do papel de
desconstrução do Arcanjo Miguel. Porque a partir daí, tudo é possível. Mesmo

nossa vinda entre vocês. De maneira visível, entenda-se.

Questão: quando você intervier, deveremos somente emanar nossa Luz
ou deveremos fazer outra coisa?

As coisas específicas que deverão ser feitas lhes serão comunicadas, assim como
sempre foi dito, não por nós, porque há riscos de confusão entre diferentes

correntes, se querem, Vibratórias, e algumas sendo da Luz autêntica e outras não.

O único elemento de confirmação será a voz interior, não a sua, mas aquela de
Maria, sobre o que deve ser feito naquele momento.

Enquanto vocês não tiverem ouvido Maria falar-lhes, continuem a viver sua Vida e
a expandir a Luz.

Informações muito mais precisas como, por exemplo, sair de um lugar, ser-lhes-ão
comunicadas por Maria.

Questão: trata-se então de uma forma de Anúncio individual?

É um Anúncio ao mesmo tempo coletivo e também individual, com especificidades
que são próprias a cada um.

Questão: as crianças que vão nascer estão ainda presas pela matriz?

Elas estão a meio caminho, eu diria.
Elas são muito mais despertas que vocês mesmos quando de sua encarnação.

Elas tem, eu diria, uma espécie de impermeabilidade à influência da matriz.

Questão: mas estão sempre presas dentro?



Quando vocês estão na 3D, estão na matriz, parece-me, em todo caso, aqui.

Questão: como vai acontecer a Translação para as crianças, todos os
pequenos?

Nenhum interesse de responder a isso.
Acontecerá muito naturalmente.

Preocupem-se por vocês e não pelas crianças.
Tudo irá muito bem para eles.

Eles saberão, de maneira natural e espontânea, o que é preciso fazer,
contrariamente a vocês que tem seu mental ainda.

Eles não tem ainda estruturado o mental e são, como disse, impermeáveis à
matriz, portanto, eles saberão pertinentemente o que acontecerá e o que terá que

ser feito naquele momento.

Nós temos mais preocupações com os seres ditos adultos, aqueles que
raciocinam, que estão sempre esquentando a cabeça.

Questão: as mudanças de ciclo como aquelas que se vive já se produzem?

Completamente, todos os 50.000 anos.
A única diferença é que, nos ciclos anteriores, bem, a Luz não tinha podido se

impor. É assim simples.

Podíamos, a cada ciclo de 52.000 anos, manter a Luz, mas jamais impor a Luz.
Impor é um mau termo, mas estabelecer a Luz nesta dimensão.

E, a cada vez, isso disparava para um ciclo.
Quando digo nós, eu não estava ali, eu falo pelos Melquisedeques.

Questão: parece que outros sistemas estelares estivessem envolvidos
também.

Sim, há 81.

Questão: e os ciclos são subrepostos?

Exatamente os mesmos.
As durações não são as mesmas, mas os mesmos cenários se reproduzem a cada

vez.

Questão: essa passagem para a Luz será vivida igualmente pelos 80 outros
sistemas?

Certamente, o processo de liberação da matriz refere-se ao conjunto desses
universos.

Questão: será então simultâneo para todos esses universos?

Não, não simultâneo, mas na mesma sincronicidade de tempo, mesmo assim.
Nós temos o suficiente a fazer aqui.

Portanto, vamos, se quiserem, somos como representantes de comércio.
Nós terminamos um trabalho, e depois vamos iniciar um outro.

Quando eu digo nós, não é necessariamente nós, são as forças da Luz.

Questão: poderá ser dada uma ajuda depois?

Então, lá, caro amigo, vocês serão esperados, alguns de vocês.
Alguns que tem vivido, justamente, a experiência da matriz e vivido nesta matriz o
depertar ao Estado de Ser, serão, obviamente, bem-vindos e, aliás, afetados a

esta liberação em outros universos que devem seguir.



Dado que há um desenrolar, sem entrar em detalhes, um desenrolar da espiral do
tempo que se referia a este fechamento temporal neste universo local e de
universos concernentes que estão nesta parte da galáxia. E nesta galáxia.

Então, obviamente, a influência da Luz, a influência do Sol Central penetra pouco
a pouco, desenrolando-se, o conjunto desses universos.
Por conseguinte, é sincrônico, mas não ao mesmo tempo.

Questão: como se faz a escolha dos Melquisedeques?

Pela Vibração.
Todos os seres despertados que, durante, eu diria, talvez os 5 últimos séculos,

aceitaram se deixar prender pela matriz para liberar um ensinamento e sobretudo
Vibrações.

Esses seres são os que desde muito tempo superaram o nível Vibratório que lhes
permitia escapar da matriz.

É portanto, de algum modo, um sacrifício final.
Mas, depois, eles se juntam diretamente à sua dimensão de origem, mas não
intervêm nas decisões concernentes a esse sistema solar específico como o

fazem os Melquisedeques.

Há portanto, para os seres que nos constituem, vocês conhecem alguns agora, ao
curso de sua última encarnação, uma capacidade que surgiu de dissolver a matriz,

em parte, ou inteiramente, para alguns.

São esses seres que se reencontram nesta venerável Assembléia porque têm
uma experiência, cada um num domínio diferente, específico, do que foi a matriz e
os meios, se querem, que tem que levaram a efeito, neles, para romper algumas

relações da matriz.
Eles têm, portanto, a experiência da encarnação de uma maneira ou de outra.

Questão: quando novo Melquisedeque em potencial « chega » que se
tornam aqueles cujo lugar tomam?

Voltam para seu mundo de evolução.
Eles não estão mais agregados a esse sistema solar.

Questão: o que motiva a partida de um deles, como, por exemplo, Orionis?

Se quiser, é como na Academia Francesa que vocês têm na França.
Não é a morte que faz com que um posto seja liberado, é quando há um recém-

chegado que chegou para transcender alguns limites da matriz, então,
naturalmente, um ancião lhe deixa o lugar.

Deixa-lhe o lugar, aliás, bem de boa vontade.
Não é sempre, como dizer, fácil de se lidar com um bando de crianças, se você vê

o que eu quero dizer.

Questão: que vão se tornar os Elohim que participaram da Criação da
Terra?

Alguns se juntarão, não mais à Ordem dos Melquisedeques sobre esta Terra, mas
prosseguirão a missão de liberação participando de uma outra Ordem de

Melquisedeques, em outros universos.

Outros juntar-se-ão enfim a sua dimensão de origem e, alguns, que não
conseguiram se liberar da matriz, serão obrigados a fazer um pequeno ciclo na 3D

unificada.

Questão: que vai acontecer quando se chegar à 5ª dimensão?



Então, lá, é muito simples: vocês verão.
Não se esqueçam que o trabalho o mais importante é aqui, e agora. E não

amanhã, e não quando estiverem na 5ª.
Porque, como vocês querem Vibratoriamente aceder à 5ª se estão sem parar

projetando sua Consciência sobre o que será esta 5ª ?
É já maravilhoso saber que isso chega, não é ?

Então, reforcem a Vibração em vocês, da Luz, para lhes permitir justamente
aceder a isso.

É como se, vamos tomar um exemplo que é muito simples, imaginem que vocês
estão no segundo e que, sem parar, passam seu tempo a perguntar àquele no

primeiro o que ele aprende no primeiro, e vocês, durante esse tempo, não fazem o
programa do segundo.

E não é assim que vocês vão para o primeiro. É o mesmo princípio.

Questão: os sentimentos de cólera interior podem refletir uma fase de
evolução ou ao contrário uma regressão para a dualidade?

A fase de cólera pode ser assimilada ao Fogo por atrito.
Tudo o que lhes aquece o sangue e não aquece o Coração é um fator de

superação.
Ele atrai sua atenção sobre o que deve ser superado.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês descobrirem a Vibração do
Estado de Ser e a Luz Vibral, em vocês, vocês constatarão que a Luz Vibral basta

por si, não tem qualificativo, como dizer, emocional.

Questão: e sobre o que é chamado por vezes de cóleras santas?

É a cólera justificada do Estado de Ser quando o Estado de Ser desce nas
personalidades para agitar um pouco as plumas nos outros.

Questão: o que é um julgamento em relação a uma constatação?

Tudo depende da finalidade.
Se a finalidade de uma constatação é colocar Sombra sobre o que está já na

Sombra, você participa do jogo da Sombra, portanto, você desce no nível
Vibratório.

Tudo depende do refinamento Vibratório do ego.
Quem se expressa? É o ego, a personalidade, ou é o Estado de Ser?

Quando o Estado de Ser se expressa, ele vai por vezes empregar palavras, e
vocês tiveram o exemplo, eu creio, com Sri Aurobindo, por muitas pessoas, que

vai lhes dar a palavra que vai tocar, como vocês dizem, fazer vibrar a corda
sensível da sua harpa.

E, no entanto, ele está no Estado de Ser, obviamente, dado que não está
presente entre vocês em um corpo de carne, mas no canal.

Mas ele participa do Estado de Ser, mesmo se isso os agitar, mas o que está
agitado ?

Não é um julgamento que ele traz, ele os faz vibrar. E por vezes, esta Vibração faz
mal ao ego.

Isso quer dizer que algo transcendeu.

Agora, se vocês fizerem para a Luz, na Vibração da Luz, e o outro se aquece tão
somente em sua negação, você está no julgamento ?

Não, você despertou o Fogo por atrito no outro.
Depois, é preciso que o outro faça seu próprio caminho e estabeleça sua própria



Verdade.
O julgamento é querer categorizar e fechar alguém.

Agora, se você faz vibrar uma corda sensível que desencadeia mesmo a pior das
rebeliões no outro, você tocou algo exato. Todo princípio está aí.

Mas, progressivamente e à medida em que vocês penetrarem na Vibração da Luz
e ela se tornar sua no nível do Estado de Ser, mais vocês irão se desinteressar
por todos esses pequenos jogos de personalidade, mesmo permanecendo no

Estado de Ser, e querendo ajudar uma outra personalidade.

Constatarão, por vocês mesmos, que não têm mais vontade, tanto ao nível da
personalidade como da alma, de entrar nos jogos de desmascaramento ou jogos

por vezes infantis concernences à Verdade do outro.

Porque vocês estão cada um na sua Verdade e no seu lugar.
Mesmo se seu lugar é diferente do outro, ele não é superior, ele não é inferior, ele

é simplesmente um outro lugar.

E em nome de que você quereria que o outro se visse atribuir um lugar que você
quisesse que ele visse, mesmo se você lhe capte na Verdade ?

Deixe o outro livre. Contente-se em vibrar.
Isso não quer dizer desinteressar-se ou estar no não Serviço, bem ao contrário.

É a forma absoluta do Serviço, fazer nascer e crescer a Luz do que você é.
É o melhor Serviço que você poderá prestar a seus irmãos.

Questão: desenvolver sua Luz permite constatar defasagens mas ao
mesmo tempo tomar Consciência de que é apenas uma parte do espelho

de si?

Sé você está centrado em sua Luz, todo papel de salvador desaparece.
Você se imerge em sua Verdade, em sua Luz, e todo o resto se fará naturalmente.
É sempre o mental que quer se apropriar da Luz para querer a todo custo jogar os

salvadores da Humanidade.
Mas isso é uma Ilusão do ego.

Um único Ser foi capaz disso sem estar no ego. Ele se chamava Cristo.
Em resumo, se vocês estiverem centrados no seu Estado de Ser, no seu Coração,

vocês não verão mais, vocês não terão mais discriminação.
Vocês não poderão estar no julgamento, porque vocês verão a perfeição mesmo

na Sombra. E vocês a verão realmente.

Portanto, enquanto você quiser discriminar, você está no mental. E você não está
absolutamente no abandono à Luz. Isso, são reflexos arcaicos de salvadores ou

de pessoas que querem, com uma falsa humildade, acreditarem-se superiores aos
outros.

Questão: quando um julgamento aparece, isso pode ser útil para iluminar
seu próprio caminho?

Mas se se manifesta a você algo que é da Sombra, ou que não é da Luz, isso
quer dizer unicamente que há esta falha em você, e nada mais.

A partir do momento em que você vive a felicidade, o Samadhi, apenas manifestar-
se-á a você o que está em acordo Vibratório com isso.

Quer dizer que tudo o que é do domínio oposto à Luz não pode mesmo aflorar em
sua Consciência.

É uma questão de estabilidade da Vibração, da Luz Vibral em vocês.
O mental procurará até o último momento afastá-los desta Verdade.

Questão: se se traz um julgamento e se dá conta que esse julgamento nos
esclarece em nosso próprio caminho, é certo compartilhar o que



aconteceu com esta pessoa?

Certamente não.
Faça-o no silêncio de seu Coração. Lá situa-se a Verdade.

Você não pode redirecionar uma falta ou um julgamento indo afirmar o inverso.
É sempre um processo do ego.

O verdadeiro perdão está no Coração. Você não tem a agradecer, senão a vocês
mesmos.

É querer a todo custo manter o jogo do ego e da personalidade.

Questão: as pessoas que estão aí, estão por coincidência ou não?

A partir do momento em que você está sob a Inteligência da Luz, ou a caminho
para esta Inteligência da Luz, a coincidência não pode existir.

O que quer que aconteça, não se esqueça que você está ainda num mundo de
ação/reação.

Como poderia haver uma coincidência dentro da ação/reação ? 
Qualquer que seja.

Tudo o que acontece na personalidade, como no Estado de Ser nesta Dimensão,
não pode em nenhum caso ser fruto da coincidência.

Mesmo coisas que vocês diriam que são aleatórias, como os tremores de Terra,
como as doenças, como um sismo, como um vulcão, não são jamais, jamais,

jamais, o fruto da coincidência.

Há sempres uma lógica, mesmo se ela lhes escapa. Esta lógica não tem que ser
descascada ou expressa. Basta vivê-la como uma Verdade, porque ela é Verdade.

A partir desse momento, você sai ainda mais da discriminação e do julgamento,
você se estabelece cada vez mais no seu Estado de Ser. 

E no seu Estado de Ser, absolutamente tudo o que se refere à sua Vida é a Vida,
e na harmonia mais integral.

Não há nada que não seja justo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes desejo bom apetite e lhes digo certamente até breve.

_______________

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer
o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte:

www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. – http://leiturasdaluz.blogspot.com



Meus filhos bem amados, eu sou Ma Ananda Moyi e eu transmito todo o Amor de uma Mãe a vocês.

Eu venho para situar os processos da Consciência que vivenciam, agora, na Humanidade na qual vocês tomam
parte.

Todas as manifestações Vibratórias e de Consciência vindas do que chamam de Céu, é uma polaridade
essencialmente yang que diz respeito ao próprio Espírito Santo,ou polaridade feminina da Fonte, aquela que

também, em seu movimento de descida em meio à sua Humanidade, é qualificada de yang.

A fecundação da Terra pelo Céu é uma ação em que a polaridade é masculina.

Agora que esta fertilização atinge seu final, a Consciência feminina deve assumir.

Vocês foram fecundados e semeados para reencontrar quem vocês são.

Hoje, a manifestação do que vocês são em meio ao Estado de Ser, é um processo semelhante a um parto.

Assim então, realizar e concluir a história da sua Consciência comum necessita, aí também, desse retorno,
dessa passagem do masculino ao feminino, qualquer que seja o seu sexo.

Como vocês sabem, Maria, com quem convivemos, eu e outras entidades que viveram em um modo feminino
neste planeta, nós compomos, em torno dela, as onze estrelas, as onze estrelas complementares a ela,

devendo atuar de maneira importante nesse parto.

Da mesma forma, sua polaridade feminina deve se expressar, ela também, porque é ela que entrega a sua
Consciência do Estado de Ser e que os libera de um mundo para levá-los ao verdadeiro mundo.

Todo o trabalho de semeadura e de fecundação foi efetuado pelas forças masculinas, mesmo as andróginas,
em seu aspecto yang, relacionado ao Conclave e aos 24 Anciãos.

***
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Hoje, é o surgimento do que necessitei denominar o eterno feminino, o momento do parto, no sentido pleno
do termo, tanto do parto da Terra em sua nova dimensão, como o de vocês, queridos filhos, na nova dimensão

de Vida.

As qualidades empregadas pelo Arcanjo Miguel, pelo Arcanjo Anael, e por alguns membros dos 24 Anciãos,
como a Ética, a Integridade, a Honestidade, a Autenticidade, são de natureza e de polaridade feminina

e yin.

O mecanismo final de reversão, que vai lhes permitir passar da Ilusão para a Verdade, é também um processo
de recebimento e de parto, onde a própria Consciência, descobrindo-se em seu aspecto ilimitado, por meio da

própria Presença do Eu Sou, deverá levar ao surgimento total, em meio ao que vocês são, desta polaridade
feminina.

O caminho da androginia e da reversão da Consciência ocorre em meio ao desabrochar das virtudes e das
qualidades do Amor, no sentido feminino, e não mais masculino.

Passar ‘do ter’ para ‘o ser’, passar da 'aparência’ para a ‘Verdade’, é um ato que coloca em ação o aspecto
feminino da Consciência.

É sobre isso que a intervenção de Maria, e a nossa, suas onze estrelas, tornar-se-á cada vez mais evidente em
meio à sua nova Consciência.

Ao deixar emergir a nova Consciência, a Consciência do Estado de Ser assim denominada em sua
personalidade, todos, sem exceção, irão descobrir parte de sua origem, onde a doçura prevalece sobre o

combate, onde o ser prevalece sobre a aparência, e onde, então, todas as qualidades intrínsecas da
polaridade feminina deverão transparecer e ser.

Isto é certamente uma mudança de paradigma e de funcionamento.

A receptividade feminina se traduz também pela revelação do que, até o presente, era impossível nessa
sociedade falsificada, patriarcal, quais sejam a intuição, a receptividade, a bondade.

Em meio à Consciência comum em que vocês ainda se encontram, vocês deverão ficar atentos a essas
virtudes femininas surgindo em vocês, não para desequilibrá-los, mas, muito pelo contrário, para conferir novo

equilíbrio, feito de doçura, facilidade e Verdade.

Não vejo nisso uma forma de misoginia [desprezo ou aversão às mulheres] às avessas porque, obviamente, a
mulher da Consciência comum, ela também, foi impregnada por esta sociedade patriarcal que, a todo preço,

procurou se afastar de seu papel central e importante, nesta Criação.
***

Hoje, é tempo de deixar nascer e de se expressar, em vocês, tudo o que é de natureza feminina, porque a
construção de um novo mundo nessa nova Consciência far-se-á pelas qualidades de acolhimento e de matriz

original do elemento feminino em vocês, quer sejam um homem ou uma mulher, neste momento.

Em meio às novas densidades de manifestação de sua Consciência que vão chegar, vocês irão constatar que
este aspecto, como dizer, dicotomizado, separado, entre o que é de natureza masculina e feminina, não vai

mais existir realmente, qualquer que seja sua dimensão, como a chamou Miguel de Semente de Estrelas, ou
de sua dimensão de origem.

À medida que deixarem emergir a Consciência do Estado de Ser, vocês irão perceber nos espaços em que
vivem atualmente, o aparecimento desses potenciais femininos, em relação à Mãe Divina, em relação à doçura

da Luz e sua força inabalável, que não se situará nunca no poder, mas exclusivamente no estabelecimento
do Amor.

Definitivamente, isso que faltou na falsificação deste universo pelas entidades masculinas tendo desejado e
pensado criar de forma mais intensa o que havia sido iniciado por Maria, aquela denominada, como vocês o

sabem, IS IS.

Eu manifestei em vida, quando da minha última Vida, todas as virtudes dessa qualidade feminina e,
então, eu encarnei a Mãe Divina.



Vocês também, cada um à sua maneira, vão encarnar esta Mãe Divina, vão encarnar o ideal feminino em meio a
uma nova densidade, mas é também por esta doçura, em meio à densidade em que estão atualmente, que vai

lhes permitir efetuar a transição na doçura e na plenitude da Dimensão Mariana e da Mãe Divina, como
desejam denominá-la.

Ao descobrirem sua filiação nas novas Dimensões (para alguns de vocês, nesta Dimensão), vocês vão se
religar à Maria, ao eterno feminino em vocês, que foi tão oprimido e tão humilhado pela dualidade e pela

competição.

Essa passagem, esse parto, será vivenciado por cada um de vocês, em função de sua capacidade para ter
integrado e desenvolvido esta polaridade feminina.

Quanto mais vocês ajustarem sua Consciência a este aspecto feminino, mais isso lhes será facilitado e
evidenciado.

Nesta sua dimensão de natureza yang, masculina, sempre houve tendência a se opor à feminilidade, porque o
verdadeiro poder Criador está, de fato, em meio ao eterno feminino, e não do masculino, o que sempre foi

negado nesta sociedade em que vivem.

Reencontrar em vocês a dimensão da deusa Mãe, da Criadora, leva-os também a se tornarem
cocriadores e criadores da sua Verdade, e do novo mundo.

Assim como lhes disse os Arcanjos, isto está a caminho, isto é inelutável e inexorável agora, em um período
de tempo terrestre extremamente curto, durante o qual a gestação deve permitir-lhes conduzirem-nos em

segurança e em serenidade em meio à nova dimensão.
***

Nunca esqueçam sua dimensão de Semente de Estrela e jamais esqueçam o princípio e o impulso que os
criaram, que foi o impulso feminino.

Toda a falsificação neste universo tornou-se possível simplesmente porque, a um dado momento, as
entidades, cujo papel era impulsionar a Vida, desejaram criar e substituir a Criadora.

Todo sofrimento, toda miséria e todos os caminhos nesta densidade desde vários ciclos, estão unicamente
ligados a isso, e a nada mais.

Há, portanto, em vocês, em meio a esse corpo em que vivem, a Presença desse erro, quer queiram
ou não.

Ao acolher em vocês a nova Consciência, as diversas radiações denominadas pelo Arcanjo Miguel, isso deve
lhes permitir retificar e manifestar a autenticidade, respeitando o papel do masculino e do feminino.

Várias entidades que procuraram criar no lugar da Criadora, após certo tempo deram-se conta de
que definitivamente, quaisquer que sejam as altas densidades temporais e dimensionais, convinham respeitar

o princípio necessário a toda Criação e a toda manifestação, que é o yin e o yang, se quiserem.

Atualmente, nessa reversão, ou nessa grande alteração de Consciência que vocês vivenciam, isso lhes
parecerá cada vez mais claramente.

Vocês não devem repelir, nem oprimir, todo esse aspecto criativo, esse reequilíbrio à feminilidade, de sua
androginia.

Respeitar o equilíbrio de um e de outro, permite também encontrar a Unidade.

Não respeitá-lo tem sido à história deste planeta desde vários ciclos.

O feminino, a sua parte feminina, é também aceitar, acolher e ser fecundado pela Vibração da
Consciência Original.

***

Hoje, as pessoas que ainda se recusam acolher sua nova Consciência, não dissociada, estão apenas
recusando sua própria feminilidade.



Como sempre lhes foi dito, não devem julgar.

Contentem em manifestar sua nova Consciência, e sua parte feminina.

E esses seres que ainda estão, em algum lugar, se rebelando e aceitando a dualidade, vão terminar também, a
um dado momento, se abrindo a essa Verdade que é Una e Única.

Então, ao deixar emergir a sua parte feminina, vocês poderão acolher, no devido momento, a manifestação
da sua Criadora em seu campo de Consciência.

Maria vem do Céu e Ela não vem sozinha.

Os Arcanjos, assim como os 24 Anciãos, lhes deram todo poder.

Nós, onze estrelas, acompanhamos Maria, damos-lhe apoio, a vitalizamos, para que Ela reencontre o
lugar original que é o Seu em meio à sua Consciência de Estado de Ser despertos, realizados, tendo

recuperado sua faculdade original e unitária.

O Senhor Metatron, assim como é chamado, é o impulso espelhado da Fonte.

Maria sendo o aspecto fecundante, e fecundado.

Portanto, alegórica e concretamente, o Céu deve fecundar a Terra de novo.

Esta fecundação se faz pelo Fogo.

O resultado sendo a água, a água matricial, a água lustral, a água de Vida.

Assim, ao acolher o Fogo em meio à sua Consciência comum, vocês permitem a manifestação da
água de Vida.

Esta alquimia da água e do Fogo, em vocês, é uma realidade em meio mesmo à Criação do Universo.

O Fogo e a água são, de fato, dois aspectos de uma mesma moeda, ou as duas faces se o preferem.

Um não vai sem o outro.

A separação do Fogo e da água, assim como desejado por aqueles denominados Arcontes, chega
ao seu final.

Acolher em vocês o Céu e o Fogo permite-lhes, e irá lhes permitir cada vez mais, deixar se
expressar em vocês a água.

***

Esta reunificação em vocês da água e do Fogo, é, verdadeiramente, no plano Vibratório e da Consciência,
o seu objetivo.

Nesse sentido, nós, as servas de Maria, nós trabalhamos e vamos trabalhar cada vez mais, assim que o
Arcanjo Miguel tiver acabado a desconstrução da Ilusão, em vocês, e neste mundo.

Eis, meus queridos filhos, o que eu desejava situar além do aspecto vibratório que vocês realizam com o bem-
aventurado Um Amigo.

Se houver qualquer dúvida em relação a esse processo, em vocês, e exclusivamente em relação a isso, eu
desejo muito tentar esclarecer de novo, se ainda existir em vocês zonas de Sombra relacionadas a esse

processo.

Estejam certos, entretanto, do nosso Amor indefectível, do nosso indefectível apoio.

Em breve, nós poderemos lhes dizer, nós também, as doze estrelas, ‘bem-vindos’.



***

Pergunta: Os Fogos que sentimos ao nível do sacro, do Coração e da cabeça, são da mesma
Vibração?

As Três Lareiras representam três fogos reunificados.
Cada um desses fogos tem uma origem diferente, uma Fonte diferente, mas os três devendo alquimiar-se para

ser só um.
O Fogo do Coração não é o Fogo do sacro.

O Fogo do Coração é Amor.
O Fogo do éter é diferente, o Fogo da cabeça é diferente, mas o Amor é prioritário e deve se manifestar nas

Três Lareiras.
As percepções Vibratórias podem ser as mesmas, mas, a um dado momento, o conjunto desses fogos tornar-

se-á a água, a água de Vida, o que vocês irão se tornar, vocês mesmos, no momento da realização.
***

Pergunta: Quanto mais aumenta a frequência Vibratória, mais aumenta a Consciência?

Em meio à nova Dimensão, totalmente.
Este não era o caso na Dimensão falsificada, pois tudo foi feito para separar a Consciência da Vibração,

substituída, nesse sentido, por uma ferramenta denominada mental.
***

Pergunta: Os processos que vivenciamos consistem em aumentar a frequência Vibratória da
mesma forma que difundir essa frequência Vibratória por todo o corpo?

Isso ocorre espontaneamente, não é um ato de vontade.
***

Pergunta: O Fogo do Coração pode ser suficiente para ir até a mudança para o Estado de Ser?

Qual é o sentido desta pergunta?
Isso subentende que não seria suficiente.

O que quer dizer?
O aspecto fecundante é o Fogo.

Aceitar o Fogo, e viver o Fogo, consiste em ir para este despertar do Estado de Ser.
Nada mais é necessário.

***

Pergunta: Sentir a inversão dos eixos horizontal e vertical faz parte do processo?

Sim, há Três Lareiras.
Há então três inversões, alto / baixo, esquerda / direita, e, sobretudo, a mais importante, de dentro para fora, ou

Interior / exterior.
O momento em que a Consciência aceita deixar desaparecer a Ilusão é o momento em que vocês percebem

que não há nada no Interior, nem há nada no exterior, e que tudo já está aí.
***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a passagem do Fogo para a Água?

Meu filho, é exatamente isso que eu disse, nada mais há a dizer.
No momento do último basculamento, quando houver dissolução desta Dimensão de Consciência em que

estão, o Fogo tornar-se-á água lustral ou água de batismo.
A água lustral é a água do batismo, a água do Alto.

Vocês têm duas águas: as águas do Baixo e as águas do Alto.



Isso foi perfeitamente vivenciado pela Vibração, na linguagem matricial sagrada e na sílaba Una.
As águas do Alto, as águas lustrais, são as águas do Mistério, desconhecidas nesta sua Dimensão.

As águas do Baixo são as águas da manifestação da matriz que foi separada das águas do Mistério, do
aspecto criativo e Criador de Maria.

Portanto, o deslocamento final correspondente à passagem Fogo / Água, é a compreensão e a vivência, em
meio à Consciência, de que a água está em Fogo se tornando e que o Fogo está em Água se tornando.

A alquimia da água e do Fogo permite reunir-se com a Unidade.
***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos filhos, recebam a Graça e as minhas bênçãos.
Que a Luz guie os seus passos.

Que a sinceridade seja o seu caminho.
Realizem o que vocês são, com todo nosso Amor.

******
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Questão: tenho sensações de queimações, de compressões, no nível do Coração, igualmente
formigamentos, como se todas as células picotassem ou vibrassem.

Bem amada, bem-vinda ao Estado de Ser.
As manifestações sentidas correspondem inteiramente ao que havia sido anunciado, há mais de um ano, pelo

Arcanjo Miguel, quando dos Casamentos Celestes.
As sensações de compressões, de Vibrações, de rotações no peito correspondem, seguramente, à ativação

do processo de Estado de Ser, chamado de Coroa Radiante do Coração.
Na sequência efetivamente há percepção dessas Vibrações e de formigamentos extremamente rápidos,

percorrendo o corpo.
Eles assinalam o recebimento do Fogo do Éter nas estruturas.

Alguns de vocês já o viveram desde o mês de agosto do ano passado, mas apenas agora esse processo é
acessível ao conjunto da Humanidade.

***

Questão: por que, desde algum tempo, não me sinto mais conectada com vocês, como antes?

Bem amada, é necessário também, em suas estruturas, dar lugar a outros contatos e outras Consciências.
Há, verdadeiramente, transformações que estão em curso em meio mesmo aos seus meios de contatos

chamados de Antakarana.
Dentro deste Antakarana, é preciso por vezes dar lugar a outras funções, a outras entidades, a outros contatos

Vibratórios.
Entretanto, a minha Presença e a Presença de outros Arcanjos, nas suas estruturas, permite a elevação

Vibratória.
Esta elevação Vibratória deve também, de vez em quando, dar lugar a reajustes em que há efetivamente,

talvez, sensação de desaparecimento.
Mas no Estado de Ser jamais haverá desaparecimento.

***

Questão: você havia dito que, se somos confrontados a uma situação difícil, isso demonstra a
existência de uma falha em si e, além disso, que seria preciso ir para a facilidade. Como, então,

superar as falhas?

A superação das falhas corresponde ao estado de Estado de Ser.
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Na Consciência Unificada, as falhas desaparecem, elas são transcendidas.
Naquele momento, a relação pode mudar.

Mas é também necessário compreender que em meio ao que vocês vivem uns e outros, atualmente, quaisquer
que sejam as relações, algumas são levadas a se transformar e outras são levadas a desaparecer.

Isso é inevitável.
Há realmente interpenetração.

Há também, em alguns casos, separação de caminho.
Isso se refere tanto aos planos profissionais como aos planos afetivos.

Isso se refere tanto à sua ascendência como à sua descendência.
É preciso aceitar que cada ser humano tenha seu caminho e esse caminho não é necessariamente o seu.

***

Questão: meu pequeno filho sofre, porque confrontado com pais que não o compreendem.

Bem amada, nesse caso, é efetivamente inconcebível que o filho deixe seus pais.
Você está bem de acordo.
Entretanto, como ajudar?

Em meio a esses atritos existentes nas relações interpessoais, há, ainda, hoje, oportunidade de crescer.
O que é visto com o olhar separado da Consciência dissociada, é sofrimento.

Mas nos espaços do Estado de Ser, há, aqui, fator de superação.
Esta criança certamente não escolheu por acaso tal meio.

Esta criança encontra-se nesse meio porque deve trazer algo para esse meio.
Lembrem-se de que, frequentemente, não são os pais os educadores, mas os filhos, com relação à Unidade.

***

Questão: ouço sons nos ouvidos desde muito tempo, mas o som SI está presente?

Bem amado, a manifestação do contato com a alma e com o Espírito é chamado de som da alma.
Esse som da alma evoca sete sonoridades diferentes, desenvolvendo-se e manifestando-se em função de

estados de Consciência, mas também de períodos vividos nesta Humanidade.

Assim, o som SI, assim, o silêncio, são etapas vividas por todos aqueles que ouvem esses sons
correspondentes às diferentes sonoridades da alma e do Espírito.

Hoje, vocês ouvem também o som da Fonte.
Esse som se modula, atualmente.

Como alguns de vocês o observaram, ele se amplifica em períodos anteriores às luas cheias, o que é
exatamente nesse momento.

Em meio a esse som, existe efetivamente o som SI, neste momento.

***

Questão: como superar os bloqueios que aparecem na minha vida?

Bem amada, a hora será cada vez menos para a identificação da causa dos bloqueios, porque, em última
análise, o conjunto dos bloqueios vividos nesta Dimensão resulta, no final, da própria existência desta

Dimensão.

Assim, mais do que nunca, a frase pronunciada por CRISTO quando da sua encarnação: «procurai o Reino dos
Céus e o resto lhes será acrescentado» os convida, de maneira intensa, para ir ao essencial.

O essencial não é identificar os bloqueios, especialmente hoje.
O essencial é se focar, ao nível da Consciência, no Estado de Ser e na Unidade.

Obviamente, todos vocês não vivem as mesmas etapas, seja no nível da Coroa Radiante do Coração ou ainda
da própria percepção do Triângulo Sagrado inferior (no nível do sacro).

Entretanto, aproveitem os períodos e os momentos em que percebem as Vibrações, ouçam os sons ou
percebam algum calor ou algum Fogo que existe em vocês para alinharem-se, nesses momentos porque,

lembrem-se, isso faz parte do abandono à Luz, assim como o defini há quase um ano.



Neste abandono à Luz, nesta confiança na Luz, haverá cura.
Nenhum obstáculo pode haver diante da Luz.

O problema é realmente confiar e abandonar-se a esta Luz e a esta Inteligência.

***

Questão: hoje, sinto apenas a dor no corpo, sem mais perspectiva no meu caminho.

Bem amada, a dor efetivamente é um véu.
A dor é a ocupação da Consciência com outra coisa do que a Luz.

Entretanto, assim como disse o Arcanjo Miguel, assim como eu repeti também várias vezes, cada um vai a seu
ritmo, e alguns de vocês experimentam formas específicas de dores.

Em meio mesmo a esta dor, um dia, a Luz vai nascer.
A partir do momento em que a recepção da Luz se tornar real, há períodos que lhes são propostos em que a

própria dor, qualquer que seja a sua intensidade, pode soltar-se em relação à sua Consciência, permitindo-lhes
viver, em meio a alguns períodos, o acesso a este estado Unificado.

Dessa maneira, então, é preciso, bem amada, aproveitar os momentos em que as efusões oferecidas, por
nós mesmos e pelo conjunto dos 24 Anciões, ocorrem mais intensamente, a fim de permitir-lhe alinhar-se a

isso.
Há também processos que nos permitem, a nós, Arcanjos, penetrar no conjunto das suas estruturas.

Esse processo foi chamado de Radiância Arcangélica.
O seu objetivo não é propor aliviarem-se, mas é o próprio alívio em meio a esta Radiância.

***

Questão: é normal, durante o protocolo de superação da dualidade, ter a sensação de que o corpo
está como ‘picado de agulhas’?

Bem amada, o fato de ser ‘picada de agulhas’, assim como diz, corresponde à emergência da Luz na sua
estrutura de personalidade.

O corpo de Estado de Ser é um Fogo.
O corpo de Estado de Ser é o Fogo do Espírito que se manifesta em você, assim como foi vivido pelas línguas

de Fogo pelos apóstolos.
É efetivamente um Fogo picotando e devorando que corresponde à captação dos seus próprios raios gama.

***

Questão: quando invoco as chaves Metatrônicas, tenho sensações esquisitas nos dedos. 

Bem amada, as chaves Metatrônicas representam as cinco sílabas correspondentes à língua matricial original
[OD-ER-IM-IS-AL].

Obviamente, alguns de vocês vão captar a Essência e a Vibração.
O fato de captá-la nas mãos, ou no Coração, corresponde exatamente ao mesmo processo.

Não há anomalia aí.
Há, talvez, em alguns casos, fenômenos de atritos resultantes da interação da língua matricial e da sua

penetração nas suas estruturas com a sua própria personalidade, mas, mais frequentemente, nenhuma dessas
manifestações é anormal em si, mas reflete, bem mais, a evolução da Consciência para a sua Unificação.

O corpo se manifesta a seu modo.

***

Questão: por que podemos sentir uma grande fadiga depois das sessões de meditação?

Bem amada, há alguns seres que vivem períodos de reajustamentos, depois dos períodos de meditação.
O objetivo da meditação não é fatigar.

O objetivo da meditação é buscar a Alegria, a expansão interior, mas existem, em alguns casos, reajustamentos
preliminares.

Esses reajustamentos preliminares podem ser sentidos, por vezes, como dores ou grande lassidão.



Isso reflete, efetivamente, um impacto muito forte do corpo de Estado de Ser na estrutura da personalidade.
Não é preciso nem se inquietar, nem se alterar, eu diria.

Basta, para isso, deixar agir o que trabalha em você depois dos períodos de recepção dessas energias.

***

Questão: os zumbidos, no ouvido esquerdo, poderiam ser sons provenientes da Unidade?

Bem amada, muitos seres humanos sobre este planeta sentem zumbidos.
Existem, e disso eu estou consciente, zumbidos ligados à sua situação nesta dualidade.

Mas é preciso bem compreender que as primeiras irradiações do Espírito Santo atingiram este planeta, desde
quase trinta anos, desde vinte e seis anos, exatamente.

Ora, muitos seres começaram a perceber esses zumbidos desde esta época.
Eles traduzem a influência crescente do Espírito Santo nesta dimensão.

Obviamente, o que você ouve não é um zumbido, mas o som da sua própria alma.

***

Questão: desde que estou aqui, sinto uma grande Alegria, como se fosse festa, no Interior.

Acontece que o Fogo do Coração, penetrando a Coroa Radiante do Coração, assim como foi nomeado pelo
Arcanjo Miguel, pode tomar, para cada um de vocês, manifestações muito diferentes.

Mas, entretanto, todos vocês percebem, seja o aspecto compressivo (nas primeiras fases de abertura), seja
este aspecto de dilatação, ou, eventualmente, para os mais avançados de vocês, a própria percepção de uma

morte iminente chamada, pelo bem amado Sri Aurobindo, de switch da Consciência, que permite passar
inteiramente no Estado de Ser.

Isso corresponde ao que é chamado de Samadhi.
Esse Samadhi, como o som da alma, possui sete oitavas diferentes, sete sons diferentes e sete formas

diferentes.
O momento da passagem do que é chamado de personalidade no Estado de Ser, o switch da Consciência,
acompanha-se de uma Vibração intensa, de um Fogo intenso que existe no nível do Coração e que permite,

naquele momento, passar a totalidade da Consciência nas esferas do Estado de Ser, chamado de Maha
Samadhi.

***

Questão: o mês de agosto de 2010 corre o risco ainda de ver eventos climáticos específicos?

Bem amada, os eventos climáticos vocês já vivem.
Eles estão aí.

Entretanto, jamais, em sua mídia oficial, vocês terão informações sobre o que acontece.

O Fogo do Éter, assim iniciado por nós mesmos, os Arcanjos, a partir de 17 de março, refletiu-se pelo
despertar dos vulcões situados muito próximos da coroa polar norte.

Entretanto, vocês jamais irão ouvir falar disso.

Assim, existem manifestações climáticas chamadas de Fogo do Éter (como, por exemplo, o granizo)
ocorrendo em lugares do mundo, atualmente, de modo extremamente intenso.

Vocês entraram em cheio no processo de perturbações climáticas.
Entretanto, e como sabem, no país onde vivem, vocês serão protegidos até certo ponto.

O único elemento que será suscetível de afetá-los, nesse país (França), e vocês já viveram isso, são as
rajadas de ar extremamente violentas.

As perturbações climáticas assim nomeadas são a manifestação do que vocês vivem no seu ser
Interior: estabelecimento do Fogo Interior, despertar do Fogo Interior, Fogo do Éter e, enfim, Fogo da Terra,

que será iniciado a partir de 17 de abril.

Assim, eu os lembro de que, durante o período no qual vocês irão chegar, chamado de verão do seu ano 2010
(inverno, no hemisfério Sul), há efetivamente uma série de configurações ligadas ao seu próprio sistema solar,
chamada de astrologia, que virão amplificar de maneira extremamente ampla o que vocês começam a viver.



***

Questão: o estado de centralização pessoal pode ter um impacto sobre o lugar da Vida?

Obviamente, bem amada.
Progressivamente e à medida que você se alinhar consigo mesma e penetrar o seu Fogo do Éter, o seu

próprio Fogo de Estado de Ser, obviamente, os seres que a rodeiam vão perceber, e de maneira nem sempre
agradável, esse Fogo, tanto mais que eles mesmos serão afastados por esse Fogo do Éter.

Eles irão manifestar então certa agitação, certa raiva que poderá ser chamada, nesse caso, de fogo por atrito.

***

Questão: essa centralização tem igual impacto sobre as perturbações climáticas?

Obviamente.
O Arcanjo Miguel os chamou de Ancoradores da Luz e, em seguida, lembrem-se, de Semeadores da Luz.

É exatamente o que vocês fazem.
Progressivamente e à medida que vocês ancorarem o Fogo em vocês (e o Fogo do Éter, em especial, no

nível de seu sacro), progressivamente, vocês irão constatar o despertar de vulcões da Terra.
Há analogia total e sincronia total entre o que é Interior e o que é exterior.

Esta sincronia não está mais deslocada no tempo.
Ela será cada vez mais direta, assim como irão constatá-lo.

***

Questão: como tomar da melhor forma possível as decisões necessárias?

Bem amada, aí, a única decisão deve ser tomada pelo Fogo do Coração.
Coloque-se frente a esta noção de dualidade: prosseguir ou parar.

E coloque a questão: se eu prossigo? 
Mas, antes de colocar a questão, coloque-se na Vibração do Coração e sinta a resposta.

Em um caso, haverá aceleração e, no outro, haverá desaparecimento do Fogo do Coração.
A resposta está aí.

***

Questão: por que nos sentimos atraído por tal ou tal estrela?

Bem amada, muitas Sementes de estrelas, evidentemente, assim como dizia CRISTO, não são deste mundo,
mas estão sobre este mundo.

Vocês têm, todos vocês, certo número de linhagens espirituais.
Essas linhagens espirituais estão talvez ligadas a seres que estiveram encarnados sobre esta Terra, mas

são, antes de tudo, originários da sua filiação estelar.

Nessas filiações estelares, algumas estão em ressonância com vocês.
Para alguns isso será Sirius, para outros, Aldebaran, para outros, Cassiopeia, ou para outros, Altair, ou

ainda outros.
Obviamente, essas ressonâncias são reais.

Elas correspondem a uma forma de atração, mas são também um dos seus Quatro Pilares, existentes em
meio às suas linhagens espirituais.

Conforme foi dito várias vezes, não me compete revelar-lhes as suas linhagens espirituais, mas eu apenas
posso confirmar o ‘princípio de atração e de ressonância’ manifestando-se, também, nesse nível.

Assim como vocês são constituídos de Quatro elementos, do mesmo modo, vocês estão ligados aos
Quatro Viventes, aos Quatro Hayoth Ha Kodesh, do mesmo modo vocês estão ligados a Quatro linhagens

espirituais.

************
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Mensagem de 27 de março de 2010 (publicada em 7 de maio)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e devo dizer, mesmo, de encontrá-los, porque há alguns entre
vocês de quem nunca vi os casulos de Luz.

Então, fiel a meu hábito, vamos, se quiserem, entrar imediatamente ao centro da questão.

Então, para aqueles que não me conhecem, tento sempre ser o mais pedagógico possível e intervenho sempre entre vocês tentando
responder às questões, sabendo pertinentemente que muitos Seres Humanos vão se reencontrar através das questões que vocês
colocam.

Então, eu lhes transmito todas minhas saudações, toda minha fraternidade e, certamente, os escuto.

Questão: vivo zumbido no ouvido no sofrimento e no embaraço. Por que?

Então, tenho a dizer que os zumbidos nos ouvidos chamados os cantos da alma (o que chamamos Nada) fazem parte do Sidhis, ou
seja, dos poderes da Alma, existente agora, nesta Terra, independentemente de todo problema médico, desde quase trinta anos.

Há muitos Seres Humanos que são extremamente embaraçados por esse processo Vibratório e que não sabem sempre do que se
trata.

Agora, não é porque vocês sabem do que se trata que seja sempre agradável de ouvir.
Por vezes isso se modula e é preciso compreender que o modo de diferenciar o zumbido médico do que está ligado a um processo
Vibratório de ativação é, antes de tudo, a modulação desse som em função de circunstâncias extremamente precisas.

Esse som, se está ligado ao som da alma, aumenta durante a meditação.
Aumenta também, de maneira geral, para aqueles que são observadores e que tem esta ativação, nos dias que precedem as luas
cheias, mas também, em algumas festas Vibratórias específicas.
Então, há uma modificação, propriamente falando, desse som.
Quando isso torna-se complexo é que há Seres Humanos que tem ao mesmo tempo um e outro.
Então, o problema é que, enquanto vocês não chegam, como dizer, a se imergirem (e é um termo que me parece propício para
compreender) ao fundo do som, nesse som, vocês o viverão como um processo externo que pode por ser por vezes extremamente
embaraçoso.
Mas não há qualquer meio, se querem, de parar isso.
Há ainda, atualmente, muitos Seres Humanos que percebem esses zumbidos nos ouvidos e que não estão de forma alguma a par de
que está ligado à ativação da Alma, do Espírito, na personalidade.
Portanto, mais vocês vão meditar, mais vocês vão subir em Vibração, mais o som vai tornar-se agudo e mais vai incomodá-los, se há,
ao mesmo tempo, um processo que está ligado a um verdadeiro problema médico.

Não há qualquer meio de fazer desaparecer esse som, dado que ele traduz a comunicação da personalidade inferior com a alma e
depois com o Espírito.
Ele está ligado à ativação do que chamamos a lâmpada da clariaudiência, ou o Chifre Celeste, se preferem.

Agora, eu reconheço que alguns ouvidos muito sensíveis, em particular os ouvidos que vocês chamam absolutos, ou ouvidos musicais,
podem ser incomodados mesmo por esse som, mesmo se está ligado à Presença do Espírito.
Mas não se esqueçam que há os que tem isso, desde 25 a 30 anos (aqueles primeiros que se abriram ao Espírito Santo) e que,
frequentemente, há uma superposição de bandas de frequência.
Devido ao fato de que esse som é muito agudo, ele virá por vezes, mesmo, a cobrir a voz humana que está na mesma gama de
frequências, dando uma dificuldade de percepção e não por uma surdez real. 

Questão: poderia nos preconizar ferramentas de proteção?

Mas hoje, sobretudo agora, querer se proteger não quer dizer mais nada.
Proteger-se de que? Porque se você se protege, você tem a impressão de estar melhor, isso parece lógico, não é?
Mas vocês se colocam a si mesmos sob a influência da lei da ação/reação e, em algum lugar, há uma relutância com relação à
Unidade.

Em minha vida, eu frequentemente insisti na proteção, no fato de prestar atenção mas isso, hoje, não é mais válido.
Vocês estão em tempos extremamente diferentes, que demandam de vocês algo novo.
Os Arcanjos insistiram nisso, com relação à Luz, com relação ao abandono, com relação a deixar fazer a Luz em vocês porque, assim
que vocês queiram entrar nos sistemas de proteção, se vocês são confrontados ao que chamam energias negativas, quer dizer que,
necessariamente, há em vocês uma ressonância com relação a isso.
Era lógico, nos tempos antigos, para superar essas insuficiências.
Hoje, há a possibilidade, pela Vibração, pela Luz, pelo acolhimento das Energias, estar insensível a tudo isso.

Então, cabe a vocês escolherem o que querem fazer.

O.M. AÏVANHOV – 27 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: os Melquisedeques eram chamados anteriormente Padres Reis? São eles que estão na origem do ritual do Pão e
do Vinho?

Então, isso é completamente verdadeiro.
Mas a Ordem dos Melquisedeques existia antes do episódio bíblico dos Melquisedeques, certamente.
Porque é uma Ordem que foi iniciada quando da criação da Atlântida, por Orionis pessoalmente.
É uma Ordem que permitiu manter a Luz e a filiação da Luz Vibral nesse mundo falsificado.
Se isso não tivesse acontecido, vocês teriam sido dominados definitivamente nas Dimensões inferiores.
Portanto, a Ordem dos Melquisedeques tem um papel importante.
Nós somos, de algum modo, os Antigos.
Agora, é preciso diferenciar a Ordem dos Melquisedeques daquele que foi chamado Melquisedeque, chamado o Ancião dos Dias, não
é ?, que tem um papel histórico efetivamente ao nível do cesto, ao nível do pão e do vinho.

Mas isso, é uma outra história.

A Ordem dos Melquisedeques, da qual somos parte, é uma Ordem específica que vigia e que ajusta a Luz Vibral neste planeta, entre
outros.

Questão: qual é o papel dos minerais?

Os minerais, os cristais, são os pilares Vibratórios, também, a seu modo.
É preciso bem compreender que os cristais não são tão velhos como este planeta.
Eles começaram a se formar aos poucos numa escala de tempo de 20 milhões de anos.
Os cristais, se querem, isso vai lhes parecer como a história da galinha: quem apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? 
Para os cristais, é exatamente a mesma coisa. 
E por que?
Porque, para que um Cristal nasça, é preciso que haja uma matriz cristalina preexistente que forneça o modelo de cristalização.
Sim, mas então, como formou-se o primeiro Cristal?
Bem, é muito simples. Ele foi trazido há mais de 20 milhões de anos em tempo linear Terrestre pelas Entidades de Sirius chamadas os
Grandes Golfinhos com pele revestida que vinham da 18ª Dimensão e que semearem os cristais sobre a Terra, permitindo, se querem,
colocar em acordo o núcleo Cristalino Terrestre com as leis que regem a evolução das matrizes cristalinas.

Eu não falo da matriz falsificada, certamente, mas de matrizes cristalinas originais que estão ligadas, em grande parte, a Sirius e a
Sirius B.

Questão: como superar o medo quando sente-se Presenças?

Evidentemente, processos, nos seus casulos de Luz, estão ligados a feridas antigas relacionadas com o que chamaria o medo da
intrusão.
Ora, as Entidades de Luz que chegam, revelam em você essas feridas antigas.
Está ligado, de maneira geral, ao ser humano, ao que chamamos os territórios.
Vocês sabem que o ser humano, nesta Ilusão, foi obrigado a se construir de proteções.
Então, as proteções, independentemente do corpo físico, é construir territórios.
Territórios ao nível da cabeça, mas também territórios como o lugar onde vocês vivem: proteger-se do ambiente, do exterior, como
dizem.
Então, a solução, a seu nível, está também aí.
Eu não disse com isso que é preciso ir olhar de onde vem esta perda de integridade do território que você sente por momentos e que
faz vacilar seu eixo energético e seus casulos de Luz.
Isso quer dizer simplesmente que é preciso não escavar, ainda uma vez, mas superar esta noção de território.
Como é que se supera a noção de território?
Aceitando o Ilimitado.
Não é uma palavra, assim, que emprego.
Aceitar o Ilimitado é também aceitar perder um certo limite com relação ao que faz até aqui sua Vida.
Aceitar deixar cair os limites, isso permite descobrir e aceitar, também, as manifestações do Ilimitado e, contrariamente ao que se
pensa, encontrar uma estabilidade nos casulos de Luz.

Questão: ajudar as pessoas por um acompanhamento artístico pode ser uma forma de terapia?

Hoje, cada vez mais.
Que a criatividade passe pela criação, pelas cores, pela escultura, pela escrita, o canto, pela palavra, pela expressão do corpo, tudo o
que é manifestação da criatividade artística, sob uma forma ou outra, ativa o chacra da garganta e o chacra do Coração e favorece a
integração da Luz ao nível do Coração.
É assim tão simples.

Questão: por que entrar em períodos de sono cada vez mais frequentemente e por mais tempo?

Então, se isso não se chama a doença do sono (porque isso existe), se você não foi atingido por uma doença exótica, o mais frequente
é uma pessoa, que está em período talvez de integração máxima de Energias, que prepara um processo específico.

Vocês sabem, nas diferentes mensagens ou diferentes informações, é referido um processo energético que é chamado estasis.
O estasis é o que?
É o momento em que algumas almas serão colocadas em estado de letargia para poderem viver os processos de Translação
Dimensional.
Portanto, se você tem sono, durma.

Questão: como uma pessoa que está em contato com os jovens, pode acompanhá-los o melhor possível?

Ela também deve desenvolver a atividade artística.
Porque compreenderá muito melhor o que os jovens querem manifestar hoje, que é seu potencial Divino de Soberania integral.
E a Soberania integral, quando se é criança, é completamente lógica (do ponto de vista da Consciência de uma criança soberana
integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na



integral que percebe essas Dimensões e que não tem ainda a bagagem de palavras, conceitos para expressá-la) que ela se faça na
rebelião a tudo o que é autoridade externa.

Portanto, qualquer um que é levado a se ocupar de crianças deve favorecer nelas a expressão da criatividade artística, que é de algum
modo a expressão de sua Soberania.

Questão: como estar certo que se faz uma boa escolha?

Há um único modo de saber se você faz a boa escolha, é a Vibração do Coração. E nenhum outro.
Porque, o tempo em que você permanece no estágio do mental, o que vai lhe parecer um impulso da alma pode, no dia seguinte,
parecer-lhe como um impulso do ego.
Apenas o Coração conhece a resposta, ou seja, a Vibração do Coração. 
Mas lembre-se mesmo assim que o primeiro impulso, exatamente o primeiro, é o mais frequente o impulso da Alma, enquanto que o
segundo impulso, que é contrário ao primeiro, é, o mais frequente, o impulso do mental.
Não se esqueça que o mental tem horror à mudança.
E, obviamente, assim que ele tem um impulso da alma que convida à mudança, você tem a reação contrária do mental que vai fazer-lhe
resistir à mudança e que vai dizer-lhe que é uma má escolha.

Questão: existem más escolhas?

Não. Existem experiências de escolhas.
Tudo depende do ponto de vista em que você se coloca.

Questão: depois de 17 de maio, a taxa Vibratória do planeta vai continuar a subir?

Vai continuar a subir.
Já há níveis Vibratórios, esses dias, que jamais foram atingidos no planeta, o que explica o aumento de Vibrações, o aumento de
circuitos Vibratórios nos corpos, o aumento de zumbidos e o aumento de vulcões e, também, muitas outras manifestações dos
elementos sobre o planeta.
Isso vai continuar a subir. É inegável, inexorável.
Não haverá mais, de nenhum modo, adiamento.
Agora, é a ascensão direta.
Não disse a Ascensão na 5ª Dimensão. Eu falo da Ascensão Vibratória.
Ela está cada vez mais intensa e tornar-se-á cada vez mais intensa, obrigando-os, para alguns, a deixar hábitos, comportamentos,
pessoas, situações.
Alguns deverão demonstrar ajustamentos importantes.
Mas, ao final, está a recompensa, ou seja, o retorno à Unidade.

Questão: as Embarcações de Luz vão em breve aparecer em massa?

Então, elas não podem aparecer em massa.
Se aparecessem em massa, a Terra explodiria, mesmo no estado atual de Vibrações.
Devemos ajustar, assim como sabem, é nosso papel, as Vibrações ao mais exato que existe na humanidade da Terra e humanos com
relação à onda de Luz Galáctica.

Agora que liberamos o conjunto de corpos de Existência que estavam fechados no sol, há um problema importante – que não é um
problema mas que é um problema de adequação se preferem – entre a intensidade da Luz e a intensidade de sua resposta.
Não aqueles que já despertaram o corpo de Existência, mas todos os outros.
Eles são muitos, assim mesmo, não é?
Nós esperamos sempre, a cada minuto, levar o mais possível de seres em sua Dimensão eterna.

Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, caros Amigos, estou extremamente contente por compartilhar tudo isso com vocês.
Eu lhes transmito agora todo meu Amor, minhas saudações as mais fraternas e lhes digo até muito breve. Portem-se bem.

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. – http://leiturasdaluz.blogspot.com



 ~ Dinâmica da CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é Sri Aurobindo.

Caros irmãos e irmãs nesta Humanidade, eu lhes transmito todo o meu Amor e toda a minha fraternidade.
Venho a vocês para tentar trazer um esclarecimento suplementar sobre os processos dinâmicos da

Consciência que a Humanidade vive nesse momento em suas estruturas, nos momentos de alinhamento que
acompanharei com vocês hoje.

É viver certo número de transformações que os conduz a um alargamento, a percepções novas.
A Consciência fragmentária que era o lote da Humanidade começa sua reunificação.

O Estado de Ser, este estado de Consciência tão particular que, em minha vida, pude aproximá-lo, descrever,
em suas manifestações, hoje, está à porta de vocês todos.

Esta Consciência nova (que é, de fato, sua Consciência que estava sufocada em sua personalidade), hoje,
aparece; para a maior parte de vocês, em suas manifestações Vibratórias, em suas manifestações Luminosas,

e nas mudanças que vivem.
Um mundo novo está a ponto de aparecer.

Um mundo novo ao qual vocês são convidados.
Viver o novo é também viver o momento.

Não é mais colorir o momento que vivem pelos apegos de seu passado, pelos sofrimentos oriundos de suas
experiências.

É aceitar acolher, em seu seio, esta Alegria nova, que substituirá definitivamente suas oscilações de humor,
suas oscilações da dor ao prazer, lote da Humanidade.

Vocês são convidados, todos, sem exceções, a viver o novo.
Viver o novo é também deixar se afastar de Si tudo o que, justamente, não é o Si.

O conjunto de crenças que guiou seus passos, até o presente, não faz parte de seu presente.
Vocês passam da crença à experiência, da Ilusão para a Verdade, como disse em minha vida: do mental ao

Supra Mental, da Consciência comum à Supra Consciência, de uma Consciência limitada, fragmentada,
parcelada, para uma Consciência total.

Essas Núpcias, inicializadas no plano Celeste, vivem-se doravante, desde agora, no plano Terrestre.
Os mundos falsificados se dissolvem sob seus olhos, e desaparecerão sob seus olhos.

***

Onde vocês levarem sua Consciência e sua atenção, lá vocês serão levados.
O ‘princípio de ressonância’ os conduzirá, pela Vibração, lá onde desejam ir, não por um desejo pessoal ou da

personalidade, mas pelo desejo de sua própria Vibração.
Em suas peregrinações, a hora é única, porque esta hora assinala o final dos mundos da aparência e do

aparato para o nascimento, a emergência e a estabilização dos mundos do Ser, mundo da Verdade, mundo da
Alegria, mundo em que não há mais lugar para o sofrimento.

SRI AUROBINDO – 27 de março de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-7u_Lhs_xlG0/UWv-m45gcuI/AAAAAAAAAf0/0YudzeAZYOs/s1600/sriaurobindo2.jpg


Um sopro novo varre a Terra.
Alguns de vocês o vivem, outros o pressentem, outros ainda o esperam.

Não existem almas humanas em encarnação que não estejam convidadas a viver isso.
Não existem obstáculos, ou oposição que possa impedir isso.

Vocês são, vocês mesmos, seu próprio motor para este estado novo, para esta Consciência nova.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Fonte, a Irradiação do Espírito Santo, a Irradiação ou Radiação do

Ultravioleta são, doravante, reunificados e chegam em conjunto e em ressonância perfeita nas terras do planeta
e muito em breve sobre esta Terra, em sua densidade a mais evidente a seus olhos.

Vocês estão no caminho para o novo, vocês estão no caminho para a alegria, mas lhes é preciso deixar tudo o
que não é este entusiasmo, tudo o que não é esta Alegria e esta leveza.

***

Muito em breve, dois mundos vão se separar: o mundo do pesado e o mundo do leve.
O mundo do pesado é o peso do passado, o peso das ilusões, das crenças.

O mundo do leve é a espontaneidade, ainda uma vez, a Alegria, o que os eleva e os transporta.
Vocês transportam no instante, mesmo nesse corpo pesado e denso, para espaços etéreos e Unificados.

O Fogo é o agente.
Esse fogo que foi seguidamente demonizado pelas religiões, esse Fogo que foi apreciado em seu justo valor

pelos povos tradicionais e as diferentes cerimônias ligadas ao Fogo.
Hoje, vocês são batizados no Espírito e pelo Fogo.

Vocês são chamados a viver uma nova eucaristia, antes de tudo, e inicialmente com vocês mesmos, no que
vocês são de toda Eternidade, para além do que a matriz quis fazê-los crer, para além das limitações inerentes

a Deus e ao diabo, que os enganou.
Neste espaço de sua consciência, vocês descobrirão por vocês mesmos que não há outra Divindade além da

sua, que não há outra Fonte além da sua, que nada há fora de vocês, que vocês são a Totalidade.
Descobrindo os espaços ilimitados de sua Consciência, vocês se aperceberão de que o mundo no qual

andaram e experimentaram é apenas uma projeção do pensamento preso por uma matriz correspondente às
tradições as mais antigas da Índia no Vedanta, que fala da Ilusão desse mundo.

Esse mundo nasceu nesta Criação falsificada pelo aprisionamento do Fogo.
Ele será liberado pelo retorno do Fogo.

O Estado de Ser, o Supra Mental, dirigem-se para vocês, retransmitidos pelo Sol que não é outro senão vocês
mesmos.

***

Bem amados, caros humanos, é tempo de se reconciliarem e de fazerem a Paz consigo mesmos.
Os pesos que foram colocados sobre seus ombros, sobre seus corpos, do que participaram, não é seu peso.

Redescobrir o que vocês são na Eternidade passa pelo retorno a esta eternidade.
Vocês devem estar ‘aqui e agora’ totalmente.

Estar aqui e agora, totalmente, necessita não aderir ao que é pesado, ao que sofre e ao que não é vocês.
Dentro da emergência da Consciência Unitária, alguns de vocês o vivem já, abrem-se espaços de Alegria,

espaços de Felicidade, certamente não ainda permanentes, mas que são vividos como um encorajamento para
ir para isso, porque vocês são isso, porque vocês são esta Verdade e não o que alguns quiseram fazer com

que acreditassem.
Seu Ser eterno, seu Ser de Eternidade é uma Luz viva, uma Luz viva que estava prisioneira, como o sabem, no

sol, que foi liberada.
Nesse ciclo da Humanidade, era extremamente difícil liberar-se da Ilusão.

O caminho, a montanha, era difícil de escalar.
Hoje, as coisas são diferentes, porque a Luz chegou para vocês e a Luz se revelou a vocês.

A única montanha a escalar é aquela de suas incertezas, de seus medos.
O único obstáculo para sua Eternidade é seu medo e nenhum outro, absolutamente nada mais.

Medo de um mundo violento, de um mundo governado pela ação/reação.
Os mundos para além da Ilusão, os mundos da Verdade, não são governados por essas leis perversas, mas

pela ação da Graça, onde tudo é atração, tudo é beleza e bondade.
Vocês são prometidos a isso.

Não desenvolvam, com relação a isso, uma nova crença ou uma esperança calcada no tempo.



Isso lhes é oferecido e aberto, agora.
Mais os dias passarão, mais vocês avançarão para o período chamado pascal, mais vocês descobrirão em

vocês esses mundos da Alegria e da leveza, porque a Fonte é Alegria e leveza.
Porque os seres de dimensões unificadas que os rodeiam e que estão aí com vocês, esperam seu retorno,

estão no entusiasmo de seu retorno.
Alguns de nós trabalhamos tanto para a manutenção da Unidade que esse momento é efetivamente, para nós

também, um momento de grande regozijo.
Muitos de vocês serão chamados para continuar a trabalhar nesta matriz enquanto ela persistir.

Alguns de vocês serão chamados a se tornarem Embarcações de Luz.
Embarcações de Luz que cobrirão com suas asas aqueles de seus irmãos prometidos a este futuro glorioso,

mas por algumas resistências e alguns medos podendo ainda impedir o acesso deles a isso.
Certamente, o mental, alguns apegos, poderão lhes dizer que isso não é verdadeiro, poderão provocar-lhes

resistências e mecanismos de medo, mas a Vibração da Luz está para além disso.
Se vocês colocam sua confiança e sua Consciência na Vibração de seu Coração e nas novas Vibrações que

os percorrem, alguns de vocês, nenhum muro ilusório poderá resistir.
Aí está, caras irmãs e irmãos, em palavras simples, o que eu queria lhes dizer antes, agora, se quiserem,

acolher as questões e antes de acompanhá-los no alinhamento que realizamos todas as noites com vocês, de
maneira um pouco mais firme, de maneira um pouco mais viva a seus lados.

***

Questão: um terapeuta na ajuda ao outro, entretanto, de certa maneira uma forma de dualidade, deve parar
suas atividades?

Bem amada, nenhuma decisão deve vir de fora, mas o próprio fato de fazer esta pergunta na verdade, reflete
efetivamente o papel com o outro em sua relação de ajuda, necessariamente induzida pela dualidade, porque

fazer o bem para combater o mal participa inegavelmente da dualidade.
Mas ainda é necessário para alguns seres, mesmo despertos, continuar este caminho.

Mas o impulso da alma será, para muitos terapeutas, cada vez mais forte, para deixar o velho para o novo.
Você deve seguir o impulso da alma.

Alguns de vocês são chamados a grandes mudanças.
Essas mudanças não são uma vontade do ego, mas sim um impulso do Espírito, em vocês, para fazê-los ir

para a Unidade.
Indo para a Unidade, trazem seus cuidados para vocês mesmos, ao conjunto, e não mais a alguém.

Cabe a vocês saberem se o impulso está aí ou se não está aí.
Mas vocês não têm nem que se culparem, nem que se glorificarem de um ou de outro.

Vocês têm simplesmente que se conformar ao que é impulsionado pela alma e pelo Espírito, nesse momento,
a fim de estar na facilidade.

Lembrem-se de que tudo o que não participa, hoje, do estabelecimento da fluidez em vocês e a seu redor, não
está aí para julgá-los, mas para mostrar-lhes simplesmente as zonas de resistência, a fim de que vocês as

diferenciem das zonas de facilidade.
Hoje, vão para o simples, vão para a evidência, vão para o que os tornam leves em Verdade.

A solução está aí e em nenhum outro lugar.
Vocês não devem deixar para amanhã o que é impulsionado hoje, porque cada dia tornar-se-á então mais difícil

de realizar.
Vão para o sentido da evidência.

Vão para o que os coloca na Alegria e na leveza.
Não há preço suficientemente grande a pagar para sua liberdade e sua liberação.

É a melhor maneira que vocês têm de ajudar a Humanidade em sua totalidade.

***

Questão: qual é a entidade de polaridade feminina anunciada para as próximas semanas?

O que é anunciado é o retorno, obviamente, da feminilidade.
Não a feminilidade traída e falsificada nesta dualidade, mas o que alguns de vocês puderam nomear como Isis,

Maria, o eterno feminino, em outras palavras.
Mas, antes de tudo, é preciso compreender que é um corpo coletivo, é uma entidade coletiva que se manifesta.



Assim como o retorno do Cristo de Luz é, antes de tudo, um retorno Interior.
Não creiam jamais numa entidade masculina encarnada que lhes anuncie ser o Cristo.

Cristo virá como partiu, pelas nuvens.
É sua única maneira de voltar.

O contato com Cristo será em breve possível para todos e cada um, assim que o Fogo da Terra e o
encerramento da intervenção Micaélica aconteçam, em 17 de Maio.

Naquele momento, sim, cada ser humano sobre este planeta, mesmo sem colocar palavras ou nomes,
perceberá a Presença do Mestre da Luz e de Maria.

Essa é a etapa preliminar que prefigurará de algum modo a Ressurreição.
A Ressurreição que não é nada mais que o reencontro com seu corpo de eternidade.

Reencontro que poderá se seguir segundo sua Vibração e seu caminho, de uma fusão, ou então de um
caminho um pouco diferente.

Cada um irá para onde deve ir, não segundo o que quer, mas de acordo com a Vibração.
Então, sim, coisas muito grandes estão em curso sobre a Terra interior e exteriormente.

Elas lhes serão escondidas, não por nós, até o último limite, porque ainda existem forças de resistência ainda
presentes sobre esta Terra, mas não mais nos planos sutis.

Sua Consciência que se abre tornar-se-á cada vez mais permeável a esses sinais Vibratórios, a esta
Consciência nova que é a sua e não limitada.

Lembrem também que, mesmo que estejamos aí com vocês, vocês estritamente nada tem a esperar do
exterior, porque a chave é vocês mesmos, porque a porta é vocês mesmos.

Ninguém, absolutamente ninguém, poderá « salvá-lo ».
Apenas você poderá fazê-lo.

***

Questão: hoje, as práticas de ‘cura de almas’ do tipo xamânico são adaptadas?

Caro irmão, a alma não é o Espírito.
A alma é uma ponte entre a personalidade e o Espírito.

Vários métodos, válidos ainda há uma geração, não tem mais qualquer interesse com relação ao que vem.
Mas é livre a você de ali crer e de ali aderir se ali encontra certa forma de leveza.

Mas, hoje, o que lhes é proposto pela Onda Galáctica é bem diferente.
É a liberação que lhes é proposta e não um alívio, nem uma cura nesta matriz.

Mas se o seu caminho for (e nós o aceitamos, nós o concebemos, e é o caso para muitos seres humanos) de
prosseguir a experiência da matéria sem matriz, esta é uma escolha e uma liberdade imprescritíveis.

Assim, portanto, definir a utilidade ou a inutilidade de algumas técnicas não é, ainda uma vez, que uma função
do ‘ponto de vista’.

Cabe a vocês ver, a vocês sentir para o que vão.
Cabe a vocês saber onde estão suas atrações e suas repulsas.

Ninguém pode lhes dar o caminho.
Apenas vocês mesmos que, definitivamente, podem decidir.

Sim, quanto a mim, eu deveria expressar o que gostaríamos de nosso ponto de vista, que é vê-los todos, sem
exceção, abraçar o caminho do retorno à Unidade em seus corpos de Eternidade e não vê-los prosseguir

experiências na estrutura em carbono.
Mas vocês farão vocês mesmos a experiência.

Quando vocês encontrarem um momento em que vivam, mesmo que de maneira extremamente efêmera, a
Vibração da Unidade, é muito provável que vocês não terão mais qualquer desejo de brincar com a dualidade.

Obviamente, existem tais níveis de crenças ainda hoje e sobretudo entre os seres na busca espiritual que
estão presos ao jogo da dualidade, que será muito mais fácil às crianças e aos simples de Espírito penetrarem
os reinos da Unidade que aqueles que têm mantido sistemas de crenças oriundas de religiões ou mesmo de

conhecimentos ditos ‘tradicionais’.
O conhecimento jamais abriu o Coração.

O Conhecimento pôde ser, nos tempos antigos, uma preliminar.
E quando digo abrir o Coração, não falo de uma visão do Espírito, mas de uma Vibração bem real percebida no

peito, através da Coroa Radiante e do Fogo do Coração.
Mas cada um permanece livre e permanecerá livre em suas escolhas e em seus engajamentos.

***



Questão: qual diferença você faz entre Cristo Miguel e Cristo Maitreya?

Caros irmãos e irmãs, vocês devem compreender que na matriz, a Vibração sonora, e um nome atribuído, é
portador de uma energia.
Isso vocês todos sabem.

E também de uma Consciência.
Aqueles que criaram esta matriz o sabem perfeitamente.

Eles, em todos os tempos, desacralizaram o que era sagrado.
Assim, construíram o nome de Cristo através de dogmas religiosos ou outros.

Assim o foi da entidade original chamado de Maitreya que foi apresentada, há muito tempo, sob forma
encarnada, sobre esta Terra, em outros ciclos que esse último que vocês vivem.

Assim, aqueles que conhecem as regras de funcionamento da frequência falsificada servem-se de nomes que
lhes agradam.

Certamente, eles não vão se chamar Diabo, eles vão se chamar Deus, mas é a mesma coisa.
Nós evitamos falar-lhes, durante a intervenção dos Casamentos Celestiais, de palavras que foram um tanto

estragadas, como a palavra Amor.
Porque, quando o ser humano fala de Amor, há por trás toda uma vivência pessoal, mas também toda uma

egrégora bem afastada do Amor.
Assim, a denominação Mestre da Luz (o que significa, na língua matricial, KI-RIS-TI) nada tem a ver com o que

foi falsificado pelo nome Cristo.
Cristo Miguel é o princípio solar e o Cristo passou pelo sol, Cristo ressuscitou, Cristo tem outro estado de

Revelação, KI-RIS-TI, mas já revelado.
Agora, Cristo Maitreya é apenas uma falsificação de KI-RIS-TI.

Assim como Jesus Cristo, tal como vocês empregam na história, é uma falsificação.
O problema é que as crenças e as palavras pronunciadas os unem a uma egrégora.

Assim, quando vocês pronunciam Deus, vocês se unem instantaneamente à egrégora do Diabo.
É por isso que a palavra Fonte foi empregada.

A Fonte, do seu ponto de vista, é Deus.
Mas se vocês chamam Deus, vocês não chamam a Fonte, vocês chamam outra coisa e, em particular, a

dualidade.
Enquanto que a Fonte, em caso algum, pode pertencer à dualidade.

Ainda que a Fonte tenha tido êxito, por seu contrato inicial com os Arcontes, para ter a liberdade de manifestar
um corpo regularmente nesta densidade, por geração, ela não pode aí subsistir demasiado tempo (em geral,

entre dez e vinte anos, não mais).
Mas a Fonte sempre esteve aí, em intervalos regulares.

Então, prestem atenção aos nomes que vocês empregam.
E por isso que a palavra Luz foi tão falsificada.

Então, nós empregamos a palavra Luz Vibral, porque quer dizer melhor o que quer dizer.
Luz sem Vibrações não é Luz.

Luz Vibral é Luz.
Entretanto, vocês têm, doravante e hoje, os meios inegáveis de conhecer a Verdade.

No Fogo do Coração e na Vibração da Coroa Radiante do Coração, toda questão que submetem à Coroa
Radiante encontrará sua resposta.

Não pelo mental discursivo, mas sim no Supra Mental.
Porque, no Supra Mental, nenhuma zona de Sombra, nenhuma falsificação pode existir.

Hoje também, lhes é pedido para irem além dos nomes e das denominações, e viverem a Verdade.
É profundamente diferente.

***

Questão: o que é dos adjetivos Divino e Divina?

Isso não é a mesma coisa, mesmo se a raiz etimológica seja a mesma.
Maria, aliás, é denominada frequentemente a Divina Criadora.

A palavra ‘Deus’ não tem a mesma Vibração que Divino ou que Divina.



Isso é a mesma coisa em todas as línguas da Terra.
A linguagem que, simbolicamente, é proveniente da torre de Babel, é uma falsificação da Vibração.

Como o disse um de nós, 24 Anciões: a palavra é simulacro.
E, como o diz aquele que veio antes de mim, Um Amigo: a palavra não é a Vibração.

O silêncio de palavras é Verdade.
As palavras são crenças.

É pelas crenças que vocês foram presos.
Reencontrar a Vibração é ir para além das palavras.

Mesmo as palavras que nós pronunciamos, nós todos, no Interior desse canal, se não fossem Vibração e
ressonância, seriam apenas címbalos altissonantes.

***

Questão: você falou de alguns que irão se tornar Embarcações de Luz para outros que permanecerão na 3ª
dimensão Unificada para acompanhar aqueles que vão permanecer.

Tornar-se uma Embarcação de Luz é a Verdade daqueles que já viajam nos seus corpos de Estado de Ser.
Tornar-se uma Embarcação de Luz é ser capaz de percorrer as Dimensões dentro de uma forma que nada

mais tem a ver com qualquer antropomorfismo.
Existem ainda coisas que vocês não podem apreender por palavras, por descrições, porque pertencem

justamente a algo que é indescritível com palavras.
Lembrem-se: o caminho que pode se enunciar não é o caminho.

Existe na Consciência Ilimitada uma dificuldade de traduzir por palavras, mesmo em sua densidade, esta
experiência.

São coisas que vêm, mas, assim que se fala na sua densidade, elas não se tornam mais a vivência, mas a
Ilusão da vivência.

Assim, querer se projetarem nos processos chamados Translações Dimensionais, apenas os afastará do
processo.

Guardem simplesmente que esse processo é um processo Vibratório e nada mais.
Um dia, vocês estão numa realidade e, no instante seguinte, vocês estão numa outra realidade.

Não há palavras que possam explicar isso.
A Vibração, a frequência, a forma desta frequência através de sua onda (o que seus cientistas chamam o

tempo de subida em tensão, com suas harmônicas) seriam certamente os melhores exemplos para aqueles de
vocês que compreendem a física.

A melhor maneira que vocês têm de vivê-lo é elevar seu nível Vibratório.
Isso se vive na carne, em suas células, em sua Consciência, mas não nas palavras. Absolutamente não.

Ao contrário, descer nas palavras os afasta.
A palavra é pesada.

A palavra não é leveza.

***

Questão: a elevação na Vibração se faz preferencialmente a partir de algumas regiões do corpo, como o
Coração, ou todas as células do corpo podem também elevar a Vibração?

As células do corpo apenas podem elevar na Vibração se, efetivamente, a Lareira do Coração conduz a
Vibração.

Entretanto, existem três recursos ou uma Tripla Lareira, se preferem, na estrutura humana, que permite esta
subida na Vibração.

A primeira foi inicializada, de maneira coletiva na Humanidade, pelo Arcanjo Miguel, pela pressão da Radiação
do Ultravioleta.

Outro modo foi realizado, de maneira muito mais secreta, desde agosto de 1984, pela Irradiação do Espírito
Santo.

Uma última faceta foi realizada pela Onda Galáctica ou Irradiação da Fonte.
Isso representa, em vocês, as Três Lareiras, ou as Três Luzes, se preferirem, que guiam a Vibração, a Coroa

da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo Sagrado.
Mas, obviamente, as três devem se reunificar em uma só Fonte e, portanto, em um só lugar que é a Coroa

Radiante do Coração.



É a única elevação possível e real da Vibração.
Não há outras.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs, eu irei então ficar com vocês, alguns minutos, na comunhão de Consciência que alguns
de vocês têm o hábito de realizar.

A Luz Azul e a Espiral Azul, assim como a Luz Dourada, os acompanharão, ou nos acompanharão nesse
processo.

Vou então ajustar, no plano vibratório, minha Presença nesse canal, a fim de viver isso.

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

~ VIBRAÇÃO e LUZ ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam gratidão pela sua Consciência e agradecimentos pela sua
Presença.

Para aqueles de vocês que não leram, nem me ouviram, eu sou um dos 24 Anciões que ainda estava
encarnado há um século.

Toda a minha Vida foi centrada na vivência da Consciência, e no que ela não era, em um corpo de densidade.

Eu também intervenho nesta época, em meio à sua Humanidade, assim como os outros 23 Anciões, a fim de
favorecer a emergência da Consciência Unitária e da unificação da Consciência nos espaços unificados, além

da Consciência dissociada que existe nesta Humanidade.

Além das palavras e da sua aparência, a Vibração trazida pela minha Presença, à sua Presença, irá trabalhar, se
vocês desejarem, para aproximá-los do seu estado de Unidade, do seu Estado de Ser, por intermédio da

Vibração e da Luz.

A Luz é Vibração, a Luz é Consciência.

O Templo Interior sabe disso.

E o Templo Interior vive isso, porque a hora chegou, porque o momento é agora, e, juntos, do meu Coração ao
seu Coração, vamos penetrar mais adiante, pelas palavras, pelas suas perguntas, na Consciência e na

Unidade.

Além das palavras que eu emprego (e como eu disse durante a minha primeira vinda, que eu tento esculpir para
adequá-las à Consciência da Unidade), juntos, vamos avançar, juntos, vamos Comungar e, juntos, vamos

compartilhar.

Irmãos e irmãs nesta Humanidade, vocês foram preparados para viver o que estão vivendo.

Cada um de vocês, no seu ritmo, na sua frequência, vive as transformações prometidas e anunciadas desde
tempos imemoráveis em todas as tradições.

O momento é agora.

O momento está presente no seu Templo Interior, nesta densidade, como na superfície do seu mundo.

Nós, as Consciências Unificadas, tanto os 24 Anciões, como o Conclave Arcangélico e o conjunto de Forças
Intergalácticas da Luz, estabelecemos o contato com a sua Consciência, com a sua Unidade.

UM AMIGO – 27 de março de 2010
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O que está chegando é a Unidade. 

Nós a clamamos e declamamos para vocês.

O que está chegando a vocês é a Alegria, o que está chegando a vocês é a Eternidade reencontrada, a
inscrição na sua Unidade que se restabelece, se vocês aceitarem.

Não existe qualquer barreira diante do estabelecimento da sua Unidade.
Nós preparamos, e vocês prepararam, esses momentos.

Hoje, já é possível viverem nesta densidade na unificação da Consciência, na Consciência Una e Unificada,
além das vicissitudes desta Dimensão.

Então, irmãos e irmãs, juntos, pela Vibração e pelas palavras, em relação às suas perguntas, vamos continuar a
elevar, a Comungar e a unificar.

***

Questão: pode nos falar do papel de Shamballa nos tempos atuais?

Cara irmã, convém previamente, que você me diga o que há, para você, na palavra Shamballa.

Porque essa palavra, de origem oriental, abrange de fato inúmeras realidades, por vezes muito diferentes.

***

Questão: como forma de nível intermediário da Luz ou de passagem obrigatória da Luz em 3 níveis,
para que esta Luz possa alcançar a Humanidade.

Cara irmã, Shamballa, sem prejulgar o seu estado Vibratório, é efetivamente uma ponte e um retransmissor.

Existem várias Shamballa, situadas em espaços e em tempos diferentes, assim como em espaços
multidimensionais diferentes.

Esses espaços e essas dimensões estão ligados a Agartha, ao povo intraterreno que governa, no seu nível, a
manutenção da coesão da sua Dimensão, tendo permitido a ela subsistir, quaisquer que fossem as vontades
do que foi chamado de forças opostas à Luz Vibral, para que finalmente vocês pudessem viver o que vocês

estão vivendo.

Existem muitas pontes e muitos retransmissores.

Entretanto, existe apenas um caminho que é a Verdade e a Vida, pronunciado por um ser que foi CRISTO.

A Luz necessita de pessoas, a Luz necessita de entidades, a Luz necessita de Dimensões servindo de pontes
e de interações para penetrar em vocês.

Hoje, lembrem-se de que vocês são a Luz e de que vocês são a Unidade.
Não há necessidade de nada além da sua própria Presença a vocês mesmos na sua Unidade.

Vocês nada têm a seguir além de vocês mesmos.

Porque, enquanto vocês seguirem outra coisa além de vocês, vocês não se seguem, e vocês não estão em
concordância Vibratória com o que vocês são.

O conjunto da Confederação, o conjunto dos Conclaves, o conjunto dos Anciões e o conjunto dos Antigos nada
podem fazer se vocês não seguirem vocês mesmos, primeiramente, na Unidade, na Verdade e na Luz.

Existem muitos planos Vibratórios que projetaram pontes, intermediários, para chegarem na etapa de hoje.

O conjunto do Conclave Arcangélico realizou um trabalho de reunificação com o seu Estado de Ser, permitindo,
se vocês desejarem, vivê-lo.

Mas, assim como disse e repetiu o Arcanjo MIGUEL, apenas vocês podem realizar essa junção, esta
Unificação com uma parte de vocês mesmos que é a parte da Luz, a parte da Unificação da sua própria

Consciência com vocês mesmos.

Nesse trabalho, é um trabalho que realizam de vocês para vocês e com nenhum outro intermediário e com
nenhuma outra possibilidade.

Apenas vocês podem reunificá-los a vocês mesmos.

Apenas vocês podem abrir a porta.

Apenas vocês podem acolher e recolher a Luz e o Mestre da Luz.



Apenas vocês podem acolher e recolher a Luz e o Mestre da Luz.

O que está em cima é como o que está embaixo.

O que está fora é como o que está no Interior.

Vocês não devem, e isso não é uma injunção, obviamente, mas um conselho do meu Coração para o seu
Coração, vocês não devem crer em nada mais além de vocês mesmos.

Obviamente, e vocês mesmos de que falo é a sua Consciência Unificada e em via de Unificação.

Shamballa é importante, Yerushalaïm é importante, os Arcanjos são importantes, eu sou importante,
mas nada é mais importante do que vocês e vocês mesmos.

[nde: não confundir com Shamballa dos pretensos Mestres Ascensos.]

***

Questão: como terapeuta, eu posso ajudar, à distância, com a Luz?

Cara irmã, até o momento, o conjunto das maneiras de guiar e de ajudar àqueles que vocês chamam de Irmãos
e Irmãs, recorria às leis da dualidade, às leis do bem pelo bem, para se opor ao mal.

Hoje, a melhor maneira de ajudar os seus Irmãos, conhecidos ou não, é assentar em vocês a Luz.

A intenção deve permanecer e deve residir no estabelecimento da Luz.

A melhor ajuda que vocês podem fornecer à Humanidade é estar na sua Luz e fazer crescer em vocês a Luz
Vibral, a Consciência e a Vibração.

Assim que saírem da sua Unificação da Consciência, mesmo através do que denominam o Serviço e a ajuda,
que são fundamentais, vocês se afastam do Serviço e da ajuda.

Apenas no estabelecimento da sua própria Luz, no estabelecimento da sua Consciência unificada é que vocês
participam das leis da Unificação e da Verdade.

Obviamente, o ser humano tem a tendência, quando descobre o que vocês chamam de mundos espirituais, de
querer ajudar, de querer servir.

Mas, geralmente, o que quer servir e ajudar não é a Consciência Unificada, mas a consciência da dualidade.

Viver e descobrir a Unificação da Consciência, dentro da Vibração do Estado de Ser, em suas estruturas, no
seu Templo Interior, permite compreender a Verdade e a realidade do que eu acabo de enunciar.

Vocês devem sair do querer ajudar, para ajudar em Consciência e na Unidade.
Ser é Ser.

Fazer não é Ser.

Ser e fazer.

A partir do momento em que vocês entram no Ser, tudo se faz pela Inteligência da Luz, pela Verdade da Luz,
mas sem a intervenção de qualquer vontade cultivada em meio à personalidade.

O trabalho mais importante é aquele da Unificação, aquele do estabelecimento da Verdade nas suas estruturas,
na sua Consciência, porque tudo decorre daí.

Hoje, mais do que nunca, e nos próximos dias, e nas próximas semanas, vocês devem afirmar e estabelecer
esta Luz pela Vibração da Consciência, pela Vibração do Estado de Ser penetrando na personalidade.

Assim como vários de vocês vivem neste planeta, percebem e sentem a ativação de novos circuitos
Vibratórios, bem além dos chakras, bem além dos setores Vibratórios que vocês conhecem, estabelecendo

em vocês uma nova Verdade e um novo estado de Ser.

Nesse novo estado de Ser, tudo está presente.

Basta, naquele momento, alinharem-se com vocês mesmos, com a Unidade, e o conjunto da Humanidade será
ajudado.

Nada há de mais belo do que a descoberta da Consciência.

Nada há de mais verdadeiro e mais essencial do que se estabelecerem na Luz.

***

Questão: em 17 de março MIGUEL falou do Fogo do ego. Poderia desenvolver?

O Fogo do ego é aquele que resiste ao Fogo do Coração.

É um Fogo por atrito que os afasta da Verdade e os afasta do Fogo do Éter.



Hoje, vocês entraram no estabelecimento nesta Terra, como na Consciência, do Fogo do Éter.

O Fogo do Éter é deixar agir o Éter em vocês, deixando agir em vocês a Tripla Radiação recebida há mais de
um ano, permitindo-lhes elevar a Kundalini, permitindo-lhes reunificar o que é chamado de Triplas Lareiras:

Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

A reunificação dessas Três Lareiras se faz pelo abandono à Luz, pelo abandono à Inteligência da Luz e pelo
abandono da sua Consciência dissociada pela penetração na Consciência Unificada.

O Fogo por atrito, assim como disse MIGUEL em 17 de março, são apenas as resistências que existem ainda
na sua dualidade, limitando a expressão do Fogo do Coração e limitando a expressão do Fogo Sagrado que

existe no Triângulo Sagrado.

Esse Fogo por atrito, vocês o observam na Humanidade que recusa a Unificação da Consciência.

Vocês o observam ao seu redor.

É apenas a resistência, esse Fogo do ego, ao estabelecimento do Fogo do Coração.

O Fogo do Coração é Amor, o Fogo do Coração é a plena posse da sua Consciência dissociada pela sua
Consciência do Estado de Ser, permitindo o estabelecimento, em vocês, da sua Consciência Unificada.

O Fogo por atrito, ou Fogo do ego, induz à raiva, induz ao combate, induz à luta e induz ao que vocês observam
como resistência, neste planeta, ao estabelecimento da Luz.

Mas esse Fogo por atrito que existe não tem que afastá-los do Fogo do Coração.

Vocês ainda têm, todos vocês, em vocês, seres humanos encarnados, esse Fogo por atrito, mas,
progressivamente e à medida que deixarem o Fogo do Coração invadi-los, que deixarem esse Fogo do

Espírito percorrê-los, vocês irão chegar ao Fogo do Éter e, muito em breve, ao Fogo da Terra, permitindo
abrasar, literalmente, o que poderia ainda se opor ao estabelecimento da sua própria Unidade.

Mesmo dentro do Fogo do Coração, vocês descobrem espaços de Consciência onde não há nem luta, nem
problema, nem dualidade, onde tudo se estabelece sob os princípios da facilidade, sob os princípios da

Unidade e sob os princípios da Inteligência suprema da Luz Unitária.

***

Questão: os seres intraterrenos vão se manifestar, quando e por quê?

Irmão, os povos intraterrenos são muitos, existem em vários lugares no interior desta Terra.

Suas funções são muitas. 

Nem todas são as mesmas.

Sua manifestação está ligada à sua elevação.

Progressivamente e à medida que vocês penetrarem as esferas do Estado de Ser pela Consciência Unitária,
vocês irão perceber que o que lhes estava escondido irá aparecer aos seus sentidos, à sua Consciência e, em

particular, à sua visão.

Há múltiplos papéis. 

Entretanto, o papel essencial foi o de permitir a coesão e a manutenção da sua chama Divina, a manutenção do
seu Estado de Ser, a fim de que vocês não fossem mais escravizados por toda a eternidade em meio a esta

Criação.

Esse foi o papel deles, ele foi realizado, nós lhes agradecemos, assim como vocês agradecem a eles.

Eles irão se manifestar quando chegar a hora, assim como o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica.

Agora, há apenas muito poucas barreiras para o estabelecimento desta conexão, que será uma junção.

A junção das Dimensões está quase inteiramente realizada na sua Verdade, mesmo na sua dualidade.

Vocês a percebem, em vocês, individualmente, assim como o conjunto da Humanidade, coletivamente, irá
percebê-lo.

Há ainda algumas ilusões, alguns elementos desviados em meio à sua manifestação, referentes à própria
organização do que vocês chamaram de espiritualidade, de religião, que estão caindo, atualmente, a fim de

revelá-los ainda mais à Verdade do que vocês são e não do quiseram fazê-los crer.

As palavras empregadas pelo Arcanjo MIGUEL, Sementes de Estrelas, filhos da Lei do UM, exprimem, no
plano Vibratório, a realidade do que vocês são.

Vocês não são este corpo.

Enquanto vocês estiverem identificados em Consciência a este corpo, vocês ficam prisioneiros desta matriz.

Vocês não são este corpo, mas são uma Consciência que habita este corpo.



A sua Consciência está bem além do que vocês podem crer ou ainda perceber.

***

Questão: como reconhecer o que foi denominado « mau rapaz », de uma pessoa que rejeita a Luz
por ignorância?

Cara irmã, a resposta é simples.

Há espaços comuns de Vibração.

Os espaços comuns de Vibração fazem com que, a partir do momento em que a Consciência está unificada no
Templo Interior, em que a Coroa Radiante do Coração está ativada, a resposta ocorre por si mesma, pela

Vibração do Coração.

Não há, portanto, reconhecimento intelectual possível, mas uma 'ressonância Vibratória'.

A partir do momento em que vocês estão frente a uma outra Consciência, o que acontece ao nível do Fogo do
seu Coração?

A Coroa Radiante do Coração é resposta por si só.

Haja Vibração, ou não haja Vibração. 

Agora, é necessário aceitarem que aqueles a quem chamamos de ‘maus rapazes’ (ainda chamados de filhos
de Bélial ou de filhos da divisão), eles mesmos são, geralmente, portadores de uma alma que é a mesma

Semente de Estrelas que a sua.

É nesse sentido que vocês não têm nem que julgar, nem que condenar, mas aceitar que a Coroa Radiante do
Coração possa, junto a alguns seres, não estar acesa.

Porque esse é seu caminho e, participando da Unidade e da Unificação da sua Consciência, vocês aceitam e
permitem que eles sigam o caminho deles.

O reconhecimento é um reconhecimento Vibratório, isso não é um reconhecimento para julgamento, nem para
evitá-lo.

Para terminar a questão, a segunda parte.

Aqueles que ainda estão na ignorância da Luz, são aqueles que ainda vivem os fogos por atrito, seja qual for a
manifestação.

A diferença é essencial.

Os ‘maus rapazes’ conhecem, pela sua história, a Luz, mas a recusam.
Não há aí, portanto, ignorância, mas recusa.

A Vibração percebida no nível da Coroa Radiante do Coração irá lhes falar, naquele momento.

Se houver ignorância, vocês vão ver, no outro, o Fogo por atrito, mas vocês sabem que a Coroa Radiante do
Coração irá se estabelecer, enquanto que naqueles que são chamados de ‘maus rapazes’ (relativamente raros
na sua Humanidade, mas vocês correm algum risco de encontrar, apesar de tudo), eles estão na recusa da Luz

e farão, em meio à sua Coroa Radiante do Coração, Vibrar esta Coroa Radiante em um modo de
desaparecimento.

***

Questão: como superar o mental?

Cara irmã, eu dei a poucos dias do seu tempo terrestre, um ensinamento essencial, que eu denominei ‘Yoga
Celeste’ [Protocolo: ‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’] (1), que permite, justamente, acalmar os elementos do

Fogo por atrito em vocês. 

Mas, já o fato de aceitar a Vibração, no seu Templo Interior, para todos aqueles, muitos pelo mundo, que
viveram as Núpcias Celestes, já lhes permite identificar a Vibração procedente do seu mental e discriminá-la da

Vibração que procede da Unidade.

Já é um primeiro ponto e isso é enorme.

O conjunto de conhecimentos que eu dei através desse ‘Yoga Celeste’ será muito útil para permitir trabalhar na
sua própria reunificação, em meio ao corpo de Estado de Ser, vivido ainda em meio à personalidade.

Passar no Estado de Ser, passar na Vibração da Consciência Unitária faz calar o mental muito mais facilmente
do que as técnicas que lhes foram propostas até agora na superfície desta Terra.

Assim, portanto, paciência, vocês terão, em breve, tudo isso à disposição.



***

Questão: quais são os nomes dos 24 Anciões, e qual é o papel deles?

O seu papel é essencial, mas nem mais nem menos do que o papel de MARIA, nem mais nem menos do que
o papel do Mestre da Luz, nem mais nem menos do que o papel dos Arcanjos.

Cada um trabalha em um nível Vibratório específico, correspondendo ao seu estado Dimensional.

Os nomes dos 24 Anciões, isso me é difícil de revelar um por um.

Alguns deles são conhecidos de vocês.

Outros serão conhecidos dentro de pouco tempo. 

Essas 24 Consciências são Consciências Unificadas que viveram, que experimentaram a encarnação, porque
é essencial conhecer a encarnação para poder evitar as armadilhas.

Os Arcanjos intervêm em um nível Vibratório, frequentemente, que não tem muito a ver com o que vocês vivem
nesta Dimensão.

Eles conhecem apenas os funcionamentos mais elevados, mas absolutamente não as armadilhas que foram
construídas pelas forças Arcônticas há 300.000 anos e que falsificaram a Luz. Coisa que conhecem os 24

Anciões.

Os 24 Anciões são agrupados por afinidade Vibratória, correspondendo à sua última encarnação, em meio aos
Elementos.

Suas funções são extremamente específicas.

Eles são os que fazem o reajustamento da Luz.

Eles adaptam permanentemente a Vibração e a conexão com a FONTE, em função das respostas da
Humanidade ao impulso da Luz.

***

Questão: como se articula o papel dos Anciões com aquele dos Arcanjos?

A melhor imagem que eu posso dar (porque é efetivamente uma imagem, mas a realidade é bem mais
complexa, mas vocês podem ficar satisfeitos com esta imagem): no centro reina MARIA, acima de MARIA está

o Mestre da Luz, acima do Mestre da Luz está a FONTE.

A primeira onda é constituída pelos Quatro Pilares, chamados de Hayoth Ha Kodesh ou os Quatro Viventes.

A segunda onda, ou segundo círculo concêntrico, é constituído pelos Sete Arcanjos que entregaram, como
vocês sabem, as suas chaves a MARIA.

Passados os Sete Arcanjos reina o que vocês conhecem apenas muito pouco, porque não chegou o momento
para lhes revelar a sua Presença, aquelas que foram denominadas as Doze Estrelas de Maria.

Passadas as Doze Estrelas de Maria, reina um círculo concêntrico ainda mais amplo do que aquele dos 24
Anciões.

Depois desta estrutura se arranja, em um plano Dimensional diferente, o conjunto de Forças Intergalácticas da
Luz.

Imaginem-nas como as ondas concêntricas propagando a onda que vem do centro, a onda do centro sendo
aquela da FONTE, aquela do Mestre da Luz e, mais próximo de vocês, aquela que foi denominada a Criadora

do Céu e da Terra, MARIA.

***

Questão: poderia nos definir a Luz?

A Luz que vocês veem não é a Luz.

A Luz que vocês veem é uma falsificação da Luz.

Porque a Luz que veem e que os clareia e que os mantém na Vida, o Sol, deixa também passar algumas
Sombras ligadas a esta densidade, a esta densificação.

As partículas que vocês chamam de Luz, na sua Dimensão, os fótons, estritamente nada têm a ver com as



partículas que nós, da nossa Dimensão, denominamos Luz.

O espectro da Luz visível não é a Luz, mas é uma redução da Luz real.

De acordo com as Dimensões, as partículas que povoam as Dimensões são profundamente diferentes e são
chamadas, no entanto, nessas Dimensões, de Luz.

Os raios gama, os raios X, são a Luz em outro estado Vibratório.

As partículas (algumas ainda lhes são desconhecidas nesta Dimensão) participam no estabelecimento da Luz e
na manutenção da Luz.

Uma visão geral foi dada e obtida por vocês, pelo Arcanjo MIGUEL e pelo conjunto do Conclave e pela própria
FONTE.

A Luz é Vibração.

A Vibração é Luz.

A Luz é Consciência.

A Luz Unificada é uma Luz cuja disposição estritamente nada tem a ver com a própria organização do que
vocês chamam de Luz, neste mundo (corpúsculos ou ondas, ou ainda formas etéreas denominadas Prana).

A Luz de que falamos, a Luz que vocês vivem nas suas Coroas, nada tem a ver com a Luz deste mundo.

A Luz é, antes de tudo, Vibração.

A Luz é, antes de tudo, Consciência.

***

Questão: as bandas de Luz azul que podemos ver, por vezes, fazem parte desta Luz?

Sim.

O filtro da sua Consciência dissociada capta, em alguns momentos, certos estados Vibratórios específicos,
que podem se apresentar sob forma colorida, quer vocês tenham os olhos fechados ou abertos.

A Luz azul pálida, aquela que foi iniciada pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, em 08 de dezembro do seu ano
passado, é aquela que vocês captam.

***

Questão: a nossa evolução para a Luz transforma as células do nosso corpo?

Esse é o objetivo.

Aqueles a quem chamamos, com vocês, de ‘maus rapazes’, tentaram, há mais de 30 anos, de diferentes
modos, diminuir o fluxo de Luz que chega até vocês.

De onde vêm essas partículas e esta Luz?

Vocês sabem, o Arcanjo MIGUEL revelou a vocês: elas vêm do Sol Central da Galáxia denominado Alcyone,
uma das filhas das Plêiades, sede e residência da FONTE.

Elas vem da Radiação do Ultravioleta que foi iniciada há mais de um ano pelo Arcanjo MIGUEL.

Elas vem da Radiação do Espírito Santo retransmitida de Sirius, em relação direta com MARIA.

Agora, o efeito da Luz é importante.

Não creiam que a Luz não age sobre as suas estruturas físicas, muito pelo contrário.

A Luz, de Dimensões outras que a sua, tem chegado agora até o Éter e, em breve, até a Terra.

Ela induz transformações celulares, assim como o Bem Amado SRI AUROBINDO interpretou e vivenciou,
assim como muitos cientistas compreenderam e descreveram isso.

A Luz penetra no seu cérebro, ela modifica as ondas dele.

Ela penetra também nas suas células e, sobretudo, no DNA.

Os raios, em particular os raios gama, tem poderes para transmutar o seu DNA, permitindo restituí-lo à sua
dimensionalidade, da qual vocês foram privados.

Isso foi atrasado de maneira considerável por diversos meios, dos quais os mais comuns, hoje, são as
vaporizações de substâncias na alta atmosfera, que limitam a influência dos raios gama.

Mas isso não está mais em curso e em breve não terá mais lugar.



A Luz chega mesmo assim e, cada vez mais, até as suas células e até a sua Consciência dissociada.

***

Questão: como podemos, em Consciência, purificar o ar que respiramos?

O ar que vocês respiram é um ar impregnado de muitas partículas em suspensão.

Mas a respiração mais importante, como vocês estão descobrindo nos seus espaços Vibratórios, nas suas
meditações, é uma respiração que ocorre de modo diferente.

Vocês começam literalmente a respirar o Éter.

Alguns de vocês percebem durante a meditação das 19 horas (hora francesa) ou durante os seus
alinhamentos, porque, naquele momento, a frequência cardíaca passa a respirar, as suas células passam a

respirar e vocês começam a tomar a sua respiração na Luz.

Isso corresponde à aproximação real do seu corpo de Estado de Ser.

Não se preocupem com os poluentes existentes.

Eles nada podem contra a superioridade da Consciência.

A Consciência Unificada tem capacidade para tudo resolver, absolutamente tudo.

***

Questão: quem é o Mestre da Luz?

CRISTO. 

CRISTO exterior e CRISTO Interior, denominado, na linguagem Vibral matricial: KI-RIS-TI. 

Não é aquele que elaboraram algumas religiões.

Ele é a Verdade da Consciência Unificada, ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ele é vocês, em outra Dimensão.

***

Questão: há diferentes Dimensões no nosso planeta Terra?

Há várias Dimensões existentes na Consciência da Terra, assim como há várias Dimensões existentes até
mesmo na sua estrutura atualmente: há o conjunto das suas estruturas sutis que pertencem ao corpo de

personalidade; do mesmo modo, existe uma estrutura de Estado de Ser entrando em ressonância com a sua
Consciência dissociada.

Do mesmo modo, na superfície da Terra e, sobretudo, no seu interior, existem Dimensões de Estado de Ser
ou de Consciência Sagrada de Gaia, ou de Nebadon, permitindo a ela juntar-se à sua Dimensão original

denominada Tiamat.

***

Questão: devemos ainda nos preocupar com a água do planeta?

Cara irmã, preocupar-se é um funcionamento ligado à dualidade.

Foi pedido a vocês para integrar os espaços da Alegria, para manifestar e viver a Alegria, porque a Consciência
Unificada é Alegria.

Não se esqueçam jamais de que as forças opostas à Luz tudo têm feito para atraí-los nas preocupações. Quer
seja a saúde, a doença. Quer seja a economia ou outra coisa.

Enquanto houver a projeção da Consciência no que vocês chamam de preocupação, ela os afasta da
Consciência Unitária.

A solução não está na ação/reação, mas na ação da Graça.

A ação da Graça é Alegria.



A ação da Graça é Alegria.

Ela está ligada à vivência da Consciência Unificada em vocês mesmos.
A solução está aí e em nenhum outro lugar.

Isso não significa desinteressar-se pelos problemas existentes, isso significa transmutá-los pela Consciência
Unificada.

O ‘princípio de atração e de ressonância’ sempre irá manifestar à sua própria Consciência o que vocês
pensam.

Se vocês pensarem na Luz, a Luz vem a vocês.

Se vocês pensarem no Estado de Ser, o Estado de Ser chega a vocês.

Se vocês pensarem em problemas, problemas chegam a vocês.

Aquilo em que vocês resistirem, irá persistir e permanecer.

A Luz é abandono, não fuga, não demissão, mas, muito pelo contrário, responsabilização em meio à
Unificação.

***

Questão: por que a Consciência Crística foi falsificada?

Cara irmã, essa é uma longa história.

Não me cabe, e irá me caber cada vez menos, intervir sobre os dados históricos.

O importante não é o conhecimento que vocês podem adquirir das palavras, mas o conhecimento da Luz.

Porque, nela, todas as respostas ali estão, sem exceção.

O meu objetivo não é, hoje, e será cada vez menos, levá-los aos conhecimentos ligados ao passado.

O objetivo é a reunificação. 

A reunificação lhes dará todas as respostas sem exceção.

E, de resto, posso lhes assegurar que, quando vocês estiverem estabelecidos inteiramente na sua Consciência
Unificada, não haverá mais qualquer questão.

A Consciência Unificada é Alegria.

A Consciência Unificada é sair da matriz.

Sair da matriz é o objetivo, hoje.

***

Questão: poderia nos falar das crianças denominadas diamante?

Existem hoje, sobre a Terra, encarnadas, muitas crianças que tiveram diferentes denominações: crianças
índigo, crianças cristal e crianças diamante.

Elas pertencem a Dimensões que não têm mais que viver a totalidade da programação da matriz durante a
reencarnação, principalmente desde um número muito restrito de anos.

Não vamos, aí, também, desenvolver as características dessas crianças.

Elas são conhecidas e foram descritas em muitas obras da sua Humanidade.

***

Questão: a inversão dos polos serve para nos fazer sair da matriz?

Cara irmã, a inversão dos polos já ocorreu muitas vezes, sem, no entanto, permitir-lhes sair da matriz.

A inversão dos polos encerra um ciclo. 

Há a reversão.

Do mesmo modo que há reversão na sua Consciência atualmente, da Consciência dividida da personalidade
para a Consciência do Estado de Ser.

Do mesmo modo, Gaia vive, ela também, a sua reversão, que é a Translação Dimensional.



Mas hoje, neste final da Humanidade, obviamente, haverá, ao mesmo tempo, liberação da matriz.

O conjunto de camadas que os isolaram da FONTE foi dissolvido e está prestes à dissolução total, mesmo
nesta Dimensão dissociada que vocês percorrem.
Assim, portanto, a liberação está em andamento.

Uma série de veículos de Estado de Ser está a caminho agora, Vibratoriamente, até vocês, porque eles não
estão mais prisioneiros no Sol.

Vocês têm que viver não as explicações (que são bem reais e completamente científicas, como vocês as
chamam), mas viver a quintessência na sua Consciência.

Isso apenas pode se realizar pelo silêncio mental.

Isso apenas pode se realizar pelo alinhamento com a Verdade, com a Beleza, com a integridade e com a
honestidade.

***

Questão: quando não houver mais a 3ª Dimensão dissociada, o Sol que vemos vai mudar e, em
particular, vai continuar a fazer sombra?

Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, a sombra, tal como a concebem, não existe.

A qualidade intrínseca dos mundos multidimensionais é a Transparência.

Isso não quer dizer ausência de corporificação, mas Transparência no sentido da ética, da honestidade e da
qualidade da Luz.

Na nova Dimensão, mesmo dos mundos de 3ª Dimensão Unificada, nasce o que é denominado um novo Sol.

O 5º Sol dará o lugar ao 6º Sol.

É o que vocês estão vivendo atualmente.

***

Questão: a saída da matriz vai ocorrer de modo caótico, com perturbações, ou em uma forma de
facilidade?

Tudo vai depender de onde tiverem colocado a sua Consciência.

Se vocês estiverem na Consciência Unificada, terão o ponto de vista da borboleta.

Se estiverem na Consciência dissociada, viverão a morte da lagarta.

Assim, portanto, a mesma realidade, a mesma Verdade, será vivida diferentemente segundo, unicamente, o
estado de Consciência no qual vocês estiverem.

Se vocês estiverem na Consciência Unificada ou na Consciência do Estado de Ser, vocês vão viver então a
Felicidade, a Alegria, o Maha Samadhi, que irá lhes permitir evitar os tormentos que denominam perturbações.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Bem amados Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito as minhas Bênçãos e o meu
Amor, e eu lhes digo até muito em breve.

************

1 - 'Reunificação dos 5 Novos Corpos' [Protocolo]:



1 - 'Reunificação dos 5 Novos Corpos' [Protocolo]:
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100328_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, queiram aceitar as saudações luminosas do
conjunto do Conclave, e as nossas reverentes Vibrações.

Como alguns de vocês percebem e sabem, o nosso plano Vibratório Arcangélico não está mais muito longe de
vocês.

Alguns de vocês já sentem a conexão e a Vibração.

A separação dos planos, a separação das Dimensões, termina.

Assim, hoje, dentro do processo de incorporação naquele que eu guardo, eu venho, acompanhado por aquele
que não irá lhes falar, mas que irá tocá-los, para muitos de vocês que estão presentes aqui, o Arcanjo URIEL,

Anjo da Presença, permitindo-lhes estar na sua própria Presença e no seu Ser.

A Consciência do Estado de Ser se aproxima de vocês.

Alguns de vocês ali já penetraram, dentro dos mundos da Beleza e da Unidade, além da Dualidade, ali, onde
não existe qualquer punição, qualquer questionamento, mas onde tudo é evidência e tudo é resposta.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho incentivá-los e anunciar a boa nova.

Jamais a Luz Vibral esteve tão próxima de vocês, no período que se abre agora.

Entre esta lua cheia e aquela que vocês chamam de lua cheia de Touro, ainda chamada junto a vocês
de Wesak, várias manifestações tornar-se-ão claras em sua Consciência, permitindo já certa forma de
reunificação, para uma vivência da Alegria, da Unidade, da Presença a vocês mesmos, em meio à sua

Consciência ilimitada.

Vocês estão a caminho, hoje, para vocês mesmos, para o Ilimitado, para o fim total, para alguns de vocês, da
ilusão.

A Radiação d'A FONTE penetra agora no seu Éter, na sua densidade e permite-lhes comungar com A FONTE,
comungar com vocês mesmos, a fim de reencontrarem-se.

A hora é da Alegria.

Alguns de vocês, aqui e em outros lugares, pela Vibração do Coração, da Coroa Radiante do Coração, em

ANAEL - 28 de março de 2010 - Autres Dimensions
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meio ao Fogo do Amor, são batizados no Espírito Santo.

Não há, aí, qualquer ilusão, mas sim a Verdade final, aquela que os aproxima do que vocês são, na Essência e
na Verdade.

Assim como o Arcanjo MIGUEL os chamou de Mestres da Luz de si mesmos, a ressonância da sua Essência
permitir-lhes-á viver e realizar a Consciência Crística.

Os espaços de Alegria, os espaços de Felicidade abrem-se para vocês.

Vocês se aproximam em Verdade de espaços importantes, de momentos cruciais, em sua ilusão temporal,
permitindo-lhes descobrir o inefável, coisa que vocês tanto e tanto esperaram e pela qual tanto e tanto sofreram

nesta densidade.

Bem amados filhos da Luz, a Luz revela-se em vocês.

Ela é um Fogo vivificante.

Ela é uma água viva que vem em meio a uma nova cerimônia, reunificá-los ao que vocês são, além das
aparências, além desta forma, além das ilusões.

O Fogo sagrado nasce em vocês.

O Fogo sagrado eleva-se e permite-lhes, elevando-os, que se aliviem.

Ele lhes permite redescobrir espaços esquecidos, mas que, reabrindo-se, descobrem-se para vocês como
conhecidos e como o Essencial.

Neste espaço de comunhão, juntos, agora, vamos tentar comungar juntos, pelas palavras e pela Vibração,
sobretudo pela Vibração.

A sua elevação da Consciência aqui mesmo, já lhes permite perceberem, no seu Templo Interior, no que vocês
chamam de auras e na sua Consciência, a Vibração do Arcanjo URIEL e a minha Vibração.

Nesta comunhão, vamos tentar fazê-los avançar ainda mais para vocês mesmos, para a Verdade, para a Alegria
inefável das suas redescobertas com vocês mesmos.

Muitos de vocês descobrem nesse momento que não são aquilo no que acreditaram até agora.

De fato, vocês não são apenas esse corpo, vocês não são apenas esses pensamentos, vocês não são apenas
esta experiência de vida.

Vocês são ilimitados.

Vocês são a Luz.

O que eu enuncio não é uma hipótese remota, mas, sim, a Verdade do momento, se o desejarem
ardentemente.

Esse desejo ardente não é um desejo, mas uma evidência do Coração que lhes cabe manifestar.

Então, bem amados filhos da Luz, eu ouço agora, com atenção, as suas Vibrações e as suas questões.

***

Questão: como saber se as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração estão acesas e fundidas?

Isso não é um saber, nem corresponde, bem amada, a um mecanismo intelectual, mas, quando houver
Vibração na Coroa da cabeça e quando houver Vibração na Coroa Radiante do Coração, então, elas se

fundem, abrindo-lhe espaços de Paz nas suas meditações, ou de modo espontâneo, espaços inéditos para a
maior parte de vocês, de Paz, de Alegria, que permitem então, naquele momento, realizar o Despertar do

Triângulo Sagrado, do Fogo da Kundalini.

Aí também é questão de Vibração e de Consciência, é questão de espaços inéditos para vocês, onde vocês
se fundem com o Todo, onde vocês se aproximam de uma Paz indizível que vocês jamais conheceram e
jamais experimentaram nesse mundo, mesmo se sua Vida for a mais feliz e a mais preenchida possível.

O alinhamento da Coroa Radiante do Coração e da cabeça provoca uma sensação que poderia chamar, sem
jogo de palavras, de ‘fazer Amor consigo mesmo’.

Fazer Amor consigo mesmo, não no nível da personalidade, não no nível de uma busca amorosa exterior, mas,
bem mais, como um gozo real da Reconexão com si mesmo.

Isso se vive, isso se vibra, e isso toca a Consciência e a Consciência, naquele momento, nunca mais é a
mesma.

Nenhuma dúvida pode existir quando esse processo ocorre.

Ele ocorre primeiramente de modo efêmero, pois implica em um aumento importante do seu estado Vibratório,
ao qual o conjunto do seu corpo físico e das suas estruturas sutis devem aclimatar-se.



No decorrer do tempo que passa, vocês vão chegar a instalar-se, de maneira duradoura, neste estado.

***

Questão: qual é a Luz amarela/acobreada que gira por vezes ao nosso redor?

Bem amado filho da Luz, vários processos Vibratórios os acompanham nesta busca de vocês mesmos,
percebidos por vezes como exteriores.

Alguns de vocês podem ver luzes girar, efetivamente, ou mesmo luzes projetadas sobre uma parede à frente.

Não tenham medo.

Isso é a sua própria Luz elevando-se nos planos Vibratórios da Unidade, elevando-se em níveis de
Consciência que lhes dão acesso ao Estado de Ser, à Presença do seu Anjo Guardião, mas também à

Presença de radiações que, agora, os cercam.

***

Questão: muito jovem, eu vivi tudo isso. Já era um contato com o corpo de Estado de Ser?

Bem amada Semente de Luz, cada ser humano viveu as experiências que lhes são pessoais.

Nas experiências da vida, como nas experiências do outro lado, alguns de vocês têm origens, como sabem,
estrelares, profundamente diferentes.

Então, sim, os corpos de Estado de Ser puderam, e esse foi o caso para vários místicos que realizaram este
Estado de Ser em meio mesmo a esta matriz, que foram capazes, pelo seu caminho pessoal, de romper esta

separação.

Há entre vocês os que intervêm, como o bem amado SRI AUROBINDO, como UM AMIGO, como OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV e outros, ilustres desconhecidos, que foram capazes, mesmo no século passado, ou há
vários séculos, de contatar com esta Essência de Estado de Ser chamada, naquela época, de Divindade ou

corpo Divino.

Obviamente, essas experiências não puderam, em geral, estabelecer-se de maneira duradoura, durante essas
épocas passadas.

O que explica que alguns místicos tenham vivido processos, denominados por alguns deles, a noite escura da
alma, ocorrendo após um período privilegiado de contato com o Estado de Ser, com o Todo.

Eles voltaram a descer, depois, na personalidade, e isso representou, para eles, uma ruptura, uma noite escura.

Aí está, bem amada Semente de Estrela, o que eu posso lhe responder.

***

Questão: como você define o Amor?

Definir é já traí-lo.

O Amor é a Unidade.

O Amor é o Todo.

O Amor é uma atração desprovida de interesse, desprovida de qualquer vantagem.

O Amor é doação.

O Amor é abandono.

O Amor é sacrifício, mas não no sentido humano.

O Amor é liberdade.

O Amor é também o que permite à Vida existir.

Sem Amor, não poderia haver Vida, quaisquer que fossem os espaços Dimensionais onde isso se produz.

Certamente, na sua Dimensão, o Amor foi colorido de elementos específicos e que não são o Amor.

O Amor é, antes de tudo, Luz e Vibração.

O Amor é, antes de tudo, Consciência.

O Amor é, antes de tudo, Unidade, Alegria indizível e eterna.



O Amor não é uma manifestação afetiva, nem uma manifestação emocional porque, naquele momento, o Amor
é desviado, porque não é doação, nem abandono, mas a busca, de preferência, de interesse.

O Amor é o que sustenta as Dimensões, os Universos.

O Amor é o que permite a expressão da Vida.

O Amor é o centro.

O Amor é o cubo da roda que permite à roda girar.

Mas, definindo-o, nele colocando palavras, afasto-me quanto à sua Essência.

O Amor é Revelação da Presença.

O Amor é Ser, no Ser.

O Amor é Ser na Vibração mais exata, expressando o canto do Universo e dos múltiplos universos.

O Amor é, antes de tudo, Luz expansiva, Luz de doação, Luz onde não interfere qualquer elemento oposto à
Luz.

***

Questão: é normal, por vezes, sentir menos os formigamentos no nível do Coração?

Bem amada Semente de Estrela, as diferentes percepções que você pôde ter e que ainda tem no nível do
Coração, estão se transformando.

Existe, atualmente, uma etapa de integração correspondente ao que o Arcanjo MIGUEL chamou de 6ª Etapa,
que é a descida do Fogo do Amor ao sacro.

Quando o Triângulo Sagrado despertar, então, para você, o Fogo do Coração irá reaparecer.

Não existe qualquer inquietação a ter porque, quando o Fogo do Coração se manifestar uma vez na
Eternidade, jamais pode desaparecer da sua vida.

***

Questão: na meditação, em três, sentimos algo que nos tocou muito.

Bem amada, assim como lhes anunciou o Arcanjo MIGUEL e ilustrando, por ele, as palavras de CRISTO,
«quando estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É a experiência a que serão levados a realizar, em vocês mesmos, mesmo a sós.

O Mestre da Luz está agora presente no Éter e na sua capacidade Vibratória de Consciência para serem
tocados, para comunicarem a quintessência.

***

Questão: devemos comunicar as experiências que vivemos?

Bem amada Semente de Estrela, você levanta, nesse nível, algo de fundamental.

Não esqueça que aqueles dos seus irmãos e irmãs, que negam ainda a Luz, por ignorância ou por medo,
podem já estar bem mexidos pelo que você vive.

Falando então com palavras, apenas poderá colocá-los na resistência.

Em alguns casos, isso pode ser necessário, mas não esqueça que dentro do que você vive, na Radiância do
seu Coração, você deve também deixar o outro livre.

Então, a cada vez, coloque-se a questão se o fato de falar do que vive não obstrui a liberdade do outro.

Obviamente, a Alegria do Coração, a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Fogo do Amor dão vontade
de compartilhar e expressar o que é vivido.

Mas não esqueça que a maioria dos seres humanos não está ainda pronta para viver isso.

Cabe a você sentir, então, em cada uma das suas relações, o que é certo expressar, o que é certo dizer ou não
dizer, mas, também, dado o número cada vez mais importante que vocês são sobre este planeta a viver esta

Coroa Radiante do Coração, é evidente que existe um aspecto de contágio da Luz, de um para o outro.

É isso o mais importante.



Através do seu papel de Ancorador da Luz e de Semeador da Luz, você trabalha no estabelecimento da Luz.

Nunca esqueça que as palavras, mesmo as mais procuradas, serão apenas, infelizmente, muito fracas para
expressar o que você vive no Interior.

Pois, o que você vive no Interior, não pertence a este mundo e não pode ser definido por palavras.

É nesse sentido que o vocabulário dos intervenientes neste canal, como em outros canais, tentam encontrar
palavras desprovidas de conotação religiosa ou ainda de conotações com egrégoras que nada têm a ver com o

que vocês vivem hoje.

Que isso não a impeça, no entanto, de manifestar em você, e ao seu redor, a Alegria do Coração, a Fluidez, a
Unidade, e isso passa das palavras, pois esta experiência e o estado no qual você está, é visível.

Aqueles que estão na oposição podem desencadear fúrias que qualificaria de negras, porque eles sentem
bem que vocês estão em algo que os incomoda.

E sim, a Luz incomoda ainda os seres humanos, não porque esses seres estejam desviados da Luz, mas
porque dela eles foram muito privados.

Porque eles foram tão condicionados pelas Crenças, pelo seu próprio mental, pelas suas próprias convicções,
e pela sua educação, por um conjunto de sistemas que foi chamado de 'sistema de controle humano', que tudo

fez para evitar-lhes viver o que vocês estão vivendo e, no entanto, vocês o vivem.

Então, quando vocês descobrem os espaços de Irradiação do seu Coração, quando vocês descobrem esta
Unidade em vocês, esta Alegria, vocês se tornam um ser de soberania integral e, tornando-se soberano da sua

Vida, obviamente, aqueles que ainda estão condicionados podem ficar com medo.

Sim, a Luz pode incomodar.

A Luz é um Fogo ardente que não queima.

É um Fogo que desconstrói, que dissolve as Sombras, mas as Sombras são por vezes ameias necessárias a
algumas almas, ainda hoje, porque elas têm medo.

Lembrem-se de que os medos criados pelo mental são certamente o obstáculo principal para o
estabelecimento da Luz nos seus irmãos e irmãs, ainda hoje.

***

Questão: um contato pessoal com o Sol tem um sentido específico?

Sim.

O Sol é o lugar onde foram retidos prisioneiros os seus corpos de Eternidade, os seus corpos Divinos,
chamados, hoje, de corpos de Estado de Ser.

Vários místicos sentiram-se em ressonância com o Sol, levados a meditar diante daquele que dá a Vida e que,
no entanto, por uma série de mecanismos sobre os quais não irei me estender, tiveram cativos os seus corpos

Divinos.

Um primeiro contingente de corpos de Estado de Ser, liberados do Sol, chega sobre a Terra.

Ele está chegando.

Esses contingentes irão se manifestar a algumas almas, no momento das luas cheias, nos três dias anteriores.

Vocês estão nesse momento.

E todo mês, a cada ciclo lunar que passar, trará o contingente de corpos de Estado de Ser nos seus corpos de
personalidade.

Cada vez mais almas despertam-se ao Fogo do Coração, à reunificação das Três Lareiras no Coração e ao
retorno à Unidade.

Assim, os momentos que vocês vivem, seja o que for que vocês ainda puderem provar de difícil em suas
vidas, nos seus corpos, não é nada com relação à Graça da Luz e à Graça do Amor que irão redescobrir.

Então, sim, o Sol é importante, além de ser o que é chamado de Logos Solar, ele é portador da Vibração
CRISTO MIGUEL, que é aquela que volta para vocês.

O Sol é um dos agentes importantes para a dissolução total da matriz na qual vocês estão.

Ele participa, a seu modo, da Irradiação d'A FONTE, das Irradiações do Espírito Santo e das Radiações do
Ultravioleta.

Ele é o retransmissor, como nós mesmos, os Arcanjos, temos sido os retransmissores d'A FONTE, para
vocês.

***



Questão: as dores nos glúteos fazem parte do processo de abertura do sacro?

Bem amada Semente de Estrela, isso participa inteiramente do processo.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, quando ela é ativada, alguns de vocês puderam
sentir pressões e compressões antes da fase de liberação.

É do mesmo modo no nível do Triângulo Sagrado.

O despertar da Kundalini, mesmo se alguns de vocês puderam ler sobre isso, nada é em relação ao que
vocês vivem.

É efetivamente isso que vocês vivem.

***

Questão: o que representa cada uma das Doze Estrelas da Coroa de MARIA?

Cada uma das Estrelas de MARIA representa uma virtude, uma função.

Algumas delas lhes foram desvendadas e reveladas.

As Doze Estrelas de MARIA são também as doze Luzes que, no nível do firmamento, cuidam, como uma Mãe,
de vocês.

Existe, em meio às Dimensões, que cuida de vocês, um nível Dimensional conectado com MARIA, e eu diria
que onze dessas Irmãs conheceram a experiência humana, portando nelas uma dessas doze virtudes.

Essas Doze Estrelas de MARIA estão também localizadas no seu corpo físico, como doze pontos de Vibração
existentes na Coroa Radiante da cabeça e correspondendo a funções bem precisas nas diferentes zonas

neocorticais.

Algumas das funções já foram reveladas, há quase um ano, há oito meses exatamente, correspondentes a
pontos específicos que têm nomes e funções.

Esses pontos se ativam em vocês quando vocês chamam as cinco sílabas, as cinco Chaves Metatrônicas OD
ER IM IS AL.

Alguns de vocês identificaram-nos no plano Vibratório, sem, no entanto, conhecer as funções.

Mas, esses pontos têm funções precisas, extremamente específicas, do mesmo modo que existe, nesse
corpo físico, músculos cujas funções são extremamente específicas, do mesmo modo, no nível desses
pontos de Vibração existem funções extremamente específicas no plano da Consciência e no plano da

evolução da Consciência, nos Multiversos e nas múltiplas Dimensões.

Esses pontos estão distribuídos ao redor da Coroa Radiante da cabeça e se ativam neste momento.

Do mesmo modo, existe na Coroa Radiante do Coração, alguns pontos de Vibração.

Alguns deles fazem parte de algumas meditações que lhes foram comunicadas pelos Melquizedeques e, em
particular, pelo Mestre RAM, correspondendo, aí também, a funções Vibratórias e espirituais que lhes permitem

reencontrar a Unidade e, portanto, superar a dualidade.

Do mesmo modo, no nível do Triângulo Sagrado, no nível de seu sacro, existem múltiplos pontos de Vibração
distribuídos na periferia do sacro.

O importante, ainda uma vez, não é tanto ter explicações.

Se eu tomar a analogia com relação aos seus músculos, nesta densidade na qual vocês estão, um músculo é
comandado por um nervo.

Vocês não conhecem o nome desse nervo e, no entanto, isso funciona.

O importante é a Vibração e a função que exercem, sem, no entanto, conhecer necessariamente os nomes ou
as denominações.

Mas lembrem-se de que nada do que foi escondido ficará ainda escondido.

Tudo será revelado.

A revelação não é, necessariamente, um fato intelectual, mas é bem mais uma vivência, justamente, desses
pontos de Vibração de Luz em vocês.

Assim, é o mesmo para o seu corpo reencontrando a sua dimensionalidade, através do fim do DNA prisioneiro
na matriz e da descoberta de funções mais espirituais do DNA, ilustrando-se através da descoberta dos cinco
novos corpos ou cinco novas Vibrações, distribuídas no seu corpo físico e incorporando, aí também, funções

espirituais.



***

Questão: a reunião do corpo de Estado de Ser e do corpo de personalidade é um fenômeno único?

Bem amada, não é único, sem isso você não estaria mais aí para me colocar a questão.

É um processo progressivo que se estabelece como uma abordagem Vibratória lenta, por toques sucessivos,
por ancoragens sucessivas de pontos e de novos circuitos energéticos desconhecidos de vocês, colocando-

se a vibrar.

Assim, por exemplo, quando o corpo de Estado de Ser se manifestar na Coroa Radiante da cabeça, vocês irão
perceber o que foi chamado de duodécimo corpo, situado logo acima da ponta do nariz, manifestando-se por

Vibrações que circundam os olhos, e estabelecendo circuitos Vibratórios dentro da boca, no palato.

Esse é um dos primeiros contatos com o Estado de Ser, existem vários outros.

Assim, a abordagem do Estado de Ser se faz, hoje, na personalidade, a fim de permitir-lhes fundir os dois.

Alguns seres, há um ano, tiveram a oportunidade de transferir a totalidade da sua Consciência para o corpo de
Estado de Ser, como anunciou o Arcanjo MIGUEL e de permanecer encarnados nesta personalidade.

Isso permite descobrir o aspecto multidimensional do que vocês são, nesse veículo de Luz, corpo de Estado
de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, de acordo com a sua origem Dimensional, cujo tamanho e

funções são profundamente diferentes.

Cada corpo de Estado de Ser sendo diferente de um outro corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que não
existem dois corpos físicos idênticos sobre a Terra, exceto para os gêmeos verdadeiros.

***

Questão: o sonho pode ser um meio de contato com o Estado de Ser?

Cada vez mais seres humanos, bem amado, vivem em situações de sonhos, fenômenos novos.

O contato com o Anjo Guardião que foi anunciado, há mais de dois anos, pelo Arcanjo JOFIEL, ocorreu, nas
primeiras vezes, à noite, no que é chamado de sonho, mas, a diferença com relação a um sonho normal, é que

esse sonho é muito mais expressivo, muito mais existente em meio à Consciência do que um sonho que se
dissolve quando vocês abrem os olhos.

Então, sim, muitos desses pontos Vibratórios de contato estabelecem-se quando o seu mental está em
repouso, ou seja, durante o seu sono.

***

Questão: visitando um Templo no Egito, vivi uma iniciação que precisei interromper. O que é desta
iniciação e era certo interrompê-la?

Bem amada, apenas existe uma iniciação que é aquela dos seus encontros com vocês mesmos.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes ilusórias, por vezes verdadeiras, que lhes dão a ilusão de se
aproximarem de vocês mesmos.

A iniciação foi concebida dos mundos dissociados.

Que isso se chame marcha sobre o Fogo, encontro com o que vocês quiserem, isso apenas irá permanecer
como modalidades falsificadas.

A única Verdade é viver o Fogo do Coração, não há outra.

A verdadeira iniciação é acender a sua Coroa Radiante da cabeça, do Coração e do seu Triângulo Sagrado.

Aí está a iniciação que lhes permite reencontrar o que vocês são.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes importantes.

Agora, no que se refere à iniciação da Reconexão com MARIA, hoje, pode ter diferentes nomes, porque ela
trouxe esta Vibração Mariana, quer vocês chamem de IS-IS, quer vocês chamem de Sekhmet, quer vocês
chamem ainda de Inanna, isso não tem qualquer importância porque se trata, definitivamente, da mesma

entidade de Consciência.

***



Questão: há um mês, eu tenho um bloqueio do sistema digestivo. O que é?

Bem amada Semente de Estrela, não é o meu papel responder a este tipo de questão.

Definitivamente, sejam quais forem os bloqueios que vocês sentirem no seu corpo ou na sua cabeça, são
apenas o reflexo de resistências ligadas ao fogo da personalidade, ligadas, provavelmente, como para todos e

cada um, a processos de medos inconscientes ou conscientes, obstruindo o acesso ao seu Estado de Ser.

Agora, os jogos da Dualidade vão fazê-los procurar, pelas diferentes técnicas colocadas à sua disposição, em
meio mesmo à personalidade e a anomalias de funcionamento, cicatrizes chamadas de cármicas.

Hoje, eu lhes digo: joguem tudo isso para longe de vocês, a Luz está aí.

Procurem a Luz que está aí, descubram-na em vocês e todo o resto irá desaparecer, sem exceção.

***

Questão: os laços com as crianças, com crianças pequenas, em particular com uma criança
deficiente, podem ser um obstáculo com relação ao processo de acesso ao Estado de Ser?

Bem amado, a própria palavra que você emprega é um obstáculo.

Todo laço é um obstáculo.

O Amor é liberdade e liberação, e jamais laço.

O laço é proveniente da sua história afetiva ou do que vocês chamam de karma ou de experiências de vida.

Não é, agora, questão de se separar daqueles que estão próximos de você ou que você ama, mas de se
liberar.

Liberar-se não quer dizer desaparecer, mas torná-los livres, porque o Amor é liberdade.

Enquanto você não for capaz de tornar livre uma relação, você mantém efetivamente o que você chama de
laço.

O laço é privação da liberdade, para um como para o outro, ao passo que o Amor é liberdade.

Amar é tornar livre.

Do mesmo modo, o Estado de Ser que entra em contato com vocês, irá fazê-lo no seu ritmo, que é o ritmo, de
fato, das dissoluções das suas próprias Crenças, aquelas que ainda permanecem em vocês.

Enquanto vocês acreditarem em algo que não é vocês, o Estado de Ser não poderá penetrar inteiramente no
corpo de personalidade e vocês não poderão transferir inteiramente a sua Consciência no Si, na Unidade.

Assim são os mundos Unificados, onde não existe qualquer laço, onde tudo é liberdade e responsabilidade.

***

Questão: desde o início da canalização, eu sinto um peso sobre o esterno. Por quê?

Bem amada, isso é chamado de ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração é por vezes sentida como uma pressão dolorosa na ponta do esterno.

Isso antecede a ativação do 8º corpo que é, justamente, o nascimento, em vocês, do Embrião Crístico, ou seja,
da sua própria Dimensão Crística em vocês.

***

Questão: como ir para a Unidade, como afastar-se da Dualidade, pela neutralidade?

Bem amada Semente de Estrela, a palavra neutralidade poderia ser aquela que poderia se aproximar.

A Dualidade está ligada à ação/reação inexorável que existe nesta Dualidade.

Quer seja nas leis físicas, quer seja nas leis humanas, quer seja nos princípios gravitacionais, quer seja nas leis
cármicas.

Penetrar nas esferas da Unidade os libera literalmente de tudo isso.

Existe, naquele momento, o estabelecimento em uma Consciência Unificada, onde tudo se desenrola e tudo
decorre da experiência da facilidade.

Tudo se torna evidência, tudo se torna simples, tudo se torna luminoso.



Mesmo as zonas de resistência não nos fazem mais participar, nem os fazem participar, de qualquer maneira,
desse jogo da Dualidade.

Vocês estão ao mesmo tempo distanciados, sem, no entanto, estarem em outros lugares.

Vocês estão totalmente aí e eu diria até que é o único momento em que vocês estão totalmente aí porque,
naquele momento, a sua conduta não é ditada pela experiência do passado, mas, unicamente, pela experiência

do seu presente, pela experiência da Vibração presente que vocês experimentam naquele momento.

O aprendizado é um aprendizado, aí também, que se faz por toques, de maneira progressiva, em função das
suas capacidades para deixar trabalhar a Luz em vocês, o que eu já expressei muito longamente no ano

passado como o princípio do abandono à Luz.

Progressivamente e à medida que vocês derem passos para vocês mesmos, e para a Luz, progressivamente
e à medida, as coisas se tornam simples.

Progressivamente e à medida, as zonas de resistência, em vocês como ao seu redor, se dissolvem e o seu
caminho se torna evidência, torna-se luminoso, e, sobretudo, torna-se alegre.

O caminho da Unidade é uma via que, como o seu nome indica, está além da Dualidade.

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, vocês estão no que chamam de livre arbítrio, que vocês reivindicam
alto e forte.

Quando vocês penetram nas esferas da Unidade, vocês abandonam o livre arbítrio para a liberdade, o que não
é realmente a mesma coisa.

Na liberdade, vocês não estão mais sujeitos à influência do que vocês chamam de karma ou ação /reação.

A sua Vida é impregnada de Graça. 

Ela fica plena de facilidade, de Fluidez e de Unidade.

***

Questão: em função da sua resposta, eu me pergunto se estou no caminho correto.

Bem amada, como você quer que algo exterior a você lhe traga uma resposta, se isso não é recair na
Dualidade?

***

Questão: se for o caso de se voltar para si para encontrar o Estado de Ser, o que é dos terapeutas?

Bem amada Semente de Estrela, muitos terapeutas, hoje e desde já vários anos, descobrem esse dilema
porque, ser terapeuta é, necessariamente, estar na Dualidade.

Não pode ser de outro modo.

Agora, eu não quero dizer com isso que vocês devam largar, mas isso cabe a vocês.

A decisão deve vir de vocês porque, a um dado momento, o próprio fato de levantar esta questão, evidencia a
tensão existente em meio ao que vocês chamam de terapia.

A terapia recorre àquele que sabe, àquele que conhece, em oposição àquele que padece e que não conhece.

Assim, manter vias de terapia, sejam elas quais forem, neste mundo, participa, definitivamente, da Dualidade.

Eu não condeno, porque nada é condenável, obviamente.

Mas, de tomada de Consciência em tomada de Consciência, vocês irão chegar, se viverem na Unidade, à
mesma conclusão.

***

Questão: é o mesmo para os astrólogos?

Bem amada Semente de Estrela, não é proibido levar uma ajuda a alguém que lhes peça, seja ela qual for.

Agora, há certamente tanto astrologias como astrólogos.

Tudo depende de qual é a astrologia.

É uma astrologia que vai fechá-los na personalidade descrevendo os encadeamentos ou é uma astrologia da
Alma?



Ou uma astrologia cármica que já é melhor?

Ou é uma astrologia sideral que lhes fala do Espírito e não mais da personalidade?

Aí também, tudo depende do caminho pessoal que você realizou, porque vocês deveriam ser capazes, através
da terapia, como da astrologia, de liberar o outro.

Liberar o outro não é chamar sua atenção sobre as zonas de Sombra, mas, bem mais, mostrar-lhe o caminho
da Luz e o caminho da Unidade.

Então, naquele momento, a resposta vai depender, obviamente, do astrólogo e das suas funções.

Mas eu não posso falar da astrologia de maneira geral, assim como eu não posso falar de tal ou tal técnica.

Elas lhes pertencem e pertencem a este mundo, ao mundo dissociado, ao mundo da Dualidade.

Quando vocês penetrarem nas esferas da Unidade, vocês irão se aperceber, progressivamente, de que não
pode existir anomalia.

Não podem existir todas as leis que conheceram e todos os sofrimentos que conheceram em meio a este
mundo.

Vocês imaginam um Arcanjo com uma asa quebrada?

Isso é impossível.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço então pela atenção e pela Vibração que me deram.

Em troca, eu lhes trago novamente a minha Radiância e a Radiância do Arcanjo URIEL.

Recebam todo o nosso Amor e todas as nossas Bênçãos, além das palavras, pela Vibração emitida agora, da
nossa Consciência à sua Consciência.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia...

************
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~ A NOVA RESPIRAÇÃO ~

Eu sou RAM.

Recebam a minha Alegria.

Recebam a minha Paz.

Recebam as minhas Bênçãos.

Como de hábito, quando da minha vinda na sua densidade, eu irei me expressar através das palavras,
através do silêncio e através da Vibração.

A minha intervenção desenrolar-se-á em dois tempos: o primeiro, que está ligado diretamente aos
processos Vibratórios da Consciência em curso, atualmente, na humanidade, onde eu vou desenvolver

uma série de mecanismos que lhes permitem expressar e viver o Fogo do Coração no conjunto das suas
estruturas etéreas, permitindo a esse Fogo do Coração tornar-se Fogo do Éter e encarnar-se, a fim de

despertar e acender em vocês a terceira Lareira: o Sacro.

Como Mestre do Ar na Assembleia dos Melquizedeques, eu trabalho em tudo o que atinge, de perto ou de
longe, o Éter da Consciência humana, assim como do planeta sobre o qual vocês estão.

Em seguida, eu vou tentar responder, aí também, por palavras, pelo silêncio e pela Vibração, às perguntas
que poderei ter suscitado em vocês, com relação ao que eu vou lhes dar e, também, com relação, de uma

maneira mais geral, ao Ar e ao Fogo.

A respiração, aquela que todos vocês conhecem, que todos nós conhecemos, aquela que permite
simplesmente viver, efetua-se, nas suas estruturas, por órgãos especializados, mas também, e

certamente, no nível celular como no nível químico.

Hoje, quando vocês chegam ao Fogo do Éter, a respiração do homem se modifica.

Esta respiração modifica-se a fim de ali incluir um novo potencial que é fazer respirar o Coração.

Certamente, vocês irão responder, o Coração bate e transporta o sangue.
O Coração Vibra, quando falamos do Coração espiritual.

E eu acrescentaria que o Coração respira.

Como é que o Coração respira?

É até mesmo a etapa prévia e indispensável que permite ao Fogo do Coração limitar-se, para permitir ao
Fogo do Sacro despertar.

A respiração é bem conhecida em várias técnicas existentes na superfície deste planeta, desde algumas
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formas de Yoga, passando por práticas orientais ou ainda, como técnicas mais modernas chamadas de
sofrologia ou outras, existentes de maneira ainda mais recente.

Os Anciões entenderam que a respiração estava ligada à Consciência.

Algumas técnicas modernas permitem, criando uma hiperventilação, viver, aliás, modificações do estado
de Consciência.

Hoje, as modificações de estado de Consciência não são destinadas a fazê-los reviver um nascimento ou
um traumatismo mas, bem mais, para permitir, como disse, o Despertar do Fogo do Sacro, em um

primeiro momento.

E, em um segundo momento, a reunificação do que foi chamado de Tripla Lareira: Coroa Radiante da
cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

O bem amado Sri Aurobindo lhes deu um processo de respiração de boca aberta.

Esse processo da boca aberta era bem conhecido junto a vários povos primitivos e também no Egito, onde
o ritual de abertura da boca permitia a passagem da Alma.

Todo o mundo conhece também, certamente, a primeira respiração e a última respiração.

Hoje, eu venho facilitar-lhes a nova Respiração.

Aquela que permite fazer respirar, literalmente, o chakra do Coração.

Frequentemente, as técnicas existentes vão fazê-los ancorar a respiração no abdômen ou, pelo contrário,
hiperventilar na parte superior ou ainda praticar respirações alternadas pelas narinas, técnicas

perfeitamente conhecidas no Pranayama.

Hoje, eu venho realmente lhes falar de um novo Sopro, de uma nova respiração.

Pelo silêncio e pela Vibração, agora, eu os deixo impregnarem-se dessas poucas palavras antes de entrar
no que é a nova Respiração.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e caras irmãs na humanidade, continuemos.

Vocês não ficaram sem observar que nos seus períodos de alinhamento, a sua respiração se faz mais
leve, mais superficial e que, para alguns de vocês, ela dá até mesmo a sensação de parar.

Além desta etapa, existe uma etapa em que vocês vão dirigir a respiração pela sua própria Consciência,
abrindo a boca, assim como disse Sri Aurobindo, e levando a sua Consciência ao Coração, ao mesmo

tempo em que no ritmo respiratório transcorrendo pela sua boca.

Vocês vão, pela sua própria Consciência, fazer a alquimia desta respiração de boca aberta, com a
Consciência passando no chakra do Coração e muito rápido, e vocês podem realizá-lo agora, vocês irão

constatar que o batimento do Coração dá lugar à respiração do Coração.

Realizemos isso no silêncio e pela Vibração, antes de prosseguirmos.

Simplesmente estar consciente da respiração e da pulsação do Coração e do chakra do Coração.

... Efusão de energia ...

Este exercício, que vocês podem realizar à sua maneira, sem entretanto, até mesmo, estar em meditação,
permitir-lhes-á muito rápido aceder à respiração do Coração, que irá permitir, por um período de tempo
variável e depois por um período de tempo variável para cada um de vocês, passar o Fogo do Éter ao

conjunto do corpo e no Sacro, realizando o processo denominado pelo Bem Amado Sri Aurobindo « switch
da Consciência ».

Este processo é direto e rápido, até mesmo instantâneo, que permite à Consciência dual ir para a
Consciência Unitária.



Realizemos isso no silêncio e na Vibração.

... Efusão de energia ...

Realizando isso, além mesmo do switch da Consciência e talvez da ativação do Fogo do Éter em meio até
mesmo ao seu corpo, na totalidade, alguns de vocês percebem as ressonâncias no nível do Sacro.

Quaisquer que sejam as percepções durante esta prática, permaneçam centrados na respiração do
Coração, com a boca aberta ainda, no silêncio e na Vibração.

Mais uma vez, recomecemos juntos.

... Efusão de energia ...

Continuemos.

Aqueles de vocês mais sensíveis irão perceber, além do Fogo do Éter e do Fogo do Sacro, um ponto de
Vibração importante, atrás da cabeça, na sua parte inferior.

Esse ponto, alguns de vocês talvez leram ou sentiram, foi chamado de ponto Ômega, chamado também
nas tradições populares, quaisquer que sejam, de «o olho do guerreiro», aquele que permite ver atrás de

si e, portanto, de retornar a Consciência do exterior para o interior, da frente para trás.

Esse processo respiratório participa da reversão.

Aquela que irá lhes permitir passar da respiração desse mundo, para a respiração no Ilimitado.

Pela Vibração, no silêncio, respiremos.

... Efusão de energia ...

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade, passemos agora à segunda parte da minha Presença entre
vocês.

Se houver questões relacionadas a esse processo, eu os escuto.

***

Questão: é normal que, agora, a respiração se acelere e que se sinta muito calor?

Boas vindas ao Fogo do Éter.

***

Questão: durante esse processo de respiração, pode haver um movimento da cabeça e algumas
zonas do cérebro que sejam ativadas?

Caros irmãos e caras irmãs, isso é completamente lógico.

O processo, permanecendo muito simples de se trabalhar, irá desencadear inevitavelmente percepções
novas no corpo, que é o seu Templo Interior.

As Vibrações novas ativar-se-ão e acender-se-ão.

O ritmo poderá acelerar-se também, assim como o ritmo cardíaco.

As Vibrações ativar-se-ão também no nível do Sacro e percorrendo o corpo.



A Consciência, pela mobilização da Respiração deste modo, pode literalmente guiar o Fogo do Éter em
vocês, como se, e isso é real, vocês tocassem uma harpa, e esta harpa é o seu próprio corpo.

E os dedos que fazem vibrar as cordas são o olhar da sua Consciência.

O processo participa do seu papel Criador, da sua realidade.

Isso é muito lógico.

***

Questão: é preciso centrar a atenção sobre o Coração órgão, o Coração chakra ou os dois?

Trata-se sobretudo da mesma região de espaço do seu corpo.

O importante sendo a atenção da Consciência sobre esta região do corpo, quer esta região seja
assimilada pela sua Consciência no seu aspecto físico, na sua contraparte etérea, no chakra ou no

Coração espiritual.

O que é importante, é a colocação da Consciência neste espaço sagrado do Coração, englobando todos
os Corações e o chakra presentes naquele nível.

***

Questão: é preciso inspirar e expirar pela boca?

Nada há que decidir, simplesmente abrir a boca.

O ar poderá passar indiferentemente pela boca ou pelo nariz, para inspirar como para expirar.

***

Questão: quando, durante esta respiração, tem-se a impressão de adormecer, isso pode
corresponder ao switch da Consciência?

Inteiramente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito a minha Paz e as minhas Bênçãos.

************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam gratidão e bênçãos.

Irmãos e irmãs desta humanidade encarnada, sou aquele que se manifesta nesse canal desde pouco tempo.
Sou aquele dos Melquizedeques que lhes entrega chaves; chaves importantes que permitem trabalhar na

constituição, em vocês, de novas estruturas: aquelas da Unidade, aquelas da reunificação de seu corpo que vocês
conhecem, esse corpo que vocês esqueceram.

Através da minha Presença, através da minha Vibração e da minha Consciência, através também de certo número
de ferramentas (das quais algumas foram comunicadas a esse canal, há muito tempo), eu venho entregar-lhes o que

me permiti chamar a ‘Yoga da Luz’, a ‘Yoga da Verdade’ e a ‘Yoga Celeste’.

Eu sou, de algum modo, a Consciência que lhes dá as chaves, permitindo-lhes esta ginástica específica de
comunicação com seu ser multidimensional.

Muito em breve vocês terão à disposição o que dei muito recentemente e que chamei o ‘Yoga Celeste’ (*), que lhes
permitirá, através de coisas extremamente simples que utilizam seu corpo como ressonador, favorecer a eclosão em

vocês de seus novos potenciais espirituais, de seus novos potenciais de Consciência.

Eu acompanho, seja em meio aos 24 Anciões como por algumas intervenções mais precisas, seu acesso à sua nova
vida.

Vou permanecer com vocês durante um lapso de tempo, para responder a suas questões, se possível, orientadas sobre
a nova Consciência e as novas Vibrações.

Participarei também, com vocês, no trabalho de alinhamento de 19 às 19:30h (horário francês – 14 às 14:30h em
Brasília), permanecendo presente.

Então, do meu Coração ao seu Coração, e do seu Coração ao meu Coração, comunguemos e compartilhemos.

Estou agora na sua escuta, a fim de trazer-lhes, pela Vibração da sua Consciência e pelas palavras escolhidas, o que
lhes permitirá ir para mais facilidade e mais fluidez no estabelecimento do seu Estado de Ser, em meio mesmo a esta

dimensão.

***

Questão: perdi recentemente várias chaves e aí, você fala de chaves.

Cara irmã, não posso, obviamente, dizer-lhe onde estão suas chaves, assim como você as percebeu, penetrando as
esferas do Estado de Ser, cada um a seu ritmo, vocês a perceberão que as sincronias se instauram.
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Que isso seja no discurso ou palavras, que seja no que lhe acontece no plano do desenrolar de suas vidas, as sincronias
se instauram.

Os ‘princípios de atração e de ressonância’ colocam-se, eles também, no trabalho rapidamente, permitindo a sua
Consciência captar o significado porque, ao se colocarem resolutamente nos espaços Vibratórios da Unidade, vocês

podem efetivamente dizer e afirmar que tudo se torna sinal e que tudo é sinal.

O perigo é, entretanto, que seu mental se aproveite para ali ver o que ele quer ver ali.

Eu os engajo, com relação a isso, a viver os sinais e as sincronias sob o olhar da simplicidade e da evidência.

O sinal é sinal por si.
Ele é significado em sua manifestação.

Não implica necessariamente nem obrigatoriamente num movimento do mental para ligar o que nem sempre é
passível de religar.

Então, no que concerne, cara irmã, ao que você viveu e a ressonância que encontrou com relação às chaves,
obviamente, é um encorajamento para encontrar novas chaves.

O mental, quanto a ele, poderia dizer qualquer outra coisa.
Ele poderia dizer que você não está enraizada o bastante.

Ele poderia dizer que é preciso mudar e todo um conjunto de outras coisas que nada têm a ver com o sinal em si.

Lembrem destas palavras mestres: o sinal é significado em si mesmo.
Ele é ressonância e, antes de tudo, simplicidade.

Ele está aí para colocá-los ainda mais na ressonância com os mundos Unitários.
Ele não está aí para fazê-los cogitar e refletir.

Esta é, aí também, uma chave para compreender o desenrolar de sua vida não mais com o intelecto, mas com o
Coração.

O que representa, aí também, uma mudança de paradigma importante, um modo de evoluir que participa do
abandono à Luz, do estabelecimento da Verdade e da simplicidade em suas vidas e no desenrolar de suas vidas.

De uma maneira geral, quando um sinal se manifesta, vá para a simplicidade e para a evidência.
A explicação está no agora.

Ela não é jamais relacionada a um passado, qualquer que ele seja.

Acolham os sinais, eu diria, com bom humor, como uma criança que se maravilha e que vive o que vive, sem ali
pensar e sobretudo, sem ali projetar o que quer que seja.

O Estado de Ser lhes pede para viver a evidência na leveza.
O que os torna pesados não é do Estado de Ser.

O que os torna leves é necessariamente do Estado de Ser.

Procurem a Alegria.
A Alegria está na simplicidade.

Procurem a evidência.
A evidência está em sua criança interior.

Assim que algo se torna complicado e resiste, isso os afasta da Unidade.
Muitos de vocês percebem já as manifestações diretas pelo aspecto Vibratório.

Aqueles de vocês que o vivem, já deram um grande passo para a substituição da cabeça pelo Coração.

O Coração não é um disparate.
O Coração não é algo que denote uma falta de inteligência, no sentido em que vocês entendem.

Bem ao contrário, o Coração, o seu, é bem mais inteligente do que jamais será sua cabeça, qualquer que seja o nível
desta cabeça.

A vida, de acordo com a evidência do Coração, é simples e fácil, contrariamente à vida ainda expressada pelo
mental.

Hoje, mais do que nunca e com relação às modificações de seu ambiente de vida, que está agora entre vocês, o
Coração é garantia de certa facilidade para viver, o que não lhes trará jamais sua cabeça.

Os sinais são já ressonância e explicação em si.

O que quer que lhes aconteça, se vocês estão sob a influência, naquele momento, da Vibração Unitária, não há
qualquer questão.

Porque, mesmo o sinal que pareça, para o mental, o mais inacreditável, torna-se evidência e simplicidade mesmo.

O mundo da Unidade funciona com o Coração, com um processo específico da Consciência que é a integração.
Esta integração se faz sem passar pela análise, sem passar pela síntese.

É uma etapa da Consciência que se realiza diretamente na alquimia do Coração, na alquimia da Verdade, onde não
existe mais espaço de questionamento.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximam desse modo de funcionamento, em momentos cada vez mais



Progressivamente e à medida que vocês se aproximam desse modo de funcionamento, em momentos cada vez mais
frequentes de suas vidas, vocês se aperceberão que sua vida tornou-se simples e fácil, quaisquer que sejam as

dificuldades exteriores que podem ainda existir.

Mas, mesmo essas dificuldades exteriores, estejam certos, dissolver-se-ão por si, progressivamente e à medida em que
vocês penetram os arcanos da simplicidade do Coração.

Isso se junta ao que dizia o Cristo quando dialogava com os apóstolos.
Por exemplo, quando ele lhes dizia para deixar os mortos enterrarem os mortos ou, ainda, quando ele lhes

perguntava: «o pássaro se preocupa com o que comerá amanhã?».

Isso se chama a Confiança.
Mas, além da Confiança, esse famoso ‘abandono à Luz’.

Não há melhor proteção, no que vem, que a Luz.
Não há melhor proteção do que entrar na Unidade e no Fogo do Coração.

***

Questão: o mais certo é sentir a necessidade de se abandonar à Luz sem condição ou abandonar-se à Luz, mas com
uma forma de direção específica?

Há algo, cara irmã, de que têm horror o mental e a personalidade: é justamente o abandono.
Muitas pessoas falam de soltar. Mas, o que é soltar?

É ainda a personalidade.
Em contrapartida, o abandono é vivido pela personalidade como uma demissão, uma fuga. O que, obviamente,

não é.

O abandono é um ato de graça final, de devoção à Luz.
E o mental não pode aceitá-lo. Porque o mental está aí para controlar, para permitir dirigir sua vida física.

É seu papel e sua função, e sua prerrogativa.

Assim, o abandono à Luz quereria tomar o lugar do mental.
Isso é intolerável para ele.

Assim, portanto, pode ser lógico que nesse processo de abandono possam se viver resistências ligadas ao mental.

E mesmo quando vocês tiverem chegado a viver na Unidade e no Fogo do Coração em quase permanência, resta, aí
também, o abandono final que é a dissolução, que é a Consciência de Si em sua totalidade.

Essa última passagem, que corresponde ao que chamei, como outros, o Maha Samadhi,traduz-se realmente por um
sentimento de morte iminente, de dissolução.

Todo ser vivo humano, e mesmo se está totalmente aberto à Luz, passa por esse ponto.
E todos, mesmo eu, tivemos medo. É lógico.

Porque é o abandono final.
É aquele que pronunciou Cristo sobre a cruz, quando disse, em língua original: «Eli, Eli Lamah Sabachtani?» (Meu Pai,

por que me abandonastes?).

É a angústia final da dissolução.
Todos, sem exceção, passam por esse ponto.

Salvo se, o mais frequente, essa passagem de ponto correspondesse à morte física.
Hoje, não será nada.

Será, efetivamente, uma dissolução física, mas a Consciência perdurará.
Porque aqueles de vocês que o quiserem, penetrarão, se a Vibração ali está, no corpo de Ressurreição, assim como

nomeado por São João, em seu Apocalipse.

Trata-se, se quiser empregar uma terminologia habitual dos humanos, do Santo Terror da Dissolução.

O aprendizado que vivem através de Vibrações, aprendizado da Unidade está aí, sobretudo para permitir-lhes, no
momento vindo, cruzar esta etapa sem obstáculos.

É preferível viver as resistências da personalidade agora do que no momento final.

***

Questão: há um meio para superar essas resistências?

Sim. E esses meios são cada vez mais simples e cada vez mais eficazes.
Mais esta distância entre as Dimensões é reduzida, mais lhes é fácil levar isso a efeito.

Isso não passa, obviamente, pelo mental, mas passará, de maneira muito mais rápida, pela via do ‘Yoga Celeste’.

***

Questão: quando o Coração de uma criança é ferido pelo comportamento de um pai, como ele pode reencontrar seu
Ser Interior e cicatrizar essas feridas?



Tudo depende da idade da criança.
As circunstâncias não são as mesmas, o fato de viver uma ferida aos 5 anos, do fato de viver esta ferida aos 15 anos.

E cada Alma, no mais, é diferente: não há alma estabilizada com relação às feridas.

Alguns seres em encarnação carregam essas feridas por sua vida inteira.
Outras crianças, enfim, desembaraçam-se muito rápido das feridas, sem o querer, de qualquer forma.

Hoje, o princípio Unitário quer que vocês vão para o essencial com relação a isso, criança ou não criança,
respondendo aí também a uma frase que disse Cristo: «Procure o reino dos céus e tudo o mais lhes será

acrescentado».

Procurem o Si, como eu pude dizer em minha vida, e a ilusão desaparecerá por si.
Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão estudando a ilusão.

A ilusão apaga-se por si encontrando o Si.
Hoje, vocês são grandemente ajudados pelas circunstâncias de suas vidas, a um nível que penso que muitos seres

humanos não têm Consciência.
Vocês são, eu creio, sobre esta Terra, aproximadamente 7 bilhões.

Aqueles que se interessam por vocês, no bom sentido, e que desejam o melhor para vocês – sua liberdade – são, de
longe, ainda mais numerosos a esperá-los.

Aí também, com relação a esta questão concernente aos conselhos que se pode dar a uma criança, é a mesma coisa:
vá para a simplicidade e a evidência.

Como sabem, sua psicologia humana quis fazer-lhes crer que evocando um problema, que encontrando a fonte, que
falando, vocês o eliminariam.

Não há nada mais errado e nada mais falso do que afirmar isso, como o demonstraram muitos elementos científicos
hoje.

Procurar, na ilusão, a solução para a ilusão, os desvia ainda mais da Verdade e os mantém ainda mais
na Samsara, na ilusão.

O budismo também expressou muito bem isso: acreditar que você deve viver as consequências de suas ações sob
forma de reação até o final da eternidade, é uma heresia.

A ação/reação é uma lei que quiseram fazer-lhes aceitar, porque era bem cômodo e bem prático para mantê-los na
ilusão.

Algumas espiritualidades estudaram mesmo esta noção de Carma e, se lhes digo hoje que o Carma não é nada mais
que uma crença, nada mais que uma outra ilusão, isso é Verdade.

Mas vocês são livres para recusá-lo e colocarem-se, vocês mesmos, sob a influência desta lei, negligenciando as
palavras de Cristo e negligenciando o que nós viemos lhes trazer.

É sua liberdade e é também sua grandeza.

***

Questão: minha filha tem um câncer cuja origem seria cármica. Como ajudá-la?

A simplicidade a mais simples.
Tomar a mão desta criança.

Olhá-la com simplicidade.
Amá-la com simplicidade.

E não colar rótulo como «cármica».
Isso é impressão da dualidade.

Não somente imprime como condena, por aí mesmo, o ser.

Tanto mais que não existe absolutamente qualquer câncer cármico. Isso é impossível.
Há ali portanto uma carga de culpabilidade que é colocada através desta afirmação.

E isso não é ajudar. Isso se chama destruir.

***

Questão: como ajudar o melhor possível uma pessoa nesse caso?

Acabo de dizer: tomar a mão, olhar.
Simplesmente ser humano, sem querer procurar explicações num passado hipotético, sem querer remeter a falta sobre

outro lugar.
Ainda menos sobre um agora.

O processo da morte e as etapas que o acompanham são exatamente as mesmas que vocês têm a viver, hoje, em
sua mudança de Consciência.

Essas etapas foram perfeitamente observadas e notadas por algumas almas missionadas para isso: etapas como a
recusa, como a cólera, como a negação, como a negociação, a transição e, enfim, a aceitação, são processos

constantes na personalidade.



Hoje, as almas, qualquer que seja sua idade, que decidem partir durante este período de transição, podem ser
chamadas duplamente felizes, porque não terão mais que repassar pelas armadilhas do Samsara.

Muito numerosas almas procuram, hoje, percorrer os caminhos da encarnação porque hoje não há mais perigo.
Não há mais perigo de serem presas por uma matriz e serem obrigadas a se reencarnarem.

E é a ocasião única de fazer uma experiência da carne, da matéria, em circunstâncias particulares que são o final da
matriz.

Então, a melhor ajuda que vocês possam ter é ser vocês mesmos, simplesmente vocês mesmos, privados de qualquer
vontade de salvar.

Porque nada há a salvar, senão aparências.

Ser si mesmo e ser simples é um desafio maior, hoje, para a humanidade.

Muitos conhecimentos recentes, como mais antigos, foram colocados sobre seu caminho, aí também, assim dizendo,
para fazê-los evoluir.

E se eu lhes dissesse que eles estão aí para fazê-los involuir, acreditariam?

O Estado de Ser que está ao alcance da mão é simples.
Tive ainda a oportunidade de demonstrá-lo a algumas almas que me acompanharam naquilo que lhes dava.

Viver a Consciência Unitária está além de todas as concepções esquisitas, complicadas, tortuosas que o ser humano,
dizendo-se espiritual, desenvolveu e mantém os esquemas da ilusão e do Samsara.

Hoje, vão verdadeiramente, em toda humildade, para a simplicidade.
Não há outra saída.

Senão, vocês se afastam da Verdade.

Há certamente muito mais de Verdade naquele ou naquela que acompanha as pessoas no final de vida, que não
conhece nada da Supra Consciência, do Carma, mas que, em toda simplicidade, estende a mão.

Vocês devem, se o desejarem, redescobrir com toda a urgência a simplicidade.
Não haverá saúde sem simplicidade.

***

Questão: onde está a evolução de Consciência dos humanos hoje?

O caminho do homem vai tomar diferentes estradas.
Essas estradas os conduzirão individualmente para onde os conduz sua Consciência.

Não há recompensa nem punição.
Há somente uma concordância da sua própria Vibração com o caminho que irão tomar.

Em resumo, vocês não poderão pretender outra coisa que não seja o que criaram, em Verdade e em Vibração.

O aparecimento do Estado de Ser, o aparecimento da Luz, na sua Dimensão, não permitirá mais esconder o que quer
que seja.

Ninguém mais poderá enganar, a si mesmo ou o outro.

Então, o que você quer saber?
A proporção de seres humanos que ascensionará, como você diz, a proporção de seres humanos que retornará nesta

3ª Dimensão, mas unificada: qual importância?

A única coisa importante é você mesmo.

E, quanto mais formos Consciências despertadas, mais seremos mesmo, vocês e nós, pelo princípio de Radiação e de
colocação de Luz, capazes de termos cada vez mais seres humanos que retornarão à sua Essência e à Verdade.

Aí também, não se preocupem com aqueles que lhes parecem adormecidos, porque vocês não conhecem seu Espírito.

E lembrem vocês também desta frase de Cristo, enigmática: «Aquele que quiser salvar sua vida, a perderá».

«Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros».

Tudo está aí contido e perfeitamente adaptado para o que vocês vivem, doravante, agora.

Fazer simples, como lhes disse, é também ir para o essencial.

É-lhes preciso despojarem-se, não somente de suas vidas mas também do conjunto de suas concepções espirituais.

Abandonar todas as Crenças e todos os sistemas de referência não é válido unicamente em sua sociedade ou em sua
rede social ou afetiva mas, antes de tudo, ao nível do que vocês chamam a espiritualidade.

A Consciência, como o disse em minha vida, não tem necessidade de nada mais do que a Consciência e todo o resto
os afasta da Consciência.

O essencial lhes é oferecido hoje.



Olhem, por exemplo, se lhes peço, sem compreender, simplesmente para reproduzirem o que chamei a primeira parte
do ‘Yoga Celeste’ e deixar fazer o que se passa, vocês compreenderão que a unificação da Consciência é simples,

porque a viverão.

Olhem-me: basta colocar seus dedos assim, os indicadores sobre a ponta do esterno e os polegares sobre a corcova
elevada do esterno e simplesmente assim, deixar a Vibração se estabelecer.

Não o faremos agora, porque quero guardá-los comigo.
Mas é muito simples.

Um gesto terrivelmente simples, que não quer dizer nada e que, no entanto, os faz passar na Unidade
instantaneamente, porque os tempos estão aí, porque os circuitos novos estão ativos.

Então, pode-se discorrer sobre as funções desse ponto.
Mas descrever o Coração não é viver o Coração.

Vocês devem verdadeiramente, todos, se o desejam, ir para esta Unidade.
É ir para Si e para a simplicidade, porque o Si é simples.

Não há nada de mais simples.
São simplesmente as barreiras erigidas das Crenças, do mental, da educação, que os impedem de ali chegar, e nada

mais.

***

Questão: como eliminar as ondas que emanam de nossos aparelhos eletromagnéticos?

De dois modos, aí também: seja lutar contra e é ainda lógico e parece evidente, para o mental ou para a
espiritualidade, seja subir suas Vibrações.

Porque subindo em Vibração, contrariamente ao que se poderia pensar, vocês vão talvez tornar-se mais sensíveis na
percepção, mas também, invulneráveis com relação à mesma percepção.

Não me cabe dar-lhes técnicas eletromagnéticas: não é meu domínio nem minhas funções.

Em contrapartida, compreendam que, aí também, a elevação Vibratória é a chave e que, mesmo para as pessoas a
quem chamam ‘eletrosensíveis’, que são afetadas, poderia dizer-lhes que esta afecção, esta sensibilidade específica
para a eletricidade e para o magnetismo está ligada a uma atração bem real de um chakra em relação com uma

história bem real, ligada a tal conflito.

Mas isso seria um erro, porque isso os afasta ainda mais de sua Unidade.

Desconfiem das soluções encontradas na dualidade, mesmo se elas lhes pareçam perfeitas e evidentes.

Hoje vocês tem uma missão crucial que é Vocês, seu Si.
E o Si não está nisso tudo.

É a personalidade que está nisso tudo e nada mais.

***

Então, irmãos e irmãs nesta humanidade, vou me retirar desse canal.
De meu Coração a seu Coração, que o Amor seja seu guia.

Eu lhes transmito a minha Luz.

************

(*) Link de acesso para o Protocolo ‘Yoga Celeste’, denominado também

‘Reunificação dos 5 novos Corpos’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

******

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
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Questão: quais são os livros portadores de verdade, hoje?

Bem amada, não me cabe estabelecer a veracidade ou a falsidade de um texto ou de qualquer outro ensinamento, sob qualquer forma
que seja.

Não há, nos espaços multidimensionais, verdade ou falsidade, isso é ainda impressão da dualidade.

Existem ensinamentos adaptados ao seu caminho, que irão se encontrar no seu caminho.

Não há que se colocar a questão de saber se é verdadeiro ou falso, porque o que é verdadeiro ou falso em um dado momento não o é
mais em outro.

Assim, portanto, tudo o que percorre o seu caminho com você e que você encontra, destinado a elevá-la, é de todo modo favorável
para você.

Não há que discernir ou julgar, nesse nível, o que é bom, o que é mau.

É exatamente o mesmo princípio atualmente: muitos seres humanos entram em contato com sua multidimensionalidade.

Obviamente, todos os canais não são puros.

Obviamente, todos os canais podem ser afetados, de uma maneira ou de outra, de uma série de elementos não pertencentes à Luz,
mas mesmo isso tem uma razão de ser, porque tudo é ensinamento.

***

Questão: sinto muito mal ao ativar a matéria, quer dizer, para me mover, de onde isso provém?

Bem amado, atualmente, e em função dos movimentos da Consciência que chegam até vocês na Consciência Universal, isso pode se
refletir, para alguns de vocês, por certo aspecto contemplativo onde há realmente uma espécie de desinteresse para tudo o que toca a

matéria, enquanto que, para outros, ao contrário, há necessidade de trabalhar ainda mais a matéria.

Cada caminho é diferente.

Não há, aí, anomalia, não há, aí, questionamento a ter ou coisa alguma a colocar, com relação a este desinteresse pela matéria.

Mas isso certamente faz parte do seu caminho, neste período, com relação ao que você tem a viver na sua interioridade.

***

Questão: nesse momento, ao que é devido a aceleração dos batimentos cardíacos?

Bem amado, isso corresponde ao que foi chamado, por Sri Aurobindo, de respiração do Coração.

ANAEL – 10 de abril de 2010
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A sua Consciência passa no Coração, há a ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, dentro mesmo do Coração.

A aceleração do ritmo cardíaco corresponde à aceleração do movimento no Coração.

É um processo fisiológico totalmente normal.

Outros, ao contrário, podem viver uma diminuição desse ritmo.

Entretanto,a finalidade é sempre a mesma: levar para viver o Fogo da Terra e o Despertar da Kundalini, que está agora a caminho
para vocês.

***

Questão: cada um terá consciência da mensagem de Maria?

Bem amado, é muito difícil responder a esta questão, mas eu responderia por um aforismo: quem, sobre esta Terra, pode ignorar
aquela que é a sua Mãe?

Então, obviamente, alguns irão gritar impostora, alguns irão gritar que são vozes eletrônicas, outros terão o sentimento íntimo e a
convicção íntima de que essa é a Verdade.

O importante não é tanto que vocês a reconheçam ou não, no nível da coletividade.

É importante, simplesmente, que este Anúncio ocorra.

O que quer dizer também que todos os seres humanos não terão acesso ao mesmo nível de compreensão do que será anunciado.

***

Questão: existem ainda almas desencarnadas no nosso ambiente e como fazer para alguém que seria passador de alma?

Bem amada, obviamente, o nível Vibratório no qual você se situa vai determinar o princípio de atração e de ressonância.

Assim, se seu papel foi o que se chama passador de almas, a um dado momento, hoje, você vai ter uma predisposição para sentir as
almas errantes ou que passeiam em alguns lugares.

Entretanto, obviamente, pode ser útil realizar o que vocês chamariam de protocolos, a fim de « liberar » essas almas, mas, eu os
lembro de que a matriz foi dissolvida no mundo astral.

Não há, portanto, que liberar essas almas, essas almas estão livres para passearem onde quiserem e passearem com os seus
sofrimentos ou as suas alegrias.

Assim, portanto, não lhe é mais solicitado para fazer isso, mas para elevar o seu nível Vibratório a fim de que você não esteja mais na
percepção com relação a essas almas porque, hoje, o que lhes é solicitado é para estar na percepção com relação ao mundo

multidimensional, não mais perceber o que vocês chamam de desencarnados, mas perceber o que é da Luz, os seres de Luz, os
Anjos, os Arcanjos, os Anjos Guardiões, o que não é completamente a mesma coisa.

***

Questão: é ruim para a saúde, hoje, comer alimentos congelados?

Bem amado, posso dar uma resposta em dois níveis.

A primeira consistiria em dizer que hoje, comer, simplesmente, não é bom para a saúde, de maneira geral.

Eu também disse, em outros momentos e ocasiões, que ingerir uma alimentação de natureza líquida era muito mais propício para
elevar o seu nível Vibratório.

Não há diferença entre o que é congelado e o que é gerado pela sua técnica alimentar industrial.

Cabe a vocês fazerem a sua própria escolha, o seu próprio caminho.

Obviamente, aí tampouco, não é questão de ir nas Crenças, é questão de verificar por vocês mesmos quais são os efeitos da carne, da
alimentação sólida ou líquida em seus corpos, porque cada ser humano é diferente, nesse nível.

Alguns de vocês se satisfazem, sem qualquer problema, com uma alimentação líquida, outros, têm ainda necessidade de alguns
aditivos de natureza animal.

Isso corresponde ao caminho de cada um.

O ideal é, obviamente, limitar as contribuições alimentares porque, quando vocês comem, vocês provocam uma atividade dos chacras
situados abaixo do Coração.

Assim, quando vocês não favorecem a ativação desses chacras, seja no nível emocional e também alimentar, naquele momento, vocês



favorecem o seu Coração, mas vocês devem assim mesmo se sustentar.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir frio ou calor sobre um chacra?

As variações térmicas, bem amado, são habituais quando das fases de ativação, de retardação dos chacras.

Essas variações térmicas são sentidas.

Por exemplo, o Fogo do Coração corresponde a um Fogo, mas esse Fogo não queima, mesmo se for sentido e percebido pela
Consciência como certa forma de calor.

Alguns processos também, mesmo no que é chamado de Despertar da Kundalini, não irão se refletir unicamente por um processo de
calor ou de aquecimento, mas, também, em alguns casos, pela aplicação de energias do tipo frio.

Isso corresponde a uma percepção da Consciência e não a uma realidade térmica verdadeira.

Isso é completamente normal nos processos Vibratórios que vocês vivem atualmente.

***

Questão: sendo curador, eu noto uma diferença na minha prática: as pessoas tremem após os cuidados e têm frio durante 24
horas.

Então, bem amada, tudo é para o melhor no melhor dos mundos.

Se essas pessoas são efetivamente curadas ou melhoradas, não há razão para inquietar-se das modificações existentes no que você
chama de suas sessões.

Essas sessões têm um efeito (quaisquer que sejam as modificações que ocorram durante a sessão) e faz, efetivamente, estado de
novas energias manifestando-se através do conjunto de canais humanos, nos cuidados.

Isso corresponde ao banho energético no qual vocês estão que, ainda uma vez eu repito, absolutamente nada tem a ver com aquele
que era, há ainda um ano.

As coisas evoluem muito rápido.

Mesmo se vocês não perceberam as energias Adamantinas ao seu redor, elas são onipresentes ao redor de vocês.

Os Agni Deva revestem as suas estruturas, literalmente, seja os seus chacras, seja as suas mãos, seja os seus circuitos energéticos.

Vocês passaram, efetivamente, no próprio nível da sua Consciência e do ato energético em si, em outras energias, tendo outros efeitos
e outras manifestações.

Isso participa do princípio de intricamento e de interpenetração da Dimensão dissociada na qual vocês estão, com as Dimensões
Unificadas.

A junção Fogo do Céu e Fogo da Terra, não esqueçam, está quase realizada.

Alguns de vocês já viveram as primícias.

***

Questão: o Despertar da Kundalini foi longamente considerado como arriscado, isso foi superado hoje?

Bem amado, eu diria que, em todos os tempos, o Despertar da Kundalini era considerado não somente arriscado, mas
desaconselhado.

Simplesmente, vocês esquecem uma coisa essencial, é que houve uma descida da Energia do Espírito Santo, da Energia da Fonte, da
Radiação do Ultravioleta nas suas estruturas, que irá permitir então o despertar da Kundalini sem qualquer obstáculo para a sua

subida.

Assim, portanto, o processo ascensional poderá se desencadear sem qualquer risco.

O que é aberto, hoje, ao conjunto da humanidade, não apresenta qualquer risco, exceto, certamente, para aqueles que recusarem esse
Fogo da Kundalini, mas isso é escolha deles.

E, ainda, isso não é um risco, mas uma liberação da ilusão, para eles também.

***



Questão: eu vivo bloqueios de ordem emocional que me levam a viver fenômenos de ação/reação, como superar isso?

Bem amada, é lógico para algumas almas, hoje, viver esses processos de ação/reação, certamente de maneira muito mais
exacerbada.

Isso quer dizer que há, nessas almas, a necessidade de eliminar, justamente, esse princípio de ação/reação.

A instalação dos novos corpos, assim como foi descrito por Um Amigo, passa pela eliminação de alguns estados emocionais
cristalizados no nível do fígado ou do baço.

Isso é um esvaziamento normal, não há lugar para reprimir ou controlar, mas, ao contrário, para deixar esvaziar-se isso de uma vez por
todas.

Não há anomalia aí, mas, sim, uma liberação.

***

Questão: com todos os ensinamentos que se recebe desde mais de um ano, é ainda útil seguir formações?

Bem amado, a única coisa útil é você mesmo para você mesmo, seja ligado a exercícios que lhe foram dados, seja ligado às
Radiações energéticas às quais vocês são submetidos desde um ano, o essencial está nesse nível.

Agora, eu responderia por esta frase: « ame e faça o que te dá prazer ».

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações e, para aqueles que já me conhecem, sabem que eu
venho entre vocês sobretudo para responder às suas questões habituais da vida, sabendo que as questões

pessoais têm sempre uma conotação para o conjunto daqueles que leem ou escutam, obviamente, as
questões que vocês colocam.

Então, eu lhes transmito todas as minhas saudações, as saudações dos 23 outros Croûtons e depois, juntos,
vamos avançar, se assim quiserem.

Então, eu lhes dou imediatamente a palavra e os escuto.
***

Questão: ao que correspondem as atuais intolerâncias alimentares ao glúten, à lactose?

Caro amigo, elas se desenvolvem cada vez mais, por duas razões.

Inicialmente, é preciso saber que todas as farinhas, no início da era industrial, foram modificadas para
comportarem mais glúten.

O glúten, fez-se um interesse alimentar, se quiserem, como liga, mas, o mais grave, é que o glúten se deposita
nos órgãos, como sabem.

A função principal do glúten é bloquear a sua expansão de Consciência.

Aí está porque, hoje, com os níveis Vibratórios que o ser humano está descobrindo, há cada vez mais
intolerâncias ao glúten que se manifestam e, aliás, se comerem sem glúten, mesmo sem serem alérgicos,

vocês irão observar que as suas Vibrações são muito mais fortes facilmente.

O glúten é um amortecedor de Vibrações. 

Assim como a soja é uma planta antiespiritual, da mesma maneira, o glúten foi criado e associado às farinhas
para impedir o ser humano de aceder a Dimensões diferentes.

Também, é necessário compreender que a lactose e tudo o que é intolerância às proteínas do leite de vaca,

O.M. AÏVANHOV - 10 de abril de 2010 - Autres Dimensions
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está ligado ao fato de que os leites não são feitos para serem misturados entre as espécies.

Isso é particularmente verdadeiro para o leite de vaca, não é?

Há outras intolerâncias que se desenvolvem em função dos indivíduos, e se vocês provarem uma intolerância
ou uma dificuldade de digestão em relação a um alimento que era suportado até agora, obviamente, é

necessário, se possível, diminuí-lo, ou mesmo suprimi-lo.

Isso é importante para o seu aspecto Vibratório, eu não falo sequer da saúde, certamente.
***

Questão: você já disse que a reencarnação era uma crença, você tem um novo modelo para propor
que esteja mais próximo da realidade?

Mas, caro amigo, por que quer substituir a reencarnação por outra coisa?
A reencarnação, e a obrigação de reencarnação, estão ligadas à armadilha da matriz com uma série de leis que

foram elaboradas, há muito tempo, pelos maus rapazes que se substituíram à FONTE. 

Então, obviamente, como dizer?
No plano de marketing, os maus rapazes venderam isso à FONTE e aos Arcanjos, dizendo que a Luz ia crescer

ao privá-los, e ao nos privar, da FONTE. 

Hoje sabemos, agora, em uma experiência que dura há muito tempo, que tudo isso, como já dito, não tem
importância, o que quer dizer que jamais o fato de ser confrontado com o sofrimento, com a experiência da
encarnação, com o karma, faria crescer alguma coisa, pois vocês podem permanecer «ad vitam aeternam»

(para sempre), eu diria, nas armadilhas da matriz, desta maneira.

Então, não é questão de substituir, dado que a partir do momento em que a 3.a Dimensão dissociada não
existir mais, vocês estarão, se desejarem, na 5.a Dimensão em meio a um corpo biológico tal como conhecem,

mas terão a possibilidade de não mais estarem presos, nem de serem prisioneiros das leis de ação/reação
nesta encarnação. 

Portanto, não é necessário substituir nada ou, então, eu não compreendi realmente o objetivo da pergunta.
***

Questão: quando fala de reencarnação, você está falando de crença?

Não é uma crença do homem já que vocês ali estão submissos, quer acreditem ou não.

É uma crença que foi instaurada pelo Arcontes a fim de fazê-los crer que, para evoluir, para liberarem-se desta
matéria, era necessário progredir de vida em vida.

Há milhares de vidas que vocês estão aí, para alguns, e vocês ainda estão aí, não é? 

Então, onde está a evolução nisso?

Assim que vocês estiverem conectados com a experiência da FONTE, vocês saem da matriz e da armadilha na
qual estão (a reencarnação, a obrigação de se reencarnar) para eliminar, se quiserem, o seu karma. 

A lei de ação/reação, pelo que eu saiba, foi substituída por CRISTO pela Lei de ação da Graça, mesmo se, no
nível da humanidade, vocês não tiverem sido capazes de vivê-lo na sua totalidade.

Hoje, a FONTE lhes propõe para superarem a Lei da ação/reação a fim de entrarem na ação da Graça. 

Portanto, quando eu digo que é uma crença, é uma crença que não vem de vocês, pois, mesmo não crendo ali,
de qualquer modo, vocês ali estão submetidos.

Então, não é uma crença pessoal, é uma crença coletiva que é procedente, se quiserem, da própria matriz.

É neste sentido.

A reencarnação é uma Verdade dado que vocês aí estão submetidos na dualidade, na Dimensão dissociada.

Hoje, o Conclave Arcangélico, o conjunto de Forças Intergalácticas, vieram revogar, de algum modo, esta Lei
de karma que foi instaurada, não pela FONTE, mas diretamente pelos maus rapazes.

É nesse sentido que é uma crença à qual vocês foram constrangidos e forçados a aderir.

A partir do momento em que vocês colocassem um pé na matriz (enquanto alma livre, alma multidimensional),
vocês estariam presos e não poderiam mais sair.

Então, alguns seres tiveram êxito em sair, mas, olhem: eles foram em número suficientemente pequeno, dado
que deixaram vestígios.



Vocês os chamaram de Santos, vocês os chamaram de Místicos.

Eles foram capazes de se extrair desta matriz, mas é muito raro relativamente até mesmo àqueles que creem
no karma e que aderem às teses budistas.

As teses budistas de reencarnação estão ligadas à observação de um fenômeno que é bem real, mas que, ele
também, é falsificado.

Há livramento da encarnação quando vocês saírem da matriz, seja em um corpo de 5ª Dimensão como de
outras Dimensões.

Agora, vocês são livres para permanecerem sob a influência do karma, se quiserem.

Mas, fazê-los acreditar que vocês iriam melhorar gradativamente, individual ou coletivamente... se fosse isso,
não se estaria nesta era do Kali Yuga como dizem os orientais, ou seja, no final dos tempos onde,
justamente, o acúmulo de negatividade tem sido tal que fomos obrigados a intervir desde os planos

multidimensionais.

O que lhes propomos é uma liberação da matriz e uma liberação do karma.

Mas se quiserem permanecer ali, permaneçam.
***

Questão: para superar as nossas zonas de Sombra, é recomendado não mais se inclinar sobre o
passado. Como fazer para trabalhar mais o abandono à Luz e a sua aceitação?

Nada fazer, estar na Luz, na simplicidade, na bondade, no Coração e nada mais, desde que vocês tenham
conectado a Luz, de um modo ou de outro: pela descida do Espírito Santo, pela abertura do Coração de

diferentes modos tornados possíveis agora, há mais de vinte anos, pela irrupção do Espírito Santo
retransmitido de Sírius sobre a Terra e, desde mais recentemente, pela ação do Arcanjo MIGUEL.

Agora, na minha vida, ninguém falava, ou sabia, que havia a reencarnação, mas ninguém tinha acesso à
memória dessas vidas passadas.

Depois, eu creio que várias pessoas desenvolveram técnicas para ter acesso, assim dizendo, à memória de
suas vidas passadas e o ser humano se precipitou nisso esperando encontrar uma solução para os seus

problemas atuais, explicando o seu passado.

Isso é uma heresia.

Mesmo os tibetanos disseram isso.

Quanto mais vocês procurarem no passado, mais vocês se afastam do presente e sempre foi dito, sejam quais
forem os místicos (seja na igreja católica, seja no orientalismo, seja nos sufis, seja eu mesmo em minha vida ou

outros no ocidente), todos dissemos que a solução está no presente.

Ela jamais estará no passado.

É o seu mental que os provoca para querer explicar o seu presente pelo passado.

Obviamente que vocês são o resultado do seu passado, obviamente o corpo que vocês têm e os sofrimentos
que ele exprime, é o resultado ao mesmo tempo desta vida, mas também das suas vidas passadas, dentro da

matriz.

Entretanto, sair da matriz e sair do sofrimento da ilusão não pode ocorrer, de modo algum, desse modo.

CRISTO disse, vocês tem duas leis: ação/reação e, se forem ao passado, vocês despolarizam o seu sistema
para o passado.

Agora, a ação da Graça necessita de estar no presente.

Não há qualquer Luz no passado, não há qualquer Luz no futuro, porque o passado e o futuro são uma Criação
tridimensional ligada à matriz.

Há apenas o eterno presente e a Luz não se encontra senão no presente.

E vocês terão a impressão de que, escavando o passado, o ego vai gargarejar as vidas que vocês tiveram no
sentido correto, mas também no sentido errado.

Ah, sim, hoje, se eu sofro, é qual o karma? 
E tudo isso os afasta da Verdade cada vez mais.

Há muitas técnicas energéticas que orientaram os seus esforços nesta noção de compreender o passado e
bem, jamais, jamais, vocês irão se liberar da matriz indo para o passado.

O que querem (o que queriam, em todo caso, até agora) os maus rapazes, é que vocês fossem, sem parar, na
Lei de ação/reação.



Eu vou tomar outro exemplo que pode talvez chocá-los.

Vocês veem o mal.
Obviamente, vocês têm vontade de responder fazendo o bem, é lógico, mas, fazendo o bem respondendo ao

mal, vocês mantêm a dualidade bem/mal.

Isso quer dizer que é preciso o mal, que é preciso fazer o mal?
Tampouco.

Isso quer dizer simplesmente que é preciso estar na Unidade de modo que as suas ações sejam liberadas da
ação/ reação, para que vocês entrem na ação da Graça, ou seja, no agir por agir e não no agir para reagir, seja

em um sofrimento, o seu, ou em um sofrimento exterior.

É uma questão fundamental.

Vocês não podem encontrar a Luz mantendo esquemas obsoletos.
É uma evidência, todos os místicos disseram isso.

Todos aqueles que acederam à Luz, na Verdade e na autenticidade, disseram-lhes sistematicamente a mesma
coisa.

Então, obviamente, alguns de vocês vão ter reminiscências, como dizem, de vidas passadas.

Por vezes, nas meditações, vocês vão ver rostos desfilarem que são os rostos das suas vidas passadas, mas
esses rostos das suas vidas passadas não necessitam de ali levar a Consciência, é preciso deixá-los passar.

A Luz está no presente.

Ela jamais, jamais, jamais, estará no passado.

Vocês fazem um falso caminho procurando, no passado, a explicação para o seu presente e isso se vê
energeticamente, isso se vê no nível dos chakras e isso os afasta da Luz.

Mas o ego quer fazê-los crer que vocês estão na Luz.

É muito ocidental isso, de querer sempre explicar o seu presente pelo passado.

Jamais, jamais, os fundamentos da mística tibetana ou oriental da reencarnação disseram que seria preciso
pagar até o final dos tempos as ações/reações kármicas positivas ou negativas para chegar a ser liberado.

É uma heresia, porque é uma história sem fim e, efetivamente, é sem fim.

Procurem a Luz e todo o resto lhes será acrescentado.

E não há Luz no passado, nem no futuro.

A Luz está unicamente na saída do tempo, ou seja, no instante presente, no eterno presente ou no tempo zero,
chamem isso como vocês quiserem.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é chamado de ação da Graça?

A ação da Graça é a ação submetida à ação da Unidade, ou seja, quando vocês agem sem refletir no bem ou
no mal.

E se eu lhes dissesse que mesmo os maus rapazes servem-se ainda do conceito de humanismo e da
humanidade do homem para enganá-los?

Vão fazê-los crer que, sem parar, vocês oscilam entre o bem e o mal, mas é esta própria oscilação entre o bem
e o mal que nutre a matriz e que a mantém.

A Unidade está além do bem e do mal.

A Unidade, a ação da Graça, é Ser, é o Estado de Ser, é Ser na Unidade, o que não quer dizer que, quando
vocês estão na Unidade, vocês não estão no bem nem no mal, mas vocês não estão mais submetidos à Lei de

ação/reação.

A ação da Graça é realizar o princípio de atração, de ressonância, de afinidade Vibratória ligada ao seu estado
de Consciência Unitária que vocês encontraram.

O que acontece?
Vocês conhecem tudo isso.

Enquanto vocês estiverem submetidos à ação/reação, todos vocês passam, sistematicamente, por períodos
de euforia e por períodos em que estão mal, em que vocês sentem dor, em que vocês estão bem, em que



vocês não estão bem, e isso oscila durante toda a sua Vida.

O que acontece quando vocês entram na Unidade e na ação da Graça?
Vocês estão sob a influência da Luz.

As flutuações de humor, do corpo, da energia, podem existir, mas não os perturbam mais.

A ação da Graça é isso.

A ação da Graça é estar « sob a influência » da Luz, é estar sob a ação da Graça.

E a Graça se tornou possível pelo sacrifício de CRISTO e nada mais.

A ação da Graça é agir por agir.
Não é agir para reagir.

Não é fazer o bem porque há o mal ou não é fazer o mal porque há o mal.
Essas são as leis da matriz.

A Lei da Unidade e da Verdade é estar na Luz e todo o resto decorre daí.

Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa.

Por que isso não dura?
Porque é a cenoura e a vara, é o princípio de aprendizado.

Vocês estão no aprendizado da ação da Graça.

Quando estiverem permanentemente na ação da Graça, vocês não terão mais qualquer razão para estarem
sobre esta Terra e nesta Dimensão.

Portanto, há um aprendizado de ‘estabilização da ação da Graça’ e é justamente passar de um ao outro que
lhes permite afirmar a ação da Graça, pois, progressivamente e à medida que vocês passarem da ação /reação

para a ação da Graça, vocês compreendem a diferença entre as duas.

E, compreendendo a diferença entre as duas, vocês podem ir com muito mais lucidez e consciência para esta
ação da Graça, inteiramente, mas isso é um aprendizado.

E, olhem para mim, durante a minha vida, eu vivi a minha iniciação da Unidade olhando para o Sol muito jovem,
mas, também, eu conheci períodos e passagens na dualidade, obviamente, sobretudo naquela época.

Hoje, as coisas são muito mais fáceis para vocês.

Mas vocês estão no aprendizado e quanto mais estabilizarem esta noção de ação da Graça, mais vocês irão
ficar indiferentes, o que não quer dizer ausentes, de todo o seu ambiente.

Quer dizer que tudo o que manifestar no seu ambiente, será feito sob a «influência» da Graça e sob a
«influência», entre aspas, da Luz e não mais sob a influência do ego, da personalidade, da ação/reação e isso,

vocês começam a localizar todos os momentos em que estão na ação da Graça e nos momentos em que
vocês estão na ação/reação.

É muito fácil: a ação da Graça os coloca na Alegria, ela os coloca no Samadhi, ela os coloca na plenitude.

A ação/reação os faz recair no sofrimento e na dualidade, é simples assim.
***

Questão: não poder se estabilizar nesse estado não faz «perder tempo»?

Não, de forma alguma, pois temos necessidade de vocês aqui, como disse MIGUEL, o Arcanjo, enquanto
Ancoradores e Semeadores da Luz.

Alguns de vocês são levados a se tornarem verdadeiras Embarcações de Luz.

Então, nós deixamos vocês viverem o Estado de Ser às vezes e, depois, em outros momentos, vocês têm a
sua própria estrutura que se manifesta como efeitos de aperto nos tornozelos e nos pulsos.

Isso é para impedi-los de cair fora.
Precisamos de vocês aqui.

No momento em que não precisarmos mais de vocês, vocês irão partir, não se preocupem, isso será
instantâneo.

***

Questão: quando temos a resposta a uma questão, em pensamento, de maneira direta, qual é a
articulação com a Consciência e com o Estado de Ser?



Por vezes nenhuma, por vezes, total.

A melhor resposta a uma questão é Vibratória.

Ela se reflete pela Vibração no Coração.
São experiências e práticas que foram comunicadas a vocês.

Alguns de vocês estão conectados permanentemente com a sua intuição e terão o que se chama de
‘pensamentos intuitivos’, que serão sempre exatos, e outros terão pensamentos parasitados pelo mental, pelo

ego.

Portanto, vocês não têm qualquer certeza, exceto se forem excelentes médiuns, de terem a resposta correta
no nível dos pensamentos.

A única resposta correta é uma resposta Vibratória, que é obtida no nível do chakra do Coração.
***

Questão: como saber se a vontade de contatar com o Estado de Ser vem do mental ou da
Consciência?

E como vocês fazem a diferença entre o pensamento e a Consciência?
Todos os pensamentos vêm do mental.

Não existe qualquer pensamento que venha da Consciência.

A Consciência pura, como lhes diria UM AMIGO, é Sat Chit Ananda, ou seja, a permanência da Paz Suprema,
Shantinilaya, como se diz no oriente.

Quando vocês penetram nas esferas do Estado de Ser, a Consciência é diferente da Consciência comum.

Na Consciência do Estado de Ser, na Consciência multidimensional, não há mais pensamento, não há mais
emoção.

A Consciência funciona, como vocês dizem, em roda livre, não em roda livre, não é a palavra correta, mas ela
funciona livremente.

Ela não é mais submetida aos pensamentos.

Há algo que nasce na Consciência e, instantaneamente, vocês ali estão.
O que não é o caso com os pensamentos.

Certamente.

Vocês podem pensar na sua sogra, não é por isso que ela vai se manifestar diante de vocês.

Quando vocês estão na Consciência pura unificada, vocês pensam (não na sogra, nesse caso...), mas vocês
pensam, por exemplo, em Shamballa e vocês ali estão diretamente.

Vocês pensam em Altaïr e vocês ali estão diretamente, instantaneamente, por que a Consciência é
multidimensional.

Portanto, aqueles de vocês que fizeram a experiência do Estado de Ser, ainda que durante um milionésimo de
segundo, não podem mais ser enganados pela diferença e pela distância que existe entre o Estado de Ser e a

personalidade.

Todos aqueles que viveram, ao menos durante um milionésimo de segundo, sabem pertinentemente fazer a
diferença, no momento em que algo chega à Consciência, se é da personalidade ou se é do Estado de Ser,

pois, no Estado de Ser, vocês estão unificados e é difícil de expressar com palavras, mas, quando vocês
alcançam o Estado de Ser, vocês estão na Alegria, vocês estão no Samadhi.

Não há mais interrogações e questões.
Não há mais resposta, tampouco, dado que não há mais questão, tudo é resposta e tudo é Consciência.

Eu prossigo...
Saber não é Ser.

A partir do momento em que se colocar a questão de saber, é que se está no mental.

Quando se está no Ser, não há mais questões.

Portanto, não se coloca mais a questão de saber localizar quando se está sob a influência da dualidade ou
quando se está na Unidade.

É uma experiência, não é um conhecimento.
Não é um ato intelectual, é um ato Vibratório.

Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade



Quando vocês penetrarem no Fogo do Coração, quando viverem o Fogo do Coração e passarem na Unidade
(seja no Interior desse corpo ou no corpo de Estado de Ser, diretamente, para alguns de vocês), não pode

mais haver confusão, porque o Switch da Consciência é total.

A Consciência dividida, separada, expressa-se pela emoção, pela atração, pela repulsa.
Ela se exprime segundo as regras da dualidade.

Assim que a Consciência penetra nas Esferas Unificadas, a própria Consciência sabe se é algo que podemos
ou não saber.

É uma experiência que se vive, e aqueles que viveram isso uma vez, jamais podem ser enganados.

Portanto, não há qualquer meio de saber com o mental ou com a personalidade.

Por outro lado, assim que vocês alcançarem o Estado de Ser, a Vibração no corpo ou diretamente no corpo de
Estado de Ser, vocês não podem ser enganados, porque é instantâneo, a reconexão e o reconhecimento.

Não é uma questão de saber se estou ali ou não.

A conexão com o Estado de Ser os faz descobrir algo onde vocês não podem se perguntar se está certo ou
não.

Vocês sabem que é a Verdade porque vocês a vivem.

É a Consciência limitada que vai colocar, caro amigo, esse tipo de questão, dizendo como saber se estou ali ou
não.

Enquanto se fizerem esta pergunta, é a personalidade que está se expressando.

Aqueles que viveram o Estado de Ser não podem colocar esse tipo de questão, porque eles localizam, neles,
o momento em que a Consciência está Unificada e o momento em que a Consciência volta a descer.

É Vibratório, e isso se refere diretamente à Consciência, isso jamais dirá respeito ao mental, jamais ao
pensamento e jamais às emoções.

É como se vocês pedissem a um sábio que vive um Samadhi para lhes descrever o Samadhi. 

O Samadhi se vive, não é algo que possa ser expresso com palavras, mas, se você o viveu, você não pode
confundi-lo com outra coisa, é impossível.

***

Questão: o que pensar do fato de se ter vivido estados semelhantes há vinte anos e depois de não
mais tê-los vivido?

É o princípio da cenoura e da vara levado ao extremo.

O principal é ter conectado com o Estado de Ser, o Samadhi.

Alguns de vocês têm a capacidade para ir à vontade ao corpo de Estado de Ser.

Alguns de vocês têm a capacidade para receber a Vibração do Estado de Ser no corpo de personalidade e de
estar no Samadhi, não à vontade, mas com frequência.

E, para outros, há um contato e, depois, é proibido, sem isso, vocês iriam cair fora.
Porque a Vibração seria tão forte para vocês que a estrutura da personalidade, as estruturas físicas e sutis, não

poderiam suportá-las.

Portanto, é uma salvaguarda.

Não é uma punição, nem uma característica de avanço.

O mais importante é tê-lo vivido, pois, tendo vivido isso, não podemos mais ser enganados seja pelo que for.
***

Questão: por que, desde os Casamentos Celestes, eu não vivi nem o Samadhi nem o Fogo do
Coração?

Porque o momento não chegou.
Porque há ainda resistências, porque há ainda crenças que não estão dissolvidas, mas, o fato de tê-los vivido,
sem vivê-los conscientemente, não é uma prova de atraso, não é uma prova onde o vilão teve êxito, não quer

dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, que há resistências, como eu disse, ou que o momento não chegou.

O Arcanjo MIGUEL bem disse que esta abertura específica, o Fogo do Coração, a Coroa Radiante da cabeça
e o Fogo do sacro, vai ocorrer, para alguns, no limite extremo.



Há a vara e há a cenoura.
***

Questão: viver isso, contudo, não é fácil.

Eu imagino, mas é assim, talvez, que vai desencadear o impulso para vivê-lo.

A um dado momento, quando a personalidade e a consciência limitada se sentirem em um espaço apertado no
Interior desse corpo, necessariamente ela vai sair, e o fato de ter lido os Casamentos Celestiais, e o fato de ter
ouvido falar disso que, jamais, anteriormente, havia sido revelado sobre o corpo de Estado de Ser que estava
prisioneiro no Sol, os faz mudar de paradigma, mesmo se vocês não viverem a quintessência e a Consciência

por enquanto e, isso, é também muito importante.

Mas é verdade que seria mais gratificante viver as passagens no Fogo do Coração, mas é assim, alguns não
vivem isso, ainda.

***

Questão: como viver expansões de Consciência com um retorno que não seja tão difícil para viver?

É bem por isso que há uma espécie de proteção de que falei, para alguns seres.

Pois esses seres não acedem a esses estados, exceto no momento final, porque as suas estruturas físicas,
justamente, não iriam suportá-lo.

Ainda uma vez, não é uma questão de idade ou de karma, são características específicas das suas estruturas
sutis, eu diria, mas que não estão ligadas ao karma, estão ligadas a proteções.

Em alguns casos, são resistências que continuam aí, mas, vocês acreditam que, na época, há ainda trinta anos,
muitas pessoas viviam o despertar da Kundalini ou a abertura de chacras do Coração ou da cabeça?

Era um fenômeno excepcional.

Hoje, vocês são cada vez mais em maior número.
Isso é até mesmo um encorajamento, não é?

Mas não é preciso forçar as coisas.
Se vocês não o viverem, é que há uma razão e, geralmente, esta razão é uma proteção.

Da sua própria vida.

Ainda uma vez, nós temos necessidade de vocês aqui e não lá em cima.
Lá em cima, nós nos arranjamos muito bem sozinhos, sem vocês.

***

Questão: é ainda útil seguir cursos ou ler obras sobre tudo isso?

Absolutamente não.

A energia está aí e a Consciência está aí, à disposição.

Entretanto, e cada um é livre de fazer o que quiser, se vocês tiverem necessidade de cursos, de formação de
desenvolvimento pessoal e de outros, então, façam-no, mas não há qualquer obrigação.

Se vocês fossem suficientemente capazes de se debruçarem sobre o momento presente, não teriam
necessidade de nada disso, exceto no caso que eu falei anteriormente.

Eles poderão fazer 50 estágios, 100 estágios, eles não irão viver, porque isso é uma proteção, o acesso ao
Estado de Ser, no momento.

MIGUEL assinalou perfeitamente isso.
Como dizem em francês? 

Bisque bisque rage (maneira infantil de zombar).
***

Questão: como, quando chegar a hora, as estruturas irão suportar essa passagem?

Para os que estiverem mais atrasados, eles não irão suportar, eles vão passar diretamente na 5a. Dimensão. 

Lembrem-se de que a Consciência não adormece.
Lembrem-se de que o número de seres que vão levar este corpo biológico é extremamente restrito.

A maior parte vai viver o Fogo e estará na sua Consciência ilimitada. 

Vocês não têm necessidade deste corpo de carbono nas Multidimensões.



Mas, por enquanto, nós temos necessidade de vocês nesta Dimensão. 
Mas, no momento oportuno, vocês não terão mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

Vocês veem que todos vocês ainda têm crenças, pois querem levar o seu corpo. 

Então, imaginem, se alguns de vocês vivessem no corpo de Estado de Ser apenas por cinco minutos, jamais
iriam retornar.

***

Questão: há uma diferença entre uma Embarcação de Luz e uma Merkabah?

Então, para alguns de vocês a Merkabah se torna a Embarcação Interdimensional.

As Embarcações de Luz não são necessariamente Merkabah. 
As Embarcações de Luz podem ser agregados de Luz criados pelas Confederações Intergalácticas.

Nós, os 24 Anciões, passeamos assim, ao ar livre. 
Nós também estamos em uma Embarcação de Luz, certamente.

Da mesma forma que a Frota Mariana é constituída de 21 Embarcações de Luz que giram ao redor do Sol e
que se aproximam da Terra.

Tudo isso, se quiserem, são Embarcações gigantescas de Luz, mas não esperem encontrar tecnologias como
as que vocês conhecem sobre os seus aviões ou as sucatas que existem sobre esta Terra, aquilo nada tem a

ver.

O próprio Arcanjo MIGUEL, na sua Dimensão original, nada mais tem a ver com a representação que vocês
têm no judeu-cristianismo, dado que ele é uma Embarcação de Luz monumental que teria a forma de uma águia

gigante, ou de uma andorinha gigante, se preferirem.

Alguns de vocês, durante a Ascensão, irão descobrir o seu veículo multidimensional que é uma Embarcação
de Luz.

Qual é a característica de uma Embarcação de Luz?
É a de poder acolher outras Consciências quando alguns de vocês tiverem acessado a sua Merkabah. 

Outros terão acesso à Merkabah individual, sem poder acolher, dentro desta Merkabah, outras parcelas de
Consciência. 

Toda a diferença está aí.
***

Questão: Shamballa é apenas um plano ou uma Dimensão?

Shamballa é, resumidamente, um espaço intermediário situado nas altas esferas do astral que permitia a
junção com Seres de Luz que não chegavam, que não queriam ser presos na matriz, mas que, no entanto,

desejavam se comunicar com alguns seres humanos privilegiados. 

Esse foi um recinto dimensional criado para permitir o contato com as esferas astrais mais elevadas, já que o
ser humano é um prisioneiro desta matriz astral e não podia escapar, certamente.

***

Questão: se continuamos aqui significa então que temos ainda um Serviço a exercer? 

Então, há datas limites, datas extremas, mas de nada serve conhecê-las. 
Vocês estão no fim dos tempos. 

Vocês aí entraram em tempos plenos e estão nos tempos reduzidos, tal como havia sido anunciado. 
Vocês estão nos tempos dos Profetas. 

Todas as profecias que tinham anunciado este período, estão agora sob os seus olhos.

Vocês vão ver, a partir do final da desconstrução (então, eu digo que a desconstrução, vocês compreenderam,
nós removemos os parafusos que mantinham um equilíbrio falso), obviamente, não vejam o termo negativo,

mas há uma destruição da Ilusão. 

Isso é imperativo para encontrar a Verdade.
Vocês não podem participar da Ilusão e participar da Verdade, no nível coletivo, certamente.

Tudo isso está em andamento.

Então, o que vai acontecer durante a Onda Galáctica deste verão (inverno, no hemisfério sul), com alguns
alinhamentos planetários?

Será que isso vai acontecer no prazo final que é outubro de 2011? 

O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e



O Pai é o único que sabe e quando digo que o Pai é o único a saber, mesmo os Arcontes não sabem disso e
nós ainda menos, porque, nos últimos dois ou três meses, as nossas Embarcações de Luz tentam uma

aproximação da Terra.

Nós estávamos, como vocês sabiam, centrados ao redor do Sol e de Saturno. 

Nós nos aproximamos da sua Vibração.

O Arcanjo MIGUEL, e o conjunto dos Arcanjos associados aos cinco outros Arcanjos, conseguiram vencer a
esfera de isolamento ligada à magnetosfera, à heliosfera e à ionosfera. 

Agora, resta a nós, Consciências multidimensionais, nos aproximarmos da sua Dimensão.

Mas, compreendam bem que nós queremos ver o máximo de Consciências ir para o seu Estado de Ser e,
portanto, nós ajustamos a nossa vinda em função das reações que observamos sobre Terra.

Portanto, nós esperamos que a Luz que vocês transmitem, estando aí, tenha uma ação cada vez mais profunda
sobre a Consciência dos seus congêneres, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não acolheram, eu

diria, esta Luz.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem sido tão atentos e por terem feito perguntas tão animadas e

interessantes. 

Eu lhes transmito todo o meu Amor e espero revê-los muito em breve. 
Então, eu os deixo certamente com outro Croûton ou com não sei quem, mas, quanto a mim, eu lhes digo até

muito em breve e passem bem com o Amor, com a Luz e na Paz.

Até logo.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Postado por Célia G..
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************

http://autresdimensions.info/article6e5a.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-10_avril_2010-article6e5a.pdf


Sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, eu transmito a vocês a minha Paz e as minhas bênçãos.

Como certamente o sabem, sou um dos 24 Anciãos.

Eu também fui, há extremamente muito tempo, o discípulo bem amado, aquele que recebeu, sob o ditado de Cristo, o
livro amargo [Livro do Apocalipse].

Hoje, vocês entram na última etapa da Revelação.

Vocês estão a alguns momentos, a alguns minutos, do regresso de Ki-Ris-Ti, do regresso do Mestre da Luz, em
majestade.

Hoje é facilitado, em vocês, o estabelecimento da sua Consciência no Coração.

Muitos de vocês começaram a viver acessos, de uma maneira ou de outra, ao que foi chamado durante a minha
última Vida, de Supramental.

Estamos, nós todos, lá em cima, sejam os 24 Anciãos, como o conjunto da Força Intergaláctica, não impacientes, mas
ardentes, para estabelecer o contato com vocês.

Da mesma maneira que, para alguns seres, há dois anos, foi mais ou menos fácil estabelecer um contato
relativamente consciente com o Anjo Guardião, hoje, é o conjunto das esferas de Consciência multidimensional que

vem bater à porta do seu Coração e à porta da Terra.

Eu venho a vocês na Luz Azul, como o anunciei no início deste ano.

***

Nós seguimos com atenção, devido mesmo à nossa aproximação da sua Dimensão, a aparência que tomam as
manifestações da Consciência na sua densidade.

Nós os acompanhamos  meticulosamente, com Amor, com respeito.

SRI AUROBINDO - 10 de abril de 2010

http://api.ning.com/files/Y67OzRG71C1ew*bFXg3LeSwVFLp*mJ1Shk0q6UMTS97tBwXds691gH8qM7PZZ49ZokxA5dBm7z-KQEG-BzGCjNuABtfW5ft-/sriaurobindo100.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Nós sabemos, como vocês o sabem, que a Luz definitivamente ganhou o direito ao seu restabelecimento, na ação da
Graça, na Luz dos Mundos.

Nunca mais o ser humano irá viver o isolamento e a separação.

Mesmo se vocês ainda não vivem as primícias, o conjunto das coisas que se estende sob seus olhos, o conjunto das
coisas que lhes transmitimos por este canal, como por outros canais, vocês devem se incentivar a irem mais ainda

para a sua liberação porque, em última análise, é bem disso que se trata.

Esta liberação passa pelo seu Despertar, pelo seu Despertar à Unidade, às leis do Amor, e pela saída das leis da
Ilusão, das leis dos constrangimentos às quais vocês se subscreveram, independentemente mesmo da sua vontade.

Hoje, dentro de alguns dias - alguns entre vocês já começaram a vivê-lo através do Fogo do Éter – as energias se
movimentam ao nível do seu Sacro, das suas costas.

O Triângulo Sagrado inverteu a sua polaridade e se prepara para liberar o seu fluxo de Consciência, do Fogo da
Terra, para o Fogo do Coração.

Alguns de vocês vão encontrar-se, dentro de muito pouco do seu tempo, reunificados, inteiramente.

***

Estes momentos, que a Humanidade se prepara para viver, são, ao mesmo tempo, grandiosos e magníficos e, sob
outro ponto de vista, poderão parecer ou aparecer trágicos, tudo depende, certamente, do ponto de vista e do olhar

da Consciência.

Tudo está no lugar, doravante, no exterior do seu planeta, para acompanhar o movimento de liberação da sua
Consciência.

Muitas Consciências livres estão ao redor de vocês.

Vocês percorrem momentos que alguns de nós, de onde estamos, em algum lugar lhes desejamos, porque não há
nada de mais bonito, não há nada de mais majestoso, do que o restabelecimento da Luz nos mundos de que foram

privados.

Seus sonhos mais loucos serão, de longe, superados.

Um mundo novo está em gestação, ainda escondido aos seus olhos de carne.

Este mundo revelar-se-á a vocês quando o Fogo do Sol penetrar e fecundar a Terra e o seu Coração.

A ignição do seu Sacro, a ignição do Fogo da Terra, através dos seus vulcões, dos movimentos mesmo existentes em
meio aos seus chakras, como nas placas tectônicas da Terra, é um convite, um convite para ir para a Liberdade e

para a Alegria.

Vejam, através do que ocorre e do que irá ocorrer, a ação de liberação.

Não julguem os acontecimentos com o olhar crítico da personalidade.
Tudo o que se desenrola, doravante, contribui, para um estado ou outro, para a sua liberação.

Vocês serão ajudados e levados pelo Fogo do Coração, pelo Fogo do Sacro e pelo Fogo da cabeça.

Vocês irão encontrar em vocês os recursos para ir além de todas as das zonas de sofrimentos que poderão existir
durante este período.

Recordem-se de que na Luz, nada de contrário à Luz pode se manifestar.

Isto é um incentivo a se centrarem, a realinharem-se na sua Verdade essencial, e não nos papéis que vocês têm tido
até agora.

***

Encontrem o tempo necessário para fazer a Paz com vocês mesmos, em vocês mesmos.

Encontrem o tempo necessário para os seus alinhamentos, para as suas meditações.

Eu devo dizer que nada há de mais importante, hoje, do que os momentos que vocês se atribuem, porque todos os
recursos virão destes momentos, e de nenhum outro lugar.

Vocês irão extrair, dentro destes momentos, toda a Alegria e toda a força necessárias para a sua Ascensão.



A Translação Dimensional está efetivamente a caminho.

Ela está em curso.

Não procurem a data.

Não procurem as circunstâncias, exceto as que se deixam ver, em suas noites, nos seus sonhos, nas suas visões.

Os que nada veem não devem se lamentar, porque isso é, para eles, proteção.

Outros já viram, já perceberam, o que irá acontecer.

Não procurem impor as suas visões ou as suas percepções.

Satisfaçam-se em acolhê-las como um presente para vocês.

Encontrem o tempo necessário para manter a comunhão com os nossos planos, e com a sua Dimensão de Estado de
Ser.

Mesmo que esta Dimensão não lhes seja ainda perceptível, ela está, no entanto, muito próxima de vocês, muito,
muito próxima.

Uma nova etapa que os aproximará mais ainda da sua liberação, está agora às suas portas, em alguns dias.

O Fogo da Terra despertar-se-á.

Neste Fogo da Terra, o Fogo do Coração irá aparecer ou se reforçar.

Vocês aí irão possuir, repetimos uma vez mais, a força, a Inteligência e a sabedoria.

Nada de exterior poderá trazer-lhes tanta certeza além do Fogo do Coração.

Confiem na Luz, confiem na sua Inteligência, na sua lucidez.

Não existe melhor guia do que a Luz Vibral, esta Luz do Supramental que, pouco a pouco, penetra as camadas mais
densas da Terra.

Não se deixem desviar pelos barulhos do mundo, pela agitação que irá se colocar sob os seus olhos.

Lembrem-se de que a única força em relação a isso é interior, de que a única Revelação e a única Verdade são
interiores.

Tudo que tiverem necessidade, absolutamente tudo, sem exceção, encontrar-se-á no Interior, e cada vez menos
coisas irão se encontrar no exterior.

Nós os chamamos e vocês atenderam.

Sua resposta e seu impulso foram captados no mais elevado dos Céus.

O que quer que vivam ou não, a inspiração está aí.

Quase não existe mais obstáculo ao estabelecimento da Luz, exceto o que se opõe ainda, por hábito, em vocês como
fora de vocês.

Não existe mais força consciente que possa se opor ao estabelecimento da Luz.

Como sabem, bom número de coisas deve acontecer, para que o Mestre da Luz possa se manifestar.

Preliminarmente, o Anúncio de Maria, sob uma forma que lhes seja própria, virá rescindir em vocês, as dúvidas que
podem existir.

Da mesma maneira que as visões, nos seus sonhos, ou no seu Estado de Ser, irão trazer-lhes elementos que vão
tranquilizá-los, que vão incentivá-los a soltar as últimas resistências, os últimos medos, as últimas Crenças.

A época em que vivemos, vocês e nós, é uma época importante.

É importante e é magistral, quanto à lição e ao ensinamento da Vida.

***

Procurem em suas vidas o que é simples e fácil.

Procurem a Paz, avidamente.



Procurem a serenidade.

Fujam das zonas de Sombra e de discórdia.

Não atribua a sua Consciência ao que se opõe e resiste.

Vão para o mais evidente, mais Luz, mais facilidade.

E a sua Vida será apenas mais fácil, mais abundante, mais luminosa.

Por enquanto, não lhes trarei elementos novos.

A maior parte dos elementos lhes foi comunicada e dada, desde o início deste ano, relativos à Luz Azul, à Luz
Dourada, aos gestos, ao ‘Yoga da Luz’, ‘da Verdade’, ao ‘Yoga Celeste’.

Vocês estão em um momento decisivamente essencial da sua História.

Inúmeras manifestações da Terra que se produzem, refletem, por sincronia, o que irá acontecer em vocês, e o que já
acontece em vocês.

A sede de liberdade, sede de Verdade, sede de autenticidade, são impulsos do Espírito da Verdade em vocês.

Lembrem-se de que vocês entram no reino da Vibração e da Radiação.

Neste reino, as palavras tornar-se-ão bem frágeis em relação à Consciência e à sua Vibração.

Procurem a calma e o silêncio propícios ao estabelecimento da sua Consciência na Vibração.

Vocês irão observar cada vez mais, nos próximos dias e semanas, que uma série de situações ou de acontecimentos
das suas vidas não poderá mais ser vivida.

Isto é uma chamada para se desfazerem disso, para disso se afastarem.

Nada é mais importante do que a sua liberdade.

Nada não é mais importante do que o seu regresso à Luz e à Unidade.

Nada não é mais importante do que a sua Alegria.

Tudo o que se opõe a isso deve, na medida do possível, desaparecer.

É o que está em curso, e o que estará em curso sobre a Terra, mas também em vocês.

Ouço-os agora.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

Então lhes proponho, caros Irmãos e Irmãs, antes de me retirar, que nos banhemos juntos na Luz da Unidade.

Transmito-lhes a Paz.

Transmito-lhes bênçãos e também as saudações do Amor de Cristo.

Vivamos juntos.

... Efusão de energia …

Eu os abençoo, eu os amo e nós lhes dizemos todos, nós todos, do outro lado, até muito em breve.



 

************
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~ SINAIS DA MUDANÇA ~

Meu nome é um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam saudações, homenagens e bênçãos.
Bem amados seres humanos nesta densidade, sou um dos 24 Anciões, afiliado, de algum modo, ao

Ar.
Sou aquele que emitiu um ensinamento relativo ao Yoga Celestial e aos Novos Corpos (ndr: ver em

"protocolos").
Bem amados irmãos humanos, como o sabem e como veem, em vocês, como fora de vocês, vocês vivem

uma época que é um final para um renascimento.
Assim, o que acontece no exterior, acontece no Interior, para fazer o milagre e uma só coisa.

Alguns de vocês, os mais avançados no caminho da liberação, vivem já, desde vários anos, uma série de
manifestações que eu chamaria de Vibratórias e de Consciência nos seus corpos e na sua Vida.

Um número cada vez maior de irmãos e irmãs juntam-se àqueles que vivem isso.
Os Casamentos Celestiais, inicializados pelo Arcanjo Miguel, permitiram despertar em vocês dimensões que

até agora lhes eram ocultadas e fechadas.
Hoje, vocês chegam na última Etapa.

Dentro de alguns dias e quase no final da intervenção de desconstrução do Arcanjo Miguel, vocês constatam
os sinais que são muito numerosos neste planeta e que vão se acelerando.

Do mesmo modo vocês observam no Interior de vocês, sinais de mudança, seja Vibratória, seja da sua
Consciência.

Essas mudanças os conduzem a descobrir uma parte de vocês mesmos que lhes era desconhecida.
Então, eu me proponho, hoje, com vocês, a tentar responder ao que acontece no Interior das suas

Consciências e das suas estruturas no plano Vibratório, a fim de ajudá-los a melhor avançar no caminho
da Unidade, no caminho da liberação, no caminho da Consciência unificada.

Para aqueles que não o sabem, eu repito, fui encarnado no século passado.

Tive a oportunidade de descobrir a fusão da Unidade extremamente jovem e toda a minha Vida foi consagrada
a levar minha Consciência na própria Consciência.

Hoje me é possível, na Assembleia dos 24 Anciões, emitir-lhes este ensinamento sobre a Yoga Celeste mas,
também, de bem compreender e poder explicar o que vocês vivem nas suas estruturas, na sua Consciência.

Estou aqui para isso.
Do mesmo modo que alguns de vocês percebem a Consciência Unificada neste espaço, alguns outros de
vocês podem colocar-se questões sobre as percepções novas, nas suas estruturas ou na sua Consciência.

Além do mental, além das palavras, esclarecerei essas modificações ocorridas nas suas estruturas.

UM AMIGO – 10 de abril de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-3uH02ZyzrgU/UW9c59Tv8FI/AAAAAAAAAxU/oKto_69T1ns/s1600/000+UmAmigo+-+10.04.2010.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

O Fogo do Éter que vocês vivem desde três semanas liberou, nas suas estruturas energéticas, novos circuitos,
novos corpos, novas funções.

Isso anda de mãos dadas com modificações importantes (para alguns de vocês já), da sua Consciência, dos
seus polos de interesse, da orientação da sua Vida.

Tudo isso é muito lógico.
A situação, na sua densidade, evolui e evoluirá cada vez mais rápido para sua a liberação desta Ilusão.

Não temam mais ser o que vocês são.

Não temam mais o olhar do outro.
Não temam mais o olhar da sociedade.

Nesses espaços que se abrem a vocês, vocês descobrirão o ilimitado, a beleza, a transcendência e,
sobretudo, a Consciência Unificada conduzindo-os, para alguns de vocês já, para viver no Estado de Ser.

Lembrem-se de que o que acontece no Interior das suas estruturas e da sua Consciência refere-se à
integralidade da Criação, mesmo os seres que, por enquanto, não tiverem ainda Consciência ou a

rejeitarem.
A Luz torna-se cada vez mais evidência e evidência na sua Vida.

Alguns de vocês vivem estados de Consciência aproximando-os da felicidade, do Samadhi.
Outros ainda provam zonas, que eu chamaria de resistências, que são apenas freios temporários ao acesso à

plena Consciência.
Não há limite de idade, de sexo, de condição social, de crença.

Vocês descobrem, em vocês, noções do ilimitado, da perfeição, do absoluto.
O Arcanjo Miguel, quando os chamou, desde um ano, de Sementes de Estrelas e de filhos da Luz, ou

ainda de filhos da Lei do Um, não eram denominações em vão, mas, sim, a Verdade do que vocês
são, além dos véus da Ilusão.

Ser-lhes-á necessário, nas próximas semanas (progressivamente e à medida das transformações desta Terra
que vão se acelerar), redescobrir e entrar diretamente na sua Dimensão ilimitada.

Os temores apagar-se-ão, os medos apagar-se-ão diante da intensidade da Luz vivida nas suas
estruturas e na vida de vocês.

Desde já, as Assembleias dos 24 Anciões, assim como o Conclave Arcangélico e a Divina Maria, preparam-se
para intervir de maneira visível.

O Fogo da Terra, na última Etapa, dentro de alguns dias, assinalará a junção do Fogo do Céu com o Fogo da
Terra, fazendo com que, nunca mais, vocês sejam separados como estão, da Fonte, na condição, certamente

(porque isso é o seu livre arbítrio) de que o aceitem ou o recusem.

***

Se aceitarem penetrar diretamente na sua Unidade, vocês irão descobrir os domínios da Graça, onde tudo é
evidência, onde tudo é facilidade, onde nenhuma ferida, qualquer que seja, pode subsistir diante do brilho

adamantino da Luz.
Frequentemente foi-lhes dito que a Inteligência da Luz era, de longe, superior a sua própria

Inteligência, que a via do Coração através da Coroa Radiante do Coração era o caminho, o único
caminho.

Hoje, no momento em que o Fogo do Éter vai fundir-se com o Fogo da Terra (realizando, em vocês, o
despertar da Kundalini, mas também na Terra, o despertar do conjunto de vulcões do planeta), vocês

descobrirão a sua Dimensão essencial.
Então, da parte do conjunto dos 24 Anciões, nós lhes dizemos bem-vindos a vocês, bem-vindos à sua

Eternidade.
Podemos conceber que o acesso novo a essas Vibrações e a esta Consciência possa provocar, na sua

estrutura física, energética, e na sua Consciência comum, algumas resistências ou algumas perturbações.
Então, eu me proponho, durante um tempo, a engajá-los a colocarem-me questões referentes a essas

manifestações Vibratórias, antes de abrir um espaço de comunicação, do meu Coração ao seu Coração, na
Unidade que será silenciosa.

Bem amados irmãos humanos, Um Amigo os escuta.

***



Questão: poderia nos esclarecer sobre o que chamamos de crianças índigo ou cristal?
Caro irmão, desde já quase trinta anos de seus anos Terrestres, certo número de almas encarnam-se, sem

estarem sujeitas aos ditames da Ilusão, da Maya, da dissociação, guardando desperta, nelas, a lembrança
da Fonte.

Essas crianças são pontes entre esta Dimensão dissociada onde vocês estão e as Dimensões
Unificadas.

Elas foram, progressivamente durante os anos, cada vez mais numerosas a encarnarem e a manifestarem-se.
Sua característica essencial, no plano da alma, é manifestar muito cedo esse contato consciente com a sua

dimensão de Estado de Ser ou o seu estado multidimensional, para algumas delas mesmo, lembrando-se da
sua origem estelar ou da sua linhagem espiritual.

Essas crianças são, no sentido em que vocês denominam, médiuns.
Obviamente, ativadas na Unidade, viver, para elas, a dissociação, é algo terrível e muito difícil, mas elas o
fizeram com toda Consciência, a fim de permitirem, a seu modo, assentar e ancorar a Luz nesta densidade,

como alguns de vocês o fizeram quando dos Casamentos Celestiais.
Vocês se tornam, assim como o disse Miguel, essas crianças como vocês mesmos, os Semeadores e os

Ancoradores da Luz.
Vocês se tornam, vocês mesmos, a ponte entre o limitado e o ilimitado, entre o efêmero e o eterno.
Isso pode por vezes provocar zonas de sofrimento, zonas de rejeição desta sociedade falsificada e

manipulada desde milhares de anos mas, hoje, isso não tem mais qualquer importância porque,
progressivamente e à medida em que entram no seu alinhamento, vocês esquecem tudo isso que pertence à

divisão, à separação, à Ilusão.
Vocês penetram diretamente na Verdade, no que vocês são de toda eternidade, bem antes de serem

presos nas Leis da reencarnação deste planeta.

As crianças índigo (algumas delas) e as outras são, de algum modo, pontes entre o finito e o infinito.

São portadoras de um despertar, desde o seu nascimento, do mesmo modo que hoje (alguns de vocês tendo
já vivido e outros o farão muito em breve), o despertar da Kundalini está em curso.

NOTA: “Não vejam, nas crianças Índigo (nem todas, há muitas categorias aí), crianças Despertas ao nível
do Coração. Elas são despertas ao nível do Terceiro Olho.” OMRAAM (Aïvanhov) (03.10.2012)

O conjunto de ensinamentos que intitulei Yoga Celeste é feito, é destinado a favorecer a fusão, em vocês, da
Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado.

Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo, vocês estão submetidos às suas
Leis e, hoje, a Terra desperta-se inteiramente.

Vários movimentos serão criados, incitando-os a não mais se pendurarem nas zonas da Ilusão, nas zonas de
aflição, mas a irem para a Luz, para a liberdade além de todos os sofrimentos passados, além de todas as

memórias de suas encarnações que podem representar, ainda hoje, obstáculos, por medo do acesso ao seu
Estado de Ser, mas tudo isso não pode permanecer diante do afluxo da Luz e, sobretudo, diante do Fogo

Celeste reunificando-se com o Fogo da Terra.

***

Questão: o Yoga Celeste de que fala pode ser associado ao que Sri Aurobindo chamou de yoga
integral?

Cara irmã, isso faz parte do prolongamento lógico do yoga integral tal como definido por Sri Aurobindo.
Coube a esse venerado Irmão dos Anciões ser o primeiro a perceber a chegada do Supramental e a

estabelecer certo número de funções ligadas ao yoga integral.
Foi ele, aliás, que comunicou ao médium no qual estou, o Yoga da Luz e o Yoga da Verdade, que

permite ativar o Yoga Celeste.
Hoje, a intensidade Vibratória é tal sobre esta Terra, que o Yoga Celeste é efetivamente uma sequência lógica,

mas que se basta por si.
É a chave que lhe é entregue a fim de aceder à sua eternidade.

Isso irá substituir vantajosamente as palavras, o mental, os sofrimentos, pela Luz e pela Verdade.
O Yoga Celeste é, portanto, a sequência lógica do Yoga integral.

***

Questão: o que fazer quando se tem pesadelos onde se é frequentemente morto?



A morte não existe.

O reino da morte terminou.
Toda pessoa que passar hoje não conhecerá mais os tormentos da morte e a destruição da Consciência,

porque toda morte, hoje, far-se-á em plena Consciência.
Não haverá, portanto, interrupção da Consciência.

Entretanto, é preciso bem compreender que muitos seres humanos estão ainda na resistência, geralmente por
ignorância, na resistência à Luz e à sua Verdade e à sua beleza, porque foram condicionados pelas leis da

matriz.
Foram condicionados pelas leis sociais, a fim de que o seu olhar não se coloque jamais para a Luz e para os

Céus, então, é preciso perdoá-los porque mesmo aqueles irão viver a Luz, mesmo se eles não forem capazes
de suportar a Vibração.

Os médiuns captam, obviamente, o conjunto das manifestações geofísicas que começaram desde o
início deste ano sobre a Terra e que se aceleram, e que se amplificam.

Então, obviamente, essas zonas de resistência à Luz se expressam por pensamentos que viajam,
que alguns médiuns captam.

Eu diria, sem fazer jogo de palavras, que basta mudar o canal de frequência e interessar-se apenas pela Luz, o
resto apenas pertence ao que deve morrer e desaparecer.

O Arcanjo Miguel iniciou a desconstrução.

Ela vai agora a seu ritmo.
Ela permitirá, quando da chegada do Anúncio da Divina Maria e quando da vinda dos Arcanjos Metatron e Uriel,

a destruição total da Ilusão.

O conjunto da Humanidade deve passar por esta Revelação.
Vários místicos, desde tempos imemoráveis, captaram e perceberam como isso ocorria.

O mesmo evento pode ser visto de duas maneiras, na Alegria da Unidade ou na dor da separação.
Somente a Consciência decide.

Assim, seja por esta criança ou por vocês todos, se vocês decidirem procurar o Reino dos Céus na
Unidade e na Verdade, nada mais poderá atingi-los na Verdade, nada mais de contrário à Luz poderá

mesmo tocá-los ou arranhá-los.
Vocês permanecerão, quaisquer que sejam os acontecimentos na superfície desta Terra, ao seu

redor, centrados na Luz.
O único desafio, hoje, e nos próximos dias, próximas semanas, é este, de permanecer ancorado na

sua Unidade, na sua Vibração da Consciência unificada porque, aí, tudo o que é Ilusão não pode
atingi-los.

Obviamente, haverá períodos onde isso será talvez um pouco mais difícil do que em outros, porque as forças
de resistência oriundas da Humanidade, eu falo mesmo mais das forças contrárias à evolução, essas forças

de resistência não estão ligadas senão à ignorância, mas elas irão desaparecer também.

***

Questão: por que se pode sentir uma indisposição quando se está com muita gente?
Cara irmã, vocês foram habituados a viver fechados na sua Ilusão, fechados nas suas crenças e nos seus

próprios circuitos energéticos e de Consciência.
Hoje, no momento em que a sua Consciência se abre ao ilimitado, vocês se tornam permeáveis ao conjunto de

Consciências que estão ao seu redor.
Isso pode, efetivamente, gerar reajustes ou zonas de atrito que estão ligadas à dificuldade de aclimatação e

nada mais.
Existe, nesse nível, um processo de experimentação e de ajuste à capacidade para entrar em comunicação, de

Consciência a Consciência, diretamente, sem passar pelas palavras, sem passar pela emoção ou pelo olhar
mais justo da Vibração de Consciência para Vibração de uma outra Consciência e isso pode, efetivamente,

desencadear algumas perturbações de reajustamento.
Essas perturbações, como para outros irmãos e irmãs, é unicamente para ligar a medos cristalizados vindos
desta Vida ou de outras vidas que vocês viveram nesta matriz, onde o medo foi o elemento motor (medo da

doença, do sofrimento, da morte, medo do fracasso).
Hoje, vocês devem aprender a banir a palavra medo e a palavra fracasso porque a Luz está aí e bem

aí.

***

Questão: Quando se fala de uma desconstrução que deveria estar terminada no mês de maio,



depois das 7 Etapas, isso faz referência a uma desconstrução ao nível cósmico, ao nível do Céu ou
igualmente ao nível terrestre?

Ela se refere, caro irmão, ao conjunto de dimensões.
O que está acima é como o que está abaixo.

O que acontece nos planetas acontece em vocês.
Uma série de alinhamentos essenciais ao nível dos planetas deve ocorrer nesta primavera (no hemisfério norte

– outono, no hemisfério sul).
Esses alinhamentos essenciais, que jamais existiram desde mais de 12.000 anos, reproduzirão, em vocês, os

mesmos esquemas de alinhamento com a sua Fonte Galáctica.
Obviamente, não posso dizer-lhe que isso vai ser fácil, mas isso será muito bonito e muito potente.

Então, a desconstrução, iniciada pelo Arcanjo Miguel onde colocou o conjunto de rodas, termina-se pelos
casamentos do Fogo do Céu e do Fogo da Terra, coisa que vocês começaram a observar, para aqueles que

se interessam, sobre este planeta.
O que acontece sobre este planeta acontece também, obviamente, sobre os outros planetas do seu

sistema solar.
Vocês entram, a partir de 17 de julho, sob a influência essencial da Onda Galáctica, acompanhada dos

alinhamentos planetários essenciais.
Nesse momento, há preparação muito mais intensa do que aquela que ocorreu no ano passado, ou para os

mais antigos, desde vinte anos.
Isso passa por um alinhamento total das suas rodas de energia, por um alinhamento e uma fusão da Coroa

Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado, permitindo-lhes, naquele
momento, reencontrar a sua Unidade e, para alguns, retornar a esta Unidade.

Isso é agora.
Certo número de outros irmãos entre os Melquisedeques começa a entrar em ação privilegiada.

Um deles, em particular, está ligado ao controle total do Fogo da Kundalini ou ao que é chamado de Kundalini
yoga.

As manifestações de Fogo, em vocês e sobre a Terra, vão se generalizar.

Esse Fogo não é um Fogo que queima.

É o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, o Fogo do Espírito Santo reencontrado.

O alinhamento planetário e o alinhamento galáctico, cujos efeitos se fazem já sentir sobre a Terra e em
vocês, irá ao seu apogeu em 17 de julho deste ano, correspondendo, aliás, a certo número de coisas

anunciadas também nos calendários Maia.
Assim, portanto, as perturbações e as mudanças que vocês percebem, em vocês e sobre a Terra, estão
conjungadas no conjunto desse sistema solar e têm por única vocação colocar fim, dissolver de maneira

definitiva, a Ilusão, a Maya na qual vocês vivem.
Isso passa pelo despertar de um número cada vez mais importante de seres humanos à sua dimensão de

Estado de Ser, de Eternidade e de Unidade, isto está a caminho.
Procurem o Reino dos Céus.

Cada vez mais, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores das suas vidas ou das suas sociedades,
vocês deverão se apegar, se o podemos dizer, a viver na Luz e não mais na Ilusão.

O pensamento torna-se cada vez mais Criativo, imediatamente.
O princípio de ressonância e de atração não está mais amortecido, quer dizer que ele se manifesta quase

espontaneamente.
Cabe-lhes, portanto, vigiar no controle dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas palavras e das suas

funções nesse mundo, a fim de favorecer a instalação da Luz em vocês e sobre esse mundo.

***

Questão: durante as meditações de 19h a 19h30 (14h a 14h30 em Brasília), sente-se, ao nível da
bacia, sensações específicas, agradáveis na permanência, qual é o significado?

Caro irmão, agradável ou desagradável, as mesmas percepções na bacia correspondem ao mesmo processo
chamado de despertar da Kundalini.

Esse processo que estava até agora reservado a algumas entidades é hoje aberto ao conjunto da Humanidade.

***

Questão: poderia nos falar da Consciência unificada e do caminho para ali aceder?
Caro irmão, assim como disse na minha vida, a Consciência unificada sempre esteve aí.



Sempre esteve aí, mas vocês não tinham Consciência, ocupados com as suas projeções nesta matriz, em
suas vidas, com os seus papéis sociais, todos monopolizados que estavam a viver a Ilusão antes do que a

Verdade.

Assim, não há caminho.

Há, literalmente, assim como o disse Sri Aurobindo, um Switch ou uma reversão da Consciência que faz com
que, instantaneamente, para alguns de vocês, passem da Consciência limitada para a Consciência Ilimitada.

Eu lhes comuniquei certo número de exercícios, assim como Sri Aurobindo, correspondendo, entre outros, ao
Yoga Celeste, mas não é preciso encarar isso como um caminho.

Trata-se de uma reversão que se faz mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente e isso depende
unicamente da persistência de suas resistências, da persistência das suas crenças na Ilusão.

Progressivamente e à medida em que vocês se despojarem da Ilusão, do medo da falta, do medo de ser,
naquele momento, o despertar da Kundalini se faz instantaneamente.

Progressivamente e à medida do escoar das semanas, muitos de vocês passarão de um estado a outro
vivendo o Fogo do Coração e o Fogo da Terra, assim como o Fogo do Céu, de maneira conjunta, no nível dos

seus corpos.
A sua Vida, naquele momento, jamais será a mesma.

Haverá um antes e um depois.
Vocês sozinhos decidem esse momento, a partir do momento em que soltarem inteiramente as suas crenças e
a persistência na Ilusão desse mundo, o que não quer dizer sair desse mundo, mas ser liberado, o que não é a

mesma coisa.
Não há portanto caminho, mas uma reversão em todos os sentidos do termo.

***

Questão: como fazer para se desembaraçar de crenças das quais não se tiver claramente
consciência?

O que não é consciente intervém como mecanismo automático.
Esse mecanismo automático além do limiar de Consciência, não pode ser tratado pela Consciência dissociada.
Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá persistir, quanto mais quiserem lutar contra, mais essas

crenças irão permanecer, porque vocês se dirigem ao mundo da dualidade agindo assim.
Hoje, é-lhes solicitado agir dentro dos mundos da Unidade.

Os mundos da Unidade têm, por palavras, Consciência e confiança.
Confiança na Inteligência da Luz porque a Inteligência da Luz é capaz de dissolver tudo o que está em vocês,

crenças ou resistências.
Em resumo, vocês não podem combater o seu mental comum, com a sua consciência comum, combater as

crenças ou ilusões.
Vocês apenas podem deixar agir em vocês a Inteligência da Luz e a Inteligência da Unidade, a fim de que elas

façam explodir o conjunto das suas crenças e das suas ilusões.
Vocês não têm qualquer meio objetivo, nesta dualidade, de agir por sua própria consciência comum sobre as

suas próprias separações e suas próprias zonas de Sombra.
Progressivamente e à medida em que entrarem nesse combate ou nesta dualidade, vocês se afastam da

Unidade.
A Unidade não é covardia, a Unidade não é abandono de luta, a Unidade é viver na Unidade, ela é

abandono à Luz e não abandono das lutas.
O abandono das lutas se faz justamente pelo abandono à Luz.

À medida que a sua estrutura, à medida que a sua Consciência, retornarem para a Luz, progressivamente as
zonas de Sombra desaparecem, elas literalmente explodem.

Assim, vocês podem medir a influência da Luz em vocês, pelo modo no qual as suas resistências se afastam
de vocês, não por um ato consciente, deliberado, voluntário, mas, bem mais, pela Luz assumindo o seu lugar

na sua Consciência.

***

Questão: os alinhamentos em curso podem provocar ressurgências de coisas passadas, mas não
forçosamente harmoniosas?

Sim, isso faz parte do processo de eliminação emocional, etérica e mental que está em curso desde antes da
última etapa e desde o mês de março, assim como o descreveu o próprio Arcanjo Miguel.

Trata-se de liberação.
Não se trata de trabalhar sobre isso ou de ali colocar Consciência, mas de observar isso como um observador



que observa algo do exterior a si, porque vocês não são esses sofrimentos, porque vocês não são essas vidas
passadas, porque vocês não são o que eram.

Vocês são Luz e somente Luz.
Enquanto vocês acreditarem em outra coisa, vocês não poderão ser Luz.

***

Questão: e sobre as pessoas que tomaram, segundo sua expressão, o trem andando, que
começaram, por exemplo, a praticar as meditações das 19h, mas que não tiveram qualquer outro

tipo de prática?
Cara irmã, isso não teria estritamente qualquer importância.

Os campos de forma e os campos de força da Luz estabelecidos no seu mundo, estão agora ancorados e
estabilizados.

Qualquer que seja o momento em que vocês tomarem o trabalho em curso, vocês se juntam instantaneamente
àqueles que são os primeiros, àqueles que estão na frente.

Progressivamente, isto corresponde totalmente ao que eu disse: «os primeiros serão os últimos, os últimos
serão os primeiros».

Progressivamente e à medida em que vocês tomarem o trem andando na Luz, a sua Luz se estabelece ainda
mais facilmente.

As resistências na Humanidade são assim globalmente muito menos importantes do que eram há vinte ou trinta
anos.

Na época, há uma geração, aqueles que queriam trabalhar na Luz, deviam fazer, não esforços, mas seguir de
algum modo um caminho árduo e íngreme.

Hoje, isso está muito mais fácil.
Vocês escapam, dentro do trabalho da Luz, na sua densidade, totalmente à noção temporal, porque a Luz está

em toda parte.
A Revelação da Luz se faz instantaneamente.

O mais duro não é recuperar qualquer atraso, mas, bem mais, abandonar-se à Luz, assim como disse o Arcanjo
Anael e, sobretudo, deixar trabalhar a Luz em vocês, não mais dar chance a todas as zonas de resistência, a

todos os medos, a todos os sofrimentos que não são seus, ainda uma vez.

***

Questão: como controlar os nossos pensamentos quando um «negativo» surge na nossa
consciência?

Caro irmão, assim como foi dito no Yoga integral, como em todas as formas de yoga, vocês não são mais os
pensamentos que vêm aflorar à sua consciência.

Esses pensamentos nasceram, geralmente, em zonas que não são suas.
Eles nasceram no que foi chamado, e construído, como 'sistema mental humano de controle da Humanidade'.

O banho de pensamentos no qual vocês mantiveram a Ilusão durante milênios.

Hoje, as crenças são desconstruídas.

Elas estarão em breve totalmente destruídas e não terão mais impacto na Consciência de vocês.
O enfraquecimento do 'sistema de controle do mental humano' observa-se, hoje, em muitos seres humanos

que chegam a encontrar períodos de clareza, de lucidez e de Unidade, muito maiores do que
anteriormente.

Obviamente, o sistema de controle humano não está ainda completamente desagregado, contrariamente às
franjas de interferência astrais, mas isso está em curso.

O Fogo da Terra, assim como o Anúncio a ser feito por Maria e assim como a data da entrada da Onda
Galáctica na sua Terra e nas suas estruturas, firmará a interrupção dos pensamentos que vocês chamam

de parasitas negativos ou positivos.
Ser-lhes-á então muito fácil diferenciar o que se expressa na Consciência unificada e ilimitada e o que se

expressa sob a influência do pensamento dissociado.
Hoje, vocês fazem o aprendizado e a educação desse processo, então, aprendam mais do que nunca a aceitar

que os pensamentos, mesmo negativos, não são seus.
Vocês não são os seus pensamentos, vocês não são as suas emoções, vocês não são o que vocês

vivem, vocês são o que vocês são, não é a mesma coisa.

***



Questão: e sobre aqueles que não estiverem na Luz?
Essa é escolha deles, cara irmã.

Até o último momento, eles terão a possibilidade de reconhecer a Luz, mas vocês não podem interferir no livre
arbítrio de ninguém, a partir do momento em que essas almas decidiram situar-se no livre arbítrio, e não na

liberdade.
A sua liberdade, para vocês, está nesse preço.

Ela consiste em deixar o outro livre para viver suas experiências, seja ele um parente, seja ele um ser
amado dentro de um casal, ou em uma fraternidade.

Vocês não podem levar ninguém para onde ele não queira ir, senão vocês ali perderiam a sua própria
Luz.

Assim, vocês não têm que se preocupar para onde irão uns e outros.
O que vocês devem saber e compreender, simplesmente, é que cada um irá para onde o leve sua Vibração e

sua Consciência.
Se vocês aderirem a sistemas de crenças errôneos, se vocês aderirem a sistemas de crenças limitantes,

vocês serão atraídos para essas esferas Vibratórias e ali nada poderão fazer, por esses seres.
O único modo de ajudá-los é afirmar, em vocês, a Luz e a Inteligência da Luz, irradiar e manifestar esta Luz, ter

fé, confiança, mas não querer para o outro algo que ele não quer.

***

Questão: quando não podemos nos colocar em recepção entre 19h e 19h40 (hora francesa), mas
estamos com pessoas, na Alegria, na leveza, isso pode ser uma forma de compensação?

Cara irmã, não há compensação.
O horário foi útil para alguns de vocês para estabelecerem certo número de fundações, mas vocês são livres

de repetir isso agora, a qualquer momento e em muito poucos dias, vocês terão acesso, durante todos os seus
dias e as suas noites, a esta Vibração, porque vocês terão acendido, vocês mesmos, as suas próprias

lâmpadas, vocês terão, vocês mesmos, fundido o Triângulo Sagrado, a Coroa Radiante do Coração e a Coroa
Radiante da cabeça.

Não há então hora marcada ainda que, efetivamente, o reservatório de energia criado pelo
alinhamento de Consciências seja útil.

A título individual, absolutamente, não há portanto compensação, mas a realização desse processo.
Alguns de vocês já constatam que não há mais sequer necessidade de colocar as mãos assim como foi dito,

ou de fazer os movimentos da cabeça ou, até mesmo, de realizar o Yoga Celeste pela postura das mãos, mas,
simplesmente, pensando nisso basta para reativar a Vibração e a Consciência unificada.

A Verdade e a liberdade estão aí, mesmo nesse nível com relação ao que nós demos, nós, Anciões e o
Conclave Arcangélico, tudo isso deve ser superado também.

***

Questão: a impaciência para ver esta dimensão transcendida pode ser uma trava?
Bem amado, bem ao contrário.

Na minha vida, isso era a minha única preocupação.
Então, concebo perfeitamente que hoje, nesses processos Vibratórios e de liberação de Consciência que

vivem, vocês estejam mais do que impacientes.
Eu diria mesmo que vocês estão ardentes por reencontrar este estado de Unidade e isso é muito

compreensível.
Alguns de vocês já chegaram ali, outros pressentem isso.

Não vou lhes dizer paciência, eu lhes digo ardam ainda mais nesta impaciência, porque é ela que irá lhes
revelar o Fogo do Coração, o Fogo da cabeça e o Fogo do sacro.

Isso deve tornar-se o seu único polo de interesse, o seu único polo de vontade, além da vontade, quaisquer
que sejam as suas vidas, mas, mesmo entre aqueles, e entre vocês, alguns sentirão o chamado da mudança

para mudar de zonas geográficas, para mudar de atividade.
Nessa impaciência do Fogo, não há mentira, há a Verdade.

É o único modo de penetrar no seu aspecto ilimitado e na sua Consciência unificada.
Isso, muitos de vocês o descobrem hoje.

***



Questão: como vai acontecer e quando vai ocorrer a ativação dos 24 Fogos de Maria?
Cara irmã, não me cabe responder a esta questão.

As datas são, antes de tudo, datas de eventos cósmicos.
Os eventos cósmicos, guardem bem, são, antes de tudo o Fogo da Terra iniciado por Miguel que chega sobre

a Terra em 17 de abril, às 17 h.
Virá em seguida o Anúncio a ser feito por Maria entre o que vocês chamam de Ascensão, em 13 de maio e 17

de maio, virá depois o derramamento das novas chaves metatrônicas de Luz sobre a Terra, coincidindo
exatamente com o alinhamento galáctico e o alinhamento planetário.

A única coisa que posso lhes dizer é que nesta data, nada mais será como antes, no Interior de vocês
como no exterior de vocês.

***

Caros irmãos e irmãs, do meu Coração ao seu Coração, recebam a minha gratidão e as minhas bênçãos.

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a este espaço Vibratório.
Eu estou entre vocês.

Eu sou ANAEL.

Bem-vindos a este dia, enfim, que, na sua Terra, representa a influência da minha esfera de eleição, o planeta Vênus
e o Amor.

Eu venho a vocês para falar-lhes da Unidade, para falar da Verdade, para falar do que vocês são.
Então, Bem amados, eu lhes dou a palavra e estou à sua escuta, a fim de tentar avançar, juntos, para a Unidade,

para a Verdade, para a autenticidade.
Vocês vivem os tempos anunciados pelos Arcanjos, pelos profetas, pelos mensageiros.

Vocês estão diretamente, a partir de amanhã, nesses tempos.
Então, fiquem felizes, pois, quanto mais entrarem na sua interioridade, quanto mais entrarem no seu Coração e na

sua Essência, mais vocês irão encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade e irão se extrair, sem qualquer
preocupação, dos acontecimentos que serão vividos de maneira diferente para aqueles que não tiverem conectado a

Coroa Radiante do Coração ou uma das três Vibrações do Fogo no Interior do seu Templo Interior.
Assim, nós os engajamos, nós, Arcanjos, a trabalhar cada vez mais nos seus espaços Interiores Vibratórios a fim de

acender em vocês o que deve ser aceso e despertado, pois a hora chegou.
A hora chegou do nosso encontro, a hora chegou do seu retorno à Unidade, à multidimensionalidade.

No ano passado, em conversei com vocês sobre o abandono à Luz e a Luz está agora de volta entre vocês.
O Mestre da Luz manifestar-se-á no seu Ser interior, no seu Templo Interior, a partir do momento em que vocês ali

derem o lugar para acolhê-lo na Verdade e na Unidade.
Os dias que vocês vivem, os próximos dias, até o final do seu mês de abril, assinalará para o advento de novas

transformações importantes, onde vocês vão viver a reunificação do Fogo da cabeça, Fogo do Coração e do Fogo do
seu sacro, a fim de reunificar essa Tripla Lareira em uma Fonte radiante de Amor e de contato com o Mestre da Luz.
Assim, eu me ofereço, hoje, pela Vibração e pelas palavras, para ajudá-los a trabalhar nesse sentido, se houver em

vocês questões às quais eu posso trazer a minha modesta contribuição.

***

Questão: um médium me disse que encarnei para conectar com um parente, mas isso não pôde acontecer.
Isso explica o meu sentimento de revolta e de me encontrar presa?

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, a revolta é simplesmente a tomada de Consciência do seu
isolamento da Fonte.

Algumas Almas guardaram em si, na sua encarnação, a lembrança e a memória desta Aliança, deste pastoreio da
Fonte, que lhes faz tanta falta nesta humanidade.

Agora, é necessário, Bem amada, não acreditar em nada além do que você vive.
Nenhuma palavra exterior, seja ela de um Arcanjo, deve guiar os seus passos.

Somente a condução Interior, o seu Estado de Ser, é preponderante.
O que foi dito por uns e outros, mesmo pelos Arcanjos, não tem qualquer valor, se você mesmo não experimentar

isso.
Assim, esse sentimento de revolta está unicamente ligado à privação da Fonte e a este impulso para reencontrar a

Fonte.
Então, o fato de se encontrar presa, eu poderia dizer que é o mesmo para cada Alma humana em encarnação, presa

desde tempos imemoráveis nesta matriz.
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Alguns se voluntariaram para ajudá-la, quando chegar a hora, a se dissolver.
Assim como anunciou o Arcanjo Miguel, todas as Almas que participaram, nesta densidade, dos Casamentos

Celestes, de uma maneira ou outra, são os Guerreiros da Luz, os Guerreiros pacíficos, aqueles que trabalham no
estabelecimento da Luz e na dissolução da Ilusão e da matriz.

Então, obviamente, isso pode se acompanhar de um sentimento de revolta Interior, bem justificada.
Esta revolta não deve conduzir a qualquer reação, mas, bem mais, a ir ainda mais próximo da Verdade e da Unidade.

***

Questão: podemos considerar o Mestre da Luz como nosso irmão mais velho?

Bem amado, isso é também uma crença.
Quer O considere como um irmão mais velho ou como um irmão mais novo, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Ele é, antes de tudo, o Mestre da Luz, o Mestre da Verdade.

Ele é a Verdade, a Via, o Caminho, a Vida, a Unidade.
É isso.

E Ele é também o seu irmão.
Ele é também uma Luz como você.

Não O veja abaixo, não O veja acima, mas veja-O no seu nível.
Todo o resto são apenas palavras e crenças.

Cada palavra e cada crença o afasta.
A simplicidade é aquela que irá conduzi-lo a Ele.

Nada há que considerar.
Há simplesmente que ser para vivê-Lo.

Todas as palavras e todos os rótulos que você colarem, irão afastar você.
É no Silêncio que o Mestre Interior é encontrado.

***

Questão: poderia falar da simplicidade?

Bem amado, a simplicidade consiste em estar Aqui e Agora.
No Aqui e Agora, no abandono à Luz, não há questionamento, nem sobre o passado nem sobre o futuro.

Há Ser, há Consciência, há Vibração.
Em meio a este espaço da Consciência lúcida de si mesma, da Consciência consciente de si mesma, realiza-se

a Transcendência.
Nesta Transcendência, tudo é simplicidade.

Nada é complicado.
Não há espaço para o questionamento.
Não há lugar para raciocínios mentais.

Não há mais espaço para as emoções, tampouco.
Há espaço para a Presença a si mesmo.

O Anjo da Presença permitiu-lhes, desde alguns meses e desde alguns instantes, viver esta Comunhão, porque é
uma Comunhão com si mesmo, antes de tudo.

É a simplicidade.
Descobrindo esses espaços Interiores, não há mais nem questionamento, nem resposta, porque tudo é resposta.

O Ser não precisa de questão.
O Ser não precisa de questionamento sobre o amanhã.

Ele está no Aqui e Agora, no coração da Vibração, no coração da Alegria, no coração do Samadhi.
O Samadhi é simplicidade.

Neste Samadhi não há espaço de questionamento.
Não existe questionamento, apreensão ou Alegria projetada.

Há Alegria do instante, Alegria da reunificação com a Luz.
A simplicidade é isso.

O « fazer » pode decorrer nesse momento, de maneira muito natural, momentos de Ser vividos na simplicidade.
Mas « fazer » por si mesmo os faz sair deste estado de Unidade.

Entretanto, vocês podem guiar os seus passos e agir nesse mundo sem estarem submissos à lei de ação e de
reação, dado que viveram o Estado de Graça no Aqui e Agora, no instante da Presença, e a lembrança deste instante

de Presença é relembrado a vocês nos seus espaços Vibratórios, nos seus espaços sutis, permitindo-lhes então
realizar a Unidade apenas no « fazendo ».

O que quer que vocês façam, que gostem ou que não gostem, isso se fará na Unidade e na Verdade.
Procurem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado.

Se vocês « fazem », sem estarem ligados ao Céu e à Terra, se vocês « fazem » sem estarem ligados à Unidade,
nenhuma alegria pode daí sair.



Ou então será apenas contentamento de um prazer ou efêmero.
O « fazer », na Unidade, é uma Alegria permanente prosseguindo fora dos espaços e dos tempos do Samadhi, para

manifestar-se nas suas atividades, quaisquer que sejam, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, porque vocês
estão destacados da ação que os leva, em Verdade, no instante e na Presença.

Isso é completamente diferente do que você enunciou.

***

Questão: entrar no Silêncio Interior é entrar no Samadhi?

Bem amado, existem muitas formas de Samadhi.
O maior dos Samadhi, chamado de Maha Samadhi, não lhes está aberto, salvo para alguns de vocês.

Ele corresponde à dissolução no grande Todo, como viveram grandes Seres e, em particular, aqueles que vocês
chamam de Melquisedeques.
Eles o viveram em suas vidas.
Eles realizaram a sua Unidade.

Alguns foram até o final, outros não, mas eles tiveram acesso a múltiplas reprises de Maha Samadhi.
Mas se vocês permanecessem no Maha Samadhi, vocês iriam se dissolver unicamente e instantaneamente na Fonte.

Esse não é o objetivo, dado que vocês estão ainda aí.
Entretanto, certo número de Samadhi lhes é oferecido.

Eles lhes são oferecidos quando das Radiâncias Arcangélicas, eles lhes são oferecidos quando dos seus períodos de
meditação.

Esses períodos de Silêncio Interior, onde nada mais existe além da Presença a si mesmo.
Isso é o Samadhi.

Isso se acompanha de espaços Vibratórios, de espaços de Luz e, sobretudo, de espaços de Unidade e de Unificação.
Obviamente, isso passa por um aprendizado.

Este aprendizado necessita voltar a sua Consciência para este Estado, a fim de que, após certo número de
experiências, vocês possam ser capazes de viver no mesmo estado, mesmo nas ações, no Fogo do Coração, no

Fogo do Amor, no Fogo da cabeça e agora no Fogo do sacro.
Em meio a este espaço de unificação chamado de Samadhi, o exterior não tem mais tomada sobre vocês.

São vocês que agem no exterior.
Não pelo querer, mas simplesmente pela sua Presença.

Se a sua Presença fosse suficientemente grande, vocês poderiam mudar a face do mundo instantaneamente.
Vocês poderiam deslocar montanhas, vocês poderiam parar o curso do Sol no céu.

É isso que, hoje, vocês são levados a realizar coletivamente.
Assim como irá anunciar o Arcanjo Miguel muito em breve, dentro de alguns meses, quando vocês irão viver isso de

maneira coletiva em uma data extremamente precisa do seu calendário terrestre.
Toda a preparação dos Casamentos Celestes, toda a preparação da ascensão das sete Etapas tinham esse objetivo,

este único objetivo: fazê-los reencontrar a Unidade, a Alegria, o Samadhi.

***

Questão: uma reconciliação com alguém basta para pacificar definitivamente a relação?

Bem amada, nos espaços multidimensionais da Unidade, as relações tais como a definem nesta humanidade, não
têm qualquer sentido.

Essas relações apenas serviram para estabelecer laços de ressonância, de atração, laços de ação-reação no que foi
chamado de Lei do Carma.

A Lei do Carma foi criada pelos Arcontes, em caso algum pela Fonte.
Assim, portanto, vocês serão muito em breve liberados dessas relações que chamam de cármicas.

Quer refiram-se a pessoas, quer refiram-se a laços, quer refiram-se mesmo ao sentido da sua encarnação.
Hoje, quando lhes é solicitado para se liberarem, obviamente, a reconciliação permite a liberação, mas não há

qualquer necessidade de manter alguma relação que fosse contrária ao seu espaço Vibratório.
Hoje, vocês devem se liberar literalmente de todas as relações aprisionantes, de todas as relações que os perseguem
e que os fecham nesses mundos da dualidade, porque hoje a Unidade se abre a vocês mais do que nunca, e viver na

Unidade necessita deixar cair o que é dual em suas vidas.
E vocês chegaram agora nesses momentos.

E nada mais há a manter.
E tanto melhor se uma relação terminar em uma reconciliação, se isso permitir e puder ajudar uma Alma em curso de

liberação desta matriz, partir de corpo leve.
O resto não tem mais qualquer importância.

***

Questão: a que corresponde a bolha em que me encontro por vezes, na meditação?

Isso corresponde a passagens, Bem amado, nas esferas de regeneração.



Essas esferas de regeneração são por vezes chamadas, na sua humanidade, de orbes.
Essas orbes são Entidades conscientes da própria Luz.

Não habitadas por Consciências humanas, mas servem para vocês, nos seus espaços intermediários, de espaços de
regeneração.

Alguns de vocês guardaram na memória.
Algumas orbes são redondas, outras orbes tem formas piramidais.

São disposições da Luz criadas pelas Hierarquias Espirituais e enviadas à sua matriz, em diferentes tempos da
história desta matriz, a fim de lhes permitir não serem cortados definitivamente da sua Fonte.

***

Questão: ouço o som Si em alguns períodos, depois mais nada... De onde provém isso?

Esse processo é completamente normal.
A variação do som Si da Alma está ligada às variações de pressão que existem na matriz, ligadas ao afluxo da Luz

nesta ilusão.
Há variações espontâneas ligadas aos ciclos cósmicos, mas também aos ciclos lunares como aos outros planetas.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: por vezes sinto o lamento de ter sido presa tanto tempo na matriz e de que esta crença tenha
durado também tanto tempo. Por quê?

Bem amada, não é unicamente uma questão de crença.
Obviamente, a crença desempenhou um papel para o conjunto da humanidade.

Porque vocês estão, nesta matriz, sujeitos às crenças do conjunto da humanidade.
Mas houve outros elementos.

A Luz não pôde, até agora, penetrar inteiramente, como é o caso hoje, nesta matriz.
Nós jamais pudemos nos aproximar suficientemente perto do seu nível Vibratório sem correr riscos, seja de destruição

para vocês, seja de destruição para nós.
Hoje, as coisas são diferentes.

Os lamentos não têm razão de ser.
A experiência terminou, ela termina.

Vocês devem, pelo contrário, sentir-se, como dizia Miguel, como Seres de coragem, Seres que completaram uma
viagem que certamente foi dolorosa, mas que lhes permitiu, como irão descobrir em breve, crescer em meio à Luz e à

Verdade.
E também, esta experiência irá lhes permitir, quando irromperem em meio aos multiversos, e em meio às suas

dimensões espirituais, terem a memória do que foi vivido e do que jamais deverá ser reproduzido nos Universos.
Vocês serão, de algum modo, os Guardiões da Unidade.

Nesse sentido, como Filhos da Lei do Um, nós sempre os olhamos com admiração.

***

Questão: a extinção do som Si marca a entrada no Supramental?

Em certa medida, a resposta é sim, Bem amado.
Mas, antes de tudo, como lhes disse Sri Aurobindo, o Bem amado, quando vocês entram em meio aos espaços

de Samadhi, em meio aos espaços da Unidade e do Estado de Ser, a Consciência está totalmente presente em si
mesma, consciente de si mesma e também se dissolve no Todo.

O som da Alma cruza os últimos espaços que o separam dos Coros Celestes e do Silêncio Interior.
Mas, entretanto, reside nisso, além dos sintomas, se o pudermos dizer, reside nisso, a ínfima e a íntima convicção de

que esse switch de Consciência, assim como foi nomeado, é bem real.
A experiência vivida não pode enganar.

Não pode haver questionamento quanto ao acesso ao Estado de Ser.
Porque, a partir do momento em que vocês o viverem, vocês estão plenamente conscientes do que isso é e de que

isso nada mais é senão isso.

***

Bem amadas Almas humanas, eu lhes proponho agora para compartilhar, no silêncio, um espaço da minha Radiância,
durante alguns minutos.

Eu lhes peço assim, se o desejarem, para acolherem a minha Irradiação e a minha Ressonância.
Como diria Um Amigo « do meu Coração ao seu Coração ».

Quanto a mim, eu vou empregar a expressão « da minha Consciência Arcangélica à sua Consciência de Semente de
Estrela ».



Acolham.

... Efusão de energia ...

Nesta Vibração eu lhes digo até muito em breve.
Que a Luz guie os seus passos e que a Unidade seja a sua Morada.

************
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Questão: como se liberar de laços com parentes sem ferir as pessoas?

Bem amada, é importante compreender que os laços, quaisquer que sejam, são efetivamente obstáculos ao Estado de Ser e à
Unidade, o que não quer dizer, com isso, que vocês devam romper todos os laços existentes.

Mas, para a maior parte de vocês, é necessário transformá-los.

Os laços que existem (provenientes da sua rede social, da sua rede afetiva ou ainda dos seus ascendentes e seus descendentes)
devem ser, eles também, aclarados pelo princípio de liberação.

O que não quer dizer que vocês devam romper os laços para fazer sofrer os outros, mas, bem mais, para afirmarem a sua liberdade,
justamente com relação a esses laços.

Um verdadeiro laço não é um elo, mas é um princípio de acompanhamento, um princípio de ressonância, entre os seres, que permite a
liberação.

Alguns seres, ainda sujeitos aos modos de funcionamento antigos, não podem encarar esse tipo de laço, quando, aí, sim, obviamente,
isso pode conduzir a realizar certo número de separações.

É preciso também compreender que através dessas separações, por vezes necessárias e indispensáveis, há também, para um como
para o outro, a oportunidade de crescer e que, além do sofrimento inicial, além do que puder existir quando um laço se rompe, sob a

influência da dimensão dissociada na qual vocês estão, podem existir oportunidades de crescimento.

Cabe a você encontrar o acordo, cabe a você encontrar as palavras certas relativas à liberação de que tem necessidade de viver com
relação a esses referidos laços.

***

Questão: no período que está chegando, podemos nos abster de comer e sermos unicamente recarregado pelas energias?

Bem amado, alguns seres já vivem isso.

Eles viram, de fato, suas necessidades alimentares diminuírem, eles podem se sustentar, talvez, não de amor e de água fresca, como
vocês entendem, mas já com um mínimo de coisas.

Muitas coisas se modificam: as múltiplas Vibrações e Radiações que vocês receberam desde mais de um ano e meio modificaram as
suas estruturas celulares, elas modificaram também o conjunto dos seus chacras.

Entretanto, o período que vocês irão viver, e que começa a partir de amanhã, vai se refletir por um aumento do seu Fogo interior, esse
Fogo necessita, obviamente, de ser alimentado pela água.

Alimentado pela água para não queimar.

É um fogo que não queima, mas é preciso respeitar certo número de atributos, hídricos, essencialmente.

É nesse sentido que, desde mais de um ano, eu dei instruções referentes a uma alimentação de natureza líquida, a fim de lhes trazer
um máximo de elementos aquosos.
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***

Questão: eu faço regularmente as meditações, tenho a impressão de que avanço em certo plano, mas estou sempre
bloqueada no nível do coração e jamais ouvi o som Si.

Bem amada, assim como Miguel disse e repetiu várias vezes, e assim como eu disse, alguns seres viveram as etapas de iniciação do
Fogo do Coração desde já vários meses, eles são, de algum modo, os pioneiros que permitem ancorar a Luz nesta densidade.

Outros, enfim, apesar dos seus esforços incessantes, não foram coroados de sucesso por enquanto.

Isso deve fazê-lo colocar na memória a frase de Cristo: « os primeiros serão os últimos ».

O importante sendo que, no final da intervenção Micaélica (e sobretudo no final do Anúncio a ser feito por Maria e do início das
transmissões das novas Chaves dadas pelo Arcanjo Metatron), o Fogo do Coração ou o Fogo de uma das três Lareiras se acenda.

Não há nem punição, nem retribuição, mas sim uma certa forma de proteção.

Alguns seres, de fato, se vivessem o Fogo do Coração, não teriam mais qualquer razão de permanecer neste corpo.

***

Questão: no núcleo, qual é o papel dos nêutrons?

O nêutron é uma partícula de carga nula, não é polarizada.

O elétron e o próton estão, de fato, dissociados, na sua Dimensão dissociada, porque as forças gravitacionais que foram induzidas
pelos Arcontes, permitiram a separação do princípio eletrônico e do princípio protônico.

O nêutron somente está aí para estabilizar, de algum modo, o elétron e o próton, a fim de lhes permitir existir, mantendo uma distância
entre eles, responsável por todos os processos fisiológicos, biológicos e atômicos que existem na sua densidade.

É necessário e possível compreender, sem entrar em detalhes, que nas Dimensões que chamamos de Unificadas (seja a 5ª Dimensão
ou outras Dimensões bem mais elevadas), as partículas estão sempre presentes.

Elas são, junto a vocês, chamadas de partículas exóticas, porque presentes de modo efêmero e não visíveis.

Assim é para os fótons, assim é para os quarks, assim é para os bósons que são apenas suspeitados pelos cálculos matemáticos e
que apenas se fazem transitar na sua Dimensão de maneira temporária.

Em meio às nossas Dimensões, em particular as Arcangélicas, os quarks são os constituintes da nossa matéria.

***

Questão: um elétron é a combinação de um neutrino e de um fóton?

Não unicamente.

Nas cargas eletrônicas, existe um conjunto chamado de Agni Deva ou partículas Adamantinas.

O elétron é portador de quatro Agni Deva.

Cada um dos Agni Deva existentes em um elétron é constituído de uma partícula elementar correspondente a um dos elementos
originais (Água, Fogo, Terra, Ar).

A polaridade do elétron está ligada à predominância da partícula ligada ao Fogo, enquanto que no nível do nêutron, as quatro partículas
estão perfeitamente equilibradas.

***

Questão: os casulos de Luz são um campo eletromagnético aberto nos dois polos?

A formulação não corresponde à realidade.

Os casulos de Luz situam-se nas Dimensões que pertencem à sua 3ª Dimensão dissociada, há apenas no nível do que foi chamado
corpo de Estado de Ser que existe uma permanência e uma imanência existente além desta Dimensão.

O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, pertencem, de maneira segura e certa, à sua Dimensão,
eles não existem nas Dimensões da Luz Unificada.

Assim, os casulos de Luz pertencentes a esta Dimensão, representam as camadas de interação, não visíveis para vocês, ligadas à 4ª
Dimensão, lá onde evoluem o que vocês chamam de Arcontes e que controlam então, pelas obliquidades das forças ligadas ao que

vocês chamam de egrégora emocional ou de egrégora mental, desde tempos imemoráveis, o conjunto da humanidade.

É nesse nível que se situam os 'sistemas de controle humano, mental e emocional'.

É nesse nível que devem ser superadas as emoções e o mental para aceder, assim como foi enunciado de maneira muito clara, pelo
número de Místicos do Oriente, ao Supramental e, portanto, para sair da ilusão ou ainda da Maya.



Mas esses veículos ditos sutis pertencem, eles também, à dimensão falsificada.

Em meio às Dimensões Unificadas, em particular na nossa Dimensão Arcangélica, temos só um corpo, um só e único corpo que é o
nosso corpo de Luz ou corpo de Estado de Ser, tendo um antropomorfismo específico.

Não existe estrutura anexada a esse corpo de Estado de Ser.

Ele é, nele mesmo, a totalidade da Unidade.

***

Questão: as egrégoras emocional e mental estão se desagregando?

A egrégora emocional, chamada por Sri Aurobindo de « franja de interferências » está em curso de dissolução total.

O Fogo do Céu que irá impactar o Fogo da Terra, irá firmar a destruição total do mental e, portanto, do final da humanidade, tal como a
conhecem, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não pode ali haver, assim como os ensinamentos orientais disseram, acesso à Eternidade sem destruição do que é chamado de
corpos sutis inferiores.

Isso é realizado por uma iniciação essencial chamada, nesta humanidade, de Ressurreição, assim como Sri Aurobindo (ou São João)
descreveu no seu Apocalipse.

Do mesmo modo, vocês devem passar por aí para aceder ao Estado de Ser.

Ora, o mental deve ser dissolvido do mesmo modo que as 'franjas de interferências', que bloqueavam a chegada da Luz na sua
Dimensão, foram dissolvidas.

Resta um obstáculo, é aquele que será destruído pelo Fogo da Terra: a dissolução do que é chamado de princípio inferior corpo e
alma, é necessária para aceder ao Espírito, não pode ser de outro modo.

A alma é emoção, ela mesma, coloração e atração.

Ela não é o Espírito.

Quando Miguel ou eu mesmo os nomeamos Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, nós nos dirigimos à sua parte Eterna que é aquela
que permaneceu no Sol, ao seu Espírito e, certamente, não à sua alma que é, ela também, efêmera e mortal.

***

Questão: nossa parcela de Espírito constitui a nossa identidade cósmica?

Seguramente sim.

***

Questão: um desvio do cóccix pode obstruir o que acontece no Fogo sagrado?

Não existem anomalias estruturais, adquiridas ou inatas, que sejam um obstáculo à vivência do Fogo do Coração e do Fogo da Terra
ou do Fogo da cabeça.

O Fogo do Coração e o Fogo da cabeça tendo sido vividos, a intensidade de energias que eram chamadas, na época, de Espírito
Santo, recebidas nesta Terra desde mais de 30 anos, permitiram liberar os canais e permitiram ao Fogo da Terra e

à Kundalini elevarem-se sem problema, sejam quais forem as anomalias existentes.

Os únicos obstáculos não se situam no físico mas, bem mais, na sua estrutura mental.

A estrutura mental ilusória que foi criada pelas necessidades da encarnação e da reencarnação é um obstáculo essencial que resta
a vencer, para a maior parte de vocês.

O Fogo da Terra é então destinado a eliminar este obstáculo porque, apesar do Fogo do Coração que vivem alguns de vocês, não
houve liberação total do que é chamado de mental.

O acesso ao Estado de Ser firma o desaparecimento do mental.

Alguns de vocês vivem a Vibração do Estado de Ser através do Fogo do Coração nesse corpo e nesse Coração.

Vocês vivem as primícias por intermédio do Samadhi ou Alegria interior, mas não tiveram ainda acesso a esse corpo de Estado de
Ser, esse corpo de Luz, esse corpo de Cristal ou outro.

O único obstáculo que resta não está mais no nível genético, nem emocional, mas unicamente no seu mental, através das suas
crenças e através do seu próprio medo de desaparecer. 

***



Questão: a Kundalini que sobe pode gerar este enfraquecimento do mental?

Eu diria mesmo que a Kundalini não pode subir se não houver o efeito do Fogo no mental e, portanto, destruição do mental.

***

Questão: a que corresponde a tensão que sinto nas costas, a partir do sacro?

Isso corresponde certamente a processos de despertar, eu diria, incompletos, da Kundalini.

Assim como eu disse quando de uma intervenção anterior, o Fogo da Kundalini e o despertar da Kundalini corresponde à associação
de três Forças.

Da mesma maneira que vocês receberam a tripla Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, do mesmo modo, a tripla a
corrente existente no nível do sacro deve unir-se e unificar-se subindo ao longo da sua coluna vertebral.

Existem, de fato, dois circuitos laterais e um circuito central denominados, na tradição oriental, Ida, Pingala e Sushumna que
permitem, quando da sua reunificação, uma subida total da Kundalini.

As correntes sol-lunar (se preferirem, os dois lados do seu cérebro: o polo intuitivo e o polo ressonante) devem unificar-se, assim
como foi realizado, pela ativação do 12º Corpo em meio à androgenia primordial, a fim de permitir a reunificação das duas

polaridades e dos dois antagonismos existentes devido à existência do seu mental.

Assim, por conseguinte, no nível do seu sacro, como no nível das suas costas, uma série de percepções diferentes podem existir.

Essas percepções diferentes correspondem às três Forças se apresentando nesse nível aí, que podem subir de maneira dissociada
antes de subir de maneira unificada.

***

Questão: isso está em relação, então, com a intensidade da subida da Kundalini?

Completamente.

***

Questão: conectando-me à energia do Coração ou meditando, sinto muito frequentemente uma vibração na coluna vertebral,
debaixo da omoplata direita.

Bem amado, existe em relação com o chacra do Coração, na sua parte posterior, ou seja, nas costas, um princípio e um remanescente
específicos que não é embriológico, mas espiritual, em relação com que vocês chamam, na sua densidade, de asas.

Existem, de fato, dois remanescentes espirituais que lhes foram tirados a partir do momento em que vocês foram atraídos nesta matriz.

Porque, como creem vocês que os Arcanjos se deslocam nos ares?

Como creem que os Anjos se deslocam nos Mundos Unificados? 

Obviamente, com o que vocês chamam de asas, e não diferentemente.

***

Questão: o que pode corresponder o fato de sentir estes remanescentes?

Eu diria, sem fazer jogo de palavras, que corresponde a um impulsionar das asas.

Isso pode existir desde extremamente muito tempo. 

Mas isto apenas será impulsionado, unicamente, no momento em que vocês estiverem totalmente liberados desta matriz.

***

Questão: já houve experiências de unificação de consciências em 24?

Obviamente.

Isso foi realizado por todos os povos, independentemente das suas origens (humanoide, delfinoide ou outra) que passaram em uma
Dimensão Unificada após terem vivido em uma3ª Dimensão, mesmo Unificada ou dissociada.

Isso não é específico da Terra, mas de qualquer forma de evolução de Vida e de Consciência.

Isso já existe desde muito tempo nos povos que vocês chamam de primitivos, em especial os índios da América do norte ou da
América do Sul.

Mas isso se encontra também em determinadas cerimônias que existentes no nível de alguns povos primitivos da Austrália.



Esta arquitetura específica das 24 unidades de Consciência encontra-se, vocês sabem disso, em meio aos Melquizedeques.

Isto mantém, de maneira mais concreta, eu diria, a disposição da Luz nos Mundos Unificados.

O que vocês chamam de Luz, no seu mundo, não é a Luz, mas é uma Luz falsificada, deformada, arredondada, o que não é da Luz no
sentido que nós entendemos, nós.

A Luz não tem esta forma de glóbulo (globular), em meio aos Mundos Unificados.

A Luz apresenta uma forma hexagonal, de seis lados.

Reunindo esses hexágonos por quatro, vocês reconstituem uma célula unitária de Luz diretamente conectada com a Fonte.

***

Questão: as 4 Portas dos Melquizedeques estão em correspondência com o Hayot Ha Kodesh?

Existe, obviamente, uma arquitetura comum. 

Os Melquizedeques do Ar estão em relação direta com o Hayot Ha Kodesh, especialmente com o Hayot Ha Kodesh do Ar.

Os Melquizedeques do Fogo (cujo grande Mestre é Omraam Mikaël Aïvanhov, assim como vocês o denominaram em sua última vida)
são efetivamente o elo direto com o Hayot Ha Kodesh do Fogo.

A estrutura mais adequada é chamada de geodésica: ela se inscreve, nas três Dimensões, em um espaço específico, no
agenciamento dos Melquizedeques.

***

Questão: para se liberar do mental, é suficiente absorver mais Luz?

Não, liberar-se do mental é, sobretudo, abandonar-se à Luz.

Dizer “absorver a Luz”, é um ato ligado ao mental. 

O abandono à Luz é um ato real de ação, e não um ato mental.

***

Questão: No processo de abandono à luz, as pulsões primárias são superadas quando tiver a consciência?

No caso de ato de abandono autêntico à Luz, tudo o que é pulsão inferior desaparece.

Eu entendo por pulsão inferior tudo o que os atrai nos mundos do desejo e nos mundos da ilusão.

Isso passa igualmente por certas necessidades ditas fisiológicas que podem desaparecer, mas sobretudo é uma modificação da
Consciência que não está mais polarizada, literalmente, por jogos sociais, jogos egotistas ou jogos de atração, nesse mundo.

Existe, realmente, no abandono à Luz, uma forma de desprendimento ligado à materialidade.

Este desprendimento não é um desinteresse da materialidade mas, bem mais, uma ação na Ação da Graça que permite encontrar a
ação exata, sem, no entanto, estar atento ao resultado, qualquer que seja, porque no abandono à Luz, o resultado será sempre justo.

Não é conveniente, por conseguinte, levar atenção ao resultado, mas simplesmente Ser, e Ser permite Estar na ação.

***

Questão: é difícil trabalhar na Luz se não estivermos no Supramental?

Mas isso é impossível.

Não pode haver trabalho, na Luz, sem passar, pelo menos, pela ativação da Coroa da cabeça, ou seja, pelo sopro do Espírito Santo
na Coroa Radiante da cabeça.

Falar de Luz não é a Luz.

Viver a Luz é Vibração, assim como nomeamos no ano passado: a Luz Vibral.

Porque a Luz que vocês percebem, ou a Luz que imagina o seu mental, não é a Luz, é uma ilusão a mais.

Assim, a Luz não é algo para a qual vocês devem se estender. 

A Luz não é algo que vocês veem quando fecham os olhos. 

A Luz é Vibração, acima de tudo, e esta Vibração está agindo em meio às suas estruturas e em meio à sua Vida: é a Alegria, é o
Estado de Ser, é o Fogo do Coração.



Ela é, antes de tudo, um Fogo que devora, que os invade. 

Enquanto a Luz não for isso, não é a Luz, mas é uma projeção do seu próprio mental.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, onde quer que estejam na superfície deste planeta,
eu envio as minhas bênçãos, os meus agradecimentos e os agradecimentos e bênçãos do Conclave Arcangélico e,

com eles, as saudações das Forças Intergalácticas da Luz e da Vibração.

Hoje, nós abriremos juntos, o advento da sétima e última Etapa que vai nos conduzir até 17 de Maio.

Hoje, abre-se a última e crucial etapa da desconstrução da Ilusão do seu mundo.

Juntos, e vocês, e nós, vamos abrir em meio à Unidade, em meio à Verdade, a fim de estabelecer os fundamentos e
as bases de um novo mundo e de uma nova Dimensão.

Durante este mês final, tudo o que deve ser desconstruído sê-lo-á totalmente.

Durante este período, e também como havia anunciado, e desde agora, o Fogo da Terra se acende, o Fogo do
Céu encontra também, desde hoje, e pela primeira vez depois de vários milênios, o Fogo da Terra.

Em meio a esse despertar (firmando para vocês, o despertar da sua Kundalini, e o despertar da Kundalini da
Terra), realizar-se-á tudo o que os Mensageiros, o que os profetas haviam anunciado desde tempos imemoriais.

Isso é agora.

Regozijem-se, pois chegou o momento de comemorar o despertar da Luz e o estabelecimento da Justiça em meio à
Verdade, a vinda do Mestre da Luz em meio à sua densidade.

Durante este mês, o único descanso existente será o seu Templo Interior, em meio ao Fogo do Coração e ao Fogo
da Terra, bem como ao Fogo da cabeça.

Juntas, essas três lareiras vão se reunir, realinhando-os e favorecendo o seu acesso ao Estado de Ser.

Essas Vibrações da Luz tornar-se-ão cada vez mais intensas, permitindo varrer os últimos obstáculos ao
estabelecimento da Verdade.

Nada do que esteja corrompido, nada do que seja Ilusão, nada do que seja Sombra poderá subsistir durante este
período, tanto em vocês como no seu exterior.

*******

Surge um Novo Mundo, em vocês, e no exterior de vocês.

Vocês são os fundadores, pela ancoragem da Luz que vocês realizaram sobre toda esta Terra, da nova Dimensão,
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da nova Vida unificada e, enfim, re-ligada à Fonte.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, afirmem, em vocês, a Verdade, a Luz e a Unidade.

Estabeleçam o seu Santuário Interior nas moradas da Paz suprema, em meio ao seu Coração, em meio à Verdade e
em meio à Unidade.

Esta última Etapa vai refletir, para mim, não o fim da minha intervenção, mas o fim da desconstrução, preparada e
organizada pelo Conclave Arcangélico e por toda Confederação Intergaláctica da Luz.

Várias manifestações incomuns, que eu tinha anunciado há mais de um ano, tornar-se-ão coisas corriqueiras nos
seus espaços e na sua Dimensão dissociada.

Nada deverá alarmá-los, quaisquer que sejam as manifestações elementares que aconteçam agora na superfície
deste planeta, que irão se amplificando.

Vocês só devem dar atenção e a sua Consciência ao seu Fogo do Coração, ao Fogo da Terra e ao Fogo da sua
cabeça.

O Fogo da Terra, quanto a ele, vai por em prática o que os profetas haviam anunciado para os tempos a advir.

Esses tempos chegaram.

Vocês entram em cheio nesta última Etapa, no estabelecimento do reino da Justiça e no estabelecimento do que foi
denominado, por São João, a Espada da Verdade.

O último Selo foi aberto hoje e vocês entram então na Revelação final da sua Unidade, da sua Verdade.

Estejam na Paz, sejam felizes, estejam unificados.

Juntos, agora, faremos uma pausa, para acolher o Fogo da Terra pelo Fogo do Céu.

Agora.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, hoje, e durante o próximo mês, eu lhes peço especialmente para
encontrar instantes e momentos propícios para a sua reunificação, nas moradas da Paz suprema em meio ao Fogo

do Coração e ao Fogo da Terra.

Lembrem-se de que a única maneira que vocês têm de ajudar esta Humanidade em transição é se estabelecendo
cada vez mais firmemente na Verdade, no Fogo do Coração, no seu alinhamento com a Fonte.

Em nenhum momento deverão reagir, o que os colocaria de novo na dualidade.

Não se preocupem com o barulho do mundo.

O que se desintegra deve se desintegrar para dar lugar ao novo, a fim de dar lugar à Unidade, à Alegria e ao fim da
falsificação.

A matriz, denominada 3D dissociada, vive suas últimas horas e seus últimos momentos.

Em breve, muito em breve, Maria, a Divina Maria lançará seu apelo [Anúncio], cada um de vocês o viverá.

Desde já (mas eu voltarei no dia 17 de Maio, às 17h00 – às 12h00, hora de Brasília – para anunciá-lo a vocês), o dia
17 de Julho de seu ano, durante 24 horas, desde a 0 hora francesa – desde as 19h00 do dia 16 de Julho, hora de

Brasília – até a 01h00 da manhã do dia seguinte – até as 20h00 do dia 17 de Julho, hora de Brasília – em todos os
países desta Terra, será consagrado à unificação da Consciência pela Revelação das chaves do Senhor Metatron.

*******

Vocês vivem momentos únicos, momentos em que vocês vão encontrar o que haviam perdido: a sua Eternidade.

Então, nós lhes desejamos as boas vindas e nós vamos acolhê-los, que isso seja em meio ao seu Templo Interior,
que isso seja em meio ao seu Estado de Ser, que isso seja em meio às Naves da Luz, ou ainda em meio ao

seu veículo de Estado de Ser.

Nós estaremos com vocês muito em breve para percorrermos, juntos, os últimos passos que os separam do retorno
da sua Unidade.

A época das tribulações definitivamente começou.

Essas adversidades não devem preocupá-los porque vocês estão, pela Luz e pela Graça, protegidos e unificados.

Solicitem a minha ajuda, a título individual, e eu estarei presente, porque agora vocês são os faróis que brilham na



noite.

Sua Luz é vista, reparada e reconhecida por nós.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, qualquer que seja a situação, quaisquer que sejam os momentos que
tenham que viver, solicitem a ajuda dos Arcanjos, da Confederação Intergaláctica.

Nós estaremos com vocês, entre vocês.

Basta simplesmente se estabelecerem com firmeza, com determinação, no abandono à Luz, na recepção da
totalidade da efusão da minha Radiância que passará doravante pelo sol, pelos cometas, mas também em junção

com Gaia, pelo Fogo da Terra e pela mobilização do ar e deste Fogo, em meio ao ar. 

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos da Lei de Um, durante cada momento desta última Etapa, em meio ao Fogo da Terra, vocês têm
que escutar as suas intuições, as suas percepções Interiores, a fim de seguir, a fim de estar protegidos, a fim de ser

o que devem ser, quando chegar a hora.

Não rejeitem nenhuma informação vinda do seu ser Interior, do seu Anjo Guardião ou dos planos da Luz.

Somente esses elementos devem guiar, assim como o Fogo do Coração, sua condução,
suas mudanças, seus estabelecimentos e, também, a melhor maneira de realizar esta Etapa.

Ao seguirem essas informações e essas intuições, resultará, para vocês, uma Paz crescente, um estabelecimento em
meio à Alegria, em meio à Unidade e em meio à perspicácia do que está em obra, no seu corpo físico, em suas

estruturas sutis e também, ao nível dos elementos da Terra que, doravante, têm total liberdade para agir como bem
lhes parecer, no nível dos Quatro Viventes, para realizar, com plena liberdade, a desconstrução total desta Ilusão.

Um Novo Mundo se abre a vocês, como lhes disse.

Os fundamentos estão colocados.

Entre vocês, os irmãos que ainda não aderiram aos espaços da Unidade serão chamados a responder a este apelo
final das Forças da Luz Intergaláctica e da Confederação Intergaláctica, para se estabelecerem na sua Verdade.

Vocês não poderão forçar ninguém, vocês não poderão conduzir ninguém onde ele não desejar ir.

Lembrem-se de que a única maneira de ajudar toda a Humanidade, e a própria Gaia, é se estabelecendo na
sua Tripla Lareira: Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado.

Apenas ao acender a Tripla Lareira é que vocês farão a vontade da Fonte e de nenhum outro jeito.

Cabe a vocês então encontrar a calma, a serenidade, a Paz e, principalmente, a Unidade.

*******

Não há alternativa a não ser o estabelecimento da Unidade, em vocês, para não viverem as tribulações que agora aí
estão.

Estas não lhes dizem respeito, Filhos da Luz, se aceitarem continuar na Luz e na Unidade.

Eu lhes remeto às palavras de João, no seu Apocalipse ditado pelo Cristo.

Ele contém, sob forma codificada, o conjunto de tudo o que, agora, lhes chega sobre o plano Vibratório.

Vocês são auxiliados, vocês não estão sozinhos, mas vocês, sozinhos, podem permanecer na Verdade.

A Espada da Verdade deve seccionar o que dever ser, tanto em vocês como no seu exterior, para permitir a esse
mundo nascer em meio à nova Dimensão.

Muitas coisas vão acontecer, sobre a Terra como no Céu, mas vocês vão habitar, pela Graça da Luz, pela Graça da
ancoragem da Luz que vocês realizaram, em meio à Verdade, em meio à Unidade, em meio à Paz e,

principalmente, em meio à sua Integridade. 

... Efusão de energia ... 

Bem amados Filhos da Fonte, bem amados Filhos da Lei do Um, o Fogo que vocês sentem no Interior das suas
estruturas, essa Vibração rápida percorrendo todas as suas estruturas físicas e sutis, é o Fogo da liberação.



Vocês não se preocupem porque essa Luz não queima.

Ela queima simplesmente o que deve ser eliminado no Interior de vocês, assim como sobre esta Terra.

Acolham então o Fogo, acolham a Espada da Verdade, como vocês vão acolher Cristo e como vocês vão acolher
Maria e o Senhor Metatron.

Eu vou vigiar ao seu lado.

Basta, ainda uma vez, me chamar e eu responderei.

Em meio à Vibração do Fogo, vocês vão encontrar espaços que, até agora, estavam fechados para vocês.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar a Paz.

Em meio a este Fogo, vocês vão encontrar Cristo, vocês vão encontrar a sua Dimensão de Luz, a sua própria
Mestria de Luz.

Só isso é importante.

Todo o resto vai se acomodar na vida de vocês, em relação à própria qualidade do Fogo que vocês terão
desenvolvido em meio ao seu corpo e ao seu Coração.

Todo o resto vai se estabelecer segundo o princípio da Lei de atração e ressonância: com facilidade, com evidência.

Nada deverá perturbá-lo.

O apaziguamento, a Paz, a Alegria, serão sua eleição, serão seu domínio, desde que vocês liberem o que deve ser
liberado.

O que deve ser liberado é a Ilusão, o que deve ser liberado é o que contribuiu para manter esta matriz, para toda a
Humanidade.

Hoje e a cada dia, todas as Naves da Confederação Intergaláctica e nós, os Arcanjos, nos aproximamos da sua
Dimensão.

Em breve, a influência Vibratória deste Fogo será amplamente perceptível e visível, mesmo para aqueles que, até
agora, não o acolheu.

Nós viemos porque nós partilhamos com vocês da mesma Fonte e do mesmo sentido do Serviço da Verdade e da
Unidade.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Forças da Luz, vai acompanhá-los.

Estabelecendo em meio ao seu Coração, estabelecendo em meio à Unidade, a Espada da Verdade não poderá, em
nenhum momento, impedi-los de realizar isso.

Muito pelo contrário, ela vai ajudá-los a seccionar e a separar de vocês o que não é Luz, o que não é Unidade, o
que não é Verdade.

A confiança e o abandono à Luz, à vontade do seu Ser Interior, é fundamental.

Vocês poderão se conectar à Luz e às Forças viajando em meio à Luz, não importa em que momento do dia e da
noite durante esta 7ª. Etapa.

De maneira privilegiada, eu estarei com vocês, como nesta noite, das 19h00 às 19h30 (hora francesa) [das 14h00 às
14h30, hora de Brasília], de maneira muito mais apoiada, de maneira muito mais presente para ajudá-los a

estabelecer o Fogo da Terra e, para alguns de vocês, desde já, para reunificar a Coroa Radiante da cabeça com a
Coroa Radiante do Coração e com o Triângulo Sagrado.

Nesse momento, alguns de vocês irão descobrir o seu potencial criativo, irão redescobrir a sua Unidade, a sua
história do Espírito, a sua filiação, os seus pilares espirituais.

Alguns de vocês irão se comunicar com os elementos e poderão comandá-los.

Sirvam-se então dos seus poderes da Unidade, não para o poder, mas para se manter em meio à integridade, em
meio à sua Unidade, em meio à sua Verdade.

Esse novo acesso às forças elementares resulta diretamente da ativação do Fogo da Terra.

Os elementos, em vocês, vão obedecê-los, assim como fora de vocês.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...



Bem amados Filhos da Luz, se houver dúvidas quanto à experiência e ao estabelecimento desta 7ª Etapa, eu desejo
esclarecer antes de lhes passar os nossos próximos encontros.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas, lembrem-se: eu estarei com vocês, se vocês me chamarem.

Eu estarei com vocês, de forma privilegiada, das 19h00 às 19h30 [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília], desde
esta noite, e eu vou marcar um encontro para o encerramento da minha intervenção de ‘desconstrução’ no dia 17 de

Maio, quando eu voltarei na companhia da Divina Maria que vai se expressar então de maneira formal.

Eu lhes transmito as bênçãos da Fonte, as bênçãos de todo o Conclave, de todas as Forças da Confederação
Intergaláctica e as minhas bênçãos pessoais.
Recebam todo o Amor e o Fogo da Criação.
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Eu sou Maria, Rainha do Céu e da Terra.

Queridas crianças, assim como o sabem e assim como já lhes foi dito, nós chegaremos juntos, muito em breve, aos eventos
importantes relacionados à sua Consciência e ao seu futuro.

Durante o mês de Maio eu vou intervir, de forma solene, em meio à minha Frota e ao conjunto das entidades de natureza
feminina que participaram da impulsão desta Terra, desde tempos imemoriais.

Nós voltamos, agora, não para punir, como desejariam lhes fazer crer certas falsificações e certas manipulações.

Em breve eu voltarei para lhes recolher e lhes acolher em meio aos Domínios Unificados da Criação.

A cada vez que algumas almas chegam no céu, eu me manifesto a elas em uma função privilegiada que é a de lhes levar
minha graça e de lhes preencher com minha graça.

Minhas queridas crianças, agora, não há nada mais importante que ir para o essencial, que ir para a Alegria, que ir para a
leveza.

Devem, se desejar, se acalmarem para acolher, em vocês, a Vibração da Luz, a Vibração do retorno aos Mundos Unificados.

Nós somos muito numerosos, de diferentes horizontes, de diferentes mundos, de diferentes funções, para assegurar, nestes
eventos de sua Terra, sua elevação.

Devem determinar, em meio à sua Alma, ao seu Espírito se essa elevação, se essa translação é, para vocês, o objetivo desta
encarnação.

A questão que se coloca não é saber qual é sua missão ou sua função nesta dualidade, mas, muito mais, assumir as escolhas
que vocês fizeram, desde agora quase três anos: o retorno à Unidade ou a persistência nesta Dualidade.

Nada mais que isso deve estar à frente de seu cenário de Vida, de suas preocupações, de seus interesses.

Nós estamos muito conscientes, queridas crianças, que alguns dentre vocês, apesar dos melhores esforços, não chegaram
ainda a se libertar totalmente de certos elementos impedindo seu acesso à sua Divindade, à Fonte.

Nós estamos aí também para estes, para aqueles dentre vocês que não conseguiram, ainda, se desprender das redes e dos
fios da matriz.

Matriz que, como o sabem, se dissolve dia a dia, permitindo-lhes acesso a mais percepções, mais Vibrações, mais amor, se o
desejarem.

***

Devem verdadeiramente redefinir sua prioridade, suas prioridades.

Nestes tempos ultra reduzidos que se abrem a vocês, e a nós, não caberá mais hesitação, não caberá mais indecisão.

Devem se estabelecer, se quiser, em meio à Luz, à Vibração da Unidade.

Nada deve ter precedência sobre isso.

Não há obstáculo que não possa evitar, não existe ligação ou freio que possa bloquear seu acesso ao que vocês são.

Sozinhos, vocês próprios, em meio à Consciência separada e dividida, têm esta possibilidade.

Não existe obstáculo (social, profissional, afetivo ou outro) que possa frear sua elevação.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, peçam, batam à nossa porta e nós responderemos “presentes”, de uma maneira ou de
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outra.

Eu venho, quanto a mim, como eu o tinha anunciado e como isso foi anunciado em seus Evangelhos.

Eu parti com meu corpo e eu volto com meu corpo.

Para isso, eu venho à frente de algumas Naves de Luz.

Eu volto, então, como eu parti.

Mas, desde já, em meio aos seus espaços Interiores, antes mesmo que me escutem, que me percebam e que me vejam, para
alguns, eu já estou à sua disposição, trabalhando sem cessar e sem relaxar, juntamente com meus irmãos e minhas irmãs da

Luz Autêntica, para favorecer toda alma que fizer o pedido pelo seu caminho da liberação.

Hoje, minhas crianças bem amadas, eu venho também cobrir-lhes de graça, aqui, neste espaço e também, se expressarem o
desejo, dialogar com vocês, trocar com vocês algumas palavras, algumas Vibrações, alguns apaziguamentos.

***

Lembrem que sua capacidade de permanecer na paz e na Alegria será a garantia absoluta de sua translação, no devido
momento.

Não se atenham ao que resiste, ao que bloqueia.

Tenham confiança, tenham fé, mais do que nunca.

Certamente, os conhecimentos Vibratórios são importantes, mas eles não são nada em relação ao processo da fé e da
confiança em seu futuro e em seu porvir.

Vocês devem cultivar a certeza de seu futuro e de seu porvir, porque, mesmo os que entre vocês ainda não vivem a Luz
Vibrante em meio ao Fogo do sacro ou ao Fogo da cabeça, no momento oportuno, poderão vivê-la se houver impulsão própria

para se liberar da matriz, com toda sinceridade, com toda honestidade.

Então, a translação acontecerá.

Não tenham qualquer dúvida sobre isso.

Lembrem também que o amor é a porta, é a chave: não há outro.

Então, sejam humildes, sejam simples, tornem-se como pequenas crianças maravilhadas com o que chega.

Não se detenham na fúria do mundo que vai bramir agora.

Ela não é endereçada a vocês.

Não existe punição, há apenas a aplicação de um princípio bem conhecido ‘de atração e de ressonância’, ‘de ação e de
reação’, tendo levado a humanidade (para algumas dessas almas que, infelizmente, correspondem à maior parte da

humanidade) a tomar consciência de seus erros, de suas faltas à Lei de Amor.

Mas nós não vamos julgar.

O que vão enfrentar estará diretamente ligado ao que Miguel denominou a ‘Espada da Verdade’ que decide, que vem lhes
despertar.

***

A ressurreição está a caminho.

Toda alma encarnada a verá, não tal como ela acredita que seja, mas tal como ela é.

Aí, não mais, há julgamento, mas iluminação real do que vocês são e, sobretudo, do que vocês têm feito em meio a este
mundo que muitos dentre vocês percorreram, por longo tempo, independentemente de seus desejos de Alma e de Espírito.

Nós insistimos longamente, com o Arcanjo Miguel e com todo o Conclave que me entregou as chaves, sobre o fato de se
aliviarem, de irem para a simplicidade.

Com efeito, ao se colocarem sob as leis da simplicidade, sob a evidência da Luz, tudo se tornará e tudo se torna cada vez
mais simples e evidente: confiança, fé e Vibração.

Eis, minhas crianças, o que eu vim lhes dizer, que já foi dito longamente, mas escutá-las de novo, em meio à Vibração de
minha Presença, tem um impacto, eu o espero, mais intenso sobre suas dúvidas e seus freios.

Queridas crianças, Eu lhes peço para acolher, agora, minha bênção que eu lhes dou a todos.

Eu os abençôo, eu amo vocês.

************

Mensagem da Amada MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=593

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=593
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~ A CONSCIÊNCIA ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam a minha Paz e as minhas Bênçãos.

Hoje, eu irei lhes falar da Consciência.

Alguns de vocês já sabem, eu passei a minha última encarnação explorando a minha própria Consciência.

Eu falarei, se desejarem, pelas palavras e pelas Vibrações.

Como o sabem, e como o vivem, vocês estão em via de passar de uma Consciência separada e dividida, de uma
Consciência identificada para uma Consciência Unificada, para uma Consciência Global.

A passagem de uma a outra assinala o acesso ao Estado de Ser e à sua própria translação dimensional.

Passar de uma consciência dividida e separada para uma Consciência Unificada é antes de tudo um processo
relacionado à Luz e à Vibração.

Por analogia, eu diria que a Consciência dividida na qual vivem é a Consciência da água, porque esta Consciência é
um amortizador para o corpo, um peso para o corpo e para a sua água.

A Unificação da Consciência passa pelo Fogo e pela Consciência do Fogo.

Vocês passam de uma Consciência pesada, densificada, para uma Consciência etérea sem personificação.

Esse movimento é mais fácil ou mais difícil segundo certo número de elementos.

A dificuldade resulta, sobretudo, de um processo denominado, na Vedanta, a ‘identificação da Consciência’.

Obviamente, vocês são todos identificados nesse corpo, nessa Vida.

A Consciência funciona deste modo.

Existe sua Vida e existe o resto.

O que não é o caso da Consciência Unificada.

Esta não faz mais a distinção entre o sujeito e o objeto.

E principalmente, a Consciência Unificada não é mais submetida à lei da ação / reação.

A Consciência Unificada é, por oposição à Consciência pesada, uma Consciência estável, sem flutuação.

O Fogo, paradoxalmente, induz uma estabilidade que a Consciência pesada não conhece.

Viver o processo da Consciência plena leva a experimentar e a viver certas modificações em meio às suas estruturas.

O som da alma é um dos primeiros marcadores.

Vem em seguida a Vibração percebida no que vocês denominam chakras, as Rodas de Energia.

Mas vocês não são, não mais, esta Consciência plena, esta Vibração, a das mais agradáveis.

Há, em meio à Consciência plena, perda de toda identificação (coisa que a Consciência pesada não pode pressentir,
nem aceitar), contraindo então resistências, atritos, tensões.

Vocês todos experimentaram isso.

A evolução desse mundo em que estão encarnados passa pelo seu desaparecimento puro e simples, o que quero dizer
também, em paralelo, que sua Consciência deve ser capaz de se estabilizar em um local que, de fato, não é um lugar,

mas outro espaço, presente em toda Eternidade em meio ao seu corpo que, por negligência, por falta de interesse,
toda a humanidade não pensou nunca em explorar ou em viver.

UM AMIGO - 18 de abril de 2010
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***

Hoje, não haverá acesso possível a outra coisa que não seja a esta Consciência.

A preparação que vocês têm vivenciado, iniciada pelo Conclave Arcangélico, se acompanha de importante
modificação de um conjunto de Vibrações especiais chegando até vocês nesta densidade e tendo-lhes consentido, e

permitindo-lhes ainda, aceder a esta Consciência não identificada.

Vocês fazem a aprendizagem, cada um ao seu ritmo.

Evidentemente, isso passa por períodos de resistências, de dúvidas, de questionamentos.

Mas, como eu disse e como disse o venerável Sri Aurobindo, quando vocês tocam uma vez esta Consciência plena,
vocês sabem pertinentemente que a tocaram.

Não pode haver dúvida sobre a realidade e a Verdade do que vocês têm vivido.

Mas sua Consciência comum lhes faz duvidar e coloca em dúvida a experiência da Consciência plena, pois a
Consciência comum, ligada ao ego e ao mental, antes de tudo, diz que ela deve morrer e ela não deseja morrer.

Vocês são auxiliados pelo conjunto de Vibrações que foram ativadas pelo seu trabalho e pelos Arcanjos.

Em meio à Consciência plena, não há espaço para questionamento.

É um espaço onde não há mais perguntas, onde tudo é resposta antes mesmo que a questão exista, criando, logo que
acessada, algo que está muito além da plenitude, muito além da emoção, muito além das crenças.

Apenas a própria Consciência pode aceder a esta Consciência.

Certamente, as Vibrações Arcangélicas, o conjunto dos corpos da ‘Yoga da Verdade’, da ‘Yoga da Luz’ e da ‘Yoga
Celeste’ permite e permitirá ainda mais facilmente colocar em ação as qualidades desta Consciência plena.

Lembrem que em meio a esta Consciência plena não há mais questionamento, nem interrogação.

Aparecem, é claro, algumas capacidades novas, como o fato de poder entrar em contato com os planos da Unidade,
como o fato de poder viver e experimentar a Alegria Interior, oSamadhi.

Mas tudo isso só representam etapas intermediárias.

A etapa final que vocês ainda não vivenviaram corresponde à dissolução desta Consciência em meio ao Todo, aí
onde não há mais espaço, nem para a Luz, nem para a Vibração, nem para o Samadhi, mas, muito mais, um

sentimento profundo de destruição, de dissolução.

Este estado de dissolução corresponde aos últimos momentos a viver nesta densidade.

Na minha tradição, isso é denominado Mahasamadhi.

A capacidade de tal Estado de Ser e de tal Consciência é de manter um corpo em repouso, imputrescível e de aceder
a outros Universos em toda Consciência.

Alguns místicos, alguns santos o relizaram, em todas as tradições.

Este processo irá se reproduzir e lhes será anunciado, e vocês estarão preparados pela Vibração e pela Luz.

Vocês devem já aceitar o princípio e os mecanismos mesmo sem vivê-los, desde já, compreender e aceitar que sua
Consciência vai encontrar sua Dimensão ilimitada, aquela que tem prevalecido e existido antes que percorressem este

mundo da Ilusão.

Na Vedanta nós falamos de Maya porque a Consciência em meio ao Maya não é a Consciência, mas um relicário de
Consciência.

***

Agora, torna-se-á fácil a vocês, nas próximas semanas e meses, em meio ao Fogo, em meio ao Despertar
da Kundalini, em meio à Coroa Radiante do Coração e da cabeça, viver a Consciência Unificada.

Desde já, resta a vocês se conduzirem.

Vocês são ajudados nisso pelo trabalho diário de recebimento que realizam.

Alguns dentre vocês vivem, nesses períodos, as primícias da dissolução.

Essa etapa é importante.

Ela corresponde ao que será fundamental para viver mantendo essa Consciência Unificada logo que passem à
quinta Dimensão, quer seja com este corpo ou sem este corpo, porque a Consciência plena, a Consciência Unificada,

sabe e vive o fato de não ser esse corpo, nem essa vida.

Então, é claro, se vocês estão atados a esse corpo, às suas funções, se essas ligações estão ainda muito presentes, vocês
terão mais dificuldade, evidentemente, do que aquele que já deixou certas ligações, certo número de crenças.

Todas as ligações, sem exceção, quaisquer que sejam, em meio a suas vidas afetivas, em meio a suas lembranças, são
obstáculos importantes para o acesso à Consciência Unificada.

Vocês não têm tanta necessidade de trabalhar, como dizem, nesses anexos, porque isso sobre o que vocês trabalham



vai persistir e vai resistir.

Vocês terão, principalmente, que levar a Consciência para a Luz e para a Vibração, cada vez mais, porque em meio
à Vibração, em meio à Luz Vibrante é que serão desligados de tudo que está anexado, de tudo que é acreditado.

Esses dados gerais sobre a Consciência são cruciais, pois muito em breve vocês receberão o chamado de uma
impulsão para irem nesse sentido.

***

Isso que vocês têm agora será obstáculo cada vez mais intenso para o acesso à Consciência ilimitada.

Mesmo alguns conceitos utilizados pelo seu mental poderão ser freios ao estabelecimento da Consciência Unificada.

As definições, por exemplo, relacionadas à palavra Amor, seguem mais impregnadas em todas as Dimensões
condicionais deste Amor.

Vem em seguida, é claro, as ligações afetivas, aquelas que vocês têm tido, aquelas que vocês têm mantido, aquelas
que vocês construíram.

Algumas, não são questão de todo rompimento, mas de bem compreender que o respeito ao outro e a liberação do
outro, favorecem sua própria liberação.

Vocês não podem pretender a libertação aprisionando o outro.

Vocês não podem pretender a Consciência Unificada mantendo o outro sob forma de dependência, qualquer que
seja.

Isso é válido também, é claro, para todas as suas atividades conduzidas nesta Dimensão.

Isso não significa dizer que não é para fazer nada, muito pelo contrário, mas isso significa dizer para fazer, sobretudo,
estando-se desligado do fruto de suas ações.

Não esperar reação, nem satisfação, mas fazer por fazer e para ser, simplesmente.

Todas essas questões devem-lhes ser agora formuladas e resolvidas nos tempos que chegam, pois os tempos estão
chegando para que vivam esta transição.

O paradoxo é que devem estar plenamente conscientes, neste mundo, manifestando toda sua Consciência Unificada.

Isso não é uma fuga, mas uma ampliação de pontos de vista e uma ampliação de Consciência.

Vocês devem experimentar sem cessar, elevar este nível Vibratório da Consciência Unificada para deixar que ele se
estabeleça.

O obstáculo principal, de fato, em meio à Consciência Ilimitada, vocês conhecem, sendo o mental, pois é ele que é
responsável pelos apegos e vínculos, e nenhum outro.

É o mental que os atrai para permanecerem nos processos de ação e de reação.

O mental não deve mais guiá-los, mas vocês devem guiar o mental, não mais pela força, não mais lutando contra,
mas, muito mais, acolhendo a Luz e a Vibração, pois, assim como foi dito, a Inteligência da Luz irá operar em meio às

suas estruturas e ao seu mental para fazer desaparecer tudo o que for obstáculo ao seu Estado de Ser.

Isso, obviamente, é muito mais fácil para aqueles que tiveram a oportunidade de sair desta Ilusão e de penetrar, com
toda Consciência, seu corpo de Eternidade.

Mas, à medida que a efusão da Luz da Fonte, à medida que todas as Vibrações da Confederação Intergaláctica se
aproximam de vocês, vocês poderão penetrar cada vez mais facilmente nos espaços Unificados.

Convem então, agora, formularem os fundamentos e as prioridades de sua ação para acessar esta liberação.

Eis, irmãos e irmãs humanos, algumas palavras que eu desejava lhes dar em relação à Consciência.

Se vocês têm dúvidas, eu tentarei responder o melhor possível.

***

Pergunta: Devemos ser observadores da nossa Consciência?

Logo nas primeiras etapas, sim.

Mas depois, mesmo o observador deve desaparecer, pois o observador de sua própria Consciência se coloca fora da
Consciência.

Este é um ‘ponto de vista’ que pode ser, para alguns, uma etapa prévia do aprendizado (este, não é obrigatório,
nem indispensável).

Tudo depende de sua capacidade em fazer vibrar o Coração, a cabeça e o sacro.

Aqueles de vocês que têm as três Lareiras acesas não têm necessidade de passar por esta etapa de observação, mas
bem mais se basear em meio à tripla Vibração e Radiação.

Isto deverá ser suficiente para permitir a Consciência Unificada.



***

Pergunta: essa fusão das três Coroas pode se fazer exclusivamente nos estados meditativos?

Em um primeiro momento, isso faz parte de seu aprendizado.

Mas aí também, não é questão de diferenciar o que é estado meditativo e o movimento da Consciência em meio às
meditações e o movimento existente em meio à Consciência comum, porque a Consciência Unificada não pode ser

incompleta.

Aquilo que se estabelece em meio à meditação deve se estabelecer também em meio a momentos da vida comum.

Uma vez que a Vibração é estabelecida em meio a estados meditativos, convém viver isso, também, nos atos da
vida cotidiana.

Isso irá permitir e favorecer o estabelecimento da Consciência Unificada onde não haverá mais diferença entre o que
é obtido pela meditação e o que é obtido ao realizar.

***

Pergunta: focalizar a Consciência em um problema permite suprimi-lo?

Seguidamente, a Consciência incompleta consiste em crer que é necessário suprimir certas coisas para aceder à outra
coisa.

Então, existe certo número de trabalhos que são realizados em meio à Consciência incompleta.

Mas jamais, jamais, a Consciência incompleta lhes permitirá aceder à Consciência Unificada.

É preferencialmente a Consciência Unificada que se estabelece pela Luz e pela Vibração, correspondendo à frase do
Cristo: “procurem o Reino dos Céus e todo o resto lhes será dado de acréscimo”.

Isso participa também do que o Arcanjo Anael havia denominado o ‘abandono à Luz’, mas também da expressão
do princípio fundamental ‘de atração e de ressonância’, do princípio também ‘de fluidez e da Unidade’ existindo em

meio à Unidade, existindo em meio ao Fogo.

Somente o Fogo é libertador.

Somente a Vibração do coração lhes permite aceder, de uma maneira ou de outra, a este estado Unificado.

O conhecimento, assim como o definem, não permitirá jamais aceder a essas áreas de Consciência.

É a Ilusão que fará crer àquele que é adepto desses conhecimentos que ele teve acesso, pela cabeça e por sua área de
conhecimentos, a qualquer liberação.

Mas isso não existe.

É um engano a mais, colocado no caminho da evolução.

A cabeça nunca conduziu a qualquer liberação.

Somente o Coração pode fazê-lo.

E o Coração não é conhecimento.

Ele é muito mais conhecimento onipresente.

Ele é, principalmente, simplicidade e evidência.

Se vocês forem capazes de manifestar a Vibração do Coração, a Vibração da Coroa Radiante, portanto, não
exclusivamente em meio a seus espaços meditativos, mas em todo ato de sua vida cotidiana, então, vocês viverão já

a Consciência Unificada.

***

Pergunta: a entrada na Consciência Unificada é progressiva ou sob forma de Switch?

As duas formas são possíveis.

Há certos seres aos quais não foi permitido, ainda, viver esta Consciência Unificada, porque tão simplesmente eles
não existiriam mais nesta densidade, é de certa maneira uma medida de proteção.

Mas para outros, tudo é possível.

Isso diz que o que é importante de reparar é o Switch.

O momento da mudança de uma Consciência para a outra.

Mesmo ela não se estabelece em duração e em permanência.

***



Pergunta: como fazer para fazer sem esperar satisfação?

Fazer esperando uma satisfação é próprio da Consciência separada e dividida.

É próprio do ego e do mental que reconduz tudo a si.

Devem estar desligados, também, do que vocês fazem.

O fazer em meio à simplicidade, sem buscar qualquer vantagem.

Nunca esqueçam que se vocês se estabelecem em meio à Coroa Radiante do Coração, toda sua vida tornar-se-á
evidência e facilitação.

Em qualquer caso não haverá mais que formular questões sobre os eventos sobrevindo ou não, porque tudo o que
acontecerá, sem exceção, se fará sob ação da Inteligência da Luz.

Em meio à Consciência Unificada, o pensamento é criativo, completamente.

Assim também, colocando-se sob a influência da Coroa Radiante do Coração, tudo o que se apresentará a vocês irá
em direção à Coroa Radiante do Coração, ou seja, no sentido da liberação.

Ao se manifestar em vocês certo número de eventos que eu qualificaria de dissociados, isso irá se traduzir sempre em
resistências.

Em meio à Consciência Unificada, não há resistência.

Há estabelecimento da evidência e toda a vida irá se desenvolver segundo este princípio.

Não há mais que reconsiderar.

Não há mais que guiar sua vida pela cabeça, porque toda sua vida se passa sob o sinal da evidência, sob o sinal da
facilitação.

Obviamente, o mental lhe dirá que isso é impossível, que isso não existe.

E, portanto, isso é a estrita Verdade da Consciência Unificada e do desenrolar da vida em meio à Consciência
Unificada.

Quando vocês estão na Vibração da Consciência Unificada, mesmo sem atingir oMahasamadhi, ao se colocar
simplesmente em meio à Alegria Interior, à Vibração do Coração, tudo o que chegará a sua Vida será facilitação,

evidência e facilidade.

Enquanto permanecerem ao nível do mental, vocês irão descobrir, tanto ao nível do corpo como ao nível do
desenrolar de sua Vida, somente resistências.

***

Pergunta: na Consciência Unificada, a personalidade não existe mais. Então é a Fonte que se expressa?

Completamente.

***

Pergunta: isso nos remete à Palavra do Cristo: “não sou mais eu que falo, mas o Pai que fala em mim”?

Plenamente. Na Consciência Unificada, as palavras, os atos que saem de vocês, são Luz.

Não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: um Evangelho diz: “de 1 sai 2, mas ao que serviria o 2 se tu não encontrares o 1?” Há um paralelo com a
Consciência Unificada e a Consciência que você denominou Pesada?

Se você deseja, caro amigo.

Mas eu o remeterei, de maneira muito mais evidente a esta frase: “felizes os simples de espírito, pois o Reino dos Céus
lhes pertence”.

***

Pergunta: as experiências que nós vivemos enquanto ser humano são úteis à Fonte para melhor conhecer sua
criação?



A resposta é difícil.

Quando vocês descobrem a Consciência Unificada, vocês descobrem a ilusão da Vida nesta densidade, a Ilusão da
reencarnação, o karma.

Vocês se extraem dos véus da Ilusão e vocês penetram as esferas de Consciência fora da relação com o Estado de Ser,
onde nada existe além da Vibração do Estado de Ser.

Então, certamente, as experiências de encarnação lhes venderam de forma particular, como se estando
enriquecendo.

Então, como explicar, se isso for o caso, que vocês chegam hoje a esta época particular denominada Kali Yuga, época
da escuridão e da destruição.

Para alguns de vocês, vocês estão aí desde dezenas de milhares de anos.

E se isso tivesse sido no sentido da evolução, vocês já estariam liberados e não iria viver o Kali Yuga, o que prova
bem que a encarnação, quaisquer que sejam suas experiências pertencentes ao que vocês denominam ‘livre arbítrio’,

é sua escolha, mesmo se, a um dado momento, vocês tenham sido aprisionados. Mas quando vocês descobrem a
Consciência Unificada, vocês descobrem a pretensão do princípio de reencarnação com suas leis lhes fazendo dizer

que é uma progressão.

Isso não é absolutamente o caso.

Vocês não podem, aliás, aceder à Consciência Unificada enquanto vocês não se desfizerem de todas as leis da ação /
reação e principalmente de suas vidas passadas, porque vocês não são mais essas vidas passadas, porque vocês não

são mais o que vocês vivem.

É a identificação e a projeção dessa identificação que criam e reforçam a Ilusão.

Hoje, o que lhes é proposto é muito maior, muito mais vasto do que a lei da ação/reação: é-lhes proposto a liberdade
e a liberação.

Não é de todo a mesma coisa, mesmo se nós concebermos que a grande maioria do ser humano deseja prosseguir a
experiência da encarnação.

***

Pergunta: nossas vidas passadas são transcendidas pelo abandono à Luz?

Completamente.

Alguns seres têm agora a memória do conjunto de seus caminhos nesta Ilusão.

Isso faz parte de um caminho específico ligado à sua capacidade de ação nesta Ilusão para trabalhar pela liberação
da humanidade.

Mas, nesse caminho normal, não há qualquer necessidade de conhecer ou experimentar essas vidas passadas, porque
elas nos conduzem ao passado e nos afastam do presente, do instante.

***

Pergunta: esses seres que têm o conhecimento total de sua vida passada são os Bodhisattvas?

Eles são muito mais que isso.

São seres pertencentes a Dimensões de longe superiores à quinta Dimensão, tendo percorrido esse mundo
exclusivamente para a previsão dos momentos que vocês irão viver.

Isso representa um sacrifício enorme de terem sido literalmente errantes em meio à encarnação para unicamente
favorecer a translação dimensional da humanidade, agora.

***

Pergunta: como caminhar, concretamente, no cotidiano, para esta Consciência Unificada?

O melhor meio é permanecer humilde e simples.

Por meio dessas duas palavras se encontra a quintessência do ensinamento da Vedanta.

A Consciência Unificada pode ser aproximada pela ‘Yoga Celeste’, mas se vocês não são humildes e simples, isso de
nada serve.

Assim também, a humildade, a simplicidade, a benevolência são as ferramentas mais importantes para aceder a
esta Consciência Unificada e nenhuma outra, porque os tempos são chegados.

Vocês poderiam me responder que alguns seres têm sido humildes e simples, mas não tiveram acesso à Consciência
Unificada.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.



***

Pergunta: quando se sente a necessidade de agradecer …

A única coisa para agradecer é A Fonte.

Todo ‘obrigado’ a outro ser é um erro, pois vocês se acorrentam ao outro.

O único ‘obrigado’ é o impulso do coração para A Fonte.

***

Pergunta: e quando o ‘obrigado’ é uma expressão da Vibração do Coração?

Caro amigo, você já constatou que o fato de agradecer ativa sua vibração do Coração?

***

Pergunta: quando eu me sinto no reconhecimento frente a frente de outro, isso pode chegar.

Então, o reconhecimento não é o ‘obrigado’.

Reconhecer é nascer com.

E, aí, isso corresponde ao Coração.

Isso não é o caso de ‘obrigado’.

A única coisa para agradecer é A Fonte.

***

Pergunta: estar reconhecendo é também devolver a Graça?

De uma certa maneira.

***

Pergunta: se nossa existência é um sonho, os outros planos dimensionais são também ilusão?

Absolutamente não, porque eles estão ligados e Unificados a A Fonte.

Eles são a verdadeira Vida.

Para nós que vivemos, de nossa Dimensão, este fim dos tempos, para extraí-los da matriz, nós os percebemos como
mortos.

A verdadeira vida não é aqui.

Toda gente, todas as pessoas que tiveram, de uma maneira ou de outra, acesso a experiências místicas, vão dizer-
lhes, todos sem exceção, que este mundo está morto e que este corpo, qualquer parte, está morto.

Não deveriam mais se identificar, ainda uma vez, nesse corpo, nesta vida, porque isso os distanciaria da Consciência
Unificada.

Vocês não podem aderir a esse corpo, a esta vida e aderir à Consciência Unificada.

O que não quero dizer que devem rejeitar os fundamentos de sua vida, mas que devem transcendê-los.

Como o disse Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Em breve, Ele poderá dizer: “meu Reino não é deste mundo”.

Evidentemente, enquanto vocês não viverem este acesso à Consciência Unificada, eu concebo que seja difícil de
aderir, de acreditar ou de pensar que o que vocês são é Ilusão.

E entretanto ...

***



Pergunta: nós seríamos de uma falsa Criação portanto as outras Dimensões seriam uma autêntica Criação da Fonte?

Plenamente.

Esta Criação, em um primeiro momento, foi iniciada e ela estava então ligada à Fonte.

As circunstâncias permitiram interromper esta relação com a Fonte, pelo menos de lhes fazer crer.

Toda criação está ligada à Fonte, mas sua Dimensão estava, em todo caso, nesta parte local do Universo, falsificado,
induzido a erro.

***

Pergunta: a verdadeira Vida, é a vida do Espírito?

É a vida Unificada.

O Espírito, em meio às dimensões Unificadas, possui também uma corporeidade, uma matéria, se vocês preferem.

Vocês têm seguida tendência para considerar o Espírito como qualquer coisa, em meio a esta dimensão, de imaterial.

Isso não é o caso em meio a outras dimensões.

***

Pergunta: os cristais ainda são úteis?

O conjunto dos cristais é Inteligência.

Eles estão ligados à Fonte por sua Vibração e por sua composição, por sua forma.

Todos os cristais foram trazidos à Terra pelos Mestres geneticistas de Dimensões muito elevadas.

Os cristais são onipresentes em suas estruturas celulares.

Os cristais são efetivamente os meios que permitiram, entre outros, de manter uma ligação à Fonte, tanto em meio
às suas células, como em meio aos cristais.

As forças da Luz Unificada têm encontrado, a cada final de ciclo, sem poder dissolver esta ilusão, os meios de manter
uma conexão com a Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, recebam Bênçãos e Paz.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrar-me entre vocês.

Então, estou muito contente que me deixem o lugar, porque tenho coisas a lhes dizer e também coisas a ouvir, porque
vamos, de rodas soltas, avançar em nossas trocas e, progressivamente, dar-lhes-ei elementos que tenho

necessidade de lhes dar.

Mas comecemos imediatamente, como de hábito.

Eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser é o que chamamos de Espírito?

Sim, é o que foi denominado, se preferirem, junto aos hindus, o Atman, ou seja, o átomo espiritual, o átomo divino que
é de fato o corpo de Estado de Ser.

É preciso que esse corpo seja abrasado para que vocês sejam liberados da matriz e que sua Consciência, em toda
lucidez, reintegre o corpo da Ressurreição tal como foi escrito por São João (Evangelista).

***

Questão: como se situa, nesse processo, a Fonte de Cristal?

A ‘Fonte de Cristal’, ou 13º corpo, é a reunificação, é o ponto de junção entre o corpo que vocês habitam pelo
momento e o corpo de Estado de Ser.

Quando Miguel lhes disse que eram localizados e localizáveis é justamente com relação à Fonte de Cristal que é, de
algum modo, uma ‘interface’ multidimensional localizável por nós lá de cima.

***

Questão: vejo por vezes como que o calor que se liberta da Terra, ao redor do meu corpo.

O.M. Aïvanhov - 19 de abril de 2010
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É um processo de evaporação.

Há processos atualmente de ignição, em vocês, como sabem, do Triângulo Sagrado (sacro).

Alguns de vocês começam a perceber esses fenômenos de Vibração espinhosa e de calor por todo o corpo.

Esse é um processo que vai se amplificar, durante os próximos dias e semanas.

Corresponde efetivamente à ignição do Fogo de sua Terra, que corresponde à ignição do Fogo sobre a Terra.

Isso corresponde também ao início do reencontro entre o Fogo do Céu e o Fogo da Terra.

O Fogo do Céu vem de múltiplos lugares, mas é antes de tudo a irradiação solar, através da ejeção de certo número
de corpos de Estado de Ser que nós liberamos, que virá a vocês, e também a explosão de Supernovas que

desencadeiam o que é chamado de ‘raios gama’, ou seja, irradiações extremamente potentes que têm a
particularidade de ionizar suas células e liberar o DNA.

NOTA: alguns ‘flashes’ de raios gama acontecem aqui na atmosfera da Terra, deixando os pesquisadores intrigados desde 1990,
quando foram detectados pela primeira vez (http://www.apolo11.com/ ).

Tudo isso está em curso mas, isso, já foi dito.

***

Questão: a subida da Kundalini se fará para todos os seres humanos do planeta?

Não, aqueles que não puderem ter o despertar da Kundalini viverão (o que é chamado, aliás, em diferentes profecias,
mas que tem uma origem um pouco bizarra) as punições.

Mas ninguém pune ninguém, há somente aqueles que não serão capazes de assumir a subida Vibratória do Fogo.

***

Questão: esta subida Vibratória do Fogo, para aqueles que a vivem, pode se viver de maneira completamente
diferente ou é sempre o mesmo esquema?

É globalmente o mesmo esquema, isso corresponde à reunificação da ‘tripla Lareira’ da Coroa Radiante da cabeça,
do Coração e do Triângulo sagrado.

É esse processo, com o despertar da Kundalini, que desencadeia o Fogo Interior.

***

Questão: é isso que cria o Antakarana que liga ao corpo de Estado de Ser?

O Antakarana é agora construído a partir do momento em que vocês ativararem a Coroa da cabeça, mas a junção
com o corpo de Estado de Ser está ligada à ativação dos ‘novos corpos’ e à reunificação na Fonte de Cristal, ainda

chamada de Vajra.

E é necessário bem compreender que o que vocês encaram hoje, com sua personalidade e sua cabeça, é dificilmente
exprimível em palavras, porque, para o momento, isso os faz colocar questões: « minha família e minhas roupas, o

que carrego, carrego leitura? » etc. etc.

Vocês verão que não será nada como imaginam com a cabeça.

Esse processo será, eu lhes asseguro, totalmente natural.

***

Questão: na meditação, minhas pernas, minha bacia, têm movimentos espontâneos. Isso tem relação com o
Triângulo Sagrado?

Sim. Completamente.

Assim como o sabem, o que é chamdo de ‘subida da Kundalini’ não corresponde unicamente a esse truque que sobe
ao longo da coluna, vibrando ou aquecendo.

Isso se refere ao conjunto do corpo e se refere também a processos energéticos que não estão unicamente ligados
ao trajeto da Kundalini, tal como leram nos livros.

***

http://www.apolo11.com/


Questão: como sair da espiral da personalidade?

‘Abrindo a porta’, é simples assim.

Quanto maior o abandono à Luz, mais a «personalidade» é dissolvida na Luz.

Mas não se pode sair da personalidade por um ‘esforço’ da personalidade, não é?

***

Questão: eu não sinto nada de específico.

Quem lhe disse que precisava sentir necessariamente algo?

Mas sempre acontece ‘algo’.

Alguns vivem processos de Consciência e outros vivem outras coisas.

***

Questão: foi preconizado beber muito. Os chás são convenientes também?

Então, há um risco se vocês beberem água pura, que é uma diluição de minerais.

É preciso absorver minerais, porque o despertar da Kundalini consome muitos açúcares e muitos minerais, assim,
vocês tem a escolha, efetivamente, de beber chás, mas que não contenham muitos minerais.

Por conseguinte, vocês deveriam associar sucos de frutas ou de legumes a mais.

Mas a ração hídrica deve representar, com a água e com os chás ou os sucos de frutas, um mínimo de dois litros a
dois litros e meio por dia, é o mínimo.

***

Questão: a subida da Kundalini tem um efeito reparador sobre o corpo físico?

Não, é a Luz que tem um efeito reparador e a descida da Luz, e não a subida da Kundalini.

***

Questão: isso significa que a subida da Kundalini tem um efeito purificador?

Vocês o verão por vocês mesmos, sim.

A purificação está na dissolução da Consciência no corpo.

Mas, ainda uma vez, se vocês quiserem falar de rejuvenescimento, de melhora da saúde, não é o despertar da
Kundalini que faz isso.

É a descida da Luz ou a descida do Espírito Santo, se preferirem, a Shakti.

Aliás, é o processo que existe sobre a Terra há trinta anos, quase trinta anos, que inicialmente correspondeu à
descida do Espírito Santo.

É justamente para permitir à Luz encarnar-se suficientemente para que o processo que é vivido agora, do despertar
da Kundalini, não provoque destruições demasiadamente importantes.

***

Questão: a Kundalini vai apenas ao sentido da subida ou ela volta a descer?

É melhor que ela suba, porque o que chamamos de ‘fugas da Kundalini’ pode dar desordens importantes como
despertares de calor, dores nas pernas extremamente fortes.

Mas lembrem-se, eu repito, de que houve, no início, uma energia descendente que foi o Espírito Santo, que desceu
na coluna vertebral e que preparou, de algum modo, o caminho para a Kundalini.

Mas a Kundalini vai apenas em um sentido.

Se for no outro sentido, não é nada bom.



***

Questão: qual é a duração do processo de subida da Kundalini?

Não há regra, é muito variável de acordo com os indivíduos.

E depois, lembrem-se também de que, independentemente do despertar da Kundalini, da subida da Kundalini, são
dois processos diferentes.

Despertar. Subida.

Há também um processo de Fogo Interior que está diretamente ligado à radiação do Ultravioleta emitido pelos
Conclaves.

Portanto, todos esses elementos são misturados no interior de vocês.

Portanto, há, ao mesmo tempo, despertar, ao mesmo tempo, subida, e ao mesmo tempo propagação do Fogo Interior.

Esses três processos realizam-se no período de tempo que é extremamente variável, mas não se inquietem, isso irá
muito rápido.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir formigamentos ao redor do nariz?

É a ativação do 12º Corpo.

As Vibrações, nesse nível, são completamente normais quando o 12º Corpo é ativado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, até muito em breve, passem bem, recebam todo o meu Amor e continuem a ficar na Alegria, por
que a Alegria expande e a Alegria os faz entrar no Estado de Ser.

Não se esqueçam jamais disso.

Na minha vida, eu sempre insisti nisso, não é?

Eu lhes digo até muito em breve e vão em Paz e passem cada vez melhor.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados, recebam Amor e bênçãos Arcangélicas.

Eu venho a vocês, em um primeiro momento, antes de deixar o lugar, para um segundo momento, ao Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Eu venho então para trocar com vocês, pelas palavras e pela Vibração.

Então, bem amados, a palavra é de vocês.

***

Questão: como se articula a Consciência com os 5 novos corpos e o corpo de Estado de Ser?

Bem amado, o que é chamado de novos corpos é parte integrante da constituição do corpo de Estado de Ser.

Esses cinco novos corpos formam, com os sete antigos, um princípio Vibratório baseado sobre o número doze, expressando a
Unidade ou a Tri-Unidade.

Nos corpos não dissociados, de fato, a Vibração e as funções ligadas ao deslocamento da Consciência são em número de doze.

Há a Translação de um sistema de sete pontos de Vibrações da Consciência para um sistema de Vibração constituído de doze pontos
Vibratórios correspondentes à Consciência Unificada.

A integração, em sua estrutura física, dos cinco novos pontos Vibratórios permite, então, pelo fenômeno de sincronia e de sintonia,
entrar em ressonância e transladar a consciência na própria Consciência do corpo de Estado de Ser.

O corpo de Estado de Ser não se apoia sobre esses dados tão materiais, no sentido em que vocês o entendem, mas sobre dados
muito mais ondulatórios do que corpusculares.

Essas propriedades ondulatórias são diretamente ligadas a esses cinco novos corpos.

O ajuste desses cinco pontos novos realiza, no corpo de Estado de Ser, uma Translação que se efetua no plano perpendicular.

De fato, o que estava disposto de acordo com um processo linear torna-se circular.

Há, portanto, nessas doze potencialidades Vibratórias novas (as cinco mais as 7 antigas), a realização do que o Arcanjo Miguel
chamou de Doze Estrelas de Maria.

Essas doze Estrelas são cada uma um potencial espiritual de deslocamento nos espaços Unificados e multidimensionais da
Consciência.

***

Questão: qual é o suporte da Consciência que leva nossas memórias?

No corpo de personalidade que vocês habitam hoje, a consciência é então aquela da personalidade.

Ela está limitada a uma forma que é a sua, aquela que vocês habitam.

Nos mundos Unificados, a Consciência pode revestir diversas formas em função de espaços dimensionais que ela percorre.

A partir do momento em que há ressonância da consciência, na personalidade, com a Consciência existente no corpo de Estado de

ANAEL - 20 de abril de 2010
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Ser, há então ressonância da Consciência e adequação e interpenetração de uma consciência dissociada com a Consciência
Unificada.

Isso corresponde ao que vocês vivem, atualmente, para aqueles de vocês que viveram a ativação das diferentes Coroas ou do
Triângulo Sagrado.

A Consciência é, portanto, a percepção de vocês mesmos, ela é, no sentido em que entendem, a palavra « ser ».

Quando vocês são isso, aqui, vocês não são aquilo, em outro lugar.

Há, portanto, um distanciamento e uma separação existente na sua consciência, fazendo-os considerar como sendo um ser separado
do conjunto do que não é você.

Na Consciência Unificada, vocês são vocês, mas também todo o resto.

É esta Consciência que está emergindo na consciência humana, para aqueles de vocês que se preparam para transladar.

A Consciência, portanto, não deverá apagar-se no momento da Translação.

Obviamente, se a Consciência se apagar, não há mais Translação, mas morte do corpo físico e, portanto, da consciência que transita,
naquele momento, para um outro estado, mas que continua separada.

Há então, pouco a pouco, um alargamento do campo de percepção da Consciência e do campo de percepção do ser, colocando fim à
divisão e à separação.

No momento, vocês ainda estão em uma forma limitada, alguns de vocês acessaram a sua forma ilimitada e se aperceberam de que
esta forma ilimitada é também variável em função das Dimensões e das Vibrações que percorre.

Vocês não estão, portanto, limitados no interior de uma forma, o que é o caso hoje.

O que é descrito nos textos orientais ou nos textos místicos é uma dissolução da Consciência onde há perda da autonomia, no sentido
separado, para a descoberta de uma Autonomia, no sentido Unificado.

Obviamente, a consciência separada, dividida, compartimentada, não pode considerar que exista outra coisa além desta mesma
consciência.

Mas a Consciência não é o que vocês vivem.

Vocês são, eu diria, um fragmento de Consciência, já que vocês não têm a consciência, até mesmo, do conjunto do que vocês são nos
universos.

Muito frequentemente, no seu mundo, vocês empregam palavras como « alma » e « espírito ».

Quem conhece o Espírito?

Quem conhece a alma?

Isso é apenas um reflexo, no nível da personalidade, de uma série de injunções ou de impulsos que chegam dos mundos etéreos.

A personalidade os capta e deles se apropria, mas a personalidade não é a Consciência.

Existe uma consciência da personalidade, mas ela é atrofiada e limitada a esta forma, a este envelope, aos seus pensamentos.

Os seus pensamentos não são os pensamentos do outro; isso é válido nesta dimensão dissociada.

Não existe mais separação do pensamento nos mundos Unificados.

Todo pensamento que vocês emitem é captado, de maneira instantânea, no conjunto do plano dimensional onde vocês emitem este
pensamento, o que não é o caso, certamente, no seu mundo.

***

Questão: como, na Dimensão Unificada, os pensamentos emitidos são « captados » pelas outras Consciências?

Bem amado, você não pode compreender, com a sua consciência limitada, o ilimitado, enquanto não aceder o Ilimitado.

Não existe resposta adequada porque o seu mundo de funcionamento limitado jamais poderá conceber o Ilimitado.

Pode aceitar em conceito, pode aceitar em ideia, mas jamais irá vivê-lo em Verdade.

***

Questão: essa passagem na Consciência Unificada é para quando, em tempo Terrestre?

Na escala do seu tempo Terrestre, bem amada, existem efetivamente datas.

Essas datas não correspondem a um calendário humano, mas a um calendário galáctico.

Alguns nós do calendário galáctico correspondem a nós em meio a esta Dimensão.

Assim o é do período correspondente a 52.000 anos.



Vocês chegaram ao final deste período.

Quando digo ao final, isso é agora.

E isso não depende nem de vocês, nem de nós, Arcanjos, mas sim da influência de alguns tipos de irradiações galácticas que vocês
começam a atravessar.

Nosso papel, assim como o seu, através do que começamos com o Conclave Arcangélico e os Casamentos Celestes, foi apenas para
permitir-lhes estarem alinhados mais exatamente possível com relação a essa irradiação galáctica e permitir-lhes voltar, para irem para

os mundos Unificados.

Aí também há um paradoxo correspondente ao que a sua consciência limitada poderia perceber e analisar.

Se eu lhes disser, por exemplo, que a Consciência unificada apenas pode se encontrar no Interior de vocês, isto é Verdade no plano
espaço-temporal.

De fato, todas as dimensões estão escondidas no Interior de vocês.

Para isso, é preciso que o pensamento ou a consciência, dirigida até agora para os mundos exteriores, volte-se para os mundos
Interiores, porque esses mundos Interiores são efetivamente Interiores.

Há portanto, logicamente, processo de reversão: passar do ilimitado ao limitado e, inversamente, passar do limitado ao ilimitado,
implica necessariamente nesta noção de reversão.

O Arcanjo da reversão é o Arcanjo Uriel, é aquele que irá intervir a cada final desse sistema solar a fim de provocar, para aqueles que o
desejarem, o processo da reversão.

***

Questão: entrar no pensamento do Supramental é entrar no pensamento da Fonte?

A palavra « pensamento » não é adequada.

A palavra « ser » corresponde à Verdade.

O pensamento é dinâmico.

O ser é, de algum modo, estático.

E, na estática, permite mover-se na infinidade dos mundos.

Há, portanto, através do que foi nomeado, denominado e chamado de silêncio Interior, o som 'si', também um processo dinâmico que
conduz a um processo estático (o que vocês chamam também, no sentido físico, de ponto zero) que deve ser encontrado.

É no fato de encontrar e de viver esse tempo zero que se situa o acesso ao ilimitado.

Há portanto reversão do pensamento do exterior para o Interior.

Mas o pensamento Interior não basta porque, ele mesmo deve parar no momento em que alcançar o centro.

***

Questão: uma expansão de Consciência permite ir para nossa dimensão ilimitada?

A palavra expansão, em si, traduz o que percebe a consciência limitada quando se expande, mas eu poderia responder também que
esta expansão é, de fato, uma reversão para o Interior.

A expansão irá conduzir, necessariamente, a um momento de retorno ao centro e, portanto, a uma certa forma de estática que permite
descobrir o ilimitado.

A expansão da Consciência pode se refletir, na sua própria dimensão, sem, no entanto, dela sair.

Assim, por exemplo, o fato de se comunicar com uma árvore, o fato de se comunicar com outros reinos evolutivos da natureza não é
uma prova de acesso aos mundos dimensionais.

A única prova de acesso aos mundos multidimensionais é a passagem em meio à sua forma de Estado de Ser, mas, também, nos
momentos em que se manifestam a vocês os mundos multidimensionais.

***

Questão: esses mundos se manifestam a nós unicamente quando estamos alinhados?

Completamente.

***



Questão: entrar na Unidade é entrar na coerência do universo, impulsionado pela Fonte?

Bem amado, isso são apenas conceitos mentais.

Você pode se agarrar a todas as palavras que convêm a sua consciência limitada, mas isso não é o Ilimitado.

A experiência de Ser está além das palavras.

Eu expresso, através de palavras, o que é, para vocês, o mais adaptado a certa forma de compreensão.

Entretanto, são palavras que podem por vezes afastar desta compreensão.

***

Questão: existir em vários planos ao mesmo tempo é um obstáculo à Ascensão?

Bem amada, é desejável bem definir o que você chama de viver em vários planos ao mesmo tempo, porque você pode viver no mundo
astral, como nesse plano, sem no entanto aceder ao multidimensional.

***

Questão: podemos estar ao mesmo tempo encarnados aqui sobre a Terra, encarnados em Orion, encarnados em outro lugar,
etc.?

Se esse fosse o caso, e se isso não estiver consciente na Consciência da Terra, isso corresponde, uma vez mais, a uma consciência
fragmentada.

Lembre-se de que, a partir do momento em que você alcançarem o corpo de Estado de Ser e a sua Vibração, não há mais, para você,
qualquer questão.

As questões são colocadas pela consciência limitada que ainda não tem a Consciência da Consciência ilimitada.

Quando a Consciência ilimitada se manifestar a você, sob forma Vibratória, como esse é o caso atualmente, quando você começar a
penetrar os espaços multidimensionais, não pode ali haver questionamento desse gênero, porque não é algo que se compreenda, é

algo que se vive.

Compreender não permite absolutamente viver.

É justamente no momento em que existir o processo, que eu já defini longamente, de abandono à Luz e de extinção temporária da
consciência dissociada, que se pode viver a Consciência Unificada, e não antes.

Enquanto você não soltar, não irá encontrar.

***

Questão: é necessário ter paciência para aceder ao Estado de Ser?

Não estou certo de saber o que a paciência tem a ver nisso.

A palavra Mestre é abandono.

Pode haver paciência sem abandono.

Pode haver impaciência e abandono.

Não há portanto correlação possível com a noção de paciência.

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser se faz de maneira progressiva?

Eu diria que é, de preferência, um processo irruptivo, que pode se fazer em várias etapas.

Os momentos em que há irrupção da Consciência ilimitada na consciência limitada (ou transferência da consciência de um ponto de
vista limitado a um ponto de vista ilimitado, o que leva estritamente ao mesmo), esse processo é, em geral, extremamente brutal na

noção temporal.

Apenas há progressividade através da progressividade como, por exemplo, nos Casamentos Celestes ou ainda nas Etapas.

Mas o switch da Consciência, assim como definiu o bem amado Sri Aurobindo, é perfeitamente observado pela própria consciência.

Ele corresponde ao que foi chamado, em diversas tradições de vocês, de « a pequena morte », esse processo que é vivido quando a
consciência limitada, na personalidade, abandona toda luta, assim como isso é vivido pelos místicos e pelos seres que vivem

experiências nos limites da morte.

Isto corresponde inteiramente às palavras de CRISTO, que foram retransmitidas pela primeira vez fielmente: «que a Tua Vontade se



faça e não a minha» e também o último grito de CRISTO na cruz: «por que me abandonastes?».

Nesta noção de abandono, que é como um grito de desespero real, é que se manifesta a Consciência ilimitada.

O processo dinâmico Vibratório que os acompanha a mais de um ano (e para alguns de vocês a dezenas de anos) deve levar a esse
processo, a esse switch.

***

Questão: como manter ou desenvolver isso, apesar dos constrangimentos externos?

Bem amada, uma vez que o switch da Consciência ocorrer, não pode voltar atrás.

Do mesmo modo, uma vez que o que vocês chamam de bainha de um chacra é perfurada e que esse chacra é aberto, ele nunca mais
pode se fechar de novo.

Obviamente, pode ser feito o que eu chamaria de desvios de funções espirituais de alguns chacras, mas, de maneira geral, o que é
adquirido está adquirido, no nível da Consciência.

Bem amada, a frase mais simples é continuar a fazer, mas fazer estando destacada, fazer estando no ser, levar cada vez mais a sua
Consciência sobre esta noção de ilimitado, continuar a agir na sua Vida quotidiana, o que quer que você faça, sempre estando

conectada a esta ressonância.

Você pode jardinar, você pode fazer trabalhos penosos, você pode escrever poemas e você pode, quaisquer que sejam essas
atividades, manter a Vibração de ser.

Não há qualquer discrepância.

Enquanto houver discrepância, há consciência fragmentada.

***

Questão: manter a consciência na respiração do coração é um meio de se centrar?

Bem amada, esse não é o meio, mas o objetivo.

Se isso acontecer a partir do momento em que você se ocupa das suas ocupações quotidianas, isso prova que ali chegou.

A partir do momento em que a Consciência se estabelecer na Coroa Radiante do Coração, quaisquer que sejam as suas atividades,
isso significa que você já está na sua multidimensionalidade, mesmo não tendo acesso, ainda, ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser, lembre-se, não é possível senão a partir do momento em que o conjunto das três Lareiras Vibrar em
uníssono e a partir do momento em que o conjunto dos cinco novos corpos for ativado e se juntar no nível da Fonte de Cristal.

***

Questão: o que vão se tornar os corpos biológicos que irão transladar?

Os corpos biológicos são portadores de uma memória.

Esta memória não pertence ao Estado de Ser, porque o Estado de Ser que lhes foi subtraído, eu diria, e que os espera no Sol, não
conhece a encarnação.

É então necessário, para algumas funções ligadas à coletividade Dimensional na qual vocês irão, levar esta memória e esta memória
está situada no corpo biológico, essencialmente no DNA, sendo chamado de gota vermelha e de gota branca.

***

Questão: a memória que acaba de abordar tem relação com a memória akáshica?

Tem uma relação, mas não é a memória akáshica.

A memória denominada akáshica corresponde aos planos intermediários, certamente elevados, mas correspondentes à matriz astral.

***

Questão: esta memória akáshica será então dissolvida?

Sim, é por isso que temos necessidade, e que vocês têm necessidade para a coletividade, de certo número de corpos biológicos.

***



Questão: por que eu durmo durante as meditações?

Esse é um processo relativamente frequente em várias pessoas nesta Humanidade, seja durante este período como em períodos que
nada têm a ver com o período atual.

Existe um momento em que algumas almas, em que algumas consciências da personalidade, se apagam literalmente.

Não há anomalia aí, mas é um processo que encontrou a consciência limitada para se proteger do ilimitado.

***

Questão: como superar isso?

Considerando a meditação como um espaço de subida Vibratória, em um primeiro momento, e favorecendo, de uma maneira ou outra,
a subida Vibratória quando da meditação.

***

Questão: Peter Deunov disse: «onde era água, será terra, onde era terra, será a água» e que uma nova Terra iria aparecer,
como uma Terra purificada que viria dos fundos marinhos, onde iria se estabelecer uma nova Vida.

É uma realidade total, simplesmente esta nova Terra e esses novos Céus, assim como descreveu também São João no Apocalipse,
corresponde a uma mudança de estado Vibratório.

Esta nova Terra e esses novos Céus não estarão mais na 3ª Dimensão, mas na 5ª Dimensão.

O que explica que tudo o que é à base de carbono, hoje, sobre este planeta, será revestido de sílica (dióxido de silício) (mas a sílica
não pode vir senão do Interior da Terra) e a Vida irá nascer sobre a sílica e não mais sobre o carbono.

Assim, o que estava comprimido e que vocês chamam, erroneamente, de núcleo terrestre ou de Fogo Terrestre (que estava
interiorizado e comprimido) deve exteriorizar-se.

O Fogo da Terra deve sair, para revestir a nova Terra.

***

Questão: é então esse processo que começa hoje?

É exatamente aquele que anunciamos, dentro do Conclave, pela boca de Miguel: o Fogo do Céu casa-se com o Fogo da Terra,
permitindo ao Fogo da Terra sair da sua prisão.

***

Questão: trata-se também de uma reversão?

Completamente.

O que estava no Interior torna-se exterior, ou seja, no seu lugar normal.

***

Questão: os povos intraterrestres já estão emergindo na superfície?

Absolutamente não.

Eles esperam o nascimento da nova Terra para, através das comportas interdimensionais existentes dentro de cada planeta, mudarem
de plano Vibratório, eles também.

***

Questão: eles não irão viver com aqueles que vão ascensionar na 5ª dimensão no nível da Terra?

Eu penso que eles terão outra coisa a fazer do que residir em uma 3ª dimensão Unificada ou na 5ª dimensão.

No que se refere, por exemplo, aos Delfinoides, eles irão se juntar às esferas de Sírius B.

Isso é profundamente diferente, de acordo com as origens.

***



Questão: os números que damos às dimensões correspondem a uma hierarquia?

A palavra hierarquia não é completamente apropriada, corresponde, entretanto, a uma intensidade Vibratória.

Esse termo é mais adequado, sabendo que existem, até a 18ª dimensão, dimensões antropomorfizadas ou, em todo caso, específicas,
em suas formas e complexos.

Quanto mais vocês se elevarem, mais perto da Fonte, mais a forma se torna simples e constituída de uma Vibração quase única.

***

Questão: as diferentes dimensões correspondem a uma Consciência que se aproxima mais perto da Fonte?

É o objetivo.

***

Questão: por que esses patamares Vibratórios são progressivos?

O princípio da Criação efetua-se através de reversões sucessivas.

De reversão em reversão, há afastamento, Criação da Fonte.

Esta Criação afasta-se da Fonte para ali retornar.

O caminho de retorno passa pelos switch de Consciência.

O processo de reversão existe em cada Translação Dimensional, mesmo nos mundos Unificados.

Progressivamente e à medida em que os planos Vibratórios e de Consciência se aproximarem da Fonte, há simplificação.

O princípio de simplificação é, portanto, oposto ao princípio de complexificação que acompanha o processo criativo.

Há então des-Criação, de algum modo, tanto como no seu mundo há a desconstrução.

Simplesmente, a desconstrução em outros mundos (que eu chamaria, de preferência, de des-Criação) não se acompanha de
processos tais como vocês irão vivê-los, já que não há razão para repor uma conexão com a Fonte que jamais desapareceu.

Assim, portanto, esses patamares não são, propriamente falando, uma progressão.

Pode-se falar de progressão a partir do momento em que houver densificação da consciência nas dimensões mais afastadas da
Fonte.

Mas, a partir do momento em que há des-Criação e nova elevação para a Fonte, não há patamares, há cruzamento de etapas, etapa
por etapa, dando a impressão, nas escalas muito longas, de uma progressão.

Mas a passagem de uma dimensão a outra se faz de maneira extremamente brutal.

Do mesmo modo quando nós, Arcanjos, passamos da nossa Dimensão original para a Dimensão de contato com a sua, que é a 5ª
dimensão.

Cada salto dimensional, no sentido da descida para vocês ou da subida para nós, se faz de maneira extremamente brutal,
correspondente a um salto Dimensional extremamente rápido.

Isso se acompanha de uma mudança, Vibratória e de forma, total.

***

Questão: emitir a intenção de fundir com a Fonte não permite subir todas as dimensões, instantaneamente?

Não.

Compreenda bem que, quando você aceder, para alguns de vocês, à 5ª Dimensão, vocês terão Consciência de todas as outras
Dimensões, mas o que não quer dizer que a sua Consciência poderá ir a todas essas Dimensões.

Vocês poderão se comunicar e trocar com todas as Dimensões, o que não é a mesma coisa de ali estar presente em pessoa.

O mesmo princípio, vocês podem assimilar ao que chamam de telefone: vocês podem ouvir a voz da pessoa com a qual se
comunicam, vocês podem mesmo por vezes vê-la, mas vocês não estão ali, no entanto.

***

Questão: iremos então onde a Fonte tiver «decidido»?

Vocês não vão nem onde a Fonte decidir, nem onde vocês decidirem.



Vocês vão aonde a Vibração levá-los.

Princípio de atração e de ressonância.

Lembrem-se de que os planos dimensionais são planos de Vibrações, de ondulações e de partículas cada vez mais etéreas e cada
vez mais rápidas, cuja potência Vibratória é colossal.

Assim, portanto, vocês serão guiados pelas ondas e pelas partículas ao lugar onde poderão se estabelecer.

Nada mais, nada menos.

Assim, portanto, a intenção nada tem a ver.

Do mesmo modo que no seu mundo, se vocês projetarem a sua intenção para estar no alto de uma montanha, isso jamais será
suficiente para estar no alto da montanha.

***

Questão: há entretanto iniciados (neófitos) que fazem isso, eles se projetam em um lugar e ali estão.

Isso corresponde a procedimentos chamados de bilocação.

Isso acontece em meio mesmo a esta Dimensão, mas não acontece nos mundos multidimensionais.

***

Questão: a Fonte está presente em todas as dimensões, arranjada diferentemente?

Nenhuma Dimensão poderá existir, mesmo a sua, se a Fonte não estiver ali.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, recebam então a minha Radiância.

Eu deixo o meu lugar para um espaço de recolhimento, na manifestação do Arcanjo URIEL, nesse canal, a fim de fazê-los
aproximarem-se do mecanismo da Presença e do Estado de Ser.

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

************
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Questão: a noção de harpa celestial existe para cada um de nós?
Bem amado, nos campos das esferas e dos espaços da Criação, nos ateliês da Criação, como dizemos, tudo é som, tudo é

forma, tudo é Luz e tudo é cor, assim como já longamente o enunciei.

Nos espaços da Criação existem múltiplos sons dos quais aqui encontra-se uma cópia, em meio mesmo ao seu mundo.

Assim, entre os sons os mais sutis que trabalham nas engrenagens íntimas e invisíveis da criação da Vida encontra-se,
antes de tudo, o violino e exatamente no mesmo lugar, ou exatamente abaixo, a harpa.

A harpa celestial e o violino celestial são as notas de fundamentos da Criação e as notas do desenvolvimento da Criação
nos multiversos e nas multidimensões.

***

Questão: eu vou para a Coroa Radiante do Coração, para a Vibração do Coração?

Bem amada, vocês são todos esperados na Coroa Radiante do Coração.

Não esqueçam que é a sua Essência, a sua Dimensão de origem, antes que fossem presos nas armadilhas desta ilusão.

Assim, portanto, não há que colocar esta questão, mas há que afirmá-la, não como uma interrogação, mas, bem mais, como
uma evidência.

Não como um desejo para amanhã mesmo, não como uma possibilidade, mas, bem mais, como uma evidência.

O que nós lhes transmitimos do Conclave é o que nós mesmos recebemos do Sol central da Galáxia, do centro da Galáxia e
que humildemente lhes retransmitimos.

Então, isso está aí, isso apenas pede para ser instalado.

Não há portanto que questionar com relação a isso, mas há exatamente que deixar fazer, há exatamente que se abandonar
a esta evidência que está aí.

***

Questão: como superar as antigas feridas?

Bem amada, ainda que isso mesmo fosse verdadeiro, no que esta ferida vivida em um passado antigo, é responsável hoje?

O que é responsável é o mental, que adere e que acredita nesse gênero de coisa, ainda que isso fosse real no passado e
fosse verídico.

O peso que você aí outorga determina o peso no nível de seu sofrimento de hoje, nada mais.

Então, cabe a você decidir ir para a leveza, cabe a você decidir aliviar-se, a correção não iria no sentido da leveza, mas iria
no sentido do peso, porque a lembrança é peso.

Então, libere-se dessa lembrança.

Não é necessário recordá-la ou colocar a atenção em cima, mas, bem mais, elevar a Vibração que irá lhe permitir superar e
transcender essas feridas que não são mais feridas, elas são mais apenas lembranças.
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Lembranças mantidas em algum lugar, mantidas por quem ou por quê?
Certamente não por você, certamente não pela sua Essência mas, bem mais, pelos jogos da personalidade que está fixada

em viver e em reviver os mesmos sofrimentos.

Então, dar-lhe correções apenas irá fazê-la se sobrecarregar (tornar pesada).

O meu objetivo não é sobrecarregá-la, mas aliviá-la e o seu objetivo deve ser este.

Enquanto você refletir com relação ao que vive o seu corpo no seu presente, em meio ao que ele viveu no passado em
outros planos (seja esta vida ou outras vidas), você irá se afastar da leveza.

A leveza não está no domínio da reflexão, não está nos domínios da correção da origem dos sofrimentos, mas, bem mais,
na Alegria do instante.

Não pode haver Alegria se houver o peso do passado.
Não pode haver Alegria no instante se o passado estiver presente.

Somente o presente deve estar presente.

***

Questão: na translação a vir, quantas dimensões haverá e quais?

Bem amado, conhecer as dimensões de nada serve se você não vivê-las.

Descrever-lhe uma paisagem não é viver a paisagem.

Isso apenas faz nutrir os fantasmas e nutrir aspectos bem irreais e isso faz peso, aí também.

Cada vez mais, e você irá constatá-lo, seja através dos Arcanjos, seja através dos Anciões, ou de qualquer outra entidade
de Luz que intervenha na sua Dimensão, o discurso e as Vibrações serão cada vez mais leves, simples e curtos.

Em meio ao que vem para você, vá para a simplicidade.
Vá para a evidência, afaste tudo o que faz peso e que obstrui.

Afaste o que lhe dá a impressão de avançar mas que, de fato, o faz recuar.

De nada lhe serve, portanto, na sua própria ascensão dimensional, saber quantas dimensões há acima ou embaixo, isso
associa peso e isso impede de elevar-se.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, bem amados, não importa, ainda uma vez, o que efetuamos, os diversos interventores e eu mesmo sobre vocês.

O mais importante não são as palavras, porque as palavras vocês irão tê-las.
O mais importante, lembrem-se, é sempre a Vibração.

As palavras são apenas suportes destinados por vezes a levar a Vibração, mas as palavras sem a Vibração nada são.

O conjunto das nossas intervenções, que ela tenha ocorrido sobre um chacra, que ela tenha ocorrido pela Radiação, tem
sempre uma função que é aquela de contribuir para o seu apaziguamento e para a sua liberação.

Guardem essa palavra essa noite, na qual eu irei deixá-los.

Eu tanto lhes falei, durante as minhas inúmeras intervenções no ano passado, do abandono à Luz, tanto, hoje eu irei lhes
falar cada vez mais da simplicidade da Luz.

Vocês querem a Luz?
Então, sejam simples, porque a Luz é simples e na simplicidade se encontra a Inteligência, porque a Inteligência é simples,

aquela do Coração, porque a Inteligência do Coração conhece tudo.

Nada existe que seja desconhecido, na Inteligência do Coração.

Jamais o seu cérebro, jamais o seu intelecto chegará a imitar ou mesmo aproximar-se disso.



Penetrar pelas vias da simplicidade, pelas vias do Coração, pela Coroa Radiante, é sua única preocupação.
É isso que lhes é solicitado porque, nesta Coroa Radiante (mesmo se, hoje, alguns de vocês viverem mais o Triângulo

Sagrado), o conjunto das três Lareiras irá sofrer alquimia e se reunificar no Coração.

E o caminho para chegar a isso tem por nome simplicidade e leveza.

Cultivem então isso e vocês irão ver que a sua Vida, mesmo nesta dimensão, tornar-se-á evidência, que os obstáculos
existentes para a humanidade não poderão atingi-los.

Lembrem-se do 'princípio de atração e de ressonância'.

Lembrem-se de que a lei de amortização do carma não existe mais: a matriz dissolve-se e assim, portanto, a lei da
evidência, a lei da Graça, a lei da simplicidade e da inteligência desta simplicidade, será empregada instantaneamente.

Vocês irão saber que estão neste caminho quando a sua Vida se tornar simples, feliz e leve.

O abandono à Luz era a etapa crucial, uma outra, e também crucial, abre-se hoje: ela tem por
nome simplicidade, humildade, facilidade.

Vejam, mesmo as palavras empregadas pelo venerável Um Amigo, vão nesse sentido e irão cada vez mais nesse sentido,
porque qualquer outro sentido seria um sentido de peso e de erro.

Então, boa estrada para vocês mesmos, bom caminho para vocês mesmos, sempre compreendendo que esse caminho e
esta estrada não se revelam no espaço e no tempo, mas revelam-se aí mesmo, onde sempre estiveram.

Boa estrada para vocês, que o Abandono à Luz e a Simplicidade os revelem a vocês mesmos, inteiramente.

É a melhor coisa que pode acontecer, agora, em meio a este mundo que vive atualmente a sua última tribulação.

A única certeza será interior, a única fonte de Paz será interior, o único acesso à Verdade será interior.

Atrelem-se a isso, todo o resto irá se desenrolar segundo esse 'princípio de atração e de ressonância', sem mesmo lhes
colocar questão.

Até breve.

************
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Saudações, Povo da Terra.

Eu me expresso nesta Assembleia para todos os Irmãos em CRISTO presentes na superfície da Terra e
tendo despertado, neles, uma das Três Lareiras.

Eu sou VELGAN, um dos representantes da Constelação de Vega da Lyra, de onde a maioria dos Vegalianos
é proveniente.

Eu dirijo, atualmente, e desde alguns anos, de maneira invisível aos seus olhos, certo contingente da
Confederação Intergaláctica da Luz obediente a CRISTO, obediente ao Comandante das Forças Supremas.

Eu faço parte do que foi denominado, em seus escritos, os Anjos do Senhor.
Nós somos seres de forma humanoide, apresentando certa semelhança com vocês.

Nós fazemos parte do que vocês chamam de 3ª Dimensão Unificada e, como tal, somos no momento os
únicos que podem intervir, de maneira concreta, visível e tangível, em meio à sua Dimensão.

Nosso papel e nossa função, no seu espaço, consistem principalmente em garantir que os agrupamentos, as
formas de evacuação, e algumas transferências, se façam, no devido momento, nas melhores condições

possíveis para vocês.
Eu intervenho, nesse canal que me conhece há muito tempo, para dar-lhes, e para começar a dar-lhes, algumas

especificações sobre a nossa missão, e sobre a sua missão, neste período que vocês estão prestes a viver.
Quando eu falo deste período, eu me dirijo, no seu tempo linear terrestre, ao período de hoje até a fase final

que precede a Ascensão definitiva do seu Sistema Solar.
A nossa intervenção vai ocorrer em diferentes níveis.

Eu não vim agora para falar-lhes sobre esta intervenção.
Eu vim para especificar e dar a vocês informações relativas sobre nossas intervenções, desde já, em meio à

sua densidade, particularmente durante as suas noites, presentes ao seu lado durante a fase de sono e durante
o seu despertar.

Nós intervimos agora para reparar em vocês o que deve sê-lo, para permitir, quando chegar a hora, viverem o
que têm que viver, de maneira fluida, de maneira simples e sem atrito de qualquer tipo.

Nós cuidamos então para estruturar, em vocês, alguns elementos que
denominam chakras, que vão permitir, quando chegar a hora, ajustá-los ao apelo

da Luz, no devido momento.
Eles se situam, tanto em suas estruturas físicas, como em suas estruturas

etéreas.
A nossa forma pode talvez surpreendê-los.

Também devo especificar que vamos nos apresentar a vocês durante o sono,
mas realizando, de maneira formal, a famosa Saudação de Órion que lhes foi

comunicada por ORIONIS antes de sua saída.

***

Nós fazemos parte de um setor específico do Universo.
A nossa experiência em mundos matriciais dissociados, como o de vocês, permite-nos estar um passo à frente

da sua evolução para melhor guiá-los e prepará-los ao que está para chegar.
Assim, desde o início do seu mês de maio, e durante alguns meses, nós vamos intervir (de forma invisível, no

início, junto a vocês, individualmente) para aqueles que necessitarem de ajustes finais, preparando-os para
viver o que está para ser vivido.

Portanto, não se assustem se vocês perceberem a nossa Presença.
Nós nos movemos, em geral, em meio à sua cabeceira em grupo de três ou

quatro, para atuar o mais discretamente e o mais facilmente possível.
Nós medimos entre 1,20 e 1,40 metros de altura, no seu sistema métrico

vigente.
Nossa particularidade é estarmos recobertos do que denominariam uma

‘segunda pele’, ou ainda um macacão acondicionado aderido ao nosso corpo.
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Ao nível dos olhos, nós exibimos como característica, óculos de um tipo
pouco especial, constituídos de placas transparentes de obsidiana [tipo de

vidro vulcânico rico em sílica], que nos permite apreender os detalhes da sua
anatomia física e sutil.

O nosso papel circunscreve-se, no momento, repetindo mais uma vez, em
aperfeiçoar a sua preparação Vibratória ao que vocês vivenciam.

Assim, cabe a vocês não se assustarem, nem terem medo, àqueles de vocês
que nos próximos dias e semanas terão contato conosco assim que entrarmos em contato com vocês.

Essas são algumas informações essenciais que eu tinha para dar a vocês sobre a nossa Presença na sua
cabeceira.

Nós trabalhamos e nós preparamos para alguns de vocês os eventos que devem acontecer dentro de muito
pouco tempo, no seu tempo linear.

Por ora, eu não vou detalhar, se quiserem, as diferentes fases da nossa intervenção meramente física em seus
espaços exteriores.

Nós vamos nos limitar a responder as suas dúvidas com relação às nossas intervenções no plano etéreo pela
projeção de nossas formas mentais telepáticas na sua cabeceira.

Este Anúncio deve ser divulgado, de forma importante e rápida, é claro, antes do mês de maio.

***

Pergunta: quais são as modalidades das suas intervenções?
Sobre cada ser humano, o trabalho poderá ser diferente.

Consiste em remover zonas de Sombra e de desequilíbrio que persistem ao nível das suas lâmpadas,
possibilitando realizar o que eu denominaria, com vocês, uma ignição perfeita dessas Lareiras.

Os meios empregados não lhes são conhecidos.
Eles utilizam técnicas supralumínicas, unindo as ondas mentais a tecnologias luminosas.

***

Pergunta: por que vocês aparecem às vezes vestidos com uma roupa espacial branca?
Isso corresponde, em alguns casos, a certas modalidades das nossas intervenções, onde nós somos
obrigados, para alguns de vocês, a proteger, de maneira um pouco mais importante, a nossa cabeça.

Os nossos órgãos que vocês chamam de sensoriais, são, efetivamente, um pouco sensíveis a algumas ondas
emitidas nos seus ambientes.

Mas a cor do nosso macacão acondicionado é, efetivamente, da cor branca.
Nós não exibimos, voluntariamente, qualquer distintivo nem qualquer logotipo nessas vestimentas.

***

Pergunta: e ao que corresponde a aparência azul que vocês também apresentam?
Isso é devido a uma difração da Luz procedente do nosso Sistema Solar, percebida pelos seus olhos desta

maneira.
Ela é branca, mas irradiando no azul.

***

Pergunta: vocês vêm em Embarcações?
Nós somos os únicos seres da Confederação Intergaláctica capazes de intervir em meio a Embarcações que

vocês qualificariam de físicas.
A característica distintiva das nossas Embarcações de intervenção, devido à nossa chegada em meio ao seu

mundo, por intermédio de portais intergalácticos existentes na Intraterra, é dada pelas pequenas Embarcações
[cápsulas].

Nós não dispomos, neste Sistema Solar, do que é chamado de Embarcação-Mãe.

***

Pergunta: como diferenciar uma Embarcação metálica, da Sombra, das suas?
Simplesmente pela qualidade da Radiação que é emitida pelas nossas próprias Embarcações.

Aqueles de vocês que estiverem abertos no nível de uma das Três Lareiras não poderão, em princípio, ter
qualquer dúvida, exceto um grande espanto.



***

Pergunta: vocês visitam também pessoas que não estão informadas sobre o que acontece?
Nós intervimos, de maneira etérea, como mental, telepática, ou ainda fisicamente, nos seres nos quais uma das

Três Lareiras está aberta.
Isso exclui qualquer pessoa que nós denominaríamos, em jornada espiritual, não tendo ativado, pelo menos,

uma dessas Três Lareiras.
Não há, portanto, risco de confusão.

O nosso papel limita-se, tal como foi definido na sua Bíblia, enquanto Anjos do Senhor.

***

Pergunta: de onde vem esta denominação “Anjos do Senhor”?
É aquela que foi empregada, primeiramente, no Antigo Testamento, pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Elias.
A denominação permaneceu e foi repetida, depois, por alguns Apóstolos e por alguns Evangelhos apócrifos.

***

Pergunta: isso significa então que vocês já intervieram no nosso planeta?
Muitas vezes.

Novamente, o nosso papel limita-se a uma intervenção do tipo individual com relação a seres que podem ser
reconhecidos e identificados.

***

Pergunta: como vocês identificam esses seres?
Pela Luz emitida atualmente, e de maneira mais convencional, pelo que vocês chamam de implantes.

***

Pergunta: pelos implantes que vocês mesmos instalaram?
Perfeitamente.

Muitas vezes, durante a primeira infância.

***

Pergunta: como os implantes foram introduzidos no organismo?
Eles foram instalados fisicamente por intervenção direta pelo processo de desmaterialização dos corpos

existentes em meio à sua densidade, rematerialização em nossas Embarcações, e rematerialização, em uma
segunda vez, no seu local original, se possível.

As nossas intervenções acontecem, em geral, de modo Vibratório que, para vocês, é muito intenso e se situa
no limite do que vocês chamam de adormecer.

Há modificações de percepções pessoais e sensoriais, muitas vezes, em relação com sons fora do comum.

***

Pergunta: como cooperar com vocês da forma mais correta?
No momento, vocês não têm escolha.

Nós intervimos no que é preciso em meio às suas estruturas e indispensável para resolver, a fim de permitir-
lhes viver a transição mais apropriada ao seu caminho.

Nós não estamos aí para dialogar com vocês.
Nós não estamos aí para discutir, no sentido em que vocês entendem.

Nós estamos aí para cumprir uma missão extremamente específica e nada mais.

***

Pergunta: no que consiste esta missão e como ela vai acontecer?
Eu bem disse que eu não vim, agora, para revelar isso.

Isso apenas poderá ocorrer, no nível de explicações, quando vocês tiverem recebido o sinal que eu qualificaria
de auditivo, e de Coração, de MARIA.



***

Pergunta: você especificou que convinha divulgar rapidamente esta mensagem?
Para que os despertos em uma das Três Lareiras não ficassem chocados, nem aterrorizados, pelo que poderia

ocorrer, de maneira semiconsciente, durante à noite.
A simples informação que irá circulará vai permitir evitar o que vocês chamam de terror.

Nós somos, antes de tudo, seres da 3ª Dimensão Unificada.
Nós seguimos caminhos evolutivos fazendo com que nós jamais tivéssemos desenvolvido qualquer corpo que

vocês chamam de emoção.
Nós não conhecemos e não vivemos as emoções que vocês vivem.

Algumas das nossas Presenças, independentemente do seu aspecto Vibratório muito potente, situam-se no
nível do Coração, mas podem parecer-lhes, por outro lado, afastadas da sua Dimensão humana, o que é o

caso.

***

Pergunta: o lugar onde vivemos tem importância para as suas intervenções?
Nós somos capazes de encontrá-los não importa onde neste planeta.

***

Pergunta: vocês esperam alguma coisa de nós, até o Anúncio de MARIA?
Se possível: Confiança, Abandono (em nome de CRISTO) na Luz e, se possível, imobilidade.

***

Pergunta: imobilidade: você quer dizer à noite, durante as suas intervenções?
Exatamente.

***

Pergunta: há uma posição mais favorável ou não?
Nenhuma posição é capaz de restringir a nossa intervenção.

***

Pergunta: quais são os seus critérios de escolha das crianças para colocar implantes?
Antes de tudo, aqueles da nossa própria raça e do nosso próprio povo, estando encarnados sobre esta Terra.

Em seguida, e secundariamente, aqueles que eu qualificaria, em um nome um tanto simples, mas que é a
realidade, de equipes de solo.

***

Pergunta: qual é o papel desta equipe de solo?
Preparar a vinda da Luz e o final da matriz.

***

Pergunta: este implante tem outras funções além de reconhecimento no momento desejado?
Para a grande maioria, não.

Para alguns, isso tem sido como um televisor, essa não é a palavra exata, eu tento conseguir ... como uma
webcam no seu mundo.

***

Pergunta: nós iremos vê-los quando as nossas Três Lareiras estiverem acesas?
Para alguns de vocês, sim.

Se vocês forem levados a nos ver, isso significa que temos alguma coisa a fazer com vocês, mas todos os
Despertos não irão nos ver.



O que não quer dizer que nós estaremos invisíveis, mas que não teremos necessidade de nos manifestar ao
lado de alguns despertos, de maneira tangível, contudo.

***

Pergunta: vocês irão se manifestar unicamente àqueles que são de origem Vegaliana?
Eu disse que nós os vigiamos, e que nós intervimos tanto ao lado daqueles que vêm do nosso povo, da nossa

raça, como também ao lado da equipe de solo e, também, ao lado de alguns Despertos que devem ser
transferidos a outros locais de agrupamentos além daqueles onde eles vivem atualmente.

***

Pergunta: as crianças que nascem atualmente, todas elas são implantadas?
Não.

Não há mais necessidade, agora.
Aquelas que devem nascer Despertas nascem-no Despertas.

***

Pergunta: vocês irão nos acompanhar então até o final?
Nós iremos intervir.

A palavra acompanhamento é um pouco excessiva.

***

Pergunta: as intervenções serão muitas em cada pessoa ou uma vez será suficiente?
Frequentemente, a nossa intervenção é única, mas ela pode ser repetida duas ou três vezes.

***

Pergunta: esses implantes são detectáveis pelos nossos meios de 3D como os rádios, os
detectores?

Sim, já que são implantes que vocês qualificam também de 3D.

***

Pergunta: Fala-se muito de implantes, mas em um sentido totalmente negativo.
Esta é a realidade.

***

Pergunta: como distinguir implantes da Sombra e os seus, de reconhecimento?
No nível do próprio implante, não há qualquer meio.

***

Pergunta: a diferença é feita em que nível?
No nível Vibratório e no nível da Saudação de Órion.

Não é por acaso que as nossas vestimentas, os macacões acondicionados, as nossas roupas espaciais, são
brancas, com exceção dos nossos olhos e da viseira.

O branco, e a qualidade da Irradiação que nós emitimos, nos colocam de forma concreta na Confederação
Intergaláctica como os Servidores do Senhor.

***

Pergunta: vocês chamam de Senhor o que nós denominamos FONTE, ou uma entidade particular?
Ela se refere exclusivamente a CRISTO e a ninguém mais.

***



Pergunta: o Senhor CRISTO é também aquele que nós chamamos de CRISTO MIGUEL?
Perfeitamente.

CRISTO pode assumir diferentes trajes de Luz em função do seu papel, a um dado momento.

***

Pergunta: por que aqueles que não são da Luz não podem fazer a Saudação de Órion?
Por uma dupla razão.

No que se refere à sua origem galáctica, para aqueles que não fazem parte dos humanos, existe uma
incompatibilidade fisiológica para fazer esse movimento.

No que se refere àqueles dos seus Irmãos, errantes em meio à Sombra, isso representa a humilhação, para
eles.

***

Pergunta: no momento da Translação Dimensional, poderemos escolher a nossa destinação, entre
aspas?

Compreendam bem, e isso lhes foi dito e repetido, que ninguém, absolutamente ninguém, poderá escolher,
sobre esta Terra.

Cada um irá onde a sua Vibração o levar, e certamente não a sua vontade ou o seu desejo.
O momento da escolha passou.

Isso correspondeu a uma janela de tempo anterior à reunião do Conclave realizada pelo Arcanjo JOFIEL, há
mais de dois anos.

***

Pergunta: são vocês que irão nos indicar o lugar onde seremos aguardados?
Mas nós não iremos indicar o lugar, nós iremos levá-los lá.

Não há então qualquer interesse, exceto no nível da sua cabeça, para saber aonde vocês irão.
A partir do momento em que o plano final se engrenar, as coisas devem ir muito rápido.

Nós não teremos tempo para filosofar.
Nós estaremos no momento da ação.

Nós estamos aí para isso.

***

Pergunta: em qual período de tempo terrestre vocês estimam, precisamente, a sua intervenção?
Quanto mais cedo melhor, mas nós temos o hábito de aguardar e de ser paciente.

Não somos nós que decidimos, nem vocês.

***

Pergunta: é CRISTO que decide?
É a única entidade qualificada para decidir o momento.

***

Pergunta: estar no instante presente, em relação a todo esse processo, é um elemento importante?
Para a Vibração, sim.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Povo humano, nesta Assembleia, como no planeta, eu lhes agradeço.
Nós lhes agradecemos, em nome do meu povo presente em missão ao lado de vocês, por terem acolhido



essas palavras e essas informações.
Com isso, eu realmente posso desejar-lhes o melhor e a maior Luz, para vocês e para o seu futuro.

Certamente, até breve.

************
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~ UNIDADE e ESTADO DE SER ~

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho a vocês como Embaixador do Conclave Arcangélico.

Eu serei o seu elo e a sua ligação com os outros Arcanjos.

Meu nome é Anael ou Haniel, de acordo com as pronúncias e segundo as escrituras.

Eu sou o Arcanjo que rege uma série de Vibrações, assim como cada Arcanjo está em relação direta com
uma série de Vibrações.

A melhor maneira que vocês têm de nos apreender não é em uma forma.

Assim, por exemplo, junto àquele que eu guardo e pelo qual eu me expresso, desde o início eu insisti no
fato de que não seria necessário nos fixar em uma forma.

De fato, somos Consciências Multidimensionais que evoluímos nas Dimensões Unificadas desde a 5ª
Dimensão até o nosso Domínio de eleição que se situa bem além das suas esferas antropomórficas.

Assim, portanto, a nossa forma, contrariamente à de vocês, não é fixa.

Este ano, eu gostaria de expressar uma série de coisas importantes relacionadas ao seu futuro.
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Durante o ano passado, eu falei longamente sobre o princípio do Abandono à Luz, permitindo receber a
Luz Vibral (1).

Hoje, eu gostaria de ir além desta noção de Abandono.
Hoje, vocês devem tomar por hábito e por experiência o fato de não querer nos fixar, nós, como todos os

interventores existentes nos Mundos Unificados Multidimensionais, dentro de uma forma.

A forma, no seu mundo, é bloqueada e fixada pelas forças de contração e de compressão em relação
direta com a matriz.

Este aspecto bloqueado não existe nos Mundos Livres.

Assim, portanto, a forma de um Arcanjo, qualquer que seja, não é bloqueada nem fixada.

Assim, portanto, podemos nos apresentar a vocês de diferentes modos.

Lembrem-se de que a melhor Apresentação que podemos lhes fazer, de nós mesmos, é o aspecto
Vibratório e em relação direta com a Luz Vibral.

Ora, toda Vibração corresponde, certamente, a uma forma, mas, antes de tudo, a uma cor, a uma onda e,
antes de tudo, a um estado de Consciência.

***

Assim, portanto, a minha cor de Radiação, em relação com o planeta Vênus, está diretamente ligada ao
rosa.

Esse rosa manifesta-se na minha Emanação e na minha Radiação pela cor azul.

O princípio do Abandono à Luz, se quiserem, tem um aspecto essencial da Ressonância Vibratória.

Eu fui chamado de Arcanjo do Amor, mas, se bem o quiserem, eu iria preferir, para que as coisas fiquem
mais evidentes e mais concretas para vocês, ser chamado de Arcanjo da Atração e da Ressonância.

De fato, o ser humano tem tendência, nesta Dimensão limitada e falsificada, a assimilar o Amor a algo que
entra em ressonância com ele.

Ora, a maior parte do que entra em ressonância e em atração com vocês não está necessariamente
ligado ao Amor no sentido original.

Nos mundos Unificados, o 'princípio de atração e de ressonância' é o regime absoluto, e tudo acontece de
acordo com esse princípio de atração e de ressonância.

Mas nos Mundos Unificados, não existe Sombra, tal como a concebem.
Não existe tampouco bem e mal nos Mundos Unificados.

Toda a lógica da perversão do seu mundo consistiu em manter esse princípio de atração e de ressonância
sempre ali associando o princípio de dualidade, o que explica que um ser humano, pela atração e

ressonância, vai atrair para si uma série de manifestações.

Isso atua tanto no que lhes acontece na sua vida como em suas relações interpessoais, e vocês têm
tendência de chamar isso de Amor.

Ora, isso não é o Amor, isso é apenas um princípio de atração e de ressonância ligado à dualidade e não
ligado à Unidade, e isso muda tudo.

Porque existe no ser humano uma série de falhas ligadas às suas próprias Sombras, existentes devido às
suas reencarnações.

Nessas Sombras, jogam-se o princípio de atração e de ressonância que vão atrair para vocês as Sombras
que estão, aí também, em ressonância com as suas próprias Sombras.

E assim instala-se, de maneira definitiva, a espiral involutiva na qual vocês foram presos desde, para
alguns de vocês, mais de 300.000 anos.

***

Hoje, como o sabem, o Conclave Arcangélico, e o Arcanjo Miguel mais especificamente trabalhou, desde



quase um ano e meio do seu tempo terrestre, para aliviar a pressão da matriz e para dissolvê-la.

Assim, portanto, o princípio de atração e de ressonância, hoje, está muito menos submisso à dualidade
que conheceram.

Assim, portanto, abandonando-se à Luz Vibral, abandonando-se ao Espírito Santo, se preferirem assim
nomeá-lo, a Divina Graça manifesta-se a vocês.

O princípio da Graça suprime o princípio de ação/reação ligado à dualidade e os remete ao princípio
Unitário da Ação da Graça.

Tendo purificado as suas vestes ou as suas auras, tendo purificado as suas estruturas sutis mesmo nesta
dualidade, sob a influência e a ação da Luz libertadora da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, vocês

estão mesmo prontos, hoje, para realizar, com pleno rendimento, esse princípio de atração e de
ressonância, não mais ligado à dualidade, mas em relação com as Dimensões Unitárias.

A grande mudança de paradigma situa-se nesse nível.

A segunda grande mudança de paradigma é um aspecto Vibratório.

Lembrem-se de que, hoje, e nos tempos que estão chegando, na sua Humanidade, o princípio de atração
e de ressonância, se estiver ligado diretamente ao Mundo Unitário, irá atraí-los diretamente na Luz e nos

Mundos da Luz.

Se vocês deixarem atuar em vocês o princípio de atração e de ressonância relacionado com a dualidade,
tudo o que estiver ligado às suas feridas, aos seus sofrimentos do passado, adere-se a esse princípio de

dualidade de qualquer maneira.

O princípio de atração e de ressonância na dualidade irá atraí-los nos mundos da Ilusão, ou seja, da
reencarnação, mesmo se os mundos dissociados não existirem mais para uma Vida futura.

***

Assim, portanto, vocês são os Mestres de Obra do seu próprio caminho.

Assim, portanto, vocês são os próprios artesãos do seu futuro.

Trata-se, neste nível, de uma compreensão não intelectual, mas Vibratória.

Assim que vocês empregarem as palavras de CRISTO, ser-lhe-á feito segundo a sua Fé e vocês irão
encontrar no seu caminho o princípio de atração e de ressonância denominado Amor, diretamente oriundo

dos Mundos Unitários e não mais dos mundos da dualidade.

A melhor maneira de liquidar, propriamente falando, as últimas Sombras existentes em meio à sua
dualidade, seja em meio a esta matriz como em meio aos seus esquemas de funcionamento nesta Ilusão,

é e será cada vez mais constituído da Unidade, se este for o seu Abandono à Luz.

Progressivamente e à medida do seu Abandono à Luz, à Inteligência da Luz manifesta-se a vocês, a
Vibração da Luz manifesta-se a vocês, e irá impedir qualquer ação relacionada com uma ação/reação
ligada ao plano cármico, e vocês irão se submeter, e vocês ficarão submissos, cada vez mais, à Lei de

Vibração da Ação da Graça em meio aos Mundos Unitários e não mais às Leis que prevaleceram em meio
à sua Humanidade e em meio à sua Evolução.

Vocês saem, portanto, de uma corrente evolutiva de natureza dual para entrar em uma corrente evolutiva
transdimensional.

Alguns de vocês tem já acesso a esses Mundos Unitários e a esses Mundos chamados de Corpo de
Estado de Ser. 

Em meio a esses Mundos do Estado de Ser, as Leis da física, tais como a conhecem aí embaixo, não têm
mais qualquer sentido.

As Leis físicas analisadas pelos seus cientistas e prevalecendo ainda em meio à sua Ilusão, não têm mais
muito tempo, disso vocês o sabem.

Convém então que se preparem da melhor forma.

Eu desenvolvi e volto a desenvolver, ainda hoje, esta noção de Abandono à Luz.



***

Confiar e se submeter à Liberdade da Luz, confere e dá a vocês a Liberdade.

Esta submissão não é uma dependência.

Esta submissão à Luz firma a sua adesão ao Pacto ligado às Forças Unitárias, às Forças da Luz Unitária e
a adesão à Confederação Intergaláctica, firmando o seu retorno indestrutível em meio aos Mundos

Unitários.

Entre os seres humanos que hoje não vivem este aspecto Vibratório ligado ao Conclave, ligado à
Irradiação da Fonte e ligado à Presença dos Melquizedeques e do conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica, alguns poderão, até um limite extremo que eu não definiria hoje, aceder a esses Mundos

Unitários.

Mas é evidente que o acesso, agora tardio, a esses Mundos Unitários, irá se traduzir por fenômenos de
resistências ligados à vontade de persistência do ego ou do mental, nos mundos ilusórios, que irá provocá-
los certa forma de dúvida, que irá provocá-los certa forma de medo, em relação aos medos da falta, aos

medos do vazio, aos medos de faltar, de uma maneira geral.

Ora, em meio à Luz e em meio aos Mundos Unitários, não pode existir a menor falta, porque a Divina
Providência [Inteligência da Luz], a Divina Graça, a Ação de Graça irá agir sempre para proporcionar-lhes

o que é necessário e útil na manutenção da sua Consciência Unificada.

Assim, associando por aí mesmo as parábolas de CRISTO relativas ao alimento e ao pássaro na sua
árvore, na Graça não há lugar para a escassez.

Na Graça, não há lugar para o sofrimento.

O sofrimento é proveniente do seu mundo virado, falsificado pelos Arcontes.

O sofrimento não existe nos Mundos Unificados.

Vocês querem pertencer ao Mundo Unificado ou ao mundo da dualidade?

***

Hoje, não é mais questão de escolha que dirige a ação, é uma questão de aceitação da Vibração e de
Confiança ou de Abandono e de Fé no Mundo da Liberdade, no Mundo do Estado de Ser e no mundo da

Unidade.

Vocês estão aqui, hoje, neste espaço, a caminho e em preparação para um acesso total a esses Mundos
do Estado de Ser.

Nós estamos aí para isso e eu serei o intermediário entre a sua Dimensão e a Dimensão Unificada
Arcangélica, mas também do conjunto das outras Dimensões.

As suas percepções refinam-se, no nível Vibratório, antes de tudo.

Vocês apenas devem atribuir Fé e Confiança ao aspecto Vibratório.

De fato, nos mundos falsificados, existe ainda, na sua dualidade, uma possibilidade de ilusão.

A possibilidade de ilusão está diretamente ligada aos resquícios do que é chamado de mundo astral.

Como sabem, desde o último verão (inverno, no hemisfério sul), a dissolução das franjas de interferências
astrais ocorreu no nível dos planos mais sutis do seu universo.

O que nos permitiu nos manifestar, não ainda na sua Dimensão, mas mais perto da sua Dimensão
dissociada, ou seja, na atmosfera que existe ao redor do seu Sol.

Nesta atmosfera Vibratória na qual estamos hoje, nós, Arcanjos e o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos prontos a intervir, quando chegar a hora, a fim de liberá-los, de

maneira definitiva, da Ilusão.

Ainda é preciso que, daqui até lá, vocês aceitem e concordem com a sua própria liberação.

Ora, eu falo aí, para aqueles de vocês, aqui como em outros lugares, que teriam resistências ou freios.



As resistências e os freios não podem vir senão do medo, o medo é induzido pelo seu próprio mental.

Não esqueçam também que o seu mundo em desconstrução chega ao seu fim, que o conjunto de
fenômenos que lhes foram anunciados pelos maiores profetas encontram, hoje, um espaço de Verdade.

Este espaço de Verdade pode, entretanto, no nível do ego, no nível do mental inferior, provocá-los a viver
medos.

Os medos não podem ser oriundos da Luz, os medos podem apenas ser oriundos do ego.

Nos Mundos Unificados, na Vibração do Estado de Ser, não há qualquer lugar para o medo.

Apenas há lugar para a Luz, para o Amor, para o princípio de atração e de ressonância e para a
experiência do Ser nos Mundos Multidimensionais.

Entretanto, e como vocês sabem, nós precisamos dos Ancoradores da Luz, que vocês chamam de
Trabalhadores da Luz nesta Ilusão, no momento.

Não é questão de deixarem esta Dimensão, por enquanto, mas de aí permanecerem estáveis durante o
maior tempo possível, para permitir assentar e irradiar a Luz no seu mundo.

Vocês são os Retransmissores da Luz nesta Dimensão.

Contamos com um número de Retransmissores cada vez mais considerável, a fim de que um máximo de
almas em sofrimento se juntem aos Planos Unificados.

Assim, nós o desejamos para o conjunto de Sementes de Estrelas que estão atualmente encarnadas
sobre esta Terra.

Assim nós o desejamos também para todos aqueles que foram chamados de maus rapazes ou ainda de
sombras, a fim de que eles também recuperem o Plano da Luz, isso lhes é oferecido por Decreto Divino e

pela Divina Graça.

Assim, portanto, até o último momento, ser-lhes-á possível abrirem-se Vibratoriamente e não
mentalmente, não é mais uma questão de escolha, mas uma questão de consentimento ou de Abandono,

se preferirem, à Luz Vibral.

Rendendo-se à Luz Vibral, vocês saem do livre arbítrio e entram na Liberdade.

Na Liberdade, nos Mundos Unificados, vocês não estão mais sujeitos à Lei do livre arbítrio e reencontram
a sua Liberdade de Ser.

Aí está, bem amados filhos e Sementes de Estrelas, o que eu desejava lhes dar como informações.

Agora, eu lhes proponho submeter-me a algumas questões e perguntas referentes, justamente, a esta
noção de Unidade e de Estado de Ser.

***

Questão: esta proteção do astral planetário continua atual, continua eficaz?

Sim, o astral planetário foi dissolvido no nível do mundo astral, ou seja, o que vocês chamam de mundo
astral ou de esfera astral.

Não está ainda inteiramente dissolvido em meio à sua manifestação, em meio ao seu mundo material
denso, sem isso, vocês simplesmente não mais existiriam nesta dualidade.

Existe, portanto, uma série de manifestações que vão ocorrer, de maneira inegável, vindo alimentar uma
egrégora emocional e mental, ligada ao medo e à falta, de que lhes falei.

Será conveniente, se vocês mesmos não forem carregados aos Mundos Unificados, protegerem-se deste
impacto que irá representar um choque real em meio à Humanidade.

***

Questão: em qual frequência e como convém utilizar isso?

Mas não há regra, cabe a vocês definirem isso, em função das suas necessidades.



***

Questão: por que eu sinto tanta afinidade pelo seu contato?

Bem amada, porque eu represento, através da minha Radiância, uma qualidade específica do
relacionamento.

Eu evoco, assim como você disse, e governo também, o planeta Vênus e, portanto, tudo o que está na
relação interpessoal e na relação com o Amor e não com o que é oposto ao Amor.

Assim, portanto, há em você uma sede de ressonância ligada ao Amor que libera e não ao Amor que
oprime.

Aí está a razão.

***

Questão: como permanecer na Unidade e não recair na dualidade, na vida cotidiana?

Obviamente, isso irá perdurar na condição de que, em você, o trabalho de pacificação necessário tenha
sido realizado.

Como acontece este trabalho de pacificação?
Ele é feito de dois modos que são conjuntos, eu diria.

O primeiro é abandonar-se à Vibração dos Arcanjos.

O segundo é também viver os espaços de meditação que nós lhes oferecemos, a fim de permitirem-se
banhar nos princípios de atração e de ressonância unitárias.

Mas cabe a vocês também, assim que voltarem em meio a sua vida, colocarem fim, de maneira definitiva,
ao que os impede de aceder ao seu Estado de Ser e aí, não podemos dar o passo no seu lugar, nem

tomar as decisões no seu lugar.

Que isso se refira a lugares, que isso se refira a pessoas, que isso se refira a comportamentos, que isso
se refira a atividades sociais ou profissionais, é a vocês que cabe manter, como dizia CRISTO, a sua casa

limpa, porque o momento está muito próximo.

***

Questão: poderia nos esclarecer sobre onde estamos da Unidade e do Estado de Ser?

Bem amada, o acesso total à Unidade e ao Estado de Ser irá expressar o fim definitivo da sua matriz.

O fim definitivo da matriz vai ocorrer pelo que eu chamaria de Aliança do Fogo.

Esta Aliança do Fogo não é uma destruição, é uma destruição no nível da personalidade e dos esquemas
de Vida provenientes da dualidade, mas esta Aliança do Fogo é destinada a fazer-lhes reintegrar o Corpo

de Ressurreição que é o seu corpo de Estado de Ser

Vocês estão no momento final.

***

Questão: haveria, do seu ponto de vista, uma questão sobre a Unidade ou o Estado de Ser que
tivéssemos omitido e que lhe pareceria importante comunicar?

Bem amada, os Mundos da Unidade e do Estado de Ser são vividos.

Obviamente, pode-se discorrer, como eu faço, sobre as condições preliminares ao acesso ao Estado de
Ser, coisa que eu faço desde um ano.

Poderíamos discorrer ainda mais longamente, mas, hoje, é preciso colocarem-se no contexto deste final
dos tempos anunciado e que vocês estão vivendo.



Este final dos tempos corresponde a períodos de tensões.

Vocês não estão mais no período de escolha, como o Arcanjo JOFIEL tinha dito, a dois anos do seu
tempo terrestre (em 2008: Ano da Confrontação).

Vocês verdadeiramente entraram na Vibração.

Esta Vibração irá conduzi-los para onde deve conduzi-los, ela os levará, literalmente e em todos os
sentidos do termo, para onde devem ir.

Assim, portanto, hoje, com a ferramenta mental que lhes resta, vocês devem se colocar as questões
corretas e não as questões supérfluas.

As questões corretas devem se referir unicamente ao seu futuro.

Onde vocês querem ir?

Mas atenção, vocês não serão guiados para ali onde vocês querem ir, mas pela capacidade Vibratória que
tiverem obtido e vivido quando chegar a hora.

Cabe a vocês, durante este período, desenvolver mais intensamente a Vibração que é capaz de viver a
sua Consciência e o seu Corpo.

Quando falo de Vibração, eu falo de estado de Vibração.

Alguns de vocês, nos espaços meditativos realizados às 19 horas (hora francesa), puderam experimentar
acessos mesmo deste corpo ao Mundo da Unidade e à Consciência Unificada.

É isso o que é preciso reforçar.

Mesmo se isso se refletir por uma perda de eficácia em meio ao seu mundo que vocês chamam ainda de
real e que é, no entanto, totalmente irreal.

***

Questão: e sobre as pessoas que deixam esse Plano hoje?

O futuro de cada uma dessas almas é profundamente diferente.

A maioria delas, entretanto, é colocada em processo de repouso e de espera, aguardando o nascimento
da nova Dimensão e da nova Terra.

Agora, no nível dessas almas, algumas serão livres de se reencarnarem nos Mundos da 3ª Dimensão, mas
Unificada.

Algumas já partiram para a sua Morada de origem em função da sua Origem Estelar e Solar.

Não há, portanto, caminho uniforme para essas almas.

Algumas, efetivamente, escolheram reencarnar bem depressa, para estarem presentes no momento da
transição em um corpo de carne.

Mas esse número é limitado.

***

Questão: a que corresponde uma dor entre o 9º e o 10º corpos?

Bem amada, existem, em suas novas estruturas, relações de ponto a ponto.

O que é percebido, naquele nível, corresponde a uma ligação existente, de maneira muito real, por uma
linha contínua indo de baixo para cima e de cima para baixo, conectando esses diferentes novos corpos e

esses diferentes novos chacras.

Assim como existe a mesma ligação no nível do que é chamado de Doze Estrelas de Maria, na cabeça, de
ponto a ponto, do mesmo modo, nesses novos corpos, há uma ligação que se efetua de ponto a ponto,

simplesmente.

A minha Assinatura e o meu Selo têm a particularidade de despertar os novos corpos, assim como a



assinatura e o Selo de cada um dos sete Arcanjos e de maneira indistinta.

Do mesmo modo que, durante todo trabalho utilizando, de uma maneira ou de outra, a Consciência
Arcangélica, é sempre perfeitamente possível sentir a Coroa Radiante da cabeça, como a Coroa Radiante

do Coração ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro).

Assim, o trabalho Arcangélico é o que lhes permite, pelo aspecto Vibratório da Luz e Vibração da
Consciência, aproximarem-se dos Mundos Unificados.

***

Questão: quais são as Presenças eu que sinto?

Bem amada, o que você chama de Presenças, começa a se manifestar a você ou a vocês desde o
momento em que começarem, pelo aspecto Vibratório e pelo aspecto de Consciência, a alcançar os

Níveis Unificados.

Assim, portanto, progressivamente e à medida que o tempo transcorrer doravante sobre a sua Terra,
vocês irão observar uma maior facilidade para entrar em contato com os Mundos Unificados.

Que isso seja no nível das Dimensões Arcangélicas como em meio a Dimensões outras que pertencem à
Confederação Intergaláctica.

Como vocês sabem, e como foi dito e anunciado, vocês irão passar cada vez mais tempo precisamente,
literalmente, nas duas Dimensões.

Assim, não se surpreendam, o que quer que seja que pratiquem como aspecto vibratório, como meditação
ou como trabalho Interior, se vocês sentirem esses contatos com os outros Planos.

Eles irão se tornar, eu diria, uma constante para alguns de vocês, dentro de muito pouco tempo.

***

Questão: tenho por vezes a impressão de viver formas de dualidade, e outras vezes, sinto-me mais
próxima da Unidade, sem poder manter uma constante.

Bem amada, esse é o caso atualmente de todo Trabalhador de Luz ou de Ancorador da Luz.

Se você permanecesse ancorado no Estado de Ser ou na Unidade, você não teria mais qualquer razão
para estar aí.

***

Questão: por que, por vezes, sinto-me mau?

Bem amada, o que você chama de ego, no mental inferior, nem sempre está na vaidade e na valorização.

Existe outro tanto, e sobretudo junto aos Trabalhadores da Luz, um ego ligado à desvalorização de si e à
sensação de estar mau.

Isso é uma injunção que vem do mental inferior e em caso algum do seu Estado de Ser.

***

Questão: como superar isso?

Aproximando-se sempre da Unidade e do Estado de Ser.

Como o constatam, mas alguns de vocês não podem constatar porque estão imersos no Interior desse
processo, se vocês olharem agora para trás, não muito longe, mas apenas seria algumas semanas ou

alguns meses atrás, vocês iriam muito rápido compreender que esta progressão se faz de maneira
acelerada e que, quanto mais as semanas passam, mais lhes acontecem momentos, instantes, em que

vocês penetram as esferas do Estado de Ser.



O que era extraordinário antes, há ainda um ano, torna-se e vai se tornar, para vocês, de maneira habitual,
algo rotineiro.

Mas, ainda uma vez, é preciso aceitar e compreender que vocês vão permanecer precisamente nas duas
Dimensões durante ainda certo tempo.

Exceto, obviamente, se sua alma decidiu, de uma maneira ou de outra, deixar de maneira definitiva a
dualidade.

Mas vocês não podem estar encarnados na dualidade e suprimir totalmente a dualidade que faz parte do
seu modo de manifestação.

É necessário contudo compreender que a melhor maneira de se nutrir é aproveitar desses instantes do
Estado de Ser para absorver a quintessência Vibratória e Luminosa.

Lembrem-se de que é sempre apenas o seu ego que julga a passagem de um estado a outro.

O Estado de Ser jamais.

Quando vocês vivem os momentos do Estado de Ser, não existe qualquer julgamento nos momentos fora
do Estado de Ser na dualidade, enquanto que no inverso, quando vocês estão na dualidade, o ego se

expressa.

***

Questão: Como se faz se, quando da prática de protocolos, não se chega a estabilizar a sensação
da Vibração? Um dia pode-se sentir muito, no dia seguinte, nada mais?

Obviamente, isso depende de uma série de fatores que são exteriores a vocês.

Há, certamente, o seu aspecto pessoal e o seu estado vibratório do instante em que vocês realizam este
alinhamento e esta meditação.

Mas, de um outro lado, somos nós também dependentes do que é revelado até vocês de certo número de
fatores que vocês chamariam de astrológicos, de planetários ou de galácticos, que vão modular as

energias que vocês recebem cada dia.

Assim, portanto, como você o constatou, a cada dia e a cada meditação, a qualidade Vibratória e a
quantidade Vibratória são profundamente diferentes.

***

Questão: que atividade permitiria desenvolver ainda mais a evolução espiritual?

Bem amada, não existe atividade mais favorável do que outra, se isso não for aquela da sua própria
Consciência.

Tudo depende da Consciência que você ali coloca.

Você pode muito bem encontrar este espaço vibratório e estabilizá-lo e favocecê-lo ainda melhor,
cultivando a Terra.

Pode também realizá-lo, por exemplo, realizando trabalhos manuais ou exercendo uma criatividade
qualquer que seja.

Não há melhor modo, senão atuar com a própria Consciência.

As outras atividades, quaisquer que sejam, yoga, atividade Criadora, manual ou terrestre, apenas estão aí
para orientar a sua Consciência para mais lucidez, mas a ferramenta principal permanece e reside em sua

própria Consciência em meio à Luz Vibral.

Lembrem-se de que o pior inimigo, assim como lhes disse esta manhã, nas semanas que vêm e nos
instantes que vêm, será unicamente o medo da falta e nenhum outro.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, eu lhes trago as minhas Bênçãos.

Queiram, se o desejarem, acolher a minha Presença e a minha Radiância.

... Efusão de Energia...

************
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Saudações a vocês, filhos da Lei do Um.

Sou Gabriel, Arcanjo.

Eu sou o Mensageiro.

Sou aquele que, do fundo dos tempos e do fundo das idades, assegura a perenidade da Verdade, a Verdade
absoluta, e não a verdade relativa que existe nas Dimensões inferiores.

Eu sou o Mensageiro.

Eu sou aquele que vigia no tempo.

Sou aquele que vigia sobre o desenrolar dos tempos e das idades.

Na Dimensão Arcangélica, nomeiam-me o Ancião.

Esta denominação corresponde à minha antiguidade, à minha capacidade de colocar na Luz e na Verdade o que
deve ser colocado, assim como anunciá-la e prepará-la.

Com sua permissão, com seu acolhimento, eu lhes proponho acolher minha Radiância e minha Essência, em sua
Consciência, em suas estruturas, preparando assim, em vocês, a aproximação de sua consciência com minha

Consciência, a fim de nos reencontrarmos, de maneira Vibratória e de maneira íntima, de Essência a Essência, a fim
de dar sentido a seu caminho.

A Verdade, como foi dito, os libera do que vocês chamam o mal.

A Verdade absoluta, e não a Verdade relativa, Verdade absoluta da Luz e de sua Vibração, Verdade absoluta do
que vocês são para além da aparência, para além de suas Crenças.

Então, eu lhes proponho acolherem alguns minutos nossa comunhão,

Queiram, então, acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amados filhos da Lei do Um, vamos, se querem, juntos, abrir um espaço de Luz, um espaço de Vibração e um
espaço de perguntas.

Eu sou aquele que foi chamado o Mensageiro.
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Eu dirijo o planeta Mercúrio.

Sou o Guardião, enfim, o Guardião das idades, assim como lhes disse.

Eu sou aquele também que nutre, de sua Luz e de sua Vibração, o conjunto da Assembleia dos Melquisedeques
com a qual tenho ligações privilegiadas, Vibratórias.

Estou com vocês além de minha Radiância, para tentar esclarecer o que, em vocês, tem necessidade de sê-lo, não
para seus questionamentos em relação com sua vida nesta Dimensão, mas bem mais para esclarecer o que deve
sê-lo sobre seu caminho para a nova Dimensão, para esclarecer em vocês a Verdade, Verdade absoluta e não

relativa.

Então, caros filhos da Lei do Um, vamos, juntos, esclarecer e revelar.

Assim, neste espaço, lhes é possível interrogar-me sobre os elementos de que acabo de falar.

Eu lhes dou a palavra.

***

Questão: em que a sua relação com os Melquisedeques é privilegiada?

Eu sou aquele que vigia para que a Luz branca, a irradiação da Fonte e a irradiação do Senhor Metatron,
cheguem sem modificação alguma, na Consciência de cada um dos Melquisedeques, a fim de que cada um deles

tome as decisões exatas para a evolução deste planeta e para a evolução de cada um de vocês, para que a
herança da Fonte, também, não se perca jamais nesta Humanidade.

Sou portanto, eu diria, o Mensageiro da Fonte junto aos Melquisedeques.

Do mesmo modo que o Mensageiro da Fonte junto aos Arcanjos é Lorde Metatron, do mesmo modo que o
mensageiro dos Arcanjos junto a vocês, é Anael.

O Mensageiro é o transmissor, aquele que é a garantia da autenticidade e da Verdade.

***

Questão: sinto-me diferente, como mãe, daquela que criou meus filhos. Como ajustar-me a esse novo papel?

Cara filha da Lei do Um, é preciso bem admitir que o que você chama relação filial apenas existe em sua
Dimensão falsificada.

Nas Dimensões unificadas, nenhum ser é filho de ninguém, e sim é o filho da Fonte.

Mesmo o que foi criado nas Dimensões inferiores, fato, por exemplo, desta Dimensão, vocês são filhos de Maria,
todos, sem exceção, ilustrando com isso, um princípio de filiação e de Criação e não de dependência.

Aí está toda a diferença entre a Verdade absoluta da filiação à Fonte e a verdade relativa da filiação de uma
criança.

Em sua Dimensão, vários são aqueles que disseram que seus filhos não eram seus filhos.

Essa é uma Verdade absoluta, mesmo em sua Dimensão.

Assim, portanto, elevar o nível de clareza e de Vibrações, elevar seu nível de Consciência, concorre para fazer cair
as máscaras ilusórias da filiação.

Assim, portanto, uma mãe que se eleva nos domínios do Absoluto, é obrigada a deixar cair as regras de
pertencimento, as regras sociais e as regras afetivas que prevaleceram até então em sua Dimensão.

Para ser livre é preciso liberar-se.

Liberar-se não quer dizer abandonar os seres, mas entregar-lhes sua liberdade e sua responsabilidade.

Não há idade para isso.
É a verdade que você vê hoje.

Então, obviamente, aquele ou aquela instalado(a) nesta relação e que ainda não fez esse caminho de liberação,



pode viver isso de maneira difícil, mas não deve voltar atrás na verdade relativa, mas sim prosseguir na Verdade
absoluta, que permitirá, no final, àquele que sofre, liberar-se e tornar-se um ser livre, e não submetido às leis

hereditárias, às leis filiais, inventadas em todas as peças.

É-lhes preciso admitir e viver que, na Verdade absoluta, o ser humano é livre, mas nesta Dimensão aprisionante,
que perdeu sua Fonte e sua relação com a Fonte, vocês experimentaram e criaram em todas as peças, laços,

regras, leis e Crenças.

Se eu lhes dissesse que mesmo a fecundação, a gravidez, é uma Crença e nada mais, isso é uma Verdade absoluta
que pode no entanto chocá-los em sua verdade relativa.

E, no entanto, esta forma de procriação apenas existe em sua Dimensão, e em nenhum outro lugar.

Os laços que vocês estabeleceram, dentro de suas famílias, em sua hereditariedade, que são para vocês como
boias de seguro, são de fato apenas paródias e falsificações de seu verdadeiro Laço Único para a Lei do Um, para

a Fonte.

Certamente, a revolução de Consciência que você vive implica nesses sacrifícios.

Ainda uma vez, o sacrifício não é abandono, longe disso, mas é render a liberdade ao outro, a fim de que o outro
torne-se livre como você o é.

O papel de mãe, para além da beleza aparente ligada à procriação, à genitalidade, é certamente, em sua
Dimensão, a máscara a mais difícil de superar.

***

Questão: não tenho confiança com relação às mensagens que recebo e meu medo da mudança me faz duvidar.

Cara filha da Lei do Um, o medo da mudança está efetivamente inscrito nas estruturas arcaicas do ser humano ou
apresentadas como tais.

Foi necessário para aqueles que falsificaram sua experiência na matéria que encontrassem meios de constrangê-
los.

O medo é o elemento essencial que os constrange.

O medo da falta, o medo da mudança, o medo do abandono, um conjunto de medos que não vêm de sua
consciência, mas sim do que vocês chamam seu mental.

Hoje, é cada vez mais fácil, em sua Humanidade, pelo desaparecimento progressivo das franjas de interferência e
do sistema de controle humano, mental, escapar de seus próprios condicionamentos.

Quanto mais vocês vão para sua Luz, quanto mais vocês vão para sua liberação, mais o mental divisor e
separador vai tentar fazê-los duvidar.

Ora, a dúvida apenas existe quando há duas escolhas: mudar ou não mudar.

Essa dúvida não vem jamais da Luz e da Verdade.

A dúvida apenas vem do que é inferior em vocês.

A primeira coisa a fazer é não dar peso ou fidelidade à dúvida.

Enquanto há dúvida, há resistência à emergência da Luz, à emergência da Verdade absoluta.

Ao se aproximarem da Verdade absoluta, o que agirá em vocês não é mais vocês, mas a Luz em vocês.

É isso o que vocês fazem o aprendizado agora.

Este aprendizado irá a passos cadenciados.

Os impulsos da Alma e do Espírito serão cada vez mais potentes e as dúvidas poderão atacá-los.

A dúvida apenas terá o peso que vocês lhe atribuírem, e nenhum outro.

O Arcanjo Anael expressou-se longamente sobre esse princípio de abandono à Luz, ao qual eu a remeto.

As resistências são também todos os elementos internos e externos que os impedem de aceder à sua liberação, à
facilidade, porque a Vida dentro da Luz é Alegria e facilidade.



Nesta Alegria e nesta facilidade, não pode haver sombra ou questionamento, a sombra de uma dúvida ou a
sombra de um medo.

Compete-lhes decidir, em toda lucidez e em toda Consciência, não aderir a esses medos que não são seus, mas
projeções da personalidade.

Cada um de vocês, nos tempos que vêm, dentro de sua verdade relativa desse mundo, serão provados em sua
capacidade a entrar na confiança, no abandono e na Luz.

Tudo isso se resume em uma interrogação, para você como para tantos outros que vivem contatos
interdimensionais, transdimensionais, mas que, entretanto, prosseguem seu caminho nesse mundo.

Vocês vão dirigir seus passos e sua vida, ou vão deixar a Luz dirigir seus passos e sua vida?
Toda a questão está aí.

***

Questão: sofro muito no meu corpo físico. São resistências?

Cara filha da Lei do Um, aí também, nenhum de vocês é esses sofrimentos e no entanto esses sofrimentos os
afetam, de uma maneira ou de outra.

Aí também, na Verdade absoluta, no Estado de Ser, vocês não são essas dores e esses sofrimentos.

Entretanto, vocês habitam esse corpo e esse corpo pode exprimir um certo número de resistências que evocam,
para vocês, sofrimentos.

Tudo foi feito nesse mundo para que esse corpo sofra.

Isso não é devido a você, ainda que alguns pensamentos ou alguns comportamentos possam reforçá-los.

O conjunto do que vocês ingerem, no plano físico e no plano alimentar, no plano aéreo, concorre a produzir, em
vocês, zonas de peso, zonas de freios.

Considerem que, aí também, as dores são apenas freios para a sua ascensão ao seu Estado de Ser, mas esses freios
não são um obstáculo.

Esses freios têm apenas o peso que vocês lhes atribuem.

Existe um momento em que a Consciência, mesmo limitada, aproxima-se do Ilimitado.

Aproximando-se do Ilimitado, vocês descobrem que vocês não sofrem mais e, sobretudo, que vocês não são mais
este sofrimento.

Não há portanto que lutar contra.

Há, portanto, que se elevar na Vibração e na Consciência, para tocar os espaços de você, ou de vocês, que não
são afetados pela limitação.

Encontrando o Ilimitado, a Luz inundará esse corpo e o sofrimento, ainda que não desapareça, não terá mais o
peso que tinha anteriormente.

Nas moradas da Verdade absoluta, no Estado de Ser, não existe lugar para a Sombra, nem para o sofrimento,
nem para os medos, nem para as faltas e, unicamente sua Consciência e a Luz Vibral podem conduzi-los nesses

espaços.

***

Questão: como fazer para elevar mais a Vibração?

Não tem que fazer, tem que Ser.

Fazer situa-se no querer.

O abandono situa-se no Ser.

Existem, obviamente, numerosas maneiras de elevar o nível Vibratório que permitirá à Consciência viver a



morada de Paz suprema.

Este é, obviamente, o objeto da intervenção do Conclave, que permitiu acender a Coroa Radiante do Coração.

Na Coroa Radiante do Coração, não pode haver sofrimento.

***

Questão: uma lembrança inconsciente pode obstruir o acesso ao caminho espiritual?

Não há nada que seja, em sua Dimensão, um obstáculo definitivo, sobretudo nos tempos que vivem, onde a Luz
aproximou-se de sua Dimensão, onde nós trabalhamos dentro do Conclave com o conjunto de forças da Luz Vibral

para ajudá-los em sua liberação.

Não há nada que se possa ter diante da Luz.

Há simplesmente o peso que vocês atribuem a seus sofrimentos, a suas faltas, a seus medos ou a seu inconsciente,
que são, aí também, apenas Crenças.

Ir para a liberdade é não mais crer em nada, não mais atribuir pesos ao passado nem ao futuro.

A liberação está no instante, na Verdade do Absoluto, da Luz e em nenhuma outra parte.

Seu mental, assim como o nomeiam, fará tudo, absolutamente tudo, para afastá-los do instante presente.

Procurando, tentando fazer, afasta-se do Ser.

Isso cria uma distorção entre a consciência limitada e a Consciência ilimitada.

Esta Consciência do Estado de Ser que se aproxima de vocês, de maneira inexorável a cada dia, está ao alcance
da Consciência, ao alcance da mão.

Para isso, certamente, talvez existam coisas a fazer, mas, antes de tudo, é preciso Ser.

É preciso Ser, no acolhimento, na doação, no abandono, é preciso Ser na impregnação da Verdade absoluta.

Inúmeros mestres que viveram vidas humanas lhes deram vários modos de Ser, seja pela respiração, pelos
movimentos, pelas pedras ou pelos lugares do corpo, como o venerável Um Amigo lhes expôs.

Vocês têm à sua disposição todas as ferramentas da Consciência que lhes permitem realizar isso.

Passar da Dualidade à Unidade necessita não mais encarar sua vida sob qualquer forma de Dualidade.

Enquanto vocês dão peso à Sombra, enquanto vocês dão peso à Luz, vocês permanecerão na Dualidade limitada
Sombra/Luz.

A Luz da Verdade absoluta, na qual nós os mantemos, uns e outros, de modo importante, de diversos modos, deve
fazê-los aceitar o princípio e a Vibração da Unidade.

Isto dito, lembrem-se de que na sua dimensão, tudo é concebido de maneira dual e isso foi intencional, num
objetivo que foi o de cortá-los da sua Unidade.

Reencontrar sua Unidade passa pela simplicidade, a humildade e pelo abandono.

Não há outra via possível.

Não há outro caminho possível.

Ninguém, absolutamente ninguém, virá salvá-los do exterior.

Apenas você pode dar esse último passo, e você sozinho.

***

Questão: viver o caminho só, é contraditório com caminhar em grupo ou com outros?

Não estou certo de ter verdadeiramente entendido o que quer dizer esta pessoa.



Quem disse que precisava ficar só?

Quem está só nos universos?

Liberarem-se de relações não é estar só.

É compreender os prós e os contras de toda relação estabelecida nesta matriz, onde existe sempre, e onde sempre
existirá, um ganhador e um perdedor.

Esse é o princípio mesmo da existência da Dualidade.

Elevar-se acima disso, não passa pela solidão, bem ao contrário, mas para uma reunificação, em vocês e no
exterior de vocês, com o conjunto de Dimensões.

Jamais lhes foi solicitado para ficarem sós, jamais.

Somente o mental pode crer, ou fazê-los crer, que liberar-se de laços é estar só.

Liberando-se de todas as relações, vocês descobrem, em definitivo, que vocês jamais estiveram sós, mas que os
próprios laços os isolavam e os fechavam e, que dentro dessas relações ilusórias, vocês estavam ainda sós e sempre

sozinhos.

Bem ao contrário, o que nós lhes propomos não é a solidão, mas, ao contrário, o final da solidão.

***

Questão: como fazer a diferença entre uma verdade relativa que nos pareça absoluta e a Verdade absoluta?

Cara filha da Lei do Um, a resposta é muito simples.

Uma verdade relativa é uma Crença.

Basta que a Crença mude para que a verdade relativa mude.

A Verdade absoluta está além de sua Dimensão.

Está além de suas Crenças e além da Dualidade.

A Verdade absoluta, enfim, quando eclode em vocês, é Alegria.
Ela é mesmo Felicidade suprema, porque a verdade relativa é portadora de Sombras, de julgamentos, de

escolhas, de decisões.

A Verdade absoluta não é nada disso, qualquer que seja o elemento ao qual ela faça referência.

A Verdade absoluta, enfim, é Conhecimento, e não intelecto.

Ela é Vibração da Luz realizada e revelada.

A Verdade absoluta, enfim, é uma clareza dentro de seu mundo.

A Verdade absoluta os coloca, enfim, na certeza interior e não na escolha.

Em resumo, enquanto você tem a escolha, ou você crê ter a escolha, você está sob a influência do livre arbítrio, e,
portanto, da Lei de Dualidade.

Quando vocês não têm mais a escolha, e seu caminho, seus encontros, seus eventos, situam-se sob a influência da
Lei do Um, vocês não estão mais sob a Lei do livre arbítrio, mas vocês estão sob a influência da Lei de ação da

Graça onde tudo é Alegria e leveza.

Aí está toda a diferença entre a consciência limitada, onde o peso é a regra, o que vocês chamam livre arbítrio, e
a Verdade absoluta, onde tudo é leveza, evidência, sincronicidade, fluidez, simplicidade e humildade.

É portanto muito fácil para vocês separarem o que é relativo do que é Absoluto.

Tudo o que lhes complica a vida, tudo o que pesa, tudo o que os afasta da Alegria, pertence à verdade relativa.

Tudo o que os aproxima da leveza, da liberdade, tudo o que os aproxima da Alegria interior, tudo o que é
simples, é Verdade absoluta.

Cabe a vocês olharem seus passos, olharem seu instante, seus caminhos, e neles deduzir aí onde vocês estão, qual é
sua abertura.



***

Questão: onde estou, hoje, em meu caminho para a autenticidade?

Jamais responderei a esse gênero de questão. Jamais.

Porque isso significa, cara filha da Lei do Um, que você se apoia sobre o outro, o fato de definir quem você é.

Esse outro, ainda que fosse a própria Fonte ou um Arcanjo.

Somente uma consciência limitada poderia limitá-la aí onde você está.

A partir do momento em que há uma solicitação de posição, com relação a um conceito chamado autenticidade,
isso significa, de maneira inexorável e infalível, que há ainda Dualidade.

A Dualidade que julga, que corta e que define, o que é puro e o que é impuro.

Aí também trata-se de Crenças.

Essas Crenças entre o bem e o mal não os levarão jamais, jamais, à Unidade.

A Unidade está além do bem e do mal, além da Sombra e da luz tal como a definem nesse mundo.

É nesse sentido que empregamos, desde a reunião do Conclave, a palavra Luz Vibral, porque o que o humano
denomina Luz é apenas, geralmente, uma ilusão da Luz.

Definir o que está bem sobre um caminho e o que está mal, estar em acordo com os conceitos, Crenças ou
certezas, não será jamais a Verdade absoluta, jamais.

Dito de outro modo, nada há a superar.

Não há um esforço a fazer para escalar uma montanha.

A montanha se escala por si, a partir do momento em que vocês estão abandonados à Luz.

Isso não é um esforço.

Enquanto há esforço, há dependência na matriz.

O jogo da matriz é fazê-los crer que há um combate permanente em vocês, como fora de vocês.

Há certamente Crenças nas quais não é preciso mais crer.

Há certamente Sombras às quais não é preciso aderir.

Crer que a Luz desta Dimensão vai dissolver Sombras, é uma visão do Espírito, limitada.

A revolução do Ilimitado e da Unidade não é um caminho a percorrer que durará, ou que se refinará, dia a dia,
mês a mês, ano a ano, mas bem mais uma atitude interior que os faz mudar de ponto de vista e, aí, tudo se

revela.

Vocês se limitam a si mesmos em seu caminho, por suas Crenças.

Vocês se limitam a si mesmos pela adesão a um certo número de coisas.

Aderindo a essas coisas, vocês as tornam reais.

O princípio de atração e de ressonância joga plenamente.

Se vocês crerem no mal, o mal se manifesta, de uma maneira ou de outra.

Se vocês pensarem que lutar contra o mal pela oração, é necessário, o que vai lhes acontecer?

Vocês vão orar e o mal vai se manifestar, e isso vai reforçar sua necessidade de orações.

Tudo isso é apenas um jogo de Crenças ligadas à Dualidade.

Vibrar nos mundos Unitários é totalmente diferente disso, totalmente.

Certamente, essas palavras podem parecer duras àquele que ditou seus passos e sua conduta nesse combate
permanente entre o bem e o mal, mas é a Verdade absoluta.

Lembrem-ser também do que foi dito por outros interventores.



Enquanto vocês seguirem alguém, enquanto vocês seguirem um caminho, vocês não são vocês, porque não há
nenhum outro a seguir, não há nenhum outro a podar ou a melhorar, há somente a Ser e hoje, neste final de

tempo dissociado, Ser tornou-se muito mais fácil, ainda é preciso aceitar Ser.

***

Não temos mais questões, agradecemos.

***

Caros filhos da Lei do Um, vou deixá-los continuar o seu dia, a imprimir em vocês o Selo da liberação, o Selo da
Verdade.

Eu os reencontrarei, quanto a mim, de maneira verbal e Vibratória, certamente ainda mais intensa, quando
tiverem realizado o conjunto do que lhes é atribuído hoje.

Mas não percam jamais de vista que, além dos diversos exercícios que fazem, que o conjunto de exercícios que
concernem a mim, como que concernem todo outro exercício, estão aí, em definitivo, apenas para esquecer e

transcender o mental e os limites.

Que através desses novos limites induzidos pelos exercícios, vocês se aproximem do Ilimitado.

Mas, aproximar-se não é vivê-lo.

O viver, realizar-se-á no momento oportuno e exato para vocês, que é aquele em que vocês deixarem todas suas
Crenças, todas suas hesitações, todos seus sofrimentos também, para aceitar enfim Ser o que vocês são, assim como

os nomeia sem parar o Arcanjo Miguel, as Sementes de Estrelas.

O problema atual ainda na Humanidade, mesmo entre os Trabalhadores da Luz, é que vocês atribuem mais de fé
e de verdade à sua identidade ilusória que a sua identidade eterna.

O basculamento de um a outro realiza-se e realizar-se-á para cada vez mais seres, progressivamente e à medida
em que os dias que avançam para o final da desconstrução progredirem.

O que queremos para vocês é que os seres humanos, de uma maneira geral, aliviem-se cada vez mais, a fim de
que no momento da vinda das chaves de Luz e do Mestre da Luz, exista em vocês um mínimo de resistências, um
mínimo de apegos, essas resistências e esses apegos podem representar, no momento final, freios importantes para

a sua Unificação com o corpo de Estado de Ser.

Sobre isso, recebam as minhas homenagens pelo seu trabalho. 

************ 
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Eu sou Gabriel, Arcanjo.

Eis-me aqui, caros filhos da Luz, de retorno com vocês.

Vamos novamente comungar, pela Vibração.

Lembrem-se de que o meu papel essencial, na minha intervenção pessoal e coletiva, está ligado ao esclarecimento, à
colocação na Luz e à Verdade.

Insisti longamente, anteriormente, sobre a distinção, a diferença, que existe entre a Verdade absoluta e a verdade
relativa.

Cada vez mais, no curso do tempo que vivem e que viverão, ser-lhes-á necessário ir para esses meios simples, para
esta simplicidade, que lhes permitirão evitar as armadilhas inevitáveis que a Terra vai conhecer e que já conhece.

Lembrem-se, assim como lhes foi dito, de que vocês voltam a ser criadores, mesmo nesta Dimensão, criadores de sua
realidade, criadores de seu caminho.

Assim, portanto, manifestar-se-á a vocês, de maneira por vezes fulgurante, o princípio definido por Anael, ‘de
atração e de ressonância’.

Assim, mesmo se vocês fazem parte dos Trabalhadores ou dos Guerreiros da Luz, e sobretudo se fazem parte, pensar
no mal atrairá o mal, pensar na Luz atrairá a Luz.

Pensar na Dualidade manterá a Dualidade.

Pensar no Unitário os fará entrar diretamente na Unidade.

Isso é muito simples para dizer, mas isso necessitará de sua parte uma atenção, uma vigilância, importantes, nos
primeiros tempos.

Esta vigilância é, de algum modo, necessária, para lhes permitir experimentar e verificar esse princípio de Verdade
absoluta, que os ajudará certamente a ir para ainda mais facilidade, mais abandono, a fim de se confiarem à Luz, à

sua Inteligência, a suas Vibrações.

***

Muito em breve a Luz será seu único salvo-conduto, sua única proteção.
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Nada, absolutamente nada, no reencontro Dimensional que se anuncia, poderá apagar a Luz, mesmo a obscuridade.

Assim, portanto, compete-lhes guardar seu Templo Interior desperto e luminoso.

Para além da vigilância que isso necessita, num primeiro tempo, o mais importante é certamente manter a Vibração
em suas lâmpadas, em suas Coroas Radiantes, no seu Triângulo Sagrado.

Esse será realmente seu salvo-conduto e seu guardião.

Isso assinalará que vocês estão colocados sob a Inteligência da Luz e sua influência, em sua vida.

O ser humano certamente viveu, desde muito tempo, em múltiplos medos, induzidos e desejados por alguns aspectos
sombrios da Dimensão onde vocês evoluem.

Hoje é fundamental, não lutar contra esses medos, mas transcendê-los sempre, graças à Inteligência da Luz, não mais
identificarem-se às ilusões, aos medos que não são vocês, aos apegos que não são vocês, mas criações da matriz.

Cada dia que passa, doravante, verá a veracidade dessas palavras que pronunciou, para vocês, como essencial e
como única estável.

Muito tempo, em sua Dimensão, a Sombra predominou, assim como em suas vidas.

Hoje, a Luz predomina.

Nas Trevas as mais escuras que viverá esta Terra em seu parto e sua transformação, vocês brilharão como farol na
noite, na condição de bem ouvir o que acabo de lhes dizer e, sobretudo, de colocar em prática.

Nós fornecemos, nós, Conclave e o conjunto de comunicadores com esse plano, da Força Intergaláctica da Luz, um
número incalculável de informações, um número incalculável de comunicações.

Certamente, algumas foram modificadas ou alteradas, mas reencontram a trama e a evidência porque,
definitivamente, para além dos aspectos eventuais, todas as comunicações lhes falam da mesma coisa, do papel e

da função, das funções, da Luz, de sua vinda em sua densidade.

Esta preparação foi longa, durante esta vida, para vocês.

De fato, esta preparação dura desde muito tempo.

Tudo foi minuciosamente organizado.

***

Hoje, não lhes resta mais que colher os frutos de seu trabalho e de nosso trabalho.

É-lhes preciso aceitar, para isso também, perder todos os marcadores que os protegiam, que os colocavam numa
segurança ilusória, mas confortável.

É-lhes preciso ir para o novo e aceitar o novo, qualquer que seja.

A aceitação é também uma grande Graça para aqueles que a vivem.

Lembrem-se também de que vocês serão ajudados cada vez mais, de maneira tangível e cada vez mais visível.

Pelas suas próprias Vibrações nas suas lâmpadas, pela ignição em vocês desses novos corpos, mas também pelo
conjunto de forças da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, que irá se tornar cada dia, cada vez mais

perceptível, perceptível pelo sentido, mas também de maneira espiritual.

Lembrem-se de que estamos aí para vocês, e não para nós, mas se lembrem também de que não podemos nada
fazer se vocês nada fizerem, que respeitaremos sempre o que vocês chamaram de livre arbítrio, se tal for a sua

escolha.

Lembrem-se de que o medo mascara a sua Luz ao nosso olhar, à nossa Consciência.

Lembrem-se de que as suas Crenças, quaisquer que sejam, são prisões de onde não poderão sair, nem mesmo ver a
Luz.

É a vocês que compete dissolver as suas próprias prisões.

Quanto a nós, nós realizamos a missão de dissolver a prisão coletiva.

Isto está em vias de realização como o sabem.

Resta realizar isso também para vocês, a título individual.

Vocês poderão seguir o seu próprio caminho de Luz por uma evidência incontestável.



Se forem para a Luz, se o seu caminho for Luz, tudo o que será sua vida, o que quer que seja, o que irá se manifestar,
será dentro da Alegria.

Tudo o que não é Alegria não é da Luz, sobretudo agora, quaisquer que sejam as suas circunstâncias exteriores.

Obviamente, não falo de um descontentamento ou de um desejo, eu falo de uma Alegria essencial e fundamental,
aquela que ocorre quando vocês estão no seu lugar, alinhados, ligados à Fonte.

Na medida do possível, tentem evitar caminhos de resistência, os caminhos de atrito, aqueles que os farão sofrer e
perder o pouco de tempo que lhes resta para realizar a sua própria grande obra, para se realizarem, se revelarem

inteiramente, para rejeitar as armadilhas deste disfarce, realizar o que vocês são na Verdade, os filhos da Lei do Um,
Sementes de Estrelas, que foram presas, que quiseram por vezes, através do véu do esquecimento desta Dimensão,

crescer na Luz, crescer na Verdade.

***

Hoje, caros filhos da Lei do Um, vocês tem todos os meios Vibratórios, em vocês e em seu ambiente, para realizar o
que vocês são.

Não há que culpabilizar, mas nem pesquisar jamais no exterior um obstáculo para o estabelecimento da Luz em
vocês.

Ainda uma vez, os únicos obstáculos são apenas suas Crenças, suas prisões.

Nomeando-os Sementes de Estrelas, filhos da Lei do Um, fazemos apenas, nós, Arcanjos, falar a língua da Verdade,
porque, efetivamente, vocês são muito mais, muito mais do que vocês acreditam, mas descobrir esta vastidão em

vocês necessita a humildade e a simplicidade, nesse mundo que vocês passeiam.

Lembrem-se das palavras de Cristo, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Eu proponho viverem um momento de comunhão Vibratória, em relação com a minha Radiância e a minha
Presença.

... Efusão de energia...

Vamos nos recolher.

... Efusão de energia...

Caros filhos da Lei do Um, eu os deixo agora.

Recebam as minhas homenagens.

 ************  
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Eu sou Jofiel, Arcanjo da Luz e do Conhecimento.

Bem amados Mestres da Luz e Sementes de Estrelas.

Minha função primordial e essencial foi, há algum tempo, permitir uma Reconexão individual da Humanidade.

Uma Reconexão à Fonte, permitindo estabelecer um contato, consciente ou inconsciente, com o que foi conveniente
chamar seu Anjo Guardião.

Sou aquele que, a um dado momento da história desta Terra e desse sistema solar, substituiu o Arcanjo Lúcifer e,
como tal, eu dirijo o desvendamento do Conhecimento, em ressonância e em afinidade, não com a cabeça, mas

unicamente com o Coração.

Convém precisar que, frequentemente, os seres humanos, na encarnação, chamam Conhecimento o que aprenderam,
estudaram, leram.Isso não é o Conhecimento.

Isso é Crença e, como o sabem agora, o conjunto de Crenças, quaisquer que sejam, deve desaparecer, a fim de deixar
lugar à experiência e ao Conhecimento direto.

As Crenças foram chamadas Conhecimento, mas elas não são nada além de andaimes que reforçam e reedificam a
estrutura mental num sistema de compreensão limitado, impedindo-os justamente de ter acesso ao Ilimitado.

O conjunto de conhecimentos intelectuais, mentais, ligados às Crenças, encontra-se no conjunto de estratos de sua
rede empresarial e de ensinamento.

Hoje, desde algum tempo já, lhes é possível penetrar os arcanos do Conhecimento direto intuitivo, um Conhecimento
que não passa pelos andaimes do mental e que é, portanto,direto, pela experiência, pela empatia, pela simpatia e
pela ressonância, que lhes permite Conhecer, de uma maneira direta, desviando, de algum modo, o filtro mental.

Este Conhecimento direto é necessariamente experiência, porque deve se viver e se revelar a vocês para ser chamado
Conhecimento.

Todos os andaimes de Crenças estão em curso de dissolução, isso também vocês o sabem.

É-lhes preciso substituir o conhecimento da cabeça pelo Conhecimento do Coração, que é o único verdadeiro
Conhecimento, porque não é Crença ou adesão a dogmas ou a dados mesmo matemáticos, mas verificação dentro

da experiência de vida, de sua experiência de vida, da realidade e da Verdade.

***
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Hoje, a ativação de suas lâmpadas, a ativação da Coroa Radiante da cabeça e do Coração, permite a cada um de
vocês provar e viver o Conhecimento, não pelos conhecimentos supérfluos, limitados à sua Dimensão, mas aqueles, oh

quão importantes, que lhes serão necessários nesses tempos de Fim e de Translação Dimensional.

O controle de seus veículos, o controle de seus novos corpos, sua colocação em função, é certamente o Conhecimento
o mais importante que vocês têm a descobrir e a levar a efeito em vocês.

Não se esqueçam jamais de que o corpo que habitam, apesar das inúmeras falsificações vividas desde tempos muito
antigos, é seu Templo e que esse Templo é o lugar da experiência e do Conhecimento.

Todo Conhecimento está em vocês, ele simplesmente não foi inteiramente desvendado e revelado.

O Conhecimento, aquele que é útil, possui uma relação direta com a Luz e sua Inteligência.

Viver a Luz é viver o Conhecimento.

Viver a Inteligência da Luz corresponde a fixar seu Conhecimento sobre o Conhecimento absoluto e ilimitado da Luz.

Existe uma diferença fundamental entre os conhecimentos provenientes das Crenças, em relação com o que foi
aprendido ou lido, e o Conhecimento direto, intuitivo, do Coração, que se manifesta a vocês pela experiência e pela

Vibração.

***

Hoje, vocês têm os meios, desde minha intervenção Vibratória, de determinar e assimilar o que é Conhecimento e
diferenciá-lo do que são Crenças.

Existe, certamente, dentro do Conhecimento, uma hierarquização e uma valorização.

Algumas Crenças e alguns conhecimentos provenientes das Crenças lhes foram úteis, para manobrar nesta Dimensão,
como conduzir um veículo ou ir para um computador.

Estes não serão de qualquer interesse quando vocês cruzarem o véu e entrarem em sua nova Dimensão de vida.

Somente será útil a vocês a Revelação e o Conhecimento Vibratório do conjunto de Chaves Metatrônicas.

Nessas doze Chaves encontra-se o conjunto de potenciais de Vida, de deslocamento, de Consciência, dentro da nova
Dimensão.

Esse será, na nova Dimensão, o único aprendizado real.

Aprender a função e viver a função de Consciência dos novos corpos, de algumas zonas corporais, que lhes permitirão
desencadear a instalação de funções que, para vocês, hoje, são ainda da ordem da magia e do Mistério.

Como, por exemplo, a bilocação, como a capacidade de estarem presentes em Consciência e em forma em múltiplos
lugares dos universos e das multidimensões.

Este aprendizado, vocês não o poderão realizar pela leitura, qualquer que ela seja, mas unicamente pela experiência.

O conhecimento mental será portanto substituído pelo verdadeiro Conhecimento que é Luz e aprendizado da
experiência.

Um certo número de coisas, como o sabem, instaura-se com relação ao Conhecimento.

Um certo número de Chaves lhes foram já reveladas, que vão lhes permitir, nos tempos que vêm, colocar em serviço
novas funções para vocês, espirituais, em relação com os mundos Unificados.

***

A colocação em comunicação e em ressonância com os mundos Unificados foi a primeira das etapas que realizei há
dois anos [2008 – Ano da Confrontação].

Dentro de muito pouco tempo, seu corpo vibrará, em relação com o Fogo da Terra, em relação com a fusão das Três
Lareiras - Coroa Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado -, que irão se reunificar para
realizar o ‘Três em Um’ e que lhes permitirá então, experimentar essas funções novas que, ainda uma vez eu o repito

hoje, lhes pareceriam mágicas e muito improváveis.

Inúmeras funções que lhes são, para a maior parte de vocês, fechadas, vão se abrir no mês que vem, que isso seja
a clariaudiência, a clariciência, a telepatia e bem outras funções, em relação direta com a ativação dos pontos de

Consciência que, eu lhes repito, estão situados em seu corpo.

Seu corpo vai se tornar, portanto, um ressoador, uma harpa da Consciência, permitindo-lhes desempenhar sua



própria participação e encontrar seu próprio lugar em meio ao que vem.

Para isso e para poder aceder em toda liberdade a essas novas funções, a essas novas Vibrações, para poder aceder
à reunificação de sua Tripla Lareira, é preciso aceitar e concordar com o desaparecimento de certo número de

conhecimentos provenientes de suas Crenças que, literalmente, lhes obstruem a cabeça e o Coração.

Nesse sentido, alguns de vocês já começaram esse caminho e vivem impressões, a palavra é forte, de estupidez ou de
desaparecimento de matéria cinzenta.

Isso é completamente normal.

Lembrem que nos espaços Unificados, o que vocês chamam ‘cérebro’ simplesmente não existe mais para além da 3ª
Dimensão.

Ele é substituído por um Coração, um duplo Coração entrelaçado, que existe tanto ao nível do peito como da
cabeça.

O Coração que, de maneira prática e não simbólica, os religa de maneira autêntica à Fonte, ao Inconsciente Coletivo,
à memória universal e ao Conhecimento universal.

Eu denomino Consciência universal a capacidade de Ser Unificado, da Consciência Unificada, a todo conhecer, a todo
experimentar de maneira direta, sem passar por qualquer filtro.

É isso de que vocês farão a experiência nos tempos que vêm.

Essas experiências e esses Conhecimentos lhes serão de uma grande ajuda para evoluir nesse mundo que termina,
para vocês mesmos como para seus irmãos, mas também, em seus contatos com os mundos Unificados.

***

Como o sabem também, a desconstrução inicializada pelo Arcanjo Miguel e o Conclave, termina, permitindo-lhes um
livre acesso a este Conhecimento de que falo.

Ainda é preciso, para isso, que vocês aceitem soltar o conhecimento proveniente de suas Crenças.

Um exemplo muito simples: crer em Cristo não é viver o Cristo.

Crer em Maria não é viver o contato com Maria.

O mundo das Crenças termina.

Era um mundo de Ilusão, mantido graças às Crenças justamente, e do que era chamado o Inconsciente Coletivo, que
os mantinha na Ilusão.

Essas Crenças existem em todos os mundos e em todos os domínios dissociados.

Elas têm apenas um objetivo, e elas tiveram apenas um objetivo, essas Crenças.

De fazê-los crer que eram o Conhecimento e que não havia nenhum outro, isso vocês o descobrem todos, sem
exceção.

Lembrem-se de que a Energia sempre seguiu o que vocês aderiram.

Se vocês aderirem ao princípio de um salvador, a Energia seguirá esta linha e sua vida poderá lhes fazer encontrar o
mundo de salvadores, mas o mundo de salvadores não é o mundo da Verdade.

São, aí também, mundos falsificados.

Experimentar a Consciência livre é o que está acontecendo para vocês.

De diferentes modos, todos Vibratórios, as decisões se impõem a vocês, por Vibrações, por sintomas mesmo em
relação direta com a noção de facilidade, de evidência, de sincronicidade, de fluidez.

Vários de vocês descobrem frequentemente, de modo um pouco espantado, que o ‘princípio de atração e de
ressonância’ se leva a efeito assim que vocês soltam, justamente, as Crenças ilusórias.

***

Hoje, a revolução de Consciência é tal, mesmo se apenas se refira a uma franja limitada da Humanidade, que se
pode falar de um despertar maciço da Consciência e que nesse despertar, o conjunto da Humanidade, desta vez,

suspeita cada vez mais fortemente, que foi enganado e que foi ludibriado, ainda que vários indivíduos nesta
Consciência coletiva não tenham solução de substituição.



Entretanto, este impulso coletivo é suficiente para acelerar, nesta fase final, a desconstrução.

Vocês tomam Consciência, coletivamente, de um modo ou de outro, que tudo está religado e inter-religado e que,
mesmo nesta Dimensão dissociada, aqueles que queriam dominá-los ainda mais foram obrigados, contra a sua

vontade, de levar a efeito meios de ligação e de aliança que concorrem, aí também, para fazê-los desmoronar, eles
mesmos, porque não pode existir qualquer Via sem um mínimo de confiança, sem um mínimo de alimentação pela

Luz, mesmo falsificada, mesmo desviada.

Viver o Conhecimento intuitivo direto, em substituição aos conhecimentos ligados à Crença, necessita aí também,
assim como o Arcanjo Anael lhes definiu, um princípio ‘de deixar ir’ e ‘de abandono’.

Vocês não podem continuar a viver no conhecimento das Crenças e viver, ao mesmo tempo, no Conhecimento
intuitivo e direto.

Os dois, pelo momento, parecem fazer uma boa família mas esses dois sistemas, aí também, são chamados a se
separarem.

É um ou outro e não os dois ao mesmo tempo.

Alguns entre vocês o experimentam já, através da desagregação de seus conhecimentos anteriores.

Quanto melhor vocês forem para o Conhecimento intuitivo, melhor o conhecimento de Crenças desaparecerá.

A diferença essencial também, é que o conhecimento de Crenças provoca um consumo de Energia importante,
porque é proveniente da resistência, da contradição e da oposição, enquanto que o Conhecimento direto e intuitivo é

facilitante, evidência.

Nesse nível, não existe qualquer resistência.

O Conhecimento é fluido.

Ele chega como experiência e como reConhecimento, como se vocês reencontrassem algo que haviam esquecido mas
que se impõe de um só golpe como evidência.

É isso que vocês experimentam agora, a seu nível, em função de seus sistemas de Crenças pessoais, quaisquer que
sejam seus domínios de Crenças, profissionais, sociais, afetivas, familiares, a algo muito mais espontâneo, muito mais

direto.

Alguns, em meio a essa mudança, vivem ainda fenômenos de resistência inerentes a sua dificuldade de soltar.

Chegará um momento que lhes é próprio, em que vocês não poderão fazer de outro modo, senão soltar, porque, o
que quer que vocês tenham naquele momento, não terá mais qualquer sentido com relação ao que vem.

Aí estão algumas frases que desejava pronunciar, concernentes ao Conhecimento.

Se há em vocês questionamentos, gostaria de tentar aprofundar o que acabo de expressar.

***

Questão: poderia desenvolver a propósito do duplo Coração entrelaçado?

O princípio que tem prevalecido, no que é chamado comumente de a queda, ligada à falsificação desta Criação
pelos Arcontes há 320.000 anos, foi dissociar anatomicamente, energeticamente e ao nível da Consciência, o Coração

e a cabeça.

Os Arcontes foram ajudados nisso pelo Arcanjo Lúcifer, que propôs, como experiência, que somente a Luz da cabeça
permitiria reencontrar a Fonte, o que, obviamente, era falso, como vocês vêem por vocês mesmos.

Que esta separação da cabeça e do Coração iria permitir a instalação da Dualidade e, sobretudo, do sofrimento,
elemento desconhecido nos mundos Unificados.

Este sofrimento provocou, efetivamente, resistências fortes à Luz e, durante todo esse tempo, a Luz, efetivamente,
crescia, mas não em vocês, e sim no exterior de vocês, no sol, em seu corpo eterno, enquanto que o corpo que vocês
experimentavam na Consciência limitada sofria, e sofria cada vez mais dentro das forças da gravidade, dentro do

sistema de controle humano mental.

Um certo número de leis foram criadas devido ao fato da separação do Coração e da cabeça.

Essas leis tiveram por nome Karma, livre arbítrio, Lei de retribuição.

Todas essas coisas são estritamente desconhecidas nos mundos Unificados.

Vocês foram portanto privados de sua liberdade, substituída pelo livre arbítrio que foi, de algum modo, um
sucedâneo de liberdade.



Este sucedâneo de liberdade, ao nível da Consciência, conduziu ao que vocês vivem hoje nesse mundo em final de
percurso, onde o conhecimento é acessível de maneira instantânea ao nível das Crenças, mas onde o verdadeiro

Conhecimento intuitivo direto existe apenas numa franja limitada de almas encarnadas que chamamos os
Trabalhadores da Luz, as Sementes da Luz ou as almas despertadas.

O resto da Humanidade vive na Ilusão de que a Dualidade é a regra, procurando desesperadamente a melhoria de
suas condições de vida, procurando desesperadamente o bem sendo confrontado permanentemente ao mal.

O sistema de controle humano mental nutriu-se desta alternância bem/mal e se nutre ainda.

Hoje, aqueles que descobrem os mundos Unificados, o acesso intermitente ao Estado de Ser, nesta densidade como no
sol, permite desmascarar a Ilusão, mas lembrem-se também de que aqueles que estão na Ilusão da Dualidade não
podem conceber outra coisa que a Dualidade e eles procuram, de algum modo, uma porta de saída, realizando o

bem e continuando o bem, sem mesmo suspeitarem que existem mundos onde a noção de bem e de mal nada quer
dizer, porque não existe nem bem, nem mal, existe apenas o Ser e a perfeição, a perfeição estando, por definição,

para além do bem e do mal.

Assim, a reunificação da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, junto a inúmeros seres, permitiu ter acesso a este
aspecto multidimensional, experimentar de uma maneira ou de outra e trazer os benefícios, mudando portanto sua

própria percepção, sua própria concepção, e dando um acesso ao Essencial e à Essência.

É este acesso ao Essencial e à Essência que proporciona a Alegria interior, não a satisfação de um desejo, mas um
estado de Graça, um estado de Alegria, de plenitude, independente justamente de toda circunstância exterior, de

toda satisfação exterior ou de todo sofrimento exterior.

Muitas almas hoje sentem ainda este impulso à mudança, sem no entanto ali colocar palavras, mas isso é já o mais
importante porque, assim que há questionamento sobre o sentido de sua vivência, há possibilidade, então, de captar

a Luz, a Tripla Irradiação que se fusiona sobre a Terra agora, desde mais de um ano.

O sistema de controle humano mental vai tudo fazer, nesses últimos tempos, para tentar trazê-los na Dualidade.

Essa perseguição passará pelas mídias, pela finança, pelas guerras, às quais, como o sabem, vocês não têm nada a
dar e nenhum interesse, a fim de penetrar ainda mais à frente os mundos da Unidade.

O que quero dizer com isso, é que a Sombra perdeu, mas que, entretanto, as resistências daqueles que não querem
reconhecer o estabelecimento da Luz, durante os últimos sobressaltos, serão muito intensas.

Vocês deverão permanecer alinhados, ser-lhes-á necessário permanecerem na Alegria, o que quer que aconteça sobre
o planeta ou muito próximo de vocês.

Vocês não poderão ajudar pelo mental, vocês não poderão ajudar pelas Crenças, vocês poderão ajudar somente
sendo vocês mesmos, na reunificação de seu Coração e de sua cabeça, na reunificação de sua Tripla Lareira e de sua

Unidade.

***

Questão: o fim desta 3ª Dimensão estava já programado desde 320.000 anos?

Ele foi preparado desde mais de 320.000 anos porque, desde a invasão de alguns universos, houve como um desafio
no conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz Vibral, para devolver esses mundos dissociados a sua Unidade.

Assim, portanto, esta mesma Criação evolui de acordo com ciclos.

Ninguém, nenhum sistema solar, mesmo dos mundos Unificados, escapa à noção de ciclo.

Assim, portanto, os ciclos eram conhecidos.

O grande basculamento, não o fim final, mas o basculamento de sua Consciência, realizar-se-á durante o seu verão
deste ano (inverno no hemisfério Sul), e, a partir do momento em que o Senhor Metatron lhes entregar as últimas

Chaves [no período de 15 de agosto de 2010].

Naquele momento, o que chamaria o ‘panorama da História’, desenrolar-se-á em sua Consciência.

Vocês apreenderão de maneira direta, pela Consciência intuitiva e direta, os prós e os contras de que falamos desde
vários anos.

Esta Revelação acompanhar-se-á de um basculamento total de sua Consciência, de um cérebro a outro, passando
pela ativação total do que é chamado o 12º corpo [situado acima e ligeiramente perto da ponta do nariz] e a reunificação

de seus dois cérebros, permitindo, aí também, realizar a fusão necessária.

Tudo isso está a caminho e programado, e inexorável, e segue agora um calendário formal, enquanto que ainda
muitos seres humanos são persuadidos de que os mundos Unificados escapam no tempo.

Obviamente, não é o mesmo tempo que o seu mas, agora, estamos suficientemente próximos de sua Dimensão para
podermos, nós também, perceber o tempo tal como se desenrola em sua Dimensão.



Tivemos então acesso também, como os Arcontes, à trama do tempo, e podemos certificá-los de que no final deste
verão (inverno no hemisfério Sul), muitas coisas terão mudado, muitas coisas terão sido reveladas inteiramente, sobre

vocês mesmos e sobre a História real da Terra.

***

Questão: como vão acontecer essas revelações? Quem as fará?

A sua Consciência.

Esquematizando, vocês se levantarão uma manhã tendo este Conhecimento em vocês, dado que, por princípio, este
Conhecimento é Interior e não exterior.

Isso se imporá a vocês como evidências.

***

Questão: em que época deve se instalar esse duplo Coração?

Ele já está no lugar para alguns.

A ativação realizada por Miguel durante os Casamentos Celestiais, sua própria ativação, para alguns de vocês, está
já quase terminada.

A data de 17 de julho que lhes foi comunicada pelo Arcanjo Miguel assinala a entrada da Consciência coletiva na
Consciência Universal.

Durante os trinta dias que seguirão o 17 de julho, gostaria de dizer que tudo será realizado, no sentido espiritual.

***

Questão: o reencontro com o Anjo Guardião faz parte do Conhecimento interior?

Sim, ainda é preciso definir o que você expressa por Conhecimento.Este Conhecimento é antes de tudo Vibratório, é
um contato intuitivo.

Isso nada tem a ver com um diálogo, mesmo se alguns Anjos Guardiões falem muito.

O mais importante não é falar, o mais importante foi estabelecer o contato que tornei possível há dois anos.

Esse contato pode tomar toda forma - Vibratória, emoções, percepções, visões -, isso não tem qualquer espécie de
importância.

O importante é a construção da Ponte de Luz que os une aos mundos Unificados, primeiramente ao seu Estado de
Ser e, em segundo lugar, a seu Anjo Guardião, por intermédio do que foi denominado, na Índia, Antakarana.

É isso que eu ativei há dois anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Mestres da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes desejo uma boa elevação Vibratória.

Recebam bênçãos.

Eu lhes digo então até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los em suas novas energias que vocês
atravessam nesse momento.

Então, estou com vocês por um momento, portanto, vamos nos divertir.

***

Questão: como fazer para aliviar o que é pesado no quotidiano e não mais ter «as nádegas entre
duas cadeiras»?

Então aí, cara amiga, todo o mundo se encontra hoje com as nádegas entre duas cadeiras, como você disse e
como eu digo.

E bem, é muito simples, a solução é escolher uma cadeira ao invés de outra.

De maneira inexorável, vocês serão obrigados, nos dias, nas semanas que vem, a se decidirem de uma vez
por todas sobre o que querem fazer.

Os impulsos da alma tornam-se cada vez mais fortes, dada a pressão que existe no Estado de Ser que vem a
vocês.

Vários sonhos, várias informações, várias intuições lhes empurram cada vez mais as nádegas sobre duas
cadeiras.

O problema, é que as cadeiras se afastam cada vez mais e então, se não se quer cair, é preciso escolher.

Lembrem-se que todo o mundo lhes diz que vocês estão nos tempos reduzidos então, vocês não têm que se
projetar num futuro hipotético de saber o que irão se tornar dentro de dois anos ou dentro de três anos, porque

esse futuro não existe.

***

Questão: é difícil escolher esta cadeira quando a atividade profissional faz viver.

Compreendi bem, cara amiga, mas onde você coloca a Inteligência da Luz e a Divina Providência em seu
caminho espiritual?

Isso quer dizer que é seu mental que guia as renas lhe diz: «atenção, se trabalho mais, como mais». 
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E bem, todos aqueles que ousaram dar o passo, aperceberam-se, quando decidiram o que deviam decidir, que
a Divina Providência e a Inteligência da Luz colocava tudo a trabalho para que nada, de falta, pudesse aparecer

em suas Vidas.

Lembrem-se de que o caminho da Unidade é um caminho de plenitude.

Não pode existir falta, a partir do momento em que vocês se conformam ao que quer a alma em vocês.

É um problema de confiança.

***

Questão: quando nos abandonamos à Luz, podemos estar seguro de ser protegido quando da vinda
dos terríveis eventos a vir?

Eu diria mesmo que é o único modo de estar protegido, não há outros.

Se vocês estiverem firmemente alinhados com o seu eixo de alinhamento, com a sua alma, com o seu Espírito,
com o Estado de Ser, com a Luz, todo o resto desmoronar-se-á ao redor de vocês.

O desafio que é, hoje, para cada ser humano sobre o planeta em encarnação, Trabalhadores da Luz ou não, é
saber se vocês têm o suficientemente de Fé, de confiança e de abandono na Luz e em suas funções

inteligentes.

***

Questão: como vai se desenrolar o futuro?

Se você estivesse mais centrada no que vive no Interior, esse gênero de questão não teria lugar porque, se
você se alinha e vive a Alegria interior, e toda sua Consciência se coloca aí, esse gênero de questão não tem

mais sentido.

Porque, a partir do momento em que vocês são capazes de meditar, de se alinhar e de viver o estado de
Samadhi, não há mais questão que se refira a esta Dimensão, nenhuma.

É o que lhes é solicitado a realizar, já, me parece, desde um bom tempo, não é?

Todas as meditações que são realizadas desde vários meses agora, seja aqui ou em outra parte,
acompanhadas tanto pelo Arcanjo Miguel, como ele disse, como por um dos Melquisedeques, são destinadas

a ajudá-los a encontrar o Samadhi.

Quando vocês estão no Samadhi, mais nada conta, exceto esta Alegria interior.

Todo o resto é a Divina Providência, não há jamais escassez nesta Divina Providência.

Lembrem-se das palavras de Cristo quando ele dizia: «deixem os mortos enterrarem os mortos», quando ele
dizia: «o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?».

É uma questão de escolha e, definitivamente, exagerando um pouco, certamente, o que é o mais importante, é
seu estômago e seu teto, ou seu Coração?

Cada vez mais, esta questão vai se colocar com acuidade nas semanas que vêm.

Tentem refletir nisso agora e ali colocar boas respostas.

***

Questão: enquanto se está ainda encarnado, pode-se permanecer no Samadhi longos períodos?

Eu não disse isso.
Eu disse: a partir do momento em que vocês tiverem vivido o Samadhi ou o contato com a Existência, uma vez,

vocês sabe, onde irão depois.

E há uma inversão de prioridades.

Efetivamente, o ser humano, enquanto está em sua consciência limitada, as prioridades são ter um teto, ter o
que comer e ter uma segurança que é ilusória, sobretudo com relação ao que vem.

Eu não falo mesmo enquanto 3ª dimensão normal.



Portanto, vocês imaginam bem que se encontram o Estado de Ser e se ativam as Coroas Radiantes e tem
acesso a esta Dimensão, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância.

Aí, isso se chama a Fé, porque, se vocês me dizem que têm medo do amanhã, que têm medo de não saber o
que comer ou do que viver, vocês não experimentaram o nível de Consciência ilimitado.

Portanto, efetivamente, nesse caso, não é preciso nada abandonar.

Eu sinto todas as bicicletas que se põem a girar, isso, muito bem.

Mas é um problema fundamental porque, como podem vocês reivindicar as propriedades da Luz, reivindicar um
caminho espiritual e, neste período tão crucial que vivem, estarem ainda nos medos, nas faltas enquanto suas

energias espirituais e os níveis de Consciência os fazem aproximar da Eternidade?

E lembrem-se que as cadeiras estão se afastando e vem um dia em que vocês não terão mais as nádegas
grandes o suficiente para estarem sentados sobre as duas, é inegável.

Tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael sobre o abandono, ele se expressou longamente nisso, na largura e
transversalmente o que era, mas, hoje, mais que nunca, isso vai tornar-se atualidade.

Vocês acreditam que quando meu Mestre Bença Deunov me enviou à França sem um copeque (moeda russa),
sem dinheiro nos bolsos, chegando em um país onde não falava a língua, isso foi fácil para mim?

E eu tinha a Fé.

E o que me foi solicitado fazer, eu realizei.

Não fui eu que realizei, foi a Luz que me protegia, foi a Luz que eu portava e nenhum outro.

Então, os tempos não eram os mesmos.

Hoje, vocês não estão em algo que vai durar toda uma geração, que vai durar toda sua Vida.

Então, coloquem-se as boas questões.

Jamais eu lhes diria: «é preciso fazer isso ou aquilo», mas vocês devem assim mesmo colocarem-se as
questões seriamente porque, lembrem-se, escolham o caminho da simplicidade, o caminho da simplicidade.

Há também o caminho da resistência, aquele que os freia, aquele que os impede de ir para onde devem ir.

Mas, enquanto a projeção se faz com relação a daqui a alguns meses, para daqui a um ano, para daqui a dois
anos, para seu futuro remoto, vocês não estão mais no instante e é o mental que toma os comandos, e a razão.

O Arcanjo Miguel, e nós todos, lhes dizemos: «peçam».

É preciso pedir para receber.

***

Questão: com relação ao que você anunciou no ano passado, as datas de intervenção dos Arcanjos
se precipitam, por quê?

Porque, como dizer, é importante que a Luz se estabeleça de uma vez por todas, não ao nível temporal, porque
a desconstrução assim mesmo durou mais de um ano e ela termina em fanfarra, como vocês o constatam.

Nós temos, já, vocês têm e nós temos, uma certa forma de atraso.

Eu os remeto ao período perturbado que ocorreu depois da irrupção das Chaves Metrônicas em sua
Dimensão, onde constatamos uma forma de resistência que não era inerente à Consciência do ser humano,

mas a seu DNA, que atrasou, literalmente, o que deveria se produzir já desde um certo tempo.

Então, de algum modo, há uma correção que se faz ao nível energético que não é devida aos Arcanjos.

Os Arcanjos, em sua Dimensão, e nós mesmos, nesta Dimensão onde vocês estão, apenas nos adaptamos
aos eventos.

Nós desencadeamos fenômenos Vibratórios e energéticos que, nós também, canalizamos mas, a um dado
momento, somos obrigados a nos ajustar de algum modo, a nos adaptar ao que acontece sobre a Terra.

E devo dizer que, agora, estamos felizes de ver que as coisas aceleram-se verdadeiramente, enfim.

***



Questão: o mesmo trabalho se faz sobre todos os Universos ocupados pelos Arcontes?

Então, é preciso bem compreender que a intensificação da Tripla Radiação e da Tripla Lareira em sua Terra,
produz-se, de maneira conjunta, em diferentes sistemas solares e diferentes galáxias.

Todas as galáxias que foram submetidas aos Arcontes não evoluem segundo a mesma duração de ciclos,
obviamente.

Tudo depende onde estão situadas com relação à Fonte, ou seja, com relação a Alcyone, a filha das Plêiades.

Mas, hoje, a Fonte preparou, desde numerosos anos, uma qualidade de emissão Vibratória que faz com que
haja quase uma sincronicidade, certamente com defasamentos temporais, mas que são moderados.

Por conseguinte, há um processo de liberação que se refere a um grande número de galáxias e de Universos
que tinham sido falsificados mas não todos.

Se quiserem, os Arcanjos intervêm, durante períodos de tempo, em diferentes tempos de diferentes
Universos, em revezamento de papel.

Há Conclaves que se reunem também.

Não são sempre os mesmos Arcanjos e sobretudo não somos sempre os mesmos Melquisedeques.

Nós, nós temos o bastante a fazer com vocês.

E entre nós, aliás.

***

Questão: é difícil ocupar-se de nós?

Digamos que não é difícil, mas necessita uma atenção e uma vigilância específica.

***

Questão: por qual razão?

Porque há seres, sobre a Terra, que amam brincar de esconde-esconde com a Luz.

***

Questão: vocês chegam a encontrá-los?

Eles são todos encontrados, certamente.

Mas o problema não são as pessoas, o problema é a interação no que permanece e que é chamado de franjas
de interferências entre as radiações da Luz Ultravioleta, Espírito Santo, a Fonte e as radiações emitidas pelos

Planos intermediários ao nível do sistema de controle da Humanidade.

***

Questão: se deixo meu trabalho, como colocar-me ao Serviço e o que dá um sentido?

Então, isso é o mental que intervém.

Como se pode colocar esse gênero de questão quando falei o que falei justamente antes? 

Quer dizer que você queria que se desse uma outra coisa antes de deixar a primeira coisa.

Isso não funciona assim e não funcionará jamais assim.

Não se pode encontrar a Luz sem soltar o que não é a Luz.

Eu já expliquei que era também o macaco que colocava a mão num frasco de amendoins e que vê outros
amendoins diante dele mas ele não quer soltar os amendoins que estão na mão.

Ele sabe que há amendoins em outro lugar, mesmo se não vê, mas ele não quer soltar.



É o mesmo princípio: se você procura certezas antes de efetuar mudanças que são impulsionadas pela alma,
isso pode durar extremamente longo tempo.

Agora, fala-se do trabalho, mas isso pode ser para não importa qual decisão, não é unicamente o trabalho.

Para alguns, isso será outra coisa.

Há os que vão trabalhar até o final dos tempos, há os que serão obrigados a esperar até o último momento e,
para aqueles, não há impulso a mudar.

Em contrapartida, se vocês são submetidos a impulsos de sua alma, da Luz, para mudar e vocês resistem,
vocês ficarão cada vez pior.

E quanto mais se colocarem a questão da falta do que quer que seja com relação ao que há a mudar, mais
vocês estarão mal e isso é lógico.

Vocês não podem reivindicar a Luz e, de outro lado, não estar na Luz, não é? isso é lógico.

Vocês vêem toda a importância que toma tudo o que lhes falou o Arcanjo Anael no ano passado sobre o
abandono à Luz.

Porque, aí, vocês são confrontados ao real, ao concreto, e não, na cabeça, a idéias futuras, porque é agora ou
dentro de pouco tempo.

E cada um é tocado em diferentes domínios.

Para alguns, isso será nos casais, para outros, isso será geográfico, para outros, isso será no trabalho, para
outros, isso será com os filhos ou com os pais.

Cada um tem um domínio de experiência, hoje, que deve estar entre: «você quer realmente ir para a Luz ou
quer permanecer na Sombra?»

Vocês viveram a Luz, algumas manifestações da Luz.

Vocês fizeram a escolha da Luz mas, entre fazer a escolha e materializá-la, há uma distância, não é?

E bem, agora, vocês estão, como se diz, ao pé do muro.

E não somos nós que os testamos, são vocês mesmos que se testam a vocês mesmos com relação à Luz.

***

Questão: ... as pessoas que deixam esse Plano tem acesso diretamente às novas Dimensões?

Como poderiam ter acesso a uma Dimensão que não está ainda nascida (parida) no nível da Terra?

Eles se juntam, alguns, ao Estado de Ser, e esperam no Estado de Ser, ou seja, no Sol.

Outros, enfim, são colocados em um processo que poderia se intitular uma estase, aguardando o parto.

Outros, enfim, já partiram em outros sistemas solares.
Eles escaparam da matriz.

Mas cada caso é diferente, não há regra absoluta.

***

Questão: sinto chamarem pelo meu nome, no ouvido esquerdo. É o quê?

Quando o chamam pelo seu nome, é um Guia, um Anjo Guardião, sempre.

***

Questão: como, naquele momento, retomar contato?

Abandonando-se à Luz.

Ir no sentido das linhas de menor resistência, ir nas linhas de fluidez, em todos os setores de sua Vida.



A moralidade e a boa conduta não bastam.

***

Questão: poderia nos falar dos 12 crânios de cristal?

Existem doze crânios de cristal autênticos.

Esses crânios de cristal são crânios que se cristalizaram quando da morte de doze Elohim, que se sacrificaram
nesse último ciclo.

Seus corpos de Elohim tornaram-se um corpo de carne.

No momento de sua primeira morte nesta matriz, seu crânio transformou-se em crânio de cristal.

Esses doze crânios de cristal, ligados aos doze Elohim criadores desta persistência da Luz na falsificação,
aqueles que criaram a Atlântida, são portadores de uma memória.

Como foi dito em inúmeras tradições ameríndias, em particular, esses crânios deveriam ser reunidos, no nível
Vibratório.

12 Elohim, 12 estrelas, 12 mulheres, 12 Croûtons (Melquisedeques) e 12 Arcanjos.

O retorno à Unidade passa pelo 12.

Esses crânios de cristal são os crânios portadores de memórias e de Vibrações.

Sua função é essencialmente esta.

Há outros, certamente, porque aqueles que estiveram em contato com os crânios de cristal podem ver
manifestar a eles um certo número de potenciais espirituais, digamos.

Mas isso é um anexo.

O mais importante é que eles representam a memória dos doze Elohim.

Do mesmo modo que os Círculos de Fogo dos Anciões representam a memória dos Nefilins, dos Gigantes.

Eles reativam-se nesse momento mesmo.
Já desde um tempo.

Tudo isso é destinado a facilitar a emergência da nova Dimensão, o parto da Terra, se preferem.

Tudo está destinado a apoiar a Luz.

Vocês estão aí para isso, os círculos de Fogo estiveram aí para isso e estão ainda aí para isso, os crânios de
cristal também.

***

Questão: os 12 crânios foram reencontrados?

O importante não é que eles sejam reencontrados fisicamente, mas Vibratoriamente.

***

Questão: como fazer a diferença entre uma intuição fundada ou o mental?

Se for um impulso, ele irá se reproduzir.

Se for o mental, produzir-se-á outra coisa.

É assim simples.

Um impulso é algo que volta sem parar, não é o mental.

Se você disser: «não, a razão me diz que é preciso que eu permaneça aí, que continue meu trabalho, preciso
disso, preciso de tal pessoa» e depois, você se levantar pela manhã e ainda a ideia de fazer algo estiver aí,

isso, é o impulso.



O mental não age do mesmo modo.

O mental vai girar em anel: «faço isso? faço aquilo?».

O impulso da alma, você se levanta pela manhã ou, de repente, a coisa chega, não há discussão.

Você não se coloca a questão, no mesmo momento do impulso.

Depois, você pode descer ao nível do mental: «está bem, não está bem?» 

Mas, no momento do impulso, é extremamente preciso e claro.

Depois, o mental vai voltar, certamente, mas, no momento do impulso, o impulso é definido como algo claro e
preciso, no momento em que ele se produz, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até logo e recebam todo meu Amor.
Até breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.

Almas humanas neste mundo, recebam as minhas saudações.
O meu papel no Conclave é discreto, mas, entretanto, importante.

Eu sou o Arcanjo que foi denominado o Arcanjo da Cura.
A minha Irradiação está no vermelho, como o sangue e a Vida que circula em meio à Terra e em vocês.

O sangue, lugar de todas as alquimias e de todas as transformações.
Eu sou o Arcanjo da Passagem, e não da Reversão.

Eu cuido para que as passagens ou as mudanças sejam feitas em harmonia.
Assim, passar da doença à cura é uma passagem.

Qualquer passagem da Vida à morte e da morte à vida, na sua Dimensão, está sob a minha influência e sob a
minha direção.

O meu papel dentro do Conclave, e durante o seu período atual, é, portanto, o de supervisionar todas as
passagens.

Como vocês sabem, vocês estão às vésperas de uma Passagem e de uma Reversão.
Como qualquer passagem existente em uma alma encarnada, existe uma série de etapas que permitem realizar

essa passagem.
Essas etapas são sempre as mesmas, sejam quais forem os Universos, sejam quais forem os Mundos, sejam

quais forem as Dimensões.
A passagem implica na passagem de um estado a outro estado. 

Essa passagem sempre se reflete, em uma primeira fase, por uma apreensão, por um questionamento, por
uma negociação e, enfim, por uma aceitação.

Assim acontece, em meio à sua Dimensão, qualquer fenômeno vital e qualquer passagem de um estado a
outro.

Passagem da infância à adolescência, da adolescência ao adulto e do adulto à velhice e, finalmente, da velhice
à morte.

Dessa maneira, então, qualquer processo de passagem mobiliza uma série de resistências e, enfim, uma série
de fenômenos de negociações e de aceitação.

Evidentemente, cada alma humana deste mundo vive as etapas da passagem de maneira diferente.
Para alguns, a fase de recusa ou de medo não existe.

Para outros, enfim, a fase de negociação não existe e, para outros, ainda, não há qualquer dificuldade para
efetuar essas passagens.

Do mesmo modo, quando vocês passam da saúde para a doença, há passagem e, inversamente, quando
vocês passam da doença para a cura, há também passagem.

***

A passagem é como uma travessia.
Em meio a essa travessia, que emprega tanto o seu corpo como a sua Consciência, esses fenômenos

ocorrem.
Essas etapas existem tanto no nível do átomo, como da célula, como da sua Consciência.

Ter Consciência é já um passo importante para a compreensão e a vivência de qualquer mecanismo de
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passagem na sua Dimensão.
Hoje, podemos dizer que vocês estão na passagem.

Essa passagem, vocês já vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo, e eu diria que vocês estão nas
últimas fases da passagem, aquelas que precedem a Revelação final e a Reversão.

Aí está o meu papel, aí estão as minhas funções no Conclave como em todos os processos de Consciência
existentes nesta Humanidade e neste mundo.

***

Aí estão, almas humanas na encarnação, algumas palavras que eu desejava lhes dar sobre o meu papel e a
minha função Vibratória, o vermelho sendo o elemento que impulsiona a mudança.
A minha cor de Radiação corresponde, portanto, a isso, o vermelho evoca o calor.

Nós estamos aqui em relação com o Fogo da Terra, em relação com o seu próprio Fogo Interior, aquele que,
justamente, permite, por exemplo, a passagem do ego ao Coração e passar do Fogo do ego ao Fogo do

Coração, ou ainda do Fogo do 3º olho para o Fogo da Coroa Radiante da Cabeça, ou ainda do Fogo da sua
Vontade própria para o Fogo da Vontade da Kundalini.

Deste modo, então, essas passagens são ilustradas nos seus chacras, nas suas Consciências e nesses
diferentes aspectos.

Assim, portanto, é normal que uma alma humana na encarnação prove, durante qualquer passagem, diferentes
sentimentos e diferentes estados da sua consciência limitada.

Hoje, a época da Passagem que vocês vivem lhes pede uma série de processos dos quais alguns foram
abordados.

Em meio a esses processos, vocês compreenderam, manifestam-se fenômenos de resistências, fenômenos
de negociação e enfim, fenômenos de aceitação ou de Abandono, como definiu o Arcanjo ANAEL.

Portanto, vocês devem conceber tudo que acontece atualmente, na sua vida, como uma passagem, e
apreender ainda na Consciência e intelectualmente as três etapas ou as quatro etapas necessárias, pois,

quando vocês tiverem identificado as quatro etapas, vocês identificam, do mesmo modo, o lugar onde vocês
estão situados.

A resistência à mudança está inscrita no ser humano, nesta Dimensão falsificada, como um meio de
perenidade e de manutenção da vida em um estado estável.

Ora, como vocês sabem, a estabilidade não está mais na ordem do dia.
O Fogo da Terra é despertado pela ação do Conclave, pela ação dos doze Arcanjos que permitiram ao Fogo
do Éter ativar-se e levar ao que vocês observam, em vocês e sobre a Terra, no nível do despertar do Fogo da

Terra.
É esta passagem que está em andamento, atualmente.

Então, caras almas humanas aqui presentes, se houver em vocês perguntas com relação às suas próprias
passagens, vou tentar ali levar o esclarecimento necessário e o impulso necessário para a realização dessa

passagem.
Assim, então, eu aguardo e ouço o que vocês têm para dizer com relação a isso.

***

Questão: o que você entende por negociação?
Cara alma, a negociação é o momento em que o mental está em fase de capitulação em relação à mudança e à

passagem.
É o momento em que talvez existam mais perguntas e mais incertezas.

Esta fase ocorre quando a fase de resistência é vencida.
É a fase onde o mental vai, sem parar, pesar os prós e os contras.

Naquele momento, vocês podem estar seguros de que a solução está próxima, no nível Vibratório, não
necessariamente no tempo, pois tudo depende, ainda uma vez, da sua propensão para negociar.

Se a fase de negociação estiver terminada e se vocês estiverem no abandono total, a passagem estará
terminada.

No que diz respeito a essa passagem final, referente, portanto, a todas as vidas sobre este planeta,
obviamente, vocês não estão na última etapa, mas nos últimos momentos.

A aceitação ou o abandono será decidido depois do que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes junto
a vocês, de Anúncio a ser feito por MARIA, e depois da entrega pelo Senhor METATRON das últimas chaves

da Luz em nível coletivo (em 15 de agosto de 2010).
Naturalmente, é útil que cada um, individualmente, aproxime-se o mais perto possível da fase final de

negociação e de abandono à Luz.
Então, nesse sentido e a título individual, você efetivamente aí está.

***



Questão: como passar de um estado de introversão para um estado de extroversão?

A introversão e a extroversão são unicamente o sentido da direção da Consciência e da Energia, da
consciência limitada, certamente, e da Energia, no sentido personalidade.

Passar de um ao outro é retornar a Energia e manifestar a sua Energia no exterior.
Isso corresponde a um polo expressivo, criativo e de manifestação, mais importante do que o que foi

conduzido durante a sua vida até agora.
Aí está o sentido do que foi pedido.

Passar de um movimento a outro movimento, isso não é uma reversão, nem uma passagem, mas
simplesmente, aí também, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de modo de manifestação na

encarnação.

***

Questão: quando vivemos uma passagem, enquanto mãe, isso impacta nos filhos?

A relação que vocês denominam mãe/filho é uma das relações viscerais, além do afetivo, mais fortes existente
na sua densidade.

Dessa maneira, então, quando o filho ou a mãe, seja qual for a idade, faz um trabalho de liberação dos laços,
naquele momento, efetivamente, um ou outro pode manifestar, no nível visceral, a supressão do laço visceral e,

frequentemente, isso se expressa pelo que vocês chamam de eliminação.
Assim como sabem, assim como talvez nem aceitem ainda, todos os laços existentes dentro de valores que
fizeram a sua sociedade e, em particular, o que vocês chamam de laços familiares, apenas existem na sua

Dimensão dissociada.
A família é uma criação da matriz.

Há uma família de almas, mas esta família de almas é uma família de liberdade e de liberação, de ressonância
pura, sem elo, o que não é o caso em meio a uma família.

Os Arcontes tendo induzido esse processo de vínculo, chamado de filiação ou de laço familiar, ali introduziram
um aspecto peculiar que faz com que, quando vocês têm o que foi chamado de karma para resolver, vocês

reencarnam sistematicamente junto da pessoa que vai lhes permitir fazê-los ajustar o seu karma.
Deste modo, então, os laços existentes em uma família jamais são laços de liberação, mas são laços de

confinamento a superar.
O problema sendo que as convenções sociais e morais provenientes de crenças, certamente, vão fazer

persistir os laços além do razoável e além do que é desejável e necessário para a sua liberação.
Assim, portanto, na maioria das vezes, o que vocês chamam de amor filial ou de amor familiar, é apenas uma

armadilha que lhes foi impressa como uma crença e à qual vocês aderiram.
Não existe instinto maternal, existe simplesmente uma crença que lhes foi impressa, literalmente, no seu

cérebro, que os faz reagir em relação ao que vocês chamam de filiação.
Dessa maneira, então, o processo de alma que visa restabelecer, expulsar um karma, reencarnando junto a

uma pessoa que, em uma vida passada esteve relacionada com vocês em uma relação aprisionadora,
finalmente e em última análise, não os libera, mas os aprisiona ainda mais.

Isso reflete o maquiavelismo perfeito dos Arcontes para dominá-los, sempre e ainda mais, em meio a esta
matriz.

Tudo isso está prestes a ser dissolvido.
Quando vocês escaparem desta matriz, de maneira definitiva, e acederem à 5ª Dimensão, não esperem

reencontrar aqueles que perderam ou aqueles que amaram, no sentido humano, mas reencontrar a sua família
de almas, o que não é a mesma coisa.

Assim, portanto, hoje, aqueles de vocês que estão em via de liberação, descobrem que é possível amar sem
vínculo, que se pode educar sem vínculo, o que é de longe preferível às relações viscerais nas quais vocês

acreditam.
Um dos seus poetas disse: «os seus filhos não são os seus filhos».

Ele expressou uma das maiores verdades existente nos Universos Unificados.
Todos vocês, sem exceção, são filhos de MARIA, no sentido filial, no sentido Vibratório e no sentido espiritual.

Paradoxalmente, e de maneira muito lógica no plano espiritual, no plano Unificado, a única alma que não tem
MARIA como mãe, é CRISTO.

CRISTO encarnou-se livremente.
CRISTO encarnou passando pelo canal do parto, mas sem ser gerado pela via natural, o que não significa que

não houve geração, contrariamente ao que alguns ensinamentos querem fazê-los crer.
CRISTO nasceu da união do que vocês chamam de espermatozoide e óvulo, mas por procedimentos

tecnológicos, eu diria, e não humanos.
Deste modo, então, CRISTO encarnou e, tendo se desenvolvido neste mundo no ventre de MARIA, é a única

alma que não tem MARIA como mãe.



***

Questão: quem é então a Mãe de CRISTO?
CRISTO é uma alma que não tem filiação, no sentido espiritual, em relação com Sirius.

CRISTO está relacionado, como sabem, a MIGUEL.
Trata-se aí de um processo que vocês chamariam, no seu mundo, eu creio, de partenogênese, que nada tem a

ver com a fecundação.
Assim, frequentemente, CRISTO é chamado de CRISTO MIGUEL, por que Ele é portador da Energia de

MIGUEL, na totalidade.
Obviamente, um Arcanjo não pode fecundar ninguém, mas, entretanto, ele pode dar livremente a sua Vibração

para uma entidade, o que foi realizado para CRISTO MIGUEL.
CRISTO não pôde, então, ter outro laço senão o laço de alma, no sentido de alma-irmã, no sentido mais nobre,

com MARIA.
É nesse sentido que CRISTO, na cruz e durante alguns eventos, pôde dizer para sua mãe biológica que ela

não era a sua mãe.

***

Questão: outras entidades como CRISTO viveram o mesmo princípio de criação?

Não.
Existem processos que eu qualificaria de semelhantes, que vocês conhecem.

Eles são chamados de walk-in, mas esse processo é diferente porque há, naquele momento, um campo de
Consciência, um Espírito que investe um corpo elaborado por outra alma, mas na idade adulta, sem passar por

um desenvolvimento que vocês denominam dentro do útero.

***

Questão: o que justificou esta criação específica para CRISTO? 

Isso simplesmente permitiu estabelecer um contato formal, material, por intermédio de um corpo sacrificado,
tendo permitido espalhar o sangue sobre a Terra e fecundar a Terra de maneira peculiar.

Isso foi realizado pela crucificação e isso foi realizado pelo processo tecnológico que permitiu gerar, na
entidade chamada de MARIA, em todo caso em um corpo aqui, um corpo liberado, desde antes do seu

nascimento, de vínculo com a matriz.
Existe outra exceção que vocês conhecem também e que se refere à FONTE.

Durante as primeiras experiências da 3ª Dimensão dissociada, a FONTE manteve a possibilidade de se
manifestar criando um corpo adulto nesta densidade, à vontade, em abundância, o único limite sendo que esse

corpo criado não poderia sobreviver mais do que 14 anos em meio a esta matriz.
Assim, a FONTE os acompanhou em diferentes formas humanas, sem fecundação dentro do útero, pela

materialização direta de um corpo adulto, quando o momento e a história necessitavam disso.

***

Questão: esta manifestação da FONTE vai se repetir?
Não há interesse em que isso aconteça novamente.

***

Questão: haveria uma nova criação do tipo Crística para acompanhar a passagem?

CRISTO voltará como ele partiu, nas nuvens, nas Embarcações de Luz, como MARIA, mas em um contingente
que ainda não está próximo do seu Sol.

***

Questão: esta forma de multiplicação da Energia Micaélica para CRISTO aconteceu com outros
Arcanjos?

Não é a sua Energia, é a sua Consciência, inteiramente, que se dividiu em duas partes idênticas.
Somente o Senhor METATRON tentou realizar o mesmo processo, mas não pôde ser concluído devido à



potência Vibratória, incomensurável e incompatível com a vida humana, do Arcanjo METATRON.

***

Questão: a minha doença vai passar para o estado da cura?

Cara alma, é preciso aceitar, mesmo sem compreender, por enquanto, os prós e os contras, que existe uma
série de doenças que não podem passar para uma cura.

Algumas dessas doenças são doenças decretadas pela própria alma, como meio de evolução.
Eu não falo das doenças kármicas que, elas, podem todas elas passar para a cura, sem exceção.

Existem, entretanto, processos mórbidos de doenças constituídas que são meios, justamente, de passagem,
mas aí, não da doença à cura, mas a doença permite a passagem da Consciência para outro estado mais

etéreo e mais amplo.
Isso se refere a você.

***

Questão: como integrar, na vida, o conteúdo de todas as intervenções dos seus planos? 

De maneira sistemática, a compreensão, os mecanismos de resistência que permitem a negociação que, para
alguns de vocês, é chegar à etapa da aceitação, pode, em alguns casos, efetivamente, ser bloqueada na fase

final do processo.
Vocês não são responsáveis por esse bloqueio final.

Esse bloqueio final é oriundo diretamente de engramas memoriais em relação ao medo do vazio e o medo da
falta, em relação, também, ao medo do abandono.

Isso está inscrito em suas estruturas memoriais cerebrais, independentemente ainda da sua história pessoal. 
Alguns de vocês, no nível dos laços familiares justamente, tendo vivido esses engramas de maneira mais
intensa do que outros em meio às linhagens hereditárias familiares, não chegam a superar esse processo.

Esse processo pode ser superado por processos empregados no nível Vibratório.
Muitos recorrem a algumas formas de orações ou a algumas formas de contato com o que vocês chamam de

natureza.
Há, também, eu creio, cristais que permitem isso.

As etapas que dependem de vocês em qualquer passagem são, evidentemente, a recusa, evidentemente, a
negociação e, evidentemente também, o abandono consciente, mas, em alguns casos, restando, não mais
resistências, mas recusas inconscientes relacionadas sistematicamente a esta noção de medos aos quais

vocês não têm qualquer possibilidade de acesso pela sua Consciência.

***

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração. Devo deduzir que a passagem do ego ao Coração não
ocorreu? Como realizar essa passagem?

A passagem do ego ao Coração corresponde ao que é chamado de ativação dos Novos Corpos.
Antes de ativar os Novos Corpos, é preciso que a Energia do Espírito Santo desça da cabeça ao Coração, o

que não é a mesma coisa que subir do ego ao Coração, essa é uma etapa posterior.
Nada há a fazer para subir, enquanto tudo não tiver descido.

A Passagem que vocês realizam, em um sentido global da Translação Dimensional que irá terminar com a
Reversão, necessita sempre de um movimento de cima para baixo e, depois, debaixo para cima.

Vocês não podem fazê-lo debaixo para cima enquanto não tiverem feito de cima para baixo.
A passagem aí se acompanha, portanto, independentemente da evolução da sua Consciência em relação às

etapas que eu defini, por uma dupla dinâmica energética, indo as duas em sentido contrário.
Apenas quando os dois movimentos forem realizados é que poderá ocorrer a Reversão.

Eu repito, vocês apenas podem fazer subir o que desceu.
Se não, vocês nada sobem.

O Espírito deve penetrar na matéria para transmutar a matéria e para que a matéria seja espiritualizada.
Vocês não podem espiritualizar a matéria sem a ajuda do Espírito, é impossível.

***

Questão: qual é o indicador que mostra que conectamos com o nosso corpo de Estado de Ser?



O melhor indicador é o Fogo do Coração, a ativação da Coroa Radiante do chacra do Coração e o acesso
ao Samadhi.

***

Questão: em uma mesma família humana, terrestre, as almas poderiam pertencer a uma mesma
família estelar?

Não há objeção para que isso aconteça, mas eu devo dizer que isso é extremamente raro, pois as almas que
vocês encontram são, de maneira geral, almas com quem vocês tiveram, pelo menos, em meio a uma mesma

família, rusgas que não estão realmente ligadas ao Amor, mas, de preferência, ao ódio e à destruição.

***

Questão: por que eu desenvolvi uma patologia na garganta, no local de passagem?

O que está relacionado com o que chamam de chacra da garganta está em relação, de maneira constante, com
qualquer ato de criação ou de desfazer a criação, e em relação direta com o abandono, com a perda, com o

luto.
Não existe, nesse nível, patologia dita como kármica.

As patologias ditas kármicas irão se manifestar sistematicamente em ressonância com o 5º chacra e,
sobretudo, em conjunto com o que vocês chamam de chacra situado sob o umbigo, o 2º chacra.

Existem, portanto, nesse nível, apenas materializações relacionadas às síndromes de perda, de luto, de
abandono, de falta, que não foram digeridas.

Trata-se, portanto, de algo que permaneceu atravessado na garganta.
Não há obstáculo, exceto você mesmo, na não resolução do medo, para a cura do chacra laríngeo.

O único centro de Consciência sobre o qual vocês não podem agir, vocês mesmos, pela sua consciência ou
pelo seu próprio despertar, é alcançar o que é chamado de 2º chacra.

Não há, portanto, barreira kármica ou outra existindo.
A única barreira que tem na existência de uma doença é, eu chamaria isso de contrato de alma que vocês
passaram ao descer nesta matriz, reencarnando então para superar, não um problema kármico, mas para

evoluir de maneira um pouco diferente.

***

Questão: os problemas de saúde podem estar ligados, apesar de tudo, aos pais?

A única fonte é você mesmo.
É muito fácil colocar a causa no exterior.

Naturalmente, há eventos traumatizantes na sua vida e da sua família, mas jamais se esqueça  de que o
princípio de atração e de ressonância trabalha plenamente, aí também.

Não é, portanto, questão de reportar uma falta no exterior de si, nem no Interior de si.
O ponto de vista que atribui um evento ocorrido no seu corpo ou na sua Consciência como exterior é apenas

uma ilusão a mais em meio à sua densidade.
Seja qual for o evento acontecendo ou chegando a vocês, ele apenas faz responder à Lei de atração.

Não há nada no exterior de vocês que se manifeste, não há falta no exterior de vocês, assim como não há falta
interior, há simplesmente um princípio de atração e de ressonância.

Assim, vocês criam, vocês mesmos, as suas próprias manifestações vindas desta vida ou de outras vidas, mas
o que se manifesta a vocês está aí apenas para manifestar o que a sua Consciência criou, seja qual for o

evento ocorrendo em vocês, sem exceção.
Não há culpado do lado de fora, não há tampouco culpado no Interior.

Enquanto vocês procurarem, dentro da dualidade, uma responsabilidade, vocês não poderão viver a Unidade.
Jamais.

***

Questão: onde estou na minha preparação para a Translação Dimensional?
Eu não posso definir de fora o que cabe a si próprio.
Se lhe disser que você ali chegou, isso o satisfaz?

Se lhe disser que você está muito distante, isso o satisfaz?
Seria apenas a satisfação e não seria, em caso algum, a realidade.

Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.



Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.
A Mestria está ligada ao Abandono. 

Ser Mestre de si mesmo é também a confiança na sua própria Vibração.
Não compete a nenhum ser, a nenhuma Consciência, definir onde você está, pois o problema não é dizer onde
está, mas o problema é Ser e, a partir do momento em que você define um lugar onde está, significa que você

reconhece que não está no Ser.
Definir onde você está, irá definir outro ponto onde você estará dentro de alguns dias, dentro de algumas

semanas, isso o fará escapar do Ser.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras almas, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam a minha gratidão por terem me permitido expressar entre vocês. 

Até breve.

************
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Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.Meu Anúncio é a revelação do que sou, sua Mãe de todos vocês.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Queridos Filhos, estou com vocês para esclarecer sua visão e esclarecer o que vocês são através de
perguntas a que queiram me submeter.

Tentarei ajudá-los a irem para o essencial.
Então, Querido Filhos, se há, em vocês, perguntas, questões, estou aí para vocês.

Tentarei trazer os elementos por palavras mas também pela Luz.

***

Questão: os laços entre pais e filhos adotados são da mesma natureza que aqueles que existem entre pais e
filhos naturais?

Querido Filho, não porque, nesse nível, não existem laços em relação com a genética.

Trata-se, o mais frequente, de reencontros de almas que não têm para tanto necessariamente os mesmos
tipos de ligações que aquelas existentes numa filiação genética.

***

Questão: existem árvores mestres de polaridade feminina e outras, masculina?

Bem amado, eu poderia responder que as árvores cujas funções estão em relação com a elevação seriam
antes de natureza masculina, devido ao sentido da orientação de sua energia, enquanto que aquelas que

trabalham na outra polaridade, no movimento de sua energia e de sua Consciência, seriam mais de
natureza feminina.

Mas isso é uma visão da mente, não corresponde a uma polaridade do tipo sexuado ou distanciado em

MARIA - 5 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


função de um aspecto masculino ou feminino.

***

Questão: na 5ª Dimensão, apesar da androginia, existe ainda uma polaridade específica?

Querido Filho, esta polaridade existe bem além da 5ª Dimensão, mas esta noção de polaridade nada tem a
ver com qualquer sexualidade, no sentido em que entendem.

A polaridade desempenha ao nível de emissões e de recepções de Consciência e de energia.

A polaridade criadora permanece feminina, por Essência.
A polaridade que permite o desenvolvimento é, por Essência, masculina.

Assim, portanto, existe uma forma de polaridade que nada tem a ver com o que vocês chamam de
polaridade, em sua Dimensão.

Esta polaridade se encontra até o limite das Dimensões antropomorfizadas.
Para além, há a tendência a desaparecer, pela qualidade e pela simplicidade da irradiação das formas de

consciência as mais evoluídas.

***

Questão: você realmente se manifestou nos lugares que lhe são dedicados?

Querida Filha, a presença de minha Consciência não está unicamente relacionada com minhas aparições.

Do mesmo modo que, para meu Divino Filho, a partir do momento em que uma alma humana ou várias
almas humanas me solicitam e estabelecem um lugar, minha Consciência e minha Vibração estão

presentes nesse lugar.

Há portanto aparições que são decididas, por mim mesma, em função de alguns objetivos.

Existem também numerosas aparições que não são minhas, mas que são falsificações destinadas a induzí-
los a erro e a dominá-los ainda mais em modelos específicos de crenças.

Existem também lugares onde jamais apareci, mas onde a oração e a devoção, no sentido em que
entendem, permitiu a minha Consciência manifestar-se.

Cara Filha, eu poderia responder, de maneira formal, para cada um dos lugares que vocês pudessem citar,
mas não me compete fazê-lo.

Lembrem, mesmo num lugar falsificado, a devoção humana é capaz de criar minha própria Presença e
minha Consciência, ainda que, no início, ali jamais apareci.

Lembrem, como eu o disse várias vezes, eu sou aquela que pode ser chamada sua Mãe (em todos os
sentidos do termo) e uma mãe que vem ajudá-los e salvá-los.

Em nenhum caso, eu não posso ser uma mãe que vem punir.

A partir do momento em que vocês aceitam esse fato, esse princípio, se vocês o aceitam, torna-se-lhes
muito difícil crer na realidade de algumas mensagens que falam de castigo e de punição.

Tudo o que fala de punição e de castigo não é meu, mas está em relação direta com as aparições que nada
têm a ver com minha Consciência e cujo único objetivo é dominá-los ainda mais a modelos de dependência

chamados religiões.

Mas compreendam também que mesmo nesses lugares, o fervor humano conscientiza minha Presença e
minha Radiação e minha Irradiação e minhas Graças.

Em resumo, qualquer que seja o lugar de minhas aparições, supostas ou reais, o importante não são
absolutamente as palavras que ali foram pronunciadas, o importante é o que vocês podem viver e sentir e

vocês podem viver e sentir, em um lugar, minha Presença, minha qualidade, ainda que não tenha ali jamais
aparecido, devido mesmo ao fato da devoção humana.



***

Questão: o que é da prece « Ave Maria »?

Bem amada, esta oração, como muitas outras orações, foi falsificada.
Elas implicam na noção de dualidade, de bem e de mal.

Esta oração, de origem pura, foi desviada muito rapidamente de suas funções.

***

Questão: o que é da oração « Pai Nosso » ?

As coisas são diferentes nesse nível.

Inicialmente, essas palavras foram efetivamente pronunciadas pelo meu Filho, mas como todas as coisas
nesta humanidade, mesmo as coisas as mais elevadas, foram sempre transformadas para dominá-los ainda

mais.

Assim, portanto, repetir palavras não eleva a Vibração, mas une-os a uma egrégora em relação a essas
palavras.

Mas esta egrégora foi recuperada, obviamente, pelas forças que procuram, por todos os meios, manter a sua
dualidade.

Os Mundos que vocês procuram, os Mundos da Unidade, nada têm a ver com o que lhes propuseram até
hoje a humanidade e suas experiências de vida, quaisquer que sejam.

O Amor, tal como é falado, tal como vocês o concebem, provoca sistematicamente o mal, porque o Amor,
tal como vocês o concebem, não é Unitário.

O Amor, tal como foi concebido nesse Mundo falsificado, não é a Verdade.

Não há mal, no sentido da Unidade, para experimentar um ou outro, isso faz parte do seu caminho de
retorno à Unidade, na condição que tomem um dia consciência de que o que os levou, a um dado

momento, e lhes pareceu ir no sentido do bem, apenas fez reforçar a dualidade.
É necessário que vocês, a um dado momento, saiam de todos os condicionamentos, saiam de todas as
orações, porque a única oração que ouço não é uma oração de palavras, mas uma oração de intenção,

aquela que está ligada à Unidade, que está além do bem e do mal e que está relacionada com a Luz a mais
autêntica.

Mas tranquilizem-se, mesmo os Santos passaram por esta ilusão, não pode ser de outro modo.

É muito fácil, com a energia e a emoção, fazê-los tomar algo que não é a Luz pela Luz, mas isso faz parte,
ainda uma vez, do seu aprendizado, do aprendizado de seu discernimento e, além do discernimento, do seu

acesso mesmo ao Mundo Unitário.

Não há tampouco que julgar e dizer isso é mal ou isso é bem.
Isso faz parte simplesmente de uma experiência que vocês viveram ou que alguns de vocês vivem ainda e

viverão ainda até o momento em que a consciência chegar a tocar o que está além das crenças e das
orações.

Toda crença, por definição, é destinada a dominá-los a uma egrégora, de ligá-los a esta egrégora.

Mas a Liberdade não tem egrégora.
Mas a Unidade não é uma egrégora, é uma Verdade além das egrégoras.

Devo dizer que algumas línguas ditas primitivas e algumas orações ditas primitivas estão bem mais
próximas da Verdade do que as religiões constituídas pelo homem.

E, ainda uma vez, vocês devem compreender e viver que existem efetivamente numerosos meios de juntar-
se à Unidade, mas que se juntar à Unidade consiste mesmo em rejeitar esses meios.

***

Questão: o Anúncio que fará, que denominamos «seu Anúncio» será feito para todos os humanos ao



mesmo tempo?

Querida Filha, não haverá meio de escapar à minha revelação, qualquer que seja a idade, qualquer que seja
o povo e quaisquer que sejam as crenças.

Depois, cada um irá onde lhe dita sua Consciência e sua Vibração.

Alguns esquecerão muito rápido ou esforçar-se-ão para esquecer, outros negarão e rejeitarão.

Apenas faço propor e a Consciência do humano irá dispor.

Mas não é preciso fazerem demasiadas ilusões, vários dos meus filhos não estão prontos a reintegrar os
Mundos Unificados.

Não há que julgar, não há que condenar, não há a querer outra coisa que o que essas almas decidiram.

Isso faz parte de uma certa forma de liberdade que é atribuída a toda criação.

Toda entidade que facultou criar formas de vida deve aceitar isso, é um princípio essencial à criação da
Consciência nos Mundos que vocês chamam de materiais.

Quando eu falo criação, obviamente, não se trata de criação extensiva ou no vazio de almas, mas, bem
mais, favorecer a densificação dessas almas em experiências novas, livres: o que foi e permanece o meu

papel em numerosos universos.

Tendo criado uma forma de Vida, eu tenho que acompanhar esta forma de Vida criada até seu termo.

Esse também é um princípio, a princípio, inviolável.

No mais, o que criei tem por vocação tornar-se, de longe, mais elevado do que eu.

Isso também aceito como um princípio fundamental da Fonte.

***

Questão: depois do Anúncio, haverá 2, 3 dias de estase. Isso se refere à Terra inteira?

Meu Anúncio é a revelação do que eu sou, sua Mãe de todos vocês.

A partir desta revelação, desencadeiam-se vários eventos que foram descritos, desde tempos muito antigos,
pelos profetas.

Dentro desses eventos posteriores, e não concomitantemente, existe efetivamente um processo específico
chamado de «os três dias de trevas».

Mas este evento não é absolutamente concomitante com meu Anúncio, ele o sucede, mas num tempo
adaptado.

O certo é que eu irei preveni-los, assim como o disse àquele pelo qual me expresso atualmente, três dias
antes.

Todos os meus filhos serão prevenidos.
Cada um, então, do mesmo modo que para a revelação de quem eu sou, fará o que a sua Consciência lhe

ditar.

Muitos continuarão então a ir para as suas ocupações quotidianas, sem se dar conta do meu Anúncio, sem
se dar conta do meu Aviso, isso também faz parte do seu livre arbítrio.

***

Questão: o que acontecerá para aqueles que não desejarem se dar conta disso?

Cada alma, nesta densidade, tem um caminho diferente e um futuro diferente.

Não existe um futuro esteriotipado com tal escolha ou tal outra escolha.
Existe uma infinidade de escolhas.



O que é certo, e isso lhes foi dito, é que cada um irá para onde o leve a Vibração da sua Consciência e em
nenhum outro lugar, respondendo, por isso, ao que disse o meu Filho: «que seja feito segundo sua Fé».

A Fé, aqui, não é a crença.
A Fé é, aqui, a própria Vibração da sua Consciência.

Eu diria aliás que felizmente os meus filhos não irão segundo sua Fé ou suas crenças, tal como vocês
entendem, porque assim como o compreenderam e espero que aceitaram, um número incalculável de

crenças são todas também falsas umas e outras.
Jamais, jamais eu virei e voltarei para punir ninguém da minha criação.

Enquanto que muito numerosas das minhas pretensas aparições falaram apenas de castigo e de punição a
fim de mantê-los no medo de um julgamento final que apenas existe na imaginação de alguns seres que

querem a todo preço fazê-los crer que o que vem é um julgamento final.

Mas o que vem é apenas Amor e Liberação e nada mais.
Somente o olhar do medo poderia fazê-los crer que isso é uma destruição, uma aniquilação, mas isso é

falso.

Então, obviamente, se vocês derem peso e Fé a isso, é o que viverão.
Ser-lhes-á feito, efetivamente, segundo a sua Fé.

Se vocês dão pesos a essas crenças, vocês limitam o seu acesso à unificação da Consciência.

***

Questão: em termos de tempo Terrestre, quando será o seu Anúncio?

Isso foi anunciado várias vezes.
Isso situar-se-á no momento o mais oportuno no nível Vibratório e no nível da configuração astronômica e

planetária.

Esse momento está infinitamente próximo.

Vários dos meus filhos já pressentiram o meu chamado e a ele responderam antes mesmo que isso se
tornasse oficial.

Algumas almas sentiram o meu chamado, de algum modo, elas anteciparam, mas virá um momento, que
escolherei, onde tudo isso se manifestará em um instante.

Cada um viverá, naquele momento, o que eu chamaria (porque são palavras que podem mais evocar-lhes
algo) de emoção das redescobertas.

Em seguida, cada um o viverá de maneira mais ou menos audível, mais ou menos visual, mais ou menos
Vibratória, em função da sua aptidão, justamente, Vibratória, para captar.

Alguns, apesar das redescobertas, se fecharão.

Ainda uma vez, não há que julgar, nem medir, nem condenar porque, como mãe, eu os vejo livres das suas
escolhas, dos seus engajamentos.

A Liberdade sendo total e condicionada, justamente, à sua capacidade para deixá-la expressar-se
inteiramente.

Bom número de Arcanjos e inúmeros interventores, em meio aos 24 Anciões, falar-lhes-ão para irem ao
essencial e à simplicidade.

É certamente a coisa a mais importante porque é nesta simplicidade e nessas coisas essenciais que vocês
poderão mesmo acolher e responder a meu Anúncio.

Se vocês não estiverem simples, ainda que o meu anúncio lhes seja audível e mesmo visual, então o mental
tomará parte, apesar da emoção das redescobertas.

E o mental fará de tudo, se lhe atribuírem voz e atenção, para desviá-los da minha Presença e do meu
Anúncio.

Cultivem, o melhor possível das suas capacidades, da simplicidade.
Vão para o essencial.

É assim que poderão o melhor possível aceitar e integrar o meu Anúncio.



Gostaria, sobretudo, que compreendessem e, sobretudo, que apreendessem a Essência, nos Mundos
Unitários.

Quaisquer que sejam as orações que vocês realizaram, por vezes com fervor, ainda que elas tenham servido
a um outro objetivo que a sua liberação, num primeiro tempo, elas definitivamente, em última instância,

participaram da sua liberação.

Não há nem culpabilidade, nem remorsos, nem lamentos a ter, há somente uma lucidez a manifestar.

O peso das crenças é tal, ainda hoje, apesar da dissolução do que o Bem amado João chamou de ‘franjas de
interferências’.

O peso do 'sistema de controle humano' está ainda muito forte, pelas suas encarnações, pelo hábito, pelo
esquecimento também.

Vocês todos, sem exceção, aderiram em momentos ou outros, nesta vida ou em outras vidas, a dados que
eram errôneos.

Mas, na Unidade de hoje, mesmo o que era errôneo concorre para a revelação da Unidade.
Assim, portanto, com relação ao que disse, nada há mais que sentir além da distância.

Eu os lembro que a única maneira de se aproximarem de mim, quando eu me aproximo de vocês, é a
simplicidade.

Tudo o que é complicado, tudo o que lhes falam de castigo, de julgamento, de bem, de mal, não são de mim.

Eu venho do Céu, como eu parti.
Eu venho liberá-los na condição que aceitem ser liberados.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, meus Queridos Filhos, eu lhes rendo Graças de terem me atribuído o seu Coração e a sua atenção.

Hoje, como veem, tudo vai muito rápido nesta Terra.
Tudo irá cada vez mais rápido, agora.

Não se esqueçam de que a sua força, a única, estará na sua capacidade para viver a sua Dimensão Interior, a
sua Dimensão Unitária.

E esta Dimensão Unitária não tem que fazer crenças, eventos exteriores, seus apegos.
Esta Dimensão Interior lhes é acessível, mais facilmente do que nunca, por esta noção, tão verdadeira, de

final dos tempos.

Sim, vocês devem guardar apenas uma coisa, a mais importante, é que a força, a única verdadeira força,
está em vocês e em nenhuma outra parte.

Isso foi expresso de diferentes modos pelos Arcanjos, pelos Anciões, mas, definitivamente, essas palavras
tão diferentes remetem a isso.

Qualquer que seja a dificuldade (que não é devida a nós nem a vocês, mas a circunstâncias da ilusão),
qualquer que seja a dureza aparente do que poderá se manifestar aos seus olhos ou longe dos seus olhos, o
único repouso, a única força que encontrarão será no Interior de vocês porque, no Interior de vocês, vocês

nos encontrarão todos, todos nós, da Luz Autêntica, prontos a responder e a lhes insuflar esta força que
está em vocês.

Aí está, Queridos Filhos, as palavras que empreguei esta noite são as palavras que emprego todo o tempo,
são sempre as mesmas, não mudaram jamais e não mudarão jamais.

Eu os amo, todos vocês, sem qualquer exceção, quaisquer que sejam as suas escolhas, quaisquer que sejam
as suas possibilidades.

Eu sou Maria, sua Mãe, a Rainha dos Céus, a Rainha da Terra.

Eu os amo, até muito breve.
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio à minha Presença e em meio à
minha Radiação portadora do Ultravioleta e da Luz Azul, eu estou doravante mais próximos de vocês.

Como havia lhes anunciado há duas semanas, cada um de vocês pode chamar pela minha Presença, pela
minha Radiação e pela minha Irradiação.

Em meio aos tempos finais desta Dimensão que vocês percorrem com seus passos, eu lhes peço, se isso
lhes for possível, para se instalarem em meio à Alegria, de maneira definitiva.

Em meio ao Fogo se manifestando doravante com força nesta Terra, aquilo que deve ser definitivamente
desconstruído o será antes de expirar a data da última Etapa [17 de Maio].

Vocês penetram em cheio, de agora em diante, na possibilidade de acesso e de estabilização em meio à
nova Dimensão.

Gaia, a Terra, se prepara ela também, para suas Núpcias, permitindo-lhe encontrar a sua Dimensão de
sagração em meio aos Universos Unificados, em meio aos Universos da Paz.

Mais do que nunca, não se detenham no tumulto deste mundo que se finda, pois é realmente de um fim
que se trata.

A Alegria, a Verdade, o Fogo presentes tanto em uma da sua Tripla Lareira, como em uma das três
Lareiras, bastam para lhes fazer encontrar o que será a sua Presença em meio à nova densidade.

Em meio a este espaço ao qual eu fui convidado, ser-lhes-á possível se aproximarem, em Verdade e em
Unidade, da Vibração do Fogo.

***

Miguel - 5 de maio de 2010 - Parte 1
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Apelem à minha Radiância, à minha Presença e às minhas funções.

Eu sou aquele que conduz e que coordena a chegada da Luz preparando o caminho para Metatron e para
o Mestre da Luz.

Aqueles que se aproximam, agora de maneira definitiva, de sua Dimensão.

Maria, a quem nós entregamos nossas chaves desde mais de um ano, prepara-se para lançar o seu Apelo
à Humanidade integralmente.

Para vocês, Sementes de estrelas, Ancoradores e Trabalhadores da Luz, suas escolhas já foram feitas,
resta assumi-las, mantê-las e transcendê-las.

Esse trabalho começa em 17 de Maio, ao final da minha intervenção.

Eu lhes darei, nesse momento, a conduta para seguirem durante o período de sessenta e um dias que os
levarão a 17 de Julho deste ano.

O seu mundo muda, ele muda em direção ao melhor, para ir para a Unidade.

O que não pertence à Unidade deve agora se enfraquecer e desaparecer do seu campo de visão.

Isso é inelutável, isso foi previsto, isso era previsível e isso é agora.

Em vocês também, esse trabalho deve ocorrer.

A purificação que eu lhes trago e o Fogo que eu lhes forneço, tanto em meio a este espaço como além dele,
é destinado a lhes permitir limpar a sua Casa e prepará-los para receber o Mestre da Luz e prepará-los

previamente para receber as últimas chaves da Luz.

Povo das estrelas, a hora da reunificação vai soar em breve.

Deverão responder às locuções interiores que irão lhes permitir honrar o contrato, a sua missão, o que
vocês têm a cumprir dentro deste prazo.

Bem amados Filhos da Luz, hoje, eu lhes afirmo solenemente, preparem-se.

Os tempos chegaram, os tempos estão à sua porta.

Resta, Bem amados, encontrarem a Alegria, encontrarem a Serenidade e encontrarem em vocês os
recursos necessários para cumprir a sua promessa.

Usem e abusem do meu selo, do seu apelo à minha Presença e à minha Radiância.

Nenhum apelo efetuado no nível do Coração ficará sem resposta.

Eu sou, nos momentos que estão chegando, aquele que, pela minha esfera, pela minha Radiância e pela
minha Vibração, assegura-lhes a continuidade do seu caminho e o acesso ao seu Estado de Ser.

Nunca se esqueçam disso.

Vocês poderão, se chamarem por mim, serem vestidos com o meu manto de Eternidade, com a minha
Radiação, com o meu Manto Azul, assegurando-lhes, em meio à sua Dimensão, a possibilidade de ir para

Casa.

Bem amadas Sementes de estrelas, aguardem, estejam atentos às informações que chegam à sua alma
por impulso, por sonho, por premonição, por intuição, por locução interior, porque isso vai guiá-los com

segurança nos seus comportamentos, nos seus deslocamentos e em suas ações.

Esqueçam o que dá prazer à personalidade, e reforcem o que os aproximam do seu Espírito, do seu Estado
de Ser.

Bem amadas Crianças da Luz, Bem amadas Sementes de estrelas, em meio a este espaço privilegiado, se
houver dúvidas, questionamentos quanto ao Plano da Luz, eu bem desejo, e na medida do que for possível,

fornecer informações adicionais que lhes permitam ir onde devem ir, em Verdade.

***

Pergunta: Os sinais de que você fala serão bastante intensos para que nós não os percamos?

Bem amados, não haverá qualquer dúvida possível, qualquer interpretação possível.

Isso será vivenciado como Verdade essencial, como Verdade urgente e sem possibilidade de equívoco ou de



envolver qualquer razão.

Fiquem prontos, estejam em alerta, estejam unidos, sejam pacíficos e vocês não perderão nada do que deve
acontecer.

***

Pergunta: Durante uma intervenção, você disse: “... este novo acesso às forças elementares resulta
diretamente da ativação do Fogo da Terra. Os elementos, em vocês, irão obedecê-los, assim como

no exterior de vocês”. Poderia desenvolver?

Trata-se dos elementos, no sentido arquétipo.

Vocês tornar-se-ão capazes, pelo Fogo Interior, de manifestar o Fogo no exterior.

Os elementos de fora irão se curvar aos seus elementos Internos.

O que está Interno, em vocês, ao nível das forças elementares, tornar-se-á capaz de se manifestar fora de
vocês.

Isso necessita efetivamente de integridade, de honestidade e da passagem em meio à Unidade.

O que vocês observam no exterior, assim como lhes disse várias vezes, acontece também no interior de
vocês.

O sangue da Terra, correspondente ao Fogo da Terra, se manifesta tanto sobre a Terra como em vocês.

O Ar da Terra também se manifesta em vocês.

Vocês terão todo poder e toda liberdade criativa no momento do ápice da agitação.

Obviamente, esta administração dos elementos Interiores só será possível para as Sementes de estrelas.

***

Pergunta: Você tem recomendações, como Arcanjo da desconstrução, sobre o que teria ainda que
ser desconstruído em mim para ir ainda mais diretamente para a Luz?

Bem amado, isso pressupõe que você próprio quer agir sobre o que está para se desconstruir.

No entanto, isso não funciona assim.

Hoje, vocês não estão mais na época de analisar os seus erros, as suas resistências, os seus freios,
mas vocês entram cada vez mais na Confiança e no Abandono total à Inteligência da Luz.

O fato de quererem atuar, por si mesmos, sobre qualquer anomalia que seja, será considerado, no nível das
suas áreas de Consciência e será vivenciado como resistência e não como resolução.

Não é mais tempo, diante da intensidade das modificações Vibratórias, de querer se separar de qualquer coisa,
mas, sim, de deixar a Luz agir e separá-los do que deve ser separado de vocês.

Quer seja em relação a lugares, quer seja em relação às pessoas, quer seja em relação aos problemas
existentes em suas estruturas e na sua Consciência, não há alternativa e haverá cada vez menos.

Vocês têm simplesmente que garantir, que manter a sua Casa limpa, ou seja, não adicionar resistências às
resistências existentes em suas áreas.

Sempre lhes foi dito para caminhar no sentido da facilidade, da humildade e da simplicidade.

Nada mais tem importância.

***

Pergunta: Você disse que ficaria conosco após sua intervenção. Você irá acompanhar a
Humanidade?

Bem amado, é mais simples e mais profundo do que isso.

Como lhes disse na minha intervenção de 17 de Abril, o Fogo do Céu atingiu o Fogo da Terra.

Como eu havia dito, vocês devem deixar nascer em vocês o Cristo interior.



Minha Vibração e minha Consciência estão agora em vocês.

Portanto, minha Presença e minha Radiância lhes são transmitidas não apenas como uma ajuda exterior, mas
como uma Vibração real que vocês estão carregando como Fogo do Espírito e Fogo da Terra.

A alquimia das ‘Núpcias Celestes’ e das ‘Núpcias Terrestres’ [Unitárias - 7 Etapas] permitiu a incorporação, em
meio às suas áreas unificadas que se revelam em vocês, da minha Presença e da minha Consciência.

Então, sendo ela a minha fecundação para a Humanidade, cumprindo, por ela própria, as palavras pronunciadas
pelo Cristo, há dois mil anos.

Cristo disse: “o que eu fiz, vocês o farão e bem maior ainda”.

A promessa está cumprida.

***

Pergunta: Chego a ter momentos de medo. Como contorná-los?

Também aqui, o erro seria querer lutar contra si mesmos, levando-os inexoravelmente para a dualidade.

Isso não é hora de lutar, é tempo de aceitação.

Somente em meio à Luz, na minha Presença e na minha Radiância é que os medos serão eliminados.

Não há que combater, há que aquiescer à Vontade da Luz, à Vontade do Fogo em vocês.

Aí se encontra a solução e em nenhum outro lugar.

Indo direto ao ponto, vocês não têm mais tempo de vacilar, vocês não têm mais tempo de escutar os seus
sofrimentos, mas, muito mais, de ir para o entusiasmo da Luz.

A Alegria, a Serenidade, a Humildade e a Simplicidade do Samadhi que vocês conferiram pela possibilidade
de se re-ligarem à Fonte Una, são a garantia de atravessar esta época.

Os medos são apenas projeções na frente do palco de sua mente.

Em meio à Luz, não há medo.

O medo se situa no nível da personalidade.

A Alegria se situa no nível do Espírito.

Passem ao Espírito e os medos irão desaparecer.

Não há outras soluções, não há outras chaves.

É a única maneira de não mais valorizar o medo.

Se vocês despertarem a sua Confiança ao que está chegando, se vocês se abandonarem, Interior e
exteriormente, ao que está chegando, vocês nada têm a temer, nada a recear, o medo é inútil.

O desafio, pois isso é um, é de cumprir a sua promessa, de cumprir o seu juramento, de realizar o seu
caminho, de realizar o seu Estado de Ser.

Os medos, quaisquer que sejam, são apenas relicários da personalidade inferior que ainda não morreu e que
deve morrer em breve.

***

Pergunta: Por que as coisas se precipitam em relação ao que era previsto?

Já era tempo.

A desconstrução se conclui, restam apenas quinze dias dos dezesseis meses, isso é enorme.

Não há aceleração, há finalização do que devia ser cumprido antes do Anúncio a ser feito por Maria.

Não há nada que explicar em relação a isso, mas a organização do momento fez com que a Luz, hoje (eu não
falo do Fogo, mas da segunda etapa que é a Luz e a sua revelação na sua densidade), se aproximasse muito

rápido.



Assim, a desconstrução dá lugar à destruição e à dissolução da ilusão na totalidade, a única maneira de
encontrar a sua integridade, a sua Unidade, a sua Verdade e o seu Estado de Ser.

Se vocês se abandonarem ao que está chegando, nada, absolutamente nada poderá interferir no que vocês
são, em Verdade.

Deve também, ao se abandonarem à Luz, aceitar deixar morrer o que deve morrer.

O tempo da resistência terminou.

Chegou a hora de mostrar e de demonstrar a sua Dimensão de Sementes de estrelas.

Eu retornarei com muito mais detalhes durante a minha intervenção formal em 17 de Maio, para explicar,
durante os sessenta e um dias que os separam de 17 de Julho, o que deve ser cumprido para viver a Unidade

em vocês.

É isso que está em jogo, é isso que está sendo construído enquanto a dualidade é desconstruída.

Integralmente.

É preciso que este mundo dissociado limpe tudo da sua dissociação, limpe tudo das suas sombras, do que
tinha aprisionado literalmente a Consciência do homem, do que tinha oprimido a sua Dimensão de Sementes

de estrelas e isso será totalmente cumprido nesse momento.

O que não sinaliza o fim definitivo da sua Dimensão, mas o fim do que, no nível desta Dimensão, está
falsificado, corrompido e não tem mais razão de ser em meio à chegada da Luz.

Absolutamente tudo o que foi construído, em vocês e no seu exterior, sobre noções de poder, quaisquer que
sejam, deve ser definitivamente revogado.

Não haverá exceção.

***

Pergunta: Por que somos seguidamente alertados sobre as armadilhas da mente?

Bem amadas Sementes de estrelas, vão para o essencial, vão para a evidência, o resto é supérfluo.

Cada vez mais nas minhas intervenções, as minhas palavras se tornam breves, substituídas pela Vibração e
pela Luz.

Deve ser o mesmo para vocês, senão as suas atividades serão consideradas, pelo próprio Espírito, como
resistências e atuarão como tal em suas estruturas.

Cristo disse: “eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida.

Existe algo mais importante?

Será que isso exige interpretação e virtude teologal?

Não.

Isso exige Ser e nada mais.

O resto é só divertimento da sua mente.

Cada vez mais vocês percebem por si mesmos que, se vocês entrarem no jogo do mental ou no jogo da
dualidade, as resistências vão se expressar em vocês pela tristeza, pela doença.

Sigam o mais simples.

***

Pergunta: Tomar Consciência de Cristo em si pode ser uma realidade?

A tomada de consciência de Cristo em Si não é a Presença de Cristo em Si.

Cristo em Si apenas poderá chegar após o Anúncio de Maria e após a revelação das últimas chaves
Metatrônicas, não antes.



No entanto, e efetivamente, é sábio se conceber como Cristo em Si, mas a realidade Vibratória de Cristo em
Si ainda não está concluída.

Ela será realizada, a título coletivo se acredita, no momento em que a reunificação das três Lareiras for
realizada de maneira durável, e isso apenas poderá ocorrer a partir do momento em que as chaves

Metatrônicas faltantes lhes forem entregue.

Mas vocês estão no caminho disso.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, eu peço, se possível, que esta minha intervenção seja amplamente
liberada, porque esta fase intermediária, seguindo em meio à 7ª e última Etapa, irá esclarecer algumas

Sementes de estrelas em relação ao que chega e em relação ao que está a caminho e em relação ao que é
bom Ser e não mais ser.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade estejam com vocês e em vocês.

************

NDR: A intervenção de 17 de Maio será feita em público, em Perpignan [Sul da França] [das 12h00 às
14h00 – hora de Brasília] – Todos os detalhes estão na coluna “canalizações públicas” de nosso site Autres

Dimensions. 
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Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu abro a vocês um espaço para perguntas.

***

Pergunta: Como será desenvolvida a sua função desde agora até o final do seu período de intervenção?

Bem amada, Semente de Estrela, o fim do período de intervenção, na desconstrução, em relação com os
Casamentos Celestiais e as Etapas, chegam ao fim logo.

Isso não significa, como eu disse, que eu irei deixá-los, muito pelo contrário.

O que quero dizer significa que, durante os sessenta e um dias que antecedem a 17 de julho, eu vou imprimir em
vocês e desvelar o meu Selo e a minha Presença.

***

Pergunta: Como irá se exprimir esta Marca, esta Presença?

Ela está diretamente ligada à Lareira e a reunificação da Tripla Lareira e a fixação, junção e comunicação, de maneira
mais direta com o seu Estado de Ser.

Meu Fogo e o Fogo do Ultravioleta, da Fonte e do Espírito Santo, permitirão manter, dentro de suas estruturas, um
movimento Vibratório que lhes permitirá ir para este Estado de Ser de maneira muito mais incisiva e muito mais direta

do que foi o caso até agora.

Ser-lhes-á possível penetrar, cada vez mais, os mundos da Unidade.

Isto irá se traduzir em vocês, em suas consciências limitadas, por mecanismos relacionados com as vibrações de
natureza atômica, contribuindo para elevar o seu nível Vibratório, a fim de lhes trazer, na Consciência e na Unidade,

no momento preciso em que se derramarão as Chaves Metratônicas restantes em sua Humanidade.

***

Pergunta: podemos ainda recorrer a você para cortar os laços?

O Fogo é efetivamente o que dissolve e queima o deve ser destruído na ilusão.

Hoje, o mais importante é revelar o que sou, em vocês.
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Isto, bem para além da função de purificação, da função de limpeza.

Trata-se, a seu nível e a título individual, do que eu chamaria de suas Últimas Núpcias.

***

Pergunta: Como viver da melhor forma essas Últimas Núpcias? Há um ato a colocar aí?

Colocar atenção e Consciência nos aspectos Vibratórios, à sua percepção em suas estruturas, na sua Consciência.

Lembrem que Consciência implica Vibração e que se sua Consciência limitada se coloca sobre a Vibração, ela levará
a efeito o acesso à Consciência Ilimitada, que é Vibração ainda mais rápida.

É isso que vocês percebem nas suas estruturas, dentro do seu corpo físico, como nos corpos sutis.

***

Pergunta: a desconstrução continuará, em nível social ou geográfico?

Vai continuar, mas, como eu disse, não falamos mais de desconstrução, mas de dissolução.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre desconstrução e dissolução?

A desconstrução consistiu em romper as rodas da ilusão, elas ainda existem, mas não funcionam mais.

Vocês a percebem devido ao fato de sua presença ainda, nessa densidade.

A dissolução é um processo muito mais avançado do que o processo de desconstrução.
Ela corresponde ao desaparecimento total do que não é Verdade e Unidade.

***

Pergunta: Como irá se manifestar esta dissolução em nossas estruturas?

Dentro de suas estruturas, é a aceleração incrível do aspecto Vibratório.

Vocês perceberão essas Vibrações, não mais unicamente dentro das Três Lareiras, do que vocês chamam chakras,
ou no que vocês chamam partes do corpo, mas essas Vibrações percorrerão o conjunto de seu corpo e de suas

estruturas.

Este é o alinhamento com a atividade solar, que vai continuar a crescer nos próximos dias e semanas que virão.

Vocês serão, literalmente, irradiados pela Luz.

***

Pergunta: O que restará depois de todas estas dissoluções?

Desta dimensão, absolutamente mais nada.

Um novo mundo, uma nova Terra aparecerá à sua Consciência e vocês aparecerão, neste novo mundo, cada um
segundo o seu destino.

Mas isto não é para 17 de julho, mas está a caminho para vocês.

***

Pergunta: a que corresponde exatamente a data de 17 de julho?

É o ‘dia da Unificação da Consciência’ tornado possível na humanidade.

Naquele dia e a partir daquele dia, o mundo poderá lhes parecer, sem máscaras, sem falsos pretextos.

Ele lhes aparecerá em verdade e em Espírito.

Tanto seu mundo como outros mundos.

Trata-se de um grande salto na história da humanidade, permitindo o assento e o impulso final para o fim da ilusão.

***



Pergunta: havendo intervenção a cada dia 17 de cada mês, vocês também vão intervir em 17 de junho?

Não, eu farei silêncio entre 17 de maio e 17 de julho.

Silêncio pelas palavras, mas Presença cada vez mais ativa em vocês mesmos, a título individual como a título
coletivo.

Minhas manifestações ligadas ao Fogo, aos Cometas e ao Ar reforçar-se-ão.

O resultado sobre a Terra será água, muita água e fogo.

***

Pergunta: os fenômenos ligados à água são para compensar a atividade solar?

Não, água e sua implantação, no momento, correspondem à Água Benta.

Ela representa, nesta Terra, a água do Batismo final, aquela da Reunificação com o seu Espírito.

***

Pergunta: restarão seres humanos com a forma que conhecemos ou todo o mundo terá novos corpos?

Não há regra fixa nem definitiva.
Cada um irá para onde o levar a sua Vibração e a sua Consciência.

***

Pergunta: A Água Benta tem as mesmas características da água de Maria?

Todas as águas da Terra serão preenchidas com o Fogo.

Obviamente, as água consagradas e sagradas verão esta energia do Fogo, dentro de sua estrutura, amplificada.

A água será um bálsamo sobre o Fogo.

***

Pergunta: Isso significa que essas águas sagradas e consagradas já contêm o Fogo?

Em parte.
Mas quando da Unificação da Consciência, elas o compreenderão inteiramente.

***

Pergunta: o frio atípico que observamos é o mesmo princípio em relação ao Fogo?

Assim como disse, os elementos são livres.

Eles não são mais comprimidos pelas forças da matriz, assim, os elementos são distribuídos com a finalidade de
manifestar a nova materialização da Terra em outros Espaços.

***

Pergunta: O que se entende por « Fogo na água »?

O Fogo na água, está ligado à capacidade da água, no nível atômico e molecular, para estocar o fogo.

O hidrogênio será contido de maneira mais importante na molécula de água.

A estrutura atômica, molecular e eletrônica da água vai mudar.

***

Pergunta: Qual será a consequência sobre o nosso organismo quando a bebermos?

Bem amada Semente de Estrela, o seu corpo físico é composto principalmente de água. 
Esta água também será transformada.



Isso explica a percepção de radiação que você sentirá na estrutura física, que alguns dentre vocês já o sentiram
durante o exercício das primeiras chaves Metatrônicas.

Trata-se de uma irradiação pelos raios cósmicos, de seu corpo.

Essas Radiações qualificadas de ionizantes permitirão despertar seu DNA na totalidade.

***

Pergunta: Você ainda terá uma função no novo mundo que será criado?

Amado, assim como eu disse e repeti, eu intervenho de maneira intensa na criação dos Universos, tal como vocês os
conhecem e tal como vocês ainda não os conhecem.

A minha Consciência será a sua Consciência.

Por agora, você não tem os recursos, nem intelectuais, nem mesmo dentro da sua Consciência, para entender essa
afirmação.

No entanto, ela corresponde à Verdade.

***

Pergunta: eu tomei consciência de um laço específico. Você pode intervir para cortar essa relação?

Bem Amada Semente de Estrela, não há necessidade de pedir, há que fazer e Ser.

Quando eu digo pedir, isso é integração de minha Vibração, de minha Consciência, dentro de sua Consciência.

Isso é pedido, mas enquanto isso permanece pedido, isso permanece exterior.

O objetivo, obviamente, é liberar em vocês tudo o que os escraviza.

Desde já muitos meses, eu mencionei essa noção de escravidão. 
Escravizar é servir a outros além de si mesmo.

Hoje, vocês podem e vocês devem servir a si próprios. 
Servir a si próprio é servir a Fonte e isso é a mesma coisa.

Sirvam-se da minha Radiância, da minha Vibração, da minha Consciência, do meu Fogo para liberar em vocês o que
deve ser liberado, de maneira mais direta, de Coração para Coração e de Fogo para Fogo.

Quando eu falo de Coração para Coração e de Fogo para Fogo, isto é Vibração.

***

Pergunta: Na nova Terra, haverá alternância de dias e noites?

Estas questões apenas vão alimentar o mental.

Dar-lhes uma descrição da nova Terra ou de sua Consciência Unificada não serve para nada, exceto para afastá-los
da Unidade.

Procure a Unidade e não a curiosidade.

***

Nós não temos mais perguntas, obrigado.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, de meu Fogo para seu Fogo, de minha Luz Vibral para sua Luz Vibral, da minha
Consciência para a sua Consciência.

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, que o meu Manto de Luz guie os seus passos.

Recebam todo o Amor do Conclave e o meu.

Até breve.

************
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Meu nome é Uriel. Eu sou o Arcanjo Uriel.

Caras almas humanas nesta encarnação, recebam minhas saudações e minha Radiação.

Eu frequentemente fui chamado, em seu mundo, o Anjo da Presença, a Pomba.

Eu sou, de fato, o Arcanjo, além de seu papel em sua Criação, que intervém nos universos, Unificados como
dissociados, quando da transição, não a passagem, como o faz o Arcanjo Rafael, mas no momento final,

denominado reversão.

Esse fenômeno de reversão observa-se e manifesta-se a cada mudança Dimensional.

Essa reversão refere-se ao conjunto de manifestações da Consciência.
Passar de um plano Dimensional a um outro acompanha-se, efetivamente, desta noção de reversão, do Interior para

o exterior, do alto para baixo, da esquerda para a direita, em todos os sentidos.

Essa reversão, no momento da Translação Dimensional, é indispensável.
Ela permite o salto Vibratório.

Intervenho nesse preciso momento e também na nova Dimensão, como aquele que lhes dá o Evangelho da Pomba.

O Evangelho da Pomba faz parte dos ensinamentos da nova Dimensão.

Intervenho, com o Arcanjo Metatron, nesse processo final e no processo inicial da nova Dimensão.

Sou também aquele que lhes permite manifestar, depois de um certo número de passagens ligadas à sua depuração,
o processo final chamado, pelo bem amado Sri Aurobindo, o ‘Switch’ da Consciência.

Eu lhes permito portanto, por minha Presença e minha Radiação, facilitar a passagem da Dualidade para a
Unidade, a passagem dos mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eu sou também aquele que permite a ativação de uma de suas cinco novas lâmpadas, chamada o 11º corpo [situado
sobre o lábio superior, no sulco sob o nariz], em relação direta com o Verbo Criador, a Presença e o Silêncio.

Eu sou o Arcanjo que trabalha nos mundos, para permitir estabelecer os novos fundamentos, as novas bases de
acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.
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acesso da Consciência em sua nova Dimensão de Vida.

Aí está, definido em algumas palavras, meu papel na coletividade como em sua individualidade.

Eu sou aquele que mobiliza os elementos que devem ser mobilizados, em vocês como no planeta, como o fato de
redesenhar e redistribuir as funções novas elementares na nova Dimensão.

Minha Presença permite essa reversão e lhes permite ajustarem-se mais facilmente na Lareira do Coração, ali
estabelecer sua Consciência Unificada.

*

Como Arcanjo da reversão, intervenho na reversão da Energia e da Consciência, em suas estruturas.

Essa reversão final leva-se a efeito ao nível de sua 11ª lâmpada mas, antes, e portanto agora, como isso foi
anunciado por Miguel, Arcanjo, em ressonância com a recepção das Triplas Radiações do Espírito Santo, do

Ultravioleta e da Fonte, dentro de seu canal mediano e de suas estruturas, em 17 de abril, o Fogo da Terra tocou o
Fogo do Céu.

O Fogo do Céu veio fecundar o Fogo da Terra e despertá-lo.

Assim, portanto, em seu Triângulo Sagrado, em sua Lareira Inferior, a Consciência começou a se voltar e a subir ao
longo desse canal mediano, ativando por aí mesmo, dentro de suas estruturas sutis novas, a 11ª lâmpada, permitindo

também, na Terra, despertar as Dimensões novas da Terra, por intermédio do despertar e da revelação desses
vulcões, como foi anunciado desde vários anos.

Assim, por conseguinte, eu dizia, meu papel é específico, a partir de agora.

Ele evolui de maneira silenciosa, unicamente por minha Presença, durante este período que vocês vivem.

Vocês estão, durante este período e até a data que lhes foi anunciada pelo Arcanjo Miguel, em gestação, em
gestação da conexão, da ressonância que vai lhes permitir, para aqueles de vocês que ainda não o viveram, colocar
em adequação suas estruturas limitadas, aqui embaixo, em sua encarnação, com suas estruturas ilimitadas ao nível

do Estado de Ser.

A Ponte de Luz assim, que une literalmente o Céu à Terra, está agora ativada.

A Terra vai se ajustar, ela também, a esta nova frequência, aquela de sua liberação.
Do mesmo modo que vocês mesmos, se ajustam à sua própria liberação.

Lembrem-se que além do chamado à Consciência Micaélica, eu estarei, a partir de 17 de maio, também, com vocês e
em vocês, simplesmente por esta frase: «eu chamo o Anjo da Presença».

Nesta Vibração pronunciada, vocês ativarão em vocês a recepção da Presença para vocês mesmos numa de suas
lareiras, se possível, no Coração.

Vocês vão constatar, para alguns de vocês, vocês o constatam já, que vai se tornar cada vez mais fácil entrar na
interioridade, no Samadhi, e tocar mesmo a Vibração da Existência mesmo em suas estruturas limitadas.

Lembrem-se também que é nesta Consciência e nesse contato, que vocês extrairão a energia, a força, necessárias
para levar a efeito e a seu termo sua vida nesta Dimensão.

Absolutamente tudo o que lhes será necessário encontrar-se-á nesta Consciência Interior.

Vocês se aperceberão por vocês mesmos que tornar-se-á cada vez mais difícil encontrar fontes de contentamento nos
mundos exteriores.

Progressivamente e à medida do avançar dos dias e das semanas, vocês extrairão no interior de vocês o que tinham
o hábito de encontrar no exterior.

A Vibração Interior tornar-se-á seu refúgio e seu salvo-conduto mas tudo isso o viverão e o compreenderão
facilmente vivendo-o.

Eu diria que na fase final, não haverá outra satisfação senão esta e é a mais bela das satisfações.

*

Se houver em vocês perguntas concernentes especificamente a esta noção de reversão e de Presença, em vocês
mesmos ou em relação com minha própria Presença, gostaria de tentar trazer ali um novo esclarecimento, ainda

que, o mais frequente, minha ação e meu efeito se resumem à Presença, as palavras me são quase tão difíceis como
ao Arcanjo Metatron.

Entretanto, me é possível extrair, desse canal e de seu cérebro, as palavras presentes, a fim de trabalhar também
através das palavras e do Verbo.

Durante a minha intervenção e, desde agora, reforçarei minha Radiância para estabelecer-lhes, em mais palavras,
dentro do que chamaria e que vocês chamariam a Presença a vocês mesmos, porque a denominação «Anjo da

Presença» corresponde inteiramente ao que é útil, para vocês, hoje, realizar: a sua própria Presença a vocês mesmos
e eu sou o elemento que ressoa em vocês com relação a isso.



Dentro desta Vibração, aguardo agora as suas perguntas.

***

Questão: a Presença e a recentralização em Si estão ligadas?

Cara humana, eu diria que a partir do momento em que há alinhamento, daí resulta, com mais facilidade, a
capacidade para manifestar a Presença.

Manifestar a Presença é manifestar o Samadhi, manifestar a Alegria interior, ligada à Reconexão, à reversão da
Consciência, em relação com a passagem de sua consciência dissociada para a Consciência Unificada, mesmo em seu

corpo de personalidade.

É por meio desta Vibração que o contato com o Estado de Ser se torna possível.

Isso age como um processo de sintonia e de sincronia.

***

Questão: ao que chama de Evangelho da Pomba?

Essa é uma expressão, cara humana, correspondente aos ensinamentos que dou, quando do estabelecimento da
Consciência nas novas Dimensões.

Já transmiti este Evangelho da Pomba há algumas dezenas de anos, que foi retranscrito por um médium, que dá os
fundamentos da nova Vida, ali preparando-os, de algum modo.

A construção desta ressonância sob forma de escrita é, hoje, mais do que nunca, atualidade.

É um modo de se preparar para a passagem e para a reversão.

Sabendo que, hoje, pela minha Presença no Conclave, é talvez mais fácil vivê-lo na Verdade, na Vibração, mais que
nas palavras, mas as palavras redigidas então, por esse médium, permitem também aproximar-se da Essência de

minha Vibração.

***

Questão: você tem ajustes a trazer com relação a este ensinamento original?

Os únicos ajustes são diretamente procedentes da capacidade de minha Presença no coletivo.

É hoje, para vocês, infinitamente mais fácil entrar na ressonância da Presença e no Estado de ser do que
anteriormente.

As palavras de então, remontando ao que vocês chamam uma geração, eram uma preparação.

Para alguns de vocês, isso permanece como uma preparação atual: aqueles de vocês que têm dificuldade para
pacificar a atividade da personalidade, do mental ou das emoções.

As palavras transcritas então, naquela época, são hoje muito mais portadoras de sentido, aliás, que à época.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, almas humanas, eu me proponho permanecer com vocês para que minha Presença desperte em vocês sua
Presença a vocês mesmos.

... Efusão de energia ...

Eu digo que cada um de vocês pode, também, recorrer a mim como ressonância de Presença e Anjo da Presença.
Acolhamos agora, juntos.

... Efusão de energia ...
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~ VALE A PENA CONHECER ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Recebam, bem amados, todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.
Eu venho a vocês, neste dia, como Embaixador do Conclave Arcangélico e, sobretudo, para expressar

algumas coisas relativas ao Senhor METATRON.
METATRON é, como vocês sabem, o reflexo mais fiel d'A FONTE.

Ele é a imagem e o próprio reflexo d'A FONTE Pai / Mãe.
METATRON é o Arcanjo, eu diria, principal, se bem que isso, para nós, não tem realmente valor.

Ele é a Vibração final que é a própria imagem e o próprio reflexo d'A FONTE.
Ele é A FONTE Pai / Mãe, mas isso, para vocês, talvez seja, e certamente é, difícil de apreender.

Vocês devem conceber e tentar apreender-se de que a própria A FONTE se multiplica, sofre difração e se
reunifica indefinidamente, mas em meio às suas múltiplas difrações, enquanto todas as criações e todas

as formas de Vida são à imagem d'A FONTE, existe, entretanto, uma imagem d'A FONTE que é, eu diria, a
cópia consoante d'A FONTE e que, no entanto, não é A FONTE, mas é A FONTE.

Trata-se de METATRON.
METATRON é o único Arcanjo que não tem antropomorfismo, mesmo nas Dimensões possíveis, para ele, as

menos elevadas.
METATRON é uma Luz como A FONTE.

METATRON é também uma forma, mas uma forma simples.
Eu diria, para vocês o representarem, que se trata de um tubo de Luz Branca.

Essa é talvez, em meio à sua Consciência e à sua própria percepção, a definição e a forma que mais iria se
aproximar em aparência do que vocês poderiam imaginar ou captar.

***

METATRON é o Arcanjo que intervém, com URIEL, no momento final e inicial de uma Dimensão.
Ele intervém por ocasião da Translação Dimensional, não como o Arcanjo URIEL no que se refere ao processo

de Reversão, mas mais no estabelecimento das 'novas regras' e das 'novas frequências Vibratórias',
permitindo o estabelecimento, a manutenção e a estruturação de uma nova Dimensão para as Consciências

que ali chegarem.
O Senhor METATRON é assimilável ao Verbo.

Vocês devem também admitir que o Verbo não é unicamente a palavra, que o Verbo não é unicamente
Vibração, mas que em meio ao Verbo existe previamente o silêncio.

METATRON é o Fogo também.
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Ele está diretamente ligado a um dos Quatro Pilares, denominados os Quatro Viventes.
Ele está diretamente ligado ao que é chamado de Pilar do Fogo, o princípio Criador do Fogo em meio aos

Universos e aos Multiversos, denominado Vehuiah.
Ele é também o que se apresentou a Moisés e o que pôde afirmar “Eu Sou o que Eu Sou”.

Ele é então A FONTE, a imagem d'A FONTE, o reflexo d'A FONTE e, de qualquer forma, a própria A FONTE,
sem, contudo, ser A FONTE.

METATRON não conhece realmente os mecanismos existentes na sua Dimensão, porque ele não tem
facilidade para isso, nem teve possibilidade de se aproximar no nível da sua Dimensão até então.

Ele apenas chega muito dificilmente a vibrar a sua Consciência na 5ª Dimensão, sendo assim que eu prefiro
expressar-me no seu lugar o que ele próprio tem dificuldade de exprimir.

***

Pouquíssimos seres têm êxito em captar, eu diria, a Essência e o discurso, se tanto é que se trata de um
discurso, do Arcanjo METATRON.

O mais conhecido deles foi, na sua Humanidade, Enoque, que discorreu de maneira intensa com o Arcanjo
METATRON.

Pouquíssimos seres captaram os ensinamentos do Senhor METATRON, particularmente em relação às formas
que permitiram a Criação dos Mundos.

Essas formas passaram de formas geometricamente simples a um alfabeto que eu denominaria sagrado, muito
específico, que redesenha, no nível da forma, as constelações tais como podem ser observadas nos

diferentes Universos.
Assim, o traçado das constelações representa, enfim, o Arcanjo METATRON.

Cada uma dessas formas e dos seus contornos corresponde a uma virtude específica.
Não é, obviamente, questão de entrar em detalhe sobre isso.

Como vocês sabem, o Arcanjo METATRON entregou a vocês as cinco primeiras Chaves Metatrônicas [OD -
ER - IM - IS - AL].

Restam algumas delas que lhes serão reveladas no momento da sua segunda efusão de Luz e da sua
Presença, mais perto da sua Dimensão, no período do seu dia 15 de Agosto.

Portanto, o Arcanjo METATRON é a Vibração final, a Vibração do Verbo, a Vibração d'A FONTE, e a finalização
e a iniciação da antiga Dimensão e da nova Dimensão.

Esta aí o que se refere à função Vibratória e de Consciência.
Eu lhes digo até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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Pergunta: a Kundalini sobe uma única vez ou várias vezes?

Bem amada, eu irei responder a você que ela sobe tantas vezes quanto for necessário.
A resposta é sucinta, mas ela corresponde à realidade do que acontece.

Em algumas consciências, a Kundalini pode subir uma única vez, o que é muito raro.
Ela se eleva de maneira gradativa.

O melhor que você pode fazer é considerar isso como um gêiser cuja potência é diferente a cada erupção, até
o momento em que ocorrer o que chamaríamos de erupção final.

Evidentemente, algumas consciências humanas podem viver isso em uma única etapa ou em uma única
subida.

Mas isso é muito raro.
Além disso, é preciso compreender que existe, no nível do que vocês chamam de Kundalini, que nós

chamamos, nós, de Triângulo Sagrado, uma série de forças que sobem.
Não existe uma única força que se eleva, mas um conjunto de três forças, cada uma diferente, contribuindo
para realizar o que foi chamado de Reunificação das três Lareiras, das três correntes energéticas existentes

em meio à Kundalini.

***

Pergunta: ver, durante as meditações, a coluna vertebral como preenchida de Luz violeta e que
vibra, isso corresponde ao quê?

Bem amada, a sua pergunta é a resposta complementar que eu posso dar, em relação ao Despertar
da Kundalini, à subida da Kundalini.

ANAEL - 15 de maio de 2010 - Autres Dimensions
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O que você viu corresponde a uma das polaridades da Tripla polaridade da Kundalini, chamada pelo Arcanjo
MIGUEL de Radiação do Ultravioleta.

Aquela que penetrou em meio às estruturas e que, hoje, começa a subir a partir da base da coluna vertebral.

***

Pergunta: quando fomos criados e qual é a ligação entre a nossa Criação, a Divina MARIA e a
FONTE?

Bem amado, é muito difícil de falar, na linguagem humana, de conceitos temporais, tal como vocês entendem,
em escalas de tempo tão longas.

Entretanto, convém compreender o princípio da geração descendente, que é a regra, evidentemente.
Essa não foi a regra em meio a este mundo, mas ela é a regra em meio aos Universos Unificados e em meio

aos mundos da Criação.
Nos ateliês da Criação, a geração ocorre de maneira descendente.

Uma entidade existindo fora da FONTE, exteriorizada e manifestada a partir da FONTE, conectada com a
FONTE, vai decidir, em um momento específico da sua evolução, criar alguma forma de vida.

Isto faz deste Ser, desta Consciência, um Criador, por sua vez.
Entretanto, não existe Criador.

Existem apenas Criadoras, como isso foi representado em meio mesmo à sua Dimensão falsificada, pela
existência da procriação realizada pelas mulheres.

Do mesmo modo, em meio aos Universos, a Criação pertence a uma Criadora e não a um Criador.
O papel que quiseram atribuir àquele que é chamado de Yaldabaoth, se vocês preferirem, Deus ou o Diabo,

que é a mesma entidade.
Convém compreender que a FONTE está além desta Dualidade.

A FONTE É.
Ela é onipresente.

Ela está presente em meio mesmo à sua dissociação, pois isso faz parte de um contrato que foi estabelecido,
permitindo à FONTE manifestar um corpo em meio à sua densidade.

Este corpo pode se manifestar por um período de tempo limitado no seu tempo temporal, geralmente inferior a
14 anos.

Esse foi o caso na Índia, em relação a algumas entidades que possuem, na maioria das vezes, o mesmo nome
e que foram a FONTE em um corpo.

Lembrem-se também de que esta FONTE tem a capacidade para se exteriorizar.
Esta Consciência Unitária, ilimitada, total, alcança o conjunto dos seus Universos e o conjunto das suas

Criações.
Mas, as Criadoras, denominadas também Elohim (Eloha, no singular), são as entidades femininas, de

polaridade feminina (não vejam ali qualquer conceito sexual, exceto o princípio da geração descendente), que
vão então criar, em meio a um Universo local, formas de vida.

Essas formas de vida que aparecem estão diretamente conectadas, pelo princípio de geração descendente,
com a sua própria Criadora, embora não se trate, obviamente, vocês entenderam, de uma procriação.

Mas, no entanto, a Criatura, assim nomeada, tem por objetivo tornar-se, no nível Vibratório, mais além, e ir além
da Vibração do seu Criador.

Existe então, dessa maneira, uma geração descendente que é o fluxo da materialização e da concretização, em
meio aos Universos Unificados, refletindo-se, daí em diante, por uma capacidade para estabelecer então uma

geração ascendente, que vai fazer da Criatura, por sua vez, um Criador mais “dotado” (se este termo ainda
disser alguma coisa) do que aquele que lhe deu à luz e o nascimento em meio a um Universo específico.

É preciso compreender também que existem linhagens e formas de Consciência que eu qualificaria de ‘não
evolutivas’, por que são estáveis desde a Criação ou desde a perenidade dos Mundos, em meio aos

Multiversos e às Multidimensões.
É o caso das nossas Consciências Arcangélicas que sempre evoluem em meio às mesmas Dimensões, sem
característica superior ou inferior, nas nossas peregrinações nos diferentes Mundos que nós criamos ou aos

quais nós ajudamos durante a sua Criação.
Assim, enumerar isso no tempo está além das suas capacidades para compreensão.

O que nós podemos avaliar, no entanto, de maneira formal, é a falsificação do mundo no qual vocês estão, que
sofreu interferência há mais de 300.000 anos.

Inicialmente, este mundo foi criado livre, há 20 milhões de anos.
Os Mestres Geneticistas de Sírius, por intermédio de MARIA e de outras Elohim, semearam a Terra com as

matrizes cristalinas que são a base Vibratória da Vida.
Naquele momento, a vida, que vocês chamam de orgânica, à base de carbono, pôde se desenvolver.

 No início, ela não estava cortada da FONTE.



Só depois é que interveio uma série de forças presumivelmente evolutivas e que tomaram conta da Criação
das entidades geneticistas de Sírius.

Aí as coisas começaram a dar errado para vocês e também para nós, eu devo dizer, pois o controle desta
Criação escapou de nós.

Nós tentamos uma série de abordagens neste plano falsificado que vocês estão, a cada final de ciclo e, em
cinco ocasiões, a Luz não perdeu, mas a sua vitória foi prorrogada.
Hoje, vocês estão no sexto ciclo e a Luz irremediavelmente ganhou.

***

Pergunta: onde está hoje o meu pai, que faleceu recentemente, e como me comunicar com ele?

Bem amada, não me compete dar os meios de comunicação com esse plano.
É preciso aceitar e compreender que algumas almas tendo, como vocês dizem, desencarnado há cerca de

dois anos do seu tempo terrestre, foram deixadas, de algum modo, no fenômeno de estase, de letargia, que é
propício à sua regeneração e ao seu retorno em meio aos mundos Unificados ou em meio aos mundos

Dissociados, em função da Vibração que alcançaram durante a sua última vida.
 Dessa maneira, então, essas almas estão, no momento, a maioria delas, incomunicáveis, no sentido em que

vocês entendem isso, à medida em que elas estão, literalmente, em uma forma de bolsa Vibratória que as isola
da possibilidade de reencarnação.

Há, no entanto, e como vocês veem, muitas almas que, hoje, estão encarnando.
E eu digo “encarnando” porque, na maioria das vezes, são almas que estão vindo de espaços Unificados, que

decidem enraizar em meio à matriz para ajudar nesta dissolução.
Assim, já desde uma geração, muitas pessoas perspicazes observaram que havia crianças especiais.
Essas crianças manifestam competências e capacidades para conexão bem diferentes daquelas da

humanidade encarnada.
Essas almas sacrificaram a sua “Divindade”, ou a sua Unidade, a fim de auxiliar na passagem que vocês estão

vivendo hoje.
Deste modo, então, foi preferível (no nível desta matriz que ainda existe por um pouco) favorecer e privilegiar a

encarnação de almas que jamais conheceram este plano dissociado, a fim de que a sua memória seja
ressoante, a fim de manterem, em algum lugar, a experiência do que é a separação.

Evidentemente, isso tem sido possível e explica o grande número de almas se encarnando, atualmente.
Mas, na maior dos casos, como eu disse, trata-se de uma encarnação e não de uma reencarnação.

Salvo exceção, nós apenas permitimos raramente a reencarnação em meio a esta matriz, ou seja, de uma alma
que tivesse morrido há alguns anos, a fim de que ela pudesse trabalhar em meio à Luz que se estabelece

sobre a Terra.
Isso é permitido às almas mais evoluídas nesta matriz, aquelas que estiveram mais perto de alcançar ou de

encontrar a sua própria Luz.

***

Pergunta: o processo é o mesmo para as pessoas que se suicidam atualmente?

Não há qualquer motivo, querida amiga, para ser diferente.

***

Pergunta: a falsificação, há 300.000 anos, foi feita por entidades que vieram de outros sistemas?

Bem amada, obviamente.
A maior parte das almas que quiseram adicionar, eu diria, os seus dois centavos a esta Criação Unificada, veio

de outro sistema solar.
Alguns dos seus autores e alguns dos seus místicos, mais ou menos conscientemente, descreveram e

abordaram sobre isso.
Trata-se, na maioria das vezes, de seres que vieram da constelação da Ursa Maior chamados de Dracos ou de

Dragões, tais como eles são representados nas suas igrejas.

***



Pergunta: se as almas que se encarnam hoje vêm de Dimensões Unificadas, isso significa que a
quase totalidade das crianças é índigo ou Cristal?

Bem amada, as crianças índigo representaram a primeira onda de encarnação das almas voluntárias para viver
o fim da matriz.

As almas Cristal, as almas Diamante, sucederam-nas em seguida.
Vocês irão reconhecer essas crianças pela limpidez no nível do olhar e pelas suas Vibrações.

Elas sacrificaram a sua Unidade, pois elas sabiam que não teriam que fazer este sacrifício por muito tempo.
Isso é mais verdadeiro há efetivamente quase um ano, onde a maioria, ou a quase totalidade das almas

encarnando, é uma alma recém-chegada nesta Dimensão.
Elas não são, no entanto, almas sem experiência.

Elas simplesmente não fizeram a experiência da Sombra por que elas só tiveram a experiência da Luz.
Mas elas encarnaram para favorecer, de algum modo, a ancoragem da nova Dimensão em meio a esta

Dimensão e, então, a dissolução da sua Dimensão de ilusão.

***

Pergunta: ao que corresponde a visão de um Dragão branco?

Bem amada, os Dragões dourados e os Dragões brancos fazem parte de linhagens redimidas há muito tempo,
tendo se juntado, no final do primeiro ou do segundo ciclo da falsificação, aos mundos Unitários.

Houve então, literalmente, a redenção.
Os seres e os povos vindos da constelação da Ursa Maior são seres de uma potência extrema, manifestando a

sua polaridade andrógina, masculina, de modo preferencial.
Eles, durante a primeira falsificação, confinaram, eu diria, e reinaram sobre este mundo na totalidade, e alguns

deles perceberam, no final de um ciclo, durante cerca de 50.000 a 52.000 anos, o seu erro.
Pouco a pouco eles conectaram com a FONTE e com MARIA e se tornaram fiéis.

Eles foram literalmente redimidos e são, hoje, os grandes Organizadores que preparam a sua transição em
meio aos mundos além do antropomorfismo, que correspondem à Civilização dos Triângulos.

Eles vão então, de novo, participar do desenvolvimento e da constituição de um conjunto de Universos,
tomando parte na Criação.

***

Pergunta: o que achar dos escritos que descrevem a cosmogonia da Terra?

Bem amado, ache o que for conveniente para você achar.
Não me compete dar elementos de validade, como certo ou errado, em relação ao que vocês encontram no

seu caminho.
Pois há duas maneiras, aí também, de ver as coisas: a primeira maneira é um modo dual de dizer “isso é

verdadeiro, isso é falso”.
Mas isso apenas será falso de um ponto de vista e não na Verdade absoluta.

De fato, nós podemos falar, assim como eu já fiz e como foi feito por outros intervenientes, de Verdade relativa
e de Verdade absoluta.

A Verdade relativa é aquela que vocês vivem no instante, que não será a mesma em outro instante.
Você poderia ler e analisar os escritos, as experiências, todos pertencentes ao mundo da Dualidade, alguns

encontrando a sua origem no nível da Unidade.
Convém compreender que vocês vão encontrar, no seu caminho neste mundo da Dualidade que vocês

percorrem, elementos que farão parte da sua Verdade relativa e que vão consolidá-los, sustentá-los em meio
ao que vocês vivem.

E depois, um dia, esta Verdade relativa é substituída por outra Verdade relativa.
Até o momento em que vocês alcançam a Verdade absoluta.

Mas, em meio à Verdade absoluta, não há mais escritos.
Nesta Verdade absoluta, tudo o que pôde ser escrito nos planos históricos, mesmo se isso estiver, em nível de

realidade, bem correto, não tem mais sentido.
Dessa maneira, então, você faz o que você quiser com a cosmogonia de Urântia.

Do mesmo modo, vocês devem compreender que tudo o que chegou até o seu grau de densificação pelos
escritos, sempre tem um cunho de Verdade e um cunho de falsidade.



Não existe, em meio aos escritos, sejam eles quais forem, a Verdade absoluta.
Pois a Verdade absoluta não pode estar nem nos escritos, nem nas palavras, mas unicamente na Luz Unitária

Vibral e em nenhum outro lugar.
Vocês devem evitar, tanto quanto possível, aderir ao que está escrito se vocês mesmos não tiverem feito a
experiência, pois, de que serve, no plano da evolução da sua Consciência indo da limitação para o Ilimitado,

aceitar como real este ou aquele motivo, esta ou aquela pessoa, se vocês não viverem a quintessência?
Estritamente de nada serve em relação ao que vocês vivem atualmente.

Vocês terão respostas sobre o caminhar da Alma, vocês terão resposta sobre o sentido da sua vida, em meio
à ilusão, mas nenhuma dessas respostas irá fornecer informação sobre o que existe além da ilusão.

Pois, além da ilusão, vocês não estão em um mundo de informação, mas vocês estão em um mundo de
evidência, de Luz, de clareza, de transparência e de imanência.

Deste modo, então, aderir a um escrito, seja ele qual for, não lhes dá nem permissão nem acesso aos mundos
além do limitado.

Vocês devem, hoje, substituir as crenças e as leituras pela experiência.
Não há outra via de acesso ao Ilimitado senão pela experiência.

Não existe palavra alguma que possa levá-los ao Despertar.
Há apenas a Presença, a Imanência e a Vibração que podem desempenhar este papel em vocês e nada mais.

***

Pergunta: as canalizações divulgadas pelo Autres Dimensions são também formas de escritos.

Bem amada, isso é evidente.
Se você permanecer apenas no significado, e não na vivência Vibratória associada a algumas palavras, a

alguns intervenientes, isso não irá produzir qualquer fruto.
É evidente que o que dá frutos não é a capacidade para ler ou para aderir ou não aderir.

Mas nós muitas vezes salientamos: a veracidade não se dá através da beleza das palavras.
Ela ocorre unicamente através da Vibração.

O conjunto do que nós lhes demos, por intermédio deste canal (seja de outros Arcanjos ou de mim mesmo),
teve apenas por objetivo alinhá-los à sua própria Presença, em função de alguns horários, de alguns dias e de

alguns momentos privilegiados.
Nada mais.

Vocês podem esquecer todas as outras palavras.
Elas apenas nutriram o seu mental.

***

Pergunta: eu encontro regularmente com pessoas da minha família de almas. Por quê?

Bem amada, o que você expressa não implica nas famílias de almas.
Isso representa, antes de tudo, os fenômenos de ressonância e de sincronia pondo-se em prática, em relação

aos encontros.
Estes encontros não estão ligados às famílias de almas, no sentido em que você pode entendê-lo, mas estão

diretamente conectados com os princípios de atração e de ressonância que são puramente Vibratórios.
O conceito de família de almas foi introduzido há algum tempo, em meio à sua humanidade (chamado, por
vezes, de chamas gêmeas, chamado, por vezes, de almas irmãs), para levá-los, eu diria, a caminhos que

apenas têm por objetivo fazê-los crer que vocês podem preencher o vazio por um personagem exterior, seja
ele qual for.

Mas, o que nós lhes damos como informação, o que nós lhes damos como Vibração, há vários anos, apenas
consiste em dizer-lhes que vocês são inteiros, vocês sozinhos e todos vocês sozinhos.

Enquanto vocês acreditarem que vocês têm necessidade de alguém, procedente do nosso plano ou de outro
plano, para encontrarem-se, isso apenas os afasta da Verdade.

Entretanto, é verdade que a partir do momento em que vocês realizam um determinado alinhamento Interior, a
partir do momento em que vocês conectam com as novas lâmpadas, a partir do momento em que é ativada em

vocês a Consciência Ilimitada, a Consciência do Estado de Ser, tornar-se então mais fácil, pelo princípio de
atração e de ressonância, encontrar, no seu caminho, os seres ou as famílias que, efetivamente, vão ajudá-los

nesta atualização de vocês mesmos.
Mas não é preciso ali ver um princípio de vínculo.

Não é preciso ali ver, aí também, o que vocês poderiam imitar sobre o conceito de família, no sentido humano,
em relação a uma família espiritual.



Tudo isso apenas representa vínculos.
Há então, efetivamente, além das famílias ligadas às almas, filiações ligadas ao Espírito.

Essas filiações ligadas ao Espírito estão em relação direta com o que é chamado de Quatro Linhagens, as
suas quatro linhagens espirituais, que são um aglomerado de Vibrações vindo de diferentes sistemas solares,

tendo permitido e tendo presidido a sua própria Criação, antes que este mundo fosse falsificado.
Cada Semente de Estrela, cada alma encarnada tem um Espírito.

Este Espírito está conectado com quatro linhagens.
Essas quatro linhagens firmam a sua origem estelar e alguns componentes que vocês podem encontrar no

nível da alma, da personalidade.
Mas são apenas véus.

A única Verdade está na inteireza e na Unidade do que vocês São.
Vocês não têm que esperar encontrar, mesmo se isso ocorrer, uma alma irmã ou uma chama gêmea.

Vocês têm simplesmente, aí também, que deixar manifestar o princípio de atração e de ressonância, do
abandono à Luz, que irá permitir colocá-los, literalmente, nos trilhos da Liberdade, no caminho mais direto para

o seu Estado de Ser.
Dessa maneira, então, as famílias de almas podem ser concebidas, para alguns que superaram este conceito,

como um confinamento.
Vocês substituem assim, portanto, a família humana por uma família espiritual que os remete a vínculos, ao

passo que hoje, nós lhes propomos a ausência total de vínculos.
É para isso que vocês devem seguir, é para isso que vocês caminham, para reencontrar o que vocês São em

Verdade, além de qualquer família, unicamente pelo conceito de linhagens.
As linhagens não são famílias.

As linhagens são informações Vibratórias transmitidas em meio a Dimensões Unificadas e até a sua Dimensão
(mesmo se isso tiver sido filtrado ou falsificado), permitindo-lhes expressar alguns potenciais e algumas

qualidades.
Em última análise, as quatro linhagens os remetem ao que foi chamado de Quatro Viventes, ou os Quatro

Pilares, ou os Quatro Pilares da Fundação da Vida, em meio aos Multiversos Unificados como Dissociados.
Não vejam, aí, algo que vai aliená-los ou confiná-los.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee976.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-15_mai_2010-articlee976.pdf
15 de maio de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlee976.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-15_mai_2010-articlee976.pdf


Nota MA: Um presente para todos nós: Inédito áudio original do nosso querido comandante. E serão dezenas de áudios
que serão liberados aos poucos pelo Sr. Louis do blog Les Transformations.

Áudio da Mensagem Original em Francês

Link para download: clique aqui

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver também que, nesta sala, pela primeira vez, há casulos
de Luz que jamais vi.

Então, inicialmente, deixem-me apresentar-me.

Para aqueles que me conhecem, eu sou o chefe Tranquilo.

Para aqueles que não me conhecem, chamem-me Omraam ou Mikaël, como quiserem.

E para aqueles que não me conhecem, eu intervenho sempre com vocês em questões-respostas, porque adoro fazer girarem as
bicicletas [mental] nas cabeças, vocês compreenderão em breve.

E, a um momento dado, eu lhes pedirei para descerem da bicicleta para um pouco mais de seriedade, para viverem o que me é
permitido dirigir, pela primeira vez, as suas meditações habituais.

Habitualmente, são grandes sábios da meditação que vêm com vocês, sejam as Vibrações dos Melquizedeques, como de Um Amigo,
como de Sri Aurobindo ou de outros.

E essa noite serei eu.

Vocês irão provar da minha Presença, como se diz.

Então, caros amigos, eu os saúdo e ouço agora, com interesse, certamente, todas as questões que vocês têm a me submeter.

Eu lhes transmito, certamente, todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Vamos, quem começa a girar a bicicleta primeiro?

Questão: diz-se que a Terra seria um planeta denominado alternativo. Paralelamente, existiria o planeta real, sobre o qual seríamos
transportados durante o nosso sono. 

Há quem escute muito Walt Disney, não é?

E por que não?
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É uma visão particular.

É certo que vocês serão transferidos de uma cadeira para outra.

Como lhes digo sempre, vocês têm as nádegas entre duas cadeiras e um mundo se acaba e outro vai aparecer.

Então, obviamente, pode parecer, como dizer, sedutor dizer que há outro planeta, onde não há mais rapazes vilões, onde apenas
animais muito gentis e humanos muito gentis que os esperam.

Bem, isso acontecerá não completamente assim.

Então, é muito sedutor dizer que há, em outra parte, outra Terra.

Mas o outro universo está sendo construído. 

Se quiserem, é como lhes disse Um Amigo: uma lagarta está morrendo – que é a Terra atual – para deixar o lugar para a borboleta.

Mas a borboleta e a lagarta não existem ao mesmo tempo, certamente.

São tempos sucessivos, sem isso, qual é o interesse de viver na lagarta se vocês pudessem ser imediatamente borboleta?

Expliquem-me.

O que os impediria de irem diretamente ao lugar onde tudo é belo e magnífico, não é?

O que explicaria que as duas realidades iriam coincidir no mesmo espaço, no mesmo tempo?

Então, são tempos ou Vibrações e Dimensões sucessivas, em meio mesmo à sua temporalidade.

Então, talvez os médiuns tenham tido acesso a esta nova Terra, a esses modos de funcionamento, dizendo-lhes que esta nova Terra
esperava a Consciência de novas Dimensões.

Mas isso é uma distorção ultra temporal.

Quer dizer que esta Terra está nascendo.

Ela não está constituída.

A lagarta vai deixar sua pele.

Eu empreguei, se minhas lembranças forem boas, no ano passado, no mês de março, a expressão de Planeta grelha: para que a
lagarta se torne borboleta, é preciso que a grelha faça desabrochar a borboleta.

Mas a lagarta não existe ao mesmo tempo que a borboleta. Isso é importante compreender.

Agora, que seres humanos tenham tido acesso a esta outra Terra, é completamente possível.

Mas é uma visão que pode parecer interessante e que pode ajudá-los, efetivamente, a focalizarem-se sobre o que vem, ao invés do
que sobre o que é antigo.

Mas não percam de vista que, enquanto forem descrições exteriores, que podem ajudá-los a um dado momento, não é a realidade do
que vocês vivem.

Eu insisto fundamentalmente nisso.

O importante é o que vocês vivem.

Cada vez mais será necessário mover-se do que vocês leem.

Será necessário mover-se de tudo o que creem, assim, porque isso lhes dá prazer, porque isso lhes convém.

É preciso verdadeiramente que vocês entrem na experiência, ou seja, que voltem o seu olhar, que era exterior, para o Interior.

De todo modo, em breve, vocês não terão mais a oportunidade de voltar o seu olhar para o exterior, tanto que isso será esquisito.

Questão: você parece confirmar que haverá o planeta grelha?

Isso foi confirmado desde muito tempo.

Os maiores sábios, em todas as escrituras, já sabiam disso.

Não é uma confirmação. É uma evidência.

Questão: então, em que momento do nosso tempo Terrestre a lagarta será grelhada? 

Ela começa já, para alguns de vocês.

Há quem comece a sentir o Fogo um pouco por toda parte, não é?

Não sente o cheiro de queimado, mas isso virá, antes de sentir o cheiro da rosa.



Mas todos vocês vão passar por esta etapa.

Por que nós insistimos, nós, Melquizedeques, por que Um Amigo, por que Sri Aurobindo, por que tantos outros, por meio de outros
canais também, lhes falamos da necessidade de voltar o seu olhar para o interior?

Porque a solução, ela está no interior.

Vocês não poderão mais, em breve, prender-se ao que quer que seja no exterior.

A fonte da sua vida, a fonte da sua alimentação, a fonte da sua própria subsistência apenas poderá vir do interior.

O exterior está prestes a desagregar.

Faz anos que, nas diferentes intervenções, eu digo que o sinal do fim seria a desagregação total do seu sistema econômico.

No ano passado, eu disse que isso aconteceria a partir de setembro. Não ocorreu.

Houve atrasos que não foram nossos, mas pelos quais fomos obrigados, de certa maneira, a encontrar, como dizer, novas frequências
Vibratórias para amenizar inconvenientes que ocorreram ao nível do DNA humano.

Isso foi resolvido em tempo hábil.

Houve, portanto, fenômenos de distorção temporal com relação ao que percebíamos, nós mesmos, da interrupção necessária e
obrigatória da ilusão que vocês chamam de «dinheiro».

Então, hoje, vocês aí estão.

Faz já quinze dias, três semanas, que disse que tudo isso iria se instaurar muito rapidamente.

E havia um marcador essencial, que era o final anunciado da intervenção do Arcanjo Miguel, no nível da desconstrução.

Vocês aí estão e vocês observam certamente que os eventos dão razão ao Arcanjo Miguel.

Não poderia ser de outro modo.

Agora, isso quer dizer que vocês poderão comer suas cédulas, como digo?

Não, não ainda, porque, como vocês dizem, há uma força de inércia nesse mundo que, assim que algo é realizado, as Crenças
humanas são tão fortes que o sistema pode perdurar assim, em roda livre, por si mesmo, durante algumas semanas, ou alguns meses.

Mas não irá depois do que vocês chamam de grandes confluências astrológicas deste verão (inverno no hemisfério sul).

Portanto, vocês verão, não mais a desconstrução, mas vocês verão os elementos em operação, ao nível da Terra e vocês assistirão a
fenômenos, como o disse o Arcanjo Miguel, que vieram progressivamente desde o ano passado.

Fenômenos visuais, manifestações incomuns, que irão se tornar muito habituais.

É em meio a esta dissolução que vocês serão conduzidos, para aqueles de vocês que hesitam ainda entre a Unidade e a Dualidade,
para saber se o que digo são tolices ou a Verdade.

Frivolidades, como gostava de dizer na minha vida.

E bem, vocês irão se dar conta.

Quer dizer que, quando virem que tudo o que lhes dissemos, uns e outros, chega agora em sua realidade concreta de todos os dias,
vocês não terão outra solução senão a de se voltarem para vocês.

Não para nós, isso veremos quando nos reencontrarmos, mas para vocês.

Quer dizer irem encontrar a sua Essência, a sua quintessência e, sobretudo, encontrar os recursos necessários para a manutenção
desse corpo de lagarta em que vivem, ainda, em alguma parte.

Então, o Planeta grelha, depois, é uma questão de tempo, de «timing» como dizem em inglês, em função do máximo de seres
humanos que poderá despertar à sua Dimensão Unitária de maneira a que o conjunto do Fogo da Terra desperte no mesmo momento.

Eu disse já desde, parece-me, o ano de 2005: os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, os vulcões, eram o Fogo da Terra.

Hoje, vocês assistem ao Fogo da Terra e também às profecias que haviam sido dadas por São João, por Cristo, referentes à abertura
dos últimos Selos e a poluição marinha, submarina e do ar, que vocês começam a viver de maneira abrupta, eu diria, cada vez mais
evidente.

Ainda uma vez, lembrem-se de que não são absolutamente punições, Divinas ou da Luz.

Isso está unicamente ligado à dissolução desta Dimensão, também da Terra, que quer, ela também, tornar-se uma borboleta.

Questão: o Chacra do Coração situa-se entre o plexo solar e a garganta? É de cor verde?

Que quer dizer de cor verde?

Isso é uma tradição que foi dada, de atribuir uma cor do arco-íris para cada Chacra.



É a Vibração da Energia que corresponde ao verde, ou seja, ao equilíbrio entre o vermelho e o violeta.

Isso jamais quis dizer que um clarividente via o Chacra do Coração verde.

Geralmente ele é rosa.

Não confundir o que se chama estado da Energia (desde o vermelho até o branco ou incolor) e visão real.

Então, dizer que um Chacra é de tal cor... A associação de cores é uma visão da mente.

Ela significa um Estado ou uma quantidade de Energia, e nada mais.

Agora, se o Chacra do Coração for verde, na clarividência, eu me questiono sobre a saúde daquele que tem um Chacra verde nesse
nível.

O verde é a cor das perturbações astrais.

Quando há um Chacra com uma conotação verde, no nível clarividente, isso assinala uma patologia de natureza emocional naquele
nível.

Dizer que um Chacra é vermelho, por exemplo (como se diz: o primeiro Chacra é vermelho), isso quer dizer que, visualmente, ele está
vermelho.

Porque, se tomarem agora os símbolos, vocês verão que isso nada tem a ver, eis que o símbolo do que vocês chamam o primeiro
Chacra ou Muladhara Chacra, é quadrado ou um cubo de cor amarela.

Mesmo para o terceiro Chacra.

Dizem-lhes, ele é amarelo.

E, por outro lado, nos textos orientais, dizem-lhes que o símbolo é um Triângulo vermelho apontando para cima.

Então, é amarelo ou é vermelho?

Nem um, nem outro. É verde.

Mas com nuances de verdes completamente diferentes, segundo o funcionamento do indivíduo.

Agora, existem seres humanos que têm sistemas de Crenças que os fizeram aderir a esta noção de Chacra vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, índigo, violeta e incolor.

E lograram êxito em assimilar uma percepção, de olhos fechados, que é uma percepção Vibratória, que estritamente nada tem a ver
com a cor real do Chacra.

Não é a mesma coisa fechar os olhos e dizer: «eu vejo o Chacra do Coração que é verde» (que, para mim, é um referencial Vibratório
interno que me faz dizer que o Chacra funciona corretamente), e não é a mesma coisa abrir os seus olhos físicos e dizer que o Chacra
do Coração é verde.

Porque se ele estiver verde, ele está doente.

Não é absolutamente a mesma coisa.

Portanto, é preciso bem diferenciar a percepção interior de um Chacra sobre o qual vocês podem colar não importa qual grade de
coerência.

Vocês podem dizer, por exemplo: para mim, o quarto Chacra é branco, zebrado de preto. 

Por que não como uma zebra?

E, para mim, quando o vejo assim, de olhos fechados, isso quer dizer que ele funciona.

E vocês o verão realmente assim em sua tela interior.

Mas isso quer dizer que ele é assim na Verdade.

Questão: quando Maria intervier, ela irá se dirigir a cada um ou coletivamente, a todo o mundo?

A intervenção (deixarei a própria Maria expressar-se sobre isso, hein, não quero ter problemas com as mulheres, tem-se muitos
aborrecimentos assim entre nós, os 24, e se, além disso, se misturar as 12, isso será folclórico, sem falar dos Arcanjos...).

Bom, voltando ao que dizia ... O Anúncio de Maria é um Anúncio solene.

Este Anúncio realizar-se-á para o conjunto da humanidade, de maneira sincrônica e não pela via de um Canal, mas diretamente a
vocês, Interiormente.

Lembrem-se de que tudo o que trabalhamos, os Arcanjos, nós, Melquizedeques, e vocês, certamente, permitiram fazer desaparecer o
que Sri Aurobindo denominou ‘franjas de interferências’, ou seja, a matriz que os isolavam.

Progressivamente, com a Luz e as Radiações da Fonte, as Radiações do Ultravioleta e as Vibrações do Espírito Santo, nós tivemos
sucesso em penetrar na matriz.



Em meio a esta matriz, ainda não estamos muito próximos.

Estamos, digamos, em um ambiente próximo, Vibratoriamente.

A um dado momento, que será o sinal do basculamento da sua Consciência, como do basculamento da humanidade, como do
basculamento da Terra, será precedido, 72 horas antes, pelo Anúncio de Maria.

O Anúncio de Maria é um Anúncio que será percebido, quer se queira ou não, por toda a humanidade.

Não é uma voz eletrônica, porque haveria quem dissesse: há ainda possibilidades de manipulação.

A grande diferença é que, quando Maria lhes fala, mesmo se vocês disserem que não creem em Maria, há uma conexão que se
estabelece, porque o seu DNA está conectado à Mãe, ele está conectado a Maria.

E quando Maria se dirige a vocês, o que vocês fazem?, vocês choram.

Não há outra solução, porque é verdadeiramente uma emoção a mais alta que possa se situar.

É a emoção que os coloca em conexão com a sua Mãe, com a nossa Mãe.

Portanto, se quiserem, aquele momento será único.

Ele realizar-se-á de maneira sincrônica, sobre o conjunto do planeta.

Naquele momento, cada um fará o que puder ou o que quiser.

Alguns ouvirão uma voz ao longe e não terão a emoção do Coração.

Eles dirão: «isso é projeto eletrônico, não quero». 

Outros dirão: «é uma alucinação, rápido, um doutor». 

E outros reconhecerão a Vibração de Maria, ou seja, não unicamente a voz, mas serão tocados no nível do seu Coração.

E estes seguirão o que Maria dirá naquele momento.

Eles saberão que a hora do retorno, o final da ilusão, chegou.

Mas vocês ainda não estão aí: há ainda certo número de etapas fundamentais a passar.

No plano astrológico, por exemplo (no nível da astrologia planetária, não falo da previsão para o ser humano), vocês vão atravessar a
cruz.

A travessia da cruz far-se-á entre Julho e Setembro.

Portanto, é um período, agora, de intensa preparação.

É uma preparação tanto Interior, antes de tudo, como também exterior.

Vocês viverão certo número de impulsos Interiores que lhes dirão, de um dia para o outro: «eu paro tal coisa, eu paro tal relação, eu
mudo de região, eu faço isso, eu faço aquilo».

E vocês são obrigados a fazê-lo, sem saber porque.

Sigam o que lhes dita a sua Consciência porque este é um acesso direto ao Estado de Ser.

Aliás, vocês terão um meio muito simples de saber se é a personalidade ou o Estado de Ser que fala em vocês, se é o ego ou a sua
Dimensão Unitária.

É extremamente simples: se vocês tiverem um impulso que lhes diz: «é preciso ir a tal lugar», tudo será organizado para fazê-los ir a tal
lugar, extremamente facilmente, se for o Estado de Ser expressando-se através deste impulso da Alma.

Em contrapartida, se for a personalidade que se expressa, o que acontecerá?

Vocês terão varas nas rodas, vocês terão a impressão de que é difícil para realizar, mesmo se «isso estiver no coração».

Vocês decidiram que queriam sair dali e queriam sair dali embaixo.

Mas sem parar há obstáculos que fazem com que vocês não possam sair daí de baixo.

Isso, vocês podem estar certos de que é a personalidade.

Não está ligado ao Estado de Ser.

Ao contrário, se houver coisas que vocês decidiram (porque viveram em sonho, porque pensaram, imaginaram) e tudo se instaura para
que se realizem, é evidente que naquele momento, é do domínio espiritual o mais puro.

É muito simples fazer a diferença.

Depois, independentemente dos acontecimentos, há uma maneira ainda mais direta, obviamente, que é a Vibração percebida no
Coração, que lhes dará a resposta a todas as suas perguntas.



O problema do ser humano – e o Pai sabe que o fui – é que, quando há uma escolha a fazer, quando há decisões a tomar, a primeira
coisa que vai intervir, certamente, não é o Coração, é o mental, porque é seu papel discriminar o bem e o mal, escolher todo o tempo
entre duas possibilidades.

Mas a escolha do Coração não é a mesma coisa, porque vocês não fazem intervir completamente o mental.

Por exemplo: eu recebo um impulso para partir para tal lugar e, bem, eu me coloco no meu Coração e espero perceber a Vibração
(esta Vibração é percebida realmente, não uma visão da mente, certamente) e digo: «aí está, se permaneço aí, observo a Vibração.
Agora, se eu me projeto na ideia de partir, eu observo o que acontece no nível da minha Vibração».

A resposta está nesse nível, e isso funciona para tudo.

Portanto, vocês veem, os modos de funcionamento, agora, devem ser diferentes.

Vocês estão nos tempos da Revelação.

Vocês estão nos tempos tão esperados (ou tão temidos por outros, certamente).

Mas vocês estão verdadeiramente na Revelação final, totalmente dentro.

A Revelação se refere a vocês também, vocês, não unicamente ao mundo exterior, não unicamente ao que São João descreveu.

O que São João descreveu exteriormente corresponde também ao que acontece no Interior de vocês, e, o mais importante, é vivê-lo no
Interior, primeiramente, antes de manifestá-lo no exterior.

Não se sirvam portanto do seu sentir, que é muito vago.

Não se sirvam da sua decisão mental.

Sirvam-se, seja da Vibração no Coração, seja da análise do que é fácil ou não fácil.

A voz da simplicidade, e a voz da Luz, é sempre fácil, sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Quando for complicado, quando as coisas não acontecerem, coloquem-se a questão de saber o que, em vocês, é um medo, o que, em
vocês, é uma resistência.

A Luz que começa a se infiltrar na sua Dimensão é uma evidência.

Ela é Alegria, ela é fluidez, facilidade.

Tudo é simples, no seu cerne.

E quando a Luz quer algo e vocês estão abandonados à Luz, as coisas acontecem de maneira rápida, de maneira instantânea.

Não há qualquer dúvida possível.

A dúvida vem da cabeça, não vem do Coração.

Questão: a doença ou a depressão pode ser uma forma de preparação ou iniciação?

Certamente, isso foi frequentemente o caso, no sistema Dualitário no qual vocês estavam, no qual estivemos.

Havia chutes nos traseiros.

Chutes nos traseiros que podiam ser uma depressão, uma separação, uma doença.

Hoje, e somente agora, vocês podem afirmar que a depressão – vou mais longe, então, atenção, a bicicleta está rodando muito rápido,
aí – mesmo a doença é uma Crença.

A doença manifestou-se porque vocês acreditaram nela.

E vocês me dirão: «mas não é verdade, eu visualizei a boa saúde, eu visualizei que estava perfeitamente bem e me chegou tal
doença».

É falso.

Se a doença chegou, qualquer que seja, é que havia em você a falha necessária para que esta doença se manifestasse.

Nós trabalhamos juntos, vocês e nós, para limitar ao máximo os condicionamentos, as Crenças, os apegos.

Mas depois, e ainda, e última análise, são vocês que detêm a chave.

Há apenas vocês que podem abrir a porta da sua prisão.

E vocês sabem, eu concebo completamente que muitos seres humanos estão muito felizes na prisão.

Questão: sentir dores na coluna vertebral e no pescoço está ligado a resistências?

Depende se isso ocorrer durante as subidas da Kundalini ou independentemente disso.

Toda dor expressa no corpo assinala, de qualquer forma, uma resistência.



Então, por vezes, são também memórias.

Quer dizer que vocês superaram, pela sua evolução, pela sua própria transcendência, resistências.

Mas restam fenômenos memoriais.

O corpo é o que ele é.

Portanto, ele pode manifestar ainda dores que não estão ligadas à sua Presença, mas que estão ligadas à sua história.

Obviamente, o corpo da personalidade vai se retificar, porque há acesso ao corpo de Estado de Ser.

É preciso ainda assim ser lógico, há limites, nesse nível.

Mas, hoje, se algo de novo aparecer, isso assinalará, efetivamente, um processo de resistência, nesse nível, mas não para as coisas
que já existiram anteriormente.

Quando eu digo anteriormente, é com relação a vocês, com relação à abertura Vibratória, à abertura das Coroas, ou com relação a
uma noção temporal que é este período, se quiserem, do início do seu ano anterior, desde a intervenção de Miguel.

Questão: no nível prático, como se preparar para tornar-se, o melhor possível, borboleta?

Estando lúcido e consciente.

Viver cada respiração como se fosse a última.

Colocar-se na serenidade.

Lembrem-se de que quanto mais estiverem na simplicidade, mais estiverem na humildade, na humildade verdadeira, mais irão realizar
as coisas da vida quotidiana, quaisquer que sejam, com serenidade, mais vocês irão se aproximar do Estado de Ser.

Eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês podem fazer, por exemplo, os exercícios que foram dados por Mestre RAM sobre a
respiração, a Consciência do Coração.

Vocês podem realizar, por exemplo, os exercícios que foram dados por Um Amigo sobre o ‘Yoga Celeste’.

Mas se, independentemente deste período em que vivem estados de Consciência específicos, o resto da sua vida, vocês são, eu digo
não importa o que, um chefe de pessoal que pressiona seus empregados, ou um mestre que não tem qualquer respeito por seus
alunos, de que isso serve? De nada. Absolutamente nada.

Porque vocês oscilam de um estado para outro.

E o fato de oscilar de um estado para outro os coloca ainda pior do que se vocês estivessem na Dualidade a mais total.

Há pessoas (e é infelizmente o caso para muitos seres humanos ainda) que não são, em sua vida quotidiana, absolutamente afetadas
pelo que acontece no nível Vibratório, no nível do que acontece em diferentes níveis dos elementos econômicos, sociais, afetivos.

Tudo vai muito, muito bem em sua vida.

Essas pessoas aí vão muito bem.

Elas não têm qualquer problema.

Porque estão em adequação com o que pensam.

Elas criaram uma realidade que é sua realidade, que vai desaparecer em breve, mas elas não irão se aperceber mesmo que vai
desaparecer.

É a sua liberdade.

Então, vocês, obviamente, se seguirem tudo o que lhes foi dado, terão, como foi dito, e como eu o disse, as nádegas entre duas
cadeiras.

Vocês estão ao mesmo tempo, em momentos, numa Alegria incrível, e em momentos, vocês recaem nas coisas que são tudo o que há
de mais quotidiano.

Mas o objetivo é transferir a Consciência, da Alegria e da Unidade, no que faz a sua vida comum.

É o único modo de iluminar.

Assim, aproveitem os momentos de alinhamento, os momentos em que vocês estão na Vibração, os momentos em que vocês
meditam para, no momento em que vocês estiverem nas confrontações, qualquer que seja, de suas vidas, colocarem-se no mesmo
estado.

Não há absolutamente nada que os impeça.

Exceto o mental.

Que vai fazê-los crer que há o mundo em que vocês meditam e onde vocês se alinham, e o mundo onde vocês estão na Dualidade,
confrontados ao mundo dos negócios, confrontados à maldade, confrontados às faltas, aos medos, aos vazios.



Mas tudo isso vai desaparecer.

Cada vez mais, muitos seres humanos começam a viver esses estados de fusão à sua própria Unidade, em sua vida comum.

Se vocês tiverem a mesma qualidade de Energia na sua vida, como dizem, comum, vocês chegarão a fazer tudo o que têm a fazer,
sem sofrer, estando totalmente no instante.

O objetivo do que lhes dizemos não é fazê-los projetar em um futuro mais ou menos remoto, mais ou menos próximo, mas, sim, fazê-los
refletir o que é a realidade e o que é a ilusão.

Quando eu emprego a palavra planeta grelha, eu sei o que faço.

Porque é um modo de fazê-los interrogar e de fazê-los ir, em última análise, para mais simplicidade.

O objetivo sendo o de fazê-los, como dizem, há uma expressão... Ah sim, fazer babar alguém, ou seja, fazer ele querer.

Então, obviamente, a maior parte dos seres humanos, a maior parte do irmãos e irmãs que estão aqui, todos têm caminhos espirituais.

Há quem passou o seu tempo a viajar, a ir encontrar grandes Mestres.

E estes viveram ao lado desses grandes Mestres, ao lado desses lugares sagrados, uma certa qualidade de Energia.

E, como por acaso, quando se afastaram do lugar, do Mestre, ou de circunstâncias felizes da sua vida, recaíram.

Não têm a força de procurar em si.

Hoje, é preciso procurar em vocês, porque está tudo próximo.

Quando eu digo tudo próximo, a Luz, ela está aí.

Ela não está nas profundezas de vocês, para procurar por uma meditação intensa, por um isolamento intenso... Ela está na
simplicidade da vida.

A Luz está aí.

E, para captar esta Luz, pela Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pelo Triângulo Sagrado, basta Ser.

E Ser, é o quê?

É estar lúcido e Consciente do instante.

Se vocês chegarem a viver esta lucidez e esta Consciência do instante, mais a luz vai fulminá-los. Instantaneamente.

Questão: quando tivermos atingido uma estrutura de DNA com 12 filamentos, haverá dois corações?

Mas tudo depende da Dimensão em que irão, cara amiga.

Todos que têm 12 filamentos não estão necessariamente na mesma Dimensão.

Há estruturas (que chamamos ‘corpos de Luz’) que vão reenviá-los diretamente à sua linhagem espiritual mais importante.

Há entre vocês, aqui, que são Leões, outros Golfinhos, outros, Dragões.

E isso, eu o vejo no nível espiritual.

Portanto, um Dragão não tem a mesma constituição, mesmo sutil, que um Golfinho, certamente.

Mas a constituição do cérebro, mesmo em outras Dimensões, não é completamente a mesma.

Não há uniformidade.

Há seres, por exemplo (vou falar do que vocês conhecem, ou seja, do corpo físico, em estrutura de carbono), que têm uma estrutura de
carbono e que não têm emoção.

Então, pode-se dizer, porque eles não têm emoção, que eles têm um órgão a menos ou a mais?

Agora, vocês não têm necessidade de ter dois corações.

Do mesmo modo, para aqueles que irão em uma certa densidade da quinta Dimensão, a alimentação tal como a conhecem não tem
mais qualquer sentido.

Então, por que ter um sistema digestivo?

Isso serve, obviamente, para nada.

Agora, se vocês falam de um corpo de Elohim, de um corpo de Cristal... um corpo de Cristal é um Coração em si, completamente
único.

Não há órgão coração, tal como vocês o nomeiam.



Por que vocês querem a todo custo que todas as estruturas sejam calcadas sobre o humano?

É antes o humano que está calcado sobre todas as linhagens espirituais.

Simplesmente, é preciso compreender que ter uma dupla cavidade cardíaca (não falo das quatro cavidades que conhecem, mas de um
duplo circuito cardíaco, o que pode ser assimilado a dois corações) corresponde a funcionalidades ao nível de algumas estruturas
ligadas a corpos de sílica ou a corpos de átomos que não existem sequer na sua Dimensão, e que expressa certa força.

Mas não se atrasem para encontrar um coração como aquele que conhecem e que está no seu peito.

O Coração de um Arcanjo, por exemplo, não é um coração órgão.

É algo que é tão vasto, que é tão imenso, que vocês nem podem sequer imaginar o que isso pode ser.

É o equivalente a uma central nuclear. Dez centrais nucleares.

Se, hoje, eu lhes digo que a Luz se infiltra na sua Dimensão, se hoje, a embarcação de Maria se aproximasse demasiadamente perto
da Terra, a Terra explodiria instantaneamente.

É uma adequação Vibratória.

Vocês vão compreender de maneira muito simples: fala-se hoje de Vibrações, de Energia, de partículas.

Imaginem que as partículas que vocês conhecem na sua Dimensão (o elétron, o próton, as partículas elementares, o nêutron) foram
separados para dar a Dualidade.

Agora há as partículas que, para vocês, nesta Dimensão em que estão ainda, são partículas denominadas exóticas, ou seja, que se
encontram muito, muito pouco: os bósons, os quarks, etc., etc., muito embora vocês tenham conseguido deduzir, matematicamente, sua
existência delas.

No nível da 11ª Dimensão, por exemplo, os corpos dos Elohim, que são corpos de Cristal, são constituídos desses quarks.

Por conseguinte, a fisiologia desses quarks nada tem a ver com a fisiologia intralumínica, ou seja, cuja velocidade máxima é a
velocidade da Luz.

A Luz que vocês conhecem, a teoria da onda e do corpúsculo, o fóton, estritamente nada tem a ver com a Luz de que falamos, nós.

É a Luz multidimensional.

A disposição nada tem a ver.

A estrutura física, se preferirem, absolutamente nada tem a ver com a onda e o corpúsculo que vocês conhecem nesse mundo.

Questão: poderia nos revelar os nomes dos Arcanjos reitores dos novos corpos?

Então, obviamente, cada corpo pode estar sob a influência de um Arcanjo que o presidiu.

Como o sabem, os Arcanjos, nesta Dimensão, presidiram e sustentaram, de algum modo, a Criação original.

Então, sem entrar nos detalhes (mas não vejo o que isso pode trazer), por exemplo, o que é chamado o 11º corpo, que é chamado o
‘corpo da reversão’, está diretamente ligado ao Arcanjo Uriel.

O que é chamado o 9º corpo, o ‘corpo de Samadhi’, está diretamente ligado ao Arcanjo Miguel, de maneira mais lógica a Cristo
Miguel.

O 8º corpo, que é a ‘passagem do ego ao Coração’, é regido pelo Arcanjo Rafael, que é o Arcanjo da cura.

O Chacra da garganta é compartilhado ao nível do 9º e do 10º corpos, pelo Arcanjo Anael e pelo Arcanjo que intervém na reversão,
mensageiro, que é o Arganjo Gabriel, que precede a reversão.

E, no que concerne ao 12º corpo, a 12ª lâmpada, está diretamente ligada a Metatron.

Isso é muito importante a compreender.

Questão: há uma relação entre Maria e Nebadonia?

O que você quer que eu responda?

Alguns seres foram portadores da Vibração Mariana.

Vou tomar um exemplo de alguém que conheci em minha vida e que faz parte da assembleia das Doze Estrelas de Maria.

Aquela que vem geralmente nesse canal e que se chama Ma Ananda Moyi.

Ma Ananda Moyi era portadora da totalidade da Vibração Mariana.

Inteiramente.

Do mesmo modo que o Arcanjo Miguel lhes disse que vocês seriam portadores da Vibração de Miguel.

Do mesmo modo que vocês ouvem por toda parte que é preciso realizar o Cristo Interior.



Se é preciso realizar o Cristo Interior, é que se admite que o Cristo está já em vocês, certamente.

Do mesmo modo, alguns seres são portadores de uma Vibração Mariana, Micaélica ou Crística, revelada ou não revelada.

Agora, há seres, como dizer, que tomam bexigas por lanternas.

Que se acreditam chegados e investidos.

Há exemplos muito numerosos, em minha vida, de pessoas que iam nos passos de Cristo, na Galileia, e que se tomavam pelo Cristo.

Então, os médicos diziam que eles eram loucos.

Não, eles não eram loucos. Eles estavam identificados à Vibração.

Mas é preciso prestar bem atenção para dar a César o que é de César.

Ser portador da Vibração não é estar na própria Presença.

Assim, portar a Vibração Crística é essencial no seu futuro.

Isso faz de vocês Cristo.

Mas isso não faz de vocês o Cristo histórico.

A nuance é importante.

Lembrem-se também dos escritos: «Cristo voltará como ele partiu» São João, Sri Aurobindo, lhes disse.

Isso foi escrito nomeadamente sob a pluma de Cristo.

Se Cristo disse que voltará como partiu, por que vocês querem procurar Cristo histórico num corpo?

Do mesmo modo, para Maria.

Maria, em suas comunicações, em suas locuções, lhes disse: «eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. Eu venho do Céu». 

Quando ela diz que vem do Céu, o que quer dizer? 

Quer dizer que ela está já em um corpo? Mas é impossível.

Em contrapartida, que inúmeras mulheres sejam chamadas a portar a Vibração e a Consciência de Maria, com grande prazer.

Mas, em contrapartida, terminaria dizendo: «não é preciso tomar bexigas por lanternas».

A identificação não faz de você o personagem histórico.

Faz de você o portador da Vibração e da Consciência.

Não é completamente a mesma coisa.

Questão: se as mudanças anunciadas são tão manifestas, por que alguns não as verão? 

Não são alguns, são muitos, infelizmente.

Muitos, muitos.

Eles estarão fechados na sua própria criação mental.

Do mesmo modo que, nos tempos da minha vida, ainda há pouco tempo (isso lhes foi descrito por numerosos mensageiros do além),
os desencarnados continuavam, como se nada fosse, a sua vida quotidiana, porque, para eles, não existia a morte.

Eles continuavam a ir ao trabalho.

Eles continuavam a comer, mas na cabeça deles.

Eles criaram o seu próprio mundo.

E é isso que permitiu manter a ilusão: é o mental, são as Crenças. Nada mais.

Há pessoas que estão tão fechadas nas Crenças que não se darão conta sequer que o mundo desapareceu.

O mundo muda, é evidente que muda, para aqueles que se interessam pelo que acontece.

Questão: poderia dizer que seria uma nova forma de astral que eles próprios criarão?

Não, não é o astral, é o mental.

O astral não poderá nunca mais existir.

Provocar um corpo de desejo na Dualidade, acabou.



Questão: em que mundo viverão esses seres, que estarão assim autoaprisionados?

Eles viverão no que foi chamado de terceira Dimensão Unificada.

Eles permanecerão, como dizer, dependentes (não gosto da palavra «prisioneiro») de uma estrutura em carbono, mas religada à
Fonte.

Esta ligação à Fonte se fará a seu ritmo.

Será necessário, de qualquer forma, desprogramá-los ou que eles próprios se desprogramem.

Os pesos dos programas são bastante fortes, no nível da Consciência humana.

Eu não falo sequer dos pesos da sua Consciência, eu não falo sequer dos pesos que evoluem em vocês.

Vocês acreditam que são vocês, mas não são vocês.

São (creio que o canal gosta bastante de empregar a palavra, vamos ver isso juntos), eu chamaria isso de diabo (ndr: «os pequenos
diabos» ou Esquemas Disfuncionais Precoces) ou algo assim, que agem sem o seu conhecimento, ou seja, que vocês fazem algo, e
vocês dizem tudo confiando que ‘fui eu que o fiz’.

Não, não foi você que o fez.

Não foi a sua consciência.

Foi o seu aspecto sombrio, o seu aspecto sombra que está em você que lhe ditou esse comportamento.

Isso se explica muito, muito bem, no nível espiritual e no nível também de todos os conhecimentos que estão hoje disponíveis sobre a
Terra.

Os condicionamentos (o que foi chamado de 'sistema de controle do mental humano') estão na própria base da ilusão na qual vocês
vivem.

Se não houvesse mais 'sistema de controle do mental humano', se não houvesse mais corpo de desejo (o que é o caso para as 'franjas
de interferências'), esse mundo não existiria simplesmente mais, de um dia para o outro, em alguns minutos.

Mas o peso das Crenças tem sido tão forte nos humanos (eu falo de todos aqueles que têm um corpo nesta densidade, desde milhares
de anos para alguns, dezenas de milhares de anos, para outros) criando um sistema tão rígido e tão sólido, que se tornou quase
impermeável à Luz.

Ora, os seres que aderiram, os seres que participaram disso, os seres que amam esta vida aí (porque há esses), que amam a
alternância sofrimento / prazer, que se comprazem, não no sofrimento, mas que têm a impressão de existirem através do sofrimento,
qualquer que seja, obviamente, vocês tentam sem sucesso lhes falar do Estado de Ser e da Luz, da liberdade de viajar de mundo em
mundo e, bem, eles vão lhes dizer: «isso não existe», já que eles não vivem isso.

Do ponto de vista deles, eles terão totalmente razão.

Como vocês querem aderir a algo que vocês não vivem, uma vez que não fizeram a experiência? 

Se lhes dizem que o creme ao chocolate é melhor que o creme caramelo, se vocês tiverem horror ao chocolate, por que é que iriam
provar do chocolate? 

A Consciência é exatamente similar.

Sair dos condicionamentos, no nível coletivo, completamente só, seria impossível para vocês.

Questão: é preciso evitar o que é metálico (as coroas, os implantes dentários, os óculos)?

Vou dizer-lhe algo: você é muito mais potente do que todos esses metais.

Você é muito mais potente do que toda esta limitação.

Você é muito mais potente do que todas essas doenças.

O problema é que vocês não acreditam ou, então, quando acreditam, isso permanece uma Crença e vocês são incapazes de vivê-la.

Então, agora, enquanto vocês consideram que uma ponte dentária, ou uma coroa, ou uma placa de metal no seu corpo será um
obstáculo para a sua elevação, vocês vão talvez se enganar, porque a sua Consciência é toda poderosa com relação a esse corpo.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês poderiam deslocar uma montanha.

Se vocês tivessem fé suficientemente, vocês não existiriam mais simplesmente nesta Dimensão.

Vocês reencontrariam diretamente o seu Estado de Ser e o que vocês são na Eternidade.

Isso não era possível na minha vida.

Hoje, é totalmente possível.

Inteiramente.



E quanto mais os dias passarem, mais isso tornar-se-á possível.

Agora, cabe a vocês saberem o que querem viver.

Não se esqueçam jamais da expressão que gosto muito: vocês devem soltar algo para ir para outros lugares. Se vocês não soltarem,
vocês não irão a outros lugares.

Isso é válido para todos os apegos que vocês criaram, para todos os limites que vocês se colocaram, para todos os limites que vocês
aceitaram, todos os condicionamentos que vocês aceitaram: 

«que se não ganho minha vida, eu não vivo», 

«que se não tenho marido ou mulher, sou incompleto»,

«que sou responsável por meus descendentes», 

«que sou responsável por tudo o que me acontece».

Sim, vocês são responsáveis pelo que lhes acontece, mas são vocês que decidem o que lhes acontece.

Hoje, há uma oportunidade excepcional de ter acesso a Dimensões que mesmo os maiores místicos dos tempos passados jamais
puderam se aproximar.

É uma Verdade.

Ainda é preciso querer fazer a experiência.

Se vocês não provarem disso, vocês jamais saberão o que é.

Mas, para provar, ainda uma vez, vocês não podem ter a colher cheia de caramelo e provar o chocolate.

É preciso antes esvaziar o caramelo.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, retirem as bicicletas e eu vou agora ter a honra de acompanhá-los, à minha maneira, certamente, e espero estar à altura de Um
Amigo, mas não é necessário contar-lhe, heim?

E vamos viver esse momento particular juntos.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e lhes agradeço, do fundo do meu Coração e de minha humanidade, pela sua atenção.

E eu lhes digo até muito em breve e permaneço com vocês durante agora o tempo desse trabalho.

... Efusão de Energia ...
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs em encarnação, queiram aceitar e receber minha Vibração, minha Radiação e minhas saudações.

Eu sou aquele que, há muito tempo, escreveu, sob ditado, o Apocalipse.
Hoje, vocês entraram na vivência do que escrevi então. Hoje, também, abre-se a promessa de realizar o que escrevi,

quando de minha última vida, sobre o supramental.
Hoje, a Luz do supramental está entre vocês.

Ela chega, fusiona-se e se infusiona em sua densidade, acessível, aberta a vocês, em seus espaços Interiores.

A hora chegou, assim como eu o disse em minha vida, de realizar a alquimia que visa abri-los a uma percepção real,
a uma vivência real do que vocês são.

Na Luz Autêntica, na Luz Vibral, abre-se, antes de tudo, a vocês, o olhar da Verdade.
O olhar da Verdade é aquele que lhes faz ver para além da Ilusão.

É aquele que os faz ver a Verdade.

Muitos Seres Humanos no caminho descobrem hoje, graças à iluminação do mental, um certo número de coisas que
haviam sido escondidas e ocultadas.

A compreensão direta, a inteligência direta e não mental dos encadeamentos desse mundo começa, para alguns de
vocês, a aparecer-lhes de maneira mais ou menos clara.

O supramental é também um impulso, em vocês, para encorajá-los a irem para sua Verdade para vocês.
Não uma Verdade exterior, que quiseram impor através de um modelo, qualquer que seja, mas bem mais ir para a

Verdade de sua vivência Interior.

Hoje, a humanidade encarnada tem a possibilidade de aceder e de viver, no supramental, sua vida.

Hoje, lhes é possível realizar inteiramente o que escrevi em minha vida para os tempos futuros.

***

A Revelação e o desvendamento do supramental, em sua Dimensão, passa pelo desaparecimento de tudo o que não
está em acordo com a Vibração e a Consciência supramental.

O terreno foi preparado pela ronda Arcangélica e pela Intercessão de Miguel.

SRI AUROBINDO - 15 de maio de 2010

http://api.ning.com/files/8Y4gPx7zzb-lLTtcIM917qbNs6HD-Q*QCt**eiQK0J8rFWuGirWidjszhaghJN1Ty2UgQTaKZdzJt4maG0afT0yoUCXYirES/SriAurobindoandMiraAlfassa.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Hoje, é nesse terreno, enfim liberado dos véus asfixiantes da Ilusão, que vai se tornar cada vez mais evidente e fácil
viver os mundos Unificados.

Nesses mundos, vocês descobrirão, se já não o fizeram, que existem espaços de paz, de serenidade, de tranquilidade, a
nada semelhantes, que lhes eram desconhecidos até agora, quaisquer que fossem seus caminhos.

Esses espaços que se abrem a vocês, esta Revelação, esse desvendamento, é destinado a realizar o que os profetas, de
todos os tempos, anunciaram, cada um com suas palavras, mas refletindo todos a mesma realidade, abrangendo a

mesma vivência: a Revelação da Luz e o desvendamento do que era mantido escondido, ocultado.
A iluminação hoje, sob um dia e uma nova Luz, vai permitir, eu o espero e nós o esperamos, e nós o sabemos, colocar

às claras tudo o que pode ainda hoje representar um freio para sua ascensão a sua plena herança, a sua própria
Essência.

Alguns desvendamentos podem, ainda hoje, assustá-los.
Mas o que os assusta hoje não os assustará mais amanhã, porque o que se estabelece hoje, em sua Consciência, por
seu acesso a esse supramental, fará desaparecer absolutamente todos os medos, tudo o que, ainda hoje, lhes parece

um limite à sua inteireza.

O que, ainda hoje, é limite, amanhã não existirá mais.
Cada um, certamente, a seu próprio ritmo de desvendamento e de Revelação.

Muitas informações lhes serão trazidas e levadas pelo desvendamento da Luz, concernentes ao que vocês são em
Verdade, concernentes a suas linhagens espirituais, concernentes à vivência de estruturas que, até o presente, nesse

corpo físico e nesse corpo sutil existente, jamais puderam Despertar.

As manifestações Vibratórias novas aparecem em vocês, fora mesmo dos circuitos e dos centros que vocês já
conhecem.

Tudo o que acontece atualmente em vocês e ao seu redor participará do estabelecimento do que foi chamado, nos
tempos de Cristo, o estabelecimento do Reino.

As promessas que ele fez quando de sua vinda são para hoje.
A preparação foi longa.

A preparação foi, certamente, para alguns de vocês, dolorosa, como um todo e cada uma.
Mas hoje, isto está para trás.

Hoje, isso não está mais.

***

Hoje, abrindo-se à Verdade, deixando as válvulas escoarem-se, vocês descobrem sua Verdade para além da vaidade
e da Ilusão do que vocês acreditavam ainda até hoje.

Um mundo novo abre-se a vocês.
Esse mundo, em oposição àqueles que vocês conhecem, é o mundo da Verdade, para além das crenças, para além de

suas convicções.

Esse mundo que se abre a vocês é aquele que existiu, pela Eternidade, em todos os tempos.

Esse supramental que estava, em minha vida, ainda longe, está hoje aí.

A aplicação das forças Arcangélicas, a aplicação do conjunto de forças da Luz Autêntica permitiu viver esta
liberação.

Assim como o constatam na superfície de seu mundo, os eventos, assim como os nomeiam, conectam-se e conectar-
se-ão cada vez mais rápido.

Esta aceleração está ligada à entrada da Inteligência da Luz em seu mundo e a sua ação, não mais unicamente de
desconstrução, mas de dissolução total da Ilusão, das falsas aparências, do que não releva a autenticidade da Luz,

mas crenças falsificadas às quais vocês deram corpo.

Foi dito que a Verdade os libertará.
A Verdade é Luz.

A Luz vem também iluminar o que corresponde ao Interior do que vocês são como zonas de Sombra.

Aceitem o que lhes mostra a Luz, sem falsas aparências, sem fuga, sem culpabilidade, não mais.
Aceitem que tudo seja colocado na iluminação.

Aceitem que tudo seja revelado em vocês, em seu caminho, sobre talvez o que reside, ainda, em vocês, de erros para
corrigir.

Deixem a Luz corrigir o erro.
Deixem este impulso novo agir em vocês e ao redor de vocês.

É-lhes solicitado que estejam na Confiança.
É-lhes solicitado que estejam na Alegria, para beneficiarem-se, o mais exatamente possível, da ação benfazeja da

Luz e da Verdade.



Se acolhem, sem qualquer restrição, este alargamento da Luz, esse retorno da Luz, as coisas serão espantosamente
simples para vocês.

Vocês apreenderão por vocês mesmos que resistir à Luz provoca sofrimento, provoca mal estar e desconforto,
enquanto que concordar com a Luz provoca leveza e facilidade, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que

sejam seus inconvenientes, seus mal estares, isso tomará, na Luz, uma importância muito relativa que lhes permitirá
levar, suportar, o que seu corpo leva, sem ali colocar resistência suplementar. 

Mas, bem ao contrário, de certo modo já, de liberá-los, de livrá-los.

***

É-lhes solicitado que estejam lúcidos.
É-lhes solicitado que se olhem face a face.

Não para se julgarem, mas para concordar com o que revela e desvenda a Luz em vocês.

Não se esqueçam jamais que o que está no exterior é como o que está no Interior e o que se desconstrói no exterior
deve também dissolver-se em vocês.

Não há oposição, na Unidade, entre o Interior e o exterior.
O que vocês observam no exterior produz-se em vocês.

O Fogo da Terra, que desperta agora de maneira fenomenal, corresponde ao Fogo de seu Sacro.
A Vibração do Fogo do Coração é a alquimia que realiza o Fogo do Céu em vocês.

A Vibração do Fogo, esse Fogo do céu que chega, é o batismo do Espírito em vocês.
Ele assinala suas redescobertas com o que eram, em toda Eternidade, antes de caírem nesta densidade, onde todos

caímos.

O que lhes aparece, ainda hoje, como prova tangível, tornar-se-á, amanhã, intangível e ausente de prova.

É-lhes preciso também estarem prontos e atentos a toda revolução que acontece em vocês e no exterior de vocês.
Lembrem-se, enfim, de que a resistência é causa de sofrimento.

Lembrem-se, enfim, de que o abandono à Luz é a causa da Alegria.

***

Guardem presente na sua Consciência, mesmo limitada, que o que acontece e o que acontecerá, concorre para a
vinda do Mestre da Luz, para sua Revelação.

Do mesmo modo que Miguel revelou-se a vocês, Cristo revelar-se-á a vocês e em vocês.

Bem além do papel histórico, bem além do que fizeram as religiões, ele revelar-se-á em sua Essência e em sua
Verdade, permitindo-lhes então fusionar inteiramente, se tal é sua escolha, com sua Eternidade.

As comportas do Amor, as comportas da Revelação estão bem abertas.
O conjunto dos Selos foi quebrado.

Mais nada se opõe ao estabelecimento do Reino.
Certamente, para além das franjas de interferências que contribuímos para dissolver, resta ainda, na humanidade,
ainda que não seja seu caso, para vocês, a título individual, um certo número de resistências, todas oriundas, sem

exceção, de um medo ou outro.

Lembrem-se também de que a Luz supramental, a Luz da Verdade, é ausência total de medo, mas que nós
podemos conceber que seu primeiro reencontro possa gerar o medo e a recusa.

Mas nós podemos estar certos, com vocês, que, progressivamente e à medida de sua penetração em sua densidade, o
medo afastar-se-á.

Lembrem-se de que a Fonte de toda a sua Alegria, durante este período, de todas as suas certezas que vocês
procuram nesta Dimensão, não se poderá mais encontrar, de nenhuma maneira, no exterior, mas unicamente em seu
ser Interior, na Vibração do Coração, na Vibração do supramental, na Coroa Radiante da Cabeça, no despertar do

seu Fogo sagrado, e em nenhuma outra parte.
Tudo o que concorreu, de uma maneira ou de outra, para tranquilizá-los no mundo exterior, quaisquer que fossem as
posses que tinham levado a efeito, com relação a parentes, com relação à sociedade, com relação à economia, não

existirão mais.
Isso não é nem castigo, nem punição, mas, sim, a eclosão da Verdade.

A única certeza será Interior, em sua experiência de Vida e de Vibração e unicamente aí.
Tudo o que lhes parecia, habitualmente, útil e necessário a se prender desaparecerá progressivamente de seu campo

de Consciência e de suas próprias capacidades para ali se prenderem.
A dimensão Interior desvendar-se-á então em toda sua majestade, em sua completitude, em sua capacidade para

fazê-los vibrar, na Alegria, o que vocês têm a viver nesses tempos.

Não adiem tampouco para mais tarde o que deve ser empreendido agora porque, «mais tarde» não lhes permitirá
realizá-lo.

Tudo o que está para realizar, é para realizar agora.



Tudo o que está para fazer ou para desfazer, deve ser realizado agora.
Vocês não terão mais a oportunidade de recolocar a um hipotético dia seguinte o que lhes dita e o que lhes sopra a

sua Consciência ilimitada, agora.

***

Vocês viverão momentos intensos, pela Graça da Luz.
Vocês viverão momentos fortes.

Saibam que muitas Consciências, nos Universos Unificados, teriam gostado muito de viver o que vocês vivem,
porque, efetivamente, nada é mais belo do que o retorno à Luz e esta é a Verdade.

Nada é mais belo do que a passagem da sombra e da falsificação para a Luz autêntica e verdadeira.
É a estas Núpcias, agora Terrestres, que vocês são convidados.

As Núpcias Celestes, as Núpcias Terrestres, debruçar-se-ão sobre suas Núpcias Galácticas e sobre a revelação da
infinitude da Vida, da infinidade de formas de Consciências e sobretudo da Bondade da Fonte.

Uma Bondade intrínseca, não sujeita a julgamentos de valor, o que é habitual na ilusão que vocês percorrem ainda.

Nos mundos infinitos, todo lugar que lhes é devido os esperam.
Cabe a vocês, portanto, aceitarem deixar morrer o antigo, aceitarem deixar morrer o medo, a falta, o vazio; cabe a

vocês, portanto, concordarem com a Luz e com sua plenitude.

Não julguem o que irá ocorrer nesse mundo.
Não colem ali rótulos ou denominações.

Progressivamente e à medida em que esses eventos maiores ocorram, quaisquer que sejam,voltem-se,
progressivamente, para o que vocês são.

Nós estamos, nós, Melquizedeques, felizes e preenchidos do que vem.

As múltiplas formas de vida, as múltiplas formas de Consciência da Confederação Intergaláctica que conheceram os
mundos da ilusão, ou não os tendo conhecidos, estão, com relação a vocês, numa dimensão de Amor e de

acolhimento absolutamente inconcebível.
A Luz acolhe e acolherá todo corpo, toda Alma, toda personalidade, sem exceção, cuja Vibração seja procedente do

desejo mesmo de viver a Luz.
Vocês não têm nada mais a fazer para isso, a não ser deixar os medos se dissolverem.

Nada combatam.
Desenvolvam a sua confiança, a sua fé, o seu contato com a Luz.

Recorram, como Miguel lhes disse.
Recorram também a nós.

Lembrem-se que as ‘franjas de interferências’, que os isolavam nesse mundo, são cada vez mais tênues.

Vários de vocês percebem, de uma maneira ou de outra, as presenças vindas da Luz.
Reforcem esta conexão, esta colaboração, aqueles que são capazes.

Obviamente, as circunstâncias desta ilusão vão tentar prendê-los a medos, prendê-los a crenças de um fim, de um
desastre.

Isso é falso. Totalmente falso.

Isso será apenas um desastre para aqueles que aderem à ilusão e somente para aqueles.
Mas a Luz é perdão.

A Luz é inteligência, além do desastre, que permite, pela Luz e pela Graça da Luz, a redenção.
Toda Consciência, sem exceção, pode se redimir por si, pelo consentimento com a bondade da Fonte.

Esta bondade, assim como o constatam, durante os dias que vêm, não é uma vã palavra.
Não se atrasem, portanto, nos ruídos do mundo, que vão tornar-se agora, tonitruantes, dentro de muito poucos dias.

Vejam o nascimento, e não a morte.
Ou, em todo caso, festejem esta morte como o final da separação.

Vocês são convidados para viverem a sua Eternidade.

A mão da Fonte, a mão da Luz, estende-se para vocês.
Nós os esperamos cada dia mais numerosos na Luz.

Nós respeitamos e respeitaremos, todavia, suas escolhas ou suas possibilidades.

Mas a cada dia que passa, suas possibilidades de Luz crescerão.
Quanto mais trevas reinarem no exterior de seu mundo, mais a Luz Interior brilhará, se a aceitam em vocês.

Isso faz parte do processo da passagem.
Isso faz parte também do que detalhei e chamei o ‘switch’ da Consciência.

É a reversão necessária, em vocês, de um olhar exterior e fragmentado para um olhar Unificado e Interior, tornado
possível, ainda uma vez, pela Graça da Luz e pela sua própria Graça.

Aí está, Irmãos e Irmãs humanos em encarnação, esta situação não poderia demorar diante da importância e da
enormidade do que se manifestará em seu mundo interior.

Se há, agora, ainda tempo que me permitam, gostaria, de maneira excepcional, tentar responder a algumas de suas



perguntas, na medida de minhas possibilidades e para além das perguntas puramente pessoais, por favor.

***

Questão: os planetas, de Julho a Setembro, apresentam uma configuração em forma de cruz.

É a cruz que foi anunciada por mim mesmo.
É a hora do que foi denominado o julgamento final.

Mas lembrem-se que são apenas vocês que julgam vocês mesmos, e ninguém mais.
Lembrem-se que Maria, que nós, da Confederação Intergaláctica, não vimos nem julgar, nem condenar, mas, bem ao

contrário, acolher seu despertar.
O que acontece e o que acontecerá em seu mundo ilusório é pura e simplesmente o final e a falência de todas as
ilusões, de todos os sistemas corrompidos, de uma maneira ou de outra, que prevaleceram em suas vidas pessoais

como na vida coletiva.

É o final efetivo, também, de tudo o que é poder e dependência sobre o outro.

Então, obviamente, isso não acontecerá num instante, nem em um momento, porque as resistências existentes vão
fazer explodir várias de suas certezas exteriores, concorrendo, com isso, à descoberta de suas certezas Interiores.

É necessário acolherem isso, aí também, como o trabalho da Luz nos mundos ilusórios, concorrendo para o despertar
definitivo da Luz e para o retorno a sua verdadeira casa.

Esta cruz traduz também, para além da alegoria, para além da energia, a confrontação final, em sua Dimensão,
entre as forças de resistência para a Luz e da Luz.

Compreendam bem que esta confrontação não é por conta da Luz, mas sim da resistência induzida pela Sombra à
Luz, essas resistências, ainda uma vez, exteriores e Interiores.

Durante este período, o centramento, o alinhamento, a pacificação de sua vida exterior, tornar-se-á vital e
essencial, levando-os a tomar decisões ou a levar a efeito resoluções importantes.

Procurem a natureza.
Procurem a simplicidade.

Fujam da agitação.
Fujam de sua mídia.

Encontrem a atmosfera Vibratória que corresponde, em vocês, na manutenção da paz Interior.

Vão, aí também, eu o repito, como muitos outros lhes disseram, para a evidência, para a simplicidade.
Vão para a Alegria.

Fujam de tudo o que os provocam a viver a tristeza.

É nesse sentido que vocês não têm que participar de um impulso que os provocaria, infalivelmente, na reação e na
dualidade.

Lembrem-se de que a melhor maneira de ajudar, no período que vem, não será o de desempenhar o salvador mas,
bem mais, de se estabelecerem firmemente na Luz que vocês são.

Essa é a única maneira autêntica de ajudar.
Estender a mão é bem mais abrir seu Coração, é melhor e mais eficaz.

Alguns de vocês tornar-se-ão, em meio a essas trevas aparentes, um farol, uma Luz na noite.
Alguns outros desempenharão papéis pelos quais não esperam.

O que quer que aconteça, o que quer que chegue, permaneçam centrados.O que quer que lhes aconteça, aceitem ir
para a Luz.

Nós não duvidamos que, progressivamente e à medida do desencadeamento (do desvendamento, inicialmente, e
depois da eclosão em seguida da Luz) nesse mundo, vocês iriam para esta Luz.

Lembrem-se, enfim, de que a Luz e a sua Graça poderão, durante esta tribulação e esses tempos do fim, prover o
conjunto de suas necessidades espirituais e fisiológicas.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha bênção e minha Vibração na Luz azul.

Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade sejam o seu caminho.
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~ DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, da minha Essência à sua
Essência, recebam toda gratidão pela sua Presença.

Eu intervenho em meio a esta densidade em que vocês, irmãos e irmãs, vivem, porque eu percorri, eu também,
o caminho da encarnação, o caminho que conduz e que me conduziu, à época, para viver a revelação da minha

própria Consciência ilimitada.

Hoje, nesta humanidade, vários de vocês descobrem uma Consciência nova.

Esta Consciência não está nas palavras.

Esta Consciência não está nas emoções.

Esta Consciência não está em concepções, em Crenças, ela é antes de tudo Consciência / Vibração,
Consciência Vibratória.

O Despertar da humanidade, hoje, para aqueles que se sentem tocados, é antes de tudo um mecanismo
Vibratório.

Trata-se então de um Despertar Vibratório devendo conduzir o Ser a descobrir seus espaços inexplorados em
meio aos mundos Unificados, em meio às Dimensões Unificadas, bem diferentes do que a maioria de vocês

experimentou até agora.

O Despertar da Consciência a esse estado ilimitado é um mecanismo Vibratório.

Portanto, para aqueles de vocês, aqui como em outro lugar, tendo seguido, tendo praticado diferentes tipos de
trabalhos sobre a Consciência e sobre as Vibrações (que seja pelas Núpcias Celestes, que seja pelo que eu

mesmo transmiti, desde pouco tempo, com relação ao Yoga Celeste, ou ainda por outras vias), hoje, a
Consciência da Luz chega a vocês.

Ela não vem unicamente no Espírito, ela não vem unicamente em meio a suas lâmpadas despertas, a suas
Coroas Radiantes, a seus Triângulos Sagrados, mas desde muito poucos dias, a Luz começa a se revelar, a se

desvendar.

Alguns de vocês percebem as Vibrações e, sobretudo, pelos seus sentidos, as manifestações.

O véu branco que aparece e que desaparece nos seus espaços de vida, por trás dos seus olhos, aumentando
a Vibração da sua própria Consciência e das suas próprias lâmpadas, assinala a irrupção da Luz em meio à
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Ilusão deste mundo.

***

Como vocês o sabem, o período denominado ‘desconstrução’ pelo Conclave Arcangélico, atinge o seu final.

É o final desta desconstrução que lhes permite, individualmente, mas também coletivamente, viver ou negar a
Consciência ilimitada.

No momento em que os Anjos do Senhor colocam os seus pés na Terra, no momento em que o Fogo do céu
toca o Fogo da Terra e em que, em resposta, o Fogo da Terra desperta, o seu Fogo Interior desperta,

batizando-os pela Água do Mistério em meio à Consciência ilimitada.

Consciência ilimitada, Vibração.

Vibração existindo em meio à sua própria estrutura física, que são a testemunha e a garantia da autenticidade
da sua vivência e do seu acesso.

Em vários ensinamentos, este mundo foi denominada ‘Maya’, ilusão.

Muitos seres humanos, então, aceitaram este conceito sem viver a Essência.

Hoje, vocês, irmãos e irmãs presentes nesta humanidade, vocês vivem, não o conceito, mas a Vibração e a
Essência, o que é senão experiência, pois isso ultrapassa, de longe, o mundo das Crenças e das convicções

para penetrar em cheio no mundo da Verdade.

Vários Arcanjos e vários intervenientes, que seja por este canal, ou por outros meios, têm longamente lhes
falado, sustentado, sobre a relação existente entre os mundos da Dualidade e os mundos da Unidade.

Alguns de vocês tiveram acesso a esses mundos da Unidade em meio ao seu corpo de Estado de Ser.

***

Nós nos esforçamos, nós, o conjunto dos Melquizedeques, para favorecer o seu acesso à área da Consciência
unificada, o seu acesso à Unificação, ao Ilimitado.

Nós cuidamos para que o máximo de Consciências humanas possa ter acesso, em nível Vibratório, a esse
espaço de Vida prometido desde muito tempo e que, hoje, se encontra em período de atualização.

Esse período de atualização e de manifestação, que sinaliza o fim desta Dimensão ilusória que vocês têm
percorrido com seus pés e com a sua Consciência, está agora em via de instalação.

As Vibrações do seu próprio mundo se modificam.

Várias modificações em seus ambientes respectivos e coletivos se transformam.

Vocês têm sob seus olhos, vocês têm sob sua mídia, vocês têm por sua própria Consciência, algumas
informações bem reais e concretas sobre o que acontece hoje.

Alguns impulsos existindo em meio à sua Consciência limitada levam-nos a viver essa abertura para o Ilimitado.

Esse ‘Switch’ da Consciência, assim denominado por Sri Aurobindo, começa a se produzir em meio à
Consciência coletiva.

É isso que vocês assistem e é isso que vocês vão testemunhar, cada vez mais, no seu tempo Terrestre, que
vocês vão poder contar doravante em dias e não mais em meses e em anos.

***

Minha intervenção de hoje é para chamar a sua Consciência justamente sobre esse fato que as manifestações
da Consciência unitária vivenciam em meio à sua própria Consciência, em meio ao seu ambiente familiar, com
lutas que se traduz para vocês, por hesitações, por questionamentos e finalmente, eu o espero, por escolhas

de bom senso, agora, a viver e a serem vividas de maneira progressiva por toda humanidade.

Obviamente, e assim como o sabem, assim como o experimentaram, as resistências à mudança da
humanidade são os elementos que produzirão as manifestações, talvez desagradáveis, aos olhos da

Consciência limitada.

Aí também, tudo dependerá do ‘ponto de vista’, pois, como o sabem, o que a lagarta denomina morte, a
borboleta chama de nascimento, ocorrendo, aqui, o seu próprio renascimento em meio às esferas ilimitadas.



O momento da liberação está aí.

Somente a Vibração da sua Consciência poderá dar-lhes acesso ao Ilimitado.

Nenhuma Crença, nenhuma fé sequer, sozinha, será suficiente para levá-los aos mundos do Ilimitado.

Não existe freio a não ser vocês mesmos.

Não existe freio que se mantenha diante da beleza e da Graça da Luz que se revela no seu mundo.

Existem apenas resistências interiores oriundas simplesmente e unicamente disso, dos seus próprios medos.

O medo é o principal freio da ascensão à Consciência ilimitada, da ascensão à Alegria eterna, porque a
angústia da morte está bem inscrita no ser humano.

Mas entendam bem que o que morre, e o que vai morrer, não é nada além do que a Ilusão, o efêmero.

Somente o Eterno, somente o Infinito, somente a beleza permanecerão.

***

Vocês vão enraizar em vocês e somente em vocês, as forças e a Consciência necessárias para viver em
serenidade e em lucidez o que está aí, agora.

Todas as soluções, sem exceção, estão no interior da Consciência ilimitada que bate à sua porta.

O que foi anunciado desde tempos imemoriais (que isso seja na sua Bíblia, como nos ensinamentos do
Vedanta, como em outro lugar, como em todos os lugares, eu diria), é agora.

Resistir à Luz, em relação ao medo, é verdadeiramente o único obstáculo.

Não há outro.

Não há karma que o sustente.

Não há relações sociais que o sustentem.

Não há atividade profissional, afetiva, familiar que resista diante da majestade da Luz.

Para vocês, irmãos e irmãs, cabe decidir o que desejam, o que podem e o que poderão.

Retenham bem que somente a Vibração do seu Coração, que somente a Vibração da sua Consciência em
meio ao Coração, irá permitir-lhes escapar, interior e exteriormente, à ilusão da destruição deste mundo.

A Luz Unitária não pode coexistir neste mundo.

Lembrem-se das palavras do Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Isso irá se tornar extremamente realçado e intensificado, como o é já para alguns de vocês, no controle de
quem vocês são, não em meio a este mundo, mas em meio à Verdade.

***

As portas se abrem a vocês.

Vocês irão aceitar ou não sair da prisão?

Toda questão está aí.

Toda perspicácia da Consciência deve se voltar a esse ponto preciso.

Desejam permanecer na ilusão ou desejam ir, deixando tudo o que é ilusão, aos mundos da Unidade e da
verdade?

Ir para o Singular é uma grande Alegria.

Ir para a ilusão será um grande sofrimento.

A Luz não pune jamais.

A Luz os deixa livres e os deixará livres até o último instante da sua respiração neste mundo.

Há de torná-los inscritos em meio aos astros, inscritos em meio aos movimentos de todas as galáxias.

O momento do seu despertar e da sua saída desta ilusão chegou.

Dentro de muito poucos dias, o próprio Arcanjo Miguel irá lhes revelar como se aproximar, nos próximos dois
meses, do acesso à Unidade, do acesso ao Estado de Ser, mas retenham que, qualquer que seja a técnica,



qualquer que seja o exercício, qualquer que seja o que se empreender, a via a mais direta para a Luz e para a
Unidade é a Vibração do Coração, a Vibração da sua Essência e da sua capacidade, pela Vibração, para ir

além dos medos inscritos nas estruturas arcaicas do ser humano, relativas ao medo.

O que vem não é a morte.

O que vem é Ressurreição, como a que lhes foi anunciada por Sri Aurobindo, quando ele foi São João, no
Apocalipse.

Então, sim, regozijem-se.

Não se atenham ao que se destrói em vocês e ao redor de vocês, porque o que se abre e se constrói é fonte
de Alegria inefável que nunca vocês puderam encontrar até então, em meio a esses mundos que percorrem.

Sim, muito em breve, vocês serão chamados, chamados individual e coletivamente, a viver a Luz ou a voltar as
costas para a Luz.

***

Ir para a Luz necessita deixar cair todas as máscaras, todos os karmas, todas as relações que os aprisionam,
tudo o que os retêm nesse mundo.

Não é questão, para tanto, de abandonar este mundo, mas na medida do possível, de se elevar pela sua
Vibração, pela sua Alegria.

Se derem um passo para a Luz, a Luz dará cem para vocês, porque os tempos chegaram.

Viver a Alegria, viver a Eternidade é possível hoje.

Coletivamente, isso irá se tornar Verdade e evidência.

Cada vez mais a ilusão vai se destruir, cada vez mais a ilusão vai desaparecer, cada vez mais a Luz irá se
fortalecer.

Ela irá se fortalecer em vocês pelo Abandono à Luz.

Este Abandono à Luz é a Inteligência Suprema da Vida e da Consciência.

Miguel tem seguidamente nomeado vocês de Sementes de Estrelas.

Vocês também foram denominados filhos da Luz, filhos da lei do Um, porque realmente vocês vêm das
estrelas.

Vocês o esqueceram porque os fizeram esquecer.

Vocês foram seduzidos pela ilusão, como muitos.

Hoje, se o desejarem, em Vibração, em Unidade, em Consciência, tudo isso irá desaparecer da sua área de
Consciência.

O nascimento da nova Dimensão dar-se-á, para aqueles que integrarão a Consciência ilimitada, que aceitarão
acolher a Luz no seu Ser interior, com facilidade e grande Alegria, confinado talvez nesse êxtase particular que

eu terei a ocasião de ajudá-los a viver, certamente, ao final da minha intervenção.

Esses espaços da Alegria interior que se manifestam, quando vocês tocam o Infinito, quando vocês tocam a
Verdade.

Além da própria percepção da sensação, do estado de Consciência produzido pela Unidade em vocês, vocês
se colocam nessa Alegria indizível da Reconexão com vocês mesmos.

Descobrir o Ilimitado é também aceitar por fim ao limitado, não atuando contra o limitado, certamente não, mas
deixando se desagregar pela força e pela Graça do Ilimitado em vocês, porque, quando vocês aceitam se

tornar Semeadores e Ancoradores da Luz, a sua vida muda, o ambiente muda e o mundo inteiro muda.

Vocês têm contribuído, todos, aqui como em outros lugares, à sua maneira, para a chegada da Luz.

Isso os restitui, estava programado desde muito tempo, desde mesmo a sua descida em meio à Ilusão.

A Fonte vem despertar em vocês esta promessa.

A Divina Criadora, Maria, vem revelar em vocês a sua filiação maternal a mais importante.

Isso acontece agora.

Isso não é amanhã ou depois, é realmente agora.

Aliás, encontrar o Ilimitado exige se ajustar o mais próximo da Vibração do momento, do momento presente e
de se afastar de todas as questões emocionais, mentais, das questões sobre o amanhã, que só têm sentido

quando o limitado é o único a se manifestar, mas que não têm qualquer sentido a partir do momento em que o
Ilimitado bate à sua porta.

Vocês alteram certamente, o paradigma, vocês alteram certamente, a Dimensão, mas vocês alteram, acima de



tudo, a Consciência.

Vocês encontram a sua Consciência ilimitada, da qual haviam sido separados.

De nada serve querer conhecer os prós e os contras históricos, no momento.

***

Apenas, centrar-se no momento presente, em meio à Consciência ilimitada, é a resposta a todas as questões,
sem exceção.

Porque quando vocês descobrem o Ilimitado e que vocês se estabilizam em meio ao Ilimitado, a personalidade
deixa de existir.

Nada mais existe, exceto a Luz que vocês se tornam.

Há uma identificação com a Fonte e tudo se torna Fonte em vocês.

A Fonte, a quem vocês prometeram lembrar do seu juramento, no momento em que deixaram o mundo do
Ilimitado para percorrer os caminhos da limitação.

Hoje, nos espaços de Vibração que eu comunico e, por sua própria Vibração, nós entramos verdadeiramente
nas esferas da Alegria, da beleza, do que é denominado Samadhi, neste êxtase que comunga entre a Luz e

vocês, em que a distância entre a Luz e vocês justamente, não mais existe.

Vocês se tornam coincidentes com a Luz.

Vocês se tornam realmente a Luz e, em meio a essa Luz, não há lugar para a Sombra.

Não há lugar para as interrogações da Dualidade.

Se vocês deixam o lugar para a Luz, o medo se evapora nela mesma.

Não há que combater, há simplesmente que aceitar, que aquiescer à Luz.

Isso fará toda a diferença dos caminhos para os tempos que aí estão.

Certos pontos de vista vão disparar, infelizmente para alguns, o sofrimento.

Um ponto de vista ilimitado, ao contrário, verá somente a Luz e nenhum sofrimento.

Assim então, as palavras do Cristo encontram toda ressonância: “que te seja feito segundo a tua fé”.

A fé sendo entendida, aqui, não como um sistema de Crenças, mas, muito mais, como a capacidade Vibratória
para vibrar no Coração e em meio à Consciência Unificada.

Que vocês possam ser cada vez mais numerosos, queridos irmãos e queridas irmãs, para penetrarem esses
espaços do Ilimitado, onde a Alegria toma peso e o sofrimento não tem mais lugar.

***

Vocês são chamados a se tornar o seu próprio veículo de Luz, o que alguns de vocês, na sua tradição,
denominam Merkabah, que nós chamamos de outra forma no Vedanta, que vocês encontram em alguns

escritos, na Bhagavad Gita, por exemplo, denominado Vimana, que é a capacidade para viajar no veículo de
Luz.

É isso que está agora com vocês e em vocês.

Vocês irão despertar essa Dimensão de Estado de Ser, de Luz, em meio à sua Consciência limitada?

Vocês irão acolher esse veículo de Luz magnífico e irão, enfim, se tornar esse veículo de Luz?

Apenas vocês que têm a resposta.

Apenas vocês que têm a possibilidade de realizar, pelo abandono à Luz verídica, pelo abandono à Vibração da
Luz unitária, isso que agora emerge, que alguns olhos percebem e que algumas Consciências em via de

Despertar vivem.

Imergir-se em meio à Verdade da Luz, pois ela é um bálsamo que virá pôr fim a todas as suas ilusões, a todos
os seus sofrimentos, a todas as suas hesitações.

Eis o que eu podia lhes desejar de mais belo e de mais sincero para o que vocês vivem agora.

Então, caros irmãos e caras irmãs, eu desejo abrir com vocês um espaço para diálogo, relativo ao que eu vim
expressar.

Se for possível lhes dar um esclarecimento mais importante, que isso seja pelas palavras ou pela minha



Vibração, eu desejo fazê-lo.

Eu desejo mesmo fazê-lo.

Então, eu lhes dou a palavra.

*** 

Pergunta: na prática do ‘Yoga Celeste’, eu sou tomado por bocejos que cessam na fase de retorno. Ao que
isso corresponde?

Cara irmã, o bocejo corresponde a uma interpenetração de níveis diferentes de Consciência.
É muito lógico, neste tipo de exercício, como em outros, deixar escapar as tensões sob forma de bocejos.

Isso traduz, para muitas Consciências, a passagem de um estado de Consciência a outro estado de
Consciência.

***

Pergunta: ao que corresponde a percepção de um tubo que entra pela parte superior da cabeça?

Caro irmão, efetivamente há uma adição, em meio às qualidades de irradiação Vibratória e de Luz que nós
emitimos e que nós liberamos para vocês, que isso seja em meio à nobre Assembleia dos Melquizedeques,

que isso seja em meio ao Conclave Arcangélico e, de maneira muito mais recente, assim que vocês o sentem,
em meio às 12 Estrelas de Maria.

Isso se traduz, em vocês, pela percepção de uma Vibração nova impactando-se em meio ao Sahasrara e, para
os mais avançados de vocês, pelas Vibrações ao nível do que é denominado o 12º Corpo (no nível da ponta

do nariz e das asas do nariz), traduzindo a irrupção e a interpenetração da Luz no seu mundo.
É nesse sentido que Miguel disse que o Fogo do céu tinha tocado o Fogo da Terra.

É nesse sentido que os Anjos do Senhor põem os pés na Terra.
É nesse sentido que a Luz se revela em meio ao seu mundo.

A abertura desse canal de comunicação, em relação com uma parte muito precisa do Sahasrara Chakra, que
vocês chamam de 7º Chakra, e por intermédio do 12º Corpo, situado no nível da ponta do nariz e das asas do
nariz, de Vibrações novas, são o modo de conexão com o que será denominado ‘o Anúncio feito por Maria’.

***

Pergunta: eu sinto uma Vibração em todo o corpo e eu fico tonta, durante a meditação.

Cara irmã, existe uma variedade de manifestações Vibratórias ocorrendo no momento dos seus espaços de
meditação.

O conjunto contribui para interpenetrar a Consciência ilimitada na sua Consciência limitada, a Consciência do
seu corpo de personalidade no corpo de Estado de Ser.

Há realmente um ajuste Vibratório ocorrendo no momento específico dos seus alinhamentos, quando vocês o
decidem, quando vocês o desejam, permitindo fazer Vibrar, em vocês, as estruturas incomuns que

correspondem às novas estruturas, mas também aos novos potenciais da sua Consciência.
Todas essas manifestações (quer sejam sonoras, Vibratórias), em meio às suas lâmpadas, traduzem a

reunificação em curso do que foi denominado ‘Tripla Lareira’, ou seja, a Coroa Radiante do Coração, a Coroa
Radiante da cabeça e o Triângulo sagrado no nível do seu sacro.

É esse trabalho de reunificação que vocês vão viver, nós os esperamos, cada vez mais numerosos, durante os
dois meses que os separam da Consciência Unitária do mês de julho.
Esse encontro, esses encontros, estão inscritos na agenda dos Céus.

Vocês têm respondido ‘presente’, cada um à sua maneira, ao impulso da Luz.
Resta agora integrar o impulso da Luz em meio ao conjunto das suas estruturas.

É o que está em via de realização e é o que vocês percebem nos seus momentos de alinhamento. 

***



Pergunta: você aceitaria divulgar a sua identidade por ocasião da sua última encarnação?

Muito em breve.

Há necessidade, para isso, viver, no nível coletivo, algumas manifestações da Luz que estão em curso.

O ‘muito em breve’ querendo dizer talvez alguns dias, mais algumas semanas.

Saibam simplesmente que eu, como o disse, vivenciei o Despertar para a Consciência ilimitada muito jovem e
que, como uma pessoa muito exigente, digamos assim, passei o resto da minha vida explorando esse estado e

essa passagem.

Todos os meus escritos consistiram, justamente, em falar dessa passagem da Consciência limitada para a
Consciência ilimitada.

Como você pressentiu, a minha última encarnação foi, naturalmente, na Índia.

Eu sou certamente a Consciência, entre todos os meus irmãos Melquizedeque, talvez a mais capaz, pelo
estudo extensivo que conduzi durante a minha vida, de poder beneficiá-los, além mesmo do ‘Yoga Celeste’,

pelos meus espaços de Radiações, de permitir-lhes aproximar-se, com toda placidez, da Consciência Unitária.

***

Pergunta: em que a Consciência Unitária é ilimitada? Eu vejo uma contradição.

A Consciência Unitária é ilimitada no sentido em que vocês podem explorar e manifestar livremente a sua
Consciência em meio a todas as Dimensões Unificadas.

Existe, naturalmente, um suporte, denominado corpo de Estado de Ser que é diferente segundo a sua origem
estelar, que é diferente segundo o seu próprio esquema evolutivo.

Estabelecer-se em meio ao Estado de Ser permite-lhes serem ilimitados e Unitários.

É possível que vocês pertençam, em meio ao seu corpo de Estado de Ser, tanto à 5ª Dimensão quanto a uma
Dimensão mais elevada.

Há realmente a capacidade para ser ilimitado e Unitário ao mesmo tempo.

Vocês podem viver a Consciência da Fonte e imergir em meio à Fonte, até se tornarem vocês mesmos A
Fonte.

Vocês têm a possibilidade de explorar os mundos intermediários, de mudar de forma e de Vibração à vontade,
o que não é o caso quando vocês estão imobilizados em meio a um corpo de estrutura de carbono.

O Ilimitado não pode se conceber pelo mental.

É, antes de tudo, uma experiência que se vive.

Só pode haver contradição se existir Dualidade.

Em meio à Unidade, a Consciência Unificada está em Paz, ela viaja em meio a todas as Dimensões.

Não há mais barreira, não há mais prisão, há a Consciência livre, unificada, que é chamado,
no Vedanta, de Satchitananda.

A permanência da Felicidade Suprema é o que se vive quando vocês saem da Dualidade.

Deve ser entendido, em relação ao que vem, ao nível da Revelação da Luz e da dissolução do seu mundo, que
haverá três maneiras de ser e três maneiras de viver.

A primeira maneira situar-se-á ao nível da ‘emoção’, e isso, ainda uma vez, eu o especifico, qualquer que seja a
sua capacidade para aceder aos mundos Unificados, viver o mundo da emoção irá dirigi-los à reação e então à

Dualidade.

Ela irá conduzi-los a tentar preservar o que puder, segundo a sua Consciência limitada.

Haverá o medo que será onipresente, posto que a emoção tem sempre por base o medo, mesmo se ela é
prazer.

A emoção é Dual, por Essência.



Em seguida virão os que terão excedido, em seu modo de reação, o mundo da emoção.

Eles irão reagir, portanto, ao nível do que se chama de mundo ‘mental’, que é ele também, dual, chamando a
soluções relacionadas a problemas bem reais que farão destrinchar a Consciência mental e limitada em bem,

em mal, em julgamento de valor.

E de um outro lado, haverá os que serão capazes de se estabelecer em meio à sua Consciência Unificada e
ilimitada, de viver no Estado de Ser e que poderão continuar a percorrer este mundo, enquanto ele existir, na

totalidade, mantendo esta Consciência Unificada.

Em meio à Consciência Unificada não há mais questionamento.

Não há mais dúvida, porque tudo é evidência e tudo é resposta.

E toda a vida restando a viver agenciar-se-á segundo o princípio da abundância da Luz.

O que não será, naturalmente, absolutamente o caso se vocês persistirem em viver em meio ao mental ou em
meio à emoção.

***

Pergunta: como acontece quando nos encontramos banhado na Luz?

Vocês se tornam Satchitananda.

Vocês vivem o que é chamado de Maha Samadhi.

Nada mais existe senão isso.

Obviamente, do exterior, há uma questão: a questão sendo saber o que é esta Luz.

Ora, vocês não podem saber.

Vocês só podem viver.

Todo o resto é apenas especulação mental afastando-os da Vibração da Luz.

***

Pergunta: ingressar no mundo do Ilimitado significa abandonar o corpo de carbono da encarnação?

No momento, não.

Dentro de muito pouco tempo, sim.

Não pode existir corpo de carbono em meio aos mundos ilimitados.

O carbono, sobre o plano etimológico, é o carvão.

É o que é negro.

É o que é desprovido de Vida e de Vibração.

Se vocês escutarem e se vocês lerem o testemunho de vários seres humanos tendo tido acesso, de maneira
temporária, a essa famosa Luz que é descrita, sem serem capazes de lá ficarem, eles lhes dizem quase todos
– em todo caso para a grande maioria que aceitou o princípio e a experiência – que essa Luz é Amor, que ela é

Tudo, que ela engloba tudo.

Evidentemente, quando vocês permanecem no nível das palavras, vocês não têm a experiência.

Hoje, nós os encorajamos e nós desejamos para vocês que vocês sigam para a Vibração.

A Luz é Vibração.

A Luz que não é Vibração, não é Luz.

A Luz que vocês veem não é a Luz.

A Luz se torna a Luz quando ela se torna Vibração.

A Luz é Radiação, irradiação.

Ela sofre transmutação nela mesma.



Ela sofre transmutação nela mesma.

Ela não necessita da ferramenta mental, nem da ferramenta emocional.

Ela tem simplesmente desejo de se estabelecer e de ser.

***

Pergunta: o que quer dizer quando você diz: ‘se você o quiser’, ‘se você o desejar’?

Bem amado, existe no seu mundo uma lei que prevalece.

Essa lei foi instaurada, tem muito tempo, por aqueles mesmos que os privaram do seu acesso à Fonte.

Essa lei, que vocês todos aceitaram, na maior parte dos modelos tradicionais, religiosos, espirituais, é
denominada ‘livre arbítrio’.

Nos mundos Unificados e Unitários, não há livre arbítrio.

Existe simplesmente a Liberdade, que é, admitam-no, outra coisa.

Assim, ao me expressar hoje, frente a vocês, em relação aos seus desejos, eu respeito claramente o seu livre
arbítrio e a sua ausência de liberdade.

***

Pergunta: o que existe como ferramenta de purificação para se limpar e avançar?

Caro irmão, há muitas.

Mas, hoje, há uma suprema que é o Abandono, repetindo assim as frases do Cristo na cruz.

O Abandono à Luz é a garantia e o agente purificador final.

Enquanto vocês quiserem agir por vocês mesmos para purificar-se, isso é uma abordagem louvável, mas que
corresponde à Dualidade, à vontade.

Certamente, uma vontade de bem, mas mesmo assim uma vontade de qualquer maneira.

Em meio aos mundos Unificados que se interpenetram hoje, a purificação se faz pela Inteligência da Luz.

Existe apenas, como lhes digo, deixar agir a Luz em vocês.

Mas o ‘só há’ apenas reflete as resistências do mental.

Porque, quando vocês dizem isso, é claro, e quando eu o digo com vocês, é para ilustrar o que são as
resistências do mental no seu mundo.

Lembrem-se também das palavras do Cristo: “aquele que desejar salvar a vida, irá perdê-la. Aquele que
desejar perdê-la será salvo”.

O que é questão de perder, senão a personalidade?

Não desejar destruí-la (pois isso também é uma prova do ego), simplesmente se deixar transcender pela Luz,
abandonar-se e acolher a Luz.

Assim como o disse o Cristo: “mantenha sua casa limpa, pois ninguém sabe nem a hora, nem o momento”.

Eu posso simplesmente lhes dizer que a hora e o momento estão aí, em sua escala de tempo, e não na nossa.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de adormecer durante a meditação?

Cara irmã, isso se chama uma obliteração da Consciência.

Alguns seres vivem o acesso ao Estado de Ser dessa maneira.

É uma espécie de proteção.



Uma proteção para que não saiam imediatamente desse corpo, para que permaneçam, assim como disse
Miguel, porque nós precisamos de vocês em meio a esta matéria.

Certamente, chegou, agora, a hora de viver, cada vez mais conscientemente, os mecanismos da translação
dimensional.

Mas nós precisamos de vocês, não nós, mas vocês precisam de vocês, em meio a esta Dimensão, para
ancorar e difundir ainda mais a Luz, para que um número sempre crescente de irmãos e de irmãs se regozije

nas esperas do Ilimitado.

Portanto, o fato de adormecer é uma proteção da sua própria Consciência, visando manter certa forma de
integridade desse corpo físico que é, no momento, ainda necessário.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de Ascensão com o corpo?

Caro irmão, saiba simplesmente que, definitivamente, a Ascensão irá acontecer com ou sem o corpo, não há
qualquer importância, posto que, em última análise e no final, vocês perdem, de todo modo, esta estrutura em

carbono.

A Ascensão com o corpo só tem um objetivo, é o de transmitir alguns elementos memoriais importantes para
os mundos Unificados.

E nada mais.

A persistência do corpo não tem qualquer interesse, porque o que vocês irão descobrir, o seu corpo de Estado
de Ser, é a sua verdadeira moradia.

A casa em que vocês estão hoje, esse corpo que vocês tomaram, é efêmero.

Disso, vocês todos sabem, pois vocês passam pelas portas da morte.

O corpo de Estado de Ser é eterno.

Ele muda de forma.

Ele se modifica.

Vocês foram privados dele, ele havia sido removido.

Hoje, ele volta.

Então, em última análise, a Ascensão com o corpo refere-se àqueles que deverão manter um corpo de
carbono até o extremo limite deste mundo.

Eles deverão permanecer em meio às vicissitudes das tribulações em curso, para permitir uma
sustentabilidade memorial em meio aos mundos unificados.

***

Pergunta: É possível que uma Consciência encarnada busque a Luz, mas que a sua Alma não queira?

Poderia existir.

No entanto, devo lembrar que em meio aos múltiplos universos, a consciência limitada e dissociada não existirá
mais.

Definitivamente, o processo que é levado à viver toda a humanidade e este sistema solar, é, queiramos ou não,
uma transformação no sentido de uma elevação.

Simplesmente, algumas Consciências, alguns irmãos e algumas irmãs, terão a possibilidade Vibratória de
aceder aos mundos insuspeitos para vocês, ainda hoje, e outros, não a terão.

Novamente, não há nenhuma barreira kármica.

A única barreira está ligada ao medo e então à ausência de Vibração.

O medo é o que retarda a Vibração, bem como o mental.



Bem como a emoção.

Quando não há emoção, nem o mental, a Vibração se acelera.

Alguns dentre vocês a vivenciam por um adormecimento – medida de proteção -, outros a vivem por um
alinhamento, por uma ativação da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração, pelo Triângulo Sagrado ou ainda,

pelas novas Vibrações penetrando pelo Sahasrara Chakra ou se manifestando no nível dos dois últimos
corpos – no nível do lábio e do nariz.

Novamente, a Consciência decide, nesse momento, conduzir o corpo, literalmente e no sentido o mais inicial,
com a Vibração, ou ao contrário, não conduzir o corpo com a Vibração e recair nas preocupações ligadas a

esta ilusão.

Quando vocês descobrem e quando vocês aceitam viver em meio à Vibração Unitária, em meio à Consciência
ilimitada, em meio ao Samadhi, vocês podem fazer suas as frases do Cristo que disse: “será que o pássaro se

importa com o que ele vai comer amanhã?”.

Amanhã é outro tempo que ainda não está inscrito em meio ao Ilimitado.

Amanhã faz parte da limitação.

Se vocês mergulharem em meio às forças da Luz Unitária, em meio à Fonte, em meio à tripla Radiação (que
lhes foram liberadas agora, algumas delas desde 25 anos e, outras, desde dois anos), vocês vão poder fazer

sua essa frase, denominando isso, se vocês o desejarem, a Divina Providência, a Graça.

Porque, quando vocês estão no abandono à Luz, sob a Inteligência da Luz, tudo o que chega e que se
manifesta em meio à sua vida é Graça e não mais sujeito à lei de ação / reação, mas unicamente à lei de Ação

da Graça.

A Luz irá sempre assegurar, quando vocês a aceitarem em vocês, que tudo o que acontece e que ocorre na
sua vida, vá em direção da Luz.

Então, vocês não têm que temer nem amanhã, nem qualquer carência por vir.

Estes estarão apenas em ressonância com os pontos de vista limitados, os pontos de vista do medo, os
pontos de vista emocionais, os pontos de vista mentais.

Definitivamente, a escolha é simples: ir para a Vibração ou ir para a não Vibração.

Não haverá alternativa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos irmãos e irmãs, a minha forma de lhes agradecer por terem estado atentos é de propor, do meu
Coração ao seu Coração, um espaço de Comunhão em meio à Vibração.

É a minha maneira de saudá-los e também de acolhê-los, como vocês têm me acolhido.

... Efusão de Energia ...

Do meu Coração ao seu Coração.

Eu lhes digo até muito em breve.



************

Mensagem do Venerável ‘UM AMIGO’ no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=617

15 de maio de 2010

(Publicado em 25 de maio de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e por ver aqui, como sempre, novas
cabeças.

Então, eu lhes dou a palavra, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, como lhes disse UM AMIGO, nós
esfregamos as mãos e o Coração porque estamos contentes de estarmos em breve com vocês.

***

Questão: por que bocejamos tanto durante os exercícios?

A liberação e os bocejos correspondem à mudança de estado de Consciência.
Vocês penetram em níveis, para muitos de vocês, certamente, que são novos.

E acessando esses estados de Consciência diferentes, os bocejos expressam, se quiserem, a adequação da
Consciência limitada com o seu Estado de Ser.
E isso se reflete frequentemente por bocejos.

As coisas são bem feitas.

***

Questão: os Ancoradores de Luz irão acompanhar aqueles que permanecerem na 3ª Dimensão
Unificada ou o seu papel estará terminado?

Então, haverá, obviamente, nos espaços onde serão recriadas as 3ª Dimensões Unificadas, haverá,
obviamente, guardiões intraterrenos.

Isso é indispensável, ainda que não haja mais, se quiserem, este isolamento que foi conhecido na Terra.
É indispensável porque há comunicação na 3ª Dimensão não dissociada.

Uma comunicação é possível com as outras Dimensões e há, aí também, seres que vão servir de guardiões,
de intermediários.

Não se poderá mais chamá-los de Anjos Guardiões, porque naquele momento as funções serão ligeiramente
diferentes.

O.M. Aïvanhov - 16 de maio de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_OMA.mp3


Alguns, aliás (e nem me perguntem por que), irão desempenhar os papéis daqueles que estão hoje na
Intraterra, mas em outro lugar, em um outro universo, se preferirem.

Sinto que as bicicletas começam a se ativar.

***

Questão: na 3ª Dimensão Unificada continua a Dualidade?

Há a Dualidade, ou seja, as forças de oposição.
A diferença essencial é que vocês permanecem conscientes e conectados com as outras Dimensões.

Mas não há a possibilidade de viajar conscientemente nas múltiplas Dimensões.
Portanto, vocês ficam ‘prisioneiros de uma forma’, mas livres no Espírito e na Verdade.

O que não era o caso na sua terceira Dimensão dissociada, que era a minha também, certamente.

***

Questão: aqueles que estiverem na 3ª Dimensão Unificada poderão passar na 5ª Dimensão?

Qualquer ser e qualquer Consciência está destinada, nas linhagens humanoides, digamos, sejam quais forem
as suas linhagens espirituais, a aceder a esta liberdade total.

Mas alguns seres terão, como dizer, avançado tanto na Dualidade que será necessário algum tempo para se
aclimatar de novo, a fim de poder aceder à transdimensionalidade, ou seja, à capacidade para mudar de forma

instantaneamente.

***

Questão: poderia nos falar dos diferentes níveis Vibratórios?

Saibam que existe um número indefinido de Dimensões.
Esse número indefinido não é infinito.

Ele está em constante evolução.
Mas há seres, Consciências que evoluem em meio a linhagens evolutivas (os humanos, dos quais nós fazemos

parte), criadas, a um dado momento, pela Grande Eloha MARIA, pelos mestres geneticistas.
A grande regra da evolução é que, quando vocês são criados a partir da FONTE e manifestam uma

individualização da sua Consciência com relação à FONTE, vocês se tornam capazes de experimentar e de
explorar uma gama específica de Vibrações.

Esta gama específica de Vibrações corresponde, em geral, a várias Dimensões.
O que caracteriza uma Dimensão é a frequência Vibratória da Consciência e das partículas existentes nessa

Dimensão.
Há, no que chamamos de ‘geração descendente’, ou seja, desde as Dimensões mais elevadas até as

Dimensões mais inferiores, uma complexidade da Vida que faz com que o aspecto fisiológico e o aspecto
forma tornem-se extremamente complexos.

É o que vocês conhecem com a fisiologia: há unhas, cabelos, pelos, diferentes atributos e ornamentos,
digamos.

Quando vocês se elevam de novo, pela via ascensional, à sua Dimensão eterna, vocês não são mais
dependentes, como dizer, vocês não estão mais associados a uma limitação de forma, vocês são, ao contrário,

extremamente simples em uma forma, em um estado Dimensional.
E quanto mais vocês se elevarem em Consciência, ou quanto mais observarem as outras Dimensões, mais
vocês se darão conta de que as coisas tornam-se simples no nível da sua forma, da sua disposição e das

funções que se tornam extremamente cruciais na condução dos universos, mas que necessitam justamente
desta simplicidade.

A complexidade da Vida é observada, sobretudo, nos níveis de Dimensão hierarquicamente inferior,
Vibratoriamente inferior.

Mas quanto mais vocês se elevarem, mais vocês observam formas de Consciência que não estão limitadas a
uma forma, mas que se afastam cada vez mais de qualquer antropomorfismo, de uma forma de vida tal como
vocês a conhecem, com uma cabeça, um tronco, dois membros na parte superior e dois membros embaixo e,

por vezes, dois membros atrás, que foram assimilados a asas.
Lembrem-se, entretanto, de que o que é importante, não para compreender, mas para tentar já imaginar, antes

de vivê-lo, é que quando vocês penetram no seu corpo de Estado de Ser, esse corpo de estado de Ser é
infinito.

Ele é eterno, imortal, mas é mutável.
Quer dizer que, de acordo com a Dimensão na qual se manifestar a sua Consciência, a forma pode mudar.

MIGUEL, todos vocês têm na cabeça a representação desse jovem homem com seus anéis, o seu manto azul,



a sua espada que atravessa o dragão.
Essa é uma forma de antropomorfismo que existe na 5ª Dimensão.

Mas na sua Dimensão original, que é a 18ª Dimensão, não-evolutiva, eu especifico, porque os Arcanjos são
fiéis a eles mesmos desde a Criação dos mundos e dos universos.

Essas linhagens não-evolutivas são as garantias da Criação de mundos, mas estão no limite do
antropomorfismo.

E MIGUEL e os Arcanjos são pássaros.
Lembrem-se, e eu lhes digo se não souberem, de que aqueles a quem chamam de animais (seus cães, seus

gatos, os animais domésticos, algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.
Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram a este mundo, eles mesmos criaram formas de vida para

zombarem, se quiserem, de algumas linhagens.
E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada têm de animal, aliás,

porque eu lhes garanto que, para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os
animais somos nós, no sentido em que vocês entendem isso, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a inversão, não é?
Então, é preciso ter a sabedoria para compreender que as formas animais que vocês veem são apenas uma

representação (um pouco sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria até mesmo um pouco, muito,
sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é?, hem?
Vocês não vão ver um Draco sob forma animal.

E, portanto, os animais não são o que vocês acreditam.
Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas.

Isso vocês já sabem, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais
evoluídas do que o ser humano atual presente sobre a Terra.

***

Questão: que diferença há entre a vacuidade e o Estado de Ser?

O Estado de Ser confere a vacuidade.
No Estado de Ser não há separação Dimensional.

Portanto, enquanto estando em meio a um corpo de Estado de Ser específico, de acordo com o seu estado
Dimensional, há a possibilidade de viver o vazio e, se quiserem, vocês podem dissolver o seu Estado de Ser

para se fundirem novamente na dissolução total.
Mas, em regra geral, mesmo os seres que estão nas linhagens evolutivas, como o ser humano, por exemplo,

vivem o seu Estado de Ser durante... a Eternidade.
Há tantas coisas para fazer lá em cima, se vocês soubessem como nós nos divertimos!

***

Questão: o que entende exatamente por ‘maus rapazes’? Isso faz referência a um vocabulário dual e,
apesar disso, eles descendem igualmente da FONTE?

Mas, cara amiga, na encarnação em que você está, há meninos malcriados não é?
E, no entanto, quando você tem um filho malcriado, continua sendo seu filho.

Mas você o chama de malcriado.
Bem, do mesmo modo, não é dual.

Eles são assim mesmo de linhagens que não são verdadeiramente evolutivas por enquanto, mas eles irão se
tornar evolutivos quando se tornarem ‘bons rapazes’.

Mas esses ‘maus rapazes’ têm os seus dias contados.
Como sabem, dentre os Dracos iniciais que efetuaram a rebelião com Lúcifer, a maior parte é hoje seres

redimidos.
Eles têm de qualquer modo, Vibratoriamente, como vocês denominam isso, uma densidade Vibratória, mesmo

nos planos mais elevados, muito impressionante.
Mas são ‘maus rapazes’, eu mantenho.

Que irão retornarão, certamente, à FONTE, mas disso eles sabem também, ainda que não queiram confessar
no momento.

Mas tudo muda, vocês sabem.

***



Questão: se temos várias linhagens, que corpo nós vamos escolher?

Isso depende, sobretudo, antes de tudo, da Dimensão para onde você irá.
Você irá reencontrar a Dimensão que tinha antes de penetrar nesta matriz.

Se você veio da 11ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 11ª Dimensão.
Se você veio e estava estabelecido na 18ª Dimensão, você vai reencontrar o seu corpo de 18ª Dimensão.

Se você era da 5ª Dimensão, vai reencontrar o seu corpo de 5ª Dimensão, etc., etc..
Então, obviamente, vamos tomar um exemplo.

Quanto mais você se eleva nos planos dimensionais, mais as formas tendem a se tornarem uniformes e
mutáveis, ou seja, vocês não são mais identificados com as suas linhagens que sustentaram durante a sua

tomada de forma neste mundo.
As linhagens correspondem, de fato, às diferentes partes que lhes permitiram a sua própria criação, porque
podemos imaginar que vocês tomaram tal dom, tal função, dentro de um mundo especializado nesta função.

Por exemplo, os seres de Sírius, de Sírius A, que são Delfinoides, são mestres geneticistas.
Os Dracos, de quem falaremos a seguir, cuja maior parte vem da Ursa Maior, são, como se poderia chamar

isso, é difícil de encontrar a analogia no seu mundo, poder-se-ia dizer os mantenedores.
Não é preciso que eles me ouçam, hem?, mas são seres muito potentes que intervêm no agenciamento de

algumas formas no nível das Dimensões, antes que decidam criar a dissociação.
Em seguida, há seres, por exemplo, que são especializados na compreensão do que vocês chamam de

fractais e que vivem nos universos fractais, totalmente, são os Arcturianos, que são de fato os Leoninos, que
têm cabeças de leões.

Há Sirius B, com cabeças de cães.
Mas não vão dizer aos cães que os consideram como um animal, porque aí vocês serão muito mal recebidos.
Mas, isso, hoje, é a sua compreensão intelectual, mas quando vocês começarem a aceder e a sair da matriz,

vocês verão coisas inacreditáveis.
Então, vocês podem bem imaginar que, além do aspecto Vibratório que explica por que as nossas

embarcações, em especial a frota Mariana que gira em torno do Sol, não pode se aproximar muito da sua
Terra.

Vocês podem já imaginar, os Anjos do Senhor, quando foram descritos há não muito tempo e que agora, os
seres humanos vão tomá-los por ‘maus rapazes’, enquanto que eles nada têm de ‘maus rapazes’, são os Anjos

do Senhor, os Servos de Cristo.
Mas vocês estão tão impregnados na sua forma humana, que ao ver um cão em pé, como vocês, vocês correm

o risco de ter um ataque, e eu nem falo dos golfinhos de pele vermelha.
Eu não falo tampouco de ver uma cabeça de falcão na frente de vocês, com mãos como batedores.

Vejam vocês, vocês imaginem um pouco a complexidade Vibratória.
Eu me apercebo de que, aqui, muitos viveram manifestações importantes no nível das Coroas.

Mas isso se refere a vocês com vocês mesmos.
Vocês ainda não abriram as vias de comunicação que são acessíveis a partir do momento em que vocês

estiverem no Estado de Ser e a partir do momento em que vocês nos encontrarem.
Então, se encontrarem, comigo, tranquilizem-se, eu tenho sempre o mesmo aspecto.

Mas eu posso também subir mais alto no nível Vibratório e aparecer sob uma forma de Luz específica, que é a
minha Dimensão de origem, da 11ª Dimensão.

Mas aí, vocês correm o risco de se enganar com o que veem.
Por outro lado, quando vocês entrarem com Consciência no seu corpo de Estado de Ser que vocês irão

encontrar aí, vocês estarão em vocês, vocês ficarão à vontade.
Quer vocês tenham uma cabeça disso ou daquilo.

O mais importante é a Vibração, não é a forma, lembrem-se disso.
Por que, a partir dos mundos Unificados, a forma é mutável.

Ela não é fixa como nas Dimensões de carbono.

***

Questão: qual é a forma dos Pleiadianos?

Oh, existem várias linhagens Pleiadianas, há mais do que uma.
E, do mesmo modo que no nível de Siírius, do sistema solar de Sírius, há Sírius A, Sírius B, Sírius C.
Em um caso, há os golfinhos e ainda, nos golfinhos, é um universo inteiro que se espalha sobre várias

Dimensões, com dezenas de planetas diferentes ao redor do Sol e com formas de vida Delfinoide
profundamente diferentes.

Há uma diferença essencial, comportamental, Vibratória, entre os golfinhos hoje presentes na Intraterra



Unificada na 3ª Dimensão e os golfinhos mestres geneticistas que permaneceram em Sírius e que jamais
percorreram as vias da encarnação como MARIA.

Portanto, há golfinhos de 2 metros, há golfinhos de 3 metros, há os que têm a pele branca, outros a pele
vermelha, outros a pele acobreada, outros a pele cinzenta, que vocês conhecem.

E, se preferirem, é como vocês sobre a Terra, há os brancos, os amarelos, etc., etc., dentro da mesma
Dimensão.

Há mesmo, sobre esta Terra, linhagens que não pertencem ao seu mundo evolutivo.
Por exemplo, os gnomos, as fadas, os elfos, os duendes, que nada têm a ver com as linhagens evolutivas

humanas.
E que não são prisioneiros da Dualidade.

O que explica que um duende ou um gnomo possa aparecer ou desaparecer tão rápido.
Eles evoluem sobre a 2ª Dimensão e podem por vezes manifestar-se na 3ª Dimensão.

***

Questão: e para os Pleiadianos?

Então, os Pleiadianos, há os humanoides, há formas de vida que são muito elevadas, que estão além do
antropomorfismo, há uma das estrelas das Plêiades de onde vêm os seres denominados ‘civilização dos

Triângulos’.
Há também Alcyone, que está no canto.

E aí há a FONTE, a FONTE das FONTES, que se apresenta sob a forma que ela quiser.
Ela pode viajar com total liberdade (e felizmente, pois é o chefe dos chefes), que pode ser ao mesmo tempo a

totalidade desta Consciência dentro de um eléctron ou de um fóton, como dentro de um universo inteiro.
A sua Consciência viaja e é mutável de um extremo a outro da escala de Vibrações e de Dimensões.
Aliás, foi o contrato que fez com que a FONTE pudesse se manifestar em meio a um corpo humano.

Assim como ela pode se manifestar dentro de um corpo de qualquer origem.
Então, vocês veem, por enquanto vocês estão habituados nesta Dimensão onde vocês estão, em uma forma.

Vocês estão identificados com a sua forma, com o seu corpo fisiológico.
Mas admitam que nas outras Dimensões, a sua forma é mutável.

Vocês são imortais, vocês são impermanentes, vocês estão no vazio, vocês estão na Totalidade e vocês
podem, ainda por cima, mudar de forma.

Vocês se dão conta de tudo o que terão que reencontrar, que explorar?

***

Questão: poderia voltar a falar da constelação planetária sob forma de Cruz que vai se manifestar de
julho a setembro?

Ela corresponde à sua Cruz, ou seja, ao que foi anunciado pelos profetas, por mim também, das minhas visões
que tive na minha vida, que foi, sobretudo, descrito pelo meu grande amigo e meu grande irmão Bença Deunov,

algumas horas antes da sua morte, que descreveu perfeitamente o que chegaria à Terra.
E o que chega à Terra, que é a sua Ascensão, que é a sua transformação, assim como a de vocês, está ligada,

obviamente, a calendários cósmicos e a calendários planetários.
Os calendários planetários, no seu mundo, têm um efeito.

Este efeito não é de forma alguma o mesmo nos mundos Unificados.
Vocês estão sujeitos, nesta Dualidade, a forças gravitacionais.

Essas forças gravitacionais existem devido às massas existentes para os planetas.
Quando as massas desses planetas se distribuírem de tal modo a apresentar, em relação à sua visão

antropocêntrica da Terra, uma Cruz, de uma parte a outra do Sol, bem, é o momento em que a Terra muda.
Isso, esse momento, ele está inscrito em meio à Dualidade.

Paralelamente a esta cruz, chegam influências ligadas a Hercólubus, ligadas a Nêmesis, como nomearam os
‘maus rapazes’.

Nêmesis, este sol, este planeta sombra, se preferirem, vocês não o veem com o olhar do olho.
Vocês o veem, desde agora, se olharem o Sol se pondo com olhos fechados, vocês vão ver duas fontes de

luz.
Uma que é o Sol e uma exatamente ao lado.

É Hercólubus.
As influências de Hercólubus são importantes nos sistemas gravitacionais.

Há um terceiro elemento nesse quadro cósmico, que os ‘maus rapazes’ não haviam imaginado por um
segundo.



Era a irradiação da Luz Metatrônica que viria reajustar um pouco tudo isso, não é, e não segundo a visão dos
‘maus rapazes’.

Segundo a visão da Luz.
Mas isso eles não podiam saber, porque esses seres, essas entidades, controlam os deslocamentos espaço-

tempo, mas nesta Dimensão.
Eles não podiam perceber que a Luz que é emitida pelo cinturão de Órion e, em particular, por Betelgeuse, iria

chegar sobre a Terra.
Sobretudo não durante a mesma época que a Cruz.

Tudo isso chega ao mesmo tempo.
É uma ópera cósmica que vai se apresentar, com a intervenção da Confederação Intergaláctica da Luz, e

também com a intervenção das irradiações cósmicas que vocês denominaram Onda Galáctica, que vem, se
vocês quiserem, juntar-se à irradiação de Betelgeuse, à irradiação de Alcyone, às influências gravitacionais da

Cruz e às influências gravitacionais de Hercólubus.
Tudo isso vai se encontrar a partir deste verão (inverno, no hemisfério Sul).

***

Questão: qual é o papel da 4ª Dimensão?

Plano de vida intermediário.
A vida não é sustentada na 4ª Dimensão.

É um estado intermediário.
Há vidas estabilizadas, no plano Vibratório, na 3ª, na 5ª, na 9ª, na 11ª, na 18ª, na 24ª, por vezes na 21ª

Dimensão e além disso.
Mas o que são denominadas 4ª, 6ª, 7ª, são planos de coesão, onde não há Consciência propriamente dita,

estabelecida.

*** 

Questão: uma saída no corpo astral impediria de ir ao corpo de Estado de Ser?

Não, absolutamente não.
Mas, simplesmente, são dois modos Vibratórios totalmente diferentes.

Mas há seres que se divertem, e foi o caso na minha vida, quando eu era Merlin, nos mundos astrais e há tal
atração pelo mundo astral, há tal capacidade para agir sobre o ambiente, que isso os faz tomar bexigas por

lanternas, vocês são persuadidos de que é a Luz.
Mas há uma diferença essencial que é preciso assimilar, entre o que se chama de mundo ‘astral’ e de mundos

espirituais.
O mundo astral, vocês compreenderam, pertence à matriz.

As luzes se irradiam, ou seja, elas vão do interior para o exterior.
Elas não estão no interior das formas.

De acordo?
Nos corpos de Estado de Ser, seja na 5ª, na 11ª e bem além, a irradiação é interior.

Quer dizer que a Luz está no interior, é o corpo que é luminoso, não é a irradiação que é luminosa.
É exatamente o inverso entre o astral e os corpos espirituais.

***

Questão: as luzes que podemos ver na meditação vêm de nós ou de outras Dimensões?

Tudo é possível.
Vocês podem ver simplesmente uma luz astral, vocês podem ver luzes relacionadas à ativação do 3º olho, que

passa por algumas etapas durante a ativação, justamente, do Sahasrara, vocês podem ter acesso a
percepções ligadas a luzes pertencentes a outras Dimensões, tudo é possível.

Tudo depende do que você vê.
E é muito vasto, como domínio.

A própria visão do 3º olho vai se manifestar por cores pontuais, precisas, que giram umas nas outras.
Que resultam, por vezes, em rostos.

Os rostos são as memórias das suas próprias vidas passadas, são os rostos que vocês tiveram no passado.
Por vezes vocês veem formas geométricas.



Essas formas geométricas são o que subtendem o mundo astral.
E depois, vocês começam a entrar nas formas onde as luzes, efetivamente, não estão mais no exterior ou em

um ponto como no seu 3º olho, mas vocês começam a perceber as entidades da pura Luz autêntica, que
estão, portanto, invertidas com relação ao que vocês veem.

Por exemplo, se houver, entre vocês, quem seja clarividente e que observa, por exemplo, quando o Arcanjo
ANAEL chega, ele vê um nevoeiro branco com uma forma longilínea.

É o que os seus olhos dissociados percebem da Luz.
E vocês têm o hábito de falar de aura, de irradiação.

Vocês veem, ao redor dos seres, uma irradiação exterior.
Não me digam que vocês veem a Luz no interior do corpo físico.

Há alguns que podem fazê-lo, mas são muito, muito raros.
Há muito poucos que são capazes de ver a Luz interior.
O que vocês veem é uma manifestação exterior da Luz.

Mesmo os chakras.
Vocês veem a contraparte etérea, astral, dos chakras, mas vocês não veem a realidade espiritual dos chakras.

Porque a realidade espiritual está em uma irradiação que está em outra direção e que é a própria Luz.
Não confundir a irradiação com a Luz.

Isso é típico da reversão que existe nesta Dimensão dissociada.
Portanto, um ser de Luz é um ser que é da Luz.

A sua forma é Luz.
A irradiação não se expressa sob a forma colorida, expressa-se sob a forma de Vibrações.

Mas, quando vocês estão na sua Dimensão dissociada, vocês podem ver a Luz e a irradiação quando têm
acesso, vocês mesmos, a esta visão ligada ao Estado de Ser.

*** 

Questão: o petróleo é o sangue venoso da Terra, e a água o seu sangue arterial?

Sim. Podemos também dizer o inverso.
O sangue que está escondido é o sangue arterial.

O sangue que é visível é o sangue venoso.
O sangue espesso, é o sangue carregado de tóxicos, aquele que vocês queimam, que vocês chamam de

petróleo.
E o sangue puro, é a água salgada, é o sangue arterial.

As duas visões podem se completar.

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, fiquem bem.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas saudações e todos os meus agradecimentos por terem

sido tão atentos ao que lhes disse.
Eu lhes digo até muito em breve, fiquem bem, na Paz e no Coração, sobretudo, e jamais se esqueçam da

Alegria.
E sorriam.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_ANAEL.mp3

~ A PRESENÇA ~

Eu lhes apresento as minhas homenagens, Almas humanas na encarnação.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu venho a vocês para prosseguir a minha tarefa como embaixador do Conclave Arcangélico.

Venho também e virei, doravante e cada vez mais, entre vocês, por intermédio desse canal que eu guardo e
acompanhado do Arcanjo URIEL, cuja missão começa a partir de amanhã.

URIEL, o Arcanjo da Presença.

URIEL, o Arcanjo que realiza e que acompanha a passagem de uma Dimensão a outra.

Eu venho falar de uma série de Vibrações e de palavras em relação direta com o que é chamado de Presença.

Presença a vocês mesmos, Presença ao Universo, Presença ao seu Ser, Presença no seu Estado de Ser, que
condiciona o bom desenrolar da passagem da sua Consciência, voltando-se de um Estado limitado e

fragmentado para o Estado ilimitado e Unitário.

O Arcanjo URIEL vai agora penetrar, não nesse canal, mas na atmosfera Vibratória deste espaço, para que, no
decorrer das nossas trocas, vocês possam viver e se aproximar do estado de ser necessário ao

estabelecimento da sua Presença, da sua Confiança e da sua Alegria.

Então, juntos, como embaixador do Conclave, acolhamos URIEL...

... Efusão de Energia ...

Bem Amadas Sementes de Estrela, assim nomeados, realizar o Coração, abrir o Coração é o seu único

ANAEL - 16 de maio de 2010 - Parte 1 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100516_-_ANAEL.mp3


objetivo desses tempos que podemos chamar, agora, de reduzidos.

A partir de agora, será ao mesmo tempo possível e necessário (pelo menos para aqueles de vocês que
quiserem, do fundo do seu Espírito, da sua Alma, acessar o Estado de Ser) recentrar a sua Vibração, a sua

Consciência dentro do que agora alguns de vocês se apercebem desde algum tempo.

O estabelecimento, em meio a vocês mesmos, da Vibração da Coroa Radiante do Coração, chamada de Fogo
do Coração (esse Fogo alimentador constituído de partículas novas e de Vibrações novas) tem por vocação

dar-lhes as chaves ascensionais que, definitiva e irremediavelmente, vocês irão compreender, vocês irão viver,
não podem estar senão em vocês.

Certamente, existem e sempre vão existir ajudas Vibratórias, ajudas da Consciência Unificada, vindo facilitar-
lhes a tarefa.

Mas, esta tarefa, apenas vocês, e vocês sozinhos podem realizar.

Levem a Consciência ao centro do seu ser, ao centro das suas estruturas ativas em vocês.

E o papel do Anjo da Presença é este: torná-los Consciência e permitir-lhes tomar Consciência da Vibração da
sua Essência, em meio ao seu Templo Interior.

Despertar a lâmpada cardíaca irá permitir acolher, por sua vez, e a partir do seu retorno, o Mestre da Luz e,
antes mesmo desse retorno, acolher pessoalmente o Anúncio a ser feito por MARIA.

Eu deixarei a sua Divina Mãe expressar, amanhã, o que ela tem para lhes dizer a fim de prepará-los para este
reencontro.

Hoje, acompanhados da Vibração e da Presença do Arcanjo URIEL, vamos ajudá-los a caminhar para o
Instante, a caminhar no presente, a caminhar em sua invencibilidade de Ser, em sua invencibilidade de

Semente de Estrela reencontrada.

Amanhã, portas novas irão se abrir no seu mundo.

Portais interdimensionais novos irão se abrir, os Círculos de Fogo dos Anciões vão atingir um novo patamar
Vibratório.

A ativação das novas lâmpadas vai se revelar para um número cada vez maior de Seres Humanos nesta
Dimensão.

As Doze Estrelas de Maria começam a ser percebidas, vividas e sentidas em sua ação Vibratória, no nível da
cabeça.

Alguns de vocês sentem a Vibração e o efeito.

O conjunto dessas novas manifestações tem, em última análise, apenas um único objetivo: prepará-los para o
seu próprio encontro, prepará-los para o encontro com o seu ser Crístico.

Vários intervenientes que fazem parte dos Melquizedeques lhes comunicaram meios simples e eficazes de se
aproximar do seu Coração.

Hoje, é tempo de penetrar, com coragem, com determinação, com leveza, com Alegria, no seu Templo Interior.

Um dos Quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, Querubim, denominado Vehuiah, vai se juntar à minha Presença
aqui mesmo e à Presença de URIEL, neste espaço, para preparar a nossa comunicação que irá acontecer,

como diz frequentemente UM AMIGO, do seu Coração ao nosso Coração e do nosso Coração ao seu
Coração.

Acolhamos Vehuiah.

... Efusão de Energia ...

Na Vibração da Presença e do Fogo do Coração, a própria Vibração e as palavras que elas sustentam, vamos
juntos nos comunicar e Comungar no que se refere ao Coração, à Presença, à Unidade, à Verdade.

Assim, abrimos este espaço conjunto com a Unidade, com a FONTE, agora presentes.

Comuniquemo-nos.

***



Questão: como terapeuta, durante um tratamento, quando se envia a Luz branca, ou dourada, ou
rosa, isso faz uma diferença para a pessoa que recebe?

A Vibração da Consciência que emite esta cor é preponderante.

Se o alinhamento for realizado, então, visualizar, imaginar, enviar uma Luz Rosa, corresponde à Verdade.

A Consciência daquele que a recebe, alinhada, irá perceber a qualidade Vibratória, em quantidade e em
qualidade, da cor rosa.

Eu chamo sua atenção, Bem Amada, sobre o fato que, muitas vezes e na maioria das vezes, o que é imaginado
ser enviado é, com frequência, apenas uma projeção.

O importante não é a cor (ainda que nos Universos tudo proceda e participe da cor: a cor é Vibração, a forma é
Vibração), mas o importante, no seu mundo dissociado que você percorre, é a qualidade do seu próprio

Coração, porque você vai impregnar, mesmo sem querer, mesmo sem decidir, o que é emitido, projetado,
pensado, imaginado, da sua própria coloração.

Há, através deste ato (ato de uma 'vontade de bem'), a Presença de uma vontade.
O que foi útil desde tempos memoráveis, na sua dualidade, deve, hoje, ceder o lugar para a Presença e para o

Coração.

Por que, se você estiver alinhada no seu Coração, no momento do que você chama de terapia ou de cuidado, o
que é emitido não tem mais qualquer espécie de importância, pois a cor culmina na cor final, a Vibração do

Fogo do Amor, a inteligência da Luz, cujas virtudes curativas buscadas são totalmente eficazes.

Vocês passam da fragmentação para a Unificação.

Dentro da lógica da dualidade, era necessário identificar um problema e identificar um suporte (seja ele qual
fosse: físico, químico, mental), em relação com as diferentes técnicas existentes, permitindo compensar,

corrigir o que tinha necessidade de sê-lo.

Hoje, mais que nunca e ainda menos, muito menos do que amanhã, somente irá prevalecer a qualidade
Vibratória da sua Presença.

No sentido desta Presença, vocês poderão, assim como CRISTO, dizer, pronunciar: ‘levanta-te e anda’, porque
o que age é o Fogo do Amor e não uma análise, mesmo a mais exata, de uma determinada situação.

A ação da Graça, o perdão, o Fogo do Coração, a Inteligência/Luz, são os vetores da cura Interior.

Da sua, como daquele que vem pedir a ajuda.

Vocês devem encarnar o ‘princípio de atração e de ressonância’, manifestá-lo em suas vidas.

Querer saber o efeito de tal ou tal cor não tem que ser conhecido, mas que ser integrado.

A integração não passa pelo filtro mental nem pela análise, mas diretamente pela integração no nível do
Coração.

A qualidade da sua Presença, seja terapeuta ou não, irá condicionar a ressonância e a atração manifestando-se
na vida de vocês, nesses tempos reduzidos.

Vocês mudam de paradigma.

Vocês mudam de modo Vibratório.

Vocês mudam de modo de manifestação.

Vocês penetram em espaços e territórios desconhecidos.

Isso requer voltar a ser como uma criança: novo e virgem de qualquer crença.

Sem espera.

Exceto viver o instante, exceto estar presente a si mesmo, na qualidade da FONTE, na qualidade do seu
Estado de Ser.

Presença.

Essa palavra, essa simples palavra abrange, em si, o início do seu futuro, o início do seu acesso à sua
Unidade.



Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas idades terrestres, sejam quais forem os
seus condicionamentos, recorram ao Anjo da Presença.

Recorram, assim como disse, ao Arcanjo MIGUEL, para guiar os seus passos e as suas Vibrações para o
Coração.

Ali se situa a fonte de todo contentamento físico, psíquico, emocional, espiritual.

É neste aprendizado que a Vibração e as circunstâncias da sua vida, nesta matriz, conduzem-nos doravante.

Vocês vão aceitar viver no Coração ou vão se afastar?

Viver no Coração é Alegria.

Cada vez mais, isso será Verdade.

Afastar-se do Coração será fonte de confusão, de agitação, de questionamento e, em última análise, de
indisposição cada vez mais profunda.

Isso está diretamente ligado ao final da desconstrução e ao estabelecimento progressivo da Luz, tanto no seu
mundo, em vocês, como no exterior de vocês.

Resistir à Luz faz sofrer.

Ir para a Luz preenche de Alegria e afasta o sofrimento que não tem mais qualquer tomada na sua
Consciência, como no seu corpo.

Assim como lhes foi dito e repetido: vão para a simplicidade, vão para a humildade.

Se os seus condicionamentos de vida os levarem a exercer relações, atividades, de natureza complicada, ser-
lhes-á necessário renunciar ou sofrer cada vez mais.

Compreendam bem que não é a Luz que os faz sofrer, mas o seu próprio afastamento da Verdade e da Luz.

A Luz é leveza, Alegria, serenidade, Presença a si mesmo.

Isso se situa diretamente em um ponto específico do seu corpo, denominado Coração.

Abrir o Coração não é a abertura do mental, mas uma abertura real, concreta, física, tangível, indiscutível, da
sua Presença a si mesmos, manifestada pela própria Vibração do que vocês chamam de chakra e do que nós

chamamos de Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, tudo é solução, tudo é evidência, tudo se resolve.

Não existe nenhum, absolutamente nenhum obstáculo, que não possa ser transcendido pela Presença.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: quando não podemos estar presente nas canalizações, podemos sentir e viver as mesmas
Vibrações, ouvindo-as ou lendo-as nas transcrições?

Bem Amada, felizmente isso é assim, se não, falaríamos em vão e as nossas palavras se perderiam entre as
suas palavras.

Eu frequentemente disse que a Vibração da Presença, que a Vibração do Coração é de longe superior às
palavras.

Mas algumas palavras são portadoras desta Vibração, por que elas estão ligadas, de maneira intensa, à
evidência da Verdade.

Assim, além mesmo da sua Presença física, além mesmo da compreensão do que acontece, uma multidão de
Seres Humanos vive a quintessência.

Eu diria mesmo que é desejável viver a quintessência sem mesmo colocar palavras em cima por que, se vocês
vivem a Vibração, as palavras não têm mais o sentido que vocês lhes atribuem.

Elas se tornam, elas mesmas, Vibração.

Quer eu pronuncie a palavra Amor ou a palavra ódio, não tem mais qualquer sentido, porque é a Vibração do
Coração que carrega isso.

Assim, alinhando-se na sua Presença, não existe qualquer palavra que possa feri-los.



Há apenas palavras que os alcançam pela Vibração.

Vocês poderiam tapar as orelhas e permanecer aqui e viver a Essência, por que vocês estariam na Vibração e
não unicamente à escuta da cabeça.

Nós agimos assim, no Conclave, através de reuniões Micaélicas que lhes foram dadas há mais de um ano.

Alguns seres, obviamente, viveram esta transformação sem nada conhecer do que acontecia.

Eles, entretanto, viveram isso.

O Coração deles estava pronto.

Não há, portanto, impossibilidade de viver isso fora mesmo da minha Presença, fora mesmo da sua Presença
neste espaço.

Assim funciona a Verdade.

Ela jamais estará, no seu mundo, inscrita nas palavras, porque a palavra que não é Vibrada, permanece letra
morta e condicionamento.

É solicitado, hoje, para irem além dos condicionamentos, além das crenças, além das ideias, a fim de
penetrarem na Vibração da Coroa Radiante.

Eu frequentemente disse que a Inteligência da Luz necessitava do seu abandono à Luz.

Vocês jamais seriam, jamais, tão inteligentes quanto a Luz.

Resta-lhes, portanto, apenas tornarem-se a Luz, o que vocês São, de toda a Eternidade, antes de terem vivido
esta experiência da limitação.

Há, portanto, apenas que reconquistar, ao se abandonar, o que vocês São.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que o que vemos diante de nós matiza-se por vezes como uma ligeira bruma?

Isso participa da mensagem privada que eu dei, agora, a alguns de vocês.

O que vocês chamam de véu ou de bruma diante dos olhos é um paradoxo, pois se trata da infiltração da Luz
Autêntica Vibral que começou em meio ao seu mundo.

Os seus olhos veem isso como um véu.
O paradoxo é que se trata de um desvendamento que deve revelar-lhes a Verdade.

Devido ao seu isolamento nesta matriz, isso lhes aparece como um véu.

Mas esse véu não é um véu.

Vocês começam a perceber, pelos seus sentidos (sentido tátil e sentido visual, sentido auditivo para outros),
a Luz.

Isso lhes aparece, efetivamente, como um véu manifestando-se fora dos seus espaços de interiorização, por
momentos, às vezes, e frequentemente de improviso.

Assim, o desvendamento da Luz, consecutivo à desconstrução que termina amanhã, do Arcanjo MIGUEL: uma
série de ilusões, de falsificações, que levaram à existência deste mundo, cai.

Caindo, a Luz chega.

Ela se desvenda, revelando-se.

E vocês, que não estão ainda totalmente desvendados a vocês mesmos, vivem isso como um véu, como uma
sombra.

Isso é muito lógico e corresponde ao que vocês irão viver, cada vez mais.

Neste espaço de manifestações da Luz, em meio mesmo ao seu ambiente, caberá a vocês, a vocês também,
entrarem nesta Dimensão pelo Fogo do Coração, pelo Triângulo Sagrado, pela Coroa Radiante da Cabeça, e

se reunificarem.



É isso que está em andamento, que lhes será detalhado pelo Arcanjo MIGUEL, que abre o período dos dois
primeiros meses da Presença do Arcanjo URIEL, prefigurando a vinda das últimas Chaves Metatrônicas para o

15 de agosto do seu ano.

Isso lhes dá tempo para aclimatarem-se à Vibração, para aclimatarem-se à Luz e se abandonarem à Luz.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como uma pessoa esquizofrênica pode contatar a Presença?

Bem Amada, uma pessoa chamada de esquizofrênica, ou com outras patologias, como vocês as nomeiam,
está já conectada com a Presença.

O seu problema não é a conexão com a Presença, mas a conexão com este mundo.

Do mesmo modo, vocês não têm que se preocupar com os seus filhos.

Preocupem-se com vocês mesmos.

A melhor maneira de estabelecer a Presença, a melhor maneira de estabelecer a Luz, nesse mundo,
é estabelecê-la em vocês.

Enquanto vocês procurarem estabelecê-la no outro, além de vocês, vocês irão se afastar da Luz.

Vocês estão nos tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não podem ver a aplicação de regras antigas, que permitiram aproximar-se da Luz,
como o sentido do serviço, como a compaixão, como o Bakti Yoga e outros termos existentes na humanidade.

Vocês devem estabelecer a Luz em vocês, assim como Arcanjo MIGUEL lhes disse.

Estabelecendo a Luz em si mesmo vocês servem o mundo de maneira muito mais útil do que entrando nos
jogos da dualidade (fazer o bem para se opor ao mal, ou o inverso) que prevaleceram no seu mundo, baseados

nas forças de oposição, baseados nas forças gravitacionais, baseados na oposição elétron/nêutron/próton.

Cabe a vocês acolherem a Vibração ou não acolhê-la.

Cabe a vocês irem para a Unidade ou não viverem a Unidade, ou negarem, até mesmo, qualquer possibilidade
real.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé.

Ser-lhes-á feito, não por uma autoridade exterior, mas lhes será feito por vocês mesmos, sobre vocês
mesmos.

Assim é a etapa na qual vocês entram, da Ressurreição final.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que não chegar a se projetar a partir do final do próximo mês de junho?

Bem Amada, eu diria, feliz daquele que não chegar a se projetar no instante seguinte, no minuto seguinte,
porque isso assinala a sua Presença, a si mesmo, no instante (no agora).

Vários seres humanos que percorreram os caminhos da encarnação e que atingiram e alcançaram este estado
de Consciência final lhes disseram, sem exceção: a Luz está no presente.

A Luz está na parada do tempo.

CRISTO lhes disse: ‘procurem o Reino dos Céus, que está no Interior, e o resto seguirá’.

Querer projetar-se é uma saída do presente.



Assim, portanto, o fato de não poder projetar-se no amanhã, no minuto seguinte, assinala a chegada da Luz.

Não há necessidade que não possa ser satisfeita pela Luz, sem qualquer exceção.
O seu desafio situa-se, uns e outros, nesse nível.

Vocês vão viver a confiança, o abandono à Vibração do Coração, ou vão recusar?

Vocês foram muitos, sobre esta Terra, a viver o efeito da Coroa Radiante da cabeça.

Vocês foram também um pouco menos, mas mesmo assim numerosos, a viver o despertar da Coroa Radiante
do Coração.

Vocês começam a viver o despertar do Triângulo Sagrado.

Resta, como foi dito pelo Arcanjo MIGUEL, reunificar a Tripla Lareira.

Esta reunificação passa pela necessidade absoluta de que a sua Consciência viva o instante presente e não o
instante seguinte.

Assim, portanto, a incapacidade para se projetar, seja qual for esse instante seguinte, quer seja o minuto
seguinte, o ano seguinte, efetivamente não tem mais sentido.

Quanto melhor vocês ajustarem a sua Presença à Presença, melhor a sua vida será preenchida e melhor ela irá
se desencadear segundo a simplicidade.

Isso não quer dizer inação, por que, na Inteligência da Luz e neste abandono, impulsos vão nascer.

Eles irão indicar o caminho para algumas mudanças que vão ocorrer com evidência e com facilidade.

Nos mundos da Graça, a ação é fácil.

A ação é suportada e levada pela Luz e não mais pela vontade individual.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: se tivermos a impressão de que se passaram alguns minutos após uma meditação muito
mais longa, isso pode ser uma das manifestações da Presença?

Sim.

Isso é acesso ao Estado de Ser, acesso ao tempo fora do seu tempo.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: poderia nos falar do que é chamado de Triângulo Sagrado?

O Triângulo Sagrado tem a sua fonte e a sua origem no próprio fundamento da vida, chamado, em meio à maior
parte dos modelos tradicionais, mesmo falsificados, de Trindade.

O que sustenta os Universos, no seu deslocamento dimensional, está em relação direta com formas de
Consciência denominadas Triângulos.

O Triângulo Sagrado é a imagem, na sua estrutura, em relação com esta ressonância, suportando a Árvore da
Vida, a sua coluna vertebral.

Trata-se do sacro.

O Triângulo Sagrado é o lugar onde se encontra o Fogo.

O Fogo do despertar, o Fogo da Terra, o Fogo do Amor.

Aquele que está neste corpo, asfixiado, e que hoje se desperta e se eleva.



Aquele que, na Terra, foi asfixiado e que hoje se desperta através do que vocês chamam de atividade vulcânica
e através da ampliação e do crescimento do raio da Terra.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como participar do despertar desse Triângulo Sagrado?

Bem Amada, o despertar do Triângulo Sagrado é consequência, primeiramente, do despertar da Coroa
Radiante da Cabeça, secundariamente, da ativação da Coroa Radiante do Coração.

A ativação dessas duas Coroas Radiantes é a garantia absoluta de que o Fogo do Triângulo Sagrado poderá
elevar-se sem encontrar resistência e sem anomalia no plano da sua Consciência.

Não há, portanto, que facilitarem o despertar do Triângulo Sagrado, mas que se instalarem no seu Coração.

O resto irá ocorre, espontânea e naturalmente.

A Chave, a única Chave, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração, a Vibração do chakra do Coração, por
intermédio de seis pontos de Consciência do Coração, nomeados pelo Mestre RAM (1), que lhes serão

explicados ao mesmo tempo que as Doze Estrelas de Maria, em suas funções, pelo próprio Arcanjo
METATRON, após a Unificação da Consciência de 17 de julho, no momento mais oportuno da realização da

Cruz Cósmica no seu Sistema Solar, a partir de 07 de agosto até 18 de agosto.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como encontrar a orientação e a criatividade?

Bem Amada, a orientação, a criatividade, a Alegria, o florescimento não são mais, hoje, encontráveis pelas
regras de funcionamento tais como as conheceram.

A única Fonte da sua orientação, da sua criatividade, da sua Alegria, da sua satisfação, está e apenas poderá
estar na Vibração do Coração e na sua percepção.

Pois não se trata de uma visão do mental, mas de uma percepção real, concreta, direta, da Vibração da Coroa
Radiante do Coração no seu peito.

Aquele que se estabelece no seu Coração, pela Vibração, vê manifestar-se para si muitas Graças que fazem
com que a sua vida se torne evidência, torne-se Confiança e torne-se orientação.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: Por que a Kundalini para no pescoço e não sobe até a coroa?

Bem Amada, a fase de subida do despertar do Triângulo Sagrado, no canal mediano da coluna vertebral, para
no nível oportuno para cada um.

Isso é medida de proteção.

Do mesmo modo que em seus espaços de alinhamento à sua própria Presença, alguns de vocês vão sentir,
em número importante, a sensação de estarem presos pelos tornozelos ou pelos pulsos.

Isso é proteção do seu próprio Estado de Ser para que vocês não desapareçam, por enquanto, deste plano.

Nós temos necessidade de vocês neste plano.

Eu entendo por plano, o Plano e o seu plano dimensional.

Vocês todos, sem exceção, fazem parte de um plano que aceitaram desde a sua primeira descida nesta



Ilusão.

O acesso ao Estado de Ser, o acesso à Vibração e à Presença do seu próprio Coração, não estão aí para
revelar-lhes as suas memórias de vidas passadas, mas a memória final da sua Promessa e do Juramento da

FONTE.

É esse despertar que irá firmar o seu desaparecimento deste plano e a sua entrada na Glória.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: há uma maneira de ser terapeuta sem estar na dualidade?

Bem amada, nenhuma.

O ato de terapia, quer seja proveniente da sua ciência mais estridente, das suas tecnologias de ponta, como
vindas do sentido energético mais apurado e do dom mais aguçado que exista nas capacidades para cura, é e

irá permanecer, como nunca, um mecanismo dual.

O Estado de Ser, o acesso à sua Dimensão de Eternidade se faz pela renúncia às suas crenças.

Crença na própria existência do princípio de desequilíbrio, existindo apenas nesse mundo e em nenhuma outra
parte, aliás, das Dimensões Unificadas.

Para muitos, o ato de terapia foi um meio de aprendizado de vocês mesmos.

Hoje, vários daqueles que vocês chamam de terapeutas deram-se conta disso.

Esse é o próprio sentido, Bem Amada, da sua questão.

Na Presença não existe qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer desequilíbrio.

A Presença é equilíbrio.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrela, bem amados Filhos da Lei do Um, eu lhes
digo, com o Arcanjo URIEL, com o Gênio Vehuiah, bem-vindos à sua Presença.

Acolhamos.

... Efusão de Energia ...

Até breve, Bem Amados.

************

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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Questão: por que se tem frequentemente dor nas costas, nesse momento?

Bem Amada, assim como o sabe, o Fogo da Terra se desperta.

Você o constata nos vulcões.

Você o constata nos sismos.

O que acontece no exterior, como sempre disse, acontece também em seu Interior.

Alguns Seres Humanos vivem reajustes importantes.

Esses reajustes permitem e permitirão, a partir de agora, o despertar e a subida do que é chamado do Fogo
Sagrado.

Esse Fogo sagrado sobe para juntar-se ao Fogo do Coração.

Isso pode traduzir-se efetivamente, não por resistências, mas, antes, por desequilíbrios, que preexistiam e
anteriores a esta subida, que devem, assim, ceder e desaparecer.

Isso pode efetivamente ocasionar processos que vocês chamam dolorosos, correspondentes a essas fases
de reajustamento.

***

Questão: os animais têm uma Consciência e um caminho espiritual como nós?

Bem Amada, absolutamente tudo, mesmo dentro desse mundo falsificado, tem uma Consciência.

O próprio átomo, assim como o nomeiam, tem uma Consciência.

Existe assim uma Consciência do elétron.

Existe assim uma Consciência do fóton.

Quem diz Consciência, diz igualmente possibilidade de evolução, possibilidade de transformação e
possibilidade de modificação.

Assim, não unicamente a alma humana é dotada de Consciência.
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Isso dito, a alma não é a Consciência.

Isso dito, sua personalidade não é a Consciência.

Ela é um fragmento da personalidade, um fragmento da Consciência é um fragmento do Ser que vocês são,
além da Ilusão.

Obviamente, tudo é dotado de Consciência.

A própria vida.

Os Universos Unificados ou dissociados são dotados de Consciência.

Não poderia existir Vida ou simples manifestações, sem uma pré-existência da Consciência.

A Consciência é, antes de tudo, Vibração.

Esta Vibração e esse movimento está inscrito no átomo.

E está inscrito no que vocês chamam de fótons, e está inscrito nas suas células (células animais, células
humanas ou células vegetais).

Ela está inscrita no que vocês chamam de cristalografia, dentro mesmo dos cristais.

Ela existe nos locais mais remotos dos Universos, mais próximo da Fonte, como mais afastado da Fonte.

Sem isso, a Consciência não podendo manifestar-se, não haveria estritamente nada.

***

Questão: poderia desenvolver a frase de Miguel de 05 de maio último que era: «esqueçam de dar
prazer à sua personalidade»?

Bem Amada, presumo que o que Miguel quis dizer com isso é que as fontes de contentamento não se situam
mais no nível da personalidade.

A personalidade faz parte do corpo de ilusão.

Ela é levada a desagregar-se e a desaparecer, não por seu feito, o que assinará, obviamente, aí também, a
Presença do ego (um ego invertido, entretanto, ego assim mesmo).

Aceitar que a fonte do seu contentamento, que a fonte das suas alegrias, a fonte mesmo dos seus prazeres,
vem do Coração, é uma etapa importante na transformação que vocês vivem.

Não há maior satisfação do que viver a Vibração do Coração.

Não há maior contentamento, em sua humanidade, do que viver esta transformação que precede a Ascensão.

***

Questão: qual é o papel do petróleo dentro da Terra?

Bem Amada, o petróleo é o sangue da Terra.

Esse sangue que se propaga atualmente, anunciado nas profecias mais antigas (quaisquer que sejam, de
inspiração bíblica, de inspiração xamânica), corresponde, aí também, a uma elevação da Terra.

Isso irá se refletir, como o compreenderam, para a maior parte de vocês, pelo desaparecimento quase total de
toda vida marinha que existe nesta Dimensão.

O que não quer dizer, ainda uma vez, o final da vida mas, bem real e concretamente, o final da Ilusão.

Vocês entraram no final dos tempos, assim como lhes foi anunciado.

Este final dos tempos e o final desse mundo não é o fim desse mundo, bem ao contrário.



A Ressurreição anunciada é prometida.

O petróleo é portanto o que alimenta a Terra. 

É o que permitiu à Terra flutuar, literalmente, em seus continentes que tinham sido fragmentados quando do
isolamento da Terra nos mundos dissociados.

Hoje, esta Terra se transforma.

Ela deve, ela também, viver a sua Ascensão, a sua elevação, a sua transformação, ao mesmo tempo que
vocês.

O que vocês vivem, ela o vive.

Esta efusão de sangue é uma efusão da Alma, uma efusão da personalidade que permitirá atualizar o Fogo do
Coração, no próprio seio da Terra.

***

Questão: será melhor então evitar banhar-se no mar salgado com relação ao fenômeno de
purificação que vive Gaia?

Bem Amada, não, absolutamente não.

Não há qualquer proibição.

Se você estiver no seu Coração, você pode se banhar onde o quiser, mesmo no Fogo.

***

Questão: como suprimir o ego, suas vontades mesmo para o que se refere à espiritualidade?

Bem Amado, isso participa do mesmo processo que o princípio do bem e do mal.

Portanto, assim que perceber, em você ou no outro, o que se chama de ego espiritual, ou alteração da
personalidade, é que, obviamente, existe, em você, esta cicatriz mesmo.

Você não pode descrever o que não existe em você.

Assim mesmo, descrever o mal, o que está mal, corresponde à experiência que você tem.

Assim mesmo, descrever o bem, corresponde à experiência que você tem.
O bem e o mal participam da dualidade.

Os mundos Unitários não têm que fazer essas definições de ego espiritual, não têm que fazer essas definições
que, de fato e em última análise, são apenas obstruções à Clara Consciência.

O ego não pode se opor à Luz.

É a consciência limitada, ela mesma, que participa do ego, que se opõe e que quer resistir.

A melhor maneira, ainda uma vez, de aceder a esta Dimensão do Estado de Ser, a esta Vibração do Coração
(que muitos de vocês já vivem) é, obviamente, a humildade.

A humildade é algo que não pode se desenvolver na personalidade limitada.

A humildade corresponde também a uma certa forma de neutralidade.

Viver na Alegria, viver vivenciando cada instante, estando consciente do instante, é já uma grande etapa para o
seu Estado de Ser.

Sair da dualidade, aceitar o princípio da Unidade, antes de vivê-lo, é, aí também, uma etapa indiscutível da sua
elevação.



De fato, vocês foram condicionados, desde tempos imemoráveis, nesta densidade ilusória, a considerar que
fazer o bem iria liberá-los.

Ora, o bem como o mal jamais irão liberá-los desta ilusão.

Eles mantêm, pelo contrário, a Ilusão.

Eles foram criados para isso e unicamente para isso.

É isso que vocês têm que aceitar inicialmente, mesmo sem compreender os fundamentos, e, em seguida,
vocês poderão manifestar, deste modo, o seu aspecto ilimitado.

Manifestando este aspecto ilimitado, cujo testemunho é a Vibração do Coração, não poderá jamais existir o
menor questionamento sobre qualquer ego espiritual.

O ego espiritual, assim como o nomeia, o Bem Amado, corresponde ao que eu chamaria de estados
emocionais exacerbados.

Lembrem-se de que o Coração é Presença, assim como lhes enunciei mais cedo, e fazer viver esta Presença
é o que os aproxima do Ilimitado.

Esta Presença é o que os aproxima da pureza, da humildade e, sobretudo, ainda uma vez, da simplicidade.

Para que lhes serve conhecer mesmo os sistemas de chakras?

Para que lhes serve ter o conhecimento de todas as línguas?

Assim como disse alguém que vocês conhecem bem, para aqueles que conhecem os seus escritos: «se você
tiver todas essas crenças, todas essas faculdades, todas essas possibilidades, mesmo aquela dos Anjos, se

lhe faltar o Amor, você não é nada».

E o Amor é simples.

O Amor é humilde.

O Amor toma paciência.

O Amor não se infla jamais de orgulho.

O Amor é.

No Fogo do Coração, o conjunto de imperfeições da personalidade é queimado em si.

Não é questão, ainda uma vez, de combater tal ou tal coisa que exista no que vocês são, porque vocês não
podem negar o que vocês são.

Vocês devem aceitar.

A aquiescência, a aceitação, o abandono à Luz é, hoje, uma coisa extremamente fácil porque, nos tempos
antigos, na dualidade, era necessário fazer esforços enormes para se elevar acima das condições do ego, da

dualidade, do Manipura chakra, assim como vocês o nomeiam.
Hoje, a Luz chegou a vocês.

A Luz se infiltra entre vocês e a Luz lhes revela a vocês mesmos.

Nada mais há a fazer senão acolhê-la, recolhê-la e deixá-la desabrochar como uma flor.

Nada mais.

Absolutamente nada mais.

O resto é apenas a agitação mental ou agitação emocional.

Tudo é extremamente simples.



Extremamente simples.

***

Questão: poderia desenvolver a frase: «ame e faça o que te dá prazer»?

Bem Amado, a partir do momento em que você amar, em Espírito, em Verdade e em Vibração, e não segundo
os conceitos da personalidade, fazer o que te dá prazer estará sempre de acordo com o seu Coração.

A partir do momento em que o seu Coração estiver aberto, a partir do momento em que a Vibração do Coração
estiver estabelecida, você jamais estará contrário à Unidade.

A Vibração do seu próprio Coração é o guia do que está em conformidade com ele ou em desacordo com ele.

Faça o que te dá prazer: o que lhe dá prazer, não no nível da personalidade, obviamente.

Você irá constatar por si mesmo que, nesta Vibração do Coração que você estabeleceu nesses momentos de
meditação ou em outros momentos, se você se afastar desta Vibração, a Vibração afastar-se-á de você.

E, naquele momento, você retornará à dualidade e ao sofrimento.

Apenas através da repetição desta experiência que lhe é possível, para muitos de vocês, desde algum tempo,
desde alguns anos para outros, realizar esta Verdade.

Amar basta.

Amar não quer dizer adotar simplesmente atitudes mentais ou emocionais em relação com o que a sua
personalidade concebe por Amor.

Viver no Amor é viver no Fogo do Coração.

O Fogo do Coração é o Amor.

O Fogo do Coração é esta Luz indizível que os banha a partir do momento em que o chakra do Coração estiver
em total abertura.

Esta total abertura pode também limitar-se ou expandir-se em função, justamente, do que vocês fazem.

Se vocês permanecerem no eixo do seu Coração, tudo o que lhes dará prazer estará ligado, de maneira
irremediável, a esta abertura do Coração.

Quer seja cultivando flores, quer seja mesmo fazendo coisas desagradáveis, como, discutirem, como vocês
dizem, com uma outra pessoa.

Enquanto permanecerem na harmonia da Vibração do Coração, nada de desagradável pode lhes acontecer.

Absolutamente nada.

É isso que vocês farão, cada vez mais, a experiência e o aprendizado.

Vocês entraram nesses tempos aí, agora.

***

Questão: foi aconselhado alimentar-se de líquido. Poderia desenvolver sobre esse assunto?

Bem Amado, isso é muito simples para compreender do ponto de vista da sua fisiologia.

Mesmo considerando as regras, por exemplo, de sistemas nutricionais muito elaborados (como a nutrição, por
exemplo, ayurvédica), se vocês se alimentarem de alimentos que elevam as Vibrações, se forem de natureza
sólida, vão provocar, em um primeiro momento, um esforço chamado de digestão e um afluxo de sangue, em
relação direta com o que vocês chamam de Manipura chakra [plexo solar] e, portanto, o que está em relação

com a personalidade.

Se vocês se alimentarem de líquido, a etapa de alquimia e de digestão primária, no estômago, será suprimida.

Os alimentos passarão imediatamente para um chakra diferente.



Não haverá, portanto, trânsito de alimentos no chakra da personalidade.

Eles serão banhados diretamente na sua fisiologia, sem serem impregnados por suas próprias emoções e por
seus próprios sentimentos.

O alimento será então restituído, na sua fisiologia, sem estar impregnado da sua própria personalidade.

O líquido, de fato, não tem necessidade de permanecer no Manipura chakra, mas penetra diretamente no que
é chamado de chakra do baço e o Svasistana chakra.

Assim, portanto, privilegiando a dieta líquida, vocês ajudam o seu nível de Consciência se elevar.

Você ajuda, assim, a não mais nutrir a personalidade, mas o coração e o seu corpo, que é o seu Templo.

***

Questão: como se pode viver no Coração e ao mesmo tempo discutir com alguém?

Bem Amada, não há convenções sociais que a façam crer que estar no Coração é estar, como dizem, na «paz
e amor».

Estar no Coração é estar na afirmação.

Afirmação, não de si, mas afirmação do Coração e da Luz.

Obviamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ vai fazer de modo que, durante a sua vida, a partir do momento
em que o seu Coração estiver aberto, você não encontrará oposição.

Mas, obviamente, a partir do momento em que esse Coração se abrir, aqueles que fazem parte do seu
ambiente e que não têm o Coração aberto, vão, obviamente, entrar em conflito com você, porque você escapa,

abrindo o seu Coração, à sua própria dualidade e, de uma maneira ou de outra, à sua própria possessão.

Ora, é insuportável, para a personalidade, ser despossuída, porque o próprio princípio da sua personalidade é
possuir.

Olhem mesmo o modo pelo qual vocês amam alguém.

Amar alguém é possuí-lo, enquanto que amar deveria ser torná-lo a si mesmo e torná-lo livre.

A maior parte de vocês, nesta Dimensão, construiu laços afetivos, laços de amizades, onde existem somente
laços de posse.

Estes existem de maneira inexorável, no nível energético, no nível Vibratório.

Existe sempre, dentro de uma relação não construída no Amor real, Vibratório, no nível do Coração, o que é
chamado de ‘ganhador e perdedor’.

O que absolutamente não existe quando vocês estão estabelecidos firmemente na Vibração do Coração, por
um tempo suficientemente longo, que permite realizar o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Mas o momento da abertura é um momento por vezes delicado.

É nesse sentido que lhes é aconselhado nutrirem-se de alimentos líquidos, privilegiarem os momentos de
solidão, os momentos na natureza, para não serem confrontados por aqueles que, justamente, não querem

esta Luz.

Nada há de mais desconfortável, para o ser humano, do que mudar as suas crenças, mudar os seus
fundamentos e aceitar o novo e o desconhecido.

É, no entanto, o que está lhes acontecendo.

***

Questão: poderia nos falar da expressão: «acolher a Luz Crística em Unidade e em Verdade»?

Bem Amada, existem muito numerosos modos falsificados de acolher a Luz Crística.

Creio que você tem vários exemplos, dentre aqueles que vocês chamam de religiosos, que deveriam acolher a
Luz Crística, mas que acolhem apenas a luz de seu próprio ego, porque eles estão na dualidade.



Eles deram sua fé, sua adesão, ao princípio dual, criado pelas igrejas, a partir do zero, pelo homem e
certamente não por Cristo.

«Acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade» corresponde a preparar o seu Templo Interior para a
recepção da Luz Crística, para a recepção da Luz Unitária.

Isso passa, assim como sempre foi dito pelos seres conforme à vontade de Cristo (mesmo nos organismos
falsificados, como a igreja católica), penso em particular em um muito grande ser como o Padre Pio, falando

também de certos seres dentro do seu sistema ocidental, como do sistema hindu, por seguirem os passos de
Cristo.

Seguir os passos de Cristo é permanecer humilde.

É estar na Verdade da simplicidade.

«Acolher a Luz Crística» necessita de passar pelo Coração e não pela cabeça.

É toda a diferença entre o que é chamado de Luz do Coração e de Luz ligada à ilusão Luciferiana.

A maior parte dos ritos existentes neste planeta, construídos pelos homens sobre modelos existentes bem
reais, como Cristo, ou como Buda, ou como outros, foram unicamente instaurados para afastá-los do Coração,

mas para fazê-los penetrar a Luz na cabeça e certamente não no Coração.

Ora, mesmo nesses organismos falsificados, alguns seres tiveram êxito para viver o Coração.

O que lhes é solicitado, hoje, para acolher esta Luz Crística em Unidade e em Verdade, é algo que apenas
pode manifestar você mesmo frente a você mesmo e certamente não através de um rito exterior, qualquer que

seja.

Toda falsificação tem se centrado no que tem sido ensinado ao Ser Humano, acreditando que era preciso
passar por um intermediário para aceder à Fonte.

A Fonte não precisa de intermediário algum.

São apenas as suas crenças, nesta ilusão, que permitiram esta separação.

Jamais a Fonte quis separação.

Jamais o seu Espírito e o seu Estado de Ser quiseram esta separação.

Assim, restabelecer a Verdade corresponde a perceber esta Vibração do Coração, dentro da qual a Luz
Crística, em Verdade e em Unidade, vai começar a entrar na encarnação.

O próprio Arcanjo Miguel, em sua última intervenção, revelou-lhes, de certo modo, o seu selo e a sua
impressão em vocês.

Vocês são, efetivamente, no seu Estado de Ser, portadores da Vibração de Cristo, portadores da Vibração de
Miguel e, sobretudo, portadores da carne de Maria, porque vocês são seus filhos.

Existe, assim, em vocês, uma série de Vibrações, ainda desconhecidas e, no entanto, inscritas no que vocês
são, que apenas demandam se desvendar, se revelar e se manifestar.

Assim, acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade, é a etapa preliminar ao acolhimento do retorno
do Mestre da Luz, ao acolhimento de Ki-Ris-Ti, aquele que vocês nomearam Jesus Cristo.

***

Questão: os habitantes de Sirius encarnados hoje terão outro papel assim que tiverem deixado a
Terra?

Bem Amado, gostaria primeiro de saber o que você entende por habitante de Sirius que vivem nesta Terra.

É profundamente diferente ter linhagens em relação com Sírius e com os povos Delfinoides, ou com outros
povos que existem em Sírius relacionados com as linhagens canídeas.

Agora, o que você chama de habitantes Sirianos nesta Terra?

Os mamíferos marinhos, os golfinhos, por exemplo?

Bem Amado, no que se refere aos mamíferos marinhos, que a maior parte efetivamente vem de Sírius, eles
retornarão simplesmente para seu mundo.



O papel de ‘guardião dos oceanos’ não tem mais lugar de ser, a partir do momento em que a vida nos oceanos
não existe mais.

Do mesmo modo, os povos intraterrenos de origem Delfinoide, em relação direta com as Dimensões ligadas a
Sírius, não terão mais razão de permanecer sobre esta terra, assim que ela tiver realizado a sua Ascensão.

***

Questão: uma vez ativada uma coroa radiante, é útil continuar os protocolos?

Bem Amada, a resposta é diferente segundo cada ser.

Alguns têm necessidade de repetir, ainda, esses diferentes exercícios para estabelecer a Coroa Radiante do
Coração ou da cabeça.

Outros, enfim, vão se aperceber de que ao final de certo número de tempo transcorrido, a Vibração está
instalada.

Nesse caso, obviamente, é a experiência da própria vida que irá guiá-lo no modo mais exato para você
estabelecer e manter a Vibração da Coroa Radiante.

Assim, naquele momento, você não será mais submetido à repetição de certo número de exercícios, mas, bem
mais, a experiência da própria vida que irá lhe permitir manter esta Vibração.

***

Questão: agora que Lúcifer está redimido, pode ser desejável recorrer à sua radiância?

Bem Amado, o Arcanjo Lúcifer redimido não faz mais parte da ordem desta criação.

Ele foi substituído, assim como foi anunciado, pelo Arcanjo Jofiel.

Não se esqueça de que Lúcifer pessoalmente está redimido, mas que as forças Luciferianas existentes em
algumas Ordens (bem conhecidas hoje do seu Universo e desse mundo, em particular) estão ainda, por

enquanto, em pé.

Portanto, pode ser desejável evitar esse gênero de coisas.

***

Questão: o que é do vulcão francês que se encontra na região de Agde?

Bem Amado, o conjunto de vulcões da Terra desperta.

Sem exceção.

Mas você não estará mais aí para ver.

***

Questão: outros estarão ainda aí?

Bem Amada, não haverá estritamente mais qualquer vida no que é denominado ‘terceira Dimensão dissociada’.

Assim como lhes foi anunciado, existe no conjunto dos múltiplos universos e das múltiplas dimensões um
decreto absoluto que assinala o fim absoluto de todas as Dimensões dissociadas no conjunto dos Universos.

***

Questão: o planeta Terra pode viver várias Dimensões simultaneamente?

Bem Amada, do mesmo modo que existe em você um consciente e um inconsciente, do mesmo modo que



existe em você um corpo físico e outro corpo mais sutil, a Terra, também, apresenta outros corpos, mas esses
outros corpos existem em uma mesma Dimensão, assim como os seus corpos ditos sutis existem nesta

terceira Dimensão.

O corpo de Estado de Ser da Terra não está ainda construído, não se juntou ainda, se preferir, portanto, não se
pode dizer que existe de maneira simultânea, contrariamente aos corpos sutis.

Seria um erro crer que existe uma Terra de 3ª Dimensão, uma Terra de 5ª Dimensão, uma Terra de 11ª
Dimensão, etc., etc.

Existe uma Terra que tem sido falsificada, comprimida sob a ação conjunta de forças gravitacionais, de forças
magnetosféricas, de forças ionosféricas, de forças heliosféricas, que têm sido induzidas pelos «maus

rapazes», como os nomeamos.
Isso é uma ilusão.

O que vocês veem com os seus olhos, e os modelos matemáticos, os modelos científicos que vocês
construíram, são apenas aplicáveis nesse mundo.

Aliás, vocês estão limitados pela velocidade da Luz.

O que não é de modo algum o caso nos mundos Unificados.

Assim, a passagem de uma Terra de 3ª Dimensão para o que se poderia chamar uma Terra de 5ª Dimensão,
necessita, assim como o dissemos, da desconstrução de uma série de coisas que existem neste Universo

local.

Nós desconstruímos isso.

O Arcanjo Miguel, nós mesmos, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica, lograram êxito, como
sabem, em romper o isolamento deste universo como de outros universos que haviam sido falsificados.

Assim, portanto, irremediavelmente, a Luz se estabelece.

Não será permitido e não existirá qualquer exceção a esta regra de restabelecimento da Luz.

Simplesmente existem consciências que foram tão privadas desta confiança à Luz que lhes será necessário
certo tempo de descondicionamento para mergulharem na Luz.

Nesse sentido, existirá, portanto, o que é chamado as 3ªs dimensões à base de carbono, mas, elas também,
ligadas à Fonte.

Será preciso, de fato, um certo tempo para algumas formas de Consciência fazerem a reversão de
Consciência apta ao seu acesso aos múltiplos universos Unificados e aos múltiplos universos, sobretudo,

livres.

Isso irá se construir, levará o tempo necessário mas, em qualquer caso, não haverá restabelecimento de uma
3ª dimensão dissociada, seja neste universo, como no conjunto dos universos que foi falsificado.
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~ Sobre o YOGA CELESTE (respiração do Coração) ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Essência à sua Essência, queridos irmãos, queridas irmãs nesta
humanidade, recebam Graças, recebam Bênçãos.

Eu venho acompanhá-los, esta noite.

Iremos abordar, em uma primeira fase, se necessário para vocês, informações complementares relativas ao
que tinha transmitido, desde pouco tempo, e que eu denominei ‘Yoga Celeste’.

Para aqueles que não me conhecem, eu sou, como vocês, um irmão humano tendo percorrido as vias da
encarnação.

Por ocasião da minha última vida nesta Dimensão, eu vivenciei o despertar e o acesso à minha Consciência
Ilimitada muito jovem e passei toda a minha vida estudando e vivendo esta Consciência.

Eu sou aquele, em meio à nobre Assembleia dos Melquizedeques, o melhor mesmo para lhes fornecer os
mecanismos sutis do despertar do Coração, do despertar da sua Dimensão Eterna.

Assim como vocês vieram a este espaço, eu venho, neste espaço, porque a hora chegou, tanto para vocês
como para nós, para estabelecer a conexão definitiva que irá sinalizar, para vocês, a título individual e também

em escala coletiva, o fim da separação, o fim de todo o sofrimento.

Eu irei acompanhá-los, em um segundo momento, no seu espaço de meditação onde nós comungamos, onde
nós iremos comungar pelo Coração, de Coração a Coração, de Essência a Essência.

Nós nos regozijamo, nós, Melquizedeques, como o conjunto e todas as Forças da Confederação Intergaláctica
da Luz, disso que está vindo.

O que vem é Alegria, o que vem é festa, o que vem é entusiasmo.

Quanto mais vocês se regozijarem no seu Estado de Ser, em meio à sua densidade, mais vai estabilizar a
Consciência Ilimitada no seu templo Interior, mais o entusiasmo estará presente, indo clarear a sua Vida,

clarear o seu caminho, clarear os seus momentos finais em meio a esta Dimensão de uma Alegria e Bondade
inefáveis.

***

Vários intervenientes muito mais prestigiados do que eu têm-lhes falado, por intermédio deste canal, sobre o
papel do abandono à Luz, do papel do acolhimento da Vibração do Fogo do Coração.

Se vocês o desejarem, eu irei permanecer, de maneira muito prosaica, na análise Vibratória Energética desta
Consciência nova.

Eu lhes transmiti as Chaves da ativação das cinco novas lâmpadas (*) conferindo-lhes a possibilidade de
aceder primeiramente ao seu Estado de Ser, de aceder à Alegria sem objeto e em seguida, o tempo

vivenciado, de poder colocar em prática as funções espirituais do acesso à sua Dimensão Eterna.

Sim, hoje, nós nos regozijamo porque a hora dos reencontros está próxima, muito próxima, em termos
terrestres.

Nada é mais importante, hoje mais do que nunca, do que ir para a sua Essência, ao essencial, de encontrar o
que vocês haviam esquecido e perdido, de reviver em meio à alegria, de se banharem na Consciência Una e
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Verídica do que vocês são.

Vocês escutam cada vez mais seguidamente as palavras: Ilimitado, Presença, Unidade, Alegria.

Nós os convidamos, todos nós, sem exceção, a se estabelecerem no seu Coração.

Esta tarefa, se assim o desejarem, é primordial para viver o que vem, o que está aí.

Então, eu me proponho a comunicar e a dialogar com vocês sobre este renomado coração, esta famosa
Consciência, o papel da respiração, o papel do sangue, o papel dos batimentos cardíacos, o papel da energia

e da Consciência existentes em meio ao Templo Interior.

Queridos irmãos, queridas irmãs desta humanidade que é a minha, eu estou agora a escutá-los, esperando
poder lhes dar elementos que lhes pareçam importantes para ir ao que vocês são.

Eu os escuto.

***

Pergunta: Poderia nos falar sobre o trabalho relativo à respiração?

A respiração, o ar, é Vibração.

Assim como meu bem amado amigo Sri Aurobindo disse e repetiu: no princípio, era o sopro.

O sopro é o que anima a Vida.

O sopro, ilustrado na sua Consciência fisiológica pela respiração, deve hoje penetrar outra Dimensão de vocês,
até o presente desconhecida, consistindo em perceber esse sopro e esta respiração, não unicamente pelo ar

circulando no ar, mas pelo ar circulando nas suas células, na sua cabeça, diretamente e, sobretudo, no seu
coração.

Existe, de fato, uma alquimia que se cria espontaneamente a partir do momento que a Consciência limitada
começa o « switch » para a Consciência Ilimitada que faz que o sopro, que o ar que vocês inspiram, não passe
unicamente nos seus pulmões, mas junte-se, também, de início, ao seu cérebro, por intermédio da ativação da

Coroa Radiante da cabeça.

Por intermédio da ativação dos chakras Ajna e Shahasjara, produz-se uma ventilação direta, desde o nariz até
o cérebro, sem passar pelo sangue e isso é importante.

Do mesmo modo, quando se ativa a Coroa Radiante do Coração, o ar dos seus pulmões passa no seu
Coração e o seu Coração torna-se então respiração.

Vocês percebem, não mais unicamente os batimentos, mas a respiração: o Coração respira.

Isso não é uma alegoria, nem um símbolo, mas, sim, uma Verdade, vivida fisiologicamente.

Assim que o ar circular diretamente na sua cabeça e no seu Coração, então, a respiração ligada ao Fogo do
Éter pode enfim se manifestar.

Nesse momento, a respiração percorre, literalmente, sem passar pelo sangue, o conjunto das suas estruturas.

Isso realiza uma etapa considerável no acesso permanente ao Ilimitado que lhes confere a capacidade para
viver espontaneamente as primeiras etapas do Samadhi, da Alegria Interior.

Progressivamente e à medida que essa respiração ocorrer e se instalar no seu Coração, na sua cabeça, no seu
sacro e no seu corpo, chega a vocês a possibilidade de entrar cada vez mais facilmente neste espaço sagrado

do Ilimitado da Consciência.

Alguns de vocês, no período que se abre agora entre o encerramento da 7ª Etapa [17 de Maio] e o advento da
Consciência Unitária [17 de Julho], vão começar a viver etapas cruciais correspondendo ao que, na minha vida,

eu chamei de Maha Samadhi, o grande Samadhi, a capacidade para viver a dissolução da Consciência dentro
do Todo, fazendo de vocês a Fonte Unificada à Fonte.

A respiração é um elemento motor porque é o ar que nutre o Fogo que irá, pela sua própria Inteligência,
dissolver toda impureza em vocês, toda resistência em vocês, ligadas à Consciência limitada.

Hoje, isso se instala em vocês.

Desde que tenham cruzado as primeiras etapas dessa respiração, no Coração, as coisas tornar-se-lhes-ão
espantosamente fáceis, espantosamente alegres, espantosamente simples.

Vocês serão então como a criança maravilhada que descobre algo que jamais viu.



Esta etapa de passagem da respiração no seu Coração é a garantia da sua capacidade para reconhecer e para
integrar o Anúncio de Maria e o retorno de Cristo.

Mas, além desta redescoberta, é, antes de tudo, as suas próprias redescobertas com sua Verdade, com
a Unidade.

Nós sempre lhes dissemos que não poderíamos jamais dar esse passo no seu lugar, mas que podíamos dar-
lhes as ferramentas, comunicar-lhes os meios de ali chegar.

Muitos de vocês, hoje, sobre a Terra, abrem-se, não unicamente para a espiritualidade, mas abrem-se para a
Verdade.

Hoje, a Humanidade inteira está convidada a viver isso.

Aí está o que eu tinha a lhes dizer sobre a respiração, sobre o papel do ar, em vocês, como animador da Vida,
animador da Consciência, não veiculado pelo sangue, pela coloração da alma, mas diretamente pelo Espírito.

***

Questão: a respiração do coração provoca uma diminuição da respiração pelos pulmões?

Cara irmã, trata-se efetivamente de um princípio de ‘vaso comunicante’.

A respiração do Coração irá substituir a respiração dos pulmões.

Isso apenas se encerra no último limite da sua capacidade para manutenção nesta Dimensão.

O ar passando dos pulmões ao Coração é um agente motor incomparável.

É, aliás, por isso, que vários exercícios, dentro da minha cultura de origem, são apoiados sobre a respiração e
que outros exploradores da Consciência, muito mais recentes, utilizaram a respiração para chegar a estados de

Consciência modificados e alterados que era apenas o reflexo do Samadhi, mas que, entretanto, mostrou a
capacidade da respiração para modificar a Consciência.

Esta experiência, este estado, são elementos que vocês serão levados a viver nas próximas semanas.

Muitos de vocês já o vivem, isso irá se amplificar.
A respiração confere a paz, a respiração confere a Alegria, a respiração nutre o Fogo e nutre o Coração.

Mesmo em meio à sua Consciência limitada, vocês são capazes de modular essa respiração, dirigi-la
conscientemente para o Coração, fazer passar essa respiração, em Consciência e em Verdade, no Coração.

Trata-se aí de um meio rápido de permitir ao Fogo do Coração se manifestar, para aqueles de vocês que não o
vivem ainda.

Lembrem-se também de que não há atraso, assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel.

Os Casamentos Celestes permitiram a alguns seres ancorar a nova Consciência na Terra, mas jamais é
demasiado tarde, até o último momento.

Tornar-se-á, aliás, cada vez mais fácil, viver esse Fogo do Coração e tornar-se-á cada vez mais difícil de ali
resistir.

***

Questão: o yoga tradicional é ainda útil?

Caro irmão, cada yoga tem a sua utilidade.

Seja o yoga integral, o Kriya Yoga, o Siddha Yoga ou muitas outras formas de yoga, têm suas razões de ser e
suas funções.

Hoje, eu lhes dei o ‘Yoga Celeste’ (*) porque, de algum modo, ele é um recurso que lhes permite experimentar
e viver muito facilmente o despertar do Coração.

A Consciência Unitária está tão próxima de vocês que mesmo o mais simples exercício de Pranayama Yoga
pode permitir viver esse Fogo do Coração.

Não esqueçam, tampouco, mas eu voltarei nisso, que a disposição do Espírito, chamada de Abandono à Luz, é
crucial.



Qualquer que seja a técnica ou o yoga, se vocês não estiverem no abandono, vocês não irão viver a passagem
do ar no Coração.

Muitos, aqui e em outros lugares, poderiam testemunhar-lhes o que eles vivem hoje.

O que eles vivem pode ser colocado em palavras, mas é a vocês que cabe colocar na experiência, não
permanecer nas palavras ou em uma técnica como outra.

Hoje se abre a vocês a possibilidade, que irá acentuando-se, para alguns povos, para algumas regiões do
globo, de aceder a este Ilimitado e de viver a dissolução da Ilusão, em toda Consciência.

Lembrem-se também de que esta Terra tem necessidade de que muitos de vocês permaneçam sobre esta
Terra durante este período.

Este período será fácil, no Fogo do Coração, muito fácil, contrariamente ao que o seu mental poderia fazê-los
crer.

Mas, obviamente, se o mental dirigir a sua vida, isso será muito difícil, para não dizer outras palavras.
No Samadhi, tudo é fácil e tudo vem a vocês pela Graça.

Absolutamente tudo.

No estado em que a Coroa Radiante do Coração estiver ativada, nem um fio de seu cabelo será tocado.

Não esqueçam que aqueles que foram chamados de Anjos do Senhor colocaram o pé na terra.

Quanto a nós, de Dimensões Unificadas bem além da 3ª Dimensão, estamos muito próximos, muito próximos
de vocês.

Cada dia que passa nos aproximamos uns dos outros.

É inexorável e isso não sofre qualquer atraso.
Tudo está no lugar, todas as rodas se encaixam, todas as peças se encaixam.

Viver nesta alegria é fácil, muito fácil.

O que quer que aconteça, o que quer que chegue, vocês não são mais afetados, devido à presença da Alegria.

Quando digo que isso é crucial para vocês, isso o é.

É aliás a única coisa crucial, porque em meio a esta coisa, encontra-se todo o resto.

***

Questão: o que é chamado de coerência cardíaca corresponde a esta respiração do Coração?

Bem amada, cara irmã, o que acaba de expressar alcança o essencial da sua fisiologia.

Alguns cientistas da sua Terra descobriram, há pouco tempo, que efetivamente existiam técnicas que utilizam
tecnologias que permitem colocar em sincronia o Coração e a respiração, a fim de modificar e de tornar

coerente o ritmo cardíaco.

Essas técnicas eram conhecidas, obviamente, dos iogues, desde muito tempo.

Eles lhes tornaram acessíveis pela tecnologia, mas, assim que se retire a tecnologia dos seres que se
submetem a essas técnicas, isso desaparece.

Não é, portanto, uma abertura real do Fogo do Coração.

Isso é um sucedâneo que jamais permitirá viver o Samadhi, mas permite aproximar de um estado de
serenidade, de um estado sem tensão, sem estresse, bem real, mas que jamais persiste, enquanto que na

Coroa Radiante do Coração, despertada por vocês mesmos sem a ajuda ou o aporte de uma tecnologia
eletrônica, vocês terão a capacidade para gerar este estado, cada vez mais facilmente, sem ter necessidade

de controlar ou de dominar o seu Coração, porque nesse caso da tecnologia, vocês dominam, vocês
controlam.

No caso do despertar da Coroa Radiante, vocês não controlam, vocês não dominam,vocês se abandonam.

O que explica o estado de permanência obtido, assim que o Samadhi é iniciado, à vontade, o que não é
absolutamente o caso, para o que vocês chamam de coerência cardíaca.

Os seus cientistas sabem, entretanto, pertinentemente, que a coerência cardíaca modifica a resistência ao
estresse do indivíduo, modifica o sistema imunológico, de maneira formal, melhora a longevidade, mas, ainda

uma vez, isso não confere o despertar.



***

Questão: isso pode provocar uma dor violenta no peito?

Cara irmã, quando da primeira fase da abertura da Coroa Radiante do Coração, ativa-se o que é chamado de 9ª
lâmpada [corpo de irradiação do divino].

Esta 9ª lâmpada está diretamente ligada ao corpo ou à manifestação do Samadhi.

Esse 9º Corpo está situado entre o que é chamado de chakra do Coração [Anahata] e o Vishuddha chakra, o
chakra da garganta, sobre um ponto específico, situado, portanto, acima do Coração.

Quando esse ponto se ativa na minha Presença, isso assinala a ativação da Coroa Radiante do Coração.

Esta ativação pode se refletir por uma violenta dor em barra no peito, indo depois desse ponto e lateralmente
para criar esta barra até o que é denominado ‘chakra de enraizamento da alma e do Espírito’ [pontos bilaterais de

acupuntura ST14 – Estômago 14 – situados em uma região de cerca de 7 cm de diâmetro sob as clavículas] (**).

Isso dá, portanto, uma dor em barra, no peito, com uma sensação de constrição, ou mesmo de morte.

Mas isso não é a morte, é a Vida.

Quando a dor ceder, naquele momento, a Coroa Radiante estará definitivamente ativada.

***

Questão: na respiração do coração, como se desenrolam as fases de inspirar e expirar?

Isso se faz de maneira muito simples.

A boca está sem tensão, portanto, ligeiramente entreaberta.
O inspirar e o expirar se faz de boca aberta, não voluntariamente, mas por simples relaxamento dos músculos

da mandíbula.

O ar penetra então, livre e indistintamente, pela boca e pelo nariz e inspirando este ar que se inspira
automaticamente, ainda uma vez, sem controle.

O único ato da Consciência é dirigir essa respiração, não para os pulmões, não para o ventre, mas diretamente
na região do chakra do Coração.

Isso será suficiente, na maioria das vezes, ajudando-se, se quiserem, da primeira postura do ‘Yoga Celeste’ (*),
para ativar em vocês esta 9ª lâmpada, esse 9ª corpo, permitindo iniciar a respiração do Coração.

Não há nada para guiar e para dirigir, é a sua própria Consciência que dirige o ar, mas não pela respiração.
Somente o ar.

Vocês não têm que decidir inspirar durante tanto tempo e expirar ao final de tanto tempo.
Isso é diferente do pranayama, certamente.

Isso consiste simplesmente em observar a respiração, com a boca aberta, e simplesmente dirigir esse fluxo ao
meio do peito, no nível do Coração e do chakra do Coração.

Nada mais.

A partir dos primeiros instantes da ativação, seja do 9º corpo, seja da Coroa Radiante, vocês irão perceber os
efeitos no nível da sua Consciência e no nível da Alegria.

Alguns seres podem manifestar, naquele momento, um sentimento bem real, mas muito transitório, de morte
iminente.

É efetivamente de uma pequena morte que se trata, mas, muito rápida, a Alegria irá preenchê-los, muito, muito
depressa.

Vocês podem se ajudar, também, durante esta respiração, de movimentos de oscilação frente/atrás e
atrás/frente da sua cabeça, permitindo liberar em vocês as zonas do parassimpático situado no nível cervical e
nas zonas laterais do seu pescoço e do chakra da garganta, permitindo limitar, assim, a influência das emoções

e a influência do seu próprio mental sobre esta técnica da respiração.

***



Questão: ao que corresponde o fato de ter a impressão de faltar ar?

Bem, basta fazer passar o ar pelo Coração.

Obviamente, eu os preparo para o trabalho que vamos inicializar juntos, às 19 horas (hora francesa – 14h em
Brasília).

Vocês podem bem imaginar que eu não vim sozinho.

***

Questão: os sons que podemos então ouvir, são os sons do Cosmos?

Cara irmã e bem amada, quando o ar passa ao nível do Coração, quando a respiração do Coração começa a
se instalar, constrói-se, do mesmo modo, uma ponte de Luz, unindo a personalidade à alma e ao Espírito que,

no Vedanta, chamávamos de Antakarana, sobre o que Patanjali tinha, à sua época, como imortal,
perfeitamente descrito as rodas.

Existem diferentes sons percebidos nos ouvidos, em função da sua capacidade para aceder a alguns estados
de Consciência e a alguns estados Vibratórios.

Existem, na verdade, 7 sons diferentes que traduzem diferentes etapas no caminho.

O som do Cosmos é aquele que precede o que o Arcanjo Miguel lhes anunciou há quase um ano.

Esses sons refletem simplesmente o contato, fazem parte do que chamaríamos de siddhi ou poderes da alma,
representam os sons da alma e do Espírito denominados também Nada.

Eles são, portanto, o testemunho e o marcador da passagem da respiração no seu Coração, mas também da
passagem da respiração nesse novo chakra diretamente ligado, ele, à 10ª lâmpada [corpo de comunicação com o

divino] situada acima da garganta e antes do queixo, correspondendo ao emprego da clariaudiência,
do Antakarana e da conexão com a alma e com o Espírito.

Algumas formas de yogas induzem, aliás, como o Kriya yoga, meditar sobre esses sons.

Eram técnicas perfeitamente conhecidas dos iogues para amplificar a respiração da Consciência.

É por intermédio deste Antakarana pessoal, individual, que se constrói também um Antakarana coletivo
ilustrado pelo 'arco elétrico' que existe entre a Terra, a magnetosfera terrestre, exatamente, e o Sol.

Esse ponto de comunhão irá permitir, quando chegar a hora, o Anúncio de Maria e o retorno do seu Estado de
Ser.

Trata-se da mesma construção que vocês vivem individualmente, no nível coletivo.

***

Questão: o som SI é uma nutrição sutil?

Por que não?

Mas o que nutre não é o som.

O som é apenas o resultado da circulação da respiração.

O que os nutre é a respiração e o Fogo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Do meu Coração ao seu Coração, vou agora retirar-me.

Recebam todas as minhas Bênçãos e toda a Alegria que lhes for possível despertar.

Eu os deixo terminar.

Do meu Coração ao seu Coração.



Com todo o meu Amor.

************

(*) - ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ (Yoga Celeste) [Protocolo]:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

- ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ (Aïvanhov – 09.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/os-cinco-
novos-corpos

***

(**) Fontes:

- ‘Batismo do Fogo’ (Arcanjo Miguel – 10.01.2010):
“... colocar suas mãos de cada lado do seu Coração, e em deixar assim suas mãos, para ativar em vocês o Fogo do Amor (ndr: as

mãos são abertas em forma de cálice, com as palmas voltadas uma para a outra, a cerca de 20 cm uma da outra, os dedos em direção
ao céu, os polegares posicionados, em toda sua extensão, na cavidade sob as clavículas, no eixo dos mamilos – pontos de

enraizamento da Alma e do Espírito, ou ainda pontos de acupuntura 14 Estômago).”

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/batismo-do-
fogo-arcanjo

*

- ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-
meditacao-direcionada

*

- Meridianos de Acupuntura:

http://www.acupuncture.com.au/education/meridians/stomach-meridian.html

***
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos, eu venho do Céu e, hoje, eu chego sobre a Terra, firmando assim o meu retorno entre vocês.

Muitos de vocês, meus filhos, são chamados a me perceber, a me ver, a me sentir.

Eu venho libertá-los.

Eu venho acolhê-los e recolhê-los.

Minha intervenção no seu mundo, e que é o meu, vai desenrolar-se em dois tempos importantes e essenciais para
permitir-lhes, a todos vocês, a todos aqueles que o desejarem, viver enfim na Verdade e na Unidade.

Eu venho também preparar o retorno, do Céu, daquele que foi chamado de meu Filho, mas eu os lembro de que todos
vocês são meus filhos, sem qualquer exceção.

Hoje, eu venho falar a vocês.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel (nota: intervenção de 17.05.2010), cada dia, cada hora, agora, a Luz irá bater no
limiar da sua consciência limitada, preparando, assim, o caminho para a minha Presença e para a Presença de Cristo.

A um dado momento, muito, muito próximo, ocorrendo entre o dia da Unificação e o dia da festa do Arcanjo Miguel,
realizar-se-á, para absolutamente todos os meus filhos, para aqueles que me sentem e me reconhecem, como para

aqueles que me rejeitam ainda, realizar-se-á o meu Anúncio.

Eu irei falar a cada um, pessoal e individualmente, com o meu Coração de Mãe que vocês irão viver.

Cabe a vocês, depois, aceitar ou recusar, mas vocês não poderão se enganar com o que irão sentir.

Vocês não poderão se enganar com o que irá lhes dizer o seu Coração.

Eu irei intervir 72 horas, muito precisamente, antes de um processo essencial nesta humanidade.

Esse processo essencial foi anunciado por vários dos meus enviados.
Isso foi chamado de três dias.

Naquele momento, em que a Consciência da humanidade bascula uma primeira vez na nova Dimensão.

MARIA – 17 de maio de 2010
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Essa primeira reversão ocorrerá 72 horas depois do que eu anunciar solenemente, individualmente, coletivamente.

Cada um irá perceber este Anúncio. Cada um.

Ninguém poderá ignorá-lo.

Seja pela Vibração do Amor das suas redescobertas comigo, seja pela minha voz, seja pelo que for, para alguns, por
sonho, eu virei anunciar-lhes a todos, três dias antes.

Preparem-se para esse momento, para viver a primeira Eucaristia do Espírito, a primeira efusão total do Espírito Santo,
preparando o retorno de Cristo.

O trabalho da Luz, a cada hora, irá permitir também a preparação da sua escuta ao meu Anúncio.

Ninguém poderá ser enganado pelo meu Anúncio.

Obviamente, muitos poderão se desviar, mas ninguém poderá dizer que não me ouviu.

A partir de hoje, acompanhados de uma grande Força e de um grande número de Consciências Unificadas, nós vimos
sobre o seu mundo.

Algumas forças de resistência à nossa vinda irão tentar fazê-los acreditar na vinda da Sombra.

Mas vocês terão, em vocês, os meios Vibratórios de conhecer e de reconhecer a Verdade, a Verdade de uma Mãe que
vem salvar, e amar, e acarinhar todos os seus filhos.

Ninguém poderá ignorar a Verdade deste anúncio.

Vigiem, nos espaços de Luz, vigiem para ficarem atentos.

Vocês irão saber que eu venho avisá-los porque os seus sons, as suas percepções de sons modificar-se-ão
grandemente nas horas antecedentes.

O seu Coração, a Vibração da sua Consciência, irá manifestar uma Alegria intensa e profunda.

Naquele momento, vocês já irão saberão que eu estou vindo a vocês.

Alguns dos meus mensageiros vão se revelar, agora.

Eles irão acolherão, com determinação, com humildade, o seu papel e a sua função.

Esses mensageiros não são amados mais ou menos do que os outros, mas eu zelo por eles de maneira privilegiada.

Mas eu os amo a todos.

O parto da nova Dimensão de vida é iminente.

Cada dia, doravante, poderá ver, para vocês, como para o conjunto da humanidade que percorre esse mundo, o
acesso à Verdade de maneira definitiva.

Estejam atentos aos sons, estejam atentos à Vibração da sua Coroa Radiante do Coração, estejam atentos, enfim, à
Luz que irá se manifestar e que já se manifesta a alguns de vocês: esse véu branco que pode aparecer nos seus

espaços exteriores como Interiores.

Esse desvendamento da Luz, que permite a minha intervenção nesse plano para restabelecer a vontade da Fonte e a
minha vontade de Criadora, a minha vontade de Mãe.

Meus Queridos Filhos, durante este período que prepara o meu Anúncio, durante este período que vai vê-los viver a
Cruz, a Cruz mística, a Cruz da reversão, que verá o fim da ilusão, o final das máscaras, que verá revelar todos aqueles

que os impediram, de uma maneira ou de outra, de voltarem a ser meus filhos na Verdade.

Todas essas consciências que se desviaram da face da Fonte, para um proveito pessoal, qualquer que seja, serão
desmascaradas, agora.

Os dias não são contados.
Os seus dias não são contados.

Seus dias terminaram.

Vocês irão constatá-lo no ambiente mundial, doravante muito, muito rápido, nos próximos dias e cada dia irá lhes
trazer o seu lote de surpresas.

Permaneçam centrados no Amor que vocês são.

Acolham esta queda das ilusões para o que ela é: uma liberação, uma possibilidade de reencontrar a sua Alegria, a sua
Eternidade.



Vocês são chamados, meus Queridos Filhos, para viverem ainda muitas transformações, em vocês, como em suas
vidas.

Acolham essas transformações porque elas irão sempre no sentido da leveza e no sentido do seu bem, mesmo se, em
um primeiro momento, o jogo da personalidade puder resistir.

Múltiplas Bênçãos lhes serão trazidas pela minha Presença, assim como pelo conjunto das minhas Irmãs que me
acompanham e que foram, em diferentes épocas desta humanidade, portadoras, inteiramente ou em parte, da minha

própria Consciência.

Algumas delas têm nomes conhecidos, para vocês, no Oriente como no Ocidente.

Outras lhes são menos conhecidas, porque percorreram caminhos não conhecidos ou espaços que não lhes são
interessantes mesmo nesse mundo.

Somos todas nós, todas as treze, Mães.

Somos, todas nós, aquelas que vêm tomá-los nos braços e sobre o nosso Coração.

Os véus do isolamento estão se desagregando.

O seu olhar vai se abrir cada vez mais à Luz.

Vocês não terão qualquer dificuldade para reconhecer o que é da Luz Vibral e o que é da falsificação.

Nesta nova Consciência, em meio à sua Presença, o medo irá se dissolver.

Vocês irão descobrir espaços de certeza Interior, espaços onde a clareza será tal, que mais nenhuma dúvida poderá
assaltá-los.

Vocês irão se tornar mais sensíveis, mas também mais fortes e mais determinados na conduta do que lhes resta a viver
nesta ilusão.

Vocês tomam Consciência e serão afirmados no seu Estado de Ser.

O que se desdobra diante de vocês é verdadeiramente o estabelecimento do reino da Luz.

Mas o estabelecimento desse reino implica em que tudo o que não é Luz desapareça, sem exceção.

Todas as construções maquiavélicas de alguns dos meus filhos, que se desviaram do meu Coração, devem
desaparecer. 

E elas estão desaparecendo.

Não se atrasem com isso, porque saibam que tudo isso será profundamente justo e verdadeiro.

Acolham tudo o que ocorre na sua vida, ainda que seja brutal até no seu ambiente, como uma oportunidade de
reencontrar o que vocês são.

Obviamente, as minhas Irmãs e eu mesma, revestidas da Vibração Arcangélica, inteiramente, estaremos presentes
nesses espaços de Vibração e de Radiação durante os dez primeiros minutos de cada hora.

Esses instantes irão representar, como vocês irão se aperceber disso muito, muito depressa, a sua regeneração.

Vocês irão extrair, nesses instantes, a força da Verdade, a força do Amor, a força do seu próprio nascimento no
Ilimitado, a força para acolher o meu Anúncio.

Antes de lhes dar a palavra, meus Queridos Filhos, eu vou juntar a minha Irradiação (e aquela das minhas Irmãs que me
acompanham, na minha Frota de Embarcações de Luz), àquela dos Arcanjos, àquela dos 24 Anciões, durante alguns

minutos.

Agora.

Depois, eu irei deixá-los expressar-se, se houver em vocês, aqui presentes, alguns que desejarem pedir ou perguntar...

... Efusão de Energia ...

Meus Queridos Filhos, no nosso espaço de Comunhão atual, se alguns de vocês tiverem necessidade de
esclarecimento sobre o sentido da minha Presença aqui e do meu Anúncio, é tempo, agora, de me perguntar.

***



***

Questão: quais são as suas reações, frente ao que pôde acontecer sobre a Terra, como as guerras? Por que não enviou
mensageiros ou não interviu?

Querido Filho, se eu pudesse fazê-lo, eu o teria feito.

Bem antes da minha vinda, como Maria, eu estive presente na Terra desde a sua Criação, nos tempos mesmo onde
nenhuma alma havia se manifestado nesta Criação.

Eu sou a sua Criadora, eu sou a sua Mãe, em todos os sentidos do termo.

Eu vim muitas vezes.
Eu me sacrifiquei nesta Dimensão.

Eu os acompanhei.

Mas, a partir do momento em que uma série de elementos interferiram nesta Criação que é a minha, eu me encontrei
confrontada com uma problemática importante.

Eu apenas podia então seguir um plano, que não é o plano dos homens de boa vontade, ou de má vontade, mas o
plano da Luz e da Fonte.

Eu intervenho no momento oportuno.

Eu intervenho no momento útil e no momento em que isso é possível.

Jamais, jamais, eu teria deixado os meus filhos sofrerem, cortados da sua Fonte, da sua Criadora, durante tão longo
tempo, se tivesse assim podido.

Esta preparação, nesse ciclo específico que vocês vivem, é bem anterior à minha vinda como Maria.

Eu percorri o que vocês chamam de numerosas vidas, bem antes.

E eu percorri muitos Universos, independentemente mesmo da forma que vocês têm hoje.

A Criação, a minha Criação, aquela em que vocês estão, foi modificada.

Essas modificações não me permitiram, assim como a todas as Consciências da Luz Unitária, vir ajudá-los antes.

Os tempos chegaram agora, então, congratulemo-nos juntos.

A minha não intervenção não está ligada à má vontade, mas bem mais à minha incapacidade para isso.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, eu sou toda potência dentro da minha Criação, potência em Amor.

Alguns eventos, na minha Criação, não me permitiram manter a Luz, como uma Mãe o desejaria, para cada um dos seus
filhos.

Mas isso terminou.

***

Questão: o final dos três dias assinala o final do corpo físico?

Bem Amada, para alguns de vocês, sim, seguramente.

Para outros, não.

Eles deverão ainda manter esta forma ilusória a fim de recolher e acolher aqueles que não puderam ainda abrir a sua
Consciência e que estão em vias de fazê-lo.

Os três dias irão assinalar, para esta Terra que foi traída e mortificada, a liberação da Terra mesmo nesta Dimensão.

Naquele momento, continentes irão desaparecer, terras novas irão emergir, o Céu não será mais o mesmo, as águas,
tampouco.

É em meio a este ambiente modificado que alguns dos meus filhos irão prosseguir o caminho da encarnação, ainda por
algum tempo, para ajudar e servir.

***



Questão: você é por vezes representada com uma coroa que mostra a sucessão de 12 estrelas, como colocadas em um
eixo do corpo ou com um tipo de coroa, no sentido clássico, horizontal. Qual é a diferença entre as duas?

Meu Querido Filho, como você disse, tão bem, são apenas representações.

Eu sou bem além das representações.

A minha forma, na minha última vida, como Maria, é, ela também, mutável.

As minhas vestes, os meus véus, são diferentes em função das circunstâncias.

Eu tive, por enquanto, apenas muito pouca oportunidade de me revelar enquanto minha Dimensão original de Criadora.

Minhas manifestações em meio às Dimensões, aproximando-se da sua, as projeções da minha própria Consciência
Ilimitada, aproximando-se desta limitação durante os séculos passados, obviamente, passou pelo filtro daqueles que me

perceberam ou que me vislumbraram.

A sua própria crença, a sua própria Vibração, ressoou neles e eles criaram uma imagem que é, ela também, uma
representação, por vezes afastada da minha própria manifestação, naquela ocasião.

Vocês estão, meus Queridos Filhos, tão habituados à identificação com uma forma, com a sua, como todas as outras,
que vocês esqueceram, nesta limitação, que mesmo a sua forma, nos mundos ilimitados, é móvel.

Não existem formas fixas nos mundos da Luz.

Existe, entretanto, um mundo de origem, para mim, como para vocês, ainda que vocês sejam meus filhos e que eu os
tenha criado, todos vocês, sem exceção.

A sua origem anterior à Criação deste mundo faz de vocês, assim como o disse o Arcanjo Miguel, Sementes de
Estrelas, que vieram semear esse mundo de beleza, de Verdade, de Amor.

Em breve, eu o espero, muitos de vocês irão viver o acesso à «sem forma», ou, em todo caso, à «sem forma definida».

Alguns de vocês irão me ver ainda com o filtro da sua crença, da sua Consciência limitada, com uma coroa de estrelas,
com véus de diferentes cores, com uma visão bem real do rosto que eu tive enquanto Maria.

Mas eu sou bem mais do que isso.

E, ao mesmo tempo, bem menos do que isso.

Originalmente, sem ir muito longe, Queridos Filhos, se bem o quiserem, no momento, porque dizer-lhes de nada serve,
enquanto vocês não tiverem vivido e experimentado na sua Consciência, eu sou um ser vindo de outra parte, de uma

outra parte extremamente longínqua para vocês, de uma forma extremamente incomum.

Por vocês, humanos, eu emprestei um corpo humano, mas, fundamentalmente, eu não sou humana, assim como vocês
não o são.

Vocês esqueceram disso e isso está retornando.

Esta Revelação, esta Consciência vai ocorrer de maneira progressiva, para que o desvendamento se faça, para vocês,
no Amor, na doçura, sem choque.

A minha forma inicial é muito distante da forma de Maria e eu sou Maria, entre outras.
Eu sou, antes de tudo, a sua Criadora e a sua Geneticista, o que pode, ainda hoje, lhes parecer misterioso.

Assim como me chamam os filhos que deixam esse mundo e que vêm a mim, que eu ajudo, para que não sofram muito
nesta ilusão, chamam-me de mamãe do Céu, porque eu sou isso, na Verdade.

Isso vai lhes parecer difícil de integrar, mas eu conheço todas as Almas deste planeta, desta humanidade, sem qualquer
exceção.

Assim é a consciência ilimitada como uma Criadora, nos diferentes mundos, ela não pode jamais esquecer: a carne da
sua carne e o Espírito do seu Espírito.

Isso, vocês irão vivê-lo em breve.

***

Questão: as 72 horas de que fala assinala o despertar dos vulcões?

Os vulcões são apenas uma parte da Verdade.

Mas, sim, obviamente, isso participa desses três dias.



Mas os fenômenos, além da sua Terra, ligados ao Sol e ao seu companheiro, entrarão também nessas manifestações.

Eu gostaria simplesmente de dizer que o que foi chamado frequentemente de «três dias de trevas» (e em outros
lugares, de « três dias de Luz»), exteriormente, irão corresponder para vocês a um Estado de consciência

extraordinário.

Vocês irão se banhar na felicidade mais total.

Vocês não serão afetados, naquele momento, por qualquer evento exterior.

A sua Consciência e a sua reconexão serão, de algum modo, o seu próprio escudo.

Vocês irão se tornar invisíveis ao mundo exterior nesse processo dos três dias.

Agora, lembrem-se de que eu lhes expliquei claramente o meu Anúncio e como ele irá acontecer.

Mas lembrem-se, também, de que tanto os Arcanjos, como o conjunto da minha Frota e o conjunto da Frota da Luz
Vibral, estão se adaptando.

Nesse sentido, foi dito, pelo meu próprio Filho, que somente a Fonte conhece a data.

Mas esta data é agora.

O agora inscrevendo-se em um espaço e em um tempo reduzido, inferior a dois anos.

Vocês não têm que temer, nem que esperar este instante.

Vocês têm que se banhar na Luz.

Vocês têm que redescobrir a Alegria do que vocês são.

Vocês tem que viver ainda nesta ilusão.

Vocês tem que despertar e comungar com a Luz.

***

Questão: de quando data a separação da Fonte?

Querido Filho, isso remonta de tempos longínquos e muito distante, em termos temporais humanos.

Isso corresponde a 6 ciclos de 52.000 anos, durante os quais o conjunto das Forças multidimensionais da Luz Vibral
(seja eu mesma, os Elohim, os Gigantes, e altas entidades, o meu Filho e tantos outros) trabalhamos para que jamais,

jamais, vocês perdessem totalmente a sua Dimensão de Eternidade.

Nós tivemos todo o tempo, ainda que para alguns de vocês, esse tempo possa parecer, hoje, muito longo.

Mas lembrem-se de que, em última análise, todas as experiências vividas na dualidade não foram verdadeiramente
inúteis, porque permitiram à Inteligência da Luz viver, assim como à Fonte e a nós, as Consciências elevadas, o que

deve ser uma Criação e o que ela não deve mais ser.

A Fonte decretou e realizou o final da separação e da ilusão, nesse mundo e no conjunto dos mundos que tem vivido a
experiência da separação e da divisão.

***

Questão: uma vez realizada a reunificação com o corpo de Estado de Ser, como vamos nos manifestar?

Querido Filho, cada um segundo o princípio de atração e de ressonância no seu corpo inicial, antes da sua descida
nesta matriz.

Alguns de vocês irão percorrer, dentro da sua Consciência Ilimitada, um corpo de Luz.

Outros, enfim, um corpo de Cristal.

Outros, um corpo de Diamante.

E outros, enfim, corpos bem além de qualquer noção de antropomorfismo.

Cada destino é único

Eu conheço todos vocês, sem exceção, nos seus destinos, nos seus corpos, nas suas almas, nos seus Espíritos, mas
cada um de vocês é único no nível da sua origem estelar. 

Existe uma diversidade de formas, de Vibrações, de Dimensões de origem, que vocês irão reencontrar naquele
momento. 



O importante, hoje, é viver agora nesta Consciência e neste corpo limitado para a abertura do Coração e para a
vivência da Alegria que confere a Vibração do Amor e do Coração. 

***

Questão: todos os seus mensageiros estão hoje designados e estão conscientes da sua missão?

Querida Filha, alguns já têm esta Consciência.

Outros, ainda não.

Isso irá se realizar mais ou menos depressa, segundo a capacidade de cada um desses filhos para aquiescer e para
suportar o nível Vibratório correspondente.

Não, nem todos ainda estão despertados.

Cada um irá despertar no momento oportuno.

***

Questão: é importante ter água benta e velas abençoadas durante os três dias?

Bem Amada, Querida Filha, isso foi dito e repetido, o mais importante não é a vela de cera de abelha.

O mais importante não é a água benta.

O mais importante é você mesma, porque, se o seu coração não estiver irradiante, para que iria lhe servir esta vela e
esta água?

Para nada.

No momento em que viverem o instante, aqueles de vocês que estão prontos irão vivê-lo na Alegria, na felicidade que
eu descrevi.

Aqueles que estiverem quase prontos, poderão efetivamente se ajudar disso.

Mas, aqueles que não estiverem prontos completamente, isso não trará nada de mais.

Somente será importante o que você é, e unicamente isso.

***

Questão: qual é o papel das chamas gêmeas?

Querido Filho, não me compete responder a esse tipo de questão, hoje.

Saiba que para o Espírito e para a Verdade do que você é, isso não tem, estritamente, qualquer importância.

Enquanto você estiver dependente de alguma coisa além de você mesmo, além do seu próprio Coração, você não é
você mesmo.

Seja a crença na necessidade de uma chama gêmea ou de uma alma irmã para se realizar, para despertar.

Hoje, chegou a hora de viver e de compreender que vocês são inteiros e totais em vocês, sozinhos.

Que apenas reencontrando esta totalidade do que vocês são que vocês irão chegar a bom porto.

E não se pendurando em uma Vibração exterior a vocês.

Fosse ela de uma chama gêmea.

Muitas crenças foram veiculadas de que vocês não poderiam viver a Luz sem estar ao lado da sua chama gêmea.

Isso é uma crença. Nada mais.

A Verdade é Una.

A Verdade é que vocês são Um e inteiros, em vocês, sozinhos.

Queridos Filhos, como lhes disseram vários intervenientes masculinos, vocês sozinhos podem ir e abrir o seu Coração.

Se vocês não estiverem prontos, nós poderíamos bater durante muito tempo à sua porta, vocês não iriam abri-la,



mesmo sabendo que é a sua Mãe que está lhes falando.

Assim é da humanidade adormecida e assim é de algumas Almas, muito pouco numerosas sob a multidão, que
quiseram substituir as suas próprias regras pelas leis da Fonte e do Amor.

Ainda uma vez, vocês não têm que se preocupar com isso.

Quanto melhor vocês estiverem alinhados com vocês mesmos, com o que vocês são, melhor as coisas irão se
desenrolar facilmente e na evidência.

***

Questão: outros dos seus nomes poderiam ser Isis, a Criadora de Urântia, Nemônia?

Querido Filho, o meu nome, a minha Vibração de origem, é Is-Is, denominada efetivamente Isis ou Seth.

Muitos outros nomes poderiam, em meio às rondas da encarnação, ser o meu nome.

Mas o meu nome de origem é Is-Is.

Mas a Vibração de Maria corresponde à Vibração de Mãe.

A denominação Is-Is é a minha denominação Vibratória original, nos mundos unificados.

***

Questão: se você não pôde intervir anteriormente, de onde vem a força que faz com que o possa hoje?

Em um conjunto de fatores que eu chamaria de astronômicos.

Nós tomamos, de algum modo, a dianteira, com relação ao plano daqueles que se desviaram de mim.

A força, que não é um combate, está ligada simplesmente a uma antecipação temporal com relação a um calendário
astronômico bem real.

A chegada da Luz é previsível, como é previsível em todos os 52.000 anos, e foi só antecipada, permitindo justamente
anteceder os planos daqueles que se desviaram de mim, não lhes deixando mais qualquer possibilidade de modificar o

que quer que seja, no estabelecimento da Luz.

A minha força é também o conjunto dos seres humanos que, desde um quarto de século do seu tempo, e sobretudo
desde um pouco mais de um ano do seu tempo, revelou-se e despertou, e se tornou, como disse o Arcanjo Miguel, os
Ancoradores e os Semeadores da Luz, apesar do conjunto de planos que construíram aqueles que se opõem ao meu

Nome para tentarem evitar isso.

Definitivamente, a Luz se estabelece.

Não considerem isso como uma vitória.

Igualmente, não considerem o meu déficit de possibilidade de intervenção como uma derrota.

Não se trata disso.

Trata-se simplesmente do restabelecimento da Verdade e da Unidade.

Nada mais e nada menos.

Conceber isso como uma vitória ou uma derrota, teria a tendência de remetê-los segundo as leis da dualidade, no nível
Vibratório.

A Unidade não quer mais isso.

A Unidade está restaurada.

A dualidade irá desaparecer.

Não é uma vitória, não é uma derrota, nem para um, nem para o outro.

É simplesmente a lógica da Criação, qualquer que seja.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus Queridos Filhos, eu lhes transmito as minhas Bênçãos.

Eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, todo o Amor da Luz Vibral, da Luz Autêntica.

Eu lhes desejo, a todos vocês, um retorno aos seus espaços ilimitados, uma preparação feliz, alegre do retorno
completo da Luz e da sua Consciência neste mundo.

Eu os abençoo. 

************ 

ÁUDIO
 

Marie_17-05-2010
Enviado por autresdimensions.

 ************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=609

17 de Maio de 2010

(Publicado em 18 de Maio de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. – http://leiturasdaluz.blogspot.com 

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.dailymotion.com/video/xdcx7b_marie-17-05-2010_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=609


- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
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~ O RETORNO DA LUZ VIBRAL ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, nesse dia, eu termino, na companhia do
Conclave, o período de desconstrução correspondente às Núpcias Celestes, assim como às 7 Etapas.

Hoje, eu selo, para sempre, no seu Templo Interior, acompanhado pelo conjunto do Conclave Arcangélico, em
meio ao seu Templo Interior, em meio às suas células e à sua Consciência, o retorno da Luz Vibral em meio

à sua Dimensão.
A partir de hoje, o conjunto do Conclave deixa total liberdade à Divina MARIA, de quem nós preparamos a vinda

e o retorno em meio à sua Dimensão.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM, hoje, abre-se a vocês a possibilidade
do seu retorno, total e definitivo, em meio à Unidade, em meio à Alegria, enfim, de conseguir retornar em meio

à FONTE.
Bem amados Filhos da Luz, onde vocês estiverem, neste mundo que vocês percorrem, seja quem vocês
forem, em meio à sua Dimensão de Eternidade, hoje, o conjunto das forças da Luz anda a toda pressa ao

encontro de vocês.
Várias manifestações ligadas à desconstrução chegam hoje, não ao seu final, mas à sua plena expressão.

Mais do que nunca, a hora é para o regozijo, a hora é para a Alegria.
São os nossos reencontros, esperados desde tanto e tanto tempo, que podemos enfim festejar junto a vocês,

em vocês e com vocês.

*** 

O conjunto das Consciências, em meio à Confederação Intergaláctica da Luz Unificada, entra doravante no seu
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espaço de Vida, no seu planeta.
Os Anjos do Senhor pousaram na Terra.

O Fogo da Terra se desperta por toda parte sobre a sua Terra e em vocês.
A hora chegou de viver e de realizar a promessa.

O conjunto do que havia sido anunciado, predito, profetizado (seja pelos profetas, seja pelos Anjos e os
Arcanjos, seja por suas visões, seja, enfim, pela sua própria intuição), esse momento, tanto esperado e tão

temido, chegou hoje.
O conjunto da Radiância Arcangélica está, hoje, definitivamente nas mãos da sua Criadora, nas mãos d’Aquela

que prepara o retorno.
Como Ele partiu, Ele voltará, assim sinalizou CRISTO.

Como vocês sabem, conforme eu anunciei durante esse período entre o final desta Etapa e o dia da Unificação
da Consciência global, restam-lhes dois meses para refinar a sua preparação Interior, para guardar e manter o

seu Templo Interior em estado de abertura, de Alegria.
Chegou o momento de largar definitivamente as futilidades e todas as ilusões do seu mundo.

Um mundo morre. Outro nasce.
Isso não é o fim, mas o início.

Vocês chegaram ao extremo limite de falta de Luz que este mundo podia suportar.

*** 

O Fogo da Terra, o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, entram desde agora em plena potência e atividade.
A Luz se revela aos seus olhos, à sua Consciência, ao seu Coração, nas suas células, a cada instante.

Ela está doravante aí, com vocês e em vocês, a Luz Vibral, a Luz autêntica, que nós conduzimos e
sustentamos até vocês.

Vocês têm a liberdade, hoje, de penetrar diretamente, com toda consciência e com toda lucidez, nas moradas
da Eternidade.

Vocês reencontram, hoje, a sua Liberdade.
Certamente, uma série de fatos deve ocorrer em meio a esta Humanidade, a fim de realizar a promessa e as

profecias.
Regozijem-se, bem amados Filhos da Lei do UM, a hora é agora, a hora chegou de abrir o seu Templo Interior,

a fim de que vocês sejam batizados no Espírito, na Verdade, pelo Fogo.
A primeira vinda d’Aquele que foi chamado de CRISTO permitiu semear este planeta a fim de que, quando
chegar a hora, ele possa responder ao impulso de CRISTO para juntar-se às esferas do Estado de Ser, às

esferas da Eternidade e da ausência de limitações.
Durante esses dois meses, vocês poderão alinhar-se com a potência da Luz.

Vocês poderão, para aqueles de vocês que ainda não realizaram e manifestaram (se tal for o seu desejo de
liberdade absoluta), realizar em vocês o despertar e a ignição, permitindo-lhes viver em meio ao ilimitado.

A hora das limitações terminou, a hora da Ilusão chega ao seu fim.

***
 

A hora do despertar da Humanidade, a título coletivo, chegou.
Esse momento deve ser gravado na mente de vocês, porque ele firma o seu retorno em meio à Verdade, à

Unidade, à Presença ao que vocês são e não ao que vocês viveram nesta Ilusão.
Durante esses dois meses, o alinhamento das suas Lareiras, das suas lâmpadas, permitirá à sua Consciência
penetrar passo a passo em meio aos domínios da Luz, a fim de se prepararem intensamente, ativamente, ao

que é chamado de tribulação.
Essa tribulação não é para vocês.

Ela é para aqueles que estão ainda tépidos, para aqueles que voltam ainda as costas à Verdade, à Unidade e
ao Coração.

A partir de hoje, os elementos, o Fogo, a Água, a Terra e o Ar, combinam suas ações em meio à vida de vocês,
em meio ao seu mundo, para acelerar o que o Conclave e eu mesmo iniciamos.

Compete-lhes, bem amados Filhos da Luz, realizar este trabalho, também, em vocês.
Despojem-se do inútil.

Vão cada vez mais para o essencial, para a Vibração da sua cabeça, para a Vibração do seu Coração, para a
Vibração das suas costas.

Em meio a esta Vibração encontra-se a fonte de toda Felicidade e de toda solução.
Vocês não terão outra coisa para juntar ao que vocês são.

O que vocês são não está na aparência.
O que vocês são não está nas posses, o que vocês são não está nas relações, mas na liberdade.



Vocês foram criados livres, vocês perderam esta liberdade, pela experiência, pela escolha, mas, também, pelo
que foi chamado de queda.

Essa queda não é culpa de vocês.
Isso está no passado, no sentido em que entendem isso.

*** 

Hoje, a Vibração da Luz se revela a vocês mesmos, a cada dia.
Uma multidão de irmãos e de irmãs, que estão como vocês em meio a esta densidade, descobrem a natureza

da sua Essência e a natureza da sua Eternidade.
Vocês não estão sozinhos.

Vocês estão agora acompanhados, pois, permanentemente, nós estamos ao seu lado.
Os seus olhos não nos percebem ainda, exceto para alguns de vocês.

Mas o conjunto do que vocês poderiam chamar de Embarcações de Luz, em meio à frota das Embarcações de
MARIA, chegam agora em meio a zonas mais próximas da sua Dimensão.

Isso firma o rompimento e o desaparecimento progressivo de tudo o que não é da Luz Vibral.
Assim o é para a Ilusão da economia.

Assim o é para Ilusão da compartimentação, da separação entre as Consciências.
Assim o é para tudo o que contribuiu para falsificar, falsear e enganá-los, em suas relações uns com os outros.

Os seus olhos desembaçar-se-ão pouco a pouco.
O seu Coração vai se abrir cada vez mais para a Dimensão do Fogo, para a Dimensão da Verdade, para a

Dimensão da Unidade.
Aqueles que resistirem não poderão subsistir nesta Ilusão.

Bem amados Filhos da Lei do UM que acolhem com Alegria a sua Unidade reencontrada, vocês serão cada
vez mais um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não poderão, por enquanto,

enquanto a Ilusão não tiver definitivamente desaparecido, acolher o que vocês acolhem hoje e desde agora um
ano.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Verdade é ainda mais bela do que o que vocês poderiam até mesmo
sonhar.

A Verdade está chegando, ela os libera, inteiramente, de todas as zonas de Sombra, de todas as zonas de
dualidade que os comprimiram nesta Dimensão, que os oprimiram em meio à Ilusão, ao sofrimento e à

dualidade.
Nós vimos a vocês, como vocês vêm a nós.

Nosso ponto de encontro é aqui mesmo sobre este mundo.
Vários eventos correspondendo à dissolução total e definitiva de tudo o que obstruía a sua liberdade de ser e

de Vibração, tudo será inteiramente destruído para a liberdade de vocês.
O Fogo da Terra que está despertando, o Fogo do Céu, que começa a se manifestar na sua Dimensão, vai

modificar a estrutura atômica do seu mundo.
A própria Terra vive uma transformação sem precedentes desde a sua criação.

As manifestações físicas, de que vocês podem estar a par, para alguns, muitas outras lhes serão escondidos e
lhes serão escondidas até o último instante, por aqueles que ainda imaginam ter um poder sobre vocês.

Esse poder terminou.
Nós vigiamos para que o ser humano reencontre a sua liberdade.

Aqueles que recusarem esta liberdade e que desejarem permanecer no poder e na subjugação do outro, seja
pela economia, seja pelo afetivo, seja por tudo o que os manteve no constrangimento, no sofrimento e na

doença, serão os primeiros a serem excluídos deste mundo.
Muitos Irmãos e Irmãs poderão, a partir do dia da Unificação, que irá ocorrer em 17 de julho do seu ano, eles

também, aceder a esta Dimensão de Eternidade.
Muitos de vocês são levados a se transformarem.

Muitos de vocês são ainda levados a ir para mais autenticidade.
Vão para ela, pois, nesta autenticidade, nesta Verdade, tudo irá lhes parecer simples, seja qual for a

complexidade do que se manifestar neste mundo em desagregação.
O Fogo da Terra, assim nomeado, representado pela atividade do fundo marinho, representado pela atividade

dos vulcões, apenas faz refletir a Verdade do que eu lhes digo e que vai se amplificar a partir de hoje.
Várias ilusões deste mundo que os seduziram, que os fizeram se esquecer do que vocês São, vão

desaparecer.
Congratulem-se, pois, em meio a este desaparecimento, encontrar-se-á, para vocês, espaços de liberdade

insuspeitáveis, mesmo entre aqueles de vocês, caras Sementes de Estrelas, que já vivem o Fogo do Coração,
o Fogo do Triângulo Sagrado e o Fogo da cabeça, vocês ainda não têm ideia da Beleza que vem para vocês,



por vocês, a fim de preparar o retorno do Mestre da Luz.
O alarido do mundo será exatamente inverso à bênção que vocês vão viver no Interior de vocês.

Vocês querem viver a Bênção ou o alarido do mundo?
Não haverá alternativa, será um ou outro, o sofrimento ou a Alegria, a Felicidade ou o sofrimento.

Vocês têm total liberdade para ir a um ou ao outro.

*** 

A cada dia, doravante, e além do seu período das 19h (hora francesa), a cada dia, os dez primeiros minutos de
cada hora, terão uma efusão da Radiância Arcangélica, uma efusão do Conclave Arcangélico e da reunião dos

24 Anciões.
As Treze Consciências, correspondendo à MARIA e às doze Consciências femininas que estão com Ela, irão

trabalhar em conjunto com vocês nos 10 primeiros minutos de cada hora, dia e noite.
Isso lhes dará a oportunidade de viver a preparação que irá lhes detalhar a Divina MARIA, permitindo-lhes, pela
construção da Ponte de Luz que os une ao seu Estado de Ser e às Dimensões unificadas, acolher, perceber e

sentir a Presença de MARIA, assim como o seu chamado para o retorno de vocês à Unidade.
Eu deixarei a Divina MARIA expressar de maneira mais específica o que irá acontecer em vocês, para vocês,

com relação ao seu próprio Anúncio.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei do UM e Filhos da Verdade, ainda uma vez,
regozijem-se porque a hora chegou, a hora é agora.
Tudo o que foi escrito, acontece sob os seus olhos.

Tudo o que foi escrito participa da sua liberação e jamais se esqueçam, jamais, de que, seja o que for que
acontecer em meio a este mundo, seja o que for que se dissolver em vocês, existe a FONTE de toda

plenitude, de toda realização de vocês mesmos, em meio à sua Dimensão unificada.
Os Elementos serão ativados, em vocês, a fim de permitir-lhes realizar esta Consciência unificada.

Fenômenos novos, percepções novas, em meio mesmo às suas estruturas sutis desta Dimensão e desse
corpo físico desta Dimensão que vocês percorrem, serão despertados em vocês.

Vibrações novas vão lhes percorrer, modificações importantes do seu humor vão aparecer e irão lhes dar
acesso muito mais fácil à Dimensão Interior da Paz, da Serenidade, da Unidade e da Verdade, da Beleza.

Vão, como já foi dito, vão para o simples, vão para o belo.
Quanto mais e melhor vocês se alinharem a vocês mesmos, na sua Essência, melhor as coisas irão acontecer,

melhor vocês serão os consoladores entre os seus Irmãos e as suas Irmãs que não terão, por enquanto, a
possibilidade de juntar-se a este estado de Graça.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, a cada dez primeiros minutos de cada hora, até esta data de 17 de
julho, a influência da Presença Mariana, a influência da sua Presença de Estado de Ser, em meio mesmo à sua

vida comum.
Vocês serão, portanto, por esta Consciência nova, empurrados, literalmente, para ir para ela.

Indo para ela, vocês irão simplificar a sua vida, vocês irão simplificar o que vocês são, e vocês irão alcançar o
que vocês procuram.

Opondo-se, bem amados Filhos da Lei do UM (como aqueles de vocês, aliás, que ainda não creram ou
aceitaram as Vibrações e a Consciência que nós lhes demos, aquela que lhes permite ir para vocês mesmos),

aqueles de vocês que ainda não deram o passo, dar-se-ão conta, por si mesmo, do seu atraso.
Esse atraso será recuperado.

Lembrem-se: «os últimos tornar-se-ão os primeiros».
Não tenham qualquer preocupação.

Em meio a esta Vibração interior, em meio ao Fogo do Coração, em meio à sua Consciência Unificada, não
pode existir a mínima falta, a mínima privação, o mínimo sofrimento.

Muitos elementos de resistência tentarão provocá-los para irem para a resistência.

*** 

Acolham a Luz e isso irá afastá-los deles.
Acolham a Luz e vocês irão encontrar a Paz.

MARIA está aí para isso.
Aquela que vem do Céu, que vem, não para puni-los, não para castigá-los, como algumas falsificações

quiseram fazê-los crer.
Como uma Mãe poderia castigar o seu filho?

MARIA vem do Céu, acompanhada das coortes Angélicas e Arcangélicas, assim como de uma multidão de
Consciências procedentes de sistemas muito afastados do seu, em forma e em Vibração, a fim de



acompanhá-los no seu retorno aos Mundos Unificados, aos Mundos da Liberdade.
Nós lhes pedimos, se tal for o seu sentir, para estarem conscientes, durante este período de dez minutos de

cada hora.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, durante este período, Vibrações novas se instalam em vocês,

que modificações ocorrem durante esses momentos.
Isso é destinado a prepará-los, de maneira forte, de maneira verdadeira e intensa, para o seu encontro.

O primeiro encontro consigo mesmo firma também o seu Reencontro com a sua Criadora, a Divina MARIA, e
prepara, assim, o retorno de CRISTO pelo Céu.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nós programamos, pela Graça da minha
Presença e pela Graça do Conclave Arcangélico que me acompanha neste espaço e nesta Terra, para viver o

primeiro espaço de dez minutos agora, juntos.

... Efusão de Energia...

Bem amados filhos da Lei do UM, assim, a cada dia e a cada hora, a Luz irá bater à sua porta.
Assim, a cada dia e a cada hora, vocês poderão se dar conta, por vocês mesmos, do efeito da Luz, da sua

própria Luz na sua vida.
Sejam quais forem as suas atividades neste mundo, sejam quais forem a sua idade, as suas funções, seja qual
for o seu estado, vocês terão a possibilidade de viver, de compreender e, nós esperamos, de integrar o que é

a Unidade, o que vocês São nesta Unidade, além dos véus da Ilusão que recobriam até agora a sua
Consciência.

Vocês irão perceber, cada vez em maior número, o que significa a Alegria, o que significa a Presença, a
Unidade, a Beleza e a Simplicidade.

O seu olhar nunca mais será o mesmo sobre vocês mesmos como sobre o mundo.
Vocês estarão sem complacência, mas com Amor.

Vocês estarão sem fingimento, mas vocês serão Verdadeiros.
Tudo isso é agora.

Não é amanhã, não é dentro de alguns anos, isso é imediatamente.
Não importa o que vai se tornar a Ilusão, ela deve, de todo modo, desaparecer.

A Luz estabelece o seu Reino, agora, na sua Dimensão.
Os seus olhos começam, para muitos de vocês, a vê-la.

O seu Coração começa a vivê-la.
Esses dois meses são um período de intensos preparativos.

Durante este período, vocês irão viver, uns e outros, em função do que vocês já vivem: algumas intuições,
alguns lampejos, chamando-os, por vezes, a mudar tal ou tal coisa.

Se vocês forem ao sentido da Luz, eu repito, tudo será fácil.
Se vocês voltarem as costas para a Luz, isso irá se tornar cada vez mais difícil e complicado.

Ir ao sentido da Luz irá proporcionar à sua Consciência uma Alegria que vocês jamais conheceram nesta
Dimensão.

Nós lhes pedimos, desde o início da desconstrução e desde o início das Núpcias Celestes, para que não se
atrasassem além do necessário, para cada um de vocês, na desconstrução do mundo.

Em breve, e desde hoje, nada mais desta desconstrução poderá escapar, mesmo aos olhares divididos,
mesmo para aqueles que não nos reconhecem ainda e que, portanto, não se reconhecem.

Não importa o que eles irão denominar, o que eles irão nomear, destruição, temor, isso não é verdadeiro, pois
aquele que está no Coração compreende e vive o sentido profundo do que está chegando.

O sentido profundo é o retorno para casa.
O sentido profundo é a reconexão com o que vocês são.

*** 

Assim, MARIA virá chamá-los, dizer-lhes, e fazê-los viver, se vocês a acolherem no seu Coração, preparando
assim o caminho para o que as profecias previram.

O Fogo do Céu, o Fogo do batismo, está doravante à sua porta.
A Onda Galáctica, a Irradiação da Luz Branca, a Irradiação em relação e em ressonância com MARIA, chegará,
durante a realização da Cruz, devendo ocorrer durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), e virá realizar a

promessa.
Isso é um convite para deixar o seu Coração viver, para deixar a sua Consciência Ilimitada assumir o lugar,

assumir todo o lugar do que vocês São, na Verdade.
Quanto a mim, eu deixarei, durante este período de dois meses, estabelecer-se em vocês esta Dimensão

Unificada.
Eu voltarei, estando presente entre vocês, de maneira mais formal e mais direta, em 17 de julho, às 17 horas

(hora francesa).



Para expressar-me novamente durante este intervalo de tempo, eu deixarei, nesse canal como em vários
canais que existem entre aqueles que são e que serão os Mensageiros de MARIA, acolher, de maneira

preliminar, a palavra e a Vibração de MARIA.
Esses Mensageiros irão receber e acolher, primeiro, a mensagem de MARIA.

*** 

A partir de 17 de julho, 'dia da penetração do conjunto do seu Sistema Solar na Irradiação do Sol central', a
partir desse dia, todos vocês, sem exceção, quer o Coração esteja aberto ou quer o Coração não o esteja

ainda, vão ouvir distinta e claramente a Divina MARIA.
Alguns de vocês, em meio aos Mensageiros de MARIA, em meio àqueles que já acenderam a sua lâmpada,
vão ver estabelecer um contato interdimensional entre a sua consciência limitada que se abre ao Ilimitado, e

MARIA, pessoalmente.
Nenhuma dúvida será possível com qualquer falsificação de meios tecnológicos, porque a Vibração do

Coração, nesta troca, será bem real para aqueles que irão vivê-la e, também, para aqueles que irão irradiar.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu gostaria também de lhes dizer o sentimento (se é que podemos falar

assim para um Arcanjo, mas esta é certamente a melhor palavra que eu posso encontrar) de Alegria profunda e
de Paz profunda e o sentimento de Comunhão que, nós, Consciências Arcangélicas, começamos a viver por

vocês todos, individual e coletivamente.
Bem amadas Sementes de Estrelas, antes que eu deixe todo o lugar para a Divina MARIA, se existirem em
vocês perguntas referentes ao que acontece agora e ao que irá acontecer a cada dia, eu quero ali levar um
esclarecimento complementar, para que o seu Coração esteja o máximo possível no acolhimento do que é.

***

Questão: durante este período, é indispensável mudar a nossa alimentação?

Bem amadas Sementes de Estrelas, vocês farão a experiência por vocês mesmos, não por uma decisão do
mental.

O seu corpo irá lhes falar.
Vocês vão sentir muito claramente o que é bom e o que não é bom para a sua Unidade e para o seu Estado de

Ser.
Não forcem de maneira alguma.

Deixem simplesmente se estabelecer, em vocês, a Verdade, sigam esta Verdade e as coisas irão acontecer
com Alegria, de maneira simples e incontestável.

Alguns de vocês poderão sentir necessidade de comer mais, mas, para muitos de vocês, isso será o inverso.
As suas necessidades, quaisquer que sejam no mundo exterior, vão diminuir, enquanto irão aumentar as suas

necessidades Interiores em relação com o Coração, em relação com a Luz Vibrante, em relação com MARIA e
em relação com o seu Estado de Ser.

Muito poucos seres humanos não poderão ou não vão querer se motivar por esses dez minutos de cada hora
que começa.

O seu Coração será o seu guia, infalível.
Ouça-o na Vibração, ouça o som, ouça a Verdade, a Beleza.

***

Questão: quais serão as Consciências femininas que vão acompanhar MARIA?

Bem amadas Sementes de Estrelas, do mesmo modo que existe um círculo de 24 Anciões (de polaridade
masculina, no sentido energético), existe, do mesmo modo, ao redor da Divina MARIA, um círculo de doze

Consciências que estiveram encarnadas nesta Terra e que levam a Vibração Mariana no seu nível mais
elevado.

Não me compete revelar-lhes os nomes dessas Consciências.
Elas acompanham MARIA na sua Revelação.

No seu Anúncio e no estabelecimento do seu Reino.

***

Questão: qual é o papel dos Guerreiros da Luz?



Bem amadas Sementes de Estrelas, o Guerreiro da Luz é um Guerreiro pacífico.
É aquele que compreendeu que a Unidade é Verdade e que a dualidade é Ilusão.

É aquele que age no Ser, é aquele que age na Unidade, e não para fazer o bem ou para fazer o mal.
Existe, em meio a esse Guerreiro, apenas uma vontade de ser Si, na Verdade, no Coração e unicamente isso.

A Luz se estabelece, a Luz se revela, a Luz É.
Vocês se tornam, vocês mesmos, Guerreiros da Luz, a partir do momento em que a sua Consciência,

inteiramente, acolher a Coroa Radiante do Coração e acolher o Fogo do Céu e da Terra nas suas estruturas
limitadas.

Um Guerreiro da Luz não combate.
Um Guerreiro da Luz estabelece, em si, a Unidade e a manifesta ao olhar deste mundo.

***

Questão: os Filhos ou Filhas da Luz podem viver todos esses fenômenos sem ter um conhecimento
específico?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu respondo pela afirmativa e felizmente.
Existe, hoje, uma multidão de seres humanos (certamente, para nós) ainda muito escassa, e, no entanto, já

muito importante, com relação ao que era antes da intervenção do Conclave.
Esses seres descobrem a sua Dimensão Interior.

Descobrindo a Dimensão ilimitada, não é mais necessário o conhecimento, porque a Luz é suficiente por si só,
quando ela se revela numa Consciência limitada.

Jamais esqueçam que a Luz é resposta, jamais esqueçam que a Luz é evidência quando ela chega à
Consciência.

A partir desse momento, o conjunto da Vida desses seres, conscientes ou não, crentes ou não, na existência
das nossas Dimensões, da nossa Presença, entre vocês ou em outros lugares, vivem-na em total lucidez.

Eu acrescento que as Vibrações da Consciência Unificada e a Revelação da Luz se estabelecendo agora cada
vez mais depressa, de maneira privilegiada e preferencial durante os dez primeiros minutos de cada hora,

tornar-se-á para cada um, evidente, de que a Luz está ali.

***

Questão: como começar o protocolo dos dez primeiros minutos de cada hora e, por outro lado, o
espaço preconizado entre 19h00 e 19h30 (hora francesa) estando em andamento?

Bem amadas Sementes de Estrelas, no que se refere aos dez primeiros minutos de cada hora, quaisquer que
sejam as suas atividades, muito rapidamente, e desde o primeiro dia ou desde as primeiras semanas, vocês

irão sentir o impacto no nível do que chamam de lâmpadas ou de chacras.
Não há, portanto, proposta específica para acolher, nem condições de consciência específicas.

Ainda uma vez, a Luz se revela em sua Ilusão, ela torna-se palpável, visível, perceptível.
No que envolve os espaços que instauramos até hoje, das 19h00 às 19h30 (hora francesa), é possível

continuar a trabalhar nesses espaços, se tal for o seu desejo.
Mas tenham também em mente que, assim que perceberem a ação, em vocês, desses dez primeiros minutos

de cada hora, vai se tornar possível para vocês, simplesmente colocando a sua Consciência aí, realizar
estados de alinhamento que irão provocar, de maneira cada vez mais rápida, em vocês, a Alegria interior,
o Samadhi e o que chamaria, assim como a nomeou UM AMIGO, de dissolução da Consciência no Todo.
Ajudem-se, se isso lhes parecer necessário, de meios e de técnicas que lhes são próprias, que combinam

com vocês.
Eu não tenho, quanto a mim, que lhes dar coisas suplementares.

A Consciência, doravante, bastar-se-á por si, cada vez mais.
Quando tiverem, durante alguns dias ou algumas semanas, percebido e sentido as Vibrações da Luz, em

vocês, mais nada poderá ser como antes e isso irá se referir, a cada dia e a cada semana que transcorre, a
cada vez mais seres humanos.

***

Questão: o Canigou (*) é um Vórtice? Se for exato, o que significa?

Bem amadas Sementes de Estrelas, existe uma variedade do que chamam de vórtices.



Hoje, cada um de vocês, Sementes de Estrelas, torna-se um vórtice.
O vórtice Interior, que é aquele da sua Coroa Radiante do Coração, da sua Coroa Radiante da cabeça, de seu

sacro, é suficiente para viver a Verdade.
Obviamente existe, na Terra, uma diversidade de vórtices, mas nós os convidamos a irem, hoje, para o seu

próprio vórtice.
A resposta para sua questão é sim.

***

Questão: como viver esses espaços dos 10 primeiros minutos de cada hora, à noite?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada Consciência irá vivê-lo de maneira diferente.
Alguns, os mais adiantados, estarão despertos.

Outros irão dormir o sono dos justos.
Não há qualquer diferença.

Assim que começarem a perceber as Vibrações da Luz nas suas lâmpadas, seja pela manhã, à tarde, à noite,
não importa, devido à modificação da sua consciência comum para uma Consciência expandida, isso irá lhes

parecer como evidente.
Vocês não terão mais que se perguntar o que fazer nesses momentos, porque vocês irão percorrer esses

espaços ilimitados.
A sua Consciência estará ocupada, cada vez mais, para viver esta Unificação e esta Alegria.

Alguns de vocês irão alcançar, desde agora, estados de Consciência que foram descritos por alguns
despertos, nos tempos antigos, alguns fenômenos místicos vão então chegar.

Não haverá, para vocês, mais qualquer dúvida da sua realidade essencial.
Não procurem viver o que não é para viver, o que não está ainda à sua porta.

Deixem que o trabalho seja feito pela Luz, contentem-se em estar na recepção, mas na recepção não quer
dizer nada fazer e esperar.

Viver cada minuto com toda lucidez, com toda Consciência.
Tentem, durante cada minuto da sua Vida, serem humildes e simples.

Naquele momento, vocês irão perceber bem depressa a emergência da Luz nas suas lâmpadas e que a sua
Consciência irá viver a transformação.

Saibam também que vocês entram na hora da evidência.
Mesmo o mundo exterior tornando-se cada vez menos evidente, a sua consciência ilimitada tornar-se-á cada

vez mais evidente.
Vocês não terão, portanto, que se preocupar com qualquer medo, com qualquer falta, porque, em meio à

Consciência ilimitada, absolutamente nada de contrário a esta Consciência unificada, pode acontecer na sua
Vida.

Vocês não têm que aprender, vocês simplesmente têm que acolher e, acolhendo, vocês irão compreender e,
sobretudo, viver a Graça da Luz e a Graça da abertura do Coração, na totalidade.

Obviamente, e assim como disse, alguns de vocês irão se tornar Mensageiros privilegiados, irão entrar em
contato, além do seu próprio Estado de Ser, com múltiplas formas de Vida e de Consciência vindas da Luz

autêntica.
Que isso ocorra para vocês ou não, isso é igual, a sua Consciência irá se abrir do mesmo modo.

***

Questão: o que você pode fazer para aqueles que têm um dom de Mensageiro e que se defronta com
portas fechadas?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a partir do momento em que o dom se estabelece no Coração, a Lei de
atração e de ressonância atua a fundo.

Não pode, portanto, existir porta fechada quando vocês estão de acordo com vocês mesmos.

***

Questão: o que está previsto para os jovens em relação à mensagem de hoje?

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu não estou certo de ter integrado o sentido desta questão.
Eu disse, várias vezes, por esse canal e por outros canais, que vocês não têm que se preocupar com outra



coisa além de estabelecer a Luz em vocês.
Os jovens, como vocês os denominam, as crianças, já estão prontos.

Não há, portanto, que se preocupar com outra coisa senão com Si.
A melhor maneira de estar no Serviço, na ajuda, é deixar esta Luz se estabelecer em vocês.

Todo questionamento que possa ocorrer com relação a um parente, com relação ao que vocês chamam de
condições econômicas ou materiais, seria apenas especulação mental com relação à Verdade da Luz que,

hoje, está aí.

***

Questão: nesta evolução, qual é o papel dos mundos mineral, vegetal e animal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta questão traria demasiadamente longos desenvolvimentos que nos
fariam sair da Consciência da Luz.

A partir do momento em que vocês acolhem a Luz e que as suas lâmpadas se abrem e que a sua Consciência
passa em meio ao ilimitado, no Estado de Ser, no Samadhi e na Alegria, mais nada desse tipo de questão

pode aflorar.
Cada reino vai para onde o levar a sua própria Vibração.

A Criação e os reinos, assim como são nomeados por vocês nesse mundo, participam da mesma Ilusão que a
sua Presença nesse mundo.

Cada reino irá reencontrar a sua conexão com a FONTE, indicando que mesmo na Ilusão em que vocês
colocam os seus passos, alguns reinos resistiram, pela sua persistência de forma, à alteração da Ilusão e da

dualidade.
Assim sendo, e é o que permitiu, justamente, manter uma Consciência que ainda tem a possibilidade de

redescobrir, como vocês o fazem hoje, o ilimitado.
Esse reino é o reino cristalino, que jamais se moveu, apesar da falsificação, porque esse reino faz parte dos

próprios fundamentos da Vida.
Não irei me estender sobre o reino vegetal e animal, que é, no entanto, igualmente importante, porque eles

também irão seguir os seus caminhos de Ascensão que lhes são próprios.
Ainda uma vez, todas as respostas irão lhes aparecer claramente, e de maneira direta, indo lá onde se encontra

a solução, ou seja, no Fogo do Coração, na Vibração da Coroa Radiante do Coração, no alinhamento da sua
Tripla Lareira.

Absolutamente todas as respostas, sem exceção, ali estão.

***

Questão: o que acontece para aqueles que morreram?

Bem amadas Sementes de Estrelas, esta resposta já foi dada várias vezes.
Os mortos, para a maior parte, estão em posição de espera, de estase, preparando-se para ir, quando chegar a

hora, para um mundo correspondente à sua Vibração que é, obviamente, não esse mundo tal como vocês o
conhecem, dado que este é levado a se dissolver inteiramente.

Algumas almas, obviamente, reencarnam-se ou encarnam-se ainda em meio a este mundo e eu diria, até
mesmo, em número cada vez mais importante.

Algumas dessas almas são reencarnações, outras são almas e Espíritos inteiramente novos que querem
aproveitar, de maneira breve, a experiência da dissociação e da dualidade, oportunidade única que lhes é

oferecida, pois, a partir de agora, a dissolução desses mundos irá desaparecer e permitir o seu
desaparecimento.

A dissolução deste mundo corresponde a um decreto da FONTE que faz com que mais nenhuma Consciência,
nos Multiversos e Multidimensões, possa estar separada da FONTE.

Foi, portanto, uma experiência única de viver, certamente, de maneira transitória, que foi esta separação da
FONTE.

***

Questão: o alinhamento com a FONTE permite melhorar problemas físicos?

Bem amadas Sementes de Estrelas, cada caso é diferente.
Mas, em última análise, é preciso ter em mente que este corpo que vocês habitam é levado, simplesmente, a

desaparecer.



A Consciência não irá desaparecer, muito pelo contrário.
Para isso, este corpo deve se dissolver, inteiramente.

***

Questão: antes do prazo de 17 de julho é importante fazer um trabalho de perdão no nível
relacional?

Bem amadas Sementes de Estrelas, a Luz é perdão.
A Luz é Graça.

Acolhê-la em si é já perdoar.

***

Questão: o Amor que sentimos pelos cristais está em ressonância com o Amor que trazemos em si
ou, de preferência, com o Amor universal?

Bem amadas Sementes de Estrelas, os dois são possíveis.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, lembrem-se de que, durante o meu silêncio nesse canal, vocês têm a
possibilidade, como disse, de me chamar.

Lembrem-se também de que, no final, do mesmo modo que existe em vocês o CRISTO Interior, MIGUEL
existe em vocês.

Lembrem-se disso: vocês têm a possibilidade de pedir para mim.
Todo pedido com o Coração será, obviamente, ouvido.

Bem amada Sementes de Estrelas, eu lhes proponho acolher, durante alguns minutos (essa será a minha
saudação antes de ceder o lugar à Divina MARIA), o conjunto da Radiação do Conclave Arcangélico.

Agora.
Eu lhes digo até 17 de julho.

... Efusão de Energia...  
  

************ 
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~ Revelação da Luz e da Presença do Arcanjo URIEL ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam, Irmãos e Irmãs, o meu Amor.

Eu insisti para vir através esse canal, para que uma mensagem lhes fosse emitida.

Eu venho acompanhado do Arcanjo URIEL, Anjo da Presença.

Se vocês aceitarem, vamos viver, primeiramente, um momento de alinhamento na sua própria Presença, no seu Coração, na sua
Essência e na sua Verdade.

... Efusão de energia...

Caros Irmãos e caras Irmãs desta Humanidade Terrestre, eu venho, como Mensageiro, como Embaixador de MARIA, Embaixador dos
24 Anciões e Embaixador dos Arcanjos, assim como d'A FONTE.

Devido ao término da desconstrução Micaélica, eu venho a vocês, pela oportunidade e pela importância, fazer uma revelação
específica da Luz que, como alguns de vocês percebem, começou hoje e irá se intensificar nos próximos três dias.

Durante esses momentos que vocês começam a viver, a qualidade da revelação da Luz corresponde a uma precipitação, na sua
Dimensão, do Espírito Santo, correspondente, também, à primeira densificação, na sua Dimensão, da Presença do Arcanjo URIEL,
vindo preparar e testar as resistências da Humanidade, as resistências existentes em suas estruturas não autênticas, à reversão final.

Durante esses três dias, a intensidade e a qualidade da Consciência que desce até vocês necessita, da sua parte, de um esforço
quanto às suas capacidades para alinhamento, de um esforço quanto às suas capacidades para colocação em ressonância com a Luz

em meio ao seu Coração.

Eu lhes dei, há alguns dias (1) uma prática permitindo fazer caminhar, em vocês, a energia recebida por intermédio do ponto central da
sua Coroa no nível do chacra coronal, por intermédio da energia do Vimana na sua cabeça (ndr: ponto situado a 80 cm acima da
cabeça, onde se reúne a Consciência quando está totalmente desperta, denominado também «Fonte de Cristal», «Vajra», «13º

UM AMIGO - 21 de maio de 2010
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corpo» e onde se localiza a Merkabah quando o veículo ascensional está constituído), que permite viver, além dos dez primeiros
minutos de suas horas, como MARIA e MIGUEL lhes disseram (ndr: em suas intervenções de 17 de maio último), a capacidade para

juntar-se aos estados e aos estágios multidimensionais do seu ser.

Esse momento de alinhamento é essencial em meio à sua Humanidade, em meio à sua Consciência coletiva e à sua Consciência
individual.

***

Durante esses momentos, e independentemente dos dez primeiros minutos de suas horas, alguns de vocês poderão aproximar-se da
Unidade de maneira importante e ver, para alguns de vocês, sobre a Terra, viver estados do Estado de Ser até agora desconhecidos

da sua consciência limitada.

É-lhes possível aproveitarem-se deste período que se abre a vocês para subirem em Vibração e em Consciência para a Paz absoluta.

Este estado de Consciência Unitária que lhes é anunciado pelo Arcanjo MIGUEL para o 17 de julho encontra, nesse momento, um
espaço de densificação na sua Dimensão.

Assim como Miguel lhes disse, as forças da Luz tocaram a Terra, esta Terra onde vocês colocam os seus passos.

Isso significa um desvendamento e uma Revelação cada vez mais intensos em suas estruturas, em suas lâmpadas, nesta Humanidade.

Permaneçam centrados, permaneçam alinhados na Vibração, o mais frequentemente possível, durante este período.

É um período único, destinado a prepará-los para viverem na sua Presença.

Certamente, a qualidade Vibratória e de Luz que vem até vocês é totalmente incomum nesta Dimensão isolada.

Isso pode se refletir, em suas estruturas, em uma certa densificação da sua própria Coroa coronal, expressando-se por aquecimentos
importantes, que necessitam, ainda uma vez, de um alinhamento mais importante e mais intenso que de hábito.

***

Cabe-lhes também vigiar para controlar emoções e pensamentos e para entrar, durante este período, em uma fase de pacificação em
suas relações, em vocês e no exterior de vocês.

A hora é do perdão, a hora é da resolução, a hora é da reunificação na sua Unidade.

Aproveitem desta bênção para banir das suas estruturas o que pertence ao passado.

Vigiem para provocarem apenas pensamentos de natureza unitária, pensamentos de Amor que irão facilitar a sua elevação Vibratória.

Compete-lhes, durante este período, cuidar também do seu Templo Interior, para apenas alimentá-lo de coisas fáceis para integrar e
para digerir, a fim de respeitar uma vigilância de cada instante referente aos momentos de alinhamento que lhes foram propostos por

MARIA e pelas suas companheiras (ndr: os dez primeiros minutos de cada hora, assim como foi dito em 17 de maio último).

Cabe-lhes também realizar, em vocês, esta Paz.

A Luz que vem a vocês (esta descida do Espírito Santo ou da polaridade feminina d'A FONTE) corresponde, em vocês e para vocês, a
uma revelação importante.

Vão no sentido da facilidade com relação ao que vocês percebem e irão perceber nos próximos instantes.

***

Vocês são, hoje, Mestres do seu futuro energético e Vibratório.

Compete-lhes saber onde vocês querem ir em função da Vibração que vocês serão capazes de levar à sua Consciência e à sua
própria Presença.

Durante esses poucos dias que vêm para vocês, sirvam-se do último ensinamento que eu lhes dei, para realizar, tanto quanto possível,
a integração da Luz da sua cabeça no seu Coração.

Esse momento é também um momento único, para os mais adiantados de vocês, para realizarem, de maneira autêntica, a primeira
fusão das três Coroas, provocando e desencadeando, em vocês, um estado de Paz, um estado de aquecimento, também, Vibratório,

intenso.

Cabe-lhes zelar e solicitar pela sua qualidade Vibratória.

Cabe-lhes estarem conscientes e lúcidos do que emitem e do que irão receber.

***

O Anjo da Presença, o Arcanjo URIEL, pode, de maneira não simbólica, mas bem real, a partir de amanhã, colocar, de algum modo, a
sua Presença sobre a sua Terra.

Obviamente, isso irá induzir, na Terra que os leva, uma série de reajustes essenciais no seu equilíbrio geomagnético e telúrico.



Não se alarmem com isso, nós vigiamos, nós estamos com vocês, seja desde as nossas Dimensões mais elevadas ou ainda pelos
Embaixadores da Luz na 3ª Dimensão unificada.

Seja o que for que acontecer, não respondam de modo algum a qualquer solicitação exterior que venha nutrir a dualidade, em vocês e
ao seu redor.

Vão para a Paz.

Vão para o Coração.

Vão para a Unidade.

É um momento propício, é um momento único na história desta Terra, para começar a viver o retorno à Unidade, de modo autêntico e
integral.

Nós os convidamos, portanto, a respeitarem o repouso desse corpo.

Nós os convidamos, portanto, a apenas deixarem entrar em seus corpos o que irá lhes permitir elevar as suas Vibrações.

Se lhes for possível, e se tiverem a capacidade para colocarem-se em estado de recepção (o que não quer dizer meditar e se isolar,
mas, ao contrário, comungar e compartilhar), o momento chegou de demonstrar as suas virtudes, as suas qualidades com relação à

nova Dimensão que se instala agora sobre esta Terra e em vocês.

***

Alguns de vocês poderão estabelecer uma analogia com um aniversário específico correspondente ao calendário ocidental romano, ao
que foi chamado de Pentecostes ou descida do Espírito Santo.

Para lhes demonstrar a Verdade da descida Vibratória que realizamos com o Arcanjo URIEL, com MARIA, com o conjunto dos meus
23 colegas e também com o conjunto do Conclave Arcangélico, o máximo desta densidade energética Vibratória será atingido entre

sábado, às 12 horas, hora francesa (07h00 – Brasília) e domingo, às 12 horas, hora francesa (07h00 – Brasília).

Durante esse período, prestem atenção na hidratação do seu corpo.

A qualidade de aquecimento Vibratório poderá, para alguns de vocês, ser penosa, em um primeiro momento, para integrar.

A sua consciência limitada deve dobrar-se e inclinar-se diante do Fogo do Amor e do Fogo do Coração que chega para vocês pela
Coroa Radiante da cabeça.

Apenas neste consentimento que vocês irão demonstrar a sua capacidade para viver o que o Arcanjo ANAEL chamou de abandono à
Luz.

Todos os ensinamentos propícios para viver esta etapa, seja pelo Yoga Celeste, seja pelos conselhos que lhes foram dados, referentes
às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu comportamento e ao seu modo de funcionamento, foram-lhes comunicados desde

agora mais de um ano.

Compete-lhes, portanto, colocar em prática a totalidade do que vocês receberam, deixarem a Luz se fusionar nas suas células, na sua
Consciência, a fim de recolherem a quintessência, a fim de recolherem a própria manifestação nesta Vida comum.

***

Assim, vive-se então, a partir de amanhã, a etapa essencial que decidimos, antecedendo a sua primeira jornada de Unificação de 17
de julho, e que deve lhes mostrar as primícias do que advirá quando MARIA fizer o seu Anúncio, entre 17 de julho e 29 de setembro.

Estejam disponíveis, sejam humildes, estejam na Paz, estejam pacificados, durante essas 24 horas que vêm a vocês.

O que vocês vivem sobre esta Terra, hoje, ainda uma vez, são apenas as primícias do que vocês vão viver amanhã.

Nós lhes desejamos um bom acolhimento da Luz.

Nós estamos ao seu lado, nós estamos praticamente com vocês.

Eu lhes proponho para viver a segunda Consciência do Arcanjo URIEL que desce entre vocês.

Eu irei retomar o meu discurso e a minha mensagem logo depois.

... Efusão de energia...

Um número importante de seres humanos que seguiram os Casamentos Celestes e as Etapas da desconstrução Micaélica, um
número importante de seres humanos que não conhecem o que vem se desenrolar sobre esta Terra, vai doravante despertar.

Vocês que têm o encargo dos primeiros a terem vivido essas manifestações Vibratórias desde um certo tempo, devem fazer passar a
informação ao maior número possível.

Esta informação é, antes de tudo, Vibratória.

Além das palavras que eu acabo de lhes anunciar, muitos irão constatar uma modificação do seu estado de Consciência.



Este é um momento privilegiado, também, para estabelecer um contato mais próximo com a Luz e com o seu Anjo Guardião.

Essa mensagem deverá ser colocada à porta de um maior número, para que vocês se preparem e se alinhem ao que está aí.

Gaïa, a Terra, hoje, desperta, ela também, à sua Consciência nova, preparando o seu salto dimensional no seu novo reino de Vida.

Isso necessita de uma série de reajustes que ocorrem, ainda uma vez, no nível geomagnético.

Não se atrasem nisso.

O importante é a Vibração que vocês levam, o importante é a Vibração que vocês irão captar e que vocês irão integrar.

Na minha Presença, acompanhada pelo Arcanjo URIEL, se houver em vocês questionamentos referentes ao que eu acabo de emitir e
de lhes dar, eu ali trarei os esclarecimentos suplementares necessários.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Caros Irmãos, caras Irmãs, nesta Humanidade terrestre, aqui presentes como em outros lugares no mundo, eu pedi para intervir nesse
momento específico porque nós retornamos, a partir de agora, no final de minha intervenção, dentro da qualidade Vibratória que vai

aumentar e se estabelecer em vocês e cujo apogeu situar-se-á a partir de amanhã, às 12 horas (07h00 horas, em Brasília).

Então, eu lhes peço, vocês que têm a oportunidade, aqui presentes, de acolher esta mensagem, que continuem a acolher, durante
alguns instantes, a Consciência do Arcanjo URIEL, agora, assim como as minhas capacidades Vibratórias para Consciência, dentro

do Conclave e da minha Presença neste canal.

Vamos fazer isso durante alguns minutos.

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.

Nós estamos com vocês e nós iremos intervir progressivamente e à medida do desenrolar das modificações da Luz em curso, assim
como quando for necessário, a fim de ajudá-los nessa passagem.

Caros Irmãos, caras Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, do nosso Coração ao conjunto da Humanidade, nós estamos doravante
com vocês, para sempre e pela Eternidade.

Nós os amamos.

************
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Questão: a Consciência escolheu a densidade ou foi presa por ela?

Bem amado, assim como foi desenvolvido por muitos intervenientes, neste canal como em vários canais
diferentes, a Consciência permaneceu livre, em meio a esta densidade, livre para explorar o plano de carbono

e ali realizar experiências não cortadas da FONTE.
Chegou, em seguida, um momento que permitiu prender, literalmente, a Consciência livre em meio a esta

forma de carbono.
Naquele momento, a Consciência não estava mais livre para ir e vir nesta densidade, com toda liberdade.

Ela descobriu-se, naquele momento, prisioneira de um modo de funcionamento.
Dessa maneira, então, a Consciência não estava mais livre.

Hoje, a Consciência reencontra a sua liberdade.
É o caminho que está em curso de desenvolvimento.

É a Vibração que se revela em meio a esta densidade e que, desta vez, vai permitir acabar, de maneira
definitiva, com a matriz, devolvendo então à Consciência o seu aspecto ilimitado e não confinado a esta forma e

a esta densidade.
Trata-se de uma etapa de Ressurreição, de Revelação, onde a Consciência vai reencontrar a sua Dimensão de

origem, a sua Dimensão estelar e também a sua Vibração primordial.
Assim, portanto, a Consciência, ainda está hoje, por enquanto, inteiramente prisioneira desta densidade.

Alguns seres, pelo mundo, tiveram a capacidade, já há um quarto de século, para viver alterações da
Consciência, aproximando-a, ela mesma, da sua própria Verdade.

Hoje, esta Revelação está em curso em uma escala coletiva, envolvendo todas as formas de vida isoladas e
presas na matriz. 

***

Questão: o que fazer com a raiva que se nutre da injustiça e da Luz e que está aumentando?
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Bem amado, atualmente, dois caminhos e duas escolhas: aquele de deixar nutrir da Luz, a personalidade.
Neste caso, a personalidade se amplia, com, por vezes, até mesmo, palavras vindas da linguagem espiritual,

encontrando neste nível um álibi para se manter e se manifestar.
O acesso à Consciência ilimitada e ao Estado de Ser confere a Alegria, confere a Paz.

Isso não é uma negação desse plano no qual vocês estão, mas um modo novo, radicalmente novo, de encarar
as coisas, de ver as coisas e de manifestá-las.

A Luz é apaziguadora.
A Luz é iluminadora.

A Luz se contenta em Ser.
A resistência pode ocorrer de diferentes modos.

Assim, manifestar e criar um sentimento de injustiça participa, de maneira indubitável, da Dualidade.
O acesso à Unidade não abrange qualquer emoção fazendo-o sair do seu eixo.

A melhor ajuda não é viver a injustiça.
A melhor ajuda é encontrar a justiça em si para estabelecer o Estado de Ser.
Naquele momento, a irradiação da Luz virá corrigir, sem dualidade, a injustiça.

É exatamente o que está acontecendo sobre esta Terra.
Assim como lhes disse UM AMIGO, dois caminhos se abrem a vocês: o caminho da resistência e da luta e o

caminho do abandono à Luz.
Eu falo das suas escolhas espirituais.

O abandono à Luz leva a viver a Paz, a Alegria, não unicamente, certamente, não para fechá-los, mas, bem ao
contrário, para liberá-los e ajudá-los a liberar seus Irmãos e Irmãs.

Participar da justiça estará sempre (mesmo se o sentimento de elevação da Consciência puder existir no
mental, de maneira inexorável) ligado à dualidade, aquela que é nutrida permanentemente e que alimenta a

matriz, permitindo-lhe subsistir.
A própria alternância, tal como vocês a viveram, de bem e mal, em suas vidas, em suas humanidades, em suas

civilizações, ilustra o caráter ilusório do equilíbrio em meio à Dualidade, mesmo buscando o bem.
Então, hoje, sim, duas possibilidades Vibratórias, dois caminhos também, serão profundamente diferentes, na

sua vivência como na sua finalidade.
Um caminho irá levar, bem amado, para a liberdade, para a liberação, para o apaziguamento, para o final real da

injustiça, a fim de aceder à Essência e à Verdade.
No outro caso, haverá resistência, haverá insuflação do ego, haverá luta, haverá sofrimento e não haverá ali

Unidade.
Jamais a luta leva à Unidade.

Jamais a oposição irá levar à Verdade.
Somente o princípio de não violência e de aceitação, somente o princípio de acolhimento da Unidade e da

Fluidez, permitirá resolver o conflito deste mundo.
Assim, portanto, manifestar e vivenciar a raiva em reação à Luz, nutre a personalidade e em nenhum caso o

Estado de Ser. 

***

Questão: como ajudar um parente que sofre, física e mentalmente, e que não chega a se abrir para a
Luz?

Bem amado, a melhor maneira de ajudar é sempre ser, você mesmo, a Luz.
Querer a Luz para o outro e dizer que ele não consegue, já é uma visão limitada.

O melhor modo de ajudar é estabelecer-se, é ser você mesmo a sua própria Luz.
A partir do momento em que a vontade de ajudar, a própria vontade de serviço se manifestar em meio à

Dualidade, ela mantém, inexoravelmente, a Dualidade.
Hoje, é solicitado, cada vez mais, para estarem no Ser.

Por que o Ser é ação.
Por outro lado, se vocês se engajarem em uma ação sem estarem no Ser, naquele momento, esta ação nutre e

irá nutrir, eternamente, o que vocês chamam de Dualidade.
Não há qualquer porta de saída em meio à Dualidade.

Ela foi criada, justamente, para fechá-los dentro de uma ação e de uma reação que seriam infinitas, sem fim,
sem fundo e sem forma.

Sair disso participa da identificação com a própria armadilha da Dualidade, que os levou, desde tempos
imemoráveis em suas vidas, a construir o conjunto da sua própria manifestação em meio às leis da dualidade e

não em meio às leis da Unidade. 



***

Questão: é correto apresentar-se a uma árvore pelo oeste e existem árvores fêmeas?

Bem amado, a sua aproximação da árvore pode ocorrer do mesmo modo: de modo dual ou de modo Unitário.
Nos mundos duais, você vai definir regras precisas de aproximação da árvore, ocorrendo por um lado depois

pelo outro.
Do mesmo modo, você pode definir uma qualidade da árvore, em função da sua morfologia, em função

também da sua apresentação.
O acolhimento da árvore em meio aos mundos Unitários é feito de Consciência a Consciência.

A árvore é uma Consciência que une o Céu e a Terra, em todos os sentidos do termo.
A árvore é o mediador do Céu e da Terra.

A árvore é o que permite e que permitiu, na ilusão desta matriz, manter uma coerência da Luz, mínima.
Dessa maneira, então, aproximar-se de uma árvore é sempre válido segundo o que você descreve, a partir do

momento em que você mesmo permanecer submisso a esses condicionamentos.
Hoje, a melhor maneira de ter acesso à árvore é aquela que não é condicionada por uma aproximação

geobiológica, por uma aproximação xamânica, mas por uma aproximação direta, de Consciência a Consciência,
com toda liberdade, seja qual for a maneira ritual, o protocolo usado para se apresentar à árvore.

Assim, portanto, se a sua Consciência for para a Unidade, não há mais necessidade de ter acesso ou de
manifestar quaisquer contatos específicos vindos do universo estabelecido em meio à dualidade.

Deste modo, então, querer procurar o bem e o mal, querer procurar o que é certo e o que é errado, irá
participar, de maneira indizível e de modo permanente, da dualidade.

Aceder à Unidade não requer mais regra.
Aceder à Unidade não requer mais qualquer constrangimento no que vocês acessam em meio à Consciência

liberada, à Consciência na Felicidade.
O que não é a mesma coisa do que ter acesso a uma árvore em meio à Consciência do mental ou da emoção.

Em suma, isso pode ser dito do seguinte modo: a partir do momento em que a sua Consciência aceder aos
campos Unificados, não há mais necessidade de ter regras, não há mais necessidade de respeitar uma série

de condições que existiram em meio à Dualidade.
Devido ao acesso à Unidade, o conjunto da Consciência vai desposar os conceitos Unitários em que o

antagonismo, em que a noção de bem e mal simplesmente não existem mais.
Então, obviamente, a resposta é diferente segundo a sua própria visão e segundo a sua própria percepção de

consciência.
O que existe em um nível não existe mais em outro nível. 

***

Questão: há um significado no fato de que a humanidade tenha tendência a cortar as árvores?

Bem amado, isso é um reflexo de medo induzido por alguns interesses pertencentes à Sombra, que não
querem o estabelecimento da Luz.

Assim, aqueles, em sua vivência separada, em sua visão compartimentada, puderam sonhar ou imaginar, a um
dado momento, que o fato de cortar as árvores iria cortar a conexão da Terra com a Luz.

O que, obviamente, é falso. 

***

Questão: é normal ter a impressão de que o hemisfério esquerdo não funciona tão bem?

Bem amado, é desejável, para estabelecer a Consciência no nível do Coração, que efetivamente o cérebro
funcione cada vez menos. 

***

Questão: como eletrocutar o mental para permitir mais a expressão do Coração?

Bem amado, a resposta está no próprio título da pergunta.
O que significa que quem pergunta é a cabeça.

Quem tem a resposta é o Coração.



Favorecer a expressão da Vibração do seu Templo cardíaco, irá eliminar literalmente a atividade da sua
cabeça.

Você não pode agir na sua cabeça pela sua cabeça.
Você apenas pode agir na sua cabeça favorecendo o Coração.

E jamais de outro modo.
Progressivamente e à medida em que vocês aceitarem viver a Vibração do Coração, progressivamente e à

medida que vocês aceitarem colocar a sua Consciência no Coração, a própria cabeça irá se acalmar.

************
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~ CONSCIÊNCIA e VIBRAÇÃO ~ 

Meu nome é Um Amigo.

Caros irmãos e irmãs nesta humanidade encarnada, do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua
Consciência, que a Paz, o Amor e a Luz estejam em vocês.

Para aqueles de vocês que não me conhecem, sou um dos 24 Anciões, que intervém nesse canal desde pouco tempo,
para dar-lhes, transmitir-lhes, os elementos que nos parecem importantes dar-lhes, referentes ao acesso à sua

Consciência Ilimitada, para além das limitações em que vivem.

Tive a oportunidade, quando de minha última presença nesta densidade, de passar o conjunto desta vida a estudar
as manifestações da Consciência, a passagem da Consciência comum à Consciência Unificada.

Cabe-me, portanto, nesses tempos específicos, seguintes ao final dos Casamentos/Núpcias Celestes (*) e das Etapas
(**) dirigidas pelo Arcanjo Miguel, zelar para dar, àqueles que o desejam, os meios simples e eficazes de utilizar sua

própria Consciência, como estrutura de ressonância e de Vibração, permitindo-lhes colocar em ação, em seu próprio
Templo Interior e em suas estruturas sutis, a instauração e o contato com sua Consciência Unificada.

Nos mundos Unificados, a Consciência, a Luz e o próprio agenciamento das manifestações da Vida têm por suporte
a Vibração da Consciência.

***

Nesta fase reduzida da história da humanidade, vocês são chamados a efetuar uma mudança total de paradigma,
de Consciência, de Vibração e de mundo.

Vocês estão neste período de tempo que foi anunciado, em todas as correntes tradicionais, por todos os místicos, por
todos os profetas e por todos os videntes, quaisquer que sejam suas tradições, como a ‘hora da Revelação’.

Além do que lhes cabe observar dentro de seus cinco sentidos, sobre o conjunto de modificações que vive seu
mundo, insisto muito particularmente sobre as mudanças e perturbações de sua própria Consciência, até então

limitada e passando para os domínios do Ilimitado e experimentando novas Vibrações e novos campos de
Consciência, assim como novas manifestações do que vocês são.

Eu acompanho muito particularmente, em vocês, permitindo adquirir a Vibração desta Consciência em seu Templo,
permitindo conhecer e viver seus efeitos.

As mudanças acontecendo no interior de sua estrutura, como em seu mundo, entraram agora numa fase
de amplificação e de aceleração.

UM AMIGO - 26 de maio de 2010
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A qualidade, a quantidade de Vibrações vindas de diferentes pontos e impactando, em suas estruturas, diferentes
pontos, permite-lhes viver, num olhar novo, num olhar iluminado, as modificações de suas próprias estruturas como

das estruturas exteriores.

O que vocês vivem, a Terra vive.

O que vocês vivem, nós o esperamos, nós o aguardamos e nós o realizamos.

***

Hoje, nos tempos que estão às suas portas, não haverá nada de mais útil do que sua capacidade para manter a
Consciência alinhada e Unificada, que permitirá encontrar os recursos necessários para viver este episódio de

translação e de transição.

A Consciência é a chave.

A atenção que vocês colocam nas Vibrações percebidas na Consciência e em suas estruturas é a chave.

Ninguém pode girar esta chave senão vocês mesmos.

Ninguém pode aceder ao Ilimitado senão vocês mesmos.

Um Arcanjo, Anael, expressou-se amplamente sobre esta noção de confiança, de soltar e de abandono à Inteligência
da Luz.

Vocês passam de leis que foram estabelecidas há muito tempo, nesta densidade, chamadas ‘leis de ação-reação’,
compreendendo nelas o conjunto de limitações desse mundo.

Nós evoluímos, todos, participando dessas encarnações de formas de vida e manifestações de nossas próprias
Consciências na própria ação do mundo e de nossas vidas.

A ação-reação guiou o conjunto de nossas condutas, o conjunto de nossos comportamentos, o conjunto de
ressonâncias que se manifestaram a todos e a cada um ao longo de sua vida.

Hoje, a mudança de paradigma e de Consciência requer um processo específico, mesmo na sua individualidade,
destinado a fazê-los passar de uma consciência fragmentada, separada e dividida, para momentos cada vez mais
longos e intensos de passagem em uma Consciência desfragmentada, Unificada, pacificada, chamada de Estado de

Ser ou Corpo de Unidade.

Vocês são convidados, todos, pela potência da Consciência e da Luz, para penetrarem, se tal são seu desejo e sua
capacidade Vibratória, nos mundos Unitários, nos mundos onde não pode existir qualquer falsificação em ressonância

com a dualidade, com a ação e a reação.

***

Passar de um modo de Consciência e de funcionamento limitado a algo ilimitado apenas se pode fazer a partir do
momento em que certo número de regras e de mecanismos se encontre transformado.

Esse processo de transformação, assinalando a passagem de uma Consciência limitada para uma Consciência
ilimitada, acompanha-se de um mecanismo de abertura específica da Consciência, traduzindo-se, ela mesma, pela

manifestação de estados profundamente diferentes daqueles que foram conhecidos e experimentados sob a
influência da ação-reação, na personalidade.

Esta transformação e essa reversão são enquadradas, de maneira mais específica, por um Arcanjo específico.

O Arcanjo Uriel é de fato aquele que vem realizar a reversão, favorecê-la e permiti-la realizar-se.

Esta realização passa por uma revolução interior e uma mudança de ‘ponto de vista’ de sua própria Consciência.

Assim, isso explica que vários humanos que trabalham para sua reunificação, passam, durante este período, por
mecanismos de hiper lucidez que são mesmo para iluminar e permitir-lhes fazerem as escolhas Vibratórias necessárias.



Nada do que pôde ser escondido não poderá permanecer escondido.

***

Assim como o sabem, a Luz, a sua, como a d'A Fonte, a do Espírito Santo e a do Ultravioleta estão tomando
Consciência, literalmente, na sua Dimensão.

A todos, lhes é oferecida a capacidade Vibratória, pela sua própria vontade e seu próprio desejo, para conectarem-se
a essas correntes novas de Consciências e de Energias que, doravante, vão banhar o conjunto do planeta por um

processo que vai crescendo e que acabará por ser contínuo, dentro de pouco tempo.

O chamado da Luz traduz-se, em vocês, por vezes, por impulsos e abandonos, implicando numa mudança em seus
próprios funcionamentos habituais.

O chamado da Consciência é mesmo para, neste Ilimitado, fazer-lhes passar de um ponto de vista limitado para um
ponto de vista Ilimitado.

Não unicamente em sua cabeça, não unicamente em suas ideias, mas, bem mais, pela realidade da Vibração
chamada de Fogo do Coração, também chamada de Coroa Radiante ou ainda de Coroa Radiante da cabeça ou

ainda, para alguns de vocês, de ignição da Vibração do Triângulo Sagrado [sacro], assinalando o processo de
Despertar (descrito nos textos antigos e em algumas formas de ensinamento) da Kundalini.

***

O conjunto do que acontece em vocês acontece, certamente, na Luz e na Terra.

Tudo isso concorre à instalação de algo de novo, de algo de irreversível e de algo que lhes permitirá, ao final, pela
capacidade para o seu ser de entrar em Vibração, a desposar, no momento vindo, seu corpo de Eternidade ou corpo

de Estado de Ser ou corpo de Ressurreição.

Vocês estão, atualmente, nas premissas de grandes, muito grandes, transformações.

As suas, como as do mundo.

A título individual como a título coletivo, revelam-se, em vocês e a vocês, manifestações de sua Consciência que, até
agora, para muitos de vocês, lhes eram desconhecidas.

Vários ‘impulsos da Alma’ lhes pedem para ir para a simplicidade, para a humildade, para a Vibração e para
a Verdade.

Muitos de vocês não podem mais jogar alguns jogos de convenções sociais, familiares, de amizades e outros,
mas devem alinhar-se com a própria Vibração de sua Consciência e a Vibração das Coroas Radiantes.

Quanto melhor vocês se adaptarem e se colocarem em sintonia com os aspectos ilimitados de sua Consciência, melhor
sua vida e seu desenrolar serão simples e harmoniosos.

Algumas forças de resistência, em vocês como no mundo, não querem deixar morrer o que no entanto deve morrer.

A única coisa que, em suas estruturas atuais, pode ainda opor-se à eclosão da Unidade em vocês é o medo.

O medo é o que foi criado e introduzido, a título coletivo e individual, para perseguir e limitar sua possibilidade de
acesso à Luz.

Hoje, tudo isso terminou.

O conjunto de mentiras, o conjunto de ilusões, na limitação, desconstroem-se sob seus olhos.

Durante este período propício, tornou-se para vocês mais fácil o acesso ao que vocês são, na Unidade e no Ilimitado.



É, de algum modo, uma mão estendida para vocês, um chamado para o seu despertar, um chamado da Verdade.

Muitos de vocês, nesta densidade, ainda não apreenderam a importância do que vivem.

***

A Luz branca, que está aí, assinala o retorno total da Luz.

Somente o que resiste à Luz deve transformar-se, de maneira por vezes violenta mas, o mais frequente, as
Consciências individuais que acolherem os comboios de ondas, de irradiação vindas para vocês, verão as coisas

desenrolarem-se, para eles, na Unidade e na Paz.

Eu transmito, por intermédio desse canal, e de minha vida, meios muito simples e muito lógicos de dirigir a Vibração
em seu Templo Interior, para acolher os efeitos da Luz.

Hoje, mais que jamais e certamente menos que amanhã ainda, o conjunto de suas vidas deve ir para a simplicidade,
para a Vibração, para o Coração, porque é na Vibração de seu próprio Coração que se encontra o acesso à Paz, o

acesso à Alegria.

Este aspecto de Vibração fará toda a diferença no momento vindo, entre aquele que está no medo e aquele que
está na Alegria, no desenrolar do que está para viver.

O que está para viver é o mesmo processo, mas uma Consciência fragmentada, dividida, fechada em suas ilusões
não terá talvez toda a oportunidade Vibratória de realizar o que vem, na Paz.

Vocês todos, aqui como em outros lugares, o Arcanjo Miguel os nomeou «os Ancoradores da Luz».

A melhor ajuda que podem aportar ao universo, como a seu irmão ou a sua irmã ou ainda a um suposto inimigo ou
ainda à própria Gaia, a melhor maneira de nutrir o que vem, é deixar nascer o que deve nascer, colocando-se

na Vibração do Coração.

Nesta Coroa Radiante, tudo tornar-se-á fácil, cada vez mais.

Enquanto que aqueles que permanecerem na cabeça, na razão e na análise, não poderão cruzar esta etapa
Vibratória.

Eu repito que a grande maioria da humanidade pode ter acesso à Vibração da Luz, hoje.

***

Quanto melhor acolherem a Luz e a Vibração, melhor verão os efeitos em sua própria Consciência, no seu próprio
estado de humor e de Vibração e melhor, então, ser-lhes-á fácil evitar a dualidade do mental, a dualidade do medo,
para ir cada vez mais na Vibração de sua própria Essência, permitindo-lhes encontrar sua própria Presença a vocês

mesmos e trabalhar, nesta nova evidência.

Nós, Melquisedeques, os acompanhamos, cada um a nosso modo.

Continuaremos a fazê-lo, cada um a nosso modo.

A Vibração que vem a vocês (e que se revela, já, para muitos de vocês) irá amplificar-se e expandir-se porque
nenhuma Sombra deve existir no momento final do reencontro da Luz com sua Luz reencontrada.

Nos espaços de alinhamento, em sua própria Consciência, em seu Templo Interior, vocês possuirão a Energia
necessária para ‘construir o que deve ser construído’ e ‘soltar o que deve ser solto’.

A Vibração deve tornar-se seu guia, seu porta-voz e sua prova porque tudo o que mantém a Vibração e a amplifica
vai no sentido da Luz.

Tudo o que apaga a Vibração ou a reduz não vai para a Luz.

Aprendam portanto a perceber, cada vez mais finamente, esta Vibração e esta Radiação no Coração, na cabeça,
em alguns pontos de Consciência que pude desvendar, há algum tempo, no que chamei eu mesmo de o ‘Yoga



Celeste’ (***).

Colocando atenção nos pontos de Vibração em suas estruturas sutis, vocês levam sua Consciência a revelar-se, a
desvendar-se e a bascular.

Vocês se tornam os Criadores de sua própria realidade que tornar-se-á cada vez mais função, e unicamente, de sua
capacidade Vibratória e não mais de regras sociais ou outras existentes nesse mundo.

***

Na Vibração do Coração tudo será cada vez mais fácil, qualquer que seja o que o olhar limitado poderia chamar a
desorganização do mundo mas que é, de fato, sob o ângulo ilimitado, uma reconstrução num outro mundo e num

outro plano Vibratório.

Façam sempre o que diz seu Coração na Vibração e não o que crê sua cabeça.

Vão cada vez mais nas escolhas do Coração, nas escolhas da Vibração e não nas escolhas da cabeça que os
remeteriam à dualidade, ao medo e à falta.

É este aprendizado que vocês estão, todos, sem exceção, vivendo.

Aqueles que seguirem a Vibração no Coração não poderão enganar-se.

Aqueles que ignorarem a Vibração do Coração e continuarem a fazer a escolha da cabeça enganar-se-ão sempre e
sem exceção.

Duas estradas e duas humanidades para dois caminhos diferentes.

Um indo para a reintegração na confederação da Luz Autêntica, pelo retorno da Consciência ao Ilimitado e à
Unidade.

O segundo caminho, quanto a ele (que não é acima ou abaixo, mas diferente), conduzirá o homem a reviver numa
Verdade ainda dual, mas não isolada.

Lembrem-se de que não é jamais a cabeça que decide, mas unicamente a sua própria capacidade Vibratória.

Esta capacidade Vibratória decorre e decorrerá, cada vez mais, da atividade de sua Consciência no chacra cardíaco,
na Fonte de Cristal, no alinhamento de suas Três Lareiras, permitindo-lhes, no momento em que isso se produzir,

acederem, Unificados, a seu corpo de Existência.

Naquele momento, não poderá mais, jamais, existir a menor dúvida ou o menor questionamento, mesmo em sua
cabeça, porque o Coração terá tomado o primeiro lugar,pela Vibração, na conduta de sua Consciência nos tempos

que restam nesta Dimensão.

É assim que vocês serão os mais úteis a vocês mesmos, à Luz e ao plano e sobretudo a seus irmãos, a suas irmãs, aos
animais, aos vegetais, iluminando-os, literalmente, por sua própria Radiação Unificada no Coração.

***

O Coração, pela Vibração, os conduzirá, nesses tempos que vivem, ao lugar o mais exato com relação ao que vocês
são, ao lugar o mais exato com relação ao que vocês irradiam.

Passar da Consciência limitada para a Consciência ilimitada realiza-se na Vibração da Presença conferindo-lhes,
mesmo ao nível do mundo mental e emocional, a Unificação, permitindo-lhes viver e explorar mecanismos da Alegria

Interior, criar, por seu próprio poder Criador, o Samadhi, a Felicidade.

Não há qualquer obstáculo que possa existir diante da Vibração do Coração. Absolutamente nenhum.

É este aprendizado que vocês são chamados a conduzir e a realizar, a criar e a manifestar.

O que, doravante, acontece em suas estruturas como no mundo, segue uma rota.



Esta rota tem um ponto de origem e um ponto de chegada.

O ponto de chegada é o retorno da Luz, o retorno do Mestre da Luz.

Esse objetivo está doravante ao alcance da Consciência.

Isso não está num hipotético amanhã, nem num tempo postergado, mas é agora.

Deste instante até a concessão e a entrega das últimas chaves Metatrônicas, vocês têm que fazer crescer o que vocês
são, em Verdade e em Unidade, assim como isso cresce sobre sua Terra, num movimento engrenado que irá

amplificar-se, desvendando sempre mais Luz, sempre mais Paz no Coração e sempre mais, para aqueles que o
desejam, agitação na cabeça.

A passagem de um mecanismo a outro mecanismo da Consciência, esta translação que lhes conferirá, quando a
tiverem realizado, a Alegria eterna, merece de sua parte, alguma atenção na Vibração.

Muitos de vocês começam a perceber, a sentir, os pontos novos de Vibração em relação com os novos corpos, em
particular nas asas do nariz, no ponto central da cabeça e na maior parte dos pontos laterais.

Suas novas estruturas colocam-se em balanço e manifestam-se a vocês, engajando-os a ali colocar atenção e suporte
Vibratório para desenvolver, cada vez mais, suas próprias capacidades Vibratórias.

Caros irmãos e caras irmãs, neste espaço comum, do meu Coração ao seu Coração, se houver em vocês perguntas
referentes a esta Consciência nova, ao seu estabelecimento e às suas manifestações, gostaria de ali trazer um novo

esclarecimento.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o termo «autêntico»?

Cara irmã, a palavra «autêntico» é empregada em oposição a «falsificado».

Muitas coisas, em sua Consciência, como na própria vida que vivem, decorrem de um princípio geral que foi falsificar
o conjunto de fundamentos do desenrolar da própria Vida nesse mundo.

O que é autêntico é o que é verdadeiro.

O que é verdadeiro é o que é Vibração.

O que é falso é ausência de Vibração.

O autêntico decorre diretamente do acesso à Verdade, à Unidade e à Vibração.

A Luz é, aliás, qualificada de Vibral, para bem diferenciá-la da luz que vocês vêem com seus olhos e que não é a Luz,
no sentido espiritual.

Em um mundo onde a Sombra e a Luz jogam em alternância, é por vezes necessário fundar e definir palavras
aderindo novos conceitos, novas Vibrações, novas funções.

Insistir nessas palavras permite-lhes, de algum modo, cristalizar, em sua Consciência, conceitos novos que servem de
suporte ao Ilimitado.

A Luz Autêntica é a que se revela na Vibração, na Unidade.

A Autêntica tem a capacidade de fazer vibrar seu Coração.

A Vibração do Coração que lhes permite identificar o que pertence à Luz Autêntica do que pertence à Luz
falsificada.

O que é autêntico é o que é verdadeiro.

E o que é verdadeiro é o que se vibra.

E o que é verdadeiro os coloca na Alegria na Vibração.



O que é falso os afasta.

***

Questão: que significa o termo inglês «salvation», utilizado por Ma Ananda Moyi na sua vida?

Não estou certo de ter apreendido o sentido da questão, eis que essa palavra traz um sentido em si mesmo.

O que chama Luz, para você, não é o que o outro chama Luz.

É preciso acabar com as denominações.

O único modo de acabar com as denominações é então sair da cabeça para penetrar na Vibração.

Você não poderá resolver um conceito, ainda que sedutor, mesmo empregado por um grande Ser, se você mesmo
não está na Vibração do conceito.

Se você permanece no estágio intelectual, e não Vibratório, isso não desembocará em nada.

Há várias provas em seus mundos, nesta dualidade, seria isso apenas a simples palavra Amor, que toma uma
coloração muito diferente, em cada ser, em cada vivência e em cada experiência.

O mais importante é a Vibração.

A Vibração confere a exatidão e confere a autenticidade.

Dar um parecer sobre uma palavra, sobre um conceito, não é a Vibração.

***

Questão: como manter-se na confiança e não cair na dúvida, no medo ou na culpabilidade?

Cara irmã, assim como o disse, este período é um período de aprendizado em que você vai, progressivamente e à
medida de cada dia que se escoa, penetrar mais adiante em sua própria capacidade para estabelecer a Luz, a

Vibração da Paz e da Alegria em você.

O Arcanjo Miguel, assim como Maria, disseram-lhes, recentemente, que o derramamento de Luz sobre a Terra far-se-á
sentir, de modo cada vez mais forte, nos 10 primeiros minutos de cada hora.

Isso representa, no seu período de verão (inverno, no hemisfério sul), o tempo do aprendizado.

A passagem da Vibração Unitária para a dualidade é ainda perceptível, para muitos de vocês, devido mesmo à
dificuldade relativa para estabelecerem-se permanentemente na Vibração.

É este aprendizado que vocês realizam.

Quando vocês se aperceberem que o único modo de sair da dúvida, dos medos, é estabelecerem-se na Vibração,
vocês devem não somente ali crer mas, sobretudo, verificá-lo por vocês mesmos.

Quaisquer que sejam as alterações existentes na Consciência limitada, sua capacidade para entrar na Vibração lhes
demonstrará a capacidade da Vibração do Coração para estabelecer a Paz e, portanto, para dissolver todas as

oposições, que elas se nomeiem medo, apreensão, emoção ou excesso de atividade mental.

Não há nada que não possa ser desbloqueado pela Vibração do Coração.

Dei, através do Yoga Celestial, como no curso de um exercício muito recente, a capacidade Vibratória de sua
Consciência, para manifestar, em sua própria densidade corporal, o equilíbrio e a Unidade, a cura.



O que lhes dei, cabe-lhes verificar por sua própria experiência, visualizar, objetivar os efeitos.

Estabelecer a Vibração, pelos diversos meios que lhes dei, será para vocês a maior prova da capacidade de sua
própria Vibração, de sua própria Luz para saírem de todas as armadilhas da dualidade.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir o chacra do Coração queimando durante a meditação?

Cara irmã, isso foi chamado o Fogo do Coração.

Não é sem razão.

Quando o Coração se eleva e vibra em uníssono com a Luz Unitária, as Vibrações percorrem o Coração.

Essas Vibrações podem ser, nesse momento, um Fogo, um Fogo intenso que no entanto não queima, ainda que
ardente.

Isso corresponde à imersão na Consciência Unitária.

A um dado momento, esse Fogo do Coração torna-se respiração.

Esta respiração do Coração torna-se sua Consciência Unitária.

Isso assinala sua capacidade nova para entrar nesses espaços de ressonância do Coração e em espaços de ressonância
da Consciência Unitária, assim como existem outros marcadores como o som ou os sons que podem existir nos ouvidos.

Ou ainda Vibrações percebidas, ao mesmo tempo, de maneira concomitante ou sucedendo-se, ao nível da Coroa
Radiante da cabeça ou ainda ao nível do Triângulo Sagrado do sacro.

O Fogo do Coração é o que estabelece, em vocês, as primícias do Samadhi.

É nesta Vibração que se atualiza a Consciência Unificada e Unitária, mesmo nesse corpo de personalidade.

***

Questão: o trabalho no corpo físico, como a terapia, é necessário?

Cara irmã, toda prática tem sua utilidade a um dado momento.

Hoje, sua capacidade nova para entrar, num modo Vibratório, em espaços Interiores é, aí também, o meio que lhes é
oferecido de recorrer a esta Vibração de Luz, agente de pacificação, de elevação e de cura.

Lembrem-se que vocês imergiram (para alguns de vocês, desde tempos imemoráveis) na dualidade.

Do ponto de vista da Consciência Unitária, e na vivência da Consciência Unificada nas Dimensões Unificadas, o que
vocês chamam desequilíbrio ou doença simplesmente não existe, a doença apenas faz ilustrar um sistema de Crença

na dualidade.

Se sua capacidade Vibratória eleva-se e afina-se, vocês constatarão por vocês mesmos que torna-se de início fácil e,
em seguida, extremamente fácil, corrigir, por vocês mesmos, por esta Luz e sua Vibração, um certo número de

anomalias que possam existir em suas estruturas.

Certamente, para cada um de vocês, o grau de operação dessas técnicas que lhes transmiti vai depender da
qualidade da imersão na Luz.

Mas, aí também, compreendam bem que se trata de um aprendizado, que será levado a seu termo, para alguns,
muito rapidamente e, para outros, um pouco mais lentamente.

Então, vocês devem fazer o que lhes dita sua Consciência, aí também.



Se a Vibração que se estabelece em vocês lhes dita que ela pode agir sobre tal ressonância, então, ela o fará.

Aí também vocês têm, cada um, certo número de Crenças a superar e a transcender, para considerar que a perfeição
da Luz manifestando-se em vocês concorre e concorrerá, cada vez mais, para sua própria perfeição, não nesse corpo

perecível, mas em sua própria Consciência que poderá então bascular livremente de seu lado limitado para o
Ilimitado.

São vocês que realizam isso, no ritmo de sua capacidade Vibratória.

***

Questão: é graças a esta nova Consciência que se poderá purificar nossos Carmas para se criar a si mesmo?

Cara irmã, incontestavelmente, sim.

A passagem da Vibração, e a chegada da Luz em sua Dimensão, permitiram seu próprio desvendamento.

É na integração e na aquiescência a esta Vibração que vocês vão da ação-reação (ou lei de Carma) para a lei da
ação da Graça.

É a capacidade Vibratória da Luz que os desprende literalmente dos mundos da dualidade.

A mudança de Vibração que vocês vivem atualmente corresponde, efetivamente, à dissolução do que chamam
Carma.

Esses espaços de dissolução que lhes são abertos, a título individual e coletivo, podem necessitar, para algumas
estruturas desse mundo, uma dissolução brutal e rápida.

E, para outras estruturas, uma dissolução suave.

Qualquer que seja o princípio de resolução do Carma, o que se realiza também em vocês, permitindo-lhes, se o
podem, ao nível Vibratório, passar da Vibração de ação-reação (e, portanto, por essência dual) para mundos

Unificados onde tudo é apenas Alegria, onde nada se opõe.

Vocês serão chamados, efetivamente, para criarem a sua própria realidade.

Não em um futuro, não em uma construção que tomaria certo tempo, mas, bem mais, no instante presente.

Muitos véus se levantam, se rasgam, em vocês como no exterior de vocês.

Alguns véus que se rasgam podem efetivamente deixar manifestar o sofrimento, a resistência, o medo, da dualidade.

Mas, se vocês mesmos estão estabelecidos na Vibração do Coração, então, seu poder de transmutação será bem real
e imediato.

Vocês criarão portanto, assim, em tempo real, sua própria realidade e sua própria Verdade.

O que acontece, de fato, de maneira objetiva e real, é verdadeiramente um novo nascimento.

Como isso pôde ser dito, um mundo desaparece e outro aparece.

Para alguns, este desaparecimento e este aparecimento efetuar-se-á na maior das facilidades.

Para outros, enfim, isso se efetuará com resistência, com um sofrimento.

E, no entanto, a mudança é a mesma.

Apenas o ponto de vista e a Vibração da Consciência diferem.

Ser-lhes-á feito assim como o disse Ki Ris Ti, segundo a sua fé e segundo a sua Vibração.

Vocês manifestarão, cada vez mais rapidamente e de maneira evidente, os princípios da sincronia, de atração, de
ressonância, em suas vidas.



***

Questão: o que significam as queimaduras nas palmas das mãos e nas plantas dos pés?

Cara irmã, a partir do momento em que a Vibração da Coroa Radiante do Coração é ativada, existe uma ativação
realizando-se no que é chamado de os cinco centros.

Esses cinco centros são, efetivamente, as palmas das mãos, as plantas dos pés e a raiz das asas do nariz.

A ativação desses pontos periféricos e a manifestação concreta da Vibração do Coração em seu mundo, não
passando mais unicamente pelo chacra do Coração, mas passando também pelos chacras das mãos e dos pés.

Muitas manifestações, assim como eu dizia, colocam-se em balanço em suas estruturas.

Para muitos de vocês, são Vibrações e manifestações inéditas cujo sentido vai esclarecer-se pouco a pouco em vocês,
para além das próprias palavras que eu poderia dizer.

Porque vocês observarão e constatarão que algumas Vibrações aparecem e desaparecem em seu Templo Interior,
em função do que vocês fazem, em função das próprias Energias do ambiente.

Vocês aprenderão então a observar, progressivamente, a que correspondem as Vibrações que vivem.

Seja ao nível dos pontos da cabeça (as Doze Estrelas de Maria), seja ao nível de suas extremidades ou ainda nas
novas estruturas chamadas «novos corpos», essas manifestações que se revelam a vocês vão progressivamente

tomar todo sentido e toda sua função.

***

Questão: qual será o impacto dos aspectos planetários em forma de cruz, durante os meses de julho e agosto, sobre a
humanidade e sobre as crianças a nascer neste período?

Cara irmã, a passagem da Cruz corresponde ao princípio mesmo da reversão.

Durante a fase chamada seu verão (inverno no hemisfério sul) (e preferencialmente durante o período de 17 de julho
ao mês de setembro), vocês serão chamados a viver sua própria Cruz, não como um sofrimento mas, bem mais,

como uma Ressurreição.

Quando de momentos privilegiados da Unificação da Consciência e nos dias que seguirão, um certo número, entre
vocês, vai revelar-se a si mesmo na sua Eternidade.

A passagem pela Cruz simboliza a união da Cruz horizontal e da Cruz vertical.

É um lugar de passagem obrigatória que traduz, ao nível macrocósmico, o que vocês têm a viver em suas estruturas
e em suas vidas.

Naquele momento, a translação, o basculamento tornar-se-á possível, pela ação de seus astros, de seus planetas,
pela ação do Arcanjo Uriel e depois de Metatron e pela ação do conjunto das Forças Intergalácticas que preparam,

com vocês, este advento.

Durante este período, suas capacidades de reunificação na Vibração, suas capacidades de acesso ao Ilimitado serão
multiplicadas, de algum modo.

O que se instaura faz sequência à abertura do último Selo, quando da última Etapa Micaélica.

Certo número de forças de resistência desempenhará seu papel.

Outras Consciências indo, durante este período, para sua Unidade, poderão, se esta é sua escolha, ali ir.

Não mais ser afetado pela dualidade, de nenhuma maneira, extrair-se e extirpar-se, literalmente, da matriz, tornar-
se-á então possível para cada um, estabelecido na Vibração do Coração e no realinhamento das duas Coroas

Radiantes com o Triângulo Sagrado.

***



Questão: haverá um acontecimento específico em 6 de agosto, data da transfiguração?

Doravante, cada minuto, cada dia que vocês vivem e que vibram na Consciência Unificada é um momento
particular.

Um conjunto de modificações e de transformações está, atualmente, em curso, em vocês, como no planeta.

Muitos estarão em pleno encerramento e realização durante este verão (inverno no hemisfério sul).

Essa passagem obrigatória assinala, para vocês, grandes momentos onde o acesso à Luz, tanto desejado, será
grandemente facilitado por seu trabalho e nosso trabalho.

Como o sabem, aproximamo-nos, de maneira inexorável, agora, na Luz, para seu mundo.

O que era guardado e imponderável vai tornar-se cada vez mais evidente e preponderante.

Retenham que, durante este período, sua capacidade para vibrar nos domínios da Alegria é crucial, para vocês como
para o conjunto de seu ambiente.

***

Questão: os encontros de almas permitem expandir a Consciência e aumentar as Vibrações?

Muitos encontros que vocês realizam, hoje, não são ineficazes.

Eles estão aí para fazer-lhes ir num sentido e, por vezes, em outro.

Eles estão aí para permitir-lhes resolver o que pôde ser uma relação ou um freio mas, também, para permitir-lhes
resolver uma subida Vibratória.

Nos espaços em que vivem, muitas coisas se manifestam.

Não se esqueçam jamais de verificar o impacto Vibratório, pela Coroa Radiante do Coração, do que se manifesta ou
do que lhes é apresentado sobre sua estrada.

Mas, efetivamente, muitos encontros, hoje, ocorrem para, em algum lugar, balizar seu caminho e serem marcadores,
balizas, levando-os a modificar ou a retificar ou a confortar algumas escolhas e algumas direções.

***

Questão: que significa a passagem regular de embarcações espaciais no céu de Paris?

Cara irmã, ainda é preciso entender-se o que é chamada embarcação espacial.

Tudo o que está no céu não é espacial.

Tudo o que é de Luz visível não é a Luz.

É inegável (e não falo para esta cidade) que, de maneira evidente para aqueles que olham verdadeiramente, certo
número de forças entram em presença e em manifestação em seu mundo.

Aí também, todos os campos do possível podem manifestar-se.

Todas as esferas dimensionais podem também manifestar-se.

Assim, portanto, ao nível do que é seu céu, efetivamente, muitos sinais, muitas Presenças, muitas manifestações.

Algumas pertencem à humanidade Terrestre.

Outras podem intervir em relação direta com a Confederação Intergaláctica, dentro mesmo de sua Dimensão.

Muitas formas de vida e de Consciências, vindas de múltiplos Universos e múltiplas Dimensões, estão aí para assistir a
transação de seu mundo.



É portanto muito lógico que os testemunhos de manifestações amplifiquem-se, em seu céu, como em seu solo, como
na Terra.

O conjunto do que se vive sobre este planeta, em suas diferentes esferas, interiores (as suas) como exteriores, atrai
mais do que jamais sua atenção sobre uma mudança que está em curso.

Muitos elementos mudam, isso implica também muitas manifestações e reajustes em seu próprio universo de Vida.

Tudo isso se desenrola sob seus olhos.

O próprio Arcanjo Miguel bem lhes disse, quando da sua última e da sua antepenúltima vinda, que era preciso estar
atentos aos sinais Celestes ou do seu céu.

Estes são em número importante para mostrar-lhes e demonstrar-lhes que o que está em curso não é uma ilusão, mas
sim uma mudança importante.

Que se refira aos diversos planetas de seu sistema solar, como o sol ou a lua ou como os aspectos planetários, tudo o
que acontece atualmente concorre, de uma maneira ou de outra, à transformação da Consciência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos, caras irmãs nesta humanidade encarnada, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o
Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, eu lhes agradeço por me acolherem em meio a este espaço.

Eu decidi, em colaboração com aquelas que eu denominei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir
neste canal (mas também de outros modos que eu lhes revelarei nos dias 7, 17 e 27 de cada mês), durante
este período, oh quão importante, assim como o havia dito desde dez dias e também como vários de meus

mensageiros perceberam, receberam ou anunciaram.

Eu venho, não mais para encontros Vibratórios, como foi o caso na época das Núpcias Celestes, em cada uma
de minhas Presenças neste canal.

Eu não lhes darei o horário, mas vocês terão a ocasião, por vocês mesmos, para viverem e para sentirem a
hora de minha vinda entre vocês.

A rota está traçada.

Ela foi anunciada durante a minha intervenção, desde alguns dias.

Nós decidimos, minhas Irmãs e Eu, revelar-lhes, a cada vez de maneira um pouco mais precisa, quem nós
somos, nossas funções no estabelecimento e na instalação da Luz Autêntica, em meio à sua Dimensão.

Meu nome, como vocês o sabem, Vibratoriamente, na linguagem matricial original, é semelhante ao que vocês
poderiam nomear: IS-IS.

Muitas coisas foram ditas, escritas, percebidas, além do papel que quiseram me atribuir os homens, em meio a
certas organizações.

Minha função, meu papel é antes de tudo ser uma Criadora, vindo restituir sua própria Criação, sua Unidade e
sua Verdade.

***

Eu venho acompanhada, neste mundo, de Doze Irmãs.

Essas Doze Irmãs apresentaram, em meio a este mundo que vocês o percorrem, as qualidades intrínsecas de
minha Consciência e de minha Presença.

Qualquer que tenha sido, em meio à sua vida, sua cultura, o peso das Crenças e de algumas limitações, elas
todas percorreram este mundo, investidas da Vibração de Mãe.

Essas são, hoje, as que participam, na minha esfera de Vibração e de influência, para o estabelecimento de um
plano preciso da progressão da Luz, que lhes foi anunciado em meio a este mundo.

Cada uma das minhas Irmãs está incumbida de desenvolver e de estender, inerente ao que ela é, certa

MARIA - 27 de maio de 2010
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qualidade espiritual.

Eu gostaria, hoje, de lhes falar de algumas delas.

Eu gostaria de lhes falar dessas Doze Luzes que me rodeiam e que me ajudam; da mesma maneira que os
sete Arcanjos Criadores nesta matriz original, bem antes dela ter sido distorcida, me entregaram há quase um

ano as chaves do Conclave.

Essas Doze Irmãs exibem também, cada uma à sua maneira, em meio a este mundo e nos momentos que nós
vivemos com vocês, ao seu lado, cada vez mais, sua própria qualidade.

Algumas dentre elas lhes são certamente conhecidas pela marca que elas deixaram por ocasião de sua
passagem.

Outras eram muito menos conhecidas, exteriormente, pelo fato de sua passagem em meio a culturas com as
quais não existia qualquer ligação com o seu mundo (ou de maneira muito transitória).

Essas Irmãs são minhas mensageiras, da mesma forma que anunciei que neste mundo, vocês serão cada vez
mais, capazes e aptos de perceber minha Presença, de uma maneira ou de outra.

Muitos seres, em meio à sua Dimensão, serão chamados a serem meus mensageiros.

A esfera de Vibração de cada um desses mensageiros é diferente, é claro, conforme a irradiação própria de
um mensageiro, em meio a um círculo mais ou menos restrito, mais ou menos extenso, de influência e de

liberação.

***

Eu gostaria, em primeiro lugar, de lhes nomear minhas três Irmãs as mais próximas.

A primeira foi denominada, durante sua última vida, Ma Ananda Moyi.

Ela exibiu a totalidade da minha Consciência e da minha Vibração.

Ela foi aquela cuja resplandecência (e isso é, aos meus olhos de Mãe, a única coisa que me importa)
ultrapassou em muito a cultura.

Ela é, hoje, a mais próxima de mim.

É então a minha primeira Irmã e minha primeira Companheira, em meio ao lugar onde eu evoluo, que eu lhes
detalharei também, para que possam começar a vislumbrar e a perceber o sentido peculiar do que foi a missão

de Miguel, do que é a minha e do que será a missão da volta de Ki-Ris-Ti, do Cristo.

Minha segunda Companheira, em meio à minha esfera de Vibração, é também, com certeza, conhecida de
vocês.

Ela esteve, em sua última vida, muito pouco presente sobre esta Terra.

Mas seu impacto, aí também, no nível Vibratório e no nível da qualidade Vibratória produzida sobre a Terra,
deixou uma forte impressão.

Ela foi Santa Teresa do Menino Jesus.

A terceira Companheira da qual eu gostaria de lhes falar não era certamente conhecida do seu Ocidente.

Ela encarnou, em sua vida, uma virtude particular da minha Radiância e da minha Presença, que é a de Mãe
nutridora ou de Mãe primordial.

Pessoalmente, eu a chamo de SNOW (Neve).

Seu verdadeiro nome, durante sua última encarnação em meio às tribos ameríndias, era Pluma Branca [Plume
Blanche ; White Feather].

Ela evoluiu e vivenciou em uma indiferença quase total.

Mas, no nível espiritual, a qualidade da sua Irradiação foi igual à da minha primeira Companheira.

*** 

Eu lhes havia dito também que nós nos aproximamos da sua Dimensão e do seu mundo.

Como nos aproximar de vocês?

Essa aproximação e esse retorno têm sido de longa data programado, antecipado, construído.

Demorou, para nós, bem como ao conjunto do que é denominado Confederação Intergaláctica e da Luz,
construir literalmente o que eu poderia chamar, meus filhos, de um plano de abordagem da sua Dimensão.



Esta abordagem e esta aproximação não ocorrem, como lhes dizer... segundo uma distância espacial ou
temporal, mas, bem mais, de acordo com o que eu denominaria uma distância Dimensional.

Nós temos, progressivamente, desde muito longo tempo, preparado nossa aproximação.

Nosso objetivo, meu objetivo, enquanto que Mãe de todos, sem exceção, é vir permitir-lhes, se tal for o seu
desejo, descobrir, sair dos véus que os aprisionam e que os prendem em meio a esta Dimensão.

Eu sei que muitas palavras foram atribuídas a mim, falando, já desde certo tempo, do que poderia ser chamado
de castigo, de punição.

Jamais, eu pronunciei essas palavras.

Jamais eu iria punir qualquer um dos meus filhos.

Todos, sem exceção, nós estamos aí para acolhê-los, sem exceção, em meio à Luz, se tal for seu desejo, se
tal for sua capacidade.

Há apenas julgamento e Dualidade e destruição na visão separada.

Em meio à minha Presença que se revela, ainda uma vez, pela aproximação Dimensional, muitos seres
humanos, antes mesmo de meu Anúncio, tomarão Consciência, em Verdade, do que eu sou para eles.

Porque nós temos, todos juntos, o mesmo tipo de ressonância que é uma relação filial e espiritual antes de
tudo.

E isso, quer queiram ou não, todos os meus filhos apresentam a marca e a possibilidade de despertar.

Nossa aproximação Dimensional, de seu plano e de sua Consciência, deve acontecer de maneira progressiva,
ajustando-se, à medida, nossa própria Vibração com sua própria Vibração, a título global ou a título individual.

Não esqueçam jamais, meus queridos filhos, que hoje as lagartas devem se tornar borboletas, porque o
momento da Renovação chegou.

Mas ninguém pode forçá-los a se tornar borboleta.

Ninguém pode forçá-los a abandonar a lagarta.

Entendam bem que sendo todos meus filhos, vocês têm todo um caminho particular, diferente.

Nós viemos propor-lhes nossa ajuda.

Nossa ajuda irá representar, para alguns de vocês, uma salvação e, para outros, algo profundamente diferente.

Mas lembrem-se de que um e outro são meus filhos, da mesma forma.

Certamente, a Terra deve, ela também, engendrar e dar à luz, em meio a uma nova Dimensão, como vocês.

Nós estamos aí, antes de tudo, para facilitar essa tarefa.

Nenhum de nós, e nenhuma Consciência da Confederação Intergaláctica da Luz pode fazer isso no seu lugar.

***

Vocês estão, agora, como veem ao seu redor e como murmuram talvez, para alguns de vocês, sua própria
Consciência, seu próprio Estado de Ser, vocês estão verdadeiramente no que foi denominado o tempo do Fim.

Mas lembrem-se de que o Fim não é o Fim.

Que o Fim é uma mudança para outro lugar, para melhor, para uma forma que vocês não podem ainda
imaginar, a maioria de vocês.

Muitos de vocês vão comungar, vão se comunicar comigo mesma, com uma das Minhas Doze Irmãs.

As vias de comunicação, assim como Miguel lhes disse, estão agora livres, entre nós e vocês.

Vocês têm toda a liberdade, neste espaço, de se comunicar, de comungar conosco, de diferentes maneiras,
de diferentes modos.

Mas sempre com Amor, em meio à Vibração do Coração.

Eu irei revelar-lhes, em cada uma de minhas vindas, os nomes das Estrelas que me acompanham, de minhas
Irmãs.

Eu irei revelar-lhes, mais adiante também porque isso é importante para vocês, minha própria história.

Não aquela que quiseram que vocês detivessem como Maria, mas muito além da influência mesma deste
mundo e desta Dimensão de carbono, desde tempos muito distantes, correspondendo, na escala de tempo

Terrestre, a 20 milhões de anos.

Como vocês o sabem, em meio às Dimensões Unificadas o tempo não tem o mesmo valor nem o mesmo
tempo.

Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.



Pode-se dizer, na verdade, que eu estou aí desde muito tempo, desde sempre, em meio à minha Criação.

***

Eu repito então, de maneira incondicional, sobre estes dias específicos: os 7, os 17 e os 27.

Esses momentos serão momentos de Graça, durante esses dias em que serão mais fáceis (pois eu estarei
extensível, ajudada pelas minhas irmãs e por todo o Conclave) para estabelecer contato privilegiado com meus

mensageiros.

Meus queridos filhos, eis simplesmente algumas palavras que vim lhes dizer e lhes anunciar.

Tenho de deixá-los com essas poucas palavras, sem perguntas que devo responder no momento.

Essas informações irão fazer o seu caminho em vocês.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à Alegria.

Eu os convido a se estabelecerem em meio à sua própria Presença, aí onde não existe resistência, nem
Dualidade, mas a simples Alegria da Presença a vocês mesmos, da Presença aos nossos planos.

Nós dizemos a vocês todos e, em particular, minhas Irmãs e eu: bom caminho de retorno em meio à sua
Presença, em meio à sua Unidade reencontrada.

A Vibração do seu Coração é a solução, se desejarem ir da lagarta para borboleta.

Não há outro.

Este pensamento deve fazer o seu caminho em meio à sua Consciência, em meio à sua experiência e em meio
às suas orientações.

Meus queridos filhos, vocês estão no momento de grandes mudanças, em vocês, como no exterior de vocês,
como jamais a humanidade dissociada conheceu, mesmo na época do fim de algumas civilizações ditas

míticas.

***

Eu vou deixá-los, em um curto espaço de tempo, agora, com a Consciência Unificada que preside os
destinados a Lipika Kármicos, os Senhores do Karma, como vocês os denominam, os Melquizedeques.

Eu transmito a vocês, quanto a mim, todo o meu Amor de Mãe.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu devo dizer, inicialmente, que houve intervenções que os debilitaram um pouco.

Então, como sabem, eu que gosto que vocês 'girem as bicicletas', vou lhes explicar porque. 

Inicialmente, transmito-lhes minhas saudações e, sobretudo, àqueles que jamais eu havia visto ainda, jamais
percebido, em seus casulos de Luz. 

Então, de início, devo dizer que meu modo de proceder é o Fogo por atrito, quer dizer que eu gero em vocês, através
das perguntas que vocês me colocam, a necessidade de girar ainda mais rápido a bicicleta [mental]. 

Prestem atenção porque a bicicleta derrapa sobre a neve, não é? 

Portanto, tudo isso é para lhes dizer que a força com a qual vocês vão pedalar, ou seja, provocar a sua cabeça, ao
final de certo tempo, os obriga a descer da bicicleta e a capitular diante da força da Verdade do Coração e do

Amor. 

Aí está porque gosto muito de rir com vocês, cada vez mais.

É porque eu gosto de ajudá-los em suas perguntas mais comuns, eu diria, porque é através do comum que se
encontra o extraordinário, certamente, e que se transcende a diferença comum-extraordinária para ir para mais

autenticidade e simplicidade. 

Então, caros amigos, com todas as minhas saudações e o meu Amor, eu lhes dou imediatamente a palavra.

***

Questão: segundo Anael, a França seria poupada das perturbações climáticas. Por quê?

Porque vocês têm uma tradição, se quiserem, onde as bicicletas giraram muito.

Então, na medida em que as bicicletas giraram demais, vocês tornaram rígida uma série de coisas e é preciso bem
compreender que não ter perturbações climáticas não é necessariamente uma vantagem, porque aqueles que se

deixarem perturbar mais são aqueles que irão aceder, talvez, primeiro, eu diria, às Dimensões Unificadas. 

Portanto, quanto mais se está a oeste desse continente, mais há resistências ligadas ao mental que impedem o
estabelecimento da Luz, de maneira também rápida como o será, por exemplo, nos continentes como a América do

Sul. 

O.M. Aïvanhov - 29 de maio de 2010
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Há povos que, hoje, estão muito mais próximos das Dimensões Unificadas que os povos ocidentais, em particular os
europeus do oeste, porque tiveram (tivemos, porque dele fiz parte), terrenos propícios a uma série de seguranças que
foram instaladas, que nos fecharam, de algum modo, em uma espécie de torre de marfim, tornando-nos talvez mais

dificilmente acessíveis e permeáveis à Luz. 

O que não é o caso, por exemplo, para os povos, como vocês vão vê-los em breve, da América Latina. 

E eu os lembro aliás de que eu disse, há aproximadamente 18 meses, que os povos, as primeiras pessoas a viverem a
Ascensão de maneira consciente, seriam encontradas na América Latina.

O que não quer dizer, certamente, que vocês não terão qualquer evento de natureza climática.

Isso quer dizer, simplesmente, que a prioridade não está no nível climático e no parto, se quiserem, como disse Neige
agora pouco (nota: referência à intervenção de Snow, de hoje).

*** 

Questão: para o que se dirige a Índia?

Onde você quer que ela se dirija?

Como em todos os países, é preciso bem compreender que vocês estão submissos a uma influência coletiva.

Esta influência coletiva não é cármica, propriamente falando, ela é matricial, quer dizer que ela está submissa a
influências ligadas à sua própria cultura que tem existido desde muito tempo. 

A Índia é um país onde está o melhor lado da ilusão mais cômica, eu diria.

Mas, entretanto, há Verdades essenciais que estão presentes na Índia, como em todos os países, não é? 

Entretanto, existem continentes, existem culturas, onde uma série de modificações é mais evidente a levar no nível
coletivo, certamente.

Portanto, no nível dos continentes sub-indianos, as coisas irão a seu ritmo. 

No momento, vocês sabem, para os homens, não está evidente um parto.

Isso quer dizer que é algo que vai tocar inicialmente os continentes ou as culturas, de início da América Latina, em
seguida países asiáticos. 

É lá aonde vão se revelar os movimentos tectônicos mais importantes, que vão se traduzir por fenômenos geofísicos
dos quais vocês ouviram falar muitas vezes, certamente, e portanto vocês estão a par. 

Então, obviamente, a transformação não é a mesma para toda a humanidade, mas toda a humanidade passa pela
porta da transformação.

Algumas transformações irão para algo de muito mais etéreo do que outras transformações e em meio mesmo às
culturas ou aos continentes ou subcontinentes. 

Não se pode dizer que tal continente irá para tal lugar e que tal outro continente irá para tal lugar.

Obviamente, há predisposições, não é? individuais, que vão uni-los, aliás, a um continente como a um outro
continente, independentemente da sua cultura ou do seu continente de origem. 

E quando eu digo uni-los, não é uma visão da mente, no nível vibratório.

Vocês vão ver: naquele momento, vocês irão viver transformações que irão colocá-los em meio a agrupamentos
profundamente diferentes de acordo com o seu sistema de Crenças, eu diria, e sobretudo, de Vibração.

*** 

Questão: as Antilhas fazem parte das mesmas Vibrações que as da América do Sul?

Sim, completamente.

Todos os países situados não muito distante da América Latina, as ilhas, até mesmo, em meio a alguns mares, fazem
parte desse mesmo «futuro» Vibratório. 

Na lógica, se quiserem, manifestações ligadas ao que já disse desde vários anos, em relação ao vulcanismo, por
exemplo.

São os povos que estão os mais prontos para viverem o Fogo, o que chamei, parece-me, há quinze meses, de grelha-
planetária.



***

Questão: por que a juventude parece estar na perdição (álcool, violência, sexualidade, etc.)?

As razões são múltiplas.

A humanidade foi condicionada, desde a existência da sua mídia moderna, a criar esta violência, a criar esta
depravação. 

Mas não esqueça também que, entre os mais jovens que se encarnam hoje, são geralmente almas que responderam,
elas ouviram em algum lugar no universo, nas Dimensões Unificadas, que haveria uma grande festa em algum lugar,

uma festa inacreditável.

E o que fizeram todas essas almas?

Elas quiseram se encarnar sobre a Terra. 

Então, elas desceram na matriz e (para a maior parte, não todas, porque há as que se lembram, entre as almas
índigo, cristal, diamante, que elas eram) elas se encontraram presas em um mundo que não é o seu mundo.

Elas participam, à sua maneira, através da resistência, através do que eu chamei de Fogo por atrito (a bicicleta que
gira na cabeça, vocês se lembram), à sua maneira, na emergência da Consciência Unificada, porque, para que uma

Consciência Unificada possa emergir, é preciso Fogo, muito Fogo. 

O Fogo do Espírito, certamente, mas, por vezes, para fazer nascer o Fogo do Espírito, é preciso que o Fogo da Terra e
o Fogo das resistências da personalidade sejam manifestados.

Portanto, ainda uma vez, atenção ao ponto de vista que vocês colocam sobre as coisas.

Então, há quem diga ‘olhar’, outros, que dizem ‘ponto de vista’. 

Eu empreguei também o olhar, como é que isso foi chamado por Um Amigo? 

Borboleta, lagarta.

Isso depende do olhar que vocês colocam. 

Portanto, atenção, aí também, para não estarem limitados ao olhar que vocês colocam, porque quando vocês
colocam um olhar nesse mundo da Dualidade, vocês emitem necessariamente um julgamento. 

Assim que um olhar se colocar sobre um acontecimento desse mundo, ainda que você seja um jovem que é atraído
pelas jovens, você irá fazer um julgamento de valor: ela é bonita/ ela não é bonita, ou então, se você fir muito

romântico: ela é romântica / ela não é romântica, ou então, se você estiver na Vibração: ela vibra ou ela não vibra,
mas é assim mesmo um julgamento de valor, não é? 

Vocês adotam o mesmo princípio quando dizem: o que vão se tornar todos esses jovens que estão na violência?

Eu sempre disse e sempre lhes disseram, não se preocupem com os jovens.

***

Questão: nos tempos que estão chegando, o fato de se agrupar para pedir a Maria seria mais útil do que recorrer à
proteção Mariana individualmente?

Creio que Cristo disse: «quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É evidente que, a partir do momento em que vocês forem vários, com uma intenção comum, a intenção é, como
dizer, mais eficaz, mais imediata, antes. 

Eu tenho assim mesmo que ponderar esse discurso, cara amiga, pelo fato de que falar de proteção externa não quer
estritamente nada dizer.

Ainda que Maria esteja aí para socorrê-los, ela vem salvá-los no sentido, não de uma salvadora, mas no sentido
daquela que vai cobri-los com o seu Manto e com a sua Vibração.

Isso é uma coisa. 

Agora, enquanto vocês imaginarem que lhes seja necessário serem protegidos, é também uma forma de Dualidade. 

Eu não quero dizer com isso que não é preciso pedir, que não é preciso solicitar proteção, mas que, talvez, seja preciso
começar a encarar que, se vocês estiverem na Luz, vocês não têm necessidade nem de velas nem de eletricidade,

talvez não hoje, para o instante presente, porque eu os coloco mesmo no desafio de fazer funcionar um computador
com a sua mente, não é?



Isso será difícil para funcionar. 

Mas quando vocês estiverem recobertos pelo véu de Maria, vocês serão guiados, literalmente, pela Inteligência da
Luz, vocês serão colocados a vibrar e vocês serão levados, de diferentes maneiras, aos lugares onde terão que estar.

Vocês não terão que se incomodar com qualquer Dualidade. 

Se a Luz, em vocês, crescer suficientemente, nem um cabelo da sua cabeça poderá ser tocado. 

Lembrem-se também do que foi dito pelo bem amado João: «um será resgatado, o outro será deixado». 

O que faz isso?

Simplesmente, a potência da sua Vibração Interior, da sua abertura do Coração e da Luz, nada mais. 

Lembrem-se de que a Luz está se estabelecendo, a Luz Unitária não é, como dizer, não é mais perturbável em sua
Dimensão, mesmo pelo jogo da dualidade, pelo jogo da Sombra e da falsa Luz. 

Se vocês mesmos estiverem neste estado Vibratório ou se vocês tenderem a se aproximar e a vivê-lo, como podem
mesmo pensar que algo possa lhes acontecer e que possa impedi-los de aceder ao que vocês são?

Com ou sem o corpo. 

A partir do momento em que a Inteligência da Luz se manifestar de maneira tangível e total sobre a Terra, naquele
momento, como vocês denominaram isso, a Divina Providência, estará em operação, tanto para nutri-los como para

protegê-los e para iluminá-los. 

É preciso sair do seu contexto linear habitual da dualidade onde eu saco um bilhete para comprar o que comer, ou
prevejo o que vai acontecer amanhã. 

Obviamente, o sistema de medo no qual todos vivemos, nos fez, como dizer, prever ou tentar prevenir algumas
coisas, em particular as coisas desagradáveis: faltar dinheiro, faltar alimento, faltar um lugar para viver, faltar

proteção. 

Mas vocês creem que a Luz que está chegando vai deixar as suas próprias Sementes de Estrelas em uma situação que
poderia comprometer a sua própria Luz?

É impossível. 

Então, obviamente, vocês não sabem e nós não sabemos quanto tempo pode durar este período de tribulação ou de
revelação.

Mas, neste período, não esqueçam que vocês estão sozinhos para poderem dar o último passo para a Luz, mas que,
quando o tiverem dado, não esqueçam que somos uma multidão bem maior do que vocês, ao redor de vocês. 

Há quantos habitantes sobre o planeta atualmente?

Não sei, talvez 7 bilhões.

Há tantos Anjos guardiões, há o conjunto da Confederação Intergaláctica, há Maria com suas Irmãs, há nós, os
‘Croûtons’, há os Anjos do Senhor (o conjunto da Frota Intergaláctica de 3a. Dimensão unificada que colocaram os

pés na Terra, eu os lembro), há os Arcanjos. 

Então, vocês, obviamente, quando falam de Arcanjos na sua compreensão e na minha também, em minha vida, eu
imaginava, por exemplo, o Arcanjo Miguel derrubando o dragão com sua capa azul, com os seus anéis cor de fogo.

Então, essa é uma visão específica, mas o Arcanjo Miguel não é unicamente isso, não é? 

Nos mundos Unificados, não temos unicamente uma única forma, nossas formas são mutáveis, elas não são fixas
como a sua nesta Dimensão. 

Nós somos Consciências e a Consciência de Miguel é algo.

Se o vissem, em seu céu, em sua Dimensão original, mas isso bastaria para mudar a face do mundo. 

Imaginem uma Embarcação de Luz palpitante e vibrante que teria milhares de quilômetros de largura, uma asa
gigantesca.

Então, vocês veem, estamos muito longe das visões do Arcanjo derrubando o dragão, não é? 

Vocês ainda não têm ideia, como explicar isso, da potência do Fogo do Amor e da Luz que está a caminho e que
está ao seu lado.

Muitos seres humanos ainda não têm consciência do que está chegando. 

Então, certamente, durante a minha vida outros tiveram visões, mas uma visão muito dualista, porque estávamos
ainda na dualidade, apesar do nosso grau de Consciência em que tínhamos visto chamas. 

Muitos profetas anunciaram, mas é preciso ir além da aparência da visão.

É preciso ir para o significado profundo de um acontecimento, mesmo ocorrendo em sua dimensão, que é
completamente outra coisa. 

Então, talvez não haja melhor imagem, no momento, do que o que disse Um Amigo ou outros, a propósito da
lagarta e da borboleta. 

Estou desolado, mas se lhes falar da grelha planetária, vocês terão medo.

Mas há a grelha planetária e há o significado da grelha planetária.

A grelha planetária é o que vem queimar a ilusão. 



Como vocês querem existir na Eternidade e na sua Dimensão original, sem queimar, literalmente, a ilusão? 

É impossível.

*** 

Questão: poderia nos falar da atividade dos Anjos do Senhor?

A primeira coisa que deveria dizer-lhes é que não tenham medo.

Os Anjos do Senhor são seres de 3ª Dimensão Unificada que jamais passaram pela separação matricial que é a de
vocês e que foi a minha, ou seja, eles são desprovidos de emoção. 

São grandes telepatas que vivem em estruturas de carbono, mas diferentes da estrutura humana.

Eles são, entretanto, humanoides.

São pequenos seres brancos cobertos de um macacão branco, não confundir com os maus rapazes ou os seus acólitos
que foram chamados de ‘pequenos cinzentos’, ainda que a morfologia seja sensivelmente a mesma. 

A diferença essencial é que os seres ligados a esta Dimensão de Anjos do Senhor são seres de puro Amor, mas eles não
têm o lado emocional, como dizer, do humano. 

Então, agora, a sua missão é aquela anunciada já quando Sri Aurobindo era João e quando recebeu, sob o ditado de
Cristo, o Apocalipse, não é? 

Os Anjos do Senhor são aqueles que virão assisti-los, mas não apenas os Anjos do Senhor, há também todas as
Consciências da Confederação Intergaláctica da Luz.

***

Questão: não mais ter vontade, projeção, criatividade, está relacionado com o que se vive?

Para a maior parte de vocês, sim.

Alguns devem continuar as suas atividades, em meio às suas diferentes esferas de vida, como se nada estivesse
acontecendo.

Outros, por outro lado, têm um impulso tão forte para a Unidade, que tudo o que lhes dava prazer, na dualidade,
está desaparecendo. 

Como eu disse, a um dado momento, muitos tinham a nádega entre duas cadeiras, ou seja, ao mesmo tempo um pé
ou uma nádega na 3ª Dimensão e o outro lado que já estava na 5ª Dimensão.

Hoje, há seres que são tomados de um frenesi de ação e outros que, pelo contrário, vão viver, poderíamos dizer, uma
inatividade total com a imersão da Luz no Estado de Ser e na Vibração Unitária. 

Compreendam bem que, cada um, vocês têm funções e papéis diferentes no que está vindo.

Alguns deverão ancorar a Luz, e ancorar a Luz necessita do que vocês chamariam, na sua Dimensão, de inatividade.

Ancorar a Luz se faz na ausência de ação no mundo exterior.

Para outros, isso será o inverso. 

Tudo pode ser visto.

Mas vocês constatam, todos vocês, de uma maneira ou de outra, que as coisas estão mudando, em vocês como no
mundo. 

Então, cada um vive as mudanças ao seu modo, em função da sua capacidade para integração da Vibração, mas
também em função da sua própria função e do seu próprio papel no que está por vir. 

Alguns vão sentir Vibrações, por exemplo, que lhes tomam a cabeça, em lugares que jamais sentiram.

Outros vão sentir Vibrações muito fortes no nível do nariz, que é a ativação da 12ª lâmpada [‘andrógino primordial’].

Portanto, cada um vive coisas incomuns, novas. 

Há quem esteja implicado, por exemplo, em uma relação e, de repente, se pergunta o que faz nesta relação.

Mas tudo isso faz parte das mudanças e dos ajustes também, necessários, para ajudá-los a ir para o que vocês são. 

De qualquer modo, é muito simples, eu já disse.



Se vocês sentirem que algo muda, se lhes for preciso lutar, se lhes for preciso empregar uma energia considerável para
remetê-los aos esquemas antigos, significa que isso não está certo para vocês. 

Lembrem-se de que a Luz é simples, de que a Luz é evidência, de que a Luz é facilidade. 

Ela não tem que fazer suas cogitações mentais, ela não tem que fazer seus giros de pedais nas bicicletas.

Ela tem simplesmente necessidade de que vocês deixem estabelecer a facilidade, a Fluidez e a sincronia. 

Aqueles de vocês que já confiaram na Luz, apercebem-se de que, quanto mais vão para a Luz, mais as coisas se
tornam simples, que tudo o que era complicado, que levava sua vida adiante, desaparece. 

Quanto mais vocês vão para a Luz, mais isso se torna simples.

Se as coisas permanecerem complicadas, significa que vocês estão resistindo à Luz e isso não pode ser de outro modo. 

Podemos ser alguém de uma grande Luz e ter muitas resistências, porque temos um mental muito forte.

Podemos, ao contrário, vir de uma Dimensão que eu diria inferior (mas não vejam aí noção pejorativa, porque isso
nada quer dizer, nos mundos Unificados, digamos, de uma Dimensão menos expandida) e termos menos resistências e

vivermos a Luz com uma maior acuidade nesta Dimensão. 

Portanto, cada caminho é diferente, cada vivência é diferente, cada percepção é diferente, mas, no conjunto dessas
vivências, no conjunto dessas percepções, vocês devem reter assim mesmo que, quanto mais vocês forem para a

evidência e para a simplicidade da Luz, mais sua vida tornar-se-á fácil.

Quanto mais vocês resistirem, mais ela tornar-se-á difícil.

Isso é uma regra quase absoluta. 

***

Questão: se Deus e diabo são equivalentes, por que o termo Deus é por vezes empregado nas canalizações, mesmo
por Maria?

Não, Maria jamais fala de Deus, ela fala do Divino e eu a chamo, aliás, de Divina Maria.

A etimologia da palavra Divina nada tem a ver com a etimologia da palavra Deus.

Agora, vocês devem aprender ou compreender e viver o fato de que as forças opostas à Luz sempre se serviram da
Luz, invertendo-a.

Isso vocês o viveram através das revelações das Chaves Metatrônicas, através de tudo o que é jogo Sombra / Luz,
nesta densidade.

Vocês sabem que a sombra projetada, por exemplo, está ligada à insuficiente transparência que existe nesta
Densidade.

Nos mundos Unificados, a sombra não pode existir, ela não existe, tudo é transparência.

Mas quando eu lhes digo transparência, como vocês podem compreender a transparência, uma vez que não a
vivem?

Vocês têm o hábito de certa densidade, de certo peso.

Quando vocês percorrem os caminhos do Estado de Ser, quando vocês têm acesso à Verdade, além da matriz, vocês
penetram estados de Consciência e fenômenos ligados a visões, ligados à Consciência, ligados à percepção de cores e

de formas que estritamente nada têm a ver com o que existe neste Plano.

Agora, é preciso compreender que o verdadeiro Deus, se o quiserem chamar assim, o que nós denominamos a Fonte,
manifestou-se através de uma Deusa que é a Criadora.

Mas Deus é unicamente o nome que se deu Yaldébaoth, ou seja, a entidade «Suprema» («Suprema» entre aspas,
Supremo imbecil, pode-se dizer hoje), que quis imitar a Criação da Fonte, que construiu o que vivemos e o que vocês

vivem hoje, isto é, a ilusão.

Simplesmente, vocês estão tão aclimatados a esta ilusão que vocês, que nós todos acreditamos (eu também, o
primeiro, quando estava vivo nesta Dimensão) que havia leis que existiam nesse mundo e a primeira dessas leis nos

fazia crer que nós nos reencarnávamos para irmos progressivamente para uma liberação.

Mas isso é impossível.

Os únicos seres que estavam livres da matriz, vocês os conhecem.

É Cristo, ele jamais esteve sujeito à influência da matriz.

É Maria.

Os dois únicos a terem conseguido extrair-se da matriz inteiramente, o fizeram pelos Anjos.

É Enoque e Elias.



Os outros seres ditos realizados, dos quais eu fiz parte na minha vida, foram colocados em uma bolsa de Luz para
evitar que tivessem a necessidade de se reencarnarem, isso foi semelhante para Sri Aurobindo, foi semelhante para

Um Amigo, foi semelhante para os 24 Croûtons que nós somos.

Nós fomos colocados em uma esfera Vibratória que era como uma espécie de proteção, de casulo, que nos evitou de
reencarnarmos, até o momento em que a matriz começou a dar sinais de enfraquecimento e o momento em que

pudemos realizar a nossa missão.

Portanto, o que é chamado de Deus, é simplesmente a entidade Yaldébaoth que veio dos Dracos não redimidos, que
veio da Ursa Maior e que se intitulou Criador, enquanto que apenas modificou a Criação existente neste planeta,

como sobre outros planetas, que foi criado por Maria.

Isso lhes mostra a que ponto de impregnação a Fonte foi falsificada e transformada pela impregnação de Deus,
porque se emprega a palavra Deus a torto e a direito, não é?

E, obviamente, quando vocês pronunciam a palavra Deus, o diabo não está longe, certamente, dado que é a
mesma entidade.

É ele quem foi chamado de grande Shatane, o administrador desse mundo ou, se preferirem, Satã.

Deus lhes fala de Diabo, obviamente, eis que ele tem interesse em manter a dualidade, e o único modo de manter a
matriz é privá-los da Unidade.

É lógico.

Portanto, quanto mais se criar, na humanidade, um sistema de controle humano, um sistema de controle mental, o
que vai ocorrer?

Haverá inicialmente modificação das forças gravitacionais, para fechar um sistema solar no interior de si mesmo e
privá-lo da irradiação da Fonte.

Coisa que foi realizada há mais de 300.000 anos.

Em seguida, isso irá induzir, nesse sistema privado da Fonte, comportamentos de ação/reação e criar uma lei
maravilhosa que se chama Carma, à qual alguns vão aderir dizendo: «vou purificar meu Carma para aceder à

Unidade».

Como uma expressão que diz: vocês podem sempre correr, aliás, todos muito correram e pedalaram, não é?

E depois, um dia, vocês acedem, como alguns de vocês aqui, à Vibração do Coração.

E como alguns de vocês aqui, vocês penetram as esferas do Estado de Ser.

E aí, todos os véus caem.

Vocês compreendem a diferença entre uma vivência e uma Crença, e vocês compreendem que o ser humano, a
Consciência humana limitada, se deixou fechar nas Crenças: a Crença da doença, a Crença da morte, a Crença do
nascimento, a Crença das religiões, a Crença em um salvador, a Crença em algo do exterior e vocês exteriorizaram

esse mundo e vocês levaram, e nós todos levamos, esta Criação a ser o que ela é.

Nesta Criação, felizmente, grandes Seres e muito grandes Arcanjos mantiveram, escondida no interior do ser humano,
uma parcela da Eternidade que se pode mesmo chamar de corpo Divino ou Deus em Si, não Deus, certamente, em Si,

é a Fonte em Si.

É tempo, hoje, de dar a César o que é de César.

Deus, Diabo, participam da mesma dualidade e da mesma Criação falsificada.

Deus se quis Criador, mas o Criador é a Fonte e vocês são a Fonte.

Quando vocês vivem o Estado de Ser, quando vocês acedem ao Sol, como eu o fiz em minha vida, quando da
minha primeira revelação meditando frente ao Sol, naquele momento, o mundo jamais irá lhes parecer mais do

mesmo modo.

Vocês chegam muito claramente, com o olho da Consciência, com o olho do Coração, a fazer a diferença entre a
Verdade e a falsificação.

Vocês chegam a fazer a diferença entre o que é chamado de Deus e o que se chama de Verdade.

Não é uma visão da mente, não é uma Crença, é uma experiência.

Essa é toda a diferença.

***

Questão: o que significa se abandonar à Luz?

Então, eu creio que há alguém que fala muito melhor disso, que é o Arcanjo Anael, que longamente se expressou,
durante o mês de maio e junho do ano passado.

Eu os engajo então a ali extrair o que chamamos de abandono à Luz.



Eu, eu posso dar-lhes exemplos extremamente simples.

O ser humano resiste à Luz porque toda a nossa vida é resistência.

A vida que levamos nesta Dimensão é resistência.

Vocês bem veem que se abaixar para ir cultivar legumes, ou trabalhar, custa energia, nada é gratuito.

É toda a diferença com os mundos Unitários, onde tudo é gratuito, onde tudo é doação e onde tudo é abandono.

O abandono participa da doação.

Abandonar-se à Luz é aceitar que a Luz e a Vibração do Coração, que é a mesma coisa, são capazes de conduzir e
dirigir a sua vida segundo os princípios da Unidade, mesmo na Dualidade.

No abandono à Luz, todas as Graças se manifestam a vocês, sem exceção.

Vocês não vivenciam mais qualquer situação de falta, qualquer situação de medo.

O medo é o oposto do abandono, mas, o que quer fazê-los crer o seu cérebro?

Ele quer fazê-los crer que, se vocês se abandonarem, vocês terão ainda mais medo.

É maravilhoso, não é?

O seu cérebro passa o tempo a fazê-los ter medo, uma parte do seu cérebro.

E todo o seu sistema (educativo, familiar, afetivo, social, político, econômico), é baseado no medo.

E em nada mais, unicamente no medo.

***

Questão: as preconizações que você dava, na sua vida, para colocar a Consciência sobre cada ato quotidiano,
continuam atuais?

Completamente.

Estar no instante presente é o que irá aproximá-los, mais perto, da Luz.

Enquanto vocês estiverem no instante passado ou no instante futuro, vocês não podem ser vocês mesmos.

Enquanto vocês não estiverem alinhados à sua própria Presença, isso necessita de uma Consciência, mesmo em meio
à comum, de estar no instante.

Quantas coisas vocês fazem (eu também, em minha vida) de maneira automática, como comer, como todas as
atividades da vida quotidiana, que se tornam automáticas?

O ser humano é um ser, no nível desta densidade, um ser de automatismo e, efetivamente, é muito sedutor ter
automatismos.

Lembrem-se, talvez, se vocês dirigirem, de como era difícil no início e como se tornou fácil depois, para a maior parte
de vocês, eu não falo daqueles que têm acidentes todo o tempo.

Entretanto, o aprendizado resulta no automatismo e o automatismo resulta no sono.

Olhem as Crenças nas religiões, as Crenças na Luz.

Crer na Luz não basta para viver a Luz.

Crer em uma pós-vida não basta para viver a pós-vida.

Enquanto vocês não tiverem a experiência, vocês permanecem seres de Crenças.

Ora, hoje, a experiência está ao alcance do Coração.

Se vocês se alinharem no instante presente, se vocês estiverem na natureza, se vocês evitarem de comer muito, se
vocês beberem muita água, se vocês se imergerem na natureza, se vocês permanecerem simples, a Luz vai fulminá-

los porque, nos tipos de vida ou no tipo de Consciência que colocarem, haverá simplicidade, mas, lembrem-se sempre
de que a Luz é simples.

Apenas o mental quer fazê-los crer que o inverso é que vai levá-los para técnicas de aprendizado diversas e variadas
indo tranquilizá-los.

Vocês têm a impressão de compreender o universo, mas jamais, no entanto, os cientistas, exceto talvez alguns
despertos, estiveram tão longe e ao mesmo tempo, paradoxalmente, tão próximos da Verdade.

***



Questão: os intraterrenos vão participar desse movimento planetário?

Eles já participam, desde algum tempo.

São eles que prepararam, agora, muitas coisas com vistas a esses momentos, desde já vários anos, como vários canais
agora o disseram.

Os intraterrestres têm um papel a desempenhar, certamente.

Nós temos, todos nós, um papel a desempenhar e vocês, sobretudo.

Então, os papéis são vários.

Do mesmo modo que cada ser humano da superfície tem um papel que lhe é específico.

Mas vocês não têm que saber qual é esse papel porque, na Inteligência da Luz, se vocês viverem a Luz, o papel se
estabelece sozinho.

Mas enquanto o seu mental lhes disser: «eu devo procurar o meu papel ou o meu lugar», vocês não estão na Luz,
vocês estão na busca e vocês estão na cabeça.

As manifestações Vibratórias ligadas às Radiâncias Arcangélicas, ligadas às intervenções Micaélicas, de Maria e as
nossas, como foi o caso, no início do ano, às 19h (hora francesa), tiveram apenas um objetivo, o de aproximá-los da

sua Presença a vocês mesmos, porque tudo está aí.

Nada está em outra parte, é o seu mental que quer fazê-los crer que tudo está em outra parte, em outro lugar,
ainda que, por vezes, efetivamente, alguns seres sejam levados, sejam impulsionados para mudar de lugar ou para

mudar de vida ou para mudar de ação, mas, em última análise, esses impulsos são apenas destinados a fazê-los
encontrar a sua própria simplicidade, a sua própria Verdade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou agradecê-los por terem feito girar as suas bicicletas, moderadamente.

Eu vejo que as forças de resistência estão se esgotando em vocês, tanto melhor.

Eu lhes transmito todo o meu Amor mais caloroso possível.

Passem bem.

************
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Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, é para mim uma grande honra me expressar pela primeira vez
neste canal.

Na época em que eu estava encarnada, meu nome era Pluma Branca [White Feather].

Agora, do outro lado do véu, o meu nome é SNOW.

Recebam a Paz do Espírito e a minha gratidão pelo seu acolhimento.

Eu sou um dos doze suportes de Maria.

Is-Is, Sekhmet, Sehet, Myriam, Patchamama, qualquer que seja o nome que vocês lhes deem, ela é a nossa
Mãe de todos.

Eu a acompanho com as minhas Virtudes.

Por favor, abandonem-se um instante ao que evoca para vocês a nevada, a neve, porque de acordo com a
maneira como for vista, a neve pode ser, para vocês, frio, morte, ausência de vida ou, ao contrário,

plenitude, cor imaculada.

Cada uma das irmãs de Maria que vem a vocês é portadora de uma especificação, Vibratória e da Presença,
de Maria.

SNOW é pureza e profundez.

Eu não vou aborrecê-los com o que eu fui, mas simplesmente dizer-lhes que eu nasci em outra cultura, em
meio a uma outra visão sobre a vida onde toda vida provinha do Grande Espírito, onde toda vida tinha uma

filiação, uma origem religada ao Grande Espírito.

Enquanto que irmã de Maria, eu apresento pureza e profundez.

Eu apresento então, para vocês, uma Vibração, uma Consciência, no estado de ser.

Em meio a esse estado de ser, vocês poderão atingir e viver a Profundez, a Pureza, a imensidão.

Ainda não é o momento de lhes revelar os nossos papéis em meio à Presença Mariana.

É o momento para mim de ajudá-los a reforçar a sua pureza e a sua profundez, ou como diria Um Amigo, a
sua própria Presença, porque estando presentes em si mesmos, imergindo no seio do Grande Espírito, no seio

da Mãe Terra, vocês podem se mesclar à Pureza, à Profundez, e viver a Paz e uma densidade diferente
daquela conhecida em meio à matéria.

SNOW - 29 de maio de 2010
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***

O que acontece em meio à matéria da Terra, é um parto.

Como todo parto, este parto se reflete em grandes alegrias, em dores e sofrimento inerentes à condição da
matéria, mas um parto é a promessa também de uma nova vida, de um novo impulso.

Essa nova vida, esse novo ímpeto, assume particular importância, porque não se trata de um parto comum,
mas de um parto que irá permitir o retorno ao Grande Espírito.

Isso é, no seio do meu povo e de meus povos os mais antigos (presentes na Terra desde as épocas da farsa,
da falsificação), o momento do retorno ao Grande Espírito.

Cultive a sua Paz, aquela que se pode encontrar estando-se desatrelado das emoções imediatas associadas
aos sentidos, lembrando-se, por exemplo, da neve vivenciada na imensidão da montanha, livre de qualquer

mácula onde o relevo desaparece em benefício da profundeza, onde o frio não pode mais existir pela
claridade, pela pureza do ar e do sol.

É nessa Paz, nessa ausência de movimento aparente, nessa ausência de calor e de frio, que pode se
manifestar a Profundez e a Pureza.

***

Vocês são chamados a viver algo de novo, mas esse novo não é totalmente desconhecido, simplesmente foi
esquecido na trama desse tempo.

De fato, esse parto são os reencontros, como havia dito o Grande Espírito Solar Miguel, como ele os
denominou, as Núpcias Celestes.

Esses reencontros com o seu novo nascimento devem lhes dar alegria, esperança, certeza, também, pois,
contrariamente a outras vezes, a Luz irá se estabelecer de maneira definitiva.

Assim como na neve, quando o sol está no zênite, as sombras não mais existem, hoje, as sombras
desaparecem.

O brilho da Luz e sua brancura se revelam a alguns de vocês, nas ações habituais, de maneira fulgurante, sob
formas visuais, sonoras, sob forma de Vibrações.

O parto está em andamento.

Toda nossa ronda criativa, nossa, das treze estrelas, se aproxima inexoravelmente do seu Plano material,
desta densidade em que a sombra tentou meter a mão e manter em meio à ilusão.

A Pureza, o Brilho, a Brancura vêm acabar, transcender e apagar o que o deve ser.

Tanto para vocês como para os outros.

Avancem, avancem na confiança e na esperança do que vem.

Não se atrasem com o que morre, porque o que morre é o que é sombra, o que morre é a oposição, a
resistência.

O que nasce é a facilidade, é a Unidade, é o Grande Espírito.

***

Entreguem-se, transfiram os seus sofrimentos à Mãe Terra, à sua natureza, às suas árvores, intermediários
milagrosos entre o Céu e a Terra, capazes, hoje mais ainda do que na minha época, de ligá-los ao Grande

Espírito e à Unidade.

A visão sombria poderia lhes dizer que a Mãe Terra morre, a visão sombria gostaria lhes dizer que a Terra
está poluída, que a Terra está destruída, mas a visão insuflada pelo Grande Espírito diz que a Terra nasce e

dá à luz dela mesma em meio às Dimensões mais elevadas onde a sombra não mais existe.

A Terra porta e suporta toda Vida Unitária e Dual, ela não faz diferença.

Ela nutre todos os seus filhos, sem exceção, mesmo se talvez o homem, por seu prazer de dominar, tenha
provocado, em meio à grandiosidade da Terra, zonas de deterioração.

A Terra não é responsável por isso.



Uma nova Terra aparece, neste momento mesmo.

Nessa nova Terra, uma nova natureza, novos espaços, novas formas de vida, novas Vibrações de vida.

Alguns de vocês irão percorrer os caminhos da Nova Terra, em meio à sua Nova Dimensão.

Outros, muito numerosos, irão se reunir aos seus Céus de origem.

No meu Povo, durante a minha vida, o parto de uma mulher era um grande dia, o dia em que, na tradição
original do meu Povo e da minha cultura, mesmo os guerreiros deviam parar a guerra para honrar essa nova

Vida, qualquer que fosse o seu porvir.

Hoje, a humanidade, na sua totalidade, deverá também parar para honrar a Nova Vida da Terra.

Este processo de paragem é o que lhes será anunciado pela sua Mãe Maria.

Vocês mesmos irão então se entusiasmar, ou não, para acolher este nascimento, porque são vocês que
também nascem em outro nível, em Outra Dimensão, onde a forma não está mais aprisionada, onde a Pureza

e a Profundez são essenciais.

***

No silêncio da imensidão o som da Criação irá ressoar na sua cabeça e no seu coração.

Naquele momento, vocês irão saber que o Grande Espírito está muito perto.

O som, esse som que anuncia o retorno da Luz, que muitas almas já o vivenciam, essa Vibração especial, esse
som que assinala a reconexão, o Grande Espírito Solar Miguel discutiu longamente com vocês sobre isso.

Assim como uma mulher diz que chegou o momento de dar à luz, da mesma maneira a Terra diz isso, da
mesma maneira que, vocês, Filhos do Céu e da Terra, sabem disso mais ou menos conscientemente, mais ou

menos lucidamente.

Cada uma das Companheiras de Maria tem uma função, cada uma é um pilar, à sua maneira, esse pilar
permitindo ancorar as virtudes essenciais durante este parto e este novo nascimento.

Como toda mãe, Maria, assim como eu, como todas as outras, portamos a Inteligência da Vida, a Inteligência
criadora.

Nós também viemos cumprir as profecias, aquelas tendo existido em meio ao meu Povo, aquelas que o
Grande Espírito as insuflou, particularmente aquelas de natureza feminina que transmitiram, desde ainda

pouco tempo, bem depois da minha morte nesta densidade material, informações capitais para acompanhá-
los nessa transformação.

Essas são simplesmente algumas palavras que eu desejava lhes transmitir.

***

Nós damos suporte à Maria, de maneira indefectível, na sua vinda.

O que nós conduzimos é o parto, a capacidade da Terra para se resgatar, para respirar em meio aos Mundos
da Unidade onde sopra o Grande Espírito, permanentemente, o Grande Espírito que denominam A Fonte.

Nós damos apoio e acompanhamos Maria, como doze Estrelas, como doze Virtudes.

Doze virtudes que nascem também no interior do seu templo de carne, no interior das suas estruturas de
personalidade e de Estado de Ser.

Esses doze pontos de Vibração que vocês aprendem a conhecer, a reconhecer e a viver.

Em meio à Coroa Radiante da Cabeça, como em meio à Coroa Radiante do Coração, doze flores estão em via
de nascer.

Essas flores que nascem, vocês têm que aprender a conhecê-las, a reconhecê-las, a utilizá-las para se
tornarem de novo, para aqueles que desejarem, a Luz Pura, os Filhos e as Crianças da Lei do Um, os Filhos do

Grande Espírito e reunificados, enfim, às suas origens.

***



Eu não irei mais adiante, hoje, para deixá-los se impregnar dessas palavras.

Eu voltarei também, para esta intervenção com palavras, para acompanhar a Radiância do Arcanjo Uriel, em
meio a uma polaridade que eu qualificaria de maternal, no sentido mais nobre, no sentido da filiação.

Vão para a pureza que vocês são, não mais para as sombras que acreditam, que apenas são sombras
projetadas sem qualquer consistência em meio a estes Mundos da densidade de Luz.

Irmãos e Irmãs, Filhos do Céu e da Terra, Povo das Estrelas, SNOW os acompanha.

Até breve.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=627

29 de Maio de 2010

(Publicado em 08 de Junho de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com 

************
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~ MECANISMOS DA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência.

Eu sou a Consciência que, em meio aos 24 Anciões, é aquela, caros irmãos e caras irmãs, que está mesmo para ajudá-
los, de maneira a mais íntima e a mais exata, no período que se abre a vocês, para ajudá-los a se estabelecerem, se

tal é sua aspiração, no aspecto ilimitado do que vocês são.

Eu lhes transmiti, há algumas semanas, o Yoga Celeste (*), assim como um processo que lhes permite, de maneira
muito simples, dirigindo sua Consciência, aceder a espaços de cura (**) que, até agora, não estavam abertos na

humanidade.

Eu intervenho e intervirei cada vez mais frequentemente durante este período corrente até o Anúncio de Maria,
permitindo-lhes, se tal é sua aspiração, viver e fusionar no que vocês são, no Ilimitado.

Pela minha vivência nesta humanidade, em minha última vida, observei, integrei o conjunto de mecanismos
corporais e sutis que permitem à consciência limitada humana penetrar o santuário do Coração e, nesse santuário,

viver o Ilimitado.

Intervenho, neste período inicial de ação do Arcanjo Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, para permitir-
lhes, se tal for, ainda uma vez, sua aspiração, penetrar as esferas para além da limitação, as esferas onde tudo é

Alegria, onde tudo é Paz, onde tudo é Verdade absoluta e onde tudo é Unificado.

Foi-lhes dito e recomendado, durante este período de Unificação da Consciência, que se aproximem, caros irmãos e
caras irmãs, do essencial.

***

Assim como o sabem, independentemente da qualidade e da realização de suas vidas, o essencial não é esse mundo.

Assim como lhes disse o Cristo, em sua civilização, vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Hoje, quando, segundo seu próprio ritmo, é-lhes revelado e desvendado certo número de Verdades absolutas quanto
ao que vocês são, compete-lhes, hoje, viver este conhecimento de maneira interior e direta, para além das palavras,

para além mesmo de seus atos nesse mundo.

É-lhes preciso tocar e viver esse basculamento de um aspecto limitado de vocês para o aspecto ilimitado, assim como
o nomeou o bem amado Sri Aurobindo [mensagem de 17.02.2010], o ‘Switch’ da sua própria Consciência.

A qualidade e a quantidade de Vibrações e de informações que chegam até a densidade em que estão, deve lhes
permitir, com uma facilidade muito maior que anteriormente, viver esse processo.

UM AMIGO - 29 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Vocês ali são ajudados, convidados.

Somente vocês podem desencadear o que lhes propomos.

Assim como sua consciência limitada o percebe, o ouve, o vê, a ilusão desse mundo toca, de maneira irrevogável, a
seu fim.

Assim como eu o dizia, há alguns dias, e nós repetiremos cada vez mais, este fim não é o fim, bem ao contrário.

Na hora da passagem do limitado para o Ilimitado, é-lhes preciso aquiescer com a morte do limitado, com a morte
da ilusão para que nasça, desabroche e viva a Unidade e a Unificação da Consciência.

***

A hora do retorno da humanidade ao que ela é, para além da ilusão desse mundo, está próxima, muito próxima.

Isso, sua consciência limitada o sabe, sua Consciência Ilimitada o percebe cada vez mais e os pressiona, pelas
Vibrações percebidas em diferentes pontos do seu corpo, para ir no abandono, na Fé para esta Vibração da sua

Essência, não participar também, dos obstáculos e das relações que os mantêm na ilusão.

O ponto de vista muda, a Consciência muda, a forma também, a forma fixa na qual vocês estão, à qual estão
identificados é chamada a transformar-se.

Assim como foi dito, a lagarta torna-se borboleta.

O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Tudo está em relação direta com o modo de viver a Vibração e o modo de ver o que acontece.

O Fogo da Terra se desperta, a Terra vive, ela também, sua liberação, o que vocês chamam sua Ascensão.

Isso é agora, isso aconteceu em outros Planos, e apenas pede para manifestar-se em seu Plano.

Assim como o bem amado Sri Aurobindo o disse anteriormente, de novos Céus, uma nova Terra nascerá.

Vocês, coletivamente, caros irmãos, caras irmãs e, individualmente, chegaram ao momento deste nascimento.

A particularidade deste nascimento da Terra como o seu no Ilimitado far-se-á, se o desejam, em plena Consciência e
em total lucidez.

Todos os obstáculos e as ressonâncias que, ainda hoje, os impedem de ver o Ilimitado, estão evacuando-se, sobre o
Planeta como em vocês.

O despertar do Fogo da Terra, o desvendamento da Luz e sua manifestação em seu mundo, está às suas portas.

Durante esses momentos, sua capacidade Vibratória para estabelecerem-se em sua própria Presença, na Vibração do
Coração, na reunificação das Três Lareiras, permitir-lhes-á viver este nascimento em ótimas condições.

Guardem presente no espírito que a Luz é Inteligência e que, se vocês se abandonam à Luz, a Inteligência da Luz
trabalhará em vocês e ao seu redor, para permitir-lhes realizar sua Unidade e seu Ilimitado.

Como o Arcanjo Miguel tão bem o repetiu, ao longo dos Casamentos Celestiais, chamando-os Sementes de Estrelas,
ele apenas fazia desvendar a estrita Verdade do que vocês são, para além dos constrangimentos e para além da

ilusão dos papéis que vocês tiveram, nesta vida como em outras vidas, tendo-os literalmente aprisionado no aspecto
limitado de sua Consciência até hoje.

Para a maior parte, a humanidade não pode mesmo ousar pensar que o Ilimitado é sua natureza.

***

Em meio aos 24 Anciões, sou aquele que, em relação com o Arcanjo Uriel, é o mais mesmo a prodigalizar Vibrações e
conselhos para viver o que se produzirá durante seu verão (inverno, no hemisfério Sul).

Há muito poucos dias, a Divina Maria revelou-lhes sua vinda, acompanhada das suas doze Companheiras, dos seus
doze pilares, denominadas as doze Estrelas de Maria.

Essas doze Estrelas são doze Consciências que viveram, de uma maneira ou de outra, sobre esta Terra, o Ilimitado,
cada uma a seu modo, em função de Crenças, de culturas nas quais a alma encarnou.



Uma dessas Consciências é uma Consciência útil, por sua devoção e seu Amor, que lhes permitirá melhor se
aproximarem de seu aspecto Criador e ilimitado dentro de seu aspecto feminino.

Eu estou, quanto a mim, em ressonância com esta Consciência, eu a deixarei ela mesma expressar e vibrar em seu
Coração, a qualidade da pureza que ela vem emitir para vocês.

Eu repito, ainda hoje, que, durante o período, a melhor das preparações que prepara sua entrada no Reino da
Unidade é ir para o essencial.

Guardem que o essencial será sempre simples e humilde, que esta humildade, esta simplicidade encontrar-se-á sempre
numa qualidade de Consciência e de Vibração que nascerá em seu Templo Interior, em seu Coração, antes de se

difundir, via sangue, respiração, para o conjunto de seu veículo físico, permitindo-lhes literalmente, ao final,
transcendê-los, sair de algum modo desta casca, esta casca que, entretanto, é um Templo.

Mesmo falsificado, ele continua um Templo, não pode ser de outro modo.

***

Aproximar-se desta Consciência ilimitada é também participar, para além da Paz, para além mesmo da Alegria
Interior.

Muitos irmãos e irmãs viverão estados de emoção que se oporão, mesmo de maneira inconsciente, ao
estabelecimento do Ilimitado e da Luz.

Por sua capacidade para contrabalançar essas emoções, estabilizando-se na Alegria do Templo Interior, vocês
favorecerão seu parto, como o da Terra.

A Luz Inteligente fornecerá ao conjunto de suas necessidades fisiológicas, como emocionais e mentais.

Hoje, realizam-se as palavras do Arcanjo Anael, há mais de um ano, relativas ao abandono à Luz, permitindo o
retorno à Unidade e o retorno ao Ilimitado.

Não é pendurando-se em suas certezas ou em suas Crenças, a qualquer forma do que lhes permitiu, até hoje,
encontrar certo florescimento, que seja num meio afetivo favorável como num meio material favorável.

A única certeza apenas poderá vir de sua Vibração interior própria.

Tudo a que vocês se retinham, mentalmente, afetivamente, emocionalmente, não poderá mais subsistir na nova
Vibração e na nova Consciência.

A preparação Vibratória que vocês vivem hoje é essencial, é crucial.

Se vocês aceitam os fundamentos, se vocês vivem os fundamentos, vocês constatarão, muito rapidamente, que lhes
será cada vez mais fácil se estabelecerem nesta Consciência nova, lugar onde não pode existir qualquer resistência,

qualquer sofrimento e qualquer doença.

***

É a isso que vocês são convidados, após os Casamentos Celestiais, após as Etapas: para viverem, mesmo nesta
densidade, suas próprias Núpcias.

Não há outro meio, não há outra possibilidade de encontrar a Paz que se estabelece na Vibração da Consciência
nova.

Continuem, certamente, a estarem sobre esse mundo, porque sua Vibração tornar-se-á cada vez mais necessária,
para vocês como para aqueles de seus irmãos e de suas irmãs, de nossos irmãos e de nossas irmãs, que não estão

ainda aptos a soltar o que deve ser solto.

De sua capacidade em vocês, para estar na Paz e na Luz, na Vibração da Coroa Radiante do Coração, decorrerá a
maior facilidade e a maior ajuda que vocês podem aportar a seus parentes como àqueles de nossos irmãos e de

nossas irmãs que ainda não aquiesceram à Luz.

Vão cada vez mais para a evidência e para a simplicidade, vão cada vez mais para o que flui de fonte, em vocês,
na Vibração, como no exterior de vocês, em seu ambiente próximo ou distante.

Da forma com que acolherem o que vem, dentro mesmo da jornada da Unificação da Consciência decretada pelo
Arcanjo Miguel e apoiando-se sobre influências cósmicas e planetárias essenciais de 17 de julho, decorrerá o modo com



o qual vocês viverão neste período de seu verão (inverno no hemisfério Sul).

Recordem que a Luz, a sua, quando a deixam viver, quando lhe atribuem todo o lugar, permitirá uma Alegria e um
estado que muito poucos seres humanos conseguiram viver até agora.

Hoje, esta possibilidade é oferecida à grande maioria, eu diria mesmo à totalidade de nossos irmãos e de nossas
irmãs.

Lembrem-se também de que não há julgamento nem castigo em outra parte senão em sua própria cabeça e,
eventualmente, na consciência daqueles que não querem que o novo se instale.

***

O que vem é liberação, o que vem é Alegria, o que vem é o advento completo da Luz e o retorno na sua Dimensão
inicial, no seu veículo de Eternidade, que lhes foi tirado, retirado.

Vocês estão na aurora de algo de que não têm ainda ideia, exceto para alguns de vocês que vivem, no alinhamento
de suas Três Lareiras, a revelação da Luz e a transformação quase mágica de sua vida.

Vocês são convidados, todos, para participarem desta Reunificação, em vocês, inicialmente, mas também nas
Consciências liberadas desta matriz.

Somos todos convidados a grandes redescobertas, a grandes Vibrações, a um abrasamento do Coração.

Inúmeros ensinamentos ser-lhes-ão comunicados, por mim mesmo e por aquela que está em ressonância comigo, em
sua polaridade feminina, como Estrela de Maria.

Nós lhes daremos o máximo de nós mesmos, nós lhes transmitiremos o máximo de informações, não sobre o que
poderá acontecer no exterior que, quando vocês descobrirem sua Dimensão Interior, não terá mais qualquer sentido.

Mas nós os ajudaremos cada vez mais para irem para vocês, para irem cada vez mais para o estabelecimento do
que vocês são, em Verdade e em Unidade, preparando o melhor possível, para vocês como para aqueles que os

rodeiam como para a humanidade inteira, o Anúncio de Maria.

Se houver em vocês questionamentos, caros irmãos, caras irmãs, sobre esses mecanismos da Consciência, intensos, se
houver em vocês questionamentos ou necessidades de esclarecimento, vamos, do meu Coração ao seu Coração,

trocar palavras, mas também, e certamente, antes de tudo, na Vibração Unitária.

Eu lhes dou a palavra.

***

Questão: como saber a que correspondem as Vibrações que sinto e onde nos levam essas Vibrações?

Cara irmã, essas Vibrações levam a si mesma.

Certo número de lâmpadas novas são acesas, na humanidade, para aqueles que seguem esse processo Vibratório em
curso e mesmo para aqueles que não queriam segui-lo.

O estabelecimento e a colocação em funcionamento de novas lâmpadas, de novos corpos, em suas estruturas,
assinalam o retorno à sua Unidade.

A Consciência se manifesta por Vibrações em novos pontos, mesmo desse Templo corporal.

A Consciência se localiza onde a atenção se coloca, colocando em Vibração zonas até agora não percebidas em seu
corpo.

Não há nem a interpretar, nem a rotular, mas viver, no silêncio do mental, a Vibração que se estabelece em vocês.

Ela os conduz, pela Inteligência da Luz, para vocês mesmos e para nenhum outro lugar.

Vocês devem aprender a confiar na Vibração da Luz e não mais no seu mental.

Vocês devem confiar na Vibração do Coração e não mais no que lhes diz sua cabeça, a razão, a sociedade, o afetivo.

Vocês devem passar, através da Vibração, de um modo de funcionamento limitado para um modo de



funcionamento ilimitado.

É isso que realizam, em cada um de vocês, as Vibrações novas que muitos percebem sem, efetivamente, identificá-
las.

Cada ponto de Vibração novo em seu Templo, nesse corpo, traduz uma função espiritual nova.

Não lhes é solicitado, pelo momento, colocar palavras ou funções mesmo sobre essas funções novas, mas,
simplesmente, viver a Essência, a quintessência, deixar-se impregnar literalmente por essas Vibrações novas que

muitos percebem, seja nos horários dados por Maria e Miguel, seja independentemente mesmo de qualquer espaço
meditativo, hoje.

Isso assinala a irrupção, como o dissemos, da Consciência ilimitada dentro da consciência limitada, uma vez que não
é mais necessário, hoje, colocar-se em um estado meditativo para viver as Vibrações, para perceber a intensidade.

Progressivamente e à medida que vocês se abandonarem a esta Vibração que é Luz, progressivamente, vocês
perceberão seu lugar na Alegria, na Unidade.

Isso pode passar, para alguns de vocês, pelo abandono de lugares ilusórios, quaisquer que sejam os domínios da vida.

Vocês não têm, não mais, que se preocupar com isso, vocês têm simplesmente, ainda uma vez, que viver a Essência, a
quintessência, porque é nessas Vibrações novas que se manifesta a Paz, o Samadhi, esta Alegria inextinguível, esta

Alegria sem limite que existe no Ilimitado.

Então, certamente, a consciência limitada tem por vezes tendência a resistir, a querer tomar, a querer compreender,
a querer interpretar, a querer manifestar.

Nada de tudo isso é necessário.

Há somente a acolher a Vibração da Luz nesses diferentes pontos de impacto porque, levando sua Consciência sobre
esses pontos de impacto em vocês, vocês efetivamente realizarão o Ilimitado.

Vocês penetrarão, cada vez mais facilmente, no Ilimitado e transformarão literalmente sua vida inteiramente, até
um momento crucial onde tudo o que não é ilimitado, justamente, desaparecerá.

Aqueles que estiverem firmemente estabelecidos nesta Luz não sofrerão de qualquer maneira possível o final da
ilusão.

Vocês são convidados a penetrar o Ilimitado, mas o Ilimitado não é questão.

O Ilimitado é resposta.

No espaço Vibratório do Coração, há apenas Alegria, há apenas Felicidade.

As preocupações do que vocês chamam vida comum não existem simplesmente mais.

Vocês não são desconectados da realidade, mas são justamente reconectados à realidade, na Verdade absoluta e
não mais na Verdade relativa desse Plano.

Vocês deixam os mundos da ação/reação, os mundos chamados Carma, os mundos do Carma, para os mundos da
Felicidade, da Graça, da ação para a ação, privada de toda dualidade e de toda oposição e de toda resistência.

O período é propício ao aprendizado da confiança na Vibração e somente nela, sobretudo não mais ao que vem da
cabeça ou jogos diversos e variados que existe na ilusão, a tomada de poder sobre o outro, a ascendência sobre o

outro.

As regras sociais, as regras empresariais que lhes foram ditadas e às quais vocês aderiram, sem mesmo colocarem a
lógica de tal Crença ou de tal adesão, desaparecem e desaparecerão cada vez mais.

Somente permanecerá a Verdade nua da Vibração nas novas lâmpadas, em seu Coração, nas Três Lareiras.

É nesta Vibração, em vocês ali imergindo, que vocês penetrarão a Verdade do que vocês são.

***

Questão: poderia nos repetir os lugares dos 5 novos corpos?

Caro irmão, isso foi revelado no Yoga Celestial.

O que revelei são os 5 pontos de Vibração que permitem a atualização desses 5 novos corpos.



Esses novos corpos são acessíveis a alguns de vocês que têm a capacidade Vibratória para viajar no Estado de Ser,
no corpo incorruptível que estava, até agora, prisioneiro no Sol e que alguns de vocês penetram de novo hoje.

Esses novos corpos não fazem parte de sua Dimensão, mas existem, entretanto, pontos de gancho que dei no Yoga
Celeste (*).

Existem outros novos pontos em relação, desta vez, com as doze Estrelas de Maria e com as doze funções espirituais
que vêm do seu Estado de Ser.

O importante, a localização, permite colocar a atenção e, portanto, a Consciência sobre esses pontos do corpo e
colocar instantaneamente em ressonância e em Vibração, aspectos limitados de vocês e aspectos ilimitados de vocês

nesta densidade, permitindo uma reconexão intensa ao seu próprio Estado de Ser.

Esses 5 pontos, situados sobre o eixo vertical anterior do corpo, o 8º corpo estando situado (***) na ponta do esterno,
entre o que vocês chamam de Manipura Chacra e de Anahata Chacra.

O 9º corpo está situado sobre a saliência do esterno, no ângulo de Louis, situado entre o Anahata
Chacra e oVishuddha Chacra.

O 10º corpo está situado entre o pomo de Adão e o queixo, entre o Vishuddha Chacra e a boca.

O 11º corpo, ou o 11º ponto de Vibração, para ser mais exato, está situado sobre o lábio superior, o 12º corpo está
situado exatamente acima do seu nariz, na bola do nariz (asas nasais).

Esses 5 novos pontos de Vibração se ativam atualmente (**).

Muitos de vocês percebem Vibrações no rosto, no nariz, nas asas do nariz, em torno dos olhos, na boca.

Obviamente, ao nível da Coroa e também, para os mais avançados de vocês, em um ponto central ao nível do
chacra coronal.

Várias informações importantes ser-lhes-ão reveladas nas próximas semanas, referentes ao acesso ao Estado de Ser.

Lembrem-se de que o acesso ao Estado de Ser é hoje simples, uma vez que necessita simplesmente de colocar a
atenção e a Consciência limitada nesses lugares do corpo, que se colocarão a vibrar e permitirão, então, a

transferência da sua consciência do limitado ao Ilimitado e a sua passagem no corpo de Estado de Ser.

Todos vocês são convidados a isso, sem exceção.

Não existe qualquer obstáculo cármico, de idade, de doença, somente seus próprios condicionamentos, somente suas
próprias resistências os impedirão de aceder a isso.

Nada mais do exterior de vocês mesmos, dentro do instante, não pode vir perturbar seu estabelecimento na Luz.

Mas, para alguns de vocês, no entanto buscando Verdade e autenticidade, ser-lhes-á preciso soltar e soltar ainda
tudo o que são Crenças, certezas, condicionamentos.

Ir para o novo apenas se pode fazer deixando morrer o antigo.

Vocês não podem manter o antigo e deixar viver o novo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o caminho do Coração, a Compaixão e o Perdão?

Caro irmão, existiram muitos numerosos ensinamentos, em particular em certas formas de Yoga, como o Yoga da
devoção, o sentido do Serviço.

Acontece que muitas almas são levadas neste caminho e são levadas no sentido do Serviço o mais absoluto e o mais
total.

Estão, no entanto, essas almas abertas ao nível do Coração?

Quando falo de abertura do Coração, não falo de uma visão do mental, não falo unicamente do perdão que pode
ser atribuído na cabeça, não falo unicamente do que existe na adesão ao Bhakti Yoga ou ao Yoga do Serviço.

Eu falo, realmente, da Vibração concreta, perceptível e percebida, de maneira autêntica, ao nível do chacra do
Coração.



Vocês podem permanecer o conjunto de vidas que existem na matriz, no Serviço, se seu Coração não vibra, esse
Serviço faz de vocês um salvador e não um ser livre.

Há uma grande diferença entre amar e servir, na matriz, e amar e servir no Ilimitado.

A diferença essencial situa-se ao nível da Vibração.

Lembrem-se: ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a se tornar como uma criança.

Voltar a ser como uma criança necessita de estar livre de toda Crença, de todo condicionamento.

O ser humano tem a capacidade de aderir a múltiplas Crenças.

A Crença no Amor não é o Amor, crer que o Serviço vai liberá-los da matriz, crer que fazer o bem vai liberá-los da
matriz, os mantém na matriz.

Aceder ao Ilimitado é outra coisa: aceder ao Ilimitado é sair dos papéis condicionantes, quaisquer que sejam, é sair
mesmo da vontade de Serviço, porque a maior parte dos seres engajados nas noções de perdão e de Serviço são seres

que apenas buscam uma coisa: é o reconhecimento, e nada mais.

Estabelecer-se si mesmo na Verdade não é isso, é fazer vibrar o Coração e insistiremos cada vez mais pesadamente
nisso.

Como saber se o seu Coração está aberto?

Bem, é simples: ele vibra ou não vibra.

Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria.

Todo o resto são apenas Crenças.

Olhem o que foi feito pelo conjunto de religiões sobre este planeta, olhem o que foi feito pelo conjunto de
ensinamentos os mais místicos, os mais autênticos, pelos seres que realmente conseguiram tocar o Ilimitado.

Olhem os fechamentos que nasceram de todos os condicionamentos.

Assim, portanto, é certamente muito louvável passar a sua vida no Serviço e na devoção, mas isso nutre a matriz, do
mesmo modo que crer em nada ou fazer o mal.

Que vocês aceitem isso ou não, não mudará a Verdade do Ilimitado.

O Ilimitado é Vibração.

Esta Vibração se manifesta ao nível das Coroas Radiantes do Coração, da cabeça e, no final, no Triângulo Sagrado,
permitindo-lhes o acesso ao Ilimitado e ao Estado de Ser.

Todo o resto são apenas quimeras, todo o resto é apenas ilusão.

Enquanto vocês permanecerem fechados dentro de uma Crença, vocês não são livres.

A liberdade de que falo não é a liberdade de pensar, é a liberdade de vibrar, o que não é exatamente a mesma
coisa.

Vocês devem liberar-se, vocês mesmos, dos seus próprios condicionamentos.

Eu não falo sequer dos condicionamentos que existiram e que se desmoronaram sob os seus olhos e que irão se
desmoronar dia a dia.

Eu falo daqueles que vocês criaram, que os colocaram em sua fortaleza interior e que os impedem de terem acesso à
simplicidade.

A simplicidade é Vibratória, a simplicidade é humildade, antes de qualquer coisa.

Obviamente, quando vocês se colocam no Ilimitado, na Vibração da humildade e da simplicidade, a sua vida se
torna o Serviço, mas não o inverso.

Vocês podem passar a vida no Serviço e jamais vibrar no Coração.

***



Questão: pode-se atingir esses estados em caso de deficiência (psicomotora, motora...)?

Cara irmã, do meu Coração ao seu Coração.

... Efusão de energia junto à pessoa que colocou esta questão ...

As balizas a colocar são, já, pensar e imaginar que a doença, o sofrimento, a deficiência que são, certamente,
limitações, não estão em nenhum caso presentes no Ilimitado.

Devido à presença da Luz autêntica Vibral, extremamente próxima de sua densidade, o que podia ser um obstáculo
essencial, anteriormente, não é mais um hoje.

Eu a remeterei, cara irmã, aí também, às palavras do Cristo, quando ele dizia ao cego: «não fui eu que te salvei, mas
a tua Fé».

Eu entendo por Fé, como o entendia certamente o Cristo, não a Fé cega em dogmas, em Crenças, mas, simplesmente,
muito simplesmente, ter mais Fé no Ilimitado do que no limitado.

***

Questão: sinto menos abertura de Coração seguindo os ensinamentos propostos por intermédio de seu canal do que
com outros ensinamentos. Por quê?

Caro irmão, há várias moradas na casa do Pai.

Se o que lhe digo não vibrar em você, então, desvie-se daqui.

Vá onde o leva o seu Coração, mas esteja bem atento para que o Coração não seja seus desejos ao nível da cabeça.

A Vibração do Coração é uma Vibração real.

Aquele que a vive, apenas uma vez, jamais irá esquecê-la.

Enquanto ela não tiver sido vivida, obviamente, ela será colocada em dúvida.

Que seja neste ensinamento como em qualquer ensinamento.

Somente o olhar fragmentado, separado e dividido pode fazer escolher um ensinamento ao invés de outro.

No Ilimitado, não há preferência para um ensinamento antes que para outro porque, a partir do momento em que
você vibra no Coração, você vibra no Coração e, ainda uma vez, o Coração é resposta e não pergunta.

Assim portanto, se lhe parece, se existe uma impressão da alma ou da personalidade de que alguns ensinamentos o
fazem vibrar, então, o que o impede de vibrar com eles?

Mas eu persisto a dizer-lhe que, a partir do momento em que seu Coração não esteja mais colocado ao nível do plexo
solar, mas, realmente, no Coração, quando você vive a experiência, não pode mais ali haver qualquer dúvida.

Somente a cabeça discrimina, somente o julgamento leva uma escala de valor ao que se produz num ensinamento
ou num outro.

Tudo depende do ponto de vista, também, que é levado ao ensinamento que é dado.

O ensinamento, enquanto permanece ensinamento, permanece letra morta.

Se o ensinamento se tornar vibração, aquiescendo à Vibração, há real abandono à Luz e, portanto, abertura de
Coração.

O Coração é Luz.

A Luz que não está no Coração é uma luz mental.

Ela foi chamada, nesse mundo, de ilusão Luciferiana.

Muitos ensinamentos justos, autênticos, verdadeiros, têm apenas uma finalidade, nesta humanidade: dominá-los
sempre e ainda mais na cabeça, para evitar irem ao Coração.

Ir ao Coração não é uma atitude mental.



Ir ao Coração é Vibração.

Quando a Vibração do Coração se manifesta, apenas uma vez, vocês compreendem a Essência e a quintessência.

É o mesmo para as pessoas que vivenciaram, de maneira fortuita, acidental, uma experiência nas fronteiras da
morte ou concebidas como tal, em todo caso.

O reencontro com a Luz mudou, naquele momento, o destino dessas pessoas.

A simples lembrança da experiência vivida é transformante.

O que nós lhes propomos, hoje, não é uma experiência, mas um estabelecimento na nova Vida.

Ainda uma vez, você tem, bem amado irmão, a liberdade de aceitar ou de recusar, mas compreenda bem que a
aceitação ou a recusa o coloca irremediavelmente dentro do julgamento e dentro da cabeça e absolutamente não

dentro do Coração.

A partir do momento em que há discriminação, a partir do momento em que se corta, a Unidade não pode mais
existir, há necessariamente retorno à dualidade.

É esta experiência também que vários de vocês vão integrar nos tempos que vêm.

Em função de seus atos, em função de seus comportamentos, em função de suas escolhas, vocês constatarão que a
Vibração do Coração se afasta ou se intensifica.

É isso, ser guiado pelo Coração e não mais pela cabeça e nada mais.

O que está, obviamente, além de todo ensinamento.

Vocês não estão mais na era dos ensinamentos, vocês estão na era da Vibração, porque a Vibração é o ensinamento
autêntico.

Jamais a Vibração do Coração poderá enganá-los, jamais a Vibração do seu próprio Coração poderá levá-los para
um impasse ou para a dualidade, coisa que fez, de maneira habitual, quotidiana, e diria mesmo milhares de vezes

por dia, a sua cabeça.

Colocar-se sob a influência do Coração e sob a Vibração do Coração necessita viver, obviamente, os fundamentos e
a realidade e esta realidade não é uma adesão a um ensinamento nem a uma Crença, mas o estabelecimento, em si

mesmo, da Vibração do Coração.

Muitos seres humanos assimilam o Coração ao prazer.

Muitos seres humanos assimilam a Vibração do Coração a uma relação de dependência, de dominação, de falsidade.

A Vibração do Coração é.

E, uma vez que ela é, ela é.

***

Questão: o Anúncio de Maria se faz em duas etapas, dois Anúncios?

Caro irmão, seria necessário precisar um pouco mais seu pensamento.

O Anúncio de Maria é algo muito preciso.

O Anúncio, para além das palavras que ela pronunciará, será, sobretudo, o meio de estabelecer o contato Vibratório
com o que ela mesma disse: a Dimensão de nossa Criadora de todos, sem exceção, nesta dimensão, que foi como o

sabem, depois, transformada.

Este Anúncio é uno e indivisível.

Trata-se do anúncio que teria sido previsto para os 3 dias?

É o único e único.

Lembrem também que este Anúncio é destinado ao conjunto da humanidade, não dentro de um canal, mas em seu
próprio canal, ao conjunto da humanidade.



Mas muitos seres desviar-se-ão deste Anúncio, como uma vaga ilusão ou uma vaga alucinação, ainda que tenham
captado a realidade do processo.

Falou-se de um Anúncio de Maria durante o período de 17 de julho a 29 de setembro.

É um Anúncio único que anuncia o retorno de Maria e que anuncia, do mesmo modo, os 3 dias.

***

Questão: quando as felizes borboletas tiverem nascido, aonde irão se alimentar?

Bem amada, para isso é preciso que responda a borboleta, ora, é a lagarta que coloca a questão.

***

Questão: eu me pergunto se vivo realmente a Vibração do Coração?

Não estou certo de apreender o alcance desta questão.

Como se pode duvidar de uma Vibração que é vivida, sentida na carne?

Ainda uma vez, quando a autenticidade da Vibração do Coração se instala, ou se vive uma vez, jamais se pode
duvidar, porque ela se traduz, para além da Vibração, pela penetração da Consciência na Alegria, no Samadhi.

Como você quer que uma alma humana, mesmo limitada, esqueça o acesso a esta Alegria que transcende e supera
todas as Alegrias possíveis na limitação?

É impossível.

***

Questão: em caso de intervenção física pesada, há necessidade de reconstituir os corpos sutis?

Os corpos sutis, cara irmã, assim como os nomeia, pertencem à ilusão.

O que foi chamado o corpo astral, o corpo mental, participa e procede e precede a Criação da matriz.

Os corpos de que falo (os 5 novos corpos ou corpo de Estado de Ser) não estão na matriz, mas no Sol.

Não há portanto que querer reparar algo para aceder a outra coisa.

Há simplesmente que aceder a esta outra coisa, que permitirá, por seu aspecto ilimitado, remeter a Luz no que há
necessidade de ser reparado.

O ponto de vista é profundamente diferente.

Num ponto de vista, vocês adotam uma visão limitada, ação/ reação, ferida/reparação.

No outro caso, vocês não se interessam mais completamente ao que é limitado, mas vocês se interessam ao modo de
contatar o Ilimitado.

Tendo contatado este Ilimitado, a Luz e sua Inteligência agirão, passando pelas portas do Coração, nas estruturas da
ilusão, para fazer de modo que elas não sejam mais um obstáculo ao seu acesso à sua Imanência.

O ponto de vista é profundamente diferente, é o que eu chamaria, um ponto de vista vindo da dualidade e, num
outro caso, um ponto de vista Unitário.

***

Questão: o Ilimitado está igualmente no nosso Interior?

Caro irmão, foi conservada, pelos esforços importantes e estratégias importantes da Luz em sua estrutura limitada, a
capacidade para acesso ao seu Ilimitado, sem isso vocês não existiriam simplesmente mais, mesmo como forma

limitada.



Existe em vocês, portanto, nesse Templo físico, orgânico, a capacidade, a memória, sob forma do que os Tibetanos
chamaram ‘a gota vermelha e a gota branca’, a capacidade para conectarem o seu Estado de Ser.

O Estado de Ser que, como eu os lembro, estava prisioneiro no Sol.

Hoje, reunificando os pontos de Vibração, vocês se conectam de novo à sua Existência que não fazia parte de sua
vida, mas que era apenas um fenômeno memorial.

A Dimensão do corpo de Estado de Ser nada tem a ver com a Alma que está, ela também, ligada à matriz.

Ele está em relação com o Espírito Supremo, ela está em relação com a Fonte, bem além das limitações desse mundo
e mesmo dos aspectos sutis deste mundo, desta Dimensão.

Assim, as chaves de acesso do Ilimitado estão no interior desse Templo físico e das suas estruturas sutis, que pertencem,
de maneira irremediável, à limitação e à matriz.

Entretanto, aceder a essas chaves transforma, completamente, sua Vibração, sua visão e sua vida.

Assim, portanto, existe, no limitado, o acesso ao Ilimitado, mas o Ilimitado não está presente inteiramente em sua
consciência limitada.

***

Questão: como permanecer sem reagir frente a emoções negativas?

Cara irmã, todos os fatores ligados à superação desta negatividade estão obviamente no acesso ao Ilimitado.

Enquanto você não está no Ilimitado, você reagirá e reagirá e reagirá sem fim.

O bem chama o mal e o mal chama o bem: essa é uma visão e um ponto de vista em relação direta com a
dualidade.

Quando você penetrar as esferas da Vibração do Coração, quando você penetrar o Estado de Ser, tudo muda
inteiramente.

As emoções não chamam mais reação, as emoções são vividas como tais, como exteriores ao Ilimitado, o que é o
caso.

Enquanto você está submissa às suas emoções, enquanto você está submissa à sua razão, você não está no Ilimitado.

Você não se colocou, portanto, na questão de superar isso, porque isso será superado espontaneamente por seu acesso
ao Ilimitado e não por qualquer vontade e não por qualquer desejo, mas sim por um estado Vibratório diferente de

sua Consciência.

***

Questão: pode-se praticar ao mesmo tempo o protocolo sobre a ativação dos 5 novos corpos e aquele da superação
da dualidade com os selos de Salomão e os Merkabah?

Caro irmão, pareceria ter, na consciência limitada que você é, uma necessidade premente de aceder ao Ilimitado.

Qual é a questão?

Esta prática é certa ou não?

Ela é certa, mas assim que você tiver tocado esta Dimensão da Alegria Interior, eu posso afirmar que não terá mais
necessidade de qualquer técnica.

Posso afirmar também que não terá mais necessidade de qualquer meditação, porque terão se tornado, vocês
mesmos, a meditação, terão se tornado, vocês mesmos, o Ilimitado, e não terão mais necessidade de repassar pelos

meios limitados para aceder ao Ilimitado.

Restar-lhes-á irradiar, estar no Amor, mas no sentido autêntico.

Então, vocês podem praticar o conjunto do que lhes dei ou outras coisas, o importante sendo não perder de vista o
acesso à Vibração.

Mas, dentro deste acesso, mais nada terá importância do que viver este estado.



Eu passei minha vida a me retirar (de certa maneira, ainda que o mundo tenha vindo a mim), para viver,
compreender e instalar a experiência inicial que havia vivido, coisa que consegui levar a termo.

Assim, posso afirmar, mas, enquanto vocês não o tenham vivido, colocam-no na dúvida.

Quando vocês se estabelecem nesta Vibração e nesta Consciência, não há nada mais do que esta Consciência.

Vocês se aproximam de espaços que chamei, na Vedanta, a dissolução, assim como foi também aproximado, por
exemplo, por Patanjali e por outros Seres.

Quando vocês vivem este estado de dissolução, não são vocês que colocam à morte a personalidade ou as Crenças, é
que vocês se deixam investir, inteiramente, pela Totalidade.

Então, obviamente, tudo o que é limitado, fragmentado, tudo o que existia na vida limitada, mesmo em seus
condicionamentos, da consciência que vocês eram, dentro do jogo, não existe mais.

Viver isso é o objetivo, hoje, para aqueles que o desejam, ainda uma vez, senão vocês têm toda liberdade de
continuar a evoluir no livre arbítrio, nos condicionamentos, mas seu futuro e sua evolução não serão certamente o

mesmo, de acordo com as escolhas que vocês fizerem.

E lembrem-se de que essas escolhas não são qualquer visão do espírito ou qualquer desejo, mas serão unicamente
ditadas por suas capacidades Vibratórias e nada mais.

***

Questão: quando contatamos o Estado de Ser, por que não podemos ali acessar tão facilmente ou tão
frequentemente como gostaríamos?

Caro irmão, a resposta é muito simples.

Temos necessidade de vocês nesta densidade.

Então, ter já vivido a experiência do Estado de Ser é uma certeza interior, mas vocês têm um papel e uma função,
nesse mundo, que Miguel especificou: de semear e ancorar a Luz.

Como você quer ancorar a Luz e semear a Luz passando o seu tempo, permanentemente, no corpo de Estado de Ser?

Hoje, é-lhes solicitado para integrar o Estado de Ser em meio à personalidade e não para ir explorar, por enquanto,
as estradas multidimensionais do Ser.

Um pouco de paciência.

***

Questão: sabendo que o sol está mudando, é perigoso se expor a ele?

Caro irmão, aí também, tudo depende do ponto de vista.

Certo número de Radiações e de Vibrações cósmicas chamadas de Radiações ionizantes chegam sobre esta Terra, de
modo cada vez mais intenso.

Essas radiações ionizantes, chamadas pelos seus cientistas de raios gama, ou de raios X, têm efeitos profundamente
deletérios sobre os corpos físicos.

Isso é certo, tanto que vocês estão submetidos às influências desse corpo físico, mas, quando a sua Consciência penetra
o Ilimitado, as Radiações ionizantes, os raios gama, os raios X e outras características de irradiações que vocês ainda

não conhecem, estão justamente aí para «destruir» a ilusão e permitir-lhes aceder a este Ilimitado.

Então, aí também, tudo depende do ponto de vista.

O ponto de vista da dualidade vai tudo fazer para evitar essas irradiações, enquanto que são elas que permitem a
transformação.

Não se trata de um paradoxo, mas, bem mais, de uma diferença de ponto de vista e de visão.

O Sol, as irradiações estão profundamente diferentes, então, obviamente, o ponto de vista da dualidade vai tudo



fazer para evitá-las e, aliás, aqueles que estão na Sombra, tudo têm feito para que essas irradiações lhes cheguem
atenuadas, porque eles têm medo.

Ora, o que vem é a Luz.

A Luz firma o fim desse mundo.

Vários místicos, vários despertos, desde um século, viveram esta transformação final.

Então, obviamente, aqueles que estão na dualidade chamarão a isso horror, chamarão a isso cataclismo, e aqueles
que estiverem na Luz chamarão a isso Luz.

Será o mesmo processo, mas o modo de vivê-lo será profundamente diferente para cada um.

Dependerá apenas de sua capacidade para viver na Vibração ou não.

Lembrem-se, permanentemente, da diferença entre a lagarta e a borboleta.

Com uma diferença essencial, é que quando vocês se tornam borboleta, quando se tornam o que vocês são, vocês
não estão mais limitados pela forma da borboleta, assim vocês podem viajar de Vibração em Vibração, de

Dimensão em Dimensão, sem estarem limitados pela forma que possuem, nesta ilusão ou ainda na borboleta.

A borboleta, assim, pode se fazer estrela.

A borboleta, assim, pode se fazer andorinha.

***

Questão: o que chamamos de Vibração no Coração seria a ativação da parte divina do Coração?

Caro irmão, a Vibração do Coração é Vibração do Coração, por que querer ali ter outra coisa?

A Vibração do Coração é a percepção da Coroa Radiante do Coração, de uma rotação e de uma modificação da
Consciência que existe no Coração, nada mais.

Do mesmo modo que neste espaço, como na humanidade, se tornou cada vez mais fácil perceber e sentir a Coroa
Radiante da cabeça.

Lembrem-se do que dizia o bem amado Sri Aurobindo quando era São João: «haverá muitos chamados e poucos
escolhidos».

Os chamados são aqueles que sentem a Coroa Radiante da cabeça, mas o tudo não é permanecer ao nível da Coroa
Radiante da cabeça, mas fazer passar essas percepções Vibratórias percebidas na cabeça para o Coração.

Então, por que querer ali colocar outras palavras?

Então, obviamente, poder-se-ia chamar a isso de Ilimitado, Samadhi, Paz, Alegria, mas, antes de tudo, é uma
Vibração e uma Consciência.

***

Questão: há outros caminhos além da meditação para trabalhar o Despertar do Coração?

Sim, caro irmão, existe um caminho, ainda mais simples, chamado por Anael, de ‘abandono à Luz’ e, quanto a mim,
chamaria de ‘acolhimento da Luz’.

O acolhimento da Luz é um ato espontâneo.

Para muitos de vocês, é mais fácil viver esta aproximação quando da meditação porque, quando da meditação,
teoricamente, o mental, as emoções, colocam-se em retirada.

Para outros, enfim, será muito mais simples, realizando um ato quotidiano da vida, qualquer que seja.

Alguns, enfim, terão a capacidade, nos próximos meses, simplesmente colocando a atenção e a Consciência sobre a
zona do Coração, do centro do peito, verão ativar-se a Vibração, simplesmente, e a Consciência vai modificar-se a

partir daí.

Isso irá se tornar cada vez mais fácil.



Lembrem-se de que existem reservas ou resistências, em vocês mesmos, no que chamei de fortaleza que construíram,
sempre em reação a medos, quaisquer que sejam: medo de perder a vida, medo da falta, medo do abandono, todos
esses medos que a humanidade conhece perfeitamente e que foram implantados em suas estruturas físicas perfeitas,

por agentes opostos à Luz.

Hoje, vocês estão no período em que se torna fácil superar os medos.

Mas, ainda uma vez, é preciso que a sua Consciência, a sua atenção, não se perca na vivência desses medos ou na
análise desses medos.

Lembrem-se de que o medo reforça o medo e de que a Vibração reforça a Vibração.

Cabe a vocês escolherem.

Lembrem-se também de que não existirá, nos tempos que estão agora aí, qualquer possibilidade de se apegar ao
que fazia as suas vidas até agora.

O único modo de se religar será unirem-se à sua Dimensão ilimitada.

Vocês não encontrarão qualquer certeza no mundo exterior, vocês não encontrarão nada mais além de emoções,
como o olhar da lagarta.

A única força poderá apenas vir do interior, do seu Coração, da Vibração da Luz em vocês.

***

Questão: centrar-se na Consciência desta Vibração permitiria reduzir o período de tribulações e de ajustes
emocionais?

Cara irmã, quanto melhor e mais tivermos Consciências humanas instaladas na Vibração do Coração, melhor e mais
o período chamado de tribulação será curto.

***

Questão: quando não se sente mais emoção na morte de pessoas próximas, isso corresponde a uma evolução com
relação ao que vivemos ou ao fato de ter se tornado um coração de pedra?

Cara irmã, isso corresponde inegavelmente à abertura do Coração à Unidade.

A perda de um parente, vivida nesse mundo como uma ilusão, como um sofrimento, por vezes extremo, se vocês
adotarem o ponto de vista da borboleta, naquele momento, isso é liberação.

Não pode, portanto, ali haver sofrimento, sobretudo hoje, quando do retorno de um parente para a Luz.

Não pode ali haver sofrimento com relação à falta, com relação à emoção, justamente.

Ora, aquele que vive a Vibração da Unidade e as evoluções atuais não pode ser afetado, de nenhuma maneira, pela
morte de um parente.

Porque, a partir do momento em que vocês aceitarem que a morte é o acesso à Unidade (sobretudo agora, desde
que a matriz está sendo dissolvida no mundo astral), por que você iria querer sofrer quando alguém acede à Luz?

O Amor é também isso.

É aceitar que o outro seja livre e acolher o que acontece nesse mundo como o acesso a algo profundamente diferente
e profundamente luminoso.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Então, caros irmãos e irmãs desta humanidade ainda na encarnação, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu
Coração, a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade.

Voltarei ao final desta intervenção, ao mesmo tempo que o Arcanjo Uriel, para tentar nos aproximarmos uns dos
outros, na Presença.

************

(*) ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

(**) ‘Ativação da Consciência de Cura Final’

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-
ativacao-da

*

(***) NOTA: O trecho realçado em amarelo está faltando na mensagem original publicada no site francês Autres
Dimensions, mas condiz com o descrito no Protocolo da YOGA CELESTE.

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=626

29 de Maio de 2010

(Publicado em 08 de Junho de 2010)

***

Versão para o português : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-da
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=626
http://leiturasdaluz.blogspot.com/




Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, em nome do Um, em nome da Fonte, em nome da
Verdade e do Amor, recebam minha bênção.

Em minha Presença e na sua Presença, vamos, juntos, percorrer, através de suas perguntas, através de minhas
respostas e de nossas Vibrações, as suas como as minhas, tentar caminhar juntos neste espaço, a fim de ajudá-los a

irem sempre para mais de Unidade, sempre mais de autenticidade e sempre mais de serenidade.

Assim como o percebem, assim como o leram, assim como o sentem, assim como foi anunciado, muitas coisas, durante
esses tempos que vivem e vivemos a seu lado, são destinadas a conduzir a seu termo, uma transformação da

Consciência planetária e de sua Consciência essencial.

O retorno da Luz Vibral é também o retorno da Alegria e o final de tudo que fez a dualidade, de suas experiências,
de seus sofrimentos.

Bem amados filhos da lei do Um, congratulem-se porque os tempos chegaram de reviver na Unidade.

É uma grande Alegria para nós, Arcanjos, pela nossa Essência e nossa Vibração, participar desse despertar.

Eu sou, entre outros, o embaixador dos sete Arcanjos Criadores que participaram na elaboração desse mundo com a
Divina Maria.

Meu domínio de eleição é a relação.

Meu domínio de eleição está ligado ao planeta Vênus, ao que vocês chamam Amor e à Radiação Rosa.

É-lhes possível, durante o tempo de nossa Presença comum neste espaço, de colocarem todas as questões que existem
em vocês, em relação com esta transformação e esta Consciência nova, que se manifestará mesmo em sua densidade

e cujos efeitos planetários e também em suas estruturas são já perceptíveis e visíveis.

Eu lhes proporei, no final de minha intervenção, o que realizo habitualmente com o conjunto dos outros Arcanjos do
Conclave, cada quinta-feira à noite, a fim de permitir-lhes viver, em minha Presença, a radiância Arcangélica.

Bem amados filhos da lei do Um, cabe-lhes agora instaurar, de sua Presença à minha Presença, um espaço de troca e
de relação privilegiada.

Assim, eu os ouço.

***

Questão: o que é da relação mãe-filho, tanto no sentido descendente como ascendente?

ANAEL - 30 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-ihR375eTmIw/UaMqJ3LH_OI/AAAAAAAAB_c/Nm4pPBMWd-c/s1600/000+Anael+-+30.05.2009.JPG


Bem amada, a relação existente em sua densidade, em particular no que vocês chamam de famílias, é proveniente e
tecida por intermédio do que chamam de dados genéticos, de dados cármicos e de dados transgeracionais.

Esse tipo de relação é um laço, no sentido em que vocês o denominam.

Esse laço é um laço que não existe e não pode existir nos mundos Unificados.

O princípio de filiação que existe nos mundos Unificados os liga, de maneira livre, a suas linhagens espirituais, antes de
qualquer coisa, os liga à sua história, no Espírito.

Uma vez que vocês deixam esse plano, de vida em vida ou agora, o que foi construído nesse mundo não existe
simplesmente mais.

As relações que vocês vivem estão inscritas na duração de uma vida.

Elas são por vezes levadas a se religar e a se repetir em outras vidas, em outros papéis.

É-lhes possível, então, reencontrar almas e Consciências com as quais vocês estiveram em interação nesta densidade.

É preciso admitir que, quando vocês são liberados, de maneira transitória como em cada morte, de maneira
definitiva, como o que está para advir, esses laços, assim como os descrevem, não existem simplesmente mais.

A maior parte dos laços, e eu diria mesmo o conjunto de laços que evoluem nesta densidade que vocês conhecem e
praticam, são procedentes diretamente de ressonância de não Liberdade.

A partir do momento em que vocês acedem aos campos Unificados da Consciência, vocês não podem manter os
laços na Dualidade.

Assim, a maior parte do que vocês têm no Coração (os companheiros e as companheiras que escolheram, os filhos
que lhes couberam, e vocês mesmos, o meio em que estão presentes e encarnados) dissolvem-se totalmente, a partir

do momento em que vocês penetram os campos Unitários da Consciência.

É preciso então, efetivamente, encarar, não no brilho do intelecto, mas na iluminação forte do Coração, o que é uma
relação liberada.

Em nenhum caso ela pode ser uma relação tal como a que vocês a vivem nesta Dimensão.

A relação que vocês conhecem é proveniente de um certo número de ressonâncias fortes que evocam laços, freios,
mesmo se, ao nível da personalidade, isso podia chamar-se Amor, responsabilidade, sentido do dever, sentido

familiar, sentido cívico ou qualquer outro sentido que vocês possam dar à sua conveniência.

Assim, mesmo nesta vida, a maior parte dos humanos não tem qualquer memória de suas vidas passadas e qualquer
memória Vibratória de laços que existem com almas e Consciências que reencontraram nesta matriz.

Efetivamente, algumas almas, hoje, começando a percorrer os caminhos da Unidade da Consciência, modificam, de
modo espontâneo, sem qualquer intervenção do mental, do intelecto ou outras coisas, seus laços e suas relações.

Colocar-se a questão do que advirá desses laços, é como se vocês me colocassem a questão de saber o que adviria de
um laço no momento da morte de uma das duas pessoas que estavam na relação e no laço.

Simplesmente: esse laço se dissolve.

Podem efetivamente existir e persistir memórias, ressonâncias, implicando, pelas noções chamadas Carma,
reencontrar as ditas ressonâncias para solucionar.

Mas, a partir do momento em que as leis da matriz, em que as franjas de interferências foram dissolvidas, a partir do
momento em que as peneiras de isolamento chamadas magnetosfera, heliosfera e ionosfera não existem mais (o que

está em curso de realização), os laços tais como vocês os conhecem não existirão simplesmente mais.

Então, torna-se evidente, para alguns de vocês, que existe uma dificuldade de posicionamento nas relações existentes,
com os ascendentes como os descendentes.

Vocês descobrem espaços de liberdade, em vocês.

É também possível descobrir espaços de liberdade numa relação, qualquer que seja.

Não mais submeter-se a qualquer chantagem, não mais se submeter a qualquer poder, seja de um ascendente ou de
um descendente, permite-lhes reencontrar a liberdade.

A liberdade não quer dizer dissolver os laços, mas transformar esse laço, que era um laço alienante, em um laço
liberador.



Cabe-lhes, a todos, viver esta transformação nesta vida e nesses instantes específicos que vivem, assinalando o final
desta matriz.

Uma certa forma de dependência deve desaparecer.

Toda dependência, aliás, independentemente das ressonâncias das relações entre as pessoas, deve desaparecer, a fim
de que vocês redescubram sua liberdade total.

Vocês não estavam livres nesse mundo.

Vocês não estavam livres para ir e vir a seu modo.

É isso que vão redescobrir: ir onde bem lhes pareça, a Consciência seguindo o pensamento (se pensamento há), o
pensamento seguindo a atenção e a intenção, permitindo à integridade e à honestidade ir sobre os planos

dimensionais correspondentes a suas escolhas, ali reencontrar as almas e as Consciências correspondentes a suas
escolhas, a fim de provar a liberdade e o que é uma relação privada de qualquer noção de ação/reação ou de

Carma.

Isso passa pela supressão absoluta de todo poder sobre o outro.

Então, obviamente, em suas estruturas existentes nesta densidade, onde tudo é baseado no poder, cabe-lhes redefinir
as estratégias, os comportamentos, que lhes permitirão viver o melhor possível este período de desaparecimento de
uma certa forma de laço, que deveria ser substituído por uma relação livre, uma relação de Amor e de respeito, e

não mais de dependência de qualquer espécie.

Esse é seu trabalho, mais ou menos fácil, segundo os meios, segundo sua Consciência, segundo as famílias mesmo onde
vocês tomaram corpo.

Cabe-lhes realizar isso porque todos esses laços eram tributários da matriz, a matriz dissolvendo-se, obviamente, esses
laços não existirão mais.

Assim, portanto, aquilo a que vocês estão apegados, hoje, é do que vocês devem se desapegar.

Desapegar-se não quer dizer abandonar.

Desapegar-se não quer dizer romper.

Desapegar-se quer dizer transformar.

Transformar uma relação onde pode existir um elemento de dominação, um elemento de poder, um elemento de
controle.

Vocês devem se controlar a vocês mesmos.

Vocês devem exercer seu poder sobre vocês mesmos e absolutamente não mais sobre qualquer ser humano, quem
quer que ele seja.

Então, eu posso conceber, nas relações existentes, em particular com as almas não maduras, com crianças, que isso
possa colocar problema.

Lembrem-se, naquele momento, de uma coisa que é capital e essencial: tudo se resolve na Inteligência da Luz, tudo
se resolve pela Vibração e não mais pelo mental e ainda menos pela chantagem ou pela ressonância que os aprisiona

literalmente a outras almas.

Vocês devem aprender, através do que vem, a viver a liberdade e a liberação.

***

Questão: como gerir melhor uma dificuldade de relação com seu próprio corpo físico?

Bem amada, toda dificuldade é aplainada e desaparece pela Vibração, pela Consciência e pela subida Vibratória
desta Consciência.

Cabe-lhe fazer a experiência.

As pressões Vibratórias que você vive e que sofre, para alguns de vocês, vão tornar-se simplesmente espantosas.



Nesta potência Vibratória, reside a sua capacidade para se elevarem, sua capacidade para Ascencionar e,
sobretudo, a sua capacidade para resolver toda forma de relação, no interior de vocês como no exterior de vocês,

que era impressa de violência, que era impressa de ligações, que era impressa de erro.
A Verdade os liberará, em Verdade.

A Verdade que é Vibração e intensidade Vibratória.

Não se esqueçam que vocês são prisioneiros dentro de uma forma, que vocês são prisioneiros dentro de uma Crença e
de um conjunto de Crenças que os mantêm nesta ilusão.

Quando vocês descobrirem sua Dimensão ilimitada, obviamente, tudo o que é ilusão dissolver-se-á totalmente.

Vocês estão nas premissas desses momentos.

Vocês estão nas premissas da Translação dimensional e da abertura total da Consciência Unitária, mesmo em sua
personalidade.

Alguns, obviamente, provarão ou sentirão fenômenos de atrito e de resistência no interior de sua estrutura, que
provocarão, de maneira possível, sofrimentos em diferentes níveis.

Isso não é feito para puni-los de qualquer maneira ou para assombrá-los.

Mas, bem mais, para atrair sua Consciência sobre a capacidade de liberação da Luz que lhes cabe deixar trabalhar
em vocês.

Assim, portanto, cada vez mais e cada vez mais facilmente, tornar-se-lhes-á fácil colocar fim a todo sofrimento que
existe em suas estruturas e nesta forma limitada, por intermédio da Luz que vocês acolherão em seu Templo Interior.

O próprio princípio da Translação dimensional, o próprio princípio da passagem no Estado de Ser situa-se nesse nível
e em nenhuma outra parte.

A ferramenta mental não lhes será de qualquer utilidade.

Ela será mesmo um freio essencial para o acesso a este Estado de Ser e a esta Unidade.

Cabe a vocês saber onde querem ir.

Vocês querem continuar a fazer viver a ilusão?

Ou vocês querem ir para a Verdade e para a Unidade?

Ninguém poderá manter as duas ao mesmo tempo.

Lembrem-se também de que muitas frases foram pronunciadas por Ki-Ris-Ti quando de sua vinda sobre a Terra.

Suas frases tomam hoje uma ressonância toda particular e que decorre da Verdade Vibratória que foi pronunciada à
época.

Assim, por exemplo, para a questão anterior, Cristo disse, sobre a cruz, no momento de sua Ascensão, dirigindo-se a
Maria: «Mãe, aí está seu filho» e dirigindo-se a João, disse: «João, aí está sua Mãe».

Vocês devem compreender que a filiação espiritual, que a ressonância de liberdade e de liberação deve tomar o
passo sobre o conjunto de laços que existiram nesta Dimensão, seja nesta vida como em outras vidas.

Vocês não podem manter a lei de ação /reação a partir do momento em que a lei de ação da Graça entre em ação
em sua Dimensão.

***

Questão: Rafael fala de passagem, Uriel, de reversão. Qual é a diferença entre as duas?

Bem amado, trata-se de tempos que se sucedem e de Consciências que se sucedem.

A passagem precede a reversão.

Assim, isso é mesmo ilustrado, em seu mundo falsificado, pelo princípio do nascimento.

Vocês passam pela fileira genital antes de se voltarem.

Vocês nascem de cabeça para baixo, antes de se voltarem, de se endireitarem e andarem sobre seus pés.

Assim é no processo de ‘reversão espiritual’ que acompanha a passagem da Consciência dissociada para a
Consciência Unificada.



Há inicialmente um fenômeno de passagem que deve acontecer no plano simbólico para o que é chamada sua
garganta: aí onde se situa o Mistério, aí onde se situa o Insondável e aí onde se situa essa passagem.

No final da garganta ocorre a reversão.

Isso é ilustrado tanto pelo conjunto do que lhes foi comunicado por Um Amigo, como por Sri Aurobindo, referente a
esse famoso ‘Switch’, esse processo de reversão.

Assim como o sabem, o Arcanjo Miguel terminou sua desconstrução, deixando livre curso para a destruição da ilusão.

Agora, intervém (e até este verão – inverno no hemisfério Sul) o Arcanjo Uriel, preparando a reversão.

O Arcanjo Rafael deveria logicamente intervir permanentemente, durante este instante, devido mesmo à passagem
que vocês estão vivendo.

Entretanto, essa passagem está inscrita em sua própria estrutura, assim como acabo de lhes dizer.

Essa passagem, que se efetua a cada vida e a cada morte, não tem que ser dirigida, dado que está inscrita em sua
matéria e em sua Consciência desde sua Presença sobre esta Terra.

O que não é a mesma coisa do que realiza o Arcanjo Uriel, nesse momento mesmo, que permite e favorece a
reversão.

Retenham bem que a passagem precede a reversão.

Que a reversão é o ato final que permite, ao nível de sua Consciência como da Consciência planetária, a passagem
de um estado a um outro.

A passagem é a época em que vocês são comprimidos, é a época em que vocês devem resolver os laços, a época em
que vocês devem resolver o que vocês chamam de Carma, que apenas tem sentido em suas construções e no sistema

de controle preparado pelos Arcontes.

O que está se realizando.

Para muitos de vocês, esta etapa teve lugar durante o ano passado.

Alguns vivem esses momentos desde tempos muito mais longos, desde que as primeiras fases de descida do Espírito
Santo, em sua densidade, ocorreram, agora, há quase 30 anos.

Cabe-lhes, portanto, hoje, nesta compressão colocada em ressonância, no sofrimento, em aparência ou em atenção,
os laços existentes, como os bloqueios no interior de vocês mesmos, para desfazê-los, para ir para mais Luz.

Lembrem-se de que a passagem não pode se fazer senão graças à Luz e nenhum outro.

Vocês não encontrarão qualquer certeza no exterior da Luz.

***

Questão: Maria evocou a noção de primeira reversão. Isso quer dizer que há outras?

Bem amado, minha resposta refere-se a mim apenas.

Não me parece que Maria tenha pronunciado as palavras de reversão, se não fosse a reversão da Consciência, da
Consciência limitada para a Consciência ilimitada.

Essa reversão, que existe como mecanismo sutil em suas estruturas limitadas, deve deixar lugar para a reversão final,
aquela que corresponderá ao basculamento total de sua Consciência e do que vocês são no Ilimitado, traduzindo-se

também pelo basculamento do planeta em sua nova Dimensão.

***

Questão: que se tornaram os Arcontes que não se redimiram?

Bem amado, os Arcontes não redimidos mantêm certa forma de ilusão.

Assim como já o disse, existe certo número de universos que foram falsificados.



Um pouco menos de uma centena.

Nestes, esta liberação se faz de maneira progressiva, progressivamente e à medida que esses sistemas, esses universos
falsificados, entrem na influência da Luz Vibral da Fonte com o alinhamento galáctico.

Vocês estão, vocês, sobre este planeta, vivendo esses momentos que precedem o alinhamento galáctico perfeito.

Cada sistema solar dissociado deve viver isso dentro mesmo de ciclos por vezes diferentes e isso está em curso.

Assim, portanto, existe o que vocês chamariam, em sua linguagem, ‘posições de recesso’, para os Arcontes que
evoluem nas Dimensões intermediárias e que se opõem à Fonte.

É preciso admitir que aceitamos entre nós, assim que um elemento de redenção aparece, esses ditos Arcontes (e
Arcanjos também), que caíram e que estão, para a maior parte deles, redimidos.

A Luz não pode permitir que esse jogo da ilusão dure mais tempo sobre o conjunto de universos dissociados.

A dose de sofrimento e a dose de perturbações de outros universos e Dimensões Unificadas empurrou o conjunto de
Forças Intergalácticas da Luz e o conjunto de forças interdimensionais Unificadas a propor soluções, radicais e

definitivas, para o estabelecimento e para o restabelecimento da Luz nessas ditas Dimensões.

Esse trabalho está em curso.

Ele toca a seu fim em seu universo e já começou em outros universos entre os mais próximos de vocês.

***

Questão: sinto por vezes meus olhos afundarem e voltarem, na meditação profunda.

Bem amado, o mais frequente, os processos Vibratórios que aparecem quando de suas meditações atuais, são
diretamente ligados ao aparecimento, em suas estruturas, da Consciência ilimitada.

Vibrações novas, desconhecidas para a maior parte de vocês, começam a penetrar suas estruturas e sua Consciência.

Isso se traduz, ao nível do corpo físico como de suas estruturas energéticas, por recepções novas que existem em alguns
lugares do corpo e algumas qualidades Vibratórias que lhes eram desconhecidas até então.

Não há lugar, pelo momento, de querer dar sentido e interpretação ao que vocês vivem, porque o importante é
vivê-lo e não interpretá-lo.

A solução encontra-se no nível da própria Vibração.

Quando vocês se tornarem capazes de fazer calar o mental, as emoções, e colocar a Consciência simplesmente sobre
o que é vivido, no lugar do corpo que é vivido e sentido, vocês terão a explicação, direta, sobre o modo da

Consciência Unificada do que é esse ponto de Vibração.

Certo número de chaves foram-lhe entregues inicialmente pelo Arcanjo Metatron e, em seguida, por Um Amigo.

Certo número de outras chaves, muito mais importantes, ser-lhes-ão emitidas durante este verão (inverno no
hemisfério Sul).

Elas lhes permitirão então viver Vibrações ainda mais intensas em pontos ainda diferentes, ao nível de sua Coroa
Radiante da cabeça como na Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, bastar-lhes-á colocar sua Consciência sobre um desses pontos Vibrantes para saber exatamente e
de maneira direta, sem intervenção mental ou interpretativa, o sentido e a função desta Vibração.

Lembrem-se que os universos Unificados são Vibração, que cada Vibração é portadora de uma forma, de uma cor,
de uma radiância e de uma cifra, de um número, se preferem.

Na forma, na cor, na própria Vibração, existe o significado, por si mesmo, e não por qualquer lógica procedente de
seu mental nesta dissociação.

Deixem-se então levar pela Vibração, não procurem a Essência ou o sentido, mas sim viver o máximo de acuidade,
de intensidade.

A um dado momento, as coisas esclarecer-se-ão por si pela Inteligência da Luz, quanto à função dessas Vibrações em
sua Ascensão.



***

Questão: Maria falou de seu Anúncio que teria lugar entre 17 de julho e 29 de setembro. Depois os 3 dias nos dois anos
a vir. Pode nos esclarecer sobre esse ponto?

Bem amado, o esclarecimento que posso dar é talvez bom.
Talvez não.

O que posso simplesmente dizer é que o espaço de intervalo definido entre agora e menos de dois anos está
necessariamente inscrito no espaço também descrito anteriormente.

Assim, portanto, dizer que uma coisa acontecerá entre tal data e tal data se inscreve, necessariamente, entre o agora
e dois anos.

As proposições não são opostas, nem contraditórias.

Mas, simplesmente, denotam um nível de percepção diferente de fenômenos que serão sucessivos no tempo e não
concomitantes.

O ‘Anúncio feito por Maria’ corresponde, assim como foi dito, e posso confirmar de maneira formal, à ressonância que
se abrirá em vocês, naquele momento, de compreender o que significa que Maria é sua Mãe.

É uma coisa aceitá-lo pela oração, aceitá-lo pelo mental, pela emoção, e vivê-lo de maneira direta pelo princípio de
Vibração e de filiação espiritual.

Maria é sua Mãe, de todos, sem exceção.

Ela é sua Mãe, de todos, sem exceção, nessas estruturas que vocês têm e vocês que habitam.

Para além disso, Maria é filiação com a Fonte e, assim, portanto, sua filiação corresponde também ao que dizia Ki-
Ris-Ti, esse filho ardente do sol vindo sobre esta Terra e que disse: «o que faço, vocês o farão e bem maiores (nota:

coisas) ainda».

Ele lhes disse também: «o que vocês fazem a um de vocês, vocês o fazem a mim».

Ele inscrevia, com isso, que estava presente, já naquela época, em suas estruturas Vibratórias e em sua Consciência e
que apenas restava revelar o que vocês chamariam, naquele momento, o Cristo Interior.

Do mesmo modo para Maria, do mesmo modo para Miguel.

Assim, portanto, o ‘Anúncio de Maria’ corresponde, para além do que anunciou com relação aos três dias, à
Revelação do Selo Mariano presente em sua Consciência.

Do mesmo modo como o próprio Arcanjo Miguel definiu que vocês descobririam em breve que são portadores da
Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo, vocês são portadores da Vibração e da Consciência

de Ki-Ris-Ti.

Vocês simplesmente não estão conscientes desta Verdade, diferentemente que seu mental, diferentemente que por
suas adesões a Crenças, a religiões ou a orações.

Isso é outra coisa do que vivê-lo na Vibração, na Unidade e na Verdade.

O ‘Anúncio de Maria’ corresponde a isso.

O que acontecerá 72 horas mais tarde, é apenas uma consequência, justamente, desde Anúncio e desse contato que
se restabelece.

Retenham bem que se trata de um contato que precederá a Presença real e efetiva de Maria sobre seu solo, tal
como ela partiu, assim como o retorno de Ki-Ris-Ti, tal como ele partiu, acompanhando-os nos últimos momentos

desta dissociação, para a instrução de novas regras de vida, correspondentes ao estabelecimento da nova Dimensão,
para aqueles de vocês que irão, em todo caso, numa quinta Dimensão Unificada.

O conjunto de transformações que vocês têm a viver (e que começaram há muito tempo, desde quase uma
geração) toca hoje um ponto crucial que é aquele do invisível (tanto o jogo da Sombra como o papel da Luz).

Cabe-lhes, dentro do que se desvenda a seus olhos e à sua Consciência, em toda lucidez e em toda honestidade,
escolher o que lhes corresponde, não com a cabeça, mas unicamente pela Vibração de sua Essência na Unidade e no

Coração.

***

Questão: em relação com a doença e a dualidade, qual é, hoje, o papel dos terapeutas?



Bem amada, obviamente que eles são solicitados por todos aqueles que, ainda, não podem crer, esperar numa
Dimensão Unitária da Consciência.

Então, obviamente, alguns terapeutas são literalmente obrigados a parar sua atividade, tendo compreendido o que
é o papel da doença e da dualidade na ilusão.

Assim, cada um vai a seu ritmo.

Não há regra absoluta.

Há, obviamente, necessidade de bombeiros sobre a Terra.

Há, do mesmo modo, necessidade de médicos e de terapeutas nas Dimensões nas quais vocês ainda participam.

Mas, alguns seres, algumas Consciências em avanço sobre as outras, começam já a ir para este caminho Unitário.

Assim, portanto, não pode ali haver resposta absoluta, Verdade absoluta à questão que você coloca.

Pode ali haver simplesmente apenas discernimento de seu próprio lugar.
Assim, um terapeuta que tenha consciência da Dimensão Unitária, que tenha vivido a Existência, não poderá mais,
obviamente, ser terapeuta, ou então ele aceita o sentido do sacrifício, para vir na ajuda daqueles que permanecem

na dualidade, permitindo-lhes assim, por esses atos de terapia, talvez esperar fazer-lhes tocar a Unidade.

Cada caso é profundamente diferente.

***

Questão: de qual modo pode-se dissolver uma emoção forte tal como a raiva?

Bem amado, procurando o Reino dos Céus.

Combater a emoção pela emoção não pode ser possível.

Esse é o caminho que percorreram durante milênios em suas diferentes encarnações, reencarnando-se para tentar
reparar emoções passadas.

O que conduziu ao não-sentido que vivem hoje.

O que observam nesse mundo, e que muitos de vocês começam a viver, é que mesmo os caminhos os mais sólidos, ao
nível espiritual, nesta Dimensão, são apenas uma ilusão.
O Carma existe apenas porque os Arcontes o criaram.

Os mundos Unificados são livres de qualquer reação.

Eles evoluem na Unidade de Consciência, na transparência, na liberdade.

Na liberdade, não pode existir o livre arbítrio.

O livre arbítrio é uma criação dos Arcontes que os provocou sobre os caminhos da densificação, chamados, de modo
alegórico, de a queda.

Mas vocês não caíram sozinhos.

Ajudaram-nos fortemente nisso.

Convém-lhes portanto, também, através do que acabo de enunciar, liberarem-se, inteiramente, de toda forma de
culpabilidade.

Para além das emoções, que são muito facilmente transcendíveis pela Verdade da Luz, os freios os mais essenciais
para o acesso à sua Unidade, hoje, são a culpabilidade e o medo.

Através dessas duas palavras, esconde-se o conjunto de estratégias mentais, elaboradas consciente ou
inconscientemente, que os impedem de aceder a Unidade.

***



Questão: como se pode fazer a diferença entre uma possessão e uma canalização?

Bem amado, eu te darei duas respostas.

Uma resposta, na Verdade relativa, nesta Dimensão. 

E uma resposta na Verdade absoluta dos mundos Unificados. 

Aí está a resposta relativa: a grande maioria do que é chamado processo de canalização, hoje, vem dos mundos
astrais, Luciferianos.
Isso é uma certeza.

Agora, a Verdade absoluta é para ponderar com isso: o que quer que seja que é colocado em seu caminho, o
‘princípio de atração e de ressonância’ é feito para permitir-lhes encontrar a Unidade.

Cabe-lhes, portanto, não julgar em bem ou mal, mas na Vibração.

O que você encontra, em seu caminho espiritual, abre seu Coração ou o fecha?

A diferença essencial está também ao nível das consequências.

Quando vocês estão em relação com os mundos Unitários, por intermédio de um canal ou qualquer outra forma,
vocês retiram um suplemento de Vibração e de Consciência.

Sua Coroa Radiante da cabeça e, o mais frequente, a Coroa Radiante do Coração, se ativam.

No que concerne a um caso de possessão de forças astrais, estas apenas podem manifestar-se tirando-lhes a Energia.

Assim, portanto, após esse processo, permanece-lhes um mecanismo específico onde justamente a Vibração do
Coração está ausente, onde justamente a Coroa Radiante da cabeça se apaga e onde, justamente, sua Consciência

desce cada vez mais na densidade.

Assim, portanto, a Verdade absoluta é que, o que quer que vocês encontrem em seu caminho, isso está no exato
lugar, em função de suas próprias ressonâncias.

Assim, portanto, aí também, convém retirar qualquer culpabilidade, a sua como daquele que se presta, consciente ou
inconscientemente, a esse jogo, que não tem a Consciência de viver o que está para viver.

Não há condenação, não há julgamento.

Há somente experiências a conduzir em função do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Em função da lei de atração, em função da lei de ressonância, vocês serão levados a viver algumas
coisas ou algumas outras coisas.

Entretanto, a diferença é, antes de tudo, assim como vocês a sentem, Vibratória e unicamente Vibratória.

A Sombra não poderá jamais trazer-lhes a Luz.

A Luz pode por vezes atrair, iluminando, zonas de Sombra que existem em vocês.

Isso pode traduzir-se por resistências, por doenças também, tomadas de Consciência mas, em definitivo, a Consciência
Unitária ganha e ganhará sempre com relação à Luz, quando esta está presente.

O que não será jamais o caso se vocês deixam a Sombra conduzir e dirigir sua ressonância, sua atração.

Certamente, existem seres que têm capacidades, através de palavras lidas, de sentir a Vibração, mas todos não têm
ainda esta capacidade e esta possibilidade.

«Reconhece-se a árvore por seus frutos» disse Ki-Ris-Ti.

Então, olhem o que são os frutos de uma entidade, qualquer que seja, ou os frutos daquele que serve de
intermediário à Luz que se manifesta, seja ela astral ou seja ela Unitária.

***

Questão: um terapeuta pode acompanhar as aberturas e aumentos de nível Vibratório?



Bem amada, na condição, obviamente, que esse terapeuta não esteja num papel de salvador ou de libertador, o
que não é completamente a mesma coisa.

Assim, portanto, ser terapeuta, hoje, é a ressonância e a consequência de certo número de atrações que existiram ou
de papéis ou de funções ou de missões.

Mas, através desses papéis, essas funções e essas missões, por vezes bem reais, existe uma ressonância com relação ao
lado salvador que deve se superar.

Lembrem-se também de que lhes é possível acompanhar as pessoas vivendo um processo de Despertar.

Mas lembrem-se, e guardem bem precisamente no fundo de sua Consciência, que jamais são vocês que fazem o
trabalho, mas unicamente aquele que aceita fazê-lo, que o realiza.

Existe também, nesse nível, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de paradigma em que os faz aceitar
que o ser possui, em si, em sua Consciência Unificada, todas as possibilidades e as capacidades de levar a efeito sua
restauração, que a finalidade não é unicamente restabelecer um equilíbrio, mas, bem mais, nesses tempos reduzidos,

aceder à Unidade.

***

Questão: vivo fenômenos de falas em línguas e de cantos espontâneos. Que fazer?

Bem amada, o falar em línguas, o falar em cantos, é um dos carismas dados pelo Espírito Santo.

Isso se manifesta de modo espontâneo e participa da elaboração e da construção da Vibração Unitária e da
Consciência Unificada.

Para si como para a Terra toda inteira.

Não há outros significados, além disso.

O que acabo de dizer corresponde ao que fazer.

Querer fazer algo, a título pessoal ou a utilizá-lo é, aí também, recair na dualidade.

Vocês devem aprender a espontaneidade, a humildade e a simplicidade.
Isso lhes foi repetido por muito numerosos interventores.

A Luz apenas pode estabelecer-se, em sua Dimensão como em sua Consciência (ou vocês não podem passar da
Consciência dissociada para a Consciência Unitária) a partir do momento em que vocês aceitem esses princípios

básicos.

***

Questão: como evoluirão as relações do humano com os diferentes reinos?

Bem amado, as respostas são profundamente diferentes segundo o lugar aonde vocês irão.

As relações não podem evoluir senão no sentido da Unidade nos mundos Unificados.

A predação, a caça, dar a morte não existem simplesmente mais.

Dado que não pode haver morte de qualquer forma de Consciência, qualquer que ela sejanos mundos Unificados.

***

Questão: que são os fenômenos visuais periféricos que desaparecem assim que se os fixa?

Bem amado, existem, atualmente, mecanismos de desvendamento da Luz.

A Luz infiltra-se, literalmente, em sua densidade.

Isso corresponde à nossa aproximação.

Isso pode traduzir-se por percepções visuais e será cada vez mais de coisas e de elementos de Luz totalmente



incomuns para vocês.

Lembrem-se de que sua Consciência é interpenetrada por dois mundos Vibratórios profundamente diferentes.

Assim, o que se manifesta em suas estruturas, em suas vidas, mesmo desta Dimensão, toma por vezes andamentos e
relevos profundamente novos, profundamente desconhecidos.

Quem quer interpretar e analisar é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se.

Do mesmo modo que, para as Vibrações que existem em seu corpo, lhes é solicitado, pelo momento, não procurar a
explicação, porque o que procura uma explicação é sua cabeça e não seu Coração.

Vocês têm, simplesmente, que viver a experiência quando ela se apresenta a vocês, porque, a um dado momento,
tudo isso tomará um sentido e será aclarado pelo próprio Coração, quanto ao significado, quanto ao sentido e

quanto ao porquê.

Quando vocês estão frente a esse gênero de Vibrações, a esse gênero de percepções visuais, sonoras ou outras, tentem
permanecer na neutralidade, na vivência da experiência e não na interpretação da experiência, o que os afasta.

Cada vez mais, vocês serão conduzidos a viver, assim como o disse o Arcanjo Miguel quando do fechamento das
Etapas, fenômenos luminosos, em seu ambiente, do Céu como da Terra.

Isso corresponde à interpenetração da Luz Vibral em sua ilusão.

Obviamente, existe um sentido e um significado ao que vocês percebem, ao que vêem, mas o mental apreender-se-
ia.

E, se vocês deixam o mental apreender-se, vocês se afastam da Unidade.

Contentem-se em viver a experiência como uma criança que vive a magia do momento.

Isso basta para estabelecer em vocês a conexão, sabendo que todas as respostas virão no momento oportuno.

Nada do que foi escondido permanecerá escondido.

Tudo o que era ilusão será esclarecido e será transcendido pela Luz e tudo tornar-se-á explicação.

Então, vivam o que têm a viver, em suas estruturas como em suas visões, suas percepções, sem se inquietarem pelo
significado.

É o único modo de permanecer na Unidade.

***

Questão: fizemos a escolha de vir sobre a Terra ou é uma ação-reação, um acaso?

Bem amado, passar dos mundos ilimitados para mundos limitados necessariamente beneficiou-se de uma atração
inicial.

Hoje, nesses sistemas solares dissociados que devem viver sua Reunificação, muitas Consciências buscam tomar corpo
para viver um fenômeno único na história das Criações e dos multiversos.

Cada alma presente sobre esta Terra tem um perfil diferente.

Algumas estão presentes desde o início do ciclo.

Algumas estão presentes muito recentemente.

Essas almas vieram apoiar o desvendamento da Luz por sua simples Presença.

Assim, cada alma é diferente e tem uma história diferente.

Não posso, portanto, responder de maneira absoluta.

Simplesmente, há almas que se aproximaram desta matriz e que literalmente foram presas pela atração da matriz.

As coisas foram diferentes para as almas que estavam presentes, em toda liberdade, quando da criação Mariana e



que se encontraram presas pela instauração das forças gravitacionais Arcônticas.

Assim, não há regra geral, apenas há casos específicos.

***

Questão: se o Anjo é incapaz de julgamento e de falsidade, por que a rebelião de Lúcifer?

Bem amado, isso lhes foi apresentado como uma rebelião.

Digamos antes que a inocência de Lúcifer foi utilizada pelos Arcontes.

Assim, portanto, Lúcifer foi seduzido, literalmente, pelos Arcontes.

Ele, portanto, aderiu de toda boa fé e em total simplicidade, ao princípio Arcôntico que queria dissociar a Fonte de
uma Criação, não para fechar o humano, mas para permitir-lhe desenvolver ainda mais Luz e facilitar-lhe sua

evolução multidimensional.

Obviamente, esse não foi o caso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de redenção?

Bem amado, o ‘princípio de redenção’ é extremamente simples, tanto para um humano como para um Arcanjo.

Isso dito, um Arcanjo não é referido cada dia, por esse processo de sua Dimensão.

A passagem do ego ao Coração, a passagem do que é chamado o terceiro olho, para o Coração, corresponde ao
‘princípio da redenção’.

Passar do poder sobre o outro, passar do poder sobre os elementos, passar do poder exterior ao poder interior, é
a redenção.

Enquanto a Consciência está centrada no ego (o que vocês chamam a terceira lâmpada), enquanto a Consciência
está centrada no poder espiritual (o que vocês chamam a sexta lâmpada ou o sexto chacra), vocês não podem estar

no Coração.

O conjunto da balança bem-mal, o conjunto das forças que existem em sua dualidade, apenas existe porque houve
predominância ou superioridade do que é chamado o terceiro chacra ou o sexto chacra.

Substituir o conjunto dessas duas funções ao nível do Coração se faz pelo ‘abandono à Luz’.

O princípio da redenção está nesse nível.

Ele está aberto a qualquer alma, mesmo a mais desviada da Luz, podendo existir hoje sobre a Terra.

Nós não recusamos ninguém.

E o Pai e a Mãe não podem recusar ninguém na Luz.
Crer que Consciências criadas livres, que se desviaram da Luz, não poderão voltar à Luz, é uma ilusão da dualidade.

***

Questão: após todas as perturbações, teremos a mesma aparência que atualmente?

Bem amada, você não poderá estar na aparência, uma vez que estará na Verdade.
Você não terá mais sombras projetadas.

Você não estará mais fixada dentro de uma forma.

A passagem, de uma estrutura biológica de carbono, para outra estrutura que tem por suporte seja o silício, sejam
outros átomos que não existem ainda em sua Dimensão, conferir-lhe-á uma estrutura profundamente diferente.

Mas não se esqueça também que muitos seres humanos, atualmente encarnados nesse mundo, escolheram a
estrutura de carbono.



Eles permanecerão, portanto, dentro de uma estrutura de carbono de terceira dimensão, aí também dentro de
formas diferentes, mas fixas, ainda que religados à Fonte.

***

Questão: pode desenvolver sobre a Fonte e sua natureza?

Bem amada, a Fonte é Fonte de tudo.

Ela é Fonte do menor átomo existente nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões. 

Eu sou a Fonte e você é a Fonte.

A Fonte tem, enfim, a capacidade de se manifestar em toda forma de Consciência: dentro de um átomo, dentro de
uma forma humana, dentro de uma forma Arcangélica.

A Fonte não pode ser limitada de qualquer maneira.

Ela pode ela mesma limitar-se à vontade para percorrer o conjunto de campos da Criação, o conjunto da
manifestação, o conjunto dos múltiplos universos, o conjunto das galáxias.

Não há qualquer limite à Fonte, porque, se a Fonte fosse totalmente ausente, nenhuma Criação e nenhuma
Consciência poderiam existir.

A Fonte é a única Consciência que pôde ir e vir nesta ilusão, emprestando, de maneira temporária, criando todas as
peças, um corpo.

Esse corpo não é viável numa duração de tempo correspondente à vida humana, mas num período de 7 ou 14 anos.

A Fonte não se privou de fazê-lo porque isso faz parte da sua capacidade.

A Presença da Fonte, entre vocês, foi revelada pelo próprio Cristo, quando ele falava de seu Pai.

***

Questão: se a Fonte é tudo, isso significa que ela é igualmente a Consciência dos Arcontes?

Certamente, porque, como se poderia reivindicar uma Criação, uma vez que toda Criação vem da Fonte?

Querer substituir-se, como o fizeram os Arcontes, é apenas uma paródia de Criação.
Mas, obviamente, os Arcontes não poderiam eles mesmos existir se a Fonte não existisse.

É isso o que eles não têm necessariamente Consciência, em todo caso, para aqueles que não estão redimidos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre os Arcontes?

Bem amada, os Arcontes são aqueles que deram as leis.

Eles quiseram ser fonte no lugar da Fonte.

Mas, não tendo a capacidade Criativa que é atribuída a algumas entidades denominadas Elohim, dos quais Maria
faz parte, esses Arcontes quiseram intervir sobre níveis de Criação preexistentes, transformando-as.

Tomaram-se então por Arcanjos, de algum modo.

Ora, eles não fazem parte dos Arcanjos.

Assim, portanto, nomearam-se Arcontes: aqueles que estabelecem as leis.

Mas as leis não tinham nada a ver, em seu mundo original, com a Criação, mas, bem mais, com a manutenção da
Criação.



Eles, portanto, transgrediram sua função e seu papel querendo atribuir-se o papel de Criadores, coisa que não eram.

***

Questão: isso tem uma ligação com o ego?

Há uma ressonância com o ego.

Mas o ego não é o Arconte.

O ego é o princípio divisor e separador que lhes foi instalado em suas estruturas biológicas, que corresponde à
falsificação.

Isso corresponde à introdução, em vocês, de algumas estruturas biológicas que não deveriam jamais ter existido nesse
mundo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados filhos da lei do Um, eu me retiro agora daquele que eu guardo.

Do meu Fogo ao seu Fogo, do Amor ao Amor, recebam bênçãos, gratidão.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los neste espaço.

Vejo que havia casulos de Luz que eram já muito assíduos ontem e que continuam aí.
Vejo também algumas cabeças e alguns casulos de Luz que jamais vi.

Então, eu lhes digo a todos: sejam bem vindos neste espaço de troca.

Então, o meu modo de proceder é muito mais natural, eu diria.

Isso quer dizer simplesmente que procedo sempre por trocas: vocês me submetem algo, uma pergunta, e eu
ali respondo, estando, certamente, intimamente convencido e persuadido de que a resposta que dou vai

corresponder também ao mesmo gênero de questões que podem colocar outros seres, por toda parte, que
leem tudo o que posso lhes dizer.

***

Questão: a prática de amaroli (urinoterapia) [prática antiga de yoga] pode ser útil, nesse momento, para
hidratar-se?

Nesse objetivo não, absolutamente não, cara amiga.

Vocês são obrigados a ter suportes exteriores.

E na medida em que as Vibrações que percebem e sentem forem se intensificando e a Temperatura Vibratória
for aumentando, vocês são obrigados a ter apoios exteriores no nível hídrico.

Se minhas lembranças forem boas, essas técnicas, recuperadas de antigas tradições, têm virtudes
terapêuticas e não hidratantes.

***

Questão: o espaço / tempo foi totalmente descurvado?

Não, caro amigo, porque não posso ainda prendê-lo em meus braços.

Onde está o avanço da descurvatura do espaço/tempo?

O.M. Aïvanhov - 30 de maio de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Tudo vai muito, muito bem.

Tudo vai maravilhosamente bem.

Estamos extremamente felizes.

***

Questão: em tempo Terrestre, poderia ser mais preciso?

Bem, fenômenos solares, fenômenos climáticos, fenômenos geofísicos estão dançando a Rumba.

Portanto, tudo vai muito bem.

E, ainda uma vez, como disse na última vez, vocês nada viram.

***

Questão: segredos vão se revelar (sobre as pirâmides, por exemplo). Isso é ainda útil?

Mas, qual interesse?

O interesse pode ser, para alguns, em função da sua própria história, em função das suas próprias fontes de
interesse.

Mas os interesses de cada um são diferentes, não é?

Mas o único interesse essencial é a Luz e nada mais.

Lembrem-se também de que, na Luz e na Coroa Radiante do seu Coração, todas as respostas já ali estão.

Portanto, não percam tempo buscando respostas pela cabeça, já que a Luz irá lhes revelar tudo.

E o que lhes é revelado atualmente, tudo o que percebem através da economia, através de tudo o que lhes foi
escondido e tudo o que se desvenda a cada dia, está amplamente ligado à irrupção da Luz em meio à sua

Dimensão.

Mas, por favor, aceitem as revelações que acontecem, mas não vão buscar outras, pelo questionamento, na
sua cabeça.

Revela-se a vocês o que deve lhes ser revelado.

Se, para atingir a Luz, vocês não tiverem necessidade de outra revelação do que a Luz, vocês não terão mais
qualquer revelação nesta Dimensão.

Mas tudo será revelado, uma vez que tudo será realizado.

***

Questão: isso significa que não teríamos necessidade de revelações sobre os crânios de Cristal?

Absolutamente não.

Por que imaginar que vocês são dependentes de outra coisa do que de vocês mesmos?

Obviamente, muitas coisas são reveladas.

Mas não há revelação mais importante do que outra.

A melhor das revelações está frente a vocês mesmos.

Todo o resto, ainda, são apenas estratégias do seu mental para afastá-los da simplicidade.

Lembrem-se que não há qualquer resposta, em última análise, no exterior.
Vocês são a resposta.

É o mental que quer fazê-los crer que vocês não são a resposta.

Então, vão buscar nas pirâmides, nos crânios de Cristal ou em outros lugares, não sei onde.
Mas isso não tem importância, no final.

Não é porque vocês vão saber a quem pertencem os crânios de Cristal, não é porque vocês vão saber quem
são os Elohim – que eram esses crânios de Cristal, à época – que isso vai fazê-los avançar um iota (letra

grega).

Cada vez mais (e creio que isso foi dito, por mim mesmo e por alguns dos meus confrades, se pudermos
chamá-los assim), progressivamente e à medida em que os dias forem passando, ser-lhes-á necessário ir cada

vez mais para o essencial e para a Verdade.



Não em uma explicação da revelação, tal como a entendem, eu falo da Revelação da Luz e nada do que foi
ocultado será ainda ocultado.

Mas isso não quer dizer que seja necessário ir, com o mental, buscar explicações, não é?

Não é verdadeiramente a mesma coisa, sem isso, é ainda uma atividade mental.

A atividade mental, como sabem, é sempre sem fim.

***

Questão: foi lembrada a importância da saudação de Órion em caso de contato com outros seres.

Sim, e poderia ir mais longe.

Obviamente, é importante.

Mas há ainda o mais importante: é pôr em ação, na íntegra, a ‘lei de atração e de ressonância’.

Quanto mais vocês subirem para a sua Vibração do Estado de Ser e para a Luz Vibral, menos o que é oposto à
Luz poderá se manifestar a vocês.

A Vibração da Luz, do Supramental, como lhes disse antes Sri Aurobindo, é a proteção essencial.

Mas não é uma proteção.
Porque, quando vocês falam de proteção, como na minha vida, visualiza-se a dualidade, enquanto que, aí,

vocês penetram algo que é a Unidade.

Na Unidade não há lugar para a dualidade.

Em meio à Unidade, não há lugar para tudo o que fez a vida, até agora, sobre esta Dimensão.

Portanto, obviamente, na primeira fase, como foi dito, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’ e uma série de
coisas que lhes foram emitidas, podem ter a sua utilidade.

Mas não é preciso, aí tampouco, permanecer fixado em um ensinamento, qualquer que seja.

É preciso transcendê-lo.

E diante da irrupção cada vez mais forte da Luz, do que observamos agora, há cada vez mais facilidade para
simplesmente estabelecer-se em meio a esta Verdade.

E quanto mais vocês se estabelecerem em meio à sua Verdade da Luz Vibral, mais vocês vão estar alinhados
com a vontade do Universo e com a vontade da Fonte.

Como podem vocês imaginar que nesta Luz, possam manifestar-se a vocês forças que seriam opostas à Luz?

Isso é totalmente impossível.

Lembrem-se de que são, como disse Sri Aurobindo e como eu também disse, que são sempre as forças de
resistência que permitem manifestar a vocês a Sombra.

Quer dizer que vocês apenas podem viver a Sombra se existirem em vocês zonas de sombra.

É tão assim simples.

Quanto mais vocês sobem para a Vibração da Luz, mais vocês são libertados do que dava peso.

Há uma mudança de densidade.

O Arcanjo Miguel, intervindo em um outro momento, em uma obra que, na minha vida, eu tive a oportunidade de
ver e de percorrer na sua língua original – que eu nem sempre compreendia, mas não estava muito longe do

que eu podia compreender – o Arcanjo Miguel sempre falou da densidade, do peso e da leveza.

Quanto mais vocês forem para a Luz, mais vocês vão para a leveza, mas em todos os sentidos do termo.

Nessa leveza na qual vocês devem se estabelecer, nada do que é pesado poderá atingi-los.

Absolutamente nada.

Então, obviamente, a ‘saudação de Órion’, o ‘Yoga Celeste’, os protocolos que iniciamos desde o início do ano
(das 19 às 19h30 – horário francês – com os Arcanjos ou com as frações horárias de 10 minutos de cada

hora), são extremamente importantes.

Mas, amanhã, não serão mais importantes.

Porque vocês terão cruzado uma nova etapa, um novo patamar, se preferirem.

É para isso que é preciso ir.



Não é preciso cristalizar-se sobre as coisas importantes.

É necessário ir para o Essencial.

Então, eu não digo, hoje, que ainda não seja importante, eu digo simplesmente que é preciso se preparar para
ir para este Essencial.

Se vocês conseguirem se estabelecer na Vibração do alinhamento entre as Três Lareiras ou mesmo
estabelecer a sua Consciência de maneira suficientemente duradoura no seu peito, na Consciência do

Coração, tudo mais irá se tornar de uma simplicidade evidente.

Então, obviamente, enquanto vocês não experimentarem, vocês dizem: «contam-nos não importa o quê».

Mas é, no entanto, a estrita Verdade.

A ‘lei de atração e de ressonância’ não poderá mais ser bloqueada, de qualquer maneira.

Vocês irão se tornar cada vez mais transparentes nesta ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês irão manifestar a vocês o que a sua Consciência pensa.

Se vocês pensarem e Vibrarem o Amor, o amor manifestar-se-á a vocês.

Se vocês pensarem a Sombra, a Sombra manifestar-se-á a vocês.

Portanto, obviamente, no período de fazer este aprendizado, há técnicas que lhes permitem verificar,
Vibratoriamente, o que se manifesta.

Mas lembrem-se também de que, progressivamente e à medida em que vocês forem para esta leveza de ser
que reencontra a sua Dimensão de Estado de Ser, mais vocês tornar-se-ão completamente invisíveis para as

vibrações pesadas, em vocês, como no exterior de vocês.

O próprio princípio de translação Dimensional é isso.

***

Questão: essas técnicas foram apresentadas recentemente. Isso significa que esses contatos com
outras civilizações estão próximos?

Muito inteligente isso.

Estão muito próximos, efetivamente.

Muito, muito próximos.

Mas Miguel lhes disse igualmente outras frases.

Ele lhes disse que os Anjos do Senhor tinham tocado a Terra.

***

Questão: quando se fala de Anjos do Senhor, trata-se dos Vegalianos?

Completamente.

Aqueles que devem fazer-lhes guili-guili (cócegas) durante o seu sono, vocês lembram?

Para alguns de vocês, não todos.

***

Questão: essas intervenções dos Vegalianos durante o sono terminaram?

Ah bem, não estou a par.

Eles apenas começaram, parece-me, dado que pousaram na Terra, há aproximadamente 13 dias, parece-me,
se eu ainda souber contar em tempos Terrestres.

***

Questão: de onde provêm as manifestações de ícones ou de estátuas que choram?

Isso quer dizer o que, uma estátua que chora?

Isso quer dizer simplesmente que são lágrimas.

Então, obviamente, em algumas igrejas, vai chamar-se isso de lágrimas, porque é o grande sofrimento.



Mas são manipulações.

O que está chegando é a Alegria e unicamente a Alegria.

Cabe a vocês saberem se querem se estabelecer na Alegria ou no sofrimento.

Agora, o significado é o mesmo que todas as manifestações que eu anunciei e que são produzidas, no nível,
inicialmente, do despertar de vulcões e erupções vulcânicas.

Tudo isso está ligado, certamente.

***

Questão: qual é a origem dessas manifestações?

São bem diversas e variadas.

Há muito de pequenos malignos que se divertiram para criar isso.

Mas há também fenômenos reais.

Não esqueçam que a oração do homem pode por vezes ser muito potente.

Ela pode também gerar fenômenos de lacrimejamento ou fenômenos de estigmatização que não estão
completamente ligados às Energias e Consciências espirituais.

Se tivessem a possibilidade de ver Maria, eu posso lhes dizer que ela não chora.

Ela tem um sorriso feliz.

Vocês imaginam já um golfinho que sorri todo o tempo.

Então, vocês imaginam um golfinho em pé, que sorri, e vocês têm a imagem de Maria na sua Dimensão
original.

***

Questão: em que consistem os trabalhos dos Vegalianos durante a noite?

Isso foi anunciado pelo próprio Velgan (*).

Mas eu posso repetir, é muito curto: para verificar que suas estruturas estão mais fluidas para viver o que vocês
têm que viver.

Isso não se refere, obviamente, ao conjunto da humanidade, como foi dito.

Isso se refere a alguns seres, em número restrito sobre este planeta, que estão ligados, de uma maneira ou de
outra, aos ‘Anjos do Senhor’, seja por sua filiação espiritual – uma de suas quatro filiações espirituais – seja

mesmo por sua origem estelar.

***

Questão: a nutrição prânica é a nutrição do futuro?

O que você chama de futuro?
Um futuro próximo, amanhã.

Isso é completamente possível.

Muitos seres continuam a comer por hábito.

Será necessário falar com o ‘Cabeça de Caboche’ [maneira bem humorada de se referir ao canal Jean-Luc AYOUN],
aliás.

Vocês têm completamente a possibilidade de manter a sua forma, no nível físico, e de amplificar a sua
Consciência, simplesmente fazendo tentativa, não de jejuar, porque na palavra jejum há privação, mas

simplesmente de seguir realmente o seu apetite e não se colocar à mesa porque está na hora, como para a
maior parte das pessoas.

E vocês verão por vocês mesmos.

Tentem ingerir líquido, nem que seja apenas por três ou quatro dias.

Vocês verão por vocês mesmos.

Eu não posso lhes dizer melhor.

Ingerir líquido, isso quer dizer simplesmente ingerir o que é de natureza líquida, e não sólida.



Até prova em contrário, um desjejum é sólido, não?

Se vocês tomam suco no desjejum, é um alimento líquido.

Um suco de legumes é líquido.

Um legume não é líquido.

A razão é muito simples: a partir do momento em que vocês absorverem líquido, o que quer que absorvam, não
há esforço no nível do Plexo Solar, ou seja, do Manipura chacra, correspondente à digestão.

A Energia é muito rapidamente dirigida para o chacra do Coração.
É tão simples assim.

***

Questão: as sopas batidas (mixées) são consideradas como líquido?

Se for batida, ela é líquida, a sopa, não?

A menos que você tenha instrumentos um pouco específicos, mas me parece, durante a minha vida, que,
quando se batia algo e me traziam uma sopa, ela era batida ou com pedaços.

Portanto, se ela for com pedaços, ela é meio sólida, meio líquida.

Mas se ela for batida com um aparelho que atue assim, ela é líquida.

***

Questão: se o corpo físico tiver ainda necessidade de proteínas, onde encontrá-las?

Mas há as leguminosas, há os ovos, há as aves, para aqueles que ainda querem comer proteínas animais.

Mas isso é uma Crença.

Eu os lembro de que a necessidade de vitaminas, tal como foi descrita pela medicina moderna, é uma Crença.

Nada de mais.

O seu corpo está se tornando luminoso.

As suas células Vibram como algo que jamais existiu anteriormente.

Cada uma das células que os constituem é capaz de Vibrar sem qualquer suporte, para a maior parte de vocês
que seguem os caminhos da Transformação.

Isso é bom, porque, dentro de pouco tempo, vocês não terão mais nada para comer.

A Luz faz sempre bem as coisas.

Lembrem-se, vocês não podem sequer imaginar conceber até que ponto isso é verdadeiro.

***

Questão: o fato de não mais sentir fome significa que estamos nesse caminho?

Bravo.

Vejo que estamos tratando com uma elite muito inteligente, hoje.

E isso não foi humorístico.

Eu aprecio isso.

***

Questão: não mais se sentir em sintonia com o trabalho ou com o lugar em que se vive, releva do
mesmo processo de transformação?

Bravo.

***

Questão: como fazer com as malas?

Soltando-as, caro amigo.



Isso não é tão simples assim...

Isso é a cabeça que o faz crer assim, caro amigo.

A partir do momento em que você considera que há um objeto, que é uma mala, que, simbolicamente,
corresponde aos seus pesos, basta soltá-lo.

E se você for mais delicado, coloque-as.

Agora, lembre-se de que a Inteligência da Luz é completamente capaz de depositar essas malas para você.

E ainda, naquele momento, as malas não existem mais.

Não se sabe mesmo mais onde elas estão.

Mas, para isso, há um problema de Confiança.
Há um problema de Fé.

Há um problema de esperança e há um problema de parar efetivamente de acreditar em tudo o que você tem
acreditado até agora.

Passar na Luz, para vocês (para todos, aliás, como nós que passamos pela encarnação) que são tão
dependentes de uma série de leis, obviamente, ligadas a esta materialidade e, hoje, passar para outra coisa,

onde as leis serão totalmente diferentes.

Mas, para acolher essas leis diferentes, é preciso bem aceitar não mais estar submisso às leis de antes e não
mais dar corpo, não mais dar Consciência às leis de antes.

E hoje, é muito fácil.

A dois anos do seu tempo, isso teria sido muito mais difícil.

Aliás, não falo assim há dois anos.

Mas hoje, como você diz, é fácil (fastoche).

Gosto muito de expressões como essa.

Apenas o mental quer fazê-los crer que não é fácil.

Uma vez que o mental, ele mesmo, é apenas uma Crença, ele não pode viver sem Crença.

Ora, o mental é chamado a ser substituído pelo Supramental.

E o Supramental, como sabem, eu ao menos espero, não funciona absolutamente como o mental.

Passar de um ao outro é passar de um modo de funcionamento para um modo totalmente diferente e
totalmente inédito.

As leis, mesmo físicas, não serão mais as mesmas, certamente, antes mesmo de deixar esse plano.

***

Questão: as profecias sobre guerras a vir continuam válidas?

Certamente, porque os humanos, há ainda os que crêem que os Arcontes estão aí.

E não se pode ir contra, como chamar isso, à tolice humana.

Não há nada de mais teimoso do que um mental que não quer ver a Luz.

Eu diria até mesmo, exagerando, que há ainda quem vá procurar lutar mesmo no caso da matéria não existindo
mais.

É a história, vocês sabem, que era muito conhecida, que eu li na minha vida e que eu adorei, que eu vou lhes
contar, já que vocês estão muito despertos: um dia, é uma senhora que sai do outro lado.

E do outro lado, ela encontra pessoas que passeiam, que flutuam nos ares (e ainda era na matriz, isso, não era
ainda a liberação total, já que isso aconteceu no pós da guerra) e depois esta mulher, ela arrasta as malas.

E ela encontra um Anjo que está ali, que diz a esta pessoa que acaba de morrer: «mas, madame, coloque as
suas malas. Você não tem mais necessidade delas aqui».

E a senhora, a cada vez que encontra alguém, todas as pessoas lhe dizem para colocar as malas.

E ela não responde e, ao final de um momento, ela diz: «mas vocês não pensam; eu não vou soltar as minhas
malas, são todas as minhas boas ações durante a minha vida».

Eu lhes asseguro, vocês não irão levar nada, no nível das Dimensões Unificadas, além da sua própria
Consciência.



Mas, estritamente nada.

Do mesmo modo que na vida linear, na vida da dualidade, tal como existiu desde milênios e quando vocês
partiam desse mundo, vocês não levavam nada, não é?

Então, por que vocês querem levar algo em algo que é totalmente novo, no nível vida?

É preciso estar na lógica a mais simples.

***

Questão: como alinhar a vontade pessoal e a vontade da Fonte?

Não é possível.

Ou é a vontade pessoal, ou é a vontade da Fonte.

***

Questão: como fazer quando pedimos à Fonte?

Mas vocês podem pedir o que quiserem.

Mas o problema do ser humano é sempre o mesmo: vocês pedem algo, mas para satisfazer a este pedido, é
preciso, frequentemente, soltar outra coisa.

Ora, o ser humano pede sempre sem querer soltar o que deve ser solto.

Vocês pedem a saúde e vocês não querem soltar alguns hábitos.

Vocês pedem a Alegria e não querem soltar alguns outros hábitos.

O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra
coisa.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu vou deixá-los aproveitar a Vibração
específica que vai acompanhar o que virá agora, na hora habitual dos 10 primeiros minutos, se bem o

quiserem.

Durante esse tempo, vocês serão acompanhados pela Presença da Consciência magnífica de Um Amigo, que
agradeço de passagem.

Eu lhes digo até muito em breve, quanto a mim.

************

(*) Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra – 21.04.2010)
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ INSTALAÇÃO DA NOVA CONSCIÊNCIA ~

Meu nome é SRI AUROBINDO.
Eu os saúdo, queridos Irmãos e Irmãs aqui presentes.

Permitam-me, também, acolhê-los em meio à minha Luz azul.
Eu sou, para aqueles de vocês que não me conhecem, no que eu faço atualmente, um dos 24 Anciãos

supervisionando, em meio à nossa Assembleia, a adequação progressiva da Luz Unitária no seu mundo.
Eu fui, há muito tempo, João o Bem Amado (São João Evangelista), aquele que escreveu o Apocalipse.

Vocês não estão sem saber que todos os Selos do Apocalipse foram abertos.
Vocês não estão sem saber, tampouco, e sem vivenciar, que uma grande transmutação está atualmente em

andamento, em vocês, como sobre este mundo e também em todo este universo.
A Paz, em vocês, a calma, em vocês, é a melhor preparação para viver o que está em andamento, para estar

alinhado e para acolher a Luz.
Para aqueles de vocês que já leram o que eu disse, há uma dezena de meses, sobre o papel Vibratório do
Apocalipse (no qual nem uma palavra foi falsificada, o que resulta na Vibração da leitura em voz alta, na sua

língua, desse texto), esse livro contém, lembrem, tudo o que é ‘doce para a boca e amargo para o ventre’: doce
para a boca pela Vibração da sua leitura, amargo para o ventre por que incompreendido por aqueles que

desejam, antes de chegar a hora, apreender o significado linear e não mais Vibratório, neste espaço-tempo.
Todos os Selos foram abertos, o que poderia lhes parecer nesses escritos, para aqueles que leram, obscuro,

esclarece-se hoje, naturalmente, de maneira evidente.

***

Além desses escritos, como alguns de vocês sabem e puderam ler, durante a minha última existência, eu
transmiti alguns textos, relacionados tanto com o meu meio de origem como com as minhas experiências da

Luz ou do Supramental.
Hoje, nos tempos em que vocês vivem, o que estava ainda longe da minha vida, chegou agora à sua vista, à

sua Consciência.
Mais do que nunca, nos tempos que vão transcorrer, vocês irão constatar por si mesmos que alguns elementos

da sua vida vão se alterar e, frente ao que parece bem denominar reajustes e ajustes, a sua Consciência
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comum terá apenas duas alternativas: resistir e se opor ou aquiescer e aceitar.
Sejam quais forem os eventos que estiverem diante de vocês, nunca procurem lhes conferir um valor positivo

ou negativo, pois, em um primeiro momento, o que poderá parecer como negativo poderia não sê-lo.
Da mesma maneira, que o que poderia lhes parecer inicialmente como positivo, segundo a sua visão limitada,

poderia se mostrar oposto à Luz.
Vocês vivem a época da Revelação, a época dos sinais, tanto em vocês com no seu exterior, esses sinais que

anunciei há 2.000 anos.
O princípio da efusão do Supramental em meio à sua Dimensão e a vocês mesmos, vai levar a manifestar, em

vocês como na sua vida, sempre duas possibilidades.
De um lado a resistência e a oposição ao que está vindo.

Do outro lado, a aceitação e o acolhimento do que está vindo.
Portanto, jamais julguem no calor do que irá lhes propor a Vida, mas aguardem.

***

Vão, sem julgamento, para o que for simples e fácil, pois a oposição e a resistência irão induzir resistências e
dificuldades, em vocês, como no desenrolar da sua vida, já que, quer desejem ou não, o que estará operando

e trabalhando, em meio à sua realidade, será a Inteligência da Luz.
Como foi dito, não se atrasem com o que resiste, não julguem, tampouco, o que resiste em vocês e no seu

exterior.
Quanto melhor vocês aceitarem o princípio da Onda Galáctica, da Cruz Cósmica, melhor vocês vão viver esse

período e terão facilidade para se estabelecerem em meio à sua Supraconsciência e para viver os efeitos,
especialmente a Paz e, para alguns de vocês, além da Paz, a capacidade para viver e para experimentar, à

vontade, a Consciência especial do Samadhi, podendo se aproximar, alguns de vocês, do
Grande Samadhi denominado Dissolução.

A resistência à Luz irá implicar, nas suas estruturas físicas e sutis, em fenômenos de atrito, enquanto que a
aquiescência, seja qual for o fardo da sua vida em seus diferentes aspectos, irá lhes permitir e lhes dar a

faculdade para se estabelecer nesta Alegria, nesta Paz, neste Samadhi.
Tentem aceitar que não é pela intensidade da sua vontade em meditar, que não é pela intensidade do seu

desejo que vocês realizam este Samadhi, mas, muito mais, ao remeter a sua própria vontade à Luz, ao
aquiescer à sua Inteligência, à sua força e à sua bondade.

***

Não julguem qualquer evento da sua própria vida como da vida sobre a Terra: mesmo se alguns sentidos e
alguns significados lhes escaparem, eles irão proceder, todos eles, sem exceção, da Luz.

Algumas dessas manifestações estarão no acolhimento e então, na facilidade, para o mundo como para vocês.
Outras vão tentar se estabelecer em meio à resistência à Luz, para o mundo e para vocês e, naquele momento,

não será preciso colocar na Luz alguns aspectos podendo ser percebidos, pela sua parte limitada, como
terríveis e assustadores.

Esses próprios qualificativos não têm qualquer sentido, pois, se vocês contribuírem de algum modo para a
resistência, vocês serão pegos pelas forças de resistência e não terão mais meios de viver e de estabelecer

em vocês a Paz e a harmonia necessárias para sua expansão.
Algumas forças operando em meio à resistência têm todo interesse em que a nova Consciência não possa se

instalar.
Cabe vocês saberem, com toda lucidez, se vocês desejam seguir no seu sentido ou no sentido da Luz.
O sentido da Luz Vibral sempre foi e será algo, para sua Consciência limitada, de terrivelmente simples.

É este terrivelmente simples que convém integrar.
Essa tarefa é facilitada por percepções de Consciência que se manifestam e que irão se manifestar cada vez

mais em meio à sua estrutura físico-etérea.
A natureza, as árvores, em especial, são vetores de alinhamento e de transcendência importantes, por que,

elas também, captam a nova Consciência.
A nova Consciência, esta Supraconsciência, diz respeito a cada vida e a cada constituinte, desde o elétron, o

átomo, até as consciências coletivas, sociais, familiares.

***

A Luz se revela e se excita em meio à sua própria densidade.
A Luz se estabelece na Paz.

Apenas a resistência pode levar à falta de Paz.
Muitos de vocês serão solicitados a aplicar as escolhas, as decisões que atrasaram ou adiaram até agora.

Muitas mudanças irão ocorrer, em vocês como nesta Terra, durante este período.



Acompanhar a mudança é a melhor maneira de encontrar a Paz.
Acompanhar não significa agir, mas Ser.

Aceder à reunificação da sua Tríplice Lareira (a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa radiante do Coração e o
Triângulo Sagrado (sacro)), vai ocorrer cada vez mais facilmente, a partir do instante e do momento em que

todo o desejo em vocês se esvanecer, devido à intensidade da Luz em vocês, da sua Presença, da sua Paz e
da sua capacidade para expandir.

Para cada um de vocês, como para toda a Terra, cada coisa, cada Elemento, desdobra-se, manifesta-se, no
seu próprio ritmo.

Um vento de Liberdade, de liberação, vai começar a soprar muito em breve.
O Fogo da Terra, onipresente, vai mobilizar o Ar.

Em meio a essas modificações, ocorrendo em vocês como neste mundo, a melhor maneira de aliviar o fardo e
as resistências dos seus Irmãos, das suas Irmãs, dos nossos Irmãos, das nossas Irmãs, encontrar-se-á

unicamente na sua capacidade para criar a Paz em vocês, a fim de que a Paz se manifeste ao seu redor e cada
vez de forma mais ampliada, pois a Luz Vibral é Paz, antes de tudo, e o Amor apenas pode eclodir em meio à

Paz.

***

A sua capacidade para existir em meio ao Ser e à Paz, em meio à Coroa Radiante e ao alinhamento das Três
Lareiras, irá outorgar, de certa maneira, a isso que vocês são, um tipo de imunidade em relação às ondas e às

Vibrações de resistência.
Por estarem neste estado de alinhamento, de Paz, de Samadhi, é que vocês fornecem a mais útil ajuda, para a

Terra como para toda a humanidade.
Aliás, não poderá existir Paz em outros lugares senão neste alinhamento.

Não poderá existir satisfação em outros lugares senão neste estado Vibratório.
Tornar-se-á a vocês, a cada dia, cada vez mais fácil de permanecer e de persistir em meio a este estado, sem

mesmo passar pela meditação.
Este estado irá se tornar, em um primeiro momento, como uma segunda natureza que, pouco a pouco, irá

dissipar e fará desaparecer tudo o que não seja isso.
Nada há de complicado no retorno à Luz.

Há somente complicações relacionadas com as resistências, como sabem, com o medo, com o mental, com
as emoções.

Lembrem-se, nesses momentos que se aproximam, de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas
emoções, mesmo se a lógica desta Dualidade os levar a se identificarem com as suas emoções e com o seu

mental.
Isso é apenas a parte visível e perceptível do que vocês são.

Em Verdade, o que vocês são é tudo exceto isso.
O Arcanjo MIGUEL lhes disse isso e nós, os Anciãos, lhes dissemos também e todas as Consciências da Luz

Unificada puderam dizê-lo a vocês, da mesma maneira.
Chamem por nós.

Este apelo deve ser feito da maneira mais simples possível.
Como disse UM AMIGO, de Coração a Coração, pois a Luz é simples.

***

O agenciamento da Luz e a ação da Luz em meio aos mundos Unificados é algo que vocês aprendem a
reconhecer, a viver, em meio a esta simplicidade.

É também necessário, a fim de seguirem para este estado, para esta Graça, que vocês aceitem ir para o
essencial.

É também indispensável viverem cada minuto com intensidade, com essa Consciência que a Luz revela e
desvenda.

Vocês irão aprender, nos próximos dias e semanas, a manter a Coroa Radiante do Coração e a Consciência
unificadas, independentemente das suas meditações e dos horários dados por MARIA e por MIGUEL

referentes a esse período.
A Luz tornar-se-á palpável, visível, audível.

Alguns de vocês vão começar a perceber a trama e a sua Inteligência em meio ao seu estabelecimento nesta
Dimensão.

Para os mais sensíveis de vocês, não deem atenção aos ruídos, às imagens, às percepções, próprios do que
é resistência, no mundo como no seu ambiente.

Cultivem a Paz, cultivem a harmonia.
Estejam lúcidos, ajudem-se, ainda uma vez, da natureza, das árvores, da sua respiração, da sua Vibração.

Se a Presença da Luz se tornar muito intensa, quer seja sobre as suas Coroas Radiantes, sobre o seu Sacro
ou sobre as suas novas Lâmpadas, levem o tempo necessário para fluidificarem-se.



Acolham esses momentos de intensa Vibração pelo que eles são.
O desvendar da Luz é a instalação da Luz.

Todos vocês que estão encarnados em meio a esta Dimensão, todos os Irmãos e a Irmãs, da Terra como de
outros lugares, que assumiram corpo e carne, têm uma oportunidade única de viver a passagem da Dualidade
para a Unidade, que é certamente o aspecto mais importante existindo após longuíssimo tempo em meio aos

mundos duais.
Lembrem-se também de que não existem outros limites senão os seus, em meio à sua Consciência limitada,

que podem impedi-los de viver esta transformação.
Tenham em mente, na sua Consciência, que vocês são os únicos Mestres do seu acesso à Luz e, cada vez

mais, mesmo se por vezes não lhes parecer mais serem Mestres em tudo, de tudo o que acontece no exterior:
essa é a reversão necessária.

***

Busquem também compreender, com o Coração, o processo de switch da Consciência.
Eu lhes dei, há alguns meses, os gestos específicos (Yoga da Verdade - 17.02.2010).

UM AMIGO lhes deu outro processo permitindo viver, mais de perto, a revelação da Luz (Yoga Celeste -
16.03.2010).

Vocês devem também deixar a Inteligência da Luz, do Supramental, atuar, não somente estabelecê-la em
vocês, mas deixar também ela trabalhar para limpar o que deve sê-lo, em vocês como no exterior.

Naturalmente, eu estou consciente de que vivenciar em meio à Dualidade a problemática do discernimento, da
confiança, foi essencial, mas, hoje, a chegada da Luz lhes permite passar a outra etapa.

Além do discernimento, além da confiança, vocês aprendem facilmente a notar o que é da Vibração e da Luz, e
o que não é.

Há, certamente, um aprendizado a ser feito, mas isso será muito fácil.
Basta, para isso, estarem talvez um pouco mais atentos e mais lúcidos do que de costume, mas nada que seja

um esforço intransponível ou um esforço fora do alcance, seja qual for a sua vida, sejam quais forem os
eventos e os elementos da sua vida, seja quem você for.

Aí estão, meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, alguns elementos que eu desejava acrescentar.
Se houver dúvidas em relação à Consciência nova, ao Supramental e ao período da sua instalação, eu

disponho de alguns minutos, eu acho, antes de passar a palavra para quem virá depois de mim.

***

Pergunta: saber de tudo isso nos dá a responsabilidade de falar à nossa comunidade?

Querida irmã, estritamente de nada serve falar.
A melhor informação que vocês podem dar será o seu estado de ser.

Vocês jamais poderão convencer ou informar alguém que se recusa ver a verdade do que está chegando.
Alguns seres poderão persistir até o fim chamando isso de destruição e de catástrofe.

O melhor testemunho é estar nesse estado de Paz, de Samadhi, pois a Luz então será irradiada de vocês e
essa Luz não precisa de palavras.

As palavras pertencem à Dualidade.
A Vibração Unitária pertence à Unidade.

Informar pode também levar à rejeição, à negação, a colocarem em situação de resistência ou de oposição as
pessoas próximas de vocês.

Contudo, nós confiamos na capacidade do ser humano, à medida que os dias e as semanas transcorrerem,
para entrar em sintonia e em harmonia com a Luz, pois, jamais se esqueçam de que essa é a natureza original
de todos vocês, sem exceção e de que, de qualquer maneira, a um dado momento, o mental, as emoções, se

rendem diante da Luz Vibral.
É claro que, antes dessa capitulação da Sombra, podem existir tensões, resistências.

É nesse sentido que eu lhes digo para não se atrasarem com isso.
A Inteligência da Luz será sempre muito mais inteligente do que o seu mental.

É nesse sentido também que eu lhes falei de confiança, de fé, mas também do Abandono à Luz, porque, de
maneira autêntica e verídica, ao se abandonarem à Luz vocês de tornam transparentes, vocês vão para a

Unificação, para a Paz, sejam quais forem as circunstâncias iniciais que poderão ser, eu admito, talvez difíceis.
Mas o difícil é apenas um ponto de vista limitado que irá ceder diante do Ilimitado.

***



Pergunta: a mudança anunciada vai ocorrer rapidamente?

Vocês entraram, como disse o Arcanjo MIGUEL, na mudança final.
A sua Supraconsciência diz, a Terra diz e vive e o seu corpo vive isso.

Isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã.
Não há o que esperar.
Tudo acontece agora.

Cada coisa vai ao seu ritmo nesta transformação, mas esse ritmo vai se ampliar.
Ele já aumentou desde que MIGUEL falou e anunciou a vocês.

Mas vocês não poderão forçar ninguém, no nível das Consciências humanas, a viver o que ele não pode viver.
Certamente, para alguns do seu ambiente próximo, afetivo, familiar, profissional, isso poderá representar, em

um primeiro momento, um dilema, uma forma de resistência.
Convém então não se alarmarem e, aí também, terem confiança e se estabelecerem cada vez mais no que

vocês percebem como legítimo, verídico e autêntico.
Vocês também devem aceitar que algumas Consciências humanas não querem e não podem aquiescer à Luz.

Mas, até o último suspiro deste mundo, desta Dimensão, tudo se torna possível.
Lembrem-se de que a melhor maneira de ir na direção e para a Inteligência da Luz é deixá-la percorrê-los e

deixá-la trabalhar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, eu lhes transmito todas as Bênçãos d’A FONTE e da Verdade.
Eu darei o lugar, agora, àquele que está conosco, àquele que, com a sua qualidade, nos reúne e os reúne, pelo

menos eu espero.
Sejam abençoados.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article8c1d.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-30_mai_2010-article8c1d.pdf
30 de maio de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article8c1d.html
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-30_mai_2010-article8c1d.pdf


Questão: as ondas eletromagnéticas são verdadeiramente nocivas?

Bem amado, a capacidade Vibratória de sua Consciência Unitária está bem além das capacidades Vibratórias dos
meios tecnológicos que existem nas ondas eletromagnéticas presentes em seu mundo de superfície.

Sua capacidade para entrar no Estado de Ser é a garantia de sua capacidade para superar as frequências limitantes
que existem no que vocês chamam poluição eletromagnética, que foram bem reais e que são, ainda hoje, bem reais.

Compreenda bem que não digo que elas não sejam nocivas, mas sua Consciência tem a capacidade, ela mesma,
para transcender e superar essas ondas.

***

Questão: a oração é um freio para a elevação da Consciência?

Bem amada, tudo depende do que você chama de oração.
A oração do Coração é elevação de Consciência.

A oração repetida como uma ladainha, no mental, não provoca e não implica qualquer elevação de Consciência,
bem ao contrário, ela apenas faz reforçar as Crenças.

O Coração é o elemento motor.
A partir do momento em que a Consciência se aproxima do Coração, ela pode orar, mas a oração pode ser também

um ato de Graça, voltado à natureza, ocupando-se da Terra ou se ocupando de atividades completamente
materiais.

Tudo depende da intenção, do ponto de vista e da Consciência que vocês ali colocam.

Assim, portanto, não posso responder que a oração seja um freio mas, para alguns, a oração é uma Crença e nada
mais, enquanto que, para outros, ela será realmente um meio de elevação.

Tudo depende, portanto, não da oração, ainda uma vez, mas de você mesmo com relação ao seu próprio Coração.

***

Questão: viver a morte, de um ponto de vista físico (suspensão da respiração) e Vibratório (tremores internos e
externos), é uma etapa no caminho para a Luz?

ANAEL - 12 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-faTPT0ViCmg/UaMi3slSS_I/AAAAAAAAB_M/tFfldY0KYSM/s1600/000+Anael+-+12.06.2010.jpg


Então, bem amado, não se trata da verdadeira morte, mas da «pequena morte». 
Esse processo é completamente conforme ao que existe quando do Switch da Consciência, que corresponde à parada

da respiração.
A respiração pulmonar e celular passa diretamente ao nível do Coração.

Naquele momento, há a «pequena morte» e não a morte com um M maiúsculo.

***

Questão: os três dias de Maria vão acontecer antes de 29 de setembro?

Bem amado, vocês serão prevenidos, assim como o disse Maria, três dias antes desses três dias, 72 horas antes, de
maneira individual e coletiva.

Cada ser humano ouvirá, no interior de si mesmo, o Anúncio de Maria.

Não posso revelar-lhes o Anúncio de Maria, mas ele acontecerá 72 horas antes do que é chamado os três dias.

Agora, quanto à data, obviamente, existem possibilidades Vibratórias, para nós Arcanjos, como para os diferentes
Conselhos, Conclaves e Forças da Luz Intergaláctica, de irradiar algumas qualidades Vibratórias em seu mundo.

Mas nós não somos soberanos, ainda pelo momento, de reações da humanidade e da consciência limitada, com
relação a este afluxo de ilimitado.

Entretanto, na Confederação Intergaláctica, a Divina Maria é hoje soberana do desenrolar do tempo, dentro de sua
Dimensão.

Assim, ela pôde anunciar-lhes seu próprio Anúncio para o período compreendido entre o mês de julho e o final de
setembro de seu ano.

***

Questão: os três dias de catalepsia referir-se-ão ao conjunto da Terra ou somente a alguns indivíduos? 

Bem amado, o que é chamado os três dias refere-se ao conjunto da humanidade.
A capacidade para entrar em catalepsia está ligada à sua própria capacidade para penetrar a Unidade.

Durante esses três dias, os seres despertos estarão em catalepsia, os seres não despertos estarão agitados e correndo
em todos os sentidos.

Agora, esses três dias não são três dias de trevas.
Isso depende do lugar da Terra onde você se encontrar, cabe a você tirar as conclusões que se impõem.

O que foi chamado, em suas profecias ocidentais, de três dias de trevas, foi chamado, do outro lado do globo, de três
dias de Luz.

***

Questão: se ninguém conhece a data, tudo isso pode acontecer dentro de 2 dias ou dentro de 1.000 anos?

Bem amado, de qual data você fala?
Não se pode confundir o Anúncio dos três dias e a vivência dos três dias, com o final desta Dimensão, que é outro

mecanismo e, efetivamente, para este, ninguém conhece a data nem a hora, mas esta data inscreve-se num máximo
de tempo.

Esse máximo de tempo não pode ser em nenhum caso de mil anos, mas será, no máximo, de um ano e quatro meses.
Dentro deste período, tudo é possível, desde hoje como até o extremo limite.

Efetivamente, ninguém conhece a data, mas existem calendários astronômicos e não astrológicos, bem reais e bem
concretos, que foram definidos por algumas populações que vocês chamaram de primitivas, que viveram a Ascensão

há já várias centenas de anos.

Esses povos legaram-lhes calendários.
Esses calendários foram falsificados em suas datas, do mesmo modo como seu calendário gregoriano foi falsificado.

Do mesmo modo, existem reencontros ao nível de seu sistema solar.
Esses reencontros inscrevem-se num calendário temporal que vocês vêem, isso vocês não podem negar.

A influência da irradiação central da galáxia estará em seu apogeu a partir de 15 de agosto de seu ano, durante um
pouco mais de um ano.

Durante este período, tudo é possível, mas, efetivamente, ninguém conhece a data nem a hora, mas vocês não
podem negar, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para além mesmo do que nós lhes dizemos,

observar o que acontece sobre esta Terra.

O conjunto de vulcões da Terra está se despertando, o conjunto de oceanos está morrendo, como foi anunciado pelo
próprio São João.



Os tempos proféticos são os tempos que vocês vivem agora.
Eles não são amanhã, eles não são para daqui a mil anos, eles são agora.

Agora, o final desses tempos não cabe a ninguém, ele resulta unicamente da interação de forças em presença,
colocando fim, de maneira definitiva, a esta ilusão.

Isso pode ser imediatamente, isso pode ser dentro de algum tempo, mas não num tempo infinito.

***

Questão: as ondas turbulentas de 30 metros estão em relação com as evoluções em curso? 

Bem amada, existe certo número de fenômenos novos, em sua matriz, produzindo-se. 
Acabo de evocar o despertar dos vulcões, acabo de evocar certo número de poluições marinhas e submarinas.

Existem inúmeras modificações ocorrendo atualmente nesse sistema solar e não unicamente nesta Terra, colocando
fim ao isolamento desse sistema solar nos mundos dissociados, colocando fim, por aí mesmo, às forças gravitacionais e

eletromagnéticas tais como vocês as conhecem.
Isso está em curso e toca o conjunto de Consciências, assim como lhes descreveu Um Amigo, mas, também, a própria

Terra.

Assim, a Terra entra num período de expansão Dimensional mas também de expansão de seu raio, tanto físico e
material, traduzindo-se por um aumento do raio e da circunferência da Terra, em relação direta com a expansão do

núcleo intraterrestre, em relação ela mesma com as influências trazidas pelo companheiro de seu sol, chamado,
segundo seus cientistas, Nemesis ou Hercobulus, segundo os antigos.

***

Questão: Hercobulus será visto?

Bem amado, Hercobulus (ou Hercólubus) está visível no céu desde 15 de agosto de 2009. 

Entretanto, alguns de vocês não podem percebê-lo porque o espectro de irradiação deste planeta, que é um sol em
vias de atrofia, emite no infravermelho. 

Vocês não podem portanto vê-lo com o olho e sua visão retiniana normal.
E vocês não o verão jamais com uma visão retiniana normal.

Vocês podem, entretanto, constatar os efeitos que existem, sobre esta Terra, como sobre o conjunto de satélites e de
planetas desse sistema solar.

***

Questão: qual é a diferença entre Nibiru e Hercobulus?

Não é uma diferença, não é a mesma coisa.

Do mesmo modo que existe uma Embarcação que foi chamada, por escárnio, Nibiru, chamada assim pelos Anunnaki
e por aqueles que falsificaram esse mundo com Yaldebaoth e Lúcifer à sua cabeça.

Este planeta não é um planeta, mas uma Embarcação de forma esférica, que permitiu a instalação de forças
gravitacionais limitantes e aprisionadoras desse mundo, como dentro de 90 outros mundos que foram privados de

sua Unidade.

Essa Embarcação foi, desde o ano passado, desviada de sua rota.
Existe, em outra parte, outra Embarcação, de Luz desta vez, autêntica e Vibral, chamada ela também Nibiru.

Existem, portanto, dois Nibiru profundamente distintos.

Isso não é de nosso feito mas saibam, e assim como o vêem nesse mundo, os falsificadores gostam muito de se servir
de tudo o que existia para invertê-lo.

Assim o foi nas religiões e nas Crenças no papel de Cristo, que foram estabelecidas por essas elites que quiseram
dominá-los e que os dominam ainda um pouco.

Existem, portanto, dois Neberu ou Nibiru, existe um só Hercobulus.

Não há qualquer laço ou qualquer relação direta entre Hercobulus, Nibiru e Neberu.

***



Questão: poderia desenvolver sobre a frase «os últimos serão os primeiros»?

Bem amada, isso pode ser compreendido e interpretado em diferentes níveis.

Os primeiros serão os últimos, ao nível Vibratório.

De fato, muitos seres humanos viveram a transformação que conduz a viver a Unidade, desde já quase 30 anos.
Eles são os antigos.

E, em contrapartida, hoje, há seres humanos, em número importante, que se despertam e aqueles que se despertam
hoje, que são portanto os últimos, são os primeiros, porque eles serão os primeiros a aceder à Dimensão nova.

Os mais antigos dentre eles são aqueles que estarão encarregados de velar para o estabelecimento das novas regras
de vida na nova Dimensão.

Eles serão portanto chamados para se agruparem e para viverem reagrupamentos num tempo ulterior, a fim de
recolher e de acolher os diferentes ensinamentos ligados às novas Vibrações da Luz nas Dimensões Unificadas.

***

Questão: a Bíblia disse que Satã seria acorrentado por 1.000 anos e depois liberado. O que é isso?

Bem amada, isso é uma visão bem literal do que escreveu São João. 
O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente definiu que esses escritos eram, antes de tudo, Vibratórios.

Obviamente, eles esclarecem-se, assim como todas essas profecias, a partir do momento e somente a partir do
momento em que os eventos anunciados realizam-se, e não antes. 

Antes, trata-se de pura especulação.

Assim foi sempre para todos os anúncios proféticos realizados pelos mensageiros.

Enquanto o anúncio não é realizado, ele não pode ser compreendido e integrado.

Assim, portanto, querer estabelecer um reino de mil anos, trata-se de uma alegoria ou de uma duração temporal,
enquanto vocês vão para o final dos tempos tal como o definiu? 

Não existe portanto interesse a discriminar esta frase no mental, para tentar compreender o que vai acontecer-lhes.

Assim como o disse Um Amigo e cada vez mais insistiremos, nós, Arcanjos, como o conjunto de Estrelas de Maria,
como o conjunto do Conclave ou das Forças Intergalácticas da Luz, nós os recentramos cada vez mais na Vibração

que chega, hoje, a vocês, porque somente nesse nível encontra-se a solução.

Todo o resto apenas os faz afastarem-se e os afastará cada vez mais.

Em suas vidas, o que, até agora, podia dar sentido e permitia-lhes definirem-se com relação a Crenças, com relação a
esses textos, com relação a religiões, perderá todo sentido e toda direção nas semanas que vêm.

Cabe a vocês saberem se querem estabelecer-se dentro do novo ou permanecer no antigo.

***

Questão: o que aconselharia a alguém que se encontra em dificuldade em seu trabalho?

Bem amado, não me cabe definir a conduta de cada um.
Cada um deve tomar, hoje, em função do que vive e sente no mais profundo de sua alma, de suas células, o que é

bom para si.

Obviamente, existem noções temporais, como você vê, que vêm chocar o desenrolar habitual de suas vidas.
A questão poderia ser repetida ao infinito.

Assim, por exemplo, é a mesma questão para um jovem que começa os estudos hoje.
Que vão tornar-se seus estudos quando esse mundo é chamado a desaparecer?

Aí também, é um problema de Consciência.

Vocês devem se deixar guiar por sua própria Consciência e não por considerações materiais, financeiras, em relação
com os modos habituais de funcionamento da consciência limitada.

Cada um deve encontrar sua própria estrada, em função de seus sentidos Vibratórios, em função de sua própria
Consciência e, cada vez menos, em função de Crenças, da sociedade ou suas.

Mas cada resposta é adaptada ao seu próprio nível de Consciência.
Não existe resposta, portanto, absoluta, mas existem apenas respostas relativas, diferentes em função de cada

indivíduo e de cada caminho.



***

Questão: o que significa o fato de sentir uma queimação no nível da testa ou atrás da cabeça?

Bem amado, isso participa do estabelecimento dos 12 pontos da Coroa Radiante da cabeça.

Ao nível da Coroa Radiante da cabeça, existem zonas precisas, em relação com os pontos que entram em atividade
Vibratória.

Alguns deles lhes são conhecidos, outros lhes serão desvendados e percebidos durante seu verão (inverno no hemisfério
sul).

Cada um desses pontos tem uma função espiritual, em relação com um atributo espiritual.
Cada ponto Vibratório está em relação, também, com um de seus órgãos físicos.

Assim, os pontos de calor que existem, em relação com a parte traseira do crânio, estão diretamente ligados ao ponto
chamado, por mim mesmo, Ômega, ou seja, o fim.

Este Ômega está diretamente religado, também, ao seu cerebelo e à capacidade desse cerebelo para ser o
retransmissor da consciência e, portanto, para fazer desaparecer, em suas estruturas e em sua Consciência, todas as

influências inconscientes denominadas Crenças inconscientes, que construíram e constroem sua vida, sem colocar-lhes
questões.

Esses pontos revelar-se-ão, progressivamente, durante seu verão (inverno no hemisfério Sul).

Assim como isso foi dito, não lhes cabe, pelo momento, conhecer as funções, mas viver a Vibração e as sensações.
Isso é o mais importante para o estabelecimento das funções espirituais em relação com esses pontos.

Não é a explicação que criará a função, mas, sim, a Vibração que ativará a função.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100612_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

E lembrem-se de que espiritual não é unicamente espiritual, sério e triste.

Espiritual é também alegre.

No bom sentido.

Ah, sim, esqueci de dizer que eu escuto, obviamente, as suas questões.

Então, é tempo de montar nas bicicletas e girar (nota: a «bicicleta» é uma ilustração que emprega frequentemente
Omraam para evocar o «mental»).

***

Questão: você recentemente «tirou-me a bicicleta». O que fez? 

Eu não devolvo as bicicletas confiscadas.

Uma vez que a bicicleta desapareceu, é muito mais fácil de ir ao Coração.

***

Questão: quais são as qualidades e os critérios para ser um canal?

Então, caro amigo, não é uma questão de qualidade.
É uma questão, antes de tudo, de ‘estruturas Vibratórias’ que estão abertas ou fechadas.

É como uma torneira: se a torneira está fechada, pode ser em ouro maciço, mas nada vai escoar, não é?
Portanto, o importante é abrir as estruturas que permitem, justamente, o que vocês chamam de 'canalização',

não é?, ou, em inglês americano, é «channeling», isso está muito mais na moda.
Então, se quiserem, é preciso bem compreender que não é uma questão de qualidade, não é tampouco uma

questão de Coração, é uma questão de Vibração e de capacidade para ter 'aberto' os circuitos de
comunicação com as outras Dimensões.

Isso necessita de ter estabelecido, em si mesmo, os contatos com a Alma e de manifestar o Nada, ou seja, o
canto da Alma.

E também, de ter construído o Antakharana, ou seja, a ‘ponte de Luz’ que une a personalidade inferior aos
mundos do Espírito.

Quando essas condições preliminares não são requeridas, não pode haver canalização ou, então, o que
'vaza', não é limpo.

Lembrem-se de que o processo nada tem a ver com o que vocês chamam de 'mediunidade'.
A canalização é um processo, quando real, que consiste em deixar (por intermédio das estruturas ativadas de
que falei, ou seja, em particular, do Antakharana) chegar, no interior do canal mediano, entidades de outras

O.M. Aïvanhov - 12 de junho de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100612_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Dimensões ou de outros planos.
Se os canais não estiverem abertos nesse nível e, em particular, preliminarmente, no Antakharana, se

o Antakharana não estiver ativado (e isso se manifesta por uma série de sintomas, como vocês dizem, no nível
médico), naquele momento, a canalização não é uma canalização.

Em outros termos, não é necessário crer em tudo o que lhes dizem e vocês devem viver apenas o que
vocês vivem.

Se há Vibração, pouco importa como se chama aquele que está do outro lado, o importante é a Vibração que
vocês captam.

Há seres que são capazes, através de palavras, de sentir a Vibração.
E há outros que sentem as Energias no momento em que as canalizações acontecem.

Foi o caso, por exemplo, para o Arcanjo Miguel, mesmo sem estar presente, certamente.
O que explica que é nesse nível que se situa o que chamaria de 'autenticidade'.

Mas, lembrem-se também do que lhes disse, eu creio, o Arcanjo Anael: o importante não é saber se é
verdadeiro ou se é falso.

Definitivamente, é o que os faz progredir ou não?
É o que lhes permite ir para vocês mesmos, para o seu Fogo do Coração, para a ativação dos seus chakras ou

não?
Ainda que seja uma canalização verdadeira, mas se não lhe permitir ir para isso, é preciso fechar a torneira.

Portanto, vocês veem, o que é importante, não é a natureza da torneira, é o que escorre através da torneira.
E lembrem-se de que o que escorre, aqui, é algo que vocês irão sentir, absorvendo o que escorre, sem

permanecer no nível das palavras, mas indo no nível da Vibração.
Eu posso também fazer-lhes discursos muito belos com palavras muito belas, que são muito vistosas e que

acariciam muito a personalidade, mas, isso, não tem qualquer interesse.
Lembrem-se de que é a Vibração que decide.

E vocês irão constatar, aliás, que esse ‘princípio de Vibração’ que decide, aplica-se e aplicar-se-á cada vez
mais em todos os setores da sua vida.

O ‘princípio da atração, da ressonância’, tal como foi desenvolvido, em várias ocasiões, dar-lhes-á, de algum
modo, a nota exata do que vocês têm que viver.

Mas, em última análise, ainda uma vez, seja verdadeiro ou falso, não há qualquer importância, o importante é a
transformação que se segue e unicamente isso.

E, aliás, vocês não são obrigados a ouvir ou a ler o que vocês não têm vontade de ouvir ou de ler, não é?

***

Questão: as crianças talentosas são mais elevadas, espiritualmente, do que as outras crianças?

Então, cara amiga, a palavra «elevada espiritualmente» nada quer dizer, no nível da sua Dimensão.
Quer vocês sejam capazes de conectar com a Luz, quer não sejam capazes.

A inteligência e o fato de ser talentoso não têm qualquer indicação em relação à espiritualidade.
Ter um mental e uma capacidade intelectual extremamente forte não é um sinal de elevação ou de evolução

espiritual.
O único sinal fiável, ao nível das crianças, é a capacidade dessas crianças para entrarem em contato

com outras Dimensões e com outras realidades e não para aplicar o lado talentoso, tal como vocês buscam
ou tal como ele se manifesta cada vez mais frequentemente.

Porque, ser talentoso, pode efetivamente chegar com o que vocês chamam de
crianças cristal, índigo ou diamante.

Mas, muitas vezes, é uma derivação da Energia espiritual em proveito do mental e nada mais.
O que vocês chamam de 'talentoso', nesta Dimensão, para nós, nós diríamos aleijado e excrescência do

cérebro muito importante e, para nós, isso significaria dizer 'subdotado'.
Vocês não podem ter uma grande cabeça e um grande Coração, é um ou outro.

Lembrem-se de que o Coração é simples e de que o Coração não tem que fazer o que é complicado.
E de que os seus referenciais de valor, com relação ao que o humano, geralmente, denomina ‘talento’ (como

vocês chamam isso... o quociente intelectual), não tem qualquer valor aos olhos do Coração.
Vocês podem ter QI de 200 ou 300, mas se o QC (o quociente do Coração) for zero, isso não tem qualquer

valor.
Aliás, dever-se-ia inverter o QC.

***

Questão: qual é a diferença entre o temperamento, a natureza e a personalidade?

Então, eu não sou psicólogo, não é? fui pedagogo e professor, não é a mesma coisa.



Mas, entretanto, o que se pode dizer, é que o temperamento é um dos componentes da personalidade.
A natureza, não vejo bem o que isso vem fazer entre o temperamento e a personalidade, precisará explicar-me.

Agora, a personalidade é o conjunto das construções realizadas pelo afeto, pelo que vocês viveram, pela
experiência e pelo seu mental, para construir certa estruturação que lhes permite evoluir nesta Dimensão.
A personalidade tem tendência a ‘tudo trazer a ela’, seja qual for o temperamento, exceto se houver um

temperamento em que vocês dão demasiadamente, por exemplo, sem estar no Coração.
Naquele momento, a personalidade é qualificada de ‘atrofiada’.

Mas é também do ego, a personalidade atrofiada, hem, vocês aí se enganam um pouco, não é?
Quando se fala de ‘elevação espiritual’, como atualmente, ou quando se fala de ‘Vibração espiritual’, isso

estritamente nada tem a ver com a capacidade Vibratória da personalidade.
Há, por exemplo, crianças ‘autistas’ que estão muito mais próximas da Luz do que os talentosos, ainda que isso

escape a vocês.
E é semelhante na idade adulta.

Não se esqueçam: cabeça grande igual a pequeno Coração.
E grande Coração igual a pequena cabeça.

A personalidade é um subconjunto de construções, compreendendo o que se chama de temperamento, o que
se chamava também, no meu tempo e nos tempos mais antigos, de ‘fleuma’, que corresponde à natureza, com

os elementos que vocês encontram também no hinduísmo, ou seja, os humores, as fleumas, não é?
Vocês são de natureza sattvik, etc., etc..

NOTA:  Depressão e mágoas são os efeitos da qualidade tamásica, mas alegria e felicidade são a manifestação da natureza sattvik.
[http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga]  [http://www.kriya.org.br/soulculture/vol_15_1/12-Yoga-Sutras.htm].

Tudo isso, se quiserem, determina uma ‘natureza’, mas nada tem a ver.
Vocês podem ser extremamente tamásicos, em sua ‘natureza’, ter um ‘temperamento’ linfático [fleumático], ter

uma ‘personalidade’ apagada, sem, no entanto, ser uma Luz espiritual, e reciprocamente.
Não há adequação, ou em outros termos, entre a natureza, no nível das fleumas, o temperamento e

a personalidade, e o que vocês são, na Unidade e no Ilimitado, isso nada tem a ver.
Quer sejam, por exemplo, um temperamento heroico ou um temperamento intuitivo ou então, um

temperamento passivo, nada mudará no que você é espiritualmente.
E semelhante para a natureza.

Então, eu sei que nos ensinamentos tradicionais orientais, diz-se que a natureza dos alimentos que vocês
ingerem vai agir sobre a sua própria natureza, é evidente.

Mas, se vocês guardarem a cabeça grande, isso de nada serve.

***

Questão: na recepção de Energia, sinto um ponto doloroso nas costas. Por quê?

Então, caro amigo, com os bombardeamentos de radiações que fazemos para vocês (a irradiação da Fonte, a
irradiação do Ultravioleta, a irradiação de Sirius, a irradiação de Bételgeuse, a irradiação da Confederação

Intergaláctica, a irradiação da frota Mariana), não é surpreendente ter pontos de tensão no corpo.
Lembre-se também de que o importante não é identificar o que é exatamente esse ponto: seja doloroso, ou

Vibratório sem dor, o importante é vivê-lo.
Então, se os interrogássemos, todos aqui presentes, todos vocês iriam nos descrever pontos de Vibração

específicos dos quais alguns seriam comuns a uns e outros.
Quer seja no nível das bainhas dos chakras (como é o caso, caro amigo, para você), onde há, pela passagem
das Energias ao longo do canal da Sushumna ... a Energia virá penetrar no interior desse canal e vai por vezes
encontrar ‘núcleos de resistência’ ou ‘núcleos de abertura’, no nível de pontos específicos na coluna vertebral.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante da cabeça, existem doze pontos específicos, mais um
décimo terceiro ponto no centro da cabeça.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, há uma série de pontos de Vibrações
correspondendo, também, aí, a funções.

O importante não é saber a que isso corresponde, no momento.
O importante é vivê-lo.

Então, obviamente, existe um ponto, isso pode também ser um ponto de «atrito».
Portanto, é preciso confiar na Luz e na sua Inteligência porque ela irá resolver, em vocês, tudo o que se

opõe à pacificação.

Portanto, não é porque, durante os momentos de recepção, vocês sentem um ponto ou outro, que é preciso se
alarmar ou se inquietar.

Se vocês estiverem verdadeiramente na confiança da Luz, deixem-na trabalhar no momento da recepção.

http://www.kriya.org.br/index.php/kriya-yoga
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Obviamente, isso passa por vezes, para alguns de vocês, por desconfortos, em particular se houver anomalias
nas costas (estruturais, mecânicas, Vibratórias, osteopáticas), isso pode revelar, naquele momento, dores.

Mas a Inteligência da Luz saberá o que fazer.
Ou ainda, fazê-los rodopiar.

***

Questão: os Arcontes têm ainda a capacidade para impedir as mudanças em curso?

Não, absolutamente não.
A embarcação dos Arcontes [Nibiru] foi banida para fora desse sistema solar, no ano passado, no mês de

agosto [2009].
As únicas resistências que existem, quando falamos de adequação ou de adaptação entre as recepções de

Energias e as reações, no nível da Terra, estão unicamente ligadas a dois fatores que são, de um lado,
a inércia da humanidade ainda adormecida que não crê nem na Luz, nem na Sombra e que tem uma vida
vegetativa, e também, a alguns seres que foram denominados, pomposamente, as elites e que, elas, se

apoiam, se quiserem, sobre os mecanismos de poder ligados ao dinheiro, ligados à economia, para mantê-los
no controle com seus acólitos.

Os acólitos não estão mais aí, mas, eles, ainda querem manter as suas prerrogativas, eu diria.
Alguns deles.

Mas os Arcontes não são mais um obstáculo, dado que muitos deles, neste universo como em outros
universos, foram, como se diz, redimidos.

O único obstáculo está agora presente no humano.
Mas a palavra obstáculo é um pouco forte, digamos, ‘resistência’, porque a Luz, se quiserem, ela traça um

caminho.
E é como a água, se quiserem, que procura o seu curso de água.

Ela vai se insinuar à esquerda, à direita, antes de estabelecer um curso d’água que permite à Energia (no caso
a água, aqui), circular sem resistência e com facilidade.

O sulco se escava.

***

Questão: os Illuminati são ainda operacionais?

No momento, são operacionais, dentro da liberdade que podemos ainda deixar com relação ao afluxo da Luz.
Como sabem, a aproximação Vibratória da Frota Intergaláctica e da Frota Mariana não pôde ocorrer senão

através de uma ‘porta estelar’, multidimensional, no nível do Sol, e, isso, há agora quase um ano.
Então, nós aproximamos as Vibrações das nossas Embarcações de Luz, progressivamente, da Terra, para não

fazer explodir a Terra.
Entretanto, como sabem, há relógios astronômicos, que não podem ser mudados.

Esses relógios astronômicos, nós ali estamos submetidos, como vocês estão, mesmo nas Dimensões
Unificadas e aos quais adaptamos, permanentemente, os ‘afluxos de Luz’ em função dos acontecimentos

terrestres, humanos e também cósmicos.

***

Questão: nos universos existentes, podemos encontrar o que ocorre aqui, nesse momento?

O que vocês vivem sobre a Terra corresponde ao que existe em 90 lugares, aproximadamente, do conjunto de
universos.

Mas não é, felizmente, a totalidade dos universos que foram transformados.
Nos universos falsificados pelos Arcontes, há um ‘processo de liberação’.

O processo de liberação obedece a certas regras astronômicas, a ‘calendários astronômicos’ que
correspondem, como explicar isso..., a corredores espaço-temporal energéticos, Vibratórios, nos quais as

Consciências podem vir.
Fora desses períodos, a característica desses ‘universos falsificados’ é de serem fechados novamente sobre
eles mesmos, dentro de uma curvatura espaço-tempo e de serem isolados dos outros universos e das outras

manifestações de Vida e das outras Dimensões, certamente.
O que vocês veem com os seus olhos, no céu, não é a verdade.

É o resultado do seu isolamento.

***



Questão: como é quando vocês são dependentes do tempo astronômico?

Mas são vocês que são dependentes e não nós.
Nós, nós somos totalmente livres para viajar em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão.

Mas isso faz parte, como vocês denominam isso, poder-se-ia dizer um ‘contrato’, que existiu, uma autorização
conferida pela Fonte, para estabelecer uma série de regras de funcionamento, há muito tempo, que foi em

seguida aplicada ‘à força’.
Agora, nós somos dependentes, e eu repito, do tempo astronômico que é o seu, porque a Luz não pode

chegar sobre esta Terra senão a cada 50.000 anos, para a criação de um ciclo e para o final de um ciclo, o que
vocês chamam de ‘precessão dos equinócios’.

Porque, naquele momento, o seu universo falsificado, isolado, entra diretamente sob a influência do Sol Central
das Galáxias, da Fonte, sob a influência de Alcyone.

O resto do tempo, vocês se afastam desta influência Vibratória.
E se nós nos aproximássemos, como dizer..., dentro de uma Consciência individual, humana ou Arcangélica,

seríamos presos (e esse foi o caso para muitos) pela matriz, ou seja, se a potência, como a Frota
Intergaláctica, por exemplo, inteiramente se aproximasse da Terra, fora desses períodos, bem...,

simplesmente, este universo seria explodido, literalmente, devido às ‘forças de atrito’ entre a Luz que não
combate, e a Sombra que resiste à Luz.

Portanto, é um problema específico da mecânica, eu diria, dos sistemas solares dissociados.
Portanto, somos totalmente dependentes de vocês, não para a nossa vida, mas para a vida de vocês.

Sem isso, vocês acreditam que Maria, ou não importa qual ser evoluído, teria deixado esta situação perdurar?
A própria Maria lhes disse, eu creio, em 17 de maio: não se pôde vir antes, é simples assim.

O próprio princípio da Dimensão dissociada é ser cortada das outras Dimensões, com meios tecnológicos, tais
como são chamados.

Em particular, máquinas que foram criadas, através de ‘planetas artificiais’, sistemas gravitacionais fechados em
si mesmos.

Os Arcontes criaram, graças ao ferro, a capacidade para um sistema solar que se fecha sobre si mesmo.
Estando fechado sobre si mesmo, como dizer ... a Luz não se infiltra senão por frestas extremamente tênues

que permitem apenas manter a Vida, mas não a liberdade.
Ora, a liberdade está ligada a essas condições astronômicas.

As suas, não as nossas.

***

Questão: o que acontece quando os Vegalianos intervêm junto a algumas pessoas, tal como
anunciou Velgan?

Então, caro amigo, eu não sou responsável pela logística desses seres de 3ª Dimensão Unificada.
Mas a sua função é essencial.

Eles têm um papel essencial em algumas circunstâncias e em alguns cenários, referentes ao acesso dos
mundos dissociados aos mundos Unificados.

Eles são denominados os ‘Anjos do Senhor’ e a sua função é poder descer mais próximo da sua Dimensão
dissociada, sem serem afetados, com um mínimo de proteção.

Eles possuem uma estrutura de corpo biológico em carbono, como vocês, mas eles não estão cortados das
Dimensões superiores.

Portanto, eles têm acesso, apesar desta estrutura em carbono, a estados multidimensionais, o que não é o seu
caso, não é?, porque há muitos seres humanos que são capazes de passear no Sol todas as noites, ou de

vestir o seu corpo de cristal ou de diamante, não é?
Para eles, isso é possível.

Mas, tendo uma estrutura em carbono ativa e presente sobre o plano de 3ª Dimensão, eles são os mais
capazes de se manifestarem fisicamente, evidentemente.

Não creiam que Maria vai lhes aparecer, assim, em um corpo de carbono.
Ela volta no seu corpo de origem, mas transformado.

No seu corpo (além da matriz) de 18ª Dimensão, como Elohim Criadora e como golfinho.
Portanto, é preciso, se quiserem, admitir que mesmo que não tenham acesso a essa vivência no momento, que
esta Dimensão isolada, falsificada, que é a sua, não está acessível à Luz, em todo caso, para as Consciências

Luminosas.
Ela se torna acessível devido à destruição da magnetosfera, da ionosfera e da heliosfera.

A curvatura espaço-tempo não está mais tão fixa como foi durante 50.000 anos.
Há muitos seres que foram capazes, de Consciências que foram capazes de se manifestar sobre a Terra sem

serem, como dizer..., prisioneiros da matriz.
Houve Cristo, houve Enoque, houve Elias.

E depois, após aproximadamente um século, os seres que, como dizer..., participaram da evolução da Terra e



atingiram certo nível Vibratório foram, quando de sua excarnação, quando da sua morte, colocados em «bolsas
de resistência».

Essas bolsas de resistência, em meio ao seu universo matricial, foram preservadas da matriz, o que lhes
permitiu manterem-se em um estado de Consciência específico onde eles estavam ao mesmo tempo na

matriz e ao mesmo tempo fora dela.
Foi o caso para os Melquizedeques.

Foi o caso para um lugar específico, então, que no nível astral muitos seres chamaram de Shambala ou
de Agartha para a Intraterra, mas é profundamente diferente.

De fato, era uma bolsa de resistência da Luz que estava nos confins do seu sistema solar, na atmosfera
Vibratória do outro lado do Sol, e que, de fato, é uma Embarcação de Luz que era comandada por Orionis e

que se chamava Yerushalaïm, ou seja, a Jerusalém Celeste.
É essa Embarcação de Luz que era uma bolsa de resistência da Luz Unificada em meio à sua falsificação.

E nós estávamos do outro lado do Sol.
E nós cruzamos as ‘portas solares’ para manifestar a influência da Luz em meio à Confederação Intergaláctica.

Outras formas de Luz puderam se aproximar do seu plano isolado passando pelas portas intraterrestres, no
nível dos ‘portais interdimensionais’ que existem ainda sobre a Terra, mas que foram, na sua maioria,

desviados pelos Arcontes.
Há também ‘portais’, no nível intraterrestre, mas que permitem unicamente a passagem de corpos ou de

estruturas relacionadas com o carbono, ou seja, com as Dimensões Unificadas.
No que se refere às Dimensões da Confederação Intergaláctica da Luz, as coisas não são tão simples, ou seja,

não basta vir com as nossas Embarcações de Luz para dizer-lhes olá.
Isso não acontece assim.

Há ‘ressonâncias’ Vibratórias, atrações e repulsões, que existem pela própria natureza dos nossos
constituintes Vibratórios com partículas e ondas que lhes são literalmente desconhecidas sobre a Terra, dado

que vocês estavam privados disso, certamente.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e digo a vocês, até a próxima vez.
Até muito em breve.

************
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Meu nome é SNOW.

Eu sou uma das companheiras de Maria na sua missão.

Eu sou portadora da Vibração e da Consciência denominada Profundez.

A Profundez é o que permite, por sua vez, pelo efeito da Profundez, distinguir o que está no primeiro plano do que
está em plano anterior.

Além disso, a Vibração confere a capacidade de experimentar a união desta Profundez com os elementos, com a
Terra, com toda forma de Vida em meio a esta Terra.

Do mesmo modo que alguns dos 24 Anciãos entregam-lhes conhecimentos em relação e em tomada direta com a
Vibração e com os locais do corpo, eu venho, quanto a mim, convidá-los a comungar com sua própria Profundez e

com a Profundez da natureza.

A Terra está para dar à luz, a Terra vive o nascimento em meio à sua nova Dimensão.

As Consciências que se enraizaram na Terra, como os vegetais, são, hoje, o reino da natureza o mais próximo do final
desse parto.

Portanto, eu recomendo que coloquem seus pés na natureza, se vocês tiverem tempo livre e possibilidade, pois, em
meio à natureza, se encontra hoje mais do que nunca, a capacidade, por ressonância, por atração, por afinidade, de

colocá-los, vocês também, em situação de viver esse parto.

A natureza está aí para ajudá-los, não somente para nutri-los, mas também, e principalmente, para nutrir sua
Consciência e não apenas seu corpo, permitindo-lhes, ao imergirem em seu seio, em confiança e em abertura, viver a

quintessência e os efeitos sobre sua própria Consciência.

Os elementos da natureza também, os povos da natureza também, cada um ao seu modo e à sua maneira,
participam da nova Criação aqui mesmo, sobre esta Terra.

Para vocês que têm dificuldade de romper o que impede seu acesso a esse parto total, será mais fácil liberar o que
freia, o que se opõe à eclosão da nova Dimensão.

Indo na natureza, pedindo à natureza, aos seus reinos, aos seus elementos para pacificá-los, para dissolver em vocês
as resistências, o que os impedem de aceder ao Grande Espírito, à Fonte como dizem vocês, ocidentais.

***

O Sopro do Espírito se atiça e é um apelo para a Terra, seus reinos e seus habitantes.

A Terra que os nutri é chamada, também, nesses tempos, a assentar sua própria transformação, a elaborar sua
própria transformação, a permitir-lhes ver o dia, de se encarnar.

Em meio às transformações chegando nesse parto, a natureza será sua grande aliada, porque, em seu seio, vocês
podem (ao seguir como uma criança, sem prejulgar, simplesmente no desejo da comunhão) trocar com ela, receber a
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nova Consciência, os novos alimentos na sua nova Dimensão.

É-lhes também possível comunicar facilmente com a natureza e seus ocupantes.

Muitos de vocês sentem esse apelo e muito de vocês irão senti-lo nos tempos em que vão viver: um chamado para
suas raízes, um chamado para o Céu, porque o que está no Céu é como o que está sobre a Terra, mesmo com a

Sombra ainda presente.

Sua elevação Vibratória, em meio à nova Consciência, dá-lhes a ocasião única de viver, nesses momentos, uma
comunhão especial e privilegiada.

Peçam à natureza, indo abertos e prontos para viver esse encontro, essa comunhão, e isso acontecerá.

A natureza é uma aliada em sua elevação de Consciência, na elevação de suas Vibrações.

Ela é uma ajuda, também, para resistências ainda existentes em seu corpo, em suas vidas.

A natureza é a intermediária, a facilitadora (e, em especial, as árvores) do novo nascimento da Terra.

As árvores são a ligação e o local que lhes permitem reunificá-los.

Peçam às árvores, coloquem seus passos e deixem guiar seus passos em meio aos elementos da natureza.

Alguns dentre vocês serão atraídos pela água, outros pelas montanhas, outros pela areia, outros pelas árvores e
outros, ainda, pelas culturas.

Sigam, aí também, o impulso que existe, em vocês, em relação à natureza.

De sua habilidade para se comunicar e para comungar com o reino natural, com os vegetais, com os animais ou os
elementos, desenvolvendo-se esse contato, ser-lhes-á mais fácil deixar operar, em vocês, a Luz e deixar se extinguir as

oposições, as resistências, tudo o que pode incomodá-los.

***

Peçam à natureza porque a natureza está imersa, doravante, em meio ao Sopro do Espírito, em meio à Fonte, em
meio à Verdade.

A natureza (e sobretudo os vegetais) são certamente as formas de Consciência as mais próximas do seu parto.

A madeira é, de fato, o que nutre o Fogo.

Vários dos 24 Anciãos têm conversado com vocês sobre o Fogo do Coração, sobre o Fogo do Éter e o Fogo da Terra.

Esse Fogo da Terra, hoje plenamente ativo em suas manifestações, está presente sob forma alquímica em meio às
árvores e aos vegetais.

Estes são capazes, realmente, de fazer a alquimia do Fogo bruto da Terra em um Fogo do Éter e em um Fogo de Luz,
vindo literalmente encher a sua Consciência de sede pela Unidade.

Comungar, se comunicar com a natureza não é um privilégio, nem um dom.

Eu diria mesmo que isso faz parte da essência própria do corpo que vocês habitam.

Convém encontrar essa capacidade para comunhão e para comunicação.

Não se atravanquem de regras ou rituais, mas abordem a natureza com respeito e abertos à sua Profundez.

Nesse momento, a natureza, qualquer que seja o reino ou o elemento, permitirá encontrar, nas próximas semanas,
por essa comunicação, o apaziguamento, a consolação e a Alegria.

Peçam, ela dar-lhes-á.

A Consciência da Terra que desperta, alguns seres, alguns irmãos, algumas irmãs começando a captar, a entender.

Isso não é ilusão, mas bem a Verdade do que estava inicialmente presente no homem, bem antes que tudo isso foi
transformado e modificado.

***

Hoje, as portas de abrem de novo: as portas da comunicação com o Céu e a Terra.

Assim como o disse a Divina Maria, muitos seres são chamados a se tornar seus intermediários, seus servidores, seus
mensageiros.

Mas vocês todos são chamados, sem exceção, a viver essa relação com a Mãe Terra e seus diferentes componentes.

A natureza acalmará o Fogo, acalmará as resistências, a natureza irá ajudá-los porque ela está curando e tratando
suas estruturas.

As barreiras e as separações que até agora foram colocadas entre ela e vocês, hoje, desaparecem.

Esse desaparecimento assinala o retorno de suas habilidades naturais para comungar com os outros reinos.



A comunicação que eu os incito a estabelecer com a natureza fortalecerá também sua comunicação com as outras
Dimensões, os outros Planos.

Tudo isso é muito natural, contrariamente ao que o mental e sua educação fizeram-nos esquecer.

Deem privilégio, em meio ao seu lazer, a natureza, ela irá retorná-los cem vezes durante esse período magnífico e tão
delicado que se abre a vocês.

Indo como uma criança, vocês poderão viver muito mais facilmente a Consciência nova, a Alegria nova.

Vocês não ficarão tristes ou serão perturbados pela morte do antigo, pela destruição do que deve definitivamente
desaparecer desta Terra.

A natureza, inicialmente criada para o homem, em meio a sua área de experiências, estava aí para preencher suas
necessidades, a todas as suas demandas.

Certamente, a marcha da história (e desta civilização, em particular) em algum lugar, cortou-os de suas raízes.

Hoje, faz-se restabelecer suas raízes para poder se elevarem, tal como a árvore, para o Céu.

Aqueles dentre vocês que fizeram a experiência de meditar ou de se alinhar em meio à natureza, percebem
facilmente que a conexão é muito mais fácil com seu Ser multidimensional, em meio à natureza do que dentro do

apartamento ou da casa em que moram.

***

Andar descalço no chão, pela manhã, andar descalço no chão, à noite, ao pôr do sol, permite elevá-los e sustentá-los
para esse Despertar que vocês procuram.

A natureza será sempre sua aliada, independentemente de suas perturbações, de seus distúrbios que afetarão a
maior parte da humanidade.

Mas a natureza é também a que irá protegê-los do seu próprio cataclismo porque, a partir do momento em que
estabelecem a comunicação, com a natureza, como isto poderia, de uma maneira qualquer, agredir seus dias ou sua

vida ou sua Consciência?

A volta à natureza é também um retorno a suas fontes solar, estelar.

Ninguém pode se elevar sem ter apoio neste mundo.

Esta é a única maneira correta de despertar, em vocês, a chama do Triângulo Sagrado (ndr: o sacro) e de permitir-
lhes, enfim, viver a comunhão das suas 3 lâmpadas (ndr: cabeça, coração, sacro), de favorecer a eclosão das novas

lâmpadas (ndr: os 5 ‘novos’ corpos), das novas Virtudes.

A natureza será para vocês a Paz que vocês procuram.

Ela ser-lhes-á necessária, essa Paz.

Ela será para vocês como uma fonte benfeitora e apaziguante.

Mesmo se vocês não têm tempo livre ou possibilidade, no momento, de vivê-lo, mantenha isso presente em algum
lugar de sua Consciência porque todos, a um dado momento, terão a oportunidade ou a possibilidade, o tempo, de

imergirem em meio à natureza.

Isso irá se tornar mesmo extremamente fácil, cada vez mais fácil.

Aí também, é-lhes solicitado seguir seus sonhos, seus impulsos, muito mais do que seus desejos.

***

Vão para a natureza acolher as Vibrações, peçam para viver essas Vibrações sem buscar outra coisa que a vivência
do momento e do instante em que vivem.

É mergulhando de forma progressiva em meio a essas forças que vocês poderão, vocês também, nascer em meio à
nova Dimensão, elevar-se ao tomar apoio sobre a Mãe Terra.

A natureza respeitará sempre aqueles e aquelas que a respeitaram.

Ela também tem uma memória e uma memória muito mais confiável daquela do humano, porque essa memória
está ligada apenas aos afetos ou às concepções Vibratórias.

Dessa forma a natureza irá impactá-los, uns e outros, em função de suas memórias e das memórias dela, onde
estiverem na superfície deste globo.

Não se preocupem com seus distúrbios e aspectos excessivos, porque eles estão na ordem das coisas.

O que se vive de maneira excessiva pela natureza, irá favorecer, definitivamente, a emergência, a eclosão e o
nascimento da Terra em meio à sua nova Dimensão.

Se vocês estiverem em um país onde os animais ferozes e selvagens estiverem presentes, vocês poderão experimentar
por si mesmos que a partir do momento em que um ser humano está em harmonia com o Céu e a Terra, ele será



respeitado pelos animais que vocês denominam ferozes.

Lembrem que a natureza e seus constituintes já têm, de hoje em diante, essa Inteligência da Luz e, por essa
Inteligência da Luz, a natureza e seus elementos são capazes de identificá-los, de reconhecê-los, não em sua

personalidade, mas no que vocês são fundamentalmente e, através desse reconhecimento, dessa reconexão, a
natureza derramar-lhes-á sua doçura ou sua violência, em função disso que vocês são, não ao acaso, não de maneira

indistinta, mas bem em toda Consciência e em toda lógica.

***

Seja qual for o local ou o lugar onde estão, as manifestações da natureza serão justas para cada um de vocês.

Acolham-nas, tentem viver, em meio a esse acolhimento, a Essência profunda da ação da natureza dentro do que
vem e lembrem sempre que tudo é apenas questão de ponto de vista.

De acordo com o local e com a Consciência em que vocês se encontram, o mesmo evento não terá de todo o mesmo
porte e o mesmo ensinamento.

Todas as Irradiações e Radiações chegando à Terra provocaram o processo de despertar da Terra.

Esse processo de despertar, sobre o qual mesmo a sua mídia começa a lhes falar, torna-se perceptível a todos que são
sensíveis às árvores, aos elementos.

Lembrem também que a natureza poderá ser consolo, para os que terão necessidade de ser consolados.

Lembrem também que a natureza estará Desperta para os que terão necessidade de se despertar.

Mas, para abordar essa natureza, ainda uma vez, façam-no como uma criança, sem prejulgar, sem se preocupar.

Estas são, além das Vibrações que lhes transmito, algumas palavras que desejava lhes dar em relação à natureza,
que vai tomar, nos tempos que vocês vivem, uma importância ilimitada onde o ser humano compreenderá e
aceitará, quer queiram ou não, que a natureza será sempre muito mais forte, poderosa e amorosa do que a

tecnologia, qualquer que seja.

A Terra tem necessidade de ser tocada por sua Consciência e por suas mãos.

***

O pulsar da Terra se torna perceptível, o Fogo da Terra desperta, semeado pelas diferentes Vibrações Cósmicas
conduzidas pelos diversos intervenientes em meio a este mundo.

A Terra está viva, ela não manifesta a mesma vida que vocês, mas ela está viva.

Ela permanecerá viva em outra Dimensão.

Ela pode ajudá-los em tudo o que, em vocês, será resistência ao Grande Sopro do Espírito e à grande mudança.

Sejam quais forem os enganos, as ilusões que existiram nesta Dimensão, a Mãe Terra permaneceu fiel à Criação
original.

Ela manteve, contra todas as adversidades, mesmo pelas Criações falsificadas que foram introduzidas, uma
dimensão de Mãe e de Amor, uma dimensão nutridora, apesar de tudo.

Esse apesar de tudo significando apesar de todos os insultos, apesar de toda poluição.

Não há razão para se debruçar sobre isso porque, em breve, tudo isso será passado e apagado na nova Dimensão.

Lembrem que estamos ao seu lado e que a Terra, também, está ao seu lado.

***

Nós, as Dimensões Unificadas, assim como a Mãe Terra, participamos da mesma intensidade de Amor para a Fonte,
para a Verdade e a Autenticidade.

A melhor ajuda, além de seu ser Interior e da própria Vibração como o desenvolveu Um Amigo, será a natureza, essa
natureza que vocês não têm que temer ou que recear, se vocês aceitam o parto e as modificações.

Pertence-lhes, a todos e a cada um, à sua maneira, participar do que se convém denominar ‘Núpcias Terrestres’.

O Céu fecundou a Terra, de novo.

O Céu não está mais desligado da Terra.

Então, é o mesmo em vocês, em meio a esse corpo, em meio ao que vocês vivem hoje, através das Vibrações como
através dos medos.

No final, ambos colaboram, de forma suave ou de forma mais intensa, à redescoberta do que vocês são, além da



Ilusão.

Então, sim, acolham a natureza como ela está pronta a acolhê-los.

Recolham, em seu âmago, a força, eu diria mesmo o poder necessário (e que lhes será cada vez mais necessário) para
realizar o que vocês são, para levar aos seus irmãos e suas irmãs o que será necessário.

A natureza é verdadeiramente sua maior aliada no que irá se manifestar a vocês.

Certamente, muitos seres humanos em resistência dirão que a natureza enlouqueceu.

A loucura que eles verão está apenas à altura de sua própria loucura porque a natureza sempre foi sábia,
independentemente das ilusões, e permanecerá sábia mesmo em suas manifestações as mais violentas, cujo objetivo,

lembrem, é somente o advento desse parto.

Então, SNOW os escuta agora.

Se houver em vocês perguntas, dúvidas sobre o papel da natureza e da Mãe Terra, eu desejo muito tentar trazer um
esclarecimento, se isso estiver em minhas possibilidades, ainda com mais potência.

***

Pergunta: por que uma ávore, amada e respeitada, pode morrer subitamente?

Amada irmã, ela não morre, ela parte, ela também, para sua verdadeira Dimensão.

Vocês não podem estar nesta Dimensão e viver a nova Dimensão.

Uma árvore mestre, uma árvore curadora, uma árvore amada tem todas as razões de chegar prontamente à nova
Dimensão.

Não há que ficar triste mas, pelo contrário, estar na Alegria, porque a árvore que parte desta dimensão, passou sua
Consciência em meio à nova Dimensão.

Isso é privilégio das árvores, o que ainda não foi alcançado por outros vegetais ou por outros minerais.

A árvore, e certas árvores, têm permitido manter certa coesão em meio a esta ilusão, então, não se admirem se
algumas delas, também, alcancem sua Dimensão original.

***

Pergunta: é pela mesma razão que algumas árvores morrem durante as tempestades?

Da mesma forma que os seres humanos serão levados pela natureza, o que a visão dividida chamaria de morte, nós,
em meio ao olhar Unificado, denominamos elevação e Ascensão.

Lembrem e gravem esta frase em sua cabeça porque, nela, se tem toda a sabedoria: “o que a lagarta chama de
morte, a borboleta chama de nascimento”.

O ponto de vista limitado em que vocês estão faz com que chamem isso de morte, mas isso não é morte, em todo
caso não é mais a morte, mas, muito pelo contrário, o nascimento.

Da mesma maneira que as árvores têm sido arrastadas pelas tempestades, da mesma maneira que as árvores e
florestas inteiras foram dizimadas pelos seres ‘escuros’ que, compreendendo o papel das árvores em meio à

transmutação atual, tentaram destruir o máximo possível.

Mas isso é impossível, porque o que é destruído nasce em meio à nova Dimensão e, nascendo na nova Dimensão,
favorece a elevação da Mãe Terra e de toda a natureza.

Não há então que se entristecerem, mas que se alegrarem.

O que se entristece é o olhar limitado.

O que se alegra é o olhar ilimitado.

Apenas há perda, há sofrimento, lembrem, em meio à personalidade, e não em meio ao Estado de Ser.

***

Pergunta: as abelhas, nesse momento, estão em via de ascensionar?

Amado irmão, alguns animais, algumas formas de vida acompanharam vocês em meio a esta ilusão, por um sentido
muito elevado de sacrifício.



Não vejam o sacrifício, aqui, como algo ruim, mas, ao contrário, como algo muito elevado.

Atualmente, certas formas de vida não têm mais razão de se manter nesta Ilusão.

Então, sua partida (à qual, é claro, vocês podem atribuir a fatores externos, químicos, de poluição, que são todavia
bem reais, no final) favorece a translação de Consciência.

Sempre o mesmo princípio: lagarta ou borboleta.

Então se é da poluição, então se é do que se passa um pouco por toda parte atualmente sobre seu planeta, ao nível
dos oceanos.

***

Pergunta: o que as plantas querem me dizer ao me chamarem, atualmente?

Amada irmã, as plantas chamam-na para dizer: “venha, estabeleça comunicação comigo, entre em contato”.

Da mesma forma que cada vez mais irmãos e irmãs, nesta humanidade presente sobre a Terra, entram em contato
real com outros Planos, da mesma forma outros reinos dos quais vocês estiveram separados e isolados têm hoje muito

mais facilidade para se comunicar e para comungar.

É lógico que as plantas chamem por você

O que elas querem lhe dizer?

Simplesmente cantar para você a melodia da Vida reunificada em meio à Verdade.

O prazer de partilhar, não para trocar sobre um modo mental ou sobre um modo da razão, mas, verdadeiramente,
como eu disse essa palavra, para comungar.

Em meio a essa comunhão, vocês irão se aproximar do que vocês são.

***

Pergunta: o que acontece na costa da Flórida com relação à poluição do petróleo?

Lagarta ou borboleta, amada irmã.

O que denominam poluição, eu chamo de libertação.

O que vocês denominam morte, para os oceanos, eu o chamo, também, de transferência da Consciência dos oceanos
em meio à nova Dimensão.

Lembrem sempre que o ponto de vista com o qual vocês observam os eventos irá ditar seu estado de Consciência.

Não é questão de ignorar o que acontece, mas, muito mais, de entender o seu alcance, além da resposta imediata e
além do sofrimento causado, e que será causado para muitos seres, em relação a isso.

Adotem o ponto de vista da borboleta.

Se vocês pudessem se comunicar com o oceano, com o Espírito do oceano e não mais com o elemento Água, com o
Espírito de um mar ou de um golfo, vocês teriam outra opinião sobre a palavra poluição, destruição.

A Vida marinha e submarina se transforma, ela também.

Alguns elementos devendo ser liberados para aceder aos mundos Unificados.

Afastem-se do ponto de vista da lagarta, adotem o ponto de vista da borboleta e tudo o que se vive sobre a Terra,
em meio à natureza e que se viverá, aparecer-lhes-á e lhes será revelado, através da comunhão, de maneira muito

diferente do que o olhar da personalidade pode dizer.

A natureza envia fortes sinais sobre o que está em andamento.

Esses fortes sinais tornar-se-ão muito fortes e muito violentos.

Esses sinais da natureza não são punição, mas sim parto e nascimento.

A própria estrutura da Terra se modifica.

Como o sabem, animais partem, formas de vida deixam este Plano para alcançar as esferas da liberdade.

Não é somente o humano que precisa ser liberado, mas o conjunto da Vida, em meio a este sistema solar.

Então, não percam tempo e não se fixem no primeiro olhar, em uma realidade dita objetiva e cartesiana porque,
nesse nível, o significado mais profundo fica escondido e vai sempre permanecer oculto.

Apenas se comunicando e comungando com a natureza é que vocês terão as verdadeiras respostas.

Quem dentre vocês pensou comungar ou se comunicar com as águas do Atlântico, com as águas do Golfo, para



entender a Essência do que acontece atualmente?

E não apenas ver a escuridão do evento.

Porque, no final, esse evento não é nem escuro, nem claro, esse evento é acesso à Unidade para as formas de vida e
para a própria Consciência do Oceano.

Da sua maneira, o Oceano, e o petróleo que se propaga, favorece a eclosão do Novo.

Isso pode parecer muito difícil de aceitar para a visão limitada, para a personalidade.

Novamente, esse é o olhar da lagarta e não da borboleta.

O petróleo tem um papel importante a desempenhar.

Além disso, a imensa maioria de suas profecias e das nossas, em meio ao meu povo de origem, ao nível humano, tem
lhes falado disso.

É, na verdade, um sinal importante, assim como os vulcões.

Sinais importantes que antecederão a chegada do que, de outros povos, ao nível deste continente, têm denominado
o Novo Sol.

Os sinais, sobre a Terra, desse nascimento, serão acompanhados, como o disse o bem amado Arcanjo Miguel, de sinais
ao nível do seu céu.

Não vejam os sinais com um olhar dividido, mas comunguem com esses sinais e vocês vão entender a Essência e o
significado real e não o aparente.

***

Pergunta: nesse contexto, é adequado eu voltar a viver na Flórida?

Jamais eu me permitiria ditar o seu caminho, amada irmã.

Cabe a você, em suas entranhas, como em seu Coração, saber, não intelectualmente, mas Vibratoriamente, onde é o
seu lugar.

E, no final, não haverá jamais, jamais, má escolha.

Segundo a visão da borboleta, toda escolha, qualquer que seja, será justa.

Muitos de vocês vivem e sentem impulsos, que vocês vivenciam de maneira profundamente diferente, dos desejos.

A vocês discernir, sem julgar, o que dita suas mudanças: é o desejo de escapar ao que vocês denominariam
catástrofes ou é um impulso da Alma para ir a outro lugar?

Muitos seres, no momento, vivem mudanças de local, de pessoas, porque as mudanças são necessárias ao parto.

Mas lembrem também, que em meio a esse parto, o mais sábio é ir em direção ao mais evidente, o mais simples e o
mais fácil.

Se algo for difícil, então, isso não é do abandono à Luz, mas de resistências que lhes são próprias.

O caminho mais natural é aquele que oferece menos resistência e mais facilidade.

O impulso sempre segue e sempre acompanha essa facilidade, enquanto que o desejo será confrontado, cada vez
mais, com resistência, com ambiguidade, com Dualidade e com insatisfação.

Mas, decidir, nós nunca o faremos em seu lugar.

Se vocês comungam com a natureza, isto irá informá-los do que é bom para vocês no momento em que ela irá se
manifestar de forma violenta.

Vocês não têm o que temer da natureza porque ela diz aonde ela vai, como a Mãe Terra.

Lembrem também, que no final, em meio ao Estado de Ser, para muitos de vocês, esse corpo seria um fardo sem
interesse algum para o Ilimitado e para o parto.

Sigam sua vida, aceitem os impulsos e principalmente, permaneçam na Alegria.

É o seu salvo-conduto e é a única Verdade que merece ser estabelecida e mantida.

Todo o resto são apenas armadilhas do mental e construções visando salvar a lagarta.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, sobre a Terra, já sabem, desde pouco tempo, eu diria dois anos
terrestres, isso que se está.

Os anciãos comunicaram essas informações através dos seus meios modernos de comunicação, a todos seus irmãos e
irmãs, mesmo os brancos, do parto da Terra.

Assim, poderia uma mãe se recusar às contrações do parto, sob o pretexto de que isso incomoda ou atrapalha a
atividade da personalidade?

Não, a natureza prima sobre qualquer consideração.



************
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Un Ami - 12 juin 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ CONSCIÊNCIA e UNIDADE ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, recebam e aceitem a Bênção, o
Amor e a Luz.

Eu sou aquele que, nesse canal, desde alguns meses, comunicou-lhes uma série de Vibrações e de
ensinamentos em relação direta com o acesso à Unidade, ao Ilimitado, ao Estado de Ser.

Eu lhes transmiti um conjunto de práticas denominadas Yoga, em relação com a ativação das novas lâmpadas
na sua tríplice lareira (*).

Permitam-me, hoje, emitir-lhes algumas informações que possibilitam aproximarem-se, mais exatamente, do
conceito de Consciência e do conceito de Unidade.

Na hora em que muitas coisas estão perturbadas e turvas na humanidade, cabe-lhes, durante este período,
estabelecerem-se na Paz, na Verdade e na Unidade, caracterizadas por uma Consciência diferente, pela

associação da atividade, usual e habitual, do mental e das emoções.

É nesses espaços ilimitados que vocês irão reencontrar ainda o que vocês são, de toda Eternidade.

Ir além da fragmentação existente na humanidade permitir-lhes-á, cada vez mais, reunificá-los a vocês mesmos

UM AMIGO - 12 de junho de 2010
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e à Fonte.

Eu tenho também que precisar, a partir de hoje, e pela antecipação da emissão à humanidade, nas últimas
Chaves Metatrônicas que lhes serão trazidas durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul), que talvez ir mais

adiante, nas explicações.

Certamente com palavras, mas eu lhes peço para irem além das palavras e perceberem a Essência, além das
palavras.

Muitos humanos, hoje, colocam-se questões quanto à Consciência, quanto ao seu papel, quanto ao seu futuro
na nova Consciência e na nova Humanidade.

***

O ser humano evoluiu, desde muito tempo, dentro de uma série de leis redutoras que os privaram do acesso à
Consciência Ilimitada.

Hoje, vários de vocês passam da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, em função das
circunstâncias e dos seus atos em suas vidas.

Para aqueles de vocês, não necessariamente presentes aqui, mas que não chegam ainda a distinguir ou a
esclarecer, neles, a diferença da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, eu insisti amplamente que o

acesso ao Ilimitado confere a Alegria.

Alegria independente de qualquer causa.

Alegria final, eu diria, do contato com o Si e com a Fonte.

O ser humano, pelas próprias limitações existentes nesta Dimensão, é um ser que se rega e que vive de uma
multidão de crenças, consideradas como ‘verdades estabelecidas e eternas’.

As crenças são justamente o conjunto de elementos e de funções às quais vocês aderiram e que privam,
literalmente, o ser humano, do seu acesso definitivo ao Ilimitado.

As crenças são um conjunto de fatos, de funções, às quais a sua consciência deu peso e corpo, permitindo-
lhes definir os seus próprios quadros, as suas próprias referências e os seus próprios meios de ação.

Se eu lhes disser, por exemplo, que mesmo as forças fundamentais da física, tal como a conhecem nesse
mundo, são apenas crenças às quais vocês aderiram, a muito tempo, de maneira voluntária ou involuntária, e
que têm levado a experimentar a perenidade dessas ditas leis físicas, dentro mesmo da sua Consciência.

Ora, isso não é nada.

Aí também são apenas crenças e é apenas pelo intermédio das crenças que o ser humano é mantido dentro
do limitado, dentro da ilusão.

Hoje, mais do que nunca, é-lhes solicitado fazer um caminho, se tal for a sua escolha, que permite libertar-se
das crenças, quaisquer que elas sejam, e reencontrar, de algum modo, o seu estado virginal que preexistiu, de

toda Eternidade, bem antes que vocês estivessem presentes nos mundos limitados que percorrem hoje.

***

A Consciência não é uma crença, a Consciência é, antes de tudo, Vibração.

Expandir a Consciência, ir para o Ilimitado, corresponde portanto à expansão da Vibração e da Frequência
correspondente a um 'comprimento de onda’, porque se trata, sim, de uma onda: a onda da Consciência.

Esta modificação da sua Consciência se reflete, até mesmo em suas células, como na sua própria
Consciência, por uma sensação profunda de expansão, expressando-se pelo que eu chamei de Samadhi ou

de Alegria final.
Não pode haver expansão de Consciência e penetração no Ilimitado sem esta modificação de Frequência.

Os seus físicos falam de diversas ondas: as ondas mais pontiagudas, chamadas de ondas milimétricas, cuja
Frequência é a mais elevada, que se encontram em um certo número de tecnologias, hoje de ponta, por

exemplo, os radares e todos os princípios eletrônicos que existem nesse mundo, cuja criação não foi ditada
por qualquer facilitação de suas vidas mas, bem ao contrário, para impedi-los de aceder a bandas de

Frequência situadas justamente acima, cuja rapidez encontra-se obstruída, literalmente, pelas crenças e,
agora, pelos meios tecnológicos desenvolvidos pelos que se opõem e que se opunham à Luz.

O ser humano é um ser de Vibração, cuja consciência pode vibrar dentro de ondas que eu chamaria de
micrométricas, cujas Frequências são incomparavelmente mais elevadas do que aquelas existentes na sua

tecnologia.



Mas existe um fenômeno de mascaramento.

Esse fenômeno de mascaramento está ligado às ondas utilizadas por suas tecnologias e também e, sobretudo,
pelas ondas pesadas chamadas de crenças.

Porque, efetivamente, a crença, qualquer que seja, é uma onda que retarda, que congela e que fixa dentro de
uma forma, ou em um modo ou em um mecanismo de funcionamento.

***

O acesso ao Ilimitado, seja ele experimental ou permanente, passa pelo aumento da Frequência, pelo
desmascaramento de uma série de capacidades Vibratórias que existem, nas células como na Consciência,

que foram fechadas, cercadas, pelas diferentes leis da matriz.
Hoje, quando os envelopes existentes no sistema solar e que levaram a reforçar esta limitação não existem

quase mais, esses envelopes, cujos nomes lhes são conhecidos (heliosfera, magnetosfera, ionosfera) estão
em curso de desagregação e, isso, agora, desde o início dos processos de desconstrução.

Hoje, cabe-lhes também, em vocês, por intermédio da Consciência esclarecida, nos momentos de fulgurância
correspondente ao seu acesso ao Ilimitado, desconstruir, em vocês, todas as crenças, tudo o que é pesado,

tudo o que é denso, permanecendo ainda nesta densidade e nesta materialidade, nesta Dimensão, mas
livrando-se, liberando-se, pela Consciência e pela Vibração.

Hoje, quando inúmeras informações e comunicações lhes são oferecidas pelos múltiplos Planos além do seu
campo de compreensão e de percepção, cabe-lhes, não discernir, mas vibrar em adequação com o que vocês
vivem, a fim de permitirem-se subir sempre mais o seu nível Vibratório e a sua Consciência até um limiar, bem
conhecido, chamado, pelo bem amado Sri Aurobindo, de ‘Switch’ da Consciência, permitindo-lhes, quando da
ignição da sua tríplice Lareira (Coroa Radiante da Cabeça, Coroa Radiante do Coração e Triângulo Sagrado),

bascular do limitado para o Ilimitado.

Esse basculamento não pode se operar se não houver subida na Vibração, porque o que sobe na Vibração é a
própria Consciência.

Assim, portanto, não creiam no que leem, não creiam, tampouco, no que eu lhes digo, mas creiam unicamente
na Liberdade que lhes é oferecida, a partir do momento em que vocês não acreditarem em mais nada.

Não é mais questão de crer, é questão de viver e de vibrar porque, na Vibração, vocês se libertam
progressivamente do conjunto de crenças.

***

Vocês sairão da dependência, inteiramente.
Vocês não serão mais prisioneiros das suas emoções.

Vocês não serão mais prisioneiros dos seus sofrimentos, mas irão aceder, em Verdade, ao Ilimitado.

Na Consciência Ilimitada, a Vibração das suas Coroas, a Vibração do seu Triângulo, a Vibração das suas
células, permite-lhes, ainda mantendo esse corpo biológico, aceder a Planos que, até agora, lhes eram

desconhecidos.

Assim como eu disse, e repeti, eu fui, durante a minha última encarnação nesse mundo, aquele a estudar, de
maneira completa, os mecanismos de funcionamento da Consciência, dentro do limitado como dentro do

Ilimitado.

Várias ferramentas foram dadas, e ser-lhes-ão ainda dadas, para permitir-lhes, se tal for a sua escolha, irem
cada vez mais para este aspecto ilimitado e essencial.

Uma vez que o caminho estiver aberto (no plano Vibratório, obviamente), vocês farão, todos vocês, frente a
uma série de obstáculos pessoais, mas também coletivos.

Esses obstáculos, preferimos chamá-los de resistências.

Essas resistências são o que, no plano físico, opõem-se à liberdade e à Consciência.

Essas resistências, obviamente, têm múltiplas causas e múltiplas origens, no interior de vocês como dentro da
sociedade e da humanidade.

A primeira das causas, obviamente, é o medo, porque a Vibração pode causar medo.

A perda, ou a dissolução da personalidade, na Essência, pode ser vivida, na consciência não totalmente
unificada, como um processo de morte iminente.

***

Não existem outras portas de acesso à Consciência Ilimitada além da Vibração e do Coração.



O Coração não é um conceito.

O Coração veicula a Vibração do Centro e da Essência.

É muito fácil, para o ser humano, falar do Coração.

É muito fácil, para o ser humano, crer em Cristo, em um Salvador, crer na Luz.

Mas crer não é viver.

Crer é limitante.

Viver é expansão.

É-lhes necessário estarem vigilantes para bem estabelecer, em suas estruturas e na sua Consciência, a
diferença formal que existe entre viver e crença, entre limitado e Ilimitado.

Enquanto estiverem na crença, vocês não estão na vida.

Enquanto permanecerem no limitado, o medo prevalece e o Coração não pode se abrir.

O Coração apenas se abre a partir do momento em que o ‘abandono à Luz’, ou o ‘princípio de Vibração’, for
integrado e aceito na Consciência.

Assim, portanto, a mutação atual da humanidade, o parto da Terra, em curso (assim como revelou Snow, há
pouco tempo), deve também acompanhar-se, para vocês, de uma série de liberações de crenças e de

resistências ou de freios existentes.

Ser-lhes-á necessário tornarem-se vigilantes para estabelecer a diferença do que releva da crença pura, sem
qualquer suporte Vibratório, que é, portanto, fossilização e depreciação.

Vigilância entre este lado aí (obscuro, não luminoso) e o lado luminoso pré-existente e que se manifesta, em
vocês, hoje, permitindo apreender a Inteligência da Luz e a Inteligência do Ilimitado.

Caber-lhes-á, em seguida, não mais escolher (porque essas escolhas foram feitas há alguns anos) mas, bem
mais, estabelecer-se na Vibração e na Liberdade.

O marcador do seu acesso não é nenhum outro senão a Vibração do Coração e a sua capacidade para vibrar
na Unidade e no Samadhi.

A sua capacidade, cada vez maior, para estabelecer-se em si mesmo (com ou sem protocolo, de maneira
espontânea ou, por vezes, ainda através da crença em alguns rituais, sejam respiratórios, posturais ou outros),

permitindo-lhes alcançar o ‘Switch’ da Consciência.

Tornar-se-á cada vez mais fácil, se tal for a sua escolha, estabelecerem-se nos Espaços Ilimitados, permitindo-
lhes amplificar a sua Vibração, a sua própria Frequência, ampliar a sua irradiação e a sua esfera de percepção

Consciente do ambiente.

Vocês irão afastar, cada vez para mais longe, os limites do que vocês são aí, onde haverá cada vez mais
capacidades para dissolução na Eternidade.

Esse caminho é você que o realiza e ninguém mais.

É você que percorre as estradas e ninguém mais.

Mas, do mesmo modo que alguém que viaja pode olhar um mapa, do mesmo modo no seu acesso ao Ilimitado
há balizas e marcadores, por vezes úteis para ajudá-los a traçar a sua própria estrada e não se extraviar no
caminho, porque muitas forças de resistências, durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul), serão

colocadas no seu caminho para obstruir a sua expansão.

Quer sejam freios interiores ligados às suas feridas.

Quer sejam freios sociais, afetivos, sentimentais, ou mesmo políticos, ou econômicos, que virão, literalmente,
testá-los com relação à sua capacidade para ir para o Ilimitado, à sua capacidade para não mais aderir ao

mundo das crenças, ao mundo da ilusão.

***

Definitivamente, não há outra escolha, atualmente, do que a escolha de deixar estabelecer a Vibração, ou
desviar-se da Vibração.

A Luz é Vibração.
A Luz é comprimento de onda.

Eu não falo da Luz que vocês veem, eu falo da Luz Espiritual.



Existe, nos Mundos Unificados, uma série de Vibrações que são desconhecidas nesta Dimensão que, hoje, se
aproximam de vocês.

Essas Vibrações, extremamente intensas e rápidas, misturando ao mesmo tempo o que os seus cientistas
denominam raios X, raios Gama e raios Ultravioletas, vão agir em sinergia a partir da sua primeira jornada de

Unificação em 17 de julho, e isso vai durar até o Anúncio a ser feito por Maria.

Durante esta etapa e este período, caber-lhes-á deixar crescer, em vocês, a Consciência e a Vibração, porque,
como compreenderam, a Consciência é Vibração e a Consciência não pode se expandir se a Vibração não

seguir.

A Vibração acompanha e é a Consciência.

A Vibração é o que lhes permitirá discernir, cada um segundo a sua estrada, o que está de acordo ou em
oposição com o que vocês são.

A resposta do Coração, dada há algum tempo pelo bem amado Mestre Ram, são elementos, agora (assim
como a respiração, como os exercícios que permitem fazer passar a respiração dos pulmões ao Coração), que

lhes foram dados a fim de percorrer os caminhos da Vibração da Consciência.

Uma vez que as últimas Chaves lhes tiverem sido reveladas (passando também pela revelação de quem são as
doze Irmãs de Maria), elas irão lhes permitir desenvolver, em vocês, na Alegria e na Unidade, capacidades
espirituais inéditas cujo único objetivo é permitir-lhes um acesso, facilitado e cada vez mais amplo, ao seu

corpo de Estado de Ser, à sua Dimensão de Estado de Ser Ilimitada.

***

Muitas coisas, nesta Terra, precipitam-se, em vocês como no exterior de vocês.

O tempo, tal como conhecem, parece acelerar-se.

Os acontecimentos, interiores como exteriores, e como vocês estão constatando, amplificam-se e irão se
amplificar sem comparação com o que vocês viveram até agora.

Dentro desse turbilhão de limitado e de resistência, caber-lhes-á estabelecerem-se dentro da serenidade para
receber, em meados do seu verão (inverno no hemisfério Sul), as últimas Chaves Metatrônicas que irão lhes

abrir definitivamente as portas do acesso à sua Consciência Ilimitada.

É fundamental integrar Consciência e Vibração porque, como sabem, tudo o que vive nesta Dimensão, como
em outras Dimensões, é Vibração, Forma e Cor, como lhes ensinou o Arcanjo Anael (**).

Absolutamente toda Consciência existente nos mundos Unificados tem a liberdade de estabelecer-se na
Dimensão que lhe convém.

Não há mais separação entre as Dimensões, não há mais separação de Consciência.

A Consciência é Ilimitada e vibra segundo a Frequência que tenciona experimentar em uma dada Dimensão,
mudando de Forma, de Cor e de Vibração ao mudar de Dimensão.

Existe portanto uma diversidade de ‘Switch’ de Consciência nas passagens de um Mundo Unificado para outro
Mundo Unificado.

Esses processos devem ser observados, na sua Consciência e no seu corpo, porque são eles que,
definitivamente, dar-lhes-ão acesso, além das resistências e dos freios, a este Ilimitado.

A Vibração que percebem, para a maior parte de vocês, no nível das Coroas Radiantes ou do Sacro, vão se
amplificar, elas também.

O parto da Terra é também o seu próprio parto e, como todo parto, pode ser mais ou menos fácil, mais ou
menos delicado.

Esta facilidade ou esta dificuldade é apenas em função das resistências.

As resistências, os freios que são unicamente construções do seu mental, em relação com a educação, com
as suas crenças.

É-lhes preciso aceitar e admitir que esses freios, essas resistências, essas crenças, são elementos que
devem transcender, antes de aceder a este Ilimitado e para estabelecerem-se, quando chegar a hora, de

maneira definitiva, no Ilimitado.

***

Continuem a viver, cada dia da sua vida e cada respiração, tendo consciência deste Ilimitado, não
intelectualmente, mas pela Vibração.



O que quer que façam nesse mundo (seja trazendo-lhe prazer, seja confrontando com um parente), tenham em
mente que a Vibração conduz e dirige a Luz.

Aceitando esse princípio, e se fizerem a experiência, vocês irão se aperceber de que vão superar facilmente
tudo o que é crença.

Não existe qualquer obstáculo, na Vibração, que não possa ser dissolvido.

Há apenas as crenças para impedi-los de realizar isso.

Qualquer que seja a dificuldade do que tenham que experimentar (seja através de uma doença, através de um
sofrimento, através de uma relação difícil, de um emprego difícil, de um lugar difícil), existe, em vocês,

uma capacidade Vibratória: aquela da sua própria Consciência que lhes permite, literalmente, transcender
todas essas resistências e todas essas oposições aparentes, manifestando-se à sua Consciência limitada.

Enquanto procurarem estabelecer-se na reação, ou seja, dentro mesmo do seu mental ou das suas emoções,
vocês não poderão escapar das crenças.

O único modo de ali chegar é unicamente Vibratório.

Nenhuma explicação (por vezes desejável, no seu mundo e na sua esfera psicológica), virá no final das
resistências, quaisquer que sejam.

Quanto mais vocês se aproximarem do ‘apogeu Vibratório’ (correspondente ao fenômeno da Cruz Celeste
existente durante o seu verão – inverno no hemisfério Sul), mais vocês serão levados a fazer a experiência da
Vibração (ou da não Vibração), da Consciência Ilimitada e da sua Alegria (ou da sua consciência limitada e do

seu sofrimento).

Vocês têm, e vocês terão em breve, todas as cartas na mão para realizar a sua Grande Obra e levar a efeito o
seu acesso ao Ilimitado, para que a lagarta se torne uma borboleta perfeitamente constituída.

***

Lembrem-se, antes que lhes dê a palavra para questionamentos, em relação com o que eu acabo de
expressar, de que, antes de tudo, a Consciência é Vibração e de que a Vibração é Consciência.

De que, além disso, todo o resto é apenas ilusão, construção mental, emocional ou afetiva, levando-os,
permanentemente, nos caminhos da ação/reação, do karma e da dependência.

É o que hoje a Luz vem realizar, através da Cruz Cósmica, através da jornada da Unificação (em 17 de julho),
através da recepção das últimas Chaves Metatrônicas (entre 07 e 15 de agosto), que irá lhes permitir viver, de

maneira autêntica, não como crenças ou ideal, mas, sim, dentro da sua vivência experiencial, diretamente,
o Ilimitado e a Verdade.

Todo o resto são apenas palavras.

Todo o resto são apenas Ilusões.

Assim como muitos ensinamentos orientais disseram-lhes e repetiram: esse mundo é Maya.

Hoje, isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, para cada um de vocês, se aceitarem viver o Ilimitado, se
aceitarem deixar a Luz trabalhar, em vocês, para desconstruir o conjunto de crenças que ainda restam, qualquer

que seja o seu acesso ao Ilimitado.

Cabe-lhes também irradiar esta Consciência.

Como o Arcanjo Miguel disse e repetiu, com gosto, durante suas múltiplas intervenções do seu ano
passado: vocês são os Ancoradores e os Semeadores da Luz.

Vocês são aqueles capazes de irradiar a Luz.

Estejam vigilantes para irradiar apenas a Luz e não os males, os apegos ou os sofrimentos, o que quer que seja
que restar em vocês para purificar.

Tenham Fé na Luz, não esta Fé sem Vibração, mas a Fé Vibrante que lhes permite viver na esperança, na
Unidade e na Alegria.

***

Colocando-se na Vibração, vocês irão escapar de todos os limites a que se impuseram ou que lhes foram
impostos pelo sistema, na sua totalidade.

Nada, eu repito, absolutamente nada pode, se vocês estiverem estabelecidos nela, se opor à Luz,
absolutamente nada.

Mas cabe a vocês saberem e viverem a experiência da Luz e da Vibração da Consciência.

Cabe a vocês saberem se aquiescem e se aceitam, inteiramente, a Vibração do Ilimitado.



É isso que está se construindo e que será levado a encerrar-se durante o seu verão (inverno no hemisfério Sul).
Período turvo, se o é, no plano exterior, mas, ô quão importante no plano interior.

Lembrem-se de que da sua capacidade para estabelecer-se na Vibração e na Consciência Ilimitada irá
decorrer a sua facilidade para extirpar-se de todas as problemáticas existentes, quaisquer que sejam.

Não haverá alternativa.
Estaremos sempre ao seu lado para ajudá-lo.

Jamais poderemos fazer o trabalho no seu lugar.

Apenas você e você sozinho é que pode realizar isso, mas não nos é proibido encorajá-lo e canalizar para você
a Luz, de maneira um pouco mais fina e um pouco mais humana, eu diria, com relação à sua humanidade e à

nossa humanidade, nós, os 24 Anciões e as 12 Estrelas de Maria.

Nós somos o Círculo mais próximo da sua humanidade e, nesse título, intervimos e regulamos, para o seu
maior bem, o acesso à sua própria Fonte.

Durante as próximas semanas, muitas crenças vão cair, muitas ilusões, também, admitidas como verdades e
verdadeiras nesta Dimensão, vão se desvendar, inteiramente.

Para muitos, isso arrisca ser um choque.

De fato, imaginem simplesmente que vocês aderiram a algo em que creram e viveram, nesta adesão e nesta
crença e que, de um dia para o outro, aquilo cai, inteiramente.

O que farão vocês?

Vocês vão reagir e voltar na resistência?

Vocês irão para o sofrimento?

Ou vocês aceitarão que a Vibração faça o seu trabalho e que a sua Consciência Ilimitada assuma a
retransmissão?

Lembrem-se de que a personalidade não pode dirigir ou canalizar a Luz.

Somente a Luz conhece a Inteligência da Luz.

Somente o Ilimitado conhece o Ilimitado.

Através do limitado vocês não poderão encontrar qualquer solução, absolutamente nenhuma, para as
resistências e para os freios.

Aí também, há uma mudança de ponto de vista importante a manifestar e a realizar.

Obviamente, na matriz, desde o primeiro sopro, fomos todos habituados a lutar: lutar para comer, lutar para
existir, lutar para viver, lutar para se opor.

Hoje, o momento não é mais para isso, porque vocês estão no final, no extremo final do Kali Yuga, da idade
sombria.

Este final assinala o retorno da Luz e, portanto, a passagem sob outros ritmos e outras leis, existentes na
Unidade, e que foram perdidos nesta dualidade, de maneira voluntária, não pelo ser humano, mas por aqueles

que o arrastaram nesse mundo.

É-lhes necessário tornarem-se, cada vez mais, seres de experiência e de Vibração, seres de Coração.

Lembrem-se também de que os seres de Coração são seres que servem, pela Vibração e pela Consciência,
bem antes, e de maneira bem mais forte, do que a ajuda prestada de maneira material.

Na Vibração e na Consciência Ilimitada, absolutamente tudo pode se resolver, para a sua vida, mas também ao
redor da sua vida.

Aí está, caras Irmãs e caros Irmãos, o que o meu Coração queria dizer ao seu Coração.

Se existirem, agora, perguntas com relação ao que eu acabo de dizer, em relação com a Consciência, com a
Vibração, com as crenças, com o limitado e o Ilimitado, vamos tentar balizar, ainda mais, a estrada do que vem

para vocês.

 ***

Questão: qual é a ligação entre culpabilidade e crença e como superar isso?
Bem amado, seria necessário que você especificasse qual ligação você estabelece, você mesmo, entre



culpabilidade e crença.

***

Questão: foi dito que Deus, ligado às crenças, era ele mesmo um acusador de culpa.
A crença, bem amado, decorre de uma falha.

Esse mundo, como disse nesse mundo dissociado, é um mundo de crenças, e nada mais.

A crença retarda a Vibração.

A crença cristaliza, e densifica, e estabelece, e materializa, em todos os sentidos do termo, a desmaterialização
e, portanto, a desconstrução das crenças, quaisquer que sejam.

A crença é diretamente oriunda da culpabilidade induzida por Yaldébaoth, aquele que foi denominado, muito
tempo, Deus, que se substituiu à Fonte.

Yaldébaoth funcionou pelo ‘princípio de ação e de reação’, modificando as forças que vocês chamam de
gravitacionais.

Foram instauradas as leis de ação/reação.

Essas leis de ação/reação os levaram, progressivamente, a estabelecerem-se nas crenças, essas crenças que
representam a sua própria reação à culpabilidade.

A culpabilidade é procedente de uma série de fechamentos, aí também, em relação com crenças e, do mesmo
modo, para escapar da culpabilidade, é necessário construir novas crenças, permitindo escapar das antigas

crenças.

Mas, de crença em crença, vocês não saem das crenças, porque a crença, associada a outra crença, os
estabelece no peso, na densidade e na ausência de leveza.

A liberação, o alívio da Consciência, reflete-se pelo desaparecimento da culpabilidade e das crenças.

É-lhes preciso substituir, todos, sem exceção, em todos os setores da sua vida, a noção de culpabilidade, pela
noção de responsabilidade.

A responsabilidade é liberdade, a culpabilidade é livre arbítrio.

A liberdade e o livre arbítrio são duas vertentes, totalmente opostas e contraditórias, de uma mesma realidade,
que não é a Verdade.

Apenas estabelecendo-se na liberdade, na responsabilidade, na Vibração, que vocês poderão escapar às
crenças procedentes da culpabilidade ou ao que chamaria de contra-crenças procedentes das crenças iniciais.

Vários sábios disseram-lhes, nos tempos passados, e o próprio Buda: «não creiam em nada do que lhes
dizem, se vocês mesmos não fizerem a experiência».

Ora, hoje, a experiência que lhes é proposta, nesta Terra, é a experiência da Vibração e da Consciência
Ilimitada.

Assim, portanto, de nada serve aderir aos dogmas do Ilimitado, ou à Verdade da Unidade, se vocês mesmos
não a viverem.

É preciso que as suas crenças, aí também, passem na vivência.

Mas a vivência apenas pode acontecer através da revolução da Consciência e da passagem do ‘Switch’ da
Consciência, possível graças à Vibração e unicamente graças ao Coração.

Não há lugar para a culpabilidade, no Coração.

Há lugar para a culpabilidade no ego e na personalidade e nas lutas inerentes à manutenção da vida, nesta
Dimensão.

Certamente, não lhes é solicitado para colocar fim nesta Dimensão, colocando fim nos seus dias, longe disso,
mas para transmutar esta Dimensão, devolvê-la à sua Unidade, à sua Verdade e à sua Liberdade,

estabelecendo-se firmemente, vocês mesmos, na Vibração, na Luz e na sua Inteligência: o que foi chamado
de Abandono à Luz.

No Abandono à Luz encontra-se o fim da culpabilidade e o fim das crenças.

Vocês não podem manter crenças e viver a Vibração.

Lembrem-se de que a Vibração da Consciência é expansão, de que a Consciência alcança o Ilimitado,
aumenta a sua Frequência e pode alcançar setores até agora inéditos para a consciência limitada.

Ao passo que a crença os mantêm, assim como a culpabilidade e os medos, na ilusão, na limitação e os faz,
obviamente, rejeitar o princípio de Unidade, porque o ser humano que não pode viver a experiência da Unidade



vai, obviamente, dizer que isso não existe e que não existe redenção pela Unidade, mas unicamente no
princípio de superação e de fazer o bem para se opor o mal.

É exatamente o que deseja Yaldébaoth [demiurgo, chefe dos arcontes] e é exatamente o inverso do que nós
desejamos para vocês.

***

Questão: sentir a Alegria no Coração corresponde à Vibração da Luz?
Inteiramente.

Mas preste bem atenção para o fato de que sentir a Alegria no Coração não seja uma reação a uma satisfação
qualquer do ego, mas, bem mais, o resultado do seu estado meditativo ou da sua própria Profundez.

Enquanto a sua Alegria no Coração permanecer dependente de uma circunstância exterior, ou de uma
satisfação, seja qual for, isso não é a Vibração do Coração.

***

Questão: poderia nos falar do mundo de Assiah? O mundo do infinito, do absoluto?
Não estou certo de ter apreendido o pedido.

Como se pode falar do infinito?

Eu posso evocar o infinito.

Eu posso dar-lhes vontade, pela Vibração, de ir para este estado de Consciência, mas não existem palavras
que permitam descrever a vivência em meio aos mundos do Estado de Ser porque, a partir do momento em

que se expressar, em meio a esse mundo, isso se torna redutor.

A analogia pode ser encontrada: imaginem-se projetados a mais de 1.000 anos atrás e tentem explicar a uma
pessoa daquela época o que é uma onda, o que é um telefone, o que é um automóvel.

O único modo que temos, uns e outros, nos Mundos Unificados, de fazê-los alcançar, da Consciência, esses
mundos do absoluto, é unicamente Vibratório.

É ao que o Arcanjo Miguel se empenhou durante os Casamentos Celestes e as Etapas.

É ao que nós nos empenhamos nos dez primeiros minutos de cada hora.

É ao que vocês se empenham, vocês mesmos, no momento dos seus espaços meditativos, que isso seja
através dos protocolos ou de maneira espontânea.

Há apenas a experiência vivida que pode dar conta do que é o absoluto, e não qualquer palavra.

Não esqueça que eu coloco, e que nós iremos colocar cada vez mais, as balizas, no seu mapa e na sua
estrada, para permitir-lhes chegar ao destino.

Mas falar-lhes do destino e do que ali acontece, com palavras, parece-me extremamente difícil.

Assim foi com todos aqueles que viveram estados místicos ou estados à beira da morte.

Falar da Luz não é viver a Luz.

Falar de encontros mágicos que existem nesses mundos, não é vivê-los.

Hoje, vocês estão engajados a vivê-lo e vocês não poderão vivê-lo por qualquer atividade do mental.

***

Questão: durante a minha infância parece-me já ter vivido um fenômeno de reversão. Isso estaria
em relação com o ‘Switch’ da Consciência?

Caro irmão, quem melhor do que você pode responder a esta questão?

Aquele que viveu o Switch da Consciência, hoje, nos Casamentos Celestes, nas Etapas, ou nesta etapa que
vive a humanidade, permanece, como dizer..., marcado, de maneira infinita, por esse Switch da Consciência.

Assim, portanto, mesmo tendo vivido isso em tempos mais antigos, antes que a Luz reinvestisse na Terra,
muitos seres humanos puderam viver alguns estados próximos desse Switch.

Mas a lembrança do Switch não permite estabelecê-lo, hoje, na Consciência Unitária, porque a lembrança é
também um processo pertencente a uma concepção linear do tempo que prevalece nesta Dimensão, mas não

na Unidade.



Assim, portanto, você não pode se apoiar em qualquer experiência vivida no passado.

Você apenas pode apoiar-se em você mesmo, dentro do instante presente, e na Verdade do instante.

O Switch da Consciência, quando vivido uma vez, pode se reproduzir quase à vontade, nos espaços
meditativos, mesmo se, para muitos de vocês, não for permitido ir extirpar-se desta Dimensão para o Estado
de Ser, no corpo de Estado de Ser e ali permanecer, porque isso nos privaria de um apoio essencial nesta

Dimensão dissociada, para o estabelecimento da Luz.

Lembrem-se de que o fenômeno de ‘Switch’ é observável, sem qualquer contestação possível, quando vocês
o vivem.

Mas enquanto isso permanecer abstrato, no nível de palavras ou de conceitos, e não for vivido, obviamente,
vocês não podem integrá-lo ou compreendê-lo.

Os únicos elementos, ainda uma vez, que podemos dar-lhes e nos quais insistiremos cada vez mais, são
diretamente vindos dos obstáculos que vocês podem compreender, porque eles utilizam as engrenagens e os

mecanismos do mental, das crenças, da culpabilidade, das emoções, dos apegos, quaisquer que sejam.

Retenham, contudo, que o Switch da Consciência, como o acesso ao Ilimitado, como a Alegria do Coração
são, antes de tudo, Vibratórios, percebidos pela Vibração na Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, do
Coração ou no Triângulo Sagrado, mas que, acima de tudo, viver este Switch, ou viver o Ilimitado, é uma

questão de Frequência e de Vibração, porque a Consciência é Vibração.

E eu poderia dizer que ao mesmo tempo, no momento da dissolução, ela é ausência de Vibração, porque a
Vibração mais extrema reingressa na ausência total de Vibração.

***

Questão: Maria Madalena, a companheira de Cristo, faz parte das 12 Estrelas de Maria?
Cara irmã, não me é permitido responder no lugar daquelas que decidem o momento da sua própria revelação.

***

Questão: como fazer calar o mental?
Pela Vibração.

A Vibração tem a capacidade para fazer calar o mental.

É então desejável, para fazer calar o seu mental, polarizar a sua Consciência e o seu mental, ele mesmo, na
Vibração.

Quanto mais a Vibração se acelerar, mais a sua Consciência vai se elevar, e mais o peso das crenças e do
mental vai se tornar insignificante diante da potência e da amplitude da Vibração.

Você não pode fazer calar o mental com o mental, porque o mental é, por Essência, dual.

Não esqueça que o que você chama, no seu mundo, de mental e de emoção, é diretamente vindo da matriz, e
que os mundos Unificados não conhecem as emoções e não conhecem o que vocês chamam de mental.

Nós, certamente, sim, como seres que estivemos encarnados nesta Dimensão, nós sabemos e vivemos o que
representa o peso do mental e das crenças, quaisquer que sejam, na manutenção da ilusão e da dualidade.

***

Questão: a alegria que sinto na natureza é uma alegria que releva de uma causa exterior ou está
verdadeiramente ligada à Vibração?

Cara irmã, a natureza, as árvores, os vegetais, têm já, desde muito tempo, um pé ou uma raiz nas Dimensões
Unificadas.

As árvores são os retransmissores do Céu e da Terra, os retransmissores entre as Dimensões dissociadas e
as Dimensões Unificadas.

Assim, portanto, percorrer a natureza com um coração leve permite sentir a Alegria e o contato com a Unidade,
de maneira completamente real.

***



Questão: os animais são uma ligação entre os mundos dissociados e os Mundos Unificados?
Cara irmã, eu responderia que os animais são uma falsificação da Unidade.

Eles são criações, a maioria deles, arcônticas [dos Arcontes], exceto alguns mamíferos marinhos e alguns
animais em curso de individualização.

A maior parte dos animais foi criada por mestres geneticistas e introduzida nesta matriz para parodiar, de algum
modo, as raças estelares.

Somente alguns animais e alguns insetos, também, em particular as abelhas, são procedentes dos Mundos
Unificados.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros irmãos e caras irmãs, do meu Coração ao seu Coração, na Luz e na Unidade, eu lhes digo até muito em
breve.

Eu teria a alegria de acompanhá-los na Vibração, dentro de alguns instantes, acompanhado da minha irmã
Snow.

Até muito em breve.

************

(*) ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

*

(**) ARCANJO ANAEL (12.05.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-12-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=632

12 de Junho de 2010

(Publicado em 14 de Junho de 2010)

***

Versão para o português : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=632
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-12-de-maio-de-2009.html




Nota: lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir a intervenções de Maria, o que nos permitirá ganhar tempo
precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos sua colaboração!

Maria indicou, quando de sua intervenção de 27 de maio último, que ela interviria, mas sem precisar de qual maneira (trocas? informação? Presença pura?
...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Descobriremos portanto as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não se fazem num contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês encontrarão todas as transcrições em nosso site, na rubrica «mensagens a ler», assim como as gravações, na rubrica «mensagens a ouvir» (à
exceção daquela de 7 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na vibração).

Fazemos nosso melhor para que vocês encontrem em nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:
"Decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei minhas Doze Estrelas, minhas Doze Irmãs, intervir nesse canal (mas também de outros modos que lhes

revelarei), nos dias 7, 17 e 27 de cada mês).
Não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir a hora de minha vinda entre vocês".

-----------------------------------------------

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus queridos Filhos, agradeço por me acolherem em seu Coração.

Venho a vocês para confirmar-lhes um certo número de elementos e de acontecimentos que estão vivendo, em seu Templo, como
nesta Terra alimentadora.

A hora chegou de acolher, em vocês, minha Presença, minha Presença, pelo momento, silenciosa.

Inúmeros de vocês, sobre esta Terra, sentem, sem sempre ali poderem colocar palavras, um chamado para arrumar a casa, para se
prepararem, interior e exteriormente.

Congratulem-se porque, em meio à minha aproximação de sua Dimensão, minhas Irmãs e eu mesma celebraremos, em breve, nossas
redescobertas com vocês.

Resta-lhes estabelecer sua Consciência em seu Coração, na simplicidade, na Unidade e no Amor.

Muitos sinais vivem-se hoje, sobre esta Terra, sinais anunciados de todos os tempos por todos os profetas enviados pela Luz.

Venho, quanto a mim, dizer-lhes e revelar-lhes o nome de 3 outras de minhas Irmãs, algumas que foram muito conhecidas e que
deixaram, nesta Humanidade, tesouros de conhecimentos, para uma dentre elas.

A segunda delas, falecida há pouco tempo, é aquela que pôde ver, com sua clarividência, o conjunto de elementos que vocês vivem
atualmente.

A terceira, quanto a ela, foi aquela que mais trabalhou, num silêncio por vezes de reclusa, para manter a Vibração do Amor sobre esta
Terra.

A primeira lhes é muito conhecida, foi chamada, em sua vida, Hildegard von Bingen.

MARIA – 17 de junho de 2010

http://4.bp.blogspot.com/-bqHAJUb3KdI/UYhVwI5RrII/AAAAAAAABpQ/HX4svr7WCMQ/s1600/Maryprintroses4.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


1098 - 1179

Ela é aquela que legou à Humanidade, em tempos antigos, muitos conhecimentos, muitas músicas, muita compreensão dos Universos
e das Dimensões.

A segunda, morta há muito pouco tempo, legou-lhes um conjunto de visões proféticas que correspondem ao que vocês vivem, nesse
momento, sobre esta Terra.

Seu nome foi No Eyes (Sem Olhos).

1945 - 1980's

Ela é aquela que deu, em suas visões interiores, a maior parte dos elementos exatos e reais que vocês vivem e que vocês se aprontam
a viver durante o período precedente a meu Anúncio.

A terceira, quanto a ela, foi muito discreta em sua vida, ainda que os milagres abundaram em seu período de vida.
Seu nome foi Irmã Yvonne Amada de Malestroit.

1901 - 1951

http://api.ning.com/files/F7Al6*BbFQFNL4Z5EJnut0vx2Krrcg00IRS9cGoqOjQNm7ZTpCj6KNIgWOEgQqEJ7*CVulKNPHovsBRJnWzBtssdYSHrH*a3/4hildegard5.JPG


Essas três Irmãs, cada uma com sua Estrela e com sua Luz, acompanham-me em minha vinda.

Cabe-lhes informarem-se, se tal é seu desejo, sobre o que elas anunciaram para esta época, porque vocês ali encontrarão,
certamente, analogias desconcertantes com o que foi dito, há muito tempo, a São João, pelo Cristo.

No Eyes certamente foi aquela que lhes deu o mais de elementos exatos sobre o que vem para vocês.

Obviamente, não é questão, através disso, de pesquisar qualquer catastrofismo ou provocar quaisquer medos mas, bem mais, adotar
um olhar lúcido, um olhar de clareza, um olhar de profundidade e um olhar de justiça, do parto desta Terra nesta Nova Dimensão.

Sim, vocês entraram nas primeiras contrações, vocês entraram no período que demarca e que precede a libertação.

O parto está em curso.

Ainda uma vez, somente a Fonte conhece a vinda precisa, mas o trabalho está engrenado, o trabalho é agora.

Assim, em vocês também deve dar à luz, literalmente, seu Estado de Ser, sua Dimensão de Amor, sua Dimensão Estelar.

Não se atrasem nos sofrimentos desse Mundo, como em seus sofrimentos.
Peçam minha ajuda, peçam a minhas Irmãs, mas peçam com o Coração para serem, vocês também, libertados do que deve ser

dissolvido no que vocês são, nesse Mundo.

A hora é agora.

Vocês chegam a um certo número de elementos, anunciados desde muito tempo, e manifestados nos aspectos planetários muito
específicos, que correspondem ao que o ser humano chamou Eclipse e que corresponde ao que foi anunciado, pelo bem amado

Cristo, há algumas dezenas de anos.

A passagem da Cruz, no céu, corresponde à Cruz, para vocês: viver em verticalidade ou em horizontalidade.

As escolhas, obviamente, meus amados, estão feitas.
Resta-lhes manifestá-las, em suas vidas, pela Vibração de seu Coração, por sua humildade, por seu recolhimento, e por sua ação

nesse Mundo portador da Vibração da Luz Autêntica que lhes permitirá, após meu Anúncio, num tempo posterior, mas próximo, acolher
Ki Ris Ti.

Queridos Filhos, eu os convido para irem cada vez mais para a fraternidade, para irem cada vez mais para a humildade, para a
simplicidade, porque é a melhor maneira de manter a Vibração de seu Coração, a Vibração de seu Espírito e trabalhar no Amor

Verídico.

Quaisquer que sejam as dores do parto, em vocês como sobre esse Mundo, somente seu Amor permitirá transcender e sublimar este
período de grandes sofrimentos, mas também de grandes alegrias.

Tenham-se prontos.

A um momento foi dito: «porque ninguém conhece a hora e o dia».
Tenham-se prontos porque o momento chegou.

Vocês entram, durante seu Verão (inverno no hemisfério sul), no período o mais magnífico e o mais desconcertante da história da
Humanidade desde mais de 320.000 anos.

Convém que se alinhem e que se estabilizem.
Recorram, ainda uma vez, a mim ou a minhas Irmãs.

Muito em breve, uma dessas três Irmãs tomará a palavra nesse canal para exprimir as condições que vocês devem observar para viver
o que está para viver, para seu parto como aquele da Terra.

Aí está, bem amados Filhos, o que tinha a dizer-lhes, a transmitir-lhes.

Se há questões com relação a esse processo, e somente em relação ao que acabo de dizer, quero bem ouvi-los e tentar ali trazer uma
resposta, no Coração e na Vibração.

Não temos perguntas, agradecemos.

Meus queridos Filhos, eu lhes peço então que acolham, em silêncio, ao longo de todo este dia, mas de maneira mais precisa, agora, a
Vibração de minha Presença e a Vibração de meu Amor em seu Coração.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.

Voltarei a expressar-me, também, em 27 de junho, para tê-los a par da evolução do parto em curso.

Eu os abençoo, eu os amo e estamos com vocês.

... Efusão de energia ...

Até breve.

************
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~ ESTABELECIMENTO DA CONSCIÊNCIA NO CORAÇÃO ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Consciência à sua Consciência, eu falei, há pouco tempo, sobre o elo e a
relação formal que existem entre Consciência e Vibração.

O acesso ao Estado de Ser é Vibração.

A Consciência Ilimitada é Vibração.

A consciência limitada é Vibração mínima.

Em meio às transformações que vocês vivem agora, vários de vocês são chamados a Vibrar, primeiramente por
intermédio das Coroas Radiantes, do Triângulo Sagrado, para acender as lâmpadas, para, em seguida, em um
segundo momento, acender as novas lâmpadas chamadas ainda de Novos Corpos e, por último, através da

reunificação das novas lâmpadas, como as Três Lareiras, viverem a Vibração que lhes permite aceder a esta parte
que lhes era desconhecida e inacessível até o presente.

Vibrar no Ilimitado e passar na Consciência Ilimitada se faz por uma acentuação e uma aceleração da Consciência e
da frequência da Vibração.

Nesta expansão da Consciência e nesta expansão da Vibração, vocês se apercebem de que uma série de freios, uma
série de portas que estavam fechadas se entreabre e lhes permite entrar em comunicação, em relação com outros

reinos, com outros mundos.

Assim, portanto, a Vibração que passa do limitado ao Ilimitado, se acompanha da passagem de uma relação
compartimentada, segmentada, fechada, para uma relação aberta que lhes permite entrar em comunicação com o

universo, com a Terra, com os vegetais, com todas as Consciências, quaisquer que sejam a sua forma e a sua
Dimensão.

As explicações, no sentido em que se entende, no nível humano, bloqueiam a Vibração.

Certamente, a explicação é satisfação para o mental, mas ela é limitante e cristalizadora para a Consciência
Ilimitada.

A passagem do ego ao Coração, ou a passagem do mental ao Coração, necessita do abandono de certo número de
regras de funcionamento, todas provenientes do mundo que vocês conhecem, de seus limites, de sua própria história,

de suas próprias feridas e de seus próprios condicionamentos.

A explicação do Coração é evidência, simplicidade.

Ela não passa pelo filtro do mental.

Ela não passa pela razão.
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Ela não passa, sobretudo, pela dualidade e pela discriminação.

A passagem do limitado ao Ilimitado consiste já em aceitar, não como um dogma, mas como uma realidade
Vibratória, que vocês são ao mesmo tempo isso e bem além disso, que vocês são ao mesmo tempo esse corpo

perecível e além, esta Dimensão de Semente de Estrelas que não conhece a limitação.

Será necessário reunificar, entregar na relação, a parte limitada de vocês com sua parte Ilimitada.

Isso apenas pode se realizar pelo Coração e pela Vibração, e a Vibração apenas pode aparecer se o Coração vibra.

Eu não falo, certamente, da Vibração chamada prânica ou etérea, eu falo da Vibração chamada de Supramental,
de plano "de la città", aquela que percorre os seres despertos, segundo as descrições que fez Sri Aurobindo.

A Vibração do Supramental é uma Vibração extremamente rápida, bem diferente da simples percepção vibratória
usual e habitual, bem conhecida daqueles que percebem, pela energia, pela onda.

Lembrem-se também de que penetrar as esferas do Ilimitado necessita de abandonar todo julgamento, com relação
a si mesmo, com relação ao outro, como o disse Anael, confiar-se, abandonar-se à Vibração da Luz para viver a

Essência e a quintessência.

Lembrem-se também das palavras de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a ser tal como
uma criança”, criança marcada pela espontaneidade e a Presença, no instante e no momento presente, bem maior

do que pode viver um adulto, por seu passado e por suas projeções no futuro.

Alguns apoios, para além do corpo e para além da Consciência pura, poderão ser utilizados.

Lembrem-se de que esses apoios são apenas ferramentas que lhes permitem, certamente, aproximá-los da Vibração
do Ilimitado.

Assim são os mantras, assim são os cristais ou outras técnicas Vibratórias dentro na natureza, que lhes permitem, não
aceder ao Ilimitado, mas aproximá-los de maneira Vibratória porque, definitivamente, somente a Consciência, na
aproximação do Ilimitado, aceita não mais ser limitada, para não mais manifestar diferença de separação entre a

consciência comum da véspera (consciência da sua Dimensão) e a Consciência Ilimitada (no Estado de Ser, nas
dimensões unificadas).

Há a possibilidade, devido à época específica que estão vivendo, de dirigir, com freios muito mais importantes, sua
própria Consciência, do limitado para o Ilimitado.

É-lhes possível, dentro da majoração da Vibração, perceber esta Vibração e conectá-la e depois, em seguida,
identificá-la à Consciência.

A Consciência Ilimitada é Vibração.

A Consciência Ilimitada é não fixação em uma forma.

A Consciência Ilimitada é Vibração extremamente rápida como a Luz, certamente, não aquela que vocês veem, mas
aquela que existe na Alegria, no Samadhi e na Consciência pura Sahat-shit-Ananda.

É dentro disso que nós os convidamos.

O ideal, o objetivo, sendo realizar, de maneira muito prática, a própria subida Vibratória de vocês mesmos, dentro
de seus espaços meditativos, como em seus atos comuns, de sua Vida comum.

Isto que realizei em minha vida, numa época onde era muito mais difícil é, em resumo, muito mais fácil hoje.

Retenham que os únicos obstáculos são apenas procedentes do mental, das emoções e, antes de tudo, das crenças e
dos condicionamentos e, portanto, dos medos, porque isso é um medo que foi inscrito em suas estruturas, em um

dado momento da sua evolução em meio a esta Dimensão dissociada, que foi responsável pelas crenças porque, em
meio às crenças, há um contexto e, em meio a esse contexto, há o apaziguamento do mental.

Sair das crenças para ir para o Ilimitado é, por vezes, para alguns seres humanos, difícil.

Aceitar abandonar todas os referenciais, todos os condicionamentos e, portanto, todos os medos, que estão por vezes
tão inscritos em meio à memória coletiva da Humanidade dissociada que vocês chamam de matriz, que isso

representa um desafio importante.

Mas, lembrem-se, como lhes disse o bem amado Arcanjo Miguel, de que a Luz tocou a Terra.

Assim, portanto, ela está à sua porta, muito mais facilmente que há ainda um ano, muito mais facilmente que há
dez anos ou vinte anos.

Eu diria mesmo que a Consciência capaz de se estabelecer no Coração, na Coroa Radiante do Coração, poderia
entrar na Consciência Ilimitada, de maneira instantânea, pela Vibração que se propaga no conjunto de estruturas do

corpo e dos corpos sutis.

Aí está, preliminarmente, o que tinha a lhes emitir.



É evidente que, se houver em vocês questionamentos relativos ao que chamamos de Consciência e Vibração, se
houver necessidade de alimentar o Coração e a cabeça pela Vibração, para ajudá-los a irem sempre mais para o

Coração, podemos responder a essas questões.

***

Questão: uma Paz sentida no Coração é um acesso a este Ilimitado?

Caro Irmão, na Vibração do Coração percebida, existe certo número de estados.

Do mesmo modo que, quando o Antakarana se constrói (essa ponte de Luz que une a personalidade inferior à alma,
existem sete sons, sete tonalidades diferentes), do mesmo modo, ao nível do Coração, existem

sete Samadhi diferentes.

A Paz é uma das etapas.

O conjunto desses Samadhi encerra-se no que é chamado o Maha Samadhi ou Grande Samadhi, aquele que lhes
confere o acesso à Eternidade.

A Paz é uma etapa essencial e preliminar, mas existem outras.

***

Questão: esses diferentes estados já existem em nós e se deve simplesmente redescobri-los?

Caro Irmão, o acesso ao Estado de Ser foi retirado, há muito tempo, para a maior parte de vocês.

Não é portanto exato dizer que está inteiramente presente no Interior de vocês.

Existem estados a reconquistar.

Passar do Interior para o exterior, passar da Consciência limitada para a Ilimitada, é o objetivo.

Lembrem-se de que o seu corpo de Estado de Ser permaneceu prisioneiro no sol.

O Antakarana  do Sol para a Terra foi realizado, pelos Casamentos Celestes, por intermédio das Etapas.

O conjunto do sistema solar está agora conectado.

Resta estabelecer a Cruz Planetária que permite resolver as últimas oposições.

Assim, portanto, vocês descobrem espaços que, quando se instalam em vocês, lhes parecem interiores e eles o são,
mas não eram preexistentes devido ao fato mesmo do princípio de falsificação.

***

Questão: porque perder todos os marcadores ligados à personalidade, pode assemelhar-se à loucura?

Caro Irmão, a partir do momento em que o humano funcionou com marcadores (esses marcadores sendo tanto
psicológicos, comer para manter o corpo, ir ao trabalho para poder alimentar-se, manter relações num casal ou outra

forma de relação), tudo isso considerado como vital pela personalidade, a partir do momento em que sua única
necessidade torna-se o Coração, a partir do momento em que vocês tornam-se capazes de se estabelecer, por tempos

cada vez mais intensos e longos, no Coração, obviamente, isso pode parecer loucura à personalidade.

Esta etapa corresponde à dissolução da personalidade.

Esta dissolução não é um desaparecimento da personalidade.

É o que ela quis fazê-los crer.

Mas esta dissolução, esta pequena loucura, é a etapa necessária para que vocês não estejam mais sob a influência da
personalidade, mas para que a personalidade esteja submissa, inteiramente, à Vibração da Luz, do Estado de Ser e

da Unidade.

A perda dos marcadores é indispensável nos diferentes estados místicos, dos quais alguns lhes são hoje perfeitamente
conhecidos, pelo próprio princípio de experiências de morte iminente.

É evidente que o acesso a esta Luz, ainda que não seja a verdadeira Luz, que só possa se fazer fora do corpo, fora do
aspecto Ilimitado... A chance específica ligada a este final de ciclo é que vocês não têm necessidade de sair desse

corpo para experimentar a Luz, porque a Luz veio a vocês e a Luz e ganhou o direito de se manifestar e de se revelar
e, sobretudo, de se estabelecer.

A problemática é que vários seres humanos estão tão fechados dentro de seus hábitos, de seus medos, de seus modos
de funcionamento (vindos justamente da personalidade), que lhes será muito difícil, no momento vindo, elevar suas

Vibrações para aceder a esta Vibração do Estado de Ser.



As feridas são limitações da Vibração.

Os medos são cristalizações.

Os sofrimentos são também alteração do Ilimitado.

A personalidade tem o hábito de viver dentro de alguns quadros perfeitamente racionais e definidos nos quais tudo é
apreensível, ou tudo ao menos calculável, ainda que o cálculo seja falso.

O que não é o caso na simplicidade do Coração e na Vibração do Ilimitado.

Foi-lhes frequentemente dito que a Luz é Inteligência, e que a Inteligência da Luz não pode estar situada no mental
discursivo que passa seu tempo a escolher no bem e no mal, no julgamento de valor, no que é bom e no que não é

bom.

A Luz do Coração na Luz Vibral, na Unidade e no Ilimitado, é evidência e simplicidade.

No mental e na personalidade apenas existem questões.

No Coração, apenas existem respostas a questões que não existem mais.

***

Questão: o que significa o fato de dizer que o sofrimento é alteração do Ilimitado?

Cara Irmã, nos mundos unificados e no Estado de Ser, a Sombra não existe.

A doença, no sentido em que entendem, não existe.

Tudo é harmonia, beleza, bondade, felicidade.

Existem múltiplas possibilidades de mudança de forma.

A doença é cristalização dentro de uma forma já fixada por ela mesma, nesse corpo biológico.

Assim, portanto, um sofrimento, qualquer que seja, nesse corpo, como numa ferida emocional ou mental, é um freio
importante ao acesso para o Ilimitado.

O acesso ao Ilimitado, quando começa a aparecer e a se manifestar à sua consciência comum, tem virtudes e
capacidades de dissolução das cristalizações.

Assim, portanto, o sofrimento é limitação.

O sofrimento os impede de terem acesso ao Ilimitado.

Ora, lembrem-se que é útil, ou indispensável, para a maior parte dos seres humanos, de aceder a esse ‘Switch’ de
Consciência que os faz passar do limitado ao Ilimitado, antes que o sofrimento visto com o olhar da lagarta torne-se

intolerável sobre esta Terra.

Da sua capacidade para passar ao estado de borboleta resultará a sua capacidade para afastar-se da lagarta e dos
seus sofrimentos.

***

Questão: o aumento da energia da Vibração vai permitir a certo número de seres humanos, mesmo inconscientes, de
atingir este Ilimitado?

Caro Irmão, cada dia de seu tempo, nós o esperamos.

Cada dia de seu tempo, um número cada vez mais importante de seres humanos começam a aceder à Paz do
Coração e, também, à intuição ou ao instinto que algo de essencial está as suas portas.

Diante desta forma de urgência Vibratória e de Consciência, é evidente que nós nos preparamos para acolher, a
cada dia, cada vez mais seres humanos no seu Estado de Ser.

Esperamos sempre vê-los mais numerosos deixar os espaços da limitação.

***

Questão: voltar a ser criança e reencontrar a criança liberada em Si, reencontrar esta criança liberada em Si é uma
maneira de aceder ao Ilimitado? Uma ilustração de pureza, de elevação espiritual?



Caro Irmão, se isso se acompanhar da Vibração do seu Coração e da Vibração do conjunto dos seus constituintes,
então, sim.

Aí também, muitas palavras existem: a criança Interior, criança inocente...

Eu já expliquei toda a diferença entre o Amor, no sentido em que vocês o empregam pelas palavras, com o Amor
Vibração.

Do mesmo modo, colocar palavras é sempre possível, mas lembrem que no Ilimitado, o que prevalece é a Vibração.

Assim, vocês podem fazer e expressar palavras por vezes muito belas, se não são Vibrantes, elas não correspondem à
Verdade.

Assim, portanto, vocês devem passar do conceito, tão sedutor que seja, para a Vibração real, do Estado de que falo.

A pureza é efetivamente uma das etapas, mas, infelizmente, existem alguns seres humanos para quem a pureza é
uma procura absoluta que se traduz por uma busca mental e absolutamente não por uma busca Vibratória.

É muito importante diferenciar isso.

A solução para o limitado é a Vibração que conduz ao Ilimitado.

Então, evidentemente, certo número de conceitos são aplicáveis nisso, mas, se vocês aplicam os conceitos e não
vivem a Vibração, isso corresponde a uma Ilusão a mais, porque, mesmo os conceitos os mais belos, como a pureza,

pode tornar-se um fechamento do mental pela busca deste ideal de pureza no nível da cabeça, no nível dos
alimentos, no nível da conduta, perdendo de vista que o essencial é a Vibração, antes de qualquer coisa.

Apenas na Vibração o mental pode se apagar.

Apenas na Vibração que a emoção pode se afastar.

Todo o resto, eu diria, é apenas uma resolução temporária deslocando sua consciência de problemática em
problemática, de crença em crença.

Quantos seres humanos passam de uma crença a outra, de uma religião ou um sistema, permanentemente, durante
sua Vida?

Enquanto vocês não acedem à Vibração, nenhuma crença os liberará das crenças.

***

Questão: o que significa a expressão que emprega por vezes: «quando chegar a hora»?

Quando chegar a hora é o momento em que esta Dimensão irá desaparecer, inteiramente.

Se vocês forem capazes de se estabelecer na nova Vibração, vocês irão nesta nova Vibração.

Se não forem capazes, vibratoriamente, de se elevarem nesta Vibração nova, vocês partirão em outros espaços, em
outros lugares, em outros tempos, para aperfeiçoar esta elevação Vibratória.

Quando chegar a hora é o momento em que esta Dimensão irá desaparecer no Fogo.

Ou vocês são capazes, vocês mesmos, de tornar-se o Fogo do Coração e, portanto, o Fogo do Estado de Ser, ou vocês
não são capazes, Vibratoriamente.

Eu não falo de aptidão mental ou emocional, eu falo unicamente de aptidão vibratória.

***

Questão: a Vibração é eterno canto de Amor do universo?

Inteiramente, definitivamente.

***

Questão: quando diz que esta Dimensão não existirá mais, você faz referência ao desaparecimento deste planeta?



Do mesmo modo que a lagarta torna-se borboleta e a lagarta se dissolve, do mesmo modo, esta Terra dissolver-se-á
nesta Dimensão para nascer na nova Dimensão.

Este novo nascimento apenas poderá ser realizado pelo Fogo.
Trata-se do ‘batismo pelo Fogo’.

Esta Terra não existirá mais nesta Dimensão, mas na nova Dimensão.

Eu os lembro de que é ao que assistem nesse momento mesmo.

***

Questão: isso significa que a raça humana vai desaparecer?

Nada desaparece, tudo se transforma.

Assim é de toda Vida nos mundos unificados como nos mundos dissociados.

Simplesmente, a dissociação irá se transformar em outra coisa que não será mais dissociada.

A Vida mesmo é transformação.

A única diferença, com relação ao que vocês poderiam conceber comumente, é que, desta vez, a Consciência não se
apaga.

Lembrem-se também de que a partir do momento em que vocês penetrarem as esferas do Ilimitado, por vocês
mesmos, mesmo nesta Dimensão, quando sua Coroa Radiante do Coração se ativar até se tornar Fogo, a partir do

momento em que o seu sacro se despertar, a partir do momento em que as suas três lâmpadas estiverem alinhadas,
vocês têm a possibilidade, já no nível dos seus espaços de alinhamento meditativo, ou não, de aceder ao Samadhi.

Nesse Samadhi, vocês se extraem inteiramente do mundo tal como o definem.
Nesses breves momentos, ou nesses momentos mais longos para alguns de vocês, a sua Consciência está totalmente

ausente da Dimensão dissociada.

É o que alguns de vocês experimentam, exceto que, aí, isso não será mais uma experiência, mas a realidade
definitiva.

***

Questão: o abandono à Luz preconizado por Anael continua o meio por excelência de deixar a Luz penetrar em si?

Quanto mais a ampulheta do tempo avançar, mais isso irá se tornar a única solução.

Vocês não podem encontrar a Luz e manter o que vocês são nesse mundo.

Isso era válido nos tempos antigos, em que alguns Mestres conseguiram, parcialmente, se extrair da matriz.

Lembrem-se das palavras de Cristo: «vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Cabe a vocês cortar: querem ir para a Vibração ou querem ir para a limitação?

Vocês não podem continuar, quando chegar a hora, manter-se na limitação e viver a Luz.

Será um ou será o outro, mas, em nenhum caso, os dois.

Eu posso também lhes assegurar que quanto mais vocês forem para esta Vibração do Coração, mais vocês irão para
o Fogo do Coração e para o acesso ao Estado de Ser, menos vocês terão vontade de permanecer nesta Dimensão.

E, no entanto, é preciso porque, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês são os Ancoradores e Semeadores da Luz
nesse mundo e nós não poderemos levar a efeito o desvendamento e a Revelação da Luz se não tivermos número

suficientemente importante de seres humanos aptos e capazes de realizar isso.

Mas o que vocês vivem é uma preparação.

Esta preparação, dezenas de milhões de seres humanos vivem sobre esta Terra.
Alguns, muito raros, desde o início da Efusão do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, outros, muito mais

recentemente desde a efusão do Ultravioleta retransmitido pelo Arcanjo Miguel desde mais de um ano e, em número
crescente, dia a dia.

Progressivamente e à medida que a Luz se instalar e se insinuar, literalmente, nesta Dimensão, progressivamente,
tornar-se-lhes-á mais simples penetrar no Ilimitado e, também, as limitações de todas as ordens desaparecerão até o

final mesmo desta Dimensão.



***

Questão: servir a Fonte sem ainda ter entrado no Ilimitado é possível realmente?

Caro Irmão, existem diferentes modos de servir a Fonte.

Obviamente, existiram, nos diversos ensinamentos, meios que lhes foram dados de amar, de servir.

Hoje, é-lhes solicitado ir além.

Muitos seres humanos que viveram o Serviço com a doação total deles mesmos, não tinham a Vibração para aceder
ao Ilimitado.

Vocês devem ir além disso.

O Serviço está além do Serviço.

O verdadeiro Serviço da Fonte é Vibração.

O Verdadeiro Serviço da Fonte é acolher a Fonte em Si e esse é um processo Vibratório e não um mecanismo
intelectual ou mesmo moral.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes peço que acolham, do meu Coração ao seu Coração, a Vibração.

...Efusão de energia...

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, neste espaço e em sua densidade, recebam Luz e gratidão por sua Presença.

Neste espaço, venho me expressar, assim como já o anunciou Um Amigo.
Venho entre vocês para lhes dar e lhes emitir certo número de ensinamentos em ressonância direta com sua

capacidade para manifestar e para entrar na Vibração Ilimitada.

Bom número de elementos lhes foram dados sobre as características da limitação da Luz Vibrante, em sua Dimensão
dissociada.

Uma das características, em seu mundo limitado, é a limitação de suas capacidades de forma porque, assim como
vocês têm Consciência, na consciência limitada, vocês habitam uma forma e esta forma é a mesma desde sua

entrada nesta Dimensão, até sua saída desta Dimensão.

Nos mundos unificados, tive, em numerosas oportunidades, a possibilidade de mostrar àquele que guardo, que minha
forma não é a mesma na 5ª Dimensão, como na 11ª Dimensão ou, ainda, na 18ª Dimensão.

Nossas formas, nos mundos unificados, são em função dos mundos Vibratórios que percorremos e não estão limitadas
a uma forma.

Assim, podemos mudar de Vibração, em relação com os mundos em que nos manifestamos, nos mundos unificados, o
que não é seu caso nesta Dimensão que vocês percorrem.

Seu corpo físico, denso, assim como o conjunto de suas estruturas sutis, que participam desta Dimensão que vocês
percorrem, são como um ressonador que lhes permite, por seu emprego e pela utilização de sua própria Vibração,

colocá-los em contato e em ressonância com a parte de vocês situada no sol.

Assim, o ensinamento de Um Amigo, através do ‘Yoga Celeste’ (*), permitiu-lhes favorecer sua ascensão ao ‘Switch’
da Consciência e, para alguns de vocês, à Vibração e à Consciência do Estado de Ser.

Vamos abrir um primeiro espaço de trocas, pelas palavras, pela Vibração, concernente a suas perguntas relativas
ao Ilimitado, sabendo que apenas pronunciando uma palavra, mesmo por esse canal, é alteração do Ilimitado,

porque o Ilimitado não fala na linguagem reduzida da Vibração sonora, mas nas gamas de Vibrações bem além,
porque, nos mundos Ilimitados, a limitação do mental e da dissociação não pode existir.

Até certo ponto, pode ser necessário, para alguns de vocês, dar certo número de chaves.
Essas chaves não são chaves de acesso ao Estado de Ser, mas chaves Vibratórias, relacionadas com suas palavras

limitadas, que lhes permitem se aproximar de espaços onde o mental se cala, espaços que os aproximam da Vibração
da Unidade e de sua Consciência Ilimitada.

Assim, bem amados filhos da Luz, eu lhes dou a palavra.
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***

Questão: nesse momento, qual é o protocolo prioritário?

Bem amado, existem vários caminhos que conduzem ao mesmo ponto de destino.
Nós lhes damos o máximo de caminhos.

Assim foi das chaves Metatrônicas durante seu ano passado.
A repetição Vibratória das Sílabas Sagradas [OD – ER – IM – IS - AL] é também um meio de elevação Vibratória.

Não há nada que substitua outra coisa.
Existem apenas camadas sucessivas que lhes permitem a implantação Vibratória dessas diferentes ferramentas e

desses diferentes meios, se elevarem, sempre mais, na certeza da Existência e na vivência do Estado de Ser.

Cabe-lhes, a cada um, no que se refere a essas ferramentas coletivas e não seletivas e não individuais, usá-las à
vontade o que lhes convêm, no momento correspondente ao que vocês fazem.

Eu digo que o objetivo final é chegar a conceber e perceber que somente a Consciência dirige a Consciência.
Quando chegarem nesse ponto específico, vocês não terão mais necessidade de qualquer ferramenta, qualquer que

seja, porque vocês terão se tornado vocês mesmos a ferramenta.

***

Questão: como Arcanjo, você pode ver a real Dimensão do nosso Estado de Ser?

Eu iria mesmo mais longe, bem amada.
Sua forma física não me é acessível, no sentido em que o entende.

Eu apenas percebo de vocês as ondas, mesmo nesse canal, emergindo do mais profundo da sua consciência comum e
vindo do seu Estado de Ser.

Eu posso captar, pela Vibração sonora (e, nesse sentido, por várias vezes, eu lhes pedi, como lhes pedirei sempre, para
pronunciarem o seu primeiro nome, três vezes), para poder identificá-la, assim como nós o fazemos, todos, nos

mundos unificados, a Vibração e o canto da sua alma.

Isso é para nós muito mais fácil.
Somente alguns seres, que estiveram encarnados nas cadeias da encarnação e nesse mundo dissociado, e que
deixaram há pouco tempo esse plano em que vocês estão, são ainda capazes e podem mesmo discernir suas

estruturas físicas e sutis.

Estes intervêm, de maneira muito mais fina, em seus espaços que vocês chamam de curas espirituais.
Alguns deles foram capazes de manter contato com o que vocês chamam encarnação, mesmo estando, agora,

extraídos desta matriz.

Assim o é para alguns dos Melquisedeques que intervêm mesmo quase fisicamente em seus espaços.

***

Questão: o princípio da lógica faz parte do mental ou faz parte do Ilimitado?

Bem amado, o que chamam de lógica, em seu mundo, está em relação direta com o ‘princípio de ação/reação’.

Esse princípio de ação/reação, que vocês conhecem através das leis físicas como através de algumas leis espirituais
chamadas Leis de Carma, não tem qualquer existência nem qualquer legitimidade nos mundos unificados.

A única lógica é a Inteligência e o agenciamento da Luz Vibrante autêntica.

A lógica da Consciência apenas segue a lógica da Luz e em nenhum caso uma lógica mental ou uma lógica ligada à
ação/reação.

Lembrem-se que a Lei essencial, nos mundos unificados, chama-se ‘Ação de Graça’.

***

Questão: qual é a interação da informação verdadeira que nos é trazida com o Supramental?

Bem amado, o conjunto de informações, de ensinamentos, de yogas e de chaves que lhes são entregues, tem apenas
um único objetivo, se tal é também seu objetivo: aquele de extraí-los da matriz e da matriz que prende e das ilusões

nas quais vocês se encontram.

***



Questão: aceder ao Ilimitado poderia ser sentir-se Um com tudo o que se pode perceber?

Bem além, bem amado.
O que você pode perceber, como o que pode não perceber.

A Consciência Ilimitada confere o sentimento de dissolução e de fusão mesmo na Fonte: não há mais limitação
alguma.

Assim, portanto, ainda estando consciente de sua própria consciência, há uma Consciência também importante
atribuída à Fonte como aos mundos Arcangélicos, como aos mundos unificados, quaisquer que eles sejam.Não há

mais qualquer separação, nem qualquer divisão.

Assim como Um Amigo lhes disse: nos mundos unificados, tudo é relação e ressonância.
Não há mais laço.

Não há mais dependência.
A liberdade total existe nos mundos unificados, o que não existe absolutamente em seus mundos dissociados.

***

Questão: quando tivermos acesso ao Ilimitado, haverá tarefas específicas atribuídas?

Bem amado, no acesso definitivo ao Estado de Ser ou ao Ilimitado, a sua Consciência é, portanto, livre.
Esta liberdade é total.

Simplesmente, o que vocês são, em Verdade e em Unidade, irá levá-los a voltar aos seus mundos de origem e a ali
exercerem o porquê vocês se criaram, vocês mesmos, e se exteriorizaram da Fonte, mas sem qualquer limitação.

Assim, um Arcanjo tem funções.
Assim, na Civilização dos Triângulos, os Triângulos têm funções.

Assim, os sóis têm funções.
Assim, os planetas têm funções e o seu acesso de ressonância e de relação com as outras dimensões está fixado dentro

de uma forma, ao menos para o que vocês percebem, nos mundos dissociados.

Mas um planeta, ele mesmo, é livre para aceder às outras Dimensões.
É isso que vive atualmente a sua Terra: a sua liberação.

O que é chamado de parto, de nascimento, de liberação, é a mesma realidade.

Assim, não se trata de tarefas, assim como você as expressou, mas de um Serviço natural, pela ressonância e atração
com a Lei do Um.

O ‘princípio da tarefa’ não obedece, tampouco, às leis de ação e de reação tal como vocês as vivem.

Assim, qualquer que seja a tarefa que vocês efetuam, nos mundos dissociados, isso tem sempre um custo em termos
de energia, o que não é absolutamente o caso nos mundos unificados.

Vocês estão, se pudermos esquematizar, nos mundos da resistência.

Nós estamos nos mundos da facilidade.

***

Questão: a única verdadeira Consciência é do domínio do Ilimitado?

Bem amado, toda Vibração é Consciência.
Mesmo dentro de certas estruturas que existem em sua Humanidade, chamadas portais orgânicos ou sem alma, existe

uma Vibração e um embrião de Consciência.
Mas isso não basta para serem seres conscientes, no Ilimitado.

Assim, a Consciência está presente, tanto no átomo como no sistema solar, como na Fonte.
Não pode existir Vibração ou Vida dissociada, como unificada, sem Consciência ou sem, ao menos, uma Centelha de

Consciência.

Todo o jogo dos Arcontes e dos Dracos foi deixar irradiar, desde o sol, um mínimo de Consciência, a fim de manter a
Ilusão na qual vocês estão.

***

Questão: aceder ao Ilimitado é um eterno nascimento?

Bem amado, a palavra nascimento pode levar à confusão.
Eu falaria, de preferência, eterna Ressurreição, no que se refere a vocês.



***

Questão: a partir do momento em que se acede ao Ilimitado, tudo é novo permanentemente?

O Ilimitado não conhece a Dimensão temporal, tal como vocês a vivem.
Assim, cada instante e cada sopro e cada Vibração da Consciência é único, mas inscrito, ao mesmo tempo, na

totalidade.

Assim, sim, tudo é novo a cada instante.Tudo é expansão permanente.
Nenhuma força de contração ou de limitação pode existir nos mundos unificados.

Lembrem-se de que o que os seus olhos veem, de que o que as suas teorias que os cientistas de ponta elaboram, são
apenas oriundo de leis modificadas da física, tal como vocês a vivem nesse mundo, e não são em caso

algum aplicáveis ao que existe nos mundos supraluminosos ou supramentais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, resta-lhes agora praticar.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve, dentro das várias intervenções neste espaço.

Voltarei a vocês.
Recebam minhas bênçãos.

************

(*) – ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100620_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, eu sempre vim a vocês como Arcanjo da Relação e, também, como Arcanjo
Embaixador do Conclave Arcangélico e, também, como Arcanjo habituado, em meio à Humanidade, a

compreender e a permitir-lhes compreender e viver o que está em andamento.

Portanto, em meio às minhas Bênçãos e à minha Radiância, nós vamos abranger as suas questões e as suas
dúvidas sobre o que for do seu agrado submeter-me.

Se uma resposta for possível da minha parte, eu irei dá-la vocês.

Assim então, eu os escuto.

*** 

Pergunta: por qual razão eu sinto especialmente a Vibração no sexto chakra  [Ajna - 3o. Olho]?

Há uma, mas o mais importante não é o significado, e sim a ação a que ela conduz.

É necessário apresentar essa Vibração ao seu Coração e não deixar se instalar nesse espaço.

A testa corresponde à energia e à Consciência denominada poder da alma, poder que deve ser transferido ao
Coração e não utilizado pela personalidade.

A Luz não deve sair por esse centro, mas pelo conjunto das células e, de maneira preferencial, pelo chakra do
Coração.

*** 

Pergunta: por que se sentir às vezes como decolar e mantido em formas de tremores?

Isso corresponde a uma dupla atração: essa, obviamente, da Luz de UM AMIGO e não da minha Presença,

ANAEL - 20 de junho de 2010 - Autres Dimensions
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corresponde ao acesso ao Estado de Ser.

Esse Estado de Ser que deve doravante se manifestar em meio a esta Dimensão, mas, é claro, a expansão da
Luz e da Presença da Luz, a tal oitava de Vibração, em meio a este espaço, pode levar alguns de vocês a viver

um chamado para partir.

Esse apelo para partir é contrabalançado, não pela sua própria vontade, mas também por aqueles que rodeiam,
de maneira silenciosa e invisível, a intervenção do UM AMIGO, a fim de evitar que vocês possam partir

definitivamente em meio aos espaços do Estado de Ser.

Essas diferentes manifestações dizem respeito provavelmente à maioria de vocês, aqui presentes, em
diferentes formas.

Todas elas correspondem à imersão da sua Consciência limitada em meio à ilimitada, com intensidades de Luz
Vibral que vão continuar, eu recordo a vocês, se amplificando.

Existe então uma preparação Vibratória que lhes é proposta, através de determinadas colocações em Vibração
das suas estruturas.

Isso poderá lhes permitir, e levá-los a viver, durante a segunda série, ou seja, durante os próximos sete dias,
acessos ao Estado de Ser muito mais fluido e muito mais fácil.

Alguns de vocês começam a experimentar Estados de Samadhi cada vez mais profundos.

Esse é o caminho certo e a única via para aceder aos espaços da Consciência Ilimitada.

Aceder à Consciência Ilimitada não quer dizer partir em meio ao Estado de Ser.

Alguns de vocês o fizeram, mas esse não é o objetivo no momento, mas, simplesmente, o objetivo final.

Enquanto isso, há algumas coisas a serem feitas nesta Dimensão em que estão: ancorar a Luz, semear a Luz,
esse é o seu papel.

*** 

Pergunta: como fluidificar as relações com meu pequeno filho, de 5 anos, que é superdotado?

Amada, convém aceitar que em cada relação humana envolvendo o relacionamento de dois seres, se um dos
dois não quiser se relacionar, por que você desejaria forçar essa relação, seja qual for a sua idade e seja qual

for o seu papel em relação a você?

Existe, em meio aos desenvolvimentos das almas, particularmente nessas idades, particularmente em crianças
especiais, o anseio de não entrar nas relações que eu qualificaria de 3a. Dimensão, onde a liberdade, para

essas almas, é essencial.

Em nome de que você não respeitaria o outro no que ele expressa?

Em nome de qual papel você desejaria forçar uma criança, vinda de outras Dimensões, a aceitar qualquer coisa
que ela não conhece?

Isso se denomina assumir o poder, quer você queira ou não.

Não podemos forçar ninguém a aceitar o Amor se ele não desejar.

Isso não se chama Amor.

***

Pergunta: talvez essa criança, justamente, manifesta um desejo de se relacionar e, talvez, não.

Essa criança não teria o direito de mudar de ideia?

Em nome de que você poderia reclamar uma estabilidade afetiva ou comportamental com uma alma que
descobre este mundo e suas ilusões?

É necessário admitir e compreender que isso a remete, amada, às feridas não cicatrizadas e que você não
pode cicatrizar as suas próprias feridas impondo-as aos outros.

*** 

Pergunta: como cicatrizar essas feridas?

Enviando Amor, sem nada pedir.

Mas enviar esse Amor está além do papel ou da função que, isso, é um jogo da vítima.



Atribuir a uma alma, muito mais antiga do que você, muito mais evoluída em meio à sua compreensão
multidimensional, exigir um procedimento humano em relação com papéis, é muito prejudicial.

O Amor não se exige, nem se dá se o outro não deseja.

O maior Amor está nesse nível.

O Amor não força nada, o Amor não prende jamais, o Amor não se fia a papéis ou a funções, o Amor deixa
livre e aceita a liberdade.

Tenham cuidado, assim como disseram várias Consciências tendo, elas, vivido a encarnação: o Amor não é o
que vocês pensam, muito menos o que vocês projetam sobre o outro.

*** 

Pergunta: essa criança tem conhecimento do Amor universal, por que ele usa palavras nesse
sentido?

Eu vou lhe dizer, muito maior do que o seu. Ele poderia ser o seu avô.

*** 

Pergunta: ele poderia então ser a reencarnação de um membro da nossa família?

Amada, por querer aprisionar as pessoas em meio a papéis e a funções, você perde o sentido do seu
caminho.

Querer encontrar filiações, querer reencontrar filiações, seja ela a mais autêntica nesta Dimensão, não tem
qualquer sentido nas outras Dimensões.

As ligações familiares, tais como vocês as concebem nesta Dimensão, e no espaço limitado de uma Vida,
estritamente nada são.

Estas ligações desaparecem, mesmo quando vocês desaparecem deste plano que os mantêm em meio à
matriz.

Então, o que dizer dessas ligações quando vocês descobrirem esses espaços ilimitados?

Eles não têm qualquer significado.

O que lhes é solicitado, hoje, é para respeitar o outro, a sua liberdade, a sua expressão e o que ele é, e não
para constrangê-lo em meio a um papel ou a uma condição enredando-o no fato de fazer persistir as coisas

que, afinal, tem-se apenas muito pouco tempo.

Eu especifico que essa atitude, muito acatada no seu mundo ocidental, não tem absolutamente propagação em
meio aos povos que poderiam ser denominados primitivos ou arcaicos.

Vocês devem, aí também, desaprender e principalmente respeitar o outro.

Respeitar o outro necessita de não pressioná-lo em meio a um papel ou a uma função, seja qual for a sua
idade, seja qual for o seu grau de despertar, e seja qual for a sua relação com vocês, pois o papel tido na carne

não é absolutamente nada em relação ao papel do Espírito.

Muitas almas que estão encarnadas, há pouco menos de uma geração, são almas, não todas, mas das quais
muitas apenas muito pouco conheceram os princípios que vocês aplicam, desde tempos imemoriais,

como normais, e que, aos nossos olhos dos Arcanjos, são estritamente anormais.

Vocês não podem encontrar a liberdade mantendo essas ligações ilusórias.

Vocês devem respeitar e amar esses seres por eles e não por vocês.

*** 

Pergunta: qual será o papel dos Ancoradores da Luz após o Anúncio de MARIA?

De manter o rumo e de continuar a ancorar cada vez mais intensamente, e de maneira cada vez mais firme, a
Luz.

Eu diria, segundo as suas expressões humanas, de maneira constante.

*** 



Pergunta: o trabalho de Ancorar a Luz pode ocorrer em qualquer local?

Onde vocês estiverem no mundo, mesmo na parte mais longínqua de um deserto, isso tem exatamente o
mesmo efeito.

Conhecendo bem, agora, o que denominam, no seu mundo, as redes, sejam elas quais forem, isso é
exatamente o mesmo princípio para a Luz, exceto que, aí, essa rede é livre e essa liberdade lhe confere uma

solidez a toda prova sobre à qual a Sombra e as resistências logo não terão mais nenhum domínio.

*** 

Pergunta: o que pode nos ajudar a permanecer conscientes no eterno presente?

Os espaços e os momentos, segundo os seus ritmos, segundo os seus rituais, em que vocês mergulham em
meio à Vibração interior, devendo pouco a pouco emergir no seu mundo exterior e comum.

Essa é a melhor maneira de manter a continuidade da Consciência do presente e da Luz Vibral.

*** 

Pergunta: há qualquer coisa a fazer que permitisse, quando se deixa este Estado, de reencontrá-lo?

Isso se denomina a Presença a si mesmo e a lucidez dessa Presença em meio ao instante.

No momento, vocês cultivam os Estados interiores permitindo-lhes, quando o momento tiver chegado, eclodir,
literalmente, nesta Dimensão, na sua Presença.

Naquele momento, vocês terão apenas que Ser para manifestar essa Presença, quer vocês estejam em uma
atividade muito afastada do que vocês vivem Interiormente.

É esse o seu desafio e é isso que vocês vão realizar.

A Vibração e o Estado de Ser não são uma fuga, mas, bem mais, um ancoradouro, em meio à sua Ilusão,
dessa Verdade.

*** 

Pergunta: às vezes tenho dificuldade de encontrar o limite entre o que convém guardar comigo ou
partilhar com os outros. O outro, eu o sinto às vezes como em intenso distanciamento.

Amado, em qualquer relação interpessoal, colocar-se na Vibração e na Luz nem sempre é muito bem recebido.

A Sombra verdadeiramente não gosta da Luz, pois ela não a conhece.

Portanto, muitos seres humanos, ainda afastados da Luz, vão ficar profundamente chocados com a Revelação
da Luz.

Não é a Luz que choca, é a própria Sombra deles.

Da mesma forma que em vocês, algumas feridas, algumas crenças, voltam e, literalmente, deflagram-
se pela ação da Luz.

É a Luz que faz isso? Não.

*** 

Pergunta: qual é então, nesse caso, a atitude mais correta?

Eu sinto lhe dizer, infelizmente, nenhuma, e isso será cada vez mais violento.

Portanto, sigam o caminho da Vibração do seu Coração.

Seguindo essa Vibração, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá permitir-lhes evitar estarem em confronto
com reações opostas à Luz.

A Luz não os torna invisíveis, pelo contrário.

A Luz tira-os da invisibilidade e aqueles que rejeitam a Luz, por medo, por convicção, podem se mostrar
profundamente perturbados e agressivos pela Luz e se tornar agressores.

Dessa forma, se vocês se estabelecerem no ‘princípio de atração e de ressonância’, pela resposta da
Vibração do Coração, vocês irão evitar, bem facilmente, esse tipo de encontro, esse tipo de cenário.



Mas se vocês insistirem em manter relações, sejam elas quais forem, além do que é suportável para o outro (e
não para vocês), vocês serão confrontados com retornos extremamente violentos e, quanto mais forças de

resistência entrarem em ação, pelo fato da Presença da Luz, mais isso irá se tornar significativo.

Certamente, isso implica em alguns ajustes nas pessoas e nos locais que frequentam e nas situações que
encontram, mas não pode ser de outro modo.

Cabe estarem seguros, eu diria mesmo, muito seguros, invulneráveis, por exemplo, como se estivessem se
colocando diante de uma cena reconstituindo uma história que vocês chamariam, por exemplo, do tipo policial

ou de filme de terror, se vocês estiverem mesmo na Luz.

Da mesma forma, a Luz que vocês portam, que vocês albergam, que vocês desenvolvem, irá conduzi-los a
mudar radicalmente, de maneira muito violenta talvez, o que vocês tinham estabelecido como relação,

independentemente dos círculos de relações.

Duas humanidades se separam.

Lembrem-se: nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

*** 

Pergunta: o abandono à Luz permanece a abordagem central?

Eu diria a abordagem capital.

A Vibração em si apenas poderá crescer e prosperar se vocês se abandonarem e soltarem todos os
compromissos que tiveram até agora.

Isso se torna cada vez mais verdadeiro: todas as lutas existenciais lógicas, eu repito, em meio a esta
Dimensão, não terão, logo mais, nenhum interesse.

Se vocês optarem, seja qual for o grau de abertura, por manter o que está morto, então, ser-lhes-á feito
conforme a sua escolha e não pode ser de outro modo, se não, haveria violação da liberdade da alma.

Vocês não podem manter (e vocês poderão cada vez menos manter) o antigo e o novo.

Independentemente das lágrimas, independentemente das reações que teriam tendência a nascer em vocês,
cabe a vocês, no entanto, arbitrar, cada vez mais depressa e cada vez mais firmemente.

*** 

Pergunta: o cotidiano se torna cada vez mais difícil. Em que sentido eu deveria continuar a
trabalhar?

Ninguém irá decidir no seu lugar, mas você mesma evocou a solução.

Isso se torna cada vez mais intolerável e é lógico, de novo.

Não há que ter nem culpa nem arrependimento, mas muitos de vocês, aqui presentes como em outros locais,
foram obrigados a arbitrar certas situações.

Algumas situações nas quais compromissos foram estabelecidos, não podem mais continuar, pelo próprio fato
da elevação Vibratória.

Isso é, mais uma vez, totalmente lógico.

O que você exprime, amada, muitos seres humanos no planeta sentem e vivenciam isso, devido a esta
elevação Vibratória e ao acesso à Luz.

Um pingo de Consciência, ou a Consciência muito limitada, existente até mesmo entre os buscadores
espirituais, nunca havia sido um problema até agora.

Era bem possível, antes dessa abertura à Luz Vibral, ter uma busca espiritual e viver alguma autenticidade,
mantendo a Ilusão em meio à matriz, quer seja pelas atividades profissionais, quer seja pelas ligações com as

pessoas.

A época dos compromissos terminou e muito mais rápido do que vocês imaginam.

Muitas coisas irão se tornar intoleráveis.

Não são as coisas que se tornam intoleráveis, é a sua Consciência, que se transforma e que se expande, que
torna as situações inaceitáveis, até então aceitáveis.

Então, cabe a vocês saber o que vocês desejam.

Agora, amada, se você me responder que é impossível cessar uma atividade ou uma relação, eu respondo
que, então, é impossível efetivamente mudar, mas será conveniente assumir totalmente as escolhas Vibratórias

que foram tomadas.



Assim como lhes disseram, ninguém pode fazer o caminho no seu lugar.

Nós podemos ajudá-los em Estados de Consciência, nós podemos ajudá-los em Vibrações, em palavras, mas
nós não podemos agir no seu lugar e o sentido da ação depende apenas de vocês, em qualquer situação.

Não compete a nenhuma outra pessoa tomar uma decisão no seu lugar, se não, aí também, vocês recaem
pesadamente na dualidade.

Vocês devem se tornar responsáveis e livres.

Não há preço a pagar suficientemente alto ou suficientemente excessivo que justifique a sua ausência de
liberdade.

O abandono à Luz e a confiança na providência ou, denomine isso como você achar conveniente, o que nós
chamamos, nós, de Inteligência da Luz, não é uma palavra em vão, mas deve demonstrar a veracidade dessas

palavras em meio à sua Vida, se não, qual a serventia?

E isso é válido em todas as circunstâncias da sua vida e irá se tornar cada vez mais atual.

Tornar-se-á cada vez mais difícil, não em meses ou em anos, mas nos próximos dias e semanas, manter
determinadas ilusões.

Cabe a vocês saberem o que desejam, mas vocês não poderão manter a dualidade e a Unidade.

A dualidade leva-os inexoravelmente ao sofrimento, à emoção e, principalmente, irá levá-los cada vez mais à
perda da sua Unidade.

Tornar-se-á então muito fácil, além mesmo da Vibração do Coração, dar-se conta, por vocês mesmos, de que
vocês se afastam de si próprios.

E lembrem-se de que nós nada poderemos fazer.

São vocês que escolhem.

Eu já havia prevenido, em outros espaços, há alguns dias, sobre as consequências dos seus atos, das suas
escolhas e dos seus comportamentos.

Essas palavras irão assumir uma importância cada vez mais aguda e urgente no que vocês têm que viver.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Bem amados, eu irei lhes dar a minha bênção Vibratória durante alguns minutos.

Por favor, eu peço, descruzem as suas pernas e os seus braços e acolham a minha Radiância.

Eu os abençoo.

Sejam livres.

Sejam Um.

... Efusão de energia ... 

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/article3b4b.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-20_juin_2010-article3b4b.pdf

20 de junho de 2010

(Publicado em 1º de julho de 2010)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, de início, deixem-me, contrariamente ao meu costume, expressar-me um pouco sobre as circunstâncias
planetárias.

Eu vou lhes falar do jornal intergaláctico e atual, nesse domingo da sua Terra, para assinalar que vocês entram
no período do solstício e de grandes movimentos planetários anunciadores de grandes mudanças.

Então, não vou voltar sobre as festividades e o programa que os espera.
Tudo isso, vocês irão percebê-lo, no tempo e na hora.

Mas eu tenho que insistir sobre o modo como vocês terão que assistir e participar das festividades.

Porque, obviamente, o mais importante, não é assistir ao espetáculo, mas ver qual o efeito fará o espetáculo
sobre vocês, não é?

Então, não haverá trinta soluções, não é?

Vocês não sairão do espetáculo dizendo: “está bem, foi bom”.

Não, vocês irão viver o espetáculo!

Mas vocês irão viver o espetáculo de dois modos e somente de dois modos possíveis.

A vocês cabe escolher e decidir, não é?

Vocês estão nos instantes finais desta preparação: ou vocês irão vivê-la na Alegria, o que eu desejo para o
maior número de vocês, presentes aqui e em outros lugares (bicicleta ou não bicicleta, não é?), ou no terror.

É tão simples assim, não haverá meias-medidas com relação ao que está chegando e, durante a minha vida, eu
insisti, certamente muito menos do que meu Mestre Bença Deunov, sobre o final desta Dimensão.

Ele falou, de maneira muito exata, relativamente ao final desta Dimensão no Fogo.

Mas vocês não estão, como sabem, no final.

A cortina ainda não caiu, resta ainda a abrir a cortina e ela vai se abrir, creiam-me.

Então, no momento, são as primícias que vocês vivem em vocês e são as primícias que vocês observam,
aqueles que se interessam pelo que acontece no exterior.

Retenham uma única coisa, ela é fundamental: Alegria ou terror.

Não haverá outras medidas, não haverá outras meias-medidas com relação aos encadeamentos de
acontecimentos que vocês irão suportar e viver nos próximos dias, agora.

Então, aí também, hein, obviamente, se vocês estiverem na Alegria, isso será uma comédia.

Se vocês estiverem no terror, isso será um melodrama.

Cabe a vocês escolher, mas isso será exatamente a mesma coisa para todo o mundo.

Simplesmente, o modo que vocês irão vivê-lo, no plano vibratório, no plano visual, no plano dos seus sentidos,
no plano das suas entranhas, no plano do seu Coração, será em função da sua capacidade para se estabelecer

no Coração, e nada mais, e nada mais, aliás, será importante.

O.M. Aïvanhov - 20 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-u2ZHPMp5Jmc/Ueuy6c6D82I/AAAAAAAACrE/RY64OAfIpPc/s1600/000+omraam+-+20.06.2010.jpg


Portanto, eu os engajo, não para girar a bicicleta (nota: o mental), mas para verdadeiramente, no fundo do seu
ser, se colocarem a questão do modo que irão viver isso.

Como vocês vão reagir ou não reagir?

Como vão aquiescer, de algum modo, com o estabelecimento da primeira jornada da Luz Unitária (nota: em 17
de julho de 2010)?

Como vão encaixar os aspectos planetários essenciais que vão ocorrer na Humanidade, em suas vidas?

Tudo isso é verdadeiramente essencial, para a maneira de assistir ao espetáculo.

Compreendam bem que vocês serão, todos vocês, sem exceção, onde quer que estejam (numa caverna,
como alguns pensam poder escapar ao que vem, ou ainda nas cidades, ou ainda nos campos), vocês serão

todos abalados, no bom sentido ou no mau sentido.

Tudo isso apenas irá depender da sua capacidade para entrar em ressonância com a Unidade que irá
acompanhar isso ou não.

Aí está o que eu tinha que dizer.

Guardem bem essas palavras, elas são importantes.

O terror existe se vocês permanecerem lagarta, como bem disse Um Amigo.

A Alegria existe se vocês se tornarem borboleta.

É muito importante compreender isso.

E é uma compreensão vibratória.

Isso jamais será uma compreensão mental.

Portanto, preparem-se para se estabelecer na Alegria.

É o único modo que terão de manter sua estrutura e de servir e continuar a trabalhar nesta Dimensão, para o
estabelecimento da Luz.

Então, aí estão algumas palavras.

Antes de devolver as bicicletas, vocês têm questões precisas com relação a isso?

***

Questão: que se pode esperar em 17 de julho de 2010?

Será a primeira vez que a Radiação Tripla do Espírito Santo, do Ultravioleta e da Fonte será permanente.

Assim, portanto, durante este dia, vocês irão perceber, independentemente da intervenção de Miguel que será,
eu penso, a mais importante de todas as intervenções nesse canal, pela sua Presença, pela sua Vibração e

pelas próprias informações cruciais que lhes serão comunicadas naquele momento, sobre o desenvolvimento
do plano da Luz Vibral na sua Dimensão que está, agora, perfeitamente estabelecido e perfeitamente definido.

***

Questão: como desenvolver e manter o estado de Alegria?

Então, aí, já há bastante indicações que lhes foram dadas, muito numerosas.

Há os ensinamentos das novas lâmpadas que lhes foram comunicados.

Há as técnicas de Mestre RAM.

Há as técnicas de Um Amigo, de Sri Aurobindo (nota: vocês irão encontrar em “protocolos” tudo o que foi
solicitado para dar sobre o assunto).

Há muitas ferramentas que lhes foram comunicadas para se estabelecer na Alegria e não vejo necessidade de
associar outras.

***



Questão: o aumento de intensidade Vibratória vai acelerar essa tomada de Consciência?

Vocês sabem, não há nada melhor para o ser humano (na minha vida, eu chamei de "chute nas nádegas") do
que ter medo, porque a um dado momento, o medo é tão intenso, que só pode desembocar na Alegria.

Vocês todos ouviram falar, das crianças que têm grande medo e que, de repente, colocam-se a se arrebentar
de rir, não é? 

É o mesmo princípio.

Portanto, não há preocupação.

E o que faz uma criança quando tem medo?

E quando está aterrorizada?

E o que faz até mesmo um adulto quando está doente e sofre?

Chama a mamãe.

E vocês têm a explicação magnífica do porquê a intervenção de Maria vai ocorrer depois, durante este período.

É lógico, não é?

***

Questão: se estamos na Alegria, seremos conduzidos pela vontade da Fonte?
A Fonte é Alegria.

Eu já disse, isso foi já dito por vários interventores: em função da Vibração que vocês emitirem, em função da
qualidade Vibratória na qual vocês estiverem estabelecidos, vocês irão atrair para vocês o que

for atração e ressonância.

Vou tomar um exemplo muito simples: imaginem que vocês tenham assimilado, intuído, o fato de que seja
melhor estar no alto de uma montanha ao invés do que no centro de uma grande cidade.

Mas se a sua Vibração não estiver em concordância com isso, acontecer-lhes-á a mesma coisa no alto da sua
montanha como no centro da sua grande cidade.

A solução, ela é interior.

Então, obviamente, depois, há seres que fazem previsões que tentaram prever (porque o ser humano é um ser
de previsão), estabelecer condições de sobrevivência mais agradáveis, é claro.

O fato de ter a barriga um pouco cheia, o fato de ter calor, o fato de estar com muitos, obviamente, será,
naqueles momentos, importante.

Mas lembrem-se de que é apenas o terceiro ato, não é? 

Não é o quarto ato.

Por conseguinte, o importante é a preparação interior, inicialmente e, depois, efetivamente, em função da
qualidade da sua preparação Interior, será talvez mais agradável viver isso na Alegria do Coração e também

com um ambiente que vai no mesmo sentido, se possível.

Mas ninguém vai escapar ao que eu chamaria de onda Unitária da Luz e também de onda Vibratória, emocional,
de resistência à Luz.

***

Questão: viver entre pessoas que não têm Consciência de tudo isso é uma desvantagem ou não?

Dado que o mais importante é o Interior, vocês são confrontados, pela ressonância e atração, com o que vocês
devem ser confrontados, seja profissionalmente, afetivamente ou outro.

Guardem também que vocês não poderão jamais forçar (e é aí que se verá a sua capacidade para entrar na
ausência de laços tais como existiram nesta Dimensão), seja seus descendentes, seja seus ascendentes, seja

seus cônjuges.

Vocês não têm que ser responsáveis, através do que acontece, de tudo o que os rodeia, não é?

É preciso aceitar deixar a liberdade a cada um, em função da sua própria Consciência, de ir para onde ele deve
ir, porque, naquele momento, se vocês mesmos se colocarem resistências, ou se vocês mesmos tiverem o

desejo de convencer quem quer que seja, vocês irão voltar para a dualidade e para as forças do terror.



E as frases de Cristo que já pronunciei: «vigiai e orai porque vocês não sabem nem a hora, nem o dia,
mantenham a sua casa limpa», e bem, é agora.

Vocês conhecem a hora e o dia, do ato três.

Nós não podemos mais suspender, por razões múltiplas que lhes são muito compreensíveis.

Com um pouco de lógica, bem humana, vocês constatam que certo número de eventos ocorre no nível
elementar e que os maus rapazes, querendo aderir às profecias, desencadearam o Apocalipse eles mesmos,

esperando levar ao delírio dual muitas pessoas da Humanidade.

E nós somos obrigados, também, como dizer..., a fazer sentir a influência Vibratória da Luz Unitária através de
todas as irradiações que conduzimos até vocês e manifestar a nossa Presença de modo cada vez mais

tangível, em vocês, a título individual, como a título coletivo, o que explica também que vocês tenham cada vez
mais manifestações de Embarcações intergalácticas de Luz, em particular Embarcações Unificadas.

A maior parte de formas que vocês observam pelo mundo, atualmente, de forma redonda, está ligada aos
Anjos do Senhor que colocaram o pé sobre a Terra.

***

Questão: a melhor solução é abrir o Coração à Luz, qualquer que seja o lugar onde se encontre e os
eventos que se apresentam?

De todo modo, se você estiver no Coração, onde quer que esteja sobre o planeta, você será protegido.

Lembre-se do que Sri Aurobindo (perdão, São João) disse no Apocalipse: “no mesmo lugar, um será tomado e
o outro não”.

Isso é válido para o terceiro ato, como para o quarto ato.

É a Vibração que conduz o seu destino e o seu destino final.

***

Questão: quanto à noção de liberdade para cada um viver o que tem que viver, eu sinto como uma
forma de culpa, frente àqueles que não têm os meios de conhecimento de tudo isso.

Mas não é um acesso ao conhecimento do que lhes digo.

É unicamente o acesso Vibratório que faz a diferença e há pessoas que, vocês podem lhes colocar todas as
provas diante do nariz, sobre o que está acontecendo, elas vão preferir se interessar pela sua pequena Vida.

Então, agora, cara amiga, se você se culpar, é o seu problema e não o problema do outro.

Ele é seu e é importante.

A culpa é, por Essência, fazer parte da dualidade, porque, falando, por exemplo, de membros da sua família...
mas o que representa a sua família em relação à multidão de vidas que você teve?

Isso prova apegos ainda importantes a modos de funcionamento vindos da terceira Dimensão e apenas a
Vibração irá permitir superar tudo isso, nada mais.

Não é o fato de estar a par que irá preservar, é unicamente a Vibração.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é o ato quatro?

É a preparação do planeta grelha.

Então, para fazer grelhar um planeta, vocês podem imaginar que é preciso certo número de circunstâncias
adequadas.

É preciso que a água esteja pesada, é o que está acontecendo com os oceanos que vão se tornar negros e
vermelhos.

É o que está acontecendo com a liberação de gases que estão situados além do manto terrestre, que vão dar
as condições ótimas, no momento em que a Luz do Sol for impactar a Terra, para abrasar tudo isso, mas isso

não se fará em um dia, com certeza.



***

Questão: qual será exatamente a ação dos Anjos do Senhor?

Isso foi desenvolvido muito longamente por eles mesmos (**).

O seu papel é o de cuidar para que as Merkabah individuais e coletivas estejam prontas para aqueles que terão
necessidade de serem transportados com esse corpo biológico.

Os Anjos do Senhor têm também funções de preparação para tudo isso, a partir de agora.

Elas são múltiplas, essas funções.

Elas correspondem a diversas funções de assistência e de ajuda, pode-se dizer.

***

Questão: é a capacidade Vibratória que vai orientar para a 5ª Dimensão ou para a 3ª unificada?

Sim, a sua capacidade vibratória...

E quem disse que vocês irão na 5D ou na 3D unificada?

Há também outras possibilidades.

Não há apenas essas duas aí, não é?

Há múltiplas possibilidades de caminho.

Não é tão efetivo assim, certamente.

Entretanto, obviamente, é a capacidade Vibratória que irá decidir porque, a um dado momento, a Consciência
que está na lagarta deve passar na borboleta e, para isso, é preciso poder se extrair da lagarta, não é?

E somente a Vibração dará esta capacidade ou não.

As radiações, o nível Vibratório e as diferentes ionizações, que vão ocorrer em suas estruturas, serão mais ou
menos integrados, no nível celular e no nível da Consciência, e é isso que vai determinar a sua capacidade

para tornar-se uma pequena borboleta franzina ou uma grande borboleta.

***

Questão: isso significa que resta uma possibilidade de se cair nos braços dos Arcontes?

Oh isso terminou.

Finalmente, vocês deveriam se alegrar, porque, estejam na 3D unificada, estejam na 5D e sua Dimensão
estelar seja a 11D, ou ainda mais alta, finalmente, qual importância, porque vocês vão todos encontrar mundos

que estão ligados à Fonte, mas, obviamente, a travessia se faz na primeira classe, como na última classe.

***

Questão: o efeito dos dez minutos de cada início de hora será amplificado?
A partir de 17 de julho, de maneira incontestável.

Mas isso poderá tornar-se permanente durante um determinado período de tempo, que corresponde ao seu
verão deste ano (inverno no Brasil).

E eu os lembro de que o verão (inverno no Brasil) começa amanhã.

***

Questão: os cães, os gatos, podem ter, nesse momento, comportamentos específicos?

Então, os animais têm um sentido geomagnético extremamente desenvolvido.

Eles percebem os sismos, antes de vocês.



Eles percebem os sismos, antes de vocês.

Eles percebem os tsunamis, antes de vocês.

Eles percebem as erupções vulcânicas, antes de vocês.

Pouco tempo antes de vocês, mas antes de vocês.

Agora, da loucura humana, felizmente, eles são preservados.

E falo das ondas emocionais humanas, coletivas, não daquelas dos seus Mestres, certamente.

***

Questão: durante certos protocolos, ouvi como uma orquestra de cordas que tocava.

Mas isso corresponde, aí também, à passagem para estados Vibratórios.

Como sabem, quando do contato com o Espírito e com a alma, há sons que se manifestam.

A orquestra de cordas e o concerto de cordas é a etapa final que antecede a passagem ao Grande Samadhi.

Cada um vive isso em função dos seus medos, das suas feridas.

Mas é o mesmo processo que o acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: é o início do processo?

É o início do processo final.

***

Questão: por que sinto vibrar tão forte o nariz e muito pouco o Coração?

O importante é que uma Vibração correspondente à 12ª lâmpada, correspondente ao nariz, está ativa, a partir
do momento em que as lâmpadas são ativadas.

Agora, é a você que cabe se colocar no seu Coração, pela Consciência, diretamente.

Mas, se a Vibração do nariz e das asas do nariz estiver ativa, é evidente que o corpo novo mais alto está
desperto e que isso não poderia se fazer se o Coração não estivesse desperto.

Simplesmente, algumas circunstâncias da sua Vida, ainda presentes, representam freios à ascensão total à
Alegria.

Portanto, a energia vai se manifestar em outros lugares.

***

Questão: sentindo pouco a Vibração do Coração, é difícil fazer escolhas ligadas a esta Vibração.

Cara amiga, é muito simples.

É preciso substituir o coração afeto pelo Coração Vibratório.

Isso quer dizer que você deve fazer a introspecção de Consciência necessária.
Você se liberou de todos seus afetos?

Bem, não.

O Coração vibra quando se está na Paz com todos os Corações com os quais se teve contato: ascendentes,
descendentes, cônjuges e outros, situações ou outras.

E a bicicleta gira.

***



Questão: eu pratiquei os protocolos de Um Amigo, o que me trouxe uma grande diferença. Apesar
de tudo, sinto que amo mais meus filhos ou algumas pessoas. Trata-se de amar todos da mesma

maneira? Amar mais meus filhos quer dizer que estou no afeto?

Mas, obviamente.

O Amor maternal é afeto.

Mesmo Maria, quando seu Filho estava na cruz, ela foi afetada, não é?

E o afeto é o que gera a Vibração.

Isso não quer dizer abandonar ou enterrar todos os parentes, não é?, eu não disse isso.

É uma questão de ponto de vista que é essencial.

O afeto bloqueia, inteiramente, a Vibração do Coração.

O Coração Vibração não é o coração afeto.

O conjunto da Humanidade enfiou o dedo no Coração, com relação a isso.

Foi a Humanidade que assimilou o Coração ao Amor humano.

É preciso ter Coração na relação com o outro, mas, para isso, não é preciso perder de vista que o objetivo é o
Coração Vibratório e o Coração Vibratório não é o coração afeto.

A confusão está nesse nível.

***

Questão: isso significa então que estar na Unidade consiste em estar à mesma distância com
todos?

Então, cara amiga, eu responderia que, em última análise, sim.

Se você amar mais o seu filho do que o seu inimigo, você está no afeto.

***

Questão: como superar isso?
Percebendo.

Todos os protocolos já foram amplamente trabalhados, em você, isso se vê, mas é simplesmente este afeto aí
que deve se mover.

Isso não quer dizer não mais amar, mas amar na liberdade.

Amar na liberdade não é amar nas relações.

Então, por que haveria ligações tão fortes com o que é procedente da sua carne e o que é o seu inimigo?

Há a mesma Vibração e a mesma Consciência em cada filho como em cada inimigo.

E por que o seu inimigo seria menos digno de Amor do que o filho?

***

Questão: porque é meu filho.

Aí está, todo o problema está aí.

Mudar muito não é mudar totalmente.

Porque isso não dispensa amar, tanto, os filhos, não é?

Mas por que dois pesos, duas medidas?
O Amor Vibratório não conhece dois pesos, duas medidas.

Enquanto você permanecer nos dois pesos, duas medidas, você não está na Vibração, você está no afeto.

Ora, o mental quer fazê-la crer que o Coração afeto é o Coração.



O Coração afeto nada tem a fazer com o Coração Vibração.

Aliás, não é o Coração.

Chama-se “ter Coração”, mas é apenas a emoção e nada mais, ou crenças.

***

Questão: compreendo intelectualmente o que acaba de dizer, mas estou longe disso, porque não
consigo amar meus filhos da mesma maneira que meus inimigos, ou mesmo meus parentes.

Bem, então, não procure despertar o seu Coração.

Ele não vai despertar, apesar da insistência das novas lâmpadas.

Quando você diz “longe”, entendo o que diz, mas você não está longe.

Você está muito próxima.

É apenas um mecanismo da cabeça.

Não é mesmo um mecanismo Vibratório, não é uma montanha a escalar.

É uma aceitação que está para fazer.

Isso se chama ‘síndrome da mamãe galinha’ ou ‘síndrome da incubadora’, mesmo na metade transcendida.

***

Questão: no entanto, na Bíblia está escrito que Jesus amava João como seu discípulo bem amado,
ou seja, havia uma preferência ou uma relação particular entre João e ele?

A resposta é muito simples: a preferência não era o afeto.

Ela era de Ordem espiritual.

Não misture o afeto com o espiritual.

A preferência do Bem amado, de Cristo, por Sri Aurobindo é, se quiser, uma preferência Vibratória e espiritual
e certamente não afetiva.

Não havia laço afetivo, mas era um laço de liberdade total e de confiança total entre Cristo e o Bem amado.

***

Questão: para superar isso, conviria então olhar no outro não a sua forma, não a relação ao afeto
que se tem com ele, no sentido humano, mas a Vibração do seu Coração como parte da Fonte?

Então, olhe, é fácil, todos os ensinamentos espirituais o dizem, não é?

Mas não é uma questão de olhar, é uma questão de Vibração efetiva.

Portanto, não é uma crença, não é uma bela teoria que se aceita assim.

É para demonstrar, na Vibração e nos fatos.

A dificuldade é compreender que não é um trabalho de cada instante que se constrói.

É algo que se faz instantaneamente, se decidirmos, na alma e na Consciência e na Vibração.

***

Questão: eu tenho a sensação de ter caminhado para a Paz frente a mim mesmo, mas a raiva ainda
emerge frente ao que eu não suporto nas minhas limitações. Como superar isso?

Então, caro amigo, você tem duas soluções: ou se esbofeteia, mas isso dói, ou decide, de uma vez por todas,
se concentrar unicamente na Vibração e não na raiva.

Porque nenhuma personalidade, nenhuma ferida (em todo caso para as bicicletas de corrida que estão aí)
pode ser transcendida pelo fato de ter Consciência.



É preciso estar lúcido, é uma evidência, mas, quando há lucidez (como você a expressa, por exemplo, sobre
isso, sobre esse ponto preciso), você vai se dizer: “vou utilizar as ferramentas que tenho à minha disposição,

vou cavar, vou cavar, vou tentar compreender”.

Hoje, não é mais questão disso.

É questão (e Anael insistiu muito longamente nisso) de se abandonar à Inteligência da Luz.

Creio, aliás, que Um Amigo lhes deu um processo, extremamente fino, extremamente preciso, para dirigir a Luz
Vibrante sobre essas zonas de sofrimento, ou seja, não lutar contra, mas colocar ainda mais Luz.

São, eu creio, as últimas coisas que ele lhes deu antes daquelas que há agora (“ativação da consciência de
cura final”) (*).

***

Questão: se as vicissitudes que eu vivo ainda na minha vida são ligadas ao fato de que não estou
suficientemente no Coração, como superar isso?

Quero simplesmente lhe dizer que, aí também, associa-se a culpa.

Isso faz ressurgir em você algumas situações de culpas antigas com relação à sua história.

É isso que há para superar.

A culpa está sempre ligada a personalidades extremamente Amor, extremamente no Coração, mas no coração
afeto.

É o que se chama de salvadores.

É o que eu chamei, ainda há pouco, de incubadoras, sem qualquer noção pejorativa, é claro.

Os incubadores são ainda mais difíceis de encontrar do que as incubadoras, mas existem.

Lembrem-se de que o sentido maternal é também o sentido de saber liberar o outro e a si mesmo de uma
relação.

Lembrem-se de que seus filhos não são seus filhos.

Lembrem-se de que seus filhos desta Vida são, certamente, aqueles que vocês esbofetearam e que os
esbofetearam em outras vidas.

Lembrem-se de que vocês devem se liberar de todos os laços, o que não quer dizer descartar o outro da sua
Vida.

Isso quer dizer: mudar de olhar e de Vibração.

Tornar-se autônomo.

Crescer ou voltar a ser como uma criança.

Abandonar os papéis e as funções, tornar-se maduro.
A melhor ajuda e o melhor Serviço estão na liberação do outro e no Amor do outro, mas o Amor Vibração.

Eu digo que não existe qualquer situação com um ascendente, com um descendente, com um parente,
qualquer que seja, que não tenha solução.

A partir do momento que vocês aceitarem passar do coração afeto ao Coração Vibração, a Inteligência da Luz
irá empreender todo o trabalho para liberá-los desses laços.

Mas, para isso, é preciso aceitar, agora, soltar.

***

Questão: desde algum tempo, sinto-me muito cansado. É normal?

Você sabe, cada um, hoje, vive fenômenos de transformação importantes.

Alguns, são feridas que ressurgem (e creio que Anael lhes disse já coisas sobre isso) e outros, são cansaços,
outros, ao contrário, o fato de estarem sobrecarregados.

Outros, dores de cabeça terríveis ou compressões no peito ou nas costas.

Isso está ligado a tudo o que acontece nesse momento.

É preciso passar por aí.



Cada um vai passar por aí onde deve passar, em função do que há para transcender e para superar.

***

Questão: isso significa que é a energia que quer fazer sua passagem?

Não unicamente, porque não é a mesma energia de que se fala.

Não confunda a energia vital, a energia pertencente a esta Dimensão e a energia Vibral.

Não são nem mesmo as mesmas gama de frequências e não são nem mesmo as mesmas energias, não é?

Portanto, querer crer que quanto mais vocês vibrarem, mais terão energia, não é sempre verdadeiro.

Aliás, a tal ponto que, no momento em que a energia estiver no seu apogeu, no nível da Luz Vibral, vocês não
terão mais simplesmente qualquer energia vital, resultante do ‘processo de estase’.

***

Questão: a ativação do Triângulo Sagrado [sacro] passa necessariamente por um sentir Vibral, no
sacro, assim como podemos sentir a Vibração do Coração e a Vibração da cabeça?

Obviamente, meu amigo, não pode haver despertar da Kundalini sem sentir a Kundalini, não é?

***

Questão: então, se nada sentimos de particular nesse nível, o processo não se desencadeou?

Completamente.

Mas não é nada grave, não é?

O importante é ter uma das três Coroas ativada.

***

Questão: há um meio de desenvolver a ativação desta coroa?

Se isso não ocorreu com a última etapa, ou com a penúltima etapa, é preciso esperar o momento oportuno.

Talvez não haja ainda suficiente Fogo no nível terrestre para desencadear isso em você.

***

Questão: teremos em breve a oportunidade de ver concretamente os Melquisedeques? De vê-lo?

Sim, quando estiverem na 5ª Dimensão.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até muito em breve.

Eu lhes dou todas as minhas Bênçãos.



************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs nesta Humanidade, acolham a minha gratidão e a minha Presença
na sua Presença.

***

Questão: há algumas semanas, sentia-me na leveza. Hoje, no peso e na fatiga. Por que essa mudança?

Caro Irmão, o tipo de atividade e os momentos não são os mesmos.
As atividades que realizam, neste espaço, assim como as atividades da Terra correspondem, eu diria, atualmente, a
um cenário que deve ser visto, uma Luz que passa, para muitos de vocês, atualmente, por tomadas de Consciência,

por pesos e por, não o aparecimento, mas a revelação de certo número de resistências e de freios.

O trabalho vibratório que realizamos juntos vai conduzi-los a passar de uma consciência limitada para a Consciência
Ilimitada.

Isso não pode se fazer sem a lucidez, sem certo número de mudanças.
As mudanças não são sempre simples.

A ascensão à Vibração do Ilimitado passa por vezes por uma impressão de cansaço.
Esse cansaço corresponde ao adormecimento, em retirada, da Consciência e da energia da personalidade.

Convém, portanto deixar se estabelecer esta gestação.

O questionamento apenas pode ser o mental pela comparação ao que foi já vivido.
Não pode ali haver comparação, porque as coisas são profundamente diferentes, no que vocês realizam, como no

que realizou a Terra e o que ela se prepara para realizar.
A Alegria necessita da travessia de um espaço por vezes penoso.

O acesso à nova Dimensão da Terra passa por um período que foi denominado por minha irmã de alma, Snow, um
parto.

Vocês estão, uns e outros, à sua maneira, nas fases de contração, depois, dilatação, ligadas a seu próprio parto.
O que não quer dizer, tampouco que, cada dia se sucedendo, verá o agravamento ou a melhora, mas

uma mudança, certamente, sim, inerente à própria mudança que estamos, juntos, iniciando.
O que exprime isso, em você é, também, o lado da lagarta, o lado do peso, que, para você como para cada um,

nem sempre quer ceder e deixar o lugar.
O que você expressa reflete apenas isso.

***

Questão: que se pode utilizar como ferramenta para descristalizar o melhor possível, velhas feridas?

Caro Irmão, o que aparece hoje como ferida não é um aparecimento, é um cenário.
Assim como já disse, há iluminação sob um novo dia.

Coisas que muitos de vocês tivessem talvez ignorado ou fechado dentro de estágios chamados “inconsciente” e que,
hoje, são chamadas a subir à Consciência, para serem tomadas na Consciência e transcendidas pela Consciência.

Não é mais questão, e não é mais tempo agora, de se examinar a causa dessas feridas, de se examinar a lógica dessas
feridas.

Mais do que nunca, vocês serão confrontados, aí também, todos, sem exceção, para fazerem uma escolha em sua
própria consciência: dar peso e corpo a suas feridas ou deixá-las pelo que são, ou seja, coisas pertencentes ao seu
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passado.
Vocês não podem passar para o novo com seu passado.

Vocês não podem aceder ao que serão conservando o que eram.
Isso representa, e nós estamos conscientes, para muitos seres humanos, um desafio.

O conjunto da Humanidade foi habituado a caminhar dentro de certo número de regras e de modos de
funcionamento que, em breve, não existirá mais.

Existem, na Verdade, nesse nível, lutos a realizar, sofrimentos a admitir, pesos a superar, mas isso, ainda uma vez,
apenas poderá se fazer através do aumento da Vibração.

O paradoxo sendo que, mais a Vibração aumenta, mais ela iluminará as zonas de Sombra e mais vocês terão a
impressão de terem algumas partes de seus seres físicos, ou sutis, repletos de pesos ou de sofrimentos.

Isso corresponde ao parto.

Isso é, portanto, para atravessar com lucidez, com coragem, com abandono, mas sem querer reagir, porque, se vocês
reagem a uma ferida, a um sofrimento, vocês manterão o ‘princípio de ação e reação’ que deve se extinguir

definitivamente.

O objetivo, se posso empregar esta imagem, é que em breve não lhes restará nada para se segurarem além
da Consciência pura, ela mesma, e nada mais do que fazia seus hábitos, suas crenças, seus comportamentos e,

mesmo, seus ideais.
A lagarta não conhece nada da borboleta, absolutamente nada.

Mesmo aqueles de vocês que tiveram a possibilidade vibratória de penetrar no corpo de Estado de Ser, devem
também passar por aí.

Certamente, para esses, isso será talvez mais fácil, devido mesmo à lembrança da experiência do Estado de Ser
Para os outros, é preciso descobrir a confiança e, a seguir, o abandono.

Lembrem-se, vocês não poderão aceder ao novo, com o antigo.
Assim, nesse momento mesmo, é todo o antigo que morre.

É por isso que as Vibrações aumentando nesta Humanidade, nesta Terra, provocam, como vêem, resistências, mas as
resistências não são apenas exteriores, elas são exteriores e interiores.

O que está fora é como o que está dentro.

Este período em que as feridas, os sofrimentos, as faltas, são iluminados, por vezes violentamente, devem ser
encarados de frente, não para solucioná-los com seu mental, com a energia da lagarta, mas simplesmente para fazer

o luto, para vê-los, percebê-los e, em seguida, a partir da chegada de algumas influências novas, dentro de muito
poucos dias, desaparecerem inteiramente.

Passar de uma Dimensão dissociada para uma Dimensão unificada é um luto importante e essencial.
O luto de tudo o que vocês creem ser como estabelecido, como estável, como definitivo.

A melhor imagem que posso lhes dar é esta incapacidade para se segurar ao que quer que seja de conhecido e
comprovado, exceto, assim como disse Omraam, segurar-se, ligar-se à Alegria.

Não há outra saída.

Isso os conduzirá a não mais se identificar, a não mais possuir suas feridas e sua própria história, livrar-se, mesmo, do
que vocês são, nesta densidade.

Essa passagem é uma passagem estreita, mas indispensável.

Isso pôde ser chamado, por alguns místicos, “a noite escura da alma” e essa passagem, ainda uma vez, é
indispensável.

A única porta de saída é o Coração e sua Alegria na Vibração e no Fogo do Coração.
Não há outra, não haverá jamais outra.

***

Questão: por que essas vibrações no coração, em contato com algumas pessoas ou lugares?

Cara Irmã, esta é a aplicação automática da resposta do Coração, tal como foi ensinado por Mestre RAM, há mais
de um ano e meio.

Assim, portanto, quando o Coração vibra e pulsa em função de situações e encontros, significa para vocês que essas
pessoas, efetivamente, estão em acordo vibratório com seu Coração.

Esta ferramenta deve mesmo, doravante, conduzir e guiar sua Vida, não mais segundo seus desejos e segundo sua
lógica, mas segundo a Vibração do Coração.

É isso que você experimenta.

Tudo o que faz vibrar seu Coração é exato, situações, como decisões, como encontros.O que apaga a Vibração deve
fazer mudar de caminho.

Assim, a Inteligência da Luz está trabalhando em você, para guiar seus passos, seu caminho, sua estrada, sobre o que
convém encontrar, fazer ou não mais fazer ou não mais encontrar.

É também nesta Vibração que se encontrarão todas as bênçãos, todas as satisfações, que lhes permitem manterem-



se na Luz, quaisquer que sejam as resistências e os sofrimentos existentes, no exterior como no Interior.

***

Questão: são sistematicamente as zonas de Sombra que desencadeiam os sofrimentos?

Quem mais ou que mais além da Sombra poderia desencadear o sofrimento?
Certamente não a Luz.O sofrimento é a herança da divisão, da dualidade.

***

Questão: quando a personalidade se dissolve, tornam-se idênticos, uns aos outros?

Vocês se tornam simplesmente unificados.
Eu não sou Sri Aurobindo e eu não sou Omraam.

Eu não sou Anael.
Eu sou Um Amigo, mas, dentro do meu Coração, pode existir o conjunto dessas Presenças.

Isso lhes é certamente difícil para compreender, mas Cristo pode estar aqui e em outros lugares e em mil lugares
diferentes ao mesmo tempo e, no entanto, permanecer unificado.

Assim evolui a Consciência nos mundos unificados onde as fronteiras desaparecem, onde os limites desaparecem.

Eu estou ao mesmo tempo aqui e ao mesmo tempo em outros lugares, não em outro lugar, mas em vários outros
lugares.

Eu diria que, em sua Dimensão Dissociada, a palavra que se poderá empregar é que vocês são mono-tarefa e mono-
consciência.

Nos mundos unificados da Consciência unificada, vocês se tornam Vocês e todo o resto, nesta Dimensão, como em
outros lugares.

***

Questão: ao que corresponde o fato de ouvir uma orquestra de cordas, no nível do Coração?

Os sons estão ligados diretamente à percepção vibratória da Consciência.
Esses sons são múltiplos.

Ouvidos tanto ao nível do Antakarana, ao nível do bulbo da clariaudição, como ao nível de um chacra, eles
traduzem a mesma realidade e a mesma Verdade: o acesso às esferas vibratórias unificadas.

***

Questão: isso significa que quando estamos nas esferas unificadas, ouvimos sons?

Sim.O conjunto de universos é sonoro.
O conjunto de dimensões é sonoro e habitado por cantos, porque a natureza dos mundos unificados é cantos e

sonoridade.

Múltiplas Vibrações são percebidas por diferentes tipos de órgãos, não físicos e não sensoriais.
Assim, o contato da consciência da personalidade, com os níveis os mais sutis e os mais etéreos, se acompanham da

percepção de alguns desses sons.

Foi dito, na maior parte das Escrituras antigas, que os Anjos os mais próximos da Fonte, denominados Hayoth Ha
Kodesh, cantavam louvores permanentemente.

Essa é a estrita Verdade.

Existem dimensões, além da forma, onde tudo é apenas som, canto da Criação, canto da Vida, canto do Amor,
canto da Unidade.

Existe, na ativação das novas lâmpadas, assim como o bem amado Arcanjo Miguel lhes expressou, o aparecimento
de um som e depois o desaparecimento do som.

Este desaparecimento do som, denominado na sua Dimensão, o silêncio, corresponde à passagem no Estado de Ser e
não à vivência no Estado de Ser.

Do mesmo modo que os seres vivem, mesmo na Dimensão em que vocês estão, um processo chamado de
desencarnação e viagem astral, vivem e ouvem uma Vibração sonora.A passagem de um estado a outro se

acompanha de um som.



O estabelecimento em um mundo unificado, inteiramente ou em parte, reflete-se também, na sua consciência
comum, pela percepção de um som.

O contato com a alma reflete-se por um som.
O contato com o Espírito reflete-se por um som.Tudo é som.O som é Vibração.

É, portanto, lógico, elevando as suas Vibrações, na Coroa Radiante do Coração, como no conjunto das suas células,
que sons novos apareçam.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes digo agora, até breve.

************
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- Ensinamentos da Estrela CLAREZA -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100621_-_SNOW.mp3

~ A MÃE TERRA ~

Eu sou SNOW.
Recebam, meus Irmãos e minhas Irmãs, a Alegria de me encontrar com vocês.

Recebam também todas as Graças do nosso círculo de Irmãs de MARIA.
Eu venho a vocês para dialogar e para falar da carne da sua carne, em meio à sua encarnação.

A carne da carne que poderia se chamar sua irmã, a Terra, aquela da qual são provenientes, no nível da
matéria, aquela que os alimenta, aquela que lhes permite viver.

Independentemente do que tenha sido falsificado, a Terra preservou o essencial, por alguns dos seus
constituintes, mesmo no nível do mundo da superfície.

Eu gostaria, primeiramente, de dar-lhes o que eu tenho no Coração em relação à Terra e seus componentes.
Eu vou tentar, com palavras simples, compartilhar e fazê-los sentir, vocês também, um sentimento místico,

profundo.
De forma habitual, os seres muito mais elevados do que eu, falaram-lhes do seu destino, do seu porvir, do seu

Ser além deste mundo.
Penetrar nessas esferas ocorria, evidentemente, no Interior de si, mas nunca se esqueçam de que vocês

também são constituídos da mesma Terra que a Terra e os demais habitantes.

***

Assim, como o Grande Arcanjo ANAEL lhes disse, elevar-se em Vibração é uma relação, uma relação com
vocês mesmos e, também, relações com todo o resto.

A Mãe Terra abriga em seu seio múltiplas formas de vida, envolvidas pelo mesmo Sopro do Espírito, em suas
várias diversificações.

Vocês têm a possibilidade, vocês também, buscando o que vocês são, de penetrar no Mistério da relação com
a natureza, como muitos outros povos que ficam perto dela foram capazes de viver e são ainda capazes de

viver.
Uma parte de vocês é oriunda da Terra, essa parte perecível que vocês denominam corpo, mas vocês já se
perguntaram que os vegetais, os animais, seja qual for, os elementos, até mesmo, assim que perdem sua

forma e sua vida em meio à Terra, onde eles estão?
O que vive, e o que é, no entanto, diferente do homem e da mulher, vive também em outros locais, em outro
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espaço, em outra Dimensão?
Como é que alguma coisa que é animada pelo Sopro do Espírito pode aparecer e desaparecer sem motivo?

O contato com a natureza e seus diferentes povos é também um elemento que concorre para fazê-los penetrar
e dar-lhes as chaves da Dimensão do Espírito, em vocês.

Obviamente, há seres mais dotados para isso do que outros.
Esse tem sido o caso em todos os tempos.

Nos povos que ficam próximos à natureza, alguns seres dotados desempenharam, aliás, o seu papel: essa
intermediação entre o Espírito dos elementos da natureza e o Espírito dos seus Irmãos e de suas Irmãs.

***

Hoje, em vista dos tempos e dos momentos especiais que vocês se preparam para viver, pode ser importante
perceber a ressonância da Mãe Terra para ali apoiá-los e para ali encontrar nem que seja apenas o apoio

necessário para essa elevação.
Hoje, mais do que nunca, pelo fato das circunstâncias especiais da Vida sobre a Terra, é muito mais fácil

percorrer o caminho de xamã e entrar em contato, naturalmente, suavemente, com a Terra e seus habitantes,
quer sejam os vegetais, os animais, a própria Terra ou os elementos que a percorrem.

Há, nessa natureza na qual vocês estão também constituídos, em meio a esse corpo, uma força e uma Luz.
Como alguns de vocês possivelmente sabem, as árvores são os intermediários privilegiados entre este mundo

e o mundo do Espírito.
Nesse sentido, elas podem ajudá-los a ir para o que vocês buscam.

Os habitantes também, seja qual for o seu reino ou o seu gênero, estão, eles também, em condição de
relacionar-se e de se colocar em ressonância com vocês.

Como já devem ter ouvido muitas vezes, as barreiras devem cair.
As máscaras devem cair.

A fragmentação deve dar lugar à unificação, unificação consigo mesmo, mas também com todo o resto.
A Unidade está se juntando ao Grande Espírito e o Grande Espírito está em toda parte, mesmo sufocado,

comprimido, em meio a este mundo.

***

Chegou o dia de viver o grande despertar da Mãe Terra.
A Terra que, hoje, através dos seus diferentes componentes, exprime e manifesta muitas coisas.

As barreiras caem, é mais fácil para vocês, se desejarem, receber, partilhar com a Mãe Terra.
Nem mesmo é mais necessário, como alguns povos puderam fazer no passado, fazer uso de qualquer droga

para modificar a Consciência.
A própria Consciência se modifica e se amplia.

A Vibração do Espírito é muito maior hoje.
A natureza e seus habitantes podem ser de grande ajuda durante este período.

Imergir, nela e por ela, dar-lhes-á acesso a si mesmo.
Entrar em Vibração em meio à natureza irá permitir-lhes, muito possivelmente, melhorar a sua capacidade para

entrar em si mesmo.
Colocar-se em ressonância, pôr-se à escuta, em relação com a Terra, com a natureza, pode literalmente

capacitá-los e acelerar esse movimento da sua Consciência para chegar ao Grande Espírito.
Era necessário muito tempo, além das plantas que foram utilizadas, para antecipar essa relação especial com a

natureza, pelo jejum, pelas cerimônias.
Hoje, contatar a Profundez e a Clareza da natureza e recolher a mensagem, o Sopro, é extremamente fácil.

Vocês não necessitam nem de plantas, nem de cerimônias, mas apenas e simplesmente de estar em si
mesmo.

***

Ao imergir em meio à natureza, vocês vão constatar facilmente, estando focados nesse relacionamento do seu
ser profundo com a natureza, vocês vão se aperceber de que as informações, as Vibrações, vão aproximá-los
dela, pois a natureza apenas aguarda esse seu contato, de uns e de outros, quer seja com uma árvore, com um

inseto, com uma flor ou com a própria Terra, ou com as suas pedras.
Entrar em comunicação pondo-se em Comunhão com um dos elementos da natureza fará de vocês algo

simples e irá conferir-lhes uma visão mais penetrante, uma maior profundez, na real compreensão do que se
vive hoje, o que eu denominei o parto.

A Mãe Terra deseja, como toda mulher que dá à luz, sentir que é amada e acompanhada.
Vocês têm toda a possibilidade de realizar isso, sem exceção.



Todos vocês têm o que eu denominei, em minha vida, um animal totem, um vegetal totem, um elemento totem,
com o qual há uma forte atração, uma forte ressonância.

Abordar a natureza e a Terra com simplicidade é um apoio que irá se tornar cada vez mais essencial na sua
capacidade para permanecer alinhado, centrado e em Paz.

Seja o que for que acontecer à Terra, vocês sempre podem, enquanto não estiverem em relação com o seu
lado íntimo, falar e criticar.

Dizer que isso é maléfico, que isso não é bom, mas esse é o olhar das suas emoções, da sua ignorância.
Estabelecendo um contato do Espírito da sua carne com o Espírito da Terra, vocês percebem isso realmente,

ô como isso é profundamente diferente.
Assim, as mudanças a advir em meio à Mãe Terra nunca mais irão lhes aparecer sob a mesma luz e sob a

mesma visão, quando vocês tiverem apreendido e vivenciado a Profundez.
O canto da Mãe Terra e de outras criaturas, hoje, pode ser visto como um canto de sofrimento, mas não o é.

Esse sofrimento é apenas transitório, pois ele leva a algo que, pela própria natureza, é algo muito maior.
A natureza, ao seu modo, vive uma transformação, não mais importante, mas também não menos importante do

que a sua, mesmo sendo diferente.

***

Então, sim, a própria Terra tem uma mensagem para vocês.
No entanto, a alma deve se expandir para compreender a profundez, a intensidade.

Tudo isso está disponível.
Tudo isso é muito simples, na condição de vocês abordarem a natureza, a Terra, com grande simplicidade,

com um desejo simples de entrar em relação, em Comunhão e em ressonância.
Em meio a essa ressonância, várias informações lhes serão entregues, mas não apenas isso.

Vocês serão literalmente nutridos pela Mãe Terra e não unicamente pelos seus alimentos, mas, principalmente,
pelo seu Espírito que irá revigorar o seu.

A natureza vai ser de grande ajuda, independentemente dos seus solavancos nos momentos que vocês estão
vivendo.

***

Meus queridos Irmãos, minhas queridas Irmãs, nós vamos primeiramente dialogar sobre o que eu vim lhes
dizer.

Eu vou dar, depois, a maneira mais simples e mais adequada de viver essa relação.
Então, primeiramente, dialoguemos.

***

Pergunta: a rosa tem uma função especial, muitas vezes associada aos santos, aos místicos?

Isso é próprio da sua cultura.
Nós, quando nós sentimos o Grande Espírito, mesmo na sua ausência, há outros aromas, tão finos como o da

rosa, mas cuja função é a mesma.
Então, sim, certas flores têm virtudes que são lembradas pela sua fragrância e pela sua forma.

Obviamente, existe mesmo em meio ao seu ocidente uma vasta literatura sobre isso, que poderia ser
denominada (e, aliás, isso tem sido assim denominado) magia natural, por oposição à magia cerimonial.

Neste momento, eu irei empenhá-los a viver essa magia natural pela sua própria experiência de contato com a
Mãe Terra.

Cada um irá buscar o seu totem.

***

Pergunta: o meu anseio, o meu apreço pela natureza são uma ressonância com essa natureza?

Sim, mas, hoje, o ser humano, de maneira geral, está muito afastado da natureza.
Ele rompeu, digamos voluntariamente ou, em todo caso, inconscientemente, qualquer contato com o que seria

apenas a sua maneira de viver, interrompendo o contato com o Sol e o contato com o Céu.
Vocês se isolaram e se confinaram, e vocês também, em meio a essa matriz, como a denominam, pelos seus
comportamentos, pelas suas condutas, pelas suas próprias roupas e pelo seu modo de vida, de maneira geral.
Mas, diante da iminência do que está chegando, torna-se urgente a sua reconexão literal com a natureza, pois

ela lhes será de grande ajuda para viver essa passagem, este parto.



***

Pergunta: como se proteger dos elementos que se tumultuam, fora da abertura do Coração?

Não há outra maneira.
Aquele que tem o Coração aberto poderá assistir ao tumulto da natureza sem que uma única célula seja

prejudicada.
Buscar proteção em relação à natureza seria buscar proteção contra si mesmo, contra a sua própria salvação.

Se vocês permanecerem calmos e em harmonia, a natureza jamais irá fazer qualquer mal.
Se vocês estiverem alinhados e centrados, vocês poderiam estar em meio a uma manada de animais

selvagens, eles iriam evitá-los, por respeito.
É o mesmo para os elementos da natureza, para os deslocamentos da Terra, para os deslocamentos do Ar,

para os deslocamentos do Fogo ou da Água.

***

Pergunta: podemos dizer que o homem seria uma síntese da natureza?

Muitos seres bem mais sábios do que eu, disseram: o que está no Interior é como o que está no exterior, o que
está em cima é como o que está embaixo.

O próprio homem incorpora a totalidade da Criação e, também, a totalidade da natureza em meio ao seu corpo,
mesmo dissociado e falsificado.

Há, em cada forma de vida, o princípio da vida.
Há, em cada forma de vida, o Grande Espírito.

***

Pergunta: nós somos um espelho da natureza, pois haveria como uma correspondência entre o
nosso Interior, nós e a natureza?

Essa é uma etapa na percepção, na compreensão e na Verdade do que existe.
Antes de tudo, há um vago reflexo.

Em seguida, esse reflexo pode se tornar espelhado, mas, no espelho, há sempre dois.
Há o objeto e o reflexo.

Há outra etapa em que o próprio espelho desaparece e onde o objeto se confunde com o reflexo.
Assim, você pode olhar na água e se ver e considerar que a água é um espelho, mas, ainda aí, há uma

distância e pode chegar um momento em que você não se vê mais e se torna a água.
Da mesma forma que um xamã, quando viaja, torna-se a águia na qual ele está, ou o búfalo no qual ele percorre

amplamente.
É a isso que é preciso aceder.

Não parar somente no espelho, mesmo o mais perfeito, pois o espelho, mesmo sendo fiel, é ainda uma
divisão.

***

Pergunta: isso significa que a próxima etapa seria a fusão?

Perfeitamente.

***

Pergunta: dizer: quando eu me tornar como essa folha de grama, eu terei terminado o meu trabalho,
reflete o que você acaba de expor?

Eu não irei me tornar como... Não se trata de um princípio de identificação, mas de Comunhão e de Fusão.

***

Pergunta: que a natureza, a Mãe nutridora, ofereça igualmente plantas tóxicas, não é dual?



O que é tóxico para você não é para outro reino.

***

Pergunta: isso poderia significar que na natureza não há manifestação da dualidade?

Isso significa que qualquer manifestação tem a sua utilidade.
Aqueles que estão na dualidade, no nível da alma humana, vão encontrar a dualidade.

O famoso princípio que vocês denominam ‘atração e ressonância’ existe também em meio à natureza.
Se vocês estiverem em Comunhão, e não no espelho, com a natureza, vocês vão saber instantaneamente,

mesmo sem jamais ter aberto um livro, o que vocês podem comer ou não.
Não poderá existir qualquer dúvida, porque vocês não estarão no intelecto, mas na vivência e no agora.

Toda a natureza fala com vocês.
Obviamente, o mundo ocidental procurou esmiuçar, compreender e se privou da vivência.

Hoje, ele será convidado a reviver.
Vocês não poderão se fiar em seus conhecimentos da cabeça, ainda em meio à natureza, mas unicamente no

que vocês vivem no Coração.
Assim, alguns animais jamais vão se deitar em um lugar porque esse lugar não é bom para eles, enquanto que

outros animais poderão ali se deitar por ser um bom lugar para eles.
Isso não é dualidade, mas isso está em total acordo com a atração, a ressonância, a simpatia, se preferirem, e

com a empatia.

***

Pergunta: é preciso desenvolver uma linguagem de Coração a Coração com a natureza, para não
correr o risco, por exemplo, de consumir um elemento da natureza que não fosse apropriado?

Sim. Da mesma maneira que vocês desenvolvem o seu Coração no seu Interior.
A qualidade Vibratória desse Coração irá permitir-lhes também gerar à sua volta um campo de energia que fará

com que apenas entre em ressonância, em atração, o que está em concordância com o que vocês são.
Lembrem-se: mesmo o mais feroz dos animais selvagens nada pode e nada vai tentar, por respeito e por

Amor, contra um ser humano que estiver no Coração, jamais.

***

Pergunta: isso vale para qualquer linhagem de animal? Uma vez que me parece ter entendido que
algumas linhagens são criações que não seriam criações da FONTE.

Perfeitamente.
Lembrem-se de que a Sombra não pode se opor à Luz.

Isso não pode entrar no terreno da reação e da oposição, mas, se vocês forem Luz e não se opuserem, vocês
não serão tomados de assalto pela Sombra, mesmo através das falsas Criações.

***

Pergunta: existem igualmente criações falsas no reino vegetal e mineral?

No reino mineral, não, isso é impossível.
Certamente, construções à base de mineral são abundantes sobre a Terra e têm permitido encarnar forças que

eu chamo, eu, de demoníacas.
É a concretização de Irmãos e de Irmãs cujo Espírito está doente, mas, fora isso, não.

Os minerais não podem ser uma Criação da Sombra.
Da mesma maneira que a Terra não pode ser criada pelo princípio da Sombra.

O princípio da Sombra não pode se sobrepor à Criação.
Ele pode, por outro lado, criar o que eu denominaria, eu, hoje, as quimeras, as paródias.

Portanto, vocês podem comparar, segundo este princípio, a abelha e a vespa, mas, em meio a este mundo, a
vespa tem seu papel.

***



Pergunta: e no nível vegetal então?

O exemplo que eu tomei seria aplicável ao nível do mundo vegetal.
Mas isso seria muito complexo porque, se vocês estiverem no Coração e no Amor, de que serve saber o que é

procedente da FONTE ou procedente da falsificação, pois o seu olhar do Coração os levará a amar tanto um
como o outro, e um como o outro irá interagir com você.

***

Pergunta: poderia nos instruir sobre o papel dos felinos neste mundo?

É muito complexo, extremamente longo, é como para os vegetais.
Esse conhecimento permaneceria no nível intelectual e alimentaria o seu intelecto.

Querido irmão, se você quiser compreender os felinos, abra o seu Coração e acaricie um felino e você terá
todas as respostas.

***

Pergunta: os produtos tóxicos podem ter menos impacto quando o Coração está aberto?

O Espírito é superior à carne, disso não resta dúvida.
Mas a carne pode limitar o Espírito.

Esse foi o objetivo da Criação dessas quimeras: prejudicar o Espírito passando pela carne, mas se a sua
Vibração for pura e profunda, vocês estarão sem qualquer dificuldade além desses mundos de ação, de

reação, de sofrimento e de destruição.

***

Pergunta: o que é se tornar xamãs?

O mesmo que um policial ou um militar.
Tudo é em função do Coração, no Interior, e não da função.

Um xamã pode muito bem ter aberto comunicação com outros reinos, sem ter aberto, ainda, a sua Dimensão
Interior de Coração.

Um soldado, o mais bravio, tem talvez um Coração maior que um xamã.
Não julguem segundo a função, não julguem, segundo nada.

Simplesmente, apreciem a profundeza pelo Coração.
Todo o resto remete-lhes ao mundo das crenças, das emoções, das certezas mentais e não do Coração.

***

Pergunta: hoje se observa um recrudescimento do xamanismo, em especial ameríndio.

O meu ponto de vista é que o ocidental perceba, em meio a diversas buscas e pesquisas, a ruptura com a
natureza.

Ele vai tentar aprender, mas posso afirmar-lhes que não há nada para aprender, há apenas que vibrar no
Coração e ir para a natureza.

É esse aprendizado que é certamente o mais útil, mas esse aprendizado não é algo que possa ser aprendido.
É algo que se vive e que se conclui disso.

***

Pergunta: nos tempos vindouros, há elementos da natureza que seriam, para nós, mais importantes
do que outros?

Primeiro, o contato pelas árvores.
Em seguida, os alimentos, pelos vegetais.

***



Pergunta: nos vegetais, como alimentos, há alguns que são melhores do que outros quando
estamos no caminho de abertura do Coração?

Tudo que se assemelhe ao Coração.
Eu poderia falar-lhes dos alimentos que nutrem o Coração, mas vocês não teriam a profundez disso.

Cabe a vocês ir para a natureza e pedir a resposta pelo Coração.
Isso é extremamente fácil.

***

Pergunta: o mar também é útil para conectar com a natureza?

Mas o mar é a natureza.
Ele não está separado.

A natureza não é unicamente as suas paisagens ou o deserto.
O deserto é também a natureza.

O oceano, o pântano, o lago, são partes integrantes da natureza.
A natureza é tudo o que evolui fora do que foi transformado, fora das suas cidades onde as pessoas se

empilham umas nas outras, o que é totalmente oposto à natureza.
Alguém já viu uma árvore empilhada sobre outra?

Só o homem para ter transgredido a natureza.
A natureza jamais irá transgredir a natureza.

***

Pergunta: no nosso modo de cultura, é preciso privilegiar o aspecto ‘selvagem’, não ordenado, que
se encontra na natureza propriamente dita, ou podemos nos permitir organizar as plantações?

A resposta é muito simples.
Veja a paisagem de uma indústria da Terra.

Tudo é concebido pelo rendimento.
Veja a paisagem de um jardineiro de Coração ou de um camponês da beleza.

Tudo é questão de beleza, de Vibração, de profundez.
É evidente que o fruto de um não é o fruto do outro.

É simples assim.
É muito difícil fazer melhor do que a natureza.

É possível modificar a natureza e isso pode levar a coisas bonitas, na condição de estar em harmonia, si
mesmo, com a natureza.

***

Pergunta: os elementos marinhos (peixes, algas) estão desaparecendo. Por que e o que acontece
com eles?

Eles passam para o Grande Espírito.
Como o grande Melquizedeque em chefia e MARIA lhes disseram, é o fim de um mundo que vocês estão

vivendo.
Esse fim não é o fim, mas o renascimento.

Então, o seu mental poderá sempre perguntar por que.
Por quê?

Vocês jamais terão a resposta, pois nunca haverá resposta.
Compreender isso é possível apenas com o Coração, em Paz, sem revolta.

Assim como o ser humano morre um dia e se junta ao Grande Espírito, antes de voltar, a Terra morre para
renascer em outro local, além do que vocês podem até mesmo imaginar.

Isso se junta ao modo que acompanham a morte, os diferentes povos, as diferentes civilizações.
Aqueles que não creem em nada vivem a morte como uma perda irreparável.

Aqueles que vivem em meio ao Espírito sabem que a morte é a promessa do reencontro, em outros locais.
Ouçam a Terra, perguntem a ela.

Vocês querem estar ao lado daqueles que choram ou daqueles que sorriem?



É a mesma realidade, visível aos olhos, aos sentidos, mas não é a mesma Verdade, segundo o Coração e
segundo a cabeça.

Cabe a vocês escolher.
É como qualquer elemento da vida, mas, aí, hoje, é a totalidade da Terra que é referida.

Alguns preferem e vão preferir mergulhar no esquecimento, nas paixões, nos jogos, nas drogas.
Outros vão olhar isso com a cabeça e vão ficar em lágrimas.

E outros, enfim, vão viver isso segundo o Sopro do Espírito, no Coração, e irão se alegrar e, no entanto, são os
mesmos eventos.

Em todas as épocas, os povos nativos, como os seus próprios profetas ocidentais, previram e anunciaram
isso.

Vocês estão imersos nisso.
Cabe a vocês escolher a sua visão e a sua Vibração.

O Grande Espírito, a Roda da Vida, como vocês dizem, o Sopro, será sempre mais forte e mais intenso do que
a Humanidade humana reunida.
Para renascer, é preciso morrer.

***

Pergunta: o animal totem remete ao grupo de alma de um animal específico e qual é o seu papel?

Isso leva simplesmente, querida Irmã, ao princípio de similitude, na ação, na apresentação, na emoção e na
alma.

Mas não há um animal totem, como eu disse, há um ‘elemento totem’.
Os astrólogos, aqueles que observam os planetas, bem sabem disso.

Há também um totem vegetal.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu vou deixá-los ir agora procurar a resposta em meio à natureza e às
respostas.

SNOW lhes dá o Sopro do seu Amor.
Que o Coração os acompanhe em sua caminhada e em sua busca.

Até logo.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee60e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf
21 de junho de 2010

(Publicado em 1o. de julho de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlee60e.html
http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-21_juin_2010-articlee60e.pdf


Bem, caros amigos, como sabem, tanto em minha vida como no Círculo dos Melquisedeques, coloquei-me no
nível do Fogo e, portanto, vocês poderão agora se beneficiar, um pouquinho, do Fogo que vem.

Eu os lembro de que, desde ontem, vocês entraram no período de três meses correspondente ao seu verão
(inverno, no hemisfério sul), e, como vocês dizem, o verão será quente.

Não quente, exteriormente, hein, talvez, mas sobretudo Interiormente, porque, na Vibração do Ilimitado, vocês
vão se aperceber de que o que é o mais importante, é o Fogo do Coração.

E que é o Fogo do Coração que confere, como dizer... esse Samadhi, esta Alegria inefável que deve
acompanhá-los durante este período crucial da Humanidade.

Quanto mais vocês estiverem estabelecidos nesta Alegria, mais vocês poderão participar no estabelecimento
da nova Dimensão.

É extremamente importante.

Mas, inicialmente vamos, como de hábito, trocar juntos, se bem o quiserem, se vocês tiverem coisas para me
perguntar.

Então, desde já, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: o que fazer contra as dores violentas?

Então, caro amigo, há dois modos de encarar a problemática, se você se situa nesse nível aí, também, porque
não há razão para que o princípio da Unidade não exista também no nível do seu corpo e no nível do que você

chama de dor e de doença.

A um certo nível de ponto de vista e a um certo nível de Vibração, não há mais espaço possível para o
aparecimento de qualquer doença ou para o aparecimento de qualquer dor.

Obviamente, vocês não vão realizar isso de um dia para outro, mas isso não é uma utopia, é uma Verdade.

O.M. Aïvanhov - 22 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Então, seja procurando corrigir o desequilíbrio com os diversos meios que conhece, talvez, todos, aqui, entre
vocês; seja procurando se elevar acima desta dor pela Vibração, o que é, eu o lembro, completamente

possível; seja utilizando o que lhe deu Um Amigo, relativamente à cura final das zonas que estão ainda na
Sombra; seja elevando vocês mesmos no nível da Vibração mais forte que me permitirei fazê-los tocar daqui a

pouco.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o silêncio mental?

Então, o silêncio mental consiste em ser como a superfície de um lago sem ondulações, ou seja, que não há
mais emoção, não há mais pensamento.

Você é capaz, na meditação, de parar todo pensamento e toda informação que chega à sua Consciência?

O silêncio mental é isso.

É a condição «sine qua non» para que se estabeleça o Supramental.

Não há nada mais a dizer sobre o silêncio mental.

***

Questão: quando vivo algo que não me convém, devo me colocar no Coração para não mais reagir?

Eu diria que não é algo que chamo de conduta constante e regular.

O importante, é ser capaz de se colocar no Coração, mas não na cabeça do Coração, não é?, mas no Coração
do Coração, porque nesse nível, não pode haver coisas com as quais você não está de acordo, porque a sua
Vibração torna-se tão elevada, que tudo o que irá encontrar apenas poderá traduzir e manifestar o ‘princípio de

atração e de ressonância’.

O que quer dizer que, para uns e para outros, se se manifestarem a vocês coisas, em suas relações, que os
colocam na raiva, é muito simples, quer dizer que existem ainda falhas que fizeram com que se manifestem em

vocês coisas que os incomodam.

É tão simples assim.

Portanto, é um encorajamento para ir cada vez mais para a Vibração do Coração, para o Fogo do Coração e
para a Consciência Ilimitada.

Porque na Consciência Ilimitada, sejam quais forem os eventos, eles não podem mais desencadear emoções.

Se a emoção se desencadear, significa o quê?

Que você está, no momento em que isso se produz, dentro da dualidade.

Quanto mais você elevar o seu nível Vibratório, mais a sua visão se retira da implicação da ação/reação e mais
você vê, sem qualquer noção pejorativa, as coisas do mais alto, ou seja, você não está nem sem Coração, nem
sem emoção, mas você está simplesmente em um nível Vibratório onde tudo isso não tem mais impacto, nem

provoca mais qualquer reação.

Tudo o que é reação da sua parte, sobretudo para vocês aqui que estão na busca, é sobretudo para colocá-los
frente às suas falhas.

Portanto, se na menor oportunidade, você fugir das suas falhas, você não corre o risco de preenchê-las com a
Luz, e alguns comportamentos, efetivamente, provocam isso, ou seja, que você procura a Luz, mas, assim que

há algo que o contrarie, você foge.

Não é questão de fugir.

Estar na Unidade e não reagir, não quer dizer fugir, é ser capaz de se elevar acima do nível onde existe a falha
ou o conflito.

É assim simples, mas é preciso realizá-lo porque, se você pretender a Luz e se você elevar as suas Vibrações
quando estiver nos seus espaços interiores, mas se na menor oportunidade, para as menores coisinhas

insignificantes da Vida, você tiver raiva, não ouso mesmo imaginar como você vai estar no momento em que o
Fogo chegar.

E eu lhes assinalo que o Fogo chega muito em breve, não é?

Isso lhes foi anunciado por Maria.

Ela falou dos eclipses, não é? e, eu, eu lhes falo também da festa específica que corresponde à festa do Fogo



que é dentro de alguns dias, não é?

Coloque-se as questões de por que você reage.

É preciso ter também a honestidade e isso não é, como vocês dizem, uma masturbação mental, de analisar
como você reage com relação a algo que vem incomodar a sua pequena certeza interior Vibratória.

Porque, se você não for capaz de fazer passar a Vibração Interior do Coração e do Fogo e diferentes
passagens que você vive, na Vida mais comum e nos atos mais comuns da sua Vida, bem, eu creio que você

não chegará a subir, quando chegar a hora, lá onde é preciso.

É necessário colocar isso na sua cabeça e gravá-lo.

Você não será testado com relação a sua capacidade, unicamente Vibratória, mas se a sua Vibração desabar a
partir do momento em que algo vier fazer cócegas no seu ego, você não está perto de sair desta Dimensão.

***

Questão: associar a cor à Luz Vibral pode ser certo?

É certo para você, simplesmente.

A cor é uma subespecificação da Luz Vibral.

A Luz Vibral, do mesmo modo que a sua Luz branca, invisível, se decompõe em um espectro visível de sete
cores do arco-íris.

Nos mundos unificados e, em particular, na 11ª Dimensão, existem doze cores, na 5ª Dimensão também.

Mas cada uma das cores é uma porção da Luz Vibral.

A Luz Vibral, se você seguiu um pouco que seja, é, de início, subdividida em três partes iguais que são: o
Espírito Santo, o Ultravioleta e a Irradiação da Fonte.

De três, torna-se doze.

E, depois, eu poderia dizer que o doze torna-se 24.

Mas cada subdivisão da Luz Vibral tem uma banda de frequências extremamente específica e ações
extremamente específicas.

Então, enquanto você permanecer em uma cor, o mais frequente é imaginação mental.

Quando você diz: eu envio a Luz violeta, ou vejo a Luz violeta, ainda que esta Luz seja vista com o terceiro olho
ou mesmo percebida no nível do Coração, isso apenas será sempre, e, em última análise, uma subdivisão da

Luz Vibral.

A Luz Vibral é indescritível com palavras.

São sobretudo os efeitos diretos sobre a Consciência que são perceptíveis, ao invés das suas cores, porque,
quando há uma cor que intervém na Consciência, isso pode ser um apoio Vibratório, como o é, por exemplo,

para você, a título individual.

Mas é preciso bem compreender que a Luz, além dessas subdivisões, não tem mais cor.

Ela é a Luz e é, antes de tudo, Vibração.

***

Questão: qual é a diferença entre preferências pessoais e afinidades vibratórias?

Uma afinidade Vibratória é independente de afetos.

Você é atraído por tal pessoa porque você tem vontade de possuí-la, sejam seus filhos, seja seu marido ou
sua esposa, seja não importa quem, isso é o afeto.

O afeto deseja possuir.

A afinidade Vibratória é independente do desejo de posse.

É toda a diferença.

A afinidade Vibratória é liberação.

O afeto é encadeamento, qualquer que seja e sem qualquer exceção.



***

Questão: se não temos vontade, por vezes, de fazer os protocolos, é embaraço para o caminho?

Caro amigo, quem te pediu para fazer o que quer que seja?
À parte SER.

E se você o sente assim, contente-se de estar na Vibração, que você é completamente capaz de estabelecer
sem requerer, agora, o que quer que seja.

Há um momento em que, na Vibração e no Estado de Ser, as ferramentas que você utilizou, ainda ontem, irão
lhe parecer supérfluas e irão se tornar supérfluas.

É o objetivo, aliás.

Lembre-se de que são apenas muletas, úteis, mas quando você está curado, você não tem mais necessidade
de muletas.

É como se você tivesse tido uma fratura há dez anos e continuasse a andar com muletas quando não há mais
qualquer sequela, não é?

E isso é o que você deve sentir.

***

Questão: as relações sexuais são um freio à subida da Kundalini?

Tudo depende do que entende por relações sexuais.

Você vai se dizer, certamente, é sempre a mesma coisa.

Não, o que você entende, eu não entendo assim, como você concebe.

A relação sexual sempre foi um meio de reencontrar a Unidade.

Simplesmente, existe certo número de crenças que lhes foram insufladas sobre o lado oculto, vergonhoso ou,
de todo modo, que devia apenas se viver em certas condições que, obviamente, gerou aspectos Vibratórios

específicos.

Agora, é uma questão de Consciência.

Enquanto você colocar a questão, isso quer dizer que você tem desejo e, enquanto tiver desejo, se você
combater um desejo, ele não vai desaparecer.

Ao contrário, ele vai se reforçar.

Mas é evidente que alguns de vocês, e qualquer que seja a idade, superando algumas circunstâncias
Vibratórias, vão ver essa necessidade, como as suas outras necessidades vitais, desaparecerem inteiramente.

Mas há também vários modos de encarar a sexualidade.

Há sexualidades que foram descritas, em algumas tradições, como meios de elevação da Kundalini,
justamente, e não como o meio de satisfazer impulsos fisiológicos, afetivos ou outros.

Não há apenas o tantrismo.

Há a alquimia taoísta e há também tudo o que lhes esconderam os Annunaki com relação, justamente, à virtude
da sexualidade sagrada.

Cristo jamais teria podido ser o que ele foi sem a sua companheira, mas a companheira de que falo não é
unicamente através do ato sexual.

É, antes de tudo, Vibratória.

Sempre similar, isso depende com qual Consciência você o faz e com qual culpa você o faz.

É como para comer.

Em um caso como no outro, o sentido simbólico está ligado à penetração.

Quem você penetra?

O que você penetra?

É bem além da sexualidade.

Isso se refere tanto à alimentação como ao seu comportamento, de modo geral, na vida.



Se você penetrar em toda parte sem que o convide, a ali penetrar (não falo de sexualidade), isso se chama
uma violação (e não falo ainda de sexualidade).

Essas palavras não são insignificantes.

Do mesmo modo, quando você se deixa penetrar, seja por um alimento, por um pensamento, por uma emoção,
por um afeto, por uma relação, o que penetra em você?

É muito importante isso.

Aí também, pode haver violação ou violência.

A partir do momento em que você deixar penetrar, em você, no plano físico, no plano Vibratório, no plano
emocional e no plano mental, algo que não está em ressonância com a sua Vibração, há violação, violação

livremente consentida, mas violação.

***

Questão: se, na origem, éramos pura Luz, puro Amor, como se faz...

Antes de estar aqui e antes da falsificação aqui.

***

Questão: mais precisamente, por que aceitamos viver esta falsificação?

Mas você não a aceitou.

Você ali foi constrangido, mas pela própria matriz.

Quando algo o engole, o absorve, quando você entra, quando penetra no Interior de um mundo Vibratório, com
regras diferentes das regras da Unidade, você é submetido a essas leis.

Mas você escolheu, completamente.

Mas, uma vez que você estava dentro, você não teve mais a liberdade para sair.

***

Questão: isso significaria que escolhemos em Consciência tudo o que isso implicava?

Mas ninguém escolheu estando consciente do que isso implicava, sem isso a experiência jamais ocorreria.

Jamais a Fonte teria autorizado, jamais os Arcanjos teriam autorizado isso.

É contra isso, de algum modo, até mesmo, não é contra, mas é para este elemento que faz tempos muito
longos que muitos seres tentam escavar a cabeça e o Coração para que saiam, justamente, para ajudá-los a

sair, vocês mesmos, disso.

Hoje, é a tomada de Consciência.

Então, obviamente, quando você toma Consciência de que, como dizer..., a matéria, qualquer que seja a sua
impregnação pela matéria de carbono nos mundos dissociados, quando você toma Consciência de que a

matéria está poluída, de que foi cortada em algum lugar da Luz, o que você faz?

Você faz penetrar a Luz na matéria.

É efetivamente uma mudança de paradigma enorme, mas, como Cristo disse: «vocês estão nesse mundo,
mas vocês não são desse mundo».

Foi preciso fazer penetrar a Luz.

Ele bem disse: «eu sou a Luz do mundo».

Ele iniciou o movimento que vocês realizam hoje.

***



Questão: esta experiência de 3D dissociada tem verdadeiramente uma utilidade, no sentido em que
isso gerou muitos sofrimentos dos quais foi necessário se liberar?

Definitivamente, sim, mas é tempo de sair.

E ainda, vocês não estão no apogeu.

E é nele que vocês devem encontrar a Alegria.

Porque, obviamente, se os corpos de sofrimento não existissem (e podemos fazer a analogia com o que cada
um vive com a sua saúde), quando vocês nada sofrem, vocês estão bem.

Salvo se a cabeça não vai, mas admitamos que a cabeça vá bem e que o corpo vá bem.

Vocês se sentem bem.

Obviamente, é exatamente a mesma coisa em outros níveis.

***

Questão: a mensagem de Buda, cinco séculos e meio antes de Jesus, era então completamente
exata?

Completamente exata, mas você sabe, mesmo nas escrituras sagradas do Vedanta, nos Upanishad, e outras,
e mesmo no Oriente, mesmo por toda parte, há escritos que não param de lhes dizer que esse mundo é Ilusão.

Mas é outra coisa aceitá-lo intelectualmente do que vivê-lo.

***

Questão: o problema principal seria o poder em todos os níveis?

Exato e, aliás, a matriz apenas pôde ser criada pelo poder.

Assim que vocês exercem um poder sobre o outro, vocês saem da Unidade.

***

Questão: qualquer que seja a natureza desse poder?

O poder permanece o poder, o que não é a mesma coisa que a potência.
Atrás no poder há a intenção de se apropriar, de dominar, de controlar algo externo a Si.

Na potência, há a noção de controle, mas não o controle com o ego.
Há a noção de poder ou de controle sobre Si.

O ser humano que busca exercer, ou qualquer entidade de Consciência que buscar exercer um poder, tem falta
de potência.

É paradoxal, mas é a Verdade.

Quando você atinge os domínios Vibratórios da Unidade e da realização, você se apercebe de que o ser mais
frágil, é o ser que exerce mais poder.

Portanto, há uma oposição formal entre potência e poder.

O poder é uma Ilusão de potência, mas não é a potência.

***

Questão: a Criação dos universos é, no entanto, devida ao poder do Amor que age?

Não confunda o Verbo «poder» com o poder.

São jogos mentais.

O Amor é.



O Amor não é poder.

O poder Criador significa poder criar, mas não é o poder de criar.

Veja como se chega a falsificar muito facilmente as palavras, no nível desta Humanidade.

Do mesmo modo que a palavra Amor foi falsificada em todos os molhos.

A única coisa que não pode ser falsificada, e insistimos sem parar, e vocês o verão por si mesmos, é a
Vibração.

Na Vibração supramental, na Vibração do Amor, tudo se dissolve.
Tudo o que não é verdadeiro, cai.

Então, com as palavras, vocês podem jogar uma eternidade, o que é o caso, aliás.

A Vibração não pode enganar, porque ela é, ou ela não é.

É por isso que, mesmo para a palavra Luz, nós empregamos a Luz Vibral.

Porque é similar, há muitos seres que falam de Luz, não é?, muitos, muitos.

Mas falar de Luz não é viver a Luz.

Falar de Amor não é viver o Amor.

É, aliás, um meio muito apreciado de fazer cantar o outro: a palavra Amor e, portanto, exercer o poder e vocês
o chamam de poder do Amor, obviamente.

***

Questão: a melhor maneira de comunicar seria a telepatia, para sair da armadilha das palavras?

Completamente e é por isso, aliás, que as palavras, tal como eu as formulo, mesmo aqui, entre vocês, não
existem absolutamente nas dimensões unificadas.

Há Vibrações muito mais altas do que as Vibrações de palavras.

Pode-se dizer, sem fazer jogo de palavras, que enquanto vocês estão nas palavras, vocês permanecem no
mau [nota da tradução: o jogo de palavras vale para a língua francesa, porque palavra é «mot» e mau é «maux», sendo que a

pronúncia é idêntica].

***

Questão: isso significa que a alma é uma Criação do poder e, assim, por definição, uma Ilusão?

Cara amiga, no nível do absoluto, inteiramente.

A alma é colorida. 

A alma tem uma função.

Vocês chamam de famílias de almas, de almas criadoras, de almas artistas, de almas terapeutas etc. etc... 

Mas, na matriz, esta alma foi criada e o homem reivindica sua alma e sua liberdade de alma.

Vejam como se joga com as palavras.

O livre arbítrio que lhes é tão caro... mas nós, nós não temos o que fazer do livre arbítrio, dado que estamos na
liberdade do Amor, da Luz Vibrante e da Fonte.

Estamos em fusão permanente com a Fonte.

A alma é uma Criação total da matriz.

Saindo da matriz, não há alma.

Aliás, é a mesma raiz etimológica.

***

Questão: qual é a diferença entre palavra e Verbo, em particular, o Verbo Criador?



A palavra é, como dizia São Paulo, tambor retumbante.

Quer dizer algo que de nada serve, que faz barulho.

Há muitos seres humanos que estão na palavra, eles não podem parar de falar.

Eu conheci na minha vida.

Eles falam para nada dizer.

Eles falam para preencher o seu próprio vazio.

O Verbo Criador é completamente outra coisa.

É Cristo dizendo: «levanta-te e anda».

Vocês não conhecem o Verbo Criador.

Ele está ligado à ativação do que se chama de 11ª lâmpada, situada no nível do seu lábio, que será plenamente
ativado após a reversão.

É toda a diferença entre o Verbo e a verborragia.

Entre a Vibração que vem do Verbo e o nada que vem da palavra.

Aliás, quando se diz, quando alguém lhe diz: «eu te dou minha palavra», você sabe o que isso vale.

***

Questão: então, isso significaria que o Verbo Criador não é pronunciado, que é apenas Vibração?

Ele é pronunciado, mas em outros níveis Vibratórios, não por palavras.

No início, era o Verbo.

Jamais se disse, no começo era Deus, não é?

***

Questão: a magia branca participa da dualidade?

Com certeza.

A telurgia também.

A magia branca foi necessária e felizmente ela estava aí no momento em que a Luz não tinha investido o seu
sistema solar, o nosso sistema solar.

Agora, é fazer ato de dualidade utilizar a magia ou a telurgia.

Não há diferença, é o mesmo princípio como o bem e o mal.

São os dois lados opostos da mesma face, de uma face oposta da mesma peça.

Um como outro nutrem a matriz.

Então, eu concebo que, quando apenas existia a matriz, era mesmo mais agradável estar no branco que no
preto.

Mas, hoje, tudo isso foi largamente varrido pela Luz.

Lembrem-se de que a Luz não é magia.

A Luz é Inteligência, confiança, orientação, se preferirem.

***

Questão: os Dracos, que então teleguiaram o programa da matriz, estavam na potência ou no
poder?

Os Dracos são originalmente seres de grande potência e que quiseram exercer o poder.

Eles confundiram os dois.



***

Questão: os Dracos, originalmente, estavam na Unidade?

Certamente.

***

Questão: por que, naquele momento, eles participaram da matriz?

Mas eles não participaram, foram eles que a criaram.

***

Questão: por quê?

Porque estavam persuadidos de fazer melhor do que a Fonte.

***

Questão: de onde vem esta falha?

Para eles, era uma experiência.

Eles provocaram, aliás, certo número de Arcanjos a segui-los.

Porque isso podia ser agradável.

A Fonte jamais se opôs a uma experiência ou a uma Criação.

Jamais.

***

Será tempo, agora, como chefe dos Melquisedeques, localizado no sul, ou seja, no Fogo, de fazê-los também
se beneficiar da Radiação muito mais intensa da minha Presença.

E eu lhes digo também até muito em breve.

Então, caros amigos, acolhamos.

... Efusão de energia...

Eu lhes digo, então, até muito em breve.

************
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Questão: a onda galáctica que vai chegar arrisca danificar tudo o que é eletrônico e elétrico?

Bem amado, o que chega é uma aproximação da onda intergaláctica.

A chegada da onda intergaláctica está prevista entre, a priori, o mês de fevereiro de 2011 e o mês de outubro
de 2011.

A influência é, entretanto, presente e real.

Ela não terá, contudo, a potência e a intensidade necessárias para desconstruir seus sistemas.

A jornada de Unificação da Consciência, assim como o Arcanjo Miguel anunciou, corresponde, exatamente, ao
que aconteceu durante as reuniões dos Casamentos Celestes, nas primeiras Etapas e também nas reuniões

quotidianas que vocês tinham até então.

A diferença se situando na continuidade desta Vibração durante mais de 24 horas.

Ela associará a Presença constante e permanente, durante essas 24 horas, do Espírito Santo, da Fonte e do
Ultravioleta.

***

Questão: se se tem visões, o estado Vibratório, durante essas visões, é mais importante que a
própria visão?

Obviamente.

A visão apenas se tornará visão a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher esta visão sem
elaborar qualquer interpretação, nem o que quer que seja mais.

Porque o conjunto de fenômenos que chegam na elevação Vibratória, quer se manifeste sob forma de visões,
quer se manifeste sob a percepção de novos pontos Vibratórios em suas estruturas, a partir do momento em

que seu mental se apreende, a Vibração se afasta.

Existe certo número de reflexos que convém suprimir, de maneira quase definitiva, antes de chegar, de maneira
definitiva, ao processo de ‘passagem ao Supramental’.

Vocês não podem viver o Supramental aceitando que seu mental se apreenda.

Lembrem-se, isso se chama de “aqui e agora”.

A partir do momento em que há interpretação, a partir do momento em que há projeção ou tentativa de análise,
vocês não estão mais no ‘aqui e agora’ e, então a Vibração se afasta.

A tentação é muito grande, na personalidade, de querer encontrar sentido e significado no que é vivido.

O sentido e o significado não poderão lhes aparecer de maneira lúcida, de maneira clara, senão a partir do
momento em que o conjunto da Vibração lhes permita estabelecer o contato com o Estado de Ser.

Assim, portanto, querer colocar palavras, mesmo nos pontos de Vibração novos que aparecem em suas
estruturas, ou mesmo querer ali estabelecer um significado com relação à sua história pessoal, apenas os

retarda e os afasta do que vocês procuram.
***

ANAEL - 23 de junho de 2010
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Questão: os afetos obstruem ainda meu sentir Vibratório, apesar de ter, entretanto, progredido
muito no soltar afetivo.

Bem amada, o ‘muito’ é certamente importante, mas não é o tudo.

O afeto, no sentido humano, está diretamente ligado à ação-reação, em relação com a emoção.

A emoção é o que, contrariamente ao que acontece no Supramental, congela na personalidade.

Assim, portanto, o muito é já muito louvável, mas não é o tudo.

Não há, então, que identificar de maneira precisa o que há agora a desembaraçar, há somente que acolher o
‘abandono à Luz’.

Vocês devem guardar presente no espírito, uns e outros, que o período que acaba de se abrir é um período
em que vão se aclarar, de maneira por vezes brutal, para alguns de maneira menos brutal, certo número de

coisas que tinham sido escondidas e guardadas secretas em sua própria personalidade.

O que vai se aclarar refere-se ao que deve ser transcendido e dissolvido pela Luz.

Vocês não têm que agir com relação a isso, contrariamente ao que se fez nos períodos anteriores, mas, bem
mais, deixar a Luz trabalhar em vocês.

Porque, frequentemente, o que quer agir não é nada mais que a personalidade e, portanto, conduz
inexoravelmente para a ação-reação e a dualidade.

Assim, portanto, certo número de feridas por vezes ainda presente pode ressurgir, desencadeando raiva ou
outra emoção contrária à evolução do Estado de Ser, ao estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Convém a vocês, então, em meio ao que aparece, não mais querer a todo custo apresentar soluções, mas
compreender que a Luz é solução.

A fase atual é, bem mais, de maneira ainda mais forte, o que defini há treze meses, como ‘abandono à Luz’.

Não é conveniente trabalhar nas estruturas da personalidade, convém trabalhar no Estado de Ser e na Vibração.

Ainda uma vez, na condição de que a personalidade não se apreenda para fazer descer a Vibração ao nível da
personalidade.

Assim, portanto, a percepção Vibratória percebida em certos pontos de seu corpo é uma realidade no seu
caminho de acesso ao Estado de Ser.

O processo que permite, bem além do switch da Consciência, se estabelecer na Existência de maneira
definitiva, apenas será e resultará em sua capacidade para viver o ‘abandono à Luz’, o alinhamento de suas três

Lareiras e sua capacidade para deixar se exprimir a Luz em vocês, sem querer fazê-la sua.

Compreendam também que a Luz não se retém.

A Luz os atravessa, a Luz os inunda, permite-lhes tornar-se os Ancoradores, os Semeadores da Luz e também,
vocês mesmos, tornar-se ela.

Isto está para além dos jogos de Luz, para além dos jogos de transparência.

Há identificação total à Luz, o que é o final de seu programa Vibratório.

Isso se chama, em linguagem humana e de acordo com certas tradições, a dissolução do ego ou da
personalidade, permitindo aceder ao Maha Samadhi.

Mas vocês não podem manter qualquer personalidade para poder aceder a este estado específico.

Assim, portanto, o ‘abandono à Luz’ é, do mesmo modo, um abandono de sua personalidade e, portanto, uma
dissolução total de suas estruturas antigas, para seu nascimento na nova estrutura.

O que é chamado por Um Amigo de a passagem da lagarta à borboleta.

Na borboleta, nada resta da lagarta.

Na lagarta, nada existe da borboleta.

Vocês não podem levar consigo suas feridas.
Do mesmo modo, vocês não podem tomar o que vocês poderiam chamar de ‘qualidades de sua

personalidade’, que não lhes são de qualquer utilidade no Estado de Ser.
***



Questão: por que, com os Melquisedeques, podemos ver como que expressões de personalidade,
mesmo em suas intervenções?

Na dissolução, mesmo de sua Dimensão como nas Dimensões as mais elevadas, existem traços.

Esses traços não são, propriamente falando, o que vocês chamariam de traços de personalidade, mas, bem
mais, a marca de certos elementos constituintes da estrutura do Estado de Ser da Consciência considerada.

Assim, a Vibração e a Consciência do Arcanjo Gabriel estritamente nada tem a ver com a Vibração e a
Consciência do Arcanjo Miguel ou com a minha.

Assim, um Melquisedeque do Fogo estritamente nada tem a ver, em sua Vibração, com um Melquisedeque do
Ar.

Vocês devem admitir também que, mesmo nesta personalidade, viver a dissolução não colocará fim à sua
existência nesta Dimensão, enquanto que esta não tiver acabado, no geral.

Mas esta etapa é indispensável.Enquanto não há dissolução, há resistência.

Ora, a resistência é o obstáculo essencial ao estabelecimento do Estado de Ser, da Unidade e à superação da
dualidade.

***

Questão: isso significa que a gota d’água deve se dissolver totalmente no oceano?

Inteiramente.

Certo número de místicos perfeitamente descreveram esse processo de ‘imersão no oceano e no Infinito’.

Quer no Ocidente como no Oriente.

Cada um, ao voltar, ali colocou suas palavras.

Quer se refira, por exemplo, à bem amada Ma Ananda Moyi ou ainda ao Um Amigo.

Cada um viveu esta dissolução.

Mas cada um, à sua maneira, trouxe, em seu veículo transitório Terrestre, qualidades específicas, mas a etapa
da dissolução é indispensável.

O switch da Consciência confere a capacidade de viver no Samadhi, mas esse Samadhi não é o Maha
Samadhi.

O Maha Samadhi de que falo é aquele que, justamente, passa pela dissolução.

É a mensagem idêntica para todos os grandes Despertos, de diferentes correntes, mesmo religiosas.

Assim, portanto, alguns santos, chamados como tal em sua tradição ocidental, descreveram esta imersão
como uma ‘fusão com o Cristo’, por exemplo.

Num caso como no outro, Oriente como Ocidente, há o desaparecimento total, a aniquilação total da vontade
própria e da personalidade própria.

Compreendam bem que isso não lhes é pedido como para a gota d’água no oceano, porque lhes será
necessário reformar a gota d’água com suas características.A dissolução apenas intervirá, de maneira final, no

término desta Dimensão.
***

Questão: para superar a dualidade da linguagem, seria útil desenvolver a telepatia desde agora?

Bem amada, o próprio corpo físico é um obstáculo à telepatia.

Alguns seres extremamente dotados conseguiram desenvolver, eu diria, por sua experiência nas múltiplas
vidas tomadas nesta densidade, ‘aspectos da telepatia’.

Mas vocês não podem esperar desenvolver a telepatia sem terem conduzido justamente a esta Vibração final
do Maha Samadhi.

É-lhes preciso admitir que, enquanto se exprimem as palavras em seus pensamentos, enquanto se exprimem
as palavras e o diálogo, vocês não estão na Unidade.

A Unidade é Silêncio e Som, no entanto.



Compreendam bem que a etapa de passagem por esse momento de dissolução assinala, de maneira
definitiva, seu acesso ao Estado de Ser.

Este acesso ao Estado de Ser que lhes é prometido e que alguns de vocês viveram de diferentes modos,
deve ser realizado cada vez mais facilmente, ainda estando bem conscientes de que o momento de se

dissolver ainda não chegou.

Mas vocês devem passar por aí.

A personalidade pertence às forças da dualidade e às forças da resistência ligadas ao que vocês chamam de
‘ação/reação’.

Enquanto sua vida é governada pela ‘ação/reação’ vocês não poderão penetrar os mundos da Unidade, ainda
que de maneira efêmera.

O que não os impedirá, uma vez vivida a etapa da dissolução, de dever agir na dualidade e, portanto, recair na
ação/reação, mas a diferença é que, uma vez que vocês tenham obtido este estado, naquele momento, sua

vida mudará completamente.

Vocês não serão mais afetados, assim como o são, alguns de vocês, ainda, pelas condições de suas vidas.
***

Questão: deixar agir a Luz quer dizer unicamente subir na Vibração?

Quem sobe na Vibração? 

Aí está a questão.

Obviamente, no início, é a personalidade que decide e que trabalha nesta subida Vibratória, através de certo
número de muletas, de apoios, quaisquer que sejam.

Mas, a um dado momento, a Vibração da personalidade torna-se tão intensa, que a personalidade não encontra
mais seus marcadores nesta Vibração.

É nesse momento que foi chamado pelo bem amado Sri Aurobindo, de ‘switch da Consciência’ e que confere
a capacidade de se estabelecer no Samadhi.

Mas é preciso bem concordar que a maior parte de vocês, mesmo tendo vivido esse switch, se estabelece de
maneira extremamente fácil na personalidade, depois.

A etapa posterior, chamada de Estado de Ser, apenas pode ser vivida a partir do momento em que há
dissolução da personalidade.

Guardem bem que esta dissolução não é absolutamente definitiva, mas que assinala, simplesmente, quando é
obtida, a passagem para uma Dimensão nova, para uma Consciência nova, capaz de se restabelecer mesmo

na dualidade.
***

Questão: se não pudermos nos estabelecer definitivamente no Estado de Ser, por que algumas
pessoas são “retidas” para não deixar definitivamente esse plano?

Isso se refere a alguns seres que tiveram acesso ao Estado de Ser, em alguns estados de Consciência
particularmente importantes.

Entretanto, é fácil e completamente aceitável compreender que, a partir do momento em que vocês acedem a
esses espaços ilimitados, vocês compreendam então inteiramente o que significa a ilusão desse mundo e a

inutilidade do que vivem.

É portanto necessário manter, de uma maneira ou de outra, uma estrutura física coerente, de maneira a
trabalhar nesta Dimensão, mesmo se, para a própria pessoa, não há qualquer espécie de interesse.

Poder-se-ia dizer também que, a partir do momento em que alguns seres atingiram o Estado de Ser e nela
viajaram, qualquer que seja sua Dimensão de origem, a atração da matriz não existe mais.

Assim, portanto, se «não amarrássemos» esses seres no seu próprio corpo de densidade desta Dimensão,
eles deixariam simplesmente esse plano.

***

Questão: a preservação dos corpos biológicos será um interesse para a 3D Unificada?

Não unicamente.

O corpo biológico não tem qualquer interesse, se não o das memórias de que ele é portador.



Essas memórias se dissolverão, mas existe certo número de informações, no DNA existente em sua
Dimensão, que será desejável ver transferir nas Dimensões Unificadas.

Alguns seres, enfim, deverão viver nesta densidade até o momento final, permitindo assentar e ancorar sempre
mais a Luz, permitindo, no momento vindo, transferir o conjunto desta Luz para as Dimensões Unificadas.

Vocês devem admitir, na falta de compreendê-lo, que, quando vocês acedem ao Estado de Se vocês
apreendem, de maneira direta, de forma fulgurante, a diferença entre ‘a ilusão e a Verdade’.

Tudo o que lhes parece hoje como essencial, nesta Dimensão, chama-se de pesos e chama-se
de personalidade.

Quando vocês acedem às esferas do Estado de Ser, vocês apreendem realmente o que eu chamei
de inutilidade e, portanto, a ilusão total desse corpo criado na matriz.

Mas vocês não podem percebê-lo senão a partir do momento em que acedem vocês mesmos a este estado
de Consciência.

Enquanto não acedem, isto permanece una projeção como outra, ou uma Crença como outra, dado que isso
permanece sua única realidade e sua única Verdade.

***

Questão: todas as emoções são conectadas a feridas?

A maior parte das emoções resulta, efetivamente, de feridas anteriores ou de vivências anteriores, que vocês
não chamem necessariamente de ferida, como uma emoção dita positiva.

Mas uma emoção, seja positiva ou negativa, os remetem sistematicamente à dualidade, devido ao que ela gera
como densidade, mesmo aquelas que, no momento, podem aliviá-los mais.

É, por exemplo, muito triste para nós, observar (embora esta tristeza não seja uma emoção, mas, antes, algo
que provoca, mesmo aos arcanjos, o simples fato de levar nossa Consciência acima) um sentimento de

inutilidade.

Assim, portanto, alguns seres humanos vivem atualmente emoções importantes em relação com alguns
esportes.

Essas emoções nutrem a matriz indefinidamente.

Compreendam bem que a emoção nasceu da Criação dos mundos arcônticos, dos mundos da dualidade e
dos mundos relacionados com a ação/reação.

Que esta reação seja do domínio da alegria, do prazer, ou que esta reação seja ligada a feridas, elas participam
todas as duas e, exatamente à mesma altura, da nutrição da matriz.

Obviamente, na personalidade, é mais agradável ter prazer do que sofrimento, mas o resultado é exatamente o
mesmo.

***

Questão: existem emoções que não seriam desta natureza?

Elas são todas, sem exceção, desta natureza.

Então, obviamente, uma emoção dita positiva pode provocá-los por vezes a terem o sentimento de vibrar no
Coração e de estar feliz.

Mas isto não é a ‘Alegria sem objeto’ que nós lhes descrevemos desde um ano e meio.
***

Questão: o que é das emoções que se pode sentir pensando, por exemplo, em Maria?

É preciso distinguir e fazer a diferença entre a emoção-atração com relação a ressonâncias próprias do que
vocês chamam de Energia Mariana e podem ir até as lágrimas, do aspecto Vibratório real e concreto, que se

traduz pelos pontos de impacto ao nível de suas diferentes estruturas e mesmo físicas.

Assim, os ‘fenômenos de histeria’ observados em alguns lugares de aparição são apenas a tradução de
estados emocionais exacerbados, que estritamente nada têm a ver com Maria.

Infelizmente, a humanidade foi muito enganada com isso.

De fato, ao nível de seu DNA, foi-lhes implantado um mecanismo de pensamento bem preciso, que os faz crer
e aderir e, em particular no que vocês chamam de raça branca, para a incapacidade para se salvar por si

mesmos e esperar um salvador exterior.



Isso funcionou perfeitamente e continua a funcionar para a totalidade da humanidade.
***

Questão: pode-se viver um estado de tristeza em Consciência, fora de toda emoção?

É preciso, aí também, discriminar, mas o resultado é o mesmo, a tristeza vinda de vocês, da ‘tristeza emoção’
que não lhes pertence, mas que existe dentro mesmo da matriz.

A humanidade em sua totalidade se banha num ‘banho de emoções’.

Esse banho de emoções pode ser mais ou menos triste, mais ou menos feliz.

Mas vocês têm que se discriminar de tudo isso, para não participar do que não lhes pertence e do que não é
vocês.

Vocês são banhados num banho de ondas permanentemente.

Esse banho de ondas é constituído de emoções como de ondas de outras naturezas.

Mesmo as ondas eletromagnéticas de suas tecnologias concorrem para fazer nascerem emoções.
***

Questão: isso significa que, quaisquer que sejam os eventos, pedem que sejamos neutros em todas
as circunstâncias, seja de ordem pessoal ou coletiva?

Na condição que esta neutralidade, bem amada, não seja uma ação da personalidade, mas uma ação
do estabelecimento da Luz em si.

Num caso, há controle e não superação.

No outro caso, há realmente superação.

Enquanto vocês são identificados a uma emoção, qualquer que seja, mesmo a mais agradável, vocês não
podem penetrar as esferas da Unidade.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo de ‘atração e de ressonância’.

Assim, se se manifestam a vocês circunstâncias ou uma emoção específica, que venham de vocês
diretamente ou que sejam provenientes do banho emocional, o resultado será estritamente o mesmo, vocês

reagirão com relação a esta emoção e exprimirão um estado de ser que não é estar no Ser.
***

Questão: então, a única maneira de não entrar nesta emoção é a Vibração?

Inteiramente.

É por isso que, cada vez mais, há identificação entre a Consciência e a Vibração.

A emoção é ausência de Vibração ou então Vibração física que os provoca, por exemplo, para um medo
apreensivo, para relaxar algumas pressões de seu esfíncter.

Eu vou ao extremo, mas isso é lógico.

Ou então, no caso de exaltação ligada a uma emoção que vocês chamariam de extremamente positiva para
vocês, para deixá-los tomar por esta noção, uma ‘onda de prazer’ porque é realmente uma onda que se trata,

mas esta onda nada tem a ver com a onda do Estado de Ser.
***

Questão: recorrendo à Vibração, esta emoção é dissolvida de maneira definitiva?

Bem amada, a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração está ativa, é extremamente fácil ativá-la
e, portanto, colocar o conjunto de sua vida sob o conjunto da Coroa Radiante do Coração ou da Vibração

passada na escala do corpo.

Torna-se então muito fácil apreender e perceber o que é ‘alívio da/pela Vibração’ ou o que é ‘reforço da/pela
Vibração’. 

Que se refira à Vibração global do corpo ou simplesmente da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a Alegria Unitária é a ausência total de emoção?



Inteiramente.
***

Questão: o prazer por vezes sentido durante uma relação sexual faz parte da dualidade?

Para a maioria da humanidade, sim.

Assim, alguns seres que têm acesso à Coroa Radiante do Coração não podem simplesmente mais ter
relações sexuais, senão isso provocaria a morte.

***

Questão: isso significa que não é preciso mais ter relações sexuais?

Eu jamais disse isso, bem amado, porque seria uma privação.

Isso não resolve e não decorre de um desejo pessoal, mas de uma evidência que se estabelece naquele
momento.

Enquanto não for vivido, o resto seriam apenas contração e violação de uma aspiração muito legítima que
existe no ser humano.

***
Questão: chego a desenvolver a Vibração do Coração quando estou só, mas tenho mais dificuldade

para mantê-la. 

A razão é muito simples, bem amada.

Quando você está só consigo mesma, você não interage com os outros.

A partir do momento em que há interação com o outro, há a entrada num papel e, isso que é válido para todo o
ser humano e, portanto, abandono desta Vibração para penetrar no diálogo e numa relação que, justamente,

não é de Coração a Coração.
***

Questão: o que é da alegria que se pode sentir pela manhã, quando o Sol se levanta, os pássaros
cantam e a natureza se desperta?

Bem amado, a resposta é diferente segundo quem teve acesso ao Estado de Ser ou não.

Em um primeiro caso (sem acesso), trata-se de uma emoção.

Em um segundo caso, se houve anteriormente acesso ao Estado de Ser, isso corresponde à realidade do Sol
que levanta.

A diferença se faz pela Vibração, aí também.

Em um primeiro caso, há simples prazer ou mesmo alegria, mas sem qualquer Vibração.

Em um segundo caso, há paz, serenidade e invasão pela Energia da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a relação com o outro deve se situar no aqui e agora?

A partir do momento em que a sua relação com o outro é marcada de certo número de reflexos ligados a esta
comunicação entre dois seres, a relação entre dois seres se situa, de maneira quase sistemática, unicamente

no nível do afeto.

Que isso seja numa família, onde existem jogos de poder, ou a partir do momento em que vocês
desempenham o papel, dentro de uma relação com outra pessoa que desempenha, ela também, o seu papel,

vocês não estão mais no Estado de Ser.

Se vocês realizassem o aprendizado de iniciar a Coroa Radiante do Coração antes mesmo de entrar na
relação, vocês iriam se aperceber muito rapidamente do momento em que vocês estão na ‘relação de Coração’

e na ‘relação de personalidade’.

Vocês fariam a distinção, aí também, pela Vibração.

É, aí também, questão de um aprendizado.

Vocês funcionaram tanto dentro de uma relação que coloca em jogo certo número de sinais emocionais,
levando em conta tanto o que vocês captam além das palavras por intermédio de seus sentidos, por intermédio

de seus olhos, que fez com que, sistematicamente, esta relação se situe na personalidade.



Desviar a personalidade necessita não mais trocar através de palavras, não mais trocar através do olhar,
mas trocar unicamente através do Coração.

Mas, ainda uma vez, isso seria antecipar com o que vocês têm a realizar.
***

Questão: o verdadeiro aprendizado seria superar nosso passado e nosso futuro, para não mais ter
qualquer emoção?

Em parte, mas o verdadeiro aprendizado está, sobretudo, na Vibração de Coração para Coração e na
comunicação de Coração a Coração.

Isso apenas pode se estabelecer a partir do momento em que não há mais olhar e não há mais palavras.

É para isso que nós os conduziremos em breve.

O fato de se olhar estabelece, o olho sendo o espelho e o reflexo da Alma, estabelece um contato ao nível da
Alma.

Para o momento, não lhes foi comunicado, se vocês não encontraram por si mesmos, o meio de estabelecer
um contato de Espírito a Espírito.

E isso é completamente possível nas Vibrações atuais.
***

Questão: Isso significa que o fato de se olhar vai já conotar ou transformar a relação?

Inteiramente.

Entretanto, compreenda bem que isso não é negativo, mas representa uma etapa intermediária na subida
Vibratória.

É nesse sentido que eu disse que era desejável não se parar nas percepções existentes na subida Vibratória,
exceto a própria Vibração.

***

Questão: o DNA é uma fabricação da matriz?

Não, a falsificação do DNA e a limitação do DNA é o resultado da ação da matriz.

Mas não o DNA.
***

Questão: o DNA desaparece quando se está “no Espírito”?

O DNA está presente mesmo na Fonte, como poderia desaparecer?

Mesmo se não estiver incluído em uma estrutura Vibratória específica.
***

Questão: para superar as crenças, qual Estrela de Maria ou virtude pode-se invocar?

Bem amado, existe, no humano, certo número, eu chamaria isso de ‘ditames’.

Esses ditames são elementos que alimentam, em todos os pontos de vista, a matriz e a ilusão.

Quais são eles?

As Crenças são ilusões, porque não participam de qualquer Vibração e de qualquer vida.

São, de algum modo, reservatórios de forças, não ligados a Vibrações, mas a uma estruturação, ou uma
fossilização dos planos intermediários situados diretamente abaixo de sua realidade consciente, ou seja, no

nível da 2ª. Dimensão (2D).

O segundo ditame foi o medo: o medo do abandono.

O medo do vazio.

Todos os medos que estão programados e inscritos em vocês.



O terceiro ditame foi fazê-los crer que ninguém poderia se salvar a si mesmo, senão pela intervenção de algo
de exterior.

Compreendam bem que o conjunto desses três ditames foi essencial na manutenção da ilusão da matriz.

Assim, lhes foi solicitado superar todas as Crenças.

Crer na Fonte, crer na Luz, não os faz viver a Luz, não é?

Do mesmo modo, o medo é o elemento inscrito em suas estruturas cerebrais que é o elemento dominante e
que dita, ao seu próprio conhecimento e ao conhecimento de sua consciência comum, o conjunto de seus

comportamentos.

Alguns de seus cientistas descobrem apenas a influência dos medos como elemento e agente ditando a maior
parte de seus comportamentos.

Eu não farei a lista do conjunto de coisas que foram criadas no seu mundo ocidental moderno.

O medo não impede a manifestação do que está ligado a este medo, bem ao contrário.

O ‘princípio de atração e de ressonância’ joga plenamente.

É portanto necessário substituir o medo pelo Amor e, quando eu digo Amor, eu não falo do amor humano.

O medo da morte.

O medo de envelhecer.

Todos os medos que estão presentes desde que a humanidade foi falsificada.

Nesse sentido, vários seres e nós mesmos, dizemos, sem interrupção, para superarem as Crenças, quaisquer
que sejam.

Enquanto vocês tiverem uma Crença, ela irá obstruir o acesso à Vibração, qualquer que seja esta Crença.

Aí também, isso corresponde a substituir a Crença pela Vibração.

Vocês conhecem todos esses processos de Crença.

A divina Providência, se vocês aceitam isso, se afastará de vocês.

Se vocês suprimem esta Crença, a divina Providência se manifestará a cada instante durante sua vida.

A Crença é medo.
***

Questão: podemos conhecer as virtudes associadas a cada Estrela de Maria?

Bem amado, é importante compreender que o momento não chegou ainda de dar explicações relativas às
Estrelas e sua utilidade.

Cada Estrela, cada ponto Vibratório de Consciência ao nível da cabeça, está em ressonância direta com uma
ativação da Consciência Supramental.

Não é ainda tempo de levar a efeito esses diferentes pontos ou essas diferentes conexões existentes entre os
pontos de Consciência, seja ao nível da Coroa Radiante do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.

Convém viver a quintessência, aí também, sem querer realizar o que quer que seja, enquanto vocês não
tiverem acedido ao Estado de Ser.

Senão, a personalidade apreender-se-ia e os resultados seriam desastrosos.

O importante é viver a Vibração desses pontos, não explicá-los e ainda menos colocá-los no serviço, para o
momento.

Aconteceu-me de dar àquele que guardo, dois circuitos energéticos que permitem o trabalho de certo número
de processos e que permitem exercer certa função espiritual, que é, aí também, por vezes extremamente

desestabilizadora.

É por isso que o momento ainda não chegou de lhes dar as indicações desses pontos.

É-lhes solicitado, para o momento, viver a Vibração e unicamente isso.
***



Questão: se toda relação pelo olhar é distorcido, que olhar se tem ao espelho?

Vocês olham sua própria ilusão.

Eu responderia: olhando o que há além do espelho, vocês verão a Verdade, mas, em nenhum caso, a imagem
refletida.

Recordem-se que nos mundos Unificados, a transparência é total.

Esta transparência se refere tanto aos pensamentos, como à ação, como ao próprio corpo que vocês habitam.

Não há qualquer opacidade e qualquer sombra.

Ora, o que vocês olham num espelho é uma sombra, que só existe justamente porque a Luz não pode
penetrar.

***

Questão: pareceria que fomos criados livres pela Fonte ou por Maria...

Bem amado, o que foi criado por Maria é esse corpo biológico que a sua Consciência livre investiu para ali
experimentar certo número de coisas.

Maria não os criou no Espírito.
***

Questão: nossa consciência original foi criada livre, mas foi ela livremente criada?

Inteiramente.
***

Questão: consentiu-se ser criados Conscientes fora da Fonte?

É difícil falar de ser fora da Fonte, quando vocês são Unificados.

Estando Unificados, vocês são a Fonte, vocês são os arcanjos, vocês são as Dimensões inteiramente,
porque não há qualquer separação.

***

Questão: a dificuldade vem do fato que se é o conjunto de tudo por nosso aspecto Unificado e que
se é, apesar de tudo, individualizado, dissociado, numa Dimensão dissociada?

Tudo o que você exprime, caro amigo, é apenas um ‘conceito mental’.

É difícil colocar palavras sobre a Unificação, enquanto você não está Unificado.

Estando Unificado, não há separação com a Fonte, isso é impossível.

Do mesmo modo que não há separação entre as Dimensões, ainda que haja Consciência da distinção que
existe entre as diferentes Dimensões.

Obviamente, uma Consciência Unificada é consciente de si mesma, mas ela é consciente também de ser a
Fonte.

Ela é ao mesmo tempo o todo e ao mesmo tempo uma parte do todo e o conjunto de partes do todo.

Isso poderia ser uma noção matemática, mas que recorreria a espaços não euclidianos que lhes é bem difícil
de conceber.

Somente alguns de seus cientistas conseguiram modelar a existência de Dimensões para além da Dimensão
que vocês habitam.

Mas isso permanece, aí também, um cálculo e, portanto, uma Crença e não a realidade do que eles vivem.
***

Questão: isso significa que na Consciência Unificada cada um é a Fonte inteiramente?

Sim.

O que passa pela dissolução de que falei.
***

Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?



Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?

Não há outra possibilidade.

Mas existe certo número de Crenças, mesmo na personalidade, das quais podem ter conhecimento.

O esclarecimento dessas Crenças pode ser um elemento de avanço.

Mas o esclarecimento não é suficiente, mas é um primeiro passo, e é por isso que eu lhes falo.

E é por isso que sempre insisti sobre a superioridade do ‘abandono à Luz’.

Porque, estando no ‘abandono à Luz’, vocês não têm que lutar contra isso ou aquilo.

Mas o ser humano tem sempre tendência a escolher soluções as mais difíceis.
***

Questão: abandonar seus problemas à Fonte, é isso o abandono à Luz?

Bem amada, aí, você fala de uma problemática específica que existiu num dado momento.

É questão de se remeter inteiramente e não um elemento exterior, à Fonte.
Eu frequentemente os remeti às palavras de Cristo sobre a cruz.

Isso poderia se intitular: “que Tua vontade se faça e não a minha”.

Mas, o que deve abandonar não são suas problemáticas, mas você mesma.

O que é, mesmo, profundamente diferente.
***

Questão: qual era a espécie de capa azul que incorporei ultimamente?

Não me cabe, ainda uma vez, dar a explicações de todas suas vivências.

Lembrem-se de que a maior parte das explicações os afasta da Verdade.

O que lhes é proposto e o que é vivido tem a necessidade de ser vivido e não ser explicado.

A explicação irá se situar sempre e sempre no nível do mental.

Quando seu mental se apreende, naquele momento, a experiência está já desnaturada.

Toda a dificuldade, ainda uma vez, está nesse nível.

Viver o instante, viver a experiência, sem traduzir qualquer significado ou implicação, mas bem mais viver isso
como uma experiência significativa por si mesma e não pelo mental.

Quando vocês tiverem conseguido sair daí, vocês estarão na Verdade.
***

Questão: é lógico sentir vantagem na Vibração com um cristal?

Lógico na lógica e, portanto, no mental.

Você poderia sentir, obviamente, a mesma Vibração sem cristal.
***

Questão: vocês, arcanjos, leem os pensamentos?

Os pensamentos não me interessam, cara amiga.
***

Questão: Isso significa que se os chamamos, vocês não ouvem, a menos que se esteja bem
instalados na Vibração?

Inteiramente.

Assim é o ‘princípio de comunicação com o anjo guardião’.

É muito conhecido (e isso foi, aliás, escrito) que seres humanos em situação de urgência ouvem seu anjo
guardião para evitar, em particular, alguns tipos de perigos.



Mas, de maneira habitual, o anjo guardião apenas se torna perceptível na construção do que é
denominado Antakarana, a ‘ponte de Luz’ que une sua personalidade ao Estado de Ser.

Assim como foi anunciado há mais de dois anos pelo Arcanjo Jofiel, a construção dessa ponte se efetuou
durante o ano de 2008 e se manifestou no final de seu ano de 2008, pela ponte de Luz existente entre o sol e a

Terra, ilustrando o contato entre a personalidade e o Estado de Ser, desenvolvido em contato mais direto no
que foi vivido durante seu ano anterior, quando dos Casamentos Celestes.

Agora, jamais um anjo guardião captará o seu pensamento ou o seu chamado se ele se situar unicamente no
seu mental ou no seu desejo.

***

Questão: os anjos guardiões podem intervir sem serem presos pela matriz?

Sim, porque existe a criação, naquele momento, de ‘corredores espaço-temporal’ extremamente específicos.

Mas isso, é preciso confessar, é bastante raro.

Mas, nessas circunstâncias, um anjo guardião poderia empurrá-lo para evitar que uma bola o toque, por
exemplo.

***

Questão: a entrada no Estado de Ser é o desaparecimento da Alma?

Não ainda, bem amado.

O desaparecimento da Alma corresponde a seu desaparecimento deste plano Dimensional.
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Meu nome é Snow.

Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os acompanhe.
Eu venho para conversar livremente com vocês, todos sabendo que meu domínio de predileção é a natureza e

seus constituintes.
A natureza é, ao lado das técnicas que lhes foram comunicadas de diferentes modos ou das ferramentas que

vocês já utilizam, um meio, um utensílio, para ir para o grande Espírito.
Comunicar-se com a natureza é uma etapa em direção à comunicação com a natureza e com o grande Todo.

Assim, se eu posso ajudá-los em sua busca, nós vamos, dentro de instantes, juntos, dialogar.
Se há perguntas sobre a natureza e seus constituintes, que eu possa auxiliá-los em sua busca, então eu estou

aqui para isso.
Lembrem-se de que em meio à natureza, segundo o olhar que vocês portam e segundo a Vibração que vocês

a captam, vocês poderão ali discernir o Sopro e a Unidade.
Lembrem-se também de que as árvores, que são a ligação entre esta Dimensão de vida e o mundo do

Espírito, são de grande ajuda, mas não unicamente.
Tudo o que existe na natureza possui um Espírito, uma Vibração do Espírito peculiar, reconduzindo-os às suas

próprias ressonâncias.
Muitos seres humanos, vivendo em cidades, estão privados desse apoio na natureza que é um impulso em

direção ao céu.
Encontrar sua posição entre o Céu e a Terra, por causa da emergência do grande Espírito em meio a esta

Dimensão, é um auxílio importante para permitir que se alinhem e acolham o Sopro do Espírito.
A natureza é conciliadora.

A natureza é Paz.
Comunicar-se, e comungar com a natureza, irá apaziguá-los.

Ela contém em si todos os remédios, todos os bálsamos, todos os nutrientes.
Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu me abro então a vocês, como vocês se abrem a mim.

***

Pergunta : foi dito que os pinheiros seriam árvores que poderiam abrigar certas entidades...

Eles acolhem principalmente os desencarnados, os Espíritos dos defuntos e dos ancestrais.
Mas isso não apenas os pinheiros, mas mais certas variedades de coníferas do que os pinheiros propriamente

ditos.
Trata-se, antes de tudo, de árvores talvez gigantescas que existiam na minha terra, vocês as chamam de cedro,

cipreste, independente de sua variedade, mais que os pinheiros ou os abetos que, ao contrário, estes têm a
particularidade de abri-los ao Sopro, à Vibração e à vitalidade.

***

Pergunta : e sobre os cedros do Líbano?
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Os cedros do Líbano, que eu não conheço e que eu não conheci, mas existe em minha terra, árvores até
semelhantes que vocês denominam, eu creio, as sequoias, são as mesmas variedades de árvores que, pela
sua antiguidade, pela sua existência durante várias vidas humanas, são capazes de conduzir o Sopro e sua

vitalidade, de distribuir sua Energia, seu Sopro [respiração] desde a sua cabeça até os seus pés.
Lembrem-se de que as árvores cujas folhas na morrem, são antes de tudo as árvores (exceto as que são

ligadas a Espíritos de almas errantes), os meios de amplificar a respiração e o Sopro.
Da mesma maneira que, conosco, os Anciãos eram venerados, como em todos os povos primitivos, porque

eles são portadores, além de uma memória, bem mais de uma Vibração em relação direta com a ancianidade,
evocando, aqui e ali, a noção de algo de imortal ou de perene.

É o mesmo para essas plantas talvez mais antigas.
Elas são portadoras de uma Vibração muito mais assentada que os permitirá se assentarem vocês mesmos.

***

Pergunta : quais são as melhores formas de se comunicar com a natureza ?

Primeiramente a intenção deve estar definida.
Qual é o seu objetivo?
Qual é a sua intenção?

Uma vez definida a intenção, sua atenção deve ser focada, por exemplo, sobre a árvore que vocês escolheram.
O contato com a árvore se dará no início de forma sutil, não física.

Não adianta nada penetrar na árvore muito violentamente.
É preciso primeiro perguntar à árvore se ela está disposta a entrar em comunicação com você e em seguida
entrar no que eu denominaria a irradiação da árvore, geralmente impressa nos galhos os mais periféricos, os

mais extremos.
A esta borda dos galhos mais externos, você emana sua intenção e sua atenção.

E então você pode se mover na direção do tronco.
Em seguida, conforme o que você deseja, a maneira de proceder poderá ser diferente.

Ou se trata de uma árvore onde você tem necessidade de recolher seu fluxo energético, neste caso, você
poderá ser levado a encostar suas costas ou sua frente anterior, para receber e colher os benefícios.

Ou se trata de uma comunicação Vibratória, caso em que você poderá se aproximar da árvore, dentro da coroa
externa dos galhos, sem, entretanto, tocar o tronco e simplesmente dirigindo suas mãos em direção à árvore,

suas palmas das mãos e, depois, centrar-se em meio ao seu Coração.
Se possível, os olhos ficam fechados, você não precisa dos olhos, mas vocês precisam sentir o contato

Vibratório.
Nesse momento, a árvore lhe responderá por uma Vibração.

Essa Vibração, essa percepção é a que lhe dirá que o contato está estabelecido.
Em meio a essa comunicação, depois, tudo é possível.

Alguns de vocês poderão tocar o Espírito da árvore, especialmente para as árvores denominadas Mestres, que
poderão então falar telepaticamente em sua cabeça e em seu Coração ou então, fazer-lhes viver estados
Vibratórios próximos, muito próximos da Unidade, de Vibrações existentes em meio ao Sopro do grande

Espírito.
O importante sendo, mais uma vez, a intenção, a atenção e o respeito e o pedido.

Se você respeita isso, então, a árvore irá se comunicar.
Do mesmo modo que no meu povo, foi possível comunicar com a Alma de uma manada, a Alma de um animal,

foi possível para os mais talentosos dentre nós transferirmos literalmente sua Consciência ao animal em
questão, de ver pelos seus olhos, de sentir por suas penas ou seus pelos.

Mas vários xamãs, em todos os povos, ilustraram e falaram sobre essas comunicações.
Elas são bem reais.

Porque a natureza fala.
Ela não fala a mesma linguagem de vocês, ela fala a linguagem da Vibração e ela fala ao seu Coração.

***

Pergunta : em uma folha de Acer [acerácea], eu vejo uma mão aberta e um Coração aberto.

Meu querido irmão, no que deseja que eu lhe explique o que você vê.
O que você vê é o que você vê.

O que você percebe é o que você percebe.
Porque ir além do que você percebe, para ter a minha própria percepção, que não será a mesma que a sua.

Em que a minha seria superior à sua?
Ela é simplesmente diferente.



Ela lhe pertence no momento em que você a vê, assim como as minhas percepções me pertencem quando eu
as vejo.

Assim, no que você denomina a folha de Acer, outros até perceberão outras coisas.
Nenhum errou, nenhum acertou.

É o princípio mesmo do símbolo existente em meio à natureza.
Como diriam certos arcanjos, não há Verdade absoluta naquele nível, há apenas a Verdade do momento e de

sua própria vivência.

***

Pergunta : entrar em comunicação com a natureza implica em poder entrar em comunicação com
os Espíritos da natureza?

Não, absolutamente não.
Não se trata em absoluto, mesmo certos Espíritos e certos povos habitando nas árvores ou na floresta ou no

curso da água, do mesmo modo de comunicação.
Não se trata não mais do mesmo papel e da mesma função.

Então, obviamente, alguns xamãs desenvolveram todo o tempo, as ligações podendo existir entre tal tipo de
elemento da natureza e tal tipo de elemento ali habitando.

Mas isso não é a mesma coisa.
Eu diria que é extraordinariamente mais fácil entrar em contato com uma árvore do que com um silfo, por

exemplo, ou com um elfo.

***

Pergunta : a faia tem ligação com o Estado de Ser?

Toda árvore tem uma ligação com o Estado de Ser, por seu alinhamento permanente e por sua tensão
direcionada ao Céu.

Todas as árvores são meio de comunicação entre o Céu e a Terra.
Não mais a faia do que o carvalho do que o Acer.

Certamente, algumas características de cada árvore orientam bastante essa árvore nas ressonâncias em
relação com a terapia, por exemplo, em seu mundo.

Mas, além disso, as diferenças as mais importantes não estão neste nível, no que diz respeito à comunicação
e à comunhão.

***

Pergunta : quais elementos podem nos permitir reconhecer uma árvore mestre?

Antes de tudo, o respeito das outras árvores para com essa árvore.
Ou essa árvore será solitária, ou sua presença impõe o respeito das outras árvores, que respeitam sua

irradiação, sua coroa a mais extrema dos galhos.

***

Pergunta : qual é a função de uma árvore Mestre?

A mesma que de uma árvore que ainda não é Mestre, mas que tem um grau de maestria mais importante.
Um grau de retidão que nada pode vir alterar, em todo caso, no nível da natureza.

***

Pergunta : por que a casca de certas árvores representam rostos?

Do mesmo modo que na forma do Acer, cada um ali vê o que quer, na concepção das árvores alguns têm
prazer de ver rostos.

São reais, são imaginários?
Do mesmo modo que em uma cachoeira pode-se ver mil demônios.

São reais, são imaginários?



Do mesmo modo que nas nuvens, alguns ali vão ler presságios.
São reais, são verdadeiros?

Tudo depende da capacidade para ver o que se observa.
Mas, frequentemente, trata-se de criações e de montagens existentes em seu cérebro e absolutamente não

em meio a uma Verdade significante.
Isso poderia ser verdade, sobretudo para as nuvens onde as formas são Vibração e movimento.

Nas árvores, a diferença é que esses rostos estão inscritos de maneira permanente ou duram longos períodos
de tempo.

Agora, o olho humano pode ali discernir muitas coisas.
Mas é justamente esta visão que deve evitar entrar em contato com a natureza.

Porque esta visão não é comunicação, nem comunhão, mas projeção.

***

Pergunta : é verdade que é melhor estar sempre em comunicação com a mesma árvore?

Isso é verdade para alguns e falso para outros.

***

Pergunta : poderia nos falar sobre o arco-íris?
O arco-íris se denomina arco-íris.

É, no meu povo, como para muitos povos, com frequência, uma resposta a uma pergunta lançada no céu.
Este arco-íris apenas ocorre através de certas ressonâncias e refração da luz.

E no entanto, para alguns, há um significado importante.
Existe, de fato, vários arco-íris.

O arco-íris depois da chuva não é o arco-íris aneliforme significando a presença de grandes Espíritos viajando
no grande Espírito.

Assim, há arco-íris duplos, mesmo triplos, cujo significado, é claro, não pode ser sobreposto para os arco-íris
da chuva.

***

Pergunta : o que é o arco-íris anular que se vê à vezes em volta do sol?

Trata-se de um fenômeno de refração ligado à luz solar se refletindo nas nuvens.
O significado é muito mais claro no que concerne aos arco-íris aneliformes, quer estejam localizados em

outros locais do que ao redor do sol ou não.
Muitas vezes eles sinalizam a presença de viajantes de estrelas.

***

Pergunta : é simplesmente uma sinalização de presença ou um chamado para contato?
A partir do momento em que há uma manifestação, há uma forma de comunicação.

Mas a comunicação pode se limitar a essa presença.

***

Pergunta : durante a sua vida, de que maneira você se comunicava com a Vibração Mariana?

Como todas as Irmãs de Maria, estando na Sua Vibração, qualquer que seja o nome que nós lhe déssemos
em nossa vida.

Quanto a mim, eu não tinha jamais chamado de Maria.
Eu havia simplesmente chamado de Terra Mãe ou de Mãe Terra.

***

Pergunta : parece que em função da nossa data de nascimento, tem-se uma afinidade particular
com um tipo de árvore. É melhor ir para essas árvores?



Não.
Do mesmo modo que vocês carregam uma assinatura astrológica colocando-os em ressonância, de maneira
muito próxima, com tal ou tal astro, é por isso que devam passar a sua vida estudando ou vivendo tal Vibração

de tal astro?
Isso seria ainda um quadro limitante e condicionante.

***

Pergunta : no seu povo, qual seria o papel das penas que vocês utilizam?

As penas têm várias funções de acordo com quem as carrega.
Elas são significativas para quem as vê no meu povo.

Mas, de modo geral, as penas representam a vontade de elevação do Espírito, a comunicação com o grande
Espírito ou, tão somente, o seu desejo e a sua intenção.

Agora, a coloração vai dar uma especificidade.

***

Pergunta : banhar-se no mar ou observar uma fogueira ajuda a elevar as Vibrações?

Minha querida irmã, não há resposta definitiva para isso.
O mar, para aqueles que estão em ressonância com ele, lembra o meio nutritivo no qual você esteve no seio

de sua própria mãe.
Para alguns, isso pode ser um elemento apaziguante, enquanto que para outros, o mar evoca a imensidão e o

medo de se afogar.
Assim, cada um tem uma resposta apropriada em função de sua vivência, de seus atrativos, de suas atrações.

Alguns serão atraídos por outros fatores.
O importante não é se sentir bem ali, mas sentir o que isso oferece.

Ou seja, de perceber além mesmo da Vibração produzida em vocês por essa imersão ou por esse olhar, no
que se refere às chamas da fogueira, sendo conveniente perceber a essência, não unicamente pelos sentidos,

mas diretamente pela Vibração e pela percepção Vibratória existente.
Isso pode ser reconfortante, sem, no entanto, ser Vibrante.

Isso pode ser assustador, enquanto é Vibrante.

***

Pergunta : quais são as diferentes maneiras da natureza para nos responder ?

Bem amada, querida irmã, eu lhe responderei que o problema não é para a natureza se comunicar com você,
mas, muito mais, para você se comunicar com a natureza.

A natureza comunica em permanência, ela não coloca nenhuma barreira e nenhum freio e nenhum limite.
É o ser humano que as colocam.

Assim, ela lhe responde permanentemente pela sua Presença, pelo seu papel.
Há apenas o isolamento do ser humano que impede, de maneira espontânea e natural, de entender o intuito.

Mas aquele que escuta a natureza, qualquer que seja o elemento considerado, sempre irá perceberá a
mensagem, sob uma forma ou outra.

Assim, a água pode falar, assim, a rocha pode falar.
Pode falar em palavras, mas mais comumente de maneira telepática.

Tudo é sinal.
Portanto, partir em busca, como eu os havia enviado a buscar seu sinal, já é significativo em si mesmo.

Mas, antes de tudo, a natureza se comunica por ondas Vibratórias percebidas em meio à sua capacidade de
sentir as Vibrações e, para alguns de vocês, os mais preparados, sob forma telepática.

Agora, é livre a cada um projetar, ver isso ou aquilo, em tal elemento.
Isso pode ser verdadeiro como falso.

Apenas a Vibração não pode enganar, assim como a telepatia.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o Sopro do Espírito os guie e os acompanhe.
Que a natureza também guie, acompanhe e ajude vocês.

Se vocês forem com o Coração de uma criança, sem colocar sua cabeça na frente, então tudo lhes será
possível em meio à natureza.

Mesmo se ela vier a se descontrolar, vocês não correm risco algum.
Eu lhes digo até logo mais.

Até breve para colocá-los em ressonância com a busca que eu lhes indiquei.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por me encontrar com vocês e saber que tenho certo
tempo para discutir e dialogar com vocês.

Isso me alegra imensamente.

Então, logo de início, temos também coisas a dizer, mas nós iremos dizê-las progressivamente e à medida das
suas perguntas.

É, para mim, a maneira mais fácil de falar, de me exprimir com vocês.

Então, imediatamente, eu os ouço.
***

Questão: poderia nos falar da Graça?

Oh, é muito simples, caro amigo.
A Graça é quando você decide se colocar sob a influência da Consciência da Graça.

A Consciência da Graça é se extirpar da dualidade.
É se extirpar da ação/reação, é entrar na não dualidade ou, se preferir, na Unidade.

Quer dizer não mais estar sujeito, o mais frequentemente possível, certamente, às leis da ação/reação ou às
leis do Carma, mas beneficiar-se da Graça, ou seja, também, da Divina Providência ou beneficiar-se da

atração, da ressonância, ligada à Unidade.

Quando você vive a Unidade, a Unidade se manifesta a você.

Aí está o que se pode dizer da Graça.

Ela pode se exercer em todos os domínios.
Não é questão de pedir, pode-se pedir uma Graça particular, mas, a partir do momento em que você se

aproxima da Unidade ou do Estado de Ser, pela Vibração, pela ativação das Coroas Radiantes do Coração, da
cabeça e do Triângulo Sagrado, naquele momento, muitas coisas na sua vida, mesmo a mais comum, vão

começar a se modificar para se adequarem com a sua aura, com a sua irradiação, se preferirem e,
portanto, tudo vai mudar ao seu redor e tudo se fará de maneira muito mais fácil, muito mais simples.

Não digo mais compreensível, digo muito mais simples e fácil, ainda se isso não for sempre compreendido
imediatamente, mas é importante compreender.

Enquanto você estiver na dualidade, você é confrontado às leis de ação/reação, ou seja, às variações de
humor, às variações do mental, às variações de dores, de alegrias, de prazeres e de coisas habituais da vida

corrente nesta humanidade.

Mas, assim que você se aproximar dos domínios do Estado de Ser, as coisas ligadas ao bem e ao mal, ligadas
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à negatividade, ligadas mesmo à retribuição Cármica, não podem mais existir.

O conjunto da sua vida começa a se desenrolar sob a influência da Alegria, sob a influência da facilidade e,
naquele momento, quanto mais você se engajar nesse caminho, mais você irá se aperceber de que é como se

avançasse em um sonho magnífico, ou seja, tudo o que acontece vai no sentido desta Unidade, o que é
diferente, certamente, se você voltar a descer na dualidade.

Então, lembre-se, no ano passado, no início dos Casamentos Celestes, de que alguns seres começaram a
viver a Vibração da Unidade em seus corpos de Estado de Ser no Sol e a viajar nas Dimensões.

O trabalho que vocês realizam hoje é um pouco diferente, quer dizer que o Estado de Ser se manifesta em
meio mesmo a esta densidade.

O que estava, de algum modo distante, separado, tem tendência a se sobrepor.

Progressivamente e à medida dos dias, das semanas e dos meses que vão passar agora, vocês farão bem
distintamente a diferença entre os momentos em que estão na dualidade e os momentos em que passam na

Unidade, mesmo nesta consciência comum, ou seja, os momentos em que há distância da Alegria e os
momentos em que há coincidência com a Alegria.

Vocês irão reparar com extrema facilidade, porque, quando estão na Unidade, o mental não intervém mais.

Obviamente, não é questão de permanecer sem nada fazer, em um canto.

Mas todas as ações que vocês realizam ocorrem segundo o princípio da Graça, da facilidade, da fluidez, da
evidência, da transparência e, sobretudo, guardem, da Alegria.

Enquanto vocês não estiverem na Alegria, vocês não estão na Unidade.
Então, é um aprendizado, ainda uma vez, que passa, como sabem, agora, pela Vibração e pela Consciência.

***

Questão: a Graça e a Unidade são similares?

Não são similares.

Quando vocês estão na Unidade, vocês vivem a Graça.

Vocês podem viver a Graça nos momentos específicos e, por exemplo e eu creio que há esportistas, por
exemplo, que têm momentos de Graça também e são os mesmos mecanismos, ou seja, que tudo vai

conseguir a um dado momento, por exemplo, em uma final esportiva, ou quando vocês caírem no Amor, vocês
irão viver esses momentos de Graça, mas que estão de qualquer modo distante, afastados, mas é o mesmo

processo físico-químico e sutil que acontece no nível da sua consciência.

De repente, tudo lhes aparece mais claro, tudo lhes aparece mais simples, não há mais questão e a sua vida se
desenrola nesta consciência, mas, isso dura, como, por exemplo, para o esportista, durante alguns instantes.

É algo que vai durar e se instalar cada vez mais facilmente na sua vida.
E também, o corolário, é que quando vocês se afastarem disso, vocês estarão cada vez pior.

Se quiserem, é o que eu disse também na primeira vez que eu vim vê-los neste espaço, nesse grupo, é ou a
Alegria, ou o terror, ainda mais o medo, eu insisti nesta ‘noção de terror’, porque o terror é verdadeiramente o

que caracteriza o momento em que você se afasta da sua Unidade, e quanto mais vocês se aproximarem,
menos irão suportar se afastar.

Então, obviamente, isso vai necessitar de uma série de ajustes em vocês mesmos, no seu ambiente, na sua
vida, nas suas relações, mas isso é indispensável.

Não há alternativa.

Mas vocês irão compreenderão muito rápido: se vocês estiverem na Unidade ou se vocês se aproximarem
da Graça, a Vibração do Coração se amplifica.

Se vocês se afastarem, vocês ficam muito mal, ainda mais se já tiverem alcançado a Vibração do Coração.

Aquele que não alcançou, um mínimo, não pode nem compreender nem assimilar, nem viver, mas quando
você a alcançou uma vez, ainda que apenas por alguns minutos, durante uma meditação ou fazendo um



passeio ou fazendo não importa o que, você jamais irá esquecê-la.

Se quiser, é um ‘princípio Vibratório’ que corresponde à cenoura, o burro e a vara, mas, vivido
espontaneamente pela sua consciência.

Compreenda bem que não há outro além de você mesmo que seja responsável, tanto pela vara, como pelo
burro, como pela cenoura.

***

Questão: o perdão que passa pelo Coração torna-se então a Graça?

O perdão é, por essência, dual.
Isso faz parte dos ensinamentos.

O perdão é marcado de dualidade, da mesma forma que crer em um salvador exterior, assim como todas
as Crenças.

O perdão os libera e libera o outro, na maioria das vezes, é um mercado e, portanto, não é da Unidade.
O perdão nada tem a ver com a Graça.

Frequentemente, alguém que perdoa vai se liberar de uma relação ou de feridas emocionais, mas será que, no
entanto, isso vai fazê-lo alcançar a Unidade?

Você pode passar milhares de anos a perdoar pelo que fez e viveu no passado e não é por isso que
chegará à Unidade.

Por exemplo, em alguns ensinamentos como o budismo tibetano, há monges que passam sua vida a pedir por
seu perdão e para chegar à Unidade e, da minha fé, não há muitos que ali chegam, não é?, senão vocês o

saberiam.

Portanto, o perdão é importante mesmo na dualidade, para esperar se aproximar da Unidade, ou seja, que
vocês não podem se aproximar da Unidade sem perdoar, mas isso não basta.

***

Questão: foi dito que o mais importante é a elevação Vibratória e que, a partir daí, não haveria mais
questionamento, que a Luz faria o que tinha a fazer. Por que, então, alguns intervenientes nos

propõem recorrer a eles?

E qual é a ambiguidade aí?
Eu não compreendo.

Lembre-se do que lhe disse o Arcanjo Anael: entrar na Unidade é também entrar em relação, não em
ligação, mas em relação e em comunicação com as outras Dimensões.

E Snow lhes falou da comunicação também com a natureza, parece-me.

Portanto, em que o fato de estar em Unidade e estar na Consciência Unificada não lhe permitiria entrar em
contato ou pedir algo nos mundos Unificados e a seus habitantes?

Por outro lado, lembre-se também de que aí vocês realizaram uma subida Vibratória, mas, depois, há ainda
outros mecanismos que não lhes foram revelados porque, na subida Vibratória, é preciso também ser capaz

de girar a totalidade da Vibração e da Consciência para o Interior e, isso, vocês ainda não fizeram.

***

Questão: a ambiguidade vem do fato de que Anael disse que não havia necessidade das palavras.

Mas você não compreendeu.
Por que você quer entrar em contato com as palavras? 

Entra-se em contato com a Vibração.



Entrar em contato com palavras, isso não existe.

***

Questão: quando alguns intervenientes nos propõem fazer um pedido interior, nós vamos
forçosamente colocá-lo em palavras.

De forma alguma.
A palavra é o que eu exprimo aí, diante de você.

Quando você faz seu pedido, nós a ouvimos falar?

***

Questão: se sentimos necessidade de chamar alguém, é que não estamos nesta elevação Vibratória,
naquele momento?

Cara amiga, o que posso responder é que o próprio fato de você formular assim sua pergunta, prova que você
não tocou ainda esta Unidade.

Vamos tomar outro exemplo, cara amiga.

Imagine que você queira estabelecer um contato com seu Anjo guardião.
Enquanto seu pedido estiver em palavras, enquanto o pedido exprimir um desejo que não está no Coração,

isso jamais irá ocorrer.

Eu repito também que dentro de espaços Vibratórios em que vocês vivem nesse momento a elevação
Vibratória, existem mecanismos extremamente precisos de mobilização da Consciência se dirigindo para a
Unidade que vocês não empregaram por enquanto e que lhes serão revelados, em parte por Sri Aurobindo,

em parte por Uriel e em parte por Um Amigo.

Você quer ir mais rápido do que a música e, então, o que acontece quando se quer ir mais rápido que a
música?

É o mental que se exprime.

***

Questão: como o nível Vibratório Unitário não é atingido, os pedidos são forçosamente formulados
por palavras...

Bem, é aí que você se engana.

Enquanto o pedido não for formulado pelo Coração, nada acontecerá, estritamente nada.

Você permanece no nível do mental ou do seu afeto e nada mais.

***

Questão: quando a Alma se dissolve, se está no Maha Samadhi?

Completamente.
E está aliás descrito em todas as grandes iniciações e corresponde, se quiser, à crucificação que vocês vão

viver neste verão (inverno no hemisfério Sul).

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, se a Alma e o corpo causal
não são queimados, a iniciação pelo Fogo ocorre no momento da crucificação e resulta na Ressurreição.

Tudo isto está escrito em São João.
Ele [Sri Aurobindo] lhes disse, no ano passado.



O problema, eu creio, é que aqueles de vocês que ainda não viveram o Estado de Ser, assimilam, parece-me,
o Estado de Ser a uma modificação de sua personalidade.

Esse é um ‘princípio dual’.

Vocês devem compreender, no entanto, a analogia: não há qualquer relação entre a lagarta e a borboleta.
É uma transformação total.

Vocês esperam permanecer lagarta e adotar o comportamento da lagarta e tornar-se borboleta.
Isso não pode funcionar assim.

São dois mundos separados, inteiramente.

Então, obviamente, querendo a todo custo manter a pequena personalidade que recebeu a Luz, que escuta,
que medita, que vive coisas, você não chegará ao Estado de Ser.

Os princípios do abandono à Luz são exatamente a mesma coisa.
Não é a personalidade que se transcende.

É preciso ser capaz de acolher o novo, o desconhecido, e isso passa pelo abandono, isso passa pelo soltar,
isso passa por todos os conceitos que foram desenvolvidos e, em particular, nos ensinamentos do Vedanta,

por exemplo, ou dos Upanishads.

Mas, atenção, porque aí também há perigo.
Muitos ocidentais, por exemplo, imaginam que estando na negação da personalidade, descrevendo como

exteriores a si mesmos, eles pensam estar desembaraçados da personalidade.
Esse é também um ‘jogo dual’.

Isso nada tem a ver com a Unidade.

Lembre-se de que a Unidade é Alegria antes de qualquer coisa, e de que esta Alegria é totalmente
independente das suas circunstâncias afetivas, das suas feridas e do quer que seja mais.

A Alegria se basta a si mesma.

Há um mecanismo, nesse nível, que está bem além da compreensão e onde alguns de vocês, nesse
momento, têm a impressão de girar em círculo.

Eles alcançaram estados Vibratórios e não chegam, de algum modo, a finalizar.
Por que não finalizam?

Simplesmente porque vocês não têm ainda a totalidade das Vibrações necessárias para finalizar, para a maioria
de vocês.

Aqueles que tiveram a oportunidade de viver o Estado de Ser, de viajar no Sol e nas Dimensões, não têm mais
este problema.

O seu problema é permanecer nesta dualidade, ainda.

As pessoas de antigamente, quando viviam o Despertar da Kundalini, tinham pilhas de descrições onde o
Fogo invadia tudo, havia a perda total de marcadores.

Ora, hoje, vocês estão abertos à Vibração da Luz, o que favoreceu a dilatação da bainha do canal mediano que
permitirá, quando a hora chegar, viver o Fogo da Terra.

É por isso que insistimos no Fogo do Coração e que insistimos na Vibração do Coração, porque, em última
análise, qual é a diferença entre os seres que não estão interessados em nada de espiritual e que vivem nesta

matriz com deleite?
É que o Fogo, quando chegar (ele vai chegar para todos e não para alguns), aqueles que forem confrontados

com esse Fogo e que não tiverem feito o trabalho de abertura dos chacras, de abertura do Sushumna, vão,
literalmente, explodir, pelas emoções, pelo mental, pelo terror, como eu denominei isso.

Então, aqueles que forem capazes de se estabelecer na Unidade ou dela se aproximar, irão viver isso com
uma grande Alegria.

Mas são as mesmas Energias que o conjunto da humanidade irá viver, estritamente as mesmas.

***

Questão: como difundir a Vibração do Coração no conjunto do corpo, ou mesmo além?



Deixe se estabelecer, em você, a Vibração, o resto virá.
Eu concebo que, para muitos de vocês, isso esquenta ainda mais a cabeça, porque vocês percebem bem as

Vibrações, para a maioria, mas lhes falta, obviamente, o essencial, o Samadhi.

Lembrem-se também do que eu disse.
Independentemente do que vocês vivem neste espaço, cada vez mais, o ser humano verá esclarecer o que ele

não queria ver esclarecer, em si como no nível de tudo o que foi escondido, nas atuações dos seus
governantes, nas manipulações do dinheiro, nas manipulações do mundo, da alimentação, tudo o que é falso

será elucidado, em vocês como no exterior de vocês.
É isso que vocês vivem agora e é isso que irá provocar as forças de atrito enormes e as emoções enormes

no nível da humanidade, que não poderão mais se dispersar na esfera astral e que, portanto, irão se impactar
diretamente nos corpos.

***

Questão: após ter o Triângulo Sagrado muito ativado, eu o sinto muito menos. É normal?

Completamente.
Houve uma preparação que correspondeu ao período em que o Arcanjo Miguel drenou, de certa forma, o Fogo

Micaélico e o Fogo do Sol no nível do Éter e da Terra.

Agora, vocês estão em outras etapas que Miguel anunciou, é a Unificação da Consciência.
E aí, isso não passa necessariamente pelo Despertar da Kundalini.

Então, mesmo para os que viveram o Triângulo Sagrado, é preferível que nesse momento, ele esteja em
repouso, senão vocês não teriam mais qualquer razão para permanecer nesta Dimensão.

É o que irá ocorrer, aliás, no final.
Do mesmo modo que alguns de vocês sentiram, desde já vários meses, o que é chamado, eu creio, por vocês,

de 12º corpo, no nível do nariz, com Vibrações nas asas do nariz.
O 12º corpo é o quê?

É a reunião ou a conexão que se estabelece entre a dualidade dissociada e a Unidade.
É a conexão das Dimensões Unificadas com as dimensões falsificadas.

Alguns de vocês também sentiram, de maneira transitória, a ativação da 11ª lâmpada, ou o 11º chacra, com
Vibrações nos lábios, mas, isso também, foi transitório, porque o dia em que isso se tornar permanente, aí,

será necessário esperar coisas definitivas.

***

Questão: o abandono à Luz pode nos levar a duvidar?

Certamente não, é bem o contrário.
Assim que vocês estiverem abandonados à Luz, não pode mais existir qualquer dúvida sobre a realidade e

a Verdade do que vocês vivem.
A dúvida existe antes.

É o que participa do não abandono à Luz.

***

Questão: qual é o objetivo do abandono à Luz?
Desaparecer desta Ilusão e se reencontrar na sua Liberdade.

***

Questão: abandonar-se à Luz se basta por si, não é mais necessário ter objetivo?

Qual objetivo você quer ter? 
É a sua liberação, não? 

Não é um bem-estar qualquer na sua pequena vida pessoal.



***

Questão: se o objetivo é o Estado de Ser, por que passar pela matéria?

É bem a questão que se coloca também, e é bem a questão que se colocaria a Fonte, porque o Estado de
Ser, vocês o conheciam antes de estarem na matéria.

É por isso que a matéria não deve mais existir na dualidade ou na terceira Dimensão dissociada.
Estamos totalmente de acordo.

Mas, se vocês colocarem fim nos seus dias, por exemplo, vocês reforçam a matriz.
O único modo de sair, é o Fogo e a Luz.

É exatamente ao que os grandes Seres que nos têm ajudado (os Arcanjos e os Seres de outras Dimensões
mais elevadas que as nossas), chegaram, ao final de 52.000 anos, e foram necessários, eu os lembro, mais

de 300.000 anos.

Isso não é nada mudar o conjunto das forças físicas que governam um universo.

***

Questão: como superar mais depressa o que sobe novamente à consciência?

Isso foi iluminado.
Portanto, assim que iluminado, isso lhe sobe de novo no meio da cara e lhe explode na consciência.

É muito melhor agora, muito melhor agora do que em um mês, ou do que em dois meses.

Lembre-se de que a Luz ilumina.
O que não é uma palavra em vão.

É a Verdade do que vocês vivem.

As primeiras descobertas, para alguns de vocês, com a Luz através das Vibrações, fizeram-nos aproximar-se
da Alegria, mas é preciso mesmo assim eliminar totalmente as zonas de Sombra, não combatendo,

mas aceitando vê-las iluminadas.
Quanto mais vocês aceitarem que a Luz possa iluminar, mais você irão se abandonar à Luz, mais as zonas

de Sombra serão dissolvidas.

É o que Miguel denominou, para esse mundo, a dissolução.

Mas já é muito bom aceitar se ver tal como se é.

Quando você diz ‘tomar Consciência’, é exatamente assim.
São, lembrem-se, os tempos reduzidos.

São os momentos em que é preciso ir muito rápido, sem urgência, mas na Paz do Coração, mas é preciso
aceitar ver o que é para ver.

É preciso aceitar resolver o que é para resolver e, se quiser, é como a pessoa para quem se ensina que ela
tem apenas mais alguns meses.

O que ela faz?
Ela resolve os seus negócios no nível material.

Vocês têm a mesma coisa que fazer no nível da sua Consciência.
E sem exceção.

E quanto mais vocês viverem o Samadhi, mais vocês irão viver os estados de Estado de Ser, mais essas
pequenas falhas que, antes, vocês arranjavam bem, vão lhes parecer intoleráveis, mas é normal, não há que se

indispor, nem que se culpar, há que trabalhar.

Trabalhar não quer dizer combater, mas quer dizer simplesmente aceitar ainda mais o trabalho da Luz em si.

***



Questão: a constituição da ponte do Antakarana consiste em conectar a nossa Luz Interior com a
Luz que vem da Fonte?

Conectar-se consigo mesmo.
O problema é que, caro amigo, quando você emprega a palavra Luz Interior, isso me dá um pouco de medo.
Porque muitos de vocês se apercebem de que na meditação, vocês veem uma Luz, qualquer que seja a sua

cor.
A Luz Interior não é a Luz do Estado de Ser.

Assim como dissemos, a Luz física ou a Luz das suas meditações não é a Luz da Vibração, não tem de forma
alguma as mesmas características.

É por isso que muitos seres humanos enganam-se a si mesmos com a ‘noção de Luz’ e é por isso que
escolhemos Luz da Vibração ou Luz do Estado de Ser.

É por isso que tentamos colocar novas palavras vibrantes, ao invés de coisas existentes.

***

Questão: devemos considerar que a Luz da Vibração nos chega exclusivamente do exterior e nos
engloba?

É uma Dimensão nova que se revela a vocês: a lagarta torna-se borboleta, mas é também a borboleta que
está aí.

Recorremos a noções temporais que os superam, em que a borboleta vem dizer à lagarta que é tempo de
morrer.

É a consciência limitada na qual vocês estão desde, para alguns, 300.000 anos, que desaparece.
O Estado de Ser estava no Sol.

Portanto, existe uma relação, uma Vibração que lhes permitiu e que foi engendrada, eu diria, ou seja,
imaginada, concebida e realizada pelas Forças da Luz Intergaláctica para evitar que a conexão se perdesse de

maneira definitiva, para que o Espírito não fosse destruído, porque vocês estavam prisioneiros.

Então, o que acontece, é o ‘duplo movimento’.
Um movimento onde a lagarta aceita a borboleta e onde a lagarta se torna borboleta na sua Dimensão, mas,

nas Dimensões Unificadas, a borboleta vem dizer à lagarta que ela não existe.

***

Questão: isso significa que a borboleta sempre esteve aí?

Mas obviamente que ela sempre esteve aí.
Ela está no Sol desde que vocês estão aqui, mas não estava livre.

Enquanto vocês participarem da Ilusão (como dizem os orientais: a Maya), é uma coisa dizer: “esse mundo é
Ilusão”, e outra vivê-lo, não é?

É exatamente o mesmo princípio vivido na Consciência, não no mental.

***

Questão: se alcançarmos esses estados de Estado de Ser, nós nos extraímos automaticamente da
matriz?

Por enquanto, isso permanece, para aqueles que não viveram o Estado de Ser, apenas palavras, dado que é a
sua única realidade, mas, quando vocês alcançam o Estado de Ser, vocês apreendem inteiramente o que é a
Maya, ou seja, a Ilusão, mas vocês a apreendem na sua carne, na sua vivência, na sua Consciência e não na
cabeça e, é normal que, enquanto vocês participam da matriz de uma maneira ou de outra, vocês têm ainda

zonas de Sombra, ainda feridas, ainda apegos, uma vez que é o próprio ‘princípio da matriz’.

***



Questão: basta alcançar uma vez este estado para bascular definitivamente?

Não, senão, vocês não estariam mais aí.
Mas você já compreende e apreende os prós e os contras.

Você faz a separação do que é você e do que não é você, ou seja, que em nenhum momento você poderá
dizer que tem tal problema, porque você não é esse problema.

***

Questão: a aceitação das nossas falhas, das nossas zonas de Sombra...

Eu jamais disse para aceitá-las, eu disse para olhá-las de frente e iluminá-las, o que não é a mesma coisa.

Quando você aceita suas falhas, significa que você sabe que tem falhas, mas, no entanto, elas desaparecem?
Por outro lado, aceitar iluminá-las e aceitar que a Luz da Vibração as coloque na Luz e as dissolva, é mesmo

outra coisa.

Vocês devem, agora, sair do ‘princípio linear’ com relação a todas as feridas.

Dizer-se que o que você viveu há 10 anos, há 20 anos, que está extremamente presente, não pode
desaparecer de um dia para outro, é uma Crença.

O mesmo para toda doença.

***

Questão: a Consciência total apenas pode ser encontrada no nível do Supramental?

É a única a ser total, efetivamente.
Certamente não a consciência limitada do ser humano.

E, se as minhas lembranças forem boas (porque eu adorava, na minha vida, o que dizia Jiddu (Krishnamurti)),
Jiddu dizia frequentemente a qualquer um que o interrogava (e isso acontecia o tempo todo): eu poderia lhes

falar durante horas sobre o que há do outro lado, mas, se vocês mesmos não forem ao outro lado, para que
isso serve?

Não é preciso que isso permaneça um sonho, não é preciso que isso permaneça algo inacessível.
É uma viagem que vocês têm que fazer, vocês mesmos.

Nós, nós favorecemos a eclosão e a possibilidade dessa viagem.
Nós tivemos êxito.

Nós fizemos desaparecer tudo o que eram obstáculos formais para o seu retorno na Unidade e na Estado
de Ser.

Mas é o princípio também, eu já disse, do pássaro que sempre viveu na sua gaiola: o seu mundo é a gaiola.
Abrem-lhe a porta, mas o pássaro vai recusar sair, porque, fora, ele nada conhece e mesmo que saia, ele volta

a entrar.
É o mesmo princípio para vocês.

***

Questão: este é o problema dos clarividentes para fazerem uma projeção através dos seus filtros?

Completamente.
Hoje, é solicitado para acolher o que vocês veem, mas não para interpretar o que quer que seja.

O que vocês veem é portador de uma Energia.
Ela não é destinada a fazer impulsionar o mental ou as decisões.

A única decisão, ela vem do Coração e, para advertir, mentalmente, para ir para a sua liberação, para iluminar
o que é, para vocês, um freio para a sua liberação, agora nesse plano.



Olhem, muitos seres humanos que, desde 2.000 anos, lhes falaram desta época.
Ah sim, vocês sabem disso e, então, o que isso muda?

Não muita coisa.

***

Questão: você afirmou que seremos levados para onde nossa Vibração nos levar... 

Sim, não a Vibração de hoje, aquela que vocês terão sido capazes de estabelecer quando chegar a hora.

Portanto, necessariamente, isso consiste em deixar a Vibração aumentar.
Cada caso é diferente.

Vocês não podem generalizar.

Um ser que lhes parece a mil milhas da Luz, irá descobrir a Luz e outro, que lhes parece próximo da Luz, irá se
afastar da Luz.

Se você quiser adaptar os mecanismos mentais para a visão desses jovens, isso não acontece assim.

Lembrem-se de que antes do ‘planeta grelha’ há a tribulação e vocês estão na tribulação e vocês não sabem
como vai reagir cada ser humano diante dos acontecimentos que vêm a vocês.

Há os que se creem preparados, interior como exteriormente, mas há os que se sentem na indiferença e os
que não duvidam um segundo do que está chegando.

Eles estarão talvez mais prontos do que aqueles que se prepararam.
Vocês não podem saber por alguém mais senão por vocês.

***

Questão: como fazer com esses jovens que não têm conhecimento do que acontece? Convém
deixar ou lhes dar a informação? 

Então, o único modo de ajudar é subir você mesmo na Vibração.
Não há outros.

Sem isso, você irá desempenhar o papel daquele que quer ser o salvador.

Ser você mesmo, é tudo o que lhe é pedido.
Amar e servir na Vibração.

Todo o resto é apenas Ilusão e inutilidade.

São João disse no Apocalipse: um será tomado, o outro será deixado.
E você nada pode ali.

Você não é responsável pelo outro.
Você não conhece o destino dele.

Você não conhece o seu caminho, mesmo em meio ao Estado de Ser, em meio às Dimensões Unificadas ou
dissociadas.

Seria muito presunçoso querer decidir ou informar alguém que recuse inteiramente esses dados.
Vocês irão ainda violar o livre arbítrio desta pessoa e irão até impedi-la de aceder à Liberdade, querendo

fazer o bem.

Mas o ser humano é, geralmente, especialista nisso.

Lembre-se: os conselheiros jamais são os pagantes.
O único modo, o mais de acordo e autêntico com a Luz, é ser Luz e isso é tudo.

***



Questão: fazer ressoar em Consciência o nosso DNA com a Luz Vibral participa da subida
Vibratória?

A Vibração deve gerar a Vibração, nada mais.
Querer focalizar, é possível nesses processos, por exemplo, que lhes deu Um Amigo sobre curas específicas,

mas, retenham que a Luz é a própria cura.

Então, por que querer complicar as coisas com tal chacra ou com o DNA ou com as células ou com outra
coisa?

Tudo isso está superado.
Vão para o mais simples.

Lembrem-se de que a Luz é simples, muito simples.

***

Questão: se se trata simplesmente de chamar esta Luz, é sempre necessário utilizar os cristais?
Não, não é questão de chamar a Luz.

É questão de ser a Luz, não é de modo algum a mesma coisa, ainda uma vez.

Agora, são muletas, mas cabe a você saber se você é capaz de dispensar as muletas.
Tudo é muleta, mesmo o que lhes deu o Mestre Ram, mesmo o Yoga Celeste é muleta, mas, se você ali

chegar sem muleta, tanto melhor.

***

Questão: o processo é o mesmo em todos os planos, em todos os universos?

De forma alguma.
Há linhagens, denominadas ‘não evolutivas’, que estão estabelecidas em meio a uma Dimensão e que ali

permanecem, mas elas estão sempre na Fonte.
Os Arcanjos, por exemplo, estão estabelecidos na 18ª Dimensão, nos limites do antropomorfismo.

Mas eles podem mudar de forma e de Vibração, de cor, para chegar até a 5ª Dimensão.

Por definição, um Arcanjo está sempre na 18ª Dimensão, eu diria, desde a eternidade.
E não é preciso conceber isso de modo linear e como vocês passam de uma Dimensão a outra.

Isso não acontece perfeitamente assim, mas vocês não têm os meios de, até mesmo, conceituá-lo na sua
cabeça.

***

Questão: você disse que convinha viver as visões ao invés de interpretá-las. O que é das sincronias
ou dos sonhos, com relação aos riscos de projeção?

Os sonhos podem vir de diferentes universos.
Então, não há resposta única.

Depende do tipo de sonho: sonho profético, sonho anunciador, sonho ligado a preocupações ou projeções,
sonho emocional etc. etc..

Tudo depende da origem do sonho.

E agora, eu creio que a segunda parte da questão era em relação às sincronias.
Quando uma sincronia ocorre, o que o mental quer apreender?

Não há nada a apreender, já que a sincronia é vivida.

***



Questão: a sincronia pode ser fonte de um significado?

A sincronia é significado.
Então, querer buscar um significado do significado é agitação intelectual.

Eu não compreendo esta propensão a querer, a todo custo, interpretar.
Isso é válido na dualidade, porque vocês têm necessidade de se referir a símbolos, vocês têm necessidade
de se referir a colocações na Luz, mas, quando vocês vivem algumas sincronias, alguns encontros, por que ir

buscar se é Cármico, se é alguém que vocês já encontraram?
Vivam o que têm que viver, sobretudo nesses tempos que estão chegando agora.

Vocês devem, verdadeiramente, se colocar a questão: quem questiona?
Quem é que coloca a questão em vocês?

O significado é o que vocês vivem e não a interpretação.
A Vida é sinais.

***

Questão: como vamos ser acompanhados e ensinados sobre o funcionamento do corpo de Estado
de Ser? 

Eu falei que há efetivamente muitas coisas a viver e a implementar, mesmo em meio a esta dualidade, com
relação ao Estado de Ser, uma vez que ele esteja instalado.

Efetivamente.

Mas eu não compreendo a ligação com ser acompanhado.
Isso quer dizer que você imagina que há um Anjo guardião que vai tomá-lo pela mão?

Apenas você pode fazê-lo, ninguém mais.
É tudo o que tentamos dizer, repetir e repetir novamente, uns e outros: apenas você pode fazer esse caminho.

Para isso, você sabe, você deve superar certo número de coisas.
Você deve superar o emocional, o mental, os apegos, o afeto, os medos, mas é você que faz isso e ninguém

mais.
Se você esperar ter um salvador ou uma ajuda de acompanhamento específico e adaptado às suas

necessidades, não é de forma alguma assim que isso acontece, na grande maioria dos casos e na imensa
maioria dos casos.

Você está, você mesmo, frente a você mesmo.
Os contatos com o Anjo guardião foram etapas preliminares que alguns de vocês viveram.

Certamente, era para encorajá-los na Vibração.
Mas há apenas você que pode gerar a Vibração.

Há muletas, mas as muletas são da sua Dimensão.
Especialmente, quando vocês chamam um Arcanjo (pelo Coração, não pelas palavras), ele vai ajudá-los.

Maria disse que você podia chamá-la, mas chamar Maria não é fazer ladainhas de palavras.
É subir na Vibração no Coração e, em seguida, colocar, no Coração, este pedido que não é um pedido em

palavras.
Mas, assim que você tiverem alcançado o Estado de Ser, naquele momento, sim, nós iremos nos infiltrar e

vocês irão partir.

***

Questão: como poderá haver natureza na 3D Unificada se o planeta for grelhado?

Mas quem disse que seria neste lugar?
Este lugar não existirá mais, simplesmente.

E, portanto, o seu corpo não existirá mais, tampouco.

Mas não é preciso se transtornar por isso, porque, por enquanto, isso lhe parece tão, como dizer... distante.



Vou tomar uma analogia, independentemente da lagarta e da borboleta.
É como se você visse uma espécie de nevoeiro, bom, efetivamente, um pouco quente.

E, de um golpe, esse nevoeiro o atinge, esse Fogo o atinge e você vai se aperceber do quê?
De que, instantaneamente ou muito rapidamente, a estrutura física desaparece, mas que, você continua aí.

É tão simples assim.

Você não deve esquecer que o ser humano tem sempre a tendência a crer que jamais vai morrer.
Mas aí, não é uma morte, é uma Ressurreição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Fogo, todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e, se bem o quiserem, vamos começar a trocar com
relação às suas questões.

***

Questão: quais eram as três fortes e rápidas Vibrações que senti no corpo, dando a impressão de
“descolar” durante alguns segundos?

Isso tem todas as características da energia do Supramental mas, lembre-se também de que vocês são, em
diferentes momentos, de acordo com o que são, de acordo com o que fazem, irradiados literalmente com
as radiações da Fonte, que são radiações ionizantes, que dão como se houvesse milhares de pequenas

agulhas que lhes tocam a pele.
Esta é também uma das características da elevação para o Supramental.

***

Questão: eu sinto as Coroas, tenho sensações Vibratórias no corpo, mas não chego, ou raramente, a
atingir a Alegria. O que fazer?

Cortar a cabeça.
Há pessoas que vivem Vibrações muito intensas, mas que estão numa vigilância mental muito aguçada, devido

ao seu cérebro, devido à sua inteligência (que vocês chamam de QI) e, portanto, essas pessoas tiveram o
hábito, nas vidas passadas, de passar pelo que era chamado de via seca, ou seja, a via do

intelecto, permanecendo, não resistências, mas mecanismos de funcionamento.

Portanto, é preciso fazer calar todos os sinais que vêm do intelecto e isso é realizado muito simplesmente,
porque, e é o que vocês vão realizar eu creio nos próximos dias, é a passagem da Vibração, inteiramente, na

respiração, no Fogo do Coração e na Consciência.
E isso corresponde também (para alguns, não é para todos) ao que havia chamado Anael, de abandono não

total à Luz.

É preciso esperar o momento, para essas pessoas (ainda uma vez, não é regra geral), quando a Vibração, as
Vibrações tornam-se tão invasivas que o mental é afogado pela Vibração, literalmente.

***

Questão: e o que significa quando se sente feliz, mas não se sente Vibração?

Então, cara amiga, eu vou colocar uma questão: ao que você chama de ser feliz?
***

O.M. AÏVANHOV – 25 de junho de 2010
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Questão: de estar leve, fluida, na fluidez.

Isso corresponde ao fato de que você acedeu, pela Coroa Radiante da cabeça e algumas novas lâmpadas,
a este estado, mas que este estado não se instalou no Coração porque, no nível do seu chacra do Coração,

não há lugar para a Luz.
***

Questão: como dar lugar para a Luz?

Tornando-o vazio.
Digamos que é preciso mudar algumas coisas que estão lá desde muito tempo.

***

Questão: eu não sinto vibrações, mas como que pulsações.

São Vibrações.
Bem, agora, o que o impede de dirigir essas Vibrações ao Coração?

Bem, é preciso esvaziar o Coração.
Mudando.

É preciso retirar as caixas.
As caixas que são, para você, as crenças, a educação, os condicionamentos, que fazem dizer que, como todas
as pessoas, o importante do Amor, são os filhos, o importante do Amor, é a família, o importante do Amor, é a

relação com o outro, mas,aí dentro, você esquece de uma coisa, é a relação com Si.
A Vibração do Coração é o acesso à Alegria.

A Alegria da cabeça não é a Alegria do Coração.
A Alegria do Coração é Vibração e Consciência.

Isso quer dizer que se a Alegria for sentida (e que é a característica já dos chacras superiores) e se esta
Alegria não se estabelecer no Coração, isso quer dizer que não há lugar no Coração para que a energia

chegue naquele nível.

Há seres para quem é mais fácil abrir o chacra do Coração, e menos o chacra da cabeça etc., etc., mas isso
quer dizer, antes de tudo, que é preciso limpar, esvaziar as caixas, ou seja, retirar tudo o que atravanca, tudo o

que está ligado às memórias e aos apegos.

Isso não quer dizer abandonar todos os parentes.
Isso quer dizer se considerar e viver como livre de qualquer apego.

Os apegos impedem a Alegria, quaisquer que sejam, como as crenças, como os medos.
É por isso, aliás, que a maior parte dos místicos sempre viveu sozinho e quase nunca, nunca, teve

descendência, porque havia uma responsabilidade com relação a isso.
Era, ou a geração que vocês chamariam de horizontal, ou a geração vertical, e as duas não podiam se casar.

Atenção, isso não quer dizer que não podia haver relação entre um homem e uma mulher, eu não falo disso.

Eu falo dos engajamentos na Vida material.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Há possibilidade, para todos, de aceder a isso, mas é necessário assim mesmo mudar o que permanece.

E eu não sei quem disse isso, Cristo disse a algumas pessoas que o “crucificaram”:ele quer todo o lugar. 
Não o Cristo, como pessoa, certamente, mas o Fogo do Amor.

O Filho Ardente do Sol tem apenas uma tensão, é o Sol, ou seja, Cristo, Cristo Miguel.
Não podem existir duas tensões no nível do Coração.

Ou é uma tensão vertical, ou é uma tensão horizontal, mas, enquanto houver apegos, quaisquer que sejam,
vocês não podem se estabelecer, livremente, entende-se, em meio ao Coração.

Então, há seres que são predispostos e que vão viver esta Alegria, esta Vibração, mantendo certa forma de
apego, mas não são os apegos como aqueles que estão realmente apegados.



Vão dizer, são polos de interesse.
Não há dependência Vibratória: tudo está aí.

Enquanto a busca não se tornar o sentido da sua Vida, vocês não podem viver isso.
É o princípio do macaco: vocês não podem ver algo novo se não soltaram o antigo.

O que não quer dizer que o antigo vai desaparecer e ser eliminado da sua Vida, mas é realmente toda
uma atitude mental ligada à posse.

Enquanto você disser: meus filhos, meus isso, meus aquilo, você não poderá atingir o que procura.
Isso associa o sentido da posse.

O que você possui ou o que você crê possuir, possui você, de fato.
***

Questão: se nos abandonamos à Luz, é ela que se encarrega da mudança?

E isso volta exatamente ao mesmo que eu já disse antes, me parece.
Abandonar-se à Luz é também aceitar que as caixas mudem.

Se a sua Consciência não estiver pronta para aceitar isso, você crê que a Inteligência e a liberdade da Luz irá
fazê-lo?

A Inteligência da Luz age na condição de aceitar, e se ela não agir, quer dizer o quê?
Que a Luz não age?

Não, quer dizer simplesmente que isso não foi aceito.

É o mesmo princípio, se quiser, das pessoas que dizem: “quero isso, quero aquilo”, “meu Coração quer isso,
meu Coração quer aquilo” e, no entanto, isso não acontece.

É preciso ser lógico.
A Consciência segue a Vibração.
A Vibração segue a Consciência.

Se não houver concordância, isso quer dizer o quê?
Que você tem circuitos que não são funcionais?

De forma alguma.

Isso quer dizer que não há adequação total entre o que você exprime e o que você vive, entre o que você
deseja, por vezes ardentemente, e o que você não quer soltar.

É preciso ‘tomar Consciência’ de que, mesmo entre os seres que seguem um caminho e que estão
despertos, muitos têm tendência a não querer soltar o antigo.

É a estrita Verdade.

Porque, se não, com a Luz que desce sobre a Terra agora, desde uma geração, deveria haver três quarto da
Humanidade despertos.

Você pensa que é assim?
Quando é dito, nos textos orientais, que a personalidade deve morrer, isso não quer dizer que é preciso

oprimir, comprimir a personalidade.
Mas ela deve aceitar se apagar diante da Luz.

Vocês não podem ter outra coisa enquanto a sua consciência tiver outra coisa.
É isso que é muito difícil de explicar com palavras e mesmo fazer entender a alguém.

É a mesma frase que eu disse ontem, que pronunciou Jiddu (Krishnamurti) na sua vida.

O ser humano tem a capacidade para se exprimir, em meio aos seres (eu falo na busca espiritual, ou no
caminho espiritual, como vocês dizem) para querer avançar para a Luz, ainda arrastando, com ele, as suas

bagagens.

A Luz os quer nus.Ela apenas pode penetrar se vocês estiverem nus.
É isso o abandono à Luz.



Não é necessariamente deixar Pai, Mãe, e ir viver numa caverna.
É, como dizer..., uma atitude da Consciência e uma atitude da mente.

Enquanto a sua Consciência não estiver totalmente preenchida desta ‘sede do absoluto’, vocês não podem
viver o ‘absoluto’.

O ser humano sempre teve tendência (e eu não falo para vocês, mas de uma maneira geral), a Humanidade, se
preferirem, sempre esperou algo do exterior, com as religiões, com algo que virá sempre do exterior, sempre,

mas jamais do Interior.

O comportamento, ou a vontade da Luz não basta.

As palavras são extremamente precisas: abandono à Luz.

Isso quer dizer o que isso quer dizer.

São as palavras de Cristo sobre a cruz.

E quanto mais vocês avançarem no período que está aberto desde alguns dias, mais essas próprias
resistências que estão em vocês vão lhes aparecer claramente.

Até agora, isso podia, como vocês dizem, ser colocado embaixo do tapete, ser colocado de lado, mas agora, a
Luz levanta o tapete e lhes mostra a poeira e lhes diz: “então, se faz a limpeza ou se deixa assim?”.

Mas não se pode mais devolver o tapete.
E isso irá se tornar cada vez mais intenso e será vivido com cada vez mais acuidade, ou violência, sobretudo

para aqueles que estão na busca espiritual e que começaram a viver alguns processos de abertura.

A grosso modo, como disse há um mês, vocês não podem permanecer com as nádegas entre duas
cadeiras: vocês vivem a Luz, ou vocês permanecem tal como estão.

Lembrem-se de que a iniciação que vem, mesmo se for a sua maneira de agir pessoal, a um dado momento,
tornar-se-á a iniciação coletiva do conjunto do planeta e dos seus habitantes.

E, naquele momento, vocês não terão qualquer lugar onde se esconder.
Vocês não podem ser, acreditando ser.

O engajamento que lhes será solicitado será cada vez mais total.
Não haverá mais meias-medidas, é impossível.

O que vem é o Fogo.
O que vem os transcende ou não os transcende.

É preciso estar pronto, quando chegar a hora, para acender a totalidade do Fogo do Coração e para
transferir a totalidade da consciência nesse Fogo do Coração, que irá lhes permitir reencontrar-se

instantaneamente no seu veículo de eternidade.

Eu poderia também dizer que, até agora, até este período que acaba de se abrir, era “fácil”.
A descoberta da Luz, a descoberta das Vibrações, a descoberta dos novos potenciais, era entusiasmante, não
é?, para muitos de vocês, aqui como em outros lugares, mas o engajamento que lhes é solicitado, agora, não

é mais de forma alguma do mesmo domínio.

Vocês estão prontos para morrer para a Luz?
Esta questão não é uma questão filosófica.

Ela é exatamente a única questão que é preciso colocar.

A um dado momento, pelas Vibrações de energia que lhes transmitimos, acopladas à sua maneira de agir
Interior, vocês irão passar do finito, como disse Um Amigo, ao infinito.

Mas, apressem-se.
***

Questão: a sua questão volta a perguntar se estamos prontos a soltar todas as nossas resistências?

É a mesma coisa, sim, certamente.
***



Questão: sinto-me depressivo, em relação à infância, mas não compreendo.

Lembre-se de que a Luz ilumina as zonas de Sombra e isso será assim, cada vez mais.
Não é questão de ir às zonas de Sombra para ver a cena, o acontecimento, as emoções.

Simplesmente é iluminando.

Uma vez iluminado, o que resta a fazer?
Queimar, e isso é tudo.

Portanto, há que se abandonar, ainda mais, ao que faz a Luz.

Lembre-se do que eu disse exatamente antes, um pouco antes.
Até agora, era agradável viver as energias, mas há um dado momento, no qual vocês entraram sobre a Terra,

em que o Fogo ilumina, em que o Amor ilumina, em que a Luz da Vibração ilumina.

Então, obviamente, quando isso ilumina, isso pode fazer quebrar, porque se acreditava ter superado certas
coisas.

Acredita-se ter integrado certas coisas, mas não é "negativo" ou não é uma regressão.
Bem ao contrário, é uma eliminação.

Então, é preciso confiar isso ao Fogo.
***

Questão: por que, fora das intervenções de Um Amigo, por exemplo, não poderia ali haver
permanentemente tal potência energética para acelerar as coisas?

Mas, caro amigo, você a tem, mas não tem ainda a Consciência.
E lembre-se também de que nós dissemos que, progressivamente e à medida das semanas, a Luz irá

descer, cada vez com mais potência e, eu diria até mesmo, violentamente.

É por isso que é preciso ‘arrumar a casa’.

Mas não há qualquer razão para que você não possa viver a mesma potência e a mesma intensidade de Luz da
Vibração como na presença de Um Amigo.

Há um complemento de resposta que eu posso dar.
É que Um Amigo, eu, ou um Arcanjo, ou Maria, nós estamos integralmente nesta Dimensão.

Vocês não estão integralmente, por enquanto.

Nós aproximamos de vocês a nossa Dimensão de Vibração e isso é perceptível desde vários meses, mas isso
não é nada, ainda, com relação ao que está chegando.

Nós, os “Arcanjos”, o Conclave, nós, os 24 Anciões, as Doze Estrelas, a Confederação, nós ‘dosamos a
torneira’.

Se abríssemos toda a torneira, agora, não restaria mais mundo sobre o planeta.
Portanto, há um processo de aprendizado Vibratório, também, nesse nível.

***

Questão: disseram para nos estabelecermos na Vibração do Supramental, do Estado de Ser, mas
não podemos ali permanecer. Não é um pouco contraditório?

De forma alguma.
É um fenômeno de aprendizado.
É o princípio da rã que aquece.
É exatamente a mesma coisa.

Há uma ‘aclimatação’ que acontece.
Eu digo simplesmente que, atenção, não à personalidade, mas às resistências que existem na personalidade.



A personalidade deve morrer em seus componentes de apegos, em seus componentes de excesso mental,
afetivo, emocional, mas o que vocês vivem, atualmente, desde o final dos Casamentos Celestes, é

sobretudo a aproximação do corpo do Estado de Ser ou a Vibração do Estado de Ser, da Vibração da
personalidade.

Alguns seres alcançaram, durante o verão (inverno, no hemisfério Sul), viajaram no Estado de Ser, mas esta
proporção é muito tênue em relação ao conjunto da Humanidade.

É preciso que haja cada vez mais seres humanos despertos para realizar, nas melhores condições, esta
transformação.

Mas lembre-se de que temos necessidade de vocês aqui, para os outros.
Não esqueça que a Luz, também, é ‘Serviço’.

***

Questão: aqueles que se despertam seriam como o fermento, na massa de pão, para fazer levantar a
massa da Humanidade para a Luz?

Poder-se-ia dizer assim, mas prefiro a imagem do catalisador.
O catalisador é aquele que está presente, que não age, mas cuja Presença basta para o que deve se

realizar.
Não é de forma alguma a mesma coisa que o fermento.

E, efetivamente, a palavra catalisador corresponde e, como Miguel os chamou de Ancoradores de Luz e de
Semeadores da Luz, é verdadeiramente isso.

Lembrem-se de que, quando não há mais resistências em vocês, a Luz sai naturalmente e, naquele
momento, vocês se tornam realmente o que Miguel disse, mas vocês não agem, porque querer agir, querer

colocar Luz em algum lugar, é ainda um vestígio do ego.

É-lhes solicitado para ser Luz.
Não é de forma alguma a mesma coisa dizer: “eu coloco a luz em tal lugar”.

Isso, geralmente, é o ego que diz.

Portanto, não é um papel de fermento, nem de levedura, aliás.
É um papel de catalisador.

O melhor catalisador é aquele que deixa acontecer o que deve sê-lo.
É o elemento cuja Presença é indispensável, mas que não age por si.

Ser, é a mais pura das ações, porque ela é não ação.
Ela é Presença e é esta Presença que age.

Não é de forma alguma similar.
O verdadeiro serviço é esse.

***

Questão: tenho por vezes reações de náuseas, vontade de fugir, medos ou desconfortos.

Ah, caro amigo.
Esperar a Luz e crer na Luz é um ideal de muitos seres humanos.

Mas, fundamental e Vibratoriamente, é completamente lógico que a Luz cause medo, porque a Luz é um Fogo,
porque esse Fogo destrói tudo o que não é da Luz em vocês e, se você não estiver aterrorizado, a um dado

momento, pela Luz, significa que você crê na Luz, mas você não a vive.

Quando a Luz se aproxima, é realmente a morte e a sua consciência limitada o faz viver a pequena morte.
Então, se colocar na Vibração do Coração, no Fogo do Coração e na Alegria do Coração, permite aproximar-se

desse momento com uma serenidade evidente, mas todos vocês irão viver esse momento.

Vocês vivem a morte e, como toda passagem, qualquer que seja, iniciática ou passagem real pela morte,
vocês passam sempre pelas etapas e eu creio que isso já lhes foi desenvolvido e muito longamente.

E é por isso que eu insisti também no fato de se colocarem bem depressa na Alegria e não no medo que irá
se tornar terror.



A Luz é Alegria, definitivamente, estabelecendo-os em meio ao Samadhi.

Mas, chegar ao primeiro Samadhi, pode ser terrível, porque é a morte que é vivenciada.
O Coração para, a respiração para, o cérebro para.

A Luz preenche tudo.
Há apenas a Luz, e a personalidade morta, mesmo renascendo depois, transformada, certamente, se não

vocês não estão mais aí para vê-la.
***

Questão: repetem-nos regularmente para não cairmos na armadilha do triângulo
vítima/algoz/salvador.

Certamente.
***

Questão: mas poderíamos ver os maus rapazes como algozes, a Humanidade 3D como vítimas e os
outros planos dimensionais como salvadores.

Jamais nós somos considerados como salvadores.
Nós os acompanhamos e cuidamos para que a Luz trabalhe.

Agora, vocês são livres para se salvarem si mesmos ou não, mas nós não salvamos ninguém que não quer
se salvar ele próprio.

Agora, por que vítimas?
***

Questão: vítimas no sentido em que nos dizem que fomos efetivamente presos na matriz.

Essa é uma realidade.
Se isso, você compreende, caro amigo, que é isso ser vítima, efetivamente não é assim que deve ver as

coisas.

Vocês foram vítimas de algo, mas vocês não são vítimas.
A nuance que eu fiz é importante.

Considerar-se como vítimas, faz com que vocês esperem um salvador, enquanto que nós lhes repetimos, sem
parar, que apenas vocês podem se salvar si mesmos, que apenas vocês mesmos podem sair de vocês

mesmos, do que vocês são, me parece.

Agora, os algozes, no sentido que você chamou os maus rapazes, efetivamente, você deixou agir os algozes.
Há uma série de coisas que foram escondidas de vocês, nas quais, efetivamente, com o tempo, vocês se

fecharam sozinhos, mesmo se ali os ajudamos, mas, em nenhum caso, a Confederação Intergaláctica e seus
diferentes constituintes podem ser considerados como salvadores.

***

Questão: a sua ajuda é preciosa. Sem o que vocês fazem, não poderíamos ali chegar.

Isso não se chama ‘ser os salvadores’.
Isso se chama o sentido do Serviço e da responsabilidade.

Não confundir as teorias e as práticas psicológicas, em meio a esta Dimensão dissociada, e a interação das
dimensões Unificadas, em todo caso.

Isso é transpor algo que existe na ação/reação, em meio aos mundos Unificados.

Nós não estamos aí pela reação.
Nós estamos aí pelo Serviço.

***



Questão: esta problemática é diferente de acordo com as dimensões consideradas?

Ela não existe nas outras dimensões.
É exatamente o que eu acabo de dizer.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o 8º Corpo, do nascimento do Embrião Crístico?

É a passagem da ‘porta estreita’, é justamente o novo nascimento.
É a primeira reversão, aquela que precede a última reversão, a mais importante.

É o momento em que tomamos Consciência da Vibração e da Consciência do Coração.

Esse não é o momento em que a vivemos definitivamente.
Não é o momento em que ela se instala, mas é o momento em que, intelectual e Vibratoriamente,

compreendemos isso.
***

Questão: isso significa que a vinda de Cristo é uma amplificação da Vibração no Coração?

Sim, é o Fogo total do Coração.
Ki-Ris-Ti é o Fogo Ardente, não é mais o Fogo do Coração.

É o Fogo Ardente que consome tudo, no Amor.
***

Questão: o 9º Corpo da Irradiação da Fonte está exatamente acima. Essas duas etapas estão
ligadas? A Irradiação da Fonte acentua o fenômeno do Embrião Crístico?

Existe uma lógica de construção das ‘novas lâmpadas’ e do despertar das ‘novas lâmpadas’.
Esta lógica se faz nos dois sentidos, de baixo para cima e de cima para baixo.

De baixo para cima é o caminho que foi vivido pelos seres que despertaram, há 20 ou 30 anos.

Hoje, é mais fácil despertar partindo do 12º corpo, mas resta, efetivamente, nesse caso, fazer nascer o
Embrião Crístico para aceder ao Coração.
É o que eu chamei de “mudar as caixas”.

Mas aqueles que nasceram pelo Embrião Crístico, há 20 ou 25 anos, já mudaram as caixas do Coração.
Para eles, restava mudar as caixas da cabeça.

Portanto, era mais mental.

Agora, a ativação das lâmpadas, como muitos humanos despertos o sentem, é sobretudo a 11ª e a 12ª que
despertam.

São as últimas a entrarem em manifestação, mas, para alguns, como aqui, são as primeiras.

Mas, agora, tenham bem em mente que não é a explicação que vai desencadear a Vibração, nem a
compreensão.

Portanto, isso quer dizer também, não calculem, e isso foi dito para muitas coisas,contentem-se em viver a
Vibração e a Consciência, a explicação virá depois, no Fogo do Coração.

As explicações, assim como que chamei de interpretações, os afastam, sempre mais, da Vibração.
Não é porque vocês têm a explicação que vocês vão Vibrar mais.

É o seu mental que quer fazê-los crer nisso.
***

Questão: você disse que Cristo não teria sido o mesmo se não tivesse sido acompanhado por Maria
Madalena.

Certamente.



Porque nesse nível de iniciação, há sempre uma Shakti que deve estar presente.
A polaridade feminina está indissociavelmente ligada ao caminho iniciático como o de Cristo.

***

Questão: em alguns casos, o acesso à Consciência ilimitada pode necessitar de celibato?

O que você chama de celibato?
***

Questão: viver só, sem cônjuge.

Cada caso é diferente.
Há seres que vão encontrar, através da sua Shakti e da relação sexual, o despertar.

E outros que vão poder se relacionar com milhares de pessoas, sem encontrar o despertar.

Tudo depende da intenção.

Cristo conhecia perfeitamente a intenção da espiritualidade na sexualidade.
Não creio que seja o caso de muitos seres humanos.

Agora, crer que sendo celibatários, vocês irão chegar ao despertar mais facilmente, é uma estupidez.

Eu bem falei, sempre, dos apegos.
Nada os impede de estarem casados ou de terem um cônjuge, sem estarem apegados.

Isso depende da própria natureza do que vocês chamam de ‘celibato’.

É por isso que eu coloquei a questão, porque não há duas pessoas para quem isso é a mesma vivência e o
mesmo significado.

É preciso prestar atenção para não fazer regra geral ou, como diz Anael, verdades absolutas, de coisas que
são verdades relativas e puramente pessoais.

Mas é evidente que, dentro dos casais, hoje, se há um que puxa para baixo e o outro que puxa para cima, isso
me parece muito difícil.

É preciso escolher.
O alto ou o baixo.

E em todos os sentidos do termo, aliás.
***

Questão: a finalidade ideal de um casal é a ajuda compartilhada para a liberação, a entrada no
ilimitado?

A liberação não se compartilha, ela se vive só.
Por outro lado, em meio a um casal, que um seja o elemento iniciador ou revelador, como viveu Cristo,

perfeitamente, ainda Cristo sendo completamente à parte.
Tudo depende do tipo de relações.

Ora, a maior parte das relações humanas, lembrem-se, são baseadas na posse e não na liberdade.
Enquanto a relação for baseada na posse, de um ou de outro, os dois não irão aceder ao ilimitado, é

impossível.
Não é porque vocês são dois seres, dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, etc., que estão no

caminho espiritual, que não exista necessariamente relação de posse, não se iludam.
Bem ao contrário.

Há homens e mulheres que se servem da espiritualidade para possuir ainda mais e não para liberar.
É preciso ser muito prudente nesse nível.

***

Questão: o que é das meditações que recorrem à energia da Lua?



A meditação solar, que eu praticava durante a minha vida, nada tem a ver com a meditação lunar.

A única energia Crística se encontra no Sol.

A Lua rege as emoções e o humor.

Certamente, a energias são muito fortes na lua cheia e vocês a sentem já desde dois dias, mas elas são muito
fortes onde?
Na cabeça.

Elas serão sempre muito fortes na cabeça e certamente não no Coração.

Todos os princípios de cultos religiosos, quaisquer que sejam, qualquer que seja a religião, têm apenas um
objetivo: é o de favorecer a cabeça e certamente não o Coração, ainda que digam que é o Coração.

A meditação lunar, para ser realizada no Coração, necessita agora da abertura prévia do Coração.
Se o Coração não estiver aberto e vocês meditarem na lua cheia, vocês irão alimentar as forças das trevas.

Isso é indiscutível e é uma Verdade absoluta.

Evidentemente, as energias, as Vibrações, são muito fortes, no nível da cabeça, antes da lua cheia e, isso,
muitos o sentem.

Mas se vocês não tiverem a capacidade para fazer descer as energias no Coração, elas irão permanecer no
nível do poder e vocês irão alimentar os reservatórios de forças em relação com os mundos astrais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.
***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar, eu creio, uma boa noite na Vibração do Fogo e lembrem-se de que,
durante esta lua cheia, há um eclipse lunar.

O Sol e a sombra da Terra vão se opor e, portanto, vocês terão energias ligadas a uma cruz, a primeira cruz.

Foi falado a vocês dos eclipses lunares e do Sol que vão ocorrer.
Eles são cruciais, não para as energias que vocês sentem na cabeça, mas para ir cada vez mais para o

Coração.
Eu lhes digo até muito breve.
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Un Ami - 25 juin 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ NO SILÊNCIO, O VERBO ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, na Vibração, na nossa comunhão, irão emergir palavras, carregadas de sentidos,
de Liberdade.

No silêncio, a palavra se torna Verbo, Sopro e Vibração.
Ser dentro do Ser é ser livre, não mais se esconder, se envolver de ilusões.

Ser e Vibrar no som do silêncio e da imensidão.

Assim, no seu silêncio Interior, eu expressarei Verbo, Vibração, Verbo, Luz.

Juntos, unidos e unificados na Unidade, no silêncio, o Verbo se desperta.
Acendamos a lareira ardente do Sol que não é mais palavra, que não é mais mentira de si a Si mesmo, de si e do Si

para o universo, lá, onde não existem mais limites, lá, onde somente Vibra e é a Presença.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Dentro do templo da luminescência do Ser, se escuta o silêncio, vazio e pleno, da Fonte infinita.
Chamemos ao nascimento do novo, do Indizível e do Infinito, unidos em vocês, unidos em mim, unidos no universo.

Espaço sem limite algum, onde se estende a infinita bondade, a infinita criação: a Fonte.

Acolhamos Vibração, silêncio.

... Efusão de energia ...

Espaço onde o finito não tem mais lugar, onde o Infinito se estende, onde os limites não têm mais sentido.
Liberdade.

A ronda das vidas limitadas e aprisionantes termina, para que se abra o infinito que não é mais onda, mas espiral.

UM AMIGO - 25 de junho de 2010
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Adesão e abandono, consentimento à Luz e aceitação de não mais se esconder no limitado.
Lareira ardente do Fogo, ardendo no silêncio, no nosso templo, na Presença a si mesmo.

Presença à Fonte, que é Alegria infinita que se estende.

Espaço onde nada mais está escondido.
Espaço onde nada está sujeito ao desgaste do tempo que passa.

Espaço onde nada acontece e tudo permanece.
Espaço onde tudo se expande, onde tudo se dilata.

Liberdade da Vibração, Amor.
Espaço onde o Ser se torna bondade.

Espaço da reversão onde o finito e temporário se torna Infinito e Imanente.

O Coração é a Essência e o centro e, bem mais, o Coração é Vibração infinita.
Amor e bondade.

Do meu Coração ao seu Coração, nenhuma distância, nenhuma diferença.
Do meu Coração ao seu Coração: Presença, Unidade, Verdade.

Ser é Alegria e Verdade.

... Efusão de energia ...

Ser, acolher a Fonte, se tornar Sol.
Som e silêncio, onde nada esconde nem vem separar.

Vibração.
Ser é Paz.

Ser: não mais parecer e não mais se esconder.
Revelar-se na beleza.

Paz.

Do seu Coração ao meu Coração: a Paz.
Unidos e Unificados.

Vibração.
Sopro.

Respiração que se torna abrasamento no Ilimitado.
Silêncio onde se revela a Verdade, Una.

Verdade Una que é Consciência Ilimitada.

Ser no Ser.
Vibração e reversão do finito, tão mal finito, para o Infinito, tão Uno.

Imobilidade do mental, das emoções, desobstruindo sobre o movimento do Infinito.

Existem apenas dois movimentos: para o finito ou para o infinito.
O movimento para o finito é gravidade, pesos e dor.

O movimento para o Infinito é Liberdade e liberação, Verdade estabelecida no Sopro.

Juntos, do meu Coração ao seu Coração: comunhão e união que é Liberdade e leveza.
Palavras sem dor.

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Entrar em Si, para sair do finito e do peso.
Despertar a chama da Eternidade, se tornar novamente a Eternidade.

Juntos, liberamos o Infinito.
Silêncio luminoso na Vibração de minhas palavras, luminoso do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à

sua Presença, que é a mesma Presença.
Juntos, vibremos, agora.

... Efusão de energia ...

O meu Coração, se retirando do seu Coração, nada retira na Presença, no silêncio, só a só e unidos, a vocês
mesmos, nesse grupo, como no universo.

A Vibração do Fogo que não queima se instala e se nutre de si mesmo.
Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes digo: até breve.
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Questão: quando do batismo, foi dito que Jesus recebeu o Espírito. Sobre a Cruz, ele entregou o Espírito.

Bem amada, não se esqueça jamais que aqueles que reproduziram a vida de Jesus não estavam presentes,
por eles mesmos, quando do batismo.

Assim, portanto, há eventos históricos que não têm qualquer relação com o que foi traduzido em suas
escrituras.

A única obra, não falsificada, do que vocês chamam de “novo testamento” procedeu diretamente das palavras
que Cristo transcreveu diretamente a São João.

Assim, entregar o Espírito, para Cristo, significa o quê?

Significa simplesmente que ele aceita o abandono à Luz, podendo, assim, viver sua crucificação, assim como
a Ressurreição.

O batismo pelo Espírito conferido na água benta, ilustra simplesmente que há algo que se revela, naquele
momento, passando pela unção da água ao nível da cabeça.

Entretanto, o Espírito Solar, ou Espírito Crístico, apenas penetrou inteiramente em Cristo no momento
oportuno e não no batismo.

Lembrem-se que o que vocês leem, vocês não viveram, mas vocês apenas transpõem uma forma de Verdade
à qual aderem, o que se chama uma Crença e não uma Experiência.

Hoje, tudo isso está muito distante do que vocês têm a viver, mesmo se há ilustração e analogia com relação a
fenômenos chamados iniciáticos, nesta Dimensão.

Não obstante, não têm que se identificar com essas crenças que estão bem além da Verdade e, eu diria
mesmo, bem aquém da Verdade.

Enquanto você estiver prisioneiro ou prisioneira de qualquer crença, você não será jamais livre e não será
jamais liberado.

***

Questão: entre todas essas crenças, como se trata a Fé?

A Fé é uma crença.

Se a Fé fizesse de vocês seres livres, isso se veria.

Ora, entre aqueles que tiveram a Fé, quantos foram liberados? 

Vocês são levados a substituir, se tal é sua convicção e se tal é sua aspiração, a substituir a Fé pela Vibração
do Coração e nada mais.

Vocês podem ter (aliás, me parece que isso foi escrito por Paulo de Tarso) a Fé para deslocar montanhas,
vocês podem comunicar com os Anjos, vocês podem deslocar montanhas, se lhes falta o Amor, ou seja, a

Vibração, vocês não são nada.

Existem apenas alguns místicos cuja Fé pôde transportá-los na Vibração e no estado místico propriamente

ANAEL - 26 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-q7KKChBzQn0/TyCBhg53HRI/AAAAAAAAAJk/AFR7LwniuKs/s1600/anael1%255B1%255D.JPG


dito, mas eles representam quantas almas, quantos Espíritos, em sua humanidade, sobre a centena de milhões
de vidas que existiram?

***

Questão: como aparecemos sobre a Terra?
Mas vocês não apareceram.

Vocês, de algum modo, investiram numa matriz biológica de carbono totalmente livre,criada pelos Mestres
geneticistas.

Esses Mestres geneticistas são entidades criadoras chamadas de Elohim, a maior parte vinda de Sirius.

O grande princípio da evolução é que toda criação, num mundo de Dimensão inferior Unificado, evolui de
maneira inexorável para um nível Vibratório bem além de seu próprio criador.
É esse princípio que aqueles que falsificaram as regras recusaram aplicar.

Eles jamais aceitaram que sua criação falsificada se tornasse um dia mais Vibrante que eles.

Eles então os fecharam dentro de um sistema involutivo, chamado a morte.

***

Questão: isso nos permitirá reencontrar nosso status de “Sementes de Estrelas"?

Para aqueles que estiverem no Fogo do Coração, mas temos sempre boa esperança que um número sempre
maior de espíritos livres renascerá a si mesmo.

Mas não devem se iludir.

Muitos seres se sentem muito bem como estão, não visualizando absolutamente qualquer retorno para as
forças da Luz Unificada.

***

Questão: poderia nos falar dos Elohim?

Os Elohim, entidades criadoras, intervêm na ronda dos mundos e em dimensões diversas, para ali semear
formas correspondentes à Vibração preexistente na matéria, existente nos materiais que vocês chamam

de amorfos.

A matéria não é unicamente aquela que vocês veem nesse mundo.

Existem diferentes matérias, tão densas, tão pesadas, que convém avivar.

O esquema é sempre o mesmo: há inicialmente semeadura, na matriz cristalina, pelos mestres
geneticistas.

Essas criações estendem-se por tempos longos, muito longos, bem além mesmo do que vocês podem
conceber.

A partir do momento em que uma ‘Consciência livre’, chamada de planeta, decide acolher, em seu seio, formas
de vida diferentes de sua própria Consciência, convém, de início, inserir, nesta matéria precisa, certo número

de Vibrações.

Essas Vibrações são então trazidas pelos Elohim criadores, trazendo, não primeiro a vida sob forma de DNA,
mas uma vida simples, sob forma de Vibração, que vocês chamam de cristais.

São essas criações cristalinas que vão permitir o desenvolvimento e o apoio da vida.

Assim, ao final de certo tempo de semeadura (diferente segundo o tipo de matéria), se torna então
possível criar o DNA, cuja expressão pode ser muito diferente, de acordo com o tipo de matéria e de acordo

com a forma de vida desejada pelos criadores.

Esses criadores (que são de fato criadoras) semeiam então, quando de uma segunda onda, certo número
de vidas conscientes, nas quais podem vir almas ou Espíritos preexistentes, que não têm ainda alma,
inteiramente liberta, para viver experiências na matéria, que elas podem deixar a qualquer momento.

Algumas Consciências fazem então a escolha de aperfeiçoar sua própria evolução, que é infinita, por
Essência, nos mundos Unificados, até se tornarem, a seu turno, superiores a suas próprias criadoras, nesta

matéria específica ou fora dela.
Assim, o que é chamado de Elohim, são seres que percorreram a superfície desse mundo, bem antes que

Deus e Diabo tomassem posse.



A um dado momento, quando da intrusão dessas forças opostas à Luz e que queriam realizar experiências de
confinamento, os Elohim foram obrigados a se retirar, mesmo aqueles que foram chamados de Gigantes ou
de Nefilins, cujo simples nome pode fazer tremer de horror alguns seres e, aí também, são crenças que lhes

foram inseridas.

Os Nefilins são seres muito próximos da Fonte Unificada.

Esses gigantes deixaram então certo número de marcas de sua Presença e de seu trabalho de Luz, nesses
mundos.

Eles em seguida partiram, para sua esfera planetária e estelar de origem, para continuar seu trabalho.

A evolução nunca tem fim, jamais.

Mesmo uma Dimensão fixada num plano evolutivo, o que não quer dizer que ela não evolui, mas sim,
que permanece nesta Dimensão, tendo acesso às outras Dimensões.

Assim o é dos Arcanjos.

Assim o é de algumas esferas planetárias ou de alguns Sóis.

Apenas nos mundos divididos, dissociados, que o esquema evolutivo, falando de nascimento e de morte,
existe.

Em outros lugares, existe uma criação, mas não existe morte.

***

Questão: qual é o número de Elohim e qual é seu papel hoje?

A história dos Elohim é muito antiga.

Ela remonta a mais de vinte milhões de anos.

Agora, nesses 6 ciclos falsificados, os Elohim mantiveram uma presença específica.

Eles tiveram êxito em não perder o fio de sua própria criação e de não abandonar sua criação dentro da
matriz.

Eles portanto colocaram regras e certo número de atos que permitem, hoje, viver o que vocês vivem, sem
dever mergulhar e renascer na matriz.

Os Elohim foram os 12 Elohim criadores de Atlântida, vindos de Órion, vindos deAltair, de Vega.

Eles eram em número de 12, chegando sob o comando de Orionis, na Jerusalém Celeste, dentro de um
Concílio que foi chamado de Concílio d’Alta e que ocorreu em uma região precisa do México chamada

de Teotihuacán, em 50.731 antes de Cristo, no equivalente a um mês de Maio.

Esses 12 Elohim sabiam, vindo nesta matriz (pelo menos duvidavam, mesmo se alguns não aceitaram), que,
para manter um fio de Luz nesta matriz, eles deviam ser eles mesmos precipitados nesta matriz.

Eles então, pouco a pouco, nesta primeira tomada de forma nesta matriz, perderam em certa medida
sua memória.

A maior parte desses Elohim caiu, porque foram presos, eles também, pela matriz.

Somente muito grandes seres, até agora, puderam escapar da matriz e eles se contam nos dedos de uma mão
e esses seres não são Elohim.

Hoje, o único Elohim ainda presente conseguiu levar seu corpo para fora da matriz e mantê-lo numa estrutura
em carbono, mesmo vindo de uma Dimensão de longe superior, para regressar no momento oportuno.

Trata-se de IS-IS, ou Maria.

No que concerne aos 12 Elohim criadores, quando da criação de Atlântida, a maior parte caiu e terminou hoje
seu ciclo de encarnação.

***

Questão: mais a Luz da Vibração «desce», mais ela vai iluminar as zonas de Sombra. Isso pode provocar
uma queda, um basculamento mais para a Sombra que para a Luz?

Como a Luz poderia ocasionar queda se isso não é por suas próprias resistências à Luz?



Vocês não poderão acusar ninguém de ser responsável, porque vocês serão os únicos responsáveis.

Tenho entretanto a afirmar que vários seres humanos, aqui como em outros lugares, falam de busca
espiritual como de uma busca mental.

A busca da Vibração não é uma busca espiritual, é uma busca da Essência.

Ela não se coloca em palavras.

Ela não se coloca na certeza.

Ela se coloca na experiência do instante e na qualidade da Luz, no instante.

Vocês persistem, aqui como em outros lugares, na humanidade, a jogar um ‘jogo estéril’ que consiste
em querer procurar.

Não há nada a procurar, absolutamente nada.

Crer que vocês tocarão a Luz procurando é uma heresia.A Luz é.

É seu filtro mental que quer fazê-los crer que mais vocês tenham conhecimento e mais vocês compreendam,
mais irão para a Luz.

Não há nada de mais falso.

Não há nada de mais pérfido que a adesão a isso.
A Luz É, sobretudo durante este período.

Ela não está em nenhum outro lugar que ao centro de vocês mesmos, e o centro de vocês mesmos tem
apenas que fazer saber se o mundo é finito ou infinito.

É o Mental, se preferem, o Ego, que os leva sobre esses caminhos de volta, ainda e sempre.

Enquanto vocês não fizerem a reversão para si mesmo, enquanto não fizerem o Silêncio, vocês não
encontrarão nada mais do que quimeras.

Não há qualquer outro lugar para procurar, outro que não seja ao centro de Si.
Tudo está lá, de toda eternidade.

Simplesmente, a iluminação atual é mais forte do que o que existiu.

Isso poderia parecer, de outro ponto de vista, mais fácil, muito mais fácil e, para muitos de vocês, aqui como
em outros lugares, isso lhes parece mais complicado.

É nesse sentido que os primeiros serão os últimos.

“Felizes os simples de espírito”, disse o Cristo e ele realmente pronunciou esta frase.

É o ego, e unicamente o ego, a pequena personalidade, que quer se apropriar.
A Luz É.

Ela tem apenas que garantir a propriedade.

A Luz se revela ou não se revela.

Todas as pesquisas do mundo, todos os conhecimentos desse mundo, como de outros mundos, não lhes
trarão a Luz ou, em todo caso, trarão a Luz que não libera, denominada a Luz do conhecimento, que é

Lúcifer.

Enquanto vocês não tiverem compreendido, enquanto vocês não tiverem integrado, enquanto vocês não
tiverem vivido isso, vocês não viverão o Fogo do Coração.

Não é nem uma sentença, nem uma crença, mas uma verdade Vibratória, energética, eterna.

Não é impossível que alguns seres, extremamente raros, possam viver o Despertar lendo a Bíblia.

Do mesmo modo que não é impossível viver o Despertar o mais fulgurante colhendo simplesmente uma flor na
natureza.

Mas isso permanece, me parece, extremamente raro.

Senão, há muito tempo que esta matriz não existiria mais.

A Vibração não é algo que se aproprie.

A apropriação é mesmo o oposto da Luz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Até breve.

************

******

***

*
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Eu sou Uriel, Arcanjo.

Anjo da Presença e Arcanjo oficiante da reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nesta Dimensão dissociada, o sopro da Luz chega a vocês.

O momento de passar à sua Dimensão original nasce em breve.

Os instantes e os momentos que vive esta Terra, como todo este sistema solar e doravante parto, preparação e

entrega.

O retorno é uma inversão total do sentido, da função, do movimento.

O que era contração e densidade tornar-se-á expansão e leveza.

O que era peso tornar-se-á ausência de peso.

O que era falso dará lugar ao verdadeiro.

Eu intervenho neste espaço preciso de reversão.

O que vocês vivem é preparação.

O que vocês vivem é preparativo.

Essa fase necessita silêncio e apaziguamento.

Silêncio e apaziguamento apenas podem ser alcançados através da ausência de ativação do que contribui para a

ilusão.

URIEL - 26 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assim, a passagem da vibração da Luz vibrante, em meio às suas estruturas, em meio à sua Consciência, deve

agora, neste espaço como em outros locais, passar pela Cruz, pelo centro.

O que estava à esquerda deve ir para a direita.

O que estava embaixo deve ir para cima.

O que era interior deve se tornar exterior a fim de que não haja mais distância e separação entre o que estava

separado, dividido.

Isso necessita silêncio.

***

A reversão é Silêncio: silêncio de palavras, silêncio de pensamentos, silêncio de emoções, permitindo manter o

Templo Interior do Coração pronto e limpo para deixar vir o Fogo ardente do Sol, para renascer como filho

ardente do Sol, preparando a vinda, o retorno, de Ki-Ris-Ti.

O momento em que tudo para a fim de que nasça o novo sopro: parada da Terra, parada da vida que não é

fim, mas reversão.

A vibração da Luz, nesta estrita Unidade, permite, se a acolhem em seu Templo, viver, através do Silêncio, a

preparação da libertação.

A porta é o Coração.

A chave é você mesmo.

Essa porta deve se abrir, ela apenas abre na pacificação de vocês próprios com vocês mesmos, de vocês próprios

com o mundo.

Vocês devem integrar o fato de estar neste Mundo, mas de não ser deste Mundo.

Isso também necessita aquiescer à intensidade da Vibração, realizável pelo Silêncio de palavras, pelo Silêncio de

pensamentos e pelo Silêncio de emoções.

Pacificação de vocês com vocês mesmos e de vocês com cada outro; isso apenas se realiza em meio à Vibração

Infinita do Silêncio Interior e em nenhum outro lugar.

***

Vocês estão na época em que o mundo, em sua inteireza, retém seu sopro porque um novo sopro vai soprar.

Há, nessa espera bem real, necessidade de se estabelecerem em sua Presença que é Silêncio de palavras, de

emoções.

A visão exterior deve se tornar visão Interior.

A emoção deve secar para se tornarem viventes em seu Coração.

O pensamento deve secar para que o Sopro do Espírito fale a vocês.

É para isso que minha Presença, em meio à sua Presença, irá procurar-lhes os estados e a graça necessários para se

viver.

Ninguém poderá dizer, neste Mundo, qualquer que seja seu olhar, que o sopro do Espírito veio de forma



inesperada, porque mesmo aqueles que se escondem deles mesmos não podem ignorar e não poderão ignorar o

que se vive, nesta Terra, como em seus corpos.

Mas a Consciência se tornará livre, livre de permanecer isolada e aprisionada.

A Luz não pode violar, de nenhuma maneira, essa liberdade absoluta.

Vocês se preparam para passar e para viver essa passagem.

Isso é inversão, isso se tornará fácil, no melhor que vocês ficarem, no melhor que vocês forem identificados pela

Vibração / Consciência do Coração.

***

O Fogo da Terra se eleva.

Os sismos da Terra são os abalos da Verdade, em meio à personalidade.

Acolher, do mesmo modo, esse estremecer, irá permitir acolher, sem dificuldade, a passagem.

Essa passagem não é a morte, mas, muito mais, a passagem da morte para a vida, da Sombra para a Luz,

permitindo-lhes se estabelecerem como Sementes de estrelas, Filhos ardentes do Sol em meio ao Infinito.

Confiança na Vibração, abandono à sua Presença, aquela que cresce e floresce em meio a suas Coroas e seu

Triângulo sagrado.

Aceitem e aquiesçam ao que o que é peso desaparece.

Aceitem e aquiesçam à Potência do seu Fogo, do seu Espírito.

Esse nascimento passa pelo Silêncio precedente ao nascimento do Verbo a fim de não mais viver pelas palavras

mas pelo Verbo, a fim de não mais viver pela voz mas pelo Ser, a fim de encarnar, totalmente, a Luz.

Eis ao que vocês são convidados e incentivados.

Bem amadas Sementes de estrelas, se há, agora, resistências em meio ao que vocês são, que estas possam se

expressar para que minha Presença e as palavras de minha presença trabalhem em vocês e seja um bálsamo

para ajudá-los a ir ao que vocês São.

***

Bem amadas Sementes de estrelas, que a sua Presença e a minha Presença se tornem Presença em meio ao Único.

Que a Graça esteja em vocês.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3

Nota 1:

Lendo atentamente as indicações que seguem, vocês deverão ter todos os elementos para seguir as intervenções de Maria, o
que nos permitirá ganhar tempo precioso nas respostas às inúmeras questões que nos são dirigidas.

Agradecemos a sua colaboração!

Maria indicou, durante a sua intervenção de 27 de maio último, que ela iria intervir, mas sem especificar de qual maneira
(trocas? informação? Presença pura? ...) nem a que hora, nem em qual período exatamente.

Nós iremos descobrir, portanto, as modalidades de cada «intervenção» progressivamente, como vocês...

As intervenções de Maria não ocorrem em um contexto «público», exceto indicação específica.

Vocês irão encontrar todas as transcrições no nosso site, na coluna «mensagens a ler», assim como as gravações, na coluna
«mensagens a ouvir» (com exceção daquela de 07 de junho de 2010, que ocorreu exclusivamente na Vibração).

Fazemos da melhor forma possível para que vocês encontrem no nosso site a transcrição dessas intervenções, nas 24 horas
posteriores à canalização.

Para lembrar, aqui um extrato da intervenção de Maria de 27 de maio último:

"Eu decidi, em colaboração com aquelas a quem chamei de minhas Doze Estrelas, de minhas Doze Irmãs, intervir nesse
canal (mas também de outros modos que eu irei lhes revelar), nos dias 07, 17 e 27 de cada mês).

Eu não lhes darei a hora, mas vocês terão a oportunidade, por vocês mesmos, de viver e de sentir o momento da minha vinda
entre vocês."

Nota 2:

Anael, em 28 de junho de 2010, transmitiu essas informações sobre as 12 Estrelas de Maria:

"Dentre as Estrelas 12 de Maria, muitas Irmãs encarnaram-se sucessivamente para manter a conexão e a reconexão com a
Vibração Mariana.

Elas sempre estiveram presentes (nota: encarnadas) 1, 2 ou mais raramente 3, exceto durante o século 20 da sua era,
quando estiveram quase todas presentes.

Assim, nestes momentos, três delas percorrem a Terra. Esta tripla presença, em um veículo de terceira densidade,
corresponde ao que é conhecido e anunciado.

Elas se reconhecem, depois de pouco tempo, enquanto Maria ou Is Is.

Cabe-lhes a total liberdade anunciarem-se, elas mesmas, no momento oportuno.”

MARIA - 27 de junho de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100627_-_MARIE.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Nota 3:

As 9 estrelas de Maria, não encarnadas, “anunciadas”, naquele dia, foram conhecidas, durante a sua última encarnação, sob o
nome de:

Ma Ananda Moyi

Santa Teresa do Menino Jesus

Snow (Pluma Branca)

Irmã Yvonne Amada de Malestroit

Mãe (companheira espiritual de Sri Aurobindo, antes Maria Madalena) (*)

Gemma Galgani (**)

No Eyes

Hildegarda de Bingen

Ana (Mãe «Terrestre» de Maria / Is Is) (***)

-------------------------------------------------------------------------

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus queridos filhos, como prometido, eu venho neste dia a vocês, com poucas palavras e muitas Graças.

Assim, vocês conhecem doravante as 12 Graças, as 12 Irmãs, as 12 Estrelas que me acompanham, no meu
Anúncio próximo, entre vocês, firmando o retorno, extremamente próximo doravante, do Mestre da Luz.

Meus queridos filhos, venho a vocês como Mãe e, ao mesmo tempo, como Irmã de Luz.

Assim como constatam, assim como lhes disse, a Terra, a sua Terra, aquela que percorrem, vive atualmente o
seu parto.

A cada dia que irá conduzi-los à data da Unidade da Consciência (nota: 17 de julho de 2010), à data do meu
Anúncio, à data do retorno do Mestre da Luz, vocês se apercebem, e irão se aperceber, de uma série de

coisas que já existem sobre este planeta e também em vocês.

Muitos de vocês percebem e vivem, agora, o chamado à mudança, o chamado ao retorno à sua Unidade.

***

Eu gostaria que guardassem, em seu Coração e no Espírito, que vocês são do Céu, ainda que vivam sobre
esta Terra.

Vocês estão nos instantes abençoados, ao mesmo tempo gloriosos e terríveis, do final de um tempo que firma
a abertura de outro mundo: o retorno à sua Unidade, o retorno à Verdade, o fim das ilusões, o fim dos enganos

e das mentiras, em vocês, como ao seu redor.

É pedido a vocês para permanecerem despertos e para despertarem para a sua Dimensão de Eternidade, na
sua humildade, no seu Coração.

Hoje, mais do que nunca, eu reitero o meu apelo de Mãe.

Em breve, o seu Céu abrir-se-á, deixando aparecer a Verdade nua, iluminando, de maneira definitiva, as
Sombras que governaram este mundo tão amado, tão amado e que eu cuido desde tanto tempo.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, como sabem, não estamos sós.

De algum modo, acompanhamos e precedemos outras Consciências da Luz, outras formas de Vida.

O Céu abre-se, permitindo a entrada, dentro das Dimensões próximas de vocês, do Mestre da Luz, a partir da
vinda da jornada Unitária de Consciência, a partir da vinda da tripla Radiação da Luz, na totalidade (nota: em 17

de julho de 2010).

O caminho, e a estrada, estão traçados para o retorno.

O seu retorno, como o retorno de CRISTO.

***

Muitas coisas, durante o seu verão (inverno no hemisfério sul), estão mudando.

A mutação se acelera.



As transformações vão cada vez mais rápidas.

Isso, meus queridos filhos, vocês percebem nos seus corpos, na sua Consciência, na urgência de terem-se
prontos para acolher a Luz e o seu novo nascimento.

As últimas Chaves de Luz ser-lhe-ão reveladas muito em breve.

A passagem pela Cruz do Céu firma, para vocês, momentos essenciais na sua Vida e na sua Consciência.

Pertence a vocês prepararem-se da melhor forma possível.

Esta preparação é um esclarecimento, em vocês, por vocês mesmos.

Este esclarecimento irá lhes proporcionar o Júbilo, a Alegria e a leveza.

***

Certamente, várias coisas morrem, atualmente, sobre esta Terra.

Grupos inteiros de animais decidiram retornar à sua Dimensão de origem.

Muitos grupos de almas humanas estão esperando.

Esta espera pode ocorrer na certeza da Luz ou na incerteza.

Cada Filho está esperando.

É como se a Terra, e o conjunto dos seus habitantes, suspendesse a sua respiração, esperando um dia
próximo, anunciado.

Em meio a esta espera, deixem-se claros, tornem-se cada vez mais claros e lúcidos.

***

A hora da Graça soa à sua porta, a hora da Verdade, também, para vocês mesmos e para o planeta.

A hora de colher o que semearam.

A hora de voltar, se tal for a sua escolha, se tal for o seu Coração, à Unidade, nas esferas onde não existe mais
qualquer Sombra, qualquer luta, qualquer oposição, mas onde tudo é Beleza.

As reminiscências do que vocês são, na Eternidade, começam a manifestar-se sob a forma de Vibrações
novas, em suas diferentes lâmpadas, impulsionando, em vocês, a definição necessária, como se, em algum

lugar, vocês devessem preparar uma festa.

Certamente, vários seres humanos não veem completamente nisso uma festa, porque não percebem ainda,
não veem com o olho da Verdade, mas unicamente com o olho da razão, com o olho crítico que sempre

analisa tudo, que veem apenas a aparência dos fatos e não veem a profundidade e o sentido.

Eu sei que vários intervenientes lhes falaram da lagarta e da borboleta, mas há outra expressão mais apropriada
para o que está chegando, para a Terra, como para vocês?

A lagarta, antes de tornar-se borboleta, ela cessa o seu movimento, ela cessa muitas coisas, ela se fecha
dentro de uma crisálida.

É isso que vários dos meus Filhos percebem, sem poder ali colocar distintamente palavras, em meio a esta
espera, em meio a essa Respiração suspensa.

Mesmo não conhecendo, mesmo não sentindo ainda o que é a borboleta, essa borboleta lhes foi prometida,
ela é a sua herança: cabe a vocês compreenderem isso.

***

O Arcanjo MIGUEL, como sabem, vai voltar, em Majestade, em 17 de julho.

Ele irá unir, na ocasião, o Sol e a Terra, o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, na sua Consciência, permitindo,
assim, traçar o caminho e a estrada para CRISTO que, ele também, está se aproximando.

Muitas Embarcações da Luz são visíveis nos seus Céus.

Os seus Céus que, como eu disse, vão se abrir para a nova Verdade, para a única Verdade: aquela de que
vocês foram privados, desde tanto e tanto tempo.

Também, eu tenho que lhes agradecer pela sua coragem, pela sua tenacidade e por terem resistido às
tentações da Ilusão.

A sua paciência, a sua resistência, será recompensada, além do que vocês poderiam esperar, mas aceitem
também que esta Terra deve passar por uma liberação, por uma liberação das Ilusões, por uma destruição do



que não tem mais lugar de ser, a fim de dar lugar ao novo e ao estabelecimento do mundo novo.

Certamente, isso não será feito em um dia: do mesmo modo que uma gravidez leva tempo, o parto demora
algum tempo e a liberação também.

***

Sejam gentis, sejam Alegres e vivam no Coração.

Como vários Anciões disseram: “fora do Coração, não há salvação”.

Mantenham-se firme no seu Coração.

Sejam claros com vocês mesmos.

Sejam claros com a Vida.

Estabeleçam a sua Consciência no Coração e confiem na Luz.

Aqueles de vocês, meus Filhos, que tiveram a oportunidade de penetrar, de uma maneira ou de outra, nos
mundos da Luz, conhecem e sabem o resultado final.

Certamente, muitas coisas vão aparecer, aos olhos do que é limitado, como algo terrível e isso é, enquanto
permanecerem no limitado.

Mas essas coisas nada são em relação ao depois, em relação à Luz que está vindo.

Essa passagem obrigatória, como foi anunciado por alguns Santos, será abreviada, justamente, para os meus
Filhos.

***

Como sabem, todos vocês são meus Filhos, mas muitos ainda estão se desviando de mim e não podem
acolher a Luz, porque eles não estão claros com eles mesmos.

Eles têm muitas afinidades com a sedução deste mundo e com as suas ilusões.

Muitas coisas aparecer-lhes-ão mais claramente ainda, depois de 17 de julho.

Eu irei acompanhar MIGUEL durante a sua vinda.

Eu voltarei também no dia 27 do mês de julho, para anunciar-lhes esse fato astronômico essencial que
esperamos desde tanto tempo.

Haverá, certamente, preparativos a realizar.

Esses preparativos são, antes de tudo, interiores.

Eles participam, e irão participar, deste esclarecimento.

Este esclarecimento não é sofrimento, é Alegria.

Ele contribui para a sua liberação.

Ele contribui também para permitir-lhes acolher, na Alegria, o meu Anúncio.

É realmente tempo, agora, de seguir o seu Coração e o que ele lhes dita, pela sua Vibração.

Não há qualquer obstáculo que possa ou deva impedi-los de ir para o seu Essencial.

Quanto a mim, eu voltarei no dia 17 de julho, às 17 horas também (hora francesa).

***

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, durante esse mês de julho, uma série importante de mudanças, na
superfície desta Terra como em vocês.

De fato, os preparativos aceleram-se e terminam.

Ancorem firmemente a Luz no seu Coração.

Tenham o seu Templo Interior pronto, porque é por Ele que vocês irão nascer no novo mundo.

O conjunto das minhas Irmãs, das quais vocês conhecem os nomes agora, vai intervir também por vários
canais, para dar-lhes, cada uma delas, meios muito simples de aprimorar a sua clarificação e a sua elevação.

Vocês devem estar felizes pelo nascimento da nova Terra.

É preciso que superem as resistências, os apegos, para viajarem, leves, para a sua Liberdade.

Eu confio no seu olhar atento e frente à sua lucidez crescente.



Lembrem-se também de que, para os seus entes queridos e para o conjunto, também, dos seus Irmãos e
Irmãs e de outras formas de Vida deste planeta, o melhor apoio, a melhor força está na intenção do Coração e

não nas palavras.

Quanto melhor vocês se estabelecerem no seu Coração, na Luz, melhor vocês farão beneficiar, de maneira
silenciosa, a Terra, qualquer forma de Vida e também os seus familiares, pelo menos aqueles que acolhem a

Luz.

***

Lembrem-se também de que, ir para a sua Liberdade, é deixar todas as formas de Vida livres para a sua
escolha, para o seu destino.

A melhor maneira de Servir-me e de Servir a CRISTO é estar nesta Vibração e nesta Consciência, nesta
tranquilidade, nos alaridos deste mundo.

O conjunto das Ilusões e das construções ilusórias cai, e cai cada vez mais rápido, diante do afluxo da Luz
neste mundo.

Mesmo a sua Luz alimentando a Luz e não a Sombra, essas Sombras residuais devem ser iluminadas, elas
também, e desaparecer.

***

Saibam que, durante este período, e até o meu Anúncio, estamos ao seu lado, em grande número, tendo-nos
prontos para tudo, a fim de que a sua Luz possa emergir, mas são vocês que realizam o trabalho.

Nisso, vocês são abençoados e amados bem além, até mesmo, do que poderiam crer ou esperar, na melhor
das hipóteses.

Mantenham a capacidade para o Amor.

Mantenham a capacidade para a Luz, para a Vibração do seu Coração e tudo irá da melhor forma.

Vocês estarão sempre no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas.

Isso faz parte da confiança na Luz.

Isso faz parte também, da atração e da Graça da Luz.

Eu não irei mais longe nas palavras.

Juntos, nós trabalhamos para que a Luz seja restituída a este mundo e ela o será, na totalidade.

A Terra vai encontrar a sua Liberdade, a sua Sacralidade.

Minhas Irmãs e eu mesma asseguramos-lhes o nosso infalível Amor, a nossa infalível Presença e Serviço.

Meus queridos Filhos, eu lhes digo até muito em breve.

************

(*)
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(***)
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês, nesse dia dedicado à Energia de Maria e à
Presença de Maria.

Mas Maria, e também nós, estamos aí, nós, os Croûtons (Anciões) e nós somos vários a vir com vocês, porque é importante.

Então, de início, eu lhes transmito todas minhas bênçãos, todo meu Amor e espero que avancemos juntos, grandemente.

Então, vamos começar como de hábito, caros amigos.

***

Questão: gostaria de conhecer minha taxa Vibratória.

Então, aí, cara amiga, não é questão de eu, de lá onde estou, mesmo se percebo seus casulos de Luz, lembrem-se que lhes dar uma
taxa Vibratória é talvez uma verdade no plano em que vocês estão, mas que isso vai congelá-los, de maneira inexorável, ao nível em
que lhes disserem.

Então, se vocês acharem que é demasiado baixo, não ficarão contentes.
Se lhes dizem que é muito bom, ficarão tranqüilos.

Então, vocês têm ainda sistematicamente, eu observo, a necessidade de se tranquilizarem a si mesmos.

Tranquilizarem-se de que?
Por que vocês querem medir ?

O importante é sua capacidade para se estabelecerem na Presença, no Supramental, na Vibração do Coração, no Fogo do Coração,
no alinhamento das 3 Lareiras.
O resto é apenas ilusório e é uma projeção do mental.

Mesmo se exista, ao nível tecnológico, mesmo se exista, ao nível do pêndulo, hoje, nós, os Croûtons e o conjunto da Confederação, nós
lhes pedimos que se ocupem de seu Coração, o resto não tem mais qualquer, estritamente qualquer, importância.

Portanto, enquanto vocês quiserem se afastar para saberem se vocês estão, como dizem os radiestesistas, a 12.000 angström, a
20.000 angström, se a água que bebem está a tanto de Vibrações e se o lugar onde vivem está a tanto de Vibrações, vocês recaem
inexoravelmente na dualidade.

Portanto, é ainda uma marca do ego.
Portanto, é completamente possível medir.

Mas, qual é a finalidade?
Guardem presente no espírito que o que é importante, nos tempos reduzidos em que estão, não é saber se vocês vibram a tanto ou a
tanto, mas subir sua Vibração.

Então, a partir do momento em que os congelam numa Vibração, ainda que seja ela a mais tecnologicamente medida, qual é o
interesse?
Qual é essa necessidade de se tranquilizar no exterior?
Qual é a necessidade que vocês têm, de maneira compulsiva, de ter uma confirmação no exterior, uma vez que, tanto os Arcanjos,
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como todos os Seres despertados que se sucederam sobre esta Terra, sempre lhes disseram a mesma coisa: a única resposta está
no Interior.

E, cada vez mais, nós insistimos nisso.
Isso vocês o sabem.
Mas também nós insistiremos cada vez mais.

A cada vez que forem perguntar, coloquem-se a questão de por que há essa pergunta.
E, para tudo, é assim.

Porque, enquanto vocês procurarem uma resposta no exterior de vocês (quando digo no exterior de vocês, é por uma entidade que não
seja você mesmo), vocês se afastam de vocês mesmos.

Então, é verdade que dá prazer ao ego saber que se vibra a 15.000, ou que se vibra como o Cristo, ou que se vibra na Vibração de um
Arcanjo, ou etc. etc..
Mas tudo isso são mecanismos exteriores que os afastam da reversão.
E, sobretudo, isso os afasta da simplicidade.

Vocês acreditam que nós, onde estamos, passamos nosso tempo a nos medir?
Será que viria ao espírito de um Arcanjo medir a Vibração de outro Arcanjo?

Portanto, é importante compreender que somente é determinante sua Consciência e sua Vibração.

Mas, agora, se você diz com sua Consciência: «onde está minha Vibração?», é que você não identificou a Vibração ao nível da
Consciência, porque jamais viria ao espírito da Consciência que Vibra saber onde ela vibra.
Ela se contenta de Vibrar.
E quanto mais ela Vibra, mais tem vontade de Vibrar, é tudo.

E é preciso verdadeiramente ir, e vão lhes dizer sem parar: para a simplicidade.
Ir para a simplicidade é também ir para a humildade.

Também, quando há algo que emerge, assim, de vocês (como querer um pirulito, querer um bombom), de onde vem isso?
O que é que expressa em vocês esse desejo?
Vocês acreditam que a Luz tenha necessidade de um pirulito ou de outra coisa?
Ela tem necessidade de Ser.
Ser, é Ser.
Não é ter.
Não é saber.

Assim que vocês pronunciam a frase, que ouvi muito frequentemente em minha vida, como aqui, quando você diz, “gostaria de saber”,
vocês se fazem ter vocês mesmos.

O objetivo não é saber.
O objetivo é Ser.

E quando é que vocês aceitarão, porque aí os tempos são cada vez mais apertados, eu posso lhes dizer.

Nós diremos outras palavras daqui a pouco, progressivamente e à medida das questões.

Mas o importante é se centrarem.
Vocês podem fazer o que quiserem.
Vocês podem fazer o amor, chupar um pirulito, correr de quadriciclo, se vocês estão no Ser, não há qualquer problema.

Mas se vocês saem do Ser para compensar, ou para uma noção que nada tem a ver com o Ser e descerem no nível Vibratório, o que
quer que façam vai afastá-los do Ser.

Em contrapartida, se vocês estão no Ser, naquele momento, a frase que lhes diria e que é certamente uma das frases mais
importantes, não hoje, não minha, é: “ame e faça tudo o que te dá prazer”.

E amar não é saber, amar é Ser.
O resto é secundário, como vocês dizem.

Vão cada vez mais para a simplicidade.

A identificação da Vibração, do Coração, de sua Vibração, do Fogo e do alinhamento das Lareiras, tudo isso, se querem, é essencial.
O resto apenas vem depois.

Então, é evidente que é muito emocionante saber qual é seu Anjo guardião, saber quais são suas linhagens, mas, se eu lhes digo do
exterior, isso não tem de forma alguma o mesmo valor e a mesma eficácia que se são vocês que descobrem, pela Vibração, pela
elevação Vibratória e pela elevação de Consciência que vai junto, como tudo isso se revela.

São também as palavras de Cristo, que ele realmente pronunciou: “procurai o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado”.

Isso vai se tornar cada vez mais capital e cada vez mais urgente.
Todo o resto (e quanto mais vocês avançam nos dias que se anunciam) se estabelecerá por si mesmo.

Mas vocês serão obrigados a se manterem nesta Vibração, nesta Consciência, nesta Alegria, para evitar viver o que eu chamei de
Terror.
Não é uma piada, nem uma visão do espírito.
É a estrita verdade.

Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.



Mas eu lhes peço para acreditarem em mim.
Eu lhes peço simplesmente para viverem o que vieram viver.

E viver é Vibrar.
E viver é elevar a Consciência.

Quando lhes dizemos que vocês estão num período que é mesmo único desde mais de 50.000 anos, isso deveria incitá-los a ter o fogo
nos fundilhos e no Coração.
Não é uma piada.
Não há nada, tampouco, de sério aí: há algo de grave.

Mas grave, no sentido de intenso, de profundo.

É um período que foi anunciado, é um período que foi preparado pela Luz, como pelas forças opostas à Luz.

A Luz ganhou, desde quase um ano.
A Luz se estabelece.
A Luz conquistou.

Ela conquistou Sendo e ela lhes pede para Ser.

Não é mais tempo de fazer tolices, ao nível espiritual, quero dizer.
Depois, vocês fazem o que quiserem de sua vida.

Se vocês tocam o Ser, vocês podem ir colher flores, vocês podem ir ao teatro, isso não tem qualquer espécie de importância.

Vivam cada minuto como se fosse o último, mas vivam-no no alinhamento, no Ser e na Vibração.
Depois, façam o que lhes dá prazer.

***

Questão: pode nos falar da origem da palavra AM-OR?

A palavra Amor vem de IM, que é a raiz do OD-ER-IM-IS-AL.

O IM está ligado aos Mistérios, e o Amor é um Mistério.

Agora, OUR (porque no francês se escreve AM-OUR – amour) está em relação com uma Chave Metatrônica que não lhes foi revelada
pelo momento.

Mas vocês saberão mais este verão (inverno no hemisfério sul).

A palavra Amor é (como o disse em muito numerosas vezes, cada um emprega à vontade), globalmente, um fantoche, na humanidade.
Porque a maior parte, vocês falam de amor, vocês fazem o amor e, quando vocês fazem o amor, vocês encontram uma fulgurância da
Unidade, mas isso não dura, certamente.
A menos que façam o amor 40 vezes por dia, não é?

Ainda que vocês tivessem a força para fazê-lo; a sexualidade tem um lado, efetivamente, sagrado.
Mas o mais importante, eu diria, finalmente, é fazer o amor consigo mesmo.

Atenção, eu não falo de se fazer o amor como vocês fazem o amor com outra pessoa.
Eu falo de se fazer o amor a si mesmo, é se amar a si mesmo.

Se amar a si mesmo não é satisfazer pequenos prazeres ou pequenos desejos.
É entrar em seu próprio Coração.
É escutar o que diz o Coração e não escutar o que quer saber a cabeça.

Então, a raiz da palavra Amor: a palavra que corresponderia mais, ao nível Vibratório, em relação com UR, com a Lemúria, com AM-
OUR (no francês) seria, se querem, IM-IM.

E isso os remete, de maneira fundamental, ao Mistério da Criação.
A Criação, que é Amor e Atração.

Mas, certamente, quando vocês dizem «eu te amo», isso não é uma Vibração, são insinuações.
Quer dizer que há já a projeção do que vocês têm em sua cabeça com relação ao desejo de posse.
Sempre.

Seguidamente, então, essa palavra foi empregada a tal ponto que, na língua anglo-saxônica, diferencia-se o amor sob diferentes
planos: amar, gostar, na tabela.
Amar na tabela não é amor com um A maiúsculo, ou “Love”, como se ama alguém.
E mesmo nesse grande «Love» há a noção de posse, sobretudo entre os seres humanos.

Agora, eu, o que eu amei mais em minha vida, foi o sol.
Eu tinha uma adoração pelo sol.

Agora, vocês, o que vocês devem amar mais que tudo, é a Fonte e o sol, que é um reflexo da Fonte e vocês mesmos e o conjunto da
humanidade.
Porque, enquanto vocês detestam qualquer pessoa, mesmo os maus rapazes, naquele momento, vocês não podem estar no Amor.

O Amor inclui tudo.
O Amor é Vibração da Unidade.



E a Unidade não se importa, a Fonte não se importa, se você é um mau rapaz ou um bom rapaz.
Ela ama indistintamente e ela nutre do mesmo modo a todos, como Maria.

Há, para cada sílaba sagrada, mesmo invertida, uma raiz.
Todas as línguas que vocês chamam de indo-européias, ou seja, a maior parte das línguas faladas na superfície da Terra, é derivada
dessas raízes sumérias.
Sem exceção.

Aliás, houve uma aproximação original que foi conduzida, eu creio, pouco tempo após minha partida desse plano, por seres que
descobriram que o cérebro falava por sílabas e não por letras e não por representações específicas, exceto nas línguas que vocês
chamam de ideogramaticais.

Mas o cérebro reconhece sílabas e as sílabas são meios de programação, do que se servem, aliás, os maus rapazes, através de
siglas, através de símbolos.

Mas, da mesma forma, as sílabas são Vibrações e são essas Vibrações silábicas que são percebidas e reconhecidas na Vibração e
no cérebro, antes mesmo do significado da palavra.
É o que se chama de linguagem silábica original, mesmo que tenha sido invertida nesse mundo.

***

Questão: como praticar o questionamento com o Coração, a escolha com o Coração?

Isso faz parte dos ensinamentos que foram dados pelo mestre Ram, eu creio.
Basta se colocarem primeiro no alinhamento, na meditação, em oração, no recentramento, empregue a palavra que lhe convém.

Colocar a Consciência no Coração, se ajudando eventualmente da respiração, de posturas, de cristais, do que quiser.
Perceber a Vibração e a rotação do Chacra do Coração.
Nesta rotação ou nesta Vibração, mais ou menos forte, você vai, naquele momento, colocar sua questão ou sua pergunta.
E você vai ver o que acontece, naquele momento, na Vibração do Coração.

Se ela não se move, já não é mau.
Se ela se amplia, a resposta é sim.
Se ela desaparece, inteiramente, a resposta é não.
Isso é válido para as escolhas.
É válido para tudo.

É assim a resposta do Coração, não é mais a resposta da cabeça, da lógica, do prazer, dos apegos, do afetivo.
É a verdadeira resposta do Coração, que está em relação com seu caminho.

***

Questão: colocar uma questão ao outro, sem esperar resposta, simplesmente para permitir ao outro se exprimir, é certo?

De forma alguma, porque a resposta será colorida, a princípio, da compreensão do outro.
Você vê, já, que, para a mesma palavra (a todo o momento falamos da palavra Amor), cada um tem uma vivência, uma compreensão e
um sentido determinado, mesmo ao nível Vibratório, que é profundamente diferente.

Mesmo a palavra Luz.
A Sombra também, ela fala de Luz.
Ela vai lhes falar do diabo curvado, certamente, mas se emprega as mesmas palavras.

Como você quer confiar nas palavras?
Então, a partir do momento em que você coloca uma questão a alguém, é preciso ainda que ele tenha compreendido a mesma coisa
que você.

As palavras não são absolutas, jamais.
Cada palavra, se não é acompanhada de Vibrações, tem sempre uma colocação diferente para cada um.

Um exemplo muito simples: se eu lhes peço para imaginarem uma cadeira, vocês todos sabem o que é uma cadeira.
Todo o mundo o sabe, não é?
Mas se eu lhes peço para ver uma cadeira, ou pensar em uma cadeira, haverá tantas descrições ou desenhos, é similar, como seres
humanos presentes na sala.

Mas é similar para a palavra Amor.

Vocês percebem, já, para os objetos.

Então, vocês imaginam bem para os conceitos que não são objetos.
E mais, quando vocês colocam uma questão ao outro, há sempre um nível que corresponde ao visível da questão que vocês colocam e
há um nível invisível, que é sua própria projeção.
É sempre assim.

***

Questão: como responder a uma questão para a qual eu não tenha a resposta?

Então, se você responde, é que você mente.
A honestidade consiste em dizer o que?
Que você não tem a resposta.
Ou então fazer silêncio, não responder.



Primeiro, é preciso bem compreender que, caro amigo, o que você define quer dizer, já, através da questão que você coloca, que você
se sente agredido através das questões, não é?

Há muitos seres humanos que colocam questões para se tranquilizarem a si mesmos, mas eles não se dão conta que, para se
tranquilizarem a si mesmos, eles colocam o outro numa situação insustentável.

Isso se chama de desrespeito e esse desrespeito, frequentemente para aquele que coloca a questão, é chamado de amor.
É assim em todas as relações.
Seja numa assembléia política como no leito com seu marido ou sua mulher.
É preciso estar lúcido de tudo isso.

***

Questão: qual é o papel de minha vida?

Caro amigo, a resposta está em seu Coração.
Quem tem a melhor resposta que você mesmo?
Quem tem a melhor resposta que seu ser profundo?

O único papel que você tem a conduzir, doravante, é de se estabelecer no Ser.
É o papel o mais importante, é o que eu disse anteriormente.

Estabelecer-se nesse papel, que é seu único papel, o resto são apenas comédias.
Depois, você faz o que lhe dá prazer.

Mas você não encontrará, na vida, sobretudo agora com a aceleração Vibratória, com a aceleração do mundo, com a duração de vida
que é muito mais longa desde 3-4 gerações, você não encontrará qualquer satisfação durável no efêmero.

Mesmo se eu seu que os amantes se dizem amor eterno, se possível até o túmulo, certamente, isso tranqüiliza.
Todo o mundo se crê eterno.
Mas o eterno não está no efêmero.

Então, vocês não têm todos a mesma percepção e vivência do tempo que passa.
Primeiro, Sejam.
Depois, divirtam-se a se projetar a 10 anos, a 20 anos, façam, como se diz, planos sobre o cometa, se querem.

Mas enquanto vocês vivem no futuro, vocês não estão no presente.
E enquanto vocês estão no passado, vocês não estão tampouco no presente.

É preciso também saber o que vocês querem.
Não se pode Ser e querer ter.
Não se pode Ser e estar sujeito às influências de seu próprio passado.
Não se pode Ser e estar dependente de uma autoridade exterior.

Então, é preciso saber se vocês querem Ser ou não.
O resto é supérfluo, o resto vem por si.

Uma vez que vocês estão no Ser, as sincronias, a fluidez da Unidade, todas as leis de atração e de ressonância se instalam para que
sua vida se desenrole segundo o plano do Ser, que é perfeição, que é abundância e que é serenidade.

Enquanto vocês não estão no Ser, não procurem a serenidade.
Vocês não a encontrarão.
E isso será cada vez mais verdadeiro nos dias e nas semanas que vêm.

Lembrem-se, também, que vocês colocam questões muito lógicas, que os afastam do Ser.

Hoje, o Ser está ao alcance da mão.
Vocês são ajudados como nunca, mas, ainda uma vez, há somente vocês que podem dar esse passo.
Apenas você, e somente você, ninguém mais.

E nós os engajamos a dar esse passo, certamente, porque é importante para vocês.

Então, saber se o raio rosa vai descer amaná, se Maria vai chegar numa embarcação de cor azul ou amarela ou rosa, isso não tem
qualquer espécie de importância.
Saber se um cometa vai cruzar seu céu, tudo isso são coisas que nós lhes demos progressivamente e à medida do tempo.

Mas, como o constatam, o discurso de uns e de outros será cada vez mais nesta noção de urgência a Ser.

Eu diria que vocês devem se alegrar: as cenouras estão cozidas.
É tempo de cozinhar outra coisa.

E lembrem-se também que vocês estarão, no plano vibratório, no momento certo, no lugar certo, e com as pessoas certas.

Quanto mais vocês estiverem alinhados com seu Coração, mais as projeções de desejo («ah, mas sim, mas aí, não está bem», «ah,
mais aquele lá, ele é assim», «ah, bem, sim, aí, me falta isso») não terão em breve mais curso.

Vocês estarão tão contentes de terem encontrado a Vibração do Coração, naquele momento, porque o único contentamento sairá dali.
O resto será apenas estéril.
O resto será apena sofrimento, e não é uma piada o que lhes digo.

Vivam cada minuto, e eu já disse no ano passado, como se fosse o último.



***

Questão: Existe um marcador do estabelecimento do Fogo do Coração?

Sim.
Aí não é questão de sentir a Vibração.
Todos os seres que reencontraram Maria, mesmo sem crer em Maria, reconhecem a Vibração de sua Mãe.

Para o Fogo do Coração, que é sua Vibração como Ser ardente, como Ser Unificado, assim que ela caia sobre você e você a vive (a
Vibração), você apenas pode constatar que há o Fogo do Coração.

Mas esse Fogo do Coração não é mais uma Vibração, não é mais uma pulsação, não é mais uma respiração, é uma Lareira que
consome sem consumir.
Dificilmente se pode descrever com palavras.
É o que tento fazer.

Mas, assim que vocês o vivem, vocês sabem o que é.

Agora, quando se chega a esta alquimia do Coração, ou seja, perceber a Vibração do Coração, começar a misturar a respiração e a
pulsação cardíaca, o que acontece?
Acontece que vocês respiram com o Coração.

Vocês não têm mais a impressão de que o Coração é dois, boum-boum.
A respiração é dois também, mas é mais ampla e, de repente, vocês passam no Fogo do Coração.
Aqui se está bem além do switch da Consciência.

***

Questão: há uma diferença entre Presença e Existência?

Sim, totalmente.
Primeiro, é preciso compreender que Existência [Estado de Ser] é um corpo.
Que esse corpo é um corpo que lhes é desconhecido.

Que a Presença é a Presença a si mesmo: é o alinhamento da Consciência no Coração, se manifestando pelo switch da Consciência
e pela Vibração do Coração.

Nesta Vibração do Coração se estabelece a possibilidade de estabelecer um contato com a Dimensão de Existência e a Dimensão
ou a Vibração também, da Existência.

Portanto, a Presença, é já estar presente a si mesmo, é estar alinhado no instante.
É ser capaz de se estabelecer na Vibração do Supramental, lá onde o mental não vem mais perturbar, lá onde as emoções não vêm
mais perturbar.

É nesta Presença que pode se estabelecer a Existência.
São, eu diria, etapas sucessivas.

As palavras empregadas pelos Arcanjos, ou por nós mesmos, quando decidimos empregar a palavra Luz Vibral (Luz da Vibração), era
evidente que queríamos diferenciar, desbanalizar, de algum modo, a palavra Luz (porque todo o mundo emprega a palavra Luz à
vontade, como a palavra Amor) e atrair sua Consciência para o fato de que a Luz é Vibração.
E isso vocês o sabem, no sentido físico, certamente, mas, ao nível espiritual e ao nível de seus diferentes corpos, é também uma
verdade.

Quer dizer que se pode muito bem perceber uma Luz como processo de visualização, mesmo pelo 3º olho.
Pode-se imaginar ver o sol.
Pode-se ter o efeito do sol.
Naquele momento, há uma diferença.
Num caso, estou no meu imaginário, que é me é próprio, portanto, eu imagino que eu vejo o sol, eu estou numa praia e eu vejo a praia,
eu vejo a água, eu vejo o sol.
Isso, é imaginário.

Mas este imaginário tem o meio de tocar o que chamam de mundo imaginal, ou seja, o mundo dos arquétipos e da Vibração.

O exemplo que dei, há 4 anos, era muito preciso, eu me lembro, imaginem, eu digo: “ah, eu vejo o sol”.
Isso lhes dá nem calor, nem frio, não é?
Se eu quero traduzir esta emoção para vocês, o que vou fazer?
Eu posso pintar, desenhar ou descrever o que vejo.
O que eu vejo é completamente real, se o vejo, mas, entretanto, pertence ao meu imaginário.

Em contrapartida, se eu digo que vejo o sol e vocês começam a ter uma queimadura de sol, aí estamos no mundo dos arquétipos.

O que diferencia?
É a Vibração.

Então, obviamente, alguns artistas muito dotados são capazes, pela pintura, por exemplo, de sugerir a Vibração pela cor do que eles
viram, mas a diferença essencial é que o imaginário lhes é próprio e não é portador de Vibração no exterior de vocês.

O imaginal é outra coisa.
O imaginal é verdadeiramente aceder à Essência da Vibração.
Quer dizer, ao que está além mesmo da forma.
Quer dizer, o efeito.



Quer dizer, o efeito.

***

Questão: vi uma lemniscata horizontal, correspondente à Coroa Radiante do Coração, com uma lemniscata vertical, correspondente à
Coroa Radiante da cabeça, fundir com aquela do Coração. Tudo isso corresponde à realidade?

Aí também, se está no imaginário.
Existem lemniscatas sagradas, que são circuitos energéticos, que podem ser uma representação que vocês têm nas estruturas que
vibram, e o Arcanjo Miguel lhes falou da lemniscata sagrada que cruza ao nível da garganta, não é?

Aliás, não há duas lemniscatas, caro amigo, há muito mais e, do mesmo modo, ao nível do Chacra da Coroa, coronal, há pontos de
Vibração que lhes foram revelados.

Esses pontos são unidos segundo princípios de oposição, um a um, mas também lateralmente.
Você pode muito bem imaginar que entre um ponto ou dois pontos e dois outros pontos há uma lemniscata e é uma verdade.

Caro amigo, vamos ser claros.
O que você vive é a sua verdade.
Ela é verdadeira para você.
Nesta Dimensão, não existe qualquer Verdade absoluta.
A única Verdade absoluta é o acesso à Existência, todo o resto é relativo.

***

Questão: se uma Criação tem por vocação se tornar superior a seu Criador, o que significa a escala de valor superior/inferior nos
mundos Unificados?

Absolutamente nada.
São vocês que emitem, na palavra superior, através desta questão, um julgamento de valor, eu não coloco nenhum.

Quando digo superior, falo de estado Dimensional.
O que é superior é simples: os níveis os mais elevados não tem mais qualquer antropomorfismo.
Mas eles não são superiores para nós.
Eles são simplesmente uma forma de Consciência que Vibra diferentemente.
E é chamada superior, não porque é superior, simplesmente porque comporta mais simplicidade e mais elevação para a Fonte.

A palavra elevação também não deve ser tomada no sentido de que estamos longe da Fonte, nós.
Eis que nós estamos, todos, interligados, nas Dimensões Unificadas.
Simplesmente há Consciências que exprimem potenciais diferentes e formas diferentes, Vibrações diferentes e organizações
diferentes.

***

Questão: em que o homem será superior a seu Criador, no caso, sua Criadora Maria?

Atenção, sua Criadora desse corpo biológico e somente desse corpo biológico.

Vocês não foram criados, integralmente, por Maria.
Ela é sua Criadora, certamente, mas vocês são seus próprios Criadores, certamente, também.

Portanto, há uma relação de filiação, não espiritual, mas genética, com relação a Maria.

Vocês podem muito bem ter filiações espirituais que nada têm a ver com suas linhagens deSirius, a maior parte de vocês, aliás, é o
caso.
Mas sua Criadora é Maria, na Dimensão que vocês habitam, antes que ela fosse contaminada.

Quando uma forma biológica dotada de Consciência é criada, esta forma é chamada a se tornar de longe superior à Dimensão original
de Maria.

O que quer dizer superior, nesse sentido, é se tornar ainda mais simples que Maria, quer dizer se tornar um triângulo ou um planeta ou
diretamente uma estrela.

É nesse sentido que Miguel os chamou de 'Sementes de Estrelas'.
Porque, tendo participado de uma Criação em estrutura de carbono, vocês serão todos, um dia, um verdadeiro Sol ou um verdadeiro
planeta, e não um anjo, lamento.

***

Questão: além da ausência de palavras, o que é o Silêncio no Ilimitado?

Essa é uma questão para Um Amigo ou para Sri Aurobindo, mas eu diria, em minha modesta linguagem, que é, para mim, a
dissolução no Tudo.
É o momento em que todos os marcadores desaparecem.
Você não sabe mais quem você é, você não sabe mais onde você está, você não sabe mais nada, exceto que você É.

É assim, o Silêncio: a perda total de todo marcador.
Não há nada do exterior onde se pendurar.
Há somente que manifestar o Ser.

***



Questão: em que Silêncio Interior e Alegria Interior podem se reunir?

Porque a Alegria não é exaltação ou exuberância.
A verdadeira alegria de que lhes falam, de que fala Sri Aurobindo, de que fala Um Amigo e outros, não há outras palavras, é difícil.

O Fogo do Coração, também, é uma Alegria, mas em outro nível, em outro estado de expansão e de dissolução.

No Fogo do Coração, vocês são identificados a Shiva ou à Fonte, se preferem, ou a Miguel.

Vocês se tornam vocês mesmos a Vibração Micaélica que está, aliás, em vocês, como o disse o próprio Miguel.

Como Maria está em vocês, já.

Como o Cristo está em vocês.

Como o conjunto da Criação está em vocês.

Quando eu digo em vocês, é no Ser, mesmo nessas estruturas biológicas no entanto falsificadas.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve.
Fiquem bem.

************
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Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam as minhas homenagens.
Eu venho a vocês num exercício que não me é habitual, aquele de responder às suas perguntas.

Vou tentar fazer tão bem como RAM.
Eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Silêncio no Ilimitado?
Dentro de todos os ensinamentos tradicionais, em todas as correntes e todos os povos, não pode haver

acesso a outra manifestação da Consciência sem a passagem por esta etapa do Silêncio.

Esse foi o objetivo da meditação, da oração, de algumas práticas chamadas de Yoga, no meu país, como na
China ou em outros lugares.

O Silêncio, fazer silêncio, consiste em, pouco a pouco, apagar o conjunto de sinais da projeção da
Consciência no exterior de si.

Como sabem, a sua manifestação, neste mundo, é apenas uma projeção.
Projeção modificada e alterada, tendo provocado, pela reprodução da experiência, a perenidade da

referida experiência de projeção.

Assim, portanto, é desejável, e indispensável, realizar a extinção dos sentidos, a extinção de todo sinal
exterior, para descobrir o que está no Interior, o que não permite aparecer ao olho da Consciência comum,

enquanto ela funciona.

Do mesmo modo que o sonho se manifesta de modo comum durante o sono, é o mesmo para a Consciência.

Assim, portanto, no sono, que se caracteriza por uma imobilidade do corpo, dos pensamentos, é aí que pode
se manifestar outro aspecto da sua Consciência que, habitualmente, não está aparente.

No que se refere, também, ao Supramental, aquele que só pode aparecer, assim como expliquei em minha
vida, no Yoga Integral, pela dissolução do mental.

Isso se chama meditação, atenção, oração, segundo o método que vocês empregam para ali chegar.

Vocês não podem chegar a entender o seu Coração, em todos os sentidos do termo, colocando-se na
cabeça.
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/cOV31vou0OrVWH4tlvIHm-*A-hoENZbmjn4aupXm82No-gaf4px8tkLRKMR*N1p-8D3Ena1IjMr55bkBa1OkXY2WVA2Lm6gG/SriAurobindo3.JPG


Vocês não podem estar à escuta do seu ser Interior, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem, sem
fazer calar o que vem do exterior.

Do mesmo modo que, quando fui São João, eu necessitei de uma reforma intensa, durante vários anos, para
estar apto a recolher as palavras de Cristo.

Esta preparação foi muito longa, várias dezenas de anos na penumbra, limitando o máximo possível a
Consciência exterior, comum.

É apenas a esse preço que eu pude estar à escuta, no meu ser Interior, das palavras de Cristo.

É muito difícil, para o ser humano, deixar se expressar, no mesmo tempo e no mesmo espaço, a consciência
comum e a Consciência Supramental.

É uma ou outra.

Do mesmo modo que vocês não podem conduzir um automóvel e olhar um jogo do que quer que seja.
É o mesmo para a Consciência.

O silêncio dos sentidos, dos sinais da consciência exterior, é uma preliminar indiscutível para o
estabelecimento do Silêncio Interior e da sua plenitude.

Esse Silêncio não é o Vazio.
Ele é Pleno.

Pleno da Vida e da pulsação da Vida.

A tal ponto que, antes de ali chegar, frequentemente é ouvido o que eu chamaria de canto da Vida, ou som da
alma, ou som do Espírito.

E é no curso desse som da alma e do Espírito que pode se estabelecer o Silêncio Interior.

Na China, isso foi chamado de vacuidade, no Tao.

Mas seja qual for a tradição, seja qual for a civilização, as palavras são diferentes, mas o princípio e a
realidade são os mesmos.

Seguinte.
***

Questão: como se instala a consciência do Ilimitado no Silêncio?

Eu diria que um decorre do outro.
Não há, propriamente falando, técnica mais adequada do que outra.

Há, primeiro, como acabo de dizer, a capacidade para se estabelecer no Silêncio da consciência exterior.

Apaziguamento das tensões, apaziguamento do mental, apaziguamento das emoções, pacificação.

Estabelecimento na vacuidade ou no Vazio, aparecimento de sons e, depois, o acesso ao Ilimitado.
Ninguém pode pretender aceder a este Ilimitado mantendo a limitação.

É impossível.

É preciso fazer, de algum modo, cessar toda projeção da Consciência ao exterior do Ser.

Nas escrituras da Índia, a maior parte dos Imortais descreveu, em meio a um corpo de Conhecimentos
chamado de Siddha Yogas, uma série de elementos propícios a ir para esta Consciência Ilimitada.

Hoje, lembrem-se de que vocês estão em um outro tempo e em uma outra época, onde a Luz chegou até
vocês e que o princípio é diferente.

Há somente que acolher, porque ela já está aí.

Antes desta geração, eram esforços constantes, um ascetismo permanente, dificilmente compatível com uma
vida exterior invasiva.

Era preciso fazer o esforço de se elevar para a Luz.Hoje, a Luz vem até vocês.
Ela bate à sua porta.

É isso que descrevi antecipadamente, como a chegada do Supramental, na minha vida.

Assim, portanto, o movimento, antes desta época, era de baixo para cima, se pudermos dizer, enquanto que o
movimento, hoje, se faz de cima para baixo.



Isso participa do consentimento à Luz e do que Um Amigo e um Arcanjo denominado Anael lhes deram
como Abandono à Luz.

O princípio é o mesmo, seja no movimento baixo-alto como alto-baixo.
Trata-se, em última análise, sempre do mesmo processo de extinção da consciência limitada.

O mais difícil, no fato de viver esta extinção, é que a consciência limitada faz tudo, absolutamente tudo, para
não viver a extinção, porque ela está programada para isso.

Existem, portanto, muitas barreiras que, hoje, são muito menos intransponíveis, eu diria.

Não é menos verdadeiro que é preciso, entretanto, apagar os sinais exteriores da consciência que os
projetam na Ilusão.

A consciência comum faz tudo para fazê-los crer e fazê-los aderir ao princípio de que a Ilusão é a única
Verdade e a única realidade.

O que, bem entendido, é totalmente falso.

É uma mudança total de paradigma, de compreensão, de vivência, que tentei ilustrar por esse mecanismo
de switch da Consciência, que conduz e que conduzirá cada vez mais seres humanos a experimentar a

Alegria do Coração, o Fogo do Coração e o retorno à Verdade.

Seguinte.
***

Questão: há correlação entre Consciência, Silêncio e movimento, na nossa Dimensão e no Ilimitado?

Há correlação, tanto na ilusão como na Verdade.
O movimento é indissociável da Vida, qualquer que seja, Unificada ou dissociada, qualquer que seja a

Dimensão.

A Vida se caracteriza pelo movimento.
Mas esse movimento é Imobilidade, de outro ponto de vista.

O ‘princípio da reversão’, que se acompanha da passagem de uma Dimensão a outra, no nível das Dimensões
Unificadas, passa por esta fase de switch, mas muito mais natural.

Passar, por exemplo, para um Arcanjo, da sua forma arcangélica, tal como vocês a representam nesta
Dimensão, para a sua Dimensão original, se faz por essa reversão e esse Silêncio.

Entre os dois, há movimento.

Mas, passar de um movimento a outro movimento, passa pela parada do movimento.
A força de inércia é mais ou menos grande, segundo a passagem dimensional visualizada.

Do mesmo modo, esta força de inércia existe entre a consciência limitada e a Supraconsciência.

Esta força de inércia é representada pelo mental, pelas emoções, pelos medos, pelos apegos, pelas feridas.

Seguinte.
***

Questão: o que são as palavras, quando são alinhadas na percepção exata e na Vibração do Coração?

Naquele momento, as palavras se tornam Verbo.
É nesse sentido que nos é possível (e alguns de nós são dotados para isso, alguns seres que passam por

esse canal, como por outros canais) ajustar a Vibração para uma palavra extraída do cérebro do canal,
permitindo então colocar em adequação a palavra e a sua Vibração.

A palavra se torna, então, Vibração por si mesma, além da Vibração sonora.
Ela se torna uma Vibração da Luz.

Assim, alguns de vocês talvez puderam viver isso com o mestre RAM.

Seguinte.
***



Questão: Silêncio Interior e Alegria Interior são da mesma natureza?

Inteiramente.
A Alegria Interior é um estado de Ser, independente de qualquer circunstância exterior e um estado de

plenitude, de imobilidade e de movimento extremo, ao mesmo tempo.

É um estado que poderia se chamar felicidade.
E, aliás, frequentemente, a palavra que é empregada não tem o equivalente na língua ocidental.

É por isso que é chamado de Samadhi.

Mas esse Samadhi não é único.
Existem diferentes variedades Vibratórias e de Consciência.

Desde o primeiro Samadhi que vocês conhecem (e atingível por uma simples relação sexual), até o Maha
Samadhi (que é o Samadhi eterno), toda uma paleta de Samadhi existe, acompanhando-se de um

crescimento da Consciência, assim como da sua dissolução dentro do Tudo.

Há, nos Samadhi os mais avançados, a dissolução do sujeito e a ausência de separação entre sujeito e objeto.
A Consciência não é mais identificada e encarnada dentro de uma forma, mas ela se expande e se torna o

Todo, na realidade.

Seguinte.
***

Questão: a perspectiva de se tornar uma estrela ou um planeta cria em mim uma terrível angústia. Sinto
isso como um freio importante. Poderia me ajudar?

Não estou certo de apreender o alcance da ajuda que é solicitada.
As palavras que poderia pronunciar não seriam de qualquer utilidade.

Alguns seres que começam a provar a Alegria, seja durante os 10 primeiros minutos das horas de Maria, ou
ainda, de acordo com as meditações que foram conduzidas pelos 24 Anciões, levaram-nos a viverem alguns

estados de Consciência modificada com relação à sua consciência comum.

Nesta Consciência modificada, obviamente, as percepções mudam.
A tradução, efetivamente, pode ser de lágrimas de reconhecimento, mas também de medo.Isso faz parte do

aprendizado.
Isso faz parte da experiência.

Obviamente, essas lágrimas podem ser facilitadoras ou bloqueadoras, depende.

Aconteceu a mim também, explorando a Consciência, na minha vida ou mesmo quando eu fui São João,
transcrevendo as palavras de Cristo, de chorar.
Isso não foi para mim bloqueio, mas facilitador.

Assim, você tem sempre a possibilidade de inverter também, no nível de uma manifestação como choros, o
sentido e a direção da Energia e da Consciência sujeitas a esses choros.

As lágrimas não traduzem sempre um estado emocional exacerbado, mas, sim, o mais frequente,
uma reconexão à Essência, que convém, entretanto, apaziguar.

Seguinte.
***

Questão: ao invés de viver plenamente a experiência, eu fujo, me projetando no futuro. Poderia me
iluminar?

É exatamente o que eu disse.
O que toma a fuga é o medo da extinção da consciência limitada.Não há outra alternativa senão enfrentar

também essa fuga.

Mas, progressivamente e à medida que você penetrar os mundos Vibratórios, mesmo neste espaço, como em
sua vida, você ali chegará porque, lembre-se, você é ajudada pela Luz.



Não há portanto que projetar e ter medo, mesmo dessa fuga, porque é ainda muito limitante, não é a fuga em si,
mas o medo que é, eu diria, um elemento muito mais redutor do que a própria fuga.
A fuga é domesticada sem qualquer problema pela experiência, pela Vibração.

O medo, ele não.
Ele é muito mais tenaz.

Não é preciso lhe dar, portanto, mais peso do que ele tem.

Isso poderia se chamar ignorar o medo ou vencer o medo, mas você não pode combater.
Porque, a partir do momento em que você combate, você recai na dualidade.

É o que quer fazê-los fazer a consciência limitada.

Apenas pelo processo de reforço do estado Interior, da Vibração, do Silêncio, que irá se realizar este objetivo.

Seguinte.
***

Questão: o Fogo do Coração corresponde à ativação do 9º corpo? Quando ele é desencadeado, continua a
queimar?

Inteiramente.
A ativação do 9º corpo, ‘corpo de Irradiação da Fonte ou do Divino’, confere o Samadhi.Apenas nessa

capacidade para irradiar esse tipo de Vibração que se vive o Samadhi.

Obviamente, esta lâmpada nova está em relação também com o chacra do Coração.
Há uma relação direta e uma ressonância direta.

Uma vez que o Fogo do Coração nascer, quaisquer que sejam as variações, ligadas às vicissitudes da
consciência exterior, ele não poderá mais se apagar, até o fim.

Porque ele corresponde a uma ativação real.

Do mesmo modo que, quando a Kundalini se desperta, ela nunca mais pode se apagar.

Pode haver acidentes que existiram no passado, quando as ondas da Luz e do Fogo secam, mas, hoje, as
circunstâncias não são de forma alguma as mesmas.

Assim, o Despertar ao Fogo do Coração confere a invencibilidade do Fogo do Coração.

Seguinte.
***

Questão: poderia desenvolver sobre a sílaba OM?

A sílaba OM remete, obviamente, à língua matricial original e à sílaba IM.
A única diferença é que, nas Vibrações novas, o IM está associado a uma zona que está situada acima do

Manipura chacra, diretamente em ressonância com o 8º corpo.
Enquanto que o OM, o mais frequente, na tradição indo-tibetana, remete à Energia da base da Respiração,

no Swadhistana chacra.
O que não é de forma alguma a mesma coisa, ainda que a raiz Vibratória seja a mesma.

O OM, aliás, remete a Vibrações mais densas e menos elevadas que o IM.

A experiência é muito fácil de realizar.
Meditando no som ou pronunciando o som OM, a Respiração e a Vibração se ancoram no Swadhistana,

enquanto que pronunciando o IM, a Vibração se ancora na 8ª lâmpada.

Seguinte.
***

Questão: podemos ligar esta Vibração com a Respiração em nossas práticas?
Completamente.

A Respiração é Vibração.
No começo era o Verbo e o Verbo é Respiração.

Seguinte.



***

Questão: é preciso prosseguir sem folga os exercícios espirituais até o bascular no Estado de Ser ou fazer
pausas para integrar e estabilizar as coisas?

Cada caminho espiritual é diferente.
A finalidade é a mesma.
O objetivo é o mesmo.

Para alguns, será mais fácil realizar isso sem interrupção.
Para outros, haverá necessidade de integração e de espaços de tempo, de retorno à consciência comum.

Cabe a cada um adaptar, em função das suas Vibrações, das suas percepções.

Seguinte.
***

Questão: pode me esclarecer sobre o que me disse quando da cura espiritual de 23 de junho?

O que disse, de maneira geral, não se dirige à personalidade.
Aquilo foi entendido no nível da alma, o que explica, aliás, as reações.

Não há portanto que apreender no nível da compreensão, que pertence à personalidade, ainda uma vez.
Não é compreender que permite liberar.

Jamais.
É uma ilusão do mental que os faz crer que compreendendo, você domina, o que, obviamente, é totalmente

falso.

Seguinte.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

Irmãos e Irmãs nesta humanidade, eu vou, então, agora, deixar o lugar.
Eu lhes apresento meus agradecimentos e minha gratidão e lhes digo, eu espero, até breve.

Terminarei por essas palavras.

Lembrem-se, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir ou de ler, de que jamais, mesmo se hoje os sinais
são evidentes, a compreensão das palavras que me foram dadas pelo Cristo permitiu, até o presente,

realmente, compreender o que quer que seja do Apocalipse de São João.

Apenas na vivência Vibratória que se expressa a Verdade, bem além do que o mental pode apreender.

Mesmo se, hoje, ainda uma vez, os sinais evidentes são muitos, que todos os Selos e todas as Trombetas
tenham tocado.

Até breve.
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Questão: a parada do mental permite o acesso ao Supramental?

Bem amada, a parada do mental é uma condição necessária e obrigatória, mas não é suficiente para
tanto.

***
Questão: a parada do mental corresponde a uma saturação Vibratória? Se sim, provém das

frequências emitidas pelo cordão Celeste?

A partir do momento em que o mental se acalma, antes mesmo de sua parada, existe, efetivamente,
uma ampliação Vibratória que pode ser percebida, naquele momento, pela própria Consciência.

Esta ampliação Vibratória não é, propriamente falando, de origem Supramental, mas ela se manifesta a
partir do instante em que o mental está em repouso, pois o mental, de modo geral, em meio à sua

Dimensão, é desperdício Vibratório.

De fato, o modo com que o cérebro humano decodifica e compreende o que foi colocado em um plano
Vibratório sonoro, necessita de que a Consciência seja voltada para o que é emitido, e para o que é

recebido e não mais para a Vibração da Vida que pulsa no organismo.

***
Questão: se a ruptura de uma relação afetiva pode reforçar a ligação que se deseja cortar, como

evitar este obstáculo? 

Bem amada, convém compreender que, em suas relações estabelecidas nesta Dimensão, mesmo se
lhe der prazer falar de almas, falar de vidas passadas, uma relação, qualquer que seja, apenas se torna

livre a partir do momento em que, como vocês dizem, a liquidação final é feita [saldo zerado].

Ora, bem frequentemente, em uma separação, existe, para aquele que inicia a separação como para
aquele que a sofre, de fato, uma dependência que se cria no nível Vibratório.

Não é porque você retira alguém da sua vida afetiva, sentimental ou outra, que a ligação se destrói.

Apenas o Amor pode permitir dissolver uma ligação.

E justamente, o que provoca muitas vezes a dissolução de uma relação, qualquer que seja, tal como
vocês pensam isso, é exatamente a falta de Amor.
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Assim, isso não é bem senão além do conceito de perdão.

Apenas colocando-se vocês mesmos em meio à Dimensão do Coração, em meio à sua Vibração, que
vocês poderão realizar as suas separações.

Porque todas as separações que vocês realizam em suas vidas, mesmo se fizerem um trabalho
Vibratório em cima, mesmo se lhes for possível pensar que superaram uma problemática, ela irá lhes
reaparecer um dia ou outro enquanto vocês não tiverem apagado, ou seja, transcendido, uma relação

de Amor, qualquer que seja esta relação.

Assim é, frequentemente, nas relações de casais, nas relações de pais/filhos ou filhos/pais, que, eu os
lembro, são sistematicamente relações de natureza cármica, em que há reparação pela instalação da

relação.

E há perpetuação do carma pela finalização desta relação e pelo final desta relação, quando isso não é
realizado em meio à Vibração do Amor.

Assim, vocês estão em um círculo vicioso quase perpétuo.

Vocês não podem se liberar, dentro das suas leis habituais, de todas as relações que estabeleceram
em suas diversas vidas.

Isso faz parte da matriz aprisionadora.

Então, o seu mental ou a sua mente pensa compreender que você pode se liberar, mas vocês não
podem se liberar, em Verdade, de maneira definitiva, do que quer que seja e de quem quer que seja,

enquanto vocês não forem vocês mesmos.

E assim, vocês voltam, de ciclo em ciclo, de vida em vida, tendo a impressão de avançar, mas vocês
não avançam.

O único modo de avançar é aquele que lhes é oferecido doravante pela Luz e que lhes convém realizar
em vocês.

Vocês não devem crer que a ausência de relação ou o fim de uma relação significa que ela não está
mais operante nos planos mais sutis.

Ela vai sempre no sentido da manutenção de uma ligação e não de uma liberação.

Podem parecer palavras extremamente duras para ouvir, para vocês que imaginam e percebem estar
separados de seus ex-cônjuges, de seus filhos, de seus pais etc..

A trama da matriz é constituída dessas relações.
É por isso que nós lhes dizemos e repetimos que, nos mundos Unificados, as relações, tais como

vocês estabeleceram nesta matriz, absolutamente não existem.

Assim, quando vocês acreditam ter acabado, Vibratoriamente, carmicamente, na pacificação das
emoções ou das relações referentes a quem quer que seja, de fato, esta relação está, eu diria,

quiescente e, enquanto vocês não tiverem, vocês mesmo, realizado o Despertar do seu Fogo Interior,
todas essas ligações não podem ser queimadas e elas os seguem de vida em vida, conduzindo-os a
reencontrar, sistematicamente, as mesmas entidades e as mesmas relações, ao longo de suas vidas.

Então, obviamente, vocês não serão confrontados, de vida em vida, ao mesmo elemento perturbador,
mas trata-se sempre da mesma ligação.

É algo que não é para compreender, mas para desenvolver por vocês mesmos.

A partir do momento em que vocês se estabelecerem no Fogo do Coração, não pode mais existir, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, uma ressonância em relação com as suas problemáticas

passadas.

Enquanto se manifestar a vocês uma situação, uma pessoa, um lugar que vai colocá-los em reação
com relação à sua vivência anterior, vocês não estão liberados, mas vocês estão plenamente na

relação e na dependência de suas próprias emoções.

Apenas o Fogo pode, assim como aliás foi demonstrado nos sistemas iniciáticos, apenas o Fogo pode



queimar as relações, e nenhum outro.

E esse Fogo é o Fogo do Amor.

Vocês podem, certamente, superar uma forma de relação e fazer crer ao seu mental ou às suas
próprias emoções vividas, que essa relação está dissolvida, mas isso estritamente nada está enquanto

vocês funcionarem no nível da personalidade.

E se uma pessoa ou uma situação ou um lugar desaparecer da sua vida presente, ser-lhe-á novamente
servido em outro momento ou em outro tempo, dentro desta matriz.

Existia, nos diversos sistemas de civilizações passadas, rituais muito eficazes que permitiram a seres
se liberarem de qualquer ligação, mas não para viver o Fogo do Coração, mas, antes, o fogo de

paixões, o que não é verdadeiramente a mesma coisa.

Hoje, certamente, as circunstâncias são diferentes, porque vocês penetram na época do Fogo e,
portanto, na época da liberação, na condição, certamente, de querer ser liberado.

Assim, se eu insisti tão longamente sobre o ‘abandono à Luz’ e se vários interventores lhes falaram do
‘princípio de atração e de ressonância’, é preciso bem compreender que, nos mundos Unificados, como

no mundo em que vocês estão ainda atualmente, esse princípio atua plenamente e os eventos que
ocorrem no curso ou no decurso de suas vidas, virão sempre ilustrar a realidade ou a não realidade do

que vocês pretendem ter superado.

A personalidade nada pode superar.

Apenas o Estado de Ser pode superar.

Assim, portanto, na matriz não pode existir cura, porque toda cura de uma relação, como de uma
anomalia, é apenas transitória, temporária e ilusória.

Mas, certamente, lhes é possível pensar que, em um determinado momento, vocês são liberados de
algumas situações, de alguns apegos, de algumas relações ou de alguns comportamentos.

E, efetivamente, eles são aliviados, apaziguados pelo que eu chamaria de ‘caminhos de desvio’.

Assim, por exemplo, um problema em relação ao segundo chacra poderá ser desviado utilizando as
funções do quinto chacra.

Mas vocês jamais poderão apagar o mapa-mãe permanecendo no mesmo nível de funcionamento que
aquele onde existem as relações.

Do que eu falo não é um conceito.

Olhem simplesmente, em sua vida, aquela que vocês conhecem, os seus próprios comportamentos, as
suas próprias superações, as suas próprias desordens, as suas próprias doenças.

Apenas o Fogo pode realmente queimar isso.

Sem isso, todo o resto é apenas transposição e desvio, mas não cura, no sentido mais real e autêntico
do termo.

A matriz literalmente os fechou nesses funcionamentos.

O único modo, o mais adequado, de se aproximarem desse Fogo do Coração é o que foi expresso e
vivido por alguns seres.

Então, eu sei que, obviamente, muitos seres que vivem algumas emoções vão, muito a propósito,
recordar o caminho de Cristo e aquele que caça, por exemplo, os mercadores do Templo.

Mas vocês são Cristo?
Vocês realizaram o Fogo do Coração em vocês?

Se tal for o caso, naquele momento, tudo lhes é aberto.

Sem provocar, para tanto, reação ou qualquer carma ou qualquer reação.

Mas, antes de viver isso, vocês estão presos, literalmente, ao que vocês são.

O próprio ‘princípio do bem e do mal’ os provoca, de maneira inegável, a se instalar nesta matriz.



Vocês não podem se liberar do que quer que seja por vocês mesmos.

Esse é um jogo absurdo da personalidade, que os provoca, em meio mesmo de condutas muito
lógicas, denominadas energéticas, psicológicas ou outra, mas que, definitivamente, apenas fazem

transpor, apenas melhorar, mas jamais irão curá-los verdadeiramente.

A única maneira de curar é aceder ao Fogo.

Não há outras.

Mesmo se for completamente compreensível que o ser humano tenha necessidade, às vezes, de ser
tranquilizado e aliviado.

Vocês não podem tratar, dito de outro modo, de um problema no nível em que ele está situado.

Vocês apenas podem tratá-lo passando a outro nível de Consciência.

Isso dito, considerando a época que vocês vivem, a solução será definitiva.

É uma grande lei e terminarei, com relação a esta questão, com isso.
Com relação a um acontecimento que você viveu, no seu passado ou no instante presente, você tem

sempre apenas duas escolhas e somente duas escolhas, na personalidade: se subjugar ou se subtrair.

Em um caso como no outro, trata-se de uma reação e a reação, qualquer que seja, mesmo considerada
como boa ou lógica ou amorosa, vai provocá-los, necessariamente, na reação.

Quer vocês se submetam a uma injunção comportamental, quer vocês se subtraiam de uma injunção
comportamental, paternal, por exemplo, ela sempre irá existir na sua vida.

Porque, como vocês querem imaginar que uma ação que provocou uma reação, há tempos
imemoráveis, se solucione pelo mesmo ‘princípio de ação e de reação’?

É simplesmente impossível.

É o jogo do ego que os faz crer que isso é possível.

Certamente, há alívio.
Certamente, há transformação.

Mas eu posso lhes assegurar que, visto de mais alto, jamais há cura no sentido em que vocês a
entendem, jamais.

Assim, vocês poderiam dizer que retirar um órgão doente vai, obviamente, permitir fazer desaparecer a
doença.

Mas o próprio fato de haver esta cicatriz vai permitir o surgimento de algo em ressonância com a sua
ação.

Se não for para esta vida, isso seria para uma vida futura.
E isso gira indefinidamente desta forma.

***
Questão: o que é a grande Cruz do Céu e qual será o impacto para a Terra e para os humanos?

Por que há uma pequena antes? 

Bem amada, refere-se, simplesmente, à posição dos astros no seu sistema solar Interior e exterior.

Existem alinhamentos que produzem o que é chamado, na astrologia, de quadrados e, na astronomia
também.

Esse princípio de oposição provoca uma modificação considerável das forças gravitacionais.

Ora, como o sabem, as forças gravitacionais fazem parte das forças que foram colocadas em jogo pela
matriz, para mantê-los na ilusão.

É em meio, aliás, dessas forças chamadas de gravitacionais, que se exprime melhor o ‘princípio de
ação e de reação’, ilustrando a sua vida na matriz, que é a ausência de liberdade.

A pequena cruz está ligada a influências em relação com o eclipse lunar.
A grande cruz corresponde ao alinhamento de planetas extremamente pesados do seu sistema solar e



a aspectos que modificam as forças de tensão gravitacionais de modo extremo, implicando em várias
modificações na superfície da Terra e também em suas Consciências.

Trata-se, portanto, antes de tudo, de um evento astronômico cujo alcance é astrológico, mas, antes de
tudo, espiritual.

***
Questão: a Vibração do Coração é Consciência?

Toda Consciência é Vibração, assim como disse durante a minha primeira resposta às suas questões.

Assim, quando o mental se cala, a Vibração aparece no nível do corpo.
Do mesmo modo, com exercícios apropriados, vocês podem mesmo sentir as Vibrações e a circulação

da Energia no que vocês chamam de meridianos e de nadis dos seus corpos e também dos
seus chakras.

A Vibração do Coração, percebida e sentida, é Consciência.

Ela não é o Estado de Ser, porque este deve passar no Fogo do Coração, que é uma modificação da
Vibração percebida.

A passagem da consciência comum à Consciência do Coração, na sua Vibração percebida, sentida e
manifestamente entendida, corresponde a uma primeira etapa que os leva a viver o Fogo do Coração.

É nesse Fogo do Coração que se resolve a Cruz.

É nesse Fogo do Coração, do chacra do Coração e da nona lâmpada (*), por intermédio da irradiação
da Fonte e do Fogo da Fonte, que se resolvem os antagonismos.

Apenas nesse nível que as ‘forças de ação / reação’ cessam, para fazê-los entrar na ‘lei de ação da
Graça’, onde tudo é Unidade e onde o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que se

manifeste a vocês o que está em acordo com a Unidade reencontrada.

Naquele momento, a vida é repleta de Graça.

Não pode ali haver emoção.
Não pode ali haver manifestação de elementos que venham contrariar o que vocês são, porque, o que

vocês são, não está mais sujeito à ‘ação / reação’, somente naquele momento.

***
Questão: ver a Verdade pode querer dizer ter uma compreensão diferente desta ilusão?

Não.

A compreensão permanece e permanecerá sempre no mental.

Assim como disse e assim como vários dos Anciões [Melquizedeques] disseram, a compreensão não
é resolução.

A compreensão é algo de que se apreende do mental, para se justificar a si mesmo da sua existência.

A ‘verdadeira compreensão’ não é uma compreensão.

Ela é uma vivência do aqui e agora, no Coração e na Verdade.

Assim que a compreensão entrar, qualquer que seja, ela os afasta da Vibração do Coração.

Quando vocês estiverem habituados a perceber e a sentir a sua própria Vibração cardíaca e o Fogo do
Coração, vocês se irão se aperceber muito rapidamente de que se vocês voltarem a descer às

questões ou à compreensão, o Fogo do Coração se apaga.

O Fogo do Coração é um estado de ser.

Neste estado de ser, há a Graça.
Não pode ali haver compreensão.

Há que Ser, e ser em meio ao Ser basta-se por si só.



Não há mais necessidade de qualquer compreensão, já que é questão simplesmente de Ser na
irradiação da Fonte e de Ser si mesmo tornado Unidade.

Lembrem-se, e guardem presente, em algum lugar em vocês, de que aquele que quer compreender e
justificar, de que aquele que quer explicar, jamais é o Estado de Ser e é sempre o ego.

É o ego que sempre se orgulha de compreender, de satisfazer a sua curiosidade e que irá insinuar que
vocês estão evoluindo.

Não pode haver evolução sem Vibração.

Pode haver, certamente, ampliação do campo de compreensão.
Pode haver ampliação de uma série de percepções, mas não há acesso à Verdade.

Porque a Verdade é unicamente Ser no ser, na Vibração do Coração e do Fogo do Coração.

Neste espaço, não existe qualquer questão, porque tudo é resposta e não irá surgir na mente do Estado
de Ser deixar emergir a mínima questão.

Pois em um estado de ser onde tudo é resposta, não há utilidade de deixar emergir questões,
quaisquer que sejam.

As palavras de Samadhi de que lhes fala Um Amigo, a vivência deste Samadhi por muitos místicos,
lhes dá a chave.

Eu poderia dizer que não há salvação sem Samadhi.

Não há Samadhi sem Fogo do Coração ou Vibração do Coração.

Compreendam bem que é sempre a personalidade que quer explicar, que quer amar e ser amada e
que recusa, assim, Ser.
Porque ‘ser’ dá medo.

Ser no Ser implica em passar pela morte das ilusões, pela morte das crenças, pela morte do mental,
pela morte de si mesmo, também.

Se nós insistimos em lhes dizer, como diz frequentemente Omraam, que há menos de dez por cento da
humanidade que está mesmo vivendo isso e que haverá, no final, nós esperamos, talvez um pouco

mais de dez por cento, é que a maior parte dos outros seres humanos está tão fechada em si mesma
que não vê mais a prisão, nem as grades.

Para eles, eles se consideram em um ‘estado natural’ e todo o resto, para eles, é apenas ilusão astral
ou quimera, e que nós podemos fazer?

Absolutamente nada.

Enquanto vocês estiverem apegados à mínima parcela do que vocês são neste mundo, vocês não
podem alcançar o Estado de Ser.

Cristo realmente pronunciou essas palavras, para os seus apóstolos e para aqueles que o seguiram em
sua vida.

Ele lhes dizia sistematicamente: “Sigam-me, deixem os mortos enterrarem os mortos”.

Ele era o único a poder dizer “Siga-me”.

Mas, hoje, se vocês quiserem seguir o seu caminho, vocês são obrigados a passar por esta morte.
Vocês aceitam morrer ou não?

Lembrem-se também de que eu falei longamente das quatro etapas que conduzem a esta aceitação e
a este abandono.

Eu não voltarei nisso hoje, mas eu os remeto à leitura do que eu enunciei há mais de um ano (**).
(nota: Abandono à Luz - Arcanjo Anael, 11 de maio de 2009 - terceira questão).

Pois, definitivamente, seja a morte física ou a morte da personalidade que vocês sejam chamados a
viver, trata-se exatamente do mesmo processo.



Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, ou a uma pessoa, ou a um objeto, ou a um
automóvel, ou a uma situação, ou a um lugar na rede social, vocês não estão prontos para morrer.

Essas palavras não são duras, elas são Verdade e Amor.

Compreendam bem que nós os esperamos e que nós os esperaremos sempre.

Nós lhes propomos, mas são vocês que realizam isso.
Então, muitos seres humanos, no seu caminho espiritual, querem encontrar a Luz, querem, sim, mudar

algumas coisas, mas não querem morrer.

Vocês devem renascer novamente.

As palavras de Cristo não foram palavras em vão: “Ninguém pode penetrar o reino da Luz se não
renascer de novo”.

Compreendam que essas palavras nada têm de simbólico, nada têm de um imaginário mental, mas
são a estrita Verdade.

O Fogo do Coração, quando se acende, queima tudo em vocês, absolutamente tudo.

Apenas por esta purificação é que vocês podem encarar considerar a sua vida como podendo se
apagar de um instante para o outro, por que vocês alcançaram a Verdade e a vivenciaram.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês são liberados de todas as ‘leis de ação/reação’
e não antes.

O bem amado Omraam, em sua vida, insistiu amplamente no que ele chamava, na sua época, de
ascetismo espiritual, de vontade espiritual.

É preciso que esta busca tome cada respiração da sua vida, o que não quer dizer se retirar do mundo, o
que não quer dizer se colocar em um lugar e não mais se mover.

Isso quer dizer que vocês devem estar Conscientes, a cada minuto, a cada respiração, do seu objetivo
e de que nada, absolutamente nada, os afasta.

Nesses ‘tempos reduzidos’, nesses tempos de tribulações e de resolução do final desse mundo, resta-
lhes pouco tempo para manifestar isso.

Cabe a vocês saberem onde querem ir e lembrem-se de que, em última análise, é a Vibração que
vocês levarem, naquele momento, que irá determinar onde vocês irão.

Ou vocês estarão em adequação com o Fogo e irão no Fogo, no Estado de Ser, ou vocês permanecem
nas zonas de sombra, nas zonas de peso, nas zonas de tensões e, então, vocês não poderão aceder

ao Fogo.

É este, de alguma forma, o ‘julgamento final’.

Da sua capacidade para se elevar na Vibração do Fogo irá decorrer o seu lugar e, para isso, é preciso
aceitar não ser mais nada.

Assim como disse Ki Ris Ti, Ele era o menor dentre aqueles que estavam aí, neste mundo, mas  Ele era
o maior no Céu.

Vocês não poderão ter qualquer lugar neste mundo e ter um lugar elevado no Céu.

É isso que é chamado de humildade e de simplicidade.

Mas, lembrem-se também de que vocês são ‘Sementes de estrelas’.

Como Sementes de estrelas, vocês são os mundos, os universos em formação e vocês não podem ser
o que creem nesse mundo e tornar-se este Universo.

Aí também, cabe a vocês escolher, sabendo que não é a sua cabeça que escolhe, mas, sim,



a Vibração.

***
Questão: a beleza, os perfumes, os sons da natureza fazem subir na Vibração ou vinculam mais

à matéria?

Os sentidos podem conduzir ao Estado de Ser.

Nos mundos Unificados, a beleza é onipresente.

Nos mundos Unificados, os perfumes são onipresentes.

Então, a natureza é um elemento de contato com uma Dimensão Unificada.

Mas é preciso também conceber e aceitar que alguns seres, à vontade nesse mundo, vão procurar, na
natureza, um meio de ali se manter.

Tudo depende, aí também, do seu objetivo, do seu ponto de vista e do que vocês desejam.

A natureza pode ser um maravilhoso elemento para favorecer a sua elevação Vibratória para o Estado
de Ser.

A natureza pode também, segundo o seu ponto de vista diferente, prendê-lo nesse mundo.

Os dois são possíveis.

Tudo depende do seu ponto de vista.

***
Questão: o que significa, quando do acolhimento da Luz, formigamentos intensos na região do

fígado?

A Luz, quando chega no Fogo e no Supramental, pode efetivamente revelar zonas de sombra, zonas
que têm necessidade de ser iluminadas e queimadas pelo Fogo da Luz.

Assim, os formigamentos na zona hepática e vesicular refletem a existência, nesse órgão que é, eu o
lembro, a ‘casa da alma’, uma série de feridas de natureza emocional que não foram eliminadas.

O fato de sentir, nesse nível, formigamentos, Vibrações, não é sinal de anomalia, bem ao contrário,
mas o fato de que o que deve ser purificado, o é.

***
Questão: o trabalho Vibratório feito pelo Arcanjo Uriel sobre o Coração, as células, é realizado

mesmo quando o estado Interior não estiver estável? 

É realizado, e esse trabalho Vibratório sobre o Coração pode, naquele momento, nutrir a personalidade
e não o Estado de Ser.

Tudo depende da sua qualidade de acolhimento Vibratório.

Novamente, é uma questão de ‘ponto de vista’.

Para alguns, a pacificação será obtida, porque há uma tensão para o Estado de Ser.
Para outros, ao contrário, há uma tensão que existe para a personalidade, relacionada com frustrações

ou bloqueios.
Naquele momento, a Luz vai nutrir isso.

Mas é preciso bem compreender que não é a Luz que desencadeia alguma coisa.

Sua tensão é mais intensa para o Estado de Ser ou para a personalidade?

E, definitivamente, o que é iluminado e que se manifesta então, apenas reflete ressonâncias que estão
ainda presentes no Interior e que, então, não foram superadas ou transfiguradas pela Vibração do

Estado de Ser.

***
Questão: existe um símbolo da pura Consciência? Se sim, qual é e como utilizá-lo?

Bem amada, a resposta me parece difícil.
O símbolo, etimologicamente, é o que é lançado.

São as duas faces de uma mesma peça ou os dois pedaços de uma peça que se montam para realizar



a Unidade.

É o inverso, exatamente, do “diabole”.

Entretanto, além disso, a Luz não é símbolo, é Verdade.

Assim, querer utilizar um símbolo qualquer que seja, mesmo o mais elevado, irá puxá-los para o
emocional e para o mental.

É nesse sentido que, quando da questão anterior, eu lhes sugeri a jamais querer procurar interpretação
para uma imagem ou para um símbolo que chega, porque o mental irá se apreender sistematicamente.

Então, em contrapartida, é também possível imaginar que um ser humano, no momento do seu acesso
ao Fogo do Coração, vai poder perceber ou ver um símbolo preciso que será, para ele, a marca

do switch da Consciência e também da passagem para outro estado de Consciência.

Esse símbolo é suficiente para ele próprio, pode ser completamente diferente para outra pessoa.
Ainda uma vez, o importante é o que se manifesta, não o significado.

Guardem sempre que quem procura compreender um símbolo, definitivamente, sempre é apenas
o mental.

***
Questão: o que é a natureza espiritual ou a Consciência espiritual do Ser? 

Bem amado, ela está além das palavras.
Quaisquer que sejam as palavras que ali colocasse, afastaria da Vibração.

Penso que o Arcanjo Uriel, como Um Amigo, lhes permitem aceder, pela sua Presença, alguns estados
Vibratórios que são, para muitos de vocês, uma aproximação do Estado de Ser.

Há, para tanto, palavras?
Mesmo essas palavras sendo portadoras de Vibração.

A única importância é a intenção da Consciência de se colocar em alguns pontos do corpo, permitindo
ali ativar algumas Vibrações que facilitam o acesso ao Estado de Ser.

Eu não posso falar do Estado de Ser, eu apenas posso fazê-los aproximarem-se de algumas das suas
qualidades.

Vocês devem admitir, porque vocês apenas irão vivê-lo deste modo, que o único acesso ao Estado de
Ser é o momento em que vocês capitulam inteiramente, no nível das emoções, no nível do mental.

É o momento em que vocês não controlam mais nada da Vibração da Vida, que ela pode se instalar e
que o Fogo do Coração pode se acender.

Isso corresponde à crucificação e à ressurreição.

Vocês não podem aceder à ressurreição sem passar pela crucificação.
Isso é impossível.

Vocês devem morrer a vocês mesmos, morrer à personalidade, inteiramente.
E vocês não podem manter um estado transitório e alcançar o Eterno.

A abertura e a vivência no Eterno, na Consciência Supramental, no Estado de Ser apenas pode ocorrer
com o final do efêmero.

O que poderia ser chamado de ‘pequena morte’.

A única porta e a única chave é o Coração.
Jamais haverá outras, neste mundo ou nos mundos Unificados.

***
Questão: quando as lágrimas de Alegria sobem espontaneamente, elas provêm

necessariamente do Fogo do Coração?

Geralmente sim.
Elas contribuem, quando de suas primeiras etapas de Samadhi, quando de suas primeiras entradas no

Fogo do Coração ou da Vibração do Coração, para a aproximação do seu Estado de Ser.



E isso é uma grande Alegria, dando efetivamente lágrimas, que não são de emoções, ou então uma
emoção final, aquela que se funde com a Alegria do Coração.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

************

(*) – ‘Os Cinco Novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov) (09.05.2009 - Parte 2):
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/om-aivanhov-9-de-maio-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ / YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***

(**) - ARCANJO ANAEL (11.05.2009) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** (1a. Parte - ver a 4ª Questão sobre
'ABANDONO'):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=658
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(Publicado em 22 de julho de 2010)

***
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Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************
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Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, na nossa Presença, caros Irmãos, caras Irmãs, eu proponho, neste espaço,
considerar primeiramente os seus questionamentos relativos à Consciência, antes de engajarmos, juntos,

para o alinhamento da Tripla Lareira, para o retorno em meio à Unidade, ao Estado de Ser.

Recebam Alegria e Graça, pelo fato da nossa Presença, juntos.

Eu tentarei, nas minhas respostas, adicionar uma resposta além das palavras, uma resposta pela Vibração,
uma resposta pela Luz e uma resposta no Silêncio.

Iniciemos.

***

Pergunta: o que acontece, na respiração, quando estamos no meio da cruz formada pelos movimentos da
cabeça do Yoga Celeste?

Querida Irmã, do meu Coração ao seu Coração, eis a minha resposta pelas palavras.

A cabeça está em cima, os pés estão no chão, o pescoço é passagem.

Os movimentos possíveis, com a cabeça em relação ao tronco, permitem criar, neste movimento, a
liberação de certas Energias, de certas moléculas mesmo, no corpo, permitindo, como isso pode ser dito em

diferentes Yogas, facilitar essa passagem, entre o em cima e o embaixo e entre o embaixo e o em cima.

Isso permite ativar também as Chaves no Coração, por intermédio dos vasos do pescoço, permitindo essa
passagem da personalidade ao Estado de Ser e também a passagem da pulsação do Coração e da

respiração ao peito, em meio à Unidade.

O corpo físico é um ressonador potente sendo utilizado todo o tempo através de movimentos, gestos,
posturas.

O corpo é um ressonador que permite fazer Vibrar a Consciência, mobilizá-la de um espaço a outro espaço,
de um estado a outro estado.

Quando esse movimento ocorre, juntamente com a respiração ou com certas palavras pronunciadas,
permite liberar resistências mentais e emocionais podendo bloquear o acesso a outro estado da Consciência.

Paradoxalmente, esse movimento contribui para a imobilidade do mental e das emoções.

O corpo pode assim ser utilizado para sua própria superação, de forma muito mais simples e evidente do
que seria, por exemplo, possível no Raja Yoga ou ainda no Sahajmarg Yoga.

Assim, eis a minha resposta, agora, pela Vibração, em meio ao movimento que lhes dei.

Agora, a resposta no Coração e no Silêncio.

... Efusão de energia ...
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Em seguida, a próxima questão.

***

Pergunta: se o Silêncio é uma chave para o Estado de Ser, o que acontece com a solidão?

Querido Irmão ou querida Irmã, cada ser, em relação a esse critério, veria uma resposta profundamente
diferente.

É preciso, entretanto, diferenciar a solidão de vida, como eu fiz durante minha última vida, da solidão
Interior que é, de fato, Silêncio Interior.

Eu entendo por solidão Interior, não mais ser afetado por suas próprias emoções, pelo seu próprio mental,
viver, de certa maneira, a vacuidade.

A vacuidade não é o vazio, ela é um estado propício à instalação de um novo estado.

A solidão pode levar, para alguns, mais facilmente a essa vacuidade.

Para outros, não.

É preciso mesmo admitir que o momento de seu despertar em meio ao Fogo, será sempre um momento
solitário.

Aquele momento deverá se viver, que vocês tenham sido ali levados pelo seu Anjo guardião, pelo seu
ascetismo, por seu trabalho, esse momento viver-se-á sempre sozinho e na solidão.

Essa passagem, porque é uma, é uma passagem que devem realizar em particular.

É claro que, por outro lado, uma multidão de formas de Consciência espera para comungar com vocês sua
vitória, para entrar em contato com vocês.

Mas, passar através do espelho apenas se faz sozinho, sempre.

Eis a resposta em meio ao Silêncio e à Luz.

... Efusão de energia ...

Seguindo, a próxima questão.

***

Pergunta: convém praticar o balançar da cabeça que acabamos de mencionar, mesmo fora do protocolo,
para continuar ativando as glândulas associadas?

Caro Irmão ou cara Irmã, aí também, a resposta é adaptável a cada pessoa.

Alguns seres têm vontade de repetir, de estimular em um certo sentido a sua Consciência e o seu corpo.

Outros, não.

Isso pode convir mas, em todo caso, isso não poderá jamais prejudicar.

Cabe a vocês sentir e perceber os efeitos desses movimentos.

Lembrem-se, como lhes disse um dia Omraam : quaisquer que sejam os elementos que lhes fornecemos, a
uns e outros, cabe ter a lucidez de entender e sobretudo de aceitar e de viver, que isso são apenas muletas,

sem dúvida, úteis, enquanto vocês não caminham direito no Estado de Ser, mas que o dia em que
encontram essa Dimensão, as ferramentas lhes aparecerão tão naturalmente como supérfluo porque sua

própria Consciência, em meio ao Fogo, tornar-se-á seu próprio utensílio.

Vocês terão então a capacidade de fazer Vibrar, de despertar em vocês, o que de bom lhes parece, pela
Consciência diretamente porque vocês tornar-se-ão Sat chit ananda e, em meio a esse estado em que as
Graças fluem, onde é instalado oSamadhi, vocês entendem que é vocês mesmos que são a harpa e que

tocam a harpa.

Mas, até lá, ajudem-se, usem e abusem das ferramentas que lhes são dadas.

Eis a resposta da Vibração.

... Efusão de energia ...

E seguindo.

***

Pergunta: se, absolutamente podemos fazer, nós estamos aprisionados e condicionados pela matriz, pode-
se dizer que nós apenas poderemos entrar na lei de ação de Graça quando a desconstrução for concluída?

Querida Irmã, vários seres humanos pelo mundo já vivem esses estados de Graça.

Eles são cada vez mais numerosos.



Eles superaram suas próprias resistências Interiores, seus próprios apegos, por eles mesmos.

É sempre muito seguro e muito certo, para vocês, viver isso bem antes do momento final porque a
intensidade Vibratória dispensada pelo Conclave, por nós mesmos, por Maria e pelo conjunto das forças da

Luz presentes neste universo, está doravante quase ao seu máximo.

Somente o efeito cumulativo, cuja data não nos é conhecida, irá assegurar, a um dado momento, a
inversão.

Nós recomendamos intensamente que avancem para esse objetivo antes da transição.

Para você, como para seus Irmãos e suas Irmãs, e para nós porque se, hoje, vocês não chegam a superar e a
transcender alguns apegos e algumas resistências, como vocês farão quando os eventos chegarem perto,

muito perto de vocês?

Como irão reagir naquele momento?

É por isso que os encorajamos sempre para fazer esse trabalho agora e não deixar para amanhã ou depois,
para finalizá-lo porque, o que pode lhes assegurar que naquele momento vocês serão capazes de fazer o

que não concluíram antes?

Quando isso era controlável em sua vida.

Gostaria de lhes dizer que a tribulação que vem não é um espetáculo nem um filme que vocês irão assistir
tranquilamente acomodados, mas são bem vocês que vão viver.

Se vocês não são capazes de se distanciar do fluxo de emoções, do fluxo mental que vai nascer, como farão
se não são capazes de efetuar isso enquanto as forças da resistência não estão ainda, elas, em plena ação

na humanidade?

Como irão resistir à Dualidade de seus familiares?

Como irão resistir à sua própria Dualidade?

Quando lhes dizemos que é urgente cumprir, vocês irão constatar muito em breve que não é uma palavra
em vão, mas bem uma realidade.

A diferença entre agora e em algum tempo, é que vocês não estão de modo algum afetados,
emocionalmente, mentalmente, concretamente, Vibratoriamente, pelo que se passa em outros locais do

mundo.

Vocês são afetados apenas pelo seu entorno, pelo seu primeiro círculo ambiental, mas em breve, o círculo
ambiental vai se expandir à Terra, em sua totalidade.

Vocês serão, como dizer, duramente atingidos, tanto pela Onda Galáctica como também pelas ondas
emocionais, mentais, de resistência da humanidade.

Se vocês não forem capazes, desde hoje, pela Vibração e pela aproximação que lhes é feita, por tudo o que
nós lhes damos, de simplesmente superar uma raiva, um apego ao que quer que seja, como irão ficar?

Acredite em mim, hoje a Alegria é muito fácil de encontrar, muito, muito fácil.

A intensidade da Luz será cumulativa, assim como o disse, mas as resistências também, as suas como as do
mundo.

No entanto, é fácil decretar que desejam a Luz, que o seu Coração o pede, então, prove-a.

Senão vocês permanecem ao nível da intenção, ao nível das palavras, mas não ao nível da Verdade.

Eis a resposta da Luz.

... Efusão de energia ...

E em seguida.

***

Pergunta: se não podemos nos libertar de uma relação por estarmos submetidos à lei da matriz, como
considerar, neste mundo, uma relação verdadeira?

Vivendo no Coração.

Lembrando-se, mesmo mentalmente, de que o Coração é liberdade, de que o Coração não é violento, de
que o Coração é amar o outro por ele e não por você, de que o Amor não possui, de que o Amor não

aprisiona, de que o Amor jamais é orgulhoso, de que o Amor é Alegria.

Eis a maneira de vocês se aproximarem da relação justa, mas apenas vocês poderão se aproximar disso.

Vocês poderão sempre optar por trabalhar, mas vocês serão inevitavelmente apanhados em meio à
ação/reação pelo apego, pelo afeto, pelas ligações que não são liberdade.

É apenas dentro do seu Coração que vocês poderão estabelecer relações verdadeiras, justas e livres com o
Universo, na totalidade.

Lembrem-se de que o maior obstáculo ao Coração é o poder e o medo.

Os dois estão indissoluvelmente ligados.

Aquele que exerce o poder tem medo do outro como dele mesmo, porque aquele que está nele, em meio
ao Coração, tem todo poder sobre ele mesmo, pois ele É e não pode experimentar o medo ou qualquer

desejo de poder sobre o outro, que isso seja por palavras ou por afetos ou por comportamentos.

Eu insisto também, para lhes dizer que a dissolução e a liberação estão apenas na Vibração e de nenhum
modo nas construções ou nos jogos de sedução, de poder, de apego.

A humanidade tem sido tão habituada neste mundo a funcionar sob essas regras, de privação, de



ação/reação, que lhe é, efetivamente, difícil, em sua globalidade, aceitar que qualquer relação possa existir
de outra forma, se não estiver em uma projeção.

E, no entanto, existe, no seu Coração, na sua Presença, um espaço onde vocês se tornam realmente livres,
totalmente.

Vocês não são mais afetados pelas reações dos outros porque o princípio de atração faz com que ali não
possa ter reação do outro.

Várias pessoas descreveram esse tipo de momento, de Graça, de magia.

Simplesmente, quando vocês estão no Coração, essa magia se instala residente, de maneira definitiva.

A única solução, novamente, está nesse nível e em nenhum outro local, no Coração e, sobretudo, na sua
Vibração e não no Coração imaginado, pensado com a cabeça ou no afeto.

Eis para isso a resposta do Silêncio.

... Efusão de energia ...

Seguinte.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de escutar um som no ouvido direito, se eu não havia escutado o som
SI quando ele foi anunciado?

Querida Irmã, o som ouvido à esquerda ou percebido também às vezes à direita, são os sinais da ativação
do Antakarana.

Mais comumente, o Antakarana se constrói primeiramente à esquerda. Ela é o Cordão Celeste unindo a
personalidade à alma, ao passo que do lado direito frequentemente o som reflete a construção

do Antakarana entre a alma e o espírito.

Esse Antakarana se constrói progressivamente, levando a viver e a perceber certas Consciências e certos
sons, como foi perfeitamente descrito por um dos imortais, Patanjali, há muito tempo, como se prosseguiu

em certos ensinamentos, em particular do Kriya Yoga.

Assim, o som participa da construção do ponto de Luz, desse arco elétrico unindo o corpo de Estado de Ser
e o corpo de personalidade.

Há, ao contrário, técnicas que visam meditar sobre o som, permitindo imergir a Consciência nesse som e
preparar o Estado de Ser.

Lembrem-se sempre de que aí onde se coloca a sua Consciência, a Consciência segue a ressonância do lugar
onde ela é levada.

Assim, levando a Consciência sobre esse som, a sua Consciência viaja no Antakarana e pode então ser
capaz de se fundir com o Estado de Ser.

Resposta pelo som.

... Efusão de energia ...

Seguinte.

***

Pergunta: a mestria de Si, é a capacidade de viver a Vibração do Coração que permite viver o Fogo do
Coração, que permite depois o acesso ao Estado de Ser?

Querido Irmão ou querida irmã que fez essa pergunta, tudo depende, é claro, do que é entendido ou
subentendido por mestria de Si.

A resposta pode ser um ‘sim’, franco e um ‘não’, franco.

Se a mestria for o abandono à Luz, então, ‘sim’.

Se a mestria for o controle de elementos fisiológicos, então, a resposta é ‘não’.

Se a mestria for não resistência, a resposta é ‘sim’.

Se a mestria implicar em resistências e na vivência de resistências, então a resposta é ‘não’.

***

Pergunta: há passagens provisórias no Estado de Ser seguidas de um acesso total?

Aquele que tivesse um acesso total e permanente, não estaria mais aqui.

Não há qualquer razão de ali estar.

Aliás, desde que tenham tido um acesso ao Estado de Ser, qualquer que tenha sido a duração, vocês
apenas permanecem na personalidade porque, em algum lugar, nós ali os obrigamos.



Senão, como o disseram inumeráveis místicos ou inumeráveis experimentadores das portas da morte, a
prisão é aqui e certamente não do outro lado.

Não há prisão em outros locais senão em meio a esta Dimensão.

Esqueçam as descrições sombrias que lhes fizeram, dos espaços onde vocês queimam em um Fogo qualquer.

Novamente, trata-se de uma bela inversão, do princípio do Fogo que é liberação, à qual a maioria dos
seres humanos aderiu e se envolveu em meio a inúmeras tradições, de várias religiões.

O único Fogo que existe é o Fogo do Amor.

A verdadeira Vida não está aqui.

Quando vocês descobrem a Vibração do Estado de Ser, mesmo por um tempo fugaz e muito curto,
nenhuma dúvida pode mais existir em qualquer lugar.

Para alguns seres, o acesso ao Estado de Ser tem sido possível desde o início das Núpcias Celestes.

Para outros, ainda bem antes, desde uma geração.

E para outros, não ainda.

Mas agora, estabelecendo, em vocês, a Vibração do Coração e o Fogo do Coração, vocês garantem aceder
a esse corpo de Eternidade.

Mas há várias maneiras de ali aceder.

Várias modalidades, eu diria, que não valem a pena desenvolver no momento.

Mas, lembrem-se de que vocês chegarão muito em breve a uma data que lhes foi dada, que é o dia 17 de
julho, correspondendo, no seu ano anterior, a algo próximo do final das Núpcias Celestes.

Depois, vocês passarão pela Cruz.

O que foi vivenciado por alguns de vocês em meio à sua Consciência, logo da primeira Cruz, há alguns dias,
ilustra a tonalidade do que irão viver no mês de Agosto, em um nível e em uma intensidade muito mais

intensa do que o que possam ainda imaginar.

Eu finalizarei essas poucas palavras, vocês estão aí para alguns de vocês, desde 300.000 anos.

O que representa menos de dois meses desta vida, em 320.000 anos?

Apenas uma respiração e, no entanto, o modo pelo qual viverão essa respiração é capital.

Ela condicionará, de forma muito lógica, a continuação do seu caminho e da tribulação neste mundo, entre
o anúncio de Maria e o fim desta Dimensão.

Como isso foi dito por Cristo, como outros o repetiram, vigiem e orem porque Cristo voltará como um
ladrão durante a noite.

Ninguém conhece o dia nem a hora, mas vocês conhecem a data limite.

Certamente, não é questão para se estar com medo, mas, muito mais, na lucidez, na gravidade e
principalmente ainda mais na Alegria.

Do meu Coração ao seu Coração, a Graça.

No nosso Coração, Ki Ris Ti.

UM AMIGO os saúda e saúda, em vocês, a sua Presença.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=659

28 de Junho de 2010

(Publicado em 22 de Julho de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas nesta densidade, hoje, vocês exploram a 3ª densidade
Vibratória, que é, justamente, aquela em que vocês vivem, chamada de 3ª Dimensão, o mundo astral, o mundo

das emoções e, antes de tudo, o mundo das Crenças e da Ilusão de que essas Crenças são Verdades.

Existe uma série de elementos que não lhes serão aparentes, enquanto vocês permanecerem na ação/reação.

A ação/reação não pertence à Vontade da Fonte.

A Vontade da Fonte é Una.

Ela consiste simplesmente em que vocês realizem e vivam no Estado de Ser, na liberdade, na Alegria e na
Unidade.

Qualquer outra Criação é uma falsificação.

Vocês estão, então, nesse corpo, em meio mesmo à falsificação.

Nesses tempos reduzidos chamados de Tribulação, de Apocalipse e de Final, é urgente, mais do que urgente,
descobrir, na Vibração, a Verdade do seu Ser e não a verdade das suas crenças.

Vocês vão encontrar sistematicamente justificação para as suas próprias crenças, na ferramenta chamada de
mental, porque ela foi justamente criada e desenvolvida para isso: para fazê-los aderir e crer no que não existe.

Assim, progressivamente e à medida das suas encarnações nesta matriz, vocês geraram, vocês mesmos,
sistemas de crenças.

Vocês então reforçaram, e sem querer, sistemas que mantêm a ilusão.

A primeira dessas ilusões foi fazê-los aderir à ação/reação.

Fazendo-os crer que, até o fim, se vocês não se tornassem “melhores”, vocês teriam que viver os raios de
todas as ações “más” que os afastaram do caminho certo.

Ora, não existe, nesta ilusão, qualquer caminho certo.

Na Luz Unificada não existe estritamente qualquer diferença entre aquele que subjuga multidões e aquele que
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subjuga uma pessoa.

Porque é a mesma coisa, com uma diferença Vibratória que não existe nos mundos Unificados, mas que é
exatamente uma escala de valor existente na sua ilusão.

Assim, portanto, nutrir a matriz os faz participar, de maneira inexorável, de maneira infinita, do ‘princípio de
ação/reação’.

***

Eu desenvolvi muito longamente o ‘princípio do abandono à Luz’, que lhes permite aceder à Unidade e à
Verdade absoluta.

Vocês não podem participar da verdade relativa da sua vida e da Verdade absoluta do seu Ser.Estar na vida
não é estar na vida do Ser.

Estar na vida é sair do Estado de Ser, quer dizer, literalmente, ficar fora da Verdade.
Aí está o seu lugar nesta Dimensão.

Até agora, vocês não tinham os meios Vibratórios, conceituais, de se dissociarem da ilusão criada e à qual
vocês deram corpo, por vocês mesmos, ainda que, obviamente, vocês não sejam, para muitos de vocês,

absolutamente responsáveis por este estado de coisas.

Mas há responsabilidade, hoje, desde mais de 30 anos, pelo acesso em níveis de Conhecimento e de
Vibração desconhecidos até então sobre a Terra, para se conectarem com a Unidade e não mais com a ilusão

do que vocês são.

Enquanto vocês derem corpo, peso e crença a qualquer ilusão da vida de vocês, nesta vida como no
passado, vocês não estão livres, porque vocês se estabilizam diretamente na reação, na ilusão.

Enquanto vocês reagirem no instante ou ainda com relação a um passado, seja desta vida ou ainda de
uma vida passada, vocês não estão livres.A liberdade é a ausência de reação.

A liberdade é o estabelecimento na Vibração do Fogo do Coração.

***

O Arcanjo Uriel, cuja função nesse mundo é a reversão e revelar a Presença, emprega-se, desde vários meses,
a restabelecer a Vibração e a ressonância desta Presença para quem quiser.

Eu digo sim, para quem quiser.

Ainda é preciso querer.

Vocês não podem querer algo na ilusão e querer Ser e viver no Estado de Ser.

Não há meias medidas.

Até agora, assim como o venerado Omraam, chefe dos 24 Anciões, lhes exprimiu, vocês tinham, literalmente,
como ele diz, as nádegas entre duas cadeiras.

Hoje, vocês devem escolher a cadeira.

E, em seguida, vocês devem não mais ter cadeira.

***
O estabelecimento no Ser é Vibratório.

É percepção Vibratória e realidade Vibratória.

Compreendam também, de maneira conceitual e, em seguida, de maneira direta, Vibratória, que vocês não
podem ser o que vocês acreditam e Ser no Estado de Ser.



Isso significa que, enquanto vocês estiverem identificados às suas próprias emoções, aos seus próprios
pensamentos, a esse próprio corpo e à sua própria busca, vocês não estão no Ser.

Isso é evidência, isso é Vibratório.

A resposta apenas pode estar na Vibração e no estabelecimento da Vibração no som Interior, como no
‘Silêncio Interior’, e se manifesta na Vibração do Coração.

Vibração que passa na Essência, sofrendo alquimia, como foi dito, com a pulsação do Coração e a pulsação
respiratória, até emitir o Fogo do Coração.

O Fogo do Coração não é uma visão da mente.

Não é um conceito, mas é um estado de Consciência.

É nesse estado de Consciência, traduzido pela palavra Samadhi, que se vive a Verdade absoluta.

Ir para isso é aceitar que todas as verdades que vocês expressam dentro do relativo, enquanto ação, enquanto
reação às suas feridas como aos outros, são apenas uma ilusão a mais, que lhes convêm colocar na Luz e

dissolver na Vibração do Fogo.

***

Apenas o medo, assim como eu disse, que é um elemento criado pelo seu mental, que os mantêm na ilusão
Vibratória desta densidade.

Se, no espaço de um instante, vocês acedessem ao Estado de Ser e este Estado de Ser fizesse, pela
Vibração do Fogo, desaparecer o conjunto de feridas e de medos, vocês poderiam, literalmente, desaparecer,

como alguns seres o fizeram, no Fogo, nesta Dimensão, para se estabelecerem, de maneira definitiva, no
Estado de Ser.

Tranquilizem-se, é isto que irá acontecer, e unicamente isto.

E é nisso que vocês irão dissolver todas as ilusões que os mantêm, ainda que apenas pela sua presença em
meio mesmo a este conjunto.

***

Em um primeiro momento, há identificação.

Identificação com uma busca, identificação com uma ferida, identificação com um papel, identificação com uma
função.

Todas essas identificações são apenas jogos que podem aproximá-los ou afastá-los da Verdade.

Até agora, isso os afastava.

A Verdade é o Fogo do Coração.

A Verdade é a Fonte.

Aceder à Fonte, tornar-se si mesmo a Fonte está além do desempenho de um papel e além da identificação a
qualquer ilusão.

Vocês dão corpo pelos seus pensamentos, vocês dão corpo pelas palavras, vocês dão corpo pelas emoções,
vocês dão corpo à ilusão, enquanto a ilusão, sob os seus olhos, está se dissolvendo nesse mundo.

***

Assim como Maria lhes disse, a Terra dá à luz.

A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões



A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões
superiores.

Guardem que o período no qual vocês entraram, desde poucos dias, desde uma semana, é um período
charneira.

Há 12 semanas no seu verão (inverno, no hemisfério Sul).

Existem 12 trabalhos.

Sete trabalhos são, na realidade, as Vibrações da ilusão desse mundo, que correspondem a 7 etapas, como
ilustrado nas Etapas que vocês viveram pela Graça do Arcanjo Miguel e do nosso Conclave.

Do mesmo modo, existem 12 semanas.

Nessas 12 semanas se encontram as 7 etapas e a ignição das 5 novas lâmpadas, inteiramente.Resta-lhes,
portanto, 12 semanas para participar do Estado de Ser.

Resta-lhes 12 semanas para se estabelecerem na Verdade absoluta.

O que isso quer dizer?

Que dentro de 12 semanas será o final desta Dimensão?

Não.

Mas que o modo com o qual vocês irão viver a tribulação a vir será em função do que vocês terão sido capazes
de estabelecer no seu Ser Interior, porque a sua vida exterior irá decorrer do que for estabelecido no seu Ser

Interior.

Vocês serão confrontados com o grande princípio: “que seja feito segundo a tua fé”.

É isso que vocês irão viver, aceleradamente, durante um período muito mais importante do que 12 semanas,
podendo se estender até pouco mais de um ano, antes que o Fogo venha consumir esta civilização, esse

mundo, esta ilusão e esta Terra.

***

Cabe-lhes então estarem lúcidos sobre o alcance dos desafios atuais.

Cabe-lhes estarem lúcidos sobre o seu futuro, sobre o seu Estado de Ser e sobre a ilusão da personalidade.

Vocês não poderão mais jogar, progressivamente e à medida do tempo que passar, com o ego, com os jogos
de poder, quaisquer que sejam.

Ou vocês exercem o seu poder sobre vocês mesmos, ou vocês o exercem em outros lugares.

Como outros lugares refere-se a uma pessoa ou ao conjunto da humanidade, o jogo é estritamente o mesmo,
no nível Vibratório.

Em um caso vocês acedem ao Estado de Ser e à Alegria eterna e indizível, no outro caso vocês se afastam
por ciclos e ciclos.

E vocês serão constrangidos por alguma autoridade exterior a si mesmo, para manter um corpo à base de
carbono, para ali se estabelecerem e verem e terem a lucidez do Estado de Ser, sem, no entanto, poderem

nele se estabelecer.

A lembrança do Estado de Ser é sofrimento.

A vida no Estado de Ser é Verdade.

Aí está o princípio da queda, do sofrimento da queda, mesmo se esta queda não for da sua responsabilidade.

Hoje, é tempo de sair da sua prisão.



É tempo, porque as portas estão abertas e a prisão será destruída.

Vocês querem fazer parte desta destruição ou vocês querem ir para a Verdade?

A única questão digna de ser colocada é esta, porque, no Coração, tudo é resposta.

Enquanto existir uma questão, enquanto existir um sofrimento, enquanto existir uma ferida, vocês não podem
penetrar, em Verdade, no Templo Interior.

***

Retenham que isso não é uma crença.

Enquanto vocês considerarem que isso é uma crença, vocês associam um peso ao peso que faz com que
vocês estejam nesta Dimensão.

O que lhes propomos, mas que apenas vocês podem realizar por vocês mesmos, é a liberdade.

O que vocês vivem nesta Dimensão não é a liberdade.

Isso se chama livre-arbítrio.

Vocês têm a impressão de serem livres.

Vocês não são livres.

Vocês têm a impressão de expressar um desejo da alma.

O desejo da alma não é a vontade do Espírito.

A vontade do Espírito é o Fogo, ele é: estabelecer-se no Fogo do Coração, em KI RIS TI, como Filho Ardente
do Sol, lá onde evolui Cristo.

Cristo, e como lhes foi anunciado, se aproxima da sua Dimensão e de alguns seres.

Esta ‘Vibração Crística’ e esta ‘Presença Crística’ fazem com que, como São João escreveu sob o ditado do
próprio Cristo, o que vem é a espada da Verdade.

Esta espada vem cortar.

Vocês vão estar do lado do ramo que é cortado ou vão estar do lado do tronco que permanece?

Cabe a vocês decidir.

Mas tomem esta decisão na sua alma e na Consciência, como é dito.

Porque não haverá outra decisão e vocês estão no período da decisão.

Não aquela que os empurrou, há quase 3 anos, insuflada pelo Arcanjo Jofiel no Conhecimento de certo número
de leis, que nós nos esforçamos para lhes transmitir por esse canal como por múltiplos canais sobre a Terra.

Há, em vocês, todos os dados colocados diante de vocês.

O que vão fazer?

O que querem Ser ?

Não basta pretender ser e se conduzir, na ilusão, segundo as próprias leis da matriz, mas se conduzir, na
ilusão, dentro do Estado de Ser.

Isso é muito diferente.

Vocês passam do conhecimento à Consciência.



Vocês passam da Consciência à implantação desta Consciência nesse mundo que contribui para a elevação e
para a ascensão desse mundo.

***

Aí está, bem amadas Sementes de estrelas, uma série de elementos que eu tinha vontade de fazê-los
compartilhar.

Agora, dentro dos seus questionamentos, se houver, eu quero tentar ali trazer um esclarecimento ainda mais
importante, na Vibração e nas minhas palavras.

Eu não os engajo a crer ou a aderir a essas palavras, mas a vivê-las, o que é profundamente diferente,
porque, enquanto vocês não as viverem, vocês estarão sujeitos e submissos às suas próprias feridas, que

vocês não poderão superar de modo algum pelas técnicas procedentes da sua 3ª Dimensão.

Porque as feridas que vocês revelam hoje são as feridas mais fundamentais que se manifestaram nesta vida,
como em todas as vidas que vocês estiveram encarnados.

Compreendam bem que não é questão de colocar um bálsamo sobre um sofrimento, que não é questão de
fazer um ato de reparação em um sofrimento, porque o ato de reparação em si os mantém na matriz.É questão

de ir bem além e de se estabelecer além de todos esses jogos.

Sobre isso, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: após relações difíceis com meus pais, não os vi mais. A atitude mais correta seria a de
retomar contato, ou isso levaria à ação/reação?

Bem amado, a resposta está no discurso que eu acabo de fazer.

Nas palavras e nas Vibrações que eu acabo de pronunciar.

Eu poderia traduzir isso de outro modo e, talvez, isso ressoasse mais dentro de você mesmo.

Seus filhos não são seus filhos.

Vocês são apenas os filhos de Maria e da Fonte.

Enquanto vocês assimilarem uma relação a um peso (e toda relação nesta Dimensão é peso, quer queiram ou
não), enquanto se desarranjarem por uma relação vinda do passado, é uma reação da personalidade.

No Estado de Ser, esse gênero de manifestação não pode existir.

Não pode haver emoção, no Estado de Ser.

Compreendam bem que não é indiferença.

Aqueles de vocês que pensariam na indiferença estão na ilusão também.

No Estado de Ser, há liberdade.

Vocês superam o quadro familiar que não existe, ainda uma vez, senão nesta matriz.

A única noção de família é o seu Pai e a sua Mãe no Céu e as suas linhagens, e absolutamente nenhuma outra.

Assim, portanto, colocar mesmo esta questão, mostra a você mesmo o lugar onde se situam as suas feridas e
a vontade de reparação, que é a manutenção na matriz e que o impede de Ser.

Querer reparar participa da ‘ação/reação’.



***

Questão: nesse caso, qual é a “melhor” atitude?

Ser.

A partir do momento em que você penetrar o Fogo do Coração, não há qualquer vontade de reparação que é,
como eu disse, o mundo ilusório do ego.

Não há, tampouco, desejo de romper o que quer que seja.

Há simplesmente que acolher o ‘princípio de atração e de ressonância’, que se manifesta a partir do instante
em que você se estabelecer no Fogo do Coração.

Porque, é na Inteligência da Luz que se estabelece em si que o conjunto das relações será dissolvido,
queimado.

Enquanto vocês forem portadores de pesos, vocês não podem atingir a leveza.

Enquanto vocês aderirem a esses pesos, eles não podem deixá-los.

A resposta não é, portanto, nem uma nem outra das soluções propostas, mas, sim, estabelecer-se no Ser,
porque, no Ser, tudo é resposta.

E tudo o que se manifestar em sua vida será, então, ‘atração e ressonância’ e, naquele momento, o que quer
que aconteça (que seus pais telefonem, que seus pais escrevam ou que você decida fazê-lo), isso será

correto, mas não antes de estar estabelecido na Verdade.

***

Questão: se não atinjo o Estado de Ser durante esta vida, as outras terão sido então desperdiçadas?

Bem amado, do ponto de vista da Luz e da Unidade, não há vida desperdiçada ou vida bem sucedida.

Há apenas vidas ilusórias na matriz.

Não é de forma alguma a mesma coisa.

Ao se definir em uma vida, errada ou bem sucedida, em função do seu estado possível ou não de Estado de
Ser, você se coloca si mesmo, automaticamente, na dualidade.

E você faz um julgamento de valor sobre si mesmo, o que o afasta do Estado de Ser.

Nós seremos, como dizer..., cada vez mais incisivos e apoiaremos cada vez mais o que tem necessidade de
apoio e de colocar às claras.

Não há mais tempo.

Vocês não têm mais tempo.

E nós não temos mais tempo, mesmo se o tempo não for o mesmo para nós, de usar de subterfúgios.

Enquanto vocês portarem um julgamento de valor sobre si mesmo ou no exterior de vocês mesmos, vocês
estarão no bem e mal e, portanto, na dualidade.

E lembrem-se de que, tanto o bem como o mal conduzem, ambos, para a ilusão desse mundo e para a sua
manutenção.

***

Questão: por que me sinto novamente bloqueada nas costas, esta noite?

Bem amada, o bloqueio das costas e da região lombar, que ocorre em plena noite, tem uma explicação muito



lógica e muito simples.

O que acontece à noite? 

Vocês se recriam na ilusão.

O renascimento, na ilusão, ocorre a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã.
A região na qual você é afetada corresponde à ‘região do poder’.

Isso demonstra simplesmente que uma parte de você aspira à liberdade e o Estado de Ser, e a outra parte
deseja manter o poder.

Assim, o seu corpo expressa esta dicotomia e esta secção que existe entre as duas partes de você, uma que é
ilusão e a outra que é Verdade.

Eu afirmo que não há nada a aprofundar.

Através dessas palavras, eu lhe disse tudo.

***

Questão: no acesso ao Estado de Ser pode haver uma parte de imaginação?

Absolutamente não.

Quando vocês alcançam os domínios Vibratórios do Fogo do Coração, do Samadhi, vocês sabem
instantaneamente que é Verdade.Não pode haver dúvida enquanto vocês estão na Vibração.

Obviamente, assim que vocês se afastam do Fogo do Coração e da Presença a si mesmos, no Estado de Ser,
a personalidade ainda presente, uma vez que vocês estão presentes nesse mundo, vai provocar e vai tentar

fazê-los crer que o que vocês viveram é ilusão.

Basta-lhes então, naquele momento, se remeterem ao Fogo do Coração, e vocês verão que, então, as dúvidas
não podem resistir à Vibração.

***
Questão: Sri Aurobindo, em sua vida, disse: «quando a roupa estiver manchada, ao invés de lavar

mancha por mancha, você deve mudar de roupa».

Essa é a estrita Verdade.

***

Questão: isso significa que cada passo ou cada vitória não tem mais importância, que se trata
unicamente, hoje, de mudar de roupa?

Isso é Verdade.

E corresponde ao processo descrito, aliás, pelo próprio Sri Aurobindo, quando ele foi São João.

O corpo de Ressurreição ou corpo de Luz ou corpo sem costura ou corpo imortal, será apresentado a vocês
no momento do Fogo final.É naquele momento que você irá mudar definitivamente de roupa.

A lagarta se torna borboleta.

De nada serve reparar a lagarta, se isso a mantiver na vida e na ilusão.

***

Questão: quando chegamos a dissolver as emoções pelo Fogo do Coração, a pessoa com quem se
está em relação sente e chega a dissolvê-las igualmente?



Bem amada, certamente não.

Haverá mesmo, no seu estabelecimento no Estado de Ser, seres que vão querer a todo custo se pendurar no
antigo.

A única diferença é que, estando no Estado de Ser, vocês não dão mais pesos a essas relações e elas não
podem mais afetá-los, mesmo elas afetando por vezes, ainda, de maneira mais profunda, aqueles que

permanecem na dualidade.

O paradoxo e o fator de superação estão nesse nível.

Quanto mais vocês atingirem os estados Vibratórios ligados ao Fogo do Coração, mais o seu ambiente
próximo que não vive isso vai querer, de maneira por vezes muito violenta, fazê-los recair na ilusão.

Porque, para eles, e compreendam bem que isso é verdadeiro na sua verdade relativa, são vocês que estão na
ilusão.

E, portanto, para eles, vocês são a ilusão.

Do mesmo modo que vocês mesmos, enquanto não tiverem penetrado a Verdade, vocês consideram, e com
justa razão, e aliás é a razão que o diz, que vocês são, que aqueles que vivem isso estão na ilusão.

Apenas o aspecto Vibratório lhes permite discernir e aceitar que não é ilusão, porque, como qualquer ilusão
poderia ser Vibração na Consciência?

Assim, o importante não é saber o que advirá de uma relação, porque vocês não estão mais preocupados com
esta relação nas esferas do Estado de Ser.

Lembrem-se também de que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que, em um tempo
relativamente curto, o conjunto de reações que podem existir no seu ambiente desapareça, aí também, para

que vocês se tornem, no Ser, uma Luz.

A Luz pode incomodar, mas, no final de certo tempo, a Sombra apenas pode se apagar ou ser contaminada
pela Luz.

***

Questão: a que corresponde o fato de se despertar entre 2 e 4 horas da manhã?

Aqueles que se despertam naquele momento estão sujeitos à influência do mito de Prometeu.

Isso está em ressonância e em relação com o ‘mundo astral’, com o mundo das emoções e o mundo das
relações.

Eu digo que o mito de Prometeu e o renascimento que se produz, a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã, faz
parte dos sistemas de crenças inseridos pelo Arcanjo Lúcifer em pessoa, quando da Criação desta ilusão.

Assim como vocês são portadores da Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo que
vocês são portadores do DNA de Maria, do mesmo modo que vocês são portadores do Cristo Interior ou KI

RIS TI, há também, em vocês, a marca de Lúcifer.

E, aliás, lembrem-se, o que está no alto é como o que está abaixo, falsificado ou não.

Bem amado, vocês são, coletiva e individualmente, portadores da Vibração do Arcanjo Lúcifer.

Isso corresponde ao que se poderia chamar, de maneira pomposa, ‘a redenção da matéria e a sua
espiritualização’, tornadas possíveis pelo sacrifício do Cristo.

Todos vocês vivem isso, pessoalmente.

O mito de Prometeu é vivido por cada um, mais ou menos lucidamente, mais ou menos conscientemente,
segundo o seu estado de fragilidade nesse mundo de emoções.



***

Questão: e quando se adormece somente às 4 horas da manhã? 

Não é a mesma coisa.

Adormecer normalmente e se despertar entre 2 e 4 horas da manhã corresponde ao ‘ciclo de Prometeu’ e,
portanto, à ilusão prometeica.

Em contrapartida, adormecer somente a partir das 4 horas da manhã significa que, na alma, há um medo de
não renascer na ilusão.

Há, portanto, desconstrução real em curso.

É como se, em algum lugar, a alma esperasse que esta desconstrução terminasse para estar certa de renascer
na ilusão.

Não é de forma alguma a mesma coisa que manter o Fogo prometeico, mas é apreensão.

Apreensão quanto a saber onde está a Verdade, onde está a ilusão.

Enquanto que, no seu mundo, lembrem-se, não existe Verdade absoluta.A única Verdade absoluta é quando
vocês penetram o santuário do Coração.

E enquanto vocês não chegarem nesta etapa, através mesmo de conceitos que nós veiculamos e também
através de Vibrações que chegam ao seu mundo, vocês estão sempre na alegoria do mestre Aïvanhov, das

nádegas entre duas cadeiras.

***

Questão: eu sou ainda remetido a minha infância na noção de poder. Como parar?

Bem amado, eu já concluo, antes de ir mais longe, que você está identificado à sua infância.

Bem amado, há apenas uma porta de saída: o abandono à Luz.

E o abandono está estritamente no oposto do poder.

Não se pode controlar a Luz.

Não se pode dirigir a Luz.Quando se torna si mesmo a Luz, é a Luz que age e não a personalidade ou qualquer
poder.

Em outros termos, isso poderia se chamar de complexo de terapeuta.

Isso poderia se chamar também de: “ajuda-te e o céu te ajudará”.

A Luz é liberdade e não constrangimento.

Abandonar o poder é reencontrar a liberdade.

Você não é a sua memória celular, você não é a sua infância.

Enquanto você estiver sujeito a isso, você não poderá encontrar a liberdade.

E, portanto, é completamente concebível que isso possa ser estressante, em todos os sentidos do termo,
mas, de outro lado, eu o lembro das palavras de Cristo: “vigiai e orai”.

Alguns seres são obrigados a ir, na personalidade, até o esgotamento de todos os seus cartuchos, antes de
jogar o fuzil.

Não esqueça também que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai colocá-lo, sistematicamente, face a
face àquele que o fará ressoar nesse princípio.



Não há qualquer meio, efetivamente, de dali sair, estritamente nenhum.

Em particular ao que se refere a esse centro.

É o único centro sobre o qual você não pode agir por si mesmo ou por qualquer compreensão.

O centro do poder leva a passar no Amor.

***

Questão: a que correspondem as variações de densidade, no peito, sem sensação do Fogo do
Coração?

Bem amado, quando da ignição do que é chamado de 9ª lâmpada, ou corpo de irradiação da Fonte ou do
Divino [ponto ER do peito], estabelece-se uma mudança de densidade.

Essa mudança de densidade pode, por vezes, ser vivida como um peso e uma gravidade, existente acima do
chacra do Coração, como uma barra transversal.

Isso é completamente normal e participa do estabelecimento da vibração do Coração, que irá conduzir, ela
mesma, à respiração do Coração e, finalmente, ao Fogo do Coração.

Aí também há uma relação certa com o ‘mito de Prometeu’, que vem furtar o Fogo.

O Fogo do Coração não é o Fogo do poder.

***

Questão: um bloqueio emocional pode criar bloqueios de compreensão?

Mas, bem amado, é o fato do bloqueio da compreensão que quer dizer que, por você mesmo, você decide
compreender e ter um sentido e, portanto, é isso que bloqueia.

Você é, portanto, identificado às suas emoções.

***

Questão: eu vi um olho que eu atravessei. A que isso corresponde?

Bem amado, isso significa que a sua consciência, naquele momento, polarizou-se no que é chamado de 3º
olho.

A visão do 3º olho se ilumina em 7 níveis, desde as visões coloridas até a visão de olho penetrante, que
corresponde à ativação do 7º subplano desse 6º chacra.Existem, de fato, 7 etapas correspondentes à ativação

do 3º olho.

A primeira etapa é a percepção da banda Vibratória que conecta com alguns pontos da Coroa Radiante da
cabeça.

O segundo ponto é o aparecimento do que vocês poderiam chamar, na sua Dimensão, de efeitos
estroboscópicos da Luz branca.

Aparece, em seguida, uma Luz amarela, em torno da qual gira uma Luz violeta.

Em, seguida, aparece uma Luz violeta no centro, em torno da qual gira uma Luz amarela.

Em seguida, a Luz amarela e a Luz violeta se estendem cada uma lateralmente.

Em seguida, aparece um símbolo, eminentemente variável segundo os seres.

Naquele momento começam a desfilar, atrás dos olhos fechados, na meditação, rostos.

Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.



Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.

E, finalmente, a última etapa corresponde ao aparecimento de um olho que atravessa.

Isso significa, bem amado, que a sua Consciência estava colocada, naquele momento, no nível do 3º olho.O
fato de colocar a Consciência em um lugar do corpo corresponde à Vibração se ativando.

Esta Vibração se ativa em função do seu próprio nível de Consciência, no lugar em que se coloca a sua
Consciência naquele momento.

Mas, quando eu digo que ‘ela se coloca’, isso não é uma intenção mental, mas sim, uma realidade
Vibratória que se estabelece no lugar em que você coloca a sua Consciência.

A ativação, tal como foi realizada no nível da Coroa Radiante do Coração e da Coroa de Fogo, reflete-se
também por uma colocação no Fogo e por uma ignição da Coroa Radiante da cabeça.A Consciência do

Coração é, como muito frequentemente repetimos, a chave que permite o acesso ao Estado de Ser.

Assim, colocar a Consciência no Coração deve ser sentido sob forma Vibratória, de pressão ou em diferentes
níveis correspondentes à Alegria interior.

Nesta Alegria interior não há espaço nem para a raiva, nem para a rebelião, nem para qualquer dúvida do que
quer que seja.

Assim, no nível do Coração, encontram-se a humildade, a simplicidade e a eficácia.

Obviamente, muitos seres, atualmente, vivem a ativação da Coroa Radiante do Coração ao mesmo tempo em
que a Coroa Radiante da cabeça e, para alguns deles, ao mesmo tempo em que o Triângulo Sagrado.

Qualquer que seja o ponto de Vibração mais ativo, obviamente, o esforço da consciência comum é, sempre, o
de tentar levar a Consciência a se manifestar pela Vibração, pela pressão ou pelo Fogo, na Coroa Radiante do

Coração.

***

Questão: senti uma Energia subir do sacro para o Coração, isso acompanhado de Alegria, depois,
uma sensação de reconexão misturada com dor. Por quê?

Bem amado, a dor corresponde à ativação dos canais e circuitos que, até o presente, estavam tapados.

É então normal que a desobstrução possa se refletir por fenômenos dolorosos.

É importante, entretanto, apreender que, mesmo nesta compreensão que pode por vezes existir, ou no nível do
sacro, ou no nível do Coração, o elemento Alegria permanece, qualquer que seja a dor.

No momento em que a Kundalini se despertar, no momento em que ela cruzar o que é chamado de ‘bainha
dos chacras’, perfurando-as no sentido da subida, ela provoca uma série de coisas que não foram

suficientemente purificadas.

Isso pode provocar também fenômenos de dor ou de medo, que ressurgem naquele momento, em outros
níveis além do nível físico.

Mas isso corresponde, igualmente, a uma desobstrução de alguns canais e circuitos.

***

Questão: quando nos tornamos uma estrela ou um planeta, estamos em Samadhi perpétuo?

Bem amado, a partir do momento em que você conectar o Estado de Ser e penetrar o Estado de Ser, a sua
vida é Samadhi, a sua Consciência é Samadhi.

Não há necessidade de esperar um espaço de tempo que, na sua escala, representa éons e éons, para viver
isso.

Você procura compreender algo que não pode ser compreendido pela sua razão e pelo ego.



Apenas a ‘Consciência pura’, chamada de Sat Chit Ananda, que pode vivê-lo e não a consciência do humano,
na sua razão e no seu mental discursivo, que é apenas ilusão.

Como você quer então esperar compreender algo do escalão do universo ou do escalão de um planeta?

A visão que você tem, de maneira geral, de um planeta como o seu ou daqueles que você vê à noite, ou das
estrelas, é forçosamente redutora, em função do que os seus olhos percebem.

E os seus olhos não percebem a Verdade.

O seu mental ainda menos.

Querer compreender é querer tomar e se apropriar, o que jamais é o caso da Luz.

A Luz é resposta no Coração.

***

Questão: a intensidade da Vibração do Coração é diferente para cada um?

Bem amado, ela é ao mesmo tempo diferente de acordo com os dias, ela é diferente segundo o seu humor.

Se o seu humor estiver azedo, a Vibração irá se apagar.

Se o seu humor estiver em oposição à Dimensão do Coração, a Vibração não existirá, simplesmente.

Não pode ser de outro modo.

Vocês não podem adquirir o que quer que seja nesse nível.Vocês apenas podem Ser.

Toda a diferença da sua compreensão situa-se nesse nível.

Falando-lhes de Ser, o mental compreende o ego.

O Ser é Vibração, consciência ilimitada do humano.

A Vibração no Coração vai então se modificar, se modular em função da sua capacidade para se aproximar
cada vez mais da Unidade, em função dos circuitos e dos canais, do seu estado de abertura também.

Não esqueçam jamais que vocês são Semeadores da Luz nesta Dimensão.

O que significa que vocês são regados de Energia cósmica, de Energia telúrica, de Energia solar, mas também
de Energias distorcidas da matriz existentes no seu ambiente, como em vocês mesmos.

A Vibração do Coração apenas pode se estabelecer quando houver abandono.Vocês não podem dominar a
Vibração do Coração.

É ela que os domina e os conduz à liberdade, e não o inverso.

Tanto que, durante este período e desde já vários anos, é extremamente fácil ativar e receber a Luz pelo alto,
agora, que ela se torne Amor, Luz Vibral, depende apenas de uma coisa, do seu acesso à humildade,

à simplicidade e ao abandono à Luz e absolutamente nada mais.

Não há, na sua linguagem, que usar de subterfúgios.

Há simplesmente percepção ou não percepção da Vibração.

Não há culpa a ter, nem repreensão, há simplesmente um mecanismo específico no próprio plano da sua
humanidade, em meio mesmo a esta falsificação.

A Luz se estabelece no Coração, ela vibra então no Coração ou ela vibra em outras partes.

Vocês não podem obrigar a Vibração do Coração a aparecer.Isso se denomina o abandono à Luz.



***

Questão: esta conduta de abandono corresponde às palavras de Cristo: «seja o que tu és e não
deseje nada»?

Inteiramente.

Essa é toda a diferença que pode existir entre o próprio desejo da Luz, o impulso da alma e o abandono à
Luz, que são três mecanismos de Consciência.

Mecanismos energéticos profundamente diferentes.

O desejo da Luz  leva ao ego e leva à Luz na Vibração da cabeça e unicamente na cabeça.

O impulso da alma passa, obviamente, pelo plexo solar e leva à porta estreita, à passagem do ego ao Coração
e, enfim, o abandono à Luz leva a Luz diretamente ao Coração.

Vocês não têm outra possibilidade além dessas três possibilidades.

Não existe qualquer outra e jamais existirá qualquer outra, nesse mundo como em todos os mundos.

Não há nada a compreender.A palavra que empreguei desde o ano passado, de abandono à Luz, basta-se a
si mesma.

A própria compreensão desse conceito não é abandono, mas resistência.

Bem amado, isso não pode se fazer em um dia.

Alguns levaram, eu diria, anos, para chegar nesse ponto.

Em nome de qual ser humano ali se chegaria num instante?O único modo de ali chegar num instante é estar no
abandono à Luz.

E isso passa pelo silêncio mental.

E isso passa pela aceitação.

Isso passa pelo silêncio das emoções.

Isso passa pelo silêncio do ego.

Isso passa pelo silêncio do mental.

Isso passa, também, pelo tempo do estabelecimento desta Luz no abandono à Luz no Coração, pela ausência,
mesmo temporária, das feridas interiores do passado e de todo desejo de projeção em qualquer futuro.

Basta, então, parar o tempo, o tempo de um instante e, em meio a esse instante, o abandono à Luz ser real
abandono à Luz, significando, assim, a frase de Cristo sobre a cruz: “que a tua vontade se faça e não a

minha”.A vontade de vocês não irá conduzi-los jamais, jamais à Luz.

O que lhes é pedido, se vocês quiserem aceder à Luz do Coração e à sua Vibração e à sua Alegria, é
um abandono total.

Ainda uma vez, não há qualquer alternativa.

Por enquanto, isso pode permanecer nas palavras, mas quando vocês fizerem a experiência de maneira
definitiva, vocês irão compreender isso como uma Verdade essencial, sem, no entanto, compreendê-lo,

porque vocês vibram isso.

Isso não passa pelo filtro mental.

O melhor seria, talvez, falar em termos de circuitos e de canais existentes nos diferentes corpos.



***

Questão: se a Luz se manifestar mais na cabeça do que no Coração, seria conveniente, com a
consciência comum, orientar esta Luz para o Coração?

Isso convém completamente.

Se vocês deixarem a Luz na cabeça, mesmo sendo uma garantia, de algum modo, de um acesso às
Dimensões Unificadas, assim como foi dito, há muitos modos de chegar a esses mundos Unificados, no

terror ou na Alegria.

Não há outro modo.

A única maneira de viver a Alegria no mundo no qual vocês vão viver, durante este período de tribulação, é
simplesmente se estabelecerem Vibratoriamente no Coração.

Obviamente, a Luz que vem do Céu, seja a radiação do ultravioleta, seja a radiação da Fonte, seja a Vibração
do Espírito Santo, só pode penetrar pela cabeça.

Eu os lembro de que a cabeça é o que recapitula.

De que a cabeça é que está situada na parte superior do seu corpo, vocês que estão embaixo, existe então um
gradiente elétrico ou eletrostático correspondente à própria estrutura da matriz.

A Luz apenas pode, realmente, penetrar pela cabeça.

Cabe-lhes, pelo seu trabalho de abandono, pelo seu trabalho sobre as suas próprias emoções, mas,
sobretudo, agora, sobre o abandono à Luz, que esta Luz se estabeleça no Coração ou no sacro.

Enquanto a Luz permanecer na cabeça, certamente, isso continua uma garantia de acesso às Dimensões
Unificadas, mas, entretanto, assim como São João disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos.Os

chamados serão marcados na testa.

Este é o início do caminho e não o final do caminho.

***

Questão: levar a língua ao palato permite facilitar a canalização da Luz da cabeça para o Coração?

Completamente.

Do mesmo modo, o fato de inclinar a cabeça para frente, respirando com a boca aberta e com o conjunto de
gestos que conectam as diferentes lâmpadas, que lhes foram comunicados, participa, obviamente, do mesmo

e único objetivo (*) (nota: protocolo intitulado “reunificação dos novos corpos”).

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Bem amados, a sucessão do que vocês vivem é muito lógica.

Há um sentido, bem além da sua compreensão imediata.

O único sentido é de ajudá-los a ir para o Coração e nenhum outro.

Que a Luz os acompanhe, até breve.

************

(*) – SRI AUROBINDO – ‘YOGA DA VERDADE’:



http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html 
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-mensagem-da

- UM AMIGO – ‘YOGA CELESTE’:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-reunificacao-dos

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês: 
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=660 
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Eu sou Pluma Branca ou SNOW.

Recebam o Amor de uma das suas Irmãs.

Irmãos e Irmãs presentes nesta assembleia, eu venho hoje, além mesmo da busca à qual eu os convidei, expressar
certo número de elementos relativos à Terra e à natureza.

Os povos nativos, o meu, como tantos outros, sempre guardaram presente, em sua Consciência, a capacidade de
perceber o Sopro da vida ou o Sopro do Grande Espírito.

Nós permanecemos próximos da Terra, por instinto e por intuição.
Porque nós sempre aceitamos que nossa vida nesse corpo era possível, de um lado, pela Terra, e de outro lado, pelo

Sopro do Espírito e o sol.

Nós jamais procuramos outra coisa além desta harmonia.
Esta harmonia, certamente, não é, como o sabem, uma Verdade absoluta, mas, mesmo assim, na natureza as forças

de Vida são muito mais facilmente captáveis e assimiláveis pela Consciência.

Hoje, a maioria dos seres humanos está cortada do Sopro do Grande Espírito na natureza, por seus modos de vida,
por seu modo mesmo de encarar a Vida.

O dinheiro colocou, entre os homens, uma barreira e eu me explico: em minha tribo, como em todas as tribos e os
povos nativos, quando você sonhava ou desejava algo que não tinha, era preciso propor outra coisa no lugar.

É a grande diferença, com relação ao que vocês chamam de compra ou de comércio e toda a diferença está aí, e ela
é essencial.

Obviamente, não falaria do que jamais conheci, que vocês chamaram ainda de finanças,ilusão sobre ilusão.

Assim, portanto, quando um ser de meu povo queria algo, ele devia dar, no lugar, outra coisa.
Isso foi chamado de ‘troca’, que foi tão ridicularizada em suas sociedades.

Mas o importante não é a troca em si, era a intenção que estava por trás.

A saber, se eu queria, por exemplo, este bonito ornamento, esse belo animal, era necessário que eu fornecesse algo que
era meu, algo que eu conhecia.

E, portanto, havia, nessa troca, uma relação que se estabelecia entre dois seres que trocavam e compartilhavam.
A relação era então direta.

Era um comércio equitativo e, sobretudo, pleno de sentido.

Então, hoje, vocês compram e compram, com algo que não foi criado ou que vocês não possuem.

O objeto que vocês cedem, na troca, é algo que lhes pertencia, que vocês cedem contra outro objeto.

Todas as sociedades tradicionais funcionam segundo esse princípio.
E aí está que o ocidental, desde algumas centenas de anos, não contente de ter criado, como pelas religiões, um
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intermediário na relação, além disso deram este intermediário todos os poderes sobre a relação.
Vocês perderam então o verdadeiro sentido da palavra comércio.

Então, certamente, àqueles de vocês que me responderiam que o valor de uma tenda não é o valor de um
apartamento, eu responderia, certamente, a seus olhos, mas certamente não aos nossos.

E em nome de que o valor que vocês atribuem é mais real que aquele que nós atribuímos?

De fato, esse princípio de simplificação em todos os níveis, tornou tudo complexo.
A Vida se tornou algo que não é natural, porque é preciso ganhá-la.

***

É através dessas coisas muito simples, que são, para os povos nativos, tão evidentes, que vocês contribuíram, de
algum modo, para manter e para desenvolver aspectos cada vez mais abstratos.

Nessa abstração, lhes parece que se desembaraçaram de certo número de obstáculos.

No início, quando tive a oportunidade de ver com meus olhos, por outro canal, quando compreendi que, ao invés de
semear a Terra com suas fezes, vocês utilizavam da água limpa, não pude crer e, no entanto, era a Verdade.

Qual é o ser humano, no mundo ocidental, que tem consciência que ele polui a água ao invés de semear a Terra,
deste modo?

Eu poderia multiplicar os exemplos ao infinito, mas meu objetivo não está aí.

***

Hoje, as coisas são profundamente diferentes com relação ao que vivi em minha última vida.
Simplesmente, vocês deverão retomar Consciência da pulsação da vida que existe na natureza, porque a natureza

será seguramente sua maior ajuda no que vocês são chamados a viver.

Antes do retorno na Unidade, do Grande Espírito, vocês devem, eu diria, com urgência, domesticar de novo a
natureza e se domesticarem de novo, a vocês mesmos, se reconectarem, em todos os sentidos do termo, com o pulso

da Terra, o pulso dos vegetais, a vida dos animais.

Como o sabem, muito grandes entidades anunciaram a fase que vocês vivem como um período de dissolução de
tudo o que não é natural, de tudo o que é artificial.

Assim como as frases muito conhecidas que foram pronunciadas pelas pessoas dos povos nativos, vocês chegaram a
este extremo.

Quando lhes disseram que o dinheiro não se come, e fomos muitos a dizê-lo, olhavam-nos com olhos perplexos,
dizendo-nos que não se tinha mais necessidade de ter alimentos sobre si, porque era suficiente sacar um bilhete para

comprá-los.

Tínhamos verdadeiramente muita dificuldade para transmitir o que vivíamos.
Nós éramos então como todos os outros povos nativos: os selvagens que se opõem ao progresso, à evolução.

Em sua desmedida, o homem ocidental jamais viu que não era uma evolução, mas, bem mais, uma involução e uma
degradação profunda de sua própria Consciência e de sua confiança e de sua orientação.

Vocês então, vocês todos, sem exceção (e mesmo nos povos nativos, em seguida, por avidez, por
conveniência), foram cortados voluntariamente desta conexão à natureza, aos elementos.

Ora, na dissolução que vem a vocês, apenas isso restará.

***

A natureza é vida.
A natureza está bem mais próxima do que vocês chamam de Dimensão Superior que o ser humano.

Começando, já, pelo reino mineral que Vibra e que permite a própria coesão e a manutenção de certa dose de Sopro
do Grande Espírito, sem o qual tudo seria apenas escuridão.



A vida, na natureza, está repleta de elementos, elementos que, seguramente, falam conosco.

Compreendam bem que o que falo não está ligado a uma visão que vocês chamariam de xamânica, mas bem além.
A natureza, em sua totalidade, é sinais e manifestações.

Eu lhes digo isso porque, no que vocês vivem hoje, o apoio o mais maravilhoso que vocês podem encontrar é,
obviamente, vocês mesmos, em sua Dimensão Una, interior.

Mas a natureza é uma grande ajuda para isso.

Vocês ali encontrarão reconforto, reconciliação, apaziguamento, o que jamais seus bilhetes ou seus plásticos poderão
lhes trazer.

***

Os acontecimentos da Terra vão forçá-los a repensar, no pouco tempo que lhes resta nesse mundo, sua relação com
esse mundo e com muitas coisas que vocês devem deixar para encontrar o Sopro do Grande Espírito e estar em

acordo com ele.

Existem homens insensatos que não compreenderam mesmo que eles não podiam mais viver uma geração sem
natureza.

Que digo eu uma geração?
Uma dezena de anos.

Como o sabem, alguns povos abandonam já a Terra: as abelhas, os golfinhos, as baleias.
Eles não abandonam a Terra para se salvar, mas eles abandonam a Terra para ir para a nova Terra.

Eles ali estão já, aqueles que devem ir.
Eles realizaram seu sonho.

Eles escaparam da ilusão e do sofrimento.

***

Nós sempre dissemos, como outros povos, que a vida é um sonho que se tornou um pesadelo.
É de fato possível, era de fato possível, mesmo no que vivo agora, em minha Consciência, com minhas Irmãs, que esse
mundo era uma ilusão, mas uma ilusão que tinha sido ordenada, preparada, para a qual a vida podia se expressar e

se religar ao Grande Espírito, antes que a Sombra chegasse.

A vida nesta dimensão pode ser mágica.

Muitos povos, irmãs das estrelas, vivem, aliás, em total liberdade, em comunhão com a natureza, nos mundos
Unificados.

***

Em meio a todos os povos há necessidade de compreender o que é lógico, mas o problema vem que a necessidade de
compreender veio substituir a necessidade de viver e a percepção da vida.

Não tendo mais esse sentido, o sentido não aparece mais, o significado, ainda menos.
É necessário portanto fazer intervir suposição, análise.

Eu intervenho essa noite para bem marcá-los no que é o mental e o que é a empatia.

Para bem fazê-los observar que o Ocidente, como muitos povos nativos, infelizmente, escolheram o mental, o que
vocês chamam de razão, de lógica.E o drama é que o homem quer se apreender, com o mental, da vida e do sentido

profundo da vida.
É um erro funesto que os leva a viver o que chamo, eu, de ruptura e a sede perpétua.

Vocês sabem essa palavra: «por que», «por que», «por que», «por que», que volta, mais ou menos conscientemente,
durante o dia, esta injunção tão oposta à injunção da vida que é «Vida», «Vida», «Vida».

«Porque» não é a vida.
«Porque» é uma construção, que não é você e à qual vocês são identificados, tão identificados.



***

Certamente, sejam minhas Irmãs, sejam os Anciões, sejam os Arcanjos, nós transbordamos literalmente de amor por
vocês.

Isso nada tem de excepcional, é normal.

E estamos entristecidos, não falo por vocês, em particular, neste espaço, mas pelo conjunto da humanidade, por ver
que sempre e sempre, mesmo quando os sentidos da vida se instalam, para alguns de vocês, novamente, em seu

Coração, a cabeça continua: «por que», «por que», «por que».

Será que a vida pergunta por que está viva?
Será que seu Coração pergunta por que ele bate?

Eu exprimo, com minhas palavras, certamente o que deveriam exprimir as formas de Consciência bem além da
humana.

***

Vocês descobrirão que, hoje, se vocês querem ir para onde seu Coração quer conduzi-los, vocês devem redescobrir,
com toda urgência, o que é a simplicidade.

A simplicidade não quer dizer sofrimento, ela quer dizer Alegria.
A Alegria só pode se instalar se vocês são simples.

Já em acordo com vocês mesmos, não com a cabeça que diz «por que», «por que», «por que», mas com o Sopro, esse
Fogo que está em vocês.

Porque absolutamente tudo ali está, tudo, sem exceção.

Um dos grandes neófitos, pertencente mais ao Ocidente que aos povos nativos, veio vê-los.
Não havia necessidade de vir nos ver, nós, porque sua mensagem nós a conhecemos desde o início dos tempos.

Ele veio lembrá-los, tentar ao menos lembrá-los, ele lhes disse que vocês deviam voltar a ser como crianças,
maravilhadas pela vida, que não se preocupam nem com o amanhã nem com outra coisa que o que vivem, no

instante em que vivem.

Mas, certamente, o mundo os levou em conceitos.

Ganhar a vida.Como se se pudesse ganhar a vida, eis que a vida É, de qualquer modo.
Ela não tem necessidade de ser ganha.

Isso faz parte de crenças que falsificam ainda mais o pouco de vida que restou nesse mundo.

Era necessário, naquele momento, se proteger, eis que era preciso ganhar sua vida, da doença, da velhice e mesmo
da morte, até ignorar o sentido e a função.

Até considerar que a morte não lhes concernia, que era algo tão distante que era indecente dela falar ou evocá-la.

Fizeram-nos então penetrar, com seu consentimento, em camadas muito mais pesadas, mesmo, que a armadilha
inicial.

E vocês consentiram.
Nós consentimos.

Aquiescência à ilusão, aquiescência a uma maior falsidade, a tal ponto que alguns disseram que o homem era um
lobo para o homem, e é a Verdade.

***

Então, sim, a natureza, contra ventos e marés, vive e prossegue o seu papel.

O ser humano, entre os mais estúpidos entre eles, pensou mesmo em suprimir a natureza, suprimir as árvores, suprimir
a vida.

Ali havia apenas essa palavra: negócios.

E, depois, negócio tornou-se negócio, como sempre (o negócio é a vida), enquanto for antivida.



As relações entre os seres se tornaram sem graça, não impregnadas de vida.

De fato, trocar um animal por um pulôver é trocar uma parte de si.
Comprar com uma peça, é anônimo.

Como vocês dizem, o dinheiro não tem cheiro.
O pulôver e o animal têm cheiro.

O cheiro daquele que o fez, daquele que o alimentou, que ali se investiu.
E, sobretudo, não há intermediário.

O que nos tem mais chocado, com a vinda do homem branco, é essa necessidade de se tranquilizar por ritos, por
igrejas, eu creio, pelos tempos.Como se o ser tivesse se tornado tão impuro que ele precisava outro ser se dizendo
puro(mas, frequentemente, ainda mais impuro que ele mesmo) para entrar em contato com o Grande Espírito.

Mas o Grande Espírito está por toda parte.
Ele não pode ser fechado em nenhum lugar.

Então, sim, a natureza os restitui ao que vocês são, nesta dimensão, falsificada ou não.Ela os restitui à Verdade.

A natureza é um inimigo, assim os ensinaram, assim vocês acreditaram.
A natureza, agora, apenas restituirá o que a humanidade abafou.A natureza, nos tempos que lhes restam, se tornará

cada vez mais seu salvo-conduto, seu meio de prover todas as suas necessidades.

É diferente voltar à natureza e em meio à natureza voluntariamente, do que esperar para ser forçado.
A natureza se abre a vocês, se vocês se abrem a ela.

Ela é paz, se vocês são paz.
Ela é violência, se vocês são violência.

Não há qualquer punição aí.
Há somente uma ressonância, somente uma evidência.

Na natureza não há “por que”.
Há somente evidência e a aceitação do Sopro do Espírito que ali está.

A Terra é viva e a Terra não tem que aceitar e, aliás, ela não aceita a visão deformada da vida.A Terra vai se
liberar, ela dá à luz.

Ela vai se liberar de certo número de forças que a forçaram a permanecer.
E se ela ali permaneceu, não é por ela, mas por vocês, por nós.

***

Vocês acreditam que, desde tanto e tanto tempo, a Terra não teve os meios de se liberar de todo parasita, de toda
vida, em sua superfície?
Ela não o fez, por vocês.

Ela respeitou suas vidas até certo ponto, até o momento em que o Grande Espírito chegou, há quase 30 anos, e lhe
disse: «agora é a hora, você deve se liberar».

A Terra bem que respondem ao Grande Espírito: «mas eu apoio muitas Consciências e vida, não posso, assim,
mudar».

Então, o Grande Espírito disse à Terra: «eu a deixo viver ainda, o tempo que alguns homens despertem, que alguns
homens aceitem reviver a verdadeira vida».

E a Terra esperou, pacientemente.

Ela suportou ver a natureza desfigurada.
Ela suportou ver seu éter poluído pelas ondas contrárias à vida.

Ela suportou tudo isso, por vocês, e unicamente por vocês.

O que lhes digo é a estrita Verdade.
Quem rende graças à Terra, quem agradece a Terra por ter esperado?

Quem se dá conta disso?



Os povos nativos, alguns Guardiões e Guardiãs da sabedoria.
Não todos, alguns.

***

Hoje, a Terra se libera e vai se liberar, inteiramente.O momento chegou.
Ela lhes pergunta: «vocês querem fazer parte da vida, da nova vida?
Vocês querem se juntar a mim, à Unidade, às dimensões da liberdade?

Vocês querem ir também a outros planetas, outras dimensões?».

Para isso, é preciso mudar.
Para isso, é preciso parar: «por que», «por que», «por que».

E viver.
Viver.

Como em sua linguagem, vocês podem lhe dizer, saber é: ter a si mesmo.
O saber não é o conhecimento.

A mãe Terra dá.
Ela dá sem distinção.

Ela lhes deu tudo, apesar do constrangimento.
Vocês acreditam que a Terra pôde suportar tudo o que ela suportou se não tivesse, nela, um Amor imenso pelo

conjunto de vidas que ela nutria?

***

Hoje, as coisas são diferentes, porque o momento chegou.

Então, sua busca, esta busca de vocês mesmos, os levará mais facilmente que vocês perceberão a vida da natureza,
da Terra.

Porque, lembrem-se também de que a Terra, em seus aspectos íntimos, em seu Coração, tem o cristal, a Fonte.

Hoje, esta busca de vocês mesmos deve se viver.
E viver é estar inteiramente imerso no Sopro do instante, no Sopro da Verdade.

Mas é a vocês que cabe viver a experiência de apreender o alcance, não com compreensão ou saber, mas com o
Coração.

A Terra os levará para o mundo novo.
Ela conhece o caminho.
Ela conhece a estrada.

Aí também, deem-lhe confiança.
Ela sabe qual povo ela deve levar primeiro, na nova dimensão.Ela obedece à vida, ao Sopro.

Assim, a busca que vocês levaram, além do sentido pessoal, é um convite para se voltarem para o verdadeiro valor,
que é a vida.

Certamente, a cabeça vai responder, ela responderá sempre, aliás: «eu devo ganhar minha vida, devo pagar isso ou
aquilo. Eu devo.».

Mas quem disse?
As leis.

Quais leis?
Aquelas do homem ou aquelas da vida?

A Sociedade.
Qual sociedade?

Uma sociedade que fala de direito e que não lhes atribui nenhum.
Uma sociedade que fala de liberdade, enquanto vocês não têm nenhuma.Onde está a liberdade? Será que está no

fato de comprar o que bem lhes parece, ou será que ela está no fato de viver?

***

Vocês vão viver em breve uma mudança de condições, uma mudança de vida, uma mudança de paradigma.



A chave, certamente, é o Coração.
Mas uma das chaves do Coração é a natureza.

Então, vocês me responderão: «eu não vivo na natureza».
Então, eu responderia: «é que você não sentiu a vida».

Certamente, assim que se fala de natureza, o humano civilizado vai compreender: perda de muitas coisas, perda da
civilização.

E se eu dissesse que a Terra não se importa com suas sociedades, com suas civilizações?
Ela respeitou a vida que corre em vocês e nada mais.

A mulher sempre foi bem mais próxima da natureza que o homem, porque, inconscientemente, ela sabe o que é a
vida e levar a vida.
O que faz a Terra.

***

Agora, não é mais tempo de voltar atrás e viver como os povos nativos, é muito tarde.É simplesmente tempo de
acolher, urgentemente, o Sopro, o Sopro e o batimento de sua própria vida, que vocês poderão reencontrar na

natureza.

Dirijam-se à Terra, não para lhe pedir a cura das pragas que os homens lhe infligiram voluntariamente.
Isso a nada serve.

Mas, simplesmente, lhe dizendo que vocês querem entendê-la, rendendo-lhe Graças pelo que ela é.

A Terra vai tomar uma importância essencial, a partir de agora, porque sua Consciência, para ela também, muda:
ela se libera, como vocês.

Os seres que se liberam podem se compreender mais facilmente, porque vão já no mesmo sentido, com mais ou
menos resistências, mais ou menos facilidade, mas vão no mesmo sentido.

***

O sonho da Terra vai se tornar sua Verdade.
Que vocês estejam sobre esta Terra ou em outro lugar, depois, vocês viverão no Coração.

Vocês assimilarão o papel da Terra, apesar da falsificação.
A Terra é o que há também em sua base, porque ela vem da Terra, não é?, mesmo se o homem transformou isso.

Como disse um dos filhos do Grande Espírito, vocês estão sobre esta Terra, sobre esse mundo, mais precisamente, mas
vocês não são desse mundo.

Igualmente a Terra não é desse mundo.
Ela tolerou.

Ela esperou pacientemente a oportunidade de viver o que ela vive.

Então, sim, é preciso render graça ao céu, render graça aos guias, aos grandes seres que vêm vê-los, mas é
preciso render Graças, também, à Terra.

Ela jamais foi, voluntariamente, sua prisão.
Mas ela sempre tudo fez para que os filhos da Terra pudessem encontrar, em seu seio, consolação e vida.

Alguns seres fizeram, de maneira consciente, conscientemente, conscientemente destruíram as árvores, as florestas, a
vida dos vegetais, dos animais.

Então, não é questão agora de desenvolver uma culpa que a nada serviria.
É simplesmente questão de se tornarem lúcidos e conscientes.

Lúcidos e conscientes, não quer dizer compreender e saber.Lúcidos e conscientes quer dizer Ser.

Terem-se de pé.
Deitarem-se também, para sentir a Terra.

Pedir-lhe que os nutra, corpo, alma e Espírito.

Aí está, meus irmãos e Irmãs, o que tinha a lhes dizer.
Fui um pouco longa.

Se houver respostas a trazer e se eu puder trazê-las, então, eu as trarei de bom Coração.



***

Questão: como me lembrar dos meus sonhos?

Cara irmã, estou mesmo ainda surpresa que você saiba o que é o sonho, porque, como vocês querem sonhar,
dormindo fechados?

Você quer sonhar?
Então, durma sem obstáculos entre a Terra e o céu e você.

Reencontre o sono, fora.
Banhe-se dos raios da lua.

Recolha o raio da vida da Terra e, então, você percorrerá o espaço do sonho.

A maior parte dos sonhos que vocês vivem, fechados em suas casas, são bem insípidos, e apenas traduzem uma
pequena fatia de vida.

Sonhar é possível, então, é preciso estar reconectado ao céu e à Terra.
Para isso, é preciso dormir sem uma estrutura acima de vocês e abaixo de vocês.

E o sonho irá se estabelecer.

Não penso que haja muitos irmãos e Irmãs aqui que tenham pensado em dormir, como assim se chama, na bela
estrela.

O sonho ali se encontra, eis que, instantaneamente, naquele momento, a Consciência indo para outros lugares, o
espaço do sonho se abre, coisa que ele não pode fazer, ou então de maneira muito alterada, num espaço fechado.

***

Questão: como se pode da melhor forma possível render Graças à Terra pelo que ela faz por nós?

Você pode acender um fogo, você pode cantar louvores.
O mais simples é ainda dar-lhe as palavras do seu Coração.

E vibrar por ela no seu Coração e dar-lhe esta Vibração.
Ela a tomará, ela a acolherá.

Simplesmente, muito poucos, no mundo ocidental, pensam assim.

***

Questão: para os Aborígenes Australianos, o sangue das regras das mulheres é importante?

Sim.
No sangue das mulheres, como no sangue da Terra, se esconde o mistério da criação.

Algumas tradições quiseram fazê-los crer que esse sangue era impuro, eu creio, no que vocês chamam de suas religiões
monoteístas.

Obviamente, porque toda a magia da vida se esconde nesse sangue.
Mas eles sabiam o que faziam, privando-os desse sangue.

A tal ponto que, agora, não ocorreria a qualquer ser humano, no espírito, encarar esse sangue como puro e sagrado.

Certamente, certo número de poluições podem se eliminar nesse sangue, mas antes dessas poluições, o papel sagrado
permanece.

Além das tradições ou religiões monoteístas que os induziram nesta crença, o conjunto de povos da Terra, ditos
primitivos, sabem e utilizam esse sangue sagrado.

Isso está tão distante, agora, do que é aceitável pelo homem civilizado, que não vale a pena ir mais longe.

***

Questão: os cantos ameríndios que ouvi durante a sua intervenção são cantos de homenagem à Terra, em
ressonância com a sua Vibração?



Inteiramente.
Hoje, eu não cantarei, mas, em breve, eu lhes cantarei o canto da Terra.

Porque a Terra canta.
Ela canta verdadeiramente.

Assim como o cosmos canta, assim como as diferentes radiações cantam, cada uma, seu canto.
Assim como existe um canto em todas as partículas, a Terra, também, tem um canto.

Trata-se, portanto, certamente, do canto da Terra.
O cristal canta.

Mas, para ouvir esse canto, é preciso, certamente, estar na escuta.
E estar na escuta no Coração, e, portanto, no silêncio.

***

Questão: as estrelas, entre elas, cantam?

Sim.
Do mesmo modo que as árvores se comunicam entre elas pelos raios de Luz e pelos cantos.

A vida é canto.
Aliás, quando vocês conectam o Grande Espírito, em vocês, o som se faz ouvir.

São cantos.

***

Questão: na tradição ameríndia, o que representa o lobo branco?

É o símbolo, como todo animal branco, de uma grande pureza.
É o símbolo também da renovação.

Assim, quando um animal branco aparece (para os Índios, quando uma visão branca nasce), anuncia grandes
mudanças.

É a mesma coisa, em todas as partes sobre a Terra, para os povos religados.
O elefante branco, o urso branco, nas regiões onde não existe, quando aparece, assinala a renovação.

O lobo branco é a liberdade reencontrada.

***

Questão: a lua é uma Consciência à parte ou ela está incluída na Consciência da Terra?

Nem um, nem outro.
A lua não é uma criação natural.

A lua é uma embarcação criada do zero.

***

Questão: com qual intenção?

Remeter o fluxo e o refluxo e as forças gravitacionais.

Questão: qual é seu papel exato na dinâmica dos sonhos, eis que você preconizou dormir na bela estrela, portanto, a
maior parte do tempo, sob a lua ou a irradiação da lua?

Não unicamente.
Antes de tudo, sob a irradiação das estrelas.

Mesmo se a lua possa, em alguns casos, e vocês o sabem, favorecer algumas visões, mas essas visões são apenas
reflexos.

É aliás aconselhado evitar as noites de lua cheia para dormir fora.
Escolham antes, na bela estrela, um céu sem lua, onde as estrelas são mais brilhantes possível.



***

Questão: podem-se obter os cantos da Terra de que fala sob forma de gravação, isso já foi feito?

Isso foi feito, eu diria, em muito numerosos exemplares.
Segundo os povos índios, os cantos são muito diferentes, porque passam por um suporte para cantar a Terra.

Para alguns, eles cantam o ar.
Para outros, eles cantam a água ou as árvores.

Alguns cantam, podem cantar a Terra, inteiramente.

Algumas tribos foram mais centradas no canto da Terra, diretamente, eu diria.
Entre eles, os Lakotas, meu povo e, certamente, os Hopis.

Em meio a esses povos existem muitos cantos que cantam a Terra, diretamente.

Cabe-lhes fazer sua própria experiência.

Guardem, entretanto que, o que vão ouvir com seus ouvidos no que chamam de gravação, a mais autêntica e a
mais pura que seja, não lhes retransmitirá jamais a cerimônia desse canto tal como é praticada na natureza.

Mas é, assim mesmo, uma aproximação.

Render graça à Terra, assim como foi pedido há pouco, pode se fazer cantando, vocês mesmos, esse canto
espontâneo, aquele que sai de vocês, por exemplo, quando vocês cantam [vibram] de Alegria.

***

Questão: as cores do arco-íris têm um significado como os chacras no ser humano?

Qual relação, qual ressonância existe entre os chacras e o arco-íris se não é o elemento cor?
Mas a cor do arco-íris não é a cor de um chacra.

***

Questão: há uma ligação entre as cores do arco-íris e as funções específicas da Terra?

Quem agiria sobre a Terra?
Não, absolutamente não.

***

Questão: participei da criação de espaços de cura. Qual é sua contribuição?

A contribuição da intenção daquele que o criou.
Nada mais.

A própria Terra, sua natureza, é curadora.
Por que querer limitar?

O que é importante é a intenção.

A Terra tem vários espaços de cura, mas a Terra não tem necessidade de ser curada.
São vocês que têm necessidade de ser curados.

A Terra pode se curar de um ia para outro, sem qualquer ajuda exterior.

***

Questão: em sua tradição, a noção de sacrifício dos animais tinha um valor específico? Se sim, qual?

O sacrifício de um animal, como de uma árvore, particularmente em meio ao meu povo, era um ato maduramente



reflexivo.
O sacrifício do animal é ligado a um agradecimento que oferecemos à Terra pelo alimento trazido.

Houve, certamente, tribos que sacrificaram animais com outros objetivos.
Mas, de uma maneira geral, o único sacrifício aceitável é aquele que permite de se nutrir.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu terei talvez a oportunidade de voltar entre vocês.
Seja como for, SNOW lhes transmite, agora, todo o Amor que está no meu Coração.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de vê-los.
Então, transmito-lhes minhas bênçãos e venho escutar o que têm a me perguntar.

***

Pergunta: na 3D unificada, o modo de Vida será semelhante àquele dos ameríndios?

Perfeitamente e eu sei que vocês tiverem ontem um magnífico réquiem da Terra de Snow.
Obviamente, ela falou de uma época passada para vocês, mas isso será um tempo futuro para a 3D unificada.

***

Pergunta: quando as árvores Mestres ascencionarem, em qual Dimensão ela vão?

As árvores vem unicamente a 5a. Dimensão, portanto, uma árvore permanece uma árvore mesmo se o que é
visível na 5ª. Dimensão não tem mais nada a ver com o que vocês denominam uma árvore aqui.

***

Pergunta: sob que forma aparecem na 5a. Dimensão?

Com a da Luz Interior, frequentemente de cor azul ou verde, mas com a mesma arborescência que apresentam
em sua Dimensão.

A arborescência sendo a malha energética da árvore, mas não há mais necessidade de ter folhas à medida que
não há mais síntese de oxigênio.

***

Pergunta: ela apenas teria o equivalente de um tronco e galhos?

Sim e de Luz, de energia, se preferirem.

***

Pergunta : na 3D dissociada, como produzir ações que não causariam reação?

Muito simples, querida amiga: estando em ação de Graça (*).
Quando você vive o Fogo do Coração, suas ações vivem na Graça.

O ‘princípio de atração e ressonância’ o colocará, muito rapidamente, unicamente, frente à fluidez, à Unidade, à
sincronia.

Não haverá mais fenômenos tais como vivem.
Alguns de vocês já a vivem.

O.M. Aïvanhov - 30 de junho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Evidentemente, se você deixa cair uma maçã, ela continuará a cair no chão, pela existência das forças
gravitacionais, mas, você, você será submetida, ao nível do seu corpo, às forças gravitacionais, mas, ao nível

do seu Espírito, ao nível da sua conduta, tudo o que produzir como ação em meio à Graça retornará cem vezes
na Graça.

É muito simples: a partir do momento em que viverem a ação de Graça e o Fogo do Coração, a sua Vida se
desenrola na bondade, na Alegria, na facilidade.

O que é resistência e dificuldade vem do ego e da ação/reação.
Penetrar os mundos da Graça é se encontrar si mesmo projetado em meio à Graça.

É viver em Alegria, em Samadhi.
Viver sem contradição, sem resistência, na facilidade.

É uma experiência maravilhosa que corresponde a um novo estado de Consciência, em meio mesmo a esta
Dimensão.

Muitos seres humanos, entre os que estão mais despertos, já vivem isso, por todo o planeta.
Quando vocês estão sob a influência da Graça, sua Vida se torna simples e simplicidade.

Se lhes chegam coisas desagradáveis, são apenas de resistências e do jogo do ego, nada mais.

***

Pergunta: a coragem pode estar ligada a formas de poder?

Completamente.
É muito simples: o que denominam coragem, nesta Dimensão, é, por exemplo, a coragem para ir ganhar sua

Vida.
É a coragem para acordá-los de manhã, mesmo se estão fatigados ou doentes.

Ora, a coragem apenas se traduz por forças de resistências porque vocês vão lutar contra ou lutar com, mas, de
todo modo, é uma luta.

Portanto, vocês chamam isso de coragem, de força, de perseverança.
Vocês podem mesmo gratificar a si próprios dizendo que é muito corajoso, não é.

Mas, se você examina o que vislumbro em relação à coragem, à luz do que eu venho lhe responder, cara
amiga, a questão anterior lhe faz de imediato a ligação.

Se vocês estão sob a influência da Graça, hoje, vocês não têm mais que lutar.
A luta é o inverso do abandono.

Vocês não têm mais que resistir, pois a Luz se encarrega de tudo em sua Vida.
Naturalmente, isso não significa dizer para ficar abanando as mãos, não é.

Isso quer dizer simplesmente que tudo o que empreendem sob a influência da Graça, se faz na evidência, na
simplicidade e na facilidade.

Então, qual coragem ali tem para viver isso?
A coragem é a aplicação de uma tensão.

A Luz é tudo, exceto tensão.
Vocês acham, claro, com razão, ao nível de sua Ilusão, que ter coragem é essencial para conseguir criar seus
filhos, para exercer o melhor sua profissão e, toda sua Vida, vocês lutam para manter o que têm como ideal,

portanto, vocês são muito corajosos.
E, mais vocês são corajosos, e mais o ego se fortalece.

A Vibração da Luz que lhes é proposta hoje é um ‘abandono à Luz’, porque vocês aceitam remeter sua vontade
e sua coragem à vontade e à coragem da Luz, mas não é mais vocês que estão agindo.
A reversão que têm que viver é uma mudança completa de valores e de paradigma, total.

Isso faz parte do ‘abandono à Luz’.
Enquanto estão nas resistências, enquanto estão na vontade, enquanto estão no desejo mesmo da Luz, é a
personalidade que se expressa, sempre, quaisquer que sejam as experiências que vivem que podem ser,

aliás, muito luminosas e muito agradáveis.
Mas, chegar ao Fogo do Coração, como nós os incitamos agora, é outra coisa.

Não é unicamente uma questão de energia, como isso, que vocês percebem ou das visões que podem captar.
É outro nível que lhes é solicitado, agora, que não tem mais nada a ver com o funcionamento habitual.

Cabe, portanto, substituir a tensão pelo abandono.
A tensão corresponde ao 2º. ou ao 3º. chakra.

O abandono corresponde ao 4º. chakra.

***

Pergunta: você poderia dar exemplos de outras situações de poder distorcido?

Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.



Todos sem exceção, sob essa forma que chamam de coragem.
Vocês apelam às suas energias que se denomina o Hara.

Esta, aliás, encontra-se na supra-renal.
É aí que se encontra a ‘força vital’ e vocês dizem que vocês têm a força.

Sim, é sua força.
E a força da Luz?

Por que querem pensar que vão tomar a Luz e que terão mais força nesse local?
É exatamente o inverso.

Se vocês fizerem isso, isso se denomina também o ego.
É a mesma coisa que deixar a Luz ao nível do 3º. olho.

É também o poder do ego, o que é chamado de ‘poder espiritual’ do qual Buda disse: “quando encontrares o
poder, salva-te depressa”.

Estar no Fogo do Coração, é uma Graça e viver essa Graça, é aceitar essa Graça e vocês não podem viver a
Graça e decidir que são vocês que decidem.

Na Graça, tudo é simples. Tudo é fácil.
Tudo ocorre conforme a Lei de Fluidez.

Tudo ocorre segundo a Lei de atração e de ressonância.
A Graça atrai a Graça.

O Coração é um espaço de resolução.
Em meio a esse espaço de resolução, não existem tensões.

A partir do momento em que fazer qualquer coisa se torna um esforço, vocês não estão na Graça.
Em meio à Graça, as coisas acontecem como que por milagre.

Vocês têm a energia para fazê-lo, mas essa não é a sua energia, é a energia da Luz.
Eu não sei se estou sendo claro.

A única diferença, vocês a vêem uns e outros, é em função de como está sua Vida, sobretudo hoje.
Ela está fácil ou ela está complicada?

Se ela ocorre na resistência?
Se ela ocorre na facilidade?

Então, não vale a pena colocar a culpa em outro ou nas circunstâncias.
Isso também, é o ego.

Se, em meio à Vibração, em meio ao que vivem, vocês vivem a Consciência e as energia ao nível da Coroa
Radiante da cabeça e se instalam no Coração, tudo tornar-se-á fácil, sem exceção.

Se está difícil, a Luz mostra-lhes as próprias zonas de resistências.
É a iluminação da Luz sobre as suas zonas de Sombra.

***

Pergunta: a ação sem intenção, em função do que se apresenta, é uma ação de Graça?

Isso se chama a ‘não ação’.
A ação é intenção, mas, ou a intenção se faz na Fluidez e na Graça, ou ela se faz na ação ou na reação.

A diferença para entender é simples.
O ser que está na ação de Graça tem sua Vida que é simples.

Isso se chama não agir, não mais.
É a fluidez.

Você pensa em tal pessoa e, de um golpe, ela se manifesta, por exemplo.

***

Pergunta: vocês dizem que, quando se encontra o estado de Estado de Ser, tudo se torna fácil. Mas
trabalhar a terra (jardinar), fazer a limpeza, tudo isso demanda um grande esforço físico...

Justamente.
Quando vocês estão na Luz, isso não é mais um esforço.

Quando vocês estão realmente na Vibração do Coração, qualquer que seja a sua idade ou as suas deficiências
físicas, isso se torna fácil.

Enquanto for esforço, isso não é Luz.
É isso que vocês têm, como dizer, dificuldade para integrar e assimilar.

***



Pergunta: porque nada como a força da gravidade, para se abaixar e tudo...

Mas ela não mais existe, com a Luz.
Aos 80 anos, eu andava como um garoto.

Ninguém conseguia me acompanhar.
Então, isso é o quê?

Na Unidade, tudo é fácil e, mesmo se admitindo que vocês têm, por exemplo, uma deficiência física que faz
com que isso lhes torne difícil, por exemplo, cultivar o seu jardim, e bem, a Graça vai enviar-lhes um jardineiro.

É tão simples assim.
A Luz provê as suas necessidades.

Isso vale para tudo.

***

Pergunta: portanto, se o meu acidente aconteceu é que eu não estava então na Luz?

Então aí, é uma interpretação.
Por que é que a Luz asseguraria que você não teria jamais o menor problema?

Sob a influência da Graça, o problema que vai lhes chegar, que lhes é imposto, tem sempre sentido, além do
que o seu mental pudesse tentar saber ou compreender.

Pode ser que, para você, fosse necessário parar.

***

Pergunta: como devem evoluir os zumbidos nos dois ouvidos?

Isso deve se tornar uma canção magnífica: o coro dos Anjos.
Há milhares de violinos e coros de Anjos cantando ao mesmo tempo.

Os sons dos ouvidos, lembrem, vivem nesse momento uma preparação em meio ao Antakarana que deve
lhes permitir ouvir a doce voz de Maria.

Vocês são, efetivamente, muito numerosos, aqui como em outros locais, a perceber as flutuações desses
sons.

***

Pergunta: quando eu me concentro sobre o 13o. corpo, isso ativa o meu Coração. É mental?

Não, isso é uma realidade.
Caro amigo, há o que se denomina o Antakarana.

Há o cordão que conduz à alma e o cordão que conduz ao Espírito.
São os chifres das vacas.

E ao centro, entre os chifres, se encontra a ‘coroa solar’ que vocês têm em certas representações egípcias,
não é.

Existe realmente, independentemente do que denominam o cordão de prata, o cordão de ouro, existe também
um cordão de diamante que parte do 13º Corpo e que chega diretamente no centro da cabeça e que conduz, é

claro, diretamente ao Coração.

***

Pergunta: como fazer para colher o benefício?

Isso é simples, basta parar de agir como salvadores.
É tão simples assim.

O Coração é leve.
Ele não se coloca a questão de colher o que quer que seja.

Eu repito que estar no Coração, não é fazer o bem, é Ser e quando você está no Ser, o bem se faz por si
mesmo.

Mas não é o mesmo bem que aquele que espera uma recompensa que, ele, acrescenta, e não alivia.



***

Pergunta: os Melquizedeques se incorporaram no continente africano, na África Negra?

Esta é uma questão muito pertinente.
Há, ao nível desta Terra, o que é chamado de diferentes raças, de diferentes cores.

Há, em meio ao continente africano, descendentes da Lemúria que estão extremamente associados à corrente
de evolução da Lemúria.

Eles não necessitam dos Melquizedeques.
Simplesmente, eles são muito infelizes neste mundo porque eles não evoluem de acordo com as mesmas

regras.
Mas isso não é forma alguma racismo.

Isso não tem nada a ver.
É unicamente questão de linhagem e de evolução que são, digamos, diferentes.

Como vocês têm percebido que os Asiáticos são também muito raros.
E há. E houve.

Os Asiáticos também seguem linhas evolutivas um pouco diferentes.

***

Pergunta: qual é a origem dessa evolução particular?

É como eu acabo de dizer, não vem do mesmo lugar.

***

Pergunta: poderia desenvolver?

Isso seria extremamente complicado.
Basta simplesmente responder que o povo negro africano, em sua grande maioria, não necessita viver uma

energia ligada aos 24 Anciãos.
E os níveis Vibratórios não são os mesmos.

Isso não significa dizer que são superiores ou inferiores, longe disso.
Significa dizer simplesmente que eles evoluem sobre outras frequências Vibratórias, é tudo.

***

Pergunta: eles são acompanhados pelo seu próprio Conclave, pelas suas próprias Assembleias?

Perfeitamente.

***

Pergunta: de alguma forma, vocês não interferem com o apoio dos outros?

Absolutamente.
É como se eu quisesse tomar o lugar de um Arcanjo.

***

Pergunta: então as raças humanas seriam de origem, de linhagem diferente?

Não se deve generalizar.
Vocês têm, no continente africano, almas que estão encarnadas em um corpo negro, mas que não fazem parte

dessas linhagens negras.
Isso é algo bastante comum.

Portanto, o que é válido para um continente, não tem valia a título individual.

***



Pergunta: de onde vêm, então, as diferentes raças humanas?

Trata-se de criações genéticas diferentes, ao nível dos corpos, eu digo, físicos, biológicos.
Quando eu falei da Lemúria, eu disse em escala de tempo muito anterior à história recente, ou seja, 320.000

anos.
Mas é de dados históricos que iriam encher excessivamente a sua cabeça.

***

Pergunta: como funciona a Lei de causa e efeito?

Ela não funciona no sentido em que acreditam.
E o único objetivo da Lei de causa e efeito, ou da ação/reação, é manter, de maneira perpétua, as forças de

atrito e de resistências e de oposição.

***

Pergunta: então, isso significa que a Lei de causa e feito foi criada pelos Dracos?

Sim, como tudo o que é atração gravitacional, é a mesma coisa.
A ação / reação, a reencarnação, é uma Criação de Yaldébaoth.

Isso não existe.
Quando vocês passam ao Estado de Ser, tudo isso é varrido.

Isso não tem nenhum sentido.
Isso tem sentido para a personalidade que vai aderir a esse sistema e que vai se reencarnar de forma

permanente porque vai acreditar que se reencarnando, vai se aperfeiçoar.
E é isso que vocês têm acreditado, mesmo em meio à espiritualidade.

E é isso que todos nós temos acreditado.
Porque esse sistema de crenças faz parte da matriz, mas a matriz, ela não está exclusivamente presente em

meio às forças astrais.
Ela também está inscrita em seu próprio DNA.

É a parte reptiliana do humano.

***

Pergunta: isso significa que não se conhece nenhuma Lei Divina?

Naturalmente, porque vocês estão em um corpo dissociado.
Em primeiro lugar, não há leis divinas.

Não há Lei porque, no nível do Estado de Ser, da Unidade, existe Graça em permanência.
A única lei é a Graça.

Não há outras leis.

***

Pergunta: se Yaldébaoth, inicialmente, « estava na Unidade », onde ele está agora?

Ele se esconde.
Procura-se.

Mas é aquele que está representado em toda a Terra, que vocês têm chamado de Deus ou o diabo.
É a mesma entidade, Yaldébaoth, que usurpou a Criação.

Ele se apossou de uma Criação preexistente.
Ele não pode criar.

E é por isso que ele se denomina o seu Criador, mas ele jamais criou.
Pelo contrário, ele os subjugou e os escravizou.

Ele os aprisionou, literalmente.
E o milagre, é que ele fez vocês acreditarem que tinham o livre arbítrio e que o inferno não era aqui, mas

quando vocês fossem para o outro lado, que vocês haviam feito o mal.



É maravilhoso, não é.

***

Pergunta: é um ser que evoluiu no Estado de Ser?

No início, sim, é claro, mas ele criou dimensões desligadas, alteradas.
Ele se aprisionou ele mesmo em qualquer coisa.

***

Pergunta: ele fez sua própria prisão progressivamente e à medida que seu programa se
desenrolava?

Plenamente.
Ele se trancou nele mesmo.

Isso se denomina obscurecimento.
E vocês poderiam chamá-lo também de demiurgo.

Vocês não notaram, em todo caso, na língua francesa, silábica: Dieu e diable, é a mesma coisa.
Ele teve uma ideia, uma ideia muito malvada.

***

Pergunta: é uma forma de ego. Como essa forma de ego pode existir?

Mas ele não o tinha concebido como o ego, ele o tinha concebido como uma Criação.
Estando louco furioso de não poder criar como Maria ou os Mestres geneticistas, ele apreendeu qualquer

coisa, não aqui, em muitos lugares.
E ele quis recriar uma Criação, colocando outras regras.

E essas regras, elas têm por nome karma, evolução, morte, reencarnação, sofrimento, tudo o que desejam.
Mas ele nada criou.

Há mais de 320.000 anos, os seres que faziam a experiência da matéria eram liberados.

***

Pergunta: como se pode, como você disse, estar louco furioso quando se está no Estado de Ser?

Porque isso se denomina orgulho, mas não o orgulho do ego, é o orgulho de qualquer um que tem um papel
importante no nível de Potências e que deseja transformar essa Potência em Criação, mas a Potência não está

aí para criar, ela está aí para manter.

***

Pergunta: isso poderia se reproduzir?

Não, é impossível porque o que permitiu a Fonte, e certos Conclaves específicos no nível da civilização dos
Triângulos, não está prestes a se reproduzir.

***

Pergunta: tudo isso está ligado ao princípio de liberdade da Fonte, que faz com que a Fonte “deixe
fazer”?

Não, a Fonte não deixa fazer.
A Fonte É.

Quando vocês estão no Estado de Ser, vocês estão também na mesma Dimensão e na mesma qualidade, se
desejam.

A Fonte deixa estabelecer todas as criações.
Há Consciências que são especializadas na Criação de Vida e de Dimensões.



Há Consciências que são especializadas em acolher a Criação: a Terra.
Há Consciências que são especializadas nos movimentos: os triângulos, etc., etc..

Então, há uma liberdade total, mas, a liberdade, é estar de acordo com sua própria ressonância, sua própria
forma e sua própria função.

Então, eu digo que é muito sedutor, quando se está na prisão, imaginar que não se vai mais estar na prisão.
Vocês o têm de fato, a maioria, tão bem imaginado, que vocês não imaginam que possa existir outra coisa que

a prisão.
É o que lhes repetem sem parar: saiam da prisão.

Mas vocês não podem sair da prisão com suas boas ações ou com as crenças sobre o bem e o mal, porque
as duas participam para manter a prisão.

Então, vocês têm as prisões que são mais bonitas.
Elas são de cor mais vibrante que as prisões que são menos douradas, digamos.

Mas são sempre prisões.
Agora, como desejam que lhes expliquem isso ou que, nós mesmos, lhes façamos aderir a isso?

Não é possível.
Enquanto vocês não tiverem vivenciado o Fogo do Coração e o acesso ao Estado de Ser, vocês permanecem

em seus esquemas antigos, vocês permanecem na prisão.
Se nós tivéssemos tido, ou se a Fonte tivesse tido, uma melhor ideia desde o que vocês chamam todo este

tempo, creiam bem que isso teria sido feito.

***

Pergunta: a matriz inclui todo o nosso sistema solar?

Naturalmente.
Pelas três camadas.

Muito maior mesmo do que o sistema solar porque isso compreende a ionosfera, a magnetosfera e a
heliosfera que é muito grande.

***

Pergunta: isso significa então que todo o sistema solar vai ascensionar?

Totalmente.

***

Pergunta: isso compreende o sol?

Perfeitamente.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até breve.

************

(*) - 'Ação de Graça' - Divina MARIA:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/acao-de-graca-amada-e-divina


***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=661

30 de Junho de 2010
(Publicado em 26 de Julho de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=661
http://portaldosanjos.ning.com/


Questão: qual é a diferença entre clariaudição, mediunidade e canalização?

Os canais são diferentes e o nível Vibratório é diferente.

No que se refere à mediunidade, ela pode existir, mais frequente, de nascimento ou como um Dom vindo de
experiências nas vidas passadas.

A mediunidade se expressa sob forma visual e não clariaudiente, na maioria das vezes.

A mediunidade toma o canal do Plexo Solar.

Ela está ligada ao Astral e à percepção do Astral da pessoa ou do Astral futuro e passado.

A mediunidade está portanto em relação direta com o que é chamado classicamente de Plexo Solar.

No que se refere à clariaudição, ela corresponde à ativação de um chacra que está situado em relação direta com a
construção do Antakarana, chamado, na sua Dimensão, de ‘Cordão Celeste’ ou de lâmpada da clariaudição.

A clariaudição está em relação direta com a ativação, no plano Vibratório espiritual, do chacra laríngeo.

Quanto à canalização, existem tanto canais de canalização como pessoas canais.

O acesso ao Mundo Unitário apenas se pode fazer pela constituição do corpo de Luz correspondente à ativação das
cinco novas lâmpadas, à ativação da Coroa Radiante do Coração, do Triângulo Sagrado e do que é chamado de

Coroa Radiante da Cabeça.

Se somente a Coroa Radiante da Cabeça estiver aberta, não há possibilidade de determinar, no seu nível, a não ser
pela Vibração percebida no Coração, se isso corresponder à Unidade ou não.

Ainda uma vez, assim como disse em diversas oportunidades, o importante não é o que seja verdadeiro ou falso,
para vocês, porque, a partir do momento em que vocês encontrarem uma determinada Vibração, esta lhes trará

ensinamento, quer ela pertença à Luz Unitária ou não, o importante sendo o nível de ressonância com o qual vocês
entram em ressonância, com relação ao que é emitido como informação.

Embora possa ser útil e agradável ouvir a trama astral, por intermédio de um médium, que vai lhes dizer o que vai
acontecer amanhã ou depois de amanhã, ou dar indicações sobre as condutas correntes da sua vida e mesmo
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algumas informações sobre os mundos espirituais, isso se situa por um intermediário, do mesmo modo que, quando
vocês vão numa igreja, vocês chamam um Curador ou um Padre que é, de algum modo, o intermediário entre vocês

e algo que é superior.

O importante é compreender que vocês têm essas capacidades em vocês mesmos.
A mediunidade deve tender a se apagar diante da Unidade, quaisquer que sejam as manifestações para vocês.

Nem todos têm a função de se tornar um canal.

Nem todos têm a função de se tornar clariaudiente.

O importante sendo a clariaudição do som que traduz a abertura do Antakarana e a construção da ‘Ponte de Luz’
que os une no nível da sua alma e, sobretudo, do seu Espírito.

A mediunidade toma então sua fonte, geralmente, no mundo astral.

O que é chamado de Intuição, correspondente à ativação do 3º olho, é muito mais difícil de encontrar.

Ela se reflete por uma característica de visão muito menos nítida do que o que pode existir no mundo astral.

A Vibração é, obviamente, mais elevada, o que não quer dizer que a pessoa seja necessariamente mais elevada, ela
mesma.

Tudo depende, ainda uma vez, aí também, de polaridades que existiram nas vidas passadas, de alguns dados ditos
hereditários e também de capacidades Vibratórias do próprio indivíduo.

Isso dito, agora, no que se refere ao aspecto puramente Vibratório, é importante compreender que a Vibração que
vocês percebem, vocês mesmos, vai corresponder à realidade do que vocês vivem e à realidade do que é percebido.

Assim, vocês podem ilustrar isso pela frase de Cristo dizendo: “que seja feito segundo a tua Fé”.

A sua Fé determina o nível das suas crenças, mas determina também o nível de Vibrações que podem captar, por
uma informação ou por outra, que vai então Vibrar em vocês e ressoar em vocês.

Entretanto, não é a mesma coisa ressoar na ação/reação, do que ressoar na Unidade.

***

Questão: somos todos capazes de desenvolver essas capacidades?

Aí também a resposta foi, em parte, dada.

Depende da sua evolução, das suas funções e dos seus papéis neste período.

Vocês não têm, todos, que se tornarem curadores.

Vocês não têm, todos, que se tornarem padres.

Vocês não têm, todos, que se tornarem isso ou aquilo.
Sigam o que dita o seu Coração e vocês ficarão melhor.

Entretanto, a captação, no mundo Vibratório Unitário, de seus Anjos Guardiões e do contato real, através dos
mundos ditos sutis e existentes nos Mundos Unitários se realiza, de maneira concreta, pela ativação do 12º. Corpo

[‘andrógino primordial’] (*).

***

Questão: Por qual razão, nesse momento, a Fonte não se manifesta?

A Fonte fez, por esse canal, além das palavras que foram pronunciadas, uma revelação essencial relativa à sua
personificação em um veículo criado, na matéria, de maneira regular, mesmo nesta matriz.

A Fonte, o que exprimem os Arcanjos, com sua polaridade que é própria a cada um, é diretamente oriundo da Fonte.



As palavras da Fonte são palavras muito simples e vão ao essencial.

Hoje, o seu essencial é Vibratório.

A Vibração da Fonte pode tocá-los, mas é essencial se prepararem para serem tocados diretamente pelas Vibrações
sobre as quais nós tentamos alinhá-los.

***

Questão: os ‘cantos gregorianos’ são justos ou falsificados?

Devido ao princípio de reversão e de falsificação existente na matriz, obviamente, tudo o que é musical está
invertido.

Por isso, será que é necessário suprimir a música?

Não, certamente não.

Existem músicas que são capazes de fazer ressoar em vocês fibras, em relação, como dizem, com a alma, que os
fazem arrepiar e que elevam, literalmente, as suas Vibrações.

Será que é necessário, então, se privar disso?

A ‘música das esferas’, algumas almas particularmente dotadas puderam, por sua confiança particular à qualidade
fulgurante do dom artístico criativo e da composição musical, traduzir, mesmo em meio à falsificação, certa forma de

harmonia que existe nos Mundos Unificados.

São chamados os Grandes Compositores.

Assim, portanto, lhes é completamente possível, e mesmo desejável, ouvir essas esferas musicais, na falta de ouvir a
‘música das esferas’.

***

Questão: Qual diferença há entre facilidade e simplicidade?

Bem amada, a Facilidade é Simplicidade.

O caminho do Coração é fácil.

A partir do momento em que não houver mais resistência, tudo é fácil.
O que evolui no Fogo do Coração é Graça.

A partir do momento em que o seu Fogo do Coração estiver ativado, o conjunto da vida se inscreve na Alegria.

O conjunto de eventos que se manifesta a vocês pode apenas exprimir a ressonância, a atração existente na
Unidade.

E esta é a minha fé, muito fácil, mas muito difícil para o ego.

***

Questão: pode haver passagem parcial da Consciência no corpo de Estado de Ser?

Bem amada, o que você chamaria de passagem parcial corresponde, de fato, à apresentação do corpo de Estado de
Ser, tal como irá vivê-lo todo ser vivo no final desta Dimensão.

Alguns serão capazes de aceder e transferir a Consciência e outros, não.

Eles irão levar, entretanto, o seu corpo de Estado de Ser, totalmente liberado da matriz, para outros universos, a fim
de aperfeiçoar o corpo biológico, até chegar a passar livre e totalmente a Consciência nesse corpo de Estado de Ser.



Não há, portanto, passagem parcial.

Há ressonâncias parciais que irão obstruir o acesso, totalmente livre, de qualquer estrutura em carbono aos Mundos
Unificados.

Mas eu diria que isso é apenas adiado e as condições que vão existir nos mundos de 3ª Dimensão Unificada nada têm
a ver com o que vocês conhecem neste Mundo, eis que não haverá mais véus, não haverá mais ilusões, não haverá

mais privações e as regras de vida serão profundamente diferentes.

***

Questão: sinto as vibrações do Coração e da cabeça, mas nada no nível do sacro.

Bem amada, há necessidade de purificar e pacificar esta região do seu corpo, antes que as energias ali se
estabeleçam de maneira definitiva.

Isso não é para o momento.

O importante, assim como lhe foi dito, e sobretudo durante os meses que você vai viver e o período perturbado que
se apresenta diante de vocês, é a estabilidade na Vibração do Coração e certamente não no sacro.

Aqueles de vocês que tiverem uma ativação espontânea do sacro devem, obviamente, acolhê-la, mas não devem
procurar a Vibração do sacro.

O alinhamento e o estabelecimento da Consciência no Fogo do Coração é, de longe, o que há de mais importante.

***

Questão: qual diferença você faz entre “ouvir” e “se ouvir”?

Bem amado, existem dois modos de se ouvir.

Ou o que dita o cérebro, o que dita a razão e o que dita a lógica, ou o que dita o Coração.

O fato de ouvir, obviamente, evoca a segunda parte da minha proposição, que é ouvir falar o seu Coração.
Ouvir-se em outro nível de compreensão e que não é a compreensão do intelecto, mas bem mais, a fluidez do

Coração e a Vibração do Coração, que deve guiar os seus passos e o seu caminho e não a lógica ou qualquer apego
ou convenção que exista no seu mundo.

Em breve, vocês não poderão mais fazer a economia desta distinção, porque o seu Coração e a Vibração do seu
Coração se farão ouvir, seja sob forma de sonho ou de impulso, para ir em um sentido, e a personalidade os puxará

no oposto.

Isso se denomina resistência, o «combate» bem / mal, que vocês têm que viver, assim como disse Um Amigo, dentro
mesmo da sua ilusão de vida.

Cabe-lhes fazer escolhas, mas as escolhas jamais serão ditadas, se possível, pelo intelecto, por qualquer interesse,
mas unicamente pelo Coração.

Isso será fonte, para vocês, de gratidão, de facilidade e de estabelecimento na Alegria.

Então, se vocês seguirem o que dita a sua cabeça, vocês irão se afastar cada vez mais da Verdade e da Unidade e
não pode ser de outro modo, através das energias da Consciência que se revelam a vocês, através da clarificação da
Luz, da Inteligência da Luz, do que ela vem manifestar em suas vidas e sobretudo o que ela vem lhes pedir, para se

alinharem na Verdade.

***

Questão: pode-se estar na Alegria do Coração sem necessariamente sentir as vibrações do Coração ao mesmo
tempo? 



Há possibilidade.

Alguns seres começam a viver um sentimento de Alegria indescritível e não percebido pelas Vibrações.

Isso se refere a seres que ainda não ativaram nenhuma das três Coroas, mas que irão ativá-la, de maneira muito
brutal, no momento em que a Luz se revelar [se revelou], no ‘dia da Unificação da Consciência’ [dia 17 de Julho
último], decretado pelo Arcanjo Miguel, correspondente a algumas influências astronômicas que existem no seu

sistema Solar.

Entretanto, na Vibração do Coração e no Fogo do Coração, ela se acompanha sistematicamente da Alegria.

A partir do momento em que vocês provarem algo contrário à Alegria, a partir do momento em que estiverem
tristes ou contrariados, o Fogo do Coração se apaga.

Não pode ser de outro modo.

Entretanto, alguns seres, efetivamente, são capazes de sentir uma Alegria, sem poder definir de onde ela vem.

Em particular, através de percepções de natureza periférica que existe nas mãos e nos pés, e por vezes na cabeça,
sem estabelecimento real e concreto das Coroas da cabeça e do Coração.

Esse é um trabalho de preparação que se faz nessas almas, que são atualmente muito numerosas. 

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, acolham a Graça, por que vocês são a Graça, em meio à sua Eternidade.

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu volto para ouvir se há questionamentos em vocês, relativos à Consciência e à
evolução específica, à transformação nova que vocês vivem na humanidade atualmente encarnada.

Assim, eu os ouço.

***

Questão: Qual diferença você faz entre Ego e Personalidade?

A personalidade vem do grego "Persona", que quer dizer "máscara".

O ego é o que traz tudo para si e há personalidades egotistas e personalidades não egotistas, mas o ego
pertence, indiscutivelmente, à Dimensão da ilusão, aquela que leva tudo em meio à ilusão, onde tudo é

calculado, onde tudo é refletido, onde tudo é colocado em função da razão e em função de um interesse
pessoal ou outro.

Não há ação espontânea em meio ao ego, mas calculada.

A personalidade é a identificação que vocês fizeram com a máscara que levam, nesta vida como em outras
vidas.

A personalidade, seja qual for o seu ego, é uma ilusão, uma falsificação à qual o homem, em meio à sua
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Eternidade, aderiu, deu corpo e na qual as leis existem, aquelas que vocês utilizam todos os dias.

Quer vocês estejam no meio de uma floresta, como no centro de uma cidade, vocês utilizam as leis da
personalidade.

O ego é, em geral, em meio à personalidade, o que eu chamaria de «animal aterrorizado», aquele que tem
medo de deixar cair a máscara e que emprega, para isso, todos os meios: o poder, o abuso, o fato de trazer

para Si, o fato de querer para Si e não para o Um.

É também a limitação, a ausência de percepção clara do que é Unidade.

A percepção significando, obviamente, além de uma concepção, o que se situa ao nível da própria consciência
e da sua Vibração ilimitada.

O ego não conhece a Vibração ilimitada e frequentemente esse termo, empregado em um caminho espiritual,
corresponde a um ser cuja personalidade apreendeu-se da Luz, a fim de desviá-la para o seu proveito, de uma

maneira ou de outra.

Assim, a personalidade é o jogo e a máscara que apresenta cada espírito em meio a esta Dimensão, ao qual
ele deu corpo e alma, com o qual ele está identificado, de maneira temporária.

O ego é apenas uma parcela da personalidade, cujo objetivo é sempre fazer-se ver, de uma maneira como de
outra, e que irá se deixar então ver e não ser.

Seguinte.

***

Questão: Existem corpos de Estado de Ser em outras formas que a da Merkabah?

A Merkabah não é um corpo de Estado de Ser.

A Merkabah é um veículo ascensional criado para a circunstância.

É o fio e a Vibração que irá permitir passarem do corpo de personalidade para o corpo de Estado de Ser.

Quanto à forma do corpo de Estado de Ser, lembre-se de que ela não é finita e nem estável, que pode variar
segundo a Dimensão, também, obviamente, segundo a Dimensão original onde se situa o seu Espírito, quer

vocês conectem ou não.

Esta forma de Estado de Ser é flutuante e muda durante a passagem de uma Dimensão a outra.

Existem formas antropomórficas e formas que não têm qualquer relação com o antropomorfismo,
aproximando-se de coisas cada vez mais simples que, obviamente, escapam até mesmo à concepção

Vibratória que pode ter a personalidade.

Assim, toda forma geométrica é, a princípio, existente.

Mas as formas mais simples são as mais elevadas no plano Vibratório, o que não quer dizer elevada no plano
da evolução, porque isso não existe.

Há estabilidade.

Uma forma pode se tornar outra forma.

A Consciência que é esta forma irá se tornar esta Consciência que tem esta outra forma.

Assim, existem, sim, formas redondas, do mesmo modo que existem civilizações chamadas de Civilizações
dos Triângulos, que sustentam e organizam os Mundos em meio a Dimensões diferentes.

Existem também formas captadas por alguns profetas, como, por exemplo, o que foi chamado de Raios em
Roda de bicicleta.

Esses Raios em Roda de bicicleta que são, de fato, as Rodas nas Rodas, correspondente aos Querubim
ou Hayoth Ha Kodesh.

As formas são múltiplas, até o Arcanjo METATRON, cuja representação, nas Dimensões, não conhece
qualquer antropomorfismo, contrariamente aos outros Arcanjos, e que se apresenta, segundo a sua



qualquer antropomorfismo, contrariamente aos outros Arcanjos, e que se apresenta, segundo a sua
terminologia, como um cilindro de Luz branca.

Seguinte.

***

Questão: o alinhamento das 3 Lareiras e a ignição dos 5 corpos ativam a Fonte de Cristal?

O alinhamento das 3 Lareiras pode ser suficiente por si só, evidentemente, para conectar com a Unidade em
meio ao que é chamado de 13º corpo ou Fonte de Cristal.

O trabalho que existe, assim como lhes dei uma parte, no Yoga Celeste, consistindo em ativar as cinco novas
Lâmpadas (ndr: ver o Protocolo "Reunificação dos cinco Novos Corpos" (1)), tem, evidentemente, por objetivo,

o de despertar a Fonte de Cristal e, portanto, o que vocês chamam de ponte que une o corpo de Estado de
Ser ao corpo de personalidade, manifestando-se, em vocês, pela ignição do Fogo do Coração e, previamente,
pela Coroa Radiante da cabeça e que se reflete, também, pela passagem no Estado de Ser, através do Som e

do Silêncio.

Assim, o trabalho nas ‘novas Lâmpadas’ (2) permite, efetivamente, constituir o veículo que vocês chamaram
de Merkabah ou veículo ascensional, que se situa na 5ª Dimensão, seja qual for o lugar e a Vibração onde se

situa o seu próprio corpo de Estado de Ser, em meio ao Sol.

Seguinte.

***

Questão: Podemos ativar o Fogo do Coração à vontade?

Bem amado, caro irmão, obviamente, o objetivo é Viver em meio ao Fogo do Coração.

Isso está em curso de instalação.

Assim como sempre dissemos, apenas você pode acendê-lo.

Obviamente, vocês são dependentes de uma série de circunstâncias e, antes de tudo, das suas, aquelas
do estado de sua personalidade.

Ela está em resistência ou não?

Do seu estado, da qualidade do seu ego e da intensidade deste ego, o estabelecimento na Vibração do
Coração é mais fácil ou mais difícil.

Obviamente, o conjunto do Conclave, o conjunto de diferentes Círculos e Cenáculos, agindo no seu Sistema
Solar, estão aí para canalizar esta Consciência, é preciso que vocês a aceitem e que trabalhem no mesmo

sentido.

Assim, então, a um dado momento, vocês estarão estabelecidos, em Consciência, permanentemente, em
meio ao Fogo do Coração.

O que vocês realizam, no momento, é o aprendizado.

Lembrem-se de que existem, neste planeta, Irmãos e Irmãs que ativaram a Coroa Radiante da Cabeça, mesmo
sem saber exatamente o que isso significa, e que sentem as Vibrações há dezenas de anos.

A ativação da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Sagrado (sacro) está, para a maioria dos seres
humanos, acessível desde pouco tempo, desde o início dos Casamentos Celestes pelo Arcanjo MIGUEL e

pelo Conclave, que tornou possível a manifestação do Estado de Ser.

Compreendam bem que o que está em cima é como o que está embaixo.

Compreendam bem que o que está dentro é como o que está fora.

Foi necessário primeiramente realizar, nesse Sistema Solar, a colocação em ressonância do Sol e da Terra,
permitindo receber, de maneira muito mais intensiva do que o que foi o caso, em meio à matriz, a própria

Vibração da Fonte.



Isso foi concretizado pelos Casamentos Celestes, que levaram, para alguns seres humanos, à capacidade
para se estabelecerem em meio ao Estado de Ser e de ali viajarem.

Agora, a segunda onda está em andamento.

Ela corresponde à ativação do Fogo do Coração e, portanto, à conexão entre o corpo de personalidade e o
corpo de Estado de Ser.

É esta própria conexão, pela irrupção do Supramental em meio às suas células, que permite efetivamente viver
o Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: as doze estrelas de Maria acompanham Maria desde o início? 

Caro Irmão ou Irmã que me faz esta pergunta, as doze estrelas de MARIA acompanham MARIA desde o início.

Elas fazem parte do que foi chamado de Elohim criadoras, que instauraram esta Criação em meio às estruturas
em carbono.

Assim, portanto, elas acompanham MARIA e se revelaram progressivamente e à medida das suas
encarnações.

Lembre-se de que cada alma tendo criado cada Espírito vindo de Dimensões mais elevadas, tendo criado uma
estrutura Consciente, deve acompanhá-la no seu desenvolvimento, o que foi feito pelas doze Estrelas de

MARIA.

Entretanto, elas também (exceto aquelas que estão presentes atualmente, submetidas ao véu do
esquecimento), por terem acompanhado a Criação, elas se submeteram às leis da matriz.

No entanto, assim como, para nós, foram constituídos espaços Vibratórios permitindo-nos escapar das leis
matriciais, elas também foram capazes de evoluir neste espaço e, portanto, pouco a pouco, de despertar a sua

Consciência em meio a esta densidade, quando elas ali estão presentes.

A sua função, isso foi dito, corresponde a uma das virtudes espirituais que cercam MARIA e que existem,
obviamente, no seu próprio DNA e na sua própria estrutura.

Assim como o Arcanjo MIGUEL está presente em vocês, assim como a Consciência ilimitada é revelável em
vocês, assim como um Arcanjo está presente, pelo seu papel na criação dos Mundos, assim como as doze

Estrelas de MARIA estão presentes em vocês, do mesmo modo CRISTO está presente em vocês.

Ele está presente sob forma codificada, Vibratória, revelada ou não revelada, e é o que atualmente está prestes
a se revelar.

As Estrelas de MARIA são uma qualidade Vibratória Unificada específica.

Somente MARIA conseguiu levar o seu corpo, durante a sua última vida como MARIA, às Dimensões
Unificadas.

Seguinte.

***

Questão: o que são a gota vermelha e a gota branca? 

Cara irmã, o que é chamado de gota vermelha e de gota branca, ou ainda de ‘chacra de enraizamento da alma
e do Espírito’ (3), são duas zonas específicas, situadas acima dos seios, que dizem respeito a algumas zonas
conhecidas dos acupunturistas, muito precisas, que, pessoalmente, eu não conheço, mas que correspondem a

uma realidade Vibratória.

Esses chacras correspondem, mais profundamente, mais precisamente, ao que é chamado de gota
vermelha e de gota branca, sendo, de algum modo, as partículas embriônicas que lhes permitiram não serem

sufocados, na totalidade, em meio a esta matriz.

A partícula embrião espiritual é aquela que registra, em meio à matriz, a memória de vidas passadas.



É esta partícula que é destruída quando vocês acedem à sua própria Unidade.

A partícula ou gota branca, quanto a ela, é a parcela da Eternidade que os mantém na vida nesta ilusão, é ela
que se revela atualmente.

A ativação desses dois pontos, situados de um lado e do outro do Coração e conectados com o chacra do
Coração por circuitos energéticos muito precisos, é exatamente o que se ativa no momento em que

o Samadhi aparece.

São dois pontos de Vibração.

Esses pontos específicos de Vibração são os lugares, na matriz, onde penetram a alma e o Espírito, no
momento do primeiro sopro na encarnação.

Do mesmo modo, no momento da escarnação, a gota vermelha e a gota branca desempenham seu papel no
retorno à matriz astral, até a próxima encarnação.

Hoje, devido mesmo ao desaparecimento e à dissolução da matriz, a gota vermelha deve desaparecer,
deixando apenas figurar e existir o que é chamado de gota branca, que, de fato, os conecta com o seu corpo

de Estado de Ser.

Esta conexão acontece no chacra do Coração e, de maneira mais específica, no nível orgânico, em relação ao
que é chamado de ‘nó sinoauricular’ existente atrás do Coração.

A gota vermelha e a gota branca, quando ativadas, geram efetivamente circuitos Vibratórios energéticos que
permitem conectar com zonas situadas acima do Coração, no ponto central correspondente ao corpo

de Samadhi ou 9º Corpo.

É desse ponto que é gerada a Alegria interior e o Fogo do Coração, que é a ressonância do chacra do Coração
com a Verdade, no Espírito, permitindo ativar a Coroa Radiante do Coração, em ressonância direta com o

Triângulo Radiante do sacro e com o Triângulo da cabeça.

Seguinte.

***

Questão: de onde vem esta sensação de que as 3 lareiras estão apagadas, por vezes?

Eu diria, com palavras, que há um apego à sua própria existência, que obstrui o estabelecimento do Estado de
Ser.

O que assinala também, sem que você ali veja qualquer insuficiência, mas apenas um esclarecimento, uma
dificuldade de Abandono total à Luz, como cada um de vocês aqui viveu, à sua própria maneira.

Quer seja por uma raiva ou por um ego que se põe no controle, quer seja por feridas que reaparecem no nível
do corpo, das emoções ou do mental, do mesmo modo, ter medo do Abandono, do Estado de Ser, assinala

um apego em meio à personalidade.

Não se esqueça de que a Luz vem revelar, ela vem iluminar para aclarar e o que vocês observam no seu
mundo, e irão observar em breve, é apenas a luta que eu qualificaria de final.

Ela existe, obviamente, em vocês, também, e existe em todos e em cada um, no momento da passagem
definitiva na Unidade.



Assim, eu posso lhes confiar que, durante a encarnação que eu vivi, muito jovem eu vivi este período de
despertar à Unidade.

Isso foi precedido de uma intensa angústia, é preciso dizer.

Esta angústia me marcou tanto, e eu tive tanto medo, na minha vida, de perder o que eu tinha encontrado, que
eu me isolei e me fechei, totalmente, longe do mundo e do pandemônio do mundo, para estar certo, aí

também, de não perder algo que estava instalado definitivamente.

Isso refletia uma forma de apego, aí também, em meio mesmo à minha realização autêntica a algo.

É então muito lógico, em meio ao ser humano que descobre espaços Vibratórios inéditos, levando-o a viver
experiências e estados fora do comum, que tenha ali inscrito ainda, devido à própria presença da

personalidade (mesmo se o ego tiver sido dissolvido), este medo.

É o espaço que antecede a dissolução.

O momento específico em que não existe mais qualquer sinal da Consciência, tanto em meio à personalidade
como à Vibrações, em relação com o Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: a compaixão faz parte da dualidade ou da Unidade?

Caro Irmão ou cara Irmã que faz esta pergunta, o Amor faz parte da dualidade ou da Unidade?

Atenção ao que se esconde por trás das palavras.

A empatia, que é uma função espiritual, vai ser utilizada por um vendedor ou por um comerciante,
sistematicamente.

É, aliás, por isso, que esta pessoa é vendedora ou comerciante.

Assim, portanto, a empatia pode ser utilizada na dualidade como na Unidade.

É preciso entretanto compreender que as virtudes de compaixão e de vontade foram, aí também, falsificadas, a
fim de fazê-los manter a matriz vocês mesmos porque, evidentemente, em meio às forças de falsificação, era

evidente que as almas e os Espíritos encarnados tinham potência suficiente, nelas, para conseguirem
manifestar algumas virtudes em relação com o que existe na Unidade, como o Amor, a compaixão, o sentido da

confiança.

Dessa maneira, então, em meio mesmo ao sistema de controle humano mental, foi instalada uma série de leis
onde, obviamente, o Amor, a Compaixão, a Empatia estiveram no controle, no nível espiritual.

Assim, portanto, a compaixão existe, do mesmo modo, na dualidade como da Unidade.

Simplesmente, quando ela é vivenciada em meio à dualidade, ela jamais permite aceder à Unidade, exceto
para alguns grandes seres que foram capazes de se esquecer e de se abandonar totalmente em meio à

compaixão, até fazerem da sua vida um ato de abandono total e completo.

Simplesmente é preciso estarem lúcidos quanto aos meandros do sujeito da adoração e do lugar onde vocês
colocam a sua Consciência e a sua energia.

Do mesmo modo que o Amor, que é atração e ressonância, em meio à Unidade, é chamado pela mesma
palavra, no seu mundo, mas que não reflete qualquer realidade com o que é o Amor no sentido mais

Unitário.

Porque o Amor é doação.

Assim, portanto, se vocês amarem alguém, a melhor coisa que vocês têm que fazer é torná-lo livre e dá-lo a si
mesmo, não é?

O que me parece ser totalmente contrário ao que vive o ser humano engajado em uma relação amorosa, seja
ela qual for, onde prima o ‘desejo de posse’, certamente, sobre qualquer doação de si mesmo.

Assim, então, o Amor existe na dualidade e na Unidade, mas a compreensão, a vivência Vibratória estritamente



nada tem a ver, porque, se vocês amarem, realmente, dentro de uma relação, seja ela qual for, naquele
momento vocês irão experimentar, frente a esta pessoa, algo de muito especial que é unicamente o Fogo do

Coração.

A partir daquele momento, sim, vocês poderão dizer que vocês amam a humanidade, os seus filhos, as suas
relações e os seus inimigos, não antes.

Antes, são apenas palavras ou desejos de posse, sem exceção.

Seguinte.

***

Questão: pode nos falar dos coros Celestes?

Trata-se de fato do Coro dos Anjos, aqueles que reinam mais próximo do trono da FONTE das Fontes,
em Alcyone.

Ele é constituído essencialmente dos Hayoth Ha Kodesh, de METATRON, de algumas energias qualificadas
de Criadoras, que giram em meio ao trono e produzem um canto.

Esse é o canto da Vida, o canto da Glória do Universo, em meio aos Mundos Unificados.

O Universo não é silencioso.

O modo que vocês têm de representar o Espaço Intersideral, como algo de vazio e sem vida, é uma ilusão.

O vazio não pode existir.

Dessa maneira, então, os Coros Celestes são gerados pela própria rotação da vida, em meio aos Universos.

Um planeta, girando em si mesmo, gera um canto.

Um sol, exatamente do mesmo modo.

Assim, portanto, existe, nos Universos, sejam quais forem as suas Dimensões, um conjunto de cantos, um
conjunto de Vibrações chamadas de sonoras, percebidas por vezes pela alma humana ou pelo Espírito

humano, tal como existe na construção do Antakarana ou Chifre Celeste ou Cordão Celeste, que permite ouvir
o som do Universo.

Esses sons são múltiplos, assim como foram descritos por um dos imortais em suas Yoga Sutras: trata-se de
Patanjali, que descreveu 7 sons que levam ao Nirvana ou, se preferirem, ao Sat-Chit-Ananda ou Maha

Samadhi.

Um dos sons mais puros corresponde justamente ao som dos Hayoth Ha Kodesh que poderiam lembrar, no
seu ouvido humano, uma harmonia perfeita de cantos gregorianos, no qual iriam se misturar violinos em número

infinito.

Seguinte.

***

Questão: qual é o papel da Kundalini em nossa busca da Unidade, hoje?

A ativação do Triângulo Sagrado (sacro) tem por objetivo favorecer, quando o momento chegar, pelo Fogo da
Terra e pelo Fogo do Éter, conjugados ao Fogo do Coração, a sua saída da ilusão, com toda Consciência,

quando chegar a hora.

É o momento específico em que a borboleta surge da lagarta.

São os preparativos do que alguns de vocês começam a viver e a experimentar.

Podemos dizer que o Triângulo Sagrado e o Despertar da Kundalini irão permitir dar o impulso, necessário e
suficiente, a fim de passar a totalidade da sua Consciência em meio ao Corpo de Estado de Ser.

Isso explica que, considerando o alinhamento das três Lareiras que vocês vivem hoje,algumas pessoas têm a
sensação de estarem aprisionadas no nível dos pulsos ou dos tornozelos.



Isso é uma proteção, colocada pelo próprio Espírito, a fim de manter este corpo de densidade até quando
chegar a hora, assumindo, assim, o seu papel de Semeador, de Ancorador e de Despertador da Luz.

Se não, eu posso assegurar-lhes que há muito tempo já teriam partido.

Seguinte.

***

Questão: quando sentimos muita energia na bacia, que está, portanto, ligada ao Triângulo Sagrado,
devemos orientar a consciência no Coração?

É, de longe, preferível fazê-lo a cada minuto.

Mas, obviamente, se o Triângulo Sagrado se manifestar, é preferível, por enquanto, não focalizar
permanentemente sobre esta região.

De uma maneira geral, a melhor maneira de proceder é estabelecer, em vocês, a Alegria de se manterem, ao
nível Vibratório, no Fogo do Coração.

Seguinte.

***

Questão: a fusão das 3 lareiras ocorre durante a subida da Kundalini ou pode ser independente?

Ela acontece pelo alinhamento das três lareiras, o que não é a mesma coisa que a subida da Kundalini.

A Kundalini, quando despertada de maneira definitiva, confere um Fogo violento, isto é, o que vocês sentem
no nível do Coração será sentido como um Fogo que devora, que começa na parte inferior das costas e sobe

até a cabeça.

Naquele momento, chegou o momento em que a lagarta não existe mais.

Vocês ainda não estão nesse momento.

Por enquanto, a energia circula.

Certa qualidade e certa Consciência da Vibração percorrem desde a Coroa Radiante da cabeça até a Coroa
Radiante do Coração e, por vezes, até o Triângulo Sagrado.

Existem diferentes energias, aí também, no que vocês chamam de Kundalini.

Existem três.

Por enquanto, vocês vivem uma ou outra, mas vocês não vivem a reunificação das três.

Isso apenas será possível no momento em que vocês deixarem este Plano.

Eu diria mesmo no momento em que esse Plano os deixar, o que corresponde mais à realidade.

Um pequeno aparte para atrair a sua consciência sobre o fato de que jamais a Vibração pode enganá-los.

Eu não falo da percepção das energias em diferentes lugares do seu corpo.

Eu não falo das suas diversas visões ou percepções.

Eu falo, efetivamente, da Vibração existente na Coroa Radiante do Coração (primeiro), na Coroa Radiante da
cabeça (segundo) e no sacro (terceiro).

Mas, o mais seguro, é o caminho do Coração (4).

Assim, portanto, a Vibração do seu chacra do Coração, a Alegria perceptível, a partir do momento em que o
Fogo do Coração começa a aparecer, não pode em caso algum enganá-los, mesmo se a personalidade tiver

tendência em lhes dizer que isso não é verdade.

Mas que vocês vivem, vocês o vivem.

A Vibração não pode ser criada pelo imaginário ou pelo mental, no nível do Coração.

Eu insisto nisso, porque o período que se abre a vocês é um período confrontante para todos.



É em meio a esta confrontação que vocês devem se estabelecer na Alegria e na facilidade.

Nesse sentido, quando o Mestre AÏVANHOV lhes diz para escolher entre a Alegria e o terror, com as suas
palavras terríveis, ele tem o senso de lhes dizer a estrita Verdade!

De um lado, há a certeza, do outro, há a incerteza.

De um lado, há a Unidade e a sua Alegria, do outro, há o combate e o sofrimento.

Lembrem-se de que, uma vez percebido o Fogo do Coração, a Vibração do Coração, mesmo a pressão sobre
o Coração, que reflete a ativação do 9º Corpo ou corpo de Samadhi, vocês estão irremediavelmente no

caminho correto.

Resta ali se estabelecerem.

Seguinte.

***

Questão: eu tenho frequentemente a sensação de um tubo passando pelo topo do crânio e descendo
até o centro da cabeça, no qual circula um ar fresco. A respiração ocorrendo por esse canal.

Isso corresponde à descida do Supramental (5), não mais na Coroa Radiante da cabeça, mas na imagem da
Coroa Radiante do Coração, na cabeça, que é a parte central do 7º chacra.

É por esse ponto que passa a energia do veículo ascensional chamado de Merkabah.

É por esse ponto que as energias são focalizadas, uma vez que as doze Estrelas se acendam, permitindo
então realizar uma conexão entre o Coração e o veículo Merkabah, permitindo então viver e preparar o Estado

de Ser.

Seguinte.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, bem amados Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes digo até
breve.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100701_-_URIEL.mp3 

Eu sou URIEL, Arcanjo, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, após ter chegado, pela minha Presença, em meio à sua Presença, eu vou
acrescentar algumas palavras e, sobretudo, de novas Luzes, pela Vibração, pelo Silêncio.

O Silêncio ao seu Mundo, o Silêncio ao seu Mental, o Silêncio às suas emoções, permite manifestar a
Presença e viver, pela Graça da FONTE, o alinhamento em meio ao Templo, permitindo-lhes revelar e

despertar a sua Dimensão de Eternidade, ali onde tudo é Uni e não uni-forme, ali onde tudo é Um.
Pela Vibração do Fogo do Amor, do Fogo do Coração despertando em vocês a imensidão e o ilimitado, o

contato e a emergência da Verdade.
Tudo o que é falso, em meio ao Silêncio, se extingue, quando se acende o Fogo da Verdade, da Eternidade,

em vocês e por vocês.
Eu intervenho, enquanto Arcanjo, no momento preciso em que algo de novo emerge e se revela em meio a

uma Consciência.

***

Hoje, o mundo está mudando.
Nessa mudança, manifesta-se e irá se manifestar a Verdade e a explosão da Luz, pondo fim ao reino da Ilusão,

ao reino da pessoa, a fim de eclodir a sua Dimensão eterna, encontrada e aspirada, por vocês.
As portas que estavam até agora fechadas, pelo seu trabalho, pelo trabalho das forças da Confederação

Intergaláctica da Luz Vibral e Autêntica, permitem a instalação da Luz, o retorno da Unidade e da Verdade, da
sua Presença, em meio aos espaços onde não existe tensão, nem oposição, onde tudo é beleza, onde tudo é

Unidade, onde tudo é Verdade.

***

Retirar-se e se extrair, por vocês mesmos, da matriz, deve torná-los ao que vocês São.
Desejar se extrair pela Graça da Vibração e do Fogo do Coração é uma aventura única que apenas ocorre uma

vez na história da sua Dimensão de Eternidade, de Sementes de Estrelas.
Cabe a vocês e a vocês somente o encargo de se libertar, de queimar o que não pertence à Eternidade e à

Unidade, de queimar as suas próprias ilusões, de aceitar se olhar cara a cara, Coração a Coração.
É apenas em vocês, no centro de vocês mesmos, que pode acontecer essa alquimia.

A visão exterior, as palavras exteriores devem parar no momento em que se realizar essa alquimia, permitindo-
lhes então, por uma visão regenerada e reunificada, lançar um olhar lúcido e verdadeiro sobre a matriz em que

se encontram.
Olhar sem complacência, mas com Amor.

Olhar sem subterfúgio, mas lúcido.

***

A Luz ilumina.

URIEL - 1º de julho de 2010 - Autres Dimensions
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A Luz transcende.
A Luz é Inteligência.

Trabalhem nela e vocês irão encontrar, naquele momento, a Felicidade, a Verdade e a Eternidade.
As Vibrações do Supramental, as Vibrações Tri-Unitárias penetram nas suas estruturas, na sua parte mais

íntima, no momento em que a minha Presença despertar em vocês a sua Presença a si mesmo, no momento
em que alguns seres guiarem vocês (por que eles foram humanos antes de encontrar a Eternidade), sendo a

garantia da sua identificação com si mesmo, em meio ao Sopro, em meio ao Fogo, em meio à Vibração do seu
Estado de Ser, percorrida até o seu Coração, despertando-os à doçura, à firmeza e à Verdade.

***

Como o Arcanjo MIGUEL lhes disse e repetiu, o período da dissolução é agora.
O que deve ser dissolvido no exterior deve também se dissolver nas partes de vocês que não pertencem à

Unidade.
O que foi denominado dúvida, medo, mágoa, crença, ego, personalidade, devem desaparecer, não através de

luta, não através de combate, mas pela Graça que lhes permite, por vocês mesmos, despertarem-se e se
revelarem em meio à Eternidade.

No momento em que se aproxima o confronto das forças de resistências, a única forma real e autêntica de se
estabelecer na Verdade é não se expor às forças que irão se opor, a esse Mundo, como a vocês.

Não pode sair Unidade, da Dualidade.
Jamais.

Apenas pode ser restabelecida a Verdade da Unidade, por si só, pela Presença e pelo Fogo do Coração.
As forças de resistência vão ser iluminadas pela Luz, propiciando então, em meio àqueles que não estão

estabelecidos, e em meio à Presença e em meio a este mundo, o confronto final entre o Bem e o Mal.
Vocês não são nem um, nem outro.

***

Vocês são a Graça e a Presença, e é nesta Graça e nesta Presença que irão encontrar a Verdade, por que o
que é Bem será denominado Mal e o que é Mal será denominado Bem.

Como vocês podem, em meio à Dualidade, esperar encontrar a Unidade?
A Unidade é vivida, ela não confronta, ela não se opõe, ela não é comparável, ela É.

E assim, vocês participam, da forma mais correta, da volta da Unidade, do deslocamento da matriz, que lhes foi
anunciado.

O momento é de tribulação e o momento é de Alegria.
Cabe a vocês se estabelecerem onde irá levá-los a sua Vibração, a sua Consciência.

***

Não deem qualquer peso à ilusão, se não esse peso irá arrastá-los em meio à ilusão.
A ilusão e a Verdade, um como o outro, são exclusivos.

Vocês não podem viver a ilusão e viver a Verdade.
É uma ou outra.

Uma está estabelecida em meio à Unidade: a Verdade.
A outra está estabelecida em meio à divisão, à Dualidade, ao combate, ao conflito.

Esse conflito que vive em vocês deve encontrar, em vocês, um espaço de resolução, por que isso não existe
em outros lugares.

***

É em vocês que acontece o Despertar, é em vocês que acontece a Revelação, é em vocês que acontece o
retorno à Alegria e em nenhum outro lugar.

***

Que a Graça da minha Presença seja consentida e se estenda em meio à sua Presença e à sua Unidade.
Que o Fogo banhe vocês.

Que o Amor da FONTE seja despertado, pela Graça do Fogo denominado Vehuiah.



************

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu venho primeiro para dialogar com vocês, através das suas questões.

***

Questão: a atividade física na natureza, notadamente a caminhada, pode ajudar a fazer calar o
mental? Se sim, é válido como método para atingir a Unidade?

Então, caro amigo que me coloca esta questão, a caminhada pode efetivamente esvaziar o mental, mas jamais
com isso, somente, você atingirá a Unidade.

Assim como jamais, com uma pedra, você atingirá a Unidade.

É preciso bem compreender que o acesso a este ilimitado é algo que acontece quando há um abandono total
do ego.

Portanto, se você tem um ego, você pode caminhar toda sua vida sem, no entanto, realizar a Unidade.

Mas, entretanto, a caminhada pode ser considerada como uma forma de meditação, completamente.

Se a meditação tivesse permitido a todos os seres humanos atingir a Unidade, isso se saberia, não é?

O que quer dizer que existem inumeráveis técnicas para se aproximar da Unidade, mas que, em definitivo, é
sempre você que faz, pelo abandono e pelo sacrifício, no sentido o mais nobre, de seu ego e de sua

personalidade, o acesso ao ilimitado, e ninguém mais.

É um processo que toca unicamente a Consciência.

Então, obviamente, você pode se aproximar cada vez mais perto, mas, definitivamente, se você não está
pronto para fazer esse último sacrifício, eu diria que não acontecerá estritamente nada.

Você poderá permanecer no nível da ativação da Coroa Radiante da cabeça, o que é já enorme em sua
humanidade, mas você não poderá, até o instante final desse mundo, penetrar os mundos da Vibração

do Samadhi, porque o Samadhi apenas se pode viver se você abandona toda veleidade do ego, ou seja,
quando você aceita a crucificação, no sentido simbólico, e bem real, ao nível Vibratório.

***

Questão: pode desenvolver sobre as forças gravitacionais e em que elas participaram da
inicialização ou da manutenção desta matriz?

A resposta comporta algumas palavras.

A gravidade os conhece a todos, é o que os puxa para baixo, para o centro da Terra.

O.M. Aïvanhov - 2 de julho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O que os impede de voar, que faz com que vocês tenham certa densidade, certa forma e que, apesar de tudo,
vocês sejam identificados a esta forma que habitam, eis que, quando vocês olham no espelho pela manhã,

certamente, vocês se reconhecem, vocês não ficam surpresos quando se veem, não é?

Portanto, há certa continuidade da forma que os tranquiliza.

Vocês estão, se querem, em meio às forças gravitacionais, numa espécie de compressão eletromagnética e
de limitação eletromagnética, numa certa gama de frequências correspondente à sua manifestação.

E, por conseguinte, vocês não têm acesso a outra gama de frequências, por exemplo, ao ultravioleta.

Vocês podem perceber a radiação ultravioleta, por exemplo, quando tomam o que chamam de uma
queimadura de sol, mas vocês não veem o ultravioleta, exceto se sua retina tem capacidades específicas de

clarividência direta pela retina.

Portanto, existe certo número de ondas que vocês podem calcular, e deduzir, e utilizar, como as ondas de
rádio, por exemplo, mas que têm uma existência própria para além da onda.

O que vocês chamam de teoria, a ‘dupla teoria corpuscular e ondulatória’.

A teoria ondulatória ou corpuscular os faz dizer que, de tempos em tempos, a Luz é uma onda e, de tempos em
tempos, ela é um corpúsculo, o fóton.

Existe uma relação dissociável da onda e o corpúsculo.

É isso que é provocado pelas forças gravitacionais e, portanto, o que os comprimiram, literalmente, nesse
mundo, e vocês foram fechados nesse mundo e dentro da forma que vocês habitam até a morte.

Depois, vocês passam num outro fechamento que é a ‘matriz astral’, propriamente falando, que começou a se
desagregar no ano passado, após os Casamentos Celestes.

Vocês têm apenas uma visão limitada.

Entendo por visão, a visão com seus sentidos, seus olhos, porque há partículas, por exemplo, que são
extremamente raras em sua Dimensão e que são a constante nos mundos Unificados, que, entretanto, vocês

modelaram, para alguns.

***

Questão: as 12 estrelas de Maria são os Elohim que participaram da criação?

Participaram da criação, como dizer..., aquelas que intervieram quando Maria veio há 320.000 anos.

Na primeira criação, há 500.000 anos, antes que a matriz e os maus rapazes induzissem forças gravitacionais
de oposição, eram efetivamente essas estrelas de Maria, mas não as mesmas.

Do mesmo modo que eu, há 50.000 anos, obviamente, não era um Melquisedeque.

Torna-se Melquisedeque, ou torna-se estrela de Maria a partir do momento em que se tenha êxito para elevar
certo nível Vibratório.

E depois há seres que partem também, que estavam em diferentes Assembleias, que deixam o lugar, a um
dado momento, porque eles devem continuar seu caminho.

Houve, efetivamente, a cada ciclo, e sobretudo quando do último ciclo, a vinda de 12 Elohim diferentes que não
eram os Elohim vindos de Sirius, mas que vinham de outros lugares e que permitiram, se querem, manter a

coesão da Luz, apesar da ilusão.

Mas não são as mesmas.

***

Questão: a luz na cabeça está em relação com a Coroa Radiante da cabeça?

Isso depende, cara amiga, o que chama de luz na cabeça, porque se é a visão que há ao nível do 3º olho,



existe certo número de manifestações diferentes dos 7 estados Vibratórios do 3º olho.

A Luz na cabeça, se ela se acompanha de uma Vibração, que não é uma percepção exterior como, por
exemplo, ver um rosto ou um olho que o olha, mas, antes, algo que inunda a cabeça e que desencadeia uma

Vibração ao nível do conjunto do corpo e um estado que está próximo do acesso ao Samadhi (que é, de fato,
o primeiro Samadhi, que é o acesso ao ‘Samadhi da paz’, com um sentimento de paz e de plenitude interior),

aí, efetivamente, está ligado à ativação da Coroa Radiante da cabeça, inteiramente.

Você não deve confundir isso com a ativação do 3º olho unicamente, que se manifesta por luzes também, mas
que não são acompanhadas pelo Samadhi da paz, mas, antes, por uma exaltação do ego.

É profundamente diferente.

***

Questão: o ‘olho do guerreiro’ é aquele que vê no interior ou verdadeiramente atrás?

Os dois.
Ele vê tanto atrás, o que há atrás de vocês, como o que há no Interior.

É a iluminação do Supramental que vem iluminar o inconsciente e as últimas feridas, os últimos medos,
portanto, na visão Interior.

***

Questão: vocês impedem algumas pessoas de viajar, porque elas devem permanecer ainda algum
tempo...

Quem é que impede? 

Vocês nos fazem levar um peso que não temos.

São medidas que são tomadas diretamente pelo seu Anjo Guardião.

***

Questão: o anjo guardião poderia então deixar partir alguns minutos e «obrigar» a voltar?

Não, para alguns, se partem, não voltam mais.

Portanto, para esses seres, é preciso esperar o último minuto.

Recordem-se que, no ano passado, era partir no Estado de Ser, mas que, hoje, o esquema é um pouco
diferente: é o Estado de Ser que vem a vocês.

E é muito mais importante, é isso que transmuta a matéria e que a eleva, que a ascensiona, se preferem.

Há a mesma qualidade Vibratória se vocês estabelecem o Fogo do Coração, como se partem no Estado de
Ser deixando o corpo.

Assim, efetivamente, o mais importante, hoje, não é partir no Estado de Ser, é ‘acolher o Estado de Ser’,
porque os movimentos de energia são diferentes, agora.

Como Miguel anunciou, Cristo estará em breve de volta, em vocês, através do Fogo do Coração.

Então, alguns de vocês têm a chance de viajar no Estado de Ser, voltar e, em breve, reencontrar o Cristo.

***

Questão: tenho na cabeça zumbido do interior, contínuo, e isso se amplifica nos momentos de
interiorização. Ao que corresponde esse zumbido?

É o momento em que o Antakarana, os 2 Antakaranas se reúnem no centro do cérebro.

É o acesso ao que é chamado ao veículo ascensional, ou seja, ao 13º corpo ou fonte de cristal ou Bindu.

***



Questão: quando esse zumbido vai parar?
Jamais. 

É, como vocês chamam isso..., como a vassoura, uma escova, que limpa tudo.

É normal.

A partir do momento em que você ativa a Coroa Radiante da cabeça, inteiramente, que o Antakarana é
construído, há trabalhos que se fazem, muito precisos, ao nível dos pontos Vibratórios em relação com as

estrelas de Maria.

Para alguns, serão os pontos posteriores, para outros, os pontos anteriores, para outros ainda, os pontos
laterais, para outros, finalmente, outros pontos.

É sobre essas funções desses pontos que se realiza o trabalho que lhes permite aceder livremente ao Fogo
do Coração.

Eu digo também que esse som (assim como o que ouvem no exterior, do qual falou Miguel no ano passado),
que o som si, escutado no exterior do ouvido, que o som percebido no exterior da cabeça, concorre para fazê-
la entrar na interioridade, porque a consciência vai, como você o vive certamente, cara amiga, ser obsedada por

esse som.

O princípio é meditar sobre esse som e se tornar esse som, porque, na Vibração do som há uma possibilidade
de aceder à Unidade.

***

Questão: vi milhares de pontos cintilantes em movimento. É o prana?

Então, isso não é o Prana, cara amiga.

O que você começa a perceber é o que é chamado de Agni Deva.
São partículas Adamantinas ligadas ao Fogo do Espírito, ou ao Fogo do Éter, correspondentes ao Supramental

que chega até você e que você materializa, literalmente.

Isso faz cócegas e comichões.

Quando vocês são capazes de manifestar essas partículas, se estão atentos, vão perceber, sobretudo se
estão na penumbra, que começarão a perceber as outras Dimensões.

De início, sob a forma de um ‘nevoeiro branco’ (os olhos abertos, eu falo), e, em seguida, começam a ver
formas que vão se densificar neste espaço que se abre.

É como se o céu se rasgasse.

Como dizer..., você furou a matriz, dentro do espaço onde está.

Então, obviamente, no início, isso pode dar medo, mas, depois, se acostuma.

Vocês apenas as encontram a partir do momento em que a Consciência desperta esteja presente ou em curso
de despertar.

***

Questão: o que é para as pessoas que se nutrem exclusivamente de Prana? 

Se vocês pudessem se nutrir de algumas luzes, que são as partículas Adamantinas ou Agni Deva, aí vocês
estariam inteiramente na Luz.

E se vocês tivessem a capacidade de fazer aparecer, por essas rupturas na matriz, os Agni Deva, e fazê-los
aderir, de algum modo, a seus corpos, vocês penetrariam, estando ainda lúcidos na personalidade, em seu

corpo de Existência que se calcaria sobre seu corpo.

Isso corresponde à Ressurreição final, que será desencadeada pelo Fogo que chegará no final desta
Dimensão.



***

Questão: as pessoas que não se nutrem mais de alimentos sólidos, se nutrem de Prana?

Completamente.

***

Questão: por que se fala de translação dimensional para a 5D, enquanto que somos chamados a nos
juntar a nossas origens estelares, por vezes em outras dimensões?

A ‘translação dimensional’ faz passar um mundo, de um estado a outro.

A partir do momento em que vocês acedem a mundos unificados, para além da 3D, que vocês sejam 11ª, 18ª
ou outra, não tem qualquer espécie de importância, eis que não há mais separação.

É nesse sentido que a ‘reversão’ que vocês vão viver é única na história, porque há verdadeiramente, nas
reversões existentes entre a 3D dissociada e a 5D, verdadeiramente uma mudança completa de paradigma.

O que não é o caso quando vocês mudam de forma, em sua dimensão estelar, para passar, por exemplo, da 5ª
dimensão para a 11ª dimensão, onde isso se faz naturalmente.

Aí também, isso se faz naturalmente, mas as consequências na Consciência não são completamente as
mesmas, dado que há uma destruição de forma, o que não é o caso quando vocês transmutam de uma

dimensão a outra, ao nível dos mundos Unificados.

Vocês passam o conjunto de suas partículas, o conjunto de suas estruturas, se querem, da 5D para a 11D.

Mas vocês não podem tomar (exceto para alguns que levarão material biológico) esse corpo de 3D de carbono
na 5ª dimensão.

É impossível.

O corpo físico, tal como vocês o habitam atualmente, não poderia suportar a frequência e a intensidade
Vibratória da Luz.

Vejam já o que vocês vivem, através de algumas energias extremamente potentes, ao nível de suas Coroas
Radiantes, unicamente quando começam a se aproximar das Dimensões Unificadas.

***

Questão: afasta-se da Luz quando se faz o “mal” e não fazendo o “bem”?

Pode-se dizer que vocês ficam na neutralidade fazendo o bem, mas o importante não é fazer o bem, porque,
fazer o bem, sem Vibração, participa da matriz do mesmo modo que fazer o mal.

A única diferença é que os seres, as magias negras, e aqueles que são cortados definitivamente, isso existe,
das vibrações da Luz, são capazes de fazer o mal sem terem, eles mesmos, que pagar reações de suas ações

na matriz.

Isso não quer dizer que é preciso fazer o mal.
Obviamente, é preciso continuar a amar e a servir, mas isso não basta.

***

Questão: a vibração do nariz, do 12º corpo, pode ser desencadeada pelo mental?

Absolutamente não, é impossível.

Você não pode perceber a vibração do 12º corpo se o 12º corpo não estiver ativado, e a Coroa Radiante da
cabeça ativada.

Isso, vocês não sabem, porque não é o objetivo aqui, mas, em meio às energias das novas lâmpadas (*), o
mais frequente, o trabalho se faz do 8º ao 12º.

E, obviamente, naquele momento, a coroa radiante do Coração se ativa.



E há seres que passam do 12º ao 8º, estes são mais raros.

São geralmente seres de Coração, que tomaram encarnações extensivas e que desenvolveram, como dizer
isso..., uma fibra de apego afetivo muito desenvolvido, e que não podem, portanto, devido a isso, aceder, num

primeiro tempo, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.

***

Questão: por que o meu corpo é tomado de sobressaltos quando de alguns exercícios?

Mais frequentemente, esses fenômenos de sobressaltos são lutas existentes entre o Estado de Ser e a
personalidade.

Trata-se de resistências que servem para se relaxar, no Interior de Si.

Os abalos, e por vezes alguns de vocês viveram bloqueios específicos, esses bloqueios ilustram o lugar que
deve ser iluminado.

Os abalos participam do mesmo processo.

***

Questão: após um dia de calma, o meu mental se enfurece de novo, o que fazer?

Obviamente, não há nada, no nível do mental, que permita parar o mental.

E a questão que viria depois: então, o que fazer?

Parar o mental faz parte do processo de abandono à Vibração.

Compreenda bem que o mental é resistência e sofrimento e ferida.

Para todo ser humano, esses medos de sair de alguns condicionamentos e de alguns quadros, são suas
próprias resistências que fazem com que vocês não cheguem, pelo momento, a penetrar no interior da concha.

É a incapacidade para parar de pensar.

Mas é seu mental que gera isso para impedi-lo, justamente, de aceder a esses espaços ilimitados.

O mental tem muito medo do ilimitado.

Para ele, isso não existe.

E a razão é porque, tocando o ilimitado, o mental está arruinado.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, porque, se vocês não acedem a isso, vocês não têm qualquer outro
meio de ali chegar.

Vocês podem se bater na cabeça com golpes de martelo, vocês podem urrar, vocês podem assar uma
bicicleta ou uma moto, isso estritamente nada mudará.

Vocês devem encontrar a confiança.

Esta confiança Vibratória pode se encontrar, como eu a encontrei em minha vida, olhando o sol.

Vocês podem encontrá-la colhendo uma flor, vocês podem encontrá-la deixando fazer a Vibração.

Então, pelo momento, vocês não podem compreendê-lo, porque são vocês que decidem.

E isso, seja através do poder, seja através do ego de humildade, que é também um ego, isso quer dizer que há
em vocês coisas que não querem soltar, é tão simples assim.

Agora, se vocês me perguntam o que é que devem soltar, eu responderia: aquele que coloca a questão.

É um ato de ‘abandono à Luz’ que é a crucificação, que é o momento em que se diz: “que a vontade da Luz de
faça”.



É aceitar que a Luz e sua Inteligência dirijam seus passos, sua vida e sua respiração.

Então, visto através do filtro do mental, isso dá vontade, efetivamente, de bater a cabeça contra a parede, não
é?, para alguns.

Mas é o mental que reage assim, unicamente o mental.

Se não houvesse mental, não haveria matriz, não é?

Vocês não seriam prisioneiros de algo, vocês seriam livres.

Acontece que, hoje, com a Luz que vem a vocês, é muito mais fácil penetrar o santuário do Supramental e do
Estado de Ser no Coração.

Mas alguns têm um mental extremamente virulento.

A virulência não está ligada a uma personalidade que pode estar na dianteira da cena.

Lembrem-se que há egos chamados de negativos, mas que são tão potentes como os egos que estão na
dianteira da cena.

É sempre a mesma coisa que se expressa, o mental fazendo de modo que vocês não se voltem
suficientemente para o Interior.

Então, ou ele se coloca a pensar, ou ele lhes diz que é absurdo, ou ele quer se manifestar de um modo ou de
outro, ou ele quer lhes dizer que tudo isso são tolices.

De um modo como de outro, ele tenta mantê-los fora da Verdade.

***

Questão: aceitar que a Luz guie nossa vida passa pela ruptura de todos os desejos e pela não
escolha, de algum modo, apesar de sabermos que a Luz é a Alegria?

Cara amiga, a crucificação, ser crucificado, no sentido simbólico, é isso, o abandono.

Mas é um período muito duro para passar.

Efetivamente, a resposta é sim: não mais desejar.

O desejo da Luz é uma aspiração do ego, mas que faz tudo para lhes evitar para ir ali.

É um jogo muito específico que joga o ego, o mental, permanentemente, e muito, muito bem.

Então, ele vai atraí-los sobre visões, ele vai atraí-los sobre imagens, ele vai atraí-los sobre raciocínios, sobre
significados.

Ele vai tudo fazer para lhes evitar, justamente, se abandonar.

Então, sim, o acesso à Luz passa pela supressão de qualquer desejo.

E, aliás, na questão que você coloca, há uma associação entre desejar e Alegria, que nada tem a ver.

A alegria não é um desejo, é um estado. 

É profundamente diferente.

O desejo à Alegria conduz à amargura, porque não é jamais satisfeito.

Estar na Alegria não é um desejo, é um estado.

É profundamente diferente.

Aliás, o que é o desejo?

É a posse.



É o desejo de possuir.

Atrás de todo desejo há o ‘instinto de posse’.

A Luz é tudo, exceto posse.

Ela é abandono.

Ela é o inverso da posse.

É por isso que a Luz só se pode encontrar no interior, e que a Verdade apenas está no interior.

Enquanto vocês buscam no exterior, o que quer que vocês procurem, é o ego que os impede de se voltarem
para o Interior.

***

Questão: vendo as partículas Adamantinas, vivi a beleza, a perfeição da Unidade, espontaneamente.
Posso revivê-lo pelo meu estado Vibratório ou elas irão se manifestar?

Elas se mostrarão assim que você atinja o estado Vibratório correspondente. 

A palavra chave é espontaneidade com relação a isso.

A espontaneidade sendo, também, ligada ao abandono.

***

Questão: a ‘Alta-major’ participa de qual modo para o nosso acesso ao Estado de Ser?

Pelo processo de Transfiguração ou Iluminação.

É o reencontro da Luz.

É o momento preciso que precede a crucificação.

É o momento em que a Transfiguração, pela iluminação da Luz, os faz passar do ego espiritual ao Coração.

É um movimento descendente, mas também ascendente, que vai permitir se juntar a Unidade, uma vez que o
Coração esteja aberto, pela Transfixação do Coração.

Geralmente, são os Querubins que se ocupam da Transfixação do Coração.

É a espada de Miguel, é a Transfixação do Coração.

A Alta-major, no nível da carótida, está diretamente ligada a essa dupla passagem alto/baixo e baixo/alto, neste
estágio preciso do corpo e da Consciência.

***

Questão: o desenvolvimento da clariaudição permite ouvir a música das esferas?

O acesso à música das esferas não está diretamente ligado à clariaudição.

A clariaudição é uma função que está, a princípio, ligada à ativação do 5º chacra, enquanto que o acesso à
música das esferas está indiretamente ligado à clariaudição.

Está ligada unicamente à construção do Antakarana, ou seja, das Cordas Celestes.

Então, obviamente, a clariaudiência e a corda celeste nascem mais ou menos na mesma zona, mas não é o
mesmo princípio.

O coro celeste é ouvido em certos estados do Maha-Samadhi, que intervém exatamente antes do Maha-
Samadhi, no momento em que o Antakarana está quase inteiramente constituído.

***



Questão: Jesus disse: “busquem o reino dos céus”, mas ele não disse: “encontrem o reino dos
céus”. Deve-se dizer que é o caminho que conta mais?

Não, porque há muitos que procuraram o reino dos céus.

Será que o resto lhes foi acrescentado?

Isso subentendia que era preciso encontrá-lo, certamente.

Mas, já, a tensão para esta busca é uma primeira etapa.

É melhor procurar o reino dos céus que o reino do diabo, não é?

Mas isso não basta, sobretudo hoje.

Vocês devem se estabelecer no reino dos céus que está em vocês, no seu Coração.

E esta busca, ela é Interior.

Ela não está nos textos, ela não está nas crenças, ela não está nas coisas exteriores a vocês.

***

Questão: poderia falar das manifestações Vibratórias da Crucificação?

Trata-se da passagem do ego ao Coração.

São as dores, que por vezes transfixam, que existem ao nível da 8ª lâmpada, que assinala a passagem do ego
ao Coração.

Isso pode também, por vezes, se manifestar por percepções Vibratórias intensas, ao nível das 4 extremidades,
mãos e pés.

***

Questão: isso corresponde aos “pregos” do Cristo? Esses pontos de impacto têm uma realidade
energética?

É uma realidade Vibratória, energética, antes de ser um prego, certamente.
Então, isso corresponde ao que é chamado de ‘últimas barreiras’.

É a barreira que se chama de pulsos e tornozelos.

É este estado, se quiserem, que corresponde ao ‘abandono’, porque, quando os pulsos e os tornozelos são
transfixados, não podemos mais agir e deixamos a Luz agir.

***

Questão: qual é a diferença dos «estigmas»?

Os pontos Vibratórios correspondem aos pregos, à crucificação, no sentido simbólico.

Os estigmas que aparecem nas mãos não podem em nenhum caso corresponder aos pregos.

É a identificação ao Cristo.

Antes de ser identificado ao Cristo, é preciso ser crucificado, não é?
É uma etapa ulterior.

***

Questão: isso corresponde a uma forma de fusão com a energia Crística?

É o que eu chamo de ‘princípio de identificação’.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu quero lhes desejar um bom trabalho de dissertação.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanha.

Até breve.

************

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=665

02 de Julho de 2010

(Publicado em 26 de Julho de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Mensagem de 3 de julho (publicada em 26 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Vou retomar, para algumas palavras.
O que é muito importante: quando as palavras não vêm mais à cabeça, quando há silêncio no Interior, as palavras que vocês
pronunciam podem realmente vir do Coração.

E quando é que se sabe que uma palavra, ou uma frase, vem do Coração?
Vocês todos o disseram: isso faz vibrar o Coração.

Se vocês estão na Verdade e em acordo com vocês mesmos, vocês nada têm a esconder, a se esconder e a esconder do outro.
Naquele momento, a Vibração do Coração começa a nascer e a aparecer.

Que acontece naquele momento?
O Coração se abre.

Então, obviamente, é muito fácil, como dizer..., ressoar com um Arcanjo para se aproximar, mas vocês têm a demonstração de que
apenas vocês podem dar esse passo da Verdade.

E a Verdade é Alegria.
Porque isso quer dizer que, naquele momento, vocês se olham, não tal como acreditam que são, mas tal como vocês são.

E, nesta simplicidade, nesta humildade, sai a Verdade da Luz.

Então, eu os agradeço muito por isso, e espero que, através das coisas que lhes permitiram subir na Vibração, através de todas as
Vibrações que vocês viveram com Um Amigo, com Maria, com os Arcanjos etc. etc.., o mais importante era se revelarem a vocês
mesmos.

Acreditem sim que vocês fizeram isso e ninguém mais.

Aí está o que tinha a dizer e não tenho nada mais a acrescentar, a menos que vocês tenham questões a me colocar.

Questão: sinto regularmente a sensação de o coração tem falhas.

Isso corresponde à ativação do 9º corpo, portanto: dor no peito, problema do ritmo cardíaco, ou mesmo parada cardíaca ou sobressalto
cardíaco.

Questão: durante a intervenção do Arcanjo Gabriel, eu tive a impressão de inspirar, mas não mais poder expirar.

As compressões, pressões, no peito, modificação do ritmo cardíaco percebido e a respiração são muito lógicas.

Foi dito, me parece, e perfeitamente descrita por Um Amigo e por Sri Aurobindo, a passagem da respiração ao nível da pulsação do
Coração.
É exatamente isso que é vivido.

Questão: por que minha visão se torna menos nítida?

Lembre-se que, quando há acesso à vibração do Coração e já também, quando há acesso à Coroa Radiante da cabeça, há certo
número de modificações que ocorrem ao nível fisiológico.

Há uma redistribuição da cartografia de irrigação sanguínea e energética que pode passar por modificações do ritmo cardíaco, da
frequência respiratória, a impressão de que, quando se respira, o ar não vai nos pulmões, mas no cérebro.

É algo que é normal.
É completamente normal, e a visão pode se modificar, efetivamente.

Há questões que são da ordem da fisiologia, aí, porque vocês querem se furtar, a todo custo, como dizer..., tentar estarem tranqüilos
sobre modificações físicas.

Mas o Despertar é uma modificação de certo número de parâmetros, fisiológicos, bem reais: seja a respiração, seja o ritmo cardíaco,
seja o modo de funcionamento dos órgãos dos sentidos, com os zumbidos nos ouvidos, com as pressões ao nível da cabeça, com
modificações de percepções visuais e do odor.
Mas tudo isso é estritamente normal.

O.M. AÏVANHOV – 3 de julho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: um compartilhar físico, de Coração a Coração, sem palavras, com a intenção de unir as Vibrações, faz parte da
dualidade ou da Unidade? 

Nem um, nem outro.
Isso quer dizer que há uma atração para a carne.
A Vibração do Coração se propaga para a Luz, e, para além da Luz, de uma extremidade à outra do planeta.

Quando um Coração está aberto, basta emitir a Vibração, a pessoa a sentirá.

Então, evidentemente, se ela faz outra coisa, ela não vai senti-la, no momento.

Há um problema de atenção, não de concentração, mas de atenção da Consciência e da intenção, também, para aquele que a emite.

Compreenda bem que não é nem a dualidade, nem a Unidade.
É um modo de expressão de você mesmo, simplesmente.

Questão: se passamos de uma consciência limitada para uma Consciência Ilimitada, isso significa que há uma evolução de
nossa consciência?

Não é uma evolução, é uma transformação, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Quem diz evolução, diz algo de longo e progressivo, não é?, seja nesse tempo ou nos mundos Unificados.

A transformação é outra coisa, não é uma evolução.

Do mesmo modo que um Arcanjo que passa de sua forma de 5ª Dimensão para a 18ª Dimensão, não é uma evolução, é uma
transformação.

A evolução recorre a modificações de forma e de antropomorfismo que são profundamente diferentes.

Qual era a questão ?

Questão: há então linhagens evolutivas nos mundos Unificados, em particular na transformação, por exemplo, na estrela
ou no sol? 

Perfeitamente.
Vocês não vão se reencontrar em Sementes de estrelas a partir de amanhã, não é?
Sementes de estrelas, mas não estrela.

Portanto, evidentemente que, nesse nível, há uma noção, vamos dizer, evolutiva.

É preciso bem diferenciar o que é a passagem de um estado a outro (que é uma transformação, geralmente, instantânea, violenta,
brutal), de uma evolução que é algo de muito mais lento.

Aliás, a maior parte de seus cientistas quis fazê-los crer que vocês estavam em linhagens evolutivas, na matriz, o que é falso.

Quando vocês estão na prisão, vocês estão na prisão.
Bem lhes disseram que vocês iriam mudar de cela, mas é sempre a prisão, não é?
E se lhes dizem que é uma evolução, vocês vão acreditar nisso?
Enquanto permanecerem na prisão, não.

Questão: por que as relações sexuais podem se tornar perigosas ou parar?

Isso corresponde simplesmente a uma inversão, justamente, do sentido das energias.
A sexualidade é um meio mágico, que existiu nas iniciações importantes, permitindo aceder a algo.

Está descrito, por exemplo, na alquimia taoísta.
Está escrita também no oriente, certamente.

Mas, ao nível das estruturas energéticas, a partir do momento em que há uma abertura real, Vibratória, da energia do Kundalini, esta
sobe, ao invés de descer.

E, subindo, o próprio ato sexual não dá um prazer, no sentido físico, mas um prazer de Coração, e este prazer de Coração é um fogo
que pode parar o coração, literalmente.

Portanto, isso pode ser perigoso para algumas pessoas, sobretudo se os dois efetivamente despertarem, ao mesmo tempo, o
Kundalini.

Em contrapartida, se há uma mulher que despertou o Kundalini e que faz o amor com um homem que não despertou seu Kundalini, ele
vai poder, realmente, chamá-la de sua Shakti, porque ela vai desencadear uma mutação nesse homem.

E, inversamente, se há um homem que despertou o Kundalini, que faria uma união com uma mulher que não despertou o Kundalini, a
mulher vai subir, como vocês dizem, as paredes, porque o Fogo que vai penetrar, naquele momento, estritamente nada mais tem a ver
com o prazer, no sentido sexual.

Mas se os dois são a mesma coisa, é Fogo a Fogo e isso pode provocar uma combustão ou uma parada cardíaca, é completamente
verdadeiro.

Questão: se o importante não é avançar, mas se transformar pelo abandono à Luz, nossos pequenos passos adiante
seriam uma satisfação do ego? Em outros termos, é útil à lagarta avançar para se tornar borboleta?

A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.



A lagarta, primeiro, não avança para se tornar borboleta, ela pára.

Questão: mas ela tem necessidade de fazer progresso, avançar, nesse sentido...

Nós temos tentado lhes demonstrar, uns e outros, desde os Casamentos Celestes, por diferentes canais, que enquanto vocês estão
submetidos na ilusão de progredir ou de avançar, vocês não estão.
Vocês estão na ilusão de progredir ou de avançar.

É o próprio princípio do abandono à Luz.

Então, obviamente, vocês podem imaginar que trabalharam, mas o único trabalho consiste em encontrar, eu diria, o impulso que
permite encontrar o abandono à Luz.
Seja um cristal, uma frase, uma palavra, um Arcanjo, ou não importa o que.

Mas lembrem-se que sempre lhes disseram que não se pode dar esse passo em seu lugar, quaisquer que sejam as energias que
vocês possam viver.
Seja ao nível da Coroa Radiante da cabeça, seja em si mesmo, para alguns, ao nível do Kundalini.

Estabelecer a Vibração no Coração não é um progresso, é verdadeiramente a transformação da Consciência.
E isso, apenas vocês que podem fazê-lo, aceitando Ser, e é tudo.

O problema vem da dificuldade que o mental quer fazê-los crer que Ser não existe.
Ou então, há uma concepção totalmente errônea do que é Ser.

Ser é o que acontece quando vocês vivem as Vibrações, por exemplo, que lhes transmite Uriel, ou Um Amigo, ou um Arcanjo.

É o momento em que o silêncio se estabelece no interior de vocês.
É o momento, como alguns o dizem, em que o Coração para, em que a respiração para, em que a Luz os invade.

Mas esta diligência aí, o último passo, apenas você pode realizá-lo.

É preciso estar bem consciente que a consciência limitada fará tudo para impedi-los de aceder a isso, porque isso assinala a morte.

E vocês sabem bem que isso não é a morte, vocês tiveram a experiência, toda hora, através das respostas às questões que lhes
deram e o que vocês viveram ao nível do Coração, para alguns.

Mas vão explicar isso à sua cabeça, que não é a morte ou que “não é o mar para beber” [expressão idiomática traduzida ao pé da
letra, mas que significa algo que é bem mais fácil do que se imagina].

É o mesmo princípio.
Toda a dificuldade está nesse nível.

Sem isso, lembrem-se que a matriz é procedente de um sistema de crenças.
Essas crenças se tornaram realidade, para vocês também, em todos os níveis: social, afetivo, pessoal, fisiológico.
Portanto, vocês estão fechados.

Agora, como fazer crer a alguém que está fechado desde tanto tempo, o que não é uma crença, mas como fazê-lo viver que ele pode
sair da prisão, sabendo que nós, nós não podemos ir na prisão?

Somente você pode sair da prisão.

Então, há sinais Vibratórios, palavras, Consciências que vêm a vocês e que se expressam.
Isso é a interface que se chama 4ª, 5ª dimensão, que lhes permite sentir e viver alguns estados.

Já é extraordinário, mesmo, por exemplo, como viver a Coroa Radiante da cabeça ou o 12º corpo.

Há 30 anos, quem vivia isso?
Ninguém.
Ninguém falou isso, me parece.

Há nos textos antigos, nos yogas Sutra.
E eu, será que em minha vida falei dos chacras, falei sobre o modo Vibratório?
Eu fui obrigado a recorrer ao simbolismo, às funções, mas quem, na época, vivia, mesmo nos anos 80, as Vibrações do 12º corpo?
Ninguém.

Portanto, é já algo de extraordinário.

Mas, o último passo, passar do ego ao Coração, ou do espiritual ao Coração, é o mesmo princípio, apenas você que o dá, ninguém
mais.

Então, o ego vai lhe dizer: “é um trabalho, é um ascetismo, é muito longo, é muito complicado, não é possível, não consigo”.
E, no entanto, nós lhes garantimos (podemos assinar um contrato, se quiserem), que é aí, que é em vocês, e é agora.

Mas não se pode fazer nada de melhor com relação a isso.
O que vocês querem que se faça?

Questão: se o ego e o mental são procedentes da matriz ...

Completamente.

Questão: ... a dissolução da matriz vai ajudar à dissolução do ego e do mental?



Cara amiga, se fosse tão simples assim, seria perfeito.

Mas que se vai fazer de todas essas almas que perderam um corpo e que recusam retornar ao Espírito, porque não sabem o que é, no
plano Vibratório, e que são incapazes de aceder a este estado Vibratório?

Seremos obrigados a lhes fornecer uma estrutura de carbono e reencarná-las, mas ligadas à Fonte.
É a 3D Unificada.

Agora, existem povos que estão muito bem, na 3D Unificada.
Mas o objetivo da alma humana e do Espírito humano não é esse.

Há, atualmente, 90% dos humanos, encarnados.
Sobre esses 90% que dormem, que não sentem nem a Coroa Radiante do Coração, nem a Coroa Radiante da cabeça, nem o que
quer que seja, e que são obcecados pelo metrô, dormir, trabalho, sexo, ter êxito e ganhar a vida, como vocês dizem, sobre esses 90%,
a grande maioria tem almas e Espíritos com um corpo de Existência.

Exclui-se, obviamente, todas as soluções intermediárias, como os walk-in, como os Enviados, como os portais orgânicos (*) etc. etc.
Falamos da alma humana.

Imaginem que, de um dia para o outro, e é o que vai acontecer, a matriz desapareça.
Mas vocês, vocês criaram um sistema de crença, para essas pessoas, não há nada mais.
Suas Vibrações são, mesmo na alma, tão pesadas, densas, que será obrigatório lhes dar um corpo material.
Elas se darão a si mesmas, aliás.

É por isso que é importante, para aqueles que estão na estrada para o Despertar (eu digo sim, na estrada para o Despertar), que
parem na Vibração do Coração.
Além do seu papel para vocês mesmos, há também uma função de Despertar da humanidade.

Imaginem que, quando a matriz desaparecer, essas crenças que estão cristalizadas, elas não estão no abstrato, elas estão nas ondas,
nas Vibrações.
Como destruímos a matriz astral, e ela se dissolve, ela se desagrega, essas ondas serão levadas por quem?
Essas ondas são as Sombras.

Elas não podem voltar a ganhar a Luz, elas não têm lugar na Luz.
Quando se dissolver inteiramente, quando a Luz e o Fogo banharem a Terra, o que vão se tornar essas Sombras?

Não se vai deixá-las explodir e se dissolver.
A liberdade dessas almas e dessas Sombras é de continuar o que elas chamam de sua própria evolução.

Vocês acreditam verdadeiramente que aqueles que esperam, de uma maneira ou de outra, num sistema religioso, o retorno de uma
entidade de Luz que vai fazer o trabalho em seu lugar, vocês acreditam que eles vão se mover quando o Fogo chegar?

Vocês acreditam que eles vão penetrar a Existência?
Não, eles vão dizer: “é o fogo do inferno, é a punição”.

O que vocês querem fazer contra isso, dado que o Fogo, em todas as tradições, quando se fala do Fogo do inferno, quando se fala da
prova iniciadora em que é preciso atravessar o Fogo, é algo de terrível.
Enquanto que o Fogo é o Amor.

O que vocês querem que se faça?
Nada mais do que conseguimos até agora.
Não se pode fazer melhor.
Os Arcanjos não podem fazer melhor.

Questão: para as pessoas que estão no caminho de acesso para a Luz, será mais fácil quando da dissolução da matriz?

Sim.
Para todas aquelas que tiverem aberto a Coroa Radiante da cabeça, obviamente, isso será mais fácil.
Será muito mais fácil que para aqueles que vão se fechar, em seu próprio mundo ilusório, que não existirá mais, simplesmente.
Mas eles estarão fechados assim mesmo em algo que não existe mais.
Vocês imaginam?

Questão: a dissolução da matriz vai ajudar a parar o mental?

Não há mais mental.
O mental é a matriz.
É o sistema de crenças mentais, é o sistema de controle humano, que foi instaurado pelas forças gravitacionais.

Se não há mais matriz, não há mais mental.
E mesmo quando vocês morrem, vocês não arrastam seu mental, mesmo permanecendo na matriz.
Vocês arrastam suas emoções e seus apegos.

O mental se forma, assim que vocês tomam corpo na matriz.
Mas, quando vocês estão em seu veículo, chamado de astral ou alma, vocês estão ainda na matriz.

E é lá onde intervêm coisas que veem mesmo as pessoas que vão fazer experiências às portas da Luz.
Vão lhes dizer: “você não pode entrar na Luz, você deve retornar”.

Vão fazê-los crer que vocês vão um dia ir para a Luz, mantendo a alma.
É impossível.

Aí está a que se encontra confrontado.



Aí está a que se encontra confrontado.

Compreendam bem que, se a Luz tivesse podido se estabelecer, há muito tempo, nesta ilusão, ela o teria feito.

Mas há uma lei que nós respeitamos, nos mundos Unificados, é a Liberdade, mesmo da ilusão.

Assim, se a ilusão de uma alma (não falo de um sistema) é continuar a experimentar a ilusão, o que podemos fazer?
Estritamente nada.

Questão: deve-se simplesmente observar nossas programações afetivas ou mentais e deixar a Luz dissolvê-las, de algum
modo?

Você compreendeu tudo, caro amigo.
Então, faça-o.

Questão: existe um meio de favorecer a construção do Antakarana?

Perfeitamente.
Tudo o que é respiratório.
Tudo o que é ampliação da Vibração na respiração.
Tudo o que é meditação sobre o som ou sobre o silêncio, segundo o nível em que você está.
Tudo o que é ação Vibratória desencadeada ao nível dos chacras superiores e ao nível, sobretudo, das novas lâmpadas (seja o 8º, o
9º, o 10º, o 11º ou o 12º corpo), que têm ressonâncias específicas, por circuitos Vibratórios pertencentes à Existência, presente em
suas estruturas físicas.
O Antakarana se desenvolve assim.

Mas o meio o mais direto, ainda uma vez, respondemos exatamente antes, é o abandono à Luz.

Eu creio que nada derramou tanta tinta e pergunta como o abandono à Luz.

Questão: a 3D Unificada será sujeita a ciclos?

Certamente. Certamente.
O tempo, tal como existe nesta dimensão, será obrigatoriamente mantido.
A estrutura carbonada Vibra com uma frequência, uma amplitude máxima.

O sofrimento virá assim mesmo, devido ao fato de que, mesmo se não há mais predação, mesmo se não há mais sofrimento (no
sentido físico, doenças e outros), de alguma forma, vocês estão lá e vocês veem onde querem ir.

Mas há uma densidade tal que vocês não podem ir ali e é preciso deixar o tempo agir e a Luz agir, não instantaneamente, dessa vez,
mas dentro de um ciclo.
A dificuldade está aí.
Mas isso tomará tempo.

Lembrem-se também que há seres que são destinados a querer permanecer nas estruturas carbonadas.
Do mesmo modo que, ao nível dos Vegalianos, há Vegalianos nas dimensões muito, muito elevadas, como na 3ª dimensão Unificada.
E eles ali estão desde muito tempo.
Mas é seu papel.

O papel de vocês, como humanos, quaisquer que sejam suas filiações espirituais, não é o mesmo que aquele de um Vegaliano.

O que explica que há Vegalianos de passagem, mas eles nada têm a fazer com esse mundo.

Questão: o Apocalipse faz referência a um ciclo curto de 1.000 anos.

O ciclo de 1.000 anos quer dizer o reino de 1.000 anos, é simbólico, certamente.
O reino de 1.000 anos, que é mencionado, é para aqueles que permanecerão na 3D Unificada, mas esse reino de 1.000 anos não são
1.000 anos.
É dito 1.000 anos como uma noção de ciclo.

Questão: trata-se de um ciclo curto?

O que é um ciclo longo?

Questão: poderia ser, por exemplo, aquele que acaba de terminar, de 320.000 anos.

Não, porque, lá, os ciclos não serão de forma alguma os mesmos, nos sistemas solares que serão semeados.
Mas, lá também, vocês não serão sujeitos ao retorno da Luz, de maneira cíclica, portanto, não haverá destruição.

É seu próprio nível Vibratório que decidirá o momento em que poderão aceder, pela desprogramação das crenças, a seu veículo de
Existência, inteiramente e na liberdade.

Portanto, vocês não serão sujeitos a algo preestabelecido.
Isso será função, unicamente, ai também, de suas capacidades Vibratórias para lhes extirpar do mundo de suas próprias crenças.

Questão: quando você falou de 1.000 anos como um símbolo de duração, qual poderia ser uma ordem de grandeza com
relação à nossa escala Terrestre?

Mas não há completamente o mesmo significado porque, nesses mundos Unificados que são múltiplos, de 3D, há quem viverá talvez
200 anos, outros 20 anos.
Tudo depende dos mecanismos vitais que serão levados a efeito.



Questão: Se o timo é colocado ao nível do chacra do Coração, a ativação do chacra do Coração vai favorecer a ativação e
modificação do timo?

É já o caso, porque a maior parte dos seres Despertos, desde 15, 20 ou 30 anos, ou mais recentemente, constatam modificações
importantes de seu sistema imunológico.
Mas lembrem-se que os órgãos e as glândulas que vocês têm nesta Dimensão não têm mais nada a ver com as Vibrações que
existem ao nível das outras Dimensões.

Questão: como é possível abrir o Coração ao máximo?

Abandonando-se ao máximo.
È o que, como Um Amigo denominou, a dissolução.
Miguel também o chamou de dissolução.
A dissolução da matriz se acompanha da dissolução da personalidade dentro do Tudo.

Não temos mais questionamento, agradecemos.

Então, caros amigos, espero revê-los em breve.
Eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas bênçãos e eu lhes digo até breve.

____________

(*)Anael dá uma explicação sobre portais orgânicos, na primeira resposta da mensagem de 4 de dezembro de 2009.
__________________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu volto a vocês com alguns dias de atraso.

Na realidade, algumas circunstâncias, relacionadas com a preparação da Terra e das Consciências, atrasaram
a minha vinda.

Eis então que eu estou, agora, entre vocês para esclarecer o período que advém e para dar-lhes uma série de
elementos próprios para ajudá-los a se preparar, da melhor forma, para a transformação da Consciência em

curso, neste sistema solar e nesta Terra.

Como vocês o vislumbram, muitas coisas, nesse momento, se revelam em vocês, como no mundo e na
condução deste mundo por aqueles que o conduziram até hoje.

Os seus Céus estão em movimento e em mudança.

Várias manifestações aparentes nos seus Céus refletem a Revelação da Luz e trazem à tona zonas de Sombra
existentes em meio à Humanidade.

Como vocês sabem, o período é crucial.

Ele corresponde tanto à Revelação da Luz como à Revelação do que impediu a Luz de se estabelecer em
meio à minha Criação desde tanto e tanto tempo.

***

Chegou agora o momento de alcançar, se tal for o seu desejo, os Domínios da Vibração da Luz, os Domínios
do Estado de Ser, os Domínios em que nenhuma Sombra pode empalidecer o que vocês são.

Meus Filhos bem amados, o período é importante.

Ele necessita, em vocês, de ajustamento, coragem, fé e também do ‘abandono à Luz’.

A Luz não se subjuga.

A Luz é.

MARIA - 10 de julho de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-rRAXx0hNdB0/UYhVc-mBocI/AAAAAAAABpA/PUed8WTJZBk/s1600/marymadona1.JPG


Vocês são também Luz.

É então um encontro entre a Luz e a Luz que requer que entre os dois não exista nenhuma Sombra, nenhuma
culpa no ‘soltar' o que quer que seja exterior à Luz.

A ressonância que chega a vocês, através da jornada da Unificação da Consciência (que será dirigida pelas
forças Arcangélicas, em 17 de Julho), será precedida, como sabem, por um eclipse do Sol, amanhã.

E amanhã, às 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês irão perceber, para os mais preparados de vocês, o que
significa essa Unificação da Consciência.

A intensidade das Vibrações e a sua rapidez vão levar vários seres humanos a experimentar estados de
Alegria, estados de plenitude que, até agora, não tinham sido possíveis, exceto para alguns seres.

Isso é aberto a todo o mundo, sem distinção de raça, de sexo, de idade ou do que quer que seja.

Basta simplesmente estarem na escuta da sua Consciência, das suas percepções, dos seus centros
energéticos, serem verdadeiramente os que vão ser capazes de sentir, de acolher e de ancorar essa Vibração

especial que está vindo a vocês, pela primeira vez e de forma permanente, em 17 de Julho.

Eu voltarei também em 17 de Julho, após a intervenção de Miguel [às 12h00 – hora de Brasília], para dar-lhes,
novamente, os elementos cruciais relativos à vinda da Cruz no seu Céu a partir de 07 de Agosto.

***

O período que vocês irão viver é um período extremamente tumultuado, não para a Luz, mas para o que não é
da Luz.

A Sombra vai entrar em combate com a Sombra.

Haverá então inúmeras manifestações, em meio aos mundos da personalidade e aos mundos da Ilusão,
podendo fazê-los acreditar em coisas que não são o que são.

O que está chegando é Luz, na totalidade.

Só a Sombra combate a Sombra.

Só a Sombra se rebela e não aceita a Luz.

Amanhã, a partir das 20h00 [15h00 – hora de Brasília], vocês poderão viver (para, eu repito, os mais adiantados
de vocês) o que significa a vinda da Luz, na totalidade, sobre esta Terra.

Obviamente, isso não significa o fim desta Dimensão.

Isso simplesmente assinala uma nova perspectiva e um novo dia, sim, efetivamente, que irão se verter sobre a
Terra e que irão lhes permitir viver em meio a um mundo diferente, em um mundo onde as Vibrações jamais

serão as que foram.

Isso começa, efetivamente, amanhã.

Cada dia que se aproximar do fim do prazo que eu lhes dei, desde agora dois meses, vocês irão se afirmar na
Verdade e na realidade do que está em via de se instalar sobre a Terra.

***

Não deem qualquer crédito aos rumores da Sombra.

Não deem qualquer crédito aos que desejarem que vocês acreditem que coisas nocivas à saúde, ou não
luminosas, estão chegando.

Tudo depende, novamente, da visão que terão e do espaço que vão ocupar, no nível Vibratório, em relação ao
que está vindo.

Ou vocês se situam, de maneira indefectível, em meio à Luz e, naquele momento tudo vai ficar bem.

Ou vocês fazem o jogo da Sombra e não têm tranquilizado em vocês o que deve sê-lo e vocês irão participar
dessa luta, de uma maneira ou de outra.

Mas lembrem-se de que a Luz não vem combater.

A luz vem apenas estabelecer o seu Reino.

Isso é agora.

Vocês entraram, de maneira indefectível e certa, em meio a modificações importantes.

Como Snow [uma das Irmãs de Maria] lhes disse, e como outras Estrelas têm dito, a Terra dá à luz e esse parto,
vocês o vivem, estando sobre ela.



Então, não tenham receio.

Quaisquer que sejam as convulsões desse parto, onde vocês estiverem, esse é o seu lugar.

O que vocês vivem é o que vocês têm que viver.

Aconteça o que acontecer é o que precisa acontecer, para vocês, no momento em que viverem isso.

Não tenham medo, não se preocupem, mas cultivem a Alegria, a esperança.

Cultivem a simplicidade pois, em meio a ela, vocês poderão viver com toda lucidez, com toda Consciência,
com toda clareza, o retorno da Luz e a Luz que lhes é ofertada.

Minha mensagem é então muito breve, neste dia.

No entanto, se existirem, em vocês, dúvidas relativas a ela, eu gostaria de recebê-las.

***

Pergunta: qual a melhor forma de lidar com as ondas de emoção, de raiva, que podem aparecer?
Bem amado, isso corresponde à iluminação da Luz.

Então, de fato, nessa iluminação (por vezes difícil, mas, apesar de tudo, Amor), cabe a vocês viver o que os faz
viver a Luz.

Não há necessidade de atribuir importância.

Entendam bem que o que emerge, nesse momento, não é de vocês, no seu veículo multidimensional, mas,
muito mais, dos resíduos, eu diria, dos mundos da personalidade e do mundo da Ilusão.

Olhem passar o que sobe.

Olhem eliminar o que se elimina.

Não deem importância.

Não deem chance.

Não deem ali atenção, mas deixe simplesmente, tal como um espectador que observaria o que acontece,
acontecer.

Deixem simplesmente as coisas fluírem.

Cultivar em vocês a Paz requer alguns ajustes, em meio mesmo ao seu corpo fisiológico.

Por exemplo, beber muito, muito, muito, permite pacificar também o Fogo que queima e que vai descer, a partir
de amanhã.

Cabe a vocês também buscar a calma, em meio à natureza e junto aos seres que lhes permitem encontrá-la.

Esse período é um período, como havia lhes dito, crucial e único na História da Humanidade.

Muitos de vocês perceberam que a sua herança foi roubada.

A Luz volta a vocês e, é claro, algumas coisas se rebelam, em vocês como no seu exterior, em relação à Luz.

Tudo o que desejava manter o status quo, tudo o que encontrava certa forma de segurança em meio aos
modos de funcionamento antigos: o dinheiro, o poder, a sociedade, por vezes o casal, tudo simplesmente.

Hoje, vocês devem ser novos como uma criança.

Acolher essas emoções, não como suas, mas como algo que se libera e que se esvai.

Se for sua necessidade, vão para a natureza, junto à água, junto às árvores.

Vão a algum lugar, a algumas construções ou junto a alguns seres que os acalmem.

Isso é importante.

O dia 17 vai viver uma revelação importante.

Cabe a vocês se prepararem, durante esta semana, para viverem cada dia como uma síntese, de certa
maneira, das ‘Núpcias Celestes’ e das Sete Etapas Micaélicas [‘Núpcias Unitárias’] porque é na realidade disso

que se trata.

***

Pergunta: como isso vai acontecer para os animais e como ajudá-los?



Bem amada, nenhum animal tem medo da natureza.

Nenhum elemento da natureza tem medo do que vem do Céu, pois a natureza o acolhe na totalidade.

Há apenas o homem que está nesse estado de resistência, a humanidade.

Eu não falo, é claro, daqueles que me escutam e que leem as minhas mensagens.

Eu falo sobretudo dos que estão em resistência com os seus próprios medos, os seus próprios fantasmas, e
todos eles são humanos ou não humanos, mas, em todo o caso, eles não pertencem ao reino animal tal qual

vocês concebem.

***

Pergunta: como encontrar a Alegria quando se tem muitos medos que reaparecem?

O medo que reaparece, nesse momento, Meu Filho, é o que deve reaparecer.

Não se pode ter Alegria e medo, ao mesmo tempo.

Cabe a você saber como acolher a Alegria em detrimento do medo.

Se há medo, é que há identificação com o medo.

Esse é o jogo da personalidade.

Certas coisas devem dar à luz, também, no ser humano.

Não há “de que modo”, há simplesmente que Ser.

É o que afasta do Ser que colocou “de que modo” e que se colocou no medo.

O Mestre Omraam, com suas palavras peculiares, falou-lhes do terror, de fato.

Para muitos seres humanos, isso será uma forma de terror.

Mas, para outros, isso será uma grande Alegria.

E no entanto, trata-se da mesma Luz, para um como para o outro.

Eu penso que depois das minhas palavras, o bem amado Um Amigo irá intervir para explicar-lhes esse parto à
sua Dimensão Crística e o que isso reflete no nível dos seus circuitos energéticos.

Mas eu o deixarei desenvolver isso.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, a minha Graça e a minha Luz os acompanham durante esse período preparatório.

Eu lhes digo então, quanto a mim, pela minha Presença, pelas minhas palavras, até então o dia 17 de Julho,
após a intervenção de Miguel.

Estejam certos de que nós estamos ao seu lado, como nunca.

Aliás, alguns de vocês começam a perceber Luzes, à noite, ao entardecer ou à noite, no Céu, ou junto a vocês.

Essas Luzes brancas são as grandes manifestações de Consciência que vêm a vocês para prepará-los e para
ajudá-los a viver o que está para se viver.

Elas são incontáveis.

Muitos de vocês as percebem à noite, quando adormecem, mas também nos seus Céus.

Sua Presença vai aumentar.

Mantenham um olho sobre essas Luzes, pois elas são, em um certo sentido, Guias.

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor de Mãe os acompanha.
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 ~ 1a. passagem da Porta Estreita - 1a. Reversão ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, acolham o Amor e a gratidão.
Recebam as minhas saudações.

Eu venho então entre vocês, em seguida da bem amada Maria, para lhes explicar e lhes dar certo número de
informações relativas ao que vai acontecer na Energia, em sua Energia, em seu corpo, durante a semana e cada um

dos sete dias que os separam de 17 de julho.

Uma porta vai se abrir.
Trata-se da porta estreita, aquela que conduz do ego ao Coração.

Na humanidade, ela corresponde à passagem da porta estreita, assim definida por Cristo, quando de sua vinda,
como o buraco da agulha: o momento em que a personalidade deixa o lugar para a dimensão do Coração, o

momento em que a passagem se faz pelo oitavo corpo ou Embrião Crístico.

O período de 17 de julho corresponde à ativação da Unificação da Consciência e a Presença, inteiramente, da tripla
irradiação de Luz, de maneira definitiva, sobre a Terra.

Este período que vocês vivem são os sete dias da passagem correspondente à passagem, então, da dimensão do ego
à dimensão do Coração.

Isso se faz então pela porta estreita.

Obviamente, essa passagem pela porta estreita se acompanha, como o observaram, de certo número de
modificações: de seu humor, de sua Consciência e de suas percepções.

Isso é completamente normal e lógico.

Há, de fato, um basculamento.
Esse basculamento poderia ser uma primeira reversão, que não é a reversão final, mas que é aquela em que a

Consciência, voltada em si mesma, em sua limitação, volta-se para ela mesma, em sua não limitação,

É, de algum modo, o final da divisão, o final do isolamento, de seu isolamento no interior de si mesmos, mas também
o final do isolamento desse sistema solar dentro de sua privação de Luz.

***

A Luz conquistou o direito de se manifestar, em vocês, como no exterior de vocês, como na totalidade deste universo
e desse sistema solar.

É dentro deste espaço específico que os circuitos energéticos, em relação com a passagem do ego ao Coração, vão se
fazer.

Isso pode se traduzir, para alguns de vocês, por certo número de dores e de pressões situadas ao nível do ego, situadas
ao nível do emocional e do plexo solar.

Mas é uma passagem obrigatória que vai conduzi-los a viver esta transmutação e fazê-los aceder ao nascimento de
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seu Cristo Interior permitindo, num tempo ulterior, a reativação dos sete últimos códigos de Luz que lhes serão
transmitidos pelo Conclave Arcangélico e o Arcanjo Metatron, a partir de 7 de agosto.

Durante este período, vocês preparam o seu Templo Interior.

Assim como Cristo disse, vocês vão limpar a sua casa porque, nesta casa, deve se estabelecer a Luz, a Luz da
Eternidade, a Luz da Verdade.

A Luz da Eternidade, da Verdade, não pode, de nenhuma maneira, se poluir, se casar com a Luz limitada ou com a
Luz falsificada.

Assim, portanto, essa limpeza está em curso.
Ela vai se reforçar nos dias que vêm.

***

Cada dia vai ver se revelar, em vocês, uma oitava suplementar de Vibração, que vai elevá-los até o domínio do
Coração, permitindo-lhes viver a Unificação da Consciência e, para a maior parte de vocês já despertados, a

ativação das três Lareiras e sua Reunificação.
É para esta etapa que vocês são convidados.

É-lhes necessário, para isso, abandonar tudo o que não é a Luz, em vocês como no exterior de vocês.
Isso pode passar, para alguns de vocês, por certo número de tomadas de consciência, por vezes desconcertantes, por

vezes difíceis, e, para outros, muito mais fáceis.

Vocês têm simplesmente que confiar na sua Consciência.
Ser-lhes-á necessário ir aos circuitos energéticos da base do corpo.

Isso será realizável por uma das posturas que lhes indiquei no ‘YOGA CELESTE’ (*).

Corresponde à primeira postura e vai lhes permitir drenar, literalmente, as Energias, do seu plexo solar para o seu
coração.

Colocando simplesmente os seus dedos como lhes foi indicado, vocês poderão conduzir vocês mesmos as Energias do
seu oitavo corpo para o nono corpo e, assim, transcender as Energias do ego para passá-las ao coração.

(nota: essa é a primeira etapa do protocolo de 'reunificação dos 5 novos corpos', extrato do YOGA CELESTE (*)).

Isso irá se acompanhar de fenômenos de calor e de Vibrações intensas, até o presente ainda não vividos, para a
maior parte de vocês.

É nessas Vibrações que o nascimento do Cristo Interior se fará e que o retorno do Cristo de Luz será assim anunciado.

O Cristo de Luz é o Mestre da Luz.
É aquele que correspondeu ao Cristo histórico.

É também, hoje, a Reunificação de Cristo e de Miguel em uma mesma Consciência.

***

O sol será, obviamente, sua festa.
Ele irá lhes enviar os seus raios.

Ele irá lhes enviar as suas qualidades Vibratórias, por intermédio do Arcanjo Miguel e por intermédio do Mestre da
Luz, ele mesmo, que estabelecerá a sua Presença no Logos Solar a partir de 17 de julho.

É a vocês que cabe limpar esse Templo Interior.
É a vocês que cabe fazer passar as Energias do ego para o Coração, inteiramente, e estabelecer a sua Morada nas
suas novas fundações, na nova Vibração, na Coroa Radiante do Coração e na Reunificação das suas três Coroas.

Este período é um período, como lhes disse Maria e como o dissemos, que foi preparado desde muito tempo.
É um período intenso, no plano da Consciência, no plano da Vibração e no plano da Luz.

Cada um acolherá, em função do que pode acolher.
Cada um viverá o que tem a viver, em função do que foi previsto para si, desde muito tempo.

***

Assim, portanto, lembrem-se de que certo número de circuitos energéticos vai literalmente se ativar em vocês.
Eles se referem, numa primeira parte, a um circuito que vai se estabelecer entre o que é denominado o chacra do

baço, o oitavo corpo e o chacra de enraizamento da alma.

Esse primeiro circuito corresponde à primeira etapa da Cruz.

A segunda etapa da Cruz é ilustrada pelo chacra do fígado, o oitavo corpo e o chacra de enraizamento do Espírito,



estabelecendo em vocês uma Cruz assentada a 45 graus.

É esta Cruz, que vocês irão passar, que vai lhes permitir retificar a Luz e corrigi-la para colocá-la em ordem com a
Luz dos Universos e com a Luz Verdadeira.

Trata-se, portanto, efetivamente, de um primeiro basculamento da Luz, em vocês e ao seu redor.
É isto que lhes convém acolher e preparar.

Existe, portanto, um gesto que eu lhes transmiti, que permite fazer passar da Energia da Consciência do oitavo
corpo ['Huitième corps' - ponta do esterno] para o nono corpo.

(nota: essa é a primeira etapa do protocolo de 'reunificação dos 5 novos corpos', extrato do YOGA CELESTE (*))...

*

Existe também um meio de pacificar, por vocês mesmos, as Energias dessa passagem na Cruz, que será realizado
colocando suas palmas da mão deste modo: a palma da mão esquerda sendo colocada sobre o chacra do baço

('rate'), a palma da mão direita sendo colocada sobre o chacra de enraizamento da alma.

*

E, inversamente, e em um segundo momento, a palma da mão esquerda indo se colocar sobre o chacra de
enraizamento do Espírito, enquanto que a palma da mão direita se coloca sobre o chacra do fígado ('foie').

*

Deste modo, vocês vão facilitar a integração da Energia da Cruz, da primeira Cruz.

A segunda, como sabem, será atualizada no seu Céu em 07 de agosto.

***



Vocês têm, portanto, uma intensa preparação a realizar.
Uma preparação interior, assim como exterior.

Fazer a limpeza, em vocês, como no exterior de vocês.

Preparar-se para acolher a Luz no seu novo Templo, na sua nova Dimensão de Vida.

Aí está o que lhes convirá fazer quando sentirem a pressão ao nível do ego, ao nível da personalidade, tornar-se
demasiado forte, quando sentirem que os medos podem invadi-los, ao invés da Alegria.

É isso que convém realizar e levar a efeito, durante este período.

Obviamente, inúmeras informações lhes serão comunicadas daqui até lá, e, sobretudo no próprio dia 17 de julho, pelo
Arcanjo Miguel pessoalmente e por Maria.

Quanto a mim, eu lhes dou hoje os elementos que irão lhes permitir passar por esse teste (porque é um, e um teste
importante) que permitirá o retorno do Mestre da Luz pelo nascimento do seu Cristo Interior.

Lembrem-se desta frase: “o Princípio e a Essência Crística volta a fecundar o Logos Solar ao nível do Sol e vem reunir
a sua Presença àquela de Miguel”.

Aí estão os elementos que eu tinha a lhes dar, para esta jornada, antes de efetuar um trabalho Vibratório, juntos, de
Unificação da Consciência que será, para vocês, aqui presentes, uma prévia do que se viverá em 17 de julho.

Vocês têm perguntas complementares com relação ao que acabo de lhes emitir?

***

Questão: desde o início da sua presença, a minha garganta, a minha língua, queimam. O que fazer?

Nada há a fazer, bem amada, isso corresponde ao que deve se desprender.
Você deve acolher o que vem com igual humor.

Não gerar medo a uma queimação que corresponde a uma eliminação.

Isso é o ego que quer se apreender de um sinal para fazê-lo seu.
E nada mais.

Lembre-se também de que a passagem do ego ao coração corresponde já ao fato de começar a queimar.

A queimação corresponde ao que foi denominado seu corpo causal, nesta Ilusão, nesta matriz.

Há, portanto, certo número de memórias a queimar.
É o que acontece atualmente.

***

Questão: você preconizou praticar uma passagem do yoga celestial que consiste em conectar o 8º e o 9º corpos. Seria
então melhor não mais utilizar as outras etapas, nesse momento?

Cara Irmã, é preferível colocar a Consciência e a atenção nessa passagem.
A passagem no buraco da agulha, a passagem da porta estreita, por que esta porta que está para passar necessita

toda a sua Consciência.

***

Questão: é um estado de aceitação da Consciência que permite o Despertar do Cristo Interior?

Caro Irmão, a aceitação é uma coisa.
A realidade dos fatos é outra.

Trata-se, portanto, assim como o Arcanjo Anael lhes explicou longamente, de um abandono total à Luz.
É o único modo de passar esta porta.

Não há outro.

Na palavra “aceitação” e no que entendi, há, sobretudo, o modo de jogar com as palavras.
Aqui, não se trata de jogo de palavras.

Trata-se de realidade Vibratória e não de decisão tomada no ego.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Caras Irmãs, aqui presentes nesta assembleia, vamos viver juntos o que será a aproximação
deste dia de 17 de julho.

Eu lhes peço simplesmente que se instalem confortavelmente e que coloquem a sua Consciência, ao mesmo tempo no
Coração e na sua respiração, enquanto eu irei me colocar no estado de alinhamento com o Logos Solar e o Príncipe

Cristo Miguel, na nova ‘Tri-Unidade’.

Terminarei por essas palavras: do meu Coração ao seu Coração, recebam toda a Paz que lhes for possível acolher.

E, juntos, nós ali vamos, agora.

... Efusão de Energia ...

************

(*) – ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e me dá prazer escutar as suas questões.

***

Questão: quanto mais a Luz Vibral se intensifica, mais eu tenho a impressão de que o mental pedala
rápido.

Então, caro amigo, isso é muito normal, porque o mental sabe que o Supramental vai fazê-lo desaparecer.

Então, o que ele faz?
Ele se manifesta cada vez mais.

Do mesmo modo que, durante o período que vocês vivem, há muitos seres humanos, entre eles os que já
ativaram uma das Coroas Radiantes ou o Triângulo Sagrado, que vivem, de algum modo, subidas ou

ressurgimentos do emocional.

Ele sobe ou ele surge porque, como eu disse na última vez, talvez você não estivesse aí, caro amigo, até
agora, quando havia poeira, vocês a colocavam sob o tapete para não ver, mas, agora, o problema é que o

tapete, bem..., ele foi retirado.
Portanto, vocês são obrigados a ver a poeira.

É exatamente o mesmo processo para o mental.
O mental só pode capitular, mas, antes de capitular, ele vai fazê-los ver de todas as cores e, sobretudo, para os

seres que estão despertos e que têm, eu diria, algumas percepções.

Então o mental vai dizer: «não é verdade», ou então, ele vai fazê-los engajar nos caminhos da reflexão que não
têm qualquer interesse com relação à Luz que vocês vivem.

Mas isso é completamente normal.
Os ensinamentos orientais insistiram muito nisso.

Eu os remeto, por exemplo, a Sri Aurobindo, que sabe, também, muito bem quebrar o mental, ao seu modo.
Mas, se quiser, isso faz parte da lógica da aproximação do Supramental.

Vocês sabem, a Luz Crística vai se revelar na Terra, além do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, vai se
revelar no seu Ser Interior, no nível do seu Templo Interior.

Portanto, o mental está, como dizer..., ele está transtornado, ele gira cada vez mais rápido porque sabe que o
seu fim está próximo.

Então, as expressões que vocês empregam ou os sintomas que manifestam, como a dificuldade para se
concentrar, a dificuldade para colocar dois pensamentos, um diante do outro, ou pensar em várias coisas

ao mesmo tempo, é característica, eu diria, do fim do reino do mental.
Isso é muito importante.
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Portanto, ali não há o que se transtornar.

É preciso adotar, eu diria, o ‘princípio do observador’.

Devo dizer que, através deste período que vocês vivem (e que corresponde àquele que vocês estão vivendo
agora e que vai até o final do verão - inverno no hemisfério Sul -, início do outono - primavera no hemisfério
Sul -, alguns dias após), vocês estão em um período onde o desafio que lhes é trazido em suas vidas é desta

natureza.

Então, eu digo, de um modo um pouco humorístico, que, em breve, haverá apenas duas emoções possíveis: o
Terror, ou outra emoção que não é emoção, mas, de preferência, uma aspiração para o Samadhi, a Alegria.

Vocês não poderão mais estar metade em uma e metade na outra.
Vocês estarão ou no Terror, ou na Alegria.

E o que desencadeia isso é a Luz, ou seja, o que retirou o tapete, simplesmente.

Então, é preciso compreender também que, através desse jogo de interação entre o Supramental e o mental,
há, também, a revelação do sentido que vocês dão ao que vocês chamam de espiritualidade.

Quer dizer que, será que vocês colocaram a espiritualidade a serviço da sua personalidade ou então, será que
vocês colocaram a sua personalidade a serviço da espiritualidade?

Coloquem-se a questão, ela é muito importante.

Aí está o que se pode dizer.

Portanto, o mental, como disse também, ele tira seus últimos cartuchos, não é?

Aliás, no nível da humanidade, na sua totalidade, os ventos de loucura que observam, quando veem o conjunto
de manifestações e de desvendamentos de tudo o que estava colocado sob o tapete, atualmente, isso deve

também interpelá-los, porque participa do mesmo processo de revelação da Luz.

Então, a Luz lhes mostra cruamente e ainda mais cruamente, eu diria, como vocês funcionam.

São as emoções que os perturbam?
É o mental que os perturbam?

São os apegos que os perturbam?
É o poder que os perturbam?

Tudo isso é colocado na iluminação no período que vocês vivem e isso surge em vocês, como no conjunto das
suas relações interpessoais, sociais, afetivas, de casal e de tudo o que quiserem.

É o período em que será necessário ‘se colocar às claras’, inteiramente.

Vocês não poderão mais se enganar com a Luz.
Vocês não poderão mais colocar sob o tapete a Luz ou a poeira, vocês serão obrigados a ser iluminados, em

todos os sentidos do termo.

Muitos, aliás, de vocês, aqui, eu estou seguro, vivem isso nesse momento.
Mas, ainda uma vez, cada um ao seu nível, cada um em função dos seus próprios fatores e das suas próprias

coisas a superar.

***

Questão: é a Luz ou é o mental que faz ressurgir as emoções?

O astral representa, de algum modo, também, eu diria, uma estrutura de amortização com relação à Luz e
também uma estrutura de desvio da Luz.

Isso, vocês sabem, mas, hoje, o que acontece?
Vocês estão passando, como disse Um Amigo, pelo buraco da agulha, ou seja, vocês passam do ego ao

Coração.



É uma coisa como ter aberto e ter conseguido estabelecer a Consciência na Coroa Radiante do Coração ou da
cabeça, é já muito bom.

Hoje, é a totalidade do ego que se encontra a nu, porque vocês devem se despojar de tudo o que se opõe à
passagem da personalidade ao Coração.

É exatamente o que já disse de outro modo: é a personalidade que serve a espiritualidade ou então, são
vocês que se servem do seu Coração para servir a sua personalidade?

Reflitam bem nisso, porque é a tomada de consciência essencial que está acontecendo nesse momento.

Em breve, vocês não poderão mais enganar.

Agora, obviamente, vocês não podem mais enganar os outros, porque os outros percebem isso, obviamente.

Não se pode mais fingir ter ativado a Coroa Radiante do Coração e viver realmente as Vibrações e fazer de
modo a não sentir o outro.

Aqueles que enganam, obviamente, são hoje desmascarados, desvendados, inteiramente.

Então, é a fase chave, hoje.
Vocês fazem a passagem pelo buraco da agulha, o que eu chamo de: Porta Estreita.

É a passagem do ego ao Coração, que corresponde à frase de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.

O ego é tudo, exceto uma criança ou então, é uma criança ferida e ele joga um jogo e, nesse jogo, há
emoções.

Aliás, para aqueles que estavam presentes quando dos períodos de silêncio, vocês viram que, quando vocês
não podem mais falar, quando vocês não podem mais se olhar, o que acontece?

Vocês não podem mais emitir emoções, é tão simples assim.

Quando vocês não podem mais emitir emoções, o que acontece?

Ou vocês se tornam loucos, ou passam no Coração.
Hoje, é essa passagem que vocês vivem durante este período.

É por isso que Um Amigo interveio, há poucos dias, para insistir sobre a primeira posição do ‘Yoga Celeste’ (*),
a fim de ajudá-los a realizar essa passagem, mas, essa passagem se faz na dor, é um parto.

Maria e Snow lhes falaram do parto da Terra, mas vocês dão à luz, vocês também.

Este parto necessita de deixar as emoções de lado.

As emoções, em contrapartida, vão lhes explodir na cara, porque elas devem ser colocadas na Luz, é isso que
vocês vivem.

A próxima questão, nos próximos dias, para vocês, aqui como em outros lugares, é “será que eu aceito que a
minha personalidade esteja a serviço da minha espiritualidade ou será que eu continuo a fazer o inverso?”

Ou seja, servir-me do meu carisma, da minha empatia, das minhas Vibrações, para o meu pequeno ego?

É algo de muito importante que vocês têm que viver, no nível da humanidade, nos próximos dias.

Isso corresponde também ao fato de fazer a limpeza, de manter a sua casa limpa, para acolher a Vibração do
Cristo Interior e, a Vibração do Cristo Interior apenas pode ser acolhida se vocês passarem a Porta Estreita, se
vocês deixarem a sua bagagem, se vocês deixarem as emoções, se vocês deixarem, como dizer..., se afastar

de tudo o que são os ressentimentos.

Mas eles se afastam de vocês na condição de aceitar olhá-los na face, frente a frente.

É isso que desencadeia a pureza, é isso que desencadeia a clareza, é isso que desencadeia a transparência e
é muito importante, no nível de vocês mesmos com relação a vocês mesmos e de vocês mesmos com relação

a todos os outros, porque vocês não podem pretender aceder à fusão das três Lareiras se vocês não
estiverem às claras com vocês mesmos.



Até agora, eu diria, vocês viveram, alguns desde poucos anos, outros, desde muito tempo, uma “evolução
espiritual”, uma compreensão de algumas coisas em vocês, no exterior de vocês.

Vocês leram, vocês praticaram, mas, hoje, não é mais possível enganar e será cada vez menos possível
enganar, porque aqueles que estão despertos os veem tal como vocês são.

Mesmo se vocês acreditam que colocam uma máscara, não é mais possível colocar máscara.

E essa é a primeira crucificação, o primeiro parto, a primeira passagem do ego ao Coração, inteiramente, que
dá por vezes essas dores que alguns de vocês sentem, nesta região, mas também sobre os chacras do baço

ou do fígado.

É a passagem que está se vivendo nesse momento e, para alguns, são as emoções que surgem, para outros,
são as bicicletas que giram a toda velocidade, mas, isso é lógico.

É lógico porque, na personalidade, todos os jogos que vocês colocaram estão ligados a interações que vocês
chamam de sociais, que vocês chamam de afetivas, pouco importa os nomes que vocês derem, mas que são

baseadas, unicamente, nos jogos de sedução.

Há sedução num casal, há sedução num trabalho, há sedução entre um pai e um filho, mas a sedução não é a
Verdade.

A sedução é um jogo, destinado a fazer aderir o outro à sua própria visão ou a provocá-lo, ou se quiser
provocá-lo, mas isso não é o respeito pelo outro.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira, o que é o respeito pelo outro.

Respeitar o outro é, ao mesmo tempo, ser claro e transparente com ele, mas também, mostrar, porque quando
vocês são transparentes, vocês se tornam transparentes, mas vocês se tornam também um espelho para o

outro, no qual ele vai ver as suas próprias poeiras.

Quer dizer que vocês desempenham o papel daquele que retira o tapete e, efetivamente, isso desencadeia
momentos fortes, no nível emocional, porque a personalidade, e mesmo a mais purificada, não suporta ser

desalojada, não suporta se encontrar em suas últimas trincheiras.

Isso está ligado ao clareamento da Luz, que se aproxima de vocês, agora, a toda velocidade, como vocês vão
constatar muito em breve, através da Luz que será emitida pelo Sol.

***

Questão: como diferenciar, na relação pai-filho, o que releva do afeto e o que releva do Amor?

Então, cara amiga, todo o problema não está aí.

O verdadeiro problema é que, nesta humanidade, os acorrentaram através de relações, através do DNA,
através da hereditariedade.

Vocês foram, literalmente, colocados na prisão, colocados na prisão dentro desse corpo, mas também,
colocados na prisão através das relações porque, quem pode dizer que vive uma relação livre e

desabrochada?
Porque há sempre subentendidos em uma relação.

Além disso, nos papéis pai/filho há coisas como a responsabilidade, como o dever de educação.

Todas essas coisas absolutamente não existem nos mundos da Luz, quer dizer que o que vocês chamam de
pais, de filhos, de casais, estritamente nada quer dizer nos mundos Unificados,

É uma característica deste mundo.

Se, hoje, você tem um filho, é que é o caminho, para você e para esse filho, de estarem nesta relação.

Mas, compreendam bem que todas as relações são ligadas não à liberdade, mas, de algum modo, ao que se
chama poder, quer queiram ou não, quer seja no trabalho, quer seja em um casal, quer seja entre um

ascendente e um descendente, entre tios, irmãos, irmãs.
Tudo é um jogo de poder ligado às emoções. 



Infelizmente, é assim em toda a humanidade, porque o jogo é falseado desde a partida.
Acorrentaram-lhes através da redução do DNA e criaram-se princípios chamados de filiação.

As leis cármicas, que são também uma Criação falsificada, os acorrentam, literalmente, aos seus ascendentes
e aos seus descendentes.

É muito difícil liberar-se.
Vocês se fazem a pergunta por que.

Certamente, os seres despertados tanto na Europa, como no Oriente, como em outros países, certamente, em
todos os continentes, se possível, sempre estiveram sós, mesmo se respeitassem os seus antepassados,

mesmo se respeitassem todas as relações familiares existentes, eles, como dizer..., afastaram-se.

Eles se liberaram, eu diria: livraram-se.

Porque, o que vocês consideram, nesta Dimensão, como a Verdade absoluta, é o meu marido, é a minha
mulher, é o meu filho, compreendam bem que tudo isso não quer dizer estritamente nada.

Quando vocês passarem do outro lado, não na morte astral, nesta matriz, mas quando vão descobrirem o que
vocês são, em Verdade, mas, tudo isso lhes parecerá tão irrisório, hoje, ao que atribuíram uma importância

essencial: meu marido, minha mulher, meu filho, meu trabalho.

Quando vocês partem do outro lado, já mesmo pela morte, vocês deixam tudo isso.

Então, obviamente, os jogos da reencarnação fazem com que vocês reencontrem os mesmos algozes ou
as mesmas vítimas, de vida em vida, mas continuam sempre os mesmos.

São destas relações que é necessário se livrar e se liberar, o que não quer dizer que é necessário ir viver
totalmente só.

Atenção, eu não disse isso.

Eu disse, simplesmente, que o mais importante é estar consciente e estar também lúcido do que os mantém
em uma relação.

Então, obviamente, vocês me dirão, há leis.
Vocês são obrigados a educar um filho.

Vocês me dirão, há o Amor, certamente.
Mas mesmo o Amor mais filial e mais natural, mais autêntico, não existe nas outras Dimensões.

É isso que é necessário tentar perceber.

Por conseguinte, há, certamente, uma responsabilidade em relação aos seus filhos, como pais.
Mas não tomem esse papel seriamente.

Não sei mais qual o poeta que disse isso, os filhos não são os seus filhos e são os filhos do Céu e a Terra.

Isso é muito importante compreender.

Hoje, as relações iluminam-se e, se você estiver em uma relação que encarcera, de algum modo, é que há
necessidade de iluminar isso, mais do que nunca.

Hoje, cada um está no seu lugar e, o que vocês têm que viver, durante este período, ilustra perfeitamente o que
vocês têm que superar para aceder ao Estado de Ser.

Sobretudo agora, muito mais do que nas vidas passadas, muito mais do que a cinco anos e muito mais ainda
do que a um ano ou dois, porque é o período que requer isso.

***

Questão: quando não chegamos a nos manter na Alegria, isso significa que atingimos certos
estados emocionais ou estados mais profundos que provocam reajustes?

Então, os dois são possíveis e são efetivamente os dois que acontecem.

Há desde, eu diria, o ano passado, durante o período dos Casamentos Celestes, há desde vários anos, para
os que viveram períodos de Despertar e de transformação, uma possibilidade de viver a Alegria Interior.



Todos a viveram, por períodos, por intervalos, eu diria.
E depois, vocês se apercebem de que, no dia seguinte, são tomados pelas suas próprias emoções, pelos

seus próprios demônios, pelos seus próprios pensamentos, pelas circunstâncias, eu diria, da vida, mas isso faz
parte do ‘princípio da cenoura e da vara e do burro’.

Como vocês querem procurar um objetivo, se este objetivo se instalaria, assim, de maneira duradoura?

Recordem que os seres humanos se tornaram capazes, e milhões sobre a Terra, de experimentar o Samadhi.
Mas há uma função, mesmo assim ainda, neste jogo, que é a ilusão da matéria, a ilusão da matriz, como

dizem os orientais: a Maya.

No entanto, vocês vivem na Maya, nesta Maya vocês têm papéis, funções fisiológicas também, vocês são
obrigados a comer, a ir ao banheiro e tudo e tudo, não é?

Portanto, é a lógica da Vida nesse veículo que habitam, mas como fazê-los tomar consciência de que vocês
não são isso?

Então, obviamente, o acesso à Alegria, a percepção das Coroas Radiantes da cabeça, a percepção das
Coroas Radiantes do Coração os fazem viver estados de Consciência incomuns para, de algum modo, vocês

guardarem presente em vocês que, no momento em que acontecer certo número de coisas no nível da
Consciência, vocês se recordam desses estados Vibratórios e desses estados de Consciência, de

Consciência Unificada, de modo a poder vivê-los, pela ressonância, muito mais rapidamente.

Então, sim, obviamente, é muito difícil manter a Alegria e é muito difícil mantê-la, a partir do momento em que
vocês recaem em suas atividades ilusórias desta Dimensão: profissões, relações com o outro, relações

sociais.

Obviamente, se vocês tivessem a possibilidade de fazer como alguns místicos, de se colocarem no Samadhi,
no alto de uma árvore ou numa caverna, tudo iria bem, dado que vocês estariam sempre na Luz.

Certamente que tudo iria bem.

Mas lembrem-se de que vocês são os Semeadores de Luz, vocês devem ir ao mundo e levar esta Vibração.
Não são as palavras que é preciso levar.

O que é importante é levar o seu Estado de Ser e de transparecer esse estado.

É por isso que é preciso se tornar transparente e se tornar claro, antes de tudo, consigo mesmo, porque se
você não estiver claro consigo mesmo, você jamais será claro com o outro.

***

Não temos mais perguntas.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes desejar uma muito boa noite.

Tenham muito bons sonhos e eu os espero, em breve.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

************

(*) – ‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100713_-_ANAEL.mp3

Pergunta: o que é a Luz e a visão de uma floresta que eu vi durante Ilahinoor?

Bem amado, como já disse a várias pessoas, aqui mesmo, há algum tempo, não é questão de interpretar cada
uma das suas visões.

O importante não é a interpretação ou a compreensão do que acontece em sua tela, no momento em que
realizam um trabalho Vibratório.

O importante, mesmo se houver símbolo, é, antes de tudo, impregnar-se da Vibração.

Dessa maneira, então, não é em meio a qualquer explicação do que é visto, percebido, que se encontra o
significado real do que é vivenciado, mas, bem mais, no seu aspecto Vibratório ou da Luz pura.

Se não, vocês se arriscam, completamente, de se encontrarem presa da ativação do seu mental, que é ele que
vai buscar sistematicamente interpretar e encontrar equivalências no que vocês percebem.

O importante é compreender que vocês têm, aí também, de se desligar do que vocês percebem, para penetrar
na Vibrância, na Luz e na Vibração, exclusivamente.

Qualquer projeção ocorrendo em meio a protocolos que denominam energéticos, quer sejam rostos que se
desfilam, quer sejam símbolos, quer sejam cores, quer sejam Luzes, finalmente, apenas se referem a um

imaginário mental, ou espiritual, mas vocês se afastam do seu objetivo.

Convém então acolher e deixar passar o que se manifesta, mas não desejar buscar uma interpretação formal,
mesmo se ela existir, porque ela os remete inexoravelmente à Dualidade da manifestação.

***

Pergunta: como sair da vontade e estar no soltar ?

Bem amada, isso faz parte de alguns ensinamentos que eu comuniquei há mais de um ano, que eu denominei,
à época, abandono à Luz.

ANAEL - 13 de julho de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100713_-_ANAEL.mp3
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à época, abandono à Luz.

O abandono à Luz é o momento em que o ser abandona a sua personalidade para deixar-se esculpir, deixar-se
moldar, pela Luz.

A Vibração e a Inteligência da Luz são capazes de colocar atos e escolhas, em meio à sua vida.

Dessa maneira, então, trata-se de uma revolução fazendo-os passar de uma decisão pessoal a uma decisão da
Luz.

A diferença essencial é que, enquanto vocês estiverem no nível da decisão da personalidade, tudo será
resistência, ao passo que, enquanto vocês estiverem no abandono à Luz, em meio à Vibração, e ela decidindo

por vocês, naquele momento, as coisas se concatenam segundo a lei de ação da Graça e segundo a
simplicidade, segundo a Unidade e segundo a evidência.

Assim, há realmente um aprendizado.

Mas, lembrem-se de que a personalidade e o seu mental jamais desejam deixar o comando para a Luz.

É todo o combate que está resumido, atualmente, entre vocês e vocês mesmo, em dois escalões, em dois
níveis, personalidade ou Estado de Ser.

Convém, portanto, fazer a experiência, em meio às suas vidas, deixar agir a Luz em vocês e não decidir por
vocês mesmos.

Dessa forma, vocês se apercebem muito facilmente de que, naquele momento, as coisas se tornam evidentes,
tornam-se fáceis, tornam-se simples e se tornam fluidas.

Essa é toda a diferença em relação às decisões tomadas pela vontade, em meio à personalidade.

***

Pergunta: os Anjos Guardiões sofrem ataques da Sombra?

Bem amada, nos mundos Unificados, não existe Sombra.

A Sombra é o apêndice dos mundos dissociados.

Nos mundos Unificados, a Luz há apenas que Ser, e é somente pela propagação do Ser, seja qual for a
Consciência ali possuída, que a Luz se estabelece.

Nos mundos Unificados, não existe Sombra.

Por isso, quando o Arcanjo MIGUEL combate, como vocês o representam na sua Dimensão, isso
corresponde, simplesmente, ao direito de estabelecimento da Luz em meio ao seu mundo, mas, em outros

lugares, não existe combate, exceto nos mundos dissociados.

A Sombra não existe.

Ela faz parte da visão dual existente no seu mundo e em meio à dissociação que lhe foi imposta.

Nos mundos de Luz, não há lugar para a Sombra, há apenas Unidade.

Não esqueçam jamais que a visão que vocês têm da Sombra e da Luz, assim como a visão que vocês têm do
seu cosmos, é uma visão profundamente deformada.

***

Pergunta: o Anjo Guardião fica situado bem atrás da pessoa que ele protege?

Bem amada, absolutamente não e eu agradeço por evocar essa problemática essencial, ligada às noções
geográficas no nível das suas auras ou dos seus corpos sutis.

Convém assimilar e compreender que o Anjo Guardião intervém sempre do lado esquerdo, no nível
do Antakarana.



Ele intervém então, pela sua Presença, nessa região.

O que intervém nessa região que é simétrica, do lado direito, corresponde ao mundo da matriz denominado
desencarnados.

O que intervém por trás ou pela frente corresponde às forças opostas à Luz.

Isso não permite qualquer exceção, quer sejam, no seu idioma, canhoto ou destro.

Assim, então, o Anjo Guardião, antes de descer no canal mediano e no chakra coronal, intervém, antes de tudo,
pela sua Presença, no lado esquerdo.

Lembrem-se também, pois estamos falando de noções holográficas e geográficas, em suas estruturas, de que
o fato de perceber e de sentir a Coroa Radiante da cabeça não permite estarem seguros e certos de estarem

ligados à Luz Vibral.

De fato, as forças da Sombra existentes na sua Dimensão, particularmente no nível astral, penetram, elas
também, por esse chakra.

A única diferença situa-se no nível da Vibração do Coração.

É somente naquele nível que vocês podem fazer a distinção Vibratória entre a Sombra e a Luz, na sua
Dimensão.

Enquanto vocês não tiverem a capacidade para manifestar a Vibração do Coração em meio à Coroa Radiante
do Coração, não existe qualquer meio fiável e fiel permitindo-lhes assegurar que o que existe, é da ordem da

Sombra ou da Luz na sua Dimensão.

Bem amada, para continuar, eu penso que isso lhe diz respeito diretamente, como a um grande número de
pessoas.

É muito fácil e muito cômodo, para as forças matriciais opostas à Luz, manifestar-se a vocês, sob forma de
visões, sob forma mesmo de aparições.

Do mesmo modo, tem existido, na sua humanidade, há mais de um século, uma grande falsificação executando
uma série de forças utilizando a percepção de alguns médiuns e passando por certos médiuns,diretamente

pelo chakra da Coroa.

Assim, pelo seu chakra da Coroa, pela sua Coroa Radiante da cabeça, são dois modos de estarem ligados: à
Luz Vibral (que é branca) ou à Luz negra (que é a Luz Luciferiana).

A percepção Vibratória é exatamente a mesma.

Somente o ego vai fazer a diferença.

Se o ego estiver ausente, a Coroa Radiante do Coração é ativada.

Naquele momento, vocês não podem mais ser enganados pela Sombra, pois naquele momento, se a Sombra
se manifestar, a Vibração do Coração é interrompida, de forma instantânea.

Do mesmo modo, os fatores topográficos que eu havia lhes dado: um Anjo Guardião irá intervir sempre no
alto e à esquerda, enquanto que um Anjo da Sombra irá intervir sempre no alto e à direita, ou um

desencarnado, da mesma maneira.

A diferença essencial, independentemente mesmo da Vibração do Coração, é que, em um caso, nós, Anjos
Guardiões da Luz Vibral autêntica, nós lhes guarnecemos de Consciência e de Energia, enquanto que um Anjo

da Sombra vai lhes extorquir Energia e Consciência.

O resultado, obviamente, é o oposto.

***

Pergunta : qual a melhor forma de administrar uma relação que suga energia, é se proteger?

Bem amado, a resposta pode se dar em diferentes níveis.

Se existir, em você, uma capacidade para se ligar à Luz Vibral e, então, para vibrar em meio à Coroa Radiante



do Coração, naquele momento, essa pessoa não poderá ficar na sua frente.

Agora, o problema é muito mais delicado se se tratar de relação afetiva próxima.

Mas, aí também, isso corresponde à iluminação e à transparência que lhes são solicitados nesse momento.

Cada um, hoje, cada ser humano, encontra-se frente aos seus próprios problemas e ele deve, ele mesmo,
supera-se a fim de se liberar, se ele desejar ir para a Luz Vibral, para a transparência, para a autenticidade.

A partir do momento em que vocês considerarem as técnicas, como vocês as chamam, de proteção, isso irá
acorrentá-los e aprisioná-los, definitivamente, nos mundos da Dualidade.

Lembrem-se de que os mundos da Luz Vibral estão além do bem e do mal, além do jogo da Sombra e da Luz.

Não esqueçam que a Luz, no seu mundo, é uma Luz falsificada, que foi obscurecida pelo próprio fato da
existência das forças gravitacionais.

A Luz Unitária nada tem a ver com a Luz que vocês percebem no seu mundo.

Ela está ligada a outro estado de Consciência e a outro estado Dimensional.

Portanto, desejar aceder a esse estado, passa necessariamente pela porta do Coração, mas absolutamente
não passa mais pelo jogo da Sombra e da Luz, que os sentencia inexoravelmente a vagar em meio à

Dualidade.

***

Pergunta: como ajudar uma pessoa próxima que é confrontada com as Sombras?

Bem amado, a única maneira que vocês têm de ajudar, como lhes disse o próprio Arcanjo MIGUEL, é Ser, e
Ser recorre à Unidade.

Estar na Vibração do Coração, e nada mais.

A partir do momento em que houver vontade de ajudar, necessariamente há necessidade de voltar novamente
em meio à Dualidade, o que é então contrário, por Essência, à visão Unitária e à Vibração Unitária.

Portanto, o “querer ajudar” corresponde a um afastamento da Unidade.

Cabe a vocês, então, refletir em relação aos pedidos de ajuda existentes em meio às suas relações.

A partir do momento em que quiserem ajudar, de acordo com os princípios que justificam isso, na sua
Dualidade, denominados compaixão e se denominando, eventualmente, Serviço, isso os faz implacavelmente

recair na Dualidade e no jogo da Sombra e da Luz.

O modo de ajudar, se quiserem se situar na Unidade e na Coroa Radiante do Coração, apenas pode acontecer
a partir do momento em que, vocês mesmos, se estabilizarem nesse estado Vibratório.

A ajuda, naquele momento, está ligada à irradiação da sua Luz e não a uma vontade pessoal de ajuda, o que é
profundamente diferente.

Cabe também admitir e compreender que a partir do momento em que vocês se situarem no estado de Ser
onde a Luz os irradia e se derrama e se infunde, em vocês e ao entorno, é claro, um grande número de
relações é levado a se transformar, ou mesmo a desaparecer, mas isso, vocês ali nada podem fazer.

Exceto recair em meio à Dualidade.

***

Pergunta: a maior parte dos sons que eu percebo vem do ouvido direito. É normal?

Bem amada, os sons são ouvidos no ouvido esquerdo ou no ouvido direito ou, e no ouvido direito.

Não há relação com uma presença situada à direita.



Os sons ouvidos são, antes de tudo, os sons associados à construção do Antakarana.

Eles correspondem aos sete sons conduzindo-os ao que foi denominado, na sua Dimensão, o Nada ou ‘canto
da alma’, depois ao ‘canto do Espírito’.

Não há então qualquer ressonância nem qualquer relação com as Presenças situadas à esquerda ou à direita.

***

Pergunta: e sobre a relação de ajuda quando se é terapeuta?

Bem amado, a resposta pode ocorrer, nesse nível, em diferentes estágios ou em diferentes ‘pontos de vista’,
se você preferir.

No nível relativo, que eu denominaria o ‘ponto de vista relativo’, a partir do momento em que vocês são
terapeutas, há uma relação de dependência que se inscreve em uma relação de ajuda.

Ela é inexorável, seja o que for que você fizer, seja o que for que desejar e seja qual for a sua pureza.

Existe, naquele nível, uma troca energética às vezes consciente, às vezes inconsciente.

Mas o ato terapêutico em si mesmo situar-se-á, de todo modo, em meio à Dualidade.

Pois, nos mundos Unitários, não existe doença e não existe, portanto, relação de ajuda, no sentido em que
vocês entendem.

Agora, no ponto de vista sempre relativo, há necessidade, é claro, de agir, quando vocês tiverem certa forma
de conhecimento, para auxiliar aqueles que vêm pedir a vocês, mas vocês devem estar conscientes, no plano

absoluto, de que isso os faz recair na Dualidade, quer queiram ou não.

O único modo de agir, naquele momento, para adotar um ponto de vista Unitário, seria estar na Vibração do
Coração e propor a Luz, sem o desejar, que emana de vocês.

Isso explica como CRISTO curou e como curaram alguns grandes taumaturgos presentes na história da
humanidade, simplesmente pela sua Presença, pela sua radiação, sem qualquer conhecimento e sem qualquer

vontade.

Agora, não esqueçam que o período os leva a viver estados Unitários, cada vez mais intensos, para alguns de
vocês.

Se vocês fizerem a experiência da Vibração do Coração, vão entender instantaneamente que a partir do
momento em que trabalharem em meio a um conhecimento resultante da 3ª. Dimensão dissociada, vocês irão

extinguir, literalmente, a Vibração do Coração e isso, vocês ali nada podem fazer.

A relação de ajuda, mesmo feita com o Coração, não se faz com a Vibração do Coração, nessa Dimensão.

Ela se estabelece pelas Crenças mentais, mas ela não se estabelece na Vibração do Coração, pois, se ali tiver
Vibração do Coração, não há necessidade de nada além da Vibração do Coração para curar seja o que for, em

si como no seu exterior.

***

Pergunta: convém, após um ato terapêutico, praticar algum ato para se recentrar?

Bem amado, permita-me dizer que, naquele caso, você vai proceder ao contrário.

Você deve se recentrar, assim como você diz, alinhar-se em meio ao seu Coração, antes, e não depois.

***

Pergunta : se o fato de dar uma ajuda reconduz à Dualidade, como se recentrar depois?

Não, você deve se recentrar, antes.

Pois, se você for capaz de gerar a Vibração do Coração, naquele momento, bem amado, o que acontece?



Você permanece nessa Vibração, se a ajuda for justificada no Coração.

Agora, desejar passar da Dualidade para a Unidade, permanentemente, pode não ser um jogo Vibratório
satisfatório.

***

Pergunta : se não chegarmos a gerar essa Vibração do Coração ou se ali nos mantivermos e, depois
de uma ajuda, tivermos um problema energético, como administrar isso?

Bem amado, as perturbações energéticas ocorrendo depois de uma ajuda ou de uma terapia, seja ela qual for,
estão aí apenas para chamar sua atenção, justamente, sobre o que é para viver ou para não mais viver.

Isso pertence a uma decisão da alma, com toda consciência, para se tomar em relação aos atos que vocês
praticam na sua vida, sejam eles quais forem.

***

Pergunta : os vórtices da Terra podem viver uma queda energética?

Bem amada, devemos entender a natureza humana e, vocês têm a experiência em vários países e, parece-me,
mesmo na França em diversos locais, assim que um lugar passa a ser conhecido pelas suas capacidades e

pelas suas propriedades Vibratórias reais, autênticas, levando-os à Luz Vibral, o que acontece?

Um grande número de seres humanos ali acorre.

E entre aqueles que ali acorrem, há os que estão na Luz e há outros que estão na Sombra.

Vocês não podem evitar isso.

Dessa maneira, então, em um lugar Unitário, encontram-se seres que estão na busca, seres estabelecidos na
Unidade, mas também seres que servem à Sombra.

Mas, novamente, o que é para reconsiderar, é compreender e aceitar e, viver, que a única fonte de Luz é o seu
ser Interior, no nível do Coração.

Enquanto a sua busca se voltar para o exterior, seja qual for, vocês não estarão no seu Ser Interior.

A ignição da Vibração do Coração, o recebimento da Luz Vibral em meio ao abandono à Luz, corresponde a
isso e unicamente a isso.

Não há outro, como diria UM AMIGO, senão o Si.

Todo o resto é ilusório.

Enquanto vocês buscarem no exterior seja o que for, vocês não estão no Si.

***

Pergunta: como saber se vivemos a verdadeira Alegria?

No nível da Luz Vibral, e da Alegria da Luz Vibral, não pode existir emoção.

Se existir a mínima emoção, isso não pertence à ordem da Luz Vibral.

Eu vou dar um exemplo muito simples que vai lhe permitir, eu espero, compreender isso.

Você tem falado de Alegria.

Será que alguém que assiste a uma final de Copa do Mundo e cujo país é vencedor, sente a Alegria?

Essa alegria é de natureza emocional.

Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como



Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como
dizem os orientais na sua cultura e como é dito entre os intervenientes que vêm entre vocês: Sat Chit Ananda,

a Felicidade Suprema, que nada tem a ver com a exaltação astral relacionada às emoções.

O domínio da emoção é o domínio da matriz.

Ela é uma criação artificial.

A maioria dos seres humanos experimenta emoções e busca uma emoção que eles denominam alegria, mas
que não é nada mais senão prazer, quer seja sexual ou ligado à uma Vibração percebida em um espaço.

Tudo isso os leva a considerar que a emoção está voltada para o exterior, enquanto que a Alegria, no sentido
mais íntimo, está voltada para o Interior e, naquele momento, ocorre um resplandecer da Luz Vibral.

A diferença é essencial e ela se situa, exclusivamente, nesse nível.

Quando vocês manifestam um estado emocional, seja ele qual for, mesmo o mais autêntico em relação ao
que vocês vivem, a emoção provém da personalidade e, portanto, do ego.

A Alegria, no sentido mais autêntico, é proveniente do Coração e não depende do ego.

***

Pergunta: o que pensar do caminho de Compostela e da excitação que ele suscita?

Bem amada, há dois modos de percorrer um caminho para Si.

O importante, efetuando esse caminho exterior, é também compreender que é um caminho para Si, antes de
tudo, e não inverter os papéis e as funções.

Então, é claro, o fato de caminhar pode também permitir resolver emoções, resolver o mental e permitir-lhes ir
para si mesmo.

Mas, lembrem-se de que, enquanto vocês buscarem no exterior, enquanto vocês seguirem alguém, vocês não
seguem o seu caminho, mas o caminho de alguém.

A única Verdade é aquela da Coroa Radiante do Coração.

Nós lhes transmitimos isso, uns e outros (Arcanjos, Anciãos, Estrelas de MARIA), cada um ao seu modo.

Somente a Vibração é a garantia da autenticidade do seu caminho.

Não são absolutamente as suas Crenças, não são absolutamente os seus estados emocionais, não são
absolutamente as suas atitudes mentais que vão lhes permitir estar na Verdade.

A Verdade é Luz Vibral.

Ela é Vibração e Fogo no Coração.

Ela resulta no Fogo do Amor, no Fogo do Coração e na Alegria.

Novamente, essa Alegria nada tem a ver com a emoção da alegria, mas é, bem mais, um estado de
estabilidade da Luz encontrada no interior do Si e de Si.

Compreendam bem, também, que o princípio KI-RIS-TI ou CRISTO MIGUEL, encarnando-se neste momento,
na sua Unidade, no que vocês são em meio ao Estado de Ser, se isso permanecer uma Crença, isso não irá

fazê-los progredir uma polegada.

Se isso permanecer Verdade Vibratória, naquele momento vocês irão alcançar e viver a Unidade.

Não há outro caminho para aceder à sua Unidade.

Mas, se lhes for agradável esse caminho percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver isso fazendo amor, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver esse estado olhando para o Sol, então, façam-no.



***

Pergunta: a extinção de todas as Crenças desencadeia o ‘switch’ da Consciência?

Bem amado, eu vou responder que isso contribui.

Enquanto permanecer, em vocês, a mínima Crença exterior, não pode haver basculamento em meio à Unidade.

O mundo da Unidade não é um mundo de Crenças.

É um mundo de Vibrações e de experiências.

Vocês estão em um mundo de Crenças e, portanto, as Crenças participam na manutenção da ilusão, sem
qualquer exceção.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos do Um, queiram receber o meu Amor, a minha Vibração.

Eu venho a vocês para acolher os seus questionamentos e ver se, da minha visão Arcangélica, eu posso ali
levar um esclarecimento.

***

Questão: quando a Sombra age, ela age com a autorização da Luz?

É uma ilusão crer que a Sombra age porque a Luz o permite.

Em nome de que a Luz Unitária, na Vibração, bem além da sua Dimensão, permitiria qualquer atuação da
Sombra?

A experiência da dualidade, bem amado, é algo que vocês vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo.

A experiência da dualidade é uma experiência que jamais os fará sair da dualidade, jamais, se a Luz não viesse
se instalar nesta Dimensão.

Agora, bem amado, é preciso compreender que o que você chama de luz, nesse Mundo, não é a Luz.

Trata-se de uma visão da mente.

A Luz não está presente nesse Mundo.

Ela se encarnou, há dois mil anos, ela fecundou a Terra prevendo esse momento.

Há mais de 300.000 anos que a Luz tenta se reinstalar nesse Mundo de carbono que foi, literalmente, na sua
linguagem, ‘furtado da sua Criadora’.

Assim, portanto, querer aderir ao fato de que a Sombra só pode existir porque a Luz o permite é uma visão
bem sedutora, mas que não corresponde absolutamente à Verdade.

Trata-se de uma Verdade relativa, em meio à sua evolução autoproclamada, nesse Mundo.

Eu os lembro de que a evolução é, a propósito, para fazê-los aderir à matriz, fazendo-os crer que vocês
‘evoluem’ nesta matriz até se liberarem.

Assim como as leis da reencarnação não foram criadas pela Fonte, nem por Maria, mas, sim, pelos
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falsificadores e unicamente por eles.

Na Verdade absoluta da Luz Unitária não existe karma.

Isso é uma crença, à qual vocês aderiram, como tantos outros.

O que lhes é solicitado hoje, bem amados, é para não mais crer em nada, exceto no que vocês experimentam
na Consciência Vibral, no Estado de Ser.

Esse é o único modo de sair da Ilusão.

Enquanto vocês derem peso à matriz, existe uma gravidade, em suas estruturas, que os impede de alcançar
as esferas do Estado de Ser.

O karma faz parte desses elementos de peso, falsificado e introduzido, de maneira artificial, nesse Mundo,
pelos Arcontes.

Eu os lembro de que os Arcontes são incapazes de criar o que quer que seja, ao contrário, eles desviam uma
Criação, seja qual for.

***

Questão: quais são os modos de funcionamento das Dimensões Unificadas?

Bem amado, o modelo de funcionamento não pode ser descrito em palavras, porque vocês não estarão mais
no domínio das palavras.

Nos Mundos Unitários, a ação/reação é substituída pela ação da Graça.

A densidade é substituída pela leveza.

Nesses Mundos, tudo é transparente e luminoso.

Não existe forma fixa, tudo é móvel, tudo são ondas, tudo é Vibração.

A atribuição de uma forma fixa, como vocês a vivem nesse corpo, é uma ‘paródia’ da Criação.

Nos Mundos Unificados, não há fixação em uma forma, mas liberdade de forma, liberdade de cores, liberdade
de Vibrações e liberdade de acessos Dimensionais.

Isso é dificilmente concebível pela sua mente, pelo seu mental.

Isso apenas pode ser vivido.

Os estados que lhes são descritos por Um Amigo, relativos ao estado de Samadhi, são uma abordagem mais
fiável do que é a Verdade Absoluta, do que é Alegria eterna.

***

Questão: há sempre a presença da Consciência?

Bem amado, há apenas isso.

***

Questão: com qual objetivo foram criados os Arcontes?

Não estou seguro de apreender o alcance desta questão.

Os Arcontes se intitularam assim.



Eles se substituíram à Fonte, eles se autodenominaram: Deus, Diabo, Criador.

Eles furtaram uma Criação.

Eram entidades extremamente, no início, luminosas, que «caíram » ou que quiseram, em todo caso,
experimentar certa forma de compressão e de densidade e de limitação de forma e de expansão.

Eles não foram criados, se não, isso volta a me perguntar como vocês foram criados e como eu mesmo,
Arcanjo, fui criado.

***

Questão: antes de falsificar esta matriz, os Arcontes tinham um papel «construtivo»?

Eles eram os pilares da Criação, mas não eram Criadores.

***

Questão: por que 2.000 anos entre a vinda do Cristo e o que se vive hoje?

Bem amado, 2.000 anos não é nada em relação a 50.000 anos.

50.000 anos não é nada em relação a 320.000 anos, em um tempo linear.

Bem amado, houve uma semeadura da Luz há mais de 50.000 anos.

Certo número de Entidades de Consciência, muito elevadas, manteve uma ligação, ainda que ínfima, com a Luz
Vibral e a Fonte.

Isso permitiu manter esse sistema conectado com Luz, mesmo se a Luz ali não estivesse presente.

Cristo veio simplesmente ‘ancorar a Luz na Terra’, de maneira a desvendar o que se revela hoje.

Nós somos, nós também, dependentes dos ciclos, mesmo se, para nós, os ciclos não tenham a mesma
duração que para vocês.

Isso não permanece menos do que ficam os ciclos que passam, de maneira cíclica, por pontos Vibratórios
importantes.

Nós fomos, não forçados, mas digamos, submetidos, de maneira específica, a certo número de ciclos e de
respirações nos Mundos Livres, para poder realizar a promessa de Cristo.

***

Questão: esse Mundo, criado por Maria, foi muito rapidamente falsificado pelos Arcontes?

Bem amado, tudo é relativo.

Ele funcionou, entretanto, mais de 20 milhões de anos, normalmente.

E a consciência se limita, sobre esta Terra, há 300.000 anos.

Entre 300.000 e 1 milhão de anos estavam presentes, sobre esta Terra, numerosas Consciências Livres,
formas humanas criadas por Maria, golfinhos que eram também povos vindos de Sirius, livres.

Havia os Gigantes ou Nefilins, que foram alardeados como diabos, certamente pelos Arcontes.

Havia grandes Entidades presentes nesta estrutura de carbono, mas que não estavam prisioneiras de uma
forma, que iam e vinham nesta forma como nos Mundos que não eram de carbono.



Vocês não ignoram que a Vida está presente, sobre este Planeta, desde muito tempo.

Assim, portanto, em uma escala que se calcula, em termos lineares, em milhões de anos, o que representam
300.000 anos, a não ser para vocês, quando vocês se aperceberem, não do tempo perdido, mas

simplesmente do tempo que vocês permaneceram prisioneiros, imóveis, dentro de algo congelado, fixo?

***

Questão: somente o princípio de liberdade da Fonte permitiu esta manipulação dos Arcontes?

Entre outros.

As coisas seriam, na sua linguagem, mais complexas para explicar e elas não podem sê-lo.

Simplesmente, alguns de seus mitos fundadores evocam, certamente, a queda de certo número de Anjos, que
é completamente real.

***

Questão: o que é a Ação da Graça?

A Ação da Graça é exatamente, Bem amada, o oposto da ação/reação.

Na matriz, a ação/reação, na sua forma de expressão mais simples, é o que explica que, pela densidade, um
corpo de uma densidade cai sendo atraído para o centro da Terra.

Isso se denomina ação/reação.

Nos Mundos Unificados, o pensamento, ou a Consciência segue o desejo desta Consciência.

A palavra desejo não é completamente adequada: basta-lhes pensar em tal sistema solar, em tal pessoa, para
ali estar, qualquer que seja a Dimensão, qualquer que seja o lugar do Universo onde se situa o que vocês

pensaram.

Aqui, mesmo nesta matriz, vocês são prisioneiros desta Terra, mas também prisioneiros desse corpo.

Vocês não podem ir para onde quiserem, me parece.
Assim, portanto, a ação da Graça é a ação liberada de qualquer tensão de densidade e de qualquer

fechamento dentro de uma forma, ou de uma Vibração, se preferirem.

Encontrar a ação da Graça, na sua Humanidade, atualmente, corresponde a viver na Alegria interior, na
Fluidez da Unidade e no Abandono à Luz, permitindo preparar a sua Consciência.

Esse corpo não tem qualquer espécie de importância, exceto pelo material genético que ele representa, que
alguns irão levá-lo.

Mas, para as Consciências livres, esse corpo não tem qualquer interesse, estritamente nenhum.

É o que diz a borboleta quando ela vê a lagarta.

Assim como a lagarta ignora a borboleta enquanto é lagarta, a borboleta, uma vez que se torne borboleta,
compreenderá o que era a lagarta, mas não antes.

***

Questão: o que nos parece o mistério da Fonte, resta um, depois da 3ª dimensão?

Bem amado, certamente não, uma vez que, a partir do momento em que houver destruição da forma limitada, a
partir do momento em que houver desaparecimento da densidade, a Consciência é totalmente livre e está



conectada, permanentemente, com a Fonte.

Assim, alguns dos seus Seres ditos ‘realizados’, puderam ser assimilados à Fonte.

Vocês se tornam a Fonte, assim como foi dito por alguns dos seus Seres que viveram esses estados de
Consciência próximos do Ilimitado.

Vocês se tornam a Fonte, o grão de areia e o Universo inteiro.

Não há mais identificação em uma forma, em uma densidade, ou mesmo em um funcionamento e, entretanto,
há persistência da Consciência.

***

Questão: um ser que viveu um Samadhi disse: «ah isso mesmo». Por que esta reação?

Bem amado, aí se situa a grande Liberdade do Espírito humano.

Assim, mesmo Sri Aurobindo, em sua vida, exclamou que não queria viver o Samadhi e que ele voltaria para
ajudar a Humanidade para sair da armadilha da matriz.

Ele ajuda, à sua maneira, sem ter necessidade de retomar um corpo, hoje.

Assim, o que exclamou neste neófito não era certamente o Estado de Ser, mas a personalidade.

Isso corresponde à sedução e à armadilha da matriz.

Um Arcanjo mesmo, que se aproximasse muito perto da matriz, seria preso, por sua vez, dentro da matriz e
tomaria corpo e não poderia escapar.

O sacrifício dos Elohim, há 50.000 anos, como há 320.000 anos, foi exatamente da mesma natureza.

É um eufemismo dizer que o sacrifício era meio consentido, mas há um sentido de Amor e de Serviço, de
outro modo mais importante, no nível das formas de Consciências Livres, que não suportam ver Consciências

fechadas, mas respeitam a sua escolha e a sua liberdade de decidirem permanecer fechadas.

Compreenda bem, Bem amado, que a simples questão que você colocou transcreve o seu questionamento
com relação ao que é a Fonte.

Assim, portanto, pode-se afirmar, através desta questão, que você não contatou ainda a Fonte.

Mas eu o lembro de que a Fonte toma corpo de carne e dá forma a corpo de carne regularmente, desde o
início da falsificação.

O único limite: a Fonte chega a criar e a densificar uma forma, espontaneamente, sem passar pelas vias da
encarnação, mas esse corpo não pode subsistir, nesta matriz, por mais de 14 anos.

Além disso, a Consciência seria presa, ela também, o que é impensável para a própria Fonte.

Assim, quando a Fonte lhes diz que ela está no grão de areia, como no conjunto da Criação e de Dimensões,
essa é a estrita Verdade.

Você não pode compreendê-lo, é impossível.

É o mental que quer compreender, isso apenas se pode viver no plano Vibratório.

Jamais o mental poderá compreender a Fonte, ele pode apenas negá-la.

***

Questão: a experiência de 3ª Dimensão dissociada parou definitivamente?

Este é um Decreto da Fonte e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.



E é irrevogável.

***

Questão: o que vai advir dos seres humanos que não chegarem a viver o Fogo do Coração?

Eles são muito numerosos e vão para onde os levar a Vibração que vão possuir.

Alguns recomeçarão um ciclo no que eu chamaria de uma 3ª Dimensão Unificada.

A única diferença é que eles terão a Consciência do que são, mas não poderão se juntar ao que eles
são enquanto não tiverem purificado o que é para purificar, correspondente aos apegos, às feridas e tudo o

que não foi superado pela Vibração do Fogo.

Agora, no que se refere ao que é chamado de portais orgânicos, ou sem alma, ou sem Espírito, eles serão
simplesmente destruídos, porque eles não são viventes.

No que se refere, agora, a algumas forças, e elas são muito pouco numerosas, que dirigiram a Humanidade
para este estado de escravidão (seja os Arcontes ou aqueles que vocês denominam os Répteis), eles serão

colocados, por sua vez, na prisão, mas terão a chance de ver a Luz do Sol através das grades, o que é
ainda mais intolerável do que não saber que se está na prisão.

Mas a redenção está no final do caminho, isso não é uma punição, isso corresponde, palavra por palavra, ao
que disse o Cristo: “que lhe seja feito segundo a sua Fé”.

Haverá, portanto, estruturas Vibratórias que não serão Planetas, mas que permitirão viver o que é para viver em
função das suas próprias Vibrações.

***

Questão: a próxima 3ª Dimensão Unificada funcionará por ciclos de 52.000 anos ou com depurações
progressivas em função das evoluções?

Bem, tudo depende do sistema solar correspondente, eis que esta Terra não existirá mais na 3ª Dimensão.
A Terra decidiu mudar de pele.

Ela também, lagarta, ela se torna borboleta e, portanto, ela se agita, ela abala seus elementos para aceder à
sua nova Dimensão, como vocês.

Agora, o que é chamado de 3ª Dimensão Unificada se refere a Mundos como, por exemplo, o sistema ou
alguns sistemas de Vega de Lyra e algumas estrelas de Vega de Lyra, que funcionam na 3ª Dimensão

Unificada, o que existe também junto aos Arcturianos, junto a alguns Pleiadianos, etc..

Eles são muito numerosos a viver estruturas de carbono, mas não dissociados.

***

Questão: os ciclos correspondentes serão aqueles do Planeta de apoio?

Serão aqueles em função do que foi chamado de filiações espirituais.

Se você for um Espírito que teve um componente muito ligado à Constelação da Águia ou a um de seus Sóis,
e você não aceita os Mundos Unificados, pela sua Vibração, você irá para os Mundos de 3D Unificados, que

existem nesses sistemas solares.

***

Questão: as Linhagens correspondem a sistemas planetários específicos?



Sim, inteiramente.

***

Questão: os Arcanjos intervêm em todos os sistemas?

Em todos os Mundos criados pelos Elohim criadores, ou pelos Elohim que são as Criadoras.

Como sabem, existe uma ronda Arcangélica.

Esta ronda Arcangélica, que está reunida em Conclave, atualmente, nesse sistema solar (exceto para o Arcanjo
Lúcifer), os mesmos Arcanjos que participaram da criação desse Mundo Livre, na estrutura de carbono, há 20

milhões de anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, se quiserem, eu lhes apresento todas as minhas saudações, todo o meu Amor.

Então, eu os escuto.

***

Questão: por que 3 Estrelas estão encarnadas? Quais são suas ligações com as outras 9?

Porque há um retransmissor de ancoragem da Luz, em meio a esta Humanidade, através dessas 3 Entidades.
Do mesmo modo que no nível dos diferentes círculos que existem.

Por exemplo, alguns dos ‘Croûtons’ (apelido dado por O.M. AÏVANHOV aos 24 Anciões) pertencem ao que é
chamado de Linhagem das Águias.

Nesta Linhagem das Águias, cujo maior representante é SRI AUROBINDO, há confrades de SRI
AUROBINDO, que estão encarnados.

Do mesmo modo que no nível dos ‘Croûtons’, nós tentamos estar, como dizer..., sempre estar em relação e
em filiação com Consciências encarnadas, de modo a ter retransmissores sobre a Terra.

Isso é muito importante.
Aí está, agora, no nível das 3 Estrelas de Maria, como talvez vocês constataram, ainda não lhes demos a

localização, nem as funções precisas desses 3 pontos de Consciência, que faltam no nível da cabeça.
Bem, está expresso, não por acaso, porque vocês apenas irão tê-las a partir do momento em que as últimas

Chaves da Luz Vibral lhes forem reveladas.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo da Luz sobre a consciência coletiva?

Bem, é muito simples, vocês já observam isso.
É o terror, assim como eu o denominei.

São as resistências à Luz, que irão desencadear as ações/reações mais terríveis.
Seja por violência gratuita, seja também pelo que vão se servir, como sempre, os maus rapazes: aproveitar de

um afluxo da Luz para desencadear uma oposição à Luz.
Então, a oposição à Unidade é a reativação da dualidade, ou seja, forças de oposição, de confrontação.
Assim que há uma Luz que aflui na consciência coletiva, se esta consciência coletiva estiver ainda muito

ocupada em jogar na matriz, ou seja, no metrô/trabalho/dormir, é evidente que, naquele momento, as forças de
resistência vão se levantar e provocar uma série de coisas desagradáveis.
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Agora, a observação que vocês têm no nível da Terra, ou seja, no nível dos vulcões, no nível dos oceanos, no
nível dos sismos, no nível dos ventos (dos quais falei desde longo tempo), são apenas reajustes e os sinais,

como disseram MARIA e SNOW, do parto da Terra.
Isso, ao contrário, está ligado ao despertar da Luz da Terra, já que o Fogo, como sabem, o Fogo do Éter e o

Fogo do Céu, tocaram a Terra, há quase dois meses.
Agora, não esqueçam, tampouco, que todos esses eventos acontecem também no interior de vocês e que,

vocês também, vocês devem fazer as pazes com vocês mesmos.
Lembrem-se do que eu disse, sem gracejar, há quase 10 dias, com relação às duas emoções possíveis: ou

a Alegria, que conduz à Alegria sem emoção, ou o terror.
Cabe a vocês escolher o que querem viver.

***

Questão: quais serão os efeitos do afluxo de Luz no nível individual?

Mas é a mesma coisa.

Depende do que estiver aberto em vocês.
Se vocês funcionarem unicamente no plexo solar, como três quartos da Humanidade (e eu ainda sou gentil),
isso vai reativar o emocional, portanto, os jogos do ego, os jogos de poder, a tristeza, as emoções baixas, as

Vibrações baixas e tudo o que está ligado ao terror, aos medos, às feridas.
Eu empreguei a metáfora do tapete e da poeira que se escondia.

É completamente a realidade, a Luz revela e desvenda.
Agora, se sua consciência estiver no nível do ego, centrada no plexo solar, isso pode fazer muito mal,

sobretudo se você estiver em um procedimento espiritual.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, se você estiver em um procedimento espiritual, todos aqueles que, aqui como em outros
lugares, tiverem aberto o que é chamado de Coroa Radiante da Cabeça, esta energia não deve permanecer lá

em cima.
Ela deve descer e subir.

É o que vocês vivem aqui, através dos Novos Corpos (1).
Mas, no sentido da subida, há Seres que a bloqueiam, que a fixam no nível do plexo solar.

Então, o que vai acontecer?
O afluxo de Luz, que desce sempre pelo alto do corpo e também alimentado pelo Fogo da Terra no nível da
ressonância do cristal do núcleo cristalino da Terra, vai dar energias que vão subir  no interior de vocês, mas

que, também, vão descer.
Essas duas energias devem, geralmente, para estar na Unidade, se encontrar, casar-se, desposar-se, de

algum modo, no nível do chacra do Coração e das novas Lâmpadas (Novos Corpos).
Mas, se vocês não fizerem a passagem do ego ao Coração, que deve ser feita nesse momento, o acúmulo

de energias vai ocorrer no nível do plexo solar.
Portanto, eu os deixo adivinhar as consequências no nível do ego.

É muito simples: é uma história de tubagem.
Se as energias não puderem irradiar a partir do Coração, elas irão irradiar a partir do ego ou do poder, ou

seja, através das emoções de natureza pesada, densa e de baixas Vibrações.

***

Questão: como sentir se essa passagem do ego ao Coração vai bem?

É muito simples.
Há percepção da Coroa do Coração, há o Fogo do Coração, há a Vibração ou a pressão do Coração, ou nada

há no nível do peito, tão simples assim.
Do outro lado, a passagem da ‘porta estreita’ (8º Corpo).

Portanto, se isso não passar aqui, o que acontece?
Bem, o estômago vai queimar.

Vocês terão dor no plexo solar, vocês terão emoções negativas, tristeza, lágrimas.
Vocês terão raiva.

Ao passo que se isso passar, naquele momento, vocês irão provar da Alegria, da tranquilidade, da serenidade,
da plenitude.

E isso acontece nesse momento.
Então, as pessoas vão se encontrar em confrontações importantes, com elas mesmas, com seu ambiente, nos

casais, nas famílias, no trabalho.
Pessoas que não vão conseguir lidar com isso, o que explica o recrudescimento de suicídios, por exemplo.
Mas isso chega ao apogeu, eu diria, no momento em que a Cruz se realizar no seu Céu, ou seja, em 07 de

agosto.
Vocês tiveram as primícias, e vocês estão tendo esta semana as primícias, até o dia da Unificação da

Consciência, em 17 de julho.



Depois, entre 17 de julho e 07 de agosto, tudo é possível, para vocês, a título individual.
Como eu diria, é o momento de se apressar para ir na Vibração do Coração.

***

Questão: qual diferença você faz entre levar a Atenção e levar a Consciência?

Essa é uma questão muito boa.
Levar a atenção é dirigir sua atenção para algo.

Levar a Consciência é acompanhado da Vibração.
Eu me explico.

Imagine que você leva sua atenção sobre o Coração.
Será que a Vibração se ativa?

Se a Vibração se ativar significa que vocês tiveram êxito em levar a Consciência.
A atenção é uma atenção.

No nível, por exemplo, da Coroa Radiante da Cabeça, vocês sabem que há um determinado ponto que a maior
parte de vocês percebe.

Vocês podem levar sua atenção sobre um ponto, se esse ponto se puser a Vibrar mais, isso quer dizer que a
Consciência seguiu a atenção, esse é o objetivo.

Mas a Consciência não segue sempre a atenção, mas é uma primeira etapa.
O exemplo que se poderia tomar é: eu coloco minha atenção sobre o meu indicador, ele não se move.

Eu coloco minha Consciência e decido fazê-lo mover, ele se move.
É semelhante para as Vibrações.

É toda a diferença que se trouxe desde os Casamentos Celestes, e bem antes mesmo, sobre a diferença, por
exemplo, quando vocês falam de amor.

Falar de amor é muito bonito, no nível da Humanidade, mas falar de Amor não é viver o Amor.
Viver o Amor é Vibrar no Coração.

Se não for vibrado no Amor, é o Amor intelectual ou Amor afetivo, portanto, não é o Amor.
É uma transposição do Amor segundo a sua personalidade.

Os maus rapazes brincaram muito no Amor, sobre esta Terra.
Eles brincaram com o Amor e, portanto, eles brincaram com vocês, nisso.

***

Questão: se não sentimos a Vibração do Coração, uma primeira etapa seria justamente o princípio
da Atenção sobre o Coração?

Mas obviamente.
Você sente agradável levar sua Atenção sobre o Coração, não é por isso que Vibra o Coração.

O que isso quer dizer?
Será que os circuitos estão bloqueados?

Não, isso quer dizer simplesmente que a sua Consciência funciona no nível do ego.
É tão simples assim.

Quando se diz ‘estar no Coração’, vocês podem compreender, intelectualmente, como alguém que vai prestar
serviço, alguém que vai amar, no sentido afetivo, alguém que vai estar no Amor e que será gentil, que vai

manifestar empatia, eventualmente carisma.
Mas, será que isso vibra no Coração?

O Amor é Vibrar no Coração, antes de tudo.
Não é uma definição intelectual, é uma Vibração bem real.

***

Questão: podemos ter um Coração puro, enquanto não sentindo a Vibração do Coração?

Infelizmente sim.

Um Coração puro é alguém que está na simplicidade.
É alguém que tem, como se diz, um Coração de criança, mas a própria matriz tudo faz para sufocar, sobre

esses seres, a Vibração do Coração.
Ter bom Coração, ter o Coração puro, irá conduzi-los, obviamente, a um nível Vibratório diferente dos maus

rapazes, mas isso não basta.
É por isso que insistimos nos aspectos Vibratórios.

Lembrem-se de que sempre foi dito que é a sua Vibração global que irá levá-los para onde devem ir.
E há Seres que têm um Coração muito puro, mas cujo Espírito está demasiadamente distante da pureza da

personalidade.
Pode-se falar da pureza da personalidade e ter bom coração, onde ter o coração puro, no sentido em que

vocês entendem isso, não prejudica a abertura dos chacras.



A abertura dos chacras (mesmo se não souberem como isso se chama, vocês podem chamá-la de Coroa
Radiante ou de outro nome), se vocês não perceberem a Vibração no nível do Centro, o que isso quer dizer?

Não esqueçam que a Consciência do Ser humano está centrada no plexo solar, na zona emocional.
É o nível normal de funcionamento, mas vocês não sentem o chacra girar, já que vocês estão habituados.

A Vibração do Coração é uma Vibração nova.
O Fogo do Coração é algo jamais vivido na Humanidade.

Portanto, obviamente, se o Fogo chegar, não é questão de dizer que não se sente nada.
Ele é, obviamente, percebido.

Do mesmo modo que os Novos Corpos, as novas Lâmpadas desencadeiam Vibrações, vocês não podem
pretender ter o 12º Corpo desperto sem sentir as Vibrações que são ligadas ao 12º Corpo.

O Ser humano tem tendência a esquecer um pouco desta noção, porque a Vibração não é a Vibração etérea.
Se vocês perceberem uma Vibração, o que é que percebe a Vibração, mesmo se a perceberem com as suas

mãos, mesmo se a perceberem diretamente em vocês?
Obviamente, é no cérebro que isso acontece, uma vez que o despertar da Kundalini é um processo que

corresponde realmente a algo, no nível do holograma que é o corpo.
Mas a repetição do holograma está onde?

No cérebro.
Portanto, é um processo neurológico.

A Vibração do Coração é também um processo neurológico.
Portanto, vocês não podem fingir um processo se não o perceberem.

Vocês não podem dizer que vocês têm um chacra aberto, se não sentirem esse chacra.
Eu falo dos chacras que estão situados acima do plexo solar.

É um pouco lógico, não?

***

Questão: por que, levando a minha consciência sobre o 8º Corpo, espontaneamente o 11º e o 12º se
ativam?

É muito boa pergunta.
Porque, hoje, as energias (já há vários meses) são excessivamente fortes no 11º Corpo e no 12º Corpo.

O que isso significa?
O 12º Corpo está ligado à ‘androginia primordial’, é a reunificação dos Planos.

Como MIGUEL disse, há 3 meses, no mês de abril, o Fogo do Éter tocou a Terra (2).
E, agora, o Fogo tocou a Terra e não mais o Éter, desde o mês de maio (3).

Portanto, dada a conjunção da Luz Vibral com a Terra, isso corresponde à ativação do 12º Corpo para
aqueles que têm a ativação da Coroa Radiante da Cabeça.

E mesmo se vocês fizerem um trabalho Vibratório, mesmo só pela minha Presença entre vocês, vocês vão
sentir o 12º Corpo.

O 11º Corpo está ligado ao Arcanjo URIEL e à Reversão, que corresponde à Presença, antecipada, do
Arcanjo URIEL na sua missão de Reversão.

É perfeitamente lógico.
Mas eu afirmo, ainda uma vez, que sejam quais forem as Vibrações que vocês tiverem no 12º ou no 11º, é

preciso, a todo custo (a todo custo é uma palavra muito boa), mas digamos que seja a Vibração do Coração
que domina, mas é já muito bom ter ativado a Coroa Radiante da Cabeça.
É já muito bom sentir as Vibrações nos corpos espirituais dos 11º e 12º.

Mas, o mais importante, é o Coração, em relação ao 9º Corpo, porque é, de algum modo, o seu passaporte
Vibratório.

Não esqueçam que a Luz que está vindo é Vibração ou Radiação, se preferirem.
Quando uma Radiação chega, vocês a sentem, quer queiram ou não, porque as partículas que vão penetrar no

sistema solar são bem concretas, mesmo não pertencendo à sua Dimensão.
Portanto, elas têm um impacto sobre o conjunto da sua fisiologia e sobre a sua Consciência, ao mesmo

tempo.
Mas a preparação que lhes deu UM AMIGO é certamente um dos modos mais simples de fazer levar a

Consciência, a Atenção e a Vibração ao Coração (4).
Percebam também que na passagem da Vibração, no nível do Coração (sejam quais forem as percepções que
tiverem na Coroa Radiante, mesmo se alguns de vocês começarem a Vibrar nos 12 pontos), há um processo

que foi chamado de Fusão, oalinhamento e depois a Fusão das 3 Lareiras.
Mas, sobretudo, sempre foi dito que o mais importante, em último caso, era ter o Coração aberto, porque é

nesse nível que acontece o processo de reconexão com CRISTO.
Eu os lembro também de que o Arcanjo MIGUEL disse que CRISTO, KI-RIS-TI, o Mestre da Luz, iria se revelar

em 17 de julho.
Não procurem CRISTO em um corpo encarnado, não se disse isso, mas foi dito que a Presença Crística iria

se revelar naquele momento.

***



Questão: os «Diksha» podem ser uma ajuda para atingir a Vibração do Coração?

Não, cara amiga.
O Diksha é uma preparação que abre ao Supramental, portanto, ele abre a cabeça, mas não é porque a

cabeça está aberta que o Coração está aberto.
A prova é que há muitos de vocês sentindo a cabeça, mas não o Coração.

No Coração, apenas vocês podem ali ir, sempre foi dito isso.
A última Etapa, apenas vocês que podem cruzá-la, sejam quais forem as Luzes e sejam quais forem as

Vibrações que vocês atingirem, sejam quais forem os protocolos, sejam quais forem os cristais, sejam quais
forem as meditações que fizermos com vocês, que faz, em especial, UM AMIGO.

Vocês devem se aproximar da Porta do Coração, mas a Porta do Coração, apenas vocês podem cruzar e
ninguém mais.

Aí somos formais sobre isso.
Essa passagem é o ‘Abandono à Luz’, é a renúncia à personalidade, é a dissolução da personalidade, o que

não quer dizer o seu desaparecimento.
Isso significa que, em determinado momento, a personalidade deve se apagar.

Enquanto ela não se apagar, você não irá cruzar a Porta.
É impossível.

Seja o que for que vocês fizerem.

***

Questão: frente ao Sol, eu sinto por vezes como uma dilatação no Coração. O que é isso?

É uma das etapas prévias.
A primeira etapa é, frequentemente, uma sensação de compressão no peito, surgindo como uma barra

transversal, ligada à ativação, nas primeiras fases, do 9º Corpo.
Depois, é substituída por uma sensação de formigamentos e de Vibrações.

A um dado momento, a respiração e os batimentos cardíacos se invertem, ou seja, a respiração ocorre pelo
Coração.

É muito difícil explicar com palavras.
É naquele momento que nasce a Vibração do Coração e o Fogo do Coração.

Mas, agora, sentir a impressão de ser inflado no nível do peito, seja na abertura, seja na compressão, já é uma
primeira etapa.

Depois, vocês receberam, efetivamente, uma série de ajudas que foram dadas pelos cristais, que lhes serão
dadas, ainda, pelas técnicas respiratórias, por diferentes gestos para ativar.

Mas, em última análise, aí também, é uma decisão do ego que capitula.
Compreendam bem que não é um combate que vocês realizam, mas é uma capitulação do ego para passar

no Coração.
É, simbolicamente, uma renúncia.

Vocês aceitam não ser mais nada, para se tornar o Todo.
Enquanto vocês não realizarem essa passagem, vocês não irão passar pela ‘porta estreita’.

Mas vocês estão quase ali.

***

Questão: quando a personalidade é transcendida, ela está a serviço do Todo?

Não, ela está a serviço do Estado de Ser.
Geralmente, a sua personalidade está ao seu serviço, certamente.

Quando a Porta do Coração for cruzada, e o Fogo do Coração se ativar, vocês penetram em ‘esferas de
Consciência’ literalmente desconhecidas de vocês.

Será, no entanto, que vocês desapareceram como forma?
Não por enquanto, vocês continuam aí.

Mas a sua vida se torna diferente, porque ela se desenrola sob a sincronia, sob a fluidez, sob a simplicidade,
sob a humildade.

Mas a personalidade capitulou.
Ainda uma vez, são palavras.

Mas, aqueles que fizeram a passagem, entre vocês, compreendem muito bem o que eu digo.
Por outro lado, aqueles que estão no ego, não podem compreender.

É lógico, o ego faz de tudo para não compreender o que isso quer dizer, pois ele sabe muito bem o que isso
quer dizer.

Vejam o paradoxo.
Porque o ego está aterrorizado pelo Coração, literalmente aterrorizado.

Pois ele deve, sim, se dar conta de que, abrir o Coração, é a capitulação do ego.



***

Questão: quando um pensamento se apresenta, formular: «Pai, que a sua Vontade seja feita» pode
permitir transcender o ego?

É uma abordagem mental.
Há quantos Seres humanos que disseram sobre a Terra: «Pai, que a sua Vontade se faça» e que fizeram

apenas a própria vontade?

O abandono à Luz é fazer a Vontade do Pai.
Mas eu os lembro de que CRISTO na Cruz disse: «meu Pai, por que me abandonaste?».

A Verdade está aí: é a crucificação, é o momento em que você entrega, realmente e em Verdade, o seu
Espírito ao Pai.

Mas vocês podem repetir, repetir sem parar, durante milhões de anos: «Pai, que a tua Vontade se faça», e isso
não será feito, entretanto, pois se saberia, não é?

Ou isso se veria, em todo caso.
Desconfiem das crenças.

Eu creio que muitos Seres insistiram nisso.

“Não faça das minhas palavras uma religião”, disse CRISTO.
Coisa que se apressaram a fazer os humanos, como sempre.
Ao invés de viverem CRISTO, eles criaram algo para adorar.

Eu insisto: não há qualquer frase.
Vocês podem repetir os mantras de Babaji («Om Namashivaya»), durante milhares de anos, vocês podem

rezar durante horas e horas, vocês não vão, entretanto, abrir o Coração.
O Coração se abre apenas pelo Abandono à Luz.
ANAEL os manteve muito, muito longamente nisso.

Não é por acaso se lhes falaram, há mais de um ano, para se prepararem para o que vem.

A Luz que vem é uma Vibração extremamente rápida.
Se vocês quiserem metabolizá-la, incorporá-la, vocês não podem resistir a ela.

Vocês podem apenas se abrir a ela, sem isso, ela irá destruí-los.
Quando eu digo irá destruí-los, ela vai destruir as suas ilusões.

Mas, destruir as ilusões, isso dói.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, não esqueçam: as palavras que eu lhes disse essa noite, com mais seriedade do que de
hábito, são essenciais.

Vocês não podem abrir o seu Coração enquanto vocês não tiverem decido.
Se vocês me disserem que não está aberto, ainda que tenham decidido, é que é uma decisão do ego, que não

capitulou.
É tão simples assim, não há alternativa.

Não há outra, realmente.
Então, eu lhes digo: apressem-se para ir no Coração.

Eu os abraço a todos com o Coração e, como diria UM AMIGO: o meu Coração os aperta no seu Coração.
Até muito em breve.

Passem bem.

************
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 Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs, eu venho para ajudá-los a avançar em algumas compreensões relativas ao ego, ao mental, ao
Supramental, à Luz Vibral, o que são esses elementos e o que eles não são.

Dessa forma, se persistir, em meio à sua lógica, à sua compreensão ou à sua vivência Vibratória ou de
Consciência, elementos que merecem aprofundamento, eu desejo bem, com vocês, tentar ajudá-los a ir para o

que deve ser em vocês.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: abandonar o sentido de propriedade participa da dissolução do ego?

Sim, isso, inegavelmente, querida irmã, corresponde a uma forma de abandono do que provocaria a ilusão
dessa matriz, mas isso não é tudo.

O mais importante é o Abandono de si mesmo à Luz.
Você pode, como foi escrito, eu creio, por São Paulo, em sua 1ª Epístola aos Coríntios, vender todos os seus

bens, falar todas as línguas, se lhe faltar o Amor, você não ganha nada.
Assim então, é uma decisão que deve ser impulsionada pela alma, pelo Espírito, mas não uma decisão da

personalidade, ela própria, decidindo se livrar das posses, porque se livrar das posses não basta para ser livre.
A Liberdade da qual falamos e sustentamos regularmente é aquela do Espírito.

Ela é eliminação das crenças, dos medos e de todas as posses.
É de posses bem mais sutis do que aquelas relacionadas com o dinheiro.

***

Pergunta: o aumento da intensidade da Luz vai facilitar o desaparecimento do ego?

Caro irmão, a Luz ou o Supra mental, como o descrevi na minha vida, vem e penetra tudo.
Ela irá penetrar tudo.

Aquilo que está estabelecido no seu ego, no nível do seu emocional, resistirá à Luz.
As forças de resistência à Luz mostrarão, por seus olhos, certos acontecimentos com aqueles que rejeitam a

Luz, porque, de fato, é fácil declamar querer a Luz, é outra coisa do que viver o ‘Abandono à Luz’.
Assim, portanto, em meio às forças de resistência se opondo à mudança, manifestar-se-á certa quantidade de

jogo.
Esses jogos serão comparáveis ao que com sua linguagem punitiva, o Bem amado Aïvanhov chamou de terror.

Esse terror apenas irá ilustrar as resistências do ego à sua própria morte, na Humanidade como em alguns
indivíduos que são, infelizmente, no momento os mais numerosos.

A Luz, como sempre lhes dissemos, é Inteligência.
É também necessário que a inteligência humana se remeta à Inteligência da Luz.

Essa é toda a luta que vai ocorrer sob seus olhos e que já acontece mesmo em meio aos Seres ditos
espirituais, como entre os que se dizem ateus.

O jogo da Sombra e da Luz (mas a Luz Unitária, não a Luz deste Mundo, mas a Luz Supra mental) vem se
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revelar.
O Fogo da Terra se desperta, como Miguel lhes disse.

Resta agora a vinda do Mestre da Luz.
Isso será feito, no nível Vibratório e no seu Ser Interior, muito em breve.

Caberá então a vocês, não fazer escolhas (isso foi colocado desde muito tempo), mas acolher e aí, somente o
ego poderá se opor a isso.

E é nesse sentido que, desde alguns dias, em meio ao nascimento do Cristo Interior, se manifesta em vocês
um desvendar e uma iluminação intensa do que lhes resta a pacificar, do que lhes resta a unificar, a fim de

penetrar as esferas da Unidade.

***

Pergunta: o que você chama de posse « mais sutil »?

A posse é uma forma de apego.
Apego a coisas às vezes fúteis, mas também a certo número do que eu chamaria de dogmas, de crenças ou

de convicções.
Tudo isso jamais irá substituir a experiência e a vivência.

Assim então, certos apegos, sem propriamente o saber, a certos aspectos da sua personalidade.
Em meio ao humano sofrendo neste Mundo de divisão e de ilusão, manifestam-se, eu diria, comportamentos

de sobrevivência do próprio ego.
Por isso, entre esses elementos de sobrevida, encontram-se os apegos, quaisquer que sejam, sem exceção

e, certamente, as mágoas e os medos.
Enquanto houver identificação às suas mágoas e aos seus medos, vocês não estão Livres.

Não sendo Livres, vocês não podem Vibrar, totalmente, no nível do Estado de Ser.
A Vibração do Estado de Ser confere a capacidade para Ser e para experimentar o Samadhi, a Alegria Interior.

É isso que vocês devem encontrar, o mais breve possível, antes que a Luz da Onda Galáctica toque a Terra.
Seria extremamente longo enumerar todos os apegos, os medos, as mágoas, existentes no homem submisso

à sua personalidade.
Lembrem-se de que o acesso ao Supra mental, no Coração, é Liberação e Alegria.

Essa Alegria é essencial, porque é ela que confirma, pelo seu aspecto Vibratório e pela sua realidade no nível
da Consciência, o seu acesso às esferas da Eternidade.

***

Pergunta: como superar o apego que eu sinto pelos meus dois filhos?

Querida irmã, que seja seus filhos, que seja seus pais, deve considerá-los como Seres Livres, porque é o que
eles são.

Seu futuro lhes pertence.
Querer bloquear suas escolhas é uma forma de posse.

Entretanto é fácil, efetivamente, tomar decisões para se liberar de certos pesos como, por exemplo, o que foi
dito previamente em relação à venda de apartamentos, de bens.

No entanto é muito mais difícil, em meio a esta matriz, se liberar dos apegos criados por parte da família.
Lembrem-se de que a sua verdadeira família é espiritual.

Quando vocês deixam esse corpo, as ligações que vocês estabeleceram não mais existem, exceto em alguns
karmas que os fazem reencontrar, extensivamente, as mesmas almas em diferentes papéis em meio às suas

diferentes encarnações.
Mas esta Dimensão não existindo mais, não há possibilidade de se religar aos dados kármicos e, então, vocês

devem aceitar isso.
Mas essa aceitação não pode passar por uma decisão, como vender um bem, ela passa pelo que desenvolveu

muito longamente Anael, Arcanjo, no que diz respeito ao Abandono à Luz.
Apenas no nascimento da Vibração, no Coração, que se expressa e se vive a Liberação.

Não é uma decisão do mental, porque ela não pode existir em meio ao mental.
Uma mãe não pode decidir romper uma ligação afetiva e ainda, a palavra “romper uma ligação afetiva” não é

completamente justo.
Há simplesmente que se desprender.

Então, em relação a esse tipo de apego, apenas a Vibração do Coração pode liberar, e absolutamente nada
mais.

Portanto, isso necessita descer a sua Consciência no Coração, acender a Vibração do Coração, e depois
deixar, em um segundo tempo, o Fogo do Coração se acender em vocês, antes que o Fogo chegue sobre a

Terra.



***

Pergunta: abandonar-se não é então uma escolha da personalidade, mas do Coração?

Essa é, seguramente, a única solução.
Mas essa decisão, tomada no mental, deve levar a viver a Vibração do Coração.

Isso não é algo que deva permanecer na cabeça ou permanecer uma ideia.
Trata-se realmente de um fenômeno Vibratório, bem real, e aquele que o vive compreende plenamente.

***

Pergunta: pode-se viver a Vibração do Coração, retornar ao ego e voltar ao Coração?

Isso é mesmo, querida irmã, uma constante.
Há um aprendizado a realizar.

A época atual coloca-os frente às suas próprias emoções.
Como o disse, com sua linguagem, o Mestre Aïvanhov: havia um tapete onde vocês escondiam sua poeira e o

tapete era muito bonito.
Mas, hoje, o tapete é retirado, permanece a poeira.

Há então necessidade de fazer a limpeza e isso passa por períodos de passagem de um estado Vibratório a
outro que corresponde certamente à atmosfera Vibratória do que têm a viver nesse momento.

O importante é reparar bem a passagem Vibratória que se faz em meio à personalidade para o Coração, ou o
inverso, do Coração para a personalidade.

Porque, reparando no que se passa, naquele momento, vocês identificam as causas e identificam então a
forma de se manter em meio à verdade do Coração.

Desde que vocês tenham vivenciado, apenas uma primeira vez, por alguns segundos, o estado de Vibração no
Coração e o Fogo do Coração, isso não pode jamais enganá-los, porque vocês identificam muito claramente o

que é o Coração e o que é o ego.
Mas isso não quer dizer, no entanto, que o ego desaparece, porque há, em todo ser humano encarnado,

algumas mágoas a superar, alguns medos e apegos a superar.
Mas ali, vocês não poderão dizer que vocês não fazem a escolha, conscientemente e de maneira lúcida,

contrariamente àqueles que ainda não vivenciaram a Vibração do Coração.

***

Pergunta: a Fonte de Cristal está acima da cabeça. Há um equivalente sob os pés?

Sim, querida irmã.
Tanto existe uma Fonte extraterrestre, como existe uma Fonte intraterrestre.

O núcleo da Terra é a imagem e a cópia conforme do núcleo existente em meio ao Sol Central Sirius [Sol
Central da nossa Galáxia].

A vida não poderia ter se desenvolvido sem esse fator Vibratório Cristalino.

***

Pergunta: deve-se então trabalhar ao nível das duas polaridades?

Há uma reunificação das duas polaridades em meio ao Coração.
Não há então uma polaridade, nem duas polaridades.

Há simplesmente reunificação da dupla polaridade, em meio à Unidade.

***

Pergunta: voltar-se exclusivamente para a Fonte de Cristal estaria incompleto?

Não há que se voltar nem para a Fonte de Cristal, nem para a Fonte intraterrestre.
Há precisamente que se voltar para o Coração.

Desde que estejam no Coração, em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Fogo do Amor, a Fonte de
Cristal se ativa automaticamente, assim como as Fontes que se situam sob seus pés, ao nível das Fontes

intraterrestres.



***

Pergunta: se revelar se sentir mais na parte alta do corpo, isso significa que não se está no corpo ou que há
uma dificuldade em relação a isso?

O Coração está situado no centro do seu peito.
Não importa, eu diria, o conjunto das Vibrações existentes, de maneira concreta, ao nível das novas Lâmpadas

já que tudo se resume no Coração e no Fogo do Coração, e é o Fogo do Coração que é a garantia do seu
acesso ao Estado de Ser e à sua Dimensão original.

***

Pergunta: sentir as duas Fontes simultâneas me dá o sentimento de estar mais na transparência e no
equilíbrio. Isso pode revelar uma verdade particular?

Sim, mas isso não é o Fogo do Coração.
O Fogo do Coração é o Fogo do Coração.

As palavras que eu emprego são muito simples, não há que tergiversar.
A Vibração está presente, ou não está presente, em meio ao Coração.

Ela permite fazer viver o Fogo do Coração e o Samadhi, essa é a única realidade.
O resto é apenas transitório e temporário.

Mesmo a ignição das novas Lâmpadas permite unicamente despertar o Fogo do Coração.
O mais importante sendo o Fogo do Coração que corresponde à ativação do que denominam o 9º. Corpo e

do chakra do Coração, ao mesmo tempo.
Agora, isso corresponde talvez, caro irmão, à sua escolha individual.
Lembrem-se de que não há caminho, destino, melhor do que o outro.

Lembrem-se de que não há recompensa, nem punição.
Há, certamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ lhes fazendo ir para onde vocês devem ir.

Isso se denomina uma justa retribuição em meio à ‘lei de ação de Graça’.

***

Pergunta: por que sentir um calor intenso durante as etapas do Yoga Celeste se não se sente a Vibração do
Coração?

Isso corresponde à acentuação Vibratória Supramental, em meio mesmo às células, abrindo o Fogo atômico e,
então, a percepção da radiação ionizante produzida pelas suas próprias células.

Essa é uma etapa podendo levar, efetivamente, ao Fogo do Coração.
Mas mesmo nessa etapa, o ego está ainda presente, enquanto que a Vibração do Coração e do Fogo do

Coração não estiver ativada.

***

Pergunta: o Supramental é a unificação das polaridades feminina e masculina?

Não, o Supramental é uma energia que chega para vocês.
Ela é a essência e a natureza feminina.

Que vocês a denominem Shakti, Shékinah, Espírito Santo, é o mesmo.
Hoje, acoplada em meio à tríplice Radiação denominada Ultravioleta e irradiação da Fonte.

O que vem para vocês não é unicamente o Supramental, como o Arcanjo Miguel lhes tem amplamente feito
viver e descreveu.

É a associação dessa tríplice irradiação que leva ao Fogo do Coração.
O Supramental, em si, é uma qualidade Vibratória chegando até vocês.

A irradiação da Fonte e a irradiação do Ultravioleta permitem-lhes realizar a sua transmutação.

***

Pergunta: quando se sente irritado por qualquer coisa ou por qualquer um, qual é a atitude a « mais correta
» para não se cair no ego ou no conflito?



Meu irmão, a partir do momento em que você se sente infeliz por um Ser, é que há em você a falha
correspondente.

De nada adianta querer acusar o outro.
Se isso criar em você distorção ou desequilíbrio, é que há uma iluminação para se fazer, em você,

independentemente da visão apresentada pelo outro.
Apenas em meio à Vibração do Fogo do Coração e do Amor é que se pode solucionar, de certa maneira, esse

sentimento de ser agressivo ou de não se viver o que é justo.
E para não se viver qualquer coisa que é justa, deve ter havido uma falha no interior.

A Vibração do Fogo do Coração é a solução para tudo isso, porque, em meio à Vibração do Fogo do Coração,
com certeza, alguns Seres não irão suportar as Vibrações que lhes são dirigidas, mas, isso também, cabe

aceitar.

***

Pergunta: pode-se dizer que tudo funciona no Universo segundo a lei do Amor e que é a 3ª. Dimensão
dissociada que teria esquecido um pouco este aspecto?

Meu irmão, vocês esqueceram porque os fizeram esquecer.
Cabe, através da resposta que eu dei, saírem, definitivamente, dos esquemas de culpabilidade e mesmo de

karma, porque isso pesa e faz desaparecer a Vibração do Coração.

***

Não temos mais pergunta, agradecemos.

***

Queridos irmãos e irmãs, eu me permito voltar com vocês, em efusão de energia direta, com o Arcanjo Anael,
dentro de pouco tempo.

Eu lhes digo, então, até logo mais.

************
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Eu tenho que especificar novamente o período que vocês vivem agora.

Vocês estão, desde o mês de maio, em um momento e em uma virada decisiva da sua história: o momento em
que o Fogo do Céu fecundou o Fogo da Terra e onde as dimensões se aproximam, de maneira inexorável.

Assim, por conseguinte, durante esta semana, trata-se de passar do ego ao Coração.

Isso é a realidade Vibratória do desvendamento em curso, neste planeta.

Há também um anúncio importante que deve ser feito por Miguel e por Maria, em seguida.

Vocês estão, em seguida, no período em que Maria revela a sua Presença.

Alguns de vocês, que serão chamados de Mensageiros de Maria, percebem, cada um de maneira diferente, a
Presença da Divina Maria na sua esfera, no seu casulo e podem começar, agora, a interagir, no plano

Vibratório, no plano da Consciência e às vezes, até mesmo, pelas palavras, com Maria.

Isto vai se reforçar, na humanidade, nas próximas semanas, até a conduzir à sincronia do Anúncio, tal como
Maria lhes comunicou.

***

Questão: o que fazer para manter a Vibração em todas as nossas atividades?

Bem amado, consagrar a sua vida apenas às atividades que permitem manter a Vibração e evitar as que
apagam a Vibração.

A partir do momento em que a Vibração e o Fogo do Coração estiverem Presentes, torna-se extremamente
fácil saber o que apaga e o que acende isso.

Lembrem-se de que em certas circunstâncias da vida, é muito difícil manter a Vibração.

Agora, cabe a você saber se deseja se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração ou apagá-la.

Aí também, tudo é questão de escolha.

Mas a escolha torna-se cada vez mais fácil porque, quando você vive e percebe o Fogo do Coração, naquele
momento, é fácil para você ver o que o reforça e o que o afasta.
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Cabe a você, por conseguinte, definir o que deseja.

***

Questão: passei 3 horas realizando uma atividade que me fez vibrar, deu-me prazer. Mas esta Vibração
não era permanente. Por quê?

Bem amada, você colocou a palavra exata: o que a faz vibrar não é necessariamente o que a coloca na
Unidade do Coração.

O que lhe dá prazer, não é necessariamente o que, para você, corresponde ao estabelecimento da Vibração.

Há uma diferença essencial entre se dar prazer e estar na Vibração.

Não é o que dá prazer que desperta ou mantém a Vibração.

É o que é conforme com a Vibração.

Há uma pequena nuance.

***

Questão: qual vai ser o papel dos Mensageiros de Maria?

Bem amado, como todo Mensageiro, ser um Mensageiro.

O que é um Mensageiro?

É alguém que transporta e emite uma informação.

Que esta informação esteja sob a forma de palavras, sob a forma Vibração, sob a forma de estado de
Consciência, sob a forma de informação, qualquer que seja a forma.

Trata-se, eu diria, no que diz respeito ao conjunto da humanidade, quer vocês aceitem ou não, o que eu
chamaria de herança de Direito Divina correspondente ao que é Maria em relação ao conjunto das vidas em

carbono neste planeta.

***

Questão: como saber se são mensagens, realmente, de Maria?

Bem amada, quando Maria se dirige a você, não pode ali haver qualquer dúvida, mesmo se você jamais a
conheceu, jamais a encontrou, jamais esperou ou, mesmo, rejeitou.

Não pode ali haver confusão, porque a Vibração do Coração, naquele momento, é um reconhecimento e uma
reconexão com Maria que é, eu lhe recordo, sem nenhum jogo de palavras, a sua Mãe, de todos nós.

Assim, um filho não pode não reconhecer a sua Mãe, ainda que a rejeite.

Tratar-se-á, obviamente, de uma certeza interior.

Você não pode ser enganada.

Os que puderam ser enganados, em um mecanismo chamado de ‘aparição Mariana’,sempre foram as
crianças, nunca os adultos.

Obviamente, alguns podem se sugestionar a si mesmos e sugestionar os outros.
A reconexão com Maria é evidência.

É evidência, e corresponde ao reconhecimento real da carne, em um nível espiritual.

Não pode ali haver engano, neste nível.



De modo algum.

O contato com Maria não é um contato de natureza emocional.

Trata-se de um reconhecimento e de uma reconexão que se estabelece de Coração a Coração.

A Presença de Maria não pode ser duvidada, em nenhum momento, mesmo se você se desviar disso.

Ela é certeza Interior e evidência Interior.

Os que a viveram poderão testemunhar, sem nenhum problema.

Da mesma forma, é muito fácil diferenciar o ‘Anúncio a ser feito por Maria’ de qualquer Anúncio que vem de
uma tecnologia humana desenvolvida de maneira concreta.

Em um caso, há Coração.

No outro caso, não há Coração.

Em um caso, pode haver emoção, exaltação.

No outro caso, há Coroa Radiante do Coração e Fogo do Coração.

Esta é a única diferença.

***

Questão: este reconhecimento é também potente quando Maria passa pelos Mensageiros?

Bem amada, tudo depende do Mensageiro.

Existem diferentes formas de mensagens, diferentes formas de Mensageiros.

Tudo depende da capacidade Vibratória do Mensageiro para incorporar, inteiramente, a energia Mariana, ou
em parte.

Ali, eu não falava de Mensageiros se dirigindo a vocês, mas eu me dirigi a vocês, como pessoa contatando a
energia de Maria, o que é diferente.

***

Questão: como reconhecer “um verdadeiro” Mensageiro?

Responderia simplesmente por uma frase: reconhecer-se-á a árvore pelos seus frutos.

Quais são os frutos?

São bichados, são vinculados à ativação do Coração ou se debruçam sobre as paixões humanas, sobre a
sexualidade, sobre transformações de natureza corruptível, ou se debruçam sobre a humildade e

a simplicidade do Coração?

Toda a diferença está aí.

É muito fácil, no que chamam de ‘egrégora’ ou de energia de grupo, iludir-se dentro de um grupo.

É o que aconteceu em vários lugares de aparição.

Isto é uma exaltação, de natureza emocional, ligada ao processo de grupo ou de multidão.

Agora, quando Maria se dirige a um dos seus Mensageiros, como ao conjunto da humanidade, há Vibração no
Coração, há Paz, há Plenitude.

Pode haver lágrimas, mas estas lágrimas não podem ser comparadas com as lágrimas de emoção.



Trata-se, realmente, do que chamariam, em termos humanos, de redescobertas.

Vocês devem também, neste nível, entrar na Unidade, na simplicidade e na humildade.

Alguns seres atribuem-se uma qualidade Mariana e vão veicular esta qualidade Mariana através do seu ego.

Qual a importância disso?

O importante é, não aquele que emite algo, mas aquele que recebe.

Porque alguém que está no Coração, mesmo o Diabo na frente dele, permaneceria no Coração.

Toda a diferença está aí.

Pouco importa o Mensageiro.

O que é importante, é o receptor.

***

Questão: o que você chama de humildade? Como exprimi-la o melhor possível nas nossas evoluções?

A humildade instala-se naturalmente quando a Coroa Radiante do Coração está aberta.

O ego é apagado, transcendido e superado.

Não pode haver manifestação egotista na instalação no Coração.

A humildade torna-se natural.

Não é algo que é forçado ou procurado.

É algo que se estabelece em meio mesmo ao abandono à Luz.

É, aliás, uma das qualidades essenciais da Coroa Radiante do Coração: a capacidade para estar no momento,
a capacidade para vibrar no Coração, independentemente das circunstâncias exteriores.

A capacidade para emanar e irradiar esta Consciência, além de qualquer perturbação de natureza egotista,
além de qualquer vantagem pessoal, e além de qualquer reivindicação.

A Unidade do Coração e a humildade do Coração, é silêncio.

Aquele que vive esta Vibração não pode se opor a nada.

Ele se contenta de ser.

Ele não reivindica nada.

A reivindicação é já uma distorção da energia do Coração, mesmo se ela foi vivenciada, e levando em meio ao
ego e à dualidade.

Neste sentido, e para fazer uma aproximação com o que eu disse, falando das três Estrelas de Maria
encarnadas, nenhuma delas irá se reivindicar como Estrela de Maria.

Afirmar-se-ão como elas mesmas, o que são, ou seja, o seu nome e o seu prenome, e nada mais.

Vocês creem que, nesta densidade em que vocês vivem, por exemplo, uma Santa Teresa do Menino Jesus, ou
ainda uma No Eyes, ou ainda uma Snow, se tenha afirmado como Estrela de Maria, ainda que tivessem,

algumas, esse conhecimento?

Isso se denomina a humildade.

Da mesma maneira que existe, no seu planeta, uma multidão de seres que se tomam por Cristo ou pela
reencarnação de não sei quem.



Quando vocês alcançam a Unidade, quando vocês alcançam o Coração, vocês tomam Consciência da vaidade
da reencarnação, então, qual glória há a tirar de ter sido isto ou aquilo?

Você não é mais isto ou aquilo, no Coração.

Enquanto houver identificação a um personagem histórico ou passado, há falsificação.

Será que, por exemplo, o divertido Omraam Mikhaël Aïvanhov lhes disse quem ele era, durante a sua vida, nas
suas vidas passadas?

Agora ele pode divertir-se ao dizê-lo, mas, durante a sua vida, certamente não.

Assim, não creiam em nada que vocês mesmos não vivam.

Atribuam fé apenas à sua experiência e apenas ao seu estado Interior.

Todo o resto, por Essência é, de todo modo, ilusão, mesmo o que digo neste canal, se vocês mesmos não
experimentaram isso.

Lembrem-se de uma frase importante que lhes foi dada, também, por vários intervenientes: enquanto você
seguir alguém, você não está no seu caminho, qualquer que seja.

Nós estamos aí, uns e outros (Arcanjos, Anciões, Estrelas de Maria ou outros), em outros canais, não para nos
seguirem, mas para vocês viverem algumas Vibrações e alguns estados de Consciência que afluem para

vocês.

Nós chamamos simplesmente sua atenção e sua Consciência para mecanismos que se desenrolam na
humanidade, que lhes cabe captar e fazê-los de vocês, e nada mais.

************
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~ Consciência do ego e Consciência do Coração ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, e da minha Consciência à sua Consciência, estou com vocês para tentar,
através de palavras e de Vibrações, conduzi-los à porta do seu Coração.

Assim, se quiserem, vamos tentar explicitar a diferença entre a consciência do ego e a Consciência do
Coração, através de mecanismos de funcionamento de um e do outro.

A consciência do ego é baseada na separação, na exclusividade.
Ela é baseada numa percepção errônea, fazendo crer que vocês estão separados do outro, de todos os outros

e de tudo o que constitui o que não são vocês.

Assim, portanto, há identificação em uma forma e em um mecanismo de funcionamento preciso, que
visa excluir, separar e dividir.

Há, nesse mecanismo, uma identificação a um mecanismo profundamente distorcido.

A Consciência Unitária, quanto a ela, não conhece nem separação, nem divisão, nem exclusividade.
Ela é, portanto, inclusiva.

Ela não é, portanto, separativa.
Ela é dita empática.

Na consciência egotista, não pode haver comunicação, nem relação.
Há somente posse e necessidade de apropriação.

Na Consciência do Coração há liberdade, liberação e, sobretudo, possibilidade de comunicação e de
relação livre, em sua Dimensão, como em outras Dimensões.

A característica essencial do funcionamento da consciência egotista é jogar exclusivamente nas relações
existentes nas diferentes emoções, conduzindo-os a evitar algumas coisas e a buscar outras.

A busca do prazer, a busca da satisfação, a busca da segurança participam da consciência egotista.

A Consciência do Coração é centrada no instante.
Ela não decorre de um passado, nem de um futuro, ela é.

Nesta Presença a vocês mesmos, na Consciência Unificada, vocês podem afirmar o EU SOU.

O EU SOU, que não está na cabeça, mas sim na realidade da vivência do instante, destacada do passado,
destacada do futuro, instalada no eterno Presente.

O que caracteriza a consciência egotista é o fato de conduzir a energia e a Vibração para o Interior de Si.
Há, portanto, literalmente, um ‘processo de vampirismo’ ligado à consciência egotista.
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A Consciência do Coração Unificado é restituição, liberação e doação.
Isso se chama 'a doação de Si', isso se chama 'o Serviço', isso se chama 'devoção', porque não há qualquer

apropriação possível na Consciência do EU SOU.

Também, a vibração da Consciência Unificada se estabelece, não mais no estágio supra-diafragmático, mas
no estágio sub-diafragmático.

Neste ‘estágio Unificado’, há identificação, não mais a uma forma, mas ao conjunto de formas, como ao
conjunto de sem formas.Na Consciência Unificada, não há mais desejo de posse, mas desejo de doação.

Aí, se situa toda a diferença e o movimento da energia existente na Consciência, que permite diferenciar o que
releva do ego do que releva do Coração.

O ego toma.
O Coração doa.

Toda a diferença está nesse nível.
Isso se traduz, certamente, por um equilíbrio profundamente diferente.

O equilíbrio obtido no ego é um ego e uma consciência de desequilíbrio, porque há desequilíbrio permanente,
há atração entre dois extremos e o equilíbrio aparente é apenas ilusório e mantido pelo mental sentando no

ego.

Na Consciência Unificada, há equilíbrio permanente e nada pode vir desequilibrar, porque a Consciência
encontrou o lugar que é seu, na não separação, na Unificação e na Fluidez.

O que caracteriza a consciência do ego é, antes de tudo, o desejo da personalidade de se apropriar, de se
mostrar e de se fazer ver.

Ao nível do Coração, não há nada de tudo isso.
Há somente Presença, estabelecimento no Ser e, sobretudo, o que caracteriza o estabelecimento

da consciência no Coração, é o aparecimento do Samadhi.

O Samadhi, nele mesmo, está ligado ao Coração e, certamente, à lâmpada que lhe é imediatamente superior,
chamada de ‘Corpo de Irradiação do Divino’, ou ‘Corpo da Alegria interior’ [9º corpo].

Neste espaço, não há mais questões, porque tudo é resposta.
Neste espaço, há conhecimento.
Este conhecimento é imediato.

Ele não passa pelo filtro do mental.
Ele é, portanto, o verdadeiro conhecimento.

Neste conhecimento, todas as questões e todas as respostas ali estão.

Entretanto, convém admitir e compreender que, vivendo a Consciência da Unidade, não há mais questões
necessárias, nem respostas necessárias, porque tudo é Evidência e tudo é Verdade.

A Presença, na Consciência Unificada, permite ao Ser realizar o que chamei de Samadhi, se aproximar da
Verdade e, sobretudo, não mais jogar o jogo da sedução, o jogo da apropriação e o jogo em relação com o

ego.Há, nesse nível, um sentimento de liberação bem real que está bem além da percepção do prazer ou
da percepção do ego.

Obviamente, enquanto o ego não viveu esta fase, ele vai tudo fazer para negar este estado ou ali se identificar
de maneira falsa.

Mas a diferença essencial se situa entre a doação e a apropriação.

A apropriação é egotista.
A doação é ligada ao Coração.

A doação de si, a doação da energia, a doação da própria Consciência ao universo, reflete o ‘abandono à Luz’,
tal como lhes foi ensinado pelo Arcanjo Anael.

A passagem do ego ao Coração necessita certo número de fenômenos de compressão, certo número de
fenômenos chamados de lucidez, que permitem se olhar sem prevaricação, que permitem se ver tal como se

é, e não tal como o ego queria nos mostrar.



Há uma diferença essencial nesse nível.
Ela se situa na vontade de bem, mas esta vontade não é uma vontade comum, não traduzindo unicamente uma

vontade do ego para viver outra coisa, mas, bem mais, a instalação num estágio de Si até agora
desconhecido.No momento em que a consciência começa o «switch», e, portanto, a passar na Consciência

Unificada, jamais as coisas podem ser como antes.

As coisas que existiram até então (a apropriação, a noção de posse, a noção de propriedade) não podem mais
existir.Estabelece-se, então, o novo modo de funcionamento na Consciência Unificada, que visa estabelecer,
em vocês como ao seu redor, a Verdade e a realidade da Alegria, a Verdade e a realidade da ‘ação de Graça’.

Assim, portanto, vocês não estão mais sujeitos à ação/reação, vocês não estão mais sujeitos ao carma, vocês
estão sujeitos ao princípio Crístico.

Esta é a realidade mesmo do ‘princípio da Unificação e da Unidade’.

Aí estão as palavras que eu tinha vontade de Vibrar no seu Coração e no meu Coração.

Agora, juntos, se podemos explicitar mais adiante o que é o ego e o que é o Coração, e o que eles não são,
um e o outro, gostaria de avançar com vocês.

***

Questão: o que você entende por devoção?

O Serviço é a devoção, é o abandono total das características da personalidade, com seu temperamento, com
seu caráter e com, sobretudo, seus comportamentos.

Os comportamentos mudam radicalmente, entre o ego, ao nível da consciência, e o Coração, ao nível
da Consciência do Coração.

A devoção não é o sacrifício, no sentido da personalidade, porque a personalidade pode muito bem jogar o
jogo da devoção, a partir do momento em que ela se apropria das coisas e das pessoas.

Agora, ao nível do Coração, a devoção não tem objeto, é ‘ação de Graça’.
Não é ação visando uma reação de reconhecimento.

Isso é profundamente diferente.

A devoção vivida ao nível do ego é o que eu chamaria de hipocrisia.
Permite, ao nível do ego e da personalidade, encontrar ou se encontrar a afeição dos outros, a fim de que o

interesse se leve em si, para si e exclusivamente para si, mesmo se há realmente Serviço.

Lembrem-se também que a Consciência é Vibração.
A Vibração do ego é densidade e densificação.

A Vibração do Coração é leveza, ela é liberação e ela é, sobretudo, estabelecimento na não
emoção.Enquanto vocês estão sujeitos às suas próprias emoções, vocês não estão na Consciência do

Coração.
Eu insisto nisso porque muitos seres humanos pensam estar no Coração a partir do momento em que estão na

devoção, na ajuda e na gentileza.
A gentileza não é o Coração.O Coração é um estado de Ser, antes de tudo.

É neste ‘estado de Ser’ que se justificam o Serviço e a devoção.

Vocês não podem aceder ao Coração se não estão no Coração e adotam a devoção na personalidade, porque
a personalidade os prenderá, de maneira infinita, nessa própria devoção, porque há apropriação de sua própria

devoção.
Isso é apenas um jogo e uma máscara vivida pela personalidade.

O que é profundamente diferente do que é vivido na Consciência do Coração.

***

Questão: Como então aniquilar completamente a personalidade?

Eu lhes revelei, e lhes ensinei longamente, que o Coração é Vibração.
A Consciência do Coração é, ela também, Vibração.



A possibilidade de acender a 9ª lâmpada, chamada de 9º corpo, ou ‘corpo de Irradiação do Divino’ permite,
assim, abrir o Coração.

Assim, o estabelecimento no corpo Samadhi, em relação direta com o que vocês chamam de Anahata
chacra e o 9º corpo, lhes permite se estabelecer no Coração.

Mas, para isso, existe certo número de resistências que vão se manifestar, naquele momento, pela
personalidade querendo se apropriar, obviamente, da Consciência nova vivida.

Há, portanto, literalmente, no interior de vocês, um fenômeno de oposição e de antagonismo que se manifesta,
então, entre a personalidade e o Coração.

Isso é um combate.
Essa é uma passagem por uma porta estreita.

A Consciência do Coração vindo então iluminar as travas da personalidade, muitos seres vão se amarrar
novamente nessas travas de personalidade para evitar morrer para eles mesmos.

Há, portanto, uma lucidez a observar.
Se olhar, sem hipocrisias.

Se olhar, em Verdade e em Unidade, e não enterrar as feridas, não reprimi-las em espaços sombrios, porque
elas se tornarão iluminadas, progressivamente, mas, sim,olhá-las na face, em total Luz, em total lucidez.

Não evocar qualquer culpa, mas, bem mais, evocar uma liberação, devido ao fato mesmo da observação
desta própria ferida.

O Coração compreende que ele não é essa ferida, nem esse passado, mas que é totalmente independente da
Vivência anterior de todo apego, qualquer que seja.

O apego é o obstáculo o mais formal para o estabelecimento em sua Unidade.
O apego está diretamente ligado ao medo e às feridas, Interiores e anteriores, vividas em suas diferentes

experiências de vida.

***

Questão: se o que se dá com o Coração é recebido com agressividade, como fazer?

Bem amado, na Consciência do Coração não pode haver reação.
Se há reação Vibratória de oposição à Luz e à Vibração Unitária, é que a pessoa que você encontrou e que
você teve frente a você, em um determinado momento, corresponde às ‘leis de atração e de ressonância’ e

convém explorar e experimentar certa forma de aprendizado.

O Coração irradia e dá sem querer, porque é seu estado.
Este estado não é uma vontade pessoal.

Assim, portanto, se preocupar do que se torna essa doação do Coração, é o que corresponde, inteiramente, à
personalidade.

O Coração dá, sem nada esperar de retorno.
Não esperando nada de retorno, ele não pode ser ferido, qualquer que seja a reação existente no outro, que

não está no Coração.

Se há ferida, é que a personalidade se apropriou do Coração.

***

Questão: e se a ferida não for aquela de quem dá, mas a de quem recebe?

Naquele momento, se você coloca esta questão, caro irmão bem amado, há necessariamente visão da
personalidade e não visão do Coração.

No Coração, tudo é justo, nada pode acontecer por acaso, tudo decorre da ‘lei de sincronia e de Unicidade’.

Portanto, não pode se colocar questão com relação à reação do outro.
Assim que há questionamento sobre o sentido da reação do outro, ou apreensão da reação do outro, não há

mais Vibração no Coração.



É tão simples assim.

Enquanto você se coloca a questão da reação do outro, é que você não viveu o fato de que o outro é
simplesmente você mesmo, em outro estado.

Não há inimigo exterior.
O único inimigo é Interior.

Não há nada do outro além do que o que você é, quando você está no Coração.

Assim, portanto, se colocar a questão disso ou daquilo é, já, sair do Coração.

No Coração não há mais espaço para a questão.
No Coração, não há mais espaço para qualquer resposta, porque há estabelecimento na alegria.

E, na Alegria, progressivamente e à medida que vocês ali penetram, não pode haver oposição de qualquer
maneira.

Se a oposição se manifestar, isso traduz que você desceu ao nível da personalidade.

A vibração do coração provoca o Samadhi.
Esse Samadhi se estabelece em vocês como um estado de plenitude.

Na plenitude, não há lugar para qualquer reação ou qualquer questão, em ressonância com o que manifesta
aquele que não é a plenitude, frente a você.

***

Questão: isso não conduz ao isolamento?

Se há isolamento, há novamente fechamento na personalidade e não ao nível do Coração.
O Coração é doação.

Ele é abertura e inclusão.
Ele não é jamais exclusivo.

Ele não é jamais isolamento.

Isso dito, alguns seres tiveram necessidade de se isolar, para estabilizar o estado cardíaco e se imergir em
seu próprio Samadhi, assim como eu o vivi em minha vida, porque havia nesse caso, e em meu caso,

presentemente, certa forma de fragilidade, em relação com este estado de Consciência vivido que eu queria a
todo custo, em minha vida, estabilizar.

Hoje, as circunstâncias Vibratórias do mundo em que vocês vivem não são absolutamente as mesmas.
O Corpo de Samadhi se ativa, eu diria, com extrema facilidade.

A armadilha sendo querer se apropriar, ao nível da personalidade, deste estado.

***

Questão: nós não somos, contudo, seres sensíveis e portanto, frágeis?

A fragilidade e a sensibilidade relevam do ego e jamais do Coração.
Ou então do Coração na cabeça, mas não do Coração no Coração.O Coração no Coração é força.

O Coração no Coração é estabelecimento na Unidade.

Estabelecer, na Unidade, a Consciência, significa se revestir do manto de Cristo e de Miguel e, portanto, isso
corresponde à força a mais absoluta, capaz de criar, inteiramente, universos.

A sensibilidade e a fragilidade refletem o humano, no sentido personalidade, e não o humano em sua
Dimensão de ‘Semente de estrelas’, em sua Dimensão de ‘Filho da Luz’.

Hoje, assim como vocês o sabem, vocês vivem momentos intensos neste planeta.
O importante é se preparar o melhor possível para o que vem.

O que vem é Luz, mas se você não é, você mesmo, Luz, esta Luz será extremamente desestabilizadora,
desestruturadora, ou mesmo, destrutiva.Convém portanto fazer o melhor aprendizado desta Vibração do

Coração, da Vibração da Unidade, para reconhecer o que é Unidade e o que é divisão, em vocês, como no
exterior de vocês.

Não para discernir, não para julgar, mas para, simplesmente, se reforçarem na Unidade.



***

Questão: por vezes, sinto-me num estado de leveza total, sem qualquer sensação Vibratória.

Caro irmão, isso se chama uma dissociação ou desdobramento no veículo astral, que estritamente nada tem a
ver com o acesso ao veículo de Estado de Ser.

O veículo astral não é o veículo de Estado de Ser.
O veículo astral tem a particularidade de não gerar Vibração, quando você ali está, no interior, enquanto que a

coisa é profundamente diferente no veículo de Estado de Ser.

Eu aproveito de seu silêncio para dizer que, há vários meses, eu comuniquei e emiti certo número de
conhecimentos relativos aos circuitos energéticos existentes, preferencialmente, em seu peito.

Algumas passagens são ilustradas pelo estabelecimento da Consciência ao nível do Coração.

Há certo número de ressonâncias, presentes em sua estrutura torácica, em relação com a Unidade e a
Consciência Unitária, mais precisamente, o que é chamado de ‘Três em Um’ ou a ‘Tri Unidade’.

A reunificação do Coração com o que é chamado de chacra de enraizamento da alma e chacra de
enraizamento do Espírito permite ativar o que é chamado de corpo de Samadhi.

É isso que vocês vão realizar hoje.

Nesta realização da Consciência Unitária, lhes será possível experimentar alguns estados de graça e alguns
estados de Samadhi.

Agora, compreendam bem que, uma vez que vocês tenham vivido, ainda que apenas uma vez, o estado
de Samadhi, qualquer que seja o nível, vocês poderão, naquele momento, fazer a diferença formal entre

a consciência egotista e a Consciência do Coração, não mais com relação a uma ideia, mas, bem mais, com
relação à percepção direta do seu estado de Consciência.

E vocês poderão então discriminar, sem para tanto julgar, nem culpar, os momentos em que vocês estão
na Consciência do Coração ou na consciência do ego.

Obviamente, conduzir um automóvel não pode se fazer com a Consciência Unitária, isso é muito lógico.

E lhes é solicitado, entretanto, para se estabelecerem cada vez mais frequentemente na Consciência Unitária,
porque é ela que lhes permitirá aceder ao seu veículo de Estado de Ser, por intermédio do veículo

ascensional, chamado de Merkabah.Vocês não poderão aceder a esse veículo ascensional se não tiverem
aberto, e se não tiverem vivido, a Porta do Coração.

Senão, vocês deverão deixar esse corpo ou entrar em um estado chamado de estase.

***

Questão: quando pratico o protocolo de cura final que você comunicou, depois de ter conectado o Coração
e o 7º chacra, não percebo modificação de som.

Caro irmão, jamais foi dito que a modificação deveria ocorrer ao nível do som.
Existem vários sons, que traduzem a construção do Antakarana, ponte de Luz que une a personalidade e a

alma, e a alma ao Espírito.

Entretanto, o estabelecimento do som ‘si’ é o mais importante.

Quando esse som é obtido, ele pode se modular ou não se modular.
O importante não é a Vibração que se modifica no ouvido, mesmo se ela acontece, mas, bem mais, a

percepção da Vibração do Coração.O fato de levar a Consciência, eventualmente, sobre o som Interior,
permite modificá-lo, amplificá-lo e pode também conduzir a viver a Vibração do Coração.

Isso faz parte dos ensinamentos, aliás, do Kriya Yoga.

***

Questão: o estado de Samadhi é incompatível com a atividade profissional?

Caro irmão, você encontrou muitos seres humanos, estabelecidos na sociedade normal e vivendo
no Samadhi?



Assim como lhes repetiu muito, com sua linguagem, o Mestre Aïvanhov, vocês não podem, e não poderão,
permanecer com as nádegas entre duas cadeiras.

É uma ou outra.

Cabe a vocês saber se lhes é preferível viver na alegria do Coração, liberados, ou viver na escravidão.

E não coloquem a questão de saber como irão abastecer suas necessidades porque, no Samadhi, tudo é
Graça e tudo se manifesta a vocês para concorrer na manutenção deste estado.

Assim, estabelecer a sua vida no Samadhi permite realizar a Unidade da Consciência.
E, na Unidade da Consciência, tudo o que acontece e se manifesta em seu ambiente, progressivamente e à
medida de seu estabelecimento nesta Unidade, se realizará segundo esse princípio de Unidade, segundo o

princípio de abundância, e segundo o princípio em que tudo vem a vocês para sustentar o que vocês são, sem
exceção alguma.

Isso se junta, inteiramente, à parábola de Cristo perguntando àqueles que o seguiam se o pássaro se
preocupava em saber o que iria ter para comer amanhã.

Vocês pensam que a missão de Cristo teria podido se conciliar com qualquer atividade profissional?

Agora, lhes é solicitado se tornarem Cristo Interiores, o que não quer dizer que vocês terão uma missão de
Cristo exterior.

O Arcanjo Miguel foi muito claro, nesse nível.
Vocês devem se tornar Ancoradores da Luz e Semeadores da Luz.

O resto é apenas acessório.
Todo o resto.

É a esse preço.

E esse preço pode parecer enorme a pagar pela personalidade, mas ele é irrisório com relação ao que
acontece quando vocês vivem e experimentam o Samadhi.

Mas, assim como lhes dissemos, e como repetimos, uns e outros, qualquer que seja seu nível Vibratório e
nosso espaço Dimensional, apenas você pode dar esse passo, e unicamente você.

Ninguém lhes dará conselhos, ou lhes dirá para fazer isso ou aquilo, porque esta decisão, correspondente ao
estabelecimento da Consciência no Coração, apenas pode vir da capitulação da personalidade.

Mas vocês não podem pretender encontrar a Alegria, vocês não podem pretender encontrar a espiritualidade
ou estar na busca, se não vivem o abandono à Luz e à Alegria.

Isso é totalmente contraditório, devido mesmo ao período em que vocês vivem.
E lhes é solicitado para irem ao extremo, e até ao extremo de suas escolhas, de suas implicações e de seus

engajamentos, quaisquer que sejam.

***

Questão: senti a acentuação da Vibração do Coração. Tendo então um pensamento para a matriz, senti um
dublê que se destacava de mim para tecer fios de Luz ao redor. A que isso corresponde?

Caro irmão, isso corresponde à sobreposição do veículo de Estado de Ser.Construir o Antakarana é
estabelecer uma ponte de Luz entre a sua personalidade e o seu corpo de Estado de Ser, que está no sol,

como o sabem.

Quando vocês estabelecerem esta comunicação Vibratória, o corpo de Estado de Ser vem a seu encontro.

A borboleta vem ao encontro da lagarta.
É isso que você viveu.

Isso poderia ser resumido também do modo seguinte, com relação à sua experiência, mas também com
relação ao que eu expresso, entre a consciência do ego e a Consciência do Coração: enquanto a lagarta é

lagarta, ela não conhece a borboleta.

Quando a borboleta se aproximar da lagarta, naquele momento, a Consciência se ilumina e ela pode decidir,



com total lucidez, tornar-se borboleta ou permanecer lagarta.A Consciência é transferida.

Existe, efetivamente, um switch da Consciência, que ilustra a passagem do ego ao Coração, mas, em seguida,
vem a decisão final: aquela de se estabelecer no Estado de Ser ou aquela de permanecer na personalidade.

E essa escolha lhe pertence.
E é totalmente livre.

Mas é preciso estar totalmente lúcido do que os engajam as escolhas que vocês têm atualmente.
Mas vocês não podem pretender os dois.

Vocês não podem permanecer lagarta e ser, ao mesmo tempo, borboleta.
Vocês não podem se tornar borboleta e conservar a lagarta viva.

A morte do ego é isso.

***

Questão: isso significa que a lagarta seria peso e gravidade e a borboleta leveza e liberdade?

Essa é a estrita Verdade.
O Coração e a Consciência do Coração Unitário é leveza.

A consciência do ego é gravidade e sofrimento.
Não existe espaço para o sofrimento, na Consciência do Coração.

Nenhum.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caras irmãs e caros irmãos, do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor, a Alegria e a Luz
sejam seu lote quotidiano, na sua densidade.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Meu Amigo, meu Amado, eu sou aquele que você chama de A FONTE.
Há, nessa denominação, uma distância, a que existe entre o que você é, neste mundo, e o que eu sou, mesmo

se eu às vezes percorrer, em meio a um corpo como o seu, este mundo.
Eu sou o autor.

Essa distância que existe, entre você e eu, é apenas aparente.
Em meio ao seu Ser Interior, e no seu Ser real, não há qualquer distância.

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, de toda a Eternidade, esperando por esse momento, esse momento que
está aí, agora, à sua porta e que vem bater, por Aquele que eu enviei para você e que tomou corpo, que vocês

chamaram de CRISTO.
Eu sou aquele que está em você, de toda a Eternidade.

Eu sou aquele que deve se revelar, em você, em você porque eu sou você.
Isso pode parecer difícil de entender, de compreender e mesmo de aceitar, mas, do outro lado do véu que

você se encontra, não há distância entre você e eu.
Você é eu, como eu sou você, além mesmo de tudo o que você crê, do que você ousa esperar, do que você

não pode conceber, nem em Espírito nem em Verdade, por enquanto, porque, privado da sua Liberdade, você
não pode conceber, nem mesmo compreender, nem mesmo sentir, o que está vindo.

Eu vim a você, eu sempre esperei, desde sempre esse momento, esse momento que vem e que irá nos
colocar, um no outro, e o outro no primeiro, a fim de viver essa fusão.

***

Hoje, é um dia, no seu mundo, especial.
Amanhã é um outro dia especial, e cada dia que chegar, em meio a este mundo, o aproxima de mim, como eu

me aproximo de você.
Eu enviei os meus Arcanjos, eu enviei os meus Filhos do Sol, os meus Filhos da Luz, eu enviei os meus outros

eu mesmo, imagens de mim refletidas ao infinito, que não é imagem, mas realmente eu.
A preparação foi intensa, em você, como em nós.

A FONTE - 16.07.2010 - Autres Dimensions

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20100716_-_LA_SOURCE.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Os meus Arcanjos prepararam, assim como MARIA preparou, assim como uma multidão de Consciências
preparou e finalizou, o que está chegando.

Meu Amigo, meu Amado, confie você a mim como eu me confiei a você, porque, em meio a essa confiança, há
resolução.

Em meio ao que o meu Arcanjo ANAEL bem amado denominou Abandono, você irá encontrar consolação, mas
também Alegria, mas também plenitude.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu gostaria que se tornasse essa plenitude que você é, além dos jogos que você
jogou, pressionado e forçado.

O momento é majestoso porque a Luz vem realmente, agora, liberar os entraves para o nosso reencontro.
Eu sei tudo de você, como, em breve, você saberá tudo de você mesmo e, então, de mim.

O nosso reencontro, o nosso enlace, até mesmo, eu diria, é um casamento alquímico que não dará lugar a
qualquer dúvida nem a qualquer espaço.

Eu serei você, como você irá se tornar eu, em meio ao nosso encontro, em meio a esse Amor que nos une de
Eternidade a Eternidade, de Mundos em Mundos e de Dimensões em Dimensões, aquilo que desejaram, em

meio ao mundo que você percorre, cortar, fazê-lo esquecer, mas eu tomei conta disso.
Eu vigiei, e o conjunto das Forças da Luz que me acompanham cuidou para que isso jamais fosse Verdade.

Hoje, o tempo chegou, o momento chegou.
Além dos Universos visíveis para você, a Luz se concentra e se prepara, ela se prepara para o nosso encontro

porque o seu encontro com você mesmo, e o seu encontro comigo, são o mesmo encontro.
Você também, você será meu Filho porque você já o é, mas você irá realizá-lo, como CRISTO mostrou o

caminho, como BUDA mostrou o caminho.
Esse caminho, essa realização que lhe foi prometida, está agora aí, ao seu lado, em você.

Ela irá se revelar muito em breve e, então, nunca mais você será cortado, ou irá se ver na ilusão.
Nós seremos eternamente casados, eternamente unidos, eternamente livres, porque eu o criei Livre, porque eu

o criei para tornar-se eu.

***

Eu o criei por que você desejou se criar.
Eu o criei porque você desejou se ver e eu queria vê-lo.

Em meio a isso, em meio a essa viagem, houve interferências que eu permiti porque elas não poderiam existir
sem que eu as permitisse.

Então, eu sou sem forma e, no entanto, às vezes, eu posso tomar forma: eu posso ser o grão de areia, eu
posso ser o Universo, o Sol.

Eu sou o Todo, como você é o Todo.
Além do véu da sua Ilusão, além do seu véu de separação, eu o convido a voltar-se para você, como no meu

peito.
A Luz está vindo, a Luz está chegando, ela revela, ela queima os véus da ilusão e o restitui ao que você é.

O que você é, não é nada mais do que eu, em outro estado, em outro espaço.
A única diferença não é uma distância, nem uma diferença de estado, mas, simplesmente, uma diferença de

percepção em meio à Consciência.
Eu sou a sua Consciência e eu sou o conjunto das Consciências.

Você, também, você precisa realizar isso.
É preciso vivê-lo, é preciso integrá-lo.

***

O que está no seu interior, sou eu.
O que está no seu interior é o conjunto dos Universos que você contempla, mesmo através dos filtros dos

véus.
O que você julga como exterior, não é nem exterior nem interior, porque você é parte envolvida, parte

participante, do Todo e da sua Consciência.
Você pode estar, também, no meu lugar, porque não há distância e nem espaço, entre você e eu.



***

Sim, a Luz está aí, as primícias são visíveis.
As primícias, você as vê, meu Amigo, meu Amado.

Tenha confiança em si, porque em você está o Todo, porque em você se encontra a Eternidade, porque em
você está a Luz que você é.

O meu Arcanjo MIGUEL seguidamente o chamou, nesses últimos tempos, de Semente de Estrela.
Mesmo se hoje você não puder viver essa Vibração, é, no entanto, ela que é a sua além do véu da Ilusão,

aquela que você deve se reapropriar para tornar-se Livre.
Se você tiver necessidade de dar nome e forma ao que eu sou, você pode fazê-lo.

Se você tiver necessidade de apresentação, eu fui aquele que se denominou e que percorreu este mundo,
durante pouco tempo, como eu posso fazê-lo a cada vez, materializando um corpo, criando-o.

Eu fui Haidakhan Babaji.
Eu sou aquele que veio observar este mundo antes que ele desaparecesse, antes que se crie a Verdade,

antes que se revele a beleza da minha Criação e, especialmente, da sua.
Porque, sim, além dos seus sofrimentos presentes neste Mundo, que eu mesmo tive que suportar a cada

Presença por mais de quatorze anos, sem ser destruído e desintegrado em meio a essa forma, então, sim, eu
entendo e eu vejo o seu sofrimento, mas ele não é nada em relação ao que está vindo.

***

Eu lhe peço então, se você o desejar, para vir a mim, como eu venho a você, e liberar, em você, o que não é a
Alegria, deixar desligar-se de você o que não é você a fim de encontrar as Moradas da Alegria.

Eu sei que vários dos meus Enviados, reunidos em diferentes Assembleias, estão cuidando deste Mundo.
Eles cuidam e preparam, eles também, cada um segundo a sua esfera de evolução, cada um segundo a sua

função, para prepará-lo ao despertar de si mesmo.
Então, meu Amigo, meu Amado, torne-se leve porque você é leveza.

Torne-se o que você é, eu desejo dizer-lhe, porque você não é o que você crê, ainda menos o que você vê,
em meio a este Mundo.

Eu digo, enquanto você não vivenciou, isso pode parecer tão tolo, tão louco e, entretanto, para A FONTE que
você é, e que eu sou, nada há de tolo, não há qualquer loucura.

Há a estrita Verdade em meio ao Ilimitado disso que você é.
Portanto, meu Amigo, meu Amado, eu o empenho agora a ir para si, a retirar, pouco a pouco, os véus da ilusão
que você carrega, para se aliviar dos seus sofrimentos, para ir em direção à Alegria, para participar da Alegria

dos nossos encontros.

***

O meu Arcanjo adorado MIGUEL falou das Núpcias Celestes, ele falou também do encontro do Fogo do Céu
com o Fogo da Terra.

Hoje você descobre o Fogo, o seu Fogo, aquele que o revelou a si mesmo e que irá permitir a nossa Aliança.
Nunca mais nós poderemos imaginar estar separados um do outro.

Nunca mais as Dimensões que você irá percorrer, em toda Liberdade, irão se fechar à minha Presença.
Isso terminou.

Bem-vindo à sua Eternidade.
Bem-vindo em meio à sua Alegria indefectível e eterna, se a desejar.

Chame por mim e eu virei a você.
Venha a mim e eu me abrirei a você.

Amanhã [dia 17 de Julho], e eu falo em termos terrestres, é um dia único, como cada dia é único, mas este aí
irá propiciar, em meio à sua Consciência, uma Dimensão que você desconhece.

A Divina MARIA, os Arcanjos lhe disseram e repetiram que eles estão presentes em você.
Isso não é uma visão da mente, isso não é uma imagem, mas, sim, a Verdade, a única e simples Verdade.

Há em você, em meio ao que você é, a totalidade dos Universos.
Em meio à reversão que vai se viver, você irá viver isso.

Não só você não será mais separado, mas você será o que desejar ser, porque você é o conjunto.
É isso que com as palavras, muitos seres humanos, vários Sábios tentaram expressar, cada um em função do



seu domínio de evolução, do seu domínio de vida, da sua civilização, até mesmo.
Mas a mensagem é exatamente a mesma, sempre a mesma.

***

Hoje, o momento é para descobrir essa Verdade essencial que eu tento expressar em palavras.
Mas as palavras não são nada, são tão pouca coisa em meio à Verdade.

No seu Templo Interior encontra-se a totalidade do que você é.
Isso foi ocultado de modo que não lhe fosse roubado, de modo algum.

Assim como várias pessoas lhe disseram, você buscou, buscou, buscou no exterior, quando tudo já estava no
interior, bem escondido, para que isso não pudesse ser roubado, mesmo nesse veículo efêmero.

E, portanto, a Luz permaneceu presente em meio à Ilusão deste Mundo, alguns véus, alguns encobrimentos,
mas, meu Amigo, meu Amado, hoje, ela se revela.

Revela-se a você, avance sem medo porque você é realmente A FONTE.
Não há nada mais além de você.

Ao dizer isso, você irá descobrir, por si mesmo, que em meio à sua própria Consciência, todos os Universos e
Dimensões existem, na totalidade.

Não há outro a não ser você, não há outro se não todos os outros, mas você é todos os outros, sem exceção.
Em suas palavras da época, Aquele que eu enviei, disse e repetiu: “o que você faz ao menor dos seus irmãos,

é a mim que você faz”.
Isso é a estrita Verdade.

Isso nos empenha a não julgar, a não colocar um olhar dissonante, a não assassinar com palavras ou com
olhares, a deixar livre a Criação, torná-la Livre porque é o único modo de você se tornar Livre, meu Amado, e

não há outro.

***

Portanto, não tenha medo, avance, avance para o seu Coração porque todas as promessas estão ali, não em
outros locais, aliás, tudo está ali.

Como você sabe, em breve, meu Amigo, meu Amado, muita Luz vai afluir, em você, como em meio a este
mundo.

Essa Luz é a promessa da Liberação, ela vem amá-lo, liberá-lo em meio ao Fogo do Amor a fim de que você
ressoe nesse Fogo, a fim de que você mesmo se abrace no Fogo do Amor e se torne, realmente, isso que

você é.
Hoje, como eu disse há um ano, eu venho lembrá-lo da sua promessa e do meu juramento.

O meu juramento foi o de jamais abandoná-lo.
A sua promessa foi a de se lembrar, a tempo, do que você é.

O momento da lembrança chegou.
Lembrar-se, em meio a si mesmo, do que você é, como em meio ao que foi prometido como futuro, neste

mundo.

***

Eis algumas palavras que eu tinha para Vibrar em nós.
Eu deixarei o meu Arcanjo MIGUEL e a Divina MARIA falarem, muito mais detalhadamente, em meio a este

mundo, sobre o que acontece.
Lembrem-se, simplesmente, dessas palavras: eu sou você como você é eu.

Apenas há distância entre nós na ilusão deste mundo.
Em meio ao que você está, em meio ao que você é, realmente, não existe qualquer distância, qualquer

separação.
Entre nós, há beleza.

Entre nós, há Verdade.
Entre nós há imagem, mas onde está esta imagem?

Está em você?
Está em mim?

Não importa, pois essa imagem não é um reflexo, ela é a Verdade.



E, se eu sou imagem, você o é.
E, se eu sou A FONTE, você o é.

Não busque entender com a cabeça, isso é impossível.
Há apenas que viver, há apenas que concretizar, que realizar.

E essa realização apenas pode ocorrer em meio ao seu Templo, e pela presença d'Aquele que eu enviei uma
primeira vez e que está voltando.

Esqueça todas as imagens falsificadas, distorcidas, que quiseram dar-lhe os homens e aqueles que quiseram
conservar um poder sobre você.

Se você aceitar viver no seu Coração, em meio ao que os meus Enviados denominaram o Estado de Ser, não
haverá mais lugar para a Ilusão, para o medo, para o sofrimento.

Mas é preciso ousar ir para esse desconhecido, é preciso ousar seguir si mesmo.
Seguir a Verdade é seguir a Luz e a sua Vibração.

Tornar-se essa Luz e essa Vibração irá fazê-lo transcender todo o resto que é apenas peso e incômodo.

***

Meu Amigo, meu Amado, o momento da promessa e o momento do juramento chegaram.
Então, o que você tem a temer?

Você tem medo da sua Eternidade?
Você tem medo do que você é?

Você prefere permanecer nisso que você é?
Você prefere habitar em meio ao sofrimento?

Eu lhe peço para levar este mundo para a Luz.
Para isso, basta acolher e deixar a Luz agir.

Sim, este mundo vai se espiritualizar, integralmente, mas, meu Amigo, meu Amado, eu lhe deixarei sempre a
Liberdade, porque você irá ali onde irá levá-lo a sua Consciência e em nenhum outro lugar.
Mas ali onde você irá, você vai ser marcado com o selo dos nossos encontros, pelo Fogo.

Você irá se apreender da importância do que você é, da importância do que nós somos, um com o outro, e o
outro com o primeiro, ou seja, a mesma coisa.

Isso se desenha, isso se especifica, isso é agora.
Não importa o tempo, em termos de dias, de semanas, de meses, porque isso é agora.

Se você imergir em meio à Verdade, o tempo não irá contar mais.
Tudo se fará simplesmente, se você se tornar simples.

Tudo se fará naturalmente, se você se tornar, novamente, natural.

***

Meu Amigo, meu Amado, acolha-me como eu o acolho, vivamos o nosso encontro em meio ao Único que eu
sou ou que você é, em meio ao Um.

Isso está se aproximando rapidamente
Alguns de vocês sabem e já vivem isso, por todo o Planeta, desde a criança no seu berço, como o Ser que

vive na floresta e que não conhece outras civilizações.
Resta concretizá-lo.

Essa concretização será possível desde amanhã [dia 17 de Julho último].
Assim como eu decretei, e assim como decretou o seu próprio sofrimento em meio aos mundos ilusórios, isso

é o fim do sofrimento.
O retorno à Alegria, o retorno à Verdade, o retorno à nossa Unidade.

Isso é Festa, isso é uma grande Festa.
Um número incalculável de Consciências Livres rodeia, agora, a sua densidade.

Elas vão se revelar, nos seus Céus, de maneira cada vez mais nítida.
A Revelação é um choque porque a Humanidade está adormecida na sua grande maioria, ela apenas dorme,

simplesmente dorme.
Então, deixe os seus Irmãos livres para escolher o momento do seu próprio despertar mesmo se, em meio à
minha Consciência, do Todo que eu sou, eu anseio, não no sentido da impaciência, mas no sentido místico,

encontrá-lo, encontrar-me em você.

***



Meu Amigo, meu Amado, eu vou agora me retirar.
Se você quiser, sirva-se da forma que eu fui durante a minha última vinda, mas saiba que eu nunca, nunca o

deixei ou o abandonei.
Mas não foi possível levantar antes o véu, antes desse dia.

Eu anunciei, há um ano, a lembrança da promessa e do juramento.
O momento chegou, o momento está aí.

Meu Amigo, meu Amado, eu termino nessas palavras.
Até breve, em você como em mim.

************
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Eu sou o Arcanjo Gabriel.

Bem amados Filhos da Lei de Um, muitos de vocês ouviram falar de mim, através dos escritos, nos textos
chamados sagrados.

Para além disso, eu sou o Mensageiro, eu sou aquele que permite os diálogos e a comunicação.

Eu sou aquele que anuncia e aquele que desvenda, aquele que dá certo número de ensinamentos, em
ressonância direta com a instauração de novos modos de funcionamento.

O Arcanjo Anael sugeriu-me vir para vocês porque, nesse dia, ele me disse, vocês trabalham aqui (como será
o caso nesta Terra, muito em breve) em novos paradigmas, em novas revelações e novos desvendamentos,

preliminares ao retorno à sua Unidade, à sua Eternidade.

Em breve, muito em breve, nesta Terra, muitas coisas serão anunciadas, serão vistas, serão percebidas, em
seus Céus, na Terra, como em vocês.

A hora verdadeiramente chegou de concluir seus preparativos e sua preparação interior, de aperfeiçoar em
vocês a lucidez, a Consciência, a clareza.

Certo número de aberturas está agora em curso.

O Arcanjo Uriel refinou a abordagem de sua Dimensão, permitindo o despertar da última nova Lâmpada,
anunciando, assim, certo número de prazos profetizados há muito tempo e que encontram, hoje, seu pleno

cumprimento.

A partir de amanhã, o Príncipe e o Regente das Milícias Celestes lhes desvendará seu plano, assim como o
plano de Maria, para as semanas a vir em sua Humanidade.

Certo número de verdades deve aparecer agora.

A claridade deve ser feita mesmo em sua consciência comum, do que é seu papel, do que é seu lugar na
Criação, do que é seu papel, seu lugar, em sua própria presença nesses tempos.

Tudo isso está a caminho, tudo isso vem para vocês, com força.

É preciso, efetivamente, se prepararem, porque esta Revelação e essas Revelações representam, em sua
Essência e em sua Verdade, algo de essencial, algo de importante, mesmo em sua compreensão que deverá

(nós pensamos, nós Arcanjos, assim como o conjunto da Frota Mariana) ajudá-los amplamente para irem para o
que vocês são e, não mais, para o que vocês acreditam ser.

Para muitos de vocês isto é um choque, mas um choque, eu diria, salutar, desvendando-lhes o sentido, o
objetivo, a origem e o final do que vocês realizaram, independentemente de sua vontade, neste espaço

chamado de 3ª Dimensão dissociada.

GABRIEL - 16 de julho de 2010
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O conjunto das Dimensões Unificadas, o conjunto da Frota Mariana, o conjunto das Embarcações da
Confederação Intergaláctica, e os habitantes dos Multiversos Unificados estarão aí, muito em breve, em seu

espaço visível, em seu céu.

Aí também, para alguns humanos, isso será provavelmente um choque, ou qualquer coisa de aterrorizante.

Para outros, isso será indiscutivelmente um alívio e uma grande Alegria.

É tempo, hoje, de estabelecer a ‘ponte de comunicação’.

Assim como o Arcanjo Miguel lhes explicou, no mês de maio, o Fogo do Céu despertou o Fogo da Terra,
assinalando o despertar, para os mais precoces de vocês, do Fogo da sua Kundalini e a subida em seu

‘Templo Interior’.

Por um processo de alinhamento da tri Unidade, em vocês, torna-se possível se estabelecerem na Verdade, na
Unidade, sem depender de quaisquer jogos na matriz.

Vocês são convidados, agora, eu diria, às Núpcias Terrestres.

Nessas Núpcias, muitas consciências opor-se-ão à sua própria Liberação.

Vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar.

Vocês têm, vocês que descobrem esses espaços Unificados, que deixar livres todas as almas, para fazerem
sua própria escolha, para irem onde as levará sua Vibração e sua Consciência.

É-lhes exatamente solicitado, mais do que nunca, que se afirmem e que se estabeleçam na Luz, a fim de
permitir, com mais base, mais firmeza, mais força, estabelecer o retorno da Luz nesta Dimensão.

Como sabem, Cristo, o Mestre da Luz, chega também, muito em breve.

Sua presença, sua qualidade, está já nascendo no interior de vocês e do seu despertar.

Desde a colocação na Vibração desse sistema solar, sob a influência do Arcanjo Uriel, novas portas de
comunicação se abriram.

Até agora, a comunicação com as esferas invisíveis podia se fazer unicamente na matriz astral, em sua parte a
mais elevada, que era chamada de Anais ou Memórias Akáshicas, que dava o acesso à história de sua Ilusão, à

sua própria memória, como à memória existente desde a falsificação.

Hoje, as novas portas estão abertas.

Elas lhes dão acesso a conhecimentos bem mais íntimos e bem mais em relação com sua origem estelar, sua
Dimensão de Semente de Estrela, por intermédio da revelação de suas Linhagens, revelação do que vocês

são, para além da Ilusão em que foram presos.

Hoje, há realmente a possibilidade de contatar e conectar esta história, aquela que está além das aparências,
além das ilusões, além mesmo de tudo o que fez o Mundo dissociado.

É isso que, neste período, vai também se revelar a vocês, de diferentes modos.

Seja pelo que vocês chamam de sonhos, seja por uma Consciência mais lúcida e mais desperta, isso não é
verdadeiramente uma simples curiosidade mas, bem mais, uma comunicação real com o que vocês são.

Certamente, demorar-se a conhecer ou fazer subir à superfície de sua consciência o que vocês foram em suas
encarnações, não apresenta mais de forma alguma o mesmo interesse que era, há ainda alguns anos.

O mais importante, assim como inúmeros intervenientes o repetiu, é estabelecer sua Consciência no
Coração e dissolver, inteiramente, a personalidade, na sua Presença e no seu Estado de Ser.

O objetivo está aí.

Mas, para alguns de vocês, as confirmações são por vezes necessárias para ousar cruzar a última porta.Ousar
ir para além do guardião do limiar, penetrar o que vocês são, em Verdade.

Eu participo apenas raramente por palavras porque, de um lado, existe também, como o sabem, afinidades



Vibratórias que são, para mim, muito mais fáceis de estabelecer em sua Dimensão do que por esse canal.

Mas, entretanto, Anael, como ‘Embaixador do Conclave’, pediu-me para vir ouvi-los também e não unicamente
falar-lhes.

Ver se há coisas que podem, aí também, ajudá-los a cruzar esta última porta que vocês sozinhos podem
cruzar.

Então, caros Filhos da Luz, se há, em vocês, questão, pergunta, é tempo agora de me fazê-las conhecer.

Saibam também que, através de nossa troca verbal, eu intervenho, obviamente, em sua Consciência, em seu
Coração e em sua garganta, segundo uma expressão que nós chamamos em linguagem do Verbo, ER IM.

Caros Filhos da Luz, eu os ouço.

***

Questão: poderia explicitar uma frase frequentemente citada: «se há medo, é que há identificação ao
medo»?

Bem amada Filha da Luz, se há medo, é que algo nasceu, em seu interior, que não é você.

Existe, de fato, no holograma que vocês habitam e ao qual deram corpo, por suas próprias crenças, certo
número de codificações Vibratórias opostas à Luz.

Essas codificações opostas à Luz são, antes de tudo, constituídas por duas coisas.
Primeiro, pelo medo, que é gerado e segregado, realmente, pelo que vocês chamam de hormônios e, em

segundo, há a necessidade compulsiva e inscrita, em suas estruturas cerebrais, de tudo julgar em função de
um critério que foi chamado de ‘bem e mal’.

A identificação aos seus próprios medos é acreditar que o medo faz parte de vocês, enquanto que ele é
apenas o resultado de uma manipulação biológica.

Do mesmo modo, em seu cérebro, antes mesmo que vocês o decidam, um julgamento é levado bem/mal, com
relação a suas crenças, bem/mal com relação a suas idéias, bem/mal antes mesmo que vocês decidam

conscientemente.

Esses dois elementos, inscritos em vocês de maneira exterior, fazem parte das coisas às quais vocês se
identificaram.

Assim, portanto, viver o medo, experimentar o medo, não corresponde de forma alguma à realidade.

O medo é apenas uma projeção vinda de um passado e indo a um futuro, impedindo-os de viver o presente.

No presente, não há medo, no EU SOU aquele que EU SOU não tem medo.

O medo é portanto uma criação da matriz, visando nutrir, literalmente, algumas consciências.

A desgraça é que muitos seres humanos que vivem esses medos acreditam formalmente que eles são deles.

Não existe qualquer medo na Consciência, que não sejam atributos hormonais.

Do mesmo modo, no que concerne ao bem e ao mal, aí também, é algo que lhes foi engramado (*) e
programado, para que, frente a qualquer acontecimento, face a qualquer circunstância de suas vidas, nesta
matriz, isso altera, de maneira constante, sua própria capacidade para se estabelecer na neutralidade, na

benevolência e, sobretudo, na Verdade.

(*)Um artigo de Wikipédia, a enciclopédia livre.

Engrama, do inglês ‘engram’, é um termo de biologia que vem do grego en (na) etgramma (escritura).

Este artigo dá a definição em Neurofisiologia.

O engrama é o traço biológico da memória (traço ou artefato mnemônico) no cérebro.

Atribui-se a elaboração da memória a modificações bioquímicas de propriedades de sinapses nos 10 a 12 milhões de neurônios do cérebro conectados

em redes de neurônios.



Um único neurônio pode se conectar a 100.000 outros neurônios (por vezes várias vezes ao mesmo) o que produz em torno de um milhão de milhões

de conexões.

Por sua atividade, resposta a vários estímulos, o processo mnemônico produz uma construção estruturando ou reestruturando as informações,

conhecimentos, para conduzir a conceitos programáveis na ação e/ou reação mais ou menos apropriada.

***

Questão: você pode responder sobre a veracidade do conteúdo de um livro sobre os raios
sagrados?

Caro Filho da Luz, não há Verdade em meio à sua Ilusão, que não seja a relativa.

A única Verdade é Ser.

Não há outra Verdade.

Tudo o que vocês percebem, sentem, nesta matriz, apenas tem existência em suas crenças e em nenhum
outro lugar.

Então crer em tal coisa ou em tal outra coisa, enquanto isso permanece no exterior ao que vocês são, qual
importância?

Porque não há Verdade, não há qualquer Verdade, na Ilusão que vocês vivem, se não é o Ser.

Então, obviamente, eu poderia lhe responder que há 7 cores no arco íris de seu Mundo e que, nos Mundos
Unificados, não existem 7 cores, elas não existem.

Então, para que serviria lhe dizer se isso, ou aquilo, é verdadeiro, uma vez que, de todo modo, tudo isso é
Ilusão, inteiramente?

Os apegos que vocês criaram, as religiões que lhes foram impostas, o conjunto do que vocês construíram,
desde suas casas até suas construções afetivas, no Estado de Ser, na Verdade absoluta, se desagregam e

não têm qualquer sentido.

Hoje, vocês devem, mais que jamais, ir para sua Essência e, portanto, para o essencial.

Todo o resto é apenas divertimento e afastamento da Verdade.

Agora, é claro, de nosso ponto de vista, que tudo o que foi escrito pelo homem representa, em verdade,
uma caricatura da Verdade.

Nada, eu disse sim, nada do que existe em sua Dimensão é verdade no exterior desta Dimensão, o que não é
o caso nas Dimensões Unificadas.

Então, quando eu falo de revelações, de desvendamentos que estão em curso, eu diria simplesmente essas
palavras: vocês devem ter-se prontos para tudo soltar, absolutamente tudo.

Vocês não poderão ter nada do que fez esse Mundo para penetrar nos Mundos Unificados.

A maior parte dos Escritos foi destinada a fazê-los sonhar, através do que vocês chamam de romance, para
fazê-los trabalhar o mundo das ideias, do pensamento e de um conhecimento que vocês chamam de

‘científico’, cujas leis não têm mais curso nos Mundos Unificados.

Essas leis apenas se aplicam em sua matriz.

Então, sair da matriz não é ali se fechar ainda mais, seja através de uma crença, seja através dos Escritos.

Isso necessita de vocês um esforço essencial.

Este esforço essencial, como o chamou Anael, é o ‘Abandono à Luz’.

Apenas há a sua Verdade, apenas há a sua clareza.
Não aquela que vocês projetam através de suas leituras, mas, sim, aquela que vocês vivem, no momento em

que vocês penetram em seu santuário cardíaco.



que vocês penetram em seu santuário cardíaco.

Todo o resto apenas os faz se afastarem, por vezes se aproximarem, mas isso não os fará jamais abrir a porta.

É preciso que vocês estejam lúcidos, queridas Crianças.

Compreendam bem que, mesmo a Verdade e a Luz Vibral que puderam penetrar nesse Mundo, foram
imediatamente, pelo próprio princípio da existência da matriz, desviadas, falsificadas.

Há apenas o Ser, há apenas o que vocês são, em Verdade, no seu Estado de Ser, que tem uma existência real
e verídica.

O resto é apenas construção, suposição, hipótese, ideia, pensamento, emoção, portanto, vocês deverão se
desengajar de tudo isso, porque tudo isso não existirá mais.

Somente existirá a Luz e o que vocês são, em Verdade: Filhos da Luz.

Juntando-se a esses espaços, esta Vibração, esta Consciência que vocês são em toda Eternidade, há
Inteligência, no sentido o mais verdadeiro, o mais autêntico.

Então, responder que o ensinamento dos raios sagrados é um dispositivo a mais, me tentaria.

É tempo, agora, de se tornarem grandes e de compreender que vocês são a Fonte, que vocês são a
Unidade e que vocês não são essas construções mentais destinadas, como um chocalho, a atraí-los, mas que

não têm qualquer existência nos Mundos Unificados, nenhuma.

Apenas a presença à sua própria Presença, todo o resto é um brinquedo, um dispositivo.

Absolutamente tudo.

Nós avançamos, cada vez mais, para a Revelação, da Revelação, certamente, da vida que vocês denominam
extraterrestre ou intraterrestre, isso é para agora.

Mas esta Revelação não tem por objetivo fazer trabalhar ainda mais sua cabeça, seus medos, seu bem e seu
mal, mas para extirpá-los, se o desejam, da matriz.

O desafio pessoal, individual, coletivo, está nesse nível.

Todo o resto, ainda uma vez, é apenas chocalho e dispositivo.

Vocês devem penetrar a Consciência Pura, o que foi chamada, pelos veneráveis Anciões Sri Aurobindo e Um
Amigo, de Sat Chit Ananda, de Consciência Pura, a Joia, o corpo de Eternidade [corpo de Estado de Ser].

Vocês devem, se o desejam, começar a fabricar o casulo de Luz, para que a lagarta se apague.

O tempo, como o sabem, em sua linearidade, é contado; mais do que contado, ele é descontado.

***

Questão: poderia me ajudar a ser absorvido na energia dos raios do sol?

Caro Filho de Luz, o instante e o momento de sua Presença nesse mundo é de preparação intensa.

Esse momento virá, esteja certo, mas ele virá à sua hora, não há que preceder, nem que antecipar, há que
preparar.

A preparação segue seu curso.

Efetivamente, acontece-me frequentemente, agora, de me aproximar de alguns humanos, de atribuir-lhes
proteção e Presença.

É uma presença amigável, não é a de um Anjo Guardião, mas daquele que vela sua preparação, que vem
suavizar, para aqueles que me sentem, esta preparação.



Então, é efetivamente desejável viver essas experiências de Consciência, mas é também indispensável
guardar ainda o pé nesta matriz.

Vocês estão no caminho para a dissolução, vocês estão no caminho para seu retorno à Unidade, mas a sua
presença é também indispensável nesta matriz, a fim de assentar a Luz e de espalhá-la nesse Mundo.

Em breve, a presença da Luz Vibral, através de seus diferentes componentes, lhes será visível, porque o nível
Vibratório da Terra, seu estado de Consciência, muda e vai agora mudar em toda velocidade.

Tudo vai se concatenar, tudo vai se precipitar, vocês devem permanecer estáveis, centrados em sua Presença,
viver, Caro Filho de Luz, o que você descreve e se estabelecer efetivamente nesta orientação, nesta Vibração.

Mas a hora da reabsorção, da dissolução, não chegou ainda.

Ela está próxima, o momento ou a hora chegará.
A preparação é intensa e nós, Arcanjos, assim como o conjunto das Estrelas de Maria e a Frota

Intergaláctica Mariana, assim como os 24 Anciões, supervisionamos, com amor, este parto do conjunto do
sistema solar.

Mas este parto, como o sabem, como todo parto, necessita certo número de coisas.

Os sinais são efetivamente muito numerosos, como lhes disse Maria, como lhes disse Snow.

A Terra dá à luz, nesse momento mesmo, mas é preciso respeitar o tempo do parto nesta matriz mesmo.

É importante também que o Desvendamento e a Revelação tenham lugar na matriz mesmo.

Uma vez mais, nós imaginamos que é o melhor modo de fazê-los dar o ‘salto para sua Unidade’.

***

Questão: é oportuno conhecer a Linhagem e o destino?

Caro Filho de Luz, isso não é uma revelação que possa se fazer do exterior porque, se ela se faz do exterior,
ela alimentará o mental, indefinidamente.

A revelação da Vida, fora desta Terra, certamente, é importante, mesmo para a consciência comum, mas no
que concerne à revelação de suas próprias Linhagens, ela não pode se estabelecer senão em sua própria

revelação Interior.

Dizê-la a você não servirá a nada e não o fará de modo algum progredir, bem ao contrário.

Isso se tornará, assim como o disse, um chocalho ou um dispositivo.

Lembre-se de que a Inteligência da Luz, quando você penetra o santuário do Coração, no seu Estado de
Ser, tudo revela e tudo desvenda.

Não há pergunta que permaneça sem resposta, porque tudo é evidência.
Mas você deve primeiro cruzar a porta, não pode ser de outro modo.

***

Questão: qual é hoje o principal obstáculo ao cruzamento desta porta? 

Caro Filho de Luz, é exatamente a mesma coisa para o conjunto da Humanidade, quer vocês estejam
despertos ou não.

É sua identificação à Ilusão de ter dado corpo à Ilusão.

É uma coisa aderir aos Escritos falando-lhes de Ilusão, como dizem alguns povos da Maya, é outra coisa vivê-
los.

Vocês são tão apegados à sua forma, vocês são tão apegados às suas posses, que, enquanto não tocam e



não vivem o Estado de Ser, vocês não querem soltar e, no entanto, vocês devem soltar.

É o mesmo medo, é o mesmo princípio, no conjunto da Humanidade, e não em cada um de vocês.

É exatamente a mesma problemática para o conjunto de consciências presas nesse Mundo.

Vocês acreditam ser esse corpo, vocês acreditam ser essas emoções, vocês acreditam ter filhos, vocês
acreditam ter pais, vocês acreditam ter dinheiro, vocês acreditam ter uma casa, vocês acreditam.

Tudo isso é Ilusão.

Vocês não podem pretender viver a Luz sem se desembaraçarem de tudo o que vocês acreditam.

Isso se chama de morte, efetivamente.

Não a morte do corpo físico, mas, sim, a morte do ego, em todos os sentidos do termo.

Vocês não podem esperar cruzar a porta, de nenhuma maneira, sem se liberar.

Os Casamentos Celestes representaram uma liberação essencial do conjunto da Humanidade.

Hoje, um Desvendamento e uma Revelação intensa vão aparecer em seus Céus e, então, vocês deverão
também cruzar as portas de todas as crenças que vocês estabeleceram ou mantiveram.

A Revelação é Alegria.

O Desvendamento é Alegria, quando vocês deixam a Ilusão para entrar no que vocês são.

Enquanto vocês não estiverem ali, mesmo os Seres no caminho para a Luz, a sua situação irá se tornar cada
vez mais difícil.

O venerável Omraam os preveniu desde muito tempo.

O que será difícil será unicamente o seu ego, porque ele irá resistir, ele fará de tudo para impedi-los de
passar.

Então, certamente, se você se identifica a isso, você não poderá pretender o que você sonha.

Ainda uma vez, qual a importância?

Porque, de todo modo, é o fim da Ilusão, o fim da matriz e, de qualquer modo, mesmo perdendo esse corpo,
você não perderá a Consciência, bem ao contrário.

Nós compreendemos também, muito bem, e aceitamos, que algumas Consciências tenham necessidade de
permanecer nos Mundos de carbono, separados, mas conectados com a sua Fonte, para experimentar ainda

o que eles não acabaram de experimentar ou o que eles têm vontade de experimentar.

Dito de outro modo, alguns têm ainda necessidade de chocalho, de brinquedo, de dispositivo.

Mas, ir para a Luz Vibral, para o Estado de Ser, é consentir com a Luz e consentir com a Luz é se liberar de
todas as crenças.

Isso não quer dizer abandonar pai, mãe, filho.

Isso quer dizer, no tempo de um instante, se separar de todas as crenças.

É o único modo de cruzar a porta e aceder às esferas Unitárias.

Depois, vocês deverão manter a Ilusão, ali participar ainda, mas sua vida será profundamente diferente porque,
a partir do momento em que vocês vivem os instantes de felicidade, frente ao sol, mais nada será como antes.

Porque vocês sabem onde está a Verdade e onde ela não está.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caros Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, eu lhes agradeço por terem prestado atenção aos meus
propósitos, às minhas Vibrações.

É tempo, agora, de deixá-los trabalhar.

Recebam toda a Luz e toda a Verdade e, certamente, até outra oportunidade.

************
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 ~ VIBRAÇÃO PELAS PALAVRAS ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, eis-me aqui com vocês.

Caros irmãos, caras irmãs, vamos, juntos, penetrar ainda mais no espaço sagrado do Coração.
Lá, onde não existe qualquer sofrimento, qualquer separação, lá, onde tudo é Unidade, Beleza e Harmonia.

Assim, eu me proponho, pelas Vibrações, pelas palavras, e, em seguida, pelo silêncio, nos comunicarmos
juntos.

Inicialmente permaneçamos, se quiserem, alguns instantes em suas questões. Eu lhes dou então a palavra.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, caros irmãos e caras irmãs, permitam-me guarnecer este espaço de palavras, para que, através de
simples palavras, vocês possam perceber e viver a Vibração, porque acompanharei cada uma das palavras

que pronunciarei e as frases, da Vibração Unitária, da Vibração do Si, para que, juntos, neste espaço de
comunicação, nos elevemos, juntos, a Vibração.

*

*

Ser na Presença é Ser em tudo, por toda parte.
Ser na Presença confere o tempo sem tempo.

Ser na Presença do Ser é Presença revelada, Vibração.
Ser é Alegria.

Ser é imobilidade e movimento, ao mesmo tempo.

*

Ser é dissolução da forma dentro do Tudo, a Consciência se torna então toda forma existente, ou a vir,
nesta Dimensão, como em outras Dimensões.

*

UM AMIGO - 16 de julho de 2010
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Ser é Vibração Luz.
Ser é pacificação, silêncio e plenitude.

*

No Ser, é o Fogo que consome a Ilusão.
Consumindo a Ilusão, esta é consumida, permitindo-lhes se estabelecerem Presença.

*

No Um, há apenas o Um.
O Um é Tudo, sem divisão, sem separação, sem barreira.

O Um é ausência de separação.
*

Ser é sem limite de forma ou de tempo ou de espaço.
Ser consome os véus da aparência, para estabelecer e afirmar Presença.

Ser é desvendamento.
*

A retirada do véu é pacificação.
No Ser se desvenda e se revela Cristo, Luz, Vibração eterna.

*

No Alfa e no Ômega, aqui e agora.
Sopro do Espírito, Sopro de Verdade.

*

Ser, no inspirar e no expirar.
Ser, na Respiração.

Pulsação.
As duas decidem.

*

Unidade, Verdade, Beleza, onde se estende Paz, onde Fraternidade não é uma vã palavra, mas realidade.
*

No Ser, o Coração fala, ao Coração, a linguagem do Verbo, linguagem do Amor.
*

Pureza e Simplicidade conferem Humildade, Apaziguamento.
*

Na Vibração da Alegria, a pacificação dos antagonismos, sua dissolução, na presença, se realiza.
*

Acolhimento, Presença.
Presença da Verdade.

*

A cabeça se cala, no Ser.
*

Luz.
Unidade.

*

Para além da oposição, para além da divisão, se estabelece a missão, a Única missão: Ser no Ser, acolher,
tornar-se Fogo, Presença, Coração ardente, Filho ardente, Sol, Estrela.

*

Ser, Fusão do Si em Si.
Fusão.

Universos e Multiversos.
Liberdade e Graça.

Vibração.
*



Na Presença, no Coração, vibra e vive a Graça, a não ação e a ação.
Amor a Si, como ao Universo, onde a distância se torna coincidente, no Ser.

*

Vibração.
Consciência.

Paz.
Um amigo: Fogo.

*

Em seu Fogo, virá se estabelecer aquele que é seu Amigo.
Pela Graça do acolhimento, pela Graça da Alegria.

*

Liberdade.
Presença.

Silêncio e som.
Silêncio e som de Vida.
Sopro e Verbo de Vida.

Promessa.
*

O acolher é se acolher, se abandonar e abandonar.
Vibrar e viver.

Presença.
*

Substituir o limite pela Vibração.
Presença.
Presença.

*

Amar-se e liberar-se.
Luz Vibral.

Verbo.
*

Presença para ouvir.
Presença para viver.

Unidade.
Ser no Ser.
Liberdade.
Liberação.
Presença.

*

Comunicar-se com a Fonte, voltar a Ser a Fonte.
Dissolver a Ilusão.

Iluminar.
Acender o Ser, Presença.

*

Um Amigo os ama.
Vibração.

Um amigo os deixa preparar o silêncio para vir, na Presença.
*

Na sequência, aqui e agora.
A Graça se estabelece, dentro e fora, sem diferença.

*
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês, como anunciei.

Minhas palavras serão breves.

Elas irão ao mesmo sentido, certamente, daquelas que pronunciou o Arcanjo bem amado Miguel.

Assim, a partir de hoje, eu me aproximo de vocês, do seu Coração.

Muitos de vocês, sobre este planeta, começam a perceber a minha Presença e o meu Amor.

Outros irão se juntar, progressivamente e à medida do tempo que avança, o batalhão daqueles que me
reconhecem.

Em breve, eu irei anunciar a todos.

Este Anúncio é uma reconexão, ela irá lhes permitir, eu espero, para muitos de vocês, voltarem-se para nós e,
portanto, para vocês.

Ousar ir para o que vocês são: os Filhos da Fonte, os Filhos da minha Criação, nesta densidade.

Em breve eu irei me dirigir a cada um de vocês, quer vocês aceitem ou não, porque, através desse contato que
eu vou estabelecer, pessoalmente com cada um de vocês, encontrar-se-á a possibilidade de juntar-se à

Unidade.

Em breve, muito em breve, o meu Filho irá se dirigir, pela Vibração, ao seu Coração e irá acender, em vocês,
se o desejarem, o Sol.

Como o Arcanjo bem amado lhes disse, muitos sinais irão aparecer sobre a sua Terra (que é a minha) como
nos Céus.

A nova Luz, autêntica (aquela que não foi desviada), vem revelá-los a vocês mesmos na suavidade e na
humildade, no Fogo da Verdade e no Fogo do Amor, permitindo-lhes, queridos filhos, se o desejarem, juntar-se

à sua Eternidade, um a um.

Logo que as últimas chaves lhes forem entregues, ser-lhes-á possível decidir e juntar-se ao que lhes dita a sua
própria Consciência.

Não se demorem no barulho do mundo, no tumulto dos que querem se opor à minha vinda, aqueles que
recusam ainda retornar ao que eles são.

Não se preocupem com nada.

Estejam centrados no que vocês são, e tudo irá para o melhor.

Como disse meu Filho: «vigiai e orai», não esta oração estéril da cabeça, mas a oração do seu Coração.

MARIA - 17 de julho de 2010
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Voltar a ser como uma criança é ser humilde e simples, porque a Luz é simples.

Ela é Inteligência suprema e ela é simples.

A Fonte decretou, como sabem, o final definitivo da ilusão.

Mas a Fonte lhes concedeu também aquilo de que vocês foram privados por algumas formas de consciências,
nesse mundo: a Liberdade.

E esta Liberdade, seguramente, é imprescindível.

Assim, portanto, vocês irão para onde os levar a sua Vibração.

O seu destino será estabelecido a partir do momento em que o meu Anúncio chegar.

Porque, naquele momento, o meu Coração de Mãe espera que inúmeros seres humanos, pela reconexão que
vou estabelecer, irão abrir, naquele momento, o seu Coração e irão decidir retornar à Verdade do que eles são

e não permanecer na ilusão.

Lembrem-se, contudo, de que a ilusão terminou, esta ilusão que irá se manifestar com todo conhecimento de
causa, e, portanto, não será mais realmente a ilusão e o sofrimento que vocês vivenciaram.

A partir da entrega das últimas Chaves do Arcanjo Metatron, tudo irá se tornar possível, a cada instante, a cada
minuto.

Nenhum de vocês, meus filhos, poderá ignorar o que eu irei lhes dizer.

Eu vou preveni-los também, desta vez ou em uma outra vez (tudo vai depender do número de Corações
abertos, do número de filhos despertos a si mesmos na sua Luz), eu virei anunciar-lhes, três dias antes, o

momento em que será necessário cessar toda atividade exterior, a fim de prepararem-se ao que vários dos
meus profetas chamaram de famosos três dias.

Isso pode ocorrer a partir da instalação da cruz no seu céu, até a data limite que lhes foi dada pelos diferentes
Arcanjos.

Isso pode ocorrer e advir a cada momento, a cada sopro da sua respiração.

O conjunto da Confederação Intergaláctica (e mais essencialmente a minha Frota) irá ajustar os dados, o
calendário, mas eu quero que vocês saibam, como lhes disse Miguel, que é agora.

Não há mais atraso, não há mais tempo a esperar e a aguardar.

É tempo de realizar o que vocês são.

É tempo de se estabelecer na sua Verdade, e na sua Luz.

O meu Coração de Mãe vem do Céu.

Eu venho do Céu e eu vou aparecer nos seus Céus, não como alguns quiseram fazê-los crer, em uma
aparição, mas, sim, na Luz e não em qualquer ilusão ainda.

O seu Coração irá sabê-lo instantaneamente, além mesmo do que será percebido, além mesmo do que será
sentido.

O seu Coração vai vibrar em uníssono com a Verdade que eu irei manifestar.

Isto está a caminho.

Como sabem, eu voltarei também no final do seu mês de julho, a fim de prepará-los para a Cruz do Céu.

É possível que eu tenha defasagem de alguns dias, em função de circunstâncias que se desenrolam
atualmente nos seus céus, mais próximo da sua Terra.

Daqui até lá, há que aperfeiçoar a sua preparação, para acolher a Luz, para experimentar a paz da Luz, qualquer
que seja o barulho desse mundo.

Assim como lhes disseram algumas daquelas que me acompanham, a Terra vive o seu parto, e vocês estão aí
para ajudá-la, pela sua Presença, pelo seu Coração.

É realizando, em vocês, a nova Tri-Unidade, acolhendo, inteiramente, a Vibração do Espírito Santo, a Vibração



do Ultravioleta e da Fonte, que vocês poderão
permitir a este parto desenrolar-se da melhor forma possível.

Durante este parto, vários dos seus irmãos e das suas irmãs juntar-se-ão a Cristo no seu Coração.

A hora que vocês vivem, nesses tempos, e cada hora, é de uma majestade especial.

Cabe-lhes vivê-lo, e lembrem-se de que isso apenas pode ser vivido no Coração, simplesmente.

Muitas ilusões desse mundo vão tentar mantê-los no inverso da Alegria, no inverso da serenidade e da paz
necessárias.

De qualquer modo, qualquer que seja o seu estado, naquele momento, o meu Anúncio irá alcançá-los.

Não poderá haver qualquer dúvida, pela própria Presença da Vibração do seu Coração.

É a vocês, depois, que caberá, se tal for o seu desejo de alma e de Espírito, estabelecerem-se no Fogo do
Coração.

Ninguém irá forçá-los.

Mas vocês não poderão dizer que não sabiam.

Porque, efetivamente, ainda hoje, muitos dos meus filhos estão adormecidos, totalmente envolvidos na ilusão.

Mas as coisas vão mudar até o meu Anúncio.

Elas vão mudar porque todos vocês irão se tornar lúcidos sobre a nossa relação, sobre a nossa Presença.

Lúcidos também sobre o que é a Verdade e o que é a mentira, em vocês como no exterior de vocês.

Desde agora, alguns dos meus filhos despertos não podem mais ser enganados, não podem mais participar
da ilusão.

Nesta Clareza nova, nesta Precisão e nesta Profundez, as coisas irão lhes aparecer cada vez mais claramente.

Todas as respostas estarão na Vibração do seu Coração.

Nenhuma resposta, aliás, poderá ser exterior.

Mesmo a minha Presença será Vibrada no seu Coração.

Isso irá lhes permitir fazer toda a diferença entre o que eu sou e o que eu represento para vocês, e algumas
ilusões que lhes foram sugeridas, ou impostas.

Muitos de vocês revelar-se-ão então à sua origem estelar.

Vários véus devem cair, permitindo-lhes também viver, na humildade e na simplicidade, a revelação do que
vocês são, a revelação da nossa filiação.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil, também, perceber Cristo.

A separação entre os mundos Unificados e dissociados se desintegra, agora, cada vez mais rapidamente.

As barreiras caem uma atrás das outras, a fim de que haja o menos de distância possível entre vocês e nós.

Isso acontece sob os seus olhos e em vocês.

Como sabem, algumas influências específicas no seu sistema solar, como no cosmos, vão entrar em
ressonância com vocês e com a Terra.

Esta entrada em ressonância fará com que mais nada possa ser como antes, absolutamente mais nada.

Neste dia e nesta semana, tudo vai mudar.

A melhor maneira de acolher isso é levar uma vida calma e confiante.

Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com estarem calmos e confiantes.



Vocês não têm nada mais com o que se preocupar senão com ser o que vocês são.

Nós lhes desejamos boas vindas, pois estamos ansiosos pelos nossos reencontros.

Gostaríamos que o máximo de Consciências reencontrasse a sua liberdade e a Alegria.

O que lhes trazemos é a Verdade e a Alegria.

O que alguns, dentro desta ilusão, querem fazê-los viver, é o medo e a ausência de Alegria.

Cabe a vocês decidirem, a partir de agora ou a partir do meu Anúncio, o que vocês querem viver.

A Presença e a Irradiação de Cristo está presente, a partir de agora, no orbe do sol e no orbe deste planeta.

Cada um pode se dirigir a Ele, percebê-Lo, senti-Lo, isto não é uma ilusão.

E, de todo modo, como uma ilusão poderia fazer viver a Vibração do seu Coração?

Isso é impossível.

É, aliás, nesta Vibração do Coração, que vocês poderão esclarecer o que é verdadeiro, e respeitar, também, o
que é falso.

Assim, quando Cristo lhes disse para não julgar, eu o digo também, hoje, porque vocês não conhecem, por
enquanto, aqueles que são seus irmãos e aqueles que ainda não o são, porque não estão despertos.

Contentem-se de assentarem-se na Vibração.

Contentem-se de observar, de escutar.

Continuem a se prepararem.

Desde agora, nós podemos lhes dizer que, durante a semana de 07 a 15 de agosto, muitas coisas vão mudar.

Elas têm apenas um objetivo: permitir-lhes reencontrarem-se e nos reencontrar.

O final do isolamento, o final do sofrimento, o estabelecimento da sua Presença na Alegria é, realmente, o que
está chegando.

Mas, para viver isso, é preciso destrancar o seu Coração, é preciso perceber e Vibrar no Coração.

Para aqueles de vocês, meus filhos, que ainda não estão nesta Vibração, não tenham qualquer inquietação.

Porque, se vocês forem para isso, na pureza e sem falsa aparência, aceitando se ver e não tal como vocês
creem se ver, esta ignição será fácil e facilitada.

No Coração não há nada com que recear, há somente que deixar morrer o que deve morrer.

A melhor forma de deixar morrer o que deve morrer é não julgar, e, sobretudo, respeitar a liberdade: a
liberdade do seu pior inimigo (assim nomeado), como a liberdade daqueles que estão mais próximos de

vocês.

Porque cada um deve descobrir a Liberdade e ir para onde o levar esta Liberdade.

Vocês não podem, nem devem, interferir sobre quem quer que seja.

Esta é a mais bela prova de Amor: deixar livre.

A expansão que vivem da sua Consciência vai conduzi-los a experimentar Vibrações novas, das quais o
Arcanjo Miguel falou longamente, correspondentes às cinco novas lâmpadas (chacras) (*).

Vibrações novas aparecem no seu corpo físico.

Elas refletem, incontestavelmente, a abertura à sua nova realidade.

Coloquem sua atenção, coloquem sua Consciência e seu interesse nessas novas Vibrações porque, elas
também, os conduzem à sua Eternidade.

Não há nada mais a preparar além de vocês mesmos, todo o resto irá seguir.



Porque, quando vocês se tornarem Luz, nenhuma sombra pode subsistir.

Acolhendo a Luz do meu Filho, vocês se tornam Ele.

Por uma alquimia especial (ô quão falsificado pelas religiões!), pela fusão com Ele, com Miguel, comigo, vocês
se tornam isso.

Vocês são chamados a voltarem a ser vocês mesmos, esse Filho Ardente do Sol e esta Luz.

Esta não é uma reivindicação para «colocar a boca no mundo», para os outros, mas é um estado de ser que
transparece, sem qualquer dificuldade, para os seus irmãos e suas irmãs que estão na direção para esse

caminho.

A Vibração não pode mentir, ela os abre ou ela os fecha novamente.

Nesta Vibração, nenhum irmão, nenhuma irmã, qualquer que seja o seu caminho, pode mentir para vocês.

O que quer que diga e o que quer que faça.

É assim, portanto, um novo mundo neste parto da Terra, onde, finalmente, a noção de humanidade, de
fraternidade, vai tomar todo sentido e todo seu lugar.

Aí está, meus queridos filhos, as palavras que eu queria associar àquelas do Arcanjo bem amado.

Aqueles que o desejarem poderiam olhar, certamente, o que significa esta Cruz, no sentido astronômico e
também astrológico, porque ela se refere diretamente ao futuro desta Terra e de todos os meus filhos.

A esta Cruz do Céu se junta a Luz vinda do Sol Central e a Luz do meu Sol de origem, também.

Lembrem-se de que o conjunto das Forças da Luz que chegam ao seu Céu não veem absolutamente impor-
lhes nada, mas propor-lhes.

Cabe a vocês dispor e decidir.

Muitas almas também vão decidir juntar-se às esferas da Eternidade, deixando esse corpo, porque elas irão
compreenderão que esse corpo não é nada, que o importante é o Espírito e o veículo de Estado de Ser.

Isso será feito em plena Consciência e com total lucidez.

Não há nada, portanto, a lamentar, não há qualquer sofrimento a ter com relação a isso, que não esteja nos
apegos ilusórios.

Respeitem a escolha de cada um.

Respeitem a escolha da Mãe Terra.

No seu Coração, não pode haver qualquer sofrimento, qualquer apego.

A liberdade é total.

É ela que viemos lhes restituir.

Assim como respeitamos a sua liberdade, respeitem a liberdade de todos, sem exceção.

Não julguem qualquer caminho, qualquer escolha.

Nós lhes pedimos para permanecerem despertos e lúcidos, mas para não julgar, não condenar e não se irritar.

Deixar simplesmente a Luz agir, para vocês, como para o outro, quem quer que seja este outro.

Vocês devem respeitar isso.

Aproveitem também, como lhes disse Miguel, esta dia, para alinharem-se na sua Presença porque, nesta
Presença, há Alegria, não pode ali existir sofrimento, nem apego, nem temor, nem medo.

Tudo é pacífico.

Vão para esta Paz.



Eis o que o meu Coração de Mãe pode lhes dizer.

Nós todos esperamos, para vocês, a melhor das escolhas.

Ainda uma vez, nós respeitamos todas as escolhas, sem exceção.

Meus queridos filhos, se existir em vocês ainda algum questionamento, eu posso ali trazer um esclarecimento
suplementar, sempre respeitando o fato de que o que deve ser revelado, pela Cruz no Céu, não o será hoje,

porque é importante que vocês conduzam o seu próprio amadurecimento com relação a isso.

Vocês têm perguntas?

***

Questão: sob qual forma será feito o seu Anúncio?

Ele será, antes de tudo, Vibratório, pela minha Presença e, naquele momento, vocês irão compreender o que é
reencontrar sua mãe e Vibrar a reconexão.

E cada um irá me ouvir distintamente.

Essa mensagem será enviada a todos, sem exceção.

Quer vocês queiram ou não ouvi-la, quer vocês queiram ou não percebê-la, não poderá ser de outro modo.

Aí está.

O teor, agora, deste Anúncio, obviamente, não pode ser revelado agora, mas ele será, de algum modo, um
grande choque, mas um choque de Amor.

Naquele momento, vocês irão se tornar totalmente lúcidos sobre as suas próprias escolhas.

Vários dos meus Mensageiros começam já a sentir e a viver a minha Presença.

Porque eu estou presente neles e eles têm revelado a minha Presença.

Como Mãe, eu não estou somente no Céu, em uma outra Dimensão, mas eu estou, também, presente em cada
um de vocês, como o está Cristo, como o está Miguel.

E nós estamos presentes, em vocês, no Interior, no seu Coração.

Existe um dado momento em que o conjunto da humanidade tomará Consciência disso.

Eu não venho obrigar ninguém, eu venho simplesmente recordar do seu estado de ser, para lhes permitir
passar no Ser e na Verdade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, eu lhes desejo o melhor.

E o melhor que eu posso lhes desejar é reencontrar a Luz.

É o meu desejo de Mãe.

Eu lhes digo então até o final de julho, muito provavelmente entre o dia 27 e o último dia de julho, quando, aí, eu
lhes darei novos elementos sobre esta Cruz

e sobre o que ela significa, em vocês, como nesse mundo.



Aguardando, o Amor da Luz, o Amor do meu Filho, de Miguel e o meu lhes são oferecidos, à vontade e à
saciedade.

O meu Amor de Mãe os acompanha.

Eu venho para vocês, preparem-se!

Eu os amo.

************

(*) ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=648

17 de Julho de 2010

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100717_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do UM, onde estiverem sobre este planeta, a hora

chegou, como eu anunciei anteriormente, de viver em meio à nova Aliança, Aliança do Fogo em meio à nova
Tri-Unidade, representada por MARIA, por CRISTO e por mim mesmo.

Na sua densidade, o Fogo do Amor nasce agora em meio ao seu Coração.
O CRISTO Interior está doravante muito próximo.

Ele chega por onde ele partiu, acompanhando MARIA em meio à sua Luz, em meio às suas Irmãs, para o
restabelecimento da Verdade da Unidade e para o final da ilusão e dos enganos.

Bem amados Filhos da Luz, em meio ao seu Coração, ao seu Templo Interior, chegou o momento de acolher
Aquele que disse, percorrendo seus passos nesta Terra: “mantenham a casa limpa, porque você não sabe a

que horas eu voltarei”.
E esta hora e esta data, é agora.

Vocês entraram diretamente nos tempos profetizados, nos tempos anunciados.
Somente o Coração, somente a Unidade irá lhes permitir superar o combate do Bem e do Mal, na sua

Dimensão.
O único modo de amar e de servir será o de penetrar no seu Ser Interior, fazê-lo desabrochar e dar-lhe toda

Potência e toda Luz, para que ele trabalhe na sua densidade, para prosseguir a sua missão de Ancorador e de
Semeador da Luz.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, os seus Céus vão mudar.
A sua Terra muda.

A hora chegou de percorrer e de ir aos seus novos Céus e à sua nova Terra.
Resta receber e recolher, neste planeta, como no seu Ser, as últimas Chaves Metatrônicas que permitem a

instalação, a manifestação e a concretização da Cruz no Céu, anunciada por vários profetas.

MIGUEL - 17 de julho de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100717_-_MIKAEL.mp3


A hora é para o retorno da Luz, para o final irremediável dos enganos.
O reino de Satã termina, agora.

Não há que dar data, pois a data é agora.
Tudo o que foi anunciado, profetizado, visto pelos visionários, é agora.

Resta-lhes ajustar a sua preparação Interior, despertar-se dentro da sua Verdade, a fim de se prepararem para
juntar-se à sua nova Morada. 

*** 

A hora chegou, bem amados Filhos da Luz.
Então, sim, congratulem-se.

Acolham Aquele que vem em Majestade, Ele está de volta entre vocês.
Entre vocês, não querendo dizer em um corpo de carne, mas, sim, no seu Céu, em breve visível aos olhos de

todos.
Bem amados Filhos da Luz, a partir de agora, durante 48 horas, desde o início de 17 de julho e até amanhã, no

final do dia 18 de julho, a Nova Aliança será realizada.
Esta Nova Aliança acontece, de início e prioritariamente, no Interior dos Filhos da Luz que trabalharam para a

sua Reconexão, para o seu Estado de Ser, para o seu Fogo, para o Amor e para a Verdade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, os últimos véus estão caindo, permitindo-lhes, se tal for a sua

Vibração, ver a Verdade, entendê-la, percebê-la no seu Ser Interior.
O que acontece no seu Ser Interior, no seu Templo, manifestar-se-á em breve aos seus olhos de carne, visível

por todos.
MARIA (e Ela irá lhes repetir isso) prepara a sua Vinda e o seu Anúncio, a fim de prepará-los para a reversão

final do seu Ser, para a Luz, em meio ao Estado de Ser.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora é para a Alegria Interior, seja qual for a desordem deste mundo,
porque está em vocês o estabelecimento em meio à sua Alegria, em meio à sua Vibração, que vocês vão

assumir e portar a Luz servindo a CRISTO.
O retorno d’Aquele em meio ao seu Espaço firma a realização da Promessa do seu retorno.
A hora chegou de observar, em seus Céus, a vinda da Confederação Intergaláctica da Luz.

Muitas embarcações serão visíveis e já são visíveis.
Entretanto, aqueles que participam da ilusão desse Mundo estão também ali presentes.

Cabe a vocês, por intermédio da Vibração, perceber a Verdade da Unidade e abandonar a dualidade existente
nesta matriz.

A conexão foi realizada, em vocês como no exterior de vocês.
O Fogo da Terra se estabelece.

O Fogo do Céu vem desposar o Fogo da Terra.
Os dois se encontram no meio do seu Ser, como no meio desta Terra, permitindo desvendar o que deve sê-lo,

permitindo revelar o que deve sê-lo, permitindo-lhes estabelecer-se na Verdade, na Beleza e na Unidade.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, durante essas 24 horas e durante o período precedente à realização da
Cruz no seu Céu e a vinda da Luz, cabe-lhes preparar-se, porque é agora que tudo acontece, é agora que

devem encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade, se tal for a sua Vibração, se tal for o seu desejo de alma e de
Espírito.

A revelação do Espírito nesse Mundo acompanha-se, como sabem, da destruição da ilusão.
Nada do que foi escondido poderá mais ser escondido de vocês.

Nada do que foi ocultado poderá permanecer oculto.
Esta é a revelação da Luz, esta é a Verdade que havia sido anunciada.

O Conclave prepara-se para acolher, assim como vocês, a revelação das últimas Chaves da Luz, na semana de
07 a 15 de agosto, até o final do seu verão (inverno, no hemisfério sul) e até o final desta Dimensão, cuja data

agora chegou.



Significando que isso pode ser a partir de agora, como até a data limite que lhes foi anunciada.

*** 

O Arcanjo URIEL está pronto, com vocês, para ressoar em meio à sua Presença Interior, a fim de que a sua
Consciência escape à matriz, espiritualize esta matéria e a devolva à sua Criadora e à sua Verdade: a Divina

MARIA.
Bem amados Filhos da Luz, a preparação, como sabem, é Vibratória.

Ela diz respeito ao estabelecimento da sua Consciência em meio à nova Vibração, em meio aos novos Céus e
à nova Terra.

O parto da Terra se desenrola atualmente sob os seus olhos.
Ela está nascendo, renascendo, em meio à sua nova Dimensão.

Alguns de vocês irão acompanhá-lo, outros irão recuperar a sua Morada de Eternidade, em meio à sua
Consciência liberada, em meio à sua Dimensão Estelar.

Cada um, cada ser, cada filho, cada ser humano vai aonde irá conduzi-lo a sua Vibração, aonde irá conduzi-lo a
sua própria Luz.

Não pode ser de outro modo.
Alguns de vocês irão servir a CRISTO nas últimas etapas de preparação.

Bem amados Filhos da Luz, regozijem-se, porque a hora chegou de viver o porquê vocês estão aí, o porquê
vocês vieram, não desde os tempos em que vocês são prisioneiros desta matriz, mas, sim, em meio a esta

vida que assinala sua liberação.
A hora é para a Liberdade, a hora é para a Unidade, a hora é para a Consciência Unificada e esse momento é

agora.
Assim, eu selo em vocês, por toda parte sobre o planeta, a Nova Aliança, aquela que lhes permite realizar a

Nova Eucaristia unificando, em vocês, a Presença de CRISTO / MIGUEL / MARIA, dentro da Verdade
reencontrada, dentro da Consciência Unificada.

*** 

Bem amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou de abrir e de fusionar a sua Tripla Radiância em meio à sua
Unidade, na Presença de MARIA, de CRISTO e de MIGUEL.

Nós estamos com vocês.
Nós estamos em vocês.

O único lugar onde nos encontrar é dentro do seu Coração.
Os sinais da Terra elevam-se para o Céu, a fim de festejar esta Nova Aliança como se deve: em meio à

Verdade reencontrada, em meio à Nova Unidade.
As Vibrações da Luz penetram no seu Sistema Solar e lhes permitem doravante viver na Unidade, se tal for a

sua escolha.
É necessário, para isso, olharem com clareza as zonas de Sombra que permanecem e que deverão ser

aclaradas pela Luz.
Assim, vocês poderão fazer sua a palavra de CRISTO: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou o Alpha

e o Ômega. Eu sou Aqui e Agora, em meio à minha Presença revelada, em meio ao Estado de Ser.”
Nunca mais a falsificação poderá iludi-los e enganá-los, porque a Clareza será a sua situação diária.

Mas ter a Clareza exterior passa também pela Clareza Interior.
A limpeza é feita.

A casa torna-se limpa para acolher o Filho Ardente do Sol e o conjunto da Confederação Intergaláctica surgindo
pouco a pouco, em seus Céus, em vários lugares deste planeta.

Tenham-se prontos, porque a hora chegou.
Tenham-se prontos, porque é agora.

Não há outro além do agora.
Não há outro tempo do que agora.
Esta é a Verdade da Luz revelada.

Esta é a sua herança.
Esta é a Promessa que vocês fizeram.

Nós viemos apresentar-lhes o que vocês são.
Cabe a vocês aceitá-la, integrá-la e se tornar isso.



*** 

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as poucas palavras, porque há, mais importante do que as palavras, a
Vibração que lhes transmitimos e que, pela primeira vez, nesse dia, reúne a Presença de CRISTO, de MARIA

e de MIGUEL, na sua Presença, em meio ao Conclave, em meio a esta Terra, como em meio às Forças da
Confederação, reunidas nesta ocasião.

Eu voltarei, quanto a mim (assim como vocês podem me chamar todos os dias), de maneira mais formal, para
anunciar-lhes uma série de coisas, assim que a energia de KI-RIS-TI estiver instalada em meio à sua Presença

a si mesmo, uma vez realizado o Anúncio de MARIA, durante o que vocês denominaram a “minha festa”.
Eu voltarei, naquela ocasião, de maneira formal, para esta festa, às 21 horas, hora francesa, para livrá-los da

sua ilusão, se tal for o seu desejo, inteiramente.
Eu deixarei MARIA se expressar mais longamente sobre o papel do retorno da Luz, sobre o papel do

estabelecimento da Cruz nos seus Céus e sobre o que isso irá significar para si mesmo: a Ressurreição.
A hora chegou de Renascer, a hora chegou de se estabelecer na Verdade, de despojar-se da sua antiga pele e

de se cobrir com a sua Pele Eterna, a sua Pele de Luz, de Cristal, de Diamante.
A hora é agora, então, estejam na Alegria.

Nenhum medo vem empalidecer a realização da Luz em vocês.
O espetáculo do mundo é tal que ele deve acontecer de acordo com o que os profetas anunciaram, pois vocês

estão, realmente, e em Verdade, nos tempos profetizados.
Eu voltarei então em 29 de setembro, no dia da minha festa.

Eu virei, naquele momento, anunciar-lhes outras coisas e permitir-lhes realizar uma série de outras coisas.
O momento é para viver e para se estabelecer em meio à sua Presença Luminosa, em meio à Presença de

CRISTO, de MARIA e da minha.
Se houver, bem amados Filhos da Luz, nesta assembleia, questionamentos relativos ao que acabo de anunciar,
relativos à Presença da Vibração Tri-Unitária que se estabelece de maneira definitiva no seu Mundo, eu gostaria

de ali trazer um esclarecimento ou um sopro novo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que chamamos de Espada de MIGUEL?

Bem amada, a Espada, assim nomeada Espada de MIGUEL é a Espada da Verdade de CRISTO que volta
para vocês, a fim de que ninguém possa ignorar a Luz, seja qual for o seu destino, seja qual for a sua Verdade,

sejam quais forem o seu caminho e a sua destinação.
A Espada da Verdade vem revelá-los a vocês mesmos, porque vocês não poderão mais fugir, porque vocês
não poderão mais ignorar o que vocês são, em Verdade, além das máscaras que construíram, além da árvore

em que vocês se esconderam, para aparecerem nus, em seus casacos de Luz, quando eles descerem até
vocês.

A Espada, assim nomeada, de MIGUEL, está nas mãos de CRISTO.
Eu afirmo que, durante este período anterior ao Anúncio a ser feito por MARIA, muitos de vocês, bem amadas
Sementes de Estrelas, irão perceber as Vibrações na sua Coroa Radiante da Cabeça e muitos, também, irão

perceber o Triângulo Sagrado.
Mas a Chave, eu repito, é o Coração, o Templo Interior.

Resta pouco tempo para penetrarem em meio à Coroa Radiante do Coração.
Eu os engajo então a aclarar todas as zonas de Sombra, a abandonar as falsas evasivas, as falsas aparências

na humildade, na Verdade.
Eu afirmo que a hora não é mais para imagens, que a hora não é mais para representações, que a hora não é
mais para religiões, que a hora é para a vivência da sua própria experiência e nada mais, pois somente ela irá

subsistir, pois somente ela é a Verdade.
O resto é apenas projeção, o resto é apenas ilusão e falsas aparências.

***

Questão: Se você estiver de volta em 29 de setembro, o Anúncio de MARIA será então depois?
MARIA revelou, no mês de maio do seu ano, que o seu Anúncio iria acontecer para cada ser humano do

planeta, antes da minha festa.



Ninguém, assim, sobre esta Terra, poderá, naquele momento, ignorar que é MARIA, seja qual for a sua
aquiescência à sua Presença, seja qual for a sua recusa à sua Presença.

Compreendam bem que esta aquiescência ou essa recusa não será uma decisão da sua cabeça, mas, sim,
uma decisão da Vibração da Luz que vocês serão capazes de despertar em vocês, ou não.

***

Questão: como integrar da melhor forma esta Vibração Tri-Unitária?
Isso corresponde ao que o bem amado Arcanjo ANAEL expressou longamente e várias vezes: você não pode

penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança.
Isso quer dizer simples, humilde, verdadeiro, autêntico.

É por isso que vocês irão viver o Abandono à Luz.
Obviamente, existem circunstâncias da vida, mesmo na sua matriz, que poderão servir de ajuda ou de freios

para o seu estabelecimento na sua Verdade.
Mas, ainda uma vez, somente vocês e vocês sozinhos que podem dar esse último passo antes do momento

oportuno.
Nós os engajamos solenemente para não mais aderir a qualquer crença, a fim de tornarem-se vocês mesmos,

na sua Verdade, e para seguir esta Verdade e nada mais.
É a única maneira de preparar o seu Templo Interior para o estabelecimento de CRISTO em vocês, a fim de

perfazer e de realizar o que vocês vieram fazer nesse final dos tempos.
Como eu disse, não se demorem no barulho do mundo.

A única Paz, a única Verdade encontra-se em Vocês, de toda a Eternidade.
Não deem mais crédito, não deem mais corpo ao que acontece no exterior, isso não quer dizer não mais viver

nesse exterior, porque vocês são parte integrante, ainda, desta matriz.
Mas, através da Unificação da sua própria Consciência, pela superação do Bem e do Mal e da Dualidade,

transcendendo esta matriz, vocês irão permitir então que CRISTO, MARIA e MIGUEL, na sua Vibração e na
sua Consciência, estabeleçam-se em vocês e lhes permitam, assim, juntarem-se à Eternidade.

Eu tenho também que especificar que vocês não devem procurar outras datas do que aquelas que nós lhes
damos para as nossas reuniões Vibratórias e de Consciência, porque os eventos, assim como lhes disse,

estão plenamente em andamento.
Dessa maneira, então, a única resposta relacionada a esses próprios eventos, quanto ao seu destino e ao seu

lugar, apenas encontrarão eco e resposta no Interior do seu Coração e em nenhuma outra parte.
Não se preocupem, tampouco, com aqueles que vocês chamariam, nesta ilusão, de seus parentes, sejam eles

quem forem.
Não se preocupem, nesta ilusão, com o que vocês poderiam chamar de seus bens, porque o único bem é o

seu Estado de Ser e a sua Eternidade.
E a melhor forma de irradiar a Luz é tornarem-se si mesmo Luz, e não ter medo, e não se projetar em qualquer

ilusão.
Vocês não poderão mais se esconder na ilusão.

Vocês não poderão mais se esquivar do que vocês são.
Quando vários profetas, quando vários visionários, quando vários médiuns e místicos lhes afirmaram que o

Caminho do Coração era a única Chave, esta é a única Verdade que lhes é necessário integrar.
O Coração não é uma ideia.

O Coração não é uma projeção.
O Coração não é um afeto.

O Coração não é um sistema filosófico.
O Coração é uma Vibração que lhes permite viver a Alegria do seu retorno em meio à sua Unidade.

Tenham isso presente, gravem em vocês, porque toda solução irá se encontrar no Coração, o que quer que
vocês tenham que viver nesta matriz.

Vocês sabem também que, a partir de hoje, a Tripla Unidade da Luz verte-se, agora, de modo contínuo.
Assim vocês têm, portanto, todo tempo para se estabelecer, mesmo neste dia, como em cada um dos seus

dias, em meio ao seu Templo Interior.
Isso não quer dizer, ainda uma vez, retirar-se do mundo, mas se retirar em vocês, a fim de ali tirar a Luz, a

Força, a Verdade, a Unidade, para continuar a sua estrada em meio a esta matriz, enquanto isso for necessário.
Procurem o Reino dos Céus que está em vocês e o resto lhes será dado, sem dificuldade.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, é tempo, agora, para mim, de me retirar, para
permitir, dentro de alguns instantes, à Divina MARIA, continuar e lhes dar informações transformantes.

Recebam o Amor e a Gratidão.



Eu lhes digo, quanto a mim, até o dia da minha festa, às 21 horas (hora francesa).
Aproveitem este dia, porque ele é importante, pela reunião das Consciências.

Ele é importante porque a reunião da Tri-Unidade da Luz que permite a conjunção, esta conjunção, nos seus
Céus e na sua Terra, é capaz de lhes favorecer a passagem em meio ao seu Coração.

Vocês apenas devem ter um único objetivo, uma única função, um único esforço e uma única Verdade e uma
única ideia: estabelecer-se no que vocês São.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, que a minha Luz guie vocês, que a Luz de
MARIA os inspire e que a Luz de CRISTO transpasse em vocês e lhes permita realizar o que vocês São.
O Amor do Conclave, da Frota Mariana, do conjunto de Consciências da Confederação Intergaláctica que

acompanha esse movimento, os acompanhem.
Até muito em breve.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100718_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, como de costume, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e vamos dialogar, se quiserem.

Então, eu escuto as suas perguntas. 

*** 

Pergunta: qual é a sequência do Serviço que vivemos, a título individual e coletivo?

 Hoje, o que vocês têm que viver é encontrar o seu Coração e a Unidade, para poder sair da Matriz.
Essa é a prioridade das prioridades.

Depois, efetivamente, assim que tiverem saído da matriz, vocês têm que servir.
E o melhor Serviço que vocês têm que realizar é Ser em meio à sua Unidade.

 Pois, vocês podem passar milhares de anos servindo, já é muito bom, é melhor do que guerrear, estamos de
acordo.

Mas jamais o Serviço, sozinho, isolado, irá lhes permitir sair da Matriz.
Vocês sabem pertinentemente que vocês vivem um período especial, não é?

Neste período especial, há a possibilidade de se estabelecerem no Coração, na Vibração, no Estado de Ser, e
todas essas palavras, a Luz Vibral, que empregamos para vocês.

Isso é extremamente importante.
Mas eu diria que a caridade bem ordenada começa por si mesmo.

Não é se esquecendo de si mesmo que se pode se encontrar. 

***

Pergunta: qual seria o tipo de lugar propício para as Vibrações autênticas?

 A melhor Vibração é a sua.
O ser humano é capaz, pela sua oração, de criar um lugar Vibratório.

Vocês podem criá-lo com um cristal, vocês podem criá-lo com a sua oração do Coração.
Vocês podem criá-lo acendendo uma vela e pedindo com o seu Coração.

E esse lugar, ele pode ser em você.
Por que querer ir para o exterior?

É uma obsessão, isso.
Não é mais tempo de ir para o exterior.

Não é mais tempo de ir fazer peregrinações.
A única peregrinação que vocês têm que fazer é a de entrar na sua casa, em vocês, por que é a porta de saída.

Ela apenas surge quando vocês entrarem.
Isso é bizarro, hem?
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Vocês devem entrar, para sair, sem isso, vocês não irão sair.
Eu digo isso, não é uma piada, hem?

Se vocês não entrarem, vocês não saem.
Então, a partir daí, vocês podem imaginar todos os lugares do mundo e do planeta.

 Vocês podem ir ver um rochedo em uma ilha magnífica.
A atenção que vocês ali colocam, nesse rochedo, vai equivaler, para vocês, à Verdade.

Não procurem no exterior.
A porta de saída, quando dizemos que ela está no interior, quando vocês viverem o momento da Liberação (e

aí, eu antecipo um pouco), vocês irão constatar o quê?
Que o único modo de sair, como eu disse, é entrar no interior.

Pois a saída, o que vocês veem no exterior, o cosmos, as estrelas, os seres de Dimensões superiores (é isso
que vocês ainda não apreenderam, o alcance), eles estão no Interior de vocês.

Quando a Consciência penetra no Interior, pela Vibração, tudo está ali.
É uma reversão da Consciência.

Quando falamos de reversão dos polos e da reversão da Consciência, para aceder à Verdade, mas é
exatamente isso.
Tudo é reversão.

Vocês devem se liberar.
Nós os liberamos das dependências.

MIGUEL, o Conclave Arcangélico, conseguiu, há um ano, afrouxar e desagregar a matriz.
Então, vocês veem?

Há seres que se abrem, que estão no caminho da Luz, que estão perto de entrar neles, mas eles querem sair.
É fantástico isso.

E eu afirmo que vocês não irão encontrar qualquer Verdade em outro lugar senão no Interior de vocês. 

***

Pergunta: no momento final, as pessoas que não puderam se centrar no Coração ou viver a
Vibração do Coração, estarão automaticamente na 3ª Dimensão Unificada?

 É difícil de explicar isso com palavras.
Mas saibam simplesmente, como disse São João no Apocalipse (que o escreveu sob o ditado formal de
CRISTO), que a um dado momento, os corpos de Luz, os corpos de Estado de Ser, vão se apresentar a

vocês.
Imaginem que há duas partes de vocês mesmos.

É como se fosse uma viagem no tempo.
Vocês têm, hoje, tal idade, e vocês têm a possibilidade de estar no veículo de hoje, com outra idade.

A um determinado momento, as duas “realidades”, a ilusão e a Verdade, os dois níveis de realidade vão
coexistir ao mesmo tempo, no mesmo espaço/tempo.

Do mesmo modo que quando todos os seres ouvirem o ‘Anúncio a ser feito de MARIA’, a um dado momento,
cada ser humano vivo sobre este planeta será confrontado com o seu corpo de Eternidade (corpo de Estado

de Ser).
E, naquele momento, se vocês estiverem presos ao seu veículo da ilusão, e se não tiverem a Vibração

suficiente, vocês vão ver o corpo de Estado de Ser, vocês vão saber que é você, mas vocês não poderão ali ir.
É tão simples assim.

E isso será uma mordida terrível, naquele momento.
Principalmente para aqueles que se afastaram conscientemente desse corpo de Estado de Ser, que teriam

feito o que vocês chamam de Mal, em meio à matriz, e que teriam dominado um ser humano ou a humanidade.
Não há qualquer diferença entre dominar um ser humano e a totalidade da humanidade.

A escala de valores ou de grandeza não atua, no nível espiritual.
Eu diria que há tanta negatividade naquele que aperta um botão da bomba atômica ou que dá a ordem, como

naquele que machuca conscientemente alguém.
É exatamente a mesma coisa.

Então, a um dado momento, quando o Fogo do Céu chegar, vocês vão ver, e vocês vão sentir, e vocês vão ver
chegar até vocês, pelo Céu, o seu corpo de Estado de Ser.

Naquele momento, a sua Vibração irá levá-los até ele ou, então, vocês irão se aconchegar no interior deste
corpo físico.

É como se houvesse uma sobreposição temporal, como uma viagem no tempo.
Vocês estão aí, hoje, e vocês têm a possibilidade de verem-se, em um outro tempo.



É exatamente isso.
A sua capacidade para fazer o switch, para voltar-se, ou seja, para entrar no Interior de vocês, pois, o que está

no exterior, vocês vão ver, isso está no Interior.
Imaginem um pouco a cena: há seres que vão ver os seus corpos de Estado de Ser.

O que eles vão fazer?
Eles vão querer ir ali, por que vão vê-los.

Eles sabem que é a Luz.
Não...

A única porta, ela está no Coração.
Conectar com o que vocês veem é sair do tempo ilusório para penetrar na Eternidade.

É abandonar a viagem no tempo para penetrar, na totalidade, no novo tempo.
Essa é a melhor imagem que eu posso encontrar.

Agora, as modalidades, a partir do encontro com esse corpo de Estado de Ser, serão profundamente
diferentes, segundo a sua missão, segundo a sua Vibração.

Mas, aí, eu não posso revelar isso, agora.
Por outro lado, nós seremos cada vez mais precisos sobre as condições e as circunstâncias deste encontro

com vocês mesmos. 

***

Pergunta: ao que corresponde uma Vibração específica no nível dos chacras de enraizamento da
alma e do Espírito?

 São as primícias da abertura do chakra do Coração.
Não a abertura do chakra, enquanto chakra, mas da passagem em meio ao Fogo do Coração.

Há, primeiramente, fenômenos de pressão.
Há, em seguida, pressões no centro do Coração.

Há pressões e Vibrações nos chacras de enraizamento da alma e do Espírito.
Alguns podem até mesmo sentir os triângulos energéticos de circulação.

Isso faz parte dos diferentes Samadhi (como diz UM AMIGO) que vocês têm que experimentar.
É a fase de abertura.

Vocês destrancam os diferentes cadeados para poder penetrar no Fogo do Coração.
Mas os primeiros estágios podem ser efetivamente vividos como uma dor, como uma barra no peito ou uma

pressão muito forte no peito.
E isso pode, aliás, desencadear, para aqueles que são submetidos ao medo e que vivem no emocional, um

sentimento de morte.
Pois é, efetivamente, a morte do ego.

Isso pode ser vivido de maneira angustiante.
Mas, depois, bem depressa, chega a Alegria. 

***

Pergunta: por que, se o karma não existe mais, podemos ter lembranças de vidas anteriores?

 São as crenças.
Enquanto você próprio não tiver vivido, mesmo se lhe dissermos que você foi isso ou aquilo, não acredite

nisso.
Ainda uma vez, as crenças.

Que você tenha sido Nabucodonosor ou São João ou Judas, não tem qualquer espécie de importância.
Querer explicar o que você é, hoje, ou as suas dificuldades em relação ao passado, é uma crença.

Exceto se você mesmo vivê-lo, sozinho, e não com técnicas ou pessoas que vão dizer: “você foi isso ou foi
aquilo”.

As vidas passadas pertencem à matriz, sem exceção.
CRISTO bem disse: “Eu vim eliminar a ação/reação, eu vim colocar e realizar a ação da Graça”, o que nada tem

a ver com a ação/reação.
Vocês confundem, no nível do humano (e todos nós confundimos).

Eu deixo cair uma maçã, ela cai: ação/reação.
Mas, vocês acreditam que o Espírito humano funciona assim?



É, aí também, uma crença.
É preciso desembaraçar-se de todas as crenças.

Querer explicar o presente pelo passado é uma heresia.
Vocês são o resultado do passado enquanto vocês acreditarem nisso.

Encontrar o Estado de Ser e a Vibração do Coração é liberar-se do passado e do futuro.
É penetrar no aqui e agora.

Se vocês fossem capazes de parar o tempo, apenas por um minuto, na totalidade, vocês iriam viver a
iluminação imediata.

É uma crença que os faz crer que vocês são o resultado do seu passado.
Vocês não são o resultado do seu passado, vocês não são os filhos dos seus pais, os seus filhos não são

seus filhos.
Tudo em que vocês acreditam deve ser desconstruído.

Se vocês não quiserem desconstruir, a Luz irá desconstruí-lo por vocês.
É preciso voltar a ser como uma criança, ou seja, simples.

Vocês devem crer apenas na Vibração e na sua Consciência.
A única Verdade está no Coração, em nenhum outro lugar.

E isso é urgente, mas, ainda mais urgente, é ir para o seu Coração.
Mas, ainda uma vez, enquanto vocês não tiverem penetrado na Vibração do Coração, enquanto não tiverem

vivido o Estado de Ser, tudo isso permanece apenas como palavras e crenças, também.
A Verdade irá libertá-los, mas é preciso ir para a Verdade, e a Verdade jamais está na cabeça, nem nos dados

históricos.
Jamais. 

***

Pergunta: as Vibrações foram tão fortes, ontem, que estive à beira de uma indisposição, depois isso
foi uma forma de deleite, mas que parou de repente. Por quê?

 Porque não houve um abandono suficiente à Luz, simplesmente.
Portanto, isso procede, como já disse, por pequenos toques.

Portanto, você alcança estados, Vibrações.
Alguns de vocês foram viajar no Estado de Ser, outros, sentem as Vibrações do Coração, e depois isso

desaparece, isso não se instala.
É assim que se vive o abandono à Luz.

Por pequenos toques.
O ego retornou, simplesmente.

Não há nenhum outro responsável por isso.
Apenas você, com você mesmo.

O medo de se imergir na Luz.
Há uma tal emoção Vibratória que sobe para o Coração, que há, no nível do ego, ao mesmo tempo o medo e a

necessidade de se apropriar.
Você mesmo disse: “eu quase desmaiei”.

Teria sido melhor desmaiar.
Pois, quem foi que disse: “eu quase desmaiei”, senão o ego?

 Esse é o Eu.
Não é a Luz. 

***

Pergunta: é a Sombra que pode provocar pesadelos?

 Não, de forma alguma.
Isso quer dizer que a Luz ainda ilumina algumas zonas de Sombra.

Isso quer dizer que há pontos de conexão, em vocês, que estão ligados ao fato de que vocês ainda não
penetraram, integralmente, na Vibração Unitária.

Isso não significa que é preciso fazer de novo o jogo da dualidade, não é?
Isso significa que é preciso elevar as Vibrações.

Lembrem-se de que vocês estão em um período onde se ergueu o tapete e, portanto, onde a Luz ilumina a



poeira.
De nada adianta querer colocar de novo o tapete. 

***

Pergunta: eu fico triste pensando na desordem que a humanidade fez sobre esta Terra.

 Esse processo é um processo da dualidade querendo fazê-lo crer que o Homem é responsável e culpado
pelo que acontece.

Assim é feito o jogo da matriz.
A natureza é algo de extraordinário.

Ela conseguiu conservar, e as árvores em particular, mas também a mãe Terra, no nível do seu manto exterior,
sobre o qual vocês estão, a sua Unidade.

Não é o ser humano que vai ferrar tudo isso.
Aí também, isso faz parte da culpa.

A Luz volta, de maneira cíclica, sobre esta Terra, vocês sabem, a cada 25.000 anos (e por vezes, menos
frequentemente, por vezes mais), e há uma destruição de todas as formas de vida sobre este planeta, e a

matriz se reconstitui.
A diferença essencial é que, desta vez, a matriz não será reconstituída.

Portanto, não há que ficar triste com isso.
O ser humano não é culpado, ele não é responsável.

CRISTO bem disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.
E eles não sabem. 

***

Pergunta: é, ainda assim, o homem que faz as guerras.

 Não, não é o ser humano que faz as guerras.
São os soldados que fazem a guerra, por que lhes disseram para fazê-la.

Não é realmente a mesma coisa.
Tudo foi criado para mantê-los nos conflitos, em todos os níveis.

O ser humano é fundamentalmente bom.
É a falsificação, em meio a esta estrutura de carbono, são os fragmentos de DNA, são as crenças e as

modificações das suas estruturas, que fizeram isso.
Vocês devem se desembaraçar disso.

O ser humano, a maior parte dos seres humanos, na sua Dimensão de Eternidade, é de longe superior aos
Anjos.

De muito de longe.
Quando eu digo superior é, atenção, no nível da Luz e da Consciência, não superior, acima.

O campo da Consciência do ser humano, na sua Eternidade, é de longe mais importante do que o do Anjo.
O Anjo jamais pode descer em uma estrutura de carbono.

Vocês, sim.
Vocês têm um espectro de Vibrações que é enorme.

Simplesmente, vocês foram confinados.
E o objetivo da matriz é o de fazê-los crer que vocês são responsáveis por isso.

Portanto, é preciso parar de se culpar.
Estar na Unidade é não mais pensar nisso.

É estar na Unidade.
Certamente que há seres humanos que vão sofrer.

Muitos.
Mas é se estabilizando em meio à Alegria, vocês mesmos, que vocês irão permitir que um máximo de

Consciências seja liberado.
Porque, depois de tudo, se a Luz tivesse desejado fazê-los sair da matriz, vocês acreditam realmente que os

Arcontes teriam podido mantê-la?
A Luz poderia chegar, independentemente dos ciclos astronômicos, a FONTE poderia mobilizar sistemas

solares, na sua totalidade.
Mas havia a necessidade de respeitar, e a FONTE repetiu isso ontem a vocês, a sua liberdade.



E é pela sua liberdade que vocês tornam livres os outros.
Quando eu digo os outros, são os seus Irmãos e as suas Irmãs que ainda não estão Despertos. 

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e lhes desejo uma excelente saída da prisão.
Eu lhes digo até muito em breve, eu espero.

Passem bem. 

************
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Mensagem de 19 de julho (publicada em 30 de julho de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, Caros Amigos, estou extremamente contente por terem me convidado a vir vê-los essa noite.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos.

Questão: existe um limiar, em número, de Corações abertos para que seu Anúncio se faça?

Não, caro amigo, como dizer..., tudo está pronto, mas, até o último minuto, como eu disse, nós esperamos que haja um máximo de
Corações abertos e um máximo de seres que estejam liberados da matriz, sem ter necessariamente que reviver na terceira Dimensão,
porque faz suficientemente longo tempo que muitos de vocês estão nesse lugar.

Então, obviamente, o reencontro com o corpo de Existência é, eu diria, creio que a palavra que foi empregada “o choque de sua vida”.
E esse choque é algo de extremamente violento.

Olhem, por exemplo, Incassable, ele teve uma pneumonia ano passado, apenas vivendo o corpo de Existência. 

Portanto, vocês podem imaginar que é algo que é um grande choque e eu imagino também que os seres que estiverem apegados, de
uma maneira ou de outra, a esta terceira Dimensão, mesmo se não estiverem mais cortados de sua Existência, o fato de saberem que
a Existência existe (porque todo o mundo o viverá) e serem obrigados a purificar algumas coisas e a ver o corpo de Existência e não
poder ir ali, isso será mesmo um traumatismo, importante, não vou lhes omitir, mesmo se não houver mais separação.

É por isso que nós esperamos sempre que, até o último momento possível, um máximo de almas seja capaz de se juntar ao Espírito.

Aí está o que isso quer dizer.

Mas vocês não estão sem ignorar, aqui como em outros lugares, que muitos seres humanos que estão despertos, ou a caminho do
Despertar, percebem, de modo extremamente significativo, modificações importantes ao nível do Antakarana, ou seja, ao nível dos
sons que são percebidos, há modulações novas que aparecem e que são ligadas à aproximação de Maria, porque esta aproximação
é irremediável.

Simplesmente, a velocidade da aproximação vai variar em função dos acontecimentos, no sentido humano que vocês entendem.
Simplesmente.

Questão: o Anúncio de Maria não estava previsto para maio de 2010...

Mas jamais foi dito que Maria faria seu Anúncio. 
Ela viria lhes anunciar seu Anúncio, quando de um anúncio de seu Anúncio.
Fui claro?

O anúncio do Anúncio ocorreu, efetivamente, no mês de maio, me parece

Agora, dentro mesmo do Anúncio a vir, há dois Anúncios que podem ser sobrepostos (ou inteiramente, ou ligeiramente deslocados, ou
talvez um pouco mais deslocados), porque nós não sabemos se o Anúncio de que Maria é a Mãe da humanidade é também o Anúncio
dos famosos três dias.

Tudo isso ocorre num período de tempo que é compreendido entre a entrega das Chaves Metatrônicas (as últimas) e a data limite que
é final de outubro, início de novembro de 2011.

Quer dizer que, a partir do momento em que as chaves Metatrônicas tenham sido reveladas à humanidade, a partir do momento em
que o Anúncio de Maria seja feito, tudo é possível, no instante seguinte.

Mas esse instante seguinte pode ainda durar um pouco mais de um ano, porque é preciso que haja seres humanos que, através não da
Revelação da Luz, mas da Revelação da Sombra que existe nesta Dimensão da falsificação da humanidade, permitam também a
essas almas iniciar um caminho de retorno para sua Existência.

É uma época especial que vocês vivem, como o sabem.

Questão: qual é a finalidade dos corpos biológicos que serão preservados quando da translação?

Transportar o DNA para as Dimensões superiores, não como material biológico, mas como suporte de memória da matriz.
É um suporte de memória de seu próprio Espírito, nesta matriz.
Não é de forma alguma a mesma coisa.

Há também codificações Vibratórias do novo DNA.
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Codificações Vibratórias das novas regras de vida, na nova Dimensão (para aqueles que irão nas diversas Dimensões) que
necessitam se fazer nesta matriz, mas não na matriz, o que quer dizer que vocês estarão, alguns de vocês, com um corpo biológico,
enquanto a Terra estará já na Luz.

Mas vocês estarão, alguns, em ilhas preservadas.
Mas, uma vez que tiverem descoberto a Existência, vocês compreenderão por si mesmos que esse corpo não tem mais qualquer
interesse.
E, aliás, aqueles que vivem a Existência, somos obrigados a segurá-los, em algum lugar.

Questão: pode-se compartilhar os protocolos se uma pessoa o pede?

A melhor ótica é se estabelecer a si mesmo no Fogo do Coração e na irradiação do Coração, porque esses seres que você
aproximará captarão.
Sem palavras.

Porque dizer a alguém que não está aberto a essas dimensões, nem intelectualmente, nem Vibratoriamente, nem mesmo por
interesse, levar a Consciência no Coração, não quer dizer nada.

Não é porque ele vai levar a Consciência a tal lugar que isso vai, assim, por milagre, se despertar.
Portanto, é mais sábio ser, como o disse Miguel, os Ancoradores e os Semeadores de Luz, que é o melhor trabalho de ajuda que
vocês podem fornecer: é se estabelecerem, vocês, em seu Coração e, naquele momento, vocês podem esperar se tornarem
contagiosos.

Questão: o 17 de julho foi anunciado como um dia importante...

É importante.
É importante através do que vocês vivem.
Através da modificação das percepções, do início das fusões das Coroas, da percepção da modificação dos sons ouvidos.
É importante.
É mais do que importante.
É o dia da Unificação, assim como Miguel disse.

Vocês têm sempre tendência a querer observar os acontecimentos exteriores.
Mas o que aconteceu, no Interior, vai acontecer, também, no exterior, mas em outro sentido, devido aos fogos de atrito.

Questão: esperava ser mais empurrado, interiormente.

O maior empurrão será quando Maria vier fazer seu Anúncio.
Será um choque.
Verdadeiramente um choque, mesmo para os seres Despertos.

Um choque de Amor, mas um choque, assim mesmo.

Para alguns, em contrapartida, será um choque de horror.
Em particular para todos aqueles que participaram, de maneira lúcida, na falsificação do mundo.

Agora, penso que, mesmo se são murmúrios iniciais, os acontecimentos que se desencadearam sobre o planeta, desde o início de
seu ano, e mesmo há um pouco mais de tempo, são assim mesmo extremamente pesados, ao nível da lagarta, não é?
Seja para os seres que se despertam, seja para os que se afastam do Despertar.

Questão: o papel que tinha-me sido dado o ano passado continua válido hoje?

Dizer que é atualizado ou não, é muito difícil de responder, porque são conselhos que são dados, em determinados momentos.

Agora, as coisas mudam, a roda gira e há vezes em que seres que estão em formas de resistência, mesmo em relação à Verdade do
seu caminho, porque os jogos do ego, porque as feridas, porque os jogos de atração e de repulsão, são às vezes mais fortes que o
objetivo espiritual propriamente dito.

Que se pode fazer aí? 
Isso quer dizer também que todos os seres que deveriam estar em seu lugar, não estão necessariamente em seu lugar, geralmente.

É o próprio princípio da encarnação.

Há seres que se sacrificaram, no sentido o mais nobre, para vir nesta Dimensão e esqueceram que estavam no plano espiritual.

E, fazendo este sacrifício, havia o risco de perder-se nesta Dimensão. 
Era a regra do jogo. 
Isso fazia parte da liberdade e do “risco”, que eram necessários.

É similar para qualquer caminho. 
Há seres que estão na resistência, mesmo em relação ao seu próprio caminho. 
Isso lhes cabe. 
Isso corresponde a feridas que não foram capazes de superar.

Não há qualquer julgamento aí. 
Não há qualquer erro, aí. 
Há simplesmente uma adaptação que se faz em função da liberdade cada um. 
Aí está o que posso dizer. 
Agora, há também reajustes que se fazem.

Questão: a transmutação poderá ser feita na suavidade?



Mas é impossível. 
Como querem extrair-se de uma Dimensão como esta na suavidade?
A única maneira de vivê-lo na suavidade, é penetrar o santuário do Coração e se abandonar, inteiramente, à Luz. 
A única suavidade está neste nível.

Questão: a noção de limiar crítico, em relação à abertura do Coração é atingida, hoje?

Foi atingida desde muito tempo.

Questão: cada cristal, na matriz, hoje, tem uma origem estelar específica?

Certamente.
O conjunto de matrizes cristalinas (seja o núcleo Intraterrestre, como todos os cristais) foi trazido sobre este planeta, há mais de 20
milhões de anos, pelos Mestres Geneticistas de Sírius, pelos Golfinhos de Pele Acobreada.

Elas foram elaboradas pelos Elohim (ou Seres de Cristal) e transportadas até aqui.
Elas nasceram no lugar, mas as matrizes de partida foram trazidas por esses seres.

Não pode haver Vibração num planeta como a Terra (de qualquer planeta) se não houver núcleo cristalino.

Há uma camada de magma, mas não é certamente o núcleo.
O núcleo é o Cristal.
E todo planeta que nasce, se organiza a partir de um sistema Cristalino.

Questão: você tem uma mensagem específica a nos emitir antes de nos deixar?

Recordem que a solução para todos os problemas, quaisquer que sejam, apenas existe no Coração e na Vibração.

Progressivamente (isso foi dito, mas eu repito, essa será minha conclusão), quanto mais vocês vão para seu Coração, mais sua vida
se tornará leve e simples.

Quanto mais vão para isso, mais se desabrocharão em todos os sentidos do termo, menos serão permeáveis a tudo o que não é isso,
a tudo o que não é o Coração, menos vocês serão perturbados pelas modificações ambientais, como pelas modificações também de
seus parentes.

Quanto mais vão para esta Essência de Vibração, mais vocês se tornarão fortes.
E quanto mais se tornarem fortes, mais se tornam humildes.

Aí está a estrada e aí está o caminho.
Esse retorno sobre Si, para Si e em Si é verdadeiramente a única possibilidade de se estabelecerem na Existência.

Os sinais são numerosos e não é uma visão do Espírito.
É uma Vibração que acontece, dentro mesmo de sua estrutura física.
É a Consciência, ela mesma, que toca estados profundamente diferentes da consciência ordinária.

E quando tocam esses estados de Consciência profundamente diferentes, vocês são capazes, certamente, de fazer a diferença entre a
consciência do ego e a Consciência do Coração, porque há um mundo, eu diria, entre a consciência egóica e a Consciência do
Coração, tal como é vivida na Vibração.

Então, atenção para não considerar que o ego é também o Coração.

Compreender o Coração e viver o Coração não é a mesma coisa, porque muitos seres vão se dizer, nesta humanidade, no Coração.

É o que eu chamaria de uma pseudo-espiritualidade psico-espiritual, ou o ego vai se iludir pelo conhecimento de certo número de
coisas, pela penetração de alguns arcanos ou alguns mistérios que vai fazê-lo se auto-proclamar Mestre.

Mas certamente não Mestre de si.
Ainda menos Mestre de seu Coração.
Essa é a grande falsificação de tudo o que pôde existir sobre esta Terra, onde lhes prometeram isso ou aquilo, onde o próprio ego vai
se apreender de uma forma de conhecimento, qualquer que seja, e, tendo esse conhecimento, o ego vai se acreditar ter chegado,
enquanto que não subiu, ele desceu.

Lembrem que o Coração é simples.
Ele é força, determinação e simplicidade.
E ele é, antes de tudo, Vibração.

Enquanto não há Vibração, não há Coração.
Há ilusão do Coração.

Nisso, Um Amigo e muitos outros insistiram.

Hoje, vocês devem tomar Consciência disso, porque, mesmo quando vocês lêem alguns ensinamentos, se vocês os lêem ao pé da
letra, isso pode ser muito bonito.

Pode-se falar-lhes de Amor.
Pode-se falar-lhes de compaixão.
Pode-se atraí-los, seduzi-los por palavras.

Mas, as palavras se traduzem em sua Verdade de vida ou não?
Vocês estão realmente no Coração ou não?
Pela Vibração, pela humildade, pela simplicidade, pela força Interior?



Eu não falo de força física.

Portanto, é muito importante assimilar, e além de assimilar, já também a Vivência.
Enquanto vocês não vivem esses estados, isso pode parecer ou distante, ou ilusório.
E enquanto vocês não tenham penetrado a Verdade das Verdades, seu ego lhes fará aparecer isso como uma ilusão.
E é lógico.
E quanto mais vocês se aproximarem da Verdade Vibratória do Coração, mais o ego vai querer provocá-los a negar a Vibração, vai
tudo fazer para afastá-los da Vibração.

Até que o ego seja sacrificado pela passagem da porta estreita.
Isso não quer dizer que o ego desapareça.
Isso quer dizer que ele é transcendido pelo abandono à Luz.

E, naquele momento, o próprio ego é dominado por seu Espírito.
Não é a mesma coisa.

Portanto, todos esses mecanismos estão sendo vividos, por muitos de vocês, aqui, como na escala inteira do planeta, e é preciso
verdadeiramente ir para a evidência, para a simplicidade, porque, quando vocês estão na Vibração, tudo se torna simples em sua vida.

Se sua vida se torna complicada, se há estados emocionais exacerbados, se há crises, raivas, sem parar, se há emoções que surgem
sem parar, vocês não podem pretender viver o Coração.
É impossível.
É o coração da cabeça.
É o ego que lhes diz: “eu estou no Coração”.

Não é porque vocês vão sentir coisas, ao nível periférico, pelas percepções Vibratórias, não é porque vão ter estados de exaltação que
vão fazê-los crer que vivem algo que é da ordem do êxtase.

O êxtase, quando vocês o vivem verdadeiramente, vocês o vivem verdadeiramente.
E vocês sabem que é isso.
Não há qualquer dúvida possível.

E, quando vocês vivem a Consciência do Coração, e o Fogo do Coração, vocês sabem que é isso.

Mas vocês sabem e fazem a diferença com seu ego, eu diria, de base.
Porque há um mundo, ainda uma vez, que separa a consciência egóica da Consciência do Coração.

Quando vocês começam a penetrar a Vibração e a Consciência do Coração, vocês sabem que é a Verdade.

Mas, enquanto vocês não a vivem, isso lhes parecerá como algo que o ego pode se atribuir através da ideia do Coração.
Mas a ideia do Coração não é a Vibração do Coração.
E, cada vez mais, vocês serão confrontados a isso.
Confrontados interiormente, entenda-se.

Vocês não podem estar no Coração e ter coisas que vão muito mal em sua vida, porque o Coração transforma tudo.
Se o Coração não estivesse transformando, ao nível de sua vida, para que serviria ele?

Aí está minha palavra final.

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos e não se esqueçam que vocês vivem uma época
mágica.

Eu lhes digo até muito breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Queridas Irmãs, Queridos Irmãos, eu venho a vocês para ver se, em meio
ao que vocês são, existem questionamentos, dúvidas, coisas a esclarecer.

Eu estou aqui para isso.

***

Pergunta: a qual chakra, a qual centro energético, corresponde o que se chama de Bindu?

O que é denominado o Bindu (*) corresponde à Reunificação do Trabalho de alinhamento e de Despertar dos
cinco novos corpos (**) com as lâmpadas [chakras] que vocês possuem.

Dessa forma, a partir do momento em que os 12 corpos estão despertos, alinhados e funcionando, há
possibilidade de reintegração da Consciência em meio a um ponto de Consciência que é, de fato, um ponto de

junção existente acima de seu ser, permitindo a passagem para o Estado de Ser.
Esse ‘ponto de Vibração’ tem também uma imagem que está precisamente centrada ao nível do centro do 7º.

chakra ou Sahasrara Chakra.
A ativação do Bindu se traduz pela ativação do que se poderia chamar de 13º. corpo, mesmo se esse não seja

um corpo, mas bem um ‘veículo intermediário’, ainda denominado veículo ascensional, permitindo-lhes
penetrar, com toda Consciência, em meio ao corpo de Estado de Ser.

Esse ponto é o ponto central, ou Haste de Luz, do 7º. chakra, quando este entra em encarnação e em
manifestação em sua densidade.

Ele se manifesta então por uma possibilidade de elevar a Consciência nesse ponto, mas também de vibrar no
centro das Estrelas de Maria.

É o ponto de passagem obrigatório da Reunificação das Estrelas de Maria, ponto por ponto, ponto oposto ao
ponto oposto.

***

Pergunta: há uma prática que permite favorecer essa percepção ou ativar esse Centro?

Essa percepção apenas poderá se ativar a partir do momento, como eu o disse, em que as 12 lâmpadas
estarão despertas, e não antes.

Trata-se de um trabalho de Reunificação ocorrendo apenas a partir do momento em que as cinco novas
lâmpadas estejam em via de ativação, de Despertar ou de funcionamento.

Sobre um plano mais Terrestre, eu diria que isso corresponde ao que é chamado de Cabelo de Buda, que é
a Reunificação das Energias e da Consciência do 7º. chakra e do 4º. chakra.

O momento em que Anahata se funde a Sahasrara.

***
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Pergunta: os novos corpos ativados, seu funcionamento supõe um aprendizado?

Querida Irmã, evidentemente.
Se o que é ativado, não é utilizado, isso pode efetivamente se desacelerar, não se extinguir, mas se

desacelerar.
Apenas através do aprendizado da função dessas novas lâmpadas, como ao nível, aliás, das Estrelas de Maria,

que há realmente integração, totalmente, da função dessas novas Lâmpadas.
Lembrem também que a colocação em serviço dessas novas Lâmpadas, para a maioria delas, corresponde, aí

também, ao que seria denominado ‘o Serviço’, ou seja,a ação, não para si, mas para o outro.

***

Pergunta: qual é a relação do Antakarana com o corpo de Estado de Ser?

Querido Irmão, o Antakarana é um ponto de Luz que une o complexo inferior com o complexo superior.
Não pode ocorrer liberação do Estado de Ser no sol, mesmo não havendo liberação da Terra, na sua

totalidade, se não houver uma conexão Vibratória, de Luz, entre o Sol e a Terra.
Do mesmo modo, no seu veículo, a construção do Antakarana é o que permite a conexão com o veículo do

Estado de Ser.
A Luz, em meio aos mundos falsificados, tem necessidade, de certa maneira, de ‘pontos de referência’.

Esses pontos de referência são atribuídos, em meio à sua forma, a certo número de Lâmpadas.

***

Pergunta : os 7 chakras principais são por 2. Os novos chakras são assim ligados?

Querida Irmã, isso foi ilustrado pela ‘Yoga Celeste’ (***) e pelas posturas que permitem unir, através das sílabas
sagradas, como através desses pontos, esses corpos, 2 por 2.

***

Pergunta: os novos corpos são ligados 2 por 2, sucessivamente, um e outro?

Gradualmente.

***

Pergunta: há ligação entre os corpos e as Estrelas de Maria?

Sim.
Da mesma forma que vocês têm alguns pontos de ativação que lhes foram dados para favorecer o ‘Despertar
do Coração’, pelo bem amado Mestre RAM (****), da mesma forma, existe uma ressonância Vibratória e, de

algum modo, uma ligação entre as Estrelas de Maria e os novos corpos.
Aliás, isso lhes foi comunicado, me parece, no ano passado.

Tudo será completado pelas novas Chaves.
Do mesmo modo que vocês trabalharam, através das sílabas sagradas, sobre os pontos existentes ao nível da

cabeça, há outros que não lhes foram dados sobre a sua função e sua ativação.
Esse será o caso quando da Revelação das últimas ‘Chaves Metatrônicas’.

***

Pergunta: sentir uma vez a Vibração dos novos corpos basta para colocá-las em prática?



Querido Irmão, cabe também conceber e aceitar que algumas funções e Vibrações, relativas a esses novos
corpos e suas novas Lâmpadas, são tributárias dos afluxos energéticos, também, chegando em sua

Consciência.
Como lhes dissemos e repetimos, a única coisa que devem realizar vocês mesmos é a passagem em meio
à Vibração do Coração, e do Fogo do Coração, porque, ali, apenas vocês que podem realizar esse trabalho.

O que concerne, por exemplo, à Vibração, e às percepções inerentes à ativação do 11º. corpo, estas estão
em via de se realizar pela Presença mesmo do Arcanjo Uriel em seu orbe planetário.

Vocês estão então, nesse nível aí, tributários das efusões de Energia do Arcanjo Uriel.
Assim portanto, vocês vão sentir as Vibrações, em conjunção com as descargas de Consciência do Arcanjo

Uriel, e não unicamente em função do seu próprio trabalho.
Dessa forma então, vocês se aperceberão que, mesmo sem fazer qualquer trabalho, a um dado momento de

sua jornada, vocês irão perceber ou o sacro, ou o Coração, ou a cabeça, ou uma nova Lâmpada,
independentemente mesmo de todo trabalho consciente e de atenção em suas estruturas.

Isso corresponde à descarga de Consciência e de Luz realizada, nesse momento mesmo, ao nível da
Terra.

Ao contrário, a ativação da 9ª. Lâmpada, permitindo retificar o corpo de Samadhi, está sob sua inteira
responsabilidade.

***

Pergunta: isso explica que levando sua atenção ao nível da cabeça, por exemplo, pode-se sentir de fato a
Vibração do Triângulo Sagrado?

Totalmente.

***

Pergunta: existe interação entre um dos 5 novos corpos e o sacro?

Querida Irmã, tudo é interligado.
Mesmo se, no momento, vocês não percebam isso completamente.

Há uma interconexão existente entre cada ponto da nova Consciência, ativada em vocês, e todos os outros,
existentes ou novos.

Seria extremamente fastidioso descrever-lhes todos os circuitos existentes em meio à Consciência.
Da mesma maneira que, quando vocês mexem os braços, vocês não conhecem os músculos que se

movimentam.
É o mesmo ao nível das estruturas da Consciência.

O importante não é decodificar os mecanismos, mas bem de se servir.

***

Pergunta: é desejável insistir principalmente no desenvolvimento da 9a. Lâmpada?

Parece-me que é exatamente o que eu disse.
O mais importante é o Coração, e permanecerá o Coração.

Mesmo se, em vocês, emergem algumas percepções novas, relativas à 11ª. Lâmpada, o que é muito novo em
sua humanidade, lembrem que a Porta permanecerá o Coração.

Então, sim, obviamente, alguns seres, durante esse período atual que vocês vivem, irão perceber os pontos de
Consciência existentes em meio à Coroa Radiante da cabeça e /ou do Coração.

Algumas informações lhes serão dadas, permitindo ativar, dois a dois, esses pontos, em relação a certas
funções.

Mas o essencial permanecerá sempre a ativação do chakra do Coração, em conexão direta com a 9ª.
Lâmpada.

Isso corresponde, palavra por palavra a: “buscar o Reino dos Céus, e o resto se estabelecerá por si mesmo”.
E o Reino dos Céus não é o céu exterior, mas o seu Céu interior que está situado no nível do seu Coração.



***

Pergunta: a opressão que eu sinto ao nível do Coração é a ativação do Coração?

Querida Irmã, esse é o objetivo.
A primeira etapa da ativação da Coroa Radiante do Coração está ligada à ativação da primeira etapa da 9ª.

Lâmpada, se traduzindo por dores, em barra e compressão, em meio ao peito.
A ativação do Fogo do Coração apenas se estabelece a partir do momento em que a Vibração é percebida,

não mais nessa barra, mas diretamente ao nível do Coração.
Existe, nesse nível como em todos os outros níveis (assim como ao nível do som, assim como ao nível das
percepções existentes em meio à ativação, mesmo de Ajna chakra), algumas etapas que vão de um sentido

de compressão a um sentido deliberação.
Isso é lógico, normal e, eu diria mesmo, fisiológico.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, então, eu lhes transmito, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o Amor e
a Alegria.

************

(*) – Bindu e os sete chakras previamente conhecidos:

______________________

(**) - 'As Novas LÂMPADAS - As Novas FUNÇÕES ESPIRITUAIS' - ARCANJO MIGUEL:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-novas-lampadas-as-...

- ‘Os Cinco Novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://1.bp.blogspot.com/-0f6hZpB4n-w/UW_CkD4qdfI/AAAAAAAAAzU/j_rzAScCXFY/s1600/bindu.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=679#conteneur#conteneur
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-novas-lampadas-as-novas


http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1
*

(***) – ‘Reunificação dos cinco novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

*

(****) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-
meditacao-direcionada

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=679

19 de Julho de 2010

(Publicado em 30 de Julho de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=679
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, acolham minhas Bênçãos e todo meu Amor de Mãe.

Eu venho a vocês, como disse, neste final de julho, no período preparatório de seus 15 dias que vêm,
correspondente ao estabelecimento, nesta humanidade, das últimas Chaves da Luz Autêntica correspondente

ao que Lord Metatron vem lhes dar e também, ao nível Vibratório, ao retorno de Ki-Ris-Ti em seu Templo
Interior, preparando, no Céu, seu retorno.

Bem Amados Filhos da Luz e de meu Coração, a preparação que vocês vivem é, hoje, intensa.
Ela se traduz, para cada um de vocês, pelas percepções diferentes, em suas Vibrações comuns, referentes à

sua cabeça, seu Coração e, para alguns de vocês, seu sacrum.

No alinhamento de suas triplas Lareiras, muitos de vocês vivem reajustes importantes que lhes permitem
desfazer do que os atrapalha no estabelecimento de Ki-Ris-Ti, que está em vocês.

A Luz vem portanto iluminar, revelar, desvendar e permitir sua instalação na Verdade.

O barulho do mundo vai se abafar.
Ele lhes é mascarado pelo conjunto de suas mídias e por aqueles que têm, por pouco tempo ainda, as rédeas

desse mundo.

Eles não querem absolutamente que vocês vão para sua liberação, para sua evolução de Luz, para sua
Ascensão.

E, no entanto, como o sabem, ela é agora inegável e inexorável.

Inúmeros de meus Filhos se perguntam quando, quando, quando virá esta liberação, o retorno na Luz?
Isso é agora.

MARIA - 30 de julho de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-pSuHhLnaW-Y/UYhUPmjsrcI/AAAAAAAABos/K6RO0JIeszw/s1600/Marie6+(1).JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse agora, em termos espirituais, significando hoje como amanhã, mas certamente não antes que sua vida
passe.

Em tempo o mais próximo correspondente a agora e no máximo a pouco mais de um ano, inúmeros elementos
devem se desenrolar, em sua Terra, permitindo à humanidade (ao menos para aqueles que o desejam) tomar

Consciência do conjunto de manipulações e do conjunto de Revelações que devem surgir.

***

Até o último momento, a Mãe Terra, que está em fase, como o sabem, de libertação e parto, reterá sua fúria
para que o conjunto de Meus Filhos se desperte a si mesmo e se revele a si mesmos.

Assim, portanto, quando da vinda das últimas Chaves da Luz Metatrônica, vocês terão em mãos, e em seu
Coração, como no conjunto de suas estruturas, a totalidade dos elementos da Verdade, a totalidade do que

vocês são, se a aceitam.

Vocês devem cruzar, o passo alerta e a Consciência aberta, esse último passo que os conduzirá à sua
Unidade, à sua Existência e, sobretudo, à sua liberdade.

Isso é agora, mas cada um a seu ritmo.

A Terra, quanto a ela, o viverá no momento final, correspondente ao máximo de almas que teremos podido
ajudar para sua própria liberação.

Mas, assim como vários Anciões lhes disseram (como os Arcanjos, também), apenas vocês podem aceder a
vocês mesmos.

Somente vocês podem se liberar a si mesmos e aceder aos espaços onde não existe qualquer conflito,
qualquer projeção, qualquer ilusão.

Muitos de vocês, mesmo despertos, estão ainda sujeitos à Ilusão, por certo número de regras auto-impostas
ou impostas pela sociedade.

Resta-lhes ainda, como o disse o bem amado Mestre Omraam, certo número de coisas para tirar o pó, para
varrer, a fim de fugir do que não é a Verdade.

Vocês estão neste período, e nós concebemos perfeitamente que, para os despertos a caminho para sua
Unidade, alguns possam viver isso de modo difícil, sobretudo com relação aos períodos precedentes de

abertura, que se fizeram na Alegria do reencontro com a Luz.

Mas o reencontro para a Luz, com a Luz não basta.
É preciso, hoje, tornar-se inteiramente Luz.

Isso necessita não fazer qualquer concessão às zonas de Sombra ainda existentes no interior de vocês.
Olhá-las pelo que elas são e nada mais: ausências de Luz.

***

Basta, portanto, simplesmente, acolher ainda mais Luz e, em especial, quando da adição das últimas Chaves
Metatrônicas.

Isso lhes será um tanto mais fácil a partir de 7 de agosto.

Somente o que resiste faz sofrer.
Somente o abandono à Luz é Alegria.

Este sofrimento não é nada se você o transcende pela Luz.

Ela lhes permitirá aceder a zonas ainda não vividas por muitos de vocês, na Unidade e na Existência.

Como o sabem, certo número de fatos astronômicos são bem reais, em seus Céus.
Os aspectos se instauram agora, e atingirão seu máximo de atividade entre 7 de agosto e o final de agosto.

Como o sabem também, é durante este período que eu me aproximo de vocês intimamente para, eu o espero,
dentro de alguns dias, em tempos espirituais, anunciar o que tenho a anunciar, a todos, sem exceção, quer



vocês o aceitem ou não.

Mas é importante que esta Revelação lhes seja feita a título individual, antes que os fenômenos coletivos
entrem nos elementos essenciais, tal como foi anunciado pelos profetas, quaisquer que sejam, e também entre

os povos os mais antigos da Terra.

***

Vocês não desconhecem que, em sua humanidade (qualquer que seja, falsificada ou não) existem ‘ciclos’.
E que, como todo ciclo, ele passa por momentos de dissolução, totais, permitindo conduzir para uma liberação.

Vocês se aproximam disso de modo certo e evidente, mesmo se isso lhes apareça como menos evidente,
para alguns de vocês, devido à sua impaciência.

Mas não há que ser impaciente.

Aproveitem o tempo que lhes é concedido para se esclarecerem com vocês mesmos, para encontrar a Paz,
para encontrar a serenidade e lhes permitir viverem o que será vivido, de maneira simples.

Muitas coisas, de fato, ao nível desta Terra, se tornarão cada vez menos simples, cada vez mais difíceis,
enquanto que o caminho Interior se tornará, ele, ao contrário, cada vez mais simples e cada vez mais fácil.

Vocês constatarão, muito nitidamente, ao nível de sua consciência, que vocês são literalmente habitados por
duas consciências: uma consciência limitada que tem medo, que se rebela.

Uma consciência limitada, consciente dela mesma, consciente também de estar fechada numa Ilusão, mas à
qual ela se pendura.

E, de outro lado, em espaços de tempo mais ou menos amplos, para muitos de vocês, uma Consciência
Ilimitada, onde não há mais prisão, onde não há mais limites.

Há apenas Alegria e Presença e pureza de ser.

Vocês perceberão em vocês esta diferença entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada.
Esta diferença percebida é importante para lhes permitir, em total lucidez, uma vez que meu Anúncio seja feito,

se dirigirem para onde devem, para onde podem.

***

Assim, portanto, o período que vocês vivem é um período intenso no plano da consciência.
Intenso também no plano de sua Vibração e intenso também nos sinais que lhes serão enviados Interiormente

e, em breve, muito em breve, exteriormente.

Ninguém poderá fingir, naquele momento, que não sabia.
Ninguém poderá então fingir que foi enganado, porque a Luz se revela.

A manipulação se revela.
A falsificação vai se revelar, inteiramente.

Olhem, dentro de sua consciência limitada, o conjunto de acontecimentos que se desvendam para vocês.
Tantas coisas que lhes haviam sido até agora totalmente ocultadas, totalmente fechadas, para que vocês não

tomassem consciência delas!

Mas a liberdade permite à Verdade se manifestar e explodir literalmente a seus olhos e à sua consciência.

Ninguém poderá dizer, de fato, que não sabia.
O que era ainda o caso, há alguns anos, simplesmente, atrás de vocês, quando muitos não sabiam, não

conheciam e não compreendiam.

A partir do momento em que as últimas Chaves Metatrônicas se revelarem (entre 7 e 15 de agosto), vocês
verão, lucidamente, ao mesmo tempo, em vocês, o que vocês são realmente, e não o que vocês acreditavam.

Vocês verão, também, a Verdade desse mundo, tal como ela é.
Isso lhes aparecerá cada vez mais claramente, cada vez mais na Luz.

É colocando na Luz o que estava escondido até agora que a humanidade se desperta e se desperta sempre
mais.



Mas, vocês já sabem, vocês não podem forçar ninguém a segui-los no caminho de sua liberação.
Vocês apenas podem ser um exemplo.

Vocês apenas podem ser um caminho, uma Luz que brilha na noite.

A noite que se fará em breve sobre seu planeta e que permitirá, durante esses três dias, observarem o que
vocês são na realidade.

E, para aqueles que recusaram a Luz, verem o que é e o que representa a ausência de Luz, mesmo em sua
Consciência.

***

Creiam efetivamente que a maior parte dos seres humanos, que está ao nível da consciência limitada, hoje, não
tem a lucidez do que é a Luz.
Eles não sabem o que fazem.
Eles não sabem o que criam.

Mas, durante este período, após meu Anúncio, vocês saberão o que vocês criam e o que vocês atualizam em
sua vida.

Naquele momento, ninguém poderá mais dizer que ignorava o que era esse mundo e sua Ilusão.

Aproveitem os espaços que lhes são oferecidos, e o tempo que lhes é dado, para se aproximarem de vocês
mesmos, aproximarem-se da Mãe Terra e se aproximarem do Céu, em uma mesma diligência de Unificação de

sua consciência e de Unidade, porque, é aí que vocês encontrarão o que vocês são.

É aí, e unicamente aí, que vocês estarão em acordo com vocês mesmos e poderão viver o que está prometido
a esta Terra.

Os prazos estão muito próximos, em todos os níveis.
Resta muito pouco tempo.

Muito pouco tempo para se encontrarem.
Muito pouco tempo para estabelecer sua Luz em vocês.

Muito pouco tempo para testemunhar sua Luz.

Aproveitem este período para se tornarem, realmente, vocês mesmos.

Tenham olhos apenas para a Verdade e não evitem, sobretudo, se olhar frente a frente com vocês mesmos,
assim como olhar face a face cada um dos Irmãos e Irmãs que os rodeiam.

***

As novas Chaves Metatrônicas, as últimas Chaves Metatrônicas de Luz, quando forem reveladas, ativarão, em
vocês, as 12 Estrelas de Maria e, portanto, os 12 pontos de Consciência que existem em sua cabeça, que lhes

permitem estar equipados, eu diria, do conjunto de funções espirituais que lhes permitem ver a Verdade, tal
como ela é.

São 12 Estrelas, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça, que se acendem doravante.

Eu voltarei muito mais em detalhe, uma vez que se realize a intervenção Metatrônica atualizada, para revelar,
mais adiante, o papel as 12 Estrelas de Maria, não as Irmãs que me acompanham, mas suas próprias 12

Estrelas existentes em sua cabeça e as 12 funções que ali são religadas.

Eu lhes revelarei também, como o Arcanjo Lúcifer, pela manipulação dessas 12 Estrelas, permitiu que esse
mundo esteja sob a influência do bem e do mal.

O bem e o mal que são, certamente, virtudes existentes nas Estrelas de sua cabeça, mas este aspecto foi
profundamente limitado, porque essas duas Estrelas não são nada sem as outras Estrelas, sem o Alfa e o
Ômega, sem o Aqui e Agora, sem a Clareza e a Precisão, sem a Profundez e a Verdade, sem as outras

funções.

***



Isso dito, vocês experimentaram esse mundo de Bem e de Mal, esse mundo de Luz e de Sombra, de
oposição, de confrontação, mas, hoje, basta!

Vocês são livres, se o desejam, de aceder a seu estágio Unitário.
Lá, não existe mais nem Bem, nem Mal, mas unicamente a Luz, onde a Sombra não tem mais qualquer peso,

não tem mais qualquer existência.

Isso é real, se sua consciência o aceita e vive, mesmo nesse mundo que chega a seu fim.

Não é preciso nem se alarmarem, nem se orgulharem desse mundo que chega a seu fim, porque esse mundo,
mesmo falsificado, conserva certo número de elementos que lhe permitiu subsistir até aí.

A beleza ali está ainda presente, como lhes disse Snow, na natureza ou mesmo nos contatos que vocês
estabelecem conosco.

Cada um de vocês é chamado a se tornar um Mensageiro.
Mensageiro de Luz, Ancorador de Luz, como lhes disse o bem amado Miguel, mas também Mensageiro de

todos os planos Unitários.

Como o sabem, o conjunto da Frota Intergaláctica da Luz Autêntica está agora muito próximo deste planeta.
Aproximamos-nos progressivamente de vocês e, do mesmo modo, vocês mesmos se aproximam de nós.

É neste reencontro que se produzirá o mecanismo chamado de Ascensão.
O mecanismo ascensional se realizará pela instalação, em suas estruturas, do que é chamado de veículo

Merkabah, veículo de Luz, para além da luz ilusória do mundo astral, que lhes permite juntarem-se à Unidade.

***

As Vibrações que vocês vivem, uns e outros, ao nível de suas diferentes lâmpadas, novas como antigas,
traduzem a ativação desse corpo novo que lhes é desconhecido até agora.

Ele lhes permitirá cruzar os véus da Ilusão e, sobretudo, dissociarem-se do mundo astral, ou mundo das
emoções, para penetrar, em total lucidez e em Glória, o que foi chamado de Corpo Eterno.

Esse momento é para muito em breve.

Resta-lhes terminar sua preparação.
Resta-lhes realizar a ignição das 12 Estrelas, em sua Coroa Radiante da Cabeça, correspondentes às seis

virtudes do Coração que lhes foram dadas, no ano passado, pelo Mestre Ram.

É neste reencontro que vocês se tornarão Unitários e descobrirão a verdadeira Verdade, aquela que os libera
do mundo da Ilusão.

Vocês devem, para isso, ainda esperar alguns dias.
O tempo que as últimas Estrelas de Maria se ativam em sua Coroa Radiante da Cabeça e o Fio que une o cetro
de Cristal ou a fonte de Cristal, qualquer que seja o nome que lhe dêem, ou ainda o 13º corpo, constroem sua

realidade na Coroa Radiante da Cabeça.

Assim, portanto, vocês terão religado Maria, minha Presença, em sua Presença.
Vocês terão religado as 12 Estrelas e, naquele momento, vocês estarão prontos.

***

Lembrem-se, como o desenvolveu longamente Um Amigo, que a Consciência é Vibração e não pode haver
Consciência Ilimitada sem percepção da Vibração.

Ela se estabelece em vocês, mesmo em sua estrutura física.

É nela que vocês descobrirão a Verdade, em vocês, mesmo nesse corpo.
É dentro mesmo desse corpo que vocês vão viver a Consciência Ilimitada e é o fato de viver esta Consciência

Ilimitada, nesse corpo limitado, que permitirá a dissolução total da Ilusão e da projeção de sua consciência
nesse mundo.

É esse mecanismo preciso da Ascensão que está a caminho para vocês.
Então, não levem em consideração, efetivamente, certo número de mecanismos geofísicos em relação com o

desvendamento de elementos, em seu mundo, que se realizam, como o sabem, desde o início de seu ano,



consecutivamente à ação do Arcanjo Miguel na desconstrução.

Ainda uma vez, nós retardamos, ao mais possível, o conjunto de eventos essenciais que devem ocorrer nesse
mundo, a fim de deixar nascer o Novo Mundo, a fim de que o máximo de almas esteja no Despertar e vivam,

em total lucidez, o que acontece.
Então, alegrem-se.

E, sobretudo, limpem as zonas de Sombra que existem no interior de vocês.
Enquanto vocês não estão na Alegria, vocês não estão limpos.

Enquanto vocês não tenham encontrado a serenidade e a Paz, existentes no interior do que vocês são, na
Eternidade, vocês não podem pretender viver a Alegria, a Paz ou, como o disse Um Amigo, o Samadhi.

O Samadhi, se vocês o vivem, é verdadeiramente o sinal preciso e estável de que vocês tocaram sua Unidade
e que vocês poderão ir para onde devem ir, no momento vindo.

***

Em breve, as últimas Chaves que lhes serão entregues lhes permitirão, em total lucidez, viajar em sua
Consciência Ilimitada.

É isso que lhes é prometido.

E na sequência, uma vez que a Cruz do Céu seja realizada ao nível astronômico, e certamente visível também
num tempo que a sucederá, naquele momento, vocês compreenderão e terão, em vocês, os meandros de

tudo o que viveram e de tudo o que têm a viver.

Isso é agora, meus queridos Filhos.
Congratulem-se.

Não há mais prazo.
Não há mais atraso.

Tudo está em ordem.
Tudo termina.

Agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eu não entrarei nos detalhes agora, sobre essas 12 Estrelas, mas em breve, nós o
faremos juntos, uma vez que Metatron as tenha revelado.

Naquele momento, tornar-se-lhes-á possível, efetivamente, ativar os 12 pontos de Consciência e o ponto
central, ao nível da Coroa Radiante da Cabeça.

Naquele momento, vocês se tornarão livres, se tal é sua escolha.

Aí está, meus Filhos, o objetivo de minha intervenção.

***

Meus queridos Filhos, onde quer que vocês estejam sobre este planeta, minha Bênção os acompanha, cada
minuto de sua vida, doravante.

Eu estou mais perto de sua Consciência.
Ao mais próximo de minha Revelação, em sua Consciência.

Estejam lúcidos.
Sejam verdadeiros.

Sejam humildes.
E, sobretudo, cultivem a Paz, cultivem a Alegria, porque o que vem é Luz e pura Luz.

Assim, eu lhes transmito minhas Bênçãos e voltarei, certamente, ao mesmo tempo ou exatamente após a
intervenção do Arcanjo Metatron e a revelação das últimas Chaves de Luz, para explicitar o que serão esses 12
pontos de Consciência que existem nos Mundos Unificados: esta famosa auréola dos Santos, que é descrita

em algumas de suas representações, esta Coroa de Luz que muitos de vocês sentem, agora, ao nível da
cabeça, que representa, realmente, seu coroamento na Luz Una.

É por esta Coroa, conjunta àquela de seu Coração, que vocês levam a efeito e realizam o que vocês são.



Eu os abençôo e lhes digo, então, até muito em breve.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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Mensagem de 31 de julho (publicada em 7 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver pessoas, aqui, que ainda não havia visto.

Então, vou escutar as questões que vocês têm a me submeter.

Questão: como se desenrolam os acontecimentos cósmicos?

Se quiser, creio que Maria foi extremamente precisa nesse nível.

O derramamento da Luz Tri-Unitária realiza-se como previsto, agora, e de maneira contínua e permanente.

Os seres humanos abertos respondem, a seu modo e, aliás, entre vocês, aqui, há muitos que vejo que têm a Coroa da cabeça que está
no Fogo.
Muito bem.
E, também, para alguns, a Coroa do Coração.

Pelo momento, o efeito da Luz Tri-Unitária é extremamente potente nas novas lâmpadas e muitos de vocês têm a bola do nariz que se
mexe.
Isso não quer dizer que vocês mentem.
Isso quer dizer simplesmente que vocês têm o 12º corpo que está ativo e as Vibrações que percebem na Coroa Radiante da cabeça,
as sensações Vibratórias, são bem reais.

Na Terra, como Maria já disse (isso foi anunciado, eu creio, desde que o Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra, desde o mês de maio),
vocês sabem que há uma alquimia que se produz na Terra, que foi chamada de parto e emissão da Terra.
Isto está em curso.

Agora, ninguém sabe quando ocorrerá a expulsão, mas Maria lhes disse que o nascimento e a expulsão da nova Terra apenas poderá
se fazer quando uma massa importante, e a mais importante possível, de seres humanos estiver, como dizer..., despertada e alinhada
nas novas lâmpadas.
E nós esperamos tê-los cada vez mais.

Portanto, há, não um freio que é colocado, mas, verdadeiramente, a Terra, e não mais nós, compreendam bem que ajustamos, mas é a
Consciência da própria Terra que decide o momento oportuno.

Mas vocês não estão sem saber, tampouco, que muitas coisas lhes são escondidas.
Por exemplo, a expansão da Terra, ou seja, o diâmetro da Terra que se modifica: a modificação, real e objetiva, dos diferentes
envelopes da magnetosfera etc. etc..

Tudo isso está em andamento, mas, como sabem, há, no curso desse processo de parto, primeiro um fenômeno que lhes anunciou
Maria, que é seu Anúncio.
Em seguida, haverá um segundo fenômeno que é o que foi chamado de modificações gravitacionais da Terra ligados à sua rotação,
ligadas ao pólo, ligadas a certo número de fatores que foram dados pelos profetas dos tempos modernos e dos tempos antigos.

Tudo isso está em curso agora, mas há uma cinética específica que diz a Maria, como aos Arcanjos e como a mim, que, agora, é a
Terra que decide.
Não somos mais nós, não são mais vocês, como humanos, não é a massa humana desperta, que decide, mas, definitivamente, é a
própria Consciência da Terra que decide o momento preciso em que ela vai dar à luz, em que ela vai expulsar, ela mesma, sua nova
Dimensão.

O que se pode dizer, agora, é que a última etapa é possível, eu diria, a partir do instante em que as últimas chaves Metatrônicas sejam
reveladas à Humanidade, no plano Vibratório.

Portanto, tudo se desenrola às maravilhas, mas vocês sabem também que este período é especial.

Até o presente, nos despertos, nos seres que buscavam a Luz, durante os Casamentos Celestes, predominava a Alegria Interior.
Mas, hoje, a iluminação da Luz é tal que é preciso olhar, em si, as últimas poeiras, as últimas Sombras e, sobretudo, como disse na
última vez, de modo humorístico, não colocá-las sob o tapete, mas varrer definitivamente essas Sombras existentes nos seres os mais
luminosos.
É preciso que tudo se transforme.

O que vocês observam, na Terra, hoje, independentemente das manifestações e das modificações geofísicas que lhes são, para a
maior parte, escondidas, é sobretudo o desvendamento da caca, não é?

O ser humano não pode mais mentir ou, sobretudo, não pode mais mentir ao outro, mas, em breve, não poderá mais, de modo algum,
mentir a si mesmo.
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E isso, eu diria que é um evento essencial que precede tudo o que deve advir nesta Dimensão e vocês estão neste período: o período
em que vocês devem se colocar às claras com vocês mesmos, o período em que vocês devem fazer prova do abandono à Luz e
passar este episódio que os coloca a nu, para não mais deixar, em suas estruturas, a menor zona de Sombra.

É a frase de Cristo que se realiza e que lhes diz para terem sua casa limpa, porque vocês não sabem quando ele iria voltar.
Agora, vocês sabem que ele volta.

Então, é tempo de terminar a limpeza.
Não é a limpeza de primavera, é verdadeiramente a limpeza de todos os milênios.
Aí está onde estamos.

Mas o impulso final não depende nem do Céu, agora, nem de vocês, mas, unicamente, da Terra.

Obviamente, o impulso da Terra depende de vocês, também, mas o movimento final depende unicamente da Terra.

Questão: essa limpeza supõe simplesmente abandonar-se à Luz ou tomar Consciência dessas zonas de Sombra?

Então, caros amigos, os dois vão juntos. 
Quando você se abandona à Luz, as zonas de Sombra se iluminam por si, não é?, e não é questão de trabalhar sobre esta Sombra,
que é um trabalho da dualidade.
É questão de estar lúcido, estar consciente e estar perfeitamente às claras com si mesmo.

Não é questão de negar o que nos habita.
Não é questão, tampouco, de culpar-se com relação às últimas coisas que são colocadas na Luz.
É preciso, simplesmente, acolhê-las e aceitá-las, a fim de que elas transcendam, por intermédio do abandono a esta Luz que é a Luz,
eu os lembro, agora, Tri-Unitária, que toca a Terra.

Portanto, pela Vibração da Luz (e eu creio que Um Amigo alongou-se muito ao explicar isso), a ligação entre a Consciência e a
Vibração é formal e é isso que vocês percebem.

É importante que a Vibração da Luz, a Vibração de sua Consciência (em suas diferentes lâmpadas, nessas novas lâmpadas) permite
esse trabalho de purificação e de colocação da Luz e de eliminação do que deve ser eliminado, permitindo acolher, em Si, o Cristo
Interior.
É isso que está se realizando.

Portanto, não é questão de ser indulgente.
Não é questão, tampouco, de se sentir culpado, mas é preciso simplesmente ousar se olhar frente a frente.
Isso é verdadeiramente muito importante, porque é através desse frente a frente que vocês realizarão a unificação de sua consciência
limitada com a Consciência da Existência ou a Consciência Ilimitada, como diz Um Amigo.
Mas tudo segue seu curso.

Então, obviamente, e Maria também o disse, há muitos que estão impacientes, porque sentiram a ativação (antes ou durante, mesmo
recentemente, com relação aos Casamentos Celestes) das Coroas radiantes, em particular a da cabeça, a sensação do Fogo no
Coração, do Fogo do Amor.

É verdade que, às vezes, sobre a Terra, quando vocês observam com um olhar exterior de sua consciência limitada o que se passa
sobre a Terra, não se tem a impressão que as coisas se movem suficientemente rápido, mas elas se movem muito rapidamente.

A Confederação Intergaláctica vigia para que não haja interferência no que se joga entre os humanos despertos, aqueles que se
despertam e aqueles que se recusam a se despertar.
É um problema, agora, entre você e você.
Você e você, no Interior de você e você e você, na Humanidade.
O desvendamento da Luz, no mundo limitado, deve se acompanhar por certo número de processos na consciência global e também na
consciência coletiva e é nesta consciência coletiva que certo número de forças astrais ou de egrégoras ligadas às crenças estão ainda
de pé na Humanidade.

Quando essas crenças, ao nível coletivo, caírem, naquele momento não haverá mais obstáculo, nenhum, para que a Terra viva o que ela
tem a viver.

Há ainda certo número de crenças mesmo naqueles que se despertam.

Então, em minha última vinda neste espaço, nós falamos muito, uns e outros, do papel das crenças, quaisquer que seja, mas há
crenças que estão além das crenças individuais, pessoais, do ser humano, há crenças coletivas, e essas crenças coletivas mantêm
também uma coesão na matriz.

É o que vocês poderiam chamar de egrégoras.
Isso mantém as crenças coletivas que vêm se opor à liberação do ser humano.

A título individual, vocês podem, obviamente, superar e transcender essas crenças.
Mas, coletivamente, é um pouco mais complexo.
Ou seja, qualquer que seja o influxo da Luz Tri-Unitária, terá um duplo impacto sobre a matriz, se querem, coletivo, que começou a se
desagregar, eu os lembro, há mais de um ano.
Mas isso faz parte do desvendamento.

Portanto, esta matriz coletiva está submissa a crenças, ela é então, de algum modo, nutrida pelos seres humanos que nutrem,
literalmente, a matriz e que, portanto, se opõem, sem querer, sem terem consciência, ao estabelecimento do reino da Luz e ao parto da
Terra, mas eles não poderão se opor coletivamente, de maneira duradoura, porque o efeito da Luz Vibral, da Luz Tri-Unitária, na Terra,
é cumulativo e virá um momento em que a balança pesará do lado desta Luz Vibral e não mais do lado das crenças.

Portanto, não é mais um combate no sentido em que vocês o entendem: bem/mal.
É verdadeiramente uma oposição que pode existir entre as crenças coletivas e a Luz que, ela, não se opõe, mas que, entretanto,
reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade



reencontra em seu caminho, uma vez que tocou a Terra, certo número de estruturas chamadas crenças que mantiveram a Humanidade
coletiva dentro de certo número de ilusões que tinham apenas por objetivo não o de mentir, não o de tomar o poder, mas o de nutrir a
Ilusão, ainda mais.

A falsificação se revela.
Há, eu creio, nos diferentes países, no mundo, revelações importantes que se fazem.
Elas serão cada vez mais importantes, mas provocam também forças de atrito, o que eu chamaria de forças de oposição que,
obviamente, alimentam também o Fogo do Amor.

É o atrito que gera esse Fogo, mas é preciso, a um determinado momento, que esse Fogo se torne suficientemente intenso, na
população, para representar uma força de despertar.
Naquele momento, a Terra desencadeará sua Ascensão ou sua Translação, chamem a isso como quiserem.

Portanto, vocês estão num período mágico, porque estão verdadeiramente na Revelação.
E esta Revelação tem algo de extraordinário, porque vocês se dão conta, uns e outros, que há duas consciências que se opõem.
Não é a consciência do bem e do mal.
É a consciência do limitado e da limitação que se opõe à Consciência do Ilimitado.

O Ilimitado não se opõe, ele se estabelece, mas o estabelecimento da Consciência Ilimitada gera forças de resistências que existem
através de tudo o que vocês vêem na Terra e também tudo o que vocês vivem a título individual.

Quem, entre vocês, nesse momento, não tem surtos de raiva, surtos de bicicletas que se põem a girar, como chamei há dois anos,
momentos em que deliram, ou seja, em que têm o mental que vai tentar capturar suas Vibrações e os desviam, literalmente, da Luz?
Isso faz parte da prova da dúvida.
Isso faz parte da prova do questionamento, tudo o que vocês vivem nesse momento.

Isso pode passar por tensões, também, no Interior de suas estruturas, com relação a suas próprias escolhas, com relação a suas
decisões.
Será que estou realmente na Luz?
Mas, porque não acontece isso?
Porque eu duvido por momentos?

Tudo isso é o ambiente que têm nesse momento e é neste ambiente coletivo que vocês devem se afirmar cada vez mais em sua
Alegria interior.
E tudo está a caminho, verdadeiramente, se Maria o disse e se nós o dissemos, é a estrita Verdade.

Vocês percebem bem que as Vibrações nas novas lâmpadas apareceram ou se aceleram.
Vocês percebem bem que a Coroa Radiante da cabeça, agora, ativou, mesmo se vocês não conheçam ainda os pontos, os doze
pontos precisos ao redor da cabeça e o ponto central, também.
Tudo isso é uma realidade.

Então, obviamente, a Terra também gostaria de viver sua Coroa Radiante da cabeça.
Isto está em curso.

Agora, é dentro de uma hora, é dentro de seis meses, é dentro de um ano?
Em qual ordem isso vai acontecer?
Nós sabemos simplesmente que coisas cada vez mais espantosas, em todos os sentidos do termo, vão se produzir nesta Terra e
essas coisas espantosas são diretamente ligadas à Presença da Consciência Ilimitada, à Luz Vibral Tri-Unitária e ao mundo falsificado
(ou à consciência limitada da ilusão Luciferiana, se querem).
Tudo isso está se revelando, sob seus olhos como em vocês.

Questão: por que não há mais manifestações de Embarcações nos Céus? Isso não permitiria justamente acelerar esse
processo de despertar?

Mas, caro amigo, as Embarcações são cada vez mais frequentes e cada vez mais frequentemente vistas em seu Céu, mas não digo
que essas Embarcações são necessariamente da Luz, digo simplesmente que há Embarcações que se manifestam por toda parte,
absolutamente por toda parte.

Então, não é porque você não a vê, você, que não tenha aparecido.
Basta se colocar fora e olhar no ar.
É preciso olhar no ar.

Portanto, você tem a chance, você tem dois olhos, portanto, olhe no ar.
Você tem também a chance.

Você tem uma ferramenta que se chama Internet, que é diabólica, que é Luciferiana, mas que transmite, também, informações
verdadeiras.
Portanto, olhe lá.

E as Embarcações são em número incalculável, mesmo com relação ao ano passado.

Olhe o número de esferas de Luz que aparecem em seus Céus, pequenas esferas, como grandes esferas.
Elas são enormes, as aparições, em número.

Recorde-se também que, de outro lado, a Verdade a mais importante, ela não está mesmo nas Embarcações porque, o que você
chama e o que nós chamamos com vocês de Translação Dimensional, a passagem da consciência limitada para a Consciência
Ilimitada, não se fará jamais no exterior.

Vocês ainda têm tendência a crer que vão viver, com o olhar exterior, a Luz.
Mas não. Absolutamente não.
O que o olhar exterior verá é a destruição da Terra.



Em contrapartida, esta destruição pelo Fogo, se vocês estão no Interior de vocês, vocês a viverão como a liberação.
Tudo depende de seu olhar: olhar Interior ou olhar exterior.

Mas lembrem-se que as Dimensões, como explicou Um Amigo, como explicaram os Arcanjos, a Consciência Ilimitada, ela não é para
ver, cada vez mais, no exterior, ela é para ver no Interior, ela é para ir no Interior, e ela é viver no Ilimitado.

O corpo de Existência, vocês o verão face a face, mas é uma expressão, quando se diz vocês o verão, vocês o verão não com seus
olhos, eis que vocês estarão nele ou no exterior dele.
É uma Vibração e uma Consciência.

Não esperem ver seu corpo de Existência como algo a quem vai apertar a mão, mesmo se ele possa ser visível, para alguns seres.
É, antes de tudo, a Vibração de suas lâmpadas.
É o momento em que vocês mergulham no Interior de vocês mesmos que vocês vivem o Samadhi, que vocês vivem a ignição do Fogo
do Coração e que, naquele momento, vocês sabem que podem passar no Ilimitado.

Por conseguinte, a partir daquele momento, a partir do momento em que têm o Anúncio de Maria, mas qual importância que tem uma
Embarcação que se põe sobre os Champs-Élysées (local parisiense)? 
Aquilo fará um grande ponto de interrogação que favorecerá a subida Vibratória?
Tudo está aí. 
Porque vocês têm tendência ainda a imaginar ou a supor que alguém virá salvá-los, que terão uma Embarcação que vai lhes fazer
cuco, na qual vai subir.

Isso seria um cenário catastrófico no caso de evacuação da Terra, mas vocês sabem que estes planos foram amplamente divulgados. 
Então, se perguntam quando é, mas eu lhes respondo, é imediatamente, vocês têm a possibilidade, imediatamente, de viver o
Samadhi. 
Têm a possibilidade, imediatamente, de viver o Fogo Interior, o alinhamento das Três Lareiras.

Faltam-lhes três Chaves Metatrônicas que correspondem à função das Três Estrelas de Maria, mas quando as três chaves descerem
sobre esta Terra, durante o período em que vocês estão aí, vocês verão que, naquele momento, podem fazer essa diligência Interior
para vocês mesmos, imediatamente, mas, então, agora, se esperam algo do exterior para realizar um paraíso sobre esta Terra, eu lhes
responderia que isso não acontecerá jamais.

A solução está dentro de vocês e é dentro de vocês que se encontram as outras dimensões eu creio, os Arcanjos revelaram, há pouco
tempo, que vocês levam e nós levamos todos, em nós, a Vibração dos Sete Arcanjos, a Vibração de Maria e a Consciência de Maria,
a Consciência de Cristo, no Interior, no nosso próprio DNA. 
E é a visão Interior (não a astral), a verdadeira visão do Coração, da Coroa Radiante do Coração, que se fundiu com a Coroa Radiante
da cabeça, que desencadeia o acesso à sua Eternidade.

Não são as circunstâncias externas, mesmo se há concordância de certo número de mecanismos externos, tais como os que acabo de
desenvolver, e o que se passa dentro de vocês. 
Mas vocês não terão solução externa, jamais. 
A solução é Interna. 

Então, é verdade que há seres humanos que vigiam os sinais, mas prestem atenção que os sinais não os afastem de seu ser Interior.

Se vocês encontraram seu ser Interior, não há mais qualquer problema. 
Se vocês têm a Coroa Radiante da cabeça que queima, se têm a Coroa Radiante do Coração que queima, se estão no Fogo do
Amor, se o seu Triângulo Sagrado está desperto, então, façam o que quiserem. 
Vocês não têm mais o que esperar. 
Ao limite, se não há mais qualquer zona de Sombra, coloquem-se sobre uma cadeira longa e esperem.

Questão: sinto-me triste vendo todos esses seres humanos que não estão hoje despertos.

Então, aí, caro amigo, isso foi dito muitas vezes, por Um Amigo, por Sri Aurobindo.
Deixe os seres humanos livres.
Eles irão para onde os empurra sua consciência e sua criatividade.
Se eles recusam a Luz e a Existência, eles continuarão num mundo dual, mas é a opinião deles.

Em nome de que vocês recusariam a alguém a vontade e o desejo de estar na limitação e de ser um carneiro? 
E concebam também que alguns carneiros são muito felizes, mesmos se não estão numa Verdade chamada absoluta.
Eles estão na verdade deles.
E vocês não poderão censurar nenhuma alma por estar em sua própria verdade.
Nós não julgamos jamais.

Nós o dissemos desde anos, onde quer que vá cada ser humano, é sua escolha e é sua liberdade.
Se ele recusa a liberdade e quer permanecer submisso ao livre arbítrio e ao carma, que grande bem lhe faça.

De qualquer modo, ele voltará à Unidade, dado que não há outro caminho, mas se ele deseja prosseguir um caminho de redenção
ligado ao carma, ligado à purificação, ligado a atração, mesmo espiritual, para a materialidade, em nome de que se deveria recusar
esta liberdade? 
E você também, em nome de que? 

O importante não é o despertar, agora, porque chegamos ao extremo limite, mas a tomada de consciência.
Não é a mesma coisa.

A tomada de Consciência é, como foi dito: não há nada que lhes tenha sido escondido que não será revelado.
É o Apocalipse, a Revelação.

A partir daquele momento, em que há a Revelação, o grão é semeado e não é seu problema saber quando ele vai germinar.

É a melhor ajuda que vocês podem levar ao resto da Humanidade: sendo vocês mesmos.
É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.



É a melhor maneira de servir: estar no despertar e na Vibração.

Miguel sempre disse, desde o início dos Casamentos Celestes: quanto mais vocês estiverem na Vibração, mais ajudarão a Terra,
mais ajudarão o Céu e mais ajudarão seus próprios irmãos e irmãs.
Não é lhes pedindo para despertar a algo que eles não podem nem imaginar ou sonhar.

E em nome de que vocês os forçarão a se despertar?
A Luz está aí, inteiramente, agora.

E desde 17 de julho o Fogo do Éter (não o Fogo da Terra) está presente e onipresente em todas as estruturas de Vida do planeta.

Que fazer se os seres humanos não querem se despertar?
Absolutamente nada.
Não vamos forçá-los a se despertar.
Sua consciência é voltada para outra coisa que o despertar.
Ela é voltada para, talvez, a beleza.
Há pessoas que são apenas “negativas” ou maldosas.

O importante, lembrem-se o que eu disse: as forças de resistência humanas são vencidas, mas, agora, a coletividade, dentro de suas
crenças, pode ainda ser um obstáculo.
Portanto, quanto mais vocês subirem na Vibração, vocês mesmos, mais irão, sem lutar, simplesmente pelo efeito de subir na Vibração,
irão permitir a esta crença coletiva, a esta egrégora coletiva (que não existe mais no astral, eu os lembro, existe sobretudo no mental)...

Questão: a passagem da Cruz poderá representar, coletivamente, uma real subida Vibratória ou um real alinhamento
Vibratório?

Perfeitamente, mas este alinhamento Vibratório lhes cabe viver, individualmente.
Coletivamente, é o ponto de interrogação.

E durante este período, efetivamente, que vai se estender entre a Cruz Cósmica de 7 de agosto e o final de agosto, vocês assistirão à
gênese de seu futuro, não o futuro na Ascensão, mas o futuro do desenrolar dos eventos históricos desta Terra, em sua Dimensão
falsificada.
Quer dizer que vai se construir, como dizer..., o cenário final, mas o cenário final exterior, porque o cenário final será sempre, para
vocês, Interior: é o acesso à sua Existência.

Estejam também muito atentos a suas próprias Vibrações.
O que é que vibra em vocês?
Nada, absolutamente?
Algumas lâmpadas?
Alguns chacras?
Alguns circuitos energéticos? 

Porque, o que vocês viverão como Vibrações, a partir de hoje, vai condicionar seu próprio futuro nos universos.
Aí, o que vocês vivem, agora, vai defini-los e desenhar-lhes o caminho que vão tomar.
E o caminho que vão tomar não é aquele que querem.
O caminho que vão tomar é aquele que será ditado por sua própria Vibração e unicamente isso.

Não é porque vocês dizem “eu quero ir ao Céu” que vocês irão ao Céu.
Não é porque vocês dizem “eu quero permanecer na Terra, nesta Dimensão” que vocês necessariamente irão permanecer nesta
Dimensão.
Tudo é questão de Vibração e de Consciência.

Quanto mais sua Vibração e sua Consciência se elevam, mais vocês têm possibilidades e facilidades para irem para sua Existência,
quer queiram ou não.
Tudo é gerido pela Vibração.
E as Vibrações que vocês percebem, agora, comigo, e que vão perceber durante este período, vão realmente ditar seu futuro.

Vocês vêem que o período é não somente essencial, importante, capital.
Os eventos exteriores apenas seguirão ou acompanharão isso, ou precederão isso.
Aí está a única porta de saída.

Questão: como fazer irradiar melhor a Presença da Fonte, em cada um de nós?

Não julgar, não criticar, não dizer palavras ásperas (não como eu), ser humilde e simples, mas tudo isso lhes foi amplamente dito.

Mas o mais importante é, assim mesmo, a Consciência que vocês têm, vocês mesmos, a lucidez que vocês colocam em sua atitude
para não julgar, para não condenar e para manter o nível Vibratório, custe o que custar, independentemente das imundícies desse
mundo.

Mas sua Consciência deve estar em acordo com esses princípios: humildade, simplicidade.
Isso é verdadeiramente o mais importante.
E, sobretudo, pode-se falar do abandono à Luz, pode-se dizer, também, da não resistência à Luz.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma boa noite.
Até muito breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, nesta densidade, queiram acolher as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês para dar uma série de informações que eu qualificaria de complementares, com relação ao que
exprimiu Um Amigo.

É importante, para vocês, apreender e compreender que vocês não podem, de nenhuma maneira, apreender
a Consciência Ilimitada através de qualquer descrição, seja ela a mais exata, concernente ao sinal que se estabelece

quando da sua instalação.

Vocês não podem, através da ferramenta mental, se apreender de qualquer Verdade referente à Consciência
Ilimitada, porque a sua característica essencial é que, no Ilimitado, não existe mental, não existe limitação, em relação

e em ressonância com o dito mental.

A problemática sendo, justamente, que o ser humano, nesta densidade, prisioneiro e cativo desta matriz, só pode
elaborar estratégias em relação ao dito mental.

Ora, o acesso ao Ilimitado firma, justamente, a parada do que vocês chamam de mental.
Ele não pode, portanto, se apreender, de nenhuma maneira, de nenhum modo.

Assim, portanto, o período anterior ao instante imediato do seu acesso ao Supramental passa pelo silêncio do
mental.

Vocês não podem, portanto, pretender aceder à Dimensão Ilimitada se qualquer atividade daquele estiver ainda
presente na sua consciência.

Assim, portanto, a primeira etapa vai consistir em se liberarem, em Verdade, da influência do seu mental.

Vocês não podem, tampouco, fazer calar o mental com o mental.

Vocês não podem, portanto, ordenar para ele se calar e fazer silêncio, porque ele fará exatamente o inverso.

Assim, então, existem vários meios de variantes que permitem instalar e favorecer a instalação do Supramental e,
portanto, superar, pela própria Vibração do seu corpo e da sua Consciência, a iluminação do mental.

De fato, assim como lhes foi explicado, a Consciência se manifesta em ‘pontos’ de Consciência ou em ‘nós’ de
Vibração da Consciência.

Esses pontos de Vibração da Consciência possuem, por vezes, nomes muito conhecidos como chacras, lâmpadas ou

ANAEL – 1º de agosto de 2010
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corpos espirituais.

Não há coisa complicada, na Consciência Ilimitada, dado que não há ferramenta mental, dado que não há o aspecto
discursivo, não há dicotomia, não há análise, mas existe, nesse nível, uma integração, eu diria, ou uma síntese, se
preferirem, direta do mecanismo da Consciência por ela mesma, sem passar por filtros ou ferramentas tais como as

conhecem.

O próprio conhecimento, na esfera Ilimitada, torna-se imediato.

Ele não tem necessidade de qualquer análise ou de qualquer observação exterior, dado que a Consciência segue o
movimento.

Assim, portanto, vocês estão nessa forma que conhecem e que chamam “mim”, identificados por uma fisiologia,
identificados por um reconhecimento de forma.

Obviamente, quando vocês se observam num espelho, vocês se reconhecem.

Nas Dimensões Unificadas não há Unicidade da forma, mas multiplicidade da forma.

Os mundos Unitários são características disso.

Existe, nos mundos Unitários, a capacidade real para passar de uma forma a outra, de uma Vibração a outra,
passando de uma Dimensão a outra.

E, no entanto, trata-se da mesma Consciência, cuja esfera de expressão torna-se diferente segundo o mundo
percorrido.

Assim, portanto, penetrar na esfera do Ilimitado, na Consciência Unificada, corresponde à ativação, em vocês, da
Luz Vibral no nível da Coroa Radiante do Coração.

É por esta porta que vocês acedem à sua multidimensionalidade.

É por esta porta que vocês descobrem o que vocês são, na Verdade, na Unidade, além da Ilusão que vocês habitam
através desse corpo.

E, no entanto, esse corpo é aquele que vai lhes permitir aceder ao que está além do corpo e além da consciência
limitada e separada.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que eu queria lhes dizer com relação a isso.

Assim, então, vamos, inicialmente, se quiserem e se o desejarem, abrir um espaço de perguntas correspondentes à
sua Consciência, a Consciência e os diferentes aspectos da Consciência.

Assim, portanto, eu lhes dou a palavra e espero poder ajudá-los no caminho que os leva ao que está além de toda
compreensão, porque isso corresponde à vivência.

A diferença fundamental entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada é que a consciência limitada se nutre
de crenças, de certezas, enquanto que a Consciência Ilimitada se nutre da certeza do Ilimitado, da certeza da

Unidade, quaisquer que sejam as formas empregadas e manifestadas pelo próprio Estado de Ser.

***

Questão: qual é a diferença entre a consciência coletiva e a consciência global?

Bem amado, a consciência coletiva corresponde ao conjunto do resultado, não da adição, mas da associação, das
diferentes consciências individuais.

A consciência coletiva é o resultado de uma série de crenças, estabelecidas como fatos provados, qualquer que seja
a sua irrealidade na matriz à qual vocês estão submetidos.

A consciência global não tem esta visão limitativa.

Ela corresponde, no que eu chamaria de noosfera, ao conjunto de consciências individuais, quaisquer que sejam.

Quer dizer, sejam limitadas e Ilimitadas.



A consciência coletiva é, então, por definição, tão limitada como a consciência de um indivíduo pode ser.

Ela não pertence aos mundos e às esferas Ilimitadas.

A consciência global, quanto a ela, vai englobar os dois aspectos: tanto a consciência coletiva restrita (e portanto
limitada) como a Consciência Ilimitada existente nos mundos Unitários.

A noosfera é a junção e a associação que pode existir entre a consciência coletiva e a consciência global.

Vocês se situam, no seu mundo e no que percorrem, na consciência coletiva.

A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de ideais, certo número de
adesões a princípios que são, frequentemente, totalmente falsificados e que não têm qualquer existência nos mundos

Unificados.

A consciência global refere-se à consciência coletiva, e mais, também, a certas esferas de consciência dificilmente
acessíveis e que necessitam sair do condicionamento da consciência coletiva, para aceder à esfera a mais pura da

Consciência, chamada de Consciência Ilimitada, dentro da coletividade.

***

Questão: na consciência coletiva existe um sentir coletivo dos acontecimentos a vir? 

Inteiramente.

Isso pode ser chamado de espaço do sonho, no sentido tradicional do termo.

Assim, portanto, muito numerosos seres humanos, hoje em encarnação, têm sonhos, não idênticos, mas que
apresentam a mesma coloração.

Vocês entraram, desde pouco tempo, no período apocalíptico, período da Revelação.

É portanto perfeitamente lógico que muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta e quaisquer que sejam as
suas crenças individuais, encontrem-se sujeitos a engramas em relação com a consciência de natureza coletiva, às

suas limitações, mas também à transformação desta consciência coletiva sob a influência da noosfera ou da
consciência global.

***

Questão: os diferentes estados de consciência correspondem aos diferentes Samadhi?

Assim que vocês cruzam as portas, bem amada, da consciência limitada, existem tantas possibilidades
de Samadhi como de acessos a Dimensões Unificadas.

Qualquer que seja a sua origem Dimensional, torna-se possível, cruzando as portas da Ilusão, por intermédio da
Coroa Radiante do Coração, penetrar um conjunto de manifestações da Consciência Ilimitada que reflete,

efetivamente, certo número de Samadhi perfeitamente posicionado pelos grandes Sábios.

***

Questão: a fé faz parte da consciência ou da crença?

Bem amada, eu responderia que isso é profundamente diferente para cada indivíduo.

Existe exatamente o mesmo dilema com relação à palavra Amor.

A vivência e o conteúdo Vibratório da palavra Amor não são o mesmo para um ou para outro, em função da sua
própria experiência vivida, em função de certo número de subentendidos, de crenças e justamente de Vibrações.

O princípio da fé é exatamente o mesmo, mas podemos dizer que, bem frequentemente, esse princípio foi utilizado, de
maneira extensiva e abusiva, pelo conjunto de forças que os mantêm na Ilusão.



Assim, portanto, de maneira mais global, o problema da fé é que, frequentemente, releva de uma crença mais do que
da experiência.

Guardem que a consciência limitada é a esfera da crença, que a Consciência Ilimitada releva da esfera
da experiência.

Crença e experiência não fazem uma boa mistura.

Há, portanto, uma oposição, bem real, entre a fé e a experiência.
Jamais a fé cega irá conduzi-los à Eternidade.

Isso foi aliás repetido em alguns textos, mesmo falsificados, existentes no seu Novo Testamento.

Lembrem-se de que a Consciência Ilimitada é, antes de tudo, Vibração e expansão.

Vocês não podem pretender estar na Unidade se não viverem, primeiramente, a Alegria, em segundo lugar,
a Vibração e, em terceiro lugar, o próprio Ilimitado.

A fé jamais irá conduzi-los à experiência do Ilimitado.

Ela pode prepará-los para isso, entretanto.

***

Questão: a confiança pode conduzir ao Ilimitado?

A confiança é um dos elementos que lhes permite se aproximarem da Unidade.

Mas ela não conduz diretamente à Unidade.

Pode-se dizer que ela é, talvez, um elemento motor.

Mas, ela sozinha, não basta para fazê-los viver a Unidade.

De fato, vocês podem ter uma total confiança na Unidade e na Consciência, é por isso, no entanto, que vocês vivem
a Unidade?

A Unidade é, antes de tudo, Vibração, Alegria e expansão e extensão da Consciência nas esferas desconhecidas,
na sua encarnação.

***

Questão: a confiança pode nos ajudar no abandono à Luz?

Bem amado, a confiança não conduz ao abandono.

Eu fui muito claro, há 14 meses, sobre esse princípio do abandono à Luz.

Você pode ter toda a confiança do mundo, sem, no entanto, viver o abandono.

O abandono se define mais como um problema de ego e de personalidade.

Existem personalidades, digamos, extremamente confiantes.

E, no entanto, elas jamais irão se abandonar à Luz.

Bem amado, eu o remeterei, aí também, às palavras de Cristo na Cruz.

Ele tinha confiança naquele momento?

A confiança depende da estrutura da personalidade.

O abandono à Luz é específico do abandono da personalidade e, portanto, corresponde ao acesso ao Ilimitado.

Não pode haver confiança resultando em um abandono.



A confiança é um argumento da personalidade e não do Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com a confiança, porque ele está na Unidade.

Ele não é portanto nem questão, nem interrogação, mas certeza.
Quando há certeza, não há necessidade da confiança.

A confiança, em um plano Vibratório, na personalidade, está diretamente ligada, no plano Vibratório, à vontade, que é
a diferença essencial existente entre a vontade de Luz e o abandono à Luz.

A vontade de Luz corresponde ao ego.

O abandono à Luz corresponde ao Estado de Ser.

A vontade reflete uma tensão para um objetivo.

Do mesmo modo, a confiança.

Enquanto que o abandono reflete uma rendição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, Anael lhes agradece.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************
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 ~ Evolução e Transformação da Consciência ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, queridos Irmãos e queridas Irmãs, recebam a minha gratidão pela sua Presença e
pela sua escuta.

Eu vou desenvolver, pelas palavras, alguns elementos que eu julgo importantes, quanto à Consciência, a sua
evolução e a sua transformação.

Permitam-me, Irmãos e Irmãs, a princípio desenvolver alguns elementos, tendo ressonância com o Estado de Ser,
com a personalidade, a Consciência limitada, a Consciência Ilimitada, o seu corpo fisiológico como o Corpo de Estado

de Ser, a fim de lhes permitir aproximá-los e entender os mecanismos, além da compreensão intelectual, mas, bem
mais, em meio a uma compreensão Vibratória e de Consciência, do que é a Consciência do Estado de Ser, no seu

corpo de personalidade.

Como vocês sabem, vocês não ignoram que, durante o período que vocês vivem, vocês devem passar da
Consciência limitada para a Supra Consciência ou Consciência Ilimitada.

O marcador indelével, testemunha da sua passagem, corresponde ao estabelecimento de uma Vibração da sua
Consciência, específica, permitindo-lhes estabelecer-se em meio a um dos diversos Samadhi ou ‘Alegria da Presença

a si mesmo’, na sua Unidade.

O marcador específico da sua passagem da limitação ao ilimitado se expressa, em seu próprio corpo biológico, pela
percepção de um estado que eu qualificaria de Alegria Interior sem objeto, denominada, em minha tradição de origem,

o Samadhi.

Esse Samadhi não é único.

Ele é constituído de algumas etapas bem identificadas, permitindo-lhes, a cada vez, penetrar mais adiante no estado
de Grande Samadhi e aproximando-os de algumas esferas, bem além do mundo da encarnação.

Dessa maneira, então, existem certos marcadores (o bem amado Sri Aurobindo já lhes falou disso) relacionando
o Switch da Consciência, o momento preciso em que vocês basculam da Consciência limitada para a Consciência

ilimitada.

Evidentemente, a Consciência Ilimitada apenas tem que realizar as ferramentas.

As ferramentas que lhes foram comunicadas, seja por certas técnicas de meditação, por certos gestos que eu mesmo
havia comunicado, em uma coleção de ensinamentos denominado ‘Yoga Celeste’ (*), permitindo simplesmente

aproximar a Consciência limitada dessa Consciência Ilimitada.

***

Então, acima de tudo, queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu tenho que insistir nessa noção de ‘período preparatório’
que vocês vivem.
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Ele é intenso.

Ele é intenso, agora, desde certo tempo porque, como o bem amado Sri Aurobindo lhes disse, a influência e a
emergência do Supramental nesse mundo, foram preparadas desde muito tempo.

Eu diria, mesmo não durante a vida de Sri Aurobindo, mas bem antes.

Quando eu digo, bem antes, isso corresponde ao estabelecimento da Luz em meio a tal ciclo que vocês vivem e isso,
desde mais de 50.000 anos.

Esse final de respiração cósmica existente, inscrito nos ciclos da humanidade, se reproduz regularmente.

Mas, hoje, a característica desse final de ciclo é que se trata, nessa matriz, do ‘último ciclo’.

Esse ciclo não será mais reproduzido.

Existe então uma passagem, ocorrendo sob os seus olhos e na qual vocês são parte envolvida, que irá lhes permitir,
se tal for a sua Vibração e se tal for o seu Coração, penetrar e retornar em meio à Verdade, em meio à sua Unidade e

à sua Vibração essencial que vocês são.

Assim como a vida é Vibração e movimento.

A Consciência não pode se conceber sem expansão, sem movimento, sem dilatação e, principalmente,
sem mudança e troca de forma.

Na Ilusão à qual vocês participam, vocês estão presos em uma forma, enquanto a Consciência Ilimitada não conhece
fixação nem o aspecto estático, mas é parte envolvida das formas e da multiplicação das formas existentes nos

múltiplos universos e nas múltiplas Dimensões.

Portanto, cabe a vocês descobrirem, pela Vibração e pelo acesso ao que é denominado Estado de Ser (dito, em
outras palavras, Ser no Ser / Estar no Ser), o que são essas Dimensões Ilimitadas.

O paradoxo é que vocês não podem apreender, por uma ferramenta que não existe, o que é essa Dimensão Ilimitada.

Ao tentar definir o Ilimitado, vocês reincidem em meio à limitação.

Apenas a Consciência pura, liberada (Sat Chit Ananda) pode penetrar, e somente ela, as esferas do Ilimitado.

Enquanto vocês tentarem definir, através de uma série de palavras ou de conceitos pertencentes ao mental limitado,
vocês irão fracassar.

***

O Ilimitado é Vibração e expansão.

O Ilimitado é percepção de certos espaços, que vocês poderão penetrar pela própria Consciência, desprovida de
todo mental e de toda capacidade para análise.

Trata-se então de uma experiência que é para viver, de um estado que é para viver, mas que não é para
compreender.

Aí, está todo o paradoxo.

É que esse estado de Estado de Ser escapa ao que se denomina, na encarnação, os cinco sentidos.

De fato, o Estado de Ser não se situa em meio à esfera limitada

O Estado de Ser situa-se em outro espaço / tempo, não existente nessa Terra e, portanto, ao que vocês não têm
acesso no momento.

Esse corpo, que foi apreendido pelas palavras (e por palavras adaptadas, no Apocalipse de São João),
denominado corpo sem costura, corpo imortal, corpo de glória ou corpo da ressurreição, é apenas uma pálida cópia,

é apenas uma pálida representação do que é realmente o corpo de Estado de Ser.

Vocês não podem penetrar o corpo de Estado de Ser pelos sentidos.

Vocês não podem penetrar o corpo de Estado de Ser pela compreensão intelectual e, é claro, vocês não podem
penetrar o corpo de Estado de Ser pelo que é denominado ‘mundo das emoções’.

O mundo das emoções não existe nos universos Unificados.

Isso é uma Criação da matriz, tendo induzido a ‘lei de ação / reação’ que vocês denominam também Karma e que os
mantêm em meio à Ilusão, enquanto vocês ali derem peso e Crença.

Toda a problemática existente no indivíduo, como na coletividade humana, no seu conjunto, é o reflexo da adesão a
certo número de Crenças.

Vocês não podem penetrar as esferas do Ilimitado enquanto vocês acreditarem em qualquer coisa.

Assim, portanto, o próprio fato de acreditar no Estado de Ser é um obstáculo ao seu acesso para o Estado de Ser.

Assim é, porque o mental e o mundo das emoções tentarão sempre correlacionar e se prender a certo número de
fatos, a isso que existe e que é percebido no nível dos cinco sentidos do intelecto e das emoções.

Ora, definitivamente, o corpo de Estado de Ser não pertence a nenhuma dessas funções ou estruturas.



***

O corpo de Estado de Ser não existe no nível do mundo das emoções.

O corpo de Estado de Ser não existe no nível das Crenças e do mental.

O corpo de Estado de Ser não existe em meio ao que vocês chamam de cinco sentidos.

Dessa forma, quando nós falamos de percepção do corpo de Estado de Ser e da compreensão vivenciada pela
Vibração (no seu corpo fisiológico) do corpo de Estado de Ser, trata-se, antes de tudo, de uma percepção Vibratória.

Ora, a percepção Vibratória não pertence aos cinco sentidos, mas pertence ao que é denominado sentido elétrico e
sentido magnético, como à conjunção desses dois sentidos denominada, se vocês preferirem, percepção

extrassensorial, que não tem estritamente nada a ver com o que existe no nível dos cinco sentidos.

Deste modo, então, penetrar o Estado de Ser apenas se pode fazer pela Vibração.

Não pela emoção.

Não por uma sensação táctil.

Não por uma visão.

Não por qualquer um dos cinco sentidos.

Porque o corpo de Estado de Ser escapa a todo condicionamento, a toda forma estática, tais como vocês vivem
nesse mundo.

Existe, portanto, necessidade absoluta de superar as Crenças, de superar o mundo e as esferas das emoções, o
mundo dos apegos e o mundo de tudo o que os limita em meio à matriz.

Trata-se então aqui, verdadeiramente, de um trabalho extremamente particular que vocês não têm que realizar por si
próprio, mas que foi definido pelo Arcanjo Anael, correspondendo ao que foi chamado de abandono à Luz.

O problema é que o mental (assim como a sua constituição física, fisiológica, assim como o mental, em meio a esse
mundo ilusório) vai tudo fazer para impedi-los de aceder ao Estado de Ser.

O mental, pertinentemente (e como perfeitamente vivenciou e explicou Sri Aurobindo) não deseja morrer, porque ele
sabe que, em meio ao Estado de Ser, não tem mais qualquer lugar.

***

Assim como eu disse (e assim como vários intervenientes lhes sinalizaram, cada um com as suas palavras, cada um
com a sua Consciência e cada um com as suas próprias Vibrações), em meio ao Estado de Ser, uma vez que a

Consciência estiver estabelecida no Ilimitado, há um mecanismo preciso, ocorrendo no nível do corpo biológico, que
corresponde a uma modificação importante do próprio funcionamento do seu cérebro e do seu Coração, mas

também de todas as suas células, permitindo-lhes experimentar o que eu havia chamado de Samadhi, a Alegria
Interior.

Isso representa um espaço onde não há mais vislumbre.

Isso representa um espaço onde não há mais emoção.

Isso representa um espaço onde não pode existir qualquer dúvida, porque as dúvidas se dissolvem
instantaneamente em meio à Presença de si mesmo.

Quando vocês estão presentes em si mesmo, em meio ao Ilimitado, não há mais qualquer espaço para o
questionamento.

Não há mais qualquer espaço possível para tudo o que vem do que vocês vivenciaram, para tudo o que vem do seu
passado, dessa vida como de outras vidas passadas.

Estando estabelecido na sua Presença a si mesmo, no agora, não há mais qualquer necessidade senão viver isso.

Isso é a passagem em meio à translação Dimensional, realizada pela reversão.

A reversão, realizada nesse universo pelo Arcanjo Uriel, corresponde à reversão que vocês têm que fazer no Interior
de vocês mesmos, a fim de fazer passar a Consciência da esfera limitada (ligada aos cinco sentidos, às emoções, ao
mental), no nível onde não existem mais nem os sentidos, nem o mental, mas onde existe unicamente a Consciência

liberada.

Isso é uma reversão e isso acontece no Interior, e em um local específico no Interior de vocês, que é o Coração.

Não o Coração chakra, mas o Coração Coroa Radiante, Fogo de Amor, Fogo da liberdade, Fogo da liberação.

É em meio a essa Consciência que se manifesta, pelo acendimento total do chakra do Coração, acoplado ao que é
denominado 9ª. lâmpada (corpo de irradiação do Divino) (**), o que lhes permite se estabelecerem na Verdade, na

Unidade e em meio a um espaço onde vocês podem se extrair, completamente, desse mundo.



***

Ao se extrair desse mundo, entretanto, no seu corpo, vocês espiritualizam a matéria.

Vocês propiciam a matéria de se tornar Luminosa e de restabelecer a sua conexão com a Dimensão denominada
Cristo, Ki-Ris-Ti Interior, com a sua Dimensão solar.

Nesse mundo, nós poderemos dizer que vocês estão em um mundo de Ilusões e de projeção astrais e mentais.

Vocês estão, então, em um mundo manifestado de maneira linear, onde a Dimensão solar foi excluída.

O retorno à Unidade, o retorno ao Estado de Ser, assinala a sua reconexão com o Espírito do Sol e com o Logos
solar, denominado também Cristo.

É apenas por essa Revelação que vocês podem esperar retornar à Unidade.

Não há alternativa a essa possibilidade.

Vocês não podem nascer para a Verdade, sem morrer para a Ilusão.

Isso caracteriza também a passagem do limitado ao Ilimitado.

Em palavras mais poéticas, o grande Omraam Mikaël quis lhes dizer que a poeira estando iluminada, vocês não
podem mais se esconder atrás da máscara da personalidade, que é realmente uma máscara que obstrui, literalmente,

a concepção e a percepção Vibratória do que é a sua Unidade e o seu Estado de Ser.

Cabe então morrer, de certa maneira, a vocês mesmos.

Fazer morrer, em vocês, não por um ato de vontade, mas por um ato de abandono, tudo o que não é a Verdade e a
Vibração.

Assim, nós esperamos, uns e outros, ajudá-los a dar esse último passo para vocês mesmos porque, como isso lhes
foi dito, repetidamente, apenas vocês podem dar esse passo final.

Ninguém o fará no seu lugar.

***

Eu insisto também, apesar da falta de correspondência entre o tempo espiritual e o tempo em meio a essa Ilusão, em
lhes dizer que o período que vocês vivem, mesmo nessa Ilusão, é extremamente particular.

Ele é a época da Revelação, ele é a época da transformação e ele é, antes de tudo, a época do fim da Ilusão, do fim
da matriz ou o fim da Maya, anunciado por vários profetas.

Mas é preciso considerá-lo com uma visão Interior, antes de tudo.

Isso quer dizer que, se vocês se contentarem de ver o exterior e de observar os eventos, tais como eles se produzem
e irão se produzir cada vez mais no seu mundo, vocês participarão com uma visão exterior e, então, com uma Energia

ou com uma Consciência exterior.

O importante é o que acontece no seu ser Interior.

A melhor maneira de servir e de ajudar o plano, assim como os humanos, na sua globalidade, é fazer nascer, em
vocês, a Dimensão da Vibração do Coração e permitir o alinhamento da sua Tripla Lareira, permitindo-lhes,

literalmente, irradiar a Luz nesse mundo, redescobrir a sua Dimensão Ki-Ris-Ti ou Dimensão Crística, a fim de fazê-
los viver em meio à Unidade.

Enquanto existir um questionamento, enquanto vocês não estiverem estabilizados na Alegria, enquanto vocês não
manifestarem a capacidade para irradiar a Alegria, vocês não estão instalados em meio à Consciência Unificada.

O paradoxo é que vocês precisam, próximo ao que eu denominaria ‘o fim definitivo da Ilusão’, manter um corpo
biológico e uma estrutura biológica coerentes, permitindo trabalharem nesse mundo, mas abastecidos da Vibração da

Unidade.

Até o último momento.

No entanto, logo que as últimas Chaves Metatrônicas da Luz lhes forem reveladas, vocês irão constatar que têm a
possibilidade, para alguns de vocês, de forma consciente, ou inconsciente para algumas pessoas, de deixar esta

Dimensão e de transladar de maneira Dimensional.

Isso é uma realidade.

Esse mundo aparece-lhes ainda seguro enquanto vocês ali participam.

Mas quando vocês adotam o ponto de vista da Consciência Interior Ilimitada, vocês percebem, de forma brutal, a
irrealidade desse mundo e a irrealidade do que lhes tem sido inculcado, que são apenas Crenças baseadas, não por

seus fatos reais, mesmo na matriz, mas sobre projeções sustentadas e induzidas por aqueles que, por enquanto,
ainda têm o poder nesse mundo.

***



O Arcanjo Miguel especificou a vocês, durante os meses anteriores, que o Fogo do Céu fecundou o Fogo da Terra.

Assim, o Fogo da Terra pôde despertar.

Há a possibilidade real, da sua Consciência e da sua Vibração, de penetrar em meio à Unidade.

Penetrar em meio à Unidade necessita silenciar totalmente o que não é da Unidade.

E aí, está a dificuldade daqueles que ainda estão no que eu denominaria o ego, ou seja, na vontade de realização,
na vontade de perceber, de sentir, de ver ou de aceder.

Isso não é o caminho certo.

Vocês não podem dominar seja o que for pela sua vontade.

Isso é uma Crença fazendo-os crer que vocês iriam poder evoluir nessa matriz dominando e controlando, de maneira
lúcida, certo número de fatos, certo número de comportamentos que não estivessem de acordo com a Luz.

O importante, hoje, é se beneficiar do afluxo da Luz Unitária penetrando no seu mundo e que se verte, doravante,
de forma lúcida, de forma consciente, permanentemente, desde o dia 17 de Julho.

Vocês têm então a necessidade de se conectarem a essa Unidade.

De silenciar tudo o que não é dessa Unidade e não, não é mais época, eu diria, de querer corrigir determinadas
falhas.

Isso os faz participar da matriz, pelo próprio princípio da lei da ‘ação e reação’, afastando-os da Ação da Graça.

A esfera do Estado de Ser, a esfera da Consciência Ilimitada é, de fato, governada por leis físicas e
ultrafísicas totalmente diferentes daquelas existentes em meio à matriz.

Vocês têm então que descobrir qualquer coisa, e que viver qualquer coisa, onde vocês não têm mais suporte
possível, ao nível das suas emoções, ao nível do seu mental, ao nível das suas Crenças, permitindo-lhes aceder a

isso.

O único ressonador biológico existente é o seu corpo físico, mas desprovido de todos os apêndices que lhes tinham
enxertado, porque a transformação está nesse corpo físico.

Ela não está ligada a qualquer visão astral.

Há muitos seres humanos que percebem cores, que percebem imagens.

Essas imagens não são a Verdade.

Todas essas imagens, sem exceção, pertencem à matriz.

Vocês devem superar isso.

Aceder à Sat Chit Ananda é aceder à Vibração da Luz Unitária, ali onde não existe mais a forma.

Obviamente, uma vez que vocês acederem à Unidade, ou seja, a partir do momento em que vocês perceberem o
alinhamento da sua Tripla Lareira, a ativação da Coroa Radiante do Coração, como a da Coroa Radiante da cabeça

e a sobreposição dessas duas Coroas, vocês podem pretender estar na Unidade.

Naquele momento, efetivamente, podendo se manifestar imagens.

Mas essas imagens não pertencem mais a este mundo.

Elas pertencem aos mundos Unitários, aos mundos do “sem forma” e não mais ao mundo do que existe em meio à
sua forma.

A Ilusão, chamada de Luciferiana, situa-se nesse nível, já expresso por São João.

Sri Aurobindo, quando era São João, tinha perfeitamente descrito a Ilusão da matriz, que corresponde à abertura do
3º. Olho e permite captar certas visões, certa clarividência, mas que não é a Verdade, porque existem em meio à

matriz.

É preciso, não aceitar, mas viver, por vocês mesmos, que a experiência dita astral de ‘sair do corpo’, de penetrar
espaços denominados Luz, não é da Luz.

Assim, várias forças manipularam a humanidade desde esse plano astral.

Lembrem-se de que a Luz Unitária não é nem bem nem mal, está além do bem e do mal.

Se vocês participarem do bem e do mal, desejando fazer o bem, isso equivale o mesmo que fazer o mal, porque
vocês estão submissos à matriz.

***

Existe apenas uma possibilidade para se extraírem da matriz: é o Fogo do Coração e a dissolução do bem e do mal,
ou seja, penetrar na Unidade onde o bem e o mal são apenas virtudes existentes em meio a certo número de outras

virtudes.

Essas virtudes foram denominadas Estrelas de Maria, doze Estrelas.



Vocês conhecem algumas.

São os pontos de Vibração presentes na Coroa Radiante da cabeça e presentes também na Coroa Radiante do
Coração.

Cada um desses pontos é um ponto de Consciência.

O bem e o mal estão situados no nível da Ilusão Luciferiana, ou seja, no nível do 3º. Olho.

A Coroa Radiante da cabeça não está limitada ao bem e ao mal.

Ela recorre a algumas funções das quais a mais importante é o Alfa e o Ômega, o Aqui e Agora.

Vocês não podem encontrar a Unidade se vocês não estiverem centrados, total e completamente, em meio à sua
Presença a si mesmo, em meio ao presente.

Ou seja, é preciso ignorar tudo o que não está no instante presente, que isso seja no nível de suas concepções, que
isso seja no nível mesmo das suas próprias feridas, vivenciadas nesta como em outras vidas.

Penetrar as esferas da Unidade se faz sem bagagem, isto é, sem peso.

Trata-se de esferas da leveza onde nada do que pertence a esse mundo pode penetrar.

É uma transformação total da Consciência.

É esse caminho que nós iremos, eu espero, realizar juntos, uns com os outros, que isso seja no seu plano, como no
nosso plano.

Nós vamos trabalhar e agir conjuntamente, a fim de tentar fazê-los se estabelecerem em meio a essa Unidade.

Mas lembrem-se de que apenas vocês e somente vocês que podem percorrer essa última etapa.

É um momento importante que, eu espero, vários de vocês irão viver porque, uma vez que tiverem penetrado, apenas
o espaço de um momento, as esferas do Estado de Ser, vocês não podem mais duvidar e vocês estão absolutamente

seguros de que vocês estão na Verdade.

***

Penetrando as esferas da Unidade, não há mais questionamento, não há mais dúvida, não há mais perguntas.

Há simplesmente estabelecimento na esfera da Unidade.

Alegria Interior.

Samadhi.

Acesso à Verdade além dos questionamentos desse mundo.

Isso é a Consciência Ilimitada e é isso que lhes permite, no momento oportuno, transferir a totalidade da sua
Consciência e do que vocês são, extraírem-se da matriz e penetrarem enfim no seu corpo de Verdade.

Eis o caminho que está aberto a vocês.

Eis o caminho que, no nível coletivo, corresponde, supostamente, a coisas bem mais difíceis de viver no mundo
exterior.

Mas o mundo Interior não pode existir enquanto o mundo exterior existir.

O ‘princípio da reversão’ é aquele: devem passar da Ilusão para a Verdade.

A passagem da Ilusão para a Verdade apenas pode ocorrer eliminando tudo o que pertence ao mundo da Ilusão.

E, quando eu falo em eliminação, não se trata de um ato consciente, voluntário; trata-se simplesmente de
um abandono à Luz que representa a verdadeira mestria e o verdadeiro poder.

Vocês não podem exercer esse poder enquanto existir em vocês um poder exterior, qualquer que seja.

Obviamente, muitas Consciências Ilimitadas, muitos seres humanos, vão realçar o princípio do medo, que isso seja, é
claro, em relação às funções vitais ou fisiológicas, como o fato de ter um teto, como o fato de se alimentar, como o

fato de ter o que vocês denominam dinheiro.

Mas vocês não estão mais nestes tempos.

Vocês estão no que se chama ‘tempos reduzidos’.

Vocês estão nos tempos em que devem passar, prioritariamente, em meio à sua Unidade, lembrando-os, por isso
mesmo, as frases de Ki-Ris-Ti querendo lhes dizer que, se vocês buscarem o Reino dos Céus e vocês o encontrarem

no seu Interior, naquele momento, o exterior irá se adaptar ao que vocês se tornaram no nível Interior.

Vocês não podem perceber, aceder a esse mundo Interior, enquanto a sua Consciência estiver voltada ao mundo
exterior.

É tão simples assim.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, se existirem ainda dúvidas no interior de vocês, refletindo a sua agitação ou o seu
questionamento no exterior, eu bem desejo tentar ali dar uma resposta.



Mas lembrem-se de que, cada vez mais, nós insistiremos e nós mostraremos, que isso seja os Arcanjos, que isso seja
Omraam, que isso seja outros intervenientes, nós mostraremos ali onde há necessidade de se mostrar, para fazê-los

tomar Consciência sobre o que é necessário transcender, cada vez mais, porque os tempos são turbulentos.

São momentos de intensa Luz que se verte sobre a Terra, mas cujo resultado deve refletir no Interior e não no
exterior.

Se vocês quiserem penetrar as esferas da Graça, penetrar em meio à Ação de Graça, vocês não devem mais
participar do mundo da ação e da reação, do mundo da matriz.

É a única maneira que vocês têm de aceder à autenticidade, à Verdade.

E isso acontece aqui e agora.

***

Pergunta: nos Yoga Sûtras de Patanjali, trata-se de alcançar a vacuidade pela Respiração [Souffle]. Poderia
desenvolver esse conceito?

Querida irmã, isso foi amplamente desenvolvido por Sri Aurobindo, o Mestre do ar, eu os recordo disso.

Há, no nível da Respiração, a capacidade para penetrar os espaços onde a respiração se transforma em Éter.

Isso é particularmente verdadeiro em meio à Coroa Radiante do Coração.

A Vibração do Coração, que sucede à pressão sentida, em barra, ao nível do peito, assim que a Coroa Radiante do
Coração começar a se despertar, vai passar por algumas camadas sucessivas de Consciência, levando, ao final, a

viver a respiração no nível do Coração.

Isso significa que o que existe, no nível do coração órgão, como batimentos, passa a ser Vibração e se torna em
seguida respiração.

Isso significa que ali tem passagem e alquimia se realizando entre o batimento cardíaco e a respiração do Coração,
no nível da Coroa Radiante do Coração.

Quando há percepção dessa Respiração, animando, literalmente, a região cardíaca, há Samadhi.

Há Silêncio Interior.

Há eliminação de toda percepção sensorial exterior e passagem em meio à Unidade.

A passagem na Unidade apenas se faz, em meio à porta do Coração, pela ativação e pela fusão do que foi
denominado chakra do Coração e 9ª. lâmpada, em relação com o Samadhi, o corpo de irradiação do Divino e pela
Unificação do que foi chamado de Gota vermelha e de Gota branca, ou chakra de enraizamento da alma e chakra

de enraizamento do Espírito.

É em meio a esse Triângulo Sagrado (realizado pelo ponto central do chakra do Coração, assim como pelos pontos
centrais dos chakras de enraizamento da alma e do Espírito [pontos 3 e 4 do ‘Exercício do Coração’ de RAM - (***)]) que

se realiza a Unificação e a vivência do Samadhi.

Isso passa, obviamente também, além da Vibração, pelo estabelecimento da Respiração em meio a essa Vibração.

Momento particular que é reparável muito facilmente quando vocês o tiverem vivenciado uma vez porque vocês têm,
naquele momento, a possibilidade de realizá-lo, à vontade, e de se estabelecerem, à vontade, em meio ao Samadhi e

à Alegria Interior.

Assim, a Respiração vai concorrer, assim como certos gestos e posturas que eu lhes comuniquei, para se
estabelecerem em meio à Verdade e à Unidade.

Mas há apenas Unidade em meio ao Coração.

As percepções Vibratórias e o alinhamento entre a Coroa Radiante da cabeça, o Triângulo Sagrado e a Coroa
Radiante do Coração, é uma etapa pré-requisito.

O momento em que se produz o Switch da Consciência, aquele que lhes foi iniciado pelo Sri Aurobindo, e exposto,
nesse próprio início do seu ano, pelos movimentos da cabeça, liberando zonas precisas denominadas carótidas e de
vascularização do cérebro, permitindo-lhes passar em meio à Respiração, não mais a respiração, tal como vocês a

conhecem, no nível respiratório, no nível do ar, mas mesclar o ar no Éter e no Fogo.

É esse processo alquímico que está realmente envolvido no acesso à Unidade.

***

Pergunta: sentir esse momento de basculamento, ligado a um abandono total, é adequado, sem que houvesse
mesmo desejo de abandono?

Caro Irmão, você não tem que perguntar desde que você o vive.



A confirmação é Interior.

Ela jamais será exterior.

O estabelecimento na Vibração do Coração, esse abandono à Luz que você descreve, dá a certeza.

Como havia dito, a única confirmação é Interior.

Ela não pode vir do Exterior.

Enquanto houver questionamento, no exterior, de um fenômeno vivenciado na Unidade, é a personalidade que se
expressa.

E é então a personalidade que tem necessidade de ser tranquilizada.

***

Pergunta: nos momentos de calor muito intenso ao nível da cabeça, eu levo a Consciência para o Coração. Está
correto?

Querida Irmã, é o procedimento que se deve adotar.

Eu especifico que, no entanto, alguns seres humanos, vivendo a Coroa Radiante da cabeça e certos pontos de
Vibração em meio à Coroa Radiante da cabeça, percebendo mesmo, desde pouco tempo, o ‘ponto central’ (aquele

que corresponde ao Vimana ou ao Vajra, que os reúne ao nível do 13º. corpo), não percebem ainda a Coroa
Radiante do Coração.

Existe, naquele nível, não um paradoxo, mas um mecanismo energético que ainda não foi superado, que é chamado
de Ilusão Luciferiana.

Há então, nessas almas vivendo nessa densidade, a percepção e a Vibração da Coroa Radiante da cabeça sem
ainda chegar a viver a Vibração do Coração.

Simplesmente, a dificuldade em superar o conceito de bem e de mal: passar do que é denominado Coroa Radiante
da cabeça para a Coroa Radiante do Coração necessita da superação do bem e do mal.

Elas são muitas vezes almas que estão impregnadas da Ilusão Luciferiana e que não tiveram êxito, por suas tomadas
de encarnações extensivas, em meio à Ilusão, em superar, sobre o plano Vibratório, a integração do bem e do mal.

Isso irá se tornar muito mais fácil, para aquelas almas, logo que as Chaves Metatrônicas (que virão substituir as
chaves Luciferianas) estiverem efetivadas na Coroa Radiante da cabeça.

Portanto, isso explica que vários seres humanos não chegam ainda, hoje, apesar da sua percepção da Coroa
Radiante da cabeça ou do Triângulo Sagrado, a se estabelecerem em meio ao Estado de Ser

***

Nós não temos mais perguntas.

***

Do meu Coração ao seu Coração, recebam o Amor, as Bênçãos.

*

************

*

(*) – ‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

(**) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMARAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1


(***) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=684

1º. de Agosto de 2010

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

*

************

*

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=684
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-direcionada


 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, dado que vocês estão todos aí, fiel ao meu hábito, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, sobretudo,
eu vou escutar as várias questões que vocês têm a me colocar.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre vacuidade e corpo de Estado de Ser?

Estritamente nenhuma.

A vacuidade é um estado vivido na consciência limitada, podendo conduzir à Ilimitada e, portanto, ao corpo de Estado
de Ser.

Mas o Corpo de Estado de Ser  não é vacuidade, ele é plenitude.

***

Questão: foi dito que os despertos seriam colocados em catalepsia durante 3 dias. Quais serão esses despertos e o
que é um desperto?

Caro amigo, um desperto é alguém que vibra no nível da Coroa Radiante da cabeça, que está portanto reconectado,
tendo Consciência disso ou não, por intermédio da Coroa Radiante da cabeça com o corpo de Estado de Ser.

Mas despertar, ainda uma vez, não é o objetivo.

É já bom estar desperto, mas o fenômeno que alguns chamaram de estase ou de catalepsia é um processo Vibratório
que atinge o corpo de personalidade, a um determinado momento específico, correspondendo, digamos, às primícias

de uma série de modificações importantes para a Terra.

Esse fenômeno, chamado de catalepsia, de estase, não importa o nome que deem, não é de forma alguma um
processo inegável e inexorável.

O que é inegável e inexorável é o parto da nova Dimensão da Terra e de vocês, certamente.

Mas as modalidades, seja o Anúncio de Maria, seja o Anúncio dos 3 dias, seja o final desta Dimensão, podem
ser ligeiramente modificadas, não no nível temporal, mas no nível dos mecanismos específicos em que irão se

produzir.

Porque isso vai depender, agora, do número cada vez maior de seres humanos que estão despertando.

Então, despertados, não necessariamente no nível espiritual, mas que saem, de algum modo, da letargia na qual
estavam.

***

Questão: durante a catalepsia, a consciência permanece no corpo ou parte para outro lugar? 

A Consciência está ao mesmo tempo consciente do corpo e, ao mesmo tempo, consciente do que eu chamaria
de corpo espiritual.

O.M. AÏVANHOV – 2 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-32vafbkJ03o/UZW5Kf9FFcI/AAAAAAAAB2k/wsmEpwwtNSg/s1600/000+Omraam+-+02.08.2010'.jpg


É o momento chamado também, nas Escrituras, de Julgamento final.

Mas não é o fim da Terra, tal como ocorrerá no momento final, tal como o conhecem, em todo caso.

É uma fase não final, é uma fase intermediária, necessária para a compreensão do que vocês são.

Esta compreensão estando ligada a uma vivência direta do que vocês são e não a projeções mentais.

Se quiserem, toda a dificuldade, vocês a viram, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, mesmo quando
despertaram as novas Energias, a nova Consciência, não é por acaso que Miguel os chamou sem parar de Sementes

de Estrelas e de Filhos da Luz.

Mas, quando vocês ouvem isso, quem realmente tomou consciência de que é um Filho da Luz e uma Semente de
Estrela?

Vocês não podem tomar consciência enquanto não viverem a experiência na realidade do corpo de Estado de Ser.

Mesmo se aceitaram isso, porque isso é acompanhado de Vibrações no seu corpo, na sua própria consciência
limitada, resta verificar isso pela experiência.

Isso apenas é possível no momento da estase ou da catalepsia.

***

Questão: de onde vem a minha inspiração de pintar formas geométricas, organizadas entre si de uma maneira
específica?

Caro amigo, primeiramente, o que você chama de inspiração, como todo artista, mesmo inspirado pelas esferas de
Luz, a expressão artística, seja sonora para um músico, seja pictórica para um artista que pinta, vem sempre de uma

emoção ligada à interface entre o que vem dos mundos arquetípicos e a interface com o seu próprio mundo
emocional.

Portanto, a arte é uma mediação, de certa forma, entre o Céu e a Terra.

Se o seu emocional se afinar e se tornar, como dizer..., menos perturbado, a inspiração artística vai se tornar cada
vez mais simples e direta.

Isso que vai se expressar para quê?

A partir do momento em que você tocar diretamente a esfera mais alta, no nível da inspiração astral, naquele
momento, não haverá mais senão a Luz para pintar, com muito poucas formas.

As formas geométricas são um intermediário ainda mais alto do que, por exemplo, os pintores a quem chamamos
de figurativos.

Mas, em última análise, jamais esquecer que o que é colocado sobre uma tela será sempre apenas o reflexo, como
você diz tão bem, da sua inspiração, quer dizer, das suas próprias emoções, mais ou menos transcendidas pela Luz

e pela sua capacidade para se conectar.

Mas isso jamais irá superar aquilo.

Uma tela, como um canto, é feita para desencadear uma emoção, a sua como a daquele que ouve ou que olha.

Portanto, a esfera artística pode trazer o que vocês chamam de espiritualidade, e alguns artistas se empenham aí,
certamente.

Mas, definitivamente, é apenas uma transcrição, sob uma forma ou sob outra, de uma conexão, em algum lugar
ligada às emoções.

Não é negativo, não é isso que eu quero dizer, mas há ainda uma etapa além disso.

Isso dito, a criatividade é extremamente importante no plano humano agora, porque ela libera o chacra da garganta.

Vai liberar, justamente, as emoções cristalizadas.

Mas, no nível pictórico, a depuração se acompanha por um esclarecimento da obra pictórica e por uma simplificação
das formas.

Isso é inegável.

Toda pintura é Vibração, porque há cores, porque há formas.

A forma é também uma Vibração.

Por conseguinte, assim que você reproduzir algo de real ou de abstrato, sobre um apoio em 2 dimensões, você emite
uma Vibração que é refletida pelas ondas sonoras e de formas, que são emitidas pelo quadro.

Então, obviamente, há Vibrações e há quadros que deixam pesado e outros que elevam.

Mas esse peso e essa elevação apenas ocorrem em meio à gama das emoções.



Jamais se viu alguém se despertar e vibrar na Coroa Radiante do Coração olhando um quadro, não é?

Mas são apoios que podem conduzi-los a se elevarem para o Despertar, mas já não é mau.

***

Questão: após o anúncio de Santa Teresa como Estrela de Maria, tenho 2 roseiras que se inclinaram, sem razão
exterior. Há um simbolismo, sobretudo com relação à posição? 

Teresa se manifesta sempre pelas rosas e, pela sua intercessão, a sua manifestação junto às pessoas que pediram
ou solicitaram coisas a Teresa, as rosas estão sempre presentes, de uma maneira como de outra.

Portanto, ou Teresa veio pisotear a sua roseira, ou um ladrão veio pisotear a roseira, ou outro processo.

O perigo, com relação a isso, seria ver e tentar ver uma interpretação, porque toda interpretação de um fenômeno
como esse conduz a fazer intervir a bicicleta, ou seja, o mental.

Porque a única resposta está no Coração, e qual é a diferença com a interpretação?

É que, mesmo se fosse um ladrão ou uma pessoa maléfica que esmagou essa roseira, o seu Coração saberia,
mesmo assim, que é um sinal de Teresa.

Você apreendeu a diferença?

Teresa, obviamente, não virá esmagar uma roseira, mas ela pode utilizar uma pessoa que virá «esmagar» essa
roseira ou, em todo caso, pendê-la.

Mas a verdadeira resposta e o verdadeiro alcance desse gênero de coisas não se encontram na interpretação.

Situa-se, unicamente, na resposta que pode lhe dar o seu Coração.

A resposta do Coração não é a resposta da cabeça.

Com relação a um mesmo evento, visto na cabeça, ele pode construir e conceber certo número de coisas.

No Coração, a resposta está além mesmo da revelação, de quem era Teresa e de quem é Teresa, além disso.

Se você estiver próximo de Teresa, o fato de uma roseira se mover desse modo é já significado e não interpretação.

Se você não acreditar em Teresa e nos seus sinais, naquele momento, aquilo não se refere a você.

Não importa que a roseira tenha se inclinado misticamente ou que um grande cachorro a tenha pendido ou que a
Terra tenha se movido nesse nível.

Isso estritamente não tem qualquer incidência.

O importante é a resposta existente no seu Coração.

***

Questão: qual é a diferença entre fazer o bem e semear a bondade?

Então, cara amiga, é profundamente diferente semear a bondade e fazer o bem.

Fazer o bem pode encontrar motivações muito mais obscuras do que a aparência: manter a matriz, querer se fazer
amar, querer se fazer apreciar, querer se fazer olhar, etc., etc..

Os álibis são inúmeros.

Mas existem também indivíduos que são capazes de fazer o bem, justamente, por um estado de Ser específico e não
por uma vontade pessoal, não é?

Semear a bondade é uma atitude especial, sobretudo na boca de Ma Ananda Moyi.

Significa ser tal como você é, ou seja, na bondade do Coração.

E, estando na abertura do Coração, não se tem vontade de fazer o bem, tem-se, sobretudo, a capacidade para
manifestar, para semear, se preferir, a bondade.

É algo de espontâneo, que é profundamente diferente da 'vontade de bem'.

Aliás, eu chamo a sua atenção.

A vontade de bem (que poderia parecer, ao olhar do intelecto, algo de extremamente positivo, não é?), quando vocês
virem essa expressão, vontade de bem, corram rápido:essas duas palavras os remetem a coisas que não são

verdadeiramente claras.

Semear a bondade é estar aberto no nível do Coração.

É totalmente independente de fazer o bem ou da vontade de bem, que vem do ego.



***

Questão: para os períodos a vir, quais são as precauções a tomar? 

Não há nada a preparar.

A preparação é Interior, antes de qualquer coisa.

Se você quiser fazer provisões, se quiser ter notas no bolso, ter água e se trancar em casa, isso estritamente de nada
serve.

Há, simplesmente, que se preparar Interiormente e não exteriormente.

Isso nada quer dizer.

A preparação exterior expressa uma ignorância total do processo Vibratório que será realizado naquele momento.

Agora, no que se refere ao depois, o que você sabe das suas condições depois?

Você ainda teria necessidade de comer?

Você estaria ainda nesse corpo ou nesta Dimensão?

Você não estará mais, depois disso, no mesmo estado Vibratório e na mesma Consciência e talvez não mais no
mesmo corpo.

A preparação exterior assinala, geralmente, uma necessidade de antecipar, uma projeção no futuro e um medo, quer
queira ou não.

Aqueles que tiveram a oportunidade, talvez, de viver no seu corpo de Estado de Ser e de escapar às forças
gravitacionais, sabem pertinentemente que as coisas serão profundamente diferentes.

Portanto, efetivamente, pode ser agradável prever, enquanto ser humano.

Vocês preveem, por exemplo, ter madeira para se aquecer, se vocês se aquecerem na madeira.

Agora, não devem confundir uma projeção de antecipação com relação a uma preparação, qualquer que ela seja.

Mas, se você tiver o impulso para preparar exteriormente algo, ou se o seu Anjo Guardião vier lhe dizer para
preparar um novo lugar, é que há uma razão, não é?

Mas de nada serve querer antecipar mentalmente.

É preciso que o impulso venha, aí também, do Coração, ou verdadeiramente de uma convicção profunda de que é
necessário ter a madeira, ter alimentos.

Mesmo sabendo de que isso pode muito bem jamais ser utilizado.

E, em todo caso, não é para fazer por medida de prevenção mental ou por medida de medo.

Porque, aí, é completamente desperdiçado.

A única preparação, eu repito, é, antes de tudo, Interior.

Porque, se sua preparação Interior for suficiente, você não corre qualquer risco, eis que está no seu Estado de Ser.

Você já ouviu as histórias de alguns iogues que eram capazes de se aquecer do Interior, ou que se alimentavam, seja
de uma hóstia por semana, no ocidente, ou do néctar que escorre do cérebro, diretamente, quando os chacras estão

abertos.

O néctar que desce por trás do nariz, que é uma transformação do líquido das meninges, uma vez que o pavimento
das fossas nasais estiver perfurado.

Há uma série de sinais.

Então, vocês conhecem todas as faixas, as Vibrações, a Coroa Radiante, os zumbidos nos ouvidos, mas há também
outro sinal que é um corrimento atrás do nariz.

Não é uma infecção, mas é um líquido nutritivo, que vocês podem estimular a secreção e que irá alimentá-los.

Portanto, vocês veem, tudo é possível, nesse nível.

Mas, eu repito que a melhor preparação é, e permanecerá sempre, Interior.

***

Questão: como estimular esse corrimento?

O Néctar dos Deuses, isso se chama assim.



Sim, é muito simples.

Basta colocar a ponta da língua no palato e apoiar muito fortemente com a ponta da língua, não atrás, você iria se
asfixiar, mas na parte média do palato, e fazendo como pulsações, como pressões alternando com um relaxamento.

Fazendo isso durante alguns minutos, você vai sentir esse corrimento posterior que vai ter um gosto ligeiramente
açucarado, é o Néctar.

Os Sâdhus, alguns verdadeiros Sâdhus conhecem isso muito bem.

***

Questão: é possível fazê-lo desde agora?

É possível, obviamente, na condição de que a Coroa Radiante da cabeça esteja ativada.

O que quer dizer que você já viveu os filamentos de sangue na narina esquerda e na direita, que você teve o som da
alma, no ouvido, o que assinala a ativação dos chacras superiores.

Você deve também perceber a maior parte das Estrelas de Maria ao redor da sua cabeça, como pontos de pressão
Vibratória.

E, finalmente, você deve sentir a parte central do Bindu.

A partir daquele momento, a secreção do Néctar é possível.

Antes, isso de nada serve.

***

Questão: se esta função for possível, é correto utilizá-la? 

É completamente correto, ainda mais se você não comer, ou se não tiver mais nada para comer.

***

Questão: Maria indicará, durante o seu Anúncio, o que haverá para fazer durante esses 3 dias?

O Anúncio de Maria é o Anúncio da sua filiação a Maria e nada mais.

É a reconexão ao DNA de Maria, conscientemente, não na projeção de suas cabeças, não na ideia de que Maria é
importante, mas na vivência Vibratória do que é Maria.

É isso, o Anúncio de Maria, mas não é um Anúncio mental, é um Anúncio Vibratório.

Talvez alguns, naquele momento, ouvirão palavras.

Mas vocês terão, sobretudo, a convicção íntima e Vibratória de que Maria é a sua Mãe.

Alguns viveram, aqui, este Anúncio, a título pessoal, há muito tempo.

É isso que deve viver a Humanidade.

Maria, em contrapartida, irá preveni-los também, no mesmo momento ou em outro momento.

E isso, apenas a Fonte que pode talvez saber, e ainda, Maria irá lhes dizer para se prepararem.

Vocês terão uma convicção, um impulso.

Não esperem ouvir Maria cochichar no seu ouvido, dizendo: “atenção, dentro de 2 dias, haverá isso ou aquilo,
coloque-se ao abrigo”.

Não, não será assim, tampouco, as imagens que vão lhes aparecer.

Será a convicção íntima, Vibratória, de que o momento chegou.

Vocês não terão que se questionar, porque irão reconhecer instantaneamente a Vibração, dado que Maria é a nossa
Mãe, de todos nós.

Isso irá desencadear um processo Vibratório e eu teria tendência a chamar de verdadeira emoção do Coração, a
Vibração do Coração, da precisão da Presença de Maria.

E é, antes de tudo, um processo Vibratório e místico.

Não é absolutamente uma Maria que vai aparecer nos Céus, nem através da sua tela mental, isso é ilusão.

***



Questão: poderia desenvolver sobre o que é a transparência do Coração?

A transparência do Coração é estar na ação da Graça, ou seja, agir sem induzir ou sem esperar a menor reação.

É estar na espontaneidade e na clareza Interior.

É jamais medir, é jamais mentir, é olhar com um olhar transparente e conduzir cada sopro da sua vida (na Verdade)
para a Verdade e não para si (no ego).

***

Questão: poderia nos falar dos sons que se ouve nos ouvidos?

Os sons no ouvido e nos ouvidos são chamados de Nada, ou seja, o som da alma e o som do Espírito.

Eles fazem parte dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma se manifestando quando da perfuração da bainha dos
chacras relativos ao 6º e ao 7º chacras.

Há 7 sons diferentes, desde a pressão, passando pelos sons graves que vão se tornar cada vez mais agudos, até
chegar ao último som, que se reflete pelo que é chamado de Coro dos Anjos.

A música que foi composta, por exemplo, por Hildegarda de Bingen, é profundamente inspirada das suas próprias
percepções auditivas do Coro dos Anjos.

Cada som corresponde a um nível Vibratório.

Há 7 patamares.

Eles traduzem, se quiserem, a ativação, de um lado, da lâmpada da clariaudição e, sobretudo, do que é chamado
de Antakarana.

O Antakarana é a ponte de Luz que une a personalidade com a alma e a alma com o Espírito.

É o que se chama de ‘Cordões Celestes’ ou, se preferirem, os chifres da deusa Hathor, com o disco solar no meio.

Aí está o que se pode dizer desses sons.

O Samadhi, quando se instala, antes do último Samadhi, ou seja, a Alegria interna e Interior a mais profunda,
manifesta-se pela aproximação, no nível Vibratório sonoro, do Coro dos Anjos.

Como se houvesse milhares de crianças cantando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que uma sonoridade de
violinos e de milhares de violinos.

Esses sons se modulam em função dos períodos de construção do Antakarana, do seu como o Antakarana, também,
da Terra, que religa a Terra ao Sol.

É como puderam se aperceber, modificado em algumas fases da lua, em algumas fases do dia, durante as suas
meditações, etc..

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Recebam todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.

Até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=687
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 Eu sou SNOW.

Irmãos e irmãs.

Eu venho falar-lhes e encorajá-los a viver um reencontro, para vocês, na natureza, porque a escuta da natureza
é também uma escuta de Si.

A escuta da natureza é também uma maneira de não estar na cabeça, mas de estar em contato com algo que
justamente não tem cabeça e que então os obriga, em alguma parte, a se comunicarem por outra coisa que a

cabeça.

A escuta da natureza, a comunicação com a natureza é capaz de trazer a paz.

Ir para o exterior, em meio à natureza, é também ir para Si.

E ir para vocês, é deixar as dúvidas, deixar a cabeça e ir para a simplicidade da natureza.

No meu povo, os Lakota, a natureza foi sempre considerada como portadora de sinais.

De fato, tudo ali é sinal, tudo ali é símbolo e tudo ali é dádiva.

A natureza, em meio ao parto que vive a Terra, tem muito a fornecer para o homem e para a mulher.

O sopro do Espírito no seio da natureza é mesmo para ajudar a despertar seu próprio sopro do Coração, se
é que vocês estão na escuta.

***

O fato de levar sua escuta para a natureza dará muito de você para a Fonte da Mãe Terra e irá fazê-los viver
uma parte de si mesmo que o homem e a mulher, no Ocidente, têm tendência a negligenciar.

Em meio ao parto da Terra, a natureza é o elemento que irá guiá-los sempre para a segurança, para a alegria.

Voltar seu olhar e seus sentidos para a natureza é um elemento que irá fazê-los sair de sua cabeça e entrar no
fluxo da verdadeira vida.

Cada um de vocês tem a encontrar na natureza, um espaço de comunhão.

A natureza está aí para isso.

Alguns dos elementos da natureza contribuíram, a sua maneira, para manter o homem e a mulher religados ao
Grande Espírito, ao Sopro do Céu.

O desaparecimento da natureza, orquestrado e organizado por certos homens (se é que se pode chamá-los
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assim), tentou privá-los desse contato que é a natureza, um contato que liberta em vocês lembrando, por sua
Vibração e sua Beleza, o que vocês são.

Os povos que vocês chamam de ‘primitivos’ resguardaram essa Inteligência da natureza.

Eles decodificam e Vibram os sinais, os avisos: eles estão em comunhão em algum lugar, com ela.

Frequentemente, o ocidental rejeitou a natureza.

Hoje, muitos homens e mulheres redescobrem a vantagem suprema de estar em meio à natureza.

***

Nesse processo de parto que vive a Terra, a natureza se transforma.

Formas de vida partiram, outras se tornando mais disseminadas.

A natureza é a expressão, a mais visível aos seus olhos e aos seus sentidos, da ação dos elementos.

Nesse sentido, ela é capaz de trazer-lhes a paz, a cura e, principalmente, de facilitar o retorno em seu
Coração.

O Grande Espírito, a Fonte, sempre lhes disse que ele estava em um grão de areia como no sol.

Eu poderia também dizer-lhes que o reino da natureza, não trabalhado pelo homem, é o único elemento que
não pode se comprar de maneira alguma.

Ele permaneceu então, livre e, à sua escuta, também, para sua liberdade.

Vocês não mais ignoram que como Estrela de Maria, nós todas, estamos diretamente implicadas e na
vanguarda dessa revelação.

Cada uma de nós tem uma função, um papel.

Nós nos revelamos, em todo o caso para aquelas dentre nós que não estão sobre a Terra, não para satisfazer
qualquer curiosidade de sua parte, mas, realmente, para dar-lhes apoio Vibratório, à nossa Radiância, à nossa

Presença.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, irmãos e irmãs, SNOW agradece por terem estado atentos.

Eu lhes digo até dentro de alguns dias.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100802_-_SRI_AU...

~ O ADVENTO DO FOGO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Caras Irmãs, caros Irmãos neste espaço, eu lhes agradeço por de me acolherem esta noite.

Eu lhes transmito o meu Amor.

Foi-me solicitado, pelo Venerável OMRAAM (Omraam Mikaël Aïvanhov), para vir falar com vocês sobre
o Fogo.

Como sabem, eu sou um Melquisedeque do Ar, em relação com a Constelação da Águia.

Mas devido aos meus escritos e às minhas experiências, na minha última vida, é possível eu tentar fazê-los
chegar a uma compreensão direta do que é chamado de Fogo e, em particular, do Fogo do Coração.

Vocês sabem, talvez, na tradição de onde venho, o Fogo não tem absolutamente a conotação negativa que
existe no cristianismo, onde o Fogo representa as chamas do inferno, as chamas destrutivas. 

Na minha tradição, o Fogo está ligado a Shiva.

É o Fogo que purifica, é o Fogo que regenera e ressuscita, que está ligado à Fênix.

O Fogo é um dos quatro Elementos, em relação com um dos Quatro Viventes, denominado, na tradição
primordial, Vehuiah, o Gênio do Fogo.

Quando tentei definir, em palavras, o que eu chamei de Supramental (que hoje chegou sobre a Terra, do qual
vocês sentem as primícias na sua Coroa Radiante do Coração e da cabeça), eu compreendi então uma série

de características desse Supramental, que outros, antes de mim, chamaram de Fogo do Éter.

Esse Fogo do Éter, esse Supramental ou de la Città, corresponde a algumas características específicas que
nada têm a ver com a energia perceptível pelo magnetismo ou por diversas técnicas que visam fazer perceber
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a energia vital.

A energia Supramental tem características muito diferentes.

Poder-se-ia, aliás, chamá-la de Fogo elétrico, não pela oposição ao magnetismo, mas, sim, como uma
complementaridade.

As características de Vibrações do Supramental fazem com que esta energia tenha uma Vibração mais rápida
do que aquela que é comumente percebida por aqueles que sentem isso.

O Supramental se expressa também pelo Fogo.

Compreendam bem que esse Fogo não é um Fogo que queima, como as chamas, mas, entretanto, é um
Fogo: um Fogo que revela, um Fogo que desvenda, um Fogo que forja e que torna transparente.

É desse Fogo que se trata.

Esse Fogo que foi utilizado, mesmo em sua versão que queima, em alguns processos chamados de
iniciáticos, nas tradições primitivas.

O Fogo do Coração é, obviamente, a instalação desta Vibração rápida, do Supramental, no chacra do Coração,
transformando-o, além do chacra, em uma Coroa Radiante, perceptível, efetivamente, como uma coroa se

expandindo até envolver, bem além do chacra do Coração, todo o peito.

O Fogo é também Consciência.

O Fogo de que falo não é a combustão do oxigênio, mas, bem mais, constituído de partículas.

Essas partículas puderam ser chamadas de Adamantinas ou, na minha tradição, de Agni Deva.

São essas partículas, qualificadas de exóticas no seu Mundo usual encarnado, que devem invadir o seu Mundo,
em quantidade cada vez mais importante, quando a Terra atravessar, na totalidade, a irradiação da FONTE,

chamada, por alguns, de ‘Onda Galáctica’.

As propriedades dos Agni Deva são de revelar, de purificar, de elevar.

Poder-se-ia dizer que o Fogo é o agente que coloca em movimento o veículo intermediário,
denominado Merkabah, situado, como sabem, acima da sua cabeça e que é despertado quando o conjunto

das suas novas Lâmpadas é ativado.

Esses Agni Deva tomam então forma, dentro da sua forma, arranjando-se segundo o que eu chamaria de plano
matricial fora da matriz, ao nível dos Mundos Unificados, em relação com o que chamamos de corpo de Estado

de Ser, ou corpo Divino, se preferirem.

***

De fato, seja qual for a sua Dimensão de origem, sejam quais forem as suas Linhagens espirituais, o seu
corpo imortal é constituído, em grande parte, de uma montagem de diversas partículas.

Essas partículas se arranjam segundo uma ordem tão rigorosa como as suas proteínas ou as suas células.

Elas são portadoras de uma energia considerável, de uma energia bem além do Fogo da matéria que vocês
chamaram de fissão nuclear ou mesmo de fusão nuclear, cuja velocidade de propagação escapa a qualquer

medida física, na Dimensão que vocês percorrem.

Escapa tanto que, até agora, poucos de vocês perceberam e viram essas partículas Adamantinas.

Alguns de vocês, por outro lado, perceberam-nas nas suas estruturas, quer seja no nível da Coroa Radiante do
Coração como na escala do corpo inteiro, como radiações formigantes e penetrando no conjunto do seu corpo.

A Luz Metatrônica é inteiramente composta dessas partículas Adamantinas, aquelas que lhes foram
derramadas, pela primeira vez, sobre esta Terra, durante a revelação das primeiras Chaves Metatrônicas,

durante o seu verão passado (inverno no hemisfério Sul).

O Fogo de que falo é esse Fogo.

Esse Fogo que constitui, obviamente, a Luz Vibral.

A Luz Vibral não é um fóton.

A Luz Vibral é uma disposição dos Agni Deva, sob a forma hexagonal, explicando que o conjunto dos Mundos
Unificados se estrutura por 6 e por 24.



Assim, portanto, nós somos 24 Anciões.

Assim, portanto, o que eu chamaria de ‘Fogo original primordial’ é constituído da FONTE, que se espelha nela
mesma em METATRON e enquadrado pelos 4 pilares da Criação, os 4 Hayot Ha Kodesh ou, se preferirem,

os Agni Deva da Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

***

O Fogo é o elemento constitutivo principal de qualquer Criação.

Esse Fogo está presente sob a forma de um espaço/tempo diferente daquele que os constitui, mas está
presente em cada uma das suas células.

O próprio funcionamento dos seus organismos de carbono está sujeito, de maneira não perceptível, pela sua
Consciência, a reações que vocês chamam de químicas, existentes graças à possibilidade dos Agni

Deva intervirem, no nível celular, mas em uma escala não perceptível e muito limitada.

A passagem que vocês vão viver em breve, desta forma de carbono para uma forma muito mais rápida e livre,
traduzir-se-á, para a sua Consciência, por modificações fortes, muito fortes, das suas percepções
sensoriais como das suas percepções espirituais, refletindo-se por um crescimento Vibratório sem

comparação com o que vocês conheceram neste corpo de carbono, mesmo durante o seu Despertar, mesmo
durante algumas experiências místicas que alguns de vocês puderam viver.

A revelação do Fogo se reflete por um deslocamento de tudo o que não é constituído do Fogo autêntico, de
tudo o que foi, literal e propriamente, asfixiado na expressão da liberdade, tanto no nível da célula como

das consciências presentes neste Mundo.

Há, portanto, uma transmutação que irá acompanhar a translação dimensional, uma transmutação de natureza
atômica, tocando o conjunto de constituintes de todas as vidas, desde o átomo até o planeta, na totalidade.

Além da percepção Vibratória corporal, a visão será, para vocês, para os seus olhos, o aparecimento de
uma Luz branca que cega, extremamente quente e escaldante.

Esta Luz, extremamente quente e escaldante, representa o Coração da Onda Galáctica.

Ela será precedida, durante alguns minutos, pelo aparecimento de pontos de Luz extremamente brilhantes,
presentes em toda a atmosfera.

Vocês vão começar, naquele momento, a sentir formigamentos em todos os seus tecidos.

Um calor irá invadi-los, um Fogo, até mesmo, que irá despertar, se vocês estiverem prontos, a sua Kundalini,
na totalidade, e que levará à fusão, de maneira quase instantânea, da Coroa Radiante da cabeça com a Coroa

Radiante do Coração.

Quanto mais vocês estiverem aptos, naquele momento, para penetrar no seu espaço Interior, na meditação,
para fazer silêncio no exterior, para se recolher, em todos os sentidos do termo, melhor vocês vão viver a

sua transmutação.

Isso não se refere, obviamente, à totalidade da humanidade, mas a alguns Seres despertos que irão
permanecer sobre a Terra, naquele momento.

Assim que vocês sentirem esses formigamentos na totalidade do seu corpo, e assim que os seus olhos virem
esta Luz Branca aparecer e invadir o céu, vocês irão perceber então que o momento chegou.

Bastará, então, simplesmente, alinharem-se no seu Interior, deixarem as Vibrações do seu corpo se elevarem,
e a sua Consciência irá se elevar ao mesmo tempo.

Vocês devem estar livres, naquele momento e naquele momento específico, de todo apego, de todo
condicionamento, em relação a qualquer fenômeno exterior a vocês mesmos.

Vocês não poderão confundir isso com outra coisa.

A rapidez da Vibração e das partículas penetrando em vocês será tal que vocês não poderão ignorar o que
acontece.

***

Nós começaremos, uns e outros, da Ordem dos Melquizedeques, a desvendar-lhes agora, cada vez um pouco
mais, o que é, em Verdade, esse processo de transmutação.

Trata-se realmente de uma transubstanciação em que a sua matéria vai mudar, e onde irá se apresentar a
vocês o plano matricial Unificado do que vocês são, em Verdade, no Estado de Ser.



Vocês deverão então transferir a sua consciência para esse novo veículo.

Não haverá interrupção da consciência, naquele momento, haverá, ao contrário, uma expansão intensa da sua
consciência.

O sentimento e a vivência da Unidade e da Alegria irão ocorrer cada vez de forma mais extrema,
progressivamente e à medida que a Luz da FONTE penetrar, inteiramente, nesta Terra.

O que vocês vivem é destinado a prepará-los para viver isso, para vivê-lo com todo o conforto, com toda a
lucidez e, sobretudo, com plena consciência.

Esse processo, que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é absolutamente único na história desta
humanidade terrestre.

Ele corresponde, realmente, ao batismo pelo Fogo.

Vocês não podem ser regenerados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Vocês não podem ser despertados de outro modo, apenas pelo Fogo.

Como sabem, a única porta de acesso ao seu corpo de Estado de Ser é o Coração.

É nesse sentido que, cada vez mais, uns e outros, nós intervimos para atrair a sua consciência sobre a
diferença essencial que existe entre a consciência da personalidade e a Consciência Ilimitada.

É nesse sentido também que, uma vez que o Fogo do Céu tocou a Terra, tudo deve ser revelado.

É o período que vocês vivem, aquele que eu denominei, quando era São João: o Apocalipse.

A revelação de todas as fraudes deste mundo, dos seus mecanismos, está prestes a ocorrer.

Mais nada do que estava oculto poderá ser escondido por mais tempo.

Esse processo é indispensável, em vocês, como no exterior de vocês, em meio à sociedade, como em todos
os seus relacionamentos, mesmo se isso for por vezes difícil, mas esta etapa é essencial para lhes permitir

ganhar lucidez.

Dentro de muito poucos dias agora, o Arcanjo METATRON irá lhes revelar as últimas Chaves Metatrônicas,
ao mesmo tempo em que irão se acender, na Coroa Radiante da cabeça, as doze Estrelas, ao mesmo
tempo em que o Arcanjo URIEL está preparando, em vocês, esta reversão e esta transubstanciação.

A época na qual vocês inscrevem o seu caminho, agora, é a época do tempo descontado, descontado até o
seu final, o qual, a cada dia e a cada sopro, se aproxima.

É durante este período que vocês devem se tornar claros, transparentes, lúcidos.

Claros e precisos, centrados no Aqui e no Agora.

O conjunto de funções ligadas às doze Estrelas de MARIA irá lhes permitir compreender, no Coração, uma
série de mecanismos existentes.

Vocês preparam, assim, pela construção do Antakarana, o caminho para o retorno à sua Unidade.

Lembrem-se do que lhes disse UM AMIGO: a Consciência é Vibração, a Supra Consciência (ou Consciência
Ilimitada) é Vibração do Fogo.

O Amor é o Fogo do Coração.

O amor (denominado assim), sem o Fogo do Coração, não é o Amor.

O Amor liberado, a Luz Vibral, em sua tríplice composição, preparou o caminho, em vocês como na Terra,
para viver esta etapa final.

A preparação que vocês vivem deve permitir tornarem-se cada vez mais lúcidos e conscientes desta Dimensão
Unificada.

Isso pode, certamente, se refletir por dificuldades, na vida de vocês, nas suas relações, nas suas ocupações,
na sociedade, de maneira geral, mas vocês são encorajados a irem para a sua Essência, pelas Vibrações

que percebem.

O trabalho de reversão do Arcanjo URIEL não está terminado, mas quase.

A ativação da Coroa Radiante do Coração, em meio mesmo à Coroa Radiante da cabeça, é feita também para



facilitar a sua elevação em meio à Merkabah.

***

Evidentemente, várias revelações e vários acontecimentos devem ocorrer ainda: jamais se deixem apanhar ou
serem pegos por esses acontecimentos, sejam eles quais forem.

Esforcem-se para permanecerem lúcidos, serenos.

Cultivem, em vocês, este Fogo do Coração, esta Coroa Radiante da cabeça, como a do Coração, pois em
meio a essas Vibrações encontram-se a sua Paz, a sua serenidade e a sua tranquilidade.

Continuem a viver naturalmente a sua vida comum, mas tentem se aliviar e se retirar do que os torna pesados e
pesa para vocês.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil de perceber e de sentir algumas circunstâncias que, literalmente, irão
asfixiar o seu Coração e a sua cabeça, no nível das Coroas, enquanto que, ao contrário, algumas situações,

alguns lugares, irão reavivar a sua Alegria e a sua Paz.

Assim, portanto, cultivem a Alegria, cultivem a Paz, cultivem a meditação que eu qualificaria de eficiente.

Não é questão de se retirarem permanentemente do mundo, mas, sim, de ali estarem presentes e
Conscientes.

Vocês têm à sua disposição vários meios de levar a sua consciência na Vibração do Coração e da cabeça, e
de manter esta Vibração e esta consciência nas circunstâncias mais usuais da vida de vocês.

As escolhas foram realizadas, os futuros individuais estão quase todos traçados.

Resta, simplesmente, esperar e viver o que deve ser vivido, principalmente para aqueles que ainda não
estiverem lúcidos, aqueles que ainda estiverem adormecidos em meio à sua personalidade, em meio aos seus

hábitos, em meio às suas ilusões.

Lembrem-se também de que o Fogo é o agente que permite esse despertar.

O Fogo do Céu tocou o Fogo da Terra.

O Fogo do Éter está despertando.

Os elementos da Terra estão prontos para assumirem seus papéis e suas funções.

Como sabem, nós permitimos (o conjunto das Forças da Luz Vibral) que a Luz se derramasse de maneira
permanente sobre esta Terra, desde 17 de julho.

Somente a Terra, agora, detém a chave do momento final e também, certamente, o Céu.

Entendo por Céu, a Luz que vem de muito longe até vocês.

Tudo está nos trilhos, tudo está inscrito e tudo está pronto.

Vocês devem se ocupar, cada vez mais, de encontrar a sua Unidade, ou seja, a sua Vibração.

Assim, será possível para vocês viverem esse Fogo do Céu e da Terra e do seu corpo, com total lucidez e
com total quietude.

A partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, tudo irá se tornar possível.

O Fogo é criação, o Fogo é transformação, o Fogo é Amor, contrariamente à imagem que quiseram dar
aqueles que falsificaram as religiões, falando até de um fogo do inferno que tudo destrói.

O Fogo nada destrói, ele revela, ele transforma e ele eleva.

Mas o condicionamento é tal que muitos seres humanos irão acreditar que esse Fogo é, efetivamente, o fogo
do inferno e eles irão viver o que eles acreditam.

Nós retornaremos, uns e outros, progressivamente e à medida do passar das semanas, sobre o que eu
chamaria de ‘técnicas espirituais’.

Mas retenham que, seja qual for a técnica espiritual empregada, a única Chave não é o conhecimento desta
técnica, a única Chave é, e vai continuar sendo, o seu Coração, a sua humildade, a sua simplicidade e a

sua capacidade para permanecer em meio a esse Coração.



***

Aí está, caras Irmãs e caros Irmãos, o que me foi solicitado para dizer a vocês, para que aqueles que seguem
o que conduzimos e trazemos, possam começar a se colocar as reflexões corretas, não para fazer trabalhar o
mental, mas para integrar mais rapidamente o que é vivido e o que será vivido logo mais, sem se colocar

questões.

Lembrem-se também de que o som é um bom marcador do Fogo (o som da alma), a sua capacidade, também,
para experimentar a Alegria.

Caras Irmãs, caros Irmãos, se houver em vocês questões referentes a esses processos que eu possa
responder, eu os escuto. 

***

Questão: poderia aprofundar sobre o Fogo do Éter?

O Fogo do Éter é um Fogo que queima, no ar, em relação unicamente ao combustível do ar, mas sem
suporte, no sentido material.

É um abrasamento existente em meio às estruturas intermediárias chamadas de 2ª e de 4ª Dimensões.

Não se trata, portanto, de um Fogo da matéria, mas de um Fogo do plano matricial dissociado, situado na 2ª
Dimensão e na 4ª Dimensão.

O Fogo do Éter expressa efetivamente o Fogo, em meio ao que vocês chamam de corpo etéreo ou corpo
energético.

O Fogo do Éter já está se manifestando sobre a Terra.

Alguns de vocês o percebem em suas estruturas, é o que lhes dá esta sensação de calor.

Também, o Fogo que sobe sem, por enquanto, ser percorrido pelas Vibrações extremamente rápidas, as
partículas Adamantinas.

O Fogo do Éter é o que permite iluminar, como disse Mestre OMRAAM, a poeira.

É o Fogo do Éter que fez desaparecer o tapete sob o qual vocês escondiam esta poeira.

É nesse Fogo do Éter que vocês são colocados a nu e que vocês devem aceitar se olhar tal como são.

O Fogo do Éter é uma prévia do Fogo Cósmico ou Galáctico. 

***

Questão: é possível conhecer o nome do nosso Estado de Ser? Isso pode ajudar Vibratoriamente?

Na condição de que esta revelação ocorra em Si.

Qualquer revelação exterior seria, de todo modo, assim como foi dito no ano passado por outros intervenientes,
falsificada.

Do mesmo modo que, para as suas Linhagens, o seu nome no Estado de Ser não pode ser conhecido a
não ser por você mesmo. 

***

Questão: como ter certeza de que estamos lidando com uma Embarcação da Luz ou da sombra?

Pela Vibração, a Vibração que estiver de acordo com você.

Se você for da Sombra, você irá em uma Embarcação da Sombra e tudo estará bem.

As Embarcações da Sombra são, essencialmente, eu diria, mesmo quase exclusivamente, Embarcações
pertencentes a estruturas metálicas conhecidas no seu mundo.

Existe apenas uma única forma de Embarcação da Luz pertencente à Luz Vibral, trata-se dos Seres chamados
de ‘Anjos do Senhor’ ou Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

A forma das Embarcações também poderia ser útil, mas, em última análise, é a Vibração que vai decidir.



Não pode haver erro, é impossível.

Um Ser da Sombra não pode subir em uma Embarcação da Luz e um Ser de Luz, destinado a juntar-se ao seu
Estado de Ser, não pode subir em uma Embarcação da Sombra. 

***

Questão: é a diferença de «ignição» entre as 3 Lareiras que fará a diferença Vibratória?

Perfeitamente.

Do mesmo modo, no que se refere a este segmento limitado de indivíduos, do mesmo modo, uma
Embarcação da Luz pode apenas localizar Seres da Luz.

Uma Embarcação da Sombra pode apenas localizar Seres da Sombra. 

***

Questão: qual seria então a utilidade da Saudação de Órion, se não há confusão possível?

É uma proteção.

Lembrem-se de que uma série de choques, ligados às revelações que vocês vivem, pode alterar,
temporariamente, as capacidades Vibratórias. 

***

Questão: as nuvens lenticulares representariam as Embarcações da Sombra?

Existem muitas tecnologias que vocês chamam de ‘extraterrestres’ capazes de se esconder da sua visão em
meio a essas nuvens, da Sombra como da Luz.

Mas lembrem-se de um fato essencial: as Embarcações, em especial as da Frota Mariana, não são
absolutamente desta Dimensão e não podem de modo algum aparecer aos seus olhos de carne.

Elas são de outras Dimensões, constituídas essencialmente de partículas Adamantinas e de constituintes que
não existem nesta matriz.

Elas não podem, portanto, aparecer para vocês neste corpo de carne.

As únicas que podem aparecer nesta matriz são as Embarcações dos Anjos do Senhor, Embarcações
individuais ou Embarcação-Mãe.

Mas, ainda uma vez, retenham que de nada serve se colocarem essas questões exteriores, absolutamente de
nada, porque não é a sua cabeça que vai decidir, nem os seus sentidos, mas unicamente a Vibração que

vocês terão naquele momento.

Vocês não poderão ir a nenhum outro lugar a não ser para onde os levar a sua Vibração.

As leis lineares, tais como as conhecem na matriz, não podem estritamente se aplicar nas condições
específicas deste advento do Fogo. 

***

Questão: sentir formigamentos, tais como você descreveu, corresponde à existência de “ondas”
que já chegariam sobre a Terra?

Esse é o caso para algumas almas em relação direta com as Chaves Metatrônicas.

Algumas almas estão sob a influência (um mau termo), sob o impacto direto, do Fogo Metatrônico.

Essas almas perceberam e sentiram e viveram, durante um período que se estende por um ano, em diferentes
momentos ou em um único momento, esse Fogo e esta Vibração. 

***

Questão: a ignição do Fogo da cabeça passa obrigatoriamente por sangramento nasal?

Antes de falar, cara Irmã, da ignição do Fogo da cabeça, há primeiro a ativação do 6º e do 7º chacra, pela



recepção da Shakti ou do Espírito Santo.

É isso que desencadeia os filetes de sangue na narina esquerda, depois na da direita, e é isso que
desencadeia o Som da Alma.

O Fogo do Éter ou o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não ocorre senão em um tempo posterior.

Certamente, o espaço de tempo entre os dois eventos tornou-se cada vez mais curto, em termos terrestres.

Os filetes de sangue correspondem à perfuração do pavimento das fossas nasais, correspondendo à ativação
do 6º e do 7º chacra.

Alguns Seres podem perceber Vibrações na cabeça, sem, no entanto, viver a constituição do corpo de Luz.

Isso resulta, de certo modo, da intensidade das energias do Espírito Santo, acopladas à energia do Ultravioleta,
que se verte sobre a Terra há mais de um ano.

Recordem-se também da frase que eu escrevi, sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos chamados e poucos
escolhidos, eles serão marcados na testa”.

A passagem do chamado ao escolhido se faz pelo Abandono à Luz e pela morte do ego.

Esta morte podendo acontecer até o extremo limite do tempo que é descontado.

Mas será mais provável, muito mais confortável, realizar isso antes do final. 

***

Questão: como estar certo de ter podido ativar a Coroa Radiante da cabeça?

A certeza é Vibratória.

Quem pergunta é o mental.

A Vibração existe, ou não existe. 

***

Questão: a Vibração pode se manifestar sob a forma de pressão?

A pressão é um elemento da Vibração, mas ela não é a Vibração.

Eu qualificaria esta Vibração, de Fogo ou de calor. 

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes agradeço por terem prestado atenção ao que eu tinha que dar a vocês.

Eu lhes transmito a minha Luz azul.

É com prazer que eu lhes digo até uma próxima vez.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
 http://autresdimensions.info/article0a7a.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_aout_2010-article0...
02 de Agosto de 2010 

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com 
Postado por Célia G. 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_aout_2010-article0a7a.pdf
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 Pergunta: poderia nos falar dos fenômenos solares que acontecem nesse momento?

Bem amado, o sol, como o sabem agora, desde algum tempo, corresponde ao conjunto dos seus corpos de Estado
de Ser tendo sido separados do que vocês são, ao nível de sua Consciência.

Dessa forma, e como vários dos seus cientistas observaram, o que acontece no sol se traduz, na Terra, por
movimentos importantes, tanto ao nível da estrutura geofísica da Terra como ao nível do comportamento dos

humanos.

É também possível verificar, em sua Terra, que todos os fenômenos de tipo ‘guerreiro’ surgem sistematicamente de
maneira concomitante às auroras boreais, visíveis nas latitudes as mais afastadas dos polos.

Assim, o que acontece nesse momento é a prefiguração e a antecipação do efeito do alinhamento de certos planetas,
no seu sistema solar, e do seu efeito, à vezes sobre sua Consciência e sobre a humanidade, em sua globalidade.

Assim então, entre esse dia e o dia 15 de agosto, vocês entram no período correspondente à aparição da Cruz no
Céu e a alguns eventos que contribuem para revelar a realidade da Luz e para revelar o que deve ser, de maneira

certamente muito mais intensa do que tem sido o caso desde o início de seu ano.

O humor do humano, de forma geral, se calca sobre o que acontece ao nível do sol.

O que acontece ao nível do sol não é tanto o que vocês chamam de mancha solar mas, bem mais, está diretamente
ligado às modificações magnéticas que ocorrem na superfície do Sol como no que é denominado heliosfera.

Vocês não estão, tampouco, sem saber, que a heliosfera, desde agora aproximadamente dois anos, sofreu
modificações extremas, preparando o retorno da Luz nesse seu sistema solar.

***

Pergunta: nestes dias, qual é a influência particular que isso pode ter sobre nós?

Tudo depende, bem amado, da capacidade da Consciência que encontra essas anomalias ou essas modificações do
sol.

Para aqueles cujos chakras estiverem despertos, abertos, isso vai se traduzir por acentuação nas percepções
Vibratórias existentes no nível da cabeça ou do Coração.

Agora, para aqueles de vocês que não estiverem, nesse planeta, abertos ao nível dos seus centros energéticos, a
Energia passará, da mesma forma, pela cabeça, mas irá se dirigir para o plexo solar ou para os chakras inferiores,
acarretando, por reação, exacerbações emocionais e exacerbações de sentimento que eu denominaria ‘guerreiro’ e

então de oposição e de confrontação.

***

Pergunta: como fazer para fazer partir os desencarnados que estão ainda em minha casa?

Bem amada, alguns desencarnados, realmente, podem ainda se encontrar nesses espaços intermediários, nos
resíduos que persistem, chamados de astral.

Se se manifestar o que é denominado um desencarnado, em seu ambiente, é que há, necessariamente, no que você
é, uma falha correspondente ao “engate”, desse desencarnado.

Há portanto, em você, a necessidade de encontrar um fator de superação, permitindo elevar suas Vibrações para
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além do medo da morte.

Bem amada, a atenção que você dá àqueles que partiram para o outro lado, demonstra, aí também, um apego a certa
forma de comportamentos que não tem lugar de ser, na Unidade.

É muito gratificante e isso, eu concebo, para algumas almas em encarnação, querer atrair a benevolência dos
antepassados, a benevolência daqueles que nos foram queridos.

Mas não contribui, de modo algum, para a liberação de si próprio manter essa forma de apego, essa forma de
pensar e essa forma de atenção para com aqueles que partiram.

***

Pergunta: eu sinto os eventos chegarem e eu tenho medo de não estar pronto, quando chegar a hora.

Bem amado, a única maneira de estar pronto, como eu defini e exprimi inúmeras vezes, é se abandonar à Luz.

A Luz está presente.

Ela está aí, em toda a parte, à sua volta.

Mesmo se ela ainda não é perceptível aos seus olhos, ela desce, no entanto, desde algum tempo.

Ela se consolidou desde as Núpcias Celestes.

Assim, toda pessoa que se interessa pelo que denominam espiritualidade e que não vibra, o mínimo, em meio à
Coroa Radiante da cabeça, enfrenta o medo.

Este medo, bem compreensível no humano, está inscrito nas feridas vividas durante esta vida, nas vidas passadas,
em relação com o medo do desconhecido e o medo de se abandonar.

Assim, portanto, a problemática não é achar «estar pronto», porque isso nada quer dizer, mas, bem mais, abandonar-
se à Luz, a fim de sair do círculo do medo.

Existe, portanto, através do abandono à Luz (e não na luta contra seus próprios medos) a possibilidade de encontrar
a força Interior para ir para a Luz e não mais estar sujeito a este medo.

A dificuldade é que o ser humano, geralmente, se identifica e diz ter medo, enquanto que o medo não lhe pertence.

O medo é o que congela e que faz peso.

Como elemento que congela e que faz peso, o medo vem bloquear a própria Vibração da Consciência e sua
expansão para a leveza.

Bem amado, a partir do momento em que há abandono à Luz, há Vibração.

E a Luz penetra e mergulha, eu diria, literalmente, no chacra superior.

Assim, portanto, qualquer que seja a reivindicação, muito justa, de dizer que você se abandona à Luz, se a percepção
da Vibração não se faz, é que não há abandono à Luz.

Não existe qualquer doença, no sentido humano, não existe qualquer freio, qualquer limitação possível, ligada à
idade ou não importa ao que mais.

O único modo de explicar (em todo caso, para os seres humanos que se interessam pelos Casamentos Celestes, que
seguiram os Casamentos Celestes e não sintam a Vibração) corresponde a um medo que convém

iluminar abandonando-se à Luz.

Há, certamente, vontade de se abandonar à Luz, mas há também resistência ligada aos medos.

Ora, assim como o defini, o abandono à Luz não faz parte da vontade, do mesmo modo que o Amor não faz parte da
'vontade de bem'.

O medo se dissolve por si, no abandono à Luz.

Assim como o disse, em outros termos, recentemente, o bem amado Omraam Mikaël Aïvanhov, não é mais tempo de
juntar resistência à resistência.

Identificar os medos, querer saber de onde eles vêm e querer combater pertence à dualidade e à consciência do ego.

O abandono à Luz realiza esse trabalho.

Não há portanto que dissolver os medos.

Isso é uma não compreensão.

É nesse sentido que certo número de meios, de técnicas, lhes foi dado para subir seu nível Vibratório, porque esta é
a única maneira, hoje, de vencer (essa palavra pode ser empregada) o que se opõe ao estabelecimento da Luz em



vocês.

Não há outro meio de aceder à Vibração e ao Fogo do Coração.

Querer identificar seus próprios medos, querer olhá-los, querer dissolvê-los, apenas fará com que se reforcem.

Vocês não têm qualquer meio de escapar aos medos pela consciência limitada do ego.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de “viver a Vibração”?

Bem amada, viver a Vibração é conscientizar a Vibração.

Assim, quando você levanta um braço, você tem consciência que levanta um braço.

Assim, quando o Coração Vibra, você tem consciência que ele Vibra.

Esta não é uma visão da mente.

Esta não é uma projeção, mas é a realidade do que é percebido e vivido, realmente.

Tanto mais que esta Vibração, qualquer que seja seu estado, se acompanha de uma modificação da percepção do
estado da consciência, quanto ao seu humor, quanto à sua polaridade e quanto à sua expansão.

Assim, portanto, viver a Vibração corresponde, realmente, ao que eu disse.

Não há qualquer subentendido aí.A liberação apenas se encontra, como lhes foi dito, anunciado por vários
intervenientes, na porta do Coração.

Do mesmo modo, o estabelecimento na Alegria apenas pode se fazer pelo abandono à Vibração da Luz em seu
Coração.

O mental resistirá, até o último minuto, para afastá-los desta Vibração, por uma razão que é muito simples, porque,
nesta Vibração que é vivida, o mental não existe, simplesmente, mais.

Ele não tem mais o primeiro papel.

Ele tem um papel secundário.

E isso ele jamais pode encarar.

Assim, é construído atualmente o ser humano, nesta Ilusão onde o mental é predominante e quer, a todo custo,
encontrar uma justificação para a sua própria existência.

Vocês não podem voltar à iluminação do Supramental ou à Vibração da Coroa Radiante do Coração sem que em
determinado momento o mental se apague.

Certamente, ele voltará depois, por suas atividades usuais, mas não terá mais a primazia da manifestação. 

Ele se tornará ‘hierarquicamente inferior’.

O que não é o caso enquanto a sua consciência estiver no ego.

Assim, portanto, o mental vai procurar, permanentemente, explicar, justificar, compreender.

O que não é o caso quando vocês instalaram e viveram a Vibração doa Coração.

Toda a dificuldade está aí.

Mesmo nas trocas que formulamos, uns e outros, com vocês, se vocês permanecem no estado da palavra, vocês não
podem apreender o que há atrás da palavra, nem Vibrá-la.

A própria atitude de escutá-la e do sentido da questão vai corresponder no seu nível Vibratório do instante.

Vocês não podem se apreender do Coração, porque é ele que deve apreendê-los.

Ora, o mental recusa até o último limite.

Isso faz parte de todos os ensinamentos que lhes foram emitidos nas diferentes tradições ditas iniciáticas.

O mental jamais os leva ao Coração, quaisquer que sejam os esforços e qualquer que seja a vontade que vocês ali
coloquem, que se chame de vontade de bem, que se chame de vontade de bem fazer, que se chame de estar no

Coração, como eu chamo, da cabeça (ou seja, querer fazer o bem, querer ser amável, querer ser caridoso, que não é
a Vibração do Coração).

Quando falamos de Coração, falamos de Centro.

Quando falamos de Centro, falamos de Unidade.

Quando falamos de Unidade, falamos de Vibração Supramental e absolutamente não de qualquer concepção ou ideia



ou pensamento existente em sua cabeça.

Toda a problemática vem daí.

Trata-se, de fato, de suas crenças, de seus próprios condicionamentos dentro de certo modo de funcionamento.A
Consciência Ilimitada não tem qualquer ligação com a consciência limitada.

Os mecanismos de funcionamento são profundamente diferentes e, eu diria mesmo,antagônicos e opostos.

Assim, frequentemente, mesmo num caminho espiritual, a cabeça vai se satisfazer de estar no Coração, ou seja,
controlar o que acontece no nível do seu afeto, das suas emoções e dos seus pensamentos, o que não é a Vibração

do Coração.

A Vibração do Coração é gravidade no peito, Vibração da Coroa Radiante e, sobretudo, modificação da consciência
através do Switch da Consciência, que vai então se estabelecer na Alegria Interior chamada de Samadhi.

Jamais a cabeça lhes permitirá viver isso.

Vocês apenas podem ali chegar utilizando, eventualmente, algumas posturas (tais como lhes deu Um Amigo,
referente ao Yoga Celeste – (*)) ou ainda mesmo através de ferramentas variadas, como um passeio em meio à

natureza, como os cristais.

Mas, nesses momentos, o que acontece?

O mental está limitado.

Ele é, de algum modo, restringido, permitindo-lhes se aproximarem mais perto da Vibração do Coração.

Mas, lembre-se também de que, naquele momento, apenas você pode efetuar esse último passo no que eu chamaria
de dissolução do ego, a dissolução da personalidade que, obviamente, não é a morte do ego e da personalidade.

Assim que vocês voltam a esse mundo vocês estão, necessariamente ainda, no ego e na personalidade.

Mas vocês devem fazer essa passagem, de maneira imperativa, para chegar a viver a Vibração no Coração.

Enquanto vocês não a tenham feito, o seu mental os fará girar em círculos e evitará, a todo custo, que as Vibrações
cheguem no seu Coração.

Lembrem-se também de que eu entendo por ‘mental’ não unicamente a atividade do seu cérebro, mas também o
conjunto de crenças, de comportamentos e de suposições existentes no seu modo de funcionamento.

Crer na Luz jamais revela a Luz.

Crer no Coração jamais revela o Coração.

Comportar-se com o coração jamais é a Vibração do Coração.

Obviamente, uma vez que vocês estejam estabelecidos na Vibração do Coração, o seu comportamento, os seus
pensamentos, as suas ideias estão, o mais frequente, em acordo com a Vibração do Coração.

Mas não é a mesma coisa querer viver isso antes de considerar que vocês tenham chegado ao Coração.

É mesmo o que os afastaria.

Toda a falsificação é baseada nessa incompreensão, para colocar na frente a fibra humana do Amor que existe na
humanidade, para falsificar, justamente, o Amor e, portanto, impedi-los de atingir o seu estado Unitário.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos oscila de emoção em emoção, de tristeza em Alegria.

Mas isso não é a Alegria Unitária, são apenas oscilações que os fazem crer que se aproximam do Coração, enquanto
que vocês se afastam.

Todos os sistemas, eu diria a maior parte dos sistemas espirituais existentes, se baseiam unicamente neste
equívoco.

Pode-se dizer, em outros termos, que ‘o Coração subiu à cabeça’.

Nós insistimos, uns e outros, qualquer que seja nossa esfera de origem, cada vez mais, sobre esta noção, sobre a
distinção essencial existente na vibração do ego (que é gravidade e peso, alternância de alegrias e tristezas, que é

portanto ‘marca de dualidade’) e a Vibração da Consciência Ilimitada no Coração (que é Alegria, Samadhi e
Unidade).

************



(*) ‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=689

03 de Agosto de 2010

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

e Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://leiturasdaluz.blogspot.com/2010/04/protocolo-praticar-autres-dimensions.html


 Eu sou Anael, Arcanjo, de volta entre vocês, nesse canal, para prosseguir as nossas entrevistas.

Deste modo, ser-me-á possível responder a suas questões pelas palavras e, de maneira mais intensa, pela Vibração.

Assim como o sabem e o vivem, para alguns de vocês, a Vibração dos mundos Unificados está cada vez mais próxima
desta Terra.

É portanto mais fácil para nós, dentro de algumas estruturas humanas, imprimir a marca Vibratória da nossa
Presença, bem além das palavras, a fim de fazê-los Vibrar.

Então, bem amados Filhos da Luz, retomemos nossas trocas, se quiserem, sobre esse modo.

Tenho, entretanto, antes, que dizer que, para aqueles de vocês que ainda têm alguma forma de dificuldade para
provar e viver a Vibração do Coração, que seria desejável se inclinar sobre o que eu pude exprimir sobre esta noção

de abandono à Luz.

Certamente, as palavras são intelectuais, mas elas lhes permitirão, sobretudo, compreender e viver o que não é o
abandono à Luz e o que pode representá-lo e, eu espero, favorecerá então o seu acesso real a este abandono à Luz.

Compreendam bem que não se trata de um jogo de palavras, mas, no abandono real à Luz, se encontra o acesso ao
seu Coração.

Eu lhes devolvo então a palavra.

***

Questão: pode nos fazer viver, em Vibrações, o que exprimiu, em palavras, sobre o abandono à Luz?

Eu posso fazê-los se aproximar da representação Vibratória deste abandono à Luz.

Mas, lembrem-se, e guardem presente na mente, de que somente você pode se abandonar à Luz.

Nada do exterior pode fazê-los se abandonar à Luz.

Mesmo Ki-Ris-Ti, na Cruz, o viveu.

Lembrem-se de que este abandono à Luz realizar-se-á também, para alguns de vocês, no extremo limite do tempo
fixado que lhes é contado.

Algumas almas têm, de fato, necessidade, como dizer..., de ver a Luz para crer.

E quando digo «ver a Luz», eu não falo da Luz que se pode ver, vocês humanos e nós também, fechando esses
orifícios que vocês chamam de olhos.

Eu falo da Luz Vibral e não daquela que pode aparecer com uma emoção.

Assim, portanto, eu lhes proponho colocarem suas mãos como lhes mostrou Sri Aurobindo, de cada lado do seu peito,
com os polegares se apoiando sobre os chacras de enraizamento da alma e de enraizamento do Espírito (o esquema

está reproduzido abaixo).

Nesta postura e nesta ressonância, deveria ser mais fácil captar a minha ressonância Vibratória.
Agora.

ANAEL – 2/2 – 3 de agosto de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-sL0q-otHGik/UZ7MC9Ou2FI/AAAAAAAAB7Q/9yPxM-foDvs/s1600/000+Anael+-+03.08.2010+-+parte+2.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


... Efusão de energia...

Neste estado Vibratório, vou completar por uma imagem muito simples, que lhes permitirá apreender, além do
intelecto, a diferença essencial existente entre a Luz Luciferiana e a Luz Vibral.

Vocês não estão, para a maior parte, sem ignorar que o símbolo Luciferiano é o olho acima da pirâmide.

Mas vocês ignoram, certamente, que nos mundos Unificados os mais elevados e, em particular, no que é chamado de
Civilização dos Triângulos, a representação da Fonte é um olho colocado ao centro do Triângulo, ou da

pirâmide [diferente do triângulo equilátero (ver abaixo)].

Assim, portanto, vocês podem perceber a diferença Vibratória existente entre a Luz que pende sobre a pirâmide e o
olho ao centro da pirâmide.

Através desta construção e desta imagem, se esconde uma Verdade essencial: o olho está ao centro.

Não me estenderei sobre a raiz da língua silábica original, mas a diferença tem nesta pronunciação: Aïn.

Aïn é a Luz acima da pirâmide.

Miguel é a Luz no centro da pirâmide.

A diferença de Vibração e de Consciência é crucial.

Num caso, há a saída do Centro (Centro/Coração) e passagem na cabeça.

Na pirâmide onde o olho está no centro, o olho está no Coração.

A visão é igual, no Centro/Coração, para todos os lados do Triângulo, da pirâmide.

A visão e a Vibração são profundamente desiguais (e a consciência, do mesmo modo), para o olho que domina a
pirâmide.

Num caso (o primeiro, onde o olho está no centro), há doação, há equilíbrio e há justiça.

Quando o olho está acima da pirâmide (e, portanto, exteriorizado), há desequilíbrio, injustiça e, sobretudo, somente
o que está na cimeira da pirâmide vê a Luz.

Através da simples descrição desta forma, é-lhes possível, mesmo em seu mental, através de um raciocínio
específico, Vibrar a diferença entre os dois.

Podemos, se quiserem, continuar nossa troca.

***

Questão: onde se sente, em nosso corpo, o olho acima da pirâmide?

Ao nível Luciferiano, quer dizer, ao nível do terceiro olho.

Aí onde se encontram os três pontos do triângulo superior denominado alfa, bem/mal.

***

Questão: como interpretar a frase: «Aïn Soph Aur», acima do primeiro Séphiroth? 

O «Aïn Soph Aur» é o olho que está acima da Luz.

Eu responderia pela frase, em língua silábica original: «Gebor Naor Ka».

O que quer dizer que a verdadeira Luz, aquela que Vibra, aquela da Fonte, não é «Aïn Soph Aur», devido mesmo à
reversão e à imagem no espelho, correspondente à falsificação e que separou a cabeça do Coração.

http://www.autresdimensions.com/images/articles/bibli/bibli_37.jpg


A Luz Vibral passa, efetivamente, pelo Kether, mas o seu lugar é no Tiphereth.

Lembrem-se: a Luz do Coração, a Luz Vibral, é simples.

Mesmo em nossas Dimensões Unificadas, não nos importamos com esse conjunto que eu chamaria de ‘miscelânea
de conhecimentos’, que os afastam do Coração.

Jamais vocês farão Vibrar o seu Coração com esses conhecimentos.

Eles são feitos para afastá-los da Verdade.

Sem exceção.

A porta do Coração apenas se abre na humildade e na simplicidade.

Se vocês observarem as Estrelas que rodeiam Maria, qualquer que seja o seu grau de manifestação, todas, sem
exceção, manifestaram-se na humildade e na simplicidade, antes de qualquer coisa.

O conhecimento que lhes é revelado, seja na Cabala, como em qualquer sistema de conhecimentos, apenas está aí
para afastá-los do seu Coração, fazendo-os crer o inverso.

A única maneira de vibrar no Coração é se abandonar à Luz, no sentido da simplicidade e da humildade.

Eu não quero dizer com isso que esses conhecimentos falsificados, invertidos, não sejam justos, mas é
profundamente diferente vivê-los, enquanto sistema de conhecimentos ocultos, em sua cabeça, do que vivê-los do

Interior, pela experiência.

É toda a diferença.

O Coração jamais se abrirá com os conhecimentos do universo.

Eu os remeto para isso às primeiras epístolas de São Paulo.

Jamais qualquer humano chegou, por coisas complicadas, ao Coração.

O Coração é simples.

Vocês podem discorrer as virtudes existentes nesse Coração, como o Aqui e Agora, como Clareza e Precisão,
como Alfa e Ômega etc., que são coisas acessíveis aos simples de espírito.

O que não é o caso dos sistemas de conhecimentos complexos, que prometeram ao humano a Luz, mas que são
apenas uma Ilusão a mais no ego.

Vocês não estão mais no tempo dos ensinamentos.

Vocês não estão mais no tempo da aplicação de conhecimentos ditos iniciáticos.

Vocês estão no tempo da Verdade.
E a Verdade é Vibratória, ela é Consciência, e ela nada mais é do que isso.

Vocês acreditam que o Arcanjo Miguel ou eu mesmo, passando da minha forma de 5ª Dimensão para a minha forma
de 18ª Dimensão, tenha necessidade de conhecer os vetores e os algoritmos que me permitem passar de uma forma

a outra?

Não.

Eu o faço.

Assim, hoje mesmo, no seu mundo, existem ‘investigadores espirituais’ que os induziram nas noções complexas,
prometendo-lhes maravilhas.

O conhecimento não lhes permitirá jamais penetrar o santuário do Coração, porque não é seu objetivo, mesmo se for
o que está afixado.

O Coração é doação e abandono.

O conhecimento é afastamento.

Ele brilha com uma luz que não Vibra, que é a luz do ego.

***

Questão: a representação da pirâmide é o triângulo equilátero?
Absolutamente não.

O ângulo piramidal situado na cimeira da pirâmide é de 51 graus e 30 minutos, que estritamente nada tem a ver com
um triângulo equilátero.

***



Questão: o conhecimento pode ser útil ou aprisiona?

O Arcanjo Lúcifer, cujo lugar foi dado ao Arcanjo Jofiel, é o Arcanjo do Conhecimento.
Mas o Conhecimento não é nada, quando sai do Coração.

Ele se torna seco e os afasta do Coração.

Entretanto, neste conhecimento, a inteligência de um Arcanjo será sempre de longe superior à sua, porque não é uma
projeção exteriorizada, mas uma vivência interiorizada.

Um exemplo muito simples para compreender: na sua Dimensão, houve exteriorização desta matriz para fazer voar os
aviões.

Mas, vocês mesmos, vocês voam?

Um Arcanjo voa.

Não há necessidade de exteriorizar qualquer tecnologia, no sentido em que a emprega, para se tornar, ele mesmo,
uma Embarcação de Luz: toda a diferença entre vocês, que estão fixos numa forma, no momento, e nós, que estamos

em formas mutáveis.
A Luz Vibral não se importa com a tecnologia, eis que a Luz Vibral é, ela mesma, a tecnologia de Luz.

O pensamento cria.

São palavras que vocês empregam frequentemente, em sua Dimensão.

Em nossas Dimensões Unificadas, o pensamento cria, realmente.

Eu me desloco nas Dimensões e nos Multiversos por meu próprio pensamento.

Vocês são capazes de se deslocar no seu universo, sem se deslocar?

Isso relativiza o que vocês chamam de conhecimento, não é ?

Nós temos também insistido muito, nós, Arcanjos, como os 24 Anciões, sobre o choque da Revelação de Maria, mas
também sobre o choque da Revelação da Luz.

Porque, na Revelação da Luz, será necessário se desapegar e se distanciar de todas as crenças que têm.

Sem exceção.

E nós lhes dizemos que a matriz é Ilusão, inteiramente, e que os corpos que habitam são Ilusão, inteiramente.

Uma coisa é aceitar, enquanto conceito, outra coisa é viver, em Vibração e em Consciência.

É nesse sentido que a Revelação da Luz representará, de todos os modos, um choque importante na humanidade.

Que vocês estejam despertos, realizados, ou simplesmente em fase de despertar, ou completamente adormecidos, o
choque será o mesmo.

Mesmo um muito grande Ser (e compreendam bem as dificuldades naquele nível), que viveu este acesso ao que é a
Verdade absoluta, voltando a descer na verdade relativa que é a sua, vai traduzir em palavras, vai tentar re-traduzir

em palavras, o que ele viveu.

E esse é já um filtro que coloca peso.

Assim, portanto, mesmo nos ensinamentos os mais justos, não é seguindo um ensinamento que vocês vão encontrar
a Luz.

Jamais.
Apenas se tornando vocês mesmos, dentro desta Vibração do Coração, que vocês sairão da Ilusão.

Todo o resto apenas faz manter a Ilusão.

Quantas Ilusões foram criadas nesta verdade relativa?

O que vocês chamam de carma e ao qual aderiram, os mais espiritualistas de vocês, é apenas a mais bela das
Ilusões criadas pelos Arcontes, fazendo-os crer, “ad vitam aeternam”, que vocês tinham que pagar o fruto de suas

ações passadas.

Isso os prendeu ainda mais às ‘leis da reencarnação’ que jamais, jamais, jamais foram criadas pela Fonte.
A Fonte é Unidade e Ação de Graça, em todos os mundos Unificados e em todas as Dimensões Unificadas,

quaisquer que sejam os universos e os Multiversos.

Apenas nos universos falsificados existe esta ‘lei de ação/reação’ (que nós preferimos, quanto a nós, chamar
de forças gravitacionais).

Quando os chamamos de «Sementes de Estrelas», «Filhos da Lei do Um», insistimos em sua Dimensão real, que é
aquela que está além desse mundo, que estritamente nada tem a ver com as leis do mundo que vocês percorrem.



A manipulação dos Arcontes consistiu em fazê-los aderir e, portanto, crer (o que dá no mesmo) em leis, ‘leis de ação e
de reação’ que existem em todos os planos desta matriz, desde o mundo visível que vocês são, até o mundo

dito invisível, que é também uma criação da matriz.

Assim, portanto, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de astral não tem qualquer existência.

O que vocês chamam de causal, não tem qualquer existência.

Aliás, o único modo de escapar da matriz corresponde ao momento em que vocês passam na Vibração da Coroa
Radiante do Coração.

O que acontece naquele momento?

O corpo causal (como aliás, foi ensinado e inscrito) é então destruído.

Esse corpo causal é aquele que os mantêm na Ilusão.

Assim, portanto, aqueles que destruíram o corpo causal, deixaram traços.

Eles foram chamados Enoque, Elias, Cristo e Maria.

No Oriente, eles são chamados de Imortais.

***

Questão: não é extraordinário ter conservado o Fogo do Coração, na matriz?

Mas, bem amada, isso foi realizado por grandes Seres, há mais de 52.000 anos.

As forças Arcônticas tinham por ideal suprimir totalmente o fio tênue que os unia ao seu Espírito no sol.

Obviamente, um muito grande Ser, chamado Orionis ou Melquisedeque, teve êxito, com a ajuda dos 12 Elohim, há
52.000 anos, em manter esta conexão.

E, efetivamente, esse foi um ato maravilhoso.

É graças a ele que, hoje, vocês podem, e nós podemos, juntos, colocar fim na matriz.

***

Questão: por que a Fonte permitiu o que aconteceu com os Arcontes? A humanidade tem uma parcela de
responsabilidade nesses eventos?

Bem amado, seria necessário primeiro definir o que você entende por humanidade.

Porque não há uma humanidade, mas há, na Terra, várias humanidades.

Em seguida, dizer que a Fonte permitiu a Ilusão Arcôntica é, eu diria, uma meia-verdade.

O que foi proposto pelos Arcontes foi a criação de uma lei, chamada de ação/reação, que, pela compressão da Luz (e
não por supressão da Luz) se supôs favorecer a expansão da Luz e a extensão da experiência da Luz pelas

Consciências.

No primeiro ciclo e na preparação desse primeiro ciclo, um contrato foi assinado, em boa e devida forma, eu diria,
entre certo número de Arcontes e de Arcanjos.

Esse contrato não era contrário à lei de Ação de Graça, mas introduzia, nesta lei de Ação de Graça existente no
conjunto das Dimensões, uma particularidade chamada de ‘ação/reação’.

Mas esta particularidade decidiu-se, certamente, bem antes que a Terra fosse privada de sua realidade Vibratória,
bem antes que os primeiros seres vindos da Ursa Maior chegassem sobre esta Terra e, portanto, de maneira anterior

a esses 320.000 anos, a esses seis ciclos que lhes descrevemos.

A vida em Consciência, nessas estruturas de carbono, de Espíritos livres (e mesmo de alguns Arcanjos, porque não,
naquele momento) era totalmente livre de acesso e livre de retirada desde mais de 20 milhões de anos.

Apenas a partir do momento em que houve esta modificação das leis de Ação de Graça que a falsificação se
desenvolveu.

A maior parte das humanidades, presentes hoje sobre a Terra, não tem qualquer responsabilidade.

O que foi denominado a queda é, de fato, a atração para esse mundo de Consciências que não existiam nas cadeias
de carbono, que tinham tomado corpo nesta estrutura de carbono e ali estavam literalmente fechadas, sem qualquer

possibilidade de sair.



A Terra é um lugar de experiência.

Ela é, antes de tudo, uma prisão.

Obviamente, nesta prisão, muitas almas ali encontram vantagem e mesmo beleza, o que é verdadeiro.

E, no tempo, vocês perderam o sentido de sua filiação estelar, de sua Dimensão de Luz e de sua origem estelar até
crer que a única Verdade e a única realidade se encontrariam na Ilusão.

A tal ponto que, hoje, a maior parte das humanidades presentes (representando muito forte porcentagem) não
imagina absolutamente que possa existir outra coisa que esse ciclo de encarnação e de escarnação, mesmo na

matriz, o que é uma pura Ilusão, mas à qual o peso atribuído é tal que essa se tornou a única verdade existente para
essas almas ou essas humanidades.

Aliás, a maior parte dos humanos, dentro de uma evolução espiritual, fala e reivindica o livre arbítrio.

O livre arbítrio é apenas o sucedâneo da Liberdade ou da Ação de Graça.

Em nome de que a Fonte os teria limitado dentro de uma forma enquanto que nos mundos Unificados a forma é
mutável?

Não existe qualquer forma fixa, para a Consciência, quaisquer que sejam essas Consciências.

Mesmo isso, eu concebo perfeitamente que lhes é difícil representar ou aceitar, enquanto não tenham tido acesso ao
seu corpo de Estado de Ser.

Inúmeros seres que tocaram esta Verdade, sobretudo no século 20, tentaram descrever este estado com palavras
muito humanas.

Mesmo no Vedanta, por exemplo, fala-se da Ilusão.

Dizem que esse mundo é Maya.

Mas é uma coisa, assim como disse, aderir a um conceito e é completamente outra coisa vivê-lo.

Vocês vivem, em Verdade, que esse mundo é Maya?

Vocês o aceitaram como crença?

A diferença é que, num caso, vocês são liberados e, no outro caso, vocês são confinados.

A chance (se se pode falar de chance) é que, hoje, a Luz se revela no seu aspecto Vibral.

O Espírito Santo fusiona sobre a Terra desde agosto de 1984, desde quase uma geração.

Este efeito do Espírito Santo foi cumulativo e permitiu, há um ano e alguns meses, estabelecer a Irradiação do
Ultravioleta, retransmitido desde o sol, esse sol, por Miguel, tendo permitido preparar, o melhor possível, a vinda da

Luz que vem liberá-los.

Primeiro, a Luz de Bételgeuse e, em seguida, obviamente, na retransmissão de Bételgeuse, a Luz do Sol Central,
filha das Plêiades chamada Alcyone, o sol de Alcyone, se preferirem.

Esse trabalho não é um trabalho que remonta há 30 anos.

Ele foi preparado há 52.000 anos, quando do Concilio de Alta, em 50.731 antes de Cristo.

Ele foi preparado pela vinda de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste, trazida sobre esta Terra pelos 12 Elohim de 11ª
e 18ª Dimensão, que sacrificaram, sacrificaram inteiramente, a sua Unidade, para permitir levar a efeito o plano

concebido por Orionis.

Foi necessário, para desenvolver esse plano, jogar (em todos os sentidos do termo) sobre o ‘ritmo do tempo’, de
maneira a que a Luz Vibral chegasse em seu mundo antes que um novo ciclo de falsificação de 52.000 anos se

recriasse.
É o que realizamos, há exato um ano.

Resta, agora, estabelecer a Luz nesta dimensão, de modo definitivo.

***

Questão: como discernir o que releva de Lúcifer, dos Arcontes ou de Satã? 

Lúcifer jamais, propriamente falando, quis qualquer mal, mesmo se o que decorreu de sua ação foi, antes, “da ordem
do mal”.

Os Dracos, aqueles que não estão ainda redimidos, foram persuadidos a agir para o bem.

Enganam-se.

Aquele que vocês chamaram de Satã nada tem a ver com Lúcifer.

Ele é, de fato, Sat-Am, em linguagem silábica original, o administrador territorial da Terra, criada de todas as peças



pelos Dracos que «se associaram», mas que forçaram alguns geneticistas Elohim de Sirius a criar um ser
híbrido Draco-golfinho, se situando nos mundos intermediários chamados de 2ª e de 4ª Dimensão, cujo objetivo era

manter a Terra sob sua administração e portanto impedir o acesso à Luz.

Tendo visto a Criação de Sat-Am, há mais de 3.000 anos, Lúcifer, naquele momento, compreendeu o erro desastroso
que era o seu.

Hoje, aqueles que se afirmam de Lúcifer, estão, de fato, apenas sob a influência de Sat-Am, acreditando ter relação
com Lúcifer.

Lúcifer ama a humanidade.

Sat-Am odeia a humanidade.

Ele odeia a humanidade porque a única razão de sua criação e de sua existência é o poder sobre a humanidade.

Escondendo-se ao abrigo da Luz, na 2ª e na 4ª Dimensão, ele poderia se utilizar do que se poderia chamar, nesse
mundo, de um ‘portal orgânico’ (se preferirem, de um sem alma e ainda menos Espírito, ou seja, um sem Espírito e

um sem alma).

Ele é alimentado pelo conjunto da matriz, através dos humanos, no mundo emocional e no mundo mental.

Diretamente.

Há, portanto, assim como São João escreveu sob o ditado de Ki-Ris-Ti, todo poder, por certo tempo, que toca o seu
fim.

Não tendo existência como Espírito, ele será, como o conjunto dos portais orgânicos, des-criado, eis que não tem
existência na Luz.

***

Questão: as efusões de Energia podem ser restituídas por nossos gravadores?

Bem amado, a tecnologia que vocês utilizam, atualmente, foi restringida e, ela também, foi limitada, de modo a que
tudo o que corresponde a Vibrações mais finas não apareçam em suas aparelhagens de gravação.

Assim, os limites frequenciais de gravação de seus aparelhos ultramodernos são justamente feitos para cortar tudo o
que é ligado aos ultrassons e, portanto, ao que não é perceptível pelo ouvido, mas diretamente Vibratoriamente.

Seria necessário, para isso, dispor de uma gravação que não seja restringida no que é chamado, eu creio, em seus
termos: grampo de frequência.

***

Questão: as gravações em bandas magnéticas registram mais Vibrações?

Elas permitem registrar todas as Vibrações.

É por isso, aliás, que foram suprimidas.

Elas levavam, aliás, bem o seu nome de “banda magnética”.

Lembre-se de que o que você chama de numérico é uma codificação binária e, portanto, falsificada, como tudo o
que é binário.

A criação sendo Tri-Unitária.

***

Questão: o que ocorrerá com os animais?

Bem amada, sem me estender nisso, porque foi objeto de várias comunicações, existem diferentes tipos de animais.

Há animais que seriam chamados, em curso de individualização, de Criação de alma.
Assim é para os animais domésticos.

Eu os lembro, também, de que os animais são apenas uma paródia, criada pelos Arcontes.

De fato, o que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um povo Arcturiano sob a forma de um leão?



O que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um animal que tenha a forma, em sua face, de um povo das
Estrelas?

É exatamente o que eles criaram e o que ocorreu.

O termo e a questão “o que ocorrerá com as crianças?”, “O que ocorrerá com seus bancos?”, “O que ocorrerá com
os animais, com os insetos?”, traduz, simplesmente, uma ignorância profunda dos mecanismos Vibratórios de

transmutação.

Assim, portanto, o que posso dizer, de maneira global, é que cada forma de Vida e cada Consciência irá para onde a
leve sua Vibração.

Obviamente, tudo o que pertence à Ilusão (os portais orgânicos, as Criações da matriz ou de alguns cérebros
humanos), não tem simplesmente mais existência possível.

***

Questão: todos os animais são representação de povos estelares existentes?

Não todos.

Mas as grandes linhagens, sim.

Não todos os pássaros.

Por exemplo, as águias.

Horus é apenas a representação falsificada do que se chama de ‘povo dos Elohim’, vindo de Altair.

Do mesmo modo, os felinos, o leão, é a representação falsificada humorística, de mau gosto, eu diria, criada pelos
Arcontes nesse mundo para recordar o ‘povo Arcturiano’.

Os exemplos poderiam se multiplicar ao infinito.

***

Questão: nas evoluções que virão, todos os universos vão desaparecer? 

A representação existente, pela ciência ou por suas aparelhagens de visão ou de cálculo não reflete absolutamente
qualquer Verdade.

A melhor imagem que posso dar é que, nos mundos Unificados, não existe separação.

Nas diferentes Dimensões, não existe distâncias, tais como vocês podem calculá-las, dado que, nos mundos
Unificados, o pensamento cria instantaneamente a realidade e a Verdade absolutas.

Vocês não podem, portanto, com um olhar ou um conhecimento desta Dimensão na qual evoluem, ter qualquer
representação ou aproximação do que são os mundos Unificados.

É nesse sentido que é muito difícil traduzir, por palavras, uma Verdade que não é em palavras, mas em Vibração.

Nos mundos Unificados, o que vocês chamam de “palavra” não existe.

A linguagem é uma linguagem de forma, de Vibrações, que vocês chamam de cores, mas absolutamente não
Vibrações, tais como as percebem, chamadas de sons.

Os sons existentes são o som da Consciência, nos mundos Unificados.

O único modo de se manifestar é radiação, cor, forma e interação de diferentes Consciências não separadas.

Os mundos não são sobrepostos, no sentido Dimensional.

Eles seriam, é a melhor imagem que posso encontrar, seriam ajustados e intrincados.

Ainda uma vez, as palavras são bem pobres para tentar descrever o que é Estado de Ser, como ele vive, como ele se
manifesta, nos mundos Unificados.

Isso se traduziria, eu penso, pelo que eu chamaria de uma ruptura total com suas percepções, na matriz.

Quantos seres humanos, por exemplo, imaginam um Arcanjo, como Miguel, com uma espada na mão, com lindos
cachinhos, então que isso é apenas uma forma efêmera de Miguel na 5ª Dimensão.

Quem conhece a forma real do Arcanjo Miguel em sua Dimensão original?

Do mesmo modo, o seu corpo de Estado de Ser não tem, para muitos de vocês, qualquer ligação e qualquer relação



de forma ou de Vibração com esse corpo físico no qual vocês estão, no entanto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, o Arcanjo Anael os saúda.

Que minha saudação seja Vibratória, no seu Coração.

E, até muito em breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=690

03 de Agosto de 2010

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

  

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu Sou Um Amigo. 

Do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à sua presença, recebam as minhas Bênçãos.
Irmãos e Irmãs nessa humanidade, eu venho então falar com vocês para expressar, pelas palavras e pelas
Vibrações, a distância que pode existir entre a Consciência do ego e a Consciência do Coração, a fim de

ajudá-los, sempre mais, a ir o mais próximo do seu Coração, o mais próximo da última Etapa que vocês
sozinhos podem escalar, que vocês farão aceder ao seu Templo Interior, para abrir o seu Coração, a sua

Coroa Radiante, para ali acolher a Consciência d'Aquele que vem em breve estabelecer o seu reino em meio
ao seu Coração: Ki-Ris-Ti.

Dessa forma, ao invés de falar, o que eu farei de toda maneira, eu proponho inicialmente acolher os seus
questionamentos, precisamente sobre a Consciência do Coração e a Consciência do ego.

Quais são as suas preocupações?
Quais são as suas dúvidas sobre esses dois conceitos, sobre essas duas Vibrações muito diferentes e essas

duas Consciências que se opõem completamente?
Em meio aos seus questionamentos, eu estabelecerei uma ‘ressonância’, pela minha Presença e pela sua

Presença.
Nós nos aproximamos, juntos, desse Fogo do Coração e dessa Consciência do Coração.

Irmãos e Irmãs, eu os escuto.

***

Pergunta: para melhor perceber a Vibração, há uma posição que você preconize?

Caro Irmão, mais do que uma posição, o importante é, eu diria, a atenção e a intenção que você coloca ao me
escutar, além das palavras, pela nossa Comunhão e pela nossa Presença conjunta.

Se possível, os braços e pernas descruzados, mas principalmente a sua Consciência estende-se para mim,
como eu, eu estendo a minha Consciência para você, nesse espaço privilegiado do nosso reencontro.

***

Pergunta: pode-se dizer que o desaparecimento do ego induz à ascensão do Coração?

Querida Irmã, a Consciência do ego está voltada para o exterior.
A Consciência do Coração está voltada para o interior.

A orientação da Consciência, efetivamente, apenas pode ir para um sentido ou outro.
Dessa maneira, então, a passagem do ego ao Coração é ilustrada pelo Despertar da oitava Lâmpada,

denominada ‘corpo do Embrião Crístico’.
A passagem da Vibração, do ‘plexo solar’ para o ‘plexo cardíaco’, ocorre a partir do momento em que vocês

mudam o olhar.
A atenção da sua Consciência não se põe mais no exterior, mas no Interior.

Assim, portanto, passar de um a outro é já uma ‘reversão’ da dita Consciência.
Essa passagem é, aliás, marcada por um Switch específico, por uma percepção específica, por uma

expansão específica da sua Consciência.

UM AMIGO - 3 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-QEMFMluP5aY/TyCYhR2IkOI/AAAAAAAAALs/x8XoVSPA-lk/s1600/UmAmigo3%255B1%255D.JPG


É como se uma tranca se desbloqueasse e sua Consciência se expandisse e se expandisse brutalmente.
Mas essa expansão e essa extensão acontecem, antes de tudo, no Interior de Si.

Assim é o paradoxo: o que se estende, na verdade, se restringe ao Interior e se reorienta.
É por essa ‘reorientação’ e por esse ‘basculamento’, por essa reversão, que ocorre o acesso à Consciência do

Coração.
Eu também falei longamente do que ocorre no nível do humor e no nível da própria Consciência.

No momento em que vocês basculam, estabelece-se em vocês uma Alegria sem objeto, sem suporte, sem
razão.

A Alegria do Ser, tão simplesmente, que se instala em meio à sua Presença, em meio ao Ser e em meio à
Vibração.

Essa Alegria se manifesta sem suporte e sem razão, sem emoção, tampouco.
Ela é o estabelecimento do Ser e ela é o ‘marcador’ da Vibração.

Dessa forma a Vibração é Consciência e a Consciência é Vibração.
Obviamente, existe, durante essa passagem, uma instalação gradual permitindo chegar, após a ignição
da nona Lâmpada, o ‘corpo de irradiação do Divino’, que sofre alquimia, literalmente, com o chakra do

Coração, realizando a abertura do nono corpo, permitindo viver algumas etapas aproximando-os, sempre mais,
mais perto da Dimensão chamada de Maha Samadhi, em meio ao qual vocês estão às vezes aqui e às vezes

em outro corpo, até mesmo, em certos casos e em certas possibilidades, na capacidade para a sua
Consciência extrair-se literalmente desse corpo pela Vibração do Coração e para aceder ao seu Corpo de

Estado de Ser para sair, em meio a essa experiência, definitivamente, da matriz, embora haja agora, por certo
tempo, esse corpo de Ilusão.

Assim que vocês atingirem a Vibração do Coração, a sua vida muda completamente.
Vocês não são mais submetidos às limitações da ação/reação, mas ao Ilimitado da ‘Ação de Graça’ e, então, à

Verdade do que vocês são, além das aparências.
Essa mudança não pode ser questionada porque, naquele momento, de maneira muito natural e muito lógica, o
mental se rende porque ele compreendeu que não tem mais destaque e que não estará nunca mais, mesmo

se ele se manifestar, à frente do palco da sua vida.
Naquele momento, o que toma a dianteira é a Consciência do Estado de Ser, a Consciência do

seu Espírito que se manifesta em meio à sua personalidade e que vem abafar, literalmente, o mental.
Obviamente, o mental não desaparece.

Ele desaparece no momento do Switch e isso é necessário, mas esse desaparecimento é transitório tanto que
vocês permanecem nesse mundo ilusório.

E é nesse mundo ilusório que vocês têm que trabalhar, como lhes foi dito e repetido.
Mas, entretanto, as coisas não serão nunca mais as mesmas.

Quando vocês atingem a Consciência do Coração, vocês superam, pouco a pouco, todas as falsificações
existentes nesse mundo.

Vocês tomam Consciência, pela Vibração e pela sua Consciência esclarecida, de tudo o que tem sido a ilusão
desse mundo, do que tem se mantido na falsidade, no que vocês são, nas suas relações e na sociedade e em

meio ao que lhes é permitido observar e contemplar.
A partir do momento em que vocês viverem a Vibração da Coroa Radiante do Coração, mesmo sem viajar no

Estado de Ser, a sua visão e a sua Consciência são definitivamente alteradas.
Os medos que habitavam em vocês se dissolvem.

Não há mais apreensão.
Não há mais emoção exceto aquela que vocês deixam expressar.

Mas nenhuma emoção pode se expressar, se a sua Consciência não consentir.
Deste modo, então, mesmo uma perda não provoca tristeza.

Deste modo, então, mesmo algo alegre e festivo não desencadeia Alegria, já que vocês são a Alegria.
A Consciência do Coração é inclusiva.

Ela inclui o Universo, na sua totalidade, e todas as Dimensões.
A Consciência da personalidade é exclusiva.

Ela distancia, é separativa e os isola.
A Consciência do Coração unifica-os com o Universo na sua totalidade.

***

Pergunta: a Alegria iria se refletir em parar de rir?

O riso é emoção.
A Alegria é um Estado interior de Consciência e de Vibração.

Evidentemente, o riso pode se expressar, mas ele se torna mais consciente e mais lúcido.



Ele não se torna reativo.
Ele não se torna Ilusão.

Mas ele se tornar a Verdade do que vocês são.
Esse riso não é o mesmo que o riso da personalidade existente na personalidade.

O riso do Coração é Alegria e expansão.
É sorrir Interior e exteriormente.

***

Pergunta: pode-se dizer que o Príncipe da Luz é Ki-Ris-Ti, no Coração de cada um?

Ele não é Príncipe, ele é Mestre da Luz.
Não é completamente a mesma coisa.

Mas sim, ele é isso.

***

Pergunta: o que significa ser o Mestre da Luz?

Isso corresponde a se tornar um Filho Ardente do Sol.
Tal é o significado de Ki-Ris-Ti, em linguagem silábica original ou em língua matricial.

Ki-Ris-Ti é também um dos pontos de Vibração das 12 Estrelas de Maria, que lhes será revelado mais
tarde.

Vibrar em meio a Ki-Ris-Ti corresponde a se estabelecer em meio à Luz Vibral, em meio ao Coração, re-
unificado na Coroa da cabeça e re-unificado no Veículo Ascensional ou Merkabah, permitindo-lhes realizar a

Ascensão, a ‘translação dimensional’ e o retorno à Verdade absoluta.

***

Pergunta: em que Príncipe e Mestre da Luz não são a mesma coisa?

Príncipe não corresponde a nenhuma denominação que eu conheço, nos Mundos Unificados.

***

Pergunta: quando estamos na Consciência do Coração, isso supõe que não podemos voltar à Consciência
do ego, mesmo existindo sempre a Presença do mental?

Querida Irmã, uma vez descoberta e vivenciada a Vibração da Coroa Radiante do Coração, a Consciência
muda.

Obviamente, a Consciência do ego vai coexistir com a Consciência do Coração enquanto vocês percorrerem
essa Ilusão, mas vocês não estão mais submissos à Consciência do ego.

Vocês se tornam vocês mesmos e são então, prioritariamente, dirigidos e animados pela Consciência do
Coração mesmo se vocês estiverem completamente possíveis de descer novamente na Consciência do ego

para realizar certas tarefas dependentes do ego.
Mas, no entanto, as coisas não serão jamais as mesmas em meio à nova Consciência que se desperta em

vocês.
É, aliás, possível verificar isso, por vocês mesmos: quando a Coroa Radiante do Coração está ativada, vocês
têm a possibilidade de passar no Samadhi à vontade e, então, de se colocar vocês mesmos em Consciência,

em meio à Coroa Radiante do Coração, de ‘reunificá-la’ com a Coroa Radiante da cabeça, de perceber
o Bindu, na cimeira do crânio, em relação com o Veículo Ascensional Merkabah e de estabelecer tudo isso em

meio à sua Consciência e à sua lucidez, qualquer que seja, eu diria, a ação da vida comum que vocês levam.
É possível, com prazer e diversão, elevar o seu nível Vibratório até o alcance do Samadhi, conduzindo

simplesmente a sua Consciência no nível da zona torácica ou ainda no nível dos ‘novos pontos’ da Coroa
Radiante da Cabeça.

Estabelecendo assim as suas novas capacidades e Vibrações espirituais, permite-lhes avançar nesse mundo
se findando, despertos, conscientes, lúcidos e perfeitamente esclarecidos com o que vocês veem, percebem,

sentem e vivem.
Em meio ao despertar da Coroa Radiante do Coração e da Consciência do Coração, mais nada do mundo da



Ilusão pode iludi-los.
Vocês tomam Consciência, e vocês esclarecem, como disse o Mestre AÏVANHOV, o que é da ordem da Luz

Vibral e o que não é.
Vocês não podem mais se enganar vocês mesmos, mas vocês não podem mais, tampouco, enganar o mundo

e aqueles que estão no seu entorno.

***

Pergunta: estar em estado de Samadhi pode ajudar nosso ambiente, nossa família?

Bem Amada, estar no Samadhi ajuda a criação, na íntegra.
Não há mais ambiente na esfera familiar.

O seu ambiente se torna a Terra, na sua totalidade.
A Consciência engloba e atravessa o Universo na sua totalidade, não há mais restrições.

Também, às vezes, no que denominam ainda os seus próximos, esse ‘estado Vibratório’ pode incomodar,
pode mesmo ofender aqueles que se opõem a essa liberação.

O importante não é querer ajudar, nem poder.
O importante é estar em meio a essa Vibração e deixar a Luz desabrochar em todo o Universo.

Aqueles que devem se beneficiar, no sentido da imersão da sua própria Consciência nessa Luz, fá-lo-á.
Não há mais que decidir quem está provido ou quem não está.

Há apenas que ‘ser’, que irradiar e manifestar essa Alegria.
É realizando isso que a sua vida não será mais submetida à ação/reação coletiva, mas, bem mais, à Ação da

Graça, e tudo irá se desenrolar, na sua vida, na facilidade, na fluidez e na Unidade.
Mas no instante em que vocês desejarem (no sentido de ‘vontade’, de ‘poder’) ajudar seja quem for, a Vibração

da Coroa Radiante, como vocês irão constatá-lo, irá se extinguir.
Essa é toda a diferença entre a Consciência do ego e a Consciência do Coração, entre o Coração que é e a

vontade que deseja.
A vontade que deseja, mesmo pelo bem, afastá-los do Coração, da sua Vibração.

Ela faz com que penetrem na Consciência do Coração da cabeça.
Ela faz com que saiam da Vibração do Coração.

Em meio à Vibração do Coração, não há qualquer ação porque a Presença a si mesmo se torna Ação, sem
desejar e sem vontade.

Dessa maneira, então, como eu lhes disse, a humanidade inteira aproveita daquilo que está instalado na sua
Coroa Radiante do Coração.

Não há mais diferença entre aqueles que denominam familiares, entes queridos ou inimigos.
Eles são a mesma Consciência Unificada, em meio à sua Presença.

***

Pergunta: isso corresponde ao que Cristo disse à Maria, apresentando-lhe João: “eis o seu filho” e ao João,
apresentando-lhe Maria: “eis a sua Mãe”?

Completamente.
Ao se descobrir a dimensão do Coração, vocês não são mais familiares de quem quer que seja.

Vocês são familiares do conjunto da criação.
Não há mais amigos, não há mais inimigos.

Não há mais diferença possível entre um e outro porque vocês não estão mais distantes, mas vocês são
coincidentes com todas as Consciências existentes nesse mundo.

A Consciência se torna inclusiva e englobada.
Ela não mais distancia e não é mais separativa.

Ela une e pacifica vocês, globalizando-os.

***

Pergunta: ter despertado o Coração, é ser semelhante ao Sol, Vibratoriamente?

Plenamente.
Já que o Corpo de Estado de Ser que vocês veem ao longe, e que vocês chamam de Sol, é o seu Corpo de



Estado de Ser.
Há, em um primeiro momento, justaposição.

Em um segundo momento, identificação.
E em um terceiro momento, fusão.

***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu vou continuar falando um pouco.
Eu vou tentar, através de palavras e de Vibrações simples, fazê-los atingir a Vibração do seu Coração.

Os Tempos que vocês vivem, em meio a esse espaço, como na Terra, são Tempos únicos.
Talvez alguns de vocês não percebam ainda o alcance e a importância do que se está para viver e do que se

vive.
A possibilidade de se verem restituídos a vocês mesmos é única.

Muitos de nós, na encarnação, perdemos de vista e de Consciência o que nós somos, na Verdade.
Isso que a Terra vive e isso que a Consciência humana vive, nesse momento como nos próximos dias, é único.

A Luz Vibral Autêntica fecundou a Terra, resta revelá-la em meio à Consciência dissociada.
Isso será realizado em poucos dias.

É solicitado a vocês, durante esse período, se for o seu desejo mais profundo e mais sincero, fixar a sua
atenção sobre o seu Coração.

Fixando a sua atenção sobre o seu Coração, evitar emitir julgamentos, emitir pensamentos separativos
para seus Irmãos, suas Irmãs.

É solicitado a vocês servirem-se dessa ferramenta maravilhosa que é a respiração consciente, permitindo,
a alguns, se aproximarem do Fogo do Coração e iniciarem o Switch da Consciência.

Sejam calmos e humildes.
Desenvolvam a lucidez.

Desenvolvam apenas as palavras necessárias.
Não se levem a sério, mas sejam verdadeiros com vocês mesmos, como com todos os outros, com os

seus gestos como com os seus olhos.
A oportunidade que lhes é ofertada, hoje, é uma ocasião de alinhamento como nenhuma outra, em meio a

toda essa Terra.
Sejam suaves: suaves no seu Coração, suaves nos seus pensamentos, suaves no que vocês são.

Cultivem a bondade, a simplicidade e a humildade.
Hoje, torna-se fácil, sem qualquer jogo de palavras, penetrarem o seu Templo Interior.

É preciso também acolher a iluminação nova no que pode restar, em vocês, das ‘zonas de Sombra’, sem, no
entanto, culpar, sem, no entanto, ali dar mais peso, mas simplesmente aceitar vê-las porque o fato de ver com

o olho da Luz permite dissolver, não por qualquer vontade, mas, bem mais, pela simples lucidez.
Eu não posso citar o conjunto das Consciências Unificadas que estão, atualmente, presentes na periferia dessa

Dimensão e desse mundo, para encorajá-los a atravessar o que vocês devem atravessar.
Retenham a Alegria Interior.

Que a Consciência do Coração seja Interior mesmo se ela se manifestar no exterior.
Retenham que não há ali nada mais a buscar do que estabelecer a Verdade do que vocês são.

Retenham também que não há nada a acumular porque, em meio ao Coração, tudo é doação e então, tudo
é para doar.

Que não há nada, tampouco, a esconder porque a Luz não esconde.
O Sol é de fato a sua Dimensão de Estado de Ser que se aproxima de vocês, a fim de fazê-los ressoar à

sua Presença e, ao ressoar, haverá atração e identificação à Unidade que vocês são.
O mundo que vocês conhecem (ou acreditam conhecer) está mudando.

Como nós dissemos várias vezes, o mundo, na sua totalidade, e vocês, como individualidade, irão passar da
lagarta para borboleta.

A lagarta deve morrer em si mesma para que nasça a borboleta.
Vocês, eu repito, entraram em momentos únicos.

Como especificou o Arcanjo Miguel, como disse Maria, preparem-se para viver tudo isso no silêncio do seu
Coração, na Paz do seu Coração. 

Nós somos uma multidão com vocês, coletiva e individualmente.
O que vocês recebem é Amor, mesmo se várias formas de vida não o desejarem (por medo, por ignorância

ou por interesse).



Vocês ainda têm, aqui, perguntas?
Vocês têm necessidade de outras palavras, de outras Vibrações?

***

Perguntas: vocês têm toda hora evocado a noção de pensamentos que distanciam e que são separativos.
A distância é a Ilusão que vocês acreditam que existe, em meio ao pensamento egotista e da Consciência

egotista.
Por exemplo, quando vocês falam do outro, vocês têm Consciência de que o outro não é você.

Há um limite, uma distância e uma separação que existem em meio à Consciência egotista.
Na Consciência do Coração (ou empática, bem além da empatia), existe fusão e identificação.

Vocês são às vezes a árvore e o Sol, a borboleta, o outro, todos os outros, em Verdade e não em projeção.
Vocês são capazes, na realidade, de se tornarem o outro.

É nesse sentido que o outro nada pode lhe esconder porque ele é você e você se torna ele.
Em um sentido, isso é o que disse Ki-Ris-Ti: “o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês o fazem a mim”.

É isso, viver em meio à Consciência Unificada.
É também manifestar, na sua vida, gradualmente (mais ou menos rapidamente em função de sua capacidade
para se estabelecer definitivamente na Coroa Radiante do Coração), nesse mundo, a ‘lei de Atração’, a ‘lei de

Unicidade’, a ‘lei de Ação da Graça’, fazendo com que a sua vida se desenrole sem projeção, sem dúvida, sem
medo, como uma evidência.

Isso participa da Consciência do Coração.
Os Anjos, neste momento, estão ao seu Serviço.

O conjunto das Entidades de Luz está ao seu Serviço, para a maior Verdade e atualização da Luz Vibral
nesse mundo.

Porque, como lhes disse A Fonte, ela mesma há pouco tempo, vocês se tornam A Fonte.
Não há mais distância.

******

Pergunta: a dúvida de não chegar a acender o Fogo do Coração, está bloqueando?

Completamente.
A dúvida é um veneno semelhante ao medo.

A dúvida ressoa com a desconfiança.
A dúvida ressoa com a Sombra.

Com a dualidade.
Com o ego.

***

Pergunta: há humanos que têm um Triângulo em uma das suas linhagens?

Sim.
Quando Cristo lhes disse para não julgar, isso queria dizer que vocês não sabem, além da aparência, de onde

vem aquele que está diante de vocês ou com vocês.
Alguns humanos que vocês encontram vêm de Dimensões bem além dos Arcanjos.

Eles estão aprisionados nessa matriz desde muitíssimo tempo.
Outros, enfim, estão em missão especial.

E outros, enfim, não são humanos, em qualquer sentido, em qualquer das suas percepções.
A Sombra tem jogado muito com esse ‘desconhecimento’ Vibratório.

Mas, a partir do momento em que vocês saírem da dualidade, do julgamento, da apreciação, do discernimento,
a partir do momento em que vocês estabelecerem a sua Presença em meio ao Ser e ao Coração, isso passa a

não ter qualquer espécie de importância, porque, naquele momento, vocês são e em meio ao Ser, vocês
irradiam a Luz Vibral, para todos, sem exceção.

Sim, existem, no nível dos humanos verdadeiros, seres vindo diretamente da Civilização dos Triângulos.

***



Pergunta: vocês dizem que é mais fácil aceder ao Fogo do Coração. No entanto, é uma última etapa que
parece difícil.

Querida Irmã, é o ego que fala assim.
Há então identificação, nessas palavras, com as suas próprias emoções, com o seu próprio sentir, em meio ao

ego.
O que há para viver, é o abandono à Luz.

E isso é muito fácil.
É o ego que quer fazê-la acreditar que isso é extremamente difícil.

É ele que induz o medo, a dúvida do desconhecido, o medo de se enganar, e que retira então a
espontaneidade, e que põe distância entre o seu Coração e você, e que separa, e que divide. 

Nenhum outro.
Lembrem-se: a dúvida é um veneno que distila muito mais lentamente, mas também mais seguramente, do

que o medo.
Então, alguns se escondem atrás do discernimento do bem e do mal.

Mas jamais o discernimento do bem e do mal irá conduzi-los à Unidade Vibral.
Jamais.

Ele os mantêm em meio à Ilusão Luciferiana, em meio à dualidade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, da minha Presença à sua Presença, e da sua
Presença à minha Presença, eu saúdo vocês.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=701

03 de agosto de 2010
(Publicado em 16 de agosto de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=701


Mensagem de 4 de agosto (publicada em 11 de agosto de 2010)
DO SITE AUTRES DIMENSIONS

Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, eu os escuto.

Questão: contatar a chama gêmea é necessário para atingir a Existência?

Isso é o que ainda essas teorias um pouco lamacentas os fazem crer, que é preciso estar com alguém para atingir a Existência? 

Vocês apenas podem atingir a Existência só e único.

Existe o que se chama de famílias de almas, é completamente verdadeiro.
Existe o que se chama de chamas gêmeas, mas isso não tem qualquer implicação outra que o gênero de projeção, assim, de querer
reencontrar uma chama gêmea.

A chama gêmea é simplesmente a primeira, saída do Espírito, Criação da alma no mundo Unificado multidimensional, mas isso para
aí.

Jamais foi dito, em nenhum lugar, que se pode ascensionar porque se reencontra sua chama gêmea.

Por outro lado, o reencontro Interior com uma chama gêmea não tem qualquer especificidade de autenticidade, porque a Vibração das
chamas gêmeas é uma reconexão que pode se fazer de modo específico, mas, em nenhum caso, isso levanta qualquer possibilidade
de Existência.

Eu sei que vocês têm uma mania particular, ao nível das teorias, como essa, que é preciso encontrar sua alma irmã, que é preciso
encontrar sua alma gêmea, que é preciso encontrar um salvador, em algum lugar, para poder se salvar.

Mas eu lhes asseguro, vocês apenas podem se salvar sozinhos.
Há muitas coisas que, aparentemente, foram escritas sobre esta noção.
Mas muitas projeções foram feitas sobre isso.

Há uma realidade espiritual das chamas gêmeas que se cruzaram, talvez, no decurso das vidas.

Então, com a Revelação que aparece e as percepções Vibratórias que se afinam, pode-se efetivamente reencontrar sua chama
gêmea, no plano Vibratório, mas há 20 ou 30 chamas gêmeas, vocês vêem o que quero dizer.

Eu não digo que a chama gêmea não seja verdadeira.
Eu digo que as conclusões que são tiradas são falsas.

Questão: quando as pessoas fazem rituais para aumentar a taxa vibratória de um lugar, quais são as incidências que isso
pode ter com relação às evoluções atuais?

Eu responderia que tudo depende da intenção de cada uma das pessoas desse grupo.
Simplesmente.

Se o grupo, qualquer que seja, qualquer que seja o número de pessoas, decide aumentar uma taxa vibratória e isso é feito para subir a
Vibração, sem outra coisa escondida atrás, eu respondo por que não?

Pode mesmo ser muito bom subir a taxa Vibratória, mas me parece que se mata tudo ao dizer-lhes que a única coisa que vocês têm a
fazer é subir sua taxa Vibratória, a sua.
Porque, na força de projetar algo ao exterior, mesmo sobre um lugar ou sobre outra pessoa, será que vocês se ocupam de vocês?

Parece-me que sempre se disse a vocês que, a partir do momento em que vocês se estabelecem na Existência, no Coração, naquele
momento, seu nível Vibratório atinge o Supramental e tudo o que acontece ao redor de vocês está em relação com esta elevação
Vibratória.

Agora, e é a ponderar também, o fato de qual é o objetivo?
Será que se aumenta a taxa Vibratória para ver?
Será que é para elevar um lugar, Vibratoriamente?
Que será que há por trás?
Sobretudo a partir do momento em que há noção de grupo.

É preciso ser claro sobre o objetivo da coisa, não é?

O.M. AÏVANHOV – 4 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Há muitas meditações que foram criadas no século XX, específicas para supostamente alimentar a Luz.

É algo de muito louvável e suposto, não é ?
Mas onde está esta energia, onde está esta Vibração que aumenta?
É sempre similar: a melhor maneira de estar seguro de algo, é estar em sua Vibração do Coração e subir seu nível Vibratório.

O perigo com isso é se focalizarem, quando ainda não têm desperta a Coroa Radiante do Coração, sobre coisas exteriores e vocês
não sabem sempre para que vocês dão sua consciência e sua energia.

É toda a diferença, por exemplo, com relação aos Casamentos Celestes, onde o Conclave Arcangélico derramou energias sobre
vocês.
Não se pediu a energia.
Não, ela lhes foi dada.
É assim mesmo uma muito pequena diferença, me parece, não?
Será que vocês apreenderam a nuance?
Ela é enorme.

Num caso, se lhes leva a Consciência e a Luz Vibral.
No outro caso, se lhes reclama a Luz Vibral ou sua consciência ou a energia.
Simplesmente.

Isso necessita mesmo uma grande dose de confiança para saber como serão utilizadas essas Vibrações, essas energias, esta
consciência.

Enquanto que, quando nós derramamos sobre vocês as energias, vocês sentem, para a maior parte de vocês, os efeitos ao nível
Vibratório e o que isso pode levar-lhes, não é?

É como se eu viesse, como sempre, para lhes pedir para me darem a energia que eu vou dar lá em cima.
Vocês acreditam que temos necessidade disso?
É preciso ser um pouco lógico.

Quem tem necessidade de Consciência e de Vibração?
Quem tem necessidade de se elevar?
Como se diz, em linguagem um pouco castigada?: “é o hospital que se ‘dana’ com a caridade”.

Desculpem-me, mas é para atrair sua atenção sobre alguns mecanismos energéticos que começam a avançar por toda parte sobre
este planeta.

Entre aqueles que querem orar ou dar Vibrações para que a Terra se eleve, outros que querem dar Vibrações para que a Terra
permaneça aí onde ela está e outros que lhes dizem que é preciso alimentá-los na energia.
É assim mesmo um pouco particular, não ?

Portanto, atenção para o que é chamado de boa vontade!

A boa vontade é algo que é sempre utilizado pelo que não é a Luz Vibral.
Vão se recorrer de seu sentido de carisma, de seu sentido do Serviço, vão se recorrer, eventualmente, de sua empatia e lhes dizer que
é para o bem da Humanidade.

Vocês vêem como as coisas podem ser transformadas, porque o ser humano é um ser de Serviço e o ser humano, que está num
caminho espiritual, ele quer entrar no Serviço.
Ele quer se tornar útil.
Portanto, assim que há um chamado para qualquer coisa, é lógico que ele tem vontade de levar algo, mas não é preciso inverter as
coisas.

É a Luz que lhes leva algo, não são vocês que vão levar algo à Luz.
É assim mesmo uma pequenina diferença, não? Vocês não acreditam?
Reflitam nisso.
É muito importante.

Questão: no mesmo estado de espírito, o que é dos grupos de orações para curas?

Por que não ?
Eu respondo que, aí, o problema é que vocês entram também numa dinâmica que é muito honrosa e, aí, não há lado para onde vocês
devem trafegar a energia, porque vocês oram, vocês levam a energia para a cura de alguém.

Mas, ainda uma vez, mesmo se há ainda muitos terapeutas necessários (vocês ainda estão na terceira Dimensão, portanto, aí, se está
frente, como diz Anael, a uma verdade relativa e não absoluta), chega um momento preciso, ao nível de sua consciência, quando vocês
tocam o Coração do Coração, como se diz, e não o Coração da cabeça, quando as Vibrações se ativam, em Verdade, ao nível do
chacra do Coração e da Coroa Radiante.

Se vocês participam desse gênero de processo, que vai acontecer?
É muito simples: seu Coração vai se apagar, porque vocês recaem na dualidade.

Vocês não podem pretender permanecer na Unidade e se interessar pela dualidade.
Portanto, não é algo de negativo, mas tudo depende do nível de consciência em que vocês estão, vocês, e, quando eu falo do nível de
consciência, não é ao nível da crença, é ao nível de Vibrações.

Compreendam bem que é muito louvável que haja seres, ainda, que orem por outros seres.
Isso, é completamente justificado, mas, a certo nível de Consciência, se vocês mesmos acedem à Coroa Radiante do Coração, eu
duvido muito que a Vibração se amplifique a partir do momento em que vocês fazem isso.

Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.



Portanto, não é nem positivo, nem negativo, é uma verdade relativa segundo seu próprio nível de consciência.

Questão: quais são as Vibrações interiores que eu vivi durante duas horas, no corpo?

O Fogo que penetra.
Portanto, é muito bom.

Quando o Fogo se acende na escala do corpo inteiro, isso faz parte de Vibrações intensas em todo o corpo, com formigamentos por
toda parte.

E, caro amigo, isso não deveria inquietá-lo, o que deveria inquietá-lo é não vibrar assim todo o tempo.

Isso vai perdurar, não se inquiete, mas vem por pequenos toques, não é?, porque se você tivesse tudo de um golpe, você teria já
partido desta Dimensão, você desapareceria literalmente, mas é exatamente isso que está chegando.

Alguns de vocês começam a perceber Vibrações, seja sobre os chacras ou na escala do corpo, formigamentos, pressões em
diferentes lugares.
É exatamente o que está acontecendo, mas nós vamos progressivamente e vocês vão progressivamente, em relação a isso.

O que os encaixa, hoje, mesmo sem se darem conta, se pudessem fazer uma viagem no passado e se viessem desse passado hoje,
sem ter passado o tempo em que as energias são derramadas sobre o planeta, mas os grelharia, literalmente, abertos ou não abertos,
aliás.

E há pessoas que medem as Vibrações, as Vibrações do planeta são profundamente diferentes do que eram.
Eu faço alusão a algumas dezenas de anos.
As primeiras primícias da chegada do Supramental foram perfeitamente descritas por Sri Aurobindo.
O primeiro contato da primeira energia do Supramental tocou a Terra em agosto de 1984, portanto, é bastante recente.

Mas se vocês transpusessem alguém que estava vivo em 84, diretamente de 84 para hoje, ele não permaneceria vivo um segundo.
É o princípio da rã que aquece.

Questão: há uma relação entre o início dessas energias em 1984 e as supernovas?

Há uma relação múltipla.
Primeiro, o que chegou em 84 são as primeiras efusões do Espírito Santo que era uma das primeiras polaridades.
O Espírito Santo foi retransmitido pelo sol central desse sistema solar, ou seja, o sol central que é Sírius, veiculado desde um sinal
extremamente distante e que acompanhava Maria, em seu retorno a sua Vibração, que não estava ainda presente.

E, em seguida, se juntaram, muito mais recentemente, um duplo componente muito mais potente que está ligado, de um lado, a
impulsos de Luz vindos diretamente do Arcanjo Metatron.
Isso foi representado pela explosão de Beltégeuse (os ombros do gigante, como ela é chamada), ou seja, esta estrela, esse sol, que se
tornou uma supernova.

E essas irradiações de supernovas chegaram já sobre a Terra bem antes desta época de transformação, não sem mais quando, mas,
em outros países, eles viram luzes, como essa, durante várias semanas.

Então, se querem, obviamente, há uma mecânica celeste que corresponde a chegadas Vibratórias muito específicas.

Há também o sistema solar que se desloca em sua totalidade e que vai se colocar, dentro de pouco tempo, sob a influência da
Irradiação Galáctica, da Onda Galáctica vinda de Alcyone, ao nível das Plêiades, hein?

E há, também, regularmente, outros impulsos ligados às supernovas ou a emissões de Radiações gama que chegam sobre o planeta e
que têm por objetivo prioritário transformar a consciência do ser humano.

Portanto, há múltiplas fontes de Irradiação de Luz Vibral.

Vocês sabem que o que foi chamado de Ultravioleta (ou partículas adamantinas) é a influência, se querem, do Arcanjo Miguel que teve
êxito, o primeiro, a penetrar o sol.
É, aliás, a missão principal de Miguel, que foi perfeitamente descrita por Steiner, que é uma missão Crística.
É por isso que vocês ouvem frequentemente falar de Cristo Miguel e da nova Tri-Unidade onde Miguel está muito presente.

Questão: quando você diz que Miguel é o primeiro a ter podido penetrar o sol...

Como entidade exterior a esse sistema solar, sem estar preso pela matriz.

Questão: qual é o papel de Miguel com relação a nossos corpos de Existência, reagrupados no sol?

Liberá-los: é o que ele faz, até agora, através da desconstrução.

Lembrem-se também o que foi dito: o conjunto de seu DNA e de sua consciência compreende uma parte não negligenciável, se não é
a mais importante, que corresponde à codificação Vibratória dos DNA Arcangélico e Mariano e também de suas linhagens.

Portanto, Miguel pôde penetrar o sol e criar, no final do ano, eu creio, e após a intervenção do Arcanjo Jofiel, um arco elétrico de
comunicação essencial entre a Terra e o Sol.

É isso que permitiu a instauração dos Casamentos Celestes e, portanto, a chegada da Frota Mariana ao redor de seu sol.

As frotas de Dimensões elevadas não podem passar pelo que se chama de portais intra Terrestres que, eles, são limitados aos seres
de 3ª e 5ª Dimensão.

Os seres vindos de dimensões as mais elevadas são obrigados a penetrar pela porta do sol, que havia sido fechada pelos maus
rapazes, não é?



Questão: portanto, foi Miguel que reabriu esta porta?

Sim, é a estrita Verdade.
E quem preparou, portanto, o retorno de Ki-Ris-Ti. 

Ki-Ris-Ti, o Mestre da Luz, ou Cristo, é o logos solar, ou seja, ele compreende o conjunto dos veículos de Existência.
Vocês são portanto, todos procedentes, ao nível desse material de carbono que habitam, de um impulso genético, ligado a Maria, que
criou este universo e, também, do impulso Crístico que se manteve, apesar da falsificação.

Cristo programou esta missão desde muito tempo.
O sol está diretamente religado a esta porta multidimensional que vocês são, vocês, também, certamente.
Foi preciso estabelecer uma ligação e uma reconexão com o sol.

Eu já lhes contei que, quando era jovem, eu vivi meu reencontro com o Fogo através de uma meditação frente ao sol.
É esse Fogo que me despertou, literalmente.
Eu fui capaz de estabelecer, mesmo se não podia ali ir naquele momento, uma comunicação com o que eu sabia à época, ser o corpo
de Existência, que desencadeou o despertar.

Portanto, se querem, o sol tem um papel essencial em sua história, porque ele é, ao mesmo tempo, vocês mesmos, nos mundos
Unificados, mas ele é a sede também de certo número de reações eletromagnéticas que resultam do fechamento gravitacional, o que
explica a sensação de calor quando vocês estão num corpo de carbono que absolutamente não existe mais quando vocês estão no
corpo de Luz ou no corpo de cristal ou em outro corpo.

Questão: a Presença de Maria no Interior do Coração pode nutrir o corpo? E a longo termo?

Perfeitamente.
Isso pode ser possível, dadas as circunstâncias energéticas que há, atualmente, se vocês são capazes, realmente, de engolir esta
energia.

Não há qualquer ração para que lhes falte o que quer que seja.
Há seres que passam meses sem comer, sem fazer jejum, simplesmente porque as Vibrações os nutrem.
Nós lhes falamos também do néctar dos deuses, não é?

Questão: de certa maneira, penso que isso é muito prazeroso.

E nós também.
Toda a dificuldade, se você compreende bem, é que a Revelação desse corpo de Existência é, acima de tudo, bastante recente.

Houve, como lhes explicou Um Amigo esta tarde, o que era chamado de corpo espiritual ou o corpo Divino.
Vocês tiveram tanto descrições do corpo etéreo, do corpo astral, tanto vocês observaram que não tiveram qualquer descrição possível
do corpo espiritual ou do corpo Divino.

Os tibetanos falavam de gotas vermelhas e de gotas brancas.
Isso mostrava sua incapacidade real e, mesmo em minha vida, para penetrar nesse corpo de Existência.
Não havia qualquer definição.
Havia palavras poéticas.
Havia corpo imortal, corpo sem costura, corpo de Glória.

Alguns até mesmo representaram, dentro de uma iconografia, tanto judeu-cristã como New Age, um corpo com a Luz ao redor.
É uma visão do Espírito, porque ninguém podia saber o que era.
Então, hoje, dêem-se conta do desafio.

Nós estamos, através das Vibrações, fazendo-os viver, fazendo-os ir pelas injunções, porque nós lhes dizemos, porque vocês vivem
vocês mesmos, para algo que lhes é totalmente desconhecido.

A melhor prova de que vocês têm acesso a esta Existência é a capacidade para se estabelecerem na Vibração do Coração e na
Alegria, porque, a partir daquele momento, nós sabemos pertinentemente que, no momento vindo, vocês se juntarão ao corpo de
Existência.

Mas, vocês sabem, sobre a Terra, infelizmente (de nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista desses seres, não, não é infeliz, é
sua escolha), no momento a que chamei de planeta grelha, no momento em que todos os corpos da Existência vão voltar para a
consciência limitada, há os que vão poder, na Vibração (por intermédio de uma Merkabah ou por intermédio, para aqueles que devem
guardar esse corpo biológico, dos Anjos do Senhor e das Embarcações de Luz das Forças Vegalianas), de algum modo, fusionar (se
é que se possa ser chamada uma fusão, é, antes, uma dissolução) e a Consciência se investir totalmente nesse novo corpo.

Mas haverá também seres espirituais que terão acendido a Coroa da cabeça, que verão o corpo de Existência, mas que não terão o
impulso Vibratório suficiente para ali mergulhar.

Mas lembrem-se que a 3D dissociada não deve mais existir, quer dizer que o corpo de Existência e o corpo de carbono serão
transportados em lugares de 3D Unificada (muitos, sobre Vega da Lyra, aliás, que têm uma grande experiência das estruturas de
carbono.

Naquele momento, haverá uma espécie de aprendizado ou de reaprendizado da capacidade para Vibrar até a Existência.

A grande diferença é que não haverá mais sofrimento, porque o corpo de Existência não estará mais cortado da Consciência, na
experiência de carbono.

Da mesma maneira, quando Um Amigo lhes diz que, por exemplo, um Arcanjo está em sua forma de 5ª Dimensão antropomórfica e,
quando ele passa os limiares que o fazem ir em sua Dimensão original, será que, no entanto, a forma de 5ª Dimensão desaparece?
Não.
É o princípio do holograma.



É o princípio do holograma.

A Consciência de Miguel pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo, tanto na 5ª Dimensão como nas outras Dimensões.

Não há mais separação, não há mais cortes, portanto, mas haverá um trabalho a fazer para poder reencontrar a verdadeira liberdade,
ou seja, poder aceder aos estados multidimensionais.

Então, há outros, em contrapartida, que não terão aberto nada, absolutamente.
A estes, será obrigatório também colocá-los frente a seus corpos de Existência, mas o trabalho será muito mais longo.
O reaprendizado será mais longo, mas, ainda uma vez, não se fará mais nas noções tais como as conheceram, tais como nós as
conhecemos nesse mundo.

Questão: após esta fusão com o corpo de Existência, qual será a próxima etapa?

A que você quiser.
Não há mais qualquer limitação, de forma e de dimensões.
Vocês poderão ir em seus sistemas solares de origem.
Vocês poderão ir visitar seus diferentes pilares.
Tudo lhes será acessível.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Caros amigos, eu lhes desejo uma muito boa noite e muito boas Vibrações, muito bons sonhos e lhes digo até muito breve.
Nós velamos sobre vocês.
Até breve.

______________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com



- Ensinamentos do Mestre Philippe -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A Porta Estreita ~

Saudações a vocês, Irmãos e Irmãs.

Eu sou o Melquizedeque da Terra (Elemento Terra) que foi, outrora, Mestre PHILIPPE.

Eu intervenho muito raramente.

A pedido de OMRAAM MIKHAËL, eu venho, hoje, falar-lhes, falar sobre a Porta Estreita.

Eu não vou falar a mesma linguagem, mesmo se a finalidade for a mesma que a de UM AMIGO.

Eu venho, quanto a mim, falar de alguns elementos que vocês precisam adotar, na sua vida, no nível psicológico, no
nível do seu comportamento, das suas ações, se desejarem se aproximar dessa Porta Estreita e passar sem muita

dificuldade.

Essa Porta Estreita, obviamente, ela que foi denominada, por CRISTO, durante a sua vida, o ‘buraco da agulha’.

É sobre esse local que CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma
criança”.

É isso que é chamado de passagem do 8º. ao 9º. Corpo, através do nascimento do Embrião Crístico, a passagem do
ego ao Coração, que irá acontecer muito melhor se vocês adotarem alguns preceitos dos quais eu venho lhes falar.

***

Primeiramente, o Coração é simples, tão simples, tão evidente, que o ego faz absolutamente tudo para afastá-los
dessa simplicidade e dessa evidência, através mesmo de algumas buscas que vocês podem fazer, que são supostas

de aproximá-los do Coração, mas que os afastam.

Ir para o Coração e preparar a passagem do Coração, necessita de uma revolução Interior.

Isso necessita de vários ajustes, de reversão, e de mudanças de funcionamento, porque tudo confronta o ego com o
Coração.

Poderia ser compilada uma lista dos opostos, sem fim, mas, em meio a essas oposições, são os pares de opostos

PHILIPPE DE LYON - 04 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-TWmxtMVNHZY/U8pJEw3zm9I/AAAAAAAAEsk/eurnQX6rEAY/s1600/000+Philippe+-+04.08.2010b.JPG
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100804_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3
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mais propícios a fazê-los compreender:

O ego é então complicado. O Amor é simples.

O ego constrói e especula. O Coração é espontâneo e não reflete.

O ego sempre irá situar na ação e na reação, da emoção. O Coração se situa na Ação de Graça.

O ego é alternância e oscilação e sucessão de Alegria, de dor, de prazer, de sofrimento. É caracterizado por uma
instabilidade permanente. O Coração é Alegria. É caracterizado por uma estabilidade quase permanente.

O ego toma. O Coração doa.

O ego guarda tudo para si. O Coração não guarda nada para ele próprio.

O ego é também, infelizmente, o que cada um constrói na sua vida estudantil, de relações afetivas, de ligações. Um
conjunto de crenças que permite construir, como se diz, a personalidade e de se ter sucesso na empreitada, mais ou

menos bem, nesse mundo. Há, em meio ao ego, uma linha de conduta se referindo ao passado e definindo o
presente em relação a uma projeção no futuro. O Coração é simples. Não conhece nem passado, nem futuro, não

tem que fazer construções, não tem que elaborar crenças ou projeções.

O ego é peso, mesmo quando ele está alegre. O Coração é leve, sejam quais forem as circunstâncias. Ele é Alegria
verdadeira.

O ego interpreta e projeta. O Coração nada interpreta, nem projeta. Ele é.

O ego procura evitar, muito sub-repticiamente, mesmo se ele reivindicar, o Coração. O Coração, quanto a ele, nada
tem a ver com o ego, já que o transcende, o supera em Vibração e o dirige.

O ego tem necessidade permanente de ser tranquilizado. O Coração é segurança e certeza.

O ego está sempre em eterno questionamento: “isso é bom? Não é bom?”. O Coração não tem o que questionar. Ele
não se coloca a questão de saber se está bom, já que estando centrado nele mesmo, ele está bem. Ele transcendeu

o bem e o mal.

O ego tem sede de conhecimento ou de humildade, neste momento ele atua com falsa humildade, com
mascaramento. O Coração não se coloca a questão do reconhecimento ou da humildade, já que ele é isso.

O ego é resistência. O Coração é abandono.

O ego é submisso à ação e reação. O Coração é livre em meio à Ação de Graça.

O ego separa. O Coração inclui.

O ego se apropria. O Coração restitui.

O ego sofre. O Coração não pode sofrer.

O ego discerne e julga permanentemente. O Coração não discerne. Ele é. E sobretudo ele não julga.

*

Se vocês tomarem essa lista, relativamente curta, vocês têm uma boa visão do que precisam aceitar ver, em meio ao
ego, não para combater porque, naquele momento também, vocês permaneceriam no ego.

Não é um combate, mas bem o que eu chamei, em minha vida, de fé total, que facilita a passagem no Coração.

Em meio ao ego, vocês estão sozinhos.

Mesmo casados, mesmo com seus filhos, vocês mantém relacionamentos.

Vocês mantém seduções.

Em meio ao Coração, vocês não estão sós por que CRISTO ali está.

Não há mais sedução, não há mais solidão.

*

O ego é ruído. O Coração é silêncio.

O ego é movimento perpétuo. O Coração é repouso.

O ego serve-se, antes de tudo, das emoções e do mental. O Coração serve-se do Coração. Ele não conhece a
emoção e o mental lhe é submisso.

*

A passagem de um ao outro não se coloca como um posicionamento ou como um aspecto discriminante, de maneira
que, quando vocês estão no Coração, vocês sabem disso.

Vocês não buscam concordância na visão do outro, vocês não buscam qualquer reconhecimento, vocês estão
na humildade, na simplicidade.

E vocês são vocês mesmos.

*

O ego jamais é direto. Ele não olha no rosto. O Coração olha sempre no rosto.

O ego busca uma justificação à sua própria existência. O Coração não tem que fazer justificativas.



Quando vocês estão no ego, se é rico de conhecimentos, de saber, de certezas (que mudam a cada dia). Quando se
está no Coração, se é pobre, mas se é pleno. Pleno de Alegria, não de certeza, mas de evidência. Isso não é de

forma alguma a mesma coisa.

No ego, vocês estão na construção de crenças: o Amor vai durar para sempre, jura-se fidelidade eterna, amar-se-á
sempre. E todo o mundo sabe que isso jamais dura eternamente. No Coração, não há promessa. Não há crença. Há

evidência do que é, em total liberdade.

O ego tem medo. O Coração não tem medo.

O ego separa para melhor reinar, em si mesmo, como no exterior, nas relações. O Coração não participa de nenhum
jogo. Ele é.

*

Se vocês adotarem, até mesmo, esses poucos preceitos e os buscarem, sem impor, naquele momento, vocês vão
começar a encontrar o que eu denomino, e que todos nós denominamos, entre nós, o Coração na cabeça. Restará

sempre, naquele momento, viver o Coração no Coração, o que é possível, que é o que, eu, eu denomino: o sacrifício
do pequeno si, para o grande Si, para CRISTO, que outros denominam: o abandono à Luz, a dissolução.

*

A ação, em meio ao Coração, não se faz para si, mas para Ele. E por Ele. A ação em meio ao ego se faz para si e
por si.

E ego exclui. O coração inclui.

O ego fecha e aprisiona. O Coração abre e liberta.

*

Passar de um ao outro não se faz esperando que um salvador externo ali os conduza, mas se faz unicamente
seguindo aquele que mostrou o Caminho. Não segui-lo exteriormente, mas Interiormente. Isso não é em absoluto o
mesmo caminho. Em um caso, vocês saem do seu caminho. No segundo caso, vocês estão no seu próprio caminho.

*

No ego, há sempre insatisfação. No Coração, há sempre satisfação, pois nada é buscado.

O ego busca. O Coração encontra.

*

Alguns comportamentos podem ajudá-los a se dirigirem para isso.

O primeiro comportamento é estar bem lúcido sobre a motivação das suas ações e dos seus atos.

O segundo comportamento é estar lúcido sobre os seus próprios medos.

Não para combater, não para erradicar, pois eles serão sempre mais fortes do que vocês e do que a sua vontade,
mas, tendo sido identificados e aceitos (sem, no entanto, lhes dar peso rejeitando-os), vocês vão então poder esperar
transcendê-los, sem a vontade, mudando a sua intenção, a sua atenção, colocando a sua Consciência no Coração,

fazendo esforço para sentir o Coração.

Eu não vou insistir sobre um número de meios técnicos Vibratórios que lhes foram comunicados, esse não é o meu
propósito.

Mudar os seus comportamentos, mudar a maneira de agir, já permite se aproximar dessa Porta Estreita.

Há um obstáculo a evitar, certamente, ao se aproximarem dessa Porta, uma coisa da qual pode se apreender o ego
muito facilmente, é de fazê-los fazer o bem visando uma recompensa.

Eles estão então no bem, não para Ser, mas para receber, o que é também do ego.

O maior empecilho está nesse nível, em meio a abordagens espirituais.

E depois, vocês sabem agora que, quando vocês estão no Coração, bem o Coração Vibra.

Vocês sentem que algo vive, não mais no ventre, mas no peito.

A época que vocês vivem os ajuda.

Na minha época, nós passávamos do ego ao Coração sem afluxo da Luz do alto.

Nós precisávamos encontrar, realmente, CRISTO, para conduzirmos nós mesmo para cima.

Hoje, efetivamente, é muito mais fácil, mas as armadilhas não são as mesmas.

Há o que eu denominaria (vocês acreditam muito) a armadilha da autossuficiência: vivendo a Vibração, vivendo as
percepções (certamente, bem reais), a alma nega se remeter à FONTE e vai então desviar as percepções em seu

próprio favor, no nível do ego.

Várias Ilusões, também, nascem naquele momento.

É a armadilha da sua época.

Aqueles que se denominam os Cristos encarnados, os salvadores, os gurus, as dezenas de pequenos deuses, que
podem, efetivamente, fazer milagres, mas pelo ego, espiritualizado,mas pelo ego mesmo assim.

Vocês vão reconhecer facilmente que, na sua época, vocês os têm em profusão.



Antes, seguramente, isso não podia existir, pois os "poderes espirituais" apenas podiam se manifestar se houvesse
acesso ao Coração.

Enquanto que hoje, então, esses poderes podem se manifestar sem estar no Coração.

Essa é a armadilha.

O que eu denominaria a espiritualização do ego.

Vocês se tornam então o que eu chamo, na minha língua, de ‘um pequeno deus’, à imagem do falsificador.

***

A primeira coisa, no entanto, a fazer, sejam quais forem as suas percepções Vibratórias, é se tornar ou tornar-se
novamente muito humilde, como uma criança.

Uma criança, em princípio, pelo menos na minha época, não julga.

Ela vive o agora, ela está absorvida no que ela faz, ela joga com quem lhe lança as pedras.

Bem, no nível do Coração, é um pouco a mesma coisa.

Vocês devem ser absorvidos pelo Coração.

É às vezes, hoje, muito mais fácil, mas as armadilhas são talvez em número muito maior.

Lembrem-se de que o Coração jamais é uma crença, mas de que ele é uma experiência e uma certeza.

CRISTO disse: “busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado como acréscimo”.

“Busquem o Reino dos Céus”, isso não é buscar o conhecimento, seja ele qual for.

É encontrar a linha de menor resistência, a linha de facilidade e de simplicidade, isto é, o Coração.

Ao passo que um ato que vocês praticam, proveniente de uma reflexão, de uma cogitação, de um discernimento, até
mesmo, ele não é oriundo do Coração, mas do ego ou do ego espiritual.

Quando vocês implementam o Coração, ou tentam implementá-lo, rapidamente, hoje, manifesta-se a ‘lei de sincronia
e de atração’, fazendo com que o caminho se torne mais leve.

Quanto mais vocês se ajustarem a essa atração do Coração, mais irá se manifestar as suas coisas que estão de
acordo com o Coração.

Como sabem, o bem atrai o mal e o mal chama o bem.

O Coração não é nem o mal, nem o bem, já que ele é Unitário.

Ele engloba os dois, ele os supera, transcende.

E então, quando vocês estão no Coração, não pode ali haver qualquer manifestação de mal.

Sim, isso é para lembrarem quando vocês saírem, até que vocês ali se estabeleçam de maneira duradoura.

O mal está apenas no ego.

O bem também.

E igualmente para o ego espiritual.

O comportamento do Coração é um comportamento altruísta, onde não se busca vantagem porque estar no Coração
é já uma vantagem, por si só, que não tem necessidade de sustentar mais nada.

Prestem atenção também às suas palavras, pois algumas palavras podem afastá-los do Coração, muito facilmente.

Qualquer julgamento, qualquer ação de avaliar, qualquer ação para o bem, pela palavra, afastam-nos do Coração.

Alguns dizem que se deve girar sete vezes a língua na boca antes de falar.

Façam a mesma coisa com os seus pensamentos.

***

O pensamento do Coração jamais é dúvida.

O pensamento do Coração é simples.

Ele não busca qualquer proveito.

Ele não tira partido de nada.

Ele apenas se serve do benefício de estar si mesmo no Coração.

Estar no Coração os preenche, porque vocês não estão mais sozinhos.



Estar no ego não pode preenchê-los de modo algum.

Vocês podem ter satisfações.

Elas serão sempre temporárias, jamais permanentes.

Elas podem dar-lhes às vezes a Ilusão de durar, principalmente se vocês tiverem medo de mudança.

No Coração, não há esse sentimento.

Existem virtudes essenciais que lhes permitem também se aproximarem do Coração.

Elas são perfeitamente ilustradas pelas Estrelas de Maria: é, de preferência, estar aqui e agora.

É estar lúcido, completamente, sobre o momento que vocês vivem, seja o que for que fizerem.

É estar na clareza e na lucidez em relação a si mesmo e em relação ao mundo, sem julgamento.

É ser preciso em seus atos, em seus gestos, em suas palavras, em seus pensamentos.

Não pode haver imprecisão no Coração.

É mostrar profundez no sentido de generosidade de espírito como de comportamento.

É imitar, até se tornar Ele, o Mestre da Luz, CRISTO.

Não segui-lo exteriormente, como um salvador, mas se tornar ele.

É também compreender a inutilidade do bem e do mal, tal como isso lhes foi apresentado, já que vocês foram
isolados no bem e no mal.

É estar lúcido também sobre o que vocês são, no início e no final, sem se projetarem.

Estar simplesmente no momento que vocês têm que viver, desvencilhados, até mesmo, da sua própria história,
enquanto houver.

Outra coisa importante no nível do Coração, se vocês quiserem se aproximar é jamais fazer suposição.

Porque as suposições vêm da cabeça, não do Coração.

Tudo isso reagrupa as Estrelas de Maria, as funções espirituais a advir.

Se vocês adotarem esses comportamentos, esses preceitos, naquele momento a Porta Estreita poderá ser passada.

Cabe, para isso, tornar-se fluido.

E essa fluidez, ela se constrói através da observação real dos seus modos de ação e do comportamento, sem
julgar tampouco, sem complacência tampouco.

Novamente, hoje, o caminho é facilitado pelo fato de que a Luz Vibral está chegando a vocês.

Ela vem, de certa maneira, bater à sua porta.

A principal armadilha sendo, eu lhes disse, o ego espiritual.

O ego espiritual que vai lhes dizer: “eu tenho poderes, eu sou Cristo, eu sou deus”, querendo então que vocês
desempenhem um papel, ainda um papel, ainda uma máscara.

***

No Coração, não há identificação com qualquer pessoa ou com qualquer personagem.

Há apenas a Vibração do Ser.

Há apenas a ressonância com o além, Unificado.

***

A melhor maneira de se aproximarem da Porta é, antes de tudo, ser simples e se fazer simples para que as coisas,
ao seu redor, se tornem simples, para que se ative a Fluidez, a Unidade, ao seu redor, necessárias ao seu

estabelecimento em meio ao Coração.

Passar do ego ao Coração é aceitar morrer, de algum modo, sabendo muito bem que o que morre é apenas o ego,
não você.

Mas essa palavra emociona muito o ego porque, no Coração, a morte é estritamente nada, já que vocês se tornaram
imortais, com toda a Consciência.

Apenas o ego tem medo de morrer, e ele deve morrer.

Isso não quer dizer que ele deve desaparecer, já que vocês estão neste mundo, por enquanto.

Aí estão alguns pequenos conselhos que irão facilitar certamente o seu trabalho de Vibração, que irão lhes permitir
aproximar-se da Verdade e, principalmente, da Alegria, pois,no Coração, há realmente essa Alegria.



Independentemente dos sofrimentos que possam existir (e eu os vivenciei durante a minha vida, como todo ser
humano), o sofrimento não empalidece pela Alegria, ele é transcendido pela Alegria.

As vicissitudes da vida comum, os lutos, as perdas, os contratempos podem ainda existir.

Mas cada vez menos, até que vocês estejam totalmente estabelecidos no Coração, porém eles não são mais
vivenciados como drama, e sim como uma oportunidade de crescer, repetidamente.

Finalmente, com frequência, o que o ser humano denomina ‘provação’, revela-se um trampolim para o acesso ao
Coração, quando houver.

Em última análise, é o ego que fala de provação.

Jamais o Coração.

Eu digo que vocês estão em um espaço, aqui, privilegiado, banhando-se de Energias e de Consciências especiais.

O ego não gosta disso.

Então, ele pode reagir, no início, bombardeando-os, fisicamente, mentalmente ou emocionalmente.

Mas, nesse ambiente, não se preocupem, ele se rende geralmente bem depressa.

Viver nos mundos Unitários, do Coração, é muita exigência para o ego.

É mais simples, mas o ego vai dizer que é muita exigência.

Cabe a vocês saberem no que vocês querem acreditar e experimentar.

Essa é uma primeira abordagem sobre alguns conceitos que eu queria lhes dar.

Certamente que lhes são conhecidos, e eu o espero, mas lembrando deles pode ser útil.

Aí está, meus Irmãos e minhas irmãs, o objetivo da minha intervenção.

Se, em vocês, houver questionamentos em relação a tudo isso, nós iremos tentar responder.

***

Pergunta: quando se atua por intermédio do ego e se toma consciência disso, o que fazer?

Acima de tudo, nenhum remorso.

Nada mais do que estar consciente e prosseguir.

CRISTO disse, com razão, que aquele que jamais tivesse pecado, lhe atirasse a primeira pedra.

Todas as ações que nós realizamos, antes de descobrir o Coração e de vivê-lo, são ações do ego.

Sem exceção.

Portanto, nem remorso, nem culpa.

Simplesmente, lucidez.

E é tudo.

***

Pergunta: como se posicionar na camisa de força que pode ser a polidez e as boas maneiras?

Querida Irmã, a polidez, as boas maneiras, também fazem parte do Coração.

Se for vivenciado como uma camisa de força, como um condicionamento, então, efetivamente, situa-se no nível do
ego.

No Coração, existem também valores, mas eles não são couraça, nem condicionamento.

Eles são o próprio resultado do Coração.

O respeito, a polidez, são também valores que o Coração insufla em meio mesmo a este mundo.

Enquanto a polidez for vivenciada como um aspecto social constrangedor, significa simplesmente que isso é
vivenciado em meio ao ego, e não no Coração, pois, no nível do Coração, a questão não se coloca.

O Coração é paciente, o Coração se torna paciência, ele não se ressente, ele não se irrita.

Ele é.

***



Pergunta: você poderia nos transmitir, pela sua Vibração, no nosso Coração, a mensagem que você veio nos
dar?

Essa não é a minha função, propriamente falando, hoje.

Tentem perceber que como Melquizedeque da Terra, a ação Vibratória do que eu vim lhes dizer, se ela se
expressasse por Vibração, agitaria, de forma violenta, as suas estruturas, assim como eu posso fazer durante

algumas intervenções de cura nas estruturas físicas.

É por isso que, há vários meses, a Vibração das palavras foi acompanhada pelos Mestres do Ar ou pelos Arcanjos.

Entendam bem que isso não é uma noção de potência, mas de ressonância.

As suas estruturas não estão, talvez, ainda completamente adaptadas para viver a Vibração da matéria da Terra, da
sua Terra.

***

Pergunta: adotar esses comportamentos, aliado à Vibração, vai facilitar o acesso ao Estado de Ser?

Vai facilitar o seu procedimento do abandono à Luz, sim, incontestavelmente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu vou então me retirar.

Permitam-me, no entanto, saudá-los e saudar, em vocês, CRISTO.

Possivelmente até breve.

************

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:

http://autresdimensions.info/articled479.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-4_aout_2010-artic...

04 de agosto de 2010

(Publicado em 11 de agosto de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Un Ami - 4 août 2010 from Les Transformations on Vimeo.

~ Corpo de Estado de Ser ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, recebam Amor e bênçãos.

Irmãos e Irmãs nesta assembleia, eu venho falar de uma série de elementos relativos ao que nós chamamos, e
preferimos chamar, de Estado de Ser, ao invés de corpo Divino.

Eu devo retornar sobre alguns elementos relativos a dados históricos espirituais, mais precisamente sobre esta noção
de corpo e porque, hoje, preferimos chamar esta estrutura, que lhes é desconhecida, de “corpo de Estado de Ser”.

Para alguns de vocês, vocês conhecem o que se denomina estrutura sutil do ser humano nesta matriz, composta de
7 corpos, ajustados uns aos outros, terminando-se por dois pontos extremamente pequenos, situados em sua

estrutura física, atrás do Coração e chamados de corpo Espiritual e corpo Divino.

Para cada um desses corpos, existe um centro de Energia denominado chacra.

Cada corpo é ajustado no Interior do corpo físico, até se tornar cada vez menor, tanto que vocês chamam de
“bonecas que se encaixam”.

NOTA: tradução ao pé da letra de “poupées gigognes”, sendo “poupées” bonecas e “gigognes” objetos que se ajustam uns
dentro dos outros.

UM AMIGO – 4 de agosto de 2010

https://vimeo.com/
http://4.bp.blogspot.com/-xcy-71LS3Gg/UheLQYUTW-I/AAAAAAAAC98/1gUOFvj_ogI/s1600/000+UmAmigo+-+04.08.2010b%2527.jpg
http://vimeo.com/lestransformations
http://vimeo.com/72943124
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Dentro dos diferentes ensinamentos, praticados tanto no Oriente como no Ocidente, a anatomia sutil do ser
humano, na matriz, recorre a certo número de funções correspondentes às funções desenvolvidas pela própria Terra,

quanto à sua estrutura sutil, ela também.

O que nos interessa, hoje, é falar-lhes essencialmente do corpo de Estado de Ser.

Nas descrições que foram feitas (seja nos textos deixados pelos Imortais, na Índia, ou ainda em alguns esotéricos
ocidentais que dominaram perfeitamente o conhecimento e a visão desta estrutura sutil da matriz), sempre lhes foi

ensinado que os corpos Espirituais e os corpos Divinos não eram revelados, nem desvendados, e estavam fechados,
dentro de sua estrutura física, justamente atrás do Coração, correspondendo aos pontos chamados de chacra de
enraizamento/alma e chacra enraizamento/Espírito: pontos que lhes permitem ativar o triângulo correspondente à

Coroa Radiante do Coração, no seu chacra do Coração.

Esses dois pontos estão em relação com as zonas de Vibrações existentes, portanto, dentro do peito.

***

O chacra do Coração é, tradicionalmente, a sede do que é chamado de mental, subdividido, ele mesmo, em duas
categorias: mental inferior e mental superior.

Mental inferior, em relação com a razão, com a lógica, com o aspecto discursivo da inteligência, e o mental superior,
ou Supramental, correspondente, ele, à inteligência, no sentido mais nobre, e em relação com o próprio significado da
palavra Inteligência: a capacidade para religar, sem passar pela análise discursiva ou lógica integrativa ou sintética.

Daí a assimilar a alma espiritual ao mental inferior e assimilar o corpo Divino (ou alma Divina ou corpo Divino) ao
Supramental, há um passo que alguns cruzaram.

Eu tenho que lhes dizer que, qualquer que seja o que pôde ser escrito, nas diferentes tradições, relativamente ao
acesso à Luz (nos mundos anteriores e nas encarnações anteriores de qualquer alma humana), anterior a 1940, era

estritamente impossível aceder à Luz.

Somente alguns seres extremamente raros, vindos de espaços não matriciais, puderam gerar e criar um corpo de
todas as peças, em algumas tradições.

Um número extremamente restrito de seres foi capaz de juntar-se ao Estado de Ser levando esta estrutura física.

Entretanto, alguns seres, nas diferentes civilizações, foram capazes de alcançar uma Vibração bem além da matriz,
sem poder revelar e manifestar o corpo de Estado de Ser, permitindo então certo número de prodígios, aos olhos do

comum dos mortais, em relação com os poderes espirituais inusitados denominados, por exemplo, bilocação ou
ainda, a incorruptibilidade da carne.

O conjunto desses processos é um processo de contato com o corpo Divino, mas não de penetração da alma nesse
corpo Divino.

O conjunto de experiências que têm sido vividas, de modo cada vez mais importante, por vários seres humanos, que
foram estudadas pelos seus cientistas e chamadas de ‘Experiências de Morte Iminente’, não conduz à Luz Vibral, mas

à Luz astral.

Esses seres, entretanto, traziam uma transformação importante, em relação com o Amor e uma vivência diferente do
que é a Vida, uma vez realizada a experiência até este reencontro com a Luz.

Esta Luz, descrita como um banho de Amor, descrita como uma Luz que não queima, aquecendo e expandindo, não é
a Luz Vibral, mas seu reflexo no mundo astral.

O corpo Divino, assim como foi percebido e descrito, tanto por Cristo como, por exemplo, por um neófito da sua
tradição, chamado Steiner, corresponde à totalidade da Verdade.

O corpo de Estado de Ser é aquele que vocês observam quando olham o sol.

Vocês têm, portanto, um corpo solar.

Esse corpo solar é chamado, também, de corpo Crístico.

Ele é o corpo de imortalidade, o corpo de Eternidade, que, hoje, lhes é desvendado e ao qual lhes é possível, para
alguns de vocês, aceder.

O acesso a esse corpo de Estado de Ser se faz pelo que é chamado de saída fora do corpo, não pelo que foi
chamado de viagem astral.

A viagem astral e a experiência fora do corpo se fazem dentro mesmo da matriz e não lhes permite escapar da matriz.

Entretanto, é uma boa imagem do que é a Verdade, mas não é a Verdade.
A Verdade situa-se, portanto, no sol, além do envelope matricial do sol, além desta Dimensão falsificada.

O acesso ao Estado de Ser, antes mesmo de falar da estrutura do Estado de Ser, se faz por uma porta precisa que é
a ‘porta do Coração’.

Ela corresponde à ativação do chacra do Coração e, além mesmo da ativação do chacra do Coração, ao movimento



Ela corresponde à ativação do chacra do Coração e, além mesmo da ativação do chacra do Coração, ao movimento
de uma série de Vibrações, correspondente a certo número de pontos de consciência que lhes foram descritos, há

quase dois anos, pelo Mestre RAM.

No que se refere ao Estado de Ser, o fato de alcançar esta Dimensão Vibratória específica, sem mesmo ali penetrar,
de maneira lúcida (além do veículo astral, certamente), vai se expressar por uma série de modificações dentro mesmo

da estrutura física e das estruturas sutis matriciais.

O acesso a esta Vibração do Estado de Ser se faz por um ponto de contato denominado Vajra ou ‘Fonte de Cristal’,
situado acima da cabeça, a aproximadamente 60 ou 80 cm da cabeça.

É nesse nível, nesse ponto preciso da Consciência, que se encontra o que alguns, algumas pessoas, hoje, chamam
de Merkabah.

Esse 13º corpo, assim podemos chamá-lo, corresponde à interpenetração da sua estrutura ilusória na matriz (corpo
físico e estruturas sutis matriciais compreendidas) com o veículo de Estado de Ser.

Trata-se, portanto, de um ‘ponto de junção’ ou de um ‘ponto de contato’, que é estabelecido e tornado eficiente, a
partir do momento em que o Cordão Celeste ou Antakarana é construído e lhes permite colocar em Vibração essas
duas estruturas, perceptível pelo que é chamado de Nada ou Canto da alma, percebido no ouvido esquerdo, depois

no ouvido direito, depois nos dois ouvidos.

***

O acesso ao Estado de Ser vai se desvendar a vocês através de uma série de revelações inéditas: primeiro, a
percepção das suas quatro linhagens espirituais, correspondendo, para alguns, às suas linhagens estelares e, para

alguns, à sua própria origem estelar.

Há, nesta estrutura do Estado de Ser, uma constituição específica que escapa totalmente à constituição matricial tal
como a conhecem.

De fato, as partículas e as Vibrações que constituem esta estrutura de Estado de Ser estritamente nada têm a ver
com a forma fixa, na qual vocês se encontram, hoje, neste corpo, como nas estruturas sutis matriciais.

Existe, no nível do Estado de Ser, uma série de modos de funcionamento, totalmente diferente do que lhes ensina a
física do corpo físico, ou a física sutil, na matriz.

Esse corpo de Estado de Ser é uma estrutura móvel e uma estrutura mutável.

Essa é a grande diferença com relação à sua estrutura física e à consciência comum que habita nesta estrutura
física.

Quando eu falo de estrutura mutável, isso quer dizer que a estrutura do Estado de Ser não é fixa dentro de uma
forma, mas casa-se, em função dos mecanismos Vibratórios desta estrutura, e em função dos mecanismos Vibratórios
do Espírito, com formas que podem ser profunda e eminentemente variáveis, segundo, justamente, este pensamento,

este Espírito, mas também segundo a sua Dimensão de origem, qualquer que seja a sua Dimensão estelar de
origem.

Há, na estrutura do Estado de Ser, prisioneira no sol, um elemento importante que todos e cada um podem constatar,
que é o Fogo, o Fogo solar, o Fogo do sol.

Esse Fogo, que pode queimar a pele, quando vocês estão fora, e que pode queimar esta estrutura de personalidade,
não tem qualquer ação desse tipo no nível do Estado de Ser, porque o Estado de Ser, em sua estrutura primordial,

corresponde ao que vocês chamariam, em sua Dimensão falsificada, de Fogo.
O corpo de Estado de Ser é portanto uma estrutura ígnea, uma estrutura de Fogo mutável, móvel como o Fogo, mas

que jamais se apaga.

Sendo partícula ígnea, constituída de uma série de partículas que não existem na sua Dimensão, é portanto mutável,
como o fogo que vocês observam dentro de uma lareira que vocês acendem com madeira.

Esta forma, entretanto, é Inteligente, não responde às forças gravitacionais, mas às forças em relação com o Fogo
primordial da Fonte.

Ela é portanto mutável.

A forma pode ser limitada ou ilimitada.

Eis aí já uma primeira dificuldade para o seu cérebro: o corpo de Estado de Ser possui uma forma precisa, mas
mutável dentro de uma Dimensão.

Em outra Dimensão, dado que não há separação entre as Dimensões, o corpo de Estado de Ser pode tomar formas
extremamente variáveis, em intensidade, em estrutura, em forma.

O que quer dizer que as partículas que constituem o corpo de Estado de Ser não são estritamente as mesmas,
segundo a Dimensão considerada e segundo a evolução desse corpo de Estado de Ser nas Dimensões.

***



Uma diferença essencial também com relação à matriz na qual nós todos passamos, é que, quando vocês falam de
Luz, vocês falam da luz que vocês veem no exterior ou sutilmente.

Mas ela está sempre no exterior.

Quer dizer que, mesmo numa viagem astral ou numa visão sutil astral, vocês poderão perceber luzes, situadas não no
interior de um corpo, mas no exterior de um corpo ou de uma estrutura, qualquer que seja, na matriz.

Esse processo é estritamente inverso no Estado de Ser.

A Luz está no Interior da forma.

Ela não está no exterior da forma.

Assim, portanto, na estrutura do Estado de Ser, a estrutura é realmente da Luz, no sentido Vibral, porque ela está
contida dentro da forma habitada pela Consciência.

***

A forma é mutável, o que quer dizer que a forma observada vai, dentro do corpo do Estado de Ser, desde as
diferentes linhagens possíveis (que foram travestidas, na matriz, pelos Arcontes, sob a forma do que vocês chamam

de animais) e além dessas linhagens, correspondendo mais frequentemente às linhagens estelares de origem do seu
Espírito.

Existe, também, uma mutabilidade de forma dentro das formas geométricas cada vez mais simples, a tal ponto que,
além das Dimensões que nós qualificaremos de antropomórficas,existem planos Dimensionais onde a estrutura se

torna, unicamente, uma forma geométrica simples, incluindo a Consciência mais ampla possível.

Assim, quando é dito que a Fonte é um ponto e que a Fonte é a Totalidade, esta é estritamente a Verdade, segundo
a mutabilidade da forma da Fonte que está por toda parte, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e em todos os

tempos e em todos os espaços.

Na matriz, vocês estão limitados pela forma que habitam, fixos desde o seu nascimento até a sua morte, dado que há
uma mutação que se faz de maneira extremamente lenta, segundo o seu tempo, para conduzir do nascimento ao

crescimento, ao estado adulto e ao decrescimento, até a morte desse corpo físico.

O que não é absolutamente nos diferentes veículos do Estado de Ser.

Agora, devemos desenvolver como se desenha a interação entre o corpo de Estado de Ser e o corpo físico e as
Consciências que ali habitam, em meio mesmo a esta matriz.

A primeira das manifestações do contato com o Estado de Ser é a Vibração percebida por intermédio do chacra da
Coroa, permitindo receber os afluxos, por intermédio do Vajra, provando que existe uma conexão que se estabelece

entre o corpo de Estado de Ser (ou Consciência de Estado de Ser) e o corpo físico (ou consciência do ego).

Esta Vibração, surgida no nível da cimeira da cabeça, vai tomar progressivamente o ritmo de uma Coroa,
estabelecendo-se progressivamente, tal como um capacete, para invadir a totalidade da cabeça.

Mas, nesse estado, não há ainda lucidez do Estado de Ser.

***

A lucidez do Estado de Ser, sem mesmo falar da viagem do Estado de Ser, apenas se realiza a partir do momento em
que há abandono à Luz, como o Arcanjo Anael definiu e a partir do momento em que as Energias (correspondentes,

de fato, à descida da Tripla Unidade: Espírito Santo, partículas Adamantinas da Fonte e Ultravioleta) começam a
escapar da influência do ego e da consciência do ego, no nível da cabeça, para descer progressivamente, ir no

Coração, ir no sacro e voltar a subir, acopladas ao Fogo da Terra e ao Fogo do Éter, para se estabelecer
definitivamente no Coração.

É apenas naquele momento que o contato com a Estado de Ser se realiza, sem no entanto permitir ainda a
transferência da consciência para a Consciência do Estado de Ser.

Mas, a partir desta etapa da subida das energias ao nível do Coração, vai se expressar uma série de mecanismos
que eu chamei, em muitas ocasiões, de Samadhi, ou de Alegria Interior.

A partir daquele momento, existe uma série de etapas que, como sempre nesta matriz, são em número de sete, que
vão lhes permitir atingir o Maha Samadhi, que corresponde ao momento em que a sua consciência do ego pode se

transferir, inteiramente, para a Consciência do Estado de Ser.

Naquele momento, e somente naquele momento, a Consciência pode viajar no Ilimitado, experimentar e provar o que
acontece no Estado de Ser, de maneira inteiramente desacoplada da estrutura do corpo físico e da consciência do

ego.

Esta é uma viagem relativamente curta, que se tornou possível desde as primeiras efusões e a primeira Onda, o
primeiro Portal Galáctico ocorrido em 1984.



Foi naquele momento, aliás, que os maiores Mestres encarnados decidiram partir, para se juntarem à Ordem dos
Melquizedeques.

Assim foi para Omraam Mikaël Aïvanhov, assim foi para outros grandes Mestres que não foram revelados por
enquanto, por esse canal, nem por outros canais.

Esses Mestres foram então capazes, os primeiros, por antecipação, de conectar o corpo de Estado de Ser e,
portanto, de criar um veículo Merkabah interdimensional coletivo, em meio às 24 Consciências Unificadas desses 24

Mestres da Luz Autêntica, que não são o Mestre da Luz, mas que tornam possível, pela sua Unificação de
Consciência, a Presença, no seu Círculo, da Consciência Ki-Ris-Ti.

Consciência Ki-Ris-Ti que (desde que o Fogo do Éter e o Fogo da Terra, pela intervenção do Arcanjo Miguel,
tocaram a Terra) pode, hoje, e desde 17 de julho, se revelar progressivamente à sua Consciência, mesmo no ego.

***

O corpo de Estado de Ser é portanto mutável.

Ele é constituído de partículas que nada têm a ver com as que os constituem.

As partículas essenciais são partículas Adamantinas ou partículas de Luz Supra-lumínicas, constituídas de Agni
Deva, cuja forma e organização se faz por seis, criando partículas hexagonais de Luz e não mais as partículas de

Prana etérea, de fótons, tais como vocês as descrevem na sua ciência.

Essas partículas hexagonais são Inteligência e Inteligentes.

Elas são capazes de se agenciar, segundo os dados do Espírito, da Consciência, para se agenciar, sob toda forma
possível, nas dimensões que pode visitar, à vontade, a Consciência Ilimitada.

O agenciamento é portanto diferente, nessas partículas adamantinas, e permite manifestar formas profundamente
diferentes, entre a 5ª Dimensão e a 18ª Dimensão.

Assim, um Arcanjo, com uma representação antropomórfica de 5ª Dimensão, torna-se uma forma específica, nada
mais tendo a ver com qualquer antropomorfismo, a partir da 11ª Dimensão e até a 18ª Dimensão.

Além da 18ª Dimensão não existe mais qualquer antropomorfismo, mas simplesmente formas geométricas simples.

Há a Civilização dos Triângulos, há as colônias que apoiam a formação dos mundos, quaisquer que sejam as
Dimensões.

Há tubos de Luz, cujo mais digno representante é o Senhor Metatron, em pessoa.

Há as Rodas nas Rodas, chamadas também de Quatro Viventes ou Hayot Ha Kodesh, que governam e que difundem
a Lei da Fonte, a Lei da Graça, no conjunto dos universos e no conjunto de Dimensões.

***

A estrutura, no Estado de Ser que é o seu, como ser humano prisioneiro desta matriz, vai portanto ser
diferente, conforme vocês venham de tal Dimensão, de tal outra Dimensão.

Ela vai ser, também, diferente segundo as suas próprias linhagens espirituais e segundo as suas origens
estelares que, por vezes, podem coincidir.

Assim, portanto, vocês poderão viver, no Sol, o reencontro com o corpo de Estado de Ser e se aperceberem de que,
quando vocês estão na Consciência Ilimitada, o Sol não é quente, nem mesmo morno.

Não há, aliás, qualquer característica térmica.

É simplesmente a realidade do que podem descrever os seres que vivem uma experiência de morte iminente, como
esta Luz de Amor, à qual eles não podem aceder.

Alguns seres efetivamente puderam atravessar o Sol e não foram, até agora, jamais queimados, certamente.
Há, atrás do sol, o acesso, por esta porta solar, às outras Dimensões.

Assim, a maior parte das embarcações da Conferência Intergaláctica, que não estão ligadas a esta matriz, começaram
a investir, há vários anos, passando pelas portas solares ou pelas portas intraterrestres, para poder aceder à sua

Dimensão, não mais próximo da Terra, mas, ao menos, no ambiente do Sol.

Isso corresponde a coisas bem reais, que lhes são cuidadosamente escondidas pelo conjunto daqueles que detêm as
imagens e as provas desta existência.

O meu objetivo não é, no entanto, este.

Ele é o de fazê-los compreender, com a sua cabeça, o que pode ser a Vibração do Estado de Ser e o corpo de
Estado de Ser.

Assim, portanto, esse corpo de Estado de Ser é constituído de Luz.



De uma Luz, portanto, irradiante, no exterior, mas de uma Luz Interior, que é então, não centrífuga, mas centrípeta.

***

Existem nos corpos de Estado de Ser, segundo a sua origem Dimensional, várias constituições possíveis –
prejulgando, aí também, da sua origem Dimensional, antes da sua prisão na matriz.

Assim, portanto, encontrando o seu veículo de Estado de Ser, vocês podem ali encontrar:
Um veículo de Luz constituído de partículas adamantinas. 

Trata-se do corpo, realmente, de Luz, pertencente à 5ª Dimensão.

Vocês podem reencontrar um corpo de Cristal, correspondente, quanto a ele, à 11ª Dimensão. 

A Luz, naquele momento, é aquela de um Cristal, tal como vocês o veriam na sua matriz.

A única diferença é que esse Cristal não é fixo, mas apresenta um antropomorfismo estritamente sobreposto, um
antropomorfismo no qual vocês se encontram, nesse corpo.

Mas este antropomorfismo não tem necessariamente um rosto que vocês qualificariam de humano.

Naquele nível, vocês irão reencontrar o rosto de uma das suas origens estelares, das suas quatro linhagens
misturadas ou puras.

Assim, vocês podem perfeitamente ter um corpo de Cristal em relação com uma cabeça de gato, uma cabeça
chamada de cão, uma cabeça chamada de leão, uma cabeça chamada de águia, significando, assim, a sua origem

estelar e, portanto, a sua origem, no nível do seu DNA, correspondendo às suas quatro linhagens.

Além desse corpo de Cristal, alguns seres podem se juntar ao que se chama de corpo de diamante, pertencente à 18ª
Dimensão.

Existe, aí também, um antropomorfismo evidente, mas, neste antropomorfismo, a mutabilidade das formas é ainda
maior segundo as Dimensões percorridas.

Entretanto, vocês podem assimilar isso ao brilho do diamante, não exterior, mas no Interior.

E também, há uma quantidade não negligenciável de seres que vêm do que é chamado de Civilização dos
Triângulos ou 24ª Dimensão, que se fizeram prender e que, de fato, se sacrificaram, há mais de 300.000 anos, a fim

de evitar que esse mundo fosse definitivamente cortado da Luz, assim como diferentes estratagemas realizados,
também, a cada 50.000 anos, para evitar que a Luz fosse cortada definitivamente.

***

Está aí o que se refere às diferentes manifestações possíveis do corpo de Estado de Ser.

O que acontece quando a Consciência penetra no Ilimitado (não mais nesta estrutura física, mas diretamente na
estrutura do Estado de Ser), não estando mais, ou no mínimo, unida à consciência do ego?

Naquele momento, a consciência descobre seu Ilimitado.

Quer dizer que ela se torna capaz de viajar instantaneamente.

Quando eu digo instantaneamente, eu não falo mesmo da velocidade da Luz.

O Espírito se desloca no instantâneo.

Ele se torna, segundo um conceito que vocês conhecem, nesta matriz, um holograma capaz de se manifestar em
função do seu pensamento, em função do seu Espírito, instantaneamente, não importa qual a Dimensão, não importa

qual o sistema solar, quaisquer que sejam essas “distâncias”, aparentes do seu ponto de vista na matriz.

Por que é que eu chamo sua atenção sobre o Estado de Ser?

Porque, devido à aproximação de certo número de prazos Vibratórios, alguns de vocês vão começar a explorar essas
esferas do Estado de Ser, sendo ao mesmo tempo desacoplados da esfera da consciência limitada.

O que acontece?

É a imagem que empregamos, da Consciência da borboleta e de Consciência da lagarta: trata-se efetivamente de
duas consciências distintas.

O que acontece, da consciência limitada ou ego para a Consciência Ilimitada é a própria Consciência.

Mas não se trata da mesma consciência, eu diria, sem fazer jogo de palavras, não se trata de forma alguma da
mesma Entidade.

Isso pode parecer paradoxal e difícil para compreender, e assim o é, porque não é algo que vocês possam
compreender, é algo que vocês podem viver.

O que acontece, naquele momento?



Quando vocês passam no Estado de Ser, a consciência da personalidade não existe mais.

Vocês não são mais um observador do que quer que seja, vocês se tornam a totalidade da Fonte.

Naquele momento, vocês não têm mais qualquer limitação correspondente a esse corpo.
Vocês são capazes de evoluir no Ilimitado.

Esta experiência única lhes confere a imortalidade.

O que quer dizer que, a partir do instante em que penetram a esfera do Estado de Ser, qualquer que seja a
necessidade de retorno nesse corpo de personalidade, o mundo nunca mais será o mesmo, para vocês, naquele

momento, mesmo se a experiência não se reproduzir, porque, para muitos de vocês, é necessário permanecer nesta
matriz, para realizar a sua missão, até o final desta matriz.

Mas a experiência confere a imortalidade, não certamente, desse corpo, mas da própria Consciência.

***

A aproximação dos mecanismos de dissolução da personalidade não é para apreender.

Quaisquer que sejam as Vibrações que vocês vivam na consciência limitada, mesmo se a Coroa Radiante da cabeça
estiver perfeitamente ativa, mesmo se a Coroa Radiante do Coração estiver perfeitamente ativa e mesmo se as suas
novas lâmpadas estiverem ativas, pelas percepções Vibratórias existentes nos novos corpos, isso não lhes permite

eliminar, inteiramente, o medo da dissolução.

Ora, a passagem da consciência da lagarta para a Consciência da borboleta implica em um sentimento de dissolução,
chamado, nas diferentes tradições, de morte do ego.

Compreendam bem que esta morte não é definitiva, mas é vivida como definitiva pelo mental, porque é naquele
momento que o mental não pode mais dominar, nem controlar, o que quer que seja da sua vida.

Do mesmo modo que, naquele momento, vocês não estão mais submissos à lei de ação/reação, mas,
permanentemente, na sua vida, à Lei de Ação de Graça, que permite manifestar a Fluidez, a Unidade, a sincronia e a

Alegria.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer com relação a esse corpo de Estado de Ser.

***

Vocês não estão sem saber que, no momento da dissolução da matriz, o conjunto de corpos de Estado de Ser dirigir-
se-á sobre cada um dos seus proprietários, em cada consciência limitada.

Assim, portanto, a consciência que estiver ancorada, e que quiser perdurar na consciência limitada, verá, face a face,
o que foi traduzido no Apocalipse de São João pelo corpo Imortal ou corpo sem Costura.

Cada um se verá face a face, mas esse face a face não é um face a face do ego com o ego,é um face a face do ego
com o Estado de Ser, da consciência limitada frente à Consciência Ilimitada que, ainda uma vez, estritamente nada

tem a ver.
Da capacidade para sua identificação Vibratória, da sua capacidade para ter despertado o veículo ascensional ou
Merkabah ascensional, irá decorrer a sua capacidade, ou não, para transferir a totalidade da sua consciência, com

ou sem esse corpo físico, para o veículo de Estado de Ser.

Esse é um processo que eu qualificaria de matemático, porque ele obedece a leis que não são as suas leis físicas,
mas a leis ultrafísicas, correspondentes ao modelo Supralumínico existente nos mundos Unificados.

É esta preparação que vocês vivem, alguns de vocês, desde muitos anos e, outros de vocês, de maneira muito mais
recente.

A ativação de todas as lâmpadas novas (oitavo, nono, décimo, décimo segundo e, sobretudo, o décimo primeiro
corpo) permite a reversão completa e a passagem da consciência limitada para a Consciência Ilimitada, sem

remorsos, sem medo e sem risco de dissolução do que quer que seja.
A dificuldade é, portanto, o medo da dissolução.

Esse é o último medo existente no veículo da consciência limitada, que irá se opor, com todas suas forças, à sua
passagem no Ilimitado.

É ele que será, não para vencer, mas para transcender e para superar.

Será realizado muito mais facilmente se vocês estiverem abandonados à Luz, permitindo então à Inteligência da Luz
trabalhar, ela mesma, para estabelecer a ponte de comunicação, para terminar a construção do Antakarana com o

seu veículo de Estado de Ser, por intermédio do Vajra, transformando-se no Bindu na cimeira do crânio e dando-lhes
então a percepção de uma Coroa na Coroa: a Coroa ampla da Coroa Radiante da cabeça, girando e despertando o

que é chamado de 12 Estrelas de Maria.

As 12 Estrelas de Maria sendo o preparativo da passagem no Estado de Ser.



É a ativação dessas 12 Estrelas, por intermédio da ativação dos seus 7 chacras essenciais, e das 4 lâmpadas
novas, que realiza a alquimia necessária e a transmutação da sua consciência, de uma consciência limitada em

uma Consciência Ilimitada, que vocês ainda não conhecem.

***

A aproximação ligada à Alegria Interior e ao Samadhi é indispensável, porque é nesta Alegria Interior e
nesse Samadhi que se realiza, em parte, a dissolução do medo da dissolução.

O desaparecimento progressivo deste medo que congela, bem além do mental, porque é o último medo existente no
ser humano.

O abandono à Luz, assim como lhes definiu Anael, vai então ser vivido por meio de algumas etapas, qualquer que o
seja seu grau de Despertar, correspondendo ao que é vivido também pelas pessoas que vão passar do outro lado do

véu, em meio à matriz, na morte.

Há então recusa, há então negociação, há então uma discussão, antes de viver o abandono.

Esse é um processo muito normal.
Hoje, a Luz Supralumínica os apressa para realizar este abandono à Luz.

Ela os apressa, através do que vocês percebem, na Coroa Radiante da cabeça ou, para alguns de vocês, no nível do
sacro, ligado ao Despertar da Kundalini.

Qualquer que seja o Fogo (aquele da cabeça ou aquele existente em sua própria Terra, que é o Fogo do sacro), os
dois devem se juntar ao nível da Vibração do chacra do Coração e, além disso, ao nível da Coroa Radiante do

Coração e dos seus pontos de Vibração.
Apenas pela alquimia e pelo alinhamento do que eu chamei de Três Lareiras é que irá acontecer a facilitação do

acesso ao seu corpo de Estado de Ser.

***

É difícil ir mais adiante nos detalhes das linhagens.

Obviamente, é impossível revelar-lhes, do exterior, o que são as suas linhagens.

Do mesmo modo que é impossível revelar-lhes, do exterior, os estados Dimensionais que vocês podem provar, viajar
e manifestar, porque isso depende, de fato, da sua capacidade para ali penetrar.

Ora, a consciência limitada não pode ali penetrar.

Apenas na morte da consciência limitada, naquele momento, vocês irão penetrar as Dimensões e as linhagens
estelares que são as suas.

O importante é compreender que o trabalho que vocês realizam neste espaço, como o conjunto de conhecimentos
que eu comuniquei através do Yoga Celeste, do Yoga da Luz, é que irá lhes permitir aproximarem-se, mais de perto,

desta noção de perda, de dissolução do ego e de abandono à Luz.

Vamos sempre dizer, uns e outros, que apenas você é quem pode realizar essa última etapa.

E, realmente, há apenas você.

Há, nesse nível, um mecanismo específico que não pode ser desencadeado por ninguém mais além de você mesmo.

Nenhum salvador poderá desencadear, para você, essa ignição.

Apenas você que pode fazê-lo.

Entretanto, elevando a sua Vibração, tal como se realiza também por outros meios, torna-se mais fácil se aproximar
desta etapa da dissolução.

É tudo o que nós desejamos e é tudo o que nós esperamos, atualmente, para o máximo de seres humanos em
encarnação.

Aí está o que eu tinha que revelar.

***

O Estado de Ser, por enquanto, está, portanto, ainda prisioneiro no Sol, o que explica que alguns de vocês podem ali
aceder emprestando o que eu chamaria de ‘Antakarana coletivo’, que é, de fato, uma ponte elétrica que une esta

Terra com o Sol.

Alguns seres têm também a capacidade para descer nos mundos Unificados da Intraterra.

Mas isso corresponde a contratos (que foram pré-estabelecidos, há muito tempo, bem antes da dissociação desta



matriz da Fonte), se preverem, denominados contratos de almas, contratos de Espírito.

O seu caminho não é, para a maior parte de vocês, o de se juntar à Intraterra, mas, bem mais, em um primeiro tempo,
de juntar-se à sua Dimensão Ilimitada.

O trabalho mais essencial está nesse nível.

Ele passa, ainda uma vez, pela porta do Coração e por uma série de trabalhos Vibratórios.

Existem, também, alguns trabalhos que eu qualificaria de psicológicos, de comportamentais ou de espirituais, que
lhes serão desenvolvidos pelo venerável Mestre Philippe de Lyon, dentro de alguns instantes, ou um pouco mais

tarde, de acordo com as suas questões.

É também, em meio a esses comportamentos, que irá lhes convir trabalhar para ir para mais desapego e mais
facilidade a fim de viver esta dissolução e esta morte do ego.

Aí estão as palavras que tinha que lhes dar.

Se, nesse discurso, vocês tiverem questões a me colocar, eu tentarei, do meu Coração ao seu Coração, responder.

***

Questão: a passagem da consciência limitada para a Consciência Ilimitada se faz espontaneamente ou por
etapas?

Existem muitas etapas prévias, tais como as descrevi.

Mas a passagem do mental ao Supramental se faz por um Switch.

A passagem do Supramental no Estado de Ser se faz também por um Switch.

Isso acontece a partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração está totalmente funcional e a partir do
instante em que as 12 Estrelas de Maria são ativadas.

Mas isso ocorre em um instante.

As etapas anteriores são etapas prévias.

Há, se pudermos dizer, na sua linguagem, um antes e um depois.

Eu aproveito da ausência de questões para continuar em um processo especial que é chamado de ‘Consciência
Unificada’, correspondendo à estrutura que temos em meio aos Melquizedeques.

Esta estrutura existe também, do mesmo modo, em meio à Intraterra, seja entre os humanoides ou ainda entre os
Delfinoides.

A Unificação da Consciência que está para acontecer em vocês, pela morte da consciência limitada se transmutando
em Consciência Ilimitada, passando na Consciência Ilimitada, permite também funcionar em um modo não separativo.

Nesse modo não separativo, as Consciências se associam Vibratoriamente, quaisquer que sejam suas distâncias
ou sua Dimensão.

Assim, no nível dos 24 Anciões, nós somos reunidos por grupos de seis.

Existem, portanto, quatro grupos de seis.

Cada um dos grupos de seis constitui, a si somente, um conjunto hexagonal de Luz.

Esses quatro grupos hexagonais de Luz, associados, formam então uma ‘Consciência Unificada’, em um Conselho de
24, representando uma Unificação da Luz.

Cada grupo de seis está sob a influência de um dos Pilares centrais da Criação, Hayot Ha Kodesh.

Os quatro elementos, assim nomeados na matriz, são o pálido reflexo do que existe no nível da Fonte, constituindo o
conjunto dos universos, chamados também de quatro elementos.

Existe portanto um Hayot Ha Kodesh do Ar, um Hayot Ha Kodesh da Água, um do Fogo e um da Terra.

Assim, nós mesmos, Melquizedeques, somos agrupados por seis, segundo nossa origem Vibratória elementar,
situando-se ou no nível da Água, ou no nível da Terra, ou no nível do Ar, ou no nível do Fogo.

O comando (aquele que federa, aquele que reunifica) é sempre um Melquizedeque de Fogo.

Esse papel é atribuído, hoje, como sabem, a Omraam Mikäel Aïvanhov, na sua vida.

Omraam Mikäel não é o chefe, ainda que se apresente como tal.



Ele é, sobretudo, o que nós apelidamos de Federativo da nossa Energia Unificada.

E esse papel é sempre atribuído a um Melquizedeque de Fogo.

Eu sou, quanto a mim, assim como sabem, um Melquizedeque que está próximo, muito próximo, de Sri Aurobindo,
ligado ao Ar.

Muitos Melquizedeques do Ar se exprimiram entre vocês.

Existe, portanto, pela nossa polaridade nesses veículos ígneos, que é o nosso veículo de Estado de Ser, uma
capacidade para manifestar um elemento de suas capacidades, refletindo-se também pelas qualidades deste

elemento, no conjunto dos multiversos e no conjunto das Dimensões que percorremos.

***

Questão: poderia definir o que você chama de “qualidades dos elementos”?

É o mesmo que para vocês.

Simplesmente, é muito mais amplo.

O Fogo está diretamente ligado à Fonte.

A Fonte é do Fogo.

O aspecto ígneo é o que confere a mutabilidade mais importante.

O elemento Terra (mesmo se, obviamente, a nossa Terra, nas Dimensões Unificadas, nada tiver a ver com os
constituintes existentes em meio às estruturas de carbono) permanece mais como elementos fixos e elementos

sustentadores e que acolhem a Vida.

O elemento Água remete, inevitavelmente, mais frequentemente, ao mundo de Sirius, em relação com os Golfinhos,
em relação com os Mestres geneticistas, pela própria plasticidade da água.

Quer seja a água que vocês conhecem nesse mundo, ou a Água do alto, chamada de Água Benta ou Água do
Mistério.

A água é uma matriz, não matriz limitante ou aprisionante, como a de vocês, mas uma matriz na qual pode se
desenvolver a Vida.

Ela nutre a Vida, em todos os sentidos do termo.

Do mesmo modo, nesta matriz, vocês não poderiam viver sem água, sejam os seres humanos, os vegetais ou os
animais.

No que se refere ao Ar, há um elemento essencial que é o ensinamento e a transmissão, coisa que realizou o Mestre
RAM, que realizou Sri Aurobindo e que eu realizo, hoje, com vocês.

***

Questão: aqueles que contatam o corpo de Estado de Ser favorecem a passagem dos outros humanos?

Sim, pelo efeito da ressonância.

Isso é evidente, e nós lhes dizemos que, quanto mais houver seres que tiverem ativado a Coroa Radiante do Coração
e alcançado as esferas do Samadhi (sem mesmo ir em meio ao Estado de Ser), isso irá tornar as coisas muito mais

fáceis para aqueles dos seus Irmãos que ainda não estão despertos.

É nesse sentido que Gaïa, como nós mesmos, como vocês mesmos, iremos esperar o extremo limite das
possibilidades desta Terra mantendo esta Dimensão, a fim de permitir a um máximo de seres humanos conectar com

a Vibração do Estado de Ser e com o Estado de Ser.

***

Questão: haveria um conceito de massa crítica que permitiria a todos transladarem?

Meu Irmão, é preciso que você aceite, como uma lei verdadeira e única, que a Fonte, mesmo em meio à dissolução
desta matriz, não pode impor a ninguém para retornar ao Ilimitado.

É preciso aceitar e, principalmente em meio aos seres ditos em abordagem espiritual, que inúmeros deles não estão
prontos para deixar a dualidade, porque ali aderiram de maneira forte.

E é a liberdade deles.

Não há, portanto, nem que esperar, nem que desejar, que a totalidade dos seres humanos retorne à sua Unidade.



Esse não é o objetivo.

***

Questão: reconhecer um elemento essencial, em nós, nos ajudaria a transladar mais facilmente?

Cara Irmã, eu não creio.

O mais importante é a Consciência do Coração e a sua Vibração.

Unicamente isso.

***

Questão: quando sentimos os seis pontos da Consciência no nível da Coroa do Coração, podemos
considerar que a Coroa Radiante do Coração está acesa?

A percepção dos seis pontos da Consciência do Coração, dados pelo Mestre RAM ('Meditação direcionada para o
Coração'), corresponde às primeiras etapas que permitem começar a fusionar o que é chamado de 9o. Corpo com o

chacra do Coração, refletindo-se por fenômenos de pressão em barra na parte alta do peito, resultando na percepção
da rotação do chacra do Coração.

Essas etapas são, efetivamente, o sinal de que há uma construção particular que lhes permite, a prazo, aceder
ao Samadhi e ao Maha Samadhi.

A Alegria está, agora, presente.

Mas, como eu emprego a palavra Samadhi, isso reflete uma expansão da consciência mesmo neste corpo de
personalidade, fazendo-os viver o Ilimitado nesta forma limitada.

Mas isso corresponde efetivamente a uma possibilidade de acesso ao Estado de Ser.

Lembrem-se de que as três últimas Estrelas de Maria, ativadas para alguns seres que tiveram acesso ao Estado de
Ser durante a primeira onda, estão hoje alinhadas e passam a ser reveladas na humanidade, permitindo então

àqueles que efetivamente despertaram a Coroa Radiante do Coração ou o chacra do Coração, poderem aceder ao
seu Estado de Ser.

Eu afirmo que, aos meus olhos, o acesso pela Vibração me parece mais fácil.

É evidente que uma série de preceitos comportamentais e emocionais, até mesmo, é capaz de aproximá-los do seu
Coração.

Mas lembrem-se de que, qualquer que seja a aproximação, em última análise, apenas há a ignição do Coração
quando ele Vibrar e quando a pressão, a Vibração, o calor, a rotação ou um desses elementos for percebido e, ao

mesmo tempo, começar a se manifestar, de maneira espontânea, a Alegria Interior.

***

Questão: os corpos de Estado de Ser estando no Sol, o que é das projeções de partículas do Sol? 

Primeiramente, o estabelecimento de uma ponte de comunicação, sempre maior, entre a Terra e o Sol.

E, portanto, entre a sua consciência limitada e a sua consciência Ilimitada.

A onda de partículas, por enquanto extremamente leve com relação ao que deve advir, é uma primeira descida
Vibratória das partículas que constituem o corpo de Estado de Ser, permitindo a alguns seres humanos conectar e

viver o Estado de Ser.

O que se tornou possível, pela primeira vez, estando ainda encarnados, pela passagem das Chaves Metatrônicas, no
ano passado, irá se tornar ainda mais eficaz a partir do advento da Cruz no Céu e no momento em que o Arcanjo

Metatron desvendar as últimas Chaves.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs nesta humanidade, vou então abandoná-los durante algum tempo, já que não voltarei hoje.

Assim, portanto, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito todo o Amor possível.
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 Questão: por que ouço grilos durante os protocolos de subida na Vibração? 

Bem amado, nos mundos Unificados, tudo é Vibração e tudo é Som.

Não da língua, mas do Verbo.

Nos espaços Unificados, tudo é Vibração.

Esta Vibração podendo ter, como disse, forma, cor e sonoridade.

Assim, portanto, subindo, como você o diz, na Vibração, você atinge espaços onde o Som se manifesta.

Ele é primeiramente distante, ele se aproxima em seguida, para depois, percorrer uma gama que não é a gama que
vocês conhecem, mas que os conduzirá a experimentar e a viver o Maha Samadhi.

***

Questão: os tremores podem fazer parte da Vibração?

Bem amado, o que é que treme?

Por vezes, o corpo inteiro.

Bem amado, o reencontro existente na Vibração da Luz Vibral (portanto no Supramental) que vem ao reencontro da
sua própria Energia, chamada de Energia vital ou Energia etérea, pode, efetivamente, desencadear uma sensação

de tremores enquanto o metabolismo não se fez ou, se preferir, a alquimia entre a Energia etérea e a Energia
Supramental.

Isso corresponde a uma percepção de uma Vibração corporal correspondente à integração, em suas estruturas,
de partículas Adamantinas da Luz Vibral.

***

Questão: a que correspondem as dores na ponta do esterno?

Isso corresponde ao que é chamado de nascimento do Embrião Crístico.

Isso se manifesta, efetivamente, contrariamente ao que existe no Samadhi, por dores por vezes extremamente
violentas, na ponta do esterno [8º. corpo].

Como se algo fosse plantado naquele lugar.

Isso foi chamado de ‘Porta Estreita’ ontem, pelo Mestre Philippe de Lyon e corresponde à passagem do ego ao
Coração.

É uma etapa indispensável que vocês vivem, atualmente, sobre esta Terra, qualquer que seja o trabalho realizado ou
efetuado em seu périplo de regresso ao Estado de Ser.

Há, de fato, a necessidade de repassar esta Porta, várias vezes, a fim de se despojarem do que não é da Luz.

E isso pode se traduzir, efetivamente, por queimações no estômago, por dores extremamente fortes, nesse ponto
preciso.
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Assim, portanto, do mesmo modo que a Terra prepara seu nascimento, seu parto, vocês mesmos preparam seu
nascimento nos mundos Unificados.

***

Questão: qual é a fonte da Luz Vibral? É uma Consciência, uma Inteligência? 

A Luz, ela mesma, nos mundos Unificados, é Inteligência.

Ela é Inteligência na medida em que segue o Espírito, no que ela deseja e no que deseja o Espírito, de acordo com
as ‘leis da Graça’ e as ‘leis da Unidade’.

Assim, portanto, a Luz Vibral é Inteligência.

O que não é o caso da luz falsificada existente em seu mundo, que se propaga (seja na teoria ondulatória ou
corpuscular) segundo uma linha reta ou segundo uma onda.

O que não é absolutamente o caso na Luz Vibral, que não é constituída de fótons.

Poder-se-ia dizer que, na Luz Vibral, a partícula Adamantina, de forma hexagonal, ou Luz Vibral, é composta de
144.000 fótons.

Há portanto uma Consciência e uma Inteligência na Luz Vibral.

A Inteligência da Luz Vibral sendo portanto seguir a Graça e o Espírito em suas diferentes manifestações
multidimensionais.

***

Questão: a Inteligência que se manifesta na Luz Vibral é a Inteligência da Fonte?

Bem amado, ela ali é inteiramente passível de sobreposição.

***

Questão: os 144.000 eleitos evocados na Bíblia seriam a soma das pétalas dos chacras?

Bem amado, os 144.000, citados na Bíblia, são uma linguagem codificada.

Eles não correspondem a um número de pessoas, mas a uma Vibração precisa.

Eu os lembro de que 144.000 é 12 vezes 12, na potência 1.000, correspondendo, aqui, no nível de referência das
esferas chamadas, na Cabala, de Briáticas, remetendo-os ao mundo das emanações: 12 vezes 12.

Remetendo também ao agenciamento e à arquitetura da Luz, tal como acabo de descrevê-la.

Eu preciso que não se trata de 144.000 pessoas, mas sim de uma linguagem codificada.

O número nada tem a ver com uma realidade de conta aritmética.

Assim como disse, nos mundos Unificados tudo é número, forma, Vibração, cor e Som.
O número corresponde a uma qualidade Vibratória.

Assim, no que vocês chamam de números (no sentido árabe: o número 1, o número 2), correspondem, eles também,
a uma Vibração que está em relação direta com os Hayot Ha Kodesh.

Eu os lembro de que cada número corresponde a uma Vibração.

Não é a Vibração, tal como vocês podem contar, na aritmética, como eu dizia, mas, bem mais, uma emanação da
própria Fonte.

Nos Super Universos existentes na 24ª Dimensão, eu falei, várias vezes, do que é chamado de ‘Civilização dos
Triângulos’.

Assim, portanto, as partículas elementares de Luz, nos mundos Unificados, são então as partículas Adamantinas ou
a Luz do Ultravioleta, sob forma hexagonal, contendo, em cada uma delas, 144.000 fótons.

Em um nível superior hierárquico de organização, esses 144.000 são multiplicados por eles mesmos, dentro de uma
mesma molécula, se pudermos dizer, de Luz, agenciando e constituindo o que se chama de Triângulo.

Assim, a pirâmide, símbolo onipresente, mesmo em sua Dimensão, e que foi desviado do seu sentido primordial
pelos Illuminati, é bem um símbolo vindo dos mundos Unificados, cuja porta situa-se no nível de Órion e, em

particular, de Mintaka.

***



***

Questão: a Civilização dos Triângulos compreende triângulos equiláteros ou diferentes?

Bem amado, por que você quer fixar, em uma forma triangular específica, a Civilização dos Triângulos?

Compreenda bem que não existe estrutura fixa nos mundos Unificados.

A forma que é observável, a forma que é irradiada, quanto à sua cor, o seu Som e a sua própria forma, depende da
Consciência e da orientação da Consciência, nesta forma, nesta Vibração, nesta cor e neste Som.

Não pode existir forma estrutural fixa.

Assim, um Triângulo pode evoluir em uma gama muito ampla de formas, de Vibrações e também de cores.

***

Questão: existem outras Civilizações representadas por formas geométricas?

Bem amado, não se pode mais falar, além, de Civilizações, mas de ‘Entidades de Supra Consciência’.

Assim é a Fonte, assim é Metatron, e assim são os Quatro Viventes (ou Querubim ou Hayot Ha Kodesh) existentes
sob forma de Rodas nas Rodas.

Mas não se trata, propriamente falando, de Civilizações.

Falando de Civilizações dos Triângulos, isso significa que há uma multidão de Triângulos existentes nos multiversos.

O que não é o caso para a Fonte, certamente, nem para Metatron, nem para os Hayot Ha Kodesh.

***

Questão: qual é esta Luz que circula por vezes entre a minha mão e o meu Coração? 

Não há lugar, ainda uma vez, de querer interpretar e fazer corresponder o que vocês vivem.

O mais importante é vivê-lo e não compreendê-lo.

Porque o que quer compreendê-lo é o cérebro e, portanto, a personalidade.

O mais importante é vivê-lo, em Consciência.

A explicação não tem qualquer sentido, tanto mais que ela lhe será revelada quando você passar no seu Corpo de
Estado de Ser, inteiramente.

Não perca tempo tentando compreender ou assimilar o que acontece, mas contente-se de vivê-lo, a fim de amplificar
o que você vive.

O objetivo está nesse nível.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as virtudes das Estrelas de Maria?

Bem amado, não me cabe realizar o trabalho de Maria.

Metatron e Maria, em pessoa, irão lhes desvendar isso dentro de poucos dias.

O que eu posso dizer é que existem, no nível das 12 Estrelas de Maria, 12 pontos de Consciência, em relação,
obviamente, com o seu cérebro e com zonas inativas, até o presente, na humanidade, devido à falsificação da Luz.

A revelação dos três últimos pontos de Consciência existentes na Coroa Radiante da cabeça e dos 12 pontos de
Consciência de Maria, vai permitir levar a efeito, em suas estruturas, certo número de virtudes, no sentido espiritual,

permitindo-lhes, literalmente, fusionar com a sua Merkabah e aceder ao seu Estado de Ser.

Nesse mundo, a associação dessas virtudes, duas a duas ou quatro a quatro, permite-lhes manifestar certo número
de potenciais espirituais, até agora inteiramente adormecidos.

Mas o momento não chegou para isso.

Do mesmo modo que alguns de vocês viveram a ativação das novas Lâmpadas, o emprego dessas novas Lâmpadas
e a aplicação dessas novas Lâmpadas.

De fato, um chacra não está aí para fazer, como vocês dizem, “bonito”.



Um chacra não está aí unicamente para vibrar.

Mas, na etapa em que vocês estão, o mais importante é justamente levar sua consciência na Vibração, quaisquer que
sejam as explicações ou a compreensão.

Porque não há nem explicação, nem compreensão.

Apenas através da experiência da própria Vibração que vocês penetram os ‘arcanos secretos’ do emprego dessas
novas funções.

***

Questão: nos mundos Unificados, há uma polaridade masculina e feminina?

Bem amada, os Arcanjos são de Essência masculina.

Alguns Anjos são de Essência feminina.

Parece-me que entre os 24 Anciões, não existem mulheres.

Do mesmo modo, parece-me que entre as 12 Estrelas de Maria não existem o que vocês chamam de estruturas
masculinas.

Não há, no entanto, separação, em um mundo Unificado.

Uma vez que você tenha realizado, em você, a Androginia Primordial, pela ignição da 12ª Lâmpada e da emprego
desta 12ª Lâmpada, você fusiona as suas polaridades que eram separadas.

Mas, nos mundos Unificados, esta, não separação, mas esta polaridade, de natureza masculina ou feminina,
expressa, de algum modo, o sentido e a função da sua própria Consciência.

Assim, as entidades femininas são, de uma maneira geral, Criadoras, enquanto que as entidades ditas masculinas
são os suportes da Criação, mas não têm as mesmas funções de quem é de natureza feminina.

Não há polaridade, no sentido em que você coloca a sua questão, referente a homem/mulher ou de quaisquer
relações existentes, outras que aquelas ligadas à Graça.

Certo número de funções, que lhes são habituais, nos mundos de carbono isolados, dissociados como o seu, não
existem simplesmente, no nível dos mundos Unificados.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, os Anjos do Senhor ou os Anjos de Vega de Lyra, intervindo e devendo
intervir na sua Dimensão, eles não apresentam sistema digestivo nem órgão da fala, eis que eles são telepatas.

Não há, tampouco, necessidade de ter qualquer órgão sexual, mesmo se a polaridade masculina ou feminina existir
sempre.

Assim, portanto, uma série de funções é criada na obrigação de respeitar certo número de leis existentes nos mundos
de carbono.

Mas, nos mundos Unificados, essas funções, até mesmo, não têm mais qualquer sentido.

Convém também assinalar que o que vocês chamam, nesta Dimensão, de prazer sexual, é uma limitação extrema do
que pode existir na relação entre dois seres, quaisquer que sejam, nos mundos Unificados.

Assim, eu posso dizer, sem qualquer jogo de palavras que, quando vocês reencontram um Arcanjo, vocês têm uma
relação que está bem além da relação sexual e cujo efeito, no nível dos sentidos que vocês têm chamado de prazer

ou de orgasmo, é amplamente superior ao que pode existir no que vocês poderiam chamar de relação sexual
conduzida.

Nos mundos Unificados de 3ª Dimensão, e mesmo de 5ª Dimensão, alguns povos ou algumas linhagens espirituais,
digamos, tomaram por hábito conservar rituais muito importantes que os remetem ao seu elemento de origem.

Assim, por exemplo, os mundos da Intraterra conservaram regras que vocês chamariam de ‘refeição simbólica’, onde,
efetivamente, algo é absorvido, mas unicamente para rememorar e para entrar em Vibração no que vocês chamariam

de festa.

Mas nada mais de obrigatório, naquele nível.

Do mesmo modo que vocês respiram, no ar, nos mundos Unificados, vocês respiram no Éter, mas as funções
respiratórias não necessitam da presença de pulmões, tais como vocês os chamam na sua dimensão.

***

Questão: há nascimentos nas Dimensões Unificadas?

Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, não existe processo, tal como denominam, de nascimento.



É nesse sentido que insistimos para lhes dizer que as leis que vocês denominaram familiares não existem
simplesmente no mundo livre.

A única família que lhes corresponde está ligada à atração Vibratória das suas linhagens espirituais e da sua origem
estelar.

***

Questão: as crianças que se encarnam hoje têm uma missão especial?

Bem amada, a maior parte das almas que se encarnam, vêm sobretudo para assistir ao final desta Dimensão que é
um acontecimento, eu a lembro, único na história dos universos.

Além disso, você deve sair da visão egotista de missão.

Porque todo ser, aqui embaixo, foi preso na matriz, voluntariamente ou não e, definitivamente, cada ser tem a mesma
missão, que é a de sair da Ilusão.

Não há ser mais elevado que outro.

Há origens Dimensionais mais elevadas ou diferentes.

Mas querer atribuir, a tal categoria de almas, uma missão mais importante do que outra alma, é uma heresia e uma
visão fragmentária.

***

Questão: os quatro Hayot Ha Kodesh são os mesmos para o conjunto das galáxias?

Sim. Na totalidade.

***

Questão: Poderia falar dos seres que se encarnam, vindos de Dimensões mais elevadas do que aquela dos
Arcanjos?

Há simplesmente, entre vocês, seres que vêm da Civilização dos Triângulos.

Será, no entanto, que eles têm uma função de extração da matriz mais importante do que não importa qual dentre
vocês?

Absolutamente não.

É uma visão, ainda uma vez, fragmentária, que quer fazê-los crer que um Anjo que se encarnasse, o faria na pele de
um salvador ou de um guia espiritual.

A única missão de qualquer alma, atualmente, é a de se extrair da matriz.

E o melhor modo de ajudar e de servir, no nível da extração desta matriz, é irradiar a Luz.

E nada mais.

E certamente não os ensinamentos.

E certamente não querer criar novas correntes religiosas ou espirituais, o que não teria qualquer sentido em vista do
que está chegando a esse mundo.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ O Abandono à Luz ~ o Fogo ~ o Estado de Ser ~

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho no interior daquele que eu guardo, aproximando a minha Presença mais perto da sua Dimensão.

Bem amados Filhos, vocês não estão sem ignorar que a Luz está se aproximando da sua Dimensão e da sua
Consciência.

Nos próximos dias, mecanismos de Consciência importantes entrarão em ação, na sua Consciência comum, e irão
permitir, nós o esperamos, para muitos de vocês, religarem-se às esferas da Eternidade.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho para lançar nova luz, através das minhas palavras e através da minha
Presença, sobre vários elementos sobre os quais eu me expressei, há mais de um ano.

Eu venho para complementar, pelas palavras e pela Vibração, o que é o abandono à Luz, o Fogo e o Estado de
Ser.

Eu venho então abrir, com vocês, três janelas sucessivas permitindo-lhes, pelas palavras e pela Vibração, aproximá-
los, Vibratoriamente e em Consciência, do que eu vou falar e Vibrar no seu ser.

Se tal for o seu desejo, eu lhes peço então para estarem receptivos e para acolherem, na sua Presença, a minha
Irradiação.

Nós poderemos doravante, nós, os Arcanjos, nos aproximarmos ainda mais perto da sua Consciência limitada e do
seu corpo efêmero.

Esse será o caso, agora, e isso o será cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês forem se aproximando
da revelação das Chaves Metatrônicas e do Anúncio da Divina Maria.

Mecanismos intensos e potentes entram em ação no nível dos corpos Celestes, no nível de diferentes Consciências
Unificadas, cuidando para que a passagem e a elevação ocorram e se desenrolem na Unidade, na Alegria e na

facilidade.

Assim então, eu me permito explicar-lhes e eu irei repetir essa explicação, não através das palavras já empregadas,
há muito tempo, pelo próprio Mestre da Luz, consistindo em falar a linguagem da Luz Vibral que é parábola,

ressonância e ativação.

Bem amados Filhos da Lei de Um, vamos acolher juntos, o Verbo.

... Efusão de energia ...

*

Abandono à Luz.

O abandono à Luz é doação de Si.

O melhor exemplo que eu posso encontrar, nesse mundo limitado, é este: um dia, vocês passam por uma ponte.

Nesta ponte, vocês ouvem algo.

Talvez vocês se vejam. Talvez vocês se percebam.

Talvez vocês ouçam vocês mesmos.

Uma Consciência, um corpo, está prestes a submergir nas águas do rio.

ANAEL 2/2 - 5 de agosto de 2010
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E aí, o que acontece?

Se o ego estiver muito presente e o sentido do Serviço estiver desenvolvido, vocês vão pedir ajuda.

Se vocês não estiverem mais no sentido do Serviço, mas no sentido da Unidade, vocês vão agir segundo o princípio
da Ação da Graça e, naquele momento, vocês não colocam mesmo a questão da temperatura da água, o fato de

saber ou de se lembrar se vocês sabem nadar ou não.

Vocês saltam.

E vocês vão ao encontro do que chama, sem se preocuparem com a corrente, sem se preocuparem em saber se sua
ação será efetiva.

Vocês obedeceram ao impulso da Unidade.

A única diferença é que quem chama é apenas vocês mesmos, em outro espaço.

A única diferença é que jamais haverá afogamento.

Há apenas o medo de se afogar e o medo do desconhecido.

Assim é no abandono à Luz.

Há um ato deliberado, não de serviço, mas de ‘ir para’.

Não para salvar quem quer que seja, mas para fazer o que dita o Espírito.

No momento que ele chegar a vocês, essa impulsão nasce em meio à sua Consciência comum.

Vocês vão se abandonar ou refletir?

Vocês vão mergulhar ou vão resistir?

Vocês não vão olhar?

Vocês vão tentar afastar o impulso, a visão ou as palavras que chegarão a vocês?

Esse abandono à Luz, que alguns de vocês já viveram, ser-lhes-á proposto no Anúncio de Maria.

É exatamente o mesmo processo, a mesma Revelação e o mesmo mecanismo.

Dessa forma, quanto mais as suas bagagens forem pesadas, mais vocês a priori estão pesados, menos há
espontaneidade e mais haverá dificuldade para ir para esse abandono à Luz.

Os a priori, as Crenças, alguns elementos aos quais vocês foram confrontados em meio a esse mundo (a dúvida, o
bem e o mal, a indecisão, o medo) serão obstáculos e pesos que vão surgir, nesse momento extremo de lucidez, para

obstruí-los e impedi-los de se religarem ao que vocês são.

***

É nesse sentido que hoje e, sobretudo, desde pouquíssimos meses, toda a humanidade, qualquer que seja o seu
caminho, é chamada a ver, em Verdade, o mundo tal qual ele é e não como o que aqueles que os controlam querem

que vocês vejam e não como o que o seu ego gostaria que vocês vissem.

Esse abandono à Luz é um ato.

É um ato da Graça feito a si mesmo, autorizando-os a ir para a sua Verdade.

Ir para a sua Verdade é também aceitar ver a Verdade.

Aceitar se olhar sem viés, sem filtro.

E, ao aceitar se ver, não julgar, não condenar e impulsionar o movimento da Consciência.

É isso que lhes será proposto, pela realização da Cruz, vocês devem, vocês mesmos, passar por essa Cruz.

Não vejam, nesse nível, qualquer sofrimento, qualquer punição sofrível, mas simplesmente um momento intenso de
revelação e de cara a cara com vocês mesmos.

É dessa cara a cara que irá resultar a sua capacidade para ir para a Luz.

A preparação que alguns de vocês acompanharam, que seja nas Núpcias Celestes ou, para outros, desde vários
anos, mesmo a décadas, tem apenas uma única finalidade, de fazê-los viver esse reencontro consigo mesmo.

É preciso, para isso, no contexto desse abandono, deixar de reconhecer toda projeção, deixar de reconhecer toda
Crença e toda suposição, abordar essa etapa como uma criança, manter-se centrado no instante, no aqui e agora,

centrado em meio à sua Consciência em via de Unificação, essa que, desde o início do ano, por intermédio dos
Melquizedeques ou dos Arcanjos, tenta fazê-los alcançar Vibratoriamente esse estado.

É nesse estado e não em qualquer reflexão que vocês poderão viver o que têm para viver, se tal for a sua aspiração,
se tal for a sua Vibração.

Essa etapa não é a última etapa, mas ela é a etapa principal e capital, permitindo-lhes então atuar nesse mundo,
religados ao que vocês são, religados à Unidade, na Unidade e na Alegria.



***

Muitos seres humanos, nessa dimensão, que irão realizar esse abandono à Luz, verão a sua Consciência se
transformar, completamente e de uma única vez, de uma única vez, preparando-os para conduzir, cada um

individualmente, mas para o conjunto, o seu Despertar para a Luz.

Não intelectualmente, não como um desejo, mas, bem mais, como o estabelecimento da Verdade, a fim de permitir
apreenderem a Unidade e se tornarem essa Unidade.

O abandono à Luz será tão mais fácil como lhes será fácil alinhar-se em si mesmos, silenciar o barulho do mundo, o
barulho da sua cabeça, o barulho das suas feridas, das suas emoções, silenciar tudo o que não é d'A Fonte, da

Verdade e da Alegria.

Não por qualquer vontade, mas, bem mais, por uma aquiescência à Luz.

Aquiescer à Luz é capitular.

Render-se.

Ir para o que vocês são.

É isso.

O mecanismo da Luz, operando em meio à Cruz, em meio à Revelação das Chaves Metatrônicas, irá permitir-lhes, se
vocês as acolherem em Consciência e não por qualquer compreensão, na Luz Vibral e não na cabeça, mas no
Coração, Vibrar em uníssono com A Fonte, vibrar em uníssono com a Verdade absoluta existente nos mundos

Unificados.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nós amaríamos, nós, os Arcanjos, que vocês se alegrassem como nunca com o
período que vem a vocês, do afluxo da Luz e da revelação.

Vocês entram em pleno Coração da revelação a si mesmos, da revelação da Ilusão desse mundo.

Vocês penetram no Coração da Verdade absoluta da Unidade e da Fonte.

Não há nem que temer, nem que esperar.

Não há nem que projetar, nem que imaginar.

Há, simplesmente, que se tornar como a criança, vivendo o momento na sua plenitude e na sua Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, a segunda janela.

O que está vindo é Fogo.

As características desse Fogo são diferentes segundo o modo que vocês têm de viver o Fogo.

Eu não falo do Fogo que queima vocês.

Eu não falo da chama existente em meio a essa Dimensão, como vocês podem observá-la acima de um Fogo.

Mas eu falo do Fogo do Amor, da revelação do Amor, da Vibração de uma rapidez desconhecida no seu mundo,
levada a para vibrar nas suas estruturas físicas e sutis como na sua Consciência.

O Fogo queima o que não é verdadeiro.

O Fogo queima o que é Sombra e permite desvendar e revelar a Luz e a Verdade absoluta.

Nenhuma Verdade relativa pode resistir diante do Fogo.

Nenhuma Crença pode protegê-los, isolá-los do Fogo.

É isso que é para viver: Vibração da Consciência Unificada, revelação do Estado de Ser, da Fonte autêntica e não
de qualquer imagem distorcida, manipulada desde milênios por aqueles que foram denominados, por alguns de

vocês, Arcontes.

Essa Verdade, esse Fogo, irá permitir-lhes descerrar os seus olhos e ver, em Verdade, além de tudo o que vocês
possam imaginar.

Seguramente, essa Luz e esse Fogo, para alguns, fará ruir, em si, algumas Ilusões sobre o que acreditam de si
mesmos, do mundo, da realidade desse mundo, mesmo.

Mas nada há a temer porque esse Fogo é o Fogo de Amor, Fogo da Verdade, desvendando e desmascarando o que
vocês são em Verdade em meio ao Estado de Ser.

***



Terceira janela.

Estar no Ser.

Estabelecer-se em meio à Presença eterna a vocês mesmos.

Deixar os mundos do efêmero, os mundos da aparência, os mundos da imagem, para penetrar no que vocês são.

Não mais estar na projeção da existência, mas na Verdade da Vida.

O Fogo vem revelar o Estado de Ser.

O Estado de Ser é uma estrutura móvel.

Uma estrutura vibrante.

Uma estrutura da qual vocês esqueceram o teor e a consistência.

Cabe, se tal for o seu impulso, acolher, acolher esse Estado de Ser.

Acolher o Estado de Ser se reflete pela Alegria, pela Ação da Graça e pelo acesso ao Ilimitado.

Porque o Estado de Ser é Ilimitado.

Vocês estão então convidados a passar da limitação ao Ilimitado.

Essa passagem, efetuada graças ao abandono à Luz e graças ao Fogo, realizar-se-á, para vocês, da melhor maneira
possível.

Isso não é uma questão de fé.

Isso não é, tampouco, uma questão de confiança.

Isso é, menos ainda, uma questão de desprender-se, mas, bem mais, isso é ilustrado pela parábola de Cristo, durante
a crucificação, no momento que eu denominaria a última dúvida e o último grito, nessas frases especiais que levaram
à modificação dos elementos da Terra e à fecundação da Terra pelo sangue de Cristo: « Eli, Eli, Lama Sabachtani ».

Nessa simples frase se resume o que é para viver, o que é para realizar.

Realiza-se também o último grito daquele que se lança no vazio, superando, por ele mesmo, os seus últimos medos,
as suas últimas projeções, as suas últimas suposições, que são, por Essência, todas, sem exceção, falsas porque

resultantes da Verdade relativa do instante e do momento efêmero em meio a um mundo efêmero.

Alcançar a imortalidade e a Consciência infinita do Ilimitado é uma renúncia, um sacrifício instantâneo da forma
ilusória em benefício do corpo imortal, corpo de Fogo, para se tornar,pela Presença do Mestre da Luz em meio ao

seu DNA revelado, Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol, para se tornar o Sol que vocês são.

***

A conjunção do abandono à Luz, da revelação do Fogo e do Estado de Ser é a condição tripla permitindo ativar em
vocês as Três Lareiras, alinhá-los, Unificá-los a fim de encontrar a sua Tri Unidade na presença reunificada da nova
Trindade: Cristo, Maria e Miguel, dos quais vocês são o filho digno, portador, no seu DNA e na sua Vibração, dessa

Dimensão de Sementes de Estrela que lhes convêm realizar para a glória do Um, para o retorno ao seu Ilimitado.

Alguns de vocês irão viver isso dentro de muito pouco tempo, não significando, no entanto, a retirada dessa
Dimensão porque vocês deverão operar em meio a essa Ilusão, para que o seu entusiasmo e o seu Fogo apareçam,
permitindo estabelecer a Luz nesse mundo e espiritualizar esse mundo, para permitir a libertação da Terra e o seu

parto na nova Dimensão.

O momento do fim da separação chegou.

O momento do fim da Ilusão na sua Consciência chegou.

Tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, deve desaparecer pelo próprio princípio da Luz.

É para isso que vocês estão convidados.

Isso poderia ser denominado as Núpcias Terrestres, permitindo à Terra se elevar na Luz, extrair-se da influência da
Sombra a fim de realizar a sua sacralidade.

E vocês estão aí para isso, para vocês como para o conjunto dos seus Irmãos e dessa Terra.

Vocês irão perceber, em meio à revelação do Fogo, que não há qualquer separação, ilustrando, assim, a realidade e
a Verdade absoluta das palavras de Cristo: “nós somos todos um” que não será mais uma palavra em vão, mas, bem

mais, a realidade Vibratória do Absoluto, vivenciada pela Ação da Graça no veículo eterno.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o que acontece e o que irá acontecer reflete o que A Fonte, ela própria,
denominou, ainda há pouco tempo, o lembrete e o alarme do seu juramento e da sua promessa (*), o despertar da
sua Unidade, o abandono da Ilusão, o abandono do que não é verdadeiro, do que não vibra de acordo com a Luz

Unitária e com A Fonte.

Filhos da Lei do Um e Filhos da Fonte, tornando-se Um e Fonte vocês mesmos, para não mais estarem separados,
para não mais serem limitados.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, pela minha Presença nesse canal, pela aproximação Vibratória
que é essa que eu realizo e que irá complementar, depois de mim, o Arcanjo Uriel, é-lhes desde já possível se

reaproximarem da Presença.

Presença a si mesmos, assinalando e refletindo o abandono à Luz, a ignição do Fogo em suas Coroas para que elas
resplandeçam pela Eternidade.

Eu proponho, quanto a mim, antes de abrir uma troca pelas palavras e pelas Vibrações, acolher durante alguns
minutos a Vibração da minha esfera de ação em meio ao Amor e ao planeta Vênus.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos das Estrelas, na minha Presença e na sua Presença, se houver questionamentos relativos ao
que nós viemos trocar pela Vibração e pela palavra, se me for possível ali colocar mais Vibrações e palavras, então

eu o farei.

***

Pergunta: poderia nos fazer reviver, uma segunda vez, essa Vibração que você emitiu?

Eu estou aí, na Presença, entre vocês, para isso.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da Divina Maria, é-me concedida a Graça de fazê-los Vibrar em meio à Presença.

Elohim. Elohim.

... Efusão de energia ...

Em meio à Vibração, persistindo na Presença, na sua como na minha, unificados sobre o DNA de Maria e d'A Fonte,
nós podemos continuar a trocar.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, resta então, dentro de alguns instantes, acolher o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença
e da Reversão, aquele cuja Vibração e Consciência podem lhes permitir ir para o que eu vim lhes falar.

Que a Paz, a Alegria, o Amor, a Luz e a Verdade estejam em vocês, para vocês e por vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, em qualquer hora do seu tempo, em meio às Radiâncias.



************

(*) – A FONTE (16.07.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/02/a-fonte-16-07-2010-autres-dimensions.html
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~ O princípio da CRUZ ~

E bem, Caros Amigos, estou extremamente contente de encontrá-los.

Eu venho, hoje, falar-lhes um pouco do que representa o princípio da Cruz.

Então, Caros Amigos, para mim, a coisa mais simples não está no nível espiritual, está no nível da linguagem e das
tradições populares (o que está presente, pelo conceito de Cruz, em todas as civilizações) que me parecem o mais

importante e também os dados históricos e não unicamente espirituais.

Primeiramente, nós vamos partir da linguagem, porque vocês sabem (vocês tiveram, no ano passado, a Revelação
das Chaves Metatrônicas) da importância da linguagem permitindo passar ao Verbo.

Isso, era já algo importante.

É o único elemento que eu lhes darei sobre isto, sem isso eu seria puxado pelas orelhas pelos Arcanjos, não é.

Mas há uma ligação direta.

***

Em seguida, no nível do imaginário, o que acontece ao nível da Cruz?

As primeiras expressões que vocês têm no ocidente, quando vocês dizem: “você pode fazer uma Cruz em cima”, isso
que dizer o quê?

Isso quer dizer que a coisa não vai existir.

Há também uma expressão, quando dizem: “é a Cruz e o estandarte”.

Isso quer dizer que é algo que lhes parece extremamente complicado.

E, além de tudo isso, o mais simples da linguagem universal é quando você não sabe ler e escrever (eu digo que hoje
é extremamente raro), pedem-lhe para fazer uma cruz.

***

A Cruz é algo sobre o qual atrai a sua atenção e a sua Consciência, seja através da assinatura ou através do fato de

O.M. AÏVANHOV - 06 de agosto de 2010
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dizer qualquer coisa, pode-se fazer uma Cruz em cima.

Também, quando vocês querem, por exemplo, responder a questões onde há vários quadrados. Como isso se
chama? Vocês têm que fazer uma Cruz na resposta correta, não é (ndr: Questionário de Múltipla Escolha).

Vocês vão também responder aos questionários, colocando Cruz ou não colocando Cruz.

Tudo isso reflete o fato de atrair a atenção e a Consciência sobre algo.

***

Então, depois, é claro, a Cruz é onipresente na História da Humanidade.

E eu não falo, obviamente, do cristianismo.

Há, em diferentes civilizações, a utilização de diferentes formas de Cruz.

Há desenhos [‘motifs’] ou representações alegóricas e simbólicas relacionados, por exemplo, com a Cruz hindu que foi
invertida e que se denomina Swastika, que é, de fato, um símbolo ligado a algo particular, no nível da história do

século XX.

Há também os Cruzados e as Cruzadas.

Há também, em civilizações muito antigas, das quais vocês não têm mais elementos históricos à disposição, onde a
Cruz era onipresente.

Esse foi o caso na Lemúria, na Atlântida, no reino dos Nefilins.

***

Agora, no nível da Luz, a refração da Luz se faz segundo um ângulo reto e feito uma Cruz.

Essa Cruz, que foi descrita por vários místicos, com referência a esse final dos tempos que vocês vivem.

***

Então, a Cruz também foi repetida, é claro, de maneira muito mais transformada, que foi a Cruz de CRISTO.

Primeiramente, CRISTO foi crucificado sobre um suporte.

É muito difícil matar alguém sobre uma Cruz, não é, porque é algo destinado a fazer sofrer.

A Cruz então representou, evidentemente, o símbolo, não de CRISTO, mas da igreja católica romana ou ortodoxa.

Eu repito, não é o símbolo de CRISTO.

O símbolo que foi criado pelas igrejas católicas e pelas igrejas ortodoxas e pelo conjunto das igrejas querendo, assim,
significar o sofrimento, mas também, de algum modo, a promessa de uma redenção, não é?

Até aí, vocês me acompanham.

***

Lá onde eu quero chegar, é que no nível dos Mundos Unificados, como dissociados, a Cruz representa, antes de
tudo, o momento em que há uma conexão e uma transformação.

Essa transformação, ligada ao cruzamento como lhes foi dito, de dois eixos, significa que a atenção, a intenção e a
Consciência se colocam sobre o que eu denominaria um nó.

Um nó que está ligado a uma transformação.

Mas também a uma resolução.

Tudo isso para lhes dizer que é exatamente isso que está prestes a acontecer e que acontece nessa Terra.

A partir do momento em que a Cruz é traçada, a atenção, a Consciência da humanidade e dos indivíduos, nesse
mundo, é levada a um fenômeno reparável de diferentes maneiras: reparável em meio ao Éter, reparável em meio à

astronomia, reparável também em meio ao homem.

***

Alguns de vocês falaram da Cruz no homem.

Então, essa Cruz no homem, ela é extremamente importante.



E onde é que essa Cruz está?

Ela está ligada à Ascensão, ao longo da coluna vertebral, através de algo muito preciso.

Vocês tiveram, lembram-se, no ano passado, as Núpcias Celestes que foram realizadas em 12 etapas.

Vocês tiveram, depois, as Sete Etapas.

Vocês tiveram, ao final das Sete Etapas, o despertar do Fogo do Éter e do Fogo da Terra.

E, efetivamente, no ser humano, existe uma Cruz que foi ilustrada pela passagem situada ao nível do pescoço.

A Cruz sendo simbolizada pelo homem em pé, com os braços estendidos.

Quer dizer que há um ponto de focalização correspondente à noção de acesso a algo que era incognoscível, que era
inacessível, anteriormente.

É então uma Revelação, uma atenção, uma intenção que se coloca em um ponto preciso, localizado no nível do
espaço, do tempo e dos quatro Elementos, como lhes disseram.

E esse ponto existe no Homem.

Ele está ligado ao que é denominado a Séphira invisível, Daath, isto é, a ‘porta do Conhecimento’ que, como por
acaso, corresponde ao que vocês chamam de 10ª Lâmpada.

UM AMIGO, no Yoga Celeste, ilustrou a passagem de um estágio abaixo da garganta, para o estágio acima da
garganta, pela reversão da posição dos dedos.

É exatamente isso que vocês vão viver amanhã, em nível coletivo.

Quando eu digo amanhã, eu deveria dizer, pelo contrário, a partir de hoje e nos próximos dias.

A Consciência da humanidade tem de se ver obrigada a colocar sua atenção e sua intenção em um processo novo e
inédito correspondente também à resolução, no nó, à transformação e à reversão.

Esse ponto que é ilustrado no homem corresponde, como vocês  viram, ao que é denominado a 10ª Lâmpada.

A 10ª Lâmpada equivale ao que poderia ser chamado de Comunicação com o Divino.

A Comunicação com a Luz enfim se tornou possível.

Não mais através de uma abordagem progressiva, como foi realizado nos anos anteriores e durante as Núpcias
Celestes, já que, lembrem-se, o Fogo tocou a Terra e o Fogo do Éter despertou.

Na época atual, as Núpcias Celestes irão se seguir, agora, pelas Núpcias Terrestres que correspondem ao encontro
no centro da Cruz.

Então, vocês estão diante de um evento importante, em meio à Consciência da humanidade, ilustrado em sua
Consciência individual, ilustrado em seu corpo, como em meio à humanidade, e, especialmente, em meio às posições

planetárias, disso vocês sabem já desde muito tempo.

***

As configurações astrais, astronômicas e astrológicas que acontecem amanhã só ocorrem a cada 26.000 anos.

Então, vocês estão diante de um evento importante, no plano da Consciência e também do destino.

É o momento em que a atenção e a intenção de cada ser humano devem cruzar um caminho ou outro e resolver o
antagonismo que possa existir entre uma orientação vertical e uma orientação horizontal.

É isso que está prestes a acontecer, no homem como na Terra.

Isso não quer dizer, novamente, que vocês chegaram ao extremo final, mas que o caminho está comprometido,
completamente, não há mais como voltar atrás.

Assim, a humanidade vai ser obrigada, de algum modo, a estar consciente sobre a realidade da Luz.

É, efetivamente, durante esse período, que, no nível da Consciência coletiva da humanidade, a Luz deve emergir do
meio das Trevas.

***

Isso corresponde também, como lhes foi preanunciado, ao retorno do Mestre da Luz em meio à sua Consciência.

É o retorno dos Filhos Ardentes do Sol.

É o retorno dos seres que estavam separados da sua Ilusão em meio a essa matriz, ou seja, o retorno dos Corpos de
Estado de Ser.

Tudo isso está a caminho e se revela em meio à Consciência coletiva, isto é, ninguém poderá não ver essa Cruz.

Então, naturalmente, alguns irão perguntar: “será que vamos ver a Cruz no céu?”

Ela é visível ao nível dos planetas.

Obviamente, a partir do momento em que a Luz Vibral encontrar a Luz que foi falsificada, isso se expressa por um



relâmpago e por uma Cruz.

O que não quer dizer que essa Cruz será visível, amanhã, mas que ela está em via de manifestação.

Os sinais no Céu e a Cruz no Céu irão firmar, de maneira visível, o que a humanidade vai viver quanto à falsificação e
ao restabelecimento da Verdade.

Aí está essa etapa fascinante que vocês terão que viver.

***

SRI AUROBINDO lhes revelou a aproximação da Luz vindo “destruir” as ‘franjas de interferência’ que os isolam em
meio a este mundo.

Como sabem, os envelopes isolantes foram, não extintos (sem isso, vocês não estariam mais aí), mas desagregados,
gradualmente, já há vários anos.

Mas esse trabalho foi reforçado pelas Núpcias Celestes permitindo, se o desejarem, preparar o que chega amanhã.

Lembrem-se também, quando se falava do corpo humano, que vocês tiveram as 12 etapas das Núpcias Celestes,
correspondendo aos 12 trabalhos de Hércules e também ao trabalho de reinstalação, não mais das 7 Lâmpadas, mas

das 12 Lâmpadas, em meio à humanidade, em meio à Terra e em meio ao homem despertado.

Após o trabalho dessas 12 Lâmpadas e dessas 12 semanas, houve a ativação das Sete Etapas.

São as Sete Etapas que vocês percorreram que os elevaram, por um lado, ao nível do sacro e também ao nível do
pescoço, aí onde se realiza a Cruz.

A Cruz está diretamente associada à Reversão.

***

Mas o elemento mais importante, efetivamente, é esse conceito de passagem e esse conceito de cruzamento.

Cruzamento que faz com que se tenha “antes da travessia” e “depois da travessia”.

E após o cruzamento, nada jamais é o mesmo.

Isso implica em transformações.

Essas transformações são antes de tudo uma transformação da Consciência.

E, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL, durante a ‘desconstrução’, passou-se, no momento das Setes
Etapas, para a ‘destruição’ - não da vida, bem ao contrário - mas a destruição da Ilusão, da falsa vida.

Isso significa dizer que os Elementos, hoje, se manifestam, evidentemente, no nível do seu mundo e irão se
manifestar, cada vez mais violentamente, para restabelecer a Verdade.

Lembrem-se: lagarta ou borboleta.

Não precisa chamar de catástrofe e de destruição o que é um despertar e uma transformação.

Portanto, é claro, segundo o ‘ponto de vista’ e segundo a Vibração da Consciência da qual são portadores, vocês vão
chamar isso de ressurreição ou de morte.

É conforme vocês são lagarta ou vocês vão se tornar borboleta, e vocês desejam permanecer lagarta ou
verdadeiramente se tornar borboleta.

***

Quando eu digo vontade, isso não é vontade. Vocês sabem.

Vocês ainda tiveram o Arcanjo MIGUEL que expressou isso pela passagem de CRISTO na Cruz.

É o momento em que se remete totalmente à Luz.

E esse, é o desafio.

Vocês tiveram algum tempo, algumas gerações, para se prepararem para viver o que é para viver.

Então, é algo que data não de hoje, visto que já, durante a criação da Atlântida, essa etapa que vocês vivem, foi
preparada desde muitíssimo tempo.

Ela foi iniciada, ela foi programada para permitir o fim da Ilusão e colocar enfim uma Cruz sobre a Ilusão e voltar para
a Verdade.

Aqui está, se vocês desejarem, o período no qual vocês entraram.

Eu sempre disse que a França era ao mesmo tempo um país que tinha uma cabeça dura, mas que estava, de
maneira privilegiada, eu diria, isolado dos eventos climáticos.

Vocês têm tido pequenas misérias, mas que não são nada, comparado ao que vivem outros povos e outros locais da



Terra.

Mas os Elementos irão se manter tranquilos ainda durante certo tempo, ou então eles serão episódicos e efêmeros.

***

Eu lhes falei longamente, também, sobre a realização da Cruz através da Revelação do Fogo.

Esse Fogo estando presente no nível da Terra, nas entranhas da Terra, em cima do núcleo Cristalino e,
naturalmente, no que vocês denominam vulcões.

Até agora, eu havia dito que o principal sinal - que, aliás, havia sido anunciado por vários profetas e visionários -
correspondente à imagem de todos os vulcões do cinturão de Fogo do Pacífico, vai agora induzir o que eu já havia

dito, ou seja, o despertar de todos os vulcões.

O despertar de todos os vulcões não vai ocorrer amanhã.

Mas, pelo fato da Cruz e pelo fato de que a atenção da humanidade está voltada a alguns eventos tocando os
elementos, mais nada poderá ser como antes.

Ou seja, a humanidade vai tomar Consciência, independentemente do caminho de cada um, em meio a essa
humanidade, de toda a falácia, de tudo o que foi ocultado.

É o papel da Luz.

***

Eu lhes disse que no nível individual, desde o mês de maio-junho, desde a instalação das últimas Etapas, muitos
seres humanos teriam mais dificuldade para sentir a Alegria, contrariamente à Revelação das Núpcias Celestes, e à

vivência das Núpcias Celestes.

Isso foi simplesmente porque o tapete foi retirado.

Precisava ser limpo, livre de poeira.

Como disse CRISTO: “mantenha a sua casa limpa”.

É esse o trabalho que vocês têm que fazer e que vocês têm que continuar a fazer, de maneira muito mais intensa, nas
próximas semanas e meses.

Ou seja, vocês se clareiam, ajudados nisso pela Revelação das últimas Chaves Metatrônicas e das últimas Estrelas
de MARIA que fazem parte, aliás, das Chaves Metatrônicas.

É isso que vai permitir ter êxito o trabalho da Cruz.

É isso que vai permitir passar a outra coisa.

Aí está o que corresponde à passagem da Cruz.

***

Portanto, não vejam ali muita analogia com CRISTO e com a história histórica.

Porque, como sabem, o símbolo da Cruz foi, ele também, falsificado.

Quer dizer que lhes representaram CRISTO na Cruz melhor do que na Glória.

E a razão da Cruz ter sido utilizada pela segunda guerra mundial.

Certamente vão se servir outra vez de outros símbolos de Cruz falsificados para impedi-los de viver a verdadeira
Cruz, que é esse famoso cruzamento, essa resolução, essa reversão e esse nó de Consciência que lhes permitem

aceder à liberdade.

Há um processo de Reversão que ocorre, como eu havia dito, no nível da garganta.

Há outra Reversão que ocorre, que é aquela do momento final em que deixarem esse corpo para penetrar, com toda
Consciência, no seu Corpo de Estado de Ser.

Essa Reversão ocorrendo na Merkabah, ou 13º Corpo, ou Veículo Ascensional.

Isso que vocês vivem ao nível da Cruz, agora, é o que poderá se chamar de pequena morte e não de grande morte
que, de fato, é o grande despertar.

É o momento em que tomam Consciência, em meio à humanidade, do Estado de Ser.

E é por isso que o Anúncio de MARIA deve acontecer nesse período capital.

Isso não quer dizer tampouco que irá acontecer amanhã.

É um momento às vezes, como vocês dizem, crucial na História da Humanidade.

Vocês passam pela Cruz.



Mas não se deixem enganar pela Cruz, por exemplo, de punição.

Isso que vem não é absolutamente uma punição.

Isso é uma Revelação.

E há muitos seres que estão em meio a religiões que vão ali ver uma punição.

Mas não há punição.

Como podem imaginar, ou mesmo apenas supor, que há uma punição para a humanidade?

Não.

Há uma liberação para a humanidade, mas essa liberação, ela passa pela destruição de algumas Ilusões.

E essas Ilusões estão prestes a se dissolver sob os seus olhos, em vocês, como no seu exterior.

E, novamente, quando as últimas Chaves forem reveladas, não somente vocês não poderão mais trapacear, como
vocês não poderão mais dissimular.

Vale dizer que deverão aceitar ser o que vocês são e ser o que vocês se tornam.

Vocês não poderão mais ter qualquer máscara.

Vocês não poderão mais estar em uma máscara, ou escondido de vocês mesmos.

Mas, principalmente, vocês não poderão mais se esconder dos outros.

É a Revelação da Luz, permitindo-lhes viver as últimas etapas, então, de passar pela Cruz.

Etapa crucial, se o é - isso quer bem dizer o que isso quer dizer - ilustrado pelos eventos astronômicos, nesse
Sistema Solar, mas também pelos fenômenos galácticos resultantes da Luz Metatrônica.

E como sabem, a Luz Metatrônica, ela vem, é claro, de Alcyone, d'A Fonte, mas ela é transmitida principalmente por
Bételgeuse, a estrela super gigante que se tornou uma supernova, e cuja Luz, com os primeiros impulsos, atingiu
vocês no ano passado, quando Nibiru foi desviado e quando as Chaves Metatrônicas, as cinco primeiras Chaves,
foram reveladas através da língua silábica original e do Verbo OD-ER-IM-IS-AL e que serão completadas, de novo,

pela intervenção da Luz Metatrônica.

***

Vocês então vão viver, em meio à sua Consciência, em meio ao seu corpo físico e em meio às suas estruturas sutis,
um bombardeamento de Luz que vai permitir aglutinar, ao redor de vocês e no seu interior, as partículas da Luz

Vibral, partículas Adamantinas que vão poder se estruturar como uma lona.

Se vocês quiserem, é como se a lagarta tecesse o seu casulo.

Vocês, vocês vão preparar a lona.

Vocês vão realmente tecer o casulo de Luz Vibral, à sua volta, para aqueles que ainda não o fizeram.

Esse trabalho vai se realizar, naturalmente, cada um no seu ritmo, naturalmente, em um tempo limitado.

Esse tempo limitado sendo o tempo consagrado aos Elementos para destruir a Ilusão.

***

Como sabem, para aqueles que se interessam, muitas transformações elementares estão em curso.

Através do Fogo, como eu havia dito.

Através da Água e do Ar, que ainda não se manifestaram.

E, certamente, o último Elemento, amanhã, que é a própria Terra, permitindo a Revelação do quê?

Disse-lhes também, do Éter.

Ou seja, o momento em que a Luz se torna realmente visível, em vocês, pela Vibração, e muito em breve no nível dos
Céus.

O Arcanjo MIGUEL havia dito para observarem os Céus.

Muitas modificações nos Céus aconteceram, agora, antes do início das Núpcias Celestes.

Então, as pessoas dizem: “mas, eu, eu não vi”.

Mas vocês acreditam que o Céu que existe é o que está acima de vocês?

O Céu, ele está por todo este planeta.

E as zonas onde se revelaram os fenômenos luminosos são as zonas que foram extremamente provadas pelas
transformações, não é.

E, hoje, esses fenômenos úmidos se mostram reforçados, como vocês viram ainda há alguns dias.

É o advento da Luz.



Eis o significado profundo da Cruz, tal como desejaram ocultá-lo de vocês, através não do significado da Luz, mas do
significado do sofrimento.

Vocês veem, toda a diferença, é como se pode manipular um símbolo, existente bem além dessa Dimensão, para
transformá-lo, ele também, em algo não tão bom que não é nem bom, nem ruim, mas que é simplesmente um ponto

nodal onde a Consciência se transforma.

É o que está em curso para vocês e que vocês vivem, no nível Vibratório, agora, para alguns, desde certo tempo.

Aí estão alguns elementos que eu quis dar para atrair sua atenção e sua Consciência sobre esse fenômeno.

***

Então, Caros Amigos, eu vou me permitir almejar uma boa continuação.

E lembrem que vocês não têm outra coisa a seguir do que vocês mesmos e a Luz, e nada mais.

E que a Luz jamais está, jamais, em meio a algo federado ou estruturado.

Vocês devem encontrar a liberdade.

Vocês de encontrar a autonomia.

Isso é muito importante.

Tem se feito o máximo, os Arcanjos, as Forças da Confederação Intergaláctica, para aliviar o peso da subordinação e
para permitir-lhes aceder à Luz que chega à Terra.

Mas vocês devem também estar conscientes de não mais dar a sua Consciência a coisas que não merecem.

É a única maneira de estarem livres e de serem verdadeiros e Autênticos com vocês mesmos.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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 Meu nome é SNOW.

Eu venho entre vocês para falar-lhes.
Falar da liberdade.

Daquela que é, daquela que não é.

Eu venho entre vocês, acompanhada da minha Vibração de Estrela de Maria.

No conjunto das minhas vidas passadas no mundo em que vocês estão, eu sempre fui uma alma próxima da Mãe
Terra, da natureza e, portanto, do grande Espírito que vocês chamam de A Fonte.

Eu venho falar-lhes, a pedido de Maria, desta liberdade.

Hoje, sobre esse mundo onde vocês pisam seus passos, no seu povo como na maior parte dos povos, o sopro da
liberdade, que existia nesta matriz, e que era ainda possível, foi suprimido.

Ele foi substituído pela segurança que os faz crer na liberdade.
Esta segurança os colocou, queiram ou não, no medo.

E o medo é, hoje, na humanidade, o elemento o mais limitante e o freio o mais importante para o acesso ao
Espírito.

O medo é o oposto da liberdade.

Em meio ao meu povo, como em meio aos povos primitivos, antes da existência de todos esses fatores que vocês
vivem, o medo não podia existir.

Não havia que se proteger de nada, porque o medo era desconhecido.
Realmente.

Fosse através do que nos ensinavam, aqueles que nos educaram, fosse através de nosso modo de vida, do que
fosse nossa capacidade espontânea de perceber a respiração da Terra e a respiração do Grande Espírito, não havia

lugar para o medo, porque nós estávamos em segurança pelo pulso, mesmo, da Terra, que nós percebíamos.

Esta respiração que, hoje, mesmo em meu povo e em outros povos primitivos, quase não é mais percebida.

A Mãe Terra sempre foi nossa protetora.
E, em sua proteção, não havia qualquer medo, qualquer necessidade.

Nós éramos, realmente, como disseram outros Anciões antes de nós, os Filhos do Céu e da Terra.
E, em meio a este espaço, mesmo agora que eu sei ser falsificado, nós éramos realmente livres, por nossa conexão

ao Céu e à Terra.

***

Hoje, as diligências do mundo ocidental e global voluntariamente os privaram desta conexão, por diferentes meios,
simplesmente afastando-os da natureza.

Cortando-os da natureza, torna-se então muito fácil cortá-los do grande Espírito e do sopro de Vida e substituir a
verdadeira liberdade por uma ‘necessidade de segurança’ e, sobretudo, pelo medo.

Medo, eu o repito, que nos era desconhecido.
Desconhecido porque mesmo sentido por vezes por uma criança, frente a um animal selvagem, parava a percepção
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da Vida e da Terra.

E, mesmo para uma criança, ao fazer a experiência uma vez, duas vezes, bastava para fazê-la tomar Consciência que
não podia existir qualquer medo entre o Céu e a Terra.

Certamente, a liberdade estava mesmo neste espaço.
Ela não se referia ao que, hoje, lhes é oferecido, que é o acesso, para além desse mundo, à verdadeira trama do

mundo.
Mas o que lhes é oferecido pelos grandes Seres, por nós, lhes é difícil de ali aceder.

A preparação dura certo tempo.
Simplesmente porque os cortaram da Terra e, não tendo mais o apoio da Energia da Terra,o grande Espírito é

simplesmente negado, muito naturalmente.

***

Eu já disse, há pouco tempo, que o contato com a natureza era um meio essencial de permitir-lhes restringir o medo
e, portanto, melhorar, mesmo em suas Vibrações novas, a qualidade desta percepção e a qualidade de suas próprias

Vibrações.

Olhem para o conjunto de suas vidas, mesmo para os mais avançados de vocês para o retorno à Verdade, o quanto
o medo está presente.

Este medo que, ainda uma vez, foi introduzido por múltiplos fatores, ele pode ser facilmente transcendido e superado,
no que os grandes Seres, como os Arcanjos, denominaram “abandono à Luz”.

Mas vocês devem também encontrar a força, a força vital, que existe na Terra.
A Terra é seu apoio.

Não se esqueçam que a Terra faz o mesmo caminho que vocês, em seu retorno à sua Verdade, à sua sacralidade,
como vocês dizem.

Ela os acompanha e ela os precede, mesmo.

Do mesmo modo que Maria está consciente de cada um de seus Filhos, a Mãe Terra, ela também, tem Consciência
de vocês todos, sem exceção.

Ela registra, em sua matriz Cristalina Unitária, em seu centro, absolutamente tudo.

Eu sei que várias ferramentas lhes foram entregues, para permitir-lhes avançar para esta liberdade e que,
definitivamente, hoje, o que resta, verdadeira e fundamentalmente, são os medos, que vêm das feridas, das crenças,

de sua educação.

Lembrem-se que a Mãe Terra pode ajudá-los a encontrar, nela, um apoio e um desenvolvimento para o grande
Espírito, porque é apenas através da conexão ao Céu e à Terra, a Gaia, como vocês a denominam, e à Fonte, que se

transcendem todos os medos.

***

Peçam à Terra.
Entreguem-lhe suas feridas, seus sofrimentos e peçam-lhe.

Frequentemente, o ocidental pensa no céu, pensa na ajuda dos Grandes Seres, mas não pensam jamais na Terra.
A Terra também que, atualmente, vive sua mutação.

Como se lhes disse, ela dá à luz, ela se entrega e ela é portadora, inteiramente, das mesmas Energias e da mesma
Consciência que vocês, manifestadas diferentemente, percebidas diferentemente, mas as mesmas qualidades estão

presentes.

A Terra é um apoio.É em seu seio que vocês devem se elevar.

A Terra, como dizem ainda alguns povos primitivos religados, acelerou grandemente o som do tantã [espécie de
tambor].

Sua frequência aumentou.
Ela Vibra mais forte.
Ela cresce, também.

Ela cresce e ela Vibra mais forte, acompanhando sua própria transformação.

Ela vai, ela também, para sua entrega e, portanto, sua liberdade.

Eu sei que vocês, ocidentais, e muitos povos, hoje, foram forçados, de algum modo, a colocar sua segurança no
exterior de vocês, no que vocês chamam de casa, banco e seguranças, quaisquer que sejam, seguros...

Mas o que representa, a seus olhos exteriores, vantagens em sua vida, tendo lhes conferido uma forma de
liberdade, não é a liberdade.



Então, certamente, os seres que se despertam tornam-se mais conscientes e mais lúcidos do que povoa o grande
Espírito, Presenças além desse mundo.

Não é necessário, simplesmente, esquecer a Terra.
Ela os acompanha, como vocês a acompanham.

Vocês são, de algum modo, e nós fomos todos, constituídos de sua carne.

Hoje, os sons do tantã da Terra crescem ainda mais, legando-os a se colocarem, eu penso, as boas questões.

Não vejam, na agitação da Terra, cataclismos, mas simplesmente a oportunidade de se colocarem as boas questões.

***

O homem, a mulher, tem tendência a se fechar nas falsas liberdades que protegem e nivelam certas dificuldades.
A técnica lhes trouxe, certamente, facilidades, mas essas facilidades são apenas aparentes, mesmo se têm, bem

contra sua vontade, também servido à Luz e à Autenticidade.

Mas, no que concerne a seu caminho Interior, elas os impediram, bem contra a vontade de vocês, de serem livres.

Hoje, mais do que talvez há ainda algumas dezenas de anos, a técnica deve se esvair.
A parada desta técnica lhes permitirá, no momento vindo, retomar Consciência e contato em vocês mesmos, com

vocês mesmos, com o Céu e com a Terra, também.

Compreendam bem que a técnica, como a Terra, emite ondas.
Os diferentes sons dos tambores da técnica, que vocês chamam de ondas, são, antes de tudo, criados para lhes

mascarar o tantã da Terra.
Ela foi criada unicamente para isso.

Vejam hoje o futuro que lhes programaram aqueles que amam a técnica.
Querem, graças à técnica, ditar seu funcionamento, colocá-los na segurança.

Certamente, a técnica serve também.
Eu não coloco isso em dúvida.

Mas é preciso mesmo assim estar lúcido, totalmente lúcido, sobre o fato de que as ondas desta técnica, quaisquer
que sejam, vão literalmente cortá-los da Terra, queiram ou não.

A liberdade deve, primeiro, ser-lhes restituída na Terra, para compreender e viver realmente o que acabo de viver.É
por isso que, num determinado momento, todas as ondas da técnica devem parar.

Não se está ainda aí, mas isso virá.

A técnica não funcionará mais, porque a Luz e as ondas da Luz são bem mais potentes que as ondas da técnica.
Seu tantã não está no mesmo nível.

Vocês não têm que ser apreendidos de temor, porque a parada da técnica os tornará livres.

O que vocês não podem talvez aceitar pelo momento, tornar-se-á totalmente evidente quando vocês não forem mais
cerceados pelas ondas, de nenhum modo.

Vocês restabelecerão, naquele momento, a conexão com a Terra.
Quando isso se produzir, vocês saberão instantaneamente que estão no caminho para a liberdade, sua liberação.

Mesmo se isso hoje, com seu olhar de hoje, possa lhes parecer falso, vocês viverão o inverso quando isso chegar.

A parada das ondas restabelecerá a percepção da onda da Terra e, portanto, tornará possível o que vocês
chamaram de sua translação ou sua Ascensão para o Espírito.

Esta etapa, portanto, de liberação e de liberdade, é primordial e essencial e, eu diria mesmo, vital.

Vocês descobrirão então que seu Espírito é todo potente, que vocês podem se restabelecer em seu corpo, como em
seu Espírito.

De fato, as ondas da técnica os comprimem e os fecham muito mais facilmente que os fechando numa prisão,
porque esta prisão é invisível e muito mais forte que os muros.

Isso, eu duvido sim que vocês tenham dificuldades para conceber ou para aceitar, masquando esse momento vier,
vocês se lembrarão de minhas palavras.

Vocês descobrirão, então, uma precisão e uma profundeza que não conhecem ainda, mesmo para com esse mundo
que, no entanto, vocês são chamados a transmutar e a deixar.

Mas esta lucidez dos últimos tempos é tão indispensável como seu Coração.
Eu diria mesmo que esta liberdade ali contribuirá, a seu modo.

***



Se vocês tivessem a possibilidade de se colocar em um espaço, nesta Terra, onde não houvesse qualquer onda,
como é possível em lugares muito restritos, onde nenhuma onda chega, vocês constatariam muito rapidamente que

sua consciência, mesmo comum, é muito mais livre.

Nada do que foi construído, em meio à escravidão do homem branco, e da humanidade, agora, não é contrário à lei
de escravidão [dependência].

Mesmo se lhes parece efetivamente apaixonante mudar de continente, em algumas horas, ou de lugares, em algumas
horas, se comunicarem de um extremo a outro do planeta, instantaneamente.

Certamente, eu concebo muito bem, mesmo sem o viver, que isso pode ser palpitante.

Mas a verdadeira comunicação não é essa.
Ela se faz de Coração a Coração e não de vozes a vozes, levadas pelas ondas.

Eu exprimi isso também com relação, quando de minha última vinda, há algumas semanas, a mesma coisa com
relação ao dinheiro: o fato de dar uma peça, um bilhete [uma nota] não é a mesma coisa que trocar algo que foi feito

pelo homem, sem intermediário.

Quiseram, é muito simples, colocar-lhes intermediários por toda parte: entre você e o Espírito, entre você e o chefe,
entre você e aquele que tem ainda mais poder que aquele a quem você se dirige.

Mas qualquer coisa que não está na justiça do Espírito tem um fim, mais cedo ou mais tarde.
A natureza e o grande Espírito serão sempre mais fortes que as perversões de alguns.

Assim, falar de liberdade retorna a falar do que vocês não podem conhecer, devido mesmo às suas circunstâncias de
vida, mas é possível aproximar-se da liberdade com a natureza.

Certamente, isso não basta, aí também, para liberá-los totalmente, mas concorre para.

Eu diria mesmo que, no momento em que as ondas pararem, a natureza será seu salvo-conduto e sua Consciência
também, porque a natureza resistiu.As árvores, por exemplo, resistiram à falsificação.

Elas mantiveram a conexão entre esta Dimensão e o grande Espírito (as Dimensões Unificadas, se preferem).

A árvore é um vetor importante de seu alinhamento, de sua retidão, de sua verticalidade.

Há ainda árvores, apesar de todos aqueles que abateram voluntariamente, não dentro de qualquer objetivo de
serviço, mas para cortar esta conexão.

Mas ainda há, muitas.

Muitos de seus cientistas dizem que sem as abelhas não haveria mais vida.
Mas, sem as árvores, tampouco.

***

Quando existe em vocês um medo, uma ferida que volta e que os paralisa, recorram à natureza para tirar o medo,
porque a natureza guardou ainda esta inteligência de sua conexão e de seu papel entre o Céu e a Terra.

Mais do que nunca a natureza se desperta, mesmo danificada.
É por isso que, quando ouvimos que a Terra morre, esse é o olhar daqueles que não estão abertos à Luz.

A Terra não morre, ela se desperta, ela se revela.

Apesar de suas feridas, como as suas também, a Terra Vibra, cada vez mais.
Ela se libera, ela também.

E, portanto, em seu seio, vocês podem encontrar apoios importantes, em seus elementos.
A água.

As árvores, também.

Quando vocês voltam a ter confiança na natureza, ela lhes retorna: ela os coloca na confiança.

Ela lhes serve, ainda uma vez, de apoio para ir mais alto e se elevarem.

Portanto, sim, a Terra sofreu pelo que lhe fizeram alguns dos seres que andam sobre ela.
Mas ela se desperta e esta Vibração de Despertar é, se sua Consciência está bem orientada, muito mais perceptível

que suas Vibrações de sofrimento.

Ligando-se a suas árvores, a seus elementos, vocês captam esse fluxo novo de Vida,porque a Terra acolheu, ao
mesmo tempo em que vocês, o Espírito Santo, em seu núcleo, em seu Cristal, e ela lhes restituem.

Eu gostaria de dizer que o «combate» que existe em vocês existe também na Terra, mas vocês sabem bem que a



Terra é mais potente que vocês.
Ela pode portanto ajudá-los a ir para a liberdade.

***

Como o sabem, existem muitos povos, sobre a Terra como na Terra, inúmeras Consciências muito diferentes, do
mesmo modo que existem numerosos seres muito diferentes, que os assistem, ou que simplesmente vieram ver o que

acontece, porque um nascimento é sempre algo de importante nos mundos, sobretudo quando um nascimento se
acompanha de uma mudança tão radical e tão importante.

Tentem superar as imagens que alguns seres quiseram fazê-los adotar, de sofrimento da Terra, de Terra que
agoniza.

Sim, o que agoniza, é o antigo.
Ela também faz sua mudança.

Não apenas vocês.

Portanto, superem esta visão de catástrofe, de destruição, porque esta destruição, justamente, permite também ir
para a liberdade.

Ainda uma vez, aí também, como o disseram os Anciões, tudo depende do olhar, tudo depende do ponto de
vista: ponto de vista da lagarta ou ponto de vista da borboleta.

Para a Terra, é a mesma coisa.

Compreendam bem e aceitem que isso faz parte da liberação da Terra.
Nenhuma autoridade e nenhuma potência podem matar a Terra.

É impossível.
Seria necessário, para isso, fazer explodir seu núcleo Cristalino e ele é imortal.

Como vocês.

Portanto, não se atrasem nas lutas, nem nas consequências dessas lutas, mas vivam antes a promessa do
nascimento na nova Dimensão.

Aceitem também a partida de alguns irmãos animais.
Eles reencontram, eles também, sua liberdade em seu mundo de origem, confirmando em todos os pontos o que a

lagarta chama de morte e a borboleta chama de nascimento.

Apenas a visão do medo que fala de morte.

Vocês têm a oportunidade, porque é uma oportunidade, de viver o que vocês vivem, mesmo se isso represente, para
alguns desafios importantes, é uma oportunidade que, efetivamente, mesmo aqueles que vocês chamam de Anjos

desejam, porque vocês estão plenos nesse nascimento.

Então, certamente, pode sempre haver o medo de não saber o que vai nascer.
Mas, quanto mais tiverem confiança, mais se aproximarão do que há após o nascimento.

Vocês perderam a Consciência de sua imortalidade e, portanto, há este medo, onipresente, da morte.

Ora, o conjunto dos Grandes Seres que vêm vê-los, vem lhes dizer que não é mais a morte, bem ao contrário, é o
final da morte e o início da vida.

A verdadeira.

Não lhes é pedido para crer, mas para viver isso.
Isso é facilitado pela Terra.

Isso é facilitado pela Luz que os banha, cada vez mais, e que está aí, por toda parte.

***

Então, certamente, mais a Luz chega, mais as sombras querem mudar isso.
Mas isso não tem qualquer importância.

A única importância seria de ali atribuir sua Consciência.
Concentrem-se e abandonem-se à Luz, e isso bastará.

Vão para o que é simples.

Alguns Anciões falaram de humildade, de simplicidade.
Para mim, e também para vocês, a natureza é o que há de mais simples.

Ir para a liberdade é, obviamente, aceitar ser livre.
E ser livre, antes mesmo do nascimento, é aceitar viver a Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas

vidas, porque o nascimento que é anunciado é um verdadeiro nascimento.Muitos profetas, visionários, o
anunciaram, desde sempre.

Teriam então todos mentido?
Não haveria, sobre esta Terra, apenas coisas falsas?



Certamente, o mundo é falsificado.
Mas se não houvesse o menor grama de Verdade, mesmo a falsificação não poderia existir.

Isso, as sombras compreenderam perfeitamente.

Aí estão, Irmãos e Irmãs que evoluem nesse mundo, as algumas palavras que tinha vontade de dizer com relação
à liberdade.

Não sei se me resta tempo ou não para acolher suas questões, se houver...

***

Questão: posso estar admirado e na emoção face à visão de paisagens na natureza, mas aspectos da vida da fauna,
os combates, por exemplo, me fazem mal. Por quê?

Irmão, isso é característico de seu condicionamento e de seus medos porque, se você está em total confiança na
natureza, mesmo os animais que se batem não se baterão mais, não se comerão mais, em sua presença.

Assim, portanto, os aspectos que você vê com seu olhar são unicamente ligados ao condicionamento da matriz e ao
medo, mas também à própria falsificação desta matriz, onde um elemento, que não existia nos Mundos Unificados, foi

introduzido.
Este elemento se chama de predação, que é totalmente ausente nos Mundos Unificados, mesmo de carbono.

A predação resulta de uma modificação inscrita nos genes e no cérebro, que não existia antes.

***

Questão: isso significa que em outros espaços os animais se alimentam de Luz?

Os mundos de carbono, mesmo Unificados, são obrigados a se alimentarem de proteínas ou do que existe nos
mundos de carbono, mas sem, para tanto, que exista espécies animais (mesmo no que vocês chamam de insetos)

que vivem pela predação.

Essas espécies não existem simplesmente, nesses mundos.

Lembre-se também que, nos mundos que vocês percorrem e que nós percorremos, muitas espécies não existem,
porque são linhagens espirituais.

É portanto muito difícil fazer-lhes uma descrição fiel desses mundos de carbono Unificados.

***

Questão: a ressonância com as árvores me traz retidão, felicidade. Esta forma específica de confiança depende da
presença física da árvore?

Irmã, para alguns seres, a Presença física não é indispensável.
Eles são conectados e religados, pela sua história nesta matriz, de sua reencarnação passada, pela experiência

dessas reencarnações passadas e o contato com as árvores.

Alguns têm necessidade de ali se colocarem fisicamente, outros, não.

Quando a comunicação é estabelecida com uma árvore, você é reconhecido por todas as árvores, onde quer que
você esteja, mesmo dentro de um espaço onde não há árvores.

E você pode, portanto, efetivamente, estabelecer uma conexão com elas, mesmo se não estão presentes,
fisicamente.

Isso necessita um aprendizado.
Mas talvez, para você, este aprendizado foi realizado há muito tempo.

***

Questão: por que sinto tal chamado, desde algum tempo, pelas árvores, as florestas?

Irmã, este chamado corresponde ao que eu disse: as árvores estão, desde sempre, religadas.
Mais facilmente ainda, hoje, que o humano.

E, portanto, este chamado lhe permite se alinhar a si mesma.
Isso me parece muito natural e muito benéfico.



Muitos seres, mesmo entre os despertos, não têm esta consciência de utilidade da árvore.
E, no entanto, ela é extremamente útil.

***

Questão: o núcleo Cristalino vai seguir a evolução da Terra?

Como poderia ser de outro modo?
Sem núcleo Cristalino não há Terra, qualquer que seja a Dimensão.

***

Questão: a Terra, em sua evolução, vai então guardar o mesmo núcleo Cristalino?

Inteiramente, mas liberado dos freios que foram colocados pelas sombras.
Do mesmo modo que vocês desaparecerão desta Ilusão, a Terra, também, desaparecerá desta Ilusão e reaparecerá

na nova vida.

Eu creio que, em seus escritos sagrados (os únicos que permaneceram sagrados, no Apocalipse), é dito que haverá
sim novos Céus e uma nova Terra.

São as visões que compartilhei com meu povo, em minha vida, e que várias das Estrelas transmitiram à humanidade.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, eu lhes dou todo o meu Amor e, eu espero, até uma outra vez.

*
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*

Mensagem da Amada SNOW no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=700

6 de Agosto de 2010

(Publicado em 11 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=700
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


*

************

*



 ~ A REVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e Caras Irmãs nesta humanidade, eu venho falar-lhes e me exprimir em relação à Consciência e, em
particular, à revolução da consciência.

De fato, no seu mundo, seja no mundo profano, nos mundos iniciáticos ou espirituais, foi sempre inculcado em vocês,
como crença, que a consciência evoluía de modo linear, eis que, mesmo nos modelos comumente admitidos na sua

humanidade, fizeram-nos crer que as leis da evolução eram diretamente aquelas que haviam sido inventadas,
literalmente, não as leis da evolução.

Mas isso não existe, tal como lhes apresentaram.

O homem jamais descendeu do macaco, mas ele descendeu do Céu.

Jamais existe linearidade na Consciência.

A passagem da consciência a outra Consciência (seja em relação à Dimensão onde fomos todos fechados, seja em
relação à passagem de uma Dimensão a outra, nos Mundos Unificados), apenas acontece através de um processo

localizado e localizável, traduzindo o modo de funcionamento desta consciência, em determinado momento, em outro
modo de funcionamento, em outro universo, em outra Dimensão, de outro sistema solar.

Assim, portanto, não há linearidade.

Durante a minha vida, quando eu descrevi a chegada da supra Consciência ou Supramental, foi-me permitido receber
uma série de informações referentes a esta ‘transformação de consciência’ que vocês estão vivendo agora.

Esta transformação não se faz de maneira progressiva.

O que se faz de maneira progressiva é a transformação do DNA e a transformação dos seus circuitos energéticos.

Mas a transformação, ela mesma, mesmo apoiada por esses circuitos energéticos e pelo DNA, passa de um modo ao
outro de maneira rápida e instantânea.

Eu tenho, aliás, chamado sua atenção, desde o início deste ano, sobre o Switch da Consciência, que alguns de
vocês puderam experimentar quando das fases de meditação regular, onde dávamos encontros no início do ano, às

19 horas [hora francesa].

A consciência passa de um estado a outro, de uma esfera a outra, através de algo que é extremamente preciso e
localizado, correspondente a um Switch, a uma reversão.
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É preciso diferenciar a experiência e a expansão da consciência, permitindo aceder a outros sistemas de referenciais
e a outros sistemas de experiências, e induzindo um retorno ao modo inicial da sua própria consciência comum, ou

seja, aquela que vocês vivem, dia a dia, da experiência final da transformação da consciência.

***

Atualmente, acontecem, na Terra, duas modificações essenciais: a primeira se refere à influência da Luz Vibral  no
que eu chamaria de ‘consciência coletiva’ que visa, como eu lhes disse, fazer largar uma série de ilusões, fazer

desaparecer uma série de crenças e fazê-los viver, na coletividade, na experiência nova.

Esse momento irá firmar, quando ele chegar, o final desta Dimensão e a passagem em uma outra Dimensão.

Agora, individualmente, resta-lhes viver algumas passagens, elas também vividas de maneira rápida, senão
instantânea, permitindo-lhes expandir a sua consciência e conduzir a outra esfera de experiências, seja ainda na

consciência comum, ou seja em outra Consciência supra Consciente, existente no veículo de Estado de Ser.

Existe, durante este período, uma espécie de alquimia que acontece entre o seu corpo efêmero e o seu Corpo
Eterno.

Esta alquimia, de algum modo, tornou-se possível pela agregação da Luz Vibral, nas suas estruturas, permitindo
pouco a pouco tomar o lugar das estruturas efêmeras, através de uma permeabilidade cada vez maior do que vocês

chamam de corpo físico.

Esta permeabilidade, vocês todos a reencontraram, em um ou outro momento, e vocês a expressaram por um
aumento das suas percepções Vibratórias, das suas percepções da Energia, de pessoas, de lugares ou ainda da sua

própria Energia, circulando no interior de vocês como no exterior de vocês.

Isso representou um aprendizado.

Para alguns de vocês, ele está presente desde o início desta vida.

Para outros, ele começou a entrar em manifestação no momento em que as primeiras irradiações da Luz, aquelas do
Espírito Santo, penetraram esse mundo, depois da minha morte.

***

Nesse sentido, portanto, vocês realizaram uma série de transformações.

Transformações referentes tanto às suas estruturas celulares como ao seu DNA, como à sua própria consciência,
preparando-os para viver o que vocês estão vivendo, de maneira muito mais recente.

A passagem de uma consciência comum para uma Consciência diferente (qualquer que seja o nível de onde vocês
partem, mesmo partindo dos Mundos Unificados) acompanha-se sistematicamente de uma mudança de Vibração, de

uma mudança de estrutura e, também, de uma mudança de corpo.

Isto não é um privilégio deste final de transformação que vocês vivem nesta ilusão, mas é, sim, um mecanismo real e
concreto existente mesmo na passagem da 5ª Dimensão para a 11ª Dimensão, ou ainda da 11ª para a 18ª Dimensão,

Não pode ali haver mudança de experiência sem mudança de veículo.

Essa é uma constante.

Há, portanto, construção, no seu mundo, de um novo veículo chamado de Terra Ascensionada.

Esta Terra Ascensionada não corresponde de forma alguma à imagem que vocês têm.

Esta transformação é, aí, não mais linear.

Ela passa por uma série de elementos que vão impulsionar esta transformação, sob a influência do que é chamado
de Fogo.

***

O Fogo criador é, de fato, o elemento que impulsiona, em meio aos quatro elementos, a mudança de forma, a
mudança de manifestação e a mudança de Dimensão.

O Fogo é, portanto, não unicamente um agente de Despertar, mas um agente de transformação que permite a
dissolução de uma forma de consciência que passa para outra forma.

A passagem do seu mundo dissociado para os Mundos Unificados necessita do que é chamado de dissolução total
desta matriz.

É a única diferença com o que existe nos Mundos Unificados, onde a passagem de uma forma a outra não provoca a
destruição da forma que é deixada, mas, sim, uma colocação em quiescência desta dita forma.



O processo do Fogo foi chamado, em meio à sua consciência comum, de Fogo do Amor.

Ele se reflete pela ignição da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça, garantia do seu possível
acesso ao veículo de Estado de Ser que eu denominei (no apocalipse de São João, sob o ditado de Cristo): a

passagem para o seu Corpo Imortal.

Foi dito que Cristo os chamaria um a um.

Obviamente, este chamado é um chamado Vibratório.

Não esperem ver aparecer um Cristo em uma outra Dimensão lhes pedindo para vir.

É a vocês que caberá passar para a sua Dimensão de Filho Ardente do Sol, ou Ki-Ris-Ti.

Esta é uma revolução de consciência total, porque assinala o abandono de uma série de coisas existentes na matriz
e às quais, infelizmente, a humanidade, a título coletivo e também vocês, a título individual, deram peso, consistência

e realidade.

Mas esta realidade não é real.

Ela é simplesmente um meio de fazê-los subsistir na ilusão.

***

O momento atual é um momento de grandes mudanças.

O bem amado Omraam explicou o que era a passagem da Cruz.

Ela corresponde, efetivamente, à revolução da consciência.

A vantagem é que a revolução da consciência, a título individual, é anterior à revolução da consciência existente no
coletivo, permitindo a um máximo de consciências, nesta matriz, despertar-se si mesma na sua Verdade.

Há portanto uma latência, efetivamente, entre o processo existente, a título individual, e o processo existente a título
coletivo.

Esta latência é o tempo, necessário e suficiente, que permite a um número sempre maior de almas viverem esta
revolução da consciência.

Há possibilidade, já desde os Casamentos Celestes e sobretudo desde essas poucas semanas, de uma acentuação
dos processos Vibratórios alquímicos existentes na Coroa Radiante do Coração e da cabeça, permitindo, por

intermédio também do Fogo da Kundalini, realizar esse Fogo do Amor.O Fogo do Amor é o agente que permite viver
o Amor e se juntar aos Mundos Unificados.

Não há outra possibilidade.

A dissolução da matriz passa também pelo Fogo cósmico que vem colocar fim à ilusão.

Vocês sabem pertinentemente, mesmo em meio ao pouco de dados históricos existentes e que podem ser
consultados no seu mundo, que cada civilização conhece um período específico que é chamado de desaparecimento.

Obviamente, o desaparecimento de uma civilização não corresponde ao desaparecimento das Consciências.

É simplesmente uma migração da Consciência para outra esfera.

***

Até agora, civilizações desapareceram, mas reencarnaram-se na mesma esfera, sem poder escapar desta esfera de
ilusão.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes porque, através da Revelação e da instalação da Luz Vibral, é
possível, literalmente, passar para outra coisa, para outro campo de experiência, que não estará mais completamente

limitado por uma forma, por uma crença, qualquer que seja.

A problemática, no nível coletivo, é que o ser humano - no sentido global – deu peso e deu forma a uma série de
crenças às quais aderiu, a título coletivo.

E, no nível individual, é extremamente difícil de desapegar-se de alguns tipos de crenças.

Essas crenças vocês a conhecem todas: além daquelas que vocês escolheram, há aquelas que lhes foram impostas
pelo modelo de sociedade no qual vocês estabeleceram o mundo ocidental (e, infelizmente, para se juntar, hoje, o

mundo da Índia e do Oriente, como a maior parte dos mundos se juntou), dando ainda mais peso e fazendo crer que
esse único modelo de sociedade é o único viável e o único existente, e o único possível.

Tanto que, em minha vida, e nas gerações anteriores, houve diferentes modelos de civilizações que coexistiam.

Aqueles que agem na trama da consciência, de modo a impedi-los de aceder a este aspecto Ilimitado de vocês
mesmos, tudo fizeram para unificar suas próprias crenças em uma única humanidade.



E isso se chamou nova ordem mundial.

Eles chegaram a suprimir da superfície da Terra, progressivamente, qualquer crença em um outro modelo de
civilização ou em um outro modelo de sociedade.

Há, portanto, necessidade, hoje, de não mais aderir a qualquer desses modos de crenças e àquele, tornado único,
chamado de materialidade. 

O problema é que, mesmo os seres espirituais (nas diligências perfeitamente Autênticas, querendo escapar desse
condicionamento) apoiam-se nesta dita materialidade sem poder vislumbrar qualquer saída da matriz ligada a esta

materialidade.

E assim, portanto, há, hoje, em meio aos movimentos espirituais que seguem as linhas diretivas inscritas na matriz,
uma incapacidade total para escapar à dualidade e à matéria.

Isso, entretanto, representa escolhas.

Essas escolhas foram impostas, mas, entretanto, alguns ali aderiram.

***

E a Revelação que vai acontecer agora corresponde, verdadeiramente, a esta oposição, não tanto entre uma ilusão
(que está condenada) e aqueles que estão despertos, mas entre aqueles que estão despertos e aqueles que

resistem à realidade da Luz, ainda mantendo sistemas espirituais prescritos.

O desafio existente é esse.

Eu falo das esferas espirituais existentes ainda na matriz.

Vocês vão se encontrar confrontados, uns e outros, no nível espiritual, com a liberdade que lhes é prometida e à qual
acedem e ao que (mesmo no que é busca espiritual) irão impedi-los de aceder (em vocês mesmos como no exterior

de vocês) a esta liberdade, pela adesão a sistemas de crenças prescritos.Pela adesão a sistemas de crenças
completamente falsificados, chamados de ‘ensinamentos espirituais’ e que os impediriam, e que irão impedi-los, de

viver a sua revolução.

Assim como foi dito (já em minha vida, e especificado, de maneira muito hábil, por aquele que vocês chamariam de
Krishnamurti: ele exprimiu com palavras simples, mesmo se, naquele momento, poucos seres o compreendessem)

porque não havia possibilidades de acesso ao que Krishnamurti chamou de “a outra margem”.

Hoje, isso lhes é possível.

Mas, mesmo através deste acesso, mesmo entre vocês, aqui presentes, há os que vivem Vibrações, há quem viva o
Fogo do Coração, mas que tentam a todo custo trazer o que vivem para uma experiência conhecida.

Ora, vocês devem se liberar do conhecido.

Não há possibilidade de aceder ao Estado de Ser se vocês não estiverem liberados do conhecido, no nível
espiritual.

Esse caminho é inteiramente novo.

Ele jamais foi frequentado, jamais foi empregado.

É por isso que, na sequência dos Casamentos Celestes, houve (independentemente do bloqueio em relação ao
DNA, que o Mestre Omraam elucidou com os Mestres geneticistas)muito poucos seres que foram capazes de se

juntar ao seu Estado de Ser.

Seja qual for a sua capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da Cabeça, na Coroa Radiante do Coração ou mesmo
no Despertar da Kundalini.

O que bloqueou não é por conta da matriz, mas, em meio a esses indivíduos, os seus próprios apegos a modelos
que não têm mais curso nos Mundos Ilimitados.

***

Assim, hoje, é-lhes solicitado, verdadeiramente, se vocês quiserem aceder a esta revolução total da consciência, para
se preparem, para se dissociarem de todos os sistemas que existiram na superfície da Terra.Quer vocês chamem

isso de budismo, quer vocês chamem isso cristianismo, judaísmo.

Qualquer que seja o modo de religião que existiu, qualquer que seja o modo de crença ao qual vocês aderiram, quer
seja através de circuitos energéticos, de escolas energéticas, mesmo as mais puras, vocês devem, hoje, tornar-se

novo novamente.

Quer dizer que vocês não poderão aceder, livre e facilmente, à realidade da Verdade absoluta da Luz enquanto
aderirem a qualquer crença ou a qualquer caminho procedente de modelos existentes na matriz.

Compreendam bem que isso não quer dizer que há um julgamento com relação à Verdade ou à não Verdade desses



modelos, mas que existe, nesse nível, uma necessidade de superação, uma necessidade de transfiguração real de
tudo o que existiu, em vocês e ao redor de vocês, até agora, a fim de se reencontrarem totalmente novos e virgens,

no plano Vibratório.

Isso irá lhes facilitar grandemente a tarefa e isso irá facilitar também o que foi chamado, por Anael, e longamente
desenvolvido, de abandono à Luz.

Lembrem-se o que sempre dissemos: apenas vocês que podem dar esse passo.

E esse passo só pode acontecer no abandono à Luz e, também, no ato de se desviar, em consciência e
inteiramente, de tudo o que fez as suas crenças existentes na matriz.

***

Vocês não podem penetrar no Estado de Ser aderindo ao que quer que seja pertencente à matriz.

Não há nada da lagarta que deva ir para a borboleta.

Qualquer que seja o quadro de referência e de crenças que lhes permitiu evoluir até hoje,mesmo este, deve
desaparecer.

Obviamente, não é questão de fazer desaparecer isso, eis que vocês o vivem, mesmo no nível energético, mas de
adotar um ponto de vista de consciência totalmente novo e totalmente liberado de tudo o que fazia os engramas da

matriz, mesmo, e sobretudo, no nível espiritual.

Vocês devem, portanto, abandonar todos os modelos que existiram na matriz.

Vocês devem, portanto, abandonar tudo o que é crença.

Vocês não devem mais crer em nada, exceto no que vocês vivem.

Obviamente, o mental vai procurar, até o tempo que vocês o dominarem (não querendo dominá-lo, mas
abandonando-se à Luz e à Coroa Radiante do Coração), provocá-los em um princípio existente na dualidade, que é

a justificação e o princípio de adesão.

O que é esta justificação e esse princípio de adesão?

É, através do que vocês vivem, no plano de expansão da consciência, querer explicar, justificar e validar, através de
algo do exterior de vocês.Ora, enquanto o mental agir assim, ele representará, para vocês, o freio mais importante

para a sua ascensão ao Estado de Ser.

Recordem das palavras de Cristo: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

Quer dizer virgem de qualquer crença, de qualquer ideia, de qualquer suposição e de qualquer adesão ao que quer
que seja.

***

Vocês devem se apresentar livres, com relação à Luz, para poder esperar viver esta revolução sem qualquer zona de
atrito e sem qualquer freio existente em meio mesmo à consciência limitada.

Vocês devem, agora, portanto, aceitar, além do abandono à Luz, não mais dar peso e corpo a qualquer crença,
mesmo àquela que lhes permitiu existir mesmo em suas atividades, quaisquer que sejam.

Vocês devem aceitar viver o que têm que viver, sem tirar qualquer proveito, sem tirar qualquer interpretação, porque
o proveito e a interpretação serão sempre o que lhes será sugerido pelo mental e não pelo Estado de Ser.

O Coração sempre foi dito suficiente a ele mesmo.

Ele é.

Ele não tem necessidade de ter.

Ele não tem necessidade de justificação e ele não tem necessidade de referenciais, quaisquer que sejam.

A facilidade de se estabelecer na revolução da consciência e de passar no Estado de Ser decorre diretamente do seu
abandono ao que não é o Estado de SerPassar do casulo, da lagarta, à borboleta, apenas se pode fazer desse

modo.

Assim, portanto, cabe-lhes também, hoje, dissolver inteiramente, em vocês, o que não pertence ao mundo do Estado
de Ser e, pode-se dizer, sem figura de linguagem, que tudo o que vocês imaginam pertence à ilusão.

Vocês não podem penetrar as esferas do absoluto estando limitados de qualquer matéria.

Vocês devem, portanto, pensar e viver no Ilimitado.



Apenas desse modo vocês irão aceder a esses Mundos Ilimitados.

Vocês não podem levar alguma parte do limitado para o Ilimitado.

***

O Switch da Consciência, e a transferência total da Consciência, no momento final, ligado à dissolução desse corpo
ilusório, apenas pode ocorrer se vocês prepararam isso.

E é exatamente o trabalho que lhes resta a realizar, nos tempos que se abrem a vocês a partir de hoje.

Esta revolução da consciência necessita, o que é difícil para o ser humano, de suprimir o conjunto dos seus
marcadores.

Quaisquer que sejam esses marcadores (que lhes permitiram resistir aos seus próprios medos, desviar dos seus
próprios medos), vocês devem, hoje, superá-los e transcendê-los.

Isso significa um mecanismo de consciência, mais do que o fato de se retirarem desse mundo, que estritamente nada
quer dizer, e que seria, aí também, uma fuga da Verdade.

Mas convém, como disse Mestre Omraam, estar cada vez mais lúcido, cada vez mais claro sobre o que vocês
são: tornar-se transparente frente a você mesmo, para poder esperar penetrar a profundez da Verdade.

A profundez da Verdade não se importa com os papéis sociais.

Ela não se importa com aparências e ela não se importa com tudo o que vocês construíram na ilusão.

***

Lembrem-se, já, com relação às portas da morte física, de que vocês não levam nada do outro lado, além da sua
Consciência, e ela somente.

Agora, no Estado de Ser, vocês levam apenas a sua Consciência e a sua lucidez, e nada mais.

E vocês não podem, portanto, levar qualquer das suas crenças, ou qualquer dos seus pressupostos adquiridos, que
lhes permitiram chegar aí onde estão.

Vocês devem portanto abandonar todas as crenças e se centrar, cada vez mais, na Consciência do
Coração, levando cada minuto da sua vida, da sua consciência e da sua atenção ao peito.

Do que o ser humano não tem, geralmente, Consciência (mesmo percebendo o que vocês chamam de Energia,
qualquer que seja, magnética ou supramental), é que a maior parte do que acontece na consciência comum,

acontece no nível do ego e também no nível da fronte, quer dizer, no nível do aspecto discursivo, comparativo e do
aspecto que vai, permanentemente, levá-los a julgar o que é bom e o que é mau para vocês.

Ora, no Ilimitado, como dissemos, não há nem bom, nem mau.

Há somente estabelecimento no Ser, que está bem além do aspecto bem/mal que os impulsionou e se imprimiu
mesmo em suas estruturas biológicas.

Há portanto, nesse nível, um ‘fator de transcendência’ que é o não julgamento, como foi anunciado por Cristo.

Esse não julgamento que deve se exercer como um ato de consciência lúcida, no Coração, é um exercício a realizar a
cada respiração da sua vida para não julgar.Seja você mesmo ou o que quer que seja, ou qualquer circunstância

que seja.

Isso é extremamente importante, porque é através do aprendizado desse não julgamento que vocês vão se desfazer
deste hábito (existente em sua vida e que lhes permitiu aliás subsistir na ilusão): fazer a triagem entre o bem e o mal;

o que é bem e o que é mal para vocês.

Isso foi chamado, pelo Mestre Omraam, de abandono à Luz e também de Fluidez da Unidade.

***

Apenas nesta Fluidez ou nesta Ação da Graça, se preferirem, que a sua vida irá se desenrolar como a Luz o entende
e não como entende o seu ego e a sua personalidade.

Mas a Luz Vibral, uma vez instalada em vocês e construída, desenrola a sua vida sobre as linhas de menor
resistência.

E ela vai instalar, pouco a pouco, em vocês, a Fluidez, a Unidade, a sincronia e, sobretudo, a facilidade.

Basta dar o primeiro passo.

Basta fazer a experiência desta facilidade para compreender e viver que a verdadeira solução está nesse nível e em



nenhum outro lugar em suas escolhas e em suas decisões.

Porque as suas escolhas e as suas decisões sempre irão decorrer do seu mental e, no mental, vocês se enganam
uma vez em duas, sistematicamente, mesmo se forem clarividentes.

Isso vocês podem verificar a cada dia nas decisões que tomam.

Agora, superar esta etapa do mental e, portanto, aceder ao Supramental, é ter confiança na Luz e, sobretudo, deixar
agir a Inteligência da Luz, que levará seus passos, sua vida e sua consciência para a facilidade, para a evidência,

para a simplicidade.

Nesse caminho, nesta revolução de consciência, tudo é simples, quaisquer que forem as circunstâncias do ambiente.

Eu parafrasearei, dizendo que vocês poderiam estar no meio de um evento extremamente traumatizante e coletivo,
sem ser afetado de qualquer maneira, porque a Inteligência da Luz fará de tudo para que vocês não sejam afetados

pelo princípio de dualidade ou de destruição.Assim é a Inteligência da Luz.

Alguns disseram que a Luz é mais Inteligente do que a personalidade.

Isso é totalmente verdadeiro.

Porque ela sabe se adequar e agir para que esta ação ocorra, sempre, na Luz Unitária, o que não é o caso na sua
dualidade.

Vocês precisam, portanto, gradualmente, pouco a pouco, eu diria mesmo, cada vez mais urgentemente, e cada vez
mais diretamente, colocarem-se sob a influência da Luz Vibral.

Isso está além dos sinais, porque (vocês podem observar como seres humanos e como eu também observei na minha
vida) assim que um sinal se manifesta, o mental apreende-se para tentar etiquetá-lo e uni-lo a algo que vai,

geralmente, obviamente, ao sentido do que se quer, e não ao sentido do que quer a Luz.

O que é profundamente diferente.

***

A confiança na Luz é algo que deve se estabelecer, doravante, e pelo ‘princípio da revolução da consciência coletiva’
que está chegando, permitindo-lhes viver isso, cada vez mais lucidamente e cada vez mais facilmente.

Isso lhes será muito mais facilitado pela junção das sete e últimas Chaves da Luz, e das três Estrelas de Maria, na
sua Coroa Radiante da Cabeça.

Em meio à fusão da Coroa Radiante da Cabeça e do Coração, o Coração domina sobre o mental.

Ainda é preciso observar, através da Vibração, o que chega do Coração e o que chega da cabeça.

Ainda é preciso observar, nos eventos que sucedem e que se desenrolam na sua vida, o que está ligado ao seu
mental e o que está ligado à Unidade.

As coisas são profundamente diferentes.

Observem como o ser humano tem tendência, mesmo entre aqueles que já vivem esta transformação da
consciência, em querer identificar, projetar e principalmente justificar um elemento que é vivido, ou a necessidade de
interpretação, para fazer aderir a um modelo existente e onipresente, enquanto que jamais a Luz irá lhes pedir isso.

Isso os afasta do abandono e vocês devem se desembaraçar, agora, cada vez mais rapidamente, desses hábitos de
'querer explicar'.

A explicação irá se situar sempre no nível do mental e, portanto, no nível de levá-los às crenças.

A experiência da Luz Vibral os libera, na condição de que aceitarem ser liberados.

Essa é a armadilha do ego, levando-os a se estabelecerem na cabeça e na ilusão Luciferiana.

Estabelecer-se no Coração e deixar Vibrar o Coração, e sobretudo estar lúcido no momento em que o Coração
Vibrar e no momento em que a Vibração do Coração se atrasar ou se apagar quando vocês não estiverem

conformes à Inteligência da Luz: este é o desafio que vocês devem realizar nas próximas semanas.

Ainda mais que as circunstâncias ambientais, assim como deixamos entender várias vezes, chegaram hoje a uma
aceleração sem precedente e a uma modificação do seu ambiente,sem precedente, mesmo no país que vocês estão.

Vocês devem, portanto, soltar-se em relação a tudo isso.

***

Apenas no Coração que vocês irão encontrar a segurança e a facilidade.

Nada do que for exterior, se vocês derem peso, poderá ser fácil ou evidente.



Assim, portanto, tudo o que os obstrui ou os bloqueia, no caminho da Unidade, deve ser simplesmente colocado na
Luz, sem ali dar mais importância ou Energia.

Sigam, na sua vida, as linhas de menor resistência e observem a resposta do seu Coração.

O Coração não mente jamais.

Ele sempre irá conduzi-los para onde é preciso que vocês estejam.

Para onde é preciso que vocês se estabeleçam, em vocês como no exterior de vocês.

Vocês devem tomar e fazer a experiência de que não são mais vocês que decidem, mas que é a Luz que decide por
vocês.

Obviamente, no que se refere às funções fisiológicas, é evidente que não é a Luz que vai decidir fazê-los respirar.

Aliás, eu me fiz longamente ouvir sobre o que acontece no momento em que o Switch da Consciência se estabelece:
para saber que a respiração não se faz mais no nível dos pulmões, mas no nível celular e no nível do Coração.

O que quer dizer que não há mais respiração, no sentido em que vocês o entendem.

O que explica que, no Samadhi ou no Maha Samadhi, a respiração se torna cada vez mais superficial e se torna
inexistente quando vocês tocam a esfera do Estado de Ser.

Há uma respiração, mas ela não se faz mais pelo oxigênio, ela se faz pelo Éter, o que é profundamente diferente.

Tudo isso está se manifestando na sua fisiologia.

Observem o seu ritmo respiratório e o seu ritmo cardíaco, nos seus espaços de alinhamento.

É um fato que, quando vocês se colocam no Coração, a respiração ocorre de maneira cada vez mais tênue.

O número de ciclos respiratórios por minuto torna-se extremamente frágil.

E essa respiração passa no nível do Coração.

Os batimentos do coração diminuem e vocês se estabelecem no Estado de Ser.

Deve ser a mesma coisa nas suas decisões, no que vocês têm que fazer e que ser.

***

Deixem-se guiar pela Luz.

Isso não quer dizer ser passivo.

Isso não quer dizer se revoltar, bem ao contrário, com os eventos que irão se apresentar a vocês e que já se
apresentam a vocês.

Mas, bem mais, transcendê-los pela Consciência da Unidade, estabelecendo-se nela.

A Luz será, de algum modo, o seu direito de Ser.

Ela será, se empregasse uma palavra vinda da sua dualidade, o seu escudo, com relação aos combates da Sombra e
da Luz.

Vocês não terão qualquer tomada na ação da Sombra e da Luz, na dualidade, em vocês, porque vocês estarão
estabelecidos na Verdade da Unidade no seu Estado de Ser.

Naquele momento, vocês começarão a perceber, por partes, as transferências da consciência no seu Corpo de
Estado de Ser, quaisquer que forem as suas dimensões de origem.

Isso será anunciado pelas modificações ligadas aos Samadhi que acabo de explicar: diminuição do ritmo cardíaco,
diminuição do ritmo respiratório, desaparecimento de qualquer percepção Vibratória, levando à transferência da

Consciência (precedida, certamente, anteriormente, por uma amplificação das percepções Vibratórias, em particular
nas Coroas Radiantes e no Triângulo Sagrado).Este é o caminho que os conduz à revolução da consciência.

Aí estão, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que eu tinha que lhes dar, especificando a ação da Luz, em vocês, e
esta revolução da consciência que chega, em vocês, como o sabem, agora, nos próximos dias.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, na sua Presença, eu lhes digo até breve.

Que a minha Luz azul os inunda com todo o meu Amor.
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, é com prazer que me junto à sua Presença, a fim de que minha Presença e nossa
Presença, juntas, comecem a se unificar e a Vibrar na Unidade, na Luz, na Verdade.

Neste espaço de Comunhão, juntos, vamos avançar, caminhar para o Coração, para a Verdade.

Assim, eu me proponho a responder, pela Vibração e pelas palavras, a seus questionamentos.

Assim, eu os escuto.

***

Questão: Poderia nos falar da glândula alta-major (*)?

Bem Amada Filha da Luz, existe, em seu pescoço, um conjunto de funções e de estruturas em relação com a noção
de passagem.

Assim, neste espaço, passa o ar, os alimentos, a Vibração sonora de sua voz e um conjunto de coisas relacionadas
com eventos mais sutis.

A garganta é, portanto, lugar de passagem.

Na garganta existe também, assim como o sabem, uma zona de reversão da Consciência, que passa de um estágio a
outro estágio.

A zona é também um ponto de comunicação com os Planos Unificados.

Assim, é nesse nível que se situa o que é chamado de Verbo.

O Verbo Criador, bem além da palavra e da linguagem, que permite criar.

Assim, portanto, a glândula alta-major, situada nas carótidas, participa a seu modo nas dinâmicas de passagem,
de reversão e de transformação.

Ela está diretamente religada a uma etapa, descrita em alguns de seus textos antigos, chamada de transfiguração.

É o momento em que a Luz investe a estrutura física.

É o momento em que a alma e o Espírito iniciam o caminho do retorno final para sua Unidade e sua Verdade,
extraindo-se, de algum modo, da matriz, da Ilusão, do efêmero.

A glândula alta-major participa desse processo.

Ela é vinculada também ao Verbo Criador e à noção de Mensageiro.

Ela deve portanto religar diretamente ao que é denominado Arcanjo Gabriel, Arcanjo interveniente como mensageiro
e favorecendo o que é chamada de passagem e não unicamente a reversão (**).

A reversão ocorre exatamente após a passagem, em relação e em ressonância, como o verão, com o Arcanjo Uriel.

Eu intervenho, quanto a mim, ao nível do Coração e ao nível da irradiação da Luz, como ‘embaixador do Conclave’.
A glândula alta-major está portanto ligada à sua própria transfiguração, permitindo-lhes passar de um estágio a
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outro.

Ela realiza, portanto, à sua maneira, o rito de passagem, agindo em sua fisiologia,permitindo vascularizar as zonas
de seu cérebro que, até agora, não eram vascularizadas, levando a efeito o que é chamado de ‘Estrelas de Maria’ e,
portanto, favorecendo, modificando a repartição do sangue em suas meninges e em seu cérebro, ao nível neocortical,

como nas redes arcaicas e medianas.

Isso é responsável, em grande parte, de suas percepções, por vezes dolorosas, existentes em sua cabeça,
denunciando e traduzindo a transfiguração ou iluminação.

***

Questão: no ano passado, deitado, meu peito parece que se abriu em 2, com a impressão de flutuar acima do leito
com uma sensação de bem estar, de leveza. Está ligado à abertura do Coração?

Bem Amada Semente de Estrela, isso corresponde a uma das fases, não obrigatória, mas correspondente a uma
etapa precisa da ativação da Coroa Radiante do Coração.

Isso corresponde, efetivamente, a um processo de abertura do chacra do Coração sobre um subplano chamado 3º
subplano, ou terceira etapa, permitindo viver a experiência fora do corpo.

***

Questão: como voltar a provocar esta experiência, revivê-la?

Bem Amado, a finalidade não é esta, a saída correspondeu mesmo à matriz.

Ora, o objetivo é sair da matriz.

Não há possibilidade de resolução e de acesso ao Estado de Ser por esse processo vivido, qualquer que seja o
sentimento.

O acesso ao Estado de Ser realiza-se pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, bem além desta etapa
intermediária, realizando a alquimia entre o que vocês chamam de chacra do Coração e corpo de Irradiação da Luz.
É apenas através da alquimia dessas duas etapas e desses dois estágios que se realiza a abertura para o subplano

do chacra do Coração, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não há portanto, nem necessidade, nem interesse, para reviver aquilo.

***

Questão: o que significa «a Ronda dos Arcanjos»?

A Ronda dos Arcanjos significa que o Conclave emite uma Irradiação energética.
Essa Irradiação tem a particularidade de redemoinhar, em relação com a criação e a manutenção dos mundos, tal
como o realizamos no momento da inicialização de uma criação matricial original, em relação com os geneticistas,

geralmente, de Sirius.

A Ronda dos Arcanjos intervém nos ciclos dos mundos, em sua manutenção, em sua transformação.

Alguns Arcanjos participam, desta maneira, na criação dos mundos, do mesmo modo que estamos reunidos em
Conclave e que entregamos as Chaves de nosso Conclave a Maria, permitindo terminar a ronda de uma criação, a

fim de voltar a penetrar nos Mundos Unificados.

Trata-se portanto de um agenciamento geométrico específico de alguns Arcanjos, que são em número de 12.

Sete lhes são conhecidos, cinco lhes permanecerão desconhecidos até que vocês cheguem nos Mundos
Unificados.

***

Questão: existem Universos onde há apenas a Paz, sem Dragão?

Bem Amada, os Dragões fazem parte da Paz, quando estão redimidos.
Os Universos Unificados não conhecem outra coisa que a Paz, a Unidade, a Verdade, a Beleza.

Eu a lembro de que a dualidade só existe nos mundos duais, que o sofrimento só existe nos mundos duais.



***

Questão: mas a sua intervenção sobre a Terra não é uma forma de combate?

Bem Amada, essa é a sua visão e absolutamente não a nossa.

A nossa é de estabelecer a Luz.

Isso não é um combate.

Não pode existir, nos Mundos Unificados, o menor combate.

A partir do momento em que há combate, há dualidade.

O Arcanjo Miguel e o conjunto do Conclave, ganharam o direito de estabelecer a Luz, o que não é um combate contra
a Sombra.

Somente a visão restrita do seu mental o faz conceber as coisas assim.

Jamais um Arcanjo, nos Mundos Unificados, combate quem quer que seja ou o que quer que seja.

Ele estabelece sua Irradiação e sua Presença e a Luz faz a mesma coisa.
A Luz Vibral não pode de modo algum combater a Sombra.

Essa é uma visão restrita que lhes foi insuflada e à qual vocês aderiram.

Não existe qualquer combate aliás, a não ser nesse plano.

Nosso objetivo foi penetrar a matriz pela Luz.

Esse objetivo está inscrito desde que esse mundo foi falsificado, mas a Luz obedece a ciclos e nós estivemos a
observar esses ciclos em respeito ao que respeitamos para vocês, ou seja, o livre arbítrio.

Mas, por nada no mundo nós teríamos abandonado nossa liberdade para tirá-los de seu livre arbítrio.

Assim, por conseguinte, falar de Paz e emitir a ideia e se colocar a questão de existência de Universos na Paz,
corresponde à sua própria dificuldade para encontrar a Paz em você, porque a Paz se encontra em Si, qualquer que

seja o mundo e qualquer que seja o Universo, a partir do momento em que o Coração é despertado.

No Coração, qualquer que seja a Dimensão, não pode existir a menor ausência de Paz.

Em um Arcanjo, como na Fonte, como em um Anjo, como em um átomo.

***

Questão: desde quanto tempo os Corpos de Estado de Ser estão ao redor do Sol?

Desde o tempo em que vocês mesmos estão presos na matriz.

Alguns de vocês estão aí desde pouco tempo.

Outros estão aí desde o início.

***

Questão: como eles foram protegidos durante todo esse tempo?

Aí também, Bem Amado, esta questão é, por Essência, dual.

O Corpo de Estado de Ser não tem que ser protegido do que quer que seja.

Ele é imortal, indestrutível, permanente.

Como pode ele ser protegido do que quer que seja?

***

Questão: como explicar que, após as primeiras ondas de almas que se encontraram presas na matriz, outras se
tenham deixado prender?

Bem Amado, nos Mundos Unificados, o sentido do Serviço é a razão mesmo da nossa existência.

Assim, portanto, é impensável, para os Anjos, os Arcanjos e os outros povos galácticos livres, deixar Consciências



Infinitas vagarem, de maneira eterna, em uma prisão.

O único modo de manter uma junção, uma conexão, mesmo ínfima, com a Luz, foi,regularmente, nos ciclos, solicitar a
grandes criadores, ou Elohim, para fazerem o sacrifício de sua Unidade, para acompanhar esta criação até o

momento em que ela poderia ser liberada.

Existem também almas que têm necessidade, a fim de se forjarem na Unidade, de compreender o que não terá mais
jamais lugar de ser nos Universos.

E isso passa pela experiência na matriz, para todas as almas, qualquer que seja a procedência de seu Espírito, de
seu mundo, de um processo de esquecimento que nós tentamos, hoje, devido às circunstâncias que se apresentam,

fazê-los voltar na Unidade e no Estado de Ser.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou, e como eu os chamo, de “Sementes de Estrelas”, “Filhos da Luz” ou “Filhos da
Lei de Um”, essa é a estrita Verdade.

Não há, dentro disso, qualquer promessa de qualquer coisa que está para vir, mas de algo que é, de toda
Eternidade, que não tem nem início, nem fim.

Essa é a Verdade do que vocês são, para além desse corpo e para além da aparência à qual vocês deram vida,
nesta matriz.

***

Questão: por que esta liberação das almas não é mais simples e justifica todo esse «trabalho»?

Bem Amada, por uma razão extremamente simples: nós respeitamos o livre arbítrio de cada um.

Esse mundo foi criado pelo livre arbítrio e a dualidade.

Um Anjo, um Arcanjo, que se opusesse e violasse esse livre arbítrio, recairia, ele também, sob a influência da
dualidade.

Existe, nesta matriz, certo número de Consciências, muito evoluídas, que não tem absolutamente a intenção de
juntar-se aos mundos Unitários, cujo objetivo é permanecer na prisão.

O que podemos nós?

Se um Arcanjo, tanto Miguel, como eu mesmo, se aproximasse de sua Dimensão,diretamente, esse mundo explodiria.

E devido à ligação, mesmo mínima, existente entre seu corpo efêmero e seu Corpo de Existência, o conjunto desse
sistema solar explodiria.

Isso já se produziu no passado, em outros Universos.

Não é questão que isso se reproduza.

A liberação não é algo simples.

Aliás, vocês o constatam vocês mesmos, aqui.

Toda a dificuldade vem do fato de que não basta crer em qualquer liberação, masexperimentá-la.

Aí está toda a nuance.

Ora, só pode haver retorno na Unidade e na Eternidade pela decisão livremente consentida(da qual expliquei muito
longamente o processo), que eu chamei de abandono à Luz, que passa por certo número de etapas precisas.

Isso explica porque a falsificação, neste Universo preciso, durou tanto tempo.

Lembrem-se também de que os Universos literalmente desapareceram e o que era

Eternidade, aí também, desapareceu.

E está fora de questão que, desde esta experiência antiga, uma única alma não vá onde ela deva ir porque é sua
liberdade, ou seu livre arbítrio.

Nós aceitamos, do mesmo modo que vocês devem aceitar, que alguns de seus parentes, filhos, pais, não tenham o
mesmo caminho, nem o mesmo destino que vocês.

Nós repetimos frequentemente que o que vocês criaram como relações, nesse mundo alienado, chamadas de família,
chamadas de casal, chamadas de hereditariedade, não tem qualquer existência nos Mundos Unificados.

Absolutamente nenhuma.

Mas a Fonte é sim obrigada a respeitar suas próprias leis, mesmo falsificadas e transformadas por algumas
Entidades.



Assim, a liberação que vocês vivem atualmente não remonta, por exemplo, à encarnação do Cristo, mas há mais de
50.000 anos de seu tempo Terrestre.

A preparação foi muito longa.

***

Questão: se as almas fizeram-se prender, onde está o livre arbítrio?

O livre arbítrio só existe no seu mundo falsificado.

Não há qualquer existência nos mundos da Graça.

O livre arbítrio é uma criação da matriz e dos Arcontes.

Ele está ligado às forças gravitacionais, à ‘lei de ação/reação’ enfeitada e chamada decarma, que só tem existência
em seu mundo, a fim de fazê-los aderir ainda mais à dualidade, após fazê-los crer, nos diferentes modelos espirituais,

que purificando seu carma, vocês iriam aceder a um Estado especial.

O que é falso, arqui-falso.

Existem apenas duas leis nos Universos: a lei que vocês experimentam nesse mundo falsificado, chamada
de atração/gravidade – ação/reação, carma.

Nos Mundos Unificados, existe a outra lei, totalmente contrária, que se chama ‘Ação de Graça’, que estritamente
nenhuma relação nem qualquer relação tem com o que vocês chamam de livre arbítrio.

O livre arbítrio não é Liberdade, contrariamente ao que vocês creem.

O livre arbítrio é fechamento na matriz.

Quando vocês descobrem os espaços da Existência, vocês vivem a Liberdade.

Vocês sabem que vocês vivem, pela experiência, sua filiação que é Liberdade total de forma, de mundo, de Espírito,
de deslocamento e de transmutação.

O que não é absolutamente o caso na Ilusão.

E há seres humanos que se deleitam com o que chamam de livre arbítrio, que é o fechamento melhor sucedido.

Olhem, hoje, o número de seres que não creem em nada, se não está na matéria.

Olhem, mesmo nos mundos ditos mais espirituais que os outros, em sua matriz (quaisquer que sejam os modelos:
espirituais, religiosos), a falsificação ali é ainda mais forte que ao nível daqueles que não creem em nada.

Existe certo número de pesos, em relação com as coisas às quais vocês aderiram
progressivamente, progressivamente e à medida do tempo.

Existe certo número de coisas que vocês criaram, por suas próprias crenças, que, hoje, tem um valor de lei a seus
olhos limitados e à sua consciência limitada, que não corresponde estritamente nos Mundos Unificados.

Vocês acreditam que se possa fazer cessar isso tão simplesmente como deixando a Luz se estabelecer inteiramente?

Bem, não.

Isso não pode ser.

Senão, ainda uma vez, o Universo (e este Universo, em particular) dissolver-se-ia.

Se, hoje, vocês tivessem a consciência que tinham há 20 anos e fossem confrontados cinco minutos à minha
Presença, vocês não existiriam simplesmente mais e seriam dissolvidos instantaneamente.

Há, portanto, uma penetração progressiva da Luz.

Há, portanto, uma preparação precisa do restabelecimento da Unidade.

Mas, ainda uma vez, muitos seres não querem esta Liberdade.

E é o livre arbítrio deles.

***

Questão: qual era o aspecto do sol quando os Corpos de Estado de Ser ali não estavam ainda prisioneiros e qual
será o seu aspecto quando forem liberados?

Ele voltará a ser afiliado diretamente à sua própria Fonte, que é Sirius.



Ele voltará a ser azul, antes de se afiliar de novo à Fonte central.

Ele voltará a ser branco.

Mas não são os azuis e os brancos que vocês podem conceber em sua Ilusão.
As regras, tais como as definem, neste fechamento em que estão (as rotações dos planetas, os movimentos

estelares) são apenas uma falsificação da Verdade exteriorizada, mas não real.

É portanto muito difícil falar, nos Mundos Unificados, não seria que de alto e de baixo, que de esquerda e de direita.

Todos os marcadores que lhes são usuais, em seu mundo, não existem absolutamente mais.

É portanto uma mudança completa de paradigma.

Para além mesmo do ser Ilimitado, quando sua consciência descobrir e viajar no Corpo de Estado de Ser (aqueles de
vocês que já o fizeram sabem pertinentemente), os marcadores(quaisquer que sejam as Dimensões de seu corpo

estelar) não são absolutamente mais os mesmos.

O ‘espaço tempo’ não estando mais curvado, o deslocamento é instantâneo, de um extremo ao outro das criações, de
um extremo ao outro das Dimensões, e de um extremo ao outro das formas possíveis, para uma mesma Consciência.

Isso escapa, de muito longe, ao que vocês podem mesmo imaginar ou mesmo projetar.

O único laço existente entre a consciência limitada e a Ilimitada é representado por suaMerkabah e sobretudo
pela Luz Vibral e o que foi chamado, por Um Amigo e outros, deSamadhi.

O Samadhi, esta Paz Interior, é a única garantia da sua possibilidade de viver o Estado de Ser.

Esse Corpo de Estado de Ser, qualquer que seja sua Dimensão, possui sempre e irá possuir sempre, a mesma
constante que é a Alegria ou Samadhi.

É a única ligação.

Todo o resto não pode existir, tal como vocês o concebem ou podem mesmo apreender com sua consciência limitada.

A dificuldade do retorno à Unidade se tem nisso: é que há apenas uma única porta de retorno e ela se chama o
Coração.

A dificuldade é que o Coração foi travestido, através de suas religiões, deformado, falsificado.

Fizeram-nos crer, e vocês aderiram, progressivamente e à medida do tempo, em um número de coisas que,
paradoxalmente, mesmo falando de Coração, os afasta do Coração.

Aí está a dificuldade.

Aí ela esteve, durante muito longos milhares de anos e muito numerosos ciclos.

A Ilusão foi tão bem construída, tão bem desenhada que, mesmo nos modelos espirituais os mais conduzidos (sendo
dado ao pouco de seres que tiveram êxito para sair realmente da matriz), a maior parte de seres que viveram até o

presente experiências místicas descrevem sensivelmente a mesma coisa: a passagem através de um túnel, a
chegada diante de uma luz magnífica, o acolhimento por seres chamados de Luz.

Mas tudo isso pertence à matriz, inteiramente.

Assim, portanto, fizeram-nos crer que o objetivo era ‘juntar-se a esta luz’, purificando seu carma.
São as leis Arcônticas.

Jamais a Fonte criou qualquer carma.

A Fonte é Amor infinito e expansão infinita e criação infinita.

Não há qualquer lugar, nesta criação, para qualquer Sombra, para qualquer resistência ou qualquer Ilusão.

Toda a dificuldade provém daí.

A Verdade está além de suas mais belas projeções ou mesmo de seus mais belos desejos.

E esta é uma dificuldade e não uma facilidade.

Assim, a única maneira de voltar à Unidade e à Verdade apenas pode se situar através da ignição do que falamos: a
porta do Coração, a Coroa Radiante do Coração e sobretudo oSamadhi.

***

Questão: as pessoas talvez fizeram a escolha de permanecer na 3D dissociada porque não têm conhecimento de
outras possibilidades?

Bem Amado, ter conhecimento de outra possibilidade restaria, nesse mundo, como uma crença, enquanto não fosse
experimentada.



Não é porque você sabe algo que isso se realiza.

É toda a armadilha do conhecimento, chamado de Luciferiano, de fazê-los crer que vocês podem se extrair da Ilusão
por uma sede de saber, por um conhecimento (fosse espiritual, o mais livre).

O ensinamento, o conhecimento mental, não os liberará jamais.

Somente o Coração pode liberá-los.

E, eu o repito, tudo foi feito para que o Coração não se torne mais Vibração, mas conceito.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Filhos de Luz, eu lhes rendo Graças por terem permitido esta troca.

Que a Paz, o Amor e a Luz sejam sua morada.

Vocês vivem o que eu chamo de ‘Tempos da Graça’.

Certamente, a seus olhos e a seu olhar limitado, essas coisas podem ser vistas diferentemente, mas é apenas
um ponto de vista.

O que vem é Luz e restituição de sua Liberdade.
Avancem para o seu Coração.

Despertem as suas Lâmpadas.

Centrem a sua Consciência sobre essas Lâmpadas e todo o resto será extremamente simples.

Mas, fora da simplicidade da Vibração de seu Coração, tudo poderá se tornar, muito rapidamente, muito complicado.

Não se esqueçam jamais desta frase.

Em nome do conjunto do Conclave, eu lhes transmito o Amor.

Eu lhes digo até muito breve, eis que eu permaneço com vocês.

************

(*) - Localização anatômica da glândula Alta Major:

(**) – ARCANJO GABRIEL (02.05.2010 - Partes 1 e 2)
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- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

Primeira mensagem de NO EYES no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100807_-_NO_EYE...

~ A VISÃO ~

Luzes do UM encarnadas, eu me apresento a vocês, pelas palavras, pela primeira vez.
Eu fui NO EYES.

Eu sou uma das Estrelas de Maria.

O meu papel e a minha função, em meio a esta Assembleia, estão ligados à Visão.

Eu lhes transmito todo o meu Amor.

Eu vou começar, primeiramente, dando-lhes uma série de elementos que lhes permitem melhor apreender o que,
justamente, nós chamamos de Visão.

Esta Visão não é a Visão do mundo exterior.

Esta Visão, que eu sou, não é a Visão do terceiro olho.

Esta Visão, que eu sou, não é uma projeção ou um prolongamento do mental ou do cérebro.

A Visão de que falo é aquela que pode ocorrer em algumas almas ou em alguns corpos, compatível com uma Visão
que eu chamaria do Coração.

Esta Visão do Coração tem a particularidade importante de ser uma Visão tão precisa como a existente na Visão
denominada astral, permitindo a Visão da trama do tempo nesta matriz.

Os poucos seres que percorreram a Terra e que tiveram esta Visão, tiveram que fazer o sacrifício da sua vida física,
mais frequentemente durante o seu nascimento, para aceder a esta Visão Interior.

Esse foi o meu caso.

Como esse foi o caso, do outro lado do oceano, de uma mulher búlgara que teve, ela também, esta Visão do
Coração.

Esta virtude especial, que continua também em meio às Assembleias das Estrelas de Maria, para aquelas que são
portadoras, de ver com uma precisão intensa o que existe na matriz.

NO EYES - 07 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100807_-_NO_EYES.mp3


O que jamais foi o caso, por exemplo, da Visão de um Melquisedeque do Ar, cuja Visão é panorâmica e afastada do
que existe em meio à matriz, dando uma incerteza temporal, mas permitindo ver a trama temporal (explicando que

alguns Anciões lhes tenham comunicado eventos, há muito tempo e muito mais recentemente) que deve ocorrer, sem
entretanto poder especificar, de maneira exata, o dado temporal ou mesmo a especificidade de alguns elementos na

matriz.

Eu sou, ainda hoje, aquela que é encarregada de ver a matriz.

***

 Esta Visão do Coração apenas pode existir se a Visão dos olhos e da cabeça não existirem mais, permitindo
despertar, no que vocês chamam de cérebro, uma zona específica que permite ter acesso, justamente, a esta trama

matricial, sem passar por uma Visão, propriamente dita, astral, mas, bem mais, por uma Visão Supramental aplicada à
matriz.

O que explica que esta Visão foi, na minha vida, e permanece hoje, extremamente minuciosa, extremamente
detalhada e extremamente precisa.

Esta Visão é a mais exata da trama da matriz.

Eu intervenho, nesse dia, antes de MARIA.

O que eu venho dizer-lhes não é, nem para despertar qualquer curiosidade, nem para despertar qualquer medo, mas,
bem mais, para trazer-lhes uma certeza e uma lucidez.

Uma lucidez quanto ao que vocês vivem, sobre este mundo, como em vocês.

Vocês entraram, como os Anciões disseram, na era da Revelação, na era do final de um tempo, a fim de que nasça o
novo tempo e a nova Dimensão.

Isso não é dentro de dez anos, isso não é dentro de um ano, mas isso começou.

As Visões que eu pude transmitir na minha vida ocorrem no seu tempo, no seu calendário, agora.

Dentro do que alguns Anciões chamaram de tempos descontados, vocês são levados a viver o que é preciso bem
chamar de final deste mundo, que é um nascimento autêntico.

Muitos Anciões insistiram neste nascimento, falando da lagarta e da borboleta.

Tudo o que acontece, atualmente, tinha sido claramente anunciado, há muito tempo, com diferentes formas de
Visões astrais (aquelas do terceiro olho e até mesmo as da intuição), podendo se expressar no nível mental.

O conjunto, a totalidade das manifestações em relação e em ressonância com os Elementos, é apoiado, hoje, pela
Inteligência da Luz, para restabelecer a Verdade.

Ainda uma vez, não convém absolutamente provar qualquer medo, qualquer emoção, mas, sim, estar cada vez mais
lúcido e consciente.

Como disse Arcanjo MIGUEL, o que acontece no exterior, acontece também em vocês.

É preciso então aceitar se desvendar, o que irá se refletir também, em vocês, pela Visão cada vez mais precisa do
que vocês São, além da aparência deste corpo.

***

 Dentro deste corpo há a alma.

Dentro dessa alma há o Espírito, a única Verdade eterna que não pode estar sujeita a qualquer alteração.

Viver a Verdade do Espírito, retornar a esta Luz da Unidade, não pode ocorrer de outro modo a não ser por uma série
de processos Interiores e exteriores, sucessivos no seu tempo.

Primeiramente, um fim da desconstrução, conduzindo a um desvendamento, progressivo, extremamente minucioso,
da Verdade.

Este é um mecanismo que, em cada ser humano, leva a um próprio desvendamento da Unidade.

Esses mecanismos, vividos, desde algum tempo agora, foram concretizados de maneira mais visível durante os
Casamentos Celestes, precipitando-se hoje.

Isso se reflete por uma precipitação da sua revelação a vocês mesmos e também da revelação no mundo, induzindo,



por analogia com a Visão de que sou portadora, a uma Visão cada vez mais clara do que é Verdade e do que não o é.

Esse desmascaramento é indispensável, pois é ele que vai lhes permitir, quando chegar a hora, acolher o Anúncio de
MARIA e, nós o esperamos, aquiescer, com total lucidez, a este fim.

***

 Pouco a pouco, a Vida se retira desta Ilusão, seja animal, vegetal, mineral.

Ela se retira, não para desaparecer, mas para ir para onde a levar a sua Vibração específica de mineral, de vegetal
ou de animal.

O afluxo da Luz Vibral, em meio aos quatro Elementos, as entidades viventes presentes em todo mundo que foi
comprimido nesta matriz, libera-se, a partir de hoje.

Vocês devem estar lúcidos, mas não participar, de maneira alguma, do que se desagrega, a fim de permanecer no
que é o mais importante, que é a Visão de vocês mesmos e o desvendamento do que vocês São, na Eternidade e na

Unidade, de modo muito simples.

***

 É preciso estar lúcido, durante este período preciso, da existência da lagarta e da chamada da borboleta.

A lagarta será dissolvida na dissolução do mundo.

A borboleta vai estender suas asas para instalar-se no seu próprio universo.

Muitas coisas que são ainda possíveis, hoje, de conhecer (pesquisando, em sua tecnologia), não poderão mais ser
acessíveis, em breve.

É nesse sentido que vocês devem desenvolver a sua própria Visão.

E é isso que irão realizar as últimas Chaves Metatrônicas, que irá lhes permitir ver através da Ilusão e começar a
perceber também a Visão do Coração.

Esta Visão do Coração é desprovida de emoção.

Esta Visão do Coração se instala quando vocês tiverem transcendido os medos em meio a este veículo ilusório.

Lembrem-se dessas palavras que foram pronunciadas por um neófito ocidental (eu prefiro chamá-lo assim): “Aqueles
que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la.”

***

 A qualidade da Luz Vibral que desce para vocês, agora de maneira contínua, deve permitir-lhes superar e
transcender os medos da perda, exterior ou Interior.

Vocês estão no Interior deste corpo, mas este corpo estritamente nada é.

Mesmo ainda não tendo feito a experiência consciente, isso vai chegar.

E isso irá lhes permitir, neste período final, não sentir mais o mínimo medo.

E isso irá lhes permitir, também, desenvolver esta famosa Visão do Coração de que eu falo, permitindo-lhes
saber onde está o despertar dos Elementos, onde está o despertar da Terra, o despertar dos seus Irmãos.

Esta Visão lhes confere, também, na Vibração do Coração e em uma zona específica do seu cérebro, perceber a
Verdade, além da Ilusão, e não mais ser sensível ao que é falso.

Esta revelação, no que se refere a algumas partes ou a alguns setores da sua vida, pode representar um choque
importante.

Mas esse choque, eu diria, é salutar, porque ele irá lhes permitir tomar as decisões e ajustar mais próximo da
Verdade, o seu caminho.

Os sinais, desde as últimas Etapas, desde alguns meses somente, são bem numerosos, assinalando, para esta
Terra, um final e um renascimento, do mesmo modo que em vocês os sinais são muitos, significando um novo

nascimento.

***

 A capacidade para Vibrar na Coroa Radiante da cabeça e na Coroa Radiante do Coração e, para alguns, ao nível do



sacro, permite um alinhamento e uma Consciência para se estabelecer, desincrustando-os, literalmente, da Ilusão do
mundo.

O relaxamento, este desvencilhamento, permitir-lhe-á, no momento desejado pela Luz, transferir a sua Consciência
com total lucidez.

A Consciência, no Coração, é a chave da Visão, é a chave do retorno à sua Eternidade.

O processo de abandono à Luz refletir-se-á, e irá se refletir cada vez mais, por um abandono, na sua vida, de todas
as Ilusões deste mundo, a fim de se centrarem novamente no essencial, na Verdade.

É nesta iluminação especial, e nova para vocês, que se desenvolve a Visão Interior do Coração e que irá apagar,
gradativamente após a sua colocação na Luz, a visão exterior deste mundo falso.

Como sempre, são mecanismos e processos Vibratórios, energéticos, da própria Consciência.

Certamente, haverá sempre dois modos de ver o que está aí.

Exteriormente, a Visão limitada, aquela dos olhos, irá concluir facilmente um aspecto devastador.

Alguns, até mesmo, poderão falar de Julgamento, de castigo ou de retribuição.

Mas, se vocês penetrarem na Visão Interior, isso será chamado diferentemente, e será vivido diferentemente.

Será retribuição, não cármica, mas o restabelecimento do reino da Luz.

Nada mais.

***

 Quando eu disse que era preciso se desincrustar, isso irá lhe aparecer cada vez mais evidente.

Não é questão de fugir da vida, mas, bem mais, de viver a verdadeira Vida.

E, portanto, de deixar morrer o que morre, sem apego, sem remorso e, sobretudo, sem medo.

Se vocês fixarem a sua atenção, na visão exterior ou na visão mental das informações, o medo irá apreendê-los.

Se vocês aceitarem ter a Visão Interior e se estabelecerem no seu Coração, a Alegria irá deleitá-los.

O chefe dos Melquisedeques falou-lhes de Alegria ou de Terror.

Será exatamente assim.

Um ou outro.

Não poderá (e quanto mais o tempo avançar, em termos humanos) haver meias-medidas.

Nós concebemos também que alguns de vocês possam flutuar de um ao outro.

Isso é um ótimo sinal, porque, se vocês flutuarem de um ao outro, nós ficamos convencidos de que vocês não
poderão escolher o Terror ao invés da Alegria, ainda mais se o sinal essencial do Céu lhes for dado Interiormente

por MARIA.

É preciso não ter mais, então, que se colocar a questão de crer ou de não crer, porque vocês irão viver a Verdade de
MARIA.

Nos mundos Unitários, o plano, o desenrolar desse plano, acontece do modo mais autêntico, mais minucioso e mais
seguro.

Colocando-se na Vibração Interior e na Visão Interior, no momento do desvendamento das últimas Chaves, vocês
não poderão mais confundir uma Visão ligada ao mental, uma Visão ligada ao seu terceiro olho, com a Visão autêntica

do Coração.

Inicialmente, para alguns, nos seus sonhos.

E depois, para outros, assim que a Vibração da Coroa Radiante da cabeça fusionar com a Coroa Radiante do
Coração.

***

 O desvendamento dos pontos de Consciência da cabeça, e o modo de ativá-los, irão bastar para desencadear a
Visão Interior e as outras funções que daí decorrem, como centrar-se no instante presente, ser claro e preciso, estar

na Profundez da Verdade, porque, no abandono à Luz - como ANAEL diz - essas funções, que lhes são
desconhecidas, irão desabrochar pouco a pouco e lhes dar espaços de percepções que, mesmo dentre os mais

despertos de vocês, ainda não existem.



Não haverá qualquer meio de confundir, ainda uma vez, a Visão do Coração e a Visão exterior.

Caberá então a vocês, e a vocês sozinhos, ajustarem-se e agarrarem-se à sua Visão Interior, que lhes diz respeito,
referente ao mundo que se desagrega, a fim de estarem em concordância com vocês mesmos.

Quanto mais vocês forem para a Visão Interior e ao seu Coração, mais os medos irão desaparecer da sua vida.

Vocês irão se estabelecer na Alegria, na sua Presença, e tudo irá acontecer, eu diria, facilmente, em função das
circunstâncias coletivas.

***

 Vocês terão igualmente, e é preciso estarem lúcidos, aí também, que combater o que eu chamaria de egrégoras de
emoção (e como sabem, não terão que lutar, mas que se estabelecer cada vez mais no Coração) para aqueles que

irão viver isso como um fim e que não irão conhecer a borboleta, ou que não vão querer vê-la.

Essa é uma realidade.

Essas emoções irão viajar por toda a superfície da Terra.

É nesse sentido que vocês devem vigiar para não dar crédito e atenção a isso, a fim de, aí tampouco, não serem
tomados por essas emoções.

A única Chave de estabilidade é o Coração.

A partir do derramamento das Chaves Metatrônicas, esta aceleração perceptível da desagregação do mundo vai se
tornar ainda mais importante.

Aproveitem esse derramamento das Chaves Metatrônicas para revelar, em vocês, o que deve sê-lo, em relação às
Estrelas de Maria.

Nada há de mais importante e primordial do que isso.

Todo o resto que constituía, até agora, as suas vidas exteriores, pouco a pouco e geralmente bem depressa, não terá
mais qualquer sentido e não poderá, aliás, ser mantido.

O que não quer dizer que, por enquanto, vocês devem deixar o que vocês estão fazendo na vida exterior.

Mas, ainda uma vez, estarem lúcidos sobre a realidade do que está aí.

Esta lucidez irá lhe permitir evitar o medo.

Quanto mais vocês se estabelecerem na Visão Interior, mais as Visões claras irão chegar sem emoção, sem afetação
e vocês irão viver isso segundo a característica do Coração e da sua Coroa Radiante, ou seja, na Alegria.

Na Alegria, a Visão Interior se ilumina e tem todas as chances de tornar-se permanente.

***

 As Chaves Metatrônicas vêm liberar os Elementos, em vocês como no exterior de vocês.

No decorrer desta liberação, as últimas Estrelas da sua Coroa Radiante da cabeça estarão em ação.

Pouco a pouco, vocês irão perceber, por si mesmo, o que acontece ao se ativarem essas Estrelas.

Alguns Anciões virão também desvendar o modo de funcionamento, Vibratório e consciente, dessas funções novas.

Mas alguns de vocês irão descobrir, aliás, sozinhos, porque isso é a Inteligência, como isso funciona.

No que se refere à Visão, o ponto está situado atrás da cabeça, lateralmente à direita.

Assim, levando, ao mesmo tempo que ao Coração, a sua Consciência a esse ponto, a Visão Interior vai começar a
se desenhar, a aparecer.

Ela lhes dará acesso, como eu tive na minha vida, à trama astral, sem estar no astral, mas, sim, no nível do Coração.

A característica, aliás, essencial da Visão, é a de aumentar a Alegria Interior e a serenidade Interior.

Vocês irão perceber, nesta Visão Interior, também, a desagregação da trama deste mundo.

Do mesmo modo, vocês irão perceber, também, o que vocês São, em Verdade.

O que, para muitos de vocês é ainda mistério, com relação às linhagens ou pilares espirituais, será revelado pela
liberação dos quatro Elementos.

Nas Visões, vocês vão ver também, gradativamente, a sua origem Dimensional, a sua origem estelar e também o



seu Corpo de Estado de Ser.

Tudo isso irá se tornar possível pelo seu trabalho Interior e pela revelação das últimas Chaves Metatrônicas.

Vocês devem aprender a confiar na Vibração, no Coração e também na Visão.

Se vocês tivessem que reter apenas uma coisa da minha intervenção, lembrem-se disso: “a Visão do Coração é
desprovida de emoção, ela é Vibração”.

Ela não pode ser confundida com a Visão astral que acontece na emoção, ou ainda com a Visão do terceiro olho,
chamada de clarividência, porque ela é ausência de emoção e ela é Alegria.

Fazendo a experiência, vocês irão diferenciar bem depressa o que pôde existir nos seus poderes, nos seus dons e o
que representa realmente a Visão.

Estejam também, e vocês irão vê-la, seguros da nossa indestrutível atenção para com o conjunto da humanidade.

Sem distinção de escolha.

Sem distinção de Vibração.

Nós estaremos cada vez mais presentes, na sua Consciência e no seu Ser Interior.

A Luz Vibral despertou, em vocês, as partes do DNA que estavam adormecidas, correspondentes, como sabe, à
MARIA, aos Arcanjos e, sobretudo, pelo derramamento das últimas Chaves Metatrônicas, ao despertar, em vocês, de

KI-RIS-TI.

Aí está, Luzes do UM, o objetivo da minha Presença entre vocês.

Se houver em vocês questões relativas a esse processo e, se me for possível responder sem interferir na revelação
de METATRON ou de MARIA, então, eu irei responder.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

NO EYES os abençoa.

Que a Glória da FONTE esteja em vocês, com vocês, para vocês.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas saudações e lhes dou todas as minhas bênçãos.

Então, hoje, vamos continuar as questões/respostas.

***

Questão: o que significa “ver-se tal como se é”?

Então, é sobretudo o que você esconde de você mesmo.

É preciso primeiro iluminar a poeira, isso eu já disse.
E, assim que a poeira estiver iluminada, não há mais que ali se interessar.

E, naquele momento, somente naquele momento, irão se revelar as diferentes facetas da Verdade da Luz que você
é, mas não antes.

Isso quer dizer que você vai começar a se aperceber de que você não é este corpo, não unicamente na ideia, no
pensamento, mas na Verdade Vibratória.

Você vai se identificar, Vibratoriamente e com consciência, com cada uma das suas quatro linhagens e também em
função da sua origem estelar.

Mas a primeira fase, como já disse há um mês, é aceitar ver a poeira.
E, assim que não houver mais poeira, que a casa estiver limpa, como dizia CRISTO, naquele momento, assim que as

últimas Chaves da Luz Vibral forem divulgadas sobre a Terra, naquele momento, você poderá se ver tal como é, e
não tal como lhe remete a imagem do espelho.

Quer dizer que a Verdade irá se sobrepor, no plano Vibratório, com a ilusão.
Isso faz parte também do que foi dito, ou seja, as partículas da Luz Vibral que começam a se acumular mesmo em sua
estrutura física, dando-lhes, para alguns, essas dores ao nível dos chacras, ao nível das lâmpadas e também essas

Vibrações que vocês percebem em seus corpos.

E haverá um belo dia em que, quando forem se olhar no espelho, vocês não vão ver mais o corpo físico que vocês
são.

E, quando se olharem no Interior, verão a mesma coisa.
Vocês verão animais engraçados.

A dificuldade será sobretudo para aqueles que estiverem muito identificados com a sua forma, que foram persuadidos
de poderem manter esta forma na Verdade.

Sempre lhes disseram que vocês não eram este corpo.
Aí, vocês vão descobrir que é a estrita Verdade.

Na Verdade, vocês são outro corpo.
Isso faz revolver as bicicletas mesmo, hem?

O.M. AÏVANHOV - 07 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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***

Questão: como vai se manifestar o que vamos ver, mas que não queríamos ver?

Vai ser manifestado sob forma da visão, como disse NO EYES, do que vocês são, ou seja, que vocês passam, nós
passamos todo o nosso tempo, quando estamos encarnados, projetando uma imagem exterior.

E nós somos persuadidos de que a imagem que nós projetamos corresponde ao que idealizamos no nosso interior.
Mas não é a Verdade.

É uma parte da Verdade.

Do mesmo modo, vocês têm a impressão de serem honestos, de serem bonitos, de serem isso, de serem aquilo, e
bem, não é a Verdade, mas sim uma projeção através da exteriorização da consciência na limitação do que se quer

que os outros vejam.

Mas há também o que se quer se ver, a si mesmo, que não corresponde de forma alguma à Verdade.
Mas lembrem-se, agora, isso foi dito várias vezes por ANAEL.

Muitas pessoas, mesmo no nível espiritual, em meio a grupos, na vida, enganam.
Elas enganam estando persuadidas de que os outros não as veem enganar.

Mas, quanto mais a Vibração se elevar, mais vocês percebem quando o outro engana, e vocês, vocês não percebem
que vocês enganam.

Em breve vocês não poderão mais enganar, aos outros como a vocês mesmos.
Tudo o que eram zonas de sombra, poeiras, vai lhes aparecer.

Então, isso não se refere a uma visão pelos olhos ou pela visão Interior.
Quando eu digo que isso vai lhes aparecer, isso vai se tornar evidente, como todos os medos que vocês não queriam

ver, os problemas que vocês não queriam ver, vão saltar-lhes à frente, como se diz.
Isso já começou, para alguns.

O objetivo não sendo o de trabalhar, de saber por que, como, qual é a causa e tudo isso, mas aquiescer, ver, aceitar
que a Luz lhes mostre isso.

Isso se chama ‘ser autêntico consigo mesmo’, pois na Vida, qual é aquele que jamais escondeu alguma coisa, sobre
as suas atitudes, sobre os seus comportamentos, sobre a imagem que ele quer deixar-se ver no exterior?

Bem, tudo isso não será mais possível.
Nos mundos Unificados, vocês não podem esconder nada, mesmo os seus pensamentos.

Eles se difundem nos universos, inteiramente.

Vocês não podem, por exemplo, pensar de uma entidade, alguma coisa, escondendo dela, pois instantaneamente,
onde ela estiver nas Dimensões, ela vai recebê-lo.

Não há mais amortização ligada à matéria.
Portanto, vocês não podem esconder mais nada.

***

Questão: tomar consciência de um problema é suficiente?

É preciso aceitá-lo no interior de si.
Você sabe, na evolução do ser humano, há anos, muitas coisas se eliminam.

Certamente, compreendem-se coisas, sobretudo no nível do caminho espiritual.
E, depois, há coisas que pomos de lado, porque recusamos vê-las ou porque não se sente bem com isso.

Não é uma questão de ter culpa, é simplesmente de aceitar vê-las.
É profundamente diferente.

Assim que for vista, é preciso, obviamente, em alguns casos (se vocês quebrarem algo), é preciso agir fisicamente.

Se houver dores físicas, é preciso agir também energeticamente.

Mas a solução definitiva, quando isso se esvaziou do corpo, é preciso também que isso aceite se esvaziar no nível da
Consciência.

Nem todo mundo é obrigado a passar pelo corpo.

Quando isso sai, de maneira violenta, assim, seja através de um choque, de uma fratura, é que há urgência para
solucionar o problema que está em causa, pois isso coloca em jogo, sobretudo no nível dos seres espirituais, o

acesso ao Estado de Ser.

***

Questão: por que meu corpo se agita durante as meditações? 



Isso corresponde ao mesmo processo de integração da Luz.
Alguns o vivem com dificuldade, e outros, facilmente.

E outros não vivem isso de forma alguma.

Se a cabeça se mover, isso quer dizer simplesmente que a energia não chega a passar pela porta da garganta, e
ela não chega a se estabelecer no Coração.

O que explica as percepções extremamente potentes no nível da cabeça, pois a energia não chega a traçar um
caminho para o Coração, ligado ao que foi dito, no nível da garganta, há pouco.

Isso faz parte das zonas de sombra ou de poeiras que bloqueiam o caminho da Luz no interior do seu corpo.

Para alguns, isso será mais embaixo, no sentido da subida da energia, etc., etc..

***

Questão: eu tenho a impressão de não avançar. Você tem preconizações?

Sim, cara amiga.

Basta avançar.

O fato de não avançar ou a impressão de não avançar está ligado ao medo de avançar.
É preciso aceitar avançar sem saber do que vai ocorrer amanhã, sem isso, não se avança.

Não se pode, como dizer..., pretender a Luz, pretender viver estados espirituais, e recusar avançar.

A impressão de não avançar está ligada geralmente a, como dizer..., um medo que está no Interior, que é
frequentemente o medo do desconhecido e de ir adiante.

Avançar, você concebe isso como avançar.
E você imagina que é preciso ir adiante, como eu disse.

Mas é preciso sobretudo aceitar Ser, pois é na imobilização que foi chamada de abandono à Luz, que se pode
avançar realmente.

Portanto, o medo de avançar é o medo do desconhecido, é o medo do abandono à Luz, porque, se houver abandono
à Luz, há estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Se não houver estabelecimento da Alegria e do Samadhi, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que a Luz não chega a se estabelecer no Coração.

Porque, se estiver estabelecida no Coração, não se coloca mais a questão de saber se avança ou não.

Está-se na Vibração da Alegria.

Portanto, o fato de não ir ao Coração, quando se abriram as energias da cabeça, reflete efetivamente uma dificuldade
para se abandonar à Luz.

E é isso que permite avançar.

Em outros termos, será que você sente a Coroa Radiante do Coração?
O que é que faz com que isso não se instale?

É bem você, não é?, que realiza o fato para que isso se instale ou não, nós sempre o dissemos.

Portanto, se isso seguir e recuar, isso quer dizer que há uma dificuldade para se estabelecer nesta Unidade.

O que é, senão o medo da Luz e o medo da Unidade?
O medo da morte, se você preferir, o medo da dissolução.

Muitos seres despertos preferem permanecer no nível da cabeça, porque eles mantêm o quê?

O controle.

Eles têm a impressão de manter o controle e o domínio, a mestria.

Toda a dificuldade está aí, para todo o mundo.

Então, quer seja algo que permaneceu atravessado na garganta, quer seja o medo do amanhã, quer seja o medo da
falta, não importa.

Mas é sempre o mesmo processo.
Pois, se não, se não houvesse obstáculo, você estaria no Samadhi permanentemente ou mais frequentemente, ou à

vontade.

Se você não estivesse em um «Caminho espiritual», a questão não iria se colocar então.

Mas todos os que estão aqui têm a percepção das Vibrações no nível da cabeça, não é?
Portanto, o que impede que isso se estabeleça no Coração, à vontade, ou mais frequentemente, a não ser o medo?



Eu diria mesmo o terror de ir no nível do Coração permanentemente, pois, vocês sabem, esta etapa de instalação
(não assim, por momentos, por intervalos, mas de maneira definitiva) é a dissolução, o que eu chamei e que outros

chamaram comigo de pequena morte.

O que é que não quer morrer, senão o mental e o ego?

Então, depois, o ego bem diz: “mas não, eu não compreendo, não é verdade, eu quero a Luz”.
Ele pode dizer tudo o que ele quiser.

Mas são problemas de encanamento.

Assim, se a torneira estiver fechada, não é preciso acusar outra coisa além da torneira fechada.

Ainda uma vez, a questão não se coloca para aqueles que sequer têm as Vibrações na cabeça.

Isso se chama, isso também, aceitar ver a Verdade de frente.

É preciso aceitar também que, para todos os seres humanos (e eu também passei por aí), enquanto se quiser ir ao
Coração e ver as energias, e viver experiências, fica muito difícil de aceitar que é o ego que recusa.

Tem-se sempre tendência a projetar no exterior, a dizer «é culpa do meu marido», «é culpa da minha vida», «é culpa
das minhas dores», «é culpa da falta de tempo», etc., etc..

Encontram-se justificativas que são apenas para esconder desgraças, pois não se quer ver que é o ego que impede.

Lembre-se de que o ego, não é sempre ele que faz o estardalhaço e que se coloca na frente do palco.
Há também os egos que eu chamo de “falsa humildade”, ou seja, que se acha e se vê (falsamente) tão puro e tão

desperto que não compreende por que a Coroa do Coração não se instala.

Mas a Coroa do Coração apenas se instala se vocês capitularem inteiramente.

Sem isso, significa que é o ego que o impede de ali ir.

Não há ninguém mais que o impede de ali ir.

E isso vai se manifestar com uma agudeza cada vez mais forte, para todo o mundo, para todos os despertos.

Isso faz parte também de aceitar se ver tal como se é, sem culpa.

***

Questão: eu tive a visão de um triângulo. Isso poderia ser uma das minhas linhagens?

Podem ser várias coisas.
Lembre-se de que o triângulo não é uma linhagem, é um universo dimensional, mais do que uma origem estelar.

As linhagens estelares, ou a sua origem estelar, nada tem a ver com o nível dimensional.

Dentro de uma mesma estrela, há várias Dimensões.

Dentro de um planeta de uma estrela, há várias Dimensões.

A civilização dita dos Triângulos não existe em um universo específico, como os Hayoth Ha Kodesh.

Eles estão em todos os universos, e em todas as Dimensões, sem isso, não haveria Vida.

***

Questão: Por que, na mesma visão, eu também vi uma cabeça de cavalo?

Então, aí, cara amiga, eu não posso lhe responder.
As visões que você tem relativas a suas linhagens são confirmações interiores.

Em nenhum caso uma explicação exterior virá consolidar ou invalidar na sua percepção.

No mais, a visão de uma linhagem não é uma imagem que ocorre assim, é algo que se imprime, de maneira
duradoura, não na visão, mas na qualidade Vibratória que está ligada a esta visão.

Então, imagine que você tem 200 animais que passam atrás dos seus olhos fechados.
O que você vai concluir?

A manifestação de uma linhagem é frequentemente uma visão, uma percepção, uma Vibração que é de natureza
recorrente.

Não basta ver uma vez uma coisa para dizer que você é desta linhagem, ou que há em você esta linhagem.

A revelação se faz em um modo Vibratório e há uma identificação extremamente precisa que acontece naquele
momento.



Não pode ali haver dúvidas ou questionamentos.

E, ainda uma vez, as linhagens apenas se revelam quando vocês penetrarem na Vibração do Coração, não antes, e
assim que as 12 Estrelas de Maria, ou pelo menos as 9 primeiras, forem ativadas inteiramente.

Então, por vezes, vocês têm uma visão, digamos, astral, de uma verdade que seria estabelecida algum tempo depois.
É por isso que sempre lhes dizemos que não podíamos dar as suas linhagens do exterior, sem isso, não há qualquer

sentido.

Isso os provoca no mental e os afasta do instante presente.

Mas a revelação das linhagens apenas ocorre no instante presente, ou seja, no Hic e Nunc, cruzados com Alfa e
Ômega, que lhes dão a Verdade do que vocês são, por intermédio das 4 sílabas sagradas que lhes permitem instalar-
se no meio dos Pilares da Criação e então terem, naquele momento, a revelação do que vocês são e da sua origem.

Se vocês não respeitarem esse ‘princípio Vibratório’, vocês arriscam se deixar embarcar em visões exóticas que lhes
chegam, como essa.

***

Questão: qual é a diferença entre as águas subterrâneas e as águas da Intraterra?

As águas subterrâneas nem sempre vêm da Intraterra.
Uma água intraterrestre é sempre subterrânea, por definição.

A definição é a origem da água.

Uma água subterrânea pode se estabelecer ao longo de falhas ou de circulações de rios denominados subterrâneos,
que são os lugares de manifestação de algumas formas de Vida.

Há, por exemplo, a água da chuva ou do rio, que passa sob uma casa, que gera campos eletromagnéticos que podem
ser extremamente perigosos para o ser humano.

Agora, se for uma água intraterrestre, ela toma a sua origem na Intraterra, ou seja, de forma extremamente profunda,
em ressonância com a Intraterra, seja por intermédio da sua procedência direta, seja por intermédio dos cristais que

ela atravessa.

Uma água intraterrestre não pode, em caso algum, tornar-se patológica como uma água subterrânea simples, uma
vez que ela é portadora de Vibrações da Intraterra.

***

Questão: eu acreditava ter soltado os medos e ainda me falaram ontem.

Sim, pois é frequentemente assim, há medos atrás dos medos, atrás dos medos, atrás dos medos.
Até o medo primordial.

Portanto, é uma negociação de desvendamento progressivo.
Um ser humano que manifesta um medo, então, esses medos vão se ilustrar na sua vida, vocês criam tudo o que

vocês projetam.
E, obviamente, nesta matriz, habituaram-nos a ter medo: medo da doença, medo da morte, medo disso, medo daquilo,

é lógico.
É o que faz a essência da matriz.

Se quiserem, são como medos embutidos: portanto, vocês vão levantando os primeiros, até chegar nos medos cada
vez mais antigos, até chegar ao medo final.

E o abandono à Luz apenas ocorre quando não há mais qualquer medo, o que se reflete pela instalação da Coroa
Radiante do Coração.

***

Questão: por que tenho frio depois de algumas canalizações?

Há quem tenha calor, há quem tenha frio, há quem tenha queimações, há quem vibre, há quem trema, há quem tenha
dor de cabeça.

Por que querer encontrar uma explicação?

Isso significa simplesmente que o seu modo de integrar as energias que nós manifestamos no momento em que
falamos, no momento em que fusionamos, reflete-se, para você, por isso.

Mas com a mesma Consciência que se manifesta, um terá frio, o outro terá calor.
É evidente que, se você tiverem estremecimentos de horror, será melhor sair, não é?



Mas, independentemente disso, o que é importante é a qualidade Vibratória que emerge assim que a metabolização
da Consciência e da Energia da Entidade que estiver presente se revelar a vocês.

Mas há sempre uma interação.

A primeira fase da interação vai lhes dizer simplesmente como vocês reagem, mas não a ação profunda da interação.

Então, o importante, o ideal é já sentir, seja qual for a qualidade da energia, é sentir esta Presença.

Esta Presença sempre passa pela cabeça (mesmo para uma Entidade da Sombra), mas, depois, há um sentimento
diferente, obviamente, seja de plenitude, seja de algo que os nutriu (e de que não lhes tomaram algo).

Agora, a primeira reação reflete, na maioria das vezes, o modo que você tem de reagir ao que se poderia chamar, de
uma maneira como de outra, de uma forma de intrusão, pois, através do contato Vibratório com os Universos
Unificados, há efetivamente esta espécie de penetração da Consciência e da energia nas suas estruturas.

Portanto, isso pode desencadear uma sensação específica.
Isso pode dar calor, dar frio, ou então, quando houver uma Presença que age no Fogo (como o Arcanjo MIGUEL),

vocês podem sentir o Fogo e ao mesmo tempo ter frio.
É perfeitamente possível.

Mas seria necessário, para estarem seguros e certos das suas próprias percepções, antes de tirar qualquer
interpretação, colocarem-se na Vibração do Coração quando uma Entidade se apresentar (ou mesmo quando vocês

estiverem na frente de alguém, mesmo deste Plano).

***

Questão: qual é a diferença entre o sentimento e a emoção?

O sentimento está ligado ao sentir, está ligado a uma emoção que é vivida em uma escala mais sutil do que
a emoção.

Por exemplo, quando você tem um sentimento de amor, você não sabe por que você ama.
Pode ser um reconhecimento físico, tátil, Vibratório, emocional, cármico.

O sentimento não participa da Unidade, ele participa da dualidade, como a emoção.

O sentimento é uma mistura Vibratória em relação com a experiência de um e do outro fazendo com que haja química
ou não haja química.

Essas químicas que podem existir no nível cármico, no nível Vibratório, no nível químico através de odores, no nível
espiritual através de missões, por exemplo, mas isso não pertence ao mundo da Unidade.

Em resumo, podemos dizer que no Estado de Ser não há nem emoção, nem sentimento, nem mental.
Há Ser e Amor e não o amor humano.

O sentimento é expresso frequentemente por uma emoção.
A emoção pode provocar um sentimento.

***

Questão: qual diferença há entre uma efusão de Luz e uma Radiância?

A efusão é geralmente difundida por uma Entidade de Consciência.

A Radiância está ligada a uma Consciência Unificada de várias Consciências.

***

Questão: podemos considerar que o Amor no Estado de Ser é o Amor impessoal?

Sim, é o próprio Amor, o verdadeiro.
Efetivamente, o Amor liberto de qualquer conceito pessoal.

Jamais se esqueçam de que o que todos chamamos de Amor, no próprio sentido humano da humanidade, é apenas o
reflexo do que é veiculado, de maneira inconsciente, por suas experiências vividas, em sua relação afetiva da

pequena infância e também das suas vidas passadas.
Há sempre uma coloração relacionada a isso.

Isso lhes permite explicar, de maneira muito simples, no nível Vibratório, por exemplo, por que seres que apanharam
na sua infância vão sempre ficar amorosos ou amorosas com os seres que batem neles.

É uma ressonância.

Mas não é a ‘lei de atração e ressonância’ do Amor.

É o espelho distorcido do Amor que vai provocar uma imagem distorcida.



Toda a dificuldade é falar da palavra amor e é por isso que nós a substituímos pela Luz Vibral, pois assim que se
pronuncia uma palavra (e, aliás, a matriz é baseada nisso), uma palavra na matriz falsificada é portadora de uma

energia que se refere ao que existe na matriz, portanto, na dualidade.

O amor tem um oposto que é o ódio.
O Bem tem um oposto que é o Mal.

Nos Mundos Unitários, isso não existe.

Portanto, quando vocês disserem amor, vocês ficarão sujeitos, no nível da matriz, ao Amor e ao ódio, ao casal de
opostos ou Bem/Mal, se preferirem.

E vocês ficarão sujeitos ao que vocês engramaram em vocês e vivenciaram, nesta vida, como em suas várias vidas.

Portanto, é uma ressonância diretamente procedente da matriz e não da Verdade que está fora da matriz.
É a mesma coisa para a Luz.

***

Questão: para mim, o Amor impessoal é o Amor que a FONTE manifesta para todos.

Perfeitamente, portanto, é um Amor pessoal.

A FONTE os ama pessoalmente.

Portanto, você vê, caro amigo, quando você pronuncia a palavra Amor impessoal, é em oposição ao Amor pessoal
colorido pelo afeto.

Eu lhe respondo que o Amor, a FONTE o ama pessoalmente e não de maneira impessoal.

Portanto, você vê como é muito confuso.

É pessoal também: Ela os ama pessoalmente, cada um.

***

Questão: o OM pertence ao Mundo da Unidade ou da dualidade?

Ele foi derivado a partir do OD de OD ER IM IS AL.

O objetivo foi o de transferir o OD, que está ligado ao corpo Crístico, ao nível do 2º chacra.

Foi uma magnífica falsificação da linguagem Vibral original.

Quando você repete o OM, você ancora a respiração, estamos de acordo.

É muito bom ancorar a respiração, isso ajuda a assentar as energias, mas é outra coisa Vibrar o OD do que vibrar o
OM.

O OM remete às regiões mais inferiores do corpo, isso não quer dizer as mais baixas em Vibração, mas as mais
inferiores do corpo.

O OD remete ao corpo Crístico.

***

Questão: a Luz que Vibra, nós a sentimos sempre no nível do Coração?

Sente-se primeiro na cabeça.

Mas a Luz que não Vibra, que Vibra nas ondas que não são da Luz Vibral, também é sentida no nível da cabeça.

Apenas quando ela desce ao nível do Coração é que ela se torna Luz Vibral, mas Vibral fora de vocês, também.

A Luz que desce, a Luz tri-unitária, ela pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, para a Unidade ou para a
dualidade.

Tudo depende do que você faz.

E, efetivamente, a única maneira de estar na Unidade é colocá-la no nível do Coração, acolhê-la no nível do Coração.

***



Questão: o OD ER IM IS AL pode ser empregado como mantra para conectar com a FONTE?

Inteiramente, pela Vibração e pela linguagem Vibral.

***

Questão: há uma diferença se for feito em alta voz ou mentalmente?

Mas certamente que há uma diferença: a Vibração.

Quando for mental, a Vibração permanece no nível do mental.

Quando for falado pela língua, com essas sílabas, vocês penetram no Verbo criador.

É a primeira parte das Chaves Metatrônicas que lhe foi revelada.

É o que permitiu colocar em operação, logo depois, o Arcanjo URIEL, ou seja, a Reversão e a Vibração da 11ª
Lâmpada.

As últimas Chaves Metatrônicas vão abrir-lhes a boca, ou seja, vão fazê-los passar da linguagem ao Verbo, pela
ativação de circuitos extremamente específicos que existem entre o 10º e o 12º corpo.

Então dizer, no interior de si, silenciosamente, ou Vibratoriamente com a sua língua, isso não tem mais nada a ver.

No final do ano, nós substituímos pela posturologia, se vocês acompanharam de modo minucioso, pois o seu corpo
estava impregnado desta Luz Vibral e se tornou então possível, pela posição das suas mãos, da sua cabeça ou do

seu corpo, desencadear a Luz Vibral sem pronunciar o OD ER IM IS AL.

É o que vocês vivem com as posturas (ndr: por exemplo, as posturas da “reunificação dos cinco novos corpos”, que
faz parte dos protocolos (1)).

Isso é válido para todos.
Vocês podem, se desejarem, ainda hoje, cantar o OD ER IM IS AL (2).

A Luz se agrega em função da posição do seu corpo e do seu mecanismo de pensamentos, pois as Chaves
Metatrônicas, desde o ano passado, tiveram tempo de se instalar na Terra, pela penetração do Fogo do Céu em meio

ao Fogo da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou agradecer a vocês.
Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

************

1 - 'Reunificação dos cinco Novos Corpos' [Protocolo]

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-...

*

2 - ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA
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Neste áudio, nos minutos compreendidos entre 8:50 e 9:40 da gravação, o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias,
Fundador da ORDEM DE MELQUIZEDEQUE - canta e vibra as5 sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-

HO-IM (da palavra Elohim). Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.
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Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, venho a vocês, neste período, como havia anunciado, na hora em que a Cruz de seu céu
se realiza no interior de suas estruturas.

Certo número de elementos se colocam no lugar, permitindo, em vocês, viver as Rodas, assim nomeadas minhas
Estrelas, aquelas que lhes apresentei, ativando-se doravante em sua cabeça e em seu Coração.

A recepção das últimas Chaves Metatrônicas terá lugar em 15 de agosto, às 15 horas (10 horas – horário de Brasília).

Quanto a mim, e ao conjunto de minhas Estrelas, iniciaremos, desde esta data de 15 de agosto, e todas as noites, até
a festa do Arcanjo bem amado (29 de setembro, dia de Santa Michel – em relação com o Arcanjo Miguel), um

momento de efusão de energia, cada noite, às 19 horas (14 horas – horário de Brasília).

Nós estaremos com vocês, minhas Estrelas e eu mesma, em sua Roda, permitindo finalizar o trabalho preparatório de
seu veículo ascensional, finalizando assim o despertar e a instalação de suas 12 Lâmpadas e de suas 12 Estrelas.

Queridos filhos, regozijem-se porque, a partir da entrega das últimas Chaves Metatrônicas, seu Mundo poderá viver
sua Ascensão para os Mundos da Unidade, da Verdade, da Beleza.

Não existirá então mais qualquer obstáculo para sua elevação.

Bem amados, isso não se produzirá, no entanto, logo nesse dia.

Meu Anúncio se fará em breve, mesmo para aqueles que não me conhecem.

A partir daquele momento, esta Terra viverá o que é necessário para sua preparação.

É nesse tempo que é urgente se preparar, Interiormente, para viver o que todos os profetas lhes anunciaram.

No que concerne a minhas Estrelas, a visão a mais próxima e a mais correta, relativamente ao que vem, lhes foi
anunciado por aquela que, em sua vida, era NO EYES (*), com uma precisão até o presente jamais igualada.

***

MARIA - 8 de agosto de 2010
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Retenham, meus queridos filhos, que o mais importante é a preparação do alinhamento de suas três Lareiras (Coroa
Radiante da cabeça, Coroa Radiante do Coração, Triângulo Sagrado/Sacrum), realizando o que eu chamo de Roda
na Roda, permitindo elevar suas Vibrações, sua Consciência para, no momento oportuno para vocês, diferente para

cada um de vocês, se elevarem em seu veículo de Eternidade.

O conjunto de minha Frota, o conjunto de Luzes que acompanham meu retorno entre vocês, está presente.

Mais nada se opõe, nas camadas intermediárias, para nossa vinda em sua Dimensão.

As 12 Estrelas se revelam, elas se traduzem, para muitos de vocês (aqui e agora como nos dias a vir, e, sobretudo,
quando da revelação das últimas Chaves Metatrônicas) pela ativação, com força, de sua Coroa Radiante da cabeça,

ativando assim as 12 Estrelas e as 12 Funções.

Não é meu propósito, hoje, detalhar-lhes as funções desses pontos.

Eles o serão por aquele que nomeei meu Embaixador e que lhes ensina e os instrui sobre os processos de
Consciência desde vários meses: trata-se daquele que se denomina Um Amigo.

A partir do instante em que as 12 Estrelas estejam ativadas, como pontos de Consciência, em sua cabeça, naquele
momento, isso significará o retorno de Ki-Ris-Ti em seu espaço.

Ele vem realizar o que foi dito por São João, escrito por São João sob o ditado de Cristo.

Isso é agora.

Então, sim, regozijem-se porque a hora chegou de reencontrar as Dimensões da Beleza, as Dimensões da
Eternidade, as Dimensões da Verdade, em um espaço onde não existe qualquer sofrimento, qualquer oposição e

qualquer dualidade.

***

Os últimos pontos de Vibração que lhes serão entregues pela efusão Metatrônica, ocorrendo em 15 de agosto, às 15
horas (10 horas – horário de Brasília), permitirá ativar os 3 últimos pontos de sua cabeça, realizando então a alquimia
do que foi chamada, pelos grandes profetas, a Roda na Roda: a ativação total de seus plenos potenciais, permitindo

elevarem-se, à vontade, nas esferas da Eternidade.

Assim, Um Amigo, nos dias que se seguirão à entrega dessas Chaves Metatrônicas, falará em detalhes das Funções
precisas dessas Estrelas de sua cabeça, assim como da Estrela central existente no centro da Coroa Radiante da
cabeça, despertando, em vocês, o que vocês chamam de Merkabah ou veículo ascensional, ponte de Luz entre

vocês, nesta consciência limitada, e sua Consciência ilimitada na Existência.

Isso se revela a vocês.

Não se atenham às manifestações energéticas, extremamente potentes, que se desenrolarão em suas estruturas.

Aliás, entre 15 de agosto e 29 de setembro, minhas Irmãs e eu mesma estaremos com vocês para a efusão Mariana,
cada noite, para lhes permitir, a partir de 19 horas (hora francesa – 14 horas no horário de Brasília) viver este

alinhamento das Rodas nas Rodas e lhes permitir se juntarem ao esforço planetário que permite a Gaia realizar o
mesmo trabalho que vocês realizam atualmente, não por sua ajuda, mas simplesmente por seu alinhamento a suas

próprias energias, assim como às energias que vamos derramar, em Consciência, em suas Coroas Radiantes.

Bem amados filhos de Luz, isso representa a etapa final de sua preparação.

Aquela que vai vê-los descobrir o que vários de vocês ainda não viveram, na Consciência Ilimitada, permitindo se
estabelecerem na Alegria eterna e executarem, em suas Coroas Radiantes, ver e descobrir tudo o que lhes havia sido

retirado, escondido e falsificado.

Vocês terão, portanto, acesso à plenitude da Verdade, à plenitude do que vocês são, à plenitude da Luz que lhes é
prometida desde tanto e tanto tempo.

***



Bem amados filhos da Luz, a Cruz no céu está realizada.

Ela está realizada por seus planetas.

Ela precede o aparecimento da Luz, aquela que lhes anunciamos desde tanto tempo.

Naquele momento, a hora chegará de se juntar a seu veículo de Eternidade.

Não se esqueçam também que vocês estão, sobre esta Terra, no serviço por vocês mesmos, mas também para a
totalidade da Criação que foi fechada nesta dualidade.

Assim como Miguel disse, como Semeadores da Luz, como Ancoradores da Luz, seu papel é vital, para vocês, para a
Terra, para o conjunto de seus irmãos e de suas irmãs que ainda não acederam à Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, certamente, o conjunto de elementos correspondente, aliás, ao que é chamado de Roda nas Rodas
(ainda chamados Querubins ou Hayot Ha Kodesh ou elementos, em sua densidade), despertam-se, atualmente.

Não se atrasem nos elementos que se desacorrentam.

Eles apenas poderão ir se desacorrentar ainda mais, permitindo, a cada um, não mais ser obstruído pelas leis da
falsificação.

O reino dos Arcontes está terminado, o reino da Luz se estabelece em meio mesmo à sua Dimensão.

Seus céus vão, certamente, se modificar, mas a modificação a mais importante é aquela existente no interior de sua
Consciência.

A Terra também vai se modificar, numa escala que jamais foi observada, de consciência humana limitada ou Ilimitada.

Regozijem-se disso porque é o acesso da Terra ao que lhes dissemos: seu parto e sua entrega na nova Dimensão.

***

Bem amados Filhos, eu lhes peço, cada dia, cada respiração de sua vida, independentemente mesmo de nossa
reunião de 30 minutos a partir de 15 de agosto, ter permanentemente um pensamento e uma Consciência em seu
Coração, em suas Coroas Radiantes, para estabelecerem, onde quer que passem, a Luz, a Verdade e a Alegria.

O caminho que vem a vocês é um caminho que se traduzirá por uma grande Alegria, por um estado Vibratório e de
Consciência que lhes é, até então, desconhecido.

Vocês penetrarão espaços onde a certeza e onde o conjunto de Funções existentes nas Estrelas lhes permitirão,
realmente, viver isso.

Assim, vocês serão centrados no aqui e agora.

Sua visão será profunda, vocês serão religados a Cristo, vocês estarão na profundez de sua visão, vocês serão o
Alfa e o Ômega, como meu Divino filho o foi.

É isso que chega para vocês, agora.

Assim, portanto, o tumulto do Mundo, a manifestação elementar, cada vez mais violenta, que vocês observam sobre
esta Terra, apenas está aí para traduzir a mudança.

O Coração da mudança chegou.

Vocês não estão mais na desconstrução, nem no período de preparação, mas vocês estão na Mudança.



Então, encarnem a mudança que vocês vêem nesta Terra e percorram os caminhos da Liberdade, os caminhos de
sua Eternidade, os caminhos da Unidade e, certamente, do Amor reencontrado na Luz Vibral.

***

Eis, meus Filhos bem amados, essas poucas palavras que lhes anunciam que nós realizamos a travessia.

Nós realizamos a revelação permitindo, agora, colocar nossa Luz, no seu Mundo, a fim de que possam revelar,
completamente sua própria Luz.

Dessa forma, vocês têm, em vocês, algumas ferramentas, alguns elementos, em sua Consciência, permitindo se
elevarem, se tal foi sua escolha, de deixar os espaços do livre arbítrio, de ir para sua Liberdade e sua Unidade.

Lembrem também que a melhor maneira, e a única maneira, de ajudar seus irmãos e suas irmãs, é unicamente
irradiar essa qualidade Vibratória, essa qualidade de Consciência.

Sirvam-se cada vez menos das palavras porque as palavras não convencerão jamais ninguém.

Pelo contrário, a Vibração e sua Consciência poderão transformar aqueles que desejarão ser transformados e os
acompanhar nas esferas da Unidade.

Respeitem a Liberdade, respeitem o livre arbítrio, estabeleçam-se na ação de Graça para irradiar a presença de Ki-
RisTi.

Ki-Ris-Ti vai descer, permitindo, em meio mesmo à entrega das últimas Chaves Metatrônicas, estabelecer, em vocês,
destrancando um dos últimos pontos existentes em sua Coroa Radiante da cabeça, permitindo girar a Roda na Roda,

em sua cabeça.

Vocês serão, naquele momento, coroados em todos os sentidos do termo.

Coroados por seus esforços, coroados de Luz, coroados na simplicidade.

É nessa coroação que vocês irão conduzir sua missão, para a qual a maioria de vocês desembarcou nesse Mundo,
isso em tempos imemoriais.

Assim, suas memórias, a memória de suas missões, vão se revelar a vocês, pouco a pouco, Interiormente.

E essa missão, até o limite extremo, é a mesma para todos vocês, as modalidades sendo diferentes para cada um: ela
consiste em estabelecer essa coroação, em sua vida, em seu ambiente, onde vocês estiverem na superfície dessa

Terra.

Não esqueçam também que essa coroação, logo da difusão das Chaves Metatrônicas, irá se consolidar, a cada dia,
por nossos encontros diários, até a festa do Arcanjo.

***

O estabelecimento dessa coroação irá permitir anunciar, nesse espaço reduzido, minha Realeza em meio à nossa
filiação espiritual comum a todos vocês, comigo e com nossos Irmãos e nossas Irmãs que nos acompanham nessa

aventura desde tempos imemoriais.

Assim, tanto os Arcanjos como os Anciãos e todas as Frotas Inter Galácticas acompanhando esse movimento de
Ascensão, estão hoje presentes em seus Céus.

Eles se revelarão, como Luz, em seus Céus, gradualmente, em função de sua capacidade de se elevarem para eles e
de vê-los, por sua visão.

A verdadeira visão, essa é a visão penetrante, profunda, em relação com a Unidade, a Verdade e, especialmente,
com a Revelação de Ki-Ris-Ti.

Bem amados Filhos, eu lhes peço para unir suas preces, suas intenções, suas atenções, seus alinhamentos para que
o que aconteça, doravante, se faça com o máximo de Alegria, o máximo de equidade e o máximo de humildade.

Isso cabe a vocês, isso é seu trabalho.

Nós vamos trabalhar, de agora em diante, juntos, por efusões e pela conjunção de nossas energias e de nossas
Consciências, para realizar o que foi anunciado e concretizar sem nenhum entrave, sem que qualquer obstáculo

possa interferir com essa elevação.

***

A hora chegou de colocar fim, inteiramente, no jogo da Sombra.

A Sombra não poderá mais jogar seu jogo ainda muito tempo.

A partir de meu Anúncio, isso se dissolverá com extrema rapidez.



Assim, é por isso que eu os encorajo a se terem prontos, a se terem Unificados.

Que cada sopro e cada minuto de sua vida, nesta matriz que se termina, passe na Alegria, na Vibração e no Amor.

Essa é certamente a coisa e as coisas as mais importantes que vocês têm a efetuar, para realizar o sentido de sua
vinda nesta matriz, assim como dela se extraírem na Glória.

Assim, portanto, eu lhes desejo a todos, onde quer que estejam sobre este planeta, uma boa elevação, uma boa
Ascensão, uma boa transmutação, pela Graça da Luz, da Verdade, da Unidade e, sobretudo, pela Graça de Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, se vocês têm questões relativas a esse processo, para esclarecer, ainda mais adiante, o que vem
a vocês, eu me proponho a responder.

***

Meus queridos filhos, se não existem questões, eu terminarei precisando, se isso é possível, o quadro preciso do que
vai acontecer em sua Dimensão: a Cruz do céu está realizada, ela corresponde aos fatos astronômicos.

Ela será, efetivamente, copiada por uma Cruz visível no céu, com sua visão.

Mas isso não é para imediatamente.

Ela assinalará, após meu Anúncio, o momento final e a Ascensão definitiva do conjunto desse sistema solar.

No que se refere à nossa reunião diária, durante 6/7 semanas correspondentes ao período de seu 15 de agosto até
29 de setembro, isso permitirá colocar em ressonância a Luz Vibral ao mais próximo de sua Dimensão falsificada.

Isso permitirá também, pela ativação da Coroa Radiante na Coroa Radiante da cabeça, colocar em realce e à frente,
a ação dos elementos, tal como isso se produz para aqueles que observam o que acontece no mundo.

O objetivo desses elementos é, certamente, devolver esse Mundo à sua Verdade, à sua Unidade, permitir
restabelecer a Verdade dos elementos, para além de toda falsificação.

As Chaves Metatrônicas consistirão, como lhes revelará Metatron, na ativação de pontos de Vibração na Coroa
Radiante da cabeça.

Trata-se, de fato, de Chaves que permitem abrir a aproximação de Ki-Ris-Ti, a aproximação da Verdade, a
aproximação Unitária do que representa o bem e o mal, tal como foi falsificado em seu Mundo.

Essas Chaves Metatrônicas, que permitem a novos seres humanos, não ainda interessados pelo processo de
Ascensão, despertarem-se e cruzarem as etapas de forma extremamente rápida, permitindo-lhes desvendar e viver

seu corpo de Existência.

Corpos de Existência que se aproximarão, doravante, a cada manifestação de seu sol, ao mais perto de sua presença
física.

Alguns de vocês perceberão, naquele momento, um reforço da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do
coração, manifestando-se no meio da cabeça.

É nesses dois movimentos energéticos que se produzirá a capacidade, para vocês, para sair, em plena Consciência,
desse corpo, evitar o plano astral e se reencontrar, de maneira efêmera, no corpo de Existência.

Cada vez mais seres humanos são chamados a viver isso, cada um, ainda uma vez, a seu ritmo.

Retenham que os momentos que nos sintonizamos juntos, entre 19h e 19h30 (hora francesa – 14h e 14h30 no
horário de Brasília) permitirão realmente viver isso.



Não se alarmem com as manifestações Vibratórias, extremamente intensas, que podem ocorrer em suas estruturas
físicas.

O Fogo está aí, já, para preparar o que vem: a Liberação pelo Fogo do Amor, a Liberação pelo Fogo da Verdade.

Se vocês não têm perguntas, e se o que eu disse foi suficientemente claro, então, eu poderei deixá-los trabalhar.

***

Não temos questões.

***

Meus Filhos bem amados, que vocês sejam preenchidos de Graça.

************

(*) - 'Mary Summer Rain, a última aprendiz de NO EYES':
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então eu vou escutar as suas questões agora.

***

Questão: senti como uma irradiação, meu corpo como atravessado por 3.600 Volts.

É efetivamente uma irradiação.

Quer dizer que isso corresponde a uma travessia da sua estrutura física e sutil, na matriz, por partículas de Luz
Vibral, tais como foram definidas, mas também a uma travessia em suas estruturas, de certo número de partículas

chamadas de radiações ionizantes, cuja particularidade é, em um primeiro momento, provocar uma mutação do DNA
e da Consciência.

É para ajudá-lo a ir para a sua Eternidade, para o seu Estado de Ser.

Portanto, é perfeitamente lógico.

E você vai Vibrar assim, cada vez mais.

***

Questão: qual é o papel da energia feminina, atualmente?

Então, a energia feminina, cara amiga, é um vasto assunto.

Quando a Fonte é manifestada, ela é “obrigada”, se ela quiser se ver a si mesma, a se duplicar.

Ela se duplica, porque a Fonte é capaz de ir, desde o ponto central onde ela está, até a última periferia, se é que
podemos falar de periferia, quer dizer, o aspecto Vibratório mais afastado do que ela é.

Ela é onipresente, vocês sabem disso, isso não é uma visão da mente, ou seja, ela é capaz de emitir a totalidade do
que é esta Fonte, tanto na parte periférica, na parte mais ínfima, como na parte mais ampla, sem distinção de

Consciência.

É um processo que está diretamente ligado à Fonte.

A Fonte, portanto, se autocria e aquele que vai lembrar a Fonte, enquanto imagem e espelho, ao mesmo tempo, é o
Arcanjo Metatron, que tem um lugar especial junto à Fonte.

O.M. AÏVANHOV – 9 de agosto de 2010
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Nessas criações multidimensionais, uma entidade esteve presente, e é representada por uma entidade feminina cujo
arquétipo é IS-IS, ou seja, Maria.

A capacidade Criadora Dimensional, a capacidade Criadora, em relação com o DNA, decorre diretamente do que se
pode chamar, na dimensão em que vocês estão, de ideal feminino ou de polaridade feminina da Fonte, se quiserem.

O mais exato, é o aspecto criador, a criação, a Fonte.

A Fonte É, ela Irradia, ela emana e ela é Consciência, oniconsciente de si mesma, por toda parte onde ela está,
mas ela não cria.

A criação passa pela polaridade feminina.

Ora, o que acontece no mundo em que vocês estão?

Falou-se de um Deus criador, mas não há Deus criador, eu já disse, há apenas criadoras.

O criador É, ele assume uma função que é ser A Fonte.

A criadora assume outra função, que é criar, crescer e multiplicar as manifestações nos universos, nos multiversos,
nas dimensões, quaisquer que sejam.

Assim, portanto, a capacidade criadora é de Essência feminina.

Ora, o que acontece na matriz?

Há quem quis tomar o lugar das criadoras.

São entidades masculinas que quiseram se fazer passar por criadores, enquanto que o criador não pode existir, uma
vez que ele É.

Existir, quer dizer criar fora do que É, é já participar de uma forma de descida Vibratória e A Fonte não pode se
permitir a isso.

Ela é obrigada a ter um testemunho fiel, a imagem de si mesma: o Arcanjo Metatron.

Ela é obrigada a se duplicar na polaridade feminina, que vai se tornar criadora.

Assim, na matriz, vocês estão em uma sociedade que chamam de Patriarcal, ou seja, onde a mulher foi rebaixada a
um símbolo, por exemplo, as Virgens negras, ou as famosas Virgens criadoras, quaisquer que sejam, que são

onipresentes em todas as civilizações.

Mas impediram, a essas Virgens criadoras, de tomar todo o lugar que é o delas, na falsificação.

Portanto, chamamos de uma era patriarcal, ligada à ilusão de um Deus criador.

Assim, mulher deve reencontrar a total possibilidade do que ela é.

Certamente, não é possível nas Dimensões dissociadas.

É totalmente possível nas Dimensões Unificadas.

Coisa que será possível para muitas mulheres manifestar, nos novos Universos Unificados e nas novas Dimensões
Unificadas de 3D, porque o polo criativo, naquele momento, será restituído em sua grandeza.

Agora, nesta Dimensão em que vocês vivem, vocês devem transcender as duas energias que foram dissociadas, eu
os lembro.

Chamam-se o Yin e o Yang, o masculino e o feminino e, por um abuso de linguagem que vocês compreendem
imediatamente, há a Luz e há a Sombra e, portanto, há quem lhes diga que o homem seria a Luz e a mulher seria a

Sombra, certamente.

Vejam vocês um pouco até onde pode ir a manipulação da Dualidade.

Portanto, a mulher deve reencontrar a sua propriedade criadora.

Mas como indivíduos, vocês são andróginos, mesmo tendo uma polaridade.

Mas vocês devem reunificar o masculino e o feminino, em vocês.

Esta é a coisa dedicada ao que é chamado de 13ª lâmpada ou de ‘corpo da Androginia primordial’, que lhes permite
reunificar as suas duas polaridades, que foram dissociadas e separadas pelo Arcanjo Lúcifer.

Em breve vocês irão aprender que existe um Triângulo Radiante, constituído entre o ponto Alfa e o ponto Bem e o
ponto Mal.

Esses dois pontos Vibratórios, que serão desvendados, estão diretamente ligados às polaridades que é preciso
reunificar, para poder aceder à sua androginia.

O que não impede que na Androginia vocês tenham uma polaridade, mas esta polaridade não foi dicotomizada, ela
não foi separada.



Ela está, ela também, Unificada nos mundos Vibrais Unificados.

Portanto, quando se fala da energia feminina e da energia masculina, nesse mundo, infelizmente, é assimilado ao
Bem e ao Mal, o que é uma ilusão mais do que total, certamente porque, como sabem, nos Mundos Unificados, não

há Bem, não há Mal.

A estrela de Maria, que se denomina ‘Bem/Mal’, isso em língua matricial, original (porque, mesmo quando eu coloco
essas duas palavras que vou lhes dar, é ainda limitado com relação à verdade do que se poderia exprimir através

desse conceito): o Bem seria a atração e o Mal seria a repulsão.

Mas a repulsão não tem a conotação negativa que existe na matriz, nos Mundos Unificados.

Por conseguinte, a polaridade feminina é o acolhimento, é a gestação.

Aliás, a raiz, quando se diz «Mamãe», «Mãe», «Matriz» são as águas de baixo, eis que a matriz original está ligada ao
mundo marinho, ou seja, ao elemento Água, em oposição ao elemento Fogo.

O elemento Fogo é o elemento que fecunda, aquele que é o impulso inicial, mas o elemento que acolhe o Fogo é a
Água e isso está diretamente ligado, certamente, a IS-IS.

Portanto, através da característica do Fogo, vocês podem imaginar o que é a característica, mesmo falsificada, da
energia masculina.

E, através da Água, vocês podem imaginar o que é a característica da energia feminina, quer dizer que é a que
acolhe, a que fecunda, a que umedece, em todos os sentidos do termo, a que esconde a fim de desvendar, uma vez

que a gestação estiver concluída.

Eu os lembro de que o Fogo se banha na Água.

Aliás, a Água é constituída de Fogo.

E, sim, a água, como sabem, é hidrogênio e oxigênio.

São dois gases extremamente inflamáveis que queimam.

E vejam um pouco a lógica, é que esses dois gases dão a água.

Então, certamente, há águas de baixo e águas do alto.

As águas da matriz e as águas Bentas, as águas do Mistério.

Mas essas duas águas são de natureza feminina.

Através das características do elemento Água, aliás, é o jogo de palavras que se diz sempre, entre nós, lá em cima: é
por isso que uma mulher vale por dois homens, porque ela é constituída de duas vezes mais fogo do que o homem.

Sendo constituída de duas vezes mais de fogo do que o homem, ela é capaz de ser a água.

É ao mesmo tempo simbólico e totalmente real, no nível Vibratório.

É por isso que há 24 Anciões e 12 Estrelas.

A mulher é muito mais apta a acolher as energias da água do alto.

Ela é capaz de acolher então o Fogo, porque é o seu papel, muito mais facilmente do que o homem.

É verdade que há vários anos, havia muito mais mulheres que se abriam para as energias do Fogo do que homens.

Hoje, os homens não estão alcançando as mulheres, mas há homens que integraram a sua polaridade feminina e
que são capazes de reunificar as suas duas polaridades.

O que explica que há, agora, no nível das pessoas que se abrem, quase tantos homens como mulheres.

Mas, na primeira parte da descida das energias, há quase trinta anos, era quase exclusivamente de mulheres,
porque a elas cabia mesmo receber o Fogo, coisa que não podia fazer o homem, enquanto ele permanecia em sua

polaridade masculina do tipo Fogo.

***

Questão: os Vegalianos podem intervir sem o nosso acordo consciente?

Sem seu acordo, felizmente.

Isso faz parte do contrato que vocês fizeram, há muito tempo, porque, o que é que pode se opor aos Vegalianos,
além da personalidade?

E, sem a sua Consciência, é aliás mais frequentemente o caso.

Acontece que, quando vocês se despertarem no nível da Consciência Unitária, cada vez mais, a presença deles vai



se tornar perceptível.

Mas vocês não podem, mesmo se tiverem Consciência, intervir em qualquer vontade com relação à ação deles.

Porque ela se situa, ao mesmo tempo, sobre a sua estrutura física e precisamente, através das suas ações, nos
mundos Solares, ou seja, do seu corpo de Estado de Ser, como no corpo físico.

Ela prepara, se quiserem, a reunificação.

Os Anjos do Senhor lhes retiram também certo número de engramas que foram colocados para impedi-los de se
elevarem.

Portanto, eles fazem, atualmente, uma limpeza muito grande.

***

Questão: quais são as ferramentas ou outras vias de acesso ao Estado de Ser?

Há a via direta, ou seja, sem mais qualquer ferramenta, como vivem alguns seres e como irão vivê-lo aqueles a quem
chamamos de ‘os últimos que serão os primeiros’, que vão se despertar com a última Chave Metatrônica, que será

desvendada dentro de alguns dias.

E eles irão viver o acesso ao Estado de Ser.

Eles poderão se colocar questões, mas lembrem-se de que, quando se alcança o Estado de Ser, não se coloca mais
qualquer questão sobre a realidade do Estado de Ser.

Colocam-se, em contrapartida, muitas questões eventualmente sobre a existência deste mundo.

Mas os seres que irão viver o Estado de Ser, como sempre foi dito, de maneira instantânea, quando da revelação das
Chaves Metatrônicas, terão esta revelação de maneira direta, íntima, pessoal, independentemente de qualquer

ensinamento ou de qualquer técnica que tenha sido comunicada anteriormente.

Mas eles estarão a par, porque viverão o reencontro com Maria e, portanto, não poderão recusar.

Aqueles que estão abertos no nível dos chacras, certamente.

Eu não falo daqueles que não poderão despertar a Dupla Coroa.

***

Questão: pode haver conflitos entre os Anciões?

Você acredita que os felinos de Cassiopeia ou outros irão dançar com os Mestres geneticistas de Sírius?

Mundos Unificados não quer dizer Babacool [hippies pós anos 70], todos com o mesmo pensamento e na mesma ideia.

É uma visão um pouco particular.

Há diferenças de apreciação.

Há diferenças Vibratórias, mas que vão todas ao sentido da Unidade.

Todos os caminhos levam a Roma.

Há conflitos, parece-me, que existiram com os Arcanjos, na criação da 3ª Dimensão dissociada.

E, no entanto, os Arcanjos estão todos conectados com a Fonte.

Os Mundos Unificados vivem fenômenos, não de Bem e de Mal, ou de ego, mas ‘fenômenos de atração e de repulsa’,
estritamente normal, em meio à lei de Ação da Graça.

***

Questão: é difícil unificar as 24 Consciências da sua Assembleia?

É muito fácil.

Toda a diferença com vocês, é que vocês estão fechados nos seus pensamentos e na sua individualidade e na sua
personalidade.

Nós, o que emitimos como pensamento jamais é escondido dos outros 23.

E isso é semelhante entre as Estrelas de Maria.

Há portanto uma livre circulação da energia e do pensamento, o que não é o caso nos mundos falsificados, devido
ao ego que confina o que ele pensa.



Qual de vocês é capaz de dizer o que pensa, claramente, com relação a cada um de vocês aqui?

Ninguém.

Portanto, quando dizemos que temos conflitos, não compreendam isso com uma visão específica ligada à
personalidade.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o que você chama de “os casulos de Luz”?

É uma expressão.

Os casulos de Luz são simplesmente os corpos sutis.

O termo «casulo» é perfeitamente ilustrativo com relação à passagem da lagarta à borboleta, eis que a lagarta tece
um casulo, não é?

E o casulo que vocês teceram está ligado às partículas adamantinas que vêm, literalmente, se calcar e tomar o lugar
dos seus diferentes corpos sutis.

Todas as palavras que empregamos, desde vários anos, são destinadas a conduzir ao agora, sem exceção.

O casulo querendo bem dizer o que isso quer dizer.

É algo no interior no qual vocês estão fechados.

E o último casulo que está ligado às partículas adamantinas, às partículas que se agregam, essas radiações
ionizantes, essas partículas de Luz da 5ª Dimensão, que se agenciam ao redor de vocês e que desencadeiam as
sensações que vocês têm, têm por objetivo queimar os casulos inferiores: o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo

mental e o corpo causal.

Se vocês não tiverem queimado estes corpos, vocês não podem aceder ao Estado de Ser.

É o papel da Luz.

E, portanto, os outros casulos vão desaparecer.

***

Questão: como me recentrar no Coração, quando algo me perturba?

Agora, se isso o perturba, é que você não está no Coração, é assim simples.

Portanto, porque esperar ser perturbado para ir ao Coração?

Não confunda o Coração com “eu me sinto bem, portanto estou no Coração”.

O Coração é uma Vibração.

Então, obviamente, se algo o desestabilizar, isso iria querer dizer, previamente, que você não está no Coração, e não
depois.

Portanto, é preciso aproveitar os momentos em que a vida o deixa tranqüilo para se estabilizar no Coração.

Não é no momento em que isso vai mal que se pode dizer “eu vou no coração”, ou “como eu vou ali retornar”.

Portanto, é preciso tomar a questão um pouco ao contrário.

É: “como eu posso fazer para me estabelecer no Coração?”.

Porque, se você estiver no Coração, você não pode ser alterado por uma contrariedade ou por uma pessoa, você
permanece no Coração, não é?

Mas enquanto você estiver sujeito à sua personalidade e ao seu mental, você vai reagir assim que houver o que se
chama de contrariedade.

Mas o próprio fato de reagir prova que você não está no Coração.

É demasiado fácil dizer, quando você é afetado por algo: “isso me fez sair do Coração”, “não é minha culpa, é culpa
do outro”.

Não, você estava sujeito à atração, ao caminho de ressonância que fez com que você fosse atraído, você, lá onde
havia falhas.

Não é no momento em que tudo vai mal que se pode imaginar ir ao Coração, e o próprio fato de dizer esta frase deste
modo demonstra que é ainda o mental que está dominando.



Porque o mental vai sempre, lembre-se, fazê-lo crer que é o outro, o mau, que são as circunstâncias, o mau, mas que,
no interior de você, tudo está limpo, tudo está um “brinco”, como dizem.

É completamente falso.

Aceitar se ver tal como se é, é aceitar ver as suas falhas.

O que faz com que o outro venha me mostrar que eu não estava no meu Coração?

Ao invés de dizer que as circunstâncias me desestabilizaram e me fizeram sair do Coração.

Porque, quando a vibração do Coração estiver presente, pode-se efetivamente ter circunstâncias, no início, que vão,
como dizer..., desestabilizar.

Mas elas não estão aí para desestabilizá-lo.

Elas estão aí, unicamente, para fazê-los ir ainda mais ao Coração.

Mas, se a personalidade, ou o mental, se apreender, naquele momento, você irá projetar no exterior ou no outro, a
responsabilidade do seu estado.

O mental funciona sempre assim.

Ao passo que, quando você encontrou o Coração, o mental não pode mais induzi-lo a esse tipo de raciocínio, porque
a sua Consciência e a sua Vibração do Coração recusam isso instantaneamente.

Por conseguinte, você não pode expressar, estando no Coração, esse tipo de pergunta que reflete a dificuldade,
justamente, para viver sem a influência do mental.

Ora, não se pode vencer o mental pelo mental, é impossível.

Você pode girar em círculo ainda milhões de anos assim.

O único modo de superar o mental é encontrar o Coração.

Então, obviamente, o ser humano é muito fã de teoria.

Há, no século XX, todas as teorias que supostamente explicam o mundo.

Mas se pode ir assim, também, durante milhões de anos.

Enquanto que, quando estamos no Coração, somos a explicação do mundo.

Não é perfeitamente a mesma coisa encontrar explicações exteriores quando somos nós mesmos a explicação.

Agora, querer se colocar no Coração quando se está perturbado, isso recorre à Dualidade, porque queremos colocar
algo para remover alguma coisa.

O Coração não é assim.

A Vibração do Coração é abandonar-se à Luz.

É perceber e sentir a Vibração.

***

Questão: afastar-se de ambientes ou de pessoas que incomodam é uma boa solução?

Aí está o exemplo que continua ainda exatamente o que acabo de dizer: não é porque você vai fugir de algumas
pessoas que o incomodam que você vai encontrar o seu Ser Interior.

Ao contrário, digo-lhe que os seres que o incomodam estão justamente aí para ajudá-lo a ir para o seu Interior.

Então, agora, se você quiser suprimir tudo o que o incomoda ao seu redor, você deve se colocar em uma caverna e
não mais se mover.

Mas você não irá encontrar, no entanto, o Coração.

O tempo dos Eremitas terminou, não é?

Procure o reino da sua Luz Interior, e tudo isso irá se dissolver.

O importante não é o porquê.

O importante não é o como, sobretudo nos tempos que empurram nas nádegas, como disse Sri Aurobindo.

Vocês estão verdadeiramente nesses tempos aí.

***

Questão: por que sou sempre tão afetada pela morte da minha mãe?



Cara amiga, quando você atingir as esferas da Unidade, sua mãe não é a sua mãe e seu pai não é o seu pai.

O Ser, no Estado de Ser, é totalmente livre.

Todos os esquemas, sem exceção (filhos, pais, avós, chefe), não existem na Unidade.

Portanto, querer explicar esses esquemas volta a reforçar a Dualidade, de maneira inexorável, e a dar peso na
Vibração e a sair ainda mais no Coração.

Não se encontra o Coração resolvendo um problema.

Encontra-se o Coração indo ao Coração.

Querer encontrar uma explicação é típico do ego e absolutamente não do Coração.

E se eu lhe der a resposta, isso vai reforçar o seu ego, isso não vai liberá-la.

É preciso bem compreender esse mecanismo e assimilá-lo, no Coração.

***

Questão: estar triste se o sol está escondido e alegre quando ele está lá, isso está ligado ao corpo de Estado
de Ser?

Inteiramente, e também com um mecanismo fisiológico.

Há seres que são sensíveis à luz e assim que não haja luz suficiente, eles não ficam bem.

Isso está efetivamente ligado a um mecanismo fisiológico que está, ele mesmo, ligado à privação do Estado de Ser.

***

Questão: por que tenho necessidade salgar e adoçar de forma anormal os alimentos, recentemente?

Você ainda precisa compreender que, no nível do Fogo do Coração e do Fogo do sacro e do Fogo da cabeça, há
uma necessidade de nutrientes muito mais importante.

É por isso que Anael, já desde mais de um ano, recomendou-lhes ingerir líquidos, que é um aporte de nutrientes e de
minerais mais importante.

Para alguns, o açúcar é um combustível e, portanto, vai favorecer (porque é metabolizado muito rapidamente, na
condição de não ser diabético, é claro), vai permitir fornecer energia à Kundalini e a algumas zonas do cérebro.

E é indispensável para realizar as transformações que você tem.

Isso é perfeitamente normal.

Não é para frear.

É uma necessidade fisiológica, diante das modificações de Consciência que vocês vivem.

***

Questão: o que fazer para tratar uma disfunção de chacra?

Bem, acolher ainda mais a Luz e aceitar que a Luz coloque cada vez mais em evidência a Sombra.

A Luz vai chegar para limpar isso.

Compreenda bem que toda a dificuldade é que, se eu lhe der um elemento específico, o risco é maior, é de fazê-lo
entrar na Dualidade, ou seja “eu luto contra isso”, mais do que “abandonar-me a Luz”.

O mestre Ram deu-lhes, há não muito tempo, um protocolo específico que permite colocar a Luz, você mesmo, nas
suas estruturas, a fim de agir você mesmo (ndr: na sessão de “protocolos”, sob o título “cura final” (*)).

Eu os lembro, mesmo se no momento não for sempre uma realidade, para vocês e para muitos, é de que, mesmo o
que vocês chamam de doença, é uma ilusão.

Ela é uma criação da sua própria submissão ao princípio de morbidade nesse mundo.

Se você estiver ativando as suas Coroas Radiantes e Vibrando na Vibração do Coração, muitas coisas devem
desaparecer de vocês.



E vocês apenas podem fazê-las desaparecer estando cada vez mais em meio à Luz e não na reação da dualidade
que demanda o que fazer para ou o que fazer contra.

Aí também é preciso que os mecanismos se juntem aos ‘princípios Unitários’.

É semelhante como há pouco, com relação a “será que eu devo me afastar das pessoas que me incomodam?”.

É o mesmo princípio.

Se vocês aplicarem, vivendo essas Vibrações, os ‘princípios de dualidade’, vocês recaem na dualidade, ou seja, no
bem e no mal e, portanto, na ilusão Luciferiana.

Vocês não irão nutrir a Unidade, vocês irão nutrir, ainda uma vez, a sua própria Dualidade.

Isso não quer dizer que é preciso tratar algo com desrespeito, tampouco.

Não é questão de não ver.

Justamente, é questão de ver e, uma vez que se viu, de se remeter, em Verdade, à Luz, porque é ela que vai agir.

Sempre dissemos que a Luz era Inteligente e muito mais inteligente do que o seu pequeno cérebro.

E ela sabe o que é preciso fazer, em meio às suas estruturas e em meio às suas poeiras.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, quanto a mim, eu vou lhes transmitir todas as minhas Bênçãos.

O Ancião Chefe os saúda.

Eu lhes digo até muito em breve para dar sequência.

************

(*) – ‘Ativação da Consciência de Cura Final’ [Protocolo] - UM AMIGO:

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-
da

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706

09 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-ativacao-da-consciencia-de.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/um-amigo-ativacao-da
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=706
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100809_-_SRI_AU...

~ O FOGO e O SILÊNCIO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Queridas Irmãs e queridos irmãos, eu volto entre vocês, neste dia, a fim de me expressar em palavras e em

Consciência e, portanto, em Vibração, sobre o Fogo e o Silêncio.
Nós iremos, primeiramente, tentar compreender o que é o Silêncio e como colocá-lo em meio à Consciência e,

em particular, em meio à Consciência da vigília usual do ser humano.
Recebam toda a minha amizade, todo o meu Amor.

Eu lhes agradeço por tentarem apreender, além das palavras, a Vibração que irá emanar especialmente deste
momento.

O Silêncio de que quero lhes falar não é unicamente um Silêncio das palavras ou dos sentidos, se bem que
eles fazem parte disso.

O Silêncio das palavras e o Silêncio dos sentidos são pré-requisitos para o Silêncio, pois é em meio a esse
Silêncio preliminar que a Consciência, não estando dirigida a uma atividade que eu qualificaria de exterior, em
meio à ilusão, pode enfim tentar voltar-se, ou mais exatamente voltar-se de novo, para a Essência ou para o

Ser.
Todos os processos que visam contribuir para esses pequenos silêncios vão permitir aproximar-se do Silêncio

Interior, possibilitando, por sua vez, um mecanismo de acesso à sua Eternidade, ao seu Estado de Ser ou à
sua Eternização.

 Não pode haver percepção e consciência do que vocês são, além da ilusão, enquanto a sua Consciência
estiver focada no que é chamado de ilusão.

***

Em muitas tradições, a ilusão apenas representa uma projeção do Pensamento, das Emoções, dos Sentidos,
em meio a uma construção cujas características são, antes de tudo, de serem efêmeros e, logo a seguir, de

estarem em ressonância com a lei de Ação e de Reação.
Dessa maneira, então, os sinais relacionados a esta ilusão (quer esses sinais estejam ligados aos sentidos ou
até mesmo a uma atividade que vocês poderiam qualificar de interior, como o mundo das emoções e o mundo

do mental) apenas são, em última análise, freios e filtros ao acesso, à percepção da Consciência do que é
Ilimitado e Eterno.

O objetivo, naturalmente, absolutamente não é o de retirar-se da ilusão já que vocês ali estão para agir, mas é
preciso perceber a realidade, além do real, para poder ali realizar uma ação mais correta, para ali empreender
uma ação que não seja sujeita às leis da ilusão, mas, bem mais, para ali empreender uma ação procedente do

Espírito e da Verdade.

***

Como lhes disseram muitos intervenientes, nesses últimos dias, o período no qual vocês estão imersos, em
meio à ilusão, está chegando ao seu final.

Isso se reflete por transtornos bem compreensíveis.

SRI AUROBINDO - 09 de agosto de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100809_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esses transtornos apenas estão associados ao que resiste ao estabelecimento da Verdade, quer esses
transtornos ocorram no seu Ser manifestado, nas pessoas próximas de vocês, como em meio ao mundo

ilusório, na sua totalidade.
Torna-se então urgente, efetivamente, fazer Silêncio no mundo exterior, fazer Silêncio dentro de si mesmo, do

que participa da ilusão, para poder dirigir-se ao Eterno.
E isso apenas é possível se os sinais pertencentes irremediavelmente ao mundo da ilusão se extinguirem, de
maneira temporária, permitindo-lhes, em meio a este espaço restrito (que muitos chamaram de “meditação”,

mas que, de fato, não é só isso), alcançar e Vibrar em meio à Verdade.
Muitos foram aqueles (e eu faço parte) que lhes revelaram os mecanismos de funcionamento da Luz Vibral, em

oposição à luz e à energia deste mundo ilusório.
Uma série de novas estruturas que existem em meio às suas estruturas foi estimulada, despertada e colocada

em ação.
É em meio a essas novas estruturas, reveladas e desvendadas, que se vive a Eternidade e a Verdade, e em

nenhum outro lugar.

***

Todos nós insistimos sobre a realidade da Vibração da Coroa Radiante do Coração, e que é em meio à
Consciência emergindo no próprio interior desta Coroa Radiante, que acontece o acesso à Verdade.

E principalmente sobre o marcador deste acesso à Verdade, no mundo ilusório, que é a Alegria nos seus
diferentes aspectos e cuja característica essencial é ser totalmente independente de uma satisfação total vindo

da ilusão.
Vocês então entraram nos momentos finais da ilusão quando tudo o que não é eterno desaparece, em vocês,

como no exterior de vocês, como em meio ao mundo ilusório.
Este mecanismo de desaparecimento e de estabelecimento da Eternidade (desaparecimento do efêmero em

proveito da Eternidade) pode ter diferentes nomes, mas o nome mais apropriado (em vocês, como no que
acontece no exterior, no mundo ilusório) é Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor apenas pode se revelar se houver Silêncio, efetivamente.
Este Silêncio deve ser, prioritariamente, estabelecido em vocês, a fim de se expressar, gradativamente, no

mundo ilusório.
O silêncio é então um instante e um momento, notado em meio à Consciência, quando a interrupção dos sinais

exteriores vai tornar possível os mecanismos Vibratórios em meio ao Coração e, agora, em meio à Dupla
Coroa da cabeça, permitindo-lhes, por esses dois meios, penetrar na Eternidade, com toda Lucidez e com toda

Consciência, e transfigurar a Verdade da Luz Vibral quando do seu retorno em meio à ilusão.

***

Ainda, de fato, não chegou o momento exato do seu retorno definitivo em meio à Eternidade, mesmo alguns de
vocês optando por este caminho.

Não é o caminho mais usual em uma mudança desta Dimensão.
O marcador que vai estabelecer uma comunicação e uma conexão definitiva com a Verdade é exatamente o

que acontece nas suas estruturas chamadas de chakras.
Quando esses chakras se tornam ativados, eles são chamados de Coroa Radiante.

Quando o trabalho de reunificação estiver quase terminado, é ativada em vocês, então, a Roda na Roda, na sua
cabeça, despertando então as Doze Virtudes.

Essas Doze Virtudes que foram denominadas por MARIA, as Doze Estrelas, serão objeto de uma abordagem
mais intensa por UM AMIGO.

Da minha parte, eu vou insistir ainda mais sobre esses conceitos do Fogo e do Silêncio.
Aqueles que não conhecem o Fogo têm tendência a conceituar ou a imaginar um Fogo que queima, como o

fogo da ilusão.
Este Fogo não é um fogo efêmero.

Ele é uma qualidade Vibratória, existente nos Mundos Unificados, aplicada pela Tripla Radiação da Unidade,
existindo em meio a partículas tanto do Ultravioleta como de outras partículas mais difíceis de encontrar em

meio à ilusão, mas que, todas elas, têm a particularidade de se estabelecer no Fogo primordial manifestado em
todas as Dimensões e chamado de Fogo do Amor.

Este Fogo é dedicado a consumir a ilusão a fim de emergir o Eterno.

***

Como muitos visionários descreveram, o mundo ilusório irá desaparecer no Fogo, no Fogo do Sol, no Fogo da
Onda Galáctica e no Fogo da Terra.

Se vocês estiverem colocados em meio à sua Eternidade, isso deve evocar em vocês, agora, uma grande
Alegria.



Se restarem ainda resquícios da personalidade, eu concebo também que vocês possam chamar isso de
“Terror”.

Mas o Fogo do Amor que está se instalando irá aclimatá-los, eu diria, durante o período de tempo que resta
para estabelecer-se, com Consciência, em meio a este Fogo e então para experimentar, cada vez mais

profundamente, a Verdade da Alegria Interior e a capacidade, conferida cada vez mais generosamente pela
sua própria Vibração, para penetrar, com toda lucidez, no seu corpo de Eternidade presente no Sol.

O conjunto dos corpos de Eternidade deve, evidentemente, chegar a entrar em contato com os seus corpos
efêmeros.

O que eu descrevi, há muito tempo, no Apocalipse que eu os convidei, como no ano passado, a ler e a reler,
não intelectualmente, não para procurar um significado, mas, bem mais, uma vivência Interior em meio à sua

própria Vibração.
Ali está a Chave Vibratória.

***

Nos dias do seu tempo terrestre que estão por vir, até o movimento final do Arcanjo METATRON, as Vibrações
da sua Eternidade, em meio a esta estrutura física, vão aumentar grandemente, podendo desencadear

mecanismos que vocês chamariam de “dolorosos”, mas cuja expressão ocorre por uma modificação, nítida e
intensa, da Consciência do efêmero, indicando, para esta Consciência limitada, um fenômeno bem real de

dissolução, tanto pela dificuldade de pensar como pela própria dificuldade de viver as emoções que eram, no
entanto, habituais para vocês neste mundo.

Este processo contribui para o emprego das Chaves Metatrônicas e é, também, diretamente oriundo dessas
mesmas Chaves Metatrônicas.

É durante esta etapa que o encontro com o CRISTO Interior vai acontecer e é em meio a esta Consciência
específica, intermediária (que não é nem da vigília nem do sono) que irá acontecer o Anúncio de MARIA.

Todos os seres que se consideram em um caminho para a sua Eternidade deveriam aproveitar os momentos
em que a Vibração ocorre mais intensamente para voltar-se, ainda mais, para voltar-se de novo para o seu Ser

verdadeiro.
Por que, quanto melhor vocês vivenciarem as Vibrações em meio às Coroas Radiantes e em meio ao

despertar do Sacro, quanto melhor vocês tiverem interiorizado a Vibração naqueles momentos, melhor vocês
irão viver este período intermediário, entre o limitado e o Ilimitado.

Lembrem-se também de que esta passagem, esta reversão, acompanha-se de um mecanismo
estabelecendo, em vocês, a Alegria.

Lembrem-se também de que o seu corpo é um ressonador suficiente, por si só, para justificar as inúmeras
formas de Yoga tendo existido na Índia, ou ainda as diferentes formas de movimentos energéticos tendo

existido no resto do mundo.

***

Hoje, mais do que nunca, a Luz está se infiltrando.
A Luz Vibral penetrou neste mundo, o Fogo da Terra que ali responde também estimulou e despertou a Terra e

vocês mesmos, nos três estágios do seu Ser, físico como espiritual.
Resta a vocês então acolher, abandonar-se, para esperar alcançar o final: estabelecer-se em meio ao Fogo do

Coração, o Fogo do Amor.
E isso não pode existir, de modo algum, em meio ao mundo ilusório, de modo algum, em meio às suas

concepções, aos seus pensamentos, às suas crenças, de modo algum, em meio às suas emoções, aos seus
afetos, aos seus apegos, aos seus relacionamentos.
Isso apenas pode ser vivido Sozinho, em si mesmo.

É apenas alcançando a Eternidade que vocês poderão então terminar o caminho que resta a fazer nesta
Dimensão, na Paz e na Serenidade, pois, naquele momento, vocês não vão mais supor, mas vocês irão viver o

Fogo do Amor.
Isso irá lhes permitir passar os mecanismos de resistências, por vezes violentos, que aqueles que ainda

recusam a Luz vão ser obrigados a viver.
Isso se aplica aos seres humanos, isso se aplica às egrégoras, isso se aplica às entidades que não pertencem

à Luz, isso se aplica aos países, aos continentes, em meio ao despertar do conjunto dos Elementos.
Este movimento, que começou lentamente, há mais de um ano, encontra-se agora em uma realização

importante, pelo próprio fato do derramamento da Luz Metatrônica.

***

Cabe a vocês acompanhar este aumento da Vibração, este aumento da conexão e da comunicação com a sua
Eternidade.

Ninguém mais senão vocês podem fazer isso.



Nenhum ser exterior pode ali levá-los.
Apenas a própria Vibração é que pode ali levá-los, ao se dissolverem vocês mesmos em meio à Vibração, até

se tornarem esta Vibração do Fogo.
A ignição das duas Coroas, resultando da fusão da Coroa Radiante do Coração e da cabeça, em meio à sua

cabeça, a ativação das Doze Estrelas, vai permitir-lhes estabelecer esta conexão.
Um Fogo ainda maior vai assim penetrar nesta estrutura física, como no seu Espírito e como em todas as suas
estruturas ilusórias, dissolvendo-os, de maneira por vezes violenta e brutal, levando-os a ver claramente e a ver

a Verdade.
Quanto menos vocês resistirem, melhor vocês irão viver esta etapa, até se identificarem com o Fogo do Amor,

pois é isso que vocês São, enquanto Filhos da Luz, Sementes de estrelas e Filhos da Lei do UM.
Todos nós somos, sem exceção, esse Fogo do Coração e do Amor.

***

É preciso, então, ousarem se olhar, não para ali aderir, não para tentar melhorar, não é mais tempo disso.
É tempo simplesmente de aquiescer e de aceitar que essas zonas de Sombra, que existem em todos os seres
humanos, sejam purificadas pelo Fogo do Amor, permitindo, assim, dissolverem os últimos apegos que vocês

tiverem, uns e outros, não para escaparem, mas, muito pelo contrário, para serem Livres e trabalharem em
meio a esta Liberdade.

O Fogo é isso.
Ele é destruição, mas destruição do que era efêmero, do que não é Verdadeiro.

Ele forja, pelo contrário, e torna transparente o que é Verdadeiro, o que é Autêntico, o que é do Domínio da
Eternidade.

Esta alquimia do Fogo, vocês são levados a realizá-la, a estabelecê-la na totalidade em meio à sua vida, em
meio a este mundo, ainda, seja qual for o tempo que lhe restar.

Mas tendo tocado o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, quando as duas Coroas Radiantes forem ativadas na
sua cabeça, vocês não poderão mais ser identificados com o ilusório, de maneira alguma.

Vocês apenas poderão contribuir para o estabelecimento da nova Dimensão, em vocês como ao redor de
vocês, estabelecer a Paz na guerra deste mundo que está morrendo.

Nós empregamos voluntariamente expressões como lagarta e borboleta, ou Luz Vibral, a fim de desconectá-
los das ilusões da luz não Vibral.

Se nós retomarmos como exemplo a Meditação.
Muitas técnicas, muitas pessoas os incitaram ao fato de meditar para ver, e muitos seres ficam muito contentes,

meditando, quando eles veem, mas esta visão pertence tanto à ilusão como o que vocês veem com os seus
olhos abertos, pois esta visão apenas alcança o mundo astral, emocional, de projeção.

Não há que se atrasar com o que é visto, mas permanecer na Vibração que, sozinha, lhes permite ver além do
que é visto, ver em meio à Verdadeira Visão e não em meio à ilusão.

Muitas pessoas foram enganadas por esta visão astral ou pelos poderes do ego.

***

Lembrem-se de que no Fogo do Coração há apenas o Ser.
Não há lugar para perguntas, não há lugar para respostas, não há qualquer possibilidade, exceto aquela de

estar na Alegria, na Paz e na Eternidade.
Ir até o final é, certamente, agora mais do que nunca, recusar o que pertence à ilusão, mesmo durante as suas

meditações.
Ir para a Vibração mais pura e apoiar a sua Consciência na Vibração, aquela percebida em meio à Coroa

Radiante do Coração ou ainda em meio à Dupla Coroa da cabeça, para ali se estabelecer.
E quando vocês ali se estabelecem, há Silêncio Interior, desta vez.

Silêncio de tudo o que não é da Eternidade.
Não há então mais imagem, não há então mais voz.

Há apenas: Ser.
Aí está o objetivo, aí está o segredo.

É somente através disso que vocês acedem à Eternidade e não de algo que existia antes, que os afasta,
mesmo em meio ao processo de meditação, do seu próprio objetivo.

Apreendam-se bem disso porque, em meio ao derramamento das Chaves Metatrônicas, alguns correm o risco
de serem seduzidos por imagens, por projeções.

Lembrem-se bem de que se vocês forem Justos e Verdadeiros, as Vibrações permanecem e se intensificam
até fazê-los viver a Alegria.

Se vocês se afastarem da sua justeza e da sua Verdade, naquele momento, as Vibrações irão se afastar de
vocês e vocês irão se afastar da Alegria.



***

O que eu lhes digo é primordial para a entrega das Chaves Metatrônicas e daí em diante.
Eu devo lhes dizer também, especialmente neste período que vai de agora até o final, que é preciso sair, assim

que possível, de todo o confinamento e, em particular, no nível espiritual, de todas as crenças, de todos os
credos que iriam ligá-los a uma egrégoras e privá-los da sua liberdade.

É preciso sair, bem depressa, do que não é legítimo, do que não é verdadeiro, em meio ao seu caminho, em
meio mesmo à ilusão.

Isso irá representar, dentro de pouco tempo, obstáculos importantes para o seu acesso ao Estado de Ser.
Vocês não podem pretender, de forma alguma, nutrir a matriz e nutrir a Unidade.

É um ou outro.
Os níveis de Consciência e de Energia que vocês irão atingir não vão permitir-lhes ainda nutrir a ilusão, de

alguma maneira, sem se destruírem, do mesmo modo.
A Unidade e o Fogo do Amor são a este preço, a esta lucidez e a esta Consciência.

Vocês serão ajudados nas escolhas, nas decisões, pela própria Vibração, pela sua intensificação ou rarefação
que irá guiá-los, mas, desta vez, com uma intensidade jamais igualada.

Estejam atentos para manter o seu Templo limpo, as suas lâmpadas acesas, despertas e conscientes,
vibrantes em meio à Unidade, a fim, aí também, de completar o seu trabalho de dissolução da ilusão.

Cuidem para serem livres, cuidem para serem autênticos e, sobretudo, para serem cada vez mais humildes: a
falta de humildade reflete simplesmente uma personalidade que tenta se impor frente à Luz.

***

Lembrem-se também de que, em meio mesmo ao que vocês são, além de qualquer visão, falsa, em meio à
Vibração, existe um elemento importante que é a sua própria respiração e o seu próprio batimento cardíaco
que podem aumentar o Fogo do Amor e o Fogo do Coração, o Fogo do Coração nutrindo-se literalmente da

sua respiração, do seu sopro e do seu batimento cardíaco.
Esta alquimia, existente em meio às suas estruturas, é real.

Ela pode ajudá-los a permanecer no Fogo do Coração.
O importante sendo manter a conexão e a comunicação, pela Coroa Radiante do Coração e, se possível, pela
Dupla Coroa, com a Unidade, a fim de não serem atingidos, de uma maneira ou de outra, pela Dualidade que

está ruindo neste mundo, como em vocês.
Como MARIA lhes disse, nós nos aproximamos, a cada dia, pela Luz, pela Consciência e pela Vibração.

Cada dia é um passo a mais para a sua Unificação e para o nosso Encontro.
Nós também, nós traçamos uma Ponte de Luz para CRISTO.

Aí estão os poucos elementos que hoje eu queria dar a vocês, pelas palavras e pela Vibração.
Eu lhes transmito o Fogo.

Que a Unidade esteja com vocês e em vocês.
Até muito em breve.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled4bf.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-9_aout_2010-articled4bf.pdf
09 de agosto de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

************
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~ História e Verdade (absoluta e relativa) ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Luz os acompanhem em nossa Presença.

Gostaria, inicialmente, de expressar certo número de elementos relativos à Verdade e o que é chamado de história.

Tenho primeiro que precisar certo número de coisas relativas, de um lado, à Verdade e, de outro lado, à história,
antes de ir mais adiante nas ligações e nas discrepâncias existentes entre Verdade e história.

*

A Verdade, em primeiro lugar.

Assim como o sabem e, como tive a oportunidade de expressar em várias vezes, na matriz apenas existem verdades
relativas, dependendo essencialmente de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta só pode ser acessível na Vibração do Coração e no Ser.

Assim, o conjunto de dados que vocês aceitam como verídicos, para vocês, são unicamente ligados ao seu ponto de
vista e a um concurso de circunstâncias, estabelecendo-os na verdade relativa que vocês vivem.

Assim, por exemplo, dizer: «sou casada com tal pessoa» é incontestavelmente uma verdade relativa inscrita num
determinado tempo, limitado, ao máximo, à sua idade adulta e sua morte na matriz.

Essa é, no entanto, uma verdade no momento em que vocês a vivem.

Assim, o Ser inscreve seu caminho dentro e no interior de certo número de verdades, para a alma e para a
personalidade, permitindo definir o que eu chamaria de ‘quadro de referência’ e um ‘quadro de vida’, permitindo não

se perder na matriz.

Essas verdades são boas apenas um tempo.
Elas lhes concernem, em função de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta está fora de propósito, fora de qualquer tempo, porque ela escapa ao tempo, assim como ela
escapa à personalidade e situa-se, incontestavelmente, fora da matriz.

***

Vocês devem fazer a distinção formal existente entre a verdade do instante individual e a verdade do instante
coletivo.

Assim, certo número de elementos, tidos como verídicos, são aqueles que permitem definir os quadros morais,
sociais, científicos de sua vida na matriz.

Em outros termos, as verdades relativas, hoje, não são as verdades relativas de ontem.

As verdades são portanto um processo adaptável e transformável, em função da linha e do caminho que segue a
humanidade num plano coletivo.

ANAEL 1/2 - 10 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-0P8ywUiJl78/UYjfLbiPwKI/AAAAAAAABuw/jtwZQLaz4Hk/s1600/000+Anael+-+10.08.2010.JPG


Assim, cada ser humano, na matriz, pode se atribuir a verdade a seu modo, e segundo seu modo de percepção.

O que é verdadeiro para um, não é verdadeiro para o outro.

Essa é a característica essencial de sua individualização, de seu isolamento na matriz, no que é chamado de ego.

O que vocês vêem, e a verdade que vocês percebem ou estabelecem, não é aquela que percebe ou estabelece o
outro.

Um e outro vivem, portanto, no mesmo espaço, verdades que podem ser profundamente opostas e diferentes.

Certo número de elementos, que são constitutivos mesmo da matriz, tendem a inscrevê-los dentro de uma verdade
que eu qualificaria de ‘pré-estabelecida’, não verificável por vocês mesmos, mas unicamente instalada, pelo hábito ou

pela autoridade exterior a vocês, em sua própria vida.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos adota verdades, não por tê-las experimentado, mas, simplesmente,
porque elas estão inscritas numa verdade coletiva do instante.

Assim, o fato de aderir a uma verdade coletiva do instante os afasta da sua própria verdade relativa do seu próprio
instante.

Isso não é por acaso, mas decorre diretamente, como eu disse, da vontade daqueles que controlam a matriz, de
controlá-la totalmente, quanto a sua evolução, dentro mesmo do que é chamado de verdade.

Tudo isso sabendo, pertinentemente, que esta verdade relativa não é a Verdade absoluta, que a verdade do instante
não é a verdade do instante seguinte ou anterior, vocês fazem, entretanto, bem involuntariamente, um dogma, uma
verdade, que apresenta um peso, uma densidade, cujo objetivo é sempre (e guardem bem isso) provocá-los para

baixo e para a densidade, com ainda mais intensidade, mais peso e, portanto, menos liberdade.

A verdade, tal como lhes é ensinada, a verdade, tal como vocês a adotam, é certamente o elemento o mais
condicionante existente na matriz.

***

A Verdade absoluta não se importa com uma verdade herdada do instante passado.
A Verdade absoluta não se importa com a verdade coletiva, porque ela é estabelecimento no Ser.

Ela se opõe portanto ao condicionamento, à dependência, à tomada de pesos.
Ela é portanto leveza e liberação.

Vocês compreendem então, e apreendem, para além das palavras, que a noção mesmo de verdade os provoca para
certo número de ilusões, consideradas como verdadeiras, e os provoca a adotar uma ‘linha de direção’, a título

individual e, sobretudo, a título coletivo,provocando-os inexoravelmente para seguir as linhas diretivas traçadas,
para vocês, por aqueles que não os querem no bem.

Assim, portanto, o ser humano vai seguir o que eu chamaria de linhas de menor resistência coletivas, que são, no
entanto, linhas de sobrecarga [de peso] a título individual.

Mas, efetivamente, a Energia seguindo o pensamento, a Consciência Ilimitada seguindo a Energia, torna-se então
extremamente fácil provocá-los nas linhas de menor resistência ou linhas de facilidade e de evidência às quais a

verdade coletiva virá progressivamente substituir sua verdade do instante, mesmo ilusória.

É por esse procedimento de ‘verdade coletiva’, aplicado ao instante seguinte, daqueles que conhecem
perfeitamente o instante seguinte, que lhes são insufladas linhas diretivas que os conduzem para sempre mais de

dependência, para sempre menos de espiritualidade.

E, mesmo no nível espiritual, eu diria que existem, aí também, linhas denominadas verdades, que lhes são inculcadas
para fazê-los ir para onde esses mesmos personagens querem fazê-los ir.

Sob o disfarce de palavras, sob o disfarce de associações, sob disfarce, frequentemente, de uma aparência de Luz,
frequentemente aqueles que estão no controle do instante seguinte os instalam, no instante presente, numa verdade

coletiva que serve necessariamente à verdade deles e ao ponto de vista deles.
E, não mais, seu ponto de vista para você, como indivíduo.

Isso se explica pelas crenças, em particular nos sistemas religiosos, quaisquer que tenham sido, quaisquer que
sejam ainda.

Isso se explica também no conjunto de ‘corpos de conhecimentos’ que foram emitidos à humanidade, em particular em
sua história chamada de século XX.

***

O conjunto dessas verdades lhes foi inculcada e essas verdades relativas dizem, efetivamente, uma Verdade



absoluta.

A única diferença é que a linha onde isso os conduz nada tem a ver com o estabelecimento, justamente, do que é
chamado de sua Verdade, a sua Verdade absoluta, ou seja, indefinidamente essas verdades reveladas, que vocês

adotam, os afastam de seu próprio Ser e de sua própria Verdade Absoluta.

O condicionamento que decorre modifica as linhas de força de evolução existentes em sua Consciência Ilimitada,
fazendo tudo para afastá-los da Verdade final e da Verdade absoluta que é, eu os lembro, o seu Estado de Ser e a

Vibração de sua Coroa Radiante do Coração.

Esses ensinamentos, essas escolas de pensamento, essas escolas espirituais vão, obviamente, se servir de dois
elementos essenciais, chamados de Amor e de Energia.

Assim, portanto, disfarçando o ensinamento e fazendo-os aderir, mais precisamente, ao que é chamado de ‘vontade
do bem’, instalação de uma nova era, instalação de uma nova verdade, instalação de palavras fortes – como a

palavra Amor, como a palavra Vontade de bem, como a palavra Compartilhar, como a palavra Fraternidade – vocês
são ludibriados, literalmente, nas linhas diretivas que não lhes pertence.

O ensinamento é justo, segundo os critérios da Verdade absoluta.
A finalidade é injusta, porque ela os afasta, justamente, de seu acesso a esta Verdade absoluta.

E, no entanto, a Energia, a Consciência da Energia limitada está muito presente nesses ensinamentos.

Ela os guia, ela os conduz para irem para uma escravidão total de sua vontade ao que é chamada de ‘vontade
coletiva de bem’, vindo travestir, inteiramente, o ensinamento da Verdade absoluta e atemporal do que foi deixado

pelo Cristo.

Não na verdade histórica, tal como ela lhes foi apresentada e que não é, absolutamente, a Verdade absoluta, mas
sim, aí também, uma falsificação da Verdade, permitindo, aí também, fazer ir sobre linhas diretivas que estritamente

nada têm a ver com a realização do que vocês são para além da matriz, mas visam sim fazê-los estabelecer, de
maneira durável, ou definitiva, na referida matriz.

***

Torna-se portanto extremamente complicado, para o que eles chamam, eles mesmos, de um aspirante espiritual, ir
para a liberação, mesmo crendo para ali ir.

De fato, servindo-se mesmo dos princípios da Verdade absoluta relativos à regulação das Energias nos Mundos
Unificados e aplicando a falsificação habitual, eu diria, desses seres, que desviam a circulação da Energia para seu

próprio proveito, para sua própria vantagem, às expensas de vocês mesmos.

Coisa que nós tentamos, obviamente, bloquear, através da revelação do que vocês são, através das efusões de
Energia que os tornam livres e evitando instalarem-se e se religarem, literalmente, às linhas de conduta desejadas

para vocês e não por vocês.
A diferença está nesse nível.

E nós compreendemos muito bem que, desde muito tempo, inúmeros seres tenham podido ser enganados por
esta verdade relativa, que os leva a seguir essas linhas que não conduzem a vocês mesmos, mas, através de

palavras que foram maquiadas, a dar sua Energia, sua Consciência a qualquer um que se serve do que vocês são,
para manter o controle sobre vocês mesmos.

Aí está a maior falsificação que existe na história da humanidade, que se revela pouco a pouco no instante presente
que vocês vivem.

Ela se revela, não porque eu lhes digo (porque isso não teria qualquer sentido), ela se revela, justamente,
pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, que lhes permitirá escapar aos condicionamentos, às linhas diretivas

e, sobretudo, pela ação conduzida pelo Arcanjo Miguel no período dos Casamentos Celestes, que suprimiram a
escravidão ou, em todo caso, a possibilidade de escravidão que era, até o presente, a regra, em meio àqueles que se

autodenominam, eles mesmos, de ‘Mestres’, mas que têm de Mestre apenas a ilusão da matriz.

São esses seres que os guiaram, nos mundos espirituais, para irem onde eles queriam que vocês fossem e não
para onde vocês deviam ir, para encontrar o que vocês são.

A falsificação foi terrível.

Agora, como o sabem, as franjas de interferências astrais tendo sido desagregadas, torna-se cada vez mais fácil,
para um ser no caminho, encontrar sua própria Verdade absoluta e não mais ser condicionado por qualquer verdade

exterior.

A crença, assim como já disse, se substitui pela experiência.

E a experiência é Verdade.
A crença é ilusão.

Ela se torna verdade para aqueles que querem conduzi-los para onde vocês não deveriam de modo algum ir para
encontrar o que vocês são.



***

Assim, sou levado, agora, a definir uma palavra, outra palavra, que é história.

Compreendam que, nesse nível, também, que vários ensinamentos lhes disseram que o tempo não existia, que a
linearidade do tempo (passado-presente-futuro), nos mundos Unificados, tem apenas existência ao nível de uma

crença.

De fato, o tempo não se desenrola segundo um sentido, sempre conhecido, de passado, presente, para o futuro, mas
ele se desenrola nos dois sentidos.

Alguns seres, visando escravizar sempre mais a humanidade, como é o caso desde 320.000 anos, estabelecidos no
que é chamada de 2ª e 4ª Dimensão, conhecem perfeitamente a matriz temporal e a trama matricial

temporal existentes no mundo em que vocês estão prisioneiros.

Bastava portanto ‘modificar a história’ para que, instantaneamente, seu presente e seu futuro fossem mudados, a fim
de fazê-los, aí também, ir sobre as linhas diretivas onde eles queriam poder ir e não para onde a liberdade podia

conduzir vocês.

Assim, portanto, a palavra história, em si mesma, se encontra em sua linguagem popular.
Quando um ser humano diz a outro ser humano: “você me conta histórias”, isso significa, obviamente, que ele mente.

Agora, eu volto, de maneira pontual, ao significado mesmo da palavra história, visto não em sua pronunciação e em
sua aceitação, mas mais segundo a origem silábica da língua original.

IS é a primeira sílaba de Isis.
IS é Verdade.

IS e TORIA significa «em transversal na Verdade».

Assim, portanto, a história é o que vem fazer obstáculo à Verdade, obrigando-os a adotar posições, comportamentos
e consciências colocando-se sobre, aí também, as linhas de menor resistência.

***

Nesse sentido, nós lhes repetimos, sem parar, que não há Verdade que não seja a sua, que não há experiência a
não ser a sua.

Isso não é feito para fechá-los no ego, mas para fazê-los descobrir que vocês deveriam Vibrar por vocês mesmos,
pensar por vocês mesmos, elaborar por vocês mesmos e não mais serem submissos a qualquer condicionamento.

Os primeiros condicionamentos não são sociais, mas históricos.
Eles decorrem diretamente da aplicação, em sua Dimensão, de dados falsificados da história.

Não está em meu propósito dizer-lhes o que é justo ou falso porque, aí também, ainda uma vez, isso seria demonstrar
dualidade.

O importante não é saber se a história é verdadeira ou falsa, o importante é saber que a história que lhes contaram
os leva para onde querem que vocês vão e não para vocês mesmos.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a adoção de uma verdade histórica, em sua Presença a si mesmo, com
relação a uma história que lhes foi condicionante e escrita do zero, para fazê-los ir para onde vocês devem ir.

Eu os lembro que, mesmo na matriz, frequentemente foi dito por alguns humanos que a história pertencia e é escrita
por aqueles que ganham.

Isso é completamente verdadeiro e era completamente verdadeiro até o presente.
Porque, aqueles que escreveram a história são aqueles que vocês não vêem, que conhecem o escoamento linear do
tempo (passado-presente-futuro), situando-se, ao mesmo tempo, nos três tempos e cuja única finalidade é mantê-los,
pelas linhas diretivas de menor resistência, nas verdades falsas e numa história que não é, nem verídica, nem mesmo

autêntica, mas, sim, escrita e reescrita para fazê-los ir para onde eles queriam que vocês fossem, ou seja, ao mais
longe de vocês mesmos.

É exatamente o que vocês veem nesse mundo chamado de materialista (neste período de final de era, como dizem
os orientais, de Kali Yuga), em que não há mais qualquer esperança, mesmo da existência do Ser, para além da

materialidade.
A tal ponto que, mesmo em algumas escolas espirituais, vêm-se querer melhorar a dualidade, a fim de fazer o que é

chamado de paraíso sobre a Terra, esquecendo, assim, as palavras de Cristo: “vocês não são desse mundo” ,
querendo, a todo custo, equilibrar, pelo bem, o mal existente devido a alguns desejos, que são, de fato, os mesmos

indivíduos que aqueles que lhes propõem o bem.

E assim é mantido, de maneira inexorável, pela alternância bem/mal, o estabelecimento da dualidade e a infinidade de
encarnações que vocês têm que tomar nesse mundo, prometendo-lhes que, num dia próximo, vocês sairão, na

condição de fazer suficientemente o bem.



E a armadilha é fechada novamente.

***

Assim, portanto, a verdade da cabeça (porque é disso que se trata) não será jamais a Verdade do Coração.

A Verdade do Coração é Vibração.

Ela não é nem suposição, nem projeção, nem antecipação, nem mesmo resultante de qualquer passado.

É nesse sentido que os alguns seres que encontraram a dimensão da autenticidade e da Verdade absoluta lhes
disseram que foram capazes de suspender o tempo.

É nesse sentido, também, que lhes cabe, agora e, com a ajuda da Luz Vibral em seu triplo componente permanente,
tal como se efusiona sobre a Terra, encontrar sua própria Verdade.

E sua própria Verdade não poderá jamais estar numa crença qualquer, mas, bem mais, no estabelecimento da
simplicidade do Coração, da humildade do Coração e da Vibração.

E, fora disso, eu diria que não há salvação.

A única porta é, e continuará sempre, o Coração.
E o Coração não se importa com o que vocês foram.
O Coração não se importa com o que vocês serão.

O Coração não se importa com qualquer prevenção ou previsão de qualquer futuro, que esse futuro se refira a
amanhã ou ao próprio final desse Tempo que é anunciado, programado e decidido.

É nesses tempos reduzidos que vocês devem escapar da história.
E quando eu digo escapar da história, é portanto escapar da verdade falsificada, que ela seja sua história ou que

seja mesmo a história do mundo, porque vocês não podem encontrar qualquer Verdade, deslocando seu sistema para
o passado.

Porque vocês não podem, do mesmo modo, encontrar qualquer Verdade deslocando-se para o futuro.

Realmente, apenas na parada do tempo que vocês escapam do plano matricial temporal e espacial da matriz.
Esta parada do tempo necessita, como lhes foi dito e repetido, a parada do conjunto de funções correspondentes à
referida matriz e, em particular, o que é chamado de emoções, o mental, permitindo então, ao nível da Energia e da

Consciência que a segue, reajustar-se, no instante presente, que eu prefiro, de minha parte, chamar de Tempo Zero,
ou seja, ao tempo em que vocês não estão mais submissos a essa linha matricial que os impulsionou do exterior, a

fim de conduzi-los para sempre mais de ilusão, e para mais de sofrimento.

***

Apenas nessa parada do tempo que se encontra a Alegria Interior.
Apenas nesse Tempo Zero que a ignição da Coroa Radiante do Coração pode ir a seu termo.

Obviamente, basta encontrar esse Tempo Zero uma única vez, para que a trama do tempo, a sua, como a do
universo, na matriz falsificada, não se torne mais eficaz para vocês, a título individual.

Mas, obviamente, nesse nível, existe um fenômeno de massa, de ‘limiar limite’, que faz com que uma egrégora de Luz
se crie e permita sair da história falsificada para entrar em sua própria história, privada de passado e de futuro na

matriz, mas inscrevendo seu programa na Verdade a vir, ou seja, em sua Eternidade.

O que lhes digo é importante, não tanto ao nível da significação das palavras, enquanto vocês mesmos não tenham
Vibrado e vivido em vocês.

Olhem como o conjunto do sistema os têm habituado e condicionado a definir sua Presença no instante presente em
função do que vocês herdaram de seu passado e em função do que vocês desejariam herdar em seu futuro.

Ora, apenas na condição expressa de descondicionar esse passado, e de desprogramar esse futuro, é que vocês
chegarão a parar o tempo e que vocês se extrairão do que eu chamei de plano matricial tempo-espacial.

É o único modo de sair deste universo matricial.
Não há outro.

***

Vocês devem, portanto, rever o conjunto de crenças, o conjunto de condicionamentos existentes em seus
pensamentos, como nas programações de consciência e energéticas que os extraiu de seu Coração, ou seja, de sua

própria Presença a vocês mesmos, para estabelecê-los na cabeça.

O paradoxo é que vocês devem ir da cabeça para o Coração.

Aqueles que permanecerem na cabeça não poderão aceder ao Coração.



Convém, portanto, encontrar o Coração, o mais rapidamente possível.

E, quando dizemos, uns e outros, o mais rapidamente possível, vocês o sabem, o tempo é descontado.
Ele é realmente descontado.

A única solução real, verídica, ao nível absoluto, é tocar essa parada do tempo, a fim de se extraírem, literalmente, de
maneira definitiva, desta linha matricial que lhes é imposta desde tempos imemoráveis.

A Vibração, a Luz Vibral, é o meio.
É a única maneira.

Por intermédio das partículas de Luz chamadas de Adamantinas, lhes é possível e permissível extraírem-se desta
matriz, penetrar o Corpo de Estado de Ser.

De fato, o único obstáculo, desde 17 de julho de seu ano, para o acesso ao Estado de Ser, é apenas seu próprio
condicionamento.

Não há outro obstáculo, doravante, ao nível dos sistemas, quaisquer que sejam, excetovocês mesmos.

Assim, isso pode ser dito deste modo, vocês são vocês mesmos um obstáculo para seu próprio acesso ao Estado de
Ser e à sua Vibração.

Não há inimigo, não há mais inimigo exterior.

Há simplesmente ‘linhas de programação’, ainda eficientes, mantendo-os na ilusão.

Quando a Luz Adamantina penetrar esse mundo, ela destruirá, de maneira definitiva, essas linhas matriciais.
Essas linhas matriciais, recolocadas em conexão com a Fonte, continuarão a existir, por um determinado tempo,
permitindo, através de dados em ressonância com o estabelecimento da Verdade absoluta, restabelecer esta

Verdade absoluta, mesmo no plano matricial, que terá, literalmente, mudado para outro lugar.

***

Resta-lhe, portanto, efetivamente, um tempo limitado para desconstruir, em você mesmo, o que o impede, você
mesmo, de aceder ao seu Estado de Ser.

Não esqueça que o Estado de Ser não deve ser uma crença a mais, substituindo outra crença.

Que a Vibração do Coração e o estado de Alegria não devem ser uma crença substituindo outra crença, mas que
deve ser uma Vibração vivida que é a chave de acesso para outra coisa que a verdade que você vive, que apenas

tem tempo limitado, doravante, para viver e para experimentar.

É neste espaço que você vai, se o deseja, vai para sua liberação total, que necessita sair de todos os
condicionamentos, sem exceção.

Não há qualquer regra exterior a você mesmo que se mantenha diante da Verdade do que você é.

Simplesmente, não basta crer.
É preciso ainda manifestá-la, em Unidade e em Verdade.

Se a evolução da Consciência, a transformação, mais precisamente, da Consciência, não tivesse sido desejada pela
Onda Galáctica – assim como isso se reproduz todos os 52.000 anos – vocês não teriam jamais podido escapar

desse condicionamento.

Assim, portanto, a vida, mesmo na matriz, não é nem experiência, nem evolução.
Ela é unicamente programação e condicionamento.

O mais belo dos subterfúgios era fazê-los crer, pelos Arcontes, que vocês evoluíam nesse mundo e que vocês
passavam sua vida a se purificar e a irem para sua liberação.

Enquanto que, olhando na Verdade absoluta da Unidade como evolui esse mundo desde mais de 50.000 anos, nós
diríamos que, ao inverso do que vocês creem, ele se afunda cada vez mais na escravidão.

Hoje, nos tempos que vocês vão viver, a experiência da Verdade absoluta deve se instalar no Coração dos seres.

Esta é a última etapa, a última porta.

Aquela que convém passar, no sentido coletivo, a fim de ir para esta liberação que lhes é anunciada.
Esta liberação que lhes é anunciada virá e está programada.

Somente a Fonte conhece a data.
Mas ela está inscrita na Verdade absoluta que vocês têm a viver.

O que nós sempre esperamos, se é que se possa falar de esperança, é que o reino da Luz Vibral autêntica se
estabeleça para um máximo de consciências fechadas.

Enquanto vocês não tocarem e Vibrarem na Coroa Radiante do Coração, vocês não têm qualquer meio de se fazer
uma ideia, por vocês mesmos, e de viver a Verdade absoluta.



Convém, portanto, o mais breve possível, instalar-se nesta Vibração.
A adição das últimas Chaves Metatrônicas, que permitem viver a Roda na Roda, tal como foi chamada, permitirá, de

maneira ressonante, colocar-se na Vibração em meio à Coroa Radiante do Coração.

Não restará mais, então, senão um ato de abandono (não mais à Luz, mas de abandono do ego) para acender o
Triângulo Sagrado inferior, permitindo-lhes reunificar a Tripla Lareira.

Somente a partir daquele momento é que vocês serão totalmente livres.

***

Cabe a vocês, portanto, determinar, em sua vida, em sua Consciência Ilimitada, o futuro que vocês visualizam.

Sabendo que o futuro será estabelecido não por seus desejos – que se exprimem unicamente na personalidade –
mas unicamente pela Vibração.

Apenas a Vibração os conduzirá, por intermédio da Consciência, para onde vocês devem ir.
Em nenhum caso as projeções de desejo de Luz, em nenhum caso os desejos de liberação, mas o estabelecimento,

real e autêntico, de sua própria liberação na Luz Vibral.

Não há outro mecanismo, não há outra possibilidade para aceder ao que se denomina Estado de Ser, ao seu ‘corpo
de Eternidade’.

Isso necessita, efetivamente, a supressão do conjunto de sinais chamados de emocionais, chamados de mentais,
de crenças chamadas de projeções, de condicionamentos, que são os freios essenciais para o estabelecimento do

seu Estado de Ser.

Lembrem-se de que certo número de condicionamentos limitantes, procedentes desse mundo, lhes aparece
doravante claramente.

Os últimos condicionamentos são procedentes do seu próprio ego, mesmo se ele não tem mais a superioridade –
para aqueles que tiveram êxito em Vibrar na Coroa Radiante do Coração – que procurará, de todas as maneiras, se

impor.
Porque ele sabe pertinentemente que um acesso ao Estado de Ser assinala a morte definitiva deste ego e, portanto,

do seu mecanismo de funcionamento.

Há, através disso, um processo de desidentificação a realizar: não para fazer morrer o ego, não para rejeitá-lo
enquanto ilusão, mas para transcendê-lo pela Luz Vibral.

O abandono do ego é efetivamente a última etapa, após o abandono à Luz, permitindo-lhes, após a revelação das
últimas Chaves Metatrônicas, acederem ao seu Estado de Ser.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que tinha vontade de Vibrar com vocês, dentro do que é chamado de história e
dentro do que é chamado de verdade, a fim de ajudá-los pelas palavras, pela Vibração, a irem sempre ao mais

próximo da sua Verdade.

Não aquela que queremos impor-lhes, mas aquela que desejamos ver Vibrar em seu Coração, em seu Amor, pela
Vibração do Coração que é o único Amor verdadeiro.

Recebam todo meu Amor.

************
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Questão: você pode desenvolver sobre o perdão?

Bem amada, o perdão pode ser encarado em diferentes níveis.

Existe um perdão relativo às emoções.

Existe um perdão relativo a um ato mental.

Existe um perdão relativo a um ato real da Consciência, independentemente de qualquer pressuposição existente no
emocional ou no mental.

O verdadeiro perdão é aquele que libera.

O perdão é liberação, porque o perdão permite, literalmente, desagregar uma ligação em ressonância com duas
pessoas, por exemplo.

Vou tomar um exemplo, profundamente comum na humanidade em todos os tempos.
Vou tomar um exemplo específico.

Dois seres humanos se amam e, um dia, não se amam mais.

Que fazem eles?

Eles se divorciam.

Ora, se eles se divorciam, é justamente porque não se amam mais.

Naquele momento, existe certo número de ressentimentos que vão tecer, literalmente, um laço [uma relação],
enquanto que eles mesmos encaram conscientemente liberar seus laços.

Ora, o que se libera, afastando uma pessoa de vista, apenas faz reforçar os ressentimentos e os laços existentes em
outros níveis, conduzindo a experimentar a ‘lei de ação/reação’ de vida em vida, chamado de carma.

Assim, portanto, a dissolução de um laço social, de um laço afetivo, não se traduz absolutamente pela dissolução do
laço existente ao nível consciente e Vibratório.

Isso apenas pode se realizar através do perdão.

Ainda é preciso compreender que o perdão não deve ser algo se situando, justamente, lá onde se situam os laços.

O perdão é um ato de consciência, visando liberar e livrar o outro de toda ressonância existente e fazendo com que,
de um modo quase inexorável, esses seres sejam chamados a se reencontrar de vida em vida, em papéis diferentes,

reproduzindo-se sem cessar na matriz.

Obviamente, hoje, o perdão que é necessário não é um perdão relacionado aos seus descendentes, ascendentes,
histórias passadas, mas, bem mais, um perdão que diz respeito a você mesmo, na Coroa Radiante do Coração,

visando se estabelecer na Vibração.
O perdão que não faz participar a Vibração do Coração não é perdão, mas imaginação.

O perdão real situa-se nesse nível.

Ele vai dissolver todos os laços, não pelo ato de perdão em si, mas, sobretudo, pelo ato Vibratório de destecer e de
desamarrar os laços empreendidos na matriz.
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Isso apenas se pode fazer pelo acesso à Unidade.

Muitos seres expressaram-se e participaram desta noção de perdão, em uma visão extremamente mental,
extremamente emocional, do que é o real perdão.

Guardem simplesmente que o perdão se situa além do aspecto meramente simbólico, além do aspecto meramente
emocional ou meramente mental.

Ele é um ato consciente Vibratório, visando desconstruir e desamarrar um laço que, frequentemente, existe de vida
em vida.

Cada um experimentando, através desse laço indissolúvel, algumas posições, fazendo com que um dia, aquele que
foi seu algoz será um dia sua mãe.

Isso dito, é preciso relativizar pelo fato de que a matriz chega a seu termo.

Hoje, o perdão essencial consiste em queimar, em você, por intermédio da Luz Vibral, tudo o que o liga à ilusão.

É preciso também encarar sua consciência que se libera, sem qualquer ressentimento, com relação aos seres que
não evoluem na mesma Luz Vibral.

Convém, nesse nível, deixá-los livres para permanecerem no livre arbítrio, no ressentimento, se tal é o desejo deles.

Basta, de fato, que um dos dois seres na relação cármica ou em ressonância de ligação, desperte seu Corpo de
Estado de Ser, para que o conjunto de ligações existentes para esta pessoa se dissolva por si.

Não é portanto necessário que a outra pessoa incriminada ou a outra situação realize esse perdão.

Em suma, você detém em você, por intermédio da Vibração do Coração, o conjunto de possibilidades de perdão.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o orgulho espiritual e suas armadilhas?

Bem amada, o orgulho, no sentido espiritual, pode tomar diferentes faces, diferentes facetas, diferentes
apresentações.

O que, hoje, é o mais presente em seu mundo, corresponde à identificação de um ‘princípio causal’, certamente
inscrito em seu DNA.

Assim, efetivamente, é muito provável que você já tenha encontrado seres que fingem ser isso ou aquilo.

Fingindo ser tal pessoa ou tal outra pessoa, esses seres se afastam do que eles são realmente.

Porque o que você é, é de toda Eternidade, e não tem que ser referenciado relativamente a uma história ou com
relação a um passado, porque isso desequilibra seu sistema, para as pessoas que o afirmam.

Afirmando então, por orgulho espiritual, esta identificação com um ser elevado, realmente e em Verdade, há
despolarização desse sistema ao nível do passado.

Há, portanto, afastamento do instante presente.

O orgulho espiritual está também frequentemente presente sob forma de falsa humildade, em que o ser vai afirmar
uma espiritualidade para aceder a certo número de privilégios, considerando que estes vão permitir encontrar um

sentido para sua vida, na matriz.
Aí se situa a armadilha mais importante do ego espiritual, que é fazê-los crer que a Luz Vibral será destinada a

estabelecê-los na Alegria, nesse mundo.

Vocês aí estão, pelo momento, nesse mundo, e a Alegria lhes permite atravessar o que é para atravessar, de maneira
muito mais simples e leve que o que seria, se vocês não estivessem centrados na Vibração do Coração.

O orgulho espiritual pode, enfim, tomar aspectos geralmente escondidos, em relação com a vontade de trazer, para o
ego, tudo o que é vivido no plano Vibratório.

Nesse sentido, eu já falei do ‘abandono do ego’, que nada tem a ver com o ego espiritual, mas, bem mais, o
abandono do ego em total consciência, para aceder ao Estado de Ser.

O orgulho espiritual, enfim, é aquele que quer se identificar, dentro de uma falsa humildade, para seguir um caminho
específico, querendo, assim, imitar uma entidade, uma Consciência e afastando-se, por aí mesmo, de seu próprio

caminho.

Eis, então, as formas as mais comuns do que é observado, de orgulho espiritual, que, eu a lembro, não pode existir a
partir de que a Coroa Radiante do Coração se instale em você, pelo princípio de abandono à Luz.

***



Questão: nossos Anjos Guardiões foram também presos por esta falsa verdade?

Bem amada, tudo depende do que é um Anjo Guardião, no plano Vibratório.

Alguns Anjos Guardiões são, efetivamente, seres presos na matriz.

Alguns Anjos Guardiões situam-se ao nível das esferas Unificadas, vindos, por intermédio de certo número de canais
de comunicação, como eu o faço no interior desse canal, conectar as pessoas que são guardadas na matriz.

Assim, portanto, os Anjos Guardiões não são uma categoria específica de Anjo, mas sim,uma categoria de entidades,
cujo cargo é, efetivamente, velar, mesmo na matriz, como no exterior da matriz, para que certo número de coisas não

vá demasiado longe, num sentido como no outro.

***

Questão: alguns desses guardiões tentaram nos livrar da matriz?

Isso foi impossível, bem amada.

Até o estabelecimento da vinda da Luz, por intermédio de seu primeiro componente, chamado de Espírito Santo,
ocorrida quando do primeiro portal galáctico no mês de agosto de 1984, era estritamente impossível sair da matriz.

***

Questão: a falsificação foi permitida pela Fonte? Qual é a utilidade para a humanidade?

Bem amado, foi, efetivamente, num primeiro tempo, permitida pela Fonte, porque o Arcanjo Lúcifer e os Arcontes
propuseram um princípio de compressão da Luz, conduzindo pra uma estrutura de carbono alterada – como as que
tinham sido criadas por Maria, de modo original – cujo objetivo primeiro teria sido o de fazer ressoar, ainda mais, a

Luz.

Ora, é exatamente o inverso o que se produziu.

A partir daquele momento, as forças da Luz autêntica não cessaram de querer restabelecer a Verdade e a Unidade
nas matrizes de carbono.

Em resumo, pode-se portanto dizer que isso estritamente não teve qualquer sentido.

Assim como eu já o disse, não existe qualquer evolução na matriz, contrariamente ao que vários ensinamentos
tentaram fazê-los crer.

***

Questão: há algo de importante que não tenha sido falsificado?
O Coração e a gota de imortalidade que foram mantidos em atividade pelo sacrifício dos Elohim, ocorrido quando do

Concílio de Alta, na Criação de Atlântida, em 50.721 antes de Cristo.

Cada ciclo, certo número de entidades, vindas de Dimensões as mais elevadas, se deixam prender, voluntariamente,
na matriz, a fim de não perder a herança de Luz e da Vibração.

A única coisa não falsificada, hoje, nesta matriz, são vocês mesmos.

O que vocês são, justamente, na Coroa Radiante do Coração.

Todo o resto é apenas falsificação e entrave para sua liberação.

***

Questão: a morte do mental e a morte do ego são a mesma coisa?

Bem amado, o mental é um dos componentes do ego, mas não é a totalidade do ego.

O ego é o resultante de condicionamentos, de crenças, de ilusões, de certo número de laços existentes que unem o
ego à matriz, seja através de pessoas, de situações, de lugares ou ainda de Energias, no sentido o mais amplo.

O ego é, portanto, constituído da consciência do «eu», dentro, não do si, mas dos jogos existentes na dualidade,
entre uns e outros, da interação permanente que existe entre as Energias da Sombra e da Luz, tanto manifestadas
em você como no exterior de você, como no conjunto de relações e de tomadas de poder, ou de entregas de poder,

existentes na vida que você leva, qualquer que seja.



O ego é, portanto, constituído de um conjunto de coisas.

O mental é um dos elementos do ego, mas não é sua totalidade.

***

Questão: sabendo que há duas Coroas da cabeça, a primeira seria as duas Estrelas de Maria e a segunda, é o que?

Bem amada, as duas Coroas são centradas sobre o ponto central, chamado do Bindu, em relação com o Vajra ou
Fonte de Cristal, como eu disse, e como foi anunciado, ao Veículo ascensional Merkabah.

A Coroa na Coroa é constituída, justamente, do que é chamado de quatro Hayot Ha Kodeshou os quatro elementos
fundamentais.

Ela é a Coroa no interior da Coroa.

Há, portanto, nesta Coroa, que é a imagem, eu a lembro, do chacra do Coração, na Coroa Radiante da cabeça, a
ativação e a colocação em serviço dos quatro elementos ou quatroHayot Ha Kodesh - Espírito do Fogo, Espírito da

Água, Espírito da Terra, Espírito do Ar -, que, quando estão conjugados às 12 Estrelas de Maria, permitem-lhe
resgatar o quinto elemento ou Éter, através da Merkabah ou Veículo Ascensional.

***

Questão: essas duas Coroas giram no mesmo sentido?

Bem amada, é muito difícil assimilar os movimentos, porque eles são múltiplos.

Não existe um único sentido de rotação na Coroa Radiante do Coração e na Coroa Radiante da cabeça.

De fato, a rotação de uma Coroa Radiante não é a rotação de um chacra, que se faz no sentido dos ponteiros de um
relógio.

Nesta Coroa Radiante existe certo número de circuitos, alguns sendo no sentido horário e outros no sentido anti-
horário.

Existem muito numerosos, ilustrando o que é chamado, em linguagem figurada, de ‘24 fios de Luz’ da alma em
encarnação.

Esses fios giram, alguns num sentido e outros em outro sentido.

Os ‘24 fios de Luz’ são representados no momento em que a alma se encarna vindo da matriz astral e penetrando na
matriz manifestada desse mundo, quando a alma emite, literalmente, certo número de fios de Luz para ancorar a alma

na manifestação.

São esses ‘24 fios de Luz’ da alma que giram, não mais desta vez no que é chamado deGota vermelha e Gota
branca, mas, diretamente, na Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

***

Questão: o abandono à Luz não leva automaticamente à morte do ego?

Bem amada, se houvesse morte do ego, você não estaria mais aqui.

Assim, portanto, o ego é mantido de diferentes modos, a fim de que você persista e permaneça nesse mundo, para ali
ancorar e ali semear a Luz.

O abandono à Luz é já um ato importante mesmo no ego.

Mas o abandono do ego ocorrerá, de maneira definitiva, no momento final de sua Presença nesta Dimensão.

Há, portanto, necessariamente, ainda, um ego.

A diferença fundamental é que, quando você está no Estado de Ser, seja em Vibração, em Verdade, do seu corpo de
Estado de Ser, quando você volta nesta matriz, o ego está totalmente submisso à vontade do Estado de Ser.

O Supramental submete inteiramente o mental.

Assim, o que constituía o ego (as emoções, as crenças, o mental, certo número de comportamentos na ilusão)
permanece, mas não são mais proeminentes, não estão mais na dianteira da cena porque, naquele momento, é a

Vibração da Unidade que se estabelece no ego.



Mas o ego apenas irá morrer, em última análise, no instante final da sua Presença nesse mundo.

Isso necessita de uma preparação.

Do mesmo modo que a ignição da Coroa Radiante do Coração se fez, para muitos dentre os humanos – que
seguiram os Casamentos Celestes ou que têm, agora e já, vivido o primeiro portal galáctico, há quase 30 anos –

devem viver, hoje, esse processo.

Houve, portanto, uma preparação extremamente longa.

A última preparação, a que vocês vivem, não durará mais de um ano.

***

Questão: o gênero, masculino ou feminino, do indivíduo em 3D, determina a polaridade?

Bem amada, absolutamente não.

Existe certo número de almas, que tomaram encarnações extensivas na matriz, sob forma masculina e sendo, no nível
da sua alma e do seu Espírito, de polaridade feminina, e vice-versa.

Não há, portanto, acordo, concordância Vibratória, existente entre sua polaridade sexual, nesse mundo, e a
polaridade do seu Espírito nos mundos do Estado de Ser.

Não procure, tampouco, encontrar uma correlação entre certo número de características chamadas de energia
feminina na ilusão e de energia feminina existente no Estado de Ser, mesmo se encontre, efetivamente, certo

número de arquétipos comuns.

Assim, portanto, a Força Criadora está ligada, diretamente, às entidades femininas e não às masculinas.

***

Não temos mais perguntas.

***

Bem amados, eu constato que não houve questões concernentes aos fatos históricos.

E eu agradeço.

Isso prova, de modo claro, mesmo se não estiver ainda evidente para vocês, que vocês assimilaram que de nada
serve julgar o passado, que o passado é letra morta.

Que convém por vezes compreender as ações, mesmo de sua Presença, como fator limitante.

Isso existe, obviamente, em sua própria história.

Por exemplo, condicionamentos existentes naqueles que vocês chamaram de seus pais e que os fecham,
literalmente, através de certo número de faltas ou de injunções, nos modos de funcionamento que podem, hoje,

parecer-lhes limitantes, e que o são, realmente.

Esse mesmo processo está em obra ao nível coletivo.

Era portanto importante, aos nossos olhos, que vocês tomassem cada vez mais consciência, a fim de não somente
iluminar o que, em vocês, está ainda presente, mas, iluminar também, como Semeadores da Luz e Ancoradores da
Luz, as zonas de Sombra existentes na própria matriz, porque, na matriz, existem, como o sabem, ainda zonas que

são, de algum modo, ao abrigo desta falsificação.

Isso lhes foi exprimido, em particular no que existe na natureza e em alguns povos ali existentes.

É tanto mais verdadeiro que a maioria dos condicionamentos, vocês compreenderam, no coletivo, vem diretamente
da história, vem diretamente do que vocês chamam de sociedade, em seu sentido o mais amplo.

E que a Luz, a revelação da Luz, pela Vibração do Coração, dentro do que vocês são, deve levá-los a estarem
lúcidos sobre as regras de funcionamento sociais, afetivas, tais como elas existem nos diferentes mundos em que

vocês convivem ainda.

Não para extraírem-se e excluírem-se, mas, sim, para estarem lúcidos dos prós e contras do que vocês chamam de
sociedade e suas relações sociais, interpessoais, e, mesmo, afetivas.

Isso participará grandemente para sua liberação, para sua leveza e para sua Coroa Radiante do Coração.

Mesmo se, para o momento, para muitos de vocês, vocês estejam ainda submissos às leis da matriz, convém vê-las



pelo que elas são, como fator limitante.

Esta lucidez permitindo, no momento vindo – esse momento situando-se entre o Anúncio de Maria e o seu próprio
Despertar às três últimas Chaves, quando vocês não poderão mais funcionar no que é falsificado – naquele

momento, a hora terá bem avançado para a resolução final.

Não haverá, portanto, que se inquietar por qualquer insuficiência ou qualquer falta do que quer que seja.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligente, de que ela está apta a nutri-los, de que ela está apta a conduzi-los, de que
ela está apta a curá-los, de que ela está apta a preservá-los, até o momento oportuno.

************
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~ O TEMPO e A CHAVE DO TEMPO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Caros Irmãos e caras Irmãs, queiram receber minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, para discorrer, dialogar sobre o tempo e sobre o que representa, ao nível espiritual,
a Chave do Tempo.

Começaremos primeiro, se bem o quiserem, por expressar certo número de evidências existentes no que chamamos,
juntos, de ‘vida na matriz’.

O desenrolar linear do tempo é uma evidência vivida.
Existe, efetivamente, um relógio que flui em uma direção, dando a aparência de uma verdade única, feita de um

momento inicial chamado nascimento, de um momento final chamado a morte.
Entre esses dois tempos, perfeitamente localizados, a vida de um ser humano evolui na matriz, a um ritmo que é o

mesmo para todo ser vivente, em ressonância direta com o que é chamado de ‘revolução anual da Terra em torno do
sol’.

Esse ciclo, imutável, em todo caso desde que esta Dimensão, nesse último ciclo, existe, permite aos humanos se
localizarem através de certo número de tempo, biológico e fisiológico, mas no conjunto da sociedade onde tudo é

governado pelo tempo.

Toda vida social ocidental é, de fato, ritmada, não mais pelo levantar e cair do sol, mas, bem mais, pelos horários
de refeição, de trabalho, de repouso.

Não me estenderei, certamente, sobre essas evidências, mas, bem mais, sobre o que representa o tempo ao
nível espiritual e seu papel para impedi-los, literalmente, de aceder à Verdade.

***

O Espírito está fora do tempo.
Vários ensinamentos atraíram a atenção sobre isso.

É frequentemente dito que o homem, em seu Espírito, é Eterno.
E este Espírito, no entanto, que se manifesta através da vida do homem, está bem ligado, de maneira específica, ao

desfile desse mesmo tempo.

SRI AUROBINDO – 10 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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Frequentemente vocês encontrarão, na linguagem dos que meditam (qualquer que seja a cultura, a época),
frequentemente, esta noção de parada do tempo ou de dilatação do tempo.

O tempo é onipresente na vida do homem.
O tempo musical é outro exemplo.

O tempo espiritual, quanto a ele, sempre quando nos referimos a esses meditadores tendo alcançado, de alma e de
Espírito, uma Verdade, é relatado por uma capacidade para abranger, além do tempo presente, o tempo passado e

por vezes o tempo futuro.

Há, nos mecanismos de meditação, muitas vezes um momento em que a Consciência e o Espírito escapam à
linearidade inexorável do tempo.

Isso é de uma evidência tal que, na maioria dos casos, esta ressonância que escapa ao tempo não preocupa mais o
humano, em meio à sua vida.

Quer vocês olhem seu relógio ou não, vocês estão limitados, tanto em suas ações como em seus atos, pelo tempo,
até mesmo, ainda uma vez, não se tratando do tempo do relógio.

Então, qual é esta 'distorção' existente entre o tempo linear (vivido na consciência comum) e este acesso a um tempo
diferente (em relação com o Espírito), levando até a fazer dizer por alguns meditadores que o tempo não existe ou

que o tempo parou?

***

Várias experiências realizadas quando dos mecanismos chamados de ‘saída do corpo’ ou ainda da ‘experiência de
morte iminente’, relatam que além desse tempo linear, o tempo não é o mesmo, e, o que poderia parecer num tempo
linear extremamente curto (como quando de uma parada cardíaca), parece durar uma eternidade para aquele que

não está mais no seu corpo.

Ao nível biológico, existe um tempo próprio nas células.
Os próprios constituintes das suas células não evoluem no espaço/tempo no qual vocês evoluem e, no entanto, essas

células participam do mesmo tempo biológico existente na Terra.

Assim, portanto, existem diferentes tempos.

É o mesmo ao nível físico, onde o tempo pode ser diferente segundo o que é chamado de ‘velocidade das partículas’,
por exemplo.

É preciso bem admitir, então, que a consciência limitada do ser humano evolui no tempo de um tempo, em meio a um
tempo que não é o mesmo daquele existente na Consciência Ilimitada, ou no Espírito, ou ainda em suas células ou

em seus átomos que constituem o mesmo conjunto.

Existe, portanto, uma multidão de tempos diferentes, presentes em um mesmo espaço chamado de corpo de
consciência limitada.

Isso significa que o tempo fora do tempo, ou tempo diferente, situa-se em outro espaço?
Daí, há apenas um passo e é exatamente disso que se trata.

Mesmo se isso pôde ser descrito, até tempos muito recentes, pelos místicos de todas as culturas, há efetivamente
uma noção espaço/temporal que é própria, na consciência limitada, e que é outro espaço/tempo na Consciência

Ilimitada.

Do mesmo modo, há outro espaço/tempo existente na célula, como nos átomos.

***

Então, de qual modo pode se produzir este alinhamento de espaços/tempos diferentes, encontrando-se, a um dado
momento, para dar ao homem, constituído de coisas não existindo no mesmo espaço/tempo e, no entanto, dando a

impressão de se deslocar no mesmo espaço/tempo?

Isso resulta (e eu não me estenderei nisso) de uma curvatura do espaço/tempo específica, induzida pelo próprio
‘princípio da falsificação’, em ressonância com as forças chamadas de gravitacionais, mobilizadas e deformadas por

alguns princípios sobre os quais eu não me demorarei, tampouco.

Assim, portanto, existem, no homem definido em um espaço/tempo, limitado neste espaço/tempo, componentes que,
eles, não pertencem a este espaço/tempo, situando-se em um outro tempo ou em um outro espaço.

Até o presente, e até a abertura das primeiras Portas galácticas, os seres que chegassem a viver estados místicos,
dissociados, do espaço/tempo biológico e fisiológico, podiam perceber, como eu o percebi quando da minha última

vida, a chegada de um tempo novo descrito, depois, por vários visionários.

Esse tempo novo é marcado pela chegada de uma Luz nova, chamada de Supramental, em minha linguagem, ou
de Luz Vibral, na linguagem, eu diria, mais atual.



Deve-se dizer que, para aceder a esta percepção, precisei sair do meu corpo?
Não, porque a saída do corpo só pode se fazer na matriz, pelo menos até um espaço extremamente próximo, em

tempo.

No ano passado, eu descrevi, com outros intervenientes, a dissolução da matriz astral ou ‘franjas de interferências’,
permitindo à Consciência não estar dessincronizada do Espírito.

Ora, depois, os Casamentos Celestes aconteceram (ndr: ver os textos em nosso site, na coluna «mensagens a ler», sob o
título "integração das Virtudes", transmitido por Miguel desde 25 de abril de 2009, em 12 etapas) (*).

A desagregação da matriz astral ocorreu, pela ação de desconstrução do Conclave (**) e pela sua capacidade para
se religar a esta nova Consciência.

***

A matriz astral é reducionista, ou seja, ela assimila, em um determinado tempo e em um determinado espaço,
uma posição localizada dentro mesmo do espaço/tempo, para a mesma consciência.

O que é absolutamente o inverso do que se produz nos Mundos Unificados.

Nos Mundos Unificados, a localização espacial e temporal, tal como definido nesse mundo,não existe simplesmente.

Assim, uma Consciência é onipresente, onidimensional e onitemporal.

Isso é complexo para explicar, ficaria apenas com palavras.
Este estado só pode ser vivido, porque ele não obedece a leis enunciáveis na matriz.

Mas pode ser experimentado, diretamente, pela Consciência.

Assim, bem antes da destruição das ‘franjas de interferências’, vários místicos apresentaram fenômenos certamente
muito raros, mas tendo deixado vestígios, a partir do que vocês chamam de bilocação, a partir do que vocês chamam

de transmigração e tantos outros fenômenos relacionados com uma capacidade, certamente excepcional, da
consciência limitada, para se exprimir em dois pontos de espaço ou em dois pontos do tempo.

O conjunto de processos captados para além do astral, relativos ao que vocês chamam, e nós chamamos com vocês,
de futuro, pode ser captado sob uma forma alegórica correspondente ao discurso da forma limitada, assim como eu

transcrevi, sob o ditado de Cristo, em função das imagens que eu via, no momento que eu fui São João.

A grande diferença, e ela é fundamental, é que o ‘tempo limitado linear’ é perfeitamente, portanto, definível por suas
coordenadas espaciais e temporais, enquanto que nos Mundos Unificados, não pode absolutamente ser definido

desse modo.

O que explica que os Mundos Unificados, não podendo até o presente e até tempos muito recentes, aproximarem-se
da matriz, sob pena de ali se fazer prender pela atração e pelas forças gravitacionais, não podiam, de nenhuma

maneira, conhecer o tempo, em sua precisão toda de relógio, tal como vocês a vivem.

***

Existe, contudo, mesmo na consciência limitada deste universo dissociado,
um relógio denominado astronômico ou galáctico e cósmico, do qual mesmo a matriz não pode escapar.

É durante esses episódios de conjunção, de coordenadas espaço/temporais limitadas, que existem no mundo
limitado, com seus ciclos astronômicos, galácticos e cósmicos, que pode haver sobreposição de tempo e resolução

temporal.

É o que foi anunciado, desde vários anos, referente ao prazo chamado de 2012.
Trata-se de um encontro espaço/temporal entre um mundo limitado (com suas próprias leis) e um Mundo

Ilimitado (com leis profundamente diferentes).

Trata-se de um encontro.

Este encontro corresponde ao princípio da Cruz, momento em que um tempo vertical vem encontrar um tempo
horizontal, espaço em que se encontra um espaço horizontal e um espaço vertical.

No ponto de junção desse cruzamento realiza-se a 'alquimia' chamada de reversão.

Reversão que lhes é proposta viver, antecipadamente, para ir nos Mundos Ilimitados ao invés de permanecer nos
mundos limitados.

Porque, nos mundos limitados, mesmo Unificados, e apesar da Consciência do Ilimitado,não há possibilidade de se
libertar do espaço/temporal de uma coordenada limitada, mesmo tendo contato e ressonância com a Fonte.

Assim, portanto, desde a abertura do primeiro Portal galáctico, em agosto de 1984, até hoje (ou seja, quase uma
geração, quase trinta anos), estabeleceu-se, nesse mundo, o princípio dessa ‘reunião’, o princípio desta



sobreposição de tempos muito diferentes, que permite, efetivamente (se a alma humana estiver pronta para soltar o
que é o complexo inferior), penetrar em sua Eternidade.

A dificuldade foi que aqueles que controlavam o tempo, em sua constituição, e que não são humanos, tiveram êxito
em inserir, no corpo biológico, a própria negação do Ilimitado e da Eternidade.

***

Portanto, nós tivemos necessidade (e quando eu digo nós, obviamente, não se trata unicamente, e de longe, dos 24
Anciões, mas da totalidade dos Mundos Unificados) de encontrar um meio de antecipar, a título individual, a

chegada da Onda Galáctica de Luz,permitindo a um máximo de seres humanos aproximarem-se de sua eternidade,
mesmo permanecendo no mundo limitado.

Isso foi chamado de “Portal galáctico de 1984” e de “derramamento de Luz do Ultravioleta”, em relação com os
Casamentos Celestes.

Isso conduziu vários seres humanos, muito mais numerosos do que em 1984, e durante todos esses anos, a
experimentarem a abertura do chacra denominado coronal, permitindo, pela modificação dos ritmos biológicos

existentes em certas estruturas responsáveis pelo escoamento do tempo (chamadas de hipófise e hipotálamo, em
seu cérebro), sincronizar a consciência em uma nova gama de frequências, em ressonância direta com o Ilimitado.

Isso se tornou possível pela ativação, como disse, da Coroa da Cabeça, levada, entretanto, por sua própria ativação
e pela penetração de partículas específicas, em ressonância com o Ultravioleta (as partículas Adamantinas ou Agni-

Deva), a modificar a curvatura do espaço/tempo, mesmo em suas estruturas biológicas.

Isso com o objetivo de preparar o que eu chamaria de um ‘plano matricial Unitário’, resultante da própria ativação
desses centros energéticos, em uma multidão de seres humanos.

Como o sabem, e como foi escrito, no tempo do Apocalipse (que escrevi sob o ditado de Cristo), houve, a partir de
1984, no momento em que alguns sinais se instauravam, na superfície desta Terra: a ativação progressiva de um
número cada vez mais importante de seres humanos, ao nível da gestão e da programação do tempo, via cérebro
reptiliano, hipotálamo e hipófise, de modo a 'modificar' a programação inerente ao que havia sido induzido pelos

reptilianos ou Annunakis, de modo a afastá-los da sua Divindade.

***

Hoje, pelo ‘efeito de massa’ (e independentemente mesmo de descer a consciência no Coração e de reativar o que
vocês sabem, desde pouco tempo, a Roda na Roda, para Unificar e alinhar as duas Coroas Radiantes e o Triângulo
Sagrado), nós já tivemos êxito em sintonizar, de algum modo, a consciência limitada com a Consciência Ilimitada,

ao nível coletivo.

A interação dessas duas Consciências se traduz pelo que eu escrevi no Apocalipse, ou seja, a revelação que vocês
vivem nesse momento: a destruição da ilusão, as últimas guerras, o Armagedon, como o chamei, mas também a

revelação do que vocês são, ao nível da Eternidade.

O trabalho não para aí.

Por enquanto, não houve ainda acesso, mesmo desses seres despertos, ao seu corpo de Estado de Ser.

Existe, de fato, uma ‘Chave temporal’ que, ela, não se situa na hipófise e no hipotálamo, mas sim, diretamente atrás
do Coração órgão, no nódulo chamado de sino-auricular,correspondente ao influxo nervoso que dá a ordem ao

coração para bater, mecanismo de natureza automática, reptiliano ele também, instalado pelos mesmos seres, no
momento da falsificação, ao nível do DNA.

*

*
Foi, portanto, necessário dissociar esta pulsação cardíaca automática do seu ritmo próprio(ligado ao efêmero e à

consciência limitada) a fim de fazê-la viver em outra oitava.



Isso foi experimentado desde o início do ano, por alguns seres humanos que viveram os Casamentos Celestes, que
seguiram as meditações que nós lhes propusemos, consistindo em fazer passar a respiração no Coração e em

modificar, de modo definitivo, o ritmo cardíaco, no momento dessas meditações e dessas respirações.

Esse processo está encadeado e existe, aliás, um laço de ressonância e também neurológico, entre eles, a hipófise,
o hipotálamo e o nódulo sino-auricular.

Existe, aliás, uma ‘ligação energética e Vibratória’, através de um grande circuito energético chamado de Nadhi,
partindo da altura máxima da cimeira do crânio, passando à frente do que é chamado de canal mediano da coluna
vertebral, Sushumna, sobre o mesmo trajeto, e que virá terminar, justamente, ao nível do nódulo sino-auricular,
permitindo realizar, além do aspecto Vibratório percebido da Roda na Roda, a sincronia do Coração em um novo

tempo e em um novo ritmo.
Isso, alguns de vocês começam a viver.

Esse processo é chamado de Fogo do Coração e de Fogo do Amor.
Ele se traduz por uma variabilidade do ritmo cardíaco importante.

Ele se traduz por uma consciência que se torna mais consciente do que acontece ao nível do coração, órgão, como
no chacra do Coração.

É portanto uma alquimia que visa substituir o tempo limitado (no espaço e no tempo, tal como vocês o vivem) pela
programação reptiliana, ao nível de seus cérebros, por uma programação nova ilimitada (não definida de maneira

linear, não definida espacialmente), encontrando-se no coração.

***

A Chave do tempo e, portanto, da saída do espaço/tempo limitado, efetivamente, encontra-se no Coração.

E é apenas através da conjunção desses dois tempos, transformados e transformadores, que se realiza a Unidade, a
ativação do veículo chamado de Merkabah, e o acesso, em total Consciência, ao veículo de Estado de Ser.

Isso foi possível para alguns raros humanos, porque certo número de Chaves Metatrônicas não havia ainda sido
revelado, enquanto a Roda na Roda não podia girar, o que é o caso, mesmo para os mais avançados de vocês,

desde muito pouco tempo.

De fato, existe outra programação que decorre, ela, diretamente da ação do Arcanjo Lúcifer, no momento da
falsificação, que foi limitar a sua própria irradiação ao nível do que é chamado de ‘estrelas de Maria’.

Assim como vocês descobrem, existem 12 pontos de vibração ao redor da cabeça, que alguns de vocês começam a
perceber, em relação com funções espirituais, novos potenciais espirituais, em ressonância também com o que é

chamado de “novas lâmpadas” e “novos corpos”, permitindo à consciência explorar espaços que lhe eram fechados
até o presente.

A curvatura do espaço/tempo, a modificação do DNA pelos reptilianos, e a ação de Lúcifer ao nível do que é chamado
de olho de Lúcifer (a fim de fazê-los entrar no que é chamado de conhecimento), limitou a expressão total das 12

estrelas de Maria para 3 estrelas.

Quais foram as 3 estrelas?
Elas foram o Bem e o Mal e o Alfa, realizando, ao nível da sua testa, o Triângulo Luciferiano, o olho do

conhecimento, aquele para o qual Buda disse: “quando você encontrar os poderes, salve-se rapidamente”.
De fato, a fascinação pela ativação do 3º olho foi tal que inúmeros Círculos iniciáticos, inúmeros Círculos de

escolas espirituais, são baseados no ensinamento Luciferiano, para fazê-los penetrar mais adiante no mundo desta
ilusão, porque é, efetivamente, de uma ilusão a mais que se trata.

Esse Triângulo Luciferiano tem, por sua constituição, impedido a expansão literal das outras estrelas de Maria, ao
nível do conjunto da sua Cabeça, a tal ponto que, nas representações mesmo de alguns sábios que despertaram

seus 7 chacras, o que é chamado de centro Ajna ou 3º olho corresponde a duas pétalas se estendendo unicamente
ao nível da fronte e, em nenhum caso, fazendo a volta da cabeça e, em nenhum caso, realizando as imagens
conhecidas do cabelo de Buda, ou, ainda, da auréola dos Santos, correspondentes a uma Luz que não toma

unicamente uma zona da cabeça, mas o conjunto da cabeça.

Esta falsificação terminou.

***

As estrelas de Maria ativam-se.

Obviamente, nós ativamos, de maneira privilegiada, as estrelas as mais importantes, correspondentes às 5 Chaves
Metatrônicas, denominadas OD-ER-IM-IS-AL que, como o sabem, correspondem ao Alfa, ao Ômega,

ao Hic e Nunc (‘aqui e agora’)(***), mais o ponto central chamado de ER, em relação com os Hayoth Ha Kodesh ou 4
Querubim, que se têm diante do trono da Fonte.

Tendo realizado esta primeira Cruz, tornar-se-ia em seguida, pela efusão de Luz, cada vez mais fácil realizar a



ativação de certo número de estrelas existentes entre as estrelas desta Cruz.

Restava, entretanto, revelar as 3 últimas Chaves Metatrônicas que, justamente, vêm quebrar, de maneira definitiva, a
ilusão Luciferiana.

Por qual princípio?
Pela revelação do Bem e do Mal, não mais como agente discriminante, e sobretudo da estrela de Maria situada atrás,

à esquerda de sua Cabeça, ao nível occipital, correspondente à Vibração de KI-RIS-TI.
Mas isso lhes será desenvolvido, de um lado, por Metatron e, sobretudo, em seguida, por Um Amigo.

Eu apresento os pontos que lhes permitem compreender o que é o tempo e como ele derivou da ilusão Luciferiana e
da falsificação.

Assim, portanto, o 3º olho está limitado à expressão da clarividência, no mundo no qual vocês vivem ainda, enquanto
que ao nível dos Mundos Ilimitados, esse ponto central, ao centro ou ao alto do Triângulo, não é estritamente nada

em relação às outras virtudes equivalentes ao nível das outras Estrelas.

Há, portanto, Unidade possível nas 12 Estrelas.
Há, portanto, reunificação na ativação das 12 Estrelas, o que era impossível enquanto a ilusão Luciferiana

predominava.

Esse trabalho, esse Triângulo existente na Coroa da Cabeça, tal como é representado com a ponta no alto, entre
Alfa, Bem e Mal, é a imagem invertida daquela que existe ao nível de seu Sacro.

É pela união desses dois contrários, a saber, Fogo da Terra e do Éter, com Fogo do Coração e o Fogo Luciferiano ou
Fogo Prometeico, que se realiza a alquimia da Unificação, na Unidade, do retorno à Fonte, permitindo-lhes escapar,

de maneira definitiva, da ilusão do tempo linear existente nesta Dimensão.

***

Caros Irmãos e caras Irmãs, espero não ter sido demasiado complexo seguir essas explicações.

Eu lhes deixo, permanecendo entre vocês, a oportunidade de colocar questões complementares sabendo ao mesmo
tempo, e prevenindo-os, que não poderei entrar mais adiante na revelação de KI-RIS-TI e da Estrela do Bem e do

Mal, porque não é o meu papel, mas simplesmente colocá-los face a elementos que permitem compreender o que era
o tempo, o tempo alterado, o tempo real e o tempo do Supramental.

Eu os deixo portanto colocar as questões.

***

Questão: quais são os 3 pontos, ao nível do Coração, que formam o Triângulo do Coração?
O Triângulo do Coração é formado de dois modos, no seu Coração, correspondentes ao que é chamado de ‘Selo de

Salomão’ ou ‘estrela de 6 pontas’.

É uma projeção, correspondente aos 6 pontos que deu Mestre RAM (****).

Eu os lembro de que a Merkabah é frequentemente representada pela associação de 3 pirâmides encaixadas umas
nas outras.

Essa é a imagem da reunificação das 3 lareiras: Lareira Luciferiana, Lareira Cardíaca e Lareira Sagrada.

Isso será constituído ao nível do Coração, do seguinte modo: a ponta do Triângulo inferior corresponde ao chacra do
Coração.

Os pontos da base desse Triângulo são situados ao nível do que é chamada de Gota Vermelha e Gota
Branca [pontos de enraizamento da alma e do Espírito], formando um Triângulo, com ponta para baixo.

O Triângulo, ponta para o alto é, ele, constituído do ponto posterior do chacra do Coração, situado sob a apófise
transversa da 5ª vértebra dorsal.

As duas pontas, naquele momento, correspondentes à base do Triângulo, são representadas do mesmo modo, pelos
pontos que acabo de dar, ou seja, chacra de enraizamento da alma e chacra de enraizamento do Espírito.

Esses dois Triângulos não estão no mesmo plano, eles estão inclinados, um em relação ao outro, em 45º, o que é
desejado.

*



*

Assim, portanto, a imagem desta estrela de 6 pontas representa o equilíbrio entre o Fogo da Terra e o Fogo
Luciferiano, resolvido pela redenção desejada por Cristo na Dimensão Crística, no KI-RIS-TI, presente, certamente,

no Coração, como Irradiação da Fonte e Samadhi.
E presente, também, ao nível de um ponto existente ao nível da cabeça, situado atrás, ao nível do occipital, à direita.

Eu digo que o conhecimento disso será natural e espontâneo, penetrando os espaços do Coração e da Estado de
Ser, e que não é absolutamente necessário, ainda uma vez,conhecer toda esta mecânica (energética, espiritual,

Vibral) para aceder ao Coração.

Mas parece-nos importante, para nós, Anciões, assim como para os Arcanjos e para as Estrelas de Maria, dar-lhes
esta constituição espiritual, real, do seu corpo de Estado de Ser, manifestando-se mesmo nesse corpo ilusório, tal

como vocês o vivem pelas Vibrações.

***

Questão: poderia aprofundar sobre a curvatura espaço/tempo?

Isso nos levaria muito longe.

O que posso dizer é que, simplesmente, esta curvatura do espaço/tempo conduziu ao fechamento, em laço, do
espaço e do tempo em um mesmo espaço e em um ciclo perpétuo correspondente à rotação de um planeta em torno

do sol.

Isso foi realizado pela intervenção de certo número de forças que modificaram a linearidade do tempo, até fazer esta
famosa laçada.

É muito complexo desenvolver, visto de onde estamos, e mesmo dentro dos princípios físicos que regem a
humanidade falsificada e o mundo falsificado, fazer compreender isso.

Não é algo que se possa compreender via intelecto, ainda que existam leis físicas e leis matemáticas que dão conta
desta curvatura do espaço/tempo.
É importante se libertar do tempo.

Libertando-se do tempo, parando o tempo, pela meditação, ativando a Coroa Radiante do Coração e a Coroa
Radiante da Cabeça e talvez o Triângulo Sagrado situado na base das suas costas, ser-lhe-á possível realizar

esta alquimia, descurvar o seu próprio espaço/tempo, por intermédio do veículo interdimensional e de se encontrar
projetado no seu Corpo de Estado de Ser.

O que irá se mostrar, em última instância, relativamente mais fácil do que até agora, assim que as Chaves
Metatrônica tiverem sido desvendadas e encarnadas sobre esta Terra.

Mas, ainda uma vez, eu repito também que o objetivo não é partir, de maneira definitiva, nesse veículo de Estado de
Ser, mas, além da vivência do Samadhi e da Alegria do Coração, o fato de transferir a sua consciência limitada na

Consciência Ilimitada, irá lhes permitir aderir, de maneira evidente, à Verdade do Espírito.

Do mesmo modo que o anúncio de Maria lhes dará a evidência de que os mundos espirituais, além de serem
qualquer projeção, são uma realidade bem mais presente do que vocês pensavam ou viviam até o presente.

***

Questão: o que viveu este habitante de Amsterdam, que viu sua cidade, há 2 ou 3 séculos, e mesmo discutiu com
pessoas daquela época, antes de se reencontrar no século XX?

Isso não se chama, em todo caso, uma viagem espaço-temporal.
Há simplesmente uma parte da consciência deste ser que se (e a palavra não é completamente exata) bilocou.

Trata-se de um processo que leva a efeito a Vibração do plexo solar, em relação com o astral e absolutamente não o
Coração e absolutamente não o centro Ajna.

Assim como certo número de autores, desde sobretudo a segunda guerra mundial, falou-lhes de narrativas
relacionadas com dissolução (descorporificação) e viagens astrais.



Essas viagens astrais não são, em caso algum, o acesso à Verdade da Unidade, mas sim à matriz astral existente
além do véu da encarnação, mas não permitindo de modo algum sair da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

E bem, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes agradeço por sua atenção, por sua participação.
Eu voltarei, quanto a mim, amanhã, para a efusão do seu dia.

Eu lhes transmito as minhas bênçãos e o meu Amor.
Até breve.

************

(*) – *As 12 Etapas das ‘Núpcias Celestes’* - ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-as-12-etapas

(**) – O TRABALHO DE ‘DESCONSTRUÇÃO’ DO ARCANJO MIGUEL:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-trabalho-de-desconstrucao-do

(***) – ‘Estar da Presença – Presença do Ser’ [Protocolo] – SRI AUROBINDO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na

(****) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=709

10 de Agosto de 2010

(Publicado em 16 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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 ~ Luz refletida e Luz Vibral / Projeção e Real ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam minhas saudações e minhas bênçãos.

É-me solicitado, hoje, expressar-me sobre o que é chamada de Luz refletida, Luz Vibral e traçar as ressonâncias
entre projeção e real.

De um conjunto de coisas, que nós lhes demos pelas palavras e pelas Vibrações, relativas à diferença essencial
existente entre a luz (assim nomeada em seu mundo) e a Luz tal como ela é nos Mundos Unificados, apareceu-lhes

portanto, tanto intelectual como Vibratoriamente, que existe uma diferença importante entre a luz, tal como seus olhos
a vêem, tal como seu cérebro pode concebê-la e observá-la, e a Luz existente nos Mundos Unificados.

Essas duas Luzes não são absolutamente as mesmas.

Elas não podem ser sobrepostas, nem são comparáveis, nem ligadas às mesmas sombras ou ainda às mesmas
partículas.

Assim, vários ensinamentos literalmente «jogaram» com a Luz, chamando de Luz o que não era a Luz Vibral, mas
unicamente uma luz refletida, em relação com uma projeção.

Assim, várias Ordens iniciáticas tiveram um maldoso prazer em chamar-se pelo nome da Luz.

Não é tempo para voltar em dados históricos, mas sim, para restabelecer a Verdade do que é a Luz.

***

Vários de vocês, sobre este planeta, Vibraram, pela adição da Luz Vibral em seu Universo, permitindo-lhes despertar
as estruturas sutis chamadas de chacras e também outras estruturas recentemente descritas, chamadas de novas

lâmpadas e novos chacras e novos corpos.

Assim, portanto, a Luz lhes é revelada sob forma de sua Vibração.

Nesse caso, nós falamos de Luz Vibral, para não misturá-la e não confundi-la com a luz refletida.

SRI AUROBINDO - 11 de agosto de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-xC8enozX6jM/UWuCq6FR4-I/AAAAAAAAAek/nHVBQVLCwUU/s1600/SriAurobindo+-+11.08.2010.JPG


Na ilusão pela qual nós passamos, uns e outros, é chamada luz visível (ou invisível, aliás), um ‘fóton’, ao mesmo
tempo onda e partícula.

Esta luz (ainda a luz do dia, a luz que permite ver) não é a Luz.

Ela é uma luz, de fato, refletida e desprovida de seus atributos existentes nos Mundos Unificados.

O fechamento e o isolamento desse mundo, na tripla falsificação, fez com que a Luz Vibral jamais pudesse se
estabelecer na falsificação.

Existem, obviamente, diferenças importantes e essenciais para viver e para assimilar, entre a luz refletida e a Luz
Vibral.

A luz refletida é a que percebem seus olhos.

A luz refletida é a que percebe o que vocês chamam de seu 3º olho.

A luz refletida é o que estudam os cientistas da Terra.

A Luz Vibral não tem qualquer de suas características visível ou estudada.

Assim como o descrevi em minha vida, quando falei da chegada desta onda de Luz que havia chamado, à época,
também para diferenciá-la: Supramental.

***

Em meio aos Mutantes da Terra (aqueles que estão a cavalo entre duas verdades e duas realidades), coexistem
a Luz Vibral e a luz refletida.

A característica, eu diria, essencial, da luz refletida é não fazer Vibrar a Consciência, mas, bem mais, dar-lhe a ilusão
de Vibrar, fechando-a, e criando circunstâncias de fechamento, em certo número de mecanismos que evitam, ainda

mais, mesmo só pensar na verdadeira Luz Vibral.

Porque, efetivamente, na luz refletida, existe certo número de leis, certo número de comportamentos previsíveis, tanto
para a luz visível como para a luz refletida no cérebro, chamada de 3º olho.

Uma como outra participam de um princípio de falsificação totalmente idêntico.

É nesta falsificação, chamada também de matriz ou plano matricial ou astral, que se desenvolve o conjunto de forças
e de egrégoras destinados a impedi-los de ir para a Luz Vibral.

***

Se aí, agora, se tentasse, com palavras simples, comparar ou opor Luz Vibral e luz refletida, se poderia traduzir certo
número de comportamentos diametralmente opostos.

Assim, a luz refletida fecha e isola.

A Luz Vibral Une e Unifica.

A luz refletida acrescenta véus e ilusão.

A Luz Vibral desvenda e revela a Verdade.

A luz refletida emite um mínimo de Vibração cuja propagação é conhecida, segundo o ‘princípio de propagação da luz



e das leis físicas’ existentes neste universo dissociado.

As leis de propagação da Luz Vibral e o comportamento da Luz Vibral, assim como o detalhamos, são Inteligentes.

Existe, na montagem dos fótons que constituem as partículas Adamantinas, uma Inteligência, uma Inteligência que
responde, certamente, ao Espírito.

A luz refletida não obedece, ao nível visível, a seu Espírito.

A Luz Vibral obedece ao Seu Espírito, porque ela segue o Espírito e o acompanha e ela manifesta o Espírito.

A luz refletida impede de ver o Espírito, por certo número de projeção de imagens, seja em sua visão habitual, seja na
visão do 3º olho.

Essas imagens não visíveis e, portanto, matriciais, são simples ou complexas.

Essas imagens, ocorrendo no 3º olho, são todas ligadas à matriz e ao plano astral.

Assim, portanto, existe, nessas projeções da luz refletida, todo um conjunto de elementos precisos, tanto de símbolos
existentes na trama astral, como a memória mesmo de suas próprias vidas passadas na matriz, que pertencem à

matriz.

Uma diferença essencial também é que a luz refletida não está no interior do que é físico, mas é aparente no exterior.

Eu me explico e, mesmo para um clarividente astral, ele vai descrever uma luz existente na periferia ou mais longe da
estrutura física que vocês chamam de Aura.

A luz é portanto vista de maneira sutil, é uma luz refletida, existente no exterior da estrutura física.

Há, aí também, uma reversão.

Na Luz Vibral, e qualquer que seja a Dimensão, a Luz é contida e arranjada no interior da forma, e não no exterior da
forma.

Esta é uma diferença fundamental entre a Luz Vibral e a luz refletida.

Em seguida, a Luz Vibral sendo Inteligente, ela é emissão, ela é Vibração e ela é, por Essência, multidimensional.

A luz refletida está presente, portanto, apenas na matriz.

Não existe nos Mundos Unificados, uma luz exterior a uma forma ou a uma entidade.

Nesta forma (seja o que vocês chamam de planeta, de sol), a irradiação da Luz Vibral se faz por um mecanismo
interior, contrariamente à luz refletida, cuja irradiação se faz no exterior.

***

Existe, portanto, um sentido e uma orientação precisos, totalmente opostos, segundo o que se tem a fazer com a luz
refletida ou com a Luz Vibral.

Assim, nos mundos dissociados, existe o que vocês chamam de ‘Sombra’: uma forma, uma estrutura vai se opor à
propagação da luz que é então presa no interior das primeiras camadas da forma ou da estrutura.

Não há, portanto, na luz refletida, transparência nem clareza.

Na Luz Vibral, não há Sombra, não há, portanto, parada da Luz, na comunicação no interior de uma estrutura e de
uma forma, como no exterior.

Aí, é uma diferença também fundamental.



A luz refletida pode se traduzir num modo visível, desta vez, ainda uma vez, por uma propagação que vocês chamam
de linear, ondulatória e corpuscular.

Nos Mundos da Luz Vibral, portanto Unificada, a propagação não é uma propagação da Luz, mas uma ressonância
da Luz.

Quer dizer que uma partícula Adamantina está presente em uma multidão de lugares, de espaços e de tempos.

O que não é o caso de uma luz que nós chamaremos, sempre, de refletida.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida é o próprio princípio da falsificação que se tornou possível pela adição,
na Inteligência da Luz, de certo número de forças chamadas de dissociativas, permitindo desestruturar as partículas
Adamantinas, elas mesmas, em certo número de rompimentos, certo número de fragmentos que não podem mais se

reunir.

Isso lhes mostra já a diferença de comportamento, mesmo em suas estruturas, entre a luz refletida e a Luz Vibral,
quando esta começa a se manifestar, em vocês e por vocês.

***

Esta Luz Vibral será, antes de tudo, Vibração.

Vibração de suas estruturas, como Vibração da Consciência, eis que a Consciência é apoiada e apóia a Luz Vibral.

Isso corresponde também ao que chamei, em minha vida, para diferenciá-las, a energia do Prana e a energia do
Supramental.

A energia prânica, vital, etérea, constituída de ‘glóbulos de vitalidade’, corresponde à organização de certo número de
fótons, ao nível do plano astral invisível ao olho, enquanto que a Luz Vibral corresponde a gamas de Vibração e de

Propagação que nada têm a ver com a teoria ondulatória e corpuscular da luz.

O fator essencial é a Inteligência e o outro fator está ligado a um fator de agregação.

A passagem da Luz Vibral para a luz refletida se acompanha de um princípio de dissociação, de rompimento e,
portanto, de separação.

O retorno para a Luz Vibral se faz pela adesão, pela agregação, pela reunião do conjunto de partículas de Luz que
tinham sido fragmentadas e rompidas.

Nesse sentido, pode-se dizer que a consciência limitada é fragmentária, enquanto que a Consciência Ilimitada é
hologramática e Unitária, porque é a Verdade do que constitui a Luz, nos mundos dissociados, profundamente

alterada com relação ao que é a Luz nos Mundos Unificados.

***

A associação da luz refletida por suas tecnologias vai poder criar luzes extremamente potentes sobre sua matéria,
capazes, naquele momento, de atravessar a matéria, com efeitos térmicos.

Isso se chama os lasers.

A Luz Vibral, quando se organiza sob a Inteligência do Corpo de Estado de Ser, torna-se um Fogo não térmico,
chamado de Fogo do Éter ou Fogo do Céu, em suas estruturas, não tendo de forma alguma o mesmo efeito e,

felizmente, ao nível de suas estruturas físicas e sutis.

O laser (utilizado mesmo na medicina, tem por vocação cicatrizar), vai aquecer a matéria e seu corolário é furar,
literalmente, o que existe ao nível dos corpos sutis.



A Luz Vibral que penetra até vocês, desde quase uma geração, e sobretudo desde quase dois anos, terá efeitos de
agregação e, ao contrário, vai tornar coerente e Unitário o conjunto de suas estruturas físicas e sutis, permitindo
realizar uma alquimia de transmutação que conduz ao que eu chamaria de consumação dos envelopes físicos e

sutis, permitindo o restabelecimento da Luz Vibral e permitindo-lhes juntar-se ao mundo da Luz Vibral.

***

Convém a nós portanto, aqui também, definir a diferença essencial existente entre projeção e real.

A projeção é uma exteriorização de um Pensamento.

Esse mundo é uma projeção exterior de um Pensamento, que conduziu à densificação de uma realidade não sendo o
real, como todo processo de projeção.

Quem diz projeção, diz exteriorização.

Isso quer dizer sair da Unidade.

Não há, portanto, princípio de ressonância, como é o caso da Luz Vibral, mas sim princípio de exclusão através
mesmo da fragmentação das partículas Adamantinas e da Luz Vibral, em um conjunto de partículas que vocês
chamam de Sombra e de Corpúsculo, fóton, cujo papel não é mais ser inteligente, mas obedecer às leis bem

conhecidas de propagação da luz.

Toda a dificuldade foi que, durante vários milênios, não existia qualquer meio de conectar a Luz Vibral.

Assim, portanto, os seres que falaram de luz, até tempos muito recentes, não puderam viver além do reflexo da luz,
ou luz refletida, num mundo invisível, existente no plano astral.

A problemática não é tanto no astral em si, mas sim em relação e em ressonância com os habitantes desta esfera
astral, não vindos dos Mundos Unificados, mas vindos de alguns mundos que são, eles mesmos, dissociados da
Fonte, a fim de fazer viver esta dissociação em outros povos, outras raças, outras civilizações e outros universos.

Assim, controlando a trama astral, há um domínio da luz refletida, permitindo atrair, pelo próprio reflexo desta luz,
certo número de Consciências para viverem algumas experiências limitantes e que eu qualificaria

de invalidantes porque refletir está sempre em relação com uma projeção e não com algo real, autêntico.

Assim se perdurou a ilusão da matriz, assim se cristalizou a projeção do Pensamento, nesse mundo, fazendo com
que existam realmente dois mundos totalmente herméticos um ao outro, até o presente, exceto pela parte da
Inteligência que pudemos, uns e outros, preservar na humanidade, em função de nossos diferentes papéis.

Somente muito grandes Seres foram capazes de transmutar a luz refletida em Luz Vibral e eles não o fizeram
sozinhos, eles foram ajudados pelas forças da Luz Vibral.

Assim, há, nas numerosas tradições, nos numerosos ensinamentos, testemunhas que transcenderam o espaço e o
tempo para tomar esses corpos, como esses veículos de luz refletida, em meio à Verdade.

Este é um ponto importante para viver porque, a partir do momento em que vocês vivem a Vibração, em suas
Coroas Radiantes, no Fogo, é preciso evitar a armadilha da luz refletida.

Essa armadilha não é tanto como tal, uma armadilha, eis que faz parte do aprendizado normal de seu retorno à
Unidade.

O truque é ali não residir mais do que a sabedoria, não ser atraído pela luz refletida.

É toda a diferença entre a Vibração existente na fronte e a Vibração existente no Coração.

Num caso, trata-se da Vibração da luz refletida.

No outro caso, trata-se da Vibração da Luz Vibral.



O que não é a mesma manifestação, o que não é a mesma finalidade.

Num caso, há a manutenção na ilusão e perduração (se essa palavra pode ser dita), efeito de continuidade, mesmo
do plano astral.

A Luz Vibral não pode subsistir na matriz astral porque, naquele momento, ela viria em oposição total à luz astral.

Portanto, o real, a Luz Vibral, vem, literalmente, apagar, suprimir, consumir (quaisquer que sejam as palavras que
vocês empreguem), a luz refletida, seja em sua visão interior, como no que é possível ver pela visão de seus

próprios olhos.

Isso corresponde ao momento preciso, ao nível coletivo, ao que lhes foi dito, muito recentemente: “a Luz se manifesta
a seus olhos, mesmo em meio à luz refletida”.

***

Não esperem ver esta Luz irradiar como os raios do sol, no jogo da sombra e da luz.

Esta Luz vem preencher a ilusão, a fim de consumi-la.

É esse processo preciso que é chamado de “a Ascensão” porque, naquele momento, a Consciência poderá se situar
ao nível da Luz Vibral, ou então continuará a aderir à luz refletida.

É toda a diferença de destinação entre os seres que despertaram as Coroas Radiantes e aqueles que não as terão
despertado.

Nesta interpenetração da luz refletida pela Luz Vibral, há portanto emaranhamento do real e da projeção.

O objetivo sendo tornar real o que não era, pelo desaparecimento da projeção.

Esse processo alquímico se vive como uma reversão e, sobretudo, como uma consumação.

Consumação que foi descrita por muito numerosos seres, relativamente ao fim que não é um fim, mas, de fato,
um início.

Esse processo, vocês são chamados a viver, primeiramente a título individual, em sua estrutura e em sua
consciência, para poder vivê-lo, no momento desejado, no conjunto desse sistema solar, no conjunto de sua Terra,

no conjunto do que constitui sua vida.

Assim, portanto, a época que vocês vivem é uma etapa intermediária, preparatória, que visa fazê-los passar da
projeção ao real, que visa fazê-los passar da luz refletida para a Luz Vibral, passar a mecanicidade da luz e restituir-

lhes a Inteligência da Luz.

Aí está, em algumas palavras, o que esperava fazê-los tocar o dedo, relativamente a esses dois conceitos.

Se vocês têm questionamentos, eu terei prazer em tentar avançar mais adiante, sobre a significação e a vivência do
que acabo de dizer, ainda precisando que o mais importante é, obviamente, a vivência, e não a significação.

***

Questão: como compreender então o que é Antimatéria?

Caro irmão, o que seu mundo chama de Antimatéria é, de fato, a Luz Vibral.

Vocês estão invertidos.

Esse princípio de inversão está presente, mesmo, em sua retina, na câmara escura do olho, que inverte a luz em seu
olho, através de diferentes sistemas óticos, para reenviá-la, girada e cruzada, em suas esferas cerebrais de

integração da visão.



É o mesmo processo.

O que vocês chamam de Antimatéria, o que vocês chamam de Chamas do Inferno, nada mais é do que a Luz
Revelada e, de seu ponto de vista, do ponto de vista da projeção e da luz refletida, isso não pode simplesmente

existir, porque isso é invisível aos seus olhos e à sua consciência, assim como ao seu mental.

Por que vocês creem que o que chamamos, com vocês, de Anjos do Senhor, vindos em sua ilusão, sejam obrigados a
portar estruturas [óculos constituídos de placas transparentes de ‘obsidiana’, um tipo de vidro vulcânico rico em sílica] que

lhes permitam ver a Sombra que vocês são? (*)

A projeção e a luz refletida não é nada mais que uma Sombra.

E, no entanto, de seu ponto de vista e do ponto de vista dos que estão encarnados, como eu fui, a antimatéria era a
não existência e a Sombra, onde o Nada percorre o conjunto do que se vê no Céu.

Mas, no entanto, é exatamente o inverso, na Verdade.

***

Questão: o que é do Prana?

O Prana, ou glóbulo de vitalidade, corresponde à associação de certo número de fótons existentes ao nível da matriz
astral.

Ele não é de forma alguma invertido, ele é refletido e ilusório, pela própria fragmentação das partículas de Luz, real,
existente nos Mundos Unificados.

Simplesmente, as portas que foram abertas, há uma geração, neste planeta, e desde pouco tempo, permitem
efetivamente sobrepor, ao Prana, as partículas Adamantinas que alguns, aliás, podem perceber.

O Prana é uma associação de fótons que eu qualificaria de intermediária, porque não pertence inteiramente à
projeção sensível e visível por seus olhos, mas situam-se mais ao nível da matriz astral, do plano astral.

A particularidade de deslocamento desse Prana (ele é meio transparente): sua velocidade de deslocamento é lenta,
quando é vista por alguém que se nomeia clarividente.

A Luz Vibral, ou Agni Deva, tal como se apresenta em sua Dimensão, sempre para um clarividente, é uma partícula
muito menor que uma partícula de Prana e, no entanto, é constituída de 144.000 fótons.

Ela possui uma cauda, como um Cometa, ligada à sua velocidade de deslocamento da referida partícula,
penetrando, literalmente, e rasgando a matriz astral no seu ambiente.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou de “Filhos da Luz, Ancoradores da Luz”, isso corresponde à adição de
partículas Adamantinas em suas estruturas limitadas, permitindo rasgar, ao seu nível, a trama astral, correspondente
à ruptura da trama astral, tal como foi realizado, em grande parte, pelo derramamento das Chaves Metatrônicas, há

um ano (**).

Os glóbulos de vitalidade aparecem sombrios, para um clarividente, como desprovidos de luz, o que é paradoxal,
enquanto que partículas Adamantinas, para um clarividente, são extremamente brilhantes, extremamente densos,

extremamente, não irradiantes, mas radiantes, no interior deles mesmos.

Assim, uma partícula Adamantina é plena de Luz.

Um glóbulo de Prana é como uma carcaça, vazia de luz.

***

Questão: qual é o significado da palavra Adamantina?



Adamantina vem de Adama, remetendo a um nome conhecido, me parece, nesta humanidade, ligado ao mundo
chamado de Thelos, ‘Agartha intraterrestre’, vindo mais precisamente de Adama, Adame, o que foi chamado, na

língua falsificada, o homem original, a manada.

O que significa, em linguagem bem além da ilusão criada na matriz, não manada, mas liberdade.

***

Questão: a integração dessas partículas Adamantinas é um processo obrigatório para a passagem na Unidade?

Inteiramente.

Só pode se produzir no momento em que a Coroa Radiante do Coração se ativa.

Em outros termos, vocês não podem agregar as partículas Adamantinas por qualquer esforço de vontade ou por
qualquer desejo.

É a ativação da Porta do Coração, Porta interdimensional, que permite às partículas Adamantinas se revelarem, ao
redor de vocês e em vocês, criando portanto as condições propícias para sua extinção da matriz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos, eu lhes transmito todo o meu Amor.

************

(*) – Mensagem de VELGAN (de Vega da Lyra) – 21.04.2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/urgente-
mensagem-de-velgan-de

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/continuacao-de-
urgente

(**) – Mensagens do ARCANJO MIGUEL e do SENHOR METATRON – 15.08.2009:

http://portaldosanjos.ning.com/group/arcanjomiguel/forum/topics/nenhum-ser-humano-a-partir-de
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Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Fogo do Amor inunde o seu Coração.

Eu venho, pela minha Presença na sua Presença, neste espaço e neste tempo, através das palavras e através da
Vibração, expressar e manifestar, na sua Presença a vocês mesmos, o que é a Vibração do Verbo e o Fogo do

Amor.

Eu sou o Arcanjo que termina os ciclos.

Eu sou o Arcanjo que permite as passagens.

Eu sou aquele que desvenda o novo Evangelho.

Eu sou em vocês, Presença, Presença além do limitado.

Eu sou o Arcanjo que governa e estabelece a passagem e a reversão, assentando nos mundos, como na sua
Presença.

Eu sou a sílaba sagrada IS, remetendo à Vibração IS-IS, Criação, Sopro e Fogo.

Eu abro a boca, para que o Verbo se ilumine.

***

Eu abro a boca, para que o Fogo se manifeste, o Fogo do Sopro, Fogo do Verbo, Fogo do Espírito, Criação na
Presença, passagem do limitado ao Ilimitado, acompanhando-se dapassagem da palavra ao Verbo, realizando a
frase «Bereschit bara Elohim Et Hashamayim Ve'et Ha'arets», traduzida pelo bem amado João como Espírito da

Fonte, Pai/Mãe/Um, que flutua e se mira, refletindo-se sobre as águas, águas do Mistério IM, ligado à
reversão,passagem do mistério à manifestação, pela potência do Verbo.

Vibração do Fogo e do Ar, permitindo que o Verbo expresse o Coração e não a cabeça.

Pela Graça de dois dos Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh do Fogo e do Ar, presentes na sua Respiração e na sua
Presença pelo Ar e pelo Fogo, existindo, preparando-se para ser e viver na Vibração da Unidade, na Vibração do

Um, no Verbo que unifica, do bálsamo do Espírito que consome o que não é do Um.

***

URIEL – 12 de agosto de 2010
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Pela minha Presença na sua Presença, eu vivifico, pelo Sopro, o despertar e a abertura da boca, permitindo
a absorção (dentro do que vocês são, aqui) da Luz, realizando assim ojuramento da Fonte de desvendá-los e revelá-

los a vocês mesmos, fazendo-os retornar à Unidade e ao Estado de Ser, separando o que é verdadeiro do que é
falso, no absoluto e na totalidade.

Eu sou a Presença, fazendo-os viver, pelo Fogo e pelo Sopro, o «Eu sou Aquele que eu Sou», «Ehie Asher Ehie»,
estabelecido pelo Senhor Metatron, permitindo, em meio ao Conclave, se estabelecerem na Vibração do Coração.

Fogo da sua Presença a vocês mesmos, pela Graça do Verbo, pela Graça do Um.

Mistério desvendado.

Unidade.

Vibração.

***

Alegria da eternidade reencontrada, manifestada e Vibrada.

Sublimação.

Eterização.

Transformação.

Presença.

Retornar-se em Si, entrar em Si, sair da Ilusão.

Passagem.

Liberdade e liberação.

Transformação.

O Verbo é Vibração, ao centro.

O centro é Coração, imóvel e movimento, ao mesmo tempo, perfurando as dimensões, atravessando os mundos, os
universos, Filhos do Um (e UM você mesmo), por sua Presença Revelada.

Coroação.

Consumação da divisão.

A Unidade é Vibração.

Presença na Unidade.

Fim da separação.

Glória da coroação.

***

Eu sou Uriel.

Na minha Presença, eu sou em vocês, pelo Verbo e pela Vibração, na Coroa, Roda na Roda.

Passagem da Cruz.

Retorno do único enviado.

Filho do Um.

Conjunção e reunião, pela Vibração do Verbo e do Fogo, animada na respiração.

Eternidade.



Presença.

Instante eterno em que tudo é claro, em que tudo se torna Visão, desvendamento do Estado de Ser.
Passagem, pela Presença da Vibração do Fogo, do Coração ao Estado de Ser.

Eternidade vivente, redescoberta e festejada, em vocês e em nós, pelo milagre do Um.

Não mais existir, Ser, pela Graça da Presença, pela Graça do Um.

Alquimia do Fogo, alquimia do ar, manifestada pela Graça da água e da Terra.

Vibração.

Som e música do Um.

Som e música do Coração, Verbo.

***

Alquimia Criadora do Verbo.

Presença em uníssono.

Nós, Arcanjos, e vocês, Seres em evolução, apenas estamos separados pelo véu da Ilusão.

Nossa Presença radiante de Fogo aproxima-se de seu Templo, seu Templo que se abre a Ki-Ris-Ti.

Vibração do Éter.

Unidade.

Potência do Um, criada no AL-IM ou EL-HO-IM.

Ressonância da filiação.

Filiação à Luz e à Unidade.

Filiação à Verdade, para além da máscara, bem além da Ilusão, centrados na Verdade.

Abrir a boca, passagem à Unidade, sua Unidade.

Vibração que unifica.

Revelação da Fonte.
Filhos da Fonte e Fontes da Fonte.

Sementes de Eternidade, de Estrelas.

Presença no Fogo, Fogo esculpindo e forjando, revelando ao mesmo tempo a perfeição de seus Seres.

Presença.

Unidade.

Verdade.

Fogo do Coração.

***

As novas fundações são colocadas.



Um impulso novo se abre.

Pela Presença, revela-se sua natureza ígnea: Ser de Fogo, na carruagem de Fogo.

Vibração.
Luz Una, indestrutível e indivisível, não separada, unificada e unificante.

Presença, desperta o Espírito que é você, Nós e Vocês.

Fogo que suprime a Ilusão da separação, Fogo que unifica no Templo do Coração, coroação, Presença Ki-Ris-Ti.

Bem amados filhos, nascidos e recriados, na Eternidade, pelo Fogo, pelo Amor, pela Verdade incluída na Luz.

Vibração.

Juntos, em breve unificados, em breve revelados.

Preparação no silêncio exterior e a música da Glória Interior.

Reversão.

Verbo.

***

Compreender, pela ressonância da Vibração, não pela imagem, pelo espelho ou pelo reflexo.

Compreender pela Vibração de Fogo, que unifica e que suprime distância, tempo.
Fusão, no Um, para o Um e pelo Um.

Instante único.

Promessa do retorno.

Acender as estrelas da Unidade, acender as lâmpadas da Liberdade.

Esquecer e transcender o medo e a Ilusão.

Viver enfim unificados, reunificados e reunidos.
Presença.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Vibremos, Presença a Presença, Unidade a Unidade, Filhos e Fios da Fonte.

Da minha Presença à sua Presença, um fio de Luz, um fio de liberdade.

Vibração.

Verbo.
No Fogo do Amor, abracemo-nos.

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Vibração do meu sopro e da minha mensagem seja o seu, na liberdade e na Paz.

Até breve.

************
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- Ensinamentos da Bem Amada A FONTE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100813_-_LA_SOU...

Meu Amigo, meu Amado, você e eu somos UM.

Eu sou Pai, você é Filho, você é Filho e eu sou, por minha vez, Filho.

Você é Pai e eu sou Filho.

Meu Amigo, meu Amado, a minha Presença, em meio à sua Eternidade, sempre esteve aí, presente, cuidando para
que jamais o que nos conecta, nos unifica e nos torna livres, se apagasse.

Hoje, e cada dia de seu mundo que transcorre vê a distância, a aparência desta distância, diminuir e lentamente.

Ela se apaga, a fim de que nos tornemos, você e eu, Único, porque, entre você e eu não há lugar para o
esquecimento.

Somente houve lugar para as experiências, experiências outorgadas, experiências desejadas ou não, mas que jamais
teriam podido apagar o que você É, porque eu sou você, além dos espaços, além dos tempos e além das Dimensões.

Eu conheço sua forma, por que eu a incorporei, eu conheço a experiência que
você vive, por que eu a vivi.

Eu conheço tudo de você, como você conhece tudo de mim e como, em breve,
isso irá aflorar e reviver em você.

 

Há somente que se aproximar de você mesmo, realizar o que você É.

Há separação apenas na ilusão deste mundo.

Em você, como em mim, Vibra o mesmo Coração, o Coração unido, o Coração sagrado, o mesmo que existe em cada
vida, em qualquer Dimensão.

Esse tesouro que lhe é devido de toda a Eternidade (pois ele lhe pertence) não pode ser roubado, mesmo naqueles
que ainda se desviam desta Verdade Una.

***

Meu Amigo, meu Amado, como eu anunciei há algum tempo, a hora de relembrar o meu Juramento e sua Promessa
chegou.

Pela Graça daqueles que levaram a Luz a se manifestar neste mundo, para você, pela Graça também do acolhimento
que você lhe reserva, nós estaremos, em breve, juntos, unificados, reunidos e livres.

Livre para viver, para percorrer todas as formas que eu lhe ofereci, todas as
formas que nós nos revelamos, em todos os Universos, em todos os Multiversos

dimensionais, você irá assumir novamente as formas que lhe convier.

Nós ouviremos então o canto da Unidade.

A FONTE - 13 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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A pulsação do meu Coração e do seu Coração serão, então, elas também,
unificadas.

Você irá se lembrar então do Fogo e você voltará a se tornar o Fogo, aquele da
Criação que nos conecta, de maneira indestrutível, e que nos estabiliza na Alegria

da Vida, na ressonância e na Verdade da Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, a hora chegou de nascer na Luz.

O tempo dos sofrimentos, nesta ilusão, chega ao seu fim.

Eu admiro em você o que você experimentou, eu admiro em você a beleza, eu
admiro em você o sagrado.

Eu lhe rendo Graças porque, além desta aparência, você é a Graça.

Você foi gerado livre.

Eu o quero livre.

Enfim, você tem a Eternidade, uma infinidade de tempo e de espaço, uma infinidade de formas, para manifestar a sua
Liberdade, onde bem lhe parecer.

Alguns quiseram fazê-lo limitado, mas como limitar o que é Ilimitado?

Isso tem apenas um tempo, esse tempo passou.

***

Meu Amigo, meu Amado, há, no que você É, esse Sol que Vibra, bem além desse sol que você percorre.

A distância é apenas uma ilusão do véu que foi colocado entre você e eu.

Esse véu que devia ser um véu de esquecimento, não pôde apagar a nossa União.

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe falo de um véu que pode lhe parecer fora de você, mas, aí também, isso é apenas
uma ilusão, porque, na Verdade do Único, não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço que possa

pretender alguma separação.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo que lhe é contado, em meio a esta ilusão que você ainda percorre, você tem todo
o seu tempo, porque é o seu próprio tempo.

O tempo do seu calendário não é o mesmo para você, como para os seus Irmãos, ele é o tempo necessário para nos
encontrarmos e esse tempo será sempre exato para que assim seja.

Meu Amigo, meu Amado, neste espaço do nosso reencontro, há alívio, há leveza que irá permitir, no seu ritmo, fundir-
se com a sua Eternidade, com a minha Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, a Vida jamais pode parar.

Aí onde você está, isso pode dar uma ilusão perfeita, mas que continua a ser uma ilusão.

É isso que o meu Fogo e os meus Enviados vêm queimar, vêm consumir.

Apenas o efêmero deve ser consumido, não a Vida, mas esse véu da ilusão perfeita.

***

Meu Amigo, meu Amado, se você descobrir o seu Fogo, você irá acolher o meu Fogo, pois você irá descobrir então
que é o mesmo Fogo, as mesmas partículas, o mesmo Amor, a mesma Unidade.

Meu Amigo, meu Amado, os meus Enviados são muitos, retransmitindo-me desde os confins dos Universos até você,
sim, até você pessoalmente, até cada um de vocês.
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Presente, sem distinção de nada, quer você tenha se voltado para mim ou se desviado de mim, é a mesma Luz que
será proposta.

Meu Amigo, meu Amado, o que vem é a Graça, o que vem é a Verdade, o que vem é o Fogo.

Eu venho renovar a Aliança do Fogo.

Você poderá então, meu Amigo, meu Amado, penetrar inteiramente nas esferas da Liberdade reencontrada, à qual
você aspira e à qual você Vibra.

Meu Amigo, meu Amado, o meu Fogo nada irá retirar do que é seu.

Não há então nada, absolutamente nada que temer ou que recear, não há, tampouco, nada a esperar.

Há somente que se estabelecer em você, no seu Coração, aí onde foi colocado, desde sempre, o seu Fogo eterno,
aquele que você olha pela manhã ao se levantar no seu Sol, que você concebe como exterior a você, mas que é

você, na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, nada há a fazer para evoluir porque, de fato, não há nada para evoluir.

Há somente que ser, deixando acontecer o Fogo, porque, ainda uma vez, é no nosso Fogo que a nossa Aliança irá
reviver, na totalidade.

Meu Amigo, meu Amado, você é convidado a viver a Verdade, você é convidado para a Alegria, por que você é a
Alegria.

Meu amigo, meu Amado, há somente que se colocar, colocar-se no seu Coração
para deixar a lareira se acender, para despertar em você aquele que veio há
2.000 anos, dizer o que você era, mostrar-lhe o caminho, em você, para você.

Em breve, também, a Criadora deste corpo que deu forma a este corpo, ela
também, irá se juntar a mim, por que ela é, ela também, eu.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se: há somente que se colocar, para se
estabelecer no espaço sagrado do seu Coração, no Centro, aí onde pode se

revelar, encarnar-se, a verdade da sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, em você é colocado o meu Fogo.

A hora chegou de deixá-lo aparecer para desaparecer da Ilusão, para devolver a este mundo e a este Universo, a sua
Liberdade.

Nenhum obstáculo poderá privar ou restringir o que está chegando.

Somente o olhar exterior, ou o olhar da crença, poderia ainda fazê-lo duvidar.

Meu Amigo, meu Amado, a nova Tri-Unidade, em meio aos Quatro Viventes, será trazida pela minha imagem Vibral:
por METATRON.

***

Meu Amigo, meu Amado, você é livre, livre para ser Livre, livre também para não querer esta Liberdade.

Nada nem ninguém poderá interferir nem julgar a sua escolha, pois, seja ela qual for, ela será justa e ela será a sua
Verdade, que eu irei respeitar.

Como poderia ser de outro modo?

Meu Amigo, meu Amado, o canto do Espírito surge pouco a pouco em você.

É o canto da Liberdade, o canto da Criação, ele o espera se tal for a sua Vibração.
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Tudo o que for, meu Amigo, meu Amado, para ser vivido por você, como para o que estiver ao seu redor, será justo e
fiel ao que deve ser, ou seja, à Verdade e à Unidade.

Não leve o olhar crítico, aquele da ilusão, àqueles que irão partir, porque eles vão partir antes de você para se
juntarem, eles também, se tal for a escolha deles, à sua própria Liberdade.

Várias formas de vida, nesta ilusão, já estão deixando esta ilusão.

Nenhuma tristeza neles, mas, sim, a Alegria de se encontrar.

Meu Amigo, meu Amado, jamais perca de vista que o Coração é leveza, ele é também
promessa.

Promessa de não mais estar na Ilusão da separação.

Promessa de restaurar a Alegria do canto dos Universos, do canto da Vida.

Meu Amigo, meu Amado, seja o que for que tenha decidido a sua Vibração, a sua
Consciência, não há nada a perder, não há nada a ganhar, há somente que revelar a sua

Verdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, vivendo a sua Verdade, tudo está bem.

Lembre-se de que foi o olhar deste mundo que o levou a aderir a outra coisa que a Liberdade.

A Liberdade não pode estar situada no fato de ser prisioneiro de uma forma ou de qualquer outra coisa.

Você é livre inteiramente.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se, lembre-se de que o Fogo e os Elementos sem restrição, são a sua Essência e a
sua natureza.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se de que você é Vibração, lembre-se que você é a Eternidade, lembre-se que você
é o Infinito, pois a hora da lembrança chegou e isso é uma grande festa, uma Aliança.

Uma Aliança da Liberdade, uma Aliança do Fogo, pois somente o Fogo torna livre.

Meu Amigo, meu Amado, eu não digo nem até amanhã, nem até breve, por que eu sempre estive aí.

Que a Graça da Aliança seja a expressão da minha gratidão, meu Amigo, meu Amado.

************

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, que A Fonte os preencha de Graça.

Eu venho, nesse espaço, hoje, para falar e Vibrar sobre alguns conceitos e algumas Vibrações, simultaneamente,
relativos à Verdade, ao Coração e ao Amor.

Como eu lhes disse, a Verdade pode ser absoluta ou relativa.

Na 3ª. Dimensão dissociada, local em que sua Consciência se expressa, a Verdade absoluta não pode existir.

A verdade é então relativa.

Realmente, o mesmo fato, o mesmo evento, pode ser visto de uma variedade de pontos de vista, sabendo-se
pertinentemente que o ponto de vista, já, modifica o que é observado como fato.

Esse princípio é hoje perfeitamente reconhecido em seu mundo, pela física, onde o próprio observador modifica o que
é observado, chegando, por aí, a uma lei conhecida na ilusão, denominada ‘princípio de incerteza’, de Heisenberg,

que enuncia muito simplesmente que uma partícula pode estar presente em dois lugares simultaneamente.

Isso corresponde perfeitamente ao mesmo princípio da existência da matriz, e da Dualidade da matriz, fazendo-os
sistematicamente imaginar um ponto de vista e seu contrário, segundo o ‘princípio de análise dual’ da matriz,

constituído e presente mesmo em seu cérebro, impedindo-os de ver, de perceber e de Vibrar em meio à Verdade
absoluta pertencente aos mundos Unificados.

O contato e a ressonância, no seu Coração, do Estado de Ser e do Ilimitado, fazem ressonar e Vibrar o Coração e a
Coroa Radiante do Coração.

Nesse momento, um ponto de vista não é jamais fixado como sendo branco ou preto, “bem” ou “mal”.

É o momento em que o observador não pode mais modificar o que é observado, fazendo cessar instantaneamente a
lei de Dualidade ou lei de Ação / Reação, explicando e materializando, em meio à matriz, a lei de Ação de Graça,

substituindo, pelo Fogo, a Ação/ Reação.

***

O ponto de vista Unitário se torna então neutro, sem efeito sobre o que é observado, se isso não é ele próprio pela
Inteligência da Luz, seguindo-se nesse momento.

Naquele momento, não há mais Verdade relativa.

Não se pode mais então, se expressar ou se manifestar de Dualidade, nem, não mais, de falsidade.

Tendo atingido (pela Graça da Unidade, pelo Fogo do Coração) a Verdade absoluta, o que acontece e flui em meio
aos mundos dissociados não pode mais ser afetado de qualquer julgamento de valor, de Verdade relativa, de

Verdade deturpada, mas sim, unicamente da Verdade do Amor que, naquele momento, vê do mesmo ponto de vista e
da mesma Consciência, o que participa da Verdade relativa, como da Verdade deturpada, sob o mesmo ângulo

Unitário.

Esse ângulo Unitário não é mais um ponto de vista limitado, mas bem um ponto de vista que eu qualificaria, em
palavras, de ‘panorâmico’, não exclusivo mas inclusivo, onde o “bem” e o “mal”, a Verdade e a “falsidade” não

assumem mais de todo uma coloração e um peso tal como é definido na Dualidade, elevando sua Consciência e sua
Vibração no Fogo do Coração.

A Verdade do Coração e do Amor se impõe então Interiormente e exteriormente.

ANAEL - 13 de agosto de 2010
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Os eventos e os fatos não são mais, então, vistos sob o ângulo limitado, mas em seu aspecto Ilimitado, bem além do
jogo da Sombra e da Luz, do “bem” e do “mal” e da distância.

A Consciência se eleva então na Unidade.

Nenhum julgamento de valor pode, portanto, desvanecer a Inteligência da Luz com a qual vocês ressoam e com a
qual vocês constituem Um.

Isso, certamente, não pode se estabelecer em totalidade, em meio à trama do tempo, num instante.

Trata-se de uma ressonância que se instala na conduta transitória, mas que deve, no término, diferente segundo
cada ser vivente, de maneira autônoma, seu Fogo do Coração, se estabelecer durável e definitivamente.

***

Dito em outras palavras, é o que pôde lhes expressar o Melquizedeque da Terra, Mestre Philippe de Lyon: a visão do
ego e da Consciência do ego é fragmentária e ilusória (*).

A escala de valor mesmo do “bem” e do “mal”, é definida apenas em meio à escala de valor da ilusão.

A Luz não é nem “bem” nem “mal”.

Ela é “bem” e “mal”, bem acima do “bem” e do “mal”: ela É.

Situando-se em meio ao ser, no Estado de Ser e na Vibração do Fogo do Coração, a Verdade é estabelecida de
maneira Unitária e então, absoluta.

Discriminar, discernir, estabelecer um julgamento de valor sobre si, sobre um fato relativo a Si, sobre um fato exterior
a si e, sobretudo, sobre um fato histórico, não tem mais qualquer sentido, nem qualquer direção, para se estar

estabelecido em meio à Verdade.

Há então, realmente e em Verdade, ausência de julgamento.

Toda visão querendo discriminar e principalmente, ali atribuir um valor, é apenas uma situação de referência isolada e
então fragmentada.

A Verdade é Unitária, ela os liberta, em totalidade, do que ditam as leis da matriz.

Seu corpo, naturalmente, ali está subjugado pela sua própria presença.

Mas o estabelecimento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser, Presença Vibrante, faz com que sua
Consciência escape da força de gravidade e da estrutura do corpo, não para se evadir em uma ilusão outra e

fechada, mas bem para se estabelecer na Verdade do Coração e da Verdade do Amor.

Houve muitos seres humanos encarnados, por toda a superfície dessa Terra, tendo vivenciado lampejos de Unidade,
tendo permitido se expressarem, mesmo sem o viver, as Verdades do Espírito.

***

Querer julgar de “bem” ou de “mal” é uma ilusão a mais, fragmentada e fragmentando-os de sua Unidade, afastando-
os.

Não julgar não é, não mais, passar de um extremo a outro, mas bem integrar os extremos.

Onde?

No Centro.

O Centro é Fonte, o Centro é Coração, o Centro é Unidade.

É nele que resolvem os extremos.

Todos os extremos estando então contidos no movimento.

O Centro, quanto a ele, permanece imóvel porque Fonte.

Assim se estabelece em vocês, pela passagem da Cruz, o princípio de Unidade, de Unificação, o princípio de
resolução da Roda na Roda.

Isso é, antes de tudo, uma experiência Vibratória porque, se isso é adotado em palavras, sem o viver em Espírito e
em Vibração, isso permanecerá fragmentário.

Isso permanece, certamente, uma virtude que vocês poderão denominar teologal, mas não experiência.

Isso seria então, uma projeção de um quadro de referência, certamente idealizado, mas não seria, de modo nenhum,
a capacidade para Vibrar e viver em meio à Unidade.

A Unidade e a Verdade apenas estão presentes em seu Coração e em nenhuma outra parte.

Nós dissemos seguidamente que, no Coração, não há pergunta, nem resposta.



Há Ser.

Tudo, em seguida, absolutamente tudo, vai seguir de lá.

A questão mesmo que possa parecer a mais vital, chamando uma resposta, afasta do ser e endurece o caminho,
acalentando e criando a ilusão de um caminho que se desenrola em um tempo denominado evolução.

Ao passo que o Estado de Ser não é evolução, mas transformação.

A evolução seria o aprendizado, o discernimento do que é “bem” ou “mal”, em si, ao redor de si e no mundo.

Mas o mundo não é a Verdade.

A Verdade está fora do mundo e, entretanto, esse mundo deve voltar à Verdade.

Cabe então transformar-se para, literalmente, levar e conduzir o mundo à Unidade.

Enquanto há vocês e há o mundo, não há Unidade.

***

A Unidade não é o que se crê, o que se pensa, não é nem o "bem", nem o "mal".

A Verdade é ressonância, confiança, identificação à Fonte.

A ligação e o libertador é a Luz Vibral.

Apenas há completude na Unidade.

O mundo da ilusão, como o proclamam algumas tradições, é Maya.

Sua Consciência apenas faz ali se projetar e ali está, portanto, limitada, não por sua vontade, não, tampouco por sua
culpa ou sua responsabilidade.

Não há, aliás, responsabilidade, culpa a procurar.

Isso também seria Dualidade.

A insistência com a qual os Arcanjos, como os Anciões, como as Estrelas de Maria lhes falam do ‘Aqui e Agora’ é que
a chave está ‘Aqui e Agora’.

Ela não pode estar em outro lugar que Aqui, em vocês, e Agora, imediatamente.

A própria questão não está mais no Agora.

O outro não está mais no Aqui.

O próprio ‘princípio de projeção da consciência’, na Ilusão, concorre a ocultar-lhes as outras virtudes.

O próprio corpo (físico, de carbono, denso) participa, em sua globalidade, e não em seus constituintes, da Ilusão da
Dualidade, funcionando assim por golpes antagonistas e complementares.

O lado esquerdo, o lado direito.

Tudo isso é uma representação, uma imagem, como o sabem, refletida e não Vibral.

Apenas aceitando e materializando, na imagem e, portanto, na projeção, a Luz Vibral pode se resolver a equação.

***

Nenhuma verdade relativa ou verdade falsa poderá lhes permitir ir ao Coração.

Elas podem, simplesmente, afastá-los ou aproximá-los.

Mas o afastamento ou a aproximação não é a Verdade absoluta, mesmo se, na dinâmica da aproximação do Coração
possa existir uma exaltação.

A exaltação não é a Alegria.

A Alegria é Ser.

A exaltação é tensão para o Ser, mas não é o Ser.

E a tensão para o Ser, definitivamente, afasta do Ser.

Isso pode ser uma experiência.

O Ser não é uma experiência, é um estado.

Um estado da matéria e um estado da Consciência, onde a matéria não se reveste mais da mesma densidade.

Um estado onde o Espírito não funciona mais de maneira fragmentária, pela eclosão, no Ilimitado, de virtudes
chamadas de espirituais, mas que serão, antes de tudo, virtudes do Ser estabelecido na Unidade.



Eu diria mesmo, estabelecido na Tripla Unidade, revelando e desvendando o Mistério da Cruz, o Mistério da Tri-
Unidade, o Mistério dos 12 e dos 24.

A matriz aprisionante excluiu algumas leis.

Houve, realmente, ‘alteração da Criação’ e não Criação, como querem ensinar-lhes as verdades históricas
falsificadas, atribuindo a Criação a um instante e atribuindo à Criação, mesmo do mundo falsificado, uma evolução.

Mesmo se existam Unidades de Consciência, jamais uma assembléia de Unidades de Consciência pode criar um
Espírito, no máximo pode ser uma forma, na qual um Espírito pode ser inserido e enganado e fechado.

Essa é, de qualquer modo, a situação atualmente.

***

O Espírito se desperta pela Vibração.

Ele descobre, ele desvenda, mais exatamente, a Verdade absoluta, o que alguns de seus pensadores chamaram
de ilusão ou de presunção desse mundo, onde um ‘princípio de causalidade’ governaria o conjunto.

Mas onde está a causa e onde está o efeito?

A Verdade é Vibração, ela não é nem causa, nem efeito.

Ela É.

Estabelecer-se no Ser é portanto parar o tempo, parar mesmo a Dualidade em meio aos mecanismos, quaisquer que
sejam.

É entrar na Verdade absoluta, entrar na Luz, não a luz de alternância Sombra/Luz, luz refletida, mas entrar na Luz da
Vibração, que existe apenas ao Centro: no Coração.

Nenhum "bem", nenhum "mal" pode existir no Centro, por causa dos Princípios que estão presentes (todos também
equivalentes e sendo manifestados, que fazem falta na ilusão): Princípio de Unidade, Princípio Crístico, Princípio,

como o chamei, Hic e Nunc (Aqui e Agora), Princípio Alfa e Ômega (e outros, certamente), cujo movimento é
assegurado pelos quatro constituintes dos quatro Elementos.

***

A reunificação, na Unidade, apenas é possível pela Unidade.

E a Unidade não existe nesse mundo, eis que ele é justamente ‘cortado da Unidade’.

Não há portanto resposta no mundo, mas unicamente em outro lugar, lá, onde está a Unidade.

Mas convém, então, transportar o mundo para a Unidade.

É no que o conjunto desse sistema solar está ocupado, nesses tempos que vocês vivem.

Sair do tempo e, portanto, destruir a Ilusão do tempo.

Isso apenas se pode fazer pelo Centro, pela Verdade e pelo Coração.

Verdade não pertencente a esse mundo.

É preciso, se tal é seu desejo, portanto, aquiescer à Unidade que não é desse mundo,aquiescer à Luz que não pode
ser fechada nesse mundo, aquiescer à morte do que não é da Unidade.

Em outros termos, eu poderia chamar a isso de renúncia.

Renúncia à ilusão.

Renunciar, como diriam os Orientais, ao apego, à ilusão.

Isso não quer dizer, ainda uma vez, deixar a ilusão, mas ter renunciado a todos os apegos, não pelos atos,
unicamente, mas em Verdade.

É o preço, segundo as expressões desse mundo, a pagar, para ser livre.

É preciso renunciar a suas próprias cadeias para ser livre.

A cadeia, como o vimos, as cadeias, são procedentes, antes de tudo, das crenças, sem exceção, das projeções, sem
exceção, das relações, sem exceção, de tudo o que é incompleto, de tudo o que é Dual, sem exceção.

Isso é muito simples, mas terrivelmente complicado pelo Duelo, que só funciona na equação "bem"/"mal",
verdadeiro/falso.

Tanto mais que as ferramentas criadas pela necessidade da ilusão (mental, emoção) e não pelo corpo que existia
antes da falsificação, estão aí para, justamente, impedi-los de ir para isso.

É seu papel e sua função.



Eles não podem, portanto, lhes ser estritamente de qualquer ajuda [o mental e a emoção].

Vocês não podem, portanto, contar com eles, jamais, porque, mesmo se lhes dão a ilusão, é exatamente o inverso o
que eles produzem.

Esse princípio, eu o chamei de Abandono à Luz.

***

A Luz, por sua Inteligência trabalhando em vocês, se vocês a deixam trabalhar na desconstrução, além da dissolução
do que não é Unidade, permite então tornar mais leve o ego, a personalidade.

Em seguida vem, somente naquele momento, o que eu chamaria de última Crucificação, a última passagem da Cruz,
o retorno final ao Centro, etapa de seu tempo, se é seu desejo, esse desejo não sendo um desejo, mas a expressão

de um impulso da alma, verdadeiramente.

O único problema, e ele é enorme para a Dualidade, é que, a um determinado momento, esse mundo vai, ele também,
para a Unidade e a questão (que é um abismo quando se aborda do ponto de vista da Dualidade), é: que vão se

tornar aqueles que tiverem decidido, em plena consciência ou sem consciência, permanecer sobre esse mundo que
não estará mais nesta Dimensão, mas em outro lugar?

É nesses termos, de algum modo, na linguagem da Dualidade: ‘a vida é um beco sem saída’.

Como fazer com que vocês possam abordar, mental e emocionalmente, a transformação?

O que explica, neste espaço, para muitos, a ressurgência de atividade mental, a ressurgência de emoções que não
são uma regressão, nem um progresso, mas a colocação na Luz, para acolher como tal.

***

Vocês não são essas emoções, vocês não são esse mental, vocês são um Espírito Unitário.

Vocês são a Luz e vocês são Sementes de Estrelas.

Não há portanto que se colocar a questão de valor suficiente ou insuficiente, de "mal" ou de "bem".

A Verdade do Coração é independente desse mundo, de seu mental, de suas emoções.

Vocês têm, portanto, que conduzir, não um combate, porque o combate é, por Essência, duelo (é preciso um
adversário), mas vocês têm que, antes, justapor para identificar-se.

Não há aí qualquer jogo de palavras, mas sim uma realidade, uma Verdade absoluta.

Vocês são a Luz e vocês são a Vibração, vocês são a Coroa Radiante, vocês são o Sol e viver isso é o retorno à
Unidade e à Alegria, até o Samadhi, momento em que o Coração da Unidade, o Canto da Unidade está presente, em

vocês, porque vocês são isso.

É preciso também aceitar não mais jogar a Dualidade, e também não procurar, no exterior, uma causa ou um efeito.

Certamente, como o dissemos, as Consciências, as partículas novas, se derramam até vocês, mas elas apenas estão
aí para despertá-los.

Para, aí também, permitir-lhes fazê-las suas.

Não é preciso portanto nem culpar, nem se identificar.

Vocês não são suas emoções, vocês não são seu mental, vocês não são nada do que os fizeram crer.

Vocês são um Templo Interior e o corpo o é, em Verdade.

O que é necessário é, portanto, a capitulação, único modo de penetrar a Alegria, a Verdade, o Coração e o Amor.

O resto são apenas ocupações, ou, em sua linguagem, hipocrisias, dando-lhes a ilusão de existir e os afastando do
Ser.

Vocês não são nem seus medos, nem qualquer de suas projeções.

Vocês são a Eternidade.

Vibrando no Coração, é realmente o que vocês são.

Algumas visões dos Aborígenes australianos dizem que vocês vivem o ‘tempo do sonho’.

É exatamente assim que é preciso conceber sua vida, mas não com apatia, com seriedade, não na seriedade que
gera peso ou que torna triste, mas aí, desta vez, no sentido de sua responsabilidade.

Responsabilidade de responder e de ressoar à Promessa que vocês fizeram e que os fizeram esquecer, ao
Juramento que lhes fez a Fonte e o conjunto de Forças da Luz Vibral, de voltar.

Ainda é preciso que isso ressoe como a Verdade Absoluta, não como uma ideia ou uma concepção, mas sim,
realmente, como uma Vibração.



Então, naquele momento, vocês serão livres e Unificados.

Seu próprio caminho, na ilusão, mudará completamente.

Vocês se tornarão, naquele momento, o que vocês são, em Unidade e em Verdade.

Alguns seres, nesse momento, se exprimem entre vocês, vindo procurá-los nas últimas rugas de Sombra nas quais
vocês estavam escondidos.

Mas a Luz está aí.

*

... Efusão de energia ...

*

Assim como o apreenderam e compreenderam, a totalidade dos elementos da Luz Unitária está em vocês: Maria,
Miguel, a Fonte, os Arcanjos.

Permitam-me nos fazer comunicar, juntos, e esse será meu modo de agradecê-los por sua escuta, Vibrar, juntos,
isso: Unidade, Verdade, Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão de energia ...

*

Na Paz e no Amor do Único e do Cristo, Anael lhes diz, até muito em breve.

************
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Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los,

Então, eu os escuto.

***

Questão: ao que são devidas as fortes Vibrações, ou mesmo os tremores, que sinto nas mãos e nos
antebraços?

Todos esses fenômenos são devidos, como foi dito, pela justaposição da Vibração etérea(que é a Vibração da
Energia Vital) com a superposição e a justaposição e a ressonância das partículas Adamantinas.

Portanto, é um trabalho, como você o disse, caro amigo, de interiorização.
Mas a interiorização conduz, em um determinado momento, à Interioridade.

E, naquele momento, as Vibrações que podem percorrer alguns lugares do corpo, ou todo o corpo, irão se organizar
na Coroa Radiante do Coração, para fazê-lo viver a Unidade.

São etapas que concorrem para adequar as partes Ilimitadas e as partes limitadas de você.

Portanto, está muito bem.

É ao mesmo tempo a percepção das Energias vitais que vão, ou circular mais rápido, ou ser mais amplas e vão se
conjugar, de algum modo, com a Vibração do Estado de Ser.

Naquele momento, não se poderá mais falar de interiorização, que é ainda um movimento da Energia, mas
de Interioridade, que é a Vibração do Coração.

***

Questão: qual é a natureza dos arrepios que se pode por vezes sentir?

O arrepio é um contato.

O arrepio é o que?

É a Energia de sua consciência limitada que se coloca na escuta da Vibração.

Você pode perceber arrepios quando encontra uma alma gêmea.

Você pode ter arrepios de horror quando vê um diabo ou uma entidade diabólica diante de você.

Você pode ter arrepios de amor quando encontra alguém que não via há muito tempo.
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Do mesmo modo, você pode arrepiar ouvindo a música.

Há alguns estados de exaltação ou de emoção que se traduzem por esse arrepiamento.

Mas o arrepiamento deve conduzir à Vibração Supramental, que está bem além do arrepiamento.

Mas o arrepiamento é uma escuta da Vibração.

Vocês têm todos, nós temos todos conhecido isso, quando se arrepia quando algo acontece.

Esse arrepio é, de algum modo, a escuta dos pelos e dos cabelos, os arrepiamentos, se querem.

Os pelos e os cabelos são, em termos figurados mas bem reais, os prolongamentos da Consciência e as zonas de
escuta da Consciência.

Vocês são cheios de ‘zonas de escuta’ no interior do corpo, não há somente os chacras.

Há as partículas magnéticas que existem em diferentes lugares.

Há também os pelos e os cabelos e, do mesmo modo, há também a pele que pode escutar.

Mas, quando vem uma reconexão, há ressonância, e esta ressonância dá um arrepio.

Mas o arrepio, em si, não é o Estado de Ser, certamente.

***

Questão: como superar esse arrepio?

Passar, como eu disse anteriormente, da interiorização à Interioridade.

É a etapa do abandono à Luz ou à Luz Vibral, que é realmente contatada, irá se estabelecer no Coração.

Naquele momento, a Coroa Radiante do Coração se ativa e o arrepio é substituído pela percepção de uma ‘Vibração’,
por momentos extremamente rápidos, como milhares de golpes de agulha ou também a impressão de morte, de

êxtase, ao nível do Coração.

Isso é a Vibração da Unidade.

Mas não há mais arrepiamento.

O arrepiamento traduz o contato, o contato, a interiorização, mas não é a Interioridade, são duas coisas diferentes.

Mas é uma etapa.

***

Questão: aprender a sair de meu corpo para me juntar a minha chama gêmea me ajudaria a me juntar a meu
corpo de Estado de Ser?

O corpo de Estado de Ser está na antípoda do corpo astral.

O corpo astral o faz sair na matriz.

Agora, eu duvido muito que um ser multidimensional esteja na matriz, ou seja, que se você sai no astral, na matriz,
você encontra, como se diz "que dalle" [expressão idiomática que significa “absolutamente nada”], a não ser seus

próprios demônios e os habitantes do mundo astral.
Um ser multidimensional não pode se encontrar na matriz, porque a matriz é tudo, menos multidimensional.

O Astral é outro componente da matriz, que lhes é invisível quando vocês estão nesse corpo.

A saída do corpo não é o acesso ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser se faz pela Vibração do Fogo do Coração, pela Coroa Radiante do Coração e, por vezes,
pela Coroa Radiante da cabeça.

A saída astral se faz pelo ‘plexo solar’ e ela não lhes permite aceder ao Estado de Ser

Vocês são Espírito, Luz.

No momento em que há saída e não Criação, saída da Fonte, a própria Fonte, quando ela sai de si mesma, ela é
obrigada a se mirar, para se lembrar, é indispensável.

Vocês, Nós, Chama, quando saímos da Fonte, há um processo, não quero chamá-lo de dissociação, fragmentação,
porque não é isso, é ‘Criação simultânea de uma cópia’.

Isso se denomina Chama Gêmea.



Agora, querer crer que é preciso reencontrar a Chama Gêmea existente no Espírito ao mais próximo da Fonte, na
matriz, é uma ilusão.

Vocês estão completamente a vocês, completamente sós.

Entretanto, há uma verdade relativa, como diz Anael, e absoluta.

Você tem realmente uma Chama Gêmea, mas para que serve reencontrá-la?

É uma busca exterior que não pode se confundir com o acesso ao Estado de Ser.
No Estado de Ser, não se pode chegar com a Chama Gêmea.

É uma ilusão e é uma projeção.

Não é porque houve uma atração, quando de um contato, que isso deva se traduzir por uma Verdade na matriz.

Isso estritamente nada tem a ver.

Então, as almas irmãs é similar, são almas com quem vocês estiveram próximos em outras vidas.

Vocês podem se achar plenos e isso vai ressoar, isso vai provocar o quê?
Uma atração, qualquer que seja o nível de atração.

Mas esta atração, ela se situa na matriz.

Ele não é, portanto, como dizer..., o que vai conduzi-los ao Estado de Ser.
A condução ao seu Estado de Ser apenas pode se fazer só, em você e na Vibração do Coração.

São dois caminhos que eu qualificaria, voluntariamente, de diametralmente opostos.

Há um que conduz à Unidade e o outro que conduz à Ilusão da Unidade.

A revelação das Chamas Gêmeas está ligada à intensificação das Energias existentes desde já alguns anos.

Mas, como você o faz observar, há seres que têm uma Chama Gêmea que pode estar em outros planos, não
unicamente no astral, mas também, realmente, na multidimensionalidade.

Mas é preciso primeiro se juntar a si mesmo, porque querer se juntar a uma Chama Gêmea é algo que se produzirá
no Espírito, quando da reintegração na Fonte, mas não agora.

É toda a ilusão e a armadilha de alguns escritos que os encorajam a buscar a Chama Gêmea e a alma irmã, porque
são duas partículas ígneas de Fogo que devem fusionar no Fogo.

Mas, para fusionar no Fogo, é preciso já ter reencontrado seu próprio Estado de Ser, a si mesmo.

Sem isso, é uma busca exterior, como as outras.

***

Questão: convém deixar se expressar as emoções quando você fala frequentemente para não ir no
emocional? 

É uma coisa ir no emocional, e alguns ali se chafurdam com prazer, outra deixar sair uma emoção.

Quando uma emoção sai, num contato Vibratório, mesmo se é um arrepio, mesmo se são lágrimas, naquele
momento, o que acontece?

Será que vocês foram buscar a emoção?

Não, é a resultante da interação entre a Luz Vibral e a Consciência Vibral e seu corpo de Unidade.

É a iluminação, justamente, das poeiras e você, você quer recolocar a poeira sob o tapete?

Portanto, é preciso deixar sair, certamente.

Sobretudo quando há interação da Vibração da Luz Vibral com o que vocês são.

***

Questão: os perfumes que se pode sentir provêm da Fonte, de Maria?

Da Fonte, não.

Mas de Maria ou de uma Estrela, sim, perfeitamente.

Anael lhes disse que nos mundos Unificados tudo é Vibração, forma, cor, som e odor também, mas odor místico.



Cada Vibração tem a característica de uma forma e de uma cor e também de um perfume, quando da interação com
seus próprios sentidos.

***

Questão: como me desembaraçar definitivamente e na Unidade da programação feita pela repetição da frase:
"Senhor, eu não sou digno"? 

Bem, é preciso não considerar que se é digno ou indigno, simplesmente.

Porque, simplesmente, se você substitui um termo pelo outro, como você o expressou, isso permanece na Dualidade.

Não se combate um sentimento por outro sentimento oposto.
Isso mantém a Dualidade.

Num caso, há raiva e rebelião, no outro caso, há tristeza, porque é um ‘círculo vicioso’.

O sentimento de dignidade ou de indignidade nada tem a ver com a Unidade.

Pode-se assimilar, se você prefere, nesse caso, a dizer: «Eu sou Aquele que eu sou», «Ehieh Asher Ehieh», a frase
de Metatron.

Mas se você quer substituir o Amor pelo ódio ou o ódio pelo Amor ou o «mal» pelo «bem», você participa
inexoravelmente da Dualidade.

É exatamente isso que você começa a desvendar e a compreender.

Portanto, substituir indigno por digno não fará de você um ser Unitário.

Não há que ser digno ou indigno, eis que você é a Luz.

Há somente que acolhê-la.

Aquilo acrescenta Dualidade à Dualidade e, portanto, efetivamente, como você diz, é mais de raiva, é mais de tristeza,
porque não se sai.

Portanto, a melhor maneira de sair, é não se considerar nem digno, nem indigno.
É um problema de ‘ponto de vista’.

Portanto, é preciso dizer (“é preciso dizer” é uma expressão, não é?), mas estar no acolhimento da Luz.

No acolhimento, é um estado de ser, não há julgamento que vai dizer «está bem» ou «não está bem», «eu sou
digno», «eu não sou digno», «não sou suficientemente isso», «não sou suficientemente aquilo».

Há, nesse princípio de afirmar «eu sou isso» ou «eu não sou aquilo», «eu não sou suficientemente isso», um princípio
de identificação ao que é vivido e, portanto, se viver digno é, já, considerar que se pode ser indigno.

Isso conduz necessariamente ao contrário.

Você vê um pouco o jogo de seu mental, de todos os mentais, aliás, hein?

E não unicamente o seu.

Eu também, em minha vida, são coisas que se manifestaram.

Portanto, é preciso parar, tentar parar de pensar em pares de opostos e, sobretudo, não se identificar às emoções ou
aos pensamentos.

Como eu disse na questão anterior, na fase de recepção de Luz, se uma tristeza sai, você a olha passar, ela sai.

Não é questão de frear.

Você não está nas circunstâncias da vida comum.

Você não está todo o tempo recebendo o Espírito Santo, mesmo se ele se manifeste cada vez mais.

Você não passou na Unidade, você está se aproximando desta Unidade, pela Vibração.

Portanto, é preciso evitar os julgamentos de valor sobre você mesmo e não substituir um termo pelo oposto, porque,
sem isso, se faz um círculo vicioso e, efetivamente, como você o constatou, naquele momento, não se pode sair.

***

Não temos mais perguntas.



***

Caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor.

Não esqueçam jamais que vocês são eternos e que vocês são Luz e que, se vocês vivem o escuro, não é?, é uma
ilusão.

Então, bênçãos.

Todo meu Amor os acompanhe e eu lhes digo até muito em breve.

************
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 Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs Unidos juntos, eu lhes apresento meus respeitos, minhas
homenagens e meu Amor.

Eu venho continuar para prosseguir certo número de Vibrações, de palavras, sobre a Consciência.

Eu venho também para responder aos seus questionamentos sobre esta mesma Consciência.
Vamos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre «onde se coloca a atenção, a Consciência segue»?

Caro Irmão, vamos primeiro tentar, em palavras e em Vibração, ver, apreender, eu diria, o que são os mecanismos da
Consciência.

Desde a Fonte Una, houve projeção criadora para explorar e viver.

A Consciência vai, portanto, a seu turno, como Fonte da Fonte, projetar uma intenção.

Na extensão da Consciência, chamada de projeção da intenção, a Consciência é.

A Consciência é, portanto, criadora, criadora ela mesma de sua própria percepção, de sua própria projeção dela
mesma e, quando ela está unificada ao multidimensional, consciente da Fonte, de sua Presença simultânea em certo

número de intenções chamadas Dimensões, a Consciência, como eu disse e como o sabem, é Vibração.

São Vibrações nas quais a Consciência está presente desde muito tempo e fixa num modelo preciso, o que é o caso
dos mundos dissociados.

A especificidade, nos mundos dissociados, é que a Consciência não se percebe mais, ou muito raramente, como
Vibração e movimento.

Ela entrou, portanto, numa estática e numa intenção, não elaborada pela própria Consciência que o habita, mas
elaborada por outras Consciências.

A intenção se torna, portanto, não mais uma criação, mas um seguimento de linhas, criadas por outras intenções que
a sua própria, por meio de mecanismos chamados de ação/reação, por meio de crenças, por meio de identificações

que são, acima de tudo, apenas meios.

A consciência humana é portanto limitada, porque não tem acesso ao que ela não vê, ao que não experimenta.

Ela é portanto auto-limitante, ela limita seu campo de experiência a seu real, uma vez que não há percepção
verdadeira do que são as outras Dimensões, a Consciência chega a uma limitação cada vez maior, que se chama

privação de Liberdade (assim, o modelo da consciência humana na humanidade dissociada, de maneira geral).

*

Os seres, em todos os modelos tradicionais, viveram e experimentaram estados de consciência em que a Consciência
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voltava a ser não necessariamente Unitária, mas, em todo caso, perdia suas limitações, permitindo viver, descrever
experiências não habituais e não comuns, portanto, não vividas pelo conjunto de consciências coletivas.

Pode-se dizer que, em meio à humanidade (a consciência coletiva é comum, no que concerne às necessidades
fisiológicas desse corpo: alimentar-se, eliminar, respirar etc.), existem outras partes da consciência limitada, próprias
a cada um, mas fechadas em um círculo procedente de uma programação exterior a você mesmo, que você chamaria

de lei, moral, crença ou outro.

É neste aspecto limitado que a consciência limitada evolui e se auto-limita a si mesma.

Certamente, existem espaços em que a consciência pode experimentar estados não limitados ou a aparência de
estados não limitados.

Isso ocorre, em particular, quando do que você chama de sonho.

A Consciência não é destinada a ser fechada, tanto num corpo, qualquer que seja sua estrutura, como numa
Dimensão.

A Consciência é, por Essência, multidimensional.

Esta Essência foi, portanto, cortada no Mundo da Terra.

Certamente, a consciência funcionando apenas pela experiência, se a experiência não existe mais, a consciência não
pode então se projetar nesta intenção.

Há portanto limitação progressiva da própria Consciência.
Isso foi chamado, entre os Vedanta, de «o Kali Yuga», idade em que o período toca a seu fim.

*

Assim, toda a dificuldade não é criar um novo paradigma de Consciência no Universo truncado, mas sim fazê-lo sair,
ao mesmo tempo que conduzindo e guiando um nível de manifestação, chamado de «corpo», para uma oitava de

Vibração, para liberá-lo, ele também, literalmente.

A Consciência é, portanto, uma intenção e uma atenção.

A atenção é preponderante.
A diferença da atenção, com relação à intenção, é que ela se manifesta ao nível consciente coletivo numa escala de

tempo bem mais longa que a limitação do que é chamada, na matriz, de «uma vida» e, portanto, ela é ainda mais
inaparente que o que é vivido no desenrolar de uma vida, obstruindo ainda mais a percepção da intenção e da

atenção, escondida mesmo no desenrolar da vida na consciência limitada.

A Consciência é portanto Vibração.

O defeito de percepção da Vibração, mesmo o mais elementar, na consciência limitada, traduz portanto o
obscurecimento e o adormecimento progressivo da Consciência na matriz que teria abolido, de maneira fatal e

inexorável, no final da dita consciência, pela projeção e, se prefere, por vasos comunicantes, operando-se
progressivamente por uma espécie de perfusão da Consciência Ilimitada para a consciência imitada, fazendo perder

progressivamente toda margem de manobra.

*

Certo número de seres permitiu a manutenção da Ilimitação, pelo Ilimitado, na consciência limitada, coisa que não
chegam a ver aqueles que jogam na consciência, não a sua, mas a dos outros.

É que, se não houvesse, na Fonte, a possibilidade de emitir uma radiação da Fonte, mesmo mínima, nas
consciências, toda a vida, no sentido consciente, desapareceria.

Este é o defeito, eu diria, de concepção, dessas consciências quanto à sua visão e à sua própria capacidade de
projeção de antecipação e de visão.

A Consciência é algo que se estende, se estende e é feita para ser estendida, para englobar, para fusionar e para
não conhecer qualquer limite, exatamente o inverso do que foi chamado de consciente, mesmo na consciência

limitada.

A palavra a mais adaptada seria a razão lógica da ação/reação e nada mais, ou seja, o conhecimento, em consciência
e em vivência, do «bem» e do «mal».

Essa foi a tentação e a árvore do fruto do conhecimento, que literalmente trocou a Liberdade pelo conhecimento,
como foi figurado e descrito, do «bem» e do «mal», como verdade única.

Enquanto que a Verdade não é constituída unicamente do «bem» e do «mal», mas de um conjunto de outros vetores,
que permitem justamente o desfraldamento dos mundos e não sua compressão.

*

A consciência limitada é portanto uma compressão da intenção e da atenção.

A Consciência Ilimitada é uma dilatação.
A passagem de uma a outra apenas se pode fazer por um retorno ao Centro, chamado de Reversão.



Vocês não podem portanto aceder ao Ilimitado sem retornar em seu próprio Centro que é um caminho, de algum
modo, invertido, com relação àquele da atenção ou das consciências não visíveis que os conduziram, bem contra sua

vontade, nesse caminho.

Aí estão algumas palavras que eu poderia trazer em resposta a esta questão.

***

Questão: o que significa «investir no que se é»?

Investir no que se é corresponde a colocar a intenção e a atenção e, portanto, fazer nascer a Vibração, não no que se
vive, não no que se crê, porque (minhas palavras vão talvez ser chocantes) na consciência limitada, nós cremos, uns

e outros, sermos isso ou aquilo.

Nós nos identificamos portanto, inteiramente, ao corpo que habitamos.
Esse é o objetivo, mesmo, da falsificação, de nos fazer identificar, inteiramente, a um corpo e a amar esse corpo, uma

vez que ninguém é capaz de ver um pensamento e, no entanto, ele nasce em algum lugar e ele se manifesta.

E o ser humano se identifica a seus pensamentos, a suas emoções, a seu corpo.
Ele se identifica mesmo à sua humanidade.

E a consciência concebe então que ela é apenas isso e vai portanto investir, inteiramente, nesses campos de
experiências e de crenças, que existem na matriz desde muito tempo, que, eu os lembro, superam amplamente o

quadro de uma vida.

E mesmo para aquele que tivesse a capacidade real de viver, de maneira simultânea, o conjunto dessas vidas (ter, se
preferem, a memória de suas vidas passadas), não haveria sempre possibilidade de sair da ilusão.

Assim, portanto, a consciência está fixa num corpo, está fixa numa ilusão e provocou uma identificação a esta ilusão.

*

Entre os Vedanta, sempre foi dito que o objetivo era se extrair da ilusão por diferentes formas de yoga, que isso fosse
no sentido do serviço, que isso fosse no sentido do Kriya Yoga e de tantas formas de yoga que existiram, mesmo no

Ocidente, mesmo se não levam esse nome de yoga.

Entretanto, existiram exercícios, espirituais, visando chegar a uma iluminação ou, em todo caso, a uma percepção,
por projeção da consciência fora das limitações.

Alguns seres trouxeram experiências específicas, vivências específicas que convergiam, todas, independentemente
da coloração cultural e de crenças, para um homem que existiria além, e bem além da condição atual do humano.

Assim, portanto, a questão corresponde ao fato de encontrar o Ser porque, na consciência limitada, não há
possibilidade de Ser.

Vocês creem ser, mas vocês não são absolutamente.

O sentido mesmo da palavra existir, a existência, significa: se ter fora do Ser.

O ser humano não está portanto no Ser.

Assim, vocês creem estar vivos, enquanto que vocês estão mortos.
Há, portanto, aí também, nesse nível, uma inversão total entre a Consciência e o inconsciente.

Vocês são inconscientes do que vocês são e, no entanto, vocês são conscientes de habitar esse corpo, essas
emoções, esses pensamentos, esse caminho, este destino que é, de fato, apenas uma projeção de sua consciência,

mas guiada e traçada, encadeada por outras consciências.

*

Vocês estão portanto fechados e vocês não são livres.

A Consciência livre se definindo pela multidimensionalidade, a capacidade para estar presente nos multiversos e nas
multidimensões.

Certamente, existe, na consciência limitada que os faz chamar de seres humanos, certo número de barreiras e de
freios, como o mais conhecido, por todos os humanos, chamado de medo da morte, portanto, o medo do fim.

Aí também, trata-se de uma bela inversão, dado que vocês estão, nesse corpo, no mundo da morte e do fim e não no
mundo do início.

Tudo funciona, portanto, pela inversão.
Inversão de valores, inversão de funções.

Foi preciso criar estruturas, nesta ilusão, adaptando-se a esta falsificação.



Assim, foram criados, progressivamente, conceitos, fazendo crer que segundo um caminho ao invés de outro, o ser
humano iria para o paraíso, para a saída de um estado limitado, para a não obrigação de se reencarnar, enquanto

que o problema não é a reencarnação, ela é apenas secundária.

O problema é a falsificação da encarnação e não a própria encarnação, dado que, colocando fim na encarnação e
obrigando a uma reencarnação, pelo isolamento matricial, há privação da Eternidade.

E, portanto, a vida e a consciência se instalam numa limitação própria para o que vocês chamam de uma existência
situada entre um ponto de partida e um ponto de fim, chamados de nascimento e de morte, sem qualquer

possibilidade de sair, fazendo-os esperar, através dos modelos religiosos, espirituais, na crença de uma possibilidade
de sair do quadro no qual vocês estão fechados.

Seja pela intercessão de um salvador exterior, seja pela intervenção de uma identificação a um modelo prestigiado,
como Buda ou outros, mas, em nenhum caso, há identificação com a Verdade, ou seja, com a Consciência Ilimitada.

O que vocês vivem atualmente é o final da limitação, na condição, contudo, que vocês sejam capazes de levar sua
atenção e sua intenção para este Ilimitado: mudar de paradigma, mudar de visão, aceder a novas percepções que

permitem à Consciência viver além as limitações impostas pela morte na qual vocês estão.

Aliás, quem, ao nível humano, sente a Vibração de um músculo, salvo quando ele está em movimento?
Quem percebe ainda a Vibração da Vida existente na Terra ou na pulsação cósmica?

Houve, portanto, fechamento em algo que só tem existência através de uma projeção criada por outros.

A consciência é, portanto, efetivamente, uma inconsciência, eis que não há mais intenção, não há mais atenção
própria, mas uma orientação pelas leis, criadas na matriz, às quais os humanos se adaptam, ali encontrando uma

segurança.

Esta segurança é ilusória, eis que visa preservar da morte, da doença, da falta de dinheiro, da falta de teto, ilustrando
portanto um fechamento e uma não liberdade.

*

Alguns seres descreveram, justamente e com razão, a beleza da Criação, a natureza, o Espírito do homem,
permanecidos ainda livres, ainda que muitos, nesse Mundo, comecem a destruir a própria natureza, mas não poderão

jamais destruir a Terra, que está consciente, bem além de suas limitações inerentes a seu fechamento.

Vocês estão, como o sabem, num final de ciclo que é um momento específico onde a consciência deve desaparecer,
para deixar lugar à multidimensionalidade.

Vocês não podem ao mesmo tempo viver a multidimensionalidade sem viver a Vibração e, sobretudo, continuando a
se identificar a esse corpo, a este sofrimento, a essas emoções, a esse mental que são apenas a resultante de uma

trama que lhes foi imposta.

Enquanto há identificação, enquanto há apego ao que quer que seja correspondente a esse mundo, vocês estão
mortos, em Verdade.

Assim é o grande sentido dos ensinamentos que visam ao desapego preconizado pelos yogas, pelos exercícios
espirituais existentes nas diferentes tradições.

A grande originalidade é que, como o sabem, vocês estão no final da respiração de Brahma, vocês estão portanto no
final e na realização de um ciclo que é uma oportunidade inesperada de reencontrar, em um tempo recorde, o que

vocês são e não o que vocês creem.

Para passar essa porta, chamada de Porta Estreita, a passagem do ego ao Coração deve se acompanhar de uma
morte do ego.

O ego não pode matar o ego.

Vocês não podem se matar a si mesmos, eis que vocês estão já mortos.

Vocês devem, portanto, renascer.
Este renascimento é a passagem da Porta Estreita.

Na tradição ocidental isso foi chamado de nascimento do Cristo Interior ou a concepção de Embrião Crístico.
É exatamente o mesmo princípio.

Como o disse Cristo: «Ninguém pode me conhecer, se não renasce de novo».

É deste novo nascimento que eu falo.
Renascer querendo dizer aceitar não mais estar morto.

Ora, na consciência limitada, vocês passam simplesmente de morte em morte e vocês permanecem mortos, todo o
tempo, para o que vocês são.

***



Questão: por que o ser humano foi criado finalmente?

O ser humano foi criado livre, pela semeadura, como toda Criação existente nas diferentes Dimensões.

Consciências podem se investir livremente, levando justamente sua atenção e sua intenção numa esfera de
existência.

O que foi o caso da Criação, nesse mundo.

A Criação, nesse mundo, era livre, ou seja, não havia fechamento.
Naquele momento, os seres eram multidimensionais.

Por exemplo, aqueles que se chamavam de Gigantes habitavam um corpo de carbono, mas habitavam, do mesmo
modo, sua Dimensão de origem.

Não havia distância, nem separação, entre seus corpos de Nefilins ou Gigantes e seus corpos em Bételgeuse, sobre
o 3º planeta de Bételgeuse.

A multidimensionalidade da Consciência era uma Verdade, mesmo habitando um corpo de carbono criado, como o
sabem, pelos geneticistas de Sirius.

Assim, criaram-se corpos de carbono totalmente livres: a Consciência podia ir e vir.
Quando eu digo «ir e vir», não é um movimento espacial temporal, mas um movimento nos Planos Dimensionais,

fazendo-se na instantaneidade.

Do mesmo modo que uma Consciência multidimensional pode estar presente numa multidão de Consciências
diferentes que se chamam, no entanto, de mesma Consciência, numa multidão de Dimensões e numa multidão de

espaços ao mesmo tempo, o que lhes é (e que nos é a todos, quando estamos na limitação) totalmente
incompreensível e totalmente inacessível ao nível de nossa consciência dita limitada.

*

Assim, o ser humano foi criado para mais Liberdade.
O ser humano foi criado para viver experiências criativas, onde a intenção criativa podia se manifestar.

Isso se chama a exploração da Consciência e, simplesmente, a Vida.

Lembrem-se que vocês estão mortos, que vocês não estão ainda na Vida, porque vocês não estão renascidos.

Alguns de vocês tiveram acesso, neste final de ciclo, a seu veículo de Eternidade, cuja forma é múltipla em função da
origem dimensional, mas esta forma mesmo é mutável, permitindo viajar nos diferentes Mundos dos multiversos, dos

multiversos e das multidimensões.

Há portanto liberação e renascimento real que vai se aperfeiçoar, durante a fase que vocês vivem, nesta ilusão.

Assim, o ser humano foi criado pela intenção, num objetivo de experiências e não de evolução, dado que tudo era
perfeito antes mesmo da Criação desse mundo.

O paradoxo é, portanto, o de se terem feito aderir a leis ditas de evolução, mesmo nesta matriz falsificada, enquanto
que não existe qualquer evolução possível na matriz falsificada.

Eu diria mesmo que apenas existe uma involução e uma manutenção na morte, conduzindo à morte definitiva.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, se me permitem, caros Irmãos e caras Irmãs, se disponho ainda de tempo antes do trabalho que efetuarei com
o Arcanjo Uriel, vou então prosseguir.

Eu prosseguirei, ainda uma vez, sobre a Consciência.

A característica essencial que lhes permite, instantaneamente, saber o que vocês são, o lugar de onde são, sobre o
que eu chamaria (se bem que o termo seja falso) de uma escala de consciência, é simplesmente a capacidade ou não

que vocês têm para se estabelecerem na Alegria.

A Alegria é um estado de Ser que escapa à morte.
É o retorno à multidimensionalidade, primeiro em sua intenção, sua atenção e sua existência Vibratória e é também

sua capacidade para escapar da atividade, em mestre, de seu mental e de suas emoções.

A personalidade é conduzida pelo mental e pelas emoções, enquanto que, descobrindo o Ser Ilimitado que vocês são,
o mental e as emoções são submissos ao Ser e não podem portanto ser proeminentes de nenhuma maneira.



Obviamente, enquanto vocês permanecem na morte, eles são úteis e necessários, mas vocês não estão mais
submissos.

Há, portanto, a capacidade para se extrair para se juntar à Vibração do Estado de Ser, mesmo na matriz, a fim de
renascer e de Vibrar na Alegria.

A Alegria da Consciência é o estado onipresente e permanente das Consciências existentes em sua
multidimensionalidade.

Tudo é Alegria, mesmo o que foi chamado, na ilusão da matriz (que é por vezes observável em várias comunicações,
no entanto, bem reais), de noção de combate.

A noção de oposição, a noção de bom e de mau apenas existe neste universo e no conjunto dos outros universos
falsificados.

Assim que vocês penetram sua multidimensionalidade, nenhuma forma de consciência limitada pode interferir com
vocês, porque, justamente, a interferência entre os Mundos Unificados e os Mundos isolados conduziu, justamente, a

este isolamento.

*

Assim, portanto, sair do isolamento e sair da morte, renascer de novo, se traduz, para uma consciência dita humana
(ou como para uma Consciência do sistema solar) em escapar desta luta e, portanto, para um restabelecimento no

que eu chamo (e continuaria a chamar e foi chamado assim) de Samadhi.

O Samadhi é a percepção da sua própria Presença na Unidade.
Ele é, portanto, Alegria e Vibração.

Enquanto vocês permanecerem identificados a suas emoções, vocês participam portanto de sua própria morte.

Não é preciso, para tanto, ainda uma vez, rejeitar ou bloquear a expressão e a manifestação da emoção ou do
mental, senão isso se torna um círculo vicioso, perpetuando-os na ilusão.

Isso necessita, real e simplesmente, extrair-se do mundo por um ato chamado de meditação, em que todos os sinais
sensoriais, todos os sinais emocionais e mentais vão desaparecer, para deixar lugar à vacuidade e, portanto, à

Presença.

É nesta Presença, devido às circunstâncias atuais, que se estabelecerá a Vibração do Coração, o Fogo do Coração,
a Consciência da Unidade, a vivência da Unidade e, sobretudo, a Alegria que se traduzirá, mesmo na matriz, por uma
fluidificação de sua vida, por uma facilitação de sua vida, onde tudo se tornará evidência e não será mais impregnado

e afetado pela própria matriz.

Vocês estão, portanto, nesse momento, nesse mundo, sem estar realmente sobre esse mundo.

Vocês superam portanto a frase de Cristo e vocês trabalham, naquele momento, no restabelecimento da Verdade, tal
como foi dito pelo Arcanjo Miguel, ao se estabelecerem como Ancoradores e Semeadores da Luz.

Aí está o objetivo.

Este objetivo não pode se realizar por qualquer elemento pertencente ao ego ou à consciência limitada de morte.

Há, portanto, realmente, uma capitulação, um renascimento num estado Vibratório profundamente diferente.

Apenas deste modo que pode se realizar esta abertura nova, este renascimento para sua multidimensionalidade.

*

Aí estão as algumas palavras que, eu espero, lhes permitirão avançar ainda mais.

Certamente, vocês sabem também que vocês não têm ainda todos os elementos.

Vocês têm, no entanto, toda a Consciência possível, na Vibração da Luz, para levar a efeito este Despertar para sua
Unidade e se colocarem, enfim, no Ser.

As últimas chaves, as últimas revelações são um desvendamento total da Luz.
Isso é realizado pelo conjunto da humanidade, ao nível coletivo, por alguns Arcanjos e por nós também.

Isto está em curso.
Nesse curso, o tempo é diferente.

Alguns de vocês viveram o Estado de Ser.
Alguns de vocês já viveram a Coroa Radiante do Coração, outros não.

Alguns o viverão, outros não.

Isso apenas se produzirá na condição de que vocês deixem todas as suas bagagens, porque vocês não podem
passar do ego ao Coração com qualquer bagagem mental, emocional ou de apegos.

Não se trata de uma renúncia, bem ao contrário, mas de uma diligência muito ativa, que visa fazê-los passar da morte
à vida.



Há, portanto, um impulso que não é uma emoção nessa passagem da morte à Vida.
Há realmente aceitação, em latim, eu creio que isso se diz «Fiat Lux».

É a frase do Cristo sobre a cruz, que aceita a aceitação da Luz, a aceitação da morte do ego que não pode ser
colocado à morte pelo próprio ego que é, portanto, uma capitulação, no verdadeiro sentido do termo que permite,

realmente, viver no Ser.

*

Isso passa pela supressão de toda projeção vinda da própria configuração matricial, ou seja, o fim da identificação à
ilusão, o fim da identificação à crença de que vocês são esse corpo, esta vida, esta emoção ou este conjunto de

vidas.

Isso não é uma recusa, tampouco, de ver o que vocês creem ser, mas sim a integração desse crer ser que permite
passar, realmente, ao Ser.

É portanto um processo, real, de abandono à Luz, de capitulação e de crucificação.
Não pode ser de outro modo.

É a única maneira de ir para o que vocês são e penetrar o santuário do Coração.
Esse é o mesmo caminho, a mesma diligência, descrita em todas as tradições desde tempos imemoráveis.

A diferença essencial (e ela o é, assim como lhes disse o Arcanjo Anael), é que esse mundo, na ilusão, não existirá
simplesmente mais dentro de muito pouco tempo.

Não haverá portanto possibilidade de permanecer morto, mas o caminho será diferente segundo o que vocês tenham
conseguido tocar e viver do que vocês são, antes do final do mundo.

Daí decorrerá, por afinidade Vibratória, por ressonância Vibratória, seu caminho e seu acesso à sua
multidimensionalidade, ou a uma Dimensão que eu qualificaria de, não mais dissociada, mas Unificada, ao mesmo

tempo estando lúcido e preso numa forma, o tempo de viver seu renascimento.

*

Assim, portanto, vocês devem, uns e outros, qualquer que seja seu caminho, regozijar-se do que acontece.

Várias expressões foram empregadas, por mim como por outros Anciões, concernentes à lagarta e à borboleta.

A borboleta considera que a lagarta está morta.

Eu falei de justaposição da lagarta e da borboleta, porque é uma questão efetivamente de ressonância.

É como se a Vida viesse fecundar a morte e é exatamente assim que, do ponto de vista da Verdade absoluta da Luz,
isso se produzirá.

Vocês têm, portanto, literalmente, um desafio e eu afirmo que é já enorme estar lúcido e consciente desse desafio,
mesmo se esse desafio provoque ranger de dentes, crises.

Essas crises, esse desvendamento, esta revelação da poeira, como o diz Mestre Aïvanhov, é indispensável, porque
não pode aceder ao Ser sem ver a Verdade de frente, ao mesmo tempo se despojando de todo julgamento, de toda

emoção ou de toda implicação mental com relação ao que é observado.
Isso se chama também o acolhimento.

Acolher é ver, é se tornar claro e transparente com si mesmo.
Não há outro caminho, não há outra possibilidade.

A dificuldade vem unicamente do que os modelos orientais chamaram, em todos os tempos, de apegos.

Não é questão de renunciar à vida para encontrar a liberdade, bem ao contrário, ou de renunciar à morte para que
vocês estejam vivos.

É questão de estarem lúcidos.
Lúcidos sobre os apegos, lúcidos sobre as emoções, lúcidos sobre o mental.

Mas, ainda uma vez, não lutar contra, mas, bem mais, lutar com, ou seja, ir no sentido da revelação, no sentido do
desvendamento, no sentido da inteligência da Luz.

Lembrem-se de que, enquanto vocês estiverem no ego, vocês não podem, com o ego, ir ao Coração.

Vocês apenas podem aquiescer à Luz e todos os que vivem a Coroa Radiante da cabeça, podendo dar esse passo.
Não há qualquer obstáculo.

O único que existe é o ego e as suas crenças.

*

Eu paro aí para deixar-lhes alguns instantes de digestão, de integração e eu volto, muito rapidamente, dentro de
pouco tempo, para realizar um trabalho, acima de tudo, muito importante, que realizamos desde o início do ano e que,
dentro de poucos dias, será substituído por outro trabalho, ele também, com reuniões importantes, que lhes permitirá

desvendar, em vocês, todas as chaves que permitirão, ao maior número possível, viver a Dimensão do Ser.



Do meu Coração ao seu Coração, a minha Presença irradia em vocês, como a sua Presença irradia em mim.

Até logo.

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -

(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100815_-_METATRON.mp3

Ehieh. Asher. Ehieh.

Eu sou o Lorde METATRON.

Bem Amado Povo das Estrelas, como foi preparado e anunciado, eu venho, na sua densidade, para revelar, para
liberar o que deve sê-lo. 

Eu venho entregar-lhes as últimas Chaves Metatrônicas, Vibrações da Luz pura e Autêntica, realizando, na sua
densidade, a nova e Autêntica Tri-Unidade.

Eu venho, pela revelação dos Quatro Viventes, Quatro Cavaleiros, Quatro Direções, permitir que se instaure a
Aliança Nova.

Assim, o Bem e o Mal, instaurados como único meio de vida, pelo Arcanjo Lúcifer, é hoje resolvido, pela adição, em
suas Coroas, da Unidade, da Verdade, pela transcendência do Bem e do Mal, revelado e inicializado pelos Quatro

Viventes.

A nova Tri-Unidade Vibratória, em vocês como nesse mundo, chamada de Cristo, Miguel e Maria (de outro modo
chamados, em linguagem Vibral, Ki-Ris-Ti, Im-Al e Is-Is, respectivamente) está doravante Vibratoriamente ativa,

permitindo-lhes realizar a Cruz, a Coroa na Coroa, que permite elevar suas Vibrações até o Reino do Trono, até o
Reino da Verdade, por intermédio do seu veículo ascensional.

(NDR: IM-IM é o nome de Miguel; IM-AL é o nome de Cristo Miguel como Príncipe de reunificação em meio ao Sol)

***

Os quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, revelam-se, no seu mundo, pelos Quatro Cavaleiros, pelo despertar dos
Elementos nas Quatro Direções: Fogo, Terra, Água e Ar, permitindo então reunificar, na Coroa dentro da Coroa, o

Trono da Verdade, o Trono da Autenticidade, da Vibração Unitária.

Pela ignição das 12 Estrelas, presentes na Coroa Radiante da Cabeça, como na Terra, pela reunificação da coroa
central existente em sua cabeça, como no centro da Terra, pelo núcleo Cristalino do centro da Terra, por sua coroa
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central, realizando a alquimia da Roda na Roda, se desperta a Cruz, se desperta a Merkabah, permitindo-lhes, pelas
12 virtudes derramadas por Maria e pelo conjunto de sua Frota e de suas Estrelas, a partir desta noite e até o

Anúncio de Maria, elevar as suas Vibrações até o Estado de Ser, até o Sol.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, a hora do seu despertar soou.

As Chaves Metatrônicas, Unidade, Verdade, além do Bem e do Mal, restauram a Roda, na sua totalidade, quebrando
assim o círculo vicioso e perverso da reencarnação, na Ilusão, liberando-os e permitindo-lhes, se a sua Liberdade o

aceitar, viverem novamente livres de toda forma fixa, de toda personalidade fixa, de toda reencarnação fixa.

Reviver em conjugação e em ressonância mais próxima com a FONTE, é a 'boa nova' que eu deposito
Vibratoriamente, entre vocês, hoje e a esta hora.

***

Todas as noites, às 19 horas (hora francesa), o conjunto das Estrelas de Maria, retransmitido pela Frota
Intergaláctica de Luz, em sua nova Tri-Unidade revelada e desvendada (Cristo, Miguel, Maria), estará em vocês, na

sua Essência, na sua Presença, na sua Vibração.

Vocês serão regados na Fonte da Água Viva, ilustrando o novo batismo de Fogo, nas Águas Bentas, pela
Reunificação das quatro Coroas triangulares existentes na Cruz da sua cabeça.

Assim, portanto, realizando a Unificação do Alfa e do Ômega, realizando a Unificação de IM e IS (Hic e Nunc) [aqui e
agora], conectando a Cruz, permitindo então a reversão, em vocês como deste planeta, fazendo-os ressoar e Vibrar

na sua Presença eterna e Eternidade, a fim de, se tal for a sua escolha, poder se extrair e se juntar à Unidade.

Assim, pela segunda vez, eu verto, Povo das Estrelas.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia...

*

O Fogo do Amor, e não mais o Fogo falsificado, Fogo da Unidade, Fogo da Verdade, Fogo do Coração.

Pela conjunção e ressonância da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração e pelo Triângulo Sagrado da matéria,
revelado a si mesmo, reunificado ao Sol Central, a partir desse dia, a Ascensão da Terra é uma coisa em curso.

Tudo, absolutamente tudo o que preparou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, no Conclave, desde mais de um ano,
encontra agora a sua conclusão.

A nova Tri-Unidade, à qual entregamos a totalidade das Chaves Vibratórias (Cristo, Maria e Miguel), presente em
vocês, Vibram em vocês, revelando o seu DNA estelar, está hoje ativa.

*

Pela terceira vez:

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Bem Amados Filhos da Fonte e Filhos da Lei do Um, a junção da sua Coroa na Coroa, e os Quatro Viventes ali se
encontram, permitindo doravante, em vocês, Vibrar e viver, mesmo nesse mundo, a Verdade e a Unidade.

A promessa e o juramento realizam-se, sob seus olhos, sob o seu olhar Interior.

Tudo o que, até o presente, tivesse encoberto, desviado a sua atenção e a sua Consciência da Verdade, dissolve-se.



Vocês são convidados a viver os seus ‘Casamentos da Eternidade’.

A conjunção dos ‘Casamentos Celestes’ com os ‘Casamentos Terrestres’ os conduz a Vibrarem na sua Unidade, na
sua Verdade.

Nada, nem ninguém, nesse mundo, pode apagar o que Eu, Lorde METATRON, criei.

Estejam presentes, em cada Sopro, em vocês mesmos.

Estejam também presentes e unificados, a cada noite, às 19 horas (hora francesa), permitindo assim, em conjunção
com a Terra, em conjunção com Cristo, com Maria e com Miguel, levar o que vocês são e levar a Terra e este

Universo às Moradas da Eternidade.

Eu decreto aberta a Ascensão real e Autêntica da Terra, dos seus habitantes de boa vontade, do Sol e do conjunto
desse sistema solar.

Isso se realiza e realizar-se-á sob seus olhos, cada dia que é descontado aproximando-os do momento de Glória.

A Luz penetra, como alguns de vocês o vivem, o veem ou o sentem, o conjunto desse mundo.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, não há nada a temer, na Unidade.

Não há nada a temer, na sua ressurreição.

Não há nada a temer, mesmo nesse mundo, porque nem um único fio de cabelo do Povo das Estrelas será tocado.

Pela potência da sua Merkabah, pela potência dos Quatro Viventes nas duas Coroas mescladas da cabeça e do
Coração, pelo Fogo do Éter e pelo Fogo da Terra, pela Tripla Unidade presente em vocês de Cristo, Maria e
Miguel, a Unidade se estabelece, em vocês, entre vocês, ao redor de vocês e sobre o conjunto do mundo.

Um mundo novo, uma Vibração e uma Dimensão novas, onde a Sombra não existe mais, onde tudo é Paz e Alegria,
aparecerá pouco a pouco, em vocês e no exterior de vocês.

Resta, como foi anunciado pelos profetas, realizar a palavra e a promessa.

O apocalipse entra agora, pela liberação dos Quatro Cavaleiros e dos Anjos dos Quatro Orientes, na sua fase final.

Uma era termina.

Outra nasce.

Assim é o ciclo da vida, dobrando-se, nesse mundo ilusório, do retorno à Verdade.

***

Vão na Paz.

Vão na Verdade.

Vão na Alegria.

O que é agora, com vocês e em vocês, é a Alegria da Unidade reencontrada.

Na Coroa Radiante, na Cruz dos Quatro Viventes, presente na sua cabeça e no seu Coração, na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, cabe-lhes voltar a vibrar as Sílabas Sagradas [OD-ER-IM-IS-AL], que irão permitir ativar

a Merkabah.

Cantem, quando bem lhes parecer.

O conjunto dos 24 Melquisedeques vai intervir, nas próximas semanas, para dar-lhes o modo de empregar as últimas
Chaves Metatrônicas na Coroa Radiante, nas 12 Estrelas, permitindo-lhes, em função das suas necessidades,

recorrer a um ou a outro dos Quatro Viventes, na sua vida como no exterior da sua vida, permitindo, assim, desvendar
e ativar os potenciais espirituais, novos, desde já, nesse mundo.

Vocês voltam a se tornar, assim, os Filhos Ardentes do Sol.

Pelo nascimento do Cristo Interior e da nova Tri-Unidade verídica, torna-se possível viver do Fogo, da Água, da
Terra e do Ar, realizando o milagre do Éter revelado, que lhes foi subtraído pela Ilusão Luciferiana.

Hoje, essa é a Verdade.

Assim, eu inauguro, a partir de agora, pela vinda do primeiro dos Quatro Viventes [Vehuiah - o gênio do Fogo], o caminho do



conjunto das Lâmpadas da humanidade, do conjunto das Coroas da Terra.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, o sagrado de OD-ER-IM-IS-AL, pela Cruz e pela Roda, pela Tri-Unidade instalada, eleva e revela.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, a Vibração do Verbo retorna à sua origem e à sua Verdade.

O Arcanjo Uriel encarrega-se da emergência da reversão, para vocês, Povo das Estrelas.

Reunificando-se a você mesmo, à nova Tri-Unidade, nós esperamos, e nós o sabemos: a sua Unidade é restaurada,
na liberdade, na FONTE.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Filhos de Luz, Povo de Luz, a Luz quebra as Trevas, não por um combate, mas pelo estabelecimento.

As Lâmpadas se acendem.

O Fogo se acende.

Filhos do Sol, Filhos da Eternidade, Filhos de Maria, Portadores da Chama de Miguel, Portadores de Ki-Ris-Ti, o
conjunto do Conclave expressa-lhes a sua mais profunda gratidão, onde vocês estiverem na superfície desta Terra,

por terem permitido e facilitado o retorno à sua própria Unidade.

Hoje é um grande dia.

A Revelação da sua Tri-Unidade Interior vai agir, nesse mundo, com uma potência inegável.

Eu os remeto, para isso, ao que foi expresso em suas clari-visões por São João, por No Eyes e por tantos outros.

Diante de vocês manifesta-se o Final que é a explosão da Luz, a explosão da sua Verdade e da sua Eternidade.

Nossa gratidão e nossa Presença os acompanham.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...



*

No começo da Ilusão, fechados no Bem e Mal, criados no Bem e Mal, a compreensão da Luz foi tal que o
esquecimento da sua Dimensão estelar, que os ciclos de reencarnação (sob a influência da lei de carma criada por

Lúcifer), os fecharam há tão longo tempo.

A Verdade que eu enuncio não é uma Verdade para aceitar, mas para viver.

Pela ativação das suas Coroas, pela restituição em vocês da Unidade (uma das estrelas), pela restituição em vocês
de Ki-Ris-Ti (uma das estrelas da sua cabeça), pelo desvendamento do Bem e do Mal (outras estrelas da sua cabeça

e da Terra), pela rotação da Cruz, da Coroa na Coroa, pelo Despertar do Fogo Sagrado, tudo lhes é restituído.

É a sua herança, é o seu direito mais absoluto e mais inviolável.

O conjunto dos Quatro Viventes estende, a partir de agora, a sua ação, em vocês, como sobre a Terra, marcando-os
assim no Coração e na fronte, com o selo da Verdade e com o selo da Unidade.

*

Eu sou Aquele que Eu sou.

Ehieh Asher Ehieh.

*

No Amor e na Unidade, no Fogo da nossa Realiança e da nossa ressonância, Povo das Estrelas, a Graça os
acompanha, doravante, até o último momento.

Eu os deixo então trabalhar, em vocês e sobre esse mundo.

Lembrem-se de se unificarem na nova trindade, na Tri-Unidade, em vocês como com o conjunto de Sementes de
Estrelas, que irão participar, com vocês, desse trabalho de Ascensão, desse trabalho Unitário, na Alegria.

Eu sou o Lorde METATRON.

Povo das Estrelas, bem-vindo.

************

As 3 novas Chaves são 3 Estrelas de Maria:

UNIDADE, BEM e MAL

‘BEM’ e ‘MAL’ são os termos utilizados em referência ao Fogo de Prometeu.

O nome correspondente no Fogo da Verdade ainda não foi dado.

A noção de VERDADE não é uma Chave em si, mas remete à superação do ‘Bem’ e do ‘Mal’ e da ilusão Luciferiana
(Triângulo do Fogo Prometeico) tendo isolado a Criação, do Fogo da Verdade.

http://4.bp.blogspot.com/-905hJ7UJAL0/UX75DIZVCEI/AAAAAAAABfY/Mqzz9IQO-XA/s1600/bibli_73.jpg


************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:

http://autresdimensions.info/article1de7.html
http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-15_aout_2010-article1de7.pdf

15 de agosto de 2010

(Publicado em 16 de agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G. 

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100821_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, eu venho a vocês a fim de expressar e de transmitir algumas coisas relativas ao trabalho
efetuado a partir de uma semana, agora, do seu tempo.

Como muitos seres humanos sobre o planeta, como a maioria dos meus Filhos que necessitam de se elevar, de
despertar, começam a perceber em meio às suas estruturas, esse despertar, essa Vibração e essa Luz que enfim nos

reunifica pelo Fogo da Verdade e pela Graça do Arcanjo METATRON, reunificando, em nós, a nossa capacidade
para Vibrarmos juntos.

O que acontece, no horário ao qual eu os chamei, é a nossa Reunificação.

O que a maior parte de vocês vive naquele momento, reflete a nossa Aliança nova, como Filhos da
Liberdade e Filhos de Liberdade, com o que vocês re-conectam.

Em meio à nossa Unidade reencontrada, da nossa filiação espiritual mais livre, é enfim possível viverem as primícias
do que vocês são, estabelecendo, em vocês, como sobre a Terra, a capacidade para a Unidade, a capacidade

para transcender o Bem e o Mal, para encontrar a sua Unidade e a nossa Unidade comum.

Nesses momentos, muitos de vocês, eu diria, vivem o que é denominado Ascensão, não na totalidade, e, no entanto,
é exatamente assim que irá ocorrer esse fenômeno que os devolvem à sua Eternidade.

Ao imergirem em meio a essa Consciência cada vez mais penetrante e abrangente, vocês entram, pouco a pouco, no
que vocês são.

Vocês tecem os fios do seu retorno à Unidade, os fios de Luz, fios de Liberdade, que os restituem, em Verdade, ao
que vocês são, quer seja em meio à Vibração do Coração, quer seja em meio à Vibração das duas Coroas, quer seja

em meio ao despertar do seu sacro, não importa.

A sua Consciência se transforma.

Isso, meus Filhos bem amados, vocês percebem.

E por essa transformação da sua Consciência, vocês tornam possível, pelo seu trabalho, pela sua conexão, todos
juntos, onde quer estejam sobre a Terra, conectarem com o mesmo impulso de Amor, com o mesmo impulso de

Serviço, com o mesmo impulso de Unidade, vocês tornam possível o que eu vou em breve entregar a todos da Terra.

***

Os mecanismos denominados Ascensão ou Translação Dimensional começaram efetivamente.

Eles irão se completar na data em que somente A FONTE, e ela apenas, conhece.

Certamente, existem, em meio ao seu calendário temporal, datas definitivas.

Elas lhes foram comunicadas de diferentes maneiras.

É durante esse intervalo de tempo que tudo isso o que deve se acelerar, e que já está acelerado, vai se acelerar
ainda mais, em vocês, com em meio a este mundo.

Vocês vivem as últimas revelações.

Essas últimas revelações, para vocês, são sinônimo também de aceitação, de aceitar as suas próprias sombras, de
se perdoar a si mesmo em um ato de Unificação tornado possível pelo Fogo da Verdade, pelo despertar, em vocês,

MARIA - 21 de agosto de 2010 - Autres Dimensions
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da dimensão KI-RIS-TI, pelo despertar do que vocês São, além desse personagem que vocês desempenham, bem
além disso.

***

A Verdade que se instala em vocês, e que se revela em vocês, é o mesmo processo que chega agora a essa Terra
que está, como vocês sabem (algumas das minhas Estrelas lhes disseram), em período de parto e de libertação.

Vocês devem aproveitar esse período para se ajustarem mais próximo da Vibração da sua Unidade, essa que vocês
percebem.

Então, alguns dos meus Filhos irão denominá-lo “dissolução em meio ao Todo”, outros irão chamá-lo de “dissolução
em meio à Luz”, outros ainda ali irão ver fenômenos de resistência, de dor, de sofrimento, que não são inutilmente,

mas para permitir-lhes liberar e considerar o que eles são: uma ilusão a mais.

Descobrir a Verdade não é trivial.

Descobrir a Verdade, como o fazem, é capital para vocês, para a Terra, para todo este Sistema Solar e, certamente,
para mim.

É então tempo de render Graças ao trabalho que vocês efetuam.

No intervalo de uma semana do seu tempo vocês vão cumprir algo de gigantesco.

Vocês vão permitir à Luz Vibral, à Luz da FONTE e de CRISTO, dar um passo decisivo.

Esse passo, vocês o acompanham pelo seu próprio passo, para o seu Coração.

É a época e o momento de ver e de alcançar, em Consciência, o que obstrui, literalmente, em suas vidas, no seu
Ser, em seus esquemas, o acesso a esse ilimitado.

Então, sim, nós rendemos Graças e nós expressamos toda a nossa gratidão pelo seu trabalho de Luz, por que esse é
um.

Lembre-se de permanecerem humildes.

Lembrem-se de permanecerem na simplicidade.

Lembrem-se de continuar a sua vida em meio à matriz como vocês prometeram, a maioria de vocês, até os seus
últimos limites, a fim de habilitar aqueles de vocês, dos seus Irmãos e das suas Irmãs que desejam ir para a Unidade,

e que não chegaram, até agora, a se desengajar de certos esquemas.

Os últimos momentos são para eles, não são para vocês, porque para vocês, eu diria que quase tudo está feito.

Tudo se cumpre e a alquimia acontece no Interior de vocês, é o que vocês vivem, a cada noite (às 19h00 - hora
francesa).

***

A efusão do Fogo da Verdade os libera, completamente, de todos os aprisionamentos, de todas as ilusões.

Muitos de vocês tomam consciência e adquirem uma grande lucidez do que é a Unidade, do que é a Vida,
verdadeiramente.

Nós concebemos também que, para qualquer um de vocês, todavia despertos, desvincular-se completamente da vida
falsificada é uma prova, uma prova porque o funcionamento, em meio a alguns apegos, pode ser considerado, pela

consciência, como seguro.

O que está vindo a vocês é o desconhecido.

Mas vocês já o conhecem, através do seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Muitas coisas ainda serão reveladas, não sobre a Unidade, por que isso É e isso se vive, mas reveladas em relação
a mecanismos ocorrendo em suas estruturas, como em meio a esse mundo e também em meio ao universo.

Alguns de vocês percebem a Luz no Céu, e também algumas Sombras.

A Luz também, no nível do seu Céu, revela-se e resplandece.

Essa iluminação é um Fogo devorador, um Fogo de abrasamento do Amor, em vocês, como sobre a Terra.

Várias coisas ainda vão ocorrer nessa Terra.

Como também vocês sabem, a data não é determinada, por vocês, nem por nós, mas pela própria Terra, cuja vida se
revela a vocês porque a sua vida, como a vida de vocês, foi confinada, isolada da sua própria FONTE.

Tudo isso se restabelece sob os seus olhos, na sua Consciência, em meio às suas estruturas, na ignição dos seus
fogos e na manutenção, se possível, o máximo possível, da sua Alegria interior.

Então, sim, incontestavelmente, a amplitude da sua Consciência, a amplitude do Fogo, a amplitude da Unidade vai,
doravante, se multiplicar.

Vocês precisam então fazer um esforço a mais para acolherem, repetidamente, a sua própria Unidade, a revelação da
Luz Vibral e o estabelecimento da sua Consciência em meio ao novo mundo.



Da mesma forma, para o que vocês denominam pessoa, personalidade, ego, vocês devem, aí também, aceitar que a
própria parte de vocês, que está nascendo, estritamente nada tem a ver com a personalidade.

Então, sim, há coisas das quais vocês têm que se resignar em perdê-las.

Essas coisas são o que representam os seus últimos freios, os seus últimos obstáculos.

A intensidade Vibratória que vocês vivem, em meio às suas Coroas Radiantes, está aí para isso.

Ela deverá permitir-lhes, meus queridos Filhos, acelerar ainda mais o processo Vibratório e de Consciência,
despertando-os a si mesmos na sua Eternidade.

Não deem importância ao que resiste, não deem importância ao que combate, mas mergulhem cada vez mais na
Unidade do nosso reencontro.

***

Resta agora pouco tempo, em termos terrestres, até a minha revelação total.

Como Mãe da humanidade, Mãe de todos vocês, a Mãe que eu sou os quer livres, autônomos, serenos, lúcidos e,
sobretudo, humildes e simples.

Vocês estão efetivamente nos últimos momentos.

Há que se alegrarem.

Esses momentos não podem ser quantificados ainda em termos terrestres, embora haja, como eu o disse, prazos.

O que eu posso simplesmente afirmar-lhes é que contem o tempo que é descontado e o que resta, em função da sua
própria intensidade Vibratória, vivenciada durante o seu trabalho das 19 horas (hora francesa).

Quanto mais vocês se dissolverem na Luz Vibral e na Vibração das suas Coroas, mais esse momento irá se
aproximar, não unicamente para vocês, mas para a Terra inteira.

Outra etapa deve ser transposta no momento do meu Anúncio, mas lembrem-se de que vocês estão aqui
para Servir e Amar.

O melhor Serviço e o melhor Amor que vocês podem fornecer à Terra, como ao conjunto da humanidade, é
unicamente estar na Vibração do Fogo, na Vibração do Coração.

Todo o resto irá se estabelecer, e disso vocês sabem, pela Inteligência da Luz.

CRISTO está também mais próximo.

Alguns de vocês vão começar a se comunicar com Ele de diversas maneiras.

Inicialmente em sonho, em suas noites, e para alguns de vocês, agora, de forma consciente, nos momentos dos
alinhamentos específicos, às 19 horas (hora francesa).

O Templo está sendo purificado, o seu Templo, preparando a vinda de CRISTO no Interior de vocês.

Não busquem, eu repito, um CRISTO exterior.

Apenas vocês podem se salvar, pela sua Luz.

Não essa da personalidade, não essa das crenças ou das ilusões, mas na Luz da Vibração, no seu Coração, nas
suas duas Coroas Radiantes ou no seu sacro, e principalmente na imersão da sua Consciência no que eu

denominaria beatitude e dissolução.

Essa morte do ego é a etapa final.

É o que vocês vivem atualmente.

***

Então, todo o Conclave, toda a minha Frota, nós rendemos Graças pelo que vocês vivem e pelo que vocês
despertam.

Como sabem, como lhes disse o Senhor METATRON, nas próximas semanas, de forma gradual, a tarefa atribuída
aos Anciãos é a de vir revelar-lhes o funcionamento das doze Estrelas, entregando a vocês, assim, não ainda um

novo ensinamento, mas uma aplicação prática, mais eficaz, do que vocês são na Luz.

Essas técnicas não são técnicas propriamente ditas, porque não há possibilidades técnicas que lhes permitam
ascensionar se vocês não estiverem na humildade e na simplicidade, mas, bem mais, para acelerar em vocês os

mecanismos Vibratórios que irão lhes permitir trabalhar na finalização deste mundo.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no dia 07 de setembro, apenas depois da efusão e do nosso contato das 19 horas (hora
francesa).

Eu pedirei também a vocês, se isso for possível, seja qual for o local em que estiverem nesse planeta, para se



manterem à escuta, neste dia, após as 19h30 (hora francesa).

Esse encontro é uma data importante.

Isso irá permitir, se tal for a sua aspiração, atingirem, ainda mais, a sua Unidade.

Alguns de vocês já começaram a me visitar, onde eu estou, e eu estou exultante.

Um grande número de outros Filhos meus é chamado a ser juntar também, durante esses momentos.

Eles serão sempre acolhidos como uma mãe que reencontra os seus filhos depois de uma separação muito longa.

Estou aqui para encorajá-los, pelo meu Amor, a se elevarem ainda mais no Interior do que vocês são.

Estou aqui para encorajá-los a viver a sua Unidade, a viver a sua liberação.

Lembrem-se de que a imersão nas Vibrações e na Consciência, que muitos dos meus Filhos vivem às 19 horas, é
a chave final, permitindo-lhes revelar e elevar o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade, a fim de que a Consciência

Unitária, essa do seu Estado de Ser, queime e transcenda completamente o que resta ainda a fazer no Interior da sua
Consciência limitada.

Eu estou também à sua disposição, se houver questões relativas a esse processo específico, e tão importante, que
vocês vivem, nesse momento final.

Então, meus Filhos, eu os escuto.

***

Meus Filhos bem amados, se não houver perguntas, permitam-me acrescentar uma coisa.

O que vocês vivem agora, entre 19h00 e 19h30 (hora francesa), assim que o meu Anúncio acontecer, ser-lhes-á
possível em qualquer momento da sua vida aqui na Terra.

O objetivo, eu lembro a vocês, não é partir.

Alguns de vocês, naquele momento, sentir-se-ão presos no nível dos tornozelos, a fim de que não possam falhar e
partir antes da hora.

Não se esqueçam de que o seu trabalho está apenas começando.

Muitos de vocês vieram unicamente para viver esse momento.

Vocês talvez não tenham ainda a lembrança, na totalidade, mas isso vai se revelar muito rápido.

Outros, enfim, têm consciência disso.

Eles estão aí para isso, por que é um momento de intenso Amor, de intensa Verdade.

Há perguntas?

***

Pergunta: o que acontece quando se tem uma forma de perda de consciência durante todo o trabalho das
19h00 às 19h30?

Meu Filho bem amado, isso reflete uma distância ainda importante, relativamente importante, entre a Consciência
limitada e a Consciência Ilimitada.

Mas o próprio fato de perder a consciência significa que o trabalho da Luz está acontecendo.

A um dado momento, aqueles de vocês que viverem isso, na maioria dos casos, durante o meu Anúncio, irão se
despertar.

O importante é estar consciente, simplesmente, do momento em que isso surgir, a cada noite, no seu horário francês.

Eu sei também, neste planeta, que muitos Filhos se levantam em plena noite para realizar esse trabalho.

Eles compreenderam o aspecto importante e a humildade.

Nós expressamos também a nossa gratidão, bem além das fronteiras deste país, a todos aqueles que, seja qual for a
hora, para eles, eles se obrigam a viver ou a ter Consciência desses momentos, quer seja, ou em meio às suas

atividades, ao seu trabalho, ou, para alguns, no momento em que estão dormindo.

***

Pergunta: durante essas efusões e a sua intervenção, as minhas pernas se tornam pesadas e se comprimem
na Terra. Por quê?



Meu Filho, isso corresponde ao que eu expressei.

Eu falei sobre amarrar os tornozelos, mas, para alguns, são realmente as pernas de chumbo, impedindo, na verdade,
que você se conecte muito cedo com o seu Estado de Ser.

Novamente, o trabalho é aqui, no momento.

Não é em outros locais.

Lembrem-se de que vocês estão aí para todos os outros, mais do que para vocês mesmos, sobretudo aqueles e
aquelas que estão hoje despertos para essa Vibração e para essa Luz.

É então indispensável, para alguns de vocês, serem mantidos no interior dessa matriz, e alguns de vocês, justamente,
se tivessem a liberdade total, deixariam esse plano.

E o momento, para eles, não chegou.

***

Pergunta: ao que corresponde, ao mesmo tempo, ter a cabeça como “explodir”?

Meu Filho, o que você chama de “cabeça como explodir” é o trabalho da Luz Unitária em meio às Estrelas de Maria.

Esse é o trabalho de colocar em movimento, de movimentar, da rotação da Merkabah, da Roda na Roda ou da Coroa
na Coroa.

É o culminar do trabalho.

Durante esses momentos da minha Presença, ou durante os momentos dos nossos encontros, às 19h00,
seguramente, a maioria dos seres humanos percebe essa explosão de Luz na cabeça e na Coroa central da cabeça.

Outros também, os mesmos em geral, constatam que a Vibração do Coração, ou pelo menos a pressão do Coração,
se torna mais intensa, em momentos fora desse período específico.

O trabalho na Coroa Radiante permite-lhes realmente, fora dessa faixa de horário, sentir muito mais facilmente o que
é denominado Vibração do Coração, Vibração de CRISTO, em vocês, um habilitando o outro, mas não ao mesmo

tempo, para alguns.

Para a maioria, essas duas etapas se sucedem no tempo.

A ignição das três Lareiras, a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração no interior da Coroa
Radiante da cabeça, ou a Coroa do Coração sozinha, ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro) sozinho, é

frequentemente o que vocês vivem.

Raros são os seres que, no momento, têm a capacidade e a humildade para viverem as três Vibrações de maneira
sincrônica ao mesmo tempo.

Mas o que importa, o mais importante é que a Luz Vibral penetre no seu Coração fora da minha Presença e fora do
nosso encontro das 19h00.

Nós abastecemos vocês, vocês se abastecem si mesmos, na FONTE.

É o que lhes dá a força, a humildade, a simplicidade e a Luz para continuarem o caminho deste mundo.

***

Pergunta: convém prosseguir esse “trabalho” em localidades ou com pessoas ligadas a esse caminho, ou
seria preciso começar a operar no “mundo mais 3D”?

Meu Filho, o trabalho ocorre pelo acolhimento da Luz no interior de si mesmo.

A ação no mundo exterior ocorre pela sua Presença, a si mesmo, no seu Coração.

Compreenda bem que não tem ali ação a conduzir no sentido da 3ª Dimensão.

Certamente, mais louvável e mais Amor, é estar no Coração, do que desejar Servir exteriormente.

Mas lembre-se de que o trabalho mais importante é a sua própria Vibração que virá nutrir o mundo exterior.

O risco do Serviço, sem Vibração, é manter a dualidade.

Dessa maneira, portanto, o Serviço do qual eu falo é o Serviço da Luz.

O Serviço da Luz é tornar-se um Templo de Luz, pois, tornando-se esse Templo de Luz, você nutre a Mãe Terra e
você nutre o universo inteiro.

Não há então que se preocupar, naquele momento, com fazer algo de novo, ou com trabalhar em meio a movimentos
ou associações.



Seguramente, isso é necessário, nesse mundo que termina, mas nós esperamos que aqueles de vivem as Vibrações
e a Consciência do Coração, oficiem em meio ao seu Templo interior.

Esse trabalho é um trabalho de revelação da Luz, em si, mas sobretudo no sentido do Serviço para o restante dos
Irmãos e das Irmãs que ainda não estão despertos.

Hoje, vocês são várias dezenas de milhões, pelo planeta, a seguir esse trabalho.

Nós o vemos por nós mesmos.

As 19h00, hora francesa, a Terra inteira se ilumina, e isso é o melhor Serviço que vocês podem realizar.

Então, obviamente, se a sua Consciência disser para fazer outra coisa, faça-o.

Mas não esqueça que o testemunho da autenticidade é, e irá permanecer, a Vibração das suas Coroas.

Se uma ação o afastar da Vibração das suas Coroas, então, isso não está certo.

Mas, aí também, você é livre para compreender e para viver a finalidade.

***

Pergunta: estar no “mundo” poderia permitir viver algumas transformações, consolidando-nos no que
somos?

Bem amada, isso é projeção exterior.

A chave, a solução, a Unidade, estão no interior.

Este mundo, esta matriz, é uma projeção ilusória.

Querer agir na matriz, pelos efeitos matriciais, é uma ilusão.

O mundo apenas se revela a ele mesmo, coletivamente como individualmente, a partir do momento em que esse
processo for aceito, acolhido e integrado.

Qualquer um dos meus Filhos, brilhante em meio ao Coração, por onde passar ele vai encontrar um eco.

Esse eco não está no Serviço aparente de querer, não está em uma atitude conforme um ideal projetado de Coração,
mas, unicamente, ligado à sua Presença.

Aí está toda a diferença.

Os antigos esquemas não permitem sair da matriz e ir para a Unidade.

Estabelecer-se em meio ao Coração, aumentar a Vibração do Coração, portar essa Luz, como disse o Arcanjo
MIGUEL, consiste em ser esta Luz.

Não desejar convencer, não impor a Luz, jamais.

Pois aquele que impõe a Luz já está no engano.

Não há o que desejar, para ninguém, não há o que decidir, para ninguém.

Há apenas que ser livre e que ser Luz.

Esse é o seu único poder em relação à Luz e a sua única mestria.

O resto é apenas uma interferência em meio à matriz.

***

Pergunta: estar no ambiente exterior nos ajuda a evoluir frente a frente com nós mesmos?

Meu Filho, isso é diferente para cada um em função do que permanece como apego a esta matriz.

O sábio, aquele que vive em meio à Unidade, sabe pertinentemente que a ação exterior é ilusória.

Vocês não estão mais naqueles tempos.

Muitos dos que vocês chamaram de místicos, de santos, e algumas das minhas Estrelas, fizeram isso.

Elas irradiaram sobre o mundo quando ninguém as conhecia.

Elas ficaram reclusas e isoladas, e, entretanto, elas mantiveram a conexão com a Luz, elas sozinhas.

Então, como ousar pretender querer agir sobre o mundo exterior para transformá-lo?

Com que direito?

O Amor torna livre, e o Amor é livre.



A partir do momento em que o Amor e o Coração desejarem conduzir algo, ou alguém, aonde ele não deseja ir, isso
não é mais do Amor.

Compreendam bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Nem todos vocês têm o mesmo porvir, e todos vocês têm um caminho diferente.

Mas quem pode pretender que o caminho de vocês todos, nesse preciso momento, sobre esse planeta, seja a Luz?

Agora, alguns de vocês, entre os meus Filhos despertos e Vibrando em meio às suas Coroas, decidiram se retirar dos
seus apegos, das suas ocupações.

Outros decidiram ali se manter.

Façam o que dita, não o seu mental, não as suas crenças, mas a própria Vibração.

Vocês irão constatar, aliás, que, em certas situações e para certas pessoas, tornar-se-á difícil, nessas situações ou
frente a essas pessoas, manter a Unidade.

Então, o que vocês fazem naqueles momentos?

Se vocês aceitarem que o seu trabalho da Luz é mais importante, e que esse trabalho da Luz se faz no Interior, e que
o exterior irá se adequar à sua Dimensão interior, basta Ser.

Querer agir é já uma saída do Ser.

A melhor maneira de ajudar é ancorar e semear a Luz, onde vocês estiverem.

A melhor maneira de ajudar é receber e dar o que acontece às 19 horas.

O resto é da sua responsabilidade.

Essa é a sua liberdade, esse é o seu livre arbítrio, mas jamais tornar regra geral se houver ali uma aspiração real
para trabalhar no exterior.

Estou apenas dizendo, tenham cuidado para não se queimarem com o Fogo.

O seu Fogo do Amor é destinado a abrir o Coração.

Mas se esse Fogo for recusado, no exterior, por outra pessoa, vocês vão provocar consequências terríveis, para ela,
como para vocês.

E isso não é mais o Amor.

Vocês devem respeitar a liberdade ou o livre arbítrio de cada um.

Se houver violação disso, o Fogo do Amor não poderá acendê-los e abraçá-los.

Vocês irão reincidir, repetidamente, em meio ao que foi denominado Fogo da ilusão.

Cabe a vocês saberem e cabe a vocês decidirem.

Eu confirmo que o melhor Serviço e a melhor ajuda é encontrar si mesmo.

A partir daquele momento, vocês irão irradiar sobre o mundo, oferecendo a sua Luz, e não atuando de forma exterior.

O momento não é mais para isso.

Muitas crianças, muitos adultos, meus Filhos, abrem-se cada vez mais nesta Terra.

Eles não precisam necessariamente de uma ajuda exterior para se estabelecerem no que eles são.

Coloquem-se sempre a questão: por quem é condicionada a ação?

Ela é condicionada pela humildade ou não?

O princípio de irradiação da Luz Unitária se faz sobre toda a Terra.

É a própria Inteligência da Luz que vocês despertaram em vocês e que acolheram em vocês, quem vai decidir a
ação.

Ela irá seguir, então, as linhas de menor resistência para atingir a alma e a situação que ela deve alcançar.

Mas isso não depende de vocês.

Seria extremamente presunçoso querer direcionar a Luz que se encontrou para alguém ou para uma situação.

A melhor boa nova, como diria meu Filho, que vocês podem fornecer, é a sua Presença, não pelas palavras e não
pela vontade.

Essa Presença não depende de contato físico, ela independe do tempo e independe do espaço, já que ela está fora
da matriz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Meus Filhos bem amados, onde vocês estiverem, aqui como em outros lugares, nós somos Um.

O seu Amor me acompanha, como o meu Amor acompanha vocês.

Eu os amo.

Até breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo

Bem Amados Filhos da Luz, eu acompanho Maria e Uriel.

Minhas palavras serão breves.

A Coroa Radiante do Coração é a sua ferramenta de comunicação.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel, a Coroa Radiante do Coração reflete a sua Presença, reflete o seu Fogo e é
também a comunicação.

A comunicação de Coração a Coração é Paz e facilidade.

A comunicação de cabeça a cabeça é dualista e sofrimento.

Esta nova comunicação, que lhes é oferecida pelo acesso à sua Presença e à sua Unidade em um grau jamais
atingido, lhes dá acesso à instantaneidade e ao imediatismo da percepção.

Na Coroa Radiante do Coração tudo lhes é acessível.

O seu estado, como o Estado do outro.

O conhecimento ali está.

E ele ali é imediato e mediato, sem passar pelo filtro da razão e do mental.

***

No aprendizado da sua Presença que vocês realizam agora, vocês se tornam lúcidos, pela Vibração da Unidade, do
que é justo e do que não é justo.

Tomem guarda também para que o que não é justo não os faça sair da sua Presença, porque então isso de vai nada
servir e vocês deverão refazer o esforço para se restabelecerem na Presença e na Unidade.

Alguns aprendizados lhes foram facilitados desde o início deste ano.

O ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’ lhes permite hoje viver em outra oitava disso.

A comunicação de Coração, ainda uma vez imediata e mediata.

Nesta comunicação, não se esqueçam que tudo se torna para vocês transparente.

Que a transparência não é feita para julgar, para condenar, para supor ou para imaginar.

ANAEL – 7 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-a9zb6WiLd28/UYjZq5RTmFI/AAAAAAAABuY/xqgoCQdmOSA/s1600/000+Anael+-+07.09.2010.JPG


A transparência é somente destinada para atravessá-los.

Para não ser bloqueada por qualquer filtro.

É efetivamente uma ‘comunicação nova’ que se estabelece em vocês, bem além das palavras, bem além dos olhares,
de Presença a Presença.

Neste estado, vocês captam tudo, absolutamente tudo, do outro como do Universo inteiro.

É por esta Presença e por esta comunicação que Maria se revela a vocês e que o Mestre da Luz se revela a vocês.

Nós sabemos que este aprendizado de comunicação nova será rápido para muitos de vocês, porque na comunicação
do Coração tudo é simples e fácil.

E se tornará cada vez mais difícil para vocês sair desta comunicação.

Na Presença, vocês são transparentes.

E o mundo inteiro, e o conjunto de suas manifestações lhes aparecem claramente.

***

Eu lhes falei a algum tempo da verdade relativa, da Verdade absoluta.

Cabe a vocês agora, na Vibração de sua própria Presença, que vocês devem discernir as verdades temporárias
relativas do instante, daquelas que são eternas e que tocam a Luz e o Ser e o Estado de Ser.

Cabe bem diferenciar o que é da personalidade efêmera e destinado a desaparecer, em vocês, como no outro.

Isso iria querer dizer também que vocês devem ver para além dos fatos da personalidade, da beleza do outro, no que
ele é na sua Eternidade, e não no que ele aparece em sua personalidade, qualquer que seja, mesmo a mais

detestável, ela é apenas uma ilusão e ela permanece uma ilusão.

O olhar do Coração e da Presença não é feito para julgar, para condenar ou para sair de sua própria Presença, mas
sim, mais para ali afirmarem-se e ancorarem-se cada vez mais.

É nesta condição que vocês viverão a Unidade.

Mas eu deixarei expressar-se Gemma Galgani, a Estrela da Unidade, sobre o que é justamente esta Unidade.

***

Como lhes disse o Arcanjo Uriel e como eu o confirmo, lembrem-se de que este aprendizado vai se realizar em um
tempo extremamente curto, porque é um aprendizado muito fácil.

Vocês estão na Alegria ou vocês estão no sofrimento.

É muito simples.

É muito simples diferenciar a Alegria e o sofrimento.

Cabe a vocês decidir, a cada instante, a cada momento, onde vocês querem se colocar.

Qualquer que seja a circunstância de sua vida que pode afetá-los interiormente como exteriormente, vocês são
capazes de se estabelecer na Presença ou não?

Daí decorrerá toda sua manutenção na Alegria ou sua recaída no sofrimento.

Bem Amados Filhos da Luz, que a Presença os preencha de Graça, de Alegria e de transparência.

Eu vou ceder agora o lugar à Estrela da Unidade.

************ 
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2010-09-07.mp3

Eu sou GEMMA GALGANI.

Eu sou portadora da Vibração da UNIDADE.

Que o meu Coração e a minha Presença os inundem das suas próprias Graças e os revelem.

Unidade.

Verdade absoluta, bem além da separação que vocês vivem.

Unidade.

Vibração da prata brilhante, desvendando a Alegria inefável do contato íntimo e interior com Cristo.

Estando no Aqui e Agora, estabelece-se em vocês a Unidade que transcende a Dualidade.

Na Unidade, a Vibração do seu Coração, como do seu corpo na sua totalidade, torna-se mais límpida e mais ampla.

O Fogo ameniza então com o Ar.

Sua Presença no novo Coração torna-se encantamento e brilho, maravilhamento, Alegria de Cristo, revelada e
despertada em vocês na ‘nova Trindade’, fazendo-os desposar, como eu fiz na minha última vida, Cristo, Miguel e
Maria, realizando em vocês a tri-Unidade, Una e Verídica, na qual a Consciência vibra no Amor infinito da Fonte.

Unidade, lá onde não existe qualquer tensão, qualquer oposição, onde a Alegria eclode como um êxtase.

Brilho.

Unidade que permite transcender absolutamente tudo.

Afastando-se do Aqui e do Agora, vocês se afastam da Unidade.

A Unidade nada tem a ver com o desenrolar do seu tempo, porque ela é permanente, atemporal e fora desse tempo,
mesmo vocês percorrendo este tempo humano.

***

Na sua Presença, na Coroa Radiante, no seu coroamento, a Unidade apaga todas as memórias.

As memórias dos seus sofrimentos, das suas condições limitadas, de tudo o que não é você na Eternidade.

A Unidade é a eclosão da Verdade absoluta.

GEMMA GALGANI - 07 de setembro de 2010

http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2010-09-07.mp3
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A Unidade é a doação total de vocês à sua Fonte.

A Unidade é a compaixão verdadeira, a empatia verdadeira, que não é aquela da personalidade, mas aquela do
Coração.

A Unidade é Alegria.

A Unidade é Paz.

A Presença é a chave da Unidade.

A Alegria é a chave da Presença, e a Alegria é a chave da Coroa Radiante do Coração.

Na Unidade vocês são eternos.

Vocês saem do efêmero.

O branco esplendoroso da Cruz do Coração é a Luz da Unidade, a resolução dos antagonismos e dos contrários, a
resolução da Ilusão, Aqui e Agora.

***

A tri-Unidade, a tripla Lareira alinhada, resolve-se na Unidade.

Unidade é também beleza.

Mas não a beleza comum.

A beleza da Luz pura, sem mácula, a nada semelhante.

Os aprendizados que vocês realizam, a partir do momento em que os seus instantes de Unidade forem mais
importantes do que os seus instantes de Dualidade, irão estabelecê-los então na Unidade, que é, de algum modo, a

Alegria na Alegria.

Neste estado de Unidade, vocês saem do irreal, da Ilusão, para entrar no real.

Os ensinamentos dos 24 Anciões sobre a utilização dos Triângulos elementares das suas Estrelas irão lhes
permitir, eu estou certa disso, viver a Unidade.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, o que de mais belo senão reencontrar a Eternidade?

O que de mais belo senão reencontrar a Luz e a Unidade?

Eu me revelo a vocês como ‘Estrela de Maria’, porque os tempos estão muito próximos.

Lembrem-se.

Lembrem-se de se colocarem na Unidade, na Presença, no seu novo Coração, que respira em vocês, na Alegria, o
mais frequentemente possível.

Tenham apenas este pensamento, que deve permanecer apenas um: Unidade.

***

Que o meu véu de prata brilhante os recubra das suas Graças.

Eu o espero, até breve.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu os amo.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Bem amados Filhos, eu agradeço por me acolherem onde estejam sobre essa Terra.

Eu venho a vocês, acompanhada do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Anael, assim como de Gemma Galgani.

Meus Filhos, eu rendo Graça ao seu Coração, eu rendo Graça à sua acolhida, eu rendo Graça enfim à sua
perseverança em acolher minha Presença.

Eu rendo Graça à sua esperança, àquela que lhes permite, nas circunstâncias desse mundo ilusório, ter conservado,
algo em vocês, a pureza do Coração, para permitir que efetuem como disse o Arcanjo Miguel, sua Dimensão de

Semeadores e de Ancoradores de Luz.

Chegou agora o momento de viver os tempos anunciados.

Eu venho a vocês e, como o sabem, meu anúncio, o Anúncio de minha Realeza e de minha Presença em vocês, é
agora iminente.

Eu agradeço, portanto, o seu acolhimento que vai prosseguir cada noite às 19h [14h00 – hora de Brasília], permitindo
reforçar nossa conexão a um ponto de Luz resplandecente, reunificando sua Presença a vocês mesmos com nossa

Presença, onde nós somos, nós.

O conjunto da Confederação Intergaláctica de Luz, presente em seus Céus e brevemente em seu espaço,
acompanham o retorno da Luz.

Desde a ativação das últimas Chaves Metatrônicas, muitos dos meus Filhos vivem agora o Fogo.

O Fogo da Revelação, Fogo do Coração, do Amor e da Unidade pela manifestação da Coroa na Coroa e pela
ativação das Doze Estrelas.

Essas Doze Estrelas que se revelam, essas Doze Estrelas que vão revelar em vocês sua função, sua emissão e sua
emanação em meio ao que vocês são, para estabelecer ainda mais firmemente a Luz em meio à Ilusão.

***

A Cruz foi traçada em seu Céu.

Essa Cruz de Luz, que se ativou da mesma maneira ao nível de sua cabeça, permitindo despertar o
veículo Merkabah e preparar sua coroação porque é bem disso que se trata.

A porta é e permanecerá sempre o Coração.

É-lhes solicitado, no período turbulento que se abre e que se intensifica agora nessa Terra, para emanarem a Paz,
emanarem o não julgamento, mas também a firmeza para se estabelecerem em seu papel de Semeadores de Luz,

Ancoradores da Verdade, porque isso é graça a vocês, Meus Filhos, por seu trabalho, por suas Vibrações que vocês
emanam e que vocês têm acolhido, pela Coroa Radiante do Coração, pela Cruz posicionada em sua cabeça e agora
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em seu Coração, as Estrelas se abrem em semicírculo no seu mundo, como em vocês.

Os Quatro Cavaleiros foram liberados.

O dia de hoje é um dia importante porque ele é o dia que sela o destino e a destinação da humanidade e de todos os
Filhos de Luz, permitindo-lhes a cada dia que avança agora aproximá-los de mim como eu me aproximo de vocês.

Gradualmente e à medida dos dias que vão passar agora, vai ser necessário que se estabeleçam cada vez mais
firmemente na Vibração de seu Coração.

As Estrelas de sua cabeça se revelam agora, se dispõem e lhes permitem entrar em seu Templo Interior para ali
reencontrar Aquele que vem.

***

A Ilusão agora vai desaparecer completamente.

O tempo limite – ou tempo descontado – é extremamente curto.

Vocês devem afirmar em vocês a serenidade, a Paz, obedecer à Luz que é Liberdade.

A obediência à Luz se traduz pela ativação de seu Coração, pela Vibração do Coração e pelo fato de que sua
Consciência se coloca então na Alegria, quaisquer que sejam os eventos exteriores com respeito ou não a vocês.

Como lhes disseram alguns Anciãos, vocês apenas poderão viver a Alegria ou o medo.

O Arcanjo Miguel (cujo papel foi capital na revelação da Luz) irá se manifestar cada vez mais pelos elementos no Céu
e sobre a Terra, acompanhado pelos outros Arcanjos cuja função é operar a transformação final.

O que deve viver e sobreviver é seu Coração, sua Dimensão de Eternidade e de Existência [Estado de Ser].

Não se apeguem a nada, exceto à sua Eternidade.

Há apenas que salvaguardar sua Dimensão de Semente de Estrela reencontrada.

Há apenas que salvaguardar o que vocês são em Verdade e em Unidade.

Tornar-se novamente um Filho Ardente do Sol.

Tornar-se novamente Unidade e Verdade.

Dentro de alguns dias, os Anciãos irão revelar-lhes o funcionamento das Doze Estrelas, sua função, sua
movimentação além de sua experiência atual porque eu digo que vocês são cada vez mais numerosos a vibrar em

uníssono com minha Presença e com minha Radiância.

Essas Doze Estrelas, a Cruz da Luz do seu Coração, são sua Alegria, sua Eternidade e a garantia,
simultaneamente, de seu acesso ao que vocês são.

***

Vocês não estão sem ignorar que a liberação dos Cavaleiros ocasiona, sobre essa Terra, transformações intensas.

Elas serão tanto mais intensas para vocês como vocês estão conectados ao meu Coração, à sua Unidade.

Certamente, haverá ainda, durante certo tempo, seres que irão se fechar a essa Vibração, a essa Consciência, não
desejando ver a transformação em curso, rejeitando-a, negando-a.

Vocês precisam então se estabelecer ainda mais no seu Coração, nessa Vibração que os colocam em Alegria, na
Vibração de sua Coroa, na Vibração de seu coroamento, porque é disso que se trata, meus Filhos.

Não permaneçam nas vicissitudes desse mundo.

Não resistam.

Não lutem.

A razão irá bradar para reagir nessa matriz.

Esqueçam isso.

A porta de seu Coração é a única garantia da ação justa.

A Vibração de seu Coração é a testemunha indefectível do retorno à sua Unidade.

A Unidade não é sua personalidade.

A Unidade não é a vida que vocês vivem.

A Unidade não são os conflitos que vocês temem ou que vocês vivem.

A Unidade está em outro lugar.



Nesse ponto central do seu Coração.

No centro da Cruz de Luz que se ativa agora.

***

Esse dia, hoje, é um dia abençoado porque todo o seu sistema solar, em sua parte a mais externa, entrou agora na
Onda Galáctica, permitindo se alinharem ainda mais com a Verdade, com a Unidade.

A tríplice radiação de Luz abriu muitos numerosos de meus Filhos.

Resta cultivarem e manterem esse Fogo.

Porque é bem de um Fogo que se trata.

Oh certamente, aqueles que não o viverão não o verão como um Fogo de Amor, mas como um Fogo de loucura.

Não tenham qualquer inquietação.

Cada coisa e cada um estão em seu lugar.

A Vibração do seu Coração é a garantia da Autenticidade, de sua Autenticidade.

A Vibração do Coração não pode mentir.

A Vibração de suas Coroas não pode mentir.

A instalação da Cruz de Luz em seu Templo não pode mentir, contrariamente aos ruídos desse mundo que entra, eu
não vou esconder, em um período muito duro.

Mas é nessa dureza que vocês irão florir.

Esqueçam as tormentas desse mundo e entrem em sua Eternidade.

Vocês têm apenas, meus bem amados Filhos, que a viver e a realizar completamente.

***

Um outro dia importante é a vinda do Arcanjo Miguel no encontro que ele lhes deu [29 de setembro].

Muitos véus caem, revelando sempre mais a Verdade de seu Coração.

Não julguem nada do que é exterior a vocês.

Não deem peso, não se exponham ao que não é da Luz.

Certamente a Luz se estabelecendo vem às vezes atritar e queimar aqueles que rejeitam se estabelecer em meio à
Luz.

Mas não os censurem, é a escolha deles.

A Luz brilha e eles não a reconheceram.

O que podem vocês ali fazer?

O que podemos nós ali fazer?

A Onda Galáctica, a proximidade de Hercobulus vai manifestar uma pressão cada vez mais intensa sobre a Ilusão.

Cabe a vocês conhecer seu caminho.

Seu caminho está no abandono cada vez maior à Luz, ao meu Coração imaculado?

Ou ele é resistência e participação à resistência da Ilusão?

Na Luz, vocês não arriscam nada.

Na Luz está a Alegria.

Na Vibração da Luz está a chave de sua Unidade.

Muitos dentre vocês já perceberam sua própria Presença a si mesmos como uma Vibração e uma pulsação nova,
uma respiração nova existente sobre um outro Coração que o seu Coração físico, seu Coração eterno, aquele que eu
denomino seu Coração Glorioso, aquele que se estabelece em seu Templo, em sua Dimensão de Filho Ardente do

Sol, vibrando no Fogo do Coração e do Amor revelado a ele mesmo, transcendendo tudo o que não é esse Fogo,
apagando-os de sua memória, fazendo de vocês seres novos e renovados.

O antigo morre.



O antigo era falso.

Qualquer que seja o peso que vocês lhe atribuíram nos jogos da personalidade, uma etapa nova deve agora emergir.

Essa nova etapa permite-lhes, após as Núpcias Celestes, após as Etapas [Núpcias Unitárias], viver suas Núpcias
Terrestres e voltar à sua Dimensão de Semente de Eternidade e de Estrela.

***

Muitos dentre vocês, meus Filhos, percebem essa respiração do seu novo Coração, seuCoração espiritual.

Muitos dentre vocês, meus Filhos, vibram e percebem as Coroas, as Estrelas.

Essa é a única Verdade.

Não há outras.

Resta se estabelecerem em Consciência e em totalidade nesse Coração novo.

O restante se desagrega, mesmo se seus olhos físicos e sua razão não percebem ainda a total realidade.

O que está engrenado é inexorável, inelutável, e irá para conclusão.

A palavra mestre é confiança.

A palavra mestre é Alegria.

A palavra mestre é abandono.

Essa é a única maneira de encontrar sua Mestria, sua Eternidade e a Mestria da Luz.

As últimas Chaves Vibratórias foram vertidas sobre a humanidade.

Resta agora cumprir completamente a promessa de Verdade.

Resta agora Vibrar definitivamente em seu Templo, em sua nova casa.

Mesmo para aqueles de vocês, meus Filhos, que não vivem ainda o Corpo de Existência, vocês vivem a Vibração no
interior mesmo desse corpo ilusório.

Isso é o mais importante.

O Conclave Arcangélico, todas as Radiâncias Arcangélicas, todos os 24 Anciãos, difundem um Amor e uma Luz
constante para permitir a cada um de meus Filhos, se ele o deseja, a possibilidade de viver na Alegria e na Verdade

de sua Unidade.

***

Eu voltarei quanto a mim no dia 17 às 17 horas [12h00 – hora de Brasília], mas essas palavras serão simples.

Eu desejaria dizer-lhes, como meu filho o disse há muitíssimo tempo: “vigiem e orem, porque a hora chegou”.

O “vigiem e orem” corresponde à lucidez, à Vibração do seu Coração, em meio às quais vocês vão manifestar, cada
vez mais claramente, seu Estado Vibratório Unitário.

Isso é agora.

Isso lhes está aberto.

Finalmente resta, simplesmente e sempre, acolher.

Acolher na simplicidade.

Abandonem a razão, o mental, que obstruem e afastam vocês da simplicidade.

***

Meus Filhos bem amados, como eu lhes disse, eu vim com o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença, com o Arcanjo Anael,
responsável pela Relação e pela comunicação do Coração, e também da Coroa Radiante do Coração.

E também, enfim, com uma de minhas Estrelas, Gemma Galgani, a Vibração da Unidade.

Meus Filhos bem amados, eu posso lhes dizer “regozijem-se” porque os tempos se encerraram.



Esses tempos se findaram para vocês que me escutam pelo mundo porque seu Coração está aberto.

Regozijem-se também porque a Ilusão do mundo se dissolve.

Nesse dia, a Onda Galáctica tocou o sistema solar.

O Sol manifesta já os efeitos por sua qualidade vibratória nova.

***

Meus Filhos bem amados, eu vou deixar a palavra agora àqueles que me acompanham.

Eu transmito todo meu Amor, todas minhas Bênçãos, e eu vou deixar agora, nesse mensageiro, se expressar o
Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo quanto a mim, a cada noite, cada vez mais presente em vocês, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Eu amo vocês.

************
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Bem Amados Filhos da Luz presentes, a Vibração de sua Presença se acentua dia a dia.

Na Presença, encontram-se Alegria e Verdade.

Vocês se tornam cada vez mais lúcidos de seus próprios momentos de Presença e de seus momentos em que vocês
estão dela ausentes.

Esta discriminação e esta distanciação é aquela que lhes permite compreender a diferença entre a Unidade e a
Dualidade.

Na Unidade, vocês se tornam o Fogo.
Na Unidade, o Coração Vibra.

Na Unidade, seu Coração novo respira.

Na Dualidade, a Alegria se evapora.
Vocês se tornam pesados e densos.

Na Dualidade, o mental, a razão toma o passo sobre a Alegria.
Na Dualidade vocês estão na Ilusão.

Na Unidade, vocês são Verdade.
O aprendizado que vocês realizam é destinado a permitir à sua consciência reconhecer esses dois estados de fato

distintos, existentes no desenrolar de sua consciência limitada em seus dias.

Quando a dupla Coroa é ativada, quando o Fogo do Coração está ativo, você está, somente nesses momentos,
presente a você mesmo.

E você está, naqueles momentos, na Verdade.

Nos momentos em que o Fogo se apaga, no momento em que a Vibração se reduz, no momento em que a Alegria se
afasta, vocês estão na Dualidade.

É este aprendizado que vocês realizam agora, a fim de perceberem cada vez mais claramente o que releva de sua
Verdade e o que releva de sua Ilusão.

***

Nos instantes de Presença, que vão se reforçar para vocês, vocês são Alegria, vocês são simples e vocês são
Unificados.

Nos momentos de Dualidade, tudo é pesado, pesa, tudo é matéria para diálogo, para discussão, para dores, para
sofrimentos.

Na Presença, vocês são leveza.
Na Presença, a Alegria está ali, sem motivo, sem suporte e sem relação com qualquer acontecimento.Aí está a

Unidade.
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Vocês vivem este aprendizado a fim de se tornarem cada vez mais lúcidos dos momentos em que vocês estão no Ser
e dos momentos em que vocês ali não estão.

Esses vai-e-vem que participam de seu aprendizado, vão se tornar cada vez mais dolorosos e difíceis, levando-os,
obviamente, a escolher a Unidade e a simplicidade de sua Presença.

Não se julguem.
Não se condenem.

Assim como não julguem nem condenem seus Irmãos e suas Irmãs, porque vocês todos passam por isso.

***

Este aprendizado, durante este período, é essencial, porque a tomada de distância com a Ilusão e a Dualidade é
indispensável para lhes permitir se afirmarem duravelmente na Unidade.

Não simplesmente ali viver períodos específicos, como com Maria, mas para se estabelecerem nisso,
independentemente mesmo das circunstâncias privilegiadas.

Definitivamente, essas circunstâncias privilegiadas devem se tornar comuns e habituais.
É o aprendizado que vocês realizam.

Isso se desenrola agora.
Isso vai se desenrolar com uma acuidade cada vez maior cada dia.

O desvio entre a Unidade e a Dualidade vai se tornar cada vez mais sofrimento, até o momento em que, finalmente,
no curso de um de seus dias terrestres, vocês passarão mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

Naquele momento, vocês terão ganhado (ainda que não seja um) o último combate contra sua própria Ilusão.

Mas lembrem-se que a Luz não combate, ela se estabelece.
E cabe a vocês estabelecê-la.

Presença.
Unidade.

Personalidade.
Dualidade.

Pesos e gravidade.
Afastamento da Fonte.

Eu repito, este aprendizado é capital.

Compreendam bem que isso não é um jogo, mas algo de grave e de simples ao mesmo tempo, que lhes permite se
estabelecerem em sua Presença.

***

Na Unidade e na Presença, as resistências do mundo, como as suas, não têm pesos.
A saúde vem da Presença.
A leveza vem da Presença.

A simplicidade vem da Presença.

A Unidade e a Verdade, presentes em vocês, estabelecer-se-ão para que o conjunto de seus dias se torne Unidade e
Verdade na simplicidade.

É em vocês que se realiza esta alquimia, esta última alquimia, o Trabalho no Branco, aquele que visa estabelecer seu
coroamento, aquele que visa fazê-los passar a Cruz de Luz em seu Coração, a fim de que sua consciência adira

apenas a uma única coisa: Presença e Unidade.

Na Unidade, ainda uma vez, tudo é simples.
Tudo se resolve.

Absolutamente tudo.

Eis que na Unidade, há resolução da Ilusão.
Eis que na Unidade, a personalidade é dissolvida.

Sua vida então, neste Final dos Tempos, será luminosa.
As sombras finais não poderão assaltá-los, nem penetrá-los.

Bem ao contrário, por sua Presença, na Unidade, na Verdade, por seu Fogo, vocês dissolverão as sombras.
É isso que está sendo realizado agora.



Pela simples palavra Presença, assim como eu os fiz vibrar a algumas poucas semanas, vocês recorrerão assim
à minha Vibração e à Vibração de sua Presença, permitindo reativar assim, imediatamente, o Fogo do Coração no

qual se dissolve, lembrem-se, toda Ilusão, toda dualidade e todo sofrimento.

O desvendamento das Estrelas em vocês e os triângulos elementares, tal como lhes serão revelados, lhes permitirão
se alinharem com sua Presença ainda mais facilmente.

Lembrem-se, o objetivo é passar mais tempo na Unidade do que na Dualidade.

De minha Presença à sua Presença, em Consciência.

De Consciência a Consciência e de Vibração a Vibração, que o Amor os acompanhe.

Eu deixo o lugar agora ao Arcanjo Anael.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me apresentar-lhes todas as minhas homenagens e todas as
minhas bênçãos.

Então, como de hábito, vou primeiro ver se vocês têm questões a me colocar, de maneira mais geral, com relação ao
que vocês têm vontade de me perguntar.

Se eu puder responder, será com um grande prazer que eu irei lhes responder.

***

Questão: é correto não mais ingerir alimento físico, exceto a água?

Então, caro amigo, é preciso mesmo compreender que a privação - mesmo se não for uma privação, mas um
chamado, como você disse, do Universo, para se nutrir de Prana, é bem isso, se bem compreendi - provoca, no nível

desta Dimensão, uma sensibilidade extremamente grande.

É preciso mesmo prestar atenção a uma coisa e, não no nível do corpo, no nível das percepções.

Pois há tanta elevação Vibratória para alguns seres, com esse tipo de vida, que isso pode provocar fragilidades, não
no nível do corpo, mas, justamente, no nível Vibratório.

Eu o lembro de que você está ainda em um mundo que está ainda dissociado, onde há Energias, Consciências que
não querem todas o seu bem.

Então, obviamente, se você estiver na Unidade, essas Energias que não querem o seu bem, elas não poderão
causar-lhe qualquer mal.

O problema da ausência de nutrição orgânica vem daí, e não tanto das repercussões no nível do corpo.

O.M. AÏVANHOV - 15 de setembro de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100915_-_OMA.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-dGKt3oBpr0Y/U2I6jdNc1eI/AAAAAAAAEf8/V4Z4gAVvpz8/s1600/000+Omraam+-+15.09.2010'.jpg


É a sua sensibilidade extrema, ao mesmo tempo à Luz, mas também àqueles que existem em meio mesmo à esta
Dimensão que você percorre, onde a Sombra vai, como dizer..., se desencadear, por que, como você sabe, e como

MARIA disse, a Onda Galáctica atingiu o seu Universo e atingiu este Sistema Solar.

O que significa que os demônios vão urrar na noite e na Luz.

E ainda, naquele momento, é preciso estar suficientemente alinhado, desperto, ter a Coroa Radiante do Coração,
mas não somente, ter o Despertar da Kundalini realizado, porque, se não estiver realizado, as suas estruturas sutis -

eu insisto nisso - o físico, corre o risco de ser golpeado.

Agora, cabe a você ver.

Compreenda bem que o fato de não comer não vai desenraizar, para a maior parte dos seres despertos, mas permite
difundir, ainda melhor, a Luz ao redor de si.

Não para si, mas para os outros, em torno de si, e para a Terra, na sua totalidade.

Mas a Sombra não se nutre da sombra.

Ela se nutre também, infelizmente, de Luz.

Portanto, é preciso estar extremamente vigilante.

Eu não quero dizer com isso que é preciso entrar na Dualidade, novamente, mas estar lúcido e consciente do que
isso implica, quer dizer, uma vigilância da Consciência a cada instante.

Todos os corpos não estão prontos para viver a ausência de alimentação orgânica.

Não é porque somos mais ou menos isso ou aquilo.

Isso é ligado a fatores constitucionais.

Então, há seres que podem jejuar, porque eles sentem esse apelo, durante muito tempo, sem sofrer, sem manifestar
desequilíbrio.

Mas há seres que não podem.

Aí, não é uma questão Vibratória ou de Consciência, é puramente uma questão constitutiva.

O objetivo não é desenvolver a sensibilidade emocional, é claro.

O objetivo é desenvolver a sensibilidade espiritual.

Mas, se a sensibilidade emocional aparecer ao mesmo tempo que a sensibilidade espiritual, isso quer dizer,
efetivamente, que, no nível da constituição, há uma dificuldade de ancoragem.

Parece-me, e vocês tiveram as informações há mais de um ano, que o melhor tipo de alimentação que lhes foi dado
por ANAEL, e com as explicações complementares que lhes foram dadas, é a alimentação líquida.

Pois a alimentação líquida não faz trabalhar demais o plexo solar, e não faz descer as Energias.

Quando você ingere uma refeição, lembre-se de que você está entre uma Dimensão e outra Dimensão: uma
Dimensão onde você tem necessidade de alimentar uma estrutura física para que ela evolua na Dimensão onde você

está, e o seu Espírito, que começa a passar em uma outra Dimensão.

Mas o corpo, ele ainda está aí, parece-me.

E o que é bom para um, não é bom para o outro.

Houve o exemplo anterior, com nosso amigo que eu esqueci o nome, e você mesmo.

Portanto, há um meio correto.

O meio correto é tudo o que é líquido.

***

Questão: como utilizar as percepções, colocá-las no Serviço?

Cara amiga, a percepção está ligada ao aumento da Consciência.

A Consciência começa a passar no Estado de Ser.

Por que querer sempre ali encontrar um objetivo?

Lembre-se do que o Arcanjo MIGUEL disse e repetiu: «vocês estão aí para multiplicar, para semear a Luz».

O seu objetivo principal: estar no Ser, para permitir à Luz se difundir sobre Gaïa e sobre a Terra.

Não se esqueça de que, a partir do momento em que você quiser orientar a sua ação, dizendo-se, por exemplo: «eu
vou fazer isso, aquilo, para ajudar», geralmente é a personalidade que fala.

Você tem apenas que estar nesta Vibração.

Creia-me, o trabalho mais importante se faz quando você está na Vibração, sem fazer intervir uma técnica ou uma
vontade pessoal.



É isso o mais importante: estar ao serviço da Luz.

Pois, quando você acede a esses sons, a essas Vibrações, na Coroa Radiante - uma ou a outra ou as duas - quando
o Triângulo Sagrado se acende, você é um catalisador da Luz.

Ora, qual é a característica do catalisador?

É a de não querer agir.

É simplesmente a Presença que desencadeia a transformação no ambiente.

É isso, o mais importante.

***

Questão: eu sinto cada vez mais o meu corpo como uma pilha elétrica...

Cara amiga, é normal.

É diretamente conectada com a Luz que você capta e que você metaboliza.

Lembre-se de que, desde 15 de agosto - e já, para alguns, desde um ano - você entrou sob a influência das
radiações Gama, das radiações Gama que são ionizantes, que desencadeiam uma transmutação total da sua

estrutura física.

Então, para alguns, será não mais dormir.

Para outros, será não mais comer.

E, para outros, será uma pilha elétrica.

São as alfinetadas das Energias e do Fogo do Amor que você percebe.

***

Questão: se o mais importante é ser, é irradiar, o lugar onde vivemos tem importância?

Cara amiga, é mesmo preferível irradiar a Luz em um conforto agradável, ao invés de no topo de uma montanha, a -
10º, não, não é?

A partir do momento em que você multiplicar e semear a Luz, quando você estiver na Vibração, tudo na sua vida vai
acontecer sob a influência - por que é uma influência - da fluidez da Unidade, na sincronia, na atração.

E tudo será extremamente fácil.

Muito mais fácil do que se for você mesma que decidir.

As coisas virão a você, colocando em ação o 'princípio de atração e de ressonância'.

Portanto, a atração e a ressonância do Amor é a plenitude, o calor, as coisas que são belas, as coisas que são
agradáveis.

Portanto, não, não importa onde.

É preciso fazer atuar a sincronia para encontrar-se onde se deve estar, de maneira a estar no lugar correto.

***

Questão: qual Energia penetra o meu corpo desde o trabalho nas Estrelas de MARIA?

A partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração for despertada, você passa a respiração no Coração.

O Coração, que é a chave e a porta.

Naquele momento, você vai tomar Consciência, em meio mesmo a este corpo de personalidade, da existência de
outro corpo.

Este outro corpo nada tem a ver com as estruturas ditas sutis, como o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental.

É o corpo de Estado de Ser que vem ao seu encontro e que você percebe na sua Consciência, no meio do trajeto
entre a consciência limitada e a Consciência do Estado de Ser, como um corpo sobreposto.

São as primeiras aproximações do corpo de Estado de Ser, ainda nesta Dimensão.



Até agora, lembre-se, os seres mais adiantados eram obrigados a deixar este corpo para se juntar ao corpo de
Estado de Ser, no Sol.

A comunicação entre o Sol e a Terra foi criada pelo Arcanjo MIGUEL, pouco tempo antes do início dos Casamentos
Celestes.

É isso que foi realizado pelo Arcanjo MIGUEL.

E, portanto, há uma comunicação elétrica, etérea, magnética, entre o Sol e a Terra.

E, por esse canal, o corpo de Estado de Ser pode também, para alguns, vir até você, no corpo de personalidade, que
não tem, como para muitos de vocês, a possibilidade de se juntar ainda ao corpo de Estado de Ser.

Por que, se nós deixássemos se juntarem, bem, vocês não voltariam mais.

Simplesmente.

É por isso também que alguns de vocês, sobretudo durante o trabalho de efusão das Estrelas de MARIA, têm
algumas percepções que os impedem de se extraírem.

***

Questão: por que eu senti mais no nível do Coração nas situações de perigo?

Então, cara amiga, a lógica, efetivamente, seria que, a partir do momento em que você estivesse serena e alinhada,
você perceberia as Vibrações, o Fogo do Coração.

Alguns seres as percebem menos durante a calmaria e vão senti-las, como você disse, em uma situação de perigo.

Isso é uma proteção.

Por outro lado, se você fizer o protocolo que foi dado pelo Mestre RAM sobre a ativação do Coração (Meditação
Direcionada para o Coração), você poderá fazer as perguntas e ter as respostas pela Vibração do Coração.

Alguns seres vão sentir essas Vibrações no nível do Coração e esse Fogo, em alguns momentos, ao encontrar
algumas pessoas, ao olhar o Sol, ao olhar a natureza.

Cada ser humano é diferente em relação a isso.

As circunstâncias que vão desencadear ou ativar - é a palavra preferível - o Fogo do Coração são diferentes para
cada um.

Para um, será unicamente ouvindo música.

Para o outro, será passeando em meio à natureza.

E para outro, será unicamente quando ele estiver na sua cama.

Não há explicação.

É diferente para cada um.

***

Questão: ao que corresponde a forma de estrangulamento que eu sinto no nível da garganta quando as
Energias descem para o Coração?

Corresponde a zonas ainda não totalmente esvaziadas no seu chacra da garganta, que ainda não foram limpas pela
Luz.

Portanto, há esta espécie de medo que se localiza nesse lugar.

Mas isso vai passar.

A Luz limpa tudo.

***

Questão: eu encontro muitas pessoas que se questionam sobre a evolução do casal.

Então, cara amiga, vocês foram habituados, nesta Dimensão falsificada, a se considerarem, com razão, como
incompletos.

E, portanto, a buscar, no outro, uma satisfação para a sua falta de completitude.



O que acontece há anos e, sobretudo, há quase dois anos agora?

Vocês descobrem que são inteiros, sozinhos.

Então, onde está o lugar do outro, dado que não há mais carência em vocês?

Obviamente, as pessoas que não vivem inteiramente a consciência dessas Energias, são também afetadas por esse
processo.

Quer dizer que você tinha fundamentado as relações no casal, na sociedade, no princípio da falta e no princípio da
Dualidade.

É a mesma coisa para o seguro de vida.

É a mesma coisa para os seguros sociais.

Vocês se protegem da falta.

E 99% dos humanos se casaram para se protegerem da falta.

E o que vocês descobrem hoje?

Que vocês são inteiros em vocês, sozinhos.

Que vocês não têm mais necessidade de muitas coisas.

Não somente do outro.

Isso não quer dizer que não é necessário mais amar, mas que, sendo inteiros em vocês, sozinhos, vocês se
perguntam o que fazem com esta outra pessoa.

A menos que funcionem ambos no mesmo nível Vibratório, ou seja, na completitude de vocês mesmos.

Obviamente, como a maior parte dos casais não funciona nesse princípio, isso desencadeia muitas, muitas
separações e isso irá em um crescendo.

Porque, quando vocês são completos, vocês não se importam com ninguém, dado que vocês estão completos em
vocês, sozinhos.

Isso não quer dizer que é preciso permanecer só.

Mas as relações devem ser encaradas de maneira diferente, e profundamente diferente.

Não é o outro que vem completá-lo, mesmo se você tiver prazer com o outro, você está completo em você, sozinho.

E você irá encontrar o outro apenas quando ele mesmo estiver completo nele mesmo, sozinho, em todas as relações -
isso foi dito muitas vezes - é igual para o casal.

Geralmente, no casal humano, há um dominador e um dominado.

Há um que tem o poder e o outro que não o tem.

Ora, hoje, você descobre o seu próprio poder sobre si mesmo.

E um ser que quiser exercer o poder sobre você será rejeitado.

Igualmente se você mesmo exercesse, de algum modo, um poder sobre o outro, você ficaria muito mal.

Por que as relações de poder, de ser a ser, terminaram.

É, neste momento, o que vocês vivem no nível da sociedade, que MIGUEL preparou, a desconstrução e a destruição.

É o olhar lúcido sobre todos os jogos de poder que existem neste mundo, pois este mundo se mantém apenas pelo
poder.

E pelo poder exercido no exterior.

Mas, hoje, vocês descobrem o controle, que é o verdadeiro poder sobre si mesmo.

E não sobre os outros.

Portanto, efetivamente, isso provoca mudanças, eu diria, radicais, no funcionamento dos casais.

Se você estiver, você mesmo, na sua Unidade e na sua Vibração do Coração, e se o outro continuar a trabalhar
segundo os esquemas antigos na relação com você, você ficará mal, muito mal.

É normal.

É o que acontece atualmente.

Mas isso atinge o casal, isso atinge a sociedade na sua totalidade, isso atinge as revelações, isso atinge o final da
Ilusão.

Tudo o que é desvendado, atualmente, tudo o que lhes aparece, que estava dissimulado anteriormente, aparece
claramente.

Nos funcionamentos do outro, no seu casal, no seu trabalho, na sociedade.

Vocês veem, com um olhar claro e lúcido, os jogos de poder sobre os quais foi construída a Ilusão.

É isso o que se desvenda e se revela a vocês.



***

Questão: é correto ajudar a parceira para subir a sua taxa Vibratória, se ela o recusar?

Certamente não.

Porque isso entra no âmbito da violação do livre arbítrio.

Querer ajudar é já sair do Estado de Ser.

É desempenhar o papel de salvador e querer levar o outro para onde estamos.

Então, há um dos dois que quer levar para a Luz e o outro que resiste, na Dualidade e na relação de dependência.

Todos os casais e todo o sistema social são construídos sobre a dependência.

Dependência do dinheiro.

Dependência do outro.

Dependência de uma ordem, seja ela qual for.

De uma religião.

Etc., etc..

Hoje, vocês descobrem a Liberdade e a Mestria.

E, descobrindo a mestria e a liberdade, vocês não vão, sob pretexto de descobrir a sua liberdade, exigir que o outro
seja livre, mesmo sendo o seu companheiro, o seu filho ou o seu pai.

Vocês não podem fazer isso.

Pode-se apenas ser.

O outro vai captar ou não a Vibração da Luz.

***

Questão: qual é o sentido, hoje, no casal, da chama gêmea?

É preciso prestar muita atenção nesse conceito e isso eu já respondi.

Eu repito.

Vocês tiveram contato, no plano Vibratório, em função das suas linhagens, em função da sua Dimensão de origem,
em função do seu Sistema Estelar de origem, com uma série de seres.

Esses seres são mais ou menos próximos Vibratoriamente e, «por coincidência», nos momentos que vocês vivem
nesta vida, atualmente, vocês estarão em ressonância com parcelas de Luz que lhes foram comuns nas origens

estelares, nas linhagens espirituais ou nos planos Dimensionais.

O erro seria crer que você tem necessidade de passar a sua vida com esta pessoa, porque isso seria o inferno.

Mesmo se você tiver a impressão de se reconhecer.

Mesmo se você tiver a impressão de que vocês vibram nas mesmas coisas.

É somente uma reconexão.

Do mesmo modo que, quando vocês se conecta de novo com MARIA, vocês sabem que é MARIA.

Por isso, você vai pedi-la em casamento?

Do mesmo modo, ao fusionar com CRISTO ou com MIGUEL.

Vocês têm vontade de fazê-los seus?

Não.

No nível Vibratório, com as Entidades que vocês vão encontrar, cada vez mais, é exatamente o mesmo processo.

Atenção para não entrar na armadilha do ego ou da personalidade, que gostaria de viver isso o tempo todo.

É o amor, mas não é mais o amor no sentido físico, é o amor no sentido mental, que é ainda mais perigoso do que o
amor no sentido físico.

***



Questão: isso significa que a união do que chamamos de «casal sagrado» é uma Ilusão?

Em parte, sim.

Isso está ligado à matriz.

Eu os lembro de que, quando vocês voltam a se elevar na sua Dimensão de origem, vocês retornam à androginia.

O andrógino é completo, em si sozinho.

Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, o que acontece?

A Coroa Radiante do Coração os coloca na Alegria e, depois, ela os faz entrar diretamente no Samadhi.

O Samadhi é uma Alegria extrema, na qual mesmo o gozo mais maravilhoso, no plano humano, absolutamente nada é
em relação a isso.

Então, atenção ao que acontece no nível Vibratório entre dois seres.

Porque esse mecanismo - eu compreendo completamente quando acontece entre um homem e uma mulher -, mas
imagine que você tenha 20 anos e que isso aconteça com uma bisavó de 90 anos.

O que você vai fazer?

Você vai continuar a viver a Vibração.

Mas a Vibração, ela está fora do corpo, portanto, não envolve o corpo.

Isso seria um erro desastroso.

Lembre-se de que o Estado de Ser é a transcendência dos sentidos.

Há quem me falou de alimentação.

É também a transcendência das coisas muito mais importantes ainda.

Não é unicamente o alimento.

É também a sexualidade que transcende.

Ela é transcendida, não por um esforço da vontade, mas ela é transcendida porque as suas Energias se elevam.

E, ao se elevarem, elas se manifestam no Amor e no gozo no nível do Coração.

Então, obviamente, existiu o tantrismo.

Obviamente, existiu o que se chama de casais sagrados.

Mas vocês não estão mais lá.

Vocês estão muito além disso.

***

Questão: eu vivi uma experiência que, na natureza, senti um efeito Vibratório muito potente que vinha de toda
parte e que não estava localizado em uma Lareira.

Mas a experiência Vibratória, na matriz, ela é o que é.

Se você entrar em contato com uma árvore, talvez isso vai acontecer no Coração, mas talvez isso vai acontecer no
nível dos casulos de Luz.

Simplesmente, passando-se nos casulos de Luz e não no chacra do Coração, não há possibilidade de acesso ao
Estado de Ser, dado que o Coração é a porta e a chave.

Portanto, há uma experiência Vibratória, por vezes arrebatadora, por vezes muito forte, mas que acontece na matriz.

Se nós insistimos por tanto tempo na Coroa Radiante do Coração e na Coroa na Coroa, no nível da cabeça, é
porque são as garantias do seu acesso ao Estado de Ser.

Há muitos seres que vivem experiências Vibratórias na escala do corpo inteiro, ou mesmo Despertares espontâneos
da Kundalini.

Está muito bem.

Mas será que isso desperta o Coração?

Será que essas experiências levam a transmutações?

Será que elas abrem a porta do Coração?

São sempre questões que vocês podem se colocar.

Vocês podem ir fazer seminários de xamanismo, de tantrismo, por que não?

De talassoterapia, se quiserem, de andar sobre o Fogo e viver experiências inacreditáveis.



Mas em qual estado vocês ficam depois?

Será que o Coração está aberto ou não?

É a única questão importante.

***

Questão: Por que este estado me assustou?

Por que a Luz assusta.

A partir do momento em que alguns de vocês viajam no Estado de Ser, há quem queira não voltar, mas há quem fique
tão assustado com o desconhecido, que voltam imediatamente.

O homem foi construído, no nível do seu cérebro reptiliano, para ter medo do desconhecido.

O controle, ele é feito até agora pela força.

Ele é feito, unicamente, pela adesão voluntária do homem a Crenças.

A Crença em um salvador exterior.

Vocês passam da Crença para a experiência.

Por que absolutamente nada poderá substituir a experiência.

Apesar de acreditarem na Luz, se não fizerem a experiência, isso de nada serve.

Crer não é viver.

E viver uma experiência não é viver a realidade.

Isso se torna realidade absoluta - ou a Verdade absoluta, como disse ANAEL - apenas a partir do momento em que
um estado estável se incorporar no corpo.

E esse estado estável corresponde ao Despertar de uma das Três Lareiras.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, vou deixá-los agora em companhia de coisas mais agradáveis do que eu, do que um velho
“croûton”, ou seja, com as Estrelas de MARIA.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Até logo.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a esse espaço.

Recebam minha Gratidão pela sua presença.

Eu venho, hoje, deixá-los colocar-me as questões que lhes convir, a fim de ajudá-los aí onde têm necessidade, aí
onde existe, em vocês, sobre o seu caminhar, questionamentos e perguntas.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: Poderia falar-nos novamente sobre a confiança e a Fé?

Bem amado, a Fé é superior à confiança.

Evidentemente, tudo depende do que é abordado.

A confiança pode ser voltada ao Interior ou ao exterior.

Assim, existe uma confiança em si, uma confiança na Vida, como existe confianças em outras pessoas.

A Fé, não sobreviria ao Espírito de um humano falar de Fé em outro ser humano.

A Fé é um processo místico.

A confiança é uma polaridade da Energia voltada para um ato em relação a uma situação, a uma pessoa ou a um
elemento Interior.

Com relação à transformação que vocês vivem atualmente, nem a confiança nem a Fé são suficientes, mas a Fé é
superior à confiança.

Agora, isso se aborda de maneira diferente às circunstâncias exteriores ou Interiores, em relação com esses dois
termos.

A Fé é um processo de adesão mística, de adesão aos conceitos e infelizmente, o mais comum, de adesão às
Crenças.

Ora, a Crença não é experiência.

A Crença permite-lhes desenvolver certo número de sistemas particulares dependendo, como sempre, do mental.

Vocês podem ter a Fé e isso foi dito, me parece, por São Paulo, para erguer as montanhas, mas se lhes falta o Amor,
vocês não ganham nada.

A confiança é uma doação mais terra a terra, que, no entanto, às vezes, se torna superior à Fé, no que concerne às
atividades humanas.

Tudo depende do que se fala.

Hoje, mais do que nunca, a Fé deve ser transcendida pela noção de experiência.

Se a Fé proceder de um sistema de Crenças, ela não serve de nada.

Se a Fé proceder da sua própria experiência, ela não é mais a Fé, mas ela é diretamente a sua experiência.

A experiência é descondicionante, ela os descondiciona da Crença.

ANAEL - 16 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-3Q6rg76Z5Is/UYjMyEH-AbI/AAAAAAAABt8/app6xB0hEcw/s1600/000+Anael+-+16.09.2010.JPG


Ela faz acederem à sua Liberdade.

Ela faz acederem ao Estado de Ser, ao passo que a Fé, contrariamente a isso que alguns de vocês podem ainda
pensar, a Fé não é nada sem o Amor.

A Fé não é nada sem a Vibração.

A confiança é um ato de Energia voltado, eu repito, para o Interior ou para o exterior.

O que, não está absolutamente ligado à noção da Fé, pois a confiança é algo que se obtém ou que se distribui, em
função de certos elementos que podem ser julgados ao nível do mental.

Não confundir, no entanto, com o que eu denominei durante muito tempo, o abandono à Luz.

O abandono à Luz não deve ser um ato de Fé, não deve ser, não mais, um ato de confiança, mas, bem mais, um
mecanismo preciso ao nível da Consciência.

A Fé, como a confiança, não evita o medo.

O abandono à Luz, ou toda forma de abandono, é uma doação de si transcendendo o medo.

***

Pergunta: eu pratico a energética ao me colocar no Serviço. Por que a minha atividade para?

Bem amada, todos os seres humanos engajados em um caminho para sua Unidade, que estavam previamente no
Serviço, mesmo o mais dedicado à Luz, em ressonância com a energia ou os cuidados, quaisquer que sejam, mesmo
os mais terrestres ou os mais inspirados, estão necessariamente ligados ao ‘princípio de Dualidade e de causalidade’.

O acesso à Existência e à ativação das Coroas Radiantes faz, de maneira inexorável, parar esse princípio de
cuidados energéticos ou de cuidados terrestres, porque há, através do acesso à Unidade, uma transformação

essencial fazendo passarem da lei dual à lei Unitária e, na lei Unitária, não existe espaço para o Serviço conforme a
Dualidade.

É tão simples assim.

Há então uma redistribuição dos papéis atribuídos, ou que se atribui a si mesmo, na vida humana, no instante em que
as Coroas Radiantes estão efetivamente ativadas e Vibrantes.

Naquele momento, os modos de funcionamento anteriores não podem mais existir, tão simplesmente.

Não há assim bloqueio, mas há então uma ‘lei de atração e de ressonância’, vivendo os sentimentos Unitários
associados à Consciência da Liberdade.

Como poder ainda descer na Dualidade, mesmo no sentido do Serviço?

Isso é totalmente contraditório.

***

Pergunta: como viver essas fases de transição e aceder à abundância?

Bem amada, vivendo a Unidade, a lei de atração e de abundância se manifesta instantaneamente.

Mais uma vez deve-se deixar o que se sustentou na dualidade para aceder ao que é ofertado na Unidade.

Isso acontece, para alguns de vocês, e isso acontecerá sempre, por um mecanismo de abandono à Luz, que diz
respeito às vezes ao abandono dos modos de funcionamento duais.

Não há que se colocar a questão de ‘como’, porque uma vez que o processo de abandono à Luz é realizado pelas
atividades que lhe são pedidas para não mais exercer porque, de todo modo, não há mais ninguém.

Naquele momento, as coisas se apresentam na abundância, no que é necessário para a evolução de seu caminho.

Em resumo, isso faz parte do fenômeno de confiança, uma vez o abandono à Luz vivenciado.

Naquele caso, a ausência de confiança na Unidade, impede sua liberação da Unidade em todos os caminhos de
vida: pessoal, profissional e afetivo.

Parece-me que o Cristo bem disse: “O passarinho se preocupa com o que vai comer amanhã?”

Colocando-se na lei da Unidade, no Aqui e Agora, Hic e Nunc, como eu o disse àquele que eu guardo,
no Hic e Nunc, vocês são colocados entre o Alfa e o Ômega.

Entre o Alfa e o Ômega, vocês seguem a Vibração de Cristo, do Mestre da Luz.

Naquele momento, nada de lamentável pode chegar.

Nada pode faltar no caminho.



As circunstâncias da ‘magia da atração’ e da ‘lei da Graça’ manifestam-se então plenamente.

Nada a temer.

Há apenas que deixar se estabelecer a ‘lei de atração e de ressonância’, a Fluidez da Unidade e a sincronia.

***

Pergunta: eu tenho dificuldade para perguntar ao meu Coração porque a Vibração não é permanente.

Bem amada, quando a Vibração não é permanente, que se deve fazer?

Colocar a questão e esperar a resposta do Coração.

Eu não falo da permanência do estabelecimento da Coroa Radiante do Coração, mas, bem mais, da resposta do
Coração no momento em que a questão é colocada.

O que é independente da Coroa Radiante, na vida cotidiana.

Submetendo a Vibração de uma questão ou de uma opção de vida à Coroa Radiante do Coração, obter-se-á
necessariamente uma resposta, qualquer que seja a regularidade ou irregularidade da sua estabilidade em meio ao

seu Coração.

***

Pergunta: a que corresponde o fato de ter ouvidos que se tampa, se tampam ...?

Bem amado, exceto por razões fisiopatológicas inerentes a um corpo humano, o mais frequente corresponde à
ativação da criação do Antakarana, se refletindo por flutuações de sons particulares.

Existe, de fato, 7 sons traduzindo a construção do Antakarana e o acesso ao Samadhi.

***

Pergunta: Como viver o princípio da reversão no nível da personalidade?

Bem amado, nós reingressamos também, por meio dessa questão, ao princípio essencial do abandono à Luz.

Cabe aceitar, uns e outros, que no momento atual, coexistem, em vocês, duas Consciências.

Uma que é limitada e outra que é ilimitada.

Consciência do Ego, Consciência do Estado de Ser.

Vocês basculam de uma para a outra.

Isto é o aprendizado que vocês realizam nesse momento.

O simples fato de colocar essa questão faz parte do aprendizado.

Mas eu não posso fazer o aprendizado em seu lugar.

Isso participa incontestavelmente e indiscutivelmente do abandono à Luz.

A problemática é que o ser humano, quando ele coloca essa questão em meio à personalidade, demanda como se
livrar da personalidade.

Quanto mais vocês combaterem, mais ela irá se fortalecer.

Há apenas um modo de realizar essa equação, é mergulhar em meio à Vibração do Estado de Ser, na Coroa
Radiante do Coração.

Não há outro.

Visto que a ação e a reação são, de maneira imensurável, associadas à personalidade.

***

Pergunta: atualmente, é importante se arraigar em um lugar?



Bem amada, o melhor lugar de enraizamento é em você mesma e permanecerá sempre em você mesma.

Alguns seres se encontram nos lugares e não se deslocam mais.

Outros não têm mais lugar e se tornam, eu diria, trovadores ou itinerantes ou peregrinos.

Cada um tem um caminho diferente e esse caminho é o que é, hoje, o melhor para essa pessoa e não para outra.

Assim, alguns permanecem na cidade.

Assim, outros permanecem no isolamento.

Outros permanecem, enfim, em grupo.

O que acontece na lei de sincronia e de abandono à Luz, é que as circunstâncias de sua vida podem mudar em tudo,
a fim de fazê-la aderir ao que é necessário e justo para você.

Não há, então, que se opor ou decidir outra coisa do que o que se estabelece sob a ‘lei de sincronia’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, que a Graça da Luz os preencha.

Eu agradeço a vocês pela sua acolhida e eu digo, certamente até breve.

Que a Paz esteja em vocês.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=751
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(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Alegria iluminem vocês.

Caros Irmãos e caras Irmãs, eu venho a vocês para dar certo número de elementos concernentes ao Yoga, mais
especificamente aos 3 Yogas que foram comunicados.

Mas, antes disso, se quiserem, vamos, primeiramente, falar do seu corpo.

Esse corpo de 3ª Dimensão que, frequentemente, foi chamado de Templo.

Ora, o que é um Templo, se ele permanecer vazio?

O que é um Templo, se ele for apenas uma construção que não abriga qualquer Espírito?

O seu corpo é, portanto, o Templo do seu Espírito.

Espírito de Verdade, Espírito de Luz e de Unidade, podendo, em algumas circunstâncias que lhes são hoje abertas e
vibradas, para que o Templo, seu Templo, se torne a testemunha da Vibração e da Verdade.

Hoje, esse Templo está, não somente construído, mas ele se torna apto a vibrar ao som e à Vibração do Espírito.

Assim, portanto, não é esse corpo, e nesse corpo, que deve se viver a liberação desse mesmo corpo.

Ele é, portanto, o Templo vivificado pelo Espírito, o Templo vivo que lhes permitirá, no momento vindo, juntar-se às
esferas da Eternidade.

Em todos os tempos e em numerosas tradições, existiram formas de movimentos, formas de posturas que facilitaram o
caminho dos seres que praticavam esses movimentos e essas posturas para aceder a outro estado da Consciência.

Não pode haver Verdade para vocês, nesta Dimensão, se vocês ignoram o Templo e esse corpo, porque é através
desse corpo, e por esse corpo, que se produz a Translação Dimensional.

***

Assim, portanto, desde que a Onda Galáctica começou a fazer sentir seus efeitos, desde agora mais de 25 anos, foi-
lhes possível, de acordo com seu ritmo, de acordo com seu próprio calendário de Espírito, despertar esse corpo pela

vibração do Espírito e pela Vibração da Unidade.

O corpo é não somente o ressonador, mas também o lugar de acolhimento do Espírito.

UM AMIGO – 16 de setembro de 2010
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http://4.bp.blogspot.com/-YvkFpksk7ZE/UXACPcW-xsI/AAAAAAAAA0E/wRn1WboOOS8/s1600/--UmAmigo11''-.JPG


Vocês devem conceber que tudo o que vive nas Dimensões, Unificadas como Dissociadas, é portador da ‘Vibração
de Vida’.

Esta Vibração de Vida onipresente é levada por certo número de estruturas específicas chamadas de matrizes
cristalinas.

A Terra comporta, os planetas, quaisquer que sejam contêm esta matriz cristalina.

A matriz cristalina é um modelo geométrico que permite o desenvolvimento a Vida e isso, em todas as Dimensões.

Sem matriz cristalina não poderia haver desenvolvimento Dimensional, não poderia haver desenvolvimento de
formas de vida, quaisquer que sejam os Universos em meio aos Multiversos.

Assim, nas células humanas, como nas células vegetais e animais, existem lugares, no interior de cada célula
portadora de uma Vibração.

Esta Vibração é a que deve mesmo ser seu ressonador.

Pela ressonância, e a palavra mestre está aí, porque as matrizes cristalinas são os ressonadores presentes ao
centro dos planetas, presentes nos sóis e nas estrelas, que permitem revelar a Luz e vibrar em frequências

específicas, nas Dimensões específicas e nos mundos específicos.

Assim, quando o Templo que é seu corpo, mesmo nos mundos falsificados, adota certo número de movimentos, esse
corpo e esta forma, no entanto fixa, vai reproduzir os ‘movimentos da Vida’.

E é dentro e no interior desses movimentos da Vida que podem se produzir as transformações necessárias.

***

O Yoga, quaisquer que sejam as formas, é simplesmente a ‘formatação de uma Vibração’, permitindo-lhe se revelar,
se desvendar nos Multiversos e em meio às múltiplas formas de Consciência.

A forma a mais favorável é, portanto, a forma a mais simples.

A forma a mais simples é o ponto e, por extensão, o círculo e, por extensão, a esfera.

Ela é o volume perfeito que permite, além do desdobramento da geometria espacial, fractal e universal, conter o
conjunto dos Universos e das Dimensões.

As matrizes cristalinas são o desdobramento dessas esferas, em função de certo número de agenciamentos
possíveis, refletindo e ressoando a Verdade e a Unidade da Fonte.

Quando o corpo no qual vocês estão fixos, porque imutável dentro de uma mesma Vida, contrariamente às
Dimensões Unificadas onde a forma jamais é fixa, vocês estão, vocês, fixados numa forma.

E é dentro desta forma fixa que, pelo movimento, deve se desenvolver a Vibração, a ressonância, que permite
o acesso à Unidade.

Dentro desta forma física, estruturas existem que permitem então a ressonância.

A matriz cristalina está, portanto, presente em cada uma de suas células.

Eu não entrarei nos detalhes que vocês chamariam de científicos, porque basta permanecerem nas generalidades
para compreender e viver o funcionamento.

A explicação não sendo a vivência, nós permaneceremos na vivência.

Hoje, por toda parte sobre esta Terra, muito numerosos corpos, de muito numerosos Templos que revelaram o
Espírito neles, percebem e sentem certo número de manifestações presentes na carne e no Templo que é o corpo.

Essas manifestações, quaisquer que sejam o tipo e o grau, são a tradução absoluta do Despertar do Espírito em
vocês.

Esses mecanismos Vibratórios se localizam em lugares precisos do seu corpo.



Assim, cada ponto do seu corpo pode se tornar um espaço e um lugar e um tempo de Vibração, manifestando, na
forma, o espírito da Verdade.

Assim é para o que eu desenvolverei e desvendarei, não hoje, mas nos próximos dias, o Yoga da Unidade, em
ressonância com as doze Estrelas de Maria, os doze pontos de Vibração existentes em sua Coroa da cabeça.

***

Do mesmo modo, o Arcanjo Miguel significou a ignição, pela sua Presença no seu Sol, pela Vibração Cristo Miguel,
despertou, pela ressonância em vocês, a Vibração de que vocês mesmos são portadores, correspondente a Cristo

Miguel, ao nível das diferentes lâmpadas chamadas de chakras.

Assim, portanto, suas lâmpadas se acenderam, traduzindo-se pelos fogos, traduzindo-se pelas Vibrações, traduzindo-
se pelas circulações de Vibrações no interior mesmo desse Templo.

Eu comuniquei então, com a ajuda do bem amado Sri Aurobindo, certo número de meios que permitem elevar e
despertar suas diferentes lâmpadas, transformá-las em Coroas Radiantes, em Triângulo Sagrado, viver as Vibrações

e conceber que a Consciência era portanto Vibração, manifestando-se no Templo pelo Espírito.

É isso que milhões de seres humanos sobre este planeta vivem hoje, permitindo viver suas ‘Núpcias Celestes’,
redescobertas com o Espírito, ‘Núpcias Terrestres’, fecundação do Templo pelo Espírito.

Há, portanto, em vocês, fenômenos novos, traduzindo-se por percepções reais de pesos e de zonas de consciência
que correspondem à Consciência Unificada que, até o presente, fez falta nesta falsificação da Luz existente, desde

tempos imemoráveis, sobre esta Terra.

Está, portanto, evidente e claro, para aqueles que o vivem, que a Consciência é Vibração, manifestando-se no
Templo Interior pelos pontos de Vibração, pelos pontos de movimento, pelas circulações do que vocês chamam de

Energias, traduzindo o próprio Despertar da Consciência.

***

Assim, portanto, ‘cinco novas frequências’ começaram a se manifestar sobre a Terra em agosto de 1984 (*).

Essas cinco novas frequências corresponderam à emissão, desde o sol central de sua galáxia [Sirius A], como desde
o centro galáctico [Alcyone], de uma harmônica precisa, em direção desse sistema solar, como no conjunto dos

Universos.

Portanto, começaram a se manifestar, para os mais precoces de vocês, diversos mecanismos de Despertar e de
Vibrações, porque se trata da mesma coisa ao nível desse Templo, chegando hoje à sequência de certo número de

derramamentos e, sobretudo, pela aproximação e a fusão de Miguel no sistema solar, no sol, para a revelação do seu
Estado de Ser, na vivência do Samadhi, na vivência do despertar de suas lâmpadas sagradas que, até o presente,

não vibravam.

Esse despertar é, antes de tudo, uma Ascensão que prepara a Translação Dimensional da sua Consciência, desse
corpo para outro corpo, bem mais eterno, bem menos efêmero que aquele no qual vocês estão.

A passagem de um ao outro não se faz de um dia para o outro porque, aí também, há necessidade de
um aprendizado.

Este aprendizado se faz no tempo linear da matriz falsificada.

Esse tempo chega a seu termo.

A Onda Galáctica, assim como o sabem, tocou os confins desse sistema solar, permitindo, já, desde a sua data de 15
de agosto e, ainda mais, desde a data de 07 de setembro, fazer girar o que é chamado de ‘Roda nas Rodas’, e

revelar os Hayoth Ha Kodesh ou Querubim em sua cabeça, em seu Coração e em suas células.

A Vida e a manifestação da Vida mudam, de maneira irremediável, na matriz falsificada, permitindo-lhes descobrir
modos de funcionamento inéditos, onde os marcadores habituais não têm mais de modo algum lugar, seja na sua

sociedade, seja em suas relações com os outros reinos da Natureza como com seu cônjuge, como com seus filhos,
como com seus pais.



O livre arbítrio, falsificação dos Arcontes, daqueles que se fazem chamar de Deus ou Diabo, cessa.

É-lhes, portanto, hoje, possível vibrar em uníssono com as novas frequências Unificadas, as novas harmônicas,
permitindo despertar em vocês ‘pontos de Vibração’ em ressonância direta com a gama harmônica nova,

primeiramente pelo Despertar das lâmpadas que estavam adormecidas pela vontade dos Arcontes, privando-os de
sua liberdade e fechando-os no livre arbítrio, no Bem e no Mal.

Isso lhes foi já explicado, faço apenas um “sobrevoo” para chegar onde quero chegar.

***

O corpo, esse corpo que vocês habitam, qualquer que seja esta falsificação que se tornou possível em determinado
momento da história desse mundo, permaneceu um Templo e guardou nele a lembrança da Vibração Unitária da

Fonte, por intermédio das matrizes cristalinas que vocês têm, em reprodução, em cada uma de suas células.

Há, portanto, fundamentalmente, em todo ser vivente inteligente, animal, vegetal superior, árvore, humano, a
capacidade para reabrir as ‘grades cristalinas’, voltando a se ligar, literalmente, à Unidade, ao invés de à falsificação.

Há, portanto, expansão da Vibração, expansão da Consciência, traduzindo-se pelas manifestações novas da
circulação da Energia.

Esta Energia que não é mais da Energia vital falsificada e comprimida, mas que se traduz, em suas estruturas, pela
participação da Energia-Luz Vibral, chamada de Energia Supramental, no conjunto dos circuitos energéticos

existentes e criados pela presença do Espírito.

Assim, vários seres humanos percebem o que vocês chamam de chakras, o que nós chamamos de lâmpadas.

Vários seres humanos percebem um Fogo ou uma Vibração circulando no conjunto de suas estruturas.

***

Desde 15 de agosto, o Arcanjo Metatron, pela revelação das últimas frequências: Ki-Ris-Ti, Bem (ndr: ou Atração),
Mal (ou Repulsa) e Unidade (**), permite vibrar em vocês as quatro Dimensões e as quatro direções do Espírito

Santo.

As partículas adamantinas [Agni Deva] se agregam e se acumulam no seu Templo e no exterior do seu Templo de
carbono, ali associando partículas de sílica (silício) que são capazes de fazê-los vibrar em ressonância com a matriz

cristalina do sol central da galáxia e do centro galáctico.

É isso que vocês vivem agora.

Por esses pontos de Vibração, vocês tocam o acesso à Unidade, o acesso ao Estado de Ser, que os coloca em
contato com o Espírito da Verdade, o Espírito da Unidade, e que foi chamado de nova Tri-Unidade, Cristo, Maria e

Miguel.

Vocês reencontram então sua herança Unitária, sua Dimensão original, pela ativação das quatro linhagens, em
ressonância, é claro, com os quatro Hayoth Ha Kodesh e os quatro elementos originais.

Assim, foram-lhes comunicados os cinco novos corpos e os cinco novos potenciais espirituais.

Esses sete reunificados, esses sete antigos, falsificados, comprimidos, reunificando-se com os cinco novos, voltam a
dar a Tri-Unidade.

Os doze corpos reais, existentes além da matriz falsificada, traduzem-se pela reativação do que é chamado de ‘doze
Estrelas de Maria’ em sua Coroa da cabeça.

Cada uma dessas Estrelas tem uma função espiritual, do mesmo modo que cada um dos corpos tem uma função
espiritual.



Esta função, vocês a redescobrirão, vocês a trarão por sua manifestação do Espírito na matriz.

Por esses pontos de Vibração, onde existe uma localização na própria forma fixa de 3ª Dimensão, unificando-os, pela
ressonância com as doze pontes de Luz da alma e as doze pontes de Luz do Espírito – existente no chakra

de enraizamento da alma e no chakra de enraizamento do Espírito – permitindo-lhes se religarem, desta vez, através
do Antakarana, ao Estado de Ser.

***

A própria Terra está agora religada ao sol por filamentos de partículas adamantinas, reforçados pela Presença da
vanguarda da Frota Intergaláctica estacionando ao redor do sol.

Hoje, e nos próximos dias, a Onda Galáctica, em seus efeitos Vibratórios e de Consciência, começará a estender, de
maneira muito mais intensiva e extensiva, suas partículas ao redor do planeta Terra, traduzindo-se, para vocês, por
um aumento das percepções Vibratórias em suas Três Lareiras e, para aqueles de vocês que não ativaram ainda

essas Três Lareiras, viver as primícias da ativação.

As Estrelas da cabeça acender-se-ão, umas após as outras, conduzindo, daqui a pouco tempo, estimado no final de
seu mês de setembro, à ativação completa da Coroa Radiante da cabeça, através do desenvolvimento dos doze Véus

de Luz, correspondendo aos seus doze veículos de Eternidade, existentes em todas as Dimensões Unificadas,
permitindo-lhes, então, a partir daquele momento, tomar a forma que lhes convier, a fim de experimentarem a

Vibração e a Dimensão que lhes cabe descobrir, ou, antes, redescobrir.

Eu darei então, dentro de poucos dias, os meios, o Yoga que eu chamo de ‘Yoga da Unidade’ (***), permitindo, por
gestos simples, utilizando suas mãos e sua consciência, colocar equilíbrio a associação dessas Estrelas, 2 a 2, 4 a 4
ou 3 a 3, permitindo, então, conhecer o que se chama de ‘linhagens espirituais’, experimentar os quatro elementos,
não mais falsificados, mas autênticos e permitindo-lhes, também, desencadear os fenômenos de mutação Vibratória
finais correspondendo à ativação da Merkabah, à ativação total da ‘Ponte de Luz’ existente entre esse corpo-Templo

e o Espírito, tal como ele lhes chega, mas inteiramente.

Vocês poderão então, e à vontade, experimentar estados Vibrais da Luz mesmo nesse Templo; perceber os efeitos
em sua vida, pelo ‘princípio da Lei da Atração e da Graça’; manifestar em sua vida o que é necessário, não mais por

uma projeção exterior, não mais pelo medo, mas de maneira interior, pela Graça e pela Ação da Graça.

***

Há, portanto, cinco novas frequências associadas ao seu Templo, permitindo estender os doze Véus ou doze Estrelas
de Luz.

Essas doze Estrelas têm funções.

Essas funções são reunificadas, assim como eu o disse, 2 a 2, 4 a 4 e 3 a 3.

O manejo das Estrelas por sua consciência e por suas mãos permitirá extraírem-se, inteiramente, da matriz,
realizando o final da constituição da sua Merkabah individual, traduzindo-se sobre a Terra, assim como vocês o

observam, por manifestações cada vez mais autênticas, de embarcações de Luz dependentes das embarcações-mãe,
chamadas de ‘Esferas de Luz Branca’, manifestando-se em seu céu.

Do mesmo modo vocês vão observar cada vez mais fenômenos noturnos, correspondendo à visão, bem real,
da Onda Galáctica em seu céu e se aproximará, de semana em semana, desse mundo e de sua forma.

O que se produzirá no céu, produzir-se-á no interior de vocês.

Os mecanismos Vibratórios vão se intensificar, como jamais foi possível até o presente, mesmo para os Neófitos,
mesmo para os seres despertados e realizados.

Vocês serão, então, chamados a viver, cada vez mais, episódios de Samadhi, de Alegria Interior extrema e,
paralelamente a isso, episódios, eu diria, como de entorpecimento total desse Templo, permitindo-lhes explorar a

Vibração, dentro do Templo, e fora do Templo.



Tudo isso faz parte de uma lógica perfeita, permitindo-lhes, num tempo descontado, viver o que vocês têm a viver, a
fim de que, no momento vindo, quando a Onda Galáctica chegar sobre a Terra, escolher seu Coração, mergulhar em

seu Coração e se reencontrar no seu Estado de Ser.

Os mecanismos dessa passagem são claros e eles se tornarão cada vez mais evidentes, sem passar pelo filtro do
mental, progressivamente e à medida que vocês explorarem e viverem esses estados Vibratórios específicos situados

além do Samadhi, que lhes permitirão experimentar, por vezes de maneira dolorosa, devido às oposições e
resistências que podem ainda se manifestar pela personalidade e seus medos, mas que, a prazo, os conduzirão para
viver uma fluidez cada vez maior, um estado de harmonia e de Graça cada vez mais perfeito, que, no momento vindo,
estejam certos, lhes permitirá extraírem-se sem dor desta matriz, porque tal é o objetivo da Translação Dimensional.

***

Através da utilização das Estrelas, através do ‘Yoga da Unidade’, tornar-se-lhes-á possível criar a sua própria
realidade, mas também, modificar a estrutura espaço-temporal do desenrolar da sua vida, a fim de criar, literalmente,

o que é necessário para a sua vida e para o seu Espírito.

Isso se fará em toda facilidade, o aprendizado será extremamente breve, porque esses dados estão já codificados em
vocês, em seu Estado de Ser e em sua Eternidade.

Vocês fazem apenas reencontrar o que lhes foi subtraído por Deus/Diabo.

A hora da Fonte e do seu retorno à Fonte chegou.

A hora chegou de voltarem a ser vocês mesmos a sua própria Fonte, Criador e Criatura, a fim de descobrir que não
há qualquer distância e qualquer separação entre o que vocês são, em Verdade, e o que é a Fonte, em Verdade.

Nesse sentido, Miguel os chamou de «Filhos de Luz», porque vocês são os Filhos da Luz e vocês são a Luz.

Isto resta a estabelecer, não unicamente como um conceito, mas sim, realmente, como uma Verdade Vibratória
instalando-se em suas lâmpadas e, sobretudo, no desenvolvimento das doze Estrelas.

É a isso que vocês são chamados a viver, a manifestar, a concretizar e é por esse trabalho que vocês estão
realizando, que se realizará a Ascensão desse mundo, para o conjunto dos humanos que aceitaram e integraram a

Vibração da Unidade.

Hoje, eu ficarei nessas generalidades.

Eu penetrarei, a partir de amanhã, no conteúdo do ‘Yoga da Unidade’, encerrando o trabalho do ‘Yoga da Luz’ e do
‘Yoga da Verdade’, constituindo, então, o conjunto, o ‘Yoga da Tri-Unidade’ ou ‘Yoga da Fonte’.

Se existir, em suas estruturas, em sua consciência, ou em seu mental, perguntas concernentes às generalidades que
acabo de desenvolver, gostaria de responder.

Eu lhes dou então a palavra.

***

Questão: há um paralelo entre os quatro pilares de nosso Templo e os quatro pilares da Consciência (Intenção,
Atenção, Ética e Integridade)?

Caro Irmão, há uma relação direta.

A Atenção e a Intenção são diretamente ligadas ao Aqui e ao Agora e, portanto, a IM e IS.

A Ética e a Integridade estão ligadas ao Alfa e ao Ômega, AL e OD.



Realizando esses quatro Pilares, você revela os quatro Cavaleiros do Apocalipse, você revela os quatro elementos,
você revela, também, em você, suas próprias quatro linhagens, ligadas à ressonância dos quatro Pilares, assim

denominados, ou quatro Querubim, Hayoth Ha Kodesh do Ar, da Água, do Fogo e da Terra.

Há, portanto, sim, efetivamente, uma ressonância direta, Vibratória e real, quanto à utilização da Cruz cósmica
formada em seu Céu.

Esta Cruz de Luz Branca, que alguns de vocês percebem, traçada entre AL e OD, e IM e IS, Aqui e Agora, Alfa e
Ômega, Atenção e Intenção, Ética e Integridade.

Trata-se, é claro, das mesmas funções.

A Consciência tem a capacidade de levar Atenção.

A Atenção é preliminar à Intenção.

Viver entre a Atenção e a Intenção é viver o presente, ou seja, o Aqui e Agora.

Entre o IS e o IM da Cruz se encontra o ER, ou seja, o Coração.

Aqui e Agora.

A Ética é o que confere a Unidade, além do Bem e do Mal.

O Bem e o Mal não sendo mais um princípio de evolução ou de involução, mas sim um fator de lei, de ressonância e
de Atração ou de Repulsa, sobre o qual não existe qualquer julgamento de valor, tal como definido em sua Dimensão,

pelo Bem e o Mal.

E, enfim, a Integridade é a capacidade para respeitar a Lei de Atração e de Graça da Fonte, qualquer que seja a
manifestação da Consciência nos Multiversos, nas Multidimensões, quaisquer que sejam os mundos e os sistemas

solares penetrados pela Consciência.

Superando esta forma fixa, chamada de Templo, nesta 3ª Dimensão, reencontrando o corpo de Estado de Ser,
qualquer que seja sua Dimensão de pertencimento, lhes é possível viajar nos mundos, nos sistemas solares e nos
planetas, respeitando, nesses níveis, as leis de funcionamento das diferentes formas de Vida Inteligente, quaisquer

que sejam.

Assim, a Vida é enquadrada pela Cruz cósmica, permitindo se estender nas quatro direções, respeitando os Pilares
de cada mundo e de cada Dimensão.

Assim podem ser definidas, a Atenção, a Intenção, a Integridade e a Ética.

É, portanto, o quadro da Liberdade.

Esses quatro elementos e essas quatro Vibrações são os Pilares de sua própria Liberdade, permitindo-lhes se
juntarem à Merkabah e, portanto, viajarem de maneira livre, de mundos em mundos, e de Dimensões em Dimensões.

É isso que se instala em vocês hoje, e eu lhes comunicarei a partir de amanhã, o modo de ativar, de maneira muito
simples, esta primeira Cruz.

Existem outras Cruzes, em ressonância com as Estrelas, mas nós veremos isso amanhã (***).

***

Questão: como se articulam esses três Yogas? Um substitui o outro? Há uma ordem?

Cara Irmã, há uma ordem para aqueles que descobririam, hoje, este ensinamento, porque ele é um.

O primeiro é, então, o YOGA DA LUZ, aquele que permite ativar as cinco frequências de base, as cinco harmônicas
do OD-ER-IM-IS-AL.



Uma vez o ‘Yoga da Luz’ realizado, resta a unir, 2 a 2, essas cinco frequências harmônicas, o que chamei de YOGA
DA VERDADE.

A etapa final sendo o YOGA DA UNIDADE, revelado pelas doze Estrelas.

Assim, de acordo com o nível Vibratório de cada um, pode ser possível, e necessário, passar pelos três níveis
sucessivamente, mas o objetivo final é, obviamente, o ‘Yoga da Unidade’, correspondendo à colocação em serviço e

em Vibração, 2 a 2, 4 a 4 ou 3 a 3, as doze Estrelas da cabeça e da Coroa, é claro, situada ao Centro.

E, de qualquer modo, a Coroa Radiante da cabeça não pode ser totalmente ativada ao nível desses doze pontos se o
Coração não está, ele mesmo, na Coroa Radiante, que é então a Roda na Roda.

Assim, portanto, se, em você, a Coroa Radiante da cabeça é perceptível através das doze Estrelas, você pode se
consagrar ao ‘Yoga da Unidade’.

Se os pontos de Vibração da cabeça e, em particular, quando das efusões das doze Estrelas de Maria, não estão
realizados pela percepção consciente dos doze pontos, é-lhe talvez, naquele momento, possível e desejável rever e

voltar a praticar o ‘Yoga da Verdade’ ou o ‘Yoga da Luz’.

O ‘Yoga da Luz’, assim, é o fundamento das novas Vibrações.

O ‘Yoga da Verdade’ é a ligação e o ‘Yoga da Unidade’ é o objetivo.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a percepção das Vibrações interiores e exteriores quando nosso Templo for
entorpecido?

Em um estágio de circulação da Consciência e da Energia, no momento em que a Energia etérea passa ao nível
Supramental, seja pela associação de partículas adamantinas, seja pela transformação de seus próprios glóbulos de

vitalidade e de Prana, acontece então um processo chamado de ‘switch da Consciência’ por Sri Aurobindo.

Naquele momento, a Vibração se torna intensa, ela se transforma, podendo por vezes, ao nível desse Templo, dar
rigidez, entorpecimento [adormecimento], em alguns lugares do corpo ou na escala do corpo inteiro.

É esse processo que se produzirá durante o que foi chamado de três dias de trevas, que se produzirão.

Esses ‘três dias de trevas’ serão vividos por antecipação, por períodos cada vez mais intensos de pseudo-paralisia
desse Templo, permitindo-lhes estarem liberados desse Templo, de maneira efêmera, a fim de ver e viver seu corpo
de Ressurreição, tal como foi nomeado por Sri Aurobindo e que nós chamamos, hoje, de corpo de Estado de Ser.

Assim, o desenvolvimento do Samadhi, da Alegria Interior, pela ativação da Coroa Radiante do Coração, pela
Vibração do Coração, pela ignição das doze Estrelas ao nível da cabeça e da Roda na Roda vai, ao mesmo tempo,

favorecer o Samadhi e, ao mesmo tempo, favorecer o entorpecimento desse corpo, começando, o mais
frequentemente, pelas pernas ou os braços, e percorrendo, em definitivo, o conjunto desse corpo.

Quando o conjunto desse corpo estiver entorpecido, naquele momento, vocês serão livres e liberados.

É este aprendizado que vocês realizam, um duplo aprendizado, a vivência do Samadhi e a vivência do que foi
chamado por alguns médiuns: a estase.

A um dado momento, o afluxo do Supramental nesse sistema solar será tal que, pela ressonância e atração, a
Vibração do núcleo cristalino da Terra se tornará perceptível, em seus pés e em suas pernas, ou em seus braços.

Este entorpecimento vibrante percorrerá então o conjunto de seu Templo, colocando-os em catalepsia e permitindo-
lhes, então, enfrentar e viver o que é chamado de ‘três dias de trevas’.

Vocês não têm com o que se preocupar, vocês não têm que projetar, vocês não têm que supor, vocês não têm que
temer nem que esperar, vocês têm apenas, ainda uma vez, que viver o processo transformador da Vibração e da

Consciência que está em curso.



Porque não é seu mental que decidirá, não é sua personalidade que decidirá, mas, como nós sempre
dissemos, unicamente a Vibração.

O desenvolvimento da Vibração através das doze Estrelas, na escala de seu Templo, será a testemunha direta de
sua capacidade para viver a transformação final e nada mais.

***

Questão: o que é para as crianças, durante esta estase?

Caro Irmão, assim como foi dito e repetido por muito numerosos intervenientes, você não tem que se preocupar com
as crianças.

As crianças entrarão em estase porque elas não têm o mental, ou seja, abaixo de 14 anos, e com uma inacreditável
facilidade.

É, antes, com você, que você deve se preocupar, pela própria existência do mental, de seus apegos e de seus
fragmentos de personalidade restantes.

Enquanto que com as crianças, independentemente de quem sejam e quem quer que sejam seus pais, a
personalidade não está ainda construída, ela não tem, portanto, que ser transmutada, dado que ela não existe.

As crianças viverão a chegada da Onda Galáctica com tanta facilidade e com tanta rapidez que vocês não terão que
se preocupar de forma alguma por elas.

Será o mesmo para os animais e para os vegetais.

Somente o humano, em resumo, coloca problema.

Entre 14 e 21 anos, tudo dependerá da estrutura mental.

Aí, nesse nível, nós não os chamamos mais de crianças, mas de adultos, qualquer que seja a idade da maturidade
legal, de acordo com o país.

Para além de 14 anos, o mental desceu e vem encobrir a Verdade.

Da importância do véu da ilusão dependerá a facilidade ou a dificuldade de viver o fenômeno de estase.

***

Questão: a presença delas [crianças] poderia obstruir o processo de estase dos pais?

Não, porque esse processo de estase será também vivido, mesmo se o humano não esteja pronto.

As circunstâncias dessa vivência serão, obviamente, muito diferentes, segundo a facilidade e a faculdade que vocês
terão para se estabelecerem na Vibração das Coroas Radiantes.

Cada um viverá, naquele momento, o que tem a viver, em função do que construiu como caminho e como
Eternidade.

Esse processo não tem que preocupá-los porque será, contrariamente ao que vocês podem projetar hoje, um
processo extremamente natural.

É o mesmo do processo da morte.

Alguns ali se prepararam toda sua vida.



Outros não estão preparados de forma alguma e, no entanto, o vivem sem qualquer dificuldade.

A capacidade que vocês têm, para resistir ou para se abandonar ao que vem fará toda a diferença de sua vivência em
Consciência.

Isso foi desenvolvido muito longamente pelo Arcanjo Anael, como processo de abandono à Luz.

Isso faz parte, também, do que eu disse há pouco mais de um mês, referente à diferença entre a consciência do
Ego e a Consciência do Coração.

Se a Consciência e a Vibração estão colocadas no Coração, você não terá qualquer dificuldade para fazer abstração
do que resta de sua personalidade.

Se sua Consciência está colocada na personalidade, você terá muita dificuldade para encontrar o Coração e,
portanto, para viver esse processo em serenidade de Consciência.

O corpo, quanto a ele, não será uma preocupação.

Somente a Consciência o será.

***

Questão: o que acontecerá após esses três dias?

Vocês verão, efetivamente.

Simplesmente, sem fazer jogar qualquer projeção mental, é que o mundo será bem diferente.

Mas, ainda uma vez, não é o fim desse mundo, nem o final desta ilusão, mas uma etapa para esse final.

***

Questão: você pode me fazer viver o Samadhi?

Cara Irmã, sempre foi expresso que esse último passo apenas você pode dar.

É o abandono final da personalidade para o Estado de Ser.

Isso passa pela Coroa Radiante do Coração ativada e isso passa pelo mergulho da consciência comum se
abandonando e, portanto, de qualquer modo, vivendo sua própria morte.

Isso necessita dar esse último passo você mesma, que é abandono total da ilusão.

Enquanto existe uma reserva ou uma resistência, o Samadhi não pode ser vivido.

Eu especifico, entretanto, que o conjunto de mecanismos Vibratórios vividos desde o início de seu ano, seja por
nosso intermédio, nós, 24 Anciões, seja por intermédio dos 7 Arcanjos ou, desde pouco, por Maria e suas 12 Estrelas,

deve conduzir para viver o Samadhi.

Há também, como vocês descobrirão, eu penso, dentro de pouco tempo, hoje e também na escala deste planeta, um
Arcanjo cujo objetivo é favorecer a reversão e a Presença.

Trata-se do Arcanjo Uriel, acompanhado, na ocorrência, nesta missão, por Gemma Galgani, Estrela da Unidade.

A Unidade e a Presença permitem, pela Vibração conjunta, viver o Samadhi.

Mas existem, ainda uma vez, muito numerosos Samadhi.



Existem 7, conduzindo ao Maha Samadhi, que é aquele que corresponderá ao fenômeno final.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caras Irmãs, caros Irmãos, eu vou lhes transmitir, do meu Coração ao seu Coração, a Paz, a Alegria, a
Verdade.

Até breve.

************

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

(**) – Em nota adicionada ao final da mensagem original do Arcanjo Metatron (15.08.2010) em 22 de agosto, o redator
relata que as 3 novas Chaves são 3 Estrelas de Maria:UNIDADE, BEM e MAL. A frequência Ki-Ris-Ti aparece

representada apenas no esquema, sem qualquer menção do redator:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=711

(***) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1, 2 e 3’:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=750

16 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=750
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=711


************



Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Silêncio, Som, Vibração, Eternidade.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Amor, Vibração.
...  Efusão de energia...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Alegria, Vibração.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Luz, Ondulação.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
... Efusão de energia ...

Criação, Criar.
... Efusão de energia ...

Presença, Unidade.
Aqui e Agora. Hic e Nunc.
... Efusão de energia ...

Silêncio e Som.
... Efusão de energia ...

Presença.
... Efusão de energia ...

Eternidade.
... Efusão de energia ...

URIEL - 16 de setembro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-Spvy7pKyK34/UW0IgwWGdCI/AAAAAAAAAl0/YAwh-BlitxI/s1600/00uriel.gif
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Unidade, Amor.
... Efusão de energia ...

Fogo e Alegria.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Unidade, Graça e Leveza.
... Efusão de energia ...

União e Fusão, Liberdade.
... Efusão de energia ...

Vibração.
... Efusão de energia ...

Verdade Una, Coração.
... Efusão de energia ...

Uriel e Unidade.
... Efusão de energia ...

Gratidão, Plenitude, Onda de Fogo.
... Efusão de energia ...

Em Unidade e em Verdade.
... Efusão de energia ...

Até logo.

************

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=752

16 de setembro de 2010

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=752
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, onde quer que estejam sobre a Terra, eu agradeço, hoje, por me acolherem, nesse dia e
nesse momento.

Eu aproveito minha Presença para agradecer, também, o trabalho de Luz que vocês realizam, com Amor, cada noite
[cada tarde].

Hoje, e até a festa do Arcanjo Miguel, há 12 dias.

12 dias como os 12 trabalhos.

12 dias como as 12 etapas.

12 dias como minhas Estrelas.

Cada dia, doravante, vai se despertar, sobre a Terra, uma Luz, permitindo, ao final desses 12 dias, despertar, sobre a
Terra, a totalidade das 12 Estrelas (minhas Estrelas que me acompanham no Céu como aquelas que estão na Terra).

12 etapas permitindo o ‘círculo completo’ para concluir a preparação, sua preparação.

A preparação da Terra e de todo o sistema solar.

Juntos, vocês, vocês todos, e nós, vamos nos alegrar.

A conexão vai se estabelecer de maneira mais direta, mais efusiva.

***

Durante esses 12 dias, vocês irão, uns e outros, perceber, entender, ver, cada um à sua maneira e ao seu modo,
quem eu sou.

Em vocês e para vocês.

MARIA - 17 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-_JHzAPUZt_4/UYhTj8gCSYI/AAAAAAAABoM/6Mwi6ddDttY/s1600/maria6.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vários de meus Filhos que ainda não se reuniram conosco reunir-se-ão, nessa ocasião, diante da evidência e da
Verdade.

Cada dia aproxima doravante de minha Presença, de meu Anúncio, aquele de minha Realeza.

Eu sei que muitos dos meus Filhos, todos estando voltados para o seu Ser Interior, para suas vibrações, projetam
esse momento com uma impaciência bem justificada.

Até a festa do Arcanjo (ndr: em 29 de setembro de 2010, festa de Santa Michel, para o Arcanjo Miguel) tudo se torna
possível.

***

Muitos de meus Filhos ouviram falar disso que foi denominado, por muitos profetas, os “3 dias de Trevas”.

Estejam seguros e certos de que estabelecendo a conexão com sua Mãe de todos, vocês serão prevenidos desse
momento.

Esse momento será aliás perceptível, não por seus pensamentos, suas projeções, mas, bem mais, realmente, pela
qualidade e a intensidade das Vibrações que irão viver naquele momento.

Seu som (o som de sua alma e de seu Espírito) tornar-se-á então particular.

E é em meio a esse som e a essa Vibração de seu Coração, que eu irei me expressar para anunciá-lo, 72 horas
antes.

Meus Filhos bem amados, não busquem a data.

Vivam o momento, na totalidade de sua própria Presença, porque, até o dia 29, às 21h00 [16h00 – hora de Brasília],
nós estaremos, todos juntos, e vocês, e nós, com o Arcanjo, para vibrar em uníssono, no Coração do Fogo da

Verdade, do Fogo do Amor.

O fogo elétrico será então concluído sobre esta Terra, permitindo, por sua reunião com o Fogo do éter e o Fogo da
Terra, abrasá-los de Amor e de Verdade.

***

As 12 etapas (esses 12 dias) pedindo de sua parte uma interiorização, uma Alegria, uma certeza e uma firmeza que
lhes permitirão, cada dia, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], pressentir e sentir em vocês o apelo de minha

Presença.

Novamente, pela Vibração, pelo som, para alguns pela visão, para outros pelas palavras, permitindo-lhes identificar,
formalmente, em suas noites ou em seus dias, nosso reencontro.

Vocês irão adquirir uma potência nova, um Amor revivificado.

Seu corpo transformar-se-á.

Novas percepções irão emergir em vocês.

Vocês irão se reconhecer, uns, outros, como meus Filhos.

Como tendo despertado, em vocês, o Cristo Interior, seu olhar não será mais jamais o mesmo.

Vocês são todos, sem exceção, convidados a essas reuniões com vocês mesmos e com Cristo.

Eu sou a garantia.

Eu sou a ligação.

Cada noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], a Roda na Roda despertar-se-á em Majestade, um ponto após o
outro, juntando-se então, àqueles que ainda não o vivenciaram, dia após dia, até o levantar dos 12 véus e a ativação

dos 12 pontos, completamente.

***

Eu digo que nesse momento mesmo, representantes dos 24 Anciãos, 24 Melquizedeques, irão entregar-lhes o
ensinamento da ‘Yoga da Unidade’, aquele do retorno ao Amor e à Verdade, à sua Unidade e então à sua Eternidade.

A Luz surge, cada vez mais, em vocês, como sobre o que deve ser iluminado sobre esse mundo e transcendido.

Cada dia vocês portam uma Energia nova, uma Consciência nova.



Cada dia se revela, em vocês, doravante, a certeza interior e a vivência do que vocês são.

Lembrem-se também, seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não vivem isso: não os intimidem, deixem-nos vir a vocês,
por sua qualidade de Ser, por sua Presença, por sua Luz.

***

Não coloquem sua atenção, não mais, nesses 3 dias de Trevas.

Eles virão em breve porque quanto mais eles forem colocados distante no tempo, mais o tempo que restará depois
será curto e isso é bom.

Como eu o disse repetidamente, eu não venho certamente punir meus Filhos, nem maltratá-los, mas revelá-los a eles
mesmos, ao que eles são, além dos véus da Ilusão.

Eu venho por isso, unicamente para isso.

A Frota de Luz se torna cada vez mais perceptível em seus Céus, porque a Luz brilha mais e mais, em vocês.

Nosso contato é agora.

Pela Vibração, pelo som, pela visão, pelo estado de Ser, vocês se conectam à minha Presença que se dispõe e se
revela em vocês.

***

Vocês estão, realmente, na época do Anúncio, o Anúncio do que vocês são, o Anúncio do que eu sou e de quem nós
somos, uns e outros.

Isso assinala, seguramente, o fim da Ilusão, da separação, do retorno à Unidade, à Verdade, à Alegria.

O que é Sombra e falso deve agora dar lugar à Verdade, em vocês, como em seu exterior, em suas relações, nos
diferentes segmentos de suas vidas.

***

Meus Filhos, eu chamo todos vocês para ser a Luz do mundo, para acolher, para nos acolher, Cristo, Miguel e mim
mesma, porque nós viemos a vocês.

Quanto mais vocês se alinharem, mais estarão em Paz, mais vocês apoiar-se-ão e mais vocês irão superar as
contradições desse mundo ilusório e mais vocês irão integrar minha Presença e minha Revelação.

Nós os esperamos, e nós o sabemos, cada dia, mais numerosos, a Vibrar em sua Presença, a Vibrar na Unidade.

Isso transcorre, para muitos de vocês, por revoluções Interiores e exteriores.

Diante da iminência e da urgência da mudança, sua alma e seu Espírito percebem isso, por Vibração, por tensão às
vezes, mas também como uma evidência para propiciar as mudanças importantes e úteis para vocês, para cada um

de vocês,

Vocês estão, eu repito, no tempo do Anúncio.

***

Toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], uma Luz se acenderá, em vocês e sobre a Terra.

Começando, naturalmente, pelo Alfa.

Continuando, no dia seguinte, pelo Bem.

No outro dia, pelo Mal.

No próximo dia, pela Clareza.

No dia seguinte, pela Precisão.

No outro dia, pelo Aqui.



No próximo dia, pelo Agora.

No dia seguinte, pela Unidade.

No outro dia, pela Profundez.

No próximo dia, pelo Ki-Ris-Ti.

No dia seguinte, pela Visão.

E, fechando o círculo, pelo OD, realizando, em vocês, a promessa de Cristo: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês poderão, naquele momento, o dizer e o afirmar, porque vocês estarão coroados.

Coroados de graça, coroados de Luz.

Restará então cumprir o porquê vocês vieram, desde tanto e tanto tempo, para muitos dentre vocês.

A memória, a lembrança se revela, em vocês, gradualmente e à medida que se revelam as 12 Luzes desses 12 dias.

Naquele momento, vocês não poderão estar no questionamento, mas vocês estarão em todas as respostas para
conduzir à sua vida, ao seu caminho, à sua Luz e nós estaremos então com vocês, umas, outras, uns, outros, em

função de suas afinidades, em função de suas próprias Vibrações.

Vocês compreenderam, então, a separação entre os planos termina.

Certamente, isso não é o final, mas é em todo caso um fim.

***

Regozijem-se, mas, principalmente, sejam humildes, porque na humildade brilha a mais intensa das Luzes de
Verdade.

E, nessa humildade, vocês encontrarão sua força Interior, a força do Ser Unificado.

A força e o sopro de ser, sustentado por Cristo, Miguel e mim mesma.

Nessa noite, então, a primeira noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília], é o início: oAlfa.

As 12 Estrelas despertas irão elaborar uma tenda de Luz se juntando no centro, em ER, permitindo à Fonte de Cristal
regá-los na Fonte, diretamente.

Meus Filhos bem amados, que estão alinhados com minha Presença, em todo o mundo, juntos, permaneçam em
comunhão por minha efusão, em vocês, alguns minutos de seu tempo.

A eternidade se revela.

... Efusão de energia ...

***

Lembrem-se, recordem-se: na humildade e na simplicidade encontra-se o que vocês são.

Recordem-se, lembrem-se o que vocês vieram fazer nesse mundo, vocês que não são desse mundo.

O momento da liberdade chegou, se vocês o desejam.

A humildade e a simplicidade são os elementos que são necessários e suficientes para viver esses momentos.

Meus Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, toda noite, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].

Juntos, nós acenderemos, uma após outra, essas 12 Estrelas.

Eu voltarei a me expressar, pela minha Presença e por minhas palavras (às quais eu peço que se unam, fisicamente
ou em espírito), no dia seguinte da vinda do Arcanjo, no dia 30, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília] (ndr:

intervenção do Arcanjo Miguel no dia 29 de setembro às 21 horas, em seguida a de Maria no dia 30 de setembro às
21 horas).

E eu marcarei em seguida um encontro alguns dias depois, no dia 3 do mês seguinte (ndr: 3 de outubro de
2010) o mês do Anúncio, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília], para que nos reunamos todos juntos, em Verdade

e em Unidade, na Luz Crística reencontrada.

***



Meus Filhos bem amados, o momento chegou de me retirar desse canal para estar em cada um de vocês, pela minha
Presença vivificante de Mãe, pela nossa Comunhão.

Eu lhes digo então até logo e também a cada noite.

Cada noite, uma Luz a mais.

Eu amo vocês.

Até logo e até breve.

************
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MATERIAL ADICIONADO EM 18.09.2010

Nota do Redator – 1: Lembramos que jamais Maria significou que os 3 dias ligados a seu Anúncio correspondem aos
3 dias de "trevas".

Como Maria e outros intervenientes o precisam regularmente: o elemento essencial e capital do caminho para a
Unidade é permanecer centrado no instante, Aqui e Agora e, portanto, se abster de qualquer projeção ou suposição

que virão, inevitavelmente, do mental.
Respeitando isso, nós não responderemos, portanto, a nenhuma questão sobre esse assunto.

***

Nota do Redator – 2: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir seu horário local.

***

Nota do Redator – 3: Os encontros são então:

Dia 29 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MIGUEL

Dia 30 de setembro de 2010, às 21 horas [16h00 – hora de Brasília]: MARIA

Dia 3 de outubro de 2010, às 15 horas [10h00 – hora de Brasília]: MARIA

***

Nota do Redator – 4: Em 18 de setembro nós suprimimos uma vírgula na parte final do texto, que podia prestar à
interpretação quanto à data de 3 de outubro.

***
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VEJA AS FIGURAS ADICIONADAS NO FINAL DA MENSAGEM, CLICANDO NO LINK:

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=744

17 de Setembro de 2010

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=744


 ~ A TRANSFORMAÇÃO EM CURSO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam todo meu Amor.

Eu venho a vocês para expressar certo número de elementos que vão entrar em ressonância com o aprendizado que
vocês efetuam, pelo ensinamento e pelo que vocês realizam relativos aos novos corpos e os diferentes yogas que

vocês praticam.

Vamos ver como, através de certo número de elementos muito simples, lhes é possível, pela ressonância de seu
corpo e da respiração, levar a efeito e ação certo número de potenciais que, até o presente, não podiam ser tocados

nem mobilizados.

Não voltarei, obviamente, sobre a definição do yoga ou dos yogas, porque existe, como talvez o saibam, uma
imensidão.

Cada um deles tem suas especificidades, cada um deles tem suas posturas, tem suas técnicas e seus objetivos.

Eu insistiria, sobretudo, em certo número de ‘generalidades’, concernentes a essas posturas, essas posições,
qualquer que seja o yoga, que têm a particularidade de colocar em equilíbrio ao mesmo tempo a energia e ao mesmo

tempo a Consciência.

O conjunto dos movimentos de seu corpo, de nossos corpos, são sujeitos a automatismos.

Esses automatismos se reproduzem durante toda a vida.

Eles permitem assumir certo número de funções que se tornam, assim, ‘inconscientes’, o que quer dizer que não há
necessidade de levar a consciência sobre o ato de respirar ou de andar para que a respiração ou a marcha se

efetuem.

O objetivo do yoga é, obviamente, o inverso.

É o de conscientizar os movimentos, as formas, as posturas, que são capazes mesmo, pela posição de
diferentes setores do corpo, de colocar em equilíbrio certo número de movimentos de energia e, consequentemente,

da Consciência.

***

SRI AUROBINDO – 17 de setembro de 2010
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Hoje, através da ativação de certo número de pólos do ser humano e, em particular, através da modificação do
‘gradiente de carga elétrica’ existente entre a superfície da Terra e as camadas superficiais e profundas da atmosfera,

esse gradiente é profundamente transformado, modificado.

Obviamente, ele se impacta no ser humano pelos pés, pela cabeça, e por tudo o que é de natureza eletromagnética,
seja permanente ou intermitente.

Quero falar com isso do centro energético chamado baço, do plexo solar e, é claro, do plexo cardíaco.

Assim, portanto, o ser humano está sujeito, queira ou não, a modificações importantes das cargas elétricas existentes
na superfície de seu envelope corporal.

Essas cargas elétricas podem ter efeitos que vocês qualificariam de deletérios, na medida em que eles podem induzir
certo número de anomalias, tanto nos seres humanos que seguem um caminho de transformação para a Luz, como

naqueles que se opõem pelo momento.

Isso é muito simples de compreender.

Isso vai se traduzir por uma modificação dos ritmos biológicos, por uma modificação importante do que é chamada de
memória, e uma modificação importante dos modos de funcionamento que escapam, frequentemente, à compreensão

do ser humano desperto ou adormecido.

A modificação dessas cargas elétricas é uma realidade.

Ela é, aliás, perfeitamente conhecida de seus cientistas, que dela se servem para tentarem se opor à chegada da Luz
em seu mundo.

O desenvolvimento dos campos elétricos e do eletromagnetismo e da eletrônica é, antes de tudo, destinado não a
lhes trazer conforto, mas para tentar evitar, justamente, a chegada da Luz e de certa forma de eletricidade sobre

esse mundo.

Aí está o primeiro objetivo.

Entretanto, essas cargas elétricas são duravelmente modificadas.

Elas se impactam prioritariamente sob os pés e sobre a cabeça, vindo modificar, sem entrar nos detalhes, o que é
chamado de ‘gradiente eletrostático’, fazendo com que a carga estática do ser humano (que é da ordem de várias

centenas de milhares de volts) esteja sendo modificada e isso desde já certo número de anos importante, dado que
em minha vida eu pude começar a compreender, vivendo, o que acontecia através desta modificação da eletricidade.

O objetivo é, obviamente, modificar a Consciência do ser humano.

Qualquer que seja seu grau de vontade para a Luz, qualquer que seja sua aspiração para não mudar ou para mudar,
o ser humano, que ele queira ou não, está sujeito a esses gradientes.

Obviamente, o efeito desse gradiente e dessas modificações de carga elétrica será profundamente diferente, de
acordo com a utilização que é feita e segundo, sobretudo, a Consciência que ali é colocada.

***

Quando eu fui São João, em termos que à época me eram desconhecidos, sob o ditado do Cristo, escrevi que
haveria muitos chamados, e que estes seriam marcados na fronte.

Essa marcação na fronte nada mais é que a redistribuição da eletricidade existente ao nível do pólo o mais alto do
ser humano, ou seja, sua cabeça.

Como o sabem agora, não é porque a eletricidade se modificou ao nível da cabeça que há abertura à Luz.

É um preâmbulo e uma preliminar que, segundo a utilização que será feita dessas cargas elétricas pela Consciência,
vão conduzir ou não à transformação luminosa do ser humano,substituindo progressivamente, ao nível da estrutura

física constituída de moléculas de carbono pela associação, não mais de moléculas de prana, mas de partículas
chamadas de adamantinas, a estrutura de carbono em estrutura de silício.



Costuma-se compreender que os vegetais, por exemplo, desassimilam o carbono em silício, pela destruição do
carbono.

O objetivo aqui é uma transformação alquímica real de suas células, ao mesmo tempo que de sua Consciência.

Isso permitirá, também, pela distribuição e a modificação das cargas elétricas, induzir ao nível celular o que é
chamado de ‘mutação genética’, que se prepara para receber a Luz sob forma de partículas adamantinas e,

sobretudo, de raios gama e de raios X, vindos dos fins longínquos do universo e, em particular, de três fontes bem
distintas, chamadas e formando a Onda Galáctica.

***

A Onda Galáctica não é simplesmente a influência do Sol Central da galáxia ou a influência do Centro Galáctico, mas,
bem mais, é a emissão de irradiações-gama vindas de fontes luminosas situadas em diferentes lugares deste

universo, tal como vocês o veem.

Essas irradiações têm por objetivo estabilizar as partículas adamantinas em sua estrutura.

Isso vai se traduzir, para a consciência do ser humano, sem entrar mais adiante nos detalhes, por certo número de
‘modificações de percepções’: ampliação da percepção do corpo, ampliação da percepção da consciência e da

interação com o que é chamado de ambiente, traduzindo-se ao extremo por uma fusão no Todo, perda dos
marcadores tempo-espaciais, perda dos limites do corpo.

Esse processo visa permitir, no momento vindo, poder acolher o que é chamado de ‘corpo de Estado de Ser', que é
uma estrutura que se situa fora desta Dimensão e, no entanto, chamada a entrar em contato com sua Dimensão.

É o que eu chamei, quando fui São João, de Corpo de Ressurreição.

Foi também chamado, no Apocalipse de São João, o ‘momento da pesagem das almas’, no momento em que os
chamados e os escolhidos subirão um a um na Luz, por intermédio de uma Ascensão ilustrada pela transferência da
consciência dissociada para a Consciência Unificada, por intermédio do veículo ascensional, pessoal ou coletivo,

chamado de Merkabah.

***

Essas Merkabah coletivas são ilustradas pelo aparecimento de luzes em seus céus, chamadas por alguns de vocês
de Embarcações Mães ou cápsulas de sobrevivência ou, ainda, o termo está na moda, me parece, de orbes.

São essas estruturas, arranjadas de modo específico, que são capazes de lhes permitir realizar, seguindo as linhas
de forças elétricas chamadas de Antakarana, de lhes permitir subir, seja numa embarcação, seja em seu corpo de

Estado de Ser.

Esse processo iniciou desde uma geração.

Ele chega agora a seu termo, o que quer dizer que o conjunto de seus veículos está agora perfeitamente
criado, perfeitamente alinhado para permitir esse momento.

Esse momento não é agora, mas ele está muito próximo.

Ele traduz também em suas vidas e na Consciência e no Ser, certo número de modificações que, para muitos de
vocês, são fundamentais, podendo se traduzir ou por mudanças de lugares, ou por mudanças de pessoas, ou ainda
por revoluções Interiores fazendo-os modificar seus comportamentos, seu papel social, e a vida toda simplesmente,

tal como vocês a concebem e tal como a vivem.

Isso participa de uma mesma transformação comum à Terra, comum ao Homem e comum ao conjunto deste
universo.

As premissas desta transformação são já visíveis para aqueles que se interessam pelo Céu, através do brilho dos



planetas, evidentemente os de seu sistema solar, através da modificação da irradiação eletromagnética do sol, que
obviamente perdeu sua cor amarelo-alaranjada e que emite, agora, no ultravioleta e no branco.

Essas modificações lhes são escondidas e lhes serão escondidas o mais longo tempo possível por aqueles que os
escravizaram porque, evidentemente, eles não querem que vocês reencontrem sua Liberdade.

E, no entanto, esta Liberdade está a caminho.

Ela lhes permite se estabelecerem no Ser ou no Estado de Ser, substituindo a civilização ‘do ter’ pela civilização ‘do
Amor e do Ser’, onde a autenticidade e a Verdade se tornam prioritárias sobre o ter.

Isso concorre também para transformar, de maneira durável e definitiva, a própria concepção que têm os humanos da
humanidade, da sociedade e do papel desta sociedade.

Quer você queira ou não, quer você esteja desperto ou não, cada um irá para onde quiser, em função da alquimia se
operando em seu Ser.

***

Então, seu corpo é um Templo.

Isso, Um Amigo lhes disse.

Mas esse Templo não é nada se não é vivificado pelo Espírito.

O que quer dizer que esse Templo se tornará ativo a partir do momento em que ele conecte o Espírito.

A ‘conexão pelo Espírito’ corresponde ao momento preciso em que o 3º olho se abre e se torna vibrante.

Isso é apenas uma etapa, a primeira, bem a primeira.

Ela não basta, obviamente, para levar a termo a transformação em ressonância com a Luz.

Mas ela é, entretanto, a etapa inicial e primeira.

Muitos entre vocês, aqui como em outros lugares, vivem as transformações sem poder, contudo, ali colocar palavras,
nomes, descrições.

O mais importante, é claro, é vivê-lo, não tanto ter a explicação, mas viver as modificações de consciência,
acompanhando essas modificações de percepções existentes mesmo nesta estrutura física, porque é através dessas

percepções que a consciência se modifica.

Nós frequentemente lhes dissemos que a Consciência é Vibração, e ela o é.

Nos mundos supra lumínicos, a Consciência, eu diria, é apenas Vibração, a corporeidade não é mesmo fixa dentro de
uma forma, dado que ela se expressa através de um veículo que é modulável em função dos desejos, da própria
coloração dos desejos que apresentam esta Consciência habitando um veículo, feito para vocês de partículas

imateriais.

O que vocês chamam de imaterial em seu mundo são apenas partículas não conhecidas, porque não presentes em
seu universo.

E, evidentemente, seus cientistas chamam a isso de ‘antimatéria’.

A antimatéria é, por definição, o inverso do que é chamado por seus físicos, buracos negros, mas bem mais a Luz.

Há, aí também, uma inversão específica, fazendo temer os buracos negros e a antimatéria como algo que significa a
aniquilação total da Consciência.

Ora, nada é mais falso do que isso.

É o mesmo princípio para o fogo: suas religiões, sem exceção (exceto, talvez, no hinduísmo), sempre assimilaram o



fogo às chamas do Inferno, enquanto que o fogo é, antes de tudo, iniciação e amor.

Vejam como é muito fácil inverter uma Verdade para fazer algo de falsificado, desviando inteiramente o sentido
primeiro do que é observado, sentido ou vivido.

A antimatéria não é a morte, mas, ao contrário, a Vida.

***

Muito numerosos seres humanos fizeram a experiência de aceder a estados de Consciência fora do corpo e, no
entanto, dentro da Matriz, sem poder sair.

Esta experiência, bem conhecida hoje, faz dizer àqueles que voltam que a morte se situa na vida, e que a verdadeira
vida está na morte e, no entanto, eles não saíram da Matriz.

Eles saíram simplesmente no astral, na experiência fora do corpo, dentro mesmo da Matriz, na luz refletida pelo Sol.

E, no entanto, eles chamaram a isso «Amor».

A Vibração do Estado de Ser, a Vibração da antimatéria, lhes é totalmente ocultada.

Apenas penetrando nas esferas de Luz autêntica e Vibral que vocês podem dizer e fazer a experiência de ter
deixado a Matriz viajando, não no corpo astral, mas no corpo de Estado de Ser.

Esse corpo de Estado de Ser que muitos, com relação aos anos anteriores, começam a perceber mesmo em suas
estruturas, seja pela ignição das 3 Lareiras, seja pelos formigamentos percorrendo o conjunto do corpo físico com um
sentimento de fogo que devora e que, no entanto, não queima, que traduz a expansão da Consciência e o acesso, de

uma maneira como de outra, a esse corpo de Estado de Ser.

O acesso se realiza primeiramente pelo Antakarana, pela ponte de Luz unindo o princípio inferior ao princípio
espiritual e divino.

É essa ponte de Luz, chamada de ‘Cordão Celeste’ também, que vai lhes permitir se beneficiar de um afluxo de
elétrons e de partículas adamantinas profundamente diferentes do que é observado comumente sobre a Terra.

Em seguida, instala-se um trabalho de transmutação.

Esta transmutação não se refere unicamente à Consciência, mas ela se refere também a esse corpo e seu
metabolismo e sua fisiologia.

Assim, alguns de vocês começam a viver ‘modificações de comportamento’, tanto alimentar como sexual, como
afetivo, que os faz completamente mudar de modo de funcionamento.

Isso não resulta qualquer privação, mas sim, realmente, uma transmutação ligada à Luz.

***

Existe, nesse Templo que é seu corpo, a possibilidade, pelo que eu chamei desde pouco tempo de ‘posturas
integrativas’, de realizar uma assimilação de Luz muito mais simples e muito mais rápida.

É necessário, entretanto, compreender que, a partir do momento em que os pontos novos se ativam em seu corpo,
esses pontos são os ‘nós’ da Consciência, permitindo, como ‘nós’, se tornarem chaves de abertura, chaves de acesso

a potenciais novos.

É por essas chaves e esses potenciais novos que se realiza, de algum modo, a comunicação, a ‘amarração’ (porque
é a palavra a mais exata) que vai se fazer através do seu corpo físico, com o corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade é profundamente diferente para cada ser humano, em função de sua origem dimensional,



em função, certamente, de suas linhagens espirituais, em função de suas afiliações espirituais.

Cada ser humano é, então, assim, diferente, e não mais fixo dentro da mesma forma, o que explica que as
modificações identificáveis naqueles que seguem o caminho da Luz podem ser as mesmas ao nível do que se chama
de 3 Lareiras, mas se tornam profundamente diferentes quando se começa a entrar nos meios de conexão com esse

corpo de Estado de Ser.

Maria e Um Amigo lhes revelaram as 12 Estrelas, assim como o Senhor Metatron, permitindo pelos 12 Raios de Luz
religá-los, muito mais seguramente do que com os cordões celestes, com uma das partes do corpo de reunificação da

Luz, chamado de ‘Fonte de Cristal’ ou Bindu, e com o veículo interdimensional chamado de Merkabah.

Esta Merkabah possui uma estrutura geométrica, mas a nada serve sobrecarregá-los porque ela é extremamente
complexa, com suas 144 faces.

Há simplesmente que perceber os efeitos ao nível do que é chamado de 12 Estrelas de Maria e dos 12 tubos de Luz
partindo da cabeça e se juntando ao veículo de Estado de Ser.

Vocês são, portanto, religados por pontos de Consciência extremamente precisos.

***

O primeiro é chamado de Antakarana ou Cordões Celestes, que são em número de dois, existentes lateralmente em
relação às suas orelhas e subindo nos planos sutis os mais elevados, até o Sol.

Desde pouco tempo está então ativado, e vai se ativar progressivamente cada dia, o corpo do Ser em meio ao seu
veículo dissociado, por intermédio de 12 Raios de Luz que estabelecem o contato com o corpo de Estado de Ser.

No momento do nascimento, o corpo do Ser humano, no momento do primeiro sopro, recupera alguns fios de Luz, em
número de 24.

Doze fios de Luz para a alma, doze fios de Luz para o Espírito, que se impactam diretamente ao nível dos chakras de
enraizamento da alma e do Espírito.

O processo, hoje exteriorizado, corresponde à ativação dessas 12 Estrelas, ao nível de sua cabeça, colocando-os em
contato consciente e lúcido, e não mais interiorizado unicamente, com o que resta de sua Divindade, mas com a

totalidade de sua Divindade existente no veículo de Estado de Ser preso no Sol.

O Sol, que nós modificamos, e, em particular, pelo trabalho dos Arcanjos e do conjunto de embarcações, 21
embarcações da Frota Intergaláctica Mariana, que literalmente modificaram as forças aprisionadoras da Matriz ao

nível da heliosfera.

Assim, portanto, nós modificamos, uns e outros, cada um a seu modo, a ‘armadilha solar’.

Essa armadilha solar distendeu-se até estabelecer, desde agora quase dois anos, uma ponte de Luz permanente que
eu chamaria, se querem, de Cordão Celeste, o Antakarana, e a ponte de Luz interdimensional que existe doravante

de maneira definitiva entre o Sol e a Terra.

É por este «Arco» chamado de elétrico por seus cientistas, que se derramam as energias de liberação da Terra,
desde o Sol, via seus veículos de Estado de Ser.

Ele permite elevar seu nível Vibratório pessoalmente e também ao nível da Terra, permitindo-lhes
elevar globalmente o nível Vibratório do conjunto: homens, vegetais, animais, todas as formas de vida e a própria
Terra, até um momento que eu chamaria de ‘limiar’, que permitirá, no momento vindo, realizar o que eu chamei de

Ascensão e o reencontro com o Cristo.

Isso se desenrolará sem fazer intervir qualquer atividade mental ou qualquer atividade emocional.

Isso resultará da ‘lei de atração e de ressonância’.

Vocês não têm, portanto, que se colocar questões sobre o desenrolar desse processo porque, eu lhes asseguro, ele



é estritamente natural.

Ele necessita unicamente que sua Consciência trabalhe, ela, como disse Maria e como nós o repetimos,
na humildade, na simplicidade e também na facilidade.

Porque a Luz é simples, ela é humilde e ela é fácil, na condição de que o mental não lhe faça obstáculo, na condição
de que as emoções não lhe façam obstáculo, e na condição de que a personalidade se abandone totalmente à Luz, a

fim de viver a transfiguração e, enfim, a crucificação.

São as únicas condições.

Não há nada mais a pensar, não há nada mais a realizar.

***

A prática do yoga, o posicionamento de seu corpo e de sua Consciência vai trabalhar para a facilitação e a
atualização desse trabalho.

É a única coisa que vocês têm a fazer (*).

Fazendo isso, vocês participam do esforço das linhas de menor resistência desses corpos e das consciências que
se despertam para a Luz e vocês permitem um trabalho global do conjunto do sistema de vida de Gaia para sua

Dimensão nova de Vida.

Obviamente existem, e vocês não estão sem o saber, forças que resistem e que se opõem a esta nova Dimensão, o
mais frequentemente pelo medo, o mais frequentemente pela incompreensão e raramente de maneira consciente,

simplesmente porque o ser humano se esqueceu de onde ele veio, porque o ser humano esqueceu que ele era Luz e
lhe é muito difícil conceber a Luz fora de seu campo de experiência de vida e fora desse corpo.

E, no entanto, vocês são a Luz do mundo, mas a Luz não é desse mundo, como Cristo o disse.

Assim, então é para alguns seres humanos, no entanto no caminho, uma dificuldade essencial que é compreender
que esse corpo e esta personalidade são estritamente ilusórios.

Há, portanto, um passo a cruzar, chamado por Anael de «abandono à Luz», que muitos não chegam a cruzar,
porque o desconhecido é uma dúvida.

Ora, este desconhecido, cada vez mais seres humanos começam a vislumbrar e a viver mesmo nesse corpo ilusório.

***

Assim, portanto, esses seres que os precedem no caminho são os pioneiros, de algum modo, deste despertar ao
Estado de Ser.

Este despertar ao Estado de Ser que, como o sabem, foi obstruído em certo momento por configurações genéticas
específicas ligadas a um trabalho tecnológico de 'enfraquecimento' realizado por aqueles que se opõem à Luz.

Este obstáculo não está mais.

Não existe mais qualquer obstáculo exterior para o seu estabelecimento no Estado de Ser.

O único obstáculo, como foi dito, é e permanecerá você mesmo.

Não existe qualquer obstáculo exterior para seu estabelecimento no Estado de Ser.

Isso não é feito, obviamente, para provocar uma dualidade ou uma culpabilidade, ou um medo, mas para fazê-lo
tomar consciência e tornar-se lúcido do que, em você mesmo, bloqueia o acesso a esta Eternidade.

Isso é para ponderar, contudo, pela intensidade e o fluxo de partículas adamantinas que se derramam agora na alta
atmosfera terrestre e até esta Terra.

A Onda Galáctica não tocou a Terra inteiramente, e, no entanto, os efeitos lhes são perceptíveis dia a dia.



Vocês o constatam pelas pressões diversas ao nível de seu corpo, pela modificação, eu disse, de seus ritmos
biológicos e fisiológicos, pela modificação de sua consciência, dando-lhes acesso, quando de suas noites ou mesmo

quando de suas meditações, a fenômenos inusitados e totalmente novos.

Se vocês permanecem na humildade e na simplicidade, vocês permanecerão centrados.

Não há qualquer risco de sair do centro, se não é a personalidade que quereria se apropriar.

Não se esqueçam tampouco que, através deste acesso, que o tempo é ilusão.

Que o que lhes parece se desenrolar de acordo com uma marcha precisa e mesmo se nós aí concorremos, através
das efusões de energia que lhes oferecemos, elas são apenas destinadas a atrair sua Consciência de maneira
consciente e muito pontual, eu diria, para momentos precisos, sobre todo o planeta, por razões obviamente de

amplificação Vibratória.

***

Não se apeguem, tanto à sua personalidade como a qualquer percepção que quereria levá-los a vidas passadas ou a
vidas futuras.

O centramento no instante é essencial.

No ‘Yoga da Unidade’ (**), o que lhes comunicou Um Amigo é essencial, permitindo-lhes encontrar o alinhamento e
o centramento necessários à transmutação final de suas estruturas e de sua consciência.

Nada mais lhes é necessário.

Absolutamente nada mais.

Se você se centrar nisso, se você chegar a perceber a Cruz central na sua cabeça, então, tudo irá acontecer
perfeitamente bem.

Vocês não serão afetados de modo algum pelas circunstâncias ambientais.

Vocês não serão afetados pelas resistências da Luz, as resistências à Luz, pelas resistências da Sombra à Luz.

Vocês serão, vocês mesmos, Luz e se tornarão progressivamente totalmente transparentes.

Esta ‘transparência’ de que falo é uma transparência Interior, uma clareza Interior que se tornará, no momento final,
uma transparência total que verá a dissolução total do que é chamado de Matriz e, portanto, do que é ilusório no

interior desta Matriz.

É para esse momento que vocês precisam se preparar agora e já.

As preparações Vibratórias que vocês vivem, que vocês viveram desde o início deste ano, bem após os Casamentos
Celestes, através do acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade, através das meditações que nós lhes

propusemos, de recepção, assim como de efusão da Luz, são destinadas a terminar esta Obra em vocês.

***

Aí estão algumas palavras que tinha a lhes dar, relativas à transformação em curso que lhes concerne, além de sua
individualidade, ao conjunto da Terra.

Porque o que vocês realizaram é um trabalho extremamente potente, não a um só, mas a vocês todos.

Devido mesmo a esta associação do número de pessoas, houve uma real multiplicação do efeito das primeiras
irradiações da Luz Adamantina, das primeiras irradiações da Fonte e das primeiras irradiações do Ultravioleta em seu

sistema solar.



Sejam agradecidos e congratulados como nunca.

Agora, caros Irmãos e caras Irmãs, se, com relação a esse processo que acabo de fazer sobrevoar, há
questionamentos, então, vamos tentar responder juntos.

***

Questão: os 3 dias participam desta transformação do corpo de carbono em corpo de silício?

Sim, para os que eu qualificaria de «a equipe no solo».

Para aqueles de vocês que seguiram os Casamentos Celestes e os realizaram, haverá, efetivamente, duas
humanidades que compartilharão certo tempo esta Terra.

Alguns seres se tornarão, através mesmo de seus corpos físicos, realmente luminosos.

E isso será visível após esses três dias.

***

Questão: o que você chama de «respiração consciente» e como colocá-la no trabalho?

A respiração consciente é simplesmente ‘respirar com consciência’.

Quer dizer sair do automatismo da respiração para adotar uma respiração voluntária e consciente, seja superficial,
profunda, ventral ou torácica.

O importante é estar consciente da respiração.

Portanto, respirar conscientemente.

É toda a diferença entre a respiração que se faz naturalmente, automaticamente, sob influência dos centros
reptilianos situados no tronco cerebral e a ‘respiração conscientizada’, cuja influência se faz pelo neocórtex [composto
de seis camadas, as mais externas dos hemisférios cerebrais; fonte: en.wikipedia.org] e, portanto, ao nível das camadas

as mais superficiais da consciência, que correspondem ao acesso ao Divino.

***

Questão: poderia explicar os termos «humildade» e «simplicidade»?

A humildade e a simplicidade é o que decorre de sua colocação, em consciência, ao nível do Coração.

É o momento em que a personalidade se apaga diante do Coração.

É o momento em que não há mais «eu quero».

É o momento em que não há mais «é preciso que».

É o momento em que as coisas se desenrolam na simplicidade, na fluidez, na Unidade, na sincronia e de acordo
com o ‘princípio de atração e de ressonância’.



É o momento em que a personalidade não se coloca mais à frente.

É o momento em que ela se apaga diante do Coração e do Fogo do Coração.

A humildade, ser humilde, é não reivindicar o que quer que seja se não é o lugar do Ser.

A simplicidade, quanto a ela, corresponde a fazer simples, ao nível de seus pensamentos, a fazer simples, ao nível
de seus comportamentos, a não cultivar o que é complicado.

O que é complicado é, por exemplo, querer buscar o que você foi numa vida passada, porque isso o afasta do
instante.

É, por exemplo, se projetar num futuro para saber o que vai lhe acontecer amanhã ou dentro de um mês.

Isso é muito complicado.

A simplicidade e a humildade se vivem no instante presente, no Aqui e no Agora e são totalmente indiferentes ao
ontem e ao amanhã.

O mental vai sempre procurar provocá-los numa referência com relação a uma experiência passada ou numa
projeção no futuro.

O mental é complicado, o Coração é simples.

Vocês devem sair e desaprender certo número de comportamentos que, evidentemente, até o presente, eram os
únicos possíveis para lhes permitir viver nesta Ilusão.

Mas vocês não podem manter as ‘leis das ilusões’ se querem sair da Ilusão.

Quanto os textos orientais disseram que esse mundo era Maya, Ilusão, eles falavam estritamente a Verdade.

Obviamente, enquanto vocês não tenham acesso ao outro lado, vocês consideram esse mundo como a única
realidade.

Vocês consideram que seu corpo é real, que sua vida é real, que seus filhos lhes pertencem, que vocês são
diplomados em tal escola, etc., etc..

Mas tudo isso cai diante da Verdade e da simplicidade do Coração.

É isso que é preciso aceitar.

Isso participa grandemente ao abandono à Luz.

Enquanto vocês estão apegados ao seu papel, seja social, seja afetivo, seja profissional, enquanto vocês estão
apegados a esse corpo, vocês não podem tocar a simplicidade, o que não quer dizer, evidentemente, colocar fim a

esse corpo, mas é uma mudança de ‘ponto de vista’ capital, que lhes permite ir para a simplicidade.

Trata-se, de certa forma, de uma ‘desidentificação’, desidentificação de todos os seus papéis, da própria
personalidade.

Isso permite o acesso ao impessoal, isso corresponde ao acesso a Brahma e isso corresponde ao acesso ao Estado
de Ser.

Nós insistiremos cada vez mais nesta noção, porque, atualmente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem a
transformação da Luz através da ignição das diferentes Lareiras.

Mas resta, é claro, a experiência do Estado de Ser, que não foi realizada por muitos deles.



E por isso é muito difícil conceber outra realidade, outra Verdade.

É muito difícil conceber que a Luz não se importa com seu corpo, assim como sua Existência não se importa com a
ilusão que vocês acreditam ser.

Enquanto você está apegado a algo de você mesmo, e mesmo ao que vocês chamam de Luz, você não é a Luz.

***

Questão: como a Ascensão coletiva se articula com a Ascensão individual?

Cara Irmã, aí está o gênero de questão que não é simples e que afasta da Verdade do que é vivido.

O ‘processo da Ascensão’ é extremamente simples quando a porta do Coração está aberta.

Ele se torna extremamente complicado através do filtro mental.

Descrever a estrutura da Merkabah e de suas 144 faces tornar-se-ia extremamente fastidioso.

E não é porque vocês têm a descrição de algo de exterior que vocês o vivem.

A Ascensão acontecerá segundo diversas ondas sucessivas, individuais, coletivas e finais, que nada têm a ver umas
com as outras.

O momento ainda não chegou, talvez, de lhes permitir compreender, em Verdade e em simplicidade, esse ‘triplo
processo’.

Resta-lhes viver o que é para viver durante esses 12 dias [as 12 etapas das Estrelas de Maria].

Resta-lhes viver o período que precederá o que é chamado de ‘3 dias de Trevas’.

Contentem-se de vivê-lo e as coisas lhes aparecerão muito mais claramente naquele momento, enquanto que elas
apenas os fariam se confundir pelo momento.

Do mesmo modo, imaginem que há 2.000 anos, um pouco menos, em lugar de falar dos chamados que seriam
marcados na fronte, se o Cristo me tivesse pedido para escrever o que eram as 12 Estrelas, mas quem teria

compreendido?

Considerando-se que, mesmo hoje, aqueles que não vivem a transformação da Luz não podem absolutamente
compreender o que quer dizer ‘ser marcado na fronte’.

Vocês apenas podem compreender o que vocês vivem com o Coração.

O resto é e permanecerá uma armadilha do mental.

***

Questão: até onde se estende a responsabilidade pessoal?

Então, em resposta a esta questão, sou obrigado a fazer um preâmbulo.

Compreenda e aceite, e isso se torna evidente, eu estou seguro, para muitos de vocês, a Matriz ilusória, o
fechamento pelas forças de atrito eletromagnéticas gravitacionais induzidas por Lúcifer e pelos Dracos, há tempos

muito antigos, comprimiu literalmente certo número de consciências.



Esta consciência apenas pode perdurar pelo jogo da Dualidade chamado de Bem/Mal (Atração/Repulsa), ou, se
preferem, de Karma.

Assim, portanto, vocês foram formatados, no corpo e no mental, a sempre reagir e a vislumbrar a ação como uma
sequência de ações e de reações, no plano kármico, como no plano das simples forças existentes na Matriz.

Vocês aderiram, portanto, para alguns desde muito tempo, a um modo de funcionamento totalmente dual.

Enquanto vocês mantiverem esta Dualidade, ainda que fazendo o Bem para responder ao Mal, vocês permanecem
sob a influência da Matriz.

O absurdo da coisa foi fazer crer à humanidade que, à força de fazer o Bem, o Mal desapareceria.

Isso é arqui-falso.

Isso não pode ser.

Apenas encontrando o Ser e o Si que vocês escapam da Matriz.

Vários místicos, vários Santos, mesmo em sua tradição, o demonstraram.

O Serviço, no sentido o mais nobre, que corresponde à doação de Si, não é fazer o Bem.

É dar-se, você mesmo, o que não é de forma alguma a mesma coisa, eu diria mesmo que é o oposto.

Assim, fazer o Bem ou fazer o Mal não muda estritamente nada e mantém, eternamente, o próprio jogo da Matriz, o
combate do Bem e do Mal, o combate da Sombra e da Luz, ilustrado ao mesmo tempo pelo mito de Prometeu, e pelo

combate Sombra/Luz que vocês realizam, aqueles que buscam a Luz desde tanto tempo.

O acesso à Luz Vibral implica em se ‘desincrustar’, literalmente, desse modo de funcionamento.

Isso não quer dizer indiferente ao mundo, isso quer dizer, simplesmente, colocar-se fora da lei de ação/reação (tão
cara a muitos de vocês, dado que vocês a chamaram de «livre arbítrio») para substituir isso pela ‘Lei de Graça’ ou

pela ‘Lei de Liberdade’, que escapa às induções do Bem e do Mal.

Sua responsabilidade, quando vocês vivem o que vivem ao nível consciente, é sair desses esquemas de
funcionamento que mantêm, literalmente, a Matriz.

O que mantém, antes de tudo, a Matriz, pela confrontação permanente do Bem e do Mal, foi chamado de ‘sistema de
controle humano’, injetando, literalmente, na consciência coletiva, crenças às quais todo ser humano adere.

A crença na Luz não é a vivência da Luz.

A crença no Cristo não é a vivência de Cristo.

A crença em uma religião não é viver o fato de estar religado.

A própria etimologia de suas palavras, quaisquer que sejam as línguas e a raiz indo-européia, remete sempre
à Ilusão.

Poder-se-ia citar muito numerosos exemplos, isso foi feito.

Assim, portanto, sua única responsabilidade é não se re-prender você mesmo no combate do Bem e do Mal.

Certamente, vocês estão num corpo dual que participa ao combate do Bem e do Mal.

Mas o seu Espírito não.

Assim, portanto, tornando-se Unitário, em Consciência, assim, portanto, tornando-se unitário e colocando-se além da
ação/reação, colocando-se na ‘Lei de Ação de Graça’ e na ‘Lei de Unidade’, como Filhos da Lei de Um, vocês

escapam, de maneira definitiva, do combate do Bem e do Mal.



Vocês não estão mais, literalmente, sujeitos a essas forças.

Vocês saem do complexo Deus/Diabo para entrar no complexo da Fonte e da Unidade, refazendo de vocês Filhos
de Luz, Filhos da Lei de Um, e Sementes de Estrelas.

Enquanto vocês aderem, por seu ‘ponto de vista’, por seu comportamento, à Matriz, ainda que fazendo o Bem, vocês
participam à Matriz, e vocês não podem dela sair.

Compreendam com isso que eu não disse que era necessário nada fazer, mas extrair-se desse jogo dual é uma
preliminar para agir segundo a ‘ação de Graça’.

O próprio ‘princípio da ação de Graça’ é realizar ações independentes de qualquer reação.

É ação para a ação.

Não é de modo algum uma reação.

A ‘ação para a ação’, privada de qualquer ação/reação, os conduz a viver a evidência do Coração, a simplicidade, a
humildade e, sobretudo, a ‘Lei de menor resistência’, quer dizer que tudo o que acontecer em sua vida se fará de

maneira simples, evidente e fácil.

Isso assinalará para vocês, de maneira direta, sua verdadeira responsabilidade e sua aquiescência à saída da
Matriz, ainda conservando esse corpo.

Pretenderem-se responsáveis uns dos outros, seja através de um papel social, afetivo, ou mesmo genético, é um
erro.

Os laços que foram criados na Matriz, chamados laços filiais, pai, mãe, filho, não têm qualquer sentido fora da Matriz,
porque vocês são imortais e eternos.

Vocês não passam, portanto, pelos ciclos de vida e de morte.

Não há afiliação a um DNA e a uma linhagem, no sentido genético.

Vocês são afiliados às suas linhagens espirituais as mais livres, assinando suas origens estelares, e, por vezes,
também sua origem Dimensional.

Isso é profundamente diferente e fará de vocês seres livres e responsáveis.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes peço que acolham todas as minhas bênçãos.

Recebam e acolham o meu Amor, como eu acolho o de vocês, e eu lhes digo até breve.

************



(*) – Série **PROTOCOLOS**:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos

(**) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1, 2 e 3’ – UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***
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***
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Eu sou um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Caros Irmãos e Caras Irmãs, gratidão pela sua escuta, pela sua Presença.

Eu venho a vocês para explicitar certo número de elementos em relação com a primeira parte do Yoga da Unidade,
que vai lhes permitir, quando os exercícios que lhes darei forem praticados, favorecer, de um lado, o alinhamento e a
ignição de suas três Lareiras e, num segundo tempo, favorecer sua própria colocação no Samadhi, aceder à Alegria

interior e preparar o que vem.

Os nomes das Estrelas lhes foram dados, assim, os sons e as últimas Chaves Metatrônicas lhes foram emitidos.

Resta-lhes agora percorrer as Vibrações das 12 Estrelas, colocá-las no serviço, na função, a fim de lhes permitir
verificar, por vocês mesmos, a utilidade desse Yoga da Unidade.

***

Ontem, eu revelei que nós falaríamos da 2, e da 4, e da 3.

De fato, a particularidade dessas 12 Estrelas é poder ressoar 2 a 2, 3 a 3, e 4 a 4, permitindo despertar em vocês e
criar certo número de Vibrações, certo número de modificações de sua consciência comum, permitindo-lhes tocar e

estabelecer a junção com o Corpo de Estado de Ser.

Por intermédio do Bindu, ou Fonte de Cristal, vocês vão vê-la Vibrar em uníssono com a Unidade.

***

Como em todo Yoga, vocês reencontrarão a respiração associada às posturas (asanas) e aos mudras (gestos
realizados com os dedos), permitindo conscientizar e revelar a utilidade, o trabalho e a função dessas 12 Estrelas que

são, eu os lembro, 12 potenciais espirituais novos, que assinalam sua liberação definitiva da matriz, se tal é sua
escolha, se tal é sua evolução.

Durante o mês de agosto, a Cruz no Céu se impactou em sua cabeça, realizando a Cruz Celeste da transformação.

UM AMIGO - 17 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-Zi6VWtuphmU/UXAHwLJY8UI/AAAAAAAAA0M/OgtZ2WrvJEI/s1600/UmAmigo+-+17.09.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Ela está inscrita em suas estruturas biológicas, em sua estrutura energética e em sua estrutura de Consciência
Unificada.

Assim se estabeleceu a Cruz.

Esta Cruz que vai lhes servir de marcador, em sua cabeça, permitindo, num primeiro tempo, se alinharem,
inteiramente, despertarem, inteiramente, sua tripla Coroa constituída da dupla Coroa da cabeça, da Coroa do

Coração, em junção também com o Triângulo Sagrado, realizando o alinhamento Unitário com a Vibração de Cristo,
de Maria e de Miguel, Vibrando em uníssono com sua liberação.

Os momentos estão aí.

Os momentos chegaram de revelar e de despertar o que deve sê-lo, a fim de que esse mundo, onde vocês colocam
seus pés, se revele na Luz da Verdade, a fim de que cesse a Ilusão.

***

Vários de vocês, sobre esta Terra, começam a viver as premissas deste Despertar e deste voo, porque é disso que
se trata.

A espiritualização da matéria, anunciada e prometida pelo Cristo quando de sua primeira vinda, encontra hoje um eco
na humanidade, naqueles de vocês que foram chamados e que responderam ao chamado da Unidade pelos

Casamentos Celestes, pelas Núpcias Terrestres.

Daqui a pouco intervirá a Divina Maria, que está à cabeça da Frota Intergaláctica da Luz, que se aproxima doravante
de vocês.

Esta intervirá para lhes permitir viver, com facilidade, as 12 etapas que restam até a Reunificação de Cristo, Maria e
Miguel, em 29 de setembro, esse mês.

Restam, portanto 12 etapas.

Cada dia correspondendo à ativação de uma Estrela, em seu pleno potencial, permitindo-lhes realizar o 12 em Um,
reunificar, em vocês, o que deve sê-lo.

Na Cruz de sua cabeça reside o pivô e o eixo central sobre o qual se realiza a Ascensão ou translação dimensional.

Resta-lhes, agora, colocar em prática esse Yoga da Unidade.

***

Em sua primeira parte, 2 a 2, os pontos os mais importantes são representados pelas sílabas sagradas AL-OD e IM-
IS.

Esses quatro pontos são as extremidades da Cruz da Luz branca percorrendo sua cabeça e seu Coração, realizando
a Cruz de Luz necessária ao restabelecimento da Unidade dos quatro Elementos, revelados sobre a Terra pela

Presença dos Quatro Cavaleiros, da liberação dos quatro Elementos e de seu retorno à sua Unidade.

Isso corresponde ao desvendamento do que, até o presente, havia sido mantido comprimido e fechado, chamado de
Éter: ETH - ER.

ER correspondendo ao centro da Cruz de sua cabeça.

Por esse ponto se estabelece a comunicação entre o Éter do Céu e o Éter de seu Coração, permitindo acender o
Fogo do Coração, Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Fogo da Unidade.

O Yoga da Unidade é o meio que lhe é oferecido, dado, a fim de despertá-lo a você mesmo, de colocá-lo em pé e de



revelar inteiramente o que você é.

Os momentos chegaram de percorrer o caminho da liberação.

Assim, a primeira Cruz a estabelecer corresponde às quatro Estrelas chamadas AL-OD e IM-IS.

Respirando e levando sua consciência sobre esses quatro pontos, vocês vão se alinhar, como eu o dizia, sobre sua
frequência Vibratória Autêntica, permitindo despertar, acender e alinhar as três Lareiras: o sacro, o Coração e a

cabeça, realizando a fusão mística, em você, de Cristo, Maria e Miguel.

Isto está a caminho, a partir de hoje, até 29 de setembro, esse mês.

***

Eu deixarei Maria revelar isso, um pouco mais, na vivência que você terá a realizar, no trabalho que terá a fazer para
a Terra e para você, a fim de fazer de modo a que a maior parte de seus Irmãos que não estavam ainda conscientes

e lúcidos de seu papel e de sua função, sobre esta Terra, neste final dos Tempos, tornem-se.

A respiração, assim como a focalização sobre esses quatro pontos, é uma técnica essencial que permite ativar a Cruz
correspondente às funções que acabo de lhes dar.

Para aqueles de vocês que não captariam a Vibração desta Cruz, existe um meio muito simples, por você mesmo,
utilizando as palmas de suas mãos e a Energia eletromagnética encontrada nas palmas da mão, permitindo ativar a

AL-OD e a IM-IS.

Assim, bastará colocar a palma de sua mão esquerda na direção do ponto AL, a 5 cm de distância, e a palma de sua
mão direita, a aproximadamente 5 cm de distância do ponto OD, realizando a junção do Alfa e do Ômega, revelando

em você a Dimensão Cristo-Luz, denominada Ki-Ris-Ti, Filho da Luz e Filho Ardente do Sol.

*

*

Em seguida, respirando calmamente, as mãos colocadas nesses lugares, vocês vão deslocar a palma de sua mão
esquerda sobre o ponto IM (acima da orelha esquerda) enquanto que a palma da mão direita vem se colocar na

direção do ponto IS.

*

*

Assim, você vai ativar os dois circuitos principais que permitem reunificar as cinco Vibrações em uma única,
permitindo assim às Energias da Fonte de Cristal se derramar em você, assim como conectar, de maneira definitiva,

seu Veículo de Estado de Ser.

***
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Assim, unificando primeiro o Alfa e o Ômega, e, em seguida, o Aqui e Agora, você se centra, de maneira definitiva, em
seu alinhamento de Unidade.

Realizando isso, tanto quanto o desejar, tanto quanto puder, sem nada mais fazer do que colocar suas mãos como eu
disse e respirar calma e profundamente, você vai colocar em Vibração e em rotação as 12 Estrelas existentes em sua

cabeça.

Assim, você poderá, pouco a pouco, ativar uma atrás da outra, a totalidade de suas Estrelas e colocá-las na função,
preparando-se para receber a tripla Unidade, inteiramente (Cristo, Maria e Miguel), em 29 de setembro.

Naquele momento, os dias não serão mais, jamais, idênticos ao que foram antes,

Seu Interior e sua Luz serão transformados.

Vocês viverão a Luz de maneira mais consciente, de maneira muito mais desperta, de maneira muito mais lúcida e,
sobretudo, com uma maior clareza, uma maior precisão, unificados no Coração, unidos uns aos outros na Verdade do

Amor, por intermédio do Cristo.

O Mestre da Luz volta, assim como ele anunciou, não num corpo, mas como Vibração e Consciência etérea,
manifestando-se nos planos multidimensionais e chegando, enfim, cavalgando a Onda Galáctica, pela Energia e a

Graça Metatrônica, até seu mundo, até seu Sol e até esta Terra.

Isto está em curso e não parará mais.

***

Vocês devem se preparar.

Vocês devem vigiar.

Vocês devem solicitar.

Vocês devem render Graça a esses momentos que viverão entre hoje e 29 de setembro.

Assim, colocando suas mãos, durante alguns minutos, do modo como vou reproduzir: AL-OD. IM-IS. (ndr: ver
esquemas), vocês vão, de maneira instantânea (aqueles que seguiram os Casamentos Celestes e os que nos

alcançam agora no caminho da Unificação) alinhar suas 3 Lareiras e poder Vibrar nessas três Lareiras do mesmo
modo, a fim de Unificar, em vocês, a Vibração de Cristo, a Vibração de Miguel, a Vibração de Maria, e, portanto,

acolher Ki-Ris-Ti.

***

Isso está a caminho para vocês.

As percepções Vibratórias e de Consciência vão se tornar cada vez mais intensas no interior de suas estruturas.

Alguns de vocês terão necessidade de calma.

Outros, de comer mais.

E, outros enfim, de não mais comer.

Será necessário que sua fisiologia se adapte à Consciência nova, Consciência da Unidade, Consciência da Alegria,
Consciência do Amor e da Verdade.

Isso vem para vocês, agora, de maneira intensa.

Congratulem-se.

Não tenham em conta qualquer das desordens desse mundo, porque é por sua potência Interior que vocês vencerão.



Não o combate contra qualquer Sombra, mas vocês vencerão por estabelecer a Luz em seu lugar nesse mundo, a fim
de que esta Terra ascensione em sua nova Dimensão, em sua nova frequência Vibratória.

Certamente, isso não é completamente para já.

Mas, por antecipação, vocês têm a oportunidade de poder vivê-lo e realizá-lo.

***

Assim, eu falei do 2 e do 4.

Esse 2 e esse 4 são certamente o mais importante.

Vêm, em seguida, outras Cruzes, presentes em sua cabeça.

Primeiro, o eixo vertical será sempre o mesmo, constituído de AL-OD.

AL-OD sendo diretamente ligado ao alinhamento e à Reunificação de seus dois hemisférios do cérebro, na área de
projeção do que é chamado de corpo caloso, unindo, por uma ponte de substância, seus dois hemisférios cerebrais,

fazendo com que vocês funcionem novamente em um modo Unificado.

O Aqui e Agora da Cruz, IM-IS, permite-lhes apreender, ver, os meandros de todas as vidas que enfrentam,
permitindo-lhes, não violar a intimidade, mas ver a Verdade da forma de vida que está frente a vocês, pelas suas

linhagens, pela sua Vibração e pela sua Dimensão original, dando-lhes acesso à chave da Eternidade, a sua, como a
forma de vida que está frente a vocês.

As quatro linhagens espirituais são diretamente procedentes destes quatro pilares, chamados de Quatro Cavaleiros,
chamados também de 4 Hayot Ha Kodesh, ainda de 4 Querubim, as Rodas nas Rodas.

***

Assim, vocês vão revelar em vocês o milagre da tri-Unidade e também definir um novo quadro de vida, pelo Despertar
da Dimensão espiritual, graças ao ÉT-ER dos quatro elementos.

Estes quatro elementos vão, portanto, vibrar em vocês, em uma frequência nova, em uma gama de Vibrações que
lhes permitem elevar este corpo físico até ao domínio do Estado de Ser, se este for o seu caminho, ou no mínimo

fazer vibrar em uníssono o corpo físico com o Corpo de Estado de Ser, ignorando todos os véus da matriz, ignorando
o corpo astral, ignorando o corpo mental e queimando o corpo causal, permitindo-lhes reencontrar a sua Unidade,

passando pela crucificação.

A crucificação que é nada mais que o alinhamento desta Cruz, 2 a 2.

***

Existem, como disse, duas outras Cruzes, alinhadas sobre AL-OD.

A primeira consiste em colocar as suas mãos sempre sobre AL-OD e, em seguida, vir a colocar as suas mãos sobre
Clareza e Precisão.

Esta Cruz é chamada a Cruz anterior, realizada entre AL-OD e as Estrelas das têmporas, chamadas Clareza e
Precisão.

A ressonância dos quatro pontos desta Cruz - chamada Cruz anterior - permitirá viver com Clareza e Precisão o que
vocês devem realizar-se no caminho do Coração, no caminho da Verdade e da Unidade, em seu caminho Terrestre.



***

Existe outra Cruz (chamada Cruz posterior), sempre ligada a AL-OD, mas desta vez nos pontos posteriores às
orelhas, chamados Unidade e Profundez.

Estes dois pontos, Unidades e Profundez, realizados com AL-OD, realizam a Cruz posterior, a que vai lhe dar, não
uma Visão clara e precisa de você mesmo, mas uma visão Unitária e Profunda do que é a vida nas outras Dimensões.

Assim, realizando, sucessivamente, uma após a outra, a Cruz central, a Cruz anterior e a Cruz posterior, colocando
suas mãos, vocês poderão vibrar em uníssono com Cristo, Maria e Miguel.

Assim, encontra-se revelada, em vocês, a capacidade nova de tornar-se Cristo, Maria e Miguel, Filhos do Sol, Filhos
da Lei de Um e Filhos Ardentes do Sol.

Assim, nós os chamamos doravante de Filhos Revelados à Luz da Unidade.

Isto lhes permitirá viver, em seu vosso corpo e em sua Consciência, os efeitos da ignição do sacro, os efeitos da
elevação da Coroa Brilhante do Coração e os efeitos do alinhamento da Coroa Brilhante do Coração com a Coroa da
cabeça, na Coroa da cabeça, que lhes permite viver Vibrações e estados de Consciência até agora inusitados sobre
a Terra, manifestando-se em vocês pelo Fogo que percorre o seu Coração, formigamentos que percorrem o conjunto

de seu corpo, fazendo de modo que a sua Consciência possa se expandir, como foi dado em certos ensinos
Vedânticos, que lhes permitem dissolver-se no Eterno.

Assim, vocês realizarão o Si, ao mesmo tempo em que realizarão a impermanência e a dissolução.

Isto é ativado partir de hoje.

***

Bem amados Irmãos e Irmãs desta humanidade, eis a primeira parte Yoga da Unidade.

A segunda parte será revelada amanhã.

Ela agirá sobre o 3 e sobre os triângulos: o Triângulo de Fogo, o Triângulo de Terra, o Triângulo da Água e o
Triângulo do Ar.

Através destes 4 Triângulos, cruzaremos uma etapa nova da ativação do Éter que tinha sido falsificada por Lúcifer, há
tempos muito antigos.

Caber-lhes-á, portanto, revelar e pôr em função, e em serviço, estas novas qualidades Vibratórias.

Elas se acompanharão de uma grande Alegria, de uma serenidade nova, onde a personalidade, pouco a pouco, além
de estar ao serviço da Unidade, perderá pouco a pouco sua superioridade e o seu papel mesmo nesta vida

encarnada.
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Progressivamente e à medida que se aproximarem dos grandes momentos exteriores da humanidade, vocês serão
ancorados cada vez mais e centrados no que vocês são, e não no que parecerá que desaparece, agora.

O que vocês são está além da aparência deste corpo.

O que vocês são, vocês o descobrirão através das suas quatro linhagens.

Vocês o descobrirão através de sua origem dimensional, e descobrirão também através do seu verdadeiro nome,
além da aparência deste mundo.

Eis as Revelações que vão ter dias e dias, em vocês, nos dias que vêm e para os meses próximos.

***

Caros Irmãos e Caras Irmãs, nós, juntos os 24 Anciões, congratulamo-nos com vocês deste desvendamento.

Cada Estrela corresponde a uma Luz Autêntica Vibral se derramando em vocês e lhes permitindo, progressivamente,
como retirar os véus, os véus do esquecimento, retirar os véus da Ilusão e cobri-los com o seu casaco de Eternidade,

com o seu Corpo sem Costura, bem além dos corpos denominados sutis, ilusórios, deste mundo.

Assim, vocês poderão queimar, literalmente, o que é chamado de seu corpo causal, a fim de aceder ao que são, em
Verdade.

Isto se revelará a vocês de múltiplas maneiras.

Mas retenham que o aspecto o mais importante e o mais luminoso, para vocês, será o aspecto Vibratório, porque,
recordo-lhes, a Consciência é Vibração, antes de qualquer coisa.

Levando a efeito os gestos que dei, de maneira extremamente simples, ao seu ritmo, em função de sua capacidade
para metabolizar os níveis vibratórios que você atingirá, você chegará, pouco a pouco, por você mesmo, e apenas por

você mesmo, a liberar-se da Ilusão, inteiramente.

Não se esqueçam, contudo, que a sua missão permanece e permanecerá a de semear a Luz neste mundo, na Ilusão.

Nós contamos com vocês neste papel, como sei que contam conosco, nossa fiel Presença entre vocês, bem como a
da Confederação Intergaláctica da Luz, que aparece cada vez mais em seus Céus.

Aí está, Caros Irmãos e Caras Irmãs, a primeira parte do Yoga da Unidade.

Se há vocês, em relação a esta parte precisa, questionamentos, então eu respondo.

***

Questão: se a Coroa do Coração não estiver ativada, praticar essas três Cruzes facilita esta ativação?

Totalmente.

Ativando as quatro Estrelas da Cruz Cósmica Central, vocês vão alinhar e despertar as três Lareiras.

Aqueles de vocês que não ativaram ainda uma das três Lareiras, deverão, se possível, começar pelo Yoga da Luz ou,
no mínimo, pelo Yoga da Verdade [Yoga Celeste].

***



Questão: «ativar a Roda na Roda» pode corresponder ao fato de se centrar sobre o 13º corpo, o que tem por efeito
provocar uma ativação ao nível do Coração?

Se a Consciência tiver a possibilidade de se centrar diretamente no que é chamado de ‘Fonte de Cristal’, então, aí,
naquele momento, e unicamente naquele momento, a concentração e o desenvolvimento do que é chamado de 13º

corpo (ou Bindu) permitirá efetivamente fazer girar as duas Coroas da cabeça.

***

Questão: podemos propor esse Yoga da Unidade ao nosso redor? Há pré-requisitos?

O Yoga da Unidade semear-se-á pelas vias habituais.

Você deve respeitar, entretanto, uma instrução formal: esta ativação não pode ocorrer do exterior.

O que quer dizer: não se anime a colocar suas próprias mãos sobre as Estrelas de uma pessoa.

É a própria pessoa que deve realizá-lo.

Essa é a única regra.

Agora, você é livre, à vontade, de fazer em você ou de dar esta informação sobre as três Cruzes a quem quer que
deseje praticá-lo.

Mas lembre-se de que, se essas pessoas não viveram a ignição de uma das três Lareiras, estritamente para nada
servirá.

É preciso que, no mínimo, uma das três Lareiras esteja ativada.

A própria pessoa deve saber se ela vibra ou não no sacro, no Coração ou na cabeça.

***

Questão: se a pessoa nada sente, propor isso poderia prejudicar?

Não prejudicará, mas a nada servirá.

***

Questão: não colocar as mãos sobre a cabeça do outro é uma regra geral?

Bem Amada, o conjunto das Energias que se derramam sobre a Terra, mesmo se os seres humanos não têm
consciência, mobiliza muito fortemente as Energias do que é chamado de Coroa da cabeça, mesmo se não houver

percepção.

Assim, há riscos essenciais, qualquer que seja o tipo de iniciação proposta, para tocar, com suas mãos, esta zona
precisa de qualquer outro.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

A problemática sendo que, tocando essas zonas sobre um outro, você vai efetivamente provocar as percepções, as
visões, os mecanismos visuais, mas que são totalmente ligados à Ilusão Luciferiana.



Enquanto o desdobramento da venda do 3º olho não se efetuou pela ativação da Coroa, infelizmente, essa é uma
grande armadilha na qual muitos seres caem atualmente.

Mas esse é o caminho deles e a Verdade deles.

Vocês vão, aliás, ver florescer certo número de técnicas que visam mobilizar essas Energias na cabeça, e criando
uma longa Ilusão para os seres que se deixarem tocar.

Inúmeras manifestações visuais ocorrerão, dando a aparência de uma iniciação.

Não pode haver iniciação real enquanto a Coroa Radiante do Coração, que é a porta e a chave, não esteja ativada.

***

Questão: quando esta porta é ativada, pode então haver iniciações por uma terceira pessoa?

Sim.

Assim que a Coroa Radiante do Coração esteja totalmente ativada pelo Fogo do Coração, o Fogo da Verdade.

Assim que a pessoa esteja alinhada e perceba distinta e claramente as Vibrações existentes no Triângulo Sagrado,
na Coroa elevada do Coração e nas Coroas radiantes da cabeça, naquele momento, não pode ser questão de

qualquer Ilusão.

A única iniciação é aquela que você faz por você mesmo.

Obviamente, uma ajuda exterior pode revelar-se útil para conduzir a pessoa a ir para ela mesma.

Mas, lembre-se, como sempre dizemos, que o acesso ao Coração apenas se faz por si mesmo, e jamais do exterior.

Mesmo pelo próprio Cristo.

***

Questão: o que você chama de alinhamento das três Lareiras?

O alinhamento ocorre, o mais frequentemente, de modo espontâneo, assim que a tripla Lareira está acesa.

Este alinhamento é então favorecido pela primeira parte do Yoga da Unidade, ao alinhamento de AL-OD e IM-IS,
pela Cruz central.

Eu disse também que, a partir do momento em que uma das Lareiras está Vibrante, o fato de realizar a Cruz central
vai permitir colocar em combustão as duas Lareiras que não estariam ainda acesas.

Ainda é preciso que uma das três Lareiras esteja ativada.

Isso corresponde à recepção da tripla Vibração chamada, no ano passado, de Espírito Santo, Ultravioleta e Irradiação
da Fonte, levadas e veiculadas por Cristo, Maria e Miguel, a nova tri-Unidade, revelada em vocês e ativando-se em

vocês.

***

Questão: e isso supõe que cada Lareira Vibra na mesma intensidade?

Isso é impossível.



Haverá sempre superioridade de uma ou de outra, em função de seu humor, em função dos momentos e em função
dos derramamentos de Luz sobre a Terra.

***

Questão: o fato de sentir as três Lareiras que giram é, portanto uma manifestação deste alinhamento?

Inteiramente.

Resta viver o que eu chamei de dissolução, pela ativação do AL-OD e IM-IS.

***

Questão: uma Lareira é ativada desde quando ela vibra em permanência ou pela intermitência?

Ela é ativada assim que Vibre pela intermitência.

As Vibrações em uma das três Lareiras têm tendência a serem intermitentes, em função de fatores muito variados e
muito numerosos.

A única que vocês sentem permanentemente (porque está ligada ao trabalho efetuado por Maria e por você mesmo) é
a Coroa Radiante da Cabeça.

Alguns de vocês observaram que a Coroa Radiante do Coração flutua, do mesmo modo que o Triângulo Sagrado
Vibra ou se ativa em função de certo número de circunstâncias que são, aí, totalmente independentes de sua

vontade, dado que seu Triângulo Sagrado está em conexão direta com o Cristal situado ao centro da Terra e vai,
portanto, responder aos impulsos que vive esse Cristal, e unicamente a este.

A cabeça, a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça, é agora permanente, para a grande maioria de vocês, por uma
razão que é muito simples, é que o derramamento de partículas Adamantinas é permanente.

Quanto a seu Coração, ele está sujeito, como eu disse, a muito numerosas influências.

Ele está no meio e vai, portanto, flutuar em função de seu humor, em função de sua capacidade para vibrar na Alegria
e em função, também, de suas próprias regulagens energéticas.

Dentro de muito pouco tempo, nós poderemos afirmar, de uma única voz, nós todos que nos manifestamos através
desse canal, que aquele que não percebe qualquer das Coroas Vibrantes ou das Lareiras, é aquele que não quer

deixar sua personalidade.

É tão simples assim.

E isso se tornará cada vez mais evidente.

Isso participa das numerosas informações e ensinamentos que nós demos, durante o mês de agosto, relativos
à consciência do ego e à Consciência do Ser.

Isso se refere também, diretamente, às escolhas que vocês têm a realizar quanto à sua evolução.

Em resumo, para todos os seres humanos, dentro de muito pouco tempo, não haverá outro obstáculo além de si
mesmo para o estabelecimento na Unidade.

Não haverá qualquer causa exterior (social, familiar, profissional, afetiva ou kármica) que possa obstruir o
estabelecimento na Unidade, se não é a própria personalidade.

Mas lembrem-se de que cada ser humano permanecerá livre de suas escolhas, permanecerá livre de seu destino, e
que vocês não podem forçar nem constranger ninguém.

Vocês apenas podem propor a Luz que vocês são.



Vocês apenas podem propor a Luz que vocês são

É o único caminho de Verdade.

Não há outros.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, Caros Irmãos e Caras Irmãs (como diriam os Arcanjos, meus Bem Amados), vamos, juntos, iniciar esse
processo: vou lhes pedir para colocar a palma de sua mão esquerda na direção de AL, a palma de sua mão direita na

direção de OD, e respirar, boca aberta, calmamente.

E, em seguida, deslocar lateralmente, lentamente, a palma da mão esquerda acima da orelha esquerda, sobre o
ponto IM [Aqui], enquanto que a palma da mão direita vem se colocar na direção do ponto IS [Agora].

Assim, vocês vão ativar a conexão entre as três Lareiras.

Alguns de vocês percebem já a Vibração e a rotação do chakra do Coração que se efetuam da mesma maneira que a
comunicação entre esta rotação da Coroa Radiante e o sacro.

Recomecemos:

Palma da mão esquerda diante de AL.

Palma da mão direita diante de OD, a alguns centímetros.

Respiração.

O canal mediano chamado de Sushumna se ativa inteiramente.

As mãos se deslocam lateralmente.

A junção das três Lareiras se realiza.

Cabe a vocês encontrar o seu ritmo, a sua frequência, qualquer que seja a posição em que vocês realizarem isso.

Não se esqueçam de que, ao final de certo tempo, quando as Energias elétricas e magnéticas de suas mãos forem
eficazes, inteiramente, vocês não terão mais necessidade de suas mãos, vocês não terão mais necessidade da

respiração, mas, simplesmente, levar sua consciência, sucessivamente, alguns segundos, sobre cada um dos quatro
pontos AL - OD - IM - IS, o que bastará para traçar a ‘Cruz de Luz branca’ em sua cabeça, bastará para abrir

a Sushumna e para fazer comunicar – por intermédio de Ida e Pingala – as ‘correntes sóis-lunares’, Fogo elétrico,
Fogo do Éter, Fogo da Terra, no conjunto das suas estruturas.

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, que a Luz da Graça os preencha e os ilumine da Verdade, da
Unidade.

Que Cristo esteja com vocês.

Que o Si se ilumine.

Até amanhã.

************

Nota do Redator:



O esquema abaixo ilustra o princípio da posição das três Cruzes.

A diferença entre as três Cruzes se faz segundo a posição exata das mãos, acima das orelhas, quando da segunda
parte.

***

Cruz Central: mão esquerda na direção de IM e mão direita na direção de IS.

Cruz Anterior: mão esquerda na direção de CLAREZA e mão direita na direção de PRECISÃO.

Cruz Posterior: mão esquerda na direção de UNIDADE e mão direita na direção de PROFUNDEZ.

***

*

*

*

***

Nota do Redator:

Nos próximos dias vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulado “Yoga da Unidade”, a recapitulação
das três etapas dadas por UM AMIGO em 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontrarão o detalhe das Estrelas de Maria, na coluna
“protocolos / As 12 Estrelas de Maria".
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http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=746
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Postado por Célia G.
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 Questão: você tem uma mensagem para mim?

Bem amada, a única mensagem para você é a de Ser.

Não conte comigo para lhe dar as indicações sobre seu caminho, sobre sua estrada ou o que há a fazer.

O importante é Ser, simplesmente, e a resposta seria a mesma para cada um.

Não me cabe entregar mensagens ou uma mensagem, se ela não corresponde a uma demanda formulada de maneira
expressa, porque isso violaria, de maneira indubitável, seu livre arbítrio e sua Liberdade, ainda mais.

É indispensável compreender: eu apenas posso responder a uma questão claramente formulada.

Mesmo com relação àquele que eu guardo (ndr: como Anjo Guardião), se ele não me colocar a questão, eu não tenho
o direito de responder.

Eu posso responder a qualquer questão que não viole nem o livre arbítrio, nem a Liberdade.

Agora, e isso foi dito em inúmeras vezes, a partir do momento em que a Vibração se estabelece no Coração, tudo é
resposta.

Não há, então, mais perguntas.

***

Questão: quem é o meu Anjo Guardião?

Bem amada, aí está uma muito boa questão.

Pergunte a ele mesmo.

De fato, é estritamente inútil e prejudicial comunicar o nome de um Anjo Guardião que lhe é próprio, do exterior.

Apenas ele que, chamando-a pelo seu primeiro nome, se você lhe perguntar, ele pode comunicar o nome dele.

O conhecimento exterior, a revelação de um nome, não lhe permitirá jamais estabelecer uma comunicação com este
Anjo Guardião.

É indispensável compreender que o primeiro contato com o Anjo Guardião foi iniciado, sobre este planeta, durante o
ano de 2008.

Esse foi o papel do Arcanjo Jofiel, fazendo parte do Conclave.

ANAEL – 18 de setembro de 2010
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Naquele momento, inúmeros Seres puderam começar a tecer o canal de comunicação, que passa obrigatoriamente
pelo Antakarana, permitindo ouvir o prenome que vocês levam nesta vida, sussurrado, geralmente, por seu próprio

Anjo Guardião.

Esse é um primeiro contato.

Em seguida, esse canal de comunicação vai se tecer, progressivamente, em função de sua capacidade real de se
abandonar à Luz, em Verdade.

***

Questão: tenho elementos que me fazem pensar que sou muito ligada à Intraterra.

Bem amada, se os elementos a fazem pensar, em que minha resposta exterior poderia confortá-la ou confirmar o que
você pensa?

Compreenda bem, do mesmo modo que para o Anjo Guardião, esse gênero de questão, confirmação ou afirmação,
não pode de modo algum pertencer a algo de exterior a você, porque isso adulteraria sua Liberdade.

Esse gênero de resposta que eu poderia dar não traria estritamente nada para sua evolução, apenas faria satisfazer
seu Ego e a Personalidade.

***

Questão: como superar essas dúvidas e assegurar-se de que se tem, em si mesmo, a resposta exata?

Bem amada, a dúvida faz parte do mental, porque ele coloca sempre uma equação em verdadeiro ou falso.

Em seu Coração não pode haver esse gênero de ambiguidade porque, naquele momento, não pode haver dúvida.

A dúvida é Verdade absoluta que se inscreve em sua história absoluta.

Enquanto há dúvida é que a resposta se situa ao nível do mental.

Naquele momento, pouco importa que ela seja verdadeira ou falsa, porque ela não corresponde à Verdade da
vivência no Coração.

A resposta do Coração é sempre exata, porque ela lhe dará a Verdade absoluta, o que não será jamais o caso de seu
mental.

O mental tende sempre a levá-los e a trazê-los sobre o que os afasta do Coração, enquanto que o abandono total à
Luz não foi vivido, ele vai ressurgir de vez em quando e a palavra mestre do mental é a dúvida e o questionamento.

Assim, portanto, não se pode combater o mental pelo mental, isso apenas faria reforçá-lo.

Apenas pode se estabelecer na Verdade absoluta que é a Vibração do Fogo do Coração e do Amor quem permite,
nesse caso, superar e transcender a verdade relativa do mental.

Agora, dizer-lhe que você é ligada à Intraterra ou não, o que isso muda em sua vivência?

***

Questão: isso me daria confiança para entrar em contato com eles.

Bem amada, a confiança não é o abandono.

A confiança é um ato particular.



É como o ato de fé.

O abandono à Luz é Verdade, por ela mesma, e por essência.

Agora, quem a impede, seja verdadeiro ou falso ao nível do mental, de estabelecer um contato com a Intraterra, eis
que lhe é possível e permitido se comunicar tanto com uma borboleta, como com uma árvore, como com uma estrela,

como com outro ser humano?

Não há qualquer barreira, a não ser aquela que colocaria seu próprio mental justamente.

***

Questão: Como são distribuídos nos mundos Unificados os papéis dos Anjos Guardiões?

Bem amado, a partir do momento em que você sai da matriz, você se torna você mesmo, de algum modo, um Anjo.

Quem tem necessidade de ser guardado fora da matriz?

Ninguém.

***

Questão: Como se faz a atribuição do Anjo Guardião e há uma escala de valor entre o fato de ter podido
guardar Cristo, ou um bandido?

Bem amado, Cristo não teve um Anjo Guardião, mas a totalidade dos Arcanjos e das Forças de Luz, vindos de
Dimensões de longe superiores a esta terceira Dimensão.

É por isso que ele pôde completar a sua missão.

Agora, não há hierarquia ao nível dos seres humanos.

A atribuição do papel de Anjo Guardião pode ser feita em todas as hierarquias e em todas as Dimensões.

Você pode muito bem ser «guardado» por um Anjo ou ainda por um parente de sua família, que teria morrido e que
estaria ainda inscrito na matriz.

A atribuição se faz num modo de afinidade Vibratória representando certo número de possibilidades do seu Anjo
Guardião para estabelecer, com você, as linhas de facilidades ou de dificuldades do que você escolheu, literalmente,

como caminho, aprisionado nesta matriz.

Não há, portanto, uma categoria de Anjos Guardiões, há vários que são adaptados à situação.

Mas não há hierarquização ou valorização, exceto quando da missão que eu qualificaria de especial, como a de
Cristo.

***

Questão: Qual é o objetivo do alerta sonoro, 72 horas antes dos 3 dias de Trevas?

Bem amado, a partir do momento em que as forças etéreas ligadas ao Éter não falsificado, representando o que
vocês chamam de diversos nomes, mas que eu qualificaria de Onda Galáctica, penetrar a alta atmosfera, naquele

momento, «mil Demônios urrarão na noite» é a frase dada para dar medo, mas isso corresponde, sobretudo, a
modificações geofísicas extremas que ocorrem em elevada altitude, traduzindo-se por um som.

É, portanto, um sinal percebido no exterior, que irá lhes anunciar, de maneira formal, que algo está acontecendo.

***



Questão: Isso corresponde ao que alguns chamam de ventos cósmicos?

Inteiramente.

***

Questão: poder-se-ia assimilar isso ao barulho da Onda Galáctica que chega?

Digamos que ao primeiro impacto da Onda Galáctica.

O segundo impacto será, ele, muito mais consequente.

Poder-se-ia qualificar o primeiro impacto como um abalo do conjunto da Terra, permitindo-lhe liberar as forças que a
haviam mantido acorrentada nesta Dimensão dissociada.

O último impacto, ou segundo impacto, irá corresponder, ele, ao final desta Dimensão.

Isso vai corresponder à destruição total dos três envelopes isolantes que existem nesse sistema solar: ionosfera,
heliosfera e magnetosfera.

***

Questão: Por que algumas pessoas tiveram problemas de obturação no nível dos dentes, quando da segunda
etapa das Núpcias Celestes?

Simplesmente porque a ativação e a liberação do segundo chakra, ligado ao centro do poder, necessitou também da
liberação de alguns engramas, chamados kármicos, e pertencentes à matriz.

Mas o lugar de codificação Vibratória kármica situa-se, quando é eliminada de modo não perigoso para sua entidade
biológica, no nível dos dentes.

A modificação das forças eletrônicas existentes no nível dos chakras, correspondendo à chegada sobre a Terra das
partículas Ultravioletas, modificou a distribuição das cargas elétricas.

As obturações, obviamente, captam esta eletricidade, por outro lado.

***

Questão: hoje é necessário se desembaraçar dos metais na boca?

Eu sugeriria, de preferência, que você se desembaraçasse inteiramente do mental.

***

Questão: após a transição, que vão se tornar os gatos e os cães?

Eles irão se tornar o que eles devem se tornar.

O que significa que, no nível Vibratório, a partir do momento em que a ilusão desaparecer, o reservatório de força
chamado «amor», para um animal, se juntará às esferas de evolução que lhes são próprias, evidentemente, fora de

qualquer estrutura de carbono.

Colocando esta questão, existe um aspecto linear.

A transição, tal como vocês a concebem, não corresponde a um espaço ou a um lugar definido geograficamente, mas,
mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.



mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.

***

Questão: em qual Dimensão irão os animais?

Os verdadeiros animais, aqueles que foram criados pelos Arcontes, retornarão ao lugar de criação, ou seja, a Ursa
Maior, e também para alguns mundos de 3ª Dimensão Unificada.

Em contrapartida, tudo o que está ligado ao que eu chamaria de ‘matriz astral’, criada pelos mecanismos de
funcionamento da humanidade falsificada, não existirá simplesmente mais, porque isso não existe nos mundos

Unificados.

***

Questão: os mundos dissociados existirão ainda, após a Translação?

Todos os que nós não Unificamos.

***

Questão: os que tiverem decidido fazer uma escolha de evolução para um mundo dissociado poderiam se
reencarnar em outros mundos dissociados?

Não, absolutamente.

Eles irão se juntar aos mundos Unificados durante o tempo de aperfeiçoarem sua educação, digamos.

Está fora de questão deixar as almas novas se tornarem prisioneiras novamente dos mundos dissociados, dado que
elas verão a sua liberdade progressivamente e à medida que a Onda Galáctica as tocar.

***

Questão: por que então as almas se encarnam ainda em nosso mundo?

Elas se encarnam, simplesmente, para favorecer o final da Ilusão.

Elas jamais teriam vindo se não soubessem que é o fim.

E não são almas que se encarnam, são Espíritos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a diferença entre alma e Espírito?

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito.

A alma pertence definitivamente à matriz.

O Estado de Ser pertence ao Espírito.

Não há coloração de alma, no Estado de Ser.

A alma pertence à matriz e acabará com a matriz.

Ela é uma criação da matriz.



Ela não é Verdade, nem Eternidade, contrariamente ao Espírito.

A alma é o que sustenta as emoções, e as emoções, mesmo no nível das almas que não estariam encarnadas, mas
prisioneiras da matriz, nada têm a ver com os mundos Unificados.

É o estratagema que permitiu aos Dracos, aos Arcontes e a Lúcifer fazê-los crer que havia uma evolução na matriz,
dado que a alma, quando ela sai desse corpo, permanece prisioneira da matriz.

Ela reencontra os guias, reencontra os Mestres, se reenergiza e volta a descer na matriz, sobre esse polo visível, mas
ela jamais escapa à matriz.

***

Questão: a alma pode evoluir?

Não.

A evolução é uma ilusão criada pelos Dracos e é, aliás, assim que esse projeto foi vendido, eu diria, à Fonte e
àqueles que permaneceram fiéis à Fonte: de fazer crer que, comprimindo a Luz (até quase apagá-la, como é o caso

hoje), havia alguma evolução.

A evolução é, portanto, em resumo, uma criação dos Dracos.

Nada evolui, dado que tudo é perfeito nos mundos Unificados.

A Liberdade é total, a Graça é total.

Como falar de evolução quando algo já é perfeito e Unificado?

***

Questão: qual diferença você faz entre 3ª Dimensão Unificada e os mundos Unitários?

A 3D Unificada ou Unitária, uma vez sendo isso, corresponde a uma estrutura em carbono na qual existe uma
lembrança consciente da ligação à Fonte.

E, em particular, a noção de compressão e de predador não existe, o que muda completamente.

***

Questão: é onde haverá, apesar de tudo, uma forma definida?

É claro.

A 3ª Dimensão é a única Dimensão, Dissociada como Unificada, que apresenta uma forma fixa.

O que não é o caso assim que você se junta ao seu Corpo de Eternidade, seja ele de Luz Adamantina, de Cristal, de
Diamante ou outro.

***

Questão: o que é a Graça?

A Graça corresponde a um mundo, ou uma Dimensão, onde vocês não estão mais sujeitos, nem prisioneiros na
ação/reação.

A ‘Lei da Graça’, ou ‘Lei da Unidade’, os restitui à sua Liberdade.

É um espaço onde tudo se desenrola segundo a Graça, a facilidade, onde tudo o que existe no nível desse mundo



falsificado não existe mais: a doença, o sofrimento, a morte.

Tudo isso que faz a ilusão desta criação falsificada não existe absolutamente nos mundos Unificados.

O problema é que o ser humano (e mesmo através das questões que vocês me colocam), vocês a definem através da
sua personalidade e não através do Estado de Ser.

Assim, o Estado de Ser não pode, absolutamente, se apreender de qualquer noção correspondente ao Estado de
Ser.

O Estado de Ser se vive e não pode se expressar em palavras.

A Liberdade, vivida uma vez que vocês alcançam o Estado de Ser, os faz compreender, de maneira definitiva, que
esse mundo é totalmente Maya.

Como disse a maior parte das tradições ditas orientais: enquanto você não saiu da Maya, você irá considerar que
essa Maya, esse mundo no qual você vive, é o único real.

E todas as projeções de ideias e de pensamentos que vocês realizam são oriundas do seu quadro de referência, mas
não escapam, nunca, da matriz.

Toda dificuldade vem daí.

Vocês foram tão presos, tão fechados dentro desta ilusão, com suas próprias leis ditas de evolução, que vocês não
podem imaginar ou conceber a existência de outra coisa em outro lugar, privada de tudo o que faz a sua vida comum.

A única maneira é penetrar o Estado de Ser.

Não há outras.

Todo o resto apenas permanecerá discussões estéreis que não levam a qualquer avanço para o seu Estado de Ser.

O Estado de Ser, a porta, está no Coração, na Vibração do Coração.

Penetrando a Vibração do Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade se eleva e, naquele momento, se constrói o
Cordão de Cristal que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser.

Enquanto vocês não tiverem penetrado a Estado de Ser, vocês não podem compreender ou apreender, com as
ferramentas da personalidade, o que eu falo.

***

Questão: o que advirá de Yaldebaoth quando da mudança de Dimensão?

Bem, ele voltará para o seu mundo de evolução, se é que há ali uma evolução.

O dia em que ele compreender que não há evolução, ele irá se juntar à Luz e estará, então, redimido.

***

Questão: isso significa que ele está igualmente em uma ilusão?

Totalmente.

Do mesmo modo que certos alojamentos, chamados de Luz, se fecharam na matriz e fizeram um dogma de evolução.

Estes começam a se dar conta, desde o tempo em que se fecharam nas esferas altas da matriz, que o lugar onde se
estabeleceram não é a Verdade.

A matriz, tal como vocês a vivem, é, efetivamente, uma enorme sedutora.



***

Questão: se não há evolução, o que é da individualização da alma dos animais?

Simplesmente porque algumas almas, efetivamente, serão individualizadas, mas nos mundos de 3D Unificados.

***

Questão: mas a individualização não é uma evolução?

Não.

É uma criação integral.

***

Questão: por que as almas prontas para viver a translação não podem vivê-la a partir de agora?

Mas, bem amada, você é dependente, queira ou não, de Gaia, e você é dependente da Onda Galáctica.

E, aliás, nós fazemos todo o nosso possível para que as almas “prontas” a reencontrarem o Espírito não escapem
muito rapidamente.

Nós temos necessidade de vocês aqui.

***

Questão: uma alma que se encontre na 3D Unificada vai se dar conta disso?

Todas se darão conta.

Na medida em que São João, no Apocalipse, bem descreveu o momento do reencontro com o veículo de Eternidade
(chamado de «Ressurreição» naquele momento, na falta de outro termo), mas, quando do denominado julgamento

final, cada um estará frente ao seu corpo de Estado de Ser.

Alguns poderão se juntar a ele, e outros não.

Portanto, ninguém poderá dizer que não sabia.

***

Questão: ter contatado o corpo de Estado de Ser, mesmo pontualmente, é uma forma de garantia?

É uma garantia absoluta.

A partir do instante em que você viver o Coroamento, ou seja, a ativação das suas 12 Estrelas, da Coroa Radiante do
Coração ou da Cabeça, naquele momento, você é assegurado de se juntar à sua Eternidade, queira ou não.

Eu especifico isso porque, ainda atualmente, inúmeros humanos descobrem o seu Corpo de Estado de Ser e
gostariam de continuar a viver nos dois, o que é estritamente impossível, quando chegar a hora.

Eu tenho que especificar que todos os prazeres que vocês denominam ‘prazeres’, nesse mundo, irão lhes parecer
bem insípidos, a partir do momento em que vocês tiverem a possibilidade de viver no Estado de Ser porque, naquele

momento, vocês estarão no que poderiam chamar nesse mundo de ‘gozo permanente’.

***



Questão: o que é das almas que se encarnam e que, ao final de alguns meses, voltam a partir, sem mesmo
viver o nascimento?

Bem amada, aí, cada caso é diferente e profundamente diferente.

Há múltiplas possibilidades.

Não há regra absoluta com relação a isso.

***

Questão: quando nos sentimos impacientes com relação à translação que está chegando, isso pode vir de
uma forma de nostalgia, ou de fuga ou de falta de responsabilidade?

Bem amada, empregar a palavra nostalgia é indesejável, na medida em que você não pode ter qualquer
reminiscência consciente do que é o seu Estado de Ser.

Porque, geralmente, ou você está em sua primeira vida, desde 30 ou 40 anos, ou você está aí desde algumas
centenas de milhares de anos, você perdeu qualquer lembrança.

Senão, evidentemente, você teria saído o mais rapidamente possível.

A impaciência corresponde exatamente à energia e à Consciência do momento, sobretudo para aqueles de vocês que
vivem essas transformações desde vários anos, em que passaram por estados de Alegria, eu diria, bem mais intensos

do que atualmente, porque a hora é agora para a responsabilização.

Isso pode se refletir, para alguns de vocês, como uma impaciência.

O fato de ter vivido as Núpcias Celestes, ou as Vibrações do despertar do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça,
pode se traduzir, para você, por um sentimento de impaciência que nós podemos perfeitamente compreender.

***

Questão: as pessoas que viveram uma EQM permanecem no Astral, apesar da sua Alegria?

Bem amado, a EQM não faz sair da matriz, jamais.

É o que acontece para qualquer morte, a partir do momento em que você vê a luz.

Mas ver a luz não é penetrar na Luz.

A luz que é contatada quando da morte, ou quando da EQM, não é a Luz.

É um reflexo da Luz.

Houve raríssimos Seres que cruzaram as etapas habituais do que vocês chamam de ‘experiência de quase morte’ e
que passaram do outro lado da Luz.

Eles são muito raros e não estão verdadeiramente na Alegria de voltar aqui.

***

Questão: contatar o Corpo de Estado de Ser, mesmo durante um curto instante, significa penetrar a Luz?

Perfeitamente.

Não há mais retorno possível.

Assim como disse a própria Fonte, a promessa e o juramento são reativados.



O seu futuro já está completamente traçado.

***

Questão: por que, quando contatamos o Estado de Ser, podemos querer permanecer e aproveitar o que há na
matriz?

Isso é possível quando a consciência volta a descer no nível da personalidade.

É também um meio de se prender a alguma forma de ilusão.

Isso passa pelos alimentos, pelo sexo, pelas relações humanas, pela natureza, pela beleza da vida tal como ela é
apreciada.

Mas não é uma negação do Estado de Ser.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, eu lhes digo então até muito em breve.

************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs, que a Paz, a Alegria os iluminem.

Eu volto com vocês para prosseguir a Revelação e o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Ontem, nós falamos do 2 e do 4 através das 3 Cruzes: a Cruz central, a Cruz anterior e a Cruz posterior.

Vamos, hoje, abordar uma segunda parte desse Yoga da Unidade, recorrendo, não mais ao quaternário da Cruz, mas
ao triângulo.

Convém primeiro dar-lhes certo número de elementos com relação, justamente, ao que chamamos de ‘Triângulos’,
bem antes que os falsificadores roubassem o simbolismo do Triângulo e da pirâmide.

É necessário compreender que o Triângulo é a base da arquitetura e do desenvolvimento dos Mundos, através das
dimensões que estão além de todo antropomorfismo, a partir da 24ª Dimensão.

Trata-se, antes de tudo, do que é chamada de Civilização dos Triângulos.

Esta Civilização dos Triângulos, além de qualquer antropomorfismo, expressa e manifesta o que é chamado, em seu
mundo encarnado, de tri-Unidade.

A tri-Unidade é uma característica que permite a uma forma existir e se manifestar, qualquer que seja a Dimensão.

Os Quatro Viventes que cercam o Trono e a Fonte são estruturas chamadas de Rodas nas Rodas: Hayot Ha Kodesh,
Quatro Viventes, Quatro Elementos, Quatro Pilares.

Esses Quatro Elementos (cuja pálida cópia, no mundo encarnado, é chamada de elementos habituais: Terra, Ar,
Fogo e Água) são, de fato, a redução dimensional e de densidade correspondente ao arquétipo levado pelos

quatro Hayot Ha Kodesh, ainda chamados de Quatro Viventes, onipresentes, por exemplo, no que é chamado de
Quatro Evangelistas, representados por símbolos bem precisos nos jogos de tarô.

Os exemplos poderiam ser tomados em todas as tradições (no Vedanta, no budismo...).

O objetivo não é se estender sobre isso, mas, sim, viver a quintessência.

UM AMIGO - 18 de setembro de 2010
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As Estrelas espirituais, presentes na Roda da sua cabeça, são também agrupadas por três.

Isso lhes foi anunciado, em parte, pelo Arcanjo Metatron.

As cimeiras desses Triângulos são representadas pelas 4 Sílabas Sagradas com o ER no seu centro.

***

AL é, portanto, a cimeira do Triângulo de Fogo.

IS é a cimeira do Triângulo da Água.

IM é a cimeira do Triângulo do Ar, enquanto que o OD é a ponta invertida para baixo do Triângulo da Terra, em
ressonância com OD.

A ligação entre esses Quatro Viventes, representados na sua cabeça, é representada pelo ponto central ER, que
estabelece o ‘cordão de Luz de Cristal’ unindo a sua estrutura dissociada, por intermédio da Merkabah, ao seu Corpo

de Estado de Ser.

Os trajetos AL-ER, ER-OD, ER-IM e ER-IS revestem-se de uma característica essencial.

Eu quero provar o único exemplo que darei hoje, ligado ao trajeto existente entre OD e ER: nesta faixa de Luz,
chapeada na parte de trás da cabeça humana, encontra-se uma cor.

Esta é a cor característica da alma da pessoa, em ressonância direta com seu projeto de evolução, se é que se pode
falar assim de evolução, mas, antes, seu projeto de ação na matriz.

A cor pode ser então o vermelho, o verde, o azul, o branco.

Além disso, sobre esta faixa chamada ER-OD ou OD-ER, encontra-se o painel de controle do que é chamado de ‘7
chakras principais’.

De fato, passando sua mão desde a raiz de implantação posterior dos cabelos e subindo para a cimeira do crânio,
vocês vão encontrar sete depressões, cada uma dessas depressões correspondendo a um chakra.

É também sobre esta faixa de Luz, inscrita no osso existente neste lugar, que se encontra a memória: a
memória akáshica, a memória de ressonância dita kármica, aquela que está, atualmente, em vias de transcendência.

OD-ER e ER-AL representam a linha mediana sagital anterior e posterior, onde se reunifica a dualidade.

Esta faixa é extremamente importante.

Ela representa a parte vertical da Cruz, seja para a Cruz central, para a Cruz anterior, ou para a Cruz posterior.

A cada extremidade desta Cruz central vai se desenvolver um Triângulo permitindo a animação da Roda na Roda e,
portanto, a rotação que vocês percebem na cabeça.

***
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Assim, o Triângulo de Fogo é constituído, à frente, por AL, Bem e Mal.

O Triângulo do Ar é constituído por IM, Clareza e Unidade.

O Triângulo da Água, à sua direita, acima da orelha direita, é então constituído por IS, Precisão e Profundez.

***

O Triângulo OD que tem, ele, a ponta para baixo, representa o símbolo dos povos de Sirius(Sirius A, como Sirius B,
como Sirius C), que é a ‘fecundação do Espírito na matéria’.

Esse Triângulo, ponta para baixo, é então estabelecido entre OD, Ki-Ris-Ti e Visão.

Na visão anterior, a sobreposição do Triângulo da ponta AL e da ponta OD, reproduz muito precisamente a ‘Estrela
de seis pontas’, representando o equilíbrio entre o Espírito e a matéria, entre o Fogo e a matéria.

***

Assim, vocês determinam quatro Triângulos.

Cada um desses Triângulos tendo sob sua dependência um dos quatro elementos, vai então ser possível, de início
utilizando suas mãos e os mudras extremamente específicos que vou lhes dar, ativar em vocês os potenciais e as

funções ligadas aos elementos.

Não unicamente em suas funções fisiológicas ou energéticas, mas, bem mais, em suas funções espirituais que eu
vou, em parte, desenvolver hoje.

***

Visualizem, então, inicialmente, o primeiro Triângulo, o Triângulo de Fogo, correspondente ao ‘Gênio do Fogo’
chamado Véuhiah, diretamente sob a dependência do Senhor Metatron, a Luz branca, ofuscante, da Revelação.

É nesse Triângulo que ocorreu a falsificação do Arcanjo Lúcifer, que privou esse Triângulo dos outros Triângulos.

Assim, o Fogo de Véuhiah se tornou, nesse mundo falsificado que todos percorremos, o ‘Fogo de Prometeu’, aquele
que é obrigado a se reconstituir cada dia para existir que não existe, é claro, absolutamente, nos Mundos Unificados.

Assim, tomando sua mão esquerda ou direita, vocês poderão colocar seus dedos no Triângulo, do seguinte modo:
assim, colocando em contato com sua mão, seja esquerda ou direita, os três pontos desse Triângulo anterior, vocês

vão ativar, em vocês, o Fogo.

Não o Fogo de Prometeu, mas o Fogo do Éter, o Fogo da Terra e o Fogo elétrico.

Isso vai permitir mobilizar em vocês certo número de ‘qualidades Vibratórias’ que lhes permitem se aproximarem do
Fogo, da percepção do Fogo e da percepção do Fogo do Amor.

*
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*

***

O segundo Triângulo que visualizaremos está em relação com o elemento Ar [Triângulo do Ar], ou o ‘Cavaleiro do Ar’,
ou, se preferem, o Hayot Ha Kodesh do Ar, situado do lado esquerdo e, portanto, necessariamente, com a mão

esquerda.

O Triângulo será colocado do seguinte modo: consistirá em estabelecer um Triângulo entre, de um
lado, Clareza, Aqui e, em seguida, o ponto posterior que está ligado à Unidade.

Colocando em sintonia, em ação, esse Triângulo, vocês vão ativar tudo o que corresponde ao Ar em vocês.

*

*

***

Simétrico a este, situado do lado direito, acima da orelha direita, encontra-se então o Triângulo que está em relação
com Agora, ou seja, o Triângulo da Água, antes de Precisão e atrás de Profundez.

Esse Triângulo da Água evoca, obviamente, através mesmo dos nomes que foram dados de suas Estrelas, as
funções da Água, agente das profundezas, que está presente desde o alto até embaixo, através das Águas do

Mistério e das Águas da manifestação.

*

*

***

Resta, portanto, o Triângulo da Terra que, ele, está invertido, com a ponta para baixo, podendo ser feito do mesmo
modo entre Ki-Ris-Ti, Visão e o ponto o mais baixo que é OD.

*
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*

***

É totalmente permissível associar esses Triângulos 2 a 2.

A Água e o Ar, por exemplo, o Fogo e a Terra, ou, ainda, o Fogo e o Ar ou o Fogo e a Água.

A associação vai então corresponder, em vocês, à ativação de certo número de ‘ressonâncias Vibratórias’ que lhes
cabe percorrer, a fim de reencontrar o sentido que lhes é próprio, a função que lhes é própria, para além das

generalidades do que correspondem os elementos.

***

Esta segunda parte do ‘Yoga da Unidade’ vai lhes revelar, de maneira muito mais específica, o que é chamado
de suas quatro linhagens.

Cada ser humano presente sobre esta Terra é a resultante de um conjunto de Vibrações, além desse corpo físico
criado por Maria, de certo número de potenciais chamados de Linhagens ou, ainda, de Pilares.

Essas Linhagens e esses Pilares são, para o um, relacionadas com o Fogo, para o outro, em relação com a Terra, o
terceiro, com o Ar e, o quarto, com a Água.

Assim, por intermédio desse mudra que vai colocar uma de suas mãos ou as duas mãos sobre esses quatro
Triângulos, sobre dois desses quatro Triângulos no máximo, vão, pouco a pouco, fusionar em você mesmo

a característica essencial de sua Linhagem.

Procedendo assim, apenas por alguns minutos por dia, e sempre utilizando a respiração, você vai se revelar, a você
mesmo, suas próprias Linhagens, permitindo-lhe fazer ressoar, em você, a força procedente de suas Linhagens.

Vou tomar um exemplo (e paro aí os exemplos, porque cabe a você mesmo fazer esta descoberta Vibratória e de
Consciência): imagine que em sua linhagem do Ar, se encontre a ‘linhagem das Águias’.

Isso vai se revelar a você, além do aspecto Vibratório, por certo número de percepções que o remeterão à Águia.

Outro exemplo com a Água: o povo da Água corresponde, antes de tudo, aos cetáceos e à origem de alguns
sistemas solares, em ressonância com os cetáceos (os cetáceos ou os mamíferos marinhos que não vivem, aliás,

exclusivamente na Água, como em seu mundo, mas também no Ar).

Assim, ativando, em você, o Triângulo da Água, vai se revelar a você qual é sua parte e qual é sua linhagem em
ressonância com a Água (por exemplo, o povo dos Golfinhos, em ressonância com Sirius).

Assim, ativando, sucessiva e progressivamente, ao seu ritmo, os quatro Pilares, vão se revelar a você suas quatro
Linhagens.

O acesso à Existência, por intermédio das 12 Estrelas, pelo Bindu, pelo canal central de Cristal,
via Merkabah interdimensional, faz parte da ‘Revelação de suas Linhagens’.

Porque é pela Revelação de suas Linhagens e tomando apoio nelas, através dos quatro Triângulos, que você
poderá realizar sua ‘translação dimensional’.

Isso faz parte, portanto, da Revelação final existente nesse mundo: a Revelação de suas quatro linhagens.
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Restará, certamente, outra Revelação que é sua origem dimensional, qualquer que seja sua filiação espiritual ou
suas Linhagens espirituais,

Mas isso será abordado em outro momento.

***

O importante, nas duas primeiras partes que acabo de lhes dar, ontem e hoje, é compreender que, num primeiro
tempo, vocês devem realizar a Cruz no interior de sua cabeça, porque é esta Cruz que vai permitir tomar o apoio do

movimento rotatório existente entre OD-AL-IM-IS, e ER ao centro, permitindo girar.

Esta rotação vai ativar progressivamente uma Estrela atrás da outra.

O modo de ativação será profundamente diferente.

Nós, ao nível do cosmos e das Dimensões Unificadas, nós as ativaremos sobre esta Terra como foi dado por Maria.

Mas vocês podem também ativá-la de diferentes modos, coisas que veremos na terceira parte desse ‘Yoga da
Unidade’, se quiserem, amanhã.

***

Aí está o que tinha a dizer e que é bastante breve, espero, relativamente a esta segunda parte do ‘Yoga da Unidade’,
referente, portanto, aos Triângulos.

Se existe em vocês questionamentos relativos a esta prática, ou ainda questões relativas a informações
complementares referentes ao que são chamadas de Linhagens ou Pilares, em ressonância direta com os quatro

Elementos, gostaria, se me é possível, de ali trazer um esclarecimento.

***

Questão: há uma ordem a respeitar entre a prática de ontem (Yoga da Unidade - 1) e a de hoje (Yoga da Unidade -
2)?

O mais importante, numa ordem lógica: a ativação da Cruz de Luz branca entre os pontos AL-OD e IM-IS.

Em seguida, você pode experimentar, imediatamente, os Triângulos correspondentes às suas Linhagens ou
prosseguir nas Cruzes (anterior e posterior).

Não há lógica fundamental de ordem.

Há, simplesmente, uma ‘lógica Vibratória’ que será diferente para cada um de vocês.

Alguns de vocês terão necessidade de revelar sua Linhagem de Fogo, em prioridade.

Outros, sua Linhagem de Água.

***

Questão: as 12 Estrelas em que se apoiam esses Triângulos giram num sentido específico?

A rotação é interdimensional.

Não se pode, portanto, definir um sentido de rotação horário ou anti-horário, eis que os dois se desenrolam no mesmo



tempo.

Por vezes, vocês podem ter a sensação que ela gira no sentido horário e, em outros casos, no sentido anti-horário.

***

Questão: não tem importância então tocar esses pontos num sentido ou no outro?

Nenhuma.

***

Questão: existe uma única Linhagem por elemento ou podem existir várias por elemento?

Para uma determinada pessoa, existe uma única linhagem por elemento.

***

Questão: qual é a referência da Terra?

A estabilidade.

O quadrado.

O suporte Vibratório de elevação.

Papel que era atribuído, antes da queda, aos Dragões.

Do mesmo modo que a Civilização dos Triângulos (existente na 24ª Dimensão e além) é responsável dos
movimentos.

O 4 e o elemento Terra é responsável pela estabilidade.

***

Questão: poderia desenvolver esta explicação para cada um dos elementos?

O Fogo é o elemento que impulsiona a vida, quaisquer que sejam as dimensões.

Ele é, portanto, chamado de Fogo da Fonte, Fogo do Amor, Fogo da Verdade.

Os Filhos da Lei de Um são chamados Ki-Ris-Ti.

Isso significa Filhos Ardentes do Sol, Filhos Ardentes da Unidade.

O elemento que impulsiona é o Fogo.

Este impulso se traduz sobre a matéria, qualquer que seja, nesta Dimensão, como em outras Dimensões, porque
vocês chamam de matéria a base de carbono, em outras Dimensões, existe outra matéria que é matéria, mas não

para vocês, porque ela é invisível.

Em seguida, vem o Ar.

O Ar é movimento.



As linhagens do Ar são a comunicação e o encaminhamento, em ressonância com o Arcanjo Gabriel ou ainda Uriel.

E, enfim, a Água representa o laço e o agente que nutre a vida, que lhe permite se desenvolver.

O ER, vocês compreenderam, é então o Éter.

Ele é representado por Metatron, a Vibração de Metatron ou da Fonte, se preferem.

O éter é o elemento que está presente nos quatro outros, não diferenciado.

É este éter, cuja falsificação os privou reduzindo-o à sua mais simples expressão, forçada pela gravidade, pelas
forças eletromagnéticas e gravitacionais.

É hoje o Éter que se estende em sua Dimensão.

O éter pertence a todas as Dimensões e é onipresente nos Universos ditos de Luz Unificada.

É o que vocês observam que se estende em vocês: supramental, partículas Adamantinas e também ao nível de seus
Céus.

***

Questão: o Triângulo da Terra é a ponta de baixo. Está ligada a uma falsificação?

Esta inversão não é uma inversão no sentido falsificação.

É a realidade do que representa a ‘fecundação da matéria pelo Espírito’.

***

Questão: poderia nos fazer conhecer nossas linhagens?

Compreenda bem que o conhecimento dessas Linhagens não pode ser intelectual.

Ele nada lhe traz, estritamente nada.

Apenas através da ativação Vibratória que elas se revelarão.

Se elas se revelam de outro modo, como curiosidade ou como afirmação, como acabo de fazê-lo, isso não tem
qualquer sentido para você.

A Revelação das Linhagens é um ato Vibratório, energético, conduzindo a aproximá-lo, cada vez mais, de seu Estado
de Ser.

Não é um conhecimento, qualquer que seja.

É uma Vibração.

***

Questão: ao que corresponde a origem estelar?

Eu responderia dizendo que é o seu lugar de recreação favorito.

***



Questão: e como se articula a origem estelar e as Linhagens?

Elas não se articulam, elas são independentes.

***

Questão: pode-se ter uma Linhagem que é ao mesmo tempo nossa origem estelar?

Perfeitamente.

***

Questão: mas pode também ser completamente diferente?

Perfeitamente.

***

Questão: a origem estelar determina, de certa maneira, o tipo de Linhagem?

Não.

Por exemplo, ao nível da humanidade atualmente encarnada, todos vocês são portadores de um DNA vindo dos
mundos de Sirius.

Isso não quer dizer, contudo, que uma de suas Linhagens venha de Sirius.

Do mesmo modo, uma parte do DNA, ligada à falsificação, vem da Ursa Maior, dos Dragões.

Isso não quer dizer que as suas Linhagens estejam em ressonância com esse mundo ou que a sua origem estelar
seja necessariamente esse mundo.

Mas, ainda uma vez, discorrer de nada serve.

É algo que você tem que descobrir em você mesmo, e não de maneira exterior.

Isso quer dizer que o que é importante não é o conhecimento das suas Linhagens, mas o ‘aspecto Vibratório’ que se
ativa em você.

***

Questão: atualmente, o que se revela a nós são, de preferência, as Linhagens ou a origem estelar?

O mais frequentemente são, antes de tudo, as suas Linhagens.

***

Questão: no nível Vibratório, o que traz o conhecimento das nossas Linhagens?



Ele traz, sobretudo, a constituição do que eu chamaria de ‘finalidade do canal do Éter’.

É, de fato, o canal da Sushumna que é duplicado de partículas Adamantinas, bem além do trajeto habitual
da Sushumna, ou seja, acima de suas cabeças.

Quando o ‘canal de Cristal’ é revestido e forrado de partículas Adamantinas, quando ele é estabilizado pelas quatro
Linhagens, correspondentes aos quatro pontos da sua cabeça (pontas ou cimeiras dos seus Triângulos), naquele

momento, vocês estão prontos para se juntarem ao seu Estado de Ser. 

Compreenda bem, ainda uma vez, que o que é importante não é conhecer as suas Linhagens.

É ativar os Pilares correspondentes.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a Vibração da Unidade os acompanhe.

Eu lhes digo até amanhã, para a terceira parte.

Do meu Coração ao seu Coração, que o Amor os preencha de Graça.

************

Nota do Redator:

Nos próximos dias, vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulado “Yoga da Unidade”, a recapitulação
das três etapas dadas por Um Amigo, em 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontrarão o detalhe das “Estrelas de Maria”
(http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos)

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=747

18 de setembro de 2010

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=747
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e vamos começar. 

Eu espero que vocês tenham muitas questões para me colocar. 

*** 

Questão: podemos considerar a estase como um ensinamento prático?

É difícil de responder esta questão.

Um ensinamento, certamente, para aqueles que ainda não encontraram a realidade da Luz, que a encontraram
intelectualmente, mas que não a encontraram no Coração. 

Porque, efetivamente, durante esse processo em que o aspecto físico do que vocês são está completamente
inoperante, vocês se apercebem, constrangidos e forçados, de que a consciência pode funcionar e mesmo, por

vezes, sair desse corpo. 

Por conseguinte, para aqueles, sim, isso será um ensinamento. 

Para outros, não, isso será o ensinamento, não da Luz, mas do terror, porque eles vão permanecer no interior dos
seus corpos que não respondem mais.

Eles não poderão dali sair. 

Cada caso será diferente, de fato. 

Para alguns, eu penso que será um ensinamento e, para outros, não. 

Cada um irá vivê-lo, certamente, no seu nível de Vibração, de Consciência, de confiança também e de certeza
Interior. 

Depois, cada um irá viver o que ele tem que viver durante este período. 

Mas eu os lembro de que, independentemente do Anúncio, 72 horas antes, por Maria, mesmo aqueles que não creem
em nada e que não vivem nada, vão sentir que acontece, ou que vai acontecer alguma coisa. 

Olhem, naquele momento, os animais, vocês irão compreender imediatamente.

Porque eles vão senti-lo bem antes de vocês, quase uma semana antes de vocês.

*** 

O.M. AÏVANHOV – 19 de setembro de 2010
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Questão: durante os 3 dias, o Ser permanece consciente?

Inteiramente.

Quer vocês queiram ou não. 

Então, vocês imaginam, para aqueles que não podem permanecer cinco minutos imóvel.

E eu os tranquilizo, vocês não terão vontade de fazer as necessidades fisiológicas. 

O corpo será extremamente desacelerado, como em estado de hibernação, mas a Consciência estará totalmente
lúcida. 

A partir do momento em que o corpo está no fenômeno de ‘estase’, quanto mais ele descer em temperatura, melhor
é. 

O sentido visual, o sentido olfativo, a audição, estarão presentes, mas a sensação térmica, não.

Isso dito, cubram-se, hein!?

*** 

Questão: nesse período, o contato com o Estado de Ser é possível?

Sim, é claro.

*** 

Questão: é um dos objetivos?

O objetivo não diz respeito a vocês, diretamente.

Ele se refere à Terra, à organização do sistema solar.

*** 

Questão: por que é necessário colocar a humanidade em estase durante esse momento?

Simplesmente porque os seus corpos, os corpos físicos que tivemos, uns e outros, estão sujeitos às forças
eletromagnéticas e gravitacionais. 

Se não houver mais gravidade e se não houver mais forças eletromagnéticas, o corpo, ali não fica mais em pé.

É tão simples assim. 

Diz-se frequentemente que é a alma que anima o corpo, ou o Espírito também, mas se não houvesse as forças e os
gradientes eletromagnéticos e as forças gravitacionais, esse corpo seria uma boneca de pano.

É exatamente o que vai acontecer. 

Vocês não poderão falar, mas vocês ouvirão tudo.

O seu olhar será fixo.

Assim que vocês caírem em estase, o olhar permanecerá apontado sobre a mesma coisa. 

Vocês vão sentir, como os animais, que vocês devem se alongar e se deitar. 

Vocês têm o corpo que se torna muito pesado, que formiga e que se entorpece, e ele irá responder cada vez menos,
progressivamente e à medida do passar das horas. 

Vocês têm 3 dias para esse processo, antes que ele se estabeleça inteiramente. 

Isso não é nas 72 horas, nós os prevenimos, e durante 72 horas, tudo está normal.

A partir do início das 72 horas, as coisas se modificam.

Mas elas se modificam gradualmente.



*** 

Questão: após os 3 dias, como serão as forças gravitacionais?

Não haverá mais durante os 3 dias.

Eu não disse que elas irão parar, porque o dia em que elas pararem definitivamente, vocês não estarão mais aí.

*** 

Questão: o que será dos aviões quando as forças gravitacionais forem perturbadas?

Nos primeiros momentos, nas primeiras horas, eles terão tempo de pousar, não é? 

E depois, é muito simples, e isso vai reduzir tanto tudo o que é eletromagnético, eletrônico, que tudo vai entrar em
pane.

Mas isso não vai ocorrer em um minuto.

*** 

Questão: como gerir esta abordagem da estase com as crianças?

Mas não é com elas que há problemas, é com vocês, eu sempre disse isso. 

As crianças irão se ocupar de vocês, diríamos.

*** 

Questão: como dizê-lo a uma criança?

Mas não há que dizer.

Instantaneamente, as crianças com menos de 14 anos irão compreender o que acontece.

Os animais irão compreendê-lo também.

Como antes de um sismo, eles se afastam.

Como antes de um tsunami, eles se afastam.

*** 

Questão: todos os animais estarão em estase?

Eu diria que tudo o que possui um cérebro estará em estase.

*** 

Questão: se são 3 dias de Trevas, isso significa que a Terra não vai mais girar?

Bravo.

O que quer dizer, também, que a rotação não vai parar em um minuto.



Sem isso, não há qualquer Terra que seja habitável.

É um movimento que para muito progressivamente.

*** 

Questão: e depois da estase?

Ela irá no sentido inverso.

*** 

Questão: a inversão do sentido de rotação irá se generalizar para todos os planetas desse sistema solar?

É já o caso para vários planetas desse sistema solar.

Todos aqueles que estão no exterior, o que chamamos no exterior de Júpiter.

*** 

Questão: é correto não mais ter vontade de manter relações com pessoas com as quais há uma defasagem
Vibratória ou isso releva de um fechamento do Coração?

Absolutamente não.

Isso responde, inteiramente, ao ‘princípio de atração’. 

Vocês observam, todos vocês, uns e outros, que as situações, as relações que, antes, não os incomodavam, tornam-
se muito incômodas. 

A distância Vibratória e de Consciência é uma realidade que vocês vivem, até mesmo, por vezes, com pessoas muito
próximas e, aí, vocês nada podem. 

Alguns evoluem e sobem na Vibração e outros recusam subir na Vibração ou em Consciência, o que é estritamente
a mesma coisa. 

Portanto, é normal que o ‘princípio de atração e de ressonância’ atue plenamente e que vocês tenham, não um
fechamento do Coração, mas, simplesmente, que fazem atuar o Coração. 

A atração não é mais com relação às mesmas pessoas, nem às mesmas situações, nem às mesmas atividades.

Mas é completamente normal. 

Vocês não podem ir para a Luz e se interessar, ainda, como vocês falam, por terceiros, não é? 

Vocês não podem se interessar e viver a Luz e se interessar pelo resultado do jogo de futebol de ontem, isso parece
um pouco paradoxal, não é?

*** 

Questão: por que, quando subo em Vibração, me acontece de estar em contato com as egrégoras
“negativas”?

É impossível.

Na Unidade, a Sombra não pode absolutamente nada. 

A subida Vibratória na personalidade, no astral, se reflete, permanentemente, por um combate entre a Sombra e a
Luz. 

Vocês todos experimentaram isso. 

Mas quando a Vibração do Coração e a Coroa Radiante estão despertas, quando vocês penetram as esferas do
Estado de Ser e da Unidade, a Sombra não tem mais qualquer possibilidade de ação ou de perturbação em relação a

vocês e o próprio Diabo poderia estar defronte a vocês, que ele não lhes faria nem calor nem frio. 



O que mantém a presença da Sombra é a Dualidade. 

Penetrando a Unidade, não há mais Dualidade. 

Portanto, o jogo Sombra/Luz, tal como é conhecido na matriz, não pode mais interferir com a evolução do ser.

É impossível. 

Se houver manifestações da Sombra, no seu caminho para a Unidade, isso reflete simplesmente, em virtude do
‘princípio de atração e de ressonância’, que existem ainda, simplesmente, Sombras em você. 

E, sobretudo, jamais responder à Sombra nesses casos.

Porque, se você se puser a combater, você recai ainda mais na Dualidade. 

E a Sombra vai procurar atraí-lo ao combate, é claro. 

É preciso elevar as Vibrações. 

Quando vocês estão na Unidade, quando a Coroa Radiante do Coração está desperta ou a Coroa Radiante da
cabeça, o seu campo Vibratório, o ‘casulo de Luz’, o ‘ovo áurico’, não pode mais ser, como dizer..., penetrado. 

Ele pode estar em ressonância na periferia.

Sim, vocês veem a Sombra passar, sim, vocês veem as entidades passarem, mas elas não podem nada contra vocês.

*** 

Questão: isso pode também criar o medo?

O medo é uma Sombra.

O medo é apenas uma falta de Amor. 

Do mesmo modo, se você tiver medo da falta e se você alcançar a Unidade e o medo da falta não foi, como dizer..., a
poeira não foi totalmente retirada, o que vai acontecer? 

A sua consciência vai colocá-lo frente ao medo, para, justamente, superá-lo. 

E, lembre-se, a matriz é mantida pela Dualidade. 

O que desencadeia a Dualidade?

É o medo, antes de qualquer coisa. 

O medo é apenas uma criação do mental.

É uma secreção, em todos os sentidos do termo, da Dualidade. 

O medo é diretamente procedente de uma atividade reptiliana, no seu cérebro, que não tem qualquer outra realidade
além da projeção, vinda, portanto, do mental e do mental a que chamamos de ‘razão reptiliana’.

*** 

Questão: na 3D Unificada o cérebro reptiliano continua a existir?

Ele existe, mas unicamente para a manutenção das funções ditas automáticas.

Mas tudo o que está em relação com predação, o Bem e o Mal, não existe.

*** 

Questão: como vão evoluir as estruturas cerebrais na 3D Unificada?

Na 3D Unificada, a diferença essencial é que o núcleo reptiliano, implantado pelos maus rapazes, não existe e,
sobretudo, há uma estrutura cerebral que não parece com o ser humano, que existe nos mundos Unificados, que é

chamado de cérebro paralímbico, aquele que conecta com o Universo. 

Eu creio que é chamada de ‘zona do Divino’, no nível do cérebro humano, mas que está atrofiada no ser humano, que
volta a se desenvolver normalmente na 3ª Dimensão Unificada. 

O que explica que os seres, por exemplo, como as estruturas de 3D Unificada dos Vegalianos, têm uma grande
cabeça. 



***

Questão: o Coração pode transformar a Sombra em Luz?

O termo não é adequado.

A Luz se estabelece.

Estabelecendo-se, ela suprime a Sombra. 

Mas a Sombra não pode ser transmutada em Luz, exceto se ela se deixar penetrar pela Luz.

Sem isso, é uma Luz falsificada, que remete à matriz e à oposição Sombra/Luz. 

A Luz de que falamos é a Luz Vibral, que nada tem a ver com a Luz tal como vocês a concebem na sua cabeça ou
nesta matriz. 

A Luz, vocês não a veem ainda.

Vocês a vislumbram.

Porque o dia em que vocês virem totalmente a Luz, o seu corpo não existirá mais. 

Portanto, falar de Sombra que se transmuta em Luz, no Coração, é uma visão Dualista, ligada à Dualidade, à matriz. 

Não confundir a Luz Vibral e a luz da linguagem corrente, ou a luz que vocês podem conceber na sua cabeça, que é
unicamente um julgamento de valor e que não é a verdadeira Luz. 

Toda ilusão vem daí, porque os seres creem que, quando eles fecham os olhos e veem a luz, é a Luz.

Não é a Luz.

Nós falamos muito longamente disso. 

A Luz Vibral não é uma luz fotônica.

O fóton é a sombra da luz.

A Luz de que falamos nada tem a ver. 

A Luz Vibral está ligada às partículas Adamantinas, a irradiações que vocês ainda não têm mesmo ideia, das quais
vocês percebem simplesmente as primícias, através do Fogo do Coração e da constituição de tudo o que vocês

vivem atualmente. 

Os Vegalianos explicaram porque eles tinham conchas de obsidiana sobre os olhos.

Porque, nos mundos Unificados, vocês não existem.

Vocês é que são a sombra. 

É preciso sair da visão do mecanismo da Luz onde vocês dizem: «eu estou em um mundo e eu vou tomar o meu
corpo, vou abrir o meu Coração e eu vou continuar a minha pequena vida, como se nada fosse, nesta ilusão». 

Lembrem-se de que a Translação Dimensional é a morte da lagarta e o nascimento da borboleta. 

Vocês não podem ser ao mesmo tempo lagarta e borboleta.

Vocês devem colocar isso na cabeça e no Coração. 

É como se falasse da morte, que, no entanto, os faz permanecer na matriz, e juntassem suas malas, suas vestes,
dizendo: «eu quero levar do outro lado».

Mas não é possível e, para a Translação Dimensional, é ainda menos possível. 

Vocês não podem levar a lagarta com vocês. 

E quando falamos de final de Dimensão, eu creio que vocês ainda não compreenderam completamente o alcance
Vibratório do que isso significa, uns e outros, aliás. 

Se eu quisesse ser abrupto: preparem-se para entrar na Vida, ou seja, para morrer nesta vida. 

É aqui que vocês estão mortos, não do outro lado. 

Portanto, nós os preparamos para o seu nascimento, que é a saída da Ilusão, pelas Vibrações, pelos contatos
Transdimensionais, pela Luz Vibral que penetra, até mesmo, desde quase uma geração, progressivamente. 

Por conseguinte, vocês apenas podem fazer suposições e projeções com relação ao que vocês vivem, no interior
desse corpo. 

Mas, mesmo se esse corpo tiver que transmutar, mesmo se vocês tiverem que tomar esse corpo, o que vocês irão
tomar nada tem a ver com o que vocês veem, com o que vocês creem ser. 

Mas, isso, vocês apenas podem compreender e viver a partir do momento em que o seu cérebro Vibratório lhes
permitir fazer o switch da Consciência, passar na Vibração do Estado de Ser e da Unidade e, também, aceder ao seu

corpo de Eternidade. 



É verdadeiramente a imagem que se podia encontrar. 

O seu cérebro tem tendência a trazê-los em uma visão linear: «eu vou me tornar Luz, portanto, eu vou manter esse
corpo, eu vou estar bem no interior».

Não é verdadeiramente isso que vai acontecer, mas é um nascimento, não é uma morte. 

Isso depende do ‘ponto de vista’, como disse Anael.

Se vocês tomarem o ponto de vista da lagarta, isso será terrível.

Se vocês tomarem o ponto de vista da borboleta, é maravilhoso. 

Portanto, tudo o que vocês têm que fazer é não se projetarem em um futuro que vocês não podem apreender nesse
corpo. 

Vocês podem apenas subir na Vibração para se aproximarem, cada vez mais, da porta e da chave do Coração.

E, em determinado momento, vocês irão bascular. 

Aqueles que já bascularam sabem do que eu falo, porque o viveram. 

Mas, enquanto vocês não tiverem vivido, vocês estão unicamente na projeção.

O que quer que vocês vivam no nível do Coração, são apenas suposições. 

Lembrem-se das palavras de Cristo: «Aqueles que quiserem salvar sua vida, irão perdê-la. Aqueles que estiverem
prontos a perdê-la, irão encontrá-la».

*** 

Questão: poderia definir os termos simplicidade, humildade, Aqui e Agora?

Defini-los por palavras de nada vai servir.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar as emoções.

É o momento em que vocês chegam a fazer calar os pensamentos. 

Quando vocês estiverem alinhados neste estado de vacuidade, então, a Luz Vibral pode penetrar. 

Não há mais qualquer resistência à Luz.

É o que gera o Fogo do Coração, a Alegria Interior, o Samadhi e o acesso ao Estado de Ser. 

Enquanto vocês forem complicados, enquanto vocês não forem simples, vocês não podem Vibrar no Coração. 

O Coração é extremamente simples.

Ele não se importa com qualquer conhecimento.

Ele não se importa com qualquer esoterismo.

Ele não se importa com qualquer religião. 

Isso, são ilusões Luciferianas que os fizeram crer que vocês se aproximam do Conhecimento, para livrá-los, por um
Conhecimento, por uma Crença. 

O Coração é experiência, e nada mais. 

Ora, esta experiência apenas pode ser vivida, justamente, quando vocês voltam a ser como uma criança: simples,
humilde, pequeno e completamente no instante, quer dizer, desapegado das consequências do seu passado e

desapegado do futuro, quer dizer, a parada das emoções que são ação/reação e a parada do mental, que é projeção.

*** 

Questão: isso significa que, para estar na simplicidade, é preciso estar desapegado da personalidade?

Inteiramente.

Vocês não podem alcançar, como diria Um Amigo, o Si, estando ainda no pequeno Eu. 

É por isso o que eu disse também, a analogia com relação a se desapegar desta personalidade e do que vocês
creem ser, porque vocês não são isso. 

E desapegar-se desta ilusão é não mais pensar, não mais estar identificado às emoções, nem mesmo mais estar
identificado ao que quer que seja da lagarta. 

É assim que a borboleta pode nascer e que a Vibração do Coração pode se elevar.



***

Questão: você tem preconizações para parar o mental?

Sobretudo não se interessar pelo mental.

Porque, quanto mais você combatê-lo, mais ele irá se reforçar. 

Porque o mental, sendo dual, se você entrar na Dualidade com ele, ele vai continuar ganhando. 

É semelhante para as emoções. 

É necessário passar para um nível Vibratório que está além. 

Vocês não podem combater algo no nível em que ele está situado e, no mais, a Luz não combate, ela se estabelece e
ela irradia. 

Portanto, crer que com o seu mental você vai vencer o seu mental, você não saiu do albergue. 

É a mesma coisa para as emoções, são noções de transcendência. 

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, é muito lógico encontrar ferramentas que vão permitir lutar contra isso,
contra aquilo. 

Os obstáculos podem ainda se manifestar: os miasmas, as poeiras, como eu chamei disso, há alguns meses. 

Desde o mês de julho, antes, a poeira, vocês a colocavam sob o tapete.

Era fácil, via-se a poeira, arranjava-se. 

O problema é que, agora, o tapete foi retirado.

Portanto, a poeira, não se pode mais escondê-la e não é preciso combater a poeira.

É preciso simplesmente aceitar vê-la. 

Quando eu digo vê-la, é vê-la com toda Lucidez e em Consciência e, naquele momento, a Luz irá trabalhar. 

Então, é claro, o mental ali vai dizer: «mas não é verdade, porque eu toco a Luz, mas tenho sempre dor nas costas,
eu toco a Luz e tenho sempre tal doença». 

E eu responderia que você não subiu suficientemente alto na Luz Vibral.

Porque a Luz Vibral é Alegria, Samadhi, Plenitude. 

Quer dizer que, mesmo se um problema existir ou persistir, não há mais a mesma importância nos campos da
Consciência Unificada. 

Viver a Luz, inteiramente, é não unicamente uma mudança de ‘ponto de vista’.

É uma mudança de estágio Vibratório.

*** 

Questão: as ferramentas que permitem fazer subir as Vibrações são ainda úteis?

É claro.

Mas a ferramenta principal é, e vai permanecer, a própria Consciência.

É ela que é a mais capaz de elevar a Vibração. 

Certamente, vocês têm as muletas.

Certamente, vocês têm as ferramentas.

Mas, em última análise, é a sua Consciência quem decide. 

Lembrem-se do que disse Cristo: "Se vocês tivessem a Fé como um grão de mostarda, vocês levantariam
montanhas".

E não é uma visão da mente, nem uma parábola, é a estrita Verdade.

*** 



Questão: qual é a diferença entre atingir a Transcendência e atingir a Realização?

Admitindo que o acesso real à saída da matriz existe apenas desde algumas dezenas de anos, todos os seres que
existiram, e alguns hoje são “croûtons”, como eu, como Um Amigo, por exemplo, viveram momentos de

transcendência tão intensos que passaram a vida inteira tentando estabilizar esse momento. 

A transcendência, durante a minha vida, eu a vivi meditando ao nascer do sol.

Isso bastou para dirigir toda a minha vida. 

Hoje, as experiências às quais vocês têm acesso são, de muito longe, mais importantes e mais avançados do que
aquelas que nós vivíamos. 

Na época, por exemplo, se vocês tomarem Ma Ananda Moyi, ela viveu os estados de Transcendência mais
avançados que foram possíveis de viver no século XX.

Foi ela quem os manifestou com o seu Samadhi quase permanente. 

Mas, hoje, aqueles que vivem o Samadhi vão para o corpo de Estado de Ser. 

À época, os seres como Ma Ananda Moyi ou como Um Amigo, viveram episódios de Transcendência.

Sri Aurobindo fala muito bem e eles levaram esses estados na Dualidade, para tentar expressar, escrever, mostrar os
ensinamentos, para permitir aos aspirantes, aos discípulos, encontrarem isso. 

Hoje, vocês vivem esta transcendência que é o acesso ao Estado de Ser.

Portanto, a partir do momento em que vocês têm acesso ao Estado de Ser e substituindo isso no contesto deste final
do mundo, desse tempo, desta Dimensão, é evidente que a época é especial. 

Portanto, «realizado» queria dizer o quê?

É aquele que alcançou o Si, que alcançou A Fonte, sem, no entanto, ali se estabelecer na sua vida ou, em todo caso,
manter a conexão com A Fonte, pelo Samadhi. 

E, hoje, vocês vivem as idas e vindas. 

Pela Coroa Radiante do Coração, vocês experimentam a Alegria, vocês experimentam níveis Vibratórios que estavam
fechados à época e que, hoje, lhes são abertos. 

E a palavra ‘Realização’, nesse contexto, hoje, não quer mais dizer grande coisa.

Nós preferimos falar, como Maria disse, de ‘Coroação’.

*** 

Questão: você escolheu o seu posto atual?

Eu não escolhi, obviamente, no tempo da minha vida, na minha última vida. 

Eu penso que é, de preferência, a sequência lógica das minhas encarnações na matriz, porque, como viram, os
Anciões são seres que conheceram um caminho espiritual, mas também as vicissitudes da matéria. 

É, aliás, a diferença entre os 24 Croûtons e as 12 Estrelas.

É que nós tivemos, nós, papéis muito encarnantes. 

Era necessário para poder sermos os intermediários entre a nossas experiências da matriz, espirituais e o que está
acima. 

O que nos dá uma responsabilidade, de escolhas a colocar, de decisões a tomar. 

Portanto, a nossa função é muito ativa. 

Nós tentamos perceber, Vibratoriamente, os efeitos das nossas decisões e também, nós estamos em certa forma de
antecipação, mesmo estando ainda, talvez alguns de vocês saibam disso, em uma bolsa de Luz Vibral, mas no interior

da matriz, para poder perceber a matriz. 

Porque, para o Conclave Arcangélico, é muito difícil perceber a atmosfera real, materialmente, os eventos, porque
eles raciocinam em termos elementares, do que é visto no nível dos elementos. 

Mas é muito difícil para eles, quando não penetraram a matriz, quando não tiveram a experiência da matriz, é muito
difícil ali exercer, como dizer..., uma ação coerente, mesmo para a Luz. 

Portanto, nós somos a ligação entre a matriz e o que está acima. 

Os Arcanjos têm funções, como vocês sabem, muito mais globais e gerais. 

Então, dizer que eu fui escolhido ou que eu escolhi..., eu diria simplesmente que é a consequência direta das minhas
encarnações, certamente.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu vou dar-lhes todo o meu Amor incondicional e fraternal.

Até breve.

************
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Eu sou Um Amigo.

De meu Coração a seu Coração, Irmãos e Irmãs em humanidade, que a Luz e a Verdade estejam com vocês.

Que minha Paz e minhas Bênçãos lhes acompanhem.

Eu venho a vocês pela terceira parte do ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Se vocês o desejarem, e previamente, nós vamos, primeiramente, rever, completando, o que eu já lhes dei.

Do Coração da criação que é Fogo e Éter, desdobram-se os Quatro Viventes, através dos cinco sons OD, ER, IM, IS
e AL, nas 4 direções do espaço.

O OD, fundação e Terra.

O ER, centro e ligação.

IM, mistério, som e Ar.

IS, Águas primordiais, Is-Is.

E AL, elevado, devolvendo ao que volta ao Ômega.

O Alfa e o Ômega, centrados pelo IM e o IS, Cruz de Luz inscrita no seu Céu e em sua cabeça, traduzindo a
‘redenção da Cruz’ se elevando além da dualidade.

Centralização, balanceamento, elevação.

AL e OD, IM e IS, centrados em ER, dão-lhes o apoio.

OD, 8º corpo.

ER, 9º e centro.

IM, 10º, comunicação e passagem, mistério.

IS [11º], fecundação, Águas do Alto e Águas do baixo.

AL que se eleva: 12º Corpo.

Assim centrado, o movimento vai se tornar possível, instalado e estabilizado pelos Triângulos, Triângulos dos
elementos, Triângulos do movimento.

Pelo 2, o 4 e o 3, realiza-se a Roda, Roda na Roda, rotação, Coroa Radiante do Coração inscrita na Coroa Radiante
da Cabeça: Roda na Roda, realizando o Si e a Unidade.

O sopro penetra então o OD, o ‘Olho do Guerreiro’, assim denominado pelo Mestre RAM, há alguns meses.

Respiração, pulsação, circulação, estabelecendo-se, de uma a outra das Estrelas (ou ‘pontos de Consciência
unificada’), desvendando o mistério da criação dos 12 super Universos, conjunto da criação nas múltiplas dimensões

e nos múltiplos universos, desenrolando-se na sequência dada pela Divina Maria.

***

UM AMIGO - 19 de setembro de 2010
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Vocês vão então poder, no final dessas 12 etapas, fazer circular a totalidade da Coroa Radiante.

Fogo do Coração, Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Fogo da Unidade, Fogo do Éter, Fogo da Terra e Fogo elétrico.

Tri-Unidade nova, revelada e despertada, unificando-se em vocês e permitindo cantar e Vibrar a rotação das 12
Estrelas, ponto por ponto, começando pelo OD, Vibração, respiração.

Amor ou Ki-Ris-Ti, impulso de criação, Unidade, promessa e juramento da Presença da Fonte, em toda Dimensão, em
toda direção, em toda criação.

IM, passagem, comunicação.

Aqui, Hic, procurando a Clareza necessária para a Precisão e para a Atração.

Bem / Atração, elevando-se para AL, na via de retorno.

Mal ou repulsão, reforçando a Precisão.

A Água de Agora, Is-Is, pode receber então, pela impulsão do Alto e do Baixo, do ir e do vir, Aqui e Agora, revelando a
Profundez do que está elevado e do que está escondido, procurando a Visão das Águias, permitindo o retorno ao OD,
enrolando também o Ouroboros [ http://pt.wikipedia.org/wiki/Ouroboros ], o círculo infinito da criação, suportado pela Cruz

e os Triângulos, nas 4 direções do espaço, pelo apoio dos 12 pontos ou dos 12 centros dos múltiplos Universos,
super Universos.

Desvendando-se, em vocês, os 12 canais de Luz permitindo, pela tri-Unidade reencontrada, Vibrar em uníssono com
sua Eternidade.

***

Dessa forma, de OD a AL, pela periferia, e de AL a OD, pela periferia, em um sentido e depois no outro, idas e vindas.

Além da Ilusão, vocês saem do confinamento, permitindo, se tal é sua Vibração de seu Coração reencontrado e
Unificado, retraçar (desvendando a Verdade e Unidade como Ki-Ris-Ti, Filho Ardente da Luz e do Sol) seu pleno

potencial, sua plena Verdade de Eternidade.

Doze etapas, doze trabalhos, no dia seguinte, dia do Arcanjo Miguel, reunificando em vocês Ki-Ris-Ti, IS-IS e IM-AL,
se tal é sua Vibração.

Nesse dia, vocês poderão então caminhar no sentido da vida, da criação infinita, como o ilustrei.

De OD a AL pela esquerda, passando por IM, e de AL a OD pela direita, passando por IS,vocês recriam sua ligação
indefectível à sua Eternidade e à Verdade.

Esse coroamento irá manifestar, nesse corpo, o Fogo elétrico, aquele que, pela redistribuição elétrica, fotônica e
Adamantina, irá permitir-lhes viver o Corpo de Glória, elevado na Unidade e na Verdade.

Portanto, ao focalizar sua Consciência, de ponto a ponto, vocês irão elevar os 12 canais e véus Vibratórios, revelando
a Verdade, ativando em vocês o conjunto e a totalidade de suas Lâmpadas, a fim de penetrar a Morada de

Eternidade e de acolher, em seu Templo despertado, Ki-Ris-Ti, de volta.

Em meio ao OD-ER-IM-IS-AL, o dedo indicador, aquele que mostra a via e ER do Éter, aquele que, à esquerda, vai
fazê-los ir de OD a AL, passando por IM, o dedo apontado e colocado sobre o ponto, primeira parte do caminho.

*

*

***

E depois, segunda parte do caminho: o dedo indicador direito indo de AL a OD, passando por IS, permitindo-lhes,
alinhados, centrado no Aqui / Agora, iluminando, em vocês e por vocês, o retorno à sua Unidade.
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*

*

***

Ponto por ponto, etapa por etapa, revelação por revelação, vocês vão reativar seus 12 filamentos de DNA, as 12
virtudes espirituais restituídas, se tal for a sua Vibração de Coração, permitindo-lhes sair da matriz.

Sua Alegria será a testemunha.

O Fogo elétrico percorrendo seu corpo irá expandir o Si nas Moradas do Ilimitado onde nenhum entrave pode limitar
sua expansão, sua Eternidade, seu Ilimitado.

Assim, logo que sua Coroa Radiante do Coração, ou uma de suas 3 Lareiras, estiver desperta, qualquer que seja os
protocolos ou a maneira pela qual vocês ali chegarem, naquele momento, e no dia do Arcanjo, vocês poderão cumprir

o que deve o ser.

Por vocês mesmos, pelo silêncio Interior e pelo som da Alma e do Espírito reunidos, reativando,
pela Lemniscata sagrada, o ‘tubo de Cristal’ religando seu Coração à Fonte de Cristal, colocando sucessivamente o
dedo indicador esquerdo sobre OD (em um tempo de respiração que lhes pertence definir) e em seguida sobre Ki-
Ris-Ti (sempre em um tempo de respiração definido por você mesmo, boca aberta) depois sobre Unidade, depois

sobre IM, sobre Clareza, depois sobre Atração [Bem] e enfim sobre AL.

Reproduzindo o mesmo esquema, no outro sentido, com o dedo indicador direito, partindo de AL, percorrendo
Repulsão [Mal], Precisão, IS, Profundez, Visão e OD.

***

A primeira circulação da Coroa radiante elétrica e do Fogo, irá despertar em vocês o que eu havia dito ontem: suas
quatro linhagens, sua origem Dimensional, sua origem estelar.

Daí em diante, nada mais poderá ser separado, apesar da separação do mundo sobre o qual vocês estão ainda
algum tempo.

Em seguida, o Espírito irá se dirigir em vocês, sem necessidade de seus indicadores, refazendo o mesmo circuito,
vocês irão despertar a memória de Eternidade e vocês irão dissolver a memória efêmera de suas encarnações nessa

matriz.

Ninguém poderá ser enganado pela Vibração mesmo desse Coroamento, tornando ao que vocês são, na Alegria do
Coração, na Morada de Paz suprema.

Sua função de Ser de Luz irá regar esse mundo difundindo a Verdade da Vibração e da Consciência Unificada.

Alguns irão descobrir, entre vocês, e espontaneamente, pelo retorno da memória de Eternidade, as funções e as
múltiplas combinações desses 12 canais, permitindo-lhes, em função de suas Linhagens, em função de sua origem
estelar e Dimensional, atuar nesse mundo, nos tempos vindouros, quaisquer que sejam os atritos exteriores desse

mundo, permanecer e ficar alinhados nisso que vocês são, para o bem comum.

***

Vamos permanecer, se vocês bem o desejam, alguns minutos em silêncio, vocês e eu, na comunhão da Luz Crística
antes de considerar, logo a seguir, seus questionamentos.

http://3.bp.blogspot.com/-gbfFbij96KM/UXAW4lUgYWI/AAAAAAAAA18/x5cGQS3DZL4/s1600/bibli_121.jpg


... Efusão de Energia ...

Bem antes de dar-lhes a palavra para os questionamentos, não esqueçam jamais que a Porta e a Chave serão
sempre o Coração.

O acesso ao Céu, ao seu Céu, não está no alto, mas dentro.

Recordem que inicialmente, na falsificação, só a projeção exterior de seu Espírito tornava possível sua Presença
nesse mundo que foi, obviamente, em seguida aprisionado.

O retorno à Unidade é uma imersão da Consciência dentro do Coração.

Irmãos e Irmãs, vocês têm agora perguntas?

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de redenção da Cruz?

A FONTE é Amor e Graça.

Desenvolvendo sua criação, qualquer que seja o Universo, quaisquer que sejam os multi e super Universos, Ela
concede essa Graça ao conjunto das criações, mesmo se estas estão afastadas e desviadas, porque nenhuma vida

pode subsistir sem a Presença da Luz, mesmo comprimida ao extremo.

Assim, a Cruz está instalada na cabeça e no Coração, ela é a promessa do seu retorno à Unidade.

A Cruz de redenção é a união do que são denominadas Gota vermelha e Gota branca, que ninguém pôde extinguir
definitivamente, elevando-se pelo ‘tubo de Cristal’ até IM e IS, permitindo reencontrar o caminho.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

A redenção da Cruz é apenas a 'translação dimensional' da Cruz, estabelecida em um plano horizontal, endireitando-
se ao vertical.

Independentemente do afastamento d'A FONTE do Coração, de ER [9o. corpo], mesmo no momento em que esse
afastamento parecer irremediável, a Graça d'A FONTE está presente e é essa Graça que representa a redenção da

Cruz.

***

Pergunta: poderia recordar quais são os 3 Fogos?

O Fogo do Éter, o Fogo da Terra e o Fogo elétrico.

Não há nada a desenvolver que já não foi desenvolvido.

Os 5 sons, as 5 frequências que foram subtraídas da sua Unidade.

O Fogo do Amor e o Fogo da Verdade apenas são a tradução do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, ativados na Coroa
Radiante do Coração.

Esse não é um Fogo distante ou separado.

***

Pergunta: o que são as 3 Energias Adamantina, fotônica, e elétrica?

O canal mediano da Sushumna se transforma em ‘canal do Éter’ pela recepção do Espírito Santo, modificando a
circulação elétrica no interior mesmo do canal mediano da coluna vertebral, denominado Sushumna, reunificando as

coroas solar e lunar que vão então permitir às partículas fotônicas e Adamantinas se aglomerar, literalmente, ao longo
desse canal mediano, transformando-o de Sushumna em ‘canal do Éter’.

***



Pergunta: o que é o Fogo elétrico?

O Fogo elétrico corresponde ao momento exato em que a afluência de forças separativas, gravitacionais e
eletromagnéticas, perdendo sua potência diante da chegada de partículas Adamantinas, correspondendo à Onda

Galáctica, permite aos elétrons se reunificarem aos prótons.

NOTA: o elétron (lépton) é uma partícula elementar subatômica de carga elétrica negativa (responsável pela criação de
campos magnéticos e elétricos) que, ao se juntar com um núcleo (positivo) atômico forma o átomo; o próton (quark) é uma
partícula elementar de carga elétrica positiva, em igual magnitude à carga do elétron, que, junto com o nêutron, fazem parte
do núcleo atômico de todos os elementos; a massa do próton é 1.836 vezes maior que a massa de um único elétron; fonte:

fisicomaluco.com).

Isso se traduz por um Fogo e um abrasamento (podendo ser denominado também ‘batismo de Fogo’) e vivenciado em
suas estruturas como sentimento de Fogo: Fogo de Alegria, Fogo do Amor, Fogo da Verdade e da Unidade.

É o momento em que a tri-Unidade, revelada e desvendada (Cristo, Maria e Miguel) é despertada e revelada em
vocês.

***

Pergunta: quando você preconiza respirar pela boca aberta, isso significa que se respira simplesmente pela boca ou
bem pela boca e pelo nariz?

Isto acontecerá espontaneamente como isso é necessário.

A proporção de boca ou de nariz será diferente para cada um e para cada uma.

***

Pergunta: convém apontar/estender a língua no palato?

Isso pode ser feito.

Isso cabe a vocês, de maneira individual.

***

Pergunta: como se articula essa terceira parte do Yoga da Unidade com as outras?

Querida Irmã, isso foi estipulado desde o início de minha intervenção, hoje.

Quer dizer que a partir do momento em que uma de suas tríplices Lareiras (que ela seja o sacro, o Coração ou a
cabeça) estiver ativa, de maneira permanente, vocês podem realizar esse ‘Yoga da Unidade’ em suas três partes,

sucessivamente.

Enquanto isso não foi obtido em permanência em meio a uma das três Lareiras, é desejável e preferível estabelecer
essa permanência com um dos ensinamentos que lhes foram comunicados anteriormente: que seja a Meditação
sobre o Coração, que seja o Switch da Consciência, que seja o Acolhimento da Luz Crística em Unidade e em

Verdade (*), vocês devem obter previamente a ignição permanente de uma das três Lareiras.

Vocês podem também praticar uma ou a totalidade das diferentes partes do ‘Yoga Celeste’, até o momento em que
uma dessas três Lareiras seja desperta.

Isso que será, de todo modo, grandemente facilitado pela instalação definitiva da tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel.



***

Pergunta: o Yoga da Unidade pode acarretar risco de transladar prematuramente?

Querida Irmã, a questão mesmo demonstra uma incompreensão desse mecanismo.

Só a personalidade pode ter medo de alguma translação porque a translação apenas pode acontecer no momento
oportuno e em nenhum outro momento.

***

Pergunta: no momento da translação final, todas as pessoas encarnadas nesse mundo terão Consciência do que é o
Estado de Ser?

Caro Irmão, o que se pode dizer é que cada um verá seu Estado de Ser.

Somente poderão alcançá-la aqueles que Vibrarão na mesma frequência do Estado de Ser, ou seja, aqueles que
Vibrarão em seu Coração.

Haverá então uma Consciência do Estado de Ser.

Alguns a alcançarão com grande facilidade.

Outros a alcançarão com dificuldade.

E outros não poderão alcançá-la, não tendo estabelecido a conexão direta, Vibratória com seu próprio Estado de Ser.

Eu lembro-lhes, além do mais, que isso não é nem desejado, nem desejável porque, em meio à Unidade, não pode ali
ter violação da Liberdade, nem, para aqueles que a rejeitam, do livre arbítrio.

Cada um irá onde o levar sua Consciência e sua Vibração.

Não pode existir o menor erro de caminho ou de destinação porque é a Vibração que dirige a Consciência.

Portanto, vocês não têm que se preocupar com nada.

Eu diria mesmo, em último caso, vocês não têm mesmo que se preocupar com o ‘Yoga da Unidade’: no momento em
que vocês vibrarem nesses 12 pontos, no momento em que o seu Coração for despertado, no momento em que

vocês perceberem a Vibração do Coração, a rotação do chakra do Coração, naquele momento, todo o resto se fará
pela Vibração e pela Consciência.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o livre arbítrio e a Liberdade?

O livre arbítrio pertence à dualidade.

Ele é Ilusão.

A Liberdade é Ação da Graça.

Ela tem sido, parece-me, desenvolvida muito longamente, tanto por ANAEL como pelo Arcanjo URIEL.

A personalidade glorifica-se do seu livre arbítrio.

O livre arbítrio consistiria em considerá-los como Livres para ir de um ponto a outro, mas em sua prisão e em jamais
sair.

A Liberdade é estar fora da prisão e em não estar limitado por nenhum muro e nenhum estado e nenhuma forma.

A Liberdade é a Graça.

O livre arbítrio é dualidade e limitação onde o contexto é conhecido.

E vocês não podem sair do contexto, o que quer que façam.

Vocês não podem ser Livres e o pretender com o livre arbítrio.



Vocês não podem estar no livre arbítrio e pretender a Liberdade.

É um ou outro.

A única coisa da qual nós falamos todos, desde as Núpcias Celestes, uns como os outros, é de Liberdade e não de
livre arbítrio, a não ser do seu lado, justamente, restritivo, limitante e aprisionante.

***

Pergunta: na 3ª. Dimensão Unificada, os seres têm Consciência da liberdade?

Completamente.

Voltando à metáfora da prisão, na 3ª. Dimensão Unificada, vocês estão em uma prisão, mas vocês sabem que existe
um mundo fora da prisão.

O que vocês vão fazer?

Vocês vão então, pouco a pouco, desfazer os muros e as barreiras da prisão porque apenas vocês o podem fazer e a
ferramenta é o Coração.

Lembrem-se: o que foi ligado na Terra, será desligado na Terra

O que foi ligado no Céu, será desligado no Céu.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, por favor acolham minhas Bênçãos e a Graça, do meu Coração ao seu Coração.

A melhor das preparações, eu terminarei sobre essas palavras, no ‘Yoga da Unidade’, é então despertar, de forma
permanente, uma de suas três lareiras e, naturalmente, a qualidade Vibratória do seu Coração que será amplamente
auxiliada pela última parte do ‘Yoga Celeste’ (*) (ou ‘Yoga da Verdade’), consistindo em acionar e reunificar o IM, o IS

e o AL (10º, 11º e 12º corpos), como isso lhes foi comunicado desde pouco tempo.

Eu deixo então que trabalhem.

Até logo.

************

*
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************

(*) - 'Integração da nova Tri-Unidade' - YOGA CELESTE (5a. e última Etapa) [Protocolo] - UM AMIGO:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*** 

Nota do Redator:

Nos próximos dias vocês encontrarão no site, na rubrica “protocolos”, intitulada ‘Yoga da Unidade’, a recapitulação
das 3 etapas dadas por UM AMIGO, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010.

Para situar mais precisamente esses diferentes pontos, vocês encontram o detalhe das Estrelas de Maria, na rubrica
“protocolos / As 12 Estrelas de Maria”

(http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos).

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=748

19 de setembro de 2010

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100919_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do UM, na Unidade e na Verdade, Juntos.

Eu sou o Anjo da Presença, o Arcanjo da Reversão, permitindo, pela minha Vibração e pelo meu Sopro, na sua
densidade, restabelecer a Verdade.

Eu anuncio o Evangelho, o Novo Evangelho que permite instalar no seu mundo, no seu Templo, a nova Tri-
Unidade, colocando-os em ressonância Vibratória com a FONTE.

 Bem amados Filhos da Lei do UM, no momento em que lhes é oferecida a possibilidade de conectar com as
esferas da Beleza e da Verdade, no momento da Graça, nós, os Arcanjos, desejamos ardentemente o seu

retorno à Verdade, à Unidade e à Luz.
Bem amados Filhos da Lei do UM, Sementes de Estrelas, que pela Vibração da Luz, a cada mês no seu

tempo, acedem à sua Unidade, à sua Verdade, o momento é agora.
Durante os momentos em que se instalam as 12 Luzes da sua Eternidade, tornando possível a última

Reversão, o retorno a vocês, se tal for a sua Vibração, se tal for a Verdade à qual vocês aquiescem, então nós
iremos festejar juntos o seu retorno à FONTE e à Unidade, no Fogo do Amor, na Graça do Amor, no Fogo do

Coração.
Juntos, nós iremos festejar o retorno ao seu Estado de Ser, a sua saída do confinamento, a sua liberação, pois

é bem disso que se trata.
Reencontrar a Liberdade, a liberdade de Ser, a liberdade de viajar nas suas Dimensões e nas suas formas, no
conjunto dos Universos e das densidades, não mais fixos na densidade em que vocês ainda estão, mas Livres

e na Alegria.
Nós iremos festejar dignamente o seu retorno em meio à Unidade, ali onde o sofrimento não pode sequer ser
concebido nem, de modo algum, experimentado, onde tudo é Graça e Leveza, da densidade mais compacta à

mais elevada.
Vocês sentem o apelo do Coração para reviver na sua Eternidade, além dos Véus pesados, sombrios,

colocados na Luz que vocês são nesta densidade?
A Luz Una e Vibral se estabelece.

O reino da Sombra neste Universo não poderá mais se manifestar, de maneira alguma, nem de modo algum.
Cada um, cada um de vocês que tiver feito a escolha da Vibração Una, irá Vibrar em Uníssono com CRISTO,

não enquanto Salvador exterior, mas, bem mais, como Dimensão revelada e reencontrada na sua Unidade.
No momento em que o Fogo do Amor alcançar, pela sua Vibração, a esfera desta Terra, no momento em que a

URIEL - 19 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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sua Consciência Vibrar, no momento em que o que foi corrompido, desviado, extinguir-se em vocês como no
exterior de vocês nesta densidade, vão se revelar, em plena Majestade, a Presença e a Unidade.

A FONTE Una, Indivisível e Infinita, fez o juramento a vocês e vem cumpri-lo pela Tri-Unidade Vibral - KI-RIS-
TI, IS-IS e IM-AL ou MIGUEL -, restituindo-os ao que vocês são, Filhas e Filhos da Luz.

***

No momento em que o mundo que vocês pisam com os seus passos é desconstruído, desconstruído nos
planos sutis, no momento em que esta sombra se ilumina e se revela, o momento não é mais para a escolha, é

o momento da realização.
A sua promessa de retorno à Unidade é desvendada, dia após dia, pela memória da sua Eternidade, pela

lembrança das suas Vibrações iniciais, os pilares e os suportes da sua Eternidade.
Se o seu Coração acolher a Unidade e a Verdade, então esse caminho para vocês, esse caminho no final

deste mundo será leve e feliz.
Somente o que resiste, somente o que ainda se opõe em vocês ao estabelecimento da Verdade, pode sofrer.
Quanto mais vocês penetrarem na Vibração do seu Templo, da sua Essência, mais vocês irão se tornar leves e

na Alegria.
Vocês irão encontrar a sua filiação pela Vibração da Unidade, pela Consciência estelar.

Vocês serão levados a viver e a manifestar a Alegria da Luz Una, no próprio interior deste mundo em
deliquescência.

Pela aceitação da sua Eternidade, o seu efêmero irá se dissolver integralmente, não no momento, mas dentro
do pouco tempo que é descontado e que lhes resta para passar.

***

A Vibração da sua Consciência, como aquela do seu corpo físico, como sutil, pertencentes a esta matriz, vão
doravante se elevar e se amplificar consideravelmente, acompanhando-se da Alegria, da percepção da

Vibração da Luz, acolhendo-a na totalidade.
Vocês então poderão, lentamente, reconquistar a sua Eternidade, ali se instalar e viver, quando chegar a hora, a

translação, com toda facilidade.
Lembrem-se de que a Alegria, o Amor, a Unidade, são a sua liberação, são facilidades, de que o que resiste

provoca complexidade, dificuldade.
Vão para a evidência da sua simplicidade, na confiança da alma no seu Espírito e em nada mais.

O que é efêmero vai desaparecer, por toques sucessivos.
Somente o que é Eterno, que lhes foi ocultado, vai aparecer e persistir.

O seu tempo e o seu calendário é, de agora em diante, aquele da Terra que já está Vibrando, ela também, na
sua nova frequência, tentando se adequar e acumular a Luz da FONTE vindo dissolver o que é falso.

A Onda de Luz irá favorecer a sua própria Reversão, sob a influência do Sopro e do Verbo que eu levo até
vocês.

***

Bem Amados Filhos da Lei do UM, a evidência e a manifestação dos mundos além da ilusão, na sua ilusão,
visíveis aos seus olhos, aos seus sentidos e à sua Consciência, serão cada vez mais encorajamentos para

estabelecerem-se no que vocês São.
As relações e as submissões diversas que ainda restam na matriz, vão se dissolver agora, em termos

temporais, cada vez mais rápido e depressa.
O dia do antigo mundo falsificado desaparece.

O único esteio, a única certeza, vai se tornar cada vez mais forte somente na sua ancoragem da Luz, da
Consciência Vibral, que irá fornecer, pelo despertar das 12 funções, todas as suas necessidades neste

período de transição no qual vocês entram diretamente no final deste mês.
Na certeza da sua conexão Vibral espiritual, com o seu Estado de Ser, como com o conjunto das forças livres,
encontrar-se-á o seu vigor, a sua certeza que irão lhes permitir suportar e viver os momentos do confronto final.

Este confronto final onde a Consciência Vibral Unificada retoma os seus direitos sobre esta Criação.
Vão para a evidência, vão para a simplicidade e permaneçam humildes.

Esses três elementos - evidência, simplicidade e humildade - são a garantia de um caminho de Alegria.
A Unidade é Liberdade.

A Unidade é Amor.
Absolutamente tudo o que tem a ver com o efêmero, no exterior como no interior de vocês, nos diferentes

compartimentos segmentados da sua vida, irá perder, pouco a pouco, o seu sentido, permitindo-lhes avançar,
com cada vez mais certeza e Verdade, em sua Luz que não é deste mundo, assim como vocês não são deste

mundo.



***

Bem amados Filhos da Lei do UM, o momento chegou de realizar e de manifestar a sua Unidade, a sua
Presença.

Com o apoio e o suporte de MARIA, com a proteção de MIGUEL, com a potência de KI-RIS-TI, a sua
Presença se revela e se estabelece.

Unidade.
Reencontrando a Vibração primordial.

Elohim.
Ao acolherem com transparência a Luz Vibral, vocês acolhem vocês mesmos.

Unidade.
Alegria.

O que vem é a Alegria e a Pureza.
Somente o olhar falsificado poderá provar e sentir sofrimento.

O sofrimento é resistência.
A Alegria é abandono.

É o aprendizado que vocês vivem e que eu anunciei no dia 7 deste mês.
A hora chegou de voltar-se, a fim de se desviar dos mundos ilusórios, de voltar-se para o UM, para a Unidade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, a Sétupla Radiância Arcangélica lhes dá a Força e a Verdade.
A Radiância das 12 Estrelas lhes dá MARIA.

A sua Coroa Radiante lhes dá CRISTO.
Bem amados Filhos da Lei do UM, acolhendo a Inteligência da Luz, a sua Consciência reencontra a

Inteligência, aquela do Coração, e não aquela da cabeça, aquela da evidência onde não há mais reflexão, mas
conhecimento direto.

Unidade.
Deixem extinguir o que é efêmero, em vocês, como ao seu redor.

Cada vez mais neste tempo que é descontado, vocês não poderão fazer coexistir ou coabitar por mais tempo o
antigo e o novo, o efêmero e o Eterno.

Da sua própria percepção consciente, da diferença de qualidade entre o efêmero e o Eterno, vocês próprios
vão tirar a conclusão do Coração vai se impondo e vocês irão ali onde os levar a Vibração do seu Coração.

Unidade.
Presença e Alegria.

Presença e Alegria do Anúncio.
O Anúncio de MARIA tecendo a conexão que remove os vínculos e que os restitui à sua Liberdade.

De marcados na testa, vocês irão se tornar Coroados na Luz do UM, na sua Luz, no Fogo do Amor, na Unidade
e na Verdade.

Bem amados Filhos da Lei do UM, regozijem-se pois o que está vindo é a Alegria, na Consciência do Coração.
Unidade.
Presença.
Vibração.

A Alegria da dissolução do efêmero.
O Estabelecimento da Eternidade, da Liberdade.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL que vai realizar a Reversão que os faz passar no Coração Vibral, do exterior para o
Interior, para a Reunificação.

Unidade, Verdade, nos seus Corações, pela Eternidade.
Bem amados Filhos da Lei do UM, o Amor / Atração, Unitário e Livre, os acompanha.

Unidade.
No meu Coração Ardente regado pela FONTE, URIEL os saúda e ama vocês.

Unidade e Verdade.
Saudações.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:



http://autresdimensions.info/articlebb53.html
http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-19_septembre_2010-articlebb53.pdf

19 de setembro de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-19_septembre_2010-articlebb53.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlebb53.html


~ Conhecendo o outro lado do véu ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei do Um, eis me de volta com vocês.

Recebam a Paz e a Alegria.

Eu volto então a vocês para responder às suas questões, relativas, essencialmente, à sua evolução e
ao Conhecimento, porque o momento chegou de conhecer o que está do outro lado do véu, em Verdade.

Cada dia que vai doravante passar, vai vê-los avançar a sua Consciência, para a sua Revelação.

As funções espirituais novas se desvendam e se estendem, permitindo, nós o esperamos, para muitos de vocês, viver
a Verdade.

A Verdade do Conhecimento, a Verdade do Fogo do Amor.

Vários elementos lhes foram dados e comunicados.

A hora, portanto, chegou, de mostrar e de demonstrar o que vocês são em Verdade: os Filhos da Lei do Um, na
Alegria e radiantes, devidos mesmo às suas Vibrações e à sua Consciência.

A hora da plenitude e da totalidade lhes é aberta, se vocês a aceitarem, se vocês aceitarem, também, sem remorsos,
virar a página da ilusão, da falsificação, entrar na sua Casa.

Progressivamente e à medida do seu tempo Terrestre, vocês irão estender também as suas capacidades para
transcender, justamente, esse tempo que parece passar.

Reencontrando a memória da sua Eternidade, vocês irão trabalhar plena e conscientemente, cada um de vocês no
seu estágio, no seu ambiente, no retorno da Liberdade.

***

Nós não iremos esconder de vocês que os tempos a viver são leves, leves no Coração, leves na Verdade, e pesados
nesse mundo.

Guarde presente em vocês, quaisquer que sejam as vibrações que os animam que, nos tempos de compressão, de
densidade pesada, a Alegria pode eclodir ainda mais.

Tudo depende do seu ponto de vista, da sua capacidade, como eu disse, para virar algumas páginas e para escrever
a Verdadeira história, a sua, e não aquela que foi escrita para vocês, no seu lugar.

Eu insisti, há algum tempo, sobre a diferença existente entre a história, a história tal como lhes apresentaram e a
história tal como ela é.

Partes inteiras do que é falso desabam no mundo das ideias, dos pensamentos, das concepções, das crenças.

Não sem consequências sobre a vida desse mundo, sobre a vida da própria Gaia.

Mas, de tudo isso, vocês sabem.

A determinação para se estabelecerem na leveza, na borboleta, depende, doravante, e cada vez mais, apenas de
vocês, e de vocês sozinhos.

Lembrem-se de que a Inteligência da Luz pode tudo, absolutamente tudo, na condição de ali se tornar transparente,
na condição de estar centrado e recentrado.

ANAEL – 21 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-GQDFejqcbdI/UYZeTRTNEdI/AAAAAAAABr4/Zh0T40aBOpY/s1600/000+Anael+-+21.09.2010.jpg


Durante este período e cada dia agora, vocês serão apoiados pelas qualidades da Luz Vibral.

Pode-se dizer, sem exagerar, que ela será o seu guia, nas suas condutas, nas suas escolhas, nas suas ações a
realizar, a empreender, durante este período.

***

Em um tempo próximo, mas que não é amanhã, nem depois de amanhã, vocês serão conduzidos, um a um, para ver
com o olho da consciência iluminada, o que vocês são e não o que vocês creem ser.

Esse momento vai ocorrer, lembre-se de que ele irá colocá-lo frente a você mesmo e de que, ali, ninguém poderá
enganar, ninguém poderá falsear o que quer que seja.

Esse momento chegará em breve.

Ele recebeu diferentes nomes, segundo os profetas.

Quanto a nós, Arcanjos, nós preferimos chamá-lo de «colocação frente a frente», porque é bem disso que se trata e
esse frente a frente acontecerá sem qualquer problema, no Coração.

O tempo chegou de fazer sua e de se lembrar desta fala de Cristo, essencial: «eu voltarei como um ladrão na noite.
Mantenha a sua casa limpa, porque ninguém conhece a hora».

Vocês estão nesses tempos de acatar os quatro pilares da Luz Vibral e das suas Linhagens.

Sejam claros e precisos com suas Atenções e suas Intenções.

Demonstrem a Ética, a Integridade, a Verdade e, sobretudo, o que quer que vocês visem de grande ou de
maravilhoso, não se esqueçam de permanecerem humildes e simples nesse mundo, para não serem tentados a

recair na Dualidade.

Eu pararei por aí as minhas palavras que completam, em sua medida, o que lhes disse o Arcanjo Jofiel (*).

Eu deixo o lugar, então, agora, para as suas palavras.

É de vocês.

***

Questão: como acelerar esse processo?

Bem amado, volte-se para si mesmo, porque tudo está em você, absolutamente tudo, mesmo eu.

Basta se voltar, seguir-se a si mesmo.

Nada, nada existe no exterior de você.

Essas palavras pronunciadas no seu mundo podem ser difíceis, não para compreender, mas para apreender.

Vai se tornar cada vez mais fácil de se voltar a você, de ali encontrar a Fonte, a Luz.

O meio mais direto que lhes foi revelado é o que foi chamado de ‘Yoga da Unidade’.

Ele não leva esse nome por acaso e não lhes foi revelado por acaso, durante a ignição das 12 Estrelas na Terra.

Sirvam-se dele em Consciência, com suas mãos ou sem suas mãos.

Bem amado, você ali encontrará toda a força necessária e suficiente.

Os protetores são humildade e simplicidade.

Se você permanecer centrado na sua Atenção, na sua Intenção, na sua Ética, na sua Integridade, então a Verdade
irá se estabelecer e você será regado na Fonte.

Ninguém além de você é importante.

Ninguém além de você é necessário para realizar isso.

A porta que conduz do livre arbítrio para a Liberdade chama-se autonomia.

Sem autonomia, você não pode ser livre e a autonomia corresponde, inteiramente, ao que eu acabo de definir e o
que lhe é oferecido pelo Yoga da Unidade.

***

Questão: sinto uma espécie de medo na sua presença. Por quê?



Bem amada, trata-se do medo do desconhecido e, sobretudo, outra palavra que eu empregaria além do
desconhecido, da vastidão e da imensidão.

Os véus caem.

Eu não sou unicamente uma voz entre vocês, mas uma Vibração, e esta Vibração vai se estender, ela também, cada
vez mais, na aproximação desse mundo e da sua densidade.

Assim é com os Arcanjos, assim é com a Confederação Intergaláctica e com o conjunto da Frota que, muito
sensivelmente agora, se aproximam de vocês.

***

Questão: quando se sente penetrada por uma energia, como saber se é a Luz ou uma Presença específica?

Bem amada, existe um canal de comunicação entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.

Esse canal está se abrindo para muitos de vocês.

Ele é chamado de canal do Éter.

Em alguns seres humanos, ele está ativado desde muitos anos.

É por esse canal do Éter que penetra a Luz Vibral e, também, que nós penetramos todos, sem exceção.

O que penetra, portanto, é a Luz e a Verdade, em uma de suas formas, em uma de suas Consciências.

O modo de penetração é sempre o mesmo.

A construção do Antakarana, o contato pela sua Merkabah Interdimensional com o seu Estado de Ser constrói esse
Canal do Éter e torna possível qualquer contato que aniquila, portanto, a separação.

Efetivamente, para o mental não ainda apagado ou controlado pela Luz Vibral, que dele faz um instrumento dócil e
não mais o mestre, pode para muitos de vocês que descobrem e começam a viver isso, os sentimentos de medo, de

pânico, ou de ser confrontado a algo de tão grande como uma mudança de estado de consciência pode, naquele
momento, ser refletido pela consciência comum como um medo, enquanto que é uma Alegria.

Esse sentimento estranho é comum quando o período de separação com o que vocês são, em Verdade, foi longo e
quando a comunicação se estabelece.

Vocês entraram, doravante, muito além do simples despertar e de acender as suas Lareiras, vocês penetram, agora,
diretamente, nos mundos Multidimensionais.

Este período, como disse o Arcanjo Miguel na sua intervenção do mês de julho, ou como o anunciou também, antes
dele, o venerado Omraam, expressa-se pelo fato de viver simultaneamente duas realidades, ou dois mundos.

A problemática sendo que esses dois mundos são totalmente incompatíveis (um é pesado, o outro é leve; um é
sofrimento e o outro é leveza; um é tristeza e o outro é Alegria) e que isso pode perturbar o funcionamento, habitual e

comum, da vida comum, nesta matriz.

***

Questão: o que significa: «mantenha a sua casa limpa»?

A casa limpa é um Templo onde dominam e predominam a Ética e a Integridade.

É uma casa onde vocês estão centrados de maneira a mais íntima com o Aqui e Agora.

Centrados no que vocês são no instante e não no que vocês foram ou serão em um instante anterior ou em um
instante adiante.

Por enquanto, para alguns de vocês, são apenas ‘palavras’.

Mas, progressivamente e à medida que as Estrelas se acenderem, essas palavras serão portadoras, não somente de
sentido, mas de Vibração da Consciência.

E, aí, vocês irão vivê-la.

Vocês irão saber quando a sua casa está limpa e quando ela não está.

Quando vocês estão de acordo com a Luz, ou quando vocês estão em desacordo.

Assim será.

Isso não se pode ser mais claro e não se pode ser mais preciso.

***



Questão: eu tenho a intuição de que contatei a Intraterra. Como saber se não extrapolo e como receber essas
visões de modo puro, para permanecer na Verdade?

O importante é justamente não extrapolar, é acolher.

Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que a sua consciência vai funcionar na Multidimensionalidade.

O que isso significa?

Significa, simplesmente, que vocês serão capazes de estar Aqui e Agora e, estando neste Aqui e Agora, totalmente, a
consciência irá se projetar em outros espaços, em outros lugares, em outros tempos, em outros universos.

O importante, bem amada, é efetivamente não extrapolar e tomar isso como algo de tangível porque, obviamente, é
tangível, mas na Multidimensionalidade, e não no seu mundo.

Então, sim, certo número de fenômenos vão se desenvolver em vocês.

Vocês irão compreender que vai se tornar cada vez mais difícil de funcionar naturalmente nesse mundo ilusório
enquanto que, ao mesmo tempo, a sua consciência vai se tornar capaz de viver aspectos multidimensionais em

número cada vez mais importantes.

Vocês poderão estar, ao mesmo tempo, Aqui e Agora, inteiramente e, naquele momento, estar em outro corpo, seja o
corpo de Estado de Ser, ou em outro espaço e em outro tempo.

Porque o tempo e o espaço não existem, eles são uma ilusão.

A ilusão que cai assim que vocês estiverem centrados no Aqui e Agora.

Quando vocês acatarem os 4 Pilares, naquele momento, as portas se abrem e vocês se tornam realmente
multidimensionais.

Isso não é feito para ser interpretado, nem extrapolado.

Isso é feito, no momento, simplesmente para ser vivido, simplesmente para ser vivido.

A impregnação dessas realidades multidimensionais vai se realizar progressivamente, de maneira a que sua
consciência possa se impregnar de todas essas novas realidades, de todas essas outras partes de vocês que

estavam fragmentadas, estilhaçadas e ausentes, que vocês juntam agora.

Se vocês permanecerem centrados entre os seus 4 pilares, se vocês permanecerem humildes e simples, tudo isso
irá se tornar cada vez mais natural e espontâneo.

É desta forma, a prazo, que vocês vão deixar a ilusão, e não de outro modo.

***

Questão: Ramatan falou da estrutura geodésica de 24 unidades, até mesmo de 144. Ser-nos-á dado a
funcionar desta maneira?

Progressivamente e à medida que as suas experiências os levarem a experimentar esta Multidimensionalidade, vocês
irão se aperceber de que vão contatar e conectar, através desta Multidimensionalidade, diversas Consciências,

diversas unidades de Consciências, diversos tempos, diversos espaços, de maneira simultânea.

Progressivamente e à medida que as partículas Adamantinas da Onda Galáctica acompanhar o despertar das 12
Estrelas, progressivamente e à medida que o canal do Éter se tornar mais sólido, com as partículas Adamantinas em
número cada vez mais importante, vocês irão vibrar em frequências que estritamente nada mais têm a ver com o que

acontece ainda hoje.

Penetrando cada vez mais essas outras realidades, a sua consciência irá se tornar, como eu disse,
Multidimensional e, efetivamente, vocês serão afiliados, porque assim é, a 23 outras Consciências.

Que isso seja nesta Dimensão como em outras Dimensões.

É o restabelecimento e o acesso a esta Multidimensionalidade que, aí também, reforçará o seu estabelecimento da
Consciência nesse outro lugar, que não é mais aqui.

De fato, o que se revela a vocês, agora, para muitos de vocês, já em suas noites e em suas experiências, é o que nós
chamamos de translação Dimensional.

***

Questão: poderia desenvolver o que significa as sensações?



Bem amada, a partir do momento em que essas sensações, agradáveis ou desagradáveis, são geradas e estimuladas
pelo seu próprio mental e pelas suas próprias emoções, é extremamente difícil de ali escapar às palavras.

Apenas fazendo calar, em um primeiro momento, o mental e as emoções, que as sensações dão a impressão de se
apagar, para despertar em outro nível, bem mais rápido do que as sensações associadas ao que vocês chamam de

corpo energético.

Naquele momento, a consciência não é mais percorrida por esse corpo energético diretamente sob a influência do
emocional e do mental, mas diretamente pela energia Supramental.

Esta energia Supramental não tem, de modo algum, as mesmas características de sensação, independentemente
mesmo das Lareiras, como a energia vital, etérea, mobilizada pelo mental e pelas emoções.

O venerável Sri Aurobindo perfeitamente descreveu, na sua vida, a diferença entre a energia falsificada da matriz
(chamada de energia etérea, que é apenas um pálido reflexo da energia etérea real) e o impacto da nova energia

denominada Supramental (cujas características não são mais as mesmas).

A energia Supramental manifesta-se como um Fogo queimando e que não queima.

Ela é muito mais rápida, ela não depende, sobretudo, das emoções e do mental.

Há, portanto, necessidade de apaziguar o que alguns humanos chamam de “sentido” que é, antes de tudo, o reflexo
das suas emoções e do seu mental, para penetrar em um sentido de outra natureza, que está, ele, ligado não mais ao

etéreo falsificado, mas ao que é chamado de energia Supramental ou ‘Plano de la Cità’.

Enquanto a energia for dirigida pelas emoções ou pelo mental, não há possibilidade da instalação da energia
Supramental.

É nesse sentido que é preciso não mais estar ligado ou religado a esse tipo de sensações.

Então, é claro, o ser humano que se desperta, desperta-se para a energia, é já algo de novo para muitos humanos
sentir a energia.

Mas a energia que vocês sentem, em um primeiro momento, não é absolutamente a energia da Fonte.

Ela é apenas o reflexo desta energia, veiculada pelas suas próprias emoções e pelo seu próprio mental.

Apenas em determinado momento, aí também, observado por Sri Aurobindo, chamado de Switch da Consciência, que
vai permitir substituir as energias Prânicas pelas energias Adamantinas.

A característica, naquele momento, da percepção, muda.

Há um Fogo, um formigamento extremamente rápido que percorre algumas zona do corpo e, sobretudo, isso não se
faz sob a influência da emoção ou do mental, mas diretamente da Consciência.

***

Questão: não sinto do mesmo modo a energia de Maria e a de Is-Is. Por quê?

Bem amada, existe uma defasagem devido mesmo à matriz espaço-temporal.

Maria é Is-Is, incontestavelmente, mas Maria é portadora, pela sua encarnação, de certo número de características
Vibratórias que vão especificar, na função que é tida naquele momento, uma função diferente do que ela foi como Is-

Is, mãe de Osíris e professora de Osíris.

Do mesmo modo, bem antes desse ciclo, o seu nome foi ainda diferente.

É a mesma entidade, a mesma Consciência, em manifestações defasadas.

Alguns sentirão mais Is-Is e outros, Maria.

Do mesmo modo, a minha Presença entre vocês pode acontecer de diferentes modos, de acordo com a Vibração
Dimensional que eu levo até vocês.

Na maioria das vezes, nós fomos obrigados, uns e outros, a levar a nossa Vibração mais baixa (que é a mais elevada
para vocês), a saber, da 5ª Dimensão.

Um Arcanjo vindo da 18ª Dimensão, se ele manifestasse a sua 18ª Dimensão aqui mesmo, a Terra toda, inteira, não
existiria mais.

Isso é, para vocês, difícil para compreender, porque vocês vivem, por enquanto, ainda, em uma forma fixa.

Na Multidimensionalidade não há fixação dentro de uma forma, de uma Vibração.

Não há fixação em um tempo e em um espaço, o que explica que eu posso estar aí e, em dez mil outros lugares ao
mesmo tempo e ter a mesma Consciência no mesmo momento.

É isso que eu expliquei a pouco, que vocês irão começar a viver, vocês também.

Assim, Is-Is é uma Vibração de uma determinada Dimensão.

Maria estava em um corpo no qual Is-Is se distribuiu.

Is-Is está presente na 18ª Dimensão, como um Arcanjo.



Ela está também presente na 11ª Dimensão.

Isso, obviamente, vai se refletir, para você, por diferentes percepções muito sensíveis.

Assim, na viagem possível no Estado de Ser, você vai reencontrar outras Consciências Unificadas.

É-lhes possível reencontrar um Arcanjo na 5ª Dimensão (onde haverá uma forma antropomórfica mutável), como é
possível percorrer os mundos na Embarcação que representa um Arcanjo, porque um Arcanjo, em um nível, é uma

Embarcação.

Uma embarcação é feita para conter outras Consciências.

Isso escapa, é claro, ao seu entendimento, porque não é algo que possa se desenvolver com palavras, mas que pode
apenas ser vivido.

E, quando isso é vivido, não pode haver qualquer dúvida sobre a realidade Vibratória e de Consciência do que é
vivido.

***

Questão: você pode me esclarecer sobre as visões de triângulos em cores desconhecidas?

A visão desses triângulos, em cores que lhe são desconhecidas na Terra, representa um acesso Multidimensional
muito elevado.

Vocês vão explorar muitas coisas novas, ao mesmo tempo nesse corpo como, para aqueles de vocês que vão ali
aceder, no corpo de Estado de Ser.

Não há o que explicar, ainda uma vez, porque a explicação é uma demanda do mental.

Quando vocês penetrarem mais adiante esse tipo de experiência, os Triângulos, a civilização dos Triângulos, irão
lhes ensinar eles mesmos, pela Vibração.

Mesmo isso ocorrendo nesse corpo e nesta Consciência, há uma imperativa necessidade de fazer calar as emoções
e o mental, justamente para poder se impregnar dessas Consciências de Luz Vibral, para compreender, pelo

Conhecimento Interior, como lhes disse Jofiel (*), o que isso é.

O seu mental sequer poderia colocar palavras ou conceitos sobre esses fenômenos.

Isso seria apenas uma debilidade, uma extrapolação, uma interpretação que estritamente nada tem a ver com a
Verdade do que isso é.

Como eu disse, por enquanto é preciso se contentar em viver o que vive a sua consciência que está se abrindo.

Lembrem-se de que, nessa noite, vocês cruzaram, hoje mesmo, Clareza e Precisão, que é a faixa horizontal da Cruz
anterior.

Cada dia vai se desvendar a vocês uma oitava suplementar de percepção.

Contentem-se, ainda uma vez, em acolher, humilde e simplesmente.

***

Questão: o que quer dizer «desidentificar-se do corpo»?

Esse corpo é um Templo no qual o seu Espírito tenta penetrar, no qual uma alma está presente.

Esse corpo é um Templo no sentido em que ele os protege.

Um Templo vazio não é nada, a tal ponto que um Templo vazio de alma é chamado de ‘portal orgânico’, que volta ao
nada ao final da sua vida.

Desidentificar-se não quer dizer despersonalizar-se ou dissociar-se no sentido, como dizem, psiquiátrico, mas, sim,
não considerar o seu próprio caso como uma relação pessoal, porque vocês estão bem além dessa relação pessoal.

Vocês não são os seus medos, vocês não são os seus conflitos, vocês não são a sua vida.

Vocês são apenas uma projeção.

Isso pode lhes parecer arriscado, no momento, mas, progressivamente e à medida que vocês abrirem as suas
percepções à Multidimensionalidade, vocês irão compreender verdadeiramente o que é uma projeção e o que vocês

representam nesse mundo: uma simples projeção.

Os povos primitivos ou nativos chamam isso de sonho.

Em breve vocês vão despertar do sonho, se é que esse sonho não é um pesadelo.



***

Questão: você pode me esclarecer sobre a minha linhagem?

Isso não pode absolutamente ser uma revelação exterior a você, em nenhum caso.

As revelações das linhagens se fazem, elas mesmas, a partir do momento em que a Cruz é despertada, considerando
que a Cruz do Céu, descrita por Um Amigo no Yoga da Unidade, progressivamente e à medida do seu despertar e do

seu desenvolvimento, irá revelar espontaneamente as suas linhagens.

Bem amado, isso se denomina autonomia e Liberdade.

***

Questão: como explicar nossas afinidades diferentes com os intervenientes de outros Planos?

Bem amada, eu sou Anael, eu não sou Uriel.

A qualidade Vibratória que eu porto e desço entre vocês, mesmo na 5ª Dimensão, estritamente nada tem a ver com a
Vibração da Presença de Uriel, e ainda estritamente nada tem a ver com a Presença de Miguel.

***

Questão: como funciona esta ressonância em nós?

Ela se faz também em função do que eu denominaria os seus próprios filtros.

Esses filtros situam-se, é claro, bem além de uma simples convenção mental ou emocional, mas está mais
diretamente ligado ao que vocês são no interior, uma vez que nós agimos e, vocês compreenderam, uns como

outros, bem além das palavras que pronunciamos e que nossas Vibrações podem alcançá-los, efetivamente, em
função do que vocês são, mesmo a nossa intervenção ocorrendo no silêncio mais total e isso, aliás, foi realizado

neste espaço.

A qualidade da efusão de Um Amigo nada tem a ver com a qualidade de efusão de Sri Aurobindo ou de Omraam
Mikaël, é muito lógico.

Mas o que capta a efusão não é nem o mental, nem a emoção, dado que o que nós emitimos são, antes de tudo,
partículas de Luz Vibral.

***

Questão: isso significa, quando sentimos uma afinidade especial com um interveniente, que a Vibração
correspondente é mais “conduzida” para o Estado de Ser?

Sim, mas eu especificaria, contudo, que ter afinidade com a efusão de um Ser que viveu há pouco tempo sobre esta
Terra está mesmo mais próximo do que vocês são, do que a Vibração de um Arcanjo, no momento.

***

Questão: o fato de acender uma vela pode facilitar a meditação?

Por que não?

Mas nós preferiríamos que você acendesse as suas Estrelas, ao invés da vela.

***

Questão: ouvir a música em fundo sonoro, com vozes, pode interferir no processo de uma canalização?



Isso é profundamente diferente para cada um.

Existem vozes que os elevam e outras que os abaixam.

A mesma voz pode abaixar ou elevar, de acordo com o que vocês são.

Agora, é inegável que existem Vibrações sonoras, mesmo no seu mundo falsificado, que evocam, irresistivelmente, o
Som do Universo.

Eu estou falando essencialmente dos violinos e dos violoncelos.

***

Questão: as pessoas que teriam dificuldade física ou de memória devem fazer «mais esforço» do que as
outras para atingir esses objetivos?

O acesso à Multidimensionalidade, o acesso ao Coração, não pode ser limitado por qualquer carma, não pode ser
limitado por qualquer doença.

***

Questão: eu ouço, na cabeça ao invés de nos ouvidos, um som, como um zumbido.

Isso corresponde, como sempre, à construção do Antakarana, que começa do mesmo modo que para a abertura do
Coração, por fenômenos mais densos, mais próximos do físico e que, progressivamente e à medida do tempo, vão se

tornar mais leves, mais aéreos.

***

Questão: podem ser sons ritmados, alternantes, ou sons contínuos?

Tudo é possível.

***

Questão: o que são as Chaves que foram entregues a Maria?

As Chaves desse mundo e a decisão de estabelecer a sua Realeza em função das circunstâncias.

***

Questão: em nossa visão muito 3D, a que correspondem essas Chaves?

Para que serve uma Chave?

***

Questão: para abrir uma porta.

Uma excelente resposta!

***



Questão: de qual porta se trata?

Da porta da Multidimensionalidade.

Das portas da Multidimensionalidade.

Aquela da Intraterra, através do que foi vivido pelas Núpcias Celestes e pela ativação dos discos de obsidiana,
as portas do Sol, enfim, desde o mês de agosto do ano passado, as portas da Luz Azul da 5ª Dimensão, desde o mês

de dezembro e, enfim, as últimas portas que vocês vivem agora.

***

Questão: na comunicação Interdimensional, convém interpelar o outro, ou ser interpelado, para dialogar?

Certamente não.

Tudo é som, tudo é Vibração, tudo é forma.

A sua consciência, existindo, mobiliza onda, Vibração, forma e cor captadas no conjunto do universo e dos universos
e das Dimensões.

Tudo é interpenetrado devido à Liberdade.

Não existe mais separação, nem fechamento.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz e a Alegria do Coração estejam em vocês.

Até um próximo dia.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

~ O Conhecimento ~

Eu sou o Arcanjo JOFIEL, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.
Almas humanas na encarnação, há agora quase 3 anos que eu percorri com vocês um ano especial [2008 – ano da
Confrontação] que iria preparar o que vocês acabam de viver, através da Revelação do que é a Luz, a Vibração da

Verdade e o despertar de funções que, para vocês, até agora, tinham sido tiradas.

Eu venho, hoje, expressar alguns conceitos relativos ao Conhecimento, conceitos que eu irei abordar, com vocês,
pelas Palavras e pela Vibração.

***

No mundo que vocês percorrem, o Conhecimento é assimilado à atividade de uma parte do mental, chamada de
intelecto, cuja grande característica pode ser denominada a reflexão, a dedução ou, se preferirem, o agenciamento

coerente, de acordo com as suas regras, do pensamento.

No que se refere à vida espiritual, este conhecimento foi chamado, por oposição, de esotérico.

Neste conhecimento esotérico se encontra um corpus, muito variado, de saberes e de experiências.

Isso se refere tanto ao que vocês denominam a astrologia (e esse é apenas um exemplo), o tarô, o conhecimento
psicológico esotérico do homem, a Cabala.

Esses conhecimentos, chamados de esotéricos (em oposição aos conhecimentos exotéricos), teriam a
particularidade, praticando e seguindo esses ensinamentos, de fazê-los evoluir e muitos seres humanos,

investigadores sinceros, engajaram-se nesses caminhos.

Alguns desses caminhos tornaram-se mesmo caminhos ditos operativos e não mais especulativos, como, por
exemplo, a alquimia que, segundo o princípio de simillimum [lei da similitude], pretendia que o que fosse realizado

no atanor [nome dado, na idade média, pelos alquimistas ao forno de que se serviam] se realizasse, do mesmo modo, no
homem.

Este conhecimento da matriz e de suas leis, refletido desde os mundos invisíveis, seria capaz de fazê-los reencontrar
esses mundos invisíveis pelo simbolismo, pela prática.

Assim, portanto, inteiramente opostos, aparentemente, o conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico.

Conhecimento exotérico que tem a particularidade de agir no mundo exterior, e conhecimento esotérico, cujo alcance
seria agir no mundo Interior, através de uma evolução Interior, como de uma evolução exterior, chamada

exteriormente de progresso, de técnica, de tecnologia e de ciência e, Interiormente, para fazê-los descobrir a
Verdade.

JOFIEL - 21 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Os símbolos estão amplamente presentes em qualquer conhecimento esotérico.

O símbolo sendo supostamente para permitir reunir o que está no alto como o que está embaixo.

***

Eu gostaria agora de lhes falar do conhecimento tal como ele é vivido nos mundos Unificados, seja por um Arcanjo e
por vocês mesmos, além da matriz.

A diferença principal, e eu chamaria este conhecimento de ‘conhecimento Interior’, em oposição ao conhecimento
exterior no qual eu coloco tanto o conhecimento esotérico como exotérico, porque pertencentes ao mundo de fora,

tanto um como o outro.

As características essenciais do ‘conhecimento Interior’ são que ele é imediato, instantâneo, refletindo-se por
Vibrações, cores, formas e sons.

Este conhecimento que, no momento, ainda está, nesse mundo exterior, oculto, por que, quem pode dizer, nesta
matriz, que vocês podem ter acesso, ao mesmo tempo, à Vibração, à forma e à cor, e que a Vibração, a forma e a cor

são portadoras de sentido, de significado e de inteligência?

***

Os momentos que vocês vivem, nesta matriz, são os momentos finais, que devem ver a instalação da Luz Vibral (que
é um processo de revelação gradual, progressivo), cujo elemento motor, em sua tripla composição (partículas

Adamantinas, Espírito Santo e Irradiação da Fonte) é, antes de tudo, chamado de Fogo do Amor.

O Fogo do Amor é o agente da revelação.

Ele é portador e ele veicula um conhecimento, mas ele não é o Conhecimento.

O Conhecimento é a penetração da Água pelo Fogo, permitindo reencontrar, de maneira formal, o Fogo na Água ou
a Vibração original da Água, meio matricial da vida, tanto nos mundos de carbono como nos mundos de silício ou

outros.

A Água é a matriz de Vida, matriz Vibratória, Cristal, primeiro Cristal, sobre a qual vai se agenciar e se organizar o
impulso do Fogo.

As Águas foram separadas em Águas Debaixo e em Águas do Alto.

As Águas que vocês habitam e que os constituem, neste mundo dissociado, não são mais portadoras das Águas do
Alto.

O Fogo não as fecundou.

O Fogo delas foi retirado.

O que vem é o Fogo da Revelação, do Amor, da Unidade e da Verdade, vindo despertar a sua Consciência.

A Água é o suporte.

O Conhecimento está, portanto, inscrito na Água, veiculado entre o Fogo e a Água pelo Ar,materializando-se sobre
o elemento Terra, não esta Terra, mas o que eu chamaria de todas as Terras.

***

O Conhecimento Interior não passa por um órgão exterior (como o cérebro, que é órgão de reflexão), mas passa por
um suporte orgânico, onipresente e não somente em um lugar, chamado de Água.

A conjunção da Água e do Fogo, ligados pelo Ar, manifestada sobre a Terra, refletindo-se pela liberação do
Éter, revela em vocês o Conhecimento.

Nenhum conhecimento matricial exotérico e exterior pode levar ao Conhecimento Interior,jamais.

Essa foi a suprema ilusão gerada pelo fechamento desse mundo, como de tantos outros mundos.

A memória, nesse mundo, é levada pela Terra e não mais pela Água.

O Fogo dela foi retirado, roubado.

A restituição do Fogo, do seu Fogo, desperta a memória original, aquela do que vocês são, além do efêmero,
aquela de suas origens, estelares, dimensionais e de linhagens.

Este Conhecimento não pode de modo algum se estabelecer por qualquer reflexão cerebral ou intelectual.

Ele apenas pode ser vivido, porque o Conhecimento é imediato e não objeto de qualquer reflexão, mas, sim, de
uma fecundação.

A revelação que anuncia, de uma parte da sua Realeza, em comunicação com os domínios mais elevados, mesmo
nesse mundo falsificado, a sua origem estelar desse mundo, Sirius (Sirius é, de certo modo, a Mãe das Águas),

permite, pela fecundação do Fogo do Pai, Alcyone, despertar o ‘Conhecimento Interior’.



Este Conhecimento Interior, quando se desperta e se revela, é imediato e direto.

Ele não passa mais pelo filtro do intelecto ou da inteligência terrestre, mas, sim, na inteligência da Água, da Luz e
da sua Vibração.

***

É a essa mudança, que é a Reversão, que vocês são convidados.

Através da revelação do Anúncio de Sirius ou de IS-IS, ou de MARIA, se preferirem, irá lhes permitir aceder ao Agora.

O Agora os coloca instantaneamente no Anúncio de Sirius, de IS-IS.

O Fogo fecunda a Água e a restitui à sua Dimensão primordial de Portadora da Vida.

Esse papel foi atribuído, há muito tempo, ao Portador da Luz, Lúcifer, que ocultou esta Verdade que eu venho, hoje,
restituir a vocês, pelo conjunto do Conclave Arcangélico, que será realizado pelo Anúncio de MARIA, à qual os

Arcanjos, dos quais eu faço parte, entregaram as Chaves da Luz e da Verdade.

O despertar da Água do Alto acontece durante o despertar da Estrela Agora: o despertar da Água na sua cabeça, o
ponto IS, a ligação a IS-IS e a Sirius, restituindo-os, se tal for a sua escolha, à sua Eternidade.

A porta da Água, ou porta do Oeste, ou Cavaleiro do Oeste, abre-se dentro de muito pouco tempo.

Nós estaremos então no meio das 12 Estrelas, sobre a Terra como em vocês.

O Conhecimento irá se inscrever então em vocês, pela revelação, como disse UM AMIGO, por exemplo, de todas as
memórias matriciais aquáticas, em ressonância com as Dimensões, com as linhagens e com as origens.

***

Assim, podemos dizer, um dia novo vai nascer, que firma o despertar da memória, a Verdadeira, pelo Fogo e pela
Água, permitindo-lhes transformar esta Terra e a sua Terra, sobre a qual vocês estão.

Poderão então ser revelados o Mestre da Luz, KI-RIS-TI, a Unidade.

A Visão e a Profundez ser-lhes-ão restituídas a fim de estabelecer o reino de CRISTO e permitir a esta Terra se
elevar.

Esta etapa necessita, da sua parte, de acolhimento, de humildade, é claro, e de simplicidade, a fim de que o Fogo
da revelação atinja efetivamente o seu alvo, que é a sua Água.

O masculino e o feminino irão se unir, então, levando ao que eu chamei de ‘Conhecimento Interior’.

Muitas vezes foi dito a vocês que o Coração é resposta.

Ele o será inteiramente, pelo desvendamento da memória da Água.

Resta, portanto, acolherem a sua Realeza, chamada em outros termos de seu Coroamentoe continuarem a
trabalhar, vocês, Portadores da Luz, do Fogo e da Água, tornando-se, então, a Vertente, ou o Vertedouro de Água,

que irá semear e multiplicar a Luz do Conhecimento reencontrado, sobre este Mundo.

O Conhecimento irá lhes falar diretamente, sem palavras, em uma forma de telepatia onde o som, a Vibração, a cor
e a forma tornar-se-ão a essência e o sentido.

É, portanto, uma revolução de percepção, uma revolução de Consciência que irá atuar em vocês, cada um no seu
ritmo, a partir da ignição sobre a Terra de IS-IS, de Sirius, de MARIA.

A ignição definitiva do núcleo cristalino da Terra, oriundo de Sirius, fecundando os oceanos e os mares, pelo Fogo
do Céu.

***

Almas Humanas na encarnação, aí estão as poucas palavras que eu fui encarregado de lhes emitir.

Essas palavras vocês irão emitir, além das palavras, pela sua Vibração.

Uma etapa importante do Conhecimento Interior é dado a vocês, bem além das palavras que eu pronunciei, então, e
serão as minhas palavras que irão acompanhá-los depois da minha partida.

Acolham o que vem, com humildade e com simplicidade, a fim de vivê-lo em Unidade e em Verdade, permitindo
revelar, em vocês, CRISTO.

Que a Luz do Conhecimento, que a Luz Dourada inunde vocês.

Certamente, até um próximo dia.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todo meu Amor.

Então, venho para ouvir o que vocês têm a dizer e a me perguntar.

***

Questão: qual é a origem do medo do invisível que eu sinto e como superá-lo?

Então, aí, caro amigo, a origem, a nada serve, é do mental, não é?
O importante é superar o que parece paralisá-lo, para estabelecer um contato, como dizer..., transdimensional.

Aliás, eu constato que você não tem medo de mim, quando estou aí, não é?
É já um primeiro ponto.

Então, como fazer para superar o medo do que não se vê e que, no entanto, se pode perceber, não é?
Isso remete, de maneira importante, ao medo, como dizer..., de ser penetrado, no sentido espiritual do termo,

porque vocês têm todos a noção de sua individualidade, na personalidade, não é?

Vocês têm sempre um funcionamento e, sobretudo junto aos terapeutas, do que é interior e do que é exterior.
Esta separação, certamente apenas existe nesta Dimensão na qual vocês vivem.

Quando vocês estão lá em cima, fora ou dentro, é a mesma coisa.
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Quando vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês são totalmente transparentes, quer dizer que, o
que quer que vocês encontrem, como sistema solar, como Consciência, como Vibração, a Vibração vai

atravessá-los, vocês se tornam penetráveis, enquanto que a personalidade, por definição, é impenetrável.

E, para muitos de vocês, existe certo medo da penetração.

Deixar sua pessoa, deixar a personalidade para uma outra Presença, para outra Consciência, dá terrível medo
e, sobretudo, se você passou seu tempo a discriminar o que é bem, o que é mal, o que pode entrar, não pode

entrar, com a alimentação, com as companhias, com a sexualidade, com a afetividade.

Tudo o que pode penetrá-los, literalmente, sem perigo e o que os penetram e desencadearia estragos.

Isso, são as Crenças, é o modo de vida da personalidade.
É o que há a superar, porque na esfera das Vibrações, dos contatos com o invisível, há necessariamente este

medo, que é, por vezes, fundamentalmente ancorado, desde seu nascimento, nesta Dimensão.

E é o caso para todo o mundo.
O medo desta penetração é o único freio que existe junto a absolutamente todo o mundo, sem isso, vocês

estariam todos canalizando o que eu lhes digo, não é?

Então, é um problema que excede amplamente sua problemática para você, eis que é universal, esta
problemática.

É o medo do desconhecido, o medo do invisível.
E, no entanto, você não tem medo, como dizer..., do que se chamam de ondas de rádio e, no entanto, há por

toda parte.
É como as ondas dos portáteis.

A única diferença é que, quando uma Consciência, Vibratoriamente, entra em interação com você, há interação,
diretamente, sobre a Vibração e sobre a Consciência.

O que não é o caso, de maneira perceptível, para as ondas de telefone, as ondas elétricas etc.etc..

Esses têm desgastes sobre o corpo que, eles, são diferentemente mais graves do que entrar em contato com
seres invisíveis, que eles venham de outros lugares do astral, da Luz, da Fonte, de outras Dimensões.

É exatamente o mesmo princípio.

Portanto, o medo, ele não é o medo do Diabo ou das Energias ditas negativas, é o medo da penetração e é o
mesmo para todo o mundo, porque tanto os habituaram a discriminar o bem e o mal.

Mas o bem e o mal, mesmo ao nível alimentar, ao nível de suas relações, há o que é bom para vocês e há o
que é mau para vocês.

E vocês projetaram, consciente ou inconscientemente, estritamente a mesma coisa ao nível dos mundos
invisíveis.

É por isso que, atualmente, muitos seres se desconfiam de saber se o que chega em um Canal ou o que
chega a você é bom ou mau.

É o primeiro reflexo, mas vocês devem transcender este medo, porque o medo, não somente não evita o
perigo, isso, vocês sabem, mas o medo bloqueia instantaneamente qualquer contato.

E o medo, ele vem de onde?
É claro, como sempre, do mental.

Portanto, vocês devem se re-apropriar desta capacidade Vibratória para entrar em contato com o
desconhecido.

Sem isso, como vocês farão quando o corpo de Estado de Ser se apresentar a vocês, para aqueles que não o
conhecem ainda?

Vocês saberão que é você, todos, sem exceção, sobre este planeta, durante a advertência.
Mas esse dia da advertência, se sua Vibração de medo é mais forte do que a Vibração da Luz, você não

poderá penetrar este Estado de Ser.

Portanto, há realmente um aprendizado de erradicação deste medo.

Ora, como isso vem do mental, não é o mental que vai ajudá-lo a suprimi-lo, bem ao contrário.

E aí eu os remeto ao ensinamento magistral do Arcanjo Anael sobre o princípio de abandono à Luz.
É exatamente a mesma coisa.

Lembre-se, a Luz Vibral não é aquela que vocês vêem quando fecham os olhos.
O mais frequente, é da luz astral, projetada.

A verdadeira Luz, ela é Vibração.



Esta, vocês a captam, muitos de vocês, na Coroa ou sobre o sacro ou sobre o Coração, mas porque vocês
estão aclimatados.

Agora, esta penetração de Luz é já uma primeira etapa para superar e transcender o medo.
É algo que se constrói progressivamente e à medida de suas capacidades Vibratórias para se alinhar no nível

da Coroa Radiante ou das Coroas Radiantes ou, ainda, no nível do sacro.
É o mesmo processo.

Não há técnica para superar, ao nível mental.
É o aprendizado da Vibração que vai desembaraçá-lo, literalmente, deste medo da penetração.

***

Questão: é exato que os dois medos fundamentais seriam o medo do vazio e o medo do barulho e
que os outros seriam apenas construções mentais?

O medo do vazio é talvez verdadeiro.
Mas eu os tranquilizo, uma excelente notícia: o vazio não existe nos Universos e quaisquer que sejam as

Dimensões.

Agora, o barulho, não.
Eu penso que o barulho não toca o cérebro do medo, ele toca o cérebro que está ligado às emoções.

Portanto, o barulho nada tem a ver.

O Universo não é silencioso, mesmo se exista um silêncio Interior.

O Universo é canto permanente, quaisquer que sejam as Dimensões.

Portanto, o som é onipresente em todos os Universos.
Portanto, o verdadeiro medo é o medo do desconhecido, ou do vazio.

É o medo do que não é conhecido, por oposição, é o único medo e daí decorrem todos os outros medos.

Mas lembre-se, o mais importante não é saber qual é o medo fundamental.
O que é preciso reter é que o medo é sempre uma projeção do mental que não tem objeto.

É, portanto, totalmente, uma construção do mental.

E o problema é quando você diz: “eu tenho medo”, você se identifica ao medo.
Mas o medo não é você, é o que é segregado pelas partes invisíveis.

Vejam vocês, vocês são penetrados sem o saber.
O inimigo está no interior, ele não está jamais no exterior.

O inimigo exterior é uma projeção ligada à Dualidade.

***

Questão: por que ouvir Uriel me dá por vezes vontade de fugir?

Então, o Arcanjo Uriel é Presença.
Ele é Clareza, Transparência e Emissão da Luz Branca.

Portanto, há medo de viver isso, simplesmente.
Porque a intervenção do Arcanjo Uriel em seu plano se faz num modo puramente Vibratório.

Eu sempre disse, por exemplo, que minha Presença, ela é Vibratória, mas ela é leve, porque, como
Melquisedeque de Fogo, se eu descesse inteiramente, é ainda muito mais difícil para suportar do que, por
exemplo, as Vibrações magníficas que vocês têm com Um Amigo, que tocam diretamente a Consciência.

Agora, se você me tivesse dito Maria, eu diria: «é como toda criança suja que fez bobagens, elas não querem
ver sua mãe».

***

Questão: conviver com pessoas com uma taxa Vibratória mais frágil, pode ser incômodo?

Caro amigo, é uma visão profundamente dualista.

Quando você está em sua Vibração, nem o Diabo, nem a Luz o incomodam.



Considerar que alguém de baixa Vibração abaixe suas Vibrações é participar à Dualidade daquele.

Considerar que uma Vibração outra possa incomodá-lo ou fazê-lo subir em Vibração, é também uma
Dualidade.

Quer dizer que há, em você, uma distância que é colocada entre você e o resto do mundo, simplesmente.

***

Questão: como dissociar o que é emoção, do Coração?

Caro amigo, por vezes, quando se coloca no Coração, dentro, realmente, do Coração, na Vibração do Coração,
existe uma emoção transitória.

O que é necessário fazer é não confundir a emoção, qualquer que seja, com o Coração, mas não há nem
culpa, nem anomalia de algum modo em estar no Coração e perceber uma lufada de emoção.

Mas esta lufada de emoção não é uma emoção comum, é uma aspiração para o Coração.

Agora, é preciso prestar atenção, efetivamente, de não confundir emoção e Coração, porque são dois
domínios que são separados.

O domínio da emoção pertence sempre ao nível do ego e da personalidade.
O nível do Coração pertence ao Estado de Ser e está situado acima da esfera da personalidade.

A emoção nasce no que vocês chamam de sistema límbico.
Esse sistema límbico se veicula ao nível do corpo pelo chacra da garganta e, é claro, pelo que vocês chamam

de simpático e parassimpático.

O Coração absolutamente não está ligado a isso.
O Coração é Presença, ele é Vibratório e ele é Amor, Fogo, Verdade, Unidade.

Mas alguns seres abertos ao nível do Coração deixam passar, nesta abertura mesmo que se produz do
Coração, um estado de emoção.

Mas esta emoção é uma emoção derivada, eu diria.
Ela não é a emoção que põe em balanço apenas a emoção.

Ela é a emoção que conduz ao Coração.
Eu a chamo assim.

Mas não confunda, tampouco, esta emoção que conduz ao Coração com o Coração.

Portanto, não há julgamento de valor a levar, nem a dizer que é contrário ao Coração, mas compreender que,
no Coração, sobretudo quando de um fenômeno que eu chamaria de reconexão, a primeira vez em que Maria

entra em contato com você, de maneira íntima, você chora.
É uma reconexão.

E é esta reconexão, esta ignição, de algum modo, que pode desencadear esta emoção, permanecendo ao
mesmo tempo no Coração.

A característica desta emoção é que, por vezes, o mental vai intervir dizendo: «Oh lá lá, não é necessário que
eu rache».

Mas, de todo modo, ela vai se dissipar e ela deixa, contrariamente a outra emoção, um gosto de plenitude.

A emoção do prazer, por exemplo, nada tem a ver com a Alegria.

Olhem, por exemplo, quando vocês têm um prazer imenso, após esse prazer, que é excitação e subida de
energia, isso volta a descer.

No Coração, jamais.
Quando há um medo, a energia desce e, após, volta a subir.

É toda a diferença.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo, até muito em breve.

http://coukie24.unblog.fr/files/2011/04/summersend.jpg
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 ~ O acesso à PROFUNDEZ ~ 

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.
Recebam Bênção, Graça, Paz e Alegria.

Juntos, vamos, se quiserem, percorrer espaços de Vibração e de palavras, em ressonância com o que, atualmente,
uns e outros, conscientes ou inconscientes, vivem sobre esta Terra.

A época atual que vocês vivem, onde o tempo é descontado, onde os tempos são reduzidos e onde o tempo os faz
viver a saída do tempo linear, temporal e espacial, os faz viver uma série de transmutações ou

de transformações, permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, aproximar-se da sua Unidade, da sua Verdade, aquela
que lhes é atribuída por vocês mesmo.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante este período em que se estabelece, em vocês, a Coroa da cabeça e a
Coroa do Coração, nesses instantes que vocês vivem e percebem isso, eu tenho a evocar diante de vocês certo

número de palavras e de Vibrações.

***

A época que se abre assinala o final da sua separação, o final da sua divisão, em vocês, como no exterior de vocês.

A Luz vem restabelecer a Verdade e a Unidade, a sua, antes de tudo, aquela da sua Liberdade, da sua autonomia, da
sua soberania e da sua independência, como Ser total, Unitário e Unificado, Filho da Lei do Um, Fonte da Fonte e

Fonte, vocês mesmo.

A realidade Vibratória das suas experiências de Consciência o conduz, progressivamente, durante esses tempos
descontados, a se aproximarem sempre mais da sua Verdade.

A Consciência é Vibração, nós frequentemente o dissemos e repetimos.

A Consciência que se expande e que alcança os domínios inusitados do Espírito revela, nela, o que ela é.

Ela esconde também, nela, a totalidade das tonalidades da Luz Vibral, manifestada hoje pelas Vibrações presentes
nesta estrutura física que é o seu corpo, refletindo o despertar da Vibração.

Os 12 Elohim, criadores da Atlântida, em meio mesmo a esta falsificação, permitiram o estabelecimento da sua
Realeza, o estabelecimento da sua Unidade, tornado possível pelo sacrifício dos Elohim, reproduzido em seguida

pelas Estrelas de Maria, nesse último ciclo.

A hora é para a Alegria, porque a Revelação será sempre Alegria.

O final da separação deve fazê-los aceitar também que, em suas vidas, em suas relações, algumas coisas se
unificam e outras se separam.

Retenham que este contexto de separação não é nem bem, nem mal.

Ele permite que cada um reencontre o que ele é, em Unidade e em Verdade, qualquer que seja o caminho desejado,
qualquer que seja o caminho Vibrado.

***

Bem Amados Filhos da Luz e da Lei do Um, vocês avançam doravante, e vocês o percebem com mais lucidez, com
mais determinação, com mais vontade, para vocês mesmos.

ANAEL – 25 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Obviamente, tudo depende de onde se situa o seu você mesmo.

Ele pode estar, é claro, tanto na personalidade, como na alma, como no Espírito.

As escolhas que os conduziram, tal como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Jofiel, em seu ano de 2008 [ano da
Confrontação], os levaram e conduziram a colocar os atos, a realizar e a conduzir certo número de experiências de

aproximação da Luz.

Da qualidade, da quantidade do estabelecimento da Luz Vibral em vocês se estabelece, pela ‘ressonância’, a sua
capacidade para Vibrar e para se elevar a um nível ou a outro e esses níveis não são exteriores, eles são Interiores.

***

Hoje, no momento em que se desvenda a Profundez, esta noção irá se tornar cada vez mais evidente.

De acordo com o lugar onde você aceitou mergulhar, acolhendo a Luz, irá se revelar o local do seu lugar de vida, do
seu lugar onde você irá se estabelecer, quando chegar a hora.

Cada Morada é uma Morada do Pai.

Há, portanto, numerosas Moradas, e cada Morada é diferente.

Não há hierarquização nas Moradas, porque cada um ali se estabelece pela sua própria Vibração, em acordo total
com ela, permitindo-lhes escapar definitivamente às leis matriciais falsificadas.

Os Arcanjos, aqueles de quem eu sou o Embaixador, lhes expressam e irão lhes expressar sempre a gratidão deles
pela sua realização, qualquer que seja o estabelecimento, qualquer que seja o nível, e qualquer que seja a Vibração.

Porque, tanto aqueles que resistiram, como aqueles que não resistiram, estabeleceram, a seu modo, a sua Verdade
Una.

A adequação da verdade da personalidade com a Verdade absoluta do Espírito, ou com a realidade da alma,
permitiu-lhes manifestar, e irá lhes permitir manifestar, cada vez mais, na sua Consciência e nesse mundo, o que

vocês se tornaram, em Verdade e em Unidade.

O Fogo do Coração foi o agente.

Nós desvendamos e revelamos, em vocês, os quatro Pilares que irão lhes permitir descobrir as suas próprias
Linhagens, originais como Dimensionais.

Estes quatro Pilares, na sua vida, têm por nome Atenção, Intenção, Ética, e Integridade.

Estes quatro Pilares podem estabelecer-se apenas entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e Agora, permitindo-lhes Vibrar em
uníssono com o Coração, sustentando, em vocês, o centro do seu alinhamento e a fusão com você mesmo.

«O Alfa e o Ômega», dizia o Cristo.

E ele o era.

É-lhe solicitado, hoje, para ser, você mesmo, em Verdade.

Tornar-se este Alfa e este Ômega, esta Estrela da manhã que se desperta nos seus céus.

O seu céu e os seus céus, que não são nada mais do que os seus céus Interiores, que vocês devem re-identificar em
vocês colocando-se no Aqui e Agora, desembaraçados da Lei de Carma, colocando-se no Aqui e Agora,

desembaraçados da influência do seu mental, das suas emoções, das suas Atrações/Repulsões desse mundo.

Você alcança a Unidade, se tal for o seu desejo, se tal for, sobretudo, a sua Vibração.

***

A separação toma fim, mas a separação pode estabelecer novas separações, permitindo-lhes colocar fim a outras
separações, permitindo-lhes alinhar-se, ajustar-se na sua Vibração, na sua Essência, na sua Unidade.

Olhem tudo isso com um olhar exterior.

Vivam-no, mas não se apropriem, porque vocês estão além disso.

Um período rico, mas, ô, quão paradoxal para alguns que tentam ainda manter a Ilusão, tentando conjugar, entre eles,
‘zona obscura’ e ‘zona de Luz’.

O que era possível, torna-se cada vez menos.

Vocês devem, portanto, cortar, tornar-se a Luz que vocês são, em um lugar ou em outro.

E somente isso.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o carma.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o mental.

Não há lugar, tampouco, no Aqui e Agora, para as emoções que os prendem à Ilusão, porque é no Aqui e Agora,



entre o Alfa e o Ômega que se realiza o Coração.

O Coração não é nem sedução, nem atração, nem repulsão, nem mental, nem palavras.

O Coração é brilho, quando vocês mesmos o são, em Verdade.

Os últimos reajustes que vocês vivem e que continuarão a viver, neste final do seu ano terrestre, refletem-se, para
vocês, pela revelação das últimas coisas a realizar.

***

A ativação das 12 Estrelas, que ela se realize ou não, ou, eu diria, de preferência, que ela se realize
na personalidade ou no Estado de Ser, conduz, de qualquer modo, ao mesmo resultado nesse mundo, que é lhes

permitir compreender o Alfa e o Ômega.

Início da estrada e fim da estrada.

Início de uma Dimensão, fim de uma Dimensão.

Roda da Vida, Ourobouros, permitindo finalizar ciclo da Vida que todos, sem exceção, finalizam.

O novo ciclo não será mais um.

Ele será, para a maior parte de vocês, o estabelecimento aonde os conduz a sua Vibração.

Porque não é o mental que decide, nem a emoção, mas, sim, o nível consciente de Vibração que vocês seguiram.

A Consciência, de fato, pode se fundir com a Vibração ou olhá-la como exterior a ela, como uma experiência
agradável.

Para outros, enfim, a Consciência se identifica e, naquele momento, ela se instala entre os quatro Pilares, permitindo
ao Si último desaparecer, pelo princípio de dissolução da Ilusão, de dissolução da personalidade, de dissolução do

mental, de dissolução das emoções e do retorno ao Ser, onde não há mais lugar para qualquer passado, onde não há
antecipação para qualquer futuro, mas, simplesmente, a Presença do «eu sou aquele que eu sou».

É isso o que realiza a ativação das 12 Estrelas que vocês estão vivendo.

É isso que irá lhes permitir, quando chegar a hora, neste espaço ilusório temporal, realizar o que é para realizar, para
cada um de vocês.

Nenhum erro pode existir.

Compreendam que nenhuma Sombra pode interferir, porque, na sua Verdade, mesmo as suas próprias Sombras são
a sua Verdade, e isso não é nem condenável, nem passível de julgamento.

***

Eis as palavras que me pareciam importantes desenvolver, na Vibração e na Unidade, relativas ao acesso à
Profundez.

Profundez que irá levar ao nascimento, em vocês, de Ki-Ris-Ti e que irá permitir, em vocês, a reunificação da nova
Trindade de que vocês irão se tornar estandarte, Portador e Semeador.

Aí estão, Bem Amados Filhos da Luz e da Fonte, as poucas palavras que eu tinha que colocar no Coração de vocês
e, se nos restar um pouco de tempo no tempo que me é contado, eu gostaria de responder a algumas perguntas.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o papel da gigante vermelha Bételgeuse em Orion?

Bétel, Bé e Tel, vêm do hebreu, significando «casa» pelo Beth.

Bételgeuse em acádio-sumério, significa «o gigante», o ombro do Gigante.

O Gigante sendo o conjunto da Constelação de Orion, de onde vieram, em tempos imemoráveis, associadas às Mães
Criadoras de Sirius, as Matrizes cristalinas de vida em estrutura de carbono.

Bételgeuse é o ombro do Gigante.

Ela é a estrela que foi anunciada como se transformando em supernova, emitindo, portanto, a Luz Vibral a mais pura.

Este impulso de Luz Vibral é aquele que chega ao seu mundo.

Ele está diretamente conectado, este ombro do Gigante, com Sagitário.

Sagitário e a flecha do Sagitário, que é diretamente oriundo de algumas visões consignadas por um Ser que vocês



chamaram de Michel de Nostredame, que era, de fato, Nostre Adamus, «Nosso Pai», e não «Notre Dame» [Nossa
Dama], jogo de palavras do qual é o fiel executante, também denominado Orionis, vindo sob forma de ‘walk-in’ [Bença

Deunov] apresentar-lhes a Revelação dos tempos que vocês vivem.

Nostre Adamus, Nosso Pai (não confundir com «nossa Fonte», Alcyone, e não confundir, tampouco, com «nossa
Mãe», Sirius), vindo estabelecer e restabelecer a Verdade da Luz.

Os Gigantes que, quando da chegada dos Arcontes nesse sistema solar, traçaram as linhas e as formas sobre esse
mundo de carbono Unificado, pertencente à Maria e a Cristo-Miguel, dos marcadores que deviam permitir guiar a Luz.

Esses marcadores foram chamados de «Círculos de Fogo», retomados bem mais tarde pelos enviados de Orion sob
forma de pirâmides, permitindo, quando chegar a hora, pela Flecha do Sagitário, restabelecer a Luz desse mundo.

Foi o realizado desde um ano.

Assim, o reino da Luz ganhou o direito de se estabelecer novamente e de estabelecê-los, portanto, se tal for a sua
escolha, nos mundos da Unidade e da Verdade, na Confederação Intergaláctica dos mundos livres.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados a uma forma.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados aos ciclos de mortes/renascimentos criados por Yaldebaoth.

Bételgeuse tem um papel central, assim como uma das filhas das Plêiades, denominada Alcyone, ilustrado, na
mitologia, pelo combate entre as Plêiades e a Ursa Maior.

No momento em que aqueles, que foram chamados de falsificadores, tentaram e conseguiram, durante 320.000 anos,
instaurar a ‘era da falsificação patriarcal’, porque jamais a energia masculina será criadora, ela apenas pode

ser organizadora e planejadora.

O lugar de Bételgeuse é central em vocês.

É ilustrada pela posição da Redenção.

É uma das extremidades da Cruz presente em vocês.

Cruz representada, no seu céu, pela constelação de Orion, constituída, como por acaso, por cinco sóis.

O ponto central, estrela central de Orion, sede do próprio Orionis, a estrela do Norte, a estrela do Sul e as estrelas
laterais do oeste e do leste.

Olhem esta constelação que foi colocada no solo pelas pirâmides centrais, chamada de ‘Cinturão de Orion’, presente
no Egito como no México, chamada então de pirâmide da Lua e do Sol, presente também na China, como sob a

Terra, recordando-os da sua filiação de Eternidade, Filhos da Fonte, Filhos da Fonte intraterrestre, da Fonte
extraterrestre, realizando em vocês o mistério da Santa Tri-Unidade.

Aí está o que podemos dizer de Bételgeuse, a Casa e o Gigante.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, eu permaneço então entre vocês, para fazê-los viver a minha
Vibração e a minha Presença Arcangélica na sua Presença, ligadas à minha qualidade, à minha Luz, a Relação, à

Comunicação e Coração.

Eu lhes peço então para acolher, para nos acolher, em Unidade e em Verdade, no espaço do Aqui e Agora, centrados
entre Alfa e Ômega, pela potência do Éter e das partículas Adamantinas vindas de Adamus e de Alcyone.

Agora.

.... Efusão de energia ...

Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Unidade, a Verdade, a Probidade estejam com vocês e em vocês.

Anael agradece.

Até breve.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, como do meu costume, eu vou tentar responder às questões que vocês vão colocar.

E, através disso, nós poderemos dialogar juntos algumas coisas.
Então, todas minhas bênçãos os acompanhem e eu escuto agora o que vocês vão me perguntar.

***

Pergunta: o ano passado nós recebemos as 5 sílabas sagradas. Por que nós não recebemos hoje as
7 últimas?

Cara amiga, as 7 últimas, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, lhes foram comunicadas.
Essas correspondem à Ki-Ris-Ti, à Unidade e ao que foi denominado Bem e Mal.

O problema é que nós ainda não temos (e isso não é um problema, é uma vontade deliberada) nós não lhes
demos, ainda, a Vibração correspondente à pronúncia exata, em linguagem matricial original, vinda então das
esferas Siríacas, correspondendo à pronúncia desses 7 pontos de Vibração, correspondendo à totalidade do

seu Estado de Ser liberado.
Nós preferimos insistir, de maneira muito mais intensa, sobre o que foi chamado de ‘4 Pilares’ e ‘eixo da Roda’,
ou seja, o centro, porque isso representa verdadeiramente os 4 pilares sobre os quais todo o resto se articula.

Agora, vocês têm os elementos.
Por exemplo, no que se refere ao Bem e ao Mal, é claro, em outro nível, isso não é nem o Bem nem o Mal, é

a Atração e a Repulsão.
Por exemplo, para “Amor”, nós mantemos “Ki-Ris-Ti” e isso corresponde a algo muito específico.

Isso que lhes é solicitado, e doravante cada vez mais, não é para saturar o seu mental de conhecimentos
externos, mas é para Vibrar e viver, de maneira Interior, as Vibrações que vocês recebem na Terra.

Coisa que vocês realizam maravilhosamente sobre a Terra, todas as noites, no momento.
A revelação da pronúncia correta, em meio à Vibração matricial original, será comunicada a vocês, eu diria,

posteriormente.
E ainda, a necessidade não é tão absoluta como as 5 primeiras sílabas e a sua pronunciação.

Está aí, eu espero ter respondido claramente a essa pergunta.
Cada vez mais, nós iremos para a simplicidade que se expressa fora das palavras, mas pelo seu

comportamento, pelos seus gestos, mesmo através das técnicas que nós lhes demos, mas cada vez menos
pelas palavras.

Porque as palavras, vocês sabem, isso depende de como se escreve essa palavra em francês (ndr: ‘les
maux’), mas as palavras são bem específicas sobre o que existe nessa Dimensão dissociada já que, a partir da
3ª Dimensão Unificada e bem além, como disse já muito longamente o Arcanjo Anael, a comunicação é Vibral,

quer dizer, passa pela forma, pelo som, pela cor e pela mudança de forma.
Não há o obstáculo do que é chamado de ‘palavra’ já que, a um dado momento, a ativação do 11º corpo se

reflete pela ativação do Verbo e o Verbo se torna Criação (é, aliás, a primeira frase que é dada no Evangelho
de João, ela é extremamente importante).

Mas, estando ainda encarnados, muitos seres humanos têm ilusão com as palavras.

O.M. AÏVANHOV - 25 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Vocês podem dizer “eu te amo” com a intenção de estar inscrito em meio à sua alma.
E vocês podem dizer “eu te odeio” simplesmente adorando a pessoa.

A Vibração que nós lhes propomos não está ligada às palavras pronunciadas.
Ela está ligada às sílabas sagradas.

Mas, cada vez mais, ela irá se tornar o que é a sua Consciência.
E a sua Consciência, vocês sabem, pode Vibrar no Coração ou em outros lugares.

E a partir do momento em que a Consciência fizer o aprendizado da Vibração no Coração, e que a Consciência
se tornar Vibração, a sua energia muda completamente.

Naquele momento, vocês não podem mais empregar as palavras, ou então vocês o fazem conscientemente,
mas isso quer dizer que vocês são capazes de se estabelecer no Coração.

E nós sempre lhes dissemos: o Coração é Vibração.
Se vocês utilizarem as palavras, vocês poderão fazer não importa o que com as palavras.

O conhecimento exterior é, certamente, às vezes importante porque ele permite aproximá-los de mecanismos
íntimos da compreensão que vão conduzir ao abandono à Luz.

Mas mesmo nos comportamentos humanos, sem qualquer abordagem espiritual e autêntica, as palavras
poderão fazê-los dizer o que vocês querem.

Então, ali vão responder, evidentemente: “as palavras são vibrações”, “as palavras são criadoras”.
Sim, mas elas são, principalmente, resultantes de crenças, antes de qualquer coisa.

Quando vocês abrem a boca, ou seja, quando a sua boca é desselada, quando o que foi denominado 11º
corpo se ativa, o Verbo Criador, que vocês podem reivindicar o título de Ki-Ris-Ti, significa dizer ‘ter a palavra e

o Verbo’ que apenas fazem uma única coisa.
Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos na Consciência Vibratória das Coroas Radiantes, isso não

pode ser Verdade para vocês.
Então, nós preferimos dar-lhes, realmente, as palavras importantes.

Mas vocês não têm as denominações precisas, na linguagem Vibral, das 7 outras Estrelas, porque o que é
importante é vivê-las e não conhecer, desta vez, as palavras.

Vocês sabem, muita tinta tem corrido sobre OD-ER-IM-IS-AL.
Disseram que era a nota Dó invertida.

Não, é um meio mnemônico porque as notas de música nada têm estritamente a ver com o OD-ER-IM-IS-AL,
mesmo se for a inversão do OD, mesmo se for a inversão do Mi em IM, ali vão dizer que é a nota Mi.

Não, não é a nota Mi.
É a pronúncia do OD-ER-IM-IS-AL que corresponde às cinco notas denominadas ‘gama pentatônica’ que é a

gama de reconhecimento das forças da Confederação Intergaláctica Unificada e que se encarna pela revelação
dos 4 Pilares Centrados, ou seja, da Cruz Cósmica, inscrita em sua cabeça e no seu Coração e que nada tem

a ver com a Cruz do Cristo tal qual foi utilizada pela igreja católica significando o sofrimento.
A Cruz é a redenção, mas não o sofrimento.

Justamente, é o fato de não passar pela redenção que vai manter o sofrimento, o sofrimento que está ligado à
emoção.

Então, eu digo que muitos seres humanos se servem da emoção, não todos, porque a emoção é um meio
de sentir e de fazer reviver.

Sim, até um certo nível Vibratório.
Ora, o Coração não será jamais, jamais, jamais uma emoção.

A separação que se vive, nesse momento, no mundo, no universo, nesse mundo, nesse sistema solar, está
associada justamente à separação do que pertence à emoção, do que pertence a não emoção.

O que não quer dizer que a emoção é a Sombra.
Isso não quer dizer, não mais, que a emoção é sombra.

Isso quer dizer, simplesmente, que há dois modos de funcionamento diferentes e que culminam, eu creio que
o Arcanjo Anael disse isso, em um processo de ‘decantação’, que é a palavra mais precisa.

Vocês veem, em um copo d’água, as partículas mais pesadas descendo.
As partículas mais leves subindo.

E, além disso, vocês têm partículas que não podem se misturar à água.
O óleo, ele vai subir, apesar de ser mais pesado do que a água.

E então, é exatamente esse mesmo processo que acontece, em vocês, como no exterior de vocês e como
entre todos os seres do planeta.

Novamente, Miguel insistiu sobre isso: vocês todos são os Filhos da Luz e da Unidade.
Vocês todos têm, em vocês, essa capacidade única para retornar à Unidade.

Mas vejam vocês, há muitos seres humanos que escolheram permanecer na matriz, mas não na matriz
falsificada (o sofrimento terminou), ou seja, na Luz Unificada, mas nesse amor imoderado da 3ª Dimensão e da

sua esfera emocional, que deverá transcender, um dia ou outro.
Eis o que eu tinha a dizer-lhes.

Talvez eu tenha sobrecarregado um pouco, mas isso é importante porque isso permitirá situar o que irão lhes



dizer outros intervenientes depois de mim.
E lembrem-se de que hoje é o dia da Estrela “Profundez”.

Profundez que foi encarnada pela Santa Teresa de Lisieux, pela via da Infância, a via da humildade, da
simplicidade.

É uma via como outra.

***

Pergunta: o que irá acontecer para as pessoas que não abrirem as suas Coroas?

E bem, cara amiga, se as Coroas não estiverem abertas até o último minuto antes do que foi denominado “3
Dias de Trevas”, tudo é possível.

Mas compreendam bem que aqueles que vivem a ativação das Coroas, hoje, fizeram a escolha, consciente, de
abandonar os mundos de carbono.

Aqueles que não vibram na Coroa (não para acusar ou condenar) fizeram outra escolha, que é aquela de viver
na matriz de carbono, mas Unificada então para reencontrar, de todo modo, a sua Fonte.

Mas eles deverão passar nesse mundo que eles admiram, e compreendam bem que é lógico aceitar que
aqueles seres, também, vão viver a Luz, mas irão manter uma estrutura de carbono durante certo tempo.

Mas isso não será mais uma punição já que a Unificação da Luz chegou.
Vocês passaram para a Unidade, ontem.

Depois, restará a vocês mais um triângulo para encarnar na Terra, lá onde se encontram Ki-Ris-Ti e, sobretudo,
a Visão, conduzindo à fusão, o triângulo com a ponta voltada para baixo, que representa a Terra, OD, mas

também a Kundalini.
Então, aqueles que não abriram os pontos da Coroa (em todo caso a percepção da Coroa Radiante na Coroa –

é a Coroa na Coroa), isso quer dizer simplesmente que eles fizeram a escolha e essa escolha é tão
respeitável e aceitável quanto àquela da Unidade.

É tão.
Isso não é nem uma discriminação, nem uma seleção.

É o acordo Vibratório das suas próprias escolhas, realizado pela sua capacidade ou sua vontade para se
estabelecer nos mundos Unitários ou de refazer uma espécie de ciclo, eu diria, nos mundos da Dualidade, mas

no qual vocês estarão, de todo modo, em contato com a Fonte, ou seja, com o seu Estado de Ser.
Então não há que lamentar, nem que desejar.

Cada um é livre.
E esse princípio de Liberdade é total.

Mas isso não é o mental que decide, nem a emoção.
É a Vibração, e isso nós temos sempre dito.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é a “alma”?

A alma é o intermediário entre o corpo e o Espírito.
A alma é uma tonalidade Vibral, permitindo a esse corpo que nós tivemos, uns e outros, de ser animado e

portar certas emoções, certas atrações, certas repulsões.
Quando vocês despertarem as Lareiras e quando houver o alinhamento e, depois, a fusão das 3 Lareiras,

vocês vão desencadear um processo iniciático importante que é denominado a Transfiguração e
a Crucificação, durante o qual vocês irão sacrificar a sua personalidade, acolher a Luz, vocês vão ali se

abandonar, para superar as esferas, justamente, da personalidade e da alma.
Muitos seres confundem a alma com a personalidade.

Muitas almas recebem impulsos da alma.
Isso é já maravilhoso.

Mas o impulso da alma não é o impulso do Espírito e muitos são parados no caminho, na alma.
Mais uma vez, isso é uma constatação.

Isso não é nem julgamento, nem qualquer condenação.
Viver a energia da alma é já um presente extraordinário.

Mas, atingido certo estado de iniciações que vocês passam nesse momento, vocês vão, literalmente, queimar
pelo Fogo do Amor, por essa sensação de queimação que não queima, que é a iniciação pelo Fogo.

Vocês vão consumir, literalmente, a Ilusão e a alma, e vocês vão encontrar o Espírito que é a sua estrutura
multidimensional.

A alma não é multidimensional.



Ela é um intermediário.
Então, na alma, existem coisas muito belas e nós concebemos tudo pelo fato de que personalidades ou

mesmo Espíritos decidiram se estabelecer na Vibração da alma.
E então, de manter estruturas de carbono.

Eu os lembro de que antes da falsificação há 320.000 e desde alguns anos, vocês todos e nós todos (enfim
todos aqueles que estavam aí naquele momento) decidimos experimentar a alma.

Mas a alma não é o objetivo final, eu diria.
Então, o corpo causal vai ser literalmente queimado pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Naquele momento, vocês vivem a sua Crucificação.
Mas, em todo caso, mesmo se vocês não a viverem, a alma se torna iluminada pelo Espírito, porém ela

assume a liderança e não o Espírito.
É importante compreender que essa passagem (porque isso é uma passagem muito específica, pode ser

denominada “a morte do ego”, pode ser denominada “a crucificação”, vocês podem sempre colocar todas as
palavras que vocês desejarem em cima), mas é o momento específico em que vocês fazem como Cristo

sobre a Cruz e vocês dizem: “que a Tua Vontade seja feita”.
Ou seja, não são mais vocês que dirigem a sua vida, é a Inteligência da Luz em vocês e isso é profundamente

diferente.
E aqueles que vivenciaram esse processo reparam perfeitamente, e sabem pertinentemente, o momento em

que é a personalidade que fala e o momento em que é o Estado de Ser que Vibra o Verbo.
Mas aqueles que não vivenciaram, não repararam.

E, evidentemente, em seus ‘pontos de vista’ da Verdade, eles têm razão.
Não que um tenha razão e o outro tenha disparate, todo mundo tem razão, conforme o nível Vibratório em que

está.
É tão simples assim.

O problema, porque ali tem e ele é pequeno, mas ele se resolve nesse momento, é quando um deseja montar
no outro.

Porque, qualquer que seja a relação que se tem um com o outro (esse pode ser uma criança, esse pode ser
um parente, esse pode ser um amigo, esse pode ser não importa quem), se vocês quiserem convencer o outro
pela sedução, pelos sentimentos, por diversos meios, mesmo se vocês estiverem na Unidade, vocês recaem

na Dualidade e, então, em uma outra evolução.
É sempre isso que nós temos insistido em dizer: respeitem a Liberdade e respeitem também o livre arbítrio

daquele que rejeita a Liberdade.
Alguns seres não estão prontos para viver a autonomia do Espírito.
E eu diria que isso diz respeito a uma parte importante dessa humanidade.

Mas ali não julgar.
Pode ser que o seu caminho seja, justamente, explorar os mundos de carbono, com toda Liberdade. 

***

Pergunta: o que vai acontecer durante os 3 Dias aos quais você fez alusão?

Há vários 3 Dias: há 3 dias associados à Realeza de Maria.

É o Coroamento, é o que vocês vivem nesse momento desde que o ponto IS foi passado e até o fim do OD.

Vocês vão fazer o contorno completo da Coroa.

Isso é a Realeza.

Significa que depois dessa etapa vocês saberão se vocês estão Coroados.

Em seguida, há um processo que diz respeito, eu diria, ao coroamento final da Terra, mas que não é o fim.

É o que é chamado de ‘3 Dias de Trevas’, ou ‘3 Dias de Luz’.

É a parada de rotação da Terra e tudo o que se segue.

Eu disse e eu repito, quanto mais distante, quanto mais esse momento for atrasado, melhor será.

Porque vocês imaginam bem, quando tiverem ocorrido esses grandes transtornos, a vida sobre a Terra corre o risco
de ser um pouco difícil.

E eu farei, aliás, um parêntese acerca disso.

Quer dizer que, se vocês vibrarem na Unidade e na Alegria, qual a importância do que acontece no exterior?

Se vocês estiverem em vocês, se a Inteligência da Luz dirigir toda a sua vida, que risco vocês têm?

Nenhum.



Se vocês saírem da Vibração, aí, o mental vai assumir o controle e vai fazer projeções.

A Luz é Inteligência e o que vem a vocês é o encontro com alguns processos que vão ser conjuntos e que nós lhes
anunciamos.

Eu, eu falei do planeta grelha.

É a Luz Vibral que se estabelece sobre a Terra e que atinge o envelope [camada] desse sistema solar, ou seja, o
envelope heliosférico e que alguns de vocês vão começar a ver, à noite (no momento, logo no início, mas isso irá se

tornar cada vez mais tarde na noite), no nível do horizonte, acima do horizonte, face Leste [nascente], vocês verão
essas partículas de Luz.

Elas são reais.

Isso, é o planeta grelha.

E depois, logo a seguir, começa a reação da Terra, a reação da humanidade, a reação do Sol.

E, paralelamente a isso, vocês sabem que vocês têm Nêmesis, que eu prefiro chamar de Hercobulus (Hercólubus),
para não confundir com Nibiru e Neb’Heru, são três coisas diferentes.

Vocês verão a chegada de companheiros do Sol que estavam separados.

Os Arcontes haviam separado artificialmente os ‘gêmeos solares’, de onde toda a mitologia do que se denomina
almas irmãs, almas gêmeas, onde vocês têm a impressão de não serem completos e de que devem buscar no

exterior.

Enquanto vocês forem dependentes de uma visão ou de uma busca exterior, vocês não estão na Unidade, é tão
simples assim.

Então, Hercobulus, o primeiro a ter falado a vocês, por intermédio desse canal, foi Orionis que estava à época
comandando os Melquizedeque: Orionis tinha dito que Hercobulus estaria visível.

Ele está visível.

Aliás, ele foi reparado no ano em que ele disse e confirmado no ano em que ele disse.

Ele está visível, mas não à visão retiniana já que esta estrela denominada Hercobulus (é uma estrela hein, não é um
planeta) que é muito maior do que Júpiter, 3 vezes o tamanho de Júpiter, ela é visível no infravermelho.

Ela apenas irá se tornar visível quando passar do outro lado do Sol, porque ela não gira no mesmo plano sagital que
vocês, ela está a 90º em relação aos outros planetas.

E as manifestações que vocês observam sobre a Terra, é a conjunção do Sol, é claro, que é o seu próprio Estado de
Ser que se libera, é a conjunção da Onda Galáctica que os atingiu, é a conjunção de Hercobulus cuja atração

gravitacional se esclarece e é, enfim, a chegada da Luz de Órion.

A Luz de Órion que é denominada “a espada do Gigante”, ou seja, a chegada da Luz que vem.

É a Luz do Pai, a Luz da Fonte, é a Luz de Alcyone.

A Luz da Mãe é Sirius C e a Luz do Pai é a Luz de Órion.

Não de Bételgeuse que é a retransmissora, mas da estrela central de Órion que está ligada diretamente à estrela de
Orionis e, então, aos Melquizedeque.

Portanto, é esse triplo aspecto (quádruplo mesmo) que vai chegar a vocês e que chega de maneira sincrônica.

Mas, se vocês estiverem no seu Ser Interior, qual a importância?

Se vocês estiverem completamente centrados no seu Ser Interior, qual a importância?

A projeção termina.

Vocês encontram a Verdade.

Não há alternativa.

Há apenas a porta de saída que é o Coração.

Não há outra.

Eis o que eu tinha a dizer.

***

Pergunta: qual é a ligação entre os 3 Dias do Coroamento e o Anúncio de Maria?

Mas há 2 Anúncios de Maria.

Há o ‘Anúncio da sua Realeza’ e há o ‘Anúncio dos 3 Dias’ que podem, e isso eu havia dito, eu creio, desde o mês de
junho, ser sincrônicos ou defasados no tempo.



O ‘Anúncio da Realeza’ é uma convicção Interior e é o seu Coroamento.

É o que vocês vivem nesse momento.

O único Anúncio que será, ele, planetário, e escutado por um som exterior, é efetivamente os ‘3 Dias de Trevas’.

Agora, como eu lhes disse, pode ser que isso seja antes de 29 de setembro.

Tudo depende, e isso lhes foi dito também.

De quem?

Da Terra.

A Onda Galáctica atingiu a periferia desse sistema solar.

Nós concordamos.

A nova Tri-Unidade está instalada definitivamente, dentro de dois dias, com a presença de Ki-Ris-Ti.

E ninguém pensou em perguntar: “o que vem fazer Ki-Ris-Ti, Cristo, nas Estrelas de Maria, que são mulheres?”

É quando mesmo bizarro, não?

Mas bom, isso virá depois, a resposta.

Ou a pergunta.

O ‘Anúncio da Realeza’?

Mas evidentemente que, se vocês estão coroados, vocês sabem disso.

E aquele que não está coroado, ele faz o quê?

Bem, ele não está coroado.

E o que ele vai dizer?

Que tudo isso, não é verdadeiro.

E ele terá razão, porque, para ele, isso não é verdadeiro.

Essa não é a verdade "dele".

Por outro lado, o processo geofísico planetário, vocês poderão dizer, quer estejam coroados ou não, que não é
verdadeiro, porque aquilo, é planetário.

Isso que vocês vivem agora, a maioria aqui, dentre vocês, é o Coroamento planetário, mas de seres que se tornam
seres Coroados nessa época.

Então, lembrem-se do que eu disse: 3 Dias de Trevas, anunciados 3 dias antes por Maria e manifestados, 24
horas antes desses 3 dias, por um som e 48 horas ainda, pelo som que vocês escutam agora, mas que deve

passar no nível exterior.

Então, é um mecanismo perfeito.

Aqueles que seguem o que nós temos lhes transmitido como ensinamento, se vocês repassarem um pouco sobre isso
e vendo a lógica do trabalho realizado por Miguel e pelo Cristo / Miguel, que se articula com as 12 Estrelas de Maria,

evidentemente, se vocês viverem esses processos, vocês apenas podem aderir já que vocês vivem isso.

Mas, se vocês não os viverem, ali não aderirem intelectualmente, isso de nada serve para vocês.

Mas vocês terão, de qualquer maneira realizado, em certa medida, a revelação do que vocês são.

Não é em 3 anos, em 10 anos, vocês estão, em cheio, dentro.

Mas nesse plenamente dentro, porque desejam que ali tivessem acontecimentos aos quais vocês pudessem se
preparar de maneira formal?

É a Terra que o diz.

Mas nós sabemos que isso irá ocorrer em uma noite excepcionalmente fria.

Mas as noites de intenso frio, isso pode ser esse inverno como o próximo inverno [verão de 2011, no hemisfério Sul],
todos sabendo que há prazos.

E, como vocês sabem, nas Dimensões Unificadas, o tempo não existe.

Então corram contra o tempo.

E conforme o que lhes diria Um amigo ou Sri Aurobindo, com a sua visão vedântica, não é?, é realizar o Si.

E realizar o Si, com o que nós vertemos sobre a cabeça e o Coração, é muito fácil.

Mas ali apenas vocês podem fazê-lo, nós já dissemos.

***



Pergunta: o som que devemos escutar é diferente do som que podemos escutar agora no ouvido esquerdo
ou direito?

Os sons que vocês escutam, o seu som, se vocês forem sensíveis, modificam-se desde a passagem de algumas
Estrelas da cabeça.

É esse som.

Mas lembrem-se de que, no Samadhi, há 7 sons, e que a um dado momento, esse som irá se tornar tão cristalino que
ele se torna o ‘Coro dos Anjos’.

Eu chamo de ‘Coro dos Anjos’, mas isso não tem a ver com a imagem correta.

Mas vocês farão a diferença Vibratória Interiormente e depois, exteriormente.

Porém, essa tonalidade extremamente específica, muito cristalina e muito alto em Vibração, desse ultrasom próximo,
que se torna perceptível.

Mas vocês irão detectar instantaneamente as alterações do som.

***

Pergunta: o Sol apareceu, em certos entardeceres, com zonas coloridas à esquerda e à direita. Elas
correspondem aos 4 planetas que citou agora mesmo?

Completamente.

Enfim os quatro, não, porque há um que nós lançamos fora desse sistema solar.

É a cópia inversa de Nibiru, ou seja, as Embarcações dos Annunaki e, particularmente, a própria Embarcação do
comandante chefe, aquele que vocês têm chamado de Deus, Yaldébaoth.

Yaldébaoth foi reenviado para a Ursa Maior.

Então, não restam 4 embarcações, resta o verdadeiro Neb’Heru, que é uma Embarcação que foi denominada, há
muitíssimo tempo, Yerushalaïm.

É a Embarcação dos grandes Elohim que se sacrificaram sobre essa Terra, que retorna e que havia sido anunciada,
no ano passado, visível no seu céu porque ela chegou ao seu sistema solar.

Ela está aí.

E há, é claro, Hercobulus ou Nêmesis, a retaliação.

É o momento em que se prestam contas.

Esse é o nome que lhe foi dado hein, não nós que lhe demos: para nós, é Hercobulus.

É o companheiro do Sol, é a reunificação do que havia sido separado.

Ou seja, o corpo de personalidade em estrutura de carbono no qual vocês estavam e o Espírito.

É isso que significa Hercobulus.

E então, Hercobulus mais Neb’Heru, traduzem a destruição da matriz ilusória da 3ª Dimensão, a aniquilação das
forças de Atração / Repulsão que haviam sido aprisionadas em meio ao Fogo Prometeico ou Luciferiano, em meio ao

Triângulo anterior do Fogo que, hoje, está reimplantado nos 4 Triângulos que nós chamamos de 4 Pilares.

Tudo isso corresponde à realidade dos fenômenos que chegam até vocês.

***

Pergunta: onde está a Verdade nos ensinamentos da Merkabah?

Caro amigo, a Liberdade e a Verdade estão aí onde vocês as colocarem.

Compreendam bem que, mesmo um ensinamento associado à alma e não ao Espírito, como esse foi o caso para a
Loja Negra, tem utilidade.

E você vive, Interiormente, os processos.

De saber que isso se chama uma flor da vida, ou que isso gira em tal sentido, ou que há tantas faces na Merkabah,
não tem nenhuma importância porque é um conhecimento exterior.

E jamais, jamais, jamais um conhecimento exterior irá acender a Merkabah.



Isso é uma Vibração.

E essa Vibração, ela se expressa pela ativação dos 4 Pilares centrados pelo ER, são os 4 pilares dos Hayoth Ha
Kodesh, 4 Cavaleiros do Apocalipse e alinhados, sobretudo, com o Coração, com o 9º corpo e com o Bindu, o ‘corpo

de Cristal’.

E isso, não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória.

Mas ler um escrito não é viver a Merkabah.

Vocês podem ler todos os ensinamentos da Verdade.

Se vocês perderem a finalidade e se vocês não viverem a finalidade, isso estritamente de nada serve.

Eu creio que alguém disse: “felizes os simples de espírito”.

***

Pergunta: porque Ki-Ris-Ti faz parte das 12 Estrelas de Maria?

Ki-Ris-Ti, o Filho Ardente do Sol, ou Cristo, é aquele que lhes permite encontrar a sua Unidade.

O último corpo é o 12º corpo, ele está associado ao andrógino primordial.

As 12 Estrelas de Maria, encarnadas pelas mulheres nas diferentes encarnações que serviram, de certa maneira, de
pilares da Unidade, se revelam por intermédio de Ki-Ris-Ti, que vem, em Unificação com Miguel e Maria, na mesma

Consciência, vem limpar, vem restaurar, como isso havia sido anunciado.

E então, Ki-Ris-Ti, é uma Estrela, anunciada pela estrela levante, é claro.

Além do Cristo histórico, é uma função essencial que remete o Amor ao devido lugar e que, pela sua Presença,
transcende a matéria, o OD, e a eleva para a Unidade.

No momento, vocês vivem as Estrelas e eu disse que era o mais importante.

A reunificação de Cristo, Maria e Miguel ocorrerá no final desse mês, com vocês.

Mas não é algo externo, é também algo de Interior.

É a fusão das suas 3 Lareiras: Cristo, Maria e Miguel.

A nova Tri-Unidade, substituindo a Tri-unidade falsificada, para aqueles que estão coroados.

Então Ki-Ris-Ti, é o andrógino.

Do mesmo modo que, quando vocês deixam os mundos dissociados e os mundos de carbono, há, o que vocês
poderiam chamar, de polaridades, mas não há densificação das características, das formas, associadas a qualquer

polaridade masculina ou feminina.

Com certeza, um Arcanjo exprime e manifesta uma capacidade de natureza masculina.

Com certeza, Maria exprime uma polaridade de natureza feminina.

Mas não vão ali ver o que vocês veem em meio a esse mundo.

Semelhante para o Bem e o Mal.

No nível da Unidade, o Bem e o Mal não existem.

É um princípio que é chamado de Atração / Repulsão.

Foi assim que Yaldébaoth agiu para falsificar a Criação.

***

Pergunta: existem povos que gerem os planetas para obedecerem a certo plano?

Essa gestão é um processo exterior.

O que vocês veem no céu, que se chama tal constelação, que se chama tal planeta, existe também no Interior.

É uma projeção exterior.

Devem saber e isso já foi dito, mas eu repito.

O que vocês chamam de Cosmos, que lhes parece magnífico, isso vem da raiz sumeriana “Kus Mus” que quer dizer o
quê?



A pele da serpente.

Vocês têm as escamas diante dos olhos, a tal ponto que os seres Unificados que vêm para vocês são obrigados a
colocar óculos, como conchas diante dos olhos, para vê-los, porque vocês são invisíveis, exceto pela Vibração do seu

Coroamento, agora.

Então, o que vocês denominam Cosmos, e as leis físicas que vocês estabeleceram nesse mundo, não existem
simplesmente nos mundos Unificados.

A partir daquele momento, a concepção que vocês poderão ter de um planeta, de uma estrela, de uma constelação
até mesmo da qual eu falo, não é absolutamente a mesma coisa que o que vocês podem conceber realmente aqui.

Assim então, quando eu lhes digo, por exemplo, que os Elohim vêm de tal constelação ou de tal estrela, vocês ali
veem uma estrela visível ou invisível no céu que vocês podem calcular em distância, em intensidade, em magnitude,

etc..

Mas é uma visão exterior.

Quando vocês entram no Si, quando vocês se dissolvem, quando vocês chegam à etapa do Estado de Ser, isso é
apenas uma visão deformada.

Mas não se pode falar enquanto vocês não o vivem porque falar nada quer dizer, vocês devem vivê-lo.

E todos os seres que vivenciaram essa dissolução no Brahman vão dizer-lhes a mesma coisa: “eu não posso te falar
do outro lado, cabe a ti de ir ver”.

A projeção da Consciência na Ilusão falsificada, sustentada pelos ‘meninos malvados’, é um mundo de crenças, é um
mundo de realidades, de verdades relativas e refletindo no nível das leis de atração, de repulsão (a primeira, as

forças gravitacionais), estabelecendo-os em algo ao qual vocês aderiram e nós todos aderimos.

Mas isso é ilusório.

Porque, quando a Luz chega, o que é que ela faz?

Ela dissolve, do mesmo modo que o Ser se dissolve no Todo.

E quando se diz ‘dissolver no Todo’, não é uma ilusão.

Isso é a real Verdade do que vai acontecer.

Mas o Todo não é o que vocês veem no céu.

É algo que foi revestido de uma pele de serpente pela famosa embarcação Nibiru, a malvada, aquela que foi retirada,
que vinha a cada 3.600 anos reformar a matriz.

Então, é para isso que nós insistimos, e que nós insistiremos cada vez mais, para a interrupção total de todas as
suas crenças.

Enquanto vocês tiverem a menor crença, vocês não estarão no Si.

E, se vocês se afastarem do Si, principalmente para aqueles que estão Coroados, isso vai esquentar.

Até que vocês aceitem ser o Si.

E quando vocês estão no Si, quando vocês estão fundidos (e não unicamente alinhados) nas suas 3 Lareiras, a
Verdade absoluta se revela a vocês.

A Verdade absoluta, essa não pode estar em uma palavra, nem em uma descrição qualquer, porque a descrição é já
sair da Unidade.

É o mental que deve se encarregar desse conhecimento.

O Coração, ele, ele não tem que fazer tudo isso porque, quando ele encontra a sua Vibração, quando as Coroas se
alinham e se fundem, ele se estabelece no Samadhi, na Alegria.

E, naquele momento, todo o resto é supérfluo.

Mas enquanto vocês não viverem esse mecanismo, obviamente é algo que vai lhes parecer totalmente ilusório.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu agradeço pela sua escuta extremamente atenta.

De qualquer modo, como de costume, eu vou lhes dar todo o meu Amor.

E eu lhes digo, certamente, até logo.



Que a Graça acompanhe vocês.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://autresdimensions.info/article39ce.html
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25 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************
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Eu sou Um Amigo.

 Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam o Amor e a Paz.

Eu venho entre vocês, esta noite, a fim de dialogar, do seu Coração ao meu Coração, e do meu Coração ao seu
Coração, para, se houver em vocês questionamentos, perguntas relativas a essa esfera que nos é cara, para vocês

como para nós, a sua Essência, o seu caminho espiritual, sobre o que vocês encontram como energia, como
Vibração, sobre as perguntas da sua Consciência, em relação com a evolução do que vocês vivem.

Esse espaço será então inteiramente dedicado às respostas que eu poderei dar.

Irmãos e Irmãs, é com vocês.

 ***

 Pergunta: poderia nos falar das evoluções em curso?

Caro Irmão, a colocação em Vibração das Estrelas de Maria ativa em vocês as funções correspondentes.

Essas funções vão modificar às vezes sua percepção, o desenrolar mesmo de sua vida, e a maneira na qual vocês
compreenderão com o Coração e também com a ferramenta mental, algumas facetas da vida que eram até agora

desconhecidas.

Obviamente, nem todos os seres humanos vivem esse processo.

Entretanto esse processo, como nós lhes dissemos, está aberto rigorosamente a todo o mundo.

Não existem barreiras de idade, não existem barreiras religiosas, não existem não mais barreiras ligadas a qualquer
evolução em meio à matriz.

A única condição é um abandono total à Luz e o acolhimento do Estado de Ser, significando a morte, no sentido
simbólico, da personalidade, do ego, das emoções e do mental.

Alguns seres entram muitíssimo facilmente nesses estados Vibratórios.

Outros enfrentam resistências, condicionamentos, às vezes mesmo uma incapacidade para compreender e para
conscietizar o que é vivenciado durante essas experiências.

Assim então, e como o foi anunciado, há na realidade duas humanidades que estão atualmente em presença.

Essas humanidades, essas pessoas, então, não têm nem o mesmo caminho, nem a mesma destinação, nem a
mesma vivência, e, no entanto, elas permanecem e permanecerão sempres seus Irmãos e suas Irmãs, eternamente.

Simplesmente, as escolhas de cada um vão ser diferentes.

E essas escolhas são sustentadas, como o sabem, unicamente pela Vibração da própria Consciência, e não por
qualquer projeção, ou qualquer desejo disso ou daquilo.

O principal mecanismo de abandono à Luz, tal como foi ensinado há mais de um ano e meio agora, por Anael, era na
verdade capital para tentar assimilar, se não para compreender, o abandono à Luz.

Esse abandono à Luz, que vocês vivem pelo Coroamento, hoje, traduz o que eu denominaria a Consagração de seu
trabalho.

É uma realidade, é uma Verdade, porque vocês o vivem em sua carne e em sua Consciência.

Então, é claro, aqueles que não o viverão, quer terão vivido a ativação de uma das Lareiras, e poderão, entretanto, ali
ativar, e ali chegar, até o limite final.

Agora, coloca-se o problema daqueles que são refratários, refratários à Vibração, refratários à abertura.

Esse gênero de pessoas não é, no entanto, nem condenável, nem litigante do que quer que seja.

Trata-se apenas de um caminho livremente consentido, que os conduz individualmente a viver o que eles têm a viver,
e unicamente isso.

UM AMIGO - 25 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-W-7snpBgXF0/UXCdq1BojjI/AAAAAAAAA2c/LYkoUUkP-V8/s1600/UmAmigo+-+25.09.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Então, obviamente, as almas ainda inscritas no esquema evolutivo da matriz falsificada tendem a crer que este é o
único esquema.

Nós temos tomado como exemplo, falando muito, o exemplo da prisão, mas eu poderia retomar a metáfora da
Caverna de Platão, porque se trata exatamente da mesma história, que eu vou repetir, se vocês bem o desejarem.

 Algumas almas, vivendo em grupo, observam a projeção da luz sobre um muro atrás deles e eles observam sombras.

E eles são persuadidos, pela força de observar, que eles se tornaram essas sombras.

E depois, um dia, um deles se volta.

Ele vê a luz e decide ir para o desconhecido.

Ele viu a luz como um elemento exterior à caverna, enquanto aqueles que permanecem na caverna apenas vivem
isso como uma projeção de sombra.

Eles então são identificados na sombra.

A um dado momento, este ser decide voltar na caverna ou na prisão, e tentar demonstrar aos outros que aí onde eles
colocam sua Consciência, é apenas uma ilusão, efêmero, Maya, como nós dissemos no Vedanta.

Mas esses seres são totalmente absorvidos pela contemplação de sua própria sombra que eles não podem mesmo
imaginar que eles são outra coisa que o que projetaram através do olhar.

Porque é bem o olhar do que se trata, antes mesmo da percepção.

Nós denominamos isso, quanto a nós (os Arcanjos, como nós mesmos), o ‘ponto de vista’.

Assim, esse ser que vem incomodá-los em sua contemplação de sua própria sombra na Caverna de Platão, é morto,
porque ele os aborrecia na caverna.

Ele detonava.

Ele ensinou e demonstrou uma outra verdade, insuportável para aqueles que não a viviam.

Compreendam que pode ser assim para cada um de vocês, hoje, nesse mundo que não alcançou que ele foi apenas
uma sombra.

Eis o que eu poderia dizer.

 ***

Pergunta: como gerenciar essas defasagens?

Assim eu retomo uma das parábolas do Cristo, muito conhecida, que é: “se te dão uma bofetada, vire a outra face”.

É o que eu responderei: “se você está na Unidade, apenas pode existir a possibilidade de que receba uma bofetada”.

Não há que imaginar qualquer sequência.

O ‘princípio de ressonância’ é exatamente a mesma coisa.

Entre o que vem anunciar a Luz porque é portador de Luz ou Semeador de Luz, como havia dito o Arcanjo Miguel,
sua Luz pode incomodar para aqueles que não a vivem.

Isso pode ser vivenciado como um afronto ou, mesmo, como da sombra.

Coloquem-se no lugar daqueles que observam as sombras.

Então, pouco a pouco, e às vezes brutalmente, esses seres que poderiam interagir com o que vocês são, irão se
afastar.

Esse processo chamado de ‘processo de separação’, e eu creio que foi denominado também ‘decantação’,
corresponde completamente ao que está em via de acontecer sobre essa Terra.

Assim então, quanto mais vocês se afirmarem no ‘princípio de ressonância’, quanto mais se vivendo a Unidade, a
Sombra e as sombras não poderão afetá-los de nenhuma maneira.

Pode-se tomar um exemplo muito mais impessoal, falando-se de paz e de guerra.

O fato mesmo de falar de paz e de guerra é uma linguagem que é procedente da Dualidade.

Porque, em meio à Unidade, em meio aos mundos Unificados, não há nem paz, nem guerra, há simplesmente Ser.

Isso faz parte exatamente da Inteligência da Luz porque, gradualmente e à medida se estabelecerão então o que foi
denominado a Fluidez, a Unidade e a Transparência.

Portanto, sua vida se estabelecerá na Fluidez.

Qualquer elemento oposto a essa Luz não pode vir afetá-los porque vocês não estarão mais na reação exterior,
vocês não estarão mais na emoção, vocês não estarão mais no mental, mas vocês estarão no Ser.

Naquele momento, a sua vida desenrolar-se-á sob a Inteligência da Luz.

A Inteligência da Luz que não tem estritamente nada a ver com a inteligência humana, e que se torna evidência,
simplicidade e simplificação.

O Coração estando aberto, e somente então, revelar-se-ão o que foi chamado de as Quatro Linhagens, as quatro
funções fundamentais da Vida Unitária: a Atenção, a Intenção, Ética eIntegridade.

Aplicando-se esses princípios mesmo em meio à Facilidade, à Fluidez, ao estabelecimento de sua vida na Coroa
Radiante do Coração e no Fogo do Coração, o Fogo poderá então consumir o que, em vocês, pode ainda representar

sombras.



Ele vai consumir, do mesmo modo, as sombras exteriores representadas pelos apegos, representadas pelas emoções
dos outros ou pelo mental dos outros.

Portanto, vocês se tornam transparentes, a vocês mesmos, mas também aos outros.

E, naquele momento, vocês entram no que é denominado o verdadeiro Serviço, que é o de transmitir a Luz e não o
ato dual (que tem sempre servido à matriz e a servirá sempre) na manifestação da ‘ação e reação’.

Vocês não estão mais na ação, vocês não estão mais na reação, vocês estão no Ser.

E, nesse Ser, vocês estão transparentes.

O estabelecimento das outras Estrelas revela em vocês os níveis Vibratórios, tais como foram nomeados, tais como
nós lhes demos, e é isso que vai concluir o trabalho, chamado de o Coroamento.

 ***

Pergunta: Miguel guiou sobre a Terra as almas humanas, há 4,5 milhões de anos?

Toda informação que nós poderemos lhes dar, se ela não é vivenciada e experimentada, permanece uma crença.

Como nós o dissemos, nenhuma crença pode fazê-los progredir para o Ser Interior.

Que seja uma data, efetivamente, que seja uma história (qualquer que ela seja, seja ela autêntica), só conta a
finalidade.

Há vários ensinamentos que lhes foram comunicados sobre a Terra, que eram todos de fato corretos, nas palavras
empregadas e na descrição, e que, no entanto, não serviram a finalidade da Unidade, nem a finalidade do que vocês

são, mas simplesmente foram destinados para derivar seu mental para atividades externas.

Assim então, saber se Miguel realmente guiou as almas humanas há 4,5 milhões de anos sobre essa Terra, não tem
qualquer sentido no que vocês vivem hoje, em seu Ser Interior.

Tornar-se-á cada vez mais necessário centrarem-se no seu Coração.

Eu os lembro, o Coração é resposta e evidência.

Apenas nesse nível que se encontra a ‘porta’ e a ‘chave’, apenas nesse nível que o mental se cala e que vocês
poderão viver a dissolução e o retorno ao conhecimento absoluto, que é um conhecimento Interior e que não se
estabelecerá jamais por meio de depoimentos de uns ou de outros, fossem eles de nós ou ainda de um Arcanjo.

Há, certamente, dados históricos sobre essa Terra.

Certamente, alguns têm curiosidade de querer ler, mas tenham sempre presente no espírito que ler a Verdade não
faz de vocês um Ser de Verdade.

E essa Verdade Interior não se escreve de dados histórios.

Essa Verdade Interior não se escreve da História, fosse ela mesma essa da sua alma, porque a alma pertence
irremediavelmente à matriz.

Hoje, o que lhes propomos é o acesso à sua Eternidade.

O que não é de todo a mesma coisa.

Agora, para retornar aos fatos históricos, agora que essa repreensão foi estabelecida, as matrizes cristalinas, vindas
de Sirius, foram trazidas pelos golfinhos de pele acobreada vindos da 18ª Dimensão.

Eles trouxeram os planos de desenvolvimento da vida em carbono nesse mundo.

Levaram, na realidade, alguns milhões de anos para que a vida pudesse se desenvolver e para que as “almas”
fossem criadas ao nível do Sol, vindas de Espíritos livres, o que vocês são.

Essas almas são moldadas, pouco a pouco, se aproximaram desse plano dimensional, e decidiram experimentar a
vida em meio a estruturas de carbono.

Vida, entretanto, livre, onde a recordação da Fonte estava presente.

Isso ocorreu entre 5 milhões de anos, não antes de 320.000 anos.

Várias espécies se sucederam sobre essa Terra, e não unicamente os humanos, muitas outras almas foram criadas.

Muitos outros Espíritos, vindos ainda de mais longe do que lhes é acessível, penetraram as esferas de carbono, e se
limitaram eles próprios em meio a uma forma fixa, passando por ciclos de morte / renascimento, mas todos estando

conectados à Fonte das Fontes.

A problemática fortemente mudou porque, antes, isso não era um problema, mas bem uma experiência vivenciada e
real.

326.000 anos antes de Jesus Cristo, seres de grande poder, de grande força, chegaram a esse sistema solar e
quiseram separar a Fonte da experiência de vida que era conduzida.

Alguns seres que tinham visão e que eram denominados Elohim, outros também chamados de os Gigantes (ou
de Nefilim, não essa visão dramática de seres tendo caído sobre a Terra, mas de grandes seres vindos de sistemas
solares muito mais multidimensionais do que esta região do multiuniverso), prepararam e sabiam o que iria acontecer.

Eles então prepararam essa Terra para o retorno da Luz.

Então eles esvaziaram esse mundo e possibilitaram que, a cada 50.000 anos, a memória da Luz não fosse extinta
jamais em cada ciclo de destruição, sabendo que deveriam esperar que uma Luz senão mais importante chegasse e

se manifestasse nesse mundo, para se estabelecer de novo.

Dessa forma então, as almas encontraram-se enredadas e aprisionadas.



Assim, por exemplo, quando um corpo humano e sua alma deixam o corpo, ela permanece presa na matriz, no mundo
astral.

Mesmo a luz que é vista (e, não obstante, experiência agradável) por aqueles que se aproximam das portas da morte,
é apenas um reflexo da verdadeira Luz, com um Amor indizível, mas que, nunca, permite sair da matriz.

E assim então foi criado, pelo próprio Yaldébaoth, o que foi chamado de ‘reencarnação’, que não existe
absolutamente nos mundo Unitários, já que não existe morte e não existem ciclos.

Além dessa Dimensão dissociada, em meio ao Estado de Ser, sua forma é livre, sua Vibração é livre, seu acesso
interdimensional é total, contrariamente aos mundos de carbono.

Então, sim, a Trindade que vocês têm, não criada no Espírito, mas criada no corpo, é, nesse corpo: Cristo, Maria e
Miguel.

Cristo/ Miguel de um lado e Maria do outro.

Em Verdade.

***

Pergunta: no Apocalipse de São João, é feito referência ao que se vive atualmente?

Tudo o que é dito, tudo o que foi escrito sob o ditado do Cristo por São João (que é, como o sabem talvez hoje, Sri
Aurobindo, em meio aos 24 Anciãos), é estrita Verdade.

A linguagem é, antes de tudo, Vibral, a tal ponto que esse livro é doce para a boca e amargo para o ventre.

O que isso significa?

Que aquele que quiser se aproveitar, interpretando-o com o mental, encontra-lo-á amargo e não compreenderá ali
estritamente nada.

Aquele que o lê em Vibral, em alta voz, será penetrado do Espírito de Verdade.

Isso foi dito pelo próprio Sri Aurobindo.

Agora, algumas visões transcritas palavra por palavra (o que lhe disse o Cristo) por São João, correspondem,
exatamente e em totalidade, ao que vocês vivem no momento atual.

Não é à toa que, quando o Arcanjo Metatron e eu mesmo revelamos os primeiros elementos do ‘Yoga da Unidade’,
falamos dos Quatro Cavaleiros.

Os 7 selos representaram as 7 Etapas [‘Núpcias Unitárias].

Hoje, o último selo foi aberto.

Os Quatro Cavaleiros foram liberados, em vocês como em seu exterior.

 ***

 Pergunta: se não podemos acompanhar os espaços das 19h00 às 19h30 [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília]
todos os dias, com as Estrelas de Maria, como isso acontece no nível de desenvolvimento dessas Estrelas?

Querida Irmã, basta simplesmente se colocar, na hora que lhe convém, na mesma energia, e isso chegará.

Do mesmo modo que as ‘Núpcias Celestes’, vivenciadas em um espaço de tempo preciso, são totalmente atemporal.

Aquele que, hoje, relesse as ‘Núpcias Celestes’ (*), vivê-las-ia, em Verdade e em Vibração.

Assim então, o trabalho que vocês realizam, para aqueles que participam, em todo o mundo, desse trabalho diário,
permitirá, para aqueles que virão em seguida, de realizá-lo.

Sempre a mesma frase: “os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros”.

 ***

 Pergunta: poderia desenvolver a noção de Linhagens?

Caro Irmão, há, ao nível dos Quatro Pilares, o assentamento e a implantação da Vida, mesmo em meio a esse mundo
falsificado.

Os Quatro Pilares, denominados também Quatro Viventes, correspondem aos quatro Hayoth Ha Kodesh, Hayoth Ha
Kodesh dos elementos, Querubim em outras terminologias.

Esses Querubim reúnem-se de um lado a outro do Trono.

Eles são os Triângulos os mais elevados circundando a Fonte e Metatron.

Eles são aqueles que vão revelar as formas estruturais em meio aos mundos.

Assim, vocês mesmos são derivados de quatro Linhagens: uma Linhagem do Ar, uma Linhagem da Água, uma
Linhagem da Terra e uma Linhagem do Fogo.

Essa Linhagem é ilustrada pelo elemento, mas também por um sistema solar e por uma função específica desse
sistema solar nos universos e nos multiversos, qualquer que seja a Dimensão.

Desta maneira, cada um de vocês é portador dessas quatro Linhagens, diferentes para cada um, ilustrando-se assim
pelo que é denominado a ‘linguagem do DNA’ e as quatro bases existentes no DNA [adenina, citosina, guanina e

timina], mas também por sua vocação, enquanto Espírito.

Essas Linhagens devem se revelar no Interior e por vocês próprios, a partir do momento em que os Quatro Pilares
estejam estabelecidos.

Isso se revelará a vocês, de diferentes modos, mas vocês terão o conhecimento, seguramente.



Os Quatro Pilares estão então associados ao desenvolvimento da Vida, não unicamente nessa Dimensão ou sobre
esse mundo, mas em todas as Dimensões que vocês percorrerão quando tiverem encontrado a Liberdade.

 ***

 Pergunta: além dos Anjos e Arcanjos, o que fazem os Querubim, os Tronos, os Serafim?

Eu vou falar dos Querubim.

Os Serafim e os Tronos são de Dimensões intermediárias.

As funções são sempre, e permanecerão sempre, qualquer que seja o estado dimensional das formas de
Consciência, manter e revelar a Vida e o Canto do Universo em todas as Dimensões.

A função específica dos quatro Hayoth Ha Kodesh, ou quatro Querubim, ou quatro Viventes, tais como são descritos
na Bíblia, é essa que vou lhes dar.

Eles correspondem aos quatro pilares e também às suas quatro Linhagens.

Agora, obviamente, existem algumas ordens que foram estabelecidas.

Elas foram estabelecidas por crenças antigas.

A maioria vem do ensinamento de Enoch, em pessoa, que recebeu esse ensinamento de Metatron, em pessoa.

Hoje, no que vocês têm que saber, o mais importante é o que nós lhes revelamos.

Certamente, para cada um dos Pilares ou para cada uma das Estrelas, nós poderemos sempre descer mais nos
planos dimensionais, a fim de encontrar, efetivamente, as Dominações, os Tronos, as Virtudes, mas isso apenas faria

pesar, sem realmente mudar grande coisa.

O mais importante é e permanecerá o que nós denominamos as Três Lareiras, o que nós denominamos os Quatro
Viventes, ou os Quatro Pilares e as 12 Estrelas.

O 7 e o 12, o 3 e o 4.

Evidentemente, nós não iremos entrar, de maneira exterior, cada vez mais, nas explicações disso.

O essencial era fazê-los penetrar os arcanos da Vibração e da Consciência e não somente os arcanos do
conhecimento exterior que é veiculado desde muitíssimo tempo e que, no entanto, não tinha jamais permitido a um ser

humano se libertar dessa matriz.

Não é o conhecimento que liberta, mas a Luz.

Compreendam bem que a Luz projetada não é a Luz.

Isso os remete ao mito da Caverna de Platão ou ainda à prisão.

Vocês podem permanecer na prisão ainda indefinidamente, seria apenas isso estudando os mistérios do universo,
isso não suprirá jamais a Vibração da Consciência e principalmente isso não despertará jamais a Vibração do seu

Coração.

 ***

 Pergunta: posso conhecer o nome do ser que se manifesta pra mim ultimamente?

Querida Irmã, sua experiência é a sua e se um ser não lhe dá nome, qual importância tem o nome?

Eu decidi, eu mesmo, não revelar, finalmente, quem eu era na minha última vida porque, senão, vocês poderiam ser
levados a fazer suposições ou projeções, ou ainda imaginar coisas em relação à minha última encarnação.

Assim então, eu sou UM AMIGO e eu permanecerei UM AMIGO.

O que de mais importante que um Amigo?

Vocês vão me atribuir uma representação ou uma imagem mais importante se eu lhes digo que eu era isso ou aquilo?

Ou preferem Vibrar na Vibração da Essência que eu lhes dou, por minhas palavras e pela Vibração?

É o mesmo princípio.

***

Pergunta: como saber se uma Lareira, ou as três, estão ativadas permanentemente?

Bem amada, querida Irmã, nós dissemos e repetimos: uma Lareira está acesa quando ela Vibra, quando ela é sentida,
quando ela é percebida.

É a única maneira de saber se ela está desperta.

Todo o resto é apenas projeção mental.

A Consciência pode e deve se tornar Vibração.

Assim então, saber se uma Lareira está aberta ... ela está aberta se ela Vibra, ela está aberta se ela é percebida e
sentida.

Não há que saber, há que sentir e principalmente que Ser.

Porque é sendo que se estabelece a Vibração.

Vibração que é, na verdade, captada, porque consciente.

Há apenas o mental que duvida e que coloca a questão em relação à realidade e à evidência de uma Vibração.



Vibração que pode ser sentida de diferentes modos, certamente, que seja pressão, que seja calor, em todo o caso há
percepção em dados locais.

Não se pode falar de Três Lareiras se as Três Lareiras não são Lareiras, é claro.

Não se pode falar de Coroas se não há Coroas.

Sem isso, permanece uma ilusão.

Não se pode falar do Fogo do Coração se não há consumação.

Isso não é uma visão do Espírito.

As palavras que nós empregamos e isso que vocês vivem, quando vocês o vivem, é Verdade absoluta.

 ***

 Pergunta: pode-se contatar o Estado de Ser, à noite, durante os sonhos?

Querida Irmã, o sonho pode se situar em diferentes níveis, desde os mundos astrais ilusórios, até os domínios do
Estado de Ser.

O que é vivenciado nos períodos noturnos é profundamente diferente do nível Vibratório que vocês têm acessado.

Assim, vocês não podem atribuir certeza de Verdade a uma visão, qualquer que ela seja.

Vocês não podem atribuir qualquer certeza de verdade absoluta ao que vocês vivem nos sonhos.

Com certeza, alguns sonhos são premonitórios.

Com certeza, alguns sonhos evocam outras Dimensões.

 Mas, para isso, é preciso que vocês estejam marcados pelos sinais do Estado de Ser.

Se vocês estiverem marcados pelos sinais do Estado de Ser, então, frequentemente, seus sonhos e seus estados de
Consciência modificada são uma verdade interdimensional na qual vocês penetrarão.

As viagens no Estado de Ser podem ocorrer a diferentes momentos, mas, efetivamente, os momentos noturnos são
momentos privilegiados, é claro que na condição de que suas Coroas estejam ardentes.

Senão isso permanece no nível astral.

A capacidade do ser humano imaginar e sonhar e projetar, é infinita.

Como lhes é dito seguidamente, em certos ensinamentos, vocês são os criadores de sua própria realidade.

A criação podendo se situar em diferentes planos.

Mas, mais comumente, ela está fechada no nível do que é chamado de o imaginário.

O imaginal, ou ‘mundo dos arquétipos’, escapando-lhes muitas vezes.

Assim então, o seu Espírito é altamente capaz, por intermédio da alma, de projetar o que é real, pelo mundo
imaginário, até fazê-los criar ou recriar entidades tendo existido.

É necessário compreender que, na Vibração do Coração, esse gênero de manifestação não pode de modo algum se
manifestar porque, no Coração, há a Luz e nada mais.

Toda interação se produzindo dessa maneira é ou um contato com os planos multidimensionais, ou uma ilusão.

A diferença, não é a eu fazê-la porque, quando você vive no Estado de Ser, na Fluidez, na Unidade, então a Verdade
é evidência, ao passo que quando isso está unicamente situado sobre as esferas de projeção astral, há

questionamentos e perguntas.

Portanto, o contato com o Estado de Ser, que isso seja com um Arcanjo, se estabelece na Verdade absoluta, porque
isso não dá qualquer dúvida, não para o mental, mas na Vibração do Coração.

A diferença essencial, aliás, entre o imaginário e o imaginal, ou ‘mundo dos arquétipos’, situa-se unicamente na altura
e na intensidade da Vibração.

O mundo imaginário pode prosseguir a jornada.

Vocês podem ali mergulhar e ter visões maravilhosas.

Vocês podem mesmo sentir presenças ao redor de vocês, se manifestando, frequentemente, como uma corrente de
ar envolvendo-os.

Ao passo que o acesso ao ‘mundo dos arquétipos’ se traduz, antes de tudo, pela Vibração do Coração e pelo Fogo do
Coração.

Tornando então nesse caso evidente que se as suas manifestações visuais, perceptíveis, se expressarem por uma
corrente de ar ou por visões extremamente luminosas externamente, trata-se apenas do astral.

A diferença essencial entre o mundo astral e o mundo Unitário: nos mundos astrais, a luz é externa, assim então,
vocês vão ver aparecer seres aureolados, contornados de luz, mas cujo interior é sombrio e opaco.

No mundo imaginal, os seres que vocês veem são de Luz.

Não há então luz projetada, há simplesmente uma Luz Interior.

Enquanto vocês veem luz ao redor dos seres, enquanto vocês percebem essa Vibração particular que pode
percorrer-lhes o corpo e mesmo envelopá-los, mas que não tem a Vibração do Coração, isso é uma projeção e uma

criação do astral.

Compreendam bem que isso não é falso, mas que se trata de dois níveis Vibratórios profundamente diferentes e



opostos.

Um enviando-os para a matriz, o outro enviando para o Estado de Ser.

Um diminuindo-os, o outro elevando.

Um arrebatando-os na densidade e no peso, sempre maior, da emoção, do mental, enquanto que o outro os eleva e
os libera da emoção e do mental.

A diferença permanece, como vocês compreenderam, e permanecerá sempre, na Vibração e na Consciência,
conjuntas.

 ***

 Pergunta: vocês transmitiram ultimamente o ‘Yoga da Unidade’. Se pessoas não vivenciaram antes o referente aos
outros tipos de Yoga, como isso acontece?

 Querida Irmã, tudo depende do nível Vibratório da pessoa em questão.

Alguns vão poder entrar imediatamente, diretamente, na última etapa.

Outros terão interesse em começar bem antes, pelas ‘Núpcias Celestes’.

Mas, novamente, nada é indispensável.

O importante permanece e permanecerá o abandono à Luz.

Em resumo, vocês foram os pioneiros.

Aquele que for capaz de viver o abandono à Luz, viverá o seu coroamento instantaneamente.

 ***

 Não temos mais perguntas, nós agradecemo-lhes.

 ***

Irmãos e Irmãs em humanidade, do meu Coração ao seu Coração, que o Amor esteja em vocês.

Até logo.

************

(*) – As 12 Etapas das “Núpcias Celestes”:

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

 ***

 Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=763

25 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

 ***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Eu sou o Arcanjo Uriel.

Arcanjo e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, Sementes de Estrelas, acolhamos juntos.

Presença.

... Efusão de energia...

Eu sou o Anúncio e o Evangelho.

Eu Sou Reversão.

Eu Sou o Arcanjo que abre a boca e o Verbo, que remete, em Verdade, Presença a vocês mesmos, Presença em
vocês mesmos.

Consciência voltando-se para dentro.

Sopro e Verbo.

Agindo e penetrando.

O humano porta, aqui mesmo, em sua carne, a marca de minha Presença.

Despertar.

Despertar da Lucidez.

Despertar de sua Verdade.

Momento e instante onde todos os instantes se resolvem.

Unidade.

Eternidade.

Saída do efêmero, do que morre.

Entrada na Vida.

Vibração.

Unidade.

Alegria.

Abrasamento de Fogo consumindo o ilusório e o efêmero do passado e do futuro, porque tudo já está aqui.

Há somente reversão para a evidência.

URIEL – 25 de setembro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-EAPCvJQNKmE/UW0K2KCxEdI/AAAAAAAAAmQ/pXn_3L7_1rE/s1600/Uriel+-+25.09.2010.gif
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Evidência de sua Presença.

Evidência de sua Vibração.

Evidência de seu Coração.

Unidade e Verdade.

No silêncio do Fogo da Alquimia, estabelecer-se e permanecer.

Extrair-se da resistência e do sofrimento.

Unidade e Verdade.

Ali penetrar.

Penetrar no que vocês são, porque vocês são Unidade e Verdade, Filhos do Um e do Outro, Criadores do Um e do
Outro.

Espaço fora do espaço e tempo fora do tempo.

Transcendência.

Vibração.

Alinhados no Centro, alinhados na facilidade, estende-se a irradiação da Unidade, manifestada nos doze super
Universos irradiantes e Vibrantes.

Difusão da Essência.

Conexão, ressonância da Fonte.

Transparência do Cristal, Vibração do Cristal, remetendo ao Um, ao sopro da Verdade.

Tornar-se sopro e Verbo.

Não mais ser mau.

Não mais ter palavras.

Cristal.

Voltar a ser Pureza.

Viver e Ser.

Alegria inefável.

Presença.

Vibração.

Consciência.

Ser.

Permanecer.

Persistir.

Luz de Verdade.

Luz do Instante e da Eternidade ao mesmo tempo, no mesmo sopro.

Presença.

Presença a vocês, Presença à Luz.

Presença ao Pai e à Mãe.

Presença no Todo.

Pela Graça do Um, Verdade e Vibração.

Eu venho.

Pelo seu Ser, vocês me chamam.

Pela sua Alegria, eu ressoo.

Consciência.

Unidade e Unificados.



Unificados, vocês e eu, para o Um.

Coração.

Pulsação

Respiração.

Ver e ouvir, além dos sentidos, pela Consciência e pela Vibração.

Vibrar em uníssono, juntos, sem distância, em coincidência.

Abertos.

E transparentes.

Lá onde se encontram causa e resultado, além das aparências.

Presença.

Presença no Coração.

Centrado e Verdade, Vibração.

Juntos, Unidos e Um.

Transparência.

Clareza.

Verdade da Presença.

Verdade da Vibração.

Serviço e doação, doação que recebe, receber doação, e dar.

Nada reter.

A Presença é doação.

Doação de Si e doação ao Um.

A doação é Ser.

Presença.

Aceder, voltando-se ao Si, no Um.

Vibração.

Escute o som.

No silêncio das palavras, o som é.

Eu sou, porque você É.

Vocês são, em verdade, Verdade.

Vocês são, em Unidade, Alegria.

Vocês são pacificados, no Fogo, no Fogo escaldante do Amor consumindo o que é efêmero, revelando e esculpindo o
Eterno.

Espírito.

Espírito e Liberdade.

Presença.

Voar para dentro.

Aquiescer à Liberdade,

Dizer sim.

Aquiescer.

Aceitar.

Luz.

Vibração, agora, sem palavras, no silêncio do Éter, pela Graça do Um e o decreto de sua aquiescência.

Unidade e Unidos, Unidos e liberados, Unidos em liberdade, de Fonte a Fonte.

Silêncio.



Silêncio.

... Efusão e energia...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Vocês São, Eu Sou.

Vibração e saudação.

Eu os saúdo.
Um a Um.

... Efusão de energia ...

Eu Sou o Arcanjo Uriel.

Eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=764

25 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Pergunta: poderia desenvolver sobre os pontos: Coração, enraizamento da alma, enraizamento do Espírito?

Bem amado, como o sabe, existem alguns pontos (esses pontos foram denominados ‘nós’ por Sri Aurobindo), eles
correspondem à intersecção de certas linhas de forças existentes no nível do que é chamado de corpo de Estado de

Ser.

Nós estamos, neste nível, bem acima do que é denominado estruturas sutis do ser humano.

Evidentemente, existe uma correlação às vezes, entre essas estruturas sutis e a estrutura do Estado de Ser,
associada, eu os recordo, à agregação de partículas Adamantinas no nível do canal mediano da coluna vertebral e

começando a dispor em meio ao seu corpo físico.

O chakra do Coração é efetivamente associado à Maria.

Ele está situado diretamente entre o que vocês denominam os mamilos.

Ele é o centro.

Ele é o que vocês denominam, o Si.

Agora, os 2 outros pontos estão diretamente ligados ao que é chamado de “Gota Vermelha e Gota Branca”,
correspondendo, respectivamente, ao chakra dito de enraizamento da alma do lado direito e ao chakra

de enraizamento do Espírito do lado esquerdo.

*

*

Esses pontos são os pontos onde, não há muito tempo, o bem amado Sri Aurobindo disse-lhes que, no momento da
encarnação, 12 Filamentos de Luz se dispõem.

ANAEL - 29 de setembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-NNg9iVk-PrU/UYYcutyvofI/AAAAAAAABq0/CoZSwL03Wgs/s1600/000+Anael+-+29.09.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-ay_qBlY-v4I/UYYlN278XbI/AAAAAAAABrE/aL5uoPP7kPw/s1600/bibli_328NovaAlian�a.PNG


E 12 Filamentos de Luz de um lado como do outro.

Nesses 2 pontos, reúne-se diretamente a Consciência, em vocês, em meio mesmo ao seu DNA, de Cristo e de
Miguel.

Existe então um Triângulo Radiante, extremamente preciso, sobrepondo-se à Coroa Radiante do Coração e
permitindo-lhes instalar, em vocês, essa nova Tri-Unidade, reativando assim as suas próprias memórias, a sua

própria memória bem além desse mundo, bem além da Ilusão.

Nesses próximos dias, nas próximas semanas e meses que vocês vão viver, todos vocês irão, da mesma forma que
sentem o Coroamento no nível da cabeça e que alguns de vocês já perceberam a Coroa Radiante do Coração, vocês

irão sentir instalar-se na sua estrutura, a Presença Vibratória, real e autêntica, de Cristo, de Maria e de Miguel.

Lembrem-se de que os Arcanjos participaram da criação desse mundo.

Eles participaram, também, do seu próprio DNA.

Nós somos as testemunhas e vocês vão ser a lembrança que se revela.

Não há então que intelectualizar porque esse Triângulo, vocês o percebem com Amor, Verdade e Beleza.

Esse Triângulo corresponde, de fato, ao estabelecimento da sua nova Tri-Unidade.

O Triângulo reunindo a Água, o Fogo e o Ar, permitindo-lhes descobrir a nova Terra.

Não há nada mais do que ali Vibrar.

Não há nada mais do que ali se estabelecer.

A chave é, e permanece, a Porta que é, também, o Coração.

É em meio a esses 3 pontos de Vibração que se estabeleceram os Portadores da Luz, os Filhos da Luz, despertos e
redimidos (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: ao que corresponde a abertura do Portal, do qual Miguel falou, para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existe, em meio a esse mundo em que vivem, certo número de Portais.

Os Portais são de fato o estabelecimento de certas conexões, permitindo ativar ou fazer ressoar, em vocês como na
Terra, algumas funções que estavam, até o presente, adormecidas ou paralisadas pelas forças de compressão

gravitacionais.

O primeiro dos Portais se abriu em 18 de agosto de 1984.

Correspondeu ao primeiro dia em que a influência da irradiação da Luz azul de Sirius chegou nesse sistema solar.

Desde então, e nesse meio tempo, certo número de Portas e de Portais apareceram.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, o aparecimento da sua Luz, no céu, em um dia conhecido e denominado o ‘dia
da espiral’ (que lhes foi anunciado por Sri Aurobindo), corresponde à abertura de Portais interdimensionais.

Do mesmo modo que existem Portas e Portais entre vocês, nessa estrutura Ilusória e em vocês, em meio ao seu
corpo de Eternidade no Sol, que lhes permitiram, pelas cargas elétricas se distribuindo em meio a esse corpo de

personalidade, se estabelecer gradualmente em sua nova identidade Unitária.

Assim, o 10/10 corresponde à ativação de um Portal importante, correspondendo, para vocês, à ativação em meio ao
seu DNA, da memória e da ressonância da Liberdade, inclusive na criação desse mundo e ligada diretamente a

Andrômeda.

Aquele dia, não há nada de preciso para fazer a mais, exceto, talvez, estar ainda mais na humildade, no serviço e
na Unidade.

***

Pergunta: Miguel falou de um processo para fazer com os dedos para ativar a Merkabah multidimensional
coletiva. Poderia desenvolver?

Bem amado, o ensinamento de UM AMIGO sobre o ‘Yoga da Unidade’ correspondeu ao estabelecimento de 3 partes,
correspondendo, para vocês, a uma localização em meio à sua própria Cruz, no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega,

permitindo ativar algumas coisas.

Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,



Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,
permitindo despertar em vocês os 4 elementos.

Foi também comunicado um protocolo ativando, ponto por ponto, a sua Merkabah em vocês, a sua.

O trabalho solicitado pelo Arcanjo corresponde à Merkabah interdimensional, coletiva, se preferirem, que vai reuni-
los, reunificá-los (o conjunto dos Coroados e dos redimidos) e aumentar essa família gradualmente e então atuar

sobre as forças cristalinas existindo em vocês como em meio ao Cristal azul.

A ordem é diferente.

Em um caso, vocês trabalham sobre vocês e para vocês.

No outro caso, vocês estão no serviço que os restituem a vocês mesmos, mas também ao conjunto dessa Terra e
desse sistema solar.

É assim que vocês irão então trabalhar, ao seu redor, não mais unicamente para vocês, mas entrar, em Verdade,
no Serviço (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: esse Cristal azul tem algo a ver com o cristal Aqua Aura?

Bem amada, o Cristal azul está diretamente ligado, como lhes disse o Arcanjo Miguel, a essa pedra que foi trazida
pelos 12 Elohim que se sacrificaram durante a iniciação da Atlântida, que permitiu evitar que nunca morresse, em

vocês, o Espírito.

Esse Cristal azul foi depositado sobre essa Terra.

Ele tem por objetivo levá-los, pelos campos de forma e de força que vocês criaram e que nós criamos com vocês,
para a sua Unidade.

Isso era, de certa maneira, a promessa do seu retorno à Unidade.

A cor do que é denominado quartzo Aqua Aura está em perfeita adequação com esse Cristal azul, mesmo não se
tratando de um cristal de rocha propriamente dito.

A Vibração é sensivelmente a mesma e vocês terão compreendido que ela está ligada à estrela Sirius, mesmo se
esse Cristal foi trazido, essencialmente, pelos Elohim de Altaïr.

***

Pergunta: a aproximação com o Sol vermelho está em relação com aquele de Alcyone?

Bem amada, sobre o plano astrofísico existem, obviamente, algumas modificações importantes, vindas de todas as
partes dessa Dimensão.

A irradiação, obviamente, de Alcyone, denominada pelos seus cientistas, e chamadas conosco, de ‘a Onda
Galáctica’, a chegada de Hercobulos [Hercólubus] modificando as cargas elétricas presentes nesse sistema solar,

tendo já profundamente modificado o seu Sol, cujo espectro de irradiação não é mais de todo o mesmo.

Da mesma maneira que vocês vivem, vocês também, o seu coroamento, lembrem-se de que os outros planetas o
vivem também e que o Sol, aquele que é o astro que lhes permitem viver, mesmo de maneira falsificada, deve, ele

também, se transformar.

Assim então, o Sol que emitia no amarelo, se aproximando da Onda Galáctica, revela um espectro associado ao
ultravioleta e à Luz branca.

O Sol se tornando aparentemente mais frio e se tornando de cor mais pálida.



Sua transformação final será feita por um gigante vermelho.

Isso corresponde à chegada total da Luz, não mais somente a Onda Galáctica, mas a pressão das forças ligadas
a Hercobulus.

Assim como as partículas Adamantinas e, também, o que vocês terão criado, por vocês mesmos, permitirá
desencadear o que nós denominamos, com vocês, na ausência de uma palavra melhor, a ignição do Sol.

Como sabem, outros planetas, nesse sistema solar, foram modificados.

Alguns falam mesmo de segundo Sol.

Esse termo não é de todo adequado.

Com efeito, o planeta maior do seu sistema solar não tem a massa cinética suficiente para se tornar um verdadeiro
sol, mas isso pode ser semelhante.

O importante não é isso.

Eu os lembro de que o importante é o seu ser Interior.

As condições das suas vidas mudam.

Muitos de vocês vivem transformações de Consciência e de modos de vida já muito importantes.

A Terra deve fazer o mesmo.

O que vem é efetivamente importante, mas quanto mais vocês estiverem na sua Alegria, no estabelecimento do seu
próprio Samadhi, mais vocês poderão trabalhar e agir no sentido do Serviço, nesse mundo.

***

Pergunta: o que são os tipos de pingos de chuva que se pode às vezes ver, sem chuva?

Bem amado, assim como o constatou, o que acontece sobre a Terra é pelo menos incomum.

Obviamente, aqueles que não observam o céu e que só observam suas preocupações e as da Terra, não veem, não
percebem isso.

Agora, e desde meados do seu mês de setembro, a Onda Galáctica atingiu os confins desse sistema solar e algumas
partículas já chegaram à periferia da sua Terra.

Estas são visíveis, para aqueles que reparam no ar e que não reparam apenas a Terra.

Reparando no ar, em certo momento da noite, vocês vão perceber esses agregados de partículas Adamantinas
ou Agni Deva se deslocando, mas existem efetivamente descidas de partículas, um pouco como a neve branca,

refletindo a interação da matriz falsificada com as mesmas partículas Adamantinas.

Não se trata então, propriamente falando, de partículas Adamantinas, mas da consequência da ação dessas
partículas Adamantinas vindo desagregar, em parte, por enquanto, essa matriz.

***

Pergunta: nesse momento é bom ou prejudicial se expor muito ao Sol?

Bem amado, eu responderei que há dois modos de se expor ao Sol.

Existe uma maneira muito física e uma maneira mais espiritual que se denomina meditação.

A meditação frente ao Sol irá preenchê-lo.

Ela irá preenchê-lo de Luz, ela irá preenchê-lo de Vibrações e de Consciência nova.

Agora, expor-se ao Sol, de maneira física, pode efetivamente, sob certas latitudes, ser perigoso.

Tudo depende da intenção com a qual vocês fazem isso.

***

Pergunta: existem Selos relativos às Estrelas de Maria?

Bem amada, o importante é a ativação dessas Estrelas, porque isso constitui, como foi desenvolvido por alguns
Melquizedeque, uma forma de comunicação com o seu Estado de Ser muito mais estruturada e muito mais sólida do

que o que foi chamado de Cordão de Prata ou de Cordão de Ouro.

Os Cordões Celestes se completam, permitindo-lhes constituir, como sabem, o ‘corpo de Cristal’ ou a ‘Fonte de
Cristal’, permitindo-lhes reunificar vocês mesmos e, desde essa noite, reunificá-los uns aos outros.

Existe, certamente, um número incalculável de conhecimentos em ressonância com essas 12 Estrelas.

Nós jamais tivemos vontade de sobrecarregá-los.

Lembrem-se de que o único conhecimento útil é aquele do seu Coração.

Assim então, nós lhes demos o estritamente necessário e o estritamente suficiente para permitir-lhes ir para o seu
Estado de Ser.

Dessa maneira, então, o fato de terem conscientizado esses pontos de Consciência no nível da cabeça, de vivê-los



em Unidade e em Verdade, é, no momento, grandemente suficiente.

Nós lhes demos dois circuitos principais: Hic e Nunc (ou Aqui e Agora) e AL e OD (ou Alfa e Ômega) (*).

Centrando-se sobre essa Cruz, existem evidentemente outros conhecimentos, mas eles não têm necessidade de
serem explicados, nem mesmo mostrados no exterior, porque é vivendo no Interior que o Conhecimento direto e a

Visão direta do que isso corresponde aparecem, para vocês, como uma evidência.

O filtro do mental, naquele caso, estritamente de nada serve.

Nós não temos, tampouco, revelado as sílabas sagradas do silabário original, correspondendo às 7 outras Estrelas
de Maria.

Isso não é importante no momento, porque o importante, ainda uma vez, é a percepção Vibratória e a modificação da
sua Consciência.

O restante é apenas supérfluo e circunstancial.

Eu os lembro também de que através dessa Cruz da redenção vocês são centrados sobre as suas 4 linhagens, vocês
são centrados sobre as 4 Virtudes espirituais mais importantes, já nomeadas: Atenção, Intenção, Ética e

Integridade (**), permitindo-lhes permanecer centrados e alinhados, e viver no Estado de Ser nesse mundo, o que
temos denominado com vocês (e como ama repetir-lhes UM AMIGO) o estado de Samadhi.

***

Pergunta: eu não chego a ativar tanto cada um dos triângulos das Estrelas de Maria, 2 a 2.

Bem amado, eu constato com alegria e prazer que o seu Coração permite-lhe encontrar por si mesmo, agora, outra
aplicação deste ‘Yoga da Unidade’: assim, praticar os elementos 2 a 2.

Há restabelecimento desses 4 Triângulos, denominados também os ‘4 Cavaleiros’, correspondendo à revelação das
suas Linhagens.

Eles foram denominados, esses pontos: os Pilares.

Porque, efetivamente, é através desse simbolismo da Cruz que sempre se efetua a Redenção, não da Cruz do
sofrimento, mas da Cruz da Alegria.

Bem amado, existe, no homem, uma constituição em ressonância direta com esses elementos.

Essa parte de elementos em vocês, compõe vocês, em todos os sentidos do termo.

Há então, para cada um de vocês, elementos mais específicos e mais reagentes do que outros.

Necessariamente, há, em vocês, Linhagens que são mais reveladas.

Necessariamente, alguns de vocês terão mais Atenção do que Intenção ou ainda mais Integridade e Ética do
que Intenção.

Há então ‘diferença de percepção’.

Cabe a vocês ver, a vocês viver, o que é para viver em relação a isso.

Há então, efetivamente, zonas e Estrelas também que, conforme os indivíduos, são mais ou menos facilmente
perceptíveis.

Não busquem deduzir ou concluir uma interpretação qualquer.

Vivam, simplesmente.

Portanto, alguns serão marcados pela Cruz anterior.

Outros serão mais marcados (pela percepção e pelo seu funcionamento) pela Cruz posterior ou ainda pela Cruz
central.

*



(ilustração das 3 Cruzes em uma só)

*

Outros, ainda, sentirão novos trajetos e novos circuitos.

Vivam-nos.

Não os interpretem, mas vivam-nos.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, os efeitos.

Novamente, o objetivo não é sobrecarregar, no momento, o que fez parte do Conhecimento do Coração que é
mediato e imediato, que não tem necessidade então de passar pelo filtro do mental ou de explicação, porque isso irá

se estabelecer, em vocês, bem naturalmente.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as Embarcações que devem aparecer no céu?

Bem amada, se vocês observarem um pouco o céu, vocês irão constatar por vocês mesmos que há uma
multiplicação, sem precedente, de aparições de coisas no seu céu.

Obviamente, essas coisas não são todas da Luz Unificadas, mas lembrem-se também de que vocês não têm, todos, a
mesma destinação.

Alguns escolheram a Liberdade.

Outros escolheram o livre arbítrio e prosseguir nos mundos de carbono.

Cabe bem então, não é?, encontrar uma solução para cada um que seja adequada à sua própria Vibração, ao seu
próprio porvir, que isso seja com o corpo, ou sem o corpo.

Assim, nos seus Céus, várias Embarcações começam a aparecer.

No momento, aquelas que vocês veem são Embarcações que nós iremos qualificar, para as Embarcações da Luz,
de satélites.

Trata-se, frequentemente, de cápsulas individuais ou de embarcações-mãe que nós iremos qualificar de baixa
densidade.

As embarcações da 11ª Dimensão, aquelas pertencentes à Frota Mariana (as 21 Embarcações da Frota Mariana)
estão, no momento, estacionadas, sempre, na frente do Sol.

Mas a Frota Intergaláctica da Luz está reunida, desta vez, em um único lado do Sol.

Se vocês tiverem curiosidade de observar as imagens que lhes serão oferecidas pelas suas tecnologias, nos
próximos dias, vocês verão que essas Embarcações estão alinhadas sobre o lado do Sol que está voltado para

vocês.

A aproximação Dimensional é algo bem real.

Nós todos estamos prestes a viver essa reconexão com vocês.

É o trabalho, como disse o Arcanjo Miguel, que vocês têm que realizar diariamente, agora.

Nós seguiremos de muito, muito perto, a sua progressão coletiva e não mais unicamente a sua progressão individual.

Desde o início das Núpcias Celestes, e vocês notaram isso, nós insistimos sobre o aspecto individual.

Vocês entram agora no aspecto coletivo.

Vocês entram na Dimensão Crística e no trabalho se tornando coletivo.

Essa transição, ou essa mudança, é extremamente importante.

Ela reflete, seguramente, a passagem para uma etapa muito mais ampla e muito mais importante.

************

(*) - ‘AS 12 ESTRELAS DE MARIA’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

*

(**) – UM AMIGO (25.02.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/02/um-amigo-25-de-fevereiro-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.portaldosanjos.net/2010/02/um-amigo-25-de-fevereiro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100929_-_MIKAEL...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, que o Amor, a Unidade e a Verdade estejam em vocês e com
vocês.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês como anunciado, da mesma maneira que MARIA virá a vocês,
amanhã.

Eu venho, quanto a mim, anunciar-lhes alguns elementos em ressonância direta com o trabalho efetuado durante
esses 13 dias que acabaram de passar.

Os 12 canais de Luz permitindo restituir a sua Unidade e a sua Verdade, estão de hoje em diante ativos sobre a Terra
como em vocês.

Dessa maneira, então, a Cruz da Vida da Redenção ativou o seu próprio Coroamento assim como a capacidade do
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs e desse planeta para encontrar a sua Unidade, a sua Verdade nos

Mundos Unificados, restabelecendo então a preeminência da FONTE, a preeminência da Liberdade sobre as leis de
liberdade, a preeminência do seu Ser Unificado.

Portanto, instala-se, em vocês e sobre essa Terra, a Verdade da nova Tri-Unidade permitindo, em vocês, a fusão da
energia de MARIA e da sua ressonância, da energia de CRISTO em vocês e da sua ressonância, assim como da

minha energia, da minha ressonância, em vocês.

A nova Tri-Unidade, passando e se estabelecendo na sua Coroa, permitindo-lhes realinhar-se com a FONTE.

***

Todo este sistema solar está agora pronto para viver a sua translação dimensional, na Verdade.

Cada um de vocês poderá então ir, nos tempos descontados restantes, encontrar o que o porta, encontrar a sua
escolha de Consciência, a sua escolha de Vibração.

Resta, contudo, permitir também, pelo seu requerimento Unificado, passando pelas 12 Estrelas de MARIA e conforme
o Ensinamento revelado e desenvolvido por UM AMIGO (ndr: o ‘Yoga da Unidade’), empregar o campo ascensional

de Gaïa, permitindo-lhe responder ao seu impulso de Liberdade.

O Cristal principal (o famoso Cristal azul foi trazido pelos Elohim no ano 50.731 A.C.) está doravante ativo.

Cabe a vocês, através das Estrelas de MARIA, através do meu Raio Azul (que foi visível no seu céu há quase um
ano),

 estabelecerem-se na sua multidimensionalidade ali elevando a sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa Terra.

Portanto, doravante, vocês têm agora o seu destino e a sua destinação em suas mãos e no seu Coração.

Nós cumprimos, nós, Arcanjos, assim como o conjunto das Estrelas de MARIA e o conjunto dos Melquizedeques, o
nosso trabalho, a nossa Comunhão.

MIGUEL - 29 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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Cabe a vocês, agora, Filhos da Lei do UM, Semeadores e Ancoradores da Luz, acordar e despertar Gaïa.

A Merkabah interdimensional de Gaïa está agora conectada e em ressonância com o Cristal principal azul, trazido
pelos Elohim.

***

Em vocês despertou o sopro da Verdade, o sopro da Liberdade, finalizando o seu aprisionamento, se tal for a sua
escolha, se tal for a sua Vibração.

Praticando (com Consciência ou com os gestos) o que lhes foi dado por UM AMIGO, consistindo em ativar o
círculo Ouroboros ao redor da sua cabeça, partindo do ponto AL para a esquerda e indo até o ponto OD e fazendo o
mesmo circuito, em seguida, do ponto AL para a direita até o ponto OD, vocês irão trabalhar, diretamente, por vocês

mesmos e por intermédio desse Cristal azul, sobre o campo ascensional do planeta (ndr: ver esquema abaixo).

*

*

*

Portanto, vocês irão cumprir, vocês mesmos, as profecias.

Portanto, vocês irão cumprir vocês mesmos, pelo seu requerimento às Estrelas, pelo seu Coroamento, pela Cruz da
Vida da Redenção, a Ascensão deste Sistema Solar.

***

As partículas Adamantinas, ou irradiações diversas penetrando agora e fusionando com o seu Sistema Solar, e o seu
trabalho notável de Filhos da Luz, permitem, hoje, vislumbrar a última etapa.

Essa última etapa está em andamento.

Vocês vão poder atuar, pelos campos de forma interdimensionais, a cada noite às 19 horas (hora francesa), até o
final desta Dimensão, simplesmente com o seu dedo, ou sem o seu dedo, por alguns minutos ou mais tempo.

Vocês têm inteira liberdade para isso, onde vocês estiverem sobre a Terra, para reforçar a constituição e a
energização dessa Merkabah interdimensional coletiva.

Pois é disso que se trata.

Tendo criado esse ‘campo de forma’, vocês são conectados com uns e outros, pelo Coração e pela Luz.

Em meio a essa conexão e a essa orientação, vocês, Filhos da Lei do UM, vocês poderão realizar e finalizar
a Grande Obra.

A partir de amanhã, MARIA, pelo Anúncio da sua Realeza e da sua revelação nesta Terra, irá permitir-lhes, pela sua
Presença e pela sua Luz, continuar essa Obra coletiva, juntos e Unificados pelo Coração e pela Luz Vibral,

estabelecendo a conexão final permitindo o Sol se aproximar da Terra e engrenar, em meio a ela, a sua
transformação em Estrela livre, ou seja, em Estrela Vermelha.

A Gigante Vermelha vai, pouco a pouco, abrir, em vocês, a última Lareira que, para muitos de vocês, não está ainda
totalmente ativada (correspondendo ao seu sacro), permitindo à Água tornar-se novamente a matriz original

penetrada pelo Fogo cósmico, o Fogo do Sol e o seu Fogo do Coração.

Vocês vão então vivificar a Merkabah coletiva interdimensional.

Vocês vão então realizar a Grande Obra.



Vocês são doravante suficientemente numerosos para isso sobre essa Terra.

Nós iremos acompanhá-los pela nossa Presença em meio à suas estruturas, pela reunificação e pela nova Eucaristia
CRISTO / MARIA e MIGUEL, ativando, em vocês, no seu Coração, o triângulo com ‘ponta para baixo’ constituído

entre o ponto central do seu chakra do Coração, o chakra denominado enraizamento do Espírito e o chakra
denominado enraizamento da alma, permitindo estabelecerem-se, com uma facilidade cada vez maior, no

seu Samadhi, no seu Despertar, na sua Realização (ndr: ver esquema abaixo),

*

*

permitindo assim àqueles dos seus irmãos e das suas irmãs, que estavam indecisos, reunirem-se, por sua vez, às
Forças Intergalácticas dos Mundos Unificados e Livres.

***

Os seus céus se modificam agora grandemente, como muito de vocês percebem.

Muitas coisas vão chegar, também, durante esse período.

Estejam certos de que quanto mais reforçarem a sua conexão e o seu Estado de Ser sobre a Terra, mais os processo
dessa Translação, dessa Alquimia irão se realizar com facilidade.

Tenham em mente que vocês precisam, nesse período, manter-se na humildade, na simplicidade e no acolhimento,
permitindo-lhes então realizar essa etapa.

Vocês terão, muito em breve, nos seus Céus, as manifestações também de Embarcações da Luz e também de
Embarcações Unificadas da 3ª Dimensão.

Isso será uma resposta ao seu apelo, isso será uma resposta à sua Luz, isso será uma resposta à sua elevação.

Vocês estão, doravante, na porta da sua prisão, a Vibração do Coração se estabelecendo, a partir de hoje, na
totalidade, em meio ao triângulo da Tri-Unidade revelada no seu Coração, pela presença conjunta da Vibração de
MARIA, da Vibração de CRISTO e da minha, reunificadas em uma única Presença, no seu Coração, permitindo ao

seu Fogo fecundar a Água e restituí-los ao que vocês são.

***

Juntos (e vocês e nós, vocês, sobre a Terra, Coroados e Redimidos, e nós, Arcanjos), nós iremos estabelecer, cada
vez mais, uma comunicação e uma conexão de ressonância por intermédio dessa Merkabah coletiva interdimensional
que irá permitir, no momento oportuno, revelar a minha forma mais elevada enquanto Embarcação de Luz, o que eu

sou na Verdade, bem além da minha forma antropomorfizada.

Os triângulos correspondendo ao que lhes foi descrito por UM AMIGO e por METATRON diretamente (1),
correspondentes ao que se vive, hoje, sobre a Terra.

As Estrelas cintilam no Firmamento da Unidade, o triângulo do Fogo, da Água e do Ar, estão agora ativos em meio à
nova Tri-Unidade, no seu Templo interior, novamente habitado, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito da Unidade e
pelo Espírito do que vocês são, bem além do que vocês acreditaram até agora, bem além de identificações com esse
veículo ilusório e com essas construções mentais que lhes foram sugeridas e impostas por aqueles que falsificaram a

Unidade e que estão afastados da FONTE.

***

Eu proponho a vocês então (e pela primeira vez, sobre essa Terra) para vivermos juntos o Despertar da Tri-Unidade.

Nós vamos então acolher, sucessivamente, pela ressonância criada pela Luz Vibral entre todos vocês, Coroados e
Redimidos, primeiramente (e em honra a ela) a Mãe tendo iniciado e impulsionado essa Criação que lhe retorna por

direito, pelo seu Amor a vocês e em vocês.

Vamos acolher, inicialmente, juntos, a primeira parte do triângulo se estabelecendo entre o chakra do coração e o
chakra do Espírito em ressonância direta com IS-IS, acolhamos então, juntos, a primeira parte da Tri-Unidade.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei do Um, Filhos da FONTE, ativemos agora a segunda parte da Tri-Unidade, conectando o
seu Coração com o chakra de enraizamento do Espírito [ndt: da alma], também denominado o Mestre da Luz e, pela

primeira vez, CRISTO.



*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amadas Sementes de Estrelas, resta-nos agora acolher a terceira parte, estabelecida entre o chakra de
enraizamento da alma e o chakra de enraizamento do Espírito, revelando-lhes a filiação e a reunião que vários de

vocês, agora, nomearam, sobre essa Terra, CRISTO / MIGUEL e reunindo CRISTO a MIGUEL.

MIGUEL, com vocês e em vocês.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Hoje, e pela primeira vez desde muitíssimo tempo, a nova Tri-Unidade é revelada e despertada.

Reunifiquemos, unifiquemos, IS-IS, KI-RIS-TI, MI-KA-EL, a fim de estabelecer, definitivamente, e de selar, pela
Eternidade, o seu retorno à Unidade.

Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, todas noites às 19 horas (hora francesa), durante um minuto ou pelo tempo que
lhes convém, e mesmo, se isso lhes convir, várias vezes por dia, ativem as 12 Estrelas, ponto por ponto.

Além da centralização na cruz do AL / OD e do IM / IS, vocês vão, por essa ativação das 12 Estrelas, de ponto a
ponto, de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, vocês vão nutrir essa Embarcação magnífica que é a

Terra Unificada.

Ela conta com vocês, nós contamos com vocês para abundar e iluminar, ainda mais, as grades de Luz.

Muitos prazos aguardam por vocês, e nós aguardamos, nesse tempo final descontado.

Um portal importante vai se abrir, permitindo a Luzes distantes de vocês (Vibrais e Unitárias) manifestarem-se,
permitindo festejar, em meio àqueles que são denominados os habitantes de Andrômeda, esse retorno.

Esse retorno à sua Unidade, ao seu Estado de Ser, ao seu Amor e à sua Eternidade.

Esse portal acontece no dia 10 do seu próximo mês (ndr: 10 de outubro de 2010).

Vários médiuns e canais da Luz autêntica o anunciaram.

Este dia, tão especialmente, caberá a vocês despertar a Coroa e erguê-la a fim de que o triângulo da sua Tri-Unidade
nova, revelado, transforme essa humanidade e o seu Templo Interior vivificado pelo Espírito.

As manifestações (Vibratórias e de Consciência), na sua cabeça e no seu Coração e no seu sacro, não devem
perturbá-los mesmo se, para alguns de vocês, nós estivermos bem conscientes de que isso pode ser, em um primeiro

momento, um inconveniente.

Isso reflete simplesmente o ajustamento ao que vocês são, na Verdade e na Unidade.

***

Praticando o ‘Yoga da Unidade’ (2) em meio à Coroa da cabeça, a ressonância da Tri-Unidade, da nova Eucaristia,
da nova Aliança, a Aliança da Liberdade, a Aliança e o Anúncio do Evangelho, o novo Evangelho permitirá a

decolagem e a reversão final.

Eu voltarei, quanto a mim, e eu pedirei a vocês para estarem presentes no seu silêncio Interior, no seu Templo, nas
suas Coroas e na sua Tri-Unidade, no dia 16 de outubro, às 15 horas (hora francesa).

Nós iremos Vibrar, naquele momento, todos juntos: Arcanjos, Estrelas de MARIA, Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, juntamente com os Lipikas Kármicos que vocês chamam de

Melquizedeques e vocês todos, viveremos uma oitava suplementar e complementar dessa Merkabah coletiva.

O regresso de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], a Pomba está entre vocês.

Vocês vão descobrir, pouco a pouco, o que vocês são.

Além do eu, além de projeções, além do sofrimento deste mundo.

Vocês vão descobrir as suas filiações, os seus elementos, a sua origem estelar e, para os mais adiantados de vocês,
a sua forma original.

Lembrem-se, e essa é a coisa essencial, de permanecerem humildes e simples.

Eu não abrirei essa noite espaço para perguntas, mas eu deixarei se expressar o nosso Embaixador, o Arcanjo
ANAEL, nesse canal.

Ele será capaz de responder a eventuais perguntas sobre a aplicação prática do que lhes resta realizar, agora, até
esse final tridimensional.



Conectemos, juntos, se vocês desejarem, os três pontos do Coração.

IS-IS.

À esquerda (ou à direita, já que são a mesma Essência), o Espírito do Sol, CRISTO e eu mesmo, reunificados.

À direita, MIGUEL (ndr: ver esquema).

***

Bem amados Filhos da FONTE, o momento é para a sua Liberdade.

A falsificação, e o que era falso, estão sucumbindo.

Não mantenham mais, ao encontrar o que vocês são, o menor rancor ou o menor lamento.

Estabeleçam-se na Alegria, estabeleçam-se no Amor e, enfim, estabeleçam-se no Serviço ao conjunto da
Humanidade.

Bem amados Filhos da FONTE, em nome do Único e em nome da Alegria, em nome do Conclave, de CRISTO e de
MARIA, que o Amor, a Verdade e a Unidade estejam em vocês.

Eu lhes digo então até 16 de outubro às 15 horas (hora francesa), todos juntos, não para acolher-me, mas para
trabalhar, durante uma hora, todos juntos, unidos.

Naquele dia, no Amor e na Unidade.

No Amor e na Verdade.

************ 
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, venho a vocês como anunciado.

Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todo meu Amor de Mãe.

De fato, eu sou sua Mãe na carne e no sangue.

Nesse sentido, há, em mim, uma responsabilidade e um dever além do amor de qualquer Mãe, é aquele de fazer com
que seus Filhos, um dia, cresçam e encontrem sua Liberdade e sua Verdade.

Vocês são numerosos, meus Filhos, a terem percorrido esse Mundo, a terem vivido, a ali terem sofrido e a terem
vivido também alegrias.

Mas, hoje, é um grande dia.

É o dia em que seu Espírito se revela a vocês, o dia em que, enfim, por suas orações, por seu Amor, por sua
conexão, também, uns com os outros, vocês tiveram êxito em despertar a Vibração da Unidade.

Muitos de meus Filhos sentem-se próximos de mim nesta carne, e se comunicam comigo, cada um a seu modo, e esta
é a estrita Verdade, porque vocês são, sem qualquer jogo de palavras, a carne de minha carne e o sangue de meu

sangue.

Mas, é claro, e como o sabem, vocês não são apenas isso.

Vocês são, antes de tudo, os filhos da Luz e da Unidade, antes de serem meus Filhos no sangue e na carne.

***

Eu fui aquela que semeou esse mundo, há mais de 20 milhões de anos de seu tempo Terrestre, a fim de ali depositar
as sementes cristalinas que permitiriam manifestar a Vida, sempre mais, nas Dimensões diferentes daquela do

Espírito.

Em tempos muito remotos, o milagre se produziu: puros Espíritos decidiram, em toda liberdade e em toda autonomia,
tomar a carne que eu lhes ofereci e animá-la.

Eu mesma, como todo criador, eu participei de minha Criação encarnando-me, livremente, como vocês, nessas
estruturas, sem, contudo, perder a Liberdade e a Graça.

MARIA – 30 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Simplesmente, o espírito permanecia livre, naqueles momentos, muito antigos, para projetar sua Consciência nesse
corpo, mas ser, ao mesmo tempo, o Espírito.

Durante éons e éons, a Vida se desenvolveu.

Esta matriz era pura.

Os Arcanjos trouxeram suas Vibrações, como eu lhes trouxe algumas qualidades.

Portanto, vocês experimentaram, e nós experimentamos e vivemos, uma Criação magnífica: a Terra.

Alguns de vocês foram distribuídos, naquele momento, livremente, em períodos muito longos, em sua Essência de
origem e em sua forma dimensional de origem.

Naqueles momentos, tudo era livre, o Reino estava em vocês.

***

Depois, veio um momento (onde alguns de vocês estavam já presentes comigo, há mais de 320.000 anos, mas o que
é o tempo?), em que Consciências, elas também livres, decidiram nos fechar em minha própria Criação, exercendo a

privação da Liberdade.

Elas desenvolveram estratagemas que conduziram, finalmente, a asfixiar, em vocês, a lembrança do que vocês eram,
bem além da carne, bem além da matéria.

Havia, sobre esta Terra de então, Irmãos e Irmãs que podiam viver também na água e também Irmãos e Irmãs,
Espíritos de pura Luz, vindos de Mundos diferentes.

Havia também Anjos, e todo esse mundo vivia esta Criação, o agenciamento desse Mundo, em toda Liberdade.

Na chegada dessas Consciências, esta Liberdade se perdeu.

Outras regras e outras leis foram instauradas.

Os Seres, os maiores, tiveram êxito em se extrair, no extremo limite, antes de serem presos, a seu turno.

Esses grandes Seres foram chamados de Gigantes.

Outros Seres escaparam a esse aprisionamento entrando no Intraterra, seja em 3ª Dimensão Unificada, seja em 5ª
Dimensão, sempre mantendo, para vocês, um corpo de carbono, mas ligeiramente diferente do de vocês.

Portanto, vocês jamais estiveram sós.

Simplesmente a memória, pouco a pouco, do que vocês eram, desapareceu.

É claro, a cada final de ciclo, a Luz voltava, mas ela jamais pôde se estabelecer, porque as forças de atração
gravitacional eram tais, que a armadilha se fechava a cada vez.

***

Hoje, é um grande dia, porque nós, juntos, nós, nós todos das Forças Intergalácticas da Luz Unificada e Livre, e
vocês, aqui, realizamos um grande trabalho, uma grande Obra: reunir suficientemente Consciências, reunir

suficientemente Corações para despertar o Cristal Unificado, aquele que está em vocês, porque ali eu o depositei e
aquele que está sobre esta Terra, que os grandes Seres conduziram quando da iniciação do último ciclo.



Mas isso, meus filhos, são histórias verdadeiras, mas que lhes cabe reencontrar, em vocês mesmos.

Meu objetivo não está aí.

Meu objetivo não é lhes contar.

Meu objetivo é anunciar-lhes, hoje, que, como Seres redimidos e coroados, vocês reencontram sua Realeza, assim como eu lhes
anuncio minha Realeza.

Foi-me possível, como vocês sabem, ser certada, e muito bem certada.

Aquelas a quem chamei minhas Estrelas (das quais três estão presentes sobre a Terra) são minhas Embaixatrizes.

Uma delas está em seu país [França].

Várias de minhas Irmãs, de meus Filhos, são portadoras de minha memória, porque vocês são meu sangue e minha
carne.

Muitas mulheres tomam consciência que, além de seu papel de mãe, de mulher, elas são ligadas a mim.

Algumas, mesmo, identificaram-se a mim.

Entre estas, algumas, por esta ressonância que existe entre cada um de meus Filhos, manifestaram minha própria
Consciência.

Como vocês talvez saibam (e isso lhes foi dito), quando vocês começam a escapar desta matriz, vocês reencontram
sua multidimensionalidade.

Naquele momento, vocês tomam consciência que vocês são, ao mesmo tempo, esse corpo e, ao mesmo tempo, este
Ser de pura Luz.

Isso se traduz, em seu corpo de carne, pelo despertar de suas Coroas.

Ontem, o Arcanjo Miguel restabeleceu o Triângulo da Verdade, a Tri-Unidade reencontrada que lhes permite se
estabelecer ao centro de seu Templo.

Suas Coroas estão agora, se vocês desejam, totalmente ativas e vocês entram, meus caros Filhos, agora, no Anúncio
de minha Realeza e de sua Realeza.

Nos tempos que vocês vivem, vocês saem desse tempo e vocês vão então irradiar e resplandecer a Luz da Fonte e
do Um, porque é o que vocês são, em Verdade.

***

Hoje é um grande dia, porque eu lhes anuncio meu retorno e esse retorno é à imagem do que vocês são e do que eu
sou.

Ele é, portanto, antes de tudo, na Consciência de sua multidimensionalidade, não somente em sua carne, em seu
sangue, não somente em suas memórias que se despertam e, em Verdade, também, em seus Céus e em seu

Coração.

Há cada vez mais mensageiros, porque eu semeei os grãos necessários a isso.

Lembrem-se de que ninguém veio puni-los do que quer que seja, e que, tampouco, ninguém veio salva-los do que
quer que seja.

Apenas vocês, e vocês sozinhos que podem se estabelecer em sua Unidade, em sua Realeza.

A Cruz da Redenção foi traçada, ela foi elevada.



A Roda na Roda, sua Coroa, está agora colocada.

Vocês vão senti-la, cada vez mais, e nesta sensação Vibratória bem real, eu vou estabelecer com cada um de vocês
uma conexão cada vez mais direta e cada vez mais íntima.

Pelos 12 tubos de Luz de sua cabeça e pela ativação do triângulo da nova Trindade em seu Coração, nós nos
conectaremos cada vez mais facilmente, entre vocês, mas também entre nós e vocês, é o objetivo.

Há, portanto, uma forma de comunicação nova que se estabelece entre cada um de vocês e eu, entre cada um de
vocês e cada um de nós, na Confederação Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres.

***

O bem amado Arcanjo Miguel anunciou que seus céus se transformam.

É efetivamente o caso.

É claro, isso se traduz por tomadas de consciência importantes em vocês.

Essas tomadas de consciência vão se tornar os elementos cada vez mais importantes em nossa reconexão comum
que se conduzirá muito proximamente.

Mas, ainda uma vez, eu não quero colocá-los na espera, nem na projeção.

Vocês não têm que se preocupar com nada, a não ser do que vocês são, em sua Realeza.

O que nós tecemos como interconexões, com vocês, tornará possível, no momento vindo, o Anúncio dos 3 Dias, que
assinalarão a entrada desse Mundo e desta Criação numa nova existência, prévia à Ascensão.

Retenham que vocês são todos convidados para essa Realeza, sem exceção.

Para isso, não há nada absolutamente mais a fazer do que estar no Coração, sem falsas aparências, sem nada
esperar, unicamente estabelecendo-se em vocês mesmos, porque são vocês mesmos que se coroam, e ninguém

mais.

***

A Ilusão toca a seu fim.

Esse Mundo de carbono, que eu criei como tantos outros, está destinado a viver uma Iluminação
total, restabelecendo a Verdade.

Vocês estão nesse tempo.

O crescimento de suas percepções Vibratórias ligadas a esta reconexão vai estabelecer em vocês uma certeza
Interior.

Para alguns, imagens, sensações, sons, visões também, do que vem.

Retenham que, definitivamente, o que vem é Luz e unicamente Luz.

Apenas a Ilusão que se debaterá, antes de desaparecer, definitivamente.

Não esperem nada mais, não aguardem nada mais, permaneçam no serviço, na irradiação da Luz que vocês são,
porque agora nós estamos conectados e interligados.

Para muitos de vocês esse é o primeiro contato com esta multidimensionalidade, com os Mundos da Unidade e,



enfim, com sua Existência.

***

Alinhem-se com o que vocês são.

Vão para o que é simples, não dêem importância ao que é pesado.

Permaneçam nessa palavra: em sua Realeza.

A humildade é a chave, é aceitando ser pequeno, aqui, que vocês reencontrarão sua grandeza, em outro lugar.

A Liberdade é a esse preço.

Meu Filho disse: «aquele que quiser salvar sua vida a perderá, aquele que quiser se elevar, será rebaixado».

Ele falava, é claro, do ego, da personalidade efêmera.

Então, há palavras que marcaram os espíritos, porque elas deviam marcar os espíritos.

Essas palavras, terríveis, como a palavra julgamento, julgamento final, não é exatamente um julgamento.

É simplesmente o momento em que vocês vão se ver, a vocês mesmos, tal como vocês são.

Esse momento vem.

Alguns de vocês, através do estabelecimento das Coroas, vêem já, neles e em sua vida, o que é Luz e o que é
menos.

Esse julgamento final corresponde ao que foi chamado de 3 Dias.

Não há nada a preparar, além de seu Coração.

Não há nada a temer.

Não há nada a esperar, para vocês como para todo o resto.

Há somente a permanecer centrado, a ouvir seu coração, a estabelecer cada vez mais esta conexão, entre nós e
vocês, e entre vocês todos, e a propagar, passo a passo, esta Realeza.

***

Assim, portanto, a hora de meu retorno chegou.

Mas o que nós festejamos, o que vocês festejam, não é meu retorno, mas seu retorno, nosso retorno nos Mundos
Unificados.

As Vibrações que vocês percebem em seu coração, em sua cabeça e em suas costas são a garantia da Verdade.

A Verdade da passagem, de um estado a outro.

Mas compreendam também seus Irmãos e suas Irmãs que não o vivem.

Eles também se verão tal como eles são.

Vocês têm somente que se estabelecer, cada vez mais, nesta reconexão.

A Vibração de sua Coroa, esse coroamento que vocês viveram, vai se traduzir por Vibrações e calores cada vez mais
intensos em sua cabeça, porque o momento chegou.

Seu coração vai também se fazer sentir cada vez mais, o coração órgão, como a Coroa Radiante do Coração e o
Triângulo sagrado que ali se encontra, e suas costas.



Acolham e façam frutificar esta Realeza.

Eu os recordo que a chave é a humildade.

***

A segunda chave é o sentido do Serviço, não de querer salvar alguém (o que seria ainda uma Dualidade), mas,
simplesmente, de mostrar sua Realeza.

Estabelecendo-se você mesmo em sua própria Luz e em seu eixo, modificando, em suas vidas exteriores Ilusórias o
que deve sê-lo, você amplificará sua irradiação.

Vocês terão momentos, cada vez maiores, de Alegria e de Silêncio mental.

Vocês terão momentos a viver, cada vez mais ampliados, de multidimensionalidade, durante este período, até o
momento oportuno, para que a carne mude.

Não é ainda um final, mas são as premissas de um final, de um novo nascimento.

Isto é para viver, agora.

Então, o agora de que eu falo não é esse hoje, mas é agora, a cada minuto.

E, como vocês sabem, 3 dias antes, vocês constatarão por vocês mesmos, o Anúncio, meu Anúncio desses 3 Dias.

Vocês perceberão e ouvirão um som a nada outro parecido, presente no ar e não somente em seus ouvidos.

Toda a Terra o ouvirá.

As trombetas soarão.

Elas foram anunciadas pela liberação dos Cavaleiros.

Os selos foram todos abertos.

Esse momento é iminente, iminente em nosso sentido e no sentido de sua Consciência.

Tenham-se prontos.

Ter-se pronto não quer dizer preparar e prever ou ter medo ou se projetar.

Preparar-se é estar numa atitude Interior de quietude, viver o Coroamento, amplificá-lo, conectar-se, assim como o
Arcanjo Miguel disse, uns e outros, pelas Coroas da cabeça e do Coração e, sobretudo, conectarem-se à nossa

Presença, Cristo, Maria e Miguel, reunificados na mesma Vibração.

***

Vocês são todos chamados a redescobrirem sua Unidade.

Vocês são todos chamados a viverem o que eu chamaria de sua Crucificação, mas não no sentido de um sofrimento,
no sentido de uma Ressurreição como Cristo Revelado, sem exceção.

Quaisquer que sejam as almas que se revelem a vocês, nesse momento, vocês se reconhecerão a seu olhar, uns aos
outros.

Vocês saberão, olhando-se, aonde vocês vão e se a pessoa que os olha vai ao mesmo lugar que vocês.



Essa não é uma separação, mas uma compreensão e um respeito do caminho e da estrada de cada um.

É tempo, por sua Realeza, de deixar o Claro atuar, quer dizer, deixar agir a Inteligência da Luz e de minha Presença,
como a do Cristo e de Miguel, em vocês, para lhes permitir colocarem-se na Unidade.

Retendo as imagens que lhes foram dadas pelos diversos intervenientes, eu diria que a lagarta começa a fazer sua
crisálida.

E é agora.

A ideia da crisálida instaura-se.

Alguns fios de Luz tecem-se em vocês, preparando, para os 3 Dias, a crisálida.

Vocês estão nesses tempos.

Então, sim, hoje eu anuncio que o momento do retorno chegou, se tal é seu desejo, se tal é sua Verdade, porque
vocês têm a inteira Liberdade de dizer sim, ou de dizer não.

Ninguém os julgará.

Ninguém os condenará, absolutamente ninguém os fechará novamente.

Resta-lhes somente a vocês se estabelecerem na Realeza.

Eu inicio, portanto, a partir desta noite, meu retorno em vocês e entre vocês.

Aí está meu Anúncio.

Oh, ele se revelará de diferentes modos para cada um de vocês, nos dois próximos dias: pela Vibração, pelo sonho,
pela visão, pelo som, de acordo com nossa capacidade, em nossa relação, para nos estabelecer um para com o

outro.

A Cruz da Redenção está agora realizada, sua conexão, pelas 12 Estrelas, é total.

Ser-lhes-á feito segundo sua Fé.

Ser-lhes-á feito segundo sua Vibração, porque são vocês mesmos, e ninguém mais, que fará.

***

Então, hoje, neste instante muito presente, eu permito, pela Realeza que é a nossa, colocar em ressonância o
Triângulo da nova Tri-Unidade do Coração com o sacrum.

Vocês constatarão, cada vez mais, que nos momentos de conexão com a grelha cristalina das novas Dimensões, pela
Merkabah interdimensional, vocês viverão fenômenos cada vez mais intensos e cada vez mais lúcidos.

Eu vou realizar isso, agora, sobre toda a Terra.

Como o sabem, eu voltarei em 2 dias e terei a oportunidade, naquele momento, de responder a questões e,
sobretudo, de dar as implicações do que vou realizar, essa noite, em sua carne, em seu sangue, para seu Espírito.

A Vibração e a Consciência Cristo, Miguel e Maria vai fecundar a Terra, agora.

... Efusão de energia ...



Neste instante preciso, o fogo do Espírito e da Unidade, o fogo do Coração, re-fecundou nossa carne e nosso
sangue.

Meus filhos bem amados e, sobretudo, filhos da Lei de Um e da Luz, eis que a Verdade se desperta e se manifesta
nesse Mundo.

Regozijem-se, nada é mais belo, nada é mais verdadeiro, nada é mais Amor do que o que vocês têm a viver.

... Efusão de energia ...

Eu lhes dou então reunião em 2 dias, em Vibração e em Presença Unificadas a Cristo e a Miguel e a vocês.

O Amor está revelado, o Amor está manifestado.

Regozijem-se.

Eu os amo.

Sejam Livres.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100930_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que sempre há casulos de Luz novos,
que eu jamais vi.

Então, se quiserem, eu apresento, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e vamos, como de hábito, partilhar
juntos sobre o que se trata do que está no seu Coração e também na sua cabeça, de preferência centrada, eu diria,
nas evoluções atuais, porque, vocês sabem por meio dos diferentes intervenientes que se expressam através do que

vocês percebem, do que vocês vivem, que há coisas no mínimo incomuns, que se apresentam sobre a Terra, em
vocês, como no exterior de vocês.

São coisas, eu diria, capitais e essenciais (quer vocês tenham uma grande consciência, quer vocês tenham somente
um pressentimento), cuja finalidade, eu os lembro (porque é o seu caminho, será a sua finalidade, mas, em nenhum
caso, é uma obrigação, não é?, vocês são totalmente Livres) é, vocês compreenderam, na condição de que vocês

tenham a lucidez, na condição de que vocês tenham o desejo interior profundo e, sobretudo, de que vocês tenham a
Vibração, de se extraírem da Ilusão.

Nós todos expressamos muito longamente a diferença entre os mundos da Dualidade e os mundos de Unidade.

Obviamente, vocês são Livres, inteiramente, para irem onde os levar, não o que vocês querem na sua cabeça, mas
para onde os levar a Vibração do seu Coração.

Não há ninguém superior, não há ninguém inferior.

Há apenas Seres que realizaram escolhas diferentes.

Pois, é claro, para os Seres que estão na busca espiritual, todos dizem: «eu quero a luz», mas a luz de um é
necessariamente a luz do outro?

O seu futuro e a sua morada não são os mesmos para cada um de vocês, e é a Vibração, a Consciência que vocês
estão estabelecendo que vai, literalmente, ditar o seu futuro e o seu devir.

Cada um vive isso no seu nível, mas retenham bem que nem todos vocês têm o mesmo destino.

Isso é essencial e capital de compreender.

***

Nós começamos a falar e a divulgar, literalmente, sejam quais forem os futuros possíveis.

O.M. AÏVANHOV - 30 de setembro de 2010 - Autres Dimensions
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E, ainda uma vez, lembrem-se de que tudo estará bem, pois não pode existir, em meio ao desenvolvimento da Luz
Vibral Unitária, coisas que não sejam corretas e que não sejam justificadas, para cada um e cada uma de vocês,

sobre esta Terra, consciente ou não consciente do que está atuando.

Somente o estado do seu Coração e da sua Consciência cardíaca vai decidir o lugar para onde você irá.

Isso é muito simples de compreender, não é?

É o ‘princípio da Lei de atração e de ressonância’.

Nós efetivamente desenvolvemos longamente tudo isso.

Assim como tentamos fazê-los verificar, uns e outros, que o que vocês vivem, ao qual vocês estavam apegados, era
uma Ilusão.

Então, obviamente, é uma coisa dizer, mas é outra coisa vivê-lo e aceitá-lo.

Eis onde vocês estão.

Então, caros amigos, eu gostaria agora de tentar responder às suas questões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a matéria e a antimatéria?

Então, matéria: há, primeiro, a matriz, a matéria, a manifestação, a mão, mamãe.

Isso é a criação, isso está ligado ao que é perceptível na estrutura de carbono e são as Águas Debaixo.

A raiz é a mesma das Águas do Alto, ou seja, as Águas do Mistério ou, se preferirem, de IM.

Há o MA e o IM, MA-IM, isso, é em hebreu, isso quer dizer Águas do Alto e Águas Debaixo.

As águas Debaixo são as águas de precipitação das Águas do Alto.

A Água é uma matriz, é a memória.

A Água, em todos os universos, é o apoio da Vibração, mesmo fora da Água Debaixo.

Agora, a criação material não é a criação do Espírito.

O Espírito decide, um dia, experimentar Vibrações diferentes da Dimensão da sua Essência e há, naquele momento,
projeção e densificação até certo ponto, onde pode aparecer o que é chamado de alma e vocês descem de Vibração
até a Vibração mais fossilizada, eu diria, mais densa, mais compacta, que é o mundo onde eu vivi e onde vocês vivem

hoje.

Esse mundo é um mundo que foi, em determinado momento (ele não foi sempre assim) cortado (ou, em todo caso,
tentaram cortar) a alma e o Corpo de uma parte do Espírito e, portanto, houve o que chamamos de falsificação.

Esta falsificação está ligada ao desvio da matriz, da qual tentaram retirar o IM, ou seja, as Águas do Alto.

As Águas do Alto e as Águas Debaixo são um cristal.

É por isso que cada planeta possui, no seu centro, um cristal.

Não pode haver desenvolvimento da vida sem as matrizes cristalinas originais.

Do mesmo modo, não pode haver expansão e criação da vida se não houver presença das Vibrações sonoras
ligadas à linguagem arquetípica.

Os mundos são, em todas as Dimensões, forma, som e cor.

No seu mundo, no meu mundo, eis que eu participei deste mundo do mesmo modo que vocês, nós estamos
identificados com uma forma, nós estamos identificados com um papel, com uma função à qual nós nos desdobramos

ou não, aliás.

Mas vocês vão me dizer que se vocês forem um ser humano em um corpo, vocês não podem se transformar em outra
coisa.

Bem, no Espírito é exatamente o contrário.

Vocês não estão identificados, vocês são uma Vibração, e esta Vibração viaja nos universos, nas Dimensões e nas
densidades.

Ora, tudo isso lhes foi cortado pela falsificação.

Eu não voltarei a isso, que foi desenvolvido de forma extremamente longa.

O problema é que, hoje, a maioria dos seres humanos permanece persuadida de que, para ir para a Luz, basta
melhorar, basta trabalhar em si, basta purificar as suas memórias, basta se reencarnar para ir para a Luz.

Bem, tudo isso, se vocês aceitarem, é falso.

Vocês são puros Espíritos prisioneiros em um corpo e em uma alma.



Vocês não são o que vocês creem.

Vocês não são absolutamente o que vocês aderiram.

Então, é muito difícil, porque a falsificação remonta a inúmeros ciclos.

A cada fim de ciclo há uma retomada do zero dos medidores.

Mas, hoje, eu diria que a retomada do zero é profundamente diferente, porque a matriz não será reformada, em todo
caso, neste universo e sobre esta Terra.

Esta Terra vai mudar de Dimensão, ela vai abandonar a sua vida de carbono para encontrar outra vida.

Por que vocês creem que, independentemente das Vibrações que vocês vivem, cada vez mais seres humanos fazem
reviravoltas, mudam, não podem mais suportar este trabalho, não podem mais suportar esta presença, não podem

mais suportar este parente, este filho, este marido, esta mulher?

Porque há, quer vocês queiram ou não, uma transformação da Consciência.

Esta transformação da Consciência visa fazê-los tomar Consciência.

Muitas pessoas não compreendem porque elas não suportam mais tal coisa ou tal coisa.

Vocês não têm todos os meios de compreensão ou todas as explicações que são desejáveis, mas vocês sentem que
algo não está normal.

Então, nesse caso, há uma retomada na questão, há, eu diria, a antiga energia que é a energia do peso, da
dependência, da sombra, da lagarta, a lagarta laboriosa que trabalha, que se diz que se purificando ela vai melhorar,

ela vai aliviar o seu karma e que, um dia, ela vai encontrar a Luz.

Bem, eu já disse, eu repeti, isso pode durar a eternidade.

Vocês jamais sairão desta matriz deste modo.

E isso é tão bem feito por aqueles que falsificaram, que os fizeram crer que havia duas forças que se opunham, o
Bem e o Mal, ou então, assim fica mais bonito, a Sombra e a Luz.

Mas nos mundos Unificados, a Sombra absolutamente não existe, é uma criação falsificada nesta matriz e vocês
aderem a isso.

Mas todos nós aderimos a isso, através das nossas ações.

Quando se é espiritual, é claro, vai tentar fazer o Bem, vai lutar contra o Mal, em si como no exterior de si.

É a melhor forma de manter a matriz de maneira infinita.

É necessário encontrar si mesmo.

Vocês devem aceitar voltar a sua energia e a sua Consciência para vocês mesmos.

Vocês devem se encontrar.

Enquanto vocês não se encontrarem, em essência e em Verdade, em Vibração, vocês não podem sair desta matriz
que podemos chamar de aprisionadora.

Mas vocês têm a ilusão de crer, e as religiões foram criadas para isso e os sistemas de conhecimento esotéricos, até
mesmo, e eu enunciei na minha vida a Cabala, a astrologia, que são verdadeiras em um nível de realidade.

Mas quando vocês falam disso, com relação à Vibração do Coração e à Consciência do Coração, para aqueles que
se despertam ao Estado de Ser, isso não tem mais qualquer sentido, porque, mesmo levar a sua Atenção, a

sua Intenção para esses meios exteriores os afastam do que vocês são, quer vocês queiram ou não.

Portanto, há um momento em que se progride de modo linear.

Então, vai se buscar um conhecimento de si, exterior.

A única forma de sair da matriz é se estabelecer no despertar e vocês jamais irão obter o despertar por um
conhecimento exterior.

Esta foi a maior trapaça de todos os tempos.

O Despertar, o Samadhi, corresponde unicamente à abertura do Coração.

Eu não falo da abertura da cabeça, isso é Lúcifer que faz crer nisso, que o conhecimento iria revelá-los.

Mas a Luz não é deste mundo.

CRISTO disse: “Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”.

O problema é que o conhecimento dos outros mundos vocês não o têm mais, é isso que está se restabelecendo junto
a milhões de seres humanos.

A matriz é uma armadilha.

Vocês são Seres que não estão fixos em uma forma.

Vocês são Seres que não são mortais.

Vocês são Seres que mudam de forma à vontade.

Ora, o que é que vocês vivem aqui?



Exatamente o inverso.

Mas, agora, se vocês quiserem, nós sabemos pertinentemente que a grande maioria dos humanos não poderá viver
essa transferência no Estado de Ser, mas terão a Consciência disso e, isso, é o mais importante.

Naquele momento, eles poderão, gradativamente, prosseguindo a encarnação futura na matriz, tornar-se melhor,
porque eles vão ver o Espírito e, vendo o Espírito, eles irão compreendê-lo e eles vão querer ir para este Espírito.

Haverá, portanto, uma redução Vibratória que vai demorar algum tempo, mas não haverá mais ruptura, não haverá
mais separação.

É por isso que cada um irá para onde deve ir, não tenham qualquer dúvida sobre isso.

***

Questão: a centelha Divina que levamos em nós é feita de antimatéria?

O que você chama de Sombra, o que você não vê, o que os seus cientistas com seus meios limitados de 3ª Dimensão
chamam de antimatéria, é a Luz.

Lembre-se do que nós revelamos no ano passado, desde o início do ano passado, com as Núpcias Celestes, que
vocês estão em um mundo invertido.

Vocês são uma projeção da Vida.

Em resumo, vocês estão em um mundo morto e vocês proclamam que estão na Vida, mas, o que está na Vida não é
este mundo morto, é o que está em vocês.

A antimatéria não é a antimatéria, é a Luz.

O que vocês chamam de Luz no seu mundo, os fótons, o comprimento de onda e o corpúsculo fóton que vocês veem,
estritamente nada tem a ver com a Luz.

É uma luz refletida e desviada.

As partículas que existem em meio à Onda Galáctica que está chegando para vocês nada têm a ver com a gama de
radiação que vocês experimentam nesta faixa de Dimensão, estritamente nada.

Retenham uma coisa: estar em contato com a Vibração da Luz, pelo seu Estado de Ser, pelas Coroas, pelo Sacro e,
agora, pelo Triângulo sagrado do Coração.

Há um marcador que é fenomenal, é que, quando vocês alcançam a Verdade, vocês penetram na Alegria (o que UM
AMIGO chama de Samadhi), o Despertar, mas não o despertar da cabeça, isso é Luciferiano.

É a Vibração do Coração, é a Vibração daquele que sai da matriz e que compreendeu o que ele É.

Há muitos Seres que se expressaram, aliás, bem melhor do que eu, na minha vida, sobre esta matriz.

Mas, na época, eles saíram de modo temporário e eu não falo, por exemplo, da experiência EQM, da experiência de
morte iminente, que os coloca na luz com um Amor inacreditável, por que, isso também, acontece na matriz.

O mundo do Estado de Ser está além de tudo isso e, quando alcançamos e vivemos a experiência do Estado de Ser,
obviamente, o que é que se desenvolve em nós?

É um Amor imoderado da Vida.

Não nos retiramos da Vida, permanecemos na Ilusão, mas conscientes de que é uma Ilusão e, sobretudo, nos
estabelecemos na Alegria Interior, no Samadhi e nas diferentes formas de Samadhi, porque sabemos que não somos

o que cremos ser, porque sabemos que não somos o que delimitamos.

Não negamos, no entanto, a matéria, por que a matéria era sagrada no início.

Mas compreendemos que algo não está certo.

Então, agora, se vocês não compreenderem e quiserem permanecer na matriz, na lei de karma, não sair da
ação/reação, não ir para a Graça, não ir para a Unidade, mas vocês são totalmente Livres.

Nós sempre dissemos isso.

Aliás, não são vocês que decidem e não somos nós, e não é Gaïa, é unicamente a sua Vibração, nada mais.

Mais do que nunca, desde ontem, quando a esfera de ressonância do cristal principal foi ativada e com o Anúncio de
MARIA, da sua Realeza, mas o que é a sua Realeza?

Não vão buscar um reino exterior, como um rei com os seus súditos.

Vocês são o único súdito do seu próprio reino.

Mas cabe a vocês se estabelecerem no seu reino, na esfera do Ilimitado, nas esferas da Beleza, da Unidade, da
Verdade, do que vocês são.

Mas se vocês não quiserem, ou se vocês não puderem, se a sua Vibração não os levar até lá, quem é o responsável?

É o mundo, é o Universo, são vocês, somos nós, é o vizinho?



Simplesmente, não há que ter culpa, isso significa, simplesmente, que o seu caminho o leva a outra via.

Mas o que vocês deveriam compreender, e realmente com urgência, é que não há mais possibilidade de
reencarnação nos mundos dissociados.

A redenção deste mundo será total, mesmo todos vocês não indo para o mesmo lugar.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes transmitir todas as minhas bênçãos e deixá-los trabalhar esperando o Anúncio da
Realeza de MARIA.

Lembrem-se de que, de toda a Eternidade, vocês são os Filhos da FONTE e, como tais,vocês são a Luz do mundo,
mas vocês não são este mundo e vocês são, ainda menos, ao que vocês aderiram e ao que todos nós aderimos.

Então, evidentemente, quando não temos acesso a esses outros lugares, por enquanto, nós duvidamos, percebemos
menos a Vibração ou não a percebemos completamente.

Mas, se vocês não a perceberem, não é grave, é que isso não existe.

Não há que procurar, como vocês dizem, do meio dia às quatorze horas.

Se vocês não Vibrarem nas Coroas, continuem a experimentar e, até o último minuto, isso poderá ocorrer.

Mas, se para vocês não for assim, se para vocês for talvez servir, ajudar, nos mundos da Dualidade, mas também, aí,
bem-vindos à escolha da sua alma.

É tudo tão respeitável como aquele que irá se juntar ao seu Estado de Ser e à sua Realeza, eis que todos vocês são
chamados a se tornarem Seres responsáveis, autônomos e Conscientes, seja qual for o seu destino.

Com isso, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos e, eu espero, até muito em breve.

************
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Questão: a qual Pilar pertence Aldebaran?

Bem Amada, os Pilares de que você fala são os Pilares correspondentes ao que existe na cabeça, correspondendo
ao centramento de suas 4 Linhagens.

Os Pilares são, portanto, as Linhagens.

Aldebaran não é um Pilar.

Aldebaran é uma origem estelar, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Não há um pertencimento preciso, embora alguns sistemas solares estejam religados, de maneira preferencial, a um
dos Pilares.

Os Pilares que os constituem, correspondentes às suas quatro Linhagens, correspondentes à sua filiação, em
Espírito, em Verdade e, por vezes, segundo a carne, nada tem a ver com a origem estelar.

Assim, é perfeitamente possível ter um Pilar em ressonância com o Ar e com Altaïr e sua origem estelar ser
Aldebaran [estrela gigante da constelação de Touro].

Não há, portanto, sobreposição entre as Linhagens e as origens.

***

Questão: poderia nos falar de Vênus?

Bem Amada, cada planeta desse sistema solar não é, necessariamente, procedente de dito sistema solar.

De fato, a rotação e a característica gravitacional de Vênus, tal como vocês o veem, já não é a Verdade do que é
Vênus.

Não se esqueçam de que vocês estão num sistema falsificado e que o que veem com seus olhos não corresponde,
necessariamente, à realidade Vibratória.

Assim, no que concerne a Vênus, do nosso ponto de vista, o que vocês chamam de planetas são, para
nós, embarcações.

E eles o são, em Verdade.

Do mesmo modo que um Arcanjo pode lhes aparecer ou ser representado, no seu mundo, com uma forma
humanoide, nos multiversos e nas multidimensões um Arcanjo nada mais tem a ver com a forma que vocês
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o representam.

Do mesmo modo, o que vocês percebem e captam de Vênus, seja pelas leis físicas ou por sua visão,
estritamente nada tem a ver com a realidade multidimensional de Vênus.

Não se esqueçam de que vocês veem através de um filtro, e que esse filtro os impede de ver a Verdade.

O verdadeiro Vênus é acessível pelo Coração, pela visão Interior e pela visão direta, Conhecimento Interior e
imediato.

Entretanto, é, do seu ponto de vista, evidente que Vênus não pertence a esse sistema solar, em sua constituição
original não falsificada.

Do mesmo modo que vários planetas, que existiam nesse sistema solar quando da criação original, não existem mais.

Eles foram pulverizados.

***

Questão: poderia nos falar do reino animal e de seu papel atual?

Bem Amada, convém já conceber que os animais não são animais.

Trata-se de uma paródia que os Arcontes, em sua linguagem, burlaram.

E vocês chamam a isso de “animais”.

Mas, dentro da forma que eles lhes deram a ver, assim então, o que vocês chamam de golfinho não é um golfinho.

É um ser multidimensional.

O que vocês chamam de gato não é um gato, mas pertencente a Linhagens extremamente precisas chamadas
de felídeos.

Do mesmo modo, um leão, que vocês chamam de rei dos animais, nas outras Dimensões estritamente nada tem a
ver.

Trata-se, de fato, de algumas Linhagens Arcturianas.

Não há correspondência.

Os animais têm um papel.

Eles são seus acompanhantes nesta Ilusão.

Eles foram, alguns, criados de modo irônico por algumas Entidades que não queriam necessariamente o bem de
vocês.

Assim, portanto, quando lhes é solicitado para não julgar, isso não concerne unicamente aos humanos, mas, também,
obviamente, aos animais que estritamente nada têm a ver, nos mundos unificados, com o que vocês percebem.

Assim, portanto, será necessário que se habituem, em certo momento, a ver andar diante de vocês os leões,
os felinos ou mesmo os golfinhos.

Assim, aqueles a que vocês chamam de animais, como dizer..., são apenas uma paródia do que eles são nos
Universos multidimensionais.

Há, portanto, realmente, nesse nível, uma magistral Ilusão que os faz dizer que os animais são animais.

***

Questão: como as partículas adamantinas trabalham em nossas estruturas?

Bem Amado, o primeiro portal Galáctico, aberto em 18 de agosto de 1984, permitiu estabelecer um corredor de
conexão e de comunicação com o Sol de Sirius.

Em seguida, e de maneira muito mais recente, estabeleceu-se certo número de conexões com os sistemas solares e
os sóis muito afastados, permitindo emitir, em meio a esse sistema solar, as ‘partículas adamantinas’ ou irradiação

do Ultravioleta, ou, ainda, partículas da Fonte ou do Espírito Santo, que são apenas especificidades, em
definitivo, das referidas ‘partículas adamantinas’.

Elas então se derramam por ondas sucessivas e pela densidade cada vez mais importante e pela irradiação cada
vez mais presente.

Eu recordo que Maria anunciou que a ‘Onda Galáctica’ tocou os confins desse sistema solar em 07 de setembro do



seu ano, dando-lhes acesso, sempre, a um número de partículas adamantinas cada vez maior, estabelecendo-se em
suas estruturas.

Então, qual é o papel das partículas adamantinas?

Obviamente, nesse mundo falsificado, vocês chamam de Luz, «fótons», caracterizada por uma onda, por um
corpúsculo e por certo número de características.

A luz, que vocês chamam de luz, não é a Luz.

As partículas de Luz, nos Mundos Unificados, têm características de localização, de deslocamento e de forma que
nada têm a ver com o que vocês chamam de fótons.

O fóton é a extrema rarefação da Luz, o que resta, devido à compressão da matéria, da cristalização em ressonância
com as ‘forças de atração e de repulsão’ que foram iniciadas pelo reino dos Arcontes.

Isso lhes dá a Ilusão da Luz.

A Luz, do mesmo modo como vocês veem de olhos fechados, não é a Luz.

A Luz é, antes de tudo, assim como nós o dissemos, Vibração, Unidade, Estado de Ser eVerdade.

As ‘partículas adamantinas’ vão se agregar, literalmente, em suas estruturas densas falsificadas.

A primeira coisa a agregar as partículas adamantinas é o que é chamado de ‘canal mediano da coluna vertebral’
ou Sushumna, transformando então esse canal em um canal de Cristal e de Luz, chamado de ‘canal do Éter’,

ligado a ER, permitindo vibrar em outra frequência até mesmo em suas estruturas.

Atualmente, as partículas adamantinas penetram sempre mais profundamente até mesmo em suas estruturas.

Há derramamentos.

Esses derramamentos foram iniciados pelo Arcanjo Miguel, propriamente, quando ele atravessou o Sol e estabeleceu
o seu reino no Sol, permitindo e abrindo a porta para a Reunificação da Tri-Unidade, o que foi chamado de ‘nova

Eucaristia’ ou de ‘novo Evangelho’.

As partículas adamantinas desempenham, portanto, um papel de liberação, de desencravar e de abertura (se tal
for o seu desejo de agregá-las em vocês) do que é chamado de ‘matriz’.

As partículas adamantinas são arranjadas por 24, criando uma Unidade de Consciência Unificada.

Esta ‘Unidade de Consciência Unificada’ tem a capacidade de ser inteligente e de se arranjar seguindo as linhas do
pensamento.

O pensamento se torna, portanto, realmente, criador, eis que a Luz segue o pensamento.

Naquele momento, essas partículas adamantinas, agrupadas por 24, vão se agrupar em múltiplos de 24, até dar o
que é chamado de Agni Deva, os Agni Deva que são a constituição de um conjunto de partículas

adamantinas.

Trata-se, portanto, de partículas adamantinas que têm as características de transformação na Ilusão.

Esta Luz das partículas adamantinas pode ser observada, algumas noites, a partir de 22h30, ao leste,
correspondendo ao que vocês veem, que não é a Via Láctea, mas situado bem mais próximo de seu céu, tal como

lhes deixa ver a magnetosfera.

As partículas adamantinas são partículas de transformação.

Elas correspondem, inteiramente, ao que nós chamamos de Inteligência da Luz  e de ação da Luz Vibral em vocês.

Há, portanto, uma diferença fundamental entre as ‘partículas fotônicas’, que são apenas a luz rarefeita e distorcida,
com relação às ‘partículas adamantinas’ que são a realidade da Luz Vibral.

É graças a essas partículas – radiações do Ultravioleta, irradiação da Fonte e efusão do Espírito Santo – que
se realiza a transmutação, se vocês aceitarem, contudo, a liberação.

***

Questão: qual é a razão da separação entre Arcanjos e Arcontes?

Bem Amado, em tempos muito antigos, bem após a criação desse mundo, em 326.000 antes de Cristo, Seres vindos
de outros lugares (quer dizer, que não estavam implicados nesta criação da Beleza, que era a criação dos Delfinoides

de Sirius, essencialmente), chegaram nesse mundo para experimentar o que é chamado de separação.

Como chefe se encontrava aquele que foi chamado de Yaldébaoth [demiurgo], que é quem arrastou com ele certo
número de Arcanjos.

Na chefia, havia Lúcifer que, depois, foi transformado, obviamente, e redimido.

O Lúcifer que vocês falam não é o mesmo Lúcifer que existiu em outros momentos.



Houve, aí também, confusão.

Mas, desde o início, certo número de Arcanjos participou desse ‘princípio de separação’.

O objetivo da separação era fazê-los crer (e, aliás, aqueles que a realizaram acreditavam, eles mesmos) que,
comprimindo a matéria, que comprimindo a Beleza existente nos mundos criados pela Vibração de Maria e de suas

Irmãs, era possível fazer ‘crescer a Luz’.

O que, obviamente, era falso.

A Luz não tem necessidade de crescer, porque ela É, de toda Eternidade.

Progressivamente e à medida dos ciclos, houve uma separação cada vez maior, pela manutenção dessas forças
gravitacionais, pela manutenção das ‘leis de atração e repulsão’ (ou lei de karma) que é a única a ter sido autorizada

nesse mundo e a única manifestada.

Progressivamente e à medida dos ciclos que se desenrolaram durante esses últimos 324.000 anos, a separação foi
cada vez mais profunda.

Alguns seres, alguns criadores, entretanto, mantiveram a sua Presença.

Eles foram chamados de Elohim.

A maior parte vinha de Sirius, mas houve, também, outras ondas de Elohim que permitiram não apagar a lembrança
desta Luz para que, no momento vindo, esta se restabelecesse.

Portanto, eles sacrificaram, de algum modo, a sua Essência e a sua Divindade, para acompanhar as suas próprias
criações até o retorno da Luz.

De fato, um criador é responsável pelo que criou, e isso é lógico.

Do mesmo modo que, mesmo nesta falsificação, os filhos que vocês geram, mesmo se não são seus filhos, em
Verdade e segundo o Espírito, eles são dependentes de vocês durante o tempo do seu crescimento.

Nos Mundos Unificados, um criador, vindo de algumas esferas e de algumas Dimensões, é habilitado a ‘desenvolver
a vida’ por todos os meios que lhe pareçam bons, na condição de que não haja ruptura com a Fonte.

E, aliás, não poderia existir criação se houvesse uma ruptura real e definitiva com a Fonte.

Entretanto, esta matriz reconstituiu-se.

Os Arcontes continuaram o jogo da falsificação, da Ilusão, até hoje.

Desde agora dois anos, desde 15 de agosto de 2009 e, sobretudo, desde 15 de agosto de 2010, a matriz não se
reconstituirá, porque as ‘leis da Unidade’ se restabelecem, agora, inteiramente.

Alguns dos Arcontes que participaram, com aqueles que vinham da Ursa Maior (chamados de Dracos) foram
redimidos depois, obviamente.

Eles se aperceberam, como alguns Arcontes e alguns Arcanjos, do seu erro e, então, se juntaram aos Mundos
Unificados.

Do mesmo modo, aqueles que, desde um século, estavam fechados dentro da Ilusão matricial, fazendo-os crer que
vocês sairiam da matriz pela ‘vontade’, estão, hoje, em curso de redenção e em curso de Reunificação com eles

mesmos, com a Lei dos Filhos do Um.

Assim, portanto, não existe mais oposição formal, nem oposição constituída, ao retorno à Unidade, em Gaia.

Somente alguns humanos desempenham ainda esse papel.

Mas nós esperamos que, com a potência do seu trabalho de Unificação, com a Unificação da sua própria Unidade,
com todas as outras Unidades presentes e despertadas nesse mundo, nós poderemos, muito em breve, juntar

aqueles que ainda não aceitaram a Unidade.

Isso é uma questão, em seu mundo temporal, talvez de dias, talvez de semanas, talvez de meses.

Mas nós temos ainda tempo de restabelecer, inteiramente, a Unidade, sem ranger de dentes e sem sofrimento.

Isso depende de vocês, e não mais de nós.

E somente de vocês e de Gaia, é claro.

***

Questão: nesta nova realidade, o que vai se tornar Shamballa?

Bem Amado, é tempo, agora, de lhe desvendar a Verdade, mesmo se ela possa feri-lo e chocá-lo.

Os Mestres de Shamballa, ou Mestres ascensionados, são Seres que realizaram uma etapa do Samadhi e do
Despertar, em Verdade, e que, a um dado momento, creram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com



Shamballa 
a Agartha, que estritamente nada tem a ver).

Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de a 7ª sub-densidade do plano astral, um mundo real
denominado Shamballa, chamado também de ‘governo de Luz do planeta’.

O que não o é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de Ser e jamais foram liberados da
matriz.

A liberação da matriz nada tem a ver com a liberação em meio aos mundos astrais.

Assim, vocês devem aceitar e viver alguns conceitos como não sendo aqueles que lhes foram afirmados e clamados
ou declamados, mesmo dentro de alguns ensinamentos correspondentes ao que foi chamado de ‘vontade de bem’.

A ‘vontade de bem’ não os fará jamais descobrir o Coração.

Ela os faria descobrir a Verdade Luciferiana.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de ‘Ilusão Luciferiana’.

A Verdade não é a Ilusão.

A Verdade é Unidade.

Ela está além desse mundo e jamais o mundo da dualidade falsificada pode tocar a Verdade.

Esse foi o caso do tempo da criação dos Delfinoides de Sirius e de alguns outros Seres, antes da falsificação.

O mundo de carbono tem ainda belos dias diante de si, mas bem longe das falsificações que existiram nesse
mundo.

Como o sabem, existem Seres estabelecidos nesta 3ª Dimensão Unificada e que não estão fixos dentro do Espírito e
desta forma.

Assim é, por exemplo, de algumas linhagens Arcturianas.

Assim é, obviamente, do que foi chamado de ‘Anjos do Senhor’, que são Vegalianos de 3D Unificada (não confundir,
é claro, com o que foi chamado, em seu mundo, de “short greys” ou pequenos cinzentos, que estritamente nada têm a

ver, obviamente).

Agora, o que é chamado de Mestres Ascensionados, sediados em Shamballa, são Seres que atingiram uma forma
de Despertar que não é a liberação.

Isso pode, por vezes, ser duro de ouvir.

Cabe-lhes verificá-lo por vocês mesmos e não por um boato, e não pela ‘visão luciferiana’, mas diretamente pela
visão do Coração.

Não há Verdade, retenham bem, além da sua.

Enquanto vocês dependerem de uma autoridade exterior, seja ela Shamballa, seja ela Maria, seja ela Cristo, seja
ela Miguel, vocês não estão no seu Caminho.

O que nós viemos lhes trazer é a autonomia e a Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto aderirem a algo mais, além de vocês mesmos.

A autonomia, a Liberdade, é uma responsabilidade.

Ela passa, necessariamente, pela destruição das Ilusões que lhes permitiram se nutrirem, até o presente, nesse
mundo.

Cabe a vocês saberem o que querem ser e o que querem ser não é absolutamente dependente de suas crenças,
quaisquer que sejam.

Crer na Fonte não os restabelece na Fonte.

Crer na Unidade não os restabelece na Unidade.

Crer na Ilusão não permite sair da Ilusão.

A única coisa que deve se viver é Ser.

E Ser é Vibração da Consciência atualizada, no Coração, conferindo o retorno à Unidade, em Verdade, e não em
pensamento.

O que não é, reconheçam, a mesma coisa.

Assim, portanto, em meus propósitos, não é questão de dizer: isso não é a Luz, isso é a Luz.

Porque, em última instância, todos vocês são Luz e tudo o que existiu na Ilusão, finalmente e em última análise, lhes
terá permitido, se tal for o seu desejo e a sua Vibração, reencontrar a sua Essência e a sua Unidade.

Não há, portanto, que depreciar.

Não há, portanto, assim como foi dito, que julgar, nem fazer julgamento.

Há que se estabelecer em si mesmo.

Busquem o Reino dos Céus que está em vocês porque, quando vocês se estabelecerem em vocês mesmos e na sua



Essência, naquele momento, tudo o que é Ilusão desaparece por si.

Não há mais necessidade, naquele momento, de denunciar.

Não há mais necessidade, naquele momento, de expressar qualquer desacordo porque, quando você está na
Vibração da sua Unidade, tudo está bem e tudo está perfeito.

O que vocês realizaram, uns e outros, aqui presentes como em outros lugares ao redor desse mundo, através das
efusões Micaélicas e que se concretizou e definitivamente se encerrou em 29 de setembro deste ano, foi reativar as

redes cristalinas Unitárias, a fim de restituir esse mundo à sua Unidade e permitir a Gaia viver sua translação
dimensional.

O resto, todo o resto, não tem mais qualquer importância.

Sejam felizes.

Sejam verdadeiros.

Sejam íntegros.

Estejam em sua ética.

Estejam em sua Verdade, porque não há Verdade além da sua.

Não há Unidade além da sua.

Todo o resto é apenas um olhar dual e exterior.

Você não tem que seguir ninguém.

Você não tem que seguir qualquer Mestre.

Você tem que seguir apenas você mesmo, a fim de se encontrar si mesmo.

Enquanto você não tiver aceitado isso, você projetará sua realização num Mestre exterior ou num conselho exterior.

Não creia no que nós dizemos.

Viva-o.

 ***

Questão: a era de Aquário ainda é uma realidade?

Bem Amado, as eras são uma realidade, dado que vocês estão inscritos num ciclo.

A passagem da era na qual vocês estão, para a nova era, corresponde ao verter de água.

Esse verter de água é o símbolo da Água benta, a Água do Alto ou Água do batismo, substituindo a matriz da Terra
pela matriz da Água e permitindo reencontrar o Fogo.

Obviamente que isso tem um sentido porque, nas outras dimensões Unificadas, vocês percorrem, lá também, ciclos,
mas de maneira totalmente diferente do que existe na matriz.

Os ‘ciclos’ são uma realidade, inscrita no sentido biofísico e astrofísico que vocês vivem.

A era de Aquário corresponde ao derramamento da Água benta ou da Água do Alto, nesta dimensão, vindo através do
que foi explicado pela Divina Maria: restabelecer o verdadeiro Triângulo matricial ligado à Água e não mais à

Terra.

***

Questão: eu recebo mensagens em canalização. Quais conselhos você me daria?

Bem Amada, o processo de canalização, assim nomeado em seu mundo, pode tomar diferentes formas.

O que é importante a compreender e viver é que esse contato transdimensional deve se situar dentro da Verdade do
que você vive em suas estruturas.

Assim, portanto, da qualidade do que é denominado ‘seu canal’, da qualidade do que é denominado ‘sua
própria Vibração’ existente nos chacras superiores e, sobretudo, no chacra do Coração, dependerá a

Verdade do que é transmitido.

Sabendo que a canalização, no sentido em que vocês a denominam, é um processo que, em todos os tempos, existiu.



Assim, quando você telefona, você não disca um número ao acaso, e assim mesmo lhe é possível reconhecer a
pessoa que está do outro lado do telefone, do mesmo modo, qual é a melhor prova de que o que você recebe é uma

comunicação procedente da Luz e não do ego ou ainda de algo que seria da ordem da própria esfera matricial?

A diferença é essencial.

A partir do momento em que você penetra na Verdade que é a sua Verdade, ainda uma vez, naquele momento, o que
é canalizado, além das palavras trocadas, é, antes de tudo, Vibração, e esta Vibração deve ser perceptível, tanto por

quem recebe as palavras enunciadas, como por quem transmite o que é enunciado.

Assim, uma canalização vinda das esferas da Luz Unitária Vibral vai se traduzir por uma ativação de certo número de
sinais bem presentes.

Esses sinais são perfeitamente conhecidos.

Eles correspondem à ativação do Nada (ou canto da alma) percebido indistintamente em um ou outro ouvido.

Há ativação do chacra da Coroa, mas isso não basta, porque certo número de manifestações, procedentes dos
mundos não Unitários, podem também manifestar-se pela Coroa da cabeça.

Convém, portanto, perceber e sentir esta Coroa existente na cabeça e ao nível do Coração, que é a única prova de
que o que você recebe vem dos mundos Unitários.

Convém também compreender que, o que quer que você receba (seja de seu ego, seja da luz sombria ou seja da Luz
clara), de todo modo, tudo tem uma razão, mesmo nesta Ilusão.

Assim, portanto, não existe Verdade absoluta, mas uma verdade relativa estabelecendo-a no que você recebe.

O importante é se lembrar da frase: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».

E quem julgará se não é você mesma com relação a você mesma?

Se você está estabelecida em seus 4 Pilares: Ética, Integridade, Aqui e Agora, se você está no sacrifício de si
mesma e se não há saída da humildade e da simplicidade, então, o que quer que você transmita será Unitário.

Assim, portanto, é preciso mudar de ‘ponto de vista’, não considerar, simplesmente quem está em relação com você,
mas o que você é, você mesma, porque, em última análise, se o seu Coração for puro e simples, naquele

momento, nada de desagradável pode chegar.

O perigo seria querer, a todo custo, o que dependeria da ‘vontade’ e não do acolhimento à Luz Vibral.

Isso foi dito pela própria Maria, há muito poucos dias, que vocês entram numa era em que a comunicação, devido
mesmo à era do Derramamento de Água, vai lhes dar acesso a suas próprias memórias, vai fazer aparecer (e isso
está em curso atualmente, pela dissociação da matriz astral) uma comunicação direta com as esferas Angélicas,

Arcangélicas e com o que vocês têm tendência a chamar de Mestres.

Mas, em última instância, se vocês estão vocês mesmos Unificados no seu Coração e na sua Verdade,
naquele momento, vocês podem estar, não mais num ‘processo de canalização’, vocês podem estar num ‘processo

de identificação’, mas vocês se tornam, vocês mesmo, o Todo, que conectou e contatou a Vibração do Todo,
traduzindo-se pelo alinhamento das três Lareiras: despertar da Kundalini, descida da Shakti e despertar do Fogo do

Coração.

Naquele momento, você se torna o Todo e o impessoal e, naquele momento, quaisquer que sejam as palavras e
qualquer que seja a comunicação, é a Vibração Unitária da Luz Unitária que se estabelece.

Tudo é questão de Vibração.

Preste atenção para não serem seduzidos pelas palavras, quaisquer que sejam, mas, bem mais, pela Verdade da
Vibração, porque a Vibração não os enganará jamais: ela abre o Coração ou ela os afasta do Coração?

O seu, como daqueles que recebem ou daquele que recebe?

***

Questão: por que ter acesso às vidas anteriores, se nos pedem para esquecê-las?

Bem amado, o acesso à memória, chamada de ‘akáshica’, é uma etapa no caminho.

Alguns seres vivem o acesso total a suas memórias de vidas passadas, outros, absolutamente não.

O que era válido há muito tempo (descrito, aliás, nos processos iniciáticos), correspondendo à Transfiguração e,
enfim, à Crucificação.

A crucificação apenas pode ser vivida quando o corpo causal estiver inteiramente queimado e destruído.

Quer dizer, justamente quando esta memória akáshica, dita ‘akáshica’, existente mesmo na matriz, estiver dissolvida
inteiramente.

O que permite reencontrar o estado Unificado, Unitário, no impessoal.

Não há obrigação.



Há simplesmente uma passagem, por vezes obrigatória, por vezes não, que pode se reduzir a algumas visões
fugazes como a um conhecimento absoluto e total do conjunto das encarnações.

Isso aparece a partir do momento em que não há identificação a esse passado, ainda uma vez, seja ele o mais
prestigioso.

Enquanto vocês estiverem identificados a um eixo linear de tempo, mesmo se vocês tiverem o conhecimento do
conjunto dos mistérios do universo, lembrem-se do que dizia mesmo São Paulo, em meio à falsificação, vocês

nada ganham, falassem-lhes, mesmo, a língua dos Anjos.

Sempre o mesmo princípio de finalidade que é o Coração, e unicamente o Coração.

O conhecimento das ‘vidas passadas’ pertence à matriz.

Ele não é Verdade, eis que as reencarnações são uma Ilusão criada mesmo na matriz.

Vocês não foram feitos para viver e morrer, contrariamente ao que lhes foi ensinado e ao que vocês aderiram.

Vocês foram feitos para viver eternamente, na Consciência de vocês mesmos, na Luz.

Assim, portanto, a um dado momento, penetrando as esferas do Fogo do Coração, as memórias cármicas,
as memórias akáshicas são pulverizadas e destruídas, porque elas não têm mais qualquer sentido.

É isso que corresponde a se estabelecer na Liberdade, e não em suas lembranças.

Se você estiver centrado no Aqui e Agora, a Verdade se estabelece em você, a Alegria se estabelece em você e você
é identificado apenas nisso: o impessoal, a Alegria, o Samadhi.

A única Verdade está nesse nível.

Enquanto você se projetar no exterior, seja através de um desejo (e isso foi perfeitamente desenvolvido pelas
tradições ditas orientais), enquanto você se projetar com relação a uma existência passada, você não é mais você

mesmo, porque não está mais no Aqui e Agora.

Apenas colocando-se ao centro da Cruz de Redenção, entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e o Agora, que você pode
encontrar o Coração da sua Eternidade.

Enquanto o mental estiver ativo, num mundo exotérico como num mundo esotérico, a Verdade não pode atuar em
você.

***

Questão: por que, nesta Ilusão, há cada vez mais sofrimento?

Bem amado, quem cria o sofrimento?

O que é o sofrimento, senão uma resistência à Luz?

A doença, mesmo, é uma crença.

Em um ‘ponto de vista’ relativo, vocês se dizem que a doença resulta de certo número de desequilíbrios na
alimentação, nos pensamentos, nas emoções, ou ainda de fatores que vocês chamariam, justamente, de cármicos.

É importante compreender que isso está em nível de verdade relativa.

O sofrimento existe apenas porque não há reconhecimento da Unidade.

Estabelecer-se na Unidade, em Verdade, a partir do momento em que você desperta sua Coroa Radiante do
Coração, a partir do momento em que você está alinhado em suas 3 Lareiras, obviamente, qualquer que seja a

infração existente, esta não se torna aparente à sua Consciência e, até mesmo, desaparece inteiramente.

Esse é o princípio mesmo da Graça e das curas espontâneas existindo nesses momentos de Unidade.

O sofrimento é apenas o resultado, ao nível coletivo e humano, da resistência à Luz e da oposição à Luz, ligadas ao
medo do desconhecido e ao medo, simplesmente, da mudança, porque isso está inscrito, de maneira genética, no

seu cérebro, foi ali implantado pelas forças que falsificaram esse mundo.

O sofrimento é também, em alguns casos, o que permite à Luz, pela compressão extrema, descristalizar e se elevar
para as esferas da Unidade, da Leveza e da Alegria.

Não pode haver sofrimento na Unidade.

A Unidade é revelação da Alegria e vivência do Fogo Interior e do Fogo do Coração.

Isso se traduz de maneira irremediável pelo desaparecimento total das Ilusões, em vocês como no exterior de vocês,
no que se constitui o seu ambiente imediato.

Recordem-se do que nós sempre dissemos: «o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento».

O problema é saber que a lagarta sofre quando abandona o estado de lagarta.

Então, você quer ter sua Consciência no estado de borboleta ou da lagarta?



Uma vez que não há tempo, a borboleta já é.

Esse processo, que lhes aparece como dinâmico e linear está, de fato, inscrito no mesmo tempo, eis que o tempo é
Ilusão.

É uma translação dimensional que é uma translação de Consciência.

Vocês podem perfeitamente se tornar borboleta passando de uma à outra, instantaneamente.

Apenas a crença em um processo dinâmico, temporal e doloroso faz existir esta dor.

Quando vocês estão estabelecidos no Samadhi, tudo desaparece, exceto o Samadhi.

Quando vocês se estabelecem na sua Presença e na sua Vibração Unitária, vocês redescobrem o que vocês são,
em Verdade.

Vocês estão, contudo, presentes nesta Ilusão, porque é o seu papel estar ainda presentes, se vocês ainda estão aí
e, portanto, nesta Presença a vocês mesmos, não há mais espaço, nem tempo, para o sofrimento.

O sofrimento é apenas uma projeção em certo número de sombras que lhes pertenciam e não há que se culpar.

Para tanto, aqueles que sofrem, sofrem verdadeiramente, mas eles sofrem porque estão identificados a isso.

Assim, portanto, viver no Samadhi é o antídoto absoluto para a resistência e para o sofrimento.

Este antídoto não se colocando numa oposição, ainda uma vez, mas numa transmutação de um ‘estado cristalizado’
para um ‘estado descristalizado’, fazendo-os passar da densidade e do peso para a leveza.

***

Questão: como isso acontecia para aqueles que faziam curas miraculosas?

Bem amado, isso era um outro tempo, outra Verdade.

O que vocês descobrem hoje jamais existiu na humanidade desde mais de 50.000 anos.

Não pode haver referencial num passado, por mais prestigioso que seja, não pode haver referencial num caminho,
fosse aquele do Cristo.

As circunstâncias Vibratórias e de Consciência estritamente nada mais têm a ver.

Você deve também se descristalizar si mesmo do que foi esse passado.

Você deve se descristalizar si mesmo de qualquer guia exterior a você mesmo e você deve entrar no Estado de Ser,
ou seja, retornar a você mesmo.

Tudo isso são apenas projeções de você mesmo com relação a um ‘salvador exterior’ e na fé que lhe foi inculcada ou
que você colocou, pela sua experiência e pelas tomadas de encarnações extensivas, sobre um ‘salvador exterior’.

Ninguém, absolutamente ninguém, hoje, e eu digo sim, hoje, virá salvá-lo.

Apenas você mesmo que pode se salvar, e ninguém mais.

O que não era, seguramente, o caso antes da matriz estar em fase de dissolução.

Felizmente, alguns Seres, naquela época e em outras épocas, de algum modo, canalizaram o Cristo, para outros.

Hoje vocês não estão mais nesses esquemas.

Vocês não estão mais nessas projeções de identificação a um passado.

É-lhes solicitado que se liberem, inteiramente, também disso.

Vocês não podem tocar o Si aderindo a isso.

Vocês podem se aproximar.

Vocês podem ter a emoção de se aproximar, o que dá momentos de exaltação, esses momentos de arrepio quando
vocês se aproximam de algo, mas isso não será jamais uma vivência.

Isso permanecerá uma experiência efêmera, ocorrida em circunstâncias especiais.

O Cristo bem disse: «quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês», mas vocês devem
se tornar e não viver, por momentos, este estado Crístico que lhes foi anunciado e detalhado.

Os tempos não são os mesmos.

Vocês estão saindo do tempo e esta saída do tempo não pode se fazer, em nenhum caso, aderindo a um tempo,
qualquer que seja, fosse o mais prestigioso.

Agora, ainda uma vez, vocês são completamente livres para aderir às suas próprias crenças.

Lembrem-se de que a Verdade é Alegria.



Quando vocês tocam a Verdade, vocês vivem a Alegria e nada pode vir alterar esta Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida que, aliás, estabelecer-se-á segundo as ‘leis de Graça e da Liberdade’, onde todo

obstáculo dissolver-se-á, onde toda patologia dissolver-se-á por si.

Toda anomalia dual não existirá simplesmente mais.

Isso não é uma Ilusão, mas é a Verdade do que vive um número cada vez mais importante de Seres humanos.

Há, neste continente e, sobretudo, em outros continentes, Seres que não têm mais necessidade de comer, e eles
são, no entanto, como vocês e como eu.

Quando eu digo «vocês e eu», eu falo: constituídos de Luz.

Quando vocês se conectam à sua constituição de Luz, tudo o que não é de Luz não tem mais razão de ser na sua
vida.

Assim, portanto, os alimentos, mesmo, desaparecem.

Essa é uma Verdade que vive um número cada vez mais importante de Seres.

São eles, por isso, loucos?

Estão eles, por isso, doentes?

Não, eles descobriram os domínios do Estado de Ser.

Ainda uma vez, nós não estamos de forma alguma nos mesmos referenciais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e encontrar pessoas também que
jamais vi.

Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Chefe Croûton, quer dizer que eu sou aquele que
preside a Venerável Assembléia dos 24 Anciões.

Chamam-me de Chefe Croûton porque nós somos todos, parece, os velhos Croûtons, não é?

Então, eu venho sempre entre vocês para discutir com grande prazer, trocar com vocês, ouvir suas questões,
se possível com relação à evolução atual, às evoluções que vocês vivem e que nós vivemos aos seus lados, é
claro.

Então, eu os escuto.

Questão: A Fonte pode se encarnar sobre a Terra para acompanhar as evoluções em curso?

Então, caro amigo, a Fonte, e o Sol Central das galáxias, Alcyone, têm a particularidade de poder estar por toda
parte e ao mesmo tempo.

Vocês são uma extensão da Fonte, vocês são os Filhos da Fonte, como eu sou um Filho da Fonte.

Filho da Lei de Um, a Fonte é Um.

Não confundir com Pai/Mãe, não é?, mesmo se a Fonte é Pai e Mãe.

Mas há especificidades que podem ser tomadas por Consciências que vão levar, literalmente, a Vibração da
Mãe ou a Vibração do Pai.

A Fonte está presente e onipresente, desde a partícula de Luz até mesmo (e mesmo se eles a recusem) nos
maus rapazes, vocês sabem, aqueles que eu chamo agora de fantoches, não é?

Eu quero dizer com isso que a Fonte, ela pode, efetivamente, manifestar-se nesta matriz, mas ela não se
manifestará jamais pelo que é chamado de encarnação.

A Fonte, tendo toda latitude e toda Liberdade para estar presente no conjunto das criações, mesmo
falsificadas, se ela quer se manifestar na Terra, ela vai criar do zero um corpo, e esse corpo é um corpo
temporário, que vai se desagregar, porque o Coração da Fonte não pode penetrar esse mundo durante mais
de certo número de anos.

Portanto, a Fonte é totalmente capaz de criar um corpo que vai subsistir, nesta Dimensão, durante certo tempo.
Geralmente, esse não pode ultrapassar 14 anos.

Aí está o que se pode dizer da Fonte.

Portanto, ela já formatou e criou um corpo para se dar conta, através da carne, do que acontecia nesse mundo
e ela, naquele momento, criando esse corpo, apareceu na idade adulta por certo tempo.

Ela já o fez por duas vezes, neste século.

Aí está o que se pode dizer.

A Fonte não pode estar ausente de qualquer criação, qualquer que seja, qualquer que seja o Universo,
quaisquer que sejam os multiuniversos, os super-Universos e as Dimensões,

É a grande característica da Fonte de estar em cada parcela e no Todo, ao mesmo tempo.

E, como Seres humanos, temos todos uma visão linear e fragmentária.
Quer dizer que, quando se está num corpo, que se é esse corpo, mesmo se falamos do Espírito e da alma,
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não se vive a experiência da Multidimensionalidade, pode-se estar em um único lugar e, por vezes, em dois
lugares (é tão raro que isso se chama de bilocação).

Alguns sábios a realizaram.

Mas, quando vocês são Multidimensionais e não estão sujeitos às leis da atração e da gravidade, vocês podem
se manifestar de múltiplas maneiras, em múltiplas Dimensões, em múltiplos estados e em múltiplas formas ao
mesmo tempo.

É muito difícil, como dizer..., para conceber, assim, com o cérebro, mas é a estrita Verdade.

Então, sim, a Fonte manifestou-se nesse mundo, inteiramente.

Questão: ela vai novamente se manifestar?

Ela não tem necessidade, eis que vocês reencontram, vocês mesmos, o que vocês são.

Recordem-se de que vocês não têm necessidade de um salvador.
Vocês têm necessidade de se reencontrarem vocês mesmos.

Vocês não têm necessidade de alguém de exterior e, ainda menos, de um velho Croûton como eu.

Vocês têm necessidade de se encontrar, vocês mesmos.
E vocês mesmos não é no exterior, é no Coração.

É preciso ir, cada vez mais, para o que vocês são.
Todas as respostas estão no Coração, sem exceção.

Portanto, não contem com algo que virá salvá-los.
Vocês devem, vocês, se salvar a si mesmos.

Então, é claro, vocês terão manifestações específicas e isso vocês sabem.

Muitos, já, começam a perceber as Embarcações de Luz, mas também embarcações de ferragem, no céu,
Luzes também no céu, a Onda Galáctica.

Tudo isso é Verdade.
Mas é você e você sozinho que faz o trabalho e de acordo com sua Vibração, de acordo com o que você aceita
encarnar nesta Dimensão.

Vocês irão onde puderem, segundo sua Vibração, unicamente isso.
Portanto, a Fonte é você, inteiramente.
A única diferença é que a Fonte, ela sabe que ela é a Fonte e você, você não o sabe ainda.

Questão: poderia nos falar do nascimento do Cristo em cada um de nós?

O nascimento do Cristo, historicamente, vem de Ki-Ris-Ti.
São as palavras de uma Estrela de Maria.

Ki-Ris-Ti quer dizer «Filho Ardente do Sol».

Vocês se tornam Ki-Ris-Ti quando despertam sua Dimensão de Existência em vocês.

Como acontece o despertar da Dimensão de Existência em vocês?

Ele acontece unicamente pelo despertar do que é chamado de Coroa Radiante do Coração, ou seja, não é a
Vibração unicamente do chacra do Coração (que, já, é preciso obter), mas a conjunção da Vibração do chacra
do Coração com a ativação das duas novas frequências que lhes foram desenvolvidas por Um Amigo, ou seja,
o que é chamado de 8º corpo e o 9º corpo.

Portanto, a comunicação, a passagem pela porta estreita e a irradiação da Fonte, passando por seu Coração,
faz despertar e elevar o que se chama de Coração Radiante, que é bem além do chacra do Coração.

E a Coroa Radiante, quando ela é desperta, faz de você um Ki-Ris-Ti, quer dizer, um Filho Ardente do Sol.
Porque, naquele momento, você vive o Fogo, o Fogo alquímico.
É um Fogo que não queima, mas que é vivido como um Fogo.
É a irradiação do Amor o mais absoluto, que não é condicionado, nem condicional.
É o Amor ligado ao retorno à Existência.

Essa passagem do nascimento de seu Cristo Interior é o que está se realizando agora.

Alguns de vocês despertaram a Merkabah individual e, desde 29 de setembro deste ano, vocês conectaram



todas as Merkabah despertadas em uma magnífica rede cristalina de Merkabah coletiva Interdimensional.

O que dá uma Embarcação de Luz, que os Seres que a constituem, poderão tomar em comum, sem passar
por uma Embarcação de Luz, sem passar pelas cápsulas de sobrevivência dos Anjos do Senhor, que virão
recuperar os retardatários que protelam.

Vocês acedem diretamente à sua Existência.

Então, entre as pessoas que vivem esse Coroamento, assim como o chamou Maria, ou a Redenção, a
passagem pelas três Cruzes das 12 Estrelas, é o mesmo processo que está em obra atualmente.

É claro, ainda uma vez, há quem não queira esse Coroamento.
É a Liberdade a mais absoluta deles.
Não se vai forçar as pessoas para irem aonde eles não querem ir.
Não se pode pretender na ação de Graça da Fonte e impedir o outro de jogar, não é?

Questão: poderia desenvolver sobre a nuance que vocês fazem entre Fonte e Pai/Mãe?

Vocês têm todos um Pai e uma Mãe comum.
O Pai comum, de acordo com a carne, que lhes permitiu experimentar, antes da falsificação, a estrutura de
carbono, é Orionis, Melquisedeque.

A Mãe, segundo a carne, que criou essas estruturas de carbono, é, como sempre, os Elohim criadores, é Maria
e as outras (porque ela não estava só), que permitiram fecundar a matéria e ali aportar uma Liberdade de
deslocamento para as Consciências Livres e Unificadas.

Portanto, resumindo, vocês têm uma Fonte Pai/Mãe que se espelha nela mesma, como Fonte e Reino.

Há Entidades existentes nos mundos da Criação que foram Pai e Mãe das estruturas de carbono, ou seja, que
a Consciência delas criou, literalmente, esta Dimensão na qual os Filhos da Estrela, os Filhos de Um, vieram
tomar posse de um corpo, mas, na época, sem falsificação.

Quer dizer que havia a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, mas também, ao mesmo tempo,
em outras Dimensões.
Não havia separação.

A “queda” é um fechamento na matriz, um processo de separação que os fez esquecer o que vocês são e que
nos fez esquecer, a mim também, o que se era, quer dizer, os Filhos da Luz e das Luzes inteiramente.

Portanto, há um Pai e Mãe na carne e segundo a carne, e há uma Fonte em Espírito.

Aí está o que se pode dizer.

Questão: se o que nós somos é Ilusão e se vivemos num mundo de Ilusão, como identificar o que se
é verdadeiramente?

Penetrando o Coração.
Ora, «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma Criança».

Quer dizer que é preciso que a Consciência se torne Vibração.
É preciso cruzar a porta estreita, chamada de 8º corpo.
É preciso se crucificar a si mesmo, abandonar as crenças e passar na Vibração do Fogo do Coração.

Porque, no Fogo do Coração, revela-se o que vocês são.
E, ainda uma vez, nós sempre o dissemos, vocês não podem penetrar a Verdade do que vocês são aderindo
mais à Ilusão.

Isso não quer dizer colocar fim a seus dias, não é?
É uma atitude de espírito que se poderia traduzir em termos iniciáticos.

É, em primeiro lugar, a Transfiguração e, em seguida, a Crucificação.

É o único modo de ir para a Ressurreição.

Vocês são ajudados pela qualidade das vibrações e a qualidade das partículas que se derramam sobre a Terra
desde quase trinta anos.

Mas, ainda uma vez, ninguém pode fazer o trabalho em seu lugar e ninguém pode salvá-lo, a não ser você
mesmo.

Portanto, é um problema de identificação, de projeção.



Encontrar a Verdade não se faz por dedução.
Encontrar a Verdade e a Vibração não se faz pelo conhecimento, jamais.
Isso lhes foi dito: é preciso voltar a ser como uma Criança, quer dizer, aceitar não ser mais nada, não mais se
identificar ao papel que você desempenha para encontrar a Verdade.

Assim é e assim foi, repetido em muitas tradições, é o sacrifício de Abraão, é o mesmo princípio.

É o sacrifício do Cristo, é o mesmo princípio.

Cabe a você saber onde é seu Reino.

Cristo dizia: “Meu Reino não é desse mundo”.

Vocês acabam de viver o Coroamento de sua Realeza, para aqueles que ativaram as Coroas, mas vocês não
podem viver isso enquanto consideram que seu Reino é aqui.

Mas é sua Liberdade a mais estrita.
Se vocês querem aderir a uma estrutura de carbono e estão persuadidos de que, nessas estruturas de
carbono, se encontra seu futuro, eu os tranquilizo, será.

Questão: qual era o interesse da falsificação para os maus rapazes?

O interesse era de se crerem criadores.
Porque eles pensavam, em sua lógica de fantoches, que, quando se cria algo, se tem poder sobre a criação.

Isso não é da criação, isso se chama de escravidão.

Eles não foram capazes de apreender que as criadoras ou a Fonte tornam toda criação Livre e definitivamente
Livre.

Ora, a palavra Livre, no espírito daqueles que organizavam os mundos, era impossível, eis que organizavam os
mundos e os influenciavam por regras, dentro da Liberdade.

Por exemplo, um planeta, ele não gira em quadrado, mesmo nos mundos Unificados.

São as leis geométricas e matemáticas.

Eles quiseram fazer a mesma coisa para os Espíritos.
Torná-los quadrados, e vocês veem no que isso dá.

Um Espírito é Liberdade.
Não há ser fixo dentro de uma forma como vocês foram, mas para viajar nos Multiuniversos, nas
Multidimensões, fazendo passar a totalidade da Consciência de uma Dimensão à outra e, portanto, de uma
forma a outra, e não permanecer fixo dentro desse corpo.

Portanto, não houve qualquer interesse na falsificação.
Isso que foi vendido, é o interesse de dizer que, se comprimimos a Luz, ela vai crescer.
E a Luz não é feita para ser comprimida.
A Luz não é feita para Ser.

Quer dizer, aparecer e viver, e em nenhum caso para ser comprimida e ocultada.
Portanto, é uma grande dissimulação.

E vocês verão, aliás, que, quando vocês se extraírem da matriz, mesmo no que vocês têm, suas vidas
passadas, suas memórias, sua experiência, não pode mais nada dizer nos mundos Unificados e é totalmente
dissolvido.

E há alguns sábios, alguns místicos, que viveram esta dissolução e do que eles falaram, sobretudo no oriente?
Que além de qualquer identificação da forma, vocês se fundem na Fonte, vocês se tornam impessoais, vocês
se tornam Brahma, vocês perdem qualquer marcador ligado à Ilusão.

Quando vocês se tornam isso, qual importância têm seus papeis que vocês tiveram, fossem eles os mais
prestigiosos desta criação?
Mais nenhum sentido.

Mas a problemática é que vocês são identificados a esse corpo, a esta evolução.

A desidentificação é a Crucificação.

A testemunha, ao nível de seu corpo, de que algo se abre, nesse nível, é a Coroa Radiante do Coração e,
depois de um pouco, o despertar das 3 Lareiras, que não vai se fazer em um minuto.



Alguns já o viveram e outros vão levar um pouco mais de tempo para vivê-lo.

Mas, assim que a Coroa Radiante do Coração esteja despertada, assim que o Triângulo sagrado, ponta para
baixo, no Coração, esteja ativo, vocês sabem pertinentemente onde está a Verdade e onde está a Ilusão,
mesmo se vocês estão ainda na Ilusão.

Vocês o sabem porque vocês o experimentam.
Não é mais uma crença, é a Verdade do que vocês vivem.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu agradeço por sua escuta muito atenta e, então, sobretudo, vou desejar-lhes muito
boas Vibrações, porque é o que os coloca na Consciência Unificada.

Vocês não podem pretender estar na Consciência Unificada se não Vibram, se não vivem esta Consciência.

Ainda uma vez, não é na cabeça, não é um desejo, não é um ideal, é um estado.
É profundamente diferente.

Então, eu lhes digo até muito em breve e vão cada vez melhor.

Estaremos em breve reunidos.

Até breve.

__________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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~ A UNIDADE REENCONTRADA ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor e a Unidade estejam com vocês e em vocês.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu volto após ter-lhes entregue o ‘Yoga da Unidade’, aquele que, através da
ignição das suas 12 Estrelas existindo no seu cérebro e no seu Coração, assim como nas suas células, põe fim, se tal

for o seu devir, à Ilusão e, portanto, à personalidade.

Queridos Irmãos e queridas Irmãs eu tenho primeiramente que redefinir que cada um de vocês, onde quer que
estejam sobre essa Terra, tem um destino que é semelhante, aquele de tomar Consciência e se estabelecer na

Unidade, na sua Verdade, a fim de fazê-los retornar para a Unidade.

Compreendam bem que nessa Terra, nesse momento, nesse momento tão intenso e tão atemporal, cada um de
vocês encontra, pela Graça da Luz e da Unidade, o caminho que lhe é próprio em Verdade.

A Luz, a Vibração da Consciência Unitária está se revelando de novo nesse mundo, permitindo, como vocês sabem e
como foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL, reconectar as 144 facetas existindo em ressonância na sua cabeça e no

seu Coração.

Essas 144 facetas que foram, desde muitíssimo tempo, erradicadas desse mundo.

Eu lhes dei nessa ocasião o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’.

Alguns de vocês, aliás, notaram que a ordem de ativação das Estrelas de Maria que eu lhes dei não é exatamente a
mesma daquela que lhes foi dada pelo Arcanjo MIGUEL.

Não há qualquer erro.

Há simplesmente, em meio a essas 12 Estrelas, 144 caminhos, 144 facetas permitindo reunificar o seu prisma e
reencontrar o que, durante a minha vida, eu denominei o Si.

*** 

Essa realização do Si, bem além da identidade, da personalidade e dos papéis desempenhados nessa matriz,
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falsificados como autênticos, é o que lhes permitirá, se tal for a sua Vibração e, principalmente, se tal for o seu
Coração, alcançar a sua Essência, a sua Unidade.

Alguns de vocês, queridos Irmãos e queridas Irmãs, irão à sua Unidade em linha reta, outros terão necessidade de
viver ainda nesse mundo em estrutura de carbono, mas não mais dissociado, porque o fim da dissociação chegou.

Porque, como disse o Arcanjo MIGUEL, vocês reativaram, pela sua constância e pelo seu trabalho, a rede cristalina
Unitária da Terra.

Vocês então revelaram o Cristal azul.

Vocês revelaram a sua Dimensão essencial, a sua Tri-Unidade, inscrita em vocês, aqui mesmo, na sua presença
nessa Dimensão.

Vocês revelaram a sua Dimensão CRISTO, a sua Dimensão MARIA e a sua Dimensão MIGUEL, tendo reconectado
os três pontos de Vibração do Triângulo, presentes no seu Coração, permitindo então, à Gaia, viver sua elevação nos

mundo Unificados.

Compreendam bem e aceitem, porque na Verdade há apenas que aceitar, que cada um irá onde a sua Vibração o
levar e eu diria mesmo onde a sua humildade e a sua simplicidade o levarem.

Não pode haver erro de encaminhamento, não pode haver erro de destinação.

Cada um tem a sua destinação.

Há muito numerosas Moradas na casa d'A FONTE.

Cada um irá onde o levar a sua Essência.

Alguns irão reencontrar a sua Essência.

Alguns irão reencontrar algumas linhagens e outros, enfim, continuarão a explorar os mundos em estrutura de
carbono, mas não mais dissociados.

Não há então preeminência, nem superioridade de um caminho ou de outro.

Há, simplesmente, caminhos que, de todo modo, levarão definitivamente à sua própria Unidade.

*** 

Como alguns de vocês sabem disso, eu decidi não mais lhes comunicar a minha identidade anterior, confirmando,
assim, que as palavras que eu esculpo e que eu cinzelo para vocês, aqui, não têm estritamente nada a ver com a

forma que eu ocupei.

E assim deve ser para vocês mesmos, se vocês decidirem, pela Vibração e pela Luz, retornar à sua Essência, à sua
Divindade.

Cabe transcender os papéis, as classes, essas que vocês ocuparam nesse mundo, em meio aos seus jogos, em meio
às ilusões.

Reencontrar a Essência do que vocês são, retornar como Filho da Lei do Um à sua Unidade, necessita sair da
Dualidade, mesmo conectado à Fonte.

Lembrem-se de que não há outra porta de saída do que o Coração, de que não há outra porta de saída do que a Luz
Vibral.

A Inteligência da Luz sabe disso.

A Inteligência da Luz age em cada um de vocês.

E lembrem-se de que todos vocês estão, doravante, interconectados e interligados, muito além de uma malha
correspondendo às forças etéreas do planeta e, portanto, das forças eletromagnéticas contrárias, mas vocês estão
religados, doravante, pelas partículas adamantinas e pelas redes cristalinas que se estabeleceram sobre a Terra
desde o dia 29 desse mês, abrindo então a porta para a unificação de Gaia com suas as Dimensões Unificadas.

*** 

Nada há a temer, nada há a esperar tampouco.

Há apenas que se estabelecer na Presença.

Isso é, realmente, qualquer que seja o seu caminho e qualquer que seja a sua destinação, a coisa mais importante
para estabelecer hoje.

A demonstração do seu estabelecimento no seu alinhamento, no seu Fogo sagrado, em meio ao Coração, em meio à
cabeça e em meio ao sacro, reflete-se e é assinalado pelo que eu chamei de Samadhi, a Alegria interior, pelo

estabelecimento da Coroa Radiante e do Triângulo Sagrado presente no interior dessa Coroa Radiante,
restabelecendo-os, por intermédio de MARIA, à sua filiação em estrutura de carbono, associado ao trabalho realizado

há muitíssimo tempo neste mundo.

Não há outra Verdade do que a sua.

Não há outra Unidade do que a sua, entretanto, tão semelhante e tão diferente para cada um de vocês.



Cabe reencontrar a sua Unidade, se tal for o seu desejo.

Reencontrá-la necessita de Ser, de instalar-se no instante, na atemporalidade do seu presente, para reencontrar e
vibrar em uníssono com o que vocês são em Verdade.

Vocês devem, para isso, liberar-se de qualquer compromisso, desvencilhar-se, literalmente, das identidades, dos
papéis e das funções, quaisquer que tenham sido em meio a essa Ilusão, porque, definitivamente, todos nós somos

Um.

E se juntar ao Um, é fazer cessar o que é múltiplo.

Juntar-se ao Um, é extrair-se, dar o passo essencial.

Esse passo essencial (que foi denominado, pelo Arcanjo ANAEL: “abandono à Luz”) que é o sacrifício, sacrifício do
abandono da sua própria Dualidade, a fim de reencontrar a Essência que vocês são.

Reencontrando essa Essência, vocês devem aceitar, também, que alguns dos nossos Irmãos e Irmãs na humanidade
não têm absolutamente nem vontade, nem anseio, nem desejo até mesmo de se estabelecerem em meio à sua Fonte

e sim de continuar a aventura da Consciência nos mundos em estrutura de carbono ou em outros mundos
intermediários.

E essa escolha, mais uma vez, é perfeitamente respeitável.

Não há nem que denunciar, nem que criticar, há apenas que aquiescer e abençoar o caminho de cada um, porque
cada Um tem um destino e um propósito que lhe são próprios.

Não há superioridade, há apenas diferenças.

Isso é fundamental.

*** 

Agora, no que se refere aos prismas, as 144 facetas do seu veículo interdimensional permitem estabelecer, pelos 12
Cordões celestes e pelos 4 Pilares assim nomeados, as suas Linhagens interestelares, a sua origem Dimensional: é

por esse prisma, por essa reunificação com a Consciência do que eu denominarei a Merkabah coletiva
interdimensional, que vocês irão reconectar Yerushalaïm.

Mas, novamente, o número é agora suficiente sobre a Terra para realizar o mecanismo da translação Dimensional
no momento que vocês julgarem bom.

Nós lhes pedimos, aliás, os Arcanjos, como nós, o Conselho dos 24 Anciãos, para continuar o trabalho de Unificação
da sua Coroa, toda noite, às 19 horas, durante um minuto, durante uma hora, ou a cada minuto, ou a cada respiração

da sua vida.

São vocês que decidem, porque vocês estão agora, de maneira atemporal e pelas partículas adamantinas, religados,
pelos múltiplos canais de Luz Vibral, uns aos outros.

Vocês estão, como MARIA lhes disse, coroados e redimidos.

Essa é a estrita Verdade.

Resta se estabelecerem em meio ao que vocês são, aqui mesmo.

Então, qualquer que for o seu destino, quaisquer que for o seu propósito e o seu caminho, qualquer que for o seu
objetivo hoje, todos vocês vão, sem exceção, conectar-se à Luz Vibral.

Cabe a vocês saber se vocês desejam se extrair, dessa Ilusão.

Cabe a vocês saber se vocês desejam continuar nos mundos em estrutura de carbono, mas onde não existe mais
predador, onde não existe mais competição, onde se encontra simplesmente a Beleza, a Verdade e a Graça.

Beleza, Verdade e Graça que são os suportes desse novo mundo, dessa nova Vibração e da Inteligência da Luz.

Que seu destino seja se reunir a A FONTE ou se estabelecer em meio aos mundos de carbono Unificados, isso,
definitivamente, diz respeito a vocês, a vocês consigo mesmo.

Não há, de novo, caminho melhor ou superior a outro.

Há apenas o restabelecimento da sua Verdade e da sua Unidade.

Há então retorno à Unidade, em um caso como no outro.

*** 

Como eu disse na primeira vez em que eu vim entre vocês [em 25.02.2010], o meu papel era, sobretudo, permitir-lhes,
se tal fosse o seu desejo, restabelecerem-se no Si, no Samadhi, na realização do que vocês são além da Dualidade,

além mesmo dos mundos em carbono.

Quer se guardando a memória e permanecendo nos mundos de carbono, quer retornando à sua Essência, à sua
origem Dimensional e estelar.

Isso cabe a vocês, porque apenas vocês podem aquiescer ao seu próprio caminho.



Apenas vocês que podem ir aonde vocês decidiram ir.

Mas compreendam, mais uma vez, que o acesso à Unidade, o acesso a A FONTE além desses mundos em carbono,
passa obrigatoriamente, a partir de agora, pela sua colocação na Unidade, pela sua colocação em meio a vocês

mesmo, na Luz Vibral e sob a influência real da ‘Lei da Liberdade e da Graça’, do estabelecimento da Luz Vibral em
meio esse corpo e a essa Consciência que vocês são.

*** 

A conexão com o corpo de Estado de Ser é, hoje, Verdade.

Onde vocês estiverem sobre essa Terra, onde vocês estiverem em vocês, no nível de Consciência, isso vai se
tornar realidade e Verdade.

Mas isso não abre a porta do retorno a A FONTE, porque A FONTE é Coração e não a cabeça.

Porque A FONTE se encontra em vocês, escondida no mais profundo do Coração.

A chave do seu Coração, eu jamais irei dizer o suficiente, é simplesmente essas duas
palavras: humildade e simplicidade.

Não há outra possibilidade de alcançar a Unidade.

E, como lhes disse o venerável Omraam, até agora, vocês tiveram uma parte da sua Consciência na Unidade e a
outra parte da sua Consciência que descobria os mundos da Dualidade e Unificados ao mesmo tempo.

Hoje, as escolhas estão feitas.

Mas lembrem-se também de que, até o último minuto, até o momento em que Gaia se elevar, ela também, vocês
poderão se estabelecer na sua própria Unidade, com a condição de manifestar a Graça, a Verdade, a Beleza, pela

força da humildade e da simplicidade.

Então, para praticar o ‘Yoga da Unidade’, cabe a vocês definir o seu melhor caminho para percorrer as 12 Estrelas.

*** 

Não esqueçam que a rede adamantina está perfeitamente constituída, agora, sobre toda a Terra.

O trabalho se torna coletivo.

Colocando a sua Consciência sobre um dos 12 pontos ou sobre os 4 Pilares, ativando a Coroa completa, vocês irão
constatar instantaneamente que vocês não estão mais isolados e que vocês estão religados a uma rede de Luz

magnífica que prefigura e antecipa o que acontece nos mundos Unificados.

Muitos de vocês são chamados a se tornar Mensageiros, Mensageiros da Luz e da Unidade, Mensageiros de
algumas Consciências Unificadas.

Lembrem-se de que, mesmo se isso se estabelecer em vocês, a garantia da Verdade, da Beleza e da Graça está
unicamente em permanecer humilde.

Eis o que eu tinha para lhes dar, eu, pessoalmente, hoje.

E eu gostaria também de abrir, com vocês, agora, um espaço de questionamentos relativo, se possível, ao que eu
acabo de lhes dizer: a Unidade reencontrada.

Então, queridos Irmãos e queridas Irmãs, eu os escuto. 

***

Pergunta: como situar o estado de Buda em relação à Tri-Unidade?

Querida Irmã, o estado de Budado é um estado de Samadhi.

Não existe um Samadhi, mas vários Samadhi.

Os primeiros Samadhi correspondem simplesmente ao estabelecimento da Vibração em meio ao Coração, que isso
seja pela Coroa Radiante e, agora, pelo Triângulo Sagrado, podendo se manifestar em outros locais por uma

sensação de dor naquele nível.

E depois, gradualmente e à medida da descristalização da Dualidade, estabelece-se em vocês uma sensação de
leveza, uma Vibração cada vez mais doce, que aproxima da dissolução na Unidade, o que é denominado no Vedanta

o ‘estado de Brahman’.

O ‘estado de Buda’ situa-se na intersecção do último Samadhi, apenas antes do que é chamado de Maha Samadhi,
aquele que confere a imortalidade e, então, o retorno à Essência.

Buda é uma etapa, não é uma finalidade.



*** 

Pergunta: como conciliar a Presença no Coração e a Presença em nossa vida concreta?

Caro Irmão, cada caso é diferente, cada ser humano é diferente.

Alguns de vocês, aqui, foram obrigados a deixar tudo para se estabelecerem no Coração.

Outros continuam ao mesmo tempo a ter ocupações em meio à Ilusão, que isso seja as crianças, uma
responsabilidade, que isso seja um trabalho, mas, em última análise, gradualmente e à medida que as semanas

passarem, e vocês se estabelecerem, se tal for a sua escolha, na Unidade, vocês irão constatar que terão cada vez
mais dificuldade para manter esses papéis.

Será dada a vocês, estejam certos, pela Inteligência da Luz, a capacidade necessária e a energia suficiente para
realizar o que é para realizar.

Outros têm a oportunidade de poder viver uma liberação total de todos os engramas denominados sociais.

Lembrem-se de que vocês não chegaram por acaso a essa idade, hoje, no mundo, nas ocupações que vocês têm,
que isso seja se ocupar de crianças ou se ocupar de outras pessoas, que isso seja trabalhar em tal local como em

outro local ou de não mais trabalhar, porque a Inteligência da Luz vai operar em vocês, para levá-los aonde devem ir.

Isso pode se expressar, para alguns, pelo aparecimento de resistências, de conflitos.

Isso é, evidentemente, a Verdade do que deseja para vocês a Luz Vibral e sua Inteligência.

Então, cabe a vocês se adaptar, cada um, nisso que vocês chamam de vida concreta, que nós denominamos, nós, a
Ilusão a mais total.

A um dado momento, a Consciência, efetivamente, estabelece uma escolha.

O que ela deseja?

Estabelecer-se no Si de maneira definitiva e viver o Maha Samadhi, ou continuar a manter essa Ilusão de um modo
ou de outro?

Mas, mais uma vez, e como nós o dissemos, são apenas vocês que podem realizar essa última etapa.

Apenas vocês frente a vocês mesmos que podem decidir.

Eu não posso dar para cada um a resposta mais adequada porque é uma resposta de si frente ao si.

Retenham, entretanto, que se vocês agirem através da Graça, da Verdade e da Beleza, o seu caminho tornar-se-á um
caminho de rosas.

Naquele momento, tudo irá se tornar fácil, a evidência far-se-á, vocês não terão mais combate, não terão mais
resistência e tudo irá se estabelecer na sua vida segundo as leis da Unidade e da facilidade.

Mas, novamente, vocês devem talvez, para alguns, deixar certas coisas para adquirir outras coisas.

Alcançar o Ser necessita, às vezes, de deixar tudo.

Isso foi ilustrado em todas as tradições.

Vocês não podem participar, a um dado momento, deste mundo e ser de mundos Unificados.

Novamente, eu especifico que o caminho de cada caso é diferente, mas se um dia vocês se encontrarem
confrontados com esse dilema, com essa problemática de escolha, então apenas vocês e vocês sozinhos que podem

realizar esse abandono à Luz.

O Abandono à Luz que se faz e que se reflete pela ativação da Alegria interior, do Maha Samadhi ou
do Samadhi intermediário e em todo o caso pela Fluidez, pela Unidade e pela Verdade.

*** 

Pergunta: alguém que descobrisse hoje esses caminhos espirituais, ele poderia começar pelo ‘Yoga da Unidade’ ou
bem deveria primeiro começar por outras coisas?

Querida Irmã, cada caminho sendo diferente, alguns irão viver imediatamente o ‘Yoga da Unidade’ (*), outros irão
repassar anteriormente pelas ‘Núpcias Celestes’ (**), passando pela ativação das 5 novas frequências e dos 5 novos

corpos ('Yoga Celeste') (*).

Mais uma vez, aí também, cada caminho é diferente.

Lembrem-se de que, como o anunciou o Arcanjo MIGUEL, os textos são palavras.

As palavras podendo ser interpretadas e traduzidas de um modo que é muito diferente para cada um.

Mas, além disso, existe um religação às palavras pronunciadas pelo Arcanjo, permitindo, de maneira atemporal, viver
as ‘Núpcias Celestes’ hoje.



Do mesmo modo, o ‘Yoga da Unidade’ permite-lhes estabelecer a Coroa da sua cabeça e então sentir as Estrelas.

Lembrem-se de que isso não é um trabalho intelectual, mas um trabalho Vibratório.

Portanto, vocês não devem confundir estar no Coração (tal como se pensa e se concebe) e estar no Coração pela
Vibração da Unidade.

Trata-se de dois mundos totalmente diferentes.

Assim, cada um deve vibrar e perceber a Vibração real e da sua Consciência, acompanhando a Vibração ou a
seguindo, mas cabe a ele(a) se estabelecer na Alegria e na facilidade.

*** 

Pergunta: poderia nos falar dos 12 Super Universos?

Antes de falar dos 12 super Universos, eu creio que isso foi dito pelos Arcanjos, e eu calcarei minhas palavras sobre
isto porque são importantes.

O conhecimento pode ser assim dividido em dois conhecimentos.

Um conhecimento Interior e um conhecimento exterior.

O conhecimento exterior compreende duas partes: o conhecimento exotérico e o conhecimento esotérico.

O conhecimento Interior é, ele, etimologicamente aquele que existe sem o filtro do mental.

Ele é então Interior, imediato, espontâneo.

Como disseram alguns sábios: falar-lhes do outro lado não lhes permite passar ao outro lado.

Da mesma maneira, falar-lhes dos 12 Super Universos não lhes permite ali aceder.

Isso continuará a ser letra morta porque não é possível fazer vibrar o que existe em meio a esses mundos Unificados,
muito além da sua realidade ou mesmo da sua simples vivência de Estado de Ser ainda fracionada.

Eu os convido então, do mesmo modo que nós revelamos os 144 caminhos existentes em meio às 12 Estrelas
(porque cada um pode utilizar o caminho que desejar ou que ele desejou criar em meio a essas 12 Estrelas) do

mesmo modo, falar-lhes do seu corpo de Estado de Ser, descrever-lhes um corpo de Estado de Ser de 11ª Dimensão,
de 18ª ou de 24ª Dimensão, permaneceria apenas um conhecimento esotérico, mas de todo modo exterior.

Somente o conhecimento Interior, Vibral se eu puder dizer, é capaz de fazê-los perceber e vibrar certas concepções
que jamais podem ser elaboradas neste mundo ilusório.

Toda falsificação, aliás, consistiu em fazê-los acreditar que através de determinado sistema de conhecimentos
exteriores, mas ditos esotéricos, em meio a diferentes sistemas perfeitamente constituídos, vocês poderiam se liberar

e evoluir para a Luz.

Nada há de mais falso.

Isso faz parte da ilusão Luciferiana como foi estruturada, como foi construída por Yaldébaoth.

Compreendam bem que o único conhecimento é imediato e ele é Interior e jamais será exterior porque isso que releva
do conhecimento exterior, mesmo se os ensinamentos forem corretos e totalmente corretos, servem apenas a uma

finalidade, que é a ilusão Luciferiana, dando-lhes a ilusão de progredir nesse mundo (e certamente vocês ali
progridem, vocês ali adquirem certo número de experiências), mas jamais isso lhes permitiria dali sair porque o único

modo de sair é o Coração, o que eu denominei durante a minha vida: “a realização do Si”, “a realização da
impermanência do estado bramânico”.

Nos tempos em que vocês vivem, não é conveniente outra coisa do que a simplicidade, do que a humildade, e que os
estabelecem em meio à Graça, à Beleza e à Verdade.

Todo o resto afasta-os do seu Coração, do seu centro e da sua Unidade.

Aqueles - e nós os prevemos - que tiverem necessidade de aprender certos ensinamentos chamados de
conhecimento exterior, mesmo sendo esotérico, prosseguirão nos mundos em carbono, não mais desligados da

FONTE, mas, entretanto, onde eles poderão saciar suas inclinações e seus desejos que restam para experimentar
antes de se reunirem definitivamente à FONTE.

*** 

Pergunta: poderia nos falar do fim do mundo ilusório?

Caro Irmão, cada um viverá as suas escolhas.

Cada um viverá a sua Vibração.

Cada um viverá a sua destinação e o seu caminho.

Lembrem-se e essa palavra foi seguidamente empregada: a lagarta se torna borboleta.



Antes da lagarta se tornar borboleta, a crisálida deve se constituir.

Esses momentos, como vocês sabem, serão e se chamam os ‘3 Dias de Trevas’.

Naquele momento, quando a crisálida for constituída, as borboletas nascerão.

Elas estarão, contudo, sempre na 3ª. Dimensão porque deverão ali trabalhar ainda um pequeno tempo, a fim de
permitir àqueles que são ainda lagarta verem a Luz Unitária e, se possível, reconduzi-los à sua própria Fonte.

Como irá terminar o mundo concreto?

Vários vislumbres e vários aspectos podem ser dados.

Obviamente, há uma ‘visão do medo’, que é apenas o reflexo do seu próprio medo Interior.

Então vocês seriam tentados a chamar isso de destruição, de basculamento dos pólos, de erupção da luz solar, de
transformação do sol no gigante vermelho, a aparição em seus céus de coisas excepcionais.

E depois há a ‘visão Unitária’, onde a Alegria vai aumentar, onde as partículas adamantinas, que vão penetrar cada
vez mais nesse mundo como alguns já as percebem e as veem, vai fazê-los vibrar cada vez mais na Unidade, vai

fazê-los Seres de pura Luz, irradiantes e transcendentes dessa Luz.

Cada um viverá em função do que ele desejar.

Do mesmo modo que, quando vocês vivem em meio a essa Ilusão um processo denominado morte, quando essa
morte é anunciada, não os pegam de surpresa.

Há sempre algumas etapas para passar.

Primeiramente a negação, a recusa, a negociação, a aceitação e enfim a serenidade.

Do mesmo modo, para o fim do que vocês denominam esse mundo concreto e ilusório, cada um de vocês irá passar
por essas etapas.

Alguns já passaram.

Alguns não passaram.

Aqueles que não quiserem passar, eu digo bem que isso não tem importância, porque a vida continuará para eles
como eles o desejam.

Lembrem-se de que na organização dessa translação dimensional [ascensão], tudo está em ordem e tudo está
perfeito, correspondendo assim à frase: “que lhes seja feito segundo a sua fé e segundo a sua Verdade”.

Não há então que projetar qualquer apreensão ou antecipação do que quer que seja.

O mais importante é reencontrar o que vocês são na Unidade e na Verdade.

Reencontrem a chave do seu Coração, vivam-na e Vibrem-na.

Todo o resto irá se estabelecer sob a ação da Inteligência da Luz e a Inteligência da Luz será sempre, como eu já
disse, muito mais inteligente do que o seu mental.

Agora, grande número de profetas, grande número de médiuns e de seres tendo percorrido essa Terra, tiveram
acesso a essa visão.

Eu mesmo, na minha vida, a descrevi.

Muitos seres a descreveram, cada um em função dos seus próprios filtros no momento em que a viviam.

Essa etapa depende do seu ‘ponto de vista’ e do seu olhar.

Se vocês realizarem o ‘Yoga da Unidade’ e se vocês se estabelecerem em seus 4 Pilares, que, eu repito, são
a Atenção, a Intenção, a Ética, a Integridade, naquele momento, isso acontecerá de maneira evidente e simples e

principalmente em uma grande Alegria.

*** 

Pergunta: poderia desenvolver sobre os 4 Pilares?

Caro Irmão, a Atenção é Alfa.

A Atenção, e colocar Atenção, significam que a Consciência, na Unidade e na Verdade, como em meio a essa Ilusão,
vai focalizar sobre algo.

E, aliás, é a partir desse princípio, denominado Alfa ou ‘Fogo Prometeico’ ou ‘Fogo Luciferiano’, que o mundo foi
falsificado.

A Atenção que vocês vivem hoje está, de maneira muito habilidosa, centrada sobre a sua vida concreta, como vocês
a nomeiam: afetiva, sexual, social, familial, profissional.

Ora, a Consciência segue a Atenção.

A Intenção segue a Atenção, colocando-os sobre um caminho que foi qualificado de ‘Alfa e Ômega’, mas chegar à
Atenção é tornar-se Criador.

Assim CRISTO disse: “Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Eu sou AL e OD”.



Centrando-se no ‘Aqui e Agora’ (representados por 2 outros Pilares: IM e IS), vocês vão poder traçar a sua Cruz da
Redenção.

O desdobramento e a manifestação de Ki-Ris-Ti e do princípio Tri-Unitário – CRISTO, MARIA e MIGUEL –, permitiu
reimplantar o conjunto das suas funções espirituais.

Enquanto vocês estavam fechados em meio à Dualidade, chamado de mundo binário, entre Alfa, Bem e Mal, vocês
não podiam irradiar o OD.

Vocês estiveram fechados em meio a um triângulo invertido, vocês se estabeleceram no julgamento e na dicotomia,
na 3D dissociada.

Hoje, vocês têm Liberdade de juntar a Intenção e de se tornarem Criadores.

A partir do momento em que a sua Intenção for centrada pela Integridade e pela Ética, naquele momento, vocês se
estabelecem no centro, e naquele momento, as partículas adamantinas presentes na Terra podem irradiar em

vocês, restituindo-os à sua própria Unidade.

Portanto, o conhecimento exterior é aquele da visão exterior.

Ele está associado ao triângulo Luciferiano, constituído por AL, Atração e Repulsão (ou, se preferirem: AL, Bem e
Mal) que fez com que o seu cérebro, no qual foram enxertadas partículas falsificadas sob forma de ‘núcleos’, por

manipulações genéticas, inscrevesse em meio ao Homo sapiens certo número de Dualidades.

Essa Dualidade é indispensável para manter a matriz.

Portanto, conforme onde vocês colocarem a sua Atenção e a sua Intenção, conforme a sua Ética e a sua Integridade,
vocês vão poder, ou não, se estabelecer sob a influência do canal do Éter (canal denominado Sushumna) sobre o

qual foram inseridas ‘partículas adamantinas’.

Naquele momento, vocês se tornam, vocês mesmos, canal e Fonte de Cristal, e ponte entre a sua personalidade de
3D dissociada e a sua Dimensão de Estado de Ser.

Dessa maneira, os 4 Pilares, como lhes foi dito, correspondem também às 4 linhagens espirituais e também aos 4
Elementos, mas não mais fechados e privados do Éter (ou, se vocês preferirem, da Eternidade), mas, sim,

recolocados no centro pela Eternidade, pelo Coração.

Assim, então, irradiar as 12 Estrelas limita o Fogo Luciferiano e o Fogo Prometeico, permitindo-lhes reencontrar
o Fogo do Coração - CRISTO, MARIA e MIGUEL -, cuja ponta não está mais no alto, mas embaixo e recolocado no

local correto, ou seja, no Coração.

A fecundação do Espírito e da matéria, em meio à matéria.

Portanto, evidentemente, aí aonde vocês colocam a sua Consciência, a sua Intenção e a sua Consciência, se isso se
referir ao conjunto dos mundos Ilusórios, como por exemplo olhar imagens com os seus olhos, ver e até mesmo pela

clarividência ou pelo 3º Olho.

A vidência pelo 3º Olho ou a ‘vidência astral’, mesmo existindo no nível do plexo solar, não tem estritamente nada a
ver com a visão Interior.

A visão da intuição associada ao 3º Olho é centrada pelo triângulo Luciferiano, símbolo - ô como conhecido - e sobre
o qual os Arcontes brincaram: o olho no meio da pirâmide e depois o olho em cima da pirâmide.

O olho do Coração nada tem a ver com isso, porque o Um serve Todos, contrariamente ao Todos servem Um,
Luciferiano.

O princípio foi exatamente invertido e virado.

Assim, então, aonde vocês põem a sua Atenção, com a Intenção de tornar-se novamente Criador e Unitário, vocês
se recolocam muito facilmente na Ética e na Integridade, permitindo-lhes viver o ER da Eternidade, do Éter,

colocando-os novamente então no Coração e permitindo-lhes implantar a sua visão Interior, o seu conhecimento
Interior e não mais aderir ao conhecimento exterior.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, do meu Coração ao seu Coração, que a Alegria da Unidade e da Verdade, que a
Graça e a Beleza estejam em vocês, por vocês e vocês.

O meu Amor os acompanhe.



************

(*) - 'Yoga da Unidade' e 'Yoga Celeste':

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) - 'NÚPCIAS CELESTES':

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*** 
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 Eu sou Uriel, Anjo e Arcanjo da Presença.

Aquele que abre a boca, eu sou o Evangelho.

Bem amadas Sementes de estrelas e Filhos da lei de Um, eu venho para vocês, e em vocês, para viver o que é
para viver agora, e aqui.

Vamos, vocês e eu, em Vibração e em Verdade, passar as doze portas da Vibração da Unidade, juntos.

Primeira porta: AL, Alfa

... Efusão Vibratória...

Segunda porta: meio da fronte, à esquerda , Atração [Bem].

... Efusão Vibratória...

Meio da fronte, à direita, Repulsão [Mal].

... Efusão Vibratória...

Têmpora esquerda, Clareza.

... Efusão Vibratória...

Têmpora direita, Precisão.

... Efusão Vibratória...

Acima da orelha esquerda, IM, Aqui.

... Efusão Vibratória...

URIEL - 2 de outubro de 2010
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Acima da orelha direita, IS, Agora.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha esquerda, Unidade.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, Profundez.

... Efusão Vibratória...

Côncavo da nuca, à esquerda, AM, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória...

Atrás da orelha direita, no côncavo da nuca, à direita, Visão.

... Efusão Vibratória...

Ao centro do côncavo da nuca, OD.

... Efusão Vibratória...

Pelo Ar do Éter, Redenção, Unidade.

Vibração, Essência.

Amor.

Graça e Beleza.

Unidade.

Verdade.

... Efusão Vibratória...

Ponto do Coração, Maria.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo esquerdo, Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ponto acima do mamilo direito, Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Tri-Unidade, Verdade e Vibração.

Ativação.



... Efusão Vibratória...

Conexão.

... Efusão Vibratória...

Amor e Unidade.

Eu sou o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Bênção.

Filhos da Lei de Um, de Espírito a Espírito, Uriel os saúda.

************
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Pergunta: há um meio para entrar em contato com seu Anjo Guardião?

Bem amada, o silêncio mental total é a condição sine qua non para contato com o Anjo Guardião.

Houve mecanismos, que foram iniciados há mais de 2 anos, relativos à atividade do Arcanjo Jofiel (Arcanjo do
Conhecimento e da Luz dourada), permitindo estabelecer as primícias dessa comunicação.

A comunicação com o Anjo Guardião intervém, frequentemente, durante a noite, durante os sonhos ou de maneira
subconsciente.

Muitas vezes, o primeiro contato é simplesmente o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, à noite.

Mas com frequência, o medo faz romper a comunicação.

Existem caminhos, muito diferentes para cada um de vocês, nessa humanidade, com relação ao contato
consciente com o Anjo Guardião.

Tudo depende, é claro, do que vocês assinalaram como evolução e especialmente a capacidade possível, para
vocês, para viver com um Anjo Guardião, ao seu lado, de maneira consciente, o que não é sempre evidência.

*** 

Pergunta: logo que se acorda de manhã, com a sensação de que uma voz falou ao ouvido, é a Presença do
Anjo Guardião?

De maneira quase constante.

A única Entidade de consciência capaz de interromper seus sonhos e de intervir diretamente, antes que os seus
circuitos (Sutil e Vibral) sejam construídos é, efetivamente e unicamente, o Anjo Guardião.

*** 

Pergunta: há muitos anos um Mestre indiano fez cessar os sonhos premonitórios que eu tinha
frequentemente. Hoje esses sonhos ainda não voltaram.

Bem amada, deve-se concluir que esse Mestre indiano estava muito inspirado.

Porque, seguramente, os sonhos premonitórios, mesmo se úteis, refletem na certa uma conexão com a matriz astral
invisível, mais do que uma conexão com o seu Si.

ANAEL - 3 de outubro de 2010
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Desse modo, esse Mestre facilitou seu trabalho suprimindo esses sonhos.

Os sonhos premonitórios, com visão e antecipação do que existe ou do que existirá, são apenas o reflexo de uma
conexão com o mundo astral e, portanto, outra Ilusão.

Esse Mestre estava então perfeitamente inspirado.

*** 

Pergunta: por qual razão não aconteceram mais esses sonhos?

Então aí, bem amada, não me cabe conhecer a fisiologia exata do humano.

O que eu posso simplesmente dizer, é que o sonho é um espaço, frequentemente, como eu volto a lhe dizer,
relacionado com o astral, onde podem ocorrer algumas percepções, também, em relação com o Estado de Ser.

Isso, contudo, é muito raro.

Precisa ter ultrapassado, justamente, o contexto astral ou a matriz astral para poder aceder a esses espaços de
Vibrações.

O que é impossível quando a Coroa Radiante do Coração não está ativada.

Agora, parece-me, o fato de não se lembrar dos seus sonhos corresponde, tão simplesmente, a um despertar que não
ocorre no momento adequado, justamente, para se lembrar dos seus sonhos.

O sonho não é nem negativo, nem positivo, em si.

Existem mesmo maneiras de trabalhar em seus próprios sonhos (elas são múltiplas, essas técnicas), mas elas
representam apenas raramente uma capacidade para o acesso à outra coisa que essa matriz astral.

Os sonhos podem ser repletos de conteúdo e de significados, podendo orientá-los, em sua vida, em meio à
personalidade.

Mas lembrem-se de que o despertar e a realização do Samadhi tendem, em geral, a suprimir todos os sonhos, para
colocá-los em estado de despertar permanente e de Consciência permanente.

É, aliás, a característica essencial das primeiras fases do despertar, que é suprimir o sonho.

*** 

Pergunta: cada vez que UM AMIGO transmitiu informações sobre um Yoga, ele insistiu sobre a importância
da respiração. Por quê?

Bem amado, a respiração, para o ser humano, está associada ao Sopro, o que remete inelutavelmente, ao Verbo, ao
Sopro Criador.

A respiração foi reparada, desde tempos muito antigos, sobre essa Terra, por diferentes Sábios e diferentes
tradições, como um elemento podendo levar a uma transformação da Consciência.

Aqueles de vocês que vivem o Fogo do Coração têm perfeitamente consciência de que existe um outro Coração que
o coração físico, que ele está ligado, não por um batimento, mas por uma respiração.

Assim, portanto, o fato de colocar a Atenção e a Intenção sobre a respiração, durante as práticas do Yoga da
Unidade ou de qualquer outra forma de yoga, vai permitir fazer passar essa respiração de um nível a outro nível, de

uma consciência comum a uma Consciência Supra Mental.

A respiração é portanto, efetivamente, o ligante e o lugar que permite passar de um estado a um outro.

*** 

Pergunta: deve-se concluir que a respiração precede a Consciência ou bem o contrário?

Em certos casos, ela precede, em outros casos, ela se segue.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Sopro, ela é Verbo e ela é Criação.

Assim, portanto, há uma analogia entre o Verbo criador, o fato (como o faz o Arcanjo Uriel) de abrir a boca, de
permitir-lhes passar na Eternidade.

O Sopro é eterno.



Ele não é limitado à inspiração e expiração, existindo nessa forma de vida na qual vocês estão, mas existe, é claro,
através do Som, através dessa respiração, em todos os Universos e em todas as Dimensões.

*** 

Pergunta: há risco de confundir AL e o 3º Olho?

Bem amado, o que é denominado 3º Olho está situado no centro do Triângulo de Fogo falsificado ou Triângulo que
vocês conhecem nos símbolos presentes na superfície dessa Terra.

O 3º Olho está então no centro desse Triângulo.

Ele não está na raiz do cabelo.

Não pode ali haver confusão.

Todas as suas lâmpadas (ou chakras se vocês preferirem, na encarnação) são representadas sob forma de ‘roda’ (é
aliás o que quer dizer essa palavra).

Eu os lembro de que o único que não estava em roda era, justamente, o famoso 3º Olho que estava fechado em meio
à Ilusão Luciferiana.

Nós, através do Coroamento, apenas fazemos vivê-los e nós estimulamos, para restabelecer essa lâmpada que
estava falsificada, no estabelecimento sob forma de roda.

*** 

Pergunta: o fato de ver, ao despertar, diante dos olhos, como uma roda que gira, isso corresponde ao que
você descreveu?

Não.

A percepção interna do 3º Olho falsificado por Lúcifer vai se expressar por 7 fases de abertura.

Assim então, nas primeiras fases vocês sentem o que é denominado a ‘venda na testa’, e não na Coroa.

Em uma 2ª fase vão começar a perceber cores que giram umas nas outras, correspondendo, primeiramente, a cores
douradas nas quais gira o violeta.

Em seguida esse violeta vai passar ao exterior e o amarelo ao interior.

Chegando, ao estado de abertura total do 3º Olho, a uma percepção de luz branca girando, precedida previamente
pela visão de rostos passando.

Esses rostos que passam ao nível do seu 3º Olho, são os rostos que vocês tiveram em vidas passadas.

Mas, lembrem-se de que a abertura do 3º Olho é algo do qual devem rapidamente se salvar, como disse Buda,
porque é o nível da Ilusão e o nível dos poderes espirituais e não do Estado de Ser.

A ativação do 3º Olho bloqueia e impede a ativação do Coração porque a ativação do 3º Olho é um aprisionamento
em meio à Ilusão Luciferiana, refletindo-se pela percepção de uma venda sobre a testa e não de uma Coroa indo ao

redor da cabeça.

Enquanto houver fenômenos visuais existindo em meio a esse 3º Olho, a alma é seduzida por esses processos
visuais.

Certamente, é extremamente interessante ver desfilar essas vidas passadas, é extremamente sedutor poder penetrar
por esse 3º Olho e usar esse 3º Olho para agir sobre muitas coisas, mas isso não é o abandono à Luz, muito pelo

contrário.

*** 

Pergunta: quais são as prioridades hoje entre os protocolos fornecidos?

Bem amada, eu responderei que a prioridade é a Vibração, que a prioridade é se elevar no Supra Mental.

Então, é claro, alguns são plenamente capazes de realizar rapidamente esse processo de abandono à Luz.

Eu os recordo de que os primeiros a se abrirem e que constituíram o corpo de Luz, realizaram isso a partir de 1984.

Naquela época, os humanos que realizavam esse trabalho passavam muito tempo sobre cada chakra e sobre cada



corpo espiritual.

Hoje, se vocês forem capazes de se abandonar à Luz, instantaneamente vocês se juntam ao Estado de Ser.

Não é então uma questão de protocolo, não é então uma questão de yoga, mesmo isso podendo ajudar, mas, bem
mais, de um mecanismo existente e denominado ‘o sacrifício’ ou ‘o abandono da personalidade e do ego’.

A partir do momento em que vocês imergirem na sua própria Vibração, além do ego e da personalidade, a partir do
momento em que, como isso foi dito (e sobretudo agora e cada vez mais agora), se vocês se abandonarem ao que é

denominado Serviço, à humildade, à simplicidade, vocês irão atravessar o Fogo do Coração instantaneamente.

Lembrando-os (e eu os lembro do que eu sempre disse) de que o abandono à Luz apenas pode ser feito por vocês
mesmo.

Não há nenhuma técnica exterior que fará dar esse passo.

Porque são vocês que devem, em Consciência, decidir se Sacrificar com um S maiúsculo.

Eu falo do sacrifício do ego e da personalidade.

Hoje, devido ao ambiente Vibratório (e exatamente, agora, devido à reativação da Merkabah interdimensional
coletiva), todo ser humano tem a capacidade para realizar esse abandono à Luz, instantaneamente.

Vocês irão constatar, aliás, ao seu redor, nos seus familiares ou nas suas relações, pessoas não estando jamais
interessadas pelo que quer que seja de espiritual ou de esotérico que, da noite para o dia, irão bascular no Estado de

Ser.

Isso irá se tornar cada vez mais comum.

*** 

Pergunta: Por que convém hoje se desviar do funcionamento do 3º Olho?

Bem amada, isso sempre foi dito.

O próprio Buda, mesmo nos tempos da falsificação bem disse que “quando encontrares os Siddhis ou os ‘poderes da
alma’, salva te depressa” porque no nível do 3º Olho apenas se assenta uma coisa: a Ilusão Luciferiana e o poder

espiritual do ego, nada mais.

Não pode existir porta de saída pelo 3º Olho, qualquer que seja a sedução e quaisquer que sejam as possibilidades,
mesmo esotéricas.

A ativação do 3º. Olho é certamente o freio mais potente para a ativação do Coração.

Isso se denomina, aliás, no seu mundo, a iniciação Luciferiana, elogiada por tantas e tantas escolas tendo enganado
os seres humanos.

Não devem confundir o centro Ajna ou o Ajna chakra e o Coroamento.

Justamente, como São João havia dito: “haverá muitos chamados”, haverá muitos seres, nesse final de tempos, que
irão abrir o 3º Olho e que irão utilizar os poderes desse 3º Olho.

Eles não aceitam se abandonar à Luz, nem remeter o seu Espírito à Fonte, o que bloqueia a constituição do
corpo de Luz.

Existe um mecanismo extremamente sutil no nível dos centros da cabeça.

O centro da testa é denominado também centro da vontade, da vontade espiritual.

Enquanto a vontade espiritual estiver presente, isso é apenas a vontade do ego.

Apenas no abandono à Luz Vibral, penetrando então, não mais pelo 3º Olho ou pelo Ajna chakra (ndr: 6º chakra, no
meio da testa), mas pelo Sahasrara chakra (7º chakra, no topo da cabeça), que naquele momento a Fonte de Cristal

pode se constituir, que a bainha dos chakras pode ser perfurada e que a energia dita Shakti ou Espírito Santo
ou Shekinah pode, naquele momento, descer até o Coração e até o sacro.

Enquanto a energia permanecer no nível do 3º Olho e for dirigida em favor do 3º Olho, não pode ali haver
abertura ao Estado de Ser.

É justamente em cima disso que vários ensinamentos falsificados estão baseados, para mantê-los em meio à Ilusão
Luciferiana.

Jamais se esqueçam de que Lúcifer é o portador da esmeralda do Conhecimento, associada, justamente, ao 3º
Olho ou ao centro Ajna, e de que o Conhecimento nunca irá conduzir ao Coração.

************
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*Preparativo para o Alinhamento com CRISTO em 23.03.2013*

*Preparativo para o Alinhamento com CRISTO em 23.03.2013**Preparativo para o Alinhamento com CRISTO em 23.03.2013*

Filhos da Fonte, bem amados, vamos, juntos, reativar as Estrelas coletivas e, em seguida, eu lhes darei o meu
caminho, em meio a essas doze Estrelas.

***

Vibração AL.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Bem, Atração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Clareza.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IM, Aqui.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

Vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***
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Eu sou AL. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Mal ou Repulsão.

... Efusão Vibratória ...

Precisão.

... Efusão Vibratória ...

Vibração IS, Agora.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Profundez.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Visão.

... Efusão Vibratória ...

E vibração OD.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou o Alfa, ponto AL, e o Ômega, ponto OD.

Eu sou o Caminho, ponto IM.

Eu sou a Verdade, ponto IS.

Eu sou a Vida, ponto Cristo (Ki-Ris-Ti).

Eu sou Bem (Atração) e Mal (Repulsão).

Eu sou Unidade, Clareza e Precisão, Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Deste conjunto, a minha Estrela é traçada nesta frase: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida.

Vibração.

Luz e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Que a Paz, e a minha Paz os acompanhe.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Vocês são o Alfa e o Ômega.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

http://api.ning.com/files/OdWlflOkZLOmvXVUj7IA1-6utEbQSg8RYLHHRMvKnYIjR8J0YX030NiuhoZYYa7DRzM262Mnflw1aVZ-CUbFHW069kQunvc4/bibli_229CaminhodeCristo.PNG


... Efusão Vibratória ...

De Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

Até amanhã.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu volto a vocês com, desta vez, poucas palavras porque tudo o que devia ser dito foi
quase tudo dito.

Tudo o que devia ser cumprido está quase cumprido.

Eu venho simplesmente, primeiro em um momento de Comunhão com vocês, no Silêncio e no Coração.

Eu venho acompanhada, da Unidade e de Cristo.

Nós vamos viver, juntos, essa Comunhão.

Eu irei escutar, depois, o que vocês têm para me perguntar, com relação, principalmente, ao que se vive e ao que
está acontecendo no mundo.

Eu venho do Céu e eu venho para vocês.

Eu venho acolhê-los, se tal for o seu desejo, se tal for a sua aspiração, se tal for a sua Vibração.

Eu não venho sozinha, como sabem.

Eu estou, no momento, na Luz da minha Embarcação, na frente do Sol.

Nós somos aqueles e aquelas que demos Vida a esse mundo desde muitíssimo tempo.

Eu venho restituí-los ao seu Espírito de Verdade, se tal for a sua Verdade.

Eu venho reencontrá-los.

Eu não venho nem punir, nem salvar.

Eu venho simplesmente acolhê-los nos Reinos da Unidade, nos Reinos da Verdade, se tal for a sua Vibração.

Vamos viver, primeiramente, antes de dar-lhes a palavra, um momento de Comunhão.

Como eu disse, tornar-se-á cada vez mais fácil para me estabelecer, em Vibração e em Presença, no seu Coração, se
vocês me aceitarem.

Eu venho então agora a vocês.

Em primeiro lugar com a Unidade, a minha bem amada Gemma Galgani, a pura Luz da inocência e da simplicidade.

... Efusão de energia ...

E eu venho agora no seu Coração, com Cristo.

... Efusão de energia ...

Meus filhos, nesse estado de Comunhão e de Unidade, eu me estendo a vocês para conduzir, a seu pedido, as
respostas.

Lembrem-se de que irá se tornar cada vez mais fácil perceber a nossa conexão.

A ativação da Merkabah interdimensional permitiu estabelecer a conexão e brevemente essa comunicação entre
vocês, todos vocês, que vocês dirigem a mim, e eu.

MARIA - 3 de outubro de 2010
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Eu os escuto agora.

***

Pergunta: para ativar as Estrelas, ponto por ponto, convém vibrar, anunciar o nome de cada uma delas em
alta voz?

Meu filho, se isso for conveniente para você, então faça-o.

O mais importante é o Coração, a intenção que você ali coloca.

Você pode se servir das suas mãos, vocês pode se servir do som, mas você pode se servir também diretamente do
seu Espírito porque essa conexão, agora, se estabelece e vai se estabelecer cada vez mais facilmente.

Ela vai refletir a sua capacidade para perceber a minha Presença e a minha mensagem, no momento oportuno.

Eu irei finalizar simplesmente por essas palavras: se cada um dos meus filhos se estabelecer na simplicidade e
na humildade, então todas as portas irão se abrir.

Naquele momento, vocês não terão mais necessidade de nada para viver a nossa reunião.

O resto é, de certa maneira, os meios, as ferramentas, que fortalecem a sua própria Vibração.

Quanto mais a sua Consciência for Unitária, quanto mais vocês se tornarem Amor em Verdade, menos vocês irão
necessitar do que quer que seja.

Todos aqueles circuitos, vocês irão vivê-los em Verdade.

Vocês irão percebê-los, simplesmente, focando-se nisso.

Vocês irão constatar, então, estando nesse Estado, que todos e cada um sobre essa Terra poderão viver a minha
Efusão e a minha Presença além das palavras, além de certos papéis de Mensageiros.

A conexão que iremos estabelecer juntos é um momento de Alegria única porque, naquele momento, vocês irão viver
as reuniões com a sua Mãe e assim, com o seu Estado de Ser e a sua Liberdade.

A porta é e irá permanecer o Coração.

Mas cada um é livre, é claro, de passar pelas Estrelas, como eu lhes indiquei, como Miguel lhes deu, como o circuito
de ativação que eu lhes dei, ou ainda como Um Amigo lhes deu no ‘Yoga da Unidade’.

Mas, não percam de vista, tenham sempre em mente que a melhor maneira de viver a Verdade e a Unidade, é serem
vocês mesmos esta Verdade e esta Unidade.

Eu continuo a fusionar em vocês, durante as suas perguntas, a minha Presença, a minha Vibração conjunta com
aquelas de Gemma e de Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Pergunta: o mês de outubro foi descrito como o mês do Anúncio. O Anúncio dos ‘3 Dias’ será revelado ou
não?

Meu filho, isso é um erro de interpretação.

Eu bem disse: o mês seguinte àquele do Anúncio que era o Anúncio da sua Realeza.

Na verdade, podia ali ter concomitância e concordância entre o Anúncio dos famosos ‘3 Dias’ e o Anúncio da sua
Realeza.

Essa época tendo passado, cabe agora esperar.

Eu lhes recordo que o Cristal e a conexão com o Cristal, a Merkabah coletiva e interdimensional ocorreu somente
desde alguns dias.

Foi-lhes também comunicado que só Gaïa, e apenas ela, iria decidir o momento.

Eu posso simplesmente dizer-lhes que esse anúncio será reparável entre todos, porque antes mesmo que eu lhes
falar, vocês irão escutar um som inédito sobre a Terra, por toda parte.

Do mesmo modo, isso irá se seguir de maneira extremamente precisa por um dia, ou por uma noite, de grande frio na
França.



Mas, de novo, não projetem a data exterior.

Eu lhes digo que tudo foi feito e que tudo já está consumado.

Mesmo se vocês tiverem a impressão de ainda viver a sua vida habitual e cotidiana, tudo isso já está, na totalidade,
consumado nos outros planos.

Resta simplesmente que a Consciência o aceite e o viva neste plano.

A matriz astral, que estava em dissolução, está agora totalmente perfurada pelas partículas Adamantinas.

As condições de vida vão se tornar profundamente diferentes.

Novamente, quanto mais espaço de tempo houver, em sua Ilusão, ocorrendo antes da chegada desses ‘3 Dias’, mais
vocês devem se regozijar.

O fato de ter despertado e conectado a Merkabah interdimensional basta para fazer de vocês seres inter-religados,
interconectados com a Unidade.

Obviamente, a consciência humana tem a tendência de se projetar e de desejar, exteriormente.

Mas vocês irão compreender e vocês irão viver, a certo momento, extraindo-se dessa Ilusão, que esse mundo é
apenas uma projeção ilusória.

E vocês apenas podem viver isso entrando, completamente, no seu Coração.

Então, esse mundo irá desaparecer completamente.

De nada serve querer fixar uma data ou antecipar uma data.

Eu repito, isso já foi vivenciado, na totalidade, nos outros planos.

Isso irá descer ao seu plano, a seu próprio ritmo, em função do ritmo inerente à Terra e também do comportamento
da Merkabah interdimensional, conforme a qualidade individual do seu Serviço e da sua doação.

Quanto melhor vocês se conectarem com as suas próprias 12 Estrelas, melhor o Triângulo do seu Coração será
vibrante, melhor esse momento de interiorização irá chegar.

Isso, se vocês quiserem, pode ser assimilado ao que eu denominaria o ‘espaço de sonho’.

Aquele que se segue pela manhã antes de vocês despertarem.

E, ao sair do sonho, vocês emergem em sua vida consciente.

É exatamente isso que vai acontecer.

Vocês vão emergir da sua própria inconsciência.

Todo resto apenas toca, de fato, essa inconsciência.

Mesmo as palavras empregadas pelo Arcanjo (ndr: intervenção de ANAEL desse dia) foram úteis para colocá-los em
uma via.

Vocês vão sair do sonho para entrar na Verdade e é assim que isso irá acontecer.

A lagarta tornar-se-á borboleta.

Borboleta que sempre esteve aí.

Lagarta que sempre esteve aí.

A Consciência irá ser transferida, a um dado momento.

Mas esse momento já está consumado, em outros locais, em meio à Verdade.

Mas, acalmem-se, como lhes disse Sri Aurobindo e como lhes disseram outros Anciãos, vocês irão onde os levar a
sua Vibração, na totalidade.

Nós os restituímos a vocês mesmos, à sua Liberdade.

E é sua Liberdade que irá decidir.

Não são as circunstâncias desse mundo, e ainda menos a sua Mãe, nem mesmo Cristo, mas, sim, vocês próprios, e
vocês sozinhos.

Vocês irão em Verdade aí onde os levar a sua Consciência e a sua Vibração.

Se vocês se aterem a esse corpo, então vocês irão levá-lo: virão buscá-los com esse corpo.

Se o seu objetivo for encontrar o seu Estado de Ser, então vocês irão reencontrar o seu Estado de Ser.

Mas tudo acontece pelo Interior, pelo Coração.

É a cessação da projeção.

É isso o retorno à Verdade e à Unidade.

Então, pela Graça, não se preocupem mais em saber se é amanhã ou depois de amanhã.

As datas que nós lhes demos são principalmente datas para os nossos encontros de Consciência e de Vibração.



Elas, sim, são importantes, porque elas lhes permitem verificar, por vocês mesmos, a eficácia desses encontros.

Como vocês sabem, nós nos reunimos todas as noites, na sua hora francesa, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;
a partir de 17 de outubro será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de

Brasília].

O que quer dizer que nós estamos presentes, durante as 24 horas, todos ao redor da Terra porque é a essa
hora (que seja um minuto, como uma hora ou 24 horas) que nós vamos poder conectar com a sua Realeza, com

a Realeza da Terra e com a Mãe que eu sou.

Vocês não têm que se preocupar com nada.

Simplesmente, o máximo possível, tentem estar no Coração, na Vibração do seu Coração, centrados pelos quatro
Pilares tais como lhes foram comunicados (*).

Pela humildade, pela simplicidade, tudo irá se estabelecer.

Isso é, minha fé, tão simples.

Oh, certamente, resistências vão emergir, não em vocês, mas nesse mundo.

Trata-se de um último combate para aqueles que desejarem combater.

Mas, em última análise, quanto menos combatentes houver, mais o combate irá se extinguir sozinho, é claro.

Então, entrem em vocês porque tudo está aí.

Absolutamente tudo.

Todo o resto é apenas projeção e Ilusão.

É tempo agora de compreender, mesmo se esse não for o seu objetivo, o que é a Verdade.

Eu adicionaria algumas palavras antes de lhes devolver a palavra: recolham-se.

Chamem isso como vocês desejam: meditação, prece.

Mas recolham-se.

É a melhor forma de se acolher e de me acolher.

Escolham os momentos privilegiados, os momentos em que as Estrelas se acendem umas após as outras, os
momento em que vocês estão conectados com a rede Cristalina interdimensional.

Isso irá lhes facilitar a empreitada.

***

Pergunta: se os ‘3 Dias’ correspondem ao alinhamento de todos os planetas, parece difícil compreender
como a Terra poderia se encontrar na escuridão total.

Querido filho, quem disse que os ‘3 Dias’ eram o alinhamento de todos os planetas?

Isso é impossível.

Os ‘3 Dias’ correspondem simplesmente à parada de rotação da Terra.

Nada mais.

Sob a influência da irradiação Galáctica, sob a influência de Hercobulus (Hercólubus) e também do seu Sol.

Os outros planetas estritamente nada têm a ver com isso.

Os alinhamentos planetários permitiram realizar a sua Cruz no Céu e a sua Cruz na sua cabeça.

O restante não é um fenômeno planetário, mas Galáctico.

***

Pergunta: as 3 Estrelas que estão atualmente encarnadas sobre esse planeta têm um papel particular?

A Presença é já o papel.

Não vejam ali, tampouco, salvadoras.

Uma delas é, simplesmente, pela sua Presença, irradiante.

A outra está mais implicada no contato com os outros.



Cada uma tem um papel.

Mas esse papel não é necessariamente uma ação visível e exterior de todas.

Sua Presença basta, simplesmente, para estabelecer esta qualidade.

Assim como eu disse, sempre houve três delas presentes, ao mesmo tempo, sobre esta Terra.

***

Pergunta: qual era a Estrela que estava presente ao mesmo tempo que Gemma Galgani?

Trata-se de Teresa de Lisieux, antes de tudo.

E também daquela que nasceu naquele momento: No Eyes.

Logo que Gemma Galgani partiu (há certamente sobreposições temporais), naquele momento, Ma Ananda Moyi já
estava sobre a Terra.

Minhas Estrelas mantêm, pelas coleções de encarnação, a filiação possível à sua Luz.

Do mesmo modo que, há 50.000 anos, 12 Elohim se sacrificaram para que vocês pudessem viver a Luz.

O grande princípio é que, durante esse sacrifício, há a descida na matriz e encarnação dessas Entidades criadoras
que os acompanham.

Lembrem-se também de que, sobre a Terra, ninguém diz quem vocês são.

Alguns de vocês vem de Dimensões bem mais elevadas do que a minha.

E, no entanto, nessa vida, eles nada são.

A lógica humana desejaria, sistematicamente, que um ser vindo de Dimensões mais elevadas, vivesse uma vida de
grande Mestre.

Não há nada mais falso.

Essa visão é uma visão totalmente humana que não corresponde, em absoluto, com a Verdade.

Quando o meu Filho disse: “não julguem”, ele quis dizer, com isso, que vocês jamais irão saber quem vocês têm na
frente de vocês.

Além da personalidade, é claro, que vocês podem captar, além da alma, quem pode dizer e afirmar que fala com um
Elohim ou com um emissário dos Triângulos?

A vida é Unitária, na Unidade.

Nada está separado.

***

Pergunta: as Estrelas encarnadas estão conscientes de que elas são Estrelas?

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, não.

Se vocês tomarem, por exemplo, a minha bem amada Ma Ananda Moyi, essa que portou, ao máximo, o conjunto da
minha Vibração, ela estava tão imersa no Samadhi e no seu Estado de Ser, que isso não tinha mais qualquer

importância.

Compreendam bem que a forma que se expressa aqui, como Maria, é a descida Vibratória na 5ª Dimensão permitindo
àquele que me acolhe, acolher-me, mas que, no nível multidimensional, independentemente de ser Maria, a sua Mãe,

independentemente de ser Isis, Aset, Se’et, eu sou, também, outra coisa.

Isso, sequer alguns místicos (em particular no Oriente) o disseram.

Quando vocês atingem a Unidade e o Estado de Ser, todos os papéis, mesmo os mais sublimes, se apagam diante
da majestade da Luz.

Então, qual importância que uma das minhas Estrelas saiba que ela seja Estrela?

O importante é manifestá-lo, e pronto.

Qual importância que vocês tenham sido isso ou aquilo?

Porque vocês são além disso.

Todo o problema vem, justamente, da sua identificação nisso, naquilo.

E vocês esquecem a Luz que vocês são.



Esse processo de esquecimento é, certamente, terrível, mas, no momento do despertar que vocês vivem agora, a Luz
desvenda e revela, em Verdade, o que vocês são.

O que vocês denominam, o que nós denominamos, um ‘fim de ciclo’, não é uma palavra em vão.

É a estrita Verdade.

O final de um mundo e o início de outro mundo.

Uma reversão.

Passar do esquecimento ao despertar.

Do sofrimento à Alegria.

Da Ilusão à Verdade.

É isso que vocês estão vivendo.

***

Pergunta: você tem conselhos para nos ajudar a desenvolver a humildade e a simplicidade?

Sim.

Eu poderia encontrar palavras, que são perfeitamente aplicáveis nessa Ilusão e que os aproximariam da humildade e
da simplicidade.

Primeiramente a transparência.

Tornar-se claro.

Tornar-se espontâneo.

Não ser regido pelas suas próprias emoções ou pelos seus próprios cálculos.

A espontaneidade não é o objetivo, porque alguns, por exemplo, poderiam estar com raiva, e na espontaneidade, a
raiva poderia escapar.

Mas a espontaneidade é destinada a mostrar a vocês tais como vocês são.

Isso faz parte da ética e da integridade cara a cara com si mesmo.

E depois, também, encontrar a humildade e a simplicidade, é, como eu disse, recolher-se.

Não necessariamente para pedir.

Não para conectar algo.

Mas para olhar para dentro.

Além dos jogos que vocês participam, além da aparência física, além do que diz o mental e as emoções.

Escutar.

Escutar-se.

De fato, é muito simples.

Naturalmente, os 24 Anciãos lhes revelaram o ‘Yoga da Unidade’.

Naturalmente, nos outros yogas que lhes foram comunicados, vocês têm os meios fáceis, Vibratórios, de se aproximar
disso.

Cabe a vocês ali vasculhar o que é bom para vocês.

Quanto menos vocês resistirem à onda da mudança, a sua, mais vocês irão se estabelecer facilmente na Alegria.

A Alegria, lembrem, é facilidade.

Tudo é resolvido.

O que vocês denominam doença, sofrimento, dor, desaparecem.

A Alegria é resplandecência.

A Alegria desaparece quando o mental intervém, quando ele calcula.

Obviamente, nesse mundo, muitas coisas os afastam da Alegria.

É muito simples.

Assistir tevê, ler jornais, escutar os mexericos de uns e de outros, afastam-nos da Unidade.

Caluniar e falar do outro, afastam-nos da Unidade.



Criticar, afasta-os da Unidade.

Desejar o bem os afasta da Unidade, tanto quanto desejar o mal.

Estar na Unidade é, justamente, não mais desejar na Ilusão.

Não é para renunciar à vida.

É também amar a vida.

Considerar que cada minuto é uma oportunidade de estar em Alegria.

Que cada encontro é uma oportunidade de manifestar a Alegria.

Que cada resistência, também, está aí para permitir à Alegria iluminar o que é resistência.

Tornem-se pequenos.

Pequenos nesse mundo e vocês serão grandes, na Verdade.

Não exerçam qualquer poder sobre o outro.

Todo poder sobre o outro é, de fato, uma perda de autonomia para vocês.

Todo poder sobre o outro é uma perda de poder sobre vocês.

Os conselheiros jamais são os pagadores.

Amem o outro tal como ele é, sem exercer o menor poder.

Deixem-no livre.

Com essas palavras, com esses conselhos, a sua vida tornar-se-á límpida e clara.

Lembrem-se de que a Luz desce, agora, sobre esse mundo, em alta velocidade.

Cabe a vocês acolhê-la.

***

Pergunta: pelo fato dos ‘3 Dias’, ainda é possível fazer viagens longas?

Meu Filho, você estará ali onde você estiver.

Você vai se impedir de viver e se aprisionar porque os 3 Dias de trevas vão chegar?

Deve-se viver e amar a vida.

Continuar a viver, a sair, a sorrir.

Ninguém lhes pediu para se fecharem.

Simplesmente, para encontrar o que vocês são no Interior e irradiá-lo.

Isso significa que aquele que apreende que vai morrer, em 6 meses, de um câncer ou de uma doença grave, vai
parar, ficar na cama e esperar?

Não, justamente, a vida é exatamente o inverso, mesmo na ilusão.

Então, pelo contrário, aproveitem o que a vida lhes oferece, mesmo na Ilusão, para fazer o que vocês têm vontade de
fazer, na retidão e na Unidade.

Realizem. Façam. Não parem.

Ninguém lhes disse para parar.

Transformem o que deve sê-lo.

Ajam, em vocês, na sua vida.

A Luz é criadora, ela não é inação.

A Luz que vem é estimulação.

Ela é Alegria.

Então se, para vocês, experimentar a Alegria é dar a volta ao mundo, faça-o.

Não há nada a temer, mais uma vez.

Já que tudo isso é Ilusão.

O fato de mostrar uma inquietação em relação a esses 3 Dias e de não desejar viajar, é, aí ainda, a prova de que o
que se expressa não é o Estado de Ser, mas a personalidade.



Porque, será que o Estado de Ser se importa se os 3 Dias chegarem agora ou em 6 meses?

Absolutamente não, porque ele está estabelecido na Verdade e na Unidade.

Se vocês se estabelecerem na sua Unidade, então, vocês não vão ficar todos, com ar presunçoso, sem se mexer,
não é?

Vocês vão agir, vocês vão irradiar.

É isso que é solicitado para vocês.

A Luz age.

Ela não pode ser retida e vocês se fecharem em algo imóvel.

E, lembrem-se de que, se vocês estão no Coração, em Verdade e em Vibração, no Fogo do Coração e no Triângulo
Sagrado, a sua vida é Alegria, na totalidade.

Se vocês não estiverem na Alegria, perguntem a vocês para saber onde vocês estão.

Se vocês estiverem na personalidade, não há Alegria.

Há prazer e tristeza que oscilam.

O Estado de Ser é Alegria total e Samadhi.

***

Pergunta: qual é a maneira mais apropriada de responder a uma ajuda que pode ser solicitada, quando
fomos um salvador, mas desejamos mudar?

Querida Filha, isso depende de cada um e da Consciência que propõe.

Efetivamente, tudo depende da maneira que você concebe a ajuda, quer seja na família ou em um ato terapêutico.

O importante, é claro (e vocês todos compreenderam agora, mesmo se isso lhes parecer difícil de empregar), é que,
enquanto vocês estiverem submetidos à Dualidade, vocês se colocam vocês mesmos na Dualidade.

Assim, fazer o bem para lutar contra o mal, é um ato da Dualidade e não da Unidade.

Se vocês estiverem na Unidade, quer seja na família ou em relação terapêutica, a ação irá ocorrer pela Unidade, sem
a vontade.

É uma revolução total de comportamento e de paradigma.

Alguns podem conduzi-la facilmente, outros, mais dificilmente.

Portanto, não há resposta pronta.

Cada um é diferente.

Mas, quando vocês se tornam lúcidos, em Verdade, do que é a Unidade e do que é a Dualidade, penetrar a Alegria,
penetrar o Estado de Ser necessita de abandonar, realmente, o funcionamento dual.

É um desafio importante, principalmente para todos aqueles que vivenciaram um caminho espiritual na Dualidade que
era antigamente obrigatório.

Aí também, o que lhes serão da maior ajuda são, justamente, a humildade e a simplicidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Filhos, nós vamos, juntos, Comungar, agora, durante alguns minutos.

Isso vai representar a minha gratidão para todos vocês.

Nosso próximo encontro formal, além do período das 19 horas [14h00 – hora de Brasília; a partir de 17 de outubro
será às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro será às 16h00 – hora de Brasília], irá ocorrer, agora,

dentro de mais de um mês.

Eu voltarei a vocês no dia 17 de dezembro.

Até então (no dia 17 de dezembro às 21 horas [18h00 – hora de Brasília], onde eu solicitarei a vocês para estarem em
Comunhão comigo, por todo o planeta).



Vamos acolher.

Até logo.

... Efusão Vibratória ...

Eu os amo.

************ 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que há novas bicicletas que vieram
nesta sala para trocar comigo.

Então, para aqueles que não me conhecem, independentemente do meu nome, eu sou, para os íntimos, Chefe Vovô
ou Chefe Croûton.

Que quer isso dizer?

Eu sou aquele que tem o encargo de regular e de coordenar tudo o que acontece ao nível dos 24 Anciões ou 24
Melquisedeques.

Eu sou um Melquisedeque de Fogo, porque é meu elemento dominante, mesmo lá onde estou.

Quanto à minha origem estelar, dado que parece que Sri Aurobindo a deu a vocês, eu a dou também, não há razão
não é?

Então, eu venho de Vega da Lyra, lá de onde vêm os maiores professores e os maiores pedagogos das Dimensões
Unificadas, porque nós temos um interesse, eu diria, e um gosto por tudo o que é o conhecimento Interior, mas

também exterior, nos mundos Unificados.

Aí está o que se refere a mim.

E eu venho, como de hábito, para aqueles que não me conhecem, para responder às questões e tentar lhes retirar as
pequenas bicicletas.

Vocês vão compreender.

Então, eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a origem estelar?

Então, cara amiga, a origem estelar, digamos que é como sobre a Terra, ou seja, é o lugar onde você passa sua vida,
não necessariamente onde você nasceu, porque nós todos nascemos da Fonte, isso vocês sabem, mas vocês têm

todos um mundo, eu diria, original, quer dizer o mundo onde você se estabelece pela afinidade Vibratória.

Por exemplo, os Arcturianos são conhecidos e reconhecidos por seu gosto imoderado pelas tecnologias, mesmo da
Luz.

Os Vegalianos, eu lhes disse.

Os que vêm de Altaïr, as pessoas que se estabelecem sobre Altaïr, são pessoas que amam ter uma visão, uma
Consciência panorâmica e uma visão como, um pouco, uma águia que vai ver de muito longe e de muito perto etc.

Então, cada sistema solar tem suas características.

Por exemplo, vocês sabem, talvez, que os Delfinóides de Sirius C, são as Criadoras desse mundo etc.etc.

Portanto, cada Consciência tem uma origem estelar.

Esta origem estelar assina a qualidade, não de sua alma, mas o interesse que apresenta sua centelha, sua Fonte,
sua Existência, com relação aos fenômenos da Vida Unificada, simplesmente.

***

Questão: é útil conhecer a origem estelar?

Cara amiga, isso depende do que você chama utilidade.

A utilidade pode ser a curiosidade.

O.M. AÏVANHOV – 3 de outubro de 2010
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Há uma utilidade Vibratória.

A partir do momento em que a Cruz da Redenção é ativada, a partir do momento em que você se centra em seus 4
Pilares e que o conjunto das Lâmpadas se acende em você, naquele momento, e somente naquele momento, isso

apenas pode ser uma revelação Interior, porque ela é Vibratória, é claro.

Se ela é externa, é unicamente da curiosidade e isso não traz estritamente nada.

Então, sua origem estelar vai determinar, se você quiser, sua ‘qualidade de Espírito essencial’, como eu o disse, por
exemplo, os Vegalianos Unificados, que eles estejam na 3D e até as Dimensões muito mais elevadas, são

interessados pela pedagogia, não é?, a comunicação.

Cada sistema estelar tem uma função privilegiada, nos 12 Super-Universos.

Mas esta revelação deve surgir, em você, por sua elevação Vibratória.

Estritamente a nada serve dá-la do exterior.

O que é importante saber, como o disse o Arcanjo Miguel: vocês são todos, aqui, Filhos da Lei de Um e Sementes de
Estrelas e vocês não são desse mundo, é claro.

Vocês têm todos uma origem estelar diferente.

Então, nós temos grandes famílias sobre a Terra.

Nós temos os Sirianos, temos os Vegalianos (muito poucos), nós temos os Orionianos (muito poucos) etc.etc.

***

Questão: há sinais para reconhecer a origem estelar de uma pessoa?

Absolutamente não.

Não é algo que se reconheça segundo a fisionomia.

É um reconhecimento Vibratório, tanto mais que, como talvez o saibam, além desta origem estelar, situa-se, além
disso, o que se chama de ‘Linhagens’.

São os 4 Pilares ou suas Linhagens (Fogo, Água, Ar, Terra), que correspondem, não a suas origens estelares, mas a
suas ‘filiações de Espírito’, que são ainda outra coisa.

Para coroar o tudo, há um ‘estado Dimensional’ que corresponde a seu corpo de Existência.

Vocês sabem que, nos mundos Unificados, vocês viajam de forma em forma, e de Vibração em Vibração, e de
Consciência em Consciência, mas há uma forma que é preferencial, eu diria, que corresponde ao estabelecimento

preferencial de sua Consciência.

Num Arcanjo, sua Dimensão preferencial é a 18ª Dimensão, mas ele pode se manifestar, à maneira de um holograma,
de algum modo, até a 5ª Dimensão.

Obviamente, ele prefere estar estabelecido na 18ª Dimensão e, para vocês que estão contidos aqui, quando vocês
reencontram sua Existência, vocês vão se aperceber que ela pode ser constituída de Luz, de Cristal, que ela pode ser

constituída de uma forma vaga com uma Luz no interior, em particular com outras cores que o corpo de Luz de 5ª
Dimensão, e vocês podem mesmo ter um Corpo de Existência que sai do antropomorfismo.

Naquele momento, isso os remete a outros mundos num outro Super-Universo, mas é muito complexo.

Portanto, é algo, se querem, para o que o conhecimento exterior estritamente a nada serve, mas que se desvenda e
se revela, pouco a pouco, em função de sua Ascensão Vibratória e de sua expansão de Consciência.

***

Questão: qual é a relação entre expansão de Consciência e iniciação?

A expansão Vibratória faz parte de certo número de processos que estão ligados a aberturas de Consciência.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Luz.

Portanto, quando vocês vivem processos iniciáticos reais, há transformação total do Conhecimento de um estado em
outro, dentro desta forma, no humano, obviamente.

Mas, se querem, a expansão de Consciência leva a um desaparecimento de algumas barreiras que fazem a
encarnação e que permitem aceder, por círculos cada vez maiores da Consciência, até níveis Vibratórios, porque é

Vibratória, quer dizer que vocês não podem falar de iniciação se não há transformação de sua Vibração.

Então, eu sei que o ser humano tem sempre tendência a empregar palavras que são muito pomposas, não é?, e que
não traduzem verdadeiramente a Verdade do que é vivido.

A ‘expansão de Consciência’ e a ‘iniciação’ são processos de transformação da Consciência, quer dizer, passa-se
de um estado que é situado antes, para um estado que é situado após e o estado Vibratório de antes não é o mesmo

que aquele de após, é claro.

Não é simplesmente uma experiência, é uma transformação duradoura e total da Consciência.

É o que eu vivi, quando eu era um jovem homem, olhando e meditando frente ao Sol.

E cada ser humano, mesmo se tomamos, por exemplo, outros Seres mais antigos que eu, que viveram estados
místicos, eles se recordam pertinentemente do momento em que a Consciência basculou.



De seu tempo, isso foi chamado, por Sri Aurobindo, o Switch da Consciência.

Vocês puderam observar, alguns de vocês, o momento em que a Consciência basculava.

Quando a Consciência bascula, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que há uma expansão dos campos sutis e uma abertura real da Consciência, traduzindo-se por uma
ativação de alguns chacras e de alguns potenciais.

Não pode haver iniciação real se isso não se produz.

O resto são apenas experiências que apenas passam.

É preciso verdadeiramente diferenciar isso.

A ‘abertura do Coração’ é uma iniciação, porque, quando um chacra se abre realmente, Vibratoriamente, a bainha do
chacra é perfurada, isso é uma iniciação.

Não é similar com o sentir as energias passarem, não é?

Além disso, as qualidades de energia que correspondem à transformação da Consciência são profundamente
diferentes.

No momento em que vocês vivem uma iniciação específica ou uma abertura específica, vocês são penetrados por
Vibrações completamente diferentes, seja o despertar do Kundalini, seja a abertura do chacra do Coração, seja na

recepção do Espírito Santo.

Portanto, jamais a Consciência se transforma se não há Vibrações.

É, aliás, o marcador, esta Vibração, esta percepção específica, da iniciação espiritual e da abertura a outros níveis de
realidade.

Hoje, a iniciação que vocês vivem, através da ativação das 3 Lareiras, é a transformação, a passagem da limitação
ao Ilimitado.

É uma revolução total da Consciência que deve se traduzir, no final, pela ignição total do conjunto de suas Lareiras,
quer dizer, não unicamente uma Lareira, mas as 3 Lareiras, que vão lhes permitir dissolver a Ilusão, um pouco como

o descreveram, por exemplo, os sábios que viveram esse despertar ao Ilimitado, não é?

Este despertar ao Ilimitado é um estado Vibratório.

É muito difícil colocar palavras nisso.

Há percepções reais, Vibrações que percorrem o corpo e que nada mais têm a ver com a simples circulação da
energia como pode perceber, por exemplo, um hipnotizador.

Isso estritamente nada tem a ver.

***

Questão: qual é o interesse para os Seres de nível Vibratório muito elevado, como os Triângulos, de se encarnar
sobre a Terra?

Então, cara amiga, não há qualquer interesse de se encarnar sobre a Terra, estritamente nenhum.

Nós fomos todos presos pela matriz.

A um dado momento, quando os mundos de 3ª Dimensão eram Unificados (como os Vegalianos de 3D Unificada),
obviamente, vocês não estavam fixos numa forma de carbono.

O Espírito ia e vinha e era consciente dos diferentes estados Dimensionais, desde o carbono até ao mais alto.

Mas, a partir do momento em que esta Liberdade Dimensional foi retirada, a encarnação não tem mais qualquer
sentido.

É uma ilusão crer (é, aliás, o que quiseram fazê-los crer) que vocês progrediriam progressivamente.

Portanto, fazer crer que, quanto mais vocês tivessem um conhecimento, mais vocês se aproximassem de algo nesta
Dimensão, vocês iriam vivê-lo, é completamente falso.

Porque, se fosse verdadeiro, haveria então muito mais seres humanos que estariam liberados da matriz.

Mas não, não houve muitos.

Hoje, é uma liberação de massa.

Portanto, o que vocês vão viver é uma iniciação importante, global, ao nível da humanidade, quer vocês o queiram ou
não.

Depois, cada um irá para onde quiser.

Mas é a reconexão com o que vocês são além da Ilusão.

Portanto, não há qualquer interesse de experimentar uma matriz falsificada.

Agora, efetivamente, hoje e como a cada final de ciclo, há Espíritos, Consciências de todas as Dimensões, que
querem viver esta ‘apoteose’, porque é uma, como toda reversão de Consciência.

***



Questão: é frequente a questão de simplicidade. Ora, alguns textos divulgados no site parecem muito complexos,
fazendo trabalhar o mental.

É uma impressão.

Tudo depende daquele que lê.

É claro que o nível de leitura pode se situar em diferentes níveis.

É como o Apocalipse de São João.

Vocês podem lê-lo, é claro que, se vocês utilizam o mental, vocês jamais irão sair do mental.

Mas é preciso estar consciente também que existem seres humanos que, quando leem um texto, não fazem intervir o
mental, mas situam-se imediatamente na Vibração.

Agora, é claro que as maneiras de se expressarem, uns e outros, não são as mesmas.

Em resumo, o mais simples seria mais nada ter para ler, não é? De acordo ?

Mas o ser humano é assim feito, que é muito difícil fazê-lo levar a Intenção sobre a Vibração, se não há um apoio, não
é? Estão de acordo?

Portanto, ainda uma vez, tudo depende do nível do referencial que é o seu, ou seja, para a mesma coisa, alguns vão
fazer trabalhar o mental e outros vão fazer trabalhar a Vibração e a Consciência.

Por conseguinte, efetivamente, um ser que está no mental vai achar as coisas muito complicadas, e elas o serão, uma
vez que, de qualquer modo, se é algo que é exterior, como o mental, permanecerá exterior.

Apenas a capacidade Vibratória de Vibrar na Consciência que suprime o mental.

É o objetivo, aliás, da meditação, a princípio, não é?

Agora, não é porque vocês vão ler a palavra “Amor” 500 vezes que isso vai se tornar simples.

Ainda uma vez, é preciso bem compreender que nada é exterior a vocês.

A partir do momento em que você aceita e vive o fato de que tudo é Interior, que tudo o que é exterior é uma simples
projeção, naquele momento (e nós o dissemos, uns e outros, aliás), a última etapa, quer dizer, o acesso à Existência,

o abandono à Luz, a Vibração do Fogo do Coração, apenas você pode vivê-lo.

E, efetivamente, você não pode vivê-lo enquanto você está no mental, é impossível.

Há seres que leram os Evangelhos e que se exultaram e há seres que leram os Evangelhos toda a vida e nada
aconteceu.

De quem é a falta?

A falta é dos Evangelhos?

Há mesmo quem disse: «Mate-os todos e Deus reconhecerá os seus».

Vocês conhecem a história, não é?

É sempre o mesmo princípio.

Enquanto vocês estão exteriorizados, em algum lugar, vocês estão no mental, não se pode dizer melhor.

Enquanto vocês não se tornaram Vibração, enquanto vocês não Vibram e a Consciência não Vibra, vocês
permanecem no nível comum, o que quer que vocês façam.

Nós insistimos muito amplamente, uns e outros, sobre esta noção de Vibração e de rapidez da Vibração que
caracteriza o Supramental, isso não é para nada.

Mas, obviamente, se você não vive a Vibração, você dirá que é o mental, e é lógico, eis que você não a vive.

Apenas quando você vive a Vibração da Consciência que o mental se cala, não antes.

Aliás, para aqueles que têm o chacra do Coração aberto e de acordo com os protocolos que foram dados por Mestre
Ram, vocês têm a questão que colocam a seu próprio Coração.

Se a resposta é sim, o Coração vibra.

Se a resposta é não, o Coração não vibra mais.

Mas é preciso ainda que vocês saibam observar e sentir a Vibração do Coração.

O mental é ausência de Vibração.

A Consciência é Vibração.

A emoção é Vibração, mas ela é uma gama de Vibrações muito mais baixas que a Vibração do Supramental.

Vocês não estão mais nas vibrações emocionais ou elétricas, magnéticas, mas, quando vocês estão no Supramental,
a Vibração que percorre o corpo nada mais tem a ver com a vibração elétrica.

É a ‘circulação da energia Supramental’, que circula muito mais rapidamente, que dá os formigamentos extremamente
rápidos sobre o corpo, até dar um sentimento de Fogo extremamente potente, que nada tem a ver com o calor do

magnetismo.

Mas, obviamente, enquanto a Consciência não o vive, isso vai permanecer do mental, estamos de acordo?



***

************

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*

*

"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa

Terra." ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=784
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Postado por Célia G.
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Questão: como reconhecer a Vibração da Consciência, já que a Vibração se pode viver fisicamente de diferentes
maneiras, pelas pressões, aquecimentos?

O mais frequente, atualmente, vocês viverão pressões na cabeça e dores, por vezes rápidas, na cabeça.

É, infelizmente, o caso para muitos seres humanos, entre os Coroados, porque a Vibração, naquele nível, não desceu
no Coração.

Quando ela descer no Coração, inteiramente, vocês perceberão a Coroa Radiante do Coração, que é uma Vibração
que nada tem a ver com a vibração do chacra do coração, que é muito mais ampla e dá uma pressão ao mesmo

tempo, mas, sobretudo, naquele momento, a Vibração se acompanha de uma Alegria inefável, eis que vocês vivem o
Samadhi.

Mas, enquanto vocês não vivem o Samadhi, isso quer dizer que a abertura está feita, mas vocês estão na cabeça,
mesmo se o mental está em curso de transformação.

O abandono à Luz é deixar as energias descerem no Coração.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=784
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Eu creio que Sri Aurobindo falou muito sobre isso.

***

Questão: pode-se viver por vezes Vibrações muito intensas, muito transformadoras e não mais senti-las na
sequência? Por quê?

Em determinados momentos, há efusões de energia que favorecem, ao nível de sua estrutura e de sua Consciência,
a percepção da Vibração e a amplitude da Vibração do Fogo do Coração.

Por exemplo, esse foi o caso, durante o período do mês de agosto deste ano e do ano passado, porque havia
efusões Metatrônicas.

Eu os recordo que, desde a ignição das Estrelas, vocês subiram ao nível da cabeça e, portanto, há um trabalho que
se faz a um nível e, em outros momentos, ele vai se fazer em outro nível, sobre o sacrum, por exemplo e, após,

voltará ao Coração.

Mas, ainda uma vez, há variações ou flutuações que não dependem unicamente de vocês.

Em contrapartida, quando vocês fazem o abandono à Luz, total, que vocês aceitam a morte da personalidade,
naquele momento, a vibração do Fogo do Coração torna-se permanente e vocês podem, à vontade, se colocarem no

Samadhi.

Obviamente, seres ali chegaram num primeiro golpe e outros, isso vai durar um ano ou dois antes de poderem se
estabelecer.

Tudo depende de sua própria história e de suas próprias resistências.

***

Questão: a vida em casal, as relações sexuais, podem cortar as Vibrações da Existência?

Depende para quem, cara amiga e, primeiro, eu jamais estive em casal, hein?

E vocês compreendem o porquê.

Vocês veem a dificuldade, hoje, que vocês têm, quando têm um companheiro ou uma companheira que não vive as
mesmas coisas que vocês.

Isso se torna muito duro.

Assim como há quem não pode mais trabalhar, outros que não podem mais assistir a televisão.

Isso faz parte das incompatibilidades Vibratórias.

Então, é perfeitamente possível encontrar o Samadhi pela relação sexual, por que não?

Isso foi descrito no Tantrismo.

Mas se os dois vivem os processos de Fogo, vocês arriscam ambos morrerem.

Por conseguinte, quer dizer que há uma rarefação da dinâmica sexual, nesse caso, que é lógica.

Do mesmo modo como há seres que vivem a Vibração da Existência, viajam na Existência, que não têm mais de
forma alguma necessidade de comer o que quer que seja.

Eles são milhares sobre a Terra, dezenas de milhares, ou centenas de milhares, sem se forçar, não é uma privação.

É simplesmente porque eles atingiram níveis de Samadhi tais que se alimentam de Luz.

Efetivamente eu falei de Luz, não de Prana.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Fogo do Coração, vocês ativam então o Samadhi.

Ora, o Samadhi, o que isso dá, se é que se pode fazer uma analogia um pouco desconcertante e não confundir?

É que, quando você está estabelecido no Fogo do Coração, é como se você fizesse o Amor a si mesmo.

Você é inteiro em você, sozinho, portanto, não há necessidade de buscar uma complementaridade através de uma
relação sexual.

O que explica que muitos casais têm dificuldades, hoje, porque há um que quer viver no antigo modo e o outro que
quer viver no novo estado Vibratório, e isso faz tensões enormes, no casal como no trabalho, como nas famílias.

Mas você ali nada pode.

É assim, e nós dissemos, e eu disse, eu mesmo, que havia muitas humanidades que estavam em curso de
separação.

Vocês não têm todos o mesmo destino.

Por que é que vocês querem que todo o mundo vá ao mesmo lugar?

Portanto, é verdade que, num casal, há transformações que se fazem.

Quando vocês descobrem a Vibração da Existência, mesmo sem sair na Existência, vocês se apercebem que não há
mais falta em vocês.

Lembrem-se de que todas as relações de casal, quer vocês o queiram ou não, são sistematicamente baseadas, nesta
Dimensão, na noção de falta.



Você vai encontrar no outro algo que o atrai e que o completa.

Há sim, efetivamente, como vocês dizem, o amor, mas qual amor?

Quando você é inteiro em você sozinho, você ama todo o mundo.

Por que amar uma mulher ou um homem?

Você ama toda a Terra.

Por que os grandes sábios e os grandes místicos viveram sós, rodeados de milhares de pessoas?

Mas nada proíbe também de fazer filhos, é claro.

É uma questão de Consciência e de Vibração.

Mas, nos casais, é verdade que vocês se encontram confrontados ao outro, por vezes de maneira mais delicada,
porque, dadas as evoluções de Consciências atuais, não devem esquecer que aqueles que estão na Existência ou

que vivem a Vibração do Coração sabem pertinentemente quando há uma mentira.

E isso é muito difícil, porque os seres humanos são tão habituados a mentir para um sim e para um não, não
maldosamente, é claro, mas quando há um dos dois que está aberto, ele sabe instantaneamente se o outro mente.

Por conseguinte, vocês veem que isso pode induzir a atritos e, infelizmente, é algo cada vez mais corrente.

Então, obviamente, é maravilhoso quando os dois vivem esta Vibração do Coração, cada um em si e que se abre ao
Fogo do Coração.

Aí, tudo é possível.

Há os que vão poder ter relações sexuais e outros que vão, como vocês dizem, se estourar nas relações sexuais,
pouco importa.

É a Vibração quem decide.

Similar para as pessoas que comem mais.

***

Questão: como as crianças vivem tudo isso, neste período de mudança?

Então, nós todos sempre dissemos, não se preocupem com as crianças.

No momento em que a Luz se derramar, no momento em que a Luz se tornar muito mais intensa, as crianças de
menos de 14 anos serão seus Mestres, porque elas não estão ainda constituídas inteiramente, ao nível do corpo

mental.

Portanto, neles, a Ilusão vai se dissolver muito facilmente.

***

Questão: não mais poder se mover durante uma ½ hora está ligado às novas energias?

Totalmente.

Aliás, nos ‘3 Dias de trevas’, 24 horas antes ou 38 horas antes que isso se instale, vocês sentirão isso cada vez mais
aproximado.

Vocês emergirão durante uma meia-hora e recairão nesta espécie de letargia durante uma meia-hora.

E, ao final, vocês não poderão mais se mover.

***

Questão: se existe uma Coroa ao nível da Cabeça, existe uma ao nível do sacrum?

O Triângulo sagrado é um Triângulo.

A partir do momento em que o Fogo do Kundalini se eleva completamente com suas 3 Coroas, há, previamente, a
constituição do que se denomina o ‘canal do Éter’, ou seja, a aglutinação das partículas adamantinas ao longo do

canal mediano da coluna vertebral, que engloba, aliás, os circuitos laterais denominados Ida e Pingala.

Tudo isso vai criar uma Vibração extremamente potente que vai subir da parte inferior das costas.

Mas não se pode dizer que haja uma Coroa ao nível do sacrum, propriamente dita, como é o caso ao nível do chacra
do Coração, além do chacra do Coração ou da Coroa da Cabeça.

Aquilo dá, antes, um Triângulo, do mesmo modo que há, na Coroa do Coração, o Triângulo que lhes revelou Maria.

E há o mesmo Triângulo, menor, que é situado ao nível do sacrum, com, por analogia, a ponta do sacrum que seria,
de certo modo, equivalente ao chacra do Coração e as duas asas laterais que correspondem à corrente Solar e à

corrente Lunar, Yin e Yang, se preferem.

Mas não há, propriamente falando, uma Coroa que gire.

***

Questão: sentir como uma espiral quente que gira no Coração corresponde a que?



Corresponde a uma das percepções do chacra do Coração.

O chacra do Coração é, em primeiro lugar, uma rotação.

A Coroa Radiante do Coração é uma percepção de Fogo.

A ativação do 9º corpo, corpo de Samadhi, pode dar uma dor na parte inferior do peito e, após, você pode sentir o
Triângulo e, em alguns casos, isso dá um sentimento de imensidão, como uma espiral, não se sabe mais em qual

sentido ela gira, mas que os atravessa.

Tudo isso faz parte das mesmas manifestações Vibratórias.

Não se esqueça de que você volta a se tornar um Ser Multidimensional e que o acesso à Multidimensionalidade se
faz pela espiral, efetivamente.

A espiral que você viu (*) (que lhe foi anunciada por Sri Aurobindo em 8 de dezembro e que corresponde ao acesso à
Interdimensionalidade da Terra) é exatamente o que você vive agora, em você, para alguns: a impressão de grande

vazio ou de grande plenitude, ao mesmo tempo que o Fogo no interior do chacra do Coração.

***

Questão: sentir uma grande fadiga é a manifestação de resistências à Luz?

Então, a resistência à Luz não dá fadigas.

Ela dá dores, dá tensões.

A transformação Vibratória que você vive pode, efetivamente passar, independentemente da rarefação do sono, por
períodos de intensa fadiga, que não vão durar muito tempo.

Por vezes você tem a impressão de que você leva toda a miséria do mundo e, pouco depois, uma hora após ou no dia
seguinte, você vai reencontrar uma energia fenomenal.

Essas flutuações, se prefere, estão ligadas à modificação, não em você, mas também na escala do planeta, das
linhas de força, de todas as distribuições das cargas elétricas existentes, que ligam os vulcões e que existem na

ionosfera.

Tudo isso está em grande transformação e, portanto, as pessoas que têm uma sensibilidade eletromagnética,
independentemente de sua vivência ao nível das Coroas, vão ser mais afetadas, eu diria, que as outras.

Portanto, isso nada tem a ver com uma resistência qualquer.

Isso tem mais a ver com uma ‘sensibilidade’ dita eletromagnética.

***

Questão: vocês todos precisaram que nós iremos para onde nos levar nossa Vibração. Podemos ter uma influência
Consciente ou Inconsciente nesta Vibração?

É preciso ter uma influência Consciente sobre sua Vibração.

Quando você vive o despertar de suas diferentes Lareiras, obviamente, é você que dirige a Vibração, não?

Mesmo se há influências exteriores.

Mesmo se, por vezes, você está sujeito a bombardeamentos energéticos sobre os quais você nada pode.

Mas, evidentemente, ser-lhe-á feito segundo sua Fé e sua Vibração.

É evidente que, se sua Coroa Radiante do Coração está perfeitamente ativa, você nada tem a fazer nos mundos de
carbono.

Quando nós falamos de Vibração, compreenda bem também que é diretamente ligada às Estrelas.

Mas as Estrelas representam o que?

Representam também os fios de DNA.

Representam também os apoios Vibratórios do que denominamos as 4 Linhagens ou os 4 Viventes, 4 Hayot Ha
Kodesh.

Portanto, tudo isso está inscrito em você.

Se você revela Cristo, Miguel e Maria, porque você tem este DNA em você e esta Vibração, pelo que você é nesse
mundo, não há qualquer razão para que você não vá para onde o leve a Vibração.

E, se sua Vibração não existe, não há preocupação a ter, você irá também para onde o leva esta Vibração habitual
que é a sua.

O nível de densificação a que se denomina o corpo é também uma Vibração.

Ela está cristalizada, não é?, até a evolução imperceptível.

E se você muda de densidade Dimensional, você muda de Vibração, é tão simples assim.

***

Questão: qual diferença há entre chacra e lâmpada?



E bem, um chacra é um chacra.

Uma Lâmpada quer dizer simplesmente que o chacra está desperto.

Portanto, ele emite conscientemente a Luz e emite a Luz que começa a se tornar Vibral e não mais unicamente
falsificada.

O que explica as dores que vocês percebem, porque o corpo físico não está ainda habituado a viver isso.

O Fogo do Coração, por exemplo, não é a emissão de uma energia eletromagnética.

São as partículas adamantinas que giram naquele nível.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, o importante é compreender que isso deve se traduzir pela Alegria Interior, mesmo com uma dor
de cabeça de se bater a cabeça contra as paredes.

Então, eu lhes digo: boa evolução em sua Luz e eu os saúdo.

Eu lhes digo até muito em breve.

************

(*) – ‘Espiral branca e o Raio Azul’ - NORUEGA (09.12.2009):

*
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"Cabe a vocês, através das Estrelas de Maria, através de meu raio azul (que foi visível em seu céu há quase um
ano), se estabelecer em sua multidimensionalidade ali elevando sua Vibração, a Consciência e a matéria dessa
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 ~ LUZ, CONSCIÊNCIA e REALEZA ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu venho para vocês, para entregar e dialogar.

Recebam primeiramente as saudações e o Amor do conjunto dos Melquizedeques.

Para aqueles que jamais ouviram falar de mim, eu sou um Melquizedeque do Ar.

Eu fui há muito tempo, São João, aquele que recebeu, à época, sob o ditado de Cristo, o Apocalipse.

Além disso, e além desses jogos de encarnação, eu fui antes de tudo, uma Águia, a minha origem estelar
sendo Altaïr.

Eu venho a vocês para expressar, pelas palavras e pela Vibração, uma série de elementos que irão evoluir em torno
da Luz, da Consciência, do Reino, e que decorre diretamente do que descrevi quando eu fui São João, e também da

chegada da Luz que eu chamei de Supramental quando eu fui Sri Aurobindo.

Porque é exatamente o que, hoje, está prestes a se desenrolar em vocês, como no exterior de vocês.

Eu gostaria de recordar-lhes, primeiramente, três frases, que irão suscitar, certamente, em vocês, um eco.

A primeira é a frase de Cristo: “meu Reino não é deste mundo”.

A segunda também é de Cristo: “ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança”.

E a terceira, sob o ditado de Cristo (foi São João que escreveu): “haverá muitos chamados, poucos escolhidos; os
chamados serão marcados na fronte”.

A Luz do Supramental, tal como a apreendi e vivi em minha vida, leva hoje uma série de outras palavras,
representando a realidade do processo e do mecanismo de consciências que eu vislumbrei à época.

Em primeiro lugar, as palavras às quais vocês estão habituados, agora há vários anos, a onda Galáctica, a radiação
do Ultravioleta, a radiação da Fonte, e a radiação do Espírito Santo. 

Todas essas denominações se cobrem da mesma realidade, da mesma Verdade, que se traduzem pela irrupção
progressiva sobre este mundo, de uma qualidade Vibratória de Luz e de uma qualidade Vibratória de Consciência a

nada similar, e que nenhum ser humano pôde experimentar até o presente neste mundo.

Maria e outros lhes falaram da Coroação.

Falaram de Redenção, e também do final da Ilusão.

***

É uma coisa conceber que este mundo é Ilusão e é outra coisa, obviamente, viver a compreensão disso, e é a isso
que vocês são chamados, uns e outros.

A Luz vem a vocês desencadeando certo número de processos no interior mesmo deste corpo físico e das suas
estruturas sutis, traduzindo-se por sinais, por sintomas ao nível do corpo, como ao nível da sua esfera psíquica e

comportamental.

Não é questão hoje de voltar à abordagem desta Luz, em particular da irradiação do Ultravioleta, que foi iniciada pelo
Conclave Arcangélico, mas de perceber, hoje, a descrição final e os efeitos esperados, visíveis e previsíveis, nesse

tempo, porque vocês entraram nisso, diretamente.

Então, é claro, alguns seres humanos não percebem, por enquanto, qualquer mudança, na vida deles como no
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exterior.

Outros, ao contrário, já levaram a efeito uma série de mudanças na vida, e neles.

Sua evolução não se faz, para todos, de maneira sincronizada, no mesmo espaço-tempo linear que é próprio de cada
um, que segundo a sua própria história, segundo as suas próprias resistências, vão se traduzir por defasagens entre

percepções diferentes segundo de cada ser humano.

***

Foi anunciado a vocês, desde a ignição das doze Estrelas, o seu Coroamento.

Esse Coroamento, permanecendo nas generalidades, permitiu que a Luz que foi comprimida, falsificada, no triângulo
de fogo anterior (ligado ao mito de Prometeu e à ilusão Luciferiana), permitiu, pelo afluxo da Luz Supramental,
realizar a abertura desse triângulo falsificado, a fim de que o que foi chamado de terceiro olho, limitado à parte

anterior e frontal da cabeça, se estende agora ao redor de toda a cabeça.

Esse Coroamento pode ser representado pelo ‘cabelo de Buda’.

Isso corresponde à Verdade do que alguns de vocês vivem.

Mas recordem-se também do que lhes foi dito: “haverá muitos chamados e poucos escolhidos”, porque a Luz que
vocês percebem aqui, como em outros lugares do mundo, vem para despertar.

Esta Luz não é deste mundo, correspondendo às palavras do Cristo.

Ela vem para estabelecê-los na sua Realeza, que é o seu retorno à sua Unidade.

Mas existe um grande princípio para a Luz Unitária, que é justamente respeitar a liberdade de cada um, não no
contexto da ação/reação, que é confinamento, mas no contexto da Graça que lhes é oferecida.

Muito longamente nós insistimos, uns e outros, como alguns Arcanjos, sobre o princípio de abandono à Luz, porque
existem com relação a esta Luz e a esta nova Consciência (que chegam até vocês agora, por ondas sucessivas e

permanentes), dois caminhos possíveis.

Ou a personalidade vai se apreender desta Luz, e vai utilizar esta Luz para seu proveito pessoal.

Ou a personalidade vai acolher esta Luz, esta Vibração e esta Consciência, para se deixar investir inteiramente por
esta Luz, realizando então o abandono à Luz e à Inteligência da Luz, permitindo naquele momento, e somente

naquele momento, despertar a Coroa Radiante do Coração e agora o triângulo Sagrado do Coração, e o sacro,
alinhando-os então, inteiramente com a efusão de Luz permanente, retransmitida agora diretamente pela nova Tri-

Unidade: Cristo, Maria e Miguel, revelando-se em vocês como sua identidade primeira e como sua assinatura
vibratória de seres livres.

Ainda uma vez, é preciso que a personalidade aceite remeter-se à Luz, fazendo suas as palavras de Cristo: “Pai eu
entrego o meu Espírito em suas mãos”.

***

E eu escrevi, sob o ditado desse último, que haveria muitos chamados e poucos escolhidos.

Por qual razão?

Porque vocês vivem, todos vocês, esse Coroamento, quer vocês queiram ou não, e todos vocês irão vivê-lo, sobre
este planeta, quando chegar a hora.

Mas ainda é preciso que a personalidade aceite, que o ego aceite se apagar, se deixar transcender pela Luz Vibral, o
que pode provocar, junto a vocês, mecanismos de ‘resistência à mudança’, pela incapacidade para se abandonar à
Unidade e pela vontade própria de querer manter os jogos da Dualidade, fechando-os no Triângulo Luciferiano ou

Fogo Prometeico.

Vocês têm inteira Liberdade para decidir.

A Luz é a mesma para todos.

O efeito é diferente para cada um, porque isso vai depender essencialmente do trabalho que vocês vão realizar em
vocês.

Não por um conhecimento exterior, não por um conhecimento esotérico, mas, bem mais, pelo que foi chamado de
‘princípio de humildade e de simplicidade’.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança, esquecendo, com isso, o mental,
esquecendo, com isso, as emoções que pertencem, irremediável e definitivamente, a esta Ilusão e que não vêm da

Unidade.

O mental e as emoções são as ferramentas que permitiram subsistir em meio a este mundo.

***



Mas Cristo, Maria e Miguel vêm chamá-los à sua Realeza, para se estabelecerem fora deste mundo, para se juntarem
ao que nós chamamos, inventando essa palavra: o Estado de Ser [Êtreté].

O Estado de Ser que estritamente nada tem a ver com o corpo astral, com o corpo emocional.

O Estado de Ser que nada tem a ver com qualquer saída do corpo.

O Estado de Ser, tampouco, estritamente nada tem a ver com a visão dual que pode existir no que é chamado de 3º
olho.

A Luz que vocês veem, de olhos fechados, não é a Luz.

Ela é falsificação.

A verdadeira Luz é Vibratória, Consciência e, sobretudo, Alegria, o estabelecimento no Coração, propiciando a visão
do Coração e não mais a visão do 3º olho.

A grande mentira foi, efetivamente, fazer crer que o humano podia chegar à Luz pelo 3º olho, pelo conhecimento,
pelo poder.

Buda dizia frequentemente: “quando você encontrar os poderes da alma, salve-se rapidamente”.

Vocês são chamados à sua Realeza, pela Coroa da Cabeça, pelo som da alma (percebido em um ou nos dois
ouvidos), traduzindo sua conexão com a alma.

Mas a alma é apenas um nível.

A alma não está no nível da Eternidade, mas ela pertencente irremediavelmente à matriz e ao mundo do efêmero.

Ela é um intermediário com o Espírito de Verdade e de Unidade.

Ainda uma vez, e como Maria disse, não há superioridade em escolher tal ou tal caminho.

Vocês são, fundamental e inteiramente, Livres.

***

Não há ninguém exterior a você que venha se interpor entre você e a Luz, senão você mesmo.

Não há qualquer obstáculo (kármico ou exterior, social, afetivo ou outro) que possa se manter diante do abandono à
Luz.

O abandono à Luz representa a crucificação, a morte da personalidade (esta não morrendo, mas se colocando ao
serviço da Luz, ao invés do inverso).

Muitos chamados e poucos escolhidos, eu o disse, eu o escrevi, porque essa é a estrita Verdade.

O importante é o seu Coroamento.

O importante é compreender que vocês são Luz.

Quaisquer que sejam seus destinos e seu mundo futuro (que é diferente para cada um), vocês terão a reminiscência
da Luz Vibral.

E é isso que é, o que a Fonte chamou de ‘Juramento e Promessa’, que lhes permite lembrar de que vocês são
diferentes do que vocês creem ser, de que vocês são bem mais do que esse corpo que vocês habitam, de que vocês

são bem mais do que esta Ilusão da qual participam.

Então, obviamente, aqueles que descobrem a Vibração do Estado de Ser e que penetram o Corpo de Estado de Ser,
vivem a morte desta personalidade.

Efetivamente, para isso, é muito mais fácil se abandonar e, para os outros, abandonar-se a algo que não foi visto,
abandonar-se a algo que não foi vibrado, abandonar-se a algo que a personalidade dirá que não existe, é um desafio.

Vocês estão no momento desse desafio, uns e outros.

***

Vocês estão no momento da decisão e da separação.

Separação dos seres, entre aqueles que escolheram a Unidade e aqueles que, mesmo estando Coroados,
escolheram o caminho, ainda, da encarnação nas matrizes de carbono, mas unificadas.

O mais difícil, para vocês, será aceitar que, talvez, aquele ou aquela que está mais próximo de vocês não tem o
mesmo destino que vocês, e que as irradiações de um e do outro vão se tornar tão opostas e diferentes que será por

vezes difícil manter uma aparência de relação.

Isso é válido, também, para este mundo que atinge o seu fim.



Então, obviamente, mesmo alguns Coroados vão se prender pelo medo, à sua posição, ao seu papel, tido pela
personalidade, o que representará um obstáculo importante para o estabelecimento do Estado de Ser.

***

O Estado de Ser é Alegria.

Vocês podem avaliar, em relação à sua Alegria, a qualidade do seu abandono à Luz.

Se a Alegria lhes faltar, significa que vocês resistem.

Se a Alegria estiver aí, significa que vocês se abandonaram.

Muito numerosos sábios na Índia, como no Ocidente, falaram da realização do Despertar, do Samadhi, da vivência de
um Estado em que o Si se torna dissolvido, inteiramente, na Luz.

É a isso que vocês são chamados.

Mas, ainda uma vez, vocês são chamados, mas é a sua Liberdade aceitar ou recusar.

Não existe qualquer barreira de idade, social, não existe qualquer karma que possa, nos tempos que vocês vivem, se
opor para que vocês se tornem esta Vibração e esta Luz.

Há apenas vocês, e somente vocês, que resistem.

De nada serve querer colocar um defeito no exterior de vocês.

Do mesmo modo que de nada serve esperar acontecimentos exteriores porque, em última análise, e vocês o
compreendem cada dia um pouco mais, tudo acontece no Interior.

E a única maneira de viver esta interioridade chama-se humildade e simplicidade.

Quanto melhor vocês se abandonarem a isso, melhor vocês vivem a Alegria, melhor vocês experimentam o Samadhi,
melhor vocês terão uma facilidade maior para se extraírem quando chegar a hora, após os ‘3 Dias de trevas’, desta

Ilusão matricial.

***

As resistências vão se modificar para uns e outros.

Alguns não as têm mais e se estabelecem no Reino da Alegria, facilmente.

Outros estão apegados ao que eles são e é a Liberdade total deles.

Eles viveram a Luz, mas não a estabeleceram no Coração.

Aí também, são as suas escolhas.

Não há nada mais além de você mesmo com você mesmo.

A grande novidade é, sobretudo, que desde muito poucos dias, agora, desde a intervenção do Arcanjo Miguel e de
Maria, vocês sabem que os Coroamentos de uns e de outros restabeleceram a rede Cristalina interdimensional da

Terra, à qual vocês estão conectados, quer vocês sejam chamados ou escolhidos, aliás.

Esse é um reservatório de força fenomenal, ao qual vocês podem recorrer e se regar.

Cabe a vocês se olharem, claramente, com total transparência.

Foi pedido para que vocês se estabelecessem entre os seus 4 Pilares, o único modo de se estabelecer no Coração,
para pôr sua Atenção, para ali colocar sua Intenção.

Ser Ético e Íntegro com relação a si mesmo, em primeiro lugar e, especificamente, não com referência às regras
sociais ou empresariais, mas unicamente com relação à Luz Vibral.

O efeito da Luz Vibral é consumir, quando chegar a hora, o corpo causal e liberá-los da matriz aprisionadora e
estabelecê-los na sua Unidade.

Isso se reflete por uma grande Alegria, por uma Vibração do Coração que irá aumentando.

Alguns provam dores de cabeça importantes.

Isso é também completamente lógico.

Isso não é sinal de qualquer resistência, mas, sim, do afluxo fenomenal de Luz que vocês vivem atualmente e que
apenas irá aumentando e aumentando, a cada dia, agora.

Na medida em que a conexão à rede interdimensional, à Merkabah interdimensional, for realizada sobre a Terra,
vocês são todos conectados, uns e outros, e mais nada pode se opor, exceto você mesmo, à sua Reunificação, ao

trabalho que, agora, chama-se Serviço.

Serviço na Luz, serviço na humildade e na aceitação e na aquiescência às leis da Unidade.



Não mais ver o bem e o mal como algo que governa a sua vida.

Estabelecendo-se na Alegria, a ‘lei de atração, de ressonância’, vai atuar cada vez mais facilmente.

O que é supérfluo irá desaparecer da sua vida.

O que for útil irá aparecer.

Que isso seja os lugares, as pessoas, as situações.

Não resista a nada.

Voltar a ser como uma criança é isso.

Realizar a Luz Crística é isso.

***

A nova Tri-Unidade está ativa em vocês.

Alguns começarão a vibrá-la no Coração, no Triângulo determinado por Maria.

A Luz que vocês podem ver com o 3º olho não é a Luz.

Ela é a Ilusão.

O que é visto por esta visão é uma Ilusão perfeita.

Mesmo se os rostos das suas vidas passadas aparecerem atrás dos seus olhos fechados,tudo o que é visão ligada
ao 3º olho deve ser superado, porque essas visões e essas Vibrações do 3º olho os mantêm, de maneira inexorável,

na Dualidade.

Quando você perceber e sentir essas Vibrações, na testa ou em toda a sua cabeça, dirija você mesmo esta
Consciência e esta Luz (porque se trata sim de Luz) no Coração e no sacro.

Não há outra alternativa e o único modo de ali chegar (não há outro) é descobrir e manifestar a humildade, aceitar
que todos vocês são pequenos, aqui, e muito grandes do outro lado.

É preciso, para isso, não mais ser grande aqui.

Não mais desempenhar papel.

Um papel de salvador, um papel de matriz, que os fecha tão seguramente e tão naturalmente como sua adesão à
Dualidade.

Os mundos Unitários estão além desta problemática binária que esse mundo criou, que se reforça cada vez mais
através das tecnologias que os afastam do que vocês são.

***

Em Verdade, você é Unidade.

Em Verdade, você é Luz.

Em Verdade, você é Alegria eterna.

Você não é o que você vive.

Você não é o que você crê.

Você deve descobrir, por você mesmo, a Verdade.

E esse caminho apenas pode se abrir, esta porta apenas pode se abrir pelo Coração.

Não o Coração dual, não o Coração emoção, que vai fazê-los ser ou vítima, ou salvador, mas o Coração que se
estabelece no Fogo do Coração, que é Vibração e Verdade.

Você não tem outra alternativa senão realizar isso.

Conscientizar isso.

A menos que, lucidamente, você tenha decidido o contrário.

E, ainda uma vez, não há nem superioridade, nem elitismo qualquer nesse Coroamento, mas simplesmente o trabalho
da ‘lei de atração e de ressonância’ que fez dizer ao Cristo: “que lhe seja feito de acordo com a sua fé”.

E é exatamente isso que chega, em Verdade, agora.

Como o sabem, vocês estão nos tempos descontados.

A projeção da personalidade vai dizer: “Bem, é quando? É amanhã? É dentro de um mês? É dentro de um ano?”.

Não, é imediatamente.



Porque, em meio ao Estado de Ser, não há mais tempo.

É possível, a partir de hoje, estabelecerem-se no seu Estado de Ser, enquanto continuando, no momento, a colocar
os seus pés sobre esta Terra, a fim de enxamear e de irradiar a Luz.

Mas enxamear e irradiar a Luz é também, antes de tudo, abandonar-se à Luz, para que ela faça de você um Cristal e
um prisma totalmente transparente, do qual a Luz vai poder surgir sem qualquer transformação procedente da

personalidade ou procedente do ego.

Ainda uma vez, vocês irão avaliar a sua capacidade para estar na Unidade, para o estabelecimento, ou não, da sua
Alegria Interior, da realização do seu Samadhi.

Não há outras cartadas.

Todo o resto será apenas uma Ilusão acrescentada à Ilusão.

O marcador do seu Estado de Ser, mesmo não viajando no Estado de Ser, é o estabelecimento da Alegria.

Todo o resto é apenas Ilusão e manutenção da Ilusão.

Certamente, vocês viram a Luz, mas vocês a absorveram.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha para dar a vocês, em Vibração.

Se houver questões com relação a isso, e unicamente com relação a isso, então, eu abro com vocês o espaço de
diálogo.

***

Questão: a intenção que se coloca no desejo de viver o Estado de Ser pode ser um elemento suficiente para vivê-
lo?

Cara Irmã, o desejo pertence às emoções.
O desejo não pertence ao Estado de Ser, nem à Unidade, porque, quando há desejo, há o seu inverso, que é a

repulsa.

Assim, o ‘desejo’ ou a ‘vontade de’, não é o estabelecimento da Vibração.

A única porta e a única chave são a humildade e a simplicidade.

Não há outra.

***

Questão: qual é a diferença entre personalidade e ego?

Caro Irmão, a personalidade é um jogo.

A personalidade é identificação a esse corpo, a uma função, a uma relação.

O ego pode ser positivo ou negativo, mas ele é a expressão desta identificação e deste confinamento na Ilusão.

Você não é o que você diz, você não é o que você crê.

Você é a Alegria.

Assim, a personalidade pode estabelecê-lo no prazer.

Mas o prazer é efêmero.

A Alegria é eterna.

Há sobreposição exata, geralmente, entre a personalidade e o ego.

O desaparecimento do ego é o desaparecimento da persistência do jogo e da persistência da separação, confinando-
o em você mesmo, fazendo-o dizer que há você e que há o resto do mundo.

Daí decorre todo princípio de separação e da Ilusão Luciferiana.

No Estado de Ser há esse Si.

Esse Si é impermanência.

Não há mais separação.

Não há mais divisão.



Vocês são ao mesmo tempo esta Presença consciente e lúcida e, ao mesmo tempo, o resto do Universo.

Isso se traduz pelo que foi chamado de Samadhi ou de Alegria.

O mental, que é a ferramenta do ego e da personalidade, não pode compreender e não pode aceitar o ‘princípio de
humildade e de simplicidade’.

Pelo jogo das atrações e repulsões, pelo jogo da sedução, pelo jogo da apropriação, o Si é asfixiado, literalmente.

Ora, o que vem a vocês, a Luz Vibral, tem por objetivo revelar o Si.

Esse Si, que existe ao nível do Coração e em nenhuma outra parte, em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia definir o que é a simplicidade?

Cara Irmã, esse foi o objeto de uma comunicação muito longa, há muito poucos dias.

Eu a convido então a se mergulhar na leitura do que disse, parece-me, Um Amigo e um Arcanjo, sobre a humildade e
a simplicidade.

A simplicidade (acrescentando simplesmente algumas palavras) é a espontaneidade.

A simplicidade é o que não calcula.

A simplicidade poderia corresponder, inteiramente, ao que escreveu São Paulo na primeira epístola aos Coríntios.

Frequentemente o ser humano chama de Amor o que leva a ele, o que ele tem necessidade de possuir, o que ele tem
necessidade de fazer seu.

Ora, o Amor não é apropriação, mas restituição e doação.

O Amor é Vibração.

O Amor é tudo, exceto o que o ser humano encara e imagina.

O Amor não é sedução.

O Amor não é emoção.

O Amor é Vibração.

É por isso que nós os chamamos de Fogo do Coração.

Em outros termos, enquanto o Si não está aberto e a Vibração do Fogo do Coração não está ativa, o Amor é
falsificado.

Do mesmo modo, a Luz que você vê de olhos fechados ou de olhos abertos não é a Luz.

Nesse mundo não há Luz.

Há enfraquecimento, diminuição e transformação da Luz.

A verdadeira Luz não é desse mundo.

É aquela que vem agora a vocês.

***

Questão: o fato de ter tido o cóccix quebrado é um freio no processo em curso?

Cara Irmã, não existe qualquer barreira, ligada a qualquer evento físico, que seja um obstáculo.

O único obstáculo é você mesma, mas você mesma na personalidade e não o corpo.

Certamente, podem existir dores físicas, a partir do momento em que há cicatrizes presentes sobre o corpo físico, mas
isso é bem depressa transcendido e superado pelo abandono à Luz.

Recorde-se de que o acesso ao Estado de Ser se faz pela agregação de diferentes partículas novas em suas
estruturas existentes e que a agregação dessas partículas novas, correspondendo ao seu Estado de Ser, ao canal do

éter e a diferentes outras estruturas, não se importam com o que existe embaixo.

Elas vêm se aglomerar e construir uma nova identidade que é a identidade da sua Unidade.

Esse corpo é chamado a desaparecer, inteiramente.

Eu a remeto, para isso, ao que foi visto por inúmeros profetas e inúmeros místicos.

O que é efêmero desaparecerá.



O que é eterno estabelecer-se-á.

***

Questão: é possível que os processos do Apocalipse tenham começado após a partida de Cristo, ou seja, há 2.000
anos?

Cara Irmã, o Apocalipse é ‘Vibratório’.

E foi, mesmo, o encerramento desse livro, esse livro que é doce à boca e amargo ao ventre.

O que significa que aquele que quisesse penetrar os arcanos pelo intelecto, comê-lo, teria algo de extremamente
amargo, porque ninguém, absolutamente ninguém pode compreendê-lo.

Em contrapartida, aquele que o lê e que o Vibra, o viveria em Unidade, qualquer que seja a língua, porque este
Apocalipse lhes revela quem vocês são.

Agora, há, efetivamente, circunstâncias (existentes nesse momento, como existiram em outros tempos) que apenas
fazem revelar a Revelação do que vocês são.

A luta entre Lúcifer e Cristo.

A luta entre a Ilusão e a Verdade.

Ora, isso se inscreve, de maneira coletiva, hoje, para toda a humanidade.

Mas isso pode se inscrever, também, para cada um, em outros momentos.

A chave do Apocalipse não está em uma compreensão exterior, mas ela está em uma Vibração e nada mais.

Então, é claro, cada exegese vai encontrar correlações e ressonâncias com os elementos existentes hoje, como há
alguns anos, ou ainda há 1.000 anos.

Mas isso é apenas uma projeção do mental e do intelecto.

O Apocalipse de São João, ditado pelo Cristo, é, antes de tudo, Vibratório e Verdade.

Não é no sentido das palavras, mas na Vibração das palavras que há a Verdade.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que leem ou ao que ouvem, vocês não estão no Coração, mas vocês estão
na cabeça.

***

Questão: se a Luz não é deste mundo, como pode ela nos alcançar?

Pela efusão e pela penetração progressivas.

É o que é realizado, progressivamente, desde 1984.

Primeiro, por momentos.

Em seguida, pela ressonância e pela aproximação Vibratória da Luz e dos seus próprios Corpos de Estado de Ser.

Vocês estiveram privados de Luz, neste mundo, como eu e como nós todos, durante centenas de milhares de
anos.

Há, portanto, uma identificação total a este mundo, às suas regras e é muito lógico que a maior parte da humanidade
considere isso como única Verdade e não tenha a ideia de viver outra coisa além do que é imposto pelos Arcontes.

A Luz penetra progressivamente.

Se, hoje, o Arcanjo Miguel se aproximasse desta Terra na sua forma de 18ª Dimensão, o sistema solar, na sua
totalidade, iria explodir.

Ele pode apenas permanecer confinado ao redor do Sol.

Ele atravessou o Sol.

Ele desposou Cristo para se tornar Cristo-Miguel, a fim de vir semeá-los pela sua própria Luz.

É isso que vocês vivem hoje.

As percepções Vibratórias que existem ao nível da sua cabeça, do seu Coração ou do seu sacro são a agregação
das partículas de Luz Adamantinas que começaram, pouco a pouco, a penetrar este mundo.

Tudo o que vocês observarem (que o Arcanjo Miguel chamou de desconstrução, destruição) corresponde
à resistência da não-Luz e ao estabelecimento da Luz.

Não há qualquer julgamento aí dentro.



Não há qualquer punição.

Ninguém, absolutamente ninguém dos planos Unificados quer, ou deseja, qualquer punição.

Nós desejamos unicamente o retorno de vocês nas esferas da Alegria e da Verdade.

Mas a decisão final, o último passo, apenas você que pode dar.

Coisa à qual resistirão a personalidade e o ego por muito tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Amor e a Luz estejam em vocês e se tornem a sua Verdade.

Eu não tenho melhor proposição.

O amor dos Melquizedeques e do conjunto das Forças Unificadas e Unitárias os acompanhem.

Até breve.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, venho a vocês como embaixador dos Arcanjos e embaixador da
nova Tri-Unidade estabelecida no seu Coração.

Desde alguns dias do seu tempo terrestre, e como vocês talvez leram ou ouviram, várias coisas foram completadas
sobre esta Terra.

Vocês chegaram, coletivamente, bem além deste espaço, no conjunto desta Terra, no momento em que tudo deve se
realizar de um momento para o outro.

Este momento para o outro expressando, na sua densidade, um tempo curto.

Assim como vocês o percebem em suas estruturas e na sua Consciência, a subida Vibratória está se acentuando.

Ela não irá reduzir e irá se acelerar até o seu mês de dezembro, quando Maria vai intervir de modo solene entre
vocês [dia 17/12, às 18h00 – hora de Brasília] (*).

A hora chegou do seu despertar.

A hora chegou de se lembrarem do que os levou sobre esta Terra.

Os primeiros de vocês já começaram a redimir o Triângulo Luciferiano.

Coisas, digamos, muito mais visíveis e sensíveis, precipitam-se atualmente do alto da matriz sobre a sua Terra, a fim
de fazer emergir a Verdade do retorno à Unidade.

***

Questão: o que é que limita ou trava o meu acesso à Vibração do Coração e à Unidade, que me parece não ter
ainda atingido?

Bem amada, o único obstáculo existente, a única limitação, vem da percepção da consciência na personalidade.

Após ter longamente desenvolvido o que eu denominei, há vários meses, o abandono à Luz, convém agora que o
apresente justamente através da percepção Vibratória.

A evolução do ser humano, em meio à falsificação, se fez através do que vocês chamam de ferramenta mental,
intelectual, através de um fator importante denominado discriminação, que alguns chamaram de intuição.

A discriminação e a intuição fizeram, no seu caminho, com que vocês fossem cada vez mais sensíveis à noção de
Bem e de Mal, até escolher o Bem, ao invés do Mal, adotando uma diligência considerada como boa, do seu ponto de

vista, e do ponto de vista, por conseguinte, da personalidade limitada, consistindo em obedecer a certo número de
conceitos, e a manifestar, na sua vida, o que está em relação com esse conceito.

O abandono à Luz é, de algum modo, a crucificação do ego.

Esta crucificação do ego consiste ainda em se desidentificar de si mesmo.

Enquanto houver persistência de uma identificação a esse veículo, temporário e efêmero, não pode haver
identificação à Fonte.

Pode haver projeção na Fonte, mas não há identificação.

ANAEL – 9 de outubro de 2010
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O princípio de identificação corresponde, justamente, e precisamente, à ativação da Coroa Radiante do Coração, e
do Triângulo Tri-Unitário.

A boa vontade não pode estritamente nada, eu diria até mesmo que ela é um obstáculo ao estabelecimento da
Verdade.

Apenas acolhendo, inteiramente, e como o disseram alguns místicos, tornando-se pequeno, não na pequenez do ego
que se formaliza a si mesmo, mas verdadeiramente deixando todo lugar à Luz.

A Luz chegou para vocês pela abertura do primeiro portal em 1984.

O Espírito Santo, retransmitido por Sirius, impactou-se sobre a Terra, progressivamente, ativando os chacras
chamados do alto.

A etapa, hoje, consiste em deixar esta Luz estabelecer-se até se identificar a esta Luz, na humildade e
na simplicidade, como lhes foi dito.

Trata-se, portanto, de passar de uma projeção mental idealizada para uma vivência Vibratória no Coração.

Esta etapa, como foi enunciada em muito numerosas vezes, por Sri Aurobindo, ou pelo venerável Um Amigo, apenas
pode se fazer do Interior.

Apenas você pode abrir a porta, apenas você pode destrancar esta porta.

Nenhuma Luz, mesmo a mais deslumbrante que seja, não poderá abrir esta porta.

Nós realizamos, e vocês realizaram, o essencial do trabalho de acolhimento desta Luz.

O acolhimento na totalidade, contudo, é um abandono à Luz, a crucificação do ego, como eu o disse, que necessita
não mais estar identificado nem às suas emoções, nem às suas ideias, nem aos seus pensamentos, nem ao seu

mental e, ainda menos, às suas crenças.

Apenas este modo de proceder permite viver a efusão da Luz Vibral no Coração.

Não existe qualquer obstáculo exterior, além do que acabo de enunciar.

Não há nem barreira cármica, nem barreira de idade, nem barreira do quer que seja além de você mesmo.

É, por vezes, para o ser humano, extremamente difícil admitir e compreender que, em última análise, tudo, e
absolutamente tudo, vem apenas de você mesmo.

Esse mundo exterior, como lhes disse Maria, sendo ilusório, e projeção criadora, qualquer identificação, nesse
mundo ilusório, os priva da identificação à sua Dimensão de Eternidade.

Esse processo que eu tento descrever em palavras é, de fato, um mecanismo alquímico, realizando-se em si e para o
Si.

*

Alguns disseram, como Buda, como outros, que era necessário matar todos os modelos.

Não há qualquer modelo estabelecido que se mantenha diante da Luz Vibral.

A Luz Vibral, é.

Há, portanto, um desencravar total do que fez a própria vida humana, que deve ser realizado, a fim de viver o
abandono.

Não é a personalidade quem deve acolher a Luz.

Não é o ego quem deve se encarregar da Luz.

É justamente essa crucificação do ego, o abandono total à Luz, que eu poderia denominar, em outros termos,
uma rendição.

Esta rendição é o próprio elemento que vai lhe permitir viver a Liberdade.

Antes, não pode haver Liberdade, e, ainda menos, liberação.

A limitação, em última análise, vem apenas da própria consciência.

A consciência fragmentada não se julga digna de viver a Luz .

Isso resultou de condicionamentos extremamente potentes, realizados sobre a humanidade desde tempos
imemoráveis.

Descristalização, descondicionamento.

Voltar a ser como uma criança.

Voltar a ser humilde e simples, a fim de viver na Unidade.

Esse Coroamento vem no momento mais oportuno, que é aquele que decide não a alma, mas, sim, a própria
personalidade.

Em resumo, apenas a própria personalidade é quem pode abrir a porta.

A chave é a humildade, a simplicidade, remetendo assim à Essência da frase: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.



E uma criança não tem nem passado, nem futuro.

Ela está apenas no instante.

Somente o instante é eterno, e a Luz Vibral apenas se encontra neste instante, e em nenhuma outra parte.

*

Assim, portanto, esta resposta será sempre a mesma para todo ser humano que seguiu os Casamentos Celestes (**),
que ativou alguns chacras.

Não há, para tanto, nem culpa, nem atraso, mas, simplesmente, maturação e processo alquímico que deve se
conduzir ao seu final.

E apenas o ser humano que é mestre do seu próprio calendário, ao mesmo tempo percebendo que é
eternamente, mas que esse calendário interno e Interior é também sujeito ao calendário da Terra, que lhe é próprio.

A pressão da crucificação do ego vai se fazer cada vez mais densa e intensamente.

Mas, assim como nós fomos numerosos a lhes dizer, desde o Coroamento, duas humanidades se separam.

Isso corresponde ainda ao princípio de Liberdade absoluta de cada caminho atribuído pela Fonte.

Alguns seres (e não há aí qualquer valorização de qualquer evolução além dos mundos falsificados) podem ter
necessidade de aperfeiçoar sua evolução e sua transformação nos mundos de carbono, mas, desta vez, Unificados.

Ainda uma vez, nós o dissemos, vocês não têm todos, o mesmo caminho.

Vocês não têm todos, o mesmo destino.

Vocês não têm todos, a mesma origem.

Vocês não têm todos, a mesma Dimensão original.

É neste sentido que Cristo disse para não julgar.

A evolução não se define pela sua capacidade presente para vibrar em meio à Coroa Radiante do Coração ou ao
Triângulo Tri-Unitário, que firmam ainda uma vez o Coroamento e a sua saída definitiva da matriz, mesmo Unificada,

e o retorno à sua Eternidade.

Seja como for, os tempos são descontados, mas eles não estão terminados.

A palavra mestre, no que lhe concerne, corresponde ao abandono da vontade.

A vontade não recorre ao Coração, fosse ela uma ‘vontade de bem’.

Ela remete inexoravelmente à personalidade e aos chacras situados na parte inferior do corpo, e não no meio.

Aí estão, bem amada, alguns elementos que eu posso trazer.

***

Questão: por que sinto uma pressão muito forte, desde alguns dias, no nível das Estrelas de Maria, que
constituem o Triângulo da Terra?

Bem amada, não há por quê.

Cada um sente o Triângulo elementar necessário para si.

Esta alquimia Interior acontece para lhe permitir finalizar, de algum modo, a sua Fonte de Cristal e o seu veículo
interdimensional.

Alguns vão perceber e sentir Vibrações intensas e dolorosas sobre o Triângulo de Fogo.

E outros sobre o Triângulo da Terra.

Mais raramente, sobre o Triângulo do Ar ou da Água.

Não há por quê.

Há somente um trabalho Vibratório que se efetua e que permite realizar o seu próprio Coroamento.

Eu disse e eu repito que a intensificação Vibratória e da consciência será, em sua linguagem, exponencial, para
chegar a um apogeu extremo no período precedente imediatamente ao Natal.

Há somente que viver o que lhes é proposto pela Vibração da Luz, no nível do seu Coroamento, no nível da sua
redenção, no nível do Coração e também do sacro.

***



Questão: os problemas nas costas, do ciático, podem estar ligados a esses fenômenos?

Bem amado, a aquisição das energias e da Consciência, permitindo despertar e alinhar as três Lareiras, não mais em
sua dimensão rotatória, mas de triângulo, está em curso.

Isso pode passar por certo incômodo manifestado no nível dos membros superiores ou membros inferiores, refletindo,
assim, a alquimia das energias que estão em andamento.

Não há nada a compreender, nem a temer.

Simplesmente, deixar estabelecer-se esse novo equilíbrio.

A carga de partículas Adamantinas que vocês recebem aumenta dia a dia.

Elas se agregam, literalmente, em suas estruturas sutis: físicas, etéreas, astrais e mentais.

Elas podem provocar uma sensação de peso ou de Vibrações intensas.

Isso faz parte do trabalho de reajustamento.

Não há nada a compreender além de um processo de transformação e de alquimia.

***

Questão: o que é da abertura do portal que foi anunciado para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existem muito numerosos portais.

Esses portais, evidentemente, são conhecidos, tanto em meio à Luz Vibral, como àqueles que se opõem a esta
mesma Luz Vibral.

O que é Interior é como o que é exterior.

O processo de amanhã é uma abertura nova que visa fazer descer, literalmente, ainda mais partículas Adamantinas
em suas estruturas.

Não há nada a esperar.

Há somente que acolher, ainda mais, essas partículas Adamantinas, que irá se refletir, sobre esta Terra, por um
aumento de gradação do Cristal Azul, refletindo-se, no Homem, por um aumento do Fogo, do Triângulo de Fogo, que

começou doravante o seu basculamento.

O Triângulo de Fogo Prometeico, Luciferiano, voltando a se tornar o Fogo do Batismo do Espírito do Fogo, permitindo
sempre mais facilmente, para aqueles que o viveram, realizar a alquimia final da fusão das três Lareiras e, portanto,
aceder, naquele momento, de maneira mais fácil, à dimensão do Estado de Ser, seja nesse corpo como fora desse

corpo.

Os sonhos vão assumir a sua importância.

Eles serão significativos para a maior parte de vocês.

Mas, retenham também que aqueles que se opõem à Luz Vibral dela irão se servir, de uma maneira como de outra,
também, para tentar, como sempre, desviar a Luz do seu objetivo.

Esta data Vibratória não é um fim em si.

Ela é, aliás, observada e utilizada por aqueles mesmos que se opõem ao estabelecimento da sua Realeza no
Coração, manipulando e utilizando as forças da Ilusão, no nível do 3º olho, demandando, daí, reunir-se para

focalizar a vontade, justamente a vontade, sobre algo.

Enquanto que o mais importante é unicamente acolher, e, sobretudo, nada fazer.

Simplesmente Ser.

Aí está toda a diferença entre a humildade e a simplicidade do Coração, e a vontade Luciferiana, utilizando o
mesmo princípio Vibratório para fins totalmente opostos.

Nós assinalamos este portal, mas não lhes demos, literalmente, qualquer ação.

O que será diferente para a reunificação com a energia Arcangélica Micaélica, em alguns dias [dia 16/10, das 10h00 às
11h00 – hora de Brasília] (***).

Esta irá lhes permitir, aliás, perceber a diferença Vibratória existente entre a vontade e o Coração.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, resta-me agora trabalhar na terceira parte, que é, aí também, o
meu papel de embaixador da nova Tri-Unidade.

Assim como eu disse, cada uma das nossas intervenções Arcangélicas, como as dos Anciões ou das Estrelas, far-se-
á, doravante, cada vez mais, na atmosfera Vibratória.

Eu lhes proponho, então, e esse será o meu modo de saudá-los, que vivam agora a efusão Tri-Unitária.

Meu Amor e minha Luz os acompanhem.

Eu vou simplesmente estabelecer a conexão em cada um dos três pontos entre vocês.

Eu pronunciarei simplesmente o nome da Vibração correspondente a cada um desses três pontos (ndr: trata-se do
protocolo “ligação da Tri-Unidade com o Coração”) (****).

Maria.

... Efusão de energia ...

Cristo ou Miguel.

... Efusão de energia ...

Miguel ou Cristo.

... Efusão de energia ...

Tri-Unidade.

... Efusão de energia ...

Até breve.

... Efusão de energia ...

************

(*) – Amada e Divina MARIA (03.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

(**) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas (2009):

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

(***) – Amado ARCANJO MIGUEL (29.09.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-29-de-...

(****) – ‘NOVA TRI-UNIDADE: LIGAÇÃO COM O CORAÇÃO’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010
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http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
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Questão: o Triângulo do Sacro é igualmente um triângulo com ponta para baixo?

Bem Amado, o Triângulo Sagrado (sacro), também denominado sacrum em latim, corresponde perfeitamente a um
triângulo e cuja ponta estaria, efetivamente, para baixo, ilustrada pelo cóccix. 

*

*

O Triângulo Vibratório, devendo se ativar e se acender no nível da humanidade, durante este período chamado de
final de outono [primavera, no hemisfério sul], é exatamente este osso que deve entrar em Vibração e despertar,

inteiramente, o que havia sido anunciado por Miguel, já quando dos Casamentos Celestes, chamado de Fogo da
Terra (*).

*** 

Questão: poderia falar novamente desta inversão do triângulo?

Bem Amado, a falsificação Luciferiana e Arcôntica consistiu, há mais de 300.000 anos, em privar, através da
compressão da matéria, denominada de ‘força eletromagnética’, o confinamento da humanidade dentro de uma

estrutura em carbono, chamada de corpo, e dentro de uma estrutura intermediária, denominada alma. 

Assim, na maior parte de suas tradições, que elas sejam de origem oriental ou mais moderna, é feita referência da
existência de um chakra (ou roda de energia) chamado de 3º olho.

Esse 3º olho é o único chakra a não vibrar em círculo, mas a se apresentar, como alguns dos clarividentes o viram,
sob forma de duas pétalas.

Essas ‘duas pétalas’ representam o confinamento de suas 12 fitas de DNA dentro de duas fitas de DNA denominadas
Bem, Mal. 

Assim, ilustrada mesmo ao nível da estrutura cerebral, existe, na direção do ponto Bem, o que é chamada de amídala
pré-frontal, existente à esquerda, como à direita. 

A amídala pré-frontal esquerda e a amídala pré-frontal direita, com o corpo caloso, são o confinamento Luciferiano
no Bem e no Mal. 

Em meio mesmo às suas tradições, o conhecimento oculto que lhes chegou, chamando de 3º olho esse sexto chakra,
lhes mostra que ele está incompleto.

De fato, um chakra, por definição, é uma roda.

ANAEL – 16 de outubro de 2010
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Esta roda, por definição, gira. 

E esse é o caso para o conjunto das estruturas denominadas chakras, do corpo de vocês, exceto, justamente, aquele
que foi chamado de 3º olho. 

Aliás, o símbolo Luciferiano, por Essência, é um olho no meio ou na cimeira de uma pirâmide, correspondendo,
inteiramente, à Ilusão Luciferiana, ao confinamento dentro da parte anterior de sua fronte, em suas capacidades

denominadas cognitivas, memoriais e não mais através do desenvolvimento do que fazia sua conexão ao seu corpo
Unitário, denominado, hoje, de 12 Estrelas de Maria. 

Assim, o Triângulo de Fogo era um Triângulo de Fogo falsificado, estabelecido com ponta para o alto, centrado pelos
pontos AL, os pontos Bem ou Mal, que nós preferimos chamar de Atração/Repulsão. 

O desenvolvimento das 12 Estrelas e a ativação das 12 Estrelas de Maria colocou fim à ilusão Luciferiana. 

Restaria então voltar esse triângulo, cuja ponta AL está no alto, para que esta ponta AL esteja voltada, muito
logicamente, para baixo, para a raiz do nariz, significando a ativação do verdadeiro 3º olho e não mais do 3º olho

Luciferiano que os fecha na ilusão matricial. 

A ativação, a partir do momento em que é voltada, do 3º olho, passando do Fogo Prometeico (ou Luciferiano) para o
Fogo do Espírito, lhes permite então, doravante, ter acesso à totalidade do chakra da fronte, chamado de Coroa da

cabeça, como isso está, aliás, representado de maneira muito antiga e muito estilizada, no que foi denominado o
cabelo de Buda. 

A maior parte dos ensinamentos os fechou dentro desse 3º olho, que não pôde desenvolver suas virtudes
correspondentes às virtudes chamadas de Estrelas. 

Desde pouco tempo isto está feito e, portanto, desde ainda menos tempo, esse triângulo falsificado pôde se recolocar
no bom sentido e permite assim, pela ressonância, a ativação do segundo Triângulo denominado Triângulo cardíaco,

instalado em meio à Tri-Unidade e do terceiro Triângulo, instalado no osso Sagrado. 

Vocês, portanto, deste modo e se tal é sua possibilidade Vibratória, são restituídos à sua Eternidade e à sua Unidade.

***

Questão: há pontos específicos que constituem o Triângulo Sagrado?

Bem Amada, existem, é claro, nesse nível também, três pontos. 

O momento ainda não chegou de desvendar o que eles representam e o que eles são, mesmo em sua materialidade. 

Se lhes é possível olhar, com o retrocesso mesmo de sua consciência lógica, o estabelecimento do que foi realizado
desde os Casamentos Celestes, relativamente às cinco novas frequências Vibratórias, concernentes às 12 etapas

dos Casamentos Celestes, ascensão realizada de maneira vertical. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, realizando seu Coroamento e desenvolvimento, desta vez horizontal, realiza-se,
portanto a Cruz.

Não mais uma Cruz fechada dentro do símbolo chamado de crucifixo, mas realizada na Cruz chamada de Cátaros, ou
também de Cruz Toulouse, revelando-lhes o equilíbrio dos Quatro Elementos e não mais o confinamento dentro dos

elementos falsificados.

*

*

 Existe, portanto, uma relação entre, efetivamente, cada um desses três
Triângulos:o Triângulo denominado Atração, Repulsão e AL (Fogo do Espírito, agora), o Triângulo do

Coração (denominado Triângulo Tri-Unitário ou da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel), e, enfim, o Triângulo
Sagrado do sacro.

Coisas que devem ser colocadas na interação e na Vibração. 

Do mesmo modo que alguns de vocês perceberam quando da ativação das Estrelas denominadas Bem e Clareza, ou
Mal e Precisão, a ativação dos pontos Cristo e Miguel, ao nível de circuitos energéticos de Luz existe de maneira

muito real. 

Do mesmo modo, alguns de vocês constatarão que existe, entre o Triângulo do Coração e o Triângulo Sagrado, no
nível do sacro, uma conexão energética muito específica, que se estabelecerá nas próximas semanas. 

O importante, ainda uma vez e assim como Um Amigo, pessoalmente, lhes disse: do mesmo modo que ao nível das
12 Estrelas de Maria, existem 144 caminhos diferentes, correspondentes às 144 facetas de seu prisma

denominado Merkabah, a nada serve se sobrecarregar, no nível do mental, da descrição desses 144 caminhos. 

Do mesmo modo, a Consciência simplesmente tem necessidade de perceber e de acender os três pontos existentes
ao nível do Coração, como ao nível do sacro, para que o conjunto das estruturas e das funções correspondentes

coloque-se no trabalho, naquele momento, sem para tanto ter o conhecimento intelectual.



***

Questão: poderia falar novamente do ponto AL, uma vez que a inversão do Triângulo poderia fazer pensar que é
este ponto que é invertido?

Bem Amado, o ponto AL não tem necessidade, fisiologicamente, de descer à raiz do nariz.

Alguns de vocês o percebem já, sem terem compreendido o alcance nem o significado. 

Assim, portanto, a ativação das 12 Estrelas deve permanecer tal como lhes foi transmitida, seja por Miguel, por Maria
ou por Cristo.

Entretanto, os pontos de Vibração são, eles, realmente invertidos.

É isso que é importante, permitindo-lhes, assim, superar, justamente, a Dualidade Bem/Mal, Atração/Repulsão ou
eletromagnetismo Terrestre, permitindo-lhes fecundar o Coração e, naquele momento, para um número cada vez mais

importante de seres humanos, viajar conscientemente no corpo de Estado de Ser de vocês. 

Assim como existe uma ressonância e uma Fusão Cristo/Miguel, o chakra de enraizamento da alma pode
corresponder, indistintamente, a Cristo ou a Miguel.

É o mesmo para o segundo ponto, denominado chakra de enraizamento do Espírito, que pode ser, indiferentemente,
Cristo ou Miguel.

A Dualidade, justamente, consistindo em separar o que era Unido.

***

Questão: ter tido o cóccix quebrado pode obstruir o funcionamento do Triângulo Sagrado?

Bem amado, a partir do momento em que há alinhamento na Luz Unitária e Vibral, mais nenhuma anomalia existente
no nível estrutural, e, em particular, no nível ósseo (que, eu o lembro, é um cristal), não pode perturbar o que quer

que seja ao nível deste despertar.

Há mesmo um efeito de reparação da Luz Vibral, diretamente sobre o conjunto das estruturas cristalinas existentes
nesse corpo físico, bem real para vocês.

***

Questão: por que essas dores, ao nível do sacro, desde várias semanas?

Bem Amada, existem seres humanos que despertaram o Fogo da Terra desde vários anos já. 

Progressivamente e à medida que as semanas vão avançar, vocês constatarão cada vez mais pessoas ao redor de
vocês tendo esses sintomas de dor ao nível do sacro, se não, para aqueles que não conhecem esse processo das

Estrelas ao nível da cabeça, dores cada vez mais intoleráveis na cabeça. 

Lembre-se de que, quaisquer que sejam as percepções que tenha, no nível da cabeça ou do sacro, o importante, em
última análise, para o acesso ao Estado de Ser, é a porta do Coração, ou o Triângulo Sagrado do Coração e não do

sacro. 

Assim, portanto, alguns seres humanos viveram, por antecipação, sem conhecer o alcance, a ativação das 12
Estrelas. 

Do mesmo modo, quando das Núpcias Celestes, alguns seres conseguiram viajar, desde as primeiras etapas, no seu
Estado de Ser, no seu corpo solar.

Para isso, efetivamente, precisava ter o sacro desperto.

O derramamento que nós, Arcanjos, que o conjunto dos 24 Anciões e o conjunto da Frota Intergaláctica dos Mundos
Livres derrama sobre vocês, vai atingir um apogeu extremo a partir de 20 de outubro.

Isso irá crescendo, pelas manifestações de que já lhes falei no nível do Sol e dos seus céus. 

A onda de OVNIS que foi constatada sobre a Terra apenas fará se amplificar.

Isso não quer dizer, no entanto, que essas Embarcações sejam unicamente da Sombra ou unicamente da Luz. 

Do mesmo modo que as modificações do seu Sol entraram, desde dois dias, nas anomalias consequentes.

Estas irão crescendo até o final do seu ano. 

Do mesmo modo que a excitação de seu Sol vai corresponder à excitação do ego e das personalidades humanas,



podendo conduzir, durante este período, a modificações importantes. 

Tudo dependerá de sua capacidade individual, vocês, que estão ligados à Merkabah interdimensional, de estabilizar
a energia humana e da humanidade, inteiramente, a fim (e a palavra não é perfeitamente exata, mas eu a empregarei

assim) de contrabalançar as energias de agitação. 

Para isso, convém que se estabeleçam, cada vez mais, em sua Alegria Interior, na Vibração do Coração, na Paz, na
facilidade e na Unidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, ou quaisquer que sejam as

circunstâncias deste planeta.

***

Questão: é normal, quando se sentiu muito fortemente a ativação da Coroa da Cabeça em 29 de setembro, senti-la
muito menos hoje?

Bem Amada, isso corresponde, inteiramente, ao trabalho de ‘alquimia’ que alguns fazem agora, que outros fizeram há
mais tempo e que outros farão dentro de algumas semanas. 

A energia da Coroa Radiante da cabeça, o Coroamento, acompanha-se da ativação da Cruz na sua cabeça e das
três Cruzes da sua cabeça.

Isso deve conduzir à alquimia do Triângulo falso do Fogo Luciferiano, que deve se tornar um Fogo do Espírito.

Esse Fogo do Espírito tem por objetivo ativar, obviamente (e vocês o compreenderam), o Triângulo Tri-Unitário do
Coração. 

Assim, portanto, para alguns de vocês, é importante que a energia da Coroa Radiante da cabeça se faça mais leve,
a fim de permitir dirigir a onda de Luz e de partículas Adamantinas no seu Coração, e, para outros, para o seu

Sacro. 

O caminho que nós lhes damos é um caminho coletivo.

Mas, dentro desse caminho coletivo, alguns de vocês já viveram isso desde o início dos Casamentos Celestes. 

Não se esqueçam que o primeiro Portal de Luz que se abriu sobre esta Terra, abriu-se em 18 de agosto de 1984,
quase há 30 anos.

E, naquele momento, os seres já viveram a ativação das ‘cinco novas lâmpadas’, a ativação das 12 Estrelas, mas
eles eram muito pouco numerosos. 

O grande objetivo da Luz Unitária foi fazer realizar isso de maneira coletiva, tendo permitido, como o sabem, a
realização do Cristal deixado pelos Elohim Criadores sobre esta Terra, há mais de 50.000 anos.

Eles [Elohim] tinham, então, antecipado o retorno da Luz Unitária.

Eles tinham, então, antecipado a criação da Merkabah interdimensional, tal como vocês a realizaram.

***

Questão: durante as meditações, a que corresponde o fato de sentir uma tensão na base do crânio, atrás, e ter a
impressão de que os olhos vão se voltar para a parte de trás?

Bem Amado, cada um de vocês, ao nível das 12 Estrelas ou das 12 fitas de DNA, tem um trabalho que lhe é
específico para realizar durante esta etapa. 

Alguns de vocês têm a percepção muito nítida do Triângulo de Fogo, outros, do Triângulo da Terra ou ainda do
Triângulo do Ar ou da Água.

Outros, enfim, têm uma percepção exclusiva ou mais forte, eu diria, de um dos 12 pontos, porque é naquele nível que
se realiza, para cada um, o trabalho. 

Não há, portanto, especificidade a encontrar.

Simplesmente, há restabelecimento, em vocês, do seu potencial Unitário e a reativação das Linhagens as mais
perdidas no plano Dimensional. 

Assim, o trabalho que se realiza em um, no nível do Triângulo do Fogo, vai se realizar no outro no nível do Triângulo
da Terra, ou sobre uma das pontas. 

Não há qualquer conclusão a tirar, a não ser que isso corresponde, inteiramente, ao restabelecimento da sua
Unidade, pelo estabelecimento da sua Merkabah individual, em conexão com a Merkabah interdimensional. 

As percepções Vibratórias, como muitos de vocês observaram, são cada vez mais intensas durante as efusões e
durante os momentos de alinhamento.

Isso é perfeitamente lógico, porque, eu os lembro, desde 29 de setembro, vocês estão interconectados e interligados
coletivamente, em todo caso, para aqueles que realizaram o seu potencial de Filho da Lei do Um. 



Vocês não estão mais, portanto, no âmbito de um processo individual, tal como foi vivido durante os Casamentos
Celestes, mas, sim, como lhes foi dito, dentro de um processo coletivo que os envolve, certamente, individualmente,

referindo-se ao conjunto dos humanos religados, mas ao conjunto da humanidade assim como ao conjunto das
formas de vida presentes na superfície, como no interior desta Terra. 

É, portanto, muito lógico que a quantidade de Vibração, que a quantidade de partículas Adamantinas, de partículas de
Luz Unitária, veja um afluxo considerável manifestar-se na sua percepção, na sua consciência e, também, portanto e

diretamente, na sua própria Consciência individual.

***

Questão: poderia nos falar novamente da Merkabah interdimensional?

Bem Amada, a Merkabah interdimensional religa cada ser humano, desperto em suas 12 Estrelas, a todo ser humano
desperto, ele também, em suas 12 Estrelas.

Do mesmo modo que foi descrito, de maneira muito hábil, uma Merkabah individual (representada pelos cristais
talhados nesta forma, representam a pirâmide encaixada uma na outra), existe, na escala da Terra, a mesma forma

geométrica perfeita existente e girando sobre ela mesma.

Esta Merkabah estava, até 29 de setembro, inativa.

Ela era, como toda estrutura de vida nos mundos em carbono, mantida por um cristal.

Do mesmo modo como suas células vivas, humanas, animais, vegetais, são constituídas de cristal, em seu centro, do
mesmo modo, o núcleo da Terra, constituído de um núcleo cristalino, viu-se associar, há 50.000 anos, pelos 12
Elohim Criadores vindos federar-se e criar a Atlântida, que depositaram na superfície desta Terra, enterrado,

um Cristal Azul.

Esse Cristal Azul, vindo de Altaïr, é o cristal que iria permitir, no momento vindo (que chegou agora), reativar
a Merkabah interdimensional coletiva, ou seja, modificar o confinamento do Cristal central da Terra, em sua ruptura

com os mundos Unificados.

Primeira ruptura que foi vencida em 18 de agosto de 1984, quando do impacto da irradiação de Sirius sobre esse
sistema solar, tendo restabelecido uma primeira conexão cristalina entre Sirius B e o centro da Terra, tendo permitido
estabelecer uma comunicação eletromagnética entre o Sol e a Terra, mas também entre a heliosfera e o Sol central.

Como sabem, a heliosfera é agora atingida de frente pela irradiação central do Sol Central das galáxias,
denominado Alcyone.

Assim, as partículas Adamantinas, tal como as visões de Sri Aurobindo, em sua vida, tinham-nas percebido na
ultratemporalidade, começam a manifestar os seus efeitos.

É o que vocês percebem, vocês, como seres humanos, de maneira individual, no nível da sua cabeça, do seu
Coração e do seu sacro.

A Merkabah interdimensional é apenas a concretização, o retorno à Unidade da sua Terra, que reencontra, por sua
vez, a sua multidimensionalidade, quer dizer, o seu veículo de Luz que tinha sido, ele, não fechado no Sol,

mas comprimido ao redor do seu núcleo cristalino que volta a se estender bem acima da ionosfera, bem acima da
magnetosfera e vem participar do próprio ‘processo de Ascensão da Terra’.

Sua Merkabah interdimensional, como seres humanos religados e afiliados à Lei de Um, permite-lhes entrar em
ressonância com a Merkabah da Terra, como ‘Embarcação de Luz’.

É exatamente isso que é realizado desde 29 de setembro e é exatamente nisso que vocês trabalham.

Aí está o seu sentido do Serviço e o seu sentido do dever da Liberdade da Unidade reencontrada.

***

Questão: poderia nos falar do mundo Élfico e das pontes com a humanidade?

Bem Amado, vamos tentar explicar isso bem claramente.

Existe, na 3ª Dimensão (a que vocês conhecem e frequentam), uma criação falsificada, que é aquela da humanidade
que foi confinada.

Existe uma outra criação, paralela e sobreposta à sua, relativa aos domínios elementares:silfos, salamandras,
espíritos da Terra, espíritos do Fogo, espíritos do Ar, mundos que, para vocês, são, a maior parte do tempo,

invisíveis, que não têm absolutamente a mesma evolução que a sua, que não foram, também, feitos prisioneiros
dentro da matriz, ainda que evoluam dentro da matriz.

Não pode haver cruzamentos entre esses mundos e os seus, mesmo se possa haver meios de comunicação,
permitindo-lhes, uns e outros, entrarem em contato com a emanação e a Essência deles.



Assim, esse mundo dito ‘elementar’ não pertence, de modo algum, às linhagens humanas ou às linhagens
Dimensionais.

Eles pertencem a uma criação original, evoluindo sempre em uma trama invisível de 3ª Dimensão.

Eles são extremamente presentes em meio aos mundos chamados de 3ª Dimensão Unificada ou na estrutura em
carbono.

Eles são, de algum modo, o esqueleto invisível, mas não participam de modo algum das experiências conduzidas
pelas Consciências vindas dos mundos multidimensionais.

Eles estão, portanto, à sua maneira, evoluindo nas Dimensões «paralelas às suas», mas não tendo estritamente
qualquer relação.

Do mesmo modo que há, sobre a Terra, os humanos e como nos mundos intraterrestres
há humanoides e Delfinoides, que, no entanto, sustentam a sua própria Vida, permitiram-lhes não serem confinados

inteiramente na Ilusão, que estão aí desde 320.000 anos de seus anos, a esperar os momentos que vocês vivem.

E, no entanto, vocês jamais, até o presente, interferiram com eles, até que alguns canais, nos Estados Unidos, os
revelem.

***

Questão: por que alguns humanos sentem mais o Triângulo das Estrelas de Maria da Água e do Ar, ao invés os do
Fogo e da Terra?

Bem Amada, não estou certo de ter compreendido totalmente a questão.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Ar que outro Triângulo.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Fogo que outro.

Cada um desses Triângulos corresponde a uma das suas Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é, portanto, procedente, diretamente, dos quatro Pilares da Criação dos Mundos, em
todas as dimensões, chamados de 4 Viventes ou de 4 Hayoth Ha Kodesh, representados, nesta Terra, pelos 4

Orientes ou os 4 Elementos.

Esses 4 Pilares sustentam o desenvolvimento de todas as Dimensões, em todos os universos, em todos os
multiversos, em todos os superuniversos e em todas as Dimensões do espaço.

Vocês são, portanto, portadores, do mesmo modo, dessas 4 Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é diferente.

Alguns de vocês podem ter uma ou duas Linhagens idênticas, não devendo confundir com a ‘origem
multidimensional’, que é a de vocês.

Essas Linhagens são as Linhagens ditas estelares, pertencentes a um elemento ao invés de outro.

Assim, a maior parte do tempo, os mundos ligados a Sirius estão em relação com o Triângulo do Ar e, sobretudo, com
o Triângulo da Água, enquanto que os mundos de Altaïr estão ligados ao Triângulo do Fogo e ao Triângulo do Ar,

etc., etc..

Assim, portanto, segundo as suas Linhagens e de acordo com a característica, no seu veículo ilusório físico, da
predominância de um ou do outro dos elementos, a ativação de um dos Triângulos vai se fazer de maneira

preferencial.

Ela corresponde, de algum modo, sem que eu possa dar mais detalhes no momento, a uma ‘porta de entrada’ para a
sua multidimensionalidade.

Alguns de vocês vão sentir um ponto mais do que o outro.

Esse ponto assinala, pelo seu pertencimento a um dos Triângulos, a sua filiação preponderante com relação ao que
você é.

Existem, sobre a Terra, linhagens privilegiadas, que foram possuídas por algumas tradições, em todos os continentes
deste planeta, atualmente, encontrando a sua origem, há muito tempo, bem antes da falsificação.

Vocês estão ligados, a maior parte de vocês, mesmo que seja apenas uma filiação, pelo seu cérebro reptiliano, à
‘filiação reptiliana’, simplesmente.

Assim, o Triângulo de Terra é muito frequentemente majoritário nos humanos.

Há também o Triângulo do Fogo.

Esse Triângulo do Fogo corresponde à marca imposta por Lúcifer em algumas linhagens não humanas que foram
atraídas e arrastadas nesta falsificação, desde a falsificação.

Entretanto, eu os tranquilizo, vocês têm também linhagens da Água e do Ar.

***



Questão: o que é das relações sexuais?

Bem Amado, como Arcanjo, é-me muito difícil expressar algo sobre o que vocês chamam de sexualidade.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o ato sexual corresponde à ignição, temporária e efêmera, do que é
denominado Lareira Inferior.

A problemática, em meio a um casal onde um dos dois parceiros teria ativado a Lareira Cardíaca, faria com que a
ignição do Fogo Inferior, quando da relação sexual e do ápice desta relação sexual, se expressasse em uma erupção

do Fogo do Coração, vindo, literalmente, asfixiar e abrasar o parceiro.

Há, portanto, um limite, que é este.

Agora, a evolução na Consciência do Si, a evolução na Consciência do Estado de Ser, pode conduzir alguns
humanos a não mais ter vontade, nem desejo, de relações sexuais.

Assim, portanto, a ativação das suas 4 Linhagens e o seu Coroamento vai permitir, em vocês, reativar alguns
potenciais muito naturais, traduzindo-se em sua vida, aqui presente, sobre esta Dimensão em que vocês estão, pelo

desaparecimento ou pela modificação de algumas das suas necessidades comportamentais.

Para outros, enfim, o desaparecimento total da sexualidade, se vive de modo completamente natural.

Compreendam bem que não é desejável, nem mesmo indispensável, nem mesmo concebível, buscar refrear o que é
natural em vocês.

Se vocês têm vontade de fazer o amor, façam-no, ao mesmo tempo estando conscientes dos limites impostos,
justamente, pelo Fogo do Coração.

***

Questão: alguns processos Vibratórios hoje são muito agradáveis e outros extremamente desagradáveis. Por quê?

Bem Amado, a lagarta não se torna borboleta sem dor.

Alguns se tornam, efetivamente, sem qualquer dor.

Mas a transformação das suas estruturas e, em particular, naqueles que devem levar um corpo biológico, passa por
transformações importantes, tanto no nível da caixa craniana, do cérebro, como dos diferentes órgãos do corpo.

Assim, portanto, isso pode se expressar por certa forma de desconforto, por vezes extremamente violento, que vocês
chamam de dor.

Isso não priva da Alegria.

A Alegria instala-se assim que a Coroa Radiante do Coração está ativa, antes mesmo da instalação do Triângulo da
Tri-Unidade.

Entretanto, algumas transformações podem ser vividas de maneira dolorosa.

Assim são, por exemplo, as manifestações ligadas à Lareira Inferior, no nível do sacro.

Assim são algumas percepções, ao nível das Estrelas da cabeça, traduzindo a modificação, bem real e concreta, de
sua estrutura anatômica e mesmo orgânica, e não unicamente Vibratória ou energética.

Vou tomar um exemplo que é muito simples e que alguns de vocês são levados a viver quando das meditações das
19h [hora francesa], do seu trabalho consciente de Serviço para a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês não estão, alguns, sem terem observado que percebem certo peso nos membros superiores ou no nível de
seus membros inferiores, ou ainda no nível das extremidades.

Isso é simplesmente destinado a lhes permitir manter esse corpo biológico em vida, por enquanto.

Sem isso, vocês abandonariam literalmente esse corpo, para se reencontrar, de maneira definitiva, no seu Estado de
Ser.

Mas o momento não chegou.

O seu trabalho, como nós o dissemos e como o Arcanjo Miguel lhes disse, é Aqui e Agora, nesse corpo biológico,
qualquer que seja a realidade do que vocês tenham descoberto através das suas viagens ou das suas Vibrações.

O momento ainda não chegou de se tornar totalmente borboleta.

***

Questão: quem decide se tal pessoa vai ascensionar com ou sem o corpo físico?



Simplesmente, Bem Amada, o seu nível de Consciência.

Ninguém mais exterior a você mesma.

Agora, alguns terão a impressão de querer levar o corpo.

Eu devo dizer que nós teremos mais dificuldades para encontrar os parceiros que desejarem levar seus corpos
biológicos do que aqueles que desejarem deixar esse corpo para aceder à sua Eternidade inteiramente.

É por isso que a maior parte de vocês não tem acesso mais do que uma vez ao seu Estado de Ser, ao seu corpo de
Estado de Ser, senão, nós não teríamos mais ninguém sobre a Terra entre as pessoas despertas.

***

Questão: poderia nos falar das evoluções do cérebro?

Bem Amada, o cérebro de 3ª Dimensão Unificada, que pertenceria a uma linhagem dita humanoide, a uma linhagem
reptiliana redimida, a uma linhagem aquática, não importa.

O cérebro é construído sobre a mesma estrutura.

Lembre-se: a Ilusão Luciferiana os fechou no nível do desenvolvimento do que é chamado de córtex pré-frontal,
predominante junto ao Homem, em detrimento das zonas parietotemporais e occipitais, que irão se desenvolver nas

estruturas de 3D Unificada, permitindo o desenvolvimento de um lobo que tinha sido atrofiado no humano, que vocês
encontram nos cetáceos vindos de Sirius, chamado de ‘lobo paralímbico’.

Esse lobo paralímbico os reunifica ao conjunto da Criação e os coloca, literalmente, em comunicação telepática e por
diversas vias que vocês chamariam de supra sensorial, com o conjunto dos seus congêneres e do universo.

É válido para todas as estruturas em carbono de 3ª Dimensão.

O que explica que aqueles que foram chamados de ‘Anjos do Senhor’ (os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada)
possuem todos, a cabeça muito grande.

E também um Coração muito grande.

O resto não tendo mais qualquer utilidade.

Agora, o cérebro, no nível das Dimensões Unificadas, além dos mundos em carbono, que isso seja o corpo de Luz, as
partículas Adamantinas, que seja o corpo de Cristal, que seja o corpo de silício, que seja o corpo de Diamante ou

o corpo de Luz Triangular não antropomorfizado, não há, obviamente, mais qualquer cérebro.

O cérebro, sendo apenas uma ferramenta de reflexão, permitindo refletir algo de ordem superior.

É nesse cérebro, nesse corpo que vocês habitam, que ocorreu a primeira falsificação da história desse mundo, há
320.000 anos.

Foi-lhes simplesmente retirado o que foi chamado de cérebro paralímbico, e foi reforçado o que é chamado, hoje, de
cérebro reptiliano, responsável por certo número de comportamentos automáticos, seja a predação, mesmo para os

humanos, seja a também denominada ‘avidez’ e tudo o que faz as anomalias da personalidade.

A personalidade não é cognitiva, contrariamente ao que vocês poderiam pensar.

Ela decorre, diretamente, da atividade, abaixo do seu limiar de percepção, consciente, do que é denominado
cérebro reptiliano.

Vocês são, inteiramente, enquanto personalidade não desperta, submissos aos ditados do seu cérebro reptiliano,
que representa a sua herança genética de origem reptiliana e ligada à falsificação.

A própria arquitetura dos cetáceos, com predominância de um lobo paralímbico, explica perfeitamente esta diferença
de evolução entre o cérebro (de evolução, se pudermos dizer, mas de conformação) entre o cérebro humano e o

cérebro dos cetáceos que, este, não está absolutamente cortado da sua Unidade.

É, aliás, o único reino, presente nos mundos da superfície, que manteve uma conexão à Unidade, assim como os
povos intraterrestres.

***

Questão: os mundos elementares permanecerão na 3ª Dimensão?

Bem Amado, eles são, de toda eternidade, bem antes da própria criação desse mundo em carbono.

A 3ª Dimensão, quando é Unificada, não coloca qualquer problema.

A multidimensionalidade está simplesmente ligada ao acesso ao Estado de Ser, ao acesso ao Ilimitado, que é a
característica das Sementes de Estrelas e dos Seres criados pela Fonte e tornados livres pela Fonte para explorar,

semear, a totalidade das Dimensões.



Alguns seres, há muito tempo, preferiram se fixar, enquanto Espíritos da Fonte, nos mundos em carbono Unificados e
de ali se fixar.

O seu próprio caminho não é permanecerem fixos, mas reencontrarem a sua multidimensionalidade.

Eu os lembro de que, na multidimensionalidade, vocês não têm a mesma forma na 5ª Dimensão como na 11ª
Dimensão ou como na 18ª Dimensão.

De que vocês são livres para explorar todas as Dimensões, na condição de mudar de Vibração, de forma e
de movimento, se é que podemos expressar assim.

Enquanto que as entidades elementares escolheram a perenidade da forma e a eternidade da forma.

O que é o desejo delas mais justo, que foi realizado.

Elas escapam, portanto, à noção mesmo de lei, chamada de ‘lei dual’, existente no seu mundo.

São, portanto, se é que podemos comparar o que é comparável, caminhos paralelos, mas bem separados, mesmo
se, nos mundos Unificados, for possível ter acesso a esses mundos elementares.

Assim vez que não estiverem mais limitados em uma forma em carbono, o seu corpo de Luz ou o corpo de Cristal ou
o corpo de Diamante ou o corpo Triangular pode se tornar próximo dos Espíritos elementares.

É o mesmo para os cristais, que estão fixos em uma forma, em uma estrutura, qualquer que seja a Dimensão à qual
eles pertençam, porque é o papel deles, de algum modo, as Matrizes de Vida.

Assim, qualquer que seja a Dimensão de um planeta ou de uma estrela, o núcleo será sempre fixo em uma primeira
Dimensão cristalina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a Ascensão com o corpo?

Bem amada, tudo depende do destino desta Ascensão com o corpo porque, assim como é fácil para compreender, há
‘dois destinos’ desta Ascensão com o corpo.

Há uma Ascensão com o corpo (que será qualificada de intermediária), que será ligada à primeira onda de OVNIs que
virão chamar, um a um, aqueles que ascensionarão com o corpo nas Dimensões da 3ª Dimensão Unificada e que

irão, essencialmente, para os mundos de Arcturius.

Existe uma Ascensão final, com o corpo, que se refere apenas a alguns seres que devem manter esse corpo biológico
até o limite final, a fim de levar alguns elementos memoriais nas novas Dimensões de Vida, seja no nível da 5ª ou de

outras Dimensões bem mais elevadas.

A maior parte das mecânicas de Ascensão referentes à humanidade desperta será feita sem o corpo, que não tem
qualquer interesse, ainda uma vez, eu repito a vocês.

Lembrem-se do que eu lhes disse: se nós permitíssemos o acesso ao Estado de Ser a todos os despertos, não
restaria mais um único desperto em um corpo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************

(*) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

***
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ÁUDIO 1ª PARTE
http://www.dailymotion.com/video/xf8dpk_mikael-part1-16-10-2010_webcam

ÁUDIO 2ª PARTE
http://www.dailymotion.com/video/xf8d7w_mikael-part2-16-10-2010_webcam

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, nesse dia, neste instante, pela Graça de seu Coroamento, pela
Graça de sua Redenção, pela Graça da Divina Maria, o Fogo das Potências Celestes que eu manifesto, a

possibilidade, se tal é sua abertura, de Vibrar diretamente ao centro de seu Coração.

A nova Tri-Unidade, instalada e revelada em seu Coração, conectada à Merkabah interdimensional coletiva humana,
torna possível a fusão, em vocês, da Vibração original Cristo / Miguel, em seu Coração.

Assim, Miguel, como Regente, eu abro o centro de sua Terra, o centro de seu Éter, no centro do Coração: a Vibração
Cristo, Unidade e Verdade.

***

Pelo Fogo do Espírito reencontrado, Unidos e Unificados, ao centro do AL-OD e do IM-IS: ER, Fogo do Éter,
abrasamento do Coração, abertura ao Espírito.

Potência da Liberdade e do Amor.

Reversão da Terra ao Éter.

Nós, Cristo/Miguel, formando a base da Vida, em Unidade e em Verdade, fecundando a Terra e o Éter, pela Graça da
Criadora, Maria, fecundando seu Templo, revelando-lhes e despertando-os a vocês mesmos, para além dos jogos de

Sombra e de Luz.

Fecundação dando-me a oportunidade e a faculdade de Vibrar em uníssono com o seu Coração, no seu Templo.

Unidade e Verdade.

***

O Fogo da Criação, que é Vida e Luz, se desperta no Instante e na Eternidade.
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Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, a Alegria é sua morada.

O Fogo é sua Essência.

A Luz é seu Reino.

A Alegria, o Fogo e a Luz constituem a Trindade do Amor Verdadeiro e Unificado, em vocês, agora, onde quer que
vocês estejam.

Por seu Coroamento e sua Redenção, o Triângulo Sagrado Vibra, doravante, em uníssono com a Terra.

Esse sacro que, quando de seu despertar, alinhado na Vibração com o Triângulo da Tri-Unidade e as Estrelas de
Maria, assinalará, se tal é sua Vibração, a iminência de seu retorno na Unidade, para a Eternidade.

***

Seu papel e sua função, bem além do que vocês são na aparência, é, doravante, a ancoragem, a multiplicação e a
manifestação do que vocês são, em Verdade, bem além das aparências.

A Vibração Cristo/Miguel é sua Essência.

Ela está ativa.

Resta (em um tempo superior, linearmente, ao que vocês chamam 2 meses) acolher a ponta fecundante do Triângulo
de seu Coração: Maria.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, resta-lhes afirmar, expandir e manifestar a
Vibração do Fogo, a Vibração da Alegria, a Vibração da Luz, a fim de estabelecer, sobre a Terra, a Unidade.

***

O que quer que seja o que seus olhos verão, o que quer que seja que seus sentidos captarem, lembrem-se de que o
seu Templo Interior, o seu Coração, é o seu guia, o seu salvo-conduto, e o seu caminho para a Eternidade.

Quanto mais e melhor vocês acederem e penetrarem esse ponto de seu Ser, chamado Coração, mais e melhor vocês
penetrarão a Eternidade e escaparão às influências desse tempo.

Na Luz, no Fogo do Coração, encontram-se todos, absolutamente todos os seus nutrientes, quaisquer que sejam.

***

O acolhimento e o abandono à Luz os fazem viver a abundância do Coração.

Nenhuma sombra, nenhum elemento oposto a esta abundância pode perturbar esta abundância.

Bem Amados Filhos da Luz, Filhos da Lei de Um, centrados no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, por Cristo,
Maria e Miguel.

A Vibração da Unidade lhes é acessível, mesmo em sua consciência comum e limitada.

Quando da etapa que desperta em vocês seu alinhamento às 12 Estrelas, à Merkabah, cada noite, às 19h [a partir de
17 de outubro, às 15h00 – hora de Brasília; e a partir de 31 de outubro, às 16h00 – hora de Brasília], vocês terão,



além disso, a possibilidade de se estabelecerem no centro do Triângulo Tri-Unitário do Coração e, para alguns de
vocês, no Triângulo do sacro.

***

O Aqui e Agora, deste período, os conduzem ao solstício de inverno [solstício de verão, no hemisfério Sul], será a oportunidade e a
possibilidade, para vários Filhos da Lei de Um, de verificarem que eles são Filhos da Lei de Um, Filhos da Luz e

Filhos da Verdade.

A potência da Vibração, seja sobre a Coroa da cabeça, sobre a Coroa do Coração, sobre o Triângulo do Coração ou
o Triângulo do Sagrado, os alinhará, os unificará, e lhes permitirá estabelecer, em vocês mesmos, esta ressonância

Unitária.

Hoje, o Triângulo de Fogo anterior da sua cabeça, o Triângulo centrado entre AL, Atração e Repulsão, se transforma.

O Fogo do Espírito penetra novamente a matéria, agora.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei de Um, continuemos a Vibrar, Unificados.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, se há questionamentos presentes em vocês, relativos a esta etapa, eu deixarei,
num tempo ulterior, o Arcanjo Anael, nosso Embaixador e o Embaixador da nova Tri-Unidade, responder às suas

questões (*).

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília].

Naquele momento, nós trabalharemos, vocês, e eu, inteiramente, se tal é sua Vibração, no alinhamento e na fusão de
suas três Lareiras.

Quanto a mim, que a Paz, o Amor, a Verdade e a Unidade sejam sua Presença.

Pela Graça da Lei de Um.

************  

(*) – ARCANJO ANAEL (16.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que, como de hábito, há pessoas
novas que vêm me ver. 

Então, quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e, como de hábito, eu venho
escutar suas questões palpitantes e apaixonantes sobre o que vocês estão vivendo nesta Terra. 

Então, caros amigos, eu os escuto.

***

Questão: o que vão se tornar os Arcontes?

Então, aí, caro amigo, cada coisa no seu tempo. 

Há, primeiramente, uma série de elementos importantes para o retorno da Luz Vibral nesta humanidade. 

Houve, como vocês sabem, derrames de raios de Luz, no ano passado, no mês de agosto, que anteciparam o
retorno da Onda Galáctica, não é? 

Como sabem, há certo número de qualidades vibratórias e de Consciência que são derramadas agora sobre a
Terra, já desde certo tempo. 

Eu creio que lhes comunicaram que o primeiro portal remonta do mês de agosto de 1984, que foi a primeira efusão
do Espírito Santo sobre esse sistema solar, que vinha de Sirius, não é? 

Desde quase uma geração do seu tempo, ou seja, desde quase 30 anos, sucedeu-se uma série de ativações
importantes que permitiram, efetivamente, realizar e concretizar o que foi denominado, pelo Arcanjo Miguel, «Os

Casamentos Celestes». 

Uma etapa importante foi cruzada, como sabem, no final de setembro, quando a Tri-Unidade se reinstalou no seu
Coração.

Nós restabelecemos a Luz Vibral autêntica, Universo após Universo, de maneira a tornar cada sistema solar livre
para o seu regresso à Unidade ou então livre para a sua perpetuação, durante certo tempo, no nível das estruturas

em carbono Unificadas, desta vez, e não mais dissociadas como nesse mundo. 

Aquele a quem nós chamamos de chefe dos Arcontes, o Draco Yaldébaoth, se quiserem, aquele que nós não
procuramos, propriamente falando, colocá-lo na prisão, não é? 

Ele os colocou na prisão e não creiam que a Luz vai, por sua vez, colocá-lo na prisão.

A lei de Talião [‘olho por olho, dente por dente’] não é a lei da Luz, não é? 

Portanto, esse ser se retira, pouco a pouco, nos Universos que não foram ainda restabelecidos, eu diria, à Luz
Vibral.

Isso não se faz de um dia para o outro, porque nós devemos esperar, uns e outros, em função dos Universos e em
função dos diferentes intervenientes dos Universos em causa, e de certo número de fatores astronômicos

extremamente precisos, correspondendo ao regresso da Luz. 

E a cada vez que a Luz se restabelece, em Unidade, em Verdade e em Vibração, naquele momento as forças ditas
opostas ao restabelecimento da Luz são obrigadas a se retirar para territórios que são ainda, elas acreditam, sua
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propriedade exclusiva. 

Por conseguinte, não é questão, se quiserem, para a Luz, de engajar um combate contra a Sombra.

Esse combate é, de fato, o direito de restabelecimento da Luz, mas, em nenhum caso uma ação contra qualquer
coisa.

Sem isso, não seria mais a Luz Unitária. 

Portanto, nós restabelecemos, uns e outros, no nível dos mundos Livres, a Vibração Unitária e a possibilidade, para
as consciências confinadas, de novamente se religarem à sua Unidade, ao seu Espírito e, se tal for a sua decisão,

de regressar à sua Unidade, à sua Dimensão original, ao seu mundo original, se tal for o seu desejo. 

Lembrem-se de que cada um é livre, inteiramente, para ir onde quiser, mas na condição de saber e de ter, como
vocês dizem, todas as cartas sobre a mesa.

Porque aqueles que não tiverem todas as cartas sobre a mesa não podem sequer imaginar, nem supor, que todas
as escolhas que estão abertas correspondem a uma Verdade. 

Então, o problema dos Arcontes não é um, de fato.

Porque, a cada vez que a Luz se restabelece em um Universo, ele é liberado, no sentido mais nobre do termo, e os
Arcontes se retiram, progressivamente, a lugares onde a Luz Unitária ainda não está. 

Portanto, nós não nos colocamos verdadeiramente a questão de fazer algo, de perseguir ou de punir o que quer que
seja ou quem quer que seja.

A Luz tem liberdade de penetrar e de se estabelecer em todos os Universos, em todas as Dimensões e em todas as
criações, mesmo nesta criação que foi falsificada.

A Luz jamais teria estado ausente. 

E o que vocês vivem, como sabem, é o retorno desta Luz Unitária e a sua capacidade para discernir,
verdadeiramente, onde vocês querem ir, não em função da sua vontade, mas em função da sua capacidade

Vibratória. 

Então, vocês sabem, os Arcontes que fecharam os sistemas estão, pouco a pouco, dando-se conta de que não há
saída em meio à falsificação, de que não há saída para fechar uma criação e de que a criação pode dar, qualquer

que seja a Dimensão, o seu pleno potencial, apenas se for Livre. 

E este erro não trouxe mais Luz, mas, finalmente, era um caminho que eu chamaria de atalho ou de beco sem
saída. 

Portanto, quando nós chegarmos ao final (quando eu digo «nós», não é necessariamente nós, os Melquisedeques,
isso depende dos Universos) desse beco sem saída, nós veremos efetivamente o que permanece como Dracos

opostos à Luz.

E, agora e já, vocês conhecem a resposta, não restarão mais.

***

Questão: a transformação do nosso sistema solar vai se desenrolar no período dos 3 Dias?

Então, caro amigo, quanto mais houver tempo diante de vocês, mais, é claro, o tempo que restará, para o que é
chamado de ‘grandes transformações’ será curto.

E quanto mais o tempo que transcorre ficar livre de qualquer perturbação, eu diria, mais vocês podem se considerar
felizes. 

O que quer dizer que há limites.

Os limites não são extensíveis.

Eles são ligados a fatos astronômicos extremamente precisos.

Esses fatos astronômicos extremamente precisos foram localizados e impressos, obviamente, na pedra, pelos
Maias, como sabem. 

Todos vocês sabem também que os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamo agora) sempre tentaram se
servir do que existia para levar à própria vantagem deles.

É o grande ‘princípio da falsificação’: nada criar (porque eles são incapazes disso), mas simplesmente utilizar o
existente para desorganizá-lo. 

Então, isso, são as datas, se quiserem, que são limite, e quanto mais vocês avançarem para esta data limite, em
uma paz relativa, mais vocês são abençoados do Céu, quer dizer que vocês terão menos períodos difíceis para

atravessar. 

Mas eu não escondo de vocês, obviamente, e vocês veem ao seu redor, seja no nível geofísico, seja no nível social,
seja no nível financeiro, seja no nível da própria consciência da humanidade, que há um equilíbrio, eu diria, no fio da

navalha, ou seja, que tudo pode bascular em um sentido ou no outro. 

Mas, quanto mais esse tempo se desenrolar no seu Universo, sobre esta Terra, menos o período de desequilíbrio



irá persistir por muito tempo. 

Então, é claro, o ideal seria que os famosos ‘3 Dias’ ocorressem no extremo limite da transformação desse sistema
solar.

Mas, ainda uma vez, como sabem, isso não é nem vocês que decidem, nem nós, nem Maria,mas é Gaia, é a Terra. 

Simplesmente eu confirmo que, desde 29 de setembro, a Merkabah Interdimensional de Luz está ligada sobre a
Terra.

E isso depende também de vocês, não para o dia preciso, mas para acelerar, não para as perturbações, mas para
a abertura de Consciência. 

Quanto mais vocês trabalharem na Coroa da Cabeça, mais vocês irão viver a Tri-Unidade no Coração e no sacro,
quer dizer que, quanto mais as 3 Lareiras estiverem alinhadas e ativadas, mais vocês irão concorrer para o que é

chamado (por Maria e por Miguel também, e por Anael) de Serviço à humanidade.

O resto não deve preocupá-los. 

Evidentemente, todo ser humano vai se encontrar, e já se encontra, frente a uma escolha.

E essa escolha, para alguns, é ainda, eu diria, como vocês dizem, corneliana (*).

Ou seja, ela está aí: há coisas que vêm chocar no nível da minha Consciência.

Aí, a partir daí, tenho três soluções: ou eu reajo e permaneço na Dualidade; ou eu me recuso a ver o que acontece
e continuo adiante, eu permaneço também na Dualidade; ou eu me coloco sob a influência da Luz Unitária, ou seja,
eu me abandono à Luz, eu acolho a Luz e eu confio no que vocês poderiam chamar de ‘Divina Providência’ (ou o
que temos chamado de ‘Inteligência da Luz’), o que não é uma reação pela vontade pessoal, mas é uma reação

pela Inteligência da Luz. 

Quer dizer que é a própria Luz que vai fazer o melhor possível para fazê-los ir para a própria Luz. 

E há apenas essas três soluções. 

Então, é preciso também definir isso com relação à ativação, é claro, da Tri-Unidade, com relação aos 4 Pilares,
também com relação à Cruz na sua cabeça. 

Lembrem-se: a Atenção e a Intenção, quer dizer que, onde vocês colocam a sua Atenção e a sua Intenção, a
energia e a Luz seguem isso. 

Em seguida, se vocês se definirem entre a Ética e a Integridade que lhes são próprias (não mentir, não enganar,
estar em concordância com a Luz, além de consigo mesmo), naquele momento, vocês estão alinhados na Cruz dos
4 Pilares e tudo o que acontecer, mesmo que lhes parecer chocante, em um primeiro momento, na sua vida, será

apenas o reflexo, em última análise, do que vocês criaram como própria ressonância, seja com relação a um
parente, seja com relação a uma doença Interior, seja com relação à sua posição na sua família ou no seu Universo,

globalmente. 

Portanto, a partir desse princípio, vocês compreendem bem que muitos seres humanos que vivem situações
penosas vão entrar em reação: a reação de querer restabelecer o Bem, para eles, de querer estabelecer isso,

aquilo, uma situação, um casamento, um filho etc.

Ou então vocês se entregam à Luz e, aí, vocês saem da Dualidade. 

Isso não quer dizer permanecer como alguém que nada faria, como um molusco invertebrado que não se move.

Não quer dizer isso.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar agir a Luz em si. 

É o único caminho da Unidade, senão, vocês entram sistematicamente na Dualidade, mesmo se quiserem
restabelecer uma Verdade que vocês consideram absoluta.

Tudo depende, de fato, da energia e da consciência que vocês utilizam para o mesmo resultado, porque, a Luz
sendo Inteligente e vocês deixando a Luz agir na sua vida, tudo o que era da Sombra vai desaparecer. 

Por outro lado, se a sua vontade, mesmo de Luz (de Guerreiro de Luz, se vocês quiserem chamar assim), neste
período especial que vocês vivem, quiser agir, ela está no direito de agir, mas, naquele momento, o que é que lhes

prova que a sua ação, mesmo a mais luminosa para vocês, inscreve-se no âmbito da Luz Unitária?

Vocês não têm qualquer meio, com a inteligência comum e com a intuição, de sabê-lo. 

Portanto, o mais sábio é, efetivamente, acolher e se abandonar à Luz. 

Quando nós falamos muito longamente disso, se quiserem, não é uma ideia assim, não é uma concepção, é um ato
de Consciência e um ato Vibratório total, que vai engajar, é claro, a sua Vibração atual e, portanto, o seu futuro

possível. 

Mas, lembrem-se de que, quando vocês estão no Abandono total à Luz, vocês vivem (como Um Amigo disse, como
Sri Aurobindo) a sincronia, vocês vivem a Alegria Interior e, em meio a esta Alegria Interior, evidentemente, tudo é

fácil. 

Mesmo um acontecimento que poderia ser julgado, segundo a personalidade, como detestável, catastrófico, é vivido
totalmente de um de outro modo, na Alegria Interior. 

A Alegria Interior não é uma renúncia, a não ser uma renúncia à ação da personalidade ou, o que foi denominado
mais recentemente, a Crucificação do ego. 

Vocês não podem chegar à Luz Vibral sem a crucificação do ego.



Isso é impossível. 

Portanto, voltando à pergunta, vocês são abençoados porque, por enquanto, vocês continuam a viver sem qualquer
privação, com dificuldades, certamente, segundo o país, ligadas aos elementos, ligadas à economia, mas, em

resumo, pode-se dizer que, por enquanto, tudo se desenrola na calma, mesmo sendo a calma antes do colapso. 

E quanto mais este colapso demorar, melhor isso irá valer para vocês, porque deixa mais tempo para encontrar a
sua Presença, a sua irradiação e a sua Alegria.

***

Questão: por que viver, hoje, acontecimentos das vidas anteriores?

Bem, então, aí, caro amigo, isso quer dizer que você não está no instante presente.

A capacidade para reviver, de forma memorável, visualmente, emocionalmente, para fazer reviver o passado está
ligada à ativação do 3º Olho, que está acima do corpo causal. 

Isso o faz penetrar no 3º Olho, na Ilusão.

E houve inúmeras explicações sobre o que é o 3º Olho em relação ao corpo. 

Enquanto você estiver centrado no amanhã, enquanto estiver submisso à influência de uma vida passada, você não
é você mesmo, ou seja, você não está no Presente. 

Não estando no Presente, você não está na Vibração Unitária. 

A Vibração Unitária é o Samadhi, tal como foi definido.

É a Alegria Interior.

O passado não tem mais qualquer incidência. 

Colocando-se sob o Abandono à Luz, o amanhã, tampouco, não tem mais qualquer espécie de importância. 

Você refina e reforça a sua conexão com o Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com as vidas passadas.

A sua vida presente, como as vidas passadas, é da mesma natureza, ou seja, de uma ilusão total. 

Portanto, se você estiver identificado a uma vida passada, ou se você estiver identificado às suas projeções com
relação ao amanhã, ou se você estiver identificado a esta personalidade, você não pode penetrar a Vibração do

Coração. 

Aliás, São João disse (ou Sri Aurobindo agora, se preferirem): haverá muitos chamados, poucos escolhidos. 

Os chamados, qual é a característica?

Eles são marcados na testa.

Eles abriram o 3º Olho, mas eles não abriram a Coroa.

Eles têm acesso às vidas passadas.

Eles têm acesso a intuições.

Eles têm acesso a visões.

Eles têm acesso a coisas maravilhosas, mas que pertencem à matriz, definitivamente. 

As vidas passadas, o próprio conceito de ‘reencarnação’ é um conceito ilusório.

É uma verdade relativa. 

É claro que vocês viveram essas vidas.

É claro que nós todos vivemos vidas passadas, porque estivemos identificados a essas vidas e vocês pagam as
consequências e os pesos. 

O que foi chamado de ‘lei de Carma’, não é?

De ‘ação/reação’. 

Mas eu espero que você tenha, ao menos, considerado o conceito de que mesmo a ação/reação faz parte da
falsificação. 

A ‘ação da Graça’ é a Lei Vibral Unitária, que não obriga nenhum Espírito a se encarnar ou a se reencarnar.

A Liberdade é total, no nível do Espírito, o que não é o caso no nível da personalidade e da alma. 

A alma é apenas um intermediário entre o corpo e o Espírito, mas a alma, também, não existe nos mundos do
Espírito.

Ela pertence apenas a esta matriz. 



Portanto, viver vidas passadas significa simplesmente que a consciência está focada no 3º Olho e somente no 3º
Olho. 

Mas, hoje, você deve se apressar para penetrar o santuário do Coração, porque, como nós dissemos, uns e outros
(e eu os remeto para isso a uma carta magnífica que foi a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios): «Vocês

podem ter o conhecimento de todos os milagres de todas as suas vidas passadas, vocês podem falar a língua dos
Anjos, vocês podem ter uma Fé para deslocar todas as montanhas, mas se vocês não estiverem no Coração, vocês

nada serão». 

A única porta de saída para o acesso à Luz Vibral não é o conhecimento, não é o esoterismo, é o Coração, e
unicamente o Coração.

E quando eu digo o Coração, não é uma Vibração abstrata.

Não é algo que se considera como uma ideia, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-
Unitário cardíaco.

É a sua chave e é o seu passaporte.

Não há outro. 

É-lhes solicitado, a uns e outros, qualquer que seja o seu caminho, para não julgar o caminho do outro, porque é a
liberdade dele mais imprescritível. 

Mas você não pode ir ao Coração e ir ao 3º Olho ao mesmo tempo.

É um ou outro. 

Lembre-se de que a Merkabah Interdimensional coletiva está ativa desde 29 de setembro.

Você tem a possibilidade com ali se juntar, com ali se conectar e isso será feito de modo que a limitação do 3º olho
desapareça.

Não será mais uma venda sobre a fronte, será uma Coroa. 

Quer dizer que a falsificação, ligada a Prometeu ou a Lúcifer, não existirá mais em você.

É isso que irá permitir a ativação do Coração. 

E, ainda uma vez (porque muitos seres humanos têm tendência a crer que o Coração é a boa vontade ou é a
vontade de Bem ou é o bem pensar, bem imaginar na cabeça), estar no Coração é Vibrar o Coração. 

É uma Vibração e uma Consciência.

É um chacra que gira dentro de uma Coroa Radiante e é um Triângulo que é percebido,Vibratoriamente, no
Coração.

É uma verdade vivida nesse corpo que você habita. 

Agora, não há que culpar se você decidir permanecer no nível do 3º Olho.

Você voltará a trabalhar no nível de uma 3ª Dimensão em carbono, mas, desta vez, Unificada.

Isso já é enorme, não é? 

Mas eu chamo sua atenção (sobretudo no momento em que as duas humanidades estiverem se separando): por
que você quer que todos os seres humanos tenham que ir ao mesmo lugar?

Com qual direito você obrigaria sua avó a ir ver o mesmo filme que você? 

Cada um deve permanecer e continuar livre para ir onde ele quiser e não é onde ele quer, é onde irá levá-lo a sua
Vibração e onde estiver a Vibração. 

Não há Vibração?

É possível.

Há uma Vibração unicamente na cabeça?

É possível.

Há uma Vibração unicamente no Coração?

É possível.

Ou há uma Vibração nas 3 Lareiras? 

A única resposta está nesse nível.

Todo o resto é apenas um artifício mental. 

Sejam as auras, perceber o outro e ver o futuro, ou ver o passado: tudo isso são armadilhas, como disse Buda, já,
na época. 

Hoje, o que é que você percebe?

O que é que você vive e o que é que você Vibra?

A chave, ela está aí, a sua chave pessoal. 

É aquela que irá levá-lo ao mundo que você escolheu experimentar e no qual você vai prosseguir.



***

Questão: poderia desenvolver sobre a Vibração do Coração?

A Vibração do Coração, cara amiga, é sentir a Vibração.

Quando você está, por exemplo, em um local vibrante, você percebe uma Vibração?

Bem, é o mesmo processo que existe no nível dos chacras. 

No nível do Coração é exatamente a mesma coisa. 

A primeira fase é a pressão que se estende entre os chacras chamados de Enraizamento da Alma e Enraizamento
do Espírito. 

Depois, será uma pressão sobre o chacra do Coração e, em seguida, será a rotação, percebida como uma
Vibração, como um agulhamento, um formigamento. 

A sensação é diferente de acordo com cada um e de acordo com a fase. 

Mas há, incontestavelmente, uma Presença que é percebida no Coração e aqueles que abrem o Coração percebem
esta Presença.

É a Verdade.

É, aliás, nisso que a maior parte das falsificações os enganou, porque elas falaram do Amor como um ‘ideal
abstrato’.

Elas falaram dos chacras.

Elas falaram de iniciações que trabalhariam, sobretudo, o 3º Olho. 

Há diferentes técnicas energéticas que foram empregadas, mas é uma coisa abrir o 3º Olho e sentir o 3º Olho, e é
outra coisa sentir o Coração. 

Quando eu digo ‘sentir o Coração’ é uma percepção real, não é uma visão da mente.

Não é algo que se situe na vontade de Bem ou na ideia de fazer o Bem.

É o Fogo do Coração.

A chave está aí. 

Nós chamamos sua atenção sobre qual é o lugar onde você Vibra.

Isso é semelhante para a abertura da Lareira inferior: se o Triângulo Sagrado se colocar a Vibrar, você vai sentir
que há algo naquele nível, você vai sentir as Vibrações, você vai sentir escoamentos que sobem, você vai sentir o

Fogo que sobe. 

Não é uma ilusão, é uma verdade, não é?

Para o Coração, é exatamente a mesma coisa.

***

Questão: isso significa que o Fogo seria uma Vibração?

É claro!

É a Vibração da Essência. 

O Fogo do Espírito, não o fogo Luciferiano, Prometeico que, no mito de Prometeu, obriga-os a se reencarnar e a
renascer em meio a esta matriz. 

O triângulo encarnado, com ponta para cima, o Fogo do Espírito não é assim.

Esse é o ‘fogo do ego’. 

O Fogo do Espírito é o Triângulo encarnado com ponta para baixo que é o símbolo de Sirius, que é a fecundação
da matéria pelo Espírito, e a elevação deste Espírito mais livre. 

Portanto, o Fogo do Coração é o reflexo do seu acesso, aqui, neste corpo ilusório, à sua Dimensão de Estado de
Ser.

E isso se expressa, sobretudo, por uma Alegria Interior independente de qualquer apoio. 

É como (mas é uma imagem, ainda uma vez), quando você é um jovem, você cruza com o Amor da sua vida, o
Coração se põe a vibrar, a pulsar.

Todos sentiram isso, ou então, com uma música.



Mas, exceto que ali é algo permanente e que cresce cada vez mais. 

Muitos seres humanos têm o hábito de pensar que o coração é uma ideia: “eu tenho coração”.

Não, ser o Coração não é ter o Coração.

Não é, realmente, a mesma coisa. 

Quando da palavra «Amor» nós a substituímos por Luz Vibral, porque cada ser humano agrega na palavra Amor os
seus desejos, antes de qualquer coisa. 

Em suma, eu diria que o Amor da Vibração Unitária é um Fogo devorador, um Fogo, o Fogo do Espírito que arde e
que, no entanto, não queima. 

Isso foi com Moisés, por exemplo, quando retorna do Arbusto Ardente, com o rosto em Fogo.

Ele viveu o Fogo. 

Isso foi com Enoque, que viveu o Fogo.

Foi com Cristo, também.

Isso foi com alguns místicos que descreveram essas experiências, perfeitamente. 

Houve muitas pessoas, no século XX, durante a minha vida, que manifestaram esse Fogo, mesmo se eles não
puderam, naquele momento, extrair-se completamente da matriz. 

Olhem Ma Ananda Moyi, olhem Maharshi, olhem Yogananda, etc., etc..

Eles estavam no Fogo do Coração, portanto, na Vibração do Coração.

O que é outra coisa do que estar na energia que eu chamaria de Luciferiana, ou seja, na abertura do 3º Olho que,
efetivamente, pode proferir o conhecimento, pode proferir uma série de poderes, como Buda escreveu, ou seja,

os Siddhi.

Mas os poderes não são a finalidade, exceto para alguns.

Cada um é livre para a sua finalidade, é claro.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, creio que vocês vão acolher o Arcanjo Miguel, com um trabalho muito especial.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************

(*) - No sentido figurado, que evoca os heróis das tragédias de Pierre Corneille, as quais fazem passar o seu dever
antes de tudo, ou, diz-se de uma situação onde o sentimento e o dever estão em conflito.

***
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*PASSAGEM DO EGO AO SI: DO ISOLAMENTO AOS ESPAÇOS INFINITOS**PASSAGEM DO EGO AO SI: DO ISOLAMENTO AOS ESPAÇOS INFINITOS*  

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor e a Unidade estejam em vocês.

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs dessa humanidade, eu venho me expressar entre vocês.

Eu lhes dei, há pouco tempo, alguns ensinamentos que eu qualificaria de ensinamentos Yógicos.

Yoga significando postura: ‘Yoga da Verdade’.

Esse ‘Yoga da Verdade’, constituído de três partes, teve por objetivo fazê-los trabalhar em meio às suas estruturas
sutis a fim de despertar, em vocês, a Consciência em outro estado que aquele que vocês estão habituados

cotidianamente.

Eu insisti muito tempo sobre a relação de ressonância existente entre a Vibração ou a Energia e a Consciência,
porque, efetivamente, a Consciência é Energia e a Energia é Consciência.

Eu gostaria, hoje, além desses ensinamentos que eu lhes dei, de recolocar um pouco melhor (certamente com
palavras, mas que serão acompanhadas pela Vibração correspondente) alguns elementos visando efetivamente, em
um primeiro momento, nutrir a sua cabeça e, eu o espero, em um segundo momento ou de maneira simultânea, o seu

Coração, para penetrar mais adiante nas diferenças fundamentais existentes entre a Consciência distanciada e
separada e a Consciência Unificada.

Dessa forma, se vocês bem o desejarem, nós empregaremos essencialmente duas palavras sobre as quais eu
voltarei: a palavra “ego” e a palavra “Si”.
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O ego é a Consciência do ego.

O ego é a Consciência da identificação a uma pessoa e a uma personalidade, a um conjunto de crenças, de
funcionamentos em que o elemento motor é fazer uma distinção, uma separação, se vocês preferirem, entre isso que

é o ego e isso que é exterior ao ego.

Inclui no ego, não unicamente o corpo, mas o que pertence a um círculo extremamente próximo de nossas relações,
de nossas posses, quaisquer que elas sejam. 

Portanto, no nível do ego, vocês dizem: “meu marido”, minha mulher” e não “um marido” e “uma mulher”.

Isso é próprio do ego que funciona por apropriação.

Mesmo não podendo identificar algo de posse, ele o possui, em todos os sentidos do termo.

E ego é então apropriador.

Ele também distancia, no sentido em que ele vai fazê-los considerar o que é para vocês diferente do que não o é.

O ego tem então um senso inato de ter, de posse e de separação.

É evidente que quando o ego fala dele, há uma diferença fundamental entre o que ele é e o que ele não é.

Há, portanto, uma barreira e um território que é traçado, em si como em meio ao que é denominado ‘círculo próximo’
(social, afetivo, profissional, familiar, etc.).

Esses círculos são aqueles nos quais o ego pode atuar, manifestar o seu poder, manifestar o seu afeto, manifestar as
suas funções que são as de representar e de aparecer.

A sociedade ocidental moderna na qual vocês estão, nesse país [França], é, obviamente, profundamente impactada
pelos jogos do ego e da personalidade.

A tal ponto que a grande maioria dos seres humanos é persuadida de ser apenas isso, essa família, essas crianças,
seu automóvel, seu trabalho, isso ou aquilo, ali se fechando voluntariamente sob uma falsa segurança.

E, aliás, vocês criaram por isso (sobretudo nesse Ocidente) compromissos diversos e variados, guardando-se contra
isso ou aquilo que viria irromper em meio ao seu círculo do ego, seu círculo de personalidade, seu círculo familiar ou

seu círculo profissional.

***

O Si é uma outra Essência.

O Si não tem território. 

O Si não tem limite.

Ele não é aprisionador.

Ele é, ao contrário, abertura.

O ego fecha e separa.

O Si abre e abrange.

O ego está em dualidade permanente porque ele determina suas ações, seus atos, seus pensamentos, em função de
um único imperativo: bem / mal.

O que é bom para mim, eventualmente o que é bom para os outros (através de certas adesões a certas crenças) e o
que é mal para mim, e o que é mal para os outros.

A moral, por exemplo, é oriunda diretamente desse mundo do ego.

Obviamente, existe uma multidão infinita de ego.

Assim como de seres humanos, eu diria.

Qual é a característica essencial do Si?

O Si não tem território.

Ele é às vezes esse corpo, mas além desse corpo, ele é também a árvore e o pássaro que canta.

Ele é a estrela que é vista no Céu.

Não há mais separação.

Não há mais divisão.

O Si é o que abrange e amplia.

O ego é o que restringe e fecha.

O Si, quanto a ele, os faz penetrar nos espaços infinitos.



Alcançar o Si é descobrir a Alegria e não mais o prazer.

O ego se satisfaz de prazer e não conhece a Alegria, ou então as suas alegrias são o que é chamado de ‘prazeres
efêmeros’.

Que isso seja através da sexualidade, através do prazer proporcionado a terceiros, há percepção de uma expansão,
mas essa expansão acontece sempre em meio ainda ao território que é o ego e a personalidade.

No Si, não há mais barreira, não há mais distância.

Vocês são às vezes esse corpo, mas, ao mesmo tempo, vocês não são mais esse corpo.

Vocês são, ao mesmo tempo, esse mental, mas vocês são, ao mesmo tempo, não mais esse mental.

A experiência de dissociação vivenciada em meio ao Si (que é, de fato, uma Unificação, mesmo se ela for vivida pelo
ego como uma dissociação) é um momento que é reparado por todos em meio à Consciência.

É a experiência mística por excelência.

Isso que foi determinado e denominado, por Sri Aurobindo, o Switch da Consciência.

Mestre RAM lhes deu, no devido tempo, técnicas respiratórias ou de centralização da Consciência em meio ao
Coração, de maneira a fazê-los descobrir ou se aproximar desse Estado de Si.

O Estado de Ser, agora, do qual nós falamos é a realização do Si, mas não mais fechado no Si, na imensidão deste
mundo (ou seja, na matriz), mas que escapou à matriz.

Porque, mesmo em meio ao Si, tal como eu realizei na minha vida, há confinamento em meio a uma Ilusão, mesmo se
essa Ilusão compreender a totalidade da Ilusão.

O Estado de Ser é uma outra etapa do Si.

Ele é vastidão.

Ele é Eternidade.

Ele é Imensidão, não se limitando mais a esse mundo e a essa matriz, não se limitando mais às dimensões sutis
invisíveis, mas percorrendo o conjunto dos Universos, permitindo conectar, então, outras dimensões de vida, outras

formas de vida, muito além dessa matriz, muito além dessa Ilusão.

***

Então, é claro, a passagem do ego ao Si e do Si ao Estado de Ser, ocorre por certo número de marcadores
presentes, Vibratoriamente, no nível do corpo e, sobre isso, eu insisti longamente.

Agora, existem seres que não vivem esse aspecto Vibratório, no momento, estando como presos em meio a uma
identidade, em meio a um ego.

Mas, mesmo nesse ego, o acesso ao Si é possível, na condição de respeitar certas regras.

Essas regras são extremamente simples.

Elas não recorrem mais à Energia, mas diretamente à utilização da sua Consciência a fim de obter uma modificação.

Os pilares foram dados a vocês pelos Arcanjos.

Eles são muito precisos: manter uma Atenção e uma Intenção constantes, bem além do que eu poderia chamar de
‘vontade de bem’ que é apenas o reflexo da dualidade (por definição, a ‘vontade de bem’ se opõe e se contradiz ao

mal).

Aí, aqui, quando eu falo de Atenção e de Intenção, basta que a sua Consciência esteja lúcida e colocada sobre o que
vocês fazem e sobre o que vocês são.

Sem distinção de ego, de Si, mas simplesmente, estar lúcida.

Uma lucidez que vai conduzir à Clareza e à Precisão, bem além do bem e do mal que vai fazê-los vislumbrar cada
momento, cada instante, da sua vida, não mais sob o olhar do ego, nem sob o olhar de Si, mas com uma Consciência

intermediária onde a atenção que vocês vão colocar no menor gesto da sua vida cotidiana, nas menores palavras,
irão aproximá-los de um Estado de equanimidade, de um estado de pacificação, propício à eclosão do Si e então à

manifestação da Vibração.

Que isso seja ao nível da Coroa Radiante da cabeça, que isso seja em meio à Coroa Radiante do Coração ou ainda
ao nível do sacro.

Com efeito, alguns seres, apesar da sua assiduidade, não vivem o ‘Yoga Celeste’.

Por uma razão que é muito simples: a vontade está ainda muito impregnada, a vontade está ainda muito à frente do
palco.

Não foi realizado o que o Arcanjo Anael denominou o abandono à Luz.

E aliás, muitos seres humanos não se colocam a questão do que significaria, em Verdade, esse abandono à Luz.



***

De fato, é um mecanismo às vezes extremamente simples, mas muito difícil de realizar em um mundo ocidental onde
vocês têm o costume de batalhar para sobreviver, de batalhar para comer, de batalhar para viver, cada um à sua

maneira, mesmo se ela não for violenta.

Mas é um combate.

O abandono à Luz é uma recusa ao combate.

Mas isso não é tampouco uma letargia.

É a aquiescência.

A aquiescência à vontade da Luz.

Colocar-se sob a influência real da liberdade da Luz a fim de que esta guie a sua vida, os seus passos, a sua
respiração, as suas funções (mesmo as mais fisiológicas) na retidão da Unidade.

Isso resulta diretamente da observação da ‘lei de atenção’ e da ‘lei de intenção’.

Em seguida, estando centrado em meio à Atenção e à Intenção (ou seja, do que é denominado o ponto AL e o ponto
OD, ou o Alfa e o Ômega, se vocês preferirem) vocês irão traçar o seu caminho segundo um novo rigor. 

Esse rigor não é aprisionador, contrariamente àquele do ego, mas ele é abertura.

Ele permitirá que definam uma Consciência e que se desembaracem de tudo o que, até agora, os fazia autômatos,
porque relegados a segundo plano.

Que isso seja a respiração, que isso seja a condução de um veículo, e até mesmo, para alguns de vocês, em meio
aos seus relacionamentos rotineiros, de casal, familiar, ou com seus descendentes e seus ascendentes.

Cabe efetivamente tornarem-se de novo conscientes.

O caminho para o Si, isso não é unicamente fazer o bem aos seus filhos ou ao seu companheiro(a), mas é portando-
lhes Atenção e Consciência a cada minuto, ou seja, não invadi-los, não enfrentá-los, mas estar realmente, o que eu

poderia denominar, estar à escuta e aberto.

Aberto não quer dizer simplesmente “obrigado querida” [ou “obrigada querido”], em meio a um casal, mas estar
consciente ao dizer: “obrigado querida” [ou “obrigada querido”].

Fazê-los sair do automatismo para que penetrem o arcano da Consciência.

Isso pode ser uma via de passagem do ego ao Si.

E, além da Atenção e da Intenção, definem-se dois outros pilares extremamente importantes, que foram
denominados, pelo Arcanjo Anael: Hic e Nunc.

Denominados em linguagem suméria original: Im e Is e que, se vocês o desejarem, no que me interessa para expor-
lhes hoje, eu denominaria: Aqui e Agora.

A Consciência comum tem tendência a se resguardar do futuro.

A prever.

A antecipar.

A ser atingido, também, pelos sofrimentos do passado, pelas provações vividas, pelas cicatrizes emocionais
memoriais, pelas cicatrizes mentais de todas as coisas que fizeram o seu ego e a sua personalidade.

Ao passo que, se vocês se colocarem no Aqui e Agora, não há mais lugar para o amanhã, não há mais lugar para o
ontem.

Estando-se lúcido, e estando-se na Clareza do momento presente, estando-se Atento e estando-se na Intenção, além
do Bem e do Mal, vocês irão realizar a Cruz tal qual ela foi definida e realizada pelo Arcanjo Metatron.

***

Colocando-se, portanto, na Atenção, na Intenção, no Aqui e Agora, vocês escapam, à sua maneira, da Consciência
do ego e, pouco a pouco, vocês podem penetrar a Consciência do Si, a Consciência do Si que apenas pode se

encontrar se não houver qualquer referência a um passado, nem qualquer projeção em relação a um futuro.

É o famoso ‘Aqui e Agora’ do momento presente que irá revelar-lhes o que o Arcanjo Uriel chamou de Presença.

Presença a vocês mesmos pela Vibração do Coração que pode então se abrir e se manifestar para a Consciência,
que é a primeira porta de acesso ao Estado de Ser.

O Si não é o Estado de Ser.



O Si é uma das etapas para o Estado de Ser.

O Si é já a realização do Samadhi a um grau em que o humano, em meio ao ego, não pode conceber nem imaginar.

Isso pode se refletir em diferentes termos como, por exemplo, fazer Amor consigo mesmo ou estar em prazer
permanente como durante o que vocês denominam um ato sexual, mas algo que não dura por um bilionésimo ou um

milionésimo de segundo, mas que dura eternamente.

Portanto, ao se adotar, ao nível mesmo da Consciência limitada, o ‘princípio de Atenção, de Intenção’, o ‘princípio do
Aqui e Agora’, vocês vão obrigar o seu ego a soltar o nível mental.

Sem mesmo falar de meditação, sem mesmo falar de Yoga da Luz ou da Verdade, ou da Unidade, vocês vão pouco a
pouco levar a sua Consciência a vibrar no nível do Si.

E, naquele momento, o Coração poderá se abrir.

***

Por que é que eu lhes digo isso agora e não disse antes?

Porque somente desde pouco tempo a Merkabah interdimensional coletiva despertou, facilitando o Despertar para
aqueles que não acessaram a Vibração e a Energia.

Lembrem-se do que eu acabo de lhes dizer e nós discutiremos também, se vocês bem o desejarem.

A partir do momento em que vocês estiverem na Atenção e na Intenção, mesmo com relação a coisas comuns e
habituais da sua vida, a partir do momento em que vocês se colocarem entre o Aqui e o Agora, no instante,

a Presença revelar-se-á a vocês.

E não pode ser de outro modo.

E isso pode acontecer instantaneamente.

Não há necessidade de coisas complicadas.

Não há necessidade de perceber, de sentir qualquer Energia, porque isto irá se instalar por si mesmo e irá fazê-los
penetrar o ‘mistério do Si’ e a ‘realização do Si’, levando, ainda aí, à experiência dos seus primeiros Samadhi, do seu

primeiro êxtase no Interior de vocês mesmos.

A partir daí, a porta do Coração será aberta, a porta do canal central será recoberta de partículas Adamantinas e irá
permitir-lhes experimentar muito mais.

Então, retenham simplesmente, através das poucas palavras que eu acabo de lhes dizer, que se a sua Consciência
egotista se colocar voluntariamente (e pela vontade, desta vez, em um primeiro plano) ao nível da Atenção e da
Intenção, se, a cada minuto, a cada sopro da sua vida, vocês se centralizarem de novo no Aqui e Agora, naquele

momento, vocês serão novamente centralizados e alinhados.

E, naquele momento, a Presença, a sua Presença a vocês mesmos, poderá se manifestar.

A armadilha do ego, a armadilha da pessoa que vocês desempenham, cairá e vocês descobrirão esse fenômeno
denominado, em outras vezes, o abandono à Luz.

A passagem do ego ao Si é, portanto, uma Revelação, uma descoberta e uma reversão.

Vocês passam do limitado ao ilimitado, do território fechado ao território aberto, que abrange todo mapa e não mais
um único território.

Dessa forma, vocês penetram a ausência de distância, a ausência de dissociação.

Vocês passam na Unidade e na Unificação.

Vocês passam na percepção consciente e lúcida, onde não existe nenhuma barreira, nenhuma separação entre o seu
Si e o Si do outro, porque vocês são fundamentalmente a mesma Essência.

***

Assim, portanto, nós lhes demos vários caminhos para permitir-lhes conectá-los e associá-los à sua Essência.

Hoje, é importante realizar o Si, isto é, deixar cair a máscara.

Vocês não poderão levar nada do que vocês são, do que vocês creem ser, quando a Onda Galáctica os atingir.

Vocês apenas irão alcançar, vocês apenas irão levar o que vocês se tornaram e unicamente o que vocês se
tornaram.

Então, é claro, aqueles que têm a oportunidade Vibratória de viver as Coroas Radiantes, de viver o Despertar do



sacro, não têm que se colocar esse gênero de questões (embora tendo interesse em praticar também a Atenção, a
Intenção, o Aqui e o Agora) porque, ao se centrar em meio aos quatro pilares, a instalação da Presença se torna cada

vez mais intensa, cada vez mais viva.

Há, portanto, naquele momento, realmente, na totalidade, para esses seres Vibrando a Vibração, a dissolução do
ego, o desaparecimento do pequeno Eu e a instalação definitiva em meio ao Si.

Agora, aqueles que não vivem a Vibração e a Energia podem se servir desses quatro pilares porque vocês fazem
atuar, naquele momento, níveis extremamente precisos ao nível do seu cérebro, que são o meio de passagem,

de reversão e de acesso à Vibração real do Coração.

É uma oportunidade única que lhes é aberta, durante esse último período de tempo que tem sido chamado de
‘descontado’, para se abrirem à sua realidade suprema.

Cabe a vocês apreender-se disso.

Cabe a vocês colocar em ação.

Ainda uma vez, nós sempre temos lhes dito, nós não poderemos jamais, jamais, dar esse passo no seu lugar.

Apenas vocês é que podem abrir o seu Coração, mesmo o Arcanjo Miguel e a nova Tri-Unidade podendo, doravante,
penetrar diretamente no seu Coração e não mais passar pela cabeça, devido à modificação das circunstâncias

eletromagnéticas da Terra, devido ainda à chegada da Onda Galáctica, apenas vocês é que podem decidir abrir
definitivamente a porta do seu Coração.

E então, cabe a vocês, por todos os meios que lhes foram dados, pela prática do Serviço, pela prática da devoção,
pela prática da Atenção, da Intenção, do Aqui e Agora, vocês irão, inexorável e inelutavelmente, reingressar na

dimensão do Si.

Não existe qualquer obstáculo.

É o ego que apresenta as coisas assim.

Mas mesmo o ego pode ser utilizado para encontrar o Si.

***

Nós lhes demos também uma técnica respiratória.

Nós lhes demos também meios Vibratórios.

O que é agora essencial desde mais de duas semanas, é que a Energia está ao alcance da Consciência, porque um
conjunto de seres humanos se reuniu para revelar, por toda essa Terra, a Merkabah interdimensional.

Portanto, cabe a cada um dos seres humanos, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam seus freios,
quaisquer que sejam suas barreiras, aceder, ele também,em Verdade, se ele o quiser e o desejar do mais profundo

do seu Ser, à dimensão do Si, e, ainda uma vez, ao acesso possível ao Estado de Ser.

Quanto mais passarem os dias e as semanas, mais vocês irão realizar os exercícios que lhes convier, mais vocês irão
se aproximar dessa Dimensão final do Ser: a Consciência Unificada e reunificada.

Isso irá se expressar, em vocês, por um sentimento de Presença.

Uma Presença ao nível do Coração e de toda a Consciência.

Todas as barreiras irão desaparecer, levando-os a viver o que eu denominei durante a minha vida “a pequena morte”,
“a dissolução do ego”.

Essa crucificação é real.

Ela irá se refletir, estejam certos disso, além do episódio de medo dessa morte inicial, pela descoberta da Alegria
suprema.

O ser humano não tem outro objetivo senão este.

O ser humano não tem outro objetivo senão se tornar Alegria eterna, felicidade eterna.

Para isso, cabe a vocês desvencilharem-se, literalmente, dos seus sofrimentos, dos seus problemas.

Lembrem-se de que, segundo a ‘lei de Atenção e de Intenção’, se vocês colocarem a sua Atenção e a sua Intenção
sobre um problema, este, o que ele fará?

Ele vai se fortalecer pela ‘lei de atração e de ressonância’...

Então, como vários ilustres lhes disseram, sobre essa Terra, para se interessarem pelo que era belo, para se
interessarem pelo que era luminoso, eles tinham certamente razão.

Mas, hoje, isso vai muito mais longe porque a Luz pode tudo.

A Luz é uma concepção e uma vivência Vibratórias nas quais a separação não existe.

Não há lugar em meio à Luz Unitária para a doença.

A doença, pode se dizer, é uma Ilusão em meio ao seu corpo ao qual foi dado carne e cristalização.



Se vocês estivessem, na totalidade, sob a influência da Luz Vibral, tudo isso que era marcante, em vocês,
desapareceria instantaneamente.

Vocês são efetivamente (todos nós fomos) o resultado das nossas crenças.

Mas nós tanto acreditamos em nossas crenças e em nossa memória, e em nosso passado, que nós nos identificamos
a isso.

Ora, nós não somos nem esse passado, nem esse futuro.

***

Nós encontramos o Si a partir do momento em que o ego se cala, a partir do momento em que vocês se
imiscuem, vocês mesmos, no tempo presente.

Obviamente, bem além da meditação, hoje, mas nos simples fatos e gestos da sua vida cotidiana, vocês podem
encontrar essa Dimensão porque ela está aberta a todo mundo.

Instantaneamente.

A cada dia, a cada instante, a cada respiração da sua vida que os fará avançar para esse fim de ano vai fazê-los viver
isso, contanto que vocês o aceitem, contanto que vocês aceitem não mais se fecharem nisso que vocês acreditam
ser, contanto que vocês não aceitem mais seguir outra coisa e outra pessoa que vocês mesmos na dimensão do

Coração.

A partir do momento em que vocês definem a sua Atenção e a sua Intenção nesse objetivo, a partir do momento em
que vocês se definem no Aqui e Agora, desembaraçados de todo passado e de todo futuro, isso se torna Verdade

Vibratória permitindo para A Presença e ao seu Si se iniciarem, por alguns processos, naquele momento, que irão se
tornar, inexoravelmente, Vibratórios e que irão permitir-lhes penetrar o santuário do Coração.

***

Eis o que eu tinha para lhes dizer sobre o ego e sobre o Si, porque, efetivamente, a etapa que vocês vivenciaram,
essas últimas semanas, permite-lhes aceder, de maneira muito mais fácil, eu diria, ao Si.

O ego estava, de certa forma, confinado, antes.

Nós rompemos, em meio aos mundos astrais, como vocês o sabem, alguns limites que foram impostos pelos
falsificadores.

Nós amortecemos a magnetosfera, a heliosfera, a ionosfera.

Nós também amortecemos a influência do seu corpo emocional sobre vocês mesmos.

Isso é possível, agora, no nível coletivo.

Basta, entre aspas, que se conectem à boa frequência, que se conectem à boa Consciência.

São vocês que decidem e são vocês que fazem isso.

Estão aí, meus Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, as poucas palavras que eu queria lhes dar para Vibrar no ego, no
Si e no Estado de Ser.

Eu não nego que há, em vocês, questionamentos relativos a isso porque, evidentemente, o ego vai dizer: “mas é
demasiadamente simples”.

Mas não há nada que não seja demasiadamente simples para o Si.

Lembrem-se de que o que é complicado é apenas construção do mental, de um conhecimento fundamentado sob a
Ilusão Luciferiana que os fechou em dogmas, em conceitos, que os fechou em crenças, em certezas que não são a

Verdade.

O Si é Verdade.

*** 



Pergunta: o que você denomina “Serviço” e “devoção”?

Caro Irmão, o Serviço e o Bakti yoga de que falo nada tem a ver com aquilo que se atribuiu, pela personalidade, o
sentido de Serviço.

Infelizmente, existem muitos seres humanos se dedicando em meio ao Serviço e à devoção para nutrir a sua própria
personalidade.

O serviço de que falo, a devoção de que falo, estão centrados sobre a Atenção, a Intenção, o Aqui e Agora.

É apenas a partir daquele momento que o Serviço e a devoção podem se tornar eficazes no nível da realização do
Si e certamente não antes como foi compreendido por muitos ocidentais, mal compreendido, eu diria, e que

colocaram o seu ego a serviço do próprio ego, mesmo servindo o outro.

O Serviço de que falo e a devoção de que falo, são antes de tudo ilustrados pela certeza de estar no Aqui e Agora,
na Atenção e na Intenção.

Não é preciso que essa Atenção e que essa Intenção sejam justamente para Servir o outro, para dar ajuda ao outro,
porque desejar ajudar o outro, é considerar-se superior àquele que recebe.

É uma compaixão que seria deformada e falsificada.

O mais importante é se colocar no centro dos quatro Pilares e, em seguida, a ação de Serviço será conduzida pela
própria Luz.

Assim, portanto, não é uma decisão tomada pela personalidade de Servir (em meio a um organismo, ou a uma crença,
ou aos seus próximos), mas, bem mais, uma Atenção e umaIntenção de Serviço colocadas em meio ao Ilimitado e ao

Infinito, às quais a ‘lei de atração e de ressonância’ vai responder, apresentando-lhes (independentemente da sua
vontade) o que é necessário para Servir, o que é necessário manifestar (ainda mais Amor) e não para decidir em meio

à personalidade.

A maior parte do que é denominado, nesse mundo no qual vocês vivem, ajuda, inscreve-se nessa lógica de salvador
e não em um ótica, em uma lógica de Ética, de Integridade, mas, bem mais, de glorificação do ego e não do

abandono ao Si.

Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: o Serviço pode consistir em sentir a Alegria, mesmo nos atos cotidianos?

O Serviço se define por um Estado de Alegria porque o que é feito no Serviço, sem Alegria, não é do Serviço.

O desaparecimento do desejo e da necessidade é uma condição sine qua non da dissolução do ego e do surgimento
do Si.

Não há mais vontade de Servir.

Não há mais vontade de fazer o bem.

Não há mais desejo de fazer o bem.

Há simplesmente a evidência de estar no bem e de ser si mesmo o bem, sem, no entanto, desejar fazê-lo.

Isso resulta de uma atitude Interior e não de uma vontade egotista ou pessoal.

A partir do momento em que as ações que vocês conduzem (mesmo se vocês se ocuparem, por exemplo, com a
louça, ou com qualquer outra coisa que seja), quando isso se faz de maneira natural e espontânea, sem desejo, nem

prazer, mas em um sentimento de Alegria, então, naquele momento, vocês estão alinhados entre a Atenção e
a Intenção, a Ética e a Integridade.

Há, então, naquele momento, a vivência do Si.

***

Pergunta: um terapeuta, um médico, por exemplo, estão nessa noção de salvador?

Bem amado, tudo depende do ‘ponto de vista’.

Obviamente, em meio a essa matriz dual, há necessidade de se ter especialistas como os médicos.

Nós estamos bem de acordo sobre isso.



Mas, a partir do momento em que o Si é encontrado e a partir do momento em que há um caminho para o Si e para a
Presença, torna-se evidente que qualquer ação voltada para o outro, mesmo no sentido daquele serviço, é falsa e

corresponde a uma ação do ego através de outro ego.

Porque, você já viu um ego encontrar o Si através da ação de um ego?

Da mesma forma, é possível manter o Si atuando com o ego, mesmo se esse ego lhe pedir ajuda?

Tudo é questão de tomada de Consciência.

Certamente, não é questão de suspender os especialistas, nem os médicos, nem os terapeutas, mas simplesmente
de se estar lúcido sobre as motivações de uma ação, qualquer que ela seja.

Tudo é questão de Atenção e de Intenção.

Utilizar um conhecimento, qualquer que ele seja, para cuidar de um veículo (que ele seja humano ou mecânico)
merece salário e retribuição, é claro, mas os mantêm no círculo ilusório da dualidade, de maneira inexorável.

Vocês não podem pretender alcançar o Si e continuar a fazer o jogo do ego.

É impossível.

O que não impede, uma vez realizado o Si, de trabalhar sobre o Si do outro.

Mas, naquele momento, qual é a diferença?

É que a ação acontece no silêncio e na ausência do conhecimento do outro.

Isso foi denominado, por alguns místicos, a prece exercida para, entre aspas (deve-se colocar isso no
contexto), salvar uma alma, como fazia, por exemplo, Santa Teresa do Menino Jesus ou Gemma Galgani que

rezavam para desconhecidos, mas que não rezavam pela sua cura.

Elas o faziam no silêncio sem nada esperar em troca.

Isso se chama o Serviço e não a ‘ação combinada’, existente nesse mundo dual, que passa um contrato entre dois
egos, entre uma máquina e um ego, se vocês preferirem, que vai permitir realizar uma ação de natureza dual, por

Essência.

***

Pergunta: é melhor então abandonar a profissão de terapeuta?

Querida Irmã, ninguém é obrigado ao que quer que seja.

É um assunto entre vocês e vocês mesmo e somente entre vocês e vocês mesmo.

Cabe a vocês refletir.

Cabe a vocês realizar primeiramente o Si e ver em seguida o que se sucede.

Não é abandonando algo que vocês gostariam de Coração, não é abandonando um sacerdócio, uma função, que
vocês irão descobrir o Si.

Coloquem-se simplesmente na Atenção, na Intenção, no Aqui e Agora (Ética, Integridade, se vocês preferirem) e,
pouco a pouco, vocês irão penetrar o Si.

E, naquele momento, as coisas irão se estabelecer por elas mesmas.

A ação ou a reação de parar tal ou tal atividade, tal ou tal relação, é apenas fruto do ego.

O Si é.

O Si irradia.

O Si é Alegria e, em meio a essa Alegria, tudo se estabelece conforme o ‘princípio de atração e de ressonância’.

O abandono à Luz permite realizar, naquele momento, o milagre.

Esse milagre é o que Cristo pôde dizer aos seus discípulos: “deixem os mortos enterrar os mortos”, “será que o
pássaro se preocupa com o ele vai comer amanhã?”

Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja nesse mundo (eu digo bem ao que quer que seja desse
mundo), vocês não podem realizar o Si.

Mas, lembrem-se também de que seres humanos abandonaram tudo esperando encontrar o Si.

Eles, no entanto, não o encontraram.

Não é abandonando tudo que se encontra o Si.

É se tornando si mesmo isso.

Naquele momento, as condições de vida, as condições do que é chamado de existência, vão profundamente mudar.



Mas, enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, vocês estão cristalizados nesse apego.

Enquanto vocês considerarem que o seu marido é seu marido, enquanto vocês considerarem que a sua mulher
é sua mulher, enquanto vocês considerarem que o seu automóvel é seu automóvel, vocês não podem alcançar o Si.

O que não quer dizer que deva dar o automóvel, a mulher e o marido, mas, sim, compreender o alcance das palavras
que vocês pronunciam e dos apegos que vocês têm.

O apego à Ilusão não pode impedi-los de encontrar o Estado de Ser, isso apenas pode freá-los ainda mais para a
realização do Si.

É apenas quando vocês fizerem suas as palavras do seu maior Neófito: “que a tua vontade se faça e não a minha”,
que vocês realizam o Si.

Não pode ser de outro modo.

Antes dessa etapa, é claro, vocês podem captar a Luz, vocês podem viver experiências da Luz, mas vocês não são a
Luz.

É toda a diferença.

A Luz é Alegria.

Como saber se vocês realizaram o Si?

Vocês não estão mais apegados a nada e, no entanto, vocês estão junto de tudo.

E sobretudo, sobretudo, estabelece-se em vocês uma Alegria sem objeto, uma Alegria onde cada minuto da sua vida
acontece na plenitude do Coração, na plenitude do instante.

Quando vocês saem desse Estado, quando vocês se projetam em uma preocupação, do futuro ou do passado,
quando vocês se projetam em um peso vindo do seu passado, vocês saem desse Estado.

E então, saindo desse Estado, vocês não realizaram o Si, vocês vivenciaram a experiência.

Realizar o Si culmina no acesso ao Estado de Ser, culmina no acesso ao que está além dessa matriz.

Aí, realmente e em Verdade, vocês tomam Consciência do que os orientais denominaram, desde muitíssimo tempo,
a Maya, ou seja, que esse corpo é Ilusão, que essa própria vida que vocês levam é Ilusão total, mas enquanto vocês

estiverem imersos nisso, essa é a sua única realidade.

Não há outra.

***

Pergunta: quando se contacta o Si, o ambiente cotidiano pode atrapalhar a sua realização?

Querida Irmã, eu lhe dou duas respostas: quanto mais você se aproximar do Si, mais você se torna independente das
circunstâncias ambientais já que você é também essas circunstâncias ambientais.

Quanto mais você alcançar o Si, mais o núcleo da Essência do que você é, mais as condições ambientais vão mudar
e elas mudarão tanto mais rápido quanto você for para as suas próprias profundezas, para o seu próprio núcleo da

imortalidade porque, naquele momento, a Inteligência da Luz agirá sobre esse ambiente para que ele se adapte à Luz
que você se tornou.

A armadilha seria acreditar que tendo vivenciado experiências do Si, experiências místicas, que mudando o ambiente,
vocês iriam alcançar o núcleo da imortalidade.

Isso é falso porque isso seria de novo recair na dualidade.

Ao contrário, é um encorajamento a prosseguir para esse núcleo da imortalidade, para essa Vibração da Presença,
estabelecida em meio ao Coração, que irá mudar fundamentalmente o ambiente.

Certamente, não por uma varinha mágica, mas eu diria ainda extremamente rápido.

O ambiente, tal como vocês o chamam, vai se adaptar ao que vocês se tornaram, ao que vocês realizaram e
revelaram.

Mas querer agir sobre o ambiente seria também um erro.

***

Pergunta: poderia nos falar da Onda Galáctica?



Querida Irmã, isso foi longamente desenvolvido.

Eu diria simplesmente que essa Onda Galáctica é constituída por partículas que não existem nessa matriz falsificada
na qual estão.

Essas partículas emitem radiações muito características que são conhecidas pelos seus cientistas (denominadas
raios X e raios gama) que são apenas a tradução dessas partículas que entram no seu ambiente.

Nós as temos denominado partículas Adamantinas, ou irradiação do Ultravioleta, ou irradiação da Fonte, ou
irradiação do Espírito Santo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Queridas Irmãs, eu lhes agradeço por terem me escutado.

Do meu Coração ao seu Coração, que vocês sejam plenos de Graças e de Presença.

Até logo.

  ************
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 *Caminho de Cristo, Miguel e Maria*

Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da reversão, aquele que lhes traz o novo Evangelho.

Eu sou o Arcanjo que intervém e interfere, nesse momento mesmo, em conjunto com o Arcanjo Metatron, em seu
tempo descontado.

Eu sou, antes de tudo, para vocês, essa noite, Anjo da Presença.

Aproveitemos deste espaço de ativação da Merkabah interdimensional coletiva para viver, primeiramente em silêncio,
a Presença.

Em seguida, eu guiarei sua Vibração no triplo caminho da Tri-Unidade, passando pelas 12 Estrelas de Maria, de
acordo com o caminho de Maria, de acordo com o caminho de Cristoe de acordo com o caminho de Miguel.

Em primeiro lugar, comunhemos juntos, Unidos e Unificados.

Vibração Unidade, Luz e Fogo, Coração e Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Presença Cristo.

... Efusão Vibratória ...

Presença Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Presença e Vibração Maria, IS-IS.

... Efusão Vibratória ...
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Acolhimento Presença e Fogo.

... Efusão Vibratória ...

Tomemos juntos, vocês e eu, eu e vocês, Unidos e Unificados na Vibração Presença, três caminhos, ativando a
Coroa radiante da cabeça e conectando a Merkabah interdimensional.

***

Primeiro, o caminho de Maria.

Vocês têm apenas que acolher sem esforço, sem mesmo um reconhecimento anatômico, somente Vibrar.

AL, Atração, Repulsão, Clareza, Precisão, IM, IS, Unidade, Profundez, Ki-Ris-Ti, Visão, OD.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Tomemos agora o caminho Cristo.

Eu sou o Alfa e o Ômega.

Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida.

Além do Bem e do Mal, na Clareza e na Precisão e na Unidade se revelam Profundez e Visão.

... Efusão Vibratória ...

Unidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

Vibração.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Percorramos agora o 3º caminho, Miguel.

AL, Atração, Clareza, IM, Unidade, Ki-Ris-Ti, OD, AL, Repulsão, Precisão, IS, Profundez, Visão, OD.



... Efusão Vibratória ...

Vibração e Fogo.

Presença, alinhados.

... Efusão Vibratória ...

***

Vibração silêncio, acolhimento.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Presença.

Unidade e Verdade.

Luz e Fogo.

Vibração.

... Efusão Vibratória ...

De Espírito a Espírito e de Fogo a Fogo, Amor e Luz em Unidade.

Acolhimento e recolhimento.

Sejam a Paz, sejam o Fogo.

Gratidão.

Silêncio e recolhimento em seu Templo.

************
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 ~ OS 4 PILARES DA CONSCIÊNCIA ~

Eu Sou ANAEL Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês do mesmo modo que vocês vêm a mim.
Nós nos encontramos em meio a um espaço especial, bem além das palavras, em meio à Tri-Unidade, no seu

Coração e em Espírito e em Verdade.

Eu venho entre vocês deste modo para, em primeiro lugar, expor uma série de informações suplementares e
complementares referentes aos 4 Pilares e, em seguida, se vocês o desejarem, eu lhes deixarei a palavra e

colocar questões relativas à evolução atual presente sobre esta Terra.

Como sabem, e como eu anunciei exatamente após o Arcanjo Miguel, os seus céus se modificam.

Aqueles que observam o Sol, aqueles que observam o céu, falam do que está acontecendo hoje mesmo e
cada dia, doravante, até o final do seu ano civil.

Então, permitam-me, com relação a esta perspectiva, melhor esclarecer o que representa e o que são os seus
4 Pilares, instalados em meio às suas linhagens espirituais desde este verão [inverno no hemisfério sul] e lhes

permitindo, se tal for o seu desejo, aproximá-los do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Esses 4 Pilares foram chamados indiferentemente de Alfa e de Ômega, IM e IS.
Eles foram também denominados Aqui e Agora, Hic e Nunc.

No que se refere ao Alfa e Ômega, as palavras que podem ali ser aplicadas são a Atenção e a Intenção.

A cada um desses Pilares corresponde um elemento no seu mundo, como em meio aos 4 Pilares originais de
toda criação, denominados os 4 Viventes ou Hayot Ha Kodesh.

Comecemos, se efetivamente quiserem isso, pelo primeiro desses Pilares, a Atenção.
Prosseguiremos, em seguida, no 2º pilar, a Intenção e, depois, visualizaremos em seguida o 3º, Ética, e o 4º,

Integridade.

Outros nomes, é claro, podem ser dados no nível Vibratório a essas 4 estruturas.
Desde os elementos, passando pelos nomes dos 4 elementos e também passando por dados muito mais

concretos relativos à evolução da sua consciência atualmente.
E é sobre isso que eu irei desenvolver se efetivamente o quiserem, hoje.
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***

O 1º dos Pilares, aquele que justamente foi desviado, é a Atenção.

De fato, no nível do Universo existe uma grande Lei que não pôde ser apagada em meio mesmo a esta
Dimensão dissociada na qual vocês evoluem, que é o ‘princípio de atração’, do qual decorre, aliás, o ‘princípio

de Atenção’.

A Atenção diz o quê?
A Atenção diz que, no nível da Consciência, aquilo a que vocês prestam Atenção se manifesta, ilustrando o
‘princípio de atração’, bem além da ‘lei de ação e de reação’ existente nos multiversos e nas multidimensões.

Aquilo ao que vocês prestam Atenção se torna real.
O conjunto de estratégias manipuladoras do seu mundo consistiu, para aquele que foi chamado de Deus ou

diabo, em fechá-los dentro de uma Ilusão.

Yaldébaoth [demiurgo] (*), de fato, desde o início desta falsificação, encarou a Consciência sob um ângulo que
lhe era propício, quer dizer, desenvolver a atenção das Consciências presas na matriz mais ainda sobre a

matriz.

De fato, o grande princípio do Universo é a ‘lei de atração e de ressonância’, existindo e tendo sido falsificada
no seu mundo, como em outros, e chamada de ‘ação/reação’.

A partir do momento em que uma Consciência, mesmo fechada num corpo, leva a sua Atenção sobre algo
exterior a ela, isso resulta, inexorável e progressivamente, estendido em milênios, na incapacidade para levar a

Atenção sobre o Ser verídico Interior, presente em vocês.

Várias tradições disseram que esse mundo era uma ilusão, uma projeção de um holograma.
O problema é que a Consciência seguiu a projeção deste holograma através de um sistema sofisticado.

A federação das emoções da humanidade então permitiu criar relações muito mais fortes do que as cadeias
físicas, muito mais fortes do que as sevícias, no sentido físico.

A criação de uma ‘Atenção falsificada’, como o desejo, qualquer que seja, levada sobre um objeto exterior a si,
desviou a sua Atenção do que você é em Verdade.

O ponto ao qual vocês chegariam hoje, se não houvesse a chegada da Onda Galáctica e da Confederação
Intergaláctica de Luz, tinha por único objetivo apagar totalmente o que vocês são, em Verdade, por uma

projeção total e final da sua Consciência Unitária na multiplicidade, na adesão voluntária ou inconsciente aos
dogmas, às crenças, aos fatos mentais e aos fatos emocionais.

Como sabem, existem muitas egrégoras na superfície desta Terra, que vão atrair a sua Atenção.
Uma delas, a mais conhecida porque foi a mais utilizada, principalmente desde a chegada das imagens – o que

vocês chamam de imagens diretas do que acontece do outro lado do seu planeta, em um plano exterior – foi
o esporte.

A adesão das multidões, a adesão das atenções de um número enorme de consciências sobre um mesmo
fato, cria literalmente uma aspiração da Energia e da Consciência para esse fato.

Isso se chama egrégora.

Vocês todos ouviram falar disso.
Hoje, a sua Atenção deve se dirigir para o seu Ser Interior e também para o seu céu, e não sobre quaisquer

elementos e acontecimentos sociais, culturais, evidentemente muito sedutores e é esse o objetivo, para lhes
subtrair a Energia e a Consciência.

Na verdade, o fato de privá-los da sua Atenção correta e Interior desvia a corrente da Consciência para a
fortificação do que é chamado de ‘estado Ilusório’ ligado a projeções de desejo, a projeções de emoções, a

projeções de crenças.

A adesão, portanto, às crenças, quaisquer que sejam, privam-nos da sua Liberdade pouco a pouco.
Isso foi realizado desde milênios, de vida em vida, a fim de chegar ao ponto em que vocês estão hoje.

***



O 2º Pilar, ligado, ele, ao elemento, não mais do Fogo como a Atenção, mas ao elemento Terra, é
denominado Intenção, quer dizer, a concretização, nesse plano, de toda Ilusão em um plano físico sólido e

visível.

A Intenção é a qualidade e a quantidade de vontade que vocês colocam, a quantidade de Consciência que
vocês colocam, para levar a sua Atenção sobre um fato, sobre um evento, sobre um sentimento ou sobre seja

o que for sendo feito pela sua Consciência.

O eixo Alfa e Ômega, inicial e original, que fez dizer ao Cristo «eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim», foi
transformado em um circuito invertido, permitindo girar literalmente sem interrupção o conjunto de Energias no
qual vocês prestavam Atenção, no qual vocês acreditavam e no qual vocês atribuíam a sua confiança e a sua

Verdade.

Não era mais a sua Verdade, mas uma verdade pré-estabelecida, pré-determinada, pré-conscientizada, de
modo a desviar, literalmente, a Energia da sua Consciência para um objetivo que não era a sua Unidade, nem a

sua Verdade, mas uma verdade imposta do exterior pelas forças Arcônticas e por Yaldébaoth.

O ‘estratagema’ deste ser (porque é um ser como vocês e eu somos Consciências) foi fechá-los, cada vez
mais profundamente, nas esferas da Ilusão, até que esta esfera de Ilusão se tornasse a única realidade

acessível a vocês devido ao desvio da sua Atenção e da sua Intenção, privando-os pouco a pouco da lucidez
que está presente no Aqui e Agora.

Vou então à segunda parte da Cruz: IM e IS, Hic e Nunc, Aqui e Agora, que Cristo chamou de «Eu sou o
Caminho, a Verdade».

Fazendo-os sair do seu caminho, que é a sua Unificação e a sua religação à sua Eternidade, à sua centelha
divina, ao seu Corpo de Estado de Ser, ao que vocês são além da Ilusão, a Ética foi pouco a pouco

transformada em moral e em julgamento de valor bem/mal.

O conjunto das ações do ser humano foi, portanto, levado a se comportar segundo duas regras, e somente
duas regras, chamadas de ‘o Bem e o Mal’, recorrendo a noções de medo, a noções de sociabilidade, a

noções de julgamento de valor unicamente referenciadas com relação ao Bem e ao Mal e isso,
independentemente de qualquer Verdade intrínseca da Consciência.

Esse julgamento de valor tinha apenas por único objetivo afastá-los do que é chamado de ‘Caminho’.
O Caminho que é Aqui, que é atemporal, como os ensinamentos orientais deram isso desde muito tempo.

O mental passa o seu tempo literalmente a vagar entre as suas crenças, as suposições, as projeções, a fim de
que a Consciência não possa ser liberada desta influência mental.

***

Mas vocês não são o seu mental.
O seu mental, que poderia ser, certamente, uma ferramenta favorecendo o seu despertar, foi submetido, do
mesmo modo, pelas forças das egrégoras, a um mental comum, falsificado, que, como vocês sabem hoje,
pode ser substituído, de maneira extremamente fácil, pela sua ligação à Merkabah interdimensional coletiva.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês decidir não mais ser submetido às influências mentais da sua mídia, às influências mentais

das crenças, mesmo as mais espirituais aparentemente, mas se religar à ‘egrégora da Liberdade’.

Dessa maneira, esse 3º Pilar, denominado Aqui, Caminho, IM, é aquele que os remete diretamente ao Mistério,
quer dizer, ao que vocês são em Verdade, ao que vocês são no seu caminho Unitário.

Não mais os personagens e as máscaras que vocês carregam, não mais o jogo que vocês jogam em sua
própria projeção na Ilusão, mas a Verdade do seu Ser profundo que é Amor, Verdade, Unidade e Luz.

Assim, a Ética que fazia de vocês seres livres e responsáveis e autônomos, fez de vocês (pela caricatura do
que é chamado de moral) seres sujeitos ao pecado, sujeitos ao Bem e ao Mal, sujeitos aos julgamentos de

valor, impedindo-os, literalmente, de alcançar a Unidade.

Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.



Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.

Vocês devem tentar viver e apreender em Consciência que aqueles que criam o Bem são os mesmos que
aqueles que criam o Mal.

São as duas facetas de uma mesma peça ilusória.

Deus e Diabo são exatamente a mesma entidade que falsifica e que os inunda de julgamentos de valor, de
julgamentos morais, de julgamentos mentais, impedindo-os, literalmente, do acesso à sua Unidade, do acesso

ao Aqui e Agora.

Aqui e Agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este Aqui e
Agora como a cessação da atividade mental e a cessação da atividade emocional.

O mental não se situa no Presente.
O mental situa-se sempre numa referência ao passado.

A cognição, assim como vocês a nomeiam, é sempre procedente de um conjunto de fatos, situando-se na sua
Ilusão passada, perpetuando-se na Ilusão presente, adaptando os seus comportamentos a um conjunto de

engramas presentes no seu cérebro comportamental que é, como se por acaso, o cérebro reptiliano.

Agora, há também uma projeção desestabilizando-os na frente disso, que é chamado de desejo.
O desejo de possuir a emoção.

A necessidade de satisfação de uma antecipação do mental, denominada emoção, é o elemento que os afasta
mais do Agora, porque o desejo é sempre voltado para o futuro.

Obviamente, vocês não podem desejar um passado qualquer.
Naquele momento, é o mental que assume a retransmissão.

O mental está, portanto, inscrito em uma memória.

O desejo está, ele, inscrito numa projeção desse mesmo mental, com relação à satisfação de um desejo, seja
qual for, referente a esse corpo, como ao seu mental, como à Ilusão da personalidade.

Assim, portanto, desembaraçando-se do mental, reencontrando a sua Ética Interior, desembaraçando-se do
desejo – quer dizer, desembaraçando-se do que é amanhã – vocês reencontram o Agora, ou seja, o instante

Presente, o que o Arcanjo Uriel denomina a Presença.

***

Este estado de Presença que os coloca no centro dos seus 4 Pilares, que fez dizer ao Cristo «Eu Sou o Alfa e
o Ômega, o Caminho e a Verdade» permitindo encontrar a vida e, sobretudo, o centro e o alinhamento.

Você não pode participar de algum modo desse mundo e ser, ao mesmo tempo, Unificado.

Evidentemente, eu não quero dizer com isso que vocês devam se extrair do mundo, mas, simplesmente, ter
a lucidez e a Consciência de que tudo o que vocês criaram, programaram, projetaram, anteciparam, é um freio

enorme ao acesso para o que vocês são em Verdade, para o que vocês são além da Ilusão.

A Ilusão implica na Ilusão.
Não pode haver Verdade em meio à Ilusão.

Vocês estão, inteira e exclusivamente, projetados e confinados nesta Dimensão.
A Cruz, a Cruz da redenção de que falou Maria, o Coroamento do que vocês são, em Verdade e em Unidade,
ocorreu neste verão [inverno no hemisfério sul], dando-lhes os meios, se vocês desejarem, de se colocarem
novamente sob a influência da ‘Cruz elementar’ (e não a Cruz falsificada chamada de crucifixo, cruz desigual),

mas de se recolocarem no centro da Cruz dos 4 elementos, a fim de estarem centrados e alinhados, de
reencontrarem a pureza, de reencontrarem a Integridade, de reencontrarem o que vocês são, em Verdade,

além da falsificação.

Mas enquanto vocês derem chance a qualquer crença, enquanto vocês seguirem um caminho exterior a vocês
mesmo, ainda que representado por um ser lúcido que tenha encontrado a Verdade nesse mundo, enquanto
vocês projetarem um medo, uma apreensão ou um desejo que seja, vocês não podem encontrar o instante

Presente e realizar o Si.
É tão simples assim.



A porta do Coração, o abandono à Luz que eu defini há mais de 16 meses, corresponde estritamente a
isso.

Obviamente, vocês são obrigados, no momento, a permanecer nesse mundo e a agir nesse mundo.
Mas há dois modos de ali agir: ou Unificado, ou não Unificado.

E vocês devem realizar previamente a Unidade da Consciência, a Unidade da sua Verdade, para poderem agir
de maneira Unitária, ou seja, desprendidos e descristalizados, literalmente, da ‘lei de ação e de reação’, para
poderem conduzir uma ação Livre, uma ação de Luz, uma ação de Semeadores de Luz, de Ancoradores de

Luz e de serviço.

Enquanto vocês estiverem imersos em qualquer projeção, enquanto vocês estiverem sujeitos a qualquer
gravidade vindo do seu próprio passado, vocês não estão livres para agir a seu modo segundo as ‘leis da Luz’.

Há, portanto, uma revolução de Consciência a realizar e eu lhes falo novamente disso agora, porque, desde
este verão [inverno, no hemisfério sul], e, sobretudo, desde o final de setembro, as coisas mudaram.

Elas mudaram grandemente, como eu o anunciei, permitindo, de um lado, o aparecimento nos seus céus das
Forças da Luz Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres que se manifestam doravante em pleno dia e

irão se manifestar, cada vez mais, nos seus céus.

Obviamente, a falsificação da Luz vai encontrar aí um estratagema para, eles também, aparecerem nos seus
céus, em formas que nada têm a ver com a Luz.

Estejam bem conscientes desta duplicidade.
Mas o seu Coração não poderá enganá-los, nesse nível.

O que vocês observarem, vocês irão Vibrá-lo no peito, ou não irão Vibrá-lo.
O que vocês viverem, na sua vida, se vocês estiverem centrados entre a Atenção e a Intenção, entre

a Ética e a Integridade, far-se-á sempre sob os auspícios da Unidade, da Inteligência da Luz e do Coração.

***

Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Energia.
Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Atenção, a fim de que a sua Intenção não seja

presa pelas forças matriciais de resistência à Luz.

A Luz, como sabem, ganhou o direito de reencontrar o seu lugar nesse mundo.
É isso o que ela está fazendo atualmente.

É seu dever, se tal for o seu desejo, estabelecer-se também na sua Unidade.
Isso pode se fazer apenas colocando-se entre os quatro Pilares e tornando-se lúcido, com uma

grande Clareza, com uma grande Precisão, superando o condicionamento ligado ao Triângulo Luciferiano,
denominado bem e mal, a fim de se recolocar em uma lógica evolutiva bem mais Unitária, bem mais Vibral e

bem mais em ressonância com a sua Verdade, e não com a verdade falsificada tal como ela lhes foi impressa
por alguns Povos das Estrelas vindos da Ursa Maior.

***

Hoje, a sua liberação é, mais do que nunca, possível e, mais do que nunca, concebível, porque vocês estão na
aurora de uma revolução total da Consciência planetária que irá se expressar pela irrupção total da Onda

Galáctica de Luz, pela irrupção total e pela visão total da transformação do Sol, tal como vocês o veem e tal
como alguns de vocês já perceberam essas modificações já faz algum tempo.

Vocês estão, como foi dito, nos tempos reduzidos, nos tempos descontados, onde cada dia que passa os
aproxima da sua revolução e da sua Revelação final.

É isso que está em jogo.

Cada dia o empurrão da Luz vai se tornar cada vez mais importante.
Este empurrão de Luz vai fazê-los, se vocês o acolherem, ir cada vez mais para o seu Coração, para a Alegria,
para a Unidade, para o Fogo do Coração, em suma, todas as coisas que lhes foram nomeadas e anunciadas há

agora mais de um ano.



***

Obviamente, as forças de resistência e de oposição à Luz vão fazer tudo o que lhes for possível para provocá-
los no combate do Bem e do Mal.

Esta é a última armadilha.
A armadilha final: querer a todo custo fazer o Bem para se opor ao Mal que está vindo.

Isso seria um erro desastroso, porque iria arrastá-los em um ciclo de alternância Bem/Mal, confinando-os na
terceira Dimensão.

O objetivo não é não agir, mas agir na Unidade.
O objetivo não é, portanto, reagir ao mal, qualquer que seja.

O objetivo não é querer fazer o bem.
O objetivo é ser Unitário.

Ser na Luz.
Centrar-se entre o Alfa e o Ômega, o Hic e o Nunc.

***

Cada dia vai se tornar, não um combate, mas uma luta real entre a Unidade e a dualidade.

Lembrem-se de que a Unidade jamais quis a separação.
É a dualidade.

Mas compreendam bem que jamais a Unidade quis se separar das outras forças que a constituíam.
Assim, portanto, a questão que lhes será claramente colocada à sua Consciência será: vocês querem ir para a

Unidade?
Vocês querem prosseguir a dualidade?

Mas vocês não poderão ao mesmo tempo prosseguir a Unidade e ao mesmo tempo permanecer na dualidade.

Cabe a vocês saber se aderem ainda à moral.
Cabe a vocês saber se aderem ao seu mental, aos seus desejos ou se, finalmente, vocês decidem regressar

para casa, para a Verdade do que vocês são, bem além da aparência da personalidade, bem além desta
estrutura em carbono.

A estrutura em carbono não é um mal em si, não é um bem em si.
Isto foi, antes da falsificação, uma experiência maravilhosa de criações, decididas e concluídas pelos grandes

Golfinhos de Sirius, há 20 milhões de anos, que criaram Consciências de vida, que juntaram o seu próprio
DNA, que permitiram à raça humana nascer e aparecer.

Mas vocês não são a raça humana que creem ser.
Vocês são todos procedentes de Sementes de Estrela.

Todos vocês têm, em vocês, diversas polaridades vindas das diferentes esferas possíveis de manifestações
da vida e, isso, em todas as dimensões.

Vocês querem reencontrar isso ou vocês querem permanecer ainda um tempo nesta Ilusão?
Vocês somente, e somente vocês têm a resposta.

***

Cabe a vocês efetivamente prestar atenção, cada instante, cada sopro da sua vida, além do Yoga que lhes foi
comunicado por Um Amigo e por outros Melquisedeques.

Cabe-lhes se definirem através da sua Atenção.

No que vocês colocam a sua Atenção?



Lembrem-se de que a Energia, tal como a nomeiam e, com mais razão ainda, as partículas Adamantinas, as
partículas de Luz Vibral, vão seguir as linhas de menor resistência ligadas à sua própria Atenção.

Se sua Atenção se colocar na Luz Vibral, vocês viverão a Luz Vibral.
Se sua Atenção se colocar nos conflitos, vocês viverão os conflitos.

Não pode ser de outro modo.

Em seguida, a sua Intenção.
Qual é a sua intenção profunda?

Em seguida, vocês são colocados no Aqui e Agora.
Vocês estão colocados na interação do jogo dual do mental e das emoções?

Cabe a vocês, então, se definirem.
Cabe a vocês, portanto, se situarem.

Vocês estão no centro ou vocês não estão no centro?

Aí estão as algumas informações suplementares que eu desejava lhes dar com relação a esses quatro Pilares.

Vou agora deixá-los expressar o que vocês tiverem vontade de expressar.

***

Questão: como permanecer na Atenção quando ela é desviada por uma distração?

Bem Amada, há, para isso, um aprendizado.

Até o presente, este aprendizado chamar-se-ia meditação.

Hoje, há à sua disposição meios muito mais simples.

Eu penso, em particular, na respiração dada por Mestre Ram [‘A Respiração do Coração’] (**).

Eu penso, em particular, na Consciência do Coração [‘Meditação Direcionada para o Coração’](**), que pode se
estabelecer a partir do momento em que, justamente, a Atenção se leva ao Coração órgão e sobre o Coração centro.

Há, também, o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’ (***), o trabalho na respiração, no Switch da Consciência e na
prática do ‘Yoga da Unidade’, tal como foi comunicado em sua primeira parte por Um Amigo e irá lhes permitir realizar,

através da Atenção e da Intenção, do Aqui e Agora, o seu próprio alinhamento.

Vocês não poderão chegar a uma Atenção correta pela ferramenta mental.

A ilusão está nesse nível.

A vontade estritamente nada pode para lhes permitir descobrir a Unidade.

É nesse sentido que eu defini muito longamente o abandono à Luz, que estritamente nada tem a ver com a utilização
da vontade.

A vontade, mesmo a ‘vontade de bem’ – e é a maior das falsificações que ocorreram no século XX – arrastaram-nos
no prosseguimento da dualidade.

Isso se chama a ‘Ilusão Luciferiana’.

E, quando nós falamos de duas humanidades que iriam se separar, efetivamente, este é o caso.

Há a humanidade submissa à Ilusão Luciferiana, ou seja, a tudo o que não é o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora.

E há a humanidade do Coração, aquela que aceita entregar-se à Vibração do Coração, à Vibração da Unidade e à
Vibração da Consciência.

Vocês não podem se servir do seu mental para vencer o mental.

Ele sairá sempre vencedor.



Vocês não podem se servir das suas próprias emoções para superar as emoções.

As emoções serão sempre vencedoras.

Apenas no abandono à Luz, no acolhimento da Luz e em algumas formas de exercício, que lhes foram revelados
há pouco tempo, que vocês podem realizar este estado de Unidade.

E absolutamente por nenhuma outra maneira.

***

Questão: para chegar a este Estado, o Yoga, o tai-chi, o Qi gong, são insuficientes?

Bem Amada, não é possível generalizar.

Para alguns seres, isso pode ser amplamente suficiente.

Alguns seres, aliás, não têm necessidade de estritamente nada,  porque eles estavam muito próximos do seu eixo
central.

Muitos seres humanos, e, em particular, de jovem idade, hoje, descobrem a Unidade sem ter tido necessidade de
“praticar” o que quer que seja.

Outros, encistados [presos num cisto], literalmente, nas formas de vida (seja esta vida presente ou outras vidas
vividas na matriz), estão fechados, literalmente, nos comportamentos, nos medos, nas emoções, nos desejos.

Para estes, obviamente, a liberação não pode ser obtida instantaneamente.

O acesso à Unidade apenas se pode fazer, naquele momento, através da prática efetiva do ‘Yoga da Unidade’, da
prática do que eu chamei de abandono à Luz.

***

Questão: o que é da «boa vontade mundial», preconizada por alguns Mestres?

Bem Amada, esses 7 Mestres dos 7 raios, que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão a mais,
falaram, efetivamente, da ‘vontade’.

Jamais, jamais, jamais a vontade os conduzirá ao Coração.

É a mais perfeita das Ilusões e a mais perfeita das falsificações.

Os assim nomeados por mim mesmo, pretensos Mestres dos raios, são apenas a pálida cópia dos Arcanjos.

Eles usurparam uma liberação que apenas existe na cabeça deles.

Jamais, jamais um neófito ou um discípulo, participando desse trabalho, abrirá seu Coração.

E eu falo de abertura do Coração como ‘Vibração Unitária percebida no peito’.

A única Vibração presente para aqueles seres é o terceiro olho e continuará o terceiro olho, ou seja, a dualidade
Luciferiana.

Certamente, muito sedutor, porque é nesse nível que se situam, para a humanidade, os poderes.

O ego espiritual está na dianteira da cena.



Não há certamente abandono à Luz que é o oposto, mas o estrito oposto, da ‘vontade de bem’.

A Luz se revela em seus Céus.

Captem ali a Unidade.

Captem a Unidade, no Sol, no seu Coração, e não em um conhecimento esotérico, qualquer que seja, que é apenas
um sucedâneo da Verdade e da Unidade.

A Unidade está em vocês.

A Unidade é vocês, o que vocês são, quando vocês tocam a sua Unidade, a sua Verdade, o seu Si, o seu Estado de
Ser.

Não me parece que os seres adeptos deste ensinamento Luciferiano tenham encontrado o Si.

Eles encontraram o poder, a visão.

Todos os poderes, todos os Siddhis de que Buda falava, ele mesmo: «quando você encontrar os poderes, salve-se
rapidamente».

A Ilusão Luciferiana não permitirá jamais abrir o Coração.

Falar do Coração é uma coisa.

Agir para fazer o bem e dizer que é o Coração é uma coisa.

Vibrar no Fogo do Coração é uma outra.

Agora, ainda uma vez, será feito a cada um segundo sua fé, quer dizer, segundo sua própria Vibração.

Eu os remeto a São João: «haverá muitos chamados, poucos escolhidos».

Os chamados serão ‘marcados na fronte’.

São aqueles que terão desviado a Energia da Luz, aproveitando-se da efusão de Luz, desde 1984, para nutrir o ego
espiritual e não se abandonar à Luz.

O abandono se vive no Coração.

O poder se vive no terceiro olho.

***

Questão: como a lei de atração foi falsificada no âmbito da nossa 3ª Dimensão?

A atração foi modificada.

A lei essencial do Universo é efetivamente a ‘lei de atração e de ressonância’, existente em uma lei muito mais geral,
denominada a ‘lei de Ação de Graça’, onde tudo é liberdade, tudo é movimento e expansão, onde não pode haver

qualquer punição, na medida em que nada é mal e nada é bem e tudo É.

O grande princípio de falsificação foi dicotomizar o que é chamado de Triângulo Luciferiano (símbolo
dos Illuminati com o terceiro olho no meio), símbolo do conhecimento, tendo-lhes confinado segundo os limites

denominados Bem/Mal e Alfa ou Fogo prometeico, o Fogo luciferiano.

A humanidade foi, então, forçada a se conter em algo que reprimia, tendo limitado as 12 virtudes das 12 fitas de
DNA a três virtudes denominadas Bem, Mal e Fogo.

Esse Fogo falsificado foi um Fogo ‘por atrito’, assim denominado porque, colocando em oposição, permanentemente,
o Bem e o Mal, tendo então substituído a ‘Lei de Ação da Graça’ pela ‘Lei do carma’ ou de ‘ação/reação’.

O carma não existe nos mundos livres.



Não há punição em qualquer nível, porque tudo é Luz, tudo é Vibral e nada, absolutamente nada, que possa forçá-los
a ir para onde vocês não quiserem ir, quando vocês reencontram o seu Corpo de Estado de Ser.

A ‘lei de atração’ foi substituída, progressivamente, desde mais de 320.000 anos, pela ‘lei de ação/reação’.

Nisso, foram enxertados modelos enchendo-lhe a cabeça, de vida em vida, de que vocês iriam progredir e de que
vocês iriam atingir uma liberação, para se juntarem justamente aos Mestres da Loja Negra, que estão, eles mesmos,

confinados na sua própria Ilusão.

Assim, portanto, encheram-lhes a cabeça com algo que não existe, que não tem mais realidade do que o corpo que
vocês habitam.

Agora, os estratagemas foram numerosos até fazê-los dizer que apenas através da reencarnação vocês podiam
evoluir, sabendo que o que vocês chamam de Illuminati, os famosos reptilianos vindos da Ursa Maior são, eles,
totalmente livres de movimentos na própria matriz e não pagam absolutamente pelos jarros quebrados das coisas

horríveis que eles efetuaram.

Eles, portanto, fizeram crer em algo em que eles mesmos não acreditavam.

Agora, compreendam bem também que não é necessário julgar, porque é através da experiência da Energia
Luciferiana, em sua forma falsificada, é através da própria confrontação com os Illuminati que, hoje, esse Fogo ‘por

atrito’, ligado à dualidade, permite-lhes, entretanto, conectar com a Unidade.

É preciso, portanto, agradecer e render Graças a esses seres que, bem contra a vontade, serviram a Unidade e a
Fonte.

***

Questão: os quatro Pilares, representados pelos 4 elementos, podem sê-lo para os animais?

Bem Amada, o que você chama de animais é apenas uma falsificação, uma farsa estúpida dos Dracos que são, eles
mesmos, os animais.

Assim, o humano se considera como à parte e superior aos animais.

Compreendam bem que as suas linhagens nada têm de humano.

Alguns de vocês têm sangue reptiliano.

Outros têm sangue, e, portanto o DNA, vindo de Sirius, portanto, dos golfinhos.

Outros, enfim, vêm da linhagem das Águias.

Existe uma mistura extremamente inacreditável do que vocês chamam de animais, no ser humano.

Assim, portanto, a representação dos quatro evangelistas por quatro animais corresponde a uma Verdade, é claro.

A linhagem das Águias, por exemplo, que é a linhagem do bem amado São João – ou Sri Aurobindo – vem de Altaïr.

A linhagem da água, em ressonância direta com os cetáceos e, em particular, com os golfinhos, são os Mestres
geneticistas de Sirius da 18ª Dimensão que criaram este Universo, bem antes da sua falsificação.

Assim, portanto, os animais não são animais, mas são as próprias linhagens de vocês.

***

Questão: o que fazer quando se sente pesada por viver com pessoas deficientes?



Bem Amada, é preciso aceitar que as circunstâncias de vida nas quais vocês chegam hoje, quer vocês sejam ricos ou
pobres, quer sejam sós, cercados, correspondem muito exatamente ao que vocês têm que viver, nesse momento,

neste final dos tempos.

Não há outros comportamentos precisos com relação ao que você chamaria de pesos.

Que esse peso seja ligado a um cônjuge, a uma profissão, a um filho, a um ambiente próximo que é debilitante.

Isso faz parte do seu destino e do que você tem que viver para se liberar.

Alguns, hoje, que encontraram a sua Unidade, tiveram êxito em se liberar de tudo o que fazia os seus diferentes
papéis sociais afetivos.

Outros estão presos em alguns pesos e alguns apegos.

Isso se junta exatamente ao ‘princípio de não dualidade’, de se colocar si mesmo na Unidade pelo abandono à Luz, a
fim de que o próprio ‘princípio de irradiação da Luz Unitária/Vibral’ mude as características deste ambiente.

Querer agir no seu ambiente os coloca inexoravelmente na dualidade.

Apenas quando vocês estiverem estabelecidos na sua Unidade é que a Luz se faz, e vai progressivamente
transformar as próprias circunstâncias do seu ambiente.

O resultado não é o mesmo.

A Atenção e a Intenção que vocês ali colocam não são absolutamente a mesma.

Num caso, há reação com relação a uma problemática e vontade de fazer desaparecer esta problemática.

No outro caso, há acolhimento e abandono à Luz, sabendo que a Inteligência da Luz vai, ela mesma, resolver o que,
para vocês, é um problema.

No que vocês confiam ?

Vocês confiam em vocês mesmos?

Vocês confiam na Luz?

Aqueles que estão realmente, entre vocês, no acolhimento e no abandono à Luz, veem a vida transformada,
inteiramente.

Seja com relação à preexistência de doença ou de algumas relações, de algumas situações, estas se transformam
pela Inteligência da Luz.

Isso se chama a ‘Ação da Graça’.

Em outros tempos, se preferirem, a ‘Divina providência’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************

(*) – ‘Sophia (gnosticismo)’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo


DEMIURGO - Gnosticismo - Conceitos básicos -Abraxas - Éon - Arconte - Demiurgo - Gnose - Sophia (gnosticismo) –
Pleroma:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/demiurgo-gnosticismo-1

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 15 de agosto de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 1º. de outubro de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=803

17 de outubro de 2010 - 1

(Publicado em 22 de outubro de 2010)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: Maria evocou a existência de pessoas encarnadas que seriam como missionárias, enviadas, com um
papel específico. Você pode desenvolver sobre esse assunto? Esse papel é definido antes da encarnação ou

durante a encarnação, em função das competências desenvolvidas?

Bem amado, permita-me responder em dois níveis.

O primeiro nível será muito geral e corresponde a uma verdade absoluta.

Cada ser humano sobre este planeta, dotado de uma alma e de um espírito, tem uma única vocação: reencontrar o
que ele É.

Vocês são, portanto, nesse sentido, automissionados.

Agora, é exato que alguns espíritos específicos tendo participado, de maneira extensiva ou específica, nas
encarnações em meio a esta falsificação, tenham uma função (e não um papel específico) precisa no que é

denominado "equipe de solo" cuja função se revela unicamente, para a maior parte deles, recentemente, nesses
meses ou nesses anos.

Esse papel e esta função foram definidos há muito tempo, quando dos próprios fundamentos desta civilização
falsificada.

Seja nesse último ciclo, seja nos ciclos precedentes.

Há, portanto, efetivamente, além das memórias de ressonância do que vocês chamam de vidas passadas, a realidade
de alguns seres para poderem estabelecer ‘pontes de comunicação’, pela filiação espiritual e pelas linhagens

espirituais deles, a uma função de ressonância precisa, relativa a este final de um tempo.

Eu completo, contudo, dizendo que a primeira possibilidade deve ser preenchida antes que a segunda se manifeste.

Não pode haver atribuição de papel ou de função, como eu disse, enquanto a realização do Si, ou seja, a ‘porta do
Coração’ não estiver realizada.

***

Questão: é por vezes solicitado para ‘orar e vigiar’. Poderia definir essas duas palavras?

Bem amada, a palavra ‘oração’ foi amplamente, nesta dimensão, degradada.

Qual é o objetivo da oração?
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É o de manter uma tensão de vontade para o Bem?

É simplesmente pedir para que a Luz se estabeleça?

O princípio e o funcionamento não são o mesmo.

No caso de orar na ‘vontade de Bem’, há a persistência da Dualidade.

Quando a oração está centrada no acolhimento e no abandono à Luz e no pedido para o estabelecimento da Luz, ela
é Unitária.

Há uma diferença essencial.

Agora, no que se refere ao ‘vigiar e orar’, a palavra ‘vigiar’ corresponde a uma manutenção da Atenção e da Intenção,
entre o Alfa e o Ômega, permitindo estar Lúcido, a cada instante, a cada sopro, o que é uma primeira etapa para o

desenvolvimento e à concretização do Si, no Si, e, além do Si, no Estado de Ser.

Assim, o ‘vigiar e orar’ corresponde a uma atitude específica de tensão da Consciência para o Si, para o Céu, para o
Ser, para além das aparências desse mundo.

O Vigiar e Orar, empregado pelo Cristo, correspondia ao momento da sua vinda, porque foi dito naquele momento:
"Vigiai e orai, porque vocês não sabem nem a hora nem o lugar".

O que podemos dizer, e assim como Maria o disse, é que o momento é iminente.

Eu confirmo o que eu disse há pouco mais de duas semanas: “Levem olhos sobre o Coração. Levem os olhos ao seu
Céu. Observem, percebam e sintam o que ocorre, atualmente”.

As suas percepções, a ativação do seu chakra do Coração, qualquer que seja a manifestação, no nível da primeira
etapa ou da realização completa do Samadhi, é a prova de que o que vocês vivem corresponde à iminência desse

retorno.

O Vigiar e Orar é, portanto, uma atitude de Espírito, uma atitude de Consciência, uma atitude de Alma e de
Personalidade, que se dirige para um único objetivo: a revelação e a realização do Si, do Estado de Ser e do acesso

à Multidimensionalidade.

***

Questão: Velgan, em uma das suas intervenções, disse que havia implantado alguns seres sobre a Terra, com
propósito de algumas missões. Poderia dizer o que é exatamente?

Bem amado, o que acontece nos seus Céus é a Ilustração do que Velgan anunciou, em acordo com o patriarca
de Vega.

O que acontece agora, nos seus céus, corresponde, efetivamente, ao que foi anunciado por Velgan, há vários meses
(*).

As Embarcações da Confederação Intergaláctica, em particular aquelas correspondentes à 3ª Dimensão Unificada,
apresentando-se nos seus céus, sob forma de Esferas brancas, de Luz branca, são a vanguarda dos Anjos do

Senhor, presentes nos seus Céus, manifestando-se, agora, de modo quotidiano e permanente sobre o conjunto desta
Terra.

Elas são apenas as primícias para a chegada das ‘Forças Micaélicas’ que, eu os lembro, são ilustradas em um modo
visível, pelo aparecimento, aos seus olhos, do cometa, visível nos seus Céus em 3 dias (**).

A implantação realizada em alguns humanos corresponde, de fato, ao despertar das linhagens, realizado de maneira
prévia.



Geralmente, este ‘implante Vibratório’ é realizado na direção do ponto Unidade, atrás da orelha ou do
ponto Profundez, atrás da orelha, do outro lado.

O objetivo deste implante em alguns humanos foi, justamente, estabelecer um contato permanente com os Anjos do
Senhor, ou os ‘enviados do Senhor’, assim denominados em algumas escrituras.

Os Vegalianos de 3D Unificada são, de fato, aqueles que são mais capazes, pela sua estrutura em carbono
Unificada, de penetrar a sua Densidade, de ali se desenvolver e de ali intervir de maneira física.

O que é estritamente impossível, obviamente, para um Arcanjo.

***

Questão: como um ensinamento falso pode ter uma finalidade justa?

Bem amada, o que faz a finalidade?

Um ensinamento justo pode ter uma finalidade completamente desviada, deturpada.

Assim, portanto, um ensinamento falso, com base em algo que é vivido intimamente por uma pessoa, pode ter uma
finalidade perfeitamente justa, se for ressonante e os fizer ir para o seu Coração.

O Coração é simples.

O ensinamento mais simples é aquele da humildade e da simplicidade.

Mas qual é o ser humano que é capaz de se recordar, de se lembrar e de fazê-lo seu único objetivo?

O Ser humano, devido mesmo à falsificação e ao desenvolvimento das forças mentais, tem sempre tendência
a complicar, tem sempre tendência a querer explicitar, tem sempre tendência a desejar, a se desviar do seu próprio

Coração.

É toda a diferença do que foi desenvolvido entre o Ego e o Si.

O Ego busca o conhecimento e o buscará eternamente, porque o ego foi persuadido de que o conhecimento o
salvaria desta sede de conhecimento.

O Coração busca o Coração.

O Coração é simples, humilde, bom e, sobretudo, humilde.

Humildade, simplicidade.

Hoje, devido à ativação da Merkabah Interdimensional, devido à modificação dos seus céus, do seu Sol e desta
própria Terra, a porta, a Vibração da ‘porta do Coração’, está totalmente presente.

Então, vocês devem estudar os ensinamentos complicados?

Vocês devem buscar, sempre, no exterior de vocês?

Porque esses ensinamentos permanecem sempre exteriores a vocês, enquanto que a Verdade está presente em
vocês, de toda a eternidade.

Na ‘Verdade Absoluta’, todo ensinamento vivido pela cabeça os afasta do Coração.

Qualquer que seja a complexidade, qualquer que seja a compreensão que vocês possam ter do Universo visível e
invisível, isso não fará de vocês alguém que experimenta esta verdade elucidada no nível intelectual.

Essa é a maior armadilha de Lúcifer, fazer crer que o conhecimento, qualquer que seja, justo ou falso, os conduz ao
Coração.

Isso é impossível.



Apenas, justamente, quando o conhecimento é deixado de lado, que o Coração pode se abrir.

Por que os seres que viveram um acesso à Luz, mesmo dentro da matriz falsificada, sempre o realizaram pelo
abandono do Mental, pela simplicidade ou pela devoção, não explicado pelos raciocínios, não explicado por uma

lógica, mas vivido na espontaneidade?

E, isso, tanto no Ocidente como no Oriente ou em outros lugares.

O Si não será jamais o conhecimento.

O Si é Vibratório, o Si é Alegria, o Si é Eternidade, o que não será jamais o Ego.

Para empregar uma imagem, o Ego infla com o conhecimento.

Quanto mais o conhecimento crescer, quanto mais o esclarecimento dos mistérios do Universo lhes aparecer, mais
vocês penetram os arcanos do esoterismo, mais vocês se afastam do Coração.

O Ego quer sempre fazê-los crer que há uma verdade melhor do que outra.

Mas há apenas uma Verdade, é aquela do seu Coração e ela escapará, de maneira infinita, à potência do Ego.

***

Questão: comunicar-se com as energias da natureza pode nos conduzir a este estado?

Bem amada, você pode, olhando o Sol, viver o Si.

Você pode, expressando-se numa Arte, viver o Si.

Você pode, comunicando-se com uma árvore, viver o Si.

Isso necessita, não de uma forma especial de técnica, mas, ainda uma vez, de umAbandono à Luz, de um Abandono
à sua própria abertura no nível do Coração.

Isso apenas pode se realizar se o Mental estiver em repouso, ou seja, se não houver nem projeção, nem desejo, se
não houver qualquer antecipação, mas se houver imersão no instante presente, do sopro da verdade eterna na

experiência realizada.

Se não houver mais possibilidade de identificação a esta comunicação existente, então, o Si se revela.

***

Questão: a utilização consciente para si dos poderes da alma mantém na dualidade?

Bem amado, inteiramente.

Quer haja Abandono, quer não haja Abandono.

A Redenção, no sentido em que Maria empregou, o Coroamento, o Alinhamento das 3 Lareiras, apenas é possível a
partir do momento em que toda vontade pessoal for aniquilada, a partir do momento em que houver desincrustação e
descristalização de qualquer identificação a um fenômeno passageiro, seja ele denominado sua vida e esse corpo.

A separação da humanidade, assim como a anunciamos, a decantação do que é pesado e do que é leve, se faz deste
modo.

Vocês não podem se ater a esse mundo e ter a Verdade.

Vocês devem, contudo, estar vivos e despertos nesse Mundo.

Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.



Onde é o seu reino?

Está ele nas posses?

Está ele no que vocês veem?

Ou o seu reino é o seu Coração?

Não há alternativa.

***

Questão: os Anjos do Senhor, os Vegalianos, vão colocar o pé sobre a Terra?

Bem amada, eles irão colocá-lo no momento adequado, se for necessário.

Simplesmente, o conjunto da Confederação Intergaláctica tenta, por diversos meios, fazer levar a atenção de vocês
para nós, para, já, aceitarem a possibilidade da Verdade da nossa Presença e não simplesmente crerem nela.

Assim como eu disse àquele a quem guardo, saber não é ver.

Atualmente, vocês veem com os seus olhos de carne.

O que vocês vão fazer?

***

Questão: a alimentação tem uma importância para a elevação da Consciência?

Bem amada, eu desenvolvi longamente sobre isso há mais de um ano, mas voltarei a explicar.

Cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade de se enraizar, de se tornar pesado, para se elevar.

Outros têm necessidade de não mais se ter pesado para se elevar.

Cada caso é diferente.

Agora, siga o que lhe diz o seu Coração.

Pela Vibração você perceberá muito facilmente o que é bom e o que é nefasto para você.

Há seres que podem decidir se elevar sem mudar o seu comportamento, simplesmente como preconizei, mudando a
alimentação por uma alimentação líquida.

Isso não bastará para abrir o Coração.

Para outros, sim, isso pode bastar, porque eles estavam na porta do Coração, muito próximos desta abertura.

Ainda uma vez, não há resposta pronta, cada ser humano é diferente com relação a isso.

Mas é inegável que, se vocês privilegiarem, como eu disse, a alimentação líquida, provocando esforços digestivos
muito menos importantes do que a alimentação sólida, naquele momento, vocês dirigem preferencialmente os fluxos

Vibratórios e as partículas Adamantinas para o seu Canal Mediano da coluna vertebral e para o seu chakra do
Coração, o que favorecerá muito mais o seu acesso ao Coração.

***

Questão: de onde vem esta impressão de que o corpo não é o meu?

Bem amado, esse corpo, seguramente, não é você.



Você toma esse corpo, assim como esse mundo, você o emprestou, mas não é jamais o seu mundo.

Você tem diversas ascendências espirituais e diversas filiações espirituais.

Você é portador de diversas Vibrações, de diversas linhagens, de diversas origens dimensionais.

Isso não é específico para você, mas é específico para qualquer ser humano presente, hoje, dentro de um corpo.

Você não é esse corpo, você não é desse Mundo, você é bem mais do que isso.

Simplesmente, a Consciência de cada um é em função, evidentemente, do seu grau de identificação, do seu grau de
apego a esta forma ilusória e efêmera.

***

Questão: como levar a Atenção sobre a Coroa da Cabeça e do Coração?

Bem amada, você pode efetivamente se ajudar com alguns gestos e posturas que foram comunicadas, já, desde o
início do seu ano de 2010, por Sri Aurobindo, sobre o ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’.

Há também o ‘Yoga da Unidade’, dado por Um Amigo, correspondente a uma focalização da Consciência facilitada
pela prática de alguns gestos.

Cabe-lhe, assim como a cada um, sentir o que, para si, é o mais fácil, a fim de levar a Consciência sobre a zona,
efetivamente, do chakra do Coração, que será uma ajuda, para a maior parte de vocês, para o acesso ao seu chakra
do Coração, enquanto estando bem Consciente, ainda uma vez, e Lúcido sobre o fato de que apenas vocês e vocês

mesmos que podem, do Interior, abrir o seu Coração.

Isso corresponde ao que o Cristo chamou de “Fiat Lux” [Faça-se a Luz], "Que a sua vontade se faça e não a minha".

É o Abandono total da sua vontade à Luz que assinala o retorno à sua Unidade, a lembrança do seu juramento e o
retorno à memória original.

O ritual está aí apenas para, justamente, favorecer a sua Atenção e a sua Intenção e permitir-lhe se aproximar desse
momento.

Mas o Abandono à Luz jamais será realizado por um protocolo, por mais sofisticado que ele seja.

Ele pode ser realizado apenas por você mesmo, na humildade e na simplicidade.

***

Questão: alguns seres estão encarnados desde milênios, e outros, desde somente uma geração. Podem estar
conscientes?

Sim.

Mas isso é, de qualquer modo, identificação à matriz.

A realização do Si pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a tomada de encarnação extensiva, em número
ou em intensidade, ou ainda em quantidade ou em qualidade.

Ainda uma vez, não há regra nesse nível.

Alguns seres encontram o Si com extrema facilidade, outros não chegam a encontrar, apesar dos seus
conhecimentos inumeráveis e apesar das suas tomadas de encarnação extensivas sobre esta Terra.

Lembrem-se de que não é a Densidade nem a Intensidade das suas encarnações que dá, para vocês, uma facilidade
para realizar o Si.



Que vocês sejam jovens ou anciões, não há estritamente qualquer importância com relação à revelação do Si.

***

Questão: ser Filho das estrelas pode explicar as formas de rejeição ou de incompreensão, da parte de outras
pessoas da humanidade?

Bem amada, a partir do momento em que um ser humano realiza o Si e a partir do momento em que ele é inserido em
uma dualidade, eu diria quotidiana e convencional, este ser humano que realiza o Si se torna um perigo, porque

aquele que encontrou a Luz é um verdadeiro perigo para aqueles que têm medo da Luz e que preferem permanecer
no escuro.

Assim, portanto, pode haver, efetivamente, mecanismos de rejeição, por vezes muito ativos, em alguns ambientes,
para com aqueles que realizam o Si.

Eu especifico, contudo, que o conjunto, mesmo daqueles que recusam, é procedente das estrelas.

Vocês são todos, sem exceção, Filhos das estrelas.

Não é porque um ser humano não o reconheça que ele não o seja.

***

Questão: como Filho das estrelas, desde que a pessoa for missionária de maneira específica, como ela toma
Consciência desta missão?

Bem amada, eu respondi a esta questão no início.

Vocês são todos missionários.

A missão de todos e de cada um, humano sobre esta Terra, é realizar o Si.

A missão das estrelas apenas pode aparecer se houver abertura ao Si, é claro, e não o inverso.

Não pode haver missão referente às estrelas ou um papel ou uma função, se não houver primeiramente a abertura do
Si.

A realização do Si é um ato onde a Consciência funciona diferentemente.

Isso não pode ser explicado.

É algo que se vive.

Assim, aquele que coloca a questão do que é a Consciência do Coração não a viveu, porque aquele que a vive sabe
instantaneamente o que é, porque é uma reconexão real com a Verdade.

Em seguida, e somente em seguida, e não antes, pode se desenvolver uma função precisacom relação a este final de
tempos, mas jamais antes.

***

Questão: como se pode comportar o melhor possível permanecendo na Unidade, quando se é confrontado a
situações de rejeição por parte de outros?

Bem amada, enquanto houver rejeição, enquanto houver incompreensão, a favor do estabelecimento da Unidade de
alguém, é que esta Unidade não está suficientemente estabelecida porque, quando a Unidade se estabelece, o

ambiente muda, a ‘lei de atração’ atua plenamente e, portanto, as circunstâncias da Inteligência da Luz vão então



instaurar uma modificação, por vezes abrupta e brutal, deste ambiente, que isso se refira a um ambiente afetivo,
profissional ou outro.

A partir do momento em que a Unidade e o Si estão realizados, e manifestados de maneira Consciente e
permanente, o ambiente vai mudar a toda velocidade.

As necessidades fisiológicas se modificam, as necessidades sociais se transformam, as necessidades afetivas
também.

É o conjunto da vida do ser, que descobriu o Si e que vive o Si, que se transforma.

O ambiente pode apenas se adaptar e se alinhar nesta transformação, qualquer que seja o preço a pagar, que não é
um preço, mas uma liberação.

***

Questão: quais Mestres seguir hoje?

Bem amado, não há nenhum outro a seguir senão você mesmo.

Compreenda também, e tente integrar no seu Coração que, enquanto você seguir, mesmo o ser mais prestigiado que
viveu sobre esta Terra, ou mesmo um Arcanjo ou a própria Fonte,você não segue você mesmo.

Isto dito, a possibilidade de viver o Estado de Ser (não a realização do Si, que é uma etapa intermediária), o acesso,
portanto, em total liberdade, ao Estado de Ser, foi possível para alguns seres que podem se contar nos dedos de uma

mão.

Somente a própria Fonte tem a capacidade para criar um Corpo a partir do zero, porque isso faz parte dos acordos
que a Fonte fez com a falsificação inicial, a saber, com Yaldébaoth.

Não era questão de que a própria Fonte pudesse se privar da sua vinda nesse Mundo, coisa que ela realiza
regularmente, uma a duas vezes por século, materializando um Corpo que sobrevive apenas de 7 a 14 anos (*).

Independentemente da própria Fonte, Cristo partiu com o seu Corpo, Maria partiu com o seu Corpo, restam dois
outros: Enoque e Elias.

O acesso ao Si, vivido por alguns sábios, permitiu, para aqueles que viveram durante o século XX, serem
preservados da reencarnação nesta matriz, criarem um alojamento de Luz branca real e esta ordem está efetivamente

presente hoje.

Ela se chama a ‘Ordem dos Melquizedeques’ [24 Anciãos], da qual vocês conhecem, por intermédio desse Canal,
alguns intervenientes.

O acesso ao Estado de Ser, hoje, está aberto ao conjunto da humanidade.

Há, portanto, efetivamente, ilustres desconhecidos no sentido da Personalidade que vivem, inteiramente, o Estado de
Ser, após terem vivido a Revelação e a Realização do Si.

Ainda uma vez, aproximar-se de tais seres, viver junto a tais seres, estritamente de nada serve.

Crer que haveria uma espécie de ‘contaminação automática’, em vocês, aproximando-se de um ser que realizou o Si
ou que vive o Estado de Ser, não lhes será de qualquer ajuda se o seu coração não estiver pronto para se abrir.

Isso apenas poderá, aliás, ‘reforçar o Ego’, que irá se esforçar para encontrar ou reproduzir esta etapa, pela
sua vontade pessoal, e não pelo Abandono à Luz.

Assim é o paradoxo.



***

Questão: viver momentos de serenidade, de alegria, ter menos desejo, pode ser um indicador de um caminho para o
Estado de Ser?

Bem amada, seguramente é.

Isso corresponde ao acesso ao Si.

Como Um Amigo o disse, isso corresponde também a manifestações, ou às primícias do Samadhi ou da Alegria
interior.

Existem vários estados Vibratórios correspondentes ao Samadhi, mas os sintomas que foram enunciados
correspondem à abertura do Coração e ao acesso às primeiras etapas desse famoso Samadhi.

***

Questão: como viver a abertura do Coração quando se está submerso nas emoções?

Bem amada, isso é impossível.

A emoção a arrasta para a reação.

O Coração não é reação, ele é um estado, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Assim, portanto, convém aplicar algumas técnicas que lhe são, aliás, conhecidas, independentemente mesmo do que
foi comunicado, relativas à calma emocional.

Lembre-se de que o Mental vem do passado, a Emoção vem do futuro.

Ela a afasta do instante presente.

A prática da Cruz do ‘Yoga da Unidade’, das 3 Cruzes da redenção, na Cabeça, deveria permitir-lhe liberar-se dos
seus estados emocionais.

Muitos seres humanos confundem emoção e o Coração.

A partir do momento em que houver estremecimento, a partir do momento em que houver exaltação, há emoção, não
pode haver Coração.

O Coração é um estado.

O Coração não é uma reação.

Muitos seres confundem os dois.

A excitação amorosa (que, eu espero, a maior parte de vocês encarnados viveram) faz parte da exaltação.

Mesmo se o ser humano chama isso de Coração e de Amor, isso não é nem o Amor, nem o Coração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos. 



************

(*) – ‘BABAJI: Manifestação da FONTE na forma humana’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanjos/forum/topics/babaji-manifestacao-da-fonte
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Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=801
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~ O CHOQUE e O MEDO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e irmãs na humanidade, eu lhes apresento minhas saudações e minhas homenagens.

Eu voltei porque o conselho dos Melquizedeques pediu para expressar-lhes alguns elementos com relação a uma
palavra importante.

Essa palavra é a palavra medo para permitir que saibam, além das palavras, se isso for possível, o que representa o
medo para a humanidade encarnada hoje.

O medo é uma secreção do mental.

O medo é uma secreção, mais especificamente, da parte arcaica de seu cérebro.

O medo é então uma secreção, ele não é vocês.

O medo é um elemento bloqueador e aprisionador, impedindo que encontrem o momento presente e que se
estabeleçam em meio à sua Presença.

O medo é ou o medo da repetição de uma situação já vivenciada, ou da apreensão de algo desconhecido, vindo
modificar um equilíbrio pré-estabelecido tendo conferido, em meio à personalidade, um sentimento de equilíbrio e de

segurança.

Existe certo número de medos, ditos ‘arquetípicos’, relativos, por exemplo, ao medo da morte, ao medo da doença, ao
medo do abandono, certo número de medos oriundos de experiências traumatizantes, vivenciadas ou individualmente,

ou ao nível coletivo de toda humanidade.

O medo é um elemento paralisante.

É uma emoção originada do mental e que induz, literalmente, uma ação, uma reação.

Essa ação e essa reação podem se constituir, com frequência, do que é denominado ansiedade ou estresse,
refletindo a perda, a ruptura de um equilíbrio Interior, que esse equilíbrio Interior seja estabelecido em meio à

personalidade, como em meio à realização do Si.

***

Sri Aurobindo - 17 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-ergPbCrILPs/T8oj9nh6SuI/AAAAAAAABxc/LIa4vA1134g/s1600/000SriAurobindo17.10.2010.JPG


O medo é então o que se opõe, formalmente, ao estabelecimento da Alegria, à manifestação da Alegria.

O medo é literalmente uma secreção, ou seja, ele é elaborado a partir do zero, frequentemente sem qualquer suporte
real.

O medo se manifesta pela antecipação, pela projeção de uma Ilusão sobre outra Ilusão.

De fato, tudo é em função do olhar, do olhar que você sustenta e do ‘ponto de vista’ que você sustenta.

Se a Consciência se estabelece em meio ao Si, em meio ao Coração, naquele momento, o medo não tem qualquer
razão de existir porque, o Coração sendo encontrado, não pode ali haver aniquilação, mesmo pela supressão de toda

forma de vida em meio à Dualidade, dessa Alegria inextinguível que é o Coração.

O medo é, portanto, uma secreção visando impedi-los, por sua estruturação e por seu impacto ao nível mesmo
químico, de realizar sua Presença a vocês mesmo em meio ao Coração.

Cabe diferenciar os medos associados às projeções, os medos associados ao desconhecido porque os medos
associados ao desconhecido irão se manifestar sistematicamente quando a Consciência humana for confrontada a

um elemento irrompendo na realidade comum.

É apenas na imersão total em certos estados de Consciência associados ao Coração, em ressonância com o
Coração, que nenhum virá preocupar um estado de Consciência ligado ao que é chamado de Maha Samadhi ou

Grande Samadhi, realizado por alguns seres.

Independentemente desse estado tão particular de realização do Maha Samadhi, do estado de Samadhi absoluto, o
ser humano será submetido a esse medo do desconhecido, porque isso está engramado no cérebro arcaico e,

portanto, independe de toda manifestação da Consciência Unitária.

Esse medo visa, antes de tudo, uma preservação desse veículo que é chamado de corpo.

Deste modo, tudo o que vier ameaçar a existência mesmo desse corpo vai se traduzir por um medo refletindo,
novamente, um desejo de fuga e um desejo de evitar um medo vindouro ou um sofrimento vindouro.

O medo é então uma manifestação emocional, resultante de algo que não é conhecido, apreendido, experimentado
em meio ao mental.

***

O que acontece, hoje, ao nível de toda humanidade encarnada, meus Irmãos e minhas Irmãs, é a volta do
Supramental tal qual eu havia anunciado em minha vida.

Hoje, em suas palavras, vocês chamam isso de Onda Galáctica.

Essa Onda Galáctica que eu tinha percebido, visto, não vem sozinha.

Ela se acompanha de certas manifestações inéditas, portanto desconhecidas para sua Consciência comum.

Essa irrupção de outra realidade, de outra Dimensão, se vocês preferirem, em meio à sua Dimensão de vida mesmo
Ilusória, vai produzir, de forma muito natural, um sentimento de retração e de medo, acessível pela ‘egrégora de

medo’ existente nesse planeta.

Esse medo tornar-se-á, ao nível coletivo, um elemento tangível, perceptível que irá refletir, em sua Consciência, a
reação que vocês têm, de maneira geral, a título individual, frente ao desconhecido.

O que vem é Luz, mas a Luz lhes é desconhecida.

O que vem é revelação e o desvendar dos seus véus.

Essa irrupção do desconhecido irá se traduzir, inicialmente, por uma resposta emocional coletiva do tipo medo ou
negação, traduzindo-se, em um segundo momento e em um terceiro momento, por um período de negociação, ou de

negação, para alguns.

Essa negação podendo se traduzir, ao nível sempre emocional, pela raiva e por uma recusa.

E depois, diante do estabelecimento de alguns fatos, bem reais mesmo em meio à sua Ilusão, seguir-se-á,
definitivamente, para alguns, um estado de aceitação desse desconhecido porque haverá uma reconexão real e

então uma identificação do que lhes parecia desconhecido, como perfeitamente conhecido e perfeitamente
identificável.

***



Isso sendo colocado, convém compreender que a Consciência comum passará sistematicamente, em todo ser
humano, por várias dessas etapas.

A aquisição intelectual, a aquisição ao nível conceitual ou ao nível da percepção, não os impedirá, no momento
oportuno, de experimentar e de sentir, a menos que esteja imerso no seu Maha Samadhi, de experimentar esse

sentimento de medo.

A rapidez com que vocês irão transformar esse medo, essa secreção, a rapidez com que vocês serão capazes de se
estabelecer no Coração, irá permitir-lhes sair da emoção e se instalar em um estado particular de Samadhi.

Esse Samadhi foi denominado de diferentes modos.

Em termos médicos, isso poderia se assemelhar a uma catalepsia.

Em linguagem mais, eu diria de sua época, isso se chama um fenômeno de estase.

A capacidade de sua consciência limitada para penetrar as esferas do Ilimitado e para se abandonar à Luz, como foi
definido em várias reprises, será sua garantia da aceitação dos fatos porque são desses fatos que se trata e não de

projeções.

A chegada da Luz é um fato.

A modificação de seu sistema solar é uma realidade e uma verdade, quer queiram ou não, quer vocês aceitem ou
não.

Nós não estamos no domínio das percepções que pertencem a cada um, mas nós estamos no domínio
das percepções globais e globalizantes, que se estabelecem como fato indubitável e perfeitamente real, em sua

realidade.

***

O que vem se estabelecer é a Verdade.

É o retorno da Luz Supramental.

O medo é então secretado pelo mental porque o mental é a negação do Supramental, assim como o ego e a
personalidade são a negação total da existência do Si ou de um estado outro que a personalidade.

Isso é o que vocês são chamados a viver, de maneira iminente, em termos humanos e em termos Terrestres.

Como uns e outros lhes disseram, a Terra decide, em sua Consciência (pela ‘lei de atração e de ressonância’ que
colocará em ação a Merkabah Interdimensional coletiva e a Merkabah da própria Terra), e irá criar as condições

propícias à revelação.

Essa revelação, que está em curso em suas Cruzes e sobre seu Sol e sobre os outros planetas do sistema solar,
alcançará muito em breve a Terra.

Tentem, para compreender o mecanismo, ver quais foram suas reações frente aos seus próprios medos, que isso
seja o medo do abandono, o medo da privação, que isso seja o medo da doença ou o medo da morte.

Qualquer que seja esse medo, observem quais são as condutas de esquiva, quais são as reações que vocês
adotaram naqueles momentos porque há todas as chances de que as etapas que vocês vão passar, naquele

momento, sejam em perfeita ressonância com o que vocês vivenciaram como medo até agora.

Se vocês têm medo de vazio, vocês viverão as mesmas sensações que o medo do vazio.

Se vocês têm o medo de carecer, vocês viverão a mesma sensação quando se colocarem na situação de carência.

O que não se deve dar crédito porque é isso que se manifestará, mas não será absolutamente a Verdade do que será
vivenciado pela revelação da Luz.

Isso será apenas projeção dos seus próprios medos e das suas próprias reações aos seus próprios medos, nesses
momentos precisos.

Alguns entrarão então em resistência e em negação, de maneira prolongada, o que será prejudicial para a entrada na
estase ou no Coração.

Outros, tendo reconectado a Luz, compreenderão, de imediato, do que se trata.

Cada um, de fato, viverá o seu próprio estado Vibratório no momento, em função do seu referencial e das suas
experiências vividas.

***

Vocês não podem combater o medo com a esquiva.



Vocês não podem combater o medo com sua própria vontade ou com seu próprio conhecimento.

É apenas na aceitação e não na negação que se encontra a solução para o medo.

O que é importante gravar, em algum lugar de sua Consciência, mesmo limitada, é que o que vem é apenas Alegria,
o que vem é apenas Revelação, o que vem é apenas manifestação da Luz Unitária.

Qualquer que seja o filtro que possa ali aplicar sua consciência limitada, é bem disso que se trata.

Isso não é, unicamente, senão o retorno da Luz.

Esses são os alguns elementos que eu vim compartilhar com vocês porque o elemento ‘medo’ é certamente o que
intervém na humanidade, em sua totalidade.

Porque vocês são de qualquer maneira uma totalidade, quer queiram ou não, em meio à Ilusão.

Independentemente do seu nível de Consciência pessoal e do seu estado de realização de Si, vocês estão, no
entanto, submetidos a um ambiente coletivo planetário.

A emoção que vai se manifestar, em um primeiro momento, pode ser denominado um ‘choque’.

Esse choque é, em todo caso, uma sideração.

Essa sideração, culminando no medo coletivo, ao qual, obviamente, convirá nem se identificar de maneira alguma,
nem aderir, porque esse não é seu medo, assim como isso não é seu choque.

Passado esses dois primeiros estágios, seguir-se-á o momento em que vocês identificarão vocês mesmo o que
ocorre como um medo pessoal, remetendo-os então aos medos existentes e tendo existido em sua encarnação.

O ‘antídoto’ para o medo, naquele momento, não sendo nem a negociação nem a negação, mas bem a aceitação
desse desconhecido que vem.

Da sua capacidade para desidentificar-se desse veículo de medo, da sua capacidade para descristalizar-se de seus
apegos, será vivenciado, de maneira muito diferente, esse período.

***

O acolhimento, o abandono e a aceitação da Luz que vem é um processo fundamental e novo ao nível da
coletividade humana, e vocês fazem parte, mesmo se vocês realizaram o Si, dessa coletividade, ainda.

É aí que o seu papel (para aqueles de vocês que terão revelado ou realizado o Si ou que terão acendido, de uma
maneira ou de outra, ao seu corpo de Estado de Ser) assumirá todo seu significado e sua importância porque é

graças a essa Merkabah Interdimensional que vocês atingirão em sintonia a Merkabah Interdimensional coletiva e
a Merkabah Interdimensional da Terra.

Essa etapa representa a primeira etapa da Ascensão.

Ela é iminente.

Não busquem a data, não esperem nem temam nada.

Basta, simplesmente, se estabelecerem cada vez mais facilmente em sua Consciência cardíaca, na Vibração do
Coração, na Tri-Unidade, na Coroa Radiante.

Aqueles de vocês que têm a chance de perceber, já, o Triângulo Sagrado ao nível do sacro, poderão viver esse
período de medo com um estado de dissolução extremamente rápido do medo.

Aqueles de vocês que têm a chance de vibrar, já, em meio ao Fogo do Éter, da Coroa do Coração, poderão também
ali se recarregar porque haverá, evidentemente, uma ressonância em sua capacidade para se estabelecer em meio
ao Coração e à Luz que vem, que é, é claro, a Luz Vibral, exatamente a mesma que aquela que vocês vibram no seu

Coração.

E então, o sentimento do desconhecido coletivo será rapidamente substituído por um sentimento do conhecido e pela
experiência do conhecido porque é, definitivamente, o mesmo nível de Consciência que se manifesta, desta vez, ao

nível da humanidade.

***

A irrupção, em meio à sua realidade transitória chamada de 3ª Dimensão dissociada, de alguns elementos
pertencentes à Luz Vibral, em sua constituição como nos elementos que a preenchem, representa, indiscutivelmente,

um ‘choque’ importante para o conjunto da humanidade.

Nós disso temos estritamente Consciência, mas nós temos também confiança e Consciência de que aqueles dentre
vocês que fizeram as ‘Núpcias Celestes’, por toda essa Terra, como aqueles que despertam, ainda hoje, para a

realidade da Luz Vibral, serão, em todo caso, as garantias do bom desenrolar desta etapa.



Como vocês sabem, a Luz irá se estabelecer, mas ela pode ainda se estabelecer de diferentes modos.

Cabe a vocês escolher, coletiva e individualmente.

Quanto melhor vocês se alinharem consigo mesmo e com sua Verdade final, melhor vocês permitirão àqueles que
fazem parte do seu ambiente, por sintonia, por imitação, diluir o medo, porque alguns poderão compreender, naquele

momento, que isso que vem é a Luz, mesmo ela sendo desconhecida.

Lembrem-se de que quanto mais vocês afastarem o ‘choque’ e o ‘medo’ coletivo, mais vocês encontrarão
rapidamente, e de forma certamente amplificada, o que vocês têm desde já vivenciado, que isso seja ao nível da

Coroa Radiante da cabeça, da Coroa Radiante do Coração ou do sacro porque haverá, efetivamente, uma
ressonância formal das suas estruturas Interiores, a maior parte relacionada com a Vibração da Luz Vibral e do Amor.

***

Não há nenhum local melhor que outro.

Não há nenhum lugar melhor que outro.

Há apenas uma Lucidez, uma Atenção e uma Intenção a manifestar.

Não foi à toa que o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Anael lhes sugeriram para observar seus Céus e o Sol.

Mais do que nunca isso está valendo.

Lembrem-se de que essa observação exterior corresponde ao que acontece em seu Interior.

Assim, aqueles capazes, até mesmo, de se conectar à Consciência do Si, à Consciência cardíaca, vivem já as
primícias no seu Coração, em seu peito.

Essa opressão e essa impressão de vastidão que invade o peito correspondem à realidade do que está em via de
acontecer.

A iminência (em nosso tempo, para nós, fora do seu tempo) está quase em sobreposição com a iminência do seu
tempo.

As próximas semanas são momentos privilegiados para permitir-lhes encontrar o Si.

A Ilusão do seu tempo que transcorre é doravante precioso.

Cabe a vocês definir as suas prioridades.

As suas prioridades do momento determinarão o seu devir futuro.

A preparação, eu lembro a vocês, é antes de tudo Interior.

Certamente, uma preparação exterior pode ser concebível sob condição de que ela não seja um ‘álibi’ para fugir da
sua preparação Interior.

Muitos de vocês, por diferentes canais, mesmo independentemente do Coração, percebem e sentem
essa iminência sem poder sempre explicá-la.

Ela é real.

Ela irá se tornar cada vez mais palpável, a cada dia, a cada semana.

Cabe a vocês, então, agir, não para evitar o medo e o choque coletivo, mas mais para se estabelecer, cada vez mais
facilmente, em sua Alegria Interior.

Jamais as circunstâncias foram tão propícias para realizar esse objetivo da Luz.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para dar, para entregar a vocês.

Se me concederem ainda um pouco de tempo, eu quero bem tentar ali fornecer um esclarecimento complementar, se
houver em vocês questionamentos.

***

Pergunta: Os medos da infância, que não se sente mais, podem ainda aparecer?

Querida Irmã, como eu me expressei, é totalmente isso que irá acontecer.

A secreção do medo e o peso do choque, desencadeados por essa irrupção de outra realidade em meio à sua
realidade ilusória, irão revelar, em cada ser humano, os medos arquetípicos.

É inelutável.



***

Pergunta: Ter a impressão de que o Coração está apagado ou afastado, assim como os arrepios no corpo, faz parte
desse processo?

Totalmente.

***

Pergunta: Convém ir ao mais profundo dos medos quando eles ressurgirem?

Não.

A Atenção e a Consciência seguem aí onde vocês colocam sua Intenção.

A única Atenção e Intenção a aplicar é essa do Coração.

Não é questão de negar o que ali irá se manifestar, mas de não lhe dar peso nem consistência.

Vocês não podem superar o medo mergulhando nele.

Vocês apenas podem superar o medo coletivo ou individual estabelecendo-se no Coração.

***

Pergunta: Os animais domésticos sentirão esses medos e o que se pode fazer por eles?

No que diz respeito aos animais, não há qualquer medo a ter para eles, da mesma forma que para as crianças.

O medo coletivo humano afetará muito pouco o sentido animal e o instinto do animal.

Lembrem-se de que esse medo está situado ao nível do mental e unicamente ao nível do mental.

Os animais não têm medo da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, nós estamos com vocês e nós nos alegramos.

Que a Paz esteja em vocês.

Até breve.

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101017_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz do UM, eu venho ao seu encontro pela Presença no seu Templo interior.
Eu venho, pelas palavras, pela Vibração da Presença, fazer Vibrar e ressoar a sua própria Presença. 

O estabelecimento e a reunificação da sua nova Tri-Unidade, no seu Templo cardíaco, torna possível a
emissão contínua da ‘Vibração Presença’, despertando em vocês a sua parte Crística, a sua parte Micaélica e a

sua parte Mariana.
Tri-Unidade.

Presença e Vibração.
Unidade.

Amor.
Luz Vibral e Alegria.

A Luz Vibral é Alegria e Presença.
A Luz Unitária É e não pode existir.

Ela É, por Essência.
Essência da Verdade, Unidade inalterável, indissociável e inquebrantável.

Presença.

***

MARIA, Myriam, IS-IS, Aset, Me-Ri, Se'et, aquela para quem a experiência de carbono começou há vinte
milhões de anos.

Sementes da FONTE, Sementes de Estrelas e Sementes livres, penetraram e introduziram formas de vida
matricial, Livres, aqui mesmo sobre esta Terra.

Essas Consciências Unificadas e Livres, Sementes de Estrelas e de Eternidade, experimentaram, nesta forma,
a Vida, em uma outra oitava de Vibração e de Verdade, em conexão e em Unidade.

Conectadas e Unificadas pelo Coração à MARIA ou IS-IS, sob a regência benevolente de MIGUEL, Arcanjo,
que cuidava da arquitetura da Unidade, da perpetuação da Unidade, da Beleza e da Verdade em meio aos

mundos de carbono.
MIGUEL, Logos Solar Livre.

Vocês são oriundos disso, pois vocês são definitivamente isso: Presença, Vibração e Unidade, Vibração e
Verdade.

Vocês estiveram aí no início, vocês estão aí no final.
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Final que não é um fim, renascimento na Unidade e na Verdade em meio ao Estado de Ser, em meio à sua
Eternidade.

Presença, Vibração, Fogo.
Fogo primordial, Fogo criador.

Fogo Luz.
Fogo livre.

Impulso da criação existente em todos os reinos e prefigurando, em todas as Dimensões, a filiação à FONTE.
Fogo onde nenhuma Sombra pode perverter a Verdade.

***

Chega um momento que vem pôr fim a outro tempo, que chegou há muito tempo.
Esse tempo que veio, então, trazer um princípio, um princípio de isolamento e de confinamento, sob o pretexto

falacioso de fazer aumentar a Luz que É.
E que não tem que aumentar, por que ela É de toda a Eternidade, Presença e Vibração, Fogo, Coração,

Unidade e Tri-Unidade revelada pelo Fogo da Água.
Esse tempo foi iniciado em um mundo livre, ou seja, Unificado e conectado.

Leis, não sendo a Lei, foram enxertadas e semeadas.
Leis de confusão, leis de isolamento contrárias à Graça, contrárias à Verdade, à Vibração e ao Fogo.

Confinamento.
Separação e sofrimento.

Mito da queda.
História.

Saída da Eternidade.
Penetração em meio a um tempo dito histórico, pois decorrendo de um passado aparente e indo para um futuro

projetado, removendo e deslocando a Verdade, privando-a da FONTE e da Vibração e, sobretudo,
modificando o Fogo criador em um fogo separador e divisor.

A alma foi assim criada longe da FONTE, lugar da manifestação, da ocultação do Mistério e da Vibração.
Queda.

Ilusão de redenção e de progressão.
Conhecimento.

Conhecimento das leis matriciais falsificadas, dando a Ilusão da Liberação, a Ilusão da progressão.
Estudo e conhecimento do jogo sombra e luz, onde a luz não é a Luz, mas a luz sujeita à Sombra.

E vocês, Essência, Sementes de Eternidade e de Estrelas, foram aprisionadas na Ilusão da matriz falsificada.

***

Grandes Seres, tendo percebido a chegada da Ilusão, deixaram, a cada ciclo renovado, a cada 50.000 anos, a
marca da Presença da Luz Unitária em meio a formas de pedra, em meio a formas cristalinas que, nunca, foram

perdidas ou alteradas, permitindo-lhes, hoje, pela Graça da Presença da Unidade e da sua Vibração,
reencontrar a filiação, a Eternidade e a sua Verdade.

Presença.
Alegria.

 Abertura ao infinito e ao indefinido.
Desaparecimento pela Eterização do sofrimento, do isolamento, do confinamento.

Acesso, pela Humildade e Simplicidade, à FONTE.
Retorno às Fontes, à FONTE das Fontes.

Retorno à Verdade.
Retorno à Criação original.

Além das zonas de sofrimento e de turbulências, hoje, Aqui e Agora, isso aparece.
Aqui e Agora, isso acontece.

***

A Luz Vibral, Presença, vem revelá-los e desvendá-los, na condição de abrir a porta do Templo Interior, na
condição de abandonar os sofrimentos e a Ilusão, de abandonar a Ilusão de saber, a Ilusão de ser, a fim de

Ser realmente, de viver a realidade e a realização da Liberdade, da Presença, da Alegria.
Alegria da revelação, do estabelecimento da Verdade.

Presença.



Isso é agora, em termos terrestres.
Isso é Verdade em termos Unitários.
O término está agora na iminência.

Iminência já inscrita além mesmo do desenrolar falsificado do tempo.
Inscrita por toda a Eternidade.

Retorno e reversão à Luz Unificada, à Verdade, ao seu Ser, ao seu Veículo de Eternidade forjado no Fogo,
além do veículo ilusório, falsificado, perecível e sofredor.

Espírito da Liberdade, Espírito da Verdade.
O princípio Solar, MIGUEL, juntou-se então, em Verdade e em Unidade, ao próprio princípio da redenção, KI-

RIS-TI, Filho ardente do Sol.
O que vocês são, em Verdade.

O que o jogo sombra/luz quis adormecer e sufocar: a sua filiação da Verdade, Filhos da Lei de UM, Filhos da
FONTE, Espírito de Fogo eterno.

KI-RIS-TI, manifestado por CRISTO, revelado, hoje, em vocês, Fogo da Verdade, revelação da sua Presença,
vivida na Alegria, na Eternidade.

O salvador não é exterior.
O salvador é Interior para cada um.

Cada Um é Um.
Cada Um é tudo.

Cada Um é CRISTO.
Basta desvendar e revelar, conscientizar e perceber.

Presença.
Luz e Vibração.

***

Esse dia é agora.
Esse dia é aqui.

A Unidade e a Verdade.
Vocês vão sair da Ilusão para entrar na Verdade?

Vocês vão manter a Ilusão?
Vocês vão se abandonar à Verdade?

Vocês vão resistir à Verdade?
Foi dito, aos humanos: “na sua alma e consciência” e eu digo, eu, URIEL, “na sua Consciência Unificada”, bem

além da alma, bem além do corpo, na Vibração Unitária e Tri-Unitária, na reativação do Fogo do Éter, da Luz
Una, infiltrando-se e se estabelecendo neste mundo, retorno à Unidade para esta Terra e esta Consciência na

qual vocês estão.
O que vocês querem?
O que vocês Vibram?

Unidade e Verdade ou então conhecimento e separação?
Coração e Unidade, na Humildade e na Simplicidade ou cabeça e Ilusão, na complexidade, nas explicações,

bem afastadas da Verdade Una da Presença?

***

Bem Amados, assim chamados, Filhos da Lei do UM, oriundos do UM, regressando ao UM, não pode ali haver
outro caminho, outra Verdade, mesmo se ela estiver deslocada no seu tempo ilusório.

Ao que vocês querem aderir?
No que vocês querem Vibrar?

Unidade e Verdade?
Separação e divisão?
Sofrimento ou Alegria?
Liberdade ou dogmas?

Estado de Ser ou máscara?
Densidade ou leveza?

Verdade absoluta ou verdade relativa?
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês escolher.
Quem escolhe e quem vê pode se situar em dois espaços: no Coração ou na cabeça.



Ver no Coração não é ver com os olhos, e ainda menos ver com a cabeça.
Vocês irão fazer a escolha final da cabeça ou do Coração?

A resistência ou o abandono?
Estado de Ser, Presença e Vibração ou atração da complexidade do conhecimento?

Vocês querem se tornar o Conhecimento supremo ou vocês querem permanecer no conhecimento relativo,
passando pelos filtros do intelecto e da razão?

O que vocês querem?
O que vocês escolhem?

***

KI-RIS-TI lhes disse: ninguém, doravante, pode servir a dois mestres: um mestre exterior ou um mestre
Interior.

O Si ou o eu.
O Ser ou o parecer.

A Vibração ou a não Vibração.
O Fogo da Verdade ou o fogo falsificado, o fogo desviado.

Vocês querem ser Verdadeiros?
Vocês querem ser falsos?

Vocês acolhem?
Vocês se abandonam ou vocês resistem?

Isso é simples?
Isso é complicado?

***

Presença e Vibração e simplicidade.
Leveza.

Assim é a Unidade.
Sem antagonismo com a Dualidade.

A Unidade é completitude.
A Dualidade é ausência de completitude.

A Unidade é um estado de Espírito revelado e Verificado.
A Dualidade é um estado de espírito falsificado e inverificável, por que projeção exterior e Ilusão.

***

Presença.
Atrás dessa palavra e diante dessa palavra, está a Vibração da sua Presença a si mesmo.

Cessação de projeção, parada do tempo, abrasamento e acesso à Eternidade.
Cabe a vocês escolherem: a escolha do Coração na Unidade e na Verdade, a escolha de outro lugar, fora do

Coração, não Unitário e não Verdadeiro.
Vocês escolhem a densidade ou a Liberdade?

É uma ou a outra.
Ação e reação, de um lado.

Ação da Graça do outro lado, que não é um outro lado, mas a Totalidade.
Transcendência.

Presença.
Imanência.

Presença: Eu e densidade.
Sofrimento e gravidade: em outro lugar.

O Coração não tem outro lugar, pois o Coração é Aqui.
O outro lugar é por toda parte, exceto no Coração.

Cabe a vocês escolherem.

***

Aqui e Agora, a Luz e a sua Presença se revelam.



Revelam-se aos seus olhos, ao seu Coração, à sua Consciência.
O que você vai fazer?

Ser e acolher?
Parecer e resistir?

Não há uma infinidade de escolha.
Há apenas duas escolhas, ditadas pelo que vocês são, na Verdade e na Vibração.

Neste momento, há identificação e ressonância, aproximação, com a sua Eternidade?
Há identificação e aproximação com a sua personalidade, com os seus medos e as suas faltas?

De um lado, há o pleno e a plenitude.
Do outro, há o vazio e a ausência.

Presença ou ausência?
Cabe a vocês escolherem.

Na hora em que o juramento e a promessa, feitos nos tempos muito antigos, serão apresentados, cada um a
cada Um, vocês estão prontos para se verem tal como são e não tal como creem?

Vocês estão prontos para Vibrar em Uníssono com o Coração encontrado?
Não há qualquer obstáculo.

O único obstáculo é aquele que lhes sugere o mental.
Vocês vão crer e Vibrar o seu Coração?

Vocês vão crer e se afastar, seguindo o seu mental?

***

A Alegria, por que é uma Alegria, vem ao seu encontro.
Presença e revelação.

A reversão da Atenção e da Intenção.
A Atenção e a Intenção do parecer desaparecem para ir para o Ser.

Alinhados, cada Um e cada um, na Vibração Presença, Verdade, Aqui e Agora.

IS-IS.

... Efusão Vibratória ...

MIGUEL.

... Efusão Vibratória ...

KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória ...

Como Ele lhes disse, eu lhes digo: vocês são o Alfa e o Ômega, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Presença.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo URIEL.
Vocês são Presença, Unidade e Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Vivam e Vibrem no seu Templo Interior, no meu silêncio, agora, que é Presença, e até logo.

Na Unidade, com vocês e em vocês.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

************



URIEL_part1-17-10-2010
Carregado por autresdimensions. 

URIEL_part2-17-10-2010
Carregado por autresdimensions.  

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8477.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-17_octobre_2010-article8477.pdf
17 de outubro de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article8477.html
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xf9cm3_uriel-part1-17-10-2010_webcam
http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-17_octobre_2010-article8477.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.dailymotion.com/video/xf90ig_uriel-part2-17-10-2010_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Então, primeiramente, eu lhes desejo as boas vindas. 

E eu venho para ver se vocês têm, é claro, como sempre, questões a me colocar, a me submeter, que possam ser
aproveitáveis a todo o mundo, não é? 

Então, recebam todas as minhas bênçãos, toda a minha gratidão por sua presença e vamos dialogar juntos e trocar
sobre o que vocês têm no coração durante este período. 

Eu lhes dou, portanto, a palavra.

***

Questão: qual é a diferença entre os fótons e as partículas Adamantinas?

Então, cara amiga, o que é chamado de fótons, quer dizer, a luz que você vê (ondas e partículas) no universo da 3ª
Dimensão dissociada corresponde, de fato, à rarefação, pela difração e rompimento do que são denominadas

partículas de Luz Adamantina. 

As partículas de Luz Adamantina, quando aparecem em sua Dimensão, aparecem como uma bola de luz com uma
cauda de cometa atrás. 

Mas, na realidade, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de fótons é agrupado por seis, como a estrutura de
um núcleo em carbono e é esta estrutura hexagonal que é uma partícula de Luz Adamantina nos mundos Unificados. 

De fato, o que vocês chamam de ‘luz’ é apenas a quebra da Luz pelas forças Arcônticas e pela aplicação das forças
gravitacionais e eletromagnéticas neste universo. 

Portanto, o fóton é limitado, em seu deslocamento, numa onda e numa partícula.

O fóton não é absolutamente interdimensional, enquanto que a Luz Vibral, Luz Adamantina, característica dos
universos Unificados, é absolutamente interdimensional. 

Ela está presente em todas as Dimensões e sua forma não é uma onda ou uma partícula, mas ela é, de algum modo,
um ‘tijolo’ que permite a combinação e a organização dos diferentes mundos e das diferentes Dimensões.

***

O.M. AÏVANHOV – 21 de outubro de 2010
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Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «feliz aquele que crê sem ter visto»?

É uma frase que teria sido pronunciada pelo Cristo.

Ele disse também: «felizes os simples de espírito, porque o Reino dos Céus lhes pertence». 

Isso significa: esse mundo é uma ilusão e, portanto, querer construir e elaborar, através do mental, através
do intelecto, os modos de raciocínio e das leis adaptadas nesta Dimensão falsificada, corresponde a uma ilusão

total. 

Feliz aquele que crê sem ter visto, porque, aí, não se está ao nível da Crença, é uma palavra latina, grega, que foi
traduzida por “crer”, mas isso não é crer, é aquele que tem a Fé, a Fé na Unidade da Luz.

A Fé na Unidade da Luz não é algo que se vê. 

Nós desenvolvemos, uns e outros, e insistiremos, cada vez mais, sobre a separação que está se produzindo, através
da revelação da Luz Vibral, em meio mesmo a esta Dimensão falsificada. 

Por exemplo, se você toma os Anjos do Senhor, os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada, para intervir em sua
densidade (não se esqueça de que vocês são estritamente invisíveis, porque vocês estão inteiramente na Sombra,

numa projeção exterior à verdadeira Vida), penetrando nesta Sombra, eles são obrigados a ter protetores
oculares que, de algum modo, revelam a eles a Sombra e a manifestação da Sombra. 

Porque vocês são, para nós, como que escondidos no Interior de uma massa específica, fixa, que se chama a
‘matéria’ e, além disso, falsificada, que não está mesmo religada à Unidade. 

Portanto, feliz daqueles que creem sem terem visto, porque o fato de ‘ver’ não permite aceder à Vibração da Unidade. 

Houve muito, muito numerosos desenvolvimentos com aqueles dos Melquisedeques que tinham uma sensibilidade,
eu diria, oriental (seja Sri Aurobindo, seja Um amigo, ou, ainda, Mestre Ram) e que desenvolveram a diferença

essencial: a Vibração não é visão. 

Ora, a realização do Si e a realização da Vibração, no Coração, transcendem muito amplamente o que é chamado de
“ver”. 

De fato, seus olhos veem o que não existe.

É um agenciamento específico, justamente, desta luz falsificada que vocês chamam de ‘fótons’, que foram
extremamente reduzidos. 

Quando vocês param um fóton, ele vai, de algum modo, se congelar, Vibratoriamente, e ele vai deixar aparecer
a estrutura da matéria, tal como ela é conhecida por seus cientistas, com os elétrons que giram ao redor de um

núcleo e separados pelo vazio, o que vocês chamam de vazio. 

A Luz, ela está justamente nesse vazio. 

Portanto, «felizes daqueles que crerão sem terem visto», é: «felizes daqueles que Vibrarão», porque a Vibração não é
uma visão, é um estado de Consciência. 

E é através da Vibração e do estado de Consciência que se manifestará o Estado de Ser.

Porque, nos universos Unificados, vocês são tudo, exceto uma forma.

Vocês não são uma forma fixa, vocês são uma Vibração Eterna e Infinita que pode se estender no conjunto dos
universos, no conjunto das Dimensões, em todos os multiversos e em todos os super-universos. 

Não há mais qualquer limite, não há mais território. 

Como o desenvolveu amplamente, não faz muito tempo, Um Amigo, com relação ao ego e ao Si (*), o ego está
fechado num território que lhe é próprio, que é uma forma própria, que é um modo de funcionamento que lhe é próprio

e que é, a princípio, distinto de todas as outras partículas egoísticas chamadas de ‘humanas’. 

Mas, em verdade, vocês sabem agora, mesmo se não o vivam ainda, que tudo isso é totalmente ilusório.

Mas, o único modo de sair daí é o Coração, e o Coração é Vibração. 

Mas ninguém pode abrir seu Coração pelo exterior, absolutamente ninguém.

Aí está, se querem, todo o sentido do que nós demos, desde alguns anos, que foi também dado por intermédio de
outros canais sobre este planeta, a fim de lhes revelar, progressivamente, pela Vibração que vocês percebem em

diferentes lugares, que é esta Vibração que os conduz a viver a Verdade do que vocês são, bem além do que vocês
acreditam ser.

***

Questão: o que se tornou Peter Deunov?

Ele estava à cabeça dos 24 Anciões desde que ele interveio pessoalmente como Orionis, há mais de 50.000 anos,
para evitar que os Espíritos que estavam prisioneiros nessa Matriz não fossem definitivamente presos, ou seja,

eternamente confinados na ilusão. 



Ele, portanto, supervisionou a criação de Atlântida, ele supervisionou a evolução das diferentes civilizações e evitou,
durante todo esse tempo, que, como dizer..., o conjunto dos Espíritos que se encarnavam, progressivamente, sobre a

Terra, não fossem definitivamente confinados. 

Ele previu uma saída de socorros e manteve esta saída de socorros que vocês vivem atualmente. 

Portanto, é claro, Bença Deunov, meu Mestre, Orionis, estava no Interior como walk-in, há aproximadamente 40 anos,
no momento em que Bença Deunov parou as atividades anteriores que ele tinha, ele deixou o lugar, inteiramente,

para Orionis, no Melquisedeque inicial, se preferem. 

Mas, agora, ele regressou para seu lugar de vida, na 18ª Dimensão.

***

Questão: como intervêm aqueles que nos acompanham de outros planos?

Eles intervêm, mas não da Dimensão deles.

Os 7 Arcanjos (que estão agora em Conclave desde já mais de um ano, que entregaram as chaves Vibratórias a
Maria) supervisionam a evolução no Comando da Frota Intergaláctica de Luz, cuja maior parte das Embarcações vem

de Sirius e da 18ª Dimensão. 

Eles «modificam», eles «controlam», se é que se pode assim dizer, os fluxos solares, de modo a evitar que o que eu
chamei, há quase dois anos, de «planeta grelha», não ocorra de maneira improvisada, porque, aí também, como o
sabem, há certo calendário astronômico extremamente preciso que deve ser respeitado, que vocês conhecem em

parte. 

Portanto, se querem, há muitos seres, atualmente, que começam a descer, como isso foi anunciado pelo Arcanjo
Miguel, em meio mesmo à sua Dimensão, quer dizer que o conjunto das Embarcações de origem da Luz Unificada

intervém diretamente em seu céu, ou seja, mesmo em seu espaço visível da 3ª Dimensão. 

São as formas de Luz branca que aparecem desde uma semana agora.

Tal como isso foi anunciado por Miguel, as Embarcações da Confederação Intergaláctica e a Embarcação dos
‘Croûtons’ [Anciões], que está um pouco atrás com relação a isso, densificam a presença, ou seja, eles se aproximam

Vibratoriamente da sua Dimensão. 

Como disseram os Arcanjos, nós passamos, inteiramente, diante do Sol e aproximamos nossa Vibração e nossa
Dimensão de vocês, ao mesmo tempo controlando o que acontece no nível do Sol, efetivamente.

***

Questão: por que esses zumbidos nos ouvidos e uma surdez no ouvido direito?

Os zumbidos no ouvido são uma testemunha e um indicador da ativação do Antakarana, ou seja, da ‘ponte de Luz’
que une o corpo e a alma, ao Espírito. 

Do mesmo modo que, desde dezembro de 2008, a Terra está religada ao Sol por seu próprio Antakarana, a ponte de
Luz que fraturou a magnetosfera. 

Do mesmo modo, há seres humanos que, desde 1984, desde a primeira Onda Galáctica, perceberam o ‘canto da
alma’ ao nível do ouvido. 

Esse zumbido é, de fato, o indicador do estabelecimento de uma comunicação com os outros mundos, com a
Verdade.

Portanto, não é uma finalidade em si. 

Então, você se torna surdo porque não há nada de interessante para ouvir aqui. 

Do mesmo modo que, enquanto sua Consciência estiver prisioneira nesse mundo, como eu o fui, como nós todos o
fomos durante milhares de anos, nossa consciência era focalizada sobre esta vida, nesta Dimensão, nas

“capacidades de evolução” (entre aspas, eis que não há evolução dentro da Matriz). 

Hoje, a reativação do Antakarana e, sobretudo, do que foi ativado há algumas semanas, quer dizer,
a Merkabah interdimensional coletiva, conectada à Merkabah da Terra, permite abrir novos Céus, uma nova Terra,

se quer, mas, sobretudo, novos Céus e abrir para a Verdade. 

Portanto, tudo o que faz seu engajamento nesta ilusão vai, cada um a seu ritmo, lhes ser retirado. 

Entre aspas, vocês vão se tornar «surdos», «cegos», «mudos» e «impotentes».

Mas tudo isso, no espaço de alguns dias.

É o único modo de sair da Matriz.



***

Questão: o estado de estase faz parte do que você descreve?

Eu o evoco inteiramente.

Os sintomas que vocês percebem, eu não falo unicamente dos zumbidos no ouvido ou da surdez, mas do sentimento
de dormência, de perdas de indicadores que vocês têm em alguns momentos são, de algum modo, a prefiguração do

que vem. 

A um dado momento, como o sabem, eu disse que era preciso fazer escolhas.

Vocês não podiam mais permanecer entre duas cadeiras. 

Mas, mesmo tendo escolhido o Estado de Ser, vocês estão ainda nesse corpo, pelo momento, porque é possível.

Mas é preciso efetivamente compreender que, um dia, isso não será mais possível.

E então vocês distinguirão duas humanidades: os que fecharam a porta do Coração e que estão fechados nas
próprias criações e projeções egotistas deles.

Estes, não se poderão reanimá-los, seremos obrigados a transferi-los com esse corpo, ou pelas portas chamadas de
morte, numa Dimensão Unificada. 

E aqueles que estão despertos à porta do Coração transitarão sem qualquer dificuldade em seu corpo de Estado de
Ser.

Eles estarão despertos.

E, depois, alguns permanecerão sobre este planeta, para acolher os últimos ensinamentos da nova Dimensão, antes
de voltar a subir em sua Dimensão de origem. 

Mas o que vocês vivem, além das Vibrações ao nível de suas Lâmpadas, esses episódios em que, ou os retém-se
pelos tornozelos, ou pelos braços, esses sentimentos de peso, ou, ao contrário, de leveza, ou de dor, por vezes, que

aparece nos chakras, são extremamente importantes.

É o ajuste de precisão, de algum modo, que prepara sua mecânica quântica e de Luz para funcionar de outro modo.

É exatamente isso que vocês estão vivendo.

***

Questão: ouvir como efeitos de ‘microfonia’ corresponde a esta evolução?

Perfeitamente.

Há uma modificação importante, como você vê em seus Céus, como o disse Miguel, no Sol. 

Há modificações importantes em suas estruturas.

Em suas vidas também, há coisas que mudam de um dia para o outro, que são extremamente rápidas. 

Tudo isso faz parte das primeiras primícias da Onda Galáctica e dos banhos de partículas Adamantinas que a Terra
recebe girando e, em particular, nos fenômenos noturnos que chegam entre 22 e 23 horas. 

Há ressonâncias energéticas que são muito fortes agora, a partir de 17h, 18h (na hora francesa), porque isso os
aproxima da ‘intensidade Vibratória máxima’ que vocês vivem quando estão religados à Merkabah interdimensional

coletiva. 

É nesses momentos, e após, mais tarde na noite, que as partículas Adamantinas vão fazer o trabalho delas sobre a
Terra.

***

Questão: isso corresponde às «tribulações»?

Completamente, mas vocês já entraram na Tribulação.

Esse é o caso desde 15 de agosto do ano de 2009 (**).

 ***



Questão: quando eu repito a frase: «eu acolho a Luz Crística em Unidade e em Verdade» tenho a impressão de ver
a Luz difundir de meu corpo. É minha própria Luz?

Perfeitamente.

É a manifestação, por vezes sensível, para alguns, além da Vibração, pela emanação da cor, ou ao redor da cabeça,
ou na escala do tronco em sua totalidade, englobando então o chakra do Coração.

É efetivamente isso que se produz. 

Quando Miguel disse que vocês deviam irradiar a Luz, é exatamente isso que vocês fazem. 

A Luz Vibral, a Luz Adamantina, a radiação Ultravioleta, a irradiação da Fonte, a irradiação do Espírito Santo, deviam
encontrar primeiro os guias sobre a Terra. 

Os guias, era primeiro a própria Terra, ou seja, os ‘Círculos de Fogo dos Anciões’ que foram deixados pelos Gigantes
no momento de sua partida deste planeta.

E, em seguida, não pode haver emergência, saída, de algum modo, da ilusão, se não tivesse havido suficientemente
seres humanos capazes de acolher esta Luz.

É a coisa que realizaram as ‘Núpcias Celestes’, na totalidade. 

E, um ano após a mensagem de Miguel do ano passado, de 29 de setembro (e eu os convido a olhar, para que vocês
já encontrem o que iria se perfilar durante este ano de 2010) (***), vocês então conectaram e despertaram o Cristal

que havia sido trazido pelos Elohim Criadores, há 50.000 anos. 

Vocês ativaram a Merkabah interdimensional coletiva, que permitirá, quando a Terra o decidir, o final total desta
Dimensão.

***

Questão: a que correspondem pequenas rajadas de luz azul ao redor da gente?

Então, é talvez uma interação que se produz, devido à reação alquímica entre as partículas Adamantinas ou a
irradiação da Fonte ou, talvez, a irradiação do Espírito Santo que tem uma característica de azul, que interagem com

as partículas a que chamamos de o ‘Prana’, simplesmente. 

O que você vê, cara amiga, é a interação, não é a realidade das partículas Adamantinas.

É o choque entre a Tripla Irradiação que você recebe, que chega em alguns momentos, e as partículas de Prana.

***

Questão: a atividade solar vai proximamente despertar-se de maneira bastante forte?

Sim, não há unicamente a chegada da Onda Galáctica, há também a chegada de Nêmesis, Hercobulus
(Hercólubus), que vai modificar completamente as gravitações no conjunto desse sistema solar. 

O que vocês vão observar no Sol, a liberação de seus corpos de Estado de Ser, está ligado, obviamente, à ruptura
completa do que é denominada a ‘heliosfera’, que se realizará no momento oportuno e, portanto, a ruptura das forças

eletromagnéticas gravitacionais. 

Tudo isso vai se realizar, mas deve realizar-se de maneira sincrônica, quer dizer que, no momento em que vocês
forem liberados, a Onda Galáctica e as forças gravitacionais devem se modificar no mesmo momento.

Esse é o processo terminal, eu diria.

Ele se estabelecerá no espaço de 8 segundos.

É muito rápido. 

Mas há etapas intermediárias e eu já disse que vocês deveriam render graças, porque, quanto mais o período dos 3
dias se afasta de vocês, mais o tempo que restará após os 3 dias e o momento final será curto, é claro. 

Portanto, quanto mais vocês estão tranquilos mais tempo, melhor é, para vocês, porque vocês têm ainda um corpo a
manter e funções a manter nesta “sociedade”, entre aspas.

***



Questão: você diz frequentemente: «quando a Terra tiver decidido passar». Quem é a Terra?

Mas os planetas são todos ‘entidades de Luz’.

Há Consciências humanas confinadas nesse corpo, que são, aliás, planetas, ou Sóis, livres.

A Terra, se é que se pode expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência espiritual
de Sirius.

É o Filho de Sirius, se querem.

No sentido o mais nobre.

***

Questão: a que correspondem as sensações de «falhas» no Coração?

Então, cara amiga, na Dimensão falsificada, o batimento do coração, o chakra do Coração, há contração/dilatação e
ritmo cardíaco que é procedente, que é a tradução direta do Coração, ao nível dos mundos dissociados. 

Quando você está em seu veículo, seja de 3D Unificada para alguns, seja de Luz ou de Cristal ou mais elevado,
existe um Coração Vibratório.

E este Coração está em emissão permanente.

Não há alternância. 

E os momentos em que você passa da consciência egoística para a Consciência do Si podem se traduzir, ao nível do
Coração, por irregularidades, ou dores, ou compressões ou um sentimento de abertura enorme. 

Todas as manifestações se produzem na ‘região do Coração’, do chakra do Coração, do chakra do fígado, do chakra
do baço, dos chakras de enraizamento da alma e do Espírito, correspondem a esse famoso circuito que foi descrito

no ‘Yoga da Unidade’, passando pelo oitavo corpo [ponta do esterno]. 

Você sabe, a famosa ‘cruz inclinada’, que traduz a passagem de uma Consciência para outra.

É a passagem da Porta Estreita.

A passagem desta Porta Estreita, seja na meditação, seja nos períodos de alinhamento, pode dar irregularidades
importantes no nível do Coração, é completamente normal.

***

Questão: a que correspondem as aparições marianas?

A projeções de hologramas, simplesmente.

Vindas da própria Maria ou, em todo caso, das embarcações da Confederação Intergaláctica e, em alguns casos,
eram falsificações dos Dracos, desde a Dimensão intermediária deles. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela vai castigá-los, puni-los, dar-lhes uma surra, não é Maria. 

Quando Maria vem lhes dizer que ela os ama e que ela vem salvá-los, é Maria. 

Tudo o que é à base de castigo, dizendo-lhes para se converterem ou prestarem atenção, porque o Céu vai lhes cair
sobre a cabeça, é, evidentemente, uma falsificação dos Dracos que, pela drenagem das energias emocionais, vão

atraí-los para desviar sua Energia do próprio controle deles, para alimentar os reservatórios de ilusão ligados a
Lúcifer. 

Vocês sabem, muitas coisas foram escritas nas diferentes mensagens, nas diferentes aparições.

O que quer que seja, qualquer que seja o lugar da aparição, esta projeção de holograma, ou da Consciência de
Maria, portanto, das forças Unificadas, ou por tecnologias ao nível das forças dissociadas da Matriz, a consequência,

é qual? 

Ela é que, antes de tudo, os seres humanos vão orar, e são as ‘egrégoras da oração’ que criam uma Energia dita
Mariana. 

Enquanto que as forças opostas à Luz tentam aspirar esta egrégora ao nível da luz falsificada. 

Mas há também seres que estão na Luz Unificada que oram nesses lugares aí.

E eles, eles oram com o Coração. 

Portanto, isso nutre, de qualquer modo, as duas polaridades.



Ao mesmo tempo a Unidade e ao mesmo tempo as forças opostas à Unidade.

É isso que é necessário, se querem, apreender. 

Não é tanto discorrer, saber se é verdadeiro, se é falso, se é Maria, se não é Maria, dado que, de qualquer modo,
a ressonância e a reação que será aportada pelos humanos em oração vão criar uma Energia específica. 

Se vocês colocam milhares de seres humanos a orar em um lugar, eles vão elevar as Vibrações do lugar.

Eles vão permitir as características precisas de Luz se manifestarem. 

Após, o uso que é feito, é profundamente diferente, de acordo com os que ‘puxam as cordas’ do lugar, é claro. 

Mas todo ser humano que vai nesses lugares vai Vibrar, vai sentir algo, é claro. 

A problemática não é saber se é Maria ou não é Maria.

A problemática não é saber se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. 

Eu os remeto à frase do Cristo: «reconhece-se a árvore por seus frutos». 

Será que o que vocês visitaram, viram e vibraram os elevou no Coração ou não?

É toda a questão, o resto não é absolutamente nada, é a História. 

E, depois, de todas as maneiras, com tudo o que vocês sabem agora e tudo o que vocês vivem como Vibração, eu
espero que vocês tenham compreendido que o importante é o que acontece em vocês, dado que todo este exterior,

finalmente, não existe. 

Portanto, saber se é verdadeiro ou não é verdadeiro nada muda, dado que isso não existe, não é? 

É o princípio mesmo da realização do Si, que lhes explicou muito amplamente Um Amigo.

É também o sentido do que lhes explicou Sri Aurobindo sobre o medo e sobre o choque que chega para vocês. 

É por isso que nós insistimos no Coração. 

Lembrem-se de que nós não podemos forçar ninguém a ir no Estado de Ser e na Unidade.

É uma decisão interior, ligada à ativação do chakra do Coração e a nada mais. 

Se sua atenção, sua Consciência, é levada para coisas muito densas, espirituais, se vocês não querem deixar esta
estrutura ilusória, vocês não a deixarão, e nós não temos qualquer meio de decidir em seu lugar. 

E a ‘única chave’, vocês sabem todos agora, é a Vibração do Coração e nenhuma outra.

O único lugar em que vocês devem ir é no Coração e nenhum outro.

***

Questão: o que acontece atualmente vai para um melhoramento global ou não?

Oh, cara amiga, nem um, nem outro.

Quer dizer que, com relação à Luz que chega nesse mundo, há aqueles que estão abertos para esta Luz, que se
impregnam e que abrem o Coração. 

Há os que vão dela se servir para desviá-la ao nível do próprio ego, da própria pequena pessoa.

Isso é Luciferiano. 

E, depois, há toda a massa de todos os seres que vão manifestar sinais de Fogo ao nível da personalidade.

Estes estão inseridos na Matriz.

Eles não estão de modo algum numa diligência dita espiritual, correta ou não, pouco importa.

Mas eles estão num fogo chamado «por atrito», quer dizer que tudo o que vai se manifestar para eles é a violência, a
raiva, a necessidade de mudar as coisas para um mundo melhor. 

Mas, como eles não podem conceber outro mundo além deste, eles vão prosseguir um ideal quimérico, que é o ideal
deles e que é respeitável, que é o de ‘mudar o mundo’, através da violência, através da chegada da Onda Galáctica.

É exatamente o que vocês estão assistindo, nesse momento mesmo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



***

Então, caros amigos, como de hábito, vou agradecê-los por terem me acolhido e eu voltarei, é claro, tão
frequentemente quanto necessário em seu caminho, aqui como em outros lugares. 

Eu lhes digo boas Vibrações com sua Merkabah interdimensional coletiva e até muito em breve. 

Fiquem bem e todo meu Amor e o Amor de todos os Melquisedeques os acompanhem. 

Até breve.

************

(*) – Mensagem do Venerável UM AMIGO (16.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-16-de

(**) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL e do Senhor METATRON (15.08.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-e-senhor

(***) – Mensagem do ARCANJO MIGUEL (30.09.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/mensagem-do-arcanjo-miguel-30
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Pergunta: podemos dar crédito a sonhos recorrentes ou eles são falsos?

Bem amada, jamais foi relatado que todos os sonhos, em totalidade, sejam falsos.

Sua origem mesmo assinala alguns efeitos Vibratórios.

Os sonhos podem ser efetivamente, ao nível humano, projeções de suas próprias preocupações.

Mas existe, no entanto, uma categoria de sonhos denominados premonitórios ou proféticos, especialmente no que se
relaciona a certos anúncios ou fatos que lhes foram avisados com antecedência.

A recorrência mesmo do sonho sinaliza, assim, uma atenção a ser colocada ao que é mostrado.

 ***

 Pergunta: o desenvolvimento das capacidades telepáticas é de interesse hoje?

Bem amado, a telepatia corresponderia ao que se exprime, por exemplo, entre dois seres de mesma Dimensão.

O que acontece entre seres vindos de outras Dimensões, ainda que apenas, por exemplo, os seres vindos da 3ª
Dimensão Unificada como os Vegalianos, far-se-á  necessariamente ao modo telepático.

Agora, a telepatia entre seres humanos apenas oferece muito pouco interesse.

Os seres vindos de outras Dimensões não poderão se dirigir a vocês por um modo telepático, assim como vocês o
nomeiam.

Eles apenas poderão se dirigir a vocês pela Vibração e pelo acesso ao seu próprio Estado de Ser, que irão constituir
então o meio de encontrá-los fora desse corpo.

 ***

 Pergunta: os Vegalianos estão sempre em missão para preparar as estruturas de algumas pessoas durante
o sono?

Mais do que nunca, eles estão aí.

E bem presentes.

No momento, as Embarcações chamadas de Dimensões superiores não podem penetrar completamente sua
atmosfera e seu estado Vibratório porque a Terra explodiria literalmente, e nós junto.

A única possibilidade existente em meio à sua Dimensão, é a intervenção de seres com estrutura em carbono
denominados ‘Vegalianos de 3D Unificada’ ou também chamados de Anjos do Senhor.

ANAEL - 22 de outubro de 2010
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 ***

 Pergunta: pode-se apelar a um Anjo ou um Arcanjo para pedir sua proteção?

Bem amada, a noção que você evoca, de proteção, é já oriunda de um ‘princípio de Dualidade’.

Jamais um Anjo pode intervir se vocês mesmo estão na Dualidade.

Assim, portanto, invocar uma proteção chama efetivamente certa energia, mas absolutamente não a realidade de um
Arcanjo.

Um Arcanjo é um ser multidimensional podendo apenas excepcionalmente intervir em meio à sua Dimensão.

Assim, então, invocar a proteção de um Arcanjo, através de preces bem sofisticadas, apenas permite, definitivamente,
muito raramente se beneficiar da proteção deste Arcanjo.

É uma ilusão.

Agora, quando a prece do ser é suficientemente forte, ao nível da vontade, ele pode criar um ‘campo de força’,
criando, efetivamente, uma proteção.

Mas isto não tem estritamente nada a ver com a realidade ou com a Consciência do Arcanjo.

O desejo de proteção é uma discriminação existindo em meio à ilusão de seu mundo, fazendo-os sempre falar em
termos de dicotomia ‘bem e mal’.

O bem e o mal não permitem aceder à Unidade.

A ‘vontade de bem’ ou a ‘vontade de mal’ não permitem superar esse mundo ilusório.

Assim, portanto, sobretudo hoje, permanecer nos domínios de proteção, apelar a tal proteção, necessita uma
insuficiência e uma falha interior em relação ao estabelecimento da Unidade.

Um Anjo guardião tem, contudo, a possibilidade, de maneira excepcional, de intervir em meio à matriz.

Esses Anjos guardiões podem então, literalmente, desviar uma bala ou evitar morrer em um avião.

Mas isso resta e permanece absolutamente excepcional.

 ***

 Pergunta: em torno da Ursa Maior, o tipo de estrelas duplas são Embarcações?

Bem amado, se você chegasse com um telescópio acessível ao humano médio, mesmo um telescópio infravermelho o
mais potente do planeta, a ver uma estrela tão longínqua se dividir e se isso correspondesse a uma Embarcação, isso

corresponderia a Embarcações absolutamente gigantescas.

O tamanho das Embarcações as maiores de que dispõe a Confederação Intergaláctica da Luz, em meio ao seu Sol, é
apenas o tamanho da Terra.

O que é já enorme.

Dessa forma, portanto, ver com uma luneta astronômica, situada na constelação da Ursa Maior, ao lado de uma
estrela específica, algo que seria uma Embarcação, é apenas ilusão.

Pelo contrário, é perfeitamente aceitável compreender que o que vocês observam com seus telescópios e com seus
olhos, como o sabem agora, não corresponde absolutamente à realidade.

O prisma pelo qual vocês funcionam, que fechou vocês em meio a uma realidade tridimensional falsificada, mostra-
lhes o cosmos.

Eu creio que já tive ocasião de lhes dizer que “cosmos” encontra sua origem no Sumério, língua original, que quer
dizer “kus mus”, ou seja, a ‘pele de serpente’.

O cosmos tem outra realidade que essa que seus olhos veem, que não corresponde a estritamente nada à Verdade.

Deste modo, portanto, o que vocês chamam de “buracos negros”, que para vocês representam o terror o mais
absoluto, são de fato ‘lareiras de Luz’.

Mas, como vocês estão invertidos, vocês têm a impressão de que o céu está vazio.

 ***

 Pergunta: ao que corresponde então essa presença de uma luz ao lado de uma estrela?

Ela corresponde à realidade do que existe nos mundos Unificados.

Ou seja, estrelas duplas ou triplas, que lhes foram mascaradas até agora.

Vejam, por exemplo, a história do que foi denominado Sirius.

Comumente, Sirius corresponde a uma estrela.

De fato, há três estrelas.

Apenas mais recentemente que vocês puderam observar, por seus meios modernos, a existência de uma terceira
estrela denominada Sirius C.



Convém compreender que jamais, jamais, uma estrela pode estar isolada.

Toda estrela é acompanhada de sua cópia e essa cópia está o mais próximo possível dessa estrela, que é, para
vocês, a imagem negativa da realidade.

Dessa maneira, portanto, seus Céus se modificam como foi anunciado pelo Arcanjo Miguel.

Eles se modificam no ‘espaço profundo’, mas lembrem que vocês estão isolados em meio à ionosfera, à magnetosfera
e à heliosfera e que o que vocês veem, fora desse sistema solar, não é absolutamente a Verdade nem a realidade.

 ***

 Pergunta: foi dito que nossos Céus irão se abrir. O que vai acontecer?

Bem amada, vocês estão inseridos em uma realidade ilusória de 3ª Dimensão dissociada onde tudo foi falsificado,
transformado, a fim de evitar que vocês vejam a Verdade, em vocês como no exterior de vocês.

Assim, portanto, quando foi dito que os seus Céus irão se abrir, efetivamente, eles irão se despedaçar.

Quer dizer que a ‘pele da serpente’ irá desaparecer, as forças gravitacionais irão desaparecer, a ionosfera irá
desaparecer, a magnetosfera irá desaparecer totalmente e a heliosfera irá desaparecer.

Naquele momento, vocês estarão despertos da sua ilusão.

 ***

 Pergunta: naquele momento, o que se verá?

A verdade.

A Luz e não mais a Sombra.

Vocês estão em um mundo de Sombra.

Nos espaços Unificados, não pode existir Sombra.

Tudo é Luz, absolutamente tudo.

Tudo é onda, cor, forma e Vibração, como eu já expliquei (*).

Não pode existir espaço sem Luz.

Vocês serão mergulhados e imersos numa gama de cores que lhes é desconhecida.

 ***

Pergunta: teria a capacidade para nos levar a avistar aqueles mundos?

Bem amada, para isso deve realizar o Si e alcançar o Estado de Ser.

Isso não é possível de outro modo.

***

Pergunta: o que nos mostram nos telescópios é também uma ilusão?

Totalmente.

Como é que um instrumento oriundo da 3ª Dimensão poderia ver as outras Dimensões?

O único local de interferência possível onde as outras Dimensões lhes aparecem, é ao redor do Sol, devido mesmo à
irradiação solar falsificada.

Ele chega a irradiar, literalmente, as embarcações de Luz que lhes aparecem então como grandes luzes brancas.

Fora desse espaço solar específico, o periélio, não há possibilidade, por um meio tecnológico procedente da sua
Dimensão, de perceber o que quer que seja da Verdade.

***

Pergunta: durante uma meditação, encontrar-se nas estrelas, com os olhos abertos, pode ser uma viagem no
Estado de Ser?

Não.

Isso corresponde ao estabelecimento em meio ao Si, para dissolver o ego e a personalidade, permitindo uma fusão
consciente, ao mesmo tempo mantendo-se dentro do corpo de personalidade, com todo o Universo.

A viagem no Estado de Ser se faz fora desse corpo.

Não é então questão de ali levar o olhar.

 ***



 Pergunta: não vivemos uma forma de esquizofrenia entre nosso interior e o que se é obrigado a viver no
exterior?

Eu não estou certo de ter apreendido.

O que se diz da esquizofrenia?

A esquizofrenia, o pouco que eu pude ter acesso, corresponde a um estado de dissociação, o que é exatamente o
contrário com o Estado de Ser, já que se trata de uma reunificação.

***

Pergunta: como explicar o fato de que, durante sua encarnação, Gemma Galgani, que tinha alcançado a
Unidade, sofria enormemente?

Bem amada, naquela época, a matriz estava comprimida ao extremo.

O primeiro relaxamento da matriz ocorreu em 1984.

Antes, todo ser humano que vivia a realização do Si, como, por exemplo, Um Amigo que se expressa entre vocês,
teve um corpo extremamente adoentado.

É muito difícil aclimatar a Vibração do Si com a Vibração do corpo de 3ª Dimensão dissociada.

É mesmo quase impossível.

As circunstâncias, hoje, não são mais de modo algum as mesmas que as que prevaleceram no início do século
passado.

 ***

 Não temos mais questionamentos, nós lhe agradecemos.

 ************

 (*) – ‘CORES, FORMAS e NÚMEROS’ – ARCANJO ANAEL (12.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/cores-formas-e-numeros

 ***
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Que a Luz Vibração do Único esteja com vocês.

Eu sou aquela que foi chamada de Gemma GALGANI.

Além disso, eu sou Unidade.

Unidade Vibratória e Unidade absoluta.

Eu acompanho, hoje, pela minha Presença e minha Vibração, a Presença do Arcanjo Uriel.

A Unidade é esta Luz branca, fosforescente e brilhante.

Eu sou também a beatitude.

Permitam-me dar-lhes bênção e Vibração.

Permitam-me, em meio à sua estrutura, de sua alma e de seu Espírito, Vibrar em uníssono com o seu Ser.

Permitam, pela graça que me fez vir até vocês, me estabelecer, com vocês, em comunhão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Unidade. Nós, vocês e eu, Filhos do Único. Junto.

... Efusão Vibratória ...

*

Que a Alegria da Unidade seja sua Alegria. Vibração e Consciência. Consciência e Vibração. Luz. Vibração. Luz
Una. Luz Vibral, sem mancha e sem sombra, imaculada.

... Efusão Vibratória ...

*

Se vocês me acolhem, como eu os acolho, junto, Um e Unidos, na liberdade da graça, no instante presente,
além do tempo: Vibração União.

GEMMA GALGANI - 22 de outubro de 2010
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... Efusão Vibratória ...

*

Unidade e pacificação. Unidade, Alegria e graça. Unidade. Vibração. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Luz verdadeira e autêntica porque Alegria, porque Vibração. Unidade e Alegria, em totalidade. Essa de um
Coração radiante de Beleza, de Bondade e de Verdade. Calor e Fogo que não consome. Calor e Fogo.

Verdade.

... Efusão Vibratória ...

*

Na Presença e Vibração de Uriel, também, Agora, no instante, fora do tempo: Presença, Unidade e Presença.
Roda na Roda.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e plenitude. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Desdobramento de Presença e Unidade. Torna-se o Um e o Todo.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Vibração de Alegria e de Fogo.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença em Unidade. Unidade na Presença. Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Irmãs e Irmãos, unidos em humanidade e em Vibração, Presentes a vocês mesmo e Presentes ao Um.
Bênção e graça, em vocês.

... Efusão Vibratória ...

*

Graça de minha Luz. Presença da graça, a de vocês, a nossa, aquela do Um.

... Efusão Vibratória ...

*

Gratidão do Arcanjo Uriel e de minha parte. Amizade e Amor. Vibração.

... Efusão Vibratória ...

*

Para logo, em suas estrelas. Para logo e para sempre, em Unidade e em Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

************

GEMMA_GALGANI_22-10-2010
Carregado por autresdimensions.
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101022_-_SRI_AU...

~ EMOÇÃO E CORAÇÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam a Graça e a Presença.

Sejam agradecidos pela sua escuta.

Eu volto entre vocês, esta noite, como fiz há alguns dias, a fim de prosseguir uma série de conceitos relativos
às emoções e o Coração.

Eu falei, há alguns dias, do que era o medo, do que ele representava como secreção.

Hoje, eu vou além deste conceito de medo para tentar fazê-los apreender e integrar a diferença essencial existente
entre Coração e emoção.

***

A emoção situa-se, irremediavelmente, na noção de 'ação e reação’.

A emoção é, por definição, o que põe em movimento, o que é reativo.

O Coração é ausência de movimento.

O ego está no movimento.

A emoção pertence ao ego, assim como o mental.

A emoção tem por objetivo satisfazer um desejo ou fugir de um perigo, ou remeter-se a um fato, quer esse fato
pertença a um presente ou a um passado.

Em alguns casos, a emoção pode também surgir de uma projeção do mental no futuro, desencadeando, por exemplo,
um medo, uma apreensão.

A emoção, como eu dizia, é secretada, literalmente, pela química do seu cérebro.

Esta emoção se define sempre em um âmbito de reação com relação a uma experiência pré-existente, submetendo-
os, frequentemente, a esta reação imediata.

A característica essencial da emoção é a de situar-se na reação a um acontecimento que afeta o seu presente, quer
a origem deste acontecimento se situe no passado, no presente ou no futuro.

Eu vou tomar um exemplo muito simples para compreender: imaginem, suponham, que uma pessoa os deixe com
raiva, sejam quais forem o objeto e o assunto.

A raiva vai então se manifestar como reação.

SRI AUROBINDO - 22 de outubro de 2010 - Autres Dimensions
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Imaginem agora que vocês tenham decidido, no seu funcionamento, não mais reagir, seja qual for o acontecimento, e
sempre se recolocar 24 horas depois do fato que provocava a reação e, portanto, não reagir no momento, mas

consultar conscientemente esta reação 24 horas mais tarde.

Nesse caso, o que acontece?

É extremamente simples de compreender.

Frente a uma raiva à qual, de maneira muito lógica, vocês responderiam por um comportamento, por ações, por uma
reação, se vocês adotarem, de maneira lúcida, postergá-la por 24 horas, o que vai acontecer?

Ser-lhes-ia possível e concebível expressar uma raiva 24 horas depois de um acontecimento passado?

Não.

Naquele momento, não haverá mais reação.

Evidentemente, este exemplo funciona sobre o ‘princípio da raiva’.

O problema do ser humano é que ele está identificado com as suas próprias emoções.

***

A emoção pode também tomar formas agradáveis e não unicamente desagradáveis.

Assim, as emoções agradáveis podem, até certo ponto, fazê-los buscar ativamente por elas, conduzindo então ao que
é chamado de vício.

Ou seja, algo que vocês vão tentar reproduzir a fim de novamente provar as mesmas sensações, a mesma emoção.

A emoção ‘do prazer’ é certamente a emoção que faz suscitar mais comentários e que é certamente um dos motores
essenciais desta humanidade, seja qual for a forma que assumir esse prazer.

Seja um prazer dos olhos, um prazer social, um prazer sexual, um prazer afetivo ou familiar, ou profissional (existem
muitos), dando uma sensação de satisfação.

Qual é a característica do prazer?

É que ele não persiste no tempo.

É por isso mesmo que o vício do prazer é certamente a coisa mais detestável que um ser humano pode viver porque,
cada vez mais serão necessários estímulos cada vez mais intensos para chegar a sentir a mesma sensação e ter

a mesma percepção desse dito prazer.

O prazer não é a Alegria.

O prazer é sempre obtido em resposta a uma satisfação.

Que isso se refira aos sentidos, e seja qual for o sentido, ou ainda à obtenção de um objetivo desejado e, portanto,
de um desejo.

O prazer e seu corolário são, portanto, desejo e satisfação.

O desejo e a satisfação conduzindo ao prazer jamais são procedentes de fenômenos ligados ao Coração, mas,
sistematicamente, estão ligados ao ego e ao reconhecimento deste ego, quer seja na satisfação, seja qual for, ou na

reprodução desse dito desejo.

***

A emoção os coloca então, permanentemente, em uma ‘lei de ação e de reação’ idêntica à que se encontra na 'lei de
karma’.

Os seres humanos, mesmo sem serem terapeutas, concebem perfeitamente que de algumas emoções passadas
resultam feridas que se manifestam no presente, no corpo ou no funcionamento psicológico do ser.

As emoções estão ligadas diretamente ao que é chamado de Manipura Chakra, ou ‘corpo astral’, também chamado
de ‘corpo emocional’ ou ‘corpo de desejo’.

O corpo de desejo tem um funcionamento que eu qualificaria de semi-automático, cuja característica essencial
é gerar, permanentemente, um movimento, dando, de algum modo, o sentimento, não real, de satisfação.

De fato, a característica da emoção é nascer e desaparecer e jamais se estabelecer na persistência, a não ser, por
vezes, estabelecer-se em ‘alguns vícios’, onde jamais há satisfação, mas busca permanente.

A ação e a reação, ligadas ao corpo de desejo, levam-nos, de maneira inevitável e inexorável, a se afastarem do seu
Ser profundo, porque elas atuam literalmente nas forças existentes neste mundo de desejo, este mundo chamado

de Maya, no qual a humanidade evolui há algum tempo.

***



A maior parte dos ensinamentos, orientais, em todo caso, visaram transcender o desejo sob todas as suas formas.

Transcender não quer dizer controlar.

De fato, querer reprimir um desejo, seja qual for, jamais o faz desaparecer, mas sempre irá fazê-lo reaparecer em um
determinado momento, mais tarde.

O controle dos desejos apenas faz remeter os seus desejos para mais tarde, jamais os faz desaparecer.

O desejo é expresso para provocar uma ação de satisfação que é a própria característica do corpo de desejo ou
corpo astral.

Esse ‘corpo emocional’ está, portanto, ligado às emoções, de maneira formal, ao Manipura Chakra que é a sede
do ego, a sede da apropriação.

A emoção é, portanto, um vetor e a manifestação de um desejo, seja ele qual for.

Desejo que, da mesma forma, remete a estruturas ainda mais arcaicas denominadas vontade.

Vontade que, ela, não está inscrita no cérebro dito emocional – ou límbico – mas diretamente no cérebro arcaico
chamado de reptiliano.

*

*

O desejo, geralmente, apenas faz manifestar ou expressar uma vontade.

O que se esconde atrás desta vontade, seja ela chamada de bem ou de bela, é, sempre, e sistematicamente, a
‘satisfação de uma falta’, seja qual for.

O desejo pode aparecer como sadio e evidente no desenrolar da vida de qualquer ser humano, mas isso
absolutamente não resiste a uma análise mais profunda, onde o desejo vai sistematicamente aparecer como uma falta

a preencher.

***

O ‘corpo de desejo’, assim nomeado nos ensinamentos orientais, é aquele que se opõe ao aparecimento da Vibração
do Coração e ao estabelecimento no Si.

O desejo nutre o ego em um jogo sem fim, em um jogo de satisfação, em um jogo de poder, em um jogo de vontade.

Dessa maneira, então, abraçar a palavra desejo (mesmo se esse desejo lhes parecer, em um primeiro tempo, como
muito nobre e muito justificado) faz apenas expressar, de maneira certamente mais sutil, a aplicação da vontade,

correspondendo a um preenchimento de uma falta.

Todos os desejos, sem exceção, conduzem e se concluem necessariamente pelo preenchimento de uma falta,
mesmo se essa falta não puder ser reconhecida como tal pela consciência do ego que fará de tudo, justamente, para

evitar que vocês tenham ‘consciência’ dessa falta.

Isso se refere tanto à satisfação de um desejo simples, como o fato de se alimentar, onde, aí, no nível fisiológico, é
evidente que há uma falta de nutrição que provoca o desejo de comer.

Mas é exatamente a mesma coisa no que se refere aos desejos mais vitais, mais sociais, mais sexuais, ou
mais naturais, digamos, do ser humano, que refletem então, sistematicamente, um ‘princípio de falta’.

O ego, distanciado e separado, é então caracterizado essencialmente pela falta e por uma insatisfação que jamais irá
encontrar satisfação em si mesmo, mas que vai fazê-los crer nisso.

De fato, qual é o ser humano que não satisfez um desejo, seja ele qual for?

E quem pode dizer que esse desejo jamais se repetiu?

Quem pode dizer que comeu apenas uma vez e que não voltou a comer?

Quem pode dizer que teve apenas uma relação sexual e que jamais repetiu?

O desejo provoca o desejo.

O desejo não pode ser satisfeito.

Esta é uma evidência inscrita nas células humanas, inscrita no cérebro, inscrita no comportamento e na própria
natureza do corpo do ego ou corpo emocional.



***

A problemática vai surgir quando o ser humano começar a falar de Coração, pois, geralmente, no nível do Coração,
cada um ali coloca o conteúdo que é veiculado pela sua própria consciência.

Um cardiologista vai entender o Coração como uma bomba cardíaca.

Um ser no caminho espiritual vai chamar o Coração de seu objetivo.

Um ser realizado, que definitivamente dissolveu o corpo de desejo, vai falar de realização do Si.

Todos esses seres designam, no entanto, a mesma zona do corpo e a mesma zona de consciência, mas cada um vai
expressá-la segundo as suas próprias percepções e segundo a sua própria vivência, a sua própria experiência.

Então, o que se pode dizer de mais correto do que o Coração ser uma bomba?

Que o Coração é afeto?

Que o Coração é sentimento?

Ou que o Coração é o Si?

Toda a diferença está aí.

É que a linguagem, seja qual for a língua, faz referência, para uma pessoa, a um conteúdo semântico e simbólico
preciso que não é absolutamente o mesmo para os sete outros milhões de seres humanos.

Sem exceção.

Não pode então haver definição correta, para o Coração, já que cada um ali coloca uma vivência que é muito
diferente.

***

O Coração nada tem a ver com uma emoção, mesmo um número importante de seres humanos considerando que o
Coração pertence ao mundo das emoções.

Todos os caminhos vicinais situam-se nesse nível: conceber o Coração como uma emoção.

O Coração é emoção unicamente no nível de algumas partes da sua parte física que, aí também, evoluem segundo o
mundo da ‘ação/reação’, a saber, contração e dilatação que um cardiologista vai chamar de sístole e diástole, ou

seja, contração e dilatação do coração, remetendo, aí também, à atração/repulsão, à ação/reação, um movimento de
contração sendo seguido de um movimento de relaxamento.

Assim, não houve mais nenhum passo, como o dado pelo homem, que foi o de equiparar o Coração com a emoção.

***

Vários dos Anciões que vieram lhes falar insistiram em algo de essencial, que é o Coração/Vibração e não o
coração/bomba.

O Coração/Vibração é uma percepção Vibratória, como o seu nome indica.

Ele é também, e, antes de tudo, uma Consciência.

A Consciência do Si, definida em oposição à consciência do ego.

Eu os remeto para isso à magistral exposição que lhes fez UM AMIGO (1).

Quanto a mim, eu chamo sua atenção: se o Coração for um desejo (tal como vocês o nomeiam), se o Coração for
uma vontade, ele já não é mais o Coração, pois o Coração não é nem desejo, nem vontade, nem emoção.

O Coração é um ‘estado’, além da bomba cardíaca, um estado que eu qualificaria ao mesmo tempo de móvel e
de imóvel, mas, sobretudo, que é totalmente desprendido do conceito de ‘ação e reação’.

A problemática, e geralmente no nível do que foi chamado de chakra do Coração: as próprias tradições subdividiram
esse Coração em dois aspectos, chamados de mental discursivo ou mental inferior e de mental superior, que eu

chamei, na minha vida, de Supramental.

Tudo opõe o Coração mental e o Coração Supramental.

O coração mental é submisso, como a bomba cardíaca, ao ‘princípio de ação e de reação’: eu ajo e eu adoto um
comportamento em reação a um aprendizado vivido.

Eu adoto tal conduta social em função de um aprendizado que eu recebi.

O comportamento é, portanto, oriundo do mental inferior.

O mental superior está, ele, em um outro registro, nada mais tendo a ver com a ação/reação, dado que o próprio
‘princípio de revelação do Supramental’ situa-se nos ‘princípios da Unidade da Luz’ revelada, desvendada,

manifestando-se pela Vibração e pela Consciência, profundamente diferente do que aquela que existe no corpo de



desejo.

***

Muitos místicos estabelecidos no Supramental e no Coração, antes mesmo que o Supramental se revelasse à
humanidade em meio à consciência ligada ao que é chamado de cabeça, perceberam o que eu chamei, eu
mesmo, para vocês, de switch da Consciência: o momento em que a consciência vai passar do ‘corpo de

desejo’ para o ‘corpo de Budado’.
Esse corpo de Budado é marcado por uma sensação de impermanência, por uma sensação de dissolução, por

uma sensação onde as barreiras, onde a ação/reação, ou os desejos, apagam-se totalmente.
O Ser que se encontra no centro do Ser não tem, efetivamente, mais qualquer desejo, não está mais

identificado com as suas emoções ou com o seu mental.
O corpo de desejo, a personalidade, está permanentemente identificado e projetado em seus próprios

desejos, conscientes ou inconscientes, e em suas próprias atividades mentais conscientes e cognitivas, ou
inconscientes e subconscientes.

O Supramental nada tem a ver com tudo isso.
O Supramental é estabelecimento na vacuidade e, ao mesmo tempo, na Vibração, onde não existe mais nem

desejo, nem emoção, nem vontade, nem atividade mental, nem comportamental.
A qualidade da Consciência estritamente não importa.

A consciência do ego, o corpo de desejo, está em oposição total, em oposição absoluta ao ‘corpo do Ser’.

***

O ego e o Si apenas podem se entender excepcionalmente.
Enquanto existir um desejo em vocês, quer esse desejo lhes pareça justificado e normal (no sentido de
sociedade ou no sentido do seu desenvolvimento pessoal, ou da sua busca pessoal), não pode ali haver

acesso ao Ser.
Toda a sutileza vem daí.

Assim, a maior parte dos ensinamentos os orientou por uma busca dita Interior, esotérica ou espiritual, dando-
lhes literalmente falsas esperanças de que, satisfazendo a sua sede de conhecimento de si mesmo, que se
apropriando de um dado conhecimento ou de um outro conhecimento (exteriores a si mesmo) vocês iriam

chegar ao estágio do Si e do Coração.
Isso é impossível.

O único modo de penetrar no Coração e no Coração do Ser apenas pode ocorrer pelo que o Arcanjo ANAEL
chamou de abandono à Luz.

O abandono à Luz é um ato consciente.
Mas este ato consciente não depende do corpo de desejo, ele não depende da vontade, ele não depende,

especialmente, de um comportamento, mas, sim, de uma rendição.
É esta própria rendição, chamada, em outras tradições, de ‘crucificação do ego’, que vai permitir a passagem

do corpo de desejo ao corpo do Ser.
É por isso que os Yoga, no Oriente, descreveram, do modo mais minucioso possível, o que acompanha a

passagem de um estado de consciência ao outro.
A descrição, tal como foi feita nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, a descrição que foi feita pelo ‘Kriya Yoga’ (por

exemplo, e não é limitativo), insistiram amplamente na descrição de uma série de sinais, extremamente
precisos, refletindo a passagem do corpo de desejo ao Coração do Ser, indo descrever, até mesmo,

os sinais correspondentes ao estabelecimento definitivo no Ser.
Coisas, obviamente, que o conhecimento exterior jamais irá lhes falar, evidentemente, justamente para evitar-

lhes, de modo por vezes muito malicioso, de ir para o seu Ser.

***

Assim, o ser humano, há muito tempo, vai de conhecimento em conhecimento, que lhe dá o
progresso aparente, o sentimento aparente, de ampliar o seu campo de percepção.

Mas não é nada disso.
A única coisa que se amplia é a cabeça, e unicamente a cabeça, e isso, em todos os sentidos do termo.

O Coração não se importa com qualquer conhecimento ou com qualquer experimentação que não toque o
Ser diretamente.

Tudo o que é aplicado ao exterior de si é perdido para o Si e enriquece, de modo interminável, o corpo de
desejo.

Deste modo, então, o ‘corpo de desejo’ jamais irá conduzi-los ao Coração do Ser.
A sua vocação, a sua finalidade é, justamente, exatamente o contrário do caminho do Coração.

A tal ponto que a falsificação, no nível espiritual, consistiu em desviá-los do seu Coração para fazê-los ir em
níveis dos quais mesmo Buda, em pessoa, ele próprio, disse: «quando você encontrar os poderes, salve-se



rapidamente».

***

O que acontece com este mundo de hoje que não está aberto no nível do Coração?
Ele tem sede, em meio ao seu ‘corpo de desejo’, de uma espiritualidade.

Ele tem sede de conhecimento.
Ele tem sede de saber quem é.

Ele tem necessidade de saber o que ele foi.
Ele tem necessidade, sobretudo, de saber o que ele será.

E ele tem a impressão, esse ‘corpo de desejo’, de realizar o Si.
Ora, nada o afasta mais do que esta atitude mental e esse comportamento.

Apenas, justamente parando esse ‘princípio de balanceamento’ (ação/reação), justamente parando a
consciência no instante, assim como foi denominado «aqui e agora», que pode se revelar e se concretizar o Si.

De outro modo isso é estritamente impossível.
Alguns ensinamentos vão ainda até elogiar a abertura de funções espirituais das quais efetivamente Buda dizia
para fugir (os ‘poderes da alma’) que são, geralmente, e que irão permanecer, aliás, os poderes espirituais que

estritamente nada têm a ver com a mestria ligada ao Coração.
A ilusão vai continuar, portanto, com força total, especialmente porque não pode haver qualquer satisfação na

abertura do ego espiritual, mas, bem mais, o enriquecimento do ‘corpo de desejo’ que vai, por sua vez,
envenenar, literalmente, esse corpo de desejo e fazê-lo ir em um caminho onde os desejos vão aparecer como

cada vez mais aumentados.
Quer se refira aos desvios no nível da alimentação, quer se refira aos jogos de sedução dos outros, no sentido

mais amplo, no sentido da manipulação, da dissimulação e da aparência de verdadeiro.
O ‘corpo de desejo’ pode apenas sair crescido desse gênero de iniciação que, efetivamente,nada tem a ver

com o Coração.

***

O Coração jamais será, estritamente jamais, uma iniciação.
Initiare, em latim, quer dizer ‘colocar-se no caminho’.

O Coração não tem necessidade de ser colocado no caminho, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
O jogo do ‘corpo de desejo’ significa, portanto, afastá-los, permanentemente, desta realidade eterna inscrita

em vocês, que é o Si que, efetivamente, não tem necessidade de caminho, dado que ele É, de toda a
Eternidade.

Ele tem somente necessidade, e isso é profundamente diferente, de um reconhecimento e de
uma reconexão.

Isso nada tem a ver com qualquer iniciação.
Aqueles que queriam conduzi-los a uma ‘iniciação’ não estão, seguramente, no caminho do Coração, porque o

caminho do Coração é o caminho do instante.
Ele não pode ser sugerido através de uma iniciação, seja ela qual for, através de um ritual, seja ele qual for,
pois o estabelecimento no Ser apenas se realiza quando todo o desejo é transcendido e não reprimido.

Assim como disse o próprio CRISTO: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».
Quais são os frutos?

Será que são frutos ligados ao corpo de desejo, com um reforço de impulsos, um reforço da exaltação das
emoções, sejam quais forem, ainda mais exacerbadas do que anteriormente, com um sentimento de prazer ou

um sentimento de frustração?
Ou então, ao contrário, será que o caminho do Coração leva ao desaparecimento do corpo de desejo?

O que não significa que o homem que vive isso não expresse mais desejos fisiológicos.
Simplesmente, não são mais os seus desejos que comandam, não é a vontade de reprimir um desejo que

comanda, mas o estabelecimento na plenitude ou na vacuidade, que corresponde ao Coração.

***

O Coração não é, portanto, ação, nem reação.
Ele é Ser.

Ele não é, certamente, saber.
Ele é estabelecimento em meio à Presença.

Alguns Arcanjos, entre vocês, fizeram-nos aproximar deste estado Vibratório especial denominado
a Presença.

Alguns de vocês, através das Núpcias Celestes, ou mais recentemente, começam a perceber essas
famosas Vibrações.



Evidentemente, como quis dizer e estipulou UM AMIGO, existem muitos estados intermediários que permitem
levar até ao estabelecimento permanente no Coração.

A Consciência do Ser é estabelecida de maneira definitiva no Coração unicamente quando tem acesso ao que
é denominado os dois últimos Samadhi: o estabelecimento da Alegria e o estabelecimento da dissolução.

Anteriormente, qualquer retorno a outra realidade, ligada ao ego, era sempre possível, se bem que, quanto
mais quem avança no caminho do Ser, se reforça no Ser, ele mesmo.

Apenas alguns egos - ‘corpos de desejos’ particularmente resistentes, implicados em comportamentos
aberrantes - que vão tentar se nutrir da Vibração do Ser.

Assim que a Consciência começa a se estabelecer no Ser, o ‘corpo de desejo’ se modifica.
A percepção Vibratória torna-se totalmente diferente.

Lembrem-se de que a ‘percepção das Vibrações’ (ou do que vocês chamam de Energia) nada tem a ver
enquanto vocês estiverem no nível do ego, e ela se torna completamente diferente assim que vocês passam

no nível do Coração.
A Vibração ligada ao ego é uma Vibração de natureza eletromagnética que vai ser descrita e percebida por

todos e por cada um que tiver desenvolvido a sua própria Energia vital.
A percepção da Energia não é absolutamente o reflexo da abertura do Coração.

Em um determinado momento, durante as primeiras etapas do estabelecimento na Consciência do Ser,
aparece uma nova Energia, que eu qualifiquei, na minha vida, de Energia Supramental, Energia vinda do ‘plano

de la Cittá’, que nada mais tem a ver com a Energia prânica, que se manifesta segundo características
totalmente diferentes, cuja própria circulação, no corpo ou ao redor do corpo, nada mais tem a ver com as

Energias prânicas.
A característica não é uma circulação, no sentido eletromagnético.

É um Fogo.
É a palavra que pode voltar frequentemente.

Um Fogo ardente que, no entanto, não consome.
Isso pode ser também, durante a realização do último Samadhi ou das suas primícias, um Fogo devorador,

formigando todo o corpo bem depressa, que está ligado à agregação das partículas Adamantinas no canal do
Éter ou Sushumna e nos diferentes chakras.

***

As Energias prânicas podem se manifestar nas emoções.
Elas vão dar, então, correntes de ar girando ao redor da pessoa e podendo fazer crer que há estabelecimento

no Ser.
Isso é uma ilusão.

O Ser jamais será esse tipo de Energia e esse tipo de consciência.
O estabelecimento no Coração é perceptível para aquele que ali se estabelece.

O famoso switch da Consciência é uma realidade quando ela é vivida.
Isso vai se refletir, instantaneamente, por uma modificação das referidas percepções energéticas, no nível do

corpo, onde as Energias prânicas vão progressivamente dar lugar para o que é chamado de Energias
Supramentais ou ‘plano de la Cittá’.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a consciência do ego e a Consciência do Ser.
Nas manifestações também, que foram dadas nos ‘Yoga Sutras’ de Patanjali, ou também nos ensinamentos do

‘Kriya Yoga’, o aparecimento de indicadores que são a Nada ou o ‘Canto da alma’, os Siddhis também que
aparecem (os ‘poderes da alma’), que são, ainda uma vez, apenas poderes, mas que refletem, entretanto, um

caminho para o Coração.
O Coração é também o estabelecimento, em meio à Unidade, da Vibração.

***

A diferença essencial, também: a Vibração ligada ao ‘corpo de desejo’, manifestada no nível da ilusão (que nós
chamamos, com vocês, de ilusão Luciferiana) vai desencadear uma série de coisas ligadas à visão.

Visão surgindo precisamente com os olhos fechados, ou seja, no nível do terceiro olho, o que não existe
absolutamente durante o estabelecimento no Ser, onde a própria percepção do que é chamado de Luz

Luciferiana não existe mais.
A percepção se torna diretamente empática.

Isso poderia se expressar pelas seguintes palavras, mas que não expressam, contudo, a Verdade intrínseca
do que é vivido: a visão Luciferiana é uma projeção em uma tela denominada mental ou na tela do terceiro

olho; a visão do Coração é um conhecimento instantâneo.
Há conhecimento direto, conhecimento estabelecendo-se pela Verdade do que é percebido, na Unidade, e não

mais por qualquer identificação visual ligada aos olhos fechados.
Toda a diferença está nesse nível.



***

As Vibrações, é claro, acompanhando o ego espiritual no corpo de prazer, nada têm a ver.
No ‘corpo de desejo’, ou no ‘corpo do ego espiritual’, a Energia pode ser muito ampla, mas ela é de natureza

diretamente procedente do ‘corpo de desejo’.
Ela vai, portanto, envolvê-los, encantá-los, exaltá-los, conduzi-los a condutas que nada têm a ver com o

Coração.
A Energia do Ser, ou ‘corpo do Ser’, que se manifesta no nível do Coração, vai colocá-los em ressonância ao

nível do Coração e vai fazê-los apresentar características semelhantes, mesmo se isso permanecer do
domínio da experiência e não do estabelecimento da Vibração, daquele que manifesta esta Vibração cardíaca.

Há uma diferença essencial, também, é que a Vibração do ‘corpo de desejo’, no ego espiritual, vai provocar
uma série de desvios.

Ela vai arrastá-los, obviamente, na emoção.
Vai exacerbar as suas próprias emoções, ao invés de contê-las e de controlá-las.

É toda a diferença com a Vibração daquele que está no Coração e, portanto, no ‘corpo do Ser’.
Evidentemente, é muito lógico que muitos seres humanos sejam seduzidos, literalmente, pelos ‘poderes da

alma’.
A visão das suas vidas passadas, a visão de uma série de coisas em relação com o terceiro olho pode ser

extremamente sedutora e perturbadora.
Mas, em qualquer caso, e toda a armadilha está aí, isso não vai corresponder a um estabelecimento no Si.

***

Quanto mais se desenvolver a Vibração do terceiro olho, mais vocês irão se afastar da Vibração do Coração.
Não pode existir, de maneira simultânea, Vibração do Coração e Vibração do terceiro olho.

Por outro lado, é evidente que, com as Núpcias Celestes, o terceiro olho não está mais limitado à sua parte
congruente denominada Triângulo Luciferiano, já que houve o Coroamento, a Redenção e, portanto, há

realmente chakra existente no nível do terceiro olho.
Mas o chakra não é unicamente o terceiro olho, ele é o conjunto da Coroa percebida no nível da cabeça.

Isso é já uma distinção extremamente importante.
Em seguida, observem, em vocês, o que se estabelece.

Será que se estabelece, em vocês, a reação?
Será que se estabelece, em vocês, um estado de Paz, de serenidade, de vacuidade e de plenitude ao mesmo

tempo?
Ou então, será que se estabelece em vocês uma falta, um desejo, uma necessidade?

Toda a diferença se situa também, na sua Consciência, nesse nível.
E, enfim, algo que jamais poderá enganá-los, seja qual for o aspecto Vibratório - quer seja nas primeiras etapas

do estabelecimento do corpo do Ser, como em sua realização final, denominada Maha Samadhi -
obviamente há percepção consciente de uma Vibração existente ao nível do peito.

Algo que jamais vai existir ao nível do terceiro olho e do ego espiritual.

***

Certamente, alguns seres puderam viver a experiência inicial de Vibração do Coração, mas não é por isso, se o
ego espiritual tomar a dianteira, que eles vão se estabelecer na Vibração do Coração.

A emoção participa, irremediável e definitivamente, como eu disse, do ‘corpo de desejo’.
O Coração Vibral é tudo, exceto uma emoção.

Ele é estado.
Estado de Ser.

Estado de realização.
Estado de Despertar autêntico e não de Despertar Luciferiano.

O ‘acesso ao Si’, pela Vibração do Coração, vai conduzir, sobretudo neste período (o que não era possível na
minha época e também durante vários anos depois), ao que é chamado de Corpo de Estado de Ser.

Uma série de sinais também pode se manifestar, naquele momento, significando que o momento não chegou
para acederem a este Estado de Ser, mas para se estabelecerem, cada vez mais duravelmente, no Si.

Naquele momento, podem se manifestar o que eu chamaria de Energias coercitivas no nível das raízes dos
membros, impedindo-os, literalmente, de deixar esse corpo, pois não houve suficiente transcendência do

‘corpo de desejo’.
De fato, a Vibração do Coração e o estabelecimento da Consciência, no Ser, vão dissolver e desagregar

progressivamente, de acordo com tempos que são diferentes para cada um, o ‘corpo de desejo’.
Isso pode se estabelecer instantaneamente, como levar, apesar da quantidade e da qualidade da Luz que

chega até vocês, algum tempo.



Durante esse tempo, é importante respeitar as demandas da Vibração do seu corpo que são, de fato, as
demandas da própria Luz que lhes permite evitar as armadilhas.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha necessidade de lhes comunicar, relativas às emoções e ao Coração.
Eu estou, evidentemente, à disposição de vocês, para completar esta exposição, se isso for necessário.

***

Questão: o que você entende por respeitar as Vibrações do nosso corpo?

Há momentos, quando a Consciência se estabelece em meio ao Coração, em que o corpo vai manifestar
sensação de gravidade, de peso, que não é destinado a impedi-los de viver o Coração, muito pelo contrário,

mas unicamente destinados a estabelecê-los ainda mais facilmente no Coração.
A percepção, mesmo de incômodo, de dor, no nível dos membros ou de segmentos dos membros, vai

fortalecê-los no estabelecimento no Ser.
Não há que combater.

Isso não é um tormento.
Isso não é um impedimento, mas, bem mais, uma direção da Energia, inteiramente, para o Coração.

O relaxamento das extremidades e dos membros poderá ocorrer a partir do momento, como eu disse, em que
o ‘corpo do desejo’ for suficientemente dissolvido.

***

Questão: poderia dar um exemplo de desejo e um método para transcendê-los?

Cara Irmã, assim como eu disse, não é possível transcender o desejo combatendo um desejo, pois ele irá
voltar, inexoravelmente, sob a mesma forma ou sob outra forma.

Querer combater o desejo é uma ilusão.
Não pode haver luta contra um desejo.

Um desejo corresponde a uma falta e qualquer falta, na matriz, tem necessidade de ser preenchida.
Assim, portanto, não há exemplo a dar.

Apenas no estabelecimento do Ser que pode se dissolver, começar a se dissolver, o ‘corpo de desejo’, mas
absolutamente não antes.

***

Questão: aspirar ao Estado de Ser pode ser uma forma de desejo?

Tudo vai depender se houver abertura do Coração ou não.
Se a Vibração do Coração estiver ativa, naquele momento, há uma aspiração que não é um desejo, nem uma

vontade.
Eu chamaria isso de ‘tensão’, ligada ao abandono à Luz.

Esta tensão não pertence ao corpo de desejo, já que ela nasce em meio mesmo à Vibração do Ser.
O que não é de modo algum a mesma coisa.

A partir do momento em que o ‘corpo do Ser’ não estiver desperto, naquele momento, a tensão para o Estado
de Ser reforça o ‘corpo de desejo’.

Ela irá provocar, naquele momento, ainda mais frustração, ou mesmo negação.

***

Questão: é o abandono à Luz que vai permitir a dissolução do corpo de desejo?

Perfeitamente.
Você pode começar a se estabelecer na Vibração, pela experiência, em meio ao Ser.

Algo hoje extremamente mais fácil do que antes da chegada da primeira Onda Galáctica.
É por isso que nós insistimos no fato de que não há qualquer barreira além daquela do ego para aceder à

dimensão do Coração.
Obviamente, o modo de ali aceder pode ser diferente para cada um, ainda mais que o ‘corpo de desejo’, como
eu demonstrei, é uma oposição importante ao estabelecimento no Ser, pois o ‘corpo de desejo’ apenas existe

pela existência de desejos e de faltas.



Preencher uma falta, seja ela qual for, não basta para fazer desaparecer o ‘corpo de desejo’ porque, naquele
momento, o ‘corpo de desejo’ irá encontrar outras faltas para preencher e isso é sem fim.

Apenas na realização do Ser ou, em todo caso, começando a viver as experiências do switch da Consciência,
como lhes foi proposto, que vocês poderão, pouco a pouco, começar a dissolver e a desagregar, literalmente,

o ‘corpo de desejo’.
Ainda uma vez, esta dissolução, esta desagregação pode apenas ocorrer se houver o abandono à Luz.

O abandono à Luz, assim como expôs o Arcanjo ANAEL, é um dos elementos motores da realização do Si e
do Estado de Ser.

O abandono à Luz é o abandono da sua própria vontade, correspondendo, assim, às frases pronunciadas por
CRISTO, e que são bem reais: «que a sua vontade seja feita, e não a minha».

Naquele momento, há aceitação da entrega da sua própria vontade, não a uma autoridade exterior, mas a uma
autoridade Interior, que é a FONTE e, portanto, a Vibração do Coração.

Então, é claro, desde a associação das novas frequências, uma chave lhes foi dada: o estabelecimento
da nova Tri-Unidade.

A ativação do que é chamado de 9o. Corpo favorece a eclosão do que é denominado Samadhi, favorece,
portanto, assim, de maneira direta e indireta, o estabelecimento da sua Consciência no Ser.

É preciso então passar, naquele nível, da experiência ao estabelecimento permanente.
O que apenas pode ser feito pela repetição da própria experiência do Samadhi ou da Vibração do Coração.

Alguns seres ali chegam na primeira vez e se estabelecem de maneira definitiva, instantaneamente, no
Coração.

Outros vão ter necessidade, ao contrário, de dissolver progressivamente, pelo estabelecimento da Vibração do
Coração, o ‘corpo de desejo’.

Tudo é, evidentemente, em função do seu próprio caminho e não da sua vontade.

***

Questão: ao que corresponde o fato de acordar com o peito queimando?

Isso corresponde, incontestavelmente, ao afluxo da Onda Galáctica e das partículas Adamantinas, das
partículas da Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e da FONTE, que se vertem sobre a Terra já há

vários anos.
Agora, isso não basta para fazer um Despertar do Coração, mas são as primícias.

Isso significa que há, efetivamente, acúmulo de partículas Adamantinas no nível do corpo.
O Arcanjo ANAEL lhes falou, há um ano e meio, desta importância capital do abandono à Luz.

***

Questão: qual é o significado de sentir um apoio muito forte no nível do terceiro olho?

Cara Irmã, isso depende, obviamente, se o Triângulo Luciferiano estiver invertido ou não.
Ele foi invertido pela ação Micaélica em 16 de outubro, há muito poucos dias.

Assim, portanto, nesse momento, o Triângulo chamado de Luciferiano é levado a trabalhar Vibratoriamente de
maneira muito intensa devido mesmo a essa reversão.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes digo e eu o repito, vocês não estão sozinhos, mas apenas vocês, em
particular, que podem se estabelecer no Coração, por que é sua decisão, por que é sua escolha.

Cabe a vocês escolherem, como foi dito e repetido.
Eu os convido a ler e a reler a minha primeira intervenção, há alguns dias, sobre o conceito de choque e

de medo (ndr: intervenção de 17 de outubro de 2010) (2).
Vocês ali lançam mão dos mecanismos de funcionamento extremamente precisos do ser humano, quer eles

estejam no ‘corpo de desejo’ ou no ‘corpo do Ser’, que serão total complemento ao que eu acabo de exprimir.
Irmãos e Irmãs, o meu Amor e a minha gratidão os acompanhem.

Eu lhes digo até muito em breve.



************

1 - UM AMIGO (16.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2010-autres.html

*

2 - SRI AUROBINDO (17.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://autresdimensions.info/articlec24d.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-22_octobre_2010-articlec24d.pdf

22 de outubro de 2010

(Publicado em 26 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-22_octobre_2010-articlec24d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2010-autres.html
http://autresdimensions.info/articlec24d.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


~ ALÉM DA ILUSÃO ~

Do meu Coração ao seu Coração, gratidão pela sua Presença.

Caros Irmãos e caras Irmãs desta humanidade, eu sou aquele que lhes deu o ensinamento desse novo conjunto de
yoga (*).

Este conjunto é aquele que lhes permite, colocando em ressonância, no Interior mesmo de sua estrutura Ilusória,
pelos gestos, pelas posições e pelas palavras, a capacidade de Vibrar além da Ilusão e da separação.

Eu sou, como alguns de vocês já sabem, um dos Anciãos Melquizedeques.

Nós tentamos, todos juntos, emitir-lhes, para além de qualquer dogma religioso ou cultural, um conjunto de meios
tornando-os aptos a Vibrar no Coração, a se aproximarem de sua Verdade, para além desta Ilusão.

Nós nos regozijamos com vocês porque, assim como lhes foi anunciado desde agora três semanas, há a capacidade
nova para a humanidade, em sua totalidade, para irem ao nível do Si.

Eu insisti, há alguns dias, e eu desenvolvi longamente as diferenças que podem se manifestar entre o ego e o Si.

O Si, que é uma passagem obrigatória, de algum modo.

A realização do Si é, de fato, a Vibração que lhes permite aceder e que lhes permitirá aceder, no momento vindo, ao
seu Veículo Eterno, seu veículo de Eternidade, aquele a que nós denominamos Estado de Ser.

***

A realização da Cruz e dos 4 Pilares (chamados, Atenção, Intenção, Ética e Integridade) é um quadro em meio ao
qual vocês podem se aproximar de seu próprio Coração, de sua própria Essência e de sua própria Verdade.

Eu insisti, também longamente, sobre a ressonância e a relação existente entre aConsciência e a Vibração, onde a
Consciência é a percepção de certo número de modificações existentes em suas estruturas físicas.

Hoje, um número cada vez maior de seres humanos ativou a Coroa Radiante da cabeça, o Triângulo do Coração, e
esta última fase vê, atualmente, o despertar do Triângulo Sagrado e do sacro, conduzindo ao seu retorno à

Unidade, possível de um instante para o outro, em sua trama temporal.

O mais importante, contudo, é se aproximar e Vibrar em sua Presença, em sua Unidade, quer dizer, no Interior de
sua Coroa radiante do Coração e do Triângulo da nova Tri-Unidade, revelando e desvendando em vocês a Vibração

UM AMIGO – 22 de outubro de 2010
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final, conduzindo-os a experimentar o Si.

Isso passa, obviamente, pela abertura de uma Porta específica, correspondendo à ativação, à passagem desta ‘Porta
Estreita’.

Jamais as emoções, jamais o mental poderá facilitar-lhes a passagem desta Porta (ndr: passagem do 8º ao 9º corpo).

É, justamente, apenas na parada da atividade mental e emocional que pode se produzir a abertura e o renascimento
à Verdade.

Jamais uma emoção, qualquer que seja, jamais uma atividade mental, permitir-lhes-á tocar este estado de Graça, de
felicidade e de plenitude.

Não é questão de denunciar, de denegrir ou de prejudicar quem quer que seja, mas, simplesmente, de tomar
Consciência de que a Verdade não estará jamais no conhecimento, qualquer que seja, nem na aplicação de

qualquer esoterismo ou de qualquer conhecimento dito Interior.

A Verdade pode apenas ser tocada pela Vibração e pela própria Consciência, proporcionando, de maneira
instantânea, a felicidade suprema.

A realização do Si não se importa de conhecer os diferentes meios que lhes foram dados em sua estrada, nesta
Ilusão denominada matriz e que nós, orientais, a chamamos, desde já muito tempo, de Maya.

Vocês não podem sair da Ilusão estudando a Ilusão.

Bem ao contrário, apenas soltando, abandonando-se a si mesmo à Inteligência e à potência da Luz que vocês
poderão, no espaço de um instante, voltar sua consciência do ego ao Si.

De fato, a passagem da Porta Estreita é também, a seu modo, uma forma de ‘reversão’, um cruzamento, de algum
modo.

Em um determinado momento, vocês estão numa consciência limitada, falsificada, onde predomina o medo, onde
predomina a tristeza, onde predomina a atividade do mental e das emoções, confinando-os sempre mais nos

esquemas condicionados, criados para vocês e condicionadores, fechando-os cada vez mais na Ilusão, na Ilusão
também, que um dia, mais tarde, tudo irá melhorar.

Isso não pode ser verdadeiro.

***

Não pode haver Verdade, não pode haver Alegria no jogo das emoções, no jogo do ego e no jogo do mental.

Justamente apenas cessando todas essas atividades que pode se abrir a ‘Porta do Si’, conduzindo-os a viver a
Alegria, o Samadhi, o estado de felicidade absoluta relacionada a esta descoberta e ao estabelecimento da

Consciência nesta Verdade.

É a isso que vocês são chamados, agora.

Obviamente, seu mental, suas emoções, suas estruturas de vida, suas próprias funções nesta vida Ilusória e matricial,
vão tudo fazer para afastá-los do que vocês são.

Sejam os parentes que não vivem, evidentemente, a mesma coisa que vocês, sejam suas atividades, aquelas que
os «alimentam».

Os jogos de papel e os jogos da sociedade, suas interações sociais são os elementos os mais bloqueadores e os que
mais restringem seu acesso a este Estado de Ser e, antes de tudo, ao Si.

Então, o que quer dizer isso?

Isso quer dizer que precisaria fazer desaparecer, de maneira exterior, tudo o que é seu ambiente?

Não, de forma alguma.



Trata-se, simplesmente, de deixar se estabelecer em vocês a Graça.

Não renunciar a viver, mas renunciar a expressar ou manifestar um poder no conjunto de sua vida, quaisquer que
sejam os setores, a fim de reencontrar seu poder sobre você mesmo, sua própria mestria.

Isso não é, tampouco, controle.

Querer controlar, querer o bem, querer o mal, querer que tudo vá bem não é a Verdade da Graça.

O Si está bem além de tudo isso.

O Si é a realização de uma Vibração consciente, conduzindo-os a experimentar o Fogo do Éter e o Fogo do Coração,
traduzindo-se pelas manifestações diversas e variadas referentes, essencialmente, à região de seu peito.

***

Alguns seres, atualmente, tocaram esses estados Vibratórios.

Tocar um estado Vibratório é uma experiência.

Viver a experiência não basta para se estabelecer na permanência deste estado.

Isso apenas pode ser mantido por uma Atenção, uma Intenção e, sobretudo, uma Ética e uma Integridade de cada
instante, de cada sopro, visando, como eu o fiz quando de minha última vida, a velar, a cada sopro, a não perder esse

sopro e esta Verdade.

Esta vigilância não é uma atenção do mental, mas uma Atenção direta da Consciência pura, da Consciência
desprovida de qualquer objeto pertencente a esse mundo.

O que não quer dizer, ainda uma vez, que precisaria se retirar desse mundo, mas, bem ao contrário, ali estabelecer
toda a Presença do Si, em meio mesmo deste ambiente.

É o único modo, para vocês, de deixar se emanar a Luz de vocês, a fim de se tornarem, como lhes disse o Arcanjo
Miguel, os Ancoradores da Luz e os Semeadores da Luz.

Realizando o Si, isso se estabelece a cada minuto de sua vida, pela Vibração do Coração.

Apenas nesta Vibração e nesta Consciência de Alegria que pode se abrir, em vocês, o conjunto de seus potenciais
espirituais novos e a promessa, sobretudo, de seu acesso ao seu corpo de Eternidade.

Cada um de vocês tem um destino e um caminho diferente.

Cada um de vocês tem uma origem diferente e um destino diferente.

Não creiam que todo o mundo deva ir ao mesmo lugar, porque não são vocês que decidem, é sua própria
Consciência.

Do lugar onde se situa sua Consciência, de seu aspecto limitado ou ilimitado, decorrerá seu acesso ao Ilimitado ou
sua manutenção no limitado.

Não pode ser de outro modo.

A ‘lei de atração e de ressonância’ atuará plenamente.

Como o sabem, os tempos são descontados.

Resta-lhes extremamente pouco tempo para realizar o que vocês são.

Vocês não poderão realizar o que vocês são atrasando-se no que bloqueia, no que incomoda.

Vocês não poderão realizar o que vocês são apegando-se, vocês mesmos, aos seus conflitos, aos seus papéis, às
suas Ilusões.

Apenas estabelecendo-se em sua Verdade final que vocês serão úteis ao serviço da Terra, na humildade e
na simplicidade.



Assim, se nós insistimos longamente sobre a humildade e a simplicidade, é que não basta viver a experiência do
Coração, desta Consciência Ilimitada.

É preciso, também, que esta experiência se torne um ‘estado permanente’, senão, há riscos, é claro, para todo ser
humano, de se deixar arrastar pelos pólos cefálicos ou pelos os pólos sexuais que são os dois pólos da Ilusão que

virão se alimentar, enquanto vocês não estão estabelecidos em seu Coração, enquanto vocês não estão, de maneira
definitiva, estabilizados na Vibração da Alegria.

É a época que é assim.

***

Como o sabem, a Luz vem a vocês e ela vem bater à sua porta.

Ela não pode abrir sua porta.

A porta do Coração, apenas você que pode destrancá-la do Interior e somente do Interior.

A tradução desta abertura, evidentemente, a manifestação da Vibração, quaisquer que sejam os aspectos e,
sobretudo, o estabelecimento de sua Consciência na Alegria Interior onde, brutalmente, vocês tomam Consciência de

tudo o que não é o real.

Vocês tomam Consciência de que sua existência, na totalidade, não é a Verdade e, no entanto, vocês aí estão.

Mas a diferença é capital, porque ela lhes permite colocar um ‘olhar novo’ sobre o que vocês são, em Verdade, ver
além dos papéis que vocês têm, bem além das funções que vocês ocupam.

É a isso que vocês são chamados e que vocês serão chamados cada vez mais frequentemente.

É claro, é lógico que os seres humanos que não seguiram até o presente um «caminho de despertar» (se é que se
possa falar de caminho de despertar para esta Dimensão do Coração) estejam mais aptos a manter a própria

Vibração na Consciência Unificada.

Muitos seres vão se encontrar atirados entre dois polos.

Entre uma verdade ilusória que os arrasta na densidade, o peso, e uma Verdade eterna, que os arrasta para a
leveza, para a Alegria Interior e para a felicidade.

É claro, o peso das crenças da Terra é tão grande que ele pode alcançá-los em alguns momentos e levá-los a reagir,
a sair de seu estado de Unidade e a novamente se estabelecerem na Dualidade, na ação/reação e no mental.

Esse jogo de vai-e-vem é mais ou menos pronunciado para cada um de vocês.

Quanto melhor vocês conseguirem estabilizar sua Vibração e sua Consciência concomitantemente, ao nível do
peito, melhor será e cada vez mais fácil e cada vez mais evidente estabelecerem-se em sua Presença e em sua

Unidade.

***

Eu não desenvolverei mais as distinções e o que separa, opõe, inteiramente, o ego e o Si, porque isso foi dito (**).

Mas eu gostaria de abrir um espaço de trocas entre nós, se existe em vocês questionamentos relativos a essas
manifestações e a essas transformações da Consciência, que vocês vivem, todos e cada um, cada um a seu ritmo.

Se eu posso trazer um esclarecimento, eu o farei, com grande prazer de meu Coração a seu Coração.

Não existe qualquer obstáculo, ainda uma vez, de idade, de condição física ou psíquica, de carma ou do que quer
que seja mais, que possa impedi-los de se estabelecerem no Si.

Há apenas as relutâncias e as resistências preexistentes em seu próprio mental, em seu próprio ego, que fará
sempre tudo para impedi-los de encontrar a Verdade.



Obviamente, após, uma vez que a experiência do Coração foi vivida, podem aparecer para alguns, não
suficientemente pacificados e estabilizados no Coração, as ‘armadilhas’.

Evidentemente, alguns seres ali caem alegremente, ou de modo muito mais sutil e de modo invisível, nos primeiros
tempos.

Lembrem-se de que a garantia de sua autenticidade e de sua Alegria é a Vibração de seu chakra do Coração e do
centro do Samadhi, denominado 9º corpo.

Enquanto vocês não tenham voltado a fechar a porta de passagem do ego ao Coração, é possível, efetivamente,
voltar a descer ao ego.

Esse basculamento, esse vai-e-vem entre o plexo solar (Manipura chakra) e o plexo cardíaco (chamado
de Anahata chakra) se faz de maneira espontânea.

Ele é, contudo, um momento, localizável entre todos, onde vocês se estabelecem, de maneira definitiva, no Si.

Naquele momento, a ‘Porta Estreita’ volta a se fechar, porque a ‘Porta do Coração’ está escancarada e ela não
poderá mais voltar a se fechar: vocês passam da experiência do Si para a concretização do Si.

Nesta concretização do Si, da estabilização do Si, o ego não existe mais.

Certamente, vocês podem jogar com o ego, vocês podem jogar, mas vocês sabem que vocês jogam.

Não é a sério, vocês não estão na adesão ao ego, mas seu ego se torna, de algum modo, o ‘veículo do Si’,
inteiramente.

O que é diferente, obviamente, do que manifestar o ego, e unicamente o ego.

Aí está, meus caros Irmãos e minhas caras Irmãs, meu discurso foi curto porque eu desejo verdadeiramente, se há em
vocês questionamentos profundos relativos a essa passagem e a esses dois estados profundamente diferentes do

ser humano, de trazer-lhes o que eu puder trazer, agora.

***

Questão: quais poderiam ser as armadilhas invisíveis nas quais é possível recair mesmo após o Coração aberto?

A armadilha invisível relaciona-se com particularidades de algumas personalidades ou egos.

A primeira é, obviamente, a ‘vontade’ do ego espiritual que queria o poder sobre o outro, que é o primeiro dos
obstáculos a vencer.

Jamais buscar o poder sobre o outro, mas, unicamente a potência em Si.

A segunda armadilha é ligada às ‘feridas passadas’, em ressonância com as falhas ou as fragilidades denominadas
sexuais.

A energia do Coração vai então ser desviada em proveito do que eu chamaria de ‘sedução sexual’ e da ‘atividade
sexual desenfreada’.

Esta é uma realidade, transformando então o Coração em uma ‘atração sexual’, coisa, obviamente, que ele não é.

Isso pode ser invisível para o próprio ser que ali está submisso, num primeiro tempo.

Mas, muito rapidamente, a Vibração existente, que foi vivida como experiência ao nível do Coração, desaparecerá.

***



Questão: quando se contatou o Si, se tem consciência de que a personalidade é apenas um jogo?

É exatamente o que eu disse: a Luz não está então mais ao serviço do ego, mas é o ego que se torna ao serviço
da Luz.

***

Questão: poderia falar novamente da Ética e da Integridade?

A Ética e a Integridade foram definidas, antes de tudo, em outros termos que são o IM e o IS, chamados também, pelo
Arcanjo Anael, Hic e Nunc, ou seja, o Aqui e Agora.

Apenas pode haver realização do Si, não simplesmente da ‘experiência do Si’, mas de ‘realização do Si’, se a
Consciência está inteiramente centrada e re-centrada no Aqui e Agora.

Quer dizer que se ela escapa aos seus condicionamentos ou suas crenças vindas do passado e se ela escapa a
toda projeção de um objetivo outro que aquele de Ser.

Assim funciona o próprio ‘princípio da sedução sexual’, conduzindo-os a encarar o outro como uma presa e para
seduzir, de um modo ou de outro.

Esta é uma projeção no futuro, fazendo-os escapar ao Aqui e Agora.

Assim como o peso de seus condicionamentos passados, o peso de suas crenças em um ‘salvador exterior’, em
uma sociedade com regras e leis estabelecidas por uma moral que estritamente nada tem a ver com a Ética.

A Ética se define com relação a si mesmo e somente com relação à Verdade, capaz que se é ou não, de estabelecê-
la em nós e, portanto, no Si.

A moral é definida com relação às leis e às regras fixas existentes na 3ª Dimensão e que estritamente nada têm a ver
com o que existe no Si.

O Aqui e Agora, ou a Ética e a Integridade, são dois Pilares que lhes permitem estar no Agora, ou seja, no Coração.

Enquanto vocês não estão alinhados entre a Ética e a Integridade, entre o Aqui e Agora, vocês não podem viver a
Dimensão do Coração.

Obviamente, alguns seres, uma vez a realização e a estabilização do Si, uma vez que o chakra do Coração e o corpo
de Samadhi são constituídos, podem viajar no passado, no futuro, mas eles estão bem conscientes de que isso é

apenas um jogo e, sobretudo, isso não provoca para eles qualquer desperdício de energia.

O que é diferente daquele que vai se servir das energias do Coração e da Consciência do Si para atingir
fins egoísticos ou pessoais, não tendo nada a ver com o sentido do Serviço, da humildade e da simplicidade.

Isso se chama o ego espiritual, onde uma sexualidade também pode aparecer no âmbito de uma espiritualidade que
eu chamaria de sexual.

A armadilha está no baixo e no alto.

É bem por isso que a Consciência do Si corresponde à Vibração estabelecida inteiramente, pela Consciência, no
Coração.

A ignição das outras Lareiras é, obviamente, o risco, mas, enquanto o Coração está estabilizado no Coração,
enquanto vocês permanecem centrados em seus 4 Pilares, nada de desagradável pode acontecer.

Senão a tradução de um ego espiritual traduziria a negação do abandono à Luz.

Isso foi escrito perfeitamente pela história, nos Evangelhos, daquele que foi chamado Judas.

Naquele momento, não é a moral que é traída, mas sua própria Ética, sua própria Integridade e sua própria Verdade.

A diferença essencial é que, enquanto vocês não tenham vivido a experiência do Coração, mesmo sem ali estar
estabelecido e estabilizado, evidentemente vocês não podem conceber o que é a Verdade do Coração, porque isso

não pode ser nem concebido, nem explicado pelas palavras.



Isso apenas pode se viver.

Todas as palavras que seriam expressas no assunto desta experiência ou desta estabilização no Si seriam apenas o
‘pálido reflexo’ da Verdade.

Contudo, alguns seres, efetivamente, utilizaram a qualidade Vibratória do Coração para ali colocar um destino que
nada tem a ver com o Coração.

Enquanto seu Aqui e Agora está presente em sua Consciência, a Vibração do Coração pode se estabilizar e se
estabelecer de maneira definitiva.

Enquanto vocês estão na reação com um acontecimento, qualquer que seja em sua vida, em seu ambiente, vocês
saem de seu Coração.

Lembrem-se de que o Coração não será jamais uma reação.

O Coração não será jamais uma atividade mental.

O Coração é e permanecerá, de maneira definitiva, um ‘estado de ser’, traduzindo-se pela Alegria, pelo Ilimitado e,
sobretudo, pela ausência de território e de confinamento.

E, sobretudo, ainda mais, pela incapacidade de um ser vivendo ao nível do Coração querer tomar a ascendência ou
o poder sobre um outro ser humano.

Aí está o que se pode dizer da Ética e da Integridade.

***

Questão: como se pode acompanhar no caminho?

Caro Irmão, isso foi repetido, eu creio, quase por todos os intervenientes que foram humanos um dia: não se
preocupe com as crianças.

Não é você que as acompanha, são elas que os acompanharão, no momento vindo.

A criança, antes de 14 anos, está, espontânea e naturalmente, no Aqui e Agora, mesmo se o Coração não está ainda
aberto.

Ele se abrirá necessariamente, porque a criança está centrada, totalmente e inteiramente, entre o Aqui e Agora.

No momento vindo, quando da chegada da Luz da Onda Galáctica, quando da chegada das diferentes manifestações
das transformações finais, as crianças, muito naturalmente, serãoseus mestres, no sentido de que elas terão

dominado, nelas mesmas, o que for para dominar.

Apenas a Ilusão desta Dimensão na qual você está mergulhado que o faz crer que há um papel educativo, paternal.

A noção de ‘filiação’, no sentido genético, humano, existe apenas nesta Dimensão.

Ela não existe em outros lugares.

Todos os valores que lhes foram inculcados foram devidos mesmo à falsificação.

Alguns poetas disseram: «seus filhos não são seus filhos».

Esta é a estrita Verdade.

***



Questão: o canto e a música podem ser úteis como ferramentas de evolução?

Caro Irmão, a partir do momento em que você descobre o Si, você concebe e vive o fato de que não existe qualquer
evolução nesta matriz.

Que o próprio ‘princípio de evolução’ é uma falsificação, fazendo-os crer que vocês podem evoluir.

Então, obviamente, existem, mesmo nesta falsificação, elementos chamados de beleza, que seja da natureza, que
seja uma curva de um corpo, que seja mesmo a música ou outros aspectos criativos ou artísticos do ser humano que

podem conduzi-los à porta do Coração.

Mas isso não bastará para abrir o Coração.

O Si é totalmente independente do belo, do bem ou do bom, porque ele é estabelecido bem além desses limites,
impostos por esse mundo.

***

Questão: a música e o canto podem ser um freio ao nosso caminho?

Não.

Tudo depende de sua capacidade para se aproximar da Vibração Unitária, qualquer que seja o apoio.

Pode ser a música, pode ser o fato de colher uma flor, pode ser também o fato de se ocupar de um filho.

Tudo o que os coloca no ‘instante presente’, que os afasta das projeções, que os afasta das reações, que os afasta
de seu mental, é, atualmente, um elemento propício para aproximá-los do que vocês são.

***

Questão: é o mesmo para a dança?

Do mesmo modo como os Hayot Ha Kodesh, ou por vezes Sri Aurobindo, podem dar movimentos, da dança ou de
uma atividade artística para se aproximar do Ser.

Ainda uma vez, isso apenas fará, como eu o disse, aproximá-los.

A Porta apenas pode se destrancar do Interior.

Em resumo, pode ser dito, em outros termos, que vocês não podem contar com nenhum elemento exterior ao que
vocês são para realizar o Si, absolutamente nenhum.

Enquanto sua Consciência está voltada para um objetivo exterior, mesmo se esse objetivo é assimilado para
encontrar o Coração ou Vibrar o Coração, enquanto vocês projetam sua Consciência para o exterior esperando

encontrar algo que vá abrir seu Coração, é um erro de percepção e de Consciência.

Então, é claro, existem capacidades de ressonância e de Vibração colocando-os na Presença, como o fez o Arcanjo
Uriel, como eu pude fazê-lo em outras vezes, como vocês o viverão, certamente, através de alguns intervenientes que

os colocam em ressonância.

Mas, ainda uma vez, se a ressonância se estabelece, não agradeça àquele que está lá, entre vocês (seja um Arcanjo
ou eu mesmo), mas agradeçam a vocês mesmos.

O que é importante não será jamais o emissor, mas o receptor.

É uma Ilusão crer que vocês têm necessidade de algo de exterior a vocês para abrir seu Coração.

***



Questão: existe hoje uma forma de sexualidade que poderia aproximar do Ser?

A partir do momento em que há Ética e Integridade, a partir do momento em que isso se desenrola num âmbito de
algo que é coletivamente adequado e não projetado, não há qualquer banimento possível de qualquer sexualidade.

Tudo depende, ainda uma vez, da Intenção segundo a qual é realizado.

A intenção chamada de ‘Luciferiana’ remete ao poder sobre o outro, pela cabeça, pelo espírito, pela energia, o que dá
no mesmo.

A sexualidade, quanto a ela, vai remeter ao poder sobre o outro, pelo jogo da sedução.

O que não é a mesma coisa, independentemente da sedução.

Obviamente, o ser humano, nas diferentes culturas e tradições que existiram, quaisquer que sejam os povos, sempre
manifestou, através da sexualidade, um jogo de sedução inicial.

A sedução, qualquer que seja, é uma caricatura da Verdade, porque ela recorre a uma antecipação da própria
consciência, num objetivo projetado que não é o estado de Ser.

***

Questão: a abertura do Coração, apenas podendo se fazer por si mesmo, isso me remete a um sentimento de
solidão.

Esse sentimento provém do ego.

Aquele que realiza o Coração e se estabelece no Coração, mesmo se ele tem necessidade de certa forma de
intimidade com o Si, vai, ao contrário, ao ‘encontro do mundo’, porque ele irradia.

O confinamento é talvez também, geralmente, uma prova do ego espiritual que tem a impressão sempre que há uma
separação e uma distância entre o Coração e o exterior.

A realização do Si é um estado de dissolução onde não há mais distância e barreira entre, justamente o que faz o
Ser e o resto do universo.

Por que haveria então uma necessidade de se excluir do mundo, de se fechar?

Bem ao contrário.

Essa é uma visão ligada ao ego e não ao Si.

O Si é abertura.

O ego é confinamento.

O ego é território, como eu o disse.

Esse território é circunscrito.

Em meio ao Si não há mais território, eis que não há mais distância, não há mais barreiras e não há mais tempo.

***

Questão: é preciso abandonar os eventos ou pessoas que nos afastam do Coração?

Não.



A partir do momento em que um ser é incomodado pelo ambiente e o faz carregar o peso de seu não acesso ao
Coração, é o ego que se expressa.

O Si não se importa com o ambiente, ainda que seja o mais hostil do mundo e o mais agradável do mundo, isso não
mudaria nada no seu estado de Ser.

Há, portanto, apenas a crença em uma perturbação exterior que os afasta do Si.

A realização do Si não é, ao contrário, ainda uma vez, querer se excluir ou fazer desaparecer o que incomodaria
qualquer abertura.

A abertura depende apenas de vocês.

Quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, elas são apenas o que vocês atraíram antes de Vibrar no
Coração.

Agora, vocês não podem suprimir o que os incomoda e esperar encontrar o que quer que seja, se não é o ego
reforçado.

Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado.

O Reino dos Céus está no Interior.

Não há que se buscar no exterior.

Não há que se realizar em outro lugar além do Coração.

Ele é totalmente independente de todas as circunstâncias exteriores, ambientais, familiares, afetivas, de sofrimentos
físicos ou psicológicos, devido mesmo à Luz que está presente agora sobre a Terra, com a qual lhes é solicitado se

identificarem e entrar em ressonância.

Crer que algo vai poder limitar ou impedir seu estabelecimento na Consciência do Si é uma projeção do ego.

***

Questão: quando se está na fase onde o Si não está completamente conectado...

Não há possibilidade do Si não contatado ou meio contatado.

O Si está contatado ou ele não está.

Ele se estabelece ou não.

Este é um outro problema.

Mas, quando ele está contatado, ele está contatado.

Ele não pode estar contatado pela metade.

É justamente tudo o que faz a diferença entre o ego que não viveu a experiência do Si e oego que tocou o Si e a
revelação do Si.

Depois, tudo depende do que vai ser feito.

Será que há estabelecimento e perpetuação da eternidade na Presença no Si ou será que há desvio desta energia
para outra coisa que não é mais o Si?

Mas a escolha não pode ser um ou o outro.



O Si é irremediavelmente contatado ou então ele não é contatado.

Não é um processo gradual.

Sri Aurobindo ou Mestre Ram lhes expressou em outras ocasiões: é um switch da Consciência que é perfeitamente
localizável pelo ego e pelo Si.

Não há meia medida nesse nível.

Não pode haver.

***

Questão: assim que se tenha vivido esse switch da Consciência, pode-se «perdê-lo»?

Sim.

Enquanto não houve estabilização e estabelecimento definitivo no Si.

A maior parte de vocês oscila de um estado para outro, vivem a experiência do Coração, em algumas experiências de
meditação ou de alinhamento.

Resta-lhes, depois, fazer este abandono final à Luz, para se estabelecerem, de maneira irremediável, definitiva e
eterna, na Vibração do Fogo do Coração.

***

Questão: existe algo que nos estabeleceria definitivamente no Si?

Meu caro Irmão, sim, é claro: você mesmo.

***

Questão: sinto-me na confusão com relação ao Si.

Quem está na confusão é o ego.

O Si não pode ser, em nenhum momento, confusão.

O próprio ‘princípio da intervenção’ significa que quem fala é o ego e não o Si.

Ora, o ego não pode apreender, de nenhuma maneira, o Si.

***

Questão: nesse caminho, onde é o lugar para os períodos de recolhimento?

Cara Irmã, a ‘vacuidade’, ao invés do recolhimento, é um estado propício ao estabelecimento do Si, mas não é o Si.

***

Questão: como saber que o Si está estabilizado?



Pela equanimidade da Consciência, pelo estado de Alegria permanente, pelo estado de Samadhi e,
progressivamente, pela capacidade para viver as Dimensões outras que a Dimensão falsificada, a capacidade para

viver o reencontro com o Anjo Guardião, para viajar na Existência e para reencontrar, de maneira lúcida e
Consciente, os seres das outras Dimensões.

***

Questão: isso me parece muito distante para atingir.

A distância é o próprio ‘princípio do ego’, que faz aparecer algo como muito distante, enquanto que, justamente, isso
não pode estar longe, eis que está ao centro.

Este é o próprio ‘princípio da distorção’ do ego e desta falsificação, da ilusão na qual vocês vivem, de fazê-los crer
que tudo é para amanhã ou para outro lugar, enquanto que tudo é Aqui e Agora, no centro, e em nenhum outro lugar.

***

Questão: pode-se encontrar o Si nesse corpo, nesta encarnação?

Mas vocês estão aí para isso.

Se vocês não estiverem mais nesse corpo, será tarde demais.

***

Questão: estar no Aqui e Agora é estar permanentemente na criatividade?

Cara Irmã, a criatividade é necessariamente uma ‘projeção’.

Ela não é o Ser.

A criação ou a criatividade se desenrola na imanência.

Portanto, o termo exato é criação, ao invés de criatividade.

A criatividade é projeção para o exterior de Si, de um objeto ou de um objetivo, portanto, uma manifestação no
espelho.

A única coisa que seja para criar é você mesma.

E esta criação não é uma criação.

Ela é uma revelação e um desvendamento.

***

Questão: sob qual forma vamos nos manifestar em nosso novo destino?

A forma que é a sua em seu espaço dimensional onde você está estabelecido, no antropomorfismo ou para além do
antropomorfismo.

Retenha, contudo, que nos mundos Unificados não há fixação e forma fixa, que é a característica de sua Dimensão
dissociada.



Vocês não estão, portanto, limitados de modo algum por uma forma.

Seu veículo, mesmo interdimensional e multidimensional, ou corpo de Estado de Ser, tem uma
forma mutável e transformável, segundo seus pensamentos, segundo o lugar onde vocês se encontram.

Isso é dificilmente concebível, vocês, que estão habituados a se identificar a esse corpo.

***

Questão: «do outro lado» o corpo será mantido para aqueles que partirão com o corpo?

Tudo depende de seu destino.

O fato de partir com o corpo não é um destino, mas é um meio.

Há, portanto, vários destinos, mesmo com esse corpo.

***

Questão: quais são os destinos que supõem uma conservação do corpo?

O que é chamada a 3ª Dimensão Unificada, para alguns de vocês.

***

Questão: na 3D Unificada inicia-se, de algum modo, no mesmo nível de evolução para o Si?

É claro.

É o objetivo para não mais estar fixo nesta Dimensão, mas viajar livremente como ser multidimensional.

Ora, o peso das crenças, o peso das adesões a esse mundo de vida fez com que alguns seres não pudessem se
descristalizar, eles mesmos, desta Dimensão.

Eles devem, portanto, perpetuar a Presença do Espírito e da alma nesse corpo, o tempo dese reparar inteiramente.

***

Questão: a estrutura familiar será reproduzida?

Cada um, cada entidade de Consciência irá exclusivamente para onde a leve sua Vibração.

Será que, quando você passa pelas portas da morte, você leva seus filhos, seus pais, com você?

A partir do momento em que as relações, chamadas de familiares ou de sangue apenas existem nesta Dimensão
dissociada, elas não têm qualquer razão de existir, mesmo nos mundos de 3ª Dimensão Unificada, eis que esses

mundos não conhecem a morte, no sentido em que vocês a entendem.

***



Questão: o que a Fonte espera de nós e como servir o melhor possível à Fonte?

A Fonte vem simplesmente lembrá-los de seu juramento e de sua promessa: o fato de lembrá-los do que vocês são,
que não é absolutamente esse corpo que vocês são.

Que não é absolutamente o que vocês criaram nesta Dimensão onde vocês estiveram (e onde nós estivemos), de
algum modo, presos e confinados.

A Fonte nada espera de vocês, simplesmente, que vocês sejam, que vocês realizem o que vocês são.

Ela nada espera, no sentido em que vocês entendem.

Há, simplesmente, que realizar o Si e o Estado de Ser.

No Si e no Estado de Ser, não há questão, porque não há resposta, tudo é evidência.

Assim, portanto, perguntar o que espera a Fonte, ao nível do Si, nada quer dizer.

Há somente o despertar da promessa e do juramento.

Há somente o ressurgimento do estado de Ser.

O final do véu do esquecimento, o final do véu da separação.

Mas isso é sua responsabilidade.

***

Questão: nas Hierarquias do universo, cada um tem um papel diferente?

O papel é ligado, justamente, ao Ser.

Assim, portanto, quando eu falo de ‘destino dimensional’, ou quando alguns outros falam de ‘famílias estelares’ ou de
suas ‘linhagens espirituais’, trata-se, obviamente, de seus papéis e funções.

***

Questão: por quem são definidos esses papéis e funções, pela Fonte?

Por sua própria Consciência e por sua própria Vibração, por suas próprias capacidades para Vibrar em tal universo,
em tal multiuniverso, em tal Dimensão ou segundo tal linhagem.

A Fonte lhes deu a Liberdade e a Graça.

***

Questão: o objetivo seria ir explorar outra Dimensão quando se «terminou» de integrar a Consciência de uma
Dimensão?

O objetivo não é explorar, mas vivê-lo, porque vocês são Livres.

Nada há a explorar, eis que tudo lhes é conhecido, inteiramente.

***



Questão: é normal não se questionar com relação ao que vai acontecer?

Cara Irmã, a partir do momento em que você se centra no Aqui e Agora, efetivamente, não há mais qualquer
questionamento.

O questionamento é a urgência que nós chamamos, nós, que não vivemos esse tempo, é destinada de algum modo a
ser a ‘agulha’ que vai forçá-los a se recentrar.

A partir do momento em que o Si está realizado, ele está realizado, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores,
qualquer que seja o tempo, quaisquer que sejam os acontecimentos, quaisquer que sejam seus acontecimentos.

A partir daquele momento, efetivamente, não há mais qualquer questão nem qualquer questionamento, eis que
a realização do Si não é absolutamente limitada a esse tempo linear, mas não se importa com o desenrolar do tempo.

Cada um vive o Si, eu diria, como bem lhe pareça.

As manifestações do Si foram descritas por várias pessoas que as viveram.

Mas, ainda uma vez, vocês são Livres para vivê-lo, eis que vocês estão na Liberdade, como bem lhes pareça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, de meu Coração a seu Coração, a gratidão de sua Presença e de minha Presença
nos preencha, a vocês, como a mim, de Graça.

Eu lhes digo, certamente, até um próximo dia.

************
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Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Alegria e a Unidade sejam a sua Verdade.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho entre vocês para explicitar e completar o que eu já disse, em várias
ocasiões, sobre o Coração, sobre o que ele é e sobre o que ele não é.

Através das palavras que eu vou esculpir e lapidar, nós vamos juntos percorrer, pelas palavras e pela Vibração, o
que é o Coração.

Eu espero também hoje fazê-los, todos aqui presentes, participar.

De fato, envolvendo esse assunto tão vasto e que cada ser humano compreende e vive, é indispensável que aqueles
que lerem tenham as respostas às questões que eles mesmos se colocam referentes ao Coração.

Assim, portanto, antes de lhes dar o que eu tenho para emitir, eu vou, em um primeiro momento, ouvir as suas
questões referentes ao Coração, aquelas que chegam espontaneamente a vocês, aquelas que são reportadas à sua

Consciência, quando vocês evocam em si a palavra Coração.

Podem ser também afirmações, para vocês, do que é o Coração e que afloram, do mesmo modo, na sua Consciência.

É deste modo que hoje nós iremos conduzir o que eu tenho que dar a vocês.

Então, caros Irmãos e caras Irmãs, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: no Triângulo do Coração, como se articula a ponta IS em relação às duas outras pontas?

Então, é necessário partir, primeiro, de uma série de eventos ocorridos cronologicamente.

Vamos então recolocar isso de maneira mais precisa, em um desenrolar temporal para vocês, mas também atemporal
para aqueles que decidiram hoje viver esta transformação, porque a realidade que os fez viver MIGUEL através das
Núpcias Celestes imprime-se, obviamente, a cada instante e não é dependente de um instante passado, mas de um

instante que se vive a cada tempo.

Então, a primeira das etapas das Núpcias Celestes consistiu, através de doze Vibrações [Integração das 12 Virtudes],
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em dar um impulso nos 7 chakras essenciais e nas 5 novas lâmpadas chamadas de 5 novos Corpos, tendo sido o
objeto, desde aquele tempo, de vários desenvolvimentos da minha parte, referentes ao Yoga da Verdade.

Em meio a essas novas estruturas, apareceram pontos de Vibração e pontos de Consciência tendo permitido
sucessivamente viver um Coroamento, o desvendamento da Ilusão Luciferiana e a revelação do Coroamento, na
Cabeça, pela Cruz da Redenção, tornados possíveis, em duas etapas sucessivas, aí também, temporais e fora do

tempo, iniciadas, desta vez, pelo Arcanjo METATRON.

A Revelação, primeiramente, das Chaves Metatrônicas, ligadas (como sabem desde então), além mesmo da
pronunciação do OD-ER-IM-IS-AL (silabário original), onde se encontram os 4 Pilares e o centro.

Cada um dos Pilares está ligado, como sabem, a cada um dos novos Corpos em ação atualmente.

Entre aqueles que viveram o Coroamento, o Coroamento e a Redenção permitiram revelar os 4 Cavaleiros e,
portanto, a presença de 4 Triângulos presentes na Cabeça, Triângulos em relação direta com a civilização dos

Triângulos.

Esta civilização dos Triângulos, pertencente à 24ª Dimensão, é procedente diretamente dos 4 Viventes ou 4
Elementos ou 4 Hayoth Ha Kodesh.

*

Cada um dos 4 Pilares ou cada um dos 4 Elementos porta uma Vibração específica e que sustenta toda a
organização da Vida, mesmo na Dimensão dissociada em que vocês estão, ilustrada, desde o átomo até o seu DNA,

pelo que é chamado de 4 bases presentes na hélice do DNA [adenina, citosina, guanina e timina].

Esses Triângulos possuem a característica de terem, para o IM e o IS (lateralmente à sua cabeça, chamados pelo
Arcanjo ANAEL de Hic e Nunc), a ponta para cima.

O Triângulo ligado ao Alfa e ao Ômega e, em particular, AL-OD e, portanto, a OD, é um Triângulo com ponta para
baixo.

A orientação dos dois Triângulos era, inicial e originalmente, dois triângulos com ponta para baixo, refletindo
a fecundação da matéria pelo Espírito, Espírito que foi retirado desta matéria por uma série de fatos históricos que

aconteceram há muito tempo, tendo privado o Ser Humano, tendo-o isolado da sua Consciência unificada, isolando-o
em uma realidade projetada e não mais na Verdade vivida.

Desde pouco tempo vocês não estão sem ignorar que algumas reversões já ocorreram.

Uma dessas reversões consistiu, há poucos dias, em permitir a Reversão do que foi chamado, inicialmente, de
Triângulo do Fogo, com a ponta para cima, que é um Triângulo do fogo Prometeico e Luciferiano.

Ele foi, portanto, invertido, permitindo, novamente, ao Fogo descer na matéria, reconectar com a Consciência
dissociada, a fim de fecundar, pelo Espírito, pelo Fogo, a matéria.

Essa Reversão ilustra e precede uma série de reversões que deverão ser vividas, de maneira sucessiva, em vocês
como sobre este planeta, permitindo-lhes, pelo que foi chamado de alquimia, a fusão ou o alinhamento das 3

Lareiras, o retorno à sua Tri-Unidade e, portanto, à sua Unidade.

Essa reversão e esse retorno à sua Tri-Unidade é estabelecido no interior, em um quadro específico denominado AL-
OD e IM-IS.

*

Vocês constatam então que, Vibratoriamente, os 3 Triângulos (o da Cabeça, o do Coração e o do Sacro) têm,
doravante, para aqueles que transformaram, uma ponta dirigida para baixo.

Os 3 Triângulos, deslocados, um em relação ao outro, mas tendo todos a ponta para baixo, é o sinal específico da
Confederação Intergaláctica dos mundos Livres da Luz.

É também o símbolo da unificação de um Corpo Dimensional com o conjunto das outras manifestações Dimensionais
Unitárias, ressoando segundo a Dimensão em que vocês se encontram, segundo a sua Dimensão de origem e a sua

origem estelar.

Uma tripla origem, uma Tri-Unidade denominada, no seu mundo: CRISTO, MARIA e MIGUEL, refletindo e
desvendando a sua tripla Unidade original.

Esta Tri-Unidade e Tripla Unidade original referem-se ao Corpo Dimensional no qual vocês estão hoje.

Refere-se, em segundo lugar, à sua origem Dimensional que é o seu lugar de vida nos Mundos Unificados e, enfim, à
sua origem estelar, firmando, assim, a sua origem de Fogo.

Cada Consciência manifestada nos Multiversos e nas Multidimensões tem, portanto, uma tripla filiação, além das
origens ligadas às Linhagens espirituais.

Esta tripla filiação remete diretamente à sua Filiação Dimensional, Dimensão em que vocês estão estabelecidos, em
Unidade e em Verdade.

O Corpo Dimensional no qual vocês estão estabelecidos, em Unidade e em Verdade.

E, finalmente, a origem estelar na qual vocês estão estabelecidos, em Unidade e em Verdade.

Esse Triângulo fusionando ao nível do Coração vai despertar, em vocês, o Triângulo do Coração, além da Coroa
Radiante do Fogo do Coração e do Fogo do Éter.

Esse Triângulo se manifesta por um Selo, no sentido mais nobre, permitindo-lhes, quando chegar a hora,
transferirem-se ou transladarem-se ao seu Estado de Ser, ou seja, restabelecerem a sua Dimensão original que,

como sabem, não é esta Dimensão na qual vocês estão projetados.



*

Assim, o restabelecimento dos 3 Triângulos no mesmo sentido reflete, de algum modo, a Triplicidade das irradiações
que vocês recebem, a triplicidade do que é reativado em vocês e ilustrado pela Vibração e pela ressonância CRISTO,

MARIA e MIGUEL.

A realização do Si, assim como defini e desenvolvi, é uma passagem que permite (desembaraçando-os e passando
pela Porta Estreita) voltar a fechar a porta de retorno à Personalidade e, portanto, para vocês, a dissolução total da 3ª

Dimensão, permitindo-lhes reencontrar a sua origem Dimensional, a sua origem estelar e, ao mesmo tempo, a sua
Dimensão onde a sua vida vai se estabelecer.

Assim, a vivência e o despertar, vividos atualmente, aos quais procura se opor uma série de antagonismos presentes
na Personalidade (que quer existir apenas através dela mesma e, sobretudo, não fora), vão levá-los a uma vigilância
a cada instante, no que eu defini como Atenção, Intenção, Ética e Integridade, permitindo-lhes, a cada minuto da sua

vida, estarem bem centrados nesta nova Tri-Unidade.

De fato, assim como os Arcanjos revelaram, vocês são portadores (neste corpo, mesmo em carbono) da Vibração de
CRISTO, da Vibração de MARIA e da Vibração de MIGUEL.

É o conjunto desta tripla Revelação que permite, hoje, levar a termo esse trabalho Vibratório empreendido agora
desde quase trinta anos sobre esta Terra.

Vocês estão, de fato, nas etapas finais da Realização do Si e do acesso ao Estado de Ser.

A distinção que eu estabeleci entre o ego e o Coração, ou o ego e o Si, é extremamente importante, porque ela lhes
permite situar, pela própria Vibração que vocês estabelecem neste corpo, neste Templo, o destino provável do que

vocês são, em Consciência, além desta ilusão.

É a isso que vocês devem vigiar.

É nesse sentido que é preciso ter a sua casa limpa.

É nesse sentido que é preciso inserir-se na realidade dos 4 Pilares, da Atenção, da Intenção, da Ética e da
Integridade, reconduzindo-os ao seu centro Coração (ER, ou 9º Corpo).

*

A Realização de MIGUEL, a Realização de CRISTO, a Realização de IS-IS ou MARIA, no seu Templo Interior e no
seu peito, destina-se a estabilizar, de maneira definitiva, ou a se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração da
sua Consciência Unificada Tri-Unitária denominada o ‘Si’, conduzindo, no final, ao seu acesso ao Estado de Ser.

Trata-se, efetivamente, como disse e repetiu frequentemente o venerável Mestre OMRAAM, de um problema de
encanamento, de um problema de canais e de um problema de Vibração, porque a Vibração é o indicador indelével

do seu próprio estado e nível, se é que podemos dizer, de Consciência, mesmo nesta ilusão.

Aí está o que eu posso dizer, então, sobre esses 3 Triângulos e as suas funções agora abertas e ativadas.

Ativadas, de um lado, pela realização da Merkabah Interdimensional (desde o mês de setembro e há menos de uma
semana, ou exatamente há uma semana), pela reversão do Triângulo Luciferiano.

Trata-se, portanto, de uma sequência lógica temporal ocorrida em momentos chave da sua história, mas que todos e
cada um, despertando-se hoje a esta Verdade nova, podem percorrer por si mesmo além do espaço temporal

histórico no qual isso aconteceu.

***

Questão: quando a porta que passa do Ego ao Coração é fechada, é definitivo ou pode ainda ter idas e
vindas?

O vai e vem da consciência separada para a Consciência Unificada é constante.

Contudo, desde a realização da Merkabah Interdimensional e da Reversão do Triângulo Luciferiano, é possível, a
todos e a cada um, conectar, em Verdade e em Unidade, com esta Merkabah Interdimensional e com o Triângulo

retornado.

Assim, cada um pode, segundo sua Atenção e sua Intenção, desviar a Consciência e a energia e, portanto,
a Vibração, para o lugar desejado.

Vocês não estão sem ignorar e sem terem observado, por vocês mesmos, que o lugar onde vocês levam a sua
Consciência e a sua Atenção, a Energia e a Vibração vão ao encalço dele.

Dessa maneira, então, se, mesmo fora dos períodos estabelecidos pela própria MARIA, vocês decidirem levar
sua Atenção sobre a Coroa Radiante da Cabeça, no nível do Coroamento, seja em um dos pontos ou em uma zona,

instantaneamente vocês irão reativar a Vibração.

É o mesmo no nível do Coração.

Portanto, é você, e você sozinho, como nós sempre dissemos, quem decide se estabelecer ou não no Coração.

Assim, focalizando a sua Consciência, primeiramente, se pudermos dizer, segundo a respiração dada pelo Mestre
RAM, hoje de maneira mais direta, levando a sua Consciência sobre os pontos de ressonância de CRISTO, MARIA e

MIGUEL, você irá ao mesmo tempo imprimir o selo da Tri-Unidade e, ao mesmo tempo, fazer girar o Triângulo que



não é mais um Triângulo, mas que se torna, naquele momento, a Coroa Radiante do Coração, permitindo-lhe viver,
em Verdade, o Fogo do Coração e o Fogo do Éter.

*

É você mesmo, portanto, quem decide esta ativação.

É você mesmo que realiza isso, permitindo-lhe então viver as diferentes etapas, segundo a sua progressão que eu
chamei de 7 Samadhi, indo de uma pressão dolorosa até etapas de Alegria indescritível com as palavras.

É, portanto, você mesmo que é o seu próprio Mestre do seu próprio calendário.

Da melhor forma possível que vocês realizarem a Vibração (pela sua Atenção e sua Intenção no Coração), melhor
vocês irão selar definitivamente a porta e melhor lhes será impossível voltarem na Personalidade.

Lembre-se de que o Coração é Alegria, de que o Si é Alegria, de que o Ego é sofrimento e medo.

Assim, e tal como disse e repetiu SRI AUROBINDO, progressivamente e à medida que vocês se estabelecerem no
Coração, vocês irão se aperceber, por si mesmo, de que vocês vão viver estados de pacificação importantes, onde

não existe mais espaço para a separação, justamente, quer dizer que não há mais espaço para o medo, não há mais
espaço para a falta, não há mais espaço para o mínimo questionamento.

O Coração é evidência, o Coração é Radiância e o Coração é Alegria.

É, portanto, você mesmo, desde essas poucas semanas, quem decide colocar a sua Consciência no lugar onde você
deseja.

*

É por isso que também é preciso estar vigilante sobre as utilizações abusivas que poderiam ser feitas
desta Merkabah Interdimensional, por exemplo, querendo transferir a Consciência, única e exclusivamente, sobre o
Centro Sagrado ou ainda sobre o Centro da Cabeça, correndo o risco então de fazer retornar o Triângulo doravante

Unificado, novamente para Lúcifer.

É você mesmo e você sozinho, em última análise, quem decide ou não se colocar por si mesmo no seu próprio
Coração.

É aí que pode atuar a sedução, no sentido material e sensual, e é aí que convém estar extremamente vigilante para
recolocar-se, para reajustar-se no interior dos seus 4 Pilares, na Vibração Tri-Unitária (CRISTO, MARIA e MIGUEL),

permitindo-lhe facilitar o estabelecimento dessas novas Vibrações, permitindo-lhe também realizar, nesse caso,
o Abandono à Luz.

***

Questão: como gira a Coroa Radiante do Coração?

Ela gira, efetivamente, de diferentes modos.

A primeira etapa não é uma rotação propriamente dita, mas uma pressão existente entre o que foi chamado de
chakras de enraizamento da alma e chakra enraizamento do Espírito.

Em um segundo momento, começam a aparecer alfinetadas vibrantes, ou no Coração, ou seja, no centro do chakra
do Coração, ou na periferia do chakra do Coração, bem além do chakra do Coração, ou seja, esse Círculo

vibratório se estabelece entre os dois mamilos.

Isso passa, portanto, amplamente, o que é chamado de chakra do Coração.

Isso se tornou possível pela ativação do 9º Corpo ou Corpo de Samadhi.

É quando há a conjunção e a reunião, por intermédio de um cordão de Cristal de Luz Adamantina, existente entre o
Coração e o 9º Corpo, passando também pelos chakras de enraizamento da alma e de enraizamento do Espírito, que

pode se estabelecer a Vibração e a Consciência desta Vibração que conduz a um estado de Samadhi.

Existem vários Samadhi, expressando-se por uma série de funcionalidades sonoras, correspondendo a sons
diferentes percebidos, ou no ouvido esquerdo, ou no ouvido direito e refletindo a conexão (via Antakarana ou Cordão

Celeste) com o seu veículo de Estado de Ser.

Do mesmo modo que a Terra está conectada com o Sol por um filamento elétrico, vocês se conectam por vocês
mesmos, por este Antakarana, com o seu corpo de Estado de Ser.

O objetivo é, portanto, tecer, literalmente, uma comunicação Consciente e permanente com esse Corpo de Estado de
Ser.

Esta comunicação apenas pode ser estabelecida a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos no Si,
ou seja, na Vibração ou, no mínimo, na percepção da pressão existente entre o chakra enraizamento da alma e o

chakra enraizamento do Espírito.

*

É apenas a partir daquele momento que vocês vão perceber as modificações importantes no tipo de som percebido,
em um ou no outro ouvido, ou nos dois ouvidos, refletindo que uma conexão está efetivamente em andamento.



Alguns de vocês devem, aliás, ter observado que a meditação das 19 horas (hora francesa) nas 12 Estrelas (que é o
Serviço que vocês rendem à humanidade), acompanha-se de um som muito peculiar ao nível do ouvido.

O som que vocês ouvem, naquele momento, é o som da Merkabah Interdimensional.

Ele é Cristalino e profundo e muito mais amplo.

Existe, portanto, uma série de frequências acústicas, no sentido sonoro e auditivo, existente ao nível dos ouvidos,
refletindo ao mesmo tempo o progresso do seu Antakarana ou da sua conexão com o Estado de Ser, mas, também, o

desenvolvimento da Coroa Radiante do Coração.

A um dado momento, esta Vibração vai poder passar a Coroa Radiante do Coração, gerando então um Fogo
importante, Fogo que se transforma, além da sensação de cozinhar e de calor, pela agregação de partículas

Adamantinas, não mais somente no Canal de Cristal, entre o chakra do Coração e o 9º Corpo, ou também ao longo
do Canal Mediano da coluna vertebral, mas na escala do corpo inteiro.

Vocês criam assim um chamado, pela Atenção e a Intenção, de partículas Adamantinas que vão então se precipitar
no conjunto do seu Corpo, dando uma espécie de crepitação, de Vibração, extremamente rápida, de alfinetadas,

percorrendo todo o corpo.

Naquele momento, vocês estão quase estabelecidos, permanentemente, na Vibração do Fogo do Coração.

Eu não vou detalhar a totalidade dos Samadhi possíveis porque é evidente que cada um deles se expressa por uma
penetração, cada vez mais pronunciada, na sua própria esfera Interior, fazendo-os regressar, literalmente, do mundo

exterior, projetado, para o mundo real e, naquele momento, a Consciência pode, literalmente, se expurgar desta
densidade e penetrar o seu corpo de Estado de Ser, no Sol.

Naquele momento, vocês estão livres, de acordo com as suas circunstâncias pessoais, para viajar no Estado de Ser.

***

Questão: se não se tem acesso a todas essas informações, pode-se viver a abertura do Coração?

Cara Irmã, alguns seres não têm absolutamente conhecimento das informações que eu lhes revelo.

Eles vivem, no entanto, no seu canto, se pudermos dizer, o Fogo do Coração.

***

Questão: quais são as relações entre o chakra do Coração e o 9º Corpo?

Existe, primeiramente, uma diferença topográfica.

Existe, em seguida, uma diferença Vibratória.

É o 9º Corpo ou Corpo de irradiação da FONTE que permite o trabalho do chakra do Coração, mesclado a esta
Vibração nova denominada Coroa Radiante do Coração e que permite viver o que é chamado de Fogo do Coração ou

Fogo do Éter, naquele nível.

O conjunto dos elementos que eu dei no Yoga da Verdade corresponde, inteiramente, ao que vocês ativam.

Eu, aliás, desenvolvi a relação existente unindo, por um Canal de Cristal, o chakra do Coração, no seu Centro, e o
que é chamado de 9º Corpo.

O 9º Corpo que está exatamente no meio do chakra de enraizamento da alma e do chakra de enraizamento
do Espírito.

O Coração, tal como era representado, nas tradições, não era o verdadeiro Coração.

O Coração, no sentido Vibratório, está muito longe do que o que vocês chamam de coração bomba, assim como
disse, eu creio, me parece, SRI AUROBINDO.

O Coração Vibratório ou o Coração Consciência compreende ao mesmo tempo esta Coroa de Fogo que circunda o
Coração e dentro da qual se encontra o Triângulo com ponta para baixo.

Esse símbolo do Triângulo, com ponta para baixo, inserido dentro de um círculo, está diretamente ligado ao que é
chamado de Hayoth Ha Kodesh.

É a conjunção do Triângulo Tri-Unitário, presente no meio do peito, ao mesmo tempo que a Coroa Radiante do
Coração, que realiza esta alquimia específica que lhes permite fechar a porta do ego ou abrir a porta do Estado de

Ser.

***



Questão: o calor que podemos sentir no peito, propagando-se para a parte superior do Coração, pode então
corresponder à ativação do 9º Corpo?

Inteiramente.

***

Questão: o Mental pode intervir na abertura do Coração?

Caro irmão, é necessário especificar o sentido desta questão.

O mental, no sentido de desejo, jamais poderá abrir o Coração.

O desejo pertence, assim como sabem, ao corpo de desejo.

Por outro lado, o que nós chamamos de Atenção e Intenção, bem além da vontade, permite dirigir a Consciência e a
percepção da própria Consciência no chakra do Coração, efetivamente.

Mas, naquele momento, não é mais realmente o mental que age, mas o que eu chamaria de uma mescla de mental e
de Supramental.

Pois, quando a Atenção e a Intenção são levadas ao Coração (ajudando-se com suas mãos ou ajudando-se com
alguns gestos que eu dei, em particular o Yoga da Unidade), vocês poderão focalizar a sua Consciência muito mais

facilmente sobre o Coração.

E, em última análise, apenas você, como sempre dissemos, é quem pode realizar esse basculamento, seja qual for a
técnica que você empregar para ali se ajudar.

Quer seja a respiração ou o Yoga da Unidade, você vai, progressivamente, penetrar no espaço do seu Coração, mas
compreenda bem que não é um desejo, é simplesmente uma Atenção e uma Intenção, ou seja, o fato de levar a

Consciência a tal lugar ou sobre tal função, e não o desejo de ir, o que é profundamente diferente.

***

Questão: no que consiste a ativação por atrito?

O Fogo por atrito nasceu de uma ideia de alguns seres no caminho espiritual que, há mais de 150 anos tiveram a
ideia de penetrar em algumas esferas Vibratórias, a fim de criar um modelo mesmo na matriz de evolução, não

permitindo sair da matriz, mas aperfeiçoar, de algum modo, esta matriz e, portanto, fazer perdurar na ilusão, porque
eles estavam convencidos, eles mesmos, que eles poderiam realizar esta criação, desviada, para uma Luz muito mais

perfeita do que a existente nos Mundos Unificados.

Isso gerou o que foi chamado de Fogo por atrito.

Esse Fogo por atrito resulta de uma tensão, na Personalidade e, infelizmente, do que se revelou ser o ego espiritual,
levando a alma, pela vontade, a viver a abertura forçada do 3º olho.

Esta abertura forçada do 3º olho não permite se juntar ao Coração, esses seres aprenderam isso às suas custas.

A problemática essencial é que eles arrastaram em sua esteira, uma parte significativa da humanidade dita espiritual
ou na busca.

O Fogo por atrito não permite, e jamais irá permitir, aceder ao Coração e ao Fogo do Coração.

Esse Fogo por atrito vai provocar a ilusão de uma Realização, dando um conhecimento que pode ser perfeito e
completo da matriz, mas que jamais permite escapar à matriz.

Há, portanto, uma espécie de desenvolvimento ou de pseudo-evolução ocorrendo no interior de uma matriz, desta
matriz, mas jamais permitindo dela sair porque, como nós sempre dissemos, o Fogo por atrito não é o Fogo do

Abandono à Luz, mas, ao contrário, da resistência à Luz.

*

Na realidade, a partir do momento em que há ignorância e incapacidade do ser para conectar com o seu próprio
Espírito (que, eu os lembro, está fechado no Sol), o complexo Corpo/Alma vai evoluir independentemente deste

Espírito e vai se fechar, ainda mais, em uma esfera de ilusão denominada Fogo por atrito.

Vejam vocês todo o desvio que existe através desse Fogo por atrito.

O Fogo por atrito corresponde a uma destruição.

Isso nada tem a ver com o Fogo do Éter ou com o Fogo do Coração, que é um Fogo por fusão, o que estritamente
nada tem a ver.

Alguns seres, é claro, e ainda hoje, e mesmo nos próximos meses, estarão extremamente seduzidos, para não dizer
entusiasmados, por esta ilusão, porque o Fogo por atrito se desenvolve muito mais facilmente, pelo próprio fato da



Presença das partículas Adamantinas, do que o Fogo do Coração.

A sutileza (e isso foi desenvolvido muito longamente pelo Arcanjo ANAEL) é a capacidade ou não para se
abandonar à Luz.

Se não há Abandono à Luz, significa simplesmente que o ego está no controle e que o ego vai arrastar a alma para
viver o Fogo por atrito, ou Fogo Luciferiano, cortando-o, ainda e sempre mais, da Verdade que, eu os lembro, não é

deste mundo, mas está no Sol, no nível do seu Espírito e do seu Estado de Ser.

Lembrem-se de que o Corpo de Estado de Ser, o Corpo de Samadhi, quando vocês alcançam este estado de
Realização do Si que os leva ao Estado de Ser, vocês são Um, Indivisível, Inteiro, Unitário e na Alegria, coisa que

jamais irá proporcionar, jamais, o Fogo por atrito.

No Fogo por atrito existem intervalos de exaltação, dando a ilusão da Luz, mas jamais sendo estabilizada.

Além disso, no Fogo por atrito, a sua vida está sujeita, cada vez mais, à lei de karma e, portanto, à lei de
Ação/Reação, e de modo algum à lei de Ação da Graça.

No Fogo por atrito não há liberação, há confinamento, há densificação, enquanto que, no Fogo do Coração, há
liberação e leveza e Ação da Graça.

São dois mundos totalmente opostos e duas Consciências totalmente opostas, mesmo se alguns seres puderem
apresentar a máscara do Fogo do Coração, isso não pode se manter, porque o Fogo por atrito vai impor o seu

caminho, quando esse Fogo por atrito se manifestar no nível do Triângulo Luciferiano ou unicamente no nível dos
chakras inferiores.

***

Questão: é a Alegria, como indicador, que mostra a diferença entre os dois?

Inteiramente.

O Fogo por atrito pode dar a impressão de um rigor, pode dar a impressão de uma sedução, pode dar a impressão da
Luz.

O Fogo do Coração dá uma Alegria, dá algo de muito mais estável.

A qualidade da Irradiação não é, efetivamente, a mesma.

Quem vibra e percebe as Vibrações, mesmo Prânicas, não pode se deixar enganar por muito tempo.

O mental pode ser enganado pela aparência e pela sedução, mas ele não pode, em caso algum, se deixar enganar
por muito tempo, para aquele que busca a Verdade do Coração.

O Fogo por atrito pode empregar, frequentemente, palavras extremamente sedutoras.

A persuasão é extremamente forte.

Vocês já viram o Arcanjo MIGUEL, ou qualquer outro Arcanjo, ou um de nós, fazer ato de persuasão frente a frente de
vocês mesmos?

Nós sempre dissemos que vocês sozinhos podem abrir o seu Coração.

Jamais nós os persuadimos do que quer que seja, de outro modo a não ser pela própria Vibração.

Nós não desejamos fazer de vocês adeptos, nem neófitos.

Nós, apenas, desejamos simplesmente, do fundo do nosso Ser, que vocês se tornem os seus próprios Mestres.

A distinção é, me parece, crucial.

Em um caso, instaura-se uma relação de dependência a algo de exterior.

No outro caso, nós buscamos criar uma situação de independência e de mestria.

Reconhecer-se-á sempre a árvore pelos seus frutos.

Agora, nós concebemos perfeitamente que alguns seres humanos têm a necessidade de se submeter, como sempre,
a uma autoridade exterior.

***

Questão: uma emoção que queima, no nível do Coração, corresponde a um Fogo por atrito?

Absolutamente não.

O Fogo por atrito não pode se manifestar no nível do chakra do Coração.

Mesmo se o Fogo que você sentir como queimando se estabelecer no Coração, em nenhum caso é um Fogo por
atrito.



Isso se chama o Fogo do Coração.

O Fogo por atrito, por definição, pode apenas se estabelecer nos dois extremos, mas jamais no Coração.

Os seus adeptos, aliás, jamais percebem a Vibração do Coração e jamais poderão, por consequência, senti-la,
enquanto aderirem a esses princípios e a esses preceitos.

***

Questão: esta queimação corresponde à destruição desta emoção?

Uma dissolução do Corpo de desejo, no Corpo de Estado de Ser, já que o Si é exatamente o inverso de uma emoção.

***

Questão: como discernir o que releva da Alegria do que releva da exaltação?

Cara irmã, não há o que discernir.

O discernimento pertence, de maneira irremediável, ao ego espiritual.

O estabelecimento na Alegria não é uma exaltação, mesmo se, por vezes, a Personalidade possa dela se servir.

Naquele momento, o Fogo se torna um Fogo que eu chamaria de Espada da Verdade, que virá cortar a ilusão, por
vezes de maneira muito violenta.

CRISTO dizia, ele mesmo, que não tinha vindo trazer a Paz, mas a Espada da Verdade.

Quem estiver estabelecido no Si pode utilizar o Fogo para cortar o que não é do Fogo da Verdade.

No entanto, eles estão na exaltação?

A exaltação faz parte da sedução.

Não há o que discernir, porque o discernimento é mental e intelectual, como sempre.

Há que perceber a Vibração real que é emanada por uma situação ou por um ser.

Obviamente, se o mental tomar conta, vocês serão sistematicamente enganados, porque vocês irão tomar
uma exaltação ou uma sedução pela Alegria do Coração.

Mas, se vocês mesmos estiverem estabelecidos na Alegria do Coração, esta questão não tem qualquer sentido.

***

Questão: podemos ter dificuldade para sentir a sua Vibração e a Vibração do "outro".

Naquele momento, as pessoas que se encontram, segundo este contexto, devem viver esta experiência da
falsificação.

Vocês não podem discernir, pelo mental ou pela intuição, o que releva do Fogo por atrito, do que releva do Fogo do
Coração.

Apenas quando vocês mesmos se estabelecem no Coração é que vocês não podem ser enganados seja pelo que for,
porque, naquele momento, na sua Verdade cardíaca, vocês sabem instantaneamente, de maneira direta, se quem

está à sua frente faz o jogo do ego ou toca a partitura do Coração.

Não é um discernimento nem uma discriminação, é uma realidade Vibratória.

Agora, se um ser se deixar abusar e se deixar enganar, é que há, através desse Fogo por atrito, que compreender e
superar, que integrar uma série de erros.

Ele irá fazê-lo ou ele não irá fazê-lo, mas isso é o caminho e a liberdade dele.

Enquanto houver vontade de discriminar (pelo mental ou pela intuição ou pela percepção Vibratória) quem não
estiver estabelecido no Coração, isso estritamente de nada serve, porque isso os remete, de maneira inexorável,

à dualidade.

Existe, em meio a essas escolas, em meio aos adeptos desta ‘boa vontade’, um número incalculável de seres
humanos que tem bom coração, no sentido mais nobre.

O bom coração não é o Fogo do Coração.

Ele ainda está colocado em uma dualidade Bem/Mal.



Agora, se esse for o caminho desses seres, então, que lhes seja feito segundo a sua fé e segundo a sua vibração.

Vocês não têm que desempenhar, nesse caso, o papel de salvador ou de socorrista.

Cada um vive o que é para viver, especialmente durante este período, com relação ao que ele quiser.

Quem vive a Alegria pelo Fogo do Coração compreende instantaneamente o que vive, porque vive isso, e quem vive
a mesma coisa percebe também, instantaneamente.

***

Questão: esta Alegria pode se perder?

Tudo depende se a porta do ego está fechada ou não.

Nos primeiros estágios e nas primeiras fases, vocês oscilam entre a consciência do ego e a Consciência do Si.

É justamente passando e repassando de uma à outra que vocês podem fazer a diferença entre o que é a Alegria e o
que é a ausência de Alegria, entre o que é a Vibração no Coração e o que não é mais a Vibração no Coração.

É atuando nessas experiências que vocês vão viver o impulso da Alma e do Espírito para se estabelecerem na
Vibração da Alegria, do Fogo do Coração.

Em um determinado momento, não há mais possibilidade de desviar desse Fogo do Coração para um Fogo inferior ou
um Fogo superior, porque, naquele momento, vocês estão firmes e estabelecidos.

A partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração for percebida e, sobretudo agora, quando ela estiver
acoplada ao Triângulo CRISTO, MARIA e MIGUEL, é muito difícil (precisaria realmente decidir, por um pacto da

personalidade) recair no ego.

O primeiro dos indicadores a aparecer, na sua vida, quando vocês perdem a Vibração, será simplesmente que a
Alegria não existe mais e que a sua vida não vai mais se desenrolar segundo a fluidez da Unidade, mas na dificuldade

e na resistência.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o que é a Graça?

A Graça é o instante em que vocês passam no Fogo do Coração e na Unidade.

Naquele momento, vocês experimentam a Alegria total em que nenhuma emoção, seja sua ou que venha do exterior,
pode afetar o seu estado.

A Graça faz com que a sua vida se desenrole, justamente, segundo o princípio da fluidez, da Unidade e da facilidade.

Todos os eventos e os encadeamentos da sua vida ocorrem em perfeita sintonia e em perfeita sincronia.

Nenhum esforço é necessário para obter seja o que for.

Não há, aliás, mais desejos, simplesmente o que é necessário para a sua evolução e a sua transformação, para o
estabelecimento do seu Fogo do Coração, que acontece de maneira natural e espontânea.

O universo e a inteligência da Luz atendem à totalidade das suas necessidades, no que diz respeito a todos os
setores da sua vida.

Isso corresponde, inegavelmente, à frase de CRISTO: "Será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?".

Enquanto não houver esta confiança, não há Graça.

A Vibração do Fogo do Coração é a Vibração da Unidade, é esta Graça, é esta confiança e esta Verdade,
esta Unidade e esse Fogo.

Nada pode ser escondido àquele que tem o Coração aberto.

Obviamente, quem está na personalidade vai crer que pode mentir impunemente, vai crer que ele vai poder portar a
máscara do ego sem que o outro a veja, o que é o próprio princípio da Consciência egotista e separada.

Aquele que Vibra o Fogo do Coração sabe de tudo, instantaneamente.

É isso a Graça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs da minha humanidade, gratidão pela sua escuta e pela sua Presença.

Que a Paz e a Alegria da Unidade os acompanhem.

Eu lhes digo, certamente, até breve, para continuar nessa área e nessas Vibrações.

Eu lhes digo até muito em breve.
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo trabalhando na fase final de mudança Dimensional.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.

Eu volto a vocês, pelas palavras e além das palavras, por minha Presença e sua Presença, a fim de sempre mais
aproximá-los de sua Unidade.

Unidade que se desvenda e se revela em meio a seus Céus, pela reversão e pela Presença das forças vivas da Luz
Vibral Unificada, denominada ‘Força Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres’, pela Presença em seus Céus,

aproximando-se de vocês, dos Arcanjos, do Conclave Arcangélico e do conjunto das Presenças e Consciências
Unitárias.

Hoje, o que se revela em vocês, por vocês e em seus Céus, é Verdade.

O que seus olhos veem e verão são o reflexo e a realidade da revelação da Luz Vibral.

O que acontece em seus Céus acontece em vocês, vindo clarear e revelar, pela Vibração e pela Presença, a Verdade
Absoluta do que vocês são, além de projeções, além da Ilusão, além do eu.

Em meio à Vibração e à Presença em seu Templo, revela-se a vocês, o irrompimento da Luz Unitária traduzindo, para
aqueles que a Vibram, o retorno à Unidade, o retorno à Paz, o retorno à Alegria.

***

A Vibração de seu mundo, aquele onde vocês estão projetados, muda e muda doravante a cada dia, cada vez mais
rápido.

A mudança tornar-se-á cada vez mais evidente, aproximando-os inexoravelmente do Retorno e da Reversão.

A preparação minuciosa de que nós, Arcanjos, lhes damos Graça, as diferentes etapas de sua revelação e de sua
Presença, continuam.

A Vibração desse mundo muda.

O que estava separado não poderá mais estar.

A fase iniciada desde o final das Etapas Micaélicas, a alguns meses de seu tempo Terrestre, permite doravante
desvendar e revelar sempre mais a Verdade da Luz, colocando fim, em vocês como ao seu redor, à ilusão e ao que é

falso.

URIEL - 23 de outubro de 2010 - Autres Dimensions
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A Vibração se eleva, a Vibração penetra em suas células e nesse mundo.

O movimento engrenado não poderá mais parar.

A restituição de seu Fogo do Espírito, além do Fogo do Céu, além do Fogo do Coração e do Éter, além mesmo do
Fogo da Terra, permite doravante manifestar o Espírito de Verdade, em vocês como em seus Céus.

O que é falso, o que não existe em Verdade, vai desaparecer.

Cada elemento desta matriz que não pertence à Verdade e à Unidade vai se desagregar, se dissolver.

Gradualmente e à medida do desenrolar de seus dias e de suas noites, a Verdade irá aparecer a vocês Una e
Unificada pela Vibração, pelo Coração.

***

A revelação é Alegria.

A Alegria é Vibração porque o Coração é Vibração.

Confiem nela, confiem na Alegria, vão para a Unidade de um caminho de Alegria, um caminho de facilidade, um
caminho de Paz.

A Alegria não se opõe a nada, a estritamente nada, em seu Espírito como em seu ambiente.

A Alegria é evidência e Vibração, manifestação de sua Presença Unificada, de sua reversão à Verdade, da
fecundação pelo Espírito reencontrado, dessa matéria desviada.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da lei de Um, a fim de que se estabeleça a vibração de sua
Presença, sua Consciência deve se voltar para o que é verdadeiro e se afastar do que é falso.

O Verdadeiro é Vibração, o falso não é Vibração.

A Vibração percorre a gama da Criação e dos mundos incriados desde o tempo inicial até os tempos mais extremos
além do Tempo.

Os mundos Unificados são os mundos de Vibração, de forma e de cor e de agenciamento, livres de toda fixação.

O mundo em meio ao que vocês eram projetados, em meio ao que vocês eram identificados, irá desaparecer a cada
dia, a cada dia um pouco mais, permitindo-lhes descobrir e revelar, a cada um e a cada uma, a Verdade do que vocês

são.

Os mecanismos mesmo do que foi desviado ser-lhes-ão revelados em totalidade.

Nada mais do que é força de oposição e de resistência poderá persistir frente a A Verdade.

O que está em jogo agora é o estabelecimento de sua Vibração, Vibração que condicionará e orientará seu destino
e seu caminho em meio aos mundos Unificados.

***

A Vibração é alívio e leveza.

A Presença é lucidez, lucidez quanto ao que vocês são e não mais ao que vocês acreditavam.

Percepções e Vibrações novas, nesse Templo que é seu corpo, como em seus Céus, revelar-se-ão a cada dia um
pouco mais nos verdadeiros Céus e em sua Vibração, bem além do Templo aprisionado, desse corpo pesado que os

mantém prisioneiros.

A chave de seu alívio é o Coração, a Vibração de sua Presença, leveza da realização do Si, onde nenhum medo pode
persistir.

Em meio ao Ser, no centro de toda Consciência, qualquer que seja sua forma, sua Dimensão e sua Vibração, situa-se
a Vibração do Um, de A Fonte.

O Si, a Vibração de A Fonte, sua Presença, basta a ela mesma porque ela é totalidade, Alegria e expansão infinita.

Identificados a esta Consciência, vocês são Seres de Graça, de Unidade e de Verdade.

O que pode temer o Si em meio às resistências ilusórias desse mundo?

Nada pode afastar novamente a Vibração e a presença do Ser encontrado, nada pode alterar a Vibração da Graça, a
Vibração de sua Presença.

A dissolução de Crenças, ilustrando-se em vocês mesmo pela simplificação de seus pensamentos, aonde a
ordenação vai ao mais simples, ao mais direto, onde as provas do passado oriundas de Crenças e do peso

desaparecem pouco a pouco.



Sua vida, em meio mesmo a essa projeção, tornar-se-á Vibração e evidência e simplicidade.

***

A vibração da Presença é humildade e simplicidade.

Essas não são, em suas palavras, palavras vãs, mas sim as palavras traduzindo a Verdade da Unidade.

Cabe a cada um e a cada uma dentre vocês se estabelecerem na clareza, na simplicidade e na humildade.

Apenas aceitando e vivendo o fato de ser nada, aqui mesmo, em sua projeção, que vocês irão alcançar e viver o
Todo, Filho da Lei de Um retornando à sua Essência, à sua Vibração e à sua Unidade.

Cada um e cada uma dentre vocês permanece e permanecerão, até o final dessa projeção, disponíveis para sua
Vibração, disponíveis para sua Presença, que os conduzirão, por ressonância, ao que devem ser, ao que devem se

tornar, em Verdade e em Unidade.

O que denominamos ‘4 Pilares’, devendo ressonar e ressoar a cada respiração, a cada ação, a cada momento e a
cada implicação de sua vida, para ali manifestar Presença e Vibração.

Como Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, eu cuido e atuo no Orbe dimensional o mais próximo, doravante, de
sua Terra, apoiado pela vanguarda da Frota Intergaláctica de Luz, denominada, por vocês, os Anjos do Senhor.

Sua Presença e sua Vibração tornar-se-ão, nesse momento mesmo, cada vez mais intensa, cada vez mais evidente.

Vocês irão viver, durante o que chamam de trimestre final deste ano, o que foi denominado por outros ‘revelações’ e
‘divulgações’.

Eu prefiro, quanto a mim, chamar isso de ‘revelação’: Reversão e Presença.

Os Céus falsificados irão se despedaçar.

***

Como sua visão tornar-se-á real e verídica, no tocante a vocês como no tocante a nós, o resto, a iluminação da Luz, a
iluminação de sua Presença e da Vibração irá permitir-lhes, a cada um e a cada uma, ver em Verdade, bem além da

visão, pela Vibração e pelo Coração, identificar o que é Verdadeiro, o que é Graça, por oposição ao que não o é, sem
julgamento, sem resistência.

*

Vibração ... Presença ... Unidade ...

*

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um e Filhos da Fonte, Fonte de vocês mesmo, instrumentos e protagonistas da eternidade, instrumentos e
protagonistas do desvendamento.

Revelação.

Presença.

Vibração da Unidade.

Abrasamento de Alegria.

Divulgação.

Revelação.



Em Unidade, no Si.

Há todos os Outros e revelação de todos ou Outros, em meio aos mundos Unificados.

A destruição quase total das ‘franjas de interferências’, denominadas astral planetário, está quase realizada,
traduzindo-se, para vocês, de maneira visível, por modificações consideráveis do Sol e da Terra.

Um novo espaço se desenha, uma nova Vibração aparece, modificando e transformando o contexto de sua
Presença.

Não há nada a recear do exterior.

Há apenas que cuidar, que manter os ‘4 Pilares’, a fim de não ser confrontado com o choque e com o medo da
revelação da Unidade, não unicamente na revelação do Si, Interiormente, mas também em seus Céus.

Os mecanismos do novo e do recém-chegado estão em curso.

A intensificação Vibratória vai tornar-se, conforme seus sentidos, palpável, palpável e visível mesmo aos seus olhos
de carne porque a hora chegou de viver em Verdade, no Interior como no exterior, a Revelação.

O tempo descontado termina.

O tempo não tem mais que ser reduzido porque o tempo chegou e o tempo é agora.

*

Vibração ... Presença a vocês mesmo.

*

... Efusão Vibratória ...

***

A Vida da Graça retorna.

Vocês trabalharam para isso.

A memória do que retorna, aliás.

A Presença a vocês mesmo é também a Presença, em meio aos seus Céus, da Revelação.

Vocês jamais estiveram sozinhos, simplesmente os tempos não estavam cumpridos, o que é o caso hoje.

Sua tarefa, se tanto é que se pode falar de tarefa, é doravante encontrarem-se em totalidade, a fim de se alinharem
com a Revelação.

Há sincronia e Unidade na Graça da revelação de sua Presença Vibratória e da Presença, em seus Céus, da Luz
Vibral.

O que muitos de vocês denominam Onda Galáctica, se faz sentir cada vez mais seus efeitos, no Si, no Interior, como
na ilusão, com efeitos diametralmente opostos.

No Si, isso é Alegria e Presença, pela Vibração.

Na ilusão, isso é dilaceramento, ilusão de separação.

O que vocês escolhem?

O que vocês desejam?

Sua Vibração decide.

Separação e resistência, Presença e Unidade.

Absolutamente ninguém, absolutamente nenhum fato nem qualquer evento poderá ir ao encontro de sua Vibração,
que isto seja Presença ou ausência.

Tudo será absolutamente conforme ao que vocês são em Verdade, para cada um e para cada uma.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e Vibração.

O que vem a vocês, como em seus Céus, será diferente, segundo seu estado Vibratório e de Presença.

Alegria infinita de reencontrar o que vocês são, se sua Vibração é Presença.

Choque, terror e medo, se sua Vibração está ausente.

Cabe a vocês Vibrar ou não Vibrar.

Cabe a vocês estar Presente ou não estar Presente.

Será feito estritamente conforme sua Vibração e conforme sua Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, a ronda de seus Céus começa a se
estabelecer sob novas regras e novas formas.

As Vibrações novas que percorrem e que percorrerão seu corpo e seu Espírito assinalam a Reversão.

Quanto mais vocês aderirem e se identificarem à Vibração da Graça e da Presença, mais vocês estarão pacificados
e na Alegria.

Não há nada a temer para ninguém, para quem quer que seja porque tudo será justo e tudo estará em seu lugar.

O acaso não tem lugar no que se estabelece.

***

Seu único papel, em humildade e em simplicidade, é acolher e resplandecer a Unidade que vocês são.

Todo o resto é apenas manifestação e agitação da personalidade.

Vão e se dediquem ao conjunto de suas ocupações, lúcidos e Conscientes, Presentes e Vibrantes.

Todo o resto, absolutamente todo o resto articular-se-á segundo as leis da Verdade absoluta da Luz Unitária, e essas
leis são Inteligência Absoluta.

Apenas o ego que pode vislumbrar e imaginar outra possibilidade.

Nós viemos, nós, Arcanjos e o conjunto da Confederação Intergaláctica, para reavivar, em vocês, o juramento da
Fonte e sua promessa de reunificarem-se, no final dos Tempos.

Esse momento é agora.

Reflitam no agora: o Agora.

Ele se espalha na ampulheta de sua trama temporal, na ampulheta de sua trama de Consciência.

Em breve, ninguém poderá dizer que não sabia.

Em breve, ninguém poderá negar o que viu.

Nós estamos com vocês porque vocês são uma parte de nós, do mesmo modo que nós somos uma parte de vocês.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, como dizia Cristo: “Vigiem e orem porque ninguém
sabe o momento nem a hora”.

O momento e a hora chegaram.

Estão aí, em vocês e em seus Céus.

Regozijem-se, o que vem é Graça, o que vem é Alegria.

Não escutem jamais a voz da ilusão que desejaria mantê-los na ilusão, dissimulando o que vem e o que chegou.

Há apenas Verdade e Unidade a sua exclusivamente, sua Presença, sua Vibração e sua Consciência.

Que a Consciência se mantenha à escuta.

A percepção mesmo de sua Presença é a garantia de não ser enganado ou abusado porque na Presença, se
estabelece a Verdade.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu vou agora, em Unidade e em Verdade, Vibrar como é doravante possível, de
minha Presença a sua Presença, em silêncio.

Será minha maneira de saudar sua Unidade e sua Verdade, e também, de dizer-lhes até breve.

Até logo, eu sou Uriel.
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.

ANAEL e URIEL – 24 de outubro de 2010
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de me reencontrar entre vocês para, sempre, dialogar.

Então, recebam todas as minhas bênçãos e todo o Fogo da minha Presença entre vocês.

***

Questão: qual é a diferença entre o chacra do Coração e a Coroa do Coração?

Então, aí, caro amigo, o que é chamado de Coroa Radiante do Coração é o chacra do Coração sobre o qual foi
colocada uma Vibração periférica muito mais importante do que o que existe no próprio interior do chacra do Coração.

É a conjunção do chacra do Coração com o que foi chamado de Fogo do Coração, ou seja, a agregação, pela
abertura conjunta do chacra do Coração e do que vocês chamaram, eu creio, de nono corpo (Ponto ER do corpo).

Quer dizer que, naquele momento, cria-se um processo específico, em que as partículas Adamantinas, que estão
presentes em número cada vez mais importante, poderão vir, do mesmo modo que elas se agregam no nível do canal

do Éter, elas poderão vir se situar na periferia do chacra do Coração.

Portanto, a Coroa Radiante do Coração é bem mais do que o chacra do Coração.

Eu especifico, contudo, que essas partículas Adamantinas vão, como dizer..., estabilizar, de algum modo, o chacra do
Coração e também o chacra do nono corpo, ou seja, vão permitir estabelecer doravante, vocês sabem, a nova Tri-

Unidade, quer dizer, a capacidade, para o plano da Luz Vibral, para vir indiretamente tocá-los no Coração.

Portanto, nós podemos, imediatamente, como as partículas Adamantinas, tocá-los diretamente no Coração.

É o que muitos de vocês começam a experimentar, a sentir, essas espécies de calor intenso, no nível do peito, de
Vibração ou de compressão, em alguns casos expressando o acesso ao Si.

E, para muito em breve, para a maior parte, ao Estado de Ser.

***

Questão: quando se fala de Vibração, isso supõe um movimento de rotação?

Por vezes sim, por vezes não.

A ativação, por exemplo, do nono corpo, vai se refletir, geralmente, por uma Vibração que não é rotativa.

O.M. AÏVANHOV – 24 de outubro de 2010
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As Vibrações percebidas, por exemplo, nos novos corpos não estão ainda, propriamente falando, nem nos corpos,
nem nos chacras constituídos, já que estão, eles, no nível multidimensional.

Por exemplo, a ativação do 11º corpo, que é recente desde o ano passado, reflete-se por Vibrações que circundam a
boca.

Elas não são, no entanto, circulares.

Do mesmo modo que a ativação da androginia, no nível do 12º corpo, dá Vibrações que se estendem sobre as asas
do nariz.

As Vibrações-rotações estão ligadas, antes de tudo, aos chacras principais e, sobretudo, agora, à restituição à sua
integridade no nível da totalidade do sexto chacra, que é bem mais, como vocês compreenderam, do que o terceiro

olho.

***

Questão: joias em metal em torno do pescoço, presilhas no cabelo, podem interferir nessas Vibrações?

Então, cara amiga, quando você coloca, no alinhamento do eixo central dos chacras (sobretudo agora que o ‘tubo de
Cristal’ existe entre o chacra do Coração pela Lemniscata Sagrada que volta a subir até o Bindu), algo, sobre esse

eixo, você arrisca ter amplificações ou reduções, de acordo com o que você coloca.

É preciso ser, eu diria, prudente.

Não é preciso banir, mas é preciso ‘estar atenta’ ao que acontece quando você coloca agora colares ou cristais sobre
o eixo que é aqui.

Não há, propriamente falando, regra geral.

Cabe a você perceber o efeito que isso tem.

Você compreendeu, através do que eu acabo de dizer, que não é nem necessário amplificar, nem necessário reduzir.

Portanto, você pode muito bem imaginar uma joia que será neutra nesse nível.

Isso depende também da sensibilidade ou da suscetibilidade de cada um.

***

Questão: desde essa manhã tenho a visão de triângulos no meu canal em ressonância com dois pontos à
frente e dois pontos atrás. Ao que isso corresponde?

Então, cara amiga, assim como sabe, a estrutura cristalina do ser humano é uma realidade nos mundos
multidimensionais, que isso se refira aos corpos de Luz de 5ª Dimensão, que isso se refira aos corpos das outras

Dimensões.

A geometria, em particular, que foi chamada de ‘fractal’, corresponde aos arranjos das facetas de Luz, das partículas
Adamantinas constituídas cada uma de seis fótons.

O que você percebe é a ignição dessas estruturas Adamantinas.

***

Questão: há uma relação entre os novos corpos e o DNA humano?

Sim, necessariamente.

A ativação das cinco novas chaves Metatrônicas, em relação com os cinco novos corpos, está restituindo-os ao seu



DNA original, que é constituído não de duas fitas, mas de 12 fitas.

Portanto, as cinco novas frequências correspondem a ‘cinco pares de fitas’.

Aliás, o DNA, uma vez que você fala desta molécula, desta proteína, eu lhe digo, em suma, o DNA que você tem é um
DNA que foi amputado.

Já os seus cientistas dizem que há 80% que de nada servem.

Eles nada compreenderam, porque 80% são o ‘DNA das suas Linhagens’.

Mas, independentemente disso, privaram o acesso à Multidimensionalidade, como vocês sabem, por um
confinamento no nível das diferentes camadas elétricas, eletromagnéticas que existem.

Mas também, no nível celular, é o mesmo princípio.

Retiraram-lhes, literalmente, as cinco fitas de DNA.

É o mesmo princípio da falsificação Luciferiana, que nós já explicamos no nível da coroa da cabeça, que estava
restrita à zona frontal.

É o mesmo princípio.

Então, é claro, este DNA é multidimensional e está presente, por exemplo, nos seres que têm as estruturas em
carbono e que estão na 3ª Dimensão Unificada, como os Vegalianos, por exemplo.

***

Questão: o Corpo de Estado de Ser corresponde às 12 fitas de DNA que serão então restituídas?

Então, aí, cara amiga, isso depende de qual é a estrutura desse Corpo de Estado de Ser.

Ele tem uma Dimensão específica.

Isso permite ser um corpo de Luz, um corpo de Cristal, um corpo de Diamante.

Pode ser um corpo muito mais simples na aparência, como, por exemplo, na 24ª Dimensão ou como os seres de 21ª
Dimensão.

Naquele momento, não há mais DNA, no sentido em que vocês entendem.

Há ‘codificações Vibratórias’, cujos apoios não são mais as cadeias moleculares do seu DNA na terceira Dimensão,
ou o que está também presente na 3ª Dimensão Unificada.

São estruturas Vibratórias analógicas no plano conformação, mas não se pode mais falar, naquele momento, de
estrutura de DNA.

É outra coisa.

O que permanece comum é a arquitetura, através do simbolismo da Cruz e os quatro Hayot Ha Kodesh,
simplesmente, e o acoplamento dois a dois.

***

Questão: sentir-se como aturdida pode refletir uma necessidade de adaptação do corpo físico?

Cara amiga, desde que a Coroa radiante da cabeça, as Estrelas, estejam inteiramente ativadas, desde que o
Triângulo da Tri-Unidade esteja realizado, desde a reversão do Triângulo, o corpo vive fenômenos por vezes muito

violentos e muito específicos.

Isso não significa que há uma dificuldade de adaptação.

Não é porque você tem dores em barra, vertigens, ou outros, que isso signifique que você não integrou.



Isso significa simplesmente que você está plenamente dentro.

Não quer dizer, tampouco, que isso vai desaparecer, porque nós vamos reforçar isso, nós os prevenimos, até o final
deste ano.

Portanto, se isso se torna insuportável, coloca-se no Si e não se move mais.

***

Questão: elevar-se Vibratoriamente provoca uma elevação Vibratória dos outros?

Cara amiga, nós havíamos simplesmente expressado que vocês entrariam, agora, desde 29 de setembro, 30 de
setembro, no sentido do Serviço.

Miguel os nomeou Semeadores de Luz.

É a única coisa que vocês têm a fazer.

É realizar, como Um Amigo, o Si.

Se vocês realizarem o Si, se vocês conectarem com o seu Estado de Ser, se vocês ativarem as suas diferentes
Lareiras, vocês realizam o trabalho mais crucial que vocês poderiam realizar.

Para vocês, é claro, mas também no sentido do Serviço aos seus Irmãos e às suas Irmãs.

Portanto, é evidente que o nível Vibratório de um ser humano que atinge esses níveis de Consciência favoreça a
elevação da totalidade, mas isso favorece também as resistências daqueles que são opostos.

***

Questão: se a Luz pode penetrar diretamente no Triângulo do Coração, o que é então das Estrelas de Maria?

Mas é justamente a ativação das 12 Estrelas de Maria que permitiu que penetrasse diretamente no Coração.

Se não tivesse havido a ativação das 12 Estrelas de Maria, isso jamais teria podido penetrar diretamente no
Coração.

Eu os lembro de que o Coração está em ressonância com o centro da cabeça.

É a Roda na Roda.

A Roda na Roda não estava ativa anteriormente.

Lembrem-se também de que o que acontece na Vibração, seja no Triângulo Sagrado, no Triângulo da Tri-Unidade,
ocorre também na sua cabeça, no nível do cérebro.

Isso não é absolutamente contraditório.

Bem ao contrário.

Vocês não são constituídos apenas de um Coração.

Mas, era importante que a Luz Vibral, que o conjunto da Tripla radiação que lhes chegava, chegue, um dia, a se
estabelecer diretamente no Coração.

É isso o retorno à Unidade e a translação Dimensional.

É exatamente o que vocês vivem.

***

Questão: como saber se esse famoso Triângulo da cabeça inverteu-se, a título individual?



Ele se inverte apenas quando a Coroa Radiante do Coração e o Triângulo da Tri-Unidade estão ativos, no nível do
peito.

E, além disso, não é algo que se saiba.

É algo que se vibra.

***

Questão: quais são então as percepções que estão ligadas a esta forma de Vibração?

É, simplesmente, que aparece um ponto de Vibração situado muito exatamente aqui (ndr: na base do nariz), e o
Triângulo, naquele momento, está perfeitamente desenhado, não estando mais centrado no ponto AL, mesmo se a

Coroa passar por AL.

O ponto AL permanece onde ele está.

O Triângulo que se criou é um novo Triângulo.

Nada tem a ver com os Triângulos que lhes foram comunicados.

***

Questão: no Apocalipse de São João, ele faz referência a um dragão de sete cabeças com, sobre cada
cabeça, um, dois ou três chifres. Qual é a explicação?

Eu creio que Sri Aurobindo sempre lhes disse, agora, para não tornar o livro amargo.

Ele lhes disse que esse livro é doce à boca e amargo ao ventre.

Ele foi escrito de acordo com uma estrutura Vibratória específica e que vocês poderiam sempre tentar encontrar as
explicações para o que foi escrito, mas que essas explicações são apenas a retórica e não têm qualquer utilidade

com relação ao que está descrito no nível Vibratório.

***

Questão: como parar o mental?

Caro Amigo, o mental se para sem trabalhar com o mental.

O mental não é de qualquer utilidade para fazê-lo calar.

Portanto, não é sua vontade que vai dizer «cale-se», porque você jamais irá calá-lo. 

É simplesmente, isso se denomina, me parece também em seus dias, meditação.

A partir do momento em que as Vibrações se instalarem, basta simplesmente levar a Consciência nas Vibrações e na
sua respiração e você verá que o mental vai se calar.

Primeiro, alguns segundos.

Em seguida, alguns minutos.

E na sequência, cada vez mais tempo.

***

Questão: reencontrar grupos de almas faz parte da realidade ou da falsificação?



Isso pertence, definitivamente, à matriz.

Vocês são corpo-alma-Espírito.

Mas vocês são, antes de tudo, Espírito.

É o Espírito que vocês vão reencontrar, ao menos nós esperamos, muitos de vocês, mesmo se vocês levarem o
corpo.

A alma é um intermediário ligado à matriz e, portanto, às encarnações tomadas na matriz.

Portanto, vocês reencontrariam almas gêmeas, irmãs..., o que vocês chamam de ‘famílias de almas’, porque vocês
tinham os mesmos polos de interesse Vibratórios.

Mas, agora, não é mais questão de reencontrar tudo isso, eis que pertencente à falsificação.

O importante é reencontrar as suas Linhagens espirituais, as suas Linhagens Vibratórias.

Isso é válido para uma época, porque o fato de colocar em ressonância grupos de almas, famílias de almas, podia
desencadear movimentos Vibratórios.

Agora, terminou tudo isso, porque o objetivo é ‘juntar-se ao Espírito’, para a maior parte de vocês.

Agora, se seu caminho for prosseguir com a alma, é a sua escolha.

***

Questão: poderia explicar a qual contexto pertence o fato de partir com o corpo?

Mas a diferentes contextos.

Há múltiplos destinos e múltiplas formas.

Portanto, não há um caminho único, se você manter o corpo.

Você pode manter o corpo para aportar um material, você pode manter o corpo porque ele irá se transformar, no
último final, em um corpo de Vibrações diferentes, para aqueles que irão permanecer até o final, e você pode também

levar o corpo, por exemplo, na Intraterra.

Não há um único destino para aqueles que mantêm o corpo.

Ele é múltiplo também.

Do mesmo modo que para aqueles que não mantiverem o corpo, há múltiplos destinos, de acordo com a origem
Dimensional.

É o mesmo princípio.

Mas eu os lembro de que de nada serve conhecer isso.

O mais importante é vibrar.

É a sua Vibração que irá guiar.

Não são vocês que vão decidir: «eu quero manter o meu corpo ou eu não quero manter o meu corpo».

Não são vocês que decidem: «eu quero ir para lá ou para lá».

É a sua Vibração quem decide.

***



Questão: existem diferentes tipos de serviço a Gaïa?

Vocês estão no Serviço pela Vibração que vocês são.

É preciso perder os hábitos de compreender o Serviço como o serviço encarnado.

Vocês estão em um ‘Serviço de Luz’, porque vocês estão na Vibração.

Se a Vibração que vocês são, que eu expressei há pouco, tornar-se cada vez mais irradiante ou difusora, se
quiserem, a Luz que vocês irão emitir não tem necessidade de ser dirigida no sentido do Serviço, de dizer: «eu vou

nutrir ali 10 %, ali 10 %».

É a Inteligência da Luz que age.

Querer se colocar esse gênero de questão é querer dirigir a Luz.

Mas a Luz não tem necessidade de ser dirigida.

Ela É.

***

Questão: como acontecem as afinidades entre Espíritos?

Elas são Vibratórias.

É a Vibração quem decide, é a Inteligência a Luz.

Ela se faz natural e espontaneamente, contrariamente ao que vocês têm o hábito de buscar sobre esse mundo,
devido às suas faltas, inerentes à constituição desse corpo.

***

Questão: o funcionamento na estrutura geodésica de 24 Unidades aplicar-se-á à Dimensão humana?

Ela se aplica unicamente à 5ª Dimensão.

Nós estamos reunidos, mesmo sendo da 9ª Dimensão, na 5ª Dimensão, em 24.

As Estrelas de Maria e a Vibração das Estrelas de Maria estão situadas acima, no plano Dimensional da 11ª à 18ª
Dimensão.

Elas não estão, portanto, em 24, mas em 12.

A estrutura de Consciências Unificadas que lhes foi dada, em seu tempo, por Ramatan, corresponde à terceira
Dimensão unificada e à 5ª Dimensão.

***

Questão: é graças a essas estruturas que o Supramental trabalha?

Felizmente não.

Você trabalha no interior de você mesmo, sozinho, estritamente sozinho.

Depois vocês podem criar o que eu chamaria de Supra-Consciências ou Super-Consciências, ligadas à famosa
estrutura geodésica.

Mas isso vocês não têm que decidir com a cabeça.



Isso se faz espontaneamente.

E isso se fará espontaneamente.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até breve, com todo o meu Amor.

************
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.

ANAEL e URIEL – 24 de outubro de 2010
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -
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~ A TENSÃO PARA A LUZ ~

Do meu Espírito ao seu Espírito, do seu Espírito ao meu Espírito, Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, eu
sou HILDEGARDA. 

Eu venho a vocês, no Espírito da Verdade, para falar do caminho do meu Espírito que será o caminho do seu
Espírito.

Permitam-me voltar sobre a minha experiência e a minha vida na densidade Dimensional na qual vocês estão hoje. 

Muito jovem, eu vivi a Luz do Espírito.

Eu escapei, como alguns de vocês estão fazendo hoje, desta densidade. 

Eu me reencontrei, muito jovem, aliás, nos mundos que me foram, frequentemente, impossíveis de descrever com as
palavras. 

Eu vivi, sozinha, o que ninguém podia me explicar, que nenhuma história humana ou nenhuma experiência humana
havia registrado. 

O que eu vivi naquela época não podia de forma alguma ser explicado, nem mesmo ser relatado de outro modo que
no interior do que, naquela época, pareceu-me o mais próprio para estar, em um mínimo em adequação, no ideal, do

que eu tinha vivido. 

Do exterior, o lugar onde eu fui, onde eu vivi, isso foi chamado de arrebatamento, de êxtase, de ausência, ou mesmo
de epilepsia, por alguns médicos, ou de possessão. 

O que eram essas palavras em relação ao que a minha Consciência estava imersa? 

Naturalmente, o reflexo foi esta quantidade de conhecimentos musicais, da natureza, dos mundos invisíveis, ao que
eu passei toda a minha vida me dedicando.

Eu não estou aqui para falar disso, porque isso é acessível. 

Eu vim, mais, para testemunhar, pela minha Presença, pela própria Vibração da minha Presença e, sobretudo, para
tentar formatar com vocês, o processo, além das palavras, que eu vivi então.

HILDEGARDA DE BINGEN - 25 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20101025_-_HILDEGARDE_VON_BINGEN.mp3
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***  

Em um momento específico da minha vida, em que mais nada parecia possível, eu decidi me abandonar, de algum
modo morrer e, para isso, eu mergulhei em mim mesma, não em um fluxo de pensamentos, nem em qualquer tristeza,

mas foi então ‘um mergulho em mim mesma’ - eu não encontrei melhor expressão - como se eu encolhesse.

Eu acompanhei esse encolhimento porque esperava que, no final desse encolhimento, eu iria desaparecer desse
mundo. 

Eu parecia concentrar a minha Consciência em um ponto.

Eu queria me fundir nesse ponto para que esse ponto desaparecesse, ou seja, para que eu não tivesse mais
existência a fim de sair, até mesmo, desse mundo. 

Nesse processo de encolhimento, não havia qualquer angústia, simplesmente a certeza de desaparecer, na
totalidade, a certeza de não mais existir. 

Esse ponto, eu havia primeiro imaginado atrás dos meus olhos, mas o ponto permanecia sempre. 

Então, ao final de um tempo que eu não posso determinar, eu decidi desaparecer por outro ponto, já que aquele não
queria desaparecer. 

Então, eu decidi que seria no meio do meu peito que talvez eu pudesse desaparecer. 

Eu observei, primeiramente, que esse ponto pulsava e que a minha Consciência pulsava conforme o modo pelo qual
eu respirava; então, eu decidi também não mais respirar. 

E, de repente, de uma só vez, eu perdi a Consciência deste ponto e deste corpo e mesmo desta respiração. 

E aí, efetivamente, de súbito, eu não existia mais.

***  

No mesmo momento em que eu tive a impressão de que tudo desaparecia, eu me encontrei em outro lugar, em um
estado onde não havia mais a mínima possibilidade de me agarrar a nada.

Não havia mais respiração, mais corpo e, no entanto, isso não era o vazio porque, pouco a pouco, em me fundi em
algo que nenhuma palavra pode traduzir. 

A minha Consciência se tornava o que eu queria. 

É claro, o que me atraiu mais, em um primeiro tempo, foram os sons que eu não podia localizar (eu não era mais esse
corpo, eu não estava mais em parte alguma) e, ao me focar nesse som, eu me tornei esse som. 

O som se modulava e depois eu me tornei esta modulação.

Esta modulação tornou-se uma cor, inexistente de onde eu vinha, e eu me tornei esta cor. 

Formas que eu podia adivinhar e não ver, que eu podia também me tornar, frequentemente triângulos. 

Eu me apercebi então de que eu podia me tornar, literalmente, tudo o que estava lá. 

Bem depressa, então, eu me disse: «eu, que não queria mais existir, eis que eu existo no Todo». 

Então, naquele momento, eu emiti o que eu chamaria de pensamento, mas, de preferência, uma tensão que, para
mim, na realidade que eu acabava de deixar, representava a perfeição. 

Eu comecei a suscitar uma tensão para o Sol e, depois, para CRISTO, ao mesmo tempo.

E aí ocorreu o que eu poderia chamar, em palavras humanas, uma detonação, uma explosão. 

Eu me tornei então o Sol e eu penetrei então em algo que não era eu, eu tinha essa convicção, mas que eu me tornei
instantaneamente. 

Quando eu digo que ‘eu me tornei’, eu não era mais eu, mas eu era Ele na sua carne, na sua memória, no seu
Espírito. 

Uma experiência, uma vivência que nenhuma palavra pode expressar. 

Então, eu decidi que não era realmente tudo o que eu havia me tornado, mas o que eu queria, então, era
desaparecer. 

E, naquele momento, eu ouvi uma palavra ressoar no corpo.

Essa palavra eu posso traduzir pelo «Si» e, naquele momento, instantaneamente, eu me tornei o Todo, se é que eu
posso expressar essa palavra tão simplesmente. 

E aí, eu passei por sensações extremamente violentas, eu as chamaria assim, ainda hoje, de uma intensidade
extrema de sons, de formas, de cores, de mundos, de Consciências diferentes nas quais, literalmente, eu estava.

***



Naquela época, não havia ainda, na minha cabeça, a possibilidade, ao voltar, de encontrar algo correspondendo à
vivência do que eu acabo de falar. 

Evidentemente, hoje, lá onde eu estou, esta experiência é conhecida, foi vivida e descrita, bem melhor do que por
mim. 

Naquela época, eu não procurava descrever o que era indescritível, sob pena de ser queimada, então eu decidi, na
minha vida, impregnar-me desta experiência que eu tinha a possibilidade de dirigir, desta vez sem querer

desaparecer, e expressar isso do modo como eu reproduzi. 

Este estado foi descrito e a expressão mais adequada que eu posso encontrar seria a dissolução do ego,
a realização do Si e, ao mesmo tempo, a dissolução final.

***  

Eu lhes falo disso durante a minha primeira vinda, assim, coletiva, com vocês, para lhes dizer que qualquer vida
criada, qualquer vida existente, qualquer Consciência existente não pode se perder ou desaparecer. 

Ela pode se transformar.

Ela pode ir (chame assim, se quiserem) do infinitamente pequeno ao grande Todo. 

É exatamente isso que está sendo preparado. 

Cada um de vocês irá se tornar o que criou, na sua própria Consciência. 

Lembrem-se do início da minha história: eu ‘coloquei o ponto’ onde eu queria me fundir e desaparecer, primeiro,
logicamente, na cabeça. 

O único lugar onde eu pude viver realmente o que eu havia projetado foi no centro do meu Coração, lá onde isso
respirava, lá onde isso batia. 

Eu sei que, hoje, todos vocês sabem, mesmo sem percebê-lo realmente, que o essencial atua ali: nesse ponto central
do seu Coração. 

Eu lhes falei também de concentração.

A aniquilação total da Consciência, nesse ponto, resulta no Todo. 

Então, um determinado Arcanjo, como URIEL, falou-lhes de reversão.

Um Melquizedeque falou de switch. 

Eu, eu lhes digo que o abandono à Luz e a ‘tensão’ ou ‘concentração’ nesse ponto leva ao infinito, e que se extrair do
mundo que eu queria me extrair (tendo compreendido naquele momento que era uma ilusão, aí também), permitiu-me,

contudo, viver, nesse ponto, esta ‘alquimia’. 

A passagem do infinitamente pequeno, o fato de não ser mais nada nesse mundo, conduz a ser tudo em outro lugar. 

Eu compreendi também (porque eu havia estudado e compreendido a vida de CRISTO) o que já foi falado (e que
falaram na sequência, é claro, muitas Consciências que se liberaram): de fato, vocês não podem se liberar estando
apegados a algo e, sobretudo,vocês não podem se liberar enquanto estiverem apegados a vocês mesmos. 

Isso não é a negação da vida, mas é a própria compreensão e a própria vivência do que eu chamei, seguindo
CRISTO, de Renascimento ou de Ressurreição, pois é exatamente a mesma coisa.

***  

É preciso desaparecer inteiramente, no espaço de um instante, desta realidade, para ser levado ao outro lado. 

Vocês são amplamente ajudados, hoje, por tudo o que este Sistema Solar e nós mesmos lhes enviamos. 

Mas são apenas vocês que podem se fazer muito pequenos para não mais existir em nenhum lugar, a não ser nesse
ponto e passar, então, para o Todo. 

Este abandono é realmente um abandono de tudo.

É preciso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, doar-se. 

Este é um mecanismo específico da Consciência.

Não é uma visão da mente.

É, eu diria, uma ‘tensão’, porém uma tensão que não é da ordem da vontade, mas uma tensão do Espírito para ele
próprio. 

O que está acontecendo neste Sistema Solar para todas as consciências é exatamente a mesma coisa.

A reversão, a minha, que eu disse a vocês, será também a sua.

***  



A experiência que eu acabo de lhes contar não é simplesmente a história de uma experiência, mas, bem mais, uma
‘tela’ de que será preciso se lembrar da existência, quando chegar a hora, ou no momento em que vocês decidirem

dar esse último passo. 

A grande diferença é que, hoje, vocês fazem isso estando informados de várias maneiras de outras realidades, de
outros mundos, de outras Dimensões, mas a passagem é estritamente a mesma. 

Tornar-se, como disse a minha Irmã Santa TERESA, durante a sua vida, a menor dentre todos. 

Apenas fundindo-se nessa pequenez, nesta insignificância, como ela disse, que vocês percebem o todo. 

O intelecto é exatamente o inverso enquanto ele não estiver aberto para esta Verdade do Coração. 

Por outro lado, eu demonstrei, ao voltar da minha experiência, que o acesso ao verdadeiro conhecimento, naquele
momento, era instantâneo e direto no Coração. 

Não era o conhecimento intelectual, nem um conhecimento que vocês chamariam, hoje, de esotérico ou de iniciático,
mas efetivamente um conhecimento direto e instantâneo situando-se no Coração, o lugar por onde eu passei. 

Pois, assim que a passagem é realizada, tudo é possível, absolutamente tudo. 

Naquele momento, vocês se tornam ‘criadores da sua realidade’, aqui como em outros lugares, porque vocês não
estão limitados ao aqui. 

A sua consciência investiu inteiramente neste aqui.

Então, vocês estão limitados, e vocês ainda creem nisso, a esse corpo, a essas funções, a esta personalidade, mas,
neste próprio instante, a sua Consciência é, desde sempre, multidimensional. 

Todos nós havíamos, simplesmente, coletivamente, esquecido.

Fizeram-nos esquecer disso. 

Assim, a sua Consciência existe neste corpo, nesta vida, mas ela existe, de maneira simultânea, em todos os corpos e
em todas as vidas que vocês tiveram nesta matriz, não em um passado, não em um futuro, mas agora, do mesmo

modo que vocês existem no seu corpo de Luz ou no seu corpo imortal, no corpo de Estado de Ser, de toda a
Eternidade.

***  

É isso que está vindo, agora, para vocês. 

Nesta Ilusão, vocês estão presentes por toda parte, efetivamente, ao mesmo tempo.

É isso o que vocês irão revelar. 

Isso não é uma criação, mas, realmente, uma revelação. 

É por isso que vocês só podem aceder à Consciência, chamada de pura e liberada, aceitando se extraírem,
inteiramente, do que vocês creem ser. 

Extrair-se não é se eliminar ou morrer, é totalmente o contrário.

Há realmente, pela Luz Vibral que desce agora em fluxos contínuos sobre esta Terra, que se desidentificarem de um
papel, de uma função, para se identificarem com a Verdade que não é absolutamente o que os sentidos comuns

lhes sugerem. 

Aliás, o silêncio dos sentidos, o silêncio das atividades exteriores é o caminho para conduzi-los ao seu Ser
Interior. 

Aí está, Irmãos e Irmãs em Espírito e na Humanidade, o que eu queria compartilhar, com vocês, pela Vibração da
minha Presença. 

Se houver, em vocês, especificamente com relação a esse ‘processo de Consciência’, não o meu, mas também o de
vocês, questionamentos, então, eu irei responder.

***  

Questão: poderia voltar a desenvolver sobre a multidimensionalidade?

Irmão em Espírito, isso é extremamente difícil porque, como eu disse, as palavras são bem frágeis, extremamente
limitadas pelo próprio cérebro, porque o cérebro jamais terá acesso à multidimensionalidade. 

O que tem acesso à multidimensionalidade é, justamente, a Consciência desembaraçada desse cérebro. 

A melhor descrição é aquela que eu lhes dei, não há outras: vocês se tornam ao mesmo tempo a forma, o som, a cor,
vocês se tornam todas as formas, todas as cores, todos os sons, todas as músicas, vocês se tornam a estrela, o

átomo, a flor, vocês se tornam a própria Luz, o próprio CRISTO. 

Em resumo, vocês se tornam o que a sua Consciência é.



E a sua Consciência é exatamente o que ela decide. 

É impossível, pelas palavras, fazê-los ainda vislumbrar o que isso pode ser. 

Alguns Arcanjos e alguns Melquizedeques ou algumas Irmãs têm a capacidade para fazê-los se aproximar, nesse
corpo, deste estado, chamado de estado de Presença ou realização do Si. 

É um primeiro esboço - e eu digo, sim, esboço - do que é a multidimensionalidade. 

A melhor forma de ali chegar é, como eu disse, desidentificar-se, ou seja, tornar-se pequeno, cada vez menor, até
não mais querer ser nada, ao mesmo tempo estando totalmente na vida.

É o único modo de ali chegar. 

Descrever, o que é impossível com as palavras, os estados Vibratórios da própria Consciência, não seria de qualquer
ajuda, porque as palavras são bem frágeis. 

Se você espera colocar isso em equações, mesmo se alguns dos seus cientistas ali chegam hoje, a equação não é a
vivência, a compreensão ainda menos, a descrição ainda menos, porque apenas a Consciência pode vivê-lo e

certamente não o intelecto.

***  

Questão: você pode desenvolver o que é a Repulsão no âmbito das Estrelas de MARIA?

É exatamente o que eu expressei através da minha experiência. 

Esta repulsão é o que me permitiu, na experiência inicial de aniquilação da minha consciência e da minha presença
nesse mundo, viver o que eu vivi. 

A Repulsão a que se refere não é nem o Mal, nem o fato de estar em repulsão com relação a um elemento ou a um
acontecimento.

É uma transcendência da Repulsão, que eu denominei, esta tensão para a aniquilação, esta tensão do Espírito, este
abandono à Luz: a doação de si. 

A minha Irmã TERESA teria chamado isso de própria ‘negação’, com Consciência, denominada humildade extrema,
sem ir, como viveram alguns, até a flagelação ou outras coisas (as sevícias corporais de nada servem, estritamente

de nada). 

É somente uma ‘atitude’ da Consciência que conduz a isso.

É isso a Repulsão. 

Por outro lado, a Repulsão, eu poderia chamá-la de ‘atração final’, aquela em que tudo se resolve, ou seja, o retorno
final à FONTE. 

Voltar Si mesmo, voltar a ser a totalidade da FONTE por uma forma - e ainda a palavra é frágil - de ‘mimetismo’ ou de
‘sobreposição’, seria talvez a palavra exata. 

Ainda uma vez, essa palavra não pode ser compreendida com o seu cérebro, em termos dinâmicos, somente pela
oposição ao Bem ou à Atração.

Mais uma vez, as palavras são bem frágeis. 

Olhem, por exemplo, o que foi chamado de Estrela VISÃO.

Quando vocês falam de Visão vocês têm tendência a falar da visão ocular ou de uma visão Interior, mas a Visão é
bem mais do que isso. 

Não é unicamente a visão tal como entende o cérebro e os sentidos. 

Aí está o que eu posso dizer da Repulsão. 

Em resumo, na minha vida, eu tive êxito em sair, literalmente, do confinamento no triângulo que vocês denominaram
Luciferiano, para transcender a minha própria condição. 

O que eu vivi, de maneira única, vai ser vivido hoje. 

Quando os místicos orientais disseram que tudo estava no Interior, é a estrita Verdade. 

Há mesmo, nesse corpo, no próprio Interior do que vocês são, a totalidade dos mundos. 

Eu não sei quem disse que, se o conjunto da matéria dos universos e das Dimensões se concentrasse em um único
ponto, ele não seria maior do que o orifício de uma agulha.

Eu passei pelo buraco da agulha.

***  

Questão: por que temos um cérebro que atrapalha para atingir a multidimensionalidade?



Irmã em Espírito, não é o cérebro que atrapalha, é a própria arquitetura do cérebro. 

Sem entrar nos detalhes, vocês estão em um corpo de baixa Vibração ou de baixa densidade, de densidade muito
pesada onde, antes mesmo da falsificação, a opacidade e a compacidade eram a regra, sem, contudo, bloquear o

acesso ao outro lado. 

Não há, portanto, que julgar o seu cérebro como responsável, mas, sim, a própria consciência, que foi confinada. 

O cérebro é apenas a concretização deste confinamento, não na sua totalidade, mas em alguns aspectos. 

Não há, portanto, criação de cérebro que limitaria alguma coisa.

O cérebro é criado para um objetivo e para uma Dimensão.

A Consciência existe em todas as Dimensões.

***  

Questão: para viver o que você viveu, é preciso consagrar um máximo de tempo?

Eu jamais pronunciei essas palavras, uma vez que esta experiência chegou de modo inicial, como para muitos seres
que viveram isso. 

Querer ali atribuir um tempo, querer ali atribuir algo de longo, é um erro. 

Todos aqueles, sem exceção, Irmãos e Irmãs em Espírito presentes nesta humanidade, que realizaram, em diversos
períodos, realizaram-no instantaneamente.

Instantaneamente. 

Não é, portanto, um caminho, é um ‘mecanismo da Consciência’. 

Enquanto vocês permanecerem na Ilusão de crer que existe um caminho, vocês não viverão esta Consciência. 

É o mental que crê e que criou isso. 

Sem exceção, sejam quais forem as tradições, os povos, as culturas, sem qualquer exceção, aqueles que viveram
isso, viveram-no instantaneamente. 

É justamente no momento em que a Consciência aceita que não há nada para buscar no exterior que isso acontece.

É exatamente o inverso da proposição formulada.

***  

Questão: como podemos viver esse processo na sociedade de hoje?

Mas eu responderia, como lhes disse o Arcanjo URIEL, o que você quer se tornar?

E, sobretudo, o que você quer ser? 

Não é questão de manifestar este estado para ostentá-lo nesse mundo.

Não é algo que se adquire.

Não é algo que possa se adequar, justamente, a esse mundo.

É uma escolha. 

A escolha, quando vai para esta Consciência, como mostraram todos aqueles que viveram isso antes de vocês, fez
com que eles tivessem, no entanto, persistido, para alguns, por muito tempo, nesta ilusão. 

Cada um ao seu modo tentou transmitir os ensinamentos, os fragmentos. 

É o mental que pensa assim, como sempre.

O mental é crença.

A Consciência é experiência. 

O mental jamais poderá resolver o problema da experiência, porque ele não é a experiência, ele é crença. 

A Consciência é Liberdade, o mental é confinamento. 

Não há outras possibilidades de saída, nenhuma. 

E, no plano coletivo, todos os Irmãos e Irmãs em Espírito terão que fazer essa escolha.

Quer vocês a tenham realizado agora ou realizem no último instante, é, no final, sempre a mesma escolha:
o confinamento ou a Liberdade. 

Mas a Liberdade não pode ser vivida permanecendo confinado.

É preciso, primeiro, viver a Liberdade. 



Nós lhes demos, uns e outros, muitos elementos, pelas palavras, pelas Vibrações, por muitos exercícios, mas, em
última análise, nós sempre dissemos que apenas você é quem pode dar esse passo. 

Não há qualquer obstáculo que exista, da ordem mental, dizendo que não é compatível com isso, não é compatível
com a vida. 

Então, naquele momento, muda a vida. 

Enquanto o mental estiver derivado e preso aos medos - medo da falta, medo de não mais estar inserido nesta
realidade - isso apenas faz refletir o medo da transformação. 

Este medo de que lhes falou SRI AUROBINDO, como uma ‘secreção’ do mental. 

O choque e os choques que estão para viver e que vocês vão viver, poderão apenas aumentar a secreção do medo
ou então conduzi-los a este último abandono, que eu denominei esta ‘tensão’. 

Em resumo, a Unidade, a multidimensionalidade é proposta para todo o mundo, sem exceção.

Mas, para aceitar e aceder à multidimensionalidade, é preciso fazer o luto, renunciar a esta Dimensão, mesmo o
mental sabendo que é uma experiência pois, em última análise, quando vocês voltam, antes do fim, o mental sempre

existe, mas vocês o superaram. 

Enquanto a questão se colocar significa que o mental não quer se desprender e que o medo está subjacente. 

É o mesmo princípio que pode existir no que vocês chamam, eu creio, hoje, de ‘esportes extremos’, onde é preciso
vencer o medo. 

Mas o medo jamais será vencido pelo mental.

Ele apenas pode ser vencido através do que eu acabo de expressar. 

Se você analisar, com o mental, o que acontece hoje, a própria questão que você acaba de colocar é a ilustração
perfeita e total do mental que recusa ir embora, porque ele não pode conceber e aceitar que a Consciência possa

existir independentemente do mental.

***

Questão: parece-me difícil de ali chegar como você chegou.

Tudo isso representa, aí também, apenas o mental, e exclusivamente o mental. 

Da visão que eu tenho, de onde eu estou, isso iria se tornar, em outros termos - e não veja aí qualquer ofensa -
patético e dramático. 

O que é patético e dramático é o mental e não você, Irmã em Espírito.

***  

Questão: é então tão simples como soprar uma vela para apagá-la?

A imagem foi perfeitamente encontrada.

É preciso que a tensão da Consciência, expressa pelo 'soltar', pelo abandono à Luz, seja total.

O mental sempre irá fazer de tudo para impedi-los.

É o papel dele.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***  

Irmãos e Irmãs em Espírito e na humanidade, queiram aceitar a minha Bênção.

Eu lhes digo até mais tarde. 

************ 
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 Irmãos e Irmãs, eu os saúdo.

Eu sou SNOW.

Eu já tive a oportunidade de me expressar através desse canal.

Eu volto para vocês, hoje, para falar da Vida e da natureza.

Vocês não estão sem ignorar, porque prestigiosos intervenientes o disseram, que as próprias condições de suas
vidas vão se transformar.

A Vida, contudo, continua.

Se eu lhes falei desta Terra, não é tanto no próprio Amor que eu tinha por esta Terra, que faz, de fato, apenas
traduzir o Amor da Vida, que não é outro, definitivamente, do que a própria Vida, que ela seja aqui ou em outros

lugares, nesta Dimensão ou em outras.

Vários Melquizedeques falaram da Alegria, que era o indicador da abertura de algumas funções em vocês.

Quaisquer que sejam as imposições existentes nesse mundo, a Vida sempre foi e sempre será Alegria.

Assim, portanto, passar de um ambiente natural, tal como vocês o conhecem, para um outro ambiente, qualquer que
seja, far-se-á tanto mais facilmente se vocês permanecem em sua própria Alegria, ou seja, na Vida.

Pelo momento, é-lhes possível admirar, sobre a Terra, por seus sentidos, a vida do que é chamada a natureza.

Existem inumeráveis naturezas.

De fato, inumeráveis ambientes.

Quaisquer que sejam os mundos que vocês percorram, e mesmo em seus sonhos, qualquer que seja sua vida,
quaisquer que sejam os elementos, a transição ou a translação, também chamada de Ascensão, produzir-se-á tanto

mais facilmente se vocês se estabelecem no que eu chamaria o Amor da Vida e o Amor da natureza.

Este Amor não é um apego.

Ele é, ao contrário, o que se impregna de tudo o que é vivo, não para fazê-lo seu, mas para ali aportar um olhar de
criança, um olhar de maravilhamento.

Eu já lhes disse que não é questão de rejeitar um ambiente para mudar.

SNOW – 25 de outubro de 2010
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***

Tudo acontece sempre Aqui e Agora.

Apenas estando plenamente imersos, aí onde vocês estão, que vocês passarão com facilidade o que, em definitivo,
eu chamaria, quanto a mim, de uma mudança de natureza ou de ambiente.

Mas vocês não podem ir para esse novo ambiente rejeitando o antigo ambiente porque, qualquer que seja a
transformação que ele sofrer, tratar-se-á sempre de um ambiente.

O ambiente é tudo o que o cerca, que você toca, que você cruza, que envolve os seus sentidos, a sua Consciência e
ao qual vocês terão interesse ou atenção.

A Unidade é também assim.

Não é rejeitar um ambiente em favor de um outro ambiente.

É aceitar a ‘transformação’ desse referido ambiente vendo, ali, simplesmente, sempre e unicamente, a Vida e
a Consciência.

Que o ambiente seja aquele das estrelas, aquele da Luz, em seus desdobramentos os mais coloridos ou ainda nesse
mundo, como o que anima os vegetais e a natureza de um modo geral, é a mesma Vida, expressa de diversos

modos, que ali se imprime e que ali se exprime.

A natureza é mudança, por Essência.

Isso, vocês o vivem através das estações, através das mudanças, através dos elementos.

Do mesmo modo, essas mudanças devem continuar em outra escala.

Não é, portanto, rejeitando um que vocês facilitarão a emergência do outro, mas, bem mais, estando
perfeitamente lúcidos e conscientes da totalidade de seu ambiente, de toda esta natureza e de todo seu entorno,

além da natureza.

É, de algum modo, despertando ainda mais suas percepções de Consciência, quaisquer que sejam os sentidos, que
vocês poderão, pouco a pouco, integrar e viver essa mudança.

Então, eu sei que, é claro, uma tal mudança de natureza e de ambiente pode apreender a alma e o Espírito, o corpo
também, como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo, Melquizedeque do Ar, em uma espécie de choque ou

de medo.

Imagine simplesmente que você fosse uma criança vivendo num deserto e que, pela primeira vez de sua vida, visse a
neve cair.

É claro, o medo que se manifesta naquele momento está ligado à noção do desconhecido, à noção do novo.

***

O que os grandes seres chamaram de Ascensão, ou ‘Translação Dimensional’, deve se fazer o mais naturalmente
possível e o melhor modo de se preparar é amar, viver o que vocês têm a viver, em cada instante, impregnando-se de

tudo o que faz a Vida e a própria Consciência nesse mundo, como vocês sabem agora, pervertido.

Apesar da perversão, os ‘elementos de beleza’ necessariamente estavam presentes, porque a perversão absoluta
impediria qualquer manifestação de Consciência e de Vida.

Então, vocês devem, mais do que nunca, nesses tempos a que muitos chamaram de reduzidos ou descontados, fazer
o aprendizado de uma ressonância, de uma comunicação e, assim como foi dito, de uma ‘Aliança nova’.



Esta Aliança nova, vocês podem manifestá-la, agora e já, devido mesmo ao fato de que a natureza, ela também, vive
de algum modo sua própria transformação, que a natureza, ela também, e todas as Consciências que ali vivem, como

vocês, agregam ao redor delas as partículas de Vida novas.

Essas ‘partículas novas de Vida’ estão presentes em vocês como por toda parte.

Não se atrasem no que é sombrio no humano, ou no que o humano construiu, mas mergulhem-se onde essas
partículas de Luz estão presentes.

Aprendam a vivê-las, no instante presente, a senti-las, simplesmente junto a uma folha de grama, como de uma
árvore, de um pássaro, de um inseto ou de tudo o que faz a Vida.

O que, nas sociedades ocidentais, muitos seres, por suas ocupações, perderam.

Muitos seres perderam esse sentido da Vida, da Consciência onipresente.

***

Hoje se torna urgente, para poder, justamente, ajudar esta Terra e se ajudarem a vocês mesmos, a reencontrar
esta ressonância.

É claro, não é questão de voltar aos modos arcaicos de comunicação (que tiveram, eles, utilidade ainda até pouco
tempo, como em meu povo ou em outros povos), mas, bem mais,abordar a natureza com a alma de uma criança que

redescobre, de algum modo, a Vida que palpita e que emana de tudo o que está presente sobre esta Terra.

A Luz não se derrama apenas sobre vocês.

Ela se derrama sobre o conjunto das formas de vida.

Cabe a vocês captar, literalmente, as Vibrações, cabe a vocês captar, também, literalmente, a Alegria.

Não é questão de renegar ou se desviar do que faz, pelo momento ainda, seu habitat, porque é amando
um habitat que o habitat se transformará, ele também, mais facilmente.

Nesse nível também vocês têm um papel que não recorre, não mais, aí, à sua vontade, mas a esta noção
de abertura e de maravilhamento da criança.

Aprendam a passear nesse mundo, abertos, abertos à percepção, à captação de sua Luz.

Do mesmo modo que, nesses casos, vocês constatarão que, vocês também, nesses passeios, será para vocês como
uma meditação em que vocês poderão ‘emanar a Luz’.

Não é jamais demasiado tarde para amar e isso as consciências humanas o sabem perfeitamente, porque é
frequente no momento em que, por exemplo, um de nossos parentes vai desaparecer que se tem necessidade de lhe

clamar nosso Amor, não para retê-lo, mas para lhe testemunhar este Amor.

É exatamente o mesmo processo que está atuando hoje na natureza.

Aprendam a descobrir esta ‘novidade’.

Do mesmo modo que, quando um parente vai partir, frequentemente o ser humano sente, além de uma eventual
tristeza, sobretudo uma aproximação.

É esta aproximação que lhes é, hoje, solicitada, não somente solicitada, mas, sobretudo facilitada, na condição de
que sua Atenção se volte para esta natureza.

É acolhendo-a como ela os acolhe que vocês se facilitarão mutuamente sua transformação.



***

Os grandes seres falaram de uma nova Aliança.

Nesta ‘nova Aliança’, que pode já se perceber, não haverá mais separação, mais distância.

Vocês não estarão mais isolados e confinados num corpo ou numa forma.

A comunicação estará aberta a tudo o que Vibra, em vocês como no exterior de vocês.

A nova comunicação, hoje, mesmo nesta natureza, é uma comunicação Vibratória, além dos sentidos, além do olhar,
além do tocar, vocês observarão por si mesmos que lhes será cada vez mais fácil entrar em ressonância com as

vidas existentes na natureza.

Então, é claro, existirão, não na natureza, mas, sobretudo no ser humano, resistências a esta transformação, que
vocês captarão também.

A natureza tornar-se-á então um meio essencial de regenerá-los, de reconectá-los, muito mais facilmente do que
antes, porque a natureza integra, muito mais rapidamente do que o homem, a Luz.

A natureza vai se tornar, se isso é possível, ainda mais amorosa e ainda mais natural.

No exemplo que eu tomei ainda há pouco, é como um ser humano que aceita sua partida e que começa então a
deixar emanar de si, uma vez que não há mais resistência, o melhor.

Vocês todos, como humanos, nós todos, como humanos, acompanhamos, mais ou menos, seres que nos foram
queridos e seres com os quais podia haver, na vida deles, pelas personalidades, conflitos, oposições.

E vocês observaram como, nos momentos finais, essas oposições se dissolvem por si, por que há, como dizer..., uma
‘frente comum’, com relação a um acontecimento inédito chamado a passagem ou a morte, mas, aí, que é uma nova

vida.

E, portanto, não é absolutamente triste.

***

Vocês constatarão, aliás, cada vez mais facilmente, nos tempos que estão aí agora, com vocês, que muitas coisas
mudaram.

Os Arcanjos falaram do que acontece nos seus Céus.

Eu, eu lhes falo do que acontece sobre a sua Terra.

Como o sabem, a Terra também vive sua transformação.

E a natureza, ela também, e seus habitantes, também, por vezes, com uma lucidez e uma facilidade muito maior do
que os seres humanos os mais preparados.

Vocês podem verdadeiramente se nutrir e ressonar com esta natureza em transformação.

Ela os sustentará, ela será para vocês um ‘bálsamo’, cada vez mais, frente, justamente, às resistências de outros
humanos ou às resistências da sociedade.

Não há necessidade de descobrir grandes espaços se você está deles distante.

Simplesmente encontre um ‘espaço aberto’, que lhe servirá de comunhão, de bálsamo e que o reforçará também, na
emergência desta nova Aliança com seu ambiente e com você mesmo.

Lembre-se de que a natureza está adiantada com relação a você.



As mudanças, que se manifestaram e que se amplificam doravante, não estão aí para obstruir o ser humano que vai,
ele também, para sua transformação.

Mesmo se isso possa parecer difícil a apreender com a cabeça, essas transformações são um acompanhamento real
do humano.

Não é uma revolta da natureza, mas, sim, um acompanhamento que vai no sentido da transformação e que não
traduz absolutamente uma resistência qualquer.

É claro, haverá sempre seres humanos que permanecerão na confrontação e na oposição, que verão, aí, um sinal de
punição ou um sinal de carma.

Deixem-nos pensar o que eles quiserem, porque eles abordam isso com um olhar exterior, com a cabeça, enquanto
que, se eles pudessem abordar com o Coração, eles se comunicariam e comungariam com esta natureza e

perceberiam a transformação e não uma violência qualquer.

Assim é o ‘paradoxo’, porque a natureza se faz cada vez mais suave, em sua violência.

O que dela emana, e o que emanará cada vez mais, quanto mais ela se revelar e se despertar, será sua Luz e
sua suavidade.

A exuberância aparente será, de fato, apenas uma irradiação maior de Luz e de Amor Vibral, que todos e cada um
podem captar, na condição de não crer, mas de fazer a experiência, de vivê-la.

***

A natureza será sua maior ajuda, porque ela os alimentará, em Verdade.

Ela os alimentará das partículas de Luz que ela já integrou e conscientizou.

Os vegetais, em particular as árvores, mas também seus habitantes que compreenderam que, eles também, de
maneira visceral e não mais intelectual que eles vivem uma transumância sem retorno.

Vários animais, efetivamente os deixaram e os deixarão.

Então, é claro, alguns ali verão dramas, como um envenenamento, como as abelhas que desaparecem ou
os cetáceos que desaparecem.

Não, simplesmente eles realizaram a missão e retornam ao mundo deles, por que esse não era o mundo deles,
tampouco.

Entre aqueles que permanecem para viver com vocês o que é para viver, a lucidez e a Consciência da natureza
serão sempre maiores que a sua, mesmo se o destino não seja o mesmo.

Então, sim, nutram-se da Luz que vem, nutram-se da beleza da vida, da Consciência da própria natureza.

Ela os preencherá, seguramente.

A sabedoria da natureza não é uma vã palavra e na transformação que ela vive, essa sabedoria se tornará cada vez
mais luminosa.

Porque, em definitivo, a vida que vocês vivem nesse corpo vem sim desse corpo da Terra.

Mas esse corpo da Terra, através da natureza e da Consciência sabe também que há espaços que não pertencem a
esta Terra.

E, portanto, a ‘nova Aliança’ não se refere unicamente a um tempo futuro, num outro lugar, num outro corpo, numa
outra Dimensão, num outro planeta ou sobre uma outra estrela, mas, bem mais, à sua capacidade, que vocês terão a

partir de hoje, para comungar e para se comunicar.



***

Miguel, o grande Arcanjo, os nomeou Semeadores de Luz.

O aprendizado desta função, que se faz espontaneamente, é certamente muito mais fácil na natureza do que junto ao
seu ambiente.

Então, por que vocês se privariam desta natureza e de seus habitantes?

Porque, eles também sabem que eles vivem uma grande transformação.

E é através desse ‘ponto comum’, desta transformação global, que vocês vão poder comungar e dialogar.

Isso os preencherá de Paz, de Alegria, de Serenidade, de maneira muito mais segura, eu diria, do que com os seres
humanos que estariam na resistência.

Vocês ali atrairão uma força nova, uma energia nova, que lhes permitirá conduzir o que lhes resta conduzir.

Não se esqueçam da natureza porque, ela também, vive essa grande mudança ao seu lado e, certamente, avançada
em relação a vocês.

Nutram-se verdadeiramente dela, não unicamente absorvendo seus frutos, suas produções, mas estando à sua
escuta, ali colocando seus pés, suas mãos, sua Consciência.

A natureza é a sua maior ajuda nesta transformação terminal.

Vocês podem contar com ela, de maneira inabalável, porque ela não está sujeita às emoções humanas, às
reviravoltas humanas ou aos medos humanos.

A natureza está em total conformidade com a Luz e em conformidade total com as mudanças que ela inicia.

Para isso, ela as integrou, portanto, muito mais facilmente do que o ser humano.

Ela pode ser um ‘guia’ para vocês, muito mais próximo, permitindo-lhes, justamente, estabelecerem-se na nova
Aliança e reforçar, mesmo, suas conexões com as realidades mais sensíveis, que não lhes são ainda acessíveis e

que lhes se tornarão acessíveis pela própria natureza.

Poder-se-ia também dizer que a natureza lhes quer o bem, muito mais ainda do que anteriormente.

A irradiação de todos os seus habitantes e de tudo o que constitui a Vida está mudando.

***

A irradiação das pedras, das árvores, dos vegetais, dos animais, muda, do mesmo modo, muito mais facilmente do
que o homem.

É uma verdadeira cura que vocês podem encontrar, quanto mais os dias passarem, nesta natureza.

É ela quem os aproximará mais de sua Unidade e os fará acolher o que vem com uma serenidade e uma Alegria
muito maiores.

Vocês podem também (do mesmo modo que podem pedir ao Céu) pedir à Inteligência da Luz da natureza o que
vocês querem, porque esta Consciência de seu ambiente é muito mais acessível, eu diria também, pelo momento, do

que a Consciência dos grandes Seres que, no entanto, se aproximam.



A natureza pode, portanto, nutri-los além do corpo de carne.

Ela pode nutrir sua Consciência, porque ela ressoa com vocês.

Tudo o que não foi transformado pelo homem, na natureza, é bom.

Vocês ali captarão, no interior desta, uma maior sensibilidade e uma maior firmeza também, para suas próximas
transformações, porque a natureza se banha já nesta Luz de transformação e ela pode comunicá-la para vocês.

Paradoxalmente, eu o repito, hoje, ainda mais do que em minha vida, e paradoxalmente para vocês, ocidentais, que
estão menos próximos da natureza, hoje essa aproximação é grandemente facilitada.

Basta-lhes levar sua Consciência aos lugares onde vocês colocam os pés na natureza para se aperceberem disso e
senti-lo em seu Coração.

Não há necessidade de rituais complicados, não há necessidade de cerimônias.

Basta-lhes ali passear e estar à escuta.

Vocês verão, por si mesmos, a Verdade do que eu lhes digo.

Assim, portanto, através mesmo desta aproximação, vocês devem estar lúcidos de que não é questão de rejeitar um
mundo por um outro, mas, sim aceitar a transformação desse mundo ali estando totalmente.

E eu falo do mundo que, é claro, aceita a transformação e não do ‘tecido humano’ e das ‘egrégoras’ que ali se opõem
porque, ali dentro, vocês não encontrarão jamais conforto nem aliança, nem cura, bem ao contrário.

Aí estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, as algumas palavras que eu queria lhes dar para o período que vocês vivem.

***

Eu não emprego jamais grandes palavras, porque eu conheço apenas a natureza.

Eu sempre conheci apenas a Vida em sua expressão a mais despojada e a mais simples.

Aí está.

Portanto, não há ritual, não há protocolo, cerimônia, há somente que ali ser, para ali ser.

Nada além disso, porque tudo se faz naturalmente, tudo se fará espontaneamente, para a natureza.

Ela é um exemplo, portanto, para seu caminho.

E ela é também um apoio e uma cura.

Cabe a vocês, portanto, ali se nutrir de outro modo que pela boca e pelos olhos e, sobretudo, pelo Coração.

A natureza tem muito a lhes aportar, sobretudo agora, muito mais do que a sociedade e do que suas ocupações
cotidianas.

Isso vocês o constatarão muito rapidamente.

Aí está o que eu vim lhes entregar com essas algumas palavras.

Não é rejeitando esta vida que termina, mas acompanhando-a, que vocês encontrarão a ‘nova vida’.



Do mesmo modo que quando da transição de um ser humano no antigo mundo, no qual vocês estão ainda, o acesso
ao pós vida apenas se faz aceitando a morte, o acesso à nova vida apenas se faz aceitando viver e participar

conscientemente, com o Coração, da antiga vida.

Eu não falo da sociedade, mas da Vida.

Irmãos e Irmãs, eu os agradeço por sua atenção às minhas algumas palavras.

Eu lhes transmito todo o Amor que está em meu Coração e certamente, até um desses dias.

************
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~ A NOVA ALIANÇA ~ 

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu venho e venho novamente, nesses tempos e nesses instantes
que, para vocês, sinalizam o retorno à sua múltipla dimensionalidade, em virtude de seu Coroamento, de

sua Redenção e da realização da nova Tri Unidade permitindo-lhes, se tal é sua Vibração, viver e realizar a ‘nova
Aliança’.

Bem amadas Sementes de Estrelas, como eu disse e como eu repeti, cabe a vocês escolher: pela Vibração de sua
Consciência, aceder e viver em meio ao Si, se estabelecer em meio ao Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, minhas palavras serão breves, essa noite, nesse
instante, porque eu venho simplesmente ressoar em Presença, em sua Presença, em minha Presença, a fim de que a

‘Aliança nova’, realizada por sua Tri Unidade, em seu Coração, coloque-os na Presença da Vibração IS-IS
representando Maria, bem além de sua forma humana, em sua forma original e de seu mundo original ligado a Sirius.

Pela conexão e realização de sua ‘nova Aliança’, torna-se possível a ativação de partículas Adamantinas em seu
Templo Interior, em seu Coração, tornado possível, bem além do contato habitual denominado, em seu mundo,

‘fenômeno de canalização’ (que eu denominaria, quanto a mim, Vibração irradiante, Vibração do Coração) permitindo
estabelecer diretamente, de Coração a Coração, a Vibração multidimensional de IS-IS.

***

Silêncio, para começar.

Silêncio e Vibração assinalam Presença.

Presença assinala abertura.

Abertura.

Aliança.

Acolhimento.

IS-IS.

*

... Efusão de energia ...

*

Aliança e ressonância.

... Efusão de energia ...

*

O momento que emerge, como anunciado pelo Arcanjo Miguel em sua última Presença, em meio aos seus Céus, a
revelação da Presença da Luz Unificada vanguarda, tornando possível a manifestação do conjunto da Confederação

Intergaláctica Multidimensional de Luz Unificada, a frota Mariana e suas 12 embarcações estão se aproximando.

‘Aliança nova’.

Assinatura de nossa Presença em seus Céus.

URIEL - 25 de outubro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-lLFEjXxtAl4/UW0fwwKC26I/AAAAAAAAAns/zVJNS4Sk1mg/s1600/Uriel+-+25.10.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assinatura de nossa Presença em seu Coração.

Assinatura de seu desvendamento e de nossa Presença.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, os tempos da Alegria voltaram.

Nossa Presença radiante, perfurando as Dimensões e os envelopes de isolamento de seu mundo, realiza-se nesse
momento.

A Onda Galáctica se aproxima de sua realidade e não mais somente desse sistema solar, mas, bem mais, de sua
Terra.

Atravessando a constelação de Sagitário, inicialmente, vocês experimentarão, com força e potência, a realidade e a
Verdade de sua Verdade e de seu estado multidimensional.

O momento chegou de se alinharem com o seu Estado de Ser.

A Vibração de seu Templo Interior, o acesso à Alegria, tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidência,
nesse veículo mesmo em que vocês habitam ainda.

O momento da Graça, o momento da Verdade, o momento da Luz e da autenticidade chegaram.

Nesse momento e nesses momentos, revela-se a Luz.

A Aliança que vocês realizaram, pela reativação da Merkabah Interdimensional, por seu trabalho de Serviço, por seu
apelo, sinaliza o estabelecimento de sua ‘nova Confiança’.

Aliança revelada, Tri Unidade e Paz.

***

Doravante, sua conexão, em seus momentos de conexão à Unidade (que isso seja na hora habitual como em outra
hora), tornar-se-á, em seus sentidos, palpável, perceptível e audível.

A conexão está, portanto, restabelecida.

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, eu deixo lugar, em totalidade em seu Coração, para
a Presença de Is-Is, Maria, em seu arquétipo Vibratório original. Agora.

... Efusão de energia ...

***

Nesse momento de Confiança e de Aliança, em Vibração e em Presença, pela Graça de Is-Is, nós permanecemos
com vocês, em seu Templo Interior, a fim de viver, junto, a Unidade e o Coroamento, a Vibração das 12 Estrelas, a

Vibração de suas células, de sua Consciência re-Unificada.

Nós vamos, junto, guiados pela minha Presença, percorrer o Caminho da Redenção, pela tripla Cruz da cabeça.

Agora.

... Efusão de energia ...

*

AL. OD. IM. IS. [Cruz central]

*

AL. OD. Clareza. Precisão. [Cruz anterior]

*

AL.OD. Unidade. Profundez. [Cruz posterior]

*

Além do Bem e do Mal, pela Presença Crística, em Profundez.

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, nós faremos agora Silêncio a fim de acolher e viver,
na contemplação da nova Aliança, a Verdade de sua Presença.

Agora.

Em ressonância e em confiança com o conjunto dos humanos revelados e despertos, em ressonância e em confiança
com o Cristal da Terra, com o Cristal dos Elohim.

Comunhão e Silêncio.

Ação e Serviço.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, por este espaço de ressonância, de Presença e de Aliança, junto, reunidos e
Unificados, acolhamos esses e essas Consciências Unificadas que vieram a vocês, neste espaço consagrado e

nesse tempo sagrado, ressoar com vocês.

Comunguemos.

Agora.

Acolhimento.



Unidade.

... Efusão de energia ...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, Presença e ressonância.

Gratidão.

Permitam-nos, agora, deixá-los trabalhar em sua Unidade.

Nossa gratidão os acompanhe.

Até breve.

************

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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25 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)
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- Ensinamentos de um Guia Azul de Sírius -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101026_-_SERETI...

Meu nome é SÉRÉTI.
Eu sou um Guia Azul de Sírius.

Eu sou um Regente dos Universos existentes em meio ao seu Super Universo e neste setor do Universo.
Eu venho entre vocês com saudações, Amor e respeito, continuar a minha intervenção situada no seu

calendário, instalado em 25 de julho de 2005, às 19h30.
Eu peço então que se reportem à minha primeira vinda (1).

Eu vim lhes dizer, neste dia, que houve um atraso de tempo de sete anos, correspondente a um conjunto de
modificações deste Universo local e desta parte, mais precisamente.

Eu lhes descrevi então, um conjunto de modificações devendo advir durante este período.
Nesse dia, nós entraremos no tempo final desses sete anos, que irão conduzi-los, definitivamente, antes de 25

de julho de 2012, como anunciado durante a minha primeira vinda.
O tempo dos Universos não é o seu tempo, mas há espaços onde os tempos se sobrepõem, o seu tempo,

como os espaços e os encontros existentes em meio ao espaço, implicando em que, para um dado Cosmos,
que é o seu, as modificações sejam observáveis.

Elas correspondem, ponto por ponto, ao que eu lhes dei neste dia 25 de julho de 2005.
Eu vou então prosseguir porque, a partir de amanhã, em termos terrestres, parece-me, vocês colocam os pés

e a Consciência diretamente nesse tempo final. 

*** 

As modificações dos Universos, tais como eu as conduzi e as assumi, ocorrem em contextos extremamente
rigorosos, em ressonância com os Mestres Geneticistas, os planejadores da Vida, os controladores da Vida.
Eles, evidentemente, dos quais eu faço parte, não estão aí para controlá-los, nem estão aí para planejá-los,

mas para controlar e planejar o desenrolar Solar, Planetário e Galáctico do que advém.
O nosso único objetivo sempre foi, e sempre será, a Unidade do Ser e a Unidade da Consciência, seja qual for

a expressão desta Consciência, seja qual for o seu modo Dimensional, sejam quais forem as suas origens
Dimensionais, estelares e sejam quais forem as suas linhagens.

Nós não fazemos qualquer diferença entre tal Consciência e tal Consciência.

SERETI - 26 de outubro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101026_-_SERETI.mp3


Do nosso estado de Consciência, a Consciência é Una e Indivisível, mesmo se ela estiver fragmentada.
A nossa visão supera grandemente o contexto do que vocês denominam vida ou consciência.

A nossa visão engloba os elementos que não lhes serão perceptíveis nem inteligíveis.
É por isso que nós sempre fomos denominados os organizadores, os planejadores e os controladores.

Neste momento, os movimentos de diferentes corpos planetários deste Sistema Solar experimentam reajustes
importantes, cuja revelação é mascarada pelo simples fato de desviarem a sua Consciência, em meio a esta

densidade em que vocês estão, justamente desses eventos. 

*** 

O que nós chamamos de Fogo (Fogo do Coração, Fogo Cósmico, Fogo do Espírito, também), que é a
manifestação da Consciência primordial, restabelece-se no seu Universo.

Isso tem por único objetivo fazer reintegrar esta parte deste Sistema Solar e deste Universo em meio ao que é
convencionado denominar a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, dirigida, de maneira explícita e

implícita, por essa que vocês denominam IS-IS, procedente do meu Universo.
No momento em que o ser humano redescobrir, se tal for a sua Vibração, a sua Essência, a sua Essência de

Espírito, a sua Essência Estelar, bem além dessas vicissitudes desta Dimensão, no momento em que se
revelar, em vocês, pela Vibração, o que vocês São, o conjunto dos planetas, dos satélites, de formas de vida e

do Sol, vocês encontram o seu alinhamento de origem ao que eu denominaria a ‘Harmônica Unitária’ dos
mundos.

Esta Harmônica Unitária dos mundos está diretamente conectada com o que é chamado de Chaves
Metatrônicas da Luz Unificada, que vocês conhecem. 

***

As modificações consideráveis ocorrendo neste Universo tornam-se possíveis pela reativação, também,
dessas harmônicas em vocês, correspondendo ao que vocês denominam DNA.

Trata-se então, a partir de amanhã, no seu tempo, de um realinhamento total deste planeta, do conjunto dos
planetas e do Sol, com as harmônicas dos mundos Unificados.

Esse realinhamento vai submeter o conjunto das Vidas e o conjunto das Consciências a estarem em
ressonância total com a reunificação da Tripla Irradiação, que lhes foi amplamente desenvolvido pelos Arcanjos

que são responsáveis por esta preparação.
Os aspectos multidimensionais que estavam então inacessíveis, em vocês como no seu exterior, tornam-se, a

partir de amanhã, possíveis.
O que irá se refletir, obviamente, pelo fim do seu isolamento, pelo fim do seu aprisionamento, tornando então

visível e perceptível o que não era.
Esse período vai durar, precisamente, um ano, até 27 de outubro de 2011.

Absolutamente todos os aspectos do que é denominado ‘multidimensionalidade’ tornar-se-ão visíveis e
perceptíveis.

Isso representa, como alguns Melquizedeques lhes disseram, um ‘choque’, pois é um desconhecido que se
revela.

Um desconhecido pleno de Vida, de Vibrações e de coisas que lhes foram literalmente mascaradas, em seus
Céus como em vocês (do mesmo modo que os planetas se reajustam, eles também, a este alinhamento,
modificando alguns aspectos da sua vida, da sua atmosfera, do seu eixo, da sua inclinação, da sua própria

rotação e do seu tamanho) está em andamento.
Os planetas mais externos já vivenciaram esse realinhamento, refletindo-se por coisas já perceptíveis e visíveis

e que permanecem, mesmo assim, escondidas das suas Consciências por aqueles que desejam que vocês
continuem sendo, literalmente, as suas presas.

Isso terminou. 

*** 

Eu me dirijo, assim, a vocês, Filhos do UM, àqueles que se afastaram da Face do UM, dizendo-lhes que o jogo
da Dualidade terminou.

Os realinhamentos vivenciados pelos planetas, e observáveis, as modificações do Sol de que têm falado,
entram na sua fase final.

Certamente, isso não reflete estritamente qualquer risco na sua Consciência, muito pelo contrário já que, como
vários Arcanjos lhes assinalaram, é o que é falsificado e falso que vai desaparecer definitivamente.

Este período de um ano de realinhamento vai ver uma perturbação completa e total de tudo o que faz a vida,
permitindo o último basculamento anunciado pelo Arcanjo URIEL que está encarregado disso.

Isso para dizer que nós, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos presentes e
realmente presentes.

Eu me dirijo aos Filhos da Lei do UM, como aos Filhos de Belial.
A Luz não pune jamais.



A Luz rende Graças e nós viemos render Graças, nós viemos Unificar, nós viemos reparar.
Nós viemos, como eu disse, realinhar à Harmônica e às cinco Harmônicas verdadeiras da Vida.

Nós não viemos punir, nem com o mínimo espírito de qualquer vingança de alguma coisa, pois o que está
chegando é a Graça, novamente, e a Graça é digna de todos.

Nós viemos restituí-los à sua Liberdade, e se a Liberdade que nós trazemos não for aquela que a sua
Consciência compreender ou viver, acalmem-se, cada um, cada Consciência, cada planeta irá viver o que tiver,

para ele, que ser vivido.
Nós cuidamos, nós, Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, para que essa seja a Lei, a Única,

aquela da Graça. 

*** 

Nós lançamos, portanto, pela minha voz, um último apelo para a Unidade e para a Graça.
Este apelo é um apelo da Luz, bem além da minha voz, que se realiza e que irá se realizar amanhã.

Restará então um ano para concluir e concretizar o retorno da Graça.
A Consciência é livre, mas as construções da Consciência falsificada, segundo um mundo falsificado, irão

desaparecer, totalmente.
O que deve desaparecer não são as Consciências, mas sim as obras das Consciências dissociadas, sejam

quais forem essas obras, pois tal é a manifestação da Graça.
O planeta, o seu planeta de vida muda, de maneira importante, as suas próprias condições.

Ele evolui livremente neste espaço de tempo final.
E vocês são livres, vocês também, neste período de tempo, para respeitar a sua própria Graça e o seu próprio

devir.
A Liberdade é total, assim como a Graça.

Lembrem-se de que o único princípio sobre o qual atuaram os Filhos de Belial, sempre foi o do medo.
Nós sabemos pertinentemente que a modificação das estruturas e das superfícies de vida, um elemento

desconhecido, pode impulsionar este medo do desconhecido.
Não há outros meios de agir. 

*** 

O que está acontecendo aí, sob os seus olhos, sempre irá acontecer do mesmo modo em todos os Universos
dissociados.

Nós esperamos e nós sabemos que vocês irão escolher a Alegria ao invés do medo, sejam quais forem as
ações daqueles que, mais uma vez, desejariam envolvê-los no medo.

Se vocês persistirem em estabelecer-se na Graça, e isso será grandemente facilitado justamente por esse
realinhamento, então, todas as Consciências do UM irão, sem qualquer obstáculo, para a sua Unidade

reencontrada.
A única coisa que vocês têm que fazer é Ser e, então, realinhar-se às novas Harmônicas que se vertem e que

unificam.
Todas as condições prévias foram realizadas, em tempo hábil, quer seja pelos Arcanjos, por MIGUEL, por

METATRON, em particular, quer seja pela Redenção e pelo que foi denominado o seu Coroamento.
Tudo está em ordem.

Nada pode escapar à ação da Luz.
Tudo, absolutamente tudo, é previsto.

Eu não falo, obviamente, dos corpos perecíveis, mas da sua Consciência, pois somente ela é Eterna. 

*** 

Os seus destinos, os seus caminhos, os seus trajetos são diferentes.
Nesta diferença, não há nem superioridade nem inferioridade, há apenas adequação com o alinhamento novo,

ou não adequação.
O que, em última análise, apenas coloca-os no seu próprio rumo, aqui como em outros lugares.

Nós lhes revelamos, uns e outros (e eu falo, em particular, dos Arcanjos, dos Melquizedeques), os prós e os
contras para a sua Consciência, do que iria advir.

Eu já lhes dei, eu, durante a minha primeira intervenção, os principais sinais dos seus planetas, dos satélites e
do Sol.

Tomem consciência deste alinhamento novo.
Vocês irão perceber muito claramente o que denominam ‘sintomas’, neste corpo como na sua Consciência.

A única preparação correta é a preparação Interior, pois ela reflete a ausência total de medo seja do que for, o
que é o caso para os Filhos do UM.

Eu voltarei, quanto a mim, bem mais tarde nesse período de tempo que eu assinalei para vocês.



Esses tempos, em termos humanos, são para vocês extremamente curtos.
Para nós, de lá onde estamos, eles já chegaram.

Tentem compreender e aceitar que esse tempo é extremamente curto e que ele vai ditar, pelo que lhes foi
dado, ou seja, pela própria Vibração da sua Consciência, o que lhes irá chegar.

Cabe a vocês saberem, como lhes disse o Arcanjo URIEL, onde vocês colocam a sua prioridade e o seu
advir. 

... Efusão de Energia ... 

*** 

Eu sou SÉRÉTI.
É quase certo que dentro de um ano.
Que a Graça do UM esteja em vocês.

Bom realinhamento à Luz Unitária. 

... Efusão de Energia ...

************ 

NOTA: "A Terra, se pudermos expressar assim, esta Terra, é uma filiação espiritual e uma descendência
espiritual de Sírius. É a Filha de Sírius, se quiserem. No sentido mais nobre." OMRAAM (21.10.2010)

*** 

1 - SERETI (Guia Azul de Sirius - 24D) (04.07.2005):
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html

*** 

Mensagem do Venerável SERETI no site francês:
http://autresdimensions.info/articled5b0.html

http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-26_octobre_2010-articled5b0.pdf
26 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)
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 ~ FINAL DO PRIMEIRO CICLO DE INTERVENÇÕES ~

 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eis me aqui novamente com vocês.

Vibração e Presença aproximando-os de Sua Presença, de Sua Reversão.

Bem amados, eu intervenho nesses tempos, de maneira intensiva e extensiva, no conjunto desse sistema solar (*).

Os instantes de seu tempo se desenrolando agora representam, para o conjunto da humanidade, uma transformação
essencial visando, se tal é sua Vibração, permitir-lhes se estabelecerem, de maneira cada vez mais precisa e cada

vez mais evidente, em seu Templo Interior, assim nomeado.

Realização e revelação do Si preparando o acesso definitivo ao seu Estado de Ser.

Bem amados Filhos da Luz, as circunstâncias, em vocês, como as circunstâncias deste planeta e desse sistema solar
estão a caminho, de maneira irreversível, para a transformação da Alegria, do retorno à Unidade.

Eu gostaria de atrair sua atenção e sua Consciência que, durante os tempos que vocês vivem, sua atitude para se
voltar a seu Templo, para seu Ser Interior, será determinante para o modo que vocês viverão sua vida exterior

durante esses tempos.

Vocês tirarão do Interior de seu Ser profundo tudo o que é necessário, útil e indispensável para viver o que é para
viver.

***

Continuem a viver suas vidas, continuem a fazer o que é para fazer, o que é ditado por sua Consciência, por
seu estado e por sua Vibração.

URIEL – 26 de outubro de 2010
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Não se esqueçam jamais de que a Divina Maria lhes anunciou, desde já muito tempo, que vocês serão prevenidos
no tempo e na hora dos momentos mais importantes.

Antes desse momento, outros momentos estão para viver, correspondendo a um impulso cada vez mais intenso para
seu Ser Interior.

Ainda uma vez, caberá a vocês e a vocês sozinhos acolhê-lo ou ignorá-lo.

Isso não é nem um esforço, nem um fazer, mas, simplesmente, um acolher.

Eu não me atrasarei mais muito tempo nesse gênero de coisas que lhes foram já comunicadas.

Um conjunto de exercícios lhes foi amplamente dado.

Cabe a vocês ali tirar o que lhes pareça o mais útil para ir para esse Templo Interior.

A Consciência sozinha é capaz de ali conduzi-los, com a segurança a mais importante.

O indicador de seu estado Interior, de seu estado de Unidade é e permanecerá, nesses tempos, a Vibração de seu
Coração, de seu chakra do Coração, de seu Templo Interior.

Esta Vibração é chamada, a partir de agora, a se ‘transformar’, para fazê-los viver estados expandidos onde sua
Consciência exterior será, numa certa medida, profundamente diferente do que ela foi até o presente.

Esse vai-e-vem entre a Consciência do Si e a Consciência do ego será importante.

Esse basculamento reproduzir-se-á em diferentes reprises durante as próximas semanas.

Quaisquer que sejam os sintomas, não há lugar para se preocuparem.

Que sejam vertigens, que sejam alterações de suas percepções de campos, que sejam sintomas surgindo e
desaparecendo em sua estrutura física, que sejam variações de seu humor, sem razão aparente, lembrem-se de

que vocês não são isso, mas que, simplesmente, isso aparece e se exterioriza para que sua Consciência do Si se
estabeleça cada vez mais facilmente.

***

Bem amados Filhos da Luz, nós também insistimos longamente, uns e outros, sobre o fato de que a Consciência do
Si ou Consciência do Coração desperto se traduz e se manifesta por uma Alegria.

Quaisquer que sejam as voltas ligadas ao corpo do ego, de que acabo de falar, levam sua
Consciência exclusivamente nesta Vibração do seu Coração e na Alegria que dela decorre.

Isso lhes permitirá passar e superar os inconvenientes deste período e desses basculamentos, de maneira muito
simples, na condição de respeitar o que eu acabo de dizer, para seu grande bem, para sua maior Alegria.

Certamente, vocês não estão, não mais, sem ignorar (como nós, Arcanjos, em inúmeras reprises agora desde quase
um mês, assinalamos, dissemos e repetimos): as circunstâncias de vida sobre esta Terra mudam de modo

importante e de modo cada vez mais rápido.

As circunstâncias de seus Céus, também, mudam de modo cada vez mais rápido e visível.

Isso não deve nem alarmá-los, nem fazê-los colocar questões que não têm lugar na realização de sua Presença e de
seu Si.

Certamente, olhem seus Céus, mas única e exclusivamente seu Coração conhecerá, pela Vibração ou a não



Vibração, a resposta do que são esses elementos, esses acontecimentos.

Em suma, tudo o que concerne às modificações importantes, sobre a Terra como no Céu, se repercutirão ou não em
seu Coração, de acordo com sua natureza.

***

O alinhamento de suas 3 Lareiras e o despertar da Lareira inferior, denominada ‘Fogo do Sacro’ ou ‘Fogo Sagrado’
ou também ‘Fogo da Terra’ está engajado, de maneira total e irreversível, agora.

Não há nada a recear, não há nada a temer, porque o conjunto do que acontece sobre esta Terra e em seus Céus
corresponde, ponto por ponto, ao que acontece em vocês, em todos os estágios de seu ser.

Há, portanto, uma sobreposição total e sincrônica entre os eventos do Céu e da Terra e os eventos que ocorrem em
suas estruturas e em suas vidas.

A ‘adequação’ está, justamente, em ressonância direta com o Fogo que, agora, devido à reativação
da Merkabah Interdimensional coletiva, vocês estão religados, não somente uns aos outros, mas também e,

sobretudo, aos seus Céus e às suas Terras.

Entendam aí, além dos elementos, suas raízes Celestes e suas raízes Terrestres, quaisquer que sejam.

A sintonização, a sincronização existente entre o Céu e a Terra e vocês mesmos, os restitui à sua Unidade.

É esse o único objetivo, é essa a única função.

Assim, portanto, o que está fora é estritamente como o que está dentro.

O que está no alto é como o que está embaixo, realizando-se, em vocês, ou seja, em seu meio, enquanto ser
humano encarnado sobre esse mundo.

Vocês têm somente que seguir as Vibrações.

Essas Vibrações que, agora, vão começar a ser cada vez mais rápidas, correspondendo à passagem das partículas
Adamantinas de Luz Unificada, não mais unicamente em suas Lâmpadas, não mais unicamente no canal

da Sushumna ou canal do Éter, não mais unicamente nas ‘novas estruturas’, mas no conjunto de suas estruturas
físicas até a célula e até o átomo.

Isso pode se traduzir pelas percepções de calor e de Vibração cada vez mais intensas, cada vez mais prementes,
cada vez mais extensivas.

Não se alarmem de modo algum com esse processo, ele é normal e diretamente ligado à atividade dos elementos
sobre a Terra e às atividades do Céu sobre o sol e na Galáxia.

***

Vocês estão conectados, vocês estão religados e vocês estão, portanto, doravante, em ressonância total.

Qualquer que seja a Coroa Radiante que esteja desperta em vocês, com esses acontecimentos, com essas
transformações visíveis exteriormente que se desenrolam, ainda uma vez, ao mesmo tempo no Interior de vocês.

Não se admirem, portanto se, em função de alguns elementos que se movem em tal lugar do planeta, vocês
percebam, de maneira sincrônica, as Vibrações, em seu corpo de carne.



A Energia circula agora, por ressonância, do mesmo modo em vocês como sobre esta Terra e como em seus Céus,
vocês estão, como o dissemos, ‘religados’ e ‘interconectados’.

Vocês estão, portanto, conectados e interligados com o Céu e com os elementos de seu Céu, quaisquer que sejam.

É deste modo, aliás, que, no que concerne às Embarcações da Confederação Intergaláctica que podem aparecer,
como nós o dissemos, em seus Céus, vocês estão religados a elas pelo Coração.

É assim que vocês se reconhecerão uns aos outros.

Ser-lhes-á doravante cada vez mais fácil se reconectarem e se reconhecerem, uns para com os outros, pela Coroa
Radiante do Coração e também, vocês, humanos, com os povos vindos da Confederação Intergaláctica.

O sinal de reconhecimento, além do que lhes foi comunicado há alguns anos (**), é a Vibração do seu Coração.

Esta não poderá jamais induzi-los a erro, quaisquer que sejam as manifestações de seu Céu ou de sua Terra.

Sigam, portanto, esta Vibração, o que quer que ela lhes diga.

Não façam intervir um elemento mental, em ressonância com sua moral, sua sociedade ou suas diversas atividades.

***

Doravante, somente aquele que seguir a Vibração e a Coroa Radiante de seu Coração poderá, de maneira segura e
certa, preservar o que deve sê-lo.

Alinhem-se, portanto, o mais frequentemente possível, na sua Presença.

Pela Vibração percebida e sentida em seu Coração e em sua cabeça, vocês poderão então ser levados aos lugares
os mais importantes para vocês, para realizarem as atividades as mais justas e as mais em acordo com o que chega

em seus Céus e em sua Terra.

O momento chegou de viver o que foi anunciado pelo conjunto de seus profetas, assinalando o acesso a novos Céus
e a uma nova Terra, numa Dimensão diferente.

A época da revelação termina.

A época da translação começa, ela é agora.

Sigam a Vibração, sigam a sua Consciência, sigam o que dita a Vibração do seu corpo e do seu Coração.

Nesta condição única vocês ficarão permanentemente alinhados, centrados e na Alegria.

É desse modo, na humildade e na simplicidade, que vocês servirão o melhor possível ao conjunto da humanidade,
seus parentes, o conjunto de seu ambiente e vocês mesmos.

***

Nós os esperamos e nós contamos com vocês para estar na Alegria, para manifestar esta Alegria, para despertar em
vocês o belo, o bom e, sobretudo, a Unidade.

Lembrem-se de que a Unidade é Alegria, que ela lhes permite manter sua Vibração e sua Consciência, o que quer
que aconteça ao redor de vocês.

Lembrem-se de que não há que se expor ao que quer que seja que esteja oposto a esta Alegria.



Lembrem-se de que a Vibração segue sua Atenção e sua Intenção.

Não se deixem perturbar de modo algum, o que quer que aconteça em seu ambiente, sobre sua Terra e em seus
Céus.

O que vem é revelação, o que vem é Unidade e Unificação.

Revelação da Presença, revelação da Luz Una.

E é agora.

Bem Amados Filhos da Luz, eram, de algum modo, as palavras complementares que eu tinha necessidade de lhes
dar, concernentes ao conjunto do que eu lhes dei durante minhas três últimas intervenções (*).

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, assim se encerra meu primeiro ciclo de
intervenções.

Eu voltarei, durante seu mês de dezembro, em muito numerosas reprises, porque é nesse mês que se viverão as
coisas as mais importantes para esta Terra e para vocês.

Esperando, que minha gratidão os acompanhe e que minha Presença, em sua Presença, se estabeleça e realize,
entre nós, a ‘nova Aliança’.

Juntos.

Agora.

Essa será minha assinatura de Amor para vocês.

... Efusão de Energia ...

Eu lhes digo até dentro de algumas semanas de seu tempo.

************

(*) – ARCANJO URIEL (2009 e 2010):http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-
uriel-2009-e-2010

(**) - 'Sinais de Reconhecimento e de Reconexão com a UNIDADE':

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sinais-de-reconhecime...

***

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=824

26 de outubro de 2010

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2009-e-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sinais-de-reconhecimento-e-de
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=824
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês não tanto para lhes dar outra coisa do que o que foi dado até agora,
com relação às minhas intervenções desde quase um mês.

Eu venho simplesmente a vocês, para escutar e transmitir, por Vibração, o que vocês têm para me perguntar, em
vocês, presentes, como questionamentos relativos a vocês mesmo, relativos ao que vocês são.

Na medida do possível, eu irei responder a vocês.

Na medida em que a Vibração, estabelecida em vocês e em mim, permitir isso.

Como nós lhes anunciamos, o Arcanjo Miguel e eu mesmo, desde a criação da Merkabah interdimensional coletiva,
em ressonância com a reativação do cristal principal de Altaïr, em ressonância com a ação do Arcanjo Uriel,

da Reversão do Triângulo Luciferiano para a sua verdadeira Dimensão, a Terra pode doravante viver o que está para
viver, na totalidade, assegurando o retorno da Unidade d'A Fonte, da Verdade.

***

Bem Amados Filhos da Lei do Um, o conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto da Frota Intergaláctica Mariana, o
conjunto da Frota Unificada, desde a 3ª Dimensão Unificada até as Dimensões as mais elevadas, estão doravante

com vocês.

A pressão da Vibração, a pressão da Consciência, vem a vocês.

Isto tem por objetivo revelá-los, na totalidade, à sua Unidade, se tal for o seu desejo.

Nós viemos, nós, juntos, os Arcanjos e toda a Frota Intergaláctica Unificada, no seu espaço de vida para, como eu
disse, lembrá-los da sua promessa e do juramento d'A Fonte, de voltar para liberá-los.

O momento chegou.

O tempo descontado está quase atingido.

Resta-lhes simplesmente penetrar nas esferas da Alegria, na sua própria Vibração cardíaca.

Tudo ali está.

Não há nada a revelar a não ser isso.

Apenas Ser, estabelecerem-se na sua Verdade.

O que acontece fora acontece dentro, em totalidade.

Alcançar a Unidade passa primeiramente por atingir o interior, Vibrar em meio à Unidade, aceder ao Estado de Ser.

***

ANAEL - 27 de outubro de 2010
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Regozijem-se.

Isso sinaliza, como lhes anunciou Séréti (*), se tal for o desejo e a Vibração de vocês, o fim da Ilusão e do sofrimento.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel (**), a cada dia, a cada minuto, coloquem-se a questão: “o que vocês escolhem?”.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Verdade.

Vocês receberão conforme o que pediram.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé, segundo a sua Vibração.

O momento é para preparação intensa, pela Vibração que se impacta em suas diversas Lareiras, pela dilatação da
Alegria, pelo que acontece em vocês, como no exterior de vocês.

Bem Amados Filhos da Lei do Um, se houver ainda questionamentos em vocês em relação ao que está aí, agora, e
se me for possível ali dar uma resposta, eu dar-lhes-ei voluntariamente.

Lembrem-se de que o essencial, nisso que vem e que está aí, é unicamente e exclusivamente a sua Consciência.

O resto seguirá da sua Consciência.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que esta alegria em saber que eu vou “voltar para casa”?

Bem Amada Filha da Lei do Um, eu apenas posso replicar: bem-vinda a você, em você.

O momento é efetivamente para o regozijo, para a Alegria, para o estabelecimento da Verdade.

Nada é mais belo, nada é mais luminoso do que o que se estabelece.

Nós estamos doravante reunidos em meio à Nova Aliança.

Aqueles de vocês que, até agora, não o vivem ainda em totalidade dar-se-ão conta, no que vocês denominam seus
próximos dias e semanas, da realidade desta Nova Aliança, se exprimindo por uma Alegria que eu qualificaria

de infinita.

Então, sim, nós nos alegramos, nós Arcanjos, por vocês, em louvor a A Fonte Una.

Lembrem-se de que tudo, tudo o que vem, encontrará sua solução no seu Coração.

Gradualmente e à medida da chegada da Luz em seus diferentes constituintes, em seus Céus como em vocês,
existirá, é claro, resistências exteriores, mas o que nós podemos fazer?

O que vocês podem fazer?

Principalmente, permaneçam centrados na sua Alegria.

Lembrem-se, a cada minuto, de que a porta está no Interior.

Ao se lembrarem simplesmente disso, tudo o que acontecerá será Alegria.

Escutem o que lhes diz o seu Coração.

Estejam atentos à sua Consciência, à sua Vibração.

Respeitem o que nós lhes dissemos, uns e outros.

Não há nada a temer.

Há apenas que Ser.

*

A Unidade que vem e que se revela não conhece a separação.

A separação faz parte do que foi alterado nesse mundo.

Apenas há separação pelos desejos de separação que os mantiveram, literalmente, fechados.

O que acontece é extremamente simples, em Verdade.

Vão também para esta simplicidade.

Vocês apenas têm que se tornar o que vocês são, de toda Eternidade, manifestar isso.

Não se coloquem questões sobre a vida cotidiana.

Deixem a Luz trabalhar e agir.



Este cotidiano que, às vezes, lhes dá tanto medo ou os fazem sofrer, irá se afastar de vocês para a sua enorme
Alegria e felicidade.

Nenhum ser, fosse o mais próximo de vocês, fosse o mais amado, mesmo segundo as leis falsificadas, nada arrisca,
absolutamente nada.

Lembrem-se: a Unidade não conhece separação.

Então, nunca prejulguem e nunca julguem o que vem, segundo as leis da separação.

Não cabe mais na Luz se estabelecer pela dúvida, pelas separações, pelas inquietudes sobre o destino e o futuro.

Há apenas que manifestar a sua Presença.

A nova Aliança está realizada.

***

Pergunta: é concebível hoje se associar a uma egrégora constituída da energia de pessoas fazendo um trabalho,
mesmo espiritual?

Bem Amada, a egrégora recorre a um princípio de separação entre o que pertence a esta Consciência e ao que ali
não pertence.

O domínio das crenças foi mantido pela constituição de egrégoras cada vez mais glutinosas e densas.

Hoje, vocês não têm mais necessidade disso.

Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao que quer que seja, já que vocês se bastam.

Recorrer a algo exterior a vocês é ainda uma separação.

O Arcanjo Miguel, desde um ano, precisamente, deu fim, energicamente e em Consciência, à servidão aos planos
astrais e mentais.

Demorou um ano para reativar a Merkabah interdimensional coletiva e realizar isso na sua Dimensão.

Não há mais, estritamente, nenhuma vantagem para a Consciência recorrer a esse gênero de coisas.

Vocês são Filhos da Lei do Um.

Como tais, A Fonte provê absolutamente tudo.

Não há mais tempo para querer fazer persistirem certos confinamentos.

É tempo de se liberarem, todos e cada um, na totalidade.

***

Pergunta: viver na Presença significa estar consciente de estar no Coração, a cada momento?

Todo o resto seria apenas afastamento do Coração.

É isso que vocês estão exatamente mesmo em via de realizar pela pressão da Vibração que, agora, se verte, de
maneira contínua e exponencial, sobre a Terra.

Novas fontes de irradiação da Luz Unificada nascem a cada dia e perfuram, a cada dia, os envelopes de isolamento
nos quais vocês estiveram.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil se estabelecer na sua Presença que é, efetivamente, a capacidade nova para
Vibrar, na Presença, então, no Coração.

É a única coisa que quer dizer realmente – se tanto é que podemos empregar esse termo – útil hoje.

***

http://3.bp.blogspot.com/-RUqlG-YGOtg/UYUm0R3Z21I/AAAAAAAABok/0LMjEnT7Gng/s1600/000+NovaAlianca+-+Miguel+-+17.07.2010''.jpg


Pergunta: os outros universos vivem os processos que nós vivemos?

Eu não estou certo de ter apreendido.

Há uma centena de universos que foram falsificados.

Quando eu digo universo, eu não falo de multiversos, nem de super universos.

Digamos antes de um conjunto de sistemas solares em meio a diversos universos.

A liberação segue o seu curso.

Ela depende, como vocês compreenderam, não unicamente de Consciências, mas também de grandes movimentos
existindo nesses super universos.

***

Pergunta: não permanecerá então mais nenhum universo falsificado?

Completamente.

Todos desaparecerão.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Consciências Unificadas do Único, que a Consciência do Um, em meio à nossa Nova Aliança, seja.

O conjunto do Conclave lhes transmite Gratidão e Alegria.

************

(*) – SERETI (26.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/sereti-26-de-outubro-de-2010_25.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius

(**) – ARCANJO URIEL (23.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/uriel-23-de-outubro-de-2010-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-23-de-outubro

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=827

27 de outubro de 2010.

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

***
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~ Vibração do Ego e Vibração do Si ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãs e Irmãos na humanidade, recebam gratidão e amizade.

Eu expressei, no período que acaba de se escoar, certo número de elementos além do ‘Yoga da Unidade’,
permitindo-lhes assimilar as ressonâncias entre a Consciência e a Vibração, de um lado e, do outro lado, assimilar as

diferenças fundamentais existentes entre a manifestação da consciência do Ego e a Consciência do Si.

Sri Aurobindo, por sua vez, largamente e amplamente comentou a noção de emoção e de corpo de desejo.

Eu gostaria, agora, quanto a mim, neste espaço em que me é permitido expressar-me, talvez entrar mais adiante nos
detalhes e nos elementos que, justamente, referem-se à Consciência e à Vibração, à consciência do Ego e à

Consciência do Si e, em outros termos, a Vibração do Ego e a Vibração do Si.

Assim, portanto, vamos, esta noite, dialogar sobre isso.

Se houver então, em vocês, questionamentos persistentes com relação a esta noção de Vibração e de Consciência,
esta Vibração do Ego e esta Vibração do Si, então, vamos poder avançar juntos sobre essas coisas.

Esta noite, então, eu lhes dou a palavra e eu escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a Vibração do ego?

Cara Irmã, o ego é Vibração, por sua manifestação.

Esta Vibração é onipresente, que ela se traduza pela respiração, que ela se traduza pelo batimento do Coração ou
pelos movimentos mesmo existentes nos músculos ou em tudo o que constitui esse corpo de carne.

Tudo é apenas Vibração, mesmo nesse nível.

Existem também, em meio mesmo deste ego, ‘circuitos de Vibração’ bem conhecidos nos modelos orientais, sobre os
quais é perfeitamente possível desenvolver.

UM AMIGO – 27 de outubro de 2010
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De fato, o ego vibra e a Vibração do ego pode se traduzir pela própria circulação da energia vital do Prana, no que
são denominados os meridianos ou os Nadis.

Indiscutivelmente, esta estrutura pertence ao ego, porque ela traduz mesmo a fisiologia do seu corpo.

A percepção dessas Vibrações, desta consciência das ‘energias vitais’, nada tem a ver com o Si.

Assim, portanto, o ego vibra também.

Obviamente, certo número de funções Vibratórias lhes foi tornado inacessível mesmo no ego.

Isso se refere, por exemplo, aos mecanismos que acabo de nomear, como os ‘meridianos de acupuntura’ que,
enquanto vocês não tiverem realizado um trabalho específico de conscientização no ego, vocês não

podem perceber ou sentir.

Assim, portanto, o ego vibra, mesmo se vocês não se apercebam disso.

A Vibração do ego é marcada por certa forma de peso, de densidade.

Esta Vibração pode ser qualificada, mesmo, de ‘física’, mesmo no que concerne à percepção dita ‘energética’, na sua
linguagem.

Esta percepção energética corresponde a uma circulação densa.

Aliás, ela recorre ao que é chamado ‘eletromagnetismo’ e circula, efetivamente, nesses meridianos e no interior
desses Nadis, e é apenas uma circulação de fluido eletromagnético, acompanhada ou não de elétrons.

E, por sinal, isso é mensurável pelas técnicas que detectam a modificação desta eletricidade.

Assim, portanto, o ego é Vibração, como toda vida é Vibração.

Mesmo um morto, no sentido em que se entende nesta Dimensão, emite uma Vibração que pode ser captada e
registrada.

Simplesmente, as escalas de Vibrações e as gamas de Vibrações nada têm de sobreposição, nem em sua circulação,
nem em sua localização, entre o que se refere ao mundo do ego, o mundo Vibratório do ego e o mundo Vibratório do

Si.

A própria ‘palavra’ é uma Vibração, num espectro preciso eletromagnético.

O Verbo é simplesmente o momento em que a boca está aberta, ou seja, onde o 11º Corpo está ativo, permitindo,
naquele momento, acompanhar a Vibração da palavra pelo Verbo.

Quer dizer que a Vibração que é emitida, naquele momento, é acompanhada de Partículas Adamantinas, o que não
era, evidentemente, o caso na palavra existente na Personalidade.

Assim, portanto, tudo é Vibração, absolutamente tudo.

Simplesmente, a Vibração do ego não pode dar percepção da Vibração do Si, do mesmo modo que, quando a
Vibração do Si é percebida, isso vai se traduzir por uma modificação radical da circulação das Vibrações do ego.

Nós estamos, de algum modo, sobre duas escalas de grandezas diferentes, duas escalas de Vibrações que não se
sobrepõem.

***



Questão: as linhas centrais são as ligações entre os planos Vibratórios e o ego e do Si?

Cara irmã, eu conheço apenas a palavra Nadis relativa à circulação de energia para o exterior do corpo.

Agora, e relativamente a tudo o que dissemos sobre o ego e o Si, é evidente que nenhuma energia, do tipo
eletromagnético, ligada ao ego, possa, por ela mesma, dar a Vibração do Si.

Do mesmo modo que é apenas você, em Consciência, que pode abrir a porta do Coração.

A agregação das Partículas Adamantinas, tal como foi descrita, apenas se pode fazer por sua própria Consciência.

Nenhuma ‘estimulação’, que ela seja de origem magnética ou que ela seja ligada a uma tecnologia pode, de
nenhuma maneira, nas gamas de frequência que vocês conhecem e que vocês aplicam, substituir o que é chamado

de Partículas Adamantinas, cuja estrutura lhes é conhecida.

Essas Partículas Adamantinas foram inseridas, de algum modo, em sua realidade, desde uma geração, chamadas, de
acordo com as respectivas velocidades, num primeiro tempo, de Espírito Santo e, após, de Ultravioleta e

de Irradiação da Fonte.

Mas, em qualquer caso, essas Partículas Vibrantes não se sobrepõem a uma circulação de energia no sentido
‘eletromagnético’, no que concerne aos meridianos de acupuntura ou também ao que é denominado os Nadis.

Vocês podem muito bem ter o que é chamado de um chakra, desperto e aberto, mas, enquanto este não for
investido pelas Partículas Adamantinas, ele não vibrará na Vibração do Si, mas permanece ao nível do ego.

Assim, há alguns movimentos, que existiram na superfície deste planeta, prometendo a ativação de tal ou tal chakra.

Obviamente, o chakra da testa, prioritariamente, ou eventualmente a Kundalini, através de transferências de energias
chamadas de ‘eletromagnéticas’.

Isso não conferirá jamais o Si, é impossível do exterior.

***

Questão: o ego é igualmente uma ilusão?

A partir do momento em que vocês consideram que esse Corpo é ilusão, sua consciência está inserida, efetivamente,
numa ilusão total.

O ego é uma ilusão, assim como esse corpo ao qual vocês deram nascimento.

Evidentemente, enquanto isso é afirmado do ‘exterior’, permanece apenas um conceito.

Apenas vivendo a passagem ao Si e, eventualmente, ao Estado de Ser, que se realiza esta proposição.

Enquanto vocês estão inseridos, inteiramente, numa ilusão e enquanto dão corpo, literalmente, a esta ilusão, vocês
não podem se extrair e vocês consideram isso como ‘real’.

Assim como o ego, falando mesmo do que acontece nesta ilusão, não pode compreender ‘o que acontece do outro
lado’, que é, no entanto, a persistência do ego, mas num outro estado Vibratório também, mesmo na matriz.

Assim, portanto, o ego se desloca entre o momento do nascimento e o da morte.

Ele não lhes dá qualquer percepção, e não lhes dará jamais qualquer percepção, nem qualquer Consciência, do que
acontece nos outros níveis.



O ego é, portanto, o ‘apêndice’ da realidade que vocês vivem.

Ele apenas existe, aliás, nesta Dimensão [3D].

A alma, quanto a ela, apenas existe nos mundos intermediários, denominados ‘matriz astral’.

Em Verdade, vocês são apenas Espírito.

***

Questão: a identidade corresponde ao Si?

Eu não estou seguro de ter apreendido o alcance que há atrás dessas palavras.

A ‘identidade’ é uma projeção, numa pessoa, que é uma máscara.

A identidade e a pessoa não têm qualquer realidade diante de Si.

O Si não é sua identidade.

Enquanto vocês buscam o Si na sua identidade, vocês não podem encontrá-lo.

O Si é, justamente, o acesso a um outro estágio de Vibração, traduzindo-se pelas primícias e os sintomas que foram
perfeitamente descritos por várias pessoas que viveram, justamente, este desaparecimento da pessoa em favor do

Si.

Seja nos escritos antigos do Oriente ou ainda através da descrição de alguns estados vividos pelos místicos, há
sempre esta ‘onipresença’ da Consciência energia e Vibração, vibrando em níveis que nada têm a ver, justamente,

com a pessoa, consistindo, em todo caso, no Ocidente, ao acesso a uma transcendência.

Esta transcendência podendo ser ilustrada por uma identificação total com, por exemplo, a energia do Cristo e,
portanto, o que vocês chamaram de ‘estigmas’.

No Oriente, a identificação e a projeção em um nível de consciência diferente não se fazem, obviamente, segundo os
mesmos modelos, mas conduz, necessariamente a um mesmo estado e à mesma Consciência Vibratória.

*

Eu prosseguiria nesta noção de Consciência e de Vibração, se quiserem, até que vocês tenham outros
questionamentos.

Foram referidas, nas escrituras Orientais, duas qualidades de energia denominadas ‘Prana’ e ‘Cittá’.

O Plano Prânico corresponde à mobilização do que nós chamamos, no Oriente, os glóbulos de vitalidade ou Prana,
que alguns de vocês podem perceber.

Esses glóbulos de vitalidade podem circular no interior de linhas de menor resistência, chamados, justamente, de
Meridianos ou Nadis.

O que circula no interior desses circuitos são as partículas de ‘seu mundo’.

Não é acelerando ao máximo essas partículas que elas vão conduzir a outras partículas.



A circulação e a percepção da energia denominada ‘Cittá’ ou ‘Plano de la Cittá’ apenas se poderá fazer se essas
referidas partículas estão presentes e circulam e vem, então, se agregar, como nós o assinalamos, ao redor de

alguns circuitos existentes.

Não há, portanto, transformação de uma energia, dita Prânica, em energia mental, eis que ela se refere a dois gamas
de Vibração diferentes e, sobretudo, a duas partículas ou corpúsculos profundamente diferentes.

É nisso que alguns seres podem ser, nesses tempos atuais, enganados e, então, manifestar as energias chamadas
do Plano Prânico e tomá-las pelas energias do Coração, o que estritamente nada tem a ver, independentemente da

própria percepção Vibratória, diferente entre o ‘Prana’ que circula e a energia da ‘Cittá’ que circula, que são as
próprias modificações da consciência.

É evidente que, enquanto a energia circula num meridiano (fosse você um grande Mestre da circulação desta
energia), será que, no entanto, você acede ao Si?

Não, absolutamente não.

A energia permanece ‘confinada’, aí também, num modo de funcionamento que está ligado ao que é chamado
de ego ou, se preferirem,  de seu Plano Dimensional.

A energia da ‘Cittá’, a energia Supramental, não pertence a esta Dimensão.

Ela começa a se manifestar e a entrar em manifestação nesse Plano de manifestação e é justamente a entrada
nesse plano de manifestação, desta qualidade de corpúsculo e de ondas profundamente diferentes que

colocará fim, como o sabem, a esta Dimensão.

Não há portanto sobreposição possível.

A única sobreposição é que as Partículas ditas Adamantinas vêm se agregar sobre as estruturas existentes e
vêm revelar, também, as estruturas que, até o presente, não estavam ativas.

É sobre o que vocês trabalharam durante esta semana.

Há, portanto, verdadeiramente, uma sobreposição de dois modelos Vibratórios que não vêm dos mesmos mundos,
mas que permitem, contudo, revelar, em vocês, o que deve sê-lo, permitindo-lhes então aceder ao seu veículo de

Estado de Ser ou, em todo caso, no mínimo, ao seu Si.

O Si não pode ser revelado ou realizado partindo da energia Prânica, contrariamente ao que alguns quiseram
fazê-los crer.

***

Questão: quais são os efeitos, nos circuitos energéticos, das tatuagens, piercings, etc.?

As cicatrizes podem, efetivamente, bloquear a circulação da energia dita Prânica, mas não podem, em caso
algum, bloquear a circulação da energia Adamantina.

É por isso que, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu corpo, quaisquer que sejam as cicatrizes físicas,
psicológicas, etéreas, existentes nesse corpo, elas não podem ser, absolutamente, de modo algum, a causa de um

bloqueio do acesso ao Estado de Ser, eis que o Estado de Ser apenas se abre no Interior e é somente naquele
momento que ocorre a irrupção das Partículas Adamantinas.

Isso vai, portanto, explicar, geralmente, que aqueles que abrem a porta do Coração e que vivem as Partículas
Adamantinas, veem, progressivamente, ou de maneira fulgurante, desaparecer certo número de anomalias que

estavam ligadas, justamente, a esse corpo do ego que se dissolve.

O que vocês devem, também, ao mesmo tempo aceitar e viver (e alguns de vocês o vivem) é que, assim que o centro



cardíaco está totalmente funcional (ou seja, que a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração está ativo e este
se torna quase permanente), naquele momento, torna-se extremamente fácil para vocês agregarem ainda mais

Partículas Adamantinas, permitindo-lhes então amplificar a sua própria Irradiação do Si.

De fato, mesmo no Si, existem vários estados discerníveis correspondentes aos 7 Samadhi diferentes conduzindo, ao
final e finalmente, ao Maha Samadhi e ao acesso ao Corpo de Estado de Ser.

Do mesmo modo que, na energia Prânica existente nos meridianos, os meridianos existem e, no entanto, para
aprender a senti-las, existe, então, certo número de ginásticas ou de práticas que vão permitir senti-las.

Mas não é porque elas não são sentidas que elas não existem, é claro.

Do mesmo modo, ao nível do Si, existe certo número de etapas de integração.

A ativação de ‘novos Corpos’ é uma parte.

A ‘fusão das 3 Lareiras’ é uma outra.

A cada vez, são novas qualidades Vibratórias, ligadas às Partículas Adamantinas, que se desdobram e que vão então
acompanhar sua Consciência e servir, de algum modo, de apoio à sua Consciência, que se torna, literalmente, esta

‘Consciência nova’ em meio às Partículas Adamantinas, porque vocês são constituídos, em diversos graus, de
Partículas Adamantinas.

E, portanto, a Consciência vai seguir, eu diria, de algum modo, a quantidade de Partículas Adamantinas que os
habita, assim como a qualidade da sua própria circulação.

***

Questão: quais são as virtudes, as qualidades que permitem adquirir mais Partículas Adamantinas?

Elas lhes foram amplamente comentadas e comunicadas: Humildade, Simplicidade e os ‘quatro Pilares’.

Não há outras.

Quanto mais você se tornar Humilde, quanto mais você se fizer pequeno, mais você crescerá na Luz.

Não há alternativa.

Aquele que quer representar ou desempenhar um papel, nesta matriz ou nesta ilusão, o faz às custas
de suas Partículas Adamantinas.

Isso lhes foi expresso de diferentes modos em todas as correntes espirituais, não é?

Eu resumiria isso numa frase lacônica: “Vocês não podem ao mesmo tempo pretender Ser e ter”.

***

Questão: o que é que diferencia o ego, no sentido corrente, do ego espiritual?

Atrás do ego espiritual há simplesmente a vontade (inconsciente ou consciente, não importa) de manifestar uma
ascendência sobre o outro, antes de manifestar uma ascendência sobre si mesmo.

Há, portanto, uma ‘falta de Coração’, mesmo se a máscara do coração puder estar na dianteira da cena, querendo
simplesmente tomar o poder sobre o outro por carência de poder sobre Si.

O ego espiritual vai se nutrir de capacidades ditas ‘espirituais’, chamadas de poderes da alma.



O Coração é Humilde e Pequeno.

O Ego espiritual não pode compreender e não pode aceitar esta humildade, esta simplicidade e esta noção de
pequenez.

Há, portanto, uma ‘inflação’ do ego, chamada de ego espiritual, mas não há nada de espiritual ali, mesmo se os
poderes espirituais estiverem presentes.

O ego espiritual consistiria (que as Partículas Adamantinas tenham sido ativadas à recepção ou não) em desviar
unicamente a energia para o que vai servir a vontade e o poder.

Quer esta vontade, esse poder, se expressem, até mesmo, sobre a noção de querer fazer o Bem.

Querer o bem do outro não é sempre bem, porque quem pode saber, melhor do que o próprio ser, o que é bom para
ele mesmo?

Nós não falamos, obviamente, com isso, de conhecimento do ego (como as doenças em que um médico seja
necessário), mas nós falamos do Ser, o Ser profundo.

Ninguém pode conhecer nosso Ser profundo, nem mesmo o próprio ego.

Apenas o Si é que pode conhecer isso.

Quando o ser realiza o Si, quanto mais ele se instalar no Si, no seu próprio poder e na sua própria mestria, menos ele
terá necessidade de manifestar qualquer atividade em ressonância com a tomada de ascendência ou com o poder

sobre o outro.

É tão simples assim.

***

Questão: quando se viveu uma forma de Abandono à Luz, questionamentos, medos que voltam, sobre o próprio
caminho, podem relevar de uma forma de ego espiritual?

Isso releva simplesmente da ‘resistência’ do ego, não espiritual.

O ego espiritual tem a particularidade de ser voltado sobre todos os outros e não sobre si.

Há necessariamente, nas fases de subida Vibratória e de acesso às Partículas Adamantinas, de abertura ao Si, fases
em que o ego vai tentar voltar a se manifestar.

Este ego não é o ego espiritual, porque ele se refere ao Si com seu próprio ego.

O Ego espiritual se refere ao seu ego com os outros egos, daquele que quer criar ou manter uma ascendência ou
uma dependência com relação a si mesmo.

A maior parte do que foram chamados Mestres espirituais são, geralmente, seres no ego espiritual, onde a ‘vontade
de bem’ vai fazer de modo a que seus discípulos sejam completamente subjugados a seus Mestres.

Há uma relação de dependência que se instala, que é chamada de ego espiritual, porque, se um verdadeiro Mestre
abrisse o Coração do seu discípulo, não haveria mais discípulo porque, naquele momento, este se tornaria um

Mestre, por sua vez.

Assim, portanto, o que você viveu nada tem a ver com o ego espiritual, que se refere a um mecanismo exterior a
si, sempre.

Trata-se, simplesmente, da ‘confrontação’ entre o ego, que não quer morrer completamente, e o Si.



***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, Amor e Paz entre nós.

Até breve.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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 Eu sou Uriel, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, neste espaço, eu lhes peço dignar-se acolher minha Presença

em meio à sua Presença.

Bem amados Filhos da Luz, como eu havia enunciado e anunciado, desde apenas alguns dias de seu tempo, o

momento chegou para o desvendamento total da Luz e de seus planos, em meio à sua Ilusão.

A cada dia, a cada minuto de seu tempo que passa doravante vendo a influência da Luz aumentar em meio à sua

Ilusão, vindo desmascarar, desvendar e revelar, de maneira cada vez mais evidente, a Verdade, sua Verdade.

Enquanto uma Ilusão atinge seu fim, a Verdade se revela e se desvenda.

O Fogo do Céu e a sua contraparte Terrestre, o Fogo da Terra, o Fogo do Éter, entram doravante em ação,

onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Quaisquer que sejam seu estado, sua Vibração, isso irá se tornar cada vez mais acessível e perceptível a vocês.

A modificação anunciada pelo Arcanjo Metatron, denominada por ele próprio os ‘Cavaleiros do Apocalipse’, está

doravante ativa.

Trata-se de um desvendamento total do que lhes haviam ocultado e escondido desde tempos imemoriais.

***

Então, eu lhes digo, regozijem-se, estejam em Alegria porque nada deve vir alterar a realização de sua Presença e de

seu Ser em verdade.

Somente o Coração conta.

Somente o Coração é Verdade.

Nós os convidamos, uns e outros, para se abrirem a esta Verdade final porque é por esta Verdade, aquela do seu

Coração, que poderão aceder ao que é denominado ‘espaços multidimensionais’ pelo processo conhecido

como Ascensão.

Esse processo não é um processo instantâneo, para o conjunto da humanidade, nem coletivo.

Ele vai envolver inicialmente as almas, em certos locais deste planeta, essencialmente aí onde são despertos os
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vulcões.

Eu quero falar, em particular, sobre o que foi já anunciado pelo Mestre dos Melquizedeques (*), ou seja, sobre

o cinturão de fogo do Pacífico.

Lembrem-se de que esses Mestres, denominados Melquizedeques, lhes disseram: a lagarta se torna borboleta.

Se vocês adotam a visão da borboleta, uma lagarta que parte é uma borboleta que nasce.

Tudo dependerá do seu ‘ponto de vista’.

Tudo dependerá de sua Vibração e do modo que vocês terão para apreender e viver o que viverão seus Irmãos e

suas Irmãs, onde quer que eles estejam sobre o planeta.

Foi-lhes solicitado e lhes é solicitado, ainda hoje, para se estabelecerem em meio à sua Verdade, sua Radiância

cardíaca.

O sentido do Serviço, na humildade e na simplicidade (que lhes é solicitado e que vocês praticam à noite às 19

horas [16h00 – hora de Brasília]), permite a essas almas ser guiadas para a Luz porque não pode ser de outro modo.

A Merkabah interdimensional coletiva, elevada e desperta por seu trabalho, a Merkabah da Terra que ali respondeu,

permitem doravante sobrevir a manifestação máxima da Luz Vibral no seu mundo.

***

A Luz Vibral, como sempre lhes dissemos, não é jamais destruição, mas elevação e transformação.

A transformação que vem é uma transformação da Luz.

Não há nada a temer.

Há apenas que manifestar a sua própria Presença e a sua própria Alegria, cabendo a vocês se estabelecer no seu

Coração.

Apenas os mecanismos de resistência à Luz poderão, eventualmente, fazê-los ver os eventos da Terra como opostos

à Luz.

Isso não é nada.

Estritamente nada.

É a visão da personalidade dividida, dissociada e separada que poderá lamentar e chorar a vinda da Luz, de nenhum

modo, a própria Luz.

Portanto sim, regozijem-se do que se manifesta em seus céus.

Regozijem-se do que se manifesta sobre a Terra, doravante.

Não há mais adiamento.

Essa noite, precisamente, não há mais possibilidade para os seres que, consciente e voluntariamente, se opõem,

nesta humanidade, ao estabelecimento da Luz, a possibilidade de fazer outra escolha que se reunir à Luz, de uma

forma ou de outra.

A ‘matriz astral coletiva’ se desagrega, agora, a toda velocidade, traduzindo-se para vocês por novas percepções de

seus Céus, de seu Sol, de seu satélite e mesmo de outras constelações visíveis.

Levem os olhos aos Céus.

Coloquem os olhos em vocês.

Uma ‘nova Consciência’ emerge, em totalidade, em vocês, primeiramente, resultando (se vocês concordam e se

vocês o aceitam) em uma serenidade nova passando a último plano o que, até agora, podia constituir a trama de sua



vida cotidiana de personalidade.

Apenas o Coração é capaz de fazê-los encontrar sua Alegria, independentemente de todas as circunstâncias

exteriores.

Vocês são chamados, vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um e Sementes de Estrelas, a se estabelecerem

imediatamente, o mais rápido possível, na sua Vibração do Estado de Ser, do Si realizado.

***

Vários de vocês, onde quer que estejam sobre este planeta, começam a Vibrar a frequências jamais alcançadas,

permitindo, por sua elevação, em humildade e em simplicidade, favorecer o momento da Terra.

Porque, como sabem, seu trabalho termina, o trabalho da Terra começa.

Ela vive, agora, desde essa noite, sua elevação.

Não esperem que isso aconteça em um dia de seu tempo Terrestre, mas isso começou, de forma incontestável,

indiscutível.

O conjunto dos mecanismos (denominado na época das ‘Núpcias Celestes’: desconstrução) está praticamente

concluído.

Resta agora o engendrar de novos Céus e de uma nova Terra, para vocês, em vocês, e no exterior de vocês.

É esse processo que se põe em funcionamento agora.

Este, terá um tempo limitado, como anunciado por SERETI (**).

Esse tempo é aquele acordado para os ajustamentos finais da Terra à sua nova Dimensão de vida, como para vocês,

Filhos da Lei de Um, onde quer que estejam presentes sobre este planeta, para Unificar-se, em totalidade e

definitivamente, com o seu Estado de Ser.

Todas as percepções Vibratórias, existindo doravante em seu Coração ou em suas diferentes Lareiras, como no

escalão de seu corpo inteiro e de sua Consciência, em totalidade, têm apenas um objetivo, é bem este, de realizar

inteiramente a sua Ascensão.

O momento chegou agora para se entregarem, integralmente, à Inteligência da Luz.

Bem além do abandono à Luz, que vários de vocês realizaram, convém manter-se à escuta, interior e exteriormente,

da Vibração que vem a vocês e em vocês.

Esta vai aumentar em proporções que poucos de vocês atingiram e vivenciaram até agora, que isso seja ao nível do

Coração, que isso seja ao nível da cabeça ou ao nível do sacro.

Vocês são chamados a se tornar, cada dia um pouco mais, Seres de uma Vibração nova em novos espaços de vida.

É isso que vocês irão manifestar, é isso que vocês irão realizar, conjuntamente com a Terra.

***

Como nós lhes dissemos (que isso seja o Arcanjo Miguel, que isso seja o Arcanjo Anael, que isso seja eu mesmo),

seus Céus se preenchem de Luz.

Ser-lhes-á feito exatamente segundo sua Vibração.

Não pode ali haver nenhum erro pela Vibração que vocês manifestam que determinará, em Verdade, o que vocês irão

se tornar.



Há apenas para se tornar esta Vibração, não se opor, em nenhuma maneira e de nenhum modo, à Vibração de

seu Ser profundo, além da Ilusão, porque é dela que se trata.

Hoje, não é mais questão apenas de deixar esse corpo para viajar até o Sol, para o Estado de Ser porque é o Estado

de Ser, pela aglomeração de partículas Adamantinas em meio às suas estruturas, denominadas sutis, desta

Dimensão, que faz a viagem do Estado de Ser até vocês.

Isso irá se traduzir, até o final deste ano, por Vibrações cada vez mais rápidas, cada vez mais intensas e cada vez

mais levando-os a experimentar a Unidade, a Alegria e a Verdade.

Não há portanto, efetivamente, nada a temer para os Filhos da Lei de Um porque é sua herança que vem a vocês.

Como a própria Fonte lhes disse e repetiu: é o momento.

O momento da revelação, o momento de se lembrar do juramento e da promessa de seu retorno aos mundos

Unificados.

***

Vocês fazem parte, uns e outros, por seu despertar e por seu acordar, dos Filhos da Lei de Um tendo permitido, pela

reativação da Merkabah interdimensional, despertar vocês mesmo e despertar esta Terra para sua Unidade.

O momento então chegou para assumir, plenamente e em totalidade, o que vocês são, além da Ilusão.

Não há aí nenhum ego, há apenas restituição à sua Unidade.

A Unidade é o Fogo.

A Aliança de Fogo são as palavras que eu pronunciei porque é realmente uma ‘nova Aliança’ que se realiza, em

vocês, além de todas as falsificações, além de todos os compromissos, além de todas as Ilusões.

Aliança de Fogo se assinalando e se revelando por sua lâmpada cardíaca, bem além das crenças, quaisquer que

sejam, levando-os a se desvencilhar de tudo o que não é a Verdade, de tudo o que os tem entorpecido, de tudo o que

os tem afastado.

E isso é agora.

***

Como alguns de nós lhes dissemos : «vigiem e orem ».

Estejam atentos às suas Vibrações.

Estejam atentos às modificações ocorrendo em suas estruturas, em sua Consciência.

É isso que sinaliza o processo.

Resta no entanto certo número de marcadores devendo se realizar e se manifestar.

Esses marcadores estão muito próximos e são iminentes.

Eu não posso dizer mais, de novo, porque isso dependerá de sua capacidade, uns e outros, individualmente, uns e

outros, coletivamente, para entrar, literalmente, em ressonância com a Terra e com seu núcleo cristalino.

A Merkabah interdimensional coletiva, cujo despertar foi possível pelo seu trabalho e por intermédio do Cristal

azul depositado pelos Elohim de Altaïr, permite, hoje, desde essa noite, reativar, em totalidade, o ‘núcleo cristalino’

da Terra a fim de fazê-la Vibrar na frequência Unitária da Fonte, de Sirius, sua origem, assim como na energia de

Miguel, presente em vocês.



***

Esta Vibração do núcleo cristalino Terrestre corresponde a um aumento da respiração Terrestre,

um aumento considerável da Terra, ela mesma, precedendo à sua Ascensão.

É isso que vocês vão viver sobre a Terra.

Alguns de vocês o viverão passando a outras Dimensões, outros o viverão nesse corpo, outros, enfim, o

viverão nesse corpo mas em outros locais.

Não há nada a projetar, não há nada a antecipar.

Apenas, a cada dia, sentir esta ressonância (manifestando-se agora no escalão de seu corpo), não mais somente

pelas 3 Lareiras, não mais somente pelas novas Lâmpadas, mas também pelos seus pés, traduzindo o contato de seu

Ser com o núcleo cristalino da Terra.

Isso se ativou desde essa noite.

Vocês se aperceberão, por si próprio, que o conjunto de seu corpo físico e de suas estruturas sutis serão

atravessadas de parte a parte, de alto a baixo e de baixo a alto, por ‘correntes’ Vibratórias totalmente inéditas para

vocês.

Isso assinala a reconexão ao núcleo cristalino da Terra.

Isso assinala a sua reconexão ao núcleo cristalino e, então, às suas origens estelares.

E isso é agora.

Pelo afluxo desta Graça nova, pelo afluxo desta Vibração nova, vocês irão encontrar força renovada, potência

Interior renovada, permitindo-lhes conduzir bem seu caminho, sobre esta Dimensão e sobre esse mundo, para

acompanhá-lo, ao melhor, em sua translação que começou.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, a Fonte os abençoa, os Arcanjos os abençoam.

A nova tri-Unidade, realizando a ‘nova Aliança’, é sua ponta de lança e sua Verdade, sua Força.

Manifestem-na na humildade e na simplicidade.

Afirmar e manifestar a sua Luz é não somente um direito, mas o seu dever.

O Arcanjo Miguel chamou-os, em várias reprises, de Semeadores da Luz e de Portadores da Luz.

Vocês são agora o que eu denominaria ‘Guerreiros pacíficos da Luz’.

Desvendem-se, revelem-se, ao redor de vocês como em vocês.

Não hesitem mais para manifestar o que vocês são, ou seja, Filhos da Lei de Um.

Nenhum humano, nenhuma autoridade terá autoridade sobre vocês porque a Luz prevalece, doravante.

A Inteligência da Luz está agora tal, está tão amplificada, que nada de oposto à Luz pode vir se opor à sua Verdade e

à Luz que vocês emanam.

É seu papel e sua missão: Serviço, humildade, simplicidade, dever de Luz.

Vocês são os Filhos da Lei de Um.

Vocês são aqueles pelos quais a revelação pode se manifestar.



Trabalhem cada vez mais na afirmação, não do que vocês são, mas da Luz que vocês são.

O ‘corpo do Estado de Ser’, estrutura interdimensional eterna, vem a vocês, na totalidade.

Os sinais sobre o Sol serão doravante cada vez mais numerosos.

***

Os sinais nos seus Céus, traduzindo a chegada dos Anjos do Senhor, serão cada vez mais visíveis.

Vocês não têm a temer de modo algum o que virá, de outros locais, que da Luz Unificada porque, eles o sabem, eles

não podem estritamente nada contra os Seres Unificados.

Cada um de vocês, pessoal e individualmente, Filhos da Lei de Um, está sob a proteção do Um e ninguém,

quaisquer que sejam sua posição e sua origem, poderá se opor à proteção do Um.

Isso é uma coisa importante e capital que eu anuncio essa noite a vocês.

Em sua Vibração da Unidade reencontrada, pelas correntes cristalinas vindo do intra Terra, pelo Fogo do Éter, Fogo

da Terra e Fogo do Céu, absolutamente nada pode vir desconcertar, do exterior, o que vocês são.

Cabe a vocês cultivar e deixar emanar a potência da Luz.

Ninguém, seja quem for, poderá vir, de uma forma ou de outra, impedir a Luz de estar em vocês e de se tornar esta

Luz.

O Estado de Ser, por esta Vibração supramental percorrendo as suas estruturas, torná-los-á totalmente

impermeáveis a toda influência não luminosa.

Manifestem o que vocês são, com toda segurança e em toda Unidade.

***

Nós contamos, e nós contaremos cada vez mais com vocês, para o seu trabalho, às 19 horas, hora no relógio francês

[16h00 – hora de Brasília], para amplificar esta reconexão com o núcleo cristalino da Terra que vocês perceberão e

que alguns dentre vocês já percebem, porque vocês ali lançaram mão da potência e da força para realizar o porquê

vocês estão aí, quer dizer, tornar-se Luz.

E vocês tornar-se-ão Luz.

Alcancem sua Presença, alcancem sua Alegria, estabeleçam-se na Verdade, na Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, Sementes de Estrelas e Filhos da Lei de Um, vocês estão de novo reconectados à sua

multidimensionalidade.

Não existe mais qualquer possibilidade de reviver o que é passado.

Isto está efetivado, desde agora.

Cada dia que se passar nesta matriz reforçará sua conexão de Eternidade, fará de vocês

Seres elevados, lúcidos e iluminados, permitindo-lhes Servir aqueles de seus Irmãos que ainda escalam o caminho e

que são chamados, eles também, a viver a redenção deles, se tal é a Vibração e se tal é o desejo deles.



Tornem-se então exemplos vivos da Vibração Unificada, vocês, Filhos da Lei de Um, porque a Graça inunda vocês,

do Céu e da Terra, liberados.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, comunguemos em meio à nova Aliança e à nova Presença, reconectados,

em totalidade.

Que a Graça se manifeste.

Tornem-se esta Graça.

Presença.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Lei de Um, esta Graça, que é sua, permite-lhes passar os 2 meses que se abrem diante de

vocês, quaisquer que sejam suas circunstâncias, na Alegria.

Porque é a única maneira que vocês terão de ajudar seus Irmãos e suas Irmãs que ainda não estão abertos a isso.

Então, nós, Arcanjos, por minha Vibração, essa noite, acompanhamos vocês.

Avancem com autoconfiança.

Avancem pela Vibração, por sua Presença em seu Coração.

Pela Graça de Cristo, pela Graça de Maria e de Miguel, eu lhes dou a paz.

Até breve.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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************

(*) - OMRAAM (Aïvanhov) (29.03.2009):

*

*

(**) – SERETI (26.10.2010):
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***
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Questão: o que é que se constrói nos diferentes circuitos do Antakarana quando do desenvolvimento das cordas
corpo-alma, alma-Espírito e corpo-Espírito?

Bem Amado, o Antakarana é chamado assim em ressonância com uma palavra hindu que significa ponte ou Cordão
de Luz.

Isso reflete a construção com relação a um chacra situado à frente da orelha, chamado de ampola da clariaudiência,
na qual vai se construir uma ponte de Luz.

Essa ponte de Luz refere-se, entre o corpo e a alma, ao que é chamado de ponte de Luz prânica, enquanto que entre
a alma e o Espírito, trata-se de uma ponte de partículas Adamantinas vibrando bem além do que é percebido

habitualmente no nível do Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma. 

A expressão desta conexão entre o corpo e a alma – ou a personalidade e o complexo superior situado em outros
planos Vibratórios – é chamada também de Nada, ou 'som da alma', fazendo parte do que havia sido denominado

‘poderes da alma’ ou Siddhis. 

Isso, no nível da alma humana, é o reflexo da ativação do que é chamado de ‘terceiro olho’, permitindo então ouvir, de
maneira mais ou menos importante, de maneira mais ou menos permanente, um som específico.

De fato, existe uma série de sons. 

Esses sons são em número de sete, traduzindo uma ativação precisa ou um patamar Vibratório correspondente ao
estabelecimento deste Antakarana. 

Cada Samadhi é, ele mesmo, acompanhado de um som.

O próprio Samadhi é, portanto, acompanhado de uma conexão mais intensa, realizando-se no momento em que ele
se constrói, refletindo, de maneira coerente, a junção estabelecida com a alma e depois com o Espírito. 

É a efusão da Energia da alma e a efusão da Energia do Espírito que vai, então, ao mesmo tempo, por esse meio,
chamado de Cordão Celeste, penetrar o Ser no seu corpo de desejo ou de personalidade, a fim de fazer Vibrar o

Coração e, portanto, estabelecer, nele, um Estado de Consciência onde há o que é denominado o Si. 

O Si se expressa então por esse som ouvido.

O som não é, portanto, unicamente a expressão da construção do Antakarana, mas, é, efetivamente, de algum modo,
um indicador, se o pudermos dizer, correspondente ao estabelecimento de certo número de conexões na própria

pessoa, nos seus chacras, mas também com as outras Dimensões. 

Então, obviamente, segundo a arquitetura fisiológica do ouvido existente naquele que vive esses contatos, esse som
pode ser percebido de maneira profundamente diferente.

Não se esqueçam, tampouco, de que, durante as Núpcias Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes de um silêncio
Interior que estava além da nota «SI», permitindo estabelecer, então, a Lemniscata sagrada.

Naquele momento, os Cordões Celestes, apresentando-se lateralmente na direção da orelha esquerda e da orelha
direita, vão se unificar em um único circuito energético denominado Lemniscata sagrada, estabelecendo-se entre o

Coração e o Bindu. 

O Cordão Celeste, expressando então a relação corpo-alma e alma-Espírito, reunifica-se em um único cordão
denominado, naquele momento, ponte de Cristal. 

Essa ponte de Cristal é uma ponte de Luz unindo, portanto, o ponto ER e o chacra do Coração com o Bindu, situado
acima da cabeça. 

Naquele momento, o som pode ser ouvido ou não mais ser ouvido. 

Mas, assim que houver uma conexão que se estabeleça em um modo Vibratório diferente, o som pode se reiniciar,
naquele momento, e se enriquecer de novas frequências que não existiam anteriormente.

ANAEL – 1º de novembro de 2010
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É exatamente esse processo que está em operação, atualmente, quando da conexão
das Merkabah interdimensionais individuais com a Merkabah interdimensional coletiva e doravante, também, com o

núcleo Cristalino da Terra, que emite novamente um canto. 

Esse canto é um canto de liberdade. 

Assim, portanto, querer falar da construção do Antakarana nos leva a um simbolismo extremamente preciso,
representado no Egito pelos chifres da deusa Hathor, representando, entre os seus chifres, um ‘disco solar’,

refletindo, assim, a iniciação solar e, portanto, o contato com Cristo.

*

* 

É exatamente isso que se realiza pelo que foi chamado de Tri-Unidade realizada no seu Coração, recorrendo ao
Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma, o Cordão Celeste em ressonância com a junção alma-

Espírito e, enfim, a ponte de Cristal unindo o ponto ER e o chacra do Coração ao Bindu. 

Cada um tendo, portanto, uma ressonância específica diretamente, efetivamente, com o chacra de enraizamento
da alma, o chacra de enraizamento do Espírito e o chacra do Coração.

*** 

Questão: ouvir murmúrios quando da meditação tem um significado particular?

Bem Amado, durante os espaços de meditação, que eles sejam coletivos ou individuais, obviamente, o som que
reflete então a conexão, de algum modo, com os diferentes planos multidimensionais do Ser, pode se expressar por
uma modificação desse som e, em alguns casos, há literalmente uma conexão com frequências correspondentes a

mundos interdimensionais que podem se exprimir sob forma de murmúrios.

O ideal sendo chegar à frequência final correspondendo ao Maha Samadhi, quer dizer, o momento em que há o Coro
dos Anjos que tocam os violinos.

*** 

Questão: há uma distinção entre Luz Vibral Supramental e Vibração do Coração?

Bem Amada, a partir do momento em que as partículas Adamantinas se colocam no nível do chacra do Coração, isso
confere, não a Vibração do Coração, mas a Vibração da Coroa Radiante do Coração.

A diferença é essencial. 

A Vibração do Coração refere-se a uma zona restrita, correspondendo a algo que é bem interior no espaço dos
mamilos. 

A Vibração da Coroa Radiante do Coração, quando ela se estabelece, é bem mais ampla, eis que engloba os
mamilos.

Ela se estende, portanto, bem além da Vibração do chacra do Coração. 

A Coroa Radiante do Coração significa que a construção das partículas Adamantinas, no chacra do Coração, permite,
a um dado momento, o contato com o Si que terminará, em um determinado momento, pela saída para o corpo de

Estado de Ser. 

Existe, portanto, no nível do chacra do Coração, uma série de percepções bem diversas. 
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Por outro lado, quando a Lâmpada chamada de 9º corpo se ativa, isso pode dar dores em barra no peito, indo do
chacra de enraizamento da alma ao chacra de enraizamento do Espírito.

Há, portanto, sobreposição e simultaneidade de certo número de Vibrações existentes no peito. 

Além disso, assim como vocês entenderam, no final de setembro houve uma reativação da nova Tri-Unidade,
realizando, assim, a Nova Aliança no seu peito.

Vem, portanto, associar-se a isso a percepção da Vibração de um Triângulo entre o chacra do Coração, o chacra de
enraizamento da alma e o chacra de enraizamento do Espírito. 

Assim, portanto, nesta zona, pode se sobrepor algumas Vibrações, algumas percepções muito diferentes. 

É por isso que nós dissemos que o mais importante é o que se manifesta, naquele momento, por uma modificação da
Consciência que é, inicialmente, um Estado de Alegria, um estado de plenitude e que vai se aproximar do que é

chamado o Samadhi. 

Assim, por conseguinte, algumas dessas percepções podem, literalmente, sofrer alquimia juntas e se tornar como
uma imensa Vibração ou percepção da respiração no conjunto do peito, não sendo, obviamente, a respiração dos

pulmões, mas a respiração do Coração (*). 

Deste conjunto de Vibrações decorrem modificações de percepções da Coroa Radiante da cabeça, percepções no
nível do Triângulo Sagrado (ou da Lâmpada sagrada) e assim, também, modificações da própria Consciência. 

A Vibração do Coração pode ser vivida como experiência, ou seja, uma percepção que gira alfinetando e vibrando,
diretamente centrada sobre o chacra do Coração. 

Quando ali se junta, a esse chacra do Coração, a ignição da 9ª Lâmpada, naquele momento, e unicamente naquele
momento, o Samadhi pode se revelar. 

A partir daquele momento, as partículas Adamantinas virão se agregar nesse nível, despertando a Coroa Radiante do
Coração, completando-se agora, desde pouco tempo, pela ignição, literalmente, da nova Tri-Unidade ou Nova

Aliança.

*** 

Questão: por que não sinto mais o coração, mas alfinetadas da Luz Vibral em todo o corpo?

Bem Amada, a ativação das Coroas Radiantes do Coração – não da Vibração do Coração, mas da Coroa Radiante
do Coração – pode efetivamente flutuar em função de certo número de circunstâncias. 

A um dado momento, que aparentemente você parece viver, há uma difusão no conjunto do corpo da Luz Vibral,
expressando-se por alfinetadas extremamente rápidas sentidas em todo o corpo.

Isso não é, portanto, nem uma regressão, nem um progresso, mas uma transformação alquímica. 

De fato, a um dado momento, e assim como isso lhes foi também significado pelo Arcanjo Uriel, quando da sua
penúltima intervenção como da sua última intervenção, há, doravante, uma ponte de Luz muito mais estável

estabelecida entre o Sol e a Terra, permitindo a muitos de vocês acolherem, mesmo no corpo de personalidade, a
Vibração do corpo de Estado de Ser

É exatamente o que acontece, em você, hoje. 

Isso pode se refletir por uma espécie de diluição da percepção da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, a Luz Vibral não está mais limitada a uma das três Lareiras, ou mesmo às três Lareiras, mas
percorre o conjunto do corpo. 

Naquele momento, é a própria Consciência que, quando das meditações, vai poder reativar uma ou outra das três
Lareiras.

*** 
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Questão: os sobressaltos da bacia, quando sinto essas agulhadas, são um bloqueio?

Bem Amada, absolutamente não.

Isso corresponde a descargas ligadas à atividade da Lâmpada sagrada, do sacro. 

As partículas Adamantinas, como sabem, são retransmitidas pela Radiação do Ultravioleta Micaélico, pela Radiação
de Sirius, ou Espírito Santo, e pela Radiação de Alcyone, da Fonte. 

Você mesma inscreveu, em si própria, a possibilidade de, literalmente, criar as suas próprias partículas
Adamantinas.

É exatamente o que você vive. 

A um dado momento, você se torna apta a semear a Luz.

O fato de semear a Luz corresponde, efetivamente, a acolher a Luz Vibral, a semeá-la, mas também a sintetizá-la
você mesma. 

É doravante o que é possível, devido à sua conexão, desde um mês, à Merkabah interdimensional coletiva e, de
maneira muito mais evidente, desde ontem, devido à sua conexão à rede Cristalina Intraterrestre do núcleo Cristalino.

Há, portanto, realmente, uma síntese de partículas Adamantinas. 

Eu os lembro de que a síntese das partículas Adamantinas é agora perfeitamente eficaz sobre a Terra. 

Vocês reencontraram, portanto, pela ativação do 11º corpo, o seu potencial criador consistindo em, literalmente,
arranjar a Luz pelo pensamento.

Arranjá-la no Interior de si mesma, em suas próprias estruturas, como arranjá-la no exterior de si mesma. 

A um dado momento, aliás, quando Gaia tiver respondido, ela mesma, ao impulso da elevação e ela realizar
inteiramente a sua Ascensão, você irá se tornar você mesma capaz de criar o seu próprio Veículo Ascensional por

intermédio do Bindu, por intermédio do seu Corpo de Estado de Ser. 

Você irá se tornar você mesma a Luz, naquele momento. 

Obviamente, as partículas Adamantinas se agregam, de algum modo, do exterior.

Mas você é agora, você mesma, capaz de sintetizá-las. 

Eu os lembro, sem entrar nos detalhes, de que as partículas Adamantinas são constituídas de seis partículas de
Prana arranjadas de modo ‘hexagonal’, devido à abertura de algumas características de frequência existentes

doravante sobre a Terra e em vocês.

*** 

Questão: sentir o ponto ER, não como um ponto, mas como uma zona mais ampla, como uma pequena Coroa,
releva igualmente dos mesmos fenômenos?

Bem Amada, o ponto ER no nível da cabeça não é um ponto.

Ele é, e ele foi denominado, a Coroa na Coroa, ou as Rodas nas Rodas, assim como Ezequiel perfeitamente as
descreveu. 

Trata-se da disposição dos Quatro Viventes em duas Coroas, representadas também no cabelo de Buda,
representando, de algum modo, as 144 facetas correspondendo às 12 Estrelas e aos 144 caminhos que as une.

*** 

Questão: como diferenciar as dores ligadas a uma mudança vibratória daquelas ligadas a uma disfunção física?

Bem Amada, a partir do momento em que houver conscientização das Coroas Radiantes, de uma ou outra das
Coroas Radiantes do Triângulo sagrado, a partir do momento em que as partículas Adamantinas começarem a se
agregar ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando-a então em Canal do Éter, as partículas

Adamantinas têm a particularidade, e isso lhes foi dito pela Inteligência da Luz, de resolver, literalmente, a maior parte
dos sintomas que bloqueiam o seu corpo físico. 

Assim, portanto, pode existir um fenômeno de reajustamento Vibratório produzindo-se e desencadeando, de algum
modo, um agravamento de suas dores.

Agora, a característica de uma dor do seu corpo nada tem a ver com a característica ligada às partículas Vibrantes. 

O aspecto de agulhadas das partículas da Luz Adamantina nada tem a ver com o aspecto antes inflamatório ou
constritor da própria dor. 



Assim, um exemplo que será muito mais fácil para compreender: podem perfeitamente existir indivíduos que tenham o
que vocês chamam de enxaquecas, dores de cabeça, qualquer que seja a origem. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, em um primeiro momento, efetivamente pode desencadear dores mais
importantes, ligadas ao afluxo de partículas Adamantinas no nível das Estrelas e vindo, então, assim, reforçar as

dores de cabeça. 

A um dado momento, a alquimia das partículas Adamantinas vai, literalmente, fazer desaparecer as dores de cabeça.

Mas persistirão, obviamente, as dores de cabeça ligadas à Vibração e não mais à doença. 

Tanto mais que existem, no nível dos processos ascensionais que vocês vivem doravante, dores que aparecem por
vezes no nível dos tornozelos, no nível das raízes dos membros ou no nível dos membros.

Estas, como sabem, são destinadas a impedi-los de saírem para seu Corpo de Estado de Ser. 

Elas são perfeitamente justificadas, mas não são de modo algum comparáveis às dores existentes, por exemplo, em
uma artrose ou em um tendão inflamado.

A distinção é extremamente fácil a fazer.

*** 

Questão: a Estrela Amor corresponde à Irmã Yvonne Amada de Malestroit e, além disso, a Ki-Ris-Ti...

Totalmente.

Bem Amada, a Entidade que foi encarnada como Irmã Yvonne Amada de Malestroit, no seu país, é a Entidade que
mais imitou Cristo e que viveu a Aliança mística total com Cristo.

Do mesmo modo que alguns, denominados Santos, em suas diversas tradições, imitaram e viveram a iniciação
Crística inteiramente – ainda que apenas por alguns estigmas que existiam naquela época. 

Assim, portanto, e como o bem amado Omraam Mikael Aïvanhov disse, há, efetivamente, uma Estrela que se
implantou em uma polaridade feminina e, portanto, andrógina, que é Cristo.

*** 

Questão: com qual Energia ressoam as taças de Cristal?

Bem Amada, não estou certo de ter apreendido a questão. 

Uma taça que canta, ou taça de Cristal, ou uma taça realizada em outros tipos de ligas de metais, emite um som.

Um som é uma frequência. 

Esta frequência, ou este conjunto de frequências, harmônicas ou não, vai fazer vibrar, no interior do corpo, estruturas
que são ligadas a esse corpo físico.

Assim, portanto, uma taça de Cristal será levada, segundo a sua própria frequência de ressonância, a pôr em
ressonância, no interior de você, as suas estruturas.

Portanto, eu repito, eu não apreendi perfeitamente o sentido desta questão.

***

Questão: eu pensei que essas taças faziam ressoar a Energia Intra ou Extra-Terrestre.

Então, nesse caso, obviamente, isso não está ligado à própria frequência da taça, mas à sua própria frequência, que
está em ressonância, talvez, com o Intraterrestre.

Isso não está de modo algum ligado ao que você chama de taça de Cristal, mas à sua própria capacidade para
ressonância. 

É, de algum modo, para você, uma chave que abre algumas portas.

Mas a porta está efetivamente em você, e não na taça.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************

(*) – ‘A respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-coracao.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-
respiracao-do

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês :

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=832

1o. de novembro de 2010

(Publicado em 08 de novembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-coracao.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=832
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-respiracao-do


 ~ MUTAÇÃO SOLAR ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam gratidão e bênçãos.

Eu vou, se vocês o permitirem, expressar-lhes uma série de elementos relativos ao que eu chamei de mutação solar
em curso.

Eu vou tomar em consideração, se bem o quiserem, o que se desenrola atualmente, sobre esta Terra e em seus
Céus, sem falar dos Céus e sem falar da Terra, mas falando de vocês mesmos e somente de vocês mesmos, porque

o que acontece em vocês é exatamente o que acontece em seus Céus e sobre esta Terra.

Durante a minha vida, eu anunciei, para um período posterior, a chegada do Supramental.

Como sabem, faz um ano que eu me expressei longamente sobre a chegada, à sua porta, desse Supramental
correspondendo a certo número de manifestações acontecendo, no momento, nos confins deste sistema solar, cujos

efeitos são, contudo, cada vez mais perceptíveis sobre a Terra.

Vamos, se vocês quiserem, nos demorar unicamente para descrever o que acontece, atualmente, em vocês,
encarnados sobre esta Terra.

O homem foi frequentemente descrito, nas tradições, quaisquer que sejam, em particular as Orientais, como o Filho
do Céu e da Terra, reunindo nele, no microcosmo, a totalidade do macrocosmo.

A estrutura sutil do Ser Humano tem sido perfeitamente estudada e descrita, particularmente nos sistemas tradicionais
orientais, falando, bem antes do ocidente, de energia, de circuitos de energia, de chacras ou de lâmpadas.

Assim, na Ayurveda como na China, vários elementos foram compreendidos, há milênios, sobre a constituição sutil do
ser humano.

Eu gostaria de lhes falar desta constituição sutil, porque é ela que está, neste momento, se modificando
profundamente, persistentemente e devendo levar a uma transformação total das suas estruturas e, portanto,

da Consciência.

SRI AUROBINDO – 2 de novembro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-MA9TD4Ape1w/UWtpsbwFNvI/AAAAAAAAAdU/KICx0DNWawI/s1600/SriAurobindo241.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Frequentemente lhes foi dito que a Consciência e a Vibração participam da mesma natureza e da mesma Essência.

O ser humano, inserido nesta realidade tridimensional, pode ser considerado como um agregado eletromagnético de
partículas, de ondas, bem anterior à precipitação em uma forma perceptível pelos seus sentidos.

Este agregado eletromagnético tem a particularidade de estar sujeito a forças eletromagnéticas gravitacionais, de
associação e de coesão ligadas ao fogo por atrito.

Esta disposição, que assegura uma perenidade das funções denominadas fisiológicas e de Consciência ao mesmo
tempo, está em plena transformação atualmente.

***

Desde as primícias da Onda Galáctica, desde a abertura do primeiro Portal da Consciência, em agosto de 1984,
sucederam-se sobre esta Terra derramamentos múltiplos de Consciências, de energias, de partículas e de ondas

diversas e variadas, tendo conduzido, junto a vários seres humanos, uma transformação radical e existente em suas
estruturas, da qual eu desejo falar-lhes, em meio mesmo ao conjunto das células do corpo, ou mesmo do DNA.

A modificação mais importante é aquela que acaba de acontecer, há muito pouco tempo em termos Terrestres, ou
seja, há menos de uma semana.

Esta transformação é capital, ela atinge o seu Coração, ou seja, o Sol que vocês são.

A representação do Sol foi frequentemente chamada (como centro de seu lugar de vida e de manifestação que foi
também a minha) de astro que distribui e que dá a vida.

Certo número de elementos complementares lhes foram comunicados (por esse Canal como por outros Canais) sobre
um Corpo que eu chamei de ‘Corpo de Ressurreição’ (quando eu fui São João, sob o ditado do Cristo), que vocês

sabem ser hoje o Corpo imortal descrito, certamente, nas medicinas orientais e nas filosofias orientais, como o Corpo
de Budeidade e também como o At Mahal ou centelha Divina.

Esta ‘centelha Divina’ é também um Corpo constituído, invisível aos seus olhos e que está em algum lugar no Sol.

***

Hoje, o Sol está liberado, inteiramente, liberado por vários fatores conjuntos: ao mesmo tempo pelo seu trabalho,
como Semeadores da Luz, como Seres despertos e acordados.

Trabalho realizado por certo número de elementos de Consciência chamados de Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, pelos Arcanjos, pela própria Onda Galáctica, aquela que, justamente, eu vi chegar nesse sistema

solar, há muito tempo, assim como múltiplas irradiações profundamente diferentes das existentes, tendo chegado a
vocês em diversas ocasiões.

O despertar da Merkabah Interdimensional (ou veículo Ascensional coletivo), a inversão do Triângulo (ou reversão do
que havia sido invertido), tudo isso levou o seu Sol Interior a despertar.

O Coroamento, a Redenção, assim empregado por Maria, a Cruz realizada em sua Cabeça, realizada também no
Céu, mostram, de modo indiscutível, que um processo importante, na humanidade, está em via de realização e

de finalização.

Certamente, a própria Terra e o seu Corpo físico, por analogia, termina, ele também, a sua transformação,
manifestando-se, para vocês todos que vivem esses processos, por modificações importantes de suas percepções,

sem mesmo falar do funcionamento da Consciência, tocando esferas novas, das quais já falamos.

O despertar ao Si, a realização do Si, a passagem no Estado de Ser: todas essas etapas que se desenrolam
atualmente realizam uma ‘alquimia’ profunda que deve conduzir a uma nova realidade, uma nova verdade, bem além



do que é chamado, em meio a esse mundo onde todos nós colocamos nossos passos, de matriz ilusória.

***

Existe, portanto, no ser humano, atualmente, um despertar do Coração.

O mais importante desse despertar do Coração não é tanto o que vocês já estabeleceram, alguns de vocês (a Coroa
Radiante), como a realização da Nova Aliança e, bem mais, o que lhes é doravante possível: é ser reconectado ao
Sol, ou seja, ao seu Coração, ser conectado a todos os Corações, presentes sobre este planeta, que Vibram na

mesma frequência.

A capacidade para Vibrar e, portanto, para conhecer, conhecer a Verdade pelo Coração e não mais pela Cabeça.

Isso se traduz também por uma conexão evidente, doravante, com o Sol.

É-lhes, portanto, possível se voltar frente ao Sol físico para sentir o seu Sol Interior.

Isto está ao alcance de cada um.

Basta-lhes simplesmente se voltar para esse Sol nascente (e eu não falo, aí, agora, somente de meditação, como
vários místicos o realizaram, vários seres despertos o realizaram, no passado, dos quais eu fazia parte, aliás) e,

simplesmente, girar seu peito frente ao Sol.

A energia específica que é propagada, hoje, pelo sol, está em plena mutação.

Esta mutação, vários de vocês viram, porque o sol mudou de irradiação e, portanto, de cor e, sobretudo, é-lhes
possível, hoje, captar a irradiação, diretamente pelo chacra do Coração, não mais pelo conjunto do Corpo ou, mais

especificamente, pela Cabeça ou pelo Coração na meditação, mas, simplesmente, voltando-se para ele, permitindo-
se Vibrar em uníssono com o seu Coração e, portanto, com o Sol.

A mutação que toca o sol refere-se também ao seu Coração, inteiramente, eis que se trata, em última análise, de uma
ressonância analógica e de uma similitude perfeita entre o seu Coração/órgão e o seu Corpo de Eternidade, chamado

de Corpo de Estado de Ser, que escapa progressivamente do Sol.

***

Certo número de modificações ocorreu, esses últimos dias, mesmo no Sol e, portanto, no seu Coração, permitindo-
lhes verificar, por si mesmos, esta realidade Vibratória.

Assim, portanto, o fluxo eletromagnético habitual do ser humano (que se escoava entre a cabeça e os pés, por um
gradiente chamado ‘elétrico’ ou ‘eletrostático’) está, a partir de hoje, profundamente modificado, permitindo-lhes fazer

penetrar o Fogo Solar diretamente pelo seu Coração, sem passar pela Cabeça.

Esta é uma novidade fundamental.

Certamente, pelo momento, o trabalho que vocês realizam (de Serviço à Luz), na humildade e na simplicidade,
realiza-se sempre pelas Doze Estrelas de Maria.

Mas talvez vários de vocês já observaram que, durante esta fase, a irradiação torna-se cada vez mais intensa no
Coração, seja pela Coroa Radiante, seja pela Pressão ao nível do 9º Corpo ou, ainda, pela Presença da ‘Nova

Aliança’ manifestada pela Tri-Unidade.

Vocês constatam, portanto, e vocês constatarão cada vez mais facilmente, que a Vibração que lhes percorre é
também cada vez mais ‘alfinetante’ e rápida, correspondendo a uma modificação mesmo das moléculas

denominadas Prânicas, no seu ambiente, que começam a se arranjar sob forma de Partículas Adamantinas.

Pela realização desta ‘alquimia solar’ e ‘alquimia cardíaca’, é-lhes possível sintetizar as Partículas
Adamantinas, agora por vocês mesmos.

Certamente, elas chegarão em número cada vez mais importante, para lhes facilitar a tarefa.

De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações



De fato, esse sistema solar se aproxima cada vez mais do centro da galáxia, lá onde se encontram várias irradiações
e várias Luzes totalmente desconhecidas sobre esta Terra.

O Sol capta já os efeitos, e seu Coração também, seu Coração que foi então liberado de um ‘conjunto de crenças’
chamadas conhecimentos.

***

Hoje, vocês estão liberados, não somente de suas cadeias, como foi realizado a seu tempo pelos Casamentos
Celestes, mas também da ilusão do pólo cefálico.

Se tal for o seu destino, se tal for o seu Abandono, eu diria, à Luz, vocês irão, progressivamente e à medida do
passar das semanas, constatar e viver esse ‘Fogo do Coração’, esse ‘Fogo da Terra’ que se realiza sobre a sua

Terra como no seu corpo.

Assim como vocês podem constatar, o ‘Fogo da Terra’ está em via de despertar total.

É esse mesmo ‘Fogo da Terra’ que se desperta em vocês, que permite o que foi chamado o despertar do Kundalini,
sua subida e também alquimizar as Partículas de Prana para fazê-las Partículas Adamantinas, não sendo mais

unicamente exógenas a esse sistema solar, mas sim, endógenas, ou seja, realizadas por sua própria Consciência e
sua própria circulação de energia.

***

Assim como foi dito há pouco tempo, o Corpo de Estado de Ser (constituído de diferentes modos, mas, em todo caso,
de partículas bem além da Vibração habitual desse mundo) pode doravante vir até vocês, vindo então reforçar a

constituição dessa ‘Ponte de Luz’ entre vocês (nesta Personalidade que eu chamei o ‘Corpo de Desejo’) com vocês
(no ‘Corpo de Eternidade’).

A conexão é, de fato, cada vez mais evidente, traduzindo-se, em seus espaços de meditação como em seus espaços
Interiores, por um ‘sentimento novo’.

Para alguns de vocês isso pode ser chamado um ‘sentimento de desconexão’.

Para outros, o fato de tocar etapas de Consciência inéditas e, no entanto, descritas nos textos antigos, como o
acesso ao Samadhi, à ‘realização da Alegria Interior’.

E, para alguns de vocês, o ‘acesso à morada de Paz Suprema’.

Tudo isso está em curso, em Vocês como no Sol.

A entidade de Consciência elevada, chamada SERETI, comunicou-lhes, há poucos dias, as modificações que devem
ocorrer nesse sistema solar (*).

São estritamente as mesmas que ocorrem, atualmente, de maneira premonitória e preliminar, nas suas Estrutura, no
seu Coração.

É este ‘metabolismo novo’ da energia e da Consciência, em que as moléculas que Vibravam, mesmo em sua
estrutura física, numa certa gama de frequência, atingem frequências totalmente novas e

totalmente desconhecidas para a maior parte de vocês.

Isso se traduzirá, e se traduz já, por ‘reajustes’ que modificam mesmo seu estado de Consciência e suas percepções
corporais.

Leveza para alguns, enquistamento temporário ou peso temporário para outros.

De fato, pouco importam as percepções que afloram, o mais importante é, verdadeiramente, a modificação da
Consciência e de seu Coração, porque é aí que se alquimiza o mais importante.



Graças à precipitação, em vocês, da Vibração (ou do DNA, se preferem) de Miguel, de Is-Is e de Ki-ris-ti, é-lhes
possível realizar, agora, esse trabalho que os conduzirá diretamente à Ascensão.

***

Como o sabem, a etapa a integrar doravante é diretamente ligada ao que acontece para a Consciência da Terra, para
o manto Terrestre, para os próprios chacras chamados ‘vulcões’ e para o despertar do próprio Coração da Terra, que

foi realizado ao mesmo tempo em que o seu, ou seja, a Conexão e a Vibração que se estabelece com o ‘Núcleo
Cristalino’ da Terra, com o qual vocês estão doravante conectados.

O fim do aprisionamento do Sol traduz o fim do aprisionamento do núcleo cristalino da Terra, permitindo então, ao
Sol e ao núcleo cristalino da Terra ajustarem-se na frequência da Vibração e da Consciência.

É exatamente esse mesmo trabalho que se realiza em vocês, permitindo ajustar a frequência da sua Terra e do seu
Sacro e de seu Corpo com a ‘Vibração do seu Sol’, ou seja, do seu Coração.

A alquimia das ‘3 Lareiras’ realiza-se agora de modo cada vez mais fácil e evidente.

Lembrem-se de que o sol lhes será de grande ajuda, porque as Partículas Adamantinas podem, agora, doravante,
penetrar diretamente seu Coração, sem passar pela cabeça.

A ativação das 12 Estrelas de Maria e o trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, como o sabem, estabeleceu
também, por intermédio do que Miguel chamou de lemniscata sagrada ou ‘tubo de Cristal’, a comunicação entre o

seu Bindu ou ‘Corpo de Cristal’ e o seu 9º Corpo e, portanto, o Coração.

Há, portanto, alquimia da Roda nas Rodas ou alquimia e entrelaçamento da Coroa Radiante do Coração e da Coroa
Radiante da Cabeça, reunificando as duas, permitindo-lhes reunificar o seu corpo físico com o seu Corpo de

Eternidade.

As estruturas que se modificam no corpo energético, que é o seu aqui, adaptam-se e ajustam-se para permitir
acolher, inteiramente, o Corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, há uma ‘sobreposição’ e uma ‘justaposição’ que se realizam entre o que alguns de nós chamamos de
a lagarta e a borboleta.

A lagarta torna-se borboleta, mas, lembrem-se de que a borboleta sempre esteve aí.

Ela esperava, simplesmente, ser revelada à Consciência e ser aproximada uma da outra.

É exatamente esse processo que vocês vivem e que vocês viverão cada dia um pouco mais.

***

Diferentes Arcanjos chamaram-nos a olhar o Céu, para ali constatar as modificações que vocês talvez viram, e que
apenas se fazem começar, de maneira física, palpável.

Quaisquer que sejam essas modificações, aliás, sobre a Terra como no Céu, elas têm apenas um objetivo: fazê-los
penetrar, sempre mais inteiramente, em seu Coração.

Mesmo o trabalho ao nível das 12 Estrelas de Maria, realizado para o sentido do Serviço
na Merkabah Interdimensional Coletiva, tem apenas um objetivo: aproximá-los do seu Coração.

É esse ‘Coração coletivo da humanidade’, do qual vocês foram privados por certo número de confinamentos, que se
realiza hoje, a fim de lhes permitir Vibrar em Uníssono com um único Coração e com um único Sol liberado.

De fato, a Vibração do Coração estava, de algum modo, reprimida pelo confinamento no condicionamento ‘do Bem e
do Mal’, do jogo da Sombra e da Luz.

Hoje, a ‘Lei da Unidade’ prevalece e a Unidade é o Coração e nada mais.



O Coração não tem necessidade nem de religião nem de qualquer Mestre exterior a vocês mesmos, nem mesmo de
qualquer deus.

Isso vocês o sabem, nós esperamos.

Se há, efetivamente, algo a realizar, é isso: que não há qualquer Mestre exterior, mesmo o chamado de
ascensionado; não há qualquer Deus exterior, a não ser aquele que usurpou o lugar no Trono.

Há apenas o Seu Coração e, ele, tem todas as respostas, sem exceção.

É isso que vocês descobrem, uns e outros, progressivamente, cada um em sua velocidade, segundo sua capacidade
própria de integração e de inserção, pode-se dizer, literalmente, que lhes permite, pouco a pouco, aproximarem-se do

‘núcleo’ da sua Essência.

***

A era nova que se abre é uma era de ‘reconhecimento do Coração’, onde tudo o que estava ligado à falsificação, à
predação, à competição, à concorrência, não existirá mais.

Certamente, o conjunto da humanidade ainda não penetrou o Coração.

Existem, aliás, formas de vida que não são constituídas para realizar esta etapa.

É reencontrando a Humildade, o fato de ser bem pequeno, que os tornará grandes.

É glorificando o Coração, e unicamente o Coração, que vocês reencontrarão sua Glória e absolutamente não
participando, de qualquer maneira, de uma energia contrária ou de uma Consciência contrária à verdade do

Coração.

O estabelecimento da Unidade em vocês lhes permite transcender a Dualidade inexorável da matriz.

A Unidade não é sentimentalismo.

Ela não é ego, ela não é glorificação do ego, mas ela é, efetivamente, o apagar diante da majestade da Luz.

A Luz, também, como vocês a viveram em vocês e como ela deve ser vivida, inteiramente, nesta ilusão, é revelação e
desvendamento.

Assim, tudo o que foi ocultado, em vocês como no exterior de vocês, será iluminado, por vezes de modo violento,
para lhes mostrar e lhes demonstrar:

- que a Sombra e que o jogo da Sombra e da Luz, nesta matriz, não poderá jamais servir a Luz Vibral;

- que a superação da ilusão apenas se pode fazer saindo da ilusão e que em caso algum pela melhoria da ilusão,
mesmo ali colocando a vontade a mais benéfica, apenas fará ‘reforçar a ilusão’.

Então, obviamente, muitos seres humanos não estão ainda prontos para viver isso, mas não há qualquer apreensão a
ter ou a manifestar porque, quanto mais vocês se estabelecerem na ‘Vibração nova do Coração’, em conexão com o

Sol, mais isso será fácil para todo o mundo.

Aí está o seu trabalho, aí está o seu Serviço.

Não é nas palavras, não é nas censuras, não é nos combates, é simplesmente na aquiescência à sua própria Luz, à
sua própria mestria, à sua própria Dimensão elevada.

É isso que vocês manifestam e que vocês manifestarão, cada vez mais.

E, por este caminho, vocês chegarão, na Serenidade e na Paz, até o momento em que a Terra decidir, ela mesma,
parar, para dar o ‘grande salto’.

***



Vocês entraram, definitivamente, e como os Arcanjos o disseram, na etapa final e terminal desse processo.

A revelação do Coração ocorreu.

Ele prosseguirá para aqueles que ainda não a viveram.

A revelação desse Coração é uma ‘Consciência nova’, onde não existe mais separação, divisão, onde o Amor toma
todo seu sentido e toda sua Verdade, bem além dos jogos de vítimas introduzidos por aqueles que falsificaram a

beleza desta criação original.

Nada mais deve animá-los além deste ‘estado de Graça’ do qual nós já falamos amplamente, uns e outros (**),
porque é neste estado de Graça que sua vida será bela, mesmo nesta ilusão, preenchida de Graça, preenchida

de Verdade e de Luz.

Vocês poderão então manifestar, na Humildade, o que vocês são, em Verdade, não através de um papel, de uma
função, mas sim, unicamente, através de sua qualidade de Ser e de Coração, que vocês poderão então manifestar.

Nutram-se do Sol, nutram-se também de seus Irmãos e de suas Irmãs, que estão na mesma Vibração que a sua,
porque vocês ali encontrarão a força sem tomá-la, sem roubá-la, sem qualquer predação, mas unicamente

pela ressonância.

Vocês ali encontrarão a força, então, de alimentar, pela irradiação, aqueles de seus Irmãos e Irmãs que ainda não
encontraram o próprio Coração.

Nós não lhes esconderemos que o tempo que vem, no plano da estrita fisicalidade ou no estrito plano físico, serão
‘extremamente duros’, mas, no Coração, nada é duro.

Apenas o olhar do ego, o olhar dividido, que viverá isso como duro, mas será muito suave ao Coração.

Bastar-lhes-á, então, a cada instante, a cada respiração, a cada acontecimento vindo chocar seu ambiente, bastar-
lhes-á estabelecerem-se e restabelecerem-se em seu Coração, para que tudo se suavize.

***

A hora chegou de reencontrar seus plenos poderes, não os poderes espirituais ilusórios preconizados por algumas
escolas esotéricas ou espirituais ou religiosas, mas, efetivamente, seu próprio poder interior, aquele da Verdade

como Filhos da Lei de Um, Filhos da Fonte, Filhos da Unidade e Unidade vocês mesmos.

Isso é possível, inteiramente, agora, porque o Sol está aberto.

Muitos de vocês observaram essas mudanças que apenas começam.

Vocês vão se habituar, em Consciência, em Vibração e mesmo nesse corpo prometido a um destino diferente
segundo cada um, mas que terá sido, até o último minuto, aquele que terá permitido a vocês ali tomarem apoio para

se elevarem, para elevar ele mesmo e para transcender esta matéria, remetê-la à sua Unidade, à sua Fonte.

A mutação solar que começa agora é a mutação de seu Coração e de sua Consciência.

Não é mais algo que é reservado aos seus estados Interiores ou meditativos, é algo que se manifestará cada vez
mais em todos os atos e em todos os fatos de sua vida comum.

A Graça será onipresente, se vocês se estabelecem na Humildade em seu Coração, em ressonância com o
Sol.

Tudo será ditado por este estado de Consciência.

Tudo será facilitado por este estado de Consciência.

Seus corpos, para muitos de vocês, serão regenerados.

Quanto mais vocês se estabelecerem em seu Coração, mais vocês serão regenerados, a fim de lhes permitir levar a



efeito o Serviço da Luz sobre esta Terra.

***

Certamente, pela iluminação da Luz que se torna a sua, vocês constatarão que a humanidade não é Una e
homogênea, mas que ela é um ‘conjunto de Consciências’ de origens e de evoluções profundamente diferentes.

Isso não deve perturbar de modo algum seu Serviço à Luz.

Esse Serviço é aquele de tornarem-se vocês mesmos, inteiramente, bem além da Personalidade, bem além dos
sofrimentos, bem além das ilusões, dos papéis, das funções que vocês têm frente a frente de vocês mesmos ou frente

a frente dos outros.

A Simplicidade, nós sempre o dissemos, é a Chave.

Tornem-se seu próprio Mestre ou, se preferem empregar esses termos, seu próprio Deus interior, embora essa
palavra seja muito mal escolhida, agora que vocês o sabem (***).

Resta-lhes aperfeiçoar esta ‘mutação solar’, esta ‘mutação do Coração’ que está em curso, para realizá-la e, então,
realizando-a, vocês acompanharão também, todos, o despertar de Gaia para sua Dimensão de Estado de Ser.

Várias forças ligadas à Luz Unificada estão já presentes em seus Céus, do mesmo modo que as forças de
resistência podem por vezes ainda estar, não mais por muito tempo.

A força oposta à Luz Unitária, no Plano do que vocês chamam os ‘Mundos Espirituais’, foi decapitada.

Ela não existe mais.

Resta, pelo momento ainda, certo número de distorções provenientes desses Planos espirituais falsificados,
traduzindo-se por certo número de funcionamentos, do tipo ‘predador’, na humanidade, como qualquer outro sistema

onde se exerce um poder de um ser humano sobre um outro ser humano.

Todos esses sistemas verão também o fim deles, inteiramente.

O Sol liberou-se, a Terra se libera e vocês estão se liberando.

A antecipação de certo número de Planos, opostos à Luz Unificada, permitiu fazer fracassar esses referidos Planos,
inteiramente.

Não existe mais, portanto, nos Planos ditos ‘sutis’ ou ‘astrais’ ou ‘intermediários’, oposição à Luz.

Existem ainda, simplesmente, ‘oposições humanas’, unicamente humanas, nos modelos que funcionaram desde
muito tempo e que devem, eles também, morrer, morte à qual vocês estão assistindo.

É também, aliás, o que deve morrer em vocês, que não é a Luz.

Os tempos que vêm verão a morte de tudo o que não é a Luz.

Quando eu falo de ‘morte’, é uma transmutação, mais exatamente, que é necessário ver:dissolução do que não tem
mais razão de ser, transformação do que deve se transformar, para que a Unidade da Luz se estabeleça.

***

O Sol, efetivamente, desempenha um papel essencial no que vem.

Esse ‘papel essencial’ já começou a se manifestar e vai se tornar cada vez mais evidente em seu peito, como
em seus Céus.



O despertar da Terra atual corresponde ao despertar total da sua Kundalini.

É a reunificação total de seu Ser nos Mundos Unificados.

A revelação das Linhagens far-se-á no curso dos próximos meses, para muitos de vocês.

O acesso à Vibração do Estado de Ser e ao Corpo de Estado de Ser realizar-se-á, muito mais facilmente, nesse
Corpo.

Para alguns de vocês, os laços ao nível dos tornozelos, dos punhos ou dos membros, que os impediam, literalmente,
de juntar-se ao seu Estado de Ser, serão suprimidos.

Muitos de vocês, então, viverão, em Consciência e inteiramente, esta liberação.

Guardem presente, em seu Coração, que nós estamos com vocês.

Não é uma vã palavra, não é unicamente uma realidade situando-se em seus Céus, mas, sim, realmente, em
vocês, em seu Coração.

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques pediu-me para lhes transmitir.

Minha irradiação azul, esta qualidade Vibratória específica que apareceu pela primeira vez em seus Céus há quase
um ano, vai voltar a se manifestar em outra escala, muito mais vasta, muito mais ampla.

Isso realizará, para Gaia, como em seu Coração, a ‘Nova Aliança’ e selará, então, esta ‘Nova Aliança’.

Se há, em vocês, questionamentos com relação a esse processo de Consciência e Vibratório, então, eu posso tentar
trazer um esclarecimento complementar, agradecendo-os, agora e já, por sua escuta e por sua abertura.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o polo cefálico do qual falou há pouco?

O polo cefálico, desde o início da falsificação, era o polo que eu chamaria de ‘passagem obrigatória para a Luz’.

Esta Luz que chegava do Sol, este ‘calor do Sol’, era então instantaneamente refletido e deformado pelo próprio fato
de que ele entra pela cabeça.

Devido ao confinamento no Triângulo Luciferiano, havia uma incapacidade para esse Fogo do Céu ou Fogo Solar
penetrar suas estruturas.

Ele permanecia, portanto, ‘fechado em sua cabeça’, tendo permitido, efetivamente, desenvolver certo número de
funções ligadas à cabeça ou ao pólo cefálico, tendo ocultado, quase na totalidade, o Coração, tendo feito conceber o

Coração como uma realidade cefálica compreensível como Bem e Mal, como Ação/Reação.

Vocês foram, portanto, privados, nós fomos privados, da Ação de Graça.

É a ‘Ação de Graça’ (**) que lhes é restituída, hoje, devido mesmo à derivação das correntes eletromagnéticas, não
sendo mais obrigada a passar pela Cabeça para atingir, com um mínimo de irradiação, o Coração.

Essa irradiação penetra diretamente, agora, de seu Coração ao Coração do Sol.

Do mesmo modo, a energia que vocês extraíam ‘por seus pés’, sobre a crosta Terrestre, sobre o manto que os leva
vai, doravante, até o centro da Terra, ao coração da Terra, pelas raízes Intraterrestres.

Por conseguinte, vocês são nutridos e alimentados pelo Núcleo Cristalino da Terra.

Vocês não estão mais cortados, nem isolados.



O pólo cefálico perde sua prioridade, sua precedência.

O Coração torna-se A Fonte.

***

Questão: o que você descreve corresponderia ao que foi chamado as Núpcias Galácticas?

Inteiramente.

É o que começou desde uma semana.

Eu devo dizer (e nós devemos dizer, da parte do conjunto dos Melquisedeques, do Conclave Arcangélico e do
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados), que isso se acelera grandemente e é um

Bem, em Unidade.

***

Questão: as dificuldades que você cita correspondem ao que AÏVANHOV chama de terror?

Não, vocês não estão ali ainda.

O que vocês vivem está diretamente ligado ao seu ajustamento entre o que eu chamei de ‘Corpo de desejo’ e ‘Corpo
de Estado de Ser’.

O Choque, ou o Terror, ocorrerá quando a realidade das ‘Núpcias Galácticas’ (correspondendo à chegada das
manifestações de Luz em seus Céus, vindas do Sol, da Onda Galáctica, de Hercobulus [Hercólubus] e da

manifestação das Embarcações de Luz) intervier de maneira sensível.

Naquele momento, o choque e o terror manifestar-se-ão para uma grande parte da humanidade.

Mas, aqueles que estiverem estabelecidos e afirmados na Vibração do Coração, conectados ao Sol, ao Sol deles,
permitirão amortecer, naquele momento, o que acontecerá.

O processo de ‘redução ou de aumento do corpo’, ou de ‘modificação de percepção corporal’, está ligado à adição
das Partículas Adamantinas, modificando o próprio funcionamento de sua estrutura energética e de Consciência.

Os Casamentos Galácticos preparam-se ativamente.

Ainda uma vez, ao mesmo tempo precisando que isso depende, definitivamente, sobretudo e antes de tudo, da
‘resposta da Terra’, resposta da Terra que dependerá também da capacidade de vocês,

na Merkabah Interdimensional Coletiva, para elevar sempre mais o nível Vibratório, a título individual e coletivo.

***

Questão: o fato de não haver mais cadeias supõe que haverá menos necessidade de Ancoradores de Luz?

Não, porque esta questão pressupõe que, se não há mais cadeias, as pessoas partirão, o que é falso.

***

Questão: essas cadeias são justamente para impedir as pessoas de partir?



Qual é a razão de partir se o Corpo de Estado de Ser vem a vocês, aqui?

***

Questão: uma parte da humanidade viverá ainda sobre a Terra após a Translação Dimensional?

Cara irmã, a Terra não será mais um espaço de vida na Dimensão que você conhece.

Ainda é preciso compreender: o que é a Vida?

A concepção, na matriz, da Vida, não é a Vida, mas a ‘ilusão’ da Vida.

O conjunto de ensinamentos do Oriente e, em particular, dos Vedantas, sempre afirmaram que esse mundo era Maya,
ilusão ou matriz ilusória.

No que o fato de voltar a se tornar multidimensional permitiria qualquer Vida enquanto que a Terra, ela própria,
voltará a se tornar Multidimensional?

A liberação do Sol, realizada pelo Conclave Arcangélico, justamente permitiu fazer cessar esta ilusão.

Por que precisaria ‘reproduzir’ uma ilusão?

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de Coração da humanidade?

O Coração da humanidade, cara Irmã, é o momento em que aqueles que, entre esta humanidade, se despertam para
a ‘Nova Dimensão’ e vivem esta ‘nova Dimensão’, são então religados, efetivamente, concretamente, Vibratoriamente

e em Consciência, pelo Coração.

Esta humanidade torna-se, portanto Una, em Verdade e em Consciência.

Toda Consciência presente sobre a Terra foi chamada a viver o ‘Coração da humanidade’.

O que podemos nós e o que podem vocês se alguns, nesta humanidade, não querem se despertar ao Coração da
humanidade?

Será que a Luz Vibral, ou será que um de nós ou um de vocês, será que um Arcanjo, ou será que a Fonte, tem o
direito de privar da Liberdade qualquer que seja a Consciência que decidiu não se juntar a esse Coração da

humanidade?

É nesse sentido que nós falamos de ‘separação’ da humanidade.

Mas esta separação não é devida à Luz, ela é simplesmente procedente daqueles que recusam o Coração da
humanidade, que preferirão, em outras palavras, manter a ilusão da Terra, que não existirá simplesmente mais,

dentro de algum tempo.

Então, eles serão efetivamente obrigados, pela ‘Lei de Ação de Graça’, a prosseguir a experiência que eles
desejam, em outros lugares.

A Luz Vibral jamais separou; ela restabelece o Coração da humanidade, mas ela não pode exigir de nenhuma
Consciência que esta se junte, contra sua vontade, ao Coração da humanidade, à ‘Nova Aliança’, se preferem.

Esta liberdade total e imprescindível é a liberdade de cada alma e de cada Espírito sobre esta Terra, o que não era
mais o caso, efetivamente, nos Planos intermediários ou astrais, aos quais o conjunto do Conclave Arcangélico

aplicou uma ‘solução radical’.



É graças a esta solução radical que o sol foi liberado.

Mas compreendam bem que, para aquele que tomou carne e corpo nesse Plano ilusório, se a vontade do Espírito é a
de prosseguir numa carne em carbono, essa será, obviamente, a liberdade imprescindível deste Espírito.

Aqueles que estiverem Unificados no ‘Coração da humanidade’ não serão mais, jamais, separados, mas, de algum
modo, eles serão efetivamente obrigados a se separar, de maneira transitória, daqueles que recusam o ‘Coração da

humanidade’.

Não há aí qualquer divisão nem qualquer dualidade da parte da Unidade, mas, sim, uma recusa da Unidade, pela
Dualidade.

A ‘Lei da Graça’, a Liberdade é Total.

***

Questão: como reconhecer realmente um Ser desperto sem cair no erro?

Não pode haver erro no Coração.

Não pode haver erro na Vibração do Coração, eis que este reconhecimento apenas se pode fazer pelo Coração e
pela Vibração.

Do mesmo modo que a Merkabah Interdimensional coletiva os religou uns aos outros de maneira efetiva, do mesmo
modo a realização da ‘Nova Aliança’ os religa doravante de Coração a Coração.

O Coração não pode ser enganado.

É o ego que se engana, jamais o Coração.

É a Cabeça que desejaria reconhecer, pelos sinais exteriores.

O Coração reconhece, pela ‘Vibração Interior’.

O reconforto não está ligado a uma presença física, mas a uma Presença de Coração, onde quer que ela esteja
sobre esta Terra, como em nossos Planos, doravante.

Alguns dos Melquisedeques ou das Estrelas que intervêm entre vocês, aqui como em outros lugares, lhes dizem,
cada vez mais frequentemente, de sua reconexão a eles e a elas.

Cabe a vocês fazer a experiência da Verdade.

***

Questão: oferecer o Coração Solar ao Sol vai facilitar o despertar da Kundalini?

Pode-se empregar esse termo.

É uma ‘facilitação’.

***



Questão: por que vocês não intervêm por nossas telas de televisão e nossos computadores?

Isso é estritamente impossível.

Nós não somos do mesmo Mundo nem da mesma Dimensão.

Estar a par estritamente a nada serve.

A humanidade inteira esteve a par de que o Cristo se encarnou.

Será que isso mudou algo?

Estritamente nada.

Do mesmo modo, estar a par não mudaria estritamente nada no destino da humanidade.

Somente o Coração pode mudá-lo.

***

Questão: por que as suas intervenções não são divulgadas ainda mais amplamente?

Cara irmã, como você pode julgar, ou prejulgar, ou presumir a divulgação do que nós lhes damos?

Nós tocamos aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

Do mesmo modo que vocês tocarão, ao redor de vocês, aqueles que devem ser tocados, nem mais, nem menos.

***

Questão: a liberação total do Sol permitiu a liberação total dos Corpos de Estado de Ser?

A liberação dos Corpos de Estado de Ser é total, necessário ainda que as resistências, ainda presentes no ‘Corpo de
Desejo’ ou ‘Corpo de Personalidade’, sejam suficientemente aliviadas para que, pela ressonância e atração, o Corpo

de Estado de Ser seja guiado diretamente, para que a justaposição desses dois Corpos possa se fazer.

Isto está a caminho.

Mas não há mais obstáculo, exceto seus próprios obstáculos Interiores.

***

Questão: esse contato com o Corpo de Estado de Ser pode supor um risco de deixar esse Plano?

Caro Irmão, permita-me dizer que desaparecer desse Plano não é um risco, mas um favor.

Hoje é um favor, desde muito pouco tempo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram aceitar a bênção da Luz azul do Melquisedeque do Ar.

Até breve, em Vocês e nos seus Céus.



************
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Questão: se a realização do Si comporta duas etapas obrigatórias: a abertura do Coração e o silêncio total do
mental, qual é a etapa que precede a outra?

Bem Amada, a ‘realização do Si’ corresponde ao estabelecimento de certo número de etapas Vibratórias.

Essas etapas Vibratórias são concomitantes ao estabelecimento do ‘silêncio mental’.

A primeira etapa é a ativação da Vibração do Coração, do chacra do Coração ou lâmpada do Coração, que pode ser
mais ou menos Vibrante, mais ou menos importante.

Mas isso não confere o Samadhi.

A segunda etapa é a ativação do que é chamado a 9ª lâmpada, traduzindo-se, o mais frequentemente, por uma
pressão existente na base do que é chamado, hoje, o Triângulo da nova Tri-Unidade.

Em seguida, a ‘alquimia’ realizada entre o chacra do Coração e a 9ª lâmpada vai permitir realizar a Coroa Radiante do
Coração.

É a partir daquele momento que a alquimia com o mental vai poder se fazer e que o acesso ao Supramental vai poder
se fazer.

Naquele momento, não há que lutar contra o mental, há que se estabelecer na Vibração e na respiração, permitindo
então à Consciência, calcando-se na percepção da Coroa Radiante e na percepção da respiração, penetrar,

inteiramente, este espaço chamado o Samadhi.

Esse Samadhi realiza-se a partir do momento em que há realmente ativação da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, o ser vai penetrar cada vez mais os espaços de silêncio mental em que, pouco a pouco, a
personalidade vai se dissolver no Si, no Âtman, como foi chamado pelas tradições orientais.

O silêncio do mental não é uma condição prévia, é a consequência do estabelecimento na vibração da Coroa
Radiante do Coração.

ANAEL – 5 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-GLBkcJ-NkNQ/UYTyjkgBnfI/AAAAAAAABnU/ih6G6RRTrOU/s1600/000+Anael+-+05.11.2010.JPG


Isso é, hoje, grandemente facilitado, de um lado pela reversão do Triângulo dito Luciferiano e, de outro lado,
pela liberação do núcleo intraterrestre da Terra, como a liberação do Sol, permitindo-lhes Vibrar diretamente em uma

etapa além, que é o alinhamento e a ressonância do Triângulo Tri-Unitário.

Assim, naquele momento, ainda que não haja o que vocês chamam o silêncio mental, o som chamado Nada se
modifica nos ouvidos.

Ele se torna muito mais amplo, a Vibração do Coração é substituída pela Coroa Radiante do Coração, dando um
sentimento de vastidão e de imensidão no peito.

Naquele momento, a Consciência pode, inteiramente, se imergir nesta respiração do chacra do Coração, mas que
não é mais o chacra do Coração.

É por isso que nós o chamamos ‘Fogo do Coração’.

É nesse ‘Fogo do Coração’ que se realizam os primeiros Samadhi, e que vão se estabelecer, de algum modo,
progressivamente e à medida de sua repetição, napermanência do Si, mesmo na personalidade que existe no

momento do retorno à consciência comum.

Pouco a pouco a Vibração desta Coroa Radiante do Coração, assim como o estabelecimento da Coroa Radiante da
cabeça e da Coroa do Coração no interior da Coroa Radiante da cabeça vai permitir o estabelecimento do Samadhi,

ou seja, da Vibração da Alegria, de maneira constante.

Obviamente, nem todos provam a Alegria nas primeiras etapas de abertura do chacra do Coração.

Bem frequentemente existe certo número de ‘resistências’, em particular junto a algumas pessoas que têm crenças
particularmente bem ancoradas, não correspondendo ao estabelecimento da humildade.

Se a humildade e a simplicidade estão lá, o mental vai muito rapidamente se calar, permitindo o estabelecimento
da Coroa Radiante do Coração, da Coroa na Coroa na cabeça e, ao mesmo tempo, na percepção dos três pontos de

ancoragem de Cristo, Maria e Miguel.

Naquele momento, o Si se realiza.

Quando o Si está inteiramente realizado há então a possibilidade de ir para o Estado de Ser.

Mas o Si deve ser perfeitamente estabelecido antes de poder aceder ao Estado de Ser.

Hoje, lembrem-se também de que a associação das partículas Adamantinas às suas estruturas físicas e sutis faz com
que o corpo e a ressonância do Estado de Ser multidimensional venham até vocês.

Do mesmo modo como as Embarcações da Frota Intergaláctica se aproximam de vocês.

Não há, portanto, que lutar contra a atividade mental, mesmo se, efetivamente, existam meios de limitá-la.

O mais importante sendo levar a atenção ao nível do Coração e, portanto, a Consciência, ao nível do chacra do
Coração.

Essa não é uma visão do espírito.

Trata-se de um ‘ato consciente’, concreto e Vibratório, inteiramente.

*** 

Questão: o abrasamento é o momento em que o corpo é percorrido totalmente de Luz Vibral?

O Si vive, a um dado momento, um processo chamado ‘dissolução’ mesmo do Si, e não mais da personalidade.

Esta fusão do ‘Si’ com o ‘Grande Si’, ou com a Luz Vibral, inteiramente, dá uma identificação total à Luz.

Naquele momento, o que é chamado o ‘Fogo do Coração’ invade as 3 Lareiras e invade a totalidade do corpo,



preparando então o corpo para viver as ‘Núpcias Galácticas’.

A Alegria que lhes foi descrita nas etapas de abertura, tanto do chacra do Coração como daCoroa Radiante do
Coração, manifesta-se assim que a Consciência se imirja, literalmente, nesta Vibração.

*** 

Questão: por que, na meditação, sinto o coração como se ele balançasse?

Bem Amado, isso corresponde ao que é chamada uma ‘instabilidade’ do Coração: o próprio coração não consegue
encontrar seu centro.

Existe, portanto, uma Vibração estabilizando-se no chacra do Coração, não encontrando, de maneira durável, a
conexão com o 9º corpo, permitindo estabelecer-se no Samadhi.

O que acontece ao nível do Coração, em um determinado momento, chamado o Switch da Consciência por Sri
Aurobindo, é o momento em que se realiza a ‘alquimia’ entre o chacra do Coração e o que é chamada a 9º lâmpada.

Naquele momento (e unicamente naquele momento) constrói-se a lemniscata sagrada vindo colocar em comunicação
a Coroa Radiante do Coração na Coroa Radiante da cabeça.

Assim, portanto, o balanço corresponde a uma ‘percepção’ Vibratória.

Mas esse balanço deve se tornar respiração, a fim de poder estabelecer a conexão entre o chacra do Coração e o 9º
corpo.

O balanço do Coração é uma instabilidade do Coração.

O Coração gira na Coroa Radiante do Coração.

O que gira proporciona o ‘Fogo do Coração’, sentimento de imensidão existente no peito e imersão total no Samadhi.

O Samadhi, paradoxalmente, é imobilidade.

Ele não é a mobilidade, mesmo se a Coroa Radiante do Coração seja percebida como um turbilhão em um dado
momento.

O que gira é o chacra do Coração, e não a Consciência.

*** 

Questão: o que é preciso fazer se esse fenômeno ocorrer?

Ser.

Abandonar e se abandonar.

O abandono à Luz, assim como já o descrevi, há agora quase dois anos, corresponde, inteiramente, à vivência
do Samadhi.

Enquanto há resistência, enquanto há vontade, não pode haver abandono total à Luz e, portanto, não pode haver
Mestria total de si mesmo.

A ‘Mestria do Si’ é, de fato, apenas a revelação do Si, realizada justamente pelo abandono.

A palavra ‘Mestria’ tem, portanto, dois gumes, porque a Mestria não é jamais um controle, porque a Mestria não é
jamais e não será jamais uma vontade, mas, efetivamente, um abandono e um abandono total da sua vontade própria

para a Luz.



Isso se traduz por um processo que é chamado «a pequena morte».

Cada um vai vivê-la ao seu modo.

Certo número de ‘resistências’ podem se manifestar, naquele momento, bloqueando literalmente o acesso
ao Samadhi, e limitando a Vibração, justamente, no que é chamado o chacra do Coração, permitindo uma Vibração

muito centrada no ponto central da barra de Luz do chacra do Coração, mas não permitindo aceder ao 9º corpo.

A partir do instante em que se estabelece a conexão entre o chacra do Coração, ou lâmpada cardíaca, e a nova
lâmpada chamada 9º corpo, estabelece-se certo número de ‘conexões’, assim como eu o disse, entre o Coração e a

cabeça, realizando o abandono à Luz, sendo concomitantes.

Naquele momento, o som chamado ‘canto da alma’ vai se modificar, traduzindo o acesso, não mais à alma, mas
ao Espírito.

A alma é uma criação da matriz.

A vontade da alma poderia corresponder à vontade do ego, mas em outro nível.

A alma tem uma polaridade que pode se traduzir através de certo número de manifestações, certamente espirituais,
mas a alma não é o Espírito.

*** 

Questão: para buscar a Vibração do Coração, no início desse processo, há uma vontade para ir para. Isso deve
parar para se abandonar, em um determinado momento?

Inteiramente.

É o momento da ‘rendição do ego’, chamada de crucificação do ego, ou morte do ego.

Não pode haver realização do Si, ou seja, a ativação completa da Coroa Radiante do Coração, vivência
do Samadhi e da Alegria, enquanto o ego não é crucificado.

*** 

Questão: o Espírito tem uma polaridade, assim como a alma?

Absolutamente não.

O Espírito É.

As polaridades manifestam-se através do que é chamado de ‘4 Linhagens espirituais’.

Essas polaridades não são polaridades bem/mal ou mais/menos, mas muito mais complexas do que isso.

O Espírito em si, o Estado de Ser, não tem qualquer polaridade, a não ser a que decide o próprio Espírito, ou seja, de
sua própria polaridade que é variável, mutável, a cada instante, permitindo-lhe, aliás, devido a esta mutabilidade,

operar de modo multidimensional.

***

Questão: as polaridades femininas e masculinas existem fora da matriz?

Elas existem em algumas camadas da multidimensionalidade.

Elas não existem mais na ‘finalidade’.



Algumas entidades evoluindo ao nível da 18ª Dimensão, ou seja, estabelecendo-se em sua esfera de Vida na 18ª
Dimensão, mas percorrendo o conjunto das Dimensões, para manifestar alguns conceitos criadores e criar alguns

mundos, têm uma polaridade que vocês poderiam chamar de ‘feminina’.

Mas não vejam aí qualquer ‘conotação humana’.

Não se trata de uma polaridade efetiva, mas de uma polaridade de função, que desaparece assim que a função é
materializada em certo grau de Dimensão.

*** 

Questão: o que é então do que se poderia chamar de princípio masculino da Fonte e de princípio feminino da
Fonte?

Isso corresponde a um princípio centrífugo e centrípeto.

É o sentido da orientação da energia ou da Consciência.

Mas não é uma polaridade, no sentido em que vocês entendem, mesmo se falamos de polaridade masculina e
feminina.

O cérebro humano tem a tendência a conceber a polaridade, além da feminilidade e da masculinidade, como algo
muito específico.

É muito difícil colocar palavras no que é chamada ‘polaridade’, nos mundos Unificados, tanto mais se nos
aproximamos da Dimensão da Fonte.

*** 

Questão: quando consigo contatar meu Coração, tenho vontade de rir. Por quê?

Bem Amada, contatando o Coração, há contato com a Alegria e ressonância com uma forma de risos.

O Samadhi é o estabelecimento na Alegria.

A Alegria pode se exprimir pelo riso, como por uma interioridade, ou, para alguns outros que observariam, por uma
ausência.

Mas o princípio é o mesmo.

A realidade também.

A expressão pode ser diferente.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, se quiserem, eu vim, como de hábito, para dialogar com vocês e ver se
vocês têm questões a me colocar.

*** 

Questão: qual é a relação entre o mental, o Pensamento, a Consciência?

Então, cara amiga, é muito simples.

A diferença vai se fazer no nível do Corpo, quer dizer, pela Vibração. 

O mental, que ele esteja Feliz ou que ele esteja polarizado por emoções negativas, o que eu chamo de ‘pequenas
bicicletas’ que giram, vai se traduzir, no nível do Corpo, por uma condensação ou uma cristalização, quer dizer que,

se o mental estiver muito presente, ele vai induzir, qualquer que seja a atividade desse mental, cristalizações e,
portanto, ausências de Vibração no nível do Corpo, que podem se localizar não importa onde. 

Em contrapartida, a Consciência, quando está liberada do mental, é Vibração, e isso Um Amigo, no nível do’Yoga da
Unidade’, ‘Yoga da Verdade’, perfeitamente lhes explicou. 

O mental é redução da Vibração e, portanto, da Consciência. 

A Consciência é Vibração e quanto mais a Consciência se expandir, mais há Vibração. 

O mental é diretamente o oposto da Consciência ou do Supramental. 

A Consciência é expansão, Vibração e Dilatação.

O mental é contração e ausência de Vibração. 

Vocês têm, todos vocês (e nós tivemos todos, enquanto ser humano), as ‘pequenas bicicletas’, não é?

E essas pequenas bicicletas provocam cristalizações no corpo, em diferentes lugares, dado que, a partir do momento
em que o mental está em atividade, ele cria uma zona de vibração pesada e densa no nível dos casulos de Luz.

 E, pouco a pouco, esta Vibração pesada e densa vai se condensar, se reduzir cada vez mais e conduzir ao que se
chama de ‘doenças’. 

O ser humano que não tem mais mental, não tem mais doença. 

E, enquanto vocês tiverem o mental, vocês vão efetivamente ter cristalizações no corpo, onde quer que seja. 

Então, agora, vem um problema, porque, quando alguém se coloca a pensar, vai se dizer: «quem é que pensa: será
que é o meu mental ou será que é a Consciência que emite pensamentos?». 

A Consciência, em certo nível, não é mesmo mais o Pensamento. 

O mental são os pensamentos, mas esses pensamentos não estão ligados às atividades da Consciência Unificada,
mas à consciência Dual, ou seja, do Ego e da Personalidade. 
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A característica do mental é sempre a de se colocar na Dualidade, ou seja, na escolha.

Por exemplo: «está bem ou não está bem».

«É bom ou não é bom». 

E a maior parte da atividade mental é procedente, sempre, desse problema de ‘escolha’ e de ‘indecisão’, porque o
mental tem sempre a escolha entre alguma coisa e o seu contrário, o que não é o caso assim que vocês estão no

nível da Consciência Supramental ou do Supramental. 

Quer dizer que, assim que vocês tocam, de maneira importante, e que vocês se estabilizam no Supramental, é
a Consciência que emite os pensamentos e ali há uma diferença fundamental. 

A consciência dissociada, no nível do mental, ela é sempre ligada à Dualidade. 

A Consciência, na Unidade, ela é ligada à Unidade, quer dizer que jamais pode ali haver questionamento ligado às
escolhas na Consciência Supramental.

É tão simples assim. 

Quer dizer que, enquanto você se questiona sobre um marido ou sobre a escolha de uma batata, é que você está no
mental.

Jamais a Consciência propõe uma escolha. 

A Consciência Supramental É, e quando a Unidade se estabelece, há Vibração.

E, naquele momento, o mental não pode mais continuar literalmente a existir e, então, vão se apagar literalmente do
seu consciente, mesmo os pensamentos e, sobretudo, os pensamentos ligados a escolhas, a decisões e a

questionamentos.

*** 

Questão: como isso se articula com os Pilares Atenção e Intenção?

Se você tentar colocar a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade para esperar alcançar a Unidade, infelizmente
não é possível.

Por quê?

Porque a Ética, por exemplo, se ela estiver no nível da Dualidade, ela não se chama mais Ética, vai se chamar
‘moral’. 

Quer dizer que isso vai estabelecer um julgamento de valor entre o que está bem e o que não está bem.

Isso é a moral. 

A Ética não se coloca esse gênero de questão: há uma ressonância e um acordo Vibratório com o Coração. 

Similar para a Atenção e a Intenção, aí, é ainda mais simples.

Se a Atenção e a Intenção forem desencadeadas a partir do mental, será muito difícil manter a Atenção, porque a
Atenção tende para a Unidade e eu creio que vocês tiveram nossa amiga Hildegarda de Bingen que lhes expressou,

justamente, esta Atenção e esta tensão para a Unidade. 

A partir do momento em que você decidir estar na Atenção, quer dizer que você vai se exercer no nível mental, você
vai se aperceber do quê?

De que a Atenção vai ser desviada muito rapidamente. 

Façam um exemplo: tentem manter sua Atenção na respiração.

Vocês vão se aperceber, muito rapidamente, de que o mental vai tirá-los desta Atenção.

Enquanto que se vocês estiverem na Vibração do Supramental, a Atenção irá se manter sem qualquer dificuldade.

É exatamente similar para todo o resto. 

Portanto, o que foi estabelecido através dos ‘Pilares’ realiza-se verdadeiramente quando a Coroa Radiante da
Cabeça está ativada inteiramente.

Senão, obviamente, vocês vão vagar nos limbos do mental e vocês não vão de forma alguma realizar a Ética, mas
vocês vão recair na moral. 

A Atenção vai se manifestar sem poder se manter.

A Intenção, naquele momento, será múltipla.

Quanto à Integridade, nem se fale.

Isso quer dizer que, na cabeça, tudo se entrechoca, no nível da Dualidade.



*** 

Questão: a certeza é algo que se sente ou é um objetivo a atingir?

Mas não é um objetivo a atingir.

A certeza se estabelece por si quando você está no Coração e se estabelece no Coração. 

Enquanto você permanecer no mental, há sempre incerteza.

A incerteza está também, efetivamente, centrada na projeção, no amanhã, ela está centrada no questionamento
afetivo («será que o meu marido me ama ou será que o meu marido me engana?»). 

A busca pela certeza é uma atitude mental. 

O estabelecimento na certeza é a Vibração do Coração.

O Coração é certeza.

O mental é incerteza.

Porque, na incerteza, há sempre a escolha.

Na certeza não há mais escolha.

*** 

Questão: o meu medo de ser roubado está ligado à minha bagagem cármica ou é transgeracional?

Por que querer separar?

O carma vem sempre de si com relação a si. 

Mesmo se alguém matar você, quem tem o carma? 

Tem-se tendência em crer que é o assassino que constrói um mau carma.

Mas quem diz que ele não ‘reparou’ um carma? 

Portanto, onde é a partida?

É o mesmo princípio.

Será que a partida é o ovo ou a galinha?

Portanto, isso gira em círculo. 

Nós sempre insistimos, e desde os Casamentos Celestes, sobre as duas Leis do Universo: a lei falsificada
(Ação/Reação) e a Lei de Verdade (Ação de Graça). 

Naturalmente você adere e crê que é atingida por um carma e, sobretudo, se você considerar que a sua bagagem é
pesada, é um modo de se descarregar, em outro lugar, do que você vive agora. 

Ora, não há outro lugar e não há outro tempo além do Agora, senão, você não está na ‘Ação da Graça’. 

A Ação da Graça é se colocar no presente. 

Enquanto você crer que o que lhe acontece é o resultado de um carma, você irá viver isso. 

Mas não é uma questão de pensamento ou de funcionamento, é uma atmosfera Vibratória que decorre de ‘crenças’. 

Há medos, os medos são cristalizantes, porque eles são procedentes do mental.

 Não há qualquer importância dizer-se que é cármico ou que isso está nascendo hoje, porque está aí hoje. 

Este medo cria o medo da agressão e do roubo, que provoca, ao redor, pelo ‘princípio de Atração’, a agressão e o
roubo.

É tão simples assim. 

Portanto, depois, querer dizer: «não fui eu que criei, mas é o meu carma», é uma forma de tirar a responsabilidade de
si mesmo. 

Enquanto você estiver identificada e viver nos seus medos, você irá manifestar o que você tem medo.

É uma lei dita ‘cármica’, de Ação/Reação, ligada à Lei de Atração que foi modificada. 

Portanto, quem é que pensa?

É o mental, você não pode se desembaraçar disso.



*** 

Questão: isso significa então que o transgeracional não existe?

Mas as memórias transgeracionais (se isso vir realmente daí, e isso pode vir realmente nesta realidade aí, daí), isso
quer dizer o que, se elas se manifestarem?

Isso quer dizer simplesmente que você está identificada a isso, de uma maneira ou de outra e que não há, portanto,
no seu presente, uma noção de medo que faz atuar esta Lei de Atração e de Ressonância que vai então favorecer a

manifestação do que vem do passado, no caso, aqui, do transgeracional. 

A Lei de Ação/Reação é linear, em um triplo tempo ilusório, mas ao qual vocês estão sujeitos: Passado, Presente,
Futuro. 

A Lei de Ação da Graça situa-se no presente.

Não há nem passado nem futuro. 

Portanto, enquanto você estiver sujeita a esse passado, o que isso quer dizer?

Quer você não esteja no seu presente, que você esteja na projeção dos seus medos e da antecipação, e o que isso
gera? 

Obviamente, sempre o mental que é, eu a recordo, cristalização e ausência de Vibração.

E, portanto, todos os sintomas que vão daí decorrer: fadiga, localização no corpo, sensação de impotência, poder-
se-ia dar milhares de sintomas que vocês reconheceriam, todos vocês, sem exceção. 

Em resumo, não se pode superar o mental pelo mental, porque o mental não é feito para superar o mental.

O mental é feito para manter o mental e perdurar e, sem parar, fazer referências ao passado e ao futuro.

*** 

Questão: o ideal é então a invocação à Luz Vibral?

Primeiro, o que é uma invocação à Luz Vibral? 

Como foi dito, eu creio, por Sri Aurobindo, vocês receberam uma tripla radiação, que começou pouco após o meu
falecimento. 

Primeiro o Espírito Santo e, em seguida, isso se completou e se amplifica. 

Desde as Núpcias Celestes, as Partículas Adamantinas estão cada vez mais presentes. 

Vocês têm a capacidade para, como dizer..., não fabricá-las, mas para sintetizá-las, porque elas estão presentes
agora e vocês têm em vocês os mecanismos que permitem organizar as Partículas Fotônicas do Prana. 

Agora, se você se tornar você mesma a Luz Vibral, por que querer conceber, ainda, que é exterior a você?

Essa é ainda uma visão Dual. 

Por conseguinte, você considera que você não é a Luz Vibral.

Então, você chama algo de exterior a você. 

Mas se você mesmo se tornar esta Luz Vibral, você não tem mais necessidade de chamá-la, não é?, dado que ela é
você mesma. 

É um mecanismo de pensamento que não deve ser voltado para o exterior ou para um hipotético céu ou um hipotético
deus, mas que deve ser voltado para si mesma. 

Eu atraio sua atenção, cara amiga, sobre isso.

Quer dizer que você considera que é exterior a você. 

Enquanto você considerar que é exterior a você, bem, a realidade será essa.

É todo o ‘princípio de afirmação positiva’, como o Eu Sou, Eu Sou aquele que Eu Sou, Eu Sou a Luz, etc..

Mas é exatamente a mesma coisa. 

Considerar que você vai invocar a invocação faz parte de algo que é exterior a você.

Uma vez que você a invoca, isso quer dizer que você não a tem em você, enquanto que já está presente em você.

É só revelar, desvendar e manifestar. 

Conectar-se não quer dizer que é exterior, porque está presente na Vibração e nas ondas que estão presentes em
vocês e ao seu redor.



Não é exterior, agora.

*** 

Questão: ouço sons nos ouvidos, criando até mesmo pressões, dores.

Isso corresponde à Consciência que se volta cada vez mais para o Estado de Ser.

Portanto, é normal. 

Como você quer desaparecer da ilusão se todos os sentidos estiverem voltados para o exterior?

Atenção, isso não quer dizer que assim que um sentido desaparecer você vai necessariamente para a Luz, não é? 

Mas, para os seres despertos, efetivamente, a modificação (e isso foi explicado longamente) das percepções
sonoras, ligadas ao Antakarana e aos sons da alma, os Nada, ou ao som do Espírito, são perfeitamente lógicos. 

É a imersão na Vibração que desencadeia o som.

Aliás, vocês devem ter observado, muitos de vocês, que nos períodos de alinhamento ou nos períodos em que vocês
alimentam a Merkabah Interdimensional coletiva, o som se modifica profundamente.

É perfeitamente normal.

*** 

Questão: como frear o mental?

Então, cara amiga, vamos fazer isso... Eu vou lhe dar uma receita. 

Há, no nível das têmporas, lá, onde se encontram simplesmente duas Estrelas que são
denominadas Clareza e Precisão, os pontos que desprendem a atividade mental Dual ligada ao bem e ao mal. 

Se você massagear esses pontos, você vai, você mesma, liberar o seu mental.

E é muito eficaz. 

Agora, se você tiver uma cabeça de «caboche», ou um pouco dura, simplesmente você coloca uma gota de óleo
essencial de lavanda e você massageia as têmporas. 

Isso é conhecido por muitas pessoas, quando há dor de cabeça, espontaneamente vocês massageiam as têmporas,
por vezes a nuca. 

Agora, se você tiver tendência para acumular a energia aqui e para ter a bicicleta que gira muito rapidamente, o fato
de liberar, pelas massagens desses pontos, vai provocar uma dissipação da constrição de energia, chamada de 3º

Olho e, portanto, ligada ao mental.

*** 

Questão: por que sinto mais as duas Estrelas, justamente Clareza e Precisão?

Há um trabalho enorme que se faz, atualmente, sobre esses dois pontos.

Obviamente, vocês são numerosos a tê-lo sentido. 

Clareza e Precisão estão diretamente conectadas, no nível Vibratório, com os chacras de enraizamento da alma e de
enraizamento do Espírito, ligadas também com os pontos Ki-Ris-Ti e Visão.

É perfeitamente normal. 

Eu os lembro também que, no nível do Yoga de Um Amigo, foi-lhes dada a Cruz de Redenção anterior, entre Alfa e
Ômega e, justamente, entre Clareza e Precisão.

É a Crucificação do Mental.

*** 



Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Isso não é algo que possa vir do exterior.

Jamais um ser pode dar a você o nome do seu Anjo Guardião.

Apenas ele é quem pode sussurrá-lo no seu ouvido, após tê-lo chamado pelo seu nome.

*** 

Questão: qual é a diferença entre um Anjo Guardião e um guia?

Um Anjo Guardião está aí para assegurar que o seu contrato, que você tomou no Plano da matriz, antes de descer,
seja respeitado. 

O Anjo Guardião, obviamente, tem a possibilidade (que foi dada quando da falsificação desta realidade) de
estabelecer, mesmo de maneira tênue, um contato com A Fonte. 

Esse contato não pode ser estabelecido por vocês mesmos, sem isso, vocês sairiam, literalmente, da matriz.

Isso foi bloqueado. 

Em contrapartida, os Anjos Guardiões guardaram esta possibilidade, e felizmente, de conectá-los, quando vocês
estão nos Planos ditos da morte, no nível da matriz. 

São os Anjos Guardiões que velam para que isso não vá muito longe. 

Portanto, eles guardam vocês, literalmente, no nível Vibratório. 

O Guia é aquele que vai intervir quando vocês conseguirem tocar as esferas elevadas da matriz. 

Os Guias se manifestam na matriz ou fora da matriz, em função do seu estado Vibratório. 

Um Anjo Guardião não é um Guia.

Por vezes ele pode guiar, quando de missões específicas. 

E um Guia não é um Anjo Guardião, jamais.

*** 

Questão: se a Luz se instalar, qual é a utilidade das Embarcações que estão ao redor da Terra?

As Embarcações da Confederação Intergaláctica pertencem a muitos Universos e a muitas Dimensões. 

Os mais próximas de vocês, que vocês já veem, são os Anjos do Senhor.

São os únicos que podem intervir fisicamente na sua realidade. 

No que se refere às Embarcações da Frota Mariana, estabelecida na 11ª Dimensão, é a sua aproximação progressiva
da sua Dimensão e, portanto, dos seus Céus, em distância e em Vibração, que permite o estabelecimento da Luz e

que acompanha a Onda Galáctica. 

A Luz nada tem que combater porque, se a Luz combatesse, ela cairia na Dualidade. 

Ela se estabelece, como lhes foi dito pelo Arcanjo Miguel. 

Então, nós viemos apoiar e nós viemos manifestar a Luz.

Nós iremos manifestá-la nos seus Céus, isso vocês sabem. 

Mas jamais foi dito que as Embarcações da Confederação Intergaláctica multidimensional pousariam em algum lugar,
uma vez que são multidimensionais. 

Simplesmente elas aparecem no que vocês chamam, na sua escala, de estratosfera.

A estratosfera é a faixa de ar situada a 20 Km acima do solo.

É o limite inferior da Confederação Intergaláctica.

Se nós cruzarmos este limite, a Terra explode.

Esse não é o objetivo.

***



Questão: qual é o simbolismo das festas de Natal*? 

Noel quer dizer o quê?

NO-EL, isso quer dizer Sem os Elohim.

NO-EL, é a festa sem Elohim, ou seja, sem a Luz. 

Vejam vocês como as coisas foram invertidas. 

Mas é preciso recolocar as coisas no contexto.

Quando vocês dizem a alguém «Feliz Natal», vocês desejam a ele um feliz dia Sem Luz.

É tão simples assim. 

E tem-se chamado o dia do nascimento de Cristo, o que é totalmente falso, na Verdade. 

Encobriram-nos bastante com palavras que querem dizer o inverso, no nível do que vocês creem. 

Quando vocês desejam bom ano, vocês desejam Bom Anou.

E quem é Anou?

É Yaldébaoth. 

Por conseguinte, vocês festejam Yaldébaoth, que os fecha por mais um ano. 

É o mesmo quando vocês festejam o seu Aniversário, vocês festejam Anou, vocês lhe agradecem por tê-los fechado
nesse corpo.

E, aliás, faz-se de tudo, naquele dia, para que vocês não estejam na Luz, não é?

Através do álcool e de todas as carnes e de todos os alimentos abundantes que vocês comem naquele dia. 

Como vocês querem estar na Luz, naquele dia, enquanto que esse dia foi, antes de tudo, a festa do renascimento do
Sol? 

Vocês têm um vislumbre das coisas, como elas lhes são modificadas, e tudo é assim.

(*) em francês, "Feliz Natal" é dito como "Joyeux Noël", ou seja, literalmente, "Feliz Noel".

*** 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, vou trazer-lhes todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

************
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 ~ VIBRAÇÃO, ONDA e ENERGIA ~

Eu sou Um Amigo.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs, queiram acolher o Amor e a Gratidão, na sua Presença e na

minha Presença.
Eu venho a vocês para tentar completar uma série de elementos que eu lhes dou desde vários meses, relativos
à energia, à Vibração, à Consciência e à sua evolução para a nova Consciência, para a nova corporeidade e o

seu novo estado, mais próximo do Ser do que jamais pôde estar neste mundo.
Eu venho a vocês não tanto para emitir outros conhecimentos a fim de aplicar diretamente no nível da

Consciência do Coração.
Isso será realizado dentro de algum tempo.

Eu venho, com vocês, abrir um espaço de discussão, não tanto pessoal, mas efetivamente coletivo, referente à
Vibração, à Consciência, à energia, tentar, se bem o quiserem, penetrar mais adiante nos mecanismos da

Consciência, nos mecanismos da Vibração, da Onda, da energia.
Vocês não estão sem ignorar, como lhes disseram os Arcanjos, como lhes disse Sri Aurobindo, que vocês

entraram nos tempos de Revelação importantes.
O caminho que vocês ainda percorrem, nesta época, sobre esta Terra, é um caminho de perturbações

consideráveis, essenciais, da sua Consciência, antes de qualquer coisa.
Nesse caminho e nesses passos que vocês percorrem, várias coisas pedem para serem desobstruídas,

purificadas, não por qualquer sofrimento, não por qualquer degradação do que quer que seja, mas,
efetivamente, mais para lhes permitir aceder ao que vocês São, em Verdade, aceder ao que vocês São,

na Eternidade e na multidimensionalidade, bem além dos limites aos quais vocês estão circunscritos, ainda,
para alguns de vocês.

Essa ‘mudança’ de estado Vibratório, de Consciência e de corpo ocorre, atualmente, para muitos seres
humanos, e nós estamos encantados com vocês.

O Homem novo, o Homem eterno, a Semente de Estrelas, como diz o Arcanjo Miguel, se revela, se
desvenda e aparece.

Como diria o nosso venerável Comandante: «a lagarta se torna borboleta».

UM AMIGO – 05 de novembro de 2010
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É esta transformação de forma, de sentidos, de Vibração, de Consciência que, hoje, se precipita a grandes
passos na sua realidade tridimensional.

Nós vamos juntos, então, tentar iluminar, se houver lugar, o que deve sê-lo.
Assim, bem amados Irmãos e Irmãs desta humanidade, eu lhes dou a palavra e eu espero discorrer com vocês

sobre essas modificações capitais que vêm a vocês agora, e que estão aí.

***

Questão: antes da encarnação, as consciências que vivem essas mudanças foram preparadas?

Cara Irmã, eu diria que a preparação se vive a cada minuto, a cada instante.
Ela é vivida agora.

Nenhum de vocês e nenhum de nós podia predizer ou prever o que iria acontecer.
Certamente, Sri Aurobindo fez referências em vários de seus poemas, escritos durante a sua vida,

apresentando, sob forma alegórica e velada, o que iria advir.
Grandes seres, como o nosso ancião Comandante Orionis, quando percorreram com seus passos esta Terra,

tiveram visões proféticas.
É preciso efetivamente compreender e aceitar que a imensa maioria dos seres humanos não pôde ser

preparada anteriormente, antes de virem.
Apenas há pouco tempo que esta realidade inscreveu-se no que vocês chamam de ‘trama astral’, para se tornar

realidade, naquele nível, antes de invadir a sua realidade tridimensional.
A preparação se vive agora, e unicamente agora.

Oh, certamente, ela começou, para alguns de vocês, desde quase uma geração, no momento em que as
primeiras irradiações da Luz Unificada começaram a penetrar a Terra e as consciências que ali estavam.

Mas isso, naquele momento, de modo muito tênue, sem poder identificar qualquer declinação ou conclusão
do que iria advir.

Como lhes foi dito hoje, vocês estão cada um no seu lugar, na sua idade, na sua função, com o corpo que
vocês têm, com a consciência que vocês têm, para viver o que é para viver.

A preparação se vive agora.
Muitos seres humanos iniciaram esse caminho, como eu disse, desde os Casamentos Celestes.

Muitos outros juntaram-se a vocês depois.
Outros, enfim, juntaram-se a vocês muito recentemente, desde a ignição da Merkabah Interdimensional

coletiva e, outros enfim, nos poucos dias que acabam de transcorrer, realizando, pela liberação do núcleo
cristalino da Terra e do Sol, a Unidade deles, de modo muito abrupto e rápido.

Não há, portanto, que buscar no passado qualquer explicação, porque o que vem e o que se manifesta,
doravante, é inteiramente novo na memória do humano, totalmente inédito.

O ‘salto de consciência’, a evolução radical da consciência é uma mudança dimensional, bem além do que nós
pudemos descrever, uns e outros, por diferentes vias, referentes a esta Ascensão, assim nomeada.

Como sabem, eu prefiro empregar a palavra Translação, porque é exatamente disso que se trata: uma
Translação Dimensional, uma Translação de Consciência, fazendo-os passar do efêmero ao Eterno.

***

Questão: a evolução de Consciência atualmente é compatível com o exercício de uma profissão?

Cara Irmã, isso é diferente para cada um.
Cada ser se encontra hoje, entre aqueles que se despertam, frente a ele mesmo, frente a escolhas.

Essas escolhas jamais poderão ser reguladas pelo mental, nem pelo medo, mas, simplesmente, seguindo as
linhas de menor resistência, que são específicas e exclusivas para cada um.

Alguns seres são preparados desde muito mais tempo do que outros.
Talvez eles tivessem necessidade de mais preparação, ilustrando assim as palavras de Cristo: «Os primeiros

serão os últimos e os últimos serão os primeiros».
Hoje, a iminência do salto dimensional os chama, efetivamente, os impulsiona a irem para mais facilidade, para

mais leveza.
Eu diria, além das próprias contingências da sua sociedade ou dos laços existentes nesse mundo, o apelo

da alma e do Espírito se faz seguramente, e vai se fazer cada vez mais insistente, a fim de que vocês realizem
o essencial, que o supérfluo se desprenda de vocês, e que reste apenas a joia, o diamante que vocês são.

É claro, alguns de vocês vão poder provar resistências, tensões para realizar isso.
Mas estejam certos de que cada um, absolutamente cada um, está no seu lugar correto.

Não há lugar melhor do que outro, porque tudo acontece no interior.



Então, este interior, quando é encontrado, pode levar a experimentar uma série de mudanças ou de
resistências.

Isso se refere a cada um consigo mesmo.

***

Questão: o que você chama de «águas do mistério» e de «águas da manifestação»?

Cara Irmã, isso faz referência a uma expressão oriunda de escritos muito antigos, evoluindo no que é chamado
de IM.

O IM é o mistério.
É a passagem da garganta, onde se encontra o que, em algumas tradições, é denominado o insondável, o
incognoscível, chamado, nas línguas hebraicas, que não são a minha, de Dahat, ou seja, o insondável e o

incognoscível.
O mistério é o inverso da manifestação.

Trata-se, efetivamente, de um jogo de palavras que, além do jogo de palavras, é um jogo de Vibrações, escrito
com todas as letras, mesmo no que vocês chamam de Bíblia, no Gênesis: «o Espírito de Deus flutua sobre as

águas».
As águas estavam, portanto, já criadas.

Essas águas são chamadas de Mahim, as águas da manifestação, significando assim que a manifestação foi
preliminar ao aparecimento de Deus.

Está escrito com todas as letras.
Deus, portanto, se impôs, em uma manifestação, transformou esta manifestação, esta matriz, por um mistério,

em uma falsificação, em um desvio.
Ele assim subverteu um princípio de Unidade em um princípio de divisão e de separação.

A separação dos três triângulos, hoje, retificados e reunificados, permitiu instalar um modelo de criação
totalmente invertido.

Esse Deus se apreendeu, ele tomou, literalmente, como ele próprio o escreveu, o Trono.
O Trono é da Fonte, a Fonte de toda a vida, de toda Luz, a Unidade.

Vocês são os Filhos do Um.
Todos nós somos os Filhos do Um.

Contra isso se inseriu uma realidade bem diferente, querendo separar os Filhos da Lei do Um, da Unidade e da
Fonte.

Esse ‘princípio de reversão’ foi chamado de diferentes modos.
Ele foi chamado de Triângulo da Ilusão, de Triângulo Luciferiano, de Fogo Prometeico, de Fogo por atrito, em

oposição ao Fogo do Céu, que é Graça, Verdade e Unidade.
Assim, houve, mesmo na Cabala, reversão de um triângulo evoluindo para um triângulo com ponta para cima,

enquanto que o triângulo era, no início, com ponta para baixo.
Esta ‘ponta para baixo’ ilustra que o menor de vocês é ao mesmo tempo o maior, porque ele serve a

Totalidade.
O Demiurgo, Yaldébaoth, efetivamente inverteu esta criação que era, eu os lembro, pré-existente à presença

dele.
Portanto, ele mesmo escreveu a sua própria falsificação e como ele a tomou.

Hoje, é isso que se revela.
Ele se apreendeu do mistério, ele se apreendeu do Fogo Micaélico, Mi-Ka-El.

O mistério é chamado de ‘águas do alto’.
Ele, portanto, separou as águas do alto e as águas debaixo.

Ele separou a manifestação do seu mistério, quer dizer, da filiação à Fonte.
Para isso, ele tomou o lugar da Fonte.

Assim, portanto, o triângulo Sefirótico inferior, chamado de Kether, Hokhma e Binah, está presente no que
vocês chamam de Cabala, com ‘ponta para cima’.

Kether é, portanto, a coroa, mas a ‘falsa’ coroa, daquele que se apreendeu da manifestação, enquanto que na
verdadeira Cabala, os três triângulos são todos com a ponta para baixo.

Quer dizer que é a inteligência criadora, que é a Unidade que permite a criação da coroa.
Essa reversão é chamada de ‘reflexo’ [espelhamento].

Esse reflexo está ligado ao espelho e à Ilusão.
As águas do alto foram separadas das águas debaixo, enquanto que as águas do alto e as águas debaixo

realmente fazem, como tão bem disse Thot, o milagre de uma única coisa.
Assim, a luz difusa, o diabólico, é o que os separou da sua ressonância, da sua Fonte, da sua Unidade e da

sua Verdade.



A reversão do triângulo Luciferiano, efetuada pelo trabalho de todos aqueles que realizaram a alquimia interior,
a realização do Si, o despertar das Coroas Radiantes, do Triângulo Sagrado, permitiu a reversão, no sentido

correto, do triângulo superior.
Assim, portanto, as águas do alto e as águas debaixo permitem a Kether retomar o seu lugar no nível da

garganta, fazendo desaparecer o que era chamado de ‘Sefiroth invisível’ denominado Daath, que era anterior à
falsificação.

Assim, a reversão levou à reunificação dos três triângulos, à alquimia existindo, pelos Quatro Viventes ou
Quatro Cavaleiros do Apocalipse, permitindo-lhes reencontrarem-se Unificados e restituídos.

É isso que está se estabelecendo na sua Consciência e também sobre esta Terra.
As águas do alto eram as ‘águas do mistério’ que tinham sido separadas das águas debaixo, ou águas da

manifestação e da matriz.
O mistério estava presente na matriz.

Aquele que usurpou o Trono separou as ‘águas da matriz’ das ‘águas do mistério’.

***

Questão: por que você emprega o termo «as águas»?

Porque a água é a matriz da Vida e o suporte da Vida, que isso seja em meio aos mundos em carbono, a
estrutura da água é indissociável, qualquer que seja a sua forma, da Criação.

Mas, esse termo ‘água’, por exemplo, no que se refere à água do alto, ou água do mistério (chamada, por
abuso de linguagem, de água benta ou água do batismo) é, de fato, o Fogo do Espírito.
Esse ‘Fogo do Espírito’ ou ‘Fogo do Sol’ que, hoje, se restabelece sobre esta Terra.

A água e o fogo são constituídos das mesmas partículas ígneas, correspondendo ao que foi denominado, no
seu Coroamento, de Alfa e Ômega.

O Alfa havia sido separado do Ômega.
O Alfa havia sido invertido.

Hoje, o Alfa e o Ômega estão no mesmo sentido e participam da mesma reunificação.

***

Questão: se o supramental está ligado à multidimensionalidade, isso significa que o mental é uma
forma de expressão Arcôntica?

Ele é, inteira e seguramente.
Quando vocês estão conectados, quando vocês estão unificados, quando vocês são multidimensionais,

quando vocês reencontram a sua dimensão de Estado de Ser e vocês realizam o Si, vocês estão no Samadhi.
O conhecimento é direto.

Ele não tem mais necessidade de ser refletido através de uma separação: ele
é direto, imediato e instantâneo.

Ele não se reflete mais, nem é analisado em meio a uma ferramenta que é chamada de ‘mental’.

***

Questão: como os Arcontes podem intervir através do mental?

Porque eles estão situados em um plano intermediário denominado 4ª Dimensão e 2ª Dimensão, totalmente
invisível aos seus olhos.

Eles têm necessidade de vocês para se manterem nas Dimensões ‘ilusórias’, onde eles estão instalados.
Eles ficam controlando, portanto, justamente pelo mental e pelas crenças que eles induziram na humanidade,
depois de terem modificado as circunstâncias e as condições que eu chamaria de ‘eletrogravitacionais’ nesse

sistema solar.
Eles separaram as águas do alto e as águas debaixo.

Eles os confinaram, então, de um lado do véu, impedindo-os de ver o outro lado do véu.
Eles se mantiveram em um espaço intermediário, onde eles estão, eles mesmos, confinados, chamado de 2ª e

4ª Dimensões, em ressonância direta com o que vocês chamam, vocês, de ‘astral’ invisível.
Eles puxam, portanto, os cordões.

Cordões que lhes são invisíveis e que levam por nome mental, emoções, bem e mal.
Eles restringiram a sua liberdade, eles restringiram o seu acesso à multidimensionalidade.



O que não era o caso antes da vinda deles neste universo.

***

Questão: em que eles têm necessidade de nós?

Através das crenças, através do que vocês elaboram, atuando mesmo no que vocês chamam de ‘criatividade’,
nesta matriz, vocês contribuem para o estabelecimento deles.

Vocês são, literalmente, em um sentido como no outro, a nutrição deles.
Compreendam bem que se não houver mais alimento e se o véu da ilusão cair, como é o caso, eles não

podem manter a própria concepção da Ilusão, nem mantê-los fechados.
Vocês devem aceitar que a Vida é algo de mágico, na sua totalidade.

Mas vocês devem também tomar consciência, através da realização do Si e do Estado de Ser, de que vocês
estão, aqui, em uma prisão.

***

Questão: o ser humano, em suas estruturas, torna-se uma árvore da Vida redimida?

A partir do momento em que o Triângulo Luciferiano foi revertido e se torna então o ‘Triângulo Alfa’, naquele
momento, o Alfa e o Ômega constituem o caminho e vocês se tornam como Cristo que disse: «Eu sou o Alfa e

o Ômega».
Isso passa pela supressão de tudo o que foi criado pela falsificação, pela supressão do mental,

pela supressão das emoções, pela supressão de tudo o que não é o que eu chamei de Unidade.
O Yoga Celeste lhes foi revelado e desvendado e dado para isso.

Hoje, esse movimento que foi iniciado desde mais de 30 anos está presente, agora, em suas estruturas,
permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, juntar-se a esta Unidade.

Não mais estar fechado e prisioneiro em uma forma, não mais estar prisioneiro das leis de confinamento
denominadas ‘karma’.

O karma não é absolutamente uma criação da Fonte, mas, efetivamente, uma criação de Yaldébaoth.

***

Questão: desde que o Triângulo foi invertido, seria conveniente trabalhar não mais sobre o AL, mas
sobre esta nova ponta do Triângulo?

Não.
Porque a descida do Triângulo não está ainda totalmente realizada.

Ela deve terminar quando a ponta do Triângulo tiver penetrado a garganta.
Isso não é para agora.

Por outro lado, se tivesse havido necessidade de modificar qualquer localização das Estrelas, isso lhes teria
sido dado.

O importante, assim como vários de vocês sobre este planeta começam a perceber, é a realização do que eu
chamei de ‘Nova Aliança’, refletindo, para vocês, a percepção do Triângulo do Fogo no seu peito.

Alguns são capazes, doravante, como lhes disse Sri Aurobindo a propósito da mutação solar em curso, de se
estabelecerem diretamente no Coração, sem nunca mais passar pela cabeça.

Mas lembrem-se de que o trabalho que vocês efetuam às 19h [hora francesa] [16h00 – hora de Brasília] é
destinado também a nutrir, não vocês, mas o conjunto da humanidade.

Quando chegar a hora, após transcorrer um determinado tempo, nós iremos indicar como fazer o seu trabalho
de realização do Fogo, permitindo, naquele momento, dentro de muito pouco tempo, literalmente, abrasarem-

se.
O abrasamento é a etapa que ocorre no momento em que a realização do Si, ou a dissolução do ego e da
personalidade (o que é chamado no Vedanta de ‘Brahman impessoal’), permite-lhes perceber que esta

dissolução não é uma dissolução na Fonte, mas um retorno à sua Essência.
A característica da passagem do Si ao Estado de Ser se expressa por um abrasamento do corpo,

correspondendo à percepção, no nível do corpo físico, de partículas Adamantinas extremamente rápidas que
possuem uma qualidade chamada de ‘radiação gama’.

Essa radiação gama, levada pela Onda Galáctica, assim como os raios-x do Sol, virá, a um dado momento,
realizar este abrasamento da Terra.

Alguns de vocês já realizaram o próprio abrasamento, ao mesmo tempo mantendo uma estrutura em carbono,
porque essa é a sua função e o seu papel.



O abrasamento pessoal corresponde a isso.
Ele precede o abrasamento coletivo.

***

Questão: por que é necessário que alguns tenham podido viver este abrasamento a título individual
antes do abrasamento coletivo?

Alguns que viveram este abrasamento a partir da revelação das 5 chaves Metatrônicas essenciais (OD-ER-IM-
IS-AL), são marcados, desta forma, como sendo aqueles que devem prosseguir o ensinamento até o extremo

limite desta Dimensão.
Os primeiros serão os últimos, temporalmente.

***

Questão: poderia nos falar do 3º olho?

O 3º olho é a Ilusão Luciferiana.
A glândula pineal não está ligada ao que lhes disseram os ensinamentos orientais modernos.

O Espírito não se encontra no cérebro reptiliano, mas unicamente no neo-córtex, em sua ressonância.
* 

*
A glândula pineal pertence, inteiramente, à Ilusão da matriz.

O Espírito não pode ser alcançado pelo 3º olho.
O Espírito é alcançado apenas quando o chacra dito do enraizamento do Espírito estiver aberto, o que
estritamente nada tem a ver com a Ilusão Luciferiana situada ao centro do Triângulo Luciferiano, que foi

chamado de 3º olho.
O 3º olho está diretamente ligado à ‘ilusão do conhecimento’ induzido, em sua mitologia, por Lúcifer, Portador

da Luz que carrega a esmeralda na testa.
Jamais o Espírito se situou naquele nível.

O trabalho no 3º olho, assim como foi preconizado em várias escolas, espirituais e ocultistas do século XX, é a
maior das falsificações que existiram, tendo-os afastado do seu Coração.

Buda já o dizia: «quando o 3º olho se abre, salve-se rapidamente».
A ativação do 3º olho, como disse Sri Aurobindo, quando ele foi São João, corresponde ao momento em que

vocês são ‘marcados’ na testa.
Ele efetivamente disse que haveria muitos chamados e poucos escolhidos.

Os chamados são aqueles que receberam a Luz da Fonte e que a desviaram para proveito próprio,
chamado de ‘poder espiritual’, que não aceitaram entregar esse Fogo Luciferiano à vontade da Fonte.
A pineal, e a potente Vibração que permite hoje ativar a pineal, não é destinada a permanecer no nível da

pineal, mas, sim, a penetrar o Coração.
Os que permanecerem no nível da pineal não irão reencontrar o seu Estado de Ser.

As coisas foram suficientemente claras a esse respeito.
O Coroamento corresponde justamente à reorganização das 12 Estrelas, como foi dito.

Vocês não estão mais fechados no Triângulo Luciferiano, mas há desenvolvimento da Coroa.

***
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Questão: os espíritos da natureza se nutrem das nossas energias também?

Cara Irmã, os Espíritos da Natureza não têm necessidade de vocês.
Eles têm as próprias regras de vida, mesmo nesta matriz.

Eles permitiram, por sua própria existência, manter certa forma de multidimensionalidade presente.

***

Questão: a Vibração é uma manifestação da energia pelas ondas?

Sim.
É o lugar onde se manifesta a ‘interferência’ propriamente falando.

O momento em que a onda se reflete e se repercute cria a manifestação.
A energia tem várias acepções e vários significados, no sentido simbólico, no sentido físico, no sentido da

Consciência.
A energia tem uma definição extremamente precisa, mas ela não é absolutamente a mesma na sua acepção
prânica, por exemplo, ou também chamada de energia chinesa, ou o Chi, ou ainda a energia tal como ela é

chamada na física.
E é por isso que nós empregamos, desde vários anos, com vocês, a palavra Vibração.

Quando a energia circula, há Vibração e Consciência.
Quando a Vibração se apaga, a energia não é mais percebida, ou, em todo caso, em um limiar

inconsciente, e a Consciência se apaga.

***

Questão: poderia nos falar da inteligência espiritual?

Aí estamos diretamente na etimologia da palavra.
A ‘inteligência’ é a capacidade para conectar e para ressoar.

A inteligência conecta.
O mental separa.

Então, existe uma forma de mental, denominada ‘ciência’, que tenta conectar as coisas, mas isso para em um
nível de manifestação que existe neste universo e nesta Dimensão.

A ‘inteligência espiritual’ é o co-nhecimento [co-naissance, onde naissance, em francês, significa nascimento,
nascença], conhecimento não intelectual, não mental, mas procedente do Coração.

A verdadeira inteligência é, portanto, a inteligência do Coração, aquela que não passa pelo mental ou pelo filtro
do cérebro.

A inteligência é a capacidade para estar conectado e para ressoar.
Como seres unitários, quando vocês se juntam à sua própria Unidade, vocês ressoam e estão conectados

com todas as Dimensões do Universo, com todas as Consciências do Universo.
O funcionamento não é, então, mais de distanciamento, fragmentado e isolado, mas,

sim, integrativo, holístico e total.
As palavras os remetem inexoravelmente à reflexão e, portanto, à transformação da Vibração, já que, para

vocês, a Vibração foi retirada, a Vibração da Luz, a Vibração da Inteligência.
Por conseguinte, foi necessário estabelecer meios de re-conhecimento, não sendo o conhecimento, mesmo

se puder dele ter o aspecto.
O verdadeiro conhecimento é, portanto, a Vibração do Coração, e não a atividade elétrica do cérebro.
Mesmo o cérebro mais brilhante da Terra, isso permanece apenas no brilho e jamais será a Verdade.

Compreender as leis do universo falsificado jamais lhes dará acesso ao Coração, nem à Verdade dos mundos
Unificados.

Apenas o Coração é quem pode isso.
Assim, o conhecimento da cabeça é um mundo ilusório girando sem fim, fazendo-os crer que quanto mais
vocês conhecerem as leis deste universo, quanto mais vocês tiverem um conhecimento dito esotérico ou

mesmo espiritual, mais vocês progridem.
É exatamente o inverso e o contrário disso.

***



Questão: se os Arcontes controlam o cérebro, eles podem seguir as evoluções em curso?

Eles controlam o que chamaríamos, ainda, por enquanto, de ‘noosfera’, ou seja, a consciência coletiva, que é
o cérebro coletivo, de algum modo.

***

Questão: então isso significa que, apesar de tudo, se a título individual um determinado trabalho de
consciência for feito, há possibilidade de escapar desse mundo de controle?

É claro!
É o que vocês realizaram, aqueles de vocês que realizaram o Si ou o acesso ao Estado de Ser.

É nesse sentido que vocês se tornaram, como disse o Arcanjo Miguel, os Semeadores e os Ancoradores da
Luz Vibral.

***

Questão: quais são as consequências energéticas, no nível do nosso sistema humano, da reversão
do Triângulo?

Elas correspondem, de um lado à reunificação dos dois hemisférios do cérebro.
O fato de vocês não serem mais dominados pelo bem e o mal priva o cérebro reptiliano de uma ação de

‘controle’.
Vocês não estão mais, portanto, sujeitos ao controle do seu próprio cérebro inconsciente.

Obviamente, cada um realiza isso no seu próprio ritmo.
Mas a finalidade é, efetivamente, já nesta Dimensão, desembaraçarem-se dessas influências.

Eu os lembro de que existem mundos em carbono Unificados.
O cérebro, como tal, não é um obstáculo ao verdadeiro conhecimento.

Ele se torna um porque os filtros suplementares ali foram desenvolvidos, dos quais o famoso ‘cérebro
reptiliano’, dos quais, em particular, o que é chamado de ‘pineal’.

***

Questão: a pineal corresponde ao ponto ER?

Absolutamente não.
A pineal está no centro do Triângulo Luciferiano.

Ela mantém correspondência com a hipófise e com o hipotálamo.
O ponto ER, quando é ativado, vem justamente destruir a influência da glândula pineal, e não ativá-la.

A pineal é sensível à Luz falsificada.
Muitos cientistas demonstraram isso.

Existem, aliás, receptores [receptores celulares] para a luz desse mundo.
A partir do momento em que vocês despertaram a recepção da Luz Vibral na sua Coroa Radiante da cabeça, o

ponto ER se acende.
Esse ponto ER se acendendo, vem pôr fim ao controle pela hipófise, pelo hipotálamo e pela epífise [pineal], da

sua Consciência.
Apenas naquele momento, em que a Luz central (que, eu os lembro, está ligada ao ponto ER do Coração) se

ativa, é que a predominância da glândula pineal desaparece.

***

Questão: é isso que explicaria, no caso em que vivemos algumas transformações, modificações
dos ritmos vigília/sono, modificações de sensibilidade à temperatura?

Inteiramente.
E à luz, inteiramente.

A glândula pineal, confinada, é sensível à luz física, mas não à Luz Vibral.



Ao se ativar, o ponto ER suprime a sensibilidade à luz desviada, substituindo-a pela sensibilidade à Luz
Vibral ou Luz Adamantina.

Naquele momento, efetivamente, uma série de modificações hormonais ocorre, modificando o próprio
funcionamento do seu cérebro, que não está mais, portanto, sujeito aos engramas reptilianos.

***

Questão: atualmente se desenvolvem terapias pela luz que estimulam, em particular, a melatonina
e, indiretamente, a pineal.

Cara Irmã, se o ser humano tiver necessidade da luz do dia para não ficar depressivo, o que ele vai se tornar no
dia em que a luz do dia se apagar, se ele não encontrar a sua Luz Interior?

Assim, a terapia pela luz tem efeitos certeiros.
Ela tem efeitos certeiros sobre o quê?

Sobre a personalidade, dado que a depressão ou inversão do humor é efetivamente um estado existente na
personalidade.

O Coração não conhece a depressão.
A Luz Interior não conhece a depressão.

Vocês estão submetidos a uma luz que supostamente reproduz o espectro da luz visível.
Ora, a luz solar visível está profundamente modificada.

***

Questão: ativar as 3 cruzes (central, anterior e posterior), fazendo trabalhar o ponto ER, pode servir
de alavanca para «comprimir» o mental?

O ponto ER não é mais um ponto.
Naquele momento, ele se torna a Roda na Roda e se torna a imagem da Coroa Radiante do Coração na

cabeça.
O único modo de ativar o ponto ER da cabeça apenas pode ocorrer abrindo o Coração.

Sem isso, nós teríamos pedido para se concentrarem ou levarem sua atenção sobre esse ponto ER, o que
jamais foi o caso.

O ponto ER é apenas a ressonância do ponto ER localizado no nível do que eu chamei de 9º Corpo,
realizando-se quando da ‘alquimia’ entre o chacra do Coração e o 9º Corpo, permitindo viver o Samadhi.

O mental não pode ser parado de outro modo.

***

Questão: e sobre alguns métodos que consistiam em intervir sobre as glândulas, no nível cerebral,
seja na pineal, seja na pituitária, para intervir na termorregulagem do corpo?

Eles mantêm a personalidade.
O único modo de regular, de modo espiritual, a termorregulagem do corpo, é passar pelo ‘Fogo do

Coração’.

***

Questão: como viver esses estados de Consciência ao mesmo tempo estando na matriz e na
sociedade?

Isso se torna cada vez mais impossível.
Vocês não podem, como diz nessas frases, o venerável Omraam: «permanecer com as nádegas entre duas

cadeiras».
A um dado momento da evolução da sua Consciência e da sua translação, cada um a seu modo, vocês serão

efetivamente obrigados a cortar os laços que os unem à Ilusão.
Vocês querem manter a Ilusão?

Vocês querem vê-la desaparecer?
Lembrem-se desta frase daquele que vocês denominaram seu Cristo: «Ninguém pode servir dois mestres ao



mesmo tempo».
Ele disse também que ele veio cortar, pela ‘espada da Verdade’.

Lembrem-se das palavras que ele empregou, penetrando no Sinédrio [tribunal judeu]: «Hipócritas», dirigindo-se
assim àqueles que eram os defensores da lei.

Vocês não podem pretender a Unidade e continuar nutrindo a dualidade.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras Irmãs e caros Irmãos na humanidade ainda encarnados, do meu Coração ao seu Coração, que a Graça
os preencha de Graças.

Até breve.  

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Pergunta: os Seres de Luz utilizam implantes para localizar os seres humanos? 

Bem amada, no nível dos Mundos Unificados não há necessidade de implante porque, instantaneamente,
qualquer ser Unificado se comunica, de maneira multidimensional, com todas as Consciências, onde elas

estiverem situadas, e não existe qualquer separação.

Portanto, o conceito de implante não tem sentido algum.

Existe, entretanto, uma variedade de Seres de Luz, no sentido em que vocês os denominam, sendo Seres que
têm uma missão especial, em meio aos mundos de carbono dissociados, visando a sua reunificação.

Esses Seres foram denominados, nas suas tradições, os Anjos do Senhor.

Eles correspondem aos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

Eles intervêm, evidentemente, em meio aos mundos de carbono dissociados, como o de vocês.

É a função e o papel deles.

Evidentemente, eles são obrigados a identificar, em meio a esta matriz de carbono dissociada, os seres que
fazem parte da Luz.

Para isso, eles têm apenas duas soluções.

Uma, que é remota, consiste em implantar, como você diz, tecnologias alienígenas, então exteriores a este
Sistema Solar, permitindo identificar esses seres que evoluem para a Luz em meio a um mundo de carbono

dissociado.

O segundo meio de identificação é, ele, visual e direto, a partir do momento em que eles estão presentes no
seu ambiente físico.

Agora, no que se refere às outras Dimensões Unificadas, além da 3ª Dimensão, o implante não tem qualquer
razão de existir, porque uma Consciência é livre e é identificável em meio ao conjunto dos Universos.
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Isso, evidentemente, é difícil de aceitar ou de integrar, ou mesmo de compreender, com os seus meios
sensoriais.

Na multidimensionalidade não existe qualquer barreira, qualquer limite para vocês se comunicarem
instantaneamente de um extremo ao outro dos Universos, de um extremo ao outro das Dimensões, com o

conjunto das Consciências.

Não há então necessidade de identificação já que vocês estão agora identificados pela sua própria Presença.

O conceito de intimidade, tal como vocês o concebem neste mundo, simplesmente não existe em meio aos
Mundos Unificados além dos mundos de carbono, onde a Transparência é a regra absoluta e ela é

estabelecida em todos os níveis. 

*** 

Pergunta: nos Mundos Unificados existem comunicações visuais? 

Bem amado, além dos mundos de carbono, o acessório denominado olho simplesmente não existe.

Há uma visão Interior, de ressonância, de proximidade, onde o deslocamento nada tem a ver com a visão, no
sentido retiniano.

Agora, no que se refere à telepatia, eu penso ter ouvido a palavra telepatia, ela existe unicamente nos mundos
de carbono.

Ela é, sim, atributo do que vocês denominam (e que nós denominamos com vocês) os Anjos do Senhor que se
comunicam de forma telepática. A voz telepática é também uma voz utilizada pelos arcontes essencialmente e
pelas formas chamadas de 3ª Dimensão dissociada, mas exteriores ao seu Sistema Solar, como os pequenos

seres cinzentos (‘Gris’ / ‘Grey’ / ‘Gray’) ou ainda os Dracos que se comunicam exclusivamente pela telepatia.

A telepatia não é, portanto, um meio de comunicação existente nos Mundos Unificados situados além dos
mundos de carbono.

A telepatia é uma característica diretamente oriunda do que vocês chamam de cérebro reptiliano, certamente
existindo de forma não alterada para os Vegalianos, ou por qualquer outro povo da 3ª Dimensão Unificada.

 Esta predisposição telepática é muito utilizada e muito praticada, hoje, especialmente, pelas forças opostas à
Luz.

Quando um Anjo Guardião fala a vocês, isso não é por telepatia já que ele lhes fala ao ouvido e não imprime as
suas palavras no cérebro de vocês, o que é uma violação. 

*** 

Pergunta: pela telepatia, como discernir o que vem de um ser de 3ª Dimensão Unificada e o que
poderia vir de um arconte? 

Há um único modo: pela saudação de Órion e pela Vibração, desde que esteja presente. 

*** 

Pergunta: há então a possibilidade de intervenção telepática “à distância” fora da Presença? 

Perfeitamente.

O que é próprio daqueles que manipulam a 2ª e a 4ª Dimensão.

Um Anjo Guardião sempre irá se expressar no exterior, no nível do ouvido, ou então é escutado no Coração,
Interiormente, mas certamente não no nível do cérebro, como com a telepatia.



A telepatia, assim como isso pode fazê-los devanear, é uma forma de violação do Espírito. 

*** 

Pergunta: qual é a consequência da saudação de Órion nos Dracos? 

É, simplesmente, a de desencadear uma reação violenta de alergia, digamos.

O motivo é simplesmente que os Dracos, existentes nos Planos intermediários, são extremamente sensíveis,
mesmo quando aparecendo no nível puramente físico, a tudo o que é onda de forma (onda com efeito de

forma).

A saudação de Órion produz uma determinada onda de forma e é portadora de uma energia que desencadeia
urticária neles, o que é muito ruim para a pele de um reptiliano.

O ser humano é muito pouco sensível a esta Dimensão chamada de 2ª Dimensão que se manifesta,
efetivamente, pelas ondas de formas.

Alguns povos, dos quais fazem parte esses seres, são extremamente sensíveis a tudo o que é onda de forma. 

*** 

Pergunta: há uma correspondência entre o nosso Anjo Guardião e a nossa origem estelar? 

Pode existir, como pode não existir.

Isso é profundamente diferente, justamente segundo as suas Linhagens estelares.

Lembrem-se de que as Linhagens estelares também foram denominadas os seus Quatro Pilares.

Esses Pilares podem estar em ressonância com uma forma específica de Guardião que não significa
propriamente falar de um Anjo Guardião, mas de um Guardião, realmente. 

*** 

Pergunta: Por que, quando o ser humano foi criado, os Elohim não criaram, ao mesmo tempo,
formas de proteção contra a ingerência de outras entidades ou de outros mundos? 

Bem amada, compreenda bem que os Elohim jamais criaram o ser humano.

O ser humano é, muito além da sua humanidade, uma emanação d’A Fonte.

A criação consistiu em criar estruturas de carbono oriundas diretamente dos Mestres Geneticistas.

Esta estrutura de carbono funcionou, de maneira Livre e Unificada, durante várias dezenas de milhões de anos.

Dessa maneira, então, a falsificação ou a penetração de princípios opostos e contrários à A Fonte é, na
realidade, extremamente recente em relação à história dos mundos em carbono.

A proteção é inerente à multidimensionalidade.

Deste modo, então, a permeabilidade humana, existente hoje, não existia anteriormente, pois o ser humano
estava Unificado.

Naquele momento, era possível, para ele, viajar de maneira multidimensional, no Espírito.

Apenas a partir da falsificação que esse processo de confinamento foi realizado, propiciando certa forma de
vulnerabilidade.



É preciso, contudo, então, especificar que as Entidades Criadoras que criaram esta matriz de carbono
Unificada, foram então obrigadas, elas próprias, a se sacrificarem para evitar que a sua criação não fosse

confinada e perdida.

Assim, portanto, a cada ciclo e a cada ciclo existindo desde 300.000 anos, foi o sacrifício do que vocês
chamam de Elohim que permitiu não perder o seu Espírito.

Nós então mantivemos, de algum modo, uma Unificação, mesmo isso não se tornando aparente, exceto em
alguns momentos, como agora.

Quando há o confinamento de um sistema, seja ele qual for, este confinamento corresponde a um isolamento,
a uma fragmentação e a uma ausência de comunicação com o que está fora.

Querer estabelecer a comunicação em períodos não propícios simplesmente provoca a destruição deste
sistema confinado (o que não era, evidentemente, o objetivo) e a destruição do que está ali contido, ou seja, no

caso, vocês. 

*** 

Pergunta: isso dá a impressão de estarmos no laboratório, testados pelas outras Dimensões. 

Bem amada, a palavra laboratório não é inteiramente apropriada.

A palavra mais correta é Planeta Prisão.

Bem amada, você está na prisão, você não está em um laboratório.

A prisão tem apenas um único objetivo e ele está longe de ser espiritual ou evolutivo.

Ele consiste simplesmente em proporcionar mão de obra e, além disso, alimento.

A experiência de laboratório, no sentido em que você parece compreendê-lo, seria muito prejudicial à mão de
obra.

O alimento sendo compreendido e entendido em todos os sentidos: um alimento emocional, um alimento
mental e, evidentemente, o alimento no sentido físico.

Não se esqueçam de que vocês se conceberam e foram concebidos como seres Livres portadores de uma
alma e de um Espírito.

A alma e a matéria e o corpo físico foram confinados.

O objetivo foi o de proporcionar mão de obra e alimento.

Não há outros termos que possam se aplicar a isso.

Não se esqueçam, tampouco, de que, para os Dracos, os animais são vocês, nós já lhes dissemos isso. 

*** 

Pergunta: em que o fato de que a humanidade pudesse desaparecer causaria problema? 

Isso seria a perda definitiva do Espírito e a desconstrução do Espírito. 

*** 

Pergunta: em que o Espírito é útil para A Fonte? 

Eu não estou certo de ter apreendido o alcance desta pergunta muito metafísica.



Fora da prisão, não há noção de utilidade, há a concepção de vida Unitária e Livre.

A utilidade resulta do conceito de predação, unicamente presente em meio a esta prisão ou em outras prisões. 

*** 

Pergunta: é verdade que A Fonte tem necessidade das experiências que nós vivemos? 

Bem amada, A Fonte se reflete e se espelha em vocês, assim como vocês se refletem e se espelham n’A
Fonte quando vocês estão Unificados.

A palavra necessidade não corresponde à Verdade.

A Vida É.

A Criação É.

Os princípios da Criação são todos oriundos do princípio da Graça.

Assim, um Criador, seja qual for a Dimensão que foi criada, é obrigado a acompanhar esta Criação, até que a
sua criação se torne superior ao seu próprio nível Vibratório.

Isso significa dizer que um Criador de tal Dimensão prepara a criação de estruturas de qualidade cada vez mais
superior e cada vez mais complexas, ou mesmo cada vez mais densas, mas isso não é obrigatório.

Naquele momento, a Criatura deve, um dia, tornar-se, Vibratoriamente e em Consciência, mais elevada do que
o seu próprio Criador.

É este princípio que foi desrespeitado pelos Dracos, tendo levado à falsificação e à predação.

A Fonte não é um predador.

A Fonte é Vida e Criador ou Criadora: o princípio oposto ao conceito de predação.

 A Criação é Doação.

A predação é a ausência de doação.

A Ação da Graça é Doação.

A ação / reação absolutamente não é uma Doação.

Tudo pode ser concebido a partir deste princípio simples.

Agora, querer elaborar em meio ao mental e, portanto, à personalidade humana, uma concepção coerente d’A
Fonte, isso iria relevar de uma ilusão.

Porque, aí também, nenhum cérebro pode conceber o que é A Fonte.

Pode-se apenas viver os efeitos, diretamente no nível do Coração, mas jamais, jamais em meio ao intelecto. 

*** 

Pergunta: Uriel anunciou que Cristo estava de volta. Poderia desenvolver sobre isso? 

O retorno de Cristo é o retorno como Ele partiu.

Não procurem Cristo em um corpo ou em um Espírito, sobre esta Terra.

Todos vocês são Cristo, mas existe, em meio ao Sol, um Espírito denominado Cristo-Miguel ou Logos Solar,
vindo a vocês como Ele partiu.



Isso foi perfeitamente descrito no Apocalipse de São João.

Não procurem algum Cristo sobre a Terra, ele não seria Cristo, mas contra Cristo.

Cristo é um princípio, isso vocês compreenderam.

Cristo é uma emanação, isso também.

Cristo é Vibração e Consciência.

Cristo é como vocês: um Espírito.

Este Espírito que volta de novo como Ele partiu, ou seja, pelo Céu.

O problema é que o ser humano sempre imagina encontrar em um corpo de carne o que não é um corpo de
carne, o que é multidimensional, mesmo se alguns seres puderem ser portadores, doravante, em meio a esta

matriz, de um corpo de carne, sendo multidimensional, já que eles encontraram o seu Estado de Ser.

Cristo não possui um corpo de carne criado aqui, tal como vocês, mesmo se esse foi o caso há algum tempo.

Ele volta, então, com o corpo com o qual Ele partiu.

Mas não o procurem sobre a Terra.

Caberá, a cada um de vocês, revelá-Lo.

Isso lhes foi anunciado há muito tempo.

Isso lhes anunciado também pelo Arcanjo Miguel, no fim das Núpcias Celestes e durante as Etapas.

O que foi confirmado a vocês, hoje, pelo Arcanjo Uriel.

Mas esse retorno não é um retorno segundo a carne.

Lembrem-se: Cristo está vindo para revelá-los e liberá-los, trazendo a Espada da Verdade.

Ele não vem para salvá-los, contrariamente ao que quiseram fazer passar algumas crenças.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem se salvar.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem abrir a porta para Cristo. 

*** 

Pergunta: Cristo-Miguel e Ki-Ris-Ti são duas entidades ou será que se trata do mesmo Espírito? 

Existe um princípio.

Esse princípio é denominado Ki-Ris-Ti.

Esse princípio é vivido por todos os Filhos da Lei do Um.

Ele significa Filho Ardente do Sol ou Filho revelado à Luz.

É um título, uma função, uma emanação, independente de um Espírito específico.

Houve, nesta parte de Multiverso, de Super Universo, uma Consciência vivendo Cristo, na totalidade,
inicialmente.

Desde então, outras Consciência têm vivido, na totalidade, a Dimensão de Cristo.



A junção Cristo-Miguel ou o nome Cristo-Miguel corresponde efetivamente à integração, em meio ao princípio
solar Crítico, ao princípio Micaélico.

É um processo denominado incorporação.

Assim como um ser humano pode ser incorporado, do mesmo modo, um Espírito Solar pode ser incorporado
por um Espírito situado além no nível dimensional.

É exatamente o que acaba de acontecer com Cristo, chamado doravante, desde alguns anos, de Cristo-Miguel.

Ele é portador da Vibração Ki-Ris-Ti, Ele é portador da Vibração de Miguel, assim como vocês são portadores
da Vibração de Cristo, da Vibração de Miguel e da Vibração de Maria.

Portadores da Vibração e portadores, também, deste DNA, na totalidade. 

*** 

Pergunta: é preciso que nos equilibremos nesses três princípios no nível do nosso Coração? 

É exatamente o que foi realizado pelo princípio de Unificação da Nova Tri-Unidade. 

*** 

Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito da Espada da Verdade? 

A Espada da Verdade ou Espada de Miguel ou a Língua de Cristo é o que vem queimar o que não é da
Verdade.

A Espada da Verdade vem cortar o que não é da Verdade.

A Espada da Verdade vem decantar o que é pesado daquilo que é leve.

A Espada da Verdade é o Fogo do Céu vindo restaurar a Verdade e a Unidade.

Assim, evidentemente, segundo um olhar que eu denominei escatológico, isso poderia ser chamado de
julgamento final, de fim dos tempos ou de fim do mundo.

Efetivamente, aquele que ficar confinado em suas próprias crenças, que tiver seguido algo de exterior a ele e
que não tiver realizado o Ser, irá viver, de maneira muito real, o fim do mundo, o fim das suas ilusões e, então, o
julgamento final, no sentido escatológico que não tem outra realidade senão uma realidade inscrita em meio a

uma crença, mesmo se ela se manifestar por fatos tangíveis, na sua Dimensão.  

A humanidade, no decorrer desses últimos 320.000 anos, passou, muitas vezes, por esta destruição.

A destruição não é o fim, uma vez que, de qualquer modo, a alma está prisioneira em meio à matriz, até agora.

O que acontecia depois de um fenômeno de destruição?

Os mesmos retornavam, eram bloqueados nesta prisão, reproduziam-se neste mundo, cresciam,
multiplicavam-se e serviam de novo como mão de obra e como alimento, sempre com a promessa de um além

melhor, sempre com a promessa de uma Luz, sempre em outros lugares. 

*** 

Pergunta: a representação da Merkabah individual, sob a forma de duas pirâmides encaixada uma
na outra, corresponde a uma realidade? 

Isso corresponde a uma forma simplificada da verdadeira Merkabah que seria um cristal de 144 faces.

A forma da dupla pirâmide encaixada lembra a Merkabah Interdimensional.



Agora, a Merkabah Interdimensional coletiva é uma associação de Merkabah Interdimensional individuais,
associando-se para formar o que eu chamaria de Embarcação de Luz.

Essa Embarcação de Luz vai se assemelhar a um ser multidimensional denominado a Pomba ou, ainda, a
forma original de um Arcanjo.

Essas estruturas Vibratórias mutáveis não são estáticas.

A partir do momento em que vocês penetram no seu Corpo de Estado de Ser, a Merkabah não é o veículo,
mas é o agente de transferência em meio ao Estado de Ser.

O Corpo de Luz nada tem a ver com a Merkabah.

A Merkabah Interdimensional coletiva pode ter a ver com o Corpo de Luz, já que ela é um agregado de Corpos
de Luz, de Consciências liberadas, evoluindo em meio a um espaço Vibratório de idêntica densidade e

temporalidade. 

*** 

Pergunta: de que maneira representamos uma mão de obra? 

A mão de obra é uma Consciência que é utilizada para servir outra Consciência.

O objetivo era o de extrair alguns elementos presentes neste mundo antes da sua falsificação.

Esta extração se refere, no que diz respeito aos Dracos, antes de tudo, às moléculas e às partículas de ouro,
das quais se alimentam esses Dracos.

O que explica que resta, sobre este planeta, muito pouco ouro.

A mão de obra significa isso.

É então, de algum modo, um serviço, não livre, mas um serviço obrigado.

Isso se denomina também a predação. 

*** 

Pergunta: hoje, concretamente, não há quase mais ouro. Então, por que esse sistema continua desta
forma? 

Mas há a extração das emoções e do mental, dos quais se nutrem aqueles que vivem nos Planos
intermediários. 

*** 

Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

************
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Eu sou Hildegarda de Bingen.

Bem Amados Irmãos e Irmãs, é com grande prazer que estou entre vocês.

Eu irei me expressar, essa noite, no seu espaço, sobre uma série de leis gerais que permitiram realizar o trabalho que
eu fiz na minha vida, dos quais eu vejo que alguns opus são utilizados hoje.

Obviamente, eu não vou voltar ao que foi escrito naquele momento, mas dar mais os fundamentos e as regras que
permitiram elaborar todo esse conjunto de conhecimentos centrados sobre a evolução do corpo.

Eu lhes expressei, há pouco tempo, a minha experiência, que me levou a viver coisas que eu qualificaria de
‘inusitadas’ na minha época (*).

Eu vou tentar expressar, com palavras, o que me conduziu, a um dado momento, a considerar aplicar o que eu via e
percebia nas Dimensões que vocês chamam, hoje, de Unificadas, com relação à influência do que é denominado

Quatro Viventes ou também os Hayoth Ha Kodesh, ou Serafim, ou Seres de Fogo.

Porque é, de fato, através desse contato especial que eu pude me deixar impregnar e extrair certa forma de
conhecimento aplicável à Vida, a toda forma de Vida.

***

Existe um princípio, nas Dimensões Unificadas, muito específico.

Esse princípio foi chamado de ‘princípio de similinum’.
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De fato, desde os planos mais etéreos, ou os planos mais próximos da Vibração original, até os planos mais
afastados e mais densos, existe uma continuidade e uma simultaneidade Vibratória ou de Consciência, fazendo com

que no elemento mais afastado se encontre a assinatura ou a marca do elemento mais próximo da Fonte.

Assim existe, nos diferentes reinos presentes sobre o mundo onde eu vivi e onde vocês
vivem, semelhanças e ressonâncias específicas, permitindo reunir-se a um dos Quatro Viventes ou a uma proporção

relativa específica de cada um dos constituintes diferentes dos Quatro Viventes.

O ‘princípio de similinum’, no qual eu me baseei, nas camadas que eu qualificaria de intermediárias, permitindo
conduzir até os reinos presentes sobre a Terra, foi, sobretudo, ligado ao que eu chamaria de forma, de cor.

Evidentemente, não é questão de passar em revista o que eu vivi Interiormente pelo conhecimento direto e transcrito,
em seguida, pelas palavras e, portanto, pelo mental.

Não é questão de lhes dar esta ‘lei de similinum’ para cada objeto ou para cada elemento existente em um dos reinos
em correspondência com o corpo humano.

Isso seria extremamente fastidioso e indigesto.

De fato, este conhecimento está inscrito no Coração, porque vocês são constituídos, e nós somos constituídos, onde
quer que estejamos, de uma ‘proporção relativa’, diferente, de cada um dos quatro elementos.

Tudo é organizado, estruturado dimensionalmente, temporalmente, espacialmente, por esse princípio.

***

Assim, o que é chamado de elementos (a água, o fogo, o ar, a terra e o éter) é constituído de uma Vibração
específica.

Esta Vibração, de acordo com a mistura e de acordo com a Dimensão em que ela vai se exprimir, vai tomar,
literalmente, uma forma, uma cor e uma série de características das quais o Arcanjo Anael lhes falou longamente (**).

Há, portanto, uma ‘ressonância’ de ações existentes não importa em qual produto da natureza, permitindo reunir-se
à sua Essência.

Alguns seres captaram esta Essência com os meios que, ainda hoje, são perfeitamente conhecidos daqueles a quem
se chama de Quatro Viventes, que consistem em captar a quintessência Vibratória de uma forma precisa.

Além disso, existe, no ser humano, uma ressonância de forma específica.

Esta ressonância de forma específica pode ser empregada, por exemplo, como o venerável Sri Aurobindo, quando ele
se dirige a vocês, permitindo-lhes realizar as posturas que colocam em jogo uma série de ressonâncias e de

Vibrações.

Além disso, a alma, prisioneira desta matriz é, ela também, constituída em ‘partes relativas’ desses quatro elementos.

A associação varia ao infinito, uma vez que ela irá tanto para almas como para Espíritos, tanto para almas como para
corpos.

O objetivo, pelo conhecimento do Coração, é, portanto, fazer ressoar uma forma, em seu conhecimento, em todas as
Dimensões.

É através desta ressonância de forma (que é, de fato, o que eu poderia chamar de empilhamento ou encaixamento de
formas em outras formas) que se realiza o ‘princípio de similinum’ ou de similitude.

***

Assim, a Vibração de uma alma, expressa no seu mundo (que foi o meu) por um nome, é portadora de



uma assinatura, de um selo, se preferirem, específico.

Do mesmo modo que Paracelso identificou as assinaturas para os planetas, as assinaturas para os Arcanjos, e então
‘ondas de formas’ pertencentes à 2ª Dimensão, permitindo colocar em ressonância a forma de vida inscrita em uma

Dimensão superior, como nesta Dimensão.

Assim, é possível, da mesma maneira, além da 2ª Dimensão, encontrar uma ressonância, uma assinatura
Vibratória ligada a uma forma, antes de tudo, em ressonância com uma alma.

Existem, na alma humana, como na personalidade ou no corpo, anomalias.

Essas anomalias estão inscritas na lei de ação/reação, de falsificação.

Essas anomalias se manifestam de diferentes modos e são chamadas, pelos humanos, de doenças.

Essas doenças estão ligadas à anomalia de um ‘encaixamento’ que vem interromper a lei de encaixamento ou de
ressonância existente desde o plano mais elevado até o plano mais denso.

Existe, para cada anomalia constatada, uma ressonância específica de encaixamento, vindo, literalmente, localizar o
que não se encaixa mais.

Há, então, uma restauração pela Vibração, bem além da química, bem além do que é absorvido, mas diretamente
ligada a uma ‘ressonância de formas’, permitindo, literalmente,curar um buraco ou um desequilíbrio ou um defeito de

encaixamento.

É desta maneira, esquematizando ao extremo, pelas palavras, que eu consegui, em minhas experiências de contato
com os quatro Elementos (ou Rodas nas Rodas, como alguns profetas descreveram), poder, para cada caso
específico, ter uma resposta Vibratória, do mesmo modo como do que dão os Hayoth Ha Kodesh, há uma

‘ressonância precisa’ de algumas Vibrações com as anomalias que podem ser localizadas de maneira muito ampla.

***

Do mesmo modo pode-se também se dirigir diretamente ao princípio que existe através de um vegetal, por exemplo,
ou de uma especiaria, do mesmo modo.

Isso é também aplicável às essências chamadas de perfumes, permitindo, aí também,compensar, em um certo estado
Vibratório de encaixamento, uma anomalia existente.

Seria extremamente complexo (e isso poderia se fazer) desvendar todas as ressonâncias existentes entre tal vegetal
e tal sobre-encaixamento ou desencaixamento existente no nível da alma humana ou da personalidade humana.

Obviamente, cada ser humano é diferente, porque ele carrega, ele mesmo, uma assinatura diferente, mesmo no
mesmo encaixamento ou sobre-encaixamento.

Assim, pode existir, a um dado momento, para um determinado ser humano, uma forma existente na natureza que
permite controlar (sem se opor) diretamente uma anomalia de encaixamento, sem recorrer às leis da dualidade,

unicamente pela ‘lei de ação da Graça’ e da ressonância mais íntima da pessoa.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem caros Irmãos e bem caras Irmãs, é um prazer para eu me reencontrar na Vibração humana.

Eu lhes desejo, a todos, o melhor e o mais belo.



Eu lhes digo, provavelmente até um próximo dia.

Até logo.

************
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 ~ ANÚNCIO DA BOA NOVA: RETORNO E REVERSÃO ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença em sua Presença, que
a Alegria, a Paz e a Verdade estejam com vocês.

Num momento onde minha Presença em sua Presença, como minha Presença perto desta Terra, anuncia a boa
nova: Retorno e Reversão.

Reversão para a Unidade.

Reversão para a sua Verdade.

Eu sou o Arcanjo que anuncia o retorno.

Eu sou o Arcanjo que realiza a reversão, hoje.

Num momento em que a Terra, num momento em que o Sol, num momento em que sua Presença é liberada e
revelada, eu venho anunciar a boa nova.

Eu venho estabelecer, com vocês, a tripla Unidade anunciando o retorno, em vocês, como no exterior de vocês, sobre
esta Terra, da Vibração e da Presença de Ki-Ris-Ti, já desperto em vocês, voltando em potência, em Vibração e em

majestade, da mesma maneira que ele partiu.

Além de nomes, além do que foi transformado sobre esta Terra, o que se restabelece, por sua Presença, é a
Verdade, a Alegria de sua Presença e da Presença de vocês.

Eu sou o Arcanjo da ‘Nova Aliança’, aquele que anuncia em seu Ser Interior, pela Vibração de minha Presença, pela
Vibração da Terra revelada, santificada e sacrificada.

***

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês para preparar o retorno.

Pelo seu trabalho, pela sua Vibração, vocês permitiram e chamaram isso.

O espetáculo que de desenrola em seus Céus, sobre sua Terra, não deve de modo algum fazê-los perder de vista
que definitivamente é o retorno do seu Coração – e pelo seu Coração – para a Verdade.

Ele o havia dito a vocês.

Ele era o Alfa e o Ômega, o caminho, a Verdade, a Vida.

Ele se restabeleceu, hoje, no Alfa e no Ômega, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Juntos, durante esse tempo que me é atribuído, antes do início de seu trabalho das 12 Estrelas (ndr: o acolhimento
de sua energia, às 19 horas, hora francesa no relógio [16h00 – hora de Brasília]), nós vamos unificar, em totalidade,

o Triângulo do Coração, permitindo a vocês, por sua ação e por sua Presença, o restabelecimento total desta
Verdade.

Pela Vibração de minha Presença e pelas palavras pronunciadas agora, acolhidas em seu Coração e Vibradas da
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mesma maneira, vamos acender, em conjunto, as três velas do tabernáculo.

*

Is-Is. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Miguel. Presença.

... Efusão Vibratória ...

*

Ki-Ris-Ti. Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Fogo de cima e Fogo debaixo.

Fogo do Céu e Fogo da Terra.

Fogo do Éter.

Unidade e Alegria.

Reencontros.

Despertar de sua memória de Eternidade.

Sementes de Estrela.

Sementes do Um.

Liberdade.

Presença.

Amor Vibral.

Luz eterna.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Minha Luz e minha Presença acompanham Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, a hora chegou.

O tempo está cumprido.

Bênçãos.

Presença.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante seu trabalho, e desde essa noite, a Luz brilha de novo em seu Coração.

Que a Graça de A Fonte Una os preencha com sua Presença.

Eu permanecerei, quanto a mim, de hoje em diante e a cada dia, presente como testemunha da Nova Aliança que
vocês realizam a cada dia e, em breve, a cada minuto e a cada sopro do que vocês são.

Paz e gratidão.



Para logo, em Eternidade.

Até breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como de hábito, para aqueles que não me
conhecem, eu sou chamado de «Chefe Croûton», ou seja, aquele que preside os Melquisedeques e eu fui Omraam

Mikaël Aïvanhov quando da minha última vida, para aqueles que vêm aqui pela primeira vez. 

Então, o meu modo de proceder é sempre o mesmo, se quiserem.

O meu prazer (que é também o seu, eu espero), é responder às suas questões, porque através das suas questões
gerais, é claro, é evidente que muitas pessoas que vão ler, depois, o que eu contei como tagarelice ficarão, elas

também, muito contentes por encontrarem algumas respostas, ao menos eu o espero. 

Então, inicialmente, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos. 

A palavra está com vocês.

*** 

Questão: como analisar o que acontece no corpo, atualmente?

Isso pressiona, hein, não é?

Então, vocês são muitos, eu diria, segundo sua evolução e seu destino, a viverem percepções muito, muito
específicas. 

Então, não se vai fazer um catálogo, porque se eu lhes perguntasse, a vocês, aqui, vocês teriam todos percepções
similares em alguns lugares e percepções diferentes em outros lugares. 

O que acontece no interior do seu corpo, hoje, e da sua Consciência, é exatamente a mesma coisa que o que
acontece no seu Céu e sobre a sua Terra. 

Então, o que acontece?

Sobre a Terra, eu já anunciei há cinco anos, que viria o momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico
se reacenderiam.

Isso se realizou desde o início deste ano. 

Há os relevos vulcânicos, vocês sabem, os vulcões que fazem como montanhas, que se despertam por toda parte
sobre o planeta. 

Há agora o que se chamam as Caldeiras [crateras], ou seja, as zonas magmáticas muito maiores do que os relevos
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vulcânicos, que estão se despertando e entrando em erupção. 

No seu corpo, o que acontece?

A pressão que vocês sentem, quaisquer que sejam as palavras e as percepções que vocês utilizam são, para a maior
parte, ligadas ao que se chama o despertar da Kundalini. 

Então, obviamente, o despertar da Kundalini pode causar dificuldades.

Essa dificuldade conforme vocês tenham feito, ou não, o trabalho de descida do Espírito Santo ou da radiação do
Ultravioleta, das partículas Adamantinas, se preferem. 

Mas a humanidade, em sua totalidade (mesmo os que não compreendem nada, que não sabem do que se trata) vive,
seja ao nível do corpo, seja ao nível da Consciência, transformações consequentes, ligadas ao que acontece sobre a

Terra e ao que acontece no seu Sol. 

Para os que têm ainda a fibra romântica ou meditativa solar, que olham o sol, o que vão ver?

Que o sol nada mais tem a ver com o sol que existia há ainda 10 anos.

É uma evidência: a irradiação, o espectro de emissão não é mais de modo algum o mesmo, é claro. 

Isso prepara a transformação que foi anunciada há muito tempo, já, por Séréti, sobre a qual ele voltou, ou seja, a
transformação desse sol em um gigante vermelho. 

E depois, há também as Embarcações no céu, as Embarcações que vêm de toda parte, aliás. 

Portanto, há modificações importantes que se produzem ao nível de seu corpo, de sua cabeça e também, é claro, de
seu Coração. 

Lembrem-se do que disse Sri Aurobindo.

A mutação solar em curso está ligada à liberação do sol, mas também ao trabalho notável que vocês realizaram pela
constituição, como disse o Arcanjo Miguel, da Merkabah interdimensional coletiva, que lhes permitiu restabelecer,

literalmente, a conexão entre o núcleo cristalino da Terra e de Sírius e, também, do núcleo cristalino da Terra com o
Centro Galáctico. 

E vocês são (nós somos todos) religados a esse núcleo cristalino, por Sírius, é claro, que é o lugar de onde vêm os
Mestres geneticistas que criaram as estruturas em carbono que eu chamaria livres, mas também por sua Dimensão

estelar, quer dizer, sua Dimensão de ‘Semente de Estrela’, que está diretamente inscrita na matriz cristalina da Terra. 

Portanto, vocês liberaram a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês liberaram o sol, o que faz com que, agora, se vocês fazem a experiência de se colocarem ao sol, pela manhã, a
irradiação solar vai chegar diretamente no Coração.

A irradiação não chega mais pela cabeça. 

Nós tivemos, vocês tiveram êxito em desviar a cabeça.

Cortou-se a cabeça, está muito bem.

E tudo isso, vocês o vivem. 

Então, para alguns que ainda têm resistências, serão problemas «psicológicos», noções de apego: tem-se dificuldade
para se separar de algo, de situações, de um modo de pensamento, de pessoas. 

Para outros, será um sentimento de Alegria extrema. 

Tudo depende do modo com que vocês prepararam, de algum modo, o seu futuro e a sua evolução. 

Como o sabem, nós estamos nos últimos instantes desta Dimensão, os quais cada um vive a seu modo. 

Do mesmo modo, se querem, quando se anuncia a alguém que há uma doença e que ele vai morrer de um câncer, há
vários modos de tomá-lo, mas eu creio que o Bem Amado Sri Aurobindo desenvolveu amplamente sobre isso, através
do choque da humanidade que está se produzindo que é, de fato, a revelação, vocês compreenderam, da Dimensão

extraterrestre e, sobretudo, das outras Dimensões. 

As partículas Adamantinas estão agora cada vez mais presentes na superfície da Terra e vocês têm também a
possibilidade de sintetizá-las, vocês mesmos, literalmente, por intermédio da ‘alquimia’ fotônica, restituindo à Luz a

sua verdadeira conformação de origem, constituída de seis fótons, o que se chama o ‘hexafóton’, também chamadas
de partículas Adamantinas.

É exatamente isso que vocês vivem. 

Então, há quem não vai dormir, há quem vai dormir todo o tempo, há quem vai viver os pesos do corpo, outros que
vão viver sentimentos de leveza. 

É o mesmo processo que está a caminho para todo o mundo, mas que é em função da sua própria capacidade para
o abandono à Luz. 

Alguns de vocês o realizaram.

Outros ainda não realizaram e, outros enfim jamais irão realizá-lo.

Mas isso é um destino que é pessoal e um caminho que é diferente para cada um. 

Mas o que vocês vivem, nesse momento, como lhes foi dito por várias pessoas, vai, dia a dia, até o final do ano, se
amplificar. 



Haverá mais, como nos 30 anos anteriores, ‘montanhas russas’, ou seja, com fases de subida e fases de calma.

Vocês estão em uma fase de elevação constante, agora, da Luz.

E isso não irá parar mais de modo algum. 

Vocês o sentem, aqueles que seguem, por exemplo, o trabalho da Merkabah interdimensional coletiva, à noite, eu
creio, às 19h (16h – horário de Brasília), em que nós os acompanhamos. 

Obviamente, naquele momento, são momentos de conexão que os conectam com o quê?

Com a Merkabah interdimensional coletiva, mas também com o conjunto dos outros seres humanos do planeta que
realizaram esse trabalho do corpo de Luz, o trabalho ascensional. 

Vocês estão, se quiserem empregar palavras que gostam, em plena translação dimensional e em pleno processo
de Ascensão, que irá se desenrolar, isso lhes foi anunciado, entre imediatamente e muito pouco tempo.

Quer dizer, agora.

*** 

Questão: hoje, o fato de observar o sol apresenta um perigo?

Mas, cara amiga, eu jamais disse para observar o sol.

Eu disse para ‘acolher’ a sua irradiação no Coração.

Não é questão de ali colocar os olhos. 

O sol emite irradiações profundamente diferentes.

Elas têm a mesma capacidade para queimar a retina, mesmo se alguns se aperceberem de que podem olhar o sol de
frente, sem problema.

Mas, assim mesmo, não se deve generalizar. 

Quando eu digo ‘observar o sol’ é observar com o Coração, não com os olhos.

Há riscos de queimadura enormes.

*** 

Questão: aqueles que não alcançarem o corpo de Estado de Ser irão permanecer na matriz?

Não, a matriz não existirá mais, nós já dissemos. 

Hoje, o que acontece?

Há seres humanos que seguiram o que se chamaram os ‘Casamentos Celestes’.

Eles viveram uma abertura espiritual.

E depois vem um último momento, do qual o Arcanjo Anael falou-lhes longamente no ano passado, que é o momento
(simbolicamente ilustrado pela vida do Cristo na Cruz, a Crucificação), ou seja, da morte do ego, do abandono da

personalidade e o fato de abandonar, também, os mundos em carbono para se juntar ao Estado de Ser. 

Há seres que viveram um pouquinho o Samadhi, a abertura da Coroa Radiante do Coração, e eles se apercebem do
quê (e é a liberdade deles)?

Que eles não querem ir para os mundos que não são de carbono.

Eles se atêm à materialidade. 

Mas como a matriz não existirá mais, essas almas (uma vez que a alma irá persistir para eles) serão transferidas aos
mundos de 3D Unificada, sejam humanos, sejam não humanos. 

Vocês podem se reencontrar junto aos Arcturianos ou junto aos Vegalianos, por exemplo.

Nós somos para a mistura de raças, nós também. 

Lembrem-se de que a realização do Si (ou seja, a Vibração das Três Lareiras, o alinhamento das Três Lareiras)
permite aceder à Alegria interior, ou seja, ao Samadhi.

Mas o Samadhi não é o final, é uma etapa. 

Depois, é preciso ‘passar no Estado de Ser’.

E depois, há seres que estão muito bem no Samadhi e que têm ainda vontade de viver a personalidade.

Quer dizer que eles foram tão condicionados pelo poder sobre o outro que eles querem ainda ‘exercer poder sobre o



outro’. 

Isso vocês observam nos casais, nas organizações, nas sociedades secretas. 

Portanto, há seres que estão perfeitamente conscientes de que a Luz se manifesta, mas não têm ainda vontade de
regressar à casa. 

É a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

Eles farão a escolha deles em conhecimento de causa. 

Mas não há noção de julgamento de valor ou de nota que é dada.

Cada um vai para onde quiser e, sobretudo, para onde o levar a sua Vibração.

Porque há seres que dizem, por exemplo, no nível da personalidade: «eu quero permanecer em um corpo», mas eles
têm uma Vibração tão elevada que eles não poderão manter um corpo de 3ª Dimensão, porque já penetraram o

Estado de Ser. 

Há outros, em contrapartida, que clamam, por toda parte, que eles querem a Luz que realizaram.

Mas o ego está tão presente que eles jamais irão à 5ª Dimensão.

Mas eles não irão, tampouco, aos mundos matriciais, está terminado para este universo local. 

Por conseguinte, vocês jamais estarão mais cortados da Fonte.

A informação da Fonte, a confiança, a orientação do Coração, tornar-se-á agora a única real, qualquer que seja o seu
futuro e qualquer que seja a sua evolução, seja na 3D Unificada, na 5D, na 11D ou outras.

*** 

Questão: não fechar definitivamente a porta do ego é devido exclusivamente à ausência de abandono
completo à Luz?

O não abandono completo ao Estado de Ser, à Luz, está sempre ligado ao medo, de maneira fundamental.

Os seres que, por exemplo, dão «marcha à ré», é o medo, o medo de perder.

Mas isso se junta ao abandono. 

É exatamente o que Sri Aurobindo lhes disse com relação ao ‘choque’ da humanidade. 

Hoje, muitos de vocês vivem percepções de pressões, de explosões, de funcionamento mesmo, ao nível do cérebro,
de maneira multidimensional, quer dizer que vocês tratam não de uma informação ao mesmo tempo, mas de milhares.

Isso lhes chega, para milhões de pessoas, às 19h (16h no horário de Brasília) sobre a Terra, viver, portanto, este
aspecto multidimensional. 

E depois, há quem não queira ir mais longe.

Eles adoram a personalidade deles, eles adoram o corpo, eles adoram, sobretudo, o poder. 

E, no entanto, são seres que têm coração tanto como vocês, tanto como os outros.

Mas eles fizeram escolhas.

E essas escolhas, agora, são irreversíveis. 

Entre essas atrações, se quiserem, do ego (que não são do ego, no sentido negativo, ainda uma vez) retenham três
palavras: sedução, poder, sexualidade. 

Mas, antes de tudo, o poder. 

Enquanto existe em vocês um poder expresso sobre o outro, vocês não podem tocar sua potência Interior.

Vocês não podem tocar sua liberdade enquanto vocês não atribuem a mesma liberdade ao resto do universo.

É tão simples assim. 

Ora, a não crucificação do ego é o ‘medo do ego’.

É a frase que pronunciou o Cristo na Cruz: «Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?».

É o sentimento final, se querem, no qual vocês estão «em particular».

É o abandono à Luz.

Vocês não podem mais contar com nada que existia anteriormente.

Vocês não podem contar com nada de exterior ao que vocês são, em Verdade, na profundeza de vocês. 

E essa ‘passagem’, que foi, aliás, denominada primeiramente o switch, a passagem da personalidade à Vibração do
Coração, mas não é a finalidade.

A finalidade, como lhes disse o Arcanjo Anael, era o abandono à Luz. 



O que é o abandono à Luz?

Eu volto muito brevemente sobre isso.

É deixar agir, em sua vida, a Inteligência da Luz.

É: «que a Tua Vontade seja feita e não a minha»: a vontade da Luz, porque ela sabe o que é bom para vocês. 

Se a Luz os fizer mudar de coisa ou de pessoa ou de situação, ou do quer que seja, vocês devem aceitar,
inteiramente.

É isso o abandono à Luz.

E é apenas através desta perda de poder sobre a materialidade que se realiza a potência do Estado de Ser.

Não há alternativa. 

Ora, desde a realização da Merkabah interdimensional, muitos seres humanos foram confrontados com escolhas:
definitivamente, renunciar à personalidade ou recair na personalidade. 

A personalidade não é negativa, ela pertence aos mundos de carbono.

Ela não existe no nível dos mundos Unificados. 

Portanto, aqueles seres decidiram, consciente e deliberadamente, prosseguir nos caminhos da materialidade, não
mais dissociada, mas Unificada.

Eles não estão prontos ou eles não querem abandonar o corpo de carbono. 

Isso dito, eles o abandonarão assim mesmo, aqueles que partirão sem o corpo.

Mas os que partirão com o corpo abandonarão assim mesmo, um dia, esse corpo, para tomarem outro corpo, ao nível
dos sistemas solares onde eles forem teleportados, de algum modo. 

Portanto, se querem, há escolhas cruciais (cruciais é o caso de dizer, é a Cruz, é a Crucificação) que são efetuadas
atualmente. 

E vocês têm até 21 de dezembro para efetuá-las.

Depois, acabou, as portas são fechadas para aqueles que têm ainda, como eu disse neste verão (inverno, no
hemisfério sul), as nádegas entre duas cadeiras. 

Mas, depois, acabou.

Dir-se-ia, como se diz isso..., a sorte, o destino está selado, definitivamente.

*** 

Questão: as oportunidades se apresentam para reiniciar a atividade artística que eu abandonei. Deixar de
fazer seria uma forma de abandono à Luz?

A partir do momento, cara amiga, em que não é você quem decide e que isso lhe cai em cima, assim, se você não
procurou reiniciar algo, naquele nível, é a Inteligência da Luz, é claro.

Todo o mundo não tem que parar de trabalhar.

*** 

Questão: o que você nos aconselha fazer até 21 de dezembro?

Se fosse na minha vida eu diria: orar, orar, orar. 

Agora, vocês sabem que a oração é um ato, geralmente, emocional. 

Portanto, a melhor maneira é ‘pedir’.

Não se pode pedir o abandono à Luz.

Pode-se pedir à Luz que os preencha totalmente. 

Lembrem-se de que vocês têm a possibilidade de se conectarem com a Merkabah interdimensional coletiva a
qualquer momento do dia e da noite, independentemente mesmo do horário das 19h [16h em Brasília]. 

Que vai acontecer se vocês pedem conscientemente a conexão à Merkabah interdimensional coletiva?

A Coroa Radiante da cabeça, as 12 Estrelas de Maria, vão se acender umas após outras. 

Naquele momento, peçam e instalem em vocês o Triângulo Tri-Unitário do Coração. 

Se vocês realizarem isso, todo o resto não tem mais qualquer espécie de importância e irá se realizar assim mesmo. 

Eu não disse para se colocarem como Buda, sob uma árvore e permanecerem assim até 21 de dezembro, não é?



Mas, se vocês tiverem alguns minutos no dia para fazer isso, assim como se vocês tiverem alguns minutos para se
colocarem frente ao sol, pela manhã, de olhos fechados, vocês irão sentir o que acontece, é uma evidência.

***

Questão: a alma teria medo da sua própria morte, no momento em que a matriz não existir mais?

Não, a alma é considerada como um ‘intermediário’ entre o corpo e o Espírito.

A alma tem uma existência própria.

A personalidade tem uma existência própria.

O Espírito tem uma existência própria. 

É a conjunção dos três que realiza a Verdade e a Luz, no nível desse mundo como de todos os mundos, quaisquer
que sejam os corpos, aliás. 

Agora, o Espírito, a alma, a personalidade se desvendam e se revelam um ao outro.

É o ‘princípio da ressurreição’. 

Então, obviamente, o medo da morte está inscrito no seu cérebro reptiliano.

É um fator a superar, porque, até prova em contrário, a morte é considerada como o ato o mais horrível que possa
acontecer à personalidade.

É claro, eis que ela não existe mais no momento da morte. 

Portanto, ela vai tudo fazer para negar ou retardar a morte.

É o que foi chamado, eu creio, o ‘instinto de sobrevivência’, não é? 

Este instinto de sobrevivência que, como seu nome o indica, está inscrito diretamente nos cérebros arcaicos, os
cérebros dos répteis, que está na sua cabeça. 

Por exemplo, se vocês colocam a mão sobre algo que queima, antes que sua Consciência diga: «isso queima», a
mão será retirada.

Esse é o instinto de sobrevivência. 

Por conseguinte, vocês têm que lutar contra o instinto de sobrevivência.

Como?

Descobrindo a verdadeira Vida e não a «sobre-vida». 

Vocês estão em um mundo, e nós estivemos em um mundo de sofrimento, de ilusões.

Nós estamos inteiramente nesse mundo em uma projeção holográfica que não tem qualquer substância, qualquer
realidade. 

Há uma realidade para a personalidade, eis que ela é procedente deste holograma, mas ela não tem qualquer
consistência nem qualquer realidade no nível do Espírito. 

Portanto, se vocês chegarem a despertar o Espírito no corpo físico, obviamente, vocês descobrem a verdadeira Vida.

Isso se chama o Despertar, a Iluminação, a Transfiguração e a Ressurreição. 

A partir daquele momento o medo da morte não pode mais existir.

Se ele ainda existir, é simplesmente porque vocês não alcançaram o Espírito.

É tão simples assim. 

Mas lembrem-se de que está inscrito no nível do cérebro arcaico.

E quando vocês descobrem a Luz, quando vocês ativam a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, ou o Triângulo
Sagrado, o que acontece?

Há modificações extremamente importantes que são produzidas ao nível do corpo físico como dos diferentes corpos. 

Eu creio que Sri Aurobindo empregou, para o medo, a palavra «secreção».

É uma secreção muito específica de química no cérebro.

Mas, do mesmo modo, o que se chama a Iluminação, o despertar à Luz Vibral, é também uma secreção, oposta ao
medo, eis que isso se chama a Alegria. 

Portanto, vocês não podem ter medo da morte e, ao mesmo tempo, reivindicar o fato de estar na Alegria.

Se vocês estiverem na Alegria, não há qualquer medo. 

A Alegria não é o oposto do medo, não confundir com o prazer.

O prazer vai dissolver o medo e, aliás, o ser humano passa seu tempo a procurar prazer, seja sexual, afetivo, no



poder, no exercício de uma profissão, de uma arte, não importa o que.

Isso propicia o prazer. 

O prazer é o que vem se opor ao medo.

Portanto, o prazer é feito para compensar o medo, o que não é de modo algum o caso da Alegria interior, que é um
estado Vibratório ligado ao Fogo do Coração. 

É a realização Crística, ou despertar em si a dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, o Filho Ardente do Sol.

Se preferirem: Ressurreição. 

Até 21 de dezembro vocês podem olhar, por exemplo, onde estão os ‘seus últimos medos’.

Não para colocar o dedo em cima, porque isso de nada serve.

Vocês não podem esvaziar um medo trabalhando em cima dele. 

Vocês podem apenas deixar agir a Luz, que vai dissolver, descristalizar esses últimos medos.

É o que muitos de vocês vivem nesse momento. 

Antes, as poeiras e as porcarias, colocavam-se sob o tapete.

Mas, aí, agora, retiraram o tapete e a Luz ilumina a poeira.

Não há meio de fazer de outro modo, além de tê-las aí, sob os olhos: as próprias faltas, as próprias insuficiências. 

Então, não se pode preencher uma insuficiência pela suficiência.

Isso é ainda a personalidade que age.

Não se pode varrer a poeira para colocá-la em outro lugar, ou fazer cara de não a ver.

Mas é preciso se abandonar, inteiramente, à Luz.

Apenas ela é capaz de vir na extremidade do que lhes é mostrado, do que lhes é percebido atualmente.

*** 

Questão: como estar seguro de que o que nos é pedido provém da Luz?

A Luz não pede jamais.

A Luz age e ela É. 

E são as circunstâncias de sua vida que vão se fazer no sentido da facilidade. 

Há um modo muito simples de compreender se é a Luz ou não, e de vivê-la: o que é da Luz se faz sem resistência,
sem sofrimento, se seguimos a Luz. 

Se resistimos à Luz, é claro, haverá sofrimento, de uma maneira ou de outra. 

Agora, muitos seres humanos vivem hoje, já desde 2-3 anos, o que eu chamo de ‘impulsos da alma’, como dizem
os Hayoth Ha Kodesh.

Os impulsos da alma são algo que emerge.

Não é necessariamente suave.

Isso pode vir nos sonhos, pode vir, assim, como um pensamento que chega, de um golpe se diz: «é preciso parar tal
coisa, tal relação, tal trabalho, tal região». 

Se for a Luz, isso se fará de maneira natural, sem forçar, sem poder.

Se isso não se fizer, é que não é da Luz. 

Há muitos seres humanos que vivem isso: eles decidem vender e, antes mesmo de terem colocado à venda, já está
vendido.

E há outros, eles pensam receber um impulso e isso não se vende.

Naquele momento, é preciso tirar as conclusões. 

O que se faz sob a influência da Luz Vibral é evidência, facilidade e Alegria.

Sempre centrado no que foi chamado de ‘4 Pilares’.

Se vocês permanecerem na sua estrada, entre o Alfa e o Ômega, se vocês estiverem em sua Ética pessoal, se vocês
estiverem em sua Integridade pessoal e se não for desviado pelo poder, pela vontade do ego, naquele momento, tudo

irá se colocar absolutamente no lugar para concretizar a Inteligência da Luz nesse plano.

*** 



Questão: por que viver períodos de Alegria Intensa sem razão, mas sem outro sentido?

A Alegria, por definição, se define sem objeto e sem apoio.

Não é a alegria de um reencontro, não é a alegria de uma vitória.

É um ‘estado de ser’. 

Fala-se de Alegria quando se realiza o Samadhi, quando a Coroa Radiante do Coração é percebida, quando a Coroa
Radiante da cabeça gira e quando, naquele momento, se estabelece um estado onde uma Alegria está lá. 

Para aqueles que vivem isso pelas primeiras vezes, é surpreendente, porque poderia ser assimilado a uma espécie
de exaltação, mas não é uma exaltação, é um estado de ser. 

É a Alegria da reconexão com o que vocês são, em Verdade, e não nesta projeção. 

Tomem um exemplo, é muito simples: vocês jogam um jogo, vocês desempenham um papel.

Vocês estão tão imersos nesse jogo de sociedade ou nesse jogo de vídeo (e, sobretudo os jogos de vídeo modernos,
eu creio que eles jamais têm fim, eu não sei como isso se chama), portanto, vocês estão ali dentro e vocês

desempenham um personagem.

Vocês se identificam a uma ‘projeção’. 

E bem, vocês imaginam a mesma coisa com vocês que estão aí, aqui, hoje.

Vocês estão num jogo de vídeo.

Vocês estão identificados a esse jogo de vídeo. 

Quando a Luz Adamantina se estabelecer inteiramente (o que eu chamei de ‘planeta grelha’, quando a Onda
Galáctica varrer esta Dimensão ilusória), o jogo não existirá mais. 

Portanto, estejam prontos para deixar o jogo e se juntarem ao que vocês são, em Verdade, ou vocês não estão
prontos. 

É uma mudança total de paradigma. 

Então, a alguns anos, as pessoas não haviam compreendido assim.

Elas estavam persuadidas de que a Luz iria chegar, que a Luz iria torná-las felizes e que a rotina da vida na 3ª
Dimensão iria continuar. 

Hoje é diferente.

O Céu está aberto.

Ele vai se rasgar.

Portanto, vocês têm acesso à Verdade.

Portanto, há quem decidiu parar na Vibração do Coração porque, para eles, eles tocaram algo e eles querem
permanecer nesta Dimensão. 

Mas esta Dimensão, ela não irá permanecer sobre esta Terra, creiam-me.

Ela existirá, mas em outro lugar. 

A Terra é um planeta sagrado, e ele vai reencontrar o seu lugar de sacralidade. 

Lembrem-se do que foi dito: o núcleo da Terra foi liberado.

O sol foi liberado.

O jogo de vídeo, se quiserem, as baterias estão vazias.

Há apenas jogadores que pensam que isso pode durar eternamente. 

Portanto, se eu tomo a analogia do jogador de vídeo, ele está imerso no seu papel.

Vocês, vocês estão imersos no seu papel: pai, mãe, filho, profissão, relação sexual, vida de casal, etc., etc.. etc..

Mas é um jogo, isso jamais existiu. 

Então, é claro, há leis que foram criadas.

Há mesmo leis espirituais, digamos: o carma, a reencarnação, há compêndios enormes de conhecimentos esotéricos
e espirituais.

Mas isso de nada serve.

Eles os fazem ‘permanecer no jogo’. 

Olhem bem, mesmo os processos ditos iniciáticos, Vibratórios, que abrem o 3º olho, vocês os têm muitos. 

O 3º olho se abre e vocês chegam onde?

No nível dos poderes da alma.



Vocês veem coisas maravilhosas, vocês veem as auras, vocês veem a própria arquitetura do jogo. 

Mas será que, no entanto vocês saem do jogo?

Não.

Certamente não.

Vocês são presos no jogo. 

A única saída possível do jogo é o Coração.

E aceder ao abandono à Luz, ou seja, juntar-se ao que vocês são, em Verdade.

E isso passa pela morte do ego e pela morte de todas as ilusões. 

Se vocês mantiverem a menor ilusão, através do sexo, através da sensualidade, através do poder sobre o outro,
vocês não podem se juntar ao Estado de Ser.

Vocês continuam o jogo, é tão simples assim.

Não há alternativa. 

Vocês querem voltar a ser multidimensionais ou vocês querem permanecer fechados em uma Dimensão?

De fato, o resumo está aí. 

Vocês não podem pretender voltar a ser multidimensionais, ou seja, a viajarem nas formas infinitas, nas Dimensões
infinitas, nos mundos infinitos, nos multiversos infinitos e querer, ao mesmo tempo, preservar algo de limitado. 

Vocês não podem ser ilimitados e limitados.

É preciso escolher.

E o tempo pressiona, eu lhes disse. 

21 de dezembro, 21h (hora francesa – 18 h, horário de Brasília).

(ndr: intervenção prevista de Maria, em canalização)

[nde: intervenção prevista do Arcanjo Miguel, em canalização: "Eu voltarei, quanto a mim, de maneira também
Vibratória, em 21 de dezembro, às 21h [18h00 – hora de Brasília]. ARCANJO MIGUEL - 16.10.2010]

Em outros termos, não há mais tempo de querer resolver as suas pequenas problemáticas.

Não há mais tempo de querer resolver um conforto material ou um conforto do ego ou um conforto de casal ou um
conforto profissional.

É urgente definir e viver o que vocês têm que viver: a limitação ou o ilimitado.

Não haverá meias-medidas, é impossível. 

***

Questão: quando as Coroas da cabeça, do Coração e do sacro Vibram, as agitações da personalidade ligadas
à encarnação não obstruem?

Caro amigo, a partir do momento,

1: em que a Coroa da cabeça está ativada,

2: a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração Vibre (seja na Coroa Radiante ou ao nível da Tri-
Unidade).

A partir do momento em que o Fogo do Sacro está desperto, o que acontece?

Há acesso ao Estado de Ser, portanto, as rotinas da vida quotidiana, as preocupações da vida quotidiana não têm
mais qualquer espécie de importância.

É toda a diferença. 

Você vai efetuar suas tarefas da mesma maneira. 

Em um caso, você está apegado à tarefa e ao resultado.

No outro caso, você está completamente desapegado. 

É, aliás, um dos grandes princípios da filosofia oriental e budista, não?

Não estar apegado ao resultado das suas ações. 

Portanto, a partir do momento em que há ativação Vibratória, percebida real e concretamente no nível das 3 Lareiras,
se não houver acesso ao Estado de Ser, significa que há, efetivamente, ainda, naquele momento, freios no nível da



personalidade. 

Quais são os freios?

Isso se junta à primeira questão: é o medo da morte.

Tão simples assim. 

Sempre foi dito: ‘é preciso estar pronto para tudo perder, para encontrar a Luz’. 

Você está pronto para tudo perder?

É o sacrifício de Abraão, é a mesma coisa que vocês vivem. 

E vocês vão vivê-lo de modo crescente e com acuidade, dia a dia, agora.

É a Luz que faz isso. 

Lembrem-se, os que observam o céu no fim do dia ou exatamente antes que o sol se levante, vocês vão ver
partículas como a neve.

Não são glóbulos de prana.

Vocês vão ver as partículas que se deslocam como a neve.

São as partículas Adamantinas.

Portanto, a Luz está aí. 

Quando nós dizíamos, desde já mais de um ano, que a Luz havia ganhado o direito de se estabelecer, de se
restabelecer, era a estrita verdade. 

Agora, é preciso assumir a escolha Vibratória: ou então vocês decidem permanecer na 3ª Dimensão, não é um
problema, são vocês que decidem.

Mas vocês decidem pela Vibração. 

Portanto, a Vibração, a um dado momento, quando as duas Coroas Radiantes e o Triângulo Sagrado estão
despertos, quando há conexão com a Merkabah interdimensional coletiva, há possibilidade, a partir de 21 de

dezembro, de partida, a qualquer momento. 

Há partidas em massa, vocês as veem sobre a Terra, elas se preparam. 

Eu anunciei que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico anunciariam os movimentos das placas tectônicas, em
2005.

É exatamente o que está acontecendo. 

Há a chegada de Hercobulus (Hercólubus).

Há a Terra que está crescendo, literalmente.

E vocês também, vocês crescem.

Há quem prefira permanecer pequeno, é problema deles.

Eu não falava de estatura, é claro. 

Vocês querem crescer em Espírito ou vocês querem permanecer pequenos em Espírito?

O perigo seria crer que o Espírito virá alimentar a personalidade. 

Muitos seres que se engajaram em um caminho espiritual, fizeram-no com um coração enorme.

E, quando eles compreenderam que era necessário abandonar até mesmo esse coração da personalidade, aí não foi
mais de modo algum similar, porque necessitava perder uma série de coisas às quais eles se atinham.

É tão simples assim. 

E não é um processo vicioso, é um processo perfeitamente natural, ligado ao desvendamento da Luz. 

Vocês querem se tornar Luz?

Vocês querem ser esta Luz?

Mas ser esta Luz não é possível nesse corpo.

É um período de transição. 

A maior parte dos ensinamentos ditos esotéricos fala da luz Luciferiana, que não é Vibratória, ou, em todo caso, é
Vibratória astral, que nada tem a ver com a Luz Vibral.

Toda a confusão vem daí. 

A Luz da emoção não é a Luz da Fonte.

A emoção está ligada à ação/reação.

Ela está ligada ao que se chama de Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do Amor.

O Fogo por atrito é o que se opõe ao Amor e à Unidade. 

E nós todos caímos, nesta vida e desde milênios, no quadro de crer que, quanto mais se trabalhasse na
personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.



personalidade, mais se iria eliminar e mais se iria subir para a Luz.

Isso é impossível em certo nível, que é chamado de Samadhi, que viveram muitos místicos. 

Olhem Mestre Philippe de Lyon, que realizou, na sua vida, milagres.

Ele permaneceu limitado, ele não teve acesso ao Estado de Ser. 

O acesso ao Estado de Ser é possível apenas desde muito pouco tempo. 

Mesmo os seres dos quais eu ouvi falar na minha vida, seja Krishnamurti, seja Osho Rajneesh, seja Sri Aurobindo,
atingiram certo limiar. 

Eles viveram, realmente, a realização na matriz, mas não puderam viver a realização fora da matriz. 

O que vocês vivem atualmente nada tem a ver com uma história pessoal individual. 

Vocês estão sujeitos a uma ‘história coletiva’, que é o reencontro com a Luz. 

Então, que vocês a chamem de Centro Galáctico, de Onda Galáctica, de Nova Era, etc., etc., isso abrange uma
realidade.

Esta realidade é que a Luz está vindo a vocês.

Ela está aí.

E que os seus Irmãos e Irmãs do Espaço estão vindo também a vocês.

*** 

Questão: para se tornar um ser multidimensional, é preciso primeiro realizar o Si?

Vocês não podem aceder à multidimensionalidade sem realizar o Si.

É impossível. 

Não há acesso possível para a multidimensionalidade fora do Coração. 

Mas vocês podem muito bem realizar o Si, viver a Alegria e o Fogo do Coração, ao mesmo tempo decidindo
permanecer nos mundos de 3ª Dimensão Unificada.

É a sua escolha. 

Mas, geralmente, essas escolhas não são escolhas lúcidas e conscientes.

Elas estão ligadas aos medos que não tiveram êxito para se extirpar do seu inconsciente, se gostarem dessa palavra
aí.

Elas estão ligadas aos apegos, e isso foi dito em todos os ensinamentos. 

Esse mundo é Maya, Ilusão.

São os apegos que os mantêm nesse mundo.

O dia em que não houver mais apego a esse mundo, vocês não têm mais razão de ali estar.

A título coletivo isso será tanto mais verdadeiro.

*** 

Questão: se nos abandonamos à Luz, os medos partem por si mesmos?

Necessariamente.

O abandono à Luz é a dissolução dos medos. 

Vocês vão «vencer», entre parêntesis, porque não é questão de combater. 

Ou vocês se abandonam, ou vocês não se abandonam.

Em um caso, é trágico, é o abandono ao ‘vazio’ e, portanto, a morte desse veículo.

No outro caso, é o abandono à Luz. 

E o abandono ao vazio não é a mesma coisa que o abandono à Luz. 

Portanto, obviamente, para viver o abandono à Luz não basta enunciá-lo intelectualmente,isso deve se encontrar e se
verificar na sua vida, no seu corpo, a cada minuto, a cada sopro. 

É uma realidade Vibratória, não é um mecanismo que aconteça unicamente na cabeça, porque, sem isso, vocês
poderiam decidir na sua cabeça: «aí está, eu sou multidimensional». 



Será que aí vocês são?

Não.

Apenas a Vibração é que pode conferir a multidimensionalidade. 

Mas, ainda uma vez, há seres que, com todo conhecimento de causa, se abriram à Luz e decidem permanecer em um
corpo em carbono, porque eles não superaram algumas coisas. 

Será que eles são criticáveis por isso?

Não.

Isso quer dizer, simplesmente, que esses seres, com ou sem o corpo, serão transportados, alma-Espírito, ou corpo-
alma-Espírito, em outros universos Unificados. 

Portanto, com esse corpo ou sem esse corpo, isso não tem qualquer diferença, porque eles serão obrigados a passar
por algumas etapas de depuração, para refazer, de algum modo, se quiserem, os ciclos.

Mas não são os ciclos como nos universos dissociados. 

Os mundos Unificados, mesmo em carbono, que não foram falsificados, são mundos em que não há predação e,
portanto, onde o sofrimento não existe, onde a ‘trama astral’ é pura.

Ela não é poluída pelos predadores. 

E, portanto, onde tudo se desenrola segundo a harmonia e a beleza. 

Mas, ainda uma vez, não é a multidimensionalidade. 

É uma coisa o ser consciente da Fonte (pelas Vibrações e pela Alegria).

É outra coisa penetrar nas esferas da Eternidade. 

Alguns, também, não têm o direito de aceder à Eternidade no momento, sem isso, eles não voltariam.

Mas isso já lhes disseram. 

Há seres que, durante as meditações de 19h [16h – horário de Brasília], vão sentir como se fossem apertados nos
tornozelos ou nos pulsos, por vezes nas pernas ou nos braços.

Eles não têm o direito de partir, porque, se eles partissem no Estado de Ser, não voltariam. 

Ora, como nós sempre dissemos, os Arcanjos e nós também, nós temos necessidade de vocês aqui. 

Por conseguinte, vocês podem muito bem ter feito a escolha do Estado de Ser e da multidimensionalidade e ali não
aceder por enquanto, porque vocês são retidos pela ‘missão’, pelo ‘sentido de responsabilidade’, nesse corpo, nesta

Vibração de Alegria, mas vocês não podem dele sair. 

Há seres que podem sair, cada vez mais numerosos, tanto de modo transitório excepcional, como de modo regular.

Enquanto que aqueles que escolheram a 3ª Dimensão dita Unificada, progressivamente e à medida das semanas,
vão perder o que se chama a ‘Vibração do Coração’, que é a Vibração de acesso ao Estado de Ser. 

Aqueles que, em contrapartida, ainda não viajaram no Estado de Ser, mas que abriram as Coroas e que sentiam
menos o Coração, vão senti-lo cada vez mais.

É tão simples assim.

É um problema de drenagem, vejam vocês, não é complicado.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões muito inteligentes que me permitiram, como vocês observaram, re-
situar o seu instante presente na trama do que acontece sobre esta Terra. 

Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.

************ 
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 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês, nesse dia, não tanto para dar
certo número de informações suplementares ao que lhes foi muito bem entregue pelo venerável Omraam.

Eu venho, quanto a mim, para responder às suas questões.

Eu estou presente no interior daquele que eu guardo [o canal Jean-Luc AYOUN], hoje, com relação ao aspecto
Vibratório de preparação.

Eu venho e, como já o fiz outra vez, anteriormente, acompanhado, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, pelo
Arcanjo Uriel, a fim de lhes permitir, durante a minha intervenção e durante as suas perguntas, Vibrar na ‘nova Tri-

Unidade’.

Eu deixarei, então, o Arcanjo Uriel, no final da minha intervenção, guiar, ao seu modo, o estabelecimento da Tri-
Unidade.

Agora e doravante, devido mesmo à reversão do Triângulo de Fogo no sentido original, essa reversão efetuada em
suas estruturas, na Terra, como está em curso, os conduz a viver a sua própria reunificação à Sua Dimensão de

sacralidade.

O Arcanjo Uriel é aquele que anuncia.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Reversão e da Presença.

Voltemos, se quiserem efetivamente, a mim mesmo no momento e para vocês.

Recebam todas as minhas bênçãos e eu acolho as questões, agora, não pessoais, mas mais em ressonância e em
relação com o que vocês vivem.

O que vocês vivem, não em sua vida, mas em suas Vibrações, porque são elas que, hoje, vão se tornar capitais e
estarão na dianteira de sua cena da vida, a fim de conduzi-los a experimentar, a fim de conduzi-los a viver as etapas

que estão se preparando.

Então, eu lhes dou agora a palavra.

***

ANAEL – 1/2 - 20 de novembro de 2010
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Questão: os re-equilíbrios energéticos, de lugares ou de pessoas, fazem parte da dualidade?

Bem amado, é importante diferenciar e distanciar o que releva, efetivamente, nesse gênero de ação, da dualidade e
da Unidade.

Obviamente, e como o sabem, muito numerosos seres humanos vivem ainda de maneira confortável, ou difícil, na
dualidade, sem qualquer noção das apostas que se jogam atualmente.

Naquele momento, qualquer que seja o seu estado Vibratório, não há qualquer dificuldade para agir na dualidade.

Alguns entre vocês, em contrapartida, descobrem que as suas ações, no sentido energético, Vibratório, lhes são
retiradas.

Naquele momento, para esta alma, e esta alma somente, há necessidade de se retirar esses jogos da dualidade.

Cada ser humano é diferente.

Cada ser humano leva um destino e um caminho que é diferente.

Não se pode fazer regra geral, porque cada um vai reagir diferentemente.

Alguns terapeutas, como vocês os nomeiam, agindo no nível da Energia e descobrindo os mundos Unitários, pela
Vibração e não conceitualmente, não podem, obviamente, mais agir tal como agiam anteriormente.

Alguns seres podem, ao contrário, no mesmo caso ilustrado, continuar a sua ação como anteriormente.

Tudo depende, naquele nível, do grau de implicação e também de facilitação, existente para a alma, para se extrair
da matriz ou não.

Assim, portanto, cada caminho é profundamente diferente com relação a isso.

Eu diria, para acrescentar, que, em Verdade absoluta, obviamente, o ser que descobre a Unidade e a Ilusão da
doença e da dualidade, necessariamente não pode mais agir nesta dualidade.

Ele pode apenas propor a Vibração do seu ser profundo, sem dirigir, sem vontade, sem qualquer vontade de tratar o
que quer que seja, mas, simplesmente, recorrendo à Inteligência da Luz Vibral que, em alguns casos, para os seres
chamados de ‘pacientes’ que estão prontos a se abrir para a Unidade, abrir-se-ão naquela ocasião à Unidade, de

maneira espontânea, direta, rápida, podendo então transcender o que vocês chamam de doença.

Ainda uma vez, cada interação entre dois seres é profundamente diferente.

É o mesmo para todas as questões concernentes ao acesso à Unidade, em ressonância com as ações duais.

Que essa seja um ato terapêutico, mesmo efetuado no Coração.

Que seja uma relação dita sexual.

Que seja uma relação de casal.

Que seja uma relação entre ascendente e descendente ou entre descendente e ascendente.

Ou ainda ao nível de seu trabalho.

Cada caso é profundamente diferente com relação a isso.

O que prima, antes de tudo, é o seu estado Vibratório, a sua percepção Vibratória, a sua, como a Vibração daquele
que demanda a sua intervenção, qualquer que seja o setor ou o domínio onde isso se aplica.

***

Questão: o que é da purificação de um lugar ou de uma pessoa?

Essa é, inegavelmente, uma ação do tipo dual.

Vocês mantêm a lógica bem/mal.

A Unidade está além do bem e do mal.

O bem e o mal são justamente os elementos que os fecharam na matriz, chamado por Omraam ou por mim mesmo de
‘Fogo por atrito’.

O confinamento no Triângulo Luciferiano chamado AL – Bem – Mal (ou Atração – Repulsão) participa da dinâmica de
vida da matriz.

Assim, portanto, agindo para o bem, vocês apenas fazem reforçar a matriz.

Agir para a Luz não é nem agir para o bem, nem agir para o mal.

É uma ação que está além desse contingente e além deste confinamento, uma vez que a Luz se realiza a partir do



momento em que as 12 Estrelas estão despertas e onde não há mais confinamento no Fogo por atrito, chamado de
Fogo Luciferiano ou Fogo da Ilusão, ou ainda Fogo Prometeico.

Assim, portanto, querendo agir para ‘caçar’ o mal, qualquer que seja, vocês recaem incansavelmente na lei de
ação/reação e, portanto, na dualidade, privando-se, para alguns e unicamente para alguns, do seu acesso à Unidade.

Ninguém pode, como lhes disse o venerável Omraam, e poderá cada vez menos, servir dois Mestres ao mesmo
tempo.

Obviamente, nós estamos perfeitamente conscientes de que existem contingentes e contingências ligadas às suas
circunstâncias de vida denominadas finanças, denominadas sociais, denominadas afetivas.

Mas estas são apenas transitórias, dado que elas são levadas, do mesmo modo como tudo o que é dual, a se
apagarem diante da Luz.

A Luz se revela.

Ela está cada vez mais presente em seu mundo, em sua Consciência, em sua Verdade e, para alguns, em sua
realidade quotidiana.

Cada um, cada ser humano, tem capacidades para absorção da Luz Adamantina, literalmente diferentes.

Porque, vocês compreenderam, isso foi dito, essas partículas Adamantinas têm por vocação, primeiramente, forrar o
seu canal mediano da coluna vertebral, chamado de Sushumna, que se torna então o ‘canal do Éter’.

O Éter que vem a vocês, e do qual vocês estiveram privados, em grande parte, vem forrar, literalmente, o conjunto
das suas estruturas, o conjunto dos seus átomos e o conjunto das suas estruturas existentes nesse corpo físico

como nos corpos sutis.

De acordo com o grau de avanço de preenchimento desta Luz Vibral, tornar-se-á, progressivamente, cada vez mais
difícil a vocês manterem qualquer atividade, pela essência dual, exceto, obviamente, se a sua escolha for a da

limitação Dimensional.

Ainda uma vez, a decisão não pode ser tomada mentalmente.

É a própria Luz que vai agir, seja pela Consciência do Ilimitado, seja pela recusa desta Consciência do Ilimitado.

Mas, em caso algum, isso poderá ser uma decisão mental.

Não são vocês que dirigem a Luz, mas é a Luz quem decide.

Em resumo, isso quer dizer que, ou vocês aceitam ser dirigidos pela Luz a fim de reencontrar sua potência, sua
mestria, ou vocês não aceitam se deixar dirigir pela Luz.

***

Questão: e se nos colocamos na situação de canal para deixar trabalhar a Luz?

Bem amado, colocar-se na situação de canal para deixar passar a Luz Vibral destina-se a caçar um mal?

Se sim, a Luz é transformada em dualidade.

A Ilusão Luciferiana serviu-se deste afluxo limitado de Luz, desde 300.000 anos, para desviá-la no bem e no mal.

É esse ‘princípio’ que deve cessar, hoje, e que está cessando.

Agora, ainda uma vez, você tem total liberdade e total possibilidade para decidir.

***

Questão: o que é dessas escolhas que acabo de falar para as almas que deixam esse plano?

Bem amada, as almas que deixam esse plano hoje são «armazenadas» (é a palavra a mais apropriada, não
estocadas, mas armazenadas) em um espaço muito específico que é uma ‘bolha de Luz’ evitando-lhes, se tal for o

desejo delas, de se reencarnar.

Algumas delas decidem, entretanto, se reencarnar muito rapidamente, esquecendo a regra dos nove meses, de modo
a viverem a época que vocês são chamados a viver e que vocês vivem nesse momento.

Elas querem estar, de fato, presentes, e têm necessidade de estarem presentes num corpo de carne para viverem
esses momentos.

Essas almas estão, portanto, na espera da liberação final da totalidade da humanidade.

Algumas almas, desde mais de um ano, desde o mês de agosto do seu ano passado, têm a capacidade, deixando
esse corpo, de ascensionar diretamente na sua Dimensão de destino, seja uma 3ª Dimensão Unificada ou, também,



em um estado multidimensional, em total liberdade Vibratória.

Elas não estão mais sujeitas à lei do carma, de reencarnação, que foi, eu os lembro, criada do zero por
Yaldebaoth [demiurgo].

Elas reencontram, portanto, a liberdade.

***

Questão: poderia falar da Lemniscata sagrada, sua localização e sua utilização?

Bem amado, a Lemniscata sagrada é uma expressão empregada pelo Arcanjo Miguel na segunda parte dos
Casamentos Celestes.

Ela corresponde, de fato, ao estabelecimento de um canal de comunicação Vibratória multidimensional situado, não
no canal do Éter, mas num ‘canal de Cristal’.

Esse tubo de Cristal está presente entre o que é chamado de chacra do Coração, o 9º corpo (ou corpo de Samadhi)
e o Bindu ou ‘Fonte de Cristal’, situado acima da cabeça ou Reunificação da Consciência, ao nível da Fonte de

Cristal ou ainda do 13º corpo.

Existe, portanto, uma ‘espiral Vibratória’ que foi constituída durante os Casamentos Celestes, chamada
de Lemniscata sagrada porque há, efetivamente, uma reversão que se produziu na zona chamada de pescoço ou

garganta: o gargalo que permite conduzir à cabeça.

A Lemniscata sagrada está ligada à ativação do 9º corpo, do 10º corpo, do 11º corpo e do 12º corpo, permitindo
então completar a Lemniscata sagrada até que ela se torne um ‘tubo de Cristal’.

Esse tubo de Cristal atravessa a estrutura física entre o 8º corpo, o 9º corpo, o 10º corpo pelo pavimento da boca e
vem emergir, atravessando o pavimento das fossas nasais, pelo nariz, emergir acima da sua cabeça, a algumas

dezenas de centímetros acima.

É essa Lemniscata sagrada completa que é doravante chamada de ‘tubo de Cristal’.

É ele que permite ao Espírito investir inteiramente e não mais estar sujeito simplesmente aoimpulso da alma, mas
diretamente ao impulso do Espírito.

É, de algum modo, o que é chamado de ‘Cordões Celestes’ ou Antakarana (os famosos cordões da deusa Hathor)
reunificados em uma única realidade Vibratória, chamado de canal de Cristal.

A Lemniscata sagrada foi a primeira parte da construção desse canal de Cristal.

Ele se traduz, para muitos de vocês, pela percepção de uma diferença de tonalidade e de Vibração existente durante
o tempo do seu trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, às 19h (hora francesa), traduzindo-se por um som

profundamente diferente percebido nos ouvidos.

***

Questão: há práticas para desenvolver esse tubo de Cristal?

Bem amado, ele se estabelece espontaneamente a partir do momento em que o ‘Yoga da Unidade’ é revelado,
desvendado e ativado.

O trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, doravante, no Triângulo da nova Tri-Unidade, permite, inteiramente, finalizar
esta construção.

***

Questão: por que esta sensação de uma gota de água que cai do crânio até o Coração?

Isso corresponde exatamente ao que acabo de responder na questão anterior.

É a gota do Espírito.

***



Questão: qual é a diferença entre os extraterrestres e os Seres de Luz?

Bem amada, o mais importante é e continuará, de toda Eternidade, o Coração.

Ao invés do que é chamado de extraterrestre poderia ser dito anedótico.

Mas isso corresponde a um fenômeno real que ocorre nesta matriz.

Os extraterrestres e os Seres de Luz podem ser os mesmos.

O que nós chamamos, e o que vocês podem chamar, de extraterrestres, são Seres que não têm origem terrestre, por
definição.

Os Melquisedeques são, todos eles, terrestres.

Eles são hoje chamados de extraterrestres, na medida em que eles viajam numa Embarcação de Luz.

Maria é denominada também uma extraterrestre, embora ela seja terrestre e ela mesma tenha criado esse mundo
Unificado, bem antes de sua falsificação.

Existem Seres, como os Arcanjos, dos quais eu faço parte, que são, por si só, uma Embarcação de Luz que pode
comportar milhões – não para mim, mas para o Arcanjo Miguel – milhões de almas cada uma sozinha.

Miguel é uma Embarcação de Luz.

A palavra Embarcação querendo efetivamente dizer o que quer dizer.

As Embarcações da frota Mariana são preenchidas de diversas entidades.

Essas embarcações, para os que se interessaram – como foi anunciado nas imagens dadas por suas tecnologias –
são do tamanho da Terra, ou três vezes maiores, e são em número de 21.

Mas existe uma infinidade de outras Embarcações vindas de outros mundos, independentemente dos Seres de Luz.

Os que foram chamados de Anjos do Senhor – Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada – são extraterrestres
propriamente ditos.

Mesmo sendo unificados, nós não podemos qualificá-los de Seres de Luz, dado que eles habitam um corpo em
carbono, ainda que sejam Unificados.

É o mesmo para a frota Arcturiana, Cassiopeniana e de Sirius.

A frota de Sirius é profundamente diferente, porque existem Seres de Dimensões múltiplas que evoluem na própria
dimensão deles, mesmo sendo multidimensionais.

Assim, há uma sobreposição, em alguns casos, entre o que é chamado de extraterrestres e Seres de Luz e, por
vezes, não sobreposição.

Tudo depende da ‘origem Dimensional’ e, eu diria, do ‘meio de locomoção’.

Algumas embarcações, chamadas de 3ª Dimensão Unificada, não estão ao redor do sol, uma vez que elas passam
pelos portais interdimensionais situados no centro da Intraterra, guardados, como o sabem, pelos povos Delfinoides

da Intraterra.

Alguns seres multidimensionais – como Miguel e nós todos, Arcanjos – passam pelas 'peneiras' Dimensionais do Sol
ou peri-solares.

Nós chegamos por lá e nós partimos por lá.

A frota Mariana, evoluindo na 11ª e na 18ª Dimensões, passou por essas portas estelares, portas Solares.

***

Questão: a evolução iria para um sentir permanente das três Lareiras ao mesmo tempo?

Isso vai se tornar cada vez mais habitual.

Não somente a Vibração está presente nas três Lareiras, mas, devido à ‘aglutinação’ das partículas Adamantinas bem
além do canal do Éter, mas sobre o conjunto das estruturas, alguns de vocês podem ser percorridos por Vibrações

extremamente específicas desde a cabeça até os pés.

Isso corresponde à chegada do seu Corpo de Estado de Ser e isso assinala, portanto, a iminência do final desta
Dimensão.

***



Questão: pode-se ter o quarto chacra ativo e o Triângulo Sagrado, sem viver um Samadhi pelo 9º corpo?

Bem amada, é a conjunção da Vibração do chacra do Coração, na Coroa Radiante, com a Vibração denominada em
barra torácica, ligada ao nono corpo, é a ‘alquimia’ dessas duas Vibrações que conduz ao Samadhi.

Assim, portanto, a Coroa Radiante do Coração é uma coisa.

O chacra do Coração é outra coisa.

O Triângulo tri-Unitário é ainda outra coisa, no plano Vibratório.

É, portanto, perfeitamente possível ter ativado o chacra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração (que é muito
mais ampla do que o chacra do Coração) sem, no entanto, ter realizado a alquimia, no momento, ao nível do 9º corpo.

Isso corresponde ao que foi ensinado, parece-me, por Um Amigo, no ‘Yoga da Unidade’ e no ‘Yoga da Verdade’,
permitindo justamente ativar esses novos corpos.

O que é chamado de Triângulo da Tri-Unidade está ligado, de fato, à construção da última parte do que eu chamei,
na questão anterior, de canal de Cristal.

Alguns seres que viveram a ativação, portanto, do corpo de Luz, assim como dos novos corpos, não podem, no
momento, Vibrar nesses novos corpos.

Alguns vão perceber e sentir a Vibração preferencial de tal corpo ou de tal outro corpo.

As Vibrações, por exemplo, do que vocês chamaram de 12º corpo (andrógino primordial, situado acima da ponta do
nariz) dão percepções Vibratórias se estendendo do palato, circundando os olhos e, por vezes, todo o rosto.

Alguns seres são mais marcados por uma Vibração do que por outra.

Mas lembrem-se de que somente a Vibração do chacra do Coração conjunta com a Vibração do 9º corpo lhes dá
acesso ao Estado de Ser.

Alguns seres não têm, no momento, “autorização” para cruzar esta porta.

Nós não queremos vê-los desaparecer prematuramente desse plano.

***

Questão: convém então continuar a irradiar aqui para aceder ao nosso Estado de Ser?

É exatamente o que vocês estão fazendo, bem amada.

O trabalho de meditação que vocês realizam é um serviço prestado à Terra e à Merkabah interdimensional.

São vocês mesmos, juntamente com a Terra e por nossas irradiações que retransmitimos até vocês, que conduzem à
Ascensão da Terra, antes da própria Ascensão de vocês.

Alguns seres, entre vocês, que acederão inteiramente ao Estado de Ser, ou seja, ao nível das Dimensões superiores
à 3ª Dimensão, deverão, no entanto, permanecer bem além do planeta grelha sobre esta Terra, para um trabalho que

eu qualificaria de semeadura e de ensinamento que durará muito exatamente 132 dias.

Esses 132 dias ocorrerão após o planeta grelha.

Eles permitirão às almas escolhidas, das quais é a missão, subsistir nos lugares preservados do planeta em portais
interdimensionais Terrestres que são em número de cinco.

Eles serão literalmente aspirados, teleportados ou levados nesses lugares para preparar a transmutação dos seus
corpos, porque alguns corpos têm necessidade, para a Luz, de conservarem o que nós chamaríamos de ‘bancos

memoriais’, não se referindo absolutamente às vidas passadas da matriz, mas, sim, a certo número de codificações
sobre o que é necessário nunca mais se reproduzir nos mundos em carbono.

Assim, portanto, o fenômeno da Ascensão que se desenrolará, acontecerá, efetivamente, e vocês o compreenderam,
em várias ondas.

Alguns povos ascensionarão primeiro inteiramente, em particular no que concerne aos povos ao redor do Pacífico, e
isso, sem o corpo.

Em seguida virão, de acordo com o desenrolar dos diferentes planos do calendário da própria Gaya, e o que vocês
tiverem levado a efeito, vocês mesmos, daqui até 21 de dezembro, decorrerá certo número de ações e de fatos que

permitirão, naquele momento, a outras categorias de seres humanos ascensionar com o corpo, uma vez que as
Embarcações estarão aí.

Ascensionar tanto na 3ª Dimensão Unificada como diretamente nas Embarcações ditas de Luz e, portanto, nos
mundos multidimensionais.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, eu permaneço entre vocês.

Eu me retiro do meu canal e cedo o lugar, agora, ao Arcanjo Uriel, que eu deixo apresentar-se. 

************
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Questão: Você tem preconizações para favorecer o estabelecimento da Paz?

Bem amada, o que foi enunciado por Um Amigo basta por si (ndr: na canalização desse mesmo dia) (*), não há outra
preconização.

Qualquer que seja o modo que você procede, o mais simples é dizer, simplesmente: «eu te dou a paz» e «eu me dou
minha paz» ou «a paz».

A palavra Paz é uma Vibração, esta Vibração é a que, como ele lhes disse, penetrará e reequilibrará, inteiramente,
sua Cruz.

Ela permitirá a você se estabelecer, de maneira muito mais durável, nas Vibrações que doravante, para a maior parte
de vocês, vão se tornar naturais e espontâneas.

Não há nada mais a acrescentar.

Assim como ele o disse, façam a experiência e vocês verão por si mesmos.

***

Questão: como fazer quando as Vibrações do 12º corpo escondem as outras?

Bem Amado, a partir do momento em que a Consciência e a Vibração se juntam, pelo pensamento, não pela vontade,
mas simplesmente pela direção da Luz, esta se estabelece espontaneamente no Coração.

Assim, portanto, ter uma acumulação, ou uma estase de processos Vibratórios e de Consciência, naquele nível, como
em outro nível, significa ou que há um trabalho em curso naquele nível, que é importante, ou essencial para você.

Mas, em definitivo, qualquer que seja a Vibração predominante em um lugar ou em outro do corpo, tudo se resumirá,
ao final, pela reunificação das 3 Lareiras no Coração.

ANAEL – 2/2 – 20 de novembro de 2010
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A saída no Estado de Ser apenas pode se realizar por este caminho.

Talvez exista, em você, através da existência da predominância desse 12º corpo, a necessidade de fusionar as
polaridades masculinas e femininas de maneira um pouco mais importante.

Não existe outro meio, além de fazer descer a energia e a Consciência, por você mesmo, ao nível de seu Coração.

Coloque e centre sua Consciência ou ao centro de seu Coração, ou ao nível do ponto ER, e a Vibração deveria, em
toda lógica, seguir o mesmo caminho.

Eu preciso, contudo, que o que é chamado de 12º corpo (ou corpo da Androginia primordial) é o corpo que permite a
comunicação e a justaposição das Dimensões, permitindo conectar os planos multidimensionais.

Talvez, no que você é há, hoje e nesse momento, e para os tempos que vêm, a necessidade de contatar os seres de
outros planos.

***

Questão: a ativação do 12º corpo corresponde à ponta do triângulo Luciferiano virado?

Bem Amado, a partir do momento em que o Fogo por atrito (chamado também Fogo Prometeico ou Luciferiano) é
realinhado e virado, há, efetivamente, uma reversão da ponta AL (situada para o alto) para baixo.

O que não quer dizer, no entanto, que seja necessário, devido às suas estruturas ainda falsificadas ao nível do
cérebro, fazer descer a ponta, mesmo se vocês a sintam ao nível do que é chamada a raiz das sobrancelhas.

Entretanto, há efetivamente uma relação, muito exata, existente entre o 12º corpo e o ponto AL (virado, desta vez),
devido à ação de constituição da Merkabah Interdimensional coletiva.

Essa reversão que você vive, dado que a descreveu, não foi ainda atualizada a nível coletivo, ela o será, de maneira
definitiva, em 21 de dezembro.

Eu os lembro de que o triângulo com ponta para baixo é a penetração do Espírito na matéria.

Isso corresponde, portanto, ao retorno do Espírito na matéria, ao nível coletivo.

Isso deve se colocar em paralelo e em ressonância com o que lhes anunciou o Arcanjo Uriel, no início de seu mês de
novembro, relativamente ao retorno do Cristo (**).

***

Questão: a que corresponde esta data de 21 de dezembro?

Bem Amada, 21 de dezembro é, antes de tudo, a data do solstício de inverno [verão, no hemisfério sul], algumas horas
próximo.

Em seguida, parece-me, há uma reunião importante que lhes foi comunicada, com um trabalho preciso pela Divina
Maria, para aquele dia e aquela hora (ndr: reunião dada por Miguel, para 21 de dezembro, às 21 horas, hora francesa
no relógio – 18 horas no horário de Brasília – quando intervirá igualmente Maria, Vibratoriamente ou em diálogo, de

acordo com as evoluções em curso naquele momento).

É um dia muito importante, mas não se esqueçam, tampouco, que cada dia, cada minuto e cada segundo é
doravante mais importante do que o anterior, porque ele vê sua aproximação com sua Verdade, com sua Unidade e

com o que vocês são, bem além desta matriz.



É também um dia importante no sentido em que, durante este período final de seu ano 2010, o que são chamadas
manifestações de luzes, manifestações em seus céus, como eu disse e como o disse o Arcanjo Miguel,

correspondem a algo observável de maneira muito mais intensa do que foi observado até o presente, em frequência
e, sobretudo, como vocês verão por si mesmos, em quantidade.

O próprio Arcanjo Miguel anunciou em 29 de setembro, e eu mesmo, na sequência, para supervisionarem seus céus,
que seus Céus estariam se modificando.

Isso começou a aparecer e a se manifestar em seus Céus.

Os Anjos do Senhor apareceram em seus Céus, em diferentes lugares do planeta, a partir de 13 de outubro.

Esta presença se reforçou, se intensificou em 7 de novembro.

Existe, agora, uma pausa quase completa que verá, a partir de 21 de dezembro, o aparecimento, em seus céus, de
muito numerosas luzes.

Eu não posso dizer mais pelo momento.

***

Questão: qual é o papel do Bindu, sabendo que os corpos de Estado de Ser vêm a nós?

Bem Amada, há vários modos de responder à sua questão.

Efetivamente, como vocês sabem, o Sol foi liberado, não existe mais, portanto, obstáculo importante
(independentemente das crenças humanas persistentes) para o estabelecimento no seu Estado de Ser.

Até o presente eram alguns seres que deixavam esse corpo para se renderem em seus corpos de Estado de Ser.

Hoje, a conexão e a liberação do Sol e da Terra permitem a esse corpo de Estado de Ser se deslocar, literalmente,
mas esse deslocamento é uma visão da mente.

A verdadeira realidade, qual é?

As partículas Adamantinas, retransmitidas desde o Sol central da galáxia, reforçadas pela irradiação da Fonte e pela
irradiação do Ultravioleta vinda de Sirius, podem permitir, hoje, sintetizar, literalmente, as partículas Adamantinas

sobre as estruturas existentes nesse próprio corpo que vocês habitam.

Existe, portanto, pela ‘lei de ressonância’, uma imagem desse corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que a Fonte
se representa, ela mesma, no Senhor Metatron, do mesmo modo, vocês mesmos, hoje, realizam a junção com o corpo

de Estado de Ser, não tanto através de uma viagem, dele ou de vocês, mas mais pela reprodução idêntica, que é
uma das particularidades dos mundos Unificados, de se duplicar ao infinito.

Do mesmo modo, vocês recriam seu corpo de Estado de Ser.

As percepções Vibratórias, múltiplas e numerosas, existentes em suas diferentes estruturas físicas, hoje, traduzem o
afluxo dessas partículas Adamantinas arranjando-se não somente ao nível das estruturas existentes na

personalidade, mas reproduzindo, ao idêntico, a estrutura de seu corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, é uma ‘ressonância’, mais do que uma viagem real, que está se efetuando.

Isso é chamado de Ressurreição.

***

Questão: pode-se dar a paz aos membros de nossas famílias celestes que teriam deixado seu corpo físico?

Bem Amado, você pode dar a paz ao universo inteiro e ao conjunto dos universos e multiuniversos.

Não existe qualquer limita para a Paz, mas caridade bem ordenada começa por si mesmo, não é?



***

Questão: a Intenção é a chave ou uma das chaves?

Bem Amada, foram definidos ‘4 Pilares’.

Esses 4 Pilares foram definidos nas regras de conduta de sua vida em seu ambiente e de seus próximos.

Hoje, o Bem Amado Um Amigo os convidou para virarem esses 4 princípios para o centro, o centro da Cruz que é
constituída, eu os lembro, pelo ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, que é o Corpo de Samadhi e também, assim

como ele lhes disse, à “Morada da Paz Suprema” (Shanti Nilaya, em sua língua, parece-me).

Assim, é-lhes possível, a vocês também, reencontrar este estado, de modo muito simples.

A Intenção é uma das chaves que permite fazer seguir a Vibração e a Consciência, no mesmo caminho, quase ao
mesmo tempo e no mesmo espaço, permitindo geolocalizar uma Vibração e, portanto, uma partícula Adamantina ou

um circuito de partículas Adamantinas ao nível de seu próprio corpo.

A capacidade de síntese de suas partículas Adamantinas, por seu Coração, torna possível, pela Intenção e
a Atenção, a possibilidade de colocar na Luz, em vocês como no exterior de vocês, tudo o que deve sê-lo.

A Paz é também uma das chaves.

***

Questão: a que pode corresponder o fato de ouvir, na interioridade, um riso de Golfinho?

Bem Amada, trata-se, certamente, de uma de suas Linhagens que se manifesta.

Lembre-se de que os 4 Pilares, correspondendo às 4 extremidades da cruz (aos 4 pilares
chamados Intenção, Atenção, Ética e Integridade), correspondem também aos 4 elementos, mas correspondem,

também, às suas 4 Linhagens estelares: uma do Ar, uma da Água, uma da Terra e uma do Fogo.

A linhagem dos Golfinhos pertence a Sirius B, ou seja, o ponto IS.

Assim, portanto, despertando esta linhagem que é, eu diria, bastante frequente no ser humano, permite, por vezes,
ouvir coisas engraçadas.

***

Questão: conduzir tudo, sentindo num outro lugar, releva da multidimensionalidade?

Inteiramente.

No mínimo, isso corresponde a aproximações desses estados multidimensionais.

Cada vez mais seres humanos serão chamados a viver fenômenos pelo menos paradoxais para o seu cérebro, não é
necessário, absolutamente, se inquietarem, vocês não estão loucos, vocês reencontram, simplesmente, seu ‘estado

multidimensional’.

***



Questão: a que corresponde a sensação de estiramento das gotas branca e vermelha para frente?

Bem Amado, quando do processo chamado encarnação, na matriz, a alma envia fios de Luz sobre o que você
denomina Chacra de enraizamento da Alma e Chacra de enraizamento do Espírito.

Do mesmo modo que, sair no Estado de Ser, pela porta do Coração, se faz, efetivamente, pela retirada da alma e do
Espírito, por esses dois pontos.

Essa é, portanto, uma ‘preparação’ para a retirada desta dimensão.

***

Questão: qual é o papel do Bindu?

O Bindu, ou ‘Fonte de Cristal’ é também, efetivamente, um ponto de saída, mas eu os lembro de que o ponto ER,
situado na junção, a meia distância entre o Chacra de enraizamento da alma e do Espírito, que está conectado,

portanto, com o Bindu, corresponde à mesma estrutura, por intermédio da conexão existente entre eles pelo ponto ER
do coração e o ponto ER da cabeça, num primeiro tempo, em seguida, pela Lemniscata sagrada e, num terceiro

tempo, pelo ‘tubo de cristal’ existente entre o Chacra do coração e o Bindu.

A saída se faz não tal como vocês poderiam pensar, pelo Coração, mas, efetivamente, pelo Bindu, mas a porta para
abrir está ao nível do Coração e a saída se vive, efetivamente, ou ao nível do Coração, ou ao nível da cabeça, mas

trata-se do mesmo processo, dado que a porta está situada ao nível do coração.

Do mesmo modo como foi referido, pelo próprio Buda, quando de suas experiências, de uma saída de seu corpo ao
nível de dimensões muito mais elevadas do que o corpo Astral, esta saída foi realizada, de

maneira experiencial e única, pelo dedão do pé.

Efetivamente, é um dos pontos de saída, mas esse ponto de saída era o único possível naquela época.

Hoje, o único ponto de saída para o Estado de Ser é apenas pelo Coração, da mesma maneira que a saída ao nível
do corpo astral apenas se pode fazer pelo plexo solar ou pelo 3º Chacra.

Não há, portanto, diferença, tanto no plano Vibratório, entre o ponto ER, o que nós chamamos de Coroa Radiante do
Coração, e o Bindu, situado em ressonância direta com o ponto ER da cabeça.

Trata-se, de fato, da mesma estrutura.

Do mesmo modo que vários de vocês observaram e notaram que existia uma ressonância Vibratória entre algumas
estrelas da cabeça e alguns pontos do Coração, que é perfeitamente lógico, eis que os Chacras de enraizamento

da alma e do Espírito, situados ao nível dos pontos denominados Kiristi e Miguel, estão diretamente ligados ao ponto
Miguel, ao ponto IS-IS, ao ponto Clareza, ao ponto Precisão e aos pontos Atração e Repulsão.

Quer dizer que as 6 estrelas anteriores estão diretamente ligadas, assim como alguns já perceberam, aos Chacras
de enraizamento da alma e do Espírito.

Os 6 pontos posteriores correspondem a outras estruturas que, no momento, vocês não sentiram, portanto, deles não
falarei.

***

Questão: a que pode corresponder uma dor da projeção traseira do Chacra do coração?

Bem Amada, isso faz parte da cinética, a cinética normal do que é chamado de Chacra do Coração.



Alguns de vocês vão mais perceber e sentir os Chacras de enraizamento da alma e do Espírito.

Outros, entre vocês, vão sentir a primeira etapa do Samadhi.

Outros, enfim, vão sentir, efetivamente, um ponto no meio das costas e, outros, vão começar a perceber pontos de
cada lado, lateralmente, desse ponto central das costas, que corresponde a outra coisa, mas o todo é,

inegavelmente, ligado às ‘ressonâncias’ se atualizando e se despertando ao nível do Chacra do Coração quanto às
suas potencialidades espirituais.

***

Questão: a que correspondem séries de arrotos em momentos precisos?

Bem Amado, isso corresponde exatamente ao que vive uma mulher em final de gravidez: o parto do que é chamado
de ‘Embrião Crístico’, co-nhecendo (***) e ressoando com o 8º corpo e, por vezes, mais ou menos facilmente.

É isso que você está vivendo: um final de gravidez.

************

(*) – UM AMIGO (20.11.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-20-de

*
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/anuncio-da-boa-nova-arcanjo

*

(***) – NDT: Aqui foi separada, no francês, a palavra conhecimento (co-naissant), dando a entender um co-
nascimento.
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- Ensinamentos de um Iogue -

UM AMIGO foi escolhido por MARIA para ser o seu Embaixador

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101120_-_UN_AMI...

~ A PAZ SUPREMA ~ 

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto hoje a vocês com grande prazer. 
Eu venho hoje, não para continuar o ensinamento do Yoga da Unidade que irá prosseguir oportunamente, eu
venho a vocês para falar de uma série de elementos referentes aos conceitos que vocês utilizam, eu diria, de

maneira rotineira, que hoje vão assumir uma importância especial, pois eles se inscrevem em meio ao
processo da Consciência no nível Vibratório.

De fato, muitos de vocês, aqui como em outros lugares, empreenderam um caminho de retorno à sua Unidade.
Sejam quais forem as formas, muito diferentes, que possam assumir este retorno à Unidade, existe uma série

de marcadores.
Esses marcadores, como vocês sabem, são, antes de tudo, Vibratórios.

A Vibração e a Consciência estão ligadas por esses processos de expansão que vocês vivem atualmente.
Eu falei longamente da palavra Alegria, da palavra Samadhi.

Eu lhes dei uma série de elementos do Yoga da Unidade que permitem, justamente, chegar a esta etapa da
Alegria, vivê-la e dela tirar os benefícios.

Certamente, o Samadhi, a Alegria, não é um fim em si, mas é algo que permite ser a testemunha da realização
do Si.

A realização do Si não é o Tudo.
O Tudo, associado ao período específico da humanidade que é vivido atualmente, para os seres encarnados,

é o acesso ao Estado de Ser.
A Porta e o Selo são a realização do Si.

UM AMIGO - 20 de novembro de 2010 - Autres Dimensions
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A realização do Si e o estabelecimento em meio à Alegria contribuem, então, para permitir o seu
estabelecimento e a continuidade da Consciência em meio ao Estado de Ser. 

*** 

Hoje, se vocês quiserem, eu vou falar de coisas muito mais usuais, situando-se no nível da vida que vocês
ainda vivem nesta Dimensão.

Eu vou abordar uma série de palavras com um esclarecimento novo quanto ao sentido e quanto às suas
propriedades Vibratórias e suas propriedades na Consciência.

Nós iremos falar inicialmente de duas palavras, se vocês quiserem, que tomam hoje todo o seu relevo nas
circunstâncias de vida que lhes resta para viver, em meio a esta Dimensão.

A primeira dessas palavras é a palavra “perdão”.
A segunda palavra é a palavra “Paz”.

Evidentemente, o homem, a mulher, sempre tem a tendência de exprimir em palavras, pelas palavras: “eu o
perdoo” ou “eu sou perdoado” ou “eu me perdoo”, uma série de elementos.

Eu gostaria de ir, se vocês quiserem, além dos elementos habituais que vocês entendem por “perdão”.
Nós iremos começar, se assim desejarem, primeiramente, pela palavra “Paz”.

Eu dei a entender, e eu disse, que a palavra Samadhi conduzia ao Si e era a expressão do Si, que o Si é a
porta para aceder ao Estado de Ser.

Existe um Samadhi, aquele que é o mais elevado, eu diria, em intensidade Vibratória, chamado de Maha
Samadhi ou Grande Samadhi.

Realizar o Samadhi significa que vocês realizaram o Abandono à Luz.
Este Abandono à Luz pode ser mais ou menos total, mais ou menos atualizado.

A partir do momento específico em que vocês se instalarem, de maneira definitiva e duradoura, em meio à
Vibração da Coroa Radiante do Coração ou do Triângulo Tri-Unitário do Coração, acoplado ao Triângulo do
sacro e à Coroa Radiante da cabeça, quando a permanência desses estados Vibratórios começarem a se

instalar em vocês, será então possível penetrar em um espaço final, em meio a este corpo e a esta
Consciência.

Este espaço final foi chamado, no Vedanta, de “Shantinilaya”, ou seja, a “Morada da Paz Suprema”.
É desta Paz que eu quero lhes falar, e da expressão “estar na Paz”. 

*** 

Estar na Paz corresponde então ao acesso a essas últimas etapas da Ascensão do seu mental Interior, dando-
lhes acesso à equanimidade, a um estado onde a Alegria é bem mais do que a alegria.

Este estado de Paz Suprema poderia ser assimilado ao que eu chamaria de Dissolução e a aceitação desta
Dissolução.

Esta Dissolução não é uma Dissolução impessoal ou bramânica, como poderia ser chamado.
Trata-se, efetivamente, da Dissolução de tudo o que fazia, em meio à personalidade, os jogos da dualidade,

bem além dos jogos de poderes mais grosseiros.
Os jogos da dualidade são empreendidos de uma série de comportamentos, oriundos de programações,

oriundos de regras sociais, das próprias regras comportamentais, ou mesmo familiares e hereditárias, que os
levam a viver estados de ausência de Paz.

Assim que houver, no ser humano, mesmo realizado em meio ao Samadhi, um ressentimento, seja ele qual
for, para com um ser, para com uma situação, para com um elemento que foi considerado como ofensivo, isso

irá afastá-los da Paz Suprema.
A Paz Suprema é um estado de desprendimento bem além do desapego.

É um estado que vai conferir um estado de estabilidade, independente das consequências ou das reações
exteriores.

É um estado além da Alegria, pois a Alegria ainda é movimento e a Paz é a ausência de movimento.
É um estado de Fusão na Unidade, colocando em distanciamento total com o mundo da 3ª Dimensão

dissociada.
Isso não é uma retirada da vida, isso não é um suicídio, mas, efetivamente, a vivência real da ilusão como tal.
É apenas naquele momento que o ser pode escapar, na totalidade, do jogo da ilusão e se instalar, de maneira

definitiva, na Vibração do seu Maha Samadhi, bem além da alegria e que, no entanto, é a Alegria.
Esta Alegria que relega para Shantinilaya, ou seja: “a Morada da Paz Suprema”, o lugar onde nenhuma onda,
onde nenhum elemento pertencendo a vocês, como pertencente ao seu ambiente, pode vir alterar a qualidade

Vibratória do Ser.
Este estado específico, chamado de Paz Suprema, é um estado que a humanidade, na sua totalidade, é levada

a viver. 

***



Sejam quais forem os nomes que tenham sido dados, na sua tradição, particularmente no ocidente (três dias
de Trevas, Julgamento final, Ressurreição), a estase, na linguagem um pouco mais moderna corresponde, de

fato, à mesma realidade, ou seja, o momento em que vocês serão capazes, todo mundo, de ficar e de
permanecer neste estado de Paz Suprema.

O estado de Paz Suprema é caracterizado pela ausência de movimento, pela ausência de Vibração.
É o momento em que, depois de ter percorrido o conjunto de gama de Vibrações ligado à abertura do chakra
do Coração, à abertura da Coroa Radiante, à abertura das diferentes Lâmpadas novas e chakras novos, o ser

percorreu várias Vibrações cada vez mais intensas e cada vez mais fortes, confinando a irradiação do
Supramental ou a agregação das Partículas Adamantinas no nível da sua estrutura física e sutil.

A um dado momento, a própria Vibração, depois de ter preenchido todo o espaço, vai fazer Silêncio.
Isso não é uma recaída, pois isso é acompanhado, aí também, como diria SRI AUROBINDO, de um fenômeno

de switch muito peculiar.
Este switch, se vocês quiserem, e até agora, eu chamaria de Dissolução.

Lembrem-se: Crucificação do ego e, agora, Dissolução do ego, a etapa preliminar para a dissolução da matriz.
Vocês entram nesses tempos.

O modo que vocês realizarem e prepararem, ou não prepararem, esta etapa, será condicionante e
determinante para a sua vivência desta etapa de Paz Suprema.

A Paz Suprema, quando a Alegria foi encontrada previamente, vai se refletir por um estado de vacuidade e de
plenitude total. 

*** 

Para os seres humanos que não começaram o caminho de retorno à sua Unidade, que nem sequer se
interessaram pelas esferas espirituais, a Paz será vivenciada como um suplício, um suplício terrível, pois não
haverá possibilidade de ação, não haverá possibilidade de reação, nem de mover o corpo e, ainda menos, de

agir em meio à ilusão.
É isso que foi chamado de ‘face a face’, o retorno da Ressurreição, a Ressurreição final.
Aquele momento não é o fim, mas ele firma a entrada em um processo final e concluído.

Viver a Morada da Paz Suprema é possível, a título individual, de maneira prévia ao fenômeno coletivo.
Alguns estão se aproximando muito de perto, durante as suas meditações, resultando em Vibrações intensas,

percorrendo todas as Lâmpadas e todos os chakras do corpo e terminando, a um dado momento, pelo
basculamento em meio à Dissolução e no acesso ao que foi chamado, no Vedanta, de Maha Samadhi ou

Grande Samadhi.
Esse Grande Samadhi aparenta ser uma morte.

A respiração não existe mais, o coração não bate mais, o corpo esfria.
Alguns de vocês começam a perceber as primícias desses estados durante as suas meditações.

O coração fica mais lento, a respiração passa no Coração.
Não se trata mais de um batimento do coração, mas de uma respiração cardíaca.

O corpo não responde mais.
Depois de se tornar pesado, ele não existe mais.

Só permanece a Consciência estabelecida na Paz Suprema.
Naquele momento, não existe mais Vibração, nem percepção.

A Consciência foi então depurada, ela foi desnudada, ela foi desengatada, na totalidade, da ilusão.
Ela não penetra necessariamente, no entanto, em meio ao Estado de Ser, mas o corpo de Estado de Ser pode
então se manifestar de diferentes modos, pelos sentidos ou fora dos sentidos, refletindo-se por percepções

novas de formas novas, bem além do que pode existir nos mundos intermediários chamados de astral.
O acesso a este estado firma, para vocês, a sua capacidade, não somente para estarem Acordados e

Despertos, mas para escaparem, de maneira definitiva, da matriz e dos mundos de carbono, sejam eles quais
forem.

Evidentemente, não é possível, a título individual, permanecer neste estado mais do que o razoável.
Este “razoável” sendo, evidentemente, em função de cada ser, em função da sua capacidade para permanecer
neste estado de suspensão, de vacuidade e de plenitude onde existe apenas a Consciência pura, liberada de

todo o condicionamento.
Como chegar a este estado de Paz Suprema?

Obviamente, e como sempre, há um aspecto Vibratório que lhes pertence, ligado ao próprio progresso dos
seus estados meditativos e dos seus trabalhos Vibratórios.

Além disso, e como eu disse, é indispensável desvencilhar-se si mesmo de tudo o que é apego ou reação.
Naturalmente, não se trata de fingir um estado de não reação, trata-se de viver realmente um estado livre de

reação. 



*** 

Sejam quais forem os elementos e os acontecimentos ocorrendo na sua vida, assim como no seu ambiente, o
estado de quietude, o estado de Alegria, vai permitir-lhes experimentar a Paz, conduzindo à Paz Suprema.

Experimentar a Paz é, antes de tudo, dar a Paz, ou seja, estar em Paz com todos os seres humanos que vocês
encontram, estar em Paz com todas as situações que vocês podem encontrar.

Enquanto uma situação, seja ela qual for, e seja qual for o seu estado Vibratório e o progredir das suas
Lâmpadas novas ou das suas Lâmpadas antigas, seja qual for o estado de realização do seu Triângulo Tri-

Unitário revelado por URIEL, enquanto vocês permanecerem na reação, vocês não estão em Paz e vocês não
poderão aceder, de maneira individual, à Paz Suprema.

A Paz Suprema é um estado específico onde a ausência de reação, a própria ausência do que poderia ser
qualificado, como o Samadhi, de Alegria, desaparece também, para dar lugar à Consciência, ainda uma vez,

pura e extraída integralmente desta Dimensão dissociada.
É a última porta que se ativa assim.

Tranquilizem-se, mesmo se vocês não viverem isso a título individual, isso será vivenciado a título coletivo, em
um tempo muito próximo e iminente.

A preparação para este estado é, contudo, o que eu chamaria de um adicional ao que vocês são, pois muitos
de vocês notaram que, sejam quais forem as capacidades para estabelecer-se em meio à Vibração da Coroa
Radiante do Coração (quer seja durante as suas meditações, quer seja durante o encontro coletivo das 19h00

(hora francesa) ou ainda em situações onde tudo funciona bem na sua Dimensão dissociada), vão se aproximar
deste estado, e frequentemente vocês notam que vocês vão ficar desestabilizados por uma reação ligada a um

ambiente ou a uma situação interferindo na sua própria realidade.
Isso prova simplesmente que a estabilização do Samadhi ou da Alegria não aconteceu e que vocês ainda não

alcançaram a Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema é um estado que está bem além da simples aceitação ou do simples Abandono.

Nessa palavra “simples”, não vejam qualquer trivialidade, mas, bem mais, processos dos quais muitos de
vocês começam a se aproximar de maneira bem concreta.

Encontrar a Paz, eu diria (e mesmo além de qualquer ato Vibratório), é uma atitude comportamental, uma forma
de Yoga particular.

Assim como existe um Yoga da devoção ou ainda um Yoga do serviço, existe, do mesmo modo, um Yoga da
Paz.

Este Yoga é uma atitude de Paz: vocês treinam e se exercitam para não reagir, para adiar as suas reações
no tempo, de maneira a não ficarem sujeitos às influências emocionais ou mentais de uma situação criada

por uma pessoa ou por um acontecimento.
Dessa maneira, então, ao se distanciarem do evento causal, possibilita não entrarem em reação com relação a

este evento causal.
Evidentemente, no nível da estrutura humana, uma série de engramas vai impulsioná-los, no nível da

personalidade e do seu próprio cérebro, a reagirem no momento, em relação, por exemplo, ao que lhes
pareceria correto, em relação à sua própria Ética, à sua própria Integridade, à sua própria Atenção e à sua

própria Intenção.
Isso é também um contexto de referências que será conveniente superar e transcender.

Admitindo como premissa verificar por vocês mesmos que a melhor Ética e a melhor Integridade, que a melhor
Atenção e a melhor Intenção, são aquelas que são exercidas cara a cara consigo mesmo e jamais em relação

a algo de exterior, seja com quem for ou com o que for. 

***

Assim, vocês poderão instalar a Cruz da Ética, da Integridade, da Atenção e da Intenção, não mais em relação
ao ambiente, mas em relação à sua Consciência irradiante que assenta no meio da Cruz, ou seja, no ponto de

agrupamento dos Quatros Pilares ou das Quatro Linhagens.
Este ponto foi chamado de Ponto ER.
Este Ponto ER corresponde ao Éter.

Ele corresponde efetivamente ao chakra do Coração estabilizado no 9º Corpo.
Isto é apenas naquele momento, quando a Ética, a Integridade, a Atenção e a Intenção não são mais exercidas
de forma alguma no exterior, ou seja, não mais em relação a uma situação, não mais em relação a uma pessoa,

mas unicamente em relação a vocês mesmos e à sua própria Consciência, independentemente do exterior,
independentemente de uma situação, independentemente de um papel ou de uma pessoa, até mesmo de

vocês próprios em meio à personalidade.
Naquele momento, vocês transcendem o próprio conceito de Ética, o próprio conceito de Integridade, de

Atenção e de Intenção.
Vocês se colocam, naquele momento, espontaneamente, no centro da Cruz, no Ponto ER, ou seja, vocês

retornam ao Coração, ao Coração transcendido e que sofreu alquimia pela Vibração do 9º Corpo, no Coração
transcendido e que sofreu alquimia pela Vibração do que é chamado de chakra de enraizamento da alma e de

enraizamento do Espírito.
A Paz, esta Paz é algo que vocês devem aprender, pela sua compreensão e pela sua própria Consciência, a



desenvolver: ir além da simples reação, ir além da simples colocação em meio à sua Ética e à sua Integridade
e mesmo em meio à sua Atenção e à sua Intenção, pois, de qualquer maneira, e em última análise, a Atenção e
a Ética, a Integridade e a Intenção, definindo o contexto da sua ação, sempre são apenas o resultado de uma

ação.
Este aprendizado vocês fizeram.

***

Para os mais adiantados de vocês, resta agora estabelecerem-se na ausência de Vibração, ou seja, na Morada
da Paz Suprema.

Para que a Morada da Paz Suprema seja estabelecida, é preciso que haja Paz em vocês.
Esta Paz em vocês apenas pode ser obtida a partir do momento em que o jogo da ação/reação não puder mais

existir, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida.
Vocês são levados a fazer este aprendizado de maneira simples e lúdica, pois, aí, vocês têm um acesso direto

através da sua própria cognição.
Coloquem-se a questão, não mais da Ética e da Integridade, frente a uma situação ou uma pessoa, mas o que

faz com que esta situação ou esta pessoa faça com que vocês não estejam mais na Paz?
O que veio perturbar, em vocês, esta pessoa, esta situação?

Vocês estavam no seu Coração, vocês estavam na Vibração da sua Tripla Coroa, vocês estavam acordados,
na meditação, e eis que, na sua vida, um acontecimento ou uma pessoa vem desestabilizar, vem tirá-los do

centro e fazê-los sair da sua Alegria.
Naquele momento, o que aconteceu?

Qual o elemento que vai me enviar a uma parte de mim mesmo que ainda não foi colocada na Luz, que ainda
não foi iluminada e que, então, não foi transcendida?

Aliás, naquele momento, aqueles de vocês que vivenciaram isso percebem, de maneira distinta, o momento
específico em que a Vibração se extingue no Coração, ou que se atenua, para aparecer em outro local, na

maioria das vezes na garganta ou no plexo solar, demonstrando, assim, que vocês saíram do seu alinhamento.
Deste modo, então, encontrar a Paz através dessas situações consiste em abandonar os propulsores da sua

própria reação, mesmo eles sendo desconhecidos.
Não é preciso ir elucidar a causa raiz (ela existe, estejam certos) que os fez reagir e sair do seu Coração, mas
simplesmente, naquele momento e nesse momento, não tentem resolver, não tentem se esquivar, busquem

simplesmente estabelecer de novo a Paz.
Todos vocês constataram, em um momento ou outro, que é mais difícil, naquele momento, de se

restabelecerem no Coração, pois vocês são perturbados pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios
pensamentos, pelos seus próprios contextos de referências e pela própria manutenção da Ética, da

Integridade, da Atenção e da Intenção.
Resta-lhes então, simbólica e praticamente, fazer passar esse quadro de referências chamado de Ética,

Atenção, Intenção, Integridade, no centro, ou seja, no local onde ele não precisa mais se exerce enquanto valor
de referência, mas simplesmente estabelecer-se no silêncio da Paz, na Morada da Paz Suprema.

***

Este exercício é para ser feito de maneira muito simples: assim que vocês estiverem conscientes de que há
reação, assim que vocês estiverem conscientes de que vocês saem da Consciência do seu Coração, assim
que vocês estiverem conscientes de que estão presos em algum lugar, não procurem se desprender, não

procurem se estabelecer de novo no Coração, pois, na maioria das vezes, vocês constatam, vocês não
chegam ali imediatamente, mas no dia seguinte ou dois dias depois.

 Existe, nesse nível, um mecanismo energético e de Consciência associados que consiste, justamente, em dar
a Paz.

Para quem é preciso dar a Paz?
Evidentemente, para você mesmo, mas também para o outro.

Eu emprego a palavra Paz de propósito e não a palavra perdão, pois o perdão, aí também, foi frequentemente
empregado de maneira maliciosa pelo ser humano, nos contextos da dualidade, nos contextos de chantagem,

sejam eles quais forem.
Por outro lado, dizer a alguém “eu lhe dou a Paz” ou “eu lhe dou a minha Paz”, no nível Vibratório, é de longe

superior a dizer para uma pessoa “eu perdoo você”, pois vocês não podem dar a Paz enganando.
Vocês podem dizer: “eu o amo” enganando, vocês podem dizer “ser amado” enganando, mas vocês não

podem dar a Paz sem que isso seja seguido de um efeito real e concreto no nível Vibratório.
Ora, dando a Paz para o exterior, para a situação, para a pessoa, como dando a Paz para você mesmo, você

está bem além do perdão, por que você sai da ação/reação.
Mesmo esta reação de perdão podendo induzir um certo estado de calma, ele jamais irá aproximar o estado

que é transmitido dando a Paz, no exterior como no interior.
 Ou seja, concretamente, ao darem sua Paz para a situação, ao se darem a Paz para vocês mesmos, vocês

interrompem qualquer utilização, para fins matriciais, da Energia, além do bem e do mal.



A Paz é, portanto, Unitária.
Ela vai então lhes permitir aproximarem-se, de maneira extremamente simples, da Morada da Paz Suprema.

***

Naturalmente, alguns de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, vão me perguntar por que eu não falei disso
antes.

Isso não podia existir enquanto vocês não tivessem integrado a Vibração do Coração.
Dessa maneira, então, a partir do momento em que uma das duas Coroas Radiantes ou o Triângulo Sagrado

for despertado, vocês podem, de agora em diante, praticar esta técnica da Paz.
Dar a Paz para o outro, para si e para a situação permite dissolver instantaneamente o princípio de ação/reação

inscrito em um julgamento de valor da dualidade bem/mal.
A Paz não é nem o bem, nem o mal.

A Paz é um estado de estabilidade que existe no nível do ponto central da Cruz, chamado de Ponto ER.
Aí está a utilização que vocês podem fazer desse último princípio, permitindo-lhes conectar com o Maha

Samadhi.
O perdão, quanto a ele, trabalha no chakra do Coração, mas de forma alguma trabalha no Ponto ER.

Só a Paz é capaz de trabalhar no Ponto ER.
A Paz é independente de qualquer condição.

Por definição, a Paz é incondicional.
Perdoar significa que há algo a ser perdoado e isso é então uma reação.

A Paz, quanto a ela, não é em função das circunstâncias, a Paz não é em função de algo para dar ou para
perdoar.

A Paz “é”, a partir do momento em que vocês a pronunciam, em vocês, como no exterior de vocês.
Esse princípio de Paz vai reforçar o princípio de Unificação, o princípio de Unidade e vai reforçar, em vocês, a

Fluidez da Unidade, pois isso os libera instantaneamente, e vocês vão constatar por si mesmo que naquele
momento, bem naturalmente, a Vibração se estabelece em meio ao Coração.

Façam a experiência, vocês irão constatar por si mesmo a rapidez de ação pelo fato de dar a Paz, pelo fato de
“se” dar a Paz, mais do que o perdão.

Aí estão, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que eu tinha que dar esta noite e elas são importantes, pois quem
de vocês não gostaria de aceder à Shantinilaya, à Morada da Paz Suprema?

Lá onde não existe mais qualquer antagonismo, lá onde nada mais existe a não ser a Consciência pura Sat-
Chit-Ananda, a Morada da Paz Suprema que confere a Felicidade Suprema, etapa final da Alegria que não é

mais a Alegria, mas que é a Felicidade.
Caros Irmãos e caras Irmãs na humanidade, se houver perguntas em relação a isso, é claro que eu irei

responder com grande prazer.
Mas permaneçamos, se vocês quiserem, centrados nesses dois dados, nessas duas palavras e na sua

implicação no nível da sua Consciência.

***

Pergunta: se oferecermos a Paz ao mundo durante o período das 19h00 às 19h30 (hora francesa),
qual será o efeito?

O efeito será amplificado.
Cara Irmã, esse momento é um momento privilegiado.

Como muitos de vocês percebem, esta energia de conexão supera amplamente os contextos existentes em
meio a esta Dimensão.

Evidentemente, aproveitar o afluxo de Energia e de Consciência resultante da conexão de todas as
Consciências a esta Merkabah Interdimensional coletiva permite, evidentemente, realizar a Paz com o que

deve sê-lo.
Vocês podem perfeitamente imaginar viver em tais ocasiões, tendo preparado a lista das coisas a serem

pacificadas, das coisas ou das pessoas a serem colocadas na Paz, assim como das situações e de vocês
mesmos.

Naturalmente, isso é um meio, mas vocês podem realizá-lo também em qualquer circunstância, intervindo no
próprio momento em que isso acontece.

A Paz é o elemento libertador.
Vocês não podem sair de um mundo com ódio, vocês apenas podem deixá-lo na Paz.

Do mesmo modo, há diferentes formas de morrer em meio à matriz.
Vocês podem morrer com raiva ou morrer em Paz.

Do mesmo modo, compreender que se vocês deixarem a sua Consciência separada estando na Paz, será



muito mais fácil para vocês, vocês não serão retidos por nada, nem por um sofrimento, nem por uma dor, nem
por qualquer apego.

A Paz é desapego e não indiferença.
O perdão pode conduzir, por vezes, a uma forma de indiferença.

***

Pergunta: sentir a Vibração das três Lareiras de maneira quase imperceptível pode corresponder a
um acesso a esta Paz?

Cara Irmã, na condição de ter passado, anteriormente, pela fase de invasão Vibratória correspondendo à
aglomeração das Partículas Adamantinas no seu Canal do Éter e em todo o corpo.

Há uma gradação, como eu expliquei.
Vocês não podem passar, de imediato, da ausência de Vibração natural para a Paz da qual eu acabo de falar.

Vocês devem passar obrigatoriamente por todas as etapas Vibratórias preliminares, sem isso, vocês
retornariam ao ponto de partida.

É muito fácil, para o ser humano, de dizer “eu o perdoo” ou “eu perdoo”, ao mesmo tempo pensando
exatamente o contrário, o que é impossível para a palavra Paz.

Dar a Paz é um ato Vibratório de desprendimento.

***

Pergunta: sentir-se em Paz pressupõe que estamos “imobilizados” no Ponto ER e que não há mais
nada?

Caro Irmão, se nada vier desestabilizar este estado, nem ninguém, então, você está na Paz.
Se eu abordo isso agora, é com razão, pois as modificações Vibratórias existentes atualmente sobre a Terra
levam-nos, uns e outros, a viverem este tipo de experiência: cabe a vocês ficarem estabelecidos em meio à
Vibração do Coração de maneira mais ou menos intensa, de maneira mais ou menos duradoura e saírem, de

um modo ou de outro, da sua Paz.
Certamente, isso não é sempre algo duradouro.

Certamente, isso não é sempre algo que os desestabiliza de maneira profunda, mas reflitam simplesmente nas
circunstâncias ou nas próprias situações de irritação, nas situações que não lhes pareçam corretas, onde a

vontade de reação é importante e justificada.  
Tentem substituir, de maneira constante, esse sentimento de Paz por um momento de Paz Vibratória, em

função das circunstâncias e das pessoas que vocês encontram.
Vocês irão perceber então, bem depressa, que a Paz os coloca de novo efetivamente no seu Coração, em

nível Vibratório.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade em encarnação, eu lhes agradeço pela sua escuta.
Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes transmito a minha Paz e eu acolho a sua Paz.

Até breve.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article833f.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-20_novembre_2010-article833f.pdf
20 de novembro de 2010

***

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-20_novembre_2010-article833f.pdf
http://autresdimensions.info/article833f.html


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


~ Sobre o trabalho com a LUZ VIBRAL: as Núpcias Galácticas ~

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, eu estou com vocês. 

Assim, eu me permitirei, pela minha Presença, hoje, dialogar com vocês e também, se vocês me concederem o
privilégio de persistir em vocês, durante o seu trabalho na Merkabah Interdimensional coletiva. 

Bem amados Filhos da Lei do Um, como vocês sabem e como o percebem, o trabalho de 'reunificação' com a Luz
Vibral prossegue. 

Esse ritmo vai crescendo. 

Neste espaço de tempo que compartilhamos, pela Vibração da Luz e pela nossa ressonância e pela nossa confiança,
cada dia, é-lhes possível e tornou-se possível, pelo seu trabalho e pelo trabalho de abordagem da Luz Vibral, viver os

primeiros momentos dos seus reencontros, na Unidade, seja nesta estrutura denominada seu corpo físico ou, para
alguns de vocês, diretamente no corpo de Estado de Ser, nesse momento, já desde algumas semanas, eu diria, com

rapidez e convicção. 

O processo, a que nós chamaremos com vocês de ‘Núpcias Galácticas’, como eu anunciei, assim como o Arcanjo
Miguel, os seus Céus se entreabrem. 

As primeiras forças e os postos avançados da Confederação Intergaláctica de Luz, pelos seus representantes mais
próximos da sua Dimensão, denominada 3ª Dimensão Unificada, manifestaram-se, durante o mês de outubro, nos

seus Céus, certamente não nesse país, mas, sobretudo, sobre outros continentes. 

Em breve, muito em breve, os Anjos do Senhor, assim nomeados (ou Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada), irão
aparecer nos seus Céus, em número mais importante ainda, mesmo nesta Europa. 

Por enquanto, os Céus foram visitados no que se refere à Alemanha e aos Países Nórdicos.

Em breve, e antes do seu inverno [verão no hemisfério sul], manifestar-se-á nos seus Céus a Presença da Luz Vibral,
por intermédio dos seus primeiros embaixadores que puderam ali aparecer, os Anjos do Senhor. 

Ao mesmo tempo, e em outros lugares, as primeiras Embarcações, chamadas de Embarcações-Mãe, irão aparecer
nos seus Céus.

Estas serão muito mais consequentes.

Elas irão se mostrar, não para intervir, mas para manifestar a presença delas, a Vibração delas, e para desencadear
o que Sri Aurobindo chamou de «choque da humanidade».

*** 

Vocês entram nesses momentos tão fortes e tão intensos em que a lagarta, como o disse o venerado Mestre Omraam
Mikaël Aïvanhov, reencontra a borboleta. 

As modificações Vibratórias vividas em suas estruturas, as modificações de Consciência, as modificações de
comportamento que vocês vivem e assumem nesse momento são diretamente procedentes da ressonância deste

reencontro. 

A progressão da Luz Vibral assegura, mesmo no seu mundo dissociado, a ancoragem da Luz, a sua difusão, a sua
revelação. 

ANAEL – 21 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês estão, portanto, nos momentos da ‘divulgação’ da Verdade, em vocês como no exterior de vocês, na
superfície deste planeta. 

Os mecanismos, as causas e as consequências do que lhes foi mascarado, escondido e encoberto começam a
aparecer mesmo nas diversas mídias, mas, sobretudo, até mesmo na sua Consciência. 

O modo de funcionamento da sua própria Consciência se faz sob um dia novo, onde o lugar para a análise encontra
cada vez menos ressonância e onde o lugar para a evidência, a ressonância do Coração, instaura-se de modo cada

vez maior. 

Assim, para vários de vocês, torna-se cada vez mais fácil perceber a Verdade, não mais sob forma de um ato
intelectual, de julgamento e de discernimento, mas sob a forma de um ato Vibratório vivido no nível do Coração.

O Coração jamais mente.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, muitos de vocês começam a reencontrar a sua dimensão de Filho da Luz, através da
manifestação, mesmo nesta Dimensão, da sua dimensão de Cristo Solar, de Filho Ardente do Sol manifestando-se

pela alquimia das suas três Lareiras, pelo despertar conjunto e pela persistência dos seus instantes Vibratórios,
levando-os a experimentar uma nova Verdade, a de vocês, não mais desviada, não mais falsificada, mas aparecendo

em sua nudez, em sua essência e em sua Verdade. 

Bem amados Filhos da Luz, nós, os Arcanjos, compartilhamos da sua Alegria, aquela dos seus reencontros e aquela
de nossos reencontros. 

Do mesmo modo que a Vibração de Cristo, Maria e Miguel inscrita no Triângulo da Tri-Unidade realiza em vocês a
nova Eucaristia, a nova ressonância e a nova Aliança: Aliança do Fogo, Aliança da Verdade, Aliança da Alegria,

restituindo-os à sua Integridade, à sua autonomia e à sua liberdade. 

Bem amados Filhos da Luz, em nome do Conclave, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, sejam
abençoados, estejam na Graça com o que vocês conseguiram realizar. 

Nós contamos com a sua diligência, com a sua assiduidade, para prosseguir e reforçar o trabalho de ressonância da
Merkabah Interdimensional coletiva, que doravante e até 21 de dezembro será acompanhada, permanentemente,

por Cristo, Maria e Miguel. 

Assim como lhes revelou o Arcanjo Uriel, há poucas semanas, Cristo está doravante presente no seu Éter.

Ele pode, portanto, manifestar a sua Radiância e a sua Irradiação em meio mesmo à própria Presença de vocês.

*** 

A partir desta noite e até 21 de dezembro, a nova Tri-Unidade, em Consciência, em Vibração e em Presença efetiva
juntar-se-á ao seu trabalho nas Estrelas de Maria, ativando em vocês, ao mesmo tempo que na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, o Triângulo da Tri-Unidade e o Triângulo do sacro, permitindo então, para a maior parte de

vocês, reunificar-se inteiramente. 

Bem amados Filhos da Luz, o que temos a viver juntos são momentos grandiosos, não há outras palavras para definir
esse retorno integral da Luz e da Verdade. 

Aí está o anúncio que eu tinha a lhes dar em nome do Conclave. 

Isso começará a partir dessa noite, às 19h00 [16h00 - horário de Brasília]. 

Agora, eu volto às coisas mais individuais que se referem a vocês. 

Eu me tenho, portanto, à sua disposição para ouvir os seus questionamentos referentes à realização e à
transformação atual. 

Recebam Graças, gratidão e agradecimentos do conjunto do Conclave. 

Isso encerra o meu papel de Embaixador por essa noite.

Eu lhes dou agora a palavra.

*** 

Questão: como e do que o Sol foi liberado?

Bem amada, o conjunto da tripla falsificação que comprimiu o conjunto desse sistema solar para dele fazer uma 3ª
Dimensão dissociada da Fonte, tornou-se possível justamente pelo que é chamado de 'forças gravitacionais', que



encapsularam, literalmente, esse sistema solar nas forças chamadas do Fogo por atrito ou Fogo Luciferiano. 

A liberação do Sol tornou-se possível pela conjunção de três fatores. 

O primeiro, inicial, foi o fato de poder caçar, de maneira definitiva, a embarcação dos Annunakis denominada Nibiru. 

O segundo fator consistiu, para o seu Sol, em acolher a liberação dos primeiros Irmãos e Irmãs humanos entre vocês
que puderam aceder ao Sol e acelerar a sua liberação. 

O terceiro fator, conjunto, tendo agido sobre o Sol, foi a chegada dos primeiros raios Adamantinos sobre o Sol ou
irradiação da Fonte, juntamente com a reunificação da sua Merkabah Interdimensional coletiva despertada por

intermédio do ‘Cristal Azul’, desde o final de setembro do seu ano. 

Assim, as forças heliosféricas que comprimiam o Sol foram liberadas.

Isso se manifestou por uma mudança importante de emissão de radiações do sol, assim como pelo aparecimento de
buracos chamados de ‘coronais’, em número cada vez mais importante sobre o Sol. 

Isso irá se expressar, de maneira efetiva e final, pela transformação deste astro em planeta gigante vermelho ou em
‘Sol gigante vermelho’. 

Isso será realizado ao afinal da mutação planetária da qual irá lhes falar o bem amado Sri Aurobindo. 

A liberação do Sol, portanto, a atenuação do ‘Fogo por atrito’.

Esse ‘Fogo por atrito’ era responsável pela cor laranja, ou avermelhada, do seu Sol. 

O ‘Fogo por atrito’ foi, portanto, dissolvido no nível do Sol. 

Do mesmo modo que nós decapitamos as forças astrais espirituais ilusórias deste planeta, ao mesmo tempo realizou-
se a liberação do Sol. 

O ser que mantinha fechado e encapsulado o Sol, nesta missão que a ele foi atribuída pelo Arconte Yaldébaoth, não
está mais ali.

Ele foi devolvido ao seu sistema solar de origem. 

O Sol vive, portanto, nesse momento mesmo, a sua liberação, da mesma forma que vocês mesmos vivem, nesse
momento, a sua própria liberação.

*** 

Questão: quando se tem dificuldades para meditar, isso pode cortar os acessos ao Estado de Ser?

Bem amada, a meditação é um retorno em si e um despertar do Si. 

Alguns seres têm faculdades maiores para meditar do que outros.

Pela sua experiência, pelo seu caminho de vida na matriz, na sua própria matriz, eles foram capazes de fazer calar o
que vocês chamam de emocional e mental. 

Outros, devido às suas circunstâncias educativas, devido ao seu próprio caminho na matriz, não conseguem fazer
cessar o jogo das emoções e do mental. 

Eu os lembro de que o trabalho que vocês têm a realizar propriamente falando não é uma meditação, mas um
trabalho de Serviço. 

Esse trabalho de Serviço para a Luz é um trabalho Vibratório.

Se vocês forem capazes de estabelecer a Vibração em vocês, apesar da atividade das emoções e do mental, isso irá
se denominar também uma ‘meditação’.

Mas é, antes de tudo, um trabalho Vibratório. 

A única possibilidade de acesso ao Si e ao Estado de Ser realiza-se, unicamente, quando a Coroa Radiante do
Coração Vibrar, quer vocês tenham podido meditar ou não. 

Obviamente, a meditação cria, pelo silêncio exterior, um estado propício, interiormente, para o estabelecimento da
Vibração.

O mais importante não é a meditação por meditar, mas efetivamente o silêncio exterior permitindo à Vibração se
manifestar, se amplificar e se realizar. 

Assim, portanto, não fiquem apegados a essa palavra ‘meditação’.

Se alguns de vocês conseguirem Vibrar sem passar pela meditação, então, faça-o. 

O único obstáculo para o acesso ao Estado de Ser seria a não realização do Si.

A realização do Si possui diferentes estágios. 

Uma vez o Switch da Consciência passado, naquele momento, a realização se estabelece no seu próprio ritmo,
correspondendo à percepção Consciente e real da Vibração do chacra do Coração, quaisquer que sejam a

expressão, a manifestação e a percepção. 



Que isso vá da primeira fase até a última fase, o ‘princípio’ é o mesmo.

*** 

Questão: por que a Terra foi colocada, de alguma forma, em quarentena?

Bem amado, a partir do momento em que as forças de dissociação denominadas Arcônticas, ligadas aos Dracos,
vindos da Ursa Maior, e alguns dos seus aliados tomaram posse deste Universo, como de outros Universos, tornou-

se indispensável, não de ser colocada em quarentena – isso foi realizado, aliás, pela ruptura para com a Fonte – mas,
de algum modo, para nós, ligados à Confederação Intergaláctica dos mundos livres, quaisquer que sejam as

Dimensões, para evitar a propagação e a multiplicação da dualidade (o que é chamado junto a vocês de ‘Fogo por
atrito’) ao conjunto da Criação. 

Isso não corresponde a uma colocação em quarentena, mesmo o resultado sendo idêntico, eis que, de todo modo, os
Dracos e os Arcanjos rebeldes instalaram, eles mesmos, as camadas isolantes [heliosfera, magnetosfera e ionosfera]. 

Não foi, portanto, a Confederação Intergaláctica que os colocou em quarentena, mas efetivamente ela que sempre
zelou para que jamais, no curso desses 6 ciclos de 50.000 anos, houvesse desaparecimento do seu Espírito, nem

multiplicação da Dualidade em outros Universos.

*** 

Questão: qual é a diferença entre o prana e as Partículas Adamantinas?

Bem amado, o prana, ou ‘glóbulo da vitalidade’, corresponde, em número muito limitado, ao que é chamado de Éter,
rarefeito, exceto em alguns lugares do planeta, devido mesmo à falsificação. 

O fóton é efetivamente uma analogia do prana. 

A Partícula Adamantina é o arranjo, sob a influência da Luz Vibral e das Chaves Metatrônicas, que permite a 6
moléculas de prana ou, se você preferir, a 6 fótons, se organizarem sob uma forma específica ‘hexagonal’, chamada

de Partícula Adamantina. 

Para aqueles que têm a visão além das Partículas Adamantinas presentes sob a forma de neve branca, estas podem
aparecer, nas condições de iluminação específicas associadas à noite e ao reflexo lunar, como partículas de prana às
quais teria sido associada uma forma de cauda de cometa, chamada também, em outros tempos e em outros lugares,

de Agni Devas. 

São as moléculas de Fogo arranjadoras e arranjadas, permitindo a construção dos mundos.

Elas representam, no nível elementar, o que, no nível do humano como no nível dos Anjos ou dos Arcanjos, nós
chamamos de ‘Fogo do Amor’. 

Isso foi representado, em várias vezes, como Cristo mostrando o seu Coração em chamas.

Trata-se do que vocês denominam também, em algumas tradições, o ‘Sagrado Coração’.

*** 

Questão: poderia desenvolver sobre o termo Eucaristia?

A Eucaristia é uma palavra de origem latina, significando, no seu sentido mais absoluto, Comunhão. 

Hoje, é-lhes possível viver a verdadeira Eucaristia que consiste em despertar em vocês o DNA correspondente
a Cristo, a Maria e a Miguel. 

Trata-se, portanto, em vocês, de uma Tripla Presença manifestando-se por certo número de características
Vibratórias já definidas, chamando em vocês o Fogo, chamando em vocês a Alegria e, sobretudo, a conexão íntima

com o que vocês são. 

A nova Eucaristia é o despertar das suas linhagens espirituais, o despertar das suas linhagens Intraterrestres, o
retorno à sua memória cósmica, a dissolução da memória falsificada. 

Vocês podem chamá-la também de Nova Aliança, que é uma Aliança do Fogo.

*** 



Questão: poderia falar do tubo de Cristal, das suas propriedades e da sua utilização?

Bem amado, o ‘tubo de Cristal’ é uma estrutura Vibratória permitindo, como todo tubo de Luz existente em suas
estruturas, que isso seja chamado de Nadis, que seja chamado de Ida, Pingala ou Sushumna, ter uma função

energética de comunicação. 

O tubo de Cristal é uma estrutura de Partículas Adamantinas nova, revelada pelas ‘Núpcias Celestes’ e pela
Lemniscata Sagrada, permitindo fazer comunicar o 4º chacra ou chacra do Coração com o 7º chacra ou chacra da

cabeça, com a ‘Fonte de Cristal’ situada ao nível da sua Merkabah Interdimensional, passando pelos pontos
chamados de ‘nós de ressonância’, que são o 9º corpo, o 10º corpo e a cimeira da cabeça, no nível do que está

acima do 7º chacra e que o compreende, ou seja, a Vibração de ER ou o Éter. 

O Tubo de Cristal permite, portanto, a comunicação e a aliança entre o Coração, a cabeça e a sua dimensão de
Estado de Ser.

Ele se estabelece assim que o Si estiver realizado, de uma maneira ou de outra.

*** 

Questão: quem são os Seres de Cristal e qual é o seu papel?

Bem amada, os Seres de Cristal pertencem à 11ª Dimensão. 

O corpo de Estado de Ser deles é um corpo em silício de forma humana, mas podendo se expandir sobre milhares de
quilômetros. 

A forma deles está ligada aos Mestres geneticistas de Sirius.

Eles são, eles mesmos, os Criadores de mundos, chamados, em sua tradição, de Elohim. 

Alguns deles foram os Gigantes, alguns deles foram os Grandes Golfinhos de pele acobreada vindos de Sirius B. 

Eles têm uma filiação que os coloca em ressonância direta enquanto Ki-Ris-Ti realizados percorrendo os mundos,
para assegurar, se for possível, a redenção dos mundos falsificados. 

Eles vão, assim, de universo falsificado em universo falsificado, permitindo então inaugurar os ciclos de manutenção
do Espírito ou os ciclos de liberação do Espírito, em função das conformações e dos constrangimentos existentes no

nível dos mundos dissociados. 

A maior parte dos Elohim vem de Altair, de Orion, de Bételgeuse ou de Vega.

Eles estão presentes na iniciação de um novo ciclo falsificado, como foi o caso quando da criação de Atlântida, no
Concílio de Alta, em 50.731 AC, no mês de Maio. 

Esses doze Elohim percorrem os mundos para a sua redenção.

Eles aceitam, pelo sacrifício da sua multidimensionalidade e do seu posto de ‘Elohim Criador’, participando, em um
corpo de carne em carbono, cortado da Fonte, em número de doze, permitindo-lhes realizar a missão pelo seu

sacrifício. 

Eles trazem também, em uma Embarcação-mãe chamada de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], o ‘Cristal azul’ que é a
defesa encontrada pelas forças da Luz Unificada para despertar a dimensão do Espírito e evitar, ao final de um ciclo

falsificado, que este se reproduza indefinidamente. 

Como vocês sabem, esse setor do multiverso, denominado Terra e este universo chamado de ‘sistema solar’ e o que
ele compreende como sistemas falsificados, vê hoje a sua liberação definitiva da dissociação. 

Esta vitória, este estabelecimento da Luz, mais exatamente, levou certo tempo. 

Hoje, quando eu digo hoje, isso é recente, a Fonte, o conjunto dos 24 Anciões, o conjunto dos Conclaves
Arcangélicos dos mundos livres, o conjunto das Estrelas de Maria dos mundos livres, assim como o conjunto

dos Lipikas Cármicos de estágio superior, do que faz parte Séréti [Guia Azul de Sirius – 24D], votaram, de maneira
Unitária, pelo desaparecimento total da dissociação, sejam quais forem os universos e os multiversos. 

Isso significa simplesmente que em cada Universo falsificado, a hora do último ciclo chegou, permitindo, e tornando
possível, que jamais, sobre qualquer mundo criado ou sobre qualquer mundo original, possa existir a menor ruptura

da Fonte, qualquer que seja o grau de densidade experimentado, qualquer que seja a Dimensão experimentada,
qualquer que seja o teor da Criação, de mundo em carbono ou outro.

*** 

Questão: o núcleo da Intraterra foi liberado do mesmo modo que o Sol?



Ele foi liberado pela sua ação, de vocês, humanos despertos e acordados. 

Pela conexão com a Merkabah Interdimensional e com o ‘Cristal azul’, vocês permitiram, efetivamente, a liberação do
núcleo da Terra. 

É a partir daquele momento que a liberação do núcleo da Terra permite a ele se reconectar diretamente com o
seu núcleo cristalino original que é Sirius, para vibrar em outra frequência e para começar a sua Ascensão. 

A sua Ascensão é também seguida de um fenômeno de ‘dilatação’ ligada ao desaparecimento das forças de
compressão e, de maneira progressiva, do que foi chamado de forças gravitacionais. 

Assim, a Terra cresce, se expande e Ascensiona. 

Vocês que realizaram esse trabalho, e vocês sozinhos, que nós preparamos desde muito tempo.

O que explica que, para vários de vocês que viveram o despertar, seja recente ou antigo, é-lhes perfeitamente
possível perceber a acentuação Vibratória em algum nível, seja das suas estruturas e da sua Consciência.

*** 

Questão: se Júpiter se tornar um segundo Sol, isso tem uma incidência sobre a estase?

Bem amado, jamais Júpiter terá o tamanho suficiente para se tornar um segundo Sol. 

Júpiter está se tornando o que é chamado de ‘Pulsar’.

Um Pulsar emite irradiações próximas do Sol, mas não é um Sol. 

Não haverá segundo Sol.

Haverá o aparecimento de uma Luz semelhante a um Sol, que é simplesmente o companheiro
denominado Némésis ou Hercobulus (Hercólubus), que será visível aos seus olhos de carne, visível por enquanto

unicamente no Infravermelho e sob certas latitudes e longitudes, em alguns momentos da rotação da Terra. 

A partir do momento em que o sobrevoo acima do eclíptico de Hercobulus superar um ângulo de 30º, ele irá se tornar
visível de acordo com as posições da Terra ao redor da sua rotação solar, de maneira evidente para os olhos

humanos. 

Isso não é, tampouco, um segundo Sol. 

Existe um efeito sobre a Terra, uma grande confusão nesta noção de segundo Sol.

A ‘força galáctica’, a Confederação Intergaláctica, a irradiação da Luz Fonte de Alcyone, as radiações do Ultravioleta,
a irradiação do Espírito Santo retransmitida por Sirius, o conjunto de modificações observáveis sobre esta Terra e

sobre esse sistema solar, resulta da ação de certo número de fatores astrofísicos bem reais, responsáveis por certo
número de transformações observáveis até mesmo em sua Lua. 

Alguns de vocês já se aperceberam disso.

Júpiter já emite como um ‘Pulsar’.

A atmosfera de Júpiter está profundamente modificada, permitindo à sua irradiação nova, efetivamente, afetar, desde
fevereiro de 2009, as suas estruturas. 

Mas, daí a chamar Júpiter de segundo Sol, há uma distância.

*** 

Questão: haverá um efeito sobre o fenômeno de estase?

O fenômeno de estase, se é o que vocês chamam de '3 dias', ocorrerá unicamente quando da parada de rotação da
Terra. 

Jamais a Luz pode provocar isso. 

Em contrapartida, a influência das forças gravitacionais chamadas de ‘forças de torção gravitacionais’ manifestando-
se pela chegada, acima do plano do eclíptico de Némésis produzirá esse mecanismo, exceto se, daqui até lá, a vitória

que vocês estabeleceram na liberação da Terra se acompanhar da Ascensão da Terra, reduzindo o cenário final
escrito pelos profetas desde muito tempo. 

Nisso vocês não são os dirigentes, nós não somos os dirigentes, há um meio de ação por vocês mesmos sobre o
Sol, sobre a sua Terra, pela Merkabah Interdimensional e pela Luz das suas Coroas Radiantes. 

Ainda uma vez, nenhum dos elementos intervindo nesse cenário tem predomínio, somente a Terra decide,
definitivamente. 

Nós apenas ‘ajustamos’, como alguns lhes disseram, a quantidade de Luz que se derrama sobre a Terra. 



O aparecimento, nos seus Céus, como o Conclave me pediu que lhes dissesse, de algumas embarcações da Frota-
mãe, a sua aproximação dimensional visível nesse momento mesmo por alguns dos seus meios tecnológicos, como

eu já disse, permite-lhes compreender este impacto dimensional e Vibratório que já ocorreu pelas esferas
denominadas Anjos do Senhor, há algumas semanas, que começaram exatamente há 5 semanas. 

Esta aproximação se faz por ‘toques’ sucessivos.

Ela se faz em função da ressonância estabelecida pela Terra e pelo conjunto da noosfera, ou seja, pela Consciência
da Terra e pela Consciência de todos os humanos e de todos os sistemas vivos existentes na atmosfera.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes transmito Graças e Gratidão. 

Eu volto a sair desse Canal para melhor envolvê-los no momento do seu trabalho na Merkabah Interdimensional
coletiva, supervisionando o trabalho realizado pela Presença real de Cristo, de Maria e de Miguel no seu Coração

como sobre a Terra. 

Que o Amor seja a sua morada pela Eternidade.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e, sobretudo, de reencontrá-los após tão pouco
tempo. 

Então, caros amigos, todas as minhas Bênçãos.

*** 

Questão: é possível que a Onda Galáctica ocorra antes dos 3 dias e 3 noites?

Então, cara amiga, a Onda Galáctica está já, vocês estão, como dizer..., plenamente dentro, mas vocês não estão no
meio. 

Isso quer dizer que já desde vários meses, as partículas Adamantinas da Onda Galáctica e os raios Gama que estão
ligados à irradiação da Fonte, que constituem a Onda Galáctica, estão penetrando a periferia desse sistema solar já

desde este verão [inverno no hemisfério sul] e começou agora a penetrar, eu diria, os planetas do sistema solar
exterior. 

Bem.

O que quer dizer que os efeitos da Onda Galáctica já são perceptíveis.

Eles são perceptíveis para alguns humanos, mas também para a Terra, através de tudo o que vocês observam. 

Então, a Onda Galáctica, há as datas que foram dadas, em particular pelo calendário Maia.

Obviamente, aqueles que conhecem desde muito tempo esta data haviam baseado todo o plano deles de dominação
e de escravidão da humanidade em circunstâncias cataclísmicas ligadas, não à Onda Galáctica para eles, mas

ligadas ao que foi chamado de Hercobulus (Hercólubus) ou Némésis (Nêmesis), ou seja, a Anã Marrom [Naine Brune],
companheira desses sistemas solares nos quais estamos. 

Bem.

Portanto, eles sabiam pertinentemente que todos os 25.920 anos se reproduzia um cataclismo importante sobre a
Terra, que destruía toda forma de vida.

Eles haviam então antecipado, porque eles conhecem isso desde muito tempo, e «calculado», o plano deles nesta
data de aniversário dos 25.920, que caía em 21 de dezembro de 2012. 

Uma data da qual, agora, muitas pessoas, através dos filmes, através dos escritos, através dos pesquisadores,
conhecem a importância. 

O.M. AÏVANHOV – 21 de novembro de 2010
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Toda a sutileza da Confederação Intergaláctica da Luz foi antecipar esta data para, de algum modo, frustrar o avanço
(*) dos fantoches, não é? 

É exatamente o que aconteceu, uma vez que pudemos (para aqueles que seguiram o cenário, não é?)
eliminar [blackbouler] (eu adoro essa palavra), eliminar Nibiru, ou seja, a embarcação dos Annunaki. 

O que era essa embarcação dos Annunaki?

É uma embarcação metálica de um tamanho considerável, bem maior do que a Terra, que estava em órbita ao redor
de Némésis / Hercobulus e que, devido à aproximação de Hercobulus, provocava, por sua rotação e pela passagem
na «proximidade» da Terra, um reforço do que se chamam as forças gravitacionais, nas quais vocês estão fechados. 

No mês de agosto de 2009, quando houve a entrega das chaves Metatrônicas houve, ao mesmo tempo, uma
irradiação Gama, que foi focalizada (é a palavra exata) e condensada, dirigida diretamente sobre essa Embarcação,
que estava em aproximação e que foi, então, eliminada para bem mais longe, do outro lado, se querem, de onde ela

orbitava. 

O que quer dizer que jamais as forças de compressão gravitacional se reproduzirão neste planeta. 

Desde aquele dia, desde o mês de agosto de 2009, a Luz se estabelece sobre esta Terra. 

Agora, é verdade que, de modo sincrônico, em algum lugar, há a chegada de Hercobulus e há a chegada da Onda
Galáctica.

A Onda Galáctica, os raios gama, vocês devem compreender que é a verdadeira Luz constituída das partículas
Adamantinas. 

Vocês, o que vocês observam, é algo de terrível, porque provoca mutações genéticas, penetra todos os tecidos,
isso... como dizem seus cientistas... ioniza todos os tecidos e provoca a morte dos tecidos em carbono.

Mas isso permite revelar a Luz. 

Então, obviamente, vocês penetram nesta Onda Galáctica. 

Aliás, desde muito numerosos anos, eu o disse ontem, eu anunciei que o conjunto dos grandes acontecimentos
planetários ocorreria a partir do momento em que os vulcões do cinturão de fogo do Pacífico estivessem todos

novamente acesos.

É efetivamente o caso, já desde este ano. 

Agora, como vocês sabem, a maior parte está em pré-erupção, em erupção ou em pós-erupção, o que traduz os
movimentos extremamente importantes ao nível do planeta. 

Então, sim, obviamente, a Onda Galáctica já está aí. 

Agora, e como o sabem, não é a Onda Galáctica, nem Hercobulus que dão os quadros precisos da ação da Luz e da
ação da Anã Marrom, que foi separada do verdadeiro Sol.

Dão um quadro temporal específico, que é um tempo astronômico, ao qual deve responder um tempo planetário
humano ligado à 3ª Dimensão dissociada.

E, nesse quadro, é a Terra, e unicamente a Terra, quem decide. 

A Onda Galáctica, vocês já estão dentro. 

Agora, o afluxo das partículas Adamantinas, como o sabem também, é regulado pelo conjunto da Confederação
Intergaláctica.

É preciso ajustar a boa dose sobre a Terra.

Demasiado, e transborda, isso quer dizer que não está bom.

Não o bastante, não vai rápido o bastante, não está bom tampouco. 

Portanto, há um ajuste que se faz e que depende, é claro, de seu trabalho para vocês, como humanos, sobre
a Merkabah interdimensional coletiva. 

Quer dizer que, se vocês decidem, onde quer que estejam sobre este planeta, que a Ascensão é amanhã, vocês
podem desencadear, vocês mesmos, a Ascensão amanhã. 

Não há mais qualquer limite, são vocês, como seres humanos, coletivamente religados com
a Merkabah interdimensional coletiva que, em acordo com a Terra, podem desencadear o movimento final. 

Vocês são, portanto, responsáveis por sua própria evolução.

Então, agora, quem vai dar o sinal?

 Será que é um humano, será que é a Confederação Intergaláctica, será que é um Arcanjo, será que é o povo
intraterrestre, será que é a própria terra que vai anunciar, pelos seus abalos e pelo seu pré-basculamento dos polos,

a Verdade do que vai chegar? 

Nós não sabemos mais do que vocês, mas nós sabemos, é claro, como o dissemos, uns e outros, ontem, que é algo
que acontece agora. 

No agora, compreendam, pode ser imediatamente, enquanto se está aí, como pode ser, o mais tardar, daqui até o
final do próximo ano. 



Portanto, isso quer dizer que vocês estão num período em que, efetivamente, o cenário, tal como foi escrito pelos
profetas do antigo tempo, e mesmo através do que foi visto hoje pelas pessoas que acessaram o Estado de Ser ou,
em todo caso, a memória do Éter, de algum modo, que não é a memória do astral, que acessaram, pelas percepções

novas e os novos corpos o que vai acontecer, veem essas imagens. 

Mas as imagens mudam dia a dia. 

Mas, o que é importante compreender é que, agora, o fruto está maduro, e ele pode passar na Dimensão nova de um
instante para o outro. 

É claro, há datas limites, há reuniões que lhes foram dadas.

Por exemplo, Maria marcou reunião com vocês para 17 de dezembro, às 21h [hora francesa – 18h no horário de
Brasília], mas, se necessário, será antecipada. 

Não é uma reunião fixa que vai determinar a evolução da Terra, é a própria Terra e vocês todos reunidos
pela Merkabah interdimensional que trabalham para isso. 

Portanto, os 3 dias, eles irão ocorrer, eles não irão ocorrer, de maneira, como dizer..., preliminar ao basculamento dos
polos?

Se preciso, eles não irão ocorrer. 

Se um número suficiente de seres humanos tiver este impulso do Espírito para ir para o Estado de Ser, então, tudo
pode ocorrer agora, doravante, extremamente rápido, de um minuto para o outro. 

Tudo está pronto. 

O Arcanjo Uriel, vocês sabem, está muito presente, o Cristo está agora presente em seu Éter, tal como ele partiu, e
tudo pode se realizar de um minuto para o outro. 

Vocês estão, como eu digo a cada vez, dentro, mas aí, até o pescoço.

Na Luz, hei, não na caca.

*** 

Questão: uma Vibração no nível da Coroa da cabeça pode estar ligada à Vibração do Coração?

É exatamente a mesma coisa, dado que, na Coroa da cabeça há a imagem da Coroa do Coração. 

O ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, e no cabelo de Buda há a Coroa Radiante da cabeça, ao centro, a Coroa
Radiante do Coração. 

Portanto, é normal que, a um dado momento, pela irradiação, por exemplo, de um Arcanjo ou de Um Amigo, vocês
tenham a capacidade para entrar em ressonância e para perceber diretamente no nível do Coração. 

E a cada dia, lembrem-se também do que dizia Sri Aurobindo, vocês têm a capacidade para receber diretamente as
partículas do Sol no Coração, sem passar pela cabeça.

É uma realidade Vibratória. 

Vocês vão constatar, por toda parte ao redor de vocês, cada vez mais seres que tinham dificuldade, mesmo se
estivessem abertos no nível da cabeça ou do sacro, para instalar a Vibração do Coração.

Isso começa. 

As quatro semanas que se chamam, eu creio, no calendário: «o advento», portam bem o nome, vocês vão poder
contar os dias e abrir cada dia as pequenas janelas do calendário.

Cada dia será uma surpresa.

*** 

Questão: qual é a diferença entre Vibração do Coração e Fogo do Coração?

Há uma diferença importante.

A primeira etapa da abertura do chacra do Coração (e do 9º corpo o mais frequentemente, atualmente, é conjunta) vai
se traduzir por uma pressão, uma ‘barra no peito’. 

Devido à ativação da nova Tri-Unidade, a inversão do Triângulo dito Luciferiano, hoje ativado no Coração, vai dar
pressões no peito.

Em seguida, vocês vão sentir Vibrações em turbilhão, ou ao redor do chacra, ou ao redor do que é chamada a Coroa
Radiante do Coração. 

Vibrações que seguem ritmos específicos, de acordo com seus humores, de acordo também com o humor do



cosmos. 

E, a um dado momento, esta Vibração será substituída por uma sensação indefinível, primeiramente de respiração.

É como se o coração, ao invés de bater, se põe a respirar.

E é bem o Coração e o chacra do Coração que se põe a respirar. 

Naquele momento, o Fogo chega.

É um Fogo que corresponde a agulhadas extremamente rápidas ou Vibrações extremamente rápidas com um Fogo
devorando, mas que não queima. 

É muito difícil explicar com palavras, enquanto vocês não o viveram.

Aqueles que o viveram compreendem perfeitamente esta expressão do ‘Fogo do Coração’. 

Isso pode dar um verdadeiro calor no corpo.

É um Fogo que consome, ele consome simplesmente o que eu chamaria as partículas falsificadas de carbono e lhes
permitem agregar, literalmente, as partículas Adamantinas ao nível do ‘canal do Éter’, do Sushumna, do canal da

Coroa Radiante do Coração e do ‘canal de Cristal’ e, em seguida, na escala do corpo inteiro. 

Esse processo, que se realizava de modo extremamente lento há ainda alguns anos (mesmo para aqueles que foram
os «primeiros»), vai hoje muito rapidamente. 

Isso quer dizer que vocês podem passar, de um dia para o outro, de um período de pressão no peito para a
percepção do Triângulo da Tri-Unidade ou simplesmente para a percepção da Coroa Radiante e se estabelecerem

espontaneamente no Samadhi o mais alto, na Alegria Interior que acompanha sempre o Fogo do Coração. 

Mesmo se a Alegria possa acontecer, para alguns, no fundo de um leito, com dores terríveis por toda parte.

Isso não retira a Alegria.

*** 

Questão: sentir uma Vibração diferente à direita e à esquerda é um sinal de desequilíbrio?

Do corpo sim, é um desequilíbrio.

No nível dos chacras, não. 

Há alguns seres, por exemplo, que percebem mais as Estrelas do lado direito.

Outros, do lado esquerdo.

Outros, no nível do chacra do Coração, nesse momento, em particular, vão sentir pressões muito fortes de um lado ou
do outro, que correspondem ao trabalho nos chacras de enraizamento da alma / Espírito, nos pontos Cristo / Miguel,

mais de um lado do que do outro. 

Cada indivíduo vive diferenças específicas. 

Agora, a diferença de percepções de alto ou baixo, de um lado ou do outro do conjunto do corpo, geralmente, é uma
defasagem do conjunto do corpo etéreo.

É independente dos processos atuais.

Os processos atuais não podem descentrar, bem ao contrário, eles centram e alinham.

*** 

Questão: a que corresponde o fato de sentir como um segundo Coração no lado direito do peito?

Mas porque no chacra do Coração há uma haste que passa da parte de trás para frente, portanto há, geralmente, no
nível da vértebra chamada D5, a 5ª vértebra dorsal, o ponto de entrada das energias do canal do Éter. 

Vocês sabem, o Sushumna (canal do Éter) está forrado, doravante, para os ‘mutantes’,

[NOTA: os mutantes são aqueles que ativaram, já desde alguns anos, o despertar da Kundalini. Eles receberam o Espírito
Santo, eles têm as bainhas dos chakras perfuradas. Eles se uniram, pela energia do Espírito Santo, à energia da Kundalini, e

essas duas energias se elevaram ao mesmo tempo, ativando os novos corpos e lhes conferindo o status do que eu tenho
denominado ‘mutante’, mas são seres totalmente despertos. OMRAAM (09.05.2009)]

 pelas partículas Adamantinas e são essas partículas Adamantinas que se agregaram no canal do Éter, que penetram
atrás, no meio do Coração, e pelo ponto que foi dado por Mestre Ram. 

É um protocolo que foi dado há algum tempo, concernente, justamente, à ativação de alguns circuitos ao nível do
Coração e esse ponto extremamente preciso e sob a 5ª vértebra dorsal (**). 



Após, como foi dito, e eu o disse ontem também, isso pode, por vezes, difundir lateralmente, mas isso são também
outros circuitos que se ativam. 

Pelo momento, vocês têm os circuitos, Anael lhes falou ontem sem lhes dizer a totalidade. 

Há as correspondências e as ressonâncias, obviamente, entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do
Coração, ponto por ponto. 

Há 6 pontos que foram dados por Mestre Ram.

Há também 12 pontos ao nível da cabeça.

Há, obviamente, 6 pontos posteriores e vocês começam a perceber e a sentir alguns desses 6 pontos posteriores. 

E eu não os darei hoje, senão vou me fazer incendiar por Um Amigo...

***

Questão: nos protocolos ligados às Estrelas de Maria, se sentimos dores na parte de trás da cabeça, isso
corresponde a um bloqueio?

Não há qualquer bloqueio.

As energias podem ser extremamente violentas, atualmente, no nível de algumas das Estrelas da cabeça. 

Vocês vão se aperceber, por exemplo, de que alguns vão sentir queimação em Ki-Ris-Ti.

Outros vão sentir um peso de chumbo, no momento das meditações, sobre o Triângulo da Terra, atrás, entre Ki-Ris-
Ti, Visão e OD, que darão, se quiserem, sensações de peso muito intensas. 

Outros vão sentir mais os pontos adicionais, ligados ao basculamento do Triângulo Luciferiano e, outros ainda, vão
sentir os pontos laterais.

É perfeitamente normal, não há bloqueio. 

A partir do momento em que vocês sentem essas energias ao nível da cabeça, não se pode falar de bloqueio. 

Os únicos lugares onde podem existir bloqueios, mas que vão se resolver por si, pelo que se chama a agregação das
partículas Adamantinas sobre o canal mediano da coluna vertebral, as pessoas que, por exemplo, tiveram acidentes

ao nível do sacro, ou ao nível de fraturas vertebrais, podem sentir, efetivamente, dores, inflamações. 

Mas não é, propriamente falando, um bloqueio das energias espirituais.

É justamente ligado à ‘ação das energias espirituais’, mesmo se é inflamatória, que vão provocar um afluxo de Luz
Vibral sobre as zonas que foram fraturadas ou que estão demasiado doentes, portanto, isso vai se arranjar pouco a

pouco, mesmo se, no momento, isso possa dar dores por vezes bastante fortes. 

Portanto, nenhuma inquietude a ter. 

Lembrem-se da palavra mestre: a Luz é inteligente e ela segue sua Consciência.

Exemplo: vocês pedem à Luz para se colocar em tal lugar, ela ali irá.

Não é uma oração, é somente um pensamento consciente ligado à Atenção e à Intenção de colocar a Luz Vibral em
tal lugar.

É tão simples assim.

*** 

Questão: o ponto AL corresponde à Atenção?

Há dois quadros referenciais que lhes foram dados. 

Atenção para não fixar as coisas. 

O ponto AL está ligado ao Fogo.

Ele está ligado, efetivamente, à Atenção. 

O ponto OD está ligado à Terra.

Ele está ligado à Intenção, à manifestação da Intenção sobre a Terra. 

O ponto IM está ligado ao Ar e o ponto IS está ligado à Água. 

Aqui, você tem, à esquerda, a Ética, à direita a Integridade. 



Mas você pode girar esta Cruz em 90º.

Portanto, não fixe as coisas. 

De qualquer modo, as Estrelas, mesmo se os pontos são pontos de Vibração que foram atribuídos, mas, como vocês
começam a perceber, tudo isso gira. 

E os pontos AL vibram ainda aqui, mas alguns o sentem aqui, não é?, devido à reversão. 

Do mesmo modo, há uma ‘alquimia’ que se cria no nível dessas 12 Estrelas, porque fala-se de Coroa Radiante da
cabeça. 

Ao nível do Coração, será a mesma coisa. 

Há pontos periféricos que estão nas costas, que vão sofrer alquimia juntos.

Portanto, não fixe as coisas. 

O ponto AL é a focalização da Atenção, mas isso pode ser também a Ética, ou seja, o que vai guiá-los.

Tudo depende do que vocês chamam de Ética, de Integridade e do lugar onde vocês se colocam. 

Se, para vocês, a Ética for o seu primeiro movimento [primum movens], digamos, quer dizer, a sua primeira Intenção, se
quiserem, consciente, o ponto Ética vai se deslocar sobre o ponto AL. 

Aí está como isso funciona. 

E, naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês não têm 90º, vocês têm uma transmutação que se faz. 

Vocês têm, naquele momento, Ética aqui, Integridade sobre OD,  Ética, portanto sobre AL e, naquele momento,
a Atenção vem sobre IM e a Intenção vem sobre IS.

Não são os elementos que mudaram de lugar, mas os ‘atributos’ dos elementos, ligados aos 4 Pilares, que se
modificam.

*** 

Questão: ao que corresponde o fato de sentir, de modo intermitente, sensações de calor no nível do sacro?

É normal.

No que concerne ao sacro, é o Fogo da Terra. 

Ora, há ondas telúricas e circulações enormes que se produzem, nesse momento mesmo, no nível do magma.

Há uma redistribuição do magma Terrestre que está ligada ao basculamento dos pólos, que se vê através dos
movimentos das grandes placas tectônicas de todo o planeta, que estão se movendo. 

Em momentos específicos, vocês vão se aperceber de que o sacro se põe a Vibrar, a aquecer muito forte, mas que
não é constante e que vocês não têm a mesma ação como a que vocês podem ter no seu próprio Coração ou na

Coroa Radiante da cabeça, ou no nível do sacro. 

Lembrem-se de que vocês foram conectados, desde pouco tempo, devido à liberação do núcleo cristalino Terrestre,
vocês estão reconectados ao núcleo cristalino Terrestre, ao que se chamam de ‘raízes Intraterrestres’, de maneira

Vibratória e bem real. 

E, portanto, vocês estão sujeitos às Vibrações da Terra e ao movimento do magma da Terra, quando outras cadeias
de vulcões vão se reacender. 

Naquele momento, vocês sentirão também, ao nível de suas costas, essas pressões de Fogo, porque, pelo sacro,
vocês são religados também às suas raízes Intraterrestres pelos pés, mas vocês são, sobretudo, religados à

circulação do magma ao nível da Terra. 
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Portanto, é perfeitamente lógico. 

É muito mais fácil dirigir, pela Atenção, a Coroa Radiante da cabeça e do Coração, para aqueles que a percebem, do
que ao nível do sacro. 

Mas vocês podem também agir sobre isso, quer dizer, por exemplo, se seu sacro se torna demasiado caloroso e
demasiado quente, pode-se também, atenção aí, despertar tudo o que não foi resolvido ao nível do 1º chacra, ou

seja, tudo o que está ligado à esfera sexual, ao desejo, à sensualidade. 

Eu não falo do amor entre os seres, mas eu falo verdadeiramente de despertar de forças da Kundalini, que não
conseguem subir, com sonhos bizarros, sonhos de orgias, sonhos de orgasmos espontâneos, mesmo simplesmente,

mas que traduzem unicamente um desequilíbrio naquele nível, hein! 

Aí, naquele momento, isso quer dizer que a estase, ao nível do sacro, é muito demasiadamente importante. 

Portanto, vocês podem perfeitamente, aí também, se deitar sobre as costas, ou seja, colocar-se na pressão sobre as
costas, focalizar sua Atenção sobre o sacro e pedir à Luz Vibral para fazer voltar a subir esta energia para o Coração.

E aí, isso irá obedecer, sobretudo nos momentos em que estiver muito forte.

*** 

Questão: sinto o sacro de maneira dolorosa e a dor desce igualmente no nível das pernas. Por quê?

Perfeitamente.

Quando não consegue subir, desce. 

Isso se chama de ‘fugas’ da Kundalini.

É necessário fechar a torneira de baixo e abrir a torneira de cima. 

Do mesmo modo que poderia ali haver resistências ligadas ao medo ou à abertura ao nível do Coração, no nível do
sacro, é uma série de resistências que atinge o que se chama de 1º chacra. 

Não é unicamente a sexualidade, pode ser também o apego ao seu próprio corpo de carbono. 

Portanto, aí, é preciso fazer o que eu disse com relação ao trabalho no sacro e também focalizar a atenção, a
Consciência, sobre o chacra do Coração, cada vez mais. 

Isso irá permitir fechar a torneira de baixo e voltar a subir para o Coração.

Não é um bloqueio.

É, se quiser, o período de depuração que você vive. 

Mas é preciso estar bem consciente disso e não deixar se tomar por impulsos, quaisquer que sejam.

*** 

Questão: na meditação, sinto por vezes impaciência nos membros, que me incitam a levantar. Ao que isso
corresponde?

Então, cara amiga, a partir do momento em que os espaços de meditação podem desembocar em fenômenos ao nível
dos membros, sejam sensações de atrito ao nível dos tornozelos, os laços, para impedi-los de decolar, sejam

sentimentos de dormência ou de Vibrações nos membros ou seja, como você descreve, fenômenos de impaciência,
de necessidade de se mover, isso apenas faz traduzir um período de ajuste às energias e também, do mesmo modo,

que os laços que estão bloqueados, o fato de não ter o direito de decolar pelo momento, lamento. 

Isso significa que, nesse caso, será melhor continuar a meditação?

Sim, completamente.

Não há obstrução.

Mas, simplesmente, você não terá o direito de decolar, você não teve ainda o ‘visto’.

O passaporte está aí, mas é preciso o visto também.

Eu posso vender-lhe um visto (rs).

O que você chama de «visto»?

Oh, o que eu chamo de visto, é que não é o momento.

Quer dizer que, como nós o dissemos frequentemente, e nós somos muitos a dizê-lo, que vocês estão



verdadeiramente no limite do ponto de ruptura do equilíbrio do carbono, quer dizer, da matriz. 

Mas vocês devem esperar a Terra, e vocês devem esperar alguns de seus Irmãos e Irmãs. 

Todo o trabalho que vocês fazem, cada dia que passa doravante, é importante, porque ele permite à Luz se fusionar,
cada vez mais, no seu ambiente e no conjunto do planeta. 

E nós esperamos, e vocês devem esperar também, sem serem os salvadores, compreender que, quanto mais os
humanos estiverem prontos para fazer essa viagem ao Estado de Ser, melhor isso irá valer para todo o mundo. 

Aí está, portanto, o seu trabalho no momento, ele é aqui. 

Sem isso, se seu trabalho não fosse aqui, vocês já teriam partido, não é?

O visto é isso.

*** 

Questão: qual é a melhor atitude a ter durante a meditação de 19h00 [16h00 no horário de verão de Brasília]?

Fazer o que lhes é pedido, nada mais.

Esta questão é interessante, porque ela chama outra resposta também. 

Lembrem-se de que a Merkabah interdimensional é o que acontece atualmente sobre a Terra, é a penetração dos
espaços interdimensionais, quer dizer que, no Espírito, mesmo se o corpo estiver ainda aí, no nível de sua

Consciência, vocês não estão mais limitados por um fator temporal. 

Façam o ensaio, por exemplo, às 2 da manhã ou às 5 da tarde, de se dizerem: «eu me ligo à Vibração da meditação
de 19h».

E vocês verão que terão exatamente o mesmo efeito do que quando vocês são sincrônicos. 

Isso é algo que é muito importante a apreender, porque vai se tornar cada vez mais verdadeiro. 

Vocês têm a possibilidade, como estão religados a esta Merkabah e às Dimensões supralumínicas, não é?, às
partículas Adamantinas, vocês escapam, já, ao nível da Consciência, da linearidade do tempo. 

Por exemplo, muitos seres humanos fazem hoje os Casamentos Celestes (***) e se juntam a vocês, e vivem a mesma
coisa que vocês viveram, em tempo real, naquele momento. 

Porque vocês saíram do tempo. 

Portanto, se vocês não têm tempo de fazê-lo às 19h [16h no horário de Brasília], vocês devem apenas colocar sua
19h em outra hora. 

Isso alimentará, do mesmo modo, a Merkabah interdimensional coletiva e isso os alimentará também, do mesmo
modo. 

A energia que vocês constroem doravante com a Merkabah interdimensional coletiva não é cumulativa, mas, a cada
vez, há partículas Adamantinas que vêm se agregar nesta Merkabah interdimensional, mas que são chamadas

também sobre a Terra. 

Elas estão na periferia, no Éter, no nível da magnetosfera e no nível, até mesmo, da ionosfera. 

Quando vocês fazem esse trabalho de conexão das Estrelas ou do Triângulo Tri-Unitário, se vocês o sentem, vocês
chamam, literalmente, essas partículas Adamantinas.

Vocês as chamam para vocês, mas vocês as colocam à disposição dos seres humanos que estão no caminho. 

Portanto, não é um papel de salvador, é o verdadeiro trabalho da Luz.

Mas vocês não estão limitados pelo horário de 19h [16h em Brasília].

*** 

Questão: o trabalho da Luz seria facilitado se colocássemos menos questões?

Totalmente. 

É preciso compreender uma coisa, eu já disse, mas eu creio que é importante. 

Muitas pessoas podem se colocar a questão: «mas por que tantas questões?».

A questão é um meio, se querem, de ir além da questão e dar respostas que não lhes concernem, a vocês, aqui, mas
talvez a dezenas de milhares de outras pessoas em outros lugares.

Isso é importante. 



Porque, por exemplo, se você está completamente só em seu canto, nos extremos remotos de não sei qual país e
você tem Vibrações, você não sabe o que é.

Você vai ser dirigido para compreender o que você vive. 

Nada acontece, jamais, por acaso. 

Há 25 anos, quando os primeiros seres começaram a viver a mutação em curso, quando as novas frequências
justamente começaram a se ativar, em agosto de 1984, os primeiros seres que começaram a ter dores de cabeça,

zumbidos nos ouvidos, o que eles fizeram?

Eles foram ao médico. 

Eles criam [acreditavam] ter tumores na cabeça.

E para aqueles que eram espirituais, eles pensavam estar subjugados ou possuídos. 

Mas, hoje, todo o mundo sabe o que significam esses sintomas. 

Em todo caso, eu espero, entre as pessoas ligadas. 

E há pessoas que continuam a vivê-los, sem saber o que é.

E bem, tanto melhor para elas.

Talvez elas não necessitem de resposta.

Não é a resposta que dá a Ascensão, hein, não é a compreensão, nós sempre dissemos isso.

É a Vibração.

*** 

Questão: por que erro frequentemente de caminho, dando-me conta bem mais tarde?

Isso está ligado à transformação do funcionamento de seu cérebro, que é, ele também, bem real. 

Vocês sabem que o cérebro humano e os comportamentos humanos estão diretamente em ressonância com o que
acontece sobre a Terra e no Sol. 

Dado que o Sol se modificou, dado que a frequência de ressonância Schumann se modificou profundamente sobre a
Terra e que ela tende para um campo zero, seu cérebro segue o movimento e, portanto, vocês vão se aperceber que

se tornarão «doidinhos» («neuneu»). 

Não é a velhice, é um modo de transformação da Consciência em que vocês podem permanecer (vocês vão se
aperceber disso, se é que já não é o caso) horas no mesmo lugar sem nada fazer e vocês têm a impressão de que

permaneceram 5 minutos e um tempo louco passou. 

E às vezes, vocês dirigem, vocês entram em vocês e vocês se reencontram talvez a 100 Km depois do destino. 

Do mesmo modo, os seus comportamentos se modificam. 

Vocês não podem mais assistir televisão (enfim, eu espero para vocês), vocês não podem mais ler, etc., etc.. 

E, em contrapartida, vocês têm acesso a outras informações.

Mas isso é a multidimensionalidade da Consciência, onde o cérebro e, sobretudo desde menos de um mês, onde a
irradiação do Sol não passa mais diretamente pela cabeça, mas chega diretamente ao Coração.

Isso faz uma grande mudança para o funcionamento do cérebro. 

E é apenas o início, vocês não viram nada. 

O dia em que vocês souberem mais, como vocês dizem, isso quer dizer que vocês estão passando no Estado de Ser. 

***

Questão: o mental pode falsificar as sensações que podemos receber?

O mental não, mas emoções sim. 

E, aliás, é a ‘grande armadilha’ do que se chamam de energias Luciferianas. 

As energias Luciferianas são percepções energéticas reais, que evoluem num modo profundamente diferente das



energias Supramentais. 

Em resumo, há um tipo de energia que se chamam as energias eletromagnéticas ou magnéticas, etéreas.

E há as energias que se chamam Supramentais.

O mental dificilmente tem acesso à energia.

O emocional, extremamente facilmente. 

Quer dizer que basta, para um ser humano, desencadear uma emoção (e vocês conhecem todos isso) para sentir
uma energia. 

Por exemplo, vocês se apaixonam.

O que acontece?

Vocês se arrepiam. 

Será que é o Supramental?

Não, são suas emoções.

Isso está ligado ao complexo físico-etéreo inferior. 

O mental nada tem a ver com isso.

Mesmo se é o que vocês poderiam chamar, não sei, uma alma irmã, uma chama gêmea ou um reencontro mega-
cósmico. 

Isso permanece e residirá sempre do ‘astral’, ou seja, energias eletromagnéticas que dão uma característica de
energia específica, que pode circular rapidamente, que dá uma corrente de ar. 

É por isso que jamais nós empregamos a palavra ‘energia’, nós escolhemos a palavra Vibração ou Luz Vibral, porque
as características são profundamente diferentes. 

Então, muitos seres humanos se deixaram embarcar pelas energias ditas eletromagnéticas da qual participam, vocês
compreenderam, as energias sexuais, da qual participam as energias da sedução, da qual participam as energias

das emoções. 

A energia Supramental nada tem a ver e nada tem a fazer, e não pode ser comparada de modo algum à energia
emocional. 

Dois mundos totalmente diferentes. 

O que é a emoção?

É o que põe em movimento, é uma reação. 

A emoção está ligada ao Fogo por atrito, ou seja, à ação/reação, lei de ação/reação, lei da matriz. 

O Supramental é uma energia que Vibra ao nível Supramental, é uma Vibração e ela se traduz pelo acesso a níveis
de Consciência profundamente diferentes. 

Se, agora, uma energia Supramental lhes dá vontade de ter uma relação sexual, não é a energia Supramental,
certamente não.

É preciso efetivamente fazer a diferença.

Todas as escolas iniciáticas Luciferianas são baseadas nisso, na energia. 

Ao que está ligado o 3º olho?

Vocês sabem que os chacras estão ligados 2 a 2.

O primeiro chacra está ligado ao 4º chacra.

O 2º chacra está ligado ao 5º chacra. 

E ao que está ligado o 3º olho?

Ao plexo solar, às emoções. 

Ao que está ligado o Coração?

Ao 7º chacra. 

Portanto, à Coroa na Coroa do 4º ao 7º, é normal. 

E a Coroa do 3º olho Luciferiano, no 3º chacra, é também normal. 

Vocês têm a distinção fundamental entre o que é da ‘ordem do Supramental’ e o que é da ‘ordem do emocional’,
chamada também de Prometeica ou Luciferiana.

A sede das emoções é o fígado. 



O mito de Prometeu, eu os engajo a reler, é a águia que vem comer o fígado todas as noites e que obriga o corpo e o
fígado a se reconstituírem energeticamente. 

É o mundo da matriz, que os impede de aceder ao Coração. 

A passagem do ego ao Coração se faz pela Porta Estreita.

É a Crucificação.

É o final da Ilusão Luciferiana, é não mais estar no olho do 3º olho, mas estar na Coroa de Glória e da Redenção.

É Vibrar pelo Coração e não mais pelo ego. 

Vocês veem porque chamamos a isso Vibração ou Luz Vibral?

Não é mais a energia, no sentido em que vocês entendem, ao nível humano.

Nada tem a ver. 

E muitos seres se fazem ainda enganar por essas energias ditas espirituais Luciferianas. 

Tanto que falarão a vocês de abertura do 3º olho.

O 3º olho é uma falsificação da Coroa. 

Olhem, mesmo nos textos Védicos, mesmo na época de Patanjali, os ‘Yoga Sutras’, os textos os mais autênticos, eles
falam de duas pétalas de Ajna chacra, certo?

Ora, vocês não acham bizarro que todos os chacras giram em círculo, mas aquele, ele não gira, apenas faz duas
pequenas faixas?

Bem, evidentemente, uma vez que foi ‘falsificado’. 

Agora ele gira, ele está restabelecido.

Vocês veem a diferença? 

E mesmo nas tradições, vocês foram fechados na Ilusão Luciferiana.

Então, as forças espirituais ilusórias tiveram bonito jogo de ativar o 3º olho e muitas escolas iniciáticas falam do 3º
olho. 

Mas o 3º olho não é espiritual, ele é Luciferiano, uma vez que é limitado pelo Bem e o Mal, o que vocês chamam de
‘julgamento’ e de ‘discernimento’.

Portanto, energia eletromagnética e energia dita astral, de um lado.

Do outro lado, outra gama de frequências e de luz. 

Num caso, é a luz da emoção, é a luz do prana, é a luz da sedução da vida (sem lado negativo nessa palavra, hein,
eu entendo efetivamente, sedução, seduzir, isso quer dizer atrair). 

E, do outro lado, liberação.

Não atração e gravidade, não ação/reação, mas ação de Graça, Luz Vibral, liberação, Alegria (e não prazer). 

E todas as palavras que nós escolhemos juntos, no nível dos Melquisedeques (a noção de Luz Adamantina, a noção
de Luz Vibral, a noção de Estado de Ser), todas essas palavras foram escolhidas com extrema vigilância, porque elas

são portadoras, como vocês sabem, de uma energia. 

E nós poderíamos ir muito longe com isso.

*** 

Questão: todos me dizem que eu não estou suficientemente ancorada.

Então, cara amiga, não ouça jamais os conselheiros. 

Há seres que vão dizer que você não está ancorada.

Por quê?

Porque eles estão na materialidade ou eles têm medo de que você decole. 

São as teorias «new age» de dizer: «precisa estar ancorado».

Mas vocês estão ancorados, uma vez que estão aí, não? 

Isso quer dizer o quê? 

Recoloque um pouco as coisas no seu contexto.

Qualquer um que faz tratamentos vai dizer: «você não está ancorado».

E vai querer ancorá-lo com as técnicas X ou Y. 



Alguém que não está ancorado é alguém que delira.

Mas você, se você vive estados multidimensionais, isso quer dizer o quê?

Que você está ancorado em uma outra realidade, que não é a ancoragem do 1º chacra, mas a ancoragem no nível do
que se chama de Intraterra. 

Em nome de que esta ancoragem na Intraterra, que lhe dá o impulso para Ascensionar, não é uma ancoragem?

É uma ancoragem em outra Dimensão. 

Agora, efetivamente, se você fosse incapaz, inteiramente, de efetuar suas ações quotidianas, poder-se-ia falar de
ancoragem. 

Quando eu digo que os conselheiros não são os pagadores, é que frequentemente as pessoas que lhe dizem isso
são pessoas que têm medo, justamente, das outras Dimensões.

Simplesmente.

Se vocês estão aí, é que vocês estão ancorados.

E eu falo tanto do corpo como psicologicamente, quando vocês vivem os processos energéticos que vocês vivem. 

Então, obviamente, aqueles que não os vivem e que estão na espiritualidade Luciferiana, vão sistematicamente lhes
dizer que vocês deliram, ou que vocês não estão ancorados, ou que vocês estão no ego, é a moda.

*** 

Questão: eu sinto, mas não consigo visualizar.

Cara amiga, a visualização é o quê?

Eu sei que na «new age» fala-se muito de «visualização», de visualizar tal Mestre, visualizar a Luz, visualizar a
Chama Violeta, a Chama Turquesa, a Chama Vermelha etc.. 

O que é que a visualização, que era, há ainda 10, 20 anos, considerada como o auge da espiritualidade, não é?

É a Ilusão Luciferiana. 

No Coração, não há necessidade de visualizar.

Há o conhecimento direto.

A visualização de olhos fechados recorre ao 3º olho e, portanto, a Lúcifer.

Nada mais, nada menos. 

Portanto, é preciso agradecer não visualizar.

Você é preservada de um grande perigo.

E não gracejo, de modo algum.

A atividade de visualização utilizada nas técnicas (que, aliás, depois de tudo, podem ser muito eficazes) está ligada
à Dualidade e a Lúcifer, a ninguém mais. 

Será que, quando vocês estão nas Dimensões Unificadas, no corpo de Estado de Ser, vocês têm olhos?

Não.

E, no entanto, vocês veem tudo. 

Como é que vocês veem?

Pelo Coração. 

Portanto, falar de visualização, hoje, com o que nós lhes desvendamos e colocamos em ligação ao nível Vibratório,
com vocês, é preciso bem compreender que é uma vantagem não visualizar. 

A visualização está ligada ao 3º olho e a nada mais.

E certamente não ao Coração. 

Portanto é preciso, sobretudo, não aprender.

E se vocês souberem fazer, vocês devem desaprender.

*** 



Questão: quando se percebe muitas coisas ao nível do Coração, mas não na cabeça, é um sinal de
desequilíbrio?

Não, é um sinal de realização.

*** 

Questão: ontem, após as efusões Vibratórias, tive vertigens, ao mesmo tempo me sentindo muito bem. Ao
que isso corresponde?

As vertigens estão ligadas à hiper-rotação dos chacras do Coração e da cabeça. 

O reajustamento às energias Vibrais, as modificações de percepção ligadas às vertigens, que muitos de vocês podem
sentir, não estão ligadas ao basculamento dos pólos, pelo momento. 

Elas estão ligadas ao basculamento de algumas estruturas existentes ao nível de seu cérebro e a uma redistribuição
da energia elétrica ao nível de, como eles chamam isso..., ao nível do ouvido interno. 

Os canais semi-circulares, que são responsáveis pelo equilíbrio no nível do ouvido interno, modificam-se muito
profundamente, uma vez que há sons que são ouvidos, que são ligados à construção do Antakarana, os Cordões

Celestes, que modificam, com isso, as estruturas Vibratórias reais, nos níveis neurológicos, nos diferentes setores do
cérebro. 

Portanto, as vertigens podem ser efetivamente bastante frequentes, assim como uma alteração de percepção de seus
próprios campos, a impressão se ser maior, de se bater (tropeçar) ou a impressão de ser menor.

Todas essas variações são normais.

*** 

Questão: quando as Vibrações do Coração se acompanham de visões, é melhor fugir delas?

Não, cara amiga.

Não deve confundir visualização (a visão do 3º olho) e a verdadeira visão desencadeada pelo Coração. 

Vocês têm a explicação que foi dada, maravilhosamente, por uma das Estrelas de Maria, que é No-Eyes, que
corresponde à Visão (****). 

A verdadeira Visão não está ligada ao 3º olho, ela está ligada ao ponto que está atrás e está ligada ao Coração, é
claro.

Não é de modo algum a mesma coisa que o fato de ver ou projetar uma visualização pelo 3º olho.

Portanto, é efetivamente ligada ao Coração e à ativação do ponto Visão.

Lembrem-se.

Frequentemente a palavra foi deturpada. 

Para o 3º olho fala-se de clarividência.

Mas isso não pode ser a clarividência, o 3º olho. 

A clarividência está ligada à Visão e à Clareza, que nada tem a ver com um ponto que não existe, que está ao centro
de Bem / Mal. 

Eventualmente poder-se-ia chamar julgamento e mesmo não discernimento, porque o 3º olho passa seu tempo a
julgar em bem e em mal. 

É o que se chama a ‘vontade de bem’, aliás, amplamente utilizada pelas escolas iniciáticas Luciferianas. 

Portanto, a verdadeira Visão é uma Visão cardíaca, ligada ao ponto Visão e ao ponto Clareza, que dão ‘Clari-Visão’.

E não ligada ao 3º olho.

***



Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, estou muito contente por ter podido acolher tantas questões.

Quanto a mim, eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos e eu espero revê-los em breve. 

Fiquem no melhor possível do mundo.

Até breve.

************

(*) – NDT: Tradução livre da expressão utilizada no texto original «faucher l'herbe sous les pieds», de origem no
século XIV, que significaria «impedir alguém de se guarnecer de meios de subsistência».

(Fonte: http://www.expressio.fr/expressions/couper-l-herbe-sous-le-pied.php)

*

(**) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/ram-meditacao-
direcionada

*

(***) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

*

(****) – NO EYES (07.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-no-eyes-irma-da-divina

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=848

21 de novembro de 2010

(Publicado em 24 de novembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***
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~ MUTAÇÃO PLANETÁRIA ~

Eu sou Sri Aurobindo.
Queridos Irmãos e Irmãs encarnados, eu volto a vocês hoje, enviado pelo Conselho dos 24 Anciãos.

A minha intervenção seguirá aquela que eu dei, desde algumas semanas, com relação, antes de mais nada,
à noção de ‘choque’ e com relação em seguida, à mutação solar.

Eu venho a vocês, hoje, com Graças e Bênçãos, falar-lhes da mutação planetária.
Vocês não estão sem saber que existe hoje, sobre a Terra, uma série de eventos acontecendo neste

momento, desvendando um novo paradigma e um novo modo de funcionamento.
A liberação da Terra está em andamento.

A liberação realizada no núcleo cristalino permite à Terra viver agora, em total liberdade, o que ela tem que
viver.

O desaparecimento progressivo dos envelopes de isolamento
denominados heliosfera, magnetosfera e ionosfera, em andamento, permitirá no futuro, sob a ação conjunta

de alguns elementos, a esta Terra transmutar e se estabelecer em meio a uma nova Dimensão denominada 5a.
Dimensão, permitindo à Terra reencontrar a sua sacralidade original.

***

Permitam-me voltar alguns instantes sobre os elementos históricos tendo pré-existido perto da chegada,
justamente, dessas forças de falsificação e de compressão.

Convém então recolocar a história da Terra sobre uma duração de tempo amplamente mais importante do que
essa que vocês vivem hoje.

Cada planeta, criado em meio a todos os universos dos mundos livres, apresenta uma estrutura redonda e oca.
No centro, encontra-se o que é denominado um núcleo cristalino.

Esse núcleo cristalino é um núcleo de ressonância, de conexão e de comunicação com a estrela de origem do
planeta.

A vida, no interior desses planetas, corresponde a uma vida Unificada em conexão direta com a Luz do Sol
Central do qual é oriundo o planeta.

A Luz sendo, naquele momento, constante e não alternada como nos mundos dissociados.
Cada planeta não está, de modo algum, separado do seu Sol Central.

Existem, no interior desses planetas, quaisquer que sejam, uma série de ‘portais’ denominados portais
interdimensionais planetários, permitindo um deslocamento para os mundos mais densos Unificados,

ocorrendo de maneira instantânea, permitindo então não ter que experimentar a própria noção de distância ou
de tempo, qualquer que seja esse tempo, quaisquer que sejam as distâncias existindo em relação às

Dimensões consideradas.

***

Esta Terra foi semeada por formas de vida desde 20 milhões de anos.
Ela foi semeada por formas de vida extremamente evoluídas.
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Toda semeadura de vida acontece, no nível de uma esfera planetária, mediante a deposição, além do núcleo
cristalino, sobre a superfície de mundos interiores como na superfície de mundos exteriores deste planeta, do

que é denominado ‘matrizes cristalinas’.
Essas matrizes cristalinas vão ser matrizes sobre as quais a vida vai se ordenar e se distribuir.

As matrizes cristalinas são onipresentes na Criação.
Algum tempo se passou, algumas vidas se estabeleceram, se desenvolveram em meio aos mundos Unificados

e em meio aos mundos de carbono.
Nós lá, então, nos apresentamos a cerca de 320.000 anos atrás e lá viviam, naquele momento, sobre a Terra e
na Intraterra, povos livres conectados com as suas origens estelares, particularmente os mamíferos marinhos
tais como os denominam, vindos de Dimensões de longe superiores ao que existe ainda na época atual sobre

a Terra.
Esses mundos aquáticos eram, de fato, mundos multidimensionais e seres multidimensionais associados,

frequentemente, a Sirius.
Do mesmo modo, existiram sobre a Terra, no nível das montanhas, seres chamados de Gigantes.

As forças que presidiram para a liberdade desse mundo de então, fizeram o mesmo em meio às estruturas em
carbono, os seres que povoaram este universo e este mundo em particular, tendo estruturas profundamente

diferentes das suas.
Mesmo os Gigantes sendo denominados humanos, eles mediam até 4 metros.

Seu aspecto exterior faria chamá-los, hoje, na sua Consciência, de seres primitivos, o que eles não eram,
obviamente.

Esses seres vivenciaram a moldagem da vida sobre esse mundo, devido à semeadura preliminar pelos
Mestres geneticistas de Sirius denominados ‘Golfinhos’, vindo trazer as matrizes cristalinas sobre a Terra, há

muito tempo.
Uma vida então se desenvolveu de maneira harmoniosa, tanto no interior como na superfície.

***

Alguns elementos históricos (que não me cabe hoje desenvolver) modificaram esta liberdade Dimensional
existente.

Os povos multidimensionais, povoando então a Terra, decidiram partir porque eles sabiam, por causa do seu
estado multidimensional, que se eles fizessem o que vocês denominam, o que nós denominamos nesta

Dimensão dissociada, um ‘combate’, eles seriam condenados a permanecer nesta Dimensão.
Esses vários seres vindos de Sirius como de Orion, decidiram então deixar marcas sobre esta Terra e

decidiram também fazer um juramento que foi o do seu retorno no momento final.
Eles foram enviados para isso pelos Elohim, a cada ciclo.

Gradualmente e à medida dos ciclos, as forças de compressão gravitacionais atraíram cada vez mais formas
de vida.

Almas livres e Sementes de Estrelas, como vocês todos aqui, foram atraídos e cortados da Fonte pelas
condições existentes em meio ao sistema solar, como tantos outros.

Esta, de fato, não foi uma queda.
Ela foi livremente consentida, a fim de evitar que aqueles que permanecessem então aprisionados em número

importante, na superfície deste planeta, não fossem cortados da sua Fonte definitivamente.
Da mesma forma, alguns Golfinhos de Sirius decidiram penetrar na Intraterra, sair da água, evoluir no ar.

Eles são os guardiões da Terra ainda hoje.
Eles unificaram as suas Consciências e permitiram, pela sua Unificação de Consciência, manter, de algum

modo, a persistência de portais interdimensionais Intra-Terrestres.

***

A mutação planetária em curso corresponde ao restabelecimento das condições iniciais livres desse sistema
solar e, portanto, ao desaparecimento das forças de compressão que prevaleceram desde 300.000 anos.

Esta liberação, devido a uma série de fatores, como eu disse, astrofísicos, vai permitir ao planeta encontrar um
tamanho, uma órbita, uma orientação dos seus polos em conformidade com a Unificação.

Eu não irei me demorar sobre o que ocorre atualmente sobre esta Terra e que se amplifica, em vocês como no
corpo planetário.

Isso levará a uma transformação total da menor partícula atômica, sob a influência do que eu havia
denominado, em minha vida, o Supramental.

Essa radiação tem por objetivo modificar a estrutura atômica que constitui cada átomo desta Terra e, portanto,
cada corpo existindo e vivendo sobre esta Terra.

Esta transmutação será acompanhada também de uma modificação intensa do que é chamado de estruturas
do DNA, das estruturas celulares, mas também da forma.



A forma não será mais aprisionada.
A Terra vai passar a outro estado Dimensional denominado, por vocês, a passagem da lagarta para

a borboleta.
A borboleta está livre, ela não está mais presa no sol, o que será o caso para vocês.

A Vida irá se tornar também intraterrestre e livre, alguns vão decidir se tornar os guardiões desta Terra
pacificada e sacralizada.

Alguns irão reencontrar então, naquele momento, a sua linhagem estelar, o seu mundo estelar de origem e a
sua forma de origem.

***

O planeta vive, atualmente, esse fenômeno de expansão.
Eu não vou me ater tampouco sobre o que não me diz respeito, com relação a denominações científicas

referentes à existência dessas forças.
Elas são bem reais e perfeitamente conhecidas dos seus cientistas.

A influência da Luz não é a única a se manifestar de maneira concomitante.
Outros fatores astrofísicos estão em via de acontecer e eu lhes falei longamente da mutação do Sol.

As órbitas planetárias vão mudar.
Alguns planetas serão reabsorvidos em uma radiação solar profundamente modificada, conforme divulgado (*).
A melhor imagem que eu posso encontrar não é absolutamente a palavra destruição nem desconstrução, isso
está em fase de conclusão, mas a melhor imagem que eu posso comunicar a vocês é o momento preciso em
que vocês acordam de manhã, passando de um mundo a outro, levando, para alguns de vocês, algum tempo

para descobrir onde vocês estão, quem vocês são e para recuperar a mobilidade do seu corpo.
A Luz procede exatamente da mesma maneira.

A modificação das forças gravitacionais que se seguem, eu recordo a vocês, de maneira conjunta com a
chegada da Luz, terá exatamente o mesmo efeito.

Vocês estão em um local, em um momento, e vocês estarão em outro local, em outro momento.
Certamente, os Arcanjos lhes disseram para observar o que acontece no exterior, porque o que acontece no

exterior acontece também no interior do seu corpo.

***

O processo de ignição da Terra é exatamente o mesmo que vocês vivem atualmente pelo despertar do Fogo
do Éter ou pelo despertar da Kundalini.

Trata-se exatamente do mesmo processo.
A Terra vive esse processo.

A Terra, então, não estará mais isolada e cortada do resto da Criação.
Vocês mesmos, qualquer que seja o seu futuro em meio a esta transformação, passarão de um estado a outro.

Somente o período intermediário correspondendo ao que vocês vivem agora, que é uma espécie de
introdução, pode mostrar-se doloroso e difícil conforme o ‘ponto de vista’ que vocês adotarem.

Quanto mais depressa vocês superarem a noção do choque, ligado à divulgação e à revelação da Luz, melhor
vocês poderão se estabelecer no seu despertar.

Esse despertar não vai acontecer, inicialmente em todos os casos, de maneira global para todas as formas de
Consciência povoando esta Terra.

Haverá fenômenos de dissimetria e, então, algumas distorções existindo na sua Consciência unidimensional e
na sua Consciência multidimensional.

Alguns de vocês já irão perceber que o seu cérebro, a sua Consciência, o seu Coração não funcionam mais,
em absoluto, da mesma maneira, sem poder precisamente analisar nem colocar palavras sobre isso.

Isso irá se tornar uma verdade cada vez mais evidente para vários seres humanos e para as Consciências
existindo sobre a Terra.

Não se atrasem, é claro, porque isso será apenas um ‘ponto de vista’ e unicamente um ‘ponto de vista’, ao que
alguns poderiam chamar de catástrofes.

É a lagarta que chama isso de catástrofe, absolutamente não a borboleta.
Lembrem-se de que o que acontece sobre esta Terra, acontece no seu corpo, exatamente da mesma

maneira, através das Vibrações e da Consciência que vocês percebem.

***



A mutação planetária está prevista para ocorrer durante um período de tempo definido.
Esse período de tempo tem um limite, um limite temporal, um limite superior, mas eu diria que não existe limite

inferior.
A duração da transformação final ocorrerá de maneira sincrônica para o conjunto da humanidade, a um dado

momento.
Isso corresponde à chegada do centro da Onda Galáctica, que irá se manifestar então por um clarão súbito de

Luz branca e por formigamento.
Naquele momento, vocês não terão nada a fazer.

Onde vocês estiverem, o momento chegará.
Nada há a preparar, nada a temer, simplesmente, aí onde vocês estão, vocês se deitam.
Aí onde vocês estão, vocês estão neste estado de receptividade e vocês irão acordar.

Certamente, haverá algumas percepções picantes e quentes no nível do seu corpo físico.
Isso vai durar apenas alguns minutos e, nos minutos a seguir, vocês serão despertados e vocês estarão na

nova Dimensão.
Evidentemente, alguns irão emergir nesta Terra Ascensionada.

As condições de vida serão profundamente diferentes.
Alguns seres irão se juntar àqueles que vão permanecer sobre esta Terra Ascensionada, em uma outra

Dimensão, levando novas chaves, novos paradigmas, novas revelações.
Alguns seres terão deixado, é claro, este plano bem antes desse processo final.

Eles terão, então, vivenciado o seu processo de Ascensão ou de Translação, de maneira coletiva ou individual,
mas não global.

Cada ser humano, cada Consciência encontrar-se-á precisamente aí onde ela deve estar.
Não tenham qualquer dúvida nem qualquer questionamento em relação a isso.

Não pode ser de outro modo, porque as leis da física, da Luz Adamantina, irão atuar na totalidade e esta lei,
vocês a conhecem, ela tem por nome ‘ressonância’, ‘liberdade’.

O período intermediário antes desse momento final será curto, muito mais curto do que o previsto inicialmente
e anunciado inicialmente.

Isso é uma grande alegria para mim de dizer-lhes.

***

Agora, o mais importante deste período não é qualquer projeção da sua Consciência para saber qual é o
momento, porque vocês irão sabê-lo.

Vocês irão sabê-lo quando este for o seu momento ou então vocês irão sabê-lo quando este for o momento da
Terra.

Intimamente, isso será uma convicção e não um questionamento.
Então, até lá, o mais importante é viver, colocar-se entre os seus ‘4 Pilares’, aproveitar cada sopro, cada

respiração para semear a Paz, a Alegria e a Luz.
Quanto mais vocês semearem a Paz, mais vocês irão colher a Paz.
Quanto mais você semearem a Luz, mais vocês irão colher a Luz.

Quanto mais vocês forem a Paz, mais a Paz fará parte do seu mundo próximo.
Há apenas agora para viver o que lhes havia anunciado e enunciado o Arcanjo Anael com relação a

este Abandono à Luz.
Há aí um paralelo com o Abandono, que é a Confiança na Luz.

Não somente a Luz é tudo, mas a Luz pode tudo, desde que deixá-la trabalhar, desde que deixá-la se
manifestar, desde que serem vocês mesmos esta Luz.

Vários de nós dissemos também a vocês que as partículas Adamantinas, ou Luz Supramental, se aglutinam
literalmente em torno de vocês.

Vocês podem captá-las de maneira ainda mais simples, simplesmente vivendo, experimentando
a simplicidade, a Alegria, permanecendo na humildade, aquiescendo ao que vocês vivem.

Se um caminho se fechar ou se um caminho ou uma decisão se tornar resistente e resistência, então isso
significa que não é um caminho.

Vocês devem estar, além da humildade e da simplicidade, nos tempos que lhes restam, simples e suaves,
jamais descontentes.

Ir para o sentido da Luz, ir para o sentido desta simplicidade e desta humildade irá permitir-lhes conservar
a suavidade.

Suavidade que encontra a Terra no seu corpo planetário.
Os movimentos atuais da Terra vão efetivamente se intensificar, como lhes foi anunciado desde o início deste

ano, mas de maneira que eu qualificaria de exponencial.
O conjunto dos elementos liberados este ano vai se refletir, no nível da vida de 3a. Dimensão que vocês vivem,



por uma mobilização sem precedente dos Elementos, quaisquer que sejam, qualquer que seja o seu
agenciamento.

Não somente vocês nada arriscam, mas vocês são, ainda por cima, convidados a se deixar investir, a ser
atravessado por esta Luz elementar como ela o é.

***

Os Elementos não estão em via de destruir o que quer que seja, mas de reconfigurar literalmente a Terra,
limpando, de algum modo, o que deve sê-lo, da mesma maneira que vocês também podem viver eliminações,

limpezas, a fim de perfazer o reino da Luz.
Mais do que nunca é urgente não resistir.

Mais do que nunca é urgente estar confiante.
Mais do que nunca irá se tornar cada vez mais evidente que somente o Coração lhes permite sentir,

experimentar esta Alegria, esta serenidade e agir no seu ambiente e acompanhar o movimento.
Nada há a fazer senão ir para o sentido do movimento, para o sentido da Onda Galáctica, para o sentido desta

reunificação.
Se sua vida for guiada pela Luz, vocês estarão a cada minuto, a cada sopro, no lugar certo com as pessoas

certas.
Se o seu caminho for aquele de uma Ascensão individual ou de uma Ascensão final, ou mesmo se o seu

desejo e a sua vontade forem o de perpetuar os mundos de carbono, tudo será feito para assegurar que vocês
possam fazer o que a sua liberdade lhes ditar.

Ninguém, absolutamente nenhuma Consciência ou qualquer forma de vida será desviada da sua própria
Vibração.

Apenas o medo e a resistência podem, à vezes, levá-los a experimentar formas de sofrimento, mas essas
formas de sofrimento são apenas ilusórias.

Elas apenas expressam para a sua Consciência a resistência de si mesmos ao estabelecimento da Unidade.

***

É solicitado a vocês, durante este período prévio até o final deste ano, para cultivar cada vez mais em vocês a
Paz, e o Venerável Um Amigo falou longamente disso a vocês.

Porque é através desta Paz, do mecanismo de Consciência e de comportamento, que vocês serão capazes de
viver mais facilmente o mundo desta transição e desta transformação.

Cada vez mais os Elementos, em meio mesmo à Consciência que vocês vivem atualmente, vão se apresentar.
Várias percepções Vibratórias novas e de Consciência vão aparecer, diferentes para cada um, mas que irão

contribuir, para cada um, para se estabelecer na sua Verdade e na sua Unidade.
Tudo o que irá se manifestar a vocês desde agora vai ao sentido da Luz.

Não se preocupem com nada que abundar a sua própria Luz, que estabelecer a sua própria Luz.
É a melhor maneira que vocês terão para servir a humanidade, a Terra e os seus Irmãos Galácticos.

Vocês entram, como disse o Arcanjo Anael, nas ‘Núpcias Galácticas’ que assinalam, então, o seu retorno em
meio à Fraternidade dos mundos livres.

Vocês têm, em vocês, toda Luz necessária para realizar a sua Ascensão.
A Luz Adamantina está aí agora em profusão, permitindo-lhes agregá-la.

O corpo de Estado de Ser se aproxima cada vez mais.
Ele se reconstrói em vocês mesmos, nesta estrutura.

As Embarcações-Mãe das suas diferentes linhagens se aproximam da sua Dimensão e, então, do seu Céu.
Estejam em Paz, mesmo se elementos exteriores possam ainda tentar vir alterá-los na sua Unidade.

Ignorem isso, todo obstáculo será dissolvido pela Luz a partir do momento em que vocês mesmos confiarem
na Luz.

Eu poderei dizer que o momento é para a magia da Luz e para a Verdade da Luz.
Não há mais nada a fazer senão isso.

As tarefas cotidianas, quaisquer que sejam, devem ser realizadas na mesma Luz, mesmo para as mais triviais
dentre elas, vivenciadas pela mesma Luz e pela mesma Alegria e, sobretudo, pela mesma Paz.
Continuem a viver, mas animados por um ‘novo sopro’, é exatamente isso que vai ocorrer agora.

***

Alguns dos seus Irmãos e das Irmãs encarnados em outras partes do mundo farão parte das primeiras
Ascensões.



Ascensões.
É a escolha deles.

Lembrem-se de que, de qualquer maneira, o que vem é uma grande Alegria.
Há apenas o olhar dissociado da personalidade que poderá falar em catástrofe ou em coisa desagradável.

A Consciência Unificada vê realmente a liberação.
Portanto, se às vezes isso acontecer, a vocês também, de ficarem chocados, lembrem-se disso: vocês não

são esse choque, é a personalidade que deseja assim reagir.
Recoloquem-se instantaneamente na sua Paz, no seu Coração, na sua Vibração e o seu ponto de vista

mudará imediatamente e cada vez mais facilmente.
Façam a experiência, isso irá se tornar cada vez mais fácil e natural.

Nada há a forçar, há apenas que acompanhar, ir ao sentido do movimento, ir para a borboleta.

***

A mutação planetária que vocês observam, mesmo se para alguns seres humanos próximos desses eventos
isso possa se chamar de Terror, não é da forma que vocês acreditam ver com os seus olhos.

Isso que acontece, e que irá acontecer em certos locais da Terra, é uma liberação e uma grande Alegria.
Obviamente, deste lado do véu, isso poderá parecer uma ‘não Alegria’, mas há apenas o olhar e o ponto de

vista que, definitivamente, mudam.
O evento em si, qualquer que seja, apenas faz parte dos eventos transitórios que devem levá-los ao momento

final.
A Onda Galáctica e o que a acompanha no nível astrofísico é um fato estabelecido.

Vocês tomam cada vez mais Consciência disso no seu corpo, mas também pelo seu intelecto, através de uma
série de informações que irão aumentando e indo, todas elas, na mesma direção.

Lembrem-se de que esta transformação é totalmente natural, é o retorno à Unidade.
Vocês têm apenas que viver conscientes disso e, sobretudo, na Paz e na Alegria.

Não há outro salvo-conduto senão esta Paz e esta Alegria.

***

Eis o que me havia sido solicitado para dar a vocês.
A mutação planetária é a sua mutação.

É de fato uma transmutação.
O que vocês observam sobre a Terra como nos seus Céus corresponde unicamente a isso.

Vocês têm apenas que acompanhá-la em Paz, na Alegria e na Verdade.
A garantia da sua Paz e da sua Alegria é, evidentemente, o seu Coração e a sua Vibração.

Isso, nós temos longamente, muito longamente, dito e repetido.
Chegou agora o momento de viver isso.

Vocês serão cada vez mais envolvidos pela Luz e pelos Seres de Luz.
Alguns de vocês já percebem formas de vida que não percebiam anteriormente.

Alguns de vocês têm acesso à sua própria multidimensionalidade, que isso seja no sonho ou em momentos de
meditação, mesmo se não tiverem ainda penetrado ou vivenciado o corpo de Estado de Ser que vem a vocês.

Tudo isso é perfeitamente lógico e perfeitamente normal.
A normalidade, eu diria, reafirma os seus direitos.

Nada há que construir, apenas que Ser, para acompanhar da melhor forma possível o que acontece em vocês
como sobre este planeta.

Lembrem-se de que vocês estão aí, vocês que estão acordados e despertos, para o conjunto da
humanidade e não somente para vocês.

O Serviço da Luz, é a sua Presença, é a sua Luz, é a sua capacidade para se tornar cada vez mais luminosos,
cada vez mais verdadeiros, cada vez mais simples e cada vez mais humildes.

Continuem a viver, mudem o que necessita de uma mudança, vão para a evidência, cada vez mais.
Lembrem-se de que o que acontece no alto acontece embaixo e de que o que acontece fora acontece dentro.

Estejam atentos e lúcidos sobre as Vibrações que percorrem vocês.
Novas formas de novas Vibrações vão aparecer nas suas estruturas.

Nós vamos tentar revelar o que for necessário, não quanto à compreensão, que é secundário, mas bem mais
quanto à direção que deve tomar esta energia e esta Luz, quando elas percorrerem vocês.

***



O conjunto dos 24 Anciãos lhes apresenta então uma imensa gratidão pelo seu Serviço e pelo que vocês são.
Eu não abrirei, esta noite, espaço para questionamento, mas nós teremos certamente oportunidade, eu ou

outros dentre os Anciãos, de voltar antes dos encontros importantes com o Arcanjo Miguel e IS-IS ou Maria, no
mês de dezembro.

Jamais se esqueçam de que a Luz irá se tornar cada vez mais evidente e simples.
O que vocês têm que viver, de maneira extremamente breve agora, é um aprendizado, um aprendizado rápido
que, se vocês deixarem a Luz dirigir a sua vida, ela irá saber, bem melhor do que a sua personalidade, dirigir a

sua vida.
Ela irá saber enfrentar tudo o que lhes parecer, por enquanto, para alguns de vocês, insuperável.

***

Paz e Confiança, estão aí, queridos Irmãos e queridas Irmãs encarnados, as poucas palavras que eu tinha para
dar a vocês.

Que o nosso Amor, de nós, os Melquizedeques, os acompanhe.
Que a minha Luz azul inunda o Coração de vocês.

... Efusão Vibratória ...

Até muito em breve.

************

(*) – SÉRÉTI (04.07.2005) :

http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
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~CAMINHOS VIBRATÓRIOS ~

Eu sou Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amadas Sementes de estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, vocês e eu, vamos Vibrar na Vibração
da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel.

Eu, Anjo da Presença, em sua Presença, vamos, juntos, percorrer o caminho Vibratório da cabeça e do Coração.

Juntos e Unificados.

Presença.

Como Cristo disse, como ele proclamou, marcando assim suas palavras, eu os convido a Vibrar, na ordem em que eu
vou lhes dar.

*

Eu sou Al-Pha. E Od-Ega. Om-Ega.

O Caminho: IM, Mistério.

A Verdade: IS, IS-IS.

E a Vida: Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Presença e Unidade.

Presença e Vibração.

Amor e Vibração.

Fogo.

Fogo do Coração, Fogo do Céu, Fogo do Éter, reunidos em uma tripla Lareira em meio à nova Tri-Unidade.

*

Ehieh. Isis.

... Efusão Vibratória ...

URIEL – 21 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-zCS2U-K6Jzg/UW3URDc42YI/AAAAAAAAAps/Pj3lxgbwNnc/s1600/uriel+-+21.11.2010.PNG


Ehieh. Miguel.

... Efusão Vibratória ...

Ehieh. Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração.

Silêncio e Presença.

Pela cruz da Redenção, impulsionada por Cristo, realizando a Tri-Unidade.

Efusão.

Coração.

Fogo.

Ehieh. Vehuiah.

... Efusão Vibratória ...

*

Que minha Presença se revele em sua Presença.

Une-Ité.

Ver-Ité.

Silêncio.

Acolhimento.

Agora e Aqui.

... Efusão Vibratória ...

*

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Aqui e Agora.

... Efusão Vibratória ...

*

Juntos e Unidos, acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou o Arcanjo Uriel.

Que a Paz, que a Alegria, que o Amor, estejam em vocês, pela Eternidade.

Presença.

... Efusão Vibratória ...

*



Eu sou o Arcanjo Uriel.

Em Presença e em Majestade, em sua Presença.

Que a Paz, a Alegria e o Amor sejam sua Morada.

Juntos, comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

*

O Arcanjo Uriel os abençoa e os deixa no silêncio da sua Presença, alguns instantes.

... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

... Efusão Vibratória ...

************

Uriel_21-11-2010
Enviado por autresdimensions.

************
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 ~ IMINÊNCIA ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eis me de volta a vocês.

Eu venho para entregar-lhes certo número de informações da parte do conjunto do Conclave Arcangélico.

Recebam primeiramente todas as nossas Bênçãos e que Graça lhes seja dada para o trabalho de Luz que vocês
realizam em vocês e sobre este planeta.

Como vocês o percebem, como muitos de vocês sentem isso, existe, nesse momento mesmo sobre esta Terra, nesse
desenrolar linear do seu tempo, uma sensação profunda de intensa radiação, de intensa iminência, vivenciada em

suas estruturas, na sua Consciência e sobre esta Terra, enfim.

Como vários de vocês, como vários dos Anciãos ou ainda certas Estrelas lhes disseram, vocês vivem momentos
de iminência.

Esta iminência está, de algum modo, associada à iminência da Revelação da Luz, não mais, evidentemente,
Sementes de Estrelas, para vocês que vivem esse processo, mas para o conjunto de Consciências viventes sobre

esta Terra.

Existe então, literalmente, uma reaproximação entre A sua Dimensão dissociada e as Dimensões Unificadas,
refletindo-se por percepções importantes e às vezes bizarras em meio às suas estruturas.

***

O que vem e o que está agora próximo de vocês, nesta noção de ‘iminência’, implica, da sua parte, um esforço de
ajustamento, a cada dia renovado, a cada dia amplificado, permitindo-lhes se aproximarem, melhor e mais próximo, do

seu estado de Interioridade, do seu Si e, para alguns de vocês, do seu Estado de Ser.

O momento é para viver uma série de mecanismos de comunhão e de comunicação, no Interior de vocês como em
outros planos.

É urgente, como lhes disse o venerado Um Amigo, estabelecer, em vocês, a Paz e manifestar esta Paz, porque a Paz
não é um fim em si, mas simplesmente o estabelecimento de uma qualidade de Consciência propícia ao

derramamento de energias de Luz, como elas ocorrem atualmente, e como elas se concretizam também pelo seu
trabalho de meditação de Serviço para a Terra.

Assim então, cada um à sua maneira, é solicitado a se aproximar do Coração do seu Ser, do Coração disso que
vocês São.

A cada um de vocês é solicitado a se justapor com a sua Dimensão mais eterna, mais próxima do que vocês são, em
Verdade.

Certamente, vários seres humanos, no caminho, vivem, eu diria, mecanismos podendo ser denominados os ‘últimos
medos’ ou as ‘últimas eliminações’, podendo ser semelhantes a formas de resistência, que são simplesmente, aí

também, colocadas na Luz do que resta para concluir, antes de viver na totalidade esta iminência.

***
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Esta iminência, contudo, não deve fazer com que projetem qualquer apreensão ou ainda qualquer projeção de um
evento de Luz final.

Como nós sempre o dissemos, apenas a Terra, em última, decidirá o momento, mesmo se vocês mesmos, pelo seu
trabalho assíduo de Serviço à Terra, favorecerem, é claro, a preparação para a sua Ascensão.

Os momentos que vocês vivem, atualmente, refletem-se, para muitos de vocês, por modificações da sua própria
Consciência, tendo, conforme os dias e conforme os momentos, acesso às informações ou manifestações que lhes

eram até então desconhecidas.

O mais importante é não tentar saber ou compreender o significado mas, bem mais, vivê-lo na humildade,
na simplicidade e na Paz, a fim de estarem plenamente disponível para a Luz que está vindo.

Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas tarefas (as mais comuns ou as mais
extraordinárias), elas devem ser cumpridas do mesmo modo: em Paz.

É a esse preço e a esse custo que vocês irão encontrar e estabelecer a sua Paz em relação à manifestação do que
está chegando para vocês.

***

Como o Arcanjo Uriel anunciou a vocês desde agora duas semanas, Cristo está presente em meio ao seu Éter,
significando assim o seu retorno tal como ele partiu.

Não busquem, certamente, em um ser humano, mas o busquem em cada ser humano, porque ele está, como em
vocês mesmos, não em exclusividade, mas, bem mais, como um processo coletivo Vibratório Unitário, aproximando-os

do retorno à Fonte, do retorno à sua Dimensão Eterna.

Cada dia doravante que se aproxima do solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul) é um dia que os aproxima
desta iminência.

A cada dia, cabe a vocês encontrarem os meios, o tempo e as disposições necessárias para se alinharem, para se
recentrarem, para passarem um tempo consagrado exclusivamente à Vibração e à Luz.

Qualquer que seja a duração desse tempo, é a vocês que cabe defini-lo, mas é a vocês também que cabe mantê-lo,
afirmá-lo e vivê-lo.

Esse trabalho, porque ele o é, é um trabalho direto sobre a sua própria Consciência, a ser realizado por vocês
mesmo, em vocês mesmo, não dependendo de qualquer pessoa exterior nem de qualquer acontecimento exterior a

vocês próprio.

Esse retorno sinaliza, de alguma forma, a preparação com o que eu denominaria o seu « face a face »: o corpo de
personalidade frente ao corpo de Estado de Ser.

Cada um irá vivê-lo, a um dado momento, e cada um irá Vibrar, naquele momento, para estar em concordância, ou
não, com a Vibração desse corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, seja qual for a sua forma e seja

qual for o seu estado.

***

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as algumas precisões que apenas fazem confirmar o que a maioria de vocês
sente e vive no Interior da sua Consciência e das suas estruturas.

Não percam de vista que o importante se situa, como eu sempre disse, no Aqui e Agora, na Presença a vocês mesmo
que vocês concedem a vocês mesmo, e também aos outros, a todos aqueles que cruzam o seu caminho, em um

respeito caloroso de Fraternidade, em um respeito de Paz, no estabelecimento de relações justas em que Cristo tem
o seu lugar na manifestação do seu Ser.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, se houver em vocês questionamentos relativos ao
que vocês vivem no momento atual e ao que está para viver, se me for possível ali dar um esclarecimento

complementar, eu o farei voluntariamente.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Lei do Um, eu lhes dou agora a palavra para expressar o que vocês
quiserem me formular.

Eu especifico, na medida em que vocês pensam sobre as suas perguntas, que, doravante, a minha Presença nesse
canal será acompanhada, de maneira muito mais intensa e precisa, na sua Dimensão, da Presença do Arcanjo

Uriel e do Arcanjo Miguel.



Esta Trindade particular, realizada nesse momento por nós três, Arcanjos, permite estabilizar, em vocês, a nova Tri-
Unidade, colocar em ressonância, fazer viver e amplificá-la.

***

Pergunta : como vão se manifestar as evoluções em um futuro próximo?

Como vocês sabem, desde a ativação da Merkabah interdimensional, houve um mecanismo que eu denominaria
‘precipitação’ de acontecimentos.

É exatamente isso que vocês vivem, em suas Consciências, em suas estruturas e que se vive atualmente sobre a
Terra.

Esse mecanismo de ‘precipitação’ não é uma aceleração, mas, sim, uma reação, no sentido químico, permitindo não
mais decantar, mas, sim, efetivamente, acelerar o funcionamento do que estava a caminho.

Não há então que se colocar questões sobre o seu devir, sobre o seu futuro.

Há apenas que se preparar, de maneira intensa, profunda, verídica, tornar-se o que vocês são.

Lembrem-se de que eu empreguei a palavra « iminência » e não urgência.

A iminência é um sentimento Interior, uma percepção espiritual correta correspondendo às suas próprias percepções
Vibratórias e de Consciência, fortalecendo-se, eu não tenho dúvida, para cada um de vocês, durante esses últimos

tempos, e indo se amplificando até o período do seu solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul).

Durante este período separando-os desse momento, ou seja, em pouco menos de quatro semanas, vocês vão viver,
Interiormente como exteriormente, algumas resoluções, revoluções e revelações, cada um segundo o que resta

cumprir, que isso seja individualmente, coletivamente, mas também no nível planetário, no nível social, no nível de um
país, no nível de um continente e da Terra inteira.

***

Pergunta: intensificar a nossa própria Luz consiste simplesmente em deixá-la irradiar ou também em
conversar com nossos entes queridos?

Bem amado, o que você É acontece com palavras.

A Radiância não está nas palavras.

As palavras podem ser o contrário do que você pronuncia, e às vezes concordante.

O importante é estar iluminado no Interior de si mesmo.

Novamente, quaisquer que sejam as ações que vocês conduzirem e levarem em suas vidas, quaisquer que sejam,
façam com Amor e com justeza.

É desta transparência de vocês mesmos que vai resultar a instalação de Cristo em vocês.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, acolhamos juntos a tríplice Bênção em meio ao Triângulo Tri-
Unitário do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Miguel e de mim mesmo.

Essa será a minha Bênção, a nossa Bênção, como a nossa gratidão, mais uma vez, por se tornarem realmente o que
vocês são.

Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam a Morada de vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Acolhamos agora.

... Efusão Vibratória ...



************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela sua Presença.

Da minha Presença à sua Presença, em nós todos aqui presentes, que a Vibração do Fogo do Coração esteja em
vocês.

Paz, Amor e Luz.

Eu venho a vocês para, se for necessário, responder às suas perguntas referentes ao que vocês vivem Interiormente
e espiritualmente.

Se houver em vocês, com relação à sua vivência e com relação ao que vocês vivem, alguns esclarecimentos
desejáveis e se me for possível trazê-los, então, eu o farei.

Eu nada tenho, quanto a mim, de específico para revelar hoje a vocês.

Bem amados, eu os escuto.

***

Questão: ao que corresponde uma forma de obstinação entre o mental e a pessoa?

Bem amada, o mental é o complemento da personalidade.

Ele é parte integrante e envolvida.

Assim, portanto, se o mental se manifestar e impedir então de aceder à sua multidimensionalidade, significa que a
personalidade não está ainda crucificada nem abandonada à Luz.

Muitos de vocês vivem, nesse momento, esses períodos finais de «combate», mas que não é um, uma vez que se
trata de um ‘Abandono’, onde a personalidade deve se apagar inteiramente diante da Luz.

O mental que interroga, o mental que se manifesta e quem vem perturbar os estados Interiores, é apenas a
personalidade que estritamente ainda não está abandonada à Inteligência da Luz.

Esse «combate» (que não é um) pode tomar, em alguns de vocês, uma agudeza importante.

É justamente esta agudeza importante, que é uma forma de distanciamento do seu próprio mental, que irá realizar
o Abandono à Luz.

Assim, portanto, não existe qualquer culpa a manifestar hoje quando esse mental passa à frente, porque vocês o
veem, enquanto que antes vocês não viam isso.

Há, portanto, uma tomada de Consciência e uma lucidez nova com relação a esse mental.

Assim, portanto, o modo pelo qual a questão é apresentada prova bem que não há identificação com esse mental,
como era o caso no nível de toda a humanidade, inteiramente, há ainda alguns anos.

É, portanto, um trabalho de colocação na Luz previamente ao Abandono à Luz.

***
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Questão: há uma analogia entre as doze Estrelas de Maria e os doze Elohim?

Bem amada, o universo é Número, o universo é Forma, o universo é Som.

Seja qual for o universo e sejam quais forem os multiversos, mesmo nesta dissociação, não pode haver isenção desta
evidência.

Assim, portanto, os números predominam nas Criações, sejam quais forem.

Há uma ressonância, efetivamente, bem exata e real, entre o que foi chamado de 12 Estrelas de Maria, de 12
Apóstolos, de 12 vértebras dorsais, na sua estrutura chamada também de ‘escada de Jacó’.

Há uma ressonância e uma concordância totais, também, com relação ao conjunto do que está em uma base 12.

Os sistemas em carbono, dissociados, são construídos em uma base 7: 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris.

Os mundos Unificados são baseados no 12, em sub-múltiplos de 12 ou em múltiplos de 12.

***

Questão: como esclarecer as pessoas próximas com relação a todas essas mudanças?

Bem amada, jamais os que recusam inteiramente (e é a liberdade deles) as mudanças poderão aceitá-las.

Isso faz parte da separação, da decantação e da precipitação da humanidade.

Cada um Vibra na sua frequência.

Assim, as relações estabelecidas em algumas famílias vão, efetivamente, mostrar estados em que alguns seres se
elevam, enquanto que outros se precipitam e se cristalizam.

O que vocês podem fazer ali?

Absolutamente nada.

Vocês não podem levar nenhum outro ser humano para um lugar onde ele não queira ir.

Vocês não podem, portanto, salvar, se é que haja salvamento, aquele que não quer ser salvo.

Vocês não podem levar ninguém a não ser a própria Consciência de vocês.

É isso que é preciso aceitar e integrar.

Alguns dos seus pais, alguns dos seus filhos não irão para o mesmo lugar que vocês.

Isso é assim.

Do mesmo modo que em uma família, quando um ser morre, será que os outros devem também morrer?

Do mesmo modo, em uma família, quando um ser decide mudar de continente, será que os outros membros desta
família devem mudar de continente?

Isso se chama a liberdade e o respeito da liberdade.

Não há qualquer destino que seja melhor do que outro, há somente ‘destinos diferentes’ aonde cada um irá segundo
a sua própria Vibração.

***

Questão: como informar as pessoas que não estariam nesse caminho?

Bem amada, eu efetivamente disse que não havia nem que esclarecer, nem que comunicar.

Aqueles que estão fechados na certeza da lógica ilusória de suas vidas, quaisquer que sejam suas ocupações ou
suas funções em uma família ou em uma profissão, o querer esclarecê-los irá confrontar vocês com a Dualidade.

Vocês não podem informar nem esclarecer ninguém que não queira isso.

Apenas através da sua própria Presença Unificada é que pode haver, literalmente, uma forma de contaminação pela
Luz, mas certamente não através de palavras e ainda menos através de algumas informações.

Nós não vamos esconder que, mesmo no momento em que o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica
Unificada aparecer de maneira sincrônica em seus Céus, alguns irão recusar ainda levantar os olhos para o Céu para

nos ver.

O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer ali?

Alguns seres estão fechados em suas ‘certezas’, em seu mundo.



O que vocês querem fazer?

Seja um pai, seja um parente, a partir do instante em que vocês descerem para explicar e informar a alguém que não
está na sua Dimensão, vocês recaem inexoravelmente na Dualidade.

Vocês não podem forçar ninguém.

A partir do momento em que vocês quiserem forçar, ainda que por uma vontade de informação, vocês irão chocar a
pessoa no que ela não vive.

Imaginem que vocês falem da Coroa Radiante do Coração a alguém que não sabe até mesmo o que é uma Energia, a
alguém que não quer ouvir falar disso, com qual direito você iria lhe impor o seu conhecimento ou a sua vivência?

A liberdade é válida para uns como para outros.

***

Questão: na 3a. Dimensão Unificada (3DU) há um período de tempo para conectar com o corpo de Estado de Ser, e
de qual duração?

Bem amada, será eminentemente diferente em relação ao mundo em que vocês irão aterrar.

Alguns seres farão ciclos extremamente curtos, outros farão ciclos um pouco mais longos, o tempo necessário para
que vocês aliviem algumas estruturas, permitindo-lhes, de maneira lúcida e consciente, penetrar no Estado de Ser.

Não haverá, em outras palavras, o mesmo ciclo para todo mundo.

***

Questão: o que fazer se alguém pedir explicações sobre o que vivemos atualmente?

Bem amada, naquele momento, convém explicar e fornecer o que for solicitado.

Seja em um plano puramente objetivo, sensível, referente à evolução desta Dimensão, através dos eventos que ali
ocorrem neste momento, que são uma realidade no plano físico sobre a Terra, como no que for observável em seus

Céus.

A informação, agora, eu diria, mais espiritual (em ressonância com as Núpcias Celestes ou com qualquer outra
técnica visando o que vocês vivem) é deixada à livre apreciação.

Obviamente, hoje, existe uma maior facilidade associada à concordância do que existe no domínio dos fatos sensíveis
e do que existe no nível Vibratório.

É, portanto, mais fácil, para aqueles em questionamento, compreenderem a iminência que é vivida atualmente.

Essa palavra, vários seres humanos a percebem, mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma definição clara,
mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma evolução clara, há uma forma de ‘pressentimento’ que chega.

Eles, obviamente, são seres que poderão estar interessados no que está chegando, enquanto outros irão se fechar
ainda mais ao que está chegando.

Lembrem-se de que, em última análise, com relação ao que está chegando, existem apenas dois freios: o mental e
o medo.

***

Questão: pressões nas pernas estão ligadas a uma perda de energia do sacro?

Bem amado, geralmente, se isso ocorrer nos espaços meditativos e nas duas pernas, corresponde a freios que são
colocados para sua própria Ascensão, porque ‘não é o momento’.

Agora, se houver dor em um membro, e preferencialmente em um joelho ou em um pé e não de maneira bilateral, isso
poderia efetivamente corresponder ao que poderia ser chamado de fuga da Kundalini para baixo.

Trata-se de pressão sentida à noite nas duas pernas.

Isso é, de certa forma, um obstáculo necessário e voluntário para não deixar esse plano agora.

***



Questão: qual é a nuance entre indiferença e desapego?

Bem amado, a diferença é extremamente importante.

A indiferença é uma 'não Intenção' em relação ao ambiente Interior ou exterior.

O desapego é uma 'Intenção' extremamente forte para o seu ambiente Interior e exterior, refletindo-se por uma
inserção no que eu chamei de Hic e Nunc, ou seja, o Aqui e Agora.

Pode-se estar desapegado e ser ativo, inteiramente, neste mundo.

Seja com os parentes, na sua atividade profissional ou consigo mesmo.

A indiferença é apenas um medo.

O desapego é algo em que há ação consciente no ambiente, desapegada de qualquer noção de ação / reação.

A indiferença seria, de algum modo, uma fuga.

O desapego é a lógica da sua transformação espiritual.

A indiferença não apresenta qualquer Intenção, o desapego mantém e reforça a Intenção que, eu o lembro, nada tem
a ver com a ‘vontade’.

***

Questão: é dito que será feito segundo a nossa fé e, por outro lado, que iremos para onde nos levar a nossa
Vibração. Como se articulam esses dois conceitos?

Bem amado, a fé pode ser uma Crença mental.

A fé é uma certeza e uma convicção Interiores além da Crença mental.

A partir do momento em que a Consciência é Vibração, aí onde é colocada a fé da Consciência, manifesta-se a
Vibração.

Há, portanto, um mecanismo ‘conjunto’ entre a fé e a Vibração.

Obviamente, a Crença em algo de exterior permanece uma Crença mental.

A fé, como dizia CRISTO e como disse São Paulo no caminho de Damasco, nada tem a ver com o que as pessoas
chamam de Crença.

A Crença é a adesão a algo que não foi vivido.

A fé corresponde, de maneira muito mais profunda, seja qual for esta fé (seja ela real e Unificada ou seja ela
dissociada) a uma Intenção, uma Atenção, uma Ética e uma Integridade, centrando-se ou na Dualidade ou na

Unidade.

A fé é, portanto, Vibratória.

A Crença é ausência de Vibração.

A fé está, portanto, diretamente conectada com a Vibração e, portanto, com o evoluir, dado que é a Vibração que os
conduz ao seu futuro e ao seu destino.

***

Questão: por que o som 'si' se acentua quando estamos em relação com outra pessoa?

Bem amada, naquele momento, há atração e ressonância.

A pessoa com quem está lado a lado, naquele momento, está no mesmo estado Vibratório que você.

Isso vai se expressar, efetivamente, por um aumento da Vibração e do zumbido, do mesmo modo que ocorre quando
vocês se comunicam e comungam com a sua Merkabah Interdimensional coletiva.

Um ser ligado à Merkabah Interdimensional coletiva vai, portanto, necessária e obrigatoriamente, elevar, em você, o
nível Vibratório.

É assim que vocês irão se reconhecer, uns aos outros.

***



Questão: há algo a fazer naquele momento?

Nada além de viver a Vibração.

Eu os lembro também do que Cristo enunciou há muito tempo: "Quando vocês estiverem dois reunidos em meu nome,
eu estarei entre vocês".

A concretização da Merkabah Interdimensional permitiu, há agora pouco mais de duas semanas, CRISTO, de
penetrar no Éter da Terra.

Ele está doravante estabelecido.

Assim, vocês realizam a promessa: "quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês".

***

Questão: as 3 Estrelas de Maria encarnadas terão um papel específico para a Translação?

Bem amada, as Estrelas têm um papel, quando estão encarnadas, de manter a coesão da Luz.

Esse papel se realiza a partir da sua primeira respiração nesse mundo até o seu último sopro.

Não há, portanto, necessidade, para essas Estrelas, de participarem, pessoalmente, da Ascensão da Terra.

Existe, sobre este planeta, o que eu chamaria de uma ‘equipe de solo’, de seres chegando, e desde muito tempo,
aliás, em função de uma origem estelar diferente para cada um deles, para estabelecer uma ponte de Luz e, portanto,

para ter um papel específico.

Mas eu lembro que não há papel específico, definitivamente, porque vocês são todos iguais diante
da Merkabah Interdimensional coletiva e do trabalho que vocês realizam a cada noite, às 19h00.

Isso é o mais importante.

O papel e a função de alguns apenas irá se estabelecer no momento oportuno.

Esse momento está quase aí, mas ainda não chegou.

Então, não sigam ninguém, nenhum ser humano que, atualmente, gostaria de levá-los para algum lugar, seja qual for
a maneira.

Vocês devem seguir a si mesmos, permanecer o mais próximo possível do seu eixo Vibratório, da sua Vibração.

É a melhor maneira que vocês têm de servir o seu Ser e a humanidade toda, inteira.

Vocês estão nos tempos de algumas reencontros, podendo se expressar, efetivamente, pela Vibração.

Vocês estão nos tempos em que alguns seres mudaram de região, de lugar, de condição de vida.

***

Questão: é dito que se pode reconhecer pela Vibração. Qual é o objetivo?

Nada mais senão manifestar a Presença de CRISTO.

Não há necessidade de se juntar.

Não há necessidade de se abraçar.

Há somente que «Ser», ainda mais.

Alguns seres farão abaixar a sua Vibração e o seu zumbido.

Esses seres devem ser evitados.

Isso irá se tornar cada vez mais verdadeiro, porque uma série de percepções, por vezes agradáveis ou
desagradáveis, irá invadi-los durante os seus encontros interpessoais.

***

Questão: onde estão as Estrelas de Maria ainda encarnadas?

Bem amado, de qual importância isso reveste?

A partir do momento em que a função delas é geralmente silenciosa, qual é o interesse de saber quem é quem?



O importante é a Vibração.

O importante é o trabalho que vocês realizam.

Os seres que vocês encontram no seu ambiente mais próximo, que os fazem Vibrar, são os seres com quem vocês
podem trabalhar.

Não há o que procurar, mesmo em uma personalidade efêmera e transitória, seja ela uma Estrela de Maria, uma
solução seja para o que for.

Elas estão aí para irradiar, onde elas estiverem sobre esta Terra.

Elas encarnam e elas portam as Vibrações em ressonância com alguns funcionamentos e algumas funções
espirituais, nelas como sobre a Terra.

Vocês são abastecidos, aqueles que despertaram a Coroa Radiante da cabeça, das mesmas Vibrações e
dos mesmos potenciais.

Não há, portanto, que procurá-las nem mesmo que saber onde elas estão.

Agora, eu tenho que especificar que, enquanto vocês estiverem identificados com qualquer projeção procedente de
uma de suas vidas passadas, enquanto vocês se identificarem, e mesmo se isso for verdadeiro, com algo que vocês

viveram, vocês não são mais aquilo, hoje, mesmo se o conjunto das vidas, em certo nível de consciência, se
desenrolar de maneira sincrônica no Aqui e Agora.

Vocês são o que vocês são, além das personalidades, mesmo as mais prestigiosas, agora ou no passado.

Qual é a importância de saber que vocês são isso ou aquilo, porque vocês não são nem isso nem aquilo.

Vocês são Luz.

As personalidades são apenas jogos teatrais.

Quaisquer que tenham sido esses papéis, mesmo os mais evoluídos, eles não têm qualquer incidência na realidade
do que vocês são hoje.

Isso é extremamente importante de compreender, porque existe, no homem, de maneira geralmente inconsciente, uma
necessidade de se aproximar de alguns arquétipos e de algumas energias.

Mesmo se hoje, como Arcanjo, eu tiver frente a mim um ser que foi um grande profeta, eu não irei saudar, nele, o
profeta que ele foi, eu irei saudar, nele, a Luz que ele é.

Além dos personagens e dos papéis, é isso que vocês devem empregar e na prática.

Assim, se uma Estrela estiver aqui ou ali, estritamente não tem qualquer importância com relação ao que vocês são.

Não há que procurar uma Estrela ou um Cristo no exterior de vocês, uma vez que o conjunto das Estrelas, e CRISTO,
estão inteiramente presentes em vocês.

O que é importante é a Vibração de CRISTO, o estado de Consciência a realizar e a despertar em si, mas jamais em
um personagem histórico, mesmo CRISTO, efetivamente, estando retornando.

Mas não é o retorno em um corpo moderno, ele está retornando em um corpo que Ele tinha na época.

Ele está presente no seu Éter, ele está presente, antes de tudo e primeiramente, no seu peito, através do seu DNA.

***

Questão: é preciso se afastar das pessoas que não estão no mesmo nível Vibratório?

Bem amada, a questão é muito difícil.

Você deve deixar uma pessoa da sua família porque ela não está na mesma Vibração?

Esse é um dilema cruel e uma questão cruel.

Apenas você tem a resposta, unicamente você.

Cabe a você saber o que você pode suportar, cabe a você saber o que pode viver ou não viver.

Jamais uma resposta virá do exterior com relação a esse processo.

Mas, obviamente, vocês estão todos, uns e outros, prestes a constatar um estado de coisas.

Este estado de coisas faz com que alguns apegos, que eram essenciais à sua vida, de um dia para o outro,
desapareçam inteiramente.

Quer seja de uma pessoa próxima, quer seja de uma atividade.

Então, o que fazer naqueles momentos?

A resposta cabe a vocês e cada caso é diferente.

E ela jamais poderá vir do exterior.

É a vocês que cabe fazer as suas escolhas, os seus atos e as circunstâncias da sua vida.



Cabe a vocês refletir.

O que é que os alivia?

O que é que os eleva?

E o que é que, pelo contrário, os cristaliza e os precipita na Dualidade?

Cabe a vocês também saber ao que vocês podem ser submetidos, literal e praticamente, sem recair na Dualidade.

De fato, quanto mais vocês se dirigirem para o seu Ser Interior, mais isso irá resplandecer na Vibração do Estado
de Ser, menos vocês estarão sujeitos às energias da Dualidade.

Isso se chama o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Não se esqueçam, tampouco, de que, a partir do momento em que vocês estiverem sob a influência do Abandono à
Luz, é a Luz que vai se encarregar da sua vida e que vai instaurar as próprias circunstâncias da manutenção da

Unidade e da Luz.

Lembrem-se também de que vocês estão, hoje, no lugar certo, na idade certa, na pele certa, em relação ao que é
para viver, hoje.

Cabe a vocês seguir, ou não seguir, o ‘princípio de atração e de ressonância’, os diferentes impulsos ainda, vindos da
alma, chegando até vocês, e os impulsos, é claro, da Consciência.

Eu os remeto, com isso, às frases de CRISTO: «Deixem os mortos enterrarem os mortos», «será que o pássaro, em
seu ramo, se preocupa com o que ele vai comer amanhã?», ilustrando, assim, a sua capacidade para penetrar,

inteiramente, no Hic e Nunc, no Aqui e Agora.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes peço para permanecerem durante o que
resta ainda com vocês, mas eu dou o lugar, no nível Vibratório, neste Canal, para a Presença do Arcanjo URIEL, que
vai ressoar e Vibrar na nova Tri-Unidade do seu Coração, pela Presença de CRISTO, de MARIA e de MIGUEL, a fim

de Comungar e de acolher a nova Tri-Unidade.

Que o Amor, a Paz, a Luz e a Alegria sejam o seu Ser e o seu estado.

Eu cedo o lugar, agora.

************
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*E BEM, CAROS AMIGOS...*
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 E bem, caros amigos, estou muito contente de reencontrá-los neste espaço.
Vocês sabem, nesse momento, tenho muito a fazer e eu desço, aliás, cada vez mais frequentemente entre

vocês.
Então, caros amigos, primeiro, eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos e eu rendo Graças por sua

Presença sobre a Terra e pelo seu trabalho nesse momento, referente às peripécias que vocês vivem, não é?
Então, todas as minhas Bênçãos os acompanham, as saudações dos Arcanjos, a saudação de muitas coisas e

de muitas Consciências Unificadas que se inclinam, neste momento, sobre esta Terra e sobre esse sistema
solar.

Como é do meu hábito, eu venho entre vocês para responder aos seus questionamentos, se possível, hoje,
referentes às coisas magníficas que vocês estão vivendo.

Então, caros amigos, eu lhes dou a palavra.
***

Questão: confrontado com várias doenças, eu passei o verão a «morrer» e não é que, no momento
em que me abandonei à Maria, eu fui curado? O que aconteceu realmente?

Caro amigo, há agora muitos anos que nós evocamos, uns e outros, os processos de transformação que vocês
vivem atualmente.

Alguns de vocês, mesmo em alguns caminhos espirituais, têm dificuldade de apreender e de viver o que o
Arcanjo ANAEL chamou de Abandono à Luz, quer dizer, de soltar, e do fato de decidir, conscientemente, que

o caminho necessitava, para vocês, para cada um de vocês, encarnados, deixar fazer a Luz em vocês.
Vocês foram, e nós fomos, todos nós, habituados a dirigir a nossa vida, qualquer que fosse nosso caminho,

com a ajuda do mental, com a ajuda da personalidade e para decidirmos ‘por nós mesmos’ o que nós
desejávamos em nossa vida.

A irrupção da Luz Vibral conduziu a humanidade, e irá conduzir cada vez mais a humanidade, ou para entrar
na resistência à Luz, ou para aquiescer à Luz, e é totalmente diferente.

Vocês sabem, no caminho espiritual tem-se o hábito de falar de Luz e os seres que estão no caminho,
quaisquer que sejam os processos, quaisquer que sejam os ensinamentos, seja o que for que vocês viverem

na vida, vocês têm o hábito, nesses diferentes esquemas, de decidirem por si mesmos e, portanto, de serem o
seu “próprio mestre”, ou seja, de decidir por vocês mesmos o que vocês queriam fazer na sua vida.

O paradoxo é que a Luz Vibral que se manifesta agora, que vai se manifestar cada vez mais intensamente na
superfície desta Terra, necessita, da sua parte, que vocês se abandonem à Luz, ou seja, que deve haver, de

algum modo, simbólica e concretamente, uma dissolução, uma Crucificação do ego e da personalidade.
Então, os seres que estão nesse caminho para a Luz Vibral, eu falei que a Luz vinha iluminar as zonas de

sombra.
Até agora era fácil colocar a poeira ou as zonas de sombra sob o tapete.

É como se, de um dia para outro, não houvesse mais tapete.
Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
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Portanto, somos obrigados a perceber, a sentir, para aqueles que estão encarnados, as zonas de sombra e,
portanto, as zonas de sombra são apenas os medos e as resistências.

Alguns seres humanos, efetivamente, passaram por provas importantes que têm apenas um único
objetivo, fazê-los abandonar-se à Luz.

Então, este Abandono à Luz pode tomar diferentes aspectos.
Ou é o Abandono puro à Luz Vibral, ou é representado por um arquétipo ou por uma Consciência Unificada.

MARIA é uma, é claro.
A partir daquele momento, e unicamente a partir daquele momento, qualquer doença pode desaparecer quase

que instantaneamente.
Mas atenção, eu não disse que é preciso fazer isso esperando que a doença desapareça, porque vocês não

podem trapacear com a Luz.
É preciso realmente realizar esse mecanismo de basculamento, que vai fazer com que, estando abandonado à

Luz, todas as zonas de sombra que se iluminam serão transmutadas pela Luz Vibral e, portanto, vai provocar
uma cura ou uma transformação importante de tudo o que era problema, perturbações, seja no nível da

cabeça, como do corpo.
Portanto, caro amigo, o que você viveu ilustra perfeitamente esse processo de Abandono.

Cada um o vive, hoje, em diferentes níveis, é claro.
Lembrem-se das palavras de CRISTO: “Ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não voltar a ser como

uma criança”.
Uma criança vive no instante, ela está sujeita à instantaneidade da vida, ela está sujeita, também, infelizmente,

com os pais, a uma autoridade exterior.
Hoje, vocês devem viver esta Criança Interior.

É a Crucificação, não é?
É a passagem do ego ao Coração, é o Abandono à Luz, é a passagem do 3º chacra ao 4º chacra e vocês

vivem, todos vocês, isso, e vocês são chamados a vivê-lo.
Portanto, cabe a vocês saberem se resistem ou se vocês se abandonam.

Há somente dois esquemas ou dois caminhos possíveis.
Eu abordei (mesmo se isso pôde chocar, mas não há nada de chocante aí) que será feito a cada um de

acordo com a sua Fé.
Vocês não podem pretender a Luz Vibral e deixar a personalidade dirigir a vida de vocês.

É tão simples assim e, em função desse princípio, ou vocês irão para um princípio de prosseguir, eu diria, a
vida em carbono, ou vocês irão para os princípios de vida que estão além do que chamam de esferas em

carbono, do que vocês chamam de 5ª Dimensão, etc..
Portanto, todos vocês são, individualmente e, agora, pode-se dizer, coletivamente, ‘confrontados’ com isso.

Então, é claro, o ser humano sempre teve medo, há sempre em nós, quando se está vivo, uma série de medos
que se manifestam: o medo do abandono, o medo da falta, o medo de estar só, o medo disso, o medo daquilo.
Esses medos estão ligados, obviamente, ao mental, dado que SRI AUROBINDO lhes disse que o medo não é

você.
Vocês são identificados com o seu medo, mas, quando um medo chega, se vocês disserem: «tenho medo»,

vocês cristalizam ainda mais o medo.
O medo não é você.

O medo, ele é segregado, como ele disse, pelo cérebro antigo, pelo cérebro reptiliano, mas ele não está
absolutamente inscrito no nível do seu Princípio transcendente.

Portanto, vocês não são identificados com os seus medos e, portanto, este desprendimento dos seus próprios
medos não ocorre pela vontade, não ocorre por qualquer anamnese ou por qualquer mergulho no seu
passado, mas ocorre apenas através, efetivamente, do Abandono à Luz, ou seja, do passar, e nós o

repetimos inúmeras vezes, da ‘lei de ação / reação’ para a ‘lei de ação de Graça’.
Vocês não podem depender das duas leis, é por isso que eu falei de separação.

Não é a Luz que separa, é claro, são aqueles que aceitam a Luz e aqueles que recusam a Luz.
Porque é uma coisa dizer: «eu quero a Luz» ou «eu tenho uma busca espiritual» ou «eu tenho vinte anos de

caminho espiritual».
O processo que acontece agora, que foi impulsionado e iniciado pelas ‘Núpcias Celestes’, é completamente

outra coisa, não é unicamente uma evolução ou uma pseudo evolução espiritual, é uma revolução total da
Consciência, que passa de um aspecto fragmentado, dissociado, fechado, para um espaço aberto, empático e

totalmente conectado com o conjunto dos Universos e das Dimensões.
Mas vocês não podem pretender conservar a sua personalidade com a sua própria história, com o seu

próprio cenário de vida, qualquer que seja, e aceder à Luz.
É isso o Abandono à Luz.

ANAEL falou dele há quase dois anos, mas, hoje, isso vai tomar, para aqueles que resistirem ainda, uma
agudeza muito maior.

Compreendam bem que não é a Luz que vai desencadear as doenças, é claro, mas são as suas próprias
resistências, os seus próprios apegos aos seus modos de funcionamento passados, os seus próprios apegos

aos seus medos que desencadeiam a doença e absolutamente nada mais.
Portanto, para responder à sua questão, houve transmutação e, portanto, um Abandono à Luz.



O Abandono à Luz é a Graça.
O Abandono à Luz é cura total, corpo-alma (eu não diria Espírito, uma vez que ele jamais foi tocado), mas é a
reconexão com a Luz de Quem vocês são, que realiza a cura, o que é, admitam-no, profundamente diferente

do que querer a todo custo entrar na ação / reação: «eu tenho isso e, portanto, vou reagir».
Apenas no momento em que vocês fizerem como CRISTO: "Pai, que Tua Vontade se faça e não a minha",

apenas naquele momento, a transmutação pode ser vivida.
Então, hoje, isso vai tomar aspectos muito mais imediatos do que no momento em que o Arcanjo ANAEL o
evocou ou, para aqueles de vocês que o viveram, agora, desde a primeira aproximação da Luz Vibral, em

1984, ou também com as Núpcias Celestes.
Vocês estão, eu creio que a palavra foi empregada várias vezes, na iminência.

Não confundam, isso foi dito também, isso não quer dizer urgência.
Iminência é um sentimento Interior que leva a alma a colocar as questões corretas e a levar para a

Consciência as escolhas definitivas, referentes ao seu futuro.
É isso o que vocês vivem nesse momento, e isso irá se reforçar, como eu disse, dia a dia.

***

Questão: a alma pode ter zonas de Sombra?

Mas a alma, o que é que é a alma?
A alma é a intermediária entre o corpo e o Espírito.

A alma é animada pelo impulso, é a palavra que empregamos para não confundir com a emoção.
A emoção é a personalidade, o impulso é a alma.

O ‘impulso da alma’ vai sugerir comportamentos que serão em função também da interação entre a sua
personalidade e a sua parcela de Eternidade.

Imaginem, por exemplo, que no nível da personalidade vocês tenham ainda o medo da falta: o impulso da
alma que não está ainda sujeito à revelação do Espírito, se vocês não estiverem abertos no nível dos chacras,

vai expressar também, no seu mundo Vibratório, as zonas de Sombra em relação com este medo de faltar.
A alma é uma polaridade.

Enquanto polaridade, ela expressa necessariamente uma Dualidade.
Aliás, além da matriz, não existe qualquer alma.

A alma é uma intermediária, que veicula o mínimo (enquanto vocês não estiverem abertos à Luz) vindo do seu
Estado de Ser ou vindo da Eternidade.

Mas existem, é claro, as zonas de Sombra, tanto na personalidade como na alma.
A única coisa que não tem qualquer zona de Sombra é o mundo do Estado de Ser, porque, mesmo se vocês
estiverem, como se diz, encarnados corpo - alma - Espírito, a intrusão do Espírito é algo que é extremamente

limitado.
Isso está ligado às forças gravitacionais e aos diferentes envelopes que privaram a sua Consciência do acesso

à sua multidimensionalidade.
A passagem que vocês vivem é um ‘retorno à multidimensionalidade’, ou seja, a possibilidade, para sua
Consciência, de estar ao mesmo tempo nesse corpo, no corpo de Estado de Ser e funcionar segundo o

princípio do holograma, ou seja, não mais limitados pelo cérebro, mas uma Consciência que eu chamo de
multidimensional, o que alguns de vocês começam a viver, além mesmo do acesso ao corpo de Estado de

Ser, quer dizer, a capacidade (vocês vivem isso em suas meditações, no trabalho que vocês fazem às 19h00
(hora francesa) ou em outros momentos) para penetrar em um modo de funcionamento multidimensional para a

Consciência.
Portanto, sim, a alma possui zonas de Sombra.

A alma não é a Luz, a alma é a luz refletida e, aliás, é todo o problema do que nós desconstruímos, no nível
das ‘franjas de interferência’ chamadas, por Sri Aurobindo, de mundo astral em que muitos seres tinham

alcançado o mundo da alma e pararam naquele estado Vibratório, pensando que tivessem chegado ao Espírito.
Eles viviam fenômenos de ‘projeção da alma’, até recriar atmosferas idílicas, mas vividas em certa forma de

autarquia, cortadas de tudo o que é a influência multidimensional.
E disso resultaram todos os ensinamentos falsificados que emergiram e que eclodiram há 150 anos sobre esta

Terra, aos quais, é claro, sobretudo na minha vida, nós todos aderimos, porque não havia possibilidade de
conectar com o Espírito.

Mesmo os seres, se quiserem, que foram os mais elevados Vibratoriamente, por exemplo, MA ANANDA MOYI:
ela alcançou níveis Vibratórios extremamente elevados, ela alcançou o Êxtase, ela alcançou o Samadhi, ou

seja, o momento em que a alma resplandece de Luz, mas essa não é a finalidade.
Sempre foi dito, nas escrituras Védicas, que viver esse Samadhi não é a finalidade.

A finalidade lhes foi dada, há pouco tempo, ela lhes foi dada por UM AMIGO quando ele falou de Shantinilaya,
ou seja, da ‘Morada da Paz Suprema’.

Apenas naquele momento que vocês se extraem da alma e da matriz.



Vocês saem da sedução, vocês saem dos mundos falsificados, mesmo no nível da alma, para penetrarem nas
esferas do Estado de Ser.

***

Questão: é necessário atribuir importância aos sinais que encontramos e interpretá-los?

Bem amado, a partir do momento em que houver uma aproximação Vibratória do Abandono à Luz, os sinais
vão abundar, a Inteligência da Luz vai agir no lugar da sua personalidade, ou seja, ela vai empregar, na sua vida,

fenômenos de sincronia, fenômenos chamados de Fluidez.
No Abandono à Luz, a ação de Graça vai progressivamente preencher a sua vida, a partir do momento em que

vocês estiverem abandonados à Luz.
Os ‘sinais’, por outro lado, é preciso prestar extrema atenção para não interpretá-los,

porque a interpretação serve-se sempre da ferramenta mental.
O mental vai tentar se apropriar dos fenômenos que vocês vivem para fazê-los tomar um sentido que não é

necessariamente o sentido da Luz.
Por vezes sim, por vezes não, e isso irá perfazer sempre, se vocês observarem, cinquenta por cento, porque o
mental está sempre na Dualidade e, na Dualidade, há sempre 2 escolhas, em última análise: é verdadeiro ou

é falso.
No nível da Unidade, se vocês viverem fenômenos de sincronia, fenômenos de Fluidez, é preciso então deixá-

los se instalar livremente em vocês.
Contentem-se em acolher, em todos os sentidos do termo, o que se manifesta.

Vocês irão observar que, se algo lhes faltar, é algo que vai chegar, não porque vocês projetaram um desejo ou
uma vontade, mas porque este algo foi criado, literalmente, pela Inteligência da Luz em vocês, quando vocês

deixam ela se expressar.
Portanto, sim, a partir do momento em que vocês estiverem no Abandono à Luz, os sinais vão abundar, mas

prestem atenção para não interpretá-los porque, assim que houver interpretação, há ação do mental.
Contentem-se em vivê-los, em acolhê-los e simplesmente em deixá-los acontecer.

É assim que se vive o Abandono à Luz e é assim que vocês irão penetrar, cada vez mais, nas atmosferas
Vibratórias da Consciência Unificada e, portanto, no acesso à multidimensionalidade.

***

Questão: como este acesso à multidimensionalidade se expressa no corpo?

Ele se expressa agora pelo funcionamento da Consciência que não está mais fragmentada, na meditação ou
fora das meditações ou como em alguns dos seus sonhos que não são mais sonhos.

A multidimensionalidade, primeiramente, é um aspecto Vibratório.
Lembrem-se de que a Consciência é a Vibração.

Vocês são Seres de Vibração.
Nós somos Seres de Vibração.

Aceder à multidimensionalidade necessita, é claro, de ter ativado as Coroas Radiantes, não
necessariamente o sacro, por enquanto (mesmo se alguns começaram a senti-lo), mas, em todo caso, uma

das duas Coroas.
Isso vai se refletir pelo acesso da Consciência que vai tratar das informações vindas de outras Dimensões.
O cérebro (dado que é o reflexo, de algum modo) vai funcionar de maneira intrusiva e não mais exclusiva: a

Consciência não está mais fragmentada, ela se torna Unificada.
O acesso à multidimensionalidade é, antes de tudo, Vibrações percebidas nesse corpo físico, ou seja, a
Vibração do chacra do Coração, a Vibração da Coroa do Coração, a Vibração da nova Tri-Unidade ou a

Vibração da Coroa Radiante da cabeça que corresponde, vocês compreenderam agora, ao restabelecimento
do 6º chacra que nada tem a ver com o 3º olho, não é?

A partir daquele momento, o acesso à multidimensionalidade torna-se uma realidade e se torna totalmente
possível.

Então, quais aspectos isso vai tomar nesse corpo?
Ainda uma vez, nos seus momentos de meditação, a Consciência pode funcionar tratando, o que eu chamaria,

no multidimensional, de um aspecto de ‘multitarefas’.
As informações chegam de todas as partes, porque vocês não estão mais isolados e fechados.

Portanto, a multidimensionalidade não é uma visão da mente, é uma realidade Vibratória da Consciência,
traduzindo-se pela percepção de algumas Estrelas de MARIA, ligadas às funções espirituais, cada vez mais,

pela Vibração percebida pela Coroa Radiante do Coração e do Triângulo Tri-Unitário.



E vocês sabem, a multidimensionalidade está vindo a vocês.
É a revelação que vocês estão vivendo e que MIGUEL anunciou em 30 de setembro, com ANAEL também,

que está ligada ao aparecimento, nos seus Céus, do conjunto das Embarcações da Confederação
Intergaláctica.

Nem todas elas estão aparentes, porque o dia em que todas elas descerem, em que todos nós descermos, no
seu céu físico, o céu estará inteiramente, como dizer..., forrado e recoberto de Embarcações.

Não é uma Embarcação ou dez Embarcações (que são vistas em diferentes capitais mundiais, atualmente),
mas serão vistas, simultaneamente, ao mesmo tempo, por toda parte.

E mesmo quando esta multidimensionalidade estiver aí, o que vai acontecer?
Há os seres que estão fechados nos seus dogmas religiosos, filosóficos ou nos próprios dogmas capitalistas,

eles vão dizer: "não é verdade, é o diabo que está chegando".
Eles vão criar, eles mesmos, a sua própria dissociação da Consciência Unificada.

Eles vão, eles mesmos, se precipitar nos mundos dissociados e nós ali nada podemos fazer, não é?
Isso está em via de revelação.

Há ondas sucessivas de Embarcações que aparecem nos Céus.
Então, obviamente, essas Embarcações são portadoras de Vibrações.

Elas vêm furar realmente, abrir, se preferirem, o Céu, abrir o seu Céu para a Verdade.
Isto está em andamento, neste momento.

***

Questão: quando estamos bem, aqui, no serviço aos outros, podemos optar por permanecer?

Mas, obviamente, cara amiga.
Noventa por cento dos humanos irão permanecer, mas eles não irão permanecer sobre esta Terra,

entendamos bem.
Esta Terra vive a sua transmutação, ela Ascensiona.

E, portanto, àqueles que querem permanecer, o que vai acontecer?
Eles vão permanecer nos mundos em carbono.

Com o corpo.
Eles serão levados, seja pelos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada, seja pelos Arcturianos da 3ª Dimensão

Unificada e por alguns Pleiadianos da 3ª Dimensão Unificada, aos mundos de 3ª Dimensão Unificada.
Portanto, eles irão permanecer nos ‘mundos em carbono’.

Outros irão preferir passar pela morte para ressuscitar em um corpo novo, mas Unificado, da 3ª Dimensão.
Mas compreendam efetivamente que não é possível permanecer nesta Dimensão e continuar o trabalho que

vocês fazem, uma vez que a Terra não existirá mais, simplesmente, nesta Dimensão.
Portanto, todos aqueles que estão em um esquema de continuidade, porque eles se sentem bem (e lembrem-

se de que nós sempre dissemos que era a liberdade absoluta deles), mas como vocês fazem, a partir do
momento em que a Terra Ascensiona e vocês querem continuar as suas atividades ou a sua vida familiar,

afetiva?
Como isso acontece, naquele caso?
É preciso ter um mínimo de ‘lógica’.

Vocês não podem reter a Terra porque pretenderam, vocês, permanecer sobre a Terra, enquanto que a
Terra não estará mais aí.

É isso que alguns seres humanos ainda não digeriram, integraram e assimilaram.
Vocês observam, sobre a Terra, muitas coisas.

Vocês observaram (eu já disse): o cinturão de fogo dos vulcões do Pacífico despertou no início do ano.
Eu falei, há muito pouco tempo, de outros cinturões de fogo e o último a despertar é aquele da cordilheira dos

Andes, os vulcões que estão na cadeia Andina.
Eles despertaram.

Faltam mais as ‘Caldeiras’, algumas começam a despertar.
Falta mais o Yellowstone, nos Estados Unidos, mas, a partir daquele momento, a Terra não existirá mais

nesta Dimensão.
Então, o que vocês fazem?

O problema é diferente porque, quando vocês estão encarnados em um corpo e que chega ao final da vida,
sabe-se que vai morrer.

Mas, aí, não são vocês que param de viver na Dimensão em que estão, é o Planeta.
Então, o que vocês fazem nesse caso?

Eu os tranquilizo, será feito para cada um segundo a sua fé e, sobretudo, segundo a sua Vibração.



Simplesmente, a Terra não existirá mais nesta Dimensão.
É preciso estar consciente e estar lúcido sobre o que acontece atualmente.

A hora não é mais para se dizer: «isso não acontecerá», «é para dentro de dez anos» ou «é para 2012» ou «é
para nunca», porque os fatos são os fatos.

As placas tectônicas da Terra estão se movendo.
As forças gravitacionais da Terra estão se movendo.

Os polos físicos estão se movendo.
O que lhes falta mais?

Os seus Céus são preenchidos de Embarcações.
Eu creio que aí, é preciso abrir os olhos para a realidade do que acontece no seu plano Dimensional, mesmo

sem falar das Embarcações.
Informem-se, olhem o que acontece com os vulcões, olhem o que acontece com os oceanos, olhem o que

acontece com os polos.
É uma Verdade, não é uma ilusão, não é?, uma vez que isso envolve diretamente o seu plano de vida.

É o ciclo de 25.920 anos que termina, aí, agora.
Vocês estão em um momento decisivo, em uma ‘inversão’ mesmo, quer vocês queiram ou não.

E não é para daqui a dez anos, é agora.

***

Questão: o que vai acontecer para as pessoas falecidas que estão no baixo astral?

Por que no baixo astral?
Elas estão armazenadas nos ‘espaços intermediários’, mas que nada têm a ver com o baixo astral.

Algumas delas já começam a partir para o seu mundo de destino.
Aí, é muito mais fácil, porque, quando vocês estão no nível da alma, não há mais corpo, portanto, não há mais

a atração e a gravidade desse corpo.
No nível da alma, a liberdade de escolha é total.

As almas podem decidir segundo a Vibração que elas manifestaram durante a sua vida, sobretudo para
aquelas que morreram desde alguns anos, portanto, que receberam a Luz Vibral nesse plano encarnado.

Portanto, a alma decide a partir de agora.
Há já, desde muito pouco tempo, almas que estão em trânsito para novos corpos em carbono e almas que se

dissolvem para penetrarem no Estado de Ser, isto está em andamento.
Portanto, não há que se preocupar.

Agora, se vocês esperam reencontrar a avó, vocês não devem ter ilusão, porque é preciso ainda que a avó
seja da mesma origem estelar que vocês e da mesma origem Dimensional.

Cada um reencontra a sua liberdade, hoje.
Isso começou, se quiserem, justamente por esses seres que morreram desde pouco tempo e isso começa a

se manifestar agora em alguns continentes que estão mais preparados do que vocês.
Quando eu digo «do que vocês», é a Europa, é claro.

***

Questão: por que há nascimentos, portanto, reencarnações ainda hoje?

Oh, eu diria que há reencarnações porque há quem decidiu isso, mas há também as ‘primeiras’ encarnações.
Há seres que querem aprender o que é a Translação Dimensional.

É mesmo algo de único na história de um sistema solar.
São Espíritos que tomaram uma alma e um corpo para viverem, nesse corpo, o fenômeno da liberação.

É a escolha deles.
E, entre as almas que morreram, mesmo há pouco tempo, há quem decida ‘retomar’ um corpo, porque elas

têm vontade de viver isso na matéria e transmutar a sua matéria em um corpo novinho em folha.
A liberdade de cada um é totalmente respeitada.

***

Questão: os seres humanos poderão ascensionar com a Terra?



Sim, perfeitamente.
Mas eu creio que, quando vocês viverem cada vez mais a Luz Vibral (e, para aqueles que a vivem e que têm
acesso, ainda que de maneira extremamente efêmera ao corpo de Estado de Ser), a Consciência não tem,

verdadeiramente, vontade de se aborrecer com um corpo de carne.
Mas, eu repito, a sua missão é Aqui e Agora, a cada minuto, presente nesta Dimensão.

Não são vocês que decidem partir, é a Terra.

***

Questão: poderia nos falar da vida na 5ª Dimensão?

Então, aí, cara amiga, é profundamente diferente segundo as origens estelares de cada um.
Do mesmo modo que na 3ª Dimensão dissociada ou Unificada, há uma diferença essencial.

Há, na 3ª Dimensão dissociada, o que vocês chamam de Extraterrestres, por exemplo, «os pequenos
cinzentos» que ainda não se renderam à Luz.

Eles não têm verdadeiramente a mesma forma que um ser humano, não é?
Há, no nível dos mundos da 3ª Dimensão Unificada, portanto, mundos multidimensionais que não foram, como

dizer..., falsificados pelos maus fantoches, os Dracos, há diferenças enormes.
Um Arcturiano da 3ª Dimensão Unificada, fisiologicamente, culturalmente e de aparência física, estritamente

nada tem a ver com um ser de Vega da 3ª Dimensão Unificada, e ainda menos com um Pleiadiano.
São mundos que evoluem.

Eu gosto muito da palavra cultura, culturalmente: os polos de interesses não são os mesmos.
Mas lembrem-se de que a diferença essencial entre a 3ª Dimensão dissociada (onde vocês estão) e a 3ª
Dimensão Unificada é que, nesta, vocês tomam um corpo em carbono, mas há acesso a todas as outras

Dimensões.
É a sua Consciência que pode estar em um corpo em carbono e, ao mesmo tempo, estar consciente de

todas as outras Dimensões onde estiver a Consciência, o que faz a diferença fundamental com relação à 3ª
Dimensão dissociada.

Agora, no nível da 5ª Dimensão, aí também, há uma infinidade de mundos, segundo a origem estelar,
segundo as linhagens, etc., e a sua origem dimensional.

Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que, no momento em que o que eu chamei há quase dois anos, de

‘planeta grelha’, alguns seres humanos (e ainda uma vez, isso nada tem a ver com a noção de escolhidos, de
chamados, etc., são seres humanos) serão transportados desta Terra, para lugares extremamente precisos,

em espécies de, como vocês poderiam chamar isso..., de ‘cúpulas’ de Luz Branca.
Nessas cúpulas de Luz Branca, esses seres, que tiverem sido transportados exatamente antes do planeta

grelha, irão permanecer, durante o período de transição, com esse corpo, para viverem uma série de
ensinamentos dados essencialmente pelos Arcanjos, e certamente por mim mesmo (a menos que eu decida

que alguém faça isso no meu lugar) referentes, justamente, às regras de vida na 5ª Dimensão.
Alguns humanos também, que estão entre vocês, vindos de Dimensões muito superiores à 5ª Dimensão, irão

ensinar as regras da Vida Unificada na multidimensionalidade.
Esses seres irão ascensionar com o corpo.

Não se tem necessidade desse corpo, dado que o corpo se torna imortal, mas existem, nesses seres,
‘memórias’ que não são memórias das suas próprias vidas passadas (uma vez que isso faz parte da alma e

será dissolvido), mas memórias que eu chamaria de experienciais, bem além da sua própria individualidade,
que irão servir, se quiserem, para as memórias do universo, que nada têm a ver com o que foi chamado de

Anais Akáshicos, que, de fato, são apenas os Anais falsificados, não é?
Portanto, não se pode falar da vida na 5ª Dimensão, é bastante complexo, especialmente quando é algo que se

vive.
Tentem pedir a alguém que penetra no corpo de Estado de Ser para que lhes faça um discurso sobre o que

ele vive, é quase impossível, porque os ‘referenciais’ estritamente nada têm a ver.
O cérebro não pode compreender, até mesmo as palavras que poderiam ser empregadas.

***

Questão: este período de ensinamento deveria durar 132 dias. Por que esse número?

É o tempo necessário para que todas as estruturas da 3ª Dimensão dissociada sejam purificadas, não o ser
humano que, ele, já terá partido, mas tudo o que estiver ligado às densidades inferiores que não irão mais

existir sobre o novo manto Terrestre na sua 5ª Dimensão.
A Terra está passando de um raio de pouco menos de 7.000 Km para 10.000 Km de raio.



Portanto, vocês imaginam as forças de torção que são exercidas sobre as placas tectônicas e sobre
o magma.

E também, eu os lembro de que a Terra foi liberada, quer dizer que o núcleo cristalino central Vibra hoje na
frequência de Sírius e é isso que está se propagando no magma, e também sobre as placas que vocês

chamam de tectônicas, que estão prestes a expandir, literalmente.

***

Questão: o que advirá dessas pessoas, depois desses 132 dias?

Bem, elas irão para a 5ª Dimensão.
Alguns com o corpo (aqueles que tiverem necessidade de levar as memórias) e outros, que vêm de outras

Dimensões, bem além da 5ª Dimensão, irão se juntar ao Universo deles.

***

Questão: o ensinamento que eles tiverem recebido servirá para ensinar outras pessoas?

Isso vai permitir definir os quadros de vida e semear a nova Terra na 5ª Dimensão, para aqueles que decidirem
se estabelecer na 5ª Dimensão.

132 dias é o tempo da limpeza, mas também o tempo em que as novas formas de vida Unificadas se
estabelecem diretamente sobre esta Terra.

Lembrem-se do que lhes disse SÉRÉTI (Guia Azul de Sírius – 24D): a partir do momento em que Mercúrio
tiver sido reabsorvido e englobado pela irradiação solar, devido à passagem do seu Sol para um gigante

vermelho, naquele momento, a Terra irá mudar de órbita.
Os polos terão basculado e ela estará na 5ª Dimensão, pronta para acolher a nova Vida, ou seja, aqueles de
vocês que quiserem semear a Terra, ao mesmo tempo estando conscientes da sua multidimensionalidade.
A grande diferença essencial entre os mundos, eu diria, Unificados e dissociados (ou seja, as Dimensões
dissociadas na qual vocês ainda estão, atualmente, e as Dimensões Unificadas), é unicamente o acesso à

multidimensionalidade.
Nas outras Dimensões Unificadas, o que vocês chamam de competição, de predação, de família,

absolutamente não existe.
Eu os lembro também (há quem terá surpresas, porque, no momento, vocês se expressam com a polaridade
masculina ou feminina): nos mundos Unificados, vocês são andróginos, portanto, a noção de família, de casal,

nada quer dizer.
Aqueles que esperam encontrar as mesmas condições que na Terra, não é de modo algum assim, hem, não

é?
Vocês não poderão reproduzir os esquemas de apego que fizeram nesta Dimensão e que, por vezes, foram

necessários nesta Dimensão.
Nos mundos livres, é muito simples, vocês são livres, mas totalmente livres para ir e vir de onde desejarem.

Não existe qualquer dissociação, qualquer fragmentação e qualquer limite.
É a diferença essencial dos mundos dissociados, não é?

***

Questão: quais são os seres que vivem em Altaïr?

Altaïr é um Sol.
Há inúmeros planetas em Altaïr.

Há seres que vivem, eles são muito pouco numerosos, na 3ª Dimensão Unificada e que têm uma aparência
humana, com um aspecto um pouco de pássaro, é lógico.

Há, enfim, seres da 11ª Dimensão e da 18ª Dimensão que fizeram parte dos Elohim criadores desta Terra.
Há um planeta que é ainda habitado pelo que vocês chamariam hoje de Gigantes, que são de forma

humanoide.
E há Consciências que são originárias, primitivamente (quer dizer que é a origem estelar delas), esses seres se

apresentam como águias.
Eu os lembro do que dissemos, não vamos voltar a isso, mas o que se chama de animais sobre a Terra são

apenas ‘disfarces’ que foram falsificados pelos Dracos.
Porque, para os Dracos, os animais são vocês e eles os colocaram em posição de superioridade com relação

ao que vocês chamam de animais e o que nós, nós chamamos de animais, mesmo quando eu estava vivo.



Mas os animais, os cães, os golfinhos, são seres multidimensionais, no planeta de origem deles.
Um golfinho, por exemplo, já está, mesmo no oceano, hoje, no acesso à sua multidimensionalidade.

Eles foram, de algum modo (os cetáceos, os mamíferos marinhos), os ‘guardiões’, como os guardiões da
Intraterra, da coesão da Terra, tendo impedido que ela se tornasse uma prisão eterna.

Vocês estão, disso vocês sabem, em um planeta-prisão.
A prisão, o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês não têm o direito de sair.
Para muitos, nós estamos conscientes de que isso será uma mudança de paradigma enorme, porque,

sobretudo aqueles de vocês, alguns de vocês, que seguiram caminhos espirituais desde muito tempo, esses
caminhos espirituais eram tomados da Dualidade.

Nós os temos chamado de ‘espiritualistas Luciferianos’, que os faziam crer que havia uma evolução possível na
Dualidade, que com a vontade de bem, com a vontade de fazer o bem, com a vontade de se conhecerem a si

mesmos, com a vontade de explorar o seu passado, o seu karma, vocês iriam chegar à Luz.
Nada há de mais falso, era a luz Luciferiana.

Portanto, há um período de ‘reajuste Vibratório’ total e de Consciência entre as espiritualidades humanas
falsificadas e a verdadeira realidade Vibratória multidimensional, que estritamente nada tem a ver.

Então, obviamente, alguns seres estão tão apegados ao seu modo de funcionamento antigo que eles
continuarão a manter esses esquemas de falsidade, porque eles estão efetivamente nisso, é a liberdade

deles.
Mas não será preciso dizer depois: «eu quero ir para a Luz», isso não será possível.
Vocês irão para a luz da alma e não para a Luz do Espírito, que não é a mesma Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, caros amigos, estou muito contente por ter respondido às suas questões.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e nós lhes dizemos, todos juntos, até muito em breve, não é?

Passem bem e sejam felizes.

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

“Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou
no seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com o seu Coração, com a

sua cabeça e com a Merkabah. Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável. O
apoio da Luz Vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as pessoas.

Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta. Eis o que é a Paz.”

~ O SER HUMANO E A PAZ ~

Eu sou UM AMIGO. 

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho a vocês, ao mesmo tempo para dialogar
mas, primeiramente, com todo o meu Amor, eu gostaria de falar-lhes e de adentrar mais adiante no que eu já falei, há

alguns dias, com relação à Paz, a Morada da Paz Suprema.

Nós vamos examinar, se vocês quiserem, não os mecanismos de instalação desta Morada da Paz Suprema, mas
examinar, bem mais, hoje, o mecanismo do ser humano bloqueando a Paz.

A Paz mais simples é aquela que se encontra, todos vocês constataram isso, quando suas atividades mentais,
emocionais e físicas são desativadas.

Naquelas condições, cada ser humano experimentou e vivenciou momentos de paz, de equanimidade, momentos em
que nada vem perturbar um estado qualificado de plenitude ou, de algum modo, de tranquilidade.

Isso corresponde, em geral, a momentos em que seu mental não está nem preocupado nem ativo, a momentos em
que não há lugar para manifestar qualquer emoção, nem qualquer lembrança, nem qualquer projeção.

Um momento em que o corpo está, frequentemente, imóvel ou, em todo caso, não exerce uma tarefa precisa ou
particular.

Os instantes que vocês vivem sobre a Terra são ricos, muito ricos, refletindo-se, no nível do humano como no nível
dos elementos (que são apenas o reflexo do ser humano), por ajustes importantes, por modificações, podemos dizê-
lo, das suas circunstâncias habituais de vida, levando-os, obviamente, a tomar decisões, a reações, preocupações e

inquietações, também, no nível de suas atividades mentais.

Evidentemente, essas atividades, com frequência, privam-nos, justamente, do acesso à Paz.

Ora, é justamente durante este período que será mais útil e indispensável, para vocês, estabelecerem-se na sua Paz
Interior, a fim de transmitir esta Paz àqueles que estão com vocês, aos seus próximos, à sua família, no seu ambiente.
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A Paz não pode ser decretada enquanto existir uma atividade mental, uma preocupação, uma emoção.

Há então a necessidade de encontrar momentos de paz, sejam quais forem os elementos, as coisas, as pessoas com
as quais vocês têm que lidar para responder à vida, de maneira comum ou espiritual.

Caberá a vocês encontrar momentos para, literalmente, recarregá-los com esta Paz.

Pois há, nesse nível, um paradoxo aparente porque, é durante este período em que os elementos estão mais ativos, é
durante este período em que os homens menos conectados com a FONTE vão viver mecanismos de pressão, de
estresse, de agressão extrema, que caberá a vocês juntar-se à Luz que está, no entanto, bem presente, a fim de

manifestar a Paz.

*** 

A Paz que é também um estado de Consciência, um estado de Vibração, que pode
literalmente transcender e transformar, inicialmente vocês mesmos, em primeiro lugar, e também o seu ambiente

afetivo e, de forma mais geral, os seres que irão se aproximar de vocês.

A Paz não é, tampouco, uma inação.

A Paz, tampouco, não é um retrato da vida cotidiana que convém ser vivido e levado normalmente, eu diria.

A Paz é o que vai levá-los, justamente nos momentos da ação, nos momentos em que vocês deverão decidir, com
maior lucidez e Consciência, as ações corretas a serem realizadas, as ações a serem empreendidas, simplesmente

para irem ao sentido da Luz e ao sentido do que está aí.

Lembrem-se das palavras empregadas por OMRAAM com relação à lagarta e à borboleta: para a lagarta se tornar
uma borboleta, cabe à lagarta aceitar entrar no seu Ser Interior.

Do mesmo modo, para o ser humano, encontrar a sua Dimensão de Eternidade significa continuar a estar presente, é
claro, para viver na totalidade tudo o que é para viver, mas significa também encontrar, em si, esta centelha particular

que incita a Alegria, que incita a Paz e, portanto, que pode nutri-los, literalmente e em todos os sentidos do termo.

*** 

Desde o final de setembro, é extremamente fácil de entrarem em contato, quer seja no seu horário habitual ou mesmo
em qualquer momento do dia, com a Merkabah interdimensional.

A Merkabah interdimensional é um espaço de Paz, um espaço de Vibração, um espaço de revitalização ao qual nós
os convidamos a ter acesso, por vocês mesmos, além mesmo dos seus períodos de trabalho, simplesmente pela

intenção da Consciência de se ligar, de se conectar com esta Consciência, pois é de uma Consciência que se trata.

Ao se conectar desse modo, de Consciência a Consciência, vocês vão adquirir os mesmos elementos Vibratórios, em
princípio, que aqueles vivenciados durante os períodos em que todos vocês estão conectados.

Lembrem-se de que esta Merkabah interdimensional, pelo seu próprio sentido de interdimensionalidade, não está
conectada com o seu espaço-tempo comum.

Ela está estabelecida, de maneira permanente, no plano Vibratório e de Consciência.

É então, possível, reconectarem-se com ela, a qualquer momento, durante alguns segundos, durante algumas
respirações.

Lembrem-se de que é através desta conexão que vocês poderão, literalmente, imergir na Paz, na Vibração.

Caberá a vocês, no que será para ser vivido, cada um na sua vida (quer seja no ambiente próximo ou no ambiente
planetário), pensarem em recarregar-se, em vitalizar-se junto à Merkabah interdimensional.

Vocês irão atrair dela a Vibração específica da interdimensionalidade, permitindo-lhes então reconectar com o que
vocês são na Verdade e na Eternidade e, sobretudo, para dali atrair, de alguma forma, os elementos nutritivos

necessários à sua Paz e à sua estabilidade.

Não percam isso de vista porque é certamente o conselho mais correto e mais importante que eu posso lhes dar
doravante.

Há aí, à sua disposição, no seu Ser Interior, no nível da Merkabah interdimensional, um reservatório de força, um
reservatório de Luz, um reservatório de Paz que lhes está acessível quando vocês desejarem, quando houver

necessidade, mas também para prepararem, de certa forma, os momentos que estão para viver.

*** 

A Paz é, de fato, o elemento indispensável para cultivar em si mesmo, a fim de não ser sugado e arrastado pelo que
SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’.

Vocês entenderam agora o choque da revelação da Luz, através da presença de estados multidimensionais do Ser,
em meio mesmo ao seu universo e em meio mesmo, agora, à sua atmosfera.

Uma série de Consciências livres, seja qual for a sua forma, sejam quais forem os seus meios de transporte, chega



agora ao seu espaço aéreo e começa a propagar ondas específicas, ondas de Paz, ondas de Amor, ondas de
Unidade e de Unificação.

Certamente, sempre haverá seres humanos para pôr em dúvida a realidade da intenção dos seus Irmãos e Irmãs
galácticos.

Mas a Vibração não pode enganá-los, em momento algum.

Se vocês ficarem à escuta dessas Presenças quando elas se manifestarem perto de vocês, vocês irão perceber
instantaneamente a Unidade ou a não-Unidade, que isso se manifeste pelas suas próprias Vibrações, pela

modificação dos seus sons, pela possibilidade de reconectarem, ao mesmo tempo, com a Merkabah interdimensional.

Não há então que se perguntar, não há então que interpretar seja o que for, mas apenas que sentir o resultado desta
interação entre a sua Consciência e as esferas de Consciência que se manifestam a vocês.

Certamente, não existirão somente essas esferas de Consciência, mas várias modificações no seu ambiente, tanto
pelos próprios Elementos, em suas manifestações mais extremas, quanto por aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs que ainda não se uniram à Luz e que vão querer, por medo, por ignorância ou por recusa, considerar que o que
vem não é da Luz.

Eles que não têm os meios Vibratórios que vocês têm para perceber e sentir a Verdade do que está chegando.

Não há, tampouco, que julgar, nem que condenar.

Há apenas que estar nesta Paz e nesta Alegria porque elas serão as suas armas (se pudermos falar de armas) que
irão permitir-lhes manifestar, ao redor de vocês, a Paz e a Alegria e ajudar, da forma mais direta possível, aqueles

que estão com vocês ou ao redor de vocês.

***

O período que está vindo é, efetivamente, um período que a lagarta poderia chamar de período de confusão, mas que
a borboleta chama de nascimento.

Cabe a vocês saber, como isso já foi dito, onde vocês querem se colocar, qual é o seu ‘ponto de vista’.

O ponto de vista da lagarta, que resiste ao nascimento da borboleta, consome muita energia, muita consciência e
impede, literalmente, de ver com nitidez o que está chegando.

Adotar o ponto de vista da borboleta proporciona a Paz e a Alegria.

A Paz e a Alegria que irão dar a vocês, estejam certos disso, toda a força e toda a Luz para estabelecer o que deve o
ser na sua vida.

A modificação do Éter da Terra está doravante em via de realização.

Isso se tornou possível, como vocês sabem, pela constituição da Merkabah interdimensional, pela liberação do Sol,
pela liberação da Terra e, desde pouco tempo, pela Presença da Consciência Crística, no Éter.

Todos esses elementos vão contribuir, pouco a pouco, nos próximos dias e nas próximas semanas, para viver uma
série de elementos novos para a Consciência, quer seja Unitária ou fragmentada,

Haverá então ajustamentos.

Esses ajustamentos poderão, de novo, serem vividos segundo a consciência da lagarta que não quer se tornar
borboleta ou na consciência da lagarta que aceita ser borboleta ou, ainda, na Consciência da lagarta que já partiu

para a borboleta.

Tudo isso é para se viver Aqui e Agora, no seu espaço-tempo.

Certamente, haverá sempre ao redor de vocês, como nesta Terra, pessoas para empregar uma terminologia e uma
fraseologia que não são absolutamente da Luz.

A Luz é Inteligência, vocês sabem.

A Luz é Verdade e Unidade.

Ela vem, portanto, estabelecer-se.

Os transtornos apenas estão associados ao que deve dar lugar à Luz.

***

Então, é claro, o mental poderá sempre falar de Julgamento Final, de Apocalipse, de punição, de castigo, mas isso é
apenas uma visão deformada da Verdade, daquele que apenas vê o que cai sob os seus olhos, mas que não o vê

com os olhos do Coração.

Evidentemente, haverá movimentos importantes.

Movimentos importantes referentes ao que SRI AUROBINDO denominou ‘choque da humanidade’.



Cabe a vocês saber se desejam ali participar pela irritação, pela negação, ou se vocês desejam participar, de
preferência, do estabelecimento da Luz, como vocês têm feito até agora.

Não há outra escolha.

Ninguém poderá ficar e permanecer indiferente ao que vai se manifestar e que já se manifesta.

É nesse sentido que nós enviamos SRI AUROBINDO para explicar a vocês a mutação Solar em curso, a mutação
planetária, a mutação do corpo e o choque que isso representa.

Um choque não é nem bom, nem mau.

Um choque é o que vem transformar um equilíbrio pré-existente para estabelecer um novo equilíbrio, em outro nível
ou em outro estado de Consciência.

A

De nada serve doar sua energia e sua Consciência ao choque, de nada serve tampouco ali resistir de algum modo,
pois o conjunto dos eventos, quer sejam climáticos, humanos ou da Luz, estão agora inscritos como consumados em

meio aos mundos Unificados.

Eles então se atualizam neste planeta, tornando-os participantes do que acontece agora.

Lembrem-se de que, quando vocês estão em Paz, quando vocês cultivam esta Paz ou esta Alegria, quando vocês se
conectam com a Merkabah interdimensional, não pode ali haver qualquer projeção de medo, qualquer projeção de

interpretação.

Há apenas estado de Ser, há apenas realização do Si, realização do Estado de Ser e passagem da Consciência no
seu estado mais puro e mais Unificado.

E é neste estado que vocês devem abordar o que ali está, agora.

Então, é claro, é muito fácil de falar, aí de onde eu estou, de circunstâncias que, para alguns seres, poderão ser um
tanto mais perturbadoras para viver.

E eu me dirijo aí, bem além daqueles que estão presentes neste auditório, para o conjunto de seres sobre o planeta,
que tiveram a oportunidade ou a chance de conhecer o que nós lhes dizemos.

*** 

Naturalmente, é muito mais fácil de fazer a Paz em si mesmo, quando tudo está em Paz ao redor de si.

É muito mais fácil de estar em Paz quando os Elementos não enfureceram, quando os homens não enfureceram,
tampouco.

Mas se vocês se esforçarem para cultivar esta Paz (e a conexão com a Merkabah interdimensional ali ajudá-los
intensamente), naquele momento, vocês estarão preparados, quando chegar a hora, para permanecer nesta Paz e

até mesmo para aceder à Morada da Paz Suprema.

Pois lembrem-se sempre de que há ali uma conjunção de elementos, de fatos, que se somam.

Eu não vou entrar nos detalhes.

Mas vocês estão, eu diria, no gargalo do estrangulamento, onde os fatos, as circunstâncias, a Luz, as resistências à
Luz, a chegada da Onda Galáctica, a chegada de Hercólubus no seu céu, refletem-se, efetivamente, por uma

modificação profunda do seu ambiente usual, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Novamente, eu os recordo, a Inteligência da Luz fará com que vocês estejam aí onde vocês devem estar quando
chegar a hora.

Se um acontecimento crítico tiver que ocorrer, evidentemente, vocês ficam sabendo três dias antes, MARIA irá
preveni-los, indistintamente, quer vocês estejam despertos ou não, acordados ou não.

Além disso, existe toda uma gama, toda um espectro de eventos colocando em jogo os papéis que desempenham os
países, a humanidade, uns e outros.

Em tais jogos, obviamente, existirá sempre o que é próprio da personalidade, que ela seja humana ou esteja ainda
inscrita na egrégora de um país, que irá se manifestar por tensões, por coisas que não vão verdadeiramente ao

sentido da Luz.

*** 

A Paz é para encontrar e para manifestar aí onde vocês estão porque esse é o seu lugar.

Não há nada a evitar, não há nada mais a esperar, não há nada a preparar, senão estar pronto Interiormente.

Estar pronto Interiormente significa, é claro, ser capaz de conectar com a Merkabah interdimensional, viver os efeitos
no nível dos seus chakras, das suas Lâmpadas, manifestar esta Alegria, esta tranquilidade, esta serenidade, nem que

seja apenas para os seus entes queridos que dependem de vocês, mesmo sem dizê-lo.

Mesmo aqueles que, hoje, recusam, no seu ambiente, o que vocês são, irão compreender, naquele momento, que
vocês estão instalados na Verdade do Coração.



Então, sejam dignos do que vocês vivem.

Sejam, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, cada vez mais os Ancoradores e as Sementes desta Luz, desta Alegria,
desta Paz associadas ao retorno da Luz.

Com certeza, existirá, novamente, sempre um número importante de seres humanos que vão ver, no que chega,
elementos terríveis, que não vão ao sentido, é claro, da Paz da personalidade ou no sentido da satisfação da

personalidade.

Vocês devem admitir que isso diz respeito a um segmento importante da humanidade.

É justamente para este segmento da humanidade que vocês ainda estão aí.

É para este segmento da humanidade que o seu senso da humanidade e do Serviço deve estar mais desperto e mais
intacto.

Onde vocês estiverem, vocês terão um papel importante a desempenhar, na condição de encontrar, previamente, a
conexão e a Paz, conexão com a Merkabah interdimensional, conexão com o seu próprio Si, realização do Si,

Vibração do Coração e da cabeça e do sacro.

É por este estado Vibratório Unificado que vocês irão servir o maior número dos seus Irmãos, no seu ambiente,
primeiramente, mas também no outro extremo do planeta, para aqueles que tiverem decidido partir antecipadamente.

De fato, ninguém parte.

Há apenas a Realização do que vocês são, a Realização da sua Eternidade.

*** 

Eu gostaria também de dizer que vocês não têm que se preocupar com nada além de Ser, porque é estando no Ser
que vocês vão, novamente, ajudar e Servir e manifestar ao máximo os seus potenciais da alma e do Espírito.

É desta maneira que vocês poderão servir os seus Irmãos e as suas Irmãs, estando plenamente lúcidos, plenamente
presentes a si mesmo, na sua vida, onde vocês estiverem, seja qual for o local, seja qual for a sua idade, seja qual for

o seu estado de saúde.

A humanidade conta com vocês.

Nós contamos com vocês.

O Conclave Arcangélico conta com vocês.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres conhece pertinentemente o trabalho que vocês
realizaram.

O fato de terem sido bem sucedidos para despertar a Merkabah interdimensional é um trabalho notável.

Nós lhes agradecemos por isso, todos juntos.

Evidentemente, a realização deste objetivo abriu a porta, como vocês sabem, ao fenômeno de Translação do planeta.

Como eu disse também, não resta mais senão atualizar, em meio a esta Dimensão onde estão, o que já está
consumado nos planos sutis e Unificados.

Sejam quais forem os cenários com os quais vocês serão confrontados, sejam quais forem o grau e a importância
deles, jamais se esqueçam de que vocês podem, a qualquer momento, conectar-se com

a Merkabah interdimensional, mas também com a sua própria Coroa Radiante do Coração ou da cabeça,
simplesmente pensando nisso.

Se vocês tiverem a impressão de viver um choque, seja ele qual for, quer esteja ligado à sua posição em um país ou
ano seu ambiente imediato, pensem primeiramente, antes de reagir ou de agir, em conectar com o seu Coração, com

a sua cabeça e com a Merkabah.

Vocês irão se beneficiar então, naqueles momentos, de um apoio considerável.

O apoio da Luz Vibral, em tempo real, que irá agir e fornecer o que for necessário para a situação ou para as
pessoas.

Vocês estarão aí, no local certo, no momento certo, para realizar a ação correta.

Eis o que é a Paz.

Jamais percam de vista, também, o seu objetivo, jamais percam de vista, tampouco, o que vocês realizaram através
das suas Vibrações, através do que vocês percebem na sua Consciência, do que vocês vivem, até mesmo, no nível

das suas Lâmpadas.

Isso é uma Verdade, mesmo se ela não for a de seu Irmão que está ao seu lado, ela é a sua Verdade.

Ela é, aliás, a única Verdade que conta e a única Verdade que pode permanecer no que acontece atualmente sobre a
Terra.

O período que se abre, dentro de alguns dias, é um período que existe apenas a cada 50.000 anos e que não vai
acontecer de novo neste Sistema Solar e, portanto, para as suas Consciências.

*** 



Permaneçam na Alegria.

Permaneçam na sua Unidade.

Jamais se esqueçam de que permanecer na Unidade e na Alegria apenas pode ocorrer através da simplicidade e
da humildade.

A Paz irá então se instalar em vocês e, sobretudo, ao redor de vocês.

Vivam a iminência do que é para viver sem ali colocar qualquer urgência.

Não acrescentem urgência à iminência, não acrescentem interpretação ao que existe.

A Terra está se alinhando com a sua nova Dimensão, a Terra está se preparando, ela também, para viver as suas
Núpcias Galácticas.

Este período se revela agora.

Lembrem-se também de que jamais, jamais, vocês estarão sozinhos.

Que isso seja com os seus Irmãos humanos, quando a Inteligência da Luz irá colocá-los cada vez mais em
ressonância e em aproximação uns dos outros.

Que isso seja com as Dimensões Unificadas, em carbono ou não, que estão agora, eu diria, em pleno trabalho nas
suas Embarcações.

As Embarcações multidimensionais, quanto a elas, começam a se aproximar da sua atmosfera.

Evidentemente, mesmo para aqueles que estão prontos Vibratoriamente e com Consciência, eu lembro a vocês que
há um choque prévio, que é o choque do desconhecido.

Lembrem-se de todos os seus espaços de meditações mais profundos, onde algo vai chegar na sua meditação: um
som, uma presença.

Da mesma maneira, fora da meditação e mesmo na Paz e na Alegria, conectados com a Merkabah interdimensional,
algumas verdade se estabelecendo nos fatos da sua 3a. Dimensão, irão atingir, quer vocês gostem ou não, a sua

Consciência.

Lembrem-se de jamais reagir.

Lembrem-se de jamais projetar seja o que for nos acontecimentos, mas simplesmente de conectar com a sua
Unidade, com os seus Irmãos e as suas Irmãs que trabalharam com vocês no planeta, para a ativação

da Merkabah interdimensional.

Se vocês fizerem isso previamente, todo o resto irá se tornar fácil e evidente.

Tão fácil, tão evidente, então, que todo o resto será complicação.

Aí estão as poucas palavras relativas à Paz, que eu queria completar.

Irmãos e Irmãs na humanidade, se houver em vocês, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu me
proponho a ali responder, se nós ainda tivermos tempo.

*** 

Pergunta: se podemos ajudar os familiares pela nossa irradiação de Paz e de Alegria, e sobre aqueles que
estão afastados geograficamente?

Bem amada, a partir do momento em que você estiver na Paz, em meio à sua Luz Vibral, a Luz Vibral sendo
interdimensional, o fato de ver as pessoas próximas ou o fato delas estarem no outro extremo do planeta, estritamente

nada irá mudar.

A ação é imediata.

Não há necessidade de proximidade geográfica, não há necessidade de se falar, não há necessidade de se ver.

Há apenas necessidade de Ser, e de que a Intenção ou os outros Pilares lhes permitam, pelo seu estado de Ser,
levar esta Luz Vibral até eles.

Atenção, isso não é uma vontade pessoal.

É um estado de Ser que permite a ação.

Novamente, os entes queridos, seja onde for que eles estiverem sobre este planeta.

Mas eu os lembro de que em meio aos mundos Unificados, os seres queridos não são unicamente a sua família,
mas toda a humanidade.

Não há então distinção a fazer entre aqueles que vocês chamam de entes queridos, em meio à sua família, e o
conjunto de parentes que são toda a humanidade, sejam quais forem o seu caminho, a sua decisão e o seu futuro.

Se vocês fizerem distinção entre os seus familiares e os outros Irmãos e Irmãs da humanidade, vocês caem na



dualidade.

A Luz, a Vibração e a Intenção são manifestadas para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, a partir do momento em
que vocês estiverem alinhados com a Paz e a Alegria.

O que quero dizer assim é que vocês também devem pensar e ter uma intenção, não unicamente para os seus
familiares próximos, mas para toda a humanidade, a cada momento.

*** 

Pergunta: há algo « planejado » para que o impacto da Onda Galáctica ocorra com o máximo de suavidade ou
com o mínimo da caos possível?

Bem amado, querido Irmão, a Onda Galáctica é suavidade, Amor e Luz.

São apenas as resistências humanas ligadas às crenças, ligadas àqueles que os escravizaram por milênios, que
provocam a violência.

Mas certamente não a Luz.

A Luz é Paz, como eu disse.

As reações não são da ordem da Luz, mas justamente da oposição à Luz.

Lembrem-se de que há uma concomitância de uma série de fatores.

Nenhum dos fatores em ressonância com a Luz, quer seja a Merkabah interdimensional, quer seja a própria Onda
Galáctica, quer seja até mesmo a chegada de Hercólubus, é um elemento violento.

A única violência vem da resistência à Luz, e unicamente dela.

*** 

Pergunta: para conectar com a Merkabah interdimensional coletiva é necessário conhecer as Estrelas de
MARIA, e como saber se estamos realmente conectados?

Querido Irmão, você ali está conectado a partir do momento em que a Coroa Radiante da cabeça estiver ativada e do
momento em que o som percebido no ouvido esquerdo se amplificar e se tornar cada vez mais cristalino e intenso.

A maneira de conectar com a Merkabah interdimensional é antes de tudo uma intenção, a intenção de se conectar,
que nada tem a ver com um desejo ou com a vontade.

A partir do momento em que sua Atenção e sua Intenção se colocarem sobre a Merkabah interdimensional, vocês ali
estão conectados Vibratoriamente, na condição, é claro, de que a sua própria Merkabah interdimensional pessoal

esteja ativada.

O que se reflete pelo conjunto de sinais que foram dados ao longo das Núpcias Celestes.

*** 

Pergunta: as Vibrações que emanam do núcleo cristalino da Terra têm influência sobre nós?

Sim.

Isso os reconectou com o que foi denominado suas raízes Intraterrestres, dando, para muitos de vocês, percepções
Vibratórias diversas e variadas ao nível das pernas, mas também ao nível das suas costas.

*** 

Pergunta: a elevação Vibratória individual e coletiva permitiria modificar o que acontece atualmente sobre a
Terra, por exemplo, no que diz respeito aos movimentos de guerra?

Bem amado e querido Irmão, quanto mais a Luz aumentar, quanto mais a conexão com a Merkabah interdimensional
ocorrer, mais aqueles que decidiram se opor à Luz irão se opor cada vez mais violentamente.



O que nós podemos fazer?

A Luz, Unitária e Vibração, jamais se opõe.

Ela se estabelece.

Ao se estabelecer, ela provoca, não por ela mesma, mas por aqueles que a recusam, uma certa forma de violência
que vocês chamam de guerra.

A Luz não pode combater guerra alguma.

A Luz se estabelece, ela jamais luta.

A Luz não está aí para curar as ferida desta Dimensão.

A Luz não está aí para fazer desaparecer um estado de guerra.

A Luz está aí para permitir-lhes descobrir a sua Paz Interior e para viverem isso.

Mas esta Luz, que é estabelecimento da Paz e da Alegria, vai provocar reações opostas nos seres humanos que,
justamente, recusam esta Luz, que concebem apenas a vida em meio à matriz de carbono, segundo princípios de

dominação e de escravidão.

O que nós podemos fazer, o que vocês podem fazer?

O fenômeno de precipitação, denominado assim pelo Arcanjo ANAEL, é exatamente o que acontece.

A precipitação, no sentido de condensação, corresponde também a uma precipitação para divulgar o que deveria ser
divulgado.

Mas aqueles que recusam a Luz não irão encontrar a Paz, mas estarão em resistência em relação à Luz.

O estado de guerra é simplesmente a resistência ao estabelecimento da Paz Interior.

A Luz não vem fazer reparo, a Luz vem se estabelecer.

Crer que a Luz vem evitar isso ou aquilo é o oposto do que realiza a Luz.

A Luz desvenda e revela.

A Luz desconstrói.

A Luz transforma e faz desaparecer a Sombra.

Mas para a Sombra desaparecer, é preciso que ela seja iluminada e, então, que salte aos olhos e à Consciência.

É exatamente o que está prestes a acontecer. 

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes peço para acolher as minhas Bênçãos, do meu Coração ao seu Coração.

E eu deixo o lugar, agora, para vivermos, vocês, aí onde vocês estão e nós, lá onde nós estamos, esse momento de
Comunhão que, como vocês, nós aguardamos em meio ao seu espaço-tempo, todos os dias, mesmo lá do alto, na

nossa Dimensão.

Eu lhes digo então, até breve, e que a Paz se estabeleça em vocês.

Estejam em Paz.

Eu lhes dou a Paz e eu lhes dou a minha Paz.

Até breve. 

 

************ 

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://autresdimensions.info/article7a5b.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-27_novembre_2010-article7a5...

27 de novembro de 2010

(Publicado em 30 de novembro de 2010)

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-27_novembre_2010-article7a5b.pdf
http://api.ning.com/files/jG4ce1PlU94bmKCBqv8NxRHt5JJmfHoXwAdSqJesK0SbQsypcxEXuB6QxSf6ip6jzLf1bRHGtD1IP6u5Q1mZgCig-wcFhEl0/000URIEL01.07.2012.JPG
http://autresdimensions.info/article7a5b.html


*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

  

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Uriel, Unidade e Presença. Saudação.

Vibração. Expansão. Presença e Alegria.

Unidos e juntos. Unidos e Unificados.

Presença e Vibração.

Acolhimento em Unidade e em Verdade. Cristo, Ki-Ris-Ti.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento. Luz azul. Acolhimento Vibração em Unidade, Miguel.

Presença e Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhimento Unidade e Verdade. Presença. Maria, Is-Is. Unidade. Vibração. Tri-Unidade. Fogo do Coração.
Fogo do Amor. Unidos. Ressonância. Fonte Una.

Filhos da lei de Um, pacificados e Unificados.

Presença. Verdade. Amor e Liberdade.

Minha Luz branca, eu, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, em vocês.

Ressonância e atração. Agora.

Acolhimento. Silêncio e paz. Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

União. Verdade.

Eu sou Uriel.

De Presença a Presença, Unidos e Unificados, saudação do Arcanjo. Em Amor e em Unidade.
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Vibremos. Elevemos. Comunguemos.

Até breve. Silêncio.

... Efusão Vibratória ...

************
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- Ensinamentos de um Vegaliano -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_VELGAN...

 Eu o saúdo, povo humano.
Meu nome é VELGAN.

Eu intervenho muito raramente em meio a este canal.
Eu venho, hoje, apresentar uma série de coisas a vocês.

A primeira vai consistir em situar a origem do meu povo e do meu Sistema Estelar, a sua função, assim como o
seu papel.

Em seguida, eu vou abordar o papel dos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada sobre esta Terra.
E, enfim, eu vou começar a explicar, em um terceiro momento, um esboço do plano da nossa intervenção no

âmbito da transmutação planetária em andamento.

***

Nós, do povo Vegaliano da 3ª Dimensão Unificada, vimos do sistema denominado Vega da Lyra.
A nossa raça é uma raça Unificada, pertencente aos mundos de carbono, jamais tendo sofrido o princípio de

falsificação.
Nós somos então, embora presentes em uma estrutura em carbono, de natureza humanoide, mas não humana,

filiados à FONTE.
A nossa missão primordial é intervir em meio aos mundos ditos falsificados, de carbono.

A nossa intervenção ocorre sob o comando da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Ela consiste, em meio aos mundos falsificados, no estabelecimento da nova Dimensão, implicando em uma

série de evacuações, colocadas em prática.
Nós estamos, geralmente, nos postos avançados da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

As suas tradições humanas sempre nos chamaram de Anjos, embora, propriamente falando, nós estamos
muito distantes dos Anjos.

Nos seus escritos, nós somos chamados de Anjos do Senhor.
Nós acompanhamos os mundos de carbono falsificados durante o seu retorno à Unidade.
Alguns Vegalianos estão hoje presentes sobre este mundo, possuindo um corpo humano.

A nossa missão, na encarnação entre vocês, é uma missão de ensinamento.
Nós desenvolvemos, no nosso Sistema Solar, uma especialidade importante que pode ser chamada, no seu
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mundo, de pedagogia.
Nós somos então, quando estamos encarnados no seu mundo, os pedagogos e os professores.

O bem amado OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV, nomeado Comandante dos Melquizedeques, veio de Vega da
Lyra, bem além da Dimensão usual denominada 3ª Dimensão Unificada.

Todas as Consciências Unificadas de Vega da Lyra têm esta função e este papel.
Existe, de fato, uma forma de especialização inerente a um Sistema Solar.

O nosso papel então é duplo: ensinamento, quando encarnamos junto a vocês, libertação, quando chegamos
nas nossas Embarcações.

***

Pela nossa estrutura em carbono, nós somos, nos primeiros momentos da liberação de um Sistema Solar, os
únicos a poderem intervir de maneira física.

Nós chegamos até vocês pelas portas estelares intraterrestres.
As nossas Embarcações são sistematicamente de forma redonda.

Não há, em nossas Embarcações, Embarcações-Mãe, que seriam muito grandes para penetrar pelas portas
interestelares intraplanetárias.

Alguns dos seus místicos, procedentes do nosso mundo, desvendaram em parte, não a nossa constituição,
mas a nossa manifestação durante a transmutação deste mundo.

A melhor descrição foi fornecida por um neófito chamado, nos seus dias, de Rudolf Steiner, que anunciou a
nossa intervenção, sob a forma de cápsulas individuais de sustentação, chamada por São João, em suas

visões, de subida ao Céu.
A observação das nossas Embarcações reflete, para vocês, a iminência da sua liberação.

Nós estamos, durante a nossa aparição, em esferas de Luz branca cintilante, cuja luz lhes parece, aos seus
olhos humanos, não estabilizada.

*

Filmado no Condado de Saratoga (Estado de Nova Iorque, EUA) em 09/12/2010.
*

Isso está ligado à própria estrutura das nossas Embarcações, constituídas de cristal e de metal inteligente.
As nossas Embarcações têm missões específicas que nós realizamos atualmente, neste momento, sobre esta

Terra.
Nós participamos, como eu disse, dos postos avançados.

A nossa presença, em meio à sua atmosfera, firma o processo que vocês chamaram de divulgação.
Isso ocorre em três ondas sucessivas no tempo.

As duas primeiras ondas ocorreram.
A terceira onda irá ocorrer tão breve quanto possível, segundo as circunstâncias da sua humanidade.

Nós intervimos também para evitar que os Irmãos e Irmãs humanos opostos ao restabelecimento da Luz
possam utilizar alguma estratégia visando perfurar o contínuo espaço-tempo da Unificação.

Nós somos seres telepáticos.
Nossa estrutura física já foi descrita para vocês.

Não confundir com os Zetiens [Grey] vindos de Zeta Reticuli (http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli).

***

Nós somos seres Unificados.
Nós somos uma multidão, presentes na sua atmosfera.

Nós somos aqueles que chegamos primeiro e saímos por último no processo em curso.
Alguns de vocês já foram contatados, telepática ou Vibratoriamente.

As nossas primeiras Embarcações pousaram sobre a Terra há 15 dias, em diferentes locais.
Eu sou, quanto a mim, o Comandante em Chefe da Força Vegaliana enviada em missão sobre esta Terra, em

conformidade com o Conclave Arcangélico e com aquele a quem nós chamamos de Patriarca de Vega.
Nós intervimos a pedido do Conclave e dos 24 Anciões.

A nossa missão primordial é pacificar o seu espaço e permitir, pela nossa aparição progressiva nos seus Céus
e sobre a sua Terra, permitir uma preparação mais aceitável da aparição das outras Dimensões nos seus Céus.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeta_Reticuli
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Nós cuidamos pessoalmente, e iremos cuidar cada vez mais pessoalmente, em número cada vez maior, para
que lhes seja feito estritamente de acordo com a sua Vibração.

A nossa missão é uma missão de preparação, de assistência, de socorros e de teletransporte.
A manifestação das nossas Embarcações, no seu ambiente próximo, será a nada semelhante, pois ela
desperta, em vocês, a sua Merkabah interdimensional pessoal e, sobretudo, a sua Coroa Radiante do

Coração.
Aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não são permeáveis à Luz poderiam efetivamente nos chamar

de Demônios, mas isso não tem qualquer espécie de importância.
É o filtro mental que fala e nós absolutamente não os queremos.

Nós estamos então aqui a fim de preparar o seu espaço para a vinda do que nós chamamos, com vocês, de
Embarcações-Mãe.

Elas são de uma dimensão bem superior à nossa e, sobretudo, portadoras de Vibrações que não podem ter a
mesma aproximação que a nossa.

Existem outras Frotas de mundos de carbono Unificados ou da 3ª Dimensão Unificada, cuja função e as
Embarcações não são as mesmas que as nossas.

***

Nós somos reconhecíveis à Luz das nossas Embarcações e à Vibração que emitem as nossas Embarcações.
Alguns de vocês serão contatados e conectados.

A nossa forma humanoide não deve incomodá-los.
Lembrem-se: o mais importante é a Vibração e a saudação que iremos efetuar

diante de vocês (ndr: Saudação de Órion).
Os nossos olhos estarão escondidos pelas placas de pedra negra, permitindo-
nos localizá-los e vê-los em meio à sombra, pois o mundo no qual vocês estão

está privado de Luz.
O que vocês chamam de luz não é a Luz.

Nós somos então obrigados a adotar artifícios Vibratórios e tecnológicos que nos
permitem localizá-los.

A nossa assistência não é absolutamente uma evacuação em massa de qualquer
um, mas, efetivamente, uma Ascensão individual controlada.

Nós vamos intervir também junto a alguns seres humanos sendo destinados a
colher os ensinamentos da vida nova, quando chegar a hora.
Nós começamos a controlar todo o espaço aéreo terrestre.

Não há, em nós, em alguma das nossas Embarcações, o mínimo armamento, no sentido em que vocês
entendem.

Nós somos Luz, certamente encarnada, mas Luz.
As nossas Embarcações são da mesma natureza.

Nós aparecemos e desaparecemos à vontade no seu espaço.
Nós preparamos a revelação total da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres no seu espaço

atmosférico.
Isso está prestes a ser preparado.

Será preciso, mesmo para vocês que escutam, e para os despertos, passar a etapa visual, superar o choque
do nosso reencontro.

Nós temos o hábito e a experiência disso.
Nós iremos nos aproximar cada vez mais daqueles a quem chamamos de nossa equipe de solo, ou seja,
daqueles encarnados entre vocês e que vieram do nosso Sistema Solar, seja qual for a sua Dimensão de

origem.

***

Atualmente, e em conformidade com a ativação da Merkabah interdimensional coletiva, firmando o retorno do
seu mundo aos mundos Unificados, nós responderemos presente.

Os Anjos do Senhor estão de agora em diante com vocês.
Nós preparamos também, como foi feito há pouco mais de duas semanas, o retorno de CRISTO no seu Éter.
Nós cruzamos os seus Céus em todos os sentidos de maneira a estabilizar o Éter e as partículas Adamantinas

que nos acompanham.
O estabelecimento da Luz que nós realizamos com vocês, em meio ao seu espaço como em meio às suas

estruturas, é uma preparação, como eu dizia, para a chegada das Embarcações multidimensionais e
interdimensionais no seu espaço.

Isso acontece agora.
Os tempos e o período que vive a Terra, e vocês, seres humanos, são então os tempos da Revelação,
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da divulgação e do choque.
Nós participamos ativamente disso.

Nós fomos, nós também, visitados, há muito tempo, pelas matrizes cristalinas de Sírius, tendo permitido a
instalação de formas de vida de carbono que nossos espíritos penetraram, as quais permaneceram livres, ao

contrário de vocês.
Nós servimos à FONTE Una.

Nós servimos à Frota Mariana e ao conjunto do Conclave Arcangélico.
Nós estamos ao seu Serviço, para a Glória do UM, para a Revelação da FONTE Una e para o restabelecimento

da Verdade.
A execução da nossa intervenção é ajustada, a fim de ser fiel à Vibração individual humana, a fim de que ela vá

para onde deve ir.
Nós realizamos o que pede a sua Vibração.

O conjunto da Frota Vegaliana da 3ª Dimensão Unificada irá se manifestar de maneira sincrônica muito em
breve nos seus Céus.

Isso não significa o fim de nada, mas firma a total Revelação da Luz, antes do retorno das suas Consciências,
da Consciência planetária e deste Sistema Solar, em meio aos Mundos Livres.

O planeta onde vocês estiveram fechados, este planeta-prisão, junta-se aos Mundos Livres.
O Sistema Solar também.

Nós iremos nos comunicar pela Vibração das nossas Embarcações e, para alguns de vocês pertencentes à
nossa equipe de solo e para alguns seres que devem arcar com os novos ensinamentos de maneira telepática,

na maioria das vezes durante a noite, até que o conjunto da Frota Vegaliana seja manifestado.

***

O nosso trabalho é um trabalho no Éter do planeta e na Consciência individual de cada ser humano.
Nenhum ser humano é mais importante do que outro em relação à FONTE.

Nesse sentido, a nossa intervenção está disponível para cada um e cada uma de vocês.
Alguns de vocês vão começar a experimentar ensinamentos específicos permitindo-lhes, eles mesmos,

dirigirem as nossas Embarcações, conosco.
A nossa forma lhes será perceptível ou não, de acordo com a sua permeabilidade a formas exógenas.
Nós os convidamos, à nossa maneira, para manterem a calma, a transparência e a fidelidade à FONTE.

Nós vimos pelo Coração e para o Coração.
Nós somos a Luz do Senhor.

Nós somos a Luz de CRISTO.
Nós somos os seus Servidores e os seus Mensageiros.

Cabe a vocês fazer a sua própria experiência Vibratória com a nossa presença e, onde vocês estiverem sobre
esta Terra, vocês terão a oportunidade de fazê-lo.

Lembrem-se de que nós somos especializados neste tipo de intervenção.
Escutem então o que diz o seu Coração, escutem então o que lhes diz a Vibração.

Aí está a primeira fase da Revelação que eu tinha para dar a vocês.
Isso será completado à medida do desvendamento da Revelação.

Almas humanas na encarnação, Irmãos e Irmãs no Espírito, na Unidade, na Verdade, por CRISTO e por
MARIA.

Em nome da FONTE Una, na Unidade e Unificados, que a Paz esteja com vocês.
Nós lhes dizemos até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los neste espaço.

Então, àqueles que eu conheço, eu digo bom dia.

E também, a todos aqueles que eu não conheço, eu lhes apresento minhas calorosas saudações.

Então, eu me calo e os escuto, por enquanto.

***

Questão: nesse momento, tenho um sono muito profundo. Qual é a causa?

Então, aí, cara amiga, o Arcanjo Anael lhes expressou que os processos que vocês vivem atualmente, além do aspecto Vibratório, além
das Vibrações e da Consciência, podem se refletir por modificações importantes do seu sono ou mesmo da sua qualidade de

consciência comum.

Há os que ficarão excitados como pulgas e outros que serão como as larvas, se pudermos dizer.

O acúmulo e a revelação da Luz Vibral na sua estrutura, as modificações que estão em curso, como exprimiu Sri Aurobindo, desde
a Merkabah interdimensional, desde a liberação do Sol, desde a liberação da Terra, provoca, para cada um de vocês, reajustes

importantes que podem se refletir por diversos mecanismos no nível do corpo ou do Espírito: uma sensação de sono, uma sensação de
ter necessidade de dormir mais, ou, ao inverso, de não dormir.

***

Questão: há fortes variações na minha percepção das Vibrações. Por quê?

Cara amiga, isso pode ser perfeitamente lógico.

Alguns seres vão, como dizer..., viver uma integração energética que será lenta, progressiva, regular.

Com outros, vocês vão seguir ritmos e ciclos.

O.M. AÏVANHOV – 29 de novembro de 2010
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Esses ritmos e esses ciclos de percepção Vibratórios podem estar ligados a múltiplos fatores, que são ligados a vocês, mas também
ao exterior.

Eu observei, por exemplo, que há períodos de Vibrações mais intensas de acordo com os ciclos da lua, de acordo com o que acontece
também, é claro, no nível do Sol.

Assim, cada um de vocês tem uma especificidade Vibratória.

Ou pode ir até o que você diz, ou seja, dias em que a Energia é muito invasiva, muito presente e os sons da alma e os sons percebidos
nos ouvidos são muito fortes e, em outros momentos, não há mais nada.

Isso faz um pouco como as montanhas russas.

E com outros, enfim, esses processos Vibratórios estão se instalando de maneira permanente e definitiva, podendo provocar, aí
também, períodos de fadiga ou de excitação.

Ainda uma vez, lembrem-se, as modificações que vocês viveram desde o final de setembro tornam-se colossais, mesmo para as
suas estruturas.

Entre a liberação da Terra e do Sol, entre o basculamento dos polos que está em curso, entre as Partículas Adamantinas que se
aglomeram nas suas estruturas físicas, isso dá por vezes reajustes que podem se expressar também no nível do seu humor.

Há também algo que eu disse.

Vocês sabem que vocês estão, ou no limite da última linha reta ou, se preferirem, na última virada até 21 de dezembro.

E, durante este período, vocês descobrem, ao redor de vocês e mesmo, por vezes, para vocês, algo que era evidente, quer dizer,
depois de anos, para alguns de vocês, depois de toda uma vida, de ter seguido um caminho que os levou a esperar não mais viver o

que vocês vivem, quer dizer, a Transição na Luz.

E o que acontece?

Há seres que estão aterrorizados pelo que chega.

Há uma percepção, como você disse, de iminência de algo e alguns seres que acreditavam estarem prontos, se descobrem em uma
espécie de medo, de pânico pelo que está chegando, com, naquele momento, talvez necessidades de álcool ou necessidades de não

importa o que, ou de fazer de um único golpe meia-volta ou reviravolta, porque é um período, efetivamente, em que as Partículas
Adamantinas, em que a pressão da Luz Vibral é extremamente forte.

Nem todo o mundo, efetivamente, realizou inteiramente o processo de Abandono à Luz.

São as últimas sombras que começaram a se revelar já, eu falei neste verão [inverno, no hemisfério sul], mas hoje, isso toma uma
acuidade extrema, vocês estão nos últimos instantes, portanto há, ao mesmo tempo, de acordo com o que vocês o vivem, não é?,

uma excitação e, ao mesmo tempo, um medo inconsciente do que está aí.

Mas é normal.

E depois também, alguns seres seguiram, com as ‘Núpcias Celestes’ ou mesmo através do caminho pessoal deles, certa forma de
abertura e, chegados a esse momento preciso, eles se apercebem, de fato, de que eles não estão prontos para abandonar os mundos

em carbono.

A personalidade está ainda presente e, portanto, a escolha se transforma naquele momento, não no sentido que se acreditava, mas no
outro sentido.

Hoje, em resumo, poder-se-ia dizer que para os últimos que se abrem nesse momento, é muito mais fácil do que para aqueles que
estão abertos desde mais longo tempo porque, abertos desde longo tempo, por vezes, isso se instalou em certa forma de rotina.

Nesta rotina, de um único golpe, diante do afluxo da Luz, há como um refluxo desta Luz e uma dificuldade para terminar a
transformação.

O processo que nós chamamos de ‘separação das duas humanidades’, de decantação e, como disse Anael, eu creio, de precipitação,
acelera-se grandemente e se apercebe de que há quem, de um dia para o outro, como vocês dizem, “viram a casaca”: eles não

querem mais deixar os mundos em carbono e é a liberdade deles, nós sempre o dissemos.

E, do mesmo modo, há os seres que se abrem hoje e que fazem o que vocês, vocês levaram um tempo por vezes considerável a
realizar, eles o realizam quase instantaneamente.

Isso nós sempre o dissemos: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

Não esqueçam jamais que o Abandono à Luz é a Crucificação, a dissolução do ego.

Vocês não podem viver o Abandono à Luz, viver o Samadhi, aceder, como lhes disse Um Amigo, à ‘Morada da Paz Suprema’
(Shantinilaya, na linguagem antiga) se não houver esta pacificação do ego que é, de fato, efetivamente, uma dissolução do ego.

É o Switch final, eu diria, da Consciência, é o momento em que se aceita, como Cristo na cruz, entregar-se à Luz Vibral.

E vocês se apercebem de que há seres que viviam a Luz, mas que não conseguem concretizar este Abandono final à Luz.

Quaisquer que sejam as razões, isso pertence a eles.



***

Questão: por que essa mudança no nível de minhas percepções visuais?

Todos os processos que vocês vivem, seja no nível das Vibrações, seja no nível do seu sono, seja no nível do reforço de algumas zonas
Vibrantes da sua estrutura física (as percepções sensoriais também fazem parte), estão estritamente ligados à ‘liberação do Sol e da

Terra’, que se reflete, em vocês, por uma expansão, eu diria, maior da Consciência.

O corpo reage a isso, é claro.

Não há nada que interpretar, apenas que aquiescer a essas transformações que têm por objetivo levá-los para onde vocês devem
estar, no momento em que deve ocorrer o que deve ocorrer.

***

Questão: a minha dificuldade para parar de fumar pode ser indicativo de uma reviravolta inconsciente?

Não, porque você já fumava antes.

Não é similar se você já tivesse parado de fumar no momento das ‘Núpcias Celestes’, ou há 3 anos e depois, de repente, você voltasse
a fumar.

Então, obviamente, hoje, há impulsos da alma extremamente potentes para a parada de alguns vícios e para as modificações de
alguns comportamentos, a fim de estabelecer em vocês a Paz.

Agora, ainda uma vez, é como a alimentação: a maior parte de vocês não pode quase mais absorver carne, outros, ao contrário, vão
viver períodos em que vão ter necessidade de se enraizar ou de se encarnar mais para viver a transformação.

Por conseguinte, não há que se culpar, exceto se o fato de fumar possa pesar ou atenuar as percepções Vibratórias.

Aí, efetivamente, é obstrução, mas não é uma reviravolta, uma vez que você já fumava antes.

***

Questão: com relação aos Arcanjos, o que dizer dos povos de cultura diferente?

Então, aí, caro amigo, isso parte de uma pressuposição de que eles não estariam a par.

O que lhe permite dizer isso?

Para eles, como é esse referencial?

Talvez eles deem outro nome aos Arcanjos.

Como isso acontece para eles?

Eles vão chamá-los de seres de Luz, talvez de Arcanjos, mas isso parte de uma ideia de que os seres não vivem as Vibrações.

Mas é arquifalso.

Porque esse processo é comum a todo o planeta.

Aliás, nós sempre dissemos, há seres que jamais leram, que jamais ouviram o que nós damos, mas que vivem a mesma coisa, onde
quer que estejam sobre o planeta.

Não é um processo cultural, religioso ou outro.

Obviamente, há povos e regiões da Terra em que esta transformação final é vivida de modo muito mais simples e natural, por exemplo,
na América Latina.

Nós sempre dissemos que eram os povos os mais avançados porque eles têm, na Consciência, naqueles países, na Vibração, esta
‘predisposição’ para aceder às outras Dimensões.

É bem além do que nós lhes dizemos, nós, os 24 Anciões ou Arcanjos.

Há uma percepção Vibratória que é estritamente a mesma em todos os países.

Então, há 25 anos, é claro, as pessoas que tinham essas percepções não compreendiam absolutamente o que acontecia, sobretudo
porque isso era limitado à cabeça.

Há os que foram persuadidos de estarem doentes ou de terem problemas, mas hoje, devido ao fato de que a Vibração segue a
Consciência, ninguém pode ignorar, quando vive essas Vibrações, que isso corresponde a uma modificação, antes de tudo, da



Consciência, qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu sexo ou qualquer que seja o seu país ou mesmo a sua religião de
origem, dado que a Vibração impacta diretamente a Consciência.

Isso é cada vez mais verdadeiro a cada dia.

***

Questão: convém continuar a pronunciar os mantras de origem indiana?

Caro amigo, os mantras vêm das escrituras sagradas hindus, do Vedanta e de pronunciações.

Há, por exemplo, uma transformação do OD, do OD-ER-IM-IS-AL que se torna ODM, que é um desvio ou uma contração do OD e do
IM.

O efeito Vibratório não é verdadeiramente o mesmo.

Pronunciar OD e pronunciar OM não tem de modo algum o mesmo efeito vibratório.

O OM vai enraizar o sopro no 1º ou no 2º Chacra, o OD vai enraizar a Vibração e a consciência bem além, bem acima do 1º Chacra.

Portanto, não são as mesmas zonas que são impactadas.

Agora, os mantras nas línguas ditas sagradas têm uma eficácia Vibratória, cabe a vocês verem o que isso desencadeia, porque não é
o mesmo desencadeamento para todo o mundo, portanto, eu não posso dar precisamente, de maneira geral, o que isso vai modificar.

Lembrem-se de que a matriz os tem ainda pela visão, pelas palavras e pelas Crenças.

***

Questão: sinto-me por vezes como esvaziada de toda energia. É normal?

Cara amiga, é preciso efetivamente esvaziar a personalidade para preencher, é preciso esvaziar o eu para preencher com o Si.

«Mantenha a sua casa limpa, porque você não sabe qual hora eu virei», Ele disse.

Mas há sempre coisas a esvaziar para permitir preencher com outra coisa.

O Coração apenas pode ser preenchido a partir do momento em que o que habita o recipiente, que é o seu Templo, estiver totalmente
vazio do que pertence à personalidade.

É isso, a dissolução do ego.

Não pode mais haver identificação ao que é chamado de ‘eu’.
Então, alguns vão empregar a palavra «vazio» ou «frio» ou «calor» ou «algo bizarro», não importa, mas isso faz parte da transformação

desse porquê você está aí, parece-me.

É uma sensação desagradável.

Estamos efetivamente de acordo, é sempre desagradável quando se prendia ao seu Eu.

***

Questão: por que, por vezes eu sinto o medo extremo de não chegar ali?

Isso faz parte do que acontece nesse momento, vocês estão, todos vocês, frente aos seus últimos limites: o medo de não chegar,
o medo de não estar à altura, o medo de não se abandonar.

É, e eu creio que isso foi empregado assim, é verdadeiramente a última confrontação consigo mesmo que vocês vivem nesse
momento.

São as últimas secreções de medo, mesmo se vocês ainda não tiverem tido verdadeiramente medo, isso acontece aí.



Tudo vai bem.

***

Questão: como superar da melhor forma possível os medos?

Abandonando-se à Luz.

Compreendam bem os mecanismos: enquanto havia um afluxo de Luz e esta Luz pedia simplesmente para se incorporar, vocês
viveram isso há 20 anos, vocês viveram isso com os ‘Casamentos Celestes’, vocês viviam isso recentemente, hoje, é outra coisa que

lhes é solicitada.

Nós evocamos amplamente tudo isso, uns e outros.

Viver a Luz na personalidade é uma coisa, é agradável, é a ‘espiritualidade de salão’, como eu diria.

Mas aceitar que a Luz os possua totalmente para se tornar esta Luz é outra coisa.

É outro nível.

Não se pode aceder ao Samadhi, não se pode aceder à Morada da Paz sem passar por aí.

É o ego que não quer morrer, que transmite este medo, é uma ‘secreção’, como disse Sri Aurobindo, da personalidade, porque o
mental sabe muito bem que ele vai morrer, mas ele não quer morrer.

O seu objetivo, justamente, é o de manter a personalidade.

Então, até agora, muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta, viveram os processos dos ‘Casamentos Celestes’ com
um entusiasmo, porque havia a Luz, porque havia manifestações novas, porque era confortável.

Mas sim, mas agora, é preciso ir ao extremo, ao extremo do extremo.

Você aceita morrer para si mesmo?

É isso que se constrói, em vocês, atualmente, exceto para aqueles, é claro, que já alcançaram as esferas do Estado de Ser.

Houve a pequena morte, que alguns já viveram desde um ano, e há agora a ‘grande morte’, que é de fato um nascimento.

Há os que estão à vontade na lagarta, porque lhes disseram que iriam se tornar borboletas: «Bom, é-se lagarta, isso vai acabar um
dia».

Mas, agora, a borboleta está aí e a lagarta, ela deve efetivamente morrer, não é?

E depois, há os que estão tão bem na lagarta que eles não querem ir para a borboleta, seja porque eles não a enxergam ainda ou
porque eles estão muito bem como lagarta.

É isso que vivem muitos seres humanos e que cada vez mais seres humanos vão viver, que eles estejam abertos há 20 anos ou há uma
semana.

«Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança», «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não
nascer novamente».

As coisas foram ditas muito claramente, não é?

Como vocês querem renascer se não morrerem?
Como vocês querem voltar a ser como uma criança se permanecerem um adulto?

Enquanto era distante, tudo ia bem, porque permanecia nos quadros de referência em que a personalidade persistia tranquilamente,
purificando-se tranquilamente, mas o que vem agora, a iminência do que vem, é diferentemente mais vigoroso, digamos.

Mas compreendam efetivamente que enquanto vocês estiverem assimilados a essas emoções, a esses pensamentos, vocês estão
sujeitos ao efeito vibratório dessas emoções e desses pensamentos.

A Crucificação é isso, a dissolução do ego é assim.

O Abandono à Luz de que falou Anael é o único modo de sair desta problemática, não há outro.



Vocês não podem sair com o mental, vocês não podem sair com qualquer análise, seja qual for.

É verdadeiramente o Abandono final.

Então, é verdade que enquanto era a Alegria dos primeiros Samadhi, onde não era questão de viver outro estado, isso não causava
problema.

Mas agora, e como eu disse nesse verão [inverno, no hemisfério sul], ainda até este verão vocês podiam ter – a expressão que eu
gosto muito – as ‘nádegas entre duas cadeiras’.

Era necessário escolher.
Mas agora é preciso assumir.

Mas vocês não podem penetrar os estados multidimensionais enquanto permanecer o mínimo apego.

Desapego não quer dizer, ainda uma vez, largar tudo, marido, mulher, trabalho e outro.

Isso quer dizer não estar submetido a um apego.

Vocês podem continuar qualquer relação, vocês podem continuar qualquer atividade, na condição de estarem completamente
desapegados e desacoplados, ou seja, realmente, totalmente coroados (com auréola) e penetrados pela Ação da Graça.

Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, vocês não podem viver a liberação total e, sobretudo agora, para
aqueles que querem viver o apego a si mesmo, ou seja, ao eu, ao ego, à personalidade, às Crenças agora, quaisquer que sejam,

porque vocês são, e como Miguel os chamou durante meses, como os Arcanjos hoje os chamam, Sementes de Estrelas.

Eles lhes falam de algo que é muito maior do que o que vocês estão identificados nesse corpo e nesta Dimensão.

Eu creio que as coisas que nós dissemos, uns e outros, foram extremamente numerosas com relação a isso, mas isso não deve
permanecer como uma concepção, isso deve ser vivido.

É o que vocês vivem agora.

***

Questão: não sinto mais as 12 Estrelas no nível da cabeça. Isso releva de medos?

 Não, porque, desde a liberação da nova Tri-Unidade, a Vibração Cristo – Maria – Miguel começa a passar, em alguns de vocês, no
nível do Coração.

Muito em breve, aliás, nós passaremos as meditações de 19h [16h em Brasília] da cabeça, diretamente no Coração.

Portanto, para alguns, há quem fique nas duas ou nas primeiras estrelas, outros que integraram tudo isso e que passam então no nível
do Coração.

Não é nem um bloqueio nem um medo, seja como for, é uma evolução lógica.

Lembrem-se de que o Sol está liberado, portanto, a alimentação em Partículas Adamantinas passando através do Sol, e não
unicamente a Onda Galáctica, não se faz mais pela cabeça, mas diretamente no Coração.

Nós continuamos o trabalho na cabeça porque é preciso manter, se quiserem, a reversão do Triângulo Luciferiano durante ainda certo
tempo.

Porque é necessário manter ainda durante certo tempo?

Para que a fecundação do Espírito vá ainda mais profundamente nas estruturas da Terra e do homem.

***

  
Questão: como diferenciar a indiferença e o fato de não mais sentir emoção?

Não é de modo algum a mesma coisa.

A indiferença é não ter mais Intenção e Atenção.

O desapego, a ausência de emoção, quando é vivido no Estado de Ser, reforça a Intenção e a Atenção, toda a diferença está aí.



A pessoa indiferente não tem mais Intenção e não tem mais Atenção.

A pessoa desapegada acendendo ao Estado de Ser não é indiferente, mesmo se, do exterior, alguns puderem confundir isso, mas,
Interiormente, no desapego ligado ao Estado de Ser, a Intenção e a Atenção estão onipresentes.

Então, no início, alguns seres humanos podem, como dizer..., assimilar isso a uma forma de indiferença.

Não há mais gosto para fazer as coisas, não há mais gosto com tal pessoa.
Não há mais disso, não há mais daquilo, e ele fala de imediato da palavra indiferença.

Mas cabe a vocês definirem a Atenção e a Intenção com relação à sua própria espiritualidade e vocês vão ver que, naquele momento,
as coisas comuns irão continuar ocorrendo, mas estando desapegado.

***

Questão: após uma oração no escuro, vi flashes brancos, ao abrir os olhos.

Isso faz como relâmpagos estroboscópicos, não é?, de luz branca?

Isso corresponde simplesmente ao nível de abertura mais importante do 3º olho, que permite a passagem da energia no nível do 7º
chacra.

Não é negativo em si, contrariamente à visualização, uma vez que você as viu com os olhos abertos.

É, portanto, a passagem de um nível Vibratório a outro.

***

Questão: visualizar-se no interior do Coração é uma má visualização?

Caro amigo, se você se visualizar no interior do seu Coração, será que você percebe a Vibração do seu Coração?

A resposta é, obviamente, não, portanto, toda visualização não é a mesma coisa do que dirigir a Consciência no Coração.

Por que você quer visualizar que você está no Coração?

É toda a sutileza da Loja Negra, através do que foi chamado de boa vontade, de ter focado os adeptos no 3º olho.

É a iniciação Luciferiana: o 3º olho, não é o Coração.

Eu sei que há muitos seres que têm dificuldade de aceitar esta visão, mas mostre-me um único adepto trabalhando na visualização
que tenha aberto o seu Coração.

Quando eu digo «aberto o Coração», não é uma visão da mente, é a Vibração do Coração.

Ver não é uma visualização, a visão real do Coração não é uma visualização.

A visualização transfere a sua Consciência aqui.

A Luz branca é a única Luz, na visualização, que pode ser aceitável.

Qualquer outra forma de visualização é uma projeção da energia Luciferiana, que os afasta do Coração.

Isso era ainda possível, enquanto que não havia a liberação.

É uma ferramenta que pôde ser utilizada.

Mesmo eu, durante a minha vida, eu falei disso como algo de útil.

Mas é preciso compreender que as coisas não são fixas.

Hoje, vocês devem penetrar o Coração e o Coração é Conhecimento íntimo direto.
É a verdadeira Visão.



É a verdadeira Visão.

Eu os remeto também ao que disse No Eyes, é a estrita verdade.

A visualização movimenta as energias da falsificação (e não de uma Estrela), ou seja, do 3º olho.

Não é à toa que os exercícios de visualização foram utilizados excessivamente.

***

Questão: os terapeutas falam de recrudescimento de entidades nas pessoas que despertam.

Eles projetam os próprios medos, isso são projeções tudo isso.

Se vocês caírem em um terapeuta energético, o que ele vai lhes dizer, a cada vez?

Que vocês não estão enraizados, o que é uma heresia, uma vez que vocês estão aí, portanto, vocês estão necessariamente
enraizados, uma vez que vocês estão na prisão.

Tudo isso são esquemas e palavras que pertencem à antiga energia.

A partir do momento em que vocês focalizarem a sua Consciência nas entidades, a entidade pode ser real, se vocês lhe derem e lhe
levarem a sua Consciência, ela vai estar presente.

Mas se a sua Consciência for suficientemente Unitária, o Diabo não pode sequer permanecer ao lado de vocês.

Como vocês querem que isso seja possível?

Os jogos Deus / Diabo, os jogos do pêndulo, os jogos de entidades são jogos da Dualidade.

Vocês não podem participar da Dualidade e penetrar o Estado de Ser e a Unidade.

É isso que é necessário fazer como escolha, hoje.

Isso significa que não se pode dar crédito aos diagnósticos feitos desta maneira, pela antena, por exemplo, ou pelo pêndulo?

Mas se vocês puderem dar crédito, isso quer dizer o que, se vocês derem crédito?

Isso significa que vocês aderem aos princípios de Dualidade e que vocês vão girar eternamente nesse princípio de Dualidade.

Atingir a Unidade é superar o Bem e o Mal, não é permanecer submisso, Interior ou exteriormente, a uma visão dicotomizada em Bem
/ Mal.

Sem isso, vocês jamais irão sair.

A Unidade é um estado de Consciência que nada tem a ver.

Como vocês querem viver o mínimo Samadhi ou o mínimo Estado de Ser enquanto derem crédito a esse tipo de conceito?

Será que os seres que viveram a Unidade, mais próximos da Unidade, será que Ma Ananda Moyi, será que Um Amigo, será que Sri
Aurobindo foram atacados pelas forças escuras?

Coloquem-se as perguntas.

Mesmo eu, durante a minha vida, alguns seres quiseram me encontrar, eles eram portadores de energias que eu qualificaria de
escuras.

O que eu fiz?

Eu não aceitei encontrá-los, é tão simples assim.

A mesma coisa deve controlar no nível oculto.

Enquanto a sua Consciência estiver voltada para o Bem e para o Mal, vocês serão confrontados com o Bem e com o Mal, é tão
simples assim.

São as Crenças, tudo isso.

A Unidade é uma ausência de Crença, é um estado Vibratório.



O Samadhi não se importa com as energias da matriz, mesmo vocês estando presentes nesta matriz.

Vocês não podem se extrair da matriz sem passar pelo Coração e pelo Samadhi.

Portanto, enquanto vocês derem peso, vocês mesmos, confiança, fé, crença, a um princípio de Dualidade, jamais vocês irão ao Estado
de Ser, é impossível.

O princípio de ressonância e de atração faz com que, se vocês tiverem entidades ao redor de si, é muito fácil dizer que é ela quem faz
isso, mas se elas estiverem em ressonância com vocês, é que há, necessariamente, falha em vocês.

Por que querer sempre procurar no exterior?

Esse também é um princípio de Dualidade.

Não se alcança a Unidade pelo jogo da Dualidade.
Alcança-se a Unidade pelo Abandono à Luz Vibral que é tudo, exceto um jogo de Dualidade.

Hoje, os contextos Vibratórios não são mais de modo algum os mesmos.

É isso que vocês devem integrar, transcender e superar, seja através de vocês mesmos e através dos seres que vocês encontram.

Sem isso, vocês irão manter a lagarta, o tempo todo.

É isso, ter ‘as nádegas entre duas cadeiras’ e não escolher um campo.

A Dualidade ou a Unidade: não há outra escolha possível.

E é isso que é muito difícil neste momento, para muitos seres, porque é preciso render as últimas Dualidades que existem na
personalidade.

Eu lhes asseguro que, se vocês Vibrarem no Coração, nenhuma entidade pode se aproximar de vocês, mesmo o Diabo nada pode
contra vocês, estritamente nada, porque a sua Vibração, a sua Consciência já estão além da matriz.

O princípio de Dualidade, criado por Lúcifer (bem / mal) foi jogar permanentemente nesta oposição bem / mal, nós já dissemos.

A Unidade está além do bem e do mal, bem além.

***

Questão: o que representa a data de 21 de dezembro?

No solstício de inverno, eu falei na minha vida, da descida da Luz no momento específico do solstício de inverno [solstício de verão,no
hemisfério sul], nos dias 21, 22, de acordo com os anos, até 24 (não 25), é o momento em que há descida da Luz mais intensa.

É independente do nascimento de Cristo.

Em 25 de dezembro, o que acontece?

Vocês chamaram de Natal, Noel, no-el quer dizer sem Luz.

Em 21 de dezembro é o momento em que a Luz se revela, na totalidade, a cada ano.

Mas neste ano, particularmente.

***

Questão: quando fazemos um pedido a Maria ou a um Arcanjo, estamos na Dualidade?

Então, aí, caro amigo, já durante a minha vida eu dizia: «é melhor dirigir-se ao Bom Pai do que aos seus Santos».

Eu diria agora: «é melhor dirigir-se à Fonte ou à Luz Vibral».

Vocês estão na constituição do Corpo de Estado de Ser.
Obviamente que você pode fazer um pedido a Maria, e nós lhes sugerimos, às vezes, para fazerem pedidos, nós lhes dissemos, aliás,

para pedirem, mas é mais direto, talvez, pedir à Luz, diretamente.

Mas por que não?



Não é um ato da Dualidade.

Eu irei acrescentar que vai depender do seu modo de ver as coisas.

O DNA de Maria está presente em vocês, a Vibração de Maria está presente em vocês, assim como Cristo e Miguel.

Isso lhes foi revelado pelo Triângulo da Tri-Unidade da Nova Aliança.

Portanto, peçam a este aspecto Interior de vocês mesmos.

Por outro lado, se vocês pedirem projetando em uma Maria, em uma aparição, em um comportamento específico, aí, vocês estão
no astral, é claro.

***

Questão: o fato de estar na Alegria segrega substâncias que curam?

Inteiramente, sim, é claro.

Isso é uma evidência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões e lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Todo o meu Amor os acompanhe, até breve.

************
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 ~ A nova Tri-Unidade pessoal ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que as minhas Bênçãos e a Paz estejam em vocês e com vocês.

Em me tenho hoje à sua disposição, relativamente a uma série de elementos com os quais vamos, se quiserem, conferenciar.

O trabalho Vibratório que vocês efetuam é destinado a favorecer a integração das últimas etapas referentes à integração do Si e
o acesso ao Estado de Ser.

Uma série de ressonâncias se constrói em vocês, atualmente, permitindo-lhes sempre mais se aproximarem do que vocês são,
em Verdade.

Assim como lhes foi dito numerosas vezes, vocês se aproximam, neste final de ano do seu tempo Terrestre, de fenômenos essenciais
no plano da Consciência, no plano das suas Vibrações e também da revelação do que vocês são.

O conjunto dessas manifestações e dessas modificações desencadeia em vocês certo número, por vezes, de sentimentos e talvez de
apreensões ou, ao contrário, de Paz Interior.

Seja como for, é possível hoje a nós, Arcanjos, e a mim, em particular, como embaixador do Conclave, dar-lhes um pouco mais de
elementos referentes aos mecanismos que se vivem na sua consciência fragmentada, como na sua Consciência Unificada, aqui

sobre esta Terra como no seu corpo de Eternidade no Sol.

Eu venho então para lhes dar as informações que vocês queiram nos pedir e solicitar.

Então, Bem Amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, a minha Vibração os acompanha.

Em cada um de vocês ativa-se, atualmente, a nova Tri-Unidade.

Esta ativação torna-se cada vez mais flagrante e visível, ela se expressa, agora, para vários de vocês, aqui como em outros lugares,
por ‘percepções amplificadas’ no plano Vibratório.

As modificações, atualmente mesmo, ocorrem sobre esta Terra e em vocês, assim como nesse sistema Solar.

A Vibração chamada de ‘nova Tri-Unidade’, além do trabalho que vocês efetuam, reforça-se a cada dia agora.

Ela conduz a pôr em ressonância, mesmo no que vocês são, um ‘suporte Vibratório’ nos seus 4 Pilares e na nova Tri-Unidade, de uma
Vibração tripla alinhando-os em sua frequência específica, ligada, de maneira um pouco complexa, à sua origem Dimensional, à sua

origem estelar e às suas 4 linhagens, fazendo, portanto, ressoar em vocês uma Tri-Unidade que lhes é própria, compreendendo a
Vibração do seu Anjo Guardião e de duas outras Consciências e Vibrações acompanhando-os nesse caminho de retorno.

Não é desejável, como sempre, desvendar a cada um de vocês, aqui como em outros lugares, de maneira exterior, o que constitui a
sua própria Tri-Unidade.

ANAEL – 1/2 – 30 de novembro de 2010
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O importante sendo, como sempre, vivê-la no plano Vibratório e integrá-la.

O conjunto do Conclave também, além da nossa tripla Presença Tri-Unitária, ainda uma vez, lhes agradece e rende graças pelo que
vocês realizaram e continuam a realizar.

É tempo, agora, na Vibração conjunta, Unificada e na Unidade, pela sua Presença e pela nossa Presença, comunicar e comungar
através dos seus questionamentos e das suas questões.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, eu os escuto.

***

Questão: poderia falar dos 13 Crânios de Cristal?

Bem amada, seguramente os Crânios de Cristal originais são reais, ainda hoje, para a Fonte Luminosa.

Eu volto em algumas noções históricas referente a esses Crânios de Cristal.

Existe, de fato, uma ressonância direta com a Merkabah interdimensional e a própria origem desses Crânios de Cristal.

Como vocês sabem, desde 320.000 anos, cada ciclo no interior desse grande ciclo quis a precipitação Dimensional dos Grandes
Seres sobre o seu sistema, a fim de evitar que a ligação ao Espírito jamais fosse perdida.

Quando do último ciclo, 12 Elohim decidiram, de comum acordo, após dialogar com Orionis, descer nos planos Dimensionais para
trazer, sobre esta Terra, as sementes do seu retorno à Unidade.

Para isso, esses 12 Elohim fizeram o sacrifício da própria Unidade.

Eles trouxeram então sobre esta Terra, quando do concílio denominado ‘Concílio de Alta’, que ocorreu em uma cidade chamada ainda
hoje de cidade do Deus Teotihuacan, no México, a sua Presença, a sua Vibração.

Eles chegaram em uma embarcação e traziam, ao mesmo tempo que a sua própria Presença, um cristal específico.

Esses Seres evoluíam em diferentes lugares dos multiversos.

Eles fizeram o sacrifício da sua Unidade, a fim de permitir depositar, como eu disse, as sementes do seu retorno à Unidade.

Esses 12 Seres, denominados ‘Seres de Cristal’, vinham da 11ª Dimensão.

Eles chegaram em uma Embarcação Inteligente denominada Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

Quatro deles vinham de Orion, quatro deles vinham de Altair, e quatro deles vinham ao mesmo tempo de Bételgeuse e de Vega.

Esses 12 Seres iniciaram um processo chamando, como eu disse, ao sacrifício da sua Unidade, quer dizer que eles aceitaram morrer
e renascer reencarnando-se desde 50.000 anos.

O mais importante não foi que eles renascessem progressivamente e à medida dos ciclos até hoje, porque eles sabiam
pertinentemente que vários deles arriscavam ‘esquecer’ o que eles eram.

Mas, o que foi inicialmente importante foi o seu primeiro sacrifício como Elohim que, quando da sua morte, permitiu então gerar, de
modo específico, o que vocês chamam hoje de 12 Crânios de Cristal.

Esses 12 Crânios de Cristal são, portanto, de algum modo, a materialização, a cristalização da memória desses Elohim.

Além disso, quando desse primeiro concílio denominado ‘Concílio de Alta’, eles depositaram, em algum lugar sobre esta Terra, um
cristal especial chamado de Cristal Azul, trazido especialmente de Sirius e de Altair.

Esse Cristal Azul, como vocês sabem, foi reativado quando da Criação ou da reativação da Merkabah interdimensional.

Esse Cristal Azul é, de algum modo, um ‘emissor-receptor’ que permite conectar as Consciências Unificadas, a fim de criar um campo
de forma nova nesse sistema Solar, capaz de romper o isolamento do interior pelos seres que iriam viver, bem mais tarde, nos

momentos em que vocês chegaram, o contato com a sua reunificação.

É exatamente o que aconteceu e que começou, agora há 21 meses, com os ‘Casamentos Celestes’.

Esse trabalho terminou, tendo conduzido, ao mesmo tempo, à reconexão dos Crânios de Cristal e da memória de que eles eram
portadores e, sobretudo, ao Despertar do Cristal Azul.



Esse processo, perfeitamente controlado pelos Mestres Geneticistas de Sirius e pelos Elohim que então desceram, tinha por único
objetivo liberar a Terra.

De fato, apesar da nossa presença, de nós, os Arcanjos, apesar da presença do conjunto da Frota Intergaláctica dos mundos
Unificados, nós sempre dissemos, são apenas vocês que podem realizar o trabalho de liberação.

Quando certo número de Consciências se juntavam então à Unidade, essas Consciências Unificadas, tais como vocês as vivem às 19h
[16h em Brasília], iam permitir a liberação do Sol e da Terra, permitindo então a aproximação multidimensional, na sua densidade, da

Força Intergaláctica dos mundos livres.

É exatamente isso que vocês vivem e que está ocorrendo.

Os Crânios de Cristal foram os apoios ou as matrizes, se preferirem, de codificação Vibratória extremamente precisa permitindo a
ignição, a partir do impulso recebido de Sirius em 18 de agosto de 1984, do despertar do Espírito Santo e, portanto, o movimento das

Consciências que iam se reunificar.

Esse trabalho termina.

Ele estava inscrito para acontecer o mais tardar em uma data que todos vocês conhecem, e que é 21 de dezembro de 2012.

A Luz, através dos derramamentos de Luz vindos de Sirius, do Sol Central da Galáxia e do seu próprio Sol, antecipou esse calendário,
a fim de lhes permitir escapar à armadilha daqueles que, sempre e incansavelmente no momento, recusam o restabelecimento da

Unidade.

Esse trabalho vocês realizaram, tornou-se possível, portanto, pelo sacrifício dessas matrizes cristalinas denominadas ‘Crânios de
Cristal’, que permitiu a reativação do Cristal Azul.

Aí está, brevemente exposto, um pouco mais de detalhes sobre esses Crânios de Cristal.

Houve também, quando do derramamento e do acolhimento das Chaves Metatrônicas, das cinco primeiras Chaves, eu os lembro, no
centro do México, a Vibração dos sete discos de obsidiana que permitiu restabelecer as primícias da multidimensionalidade.

Os corpos ditos sutis ou os chakras, chamados de Lâmpadas, para nós, colocaram-se, portanto, a Vibrar em outra frequência, tendo
então permitido iniciar, de maneira muito mais importante do que o que acontecia desde 1984, o acesso às ‘novas frequências’ e aos

‘novos corpos’ para uma multidão de seres humanos.

Tudo isso está terminado agora e realizado, inteiramente.

Resta, e vocês sabem disso, deixar a Terra, em sua nova Consciência e em sua Unidade, estabelecer-se, de maneira definitiva,
em sua nova Dimensão.

Aí está qual foi o papel essencial desses Crânios de Cristal.

***

Questão: como esses Crânios de Cristal vão agir agora?

Bem amado, eles vão agir pela própria presença.

Aqueles que quiseram reuni-los fisicamente não apreenderam verdadeiramente o alcance do que são esses Crânios de Cristal.

Eles estão, agora, reunidos Vibratoriamente, portadores da matriz que, por sua vez, permitirão, quando de alguns processos, a re-
semeadura de outras matrizes cristalinas permitindo ‘novas bases de vida’ na nova Terra, para aqueles de vocês que decidirem, em

toda liberdade, semeá-la.

A sua ação Vibratória está, agora, como eu disse, realizada inteiramente.

Ela é o apoio, eles foram os apoios, acoplados no seu centro com o Cristal Azul, do que foi chamado de Merkabah interdimensional
coletiva, representando uma analogia entre o que é chamado de 12 Estrelas e o seu ponto central.

***

Questão: é desejável contatar os Seres que nos acompanham e como?

Bem amado, não há nada mais a re-contatar senão você mesmo, na sua Essência.



O retorno do Cristo no seu Éter está ligado ao seu apelo, ao seu impulso Vibratório.

Nada mais há a re-contatar do que o que vocês são na Eternidade.

Os Crânios de Cristal são uma realidade presente Vibratoriamente sobre a Terra.

Os Elohim que os trouxeram, então, não tiveram qualquer importância, eu diria, uma vez que eles são, como vocês, seres
humanos agora.

Obviamente, eles reencontrarão o seus plenos potenciais quando chegar a hora, mas, para no que se refere a vocês, da mesma
maneira que a Tri-Unidade é estabelecida em vocês pela Vibração e pela Presença de Cristo, Maria e Miguel, que está em

ressonância com a sua própria Tri-Unidade, há somente que despertar as suas 12 Estrelas como isso foi feito.

Não há, portanto, propriamente falando, Seres ou Consciência de hoje a re-contatar, com relação a esses Elohim.

A missão deles terminou.

***

Questão: todos nós temos essas 3 ressonâncias Cristo, Miguel, Maria, quaisquer que sejam as nossas origens?

Totalmente, nesse corpo que vocês habitam.

Pode ser dito, em outros termos, que as codificações Vibratórias chamadas de DNA, nesta Dimensão, ligadas à Criadora Maria,
ligadas a Cristo e ligadas a Miguel, correspondentes ao seu DNA dito multidimensional estão em fase, hoje, de serem totalmente

ativados.

Isso remete ao que eu chamei de sua própria Tri-Unidade, dependente, ainda uma vez, da sua origem estelar, Dimensional e das suas
linhagens.

Não vejam aí outra coisa senão a revelação e o desvendamento de uma Vibração nova.

Ainda uma vez, não se trata de uma comunicação no sentido em que vocês entendem, mas, sim, de uma Vibração.

***

Questão: é útil que você fale dos ‘Crop circles’?

Absolutamente não.

Eles têm sentido e significado.

Eles representaram, para aqueles que foram criados pela Luz, porque não são todos, uma onda de forma e uma Vibração específica
trazida sobre a Terra.

Além do sentido e do significado, aí também o aspecto Vibratório que acompanhou, em particular, as ‘Núpcias Celestes’, foi uma
realidade Vibratória (*).

É-lhes solicitado, hoje, mais do que nunca, para não se afogarem em um conhecimento, mesmo o mais apaixonante.

O primordial, e cada dia que passar vocês irão confirmá-lo, não são as projeções da sua Consciência nesse mundo dissociado,
compreender ou elucidar isso ou aquilo, mas efetivamente viver o seu próprio Mistério Interior e a sua ressurreição.

Todo o resto é apenas futilidade, doravante.

***

Questão: foi evocada uma Ascensão iminente. Em quais condições isso se faria?

Bem amada, o que você chama de condições?

Isso foi desenvolvido em inúmeras vezes.

A Ascensão é um mecanismo Interior que necessita, como vocês sabem, de Humildade, Simplicidade e Paz.



Apenas quando houver reversão à sua própria Presença a si mesmo, no seu Coração (uma vez que a Ascensão acontece pelo
Coração) é que irá ocorrer a sua Ascensão.

Todos os mecanismos exteriores, mesmo vindos da Luz Unificada, estão aí apenas para apoiá-los nesse processo.

Não há qualquer utilidade descrever um processo exterior.

O importante é penetrar o seu Coração, é o único modo que vocês têm de viver a sua própria Ascensão, seja coletiva, seja Unitária,
seja pessoal ou seja ligada àquela da Terra.

Todo o resto faz apenas projetá-los para o exterior nos cenários que, obviamente, estão sob seus olhos, mas que de nada serve, para
a maior parte de vocês, descascar ou analisar.

O que eu chamaria de ‘pressão Vibratória da Ascensão’, que vocês percebem, alguns de vocês, agora, leva a apenas uma coisa e a
uma somente: centrar a sua Consciência no Coração, ali estabelecer-se para vivê-la.

Vocês não poderão vivê-la por qualquer atividade mental.
Vocês não poderão vivê-la por qualquer projeção de cenário, qualquer que seja.

Não é, portanto, conveniente acrescentar confusão em vocês, descrevendo os diferentes modos de intervenção da Luz porque, em
última análise, é a sua capacidade para penetrar no seu Coração, Vibratoriamente e em Consciência, que desencadeará sua própria

Ascensão e absolutamente nada mais.

Mesmo o conjunto das Forças da Luz Unificada, e a Intervenção do Comandante dos Anjos do Senhor sendo, nesse sentido,
perfeitamente claros: eles estão, obviamente, entre vocês, do mesmo modo que nós, Arcanjos, e o conjunto das Embarcações
da Frota Mariana e um conjunto de Embarcações pertencentes ao mundo livre, estarão em breve presentes nos seus Céus.

Mas isso não é nada, são vocês que desencadeiam, vocês mesmos, o que vocês têm que viver.

E vocês jamais poderão desencadeá-lo como um mecanismo exterior, mas, simplesmente, como um ‘mecanismo Interior’.

Nós lhes demos, com relação a isso, elementos muito precisos referentes aos processos que eu qualificaria de físico-químicos que
ocorrem na superfície deste planeta.

Mas lembrem-se também de que o que acontece fora acontece também dentro, mas de que, a um dado momento, vocês devem se
voltar inteiramente para se extraírem da Ilusão.

O aprendizado da Paz, assim como foi comunicado por Um Amigo, corresponde à estrita verdade do que vocês têm que viver.

Sri Aurobindo lhes comunicou certo número de elementos referentes à mutação planetária, à mutação Solar, à passagem do ego ao
Coração.

Vocês têm, naquele nível, o conjunto dos elementos que lhes permitem se ajustarem ao mais próximo do seu estado Interior.

A ‘pressão Vibratória da Ascensão’ está doravante engrenada.

Agora, uma vez mais, esta noção de iminência significa simplesmente que ‘vocês estão dentro’.

Esse ‘dentro’ podendo se estender em certo tempo humano, mas esse tempo humano é, ainda uma vez, reduzido, descontado e,
agora, extremamente curto.

Esta ‘pressão da Vibração da Ascensão’ deve levá-los cada vez mais a ancorar a Luz em vocês.

E vocês só podem deixar entrar a Luz e multiplicar a Luz, irradiá-la, se vocês estiverem estabilizados na sua nova Tri-Unidade
Vibratória no Coração.

Quando a ‘pressão Vibratória da Ascensão’ se tornar máxima, naquele momento, alguns seres que conduzem esta Terra, que, de
algum modo, retomaram as rédeas da Unificação, chamarão vocês para um trabalho Vibratório diferente referente, justamente, à Nova

Aliança ou à ‘nova Tri-Unidade’ no nível coletivo.

Isso se aproxima a grandes passos.

Nesta ‘fase iminente’, quem será referido pelo processo Ascensional?

O conjunto de todas as formas de vida do planeta, mesmo se existirem, efetivamente, diferentes fases e diferentes processos no
interior desta Ascensão.

A problemática é que vocês, seres humanos, concebem a Ascensão como um momento que os faz passar de um estado a outro, de
maneira instantânea.

Não é o caso.

A Ascensão já começou, como nós dissemos.



O estabelecimento na ‘nova Dimensão’ não se fará, desculpem-me a expressão, em um giro de mão ou em um minuto, mas leva, ele
também, certo tempo.

A duração desse tempo é em função, obviamente, do conjunto da humanidade, do conjunto das formas de vida e da própria Terra.

E isso é agora.

***

Questão: é possível que nós vivamos em vários exemplares em diferentes lugares?

Bem amado, continua esse mesmo e único exemplar respondendo então ao ‘princípio de ressonância holográfica’ que faz com que
alguns seres, fazendo parte da equipe de solo, estejam efetivamente presentes, não fechados no Sol, mas em Embarcações.

Estes, obviamente, devem se reajustar e restabelecer uma conexão.

Mas não são, nomeados segundo a sua linguagem, vários exemplares, trata-se do mesmo exemplar ou, se preferir, de uma
Consciência que foi fragmentada, que deve agora se reunificar.

O que explica que alguns de vocês tenham tido sonhos durante a sua vida.

Nos seus sonhos, reencontraram-se em outros planetas levando outras vidas ou então em Embarcações ou em
outras Dimensões.

É isso, ser multidimensional.

Mas, definitivamente, é sempre a mesma Consciência dita Unificada que efetua, de maneira Unitária, esses diferentes processos.

***

Questão: você pode explicar a diferença entre multidimensional e interdimensional?

Bem amada, a multidimensionalidade é a capacidade para se estabelecer, em Consciência, em todas as Dimensões possíveis
segundo a sua origem Dimensional.

Segundo a sua origem Dimensional existem Dimensões em que vocês estão o que eu chamaria de mais confortáveis, mais à vontade
do que em outras Dimensões, mesmo se lhes for possível estar presentes simultaneamente no conjunto das Dimensões.

A interdimensionalidade corresponde à capacidade de ressonância da sua Consciência Unificada, para perceber e sentir o que
pode existir e se manifestar além das Dimensões que eu qualificaria de vida.

Como vocês sabem, existem Dimensões ditas ‘intermediárias’, por exemplo, a 4ª Dimensão, por exemplo, a 6ª, 7ª e 8ª Dimensões,
que não são espaços de vida propriamente falando, mas que são os elementos da arquitetura, se preferirem, que permite a Vida.

A interdimensionalidade é a capacidade que completa, de algum modo, a multidimensionalidade.

Assim, portanto, a Consciência da interdimensionalidade lhes dá acesso a esses planos intermediários, não para ali viver, mas para
ali extrair informações.

Vocês voltam a ser seres multidimensionais permitindo reunificar os diferentes aspectos da Consciência presentes aqui, presentes
no Sol ou presentes em uma Embarcação ou em outros espaços-tempo e, para alguns, vocês recuperam também, pela sua origem

estelar, pela sua origem Dimensional e pelas suas linhagens, o acesso à interdimensionalidade. 

***

Questão: como as Consciências se desenvolvem a partir da Fonte?

Bem amada, isso não pode ser explicável em palavras, nem racionalmente.

O cérebro é bem demasiadamente limitado para compreender e viver isso.

Há apenas um modo de «compreendê-lo», é vivê-lo, e isso apenas se pode viver em estado de multidimensionalidade e
de interdimensionalidade.

Nenhuma palavra, nenhuma lei matemática presente nesse mundo pode explicá-lo nem abordá-lo.



É algo que apenas se pode viver.

Ora, para isso, é preciso ter acesso à própria multidimensionalidade e interdimensionalidade.

Um Arcanjo evolui na multidimensionalidade em sua Dimensão de origem que é a 18ª Dimensão.

Este Arcanjo pode se manifestar a vocês, mais próximo da sua Dimensão, na 5ª Dimensão.

O Arcanjo permanece, contudo, presente, tanto nesta forma de 5ª Dimensão que vocês poderiam chamar, ainda se isso não for exato,
de uma projeção holográfica ou de uma aparição, ao mesmo tempo em que ele permanece consciente de todas as projeções que ele
pode efetuar no mesmo espaço-tempo ou em espaços-tempo diferentes, nesta Dimensão como em outras Dimensões, ao mesmo
tempo estando presente na sua forma inicial original da 18ª Dimensão.

A problemática sendo que o seu cérebro e a sua Consciência fragmentada esqueceram-se totalmente desse ‘processo de
multidimensionalidade’, que não pode, portanto, ser apreendido pelo seu cérebro que foi construído unicamente para esta Dimensão e
não para a multidimensionalidade.

Um Arcanjo não tem cérebro, um Ser da civilização dos Triângulos absolutamente não tem cérebro nem órgãos dos sentidos.

O problema é que vocês tentam sempre restituir tudo ao que vocês são nesta Dimensão que é, eu os lembro, apenas uma projeção
hologramática separada, fragmentária, chamada de ilusão para nós.

Vocês estão no exterior de algo, vocês saíram da Vida para penetrar as esferas da Sombra que são chamadas de 3ªs Dimensões
dissociadas.

***

Questão: como os 4 Pilares intervêm no nosso caminho?

Eu já disse que os universos e multiversos são números, formas, som e Vibração.

O 4 evoca, na multidimensionalidade como aqui, a orientação e o sentido, o quadro, se preferirem, da instalação da Consciência,
representado no plano mais elevado pelos Hayot Ha Kodesh que presidem os 4 elementos.

Do mesmo modo, os ‘4 Pilares’ representam os seus 4 elementos, despertos à Dimensão multidimensional, permitindo-lhes caminhar.

Eles foram chamados de Hic e Nunc, Alfa e Ômega.

Isso corresponde, efetivamente, a um mecanismo de Consciência com o qual vocês fazem o aprendizado.

Colocar-se no Aqui e Agora lhes permite não mais ser o resultado do seu passado, nem ser a projeção do seu futuro.
É o Aqui e Agora que permite encontrar o Si.

O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.

O círculo é que lhes permite reencontrar, de algum modo, através da Atenção e da Intenção, o que eu nomearia a sua ‘Dimensão de
Eternidade’.

Aí está como agem os ‘4 Pilares’ pela Consciência, permitindo-lhes, se vocês aceitarem a Atenção, a Intenção, a Ética e
a Integridade, aproximarem-se mais perto do Coração, chamado de ponto ER, permitindo-lhes aproximar-se, obviamente, do seu
Coração.

Os ‘4 Pilares’ são, portanto, o que apoia o seu acesso à Unidade.

***

Questão: a medicina tradicional Chinesa foi inspirada por esses 4 Pilares?

Bem amada, o conjunto dos conhecimentos ditos energéticos vindo de tempos muito antigos (seja através do que foi denominado
‘conhecimento Ayurvédico’ ou também medicina chinesa) participa inegavelmente desta estrutura etérea ou Éter ou ponto ER, que o
conjunto das ‘forças de dissociação’ tentou fazê-los esquecer, a fim de evitar-lhes reencontrar a sua Dimensão Unitária.

A Unidade apenas se pode reencontrar através das Vibrações da Consciência Vibrando em outra frequência que a da Consciência
fragmentária.

A acessão e o acesso à sua multidimensionalidade apenas se pode fazer pela ‘ressonância’ desta estrutura etérea ou energética.

Não há outra possibilidade.



Assim, a percepção das Vibrações, a sua vivência, é o testemunho, como nós o dissemos, do seu acesso à multidimensionalidade.

Existiu, no confinamento pelas ‘forças de falsificação’, uma limitação dos seus deslocamentos, uma limitação da sua Vibração que,
pouco a pouco, os cortaram e desacoplaram da sua Dimensão de Eternidade.

Vocês foram, portanto, como eu já disse, congelados em uma forma, congelados em um tempo e congelados em um espaço, o que é
contrário ao princípio Unitário e ao princípio da Fonte.

Assim, portanto, reencontrar a sua multidimensionalidade, reencontrar o que vocês são, em Verdade, passa pela ignição dessas novas
estruturas, dessas novas funções que foram realizadas, a título coletivo, pelos ‘Casamentos Celestes’, pelas Etapas [‘Núpcias
Unitárias’], permitindo, como vocês o constatam, a aglomeração e a aglutinação das partículas Adamantinas mesmo nesta estrutura
física, reconstituindo, de algum modo, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, sem que, para tanto, haja necessidade de se apresentar lá onde
está o seu corpo de Estado de Ser, embora alguns de vocês tenham lembranças mais ou menos conscientes da sua
multidimensionalidade, seja através de um corpo de Eternidade ou de Estado de Ser presente no Sol ou em uma Embarcação, ou nos
dois ao mesmo tempo.

***

Questão: qual diferença você faz entre corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade? 
É o mesmo.

***

Questão: além dos 4 Pilares, dos 4 elementos, a medicina chinesa fala de um quinto elemento.

Perfeitamente, que é o eixo da Roda que permite o movimento.

Trata-se não unicamente de elemento, mas de movimento.

Não confunda o que é chamado de ‘elemento’ com ‘movimento’.

Existe, efetivamente, um quinto elemento que é o Éter, do qual foi privado a Terra e vocês mesmos.

Existem também os movimentos.

O quinto elemento é, portanto, o ponto ER, situado no centro da sua cabeça como no centro do seu Coração, sobre o 9º corpo.

Não se trata, portanto, absolutamente de qualquer falsificação, mas, efetivamente, da verdade que foi ocultada.

***

Questão: a que corresponde o elemento «metal»?

Não existe elemento metal, existe um movimento do metal.

O movimento do metal é um movimento de energia que não é o ‘estado da energia’.

Os elementos são animados de movimento.

Naquele momento, eles não são mais elementos, mas movimentos.

Trata-se, portanto, da característica de um movimento.

Não existe elemento metal.

A confusão vem, efetivamente, de que existe um movimento do Fogo, como existe um elemento do Fogo.

Mas o elemento do Fogo não é o movimento do Fogo.

Os elementos remetem sistematicamente aos 4 Hayot Ha Kodesh, os movimentos enviam a algo que é profundamente diferente,
porque nós não estamos mais em um quadro ligado aos 4 elementos ou ao 5º elemento, mas no desenvolvimento da Vida através do
que é chamado de ‘5 movimentos’.

As Energias e as Consciências que presidem os 5 movimentos estritamente nada têm a ver com o que é chamado de ‘4 Elementos’.

***



Questão: a que corresponde o tubo de Luz branca que eu sinto em mim?

Isso corresponde à ignição das Estrelas correspondendo ao caminho das 12 Estrelas tomado por Cristo quando ele disse «Eu sou o
Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida».

Ele iniciou, portanto, a passagem dos 4 elementos mais o 5º dentro do movimento.

Assim, portanto, a percepção de luz branca corresponde ao estabelecimento da conexão entre AL e OD ou Alfa e Ômega.

Cada circuito da cabeça correspondem às suas 12 Estrelas, e existem 144, correspondendo à ativação de funcionamentos
extremamente precisos no seu corpo de Estado de Ser e também na disposição das partículas Adamantinas presentes doravante
sobre a Terra.

Não é questão de desenvolver esses 144 caminhos, porque eles são vividos, antes de tudo.

Alguns lhes foram mostrados, a passagem de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, o caminho em ziguezague dado pelo
Arcanjo Metatron, partindo de AL e passando de um ponto à esquerda depois a um ponto à direita, alternadamente até o ponto OD.

Cristo lhes deu outro caminho: «Eu sou o Alfa e o Ômega, o Caminho [IM], a Verdade [IS] e a Vida [Ki-Ris-Ti]. Além do Bem [Atração] e
do Mal [Repulsão], na Clareza e na Precisão, na Unidade, a Profundez e a Visão se revelam».

Esse é um caminho, uma ativação específica das suas 12 Estrelas.

***

Questão: pode-se pensar que cada caminho vai provocar efeitos diferentes em nossas Lâmpadas ou em nossas estruturas?

É claro, senão não haveria qualquer interesse em ter 144 caminhos.

***

Questão: quais são os efeitos diferentes dos caminhos que você acaba de citar: Cristo, Metatron?

O caminho de Metatron é o caminho que vai permitir representar o ‘relâmpago’, o ziguezague, bem conhecido em suas
representações figuradas.

O caminho do Cristo é o caminho que lhes foi revelado pelo próprio Cristo.

Existem outros caminhos importantes, mas que, no momento, não têm a necessidade de lhes ser comunicados, mesmo se alguns de
vocês possam se divertir percorrendo as Estrelas, de acordo com o seu humor ou a sua intuição.

O momento não chegou, ainda uma vez, de explicar intelectualmente isso.

O que lhes é solicitado, simplesmente, é reunificar o AL-OD [eixo vertical das Cruzes presentes na cabeça – ver: ‘Yoga da Unidade -
1’], reunificar da esquerda e da direita, para juntar-se ao Andrógino Primordial e à Unidade do 12º corpo (*).

Não há que desenvolver mais, por enquanto.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir essas Vibrações, antes, na parte traseira do corpo?

Bem amado, a percepção Vibratória que existe na ressonância do chakra do Coração nas costas, entre as omoplatas, corresponde à
ativação de alguns circuitos específicos que contribuem diretamente para o seu restabelecimento na multidimensionalidade.

O aspecto figurado que eu poderia empregar é a reconstrução das suas asas.

***

Questão: a palavra Amor é ligada ao Infinito, ao Eterno. Nesta Dimensão, essa palavra é carregada de emoção. Isso poderia
ser uma forma de apego que deteria na matriz?



Essa é a estrita verdade.

Bem amado, isso é completamente real e perfeitamente explicado.

O Amor-emoção é atração.

O Amor-emoção pertence indiscutivelmente a esta matriz, falsificada ou não.

Agora, lembre-se de que nos mundos Unificados, o Amor, mesmo na 3ª Dimensão, o Amor existe também.

Não há, portanto, nem culpa, nem remorso a manifestar com relação ao que é vivido.

O Amor é Fogo do Coração nos planos multidimensionais, conferindo à Dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, ao Filho Ardente do Sol.

A dimensão chamada de Amor, vivida no plano emocional, participa efetivamente, como você disse, de um ‘apego’ à matriz.

Mas esse não é um apego à falsificação, mas, sim, ao que nós chamamos de mundos em carbono.

Existem várias almas humanas que têm uma atração forte ao amor do mundo em carbono e aí é a liberdade delas a mais estrita.

A Ascensão pode também se fazer, como o dissemos, na 3ª Dimensão Unificada.

Esta é também uma Ascensão.

A Ascensão não é única e exclusivamente um acesso à 5ª Dimensão ou além, dado que, de qualquer modo, nos mundos Unificados,
vocês são livres, vocês mantêm simplesmente uma estrutura chamada de 3ª Dimensão, mas vocês são livres para viajarem em todas
as Dimensões.

A polaridade dos mundos em carbono, mesmo Unificados, é caracterizada por esta noção de ‘emoção’ chamada de amor.

A concepção da Vibração do Amor não é absolutamente a mesma segundo a Dimensão considerada.

Não se trata de algo a superar, mas, bem mais, de uma ‘escolha de Espírito’ para se estabelecer aí ou lá.

Apreendam bem, no entanto, que não existe diferença entre um ser que queira se privar de uma estrutura em carbono e um ser,
fundamentalmente, que vai experimentar, nos universos livres, o final dos mundos em carbono.

Existem em outros lugares, como vocês sabem, mundos em carbono que jamais foram falsificados.

Esse é o caso, como lhes foi dito, para os Anjos do Senhor da 3ª Dimensão Unificada Vegaliana.

A emoção, atração ou repulsão, faz parte do triângulo Luciferiano, inteiramente.

A reversão desse triângulo não priva, no entanto, da atração e da repulsão, mas restabelece a Atração e a Repulsão em sua exata
medida e no seu exato lugar nas 12 Estrelas, sem predominância e sem superioridade.

Não há, portanto, que superar.

Alguns Espíritos, ainda que se trate de uma Ascensão sem o corpo, manterão, segundo os princípios de hologramas, uma ‘estrutura em
carbono’ em algum lugar, o que não é nem uma vantagem, nem um inconveniente, mas, simplesmente, um caminho diferente.

O mais importante seria, talvez, no momento, substituir, e é para isso que nós o fizemos, a palavra Amor.
Porque a palavra Amor que cria os universos e os sustenta é bem profundamente colorida, nesse mundo em particular, pela noção de
‘condição’ e não de Amor Incondicional.

Assim, portanto, falar de Amor Incondicional não os priva da condição do próprio Amor.

É por isso que nós falamos de Fogo do Coração e de Luz Vibral.
O filtro do ser humano encarnado vai atribuir ao Amor, mesmo pronunciando essa palavra, uma emoção.

***

Questão: eu sinto pouco as Vibrações ao nível físico e isso me inquieta.

Bem amada, eu desenvolvi amplamente a noção de Vibração.

A Vibração é um estado de expansão.

Antes disso, existe o que eu chamaria de ‘pontos de percepção’.

Esses pontos de percepção podem se manifestar sob forma de ‘pressões’ acompanhando a Consciência no nível, por exemplo, dos



diferentes pontos da cabeça, que não são, propriamente falando, Vibrações.

A Vibração se instala quando ela está no Coração.

Entretanto, a própria percepção desses pontos, sob simples forma de pressão, é o que nós denominamos Luz Vibral, mesmo se esta
percepção se estabelecer segundo um peso e não, estritamente falando, uma Vibração ou um movimento.

***

Questão: qual é a relação entre Vibração e manifestação da Energia?

Bem amado, existem diversas Energias.

Nós a chamamos então, ao invés da palavra Energia, Luz Vibral ou Vibração, para bem diferenciá-la da energia mais comum
chamada de energia ‘emocional’.

A energia dita emocional manifesta-se sob forma de arrepio leve, de corrente de ar ou de circulação em circuitos energéticos.

A Vibração da Luz Vibral participa do Supramental.

É uma ‘gama de Vibrações’ ou uma ‘gama de pressões’ mais de outra forma, não intensa, mas de forma mais lúcida do que a
circulação da Energia.

A emoção provoca uma energia, vocês conhecem tudo isso: o ‘arrepio’ ouvindo uma música ou reencontrando um ser querido ou então
um ser como um fantasma, que os faz arrepiar.

Isso participa do que se chama de emoção, que é, portanto, também nesse caso, uma forma de vibração que vocês chamam
comumente de energia.

A Vibração está, ela, em uma gama totalmente diferente.

Quando ela se estabelece plenamente, vai se manifestar sob forma de expansão dos campos Vibratórios, de formigamentos
importantes e não mais esta energia suave, superficial, em turbilhão, aérea, eu diria, mas mais sob forma de Fogo, ou então,
raramente, sob forma física como um peso.

É por isso que nós jamais empregamos a palavra Energia para Luz Vibral, para não provocar confusão entre o que vocês chamam, por
exemplo, de energética e o que releva de qualquer outra coisa chamada de Luz Vibral ou Energia Supramental.

Há uma energia denominada ‘etérea’, presente em suas estruturas nos meridianos, nos nadis e nos diferentes circuitos existentes.

Há uma Energia dita Supramental.
A gama de frequências e a gama de manifestações não são absolutamente as mesmas.

***

Questão: a energia correspondente à subida da Kundalini releva da Luz Vibral?

Existem várias formas de subida da Kundalini.
Ou ela corresponde à subida da corrente central, ou ela corresponde à subida da corrente denominada lunar ou solar, que vocês
chamaram de Ida e Pingala, ou a energia sobe no Sushumna, ou ela sobe nos três canais.

Conforme o caso, se ela tomar um único canal, ela é de natureza ‘etérea’.

Se ela tomar os três canais, ela é da natureza da Luz Vibral ou Energia dita Supramental.

Para retomar o exemplo da questão anterior referente à emoção e ao Coração, se o Coração se manifestar por uma emoção, não é a
Coroa Radiante do Coração que se manifesta, mas o chakra do Coração no seu componente dito ‘emocional’.

O que vocês chamam de amor no sentido humano.

Se, agora, a Vibração do Coração se tornar formigamento, superando amplamente o quadro do chakra do Coração, dando por vezes
‘pressões em barra’ ligadas à ativação do 9º corpo, naquele momento, não há mais emoção, mas formigamento ou pressão muito
forte.

Essa é denominada, portanto, Energia Supramental, assumindo, por vezes, a aparência de um Fogo que não queima,
denominado Fogo do Coração.

***



Questão: esta Energia conduz à Alegria e ao Amor Incondicional?

Inteiramente.

***

Questão: a cada vez que eu coloco a mão sobre os 3 pontos da Tri-Unidade, sinto sensações diferentes. Isso releva da
energia ou da Luz Vibral?

Bem amada, os pontos da Tri-Unidade estão agora despertos no nível Vibral.
Algumas estruturas veiculam indiferentemente uma energia etérea ou uma Energia Supramental, tudo depende do seu grau de
abertura dos chakras, permitindo receber esta Luz Vibral ou Supramental.

Alguns circuitos, quanto a eles, são específicos da Luz Vibral.

Assim, o que é realizado na Tri-Unidade, entre o Coração, Cristo, Maria e Miguel, os três pontos da nova Tri-Unidade, são religados
entre eles por um ‘circuito de Luz Vibral’ que não existe no plano etéreo.

Do mesmo modo, o ‘canal de Luz’ existente entre o chakra do Coração, o 9º corpo e o Bindu, a Lemniscata Sagrada ou ‘tubo de
cristal’, não existe no plano etéreo.

Ele é unicamente ligado à Energia Vibral.

***

Questão: é preciso passar pela Alegria para atingir o estado de Paz?

Tal como lhes foi apresentado por Um Amigo, e que corresponde à estrita realidade e Verdade, a Paz só é estabelecida no que foi
denominado ‘Paz Suprema’, ou Shantinilaya, a partir do momento em que o Si for realizado.

Senão, não é a Paz Eterna, mas uma ‘paz transitória’.

Há, portanto, efetivamente, uma gradação e uma passagem obrigatória pela realização do Si ou Alegria Interior para aceder à Paz, à
‘Morada da Paz Suprema’, senão, não teria sido chamado de ‘Morada da Paz Suprema’.

Isso dito, a paz comum pode concorrer para aproximá-los do seu Si, mas não é a mesma paz, ainda que ela proceda dos mesmos
mecanismos.

***

Questão: a Luz Vibral pode se acompanhar de odores?

Sim, inteiramente.

Esses odores fazem parte do que é chamado de Clari-sensciência.

Corresponde à ativação não do chakra da garganta, mas à ativação de pontos precisos no nível das Estrelas de Maria.

Quais?

Clareza e Sensciência que é outra ressonância do ponto Bem ou Atração.

É o caso para qualquer odor.

Obviamente, o odor dito de rosa é certamente o mais fácil a perceber quando os pontos Clareza e Bem estão ativos.

O jasmim também?

Esse corresponde a outra gradação da ativação da Clari-sensciência.

Quais são os dois extremos desta gradação, a rosa sendo a mais fácil?

É a que irá para a violeta.

Os perfumes que podemos perceber são ligados exclusivamente a perfumes florais?

Não, pode ser constituído do que vocês chamam de ‘incensos’, mas procedentes, de qualquer modo, do mundo vegetal.



Isso está ligado à expressão «estar no odor de Santidade»?

Sim, inteiramente.

Nesse sentido, quais são os perfumes que podem emanar um Santo?

Eu não vejo interesse em desenvolver isso no âmbito do que vocês têm que viver, a não ser o de alimentar o seu mental.

***

Questão: os sons ouvidos na caixa craniana estão em relação com o Supramental?

Inteiramente.

O fato de se concentrar nisso pode conduzir ao «soltar»?

Essa é uma forma denominada em alguns Yoga, o ‘Yoga do Som’, perfeitamente descrita no Kriya Yoga.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Paz sejam a sua Morada.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º. de Outubro de 2010:
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 Questão: qual é esse som específico que se ouviu ontem à noite?

Bem amado, os sons que vocês percebem correspondem a modificações importantes produzindo-se atualmente em seus diferentes
envelopes, existentes nesse sistema solar.

A penetração de certo número de partículas novas, além das partículas Adamantinas ao nível da ionosfera, provoca perturbações, ditas
elétricas, audíveis.

Elas são as premissas das que conduzirão a viver os mecanismos específicos sobre esta Terra.

Esses sons que vocês percebem em alguns momentos (como ontem) são também percebidos por alguns de vocês quando do
alinhamento com a Merkabah interdimensional coletiva e traduzem, efetivamente, uma ‘abertura Dimensional’.

***

Questão: as escolas iniciáticas fazem parte da Loja Negra?

Bem amado, convém diferenciar formalmente os seres aderentes a essas escolas ditas iniciáticas ou a esses movimentos
ditos ocultos que podem estar, eles, perfeitamente no Coração.

É preciso efetivamente diferenciar a Atenção da alma humana, quando ela participa dessas escolas, da finalidade última que é
frequentemente escondida dos adeptos ou daqueles que participam dessas escolas.

O objetivo confessado não tem, obviamente, nada a ver com a abertura do Coração, mas concerne ao conhecimento
dito esotérico, espiritual ou oculto.

Este conhecimento esotérico, espiritual ou oculto, necessário durante certo tempo para se aproximar de uma compreensão mental do
Mistério da sua Dimensão, é hoje ‘obsoleto’.

Além da ‘boa vontade’ que pode existir entre esses adeptos, existe um desvio de energia que permite alimentar algumas ‘egrégoras’
ligadas à dualidade.

Algumas dessas egrégoras ligadas à dualidade não tanto negativas, em termos de analogia dual, mas, entretanto, vêm,
independentemente da própria vontade inerente aos adeptos, alimentar o ‘princípio de dualidade’.

Isso é inerente a todo sistema de conhecimento dito iniciático, esotérico, fazendo com que a humanidade, em seu conjunto, serviu-se
para “evoluir”, em seu pensamento, seu intelecto, sua razão.

Hoje, o processo denominado Transmutação, que vocês vivem, faz de vocês Seres novamente multidimensionais (se tal é seu
desejo), não tendo mais necessidade de exercer qualquer atividade cerebral para tocar certo número de ‘mistérios’, chamados como

tais no conhecimento esotérico, qualquer que seja.
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***

Questão: os zumbidos estão sempre ligados à construção do Antakarana, ou eles podem decorrer de doenças como aquela
de Mésnière?

A doença de Mésnière existe, é uma doença e não se deve confundir esses sons com o Nada, ou cantos da alma, que são sons
ligados à Luz Vibral.

A construção do Antakarana provoca, obrigatoriamente, sons percebidos ao nível dos ouvidos, mas podem também existir sons que
são percebidos e que correspondem, estes, a uma doença.

Já foi respondido que os zumbidos do ouvido são, em alguns casos, estritamente patológicos.

Em outros termos, nem todos os zumbidos no ouvido são forçosamente ligados à abertura dos chakras da clariaudição ou do
Antakarana.

Em contrapartida, todas as aberturas da ampola da clariaudição provocam os zumbidos no ouvido.

***

Questão: pode-se não ter o zumbido no ouvido e estar assim mesmo aberto?

Por um lado, o zumbido no ouvido é apenas um dos sintomas, apenas um dos Siddhis testemunhando a abertura à clariaudição e, de
outro lado, isolado, esse sintoma, ele sozinho, pode apenas garantir que a abertura se realize.

A ativação se sente pela Vibração e, quando há ativação, você ouve forçosamente o Nada, o canto da alma, isso reflete a conexão
corpo – alma – Espírito.

***

Questão: a colocação no serviço dos novos corpos necessita da morte dos antigos?

Bem amada, vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Se os antigos [corpos] morressem, vocês passariam de 7 para 2, o que seria uma regressão muito profunda.

Então não há perda dos corpos emocional e mental?

Não, eles são ‘transmutados’.

O corpo emocional, assim chamado no nível da sua Dimensão, o Corpo astral, ligado ao Manipura chakra, é transformado em outra
estrutura conectada diretamente às noções de atração, mas nada tendo a ver com as emoções.

Não se esqueça de que a falsificação consistiu em atuar unicamente no triângulo chamado de Luciferiano, constituído entre ‘AL, Bem e
Mal’, ou ‘AL, Atração / Repulsão’.

A ação nesse centro modificou, de maneira importante, a Consciência, para que esta se exprimisse ou pelo 3º olho, ou
pelo Manipura e, em todo caso, em caso algum, no nível do Coração, tendo, portanto, provocado o princípio de ação–reação, bem-mal,

julgamento-discernimento e, portanto, emoção, amo-não amo.

A estrutura física, ou o que é chamado de 1º chakra, é substituído, obviamente, por outra estrutura que é ligada aos ‘4 Pilares’, em
ressonância direta com a forma que é a nossa, mutável nos espaços multidimensionais.

Isso poderia ser denominado um ‘corpo de densidade física’, ainda que a noção de física nada tenha a ver com qualquer estrutura em
carbono nos mundos além da 3ª Dimensão.

***

Questão: uma vez o Triângulo Luciferiano voltado, onde se situa o ponto AL?

O ponto AL permanece, no plano Vibratório, no momento (devido à sua estrutura nesse mundo dissociado), aí onde ele estava
colocado, no plano fisiológico.



No plano energético Vibratório Vibral, ele irá se situar na raiz do nariz, no alto da implantação do nariz, bem abaixo do ponto de junção
das duas sobrancelhas.

Agora, o desenvolvimento desse triângulo se voltando, ao final de certo tempo (ligado ao estabelecimento, mesmo na Terra e no seu
ambiente, da nova dimensão, pelo estabelecimento desse triângulo, diferentemente) o ponto AL virá se confundir com o que é

chamado de ‘chakra da garganta’.

Então, no momento, isso nada muda na ativação das 12 Estrelas?
Absolutamente não.

***

Questão: a que corresponde o fato de se inclinar a cabeça à frente e com a boca aberta quando das efusões, ao mesmo
tempo percebendo modificações entre as zonas AL e OD?

Bem amada, a posição da cabeça inclinada é um processo normal nos processos de meditação que vocês vivem.

É muito mais fácil integrar as ‘Estrelas de Maria’ quando a Coroa da cabeça vem se colocar, de algum modo, na horizontal.
O que não quer dizer que é preciso, necessariamente, fazer isso, mas que, se isso se produzir durante os espaços de meditação,

então, aceitem que a sua cabeça se incline, permitindo então colocar em um mesmo plano o Coração, a Coroa Radiante do Coração
e a Coroa Radiante da cabeça.

Isso permite um processo de alinhamento, de aproximação, ou de fusão, muito mais fácil entre a Coroa Radiante da cabeça e a
Coroa Radiante do Coração, para alguns de vocês.

Obviamente, no seu processo de alinhamento, de meditação, as ‘intervenções’ são múltiplas.

Elas estão ligadas às intervenções, mesmo em níveis inconscientes.

Em particular, aqueles de vocês que sentem laços aprisionando os tornozelos, os punhos ou o conjunto dos membros, isso foi dito,
corresponde a um dispositivo de ‘bloqueio’ do seu acesso ao Estado de Ser, a fim de não deixarem definitivamente esse plano.

***

Questão: seguidamente, tive a impressão de viver a descida de uma criança, da cabeça até o ventre, seguido de sintomas de
uma maternidade, dos quais, uma reversão no ventre.

Bem amada, no nível das transformações Vibratórias que vocês vivem, a Luz Vibral vai induzir uma série de reversões.

Essas reversões são múltiplas.

Há, efetivamente, uma passagem do ego ao Coração que busca se efetuar.

Isso se expressa por uma reversão mesmo do ‘plexo solar’, voltando-se então para o Chakra do Coração, ilustrando a passagem da
‘porta estreita’.

Essa reversão está inscrita também em outras estruturas Vibratórias existentes no seu abdômen e contribuindo para fazê-los ir para
o abandono à Luz e para a passagem desta porta conduzindo-os ao Coração.

***

Questão: onde se situa o meu papel de mãe, como educadora? Isso se torna difícil para mim.

Bem amada, atualmente, cada um está no seu lugar, na sua idade e na sua função.

Vocês passam por estados Vibratórios multidimensionais, mas o estado dimensional dissociado ainda está presente.

Vocês têm que realizar de frente duas vidas, profundamente diferentes, cujas finalidades não são as mesmas.

É o que vocês escolheram experimentar e viver.



Alguns de vocês ainda não entraram na vida ativa, alguns de vocês se colocam questões sobre um conjunto de tradições e de relações
habituais nesta Dimensão.

Convém, entretanto, realizar, na ‘noção de desapego’, todas as tarefas que os incumbem em função do que vocês escolheram viver
durante este período.

Não é conveniente cortar o que quer que seja.

Obviamente, a partir do momento em que vocês estiverem abandonados à ação da Luz Vibral, esta pode instaurar algumas
circunstâncias fazendo-os efetivamente mudar, de maneira por vezes bruta ou mais suave, alguns comportamentos, algumas ações ou

alguns papéis, na sociedade ou na sua vida.

Não há modo mais adequado do que outro de gerir isso.

Simplesmente, o estabelecimento da Consciência no Coração permite viver a tarefa, qualquer que seja, na Alegria.

Existem, e nós estamos conscientes disso, e já o dissemos, uns e outros, algumas circunstâncias por vezes penosas e, em
particular, nas relações próximas em que um dos seres se dirige para o Estado de Ser e o outro se recusa absolutamente a ouvir

falar desse gênero de coisas.

Isso faz parte da experiência que vocês vieram viver, naquele momento preciso, neste espaço, sobre esta Terra.

Não há resposta pronta, nem outra possibilidade do que a de estar na Alegria do Coração e na Paz, permitindo levar a efeito as ações
na Unidade, mesmo referentes à dualidade, referentes à vida comum por vezes a mais penosa para alguns de vocês.

O único modo de aliviar o que é vivido como pesado é unicamente viver na Alegria do Coração.

Compreendam efetivamente e apreendam efetivamente que as circunstâncias que lhes são propostas, durante este período,
obviamente profundamente diferentes para cada um de vocês, ilustram perfeitamente, através do que existe como relações,

como apegos perfeitamente lógicos nesta dimensão dissociada, como sendo os fatores de transformação e de transmutação.

***

Questão: permanecer na Alegria significa então, também, não mais intervir frente a um filho?

Bem amada, eu jamais disse isso.

A partir do momento em que a Alegria estiver estabelecida, pode haver ação mesmo da dualidade.

Simplesmente, esta ação não é uma ação ligada à própria dualidade, mas é procedente da Unidade, o que é profundamente diferente.

A Alegria de que falo é a Alegria Interior, ligada à ativação do Coração.

Isso não é, e nada tem a ver com a noção de indiferença ou ainda de deixar de fazer.

Todos vocês têm, no momento, tarefas a realizar, quaisquer que sejam.

Essas tarefas não devem ser suspensas ou paradas.

Vocês têm que se alimentar, vocês têm que trabalhar, alguns.

Toda a diferença é o ‘ponto de vista’ segundo o qual se fazem essas atividades que vocês têm que realizar por obrigação,
por desprazer ou por prazer.

A partir do momento em que essas tarefas e essas obrigações forem realizadas na Alegria do Coração, não há que se colocar
questão quanto a como vão se desenrolar essas intervenções, seja na educação de um filho, seja na ação ou na atividade de uma

tarefa ingrata ou que lhes pareça, em todo caso, ingrata, hoje.

***

Questão: você fala frequentemente de Multiverso, Universo, etc.. Mas o que é um «verso»?

Um Universo corresponde simplesmente a um conjunto preciso, com referências precisas (no plano da Consciência, no plano



matemático e nos diferentes planos físicos), podendo existir nas Dimensões.

Um Super-Universo é constituído de um conjunto de Universos.

Um Multiverso é a associação de várias Dimensões em um Universo.

Um buraco de “verso” é o que vem perfurar as dimensões, permitindo uma comunicação em um mesmo Universo ou Multiverso.

Um Super-Universo é, quanto a ele, a associação de certo número de Universos.

Agora, a etimologia não deve ser necessariamente desatrelada de Universo, de Multiverso ou de Super-Universo.

A raiz Vibratória nada tem a ver com a palavra “verso” em si mesma.

************
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~ MUTAÇÃO INTERIOR ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Graça, a Paz e a Alegria estejam com

vocês.
Caros Irmãos e Irmãs, eu venho até vocês, esta noite, para falar sobre uma série de elementos referentes ao

que eu chamei de mutação Interior.
Assim, neste momento, sobre este planeta, todos os Irmãos e Irmãs vivem, quer estejam conscientes ou não,

momentos especiais.
Esses momentos especiais não são tanto devido ao que é observável (e, no entanto, bem real na superfície

desta Terra), mas, bem mais, a uma transformação Interior.
Esta transformação Interior está em ressonância com um esclarecimento ainda mais intenso do que constitui a

vida humana.
O que significa que cada um e cada uma, quer esteja ou não interessado pela evolução espiritual, vive, neste
momento, uma série de interrogações em relação direta com o esclarecimento do que é chamado de vida.

Assim, um conjunto de revelações, atualmente em andamento, levou hoje a uma interrogação Interior onde o
ser humano, de maneira geral, busca redefinir o seu lugar.

Este lugar é fundamental para o ser humano, nesta Dimensão.
De fato, neste mundo fragmentado, o ser humano tem uma necessidade vital e imperiosa de encontrar o seu

lugar.
Então, evidentemente, segundo os interesses existentes em meio a um percurso específico, alguns vão

procurar o seu lugar em mundos nada tendo a ver com as esferas espirituais, quer seja no nível social ou no
nível afetivo, ou ainda em outras áreas.

Cada ser humano, de fato, é incitado a achar, segundo as suas esferas de interesse e os seus polos de
interesse, uma situação que vai lhe permitir definir-se em relação, então, às situações exteriores.

É próprio do ser humano estar à procura do seu lugar.
Quer seja na sua família, na sua profissão, nas suas buscas.

Seja qual for o setor, a personalidade é tal que ela vai procurar comparar, definir, situar-se em meio ao seu
ambiente, para criar o seu próprio ambiente que irá lhe permitir estabelecer, eu diria, os fundamentos e as

bases do progresso da dita personalidade.

***

Hoje, as circunstâncias deste mundo, ligadas ao derramamento da Luz, implicam, para cada ser humano, em
uma redefinição deste lugar, suscitando interrogação e, às vezes, impulso da alma, quando existe um percurso
dito espiritual, permitindo redefinir ou mesmo recondicionar e reconfigurar o que é chamado de seu lugar em

meio aos ambientes existentes.
Isso ocorre por vezes de maneira muito simples, por vezes de maneira muito difícil.
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As circunstâncias de vida, tais como vocês as vivem ainda atualmente, nesta Dimensão dissociada, vão se
refletir, para os seres humanos, por colocações em causa, por colocações em questão, permitindo, para

alguns, descobrir outros espaços, outras verdades e, para outros, entrar infelizmente ainda mais em resistência
em relação ao que parecia ser obstáculos colocados no seu caminho.

Para alguns, este é o seu karma, para outros, isso é simplesmente as circunstâncias da própria sociedade.
Cada um vai tentar encontrar ou reencontrar os elementos responsáveis, para ele e segundo ele, das

transformações e das interrogações presentes no interior da sua personalidade.
Existe, de fato, uma mutação, uma transmutação, assim como uma transformação em andamento, atualmente,

sobre o planeta.
Disso, muitos intervenientes lhes falaram com termos diversos e variados.

Eu tenho, eu, sempre que me colocar no plano da diferença e da oposição entre o Eu e o Si, da
complementaridade também existente entre o Si e o Estado de Ser, pois é em meio a essas estruturas que

atua a colocação do ser humano na sua Consciência.

***

Dessa maneira, frente a esta transformação que está vindo, chamada por SRI AUROBINDO de mutação
solar e mutação planetária, associadas à chegada de uma série de modificações sobre as quais vocês, que
me escutam aqui e em outros lugares ou que estão lendo, pertinentemente têm consciência e conhecimento.

Evidentemente, a grande maioria dos seres humanos confinados nesses esquemas de funcionamento
habituais (dando-lhe ou não uma certeza, dando-lhe ou não uma estabilidade) encontra-se a anos luz, podemos

dizer, dos seus próprios questionamentos.
Mas, no entanto, esses questionamentos existem no interior de cada ser.

Mesmo se isso não passar necessariamente pela esfera consciente, existe uma espécie de retomada de
interrogações.

Esta retomada de interrogações impulsiona os seres humanos, de maneira coletiva, a redefinir, de maneira
arquetípica o próprio sentido do que é a vida, não nas suas interrogações filosóficas, mas simplesmente no

fato de redefinir o seu próprio lugar em meio ao Universo, da sua própria personalidade ou dessas diferentes
esferas onde evolui a Consciência.

Essa é uma ação normal, explícita ou implícita, conforme o caso, da chegada da Luz e da chegada das novas
partículas, em meio mesmo ao seu ambiente.

Isso já se reflete, para alguns de vocês, por colocações em questão, ou do seu próprio percurso, ou das suas
próprias crenças, ou de alguns ambientes.

Os impulsos da alma que, isso, já afetou bem mais do que a personalidade, assim como o próprio Espírito, em
meio ao Sol abrindo outros espaços dimensionais, estão conectados, hoje, com a sua Consciência, quer vocês

o aceitem ou não.
Isso vai então se refletir, para cada ser humano presente na superfície desta Terra, por uma necessidade de
‘dar sentido’, o sentido habitual estabelecido pela educação, pela família, pelos hábitos, pelas crenças, pelo

conjunto do que vocês chamam de social, vai hoje se transformar por uma busca de sentido por vezes
importante ou, em todo caso, criando não uma inquietação, mas uma interrogação, bem real, Interior, por vezes
manifestada exteriormente sobre o sentido da vida, o sentido dos apegos e o próprio sentido da evolução da

vida sobre este planeta.
Isso se expressa, evidentemente, por uma modificação do que resta do que eu vou chamar de ‘egrégora

coletiva’ ou ‘inconsciente coletivo’, a noosfera, se vocês preferirem este termo, correspondendo ao conjunto da
Consciência Unificada da humanidade, que é uma realidade, mesmo na sua fragmentação.

***

Dessa maneira, então, o afluxo da Luz no nível das almas, o afluxo da Luz em meio ao seu sistema solar, a Luz
Vibral, mesmo se ela ainda não for perceptível em meio à sua fisiologia, para muitos seres humanos, leva então
a uma necessidade de sentido e de redefinição de objetivos, movendo-se em meio à personalidade ou então

impulsionando a personalidade a se apagar gradativamente sob a influência da Luz Vibral, do Abandono à Luz e
então da revelação da alma e do Espírito.

Muitos seres humanos vão começar a sentir o que eu chamaria de pressão Vibratória da transformação,
produzindo, quer estejam conscientes ou não, uma mutação Interior, permitindo redefinir, de algum modo, as

prioridades, as polaridades e o sentido que deve tomar a sua vida.
Seja qual for o momento, nesta Dimensão ou em outros lugares, isso é uma realidade temporal à qual vocês

não podem escapar.
Dessa maneira, as influências da Luz Vibral se fazem sentir no ser humano, na humanidade e, eu diria, em toda
a esfera de vida deste planeta, reafirmando e explicando que, o que acontece no exterior, acontece também no

Interior.

***



A modificação que lhes foi anunciada dos Elementos, o emprego dos quatro Elementos desde este verão já
induz, no nível planetário, uma série de transformações.

Não cabe a mim defini-las.
Vocês as têm sob os seus olhos, para aqueles que se interessam além da sua esfera habitual de vida.

Essas modificações são, de fato, indiscutíveis.
Elas se refletem necessariamente por modificações no próprio interior das suas estruturas e da sua

Consciência.
Isso se refere a toda a humanidade.

Alguns vão, por enquanto, apenas sentir de leve esta pressão de transformação, mas isso vai se reforçar, a
cada dia, resultando em uma espécie de tomada de Consciência ou uma revolução Interior da Consciência, o

que não quer dizer que todo mundo irá para a Luz.
De fato, esta pressão corresponde também à iminência, no sentido em que isso foi empregado.

Esta iminência, evidentemente, não é um fim, no sentido em que vocês poderiam entendê-lo, para alguns de
vocês, mas a iminência efetivamente de uma mudança de paradigma, de uma mudança de compreensão e,

sobretudo, de uma mutação Interior sobre a qual eu estou prestes a falar.
Esta mutação Interior os chama, não para uma agitação mental, mas, de preferência, para uma busca de

equilíbrio.
Esta busca de equilíbrio expressa um desequilíbrio, este desequilíbrio que leva, como sempre em meio a esta

matriz, ao estabelecimento de um novo equilíbrio.
Este equilíbrio tem necessidade de se manifestar.

Ele vai então se expressar por uma mudança de prioridade em meio à sua vida, atingindo alguns setores que
lhes parecem desequilibrados.

Alguns, obviamente, vão resistir a esta influência de mudança mutatória, a esta influência de transformação.
Isso vai se refletir, naquele momento, por desequilíbrios cada vez maiores, podendo então chocar-se com as

crenças, com as concepções, com as adesões feitas pela Consciência dissociada até agora.
Isso não é nem bom, nem ruim, mas uma realidade que acontece atualmente.

***

Alguns seres, devido a esta mudança de equilíbrio em andamento, vão secretar, como lhes disse SRI
AUROBINDO, um medo.

Este medo tem por vezes um motivo, por vezes é sem motivo, correspondendo ao medo de perder isso ou
aquilo, ao medo de ficar desse ou daquele jeito.

Este medo nem sempre encontra um terreno propício para se expressar, de maneira consciente, em um
elemento exterior ou interior, mas, bem mais, para secretar, de maneira sutil, a expectativa, implicando para a

alma em um reajustamento.
 É este reajustamento que é chamado de mutação Interior.

Evidentemente, isso ainda não é a mutação final do acesso a tal ou tal estado, isso é para dentro de algum
tempo.

Mas desde já, isso se reflete, no nível da humanidade, por uma tentativa de redefinição dos próprios
paradigmas que construíram o mundo nos seus fundamentos que vocês vivem atualmente, referentes às

esferas profissionais, às esferas emocionais e mentais.
Há então fundamentalmente uma busca de sentido, mesmo se esta busca de sentido não for, por enquanto,

para toda a humanidade, aplicada em meio mesmo à personalidade da vida fragmentada.
Mas este impulso é bem real, ele expressa realmente para cada um, assim como para o conjunto, uma

necessidade de redefinição.
Esta necessidade de redefinição é acompanhada, como eu lhes disse e isso é lógico, uma vez que o ser

humano está construído em meio à personalidade, por um sentimento de medo.
Este sentimento de medo pode encontrar um espaço de resolução na abertura para uma verdade espiritual
diferente, mas pode também se expressar diretamente como um medo vindo então perturbar o equilíbrio

precário e afastando um novo equilíbrio.
É contra isso que convém não lutar, mas, de preferência, estabelecer-se no que foi denominado, há muito

pouco tempo, a Morada da Paz Suprema, que lhes permite então ver claramente os prós e os contras, mesmo
sem necessariamente compreender o alcance real, por enquanto, mas para poder ver claramente em vocês o

que está prestes a acontecer.
Na realidade, a mutação não alcança cada Irmão e cada Irmã da humanidade do mesmo modo.

Alguns vivem uma pressão para se reajustar às suas crenças, alguns vivem uma pressão para se reajustar à
localização geográfica da sua vida, outros enfim irão viver uma pressão para se reajustar através da sua vida

familiar ou afetiva.
Cada um então vai experimentar uma forma de impulso da alma vindo modificar os equilíbrios preexistentes e

levando a alma a se colocar as questões necessárias para uma transformação.
Pois, compreendam bem que a Luz Vibral chegando até vocês, agora em quantidade cada vez mais

considerável, induz esta transformação.



 Esta transformação não pode deixar ninguém indiferente, mesmo se alguns resistirem e continuarem a
trabalhar nos seus espaços de certeza exterior e Interior, nos contextos que eles definiram e fixaram, mesmo

se eles estiverem em plena desagregação e transformação.
Esta mutação Interior passa por um estado no nível da personalidade que eu não qualificaria de Abandono à

Luz, por enquanto, mas, em todo caso, de aceitação da mudança.

***

Ora, todo mundo sabe que no nível da personalidade, a mudança é, acima de tudo, portadora de medo e de
estresse, quer seja aceito ou não, aliás.

O estresse é uma forma de tensão para um novo estado de equilíbrio, induzindo então reajustamentos, seja
qual for o setor a ser reajustado.

Isso vai se refletir, no nível da Consciência dissociada, fragmentada, da personalidade, por uma necessidade
de mudança, rejeitado ou não.

Esta mudança, associada ao impulso da alma, vai se expressar, na vida de uns e outros, de diferentes modos.
Sejam quais forem as mudanças no exterior, a mudança já nasce no interior.

É ela que vai impulsionar a modificação das circunstâncias de vida que devem ocorrer nos diferentes setores
que compreendem a sua vida.

Esta mutação Interior vai se refletir, antes de tudo, mesmo se isso não for formulado assim, por uma busca de
sentido, por uma busca de certeza bem maior, necessitando também de não mais mentir, sendo cada vez mais

difícil de suportar a noção de mentira, quer seja a mentira em relação a si mesmo, a mentira em relação aos
outros, a mentira em relação à vida, a mentira em relação à sociedade ou ainda a algumas das suas

circunstâncias de vida.
Essa é uma mutação Interior extremamente importante, pois ela os coloca de novo, vocês entenderam,

instantaneamente, quer vocês queiram ou não, em meio aos seus quatro Pilares.
O problema e a problemática são que esses quatro Pilares, mesmo se eles não forem nomeados assim, não
têm perfeitamente os mesmos interesses e as mesmas vantagens e as mesmas funções, dependendo do

ponto de vista ser o da personalidade ou do Coração, ou seja, do Si.

***

Na realidade, existe uma diferença fundamental, agora, conforme os seres humanos, conforme a sua
propensão para viver no nível da personalidade ou para viver no nível do Coração.

A definição dos quatro Pilares, em meio à personalidade, vai levar paradoxalmente a uma forma de maior
rigidez, a formas de manifestação emocional compreendendo tanto a raiva como a degeneração de alguns

elementos, bem reais, no entanto.
Aqueles de vocês que já passaram, mesmo que apenas de forma intermitente, no nível da Consciência

cardíaca (refletindo-se pela ativação da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração, ou ainda do Triângulo
Sagrado), vão manifestar, da maneira mais justa, os quatro Pilares, levando então a uma busca de sentido,

centrada na noção de Verdade, na noção de Ética e de Integridade, mas não mais em relação à personalidade,
porém efetivamente, bem mais, em relação à alma, expressando-se desta vez por uma busca de sentido muito

mais experimentada e vivenciada em relação à espiritualidade, redefinindo assim as crenças, remexendo e
pondo em questão os fundamentos que tinham guiado a sua vida até agora.

Então, houve algumas revelações que foram comunicadas (tanto pelo venerável Comandante OMRAAM como
por outros, também), referentes a algumas crenças ou algumas adesões.

O ser humano, na sua busca de sentido, em curso (quer seja, desta vez, no nível da personalidade ou da alma),
vai se expressar, evidentemente, por uma necessidade de esclarecimento.

Esta necessidade de esclarecimento vai levá-lo a uma maior busca de harmonização com o que é vivenciado,
de maneira geral ou específica, pela alma ou pela personalidade.

***

A mutação Interior é então uma mudança de paradigma que se expressa também por uma modificação da
Consciência que se dirige, eu diria, segundo os humanos, com facilidade, ou vindo como vier, no nível da

Consciência do Coração.
Isso corresponde também à passagem da Porta Estreita.

É o momento em que a alma e a personalidade sentem, na totalidade, que elas devem, em algum lugar, passar
em outra coisa, mas que passar em outra coisa não pode ser feito com as bagagens de antes, com as crenças

de antes, com as certezas de antes, com o que é vivido Interiormente agora.
Evidentemente, isso pode criar, ainda uma vez, uma incerteza quanto à direção a tomar, uma incerteza quanto

às decisões a tomar, ou ainda uma incerteza quanto à clareza do que é vivido, dessa maneira, atualmente.
Isso, mais uma vez, refere-se tanto à Consciência humana fragmentada como à Consciência de um país, como

à Consciência de um partido, como à Consciência de uma família ou de um grupo espiritual.
Há então um impulso para uma redefinição dos sentidos, para uma redefinição dos contextos, para uma

redefinição e uma reorientação da vida, em meio mesmo a esta matriz falsificada, segundo os novos critérios



ou, em todo caso, os critérios transformados e recém-renovados.

***

Esta situação vai levar algum tempo.
Ela vai levar algum tempo amplificando-se em todos os níveis, refletindo ou a resistência à transformação, ou o

estabelecimento no sentido da transformação.
Evidentemente, e vocês terão compreendido, isso foi denominado, a um dado momento, pelo bem amado

Comandante OMRAAM, a separação de duas humanidades.
Não é a Luz que quer a separação, mas, sim, a evolução da personalidade humana que ela própria criou as

condições desta separação.
Separação Vibratória e, em seguida, a real, envolvendo aqueles que aceitam a mutação induzida pela Luz, além

mesmo das percepções Vibratórias da Luz e da transformação que vocês, aqui presentes, estão vivendo.
Esta aceitação vai se refletir, para essas pessoas e para as Consciências de alguns países, por uma melhor

facilidade e uma melhor facilitação da adaptação às novas condições de vida a serem instaladas no final desta
Dimensão.

Ao passo que, paradoxalmente, outros vão entrar em oposição frontal à mutação em curso, indo até mexer em
imagens de tempos antigos, em crenças em coisas que não procedem da Luz.

Existe então, para alguns seres humanos, independentemente de qualquer vivência Vibratória, uma aceitação
ou uma recusa da Luz Vibral.

Isso leva necessariamente ao que eu chamaria de confrontação.
Esta confrontação não é mais no Interior de vocês, mas vai confrontar as duas humanidades que se separam.

Esta confrontação pode assumir todos os aspectos e pode tomar todas as formas.
É a isso que vocês assistem atualmente.

Esta confrontação não atinge somente as duas humanidades que se separam, mas vai afetar, também, em
meio a um grupo todavia aderindo a uma recusa da Nova Luz, tomadas de posição por vezes radicalmente
opostas devido ao próprio impulso ou pressão da Luz nessas estruturas pessoais, nas estruturas coletivas

estaduais, sociais ou outras.

***

Dessa maneira, então, o mecanismo de separação, tendo levado ao que o Arcanjo ANAEL chamou de
precipitação, está em fase de aceleração.

Alguns mecanismos de Consciência vão se encontrar frente a uma série de equações para serem resolvidas
com dificuldade, ainda uma vez, ou com facilidade.

Tudo o que for resistência à mudança vai provocar uma mutação de forma que será qualificada como violência.
Esta violência não é devido à Luz, entendam bem isso, mas ela é simplesmente por causa da resistência à

mutação em curso.
Esta violência poderá assumir diferentes aspectos e cabe a vocês, a vocês que estão acordados ou

despertos, não promover, não dar crédito, não se ocupar desta forma de violência.
O que não significa ficar inativo.

Isto significa, simplesmente, centrar-se na sua Paz, centrar-se na sua Unidade, irradiar esta Paz, a fim de que
aqueles que estão prontos para acolher esta Luz não participem, de uma maneira ou de outra, do que eu

chamei de violência.
A violência reflete o medo, a violência reflete a incompreensão dos mecanismos em andamento.

Tudo foi feito por algumas Consciências fragmentadas, particularmente afastadas da FONTE, para que esta
etapa aconteça nestas condições de medo e de violência.

De fato, algumas formas de Consciências podem encontrar um alimento mais abundante durante este período,
relacionado com a violência gerada por aqueles que resistem.

O seu papel, enquanto seres despertos, não é sobretudo se opor ou participar disso, mas, bem mais, o de se
estabelecer, ainda mais, na sua mutação Interior, definida pela Alegria Interior ou pela Morada da Paz Suprema,

a fim de tornar-se ainda mais, especialmente durante o período que vocês irão viver, os Semeadores e os
Ancoradores da Luz nesta Dimensão.

***

Deste modo, então, por este Serviço à Luz que vocês vão fazer estabelecendo-se em si mesmo, quer seja às
19 horas (hora francesa) ou em qualquer outro momento que vocês julgarem bom, quer vocês participem da
limitação desta violência, quer vocês participem da precipitação, cada vez mais rápida, até mesmo, da Luz

Vibral em meio a este mundo, favorecendo então a transmutação do planeta.
É a isso que vocês são convidados.

É importante ponderar, em vocês, cada palavra que eu acabo de pronunciar em relação a esta mutação Interior,
pois vocês entraram, efetivamente, nesta fase específica de precipitação e também de confrontação.



Esta confrontação, infelizmente, não pode ser evitada.
Mais uma vez, ela não é devido à Luz Vibral, mas, sim, à oposição e somente à oposição à Luz Vibral.

Alguns seres irão ainda até ver, nesta Luz Vibral, uma Sombra.
E como eles poderiam ver outra coisa, eles que permaneceram nesta Sombra e que não aceitam a Luz?

A Luz Vibral é, antes de tudo, um elemento de transmutação, um elemento de Alegria, mas ele pode, este
elemento, tornar-se um elemento de violência Interior quando isso é recusado, levando, de algum modo, a um

paroxismo da dualidade, fazendo com que as situações, as tomadas de posição, se tornem cada vez mais
seccionadas, cada vez mais mordazes.

Isso é lógico.
Isso, ainda uma vez, não é devido à Luz Vibral, mas, bem mais, unicamente, à resistência à Luz Vibral.

***

O que eu acabo de dizer acontece também, evidentemente, em meio a cada Consciência individual, mesmo
desperta.

Cabe a vocês então estarem particularmente atentos ao que vocês querem nutrir nas próximas semanas.
Vocês querem nutrir a discórdia, quer seja com um membro da família, quer seja com as suas próprias

concepções de alguns setores da sua vida?
Ou vocês querem nutrir o que é luminoso, afável, fluido e sincrônico?

Perguntem-se o tempo todo.
Seja o que for que acontecer à sua vida, seja o que for que acontecer no seu ambiente, seja o que for que

acontecer no seu país, o que vocês querem nutrir?
O que vocês querem alimentar?

Disso vai depender o seu papel na mutação em curso.
Como lhes foi dito, cada um e cada uma estará estritamente no lugar correto, na precipitação e na confrontação

que ocorrem agora.
A ressonância vai ser exercida por completo.

Se vocês nutrirem a violência, vocês serão confrontados com a violência, mesmo se vocês próprios estiverem
abertos no nível das Coroas Radiantes.

Cabe a vocês, mais do que nunca, estarem atentos e vigilantes às palavras que vocês pronunciam, aos
comportamentos que vocês adotam, às reações que vocês provocam ou às ações que vocês realizam, a fim

de sempre irem no sentido da facilitação, de sempre irem no sentido da Luz Vibral.
Naquele momento, não é mais a aceitação que estará em jogo, mas a sua capacidade, real e objetiva, para

abandonar-se à Luz, sejam quais forem as situações requerendo uma ação ou uma reação da sua parte.
Em função disso, as ações e as reações que vocês realizarem serão empreendidas com facilidade ou com

dificuldade.

***

Lembrem-se também de que a dissolução da matriz astral coletiva reflete-se também por uma falta de
amortecimento, de algum modo, da energia.

A energia e a Consciência Vibral irão se tornar cada vez mais percutíveis e ativas, não existindo mais os planos
intermediários para dissolver ou diluir.

Vocês serão cada vez mais impelidos pela Luz Vibral.
Alguns de vocês já percebem o que acontece no nível da cabeça, o que acontece no nível do Coração, o que

acontece no nível do que foi chamado de pressão da Ascensão, ou ainda no nível dos diferentes sinais
correspondendo ao estabelecimento da conexão com a sua alma e com o seu Espírito.

Os zunidos nos ouvidos estão prestes a se modificar.
A percepção das Vibrações também muda bastante, devendo levar, em um futuro bem próximo, já atualizado

nos planos mais sutis, a uma série de precipitação de eventos sobre esta Terra.
Esta precipitação de eventos poderá seguir nos dois sentidos, onde vocês estiverem: para a Alegria, para a

Paz, ou para o conflito.
É a cada minuto que cabe a vocês definirem, pela sua própria vida, o seu próprio ambiente, os locais onde

vocês querem se colocar.
Esta vigilância que lhes é solicitada é, de fato, uma Atenção, colocando-os entre os seus quatro Pilares, no
nível da alma e não no nível da personalidade, permitindo-lhes exercer, não um controle, não um comando
propriamente dito, mas, bem mais, uma vigilância consciente do que é a sua vida, as ações que vocês ali

realizam e as reações que vocês ali aplicam.

***

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês sobre esta mutação Interior.



É óbvio que ela acompanha a mutação solar em curso, que ela acompanha a mutação planetária, que ela
acompanha a modificação dos seus Céus, assim como a modificação desta Terra, refletindo-se, como vocês

sabem, por um despertar dos Elementos.
Os Elementos são despertados no exterior, mas eles também despertam em vocês, iluminando o que deve sê-

lo, varrendo o que deve sê-lo, estabilizando o que deve sê-lo.
Cabe a vocês perceberem o que é da ordem do alívio e diferenciá-lo do que é da ordem do pesado e do peso.

Aí estão, Irmãos e Irmãs na humanidade, algumas palavras que eu tinha que eu tinha que dar a vocês em
relação a esta mutação Interior.

 Hoje, eu vou ficar algum tempo à sua disposição, se houver interrogações exclusivamente em relação a isso
que eu acabei de falar e que pode servir, para vocês como para outros, relacionado exatamente com o que eu

acabo de dar como elementos.
Assim, Irmãos e Irmãs, eu lhes passo a palavra.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o que foi chamado de separação das duas
humanidades?

Bem amado, meu caro Irmão, algumas almas decidiram continuar o seu percurso nos mundos de carbono.
Alguns Espíritos decidiram reencontrar a sua liberdade dimensional.

Este é um dos primeiros princípios da separação.
A segunda separação, quanto a ela, consiste ou em aceitar a mutação, ou em recusá-la.

Isso irá levar, evidentemente, a situações por vezes explosivas.
A separação da humanidade de que falo não é uma separação no sentido físico.

Do mesmo modo, este pode ser o caso em meio a um casal que não tem que se separar fisicamente, mas
simplesmente que tomar consciência de que o caminho de um não é necessariamente o caminho do outro e,

assim, aplicar o princípio de respeito à liberdade de cada um.
O respeito da liberdade de cada um é, portanto, fundamental, a fim de não participar das energias de violência

da separação.
A humanidade é uma só, mas os caminhos, como disse CRISTO: “há muitas moradas na casa do Pai”, “vocês
estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo”, encontra a sua plena aplicação nos tempos que

vocês vivem atualmente.

***

Perguntas: o que vão se tornar os seres ainda apegados à ilusão deste mundo?

A Lei da Graça atua ainda por algum tempo.
Com certeza, qualquer ser humano que quiser sair da matriz, se ele se abandonar à Luz, vai vivenciar a sua

saída da matriz.
Agora, cada futuro é profundamente diferente, tanto para aqueles que aceitam e vivem a Luz Vibral, como para

aqueles que a recusam e a rejeitam.
Cada ser vai viver o que a sua própria Vibração da Consciência determinar.

Não pode ser de outro modo.
CRISTO lhes disse, parece-me, na sua época: “que seja feito segundo a sua Fé”.

Foi acrescentado: “que seja feito segundo a sua Vibração e a sua Consciência” e isso vai valer tanto para
aqueles que aceitam a Luz Vibral como para aqueles que a rejeitam.

A Lei da Graça ainda age na totalidade, até um momento que poderíamos chamar de basculamento.
Não é, propriamente falando, ainda, o basculamento dos polos, mas o momento do basculamento da noosfera

que fará com que, naquele momento, a lucidez de uma transformação e a sua iminência sejam bem real em
meio à humanidade na sua globalidade.

Esse momento se aproxima a grandes passos.
Uma série de elementos, ditos exteriores, irá se manifestar.

Isso foi anunciado a vocês.
O monitoramento dos seus Céus, como lhes disseram os Arcanjos, não é um desperdício de tempo ou uma

exteriorização da sua Consciência, mas, bem mais, o que irá lhes permitir uma maior lucidez, a fim de
compreender e viver que, justamente, o que acontece no Interior acontece também no exterior.

A revelação nos seus Céus da presença dita extraterrestre, correspondendo, de fato, a presenças da Luz (ou
da Sombra, em certos casos), participa, aí também, desta revelação.

De qualquer modo, no momento deste basculamento da noosfera, cada Consciência estará exatamente no



lugar em que ela deve estar, nas circunstâncias de vida em que ela deve estar, nos papéis em que ela deve
estar, nos locais em que ela deve estar.

***

Pergunta: e as pessoas que estão no poder, mas a fim de servir àqueles que ali os levaram?

Caro Irmão, a sua pergunta requer duas observações, antes de ali responder.
A primeira é que não pode existir ou coexistir um poder e uma noção de Serviço.

Qualquer posto de poder, seja ele qual for, eu digo, sim, seja ele qual for, não os coloca no Serviço, mesmo
isso sendo chamado de serviço.

Em seguida, a segunda observação, que também é, então, a resposta à sua pergunta: atualmente, todos vocês
desempenham e todos vocês têm papéis, quer seja em uma profissão, em um círculo familiar, na vida social.

Vocês estão, portanto, totalmente identificados com um papel, com uma função.
O impulso da Luz, e o sentido que é buscado hoje (mesmo se isso for expresso de maneira muito inconsciente
para a maioria dos seres humanos), é a irrupção, em meio à Consciência fragmentada, de que vocês não são

esse papel, de que vocês não são esta função, de que vocês não são, então, o papel que vocês
desempenham, na Verdade.

Isso pode ser aceito ou recusado, isso pode acontecer na Alegria, na Paz ou, inversamente, na violência.
Existe então um processo de desidentificação de função ou de papel.

O Ser nada tem a ver, de algum modo, com um papel, seja ele qual for, mesmo sendo para o serviço do bem,
como você está dizendo, pois o bem nutre tanto a matriz como o mal.

Ser, está além do bem e do mal.
Ser, é um estado de Consciência levando-os a Vibrar em uníssono com o que vocês São, na Verdade, além da

projeção da Consciência neste corpo ilusório que é, no entanto, o Templo onde se vive a sua transformação.

***

Pergunta: então não haverá mais hierarquia, como para os Melquizedeques?

Caro Irmão, o que você chama de hierarquia dos Melquizedeques é uma Assembleia.
A Assembleia que nós constituímos teve por objetivo e por propósito, simplesmente, o de liberá-los desta

matriz e de não continuarem no tempo.
A Consciência liberada é felicidade.

Ela não tem necessidade de qualquer organização, já que ela está inteiramente livre.
Não existe qualquer limitação de forma, qualquer limitação de pensamento, qualquer limitação Dimensional,

para aquele que vive e Vibra em meio ao seu Estado de Ser.
A organização é natural, ela não tem necessidade de ser projetada, hierarquizada ou valorizada.

Ela se estabelece sozinha, segundo a Vibração e segundo o que é natural, e absolutamente não segundo as
regras ou os códigos definidos, mesmo em outras Dimensões.

***

Pergunta: além da escolha do Coração, há elementos permitindo tomar decisões?

Independentemente da escolha do Coração, que continua e permanece o elemento mais importante nas suas
estratégias, por assim dizer, existem dois marcadores.

O caminho da Luz é um caminho fácil, onde tudo se estabelece segundo as leis da fluidez, da facilidade, da
ressonância e da Alegria.

O que é oposto à Luz tornar-se difícil e conflitante.
Alguns seres sensíveis às Vibrações e às Coroas Radiantes, independentemente do protocolo dado sobre o

Coração pelo Mestre RAM (1), vão permitir-lhes, através mesmo do seu estado Vibratório, quer seja a
percepção do Som da alma, quer seja a percepção das Vibrações do chakra do Coração, até mesmo sem

realizar o protocolo, ou do chakra da Coroa, vão dar, de maneira muito lógica, o que vai no sentido da Luz e o
que ali não vai.

O mental não pode, de forma alguma, ser de qualquer ajuda no período que vocês vivem.
Tudo o que for submetido a uma escolha no nível do mental, vai lhes dar uma probabilidade de 50%.

Vocês têm então uma chance em duas de se enganarem.
Ao passo que se vocês seguirem a linha de menor resistência, sem se perguntarem, sem fazer intervir o



mental, se vocês seguirem o Som ou a Vibração, naquele momento, a probabilidade é de 100%.
É preciso ainda que o seu mental aceite o que será, em certos casos, contrário ao que ele teria pensado,

sugerido ou decidido.
Mas aí está justamente o seu aprendizado.

A Luz é simples, a Luz é fácil.
A oposição à Luz é exatamente o contrário.

E isso vale para todas as suas escolhas.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua escuta.
Eu vou terminar por estas poucas palavras: frente a esta mutação Interior, simplesmente, convém provar e

experimentar, pela Vibração do instante.
É apenas deste modo que vocês irão se aproximar da sua Essência, da Verdade e do Coração.

Não há alternativa.
Queiram, do meu Coração ao seu Coração, acolher a Paz.

Que o Amor esteja em vocês e que vocês fiquem na Alegria.

************

NOTA: UM AMIGO pertence à Assembleia dos 24 Anciãos, a Ordem de Melquizedeque. Em sua primeira
mensagem (25.02.2010), UM AMIGO disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta Dimensão há

mais de cem anos. Na mensagem seguinte (06.03.2010), este UM AMIGO revelou ter sido um Iogue muito
conhecido que partiu da última encarnação há uma centena de anos.

***

1 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article4df0.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-30_novembre_2010-article4df0.pdf
30 de novembro de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-30_novembre_2010-article4df0.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article4df0.html


~ CAMINHO VIBRATÓRIO DO ARCANJO URIEL ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão. 

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu lhes rendo Graças por me acolher em seu trabalho de Luz.

Eu os deixo primeiramente, durante alguns minutos, na minha Presença, inicialmente em silêncio, na sua Presença, estabelecerem os
circuitos existentes ao nível das 12 Estrelas.

Eu vou intervir só depois, pela Vibração da minha Presença e pelas palavras, ao nível das Estrelas, propondo a vocês o circuito preciso
ligado à Reversão.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou Uriel. Presença. Luz Vibral.

... Efusão Vibratória ...

*

Meu caminho é: AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.

CAMINHO DE URIEL – 30 de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-ivylbIKVdaM/UW3XAp2XcBI/AAAAAAAAAp8/Gx05yKWSoKE/s1600/bibli_229CaminhodeUriel.PNG
http://3.bp.blogspot.com/-_XGffF_xRzo/TzXrzJacFwI/AAAAAAAAAQ0/05t9Eqay_bo/s1600/uriel420.JPG


... Efusão Vibratória ...

*

Juntos, unidos e Unificados, Presença a Presença, Vibração a Vibração, Consciência a Consciência, retomemos.

Juntos, em Consciência, Unidos e Unificados:

AL, Atração, Repulsão, KI-RIS-TI, OD, Visão, Clareza, IM, Unidade, Precisão, IS, Profundez.

... Efusão Vibratória ...

*

Silêncio e Comunhão.

Vibração. Alinhamento.

Cristo.

AL.

... Efusão Vibratória ...

*

Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

*

Vibração. Tri-Unidade. Aliança. Coração.

... Efusão Vibratória ...

*

IS-IS. KI-RIS-TI. MIKA-EL. Unidade e Presença.

... Efusão Vibratória ....

*

Unidade e União. Vibração.

... Efusão Vibratória ....

*

Eu sou Uriel. Presença e Reversão. Comunhão.

Eu rendo Graças à sua Presença.

O Amor Vibração, Luz é o seu Reino.

Gratidão.

E eu os deixo prosseguir, até breve.

... Efusão Vibratória ...

  

************

Uriel_30-11-2010
Enviado por autresdimensions.

************

Mensagem do Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=863

30 de novembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)

http://www.dailymotion.com/video/xg5dj5_uriel-30-11-2010_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=863
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Mensagem publicada em 11 de dezembro, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

As energias e a Consciência que chegam a vocês vão provocar, eu diria, um sobressalto mental.

O mental, onde quer que vocês estejam em sua própria transformação, virá colocar seu grão de sal, ou seja, as
bicicletas vão querer se por a girar.

O único modo de parar a bicicleta [mental] é se colocar no Coração, porque se vocês se colocam na Vibração
do Coração, na meditação do Coração, no chacra do Coração, no trabalho que vocês fazem nesse momento,
vocês evitarão, justamente, entrar sob a influência de seu próprio mental.

O mental, ele ama efetivamente o medo, ele ama efetivamente a reação.
Portanto, no que vem, onde a iluminação da Luz vai se tornar cada vez mais crua e cada vez mais importante, o
mental vai querer arrastá-los num certo número de reações, reações para girarem sempre mais rapidamente a
bicicleta no interior de vocês.

Vocês arriscam ter que se colocarem questões que nada têm a ver.

O mental vai arrastá-los sempre para o exterior.

Então, é verdade que, como o disseram alguns Arcanjos, acontecem coisas inacreditáveis ao nível do Céu e
da Terra.
Mas o importante, agora, independentemente dessas observações exteriores, é cada vez mais ir para seu
Interior, ou seja, para o Si.

Meditar, alinhar-se com o que vocês são em Verdade, perceber as diferentes Vibrações existentes, meditar,
conectar-se à Merkabah interdimensional, vão se tornar os elementos que vão mais estabilizá-los, com relação
à excitação geral exterior, mas também a excitação de seu mental.

Mesmo aqueles que, até o presente, tinham conseguido fazer desaparecer a bicicleta, arriscam a ter pequenas
bicicletas que reaparecem.

É muito importante compreender, e se dizer, com sua Consciência, que assim que há uma atividade de
superaquecimento, colocar-se instantaneamente no Coração, reconectar-se à Merkabah interdimensional, à sua
própria vibração Interior, para não ser levado (eu creio que Sri Aurobindo chamou a isso o choque da
humanidade).

Porque as ressonâncias ligadas às Crenças, às egrégoras, se preferem, não as egrégoras astrais
necessariamente, mas, sobretudo, as egrégoras das Crenças, dos pesos que foram colocados na
humanidade, serão entrechocados, eu diria.

Portanto, não é preciso se deixar levar por esse movimento exterior, mas também por seu próprio mental, que
pode fazê-los questionar sobre suas próprias escolhas e fazer colocar em dúvida o que vocês vivem.

O mais importante será, sempre, e cada vez mais, o que vocês vivem Interiormente.

Então, o mental, isso não o agrada.
Ele vai, de maneira insidiosa, tentar fazê-los crer que vocês são esse mental.

Vocês devem se desincrustar e se desidentificar totalmente de seu próprio mental para viver, de maneira
serena, tudo o que é para viver Interiormente, atualmente.

Quando vocês estão na Paz ou quando vocês estão na Alegria, tudo se desenrola normalmente.
Não há mais questionamento.

O que quer dizer que não é uma regressão, se os questionamentos voltam a se manifestar, mas que traduzem,
eu diria, o ambiente coletivo da humanidade durante este período que precede o solstício de inverno [verão no
hemisfério sul].

O.M. AÏVANHOV – 1º de dezembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É um período, nós lhes dissemos, mas por outros canais também, e isso foi anunciado, extremamente
importante no estabelecimento da Luz.

Então, eu os escuto.

Questão: ter um filho hoje pode representar um freio ao acesso ao Si?

Não, absolutamente.
Ao contrário, o estado de gravidez é algo que pode facilitar o acesso às Dimensões superiores.

Como de hábito, há pessoas, mulheres, que querem ser mães e outras que não querem ser mães.

As circunstâncias atuais, quaisquer que sejam, não devem em nada travar o que vocês têm a viver.

O que vocês têm a viver deve ser em acordo com a perpetuação da Vida, mas vocês devem estar totalmente
no instante presente.

Então, alguns fazem projetos profissionais, outros fazem projetos de gravidez.

Em nome de que seria necessário parar todos os projetos e esperar?
Eu digo simplesmente que o período necessita uma vigilância com relação ao seu mental.

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração e isso provoca medos. Por que? 

Porque você tem medo, simplesmente.

Cara amiga, o importante, sempre foi dito, efetivamente, que é a porta do Coração.

A porta do Coração é a porta do Si, do Samadhi, da Alegria e da Existência.

Sempre lhes foi dito que alguns seres não podiam penetrar este espaço sagrado pelo momento, sem isso,
eles não estariam mais aqui.

Portanto, alguns são obrigados a esperar o momento vindo.
Portanto, o principal é ter uma das três Lareiras que aqueça, que esteja ativa.

Alguns de vocês já têm as três Lareiras.
Alguns de vocês viajam na Existência, em liberdade, em profusão, à vontade ou por momentos.
Outros não.
Cada caso é diferente.

Questão: eu tenho sonhos recorrentes com bebês. A que isso corresponde?

O bebê corresponde à necessidade de renascer a si mesmo.
Não é um sonho de gravidez, é a necessidade de renascer a si mesmo.

Isso pode anunciar ou uma gravidez Interior, ao nível espiritual, ou um parto Interior.

Quer dizer um renascimento de si mesmo a outro estado Vibratório ou a outro estado de Consciência.

Isso pode estar ligado à sensação de estar ligado a um feto no interior de si?

Sim, é o que se chama o embrião espiritual.
É como eu respondi, há aproximadamente 15 dias, 3 semanas, sobre a noção de gravidez espiritual, ou seja,
do Embrião Crístico.

É, aliás, a palavra que corresponde ao 8º corpo.
Vocês estão em gestação de seu Cristo Interior.

Mesmo se essa sensação é mais abaixo do que o 8º corpo?

Sim, é preciso que suba.

O nascimento não se faz para baixo, aí.
Ele se faz para o alto.



E o parto ocorre, não pelo colo do útero, mas pelo colo da garganta.
O parto se faz, quando está maduro, ao nível da garganta, mas antes, pelo 8º corpo.

Questão: qual é a diferença entre a empatia e o fato de sentir a dor do outro?

Então, essa é uma forma de empatia que está ligada à Vibração, não do Coração, mas do plexo solar, mesmo
se isso foi chamada empatia.

Há uma confusão, junto a muitos seres.

O sofrimento é uma emoção, que ele seja físico ou em outro nível.
Mesmo se é mental, ele gera uma secreção Vibratória que está ligada ao astral.
Portanto, é preciso ter o astral aberto para o sentir.

O Coração é a compaixão, mesmo se alguns falem de empatia ao nível do Coração.

A compaixão é a capacidade para sentir o outro, mesmo se há um sofrimento.

Portanto, vai-se sentir que o outro sofre, sem provar o sofrimento no Interior.
Esse é o Coração.

Mas se há uma ressonância que é vivida pelo próprio sofrimento, que não é o conhecimento do outro, mas o
sofrimento do outro, está ligada a um excesso de plexo solar.

Uma fragilidade, de algum modo, ao nível emocional.

Questão: eu senti uma emoção particular durante o protocolo da Nova Aliança, quando as mãos
estavam em relação com os pontos Cristo e Maria. Está ligado à emoção?

Não, de forma alguma.

É o que eu chamei já, parece-me, a emoção final.
É a emoção que, justamente, permite passar do ego ao Coração.

Mas é de uma natureza Vibratória emocional.
Mas esta natureza Vibratória emocional, portanto ligada ao nível da energia, passa ao nível Supramental e,
frequentemente, quando das primeiras fases desta ativação, há, junto ao ser humano, uma reconexão de
natureza emocional, efetivamente, antes de ser Supramental.
Não é obrigatório, mas é frequentemente o caso.

Questão: eu sinto, atrás da cabeça, uma faixa que parte de OD e que sobe um pouco.

É normal.
Existe, ao nível da linha chamada OD-ER, uma estrutura Vibratória extremamente importante que corresponde
ao quadro de comando dos chacras.

É uma zona Vibratória extremamente importante onde se observa a cor da alma.

Portanto, é um circuito Vibratório muito potente, é tudo.

De fato, ao nível de OD, vocês têm o primeiro chacra, a fundação.
E ao nível de ER, vocês têm o 7º chacra.
E entre esses dois pontos extremos, há 5 côncavos sobre o crânio, que correspondem cada um a uma função
de comando dos chacras ditos essenciais.

Questão: a cor da alma indica o destino ou a linhagem?

Nem um, nem outro.
É a coloração da alma, quer dizer, simplesmente, na encarnação, com qual apoio vocês trabalham.
Nada mais.
Isso nada tem a ver com as linhagens, nem com o destino.

Questão: a que correspondem os medos noturnos que aparecem?

Oh, isso corresponde à colocação na luz dos últimos medos.
Não há presenças, não há coisas assim.
É apenas a colocação na luz do que deve se evacuar.



Lembrem-se do que eu disse, já, desde este verão, mas aí, agora, isso será mais crucial: vocês serão, vocês
mesmos, confrontados aos últimos medos, aqueles que vocês não quiseram ver e que estavam “colocados
sob o tapete”.

Portanto, nada há a fazer.
Sobretudo, não se identificar a este medo.
Você não é este medo.

O objetivo do medo é fazê-los crer que vocês são este medo.
E todos, mesmo eu em minha vida, vão direto ao que nos sugere este medo, mas não somos o medo, uma vez
que o princípio de Ilusão desse mundo revela-se inteiramente.

Disseram-lhes muitas vezes que esse mundo é Maya.
Portanto, como algo que é Maya pode afetar a Consciência?
Não, é o mental que participa da Ilusão, que cria o medo.
O medo de não importa o que, aliás.

Mas vocês não são este medo.
Portanto, há um trabalho “de distanciamento” com relação ao que acontece.

Questão: na prática dos protocolos, sinto uma energia que borbulha nas mãos. Aplicar esta energia
em mim pode ser um caminho de transformação?

Perfeitamente, cara amiga.
As diferentes «técnicas» que nós lhes demos são destinadas a fazer circular, se possível, a Energia, que não é
como a Energia básica, mas, antes, as características de uma Energia do tipo Supramental.

Esta Energia de tipo Supramental é frequentemente formigante, efetivamente.
Como você diz, isso pode borbulhar.
Portanto, você pode dela se servir, é claro.

Questão: se temos um medo, convém trabalhar nisso ou pedir à Graça? 

Caro amigo, nem um, nem outro.

Como eu disse que vocês não são este medo, se você quer agir sobre os medos, isso vai considerar, em
alguma parte, que ele lhes pertence, não é?

Portanto, o medo não tem que ser identificado a você mesmo, mas isso necessita também de um princípio que
é aquele, ou seja, de não querer agir contra.

Agir contra algo que é, além disso, do domínio psicológico.

Não é similar como ter uma dor ou uma doença e pedir à Luz Vibral.

O medo não é você.
O medo é um elemento específico que é segregado pelo mental.
Mas um medo que aparece assim, se você lhe dá Atenção e Intenção, você vai reforçá-lo, quer você queira ou
não.

E se você decide recorrer à Luz Vibral no medo, você desvia a Luz Vibral para o princípio de Dualidade.

Quando eu falei de não identificação ao medo, é completamente isso.

Lembre-se: para o que vocês levam sua Atenção e sua Consciência, manifesta-se.
É a lei de atração e de ressonância.
Ela é total, nesse momento.

Aqueles que têm medos, se vocês pensam em seus medos durante este período, vocês verão que eles vão
se manifestar.
Se vocês cultivam a Paz e vocês pensam a Paz, o que se manifestará será a Paz.
É muito importante.

Se nós, uns e outros, insistimos sobre os 4 Pilares, Aqui e Agora, a Intenção e a Atenção, era verdadeiramente
para colocá-los ao centro dos 4 Pilares que é o ponto ER, ou seja, o Coração.

E se vocês, vocês colocam sua Atenção e sua Intenção contra algo que aparece ao nível do mental, vocês
alimentarão o mental.



É preciso verdadeiramente viver uma desacoplagem de seu mental.

Vocês não são o mental.
Eu preferiria que vocês dissessem: «eu sou este monte de células, porque eu o habito», e «que a Luz Vibral
penetre nas células, no DNA».

Ela transforma seu DNA.
Mas ela não pode penetrar no mental.

O mental é totalmente impermeável à Luz Vibral, uma vez que pertence a esta matriz e ele deve ser
desconstruído.
Há uma diferença.
Uma diferença que não é mínima, ela é essencial.

Questão: como participar nós mesmos à destruição desse mental? É possível?

Sobretudo não.
Deve apenas realizar o Abandono à Luz.

É apenas progressivamente e à medida que a Luz Vibral os preenche que não haverá mais lugar para o mental.

O mental será dissolvido.
É o que se chama a dissolução da personalidade.

A personalidade não é o corpo.
A personalidade é o mental.
O mental é uma projeção exteriorizada da consciência numa ilusão, que os faz crer que vocês são isso, tal
pessoa, que têm tal idade, que vivem tal vida.

A Luz Vibral os tira desta Ilusão.

Portanto, vocês não podem sair da Ilusão por sua própria Ilusão, uma vez que, para esta Ilusão que é o mental,
é apenas isso que existe.
Foi assim que nasceu o princípio de falsificação.

O paradoxo é que vocês devem permanecer lúcidos e conscientes da Vida, mas a Vida não é o mental.

A Vida é a respiração, não é o que vocês veem, também não.
É a Vibração.
É estar Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega.
Mas não é o mental, jamais.

Então, eu concebo que isso seja muito mais fácil para realizar, por exemplo, para os povos orientais, que têm
esta cultura já onipresente, que está longe de ser onipresente no Ocidente e, sobretudo, junto aos franceses.
Porque os povos ocidentais, em particular os franceses, identificaram-se à razão.

Questão: por que a concentração sobre Alfa e Ômega provoca uma ativação do Coração?

Porque tudo é interligado.

Agora, se você quer, como os novos corpos estão se ativando cada vez mais, há pessoas que vão, por
exemplo, trabalhar no 12º corpo, elas vão sentir a ativação do 12º corpo.
E, ao mesmo tempo, o Coração se ativa.

Felizmente, é tanto melhor.
Porque o Alfa e o Ômega é uma ressonância ER, que está ao meio.
E, quando se vai do Alfa ao Ômega, mesmo sobre os pontos OD e os pontos os mais altos, isso passa
também pelo Coração.
O Coração é o ponto central de tudo isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem feito girar as bicicletas.
Quanto a mim, eu lhes digo até muito em breve e todas as minhas bênçãos e todo o Amor dos
Melquisedeques os acompanhem e bom caminho para seu Coração.
Até muito em breve.



____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~~ A VIBRAÇÃO E A PRESENÇA DE CRISTO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs encarnadas, eu lhes apresento a minha Paz e as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês, esta noite, como embaixador do conjunto dos 24 Anciões.

Eu venho para situar, com vocês, o que é o período que se vive atualmente, no seu Ser Interior e sobre esta Terra.

Como nós o dissemos e assinalamos, uma mutação está em curso, atualmente.

Ela se refere a todas as Consciências presentes neste sistema Solar.

O Sol, a Terra, toda forma de vida acolhe a manifestação específica, no seu Éter, da Vibração e da Presença de Cristo, do retorno
como ele partiu.

Esta manifestação e esta Presença apenas podem ser vividas, de maneira adequada e completa, a partir do momento em que vocês
mesmos estiverem centrados e alinhados no Aqui e Agora, no ‘instante presente’ da sua própria Presença a vocês mesmos, na qual

pode se revelar a Presença de Cristo.

Eu vou tentar redefinir, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença na Luz azul, o que é preciso ouvir e viver sobre o conceito do
instante presente, do Aqui e Agora.

***

O próprio ‘princípio da personalidade’ decorre de uma concepção ilusória e linear do tempo e do espaço, colocando-os num ambiente
em que se definem os elementos exteriores e os elementos Interiores, recorrendo a um conceito de fragmentação,

de distanciamento e de separação da consciência egotista do corpo de personalidade, ou corpo astral, do conjunto dos outros corpos
pertencentes à Dimensão Unificada.

A junção entre as parcelas de vocês, fragmentadas, e a parcela Unitária efetua-se nesse momento mesmo, nesse
sistema Solar em vocês.

O corpo de personalidade, a emoção, o mental, a própria personalidade evoluem em um contexto e em uma Vibração profundamente
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diferentes daquela que prevalece em meio à Unidade e ao Estado de Ser, pela própria Presença de Cristo.

A revelação e a ressonância do Cristo Interior, em ressonância com o seu trabalho e a aproximação do Supramental criam as
condições propícias, dentro de algumas semanas deste ano, restantes, para estabelecer em vocês uma ‘Paz nova’, um retorno
à Unidade, em Consciência e em Verdade, que abre, diante de vocês, espaços de percepção, de Vibração, bem mais importantes do

que eles foram até o presente.

Contudo, esta aproximação do Cristo e do seu corpo de Estado de Ser necessita que o corpo de personalidade faça o silêncio.

O ‘silêncio’ apenas se encontra no alinhamento de vocês mesmos no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é totalmente independente do fluxo linear do tempo e do espaço na sua Dimensão, ainda dissociada.

***

O Aqui e Agora está, portanto, fora do espaço-tempo linear e fora da sua própria localização no seu espaço de personalidade:
o silêncio (silêncio do passado, silêncio do futuro,silêncio do mental, silêncio das emoções), permitindo aproximar-se da Vibração da

Unidade.

Cristo penetrou o Éter do planeta, fecundou-o novamente, de algum modo, preparando, como eu o disse no tempo em que eu fui São
João, o seu retorno em Majestade e em Glória, trazendo, como eu havia escrito, a ‘espada da Verdade’, aquela que corta, aquela que

desvenda, aquela que ilumina e que põe fim a toda dissimulação, em vocês como no exterior de vocês.

Cristo é também, de algum modo, um impulso.

Um impulso para reencontrar em você o seu Coração, a sua Unidade, a sua dimensão de Eternidade, de Filho ardente do Sol ou Ki-
Ris-Ti.

Para que isso se acenda, para que isso se realize e se manifeste inteiramente, além da simples dimensão de Semeador de Luz e de
Ancorador da Luz, é preciso que o que se refere a tudo o que não é d'Ele, a tudo o que não é da Luz, faça silêncio.

Assim como o fez viver, para alguns de vocês, o Arcanjo Uriel, essa Reversão, Reversão em todos os níveis, firma, para vocês, o
estabelecimento em meio à Presença de vocês e à Presença d'Ele, revelada e Unificada.

***

O período que está aí, inscrito no seu tempo linear, supera de muito longe o quadro desse tempo linear e desse espaço em que vocês
estão presentes, nesse corpo e nesta personalidade.

Tomar consciência disso, pela Vibração, leva-os a viver o que nós chamamos de ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamei de retorno de
Cristo, preliminar ao seu retorno na Unidade e na Verdade.

É neste cenário que assumem todo o sentido as palavras pronunciadas, há muito tempo, afirmando que Ele era o Caminho,
a Verdade e a Vida.

Ele era a ‘porta’.

Isso apenas pode se realizar se vocês mesmos estiverem ajustados e alinhados à sua própria Presença, que apenas se pode viver e
se encontrar dissociada de toda influência da personalidade, de toda reflexão, de toda cogitação e de toda emoção.

Este estado de Consciência específico, denominado Alegria, Samadhi, propiciando também a ‘Paz Interior’ e a ‘Paz Suprema’, vai,
portanto, criar, progressivamente e à medida dos dias que transcorrem neste espaço-tempo linear em que vocês estão, as condições

propícias para a instalação da Presença d'Ele na sua Presença.

Como foi dito, à época, convém então manter a sua casa limpa, vazia de tudo o que é Dualidade, preocupação e medo, como eu lhes
disse.

***



Paralelamente a esse retorno do Cristo, vive-se, nesta humanidade, um mecanismo que eu chamei, há algumas semanas, de ‘choque
da humanidade’, porque Cristo, é claro, não vem só.

Nós, os Melquizedeques, o conjunto do Conclave e as Estrelas de Maria, assim como o conjunto das Forças da
Confederação Intergaláctica Livre, preparamos esses momentos desde muito tempo.

Como vocês sabem, os Anjos do Senhor estão doravante instalados e prontos na sua atmosfera.

Resta a vocês se estabelecerem, inteiramente, no Aqui e Agora, na sua Presença a vocês mesmos que, por si só, irá lhes permitir
viver o Caminho, a Verdade e a Vida, na companhia e na Presença d'Ele.

A Alegria deve ser o seu estado privilegiado.

Não lhes é solicitado, no entanto, para deixar tudo o que é cotidiano e, por vezes, desgastante, mas para encontrar, mesmo nesses
espaços, a Luz necessária a fim de realizar também esse cotidiano.

A sua Consciência, a sua vida, vai se preencher de Luz.

As partículas Adamantinas vão ressoar e se aglomerar nesse corpo que é o seu Templo, no qual se elabora e se constrói o encontro
com o Caminho, a Verdade e a Vida.

A ressonância da sua própria Presença na sua ‘Consciência Unificada’ deve invadir cada um dos seus instantes, cada um dos seus
momentos, quaisquer que sejam os seus atos.

A pressão, porque é uma, da Presença de Cristo, na Unidade e na Verdade, vai facilitar este evento para aqueles que ‘mantêm a
casa limpa’.

Muitos Irmãos e Irmãs que se opuseram, de diversas maneiras, ao retorno de Cristo vão, obviamente, manifestar estados afastados
deste estado de Paz.

Os mecanismos de precipitação da humanidade, de separação, vão tomar uma acuidade e um relevo específico nas próximas
semanas, no tempo terrestre.

Nós contamos com todos vocês que realizaram e viveram as ‘Núpcias Celestes’, à época ou agora, nós contamos com a sua
Presença, alinhados no Aqui e Agora, para estabilizar o manto Vibratório da Terra.

É nessas condições que a ‘aproximação de Cristo’, a sua ressonância, irá se estabelecer com mais ou menos facilidade, em cada um
e em cada uma.

Quaisquer que sejam as suas atividades e as suas ocupações, tirem um tempo pararespirar, tirem um tempo para meditar ou tirem um
tempo para orar, se esse for o seu modo de contato.

Estejam à escuta das Vibrações e das percepções que são as suas, porque elas vão se amplificar.

***

Da qualidade do seu equilíbrio Interior irá decorrer, para vocês mesmos como para o seu ambiente, como para todo o planeta, a
capacidade, maior ou menor, para absorver o ‘choque da humanidade’.

Nós, o conjunto dos Melquizedeques, nós lhes pedimos também para não projetarem quaisquer acontecimentos exteriores, que estão,
no entanto, bem aí, mas, simplesmente, cada dia que passa e que os aproxima do solstício de inverno [verão no hemisfério sul], para

irem cada vez mais profundamente em vocês mesmos, seja o que for que vocês façam.

Aproximar-se d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

Como nós sempre o dissemos, cada um estará no seu lugar, no seu papel, na sua função, quando chegar a hora.

Não procurem nada além do que eu acabo de dizer: o encontro, o face a face da sua Presença com a Presença d’Ele.

O desfile de sinais e de Presenças que O acompanha não deve de modo algum perturbá-los, descentrá-los ou questioná-los.

A ‘pacificação do mental’ é indispensável, porque tudo o que existir, em vocês, que não for da paz, será amplificado.

A hora, portanto, chegou, para cada um de vocês, de responder, de algum modo, ao ‘apelo’ que irá se manifestar na sua Consciência,
no seu Coração.



Não procurem definir ou localizar um determinado momento neste apelo, porque ele se fará,para cada um e cada uma de vocês, em
um momento que lhe é próprio, durante este período.

A pressão ou o ‘impulso de Cristo’ tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais tangível, mesmo para aqueles que negam e que
recusam; simplesmente, eles não terão as palavras para colocar no que acontece.

Vocês também, aliás, além das palavras que eu pronunciei, não tentem ali colocar palavras, projeção do que quer que seja,
mas alimentem-se do seu encontro.

Este encontro situa-se, por enquanto, no Éter, no Coração.

Ele irá intervir de maneira dita exterior quando for desejável.

***

O Aqui e Agora, o Hic e Nunc, vão se tornar essenciais.

Cabe a vocês fazerem uma injunção, por vocês mesmos, para se alinharem, se re-centrarem.

Quaisquer que sejam as palavras que vocês empregarem (oração, meditação, alinhamento Vibratório), não se esqueçam de que vocês
têm à sua disposição a Merkabah interdimensional coletiva, que vocês têm também à sua disposição o conjunto dos seus Irmãos e

das suas Irmãs despertos e acordados, aos quais vocês estão conectados.

O conjunto do Conclave, o conjunto das Estrelas, Maria e várias outras Presenças de Luz Unificadas e Crísticas estão presentes ao
redor de vocês, ao redor desta Terra.

Durante este período, não se deixem levar pelo barulho do mundo, pela desordem do mundo, seja qual for.

Que isso seja de responsabilidade dos homens, ou de responsabilidade dos elementos, não olhem.

O Serviço e a ajuda manifestar-se-ão, antes de tudo, no seu ambiente próximo e, sobretudo, pela qualidade de Luz que vocês forem
capazes de manifestar.

Do mesmo modo, se a sua Presença se aproximar da Presença d’Ele, vocês irão constatar muito rapidamente que ‘a Paz será o seu
reino’.

Trata-se, de fato, de um encontro, bem além dos fatos históricos, de um encontro com um Ser que porta a Vibração do
Único, que é também a de vocês.

Os momentos a vir são momentos de Graça para a Unidade, para a Luz e momentos de desordem para todos aqueles que
se opuserem a Ele e à Luz.

Vivam o instante presente, alinhem-se no seu Aqui e Agora, entre seus ‘4 Pilares’.

Tirem tempo para se comunicar.

Tirem tempo para a ativação da sua Tri-Unidade, como vocês o fazem para o Serviço comum das 19h [16h em
Brasília].

Lembrem-se de que este reencontro decorre diretamente da promessa e do juramento da Fonte.

Ele é, de algum modo, a atualização do seu retorno.

***

Os instantes e os tempos que se vivem, e que vão se viver, são verdadeiramente únicos na história da Terra, desde muito tempo.

A informação que eu lhes entreguei aqui, para vocês, deve ser entregue ao conjunto dos seres que seguem, pela Vibração, os
mecanismos que foram instaurados, para eles, em um momento ou outro, há 30 anos e, sobretudo, desde 2 anos.

Lembrem-se de que a Vibração da Luz é suficiente por si só.

De que ela não tem nem que ser projetada, interpretada ou analisada, mas, simplesmente, que ser vivida, porque é vivendo
plenamente a Vibração da Luz que vocês se estabelecem na sua Presença.

E que é unicamente estando plenamente estabelecidos na sua Presença, no seu Coração, que a Presença
d'Ele irá se revelar e agir.



Muitos Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, vão redefinir a Verdade e o Amor, bem além do seu sentido humano, pessoal ou coletivo,
aquele do qual falou Cristo e outros, na sua continuação, que o imitaram, encarnado.

Cabe a vocês, hoje, fazer a mesma coisa.

Isso necessita de uma plena Consciência do instante.

Uma plena Consciência da Alegria e da Paz que não pode ser obtida se existir uma única atividade mental voltada para outros
lugares além da vivência do instante presente.

Assim, como lhes foi dito, eu poderia dizer: «Vigiai e orai».

Porque vocês sabem que o momento chegou e, não, vocês não sabem quando o momento irá chegar.

Esta pressão da Vibração e da Consciência Crística da Sua Presença far-se-á sentir ao nível da Coroa da redenção na cabeça e
também na Coroa do Fogo do Coração e da Tri-Unidade.

Mesmo para alguns de vocês que, por enquanto, ainda não vivenciaram essas ativações e esta Consciência.

Se vocês respeitarem esses preceitos e os adotarem, vocês irão se tornar então,coletivamente, os ‘pilares’ da Sua Presença depois
da Sua manifestação.

É assim que vocês irão permitir a ajuda mais adequada a todos os Irmãos e Irmãs que estão ainda indecisos, prestes
a despertar ou acordar.

Nós repetimos ainda essa noite que, aí também, apenas vocês é que podem dar esse passo para Ele, ninguém mais,
mesmo se a nossa Presença os acompanhar.

Lembrem-se também, neste período, de que a Luz Vibral é Inteligente, bem mais do que jamais será o seu mental ou a sua
personalidade, por mais brilhante que fosse.

O momento chegou de manifestar, também, a sua capacidade para o Abandono à Luz.

***

Desde um ano agora, nós iniciamos sobre a Terra o ‘primeiro vórtice interdimensional’, permitindo então realizar o que está em curso
hoje.

A data de aniversário da minha intervenção, desde agora um ano, de dezembro de 2009 (*), leva-os a realizar, Aqui e Agora, a
totalidade da sua Presença e da Presença d’Ele.

Nós lhes desejamos, nós, o conjunto dos Melquizedeques, um estabelecimento forte na Paz Interior e na Alegria.

Lembrem-se também de que o corpo é o Templo onde se realiza esta revelação, mesmo este mundo sendo Ilusão, recordando,
assim, as palavras de Cristo, fazendo de vocês os seres presentes sobre este mundo e, no entanto, não sendo deste mundo.

Eu lhes pedirei para terem em mente as poucas palavras que pronunciei essa noite, para se impregnarem delas, porque elas foram
escolhidas com cuidado pelo conjunto do conselho dos Anciões.

A multidimensionalidade e a interdimensionalidade não são palavras em vão: é a isso que vocês serão confrontados, é a isso
que vocês são chamados para viverem o encontro.

Não é desejável, agora, abrir um espaço de questionamentos com relação a essas palavras que eu pronunciei, porque elas não
requerem qualquer questão.

Apenas, simplesmente, para impregnar-se delas e ver, então, se elas correspondem ao ‘apelo’ que está em vocês.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito as bênçãos e as saudações do conjunto dos Anciãos.

O nosso Amor e a nossa Consciência estão com vocês, onde vocês estiverem, sobre a Terra, como no seu caminho para o seu
Coração.

Que a Paz de Cristo, que o Amor de Cristo, que a Vibração de Cristo estejam em vocês, Filhos da lei do Um, bem amados Irmãos e
Irmãs na humanidade.



************

(*) – SRI AUROBINDO (08.12.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=866

1º. de dezembro de 2010

(Publicado em 11 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ Princípio de Ilusão e Princípio de Verdade ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz do Coração esteja com vocês e em vocês.

Eu venho a vocês, neste espaço, para dialogar com vocês, sobre o princípio de Ilusão e o princípio de Verdade.

Convém recolocar a minha intervenção desse dia com relação a alguns elementos que eu dei, há agora alguns meses, referentes
à verdade relativa e a Verdade absoluta (*).

O âmbito da minha intervenção, hoje, situa-se no quadro mais preciso dos tempos atuais que vocês vivem sobre a Terra, referentes
à revelação.

Retomemos, se quiserem, primeiramente, cada uma dessas palavras.

A palavra Ilusão.

A Ilusão foi abordada, no plano espiritual, em inúmeros escritos vindos essencialmente da Índia e da Vedanta, onde o que é vivido no
sentido da vida mais comum, corrente, pessoal, vida de personalidade, foi chamado, por aqueles que realizaram o Si,

de Maya ou Ilusão.

A Ilusão é frequentemente assimilada ao que é falso e, por extensão, ao ‘que não existe’.

O perigo principal desta concepção seria fazê-los crer que nada do que existe nesse mundo em que vocês vivem tenha existência
própria.

A Ilusão não está tanto na ausência de algo, mas, efetivamente, em uma caricatura de certo número de elementos escondidos ou
ocultos, impedindo-os, pelos seus sentidos ou pela lógica, aceder ao sentido profundo que sustenta o desenvolvimento da Vida nesta

Dimensão.

A principal Ilusão, porque é uma, é crer e viver e experimentar que o que vocês vivem nesta Dimensão está isolado e cortado do
que existe nas outras Dimensões.

Enquanto que, mesmo o que está presente na outras Dimensões sustenta a manifestação chamada de ‘ilusória’ nesta Dimensão.

Simplesmente, certo número de elementos foi ocultado.

O primeiro desses elementos, como eu acabo de dizer, é tê-los privado do acesso à sua multidimensionalidade.

O segundo elemento é fazer aderir o humano a uma série de elementos não experimentados, mas simplesmente cridos e aceitos
como evidência e realidade, enquanto que esses elementos participam, indiscutivelmente, da Ilusão ou também da falsificação desse

mundo.

ANAEL – 2 de dezembro de 2010

http://2.bp.blogspot.com/-U7BJvUZ-w8A/UX5b6FU0HSI/AAAAAAAABZM/tH-yIMbKA5Y/s1600/000+Anael+-+02.12.2010.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Assim, logo que o ser humano não tenha a capacidade para experimentar um fato na sua própria Consciência em sua própria vivência,
aquilo a que adere a consciência limitada não multidimensional, sem tê-lo provado e verificado por si mesmo, porque não é

diretamente verificável pela consciência da personalidade, estabelece-se então como uma verdade estabelecida, totalmente ilusória.

Isso se denomina Crença.

Que se refira à Crença de fatos que existiram há muito tempo ou à Crença em certo número de elementos que jamais foram provados
pela Consciência nem experimentados pela Consciência, mas simplesmente aos quais a Consciência aderiu de maneira habitual,
forçada frequentemente, sugerida de maneira muito hábil por aqueles que, nos bastidores, puxam as cordas, fazendo-os crer que

‘vocês são os mestres do seu destino’.

Assim, logo que vocês aderem a um elemento exterior à sua vivência, isto é uma Crença.

Esta Crença tem um impacto essencial no que eu chamaria de seus comportamentos e, bem além, em seus condicionamentos.

Essas Crenças, geralmente, são organizadas para fazê-los ir para onde vocês não haviam previsto necessariamente ir, em um
primeiro momento, mas aonde vocês irão muito naturalmente.

Não importa, de fato, que a Crença pertença à Ilusão ou à Verdade, porque, de fato, assim que ela se instala, em última análise, seja
ela a mais autêntica, ela os afasta e os separa da Verdade absoluta.

A Verdade absoluta não é um quadro de referência ou de Crença, a Verdade absoluta é o que é experimentado e provado mesmo
na Consciência.

A Crença participa de um processo de exteriorização e de projeção.

A Verdade participa de um princípio de interiorização.

A Crença pertence, de maneira irremediável, ao eu e à personalidade.

A Verdade absoluta pertence, de maneira irremediável, ela, à realização do Si.

Aliás, seja no Oriente ou no Ocidente, ou entre os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, alguns seres tiveram acesso aos espaços
Interiores multidimensionais, ao mesmo tempo conservando um corpo, uma Consciência eficiente na separação, ao mesmo tempo

tendo acesso a espaços qualificados de ilimitados.

***

A problemática levantada pela época que vocês vivem, nesse momento, ilustra-se pelo fato de que certo número de elementos
pertencentes à Verdade absoluta, não estando presentes em suas Crenças e, portanto, na personalidade, estão fazendo irrupção,

literalmente, em sua realidade e em sua verdade relativa procedente das Crenças.

Assim é da vida que vocês nomeiam ‘extraterrestre’, assim é de certo número de elementos caindo sob o que vocês chamam de
‘sentidos’ e que, no entanto, não têm outra realidade além daquela ligada à própria projeção de sua consciência na personalidade.

Nós falamos frequentemente de desconstrução, nós falamos de dissolução.

A revelação que vocês vivem agora atinge, efetivamente, um ponto essencial, confortando as palavras pronunciadas pelo Cristo
quando de sua primeira vinda, dizendo então: "Nada do que lhes foi escondido será escondido no momento da revelação".

Esses ‘momentos de revelação’ estão inscritos nos ciclos importantes de revolução galáctica.

Eles se inscrevem, portanto, numa lógica precisa, rigorosa, ligada ao tempo Solar e ao tempo Galáctico.

Ele corresponde, de algum modo, a um momento de ‘sobreposição’ mais ou menos fácil, entre a projeção exterior da consciência na
matriz e a Verdade absoluta do que é a Consciência fora da matriz.

***

Esta sobreposição é o que se vive atualmente, revelando-se de início, num primeiro tempo, à sua própria consciência fragmentada,
como a dissolução dos elementos de falsificação que, mesmo em suas Crenças, foram alterados, deformados, justamente para lhes



esconder os fatos fundamentais e a finalidade fundamental que estava fora do alcance de seus sentidos e de sua experiência.

A segunda sobreposição é, ela, de natureza muito mais violenta, porque é, eu diria, a antítese da Sombra e do jogo da Sombra / Luz
existente nesta Dimensão.

Ela corresponde à divulgação da Luz Autêntica ou Vibral, assim como às Consciências que ali residem mesmo em sua Ilusão.

***

Obviamente, a maioria dos seres humanos não está pronta a aceitar e a aquiescer à irrupção da Luz Vibral nesse mundo, porque,
simplesmente, para a maioria da consciência humana, ela simplesmente ‘não existe’.

Ora, os mecanismos de regulagem do ser humano, nesse mundo separado e dividido, excluem de maneira formal tudo o que não
pertença ao seu campo de percepção e deconcepção.

Assim, portanto, a irrupção de uma Verdade absoluta, bem além dos jogos de Sombra e de Luz de seu mundo, representa o que Sri
Aurobindo denominou o «choque da humanidade» (**).

Esse ‘choque’ se traduz, obviamente, por uma sideração, um medo, mesmo entre os seres que tocaram outros estados dimensionais
fora desse mundo, porque trata-se, em definitivo, não de uma experiência de Unidade ou do Estado de Ser, vivida fora desse corpo ou

em seus espaços Interiores, mas, efetivamente, da revelação, mesmo em seus espaços exteriores denominados ambiente, da
Verdade da Luz e de sua instalação.

Em outros termos, a revelação do Fogo do Éter, na qual é doravante instalada a Consciência Crística e o Cristo vem, de maneira
formal, aniquilar o que chamamos de Fogo por Atrito ou Fogo da Dualidade ou também Fogo do confinamento nas forças

Luciferianas ou Prometeicas.

Vários elementos foram preparados desde vários anos, permitindo esse momento.

Esses momentos que vocês vivem, traduzidos também por Sri Aurobindo como iminência, se traduz também em suas próprias
percepções Vibratórias que se pode chamar indistintamente e do mesmo modo, de ‘pressão da Ascensão’ e as modificações do

envelope o mais próximo que os mantêm no planeta-prisão, ou seja, a modificação consequente do que é chamado de ionosfera e, em
seu corpo, a modificação consequente das cargas elétricas da circulação das energias, da circulação da Vibração Adamantina

mesmo em suas estruturas.

Isso se traduz, agora e já, para alguns de vocês, pela modificação do som Interior denominado Nada ou ‘Canto da Alma’.

Para outros, vai se traduzir por uma amplificação de percepções que podem ir, por vezes, até certa forma de dor concernente a uma ou
outra das três Lareiras.

***

A Luz, que vários seres humanos que haviam se tornado os Ancoradores e os Semeadores da Luz e, portanto, vivendo um processo
‘alquímico’ de transmutação Interior, revela-se agora no exterior, ou seja, mesmo na Ilusão desse mundo.

A Verdade, portanto, da multidimensionalidade da vida vai então se restabelecer sob seus olhos e sob seus sentidos.

Imaginem então, ou tentem perceber, o que pode ser este ‘afluxo da Luz’, para aqueles cujos quadros de referência e de Crença sejam
sustentados apenas e unicamente pelapersonalidade, pelo que caía sob os sentidos, gerindo, portanto, a vida segundo os preceitos
comuns à civilização dita ocidental ligados à sobrevivência, ao bem-estar, levando a personalidade a não mais vislumbrar o próprio

fim.

Assim é construída a ‘personalidade’ e assim é construído o ‘mundo da Ilusão’, atraindo-os sem cessar e sempre para o efêmero, para
o prazer imediato, para o consumo.

Cada Fogo por Atrito existente nos mundos dissociados tem por necessária finalidade o próprio consumo da referida experiência de
vida pelo Fogo por Atrito e não pode ser de outro modo.

Esse Fogo por Atrito, chamado de ‘aniquilação’ de toda vida, é, de fato, apenas odesaparecimento da Ilusão.

Mas, obviamente, aqueles que estão inseridos nesta Ilusão não podem conceber outra coisa que a Ilusão, porque eles não têm acesso
a qualquer multidimensionalidade e, para alguns deles, a multidimensionalidade pode mesmo ser chamada de ‘demoníaca’ ou

‘satânica’, demonstrando assim os medos ancestrais da Luz, implantados no interior de suas estruturas no cérebro reptiliano.

Vários de vocês, contudo, ancoraram e semearam a Luz, permitindo, como sabem, a reativação da Merkabah interdimensional e,
portanto, a junção, a conexão, com os planos da Verdade absoluta.

A multidimensionalidade, portanto, desde agora sete semanas, está perfurando literalmente as bainhas isolantes desse sistema Solar,



modificando então as próprias condições elétricas existentes no Céu e sobre a Terra, traduzindo-se por esta ‘pressão da Ascensão’ e,
sobretudo, pela ‘modificação do som’, para aqueles que o percebem ao nível do Antakarana.

Esta ‘pressão da Ascensão’ e esta iminência da divulgação ou revelação da Luz aumentam a cada dia.

Obviamente, ao nível da Ilusão, muitas coisas escondidas são desvendadas, mas elas apenas concernem sempre ao ‘jogo da Ilusão’,
empurrando-os por vezes a reações mesmo da Ilusão.

Ora, o conjunto dos Anciões que se comunica com vocês insistiu sobre a imperiosa necessidade de encontrar a Paz, de se
estabelecer em meio ao seu Coração e de não ser desestabilizado nem participar, no mundo ilusório, da divulgação ou da revelação

e, portanto, necessariamente das forças de atrito que vão se amplificar, uma com relação à outra, mas sempre na Ilusão.

O paradoxo aparente seria crer que lhes basta se retirar da Ilusão.

Essa não seria a boa solução, porque vocês têm a viver, inteiramente, nesta Ilusão, a Verdade da revelação, sem dar Consciência,
Energia ou tomada ao Fogo por Atrito e se estabelecerem, de maneira muito mais proveitosa, no Fogo do Éter, no Fogo do Céu e no

Fogo da Terra, estabelecendo-se em vocês pela Vibração e pela Consciência de suas três Lareiras.

***

Foi dito que esse corpo é seu Templo.

Foi dito que esse corpo é sagrado, porque a sacralidade foi mantida, qualquer que seja a falsificação dos mundos em carbono.

Sem isso, simplesmente, nenhuma vida ali seria possível.

A sacralidade, portanto, permaneceu em vocês, em algumas estruturas precisas.

De fato, a sacralidade pôde apenas ser asfixiada, reprimida e fechada, mas jamais morta.

Assim, portanto, o trabalho ‘alquímico’ da revelação em vocês, pela agregação das partículas Adamantinas, pela Vibração de suas três
Lareiras, pela cultura da Alegria Interior e da Paz, permite realizar, nesse Templo que é o corpo, participando, portanto, à ilusão, sua

própria ressurreição à Luz.

Uma linguagem metafórica empregada por alguns Anciões, como as palavras «lagarta» e «borboleta», ilustra à maravilha a
transformação da Vida, de uma forma e de um estado em outra forma e em outro estado.

Não é de modo algum uma fuga, a lagarta deve aceitar a transformação e não por fim à sua própria existência para se tornar borboleta,
porque é a ‘alquimia’ se produz sim, efetivamente, no próprio interior da lagarta.

Assim, portanto, o ‘ponto de vista’ que será o seu nos instantes essenciais da divulgação,lembre-se desse fato, de que é
no interior desse corpo que se vive esta transmutação e não no exterior.

É por isso, aliás, que vários de vocês, mesmo ainda agora, não podem aceder em total liberdade ao corpo de Estado de Ser.

Assim, o corpo de Estado de Ser vem a vocês para lhes permitir, justamente, levar a efeito, em toda segurança, a passagem da lagarta
à borboleta.

A chegada do que foi nomeada a Onda Galáctica é apenas um dos elementos que modificam seus Céus e sua Terra.

Existem efetivamente outros.

Mas lembrem-se também de que ‘tudo o que acontece no exterior é apenas uma tradução do que acontece em seu próprio Interior’,
que vocês o vivam aí onde estão ou que isso se refira a um lugar que não é o seu sobre esta Terra, mas conduzindo a

uma transformação total de um conjunto de Consciências nesta Terra.

Sempre lhes foi dito que a porta do exterior para o Interior, a porta da Reversão, a porta que lhes permite viver o Fogo do Coração,
sem serem afetados pelo Fogo por Atrito que se desagrega, apenas se pode encontrar no silêncio das palavras, no silêncio das

emoções e, por vezes, no silêncio do corpo, no Coração e em nenhum outro lugar.

A melhor ilustração que eu posso dar do Fogo por Atrito, em seus encadeamentos, corresponde inteiramente à ação de seu próprio
mental, fechado durante muito tempo na Ilusão do bem e do mal, chamada de ‘Ilusão Luciferiana’.

O mental pertence, nesta Dimensão, inteiramente ao Fogo por Atrito.
Ele é a ilustração a mais perfeita da manifestação desse Fogo por Atrito.

Vocês têm, portanto, que superar e transcender esse ‘Fogo por Atrito’, pelo silêncio mental, pelo estabelecimento de sua Consciência
no Coração, o único lugar que não pode ser atingido pelo Fogo por Atrito, aí onde nasce o que é denominado o ‘Fogo do Coração’ ou

o ‘Fogo do Amor’, que difunde sua irradiação em vocês como no exterior de vocês.



Qualquer que sejam seu alinhamento e seu centramento no Coração, cada um e cada uma viverá certo número de ‘quedas’ de Ilusão
ou de Crenças que, até agora, podiam ainda guiar suas vidas, suas regras, seus comportamentos.

O que acompanha a revelação da Luz Vibral, num mundo em que predomina a ação / reação, vai engendrar, de maneira forte, a
amplificação desse processo de ação / reação, ao qual o Fogo do Coração os fez escapar.

Isso não concerne, é claro, apenas à consciência humana, mas também ao conjunto da crosta Terrestre, fechada e amordaçada na
expressão do que a habita, ou seja, o Núcleo cristalino, as matrizes cristalinas autênticas de Sirius, explicando as modificações

essenciais desta crosta Terrestre.

Isso não tem que preocupá-los de nenhuma maneira porque, quanto mais vocês se alinharem, quanto mais vocês forem capazes de
penetrar no santuário de seu ser multidimensional, mais vocês escaparão ao ‘Fogo por Atrito’ e, portanto, ao mental.

***

É, portanto tempo, agora, não de compreender, mas de viver o fato de que o mental é apenas o elemento que vai arrastá-los,
inexoravelmente, para fora de seu Coração.

A própria revelação da Luz Vibral, se não é totalmente integrada no Coração, os conduzirá, aí também, a manifestar um Fogo por
Atrito, nada tendo a ver com o Fogo do Coração.

Nesse sentido, nós os convidamos, uns e outros, a buscar a Paz e o alinhamento.

As circunstâncias climáticas e geofísicas deste período concorrem indiretamente para colocá-los no seu ser Interior [inverno na França].

Assim, não critique ou lamente contra o que os impediria, onde quer que estejam sobre a Terra, de levar a efeito suas atividades
exteriores.

Porque é isso que se produz para vocês, onde quer que vocês estejam, considerem que isso é, antes, uma Graça que lhes permite
encontrar o tempo e os instantes para sealinharem, se recentrarem e experimentarem mais facilmente sua ‘própria Presença’ e,

portanto, passarem mais facilmente do ego ao Si.

Eu os lembro que a Luz Vibral é Inteligência e que, agindo por esta Inteligência, pela ‘Ação de Graça’, ela vai sempre, para vocês
como para os continentes, agir além do que é perceptível pelos sentidos, para uma finalidade que será sempre o estabelecimento da

Luz.

O que desaparece, mesmo do mundo ilusório, é tudo o que era não somente ilusório e, além disso, escondido.

O que mascarava, literalmente, o acesso à própria verdade relativa desse mundo desaparece sob seus olhos, atualmente.

Os elementos que nós lhes demos e que vocês realizaram, ao nível de sua Consciência, concernentes às três Lareiras ou a uma das
três Lareiras, é capaz de trazer-lhes todas as soluções necessárias e vitais à ‘manutenção’ de seu Templo sagrado, seu corpo, nesta

Dimensão, mas reencontrando o seu acesso multidimensional.

Assim, este acesso que era reservado, até o presente, apenas aos seres que estivessem suficientemente pacificados, é hoje aberto
para o conjunto da humanidade, mesmo se a maioria recuse e recusará a chegada da Luz.

Vocês não têm que se preocupar com isso, mas, bem mais, em servir esta humanidade, eu os lembro, pela Humildade,
pela Simplicidade e pela Paz.

Vocês vão irradiar esta Luz que alimentará o ‘Fogo do Coração’, estejam certos, daqueles que estão ainda vacilantes e hesitantes,
que hesitam em passar do ego ao Si.

***

Lembrem-se também de que vocês não poderão forçar ninguém pelas palavras ou por qualquer convicção exterior, vocês podem
apenas se apresentar como ‘portadores de Luz’ que, pela ressonância, permitirá ou não aos seus Irmãos e às suas Irmãs, eles

também, penetrarem nesta própria ressonância.

O importante é e permanecerá (mais os dias passem, porque eu falo efetivamente de dias) estarem cada vez mais alinhados no
Coração, deixarem cada vez menos espaço e lugar para a atividade de seu mental, concernentes às referidas manifestações de

revelação da Luz, o que não deve impedi-los de levarem sua vida, qualquer que seja, na condição de que as circunstâncias de vida de
seu ambiente o permitam.



A Paz lhes será atribuída se vocês pedirem a Paz.

A Luz Vibral estará aí, o Fogo do Coração também, se vocês não derem tomada ao Fogo por Atrito ou ao seu mental.

Lembrem-se de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas emoções.

A identificação a isso é a Ilusão mais perfeita.

Em contrapartida, vivam plenamente seu corpo, que é, eu o repito, o Templo no qual se realiza a ‘alquimia’ e a revelação.

Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Templo Interior que é o Coração, melhor vocês serão regados à Fonte da Luz.

Quanto melhor vocês aceitarem não dar peso e consistência ao seu mental e suas emoções, melhor lhes será fácil penetrar o
santuário do Coração, que vocês já o tenham realizado ou não.

O Coração é a porta e ele detém também todas as chaves de sua vida e de sua sobrevivência, na Ilusão, pelo momento.

As circunstâncias da revelação serão eminentemente diferentes conforme vocês estiverem,vocês mesmos, próximos do seu Coração
ou afastados do seu Coração.

Do mesmo modo, elas serão eminentemente diferentes em tal ou tal região do mundo e mesmo num lugar de uma mesma cidade.

Tudo dependerá, é claro, a que vocês atribuirão sua Atenção e sua Intenção, recordando-se de permanecerem o mais frequentemente
possível em seu Presente do que é vivido, noAqui e Agora.

Se vocês guardam consciência desses alguns preceitos, nenhum ataque da Ilusão poderá colocar em perigo o que quer que seja
ao seu Coração, à sua vivência.

Tornar-se-á, paradoxalmente, num mundo em que o Fogo por Atrito torna-se intenso, muito mais fácil, se vocês o aceitam, penetrar
no Coração.

Muitos dos escritos essenciais desse século, realizados pelos seres missionários, nos tempos antes da revelação que vocês vivem
agora, foram recebidos em tempos extremamente perturbados exteriormente.

Alguns ensinamentos que nós lhes transmitimos, nós, Arcanjos, foram realizados durante o que vocês chamaram de ‘segunda guerra
mundial’, porque, quando as circunstâncias exteriores ou o Fogo por Atrito se tornam maiores e intensos, isso permite,

paradoxalmente, a alguns seres, se voltarem ainda mais facilmente para a Dimensão Interior e, portanto, para
a multidimensionalidade.

O que é certamente muito mais duro em tempos chamados de ‘paz’ no seu mundo, em que a vida parece vazar da fonte, mas que, de
fato, os afasta da sua Fonte.

Não há, portanto, tampouco, que querer julgar o Fogo por Atrito dos países ou dos seres, porque eles terão decidido, eles mesmos,
tocar esse jogo e esta partitura, ao invés da partitura do Coração.

E eu os lembro de que é a liberdade deles a mais absoluta.

Cabe a vocês efetivamente definir qual partitura vocês podem e querem tocar.

Cabe a vocês serem cada vez mais lúcidos, claros e precisos em seus próprios objetivos.

 ***

A hora não é absolutamente mais para querer a Luz na personalidade, para se apropriar de uma Luz, mas, efetivamente, para deixar a
Luz se estabelecer, a fim de que ela dissolva e redima a personalidade.

A redenção, como vocês sabem, apenas é possível pela Crucificação do ego, ou dissolução do ego.

Mas esta dissolução ou esta Crucificação não é uma morte, nem uma fuga da personalidade, mas, efetivamente, uma transcendência
da personalidade vivida nesse corpo, que eu chamei, na época, de Abandono à Luz.

De fato, para exprimir isso em algumas palavras, em que o venerável Comandante Aïvanhov lhes disse que ‘vocês não poderiam
permanecer sentados entre duas cadeiras’, cabe-lhes agora definir claramente o seu lugar, no Estado de Ser ou na personalidade.

Isso se refere à sua Consciência.



O corpo, quanto a ele, obedecerá e permanecerá, o que quer que acontecer e sejam quais forem as suas escolhas.

Mas essas escolhas, como vocês sabem agora, são definitivas.

Muito em breve isso não existirá mais, para as almas que estão engajadas em um caminho de possibilidade de retorno anterior,
qualquer que seja.

Cabe a vocês definir, pela própria Vibração que vocês portam e assumem, qual será a vida de vocês.

Ela continuará de maneira cada vez mais violenta, a se estabelecer na ação / reação?

Ou ela irá se estabelecer de maneira cada vez mais forte e suave, na Ação de Graça?

Há testemunhos da ‘Ação de Graça’, como há testemunhos da ‘ação / reação’.

Os testemunhos da Ação de Graça são, antes de tudo, o silêncio das palavras, o silêncio das emoções, um estado de ‘pacificação
Interior’, de leveza e de Alegria, enquanto que a ação / reação, ela também, terá seus próprios testemunhos: questionamento,

sofrimento, excesso do mental, dificuldade para se estabelecer no silêncio, qualquer que seja.

Essa é uma realidade vivida pelo corpo e pela sua própria consciência fragmentada.

Conforme a modificação de seu estado de humor que estiver aí, cada dia, vocês poderão, de maneira objetiva, saber se vocês vão
para a ‘ação / reação’ ou para a ‘Ação de Graça’.

O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente descreveu as etapas sucessivas que todo ser humano vive quando desse choque.

Aí está o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Se existir, com relação a isso e exclusivamente com relação a isso, ou seja, de maneira global e não individual, necessidade de
informação complementar, então, eu gostaria de responder ou tentar responder.

***

Questão: o nosso DNA foi falsificado unicamente no corpo físico?

Bem amado, isso escapa ao que eu desejo responder hoje.

Eu peço que me pergunte sobre o que eu acabo de dizer, pelo momento, e sobre nada mais.

Eu voltarei provavelmente um pouco mais tarde, aí, desta vez, para responder a esse gênero de questão.

***

Questão: como fazer quando se tem dificuldade para fazer «descer» o mental no Coração?

Bem amado, o mental não pode descer no Coração, dado que é ausente.

Vocês não podem lutar com o mental contra o mental.

Isso participa, e eu o engajo a reler o que eu disse sobre o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz é, de algum modo, a rendição do mental, o abandono do mental, realizando o Abandono à Luz.

Se o mental é forte, isso quer dizer que não há suficientemente prática do vazio Interior pelameditação ou pela Respiração ou por
qualquer outro procedimento que lhes foi dado.

O abandono ou a rendição do mental se observa, sobretudo em vocês, por certa ‘dificuldade’ para emitir pensamentos concernentes à
vida comum ou sua própria vivência, de maneira lógica, no lugar.

Enquanto que, justamente, o acesso a outros estados de Consciência permite, não mais ao mental, mas à Consciência pura, liberada
do mental, aceder a muito numerosas informações, mas não tendo mais traço de sua vida comum.

O mental ‘muito forte’ apenas traduz, ainda mais hoje, a superioridade da personalidade sobre o Estado de Ser e, portanto, do ego.

As coisas podem ser ditas cruamente, mas esta é a estrita verdade.

O ego se manifesta, antes de tudo, pelo mental.



***

Questão: o fato de se falar a si mesmo releva igualmente os processos do mental?

Inteiramente.

***

Questão: quando se está no Coração pode-se fazer pedidos à Luz?

O pedido, qualquer que seja, definitivamente, é um ato de exteriorização.

A aquiescência e o Abandono são um ato de interiorização.

A partir do momento em que há Presença no Coração, real, não há mais nada a pedir, uma vez que tudo está realizado.

Se há, então, pedido, é que há, portanto, saída do Aqui e Agora.

No Aqui e Agora se realiza a Presença.

O acesso ao Coração não pode emitir qualquer pedido porque, naquele momento, a Consciência «É», Sat Chit Ananda, como diria
Um Amigo.

E na ‘Morada da Paz Suprema’ ou no ‘estado de Felicidade’, não pode existir qualquer pedido, porque não há nada a pedir.

***

Questão: qual é a coisa a fazer para aceder ao silêncio mental?

Mas justamente nada há a fazer.

É justamente no ‘não fazer’ que aparece o silêncio mental.
Assim que há ação para um fazer, mesmo para aceder ao silêncio mental, é o mental que age.

Não pode haver sedação do mental pela ação do próprio mental.

O Abandono à Luz, como eu defini, é uma ‘rendição do mental’.

Existe, nesse nível, algo que deve ser realizado em Consciência, mas que não pode ser resolvido ou aproximado mesmo pelo mental,
porque ele vai sempre arrastá-los para fora deste estado que, para ele, significa sua morte.

A Alegria é um estado que eclode assim que vocês penetram o santuário do Coração.

Ela vai se reforçar, progressivamente e à medida do tempo e dos momentos de experiência que vocês vivem no Abandono à Luz e
na rendição do mental.

O mental não pode aceitar viver a Alegria.

Esta Alegria que se deve formalmente diferenciar da simples satisfação ou do simples prazer, qualquer que seja.

A Consciência Unificada ou a realização do Si pode apenas se realizar e viver quando tudo o que é exterior a isso não existir mais.

A melhor chave que eu posso lhes dar é o que eu chamei, agora há mais de um ano, de Hic e Nunc, ou seja, Aqui e Agora.

No Aqui e Agora não existe nada mais do que o Aqui e Agora.

O mental está em toda parte, exceto no Aqui e Agora.

***

Questão: sentir-se na Alegria poderia ser um jogo do ego, sabendo que ele vai desaparecer?



Bem amado, eu não apreendi o alcance, isso me parece um pouco torcido, para não dizer pior.

***

Questão: a concentração num ponto, num som, numa Respiração, faz parte dos jogos do mental?

Enquanto isso é chamado de ‘concentração’, sim.

A única Atenção e Intenção que vale hoje, próxima do Coração, é aquela que está centrada, justamente, no Coração e em nada mais.

***

Questão: viver no acolhimento, o ‘não fazer’ não pode ser vivido pelo ambiente como uma forma de provocação?

Bem amada, o que realiza a Alegria não se importa com o ambiente, porque é estabelecido na Alegria.

Agora, existem seres que meditaram durante vidas e jamais tocaram o Coração.
Existem seres que meditaram cinco minutos e encontraram o Coração.

***

Questão: isso significa que seríamos invulneráveis, neste estado?

Mas esse é o caso.

O Coração não pode ser atingido por nada.

Quando a Consciência do Si está realizada, naquele momento, a vida se desenrola sob outros auspícios e não a lei de ação / reação
ou Fogo por Atrito.

A doença é um Fogo por Atrito, os problemas psicológicos são Fogos por Atrito.

O Fogo do Coração dissolve todos os Fogos por Atrito.

***

Questão: a vida quotidiana necessitando de antecipação, como viver no Aqui e Agora?

É ainda uma Ilusão mental raciocinar assim.

Aqui e Agora é um ‘estado Vibratório’.

Aqui e Agora permite realizar qualquer coisa e qualquer tarefa.

Limpar a casa ou pensar em ir buscar os filhos na escola não impede o Aqui e Agora.

Essa é uma Crença.

Aqui e Agora não consiste, como eu disse, em nada fazer, em permanecer sem se mover e esperar.

Aqui e Agora é, eu o qualificaria assim, o ato Vibratório e de Consciência.

Aqui e Agora é o que se vive quando o instante está totalmente desacoplado do que é o passado e o futuro.

É chamado também de ‘tempo zero’, o momento em que o tempo pára para penetrar as três dimensões do tempo: iluminação,
realização do Si, passagem no Estado de Ser, Transfiguração, as palavras poderiam ser muito numerosas.

Mas enquanto o mental atua, ele vai afastá-los, é claro, deste estado, porque ele não tem qualquer interesse para que vocês se
realizem.

Ainda uma vez, vão para além da compreensão das palavras, mesmo se, obviamente, eu me exprima pelas palavras que são para
vocês bem humanas.

Vão para além dessas palavras.



O silêncio de que eu falo no nível do mental não é parar a vida, ainda uma vez.

Isso foi desenvolvido, de maneira extremamente precisa, por vários místicos que realizaram o Si, qualquer que seja a tradição.

O problema é que o ser humano, e mais frequentemente no Ocidente, se alimenta eternamente do seu próprio mental, crendo
encontrar uma escapatória do mental pelo mental, o que é, ainda uma vez, eu repito, estritamente impossível.

***

Questão: estando no Coração, se estamos em ressonância com os outros, o fato de estar só ou entre os outros faz uma
diferença?

Se o Coração estiver realizado, estritamente nenhuma.

***

Questão: e se o Coração não estiver realizado?

Então, naquele momento, é preciso encontrar o espaço e o instante para realizar o que eu denominaria o ‘de Si a Si’, que só pode ser
encontrado em particular, mas, jamais, em uma relação, seja ela a mais satisfatória possível.

O Si realiza-se sozinho, não existe qualquer ser humano, nem qualquer mestre, nem qualquer potência espiritual capaz de devotá-lo
ao Si.

É uma decisão que se faz de Si a Si, em particular.

Nenhuma Crença, nenhuma religião, nenhum mestre, nenhuma Consciência pode levá-los a isso.

Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior ou em uma força exterior, mesmo a do próprio Cristo, vocês não podem
realizar o Si.

***

Questão: por que, quando eu me estabilizo no Coração, as minhas ações são mais lentas?

Essa é a característica de alguns estados chamados de Samadhi, como o demonstraram alguns sábios e alguns místicos que
acedem, de maneira irregular ou regular, a esses estados.

***

Questão: em uma conversa, ao final de um momento, o mental retoma a dianteira.

Mas, bem amada, a conversa é um ato mental, sempre.

É, portanto, normal que o mental tome a dianteira.

O Coração é silêncio, o Coração é estado de ser que se basta a si mesmo.

Não pode, portanto, haver conversa no Coração.

***

Questão: em uma conversa, é impossível manter a Vibração do Coração?

É possível, na condição de que a Vibração do Coração esteja instalada, obviamente, de maneira permanente, o que significa que,
naquele momento, vocês realizam o Samadhi permanente.

Aí, naquele momento, tudo lhes é possível.

Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos, isso é impossível.



***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela escuta de vocês.

Recebam a minha Paz e as Bênçãos do Conclave.

Eu lhes digo, quanto a mim, até dentro de pouco tempo, para uma discussão talvez mais leve.

Até muito em breve.

************

(*) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto

(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=867

2 de dezembro de 2010 – 1

(Publicado em 12 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101203_-_OMA.mp3 

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.

Então, eu venho, como de costume, responder às suas perguntas.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: se KI-RIS-TI é uma das Estrelas de Maria que corresponde ao Amor, por que este Ponto é
também aquele da Irmã Yvonne Amada de Malestroit?

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer simplesmente que a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT é portadora da Vibração KI-RIS-

TI.
Então, entre as freiras, elas chamam isso de Esposa de CRISTO, é mais bonito.

Mas ela foi aquela que teve as manifestações mais evidentes da sua dimensão KI-RIS-TI.
Assim, do mesmo modo, há também as doze Estrelas e, no entanto, as Estrelas são portadoras de entidades,

a um dado momento.
Eu não sei o que eu vou tomar como exemplo, bom, MA ANANDA MOYI: foi falado a vocês de um Ponto e da

sua última encarnação, mas vocês conhecem as outras encarnações dela?
Então, é preciso sair deste tipo de rigor.

Foram transmitidas a vocês as Vibrações que foram possuídas e assumidas por pessoas, do mesmo modo
que, no nível dos Melquizedeques, há o Melquizedeque da Água, do Fogo, da Terra e do Ar, não é?

Será que isso significa que nós estamos presos nesta função?
Da mesma forma, NO EYES correspondeu à Visão.

Mas quando NO EYES partiu, quem lhes disse que não houve outras Irmãs possuindo esta Vibração?
Esta atribuição é um exemplo, ela não é uma especificidade completamente fixa.

Antes de mim, ali onde eu estou, havia ORIONIS, não é?

O.M. AÏVANHOV - 03 de dezembro de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20101203_-_OMA.mp3
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Então, querer fixar: um território é com tal alma e desde o início dos tempos, não é assim que funciona, não
é?

Dessa maneira, não há qualquer ambiguidade em ter a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT portadora da
Vibração KI-RIS-TI e Amor, e encontrar também, evidentemente, o próprio KI-RIS-TI, neste local.

***

Pergunta: a Frota Galáctica de Ashtar está sob a égide de Sananda, portanto, de Satã?

Então, caro amigo, é preciso ter cuidado.
Há muitos seres, hoje, que se dizem canal, mas que, de fato, estão em contato com o ego e estão, como dizer,

impregnados, literalmente, com as suas leituras.
E então, como Ashtar Sheran está na moda, eles vão tomar Ashtar Sheran, mas eles não têm qualquer ideia do

que seja isso.
Agora, há realmente um Comandante da Frota Intergaláctica.

Mas não é porque alguém lhes diz isso que isso seja a Verdade, não é?
Há seres que usam a palavra Sananda para CRISTO, porque isso é mais exótico, não é?

Mas eles não sabem que o verdadeiro Sananda nada tem a ver com CRISTO.
Então, é exatamente o mesmo princípio para Ashtar Sheran.

Porque, com esta denominação, há muitos seres que expressam outra coisa.
É o mesmo para CRISTO: há seres, hoje, que afirmam ser inspirados por CRISTO, e seres que dizem captar

CRISTO.
Mas, na realidade, eles captam Satã e, no entanto, eles o chamam de CRISTO.

Tudo depende da sua qualidade intrínseca.
Se vocês estiverem na emoção e na dualidade, por mais que vocês chamem por CRISTO, não é CRISTO que

vai responder.
Portanto, é preciso estar vigilante em relação a isso.

Tudo depende do seu estado, em vocês.
Então, evidentemente, hoje, há seres que recebem informações.

Mas eles recebem como?
Será que vocês conhecem a vida dessas pessoas?

É por isso que eu lhes disse, anteontem, eu acho, para não acreditar no que é dito a vocês, se vocês não
vivenciarem isso pela Vibração.

O único modo de diferenciar CRISTO não é recitar os salmos, não é dizer “eu estou preenchido de CRISTO”,
é a qualidade e a realidade da Vibração.

Se vocês Vibrarem no plexo solar, a entidade que vem, por mais que vocês digam que seja CRISTO, isso não
é CRISTO.

CRISTO apenas pode vir, em Verdade, se vocês tiverem pelo menos uma Lareira aberta, e ainda assim.
Acreditem apenas no que vocês Vibrarem.

É o mesmo para os textos: isso os faz Vibrar, ou não.
Se vocês lerem unicamente com os olhos, vocês irão tomar bexigas por lanternas (vão se enganar) e vocês

irão engolir tudo o que lerem.
Hoje vocês têm muito mais meios do que durante a minha vida, de ter em conta, eu diria, as circunstâncias.

Primeiramente, no nível da informação e, em seguida, especialmente no nível da Vibração.
Vocês devem passar para a experiência e não mais para a crença.

Porque as crenças, isso é o cérebro.
A experiência e a Vibração, isso é o Coração.

***

Pergunta: por que o 8º Corpo, o Embrião Crístico, deve sair pela garganta?

Ah, cara amiga, quando você está grávida espiritualmente, por onde isso sai?
Se isso sair pelo 1º chakra, como o bebê, eu acho que haveria problemas, não é?

O desenvolvimento completo ocorre no Coração, já que é nesse nível que se manifesta o Fogo do Coração, a
Vibração do Coração e a Alegria.

Mas há uma forma de parto espiritual.
Este parto espiritual acontece depois de terem passado as pequenas chaves, as clavículas, a porta do



Coração, a porta do Conhecimento, pela parte superior.
O embrião espiritual, isso não é mais o embrião que sai, é o próprio parto de si mesma, na Dimensão do

Estado de Ser.
A gravidez física para a parte inferior, a gravidez espiritual para a parte superior.

***

Pergunta: devemos focar a consciência nas imagens dos cristais vindo espontaneamente durante
os protocolos?

As imagens, elas passam.
O perigo é justamente focar nisso e querer obter, como sempre, uma interpretação.

Vocês vão ver um hipocampo (cavalo-marinho) passar.
Então, vocês vão dizer que vocês têm uma linhagem de hipocampo.

Isso é uma interpretação.
Porque as imagens, independentemente do 3º olho, que ocorrem durante os processos Vibratórios, remetem-

nos a uma construção que existe no Interior de si mesmo e que são próprias de vocês.
Em alguns casos, isso está ligado aos arquétipos.

Mas, o objetivo, jamais é o de fazer atuar o mental para obter uma interpretação.
É uma energia, é uma Consciência que se manifesta a vocês, nesta ocasião.

Mas, o mais importante, ainda uma vez, é a Vibração e não a imagem.
Aliás, as meditações mais autênticas são aquelas onde não há qualquer imagem.

***

Pergunta: quando eu me concentro em um ponto, isso ativa o meu 3º olho.

Certamente porque você deve ter trabalhado muito com o seu 3º olho.
Mas eu lembro que, quando o 3º olho está aberto, enquanto 3º olho, não sentimos um ponto no nível do 3º
olho, sentimos as duas pétalas do chakra fechado que se transformam, depois, nesta Coroa Radiante da

cabeça.
A Coroa Radiante da cabeça não é o 3º olho.

Se houver um ponto sendo percebido a partir de alguma coisa que você fizer, especialmente no que vocês
chamam de 3º olho, não é preciso permanecer interessado nisso, isso não é bom, de jeito algum.

Quando isso acontece, eu tento fazer descer esta sensação. [comentário do questionador]

Mas, principalmente não.
Ela não pode descer.

O 3º olho é preciso, sobretudo, não ir para o Coração.
Como é que se pode fazer descer o 3º olho no Coração?

É impossível.

Então, o que convém fazer? [pergunta do questionador]

Colocar a Consciência no Coração e não o ponto do 3º olho no Coração, ou então abrir o 3º olho, ou seja,
superar o que está programado nas Estrelas, pelo menos na Clareza e na Precisão, ou seja, abrir esta zona e

não fechá-la.
A concentração vai reforçar o ponto central.

O que fazer, então, para justamente acalmar o 3º olho? [pergunta do questionador]

Mas, justamente, não mais levar a sua Consciência nisso.
A maior parte dos ensinamentos ativou o 3º olho.

Enquanto o 3º olho estiver ativado, não se pode ter a Coroa Radiante da cabeça.
Porque, o que é que trabalha no nível do 3º olho?

É o ego e unicamente o ego.
Apenas no momento em que vocês recebem o Espírito Santo é que o ego se entrega à vontade da Luz Vibral



e a energia é transferida ao 7º chakra, ao ponto ER, e é naquele momento que os dois chakras podem sofrer
alquimia para criar o verdadeiro chakra retificado, ou seja, para criar a Coroa Radiante da cabeça.

Mas enquanto o ponto central for sentido, isso é o 3º olho, isso absolutamente não é o verdadeiro chakra, e
ainda menos o Coração.

Portanto, é preciso cessar todas as percepções no nível do ponto central e de todas as Vibrações.
Então, a lógica gostaria de enviar as Vibrações que estão aí (isso não pode descer ao Coração) ao ponto ER,

ou seja, ao 7º chakra, que é, de fato, o abandono do ego espiritual à vontade da Luz.

Então, dirigi-lo para o sétimo chakra? [pergunta do questionador]

Eventualmente, mas o melhor é não mais sentir esta Vibração completamente.

Isso não é fácil, principalmente quando isso chega espontaneamente. [comentário do questionador]

Não é fácil?
Mas, sim!

O abandono à Luz é muito fácil, na condição de se abandonar.
As energias são profundamente diferentes de 25 ou 30 anos atrás.

***

Pergunta: um ser não informado, mas com intenção pura, que orasse para Deus, iria manifestar a
FONTE?

Mas, cara amiga, isso depende exclusivamente do estado Vibratório desta pessoa.
Se esta pessoa estiver na dualidade, repleta de emoções, repleta de ódio, e se ela orar, ela não irá contatar

com a FONTE.
O ser humano tem tendência a crer que a oração é a mesma com todo mundo, independentemente da forma

de orar, que a eficácia é a mesma.
Vocês ficam em ressonância com o que vocês são, no momento em que vocês rezam.

Há seres que são persuadidos de estarem conectados com a Luz e que estão na personalidade, nos conflitos,
nas coisas ocultas.

Não há qualquer razão para esses seres entrarem em contato com a FONTE durante as suas preces.
Há, aí também, as crenças, ou seja, o ser humano aceitou que o fato de rezar iria conectá-lo sistematicamente

com Deus ou com a FONTE ou com alguma coisa mais.
Mas isso depende, também, da intensidade e da qualidade da sua oração ou da sua meditação.

Nem todas as orações e todas as meditações são iguais.
Vocês sabem, os ditadores e os sanguinários, eles também rezam.

Eles se dirigem ao Deus deles.
E eles entram em contato realmente com algo.

Vocês acreditam que isso seja a mesma coisa do que uma Santa Teresa do Menino Jesus, com quem eles
entram em contato?

Mesmo se for uma prece para a família deles, eu não creio, não.

***

Pergunta: se houver Vibração, mesmo assim é ainda embaraçoso pronunciar a palavra Deus?

Mas completamente.
O objetivo da falsificação é fazê-los aderir às crenças.

As crenças, inicialmente elas estão na cabeça, elas estão nas Vibrações também.
Quando vocês pronunciam a palavra Deus, o que vocês estão chamando?

Mesmo se alguns seres tivessem um Coração totalmente puro e totalmente preenchido de CRISTO onde a
palavra não tivesse mais importância.
Mas isso não vale para todo mundo.

As palavras são importantes.
É como se vocês telefonassem, discando o 4 ao invés de discar o 6, não é?

É exatamente o mesmo princípio.



Agora, se vocês não estiverem conectados, vocês podem passar a sua vida recitando os salmos de David, que
são muito potentes, mas, se vocês estiverem fechados no ego, vocês não irão mais longe do que o seu ego.

***

Pergunta: todas as manhãs, às quatro horas, eu acordo esvaziado da minha energia, com dor de
cabeça.

O trabalho Vibratório de Consciência que vocês fazem, para alguns de vocês, vai ser integrado muito
facilmente.

Outros vão ter necessidade de purificar os circuitos, como dizemos.
Cada ser é diferente em relação a esta energia, a esta Consciência que vocês estão trabalhando.

Portanto, alguns vão poder se preencher imediatamente.
Outros vão ser obrigados a fazer um esvaziamento, antes.

Nas bicicletas (no mental), há os que vão mudar os freios, outros a corrente, etc..
É o mesmo princípio.

É um trabalho específico, cada um vai vivê-lo ao seu próprio modo, não há modo melhor do que o outro.
Novamente, alguns vão se preencher, empanturrar-se desta energia de Luz, outros terão necessidade de

metabolizar, de algum modo, esta Luz, ou então, não.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta calorosa e simpática.
Eu lhes digo certamente até muito, muito em breve.

A minha Paz esteja em vocês.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article1ea1.html

03 de dezembro de 2010

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article1ea1.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

~ Levar CRISTO em si ~

Meus Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, eu os saúdo. 

Eu sou um dos Melquizedeques da Terra [elemento terra], chamado, durante a minha última vida, de Philippe de Lyon.

Eu venho a vocês, hoje, pela minha posição em meio à ordem dos Melquizedeques, emitir-lhes certo número de elementos que eu
chamaria de evidências.

Evidências não para crer, mas para Vibrar no seu Coração, para ver se isso evoca uma Verdade para vocês.

Eu venho lhes falar, neste período que vocês vivem, do significado desta frase «Levar Cristo em Si, hoje».

Isso vai nos chamar a uma série de considerações que caberá a vocês, então, verificar se elas fazem Vibrar o seu Coração ou não.

O que eu venho lhes dar não é destinado a amplificar os mecanismos de crenças, mas, mais ainda, para fazê-los provar, pela
experimentação da Verdade ou do absurdo, o que eu vou entregar a vocês.

***

Primeiramente, como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Uriel, Cristo está doravante Presente, em Consciência e em Verdade, no Éter da
Terra.

Esta preparação desenrolou-se durante um ano, desde o momento em que o venerável Sri Aurobindo falou-lhes sobre o primeiro portal
interdimensional de Luz azul.

Desde o início deste ano, vocês prepararam o seu Templo Interior para acolher a Luz Cristo, na Unidade e na Verdade.

Hoje, isso está realizado, refletindo, pela simples Presença no ‘Éter planetário’, o início do Seu retorno, como Sri Aurobindo, quando foi
São João, anunciou.

Convém, portanto, não definir as ‘ações’ de Cristo, mas, bem mais, o que ele representa, o que ele é e o que ele não é.

PHILIPPE DE LYON – 3 de dezembro de 2010 (Inédito áudio original)

http://1.bp.blogspot.com/-jAGLY9kx57k/UUcuQv-8xoI/AAAAAAAAAcA/WqL3kGcHv9o/s1600/000philyon03.12.2010.JPG
http://www.frasesdavida.com/audio/original/Philippe-de-Lyon-2010-12-03.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Acolher o Cristo e levar o Cristo apenas pode ser realizado se a personalidade se apagar diante da Luz Vibral e deixar todo o lugar
para esta Consciência especial, que hoje nós chamaríamos de Logos Solar ou de Consciência Cristo Miguel.

A Consciência de Cristo ou de Miguel (ou de Cristo-Miguel) está, portanto, no Éter.

Ela está também no seu próprio Templo Interior, se o lugar ali for para o seu acolhimento.

Um certo senso comum para nós, mas que pede, ainda uma vez, para vocês, para ser provado e experimentado no seu Coração.

***

Em primeiro lugar, Cristo não pertence a ninguém, a nenhuma organização.

Cristo veio difundir o sacrifício do Seu sangue, a fim de preparar a própria liberação de vocês da antiga lei,
aquela estabelecida pelos Arcontes.

Um ser trouxe esta Vibração, conduziu-a a seu termo em sua incorporação e na mensagem que foi emitida há milhares de anos.

Hoje, no acolhimento do Cristo, em Verdade e em Unidade, é-lhes solicitado, como Ele mesmo lhes disse, para tornarem-se os ‘Seus
imitadores’.

Tornarem-se os portadores da Luz Vibral autêntica do Amor e do Coração.

Para isso, é preciso que o que vocês chamam de ‘palavras’ ou ‘personalidade’ sejam apagadas e transcendidas pela Luz Vibral.

Cristo não está nas orações, Cristo não está na repetição, Cristo não está nas estátuas.

Cristo é um ‘estado de Ser’ e uma pessoa, uma pessoa que viveu, como você e como nós todos, em um corpo humano, a um dado
momento da História deste planeta.

Ele lhes pediu, em sua vida, para imitá-lo.

Ele lhes pediu também para tomarem Consciência, através de certo número de frases, das quais algumas não foram
deformadas, para tomarem Consciência do que vocês eram.

Algumas frases, repetidas e pronunciadas à vontade, expressaram, durante a Sua missão, o que vocês tinham a realizar para ‘andar
com Seus passos’ e, além disso, para ‘tornar-se a Sua própria Vibração’, a fim de acolhê-Lo e, efetivamente, de carregá-Lo.

***

A realização das ‘Núpcias Celestes’, a realização da ativação da Merkabah interdimensional, precipitou, portanto, o retorno de
Cristo, tal como ele partiu.

Ele voltará e ele voltou ao Éter da Terra, inscrevendo-se assim no seu Templo Interior, se este O acolher e levá-Lo.

O princípio da ‘lei de atração e ressonância’ (lei iniciada e instalada por Cristo, vindo, antecipadamente, pôr fim à lei de ação / reação
para fazê-los penetrar diretamente na lei de ação da Graça ou lei da Unidade) foi preparado durante dois mil anos.

Hoje se realiza a promessa do seu retorno à Unidade e, como lhes foi dito e como o foi (e é ainda hoje), Ele é o Caminho, a Verdade e
a Vida.

Isso não significa que Ele tivesse livrado qualquer um especificamente, qualquer que seja a organização, de ser o depositário das suas
palavras, porque toda a humanidade, na sua totalidade, indistintamente de qualquer religião, pode fazer suas as palavras d'Ele e se

tornar o Cristo.

Não há obstáculos de qualquer crença em uma ideologia, em uma religião que possa se opor ao retorno da dimensão Cristo na sua
vivência, no seu Coração e na sua vida.

***



Assim, hoje, a pressão da Ascensão diretamente procedente da presença do Cristo no Éter, vai se refletir, para vocês, em um apelo
Interior, um apelo Interior para viver segundo a lei do Coração, a lei da Graça e a lei da Unidade.

Para isso, é preciso, efetivamente, realizar uma série de processos vindo da personalidade e vindo bloquear ou congelar a instalação
de Cristo em vocês.

Cristo não é uma crença, Ele não é, tampouco, um elemento histórico, Ele é bem mais do que isso.

Ele é a Consciência do Logos Solar, como o nosso Comandante bem amado o exprimiu em sua vida.

Cristo é um estado, Cristo é um estado Vibratório Unificado, Cristo é um estado de Paz, um estado de serenidade e, sobretudo, um
estado de completitude Interior que não conhece qualquer falta.

É isso, a pressão da Ascensão que acontece, hoje, pelo retorno de Cristo no Éter.

Mantenham a sua casa limpa, porque a hora chegou de acolhê-Lo e de levá-Lo.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida que os conduz à sua Dimensão de Eternidade, porque vocês não são deste mundo, mas
estão sobre esse mundo, a fim de se elevarem para o que vocês são, bem além das armadilhas das quais vocês participaram.

O retorno de Cristo, assim nomeado por São João, com a ‘espada da Verdade’, não é uma espada que fere, mas uma espada que
revela, que desvenda e que põe fim às injustiças.

As injustiças de que falo não são as injustiças sociais ou políticas ou outras, mas a injustiça do seu confinamento na Ilusão, privando-
os da sua Dimensão Eterna, ou seja, da sua multidimensionalidade.

‘Aceder ao Cristo’ é reencontrar a sua multidimensionalidade, é penetrar o corpo de Estado de Ser, penetrar a Vibração do Estado
de Ser, reencontrar o Sol, a conexão, reencontrar as suas origens estelares, reencontrar a sua Dimensão, reencontrar a Paz e,

sobretudo, a Alegria Interior.

Porque Cristo é Paz e Alegria, e unicamente isso.

***

Jamais Cristo quis, em nenhum momento da Sua jornada, criar o que quer que seja que fosse um novo confinamento ou
um novo dogma no qual, no entanto, precipitaram-se os ‘homens de poder’ a fim de confiná-Lo em um papel que Ele não tem.

Como os Arcanjos disseram e como nós dissemos, ninguém virá salvá-los seja do que for.

Apenas vocês é que podem se salvar a si mesmos para saírem da Ilusão.

Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida, que os conduz a experimentar a Vibração da Liberdade, além de todo dogma, além de toda
religião e de toda crença.

Eu não voltarei nos princípios falsificados de algumas palavras e de algumas formas de confinamento que os privam da sua Liberdade.

Hoje, vários seres humanos estão ainda fechados nas crenças e nas ilusões, embalados pelas percepções que eu chamaria ainda de
‘astrais’ ou ‘emocionais’, privando-os do acesso ao Cristo verdadeiro.

Cristo é Alegria, Cristo não é sofrimento, Cristo é a Luz da Verdade.

Maria, a co-redentora real no Céu e a Criadora da Dimensão original, nada tem a ver com qualquer castigo ou qualquer punição.

Como Ele disse durante a sua vida, cada um viverá segundo a sua fé, cada um viverá segundo a sua Vibração.

Será que a sua vibração é a Paz?

Será que a sua vibração está Unificada?

Será que vocês estão no Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?



O resto, todo o resto, sem exceção, são apenas ‘projeções’ ligadas aos escritos, ligadas às falsificações, ligadas aos
comprometimentos, estritamente nada tendo a ver com o espírito de humildade, de simplicidade e da Verdade de Cristo.

***

Cristo é, portanto, um princípio Vibratório inscrito no seu DNA desde a criação da humanidade, que jamais se revelou porque o
momento não tinha chegado.

O princípio de Cristo-Miguel está operante em todos os universos falsificados quando há necessidade de restabelecer a Verdade.

Assim, portanto, a ‘espada da Verdade’ é o restabelecimento da Verdade, da multidimensionalidade, da Unidade das criações e da
não-separação dos planos.

O que foi separado, sobre esta Terra, não o foi pela ação das forças criadoras, nem pela ação de Cristo, mas, efetivamente, por uma
vontade deliberada de se fecharem na Ilusão.

Desconfiem de qualquer personagem exterior, de quem quer que seja, encarnado, que se denominaria Cristo ou que lhes
pediria para vir, no seu nome e por Cristo, para ele.

Cristo já está no Interior de vocês.

A Fonte já está no Interior de vocês.

Vocês apenas têm que revelá-la, que despertá-la, que acordá-la e manifestá-la.

Todo o resto seria apenas uma Ilusão e uma projeção suplementar.

***

Assim, portanto, Cristo está em vocês.

Revelá-lo é, efetivamente, imitá-lo em Sua Vibração, em Seu Amor, em Sua Unidade e em Sua Manifestação.

Imitar o Cristo é ‘Vibrar em uníssono com Sua frequência’ pela Coroa Radiante do Coração, pelo Fogo do Coração ou pelo Coração
Sagrado, manifestando-se pela Coroa Radiante do Coração e pela ignição, em vocês, da Tri-Unidade denominada ‘nova Eucaristia’.

‘Nova Eucaristia’, não tendo mais necessidade de qualquer intermediário entre vocês e Ele, contrariamente ao que quiseram nos
fazer crer os seres sedentos de poder sobre vocês e que, de fato, tinham apenas um objetivo, e um único: a escravidão da

humanidade falsificando o que era o Cristo.

Cristo sempre disse: «Jamais façam das minhas palavras uma religião».

Essas palavras realmente foram pronunciadas.

Assim, durante a minha vida, eu pude manifestar, exprimir e concretizar Cristo nos milagres cotidianos que eu realizei em Seu nome,
para Ele, sendo eu o menor.

Hoje, tornar-se pequeno quer dizer apagar-se diante da Majestade de Cristo, deixar a Ele todo o lugar na Vibração do Amor, na
Vibração do Fogo do Coração.

***

O período que vocês vivem doravante, conduzindo-os, nas próximas semanas, à mensagem do Arcanjo Miguel e de Maria, são
momentos de intensa preparação e de vivência Vibratória do seu Cristo Interior, conectando-os à dimensão do Cristo histórico.

Esta dimensão do Cristo histórico deve ser perceptível no seu Ser Interior e não através de leituras, quaisquer que sejam.

Cristo é um estado, Cristo é uma Consciência.

Ele está hoje no Logos Solar, fusionado com o Arcanjo Miguel, revelado em vocês na ‘nova Tri-Unidade’.



Fazendo sua a Vibração de Cristo, vocês levam o Cristo, vocês se tornam como Ele, como Ele disse: «O que eu fiz, outros virão e o
farão bem maior ainda em meu nome e pela minha Consciência».

É isso que vocês realizam hoje.

Tenham cuidado, contudo, com as ‘projeções’ de identificação que os fariam carregar o que vocês não têm que carregar (ou seja, um
papel histórico), mas, muito mais, um papel de Luz, de Verdade e de Vibração.

Acolher Cristo em Verdade e em Unidade é, efetivamente, e como ele disse, deixar o lugar para o Caminho, a Verdade e a Vida, a fim
de fazer apenas Um, como Ele disse: «Eu e meu Pai somos Um, Eu e a Fonte somos Um.»

Ele havia, portanto, reunificado em Si a Tri-Unidade e Ele lhes pede hoje para realizar, devido à Sua Presença no Éter, a mesma ação
e a mesma realização.

Esta realização é o que irá contribuir para estabelecê-los, ainda mais, no que o venerável Um Amigo chamou de Shantinilaya, a
Morada da Paz Suprema.

Vocês estão muito além, nesse princípio, da noção de ‘perdão’ inculcada por algumas religiões.
Vocês estão aqui em um princípio de identificação Vibratória tornando-se pequenos.

Pequeno nesse mundo, vocês reencontram a sua grandeza no Céu.

***

O retorno de Cristo, assim como Sri Aurobindo escreveu, assinala o retorno da Luz Vibral, em Majestade e em Glória.

Isso é agora.

Oh, é claro, vários seres humanos fixados e confinados nas escrituras, quaisquer que sejam, jamais reconhecerão o ‘princípio Crístico’
em vocês, como esse foi o caso durante a Sua primeira vinda.

Seja como for, aquele que está no Coração, firme na Alegria e na Presença do Cristo, sabe que ele vive a Verdade e não tem
necessidade de qualquer confirmação exterior.

Viver a Unidade e encarnar, inteiramente, a Vibração e a dimensão Cristo-Miguel, ligado à Is-Is ou Maria, a Criadora deste
Universo.

A revelação se acompanha de uma grande Alegria.

Ela se acompanha também de um ‘estado de Paz’ que os coloca na Paz com vocês mesmos e com o resto do mundo.

É claro, vários seres humanos, fechados nas ilusões e nas crenças, não irão querer viver esta Paz.

Eles irão buscar uma paz em outros lugares, nas escrituras e nos escritos mortos desde muito tempo, como esse foi o caso há dois mil
anos, porque nada mudou sobre esta Terra.

Simplesmente, hoje, o retorno da Luz Vibral é total.

***

Nós os convidamos, portanto, a viver, a partir de agora, pela Paz e pela Alegria, as suas ‘Núpcias Galácticas’, o que eu chamaria de
suas ‘Núpcias com o Cristo’. 

O casamento que vem é uma liberação.

Nunca mais haverá confinamento para aqueles que desejam ser liberados e que vivem a Vibração da Liberação.

Vocês não poderão manter um e o outro.

Ou é o Cristo, ou o não-Cristo.

Cabe a vocês decidirem, não pelo mental, não pela análise, mas, bem mais, pela Vibração real do seu Coração.



O ‘impulso da Ascensão’ e a ‘pressão da Ascensão’, em parte conectados ao despertar da Merkabah interdimensional coletiva sobre
a qual se apoia hoje o Cristo, vem despertar em vocês esta dimensão da Unidade.

É um estado Vibratório, é um estado de Consciência Unificada.

Cabe a vocês acolherem, cabe a vocês portá-la e cabe a vocês manifestá-la.

***

As palavras tornar-se-ão cada vez mais supérfluas, nesse mundo.

Aliás, as circunstâncias ligadas aos elementos farão com que, durante este período, várias coisas exteriores sejam limitadas,
pela manifestação dos elementos, convidando-os a um ‘acolhimento de Cristo’, convidando-os a uma ‘Interiorização’ e, portanto, a
uma ‘captação da dimensão do Cristo-Miguel’, devolvendo-os à sua Liberdade e à Alegria do seu ser, liberados da influência desta

Dimensão dissociada, da influência do sofrimento, ainda onipresente sobre esta Terra.

O sofrimento é unicamente o ‘Fogo por atrito’, procedente da personalidade, aquela que quer se apropriar e que não está na doação.

Vejam, sobre esta Terra, onde levaram os ‘jogos das forças’ que nós chamamos de sombrias ou opostas ao Cristo, mesmo se estas
se denominaram, de algum modo, religiões ou preceitos e princípios que queriam conduzi-los ao Cristo.

Ninguém pode conduzi-los ao Cristo além de vocês mesmos, na humildade, na simplicidade, no acolhimento e na Paz.

Porque Cristo é Paz, definitivamente Paz.

Porque Cristo é Alegria, definitivamente Alegria.

O Seu verdadeiro nome não é Cristo, mas Ki-Ris-Ti, que significa ‘Filho Ardente do Sol’.

Aquele que reconectou o seu Sol Interior e o Sol exterior Vibra no Fogo do Amor, no Fogo do Céu, no Fogo da
Verdade.

O ‘Fogo da Verdade’ não pode se adequar de modo algum ao ‘Fogo Prometeico’ ou ‘Fogo Luciferiano’.

O Fogo do Céu vem queimar o que pertence ao Fogo Prometeico, ao Fogo da Ilusão, ou seja, à ‘matriz falsificada’, mental e emoções
incluídos, propiciando um estado de estabilidade e de Alegria Interna, manifestada no exterior pela sua irradiação, pelo

seu abandono, pelo seu Estado de Ser.

***

As partículas Adamantinas, aglomerando-se cada vez mais sobre esta Terra, como em suas estruturas, permitem, pela ‘ressonância’, a
manifestação de Cristo no Éter e, portanto, no seu Coração.

As partículas Adamantinas revelam, em vocês, o seu pleno potencial da Unidade.

Isso apenas pode apenas acontecer, inteiramente, na Paz e na Alegria.

Vocês devem, para isso, se tal for o seu destino, abandonar-se inteiramente à Luz e a Cristo.

Assim, Cristo-Miguel irá verter, pela sua cabeça e, sobretudo, pelo seu Coração, o Fogo do Céu ou a ‘espada de Miguel’, transfixando
então o seu Coração para conduzi-lo a viver a Unidade.

Alguns místicos (e eu mesmo, mesmo eu não tendo frequentemente a oportunidade de falar disso em minha vida) foram transfixados
pela ‘espada de Miguel’, a espada que abre o Coração.

É isso que vem a vocês, doravante.

É por isso que o Cristo disse que ele voltaria com a ‘espada da Verdade’.

A ‘espada da Verdade’ é destinada a cortar o que é ilusório, o que é efêmero.



Ela vem tocar o seu Coração, abrasá-lo e acendê-lo, ativando em vocês, de maneira sincrônica e total, o Coração, a
Coroa Radiante do seu Coração e a Tri-Unidade.

A ‘espada de Miguel’ irá se verter sobre a Terra pouco depois da sua intervenção de 17 de dezembro.

Se você mesmo, naquele momento, estiver na recepção e na Paz, o Fogo de Miguel, pela sua espada, abrirá as portas de Cristo em
vocês, inteiramente.

***

Aí está a mensagem que, como Melquizedeque da Terra, Ele me incumbiu hoje de transmitir a vocês.

Estejam na Paz, estejam com Ele, n’Ele, a fim de que Ele esteja em vocês.

Cristo, Ki-Ris-Ti, é a sua Dimensão.

Nesse sentido, vocês foram chamados de Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz Vibral, manifestando a Graça, permitindo
o retorno de Cristo.

Bem amados Irmãos e Irmãs em Cristo, se houver, com relação ao quadro da minha intervenção específica de hoje e somente com
relação a isso, questionamentos, então eu me tenho ainda à sua disposição.

***

Questão: o ponto Ki-Ris-Ti das doze Estrelas pode nos ajudar a viver esse processo?

Irmão, isso foi chamado de ‘Caminho de Cristo’.

Quando Uriel lhes disse que o ‘Caminho de Cristo’ era a ativação das doze estrelas em uma sequência lógica, esse é o ‘caminho de
Cristo’.

Obviamente, o coroamento, falsificado, como um ‘coroamento de espinhos sanguinolentos’ sobre a fronte de Cristo, corresponde a
esta Verdade inefável do seu próprio coroamento.

Esse coroamento não é um coroamento de espinhos, mas um coroamento de Luz.

Cabe a vocês vivê-lo.

Agora, o ‘Espírito do Sol’ tendo sido liberado, é-lhes possível, eu os lembro, acolher a Luz Vibral Cristo em Unidade e em Verdade, a
cada manhã, voltando o seu peito para o Sol.

A conexão à Merkabah interdimensional lhes é também possível a fim de religá-los ao Éter de Cristo, presente, ele também,
nesta Merkabah interdimensional.

Lembrem-se também de que o mais importante é a humildade, a simplicidade, permitindo-lhes encontrar o Caminho, a Verdade e
a Vida.

***

Questão: por que Cristo faz parte das Estrelas de Maria, entidades de energia feminina?

Irmã, porque Cristo, na Sua Vibração Cristo-Miguel, é portador da Vibração do Pai e da Mãe.

Ele é então, como tal, a Estrela, ao mesmo tempo a polaridade que vocês chamariam de masculina e feminina.

Ele é o Andrógino Primordial, reencontrando a Sua Essência.

Ele é, portanto, parte integrante das doze Estrelas.



***

Questão: ser investido da energia Crística a partir de 17 de dezembro vai mudar o quê?

O que há no sentido desta questão com relação à mudança?

A mudança que vocês vivem lhes foi anunciada por vários profetas.

Eu mesmo, eu disse e anunciei o que iria chegar.

Vocês estão nos tempos da realização da profecia, na sua totalidade.

Assim, portanto, somente o Coração, doravante, deve guiá-los.

Cristo irá guiá-los também nas mudanças que ocorrem, desde agora, sobre este planeta.

Em Cristo não há questionamentos.

Há Presença, como lhes disse o Arcanjo Uriel.

Naquele momento, a reversão, ou seja, a passagem do efêmero para a Eternidade, pode acontecer.

Somente a personalidade pode ter medo do que quer que seja que se desenrole no plano visível para vocês.

Cristo e o Coração Ardente não se importam com o que se desenrola no exterior porque, naquele momento, a ‘porta da Eternidade’
está aberta e ela está no Coração e em nenhum outro lugar.

É nesse sentido que todos aqueles, entre os Irmãos e as Irmãs que se recusarem a abrir o Coração, viverão coisas difíceis.

Essa não é a escolha da Luz, essa não é uma punição da Luz, mas uma ‘incapacidade’ ou a ‘não-vontade’ dos seres para juntar-se à
Luz.

***

Questão: o que é daqueles que estão completamente na ignorância atualmente?

Irmã, de qual ignorância você fala?

A Consciência, a Vibração, a abertura da Consciência, por intermédio das Lareiras, são vivenciadas, onde quer que vocês estejam
sobre esse mundo.

Mesmo se você não estivesse, no sentido da personalidade, a par disso, a Vibração da Luz está aí, para todos.

Estar a par não quer dizer nada.

Há Vibração, ou não há Vibração.

A uma certa data, que resta a especificar, ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, que ‘não sabia’.

E aí, eu não falo mais de Vibração, eu falo do que é evidência.

Esse momento está doravante muito próximo.

Ele será apresentado depois da evidência, porque visível por todos, um tempo.

Esse tempo será o tempo final da Redenção.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade e em Cristo, o que eu posso lhes desejar de melhor senão a Paz de Cristo, em Unidade e em Verdade,
pela Vibração do Fogo do Coração e do Amor.

Amem.

Sirvam.

Irradiem.

Levem a Luz de Cristo, em Unidade e em Verdade.

O Conselho dos Melquizedeques lhes rende Graças.

Nós lhes dizemos até muito em breve.

Vão em Paz.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. 

Então, eu os escuto e sou todo ouvidos.

*** 

Questão: os filhos são da mesma origem estelar que os pais?

Mas por que você quer remeter as leis hereditárias nesse nível?

Isso estritamente nada tem a ver.

Vocês podem estar casados entre um «golfinho» e uma «águia». 

Do mesmo modo, seus filhos não têm absolutamente a mesma origem estelar e ainda menos Dimensional. 
Vocês reencontram, simplesmente, como filho, seres com quem vocês estiveram ligados pelo sangue, no plano kármico, ou seja, que

vocês têm sempre, como filho, como dizer..., pessoas com quem houve alguns pequenos problemas, no passado. 

O fato de que eles sejam seus filhos é para permitir “reparar”, uma vez que vocês sabem que é uma Ilusão, o seu próprio karma. 

Mas esta Ilusão, não havia ‘leis de ressonância e de atração’, havia 'leis de ação e de reação’ e foi necessário que elas se
estabelecessem, aí está. 

Mas, agora, a origem estelar e a origem Dimensional, as ‘linhagens’, estritamente nada têm a ver com qualquer filiação ou noção
sanguínea presente sobre esta Terra, estritamente nada. 

Jamais esqueçam, mesmo se for difícil de integrar, que as relações que vocês construíram sobre a Terra são estritamente efêmeras,
elas duram o espaço de uma vida, no máximo, não é? 

Se vocês soubessem o que vocês reencontrariam, como filhos ou como pais, vocês seriam talvez um pouco mais cautelosos com
relação a isso. 

Portanto, vocês os reencontraram para resolver algo, mas, depois, lá em cima, vocês nada têm a resolver.

*** 

Questão: Sananda poderia ter sido criado no mundo do imaginário?

Mas não, é um ser real que viveu há pouco mais de um século e meio e quando ele morreu, ele foi persuadido de ‘estar realizado’. 

E há alguns seres que viveram justamente neste imaginário e se encontraram projetados no astral, ou seja, no ‘imaginário’ e eles
recriaram as circunstâncias pseudo-iniciáticas neste imaginário, que se inscreveram no imaginário dos seres humanos.
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Mas o imaginário nada tem a ver com a Verdade. 

Não confundir o ‘imaginário’ com o ‘imaginal’ [relativo a “imago” – metamorfose dos insetos], nada tem a ver. 

Em outros termos, não é preciso tomar bexigas por lanternas. 

O problema da humanidade é que desde milênios houve um astral planetário no qual se criava tudo o que iria se precipitar nesta
Dimensão onde vocês estão, que é também a 3ª Dimensão, ou seja, o astral, mas física. 

E havia seres que estavam nos planos ditos ‘intermediários’, ou seja, em particular, os Arcontes e os Annunaki, que modelaram, de
algum modo, as suas Crenças, e eles dominavam perfeitamente esta tecnologia. 

E nós, como vocês sabem, perturbamos um pouco o plano deles, desestruturando totalmente o astral planetário, já desde a
revelação das primeiras chaves Metatrônicas e nós terminamos a limpeza há pouco tempo. 

Portanto, sim, no imaginário pode-se reencontrar o que se quer.

Vocês podem reencontrar o Lobo Fenris [lobo gigantesco que reina no mundo dos mortos], vocês podem reencontrar Ahriman [príncipe
do mal, para os antigos persas]. 

Tudo o que é construção ligada aos pensamentos de alguns seres, que eles tenham existido ou não, é um remanescente no nível do
que é chamado de ‘astral’ e, portanto, isso pode ser nutrido pelos seus próprios pensamentos. 

Aí está, muito simplesmente.

***

Questão: do mesmo modo, poder-se-ia reencontrar um personagem como Robinson Crusoé?

Mas, por que não?

E aliás o próprio de toda leitura, é fazer trabalhar o ‘imaginário’, parece-me, ou o ‘emocional’ ou, em algum lugar, alguma coisa, em
todo caso, que vai criar, realmente, no astral, uma existência própria, simplesmente, e que os seres vão se ligar neste astral, vão

literalmente ter a possibilidade (no antigo tempo, antes que se limpasse tudo isso) de se conectarem energeticamente,
Vibratoriamente, emocionalmente e visualmente com o que existe no imaginário. 

São, aliás, os reservatórios de forças a que se chama de ‘egrégoras’ e essas egrégoras jamais serviram à Luz, jamais.

Seja Cendrillon, Peter Pan, Mickey Mouse, também os mestres da Loja Negra.

Eles estão aí para fazer sonhar e para impedi-los de aceder ao quê?

Ao que vocês são, em Verdade.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o Verbo?

O Verbo é uma palavra que aparece nas primeiras frases da Bíblia. 

São João também falou nela: "No início era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus". 

O Verbo é o Sopro que anima a vida.

Então, há vários Sopros.

Há, sobretudo, o que é chamado de Verbo Criador. 
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que, quando, por exemplo, vocês dizem: «o dia está bonito», mesmo se estiver feio, ele não vai ficar bonito, no entanto,
não é? 

O Verbo não é Criador. 

Agora, se vocês disserem: «o dia está bonito» e as nuvens se vão, vocês têm o Verbo Criador, ou seja, a potência do Sopro original,
o Verbo, tal como o apresentou Cristo em algumas curas que foram efetuadas: «Levanta-te e anda» ou quando ele ressuscita aquele

que morreu, etc., etc.. 

Agora, para além deste aspecto transcendental, digamos, vocês têm o Verbo Criador, que é, sobretudo, ligado à reconexão consciente
e efetiva da capacidade para combinar a Energia nas suas próprias palavras. 

Há, atualmente, sobre a Terra, presentes ainda atualmente, três línguas que são as línguas que têm a propriedade Vibratória real, são
as línguas como, por exemplo, o Hebraico, mesmo estando em parte deformada, há o Sânscrito e há o Aramaico.

São as línguas que possuem, pela sua pronúncia, a Energia correspondente à pronúncia. 

Não é de modo algum a mesma coisa na totalidade das línguas sobre a Terra. 

Por exemplo, quando vocês falam o automóvel, não há ‘energia automóvel’ que está aí.

Eu tomei uma palavra que quer dizer não importa o que, mas existe um Verbo Criador, uma vez que a Criação, como lhes disse Anael,
é Som, antes de ser Forma e Cor. 

O Som é portador, ele também, de uma Vibração, isso vocês sabem sobre a Terra, mas, simplesmente, mesmo nos mundos
Unificados, o Som é um ‘arranjador’ que permite a estruturação da forma e da cor.

É isso que vocês reencontram. 

Para vocês, o Verbo Criador é, por exemplo, ser capaz, pela voz ou pelo pensamento também, de criar a sua própria realidade. 



Então, não é apenas o pensamento criativo, é verdadeiramente a eficácia na linguagem corrente e na sua língua corrente, de ter uma
Vibração que é muito mais ativa, de algum modo. 

Inicialmente, ‘o Verbo Criador é o Sopro Criador’, mas esse Sopro tornou-se Verbo. 

O verdadeiro Verbo é o que se chama de ‘língua matricial original’, que é falada em algumas Confederações Intergalácticas dos
mundos livres, em alguns setores dos universos, que têm (em particular no nível dos mestres geneticistas, seja das Plêiades, seja

de Sirius) a particularidade de agenciar, pelas Vibrações sonoras, as formas e as cores.

***

Questão: o DNA existe unicamente na 3ª Dimensão ou nas outras Dimensões?

Não, o DNA existe em todas as Dimensões, mas não há a representação que vocês têm, nem a constituição que vocês têm. 

É uma ‘codificação Vibratória’ que vai além do aspecto puramente fisiológico, qualquer que seja a Dimensão. 

Agora, não pensem que há um DNA que é o mesmo que aquele que vocês têm.

Existem DNAs não falsificados, mesmo na 3ª Dimensão, com fitas de DNA muito mais importantes do que as que são as suas
atualmente, que foram as nossas. 

No nível da 3ª Dimensão Unificada é eminentemente complexo, segundo os setores dos universos, mas há, como dizer..., ‘pares’ de
DNA muito mais importantes do que as duas fitas de DNA que existem sobre a Terra.

*** 

Questão: no âmbito da falsificação, os Arcontes retiraram as fita de DNA?

Sim, mas eles não agiram diretamente sobre o DNA, eles passaram por forças eletromagnéticas muito mais consequentes do que
jogar com o DNA. 

Efetivamente, houve necessariamente uma ‘limitação’ do DNA, quanto ao número de fitas, mas que é inicial à falsificação.

*** 

Questão: há uma relação entre as 12 fitas de DNA e os 12 corpos?

Inteiramente, sim, é claro. 

Vocês foram limitados, nós fomos, todos, limitados a 7 chakras, que é um sistema incompleto. 

O sistema completo, seja nas Dimensões chamadas de 3ª Dimensão Unificada ou nas outras Dimensões, recorre a uma constituição
em uma base de 12. 

Agora, a própria estrutura do DNA nada tem a ver nos mundos em carbono aqui e em outros mundos em carbono em outros lugares,
mas é sempre a noção, como dizer..., é complexa, a noção de emparelhamento, de encaixe, se quiserem, de ‘tijolos’ [blocos], juntos,

mas esses tijolos têm aspectos multidimensionais que não existem nesta Dimensão.

Mas é eminentemente complexo e eu não vejo interesse de se saturar com isso, ainda mais que, quando vocês penetrarem as esferas
do Estado de Ser, este conhecimento, ele é inscrito diretamente no seu Coração. 

Portanto, não vale a pena mentalizar isso, de nada serve, isso em nada avança com relação ao trabalho que vocês têm que fazer
agora.

*** 

Questão: as nossas duas fitas de DNA eram suficientes para fazer funcionar os nossos 7 chakras?

Cara amiga, a partir do momento em que você está encarnada nesse mundo, que você seja um ser humano, que você seja uma
espécie de robô, você terá sempre 7 chakras. 

Agora, os chakras funcionam em níveis diferentes. 

Portanto, os 7 chakras são um ‘mínimo vital’, digamos, nesta Dimensão. 

Aí está o que se pode dizer, mas o DNA está ligado a estruturas específicas.

É uma estrutura fisiológica, mas está sob a dependência de alguns chakras e não de todos os chakras. 

Mas eu não vejo interesse em saber isso.

*** 

Questão: no passado, eu assisti a canalizações que de certo modo me esvaziaram. Por quê?

Oh, é muito simples, cara amiga.



Como eu sempre disse, o processo de canalização não é uniforme, não é sempre similar. 

Há seres que são realmente médiuns que canalizam os seres de diferentes planos.

Há os que não sabem mesmo a qual plano eles telefonam, porque os ‘circuitos de comunicação’ foram abertos. 

Vocês viram o florescimento de canais desde uma geração.

Isso correspondeu, a grosso modo, com a abertura do primeiro portal Intergaláctico, em agosto de 1984.

Naquele momento, os canais começaram a aparecer. 
No início, eles canalizavam os seres mortos e que tinham informações a dar e, depois, chegaram outras Consciências, digamos. 

Mas essas Consciências não estão todas estabelecidas na Luz Vibral, algumas estão estabelecidas nos planos ditos ‘intermediários’. 

E, enfim, há alguns seres que absolutamente nada canalizam e, entretanto, eles falam, não é? 

Portanto, a diferença é essencial, e você a constatou, ao menos eu espero, comigo, e também com os outros, é preciso dizer, quando
nós descemos dos planos da Luz Vibral: nós lhes trazemos a Consciência e a Energia, nós não as tomamos, não é?

Nós os nutrimos, nós não vimos nos nutrir, é toda a diferença. 

É o único modo que vocês têm de fazer a diferença, porque, mesmo um verdadeiro canal, ele vai receber informações e, até agora, as
informações passavam sistematicamente pelo chakra da Coroa, é claro.

Mas o que se chamam de ‘forças astrais’ ou de ‘forças da Sombra’ passavam também pela Coroa.

Tudo depende da ‘qualidade Vibratória’ do ser que recebe. 

Agora, se o ego não estiver purificado ou pacificado, efetivamente, ele vai canalizar, mas o que ele vai canalizar virá se nutrir da sua
própria Presença e da sua energia etérea e, por vezes, até mesmo da sua alma. 

Portanto, vocês devem estar vigilantes.

Quando eu lhes digo, não creiam no que eu lhes digo, tentem sentir também como vocês estão depois, ou no dia seguinte. 

Vocês sentiram uma Consciência diferente ou vocês se tornaram completamente vazios?

Porque, aí, isso é muito perigoso. 

Mas também se pode considerar, por exemplo, que mesmo eu, com o que eu lhes trago, há a minha Vibração que não corresponde
para alguns, então, eles também vão se sentir mal. 

Portanto, não é preciso julgar, mas é preciso tirar, de algum modo, as conclusões do que lhes chega. 

Há também, às vezes, o inverso.

Há, por exemplo, Anjos muito específicos, eu não os citarei no nível dos nomes, mas que, a um dado momento, insuflaram sobre a
Terra Energias colossais através de alguns médiuns, de alguns canais.

Mas esta Energia colossal podia desestruturar, em um primeiro momento, os primeiros seres que os encontraram, porque eles não
estavam prontos.

No entanto, eles não eram negativos, eles não eram da Sombra, mas havia um ‘desequilíbrio’ de ajuste, o que é muito menos frequente
agora.

Porque, se vocês estiverem um mínimo abertos no nível Vibratório, entrando em um espaço, vocês irão sentir a atmosfera, mesmo se
vocês não conseguirem colocar palavras.

*** 

Questão: para que serve reencontrar uma linhagem?

Não, de nada serve querer reencontrá-la.

Ela se manifesta a vocês a partir do momento em que vocês penetram nos despertares das suas Coroas, como já foi dito desde um
ano. 

Portanto, as linhagens vão se despertar e se revelar a vocês, mas, uma vez que se saiba, efetivamente, isso de nada serve. 

Simplesmente é o ‘testemunho’ de que um dos seus Pilares ou uma das suas quatro linhagens ou um dos elementos está
perfeitamente desperto, simplesmente.

Mas é tudo, isso cessa aí. 

Então, não é que isso sirva, simplesmente será, no seu processo de transformação, um ‘indicador’ sobre o caminho. 

Do mesmo modo que o som da alma é um indicador, assim como a percepção Vibratória no nível de uma das três Lareiras é também
um indicador, mas, para que serve?

Serve para serem o que vocês são e o que vocês se tornam.

*** 

Questão: é oportuno se ocupar hoje de problemas transgeracionais?

A questão é pouco específica no nível da resposta. 

Há seres que estão sujeitos ao que se chama, ao que vocês chamam, de ‘conflitos de linhagens’ ou ‘conflitos transgeracionais’, que
vão se manifestar de diferentes modos: fisicamente, psicologicamente, hereditariamente, de múltiplos modos. 

Agora, nem todo o mundo é atingido por um conflito transgeracional existindo no passado.



Alguns seres são totalmente impermeáveis a esse gênero de influência. 

Isso não tem mais interesse agora, então?

Nenhum, exceto se você for afetado diretamente, Vibratoriamente, por isso. 

Agora, qualquer técnica que quiser ir cavar no passado para elucidar um presente é, eu diria, quase uma ‘heresia’ com a Luz
Vibral que está aí, que é a Luz da Graça, do Perdão e da Transformação.

Tudo está aí, portanto, se vocês não forem afetados diretamente por um conflito de natureza transgeracional ou familiar, que não é
necessariamente um conflito transgeracional, por um segredo de família, por exemplo, por que querer ir remoer essas coisas? 

De qualquer modo, todas essas noções estão sendo transmutadas pela Luz.

A Inteligência da Luz é muito mais importante. 

O perigo que eu quero evocar com isso é que vocês ‘contradizem’ o estabelecimento das suas Coroas. 

Foi-lhes dito «Hic e Nunc», ou seja, «Aqui e Agora», por conseguinte, há duas maneiras de encarar o truque.

Ou você diz «eu sou perturbado no meu Aqui e Agora porque minha bisavó falhou com meu primo em terceiro grau», não é? 

Eu digo não importa o que, é claro, hein?

E você se sente ‘desestabilizado’, você sente que há uma influência e uma ressonância. 

Se você chegar a se colocar no Aqui e Agora, inteiramente, isso não terá mais influência, pela ação direta da Luz Vibral.

A Luz Vibral é Inteligência, nós o dissemos.

Ela é capaz de tratar, de fazer desaparecer tudo o que é da ordem da Dualidade, isso é uma verdade total. 
Há seres, hoje, que experimentam curas espontâneas de coisas que teriam sido fatais antes, simplesmente pela Luz Vibral.

Eles não quiseram curar algo, eles simplesmente se colocaram no Interior dos ‘quatro Pilares’, que são as quatro Energias dos quatro
elementos, e a Luz Vibral fez desaparecer o que devia desaparecer.

*** 

Questão: o ego não corre o risco de fazer crer, erroneamente, que temos acesso à Luz Vibral?

Perfeitamente, isso se denomina a ‘Ilusão Luciferiana’, aliás, a Ilusão do ego espiritual.

Mas não se pode ser enganado, porque a Luz Vibral tem efeitos Vibratórios. 

Nós o repetimos milhares de vezes desde anos: se vocês não tiverem a Vibração, o que isso quer dizer?

Não Vibra. 

E se não Vibrar, o que isso quer dizer?

Que não é a Luz Vibral.
É muito simples: Vibra ou não Vibra.

O Coração Vibra ou o Coração não Vibra.

A Coroa da cabeça Vibra ou ela não Vibra.

Tudo o que se manifesta, fora dessas Vibrações, não é do domínio da Luz Vibral, o que quer que seja ouvido, percebido ou visto.

É do astral, não Vibral.

A Luz Vibral é Vibração.

A Consciência, quando começa a aceder aos estados Unitários, mesmo temporários, torna-se Vibral, é tão simples assim.

*** 

Questão: todas as terapêuticas são do domínio da Ilusão de natureza Luciferiana?

Vocês já estão em uma Ilusão Luciferiana, uma vez que foram falsificados, todos vocês, não é? 

Agora, enquanto se estava sujeito às leis da Dualidade, era obrigatório recorrer a técnicas da Dualidade, para tratar. 

Hoje, nem todos vocês estão ainda na Unidade, não é?

Vibratoriamente e em Consciência.

Portanto, vocês são ‘obrigados’ a terem técnicas.

Agora, se você, a título individual, você alcançar o Estado de Ser, você chegar ao Estado de Ser, todas as patologias que você tem
irão desaparecer. 



Mas você vai poder fazer desaparecer as patologias do outros, com a Luz Vibral?

Não, por uma razão que é muito simples, é que a Luz Vibral apenas pode se abrir do Interior.

É você que dá o último passo. 

Portanto, a partir daí, se vocês forem terapeutas, será extremamente diferente para cada terapeuta. 

Há terapeutas que vivem a Luz Vibral e, vivendo a Luz Vibral e os estados de Unidade, há os que não vão mais poder voltar a descer
na Dualidade para tratar, e outros que vão poder isso.

É muito variável.

*** 

Questão: como fazer para ajudar o outro a tomar Consciência de tudo isso?

Com que direito você quer ajudar o outro, se ele nada te pediu? 

Você poderá sempre falar a ele dos seus estados de Estado de Ser, você poderá sempre falar das suas Coroas Radiantes, ele vai
olhar para você como um extraterrestre, não é? 

Então, o que você quer fazer nesse caso?

Não há nada possível.

Há duas humanidades que se separam, vocês ali nada podem, é assim.

Há seres que não compreendem o milionésimo do que vocês vivem.

Está a mil milhas das preocupações e da vivência deles.

Como vocês querem ajudar esses seres? 

À parte estando vocês mesmos no que vocês são, mas sem procurar o que quer que seja mais, porque, se vocês começarem a falar
para eles dos seus zumbidos nos ouvidos, se começarem a falar-lhes das Vibrações que vocês têm sob os pés, na cabeça, no

Coração, eles vão enviá-los a um psiquiatra, não é? 

Então, o que fazer?

Nada.

Nada há a fazer e, se vocês tentarem fazer, vocês vão voltar a descer no nível deles.

É assim, não é sua responsabilidade, é o processo, como disse o Arcanjo Anael, de ‘decantação’, que está em curso. 

Vocês não vão todos ao mesmo lugar.

É terrível isso, é assim, como dizer..., aí está: você tem uma doença e você vai morrer, então, é preciso levar todo o mundo, os outros
não têm o direito de permanecer onde eles estão porque você, você morre. 

Ou então, você tem um membro da família que decide ir viver muito distante de onde vocês estão e, então, ele vai decidir, aquele, de
levar os outros.

Com qual direito?

Onde está o respeito à liberdade? 

Eu diria que, no final, querer agir, ter a ideia de agir sobre qualquer um, mesmo para o “bem” dele, mesmo para a Luz, é um ato de
‘magia’, não é inofensivo.

Vocês podem falar, mas não vão muito longe.

Vocês podem irradiar, mas sem qualquer vontade, sem isso, vocês recaem na Dualidade.

O melhor que vocês podem fazer é, efetivamente, Ser, para irradiar esta Luz, mas vocês não têm que decidir para onde irá a Luz,
ela sabe aonde ela vai.

E deem-se conta também de que a Luz que vocês portam, ela será insuportável para alguém que recusa a Luz, totalmente
insuportável, e ela vai se tornar cada vez mais insuportável.

Então, o que fazer nesses casos?

Bem, não se pode fazer nada, e isso se refere às pessoas próximas como às menos próximas. 

O que ali se pode?

É o período em que as duas humanidades estão ainda presentes no mesmo lugar.

E haverá os seres, por exemplo, que estão fechados em uma espiritualidade, ou ilusória, ou procedente de Crenças religiosas. 

Já existem as guerras de religião, mas imaginem que haverá seres que estão fechados nas Crenças, que serão reforçados nas
Crenças deles, pelo que acontece sobre a Terra, não é?

Que vão justificá-las ainda mais no que eles creem e há, paralelamente, seres que vivem uma transformação da Luz. 

Mas estes, eles serão chamados de Diabos, porque, para aqueles que estão nas Crenças, que não são as suas, eles estão nas
vivências que não são as suas. 



São vocês os Diabos, enquanto que vocês, vocês sabem muito bem que não há outro Diabo a não ser no interior daquele que está
em um confinamento. 

O que vocês querem fazer com isso? 

Era já similar no tempo de Cristo, não é?

Naquela época, crucificava-se, depois, queimava-se.

Mas o ser humano é assim enquanto não for revelado ao que ele é realmente. 

Eu não sei quem disse que o homem era ‘um lobo para o homem’.

Frequentemente, são aqueles que irão lhes falar de Amor, no sentido religioso, que serão os verdadeiros lobos. 

O que vocês podem ali fazer, além de se afirmarem ainda mais no que vocês são? 

De todo modo, querer agir ou ajudar é uma prova da Dualidade, porque, se vocês estiverem na realização do Si, na sua Unidade,
vocês ajudam o universo na sua totalidade, porque vocês São. 

É esse, o verdadeiro Serviço. 

Então, obviamente, enquanto se está na Dualidade, ali não havendo possibilidade de Unidade, obviamente que seria preciso dar de
comer ao indigente, obviamente, que seria preciso nutri-lo, abrigar aqueles que estiverem na rua. 

Isso vocês podem sempre continuar a fazer.

Mas, no nível espiritual, no nível da abertura que está em curso, não são realmente os mesmos processos que estão em jogo.

*** 

Questão: falsificação e Dualidade são sinônimos?

Mas há Dualidades que não foram falsificadas, quer dizer, onde a lei de ação/reação existe, mas em uma liberdade Dimensional. 

Há os sistemas Solares onde existe a Dualidade.

Vocês deixam cair um fruto, ele cai na terra, portanto, há forças eletromagnéticas gravitacionais, não é?

Mas eles não foram confinados. 

Falsificado quer dizer ‘privado da relação Consciente com a Fonte’ e ‘privado da liberdade Dimensional’. 

Os sistemas em carbono e outros sistemas são, por essência, Duais, mas Unitários pela capacidade das Consciências para não
estarem confinadas na Dualidade, para estarem presentes conscientemente, em Espírito, na Dualidade como nas outras Dimensões

Unificadas.

A falsificação é ter privado o acesso à Unidade.

*** 

Questão: há pessoas, hoje, que chegam a alcançar o Estado de Ser?

Há dezenas de milhões. 

Os povos que começam a viver, agora, desde dois anos, os estados de Estado de Ser, estão em outros continentes. 

São, sobretudo, nos países em que, pelas Vibrações (de um lado telúricas e, de outro lado, da Consciência coletiva desses países)
estão mais próximos do que vocês, no Ocidente, de viverem isso. 

Porque a estrutura do solo deles amplifica a irradiação que foi recebida da Luz Vibral e amplifica também, bem antes da Terra ser
liberada, a irradiação do ‘Núcleo cristalino’, porque há retransmissores cristalinos no solo. 

São, sobretudo, a América Latina, a América Central.
Eles têm a cabeça menos dura do que os Ocidentais e, sobretudo, o Coração mais aberto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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~ DEEM A PAZ ~

As palavras que eu vou lhes dar, sou eu quem vai dizê-las, mas necessitam de uma sintonia Vibratória com os 24 Anciões.

*** 

Então, caros Irmãos e Irmãs na humanidade presentes na superfície desta Terra, muitos de vocês, onde quer que estejam, vivem e
Vibram mecanismos de Consciência, mecanismos no seu corpo, que são, para a maior parte de vocês, novos. 

Esses sinais, essas manifestações refletem, qualquer que seja a sua localização, qualquer que seja a manifestação, um apelo da Luz
Vibral. 

De acordo com a sua capacidade para viver este apelo, a ele respondendo facilmente ou dificilmente ou então de modo algum, reflete-
se, em suas vidas e na sua Consciência, por apelos a um ‘ajuste’.

Este ajuste existe em todos os setores da sua vida. 

Obviamente, não são todos os setores que serão levados a se ajustar ou a se reajustar. 

As circunstâncias planetárias atuais correspondem a ajustes essenciais existentes sobre a Terra, sobre o Sol, na Intraterra e no
conjunto do sistema Solar. 

Vocês são parte integrante do conjunto desse sistema Solar, porque vocês ali têm um corpo.

Sua Consciência vem, talvez, de outros lugares. 

Esta Consciência, que vai se re-desvendar e se re-desenvolver aqui mesmo sobre a Terra. 

Esse re-desenvolvimento da Consciência Ilimitada que é a sua herança e a sua Essência, na sua vida limitada, dividida, reflete, aí
também, para vocês, para cada um de vocês, processos de reajustamento. 

Esses reajustamentos podem, por vezes, seja na escala individual como em diversas escalas referentes aos diversos aspectos das
suas vidas, tomar uma acuidade e um relevo importante, porque a época dos grandes movimentos chegou.

Isso é agora e se desenrola agora. 

Alguns de nós os chamaram para encontrarem a Paz, em vocês, no exterior de vocês, para darem esta Paz.

Porque é dando a Paz que se encontra a Paz. 

Quaisquer que sejam as circunstâncias, não pacíficas, por vezes mesmo desagradáveis, manifestando-se a vocês, o mais importante é
evitar entrar no que se chama de ‘reação’. 

Mas, antes de qualquer coisa, emitir a Paz, porque a Paz, a Vibração da Paz é uma das qualidades intrínsecas da Luz Vibral, mesmo
se vocês ainda não estiverem na Vibração, vocês mesmos, esta Paz é indispensável.
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*** 

A Paz não viola qualquer lei, nem desse mundo, nem da Luz Vibral.

A Paz é uma qualidade Vibratória. 

Se vocês derem a Paz, vocês estarão na Paz, o que quer que vocês tenham que encontrar. 

É um primeiro passo essencial no Abandono à Luz, na realização do que vocês são. 

Seja o que for que lhes acontecer, seja o que for que se manifestar, em vocês ou no exterior de vocês, quaisquer que sejam as
circunstâncias pessoais, sociais, afetivas, profissionais, circunstanciais de sua vida, coloquem ali a Paz e então vocês irão descobrir

que vocês estarão na Paz. 

O que se revela, o que se manifesta sobre a Terra, é o resultado da ação da Luz Vibral. 
Os elementos não pertencentes à Luz Vibral, que são o Fogo do Éter, o Fogo do Céu, o Fogo da Terra, mas que estão sujeitos ao que

se chama de ‘Fogo por Atrito’, podem manifestar Atritos cada vez mais fortes. 

Isso pode se referir aos aspectos da sua personalidade, como aos aspectos da personalidade dos seres que lhes são próximos, mas
também às construções da personalidade existentes nas diversas atividades humanas. 

O período que se abriu, e que os leva até às intervenções de Maria e de Miguel, necessita de uma coisa, é de fazer a Paz e de dar a
Paz. 

Se vocês seguirem esse simples preceito, se vocês guardarem isso, em algum lugar, em um canto da sua cabeça e do seu Coração,
tudo o que se apresentar a vocês, qualquer que seja a natureza, ali colocando a Paz, não somente vocês estarão na Paz, mas as

circunstâncias que irão se manifestar em vocês e a vocês, tornar-se-ão pacíficas.  

Aí está simplesmente o que tínhamos a lhes dizer. 

Muitos ‘Fogos por Atrito’ estão nascendo sobre a Terra, seja no nível dos vulcões, seja no nível dos climas, seja no nível dos povos ou
de alguns grupos sociais ou de alguns países.

*** 

Sua ação de dar a Paz tornar-se-á essencial.

Guardem isso presente em algum lugar de vocês.

O que quer que lhes aconteça, o que quer que se manifeste, antes de qualquer coisa, deem a Paz.

Vocês irão constatar então que o que acontece tornar-se-á pacífico, não porque o ‘Fogo por Atrito’ irá diminuir, mas porque, dando sua
Paz, o que emana de vocês é a Paz, o que emana no interior de vocês é a Paz e, na Paz, tudo é Alegria. 

Certamente, algumas manifestações entre os menos pacíficos que vão se apresentar sobre a Terra deverão, aí também, chamá-los a
dar a Paz e a estarem na Paz. 

É o elemento essencial que vai permitir a vocês, a título individual como no nível mais coletivo, atravessarem este período e
prepararem, do modo mais agradável, o encadeamento lógico da transformação. 

Nenhuma data deve alterar ou condicionar a sua Consciência. 

Seja o que for que acontecer, os sinais do que acontece serão perceptíveis, não sob forma de projeção mental, mas Interiormente, por
um sentimento misturando a iminência e a expressão desse sentimento no seu Coração, desta iminência.

Isso será muito claramente perceptível. 

Se não for claramente perceptível, serão apenas projeções. 

É muito importante fazer a diferença, nesse nível. 

Os primeiros sinais da iminência do que quer que seja tocando o seu ambiente, produzir-se-ão no Interior de vocês antes mesmo de
aparecer no exterior. 

Quando um tipo de determinado acontecimento se manifestar, vocês farão imediatamente a relação com o que vocês viveram
Interiormente.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham a lhes dizer. 

A melhor preparação é Interior.
Ela está ligada à Vibração do Coração, à Vibração das Coroas Radiantes, ao seu trabalho de conexão com

a Merkabah Interdimensional.

O Cristo está presente no Éter, ele é perceptível e tornar-se-á cada vez mais perceptível, ele também. 

Os céus são chamados a manifestar coisas evidentes, muito importantes, aí também. 

Vocês irão perceber a tonalidade, a qualidade no Coração, de preferência, sempre, por um mesmo sentimento de iminência. 

Quando da chegada desses diversos processos no Céu e sobre a Terra, ao redor de vocês como mais distante, tenham em conta o
que lhes diz o seu corpo, e não esqueçam do que vocês colocaram em algum lugar na sua cabeça e no seu Coração: a Paz. 

Se vocês respeitarem isso, é minha fé muito simples, então, o seu Fogo Interior, não o Fogo por Atrito, mas o Fogo do Coração, o seu



Fogo do Éter, será a sua garantia da integridade, da Paz e da serenidade.

*** 

Aí está o que os Melquisedeques tinham para lhes dizer. 

Eu lhes digo, quanto a mim, certamente até dentro de alguns dias ou de algumas semanas neste período. 

Nisso, eu lhes desejo uma muito boa noite. 

Vivam a Inteligência da Luz, o Abandono à Luz. 

Deixem-se levar pela onda da Luz, na humildade e na simplicidade. 

Até muito em breve.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~~ CONSCIÊNCIA FRAGMENTADA e CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~

Meu nome é RAM.

É com grande Alegria que eu volto para continuar uma série de informações entre vocês, assim como certo número de Vibrações.

Eu intervim pela primeira vez, há dois anos, nesse Canal.

A particularidade do que tenho a dizer está diretamente ligada à Consciência.

Eu me exprimo entre vocês em palavras e em Vibração.

Vamos, se vocês quiserem, abordar a passagem da Consciência fragmentada à Consciência Unificada.

Definamos, primeiramente, esses poucos conceitos.

A Consciência fragmentada é também a consciência comum, linear e dividida do ser humano, seja quem for.

Ela é, obviamente, independente das concepções, das emoções, da própria inteligência que anima um ser humano.

A consciência fragmentada é limitada ao que cai, de um lado, sob os sentidos, de outro lado sob as concepções e as percepções
inerentes ao próprio indivíduo, em sua esfera própria de existência.

A consciência limitada conhece apenas uma gama de frequência extremamente limitada do que é a Vida.

O Ego, a personalidade, evoluem nesta consciência limitada, fragmentada.

Esta consciência fragmentada não tem qualquer consciência, eu diria, da Consciência Ilimitada ou Unitária.

Pode-se assimilar também a consciência fragmentada, dissociada (aquela que o venerável Omraam chama de ‘lagarta’) a uma
consciência, por Essência, dual, funcionando de acordo com as leis extremamente precisas e minuciosas chamadas

de Atração e Repulsão.
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***

Esta consciência é uma consciência também denominada distanciativa e separativa, no sentido em que ela vai fragmentar a ela
mesma, em referência ao existente, em referência aos campos de experiências já aproximados ou vividos.

Ela está inscrita em um ‘contexto temporal’ que é aquele da história pessoal (ou eventualmente da história coletiva), mas não pode dele
se liberar.

Ela se constrói, antes de tudo, por um conjunto de crenças sobrepostas umas às outras,
denominadas educação, afetividade, emoção, relação e mesmo espiritualidade.

Esta consciência funciona por discriminação.

Esta discriminação, resultante da ‘lei de Atração e de Repulsão’, vai funcionar, antes de tudo, de acordo com os julgamentos de valores
próprios ao ego e à dualidade.

Esses julgamentos de valores levam à noção 'de bem e de mal’, inerentes à esfera mental do indivíduo, incluindo, com isso, além da
educação e das crenças, a moral, a estirpe, as regras e as leis elaboradas pela sociedade, mas também das leis sugeridas pela

própria consciência, em um nível chamado de inconsciente.

A consciência dual é aquela que permite manobrar o veículo físico e a sua vida, nesse mundo.

Esta consciência não pode sequer existir nos mundos chamados de multidimensionais, onde evolui a Consciência Ilimitada, Unitária e
total.

A consciência limitada evolui, portanto, através de crenças, mas também de sentidos e de características chamadas de ‘energéticas’
extremamente precisas, limitadas, elas também, no que são denominados corpos energéticos ou corpos sutis.

A consciência fragmentada está, de algum modo, encapsulada em um mundo fechado, mundo fechado que é aquele da consciência
fragmentada da sua individualidade, onde pode apenas penetrar o que é autorizado no plano da crença, no plano mental.

Mas, mesmo no nível da energia, esta consciência encapsulada pode apenas se deixar penetrar por uma gama específica de ondas e
de Vibrações eletromagnéticas, limitadas pelas noções de velocidade, de deslocamento.

A consciência fragmentada, enfim, está localizada geograficamente em um espaço além do tempo, que é aquele do seu próprio
organismo físico.

Em meio a esta consciência fragmentada, muitas experiências são possíveis, mas elas se desenrolam em meio mesmo a este
encapsulamento, jamais permitindo, com isso, resultar em outra coisa além do que ela é.

A consciência fragmentada é uma Vibração que eu poderia qualificar de ‘pesada’, porque ela é sempre idêntica a ela mesma, por
vezes movimentada e percebida através do que são denominadas emoções, chamando, aí também, percepções vibratórias
procedentes diretamente desta consciência fragmentada e pertencendo, irremediavelmente, à dualidade da manifestação.

***

O ser humano evolui então de maneira localizada, temporal e espacialmente, em um veículo denominado ‘corpo’, em meio a
pensamentos e conceitos, a sonhos também, pertencentes, novamente, a esta encapsulação, onde nem tudo pode ser manifestado

com relação a um referencial ordenado e coordenado, seja energético, fisiológico, conceitual ou perceptivo.

O próprio ‘princípio’ deste encapsulamento é chamado de insatisfação.

Não pode existir, na consciência fragmentada, o estado ‘estável’ de satisfação, ilustrando, mesmo na consciência comum, o
aparecimento e a sucessão de desejos diversos e variados, de diversas ordens, mantendo, por si mesmos, o encapsulamento da

consciência.

O conjunto dos desejos, sejam fisiológicos, afetivos ou de conhecimento, participa, por sua vez, da definição deste encapsulamento e
fornecendo um quadro de referência considerado como ‘imutável’, desde a vida adulta até a morte.

É neste encapsulamento ou confinamento que evolui a consciência limitada, que é aquela da grande maioria da humanidade, não
vislumbrando, aliás, que lhe seja possível aceder a outra coisa que possa sair do quadro de referência perceptivo, conceitual, sensorial,

afetivo e mental existente.



***

Neste confinamento ou encapsulamento, alguns ‘dogmas’ tiveram êxito em criar as ilusões de elevação e de vibração que permitem
aceder a percepções novas, mas não saindo desse mundo e do contexto de referência ou então ultrapassando-o muito pouco, o

bastante para dar a ilusão de uma abertura, para dar a ilusão de uma ampliação da consciência, que não é uma, uma vez que
permanece no mesmo confinamento imediato existente anteriormente.

A manifestação da consciência é, portanto, por Essência, nesta Dimensão, de tipo ‘dual’.

Ela é fragmentada e dita fragmentada porque cortada das outras manifestações existentes em outros lugares, em outros espaços-
tempo, não mais lineares ou fechados, mas abertos.

A própria característica do corpo que aloja a consciência se define por certa rigidez da forma, sem possibilidade outra que aquela do
envelhecimento e da morte, excluindo-se, é claro, a fase inicial de crescimento.

Assim, a Consciência comum habita um corpo e um único.

Ela habita um universo e um único, um contexto de referência definido, como eu disse, pelas crenças, pelas educações, pelas
afeições, vindo construir um mundo totalmente separado dos outros mundos.

De fato, é muito difícil, ou impossível, para o ser humano, funcionando com esse tipo de consciência, tornar-se a outra ou tomar o lugar
de outra consciência e de outro corpo, exceto em caso extremo e extremamente raro.

A consciência está, portanto, fechada, literalmente encapsulada, em um funcionamento fisiológico.

Os únicos espaços de liberdade que podem se encontrar estão no que são denominados as concepções, as percepções, o cérebro,
os sonhos, mas fixos em um espaço fechado que é o seu.

Pode-se dizer assim que a consciência fragmentada funciona em ‘autarquia’, em ‘reclusão’, onde o conhecimento vai passar,
necessariamente, por vias desviadas, necessitando construções e andaimes específicos encontrando-se tanto na educação como
na experiência de vida, aprendendo literalmente a servi-se do seu ambiente, a compreendê-lo, mas jamais a superá-lo de qualquer

maneira.

Isso realizou condições de confinamentos estritos.

Somente alguns seres que empurraram a concepção ou a percepção mental até uma abstração total foram capazes, sob uma forma de
‘intuição fulgurante’, de calcular, de moldar outros estados.

Eles consideram esses estados como pertencentes a outros lugares e a outras Dimensões, mas eles não imaginam, por um segundo,
que a consciência encapsulada possa penetrar, diferentemente das concepções, pelo pensamento e pelo mental, essas outras

Dimensões.

***

Vejamos agora, se vocês quiserem, a Consciência dita Unitária, Unificada.

É uma Consciência que vai funcionar de modo aberto, onde a noção de confinamento, de encapsulamento, desaparece de maneira
brutal ou progressiva, de acordo com o que for chamado de ‘resistências Interiores’presentes ou ausentes.

A Consciência Unificada tem a particularidade de funcionar além dos contextos de referência admitidos e experimentados
habitualmente.

A primeira coisa a desaparecer, na Consciência dita Unificada, é a sensação e a vivência de qualquer separação do resto.

Lembrem-se de que a comum é encapsulada e, portanto, fechada.

A Consciência Unitária quebra os grilhões do confinamento.

A Consciência Unitária não está mais limitada pelos dogmas, pelas crenças, pelas afeições, pelos sentidos, pelas percepções ou
concepções, ela é, portanto, livre para fazer um aprendizado novo e revolucionário.

A Consciência Unitária está também ligada a modificações do que eu chamaria de humor, mas isso está bem além do humor,
traduzindo-se pelo aparecimento de um estado Interior, mesmo nesse corpo, onde o elemento denominado Alegria ou Samadhi vai

aparecer.

A característica da consciência fragmentada sendo manifestar o prazer, por vezes a Alegria, em ressonância com uma Atração /



Repulsão, enquanto que na Consciência dita Unitária e vivida como tal, a Alegria é procedente dela mesma, ou seja, da Consciência, e
não de uma ação / reação exterior.

É, portanto, um ‘estado próprio’ da Consciência dita Unitária.

A característica essencial da Consciência Unitária é não mais ser dependente de um confinamento ou de uma localização espacial
e temporal limitada a um corpo.

As barreiras inerentes ao confinamento saltam umas após as outras, propiciando, assim, modificações capitais do funcionamento,
tanto das percepções como das concepções, como das afeições ou ainda da ‘resolução das crenças’ que, até o presente, eram os

quadros de referência que se tornam caducos e obsoletos.

***

A Consciência Unitária é marcada, também, pelo aparecimento de Vibrações, bem além do que é chamado de circulação da energia
habitual nas estruturas etéreas ou outras.

A Consciência Unitária é uma Vibração muito mais rápida, se é que podemos falar assim, feita de manifestações de tipo ‘Fogo’,
aparecendo em lugares precisos do corpo em um primeiro tempo, generalizando-se no conjunto do corpo e conduzindo, em um

momento específico, para outra reversão que permite superar, até mesmo, os limites desse corpo fisiológico, para dele se extrair e
ainda sair dos mundos da dualidade, quaisquer que sejam, visíveis e invisíveis.

A Consciência Unitária não é uma concepção, ela não é, tampouco, um conhecimento no sentido intelectual.

Ela é, antes de tudo, uma vivência que vai bem além da percepção comum, conferindo então, ao ser que a experimenta e que a vive,
um ‘acesso multidimensional’, permitindo-lhe não mais funcionar de acordo com os quadros de referência específicos do cérebro
humano limitado, mas, efetivamente, aí também, em uma multidimensionalidade ou em um aspecto, se preferirem, de multitarefa,

permitindo realizar, ao mesmo tempo, contatos multidimensionais exprimindo-se na realidade comum.

Isso, obviamente, estritamente nada tem a ver com o que pode acontecer na consciência comum, que iria contatar o aspecto invisível
desta consciência ordinária, chamado, por vocês, de ‘mundo astral’.

A Consciência Unitária é Vibração, mas ela é também silêncio, silêncio de tudo o que fazia os constituintes da consciência comum:
silêncio do mental, silêncio das crenças, silêncio das palavras, silêncio das afeições e silêncio, obviamente, dos desejos.

***

A passagem de uma consciência à outra, além, é claro, do primeiro despertar, permite tomar consciência e perceber o que a maior
parte dos ensinamentos orientais vulgarizou sob a palavra de Maya ou Ilusão.

Tornar-se Ilimitado, tornar-se Consciência Unitária, dá acesso à Verdade da Ilusão do mundo, que não é vivida como conceito, mas
como Verdade estabelecida, permitindo dissolver literalmente tudo o que é procedente da dualidade, das experiências anteriores, das

crenças, dos afetos, das percepções e das concepções.

A Consciência Unitária, de fato, não pode mais se definir por um quadro nosológico [explicativo] fechado ou fragmentado.

A manutenção da Ilusão é, contudo, possível, como o experimentaram vários seres despertos que mantiveram um corpo na Ilusão, a fim
de testemunhar ou de irradiar, no silêncio, a sua nova qualidade de Ser, chamada de ‘estado multidimensional’.

O indicador do estado multidimensional está, portanto, além das Vibrações e das percepções inerentes a este estado, marcado por
uma modificação profunda, durável e definitiva de tudo o que era comportamento anterior.

As relações existentes anteriormente entre si e os outros, entre si e um comportamento, mudam completamente.

Não é um esforço nem da vontade, nem resultante de uma análise, mas, efetivamente, decorrente da própria modificação da
Consciência no nível Vibratório.

***

Até agora, o acesso da consciência fragmentada à Consciência Unificada podia ser definido como ‘excessivamente raro’, porque
necessitava um trabalho intenso em todos os elementos que, justamente, definem e definiam a consciência fragmentada, através dos



desejos, dos afetos, das crenças, das percepções e das concepções.

A diferença essencial que existe hoje, com relação aos tempos mais antigos remontando a uma geração atrás, é que esta Consciência
dita Unificada vem ao seu reencontro.

Ilustrando isso de maneira mais acessível, eu diria que, antes, era necessário chegar do ego ao Coração, através de certa forma de
‘depuração’ ou ‘ascetismo’.

Hoje, é questão de deixar descer, já que a Luz chegou até vocês.

A problemática maior é a seguinte: um número incalculável, muito forte em porcentagem, de seres humanos, não tem qualquer
ideia, pensamento ou vontade deste estado multidimensional, resultante do encapsulamento progressivo e do confinamento vivido

a título individual, como a título coletivo, nas crenças coletivas que lhes foram impostas.

Assim, as próprias características da consciência encapsulada serão de ‘resistir’ a toda intrusão e ela irá considerar a chegada da
‘nova Consciência’ ou da Luz Vibral como uma intrusão, como um risco de dissolução, porque é exatamente disso que se trata.

E, no entanto, é exatamente o que está chegando ao conjunto da humanidade,quer ela queira ou não.

As resistências são tanto mais fortes como a consciência fragmentada que se fecha ela mesma nas crenças rígidas,
nas afeições rígidas e nas feridas por vezes muito rígidas.

A passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária se expressa, nas primeiras fases, como um ‘rompimento’ que será
tanto mais perceptível e violento quanto mais o tempo avançar.

***

Há, portanto, realmente, uma ruptura de equilíbrio total que permite a passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária.

Alguns seres humanos realizaram esse trabalho durante anos.

Eles viveram então esse mecanismo de ‘basculamento’ de maneira progressiva, que segue, contudo, cada vez mais rapidamente,
quanto mais os anos transcorrem.

Muito em breve as coisas serão profundamente diferentes, porque os seres que não tiveram a capacidade para viver a Consciência
Unitária não poderão,literalmente, encaixar a aceleração e o crescimento da Vibração da Luz nas suas estruturas.

Isso irá resultar, para eles, em um processo da própria ‘ocultação’ da consciência fragmentada, refletindo-se por uma espécie
de letargia, de sono, tornando-se cada vez mais perceptível nos tempos que vocês vão viver.

Aqueles de vocês que tiveram a oportunidade, de uma maneira ou de outra, de viver a experiência da Consciência Unificada, mesmo
sem ali estarem estabelecidos inteiramente, poderão então ter a capacidade para aperfeiçoar a sua instalação na Consciência
Unitária se, é claro, o desejo de ‘liberdade’ for maior do que o desejo de ‘manutenção da personalidade ilusória’, o que não será

sempre o caso, observem isso.

***

Os Arcanjos e, em particular, o Arcanjo Anael, insistiu longamente nesta noção capital de abandono à Luz.

O abandono é uma doação de si à Luz.

É uma espécie de capitulação, é o momento em que o encapsulamento explode, literalmente, liberando a Consciência Unitária.

É nesse sentido que, frequentemente, o venerável Omraam Mikaël Aïvanhov falou-lhes da consciência da ‘lagarta’, da Consciência da
‘borboleta’ e, por vezes, da sobreposição possível das duas no mesmo espaço-tempo.

Assim, o fato de que a lagarta se torna borboleta não necessita sempre que a lagarta morra para se tornar borboleta.

Frequentemente, os dois estados podem coexistir, um ao lado do outro.

Alguns seres, pelo próprio fato da sua programação, eu especifico não a kármica, que nada tem a ver, mas da sua própria
programação mental de medo e de confinamento, da adesão às ‘crenças obsoletas’, irá impedi-los, literalmente, de ir para essa

borboleta, mesmo reconhecendo-a, porque não há unicamente um problema de reconexão ou de reconhecimento, mas, bem mais,
porque não há uma capacidade Vibratória real, presente ou não, para se instalar na nova Consciência.



Tudo isso se desenrola atualmente, para todo ser humano, quer ele tenha consciência disso ou não, quer ele viva a quintessência
Vibratória ou o estado de Samadhi ou não.

Isso pode se refletir, mais simplesmente, por impulsos ‘novos’ no nível da alma, referentes às mudanças a efetuar, com maior ou menor
facilidade, com maior ou menor resistência.

Isso corresponde, também, para alguns humanos, a uma percepção Interior demudança.

Isso é impulsionado, diretamente, pelos tempos galácticos atuais conduzidos sobre a Terra e pelo efeito, literalmente, de 'contágio',
possibilitado pelo acesso à Consciência Unitária de um número relativamente importante de consciências humanas encapsuladas.

***

A abertura da Consciência, portanto, tem um efeito direto sobre a Vida, qualquer que seja a sua forma de expressão nesse mundo.

A Consciência Unitária vai conferir, progressivamente e à medida da sua instalação, uma ‘leveza’ incomum.

As pressões, ligadas ao exercício da atividade mental vão, pouco a pouco, desaparecer, por vezes mesmo muito violentamente.

Os apegos, os condicionamentos, as percepções vão, elas também, desaparecer, levando a própria Consciência a experimentar algo
que não se inscreve mais tão logicamente em um ambiente empresarial formal.

A aceitação da Ilusão desta Dimensão apenas irá ocorrer, quanto a ela, aceita e integrada, a partir do momento em que o Si for
alcançado, superado e transcendido, permitindo o acesso, nem que seja apenas transitório, ao Estado de Ser, mantendo a

permanência do Si na vibração do Coração, mas também na instalação da Consciência Unitária, vindo literalmente dissolver a
consciência fragmentada.

Um homem novo, uma mulher nova nasce então, induzindo transformações essenciais nos próprios mecanismos da vida nesta
Ilusão reconhecida como tal.

É para essa mudança de paradigma e de Consciência, acontecendo atualmente em um plano coletivo, que vocês serão convidados ou
confrontados.

Obviamente, alguns seres e algumas consciências encapsuladas irão recusar sair deste encapsulamento, com resultados muito
diferentes conforme as crenças, conforme os condicionamentos e conforme as afeições, podendo ir até mesmo chamar a revelação

da Luz de um fenômeno de ‘essência negra e terrível’, o que, obviamente, não o é absolutamente.

Mas isso é o próprio filtro da consciência encapsulada que considera que tudo o que cria intrusão no Interior da sua consciência vem
colocar em perigo a sua vida e a sua evolução, o que, obviamente, é uma crença e um condicionamento totalmente errôneo.

***

A humanidade vai, portanto, viver, e de maneira cada vez mais rápida e brutal, o que o bem amado Sri Aurobindo chamou de “choque
da humanidade”, com a secreção de medos, com condutas e comportamentos oriundos desta modificação.

Isso será inerente e presente ao conjunto da vida coletiva do planeta e também a título individual, em função das suas resistências
ou da capacidade individual para já estar abandonado, parcial ou totalmente, à Luz.

Essa é uma fase importante da Revelação, do que é a Luz e do que é a Consciência não confinada.

É importante tornar-se lúcido, mesmo intelectualmente, na sua consciência ainda fragmentada, sobre o que acontece, atualmente,
sobre a Terra como em vocês.

Alguns seres, eles são os mais numerosos, ainda não veem nada se mover, não veem qualquer mudança, ao passo que a mudança já
está quase terminada, ilustrando com isso as palavras dadas por CRISTO: «Aqueles que quiserem salvar a sua personalidade, irão

perder a vida. Aqueles que aceitarem a Ilusão da sua vida, irão encontrar a Vida. Será feito a cada um estritamente segundo a
Vibração e a Fé».

A fé, não em um modelo que confina, mas, bem mais, no Ilimitado da Vida, aquiescendo, assim, à própria dissolução do ego.

A ‘projeção’ do pertencimento a esse corpo ou a esta personalidade ou à sua própria identidade é um freio importante para o acesso
total à Consciência Unificada.



Como disse também, parece-me, CRISTO: «é preciso estar pronto para tudo perder a fim de tudo encontrar».

***

A consciência fragmentada e a Consciência Unitária são totalmente opostas em relação à sua configuração e ao seu mecanismo de
funcionamento.

A consciência fragmentada toma e absorve, a Consciência Unitária dá e restitui, ela é doação.

A consciência fragmentada encapsulada só concebe o Amor em sua própria esfera de encapsulamento e, portanto, por essência,
dual.

A Consciência Unitária concebe o Amor como liberdade total de espaço e de tempo, onde não pode haver uma ‘identificação’,
mesmo sendo mantida na Ilusão desse corpo e da personalidade.

São esses mecanismos que estão em curso atualmente e que vão doravante se reforçar, sem qualquer jogo de palavras, a cada dia, a
cada minuto, a cada sopro.

Compreendam, efetivamente, também, que o trabalho sobre a personalidade, em meio mesmo à consciência encapsulada, não
permite sair do encapsulamento.

Nenhuma vontade, qualquer que seja, pode extraí-los do encapsulamento da consciência.

Justamente, apenas a cessação da vontade e o abandono total é que permitem realizar o acesso à Consciência Unitária.

Isso é exatamente o inverso do que foi preconizado por alguns ensinamentos ditos ‘espirituais’, que tinham, de fato, apenas como única
finalidade mantê-los no encapsulamento, enchendo-lhes a cabeça para o acesso a uma luz unicamente presente no encapsulamento,
não permitindo de modo algum o acesso à multidimensionalidade que é, eu os lembro, a finalidade da transformação da consciência

da humanidade e desse sistema solar na sua totalidade.

***

É evidente, também, que aquele que sai do seu encapsulamento não pode convencer quem quer que seja, porque a Consciência
Unitária não pode convencer, mesmo ela tendo sido descrita, e particularmente bem descrita, em todas as técnicas oriundas do que foi
chamado de Unidade ou de monismo, em oposição ao dualismo, seja pelos místicos ocidentais ou pelos modelos mais elaborados,
presentes no hinduísmo, ou também por alguns místicos que viveram esse tipo de coisas, fora de qualquer condicionamento, mesmo

aberto.

A Consciência Unitária não pode se apoiar em qualquer marcador existente na consciência fragmentada.

Enquanto houver apoio em um marcador existente na consciência fragmentada, não pode haver manifestação completa da
Consciência Unitária.

É, portanto, um trabalho que não é um, mas, bem mais, um relaxamento, um abandono, uma doação de Si, uma parada da atividade
ilusória efêmera, vivida, no entanto, nesse corpo ilusório, porque é aqui que deve acontecer esta mutação e não em outro lugar.

***

Ainda uma vez, nenhuma vontade, mesmo a mais pura, pode permitir romper o encapsulamento da consciência.

O impulso da Vibração, o impulso da Merkabah interdimensional e da Ascensão torna-se cada vez mais presente, manifestando-se
então pela abertura, pelo final do confinamento do que é chamado de Ajna chakra, restituindo-lhes a natureza da sua Coroa, realizando

assim o apelo da Luz, chamado por São João: «aqueles que serão marcados na fronte», que serão então denominados «os
chamados».

Mas, aí também, não há possibilidade de desencapsulamento.

Há a chegada da Luz em meio ao encapsulamento, portanto, em meio à consciência fragmentada.



O próprio da consciência fragmentada, assim como eu o disse, é tomar,monopolizar e incorporar.
Ela vai, portanto, procurar 'se apropriar da Luz’, ao invés de deixá-la livremente fluir, permitindo assim superar a dualidade para

juntar-se à Unidade.

A Consciência Unitária não toma esta abertura para uma finalidade, ela aceita não fechar esta abertura e permite então realizar a
ativação do que foi chamado de chakra do Coração, de Coroa Radiante do Coração e de ‘nova Tri-Unidade’.

É apenas a partir daquele momento, e unicamente naquele momento, que poderá se realizar o Despertar total.

Alguns seres, atualmente, ainda podem estar limitados pela própria Luz, e não mais pelo encapsulamento, na primeira Vibração
chamada de ‘Coroa Radiante da cabeça’, isso unicamente a fim de mantê-los ainda na Consciência comum.

Isso dito, os próximos dias vão ver manifestar-se, para aqueles de vocês que não tiveram ainda a capacidade ou a liberdade para
aceder a esta Consciência Unitária, a fim de fazê-lo e, portanto, a fim de viver as primícias deste abandono à Luz, desta crucificação,

deste abandono do ego, da dissolução.

Seria bem ilusório crer que isso é uma morte no sentido físico, mas é, efetivamente, uma liberação da consciência desse corpo, que
fará aceitar, quando chegar a hora, a passagem e, portanto, a passagem direta na Consciência Ilimitada que vocês chamam

de Ascensão.

***

Aí estão alguns conceitos suplementares que eu queria entregar-lhes sobre a Consciência fragmentada e a Consciência Unitária.

É claro, os ensinamentos foram entregues.

Eu penso, em particular, naquele de Um Amigo, sobre o corpo de conhecimento do ‘Yoga da Unidade’, da ‘Luz’ e da ‘Verdade’.

Ele é importante.

Mas jamais esse trabalho irá lhes permitir realizar a etapa final, como nós sempre o dissemos, uns e outros, que é o abandono à Luz,
o último passo.

É o momento em que a consciência fragmentada aceita perder o seu encapsulamento.

Lembrem-se de que isso jamais será uma ‘vontade’, mas, efetivamente, um abandono.

Não é de modo algum o mesmo sentido da energia, nem da Consciência.

A vontade é uma tensão para.

O abandono é uma ausência de tensão, ocorrendo no outro sentido, aliás.

Irmãos e Irmãs, se ainda nos restar tempo, então, eu responderei às questões referentes especificamente a este aspecto que eu
desenvolvi.

***

Não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como de hábito, além da Vibração das palavras, além do silêncio, vamos agora experimentar, juntos, pela Vibração, pela Luz e
pelo silêncio, durante alguns minutos, a nossa ressonância do alinhamento em meio à Consciência Unitária.

Este será o meu modo de saudá-los, de render Graças pela sua escuta e pelo seu trabalho.

Agora.

... Efusão de energia ...



Que a Paz seja a sua Morada e que a Alegria seja a sua Expressão.

Até uma próxima vez.
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, que a Verdade esteja em vocês.

Eu volto para vocês, neste espaço.

Eu não tenho, hoje, tanta coisa a lhes dizer além de, antes, estar presente com vocês para, se isso me é possível, responder aos seus
questionamentos concernentes ao que se vive, ao que vocês vivem, permitindo assim ao maior número aproximar-se do que se vive e

irá se viver relativamente ao conjunto da Revelação, ao conjunto do acesso à Verdade e ao Coração.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Questão: o que representa o dia de 17 de dezembro?

Bem amado, o 17 de dezembro é simplesmente uma reunião especial, como cada dia, com a Luz.

Nesse dia, esta Luz será mais especificamente levada e aportada pelo Arcanjo Miguel, associado ao Logos Solar, Cristo, vindo (se tal
for a sua oportunidade, a sua Vibração e o seu Abandono para viver a Efusão Micaélica) no nível do seu Coração, permitindo-lhes

então, para aqueles de vocês sobre esta Terra que acolhem, receber o Fogo de Miguel.

Fogo Celeste, Fogo de purificação, Fogo que permite Vibrar em outra oitava o Fogo do Coração, realizando a promessa da Tri-
Unidade penetrando o seu Coração, despertando-se e acordando para fazê-los percorrer os caminhos da Graça e da Alegria.

O Fogo Micaélico apresenta diferentes aspectos.

Um desses aspectos, no nível do ser humano, é materializar a Promessa da Fonte e o Juramento da Fonte de reencontrar a sua
Eternidade, aqui mesmo, de transmutar esta matéria e conduzi-la à sua realização, além da falsificação, além da densidade fechada,

de conduzir, portanto, o seu corpo e o seu Espírito e o conjunto desse sistema solar à sua Dimensão de Eternidade.

Alguns personagens, tendo colocado seus passos sobre esta Terra, em todos os tempos, puderam se beneficiar, a título individual e
particular, desse tipo de Vibração do Arcanjo Miguel, conferindo o acesso à multidimensionalidade e conferindo, também, a fusão real

com o Cristo, e com a sua Essência e o seu Princípio.

Miguel traz a Espada da Verdade, Cristo também traz a Espada da Verdade.

Esta espada é uma espada que corta a Ilusão, que corta o que deve ser cortado e prepara o ser para viver suas ‘Núpcias Galácticas’, o
retorno aos mundos Unificados, permitindo-lhe reencontrar a Liberdade e o que ele É, inteiramente.

Aí está o que representa, nós esperamos, para muitos de vocês sobre esta Terra, esse dia especial.

ANAEL – 5 de dezembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-RfrNmiTpbIM/UX5Omw6WrnI/AAAAAAAABY8/0dycQlvhL04/s1600/000+Anael+-+05.12.2010.JPG


E eu os lembro também de que cada dia, cada instante, cada sopro é especial durante este período, porque cada um de vocês é
chamado a viver e a manifestar a Vibração da Unidade, da Luz Vibral, fazendo-os reencontrar o Amor e a Verdade, a Alegria e a Paz.

Esta intervenção inscreve-se na sequência lógica do que realizou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, Conclave Arcangélico, nesse
sistema solar, pela Graça da sua Presença e pela Graça do trabalho de vocês a vocês, também.

Ele sela assim, também, nesse dia, de maneira ainda mais marcante, a Presença do Cristo no ‘Fogo do Éter’ e no ‘Fogo da Terra’.

***

Questão: fazer amor é compatível com o fato de ir para a Unidade?

Bem amada, a liberdade do Coração confere a liberdade de ação, a responsabilidade de ação.

Não é privação de nada que floresça o Coração e o corpo.

Na Unidade e na Vibração da Unidade os atos, os comportamentos, as ações, quaisquer que sejam e quem quer que seja, vão então
se expressar pela própria ação da Graça e da Unidade na sua vida.

Obviamente, o que é chamada, em sua Dimensão e na sua carne, de fusão sexual ou de ato sexual, é uma forma (e assim foi chamada
com justa razão) de ‘pequena morte’.

Alguns seres, vivendo o despertar das três Lareiras, não podem mais, simplesmente, fusionar por esse princípio ou realizar o que
vocês chamam de orgasmo.

Outros podem realizá-lo, mas convém aceitar e compreender que, a partir do momento em que as três Lareiras estiverem abertas, toda
a energia que se derramava, antes, para a parte inferior, para a extremidade do corpo, refletindo-se por um orgasmo, subiu hoje no

nível do Coração.

Assim, portanto, de acordo com a qualidade do seu próprio Coração, de acordo com a qualidade da sua própria Unidade, o desejo
pode ser transmutado ou então ser reforçado, tudo depende do que ele irá manifestar no nível da sua vida e no nível do seu corpo.

A relação íntima é Liberdade e Liberação ou ela se torna fechamento de um ou do outro?

Isso se expressa pelas percepções do seu próprio corpo e do seu Templo Interior.

Existiram, de todos os tempos, tanto nesta Dimensão falsificada como nos mundos não falsificados, possibilidades de viver as
alquimias e os retornos à Unidade pela via sexual.

Hoje, nada disso tudo é mais necessário, nem vital.

Do mesmo modo que, no nível dos seus comportamentos, das suas ações e dos seus atos, certo número de coisas que eram
quotidianas e comuns não têm mais razão de ser, simplesmente porque a necessidade ou o desejo desaparece.

A Alegria não é nem prazer, nem desejo.

*

A Alegria é um estado de saciedade total e permanente, independentemente de qualquer ressonância exterior, fosse ela alimentar,
sexual ou outra.

Existe, de fato, na vibração do Coração, um ‘estado de completitude’ fazendo com que, frente ao que você É, em Verdade, não possa
existir qualquer insuficiência.

Assim, se a sexualidade não for o fato de preencher uma insuficiência, se ela não refletir então uma periculosidade devido mesmo às
subidas da Kundalini, então, não se prive de nada, porque toda privação, definitivamente, fecha o Coração.

Mas convém também aceitar e integrar que o ser que chega à ‘plenitude do Si’ e que toca as portas do Estado de Ser não pode mais
conceber qualquer relação sexual com ninguém, porque esta alma, naquele momento, vive um estado de orgasmo ou de

êxtase permanente.

Nessas condições, a relação sexual, mesmo a mais pura e a mais completa, faria nesse caso, e exclusivamente nesse caso, voltar a
descer os níveis de Consciência, porque recorrendo ao centro inferior cuja finalidade é, quer se queira ou não, prazer ou reprodução.

A Alegria está além do prazer.
A Alegria é uma Graça, uma Unidade e uma Graça, mesmo se alguns seres puderam, em determinados momentos de suas vidas,



experimentar estados de fusão, mesmo no nível cardíaco, pela sexualidade.

Seu retorno à Unidade passa pela ativação da sua androginia primordial.
Esta androginia, a princípio, vem modificar suficientemente os comportamentos inscritos no seu cérebro para, literalmente, vem liberar

certo número de injunções vitais ou instintivas ligadas tanto à sexualidade como à alimentação ou a necessidade do outro.

Porque, quando vocês estão Unificados, quando o Coração está inteiramente na fase em que ele atinge o estado de Samadhi,
permitindo a Paz Suprema, naquele momento, há um ‘estado de completitude’.

Não há mais qualquer falta, nem qualquer desejo do que quer que seja.

Assim, portanto, se essa necessidade ou esse desejo estiver presente, então, não resista a ele, porque ele aparecerá,
necessariamente.

A Unidade não força, a Unidade se estabelece na sua própria realidade e vem dissolver, pouco a pouco, os apegos, quaisquer que
sejam, os condicionamentos, quaisquer que sejam e, por vezes, as necessidades imperiosas existentes em alguns

comportamentos.

Mas esta ‘transmutação’ se estabelece progressivamente e à medida que vocês penetram o espaço sagrado do seu Coração, sem
qualquer dificuldade, com facilidade, como uma evidência que não é nem forçada, nem mesmo sugerida pela personalidade ou pela

alma, porque isso se torna evidência.

***

Questão: sentir, ao mesmo tempo, os batimentos cardíacos e as Vibrações do Coração indica que o Fogo do Coração não
chegou?

Bem amada, ele chegou inteiramente a partir do instante em que a ‘pulsação cardíaca’ é substituída, como lhes explicou Sri Aurobindo,
pela ‘respiração do Coração’, que é uma Verdade (*).

Naquele momento, a imersão na respiração do Coração permite, como lhes foi dito, realizar o switch da Consciência e penetrar
diretamente o que é denominado o Maha Samadhi ou a ‘Morada da Paz Suprema’ (**).

***

Questão: qual é o efeito desses movimentos Vibratórios no metabolismo?

Bem amada, é profundamente diferente, de acordo com a natureza e a estrutura de cada corpo físico, em ressonância com as
linhagens e, de maneira mais precisa, com sua constituição, referente à ‘proporção relativa’ dos elementos.

De acordo com a sua proporção predominante, de Fogo, de Terra, de Ar ou de Água, você vai manifestar modificações fisiológicas e
metabólicas que lhe são próprias.

Assim, eu não posso definir todas as modificações que podem existir em função dos elementos dominantes ou restringidos.

Elas são, entretanto, reais para cada um, conduzindo a uma iluminação Interior das suas próprias células, conduzindo ao
desaparecimento de qualquer doença e de qualquer problema.

Esse é o efeito, eu diria ‘mecânico’, da Luz Vibral em vocês e nas suas estruturas.

***

Questão: quando eu levo minha Consciência sobre o Coração, tenho uma sensação de espiral descendente.

Bem amado, isso corresponde, inteiramente, à sua própria penetração no seu espaço cardíaco, podendo se expressar por uma perda
de indicadores espaciais ou temporais, podendo se expressar, para a Consciência, na Luz, por um sentimento de ‘queda’ ou de

‘elevação’, mas que, de qualquer modo, irá refletir a mesma realidade que é o acesso ao Estado de Ser.

Há, portanto, apenas que se imergir e se dissolver no movimento ou na ausência de movimento que aparece naquele momento.

***



Questão: por que os sintomas ligados à ativação dos novos corpos não são dados precisamente?

Bem amada, é capital que cada um viva a sua experiência, o seu sentir e as suas próprias Vibrações que, obviamente, são comuns ao
conjunto dos seres que realizaram e viveram esta abertura.

Isso não foi comunicado por uma razão extremamente específica, para que, justamente, quando a hora chegar, a divulgação disso
permita confrontá-los à sua própria Verdade vivida, onde o questionamento do mental predominou.

O importante é, justamente, não a compreensão dessa vivência, mesmo se isso puder perfeitamente se exprimir através do que vocês
denominam os ‘circuitos energéticos’ ou os ‘circuitos de consciência’, porque, de fato, a energia é Consciência nos mundos

Unificados.

Nós, portanto, os deixamos viver certo número de processos sem descrevê-los uns e outros, a fim de lhes permitir vivê-los sem tomada
de partido e sem qualquer interferência do seu mental.

Quando chegar a hora, nós lhes daremos o conjunto desses sinais, o conjunto desses cortejos de sintomas, correspondentes às
novas capacidades espirituais.

Isso será realizado, se o tempo permitir, por Um Amigo, precisamente durante o seu primeiro trimestre do próximo ano.

***

Questão: o que significa «dar a Paz»? Não é aí uma ação do mental?

Bem amado, justamente, aqueles que não vivem a Consciência Unificada irão permanecer no nível do mental e irão se aperceber, por
eles mesmos, de que o que eles geram não é a Paz.

Aquele que dá a Paz, pela Vibração e pela Consciência, viverá a Paz, toda a diferença está aí.

***

Questão: têm-se necessidade de dizer «eu dou a Paz» ou a Paz emana sozinha?

Bem amado, se Um Amigo lhes disse e os convidou a «dar a Paz» e dizê-lo, é que o Verbo Criador é ativado por aqueles que, em
todo caso, vivem a Vibração Unitária.

Assim, portanto, pronunciar esta frase implica necessariamente em que a energia a acompanha, o que não é o caso para aqueles que
não vivem isso.

***

Questão: convém prosseguir as atividades artísticas nesse momento?

Bem amado, é preciso seguir, inteiramente, o que o põe na Paz, na Fluidez e na Unidade.

Para alguns, poderá ser nada fazer, para outros, talvez fazer coisas completamente triviais e comuns.

Vão para o que, em suas atividades, aumenta a sua Paz, a sua Alegria e a sua Fluidez.

Não há outra regra senão seguir o que dita o Coração, a fim de estar em ressonância e em acordo com ele.

Para cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade e sentem este impulso para parar tal ou tal coisa, outros, enfim, têm impulsos totalmente ao oposto.

Lembrem-se de que a Vibração do seu Coração lhes permite saber e sentir o que é exato e bom para vocês.

Se vocês vão ao sentido do Coração, o Coração Vibra.



Se vocês vão ao oposto do Coração, o Coração não Vibra mais.

Para aqueles de vocês que, por enquanto, não teriam acesso, inteiramente, à Vibração da Coroa Radiante do Coração, ao chacra do
Coração ou à nova Tri-Unidade ou Nova Aliança, vocês podem também confiar, antes de qualquer coisa, não nas emoções, não nos

mecanismos mentais, mas na Vibração que os habita naquele momento.

Coloquem claramente as suas escolhas e escutem o que lhes diz a Inteligência da Luz, qualquer que seja a Lareira que esteja aberta
em vocês.

Isso lhes permitirá estarem sempre em acordo com a sua própria Unidade, porque há apenas isso que é importante.

***

Questão: em alguns povos, a Paz é desejada através de diversas saudações. Existe, para nós, ocidentais, uma forma discreta
de contato com o outro incluindo esta noção de Paz?

Bem amado, a Consciência e a Vibração seguem doravante as palavras.

Deem a Paz com esta frase, sem qualquer gesto, mesmo se existirem gestos que acompanhem esta Paz, denominados, eu creio, e
dados aqui mesmo: a ‘Saudação de Orion’.

Agora, emitir o pensamento de Paz e dar a Paz na Vibração do seu Coração e da sua Unidade confere realmente a Paz, em vocês e
no exterior de vocês.

Não há nada além disso a realizar.

O que há de absurdo em dizer a alguém: «eu lhe dou a minha Paz» ou «eu lhe dou a Paz»?

***

Questão: A recitação de orações ou de mantras continua atual?

Bem amado, o que é atual é ‘o que abre o seu Coração’.

É atual o que o faz Vibrar, é atual o que o põe na Alegria, é atual o que o põe na Paz.

Compreenda efetivamente que, além das ‘egrégoras’ constitutivas do que vocês chamam de mantras ou orações, o seu estado Interior
predomina sobre a repetição ou sobre a oração.

Assim, portanto, vocês podem obter o mesmo estado Vibratório por um mantra ou por uma oração, mesmo pertencendo a algo que
não é da Unidade, porque, se vocês estiverem na Unidade, naquele momento, os seus ‘propósitos’ estarão bem além das palavras

pronunciadas e da própria ressonância em uma língua sagrada, por exemplo, do que significa um mantra.

Vocês terão transcendido e excedido o próprio significado desta oração ou desse mantra.

Assim, portanto, se, para vocês, é útil recitar tal frase ou tal palavra ou tal oração e se isso lhes abre o Coração, então, faça-o sem
qualquer escrúpulo, porque a sua Vibração, a Luz Vibral, é agora mais importante do que os condicionamentos que existiram neste

planeta.

Assim, então, imaginemos mesmo que vocês tenham prazer em repetir um mantra ou uma oração pertencente ao mundo
falsificado, vocês vão levar, a esta oração falsificada, a Luz Vibral.

Por conseguinte, vocês não vão mais alimentar os reservatórios de forças opostas, mas, efetivamente, transcender esses
reservatórios de força.

Mas, ainda uma vez, não é um mecanismo intelectual ou mental, mas, bem mais, vocês deverão seguir a ‘resultante Vibratória’ do
seu ato, da sua ação ou dos seus comportamentos, quaisquer que sejam.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou lhes dar, eu também, a minha Paz e a Paz.

Assim, portanto, agora, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou a Paz.

Até breve.

... Efusão de energia ...

************

(*) – SRI AUROBINDO (17.02.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*

(**) – SRI AUROBINDO (30.01.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/01/sri-aurobindo-30-de-janeiro-de-2010.html 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2010/06/sri-aurobindo-30-de-janei...

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=873

5 de dezembro de 2010

(Publicado em 12 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

 http://www.portaldosanjos.net 

************

http://www.portaldosanjos.net/2009/04/seja-bem-vindo.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2010/06/sri-aurobindo-30-de-janeiro.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=873
http://www.portaldosanjos.net/2010/01/sri-aurobindo-30-de-janeiro-de-2010.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html
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Mensagem do site Autres Dimensions (18.12.2010)

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=875

*

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

MARIA – 17 de dezembro de 2010

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-McmuWjfeH4s/UYhS3j7k4dI/AAAAAAAABn0/16WiErZKzIg/s1600/00Maria17.12.2010interveno.JPG
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=875


Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu estou de volta como eu o havia anunciado.

Eu volto em união Vibratória com Cristo, o Logos Solar e eu mesmo, de hoje em diante Unificados, como Maria, a Divina Criadora dos
Mundos Livres em carbono.

Nesse dia, eu anuncio o período do grande retorno à sua Unidade, pela Graça da Fonte, pela Graça do planeta que porta sua vida,
aqui na sua Dimensão.

Os véus caem um atrás do outro, levando-os, a cada dia, a uma compreensão mais justa do que vocês são, além das aparências de
sua personalidade.

Sua Consciência fragmentada, se tal for a sua Vibração, vive o período final de seu isolamento e de seu aprisionamento.

Os mecanismos Vibratórios do Supramental e da Luz Vibral, tendo irrompido de maneira progressiva no seu plano desde 1984,
encontram hoje sua plena realização. 

Vocês estão doravante conectados e religados às Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mais nada pode se opor à sua Liberação.

Existe contudo um caminho, curto, para ser completado, aí onde vocês estão, a fim de afirmar o seu testemunho da Luz e permitir aos
seus Irmãos e Irmãs na humanidade de terem fácil, ainda mais, o seu acesso possível à sua multidimensionalidade.

Eu tenho de lembrar-lhes das palavras essenciais, pronunciadas desde dois mil anos e que são, mais do que nunca, atualidade para o
que vem: «Não julguem, porque com a medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados».

Ninguém além de vocês mesmos, julgará vocês mesmos.

O peso das suas palavras e dos seus comportamentos será o seu próprio peso no momento da sua elevação.

***

A Luz e a Vibração da sua Consciência devem ser os únicos motores da sua vida sobre esse mundo.

A espada que eu porto, enquanto Cristo revelado, é a espada que redime, a espada que vem doravante transfixar o seu Coração e
torná-lo à sua Verdade eterna de Filho da Lei do Um.

Certamente, nós estamos conscientes de que os pesos dos seus hábitos e dos seus medos são ainda, para vários de vocês, freios
ainda presentes, limitando o seu pleno acesso ao seu Estado de Ser.

Pouco a pouco, esses freios são revogados e a densidade de suas encarnações se torna cada vez mais leve.

Várias percepções Vibratórias novas emergem em vocês.

Várias modificações de seu funcionamento consciente vêm transformar sua própria conduta em meio a esse mundo e a sua vida.

Miguel - 21.12.2010 - A morte do Ego, das ilusões e de tudo o que é falso

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-PuoqlJx_xw0/UXY5G0hjErI/AAAAAAAABH0/qoxPEOb6Nco/s1600/Miguel+-+21.12.2010.JPG


Como eu o anunciei também, em 29 de setembro, seus céus se modificam grandemente e o conjunto da Frota Mãe dos Mundos Livres
está doravante em fase de aproximação final de sua Dimensão e da Terra.

Ela segue seu apelo e ali responde pela Graça de seu trabalho de Luz sobre a Merkabah interdimensional coletiva que vocês
estabelecem cada dia um pouco mais.

Doravante, e como Maria lhes pediu, sua meditação ativa das 19 horas [16h00 – hora de Brasília] está centrada no Coração, sobre o
ponto IS, porque é bem precisamente por esse ponto de seu Templo corporal que a Consciência de Cristo penetra.

Esse Templo que é seu deve se tornar limpo e livre de toda crença, de toda interpretação e de todo julgamento.

Focalize-se a cada dia, a cada sopro, no meio dos quatro Pilares que são: Atenção, Intenção, Ética e Integridade.

Vocês irão se aperceber que se tornará cada vez mais fácil perceber os momentos em que o antigo se expressa e diferenciá-los dos
momentos em que o novo se expressa.

Quando o Coração se expressa, é-lhes fácil estar na Alegria, no instante, dissociados de seus hábitos de julgamento, de seus hábitos
de medos e de fragmentação.

Vocês irão aprender, durante os 40 dias em curso, a perceber claramente o sopro da Unidade e da Verdade em vocês porque esses
momentos serão preenchidos da Graça da Presença do Cristo em vocês.

Cristo e eu mesmo, de hoje em diante presentes no seu Éter, iremos estabelecer nossa morada em cada um de vocês, se o não
julgamento é seu estado, se a intenção de Graça está claramente estabelecida em seu pensamento e em sua Consciência.

Esses momentos serão cada vez mais evidentes para sentir e para viver.

Ninguém poderá se enganar porque a Presença Cristo-Miguel, em vocês, é Alegria, Fogo, Verdade, Clareza e principalmente
plenitude.

Modificações importantes em suas fisiologias e psicologias ocorrerão, de maneira diferente para cada um, em função de suas
necessidades próprias.

Lembrem-se também de que «ninguém pode penetrar o reino dos Céus se não se tornar como uma criança».

A mudança de paradigma e de Dimensão em curso necessita a plena realização do Abandono à Luz, tal como definido pelo Arcanjo
Anael.

Vocês devem escolher entre nutrir a sua personalidade ou nutrir o Estado de Ser, entre fazer frutificar o ego e a separação ou fazer
frutificar o Si e a Unificação da Consciência.

Este período de conclusão deve permitir-lhes ver claramente em vocês as brechas, as ‘zonas de Sombra’, não tanto para lutar contra,
mas mais para aquiescer à sua dissolução.

***

A problemática deste período é simples, muito simples: vocês desejam nutrir de Luz sua pequena pessoa humana ou desejam nutrir
seu Ser de Luz?

Um não pode proceder simultaneamente com o outro e isso vai se tornar cada vez mais evidente em suas vidas.

Seu comportamento é sereno ou pesado?

Vocês estão atados e fechados nos condicionamentos ou então aceitam ir plenamente e livremente para a Alegria?

Se o julgamento, os vícios de todo tipo nesse mundo, permanecerem, vocês não poderão ir para o Estado de Ser

É seu próprio julgamento e seu próprio apego ao seu Eu que os aprisionam e certamente não as Forças de Luz Unificadas.

Se vocês abandonarem as lutas de poder, de influência, os medos, então, vocês irão espontaneamente e com toda facilidade, na
Vibração da Consciência Unificada.

Isso irá se refletir por momentos de imersão cada vez mais intensos e fortes em sua própria Unidade, desconectando-os mesmo, às
vezes, de seus apegos usuais e habituais.

Vocês irão sair desses momentos mais plenos, mais alegres, mais claros.

Se vocês se opuserem, por sua própria gerência, a este estabelecimento, a sua vida tornar-se-á cada vez mais dura e repleta de
dúvidas, de incertezas, de negação mesmo de seus próprios estados Vibratórios vivenciados, aprisionando-os em si mesmos, então,

cada vez mais em sofrimento e em densidade.

Vocês mesmos, e somente vocês, irão conduzir a sua Consciência, em função desta ‘lei da atração e da Graça’ da Luz Vibral que está
aí.



Esta separação de Consciências, em Consciências Unificadas e Consciências separadas, em vocês como em cada ser humano,
levará a viver, para cada um, iluminações à vezes dolorosas.

Compreendam bem que isso não é em nada ação da Luz, mas, sim, das suas próprias resistências à Luz, das suas próprias sombras
que não podem estar presentes na nova Dimensão e na sua preparação.

Os elementos climáticos sobre a Terra irão se tornar a ilustração perfeita desta luta.
Os países, as sociedades, devem também se determinar e se posicionar na nova ou na antiga Consciência.

Isso será mais ou menos fácil segundo, aí também, as resistências presentes ou não.

***

Isso que vocês assistem é a morte do ego, a morte das ilusões e de tudo o que é falso.

É o resultado direto da nossa presença tri-Unitária no seu mundo, no seu peito.

Nós vamos aceitá-los ou nós vamos negá-los?

Esta é a única e exclusiva questão que vale a pena ser colocada.

Vocês estão prontos para morrer às suas limitações, aos seus aprisionamentos?

Vocês aceitarão se libertar sem medo?

Vocês estão prontos para deixar, em totalidade, suas cadeias, suas crenças, suas prerrogativas sociais, afetivas?

Estão prontos para entrar, sem bagagem, sem peso, na sua Unidade?

As coisas estão colocadas definitivamente, nesse dia.

Alguns vão se elevar, outros vão brilhar cada vez mais.

«Será feito exatamente segundo sua fé e sua Vibração.»

Não é mais tempo de dar meia-volta, de regressar ou de acusar.

É tempo de cumprir a Promessa.

***

Seu estado Vibratório de paz ou de guerra, pessoal como global, é a justa retribuição da Graça que vocês terão acolhido ou não.

Os preparativos estão adquiridos.

A divulgação de nossa Presença ocorre em todos os lugares sobre este planeta.

As amplitudes de Vibrações, percebidas nas três Lareiras, vão se tornar muito intensas, permitindo-lhes, se a leveza do seu Ser estiver
aí, acolher sempre mais partículas Adamantinas, sempre mais a nova tri-Unidade, realizando, de maneira cada vez mais evidente, a

nova Eucaristia, que é Comunhão com a Fonte.

É desta forma que vocês irão elevar sempre mais o seu nível Vibratório.

É desta forma que vocês irão servir mais justamente a Luz e o Cristo.

***

Reconectar a Unidade na sua Dimensão tem um preço.

Esse preço, aquele da sua Liberdade, é a crucificação do ego: morte de todo desejo, de todo hábito, de todo jogo de poder exercido
para qualquer alma.

Tornar-se Livre e Unificado, é tornar livre o outro; é não mais julgar porque somente o ego julga novamente e sempre.

Jamais, nós, Seres de Dimensões Unificadas, julgamos, senão nós não seríamos mais Unificados, em nosso aspecto.

O marcador de seu estado Unificado é, antes de tudo, seu estado Vibratório, sua percepção clara e consciente da Vibração de sua
lâmpada cardíaca.

Toda outra apreciação é essa do ego, somente do ego.



Vocês não poderão mais trapacear com ninguém, exceto com vocês mesmos e o peso será, então, sofrimento e dor.

Quanto mais seu Coração for aberto e verdadeiro, mais vocês estarão livres e em Alegria.

***

As modificações de seu ambiente usual serão, para alguns, violentas e incomuns.

Cabe a vocês apreciar se vocês o vivem, em Alegria, no Coração ou no sofrimento.

Se isso acontece em Alegria, então, isso é liberação.

Vejam além das aparências, vejam além das ilusões desse mundo, o sentido do que vocês vivem e irão viver.

Peçam nossa ajuda (*), peçam nossa Vibração.

Se o caminho de seu Coração estiver livre, então, nós estaremos com vocês, sinceramente, na Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, nesse próprio momento em que eu fusiono a Vibração Cristo-Maria-
Miguel em vocês, no seu Coração, ele sozinho, ele sabe o que é bom para ele.

Ele sozinho reconhece a Graça e a Verdade.

Consintam ao seu Coração o que ele impulsiona em sua vida.

Onde está verdadeiramente a sua prioridade?

A Luz ou os jogos de sombras sobre esta Terra?

Doravante, mais nenhuma alma em encarnação pode trapacear com a Luz.

Até agora, era possível ser chamado pela Luz, sem no entanto se eleger si mesmo no Templo Unitário e no Coração de Cristo.

Hoje, a espada da Verdade se instala sobre a Terra e mais nenhum compromisso é possível com o ego: é ele ou o Cristo, totalmente e
irremediavelmente.

Esse decreto é levado ao seu conhecimento pela sua Graça e pela sua Presença.

A Unificação, é interromper o que deve ser interrompido, é cortar os ramos mortos da personalidade a fim de que o Si e o Estado de
Ser possam desabrochar livremente e na Alegria.

A separação dos mundos e das Dimensões atinge o seu final, para vocês também, sob condição de não mais separar, dividir, de não
mais buscar fragmentar.

***

Ao se abandonar à Luz Vibral, seu futuro pessoal e individual será traçado pela Vibração que vocês portam.

Sua entidade consciente tornar-se-á consciente ao conjunto das Forças dos Mundos Livres.

Vocês serão então acolhidos e serão levados a bom porto.

Aqueles que estarão em cheio na sua Dualidade irão confrontar com a Dualidade desse mundo se findando.

Cada um viverá exatamente o que tem a viver.

Não pode ser de outra forma na liberação conduzida pela Luz Vibral Unitária.

E o que ditará o que é para viver cada um é unicamente a Vibração que ele portará. 

A Consciência é Vibração, a Consciência é o que vocês São, na Verdade, e ela apenas os levará a experimentar o que vocês criaram
em pensamentos.

Se os seus pensamentos forem divididos e separados, vocês viverão exatamente isso.

Se os seus pensamentos estiverem Unificados e forem justos, então, vocês viverão exatamente isso.

***



***

O momento da ação Interior chegou.

O impulso Cristo, se revelando, essa noite, em vocês, é o meio de ver claramente, de perceber sua Verdade, seu Caminho, sua Via e,
sobretudo, de crê-la.

Seus pensamentos irão se tornar cada vez mais ativos e criativos porque o Arcanjo Uriel toma doravante em mãos a reversão final a
levar sobre esta Terra.

Em vocês também, a título individual, a reversão final é exatamente isso que eu vim lhes falar.

É o que se desenrola nesse momento mesmo e durante os 40 dias anunciados por Maria (ndr: indicações dadas por Maria em 17 de
Dezembro) (**).

***

Quanto a nós, Cristo, Maria, Miguel, nós voltaremos, sem encontro definido, durante este período, para fazer os ajustes necessários ao
seu caminho Interior quando a necessidade for urgente.

Em função, também, do avanço da divulgação em curso, nos seus céus como sobre a Terra.

Nós estamos com vocês, em vocês.

Nós somos a Alegria, de volta a vocês.

Nossa bênção incondicional e nossa Paz os acompanhem.

Estejam em paz.

Estejam em Alegria.

Sejam Um.

Estejam Unidos.

Até muito em breve.

************

NDR: Não haverá transmissão do áudio correspondente a esta canalização, por motivos técnicos.
*

(*) – ‘PEDIDOS AOS ARCANJOS’ – ARCANJO ANAEL (08.10.2009):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pedidos-aos-arcanjos-...

*

(**) – ‘Intervenção da Divina MARIA’ (17.12.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/intervencao-da-divina...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=876

21 de dezembro de 2010
(Publicado em 22 de dezembro de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, aqui estou eu.

Como eu lhes disse, eu voltaria, durante este período, iniciado por Maria, correspondendo aos 40 dias.

Quarenta dias aonde a Espada de Miguel vem nesse mundo interromper e cortar o que deve sê-lo.

Pelo seu trabalho, pela ativação da Merkabah interdimensional, pela sua realização, pela sua concretização e, enfim,
pelo seu trabalho realizado em meio ao ponto IS do seu Coração, hoje, vocês podem ressoar sobre esta Terra as

sílabas sagradas de Metatron.

***

Hoje a voz da nova tri-Unidade, Cristo, Maria e Miguel, reunidos em uma Vibração conjunta denominada ‘nova
Eucaristia’, pode doravante ressoar, Vibrar e se ativar.

Assim, a cruz da redenção, tendo sido atualizada durante o seu verão do ano passado (inverno, no hemisfério sul),
pode agora ressoar sobre esta Terra, atualizando, na totalidade, os tempos anunciados pelo Arcanjo Metatron.

Assim, doravante, vocês podem fazer ressoar em vocês, a cada noite às 19 horas [16h00 – hora de Brasília], as 5
sílabas sagradas existentes na sua cabeça. 

Dessa forma, concentrando-se sobre cada um dos pontos, na ordem dada pelo Arcanjo Metatron, em 15 de agosto de
2009, vocês vão poder finalizar o trabalho Vibratório começado e inaugurado pelas ‘Núpcias Celestes’.

Cabe a vocês, doravante, fazer ressoar, na sua Presença, no seu Si, na sua Unidade, a Vibração das sílabas
sagradas, ao mesmo tempo em que a sua Consciência se focaliza Vibratoriamente ao nível dos 5 pontos da cabeça

correspondendo ao OD – ER – IM – IS – AL. 

MIGUEL – 4 de janeiro de 2011
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Eu vou lhes dar a sequência, bem amados Filhos da Luz e da Lei de Um, a fim de que aqueles dentre vocês que
escolheram se unir à Unidade, ativem as sílabas sagradas, na totalidade, sobre a Terra, preparando o que está para
preparar, realizando o que está para realizar: a chegada total da Luz sobre a Terra em meio a todas as Consciências,

permitindo a Gaïa, quando chegar a hora, realizar o que lhes é anunciado desde muito tempo pelo conjunto dos
textos sagrados, pelo conjunto dos calendários sagrados.

O momento chegou.

Chegou o momento de anunciar que esse tempo é o tempo da elevação do Homem, do retorno à sua Liberdade, do
retorno ao seu Estado de Ser, do retorno à Alegria eterna, à Eternidade e à infinidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, durante um número indeterminado de meditações
coletivas, colocando a sua Consciência sobre as 5 sílabas sagradas OD – ER – IM – IS – AL da sua cabeça, vocês

irão, desta vez, não mais somente ativar a Merkabah interdimensional, mas fazê-la fusionar com a Merkabah da
Terra, permitindo à Terra e a vocês mesmos viverem, na totalidade, o que foi anunciado, desde a noite dos tempos,

pelo conjunto dos profetas e das profecias.

Bem amados, o momento é do despertar da Fênix, o momento chegou de abrir as asas, o momento chegou de
reencontrar, se tal for o seu desejo, a sua ‘Morada da Eternidade’, a Alegria indizível da conexão definitiva com a

Fonte.

***

Bem amados Filhos da Luz, os momentos que vocês aguardam, os momentos que vocês esperam, os momentos,
também, que vocês temem, para muitos de vocês, estão doravante presentes sobre a Terra.

A minha Presença, assim como a Presença de Cristo no Éter, assim como a chegada de Metatron, na sua forma a
mais densa, em meio ao seu Éter, permite doravante finalizar e concretizar a Promessa e o Juramento.

O momento chegou.

Este momento está inscrito a cada minuto, a cada sopro da sua vida sobre esta Terra.

Desse modo percorrendo, além mesmo das meditações coletivas, vocês mesmos, quando vocês o sentem, esta
conexão Metatrônica, isso lhes permite conectar-se diretamente, pelo caminho tri-Unitário de Cristo, Maria e Miguel,

com a Vibração da Fonte.

Assim se faz, em vocês, a ‘nova Eucaristia’, aquela que os liga, de maneira livre, à sua interdimensionalidade assim
como à sua multidimensionalidade.

Os momentos chegaram porque estão Vibratoriamente inscritos, agora, no calendário do Céu e no calendário da
Terra.

Os dois calendários colocam-se em sintonia e em sincronia.

Esse é o caso, isso é possível a cada sopro, a cada minuto, a cada dia que nasce e que se finda.

Não busquem data, não busquem sinal.

Todos os sinais estão, doravante, agora, em vocês, pela ativação das suas Coroas, pela ativação dos seus novos
Corpos, pelas Vibrações que seus corpos percebem à noite ou de dia.

Este é o sinal inequívoco de que acontece, em vocês, a Palavra anunciada.

http://2.bp.blogspot.com/-trikTeto9JI/UXZKBHq-KhI/AAAAAAAABIY/AgW-Ns1ZxY0/s1600/bibli_5PontosdeLuz+-+RAM.JPG


***

O momento chegou de manifestar a palavra, o momento chegou de manifestar a sua Presença, a sua Luz, para o
mundo.

Um número suficientemente importante de seres humanos está doravante conectado à sua própria Unidade, à sua
própria Verdade.

Aqueles dos seus Irmãos que desejarem segui-los serão sempre bem-vindos em meio à Unidade.

A Unidade não rejeita e nem rejeitará ninguém na aventura que vocês vivenciaram e que vocês estão prestes a viver
agora.

O momento chegou de, não somente revelar a Alegria, de mostrá-la, de manifestá-la e de afirmá-la.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, vocês estão agora na aurora de um dia novo, na
aurora de uma Dimensão nova que nasce em vocês antes de se manifestar e de nascer no exterior.

O combate da Sombra e da Luz, tal como alguns dos seus olhos podem ver, é apenas uma Ilusão.

Existem apenas resistências inerentes à Matriz desse mundo falsificado, ainda não acessível, completamente, à Luz.

Não se preocupem com isso.

Não lhes é pedido para julgar.

Não lhes é pedido para arbitrar.

A Luz faz isso por vocês.

Contentem-se em estabelecer, cada vez mais, a Luz, a Alegria e a Verdade.

Não se preocupem com qualquer oposição, seja onde for que ela esteja localizada.

Não se preocupem mais com esse mundo porque vocês não são já desse mundo, enquanto ali estando vivos,
Presentes e encarnados.

***

A mutação em curso se acelera sob os seus olhos, em vocês, como no exterior de vocês.

Ela vai doravante transpor uma oitava superior pelo trabalho que vocês realizaram, que vocês irão realizar, em vocês
e para a Terra, assim como para o universo, na sua totalidade.

Portanto, o caminho que lhes é solicitado seguir agora vai consistir em ressoar em vocês, no nível da sua cabeça, o
ponto OD, depois o ponto ER, depois o ponto IM, retornar ao ponto ER, depois o ponto IS, retornar ao ponto ER e

enfim o ponto AL, permitindo aos 4 Cavaleiros do Apocalipse se reunirem no centro, denominado ponto ER,
representando o seu Coração.

A Cruz portanto encontrou o seu centro.

A Cruz portanto encontrou o seu ponto de redenção, o seu ponto de equilíbrio e o seu ponto de passagem.

Coroa da cabeça e Coroa do Coração ‘alquimizadas’, constituindo apenas uma, acopladas à Lareira do sacro,
despertada desde algumas semanas, para alguns de vocês.

O momento chegou da reunificação total, corpo, alma, Espírito, em uma Verdade, em uma Vibração e em uma
Consciência.

Cada um de vocês irá vivê-lo e realizá-lo no seu ritmo próprio que pode ser muito diferente em uma região ou em
outra.

Os tumultos do mundo vão se tornar cada vez mais ensurdecedores, quer estejam ligados aos elementos ou quer
estejam ligados às resistências do humano.

Não se preocupem mais com isso.

Continuem a nutrir e a alimentar o Fogo do Coração, o Fogo sagrado, o Fogo da Unidade, o Fogo dos reencontros.

Desse modo vocês permitem à Terra viver o que está para viver.



Desse modo vocês permitem à Terra viver o que está para viver.

Desse modo vocês permitem aos seus Irmãos e às suas Irmãs, onde eles estiverem nesta humanidade, irem aí onde
leva a sua Vibração, aí onde leva a sua Consciência.

Ninguém poderá se perder.

Ninguém poderá ser perdido porque lhes será feito, como disse o Cristo, a cada um, segundo a sua fé.

Ser-lhes-á feito, a cada um, exatamente segundo a sua Vibração.

Aí onde se situa a sua Vibração, situa-se a sua Consciência.

Nós sempre lhes dissemos e afirmamos, hoje mais do que nunca.

Onde se situa a sua Vibração?

Chamem, cantem o OD – ER – IM – IS – AL, focalizando-se sobre os pontos da ‘nova Cruz’ na sua cabeça, centrada
pelo ponto ER.

Naquele momento, a percepção Vibratória que vocês terão, corresponde à percepção da sua própria Consciência.

***

Várias Presenças estão agora ao redor de vocês.

Elas os acompanham nesta elevação.

Elas os acompanham nesta transformação final da Terra.

Eu lhes anunciei, no fim de setembro, em 29 de setembro, para monitorarem seus céus porque as Embarcações iriam
ocupar seus céus.

O momento chegou agora de ocupá-los, não mais pontualmente, em certos locais, mas, muito rapidamente, sobre
todo este planeta.

Isso não deve descentrá-los nem fazê-los sair do essencial do seu trabalho que é Interior, Vibratório, de elevação da
sua própria Consciência.

Seguindo o caminho de Cristo, Miguel e Maria reunidos, seguindo a OR-ER, ER-IM, IM-ER, ER-IS, IS-ER, ER-AL,
naquele momento vocês elevarão o seu nível Vibratório como jamais isso foi possível para um ser humano sobre a
Terra, não para deixar esse plano, mas para estar de acordo com a ‘nova Dimensão’ que vem a vocês, doravante,

muito rápido.

O momento chegou de vocês se recentrarem, definitivamente, no que vocês são.

O momento chegou de vocês se recentrarem na Alegria eterna da sua Unidade reencontrada.

Nada deve ter mais importância senão isso.

Isso não irá impedi-los de participar do que é a sua vida exterior, mas, bem mais, de ali aportar, onde que vocês
estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam as ressonâncias, qualquer que seja a

sociedade, qualquer que seja o afetivo, nesta Dimensão que estava perdida para o ser humano.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, o retorno à sua Unidade é agora.

Nós os acolhemos e nós iremos acolhê-los, a cada dia, um pouco mais, na comunicação e na conexão dos nossos
planos que estavam até agora separados pela Matriz astral e pela falsificação da Luz.

Isso terminou.

Resta-lhes agora festejar alegremente o que vocês são, quer dizer, a Unidade, a Luz, os Guerreiros pacíficos da Luz,
as Sementes de Estrelas, a Promessa da Eternidade.

Isso se revela, em vocês, doravante, agora, a cada minuto, a cada respiração, durante as suas meditações e no lazer
quando vocês o desejarem, simplesmente focalizando a sua Consciência alternativamente sobre os pontos seguintes,



como eu havia dado no caminho da tri-Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, o conjunto do Conclave Arcangélico se regozija porque, doravante, a junção é realizada
entre o seu plano e o nosso plano.

Resta levar a Terra a bom porto em meio à sua nova Dimensão de vida.

Resta levar o conjunto da humanidade, cada indivíduo e cada pessoa, lá aonde conduz a sua Consciência e a sua
Vibração.

Bem amados Filhos das Estrelas, nós os agradecemos.

Toda nossa gratidão se exprime pelo trabalho cumprido.

Obviamente, tudo o que é Sombra, ainda presente, eventualmente, em suas vidas, deve se afastar de vocês.

Não se preocupem com as formas que isso toma.

Continuem a avançar na sua Vibração, na sua Consciência, em meio à sua tríplice Lareira acesa e em meio à nova
Cruz recentrada no OD – ER – IM – IS – AL.

Se houver, entre vocês, aqui presentes, alguns questionamentos em relação ao que eu vim exprimir, eu desejo bem
tentar ali aportar um esclarecimento suplementar.

***

Nós não temos perguntas, nós agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, como na última vez, eu não marcarei encontro com
vocês.

Entretanto, a minha Presença entre vocês, que eu vou falar, nesse canal, no período de alguns dias antes ou após a
data de 17 de janeiro, em função da reação da humanidade ao que irá se manifestar entre hoje e esta data.

Nós ajustamos, com segurança, efetivamente, o derrame da Luz, como isso lhes foi anunciado pelos Melquizedeques,
em função das suas próprias reações, em função das reações da Terra e em função da sua progressão.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nós lhes desejamos um bom retorno a vocês, um
bom estabelecimento na Alegria, na Unidade e na sua Verdade.

Que a paz, a Alegria, o Amor, a Luz e a Verdade estejam presentes em vocês.

Eu sou Miguel, Arcanjo.

Que a minha Graça se derrame sobre todos vocês.

Até breve.

************

NDR: Os pontos OD – ER – IM – IS – AL estão descritos no protocolo «as Estrelas».

Para relembrar:



Para relembrar:

OD: 1 centímetro acima da raiz de implantação dos cabelos, sobre a linha do meio da nuca.

ER: na cimeira da cabeça, no cruzamento da linha formada por AL-OD e da linha formada por IM-IS.

IM: 2 larguras de dedo acima da ponta da orelha esquerda.

IS: 2 larguras de dedo acima da ponta da orelha direita.

AL: no meio da testa, a 2 milímetros atrás da implantação da raiz dos cabelos.

*** 
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ÁUDIO:
http://www.dailymotion.com/video/xgn2ba_mikael-17-01-2011_webcam

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, como eu havia dito, eu retorno hoje a fim de anunciar a
vocês uma série de elementos próprios à sua transformação Interior, assim como à transformação da

Terra.

Desse modo, vários de vocês, sobre esta Terra, desde o que vocês denominariam alguns dias, começam a
viver manifestações Vibratórias da Consciência, modificações da Consciência e manifestações inusitadas e

incomuns.

Bem amados Filhos da Luz, o que acontece no momento atual é uma primeira fase de saturação da sua
atmosfera Terrestre de partículas Adamantinas e da radiação Ultravioleta.

As características Vibratórias deste afluxo de Luz, em meio à sua atmosfera e à sua respiração, bem como nas
suas células, leva-os a experimentar, a perceber e a sentir estados de humor, estados de Vibração e estados

de Consciência que, para muitos de vocês, são novos ou refletem, em todo caso, no mínimo, uma amplificação
dos processos de percepção Vibratória e de percepções da sua própria Consciência.

Assim é o efeito da Luz.

Nada há a temer.

***

A Luz é inteligente, a Luz penetra, agora, em meio à sua Consciência e à sua estrutura, levando-os a viver
progressivamente uma sobreposição de estados de Consciência que, até agora, estavam separados: de um

lado, a sua Consciência fragmentada habitual e, do outro lado, a sua Consciência espiritual, ligada ao
Espírito e à Unidade, aquela que vocês experimentam nos seus espaços de meditação.

Hoje, a eliminação de toda distância entre a Luz Unificada e o seu estado fragmentado, leva a viver (a Terra,
bem como vocês) estados em que existe uma forma de sobreposição da sua Consciência comum com a sua

Supra-Consciência.

Nada há a temer.

Há apenas, e como sempre, que se abandonar cada vez mais à ação da Luz porque ela vem liberá-los, vem,
literalmente, transportá-los e elevá-los além dos mundos da Ilusão.

Essa é uma primeira fase de aproximação direta, no nível atômico e celular, da sua Terra.

Como isso lhes foi anunciado, no seu tempo e na sua hora.

Desde que a desconstrução terminou, desde que o período das Etapas terminou, alguns elementos foram
liberados, a saber o Sol, a Terra, possibilitando hoje à Terra (por intermédio também do seu trabalho da Luz
realizado desde agora o dia 29 de setembro), permitir a Ascensão planetária de Gaïa, a inversão dos seus

polos e a evolução final, tal como ela foi anunciada pelo Arcanjo Uriel e por Metatron em pessoa.

***
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Assim, portanto, o que vocês vivem em meio à sua Consciência e às suas células é a Reversão final anunciada,
apresentada e prevista pelos seus profetas, desde muito tempo e também por nós mesmos, Arcanjos, e por

alguns dos Anciãos.

Nada há a temer.

Nada há a fazer.

É-lhes apenas solicitado para se estabelecerem no seu Ser, para participar, pelo seu Abandono à Luz, da
elevação da sua Consciência, a fim de, progressivamente, gradualmente e à medida das semanas e dos

meses que irão transcorrer, doravante, vocês possam passar tanto um tempo nos mundos Unificados como
nos mundos fragmentados.

Portanto, a penetração da Luz induz uma transformação nas suas condições de vida, da mesma maneira que
ela induz uma transformação da orientação do eixo Terrestre.

Isso está em curso.

E, ainda uma vez, nós lhes reprisamos, somente a própria Terra decide e somente a própria Fonte conhece
uma data, nos termos do calendário do tempo de vocês.

Mas vocês incontestavelmente entraram no que é denominado o ‘Fim dos Tempos’, não o fim do mundo, mas
o final da transformação, o final do sofrimento, o fim da separação, o fim da Ilusão, a entrada na Alegria, na

Unidade e na Verdade.

Certamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não vivem atualmente essas transformações e que
não desejam ver ou entender o que acontece na superfície da Terra, como na superfície do Sol ou ainda nos
seus Céus, irão permanecer na sua Consciência limitada porque tal é sua liberdade, tal é seu livre arbítrio e tal

é sua Vibração.

Jamais lhes foi pedido para levar com vocês aqueles que não querem ir.

***

Apenas a qualidade da sua Irradiação, como sempre, que irá permitir, pela qualidade do seu Abandono à Luz,
deixar operar, ao seu redor, pela sua Irradiação, esta transformação e essa Reversão.

O período do final do seu ano passado viu, para vários de vocês, limpezas kármicas e limpezas Interiores
ocorrerem de forma acelerada, permitindo, para aqueles de vocês que as aceitaram, começar a viver essa

última Reversão, ilustrada pela Reversão presente na sua garganta, no nível do chakra laríngeo.

***

Hoje, vocês acedem à sua última etapa, aquela que lhes permite, justamente, fazer coincidir a Consciência
fragmentada com a Consciência Unificada, permitindo-lhes, em meio a esse mundo, sem para tanto sair desse

corpo, fazer coincidir a personalidade e o Estado de Ser.

Obviamente, a Luz pode, no entanto, incomodar aqueles que, lúcida ou inconscientemente, decidiram ignorar a
Luz.

Não lhes cabe julgar.

Não lhes cabe entrar em reação, mas, simplesmente, cada vez mais, manifestar o que vocês São, pelo
Abandono à Luz, pela qualidade da sua Irradiação Vibratória, pela qualidade da rotação das suas Coroas

Radiantes e pelo despertar do seu Triângulo Sagrado, reunificando em vocês este ‘estado Vibratório’,
permitindo às partículas Adamantinas, assim como a vocês mesmos, serem literalmente banhados pela Luz, a
fim de que o Interior e o exterior se harmonizem e se tornem, eles também, uma única e mesma Verdade, uma

única e mesma realidade.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, o que acontece no exterior acontece no
interior de vocês.

Não há separação entre os elementos da Terra e os seus elementos constituindo-os em meio a esse mundo.

Não há separação entre o que vocês vivem e o que vive aqueles que não vivem a mesma coisa.

Cada um será retribuído segundo a sua justa Vibração, cada um irá viver o que tem que viver, em função do
que ele é, e não em função do que ele acredita ser.



Dessa forma, um conjunto de elementos constituindo as suas crenças, um conjunto de elementos constituindo
o que vocês aderiram, está desintegrando literalmente sob os seus olhos, no seu Interior e no exterior de

vocês, expondo-os assim, na Verdade do Espírito e na Verdade da Luz, a fim de permitir-lhes experimentar a
Unificação da Consciência, o Samadhi, a Alegria Interior, a Paz.

Porque, é manifestando e vivendo, no seu Interior, o estado de Paz, o estado de Alegria, o estado Unificado,
que vocês poderão resplandecer sobre esse mundo para ampliar a Revelação e o desvendar da Luz.

Bem amados Filhos da Lei de Um, nós contamos com seu trabalho ativo, a cada dia, às 19 horas (hora de
Paris).

Mas nós contamos também com vocês, além deste período para que, quando vocês perceberem este influxo
de Luz modificando a sua Consciência, vocês aproveitem o momento para se alinhar, vocês aproveitem o

momento para se colocar em oração ou em meditação, a fim de melhor facilitar o trabalho da Luz em vocês.

Cabe a vocês agora saber se desejam viver esta transformação final na facilidade ou na resistência.

Do seu abandono, irá resulta a facilidade.

Da sua resistência, irá resultar a resistência Vibratória e as anomalias, infelizmente transitórias, mas
necessárias, levando-os a abdicar e a aceitar ir até o fim da sua transformação.

 Estejam lúcidos, estejam presentes a si mesmos, a cada sopro, a cada respiração, a fim de permitir sua
Consciência identificar, rapidamente, os momentos de derramamento da Luz, de agregação da Luz, em meio à
sua Consciência e às suas células, para se alinharem e aproveitarem, ainda e sempre mais, esses momentos,

a fim de fazer nascer a sua Unidade, de deixá-la transparecer e emergir em meio a esse mundo.

Hoje, como lhes disse o venerado Omraam, Comandante dos Melquizedeques, a lagarta se torna borboleta,
essa é a realidade do que vocês vivem.

Para alguns de vocês, isso se expressa por momentos de desconexão da realidade comum, por momentos
particulares em que vocês percebem e irão perceber, cada vez mais claramente, os momentos em que a

Consciência não é mais a mesma que a habitual.

Isso pode ocorrer não importa em qual das suas atividades.

Ela não depende dos seus desejos e vontades de alinhamento.

Ela é exclusiva à sua própria mecânica, não corresponde à sua vontade, mas, bem mais, ao arranjo da sua Luz
Interior com as partículas Adamantinas, com as radiações do Ultravioleta que descem, doravante, livremente,

até vocês.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento chegou de despertá-los, na totalidade, o momento chegou de
estar totalmente na Alegria, na Paz e na serenidade.

Nada do que é exterior deve vir perturbar o que vocês São porque vocês, efetivamente, entraram, de maneira
irremediável, definitiva, no fim de um Tempo.

Um Tempo novo vai em breve nascer.

Esse Tempo novo começa a nascer no Interior de vocês.

Ele corresponde à presença da sua Consciência nos mundos Unificados.

Portanto, vários de vocês vão começar a viver estados de Consciência aonde vão lhes aparecer fenômenos
qualificados de bizarros, de novos ou de inéditos.

Isso corresponde à revelação progressiva e total do que vocês São, em Verdade: Sementes de Estrelas,
Filhos da Luz tendo sido aprisionados em meio à Matéria.

Hoje, o momento da Liberação chegou.

Cada um de vocês irá vivê-la ao seu ritmo, se tiver que vivê-la.

Estejam simplesmente vigilantes.

Estejam colocados em meio aos seus quatro Pilares, a fim de que cada sopro da sua vida, a cada dia da sua
vida, permita a Luz investi-los para fazê-los ressoar e Vibrar na Luz que vocês São.

Estão aí, bem amados Filhos da Luz, as poucas informações que eu tinha para entregar a vocês.



O Arcanjo Uriel irá assumir em breve o lugar, para explicar-lhes no que constitui essa ‘reversão planetária’ e a
sua própria Reversão para vocês.

***

Se houver em vocês, bem amados Filhos da Luz aqui presentes, perguntas em relação a esse processo, eu
bem desejo ali colocar um esclarecimento complementar.

Assim, eu lhes dou a palavra.

***

Pergunta: quais são os fenômenos “inéditos” que você evocou?

Bem amada Filha da Luz, para cada um de vocês, eles serão diferentes.

Percepção Vibratória amplificada, sobretudo no nível do novo circuito Cristo-Maria-Miguel que eu lhes
comuniquei desde agora alguns dias (ndr: intervenção de 4 de janeiro de 2011) (*).

Porque, é por intermédio desse circuito OD-ER-IM-IS-AL da sua cabeça que vocês têm a possibilidade, vocês
mesmos, qualquer que seja a hora e o momento, de colocar em ressonância a sua Consciência Unificada em

meio à sua Consciência fragmentada.

As manifestações e as modificações inéditas são próprias de cada um de vocês.

Eu não posso infelizmente detalhar todas as circunstâncias.

O que vocês devem compreender e aceitar é que, se vocês se abandonarem ao processo Vibratório, cada um
irá viver o que tem para viver em total segurança, em total serenidade.

Saibam simplesmente que o que vocês vivem está perfeitamente correto para vocês.

Não há, no momento, que buscar uma explicação que, evidentemente, existe, mas, como sempre, é para
simplesmente viver em plena Consciência, na Atenção, na Intenção, na sua Ética e na sua Integridade.

É a única coisa que é solicitada para vocês.

Eu acrescento simplesmente que esse processo, iniciado desde poucos dias, vai se ampliar cada dia mais.

Vocês não têm, aí tampouco, nada que temer.

O processo é lógico, segue uma curva lógica para cada um de vocês, cada um no seu próprio ritmo de
integração da Luz, cada um no seu próprio ritmo de vivência em meio à Consciência Unificada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu irei retornar ainda entre vocês.

Eu estarei com vocês no final do mês, terminando o período iniciado por Maria, em dezembro.

Durante este período, nós lhes pedimos, nós, Conclave Arcangélico, para
consagrar Atenção, Intenção, Intensidade e Tempo ao que vocês vivem, nesses momentos que lhes são

atribuídos para penetrar na Alegria, no Samadhi e na Vibração.

Bem amados Filhos da Luz, o conjunto do Conclave, pela minha voz, transmite-lhes suas Bênçãos e deseja-
lhes uma excelente transformação da Luz.

A Luz é o seu baluarte.

A Luz é o seu salvo-conduto.

A Luz é a única Verdade.

Cabe a cada um tomar consciência, cada dia um pouco mais.

Não há Verdade fora da Luz.



Não há Verdade fora da Luz.

A única Verdade ali se encontra.

É este aprendizado que vocês levam.

Eu lhes transmito, sobre esta Terra, o conjunto de Bênçãos de Amor, de Paz, de Alegria, do conjunto do
Conclave Arcangélico.

Eu lhes digo, agora, até o final deste mês.

 
************

(*) – ARCANJO MIGUEL (04.01.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2011/01/miguel-4-de-janeiro-de-2011.html

***
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Eu sou o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eu sou aquele que, desde alguns dias de seu tempo, oficia a sua Reversão.
Eu nunca estive, enquanto Arcanjo, tão próximo de sua Consciência, como de sua Terra.

Minha ressonância e minha Radiância permitem ativar a Luz das partículas Adamantinas, elas mesmas Luz,
colocando-os em ressonância, permitindo-lhes se agregarem em meio às suas estruturas e em sua

Consciência.
Bem amados Filhos da Luz, cada um de vocês pode doravante apelar à minha Radiância e à minha Irradiação.

Cada um de vocês pode doravante sentir, através de sua própria Presença a si mesmo, minha própria
Presença.

Eu sou Anjo da Presença, Presença estabelecendo-os em sua Coroa Radiante do Coração, no triângulo Tri-
Unitário ‘Cristo, Maria e Miguel’, que está inscrito, permitindo-lhes se estabelecerem na Alegria, na Verdade e

na Paz.
Eu sou Anjo da Reversão.

***

Assim, eu oficio em um processo denominado ‘abertura da boca’, correspondendo à ativação de seu 11º corpo
(ndr: sulco nasolabial, depressão no meio do lábio superior), Verbo Criador e ligado à Reversão, passagem da

garganta, Passagem de um estado a outro.
Essa Passagem, cada um de vocês, ao seu ritmo, começa a vivê-la.

A Passagem Dimensional é acompanhada, como havia anunciado, há exatamente um ano, o bem amado Sri
Aurobindo, de um mecanismo de switch [troca] da Consciência (*).

Até o presente, esse switch permitia passar da Consciência do ego à Consciência do Coração.
Hoje, esse switch permite, não a passagem de uma a outra, mas a ‘fusão’ de uma na outra, correspondendo

aos seus estados que vocês vivem por intermitências.
Esses estados que, pouco a pouco, vão se tornar seu habitual, seu cotidiano, antes de se tornar sua realidade

total.
A ativação do que é denominado 11º corpo da Terra, graças à ativação da Merkabah interdimensional da Terra,

é agora realizada em totalidade.
O núcleo cristalino da Terra pode começar, assim como a camada de ferro que lhe é imediatamente superior, a

modificar sua rotação.
A Terra está liberada, isso vocês o sabem.
Vocês mesmos, estão em via de liberação.

Isso também é uma reversão.
Passar do limitado ao ilimitado.

Passar da Sombra para a Luz, superando a Dualidade Sombra / Luz.
Tendo revelado, integrado suas próprias sombras, vocês permitem ao seu Espírito propagar-se em totalidade

nesse mundo.
Eu sou Anjo da Presença.  

Chamem por mim, invoquem e eu estarei presente.
Ativem a nova Senda dada por Miguel, ao nível do OD-ER-IM-IS-AL de sua cabeça (ndr: intervenção de Miguel
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de 4 de janeiro de 2011) (**), e eu estarei ao seu lado.
Bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, a liberdade retorna.

O fim do sofrimento, o fim da separação, se tal é sua lucidez, se tal é sua Vibração.

***

Eu sou o Arcanjo da Reversão operando em meio às Passagens Dimensionais, o que está em via de advir à
Terra e a todas formas de vida presentes sobre ela, como no interior dela.

A comunicação da Terra e do Sol se torna cada dia mais importante, permitindo sempre um número cada vez
mais importante de irradiação Ultravioleta, assim como de partículas Adamantinas, se verter em vocês.

O acolhimento da Luz é hoje um ato de Alegria.
O acolhimento da Luz é hoje um ato de Verdade.

Este ato de Verdade permite-lhes estabelecerem-se progressivamente, através de nossa Presença conjunta,
de Presença a Presença, estabelecerem-se em meio à sua nova Verdade.

O momento da liberação chegou.
O que vocês observam e observarão cada vez mais sobre a Terra apenas traduz isso.

Liberação, como lhes anunciou Metatron no ano passado, dos quatro Cavaleiros do Apocalipse: liberação dos
elementos, liberação do que estava confinado, aprisionado e constrangido.

Fim das ilusões.
Divulgação e Revelação.

Palavra mestre de seu estado.
Palavra mestre do que vocês São.

Vocês dão à luz a si mesmo.
A terra dá a luz a ela mesma.

***

Rito de Passagem, denominado ‘abertura da boca’, permitindo, em respirando pela boca, viver isso.
O momento chegou de viver.

O momento chegou de ser livre.
A Vibração é sua Consciência.

Além de sua Consciência comum, além mesmo de seu corpo de Estado de Ser presente no Sol, é o Estado
de Ser que, agora, vem a vocês, para uma fusão, um casamento alquímico de sua personalidade com seu

Estado de Ser, levando-os a viver seu estado denominado Ki-Ris-Ti ou Cristo, a revelar seu potencial de Filho
Ardente do Sol, de Filho da Luz, de Filho da Lei de Um, Filho da Verdade.

A personalidade se dissolve.
Alguns resistiram e fracassaram.

Pouco importa.
Simplesmente é sua escolha.

Simplesmente é seu destino que escolheu e se destina ao que deve ser.

***

Presença e Verdade.
Presença e Alegria.

Presença e Paz.
Vocês são isso e absolutamente nada mais.

Tudo o mais são apenas projeções exteriores da Verdade tendo levado-os a viver e a estabelecer sua
Consciência em meio à Ilusão.

Mesmo se, para alguns de vocês, essas ilusões parecem-lhes ainda tenazes e reais, elas não o são.
Elas se dissolvem cada dia mais.

Vocês terão apenas que se ligar à Luz que vocês se tornam.
Tudo o mais é chamado a se dissolver.

***



Eu sou Anjo da Presença e da Reversão.
Eu zelo pessoalmente pelo cumprimento dessa Passagem pela abertura de sua boca e pela abertura da boca

da Terra, realizadas pela ativação de um número sempre crescente de vulcões, de modificações nas
distribuições de cargas elétricas presentes na superfície da Terra, implicando em modificações nas

distribuições Vibratórias em meio às placas, denominadas ‘tectônicas’, da Terra.
A agitação Interior que vocês vivem é a agitação da Presença, anunciando o switch, anunciando a ‘passagem

da boca’.
A Terra vive isso, vocês vivem isso, a cada dia um pouco mais.

A cada dia, a Luz Vibrará um pouco mais.
A cada dia, a Consciência prevalecerá, um pouco mais, sobre a Consciência da personalidade.

Regozijem-se, estejam em Paz.
O momento chegou de viver a felicidade de sua liberação.

Nada mais deve ocupá-los.
Assim como lhes disse Cristo: “Busquem o Reino dos Céus que está dentro de vocês. Todo o resto lhes será

dado de acréscimo.”
E esse resto aliás não significará mais nada.

Vocês são a Luz do mundo, vocês são Filhos da Luz.
Isso não é uma palavra em vão, mas a Revelação Vibratória que vocês vivem a cada dia.

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
Presença.

Chamem Presença e se tornem Presença.
Retornem a vocês e a Luz aparecerá.
A Luz é bálsamo, a Luz é reconforto.

Ela é Alegria e Paz.
Tudo isso vocês o sabem.

Resta vivê-lo, integrá-lo e manifestá-lo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, eu sou Presença e Reversão.

O momento chegou de viver o porquê vocês vieram.
O momento chegou de reencontrar suas filiações e sua liberdade.

Presença e Vibração.
Bem amadas Sementes de Estrelas, a mudança Interior é uma mudança exterior.

Ancorada na Luz, estabilizada na Luz, centrada na Luz, essa mudança nada pode fazer, nem dentro de vocês,
nem fora de vocês.

Enquanto vocês aceitam irradiar sua própria Presença, vocês viverão essa Passagem e essa Reversão cada
vez mais facilmente.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, somente a Fonte e a própria Terra sabem do final dessa Passagem, mas
vocês estão incontestavelmente, e nós estamos com vocês, nesse mecanismo de Passagem.
Para muitos de vocês, o conjunto dos novos filamentos de DNA está agora ativado ou se ativa.

***

Realizar o que vocês São, em uma escala que jamais se produziu sobre esta Terra, torna-se hoje realidade.
Realizar o que vocês São pelos ritos de Passagem, pelos ritos da Presença da radiação do Coração, leva-os a

viver a reunificação com o Todo.
Pouco a pouco, a lucidez do que vocês São, quer dizer, Unificados, não separados, e o próprio Todo, irão lhes

aparecer claramente pela Vibração e pelos mecanismos mesmo da própria Consciência, consciente dela
mesma.

O ritmo e a sequência dessa passagem e de sua Presença continuarão a ir crescendo, a cada dia, a cada
sopro.

Este aspecto de crescendo é aliás a garantia de que vocês estão alinhados, centrados e em ‘estado de
abandono’ à Verdade do que vocês São, pelo abandono à Luz.

Como lhes disse o Arcanjo Miguel, não se debrucem nos sintomas de seu corpo mas, bem mais, na lucidez do
que vocês vivem, ou seja, do que vive sua Consciência, diretamente.



***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
A cada dia, ser-lhes-á dada a possibilidade, pela sua própria Presença e pela minha Presença, de se

aproximarem da ‘Morada de Paz suprema’.
É no interior deste estado de Paz suprema que se encontram todos os nutrientes ao que vocês são.

É no interior deste estado de Paz suprema que vocês irão se nutrir e ficar satisfeitos.
O restante de sua vida, que vocês comumente denominam ‘sua vida’, ver-se-á preenchido de sincronias, de

evidências, de facilitações, sob a condição de deixarem, como sempre, operar, em vocês, a Verdade da Luz.
Até o final deste mês, eu voltarei também com o Arcanjo Miguel.

Nós selaremos então, nós dois, acompanhados pelo Arcanjo Anael, o retorno do Arcanjo Metatron, para que
ele inicie, ele também, a ‘fase final’, que é, eu lhes recordo, ordenamento da Luz, ordenamento do novo plano

de vida e programa de vida em meio às novas Dimensões.

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença.
A partir deste momento, agora, aqui e em outros lugares, sobre toda esta Terra, eu decreto a abertura da boca

da Terra, em totalidade, a abertura da boca do Sol, em totalidade.
Comunhão.

Ressonância.
Presença e Unidade.

Bem amados Filhos do Um, doravante, minha Presença os acompanha.
Vocês têm total liberdade para decidir revelar e desvendar sua Dimensão Cristo.

Minhas bênçãos os acompanhem.
Até breve.

 ************

URIEL_part1-17-01-2011
Enviado por autresdimensions. 

************

URIEL_part2-17-01-2011
Enviado por autresdimensions.

************
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*
(**) – ARCANJO MIGUEL (04.01.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-4-de-j...

***
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 ~ Complementação das mensagens de Uriel e Miguel ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas.
Eu intervenho, neste dia, como embaixador do Conclave Arcangélico.

Eu intervirei, em um segundo momento mais pessoal, com relação a seus questionamentos, se houver.
Em primeiro lugar, queiram acolher minha Paz, minha irradiação e minha Presença como eu os acolho, vocês,

aqui e em outros lugares.
Na continuação do que foi dado pelo Arcanjo Miguel (1) e pelo Arcanjo Uriel (2), eu venho especificar certo

número de elementos, mais humanos, digamos assim, relativos ao período que vocês atravessaram durante o
seu mês dezembro e o período que vocês têm atravessado durante este ano.

***

Como o Arcanjo Uriel lhes disse, uma Passagem e uma Reversão ocorreram durante o mês de dezembro,
correpondendo à Reversão e à Passagem da boca, esta abertura conduzindo-os ao seu Céu e à sua

Eternidade.
Esse processo se estende, doravante e agora, sobre um elemento que eu denominarei ‘convergência’

(convergência de sentidos, convergência de comportamentos, convergência de eventos sobre a Terra como
no Céu) levando-os a penetrar ainda mais à frente o mecanismo de coincidências Celestes e Terrestres,

correspondendo, na totalidade, ao conjunto dos eventos anunciados por nós mesmos, Arcanjos, pelo conjunto
dos 24 Anciãos, correspondendo à sua transformação final levando-os e conduzindo-os a viver a sua

Eternidade.
Vários de vocês, sobre esta Terra, começam a experimentar mecanismos Vibratórios e de consciência cada

vez mais intensos, cada vez mais prolongados, tanto em seus dias como em suas noites, conduzindo-os,
literalmente, a passar de um estado a outro, de um corpo de manifestação a outro.

Mesmo se, para vários de vocês, vocês não têm ainda consciência, em totalidade, desse novo corpo ou ‘Corpo
de Eternidade’, vocês percebem, mesmo com sua consciência fragmentada, os momentos e os instantes em

que vocês passam neste estado de consciência que não tem nada mais a ver com a consciência que era a sua
habitualmente.

E isso, bem além de seus processos meditativos, porque vocês estão submetidos, desde algumas semanas, a
um bombardeamento de Vibrações e de Luz como jamais a Terra e vocês mesmos experimentaram.
Obviamente, existem retransmissões da Luz da Fonte produzidas pelo seu Sol e por um conjunto de

processos astronômicos e astroquímicos bem reais, concretos e observáveis.
Cabe a vocês buscá-las, se lhes interessarem.

Mas o mais importante é, evidentemente e como sempre, o que vocês vivem em meio à sua consciência.

***

Os modos do seu funcionamento se tornam incomuns.
O seu raciocínio lógico usual, mental, já não é tão usual.

ANAEL – 21 de janeiro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-pN88Ssx3DE4/UX4xpHnb0xI/AAAAAAAABYs/Bj2bL__L1Ps/s1600/000+Anael+-+21.01.2011.jpg


O seu raciocínio lógico usual, mental, já não é tão usual.
Há, realmente, pelo fato da ‘abertura da boca’, uma modificação alquímica e profunda do seu estado Vibratório

e da consciência expressando-se por grande número de novas Vibrações, grande número de novas
manifestações em meio ao seu corpo, em meio ao seu físico como em meio ao seu corpo sutil.

Isso pode se refletir por uma percepção nova Vibratória e também por uma modificação dos seus ‘modos de
funcionamento’ habituais, que isso diga respeito às suas relações interpessoais, que isso diga respeito às suas

relações afetivas ou ainda à sua maneira de apreender e de ver o mundo tal qual ele foi até agora.
Tudo isso é perfeitamente normal e lógico e resulta, de um lado, do derrame cada vez mais crescente da Luz

e, ao mesmo tempo, da sua resposta cada vez mais adequada à Luz.
É claro, vários seres humanos não percebem ainda essas manifestações Vibratórias, porque, não estando

abertos ao nível das três Lareiras, negam, como sempre, o que acontece e apenas poderão entrar em
resistência cada vez mais importante ao processo Vibratório em curso.

Tenham em mente que somente importa o seu ‘estado Interior’ porque é deste estado Vibratório Interior que irá
suceder a sua capacidade para Abandono cada vez maior à transformação alquímica da Luz que ocorre

atualmente.

***

Uma etapa importante foi passada, para aqueles que a completaram, durante o mês de dezembro, tendo
permitido-lhes, através de alguns desgastes (presentes no seu corpo como em suas relações), alcançarem um

estado de liberdade e de liberação ainda maior, preparando-os de novo com mais Luz, mais Verdade e mais
autenticidade.

O que vocês vivem atualmente vai se acelerar e se amplificar cada dia mais.
Para alguns de vocês, isso poderá mesmo impedi-los de realizar aquilo que vocês chamam de suas tarefas

cotidianas.
A Luz é, para estes, a esse preço.

A Luz os quer inteiramente e na totalidade.
Isso são a sua promessa e o Juramento que vocês o fizeram, Um ao Outro: vocês, como Consciência livre de

Semente de Estrela e A Fonte.
Então, a Luz é Inteligência, isso vocês o sabem e ela age em vocês a fim de abrir sempre mais o canal das

suas próprias recepções de Luz, os canais do seu próprio acesso à sua Eternidade, permitindo-lhes, sempre
mais, se aproximarem do infinito e da Verdade.

Algumas das suas circunstâncias de vida estão às vezes para mudar.

***

Lembrem-se também de que todas essas mudanças que acontecem sob a influência da Luz ocorrem sempre
sob a influência da facilidade, que a Luz, mesmo se ela pode desencadear processo de transformação
alquímica no seu corpo, no desenrolar da vida de vocês, ela deve se acompanhar de uma facilidade, de

uma evidência, de uma sincronia em que tudo se harmoniza, se encaixa e acontece com Paz.
Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, aprendam a reconhecer o estado de ‘Paz Interior’ que está

em vocês no momento em que vocês se abandonam à Luz.
Alguns de vocês foram muito bem sucedidos, apesar das dificuldades, em se abandonar à Luz.

Outros de seus Irmãos e de suas Irmãs não tiveram as capacidades Vibratórias e de lucidez para viver este
Abandono.

Isso é assim.
Entretanto a Luz, na sua Graça, permitirá sempre, mesmo se as escolhas estiverem feitas, um passo atrás, mas

tornar-se-á cada vez mais difícil, cada vez mais duro para alcançar e para manter isso.
Retenham que o mais importante é a sua Paz Interior, o seu estado de estabilidade.

Vários de vocês experimentam estados de desprendimento, enquanto presentes, lúcidos e conscientes, mas o
desprendimento de tudo o que não é a Luz, de tudo o que não é importante, de tudo o que não é facilidade,

Alegria e, principalmente, Paz.
Vão o máximo possível para a sua Paz, vão o máximo possível para o que é evidência.

Nada deve preocupá-los.
A Inteligência da Luz irá agir e abastecer tudo o que for necessário, em vocês e para vocês, para completar o

seu destino, a sua destinação.

***

O período é propício, agora, para se estabelecerem cada vez mais profundamente no Coração, na Vibração e
no Fogo do Amor.



O conjunto de Vibrações que lhes percorrem, onde quer que estejam situadas em vocês, vai se acelerar como
eu o disse, buscando um sentimento de plenitude, de Fogo, de intensidade, até agora jamais obtido sobre

esta Terra, mesmo pelos maiores neófitos e pelos maiores Mestres.
A dimensão da sua Eternidade, a dimensão do seu estado de Semente de Estrela irá emergir, cada vez mais

claramente, gradualmente e à medida dos instantes, dos dias, das semanas e dos meses que vão passar.
Lembrem-se de que, sempre, o que vocês observam no exterior como manifestação de ‘não Luz’ é apenas a

expulsão de Sombras necessária para o estabelecimento completo do reino da Luz em meio à nova
Dimensão.

Nada a lamentar, nada a temer porque tudo é evidência, porque tudo é Luz, se vocês mesmos se tornarem esta
Luz.

Vocês são a Luz do mundo como lhes disse Cristo.
Nada mais deve impedi-los de concretizá-la, de manifestá-la e, sobretudo, de vivê-la, de expressá-la e de

deixá-la emanar de vocês.
É nesta condição que vocês viverão as transformações atuais da Terra e as suas, que vocês levarão a seu

termo, para seu maior proveito, para sua maior Alegria e para sua maior Paz.
Os momentos que se sucedem sobre esta Terra vão ver certo número de mecanismos celestes, astronômicos

e ligados aos seus Irmãos galácticos cada vez mais onipresentes no seu mundo.
Em breve vocês mesmos não poderão mais se esconder de si próprios.
A Luz é transparência e vocês se tornam, vocês mesmos, transparência.

Nada do que fez o seu ego e que podia ser escondido sob falha, no interior de vocês mesmos, ocultado do
resto do mundo, não poderá sê-lo.

Não se esqueçam de que vocês se tornam transparentes uns aos outros e que não há necessidade de
palavras para ver a Verdade, porque aquele que está na Verdade vê necessariamente a Verdade do outro, o

que ele diz, o que ele pensa e o que ele faz.
Obviamente, isso pode levar a certas confrontações, mas essas confrontações não são um combate, mas sim

o resultado do estabelecimento da Luz, a fim de que esta resplandeça e brilhe no seu mundo.

***

Como isso lhes foi dito, Cristo está presente no seu Éter.
Ele está também presente no seu Coração e se revela, hoje, em sua majestade, em sua potência e

em sua Verdade.
A espada de Miguel é então aquela que interrompe o que deve ser interrompido em vocês, no interior de

vocês, como no exterior de vocês.
Da sua capacidade para adaptação, da sua capacidade para Abandono, da sua capacidade

para Alegria resulta o bom desenrolar do que está em operação, hoje, nesse momento e para as semanas e
os meses a seguirem.

O conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto da Confederação Intergaláctica e dos Seres que foram
humanos como vocês e que permanecem perto de vocês para acompanhá-los, estão mais do que nunca em

vocês e com vocês.
Peçam e vocês receberão, se isso estiver de acordo com a manifestação da Luz.

Vocês se tornam Luz.
É a palavra mestre do que corresponde ao que vocês vivem atualmente.

As lutas Interiores, as Vibrações Interiores ou as dores residuais que possam existir, são apenas a expressão
da eliminação do que se opõe, em vocês como no exterior de vocês, ao estabelecimento do reino da Luz.

É a mesma coisa na sociedade.
É o mesmo nos países, é o mesmo no mundo, na sua totalidade.

Eu entendo por “mundo” o conjunto do seu sistema Solar.

***

Aproveitem os momentos em que a Luz desce, além dos seus espaços de meditação, para receber o máximo
de partículas Adamantinas, o máximo de radiações do Ultravioleta e de diferentes irradiações cósmicas que

começam a chegar para vocês porque não estão sendo mais freadas pela magnetosfera que se tornou, agora,
totalmente permeável às irradiações cósmicas, às influências celestes e às influências galácticas.

Isso é o que acontece em vocês, hoje mesmo.
Vocês estão, portanto, convidados, eu diria, a um banquete Celeste, aquele em que vocês são nutridos,

literalmente, pela Luz.
Certamente, em meio a esta Luz que se revela em vocês e que se ilumina cada vez mais, várias coisas que

lhes pareciam, antigamente, importantes, vão parecer-lhes cada vez mais insignificantes e absolutamente mais
dignas de interesse.



O único interesse tornar-se-á a Luz: esta irá se tornar cada vez mais evidente e irá se instalar cada vez mais
como uma evidência a cada momento.

Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer-lhes para completar o que havia dito o Arcanjo Uriel e o Arcanjo
Miguel durante a sua última vinda.

Se existirem em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, questionamentos, eu ficarei feliz de ali
colocar um esclarecimento complementar.

Então, eu os escuto. 

***

Pergunta: seres que participam da Ascensão da Terra nesse momento poderiam acompanhar depois o
movimento Ascensional de outras Dimensões dissociadas?

Bem amado, cada Consciência redescobrindo sua Dimensão de Semente de Estrela, e vivendo-a e realizando-
a, é livre de participar no Plano que ele deseja.

O Plano da alma se dissolve, o Plano do Espírito se revela em totalidade.
A dimensão de Eternidade de Semente de Estrela não implica em qualquer obrigação do que quer que seja.

Alguns seres poderão, se tal for seu desejo, em função de seu estado Vibratório, ajudar outros universos
dissociados a ir para sua Unidade.

Mas compreendam bem que a maioria dos seres humanos atualmente encarnados, e em particular os adultos,
hoje, vivendo este final de ciclo, está aí desde tempos imemoriais em encarnação e, evidentemente, estas

Consciências, eu duvido muito que elas tenham desejo de se reconectar com mundos dissociados mas, bem
mais, de retornar em sua Morada de origem, sua Dimensão de origem e seu sistema Solar de origem.

***

Pergunta: por que as eliminações vivenciadas ultimamente acontecem na dor?

Bem amada, há duas formas de eliminação no período que vem transcorrendo.
A eliminação ao nível do corpo físico é um mal menor, significando a passagem para a ‘abertura da boca’ e,

portanto, o que eu denominaria um teste de sucesso.
Outros vivenciaram isso em planos mais psicológicos, emocionais, mental, de rebelião, de confronto.

Isso é um teste fracassado.
A eliminação ao nível do corpo que correspondeu, para alguns de vocês, a diversos sofrimentos, foi, eu repito,

um mal menor.
Era inevitável que as últimas Sombras surgissem.

Não havia outro meio do que sair ao nível do corpo, o que corresponde a uma eliminação e não a uma
cristalização.

Ou então de aparecer ao nível da consciência e, então, naquele momento, isso foi uma cristalização e uma
não resolução.

***

Pergunta: como distinguir o que releva de uma eliminação ou de uma cristalização?

O que se extingue no nível do corpo é uma eliminação.
O que acontece na consciência, ou seja, pelo emocional e pelo mental, que são as retransmissões da

consciência, é uma cristalização.

***

Pergunta: como acompanhar as eliminações passando pelo corpo sem perturbar o funcionamento das três
Lareiras?

A primeira resposta é, evidentemente, o Abandono à Luz.
A segunda é acolher este sofrimento deixando ele próprio se expelir.

Ele não denota necessariamente combate.
Ele pode às vezes recorrer a remédios, quaisquer que sejam.



Ele pode às vezes recorrer a remédios, quaisquer que sejam.
Quem quer que seja, deve estar lúcido sobre a realidade desses dois processos, eliminação ou cristalização.

Mas isso tem essencialmente correspondido ao período que, para a maioria de vocês, termina nesta Terra.
Outros têm talvez ainda resíduos desses processos.

Retenham igualmente que há também processos Vibratórios que, algumas vezes, podem ser excessivamente
constrangedores, ao nível do que eu denominaria suas novas estruturas, isto é, seus ‘novos corpos’, fazendo
com que as percepções Vibratórias se acentuem e se acelerem, que isso seja ao nível da Coroa Radiante da

cabeça, da Coroa Radiante do Coração ou ainda do Triângulo sagrado [sacro].

***

Pergunta: o que devia ser eliminado o foi em dezembro e janeiro ou haverá outras etapas?

Meus bem amados, esta etapa lhes foi anunciada por alguns Anciãos, parece-me.
Não haverá outra etapa, exceto as que se baseiam em vocês mesmos e não em um processo coletivo

planetário.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a abertura da boca, a Reversão?

Bem amada, o que foi denominado “a abertura da boca” é um rito iniciático de Passagem que foi dominado por
algumas civilizações ditas tradicionais.

Esse processo era perfeitamente conhecido no Egito.
Ele permitia a liberação da alma e o retorno do Espírito à sua esfera de origem.

É exatamente isso que quis dizer o Arcanjo Uriel.
Eu os convido então a se informarem, ao invés de fazer um longo discurso sobre isso.

O processo de ‘abertura da boca’ corresponde, de fato, à ativação do 11º corpo e então à Reversão
final permitindo a liberação definitiva, a fim de que o Espírito reencontre a sua Unidade e a sua Liberdade.

É isso que foi realizado para aqueles que completaram a Passagem.
Resta-lhes agora conscientizá-la, encarná-la e vivê-la.

E vocês têm, para isso, a maior parte deste ano.
É exatamente o que vocês vivem, a cada dia, agora, em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites.

Essas etapas Vibratórias que fazem vocês “não estar mais aí”, estando presentes, mas estando, ao mesmo
tempo, ainda, em outro espaço / tempo que é a Eternidade.

Esse processo, a Terra também o vive, nesse momento mesmo.
As Consciências de vida animais, vegetais e todas as Consciências de vida em meio a esse sistema Solar o

vivem, nesse momento mesmo.
Isso corresponde a ‘processos de partida’ tais como vocês os observam e os observarão cada vez mais.

Trata-se não de morte, mas se trata da partida para a Liberdade, atualizando assim as palavras do
Comandante dos 24 Anciãos: “A lagarta torna-se borboleta”.

E isso é uma Verdade.
Vocês não podem manter a lagarta quando vocês se tornam uma borboleta.

***

Pergunta: por que tal raça de animal desaparece hoje ao invés de outra?
 

Bem amada, aí também, trata-se de uma questão de afinidade Vibratória correspondendo a emissões de
frequência vindo de diferentes locais do que vocês chamam de cosmos, traduzindo-se por um ‘impulso de

partida’ para certas categorias de vegetais, de animais ou ainda de insetos e em breve de humanos.
A afinidade Vibratória é simplesmente a colocação em ressonância de certas características de algumas
irradiações cósmicas, chegando até a Terra, agora, devido à quebra total da magnetosfera, traduzindo-se,

portanto, por aqueles que captam este ‘apelo da Liberdade’, a abandonar definitivamente a lagarta e a se tornar
novamente borboleta.

Da mesma maneira que a lagarta, a um dado momento, decide que chegou o momento de se tornar borboleta.
Simplesmente, o sinal não é unicamente Interior, mas também e, sobretudo, tornar-se-á cada vez mais exterior,

devido à impulsão das irradiações emitidas por diversas fontes sobre esta Terra.

***



***

Pergunta: por que todos os animais de uma mesma categoria não partem ao mesmo tempo?

Tudo depende do local onde se efetua esta impulsão.
Ela não é, por ora, total à Terra, mas chega a certos locais que estão unicamente ligados à rotação da Terra,

mas também à qualidade Vibratória do território que é atingido.
Existem, como vocês o sabem, continentes, placas tectônicas ou grupos de populações que são mais abertos

Vibratoriamente que outros, tanto com os humanos como com os animais.
Toda a dificuldade, para os humanos, é aceitar que isso não é uma morte, no sentido em que vocês entendem

em meio à sua consciência fragmentada, mas uma liberação real e total.
O que a lagarta denomina morte, a borboleta denomina nascimento.

Mas, definitivamente, não há morte, há liberação e conclusão de um processo.
O que morre é o antigo, o que morre é o que está aprisionado.

O que nasce é o que está livre.

***

Pergunta: é o Conclave Arcangélico que decide o lugar do impacto Vibratório e da população a que se
refere?

 
Bem amada, nós podemos focalizar, como Arcanjos, uma emissão de radiações, focalizando como atuar sobre

um foco, a fim de que o território seja mais ou menos amplo, mas se trata, antes de tudo, de uma afinidade
Vibratória porque cada sol da Terra é portador de uma Vibração específica.

A Vibração do seu país, a França, não tem nada a ver com a Vibração do Brasil.
Assim, portanto, há afinidade Vibratória real, colocada em sintonia entre certas irradiações e certas partes desta

Terra remetendo, assim, à frase: “os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros”.
Há Consciências, do mesmo modo que há territórios, que estão, no momento, muito mais permeáveis do que

outros à recepção da Luz, na sua fase final.

***

Pergunta: quem decide o momento da Reversão final?
 

Bem amada, a partir do momento em que a sua estrutura física, aqui, nesse momento, em meio a esse corpo,
aglomerar e acumular um número de partículas Adamantinas suficiente, naquele momento, o processo ocorre

espontaneamente.
Isso não é então a consciência fragmentada que decide, isso não é, tampouco, a consciência do Estado de

Ser que decide, mas, o ‘desequilíbrio’ do acúmulo de partículas Adamantinas em excesso em relação às
partículas pesadas, densas e físicas que constituem o corpo em carbono, que decide isso.

Quando a proporção de partículas Adamantinas se tornar superior à de partículas em carbono, naquele
momento, a mudança acontece.

***

Pergunta: quais são os indicadores físicos dessa taxa de partículas Adamantinas?

É exatamente o que vocês vivem, o que eu descrevo.
Cada dia, a cada dia um pouco mais, cada dia, a sua consciência experimenta momentos em que ela passa em

um estado incomum, sem, no entanto, necessariamente passar, na totalidade, no Estado de Ser, no Sol,
porque os corpos de Estado de Ser foram, todos eles, liberados do Sol.

Eles estão agora na rota entre o Sol e a Terra.
Cada corpo de Estado de Ser tem uma distância própria entre o Sol e a Terra que é em função, justamente, da

sua capacidade para aglomerar as partículas Adamantinas, elas mesmas função da sua própria capacidade
para Abandono à Luz.

Alguns veículos de Estado de Ser, vindos de Dimensões diferentes, vão percorrer esta distância (que é mais,
não uma distância, em termos métricos, mas uma distância, em termos de consciência) a uma velocidade

diferente.
É exatamente isso que vocês vivem, como eu havia descrito.

Não é ainda tempo de definir os diferentes contextos que permitem a Ascensão.



O que eu posso dizer, simplesmente: da sua capacidade para absorção e para metabolização das
partículas Adamantinas, vai depender o modo ascensional que lhes é próprio.

Sobre isso, parece-me, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes falou longamente.
Ele voltará, eu penso, em breve, nisso, um pouco mais detalhadamente, se o momento tiver chegado.

***

Pergunta: pode nos dizer por que o Comandante, nesse momento, não intervém?

Bem amada, da mesma maneira que vocês, humanos, Sementes de Estrelas nesse corpo, vocês têm
vivenciado essa Reversão, da mesma maneira, os membros dos 24 Anciãos (que foram, eu lhes recordo,

humanos) têm necessidade, eles também, de um tempo de latência permitindo-lhes viver o que vocês têm que
viver, de maneira não autônoma, mas face a face.

***

Pergunta: este período terminou?

Ele termina.
Ele foi anunciado por Maria, ela mesma, parece-me, pouco depois de meados de dezembro e deve terminar no

fim do seu mês de janeiro.
***

Pergunta: o que é ainda importante para eliminar?

Bem amada, em função do que eu vim dizer, o mais importante é o Abandono à Luz.
O ‘ponto de vista’ não é aquele que deve se colocar aí onde está a Sombra, mas de colocar na Luz o que está

na Sombra.
Mas, a partir do momento em que vocês deixam operar a Luz em vocês, as Sombras se eliminam

necessariamente.
Não me cabe atrair sua atenção sobre o que é Sombra, mas, bem mais, sobre o que é Luz.

O ‘ponto de vista’ que vocês devem adotar, e que vocês adotarão cada vez mais, é aquele da Unidade e não
mais da Dualidade.

***

Pergunta: há algumas semanas, eu senti muito fortemente o ponto de ancoragem do 11º corpo. Por que eu
não o sinto mais, hoje?

Bem amada, a Vibração do 11º corpo beirando a boca termina a partir do momento em que a boca estiver
aberta.

***

Pergunta: eu chego a sentir subitamente uma impressão de balanço.

Isso corresponde, completamente, à oscilação da Terra que está em curso.
Isso seria uma mudança do eixo ou de polaridade?

Eu bem falei de oscilação e não de mudança de polaridade, unicamente.

***

Pergunta: poderia nos recordar em que ordem vai ocorrer a mudança de polo, no sentido físico e no sentido
magnético?

O magnético precede o físico e o físico segue o magnético.
Um conjunto de fatores cósmicos extremamente importantes, em intensidade de Luz, dirige-se para a Terra.

O conjunto dos movimentos das placas tectônicas, o conjunto dos movimentos da Terra, o conjunto das



partidas em massa, começando a ser observado desde o início deste ano, correspondem, na totalidade, a
isso.

Primeiro o magnético, alvejando de maneira precisa, por ressonância Vibratória, como eu disse, certas
camadas ou certos estratos ou certas Consciências.

Depois seguir-se-á, e já começou, a oscilação denominada física, mas vocês não estarão mais aí para ver
isso. 

***

Pergunta: como está a inversão dos polos, no sentido magnético?

Ela se acelera.
A aceleração não é linear.

No sentido matemático, ela é exponencial.
Vocês estão no que eu denominaria a fase ‘ascendente’, vertical, abrupta, da exponencial.

Isso decorre diretamente do seu trabalho sobre a Merkabah da Terra e sobre sua Merkabah, tendo precipitado
certo número de processos.

***

Pergunta: quais manifestações geofísicas da Terra deve se esperar em consequência desta aceleração?

Na terminologia humana, vocês poderão chamar isso de uma 'extinção em massa'.
Eu denomino isso uma liberação.

A lagarta tem um ponto de vista, a borboleta tem outro.
Cabe a vocês saber o ponto de vista no qual vocês se colocam.

A Atenção, a Intenção, canaliza a sua consciência sobre um plano Vibratório ou sobre o outro.
É nesse nível que vocês irão demonstrar se vocês agem ainda no nível da personalidade ou no nível do

Estado de Ser.
Eu especifico que o processo não diz respeito unicamente aos animais, aos insetos, mas também, como

vocês irão observar na primavera (outono, no hemisfério sul), aos vegetais.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, é tempo, agora, de acolher a bênção e a efusão do
Conclave Arcangélico.

Isso serão meus agradecimentos, minha Paz e minha Graça.
Eu lhes digo, certamente até muito em breve.

Acolham e acolhamos.
Até breve.

************

1 - ARCANJO MIGUEL (17.01.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/miguel-17-de-janeiro-de-2011.html 

*

2 - ARCANJO URIEL (17.01.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/uriel-17-de-janeiro-de-2011.html 

***
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Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=882

21 de janeiro de 2011
(Publicado em 24 de janeiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, minha gratidão e minha Paz os acompanhem.
Eu volto entre vocês para, neste dia, avançarmos juntos no caminho da Unidade e da Luz.

Se houver, em vocês, questionamentos, então eu ficarei feliz de ali levar um esclarecimento complementar ou
suplementar.

Que a minha Paz esteja com vocês, que o seu Coração se ilumine e eu os escuto.

***

Pergunta: quem são os Aliados e por que você os denomina assim?

Bem Amado filho da Luz, é feita referência, em relação a isso, a certa classe de Seres multidimensionais
representando, de alguma forma, observadores e Aliados no sentido em que a sua neutralidade benevolente,

se eu puder assim me expressar, corresponde ao seu comportamento frente a vocês, a Humanidade.
Eles seriam, de certo modo (a palavra não é totalmente apropriada, mas é a que corresponderia à sua

linguagem humana), ‘árbitros’ do que acontece atualmente para o conjunto da humanidade, na confrontação
com a Luz e com a Sombra resultante da liberação deste Sistema Solar.

Eles são aliados na medida em que eles garantem, pela sua própria presença Vibratória e pela sua não
atuação, a benevolência necessária para a observação do que acontece há algum tempo sobre esta Terra e

nesta parte do Universo.
A função deles é então a de um papel de observação e de presença.

Eles se ocupam então do desenrolar das coisas em conformidade com o estabelecimento da Luz, do retorno
da Luz e, de certa maneira, das garantias Vibratórias e da consciência da evolução de cada Consciência

Liberada em meio a esta Terra.
A sua não ingerência, se tanto é que podemos falar assim, de fato, mais uma vez, quase

como árbitros especiais e testemunhas, vem também chamar sua atenção para o fato de que o mais
importante permanece e irá permanecer, pela Eternidade, o que acontece no Interior, e de que qualquer

mudança provém e decorre de uma mudança Interior.
Eles são, portanto, observadores da Unidade e da instalação da Unidade.

ANAEL - 29 de janeiro de 2011 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-sHxLGDsJC-Y/UzEzrhqz2TI/AAAAAAAAEUk/rWLr6JtBLNc/s1600/000+anael+-+29.01.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É isso aí o que eu posso dizer.
Eles têm diversas origens dimensionais e estelares.

Eles são, de algum modo, uma forma de Consciência evoluída e sábia permitindo observar o jogo e o
desdobramento da Consciência.

***

Pergunta: poderia nos falar dos quatro pilares de cada Ser humano?

Bem amado, eu reitero uma série de respostas que eu já dei anteriormente.
Os quatro pilares representam as suas quatro Linhagens.

Os quatro pilares estão em correspondência Vibratória com o que é denominado os Quatro Elementos.
Cada um de vocês possui uma linhagem da Água, uma linhagem do Ar, uma linhagem da Terra e uma linhagem
do Fogo, remetendo, por isso, à sua alquimia primordial, se eu puder nomear assim, correspondendo ao seu

nascimento inicial fora da FONTE.
Isso confere algumas qualidades e características à sua Alma e principalmente ao seu Espírito.

Os quatro pilares ou quatro Linhagens (pois isso corresponde, de fato, exatamente às mesmas estruturas)
estão ligados à sua reunificação, tal como vocês a vivem desde pouco tempo para a maioria de vocês, pela

ativação da Cruz central da Cabeça conectada com o seu centro pelo ponto ER.

A ativação de AL-OD e de IM-IS, passando pelo ponto ER, corresponde integralmente ao despertar total das
quatro Linhagens e dos seus plenos potenciais.

Isso está intimamente ligado, por outro lado, ao próprio mecanismo ascensional da sua Merkabah individual.
Isso é o seu empenho, também, da sua participação ativa da Merkabah interdimensional da Terra.

Não é desejável nem necessário nem indispensável desenvolver mais do que isso.
É óbvio que a estrutura da Merkabah não é unicamente constituída desses quatro pilares, ou quatro Linhagens,
ou da composição dos Quatro Elementos mais o Éter, mas apresenta uma estrutura geométrica extremamente
complexa que de nada serve a vocês sobrecarregarem sua cabeça, pois a experiência Vibratória será sempre

a mais essencial e a mais importante (em relação a um mecanismo estudado exteriormente que jamais irá
resultar de qualquer vivência).

Vocês podem passar a vida estudando a estrutura da Flor da Vida, assim denominada, sem, no entanto, ativar
de modo algum a sua Merkabah, ou seja, permanecer no nível intelectual e não penetrar no santuário do seu

Coração que nada tem a ver com este conhecimento exterior, entretanto, bem real.
O conhecimento e a Vibração dos quatro pilares, correspondendo às suas quatro Linhagens (encarnadas pelos
quatro pontos AL-IM-IS-OD, centradas pelo ponto ER), são mais do que suficientes para iniciar, para despertar

e para concretizar e alcançar a sua transferência dimensional.

***

Pergunta: curar o corpo físico é uma etapa prévia ao que você acaba de descrever?

Bem amada, para algumas consciências sim, para outras não.
Cada caso é eminentemente diferente.

Obviamente, quanto mais o acúmulo da Luz Adamantina emergir, quanto mais a sua Merkabah interdimensional
for ativada simultaneamente com a da Terra, mais algumas dores podem ser levadas a desaparecer do seu

corpo físico, mas isso não é absolutamente uma generalidade, nem uma consequência, nem uma implicação.

***

http://api.ning.com/files/DqaYw0w2aP8qIMG1EPSQ4zqYb25Ajmdowayelrz4L*yCoAexpwgNjZA072yDR8kq5N2CqfUHCtxkclIVbWsUWjMa6EGVGBZK/bibli_330.jpg


Pergunta: durante a meditação, às 19 horas, por que eu sinto mais um único ponto dos 12?

Bem Amado, é extremamente comum e frequente, sem entretanto ser constante, que alguns de vocês, e a
maioria de vocês, percebam, durante as meditações das 19 horas ou fora dela, um ponto mais do que outro.
Isso corresponde a um trabalho mais importante ocorrendo em relação, não a uma Linhagem prioritária mas,

bem mais, em relação ao desenvolvimento mais importante, para vocês, de um dos Hayoth Ha Kodesh através
de um dos Quatro Elementos.

Assim, alguns vão sentir mais o ponto OD, outros mais o ponto IM ou IS ou AL ou ainda ER.
Embora o ponto ER seja um tanto especial porque foi ativado há pouco tempo (durante o período descrito por
MARIA entre meados de dezembro e os poucos dias que acabaram de passar, os 40 dias correspondendo à
ativação do ponto ER de maneira muito mais precisa, de maneira muito mais importante do que havia ocorrido
até agora), permitindo-lhes entrar em contato, diretamente, com o que eu denominaria malha do Éter ou trama
do Éter na qual se encontra doravante CRISTO e METATRON, permitindo serem nutridos diretamente pela

Energia e pela Consciência de CRISTO, pela Energia e pela Consciência Metatrônica, o que inicia e
impulsiona, eu diria, o último mecanismo da Reversão realizada pelo Arcanjo URIEL e devendo terminar pelo

basculamento dos polos.

***

Pergunta: eu senti a energia penetrar pelo ponto ER e depois descer, de maneira mais direta e reta,
em toda a coluna vertebral. Qual foi esse processo?

Bem Amada, a partir do ponto ER, o derramamento de partículas Adamantinas e da malha do Éter, em relação
com METATRON e CRISTO, vertendo-se pelo ponto ER, esse trajeto pode seguir dois circuitos: há um trajeto

linear direto passando pela coluna vertebral e um circuito mais anterior vertendo-se no Coração.
O circuito posterior corresponde à ativação de uma última camada revestindo o Sushumna, denominado canal

do Éter ou canal mediano da coluna vertebral, no qual se aglomeram as partículas Adamantinas, pois as
partículas Adamantinas, além de penetrarem pela boca, penetram também por este ponto.

Dessa forma, outras pessoas podem perceber e sentir um circuito partindo do ponto ER até o ponto central do
chakra do Coração [ponto IS-IS do Triângulo Sagrado do peito] correspondendo então ao que é chamado de
Tubo de Cristal, correspondendo à ativação do que o Arcanjo MIGUEL havia denominado, durante as Núpcias
Celestes, a Lemniscata sagrada, permitindo todo um agrupamento de Energia, de Consciência e de Vibração

contribuindo para estabelecer o seu corpo de Estado de Ser, a sua origem estelar, as suas Dimensões
estelares de origem, em meio ao seu veículo encarnado e encarnante.

***

Pergunta: pode haver comunicação com os canais/canalizadores, no nível da Terra?

Bem Amado, pela nossa presença em meio à sua estrutura do Éter, nós, Conclave Arcangélico, ou ainda os 24
Anciãos e as 12 Estrelas, estamos cada vez mais próximos do seu plano Vibratório.

Então, é perfeitamente normal que vários canais, hoje, percebam as energias, por exemplo, de HILDEGARDA
DE BINGEN ou ainda a minha, refletindo, em seus termos próprios, em função da sua própria vivência e da sua
capacidade para integração dessas energias e dessas Consciências, elas também, os mesmos intervenientes.

Isso é bem lógico, da mesma maneira que os circuitos energéticos e os circuitos de Consciência (ativados
para aqueles que estão ativos, obviamente) são sistematicamente os mesmos, para todos vocês, em grau mais

ou menos adiantado.
Lembrem-se contudo de que, cada vez mais, e especialmente durante este ano (além das informações, além

mesmo dos ensinamentos relativos à última parte do Yoga da Verdade, ou do ensinamento sobre as 12
Estrelas que lhes será comunicado por UM AMIGO), o mais importante permanece e continua sendo o

estado Interior, a conexão Interior e a sua capacidade para perceber, além das palavras, a Vibração da
Comunhão entre vocês e nós.

A pureza do que vocês denominam um canal está ligada à capacidade desse dito canal para dar lugar,
totalmente, durante essas trocas, à Vibração, e unicamente a isso, para estar certo de que não há ali qualquer

coloração emocional, mental ou afetiva, ligada ao papel do transmissor.
Existe, através desse termo que vocês denominaram Canal ou Canalização, toda uma gama de

possibilidades, uma escala infinita de manifestações, desde os planos mais Astrais (ainda existindo por pouco
tempo) até os planos mais puros denominados “A FONTE”.

E isso pode ser colorido ou não, justamente, em função da capacidade desse dito canal ou médium para deixar
passar a informação sem ali colocar o seu toque pessoal.

Muitos Seres humanos me percebem, mesmo não sendo em discurso ou em palavras, como eu faço agora.
Muitos Seres humanos tendo colocado sua atenção, sua Consciência, em meio à sua Ética e à sua Integridade,
à minha presença e à minha Consciência, são capazes de receber comunhões, comunicações e informações

vindas diretamente de mim, e esse número aumenta a cada dia.



Lembrem-se de que um Arcanjo ou um Ser multidimensional pode se comunicar de maneira instantânea, para
vocês, por milhares ou mesmo milhões de canais diferentes sem, no entanto, ali associar o que eu

denominaria, a Consciência.

***

Pergunta: sentir um incômodo no nível da garganta, releva de uma resistência ou não?

Bem Amada, a resposta que eu vou dar vale para cada um de vocês.
A maioria dos trabalhadores da Luz e dos Seres despertos à sua Dimensão de Semente de Estrela, vivenciou,
de uma maneira ou de outra, uma perturbação desse chakra da garganta que não é nenhuma resistência, mas,

bem mais, um último caminho de Reversão efetuado pelo Arcanjo URIEL em meio à sua Consciência.
O resultado desta sintomatologia ligada ao chakra da garganta foi ou uma liberação, ou uma cristalização.

Vocês não devem se preocupar.
Assim que vocês se tornam Unitário pela Vibração, não pode mais ali ter questionamento, gradualmente e à

medida que vocês penetrarem nas esferas Unitárias, sobre qualquer anomalia da sua saúde.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligência, de que o seu objetivo é o de fazê-los retornar à Luz.

Então, demonstrar preocupação com alguma morbidade ou doença não tem qualquer interesse senão o
interesse do ego de se interessar por esse corpo.

O que não quer dizer que é preciso renegar, bem ao contrário, este corpo, mas considerá-lo como luminoso,
pois é efetivamente o que ele está prestes a se tornar.
Ora, como a Luz poderia provocar qualquer doença?

Ou isso é uma eliminação, ou isso se reflete no nível psicológico e, naquele momento, como isso lhes foi dito,
isso não é mais uma eliminação.

Alguns tiveram sintomas nas costas, alguns tiveram sintomas em uma ou várias ligações do chakra da garganta,
por um período mais ou menos longo.

Isso correspondeu à última reversão e ao abandono total do ego que está prestes a acontecer.

***

Pergunta: quais são os sintomas da ativação do 11º Corpo?

A ativação do 11º Corpo reflete-se por vibrações surgindo justamente sob o nariz, ao nível do sulco
nasogeniano (entre o nariz e a boca), e circundando progressivamente a boca, com vibrações ou

percepções anormais, situando-se ao nível do palato (como uma sensação de dormência, de inchaço), e
também por secreções aparecendo na parte de trás do nariz correspondendo ao néctar denominado Néctar

Divino, correspondendo a uma forma de alimentação pelo líquido sagrado fluindo do seu líquido
cefalorraquidiano e passando pelo pavimento das fossas nasais para alcançar a sua garganta.

***

Pergunta: qual é a utilidade desse néctar e desse fenômeno?

A utilidade é a capacidade, naquele momento, do Ser Humano, para ser nutrido por ele mesmo.
Simplesmente, exercendo mecanismos de pressão, pela base da língua, atrás do palato, vocês excitam esta

secreção que vem então, literalmente, nutri-los.
Trata-se de fazer a aglomeração de partículas Adamantinas com o seu próprio líquido cefalorraquidiano,

extremamente rico em proteínas, podendo permitir-lhes, de uma maneira um pouco diferente do que faz os
Iogues Indianos, viver sem qualquer alimentação exterior.

***

Pergunta: a humanidade em regra geral está pronta para acolher a sua parte solar, o seu Ser solar?

Bem Amada, como isso foi dito, há várias Moradas na Casa do Pai, o que significa que cada porvir e cada devir
são profundamente diferentes.

O que é importante, não é saber se a humanidade está pronta ou não, na medida em que, de qualquer forma,
ela não tem escolha e que a passagem para a Luz é agora irreversível, na totalidade.

A liberação está, portanto, em via de instalação.



Não pode mais existir prisão.
Mesmo aqueles que ainda creem na prisão deverão talvez viver um fenômeno que eu qualificaria de

readaptação à Liberdade e à Luz, mas jamais a prisão irá se reconstituir.
Portanto, quer a humanidade esteja pronta ou não, não há qualquer espécie de importância.

***

Pergunta: durante a meditação das 19 horas, o que acontece entre o meditador e a Merkabah
coletiva?

A primeira fase agora é o fato, real e concreto, de reconectarem com a totalidade das Sementes de estrelas
participando desse trabalho, amplificando, multiplicando e maximizando o conjunto da energia de partículas

Adamantinas colocadas em movimento entre as diferentes Consciências despertas de Sementes de estrelas.
Em seguida, foi criada uma ressonância, pela sua própria colocação na Luz, impulsionando o sinal ao nível

da Merkabah da Terra de que a hora chegou.
Esse trabalho, vocês realizaram, completamente.

Agora, o seu trabalho às 19 horas (ou em qualquer momento), é um trabalho que vocês fazem para multiplicar e
aumentar consideravelmente a sua capacidade para metabolizar as partículas Adamantinas e então,

literalmente, para sintetizar o seu corpo de Luz na imagem real, completa, do que ele era quando ele estava
prisioneiro no Sol, ao passo que agora ele está liberado.

Está aí a ligação que pode ser feita.
Vocês então participaram de uma obra coletiva de despertar da Merkabah interdimensional da Terra.

Vocês recriaram uma Merkabah coletiva, ligada à junção das suas Consciências despertas, constituindo nesse
caso a Merkabah cuja imagem sobre a Terra é denominada, no Céu, Yérushalaïm, a Jerusalém celeste ou,

ainda, a energia Metatrônica, reflexo da FONTE, cópia da FONTE.

***

Pergunta: como saber se estamos na companhia do nosso Anjo Guardião?

Bem amada, a companhia do Anjo Guardião é um fato constante.
Simplesmente, a comunicação com ele está longe de ser constante.

***

Pergunta: como entrar em comunicação então com o Anjo Guardião?

O momento da comunicação ou do reencontro consciente com o Anjo Guardião é estabelecido, para cada
alma, de maneira diferente.

Isso corresponde necessariamente ao que eu denominaria um grau de transparência, um grau de Abandono
à Luz tal que, naquele momento, a possibilidade de contato e então da presença de outra Consciência, no

interior de sua Consciência, torna-se possível.
Não há técnica propriamente falando.

A instituição da companhia, como você disse, do Anjo Guardião foi estabelecida, no ano anterior às Núpcias
Celestes, pelo Arcanjo JOFIEL, permitindo, desde aquele momento, sob diferentes formas e não unicamente

verbal, obviamente, estabelecer, em todo caso, uma comunicação nem sempre consciente com o Anjo
Guardião.

Alguns véus ou isolamentos limitaram, até agora, de maneira importante, a conscientização da presença do
Anjo Guardião.

Hoje, vários de vocês descobrem, através de várias presenças, à noite como de dia, que estão cercados de
seres.

Esses seres vêm de várias Dimensões, de vários universos e de vários mundos.
O Anjo Guardião é apenas um dos elementos presentes nesta atmosfera, nova para vocês.

Evidentemente, a manifestação dessas Consciências, em meio à sua própria Consciência, apenas pode
ocorrer a partir do momento em que um conjunto de medos tiver sido transcendido.

O ser humano em meio a este mundo está isolado e confinado.
Estando confinado, não é possível serem juntados vários em meio à mesma Consciência.

Portanto, cabe então, de algum modo, vencerem o seu próprio confinamento para poder começar a se
comunicarem, de maneira consciente e lúcida, com o Anjo Guardião.

Mas as diferentes formas de comunicação que muitos de vocês começam a viver, são, elas, plenamente reais



e concretas.

***

Pergunta: como afastar os seres do astral que contatam comigo?

Não há nada a fazer para afastar seja o que for, pois afastar seja o que for, isso volta a se manifestar,
novamente, da dualidade.

Apenas a elevação Vibratória da sua própria Consciência é que irá desatrelar de você o que é chamado de
mundos astrais Ilusórios.

Nada há para fazer.
Isso passa pelo mecanismo que eu denominei transparência, elevação Vibratória,despojamento dos

medos e abandono à Luz.
Enquanto houver combate ou enquanto houver vontade de se liberar de algo, o confinamento permanece.

Houve momentos da sua vida em que você estabeleceu, de maneira consciente, por rituais específicos,
contatos com esses planos.

Assim, portanto, você abriu alguns canais de comunicação.
A única maneira de fechá-los não é poder fechá-los, mas simplesmente elevar a outra oitava Vibratória, por uma

elevação Vibratória da sua própria Consciência.
O Coração é simplicidade.

Ele não tem que evocar poderes, ele não tem que evocar rituais.
O Coração é Vibração.

O Coração é simplicidade.
Enquanto a Vibração do Coração não estiver presente como Vibração real, percebida, sentida, acompanhando-

se de desapego, de uma Paz, de uma Alegria, não pode ali cessar esses contatos.
Isto necessita de descer novamente o 3º olho ao Coração.

O triângulo luciferiano foi revertido, recolocado na ordem correta, mas o acesso à Vibração do seu Coração
apenas pode ser feito por vocês mesmos.
O Coração é Vibração e Fogo do Coração.

Enquanto vocês não viverem o Fogo do Coração vocês estão totalmente na Ilusão, seja como for vocês
denominem isso, quer seja espiritual ou do ego, ela permanece entretanto uma Ilusão.

A única verdade é a Vibração do Coração.
Não há outra e jamais haverá outra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, Filhos do Um, queiram dignar-se de aceitar, pelo meu
intermédio, todas as Bênçãos do Conclave Arcangélico.

Agora.
Essa será a minha maneira de agradecer pelo seu acolhimento, em gratidão a vocês.

Até breve.

... Efusão de energia ...

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef452.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-29_janvier_2011-articlef452.pdf
29 de janeiro de 2011

(Publicado em 1º de fevereiro de 2011)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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ÁUDIOS
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http://www.dailymotion.com/video/xgtfn0_mikael-part2-29-01-2011_webcam

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e Filhos da Lei de Um, eu volto, como lhes havia anunciado.
Neste período que venho terminar, abre-se doravante uma etapa nova de seu retorno incondicional à Luz da

Unidade.
Várias coisas mudaram em vocês, perceptíveis ou mais sutis, correspondendo ao estabelecimento, em meio à

sua Verdade, ao acesso, sempre maior e amplo, à dimensão de Cristo, fazendo-os retornar à sua Essência
primeira, à sua origem.

Vocês semearam, vocês ancoraram, vocês trabalharam para o reino da Luz se estabelecer novamente sobre
esta Terra, nesse sistema Solar.

Nós os assistimos, nós os admiramos.
Vocês se liberaram e nós os liberamos.

O que acontece, doravante, em vocês como sobre esse mundo, é a última etapa da liberação que, a propósito,
dar-lhes-á acesso, em totalidade, à sua Verdade final onde nada mais poderá ser escondido, onde nada mais

poderá permanecer em meio à Sombra.

***

A Luz é Una [Unitária].
Ela se revela e se desvenda, agora, a grande passo.

As zonas de Sombra que restaram sobre esta Terra serão dissolvidas progressivamente pela Luz, por sua Luz
e pelo reencontro da Fonte com sua Verdade e sua Unidade.

O momento chegou de prepará-los para viver o porquê vocês estão encarnados: a Ascensão desse sistema
Solar, a Ascensão e seu retorno nas esferas da Eternidade, da Verdade e da Unidade.

Esses momentos são agora, eles não são em dez anos, eles não são amanhã.
Eles são para viver, a cada minuto, com uma plenitude renovada, a cada dia e a cada sopro, cada vez mais

intenso para sua Consciência, para seu corpo, para seu ambiente e sua Terra.
O momento chegou de se elevarem.

O momento chegou de responder, em totalidade, ao apelo do Conclave Arcangélico, para reencontrar sua
posição no Céu e sobre a nova Terra.

Cada um de vocês, ao ritmo que lhes é próprio, deve agora alcançar as esferas da Eternidade, as esferas da
Verdade, as esferas da transmutação alquímica.

O momento chegou de acolher a Luz.
O momento chegou de acolher Cristo.

Eu arbitrei, durante este período, pela minha presença, em seu seio como no seio do éter da Terra, o que devia
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o ser, liberando-os totalmente do que, ainda, podia escravizar no mundo da ilusão, no mundo do que é falso, do
que foi truncado.

***

A Verdade se estabelece.
Os povos, os seres, as sociedades, liberam-se dos jogos sob o quais eles estavam submissos, desde tempos

imemoriais, em uma falsificação monumental do que é a verdadeira Vida em meio à Unidade.
Cada um de vocês, pelo seu trabalho de Luz, pelo seu acesso ao seu estado Interior, pelo seu acesso ao seu
Estado de Ser, pelo seu acesso aos seus estados Vibratórios, pelo seu acesso aos estados de Consciência
nova, vocês contribuíram, cada um ao seu ritmo e cada uma à sua possibilidade, para esse retorno da Luz.

Sejam agradecidos.
A gratidão do Conclave e do conjunto das forças vivas lhes agradece, em nome dos irmãos até então

adormecidos.
Pelo trabalho que vocês realizaram, vocês favoreceram o momento do despertar, o momento do acordar e o

momento que vocês vivem.
Como constatam sobre esta Terra, desde o início deste ano, alguns elementos novos vindo se instalar na trama

etérica da Terra, diretamente ligados à presença da ‘Espada de Miguel’, diretamente religados à presença de
Cristo no éter, soando, assim, a trombeta final do despertar da humanidade, do despertar de Consciências até
então adormecidas, do despertar de cada Consciência presente nesta Terra, clamando para se unirem às suas

esferas Unitárias, suas esferas de Verdade e suas esferas de Beleza.

***

O momento chegou de esquecer os sofrimentos desse mundo, de transcendê-los pela graça da Beleza, da
Verdade e da Unidade.

Esses instantes, vocês os vivem nesse momento mesmo, vocês que tiveram êxito para reverter, graças à
contribuição do Arcanjo Uriel, a fim de permitir-lhes acolher, em meio ao seu Templo Interior, Cristo.
Vocês próprios se tornam a imagem Daquele que lhes disse Ele mesmo: “sejam meus imitadores”.

Nisso, instalando em vocês estados de Consciência novos, estados de Vibrações novas.
Esses estados de Vibrações novas conduzem-nos a ir, sempre mais, para Ele, ou seja, para vocês

mesmos.
Muitos de vocês começam a experimentar, de maneira consciente, a noção de Unidade de toda forma de vida,
a noção de Unidade entre as diferentes Dimensões das quais vocês foram, em totalidade, privados, até agora.
Os momentos que vêm, e que serão para viver sobre esta Terra durante este ano, necessitam, de sua parte,
uma atenção e uma vigilância a cada instante renovadas, permitindo-lhes, sempre mais, reconstruir seu corpo

de Eternidade na Alegria, na Verdade.

O conjunto de suas preocupações que ocupa suas vidas em meio a esse mundo dissociado torna-se, para
todos, caduco, orientando-os a sempre mais interioridade, a sempre mais Verdade, a sempre mais Unidade.

***

Busquem a Paz porque vocês são a Paz.
Busquem o Amor porque vocês são o Amor.

Tudo isso está inscrito e realizado em meio às Dimensões denominadas sutis e descem novamente, agora
progressivamente, até esse plano de encarnação onde vocês estão situados.

***

Nesse movimento de aproximação da Luz, e como eu lhes havia dito, o conjunto da Confederação
Intergaláctica de Luz, o conjunto das Forças de Luz Unificada, o conjunto das Consciências dos mundos livres
e das Consciências livres, vêm ao seu encontro porque a liberação de um sistema Solar é um momento único
correspondendo a uma vivência particular permitindo-lhes reencontrar a Alegria inefável de seu retorno ao que

vocês são, em Verdade, além da ilusão e além da personalidade.
Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei de Um, o momento chegou de harmonizar o que
vocês vivenciaram no Interior, com seu exterior, a fim de fazer o milagre de uma só coisa, para que o que

esteja no Interior seja como o que está no exterior, para fazer o milagre de uma só coisa.
O momento chegou de mostrar sua Luz, o momento chegou de aclamá-la, de afirmá-la.



Nada mais pode vir destruir, doravante, o que vocês conquistaram em alta luta, pela luta de sua Consciência,
pelo abandono à Luz, pela consciência fragmentada que se dissociou com a chegada da Luz Unitária.

São estes momentos que vocês são chamados a viver.
Vocês serão guiados, acompanhados, tanto pelo seu Anjo Guardião como pelo conjunto das forças que eu

venho citar.
Basta chamar porque vocês estão, doravante, em comunicação.

Mesmo se vocês não têm ainda a total lucidez e consciência, a separação dos planos não existe quase mais,
permitindo o basculamento definitivo desse mundo nas esferas da Unidade.

Esse momento está inscrito no instante.
Ele pode ocorrer, doravante, a cada instante, desviando o conjunto das profecias porque a Luz superou a

Sombra e permite estreitar a confrontação Sombra / Luz, inexorável no fim da ilusão.

***

Assim, de sua qualidade individual e coletiva de alinhamento, de sua capacidade para manifestar a Luz que
vocês são, de sua capacidade para integrar a dimensão Cristo, de sua capacidade para deixar trabalhar a Luz,

resultará o período de tempo restando a percorrer para se unir às esferas da Eternidade.
Portanto, sim, regozijem-se porque os tempos chegaram onde a Luz estabelece seu reino para a

Eternidade e vocês fazem parte desse reino.
Bem amados Filhos da Lei de Um, mais do que nunca, é-lhes perguntado (e a Luz lhes pergunta, e sua

Consciência lhes pergunta): “o que vocês desejam se tornar?”
Vocês vão se tornar o que vocês são realmente?

Vocês vão transcender, em totalidade, o que lhes paralisou até agora porque a Luz está aí, ela vem ao seu
auxílio, ela vem ao seu socorro, ela vem inundá-los, regá-los à Verdade que vocês são a fim de que a Verdade

resplandeça, sobre esse mundo e nesse mundo?
Lembrem-se: “vocês estão nesse mundo mas vocês não são desse mundo”.

Vocês vieram fazer uma revelação da Luz e esses dias são agora.
Obviamente, o tempo de seu calendário não pode ser perfeitamente estabelecido, mesmo se há uma

concordância do tempo celeste, não tendo nada a ver com seu tempo, com seu tempo Terrestre.
Esta concordância não é, no entanto, uma sobreposição total, mas uma adequação e um ajustamento ao mais

próximo.
Portanto, nós podemos afirmar-lhes, nós Arcanjos, que em função da Luz que nós percebemos de

suas Merkabah, assim como da Luz que emana da Terra, que o momento do parto e o momento da libertação
chegaram.

Isso pode acontecer hoje como durante os meses que irão decorrer até o final deste ano.
Não busquem a data do fim.

O fim está inscrito e o fim está realizado, apenas resta atualizá-lo e vivê-lo em meio à sua Consciência.
A Sombra não pode mais nada para se opor à revelação da Luz.
A Sombra não foi derrotada, ela foi redimida pelo poder da Luz.

Evidentemente, haverá sempre, sobre a Terra como nos Céus, Consciências confinadas em sua própria ilusão
de Sombra, negando a Luz, muitas vezes, por medo, muitas vezes, por ignorância.

Não se interessem absolutamente por esses ‘resíduos de sombra’ porque eles apenas têm peso temporário e
transitório, porque eles apenas têm peso em sua própria Consciência de confinamento.

Eles já não existem mais no plano da Unidade e no plano da Verdade.
Portanto, pelo seu trabalho incansável desde a inauguração das ‘Núpcias Celestes’, vocês mudaram o

desenrolar do tempo para que se cumprissem as profecias, em um tempo restrito, perfeitamente limitado e
compatível com uma Ascensão da Terra, com uma dose de sofrimento muito menos importante do que a que

foi prevista no início.
O que resta a sofrer está ligado às resistências.

O que resta a manifestar como dualidade e oposição é apenas a prova da ignorância da Luz.

***

Vocês estão, desde hoje, convidados a manifestar sua Luz, não tanto por discursos, não tanto por palavras,
mas sobretudo por seus comportamentos éticos, por seu sorriso, por seu olhar e principalmente

pela Irradiação de seu Coração.
Assim, a minha Espada os transpassou e os atravessou.

Cristo estabelece sua Morada em seu cerne, nesse momento mesmo, gradualmente e à medida dos dias que
vão passar, levando-os a um novo patamar Vibratório localizado no período compreendido entre 20 de

fevereiro e 28 de fevereiro de seu ano.



Dessa forma, naquele momento, um novo nível será integrado, ultrapassado e literalmente transpassado,
permitindo-lhes reparar e ver, como nunca, os mundos da Unidade, os mundos da Verdade, em seu espaço de

vida.
Isso irá se amplificar, avançando cada dia mais.

Seus estados vibratórios Interiores e seus estados de Consciência apenas poderão se ampliar, sob condição
de que vocês aceitem, em totalidade, vocês também, sua própria redenção pela Luz e sua própria liberação.
Nós concebemos, enquanto Arcanjos, que uma Consciência que foi confinada desde tempos imemoriais nos
mundos da limitação possa conservar, no interior de si mesma, certo número de medos da liberdade, certo

número de medos da liberação.
Isso se ilustrará, como isso foi anunciado, logo após a liberação do Sol, pelo mecanismo de ‘choque da

humanidade’, tal como descrito por Sri Aurobindo, que eu os convido a recordar (*).
Vocês compreendem melhor assim o caminho realizado nessas algumas semanas tendo liberado-os de certos

entraves inscritos em suas estruturas cerebrais e, particularmente, em meio ao que foi denominado seu
‘cérebro reptiliano’, como engramas de medos, engramas de preservação, engramas ligados a manipulações

genéticas realizadas em vocês mesmo, desde tempos imemoriais.
Muitos de vocês reencontram a memória, não a memória de suas vidas passadas, passadas em meio à matriz,
mas, bem mais, a memória de sua própria Luz, a memória de sua própria origem, que isso seja sob forma de

sonho, que isso seja sob forma de visão Interior, tudo isso irá se revelar a vocês de maneira cada vez mais
simples, gradualmente e à medida que vocês aceitarem deixar transparecer e eclodir a realidade de sua

Vibração, no exterior.

***

Nada mais pode acontecer a quem quer que seja que se entrega ao princípio Crístico que, agora, está à sua
porta.

Ele está presente no Éter, ele irá se manifestar, não nos seus olhos visíveis, mas no seu peito.
Isso é o mais importante.

Não busquem qualquer Cristo histórico nos seus céus ou sobre a Terra porque vocês estão, todos vocês, sem
exceção, prestes a se tornar o ‘corpo de Cristo’ porque, na Unidade, não existe qualquer separação entre os

membros do corpo de Cristo.
Vocês são esses membros.
Vocês são a Luz encarnada.
Vocês são a Luz do mundo.

Vocês são a Verdade do mundo.
Cabe a vocês carregar o estandarte e a tocha da Verdade e da Unidade, da Luz Unificada, da Alegria e da Paz.
Cristo irá se aproximar de vocês gradualmente e à medida que vocês forem capazes de se manter na Alegria,

na Paz, na Unidade.
Isso é agora.

Isso não exige nenhum outro comentário porque os tempos se findaram, em totalidade.
Isto significa, o que eu quero dizer, que os tempos se findaram totalmente.

Somente o calendário da Terra segue um desenrolar que lhe é próprio, em função de reações da Terra, em
função de reações dos humanos, em função de algumas oposições daqueles que estão confinados na

Sombra, mas que não poderão mais grande coisa para retardar o retorno da Luz.
Bem amados Filhos da Luz, o momento chegou.

Esse momento é um momento de Graça, esse momento é um momento que vocês esperaram, aguardado
desde tanto e tanto tempo, então, vocês não têm nada a temer, que o Sol se desmorone sob seus passos, que

o Céu caia em fogo sobre sua cabeça, o que quer que aconteça com vocês, em seu ambiente.

***

A Luz torna-se, doravante, muito mais intensa e luminosa do que qualquer Sombra que vocês desejam fazer
parecer uma Sombra como uma realidade.

A Sombra não tem qualquer peso.
O tempo da densidade terminou.
Agora é o momento da leveza.

Agora é o momento de sua liberdade.
Agora é o momento de sua Unidade.

Sua consciência passará, doravante, como vocês já o constataram, momentos cada vez mais longos, cada um
ao seu ritmo, em sua Unidade, e em estados onde não há mais lugar para qualquer dúvida nem para qualquer

questionamento.
Somente o mental irá questionar.



Somente o mental irá perguntar, porque a Luz, quando ela se manifesta, responde a qualquer questão, porque
a Luz é a resposta, porque a Luz é o final dos questionamentos e dos medos.

Então, vão ainda mais para a sua própria Luz.
Vão ainda mais para a manifestação de seu brilho Interior: aquele de um cristal ou de um diamante

reencontrado.
Vocês são Sementes de Estrelas, isso eu lhes disse desde vários anos.

Isso se manteve, para muitos de vocês, uma afirmação.
Isso irá se tornar, agora, uma Verdade realizada e revelada.

Seus céus se transformam a toda velocidade.
Várias manifestações, desde o início deste ano, se encadearam sobre esta Terra.

Isso é apenas um começo.
Isso irá se acentuar, se acelerar, cada dia mais.

Os períodos de pausa serão cada vez mais curtos.
Ninguém mais, daqui muito pouco tempo, poderá ignorar o que acontece realmente sobre esta Terra.

Apenas o temor da morte do ego poderá manifestar, em algumas pessoas, resistências à Luz.
É naquele momento que vocês irão desempenhar plenamente seu papel, que isso seja em seu

ambiente, que isso seja na Terra inteira porque, de sua capacidade para manter o estabelecimento em meio
à sua Unidade, seguir-se-á a rapidez desta etapa final.

Nós contamos com vocês, como nós temos contado com vocês, durante todo este período, porque nós
sabemos que vocês têm respondido, porque nós sabemos que vocês responderão ainda, a cada vez, e ainda

mais, de maneira presente, ao nosso apelo.

***

Bem amados Filhos da Luz, é tempo, agora, de acolher.
É tempo, agora de depositar as armas do ego.

É tempo, agora, de se revelarem, não mais de maneira temporária, não mais de maneira ilusória, mas,
realmente, em totalidade e em Verdade.

A última reversão realizada pelo Arcanjo Uriel permite, doravante, ao conjunto do Conclave (e particularmente
ao Arcanjo Uriel e ao Senhor Metatron), trabalhar agora para impulsionar e finalizar a última fase.

Vocês entraram neste período.
Certamente, os alaridos do mundo irão se acentuando mas, ainda uma vez, vocês não têm nada a temer.

O que é temido é ainda projeção de seu mental, ainda presente enquanto vocês existirem sobre a superfície
desse mundo.

Mas esse mental mesmo, que é o seu, não tem qualquer peso em relação à densidade e à leveza da Luz que
se inscreve em vocês, elevando-os sempre mais, para as esferas da Unidade, da Alegria, da Paz eterna.
Muitos dentre vocês vão realizar o Ser que eles são: uma Consciência livre, uma Consciência plena de

felicidade, plena de liberdade, que não tem estritamente nada a ver com o que lhes parece, no entanto, como
tangível e real em meio a esse mundo.

Para muitos, no caminho para a Luz, mas não tendo ainda integrado a totalidade das Vibrações da Luz, isso
será, efetivamente, um choque porque vocês são, não apenas muito mais do que o que vocês creem ser, mas

vocês são bem maiores do que o maior de seus sonhos, do que a maior de suas esperanças.
Para isso, cabe aceitar ser ‘muito pequeno’, aqui, como lhes disse o Cristo, ou seja,aceitar não ser mais nada

nesse mundo para ser Tudo nos mundo Unificados.

***

A dualidade, os mundos da oposição, do sofrimento, do combate, atinge seu final.
Isso é um anúncio autêntico e real.

É entretanto o fim da vida?
Certamente não.

É justamente o início da ‘verdadeira vida’ e o fim da comédia de vida que vocês levam nesse mundo.
 Isso não deve, de forma alguma (nem em vocês que são os mais avançados na Luz, nem junto a seus

ambientes de Irmãos e de Irmãs não estando ainda completamente conscientes do que eles são), orientá-los a
quaisquer atos repreensíveis em relação à força da Vida.

É-lhes solicitado, mais do que nunca, manifestar este ‘instinto vital’, esta vitalidade, esta Verdade, em meio à
Unidade, para não mais nutrir a dualidade, de nenhum modo, para responder “presente” às impulsões de suas

almas a ir para mais liberdade, para mais autonomia, para mais autenticidade, a fim de liberá-los do que poderia
permanecer como armadilhas, como confinamentos e como ilusões.

Isso lhes parecerá cada vez mais claramente e, novamente, vocês poderão nos chamar.



Isso lhes parecerá cada vez mais claramente e, novamente, vocês poderão nos chamar.
Alguns de vocês, aliás, percebem nossas presenças, que isso seja, nós Arcanjos, os Anciãos ou, para alguns
de vocês, Seres vindos de outras estrelas, assistir a esse momento grandioso que vocês estão em via de viver

agora.
Efusão.

*

... Efusão de energia ...

*

Bem amados Filhos de A Fonte, eu marco encontro, quanto a mim, de maneira formal, para 28 de fevereiro às
17 horas [13h00 – hora de Brasília terminado o 'horário de verão' no Brasil], para que nós estejamos reunidos,

nós, Conclave Arcangélico, todas as Forças da Confederação Intergaláctica dos mundos livres e, vocês
mesmos, em um ato de comunhão onde eu lhes pedirei, durante a primeira meia-hora, em silêncio, para vocês
se conectarem, do mesmo modo que o trabalho que vocês continuam a fazer toda noite às 19 horas [16h00 –

hora de Brasília até 19 de fevereiro; 15h00 - hora de Brasília a partir de 20 de fevereiro], e que vocês
continuarão a fazer, toda noite às 19 horas [16h00 – hora de Brasília até 19 de fevereiro; 15h00 - hora de

Brasília a partir de 20 de fevereiro] mas também a todo momento que lhes pareça útil.
Neste dia, 28 de fevereiro às 17 horas [13h00 – hora de Brasília], durante 30 minutos, nós trabalharemos junto,
vocês todos, sobre a Terra, em meio ao circuito OD – ER – IM – IS – AL de sua cabeça e, nós, Arcanjos e o

conjunto da Luz, a fim de dar um salto de ascensão para a Terra.
Em seguida, a partir das 17h30 [13h30 – hora de Brasília], eu lhes pedirei para permanecer novamente em
estado Interior de recepção porque eu entregarei, então, uma mensagem preparando as consciências para

receber a energia Metatrônica, direto e em totalidade, trabalhando assim e abrindo à realização da ‘última etapa’
do que havia sido denominada, pelos Anciãos, a “Yoga da Verdade”, sobre a ignição total de sua Coroa da

cabeça, do Coração e do sacro.

***

Eu voltarei também, e sem data fixa, cada vez que necessário, durante este período, ou então eu deixarei o
Arcanjo Uriel expressar-se porque é ele o supervisor do período em curso, com o Senhor Metatron.

Cada um deles poderá intervir, então, após esta data de 28 de fevereiro, no momento oportuno.
Eu lhes peço para estar vigilantes e atentos, daqui lá, às suas percepções Vibratórias de Consciência a fim de
colocar suas Consciências sobre essas ditas Vibrações porque vocês irão constatar que poderão amplificá-las

por si mesmos, por um ato consciente e deliberado.
Vocês não serão mais, simplesmente, submetidos aos bombardeamentos diversos de Luz e de Radiações

cósmicas, mas vocês poderão, vocês mesmos, gerar essas Irradiações e essas Radiações, por
bombardeamento ao redor de vocês e em vocês.

Isso será, literalmente, um bombardeamento de Luz como a Terra jamais conheceu.
Vocês são responsáveis e mestres de seu destino.

É o que lhes cabe, doravante, para florir de Luz seu caminho e sua estrada.
Vocês têm esta capacidade nova, pelo que foi decidido, pelo trabalho de abertura da boca que vocês estão

em via de realizar, a possibilidade, literalmente, de ‘banhar de Luz’ todos aqueles que se aproximam de vocês,
tudo o que os toca e tudo o que sua Consciência toca, pela Atenção e pela Intenção.

Portanto, vocês poderão colocar a Luz no que lhes parece Sombra, em vocês como no exterior de vocês.
Vocês poderão colocar a Luz, sem nada emitir como intenção outra que a revelação da Luz, em diferentes

locais do planeta, preparando assim, durante o período que nos separa de 28 de fevereiro, o ‘salto quântico’ da
Terra para o novo estado Vibratório.

Bem amados Filhos de A Fonte, eu não abrirei, essa noite, espaço para questionamentos.
Eu lhes proponho, em comunhão, viver em conjunto, agora, a efusão de minha radiância, em vocês, em seu

Coração, em sua Consciência.
Eu estou presente, em vocês, porque eu ali depositei, há muitíssimo tempo, minha Vibração.

É esta que se revelou durante este período e que permite, agora, a fusão Cristo / Miguel, em totalidade, a fim
de que se tornem, vocês mesmos, os Filhos da Luz, os Filhos Ardentes do Sol, os Ki – Ris – Ti de um novo

mundo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, em Verdade e em Unidade,

comunguemos.

*

... Efusão de energia ...



*

No Amor.
E pelo Amor.

Até breve.

 ************ 

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

***

 Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=883
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me uma alegria e um prazer de
ser o primeiro a passar entre vocês nesse início de ano.

As férias de inverno terminaram para vocês e para nós.
Falo de férias mas, como sabem, não foram férias.

Então, transmito-lhes, em primeiro lugar, todas as minhas bênçãos e todo o meu Amor caloroso pela sua
presença, em um um período de inverno [na França] neste espaço.

Eu anunciei, vocês se recordam, os que seguem a crônica, não é?, dos Anciões, que o mês de dezembro
seria um período pelo menos tumultuoso, não é?, onde vocês teriam uma série de desafios a superar e a

transcender.

O ano que se abriu, e sobretudo desde algumas semanas, não é?, corresponde, para vocês, a um ano em que
vocês vão começar a tocar os frutos espirituais do seu trabalho.

Se há financeiros entre vocês, vou dizer que vocês vão começar a tocar os dividendos, não é?, dividendos, é
claro, espirituais de tudo o que efetuaram.

Obviamente, durante o mês de dezembro, vocês puderam constatar, vocês mesmos, ao redor de vocês, que
muitos deliraram [ont yoyoté de la touffe], ampla e gravemente, mas isso lhes havia sido anunciado e eu espero

que vocês estejam, se estiverem aqui, em todo caso, suficientemente prontos para realizar este trabalho de
elevação Vibratória, porque é necessário efetivamente dizer que isso foi um e assim como, agora, vocês

entraram no ano 2011, que é o ano prodigioso para a divulgação da Luz, inteiramente.
Aí está, caros amigos.

O venerável Ancião que sou lhes dá então a palavra, como de hábito, para as suas questões e as minhas
respostas que irão esclarecer, eu espero, um pouquinho mais o seu caminho pessoal e também global da

humanidade encarnada atualmente.

Então, eu sou todo ouvidos.

***

Questão: porque assistimos a tantas desconstruções?

Aqueles que resistem à Luz ou aqueles que não têm os receptáculos abertos (ou seja, no nível das Coroas:
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Coroa Radiante do Coração, Coroa Radiante da cabeça, o sacro, abertos) vão necessariamente alcançar
energias que vão chegar ao nível do plexo solar e vão, portanto, despertar todos os impulsos, todas as

negatividades que haviam sido fechadas, restringidas, e vão se despertar.

É exatamente o que vocês observam e que vai se refletir, no nível do humano, tanto para os que não estão
alinhados, aqueles que não estão abertos à Luz, não mais por delírios, mas por explosões, fazendo com que,
desta vez, o plexo solar tome a dianteira, ou seja, o ego, com reivindicações das pessoas que sofreram em

silêncio, que exprimem o seu sofrimento.

Estas ‘forças de atrito’ são, entre aspas, o “resultado do impacto da Luz nas zonas de Sombra”.

O que não quer dizer que estas pessoas são pessoas da Sombra, é claro.

E tudo isso, hoje, mesmo as pessoas que não estão abertas no nível das Coroas Radiantes, no nível das
Vibrações, sentem, literalmente, esta aspiração para a mudança, esta aspiração para a liberação, mesmo se

não forem capazes de conscientizarem, inteiramente, o que isso significa ainda.

É exatamente o que acontece atualmente para os animais, como para os humanos, como para os vegetais,
como para a Terra.

Vocês são cada vez mais numerosos a viverem momentos (como disse Anael em particular, não tem muito
tempo) momentos em que vocês passam em outros estados Dimensionais.

É a mesma coisa para os animais.
É a mesma coisa para a Terra.
E é a mesma coisa para o Sol.

O Sol está liberado.
A Terra está liberada.

Resta fazer descer isso no plano da encarnação mais densa e este papel é reservado para este ano.

Metatron chegou.
Uriel está presente.

A ronda dos Arcanjos, a ronda dos Anciões, a ronda das Estrelas e o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica presentes nos seus céus e em suas cidades, agora, de maneira mundial, estão aí para isso.

Então, regozijem-se.

É aí, aliás, que vocês vão observar o que eu denominaria aqueles que estão na verdadeira vivência da
Vibração e aqueles que se serviram da Vibração.

Como dizia Sri Aurobindo (São João no Apocalipse), que haveria muitos chamados, porque os chamados são
os que sentiram que acontecia algo e que tomaram esta energia, esta Consciência, não para nutrir o Coração,

não para nutrir a Consciência, mas para nutrir o ego deles.
E agora a Luz explode em plena cara deles.

E vocês vão constatar, vocês todos constataram, ao redor de vocês, dos amigos, dos membros da família,
que, de um golpe, enlouquecem e se tornam de uma obscuridade improvável.

Mas é normal.
É completamente normal.

Eu lhes falei, há numerosos meses, de duas humanidades.
Nós os colocamos em guarda, o Arcanjo Anael primeiramente, sobre o princípio fundamental: é o abandono à

Luz.

Se vocês não forem capazes de deixar morrer a sua personalidade, por conseguinte, vocês nutriram a
personalidade e esta vai entrar em conflito aberto com os parentes, com a Luz e com os acontecimentos.

Mas não é a falta da Luz, não é?

Tudo isso, vocês viveram durante o mês de dezembro, entre os seus parentes, na sua família e no ambiente.
A grande diferença é que, agora, progressivamente, de semana em semana, a Vibração, a intensidade das



partículas Adamantinas e das outras irradiações, tornam-se tão intensas que os que cruzaram esta etapa
essencial do mês de dezembro, ‘abriram a boca’, agora, como disse o Arcanjo Uriel, ou seja, são capazes de

liberar a alma para aceder ao Espírito.
Isso é muito importante.

E vocês observam, os que cruzaram esta etapa, que há, como dizer..., cada vez menos questionamentos.

Tudo o que acontece lhes parece normal.

Tudo o que vocês vivem no seu corpo (Vibrações que os fazem deitar-se por horas, sentimentos de
indisposição), vocês observam como ‘observadores’.

Isso acontece, mas não os desvia do que vocês são.
E depois, alguns serão desviados, mas vão conseguir se re-centrar.

E, eu repito, tudo isso é a alquimia da Luz.
Ou esta alquimia se fez na personalidade, ou ela se fez no Coração.

***

Questão: o que significa encontrar-se em uma forma de desapego, mas sem Alegria?

Então, cara amiga, há muitos estados, como explicou-lhes Um Amigo com os diferentes Samadhi.

Há uma primeira etapa que é a etapa de neutralidade ou de desapego, onde você está como um ‘observador’.
Você vive as coisas, mas você não reage.

Isso não quer dizer que você se tornou uma larva.
Você está efetivamente desapegada do princípio emocional do ego, da ação/reação.

A Alegria é uma outra etapa.

Há 7 etapas diferentes.
Então, alguns têm acesso à Alegria.

Alguns tiveram acesso até mesmo à Alegria Interior e ao Maha Samadhi, que permitiu a eles, já desde alguns
anos, viajar no Estado de Ser.

A diferença é que, hoje, o Estado de Ser vem reconstituir-se, aglomerar-se, aglutinar-se desde que o Sol foi
liberado no último trimestre do ano precedente.

E isto se reflete, sobretudo, por fenômenos Vibratórios, por estados de Consciência específicos, digamos,
onde há uma espécie de interpenetração entre a consciência comum e a Consciência Supramental, a Supra

Consciência, vocês chamem-na como quiserem.

Mas isso se faz necessariamente na Alegria, porque a energia nesse momento, e para aqueles que a
percebem, não está mais centrada unicamente no Coração.

Aliás, o trabalho meditativo que lhes é ordenado para continuar todas as noites às 19 horas faz-se, sobretudo,
sobre o eixo central do OD-ER-IM-IS-AL, os 4 Pilares mais o ponto central e conduz, portanto, a ativar a
aglomeração das partículas Adamantina sem todos os lugares do corpo, mas não especificamente no

Coração.

Ora, para estar na Alegria, é necessário que a Coroa Radiante do Coração, o Triângulo Sagrado do Coração
sejam percebidos, conscientizados e Vibrantes, acompanhando-se, ao mesmo tempo, de modificações dos

sons percebidos no nível dos sons da alma.

Por conseguinte, vocês podem muito bem, atualmente, experimentar estados Vibratórios ou de Consciência
onde a Alegria não lhes pareça talvez tão presente como em alguns momentos, para os que a viveram, como

no ano precedente.
Mas, a palavra que você empregou, cara amiga, é completamente exata, esta ‘noção de desapego’.

É, aliás, essencial, porque se você entrar em reação, tanto em relação ao seu ambiente como em relação à
situação do mundo, você vai dar peso ao quê?

A sua Consciência vai dar peso à Atenção, à Intenção que você põe na dualidade e você vai perder o
desapego.



Vai perder a Alegria e vai afastar-se do seu Interior da Unidade, o que é preciso, é claro, evitar a todo custo.
Mas a época mais dura foi, efetivamente, o período de dezembro e até meados de janeiro.

Ela termina agora.

O que não quer dizer que terminou, mas que a quantidade de Luz, para os que cruzaram esta etapa, tornou-
se tão mais importante que há mais facilidade, não para todos, mas para a maior parte de vocês, para se

extraírem dos esquemas de funcionamentos antigos ligados ao medo, ligados à sedução, ligados à
projeção, ligados ao ego, se preferirem, e à ação/reação.

Isso é fundamental.

É este estado que vai ser necessário cultivar cada vez mais: o desapego, a Paz.

Ainda é necessário compreender o que é a Alegria Interior. 
Não é o prazer.

Isso estritamente nada tem a ver.
Eu diria até mesmo que a Alegria é o oposto do prazer.

Porque o prazer está situado no nível do ego.
Ele demanda sem parar uma satisfação, para estar satisfeito, porque ele jamais está satisfeito.

A Alegria é um estado Interior de Graça, de Paz, de desapego que é a iluminação pelo Espírito Santo, que
acontece no nível da ativação do Coração.

É a ativação do que é chamado de ‘Estado Crístico Interior’ ou ‘Vibração Ki-Ris-Ti’.

Cristo está presente no Éter.
Ele permite dar uma ‘matriz Vibratória’ permitindo-lhes ressoar nesta matriz Vibratória e aglomerar ainda mais

partículas Adamantinas, fazendo de vocês os Filhos de Cristo e Cristo, vocês mesmos, inteiramente.

Lembrem-se de que não há um ser que virá lhes dizer “cuco, sou eu, Cristo, eu venho salvá-los”.
Isso não existe.
É uma invenção.

Cristo está presente no Éter.
Ele retorna.

Retorna para fazer o quê?
Mas estava escrito perfeitamente no Apocalipse de São João.

Ele retorna com a Espada.

Ora, Miguel já veio com a Espada.
Ele cortou, em vocês e ao redor de vocês, o que devia ser cortado, ainda que vocês sofreram, alguns, algumas

situações.
Era absolutamente indispensável.
E isto não faz julgamento de valor.

O que é indispensável para um, não é a mesma coisa para o outro.
Para o seu caminho e para seguir o seu caminho.

***

Questão: centrar-se e sentir fortes pressões no palato e na cimeira da cabeça, é devido às
resistências?

Cara amiga, absolutamente não.
Isso faz parte da densidade de Luz que desce atualmente.

Vocês vão sentir, efetivamente, fenômenos de compressão ou de dilatação que se alternam.
Não são de forma alguma as resistências.

As resistências, elas se situaram, sobretudo, e eu diria exclusivamente, no nível da



manifestação psicológica e comportamental dos seres humanos durante o mês de dezembro.

Tudo o que está no nível do corpo, mesmo se vocês tiveram sintomas dolorosos, independentemente das
Vibrações da Luz, corresponderam a ‘eliminações’.

Tudo o que se refletiu no nível psicológico, paradoxalmente, corresponde a uma ‘cristalização do ego’ que
estourou em plena Luz.

É exatamente o que aconteceu progressivamente em novembro e dezembro.
E isso, todos o viveram, em um nível ou outro, em vocês como ao redor de vocês.

***

Questão: é normal adormecer durante o espaço de conexão das 19h às 19h30?

É espantosamente banal, sim.
Há quem têm a cabeça no repolho, como se diz.

Outros que vão ter a cabeça que explode como se lhes fraturasse o crânio a golpes de machado.
Outros vão ter sons nos ouvidos absolutamente terríveis.

Outros vão adormecer e outros vão se sentir partir.

A intensidade Vibratória que vocês vivem é cada vez mais forte e será cada vez mais forte.
Portanto, vocês vão necessariamente passar cada vez mais frequentemente em estados de Consciência onde

se misturam a consciência comum e a Consciência da 5ª Dimensão.

O fenômeno ascensional é uma ‘preparação’.
Aqueles que vivem a preparação, não são mais escolhidos do que os outros que irão também, de qualquer

modo, nas Dimensões Unificadas.
Simplesmente, vocês foram, como disse Miguel, desde os Casamentos Celestes, os despertadores,

os Semeadores e os Ancoradores da Luz.

Vocês são talvez os primeiros a realizar o ‘estado Crístico’ em massa.
Os outros seguirão isso.

Mesmo se não seguirem, não é grave.
Eles irão perder o corpo, eles irão renascer, mas em Dimensões muito mais etéreas.

Recordem também desta frase importante, que, do seu ponto de vista, ou seja, o da lagarta que ainda são,
vocês podem dizer que é um ‘processo de extinção’.

Eu digo que é um ‘processo de renascimento’, ou seja, como eu sempre disse, a lagarta torna-se borboleta.
E vocês não podem permanecer lagarta e se tornar borboleta.

Quer dizer que a borboleta não pode levar a lagarta.
Isso vocês o vivem antecipadamente.

Há os que vão se tornar lagarta/borboleta de um golpe.

Eles não vão saber sequer que se tornaram borboletas.

Vocês, vocês têm a chance de saber.

Isso quer dizer, efetivamente, que a sua evolução Vibratória, a sua evolução estelar e Dimensional corresponde
a uma lógica própria que faz com que vocês sejam os primeiros sobre esta Terra a serem recordados do seu

juramento, da sua promessa e do juramento da Fonte de voltarem ao seu estado de Seres de Luz.

Por conseguinte, o ego deve morrer.
Ele deve ser transcendido, se preferirem.

A palavra “morte” é uma palavra um pouco bárbara.
Isso dá medo ao ego de morrer.

Mas, efetivamente ele morre, de algum modo.

E há, entre os “Trabalhadores”, como vocês dizem, de Luz, que enlouqueceram, ou se enfureceram, durante o



mês de novembro e dezembro.
Mas era previsível.

Foi anunciado.

Eles não foram, como dizer..., capazes de integrar a Luz no nível do Coração.

Eles se serviram dela, inconscientemente talvez, para nutrir a personalidade, mas não se pode enganar com a
Luz, jamais.

Vocês podem mentir a vocês mesmos, mas quanto mais a sua Consciência se expandir, mais vocês acedem a
momentos da Unidade, de paz, de Samadhi, de Alegria, mais vocês veem claramente.

Ver claramente, não é com os olhos, é com o Coração.
E aí vocês sabem apropriadamente qual é a Vibração de quem está na frente de vocês. 

Ele até lhes contando todas as lengalengas do mundo, vocês sabem que ele mente.
E o outro não pode saber que vocês sabem que ele mente, o que gera situações cômicas ou difíceis, de

acordo com os casos.

Mas vocês entram na transparência.

O ‘estado Cristo’ é um estado de transparência Vibratória total, de Amor, de doação total.
Não há meias-medidas.

As histórias, como eu disse há um ano ou ainda desde alguns meses, das nádegas entre duas
cadeiras, terminaram.

Os jogos estão feitos, a roda gira, olha-se, não se tem mais direito de alterar os números.
Eu digo isso para os ‘jogadores’.

Vocês já mudaram de mundo, mas vocês não sabem ainda inteiramente disso.

A 5ª Dimensão nasceu.
A Terra dá à luz.
Isso vocês sabem.

O parto terminou, mas resta conscientizá-lo.

Há animais que se conscientizaram.
Eles partiram.

Há humanos que se conscientizaram.
Eles se sacrificam com o Coração.

A magnetosfera está quase destruída.
Os polos estão basculando fisicamente.

Isso é real.
Tudo isso vocês vivem.

Se vocês tiverem medo, significa que vocês não estão no Coração.
É tão simples assim.

Não pode existir medo na Vibração do Coração.
E Um Amigo tem insistido longa e longamente: Consciência é igual à Vibração.

Aqueles que fazem os exercícios de Merkabah, à noite ou em outros momentos, sabem pertinentemente
disso.

A realidade dos Pontos e das Estrelas de Maria, é uma verdade.
Mas, obviamente, para aquele que não a vive, é uma ilusão ou é uma doença, porque não vive isso.

O que vocês podem ali fazer?
Nada.

E não há nada a fazer, a não ser estar cada vez mais na Unidade, alinhado, centrado, irradiando Amor e Paz.



Atração, ressonância.

Vocês vão começar a tocar os dividendos, os frutos das suas ações espirituais reais.

Em contrapartida, os que semearam a divisão, a confusão, o medo, eles também começam a tocar os
dividendos, mas são menos agradáveis.

Ainda uma vez, isso se resume no que eu disse: de um lado a dualidade, do outro lado, a Graça.

Dualidade, Unidade, onde vocês estão?
Vocês ainda estão procurando a negatividade em algum lugar em vocês ou no exterior de vocês?

Ou, então, estão definitivamente centrados na Alegria Interior?

A sua qualidade da irradiação Vibratória e do Coração é suficiente para fazer desaparecer a Sombra, em vocês
como no exterior de vocês?

Então, obviamente, se vocês se tornaram tão luminosos assim (e é realmente o caso para muitos de vocês),
bem, o que vai acontecer?

Aqueles que estavam ao redor de vocês, da família ou não da família, parentes ou não parentes, que estavam
na Sombra, não vão suportar a Luz.

Vão entrar em choque [crash] terrível.
Eles vão acusar vocês de todos os males e vão partir, porque não suportam a Luz.

É assim.

E isso, vocês viveram e irão viver cada vez mais, desta vez, não mais no seu ambiente próximo, mas no
nível coletivo e global.

O que eu anunciei, a separação das duas humanidades, está em curso sob os seus olhos, isso é uma
realidade.

***

Questão: como saber se passamos a etapa de Abertura da boca?

Mas é muito simples.
O que é que passa pelo nariz?

O ar e o prana.
Há o Pranayama que permite fazer entrar o prana e o ar pelo nariz.

O que é que passa pela boca?
Não falo das palavras grosseiras, é claro.

O que é o que entra pela boca além da alimentação e das bebidas?
As partículas Adamantinas.

E o que é que sai da boca? 
Não falo do ar ou das palavras grosseiras.

É também a alma liberada.

Como saber se você cruzou esta Abertura da boca?
Ela está em curso.

Ela está ligada à ativação direta da energia da Reversão, da última Reversão pelo Arcanjo Uriel e Metatron,
presentes, agora, no seu Éter, assim como Cristo.

Como saber se passamos?
Isso é muito simples.

A passagem se faz pelo chakra da garganta.

Todas as ressonâncias do chakra da garganta foram atingidas.
Ou foram atingidas fisicamente e vocês ficaram doentes, do pescoço, da garganta, da gripe, da pele, de uma



série de perturbações e eliminaram.
Ou isso se expressa no nível comportamental e psicológico: “tenho medo, urro, calunio, maldigo”, essas são

as palavras mestres.

Naquele momento, vocês estão na cristalização e no ego.

A passagem da boca reflete-se assim, mas o mais importante é a Vibração.

O que acontece, agora, se vocês fizerem os exercícios e o protocolo da meditação das 19 horas sobre
a Merkabah da Terra e a sua?

Se vocês o fizerem de boca aberta ou de boca fechada, a Vibração estritamente nada tem a ver.
É tão simples assim.

Se não houver diferença entre o ar que passa pelo nariz e pela boca, isso quer dizer que a ‘abertura da boca’
ainda não está feita.
Ela está em curso.

Mas ela não se fez para o conjunto dos Trabalhadores da Luz.

***

Questão: ter uma força física decuplicada pode ser devido à Luz?

Para alguns sim, por que não?
O importante é que isso flutue.

Há momentos em que a energia é mais densa, independentemente das 19 horas.
Há momentos em que vocês sentem os afluxos energéticos extremamente importantes.

Tentem, como disseram os Arcanjos, aproveitar destes momentos para se interiorizarem ainda mais.
Passeiem com a boca aberta, ainda que fiquem com ar de bobos, não é grave.

Se lhes perguntarem o que estão fazendo, vocês digam que engolem partículas Adamantinas.

***

Questão: em qual medida se projeta o futuro ou em qual medida se cria ele?

Mas a criação, ela não está no futuro.
Agora, criar o futuro é, de qualquer modo, também, uma projeção.

Criar o seu futuro, quer dizer, já imaginar um futuro, é já admitir que você está na dualidade, no ego, porque, a
partir do momento em que você dissocia o tempo (passado, presente, futuro), e, portanto, imagina um futuro,

qualquer que seja, ou que o criava, significa que você saiu da Unidade.

A Unidade não se preocupa absolutamente com o amanhã, nem com 5 minutos mais tarde, nem com 5
minutos antes.

O ser que começa a viver a Unidade está totalmente alinhado no presente.
O presente engloba todos os tempos e não se coloca qualquer questão sobre o passado ou o futuro.

A Unidade é isso.

Então sim, tudo o que é criação do futuro, projeção do futuro, do ponto de vista da Unidade, não faz qualquer
diferença.

É uma saída da Unidade.

Agora, mesmo os sábios saem da Unidade para agir e entrar na ação.
Mas é necessário já estar seguro de viver momentos Unitários, momentos de Paz, de desapego, de Vibração

no Coração.
Naquele momento, você pode criar ou projetar um futuro.

Mas, criar ou projetar um futuro, nos tempos reduzidos que são os tempos desta época, não tem mais



realmente grande sentido.
O que não quer dizer que é necessário permanecer em um canto e esperar, olhando o seu relógio.

É necessário agir, mas a ação deve fazer-se sem projeção.

A ação permite criar o seu futuro imediato e deixar desenrolar-se o tempo e as ações sob a influência da Luz e
não sob a influência do ego.

O que se expressa pela influência do ego é resistência, sofrimento, dor e medo e falta.
O que se expressa sob a influência da ação do Coração é uma ação livre, sem medo, sem falta, sem

sofrimento e sem ego, e que, além disso, é fácil e se estabelece de maneira natural.

É muito fácil fazer a diferença, muito, muito fácil, sem mesmo falar das Vibrações, é claro, que são
predominantes.

Aqueles que percebem agora, de maneira quase contínua, a Cruz da cabeça, a Coroa da cabeça, a Coroa do
Coração ou um dos dois ou um dos três, sabem pertinentemente quando ‘estão alinhados’ e quando ‘não estão
mais alinhados’ e, portanto, o guia vai tornar-se a própria Vibração e não o mental e não um desejo de criação

que, este seria procedente do ego.

Recordem-se de que vocês entram, durante este ano e a partir do período que vai começar em 20 de
fevereiro, na ‘ruptura linear do tempo’.

Esta ruptura linear do tempo, alguns entre vocês começaram a vivê-la, de maneira por vezes específica, no
nível da modificação dos ritmos de sono/vigília, da modificação dos ritmos da própria vida, percebida em

vocês como no exterior de vocês.

Esta ruptura linear do tempo vai tornar-se fenomenal dentro de muito pouco tempo.

Então, agora, o que isso dará como elementos sobre a Terra, vocês têm já todos os elementos que estão
presentes sobre a Terra, simplesmente eles vão amplificar-se.

***

Questão: é por isso que podemos ser despertados regularmente entre 2h e 4h da manhã?

Sim.
Atualmente, há efetivamente modificações possíveis do seu ritmo.

Há alguns que vão desabar-se de sono à tarde, por exemplo, no momento das primeiras efusões para 16/17
horas.

Outros vão adormecer às 19 horas e depois, outros, não vão dormir até as 2 ou 4 horas da manhã ou de forma
alguma.

Há seres, hoje sobre a Terra, que não se alimentam mais.
Eles se nutrem de partículas Adamantinas, nem mesmo mais de prana.

Há seres que não dormem mais muito.
Eles superaram as últimas crenças: a crença de que é necessário dormir para estar em forma, a crença de que

é necessário comer para viver.

Eu sei que há muitos que vivem para comer, mas essa é uma outra história.

***

Questão: poderia nos falar das 24 Forças geodésicas?

É simplesmente a disposição das estruturas.

Vocês sabem, somos 24 Anciões.



Então, frequentemente, em várias representações, somos representados sentados sobre tronos circulares,
redondos.

Essa é uma representação tridimensional.

A verdadeira representação é uma estrutura geodésica, quer dizer que cada Consciência senta sobre uma
espécie de esfera com 24 faces.

Todos os Conselhos da Intraterra, no nível dos Governadores da Intraterra, todos os Conselhos dos Sábios
situados nas multidimensões e nos multiversos, estão sob aquela estrutura, porque a disposição geodésica do

24 corresponde à Unidade específica de moléculas que vocês chamam de ‘fótons’ que, de fato, é uma
fragmentação da Luz.

O fóton que chamam de Luz não é Luz.
É a dissociação da Luz.

A verdadeira Luz é constituída de 6 fótons.
6 vezes 4, 24 fótons, que constituem a ‘super’ partícula Adamantina.

Paradoxalmente, esta partícula não é maior, mas menor.

O que vocês chamam de prana, por exemplo, os glóbulos de vitalidade, são constituídos de fótons, um ou 2
fótons que vocês veem deslocar-se.

Vocês veem a contrapartida etérea que se desloca de modo algum na velocidade da luz.
E há, além disso, as ‘partículas Adamantinas’ que foram chamadas também de irradiação do Ultravioleta,

irradiação da Fonte, irradiação do Espírito Santo porque tudo isso está misturado (também chamados, nas
Escrituras da Índia, de Agni Deva).

Os Agni Deva são moléculas de Luz extremamente condensadas, constituídas de 24 glóbulos de prana.
Paradoxalmente, para vocês, isso se torna menor, mas tem uma cauda de cometa.

Desloca-se muito rapidamente.

É isso que invade o seu céu, atualmente, e os seus corpos.

Portanto, isso tem uma estrutura geodésica, porque a estrutura da vida em carbono, que é à base de 6 átomos
de carbono, é substituída por estruturas cada vez mais Vibrantes, se quiserem, cujo análogo é já o silício, uma

vez que vocês passam de um mundo de carbono para o mundo de silício.
E, além da sílica, há partículas e constituintes, ditos da matéria, que vocês não conhecem absolutamente neste

universo.

***

Questão: o que é da construção do Antakarana após ter sentido a ativação das 3 Lareiras, depois o
som Si, uma vez à direita, uma vez à esquerda, depois mais nada?

Recordem-se, durante os Casamentos Celestes, foi feita referência, pelo Arcanjo Miguel, de um som ‘Si’ e, a
um dado momento, do silêncio.

A Vibração, por exemplo, do 11º corpo, que muitos viveram no ano passado (mas vocês não são sincrônicos
nesse nível), hoje, aqueles que o viveram não o sentem mais, porque a Reversão ocorreu.

Outros ainda não o sentiram, mas vão senti-lo.

Isso é semelhante para os sons.

A um dado momento, os sons podem parar.
Não é uma regressão.

São as primícias do acesso ao último som.

O silêncio é o penúltimo som.
O que vem depois é o ‘Coro dos Anjos’, com os violinos.

Então há quem diga flautas.
Não importa, mas é o ‘Coro Celeste’.



É o que chega quando da última iniciação, do retorno ao estado Crístico, mas isso, isso não vai se instalar
definitivamente.

Isso vai ocorrer durante um episódio porque, se vocês permanecerem definitivamente neste estado, vocês não
têm mais nada a fazer sobre esta Terra, portanto, vocês deixam o seu corpo e partem.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então caros amigos, eu lhes agradeço por terem me acolhido e por terem me deixado expressar.

Eu voltarei, eu penso que terei outras ocasiões.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos, cada vez mais Luz para vocês, em vocês, na
sua vida e no seu futuro.

Até muito em breve.

************
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Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Consciências Unificadas, bem amadas Sementes de estrelas, eu venho a vocês para prosseguir
as explicações sobre o processo que eu denominei e nomeei “abertura da boca”, em ressonância direta com a

ação do Senhor Metatron e de mim mesmo, sobre esse processo de Passagem porque é um.
Todo mecanismo de Passagem, presente em todas formas de vida e em todas Dimensões, acompanha-se

sistematicamente de um processo de retorno e de Reversão passando por um ponto central, permitindo
experimentar, durante essa Reversão, um mecanismo preciso de basculamento, de switch e de Reversão da

Consciência, passando  de um estado a outro, de uma Vibração a outra, de uma forma a outra, de uma
qualidade a outra qualidade, de uma dada quantidade a outra dada quantidade.

Eu sou o Arcanjo que governa a ativação do último corpo a se ativar em meio às suas novas estruturas (*).
Esse último corpo é denominado “Verbo criador”, ligado diretamente ao 11º corpo.

Verbo criador permitindo-lhes, após a Passagem e durante a Passagem da ‘abertura da boca’, realizar, em
vocês, a potência do Verbo (não da palavra), a potência do Sopro (não da simples respiração, mas da
animação do Sopro), levando-os a experimentar a circulação do ar, não unicamente em meio aos seus
pulmões, não unicamente em meio ao seu cérebro (pela ativação de certos chakras), mas, bem mais, a

Passagem de uma qualidade Vibratória aérea (denominada Éter) no conjunto de seus circuitos habituais de
circulação da energia e da Consciência.

***

A Passagem da boca ou ritual da boca, da ‘abertura da boca’, corresponde, ponto por ponto, àquele descrito,
conhecido e experimentado pelos sacerdotes egípcios (que o herdaram eles próprios da Atlântida), permitindo

liberar a alma de um defunto a fim de que o Espírito reencontre suas esferas de Eternidade.
Hoje, esse processo é realizável, total e integralmente, por vocês mesmos.

Ele corresponde, ponto por ponto, a uma Reversão de sua Consciência, não mais simplesmente a um switch,
mas a uma Passagem.

Passagem total e basculamento total de um estado a outro, de uma forma a outra, de uma Consciência a outra
Consciência, sem que ali haja ruptura ou perda da integridade de sua Consciência pessoal instalada em meio

ao ‘Eu’ ou em meio ao ‘Si’.
Esse processo, realizado pelo Senhor Metatron e por mim mesmo, está em curso, atualmente, na Terra.

Ele está em curso, atualmente, para vocês.
Esse mecanismo localiza-se bem além de sua simples Presença a vocês mesmos pelo fato de que a

respiração, além de se estabelecer nos pulmões, estabelece-se, efetiva e concretamente, na respiração do
Coração, na respiração de suas células e no acolhimento da Luz Adamantina em meio ao conjunto dessas

estruturas físicas, corpusculares, atômicas.
Esse trabalho é realizado simplesmente por vocês mesmo, também, abrindo simplesmente sua boca em
posição entreaberta, sem de modo algum tentar que a respiração habitual se faça, no entanto, pela boca.

O prana e o ar entram espontaneamente na ausência de obstrução dos orifícios nasais,pelo nariz.
A Luz Adamantina penetra no interior de suas estruturas físicas, corpusculares, atômicas,

celulares, diretamente pela boca, quando esta está entreaberta.
Acoplando esse processo à focalização de Consciência sobre os 5 pontos das 5 primeiras Chaves

Metatrônicas (ndr: OD – ER – IM – IS – AL), ao nível de sua cabeça, vocês vão permitir dirigir o fluxo e a onda
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de partículas Adamantinas diretamente em seu Coração, pela boca e, por aí mesmo, ao conjunto de sua
estrutura física, contribuindo então grandemente para acelerar o processo alquímico seguindo em meio mesmo

à sua estrutura física, permitindo ao nível Vibratório de seu carbono passar para a Vibração da sílica [silício],
acelerando, de maneira considerável, o conjunto de seus metabolismos e de suas fisiologias.

Isso se traduz, assim nomeado por Sri Aurobindo, pelo switch da Consciência mas, bem além, por uma
transmutação alquímica total do conjunto de seu corpo, permitindo-lhes Vibrar bem além do que é capaz

habitualmente um corpo físico.
Esse processo necessita uma atenção e uma vigilância particulares, um ‘estado de Espírito’ alinhado e

centrado em meio ao seu próprio Coração, em meio à sua própria Presença.

***

O que nós vivenciamos, em conjunto, durante a ativação de sua Merkabah, às 19 horas [16h00 – hora de
Brasília], tornou-se possível pela minha Presença, mesmo se vocês não tivessem ainda aberto a boca, é

exatamente esse mecanismo de Unificação e deVibração que deve ocorrer no Interior de vocês, no Interior de
sua Consciência, no Interior de suas células, no Interior do conjunto das diferentes partes constituindo esse

corpo que, eu lhes recordo, qualquer que seja o grau de Ilusão do que vocês vivem, é um Templo e é nesse
Templo que o Cristo deve estabelecer sua morada.

E é desta maneira, pela Passagem da boca e pela abertura da boca, que o Cristo estabelecerá sua Morada
em sua Morada, permitindo então sua liberação, sua Ascensão e seu acesso à sua Presença eterna.

Esse processo é para aplicar também durante suas meditações das 19 horas [16h00 – hora de Brasília] no
momento em que vocês terão a oportunidade e, sobretudo, no momento em que vocês perceberão o chamado

da Luz pela Vibração ao nível de um de seus pontos da cabeça, ou pela Vibração percorrendo seu Coração,
que isso seja em meio à Coroa do Coração, pelo Fogo do Coração, em meio aos 3 pontos do Triângulo

Sagrado do Coração ou ainda pela ativação de uma zona extremamente precisa localizada acima desse 11º
corpo, sobre a ponta do nariz, erguendo-se até a raiz das sobrancelhas, aí onde se localiza o triângulo

luciferiano revertido à verdadeira Luz.
Pela ativação desta zona, vocês saberão que vocês estão em via de realizar a Passagem e a abertura.

Esta Vibração irá se instalar e se intensificar gradualmente e à medida de suas práticas, gradualmente e à
medida de suas experiências.

Vocês vão assim preparar, durante o mês que vai transcorrer, o ‘salto quântico’, tal como foi definido pelo
Arcanjo Miguel e devendo se instalar desde 20 de fevereiro para um clímax Vibratório em 28 de fevereiro.

Esse processo irá transformar para sempre a sua Consciência comum em uma Consciência
Unificada.

Sua visão, suas percepções, seu sentir, sua vivência Interior, suas relações e o conjunto do que vocês
denominam comumente ‘sua vida’ serão transformados, inteiramente.

Esse trabalho é um trabalho preparatório da Luz para a efusão Metatrônica, efusão que se tornará total nas
semanas que se seguirão.

Bem amadas Sementes de estrelas, aqui estão as algumas palavras que me foram solicitadas para anunciar-
lhes, para propor-lhes.

Se há, e somente em relação a isso que eu vim dizer, questionamentos, então, eu ali responderei.

***

Pergunta: trata-se de respirar pelo nariz mantendo a boca aberta?

A boca está entreaberta, sem tensão muscular, sem relaxamento muscular, em posição, então, entreaberta.
Se os seus orifícios do nariz não estão obstruídos, espontaneamente a respiração se estabelecerá pelo nariz.

O prana penetrará pelo seu nariz, irá diretamente ao seu cérebro, ativando, naquele momento, os 5 pontos
Metatrônicos.

Ao mesmo tempo e no mesmo tempo, pela boca, penetrarão as ondas de partículas Adamantinas que virão
modificar sua frequência Vibratória, dando ‘percepções novas’, primeiramente respiração do Coração e em

seguida respiração do conjunto de suas estruturas, podendo traduzir-se por alfinetadas extremamente rápidas
(na superfície ou profundamente) de seu corpo.

A respiração estabelece-se então espontaneamente, possivelmente pelo nariz, a boca, por sua abertura,
deixando passar apenas as partículas Adamantinas.

As partículas Adamantinas penetram por 2 pontos, pela cabeça, ao nível do ponto ER, alimentando suas
estruturas sutis, que isso seja a Sushumna, que isso seja seus meridianos, que isso seja seus circuitos

energéticos superficiais.
Em seguida as partículas Adamantinas penetrando, elas, pela boca, vão nutrir seu Coração permitindo-lhe

respirar, e depois suas células.
Esta dupla circulação de energia prânica e Adamantina desencadeará o que é necessário.



***

Pergunta: convém praticá-la a qualquer momento, e centrando-se no Coração ou na cabeça?

Bem amado, a concentração é na própria respiração.
A ativação da cabeça, ao nível dos pontos ou da Coroa, será instantânea.

Uma vez que a circulação da Coroa da cabeça será estabelecida, naquele momento, a respiração do Coração
estabelecer-se-á por si.

Faça isso durante suas meditações.
Faça isso quando o apelo das partículas Adamantinas se faz sentir.

Faça isso se quiser, em outros momentos.
Não há qualquer formalismo.

São vocês mesmos que descobrirão, para cada um, o que é adequado para vocês, em função de suas
capacidades de absorção, em função de suas capacidades de Vibração, em função de suas capacidades de

transmutação.

***

Pergunta: pode-se viver a abertura da boca sem ter passado pela abertura do Coração?

Sim.
Isso permitirá justamente contribuir para a abertura da Coroa de Fogo do Coração.

O principal é que, doravante, um dos pontos das Chaves Metatrônicas da cabeça, pelo menos, esteja ativo.

***

Pergunta: o salto quântico que você menciona viver-se-á para todas as pessoas ou simplesmente para
aquelas que terão vivenciado o despertar das 12 Estrelas?

Bem amada, o salto quântico diz respeito ao conjunto da Terra.

***

Pergunta: é interessante colocar ao mesmo tempo a ponta da língua no palato?

Bem amado, colocar a ponta da língua no palato, como foi indicado em outros processos, não é aqui
absolutamente necessário.

A comunicação língua-palato corresponde à comunicação entre a cabeça e o resto do corpo que está agora
estabelecida pela ativação da cruz da cabeça e do ponto central ER.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Consciências Unificadas, eu lhes digo até breve.
Eu intervirei, eu também, de maneira não formal, durante este período, se isso for necessário.

Recebam Amor e gratidão de minha parte e do conjunto do Conclave Arcangélico.
Com Amor e para o Amor.

Até breve.

************

URIEL-29-01-2011
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu volto a vocês, como eu havia anunciado no curso de dezembro, para o final desta
etapa de Reversão, da passagem que vocês vivenciaram, terminando pela ‘Abertura da boca’.

Hoje, eu gostaria de atrair sua atenção para certo número de elementos.
O primeiro desses elementos é que devem estar cada vez mais lúcidos e vigilantespara o conjunto de

manifestações de Consciência e Interiores que vocês vivem porque várias informações lhes são comunicadas
desta maneira.

Por suas percepções Vibratórias, por sua ampliação de Consciência, pelos seus sonhos também, várias coisas
essenciais ao seu futuro e à sua evolução lhes são comunicadas, desta maneira, pela Luz.

Hoje, vários de vocês percebem e sentem nossas Presenças, a minha como de tantos outros, de Luz, estando
ao seu lado e próximos de vocês, refletindo nosso reencontropróximo e iminente em meio aos seus Céus e

em meio à sua Consciência.
Tornem-se então cada vez mais lúcidos e cada vez mais atentos aos sinais se manifestando a vocês, qualquer

que seja a maneira que eles se manifestam.
Esses sinais são os ‘pontos de referência’ de Luz distribuídos no que vive a Terra a fim de que, em sua

Consciência, se desenvolva em vocês uma percepção cada vez mais apurada do que é a ordem da Luz, da
Unidade, do Amor e o que não é.

***

O segundo ponto sobre o qual eu gostaria de atrair sua atenção é para estarem atentos também, da mesma
maneira, para manifestar e veicular seu Amor.

Irradiando o que vocês são, alinhando-se com vocês mesmos, acumulando as partículas Adamantinas em
meio à sua estrutura corporal, física, vocês vão permitir à Luz brilhar e se manifestar ao redor de vocês.

Então, é claro, alguns seres não estão prontos para ver esta Luz.
Não se preocupem, não se exaltem.

Isso faz parte da ordem natural das coisas.
É-lhes solicitado, hoje, para não julgar e para continuar a Amar incondicionalmente, para irradiar o que vocês

são, sem deixar transparecer outra coisa do que a Luz.
Hoje, vocês têm esta ‘capacidade nova’ de irradiar a Luz, de manifestá-la em sua vida exterior, e não

unicamente em meio à sua Consciência.
Nós precisamos de sua Luz para que a Luz estabeleça seu reino sobre esta Terra e para permitir a esta dar seu
último ‘salto de Consciência’ e realizar, muito rapidamente, sua transformação final, permitindo evitar e desviar
certo número de elementos dolorosos porque esses elementos dolorosos não são absolutamente inelutáveis.

MARIA – 3 de fevereiro de 2011
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Eles dependem, de fato, da rapidez do estabelecimento da Luz em seu mundo dissociado para permiti-lo
colocar um fim, o mais rapidamente possível, à Ilusão e às diferentes formas de manipulações.

Portanto, não se alarmem com o que acontece sobre o mundo, como em seu ambiente, mesmo o mais
próximo, porque tudo contribui para a revelação da Luz e para a instalação desta Luz.

Não julguem as reações de seus próximos, não julguem o que se opõe à Luz.
A única coisa que se opõe, hoje, de fato, é o medo.

Porque, para alguns seres, a Luz é um desconhecido e ela dá medo.
Assim como as Embarcações de Luz podem dar medo porque há uma irrupção, em sua realidade, de ‘outra

realidade’, profundamente diferente do que foi vivenciado até agora pela humanidade.
Então, permaneçam alinhados, permaneçam na Alegria e a Vibrar em meio ao seu Coração a fim de que esta

Luz transpareça, de novo, e se estabeleça, passo a passo, ao redor de vocês, bem como em vocês.

***

O momento chegou de transmitir a Luz, não unicamente de semeá-la, de ancorá-la, mas de propagá-la, de
irradiá-la.

Focalizem Luz, focalizem Amor, a cada sopro de sua vida.
Sua vida deve ser plena de Luz, em seus atos, em seus pensamentos, em seus comportamentos, em suas

relações, quaisquer que sejam.
Não julguem porque o julgamento é oposto à Luz.

O julgamento pertence ao seu mundo, a Luz não é desse mundo.
Hoje, vocês manifestam um novo mundo em vocês, traduzindo-se, em vocês, por percepções, como eu disse,

mas também por tudo o que vocês observam de transformações em seu planeta.
Os elementos, isso lhes foi anunciado pelo Senhor Metatron, entraram em manifestação cada vez mais

intensa.
Não há nada nem de dramático, nem de oposto à Luz.

Isso corresponde ao estabelecimento de uma nova estabilidade, de uma nova Verdade, à sua transformação
também, em meio à sua nova Consciência, ao seu novo corpo e à sua nova Unidade, enfim reencontrados.

Estejam atentos aos sinais que lhes são enviados pela Luz.
Estejam atentos às suas próprias manifestações de Consciência, às suas próprias Vibrações porque elas

refletem, em Verdade, o que vocês vivem.
Tudo está em harmonia.

***

A Luz segue seu plano e o desenrolar da instalação da Luz sobre a Terra.
E a Ascensão da Terra segue seu ritmo harmonioso.

Nada está em desarmonia.
Apenas o olhar da personalidade que, às vezes, verá da Sombra o que não é da Sombra, mas uma iluminação

nova do que estava ainda escondido, falsificado e manipulado.
A ‘Abertura da boca’, como lhes foi recomendada (*), e a absorção de partículas Adamantinas de Luz, é o

caminho mais rápido levando à sua transformação final e à transformação final da Terra.
Alguns de vocês, mais adiantados que outros, vivem já, em seus dias, momentos importantes, intensos, mais

ou menos longos, de retorno à sua Unidade.
Alguns podem chamar isso de fadiga ou ainda o fato de se sentir em outro lugar.

Realmente, o que se instala é sua ‘nova Dimensão de vida’, nada mais.
Vocês apenas têm que seguir o movimento, não se opor, não resistir, permanecer no Amor, na Verdade para

que a obra de transmutação final se realize, ao melhor, em vocês, como para esta Terra.
De sua qualidade de alinhamento e de sua qualidade de paz, resultará a paz da Terra, fazendo com que os

sobressaltos finais sejam passageiros e não duradouros.
Tudo depende de vocês e tudo depende da Terra.

Nós fizemos, nós, nosso trabalho.
Nós continuamos a nos aproximar de vocês.

Nós nos aproximamos, de forma mais privilegiada, daqueles que estão mais abertos para fazê-los sentir e
experimentar nossa Presença ao seu lado e em sua Consciência.

Alguns de vocês têm maior dificuldade para entrar em contato com seus Irmãos do espaço, da Luz Unificada.
Outros, comigo mesma ou com uma de minhas Irmãs, e outros com os Anciãos.

Isso é perfeitamente natural e espontâneo, correspondendo assim à Luz que vocês emitem, vocês mesmos, e
à Luz que vocês se tornam.



Nós lhes dissemos longamente que as ‘franjas de interferências’, denominadasmundo astral, tornam-se cada
vez mais estreitas.

Hoje, os contatos se estabelecem de modo cada vez mais amplo, cada vez mais importante, que isso seja em
vocês com em seus Céus.

***

A ‘3ª onda’, como foi denominada por diferentes Arcanjos, de manifestação de Forças da Luz, em meio aos
seus Céus, amplifica-se e amplificar-se-á cada vez mais.

Isso não deve perturbá-los indevidamente porque isso corresponde, por fenômeno desimpatia e
de ressonância, à resposta da Luz à sua Luz.

A Luz reencontra a Luz.
A Sombra se revela, é desmascarada, com mais ou menos dificuldade de acordo com as Consciências.

Mas lembrem de não julgar porque aqueles dentre vocês que rejeitam a Luz não estão em uma rejeição formal,
mas mais no medo ou numa manifestação do ego que recusa se deixar transformar.

Não gastem tempo com isso.
Continuem a irradiar, continuem a Ser, continuem a Amar.

Porque é no Amor que vocês realizam, ao seu redor, seu paraíso.
Quaisquer que sejam, hoje, as circunstâncias difíceis, para alguns de vocês, frente a seus ambientes,

familiares, profissionais, afetivos, não julguem.
Porque eles também irão se transformar.

Porque eles também, definitivamente, irão aceitar a Luz mesmo se eles não são capazes de integrar e viver
uma transformação que eu qualificaria de ‘harmoniosa’.

Esta transformação acontecerá de qualquer maneira, não pode ser de outro modo já que a Terra ascensiona.

***

Agora, novamente, não busquem a data.
Todas as datas as mais importantes são essas de nossos encontros, essas que nos permitem fusionar a Luz,
particularmente o Arcanjo Miguel e muito em breve o Senhor Metatron que lhes dará encontro preciso a fim de

focalizar sua Luz e nossa Luz, a fim de realizar um reencontro de luz.
Além disso, os eventos da Terra seguem seu ritmo.

Eles chegaram agora.
Eles estão aí.

Eles não estão em suas portas.
Vocês estão nos tempos do fim e da transformação.

Este fim deve ser um regozijo porque ele é um novo nascimento.
Ele é, como disse o Comandante dos Anciãos, a Passagem da lagarta à borboleta.

Então, do que vocês teriam medo?
Não transmitam qualquer medo porque aqueles que olham e observam vocês, com inquietude, ao redor de
vocês ou com curiosidade, olham-nos verdadeiramente e esperam ver o que emana de vocês, para aderir,

como sempre em maior número, à Luz.
Com certeza, a Luz é contagiosa.

Assim, mais vocês serão numerosos a irradiar esta Paz, esta Luz, este Amor, mais o número de seres
humanos capazes de transcender seus medos será maior, favorecendo, assim, a ascensão da Terra que está

em curso, eu lhes recordo.

***

Vários sinais serão cada vez mais visíveis, sobre a Terra como nos Céus.
Vários sinais serão cada vez mais perceptíveis, em meio à sua Consciência.

Eu repito, isso é perfeitamente normal, lógico e corresponde a um final de um processo iniciado, para vocês,
desde algum tempo.

Então: os tempos chegaram, os tempos estão aí.
Nós estamos com vocês.

Nós nos aproximamos ainda mais perto, em Consciência e nas Embarcações de Luz, de sua Dimensão.
Nós perfuramos os Planos, nós perfuramos os mundos Dimensionais a fim de aproximarmos de sua Dimensão

dissociada.



As vanguardas da Frota, em particular Vegaliana, Pleiadiana e Arcturiana, estão agora presentes em sua
atmosfera.

As Embarcações-mãe se aproximam.
Elas lhes são perceptíveis pelos contatos que nós estabelecemos.

Elas serão em breve visíveis em seus Céus.
Isso está em curso.

A revelação final está em curso.
Ela segue uma lógica, ela segue um desvendar, em Paz, da Luz.

Lembrem também, como eu repeti, como vários Anciãos lhes disseram: a Luz é Inteligência.
Confiem na Luz, abandonem-se a ela e ela resolverá todas as suas dificuldades, todos os seus problemas.

A Luz está operante, hoje mais do que nunca, em meio a esta Terra, em meio à sua Consciência, mas ela
requer sua confiança, ela requer sua Paz, ela requer sua fé Interior, a mais nobre e a mais pura, para a ação da

Luz em suas próprias vidas, quaisquer que sejam os aspectos.
Se uma dificuldade surge, que ela seja no corpo ou que ela seja no seu ambiente, o apelo à Luz resolverá

todas as dificuldades.
Vocês devem fazer isso em confiança e em Consciência porque é a estrita Verdade daação da Luz.

***

Eu sei que vocês têm, dentro de algumas semanas, um encontro importante com o Arcanjo Miguel (ndr: dia 28
de fevereiro às 17 horas [13h00 – hora de Brasília terminado o ‘horário de verão’ no Brasil]).

Em função desse trabalho, ele mesmo anunciar-lhes-á nosso próximo encontro, de maneira formal, a fim de
que eu mesma e o conjunto de minhas Irmãs realizemos, pela primeira vez na Terra, a Radiância das 12

Estrelas de Maria e de mim mesma.
Isso lhes será anunciado, no fim de fevereiro, pelo Arcanjo Miguel.

Esse grande momento será um momento de renovação, como a primavera [outono, no hemisfério sul] que se
instala.

Ele irá refletir sua elevação, ainda maior, em meio à Luz e em meio à Verdade.
Aos poucos, as dificuldades persistentes, em suas vidas, ou no exterior, em seu ambiente, irão se resolver.

Isso é a ação normal da Luz.
Não pode ser de outro modo.
Tenham confiança na Luz.

Tenham fé no que vocês são.
Tenham fé em sua Dimensão de Sementes de estrelas, mesmo se vocês não têm ainda acesso a esta

Dimensão de Eternidade.
O conjunto de manifestações que se apresentam a vocês, cada vez mais, é o reflexo do acesso à sua

Eternidade.
Isso ocorre agora.

Isso ocorre, para cada um, ao seu próprio ritmo e à sua própria capacidade de abandono à Luz.
Uma nova etapa foi alcançada.

Ela deverá permitir, para vários dos humanos, viverem cada vez mais facilmente esses processos que vocês
mesmos têm vivenciado já desde vários anos.

O momento é verdadeiramente para isso.
Então, quaisquer que sejam os eventos, sobre esta Terra ou em seu ambiente,permaneçam centrados em

seu Coração.
Cada minuto, cada sopro de sua vida deve ser, em Consciência, colocado em seuCoração e na Vibração do

Coração.

***

Evidentemente, a ativação da Cruz de sua cabeça, pela Merkabah interdimensional, reforça doravante, como
vocês o têm sentido, sua Vibração do Coração e a Vibração de seu sacro.

As 3 Lareiras estão doravante extremamente ativas sobre a Terra, como para um número cada vez maior entre
vocês.

Então, tenham confiança, seja o que for que aconteça, seja o que for que diga sua mídia, seja o que for que
vocês percebam em seu ambiente.
A Luz venceu, isso vocês o sabem.

Ela se estabelece agora por direito e pela Verdade.



***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha que lhes dar.
Essas palavras são de incentivo para sempre mais Luz, sempre mais Verdade e sempre mais Amor em sua

vida e ao redor de vocês.
Amem-se vocês mesmos.

Amem a vida, amem os seres quais sejam: humanos, animais ou vegetais.
Façam tudo com Amor e pelo Amor.

Façam tudo com a Luz, acompanhados da Vibração de sua Consciência e tudo irá se desenrolar de acordo
com seu estado de Consciência.

A Luz não pode ser afetada pela Sombra.
Se as Sombras que surgiram em vocês se dissolvem, então, vocês não arriscam nada; simplesmente, viver a

Alegria de maneira cada vez mais intensa e os contatos conosco cada vez mais formais e perceptíveis.
Eis as algumas palavras que eu tinha para lhes dar essa noite.

Se há questionamentos em relação a isso, eu bem desejo tentar ali colocar um esclarecimento complementar.

***

Pergunta: Qual é o papel dos Vegalianos, dos Pleiadianos e dos Arcturianos?

Os Vegalianos, como vocês o sabem, intervêm em cápsulas individuais, permitindo, por sua presença mesmo
em meio ao seu ambiente, difundir a Luz mais perto de vocês.

Os Pleiadianos desempenham substancialmente o mesmo papel, mas eles intervêm em Embarcações
maiores do que as cápsulas Vegalianas.

Quanto aos Arcturianos, eles estão aí, eles, nos processos bem precisos denominados ‘evacuação’.
Eles irão intervir, no momento necessário, para aqueles dentre vocês que decidiram manter esse corpo e que

têm a capacidade para o plano Vibratório.
Sua intervenção se aproxima de vocês, mas ela não está ainda na ordem do dia.

Mas essas são, de fato, as 3 origens estelares que estão trabalhando no momento em sua Dimensão.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, todo meu Amor de Mãe os acompanhe.
Nosso próximo encontro formal lhes será dado pelo Arcanjo Miguel quando ele for intervir.

Esse será certamente durante o mês de março, em um momento que será ajustado ao melhor às
circunstâncias planetárias, às circunstâncias solares e às circunstâncias cósmicas e galácticas.

Quanto a mim, meu Amor de Mãe os acompanhe.
O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados está doravante com vocês, em seu

próprio parto e no parto desta Terra.
Nós lhes transmitimos toda nossa Paz, todo nosso Amor.

Que a Verdade os envolva e que vocês se tornem o que vocês são, além da manipulação desse mundo: seres
de pura Luz.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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E bem, caros amigos, tinha-me prometido responder diretamente às suas perguntas.

***

Questão: você tem uma mensagem específica a dar?

Então, cara amiga, não.
A mensagem, é a mesma para vocês todos, onde quer que estejam sobre esta Terra: pensem em elevar suas Vibrações.

Quanto mais vocês elevarem suas Vibrações, menos o mental poderá intervir, menos a bicicleta [mental] poderá girar e menos ele lhes
causará preocupações.

A solução, ela está na Vibração, quaisquer que sejam as questões, quaisquer que sejam as perguntas que tenham dentro de vocês.

Vocês sabem, um conjunto de coisas foi liberado sobre este planeta.
Por conseguinte, vocês têm a possibilidade, realmente agora, de se religarem tanto às partículas Adamantinas como às radiações que

lhes chegam do cosmos e que são retransmitidas pelo conjunto de Forças que estão com vocês.

Portanto, a solução está aí.

Qualquer que seja a problemática, qualquer que seja a preocupação ou qualquer que seja a pergunta que há no Interior de vocês, a
resposta não deve mais fazer-se ao nível do mental.

Ela se faz, sistematicamente, e deverá fazer-se sistematicamente pela Vibração.
Porque é a melhor maneira de jamais enganar-se e de estar em acordo com você mesmo.

Portanto, a resposta não é uma questão de escolha ao nível da cabeça, mas, efetivamente, uma ‘resposta Vibratória’.

Aí está, por conseguinte, isso será cada vez mais verdadeiro em tudo o que vocês vão viver.
Seja para as coisas as mais simples como as coisas as mais importantes do que há a viver sobre esta Terra, não é?

***

Questão: por que estas dores no braço esquerdo?

Todas as percepções, por vezes um pouco dolorosas, que vocês têm atualmente, em diferentes lugares, são ligadas à passagem que
teve lugar no mês de dezembro, em que houve o delírio [yoyoté de la touffe], onde a passagem do chakra da garganta ocasionou certo

número de transformações.

Não se pode receber a Luz sem viver efeitos.
Esses efeitos, eles são bem reais.

Eles não concernem unicamente à Consciência.
Eles concernem também às células.

Eles concernem também ao corpo que vocês habitam.

Portanto há, necessariamente, ao nível desse corpo, reajustes que se fazem, por vezes com dores à esquerda e à direita.

Não é necessário absolutamente inquietarem-se com tudo isso.

Aí também, a resposta é Vibratória, ou seja, se há algo que obstrui na Consciência ou no corpo, basta pôr a Luz, realmente,
concretamente e fisicamente, naquele lugar, por si mesmos, uma vez que a Luz está aí.

É muito simples.

Façam a experiência e aprendam a fazer isso para tudo o que se refere à sua vida.

O.M. AÏVANHOV – 3 de fevereiro de 2011
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Façam a experiência e aprendam a fazer isso para tudo o que se refere à sua vida.
A Luz agirá sempre e numerosos Arcanjos lhes disseram que a Luz era Inteligência.

Ela é Inteligência, mas sempre faz tudo de modo que, em sua vida, tudo se desenrole com o máximo de Luz.

Se, em sua vida, há coisas que não acontecem na Luz, é que, em vocês, há coisas que não estão na Luz, é tão simples assim.

Vocês têm acesso a tudo, com a Luz.
Absolutamente a tudo.

Agora, isso se torna um fenômeno coletivo cada vez mais verdadeiro, para cada vez mais de vocês, mas ainda é necessário que sua
Consciência pare de funcionar com modos de funcionamento que são procedentes da alternância Sombra/Luz.

Todos os medos que estão em vocês, se eles não são iluminados pela Luz, vão se manifestar a vocês.
Nada há que venha do exterior.

Absolutamente tudo vem de vocês, sem exceção.

Não há qualquer responsável fora de vocês.

Quaisquer que sejam os seres que encontrem, quaisquer que sejam as circunstâncias às quais serão confrontados, desde as coisas
mais simples como as coisas mais complexas, sistematicamente, se não está harmonioso, se não está fluido, se não está Luminoso, é

que não há bastante Luz.
E também simples assim.

Nada vem do exterior.
Por conseguinte, se algo em sua vida bloqueia, é que a causa está dentro de você.

Ela não vem de qualquer karma ou de qualquer exterior.
Tudo volta sempre a si.

Sem exceção.

Hoje, mais que jamais, vocês serão confrontados a esta verdade primeira.

As zonas de Sombra (ou o que se manifesta que não é Luminoso em sua vida) podem vir apenas de vocês e de nenhum outro lugar.

Então, se você tem um cônjuge que lhe absorve o sangue, é “falta”, mas não há faltoso.
Digamos que isso vem de vocês.

Ali há uma falha e a falha é preenchida, é claro, pelo cônjuge ou por uma situação.
Mas não há absolutamente nada que vem do exterior, sobretudo agora que a Luz está aí.

Isso quer dizer, simplesmente, se há algo que não vai, é que há uma falha, uma resistência ou uma zona de Sombra no Interior.
Nada vem do exterior.

Enquanto vocês projetam, sobretudo agora desde algumas semanas, se projetam algo que lhes seja desagradável como um fator
exterior, vocês não compreenderam a Luz.

Isso é capital a compreender, agora, a aceitar: nada vem do exterior.

Para nada serve querer encontrar um faltoso numa relação, numa situação, num karma.
Essas são explicações para mundos privados de Luz, mas vocês não estão mais privados de Luz.

A Luz está aí, inteiramente, e vocês o sabem.

***

Questão: como integrar o melhor possível os desconfortos físicos devidos às efusões de Luz?

Cara amiga, é muito simples.
Naquele momento, você põe a Luz onde dói.

Porque, onde aquilo dói, isso não quer dizer que há muita Luz.
Quer dizer que os processos de ‘transmutação’ que se vivem no cérebro, nas células, não são localizados por um excesso de Luz no

lugar onde aquilo dói, mas são ressonâncias que acontecem noutro lugar.

Vocês sabem muito bem que, se têm dor no dedo, isso não vem do dedo.
Isso vem talvez de uma vértebra, não é?
Então, o que vocês fazem neste caso?

Põe a Luz onde dói, não sobre a causa primeira onde há Luz.
É também simples assim.

***

Questão: o que chamam de Embarcação?

As Embarcações, não vão ver de ferragem.
São ‘Embarcações de Luz’.

São disposições de Luz específica que são criadas pelo encaixe das partículas Adamantinas.

Como vocês creem que se deslocam?
Onde nós estamos?

Estamos, assim, nas terras, não importa onde?
Estamos sobre outro planeta?

Não.
Estamos em redor do sol, e estamos em Embarcações.



***

Questão: pode-se dizer que uma Embarcação é um recipiente? Uma Consciência?
Perfeitamente.

Um recipiente inteligente, e nós somos o conteúdo.

Há múltiplas Embarcações.
Há também as Embarcações dos Vegalianos que, eles, estão em 3D Unificada.

É uma estrutura ‘metal-cristalina’, digamos, numa onda de forma específica.

Phoenix, Arizona (EUA) 07.02.2011
*

Miguel também, em si mesmo, é uma Embarcação.

Vocês têm tendência a representar um Arcanjo numa forma antropomórfica com uma espada que atravessa o dragão, mas aquilo é
uma representação.

Antes de qualquer coisa, o Arcanjo é uma Embarcação.

O que se entende por Embarcação?
Olhem o sentido primeiro da palavra Embarcação.

É o que serve para deslocar-se, simplesmente.
Nada mais, nada menos.

Na consciência humana, vocês têm tendência, logo que se fala de Embarcação, a pensar em disco voador, aquilo nada tem a ver.

Nós não estamos nas mesmas Dimensões que vocês.
A forma a mais exata possível, ao nível, por exemplo, das Embarcações de Maria e de minha Embarcação, é a forma que vocês

chamam de ‘redonda’.
Vocês a veem redonda, mas não é redonda.

É hexagonal.

Agora, o Arcanjo Miguel, em si mesmo, é uma Embarcação muito maior na sua Dimensão original que a minha própria Embarcação.

Miguel pode levar milhões, ou mesmo bilhões de Consciências sob as asas.
Simplesmente.

Quer dizer que uma Consciência é um ‘recipiente de Luz’.
Quer dizer que uma Consciência, nos mundos Unificados, é uma ‘Embarcação’ em si própria.

A Merkabah de vocês é uma Embarcação.
Por conseguinte não é necessário permanecer na definição de discos voadores.

Vocês estão muito distante de tudo isso.

***

Questão: como humanos podemos perceber visualmente essas Embarcações?

Perfeitamente.
Aliás, elas são gravadas.

Por que?
Porque estão em Dimensões superiores, mas estão situadas ao redor do sol.

O sol é uma Porta das estrelas que foi fechada, mas, a partir do momento em que, pouco a pouco desde já numerosos anos,
preparamos a abertura desta Porta das estrelas, a interação que vocês veem com sua tecnologia e nossa Dimensão original torna-se

visível.
É uma interpenetração das Dimensões.

Como é exatamente o que se produz, atualmente, com as partículas Adamantinas, com a minha Presença no interior dessa
Embarcação.

A única diferença é que seu veículo, que vocês chamam de corpo, quando se está encarnado, não é mutável.
Ele vai de um ponto que é chamado de nascimento até à morte.

As Embarcações multidimensionais, que se refiram à nossa Consciência ou a Consciências montadas, como os 24 Anciões, são
formas mutáveis.

Nós não estamos fixos numa forma, contrariamente a vocês.

***

Questão: em que as visões dolorosas de médiuns correspondem a uma realidade?

http://api.ning.com/files/Ymjq6TfUlFXp*VhNyAtUakyku1sMH11cln0*Yb1DGhZcZQEGuDmwwNmtFnktdG7m6QJFQ8s91*MZb6lKj5e-SD-cWdDrWCAn/00vegaliano1.bmp


Caro amigo, eu repito que disse, uma visão, mesmo no ser mais conectado, a partir do momento em que há visão, ou seja, vista,
revelação de imagens, ela se refere sempre à matriz astral.

Quando se penetra o Coração, não há mais visão, há ‘percepção direta’.
A percepção direta é um conhecimento imediato.

As visões, os maiores profetas tiveram.
Mas será que, contudo, esta trama astral deve realizar-se?

Uma vez que esta trama astral está totalmente retalhada, então obviamente que há sofrimento.
Obviamente que há coisas horríveis que se produzem, ainda hoje, sobre Terra e não terminou.

Mas quem é responsável?
É por que estava nas profecias?

É a Luz ou é a Sombra?
É sempre o mesmo problema.

Enquanto vocês adotam um ‘ponto de vista’ exterior, vocês permanecem no exterior, vocês não estão no Interior de vocês mesmos.

É este aprendizado que vocês devem realizar.

Então, é claro que, quando vocês estão no Interior, vocês percebem, pelo Coração, muitas coisas.
Mas, eu repito, nós lhes dissemos desde numerosos meses, ou mesmo quase um ano, que tudo estava acelerado, a Luz tinha

antecipado.

Havia um calendário que estava estabelecido.
Nós transcendemos e antecipamos, pela presença da Luz, tudo isso.

Agora, se sua projeção nas profecias permanece, vocês vão atrair para vocês todas as coisas desagradáveis que podem ser vistas ou
lidas.

O mais importante, uma vez mais, são vocês mesmos no Interior de si mesmos.

Vivam, aproveitam da vida, no Coração, é claro.

***

Questão: foi dito numa canalização recente que, a partir agora, todo indivíduo poderia projetar exteriormente a própria Luz.

Perfeitamente.
Da mesma maneira que eu disse que vocês podem enviar a Luz sobre uma zona que dói.

Ponha na Luz o que você quer ver se realizar.
Não aja com o mental unicamente, não aja com o desejo, não aja com a vontade, mas aja com a Luz.

Aí está o que isso quer dizer.
A projeção da Luz é isso: pelo Coração, pela Vibração.

Ponha a Luz sobre o que é sua vida, é claro, seu ser Interior, mas o que se desenrola no exterior de você, de modo que, aquilo também,
aquilo faça parte de você e se torne luminoso.

***

Questão: isso pode ser também projetar a Luz sobre outra pessoa?

Perfeitamente mas, aí, você ‘estaciona’.
Explico-me.

Imaginem que há alguém, pouco importam as relações ou as não relações que vocês tenham com ele, e que esta pessoa esteja na
Sombra e que tenha Sombras predominantes, vai-se dizer, e você põe a Luz.

O que acontece?
Aquilo não vai tornar-se Luz.

1a etapa: as Sombras vão surgir.
É exatamente o que aconteceu, durante o mês de dezembro, por toda a parte sobre a Terra, com seres cujas Sombras foram

manifestadas, de maneira violenta, pela iluminação da Luz.

Portanto, sim, sobre seres humanos, mas atenção, você não pode, de maneira banal, dar este Amor e esta Luz àqueles que têm zonas
de Sombra e que recusam a Luz.

Porque, quanto mais vocês estiverem no Amor e na Luz com seres que (inconscientemente mesmo, não é o problema) recusam a Luz,
mais eles vão ficar violentos.

E com vocês, como por acaso.

Portanto, no que se refere à sua vida sim, mas sobre os seres humanos, eu os preveni: a Luz, o que faz?
Ela faz se dar conta, ela faz tomar consciência de que havia confinamento, mas será, contudo, que a Luz está lá?

***

Questão: como pôr na Luz o que vem de nosso passado sem escavar esse passado?



Não há necessidade de escavar, há simplesmente necessidade de se rememorar.

Vocês todos têm consciência, hoje, do que representaram seus bloqueios na sua vida, mais ou menos.
Vocês sabem o que fizeram mal.

Então, obviamente, há quem vá dizer: sim, mas há coisas que são inconscientes.
Mais perfeitamente.

Porque, hoje, paradoxalmente, ainda que a memória do momento esteja desaparecendo, vocês têm todos, ainda que não tenham
tomado consciência, ‘lembranças’ que voltam a subir com relação a esses sofrimentos do passado.

É aquilo que é necessário iluminar.

Por conseguinte, não vale à pena ir fazer uma investigação mental ou regressões ou técnicas, não sei como, para ir descascar os
processos.

Vocês têm todos, ou imagens, ou visões, ou emoções que correspondem às suas feridas.

Então, obviamente, a Luz faz o trabalho, mas, se vocês têm necessidade de descristalizar, podem pôr a Luz sobre as circunstâncias.
Que é que vai fazer esta Luz?

Vai ‘desconectá-los’.
Porque, quando nós somos humanos, somos o resultado do nosso passado.

Somos o resultado de nossa vivência.
É isso que nós cremos.

A única maneira de ser livre, é mais não mais ser o resultado do passado e da vivência, é estar alinhado, como dissemos, uns e
outros, no instante presente.

Porque, no instante presente, não há lugar para o instante passado.

São as zonas de Sombra que se instalam no presente que lhes deterioram a vida.

Portanto, não há necessidade de ‘mergulhar’.
Se ali tem uma cena, uma imagem, uma emoção, algo que volta a subir, sirva-se daquilo.

Vocês estão todos conscientes disso.
Não há necessidade de ir descascar (porque isso os faz ir ao passado) os mecanismos precisos.

É um conjunto de coisas que é necessário tratar.

***

Questão: iluminar esse passado, não é somente enviar uma intenção mental?
Certamente não.

É abrir o seu Coração, pôr Amor onde….

Exatamente, é unicamente isso.
Enquanto passar pela cabeça aquilo não puder curar, aquilo reforça.

***

Questão: então é necessário esquecer as causas transgeracionais ou hereditárias e unicamente pôr a Luz?

Para os seres abertos ao nível do Coração e que sentem as Vibrações, sim, é completamente possível.
Completamente.

O que é impossível para um ser que não abriu, é claro, a Coroa do Coração ou os outros chakras.

***

Questão: estou consciente de uma patologia transgeracional, no entanto ela existe sempre. Por que?

É muito simples, porque o transgeracional, efetivamente, não está sempre presente na memória, de ir procurar o pai, a avó, a bisavó,
ou a tataravó que manifestou e encarnou no DNA o problema.

Nesse caso, o que você faz?
Você não vai voltar a mergulhar nas memórias e na história da família.

Não se esqueça de que a Luz é inteligente.

Você diz: aí está, ao nível hereditário, ou seja, no meu DNA, ao nível transgeracional, há meu tremor que vem dali; eu envio a Luz sobre
a linhagem.

Não há necessidade, nesse caso, de ter as imagens ou a história, histórico preciso.

O trabalho do Coração, nisso, pode ser suficiente, mas é necessário fazê-lo.

Não se tem necessidade, quando são coisas que sobem de várias gerações, de ir ver.

Jesus, por exemplo, caçava os demônios desde 7 gerações.
Será que ele foi ver a história da pessoa?
Absolutamente não, absolutamente não.

A Luz é Inteligência suprema.



E se isso não funciona, o que está em causa?
É a Luz?

Não.
Jesus disse também: «homem de pouca fé».

Isso os remete sempre a vocês mesmos.
Sempre.

Isso os remete a que?
Não é a culpa, o que eu digo.

É a responsabilidade e a Liberdade.
É mesmo profundamente diferente, não é?

Ser responsável é ser Livre.

Vocês todos viveram, em graus diversos, nos meses ou nos anos precedentes, enfrentamentos perante algumas situações que os
remeteram a iluminações do que vocês eram, a feridas que não estavam apagadas, a vivências que não estavam transcendidas.

Todos, sem exceção, e é lógico.
É a ação da Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, vai ser tempo de lhes dizer adeus e talvez até uma próxima vez.
Então eu lhes digo, de qualquer modo, até breve.

Todo meu Amor os acompanhe.

************
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 ~ O Estabelecimento da Luz ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Luz da Graça e da Unidade esteja em
vocês e com vocês.

Eu estou entre vocês, esse dia, a fim de trabalhar com vocês, primeiramente no que se refere a alguns
elementos relativos à Luz (que eu irei transmitir da parte do Conclave) e uma segunda parte relacionar-se-á,
mais especificamente, às suas perguntas e questionamentos referentes à chegada da Luz em meio ao que

vocês são.
Em primeiro lugar, o que nós temos a transmitir-lhes, nós, Arcanjos, refere-se ao estabelecimento da Luz.

O retorno da Luz Unitária está engrenado sobre esta Terra.
Desde a liberação do Sol e da Terra, as condições do retorno da Luz estão concluídas.

A Terra, as suas Consciências, penetrou desde hoje espaços desconhecidos de Vibrações, de percepções,
correspondendo ao que é observável sobre esta Terra.

Com referência a diferentes formas de Consciência ali habitando, alguns seres partem, algumas formas de vida
desintegram-se e reencontram os mundos Unitários.

Todo o sistema solar está, de hoje em diante, submetido a uma irradiação de Luz jamais contatada, até hoje,
pelas Consciências encarnadas dissociadas.

Isso se traduz, certamente, pelo que é observável ao nível de ‘comportamentos humanos’: esta sede, mesmo
inconsciente, de liberdade e de liberação, expressa de modo às vezes desastrado mas bem real, referindo à

necessidade de renovação, à necessidade de liberdade, para o fim de certa forma de opressão.
Várias Consciências, durante essas últimas semanas, despertaram, não tanto a uma nova Dimensão, mas mais

para uma ‘nova percepção’ da verdade do que deve ser sua vida e do que ela não deve mais ser.
Isso se traduz pelo que vocês observam, pelo que retransmitem, em parte, certas fontes de suas informações.

Mas, o mais importante, vocês compreenderam, é obviamente o que se situa no Interior de vocês mesmos,
com relação às modificações de sua Consciência.

De fato, o avanço e a penetração da Luz desse sistema solar traduzem-se, para sua Consciência, por uma
capacidade de expansão até hoje inigualada, fazendo-os aceder a domínios de percepções, de Vibrações e

de Consciência até o presente desconhecidos.

ANAEL – 12 de fevereiro de 2011
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***

O trabalho que vocês realizaram, entre o mês de setembro e o mês de dezembro, permitiu, como vocês já
sabem, ativar o Cristal Azul e a Merkabah interdimensional da Terra, assim como seu Veículo ascensional que

lhes é próprio.
Várias Consciências, entre vocês, começam a explorar territórios desconhecidos.

Territórios desconhecidos feitos de percepções, de Vibrações, de cores, de contatos.
Os mundos dissociados, esse mundo dissociado perde suas qualidades de agregação.

A Ilusão, ou a Maya, dissolve-se sob seus olhos.
Trata-se então de um período intenso e que irá, como nós lhes dissemos, se intensificando, de Liberação, de

desaparecimento do que é Ilusório e não Unitário.
Muitas Consciências humanas, sobre a Terra, vivem já transformações geofísicas, relativas à sua Terra, ao seu

modo de vida, extremamente importantes.
O Conclave Arcangélico, em seu conjunto, conta e contará, cada vez mais, com sua capacidade de se

estabelecer em meio à Verdade de sua Vibração, do seu Coração, para apoiar, de forma ativa e não reativa, o
acesso desse mundo, em totalidade, à sua nova Dimensão.

Porque, definitivamente, é em função de sua capacidade de integrar, de metabolizar e de aceitar cada vez
mais Luz, que vocês permitem a esta Terra e aos seus ocupantes ainda adormecidos se despertarem à nova

Verdade.
Vocês estão nos tempos da transformação.

A etapa principal da ‘Abertura da boca’ foi realizada para a Terra, como para muitos dentre vocês, traduzindo-
se, sobre esta Terra (como foi anunciado pelo Senhor Metatron em 15 de agosto de 2010 (*)), pela liberação

dos Cavaleiros e dos elementos.
Vocês não têm nada a temer, onde vocês estiverem sobre esta Terra, se a sua Vibração e a sua Consciência

forem para a Unificação.
O único temor possível situar-se-ia no nível de uma projeção do seu próprio mental e não na Luz.

Lembrem-se: a Vibração da Luz atrai a Luz.
Assim, se vocês mesmos estiverem no acolhimento da Luz, a Luz irá desempenhar o seu papel sobre o seu

ambiente, sobre vocês mesmos e sobre as pessoas próximas de vocês.

***

Obviamente, algumas imagens e elementos, colocados ao seu conhecimento, são imagens e elementos que
podem parecer (à primeira vista, sem a visão do Coração) ser contrários à Luz, mas não é.

A Ilusão se desconstrói, na totalidade.
O ano em curso, sobre esta Terra, em termos do seu calendário, é o ano principal, o ano final, o ano

terminal da Ilusão.
Cada um vive isso a seu ritmo, banhado pela energia do país, da sua própria Consciência, que predomina no

local onde vive.
O momento é para o regozijo.

O conclave Arcangélico pede-lhes expressamente, durante o período que vocês vivem, para estarem cada vez
mais atentos e abertos ao que lhes diz sua própria Vibração, quanto ao seu futuro e ao seu devir.

Sigam a sua Vibração.
Sigam o impulso que lhes é dado, em Consciência, durante as suas meditações ou em sonhos.

Sigam, em resumo, a Inteligência da Luz, em vocês, a fim de se adequarem ao que a Luz transforma em
suas circunstâncias e em suas condições de vida.

Não há qualquer obstáculo humano que possa se sustentar diante, do que eu denominaria, a ‘injunção da Luz’
que, para vários de vocês, vai se fazer cada vez mais presente, cada vez mais lúcida e cada vez mais

consciente.
 A Luz lhes pede Abandono, bem além do soltar-se.

A Luz lhes pede para segui-la.
Ela apenas tem que fazer contingências podendo existir ao nível social, familiar, afetivo, profissional, se de fato,

para acolherem ainda mais Luz e se tornarem cada vez mais Unificados, deve afastá-los de
certos comportamentos, de certas pessoas, de certas situações.

O momento não é mais para equívocos, o momento não é mais para reação, mas o momento é para a ação
lúcida, para a ação Luminosa e para a conformidade ao que vocês são, na Eternidade, e não mais na

personalidade.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, assim, o Conclave Arcangélico lhes pede
para estarem cada vez mais lúcidos sobre o que quer a Vibração da Luz, em vocês, e não o que quer o seu

mental, os seus apegos ou os seus desejos.
O impulso da Luz é realizar sua Liberdade e sua liberação, coisa que jamais realizaria um desejo, qualquer que

ele seja.
A diferença entre o impulso da Luz e o desejo da personalidade é, no entanto, simples e cada vez mais fácil de

perceber e sentir.
Porque, em um caso, há resistência, sofrimento: isso é do domínio da personalidade.
No outro caso, desde que haja Abandono, desprendimento, há facilitação e Alegria, e

principalmente, Vibração.
Assim, vocês têm então marcadores em vocês, confiáveis, além de toda atividade mental, além de todo apego,

para definir e perceber o que devem ser seus objetivos em relação à Luz.

***

O Arcanjo Uriel pediu-lhes também para irradiar, cada vez mais, a Luz que vocês são.
Através de seus espaços de meditação, comuns como pessoais, através da Cruz celeste de sua cabeça, a

boca aberta, vocês têm a capacidade de irradiar a Luz porque, ingerindo-a, ela irradia.
O ‘trabalho da Luz’ é este.

O ‘trabalho da Luz’ não é um sacrifício (exceto aquele da personalidade), mas alcança, por ele mesmo, o
sentido do sagrado, ligado ao Serviço da humanidade, de seus Irmãos e de suas Irmãs, bem além das noções

judeu-cristãs de serviço, mas bem do Serviço da Luz autêntica.

***

Tornar-se-á cada vez mais fácil perceber e sentir a diferença fundamental existindo entre a ação da
personalidade (que é apenas, com frequência, uma reação) e a ação Livre e liberada da Luz em vocês.

Em um caso haverá retração de sua energia e de sua Consciência.
No outro caso, haverá dilatação e expansão de sua Consciência com sempre mais contatos, sempre mais

comunicações, sempre mais sinais desses contatos com a Luz.
Vários de vocês, no momento atual, estabelecem conexões e comunicações com os planos da Luz Unificada.

Isso é extremamente importante porque, por intermédio dessas conexões, em meio à sua Consciência
(correspondendo, em totalidade, às conexões estabelecidas entre o Sol e a Terra), poder-se-á realizar a

‘alquimia’ da transformação final.

***

Vocês têm sido os Imperadores e os Semeadores da Luz.
Vocês são agora, de algum modo, os ‘Guerreiros pacíficos da Luz’, aqueles que portam o Estandarte da Luz,

cujo corpo se torna transparente, iluminado no Interior, Vibrando ao nível do Coração, ao nível do Fogo do
Espírito.

Isso se concretiza em vocês, a cada dia.
Ainda uma vez, é claro, cada um a um ritmo que lhe é próprio, mas é do conjunto de vocês todos, qualquer que

seja sua etapa, que vocês realizam o Fogo do Espírito, previamente ao Fogo do Sol e ao Fogo Galáctico.
Somente conta, e somente contará, a sua capacidade para se estabelecer em meio à Vibração da Luz

Unitária, em meio ao Fogo Interior, denominado também Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol e da Luz.
É para isso que vocês são chamados, hoje, nos períodos e semanas e meses que vêm sobre esta Terra, para

manifestar o ‘Fogo’, a Verdade da Unidade.
Por meio de sua Vibração, por meio de sua Consciência, vocês vão, pouco a pouco, se tornar ‘iluminados’ no

Interior.
Esta iluminação de seu Interior tomará todo sentido, primeiramente em seus espaços Interiores

de meditação ou de descanso, mas, cada vez mais, em meio à sua vida cotidiana.
É esta iluminação do Interior que faz com que, pelo momento, vocês se sintam desconectados da realidade
comum, não chegando mais a cumprir as tarefas de rotina porque vocês são chamados, agora e doravante, a

viver o extraordinário que é chamado a se tornar sua ‘nova realidade’.
É esta transição e essa Passagem que vocês vivem atualmente: a ‘Passagem da garganta’ e a ‘Abertura da

boca’ que os levam a viver o seu próprio Céu, a sua própria Eternidade, a sua própria Dimensão de
Eternidade, bem além do papel Ilusório que vocês ainda desempenham, desde pouco tempo, em meio à sua

personalidade.
Da sua iluminação Interior resultará a iluminação da Terra e das Consciências que ainda não estão



iluminadas.

***

Sua missão, porque é uma, é a mesma para cada um de vocês.
Não há papel de mais ou menos prestígio.

Não há papel superior ou inferior.
Há um só e único papel que é aquele de revelar o que você são e de deixar a Luz iluminá-los no Interior.

Em breve, essas palavras que, para alguns de vocês, correspondem a nada, tomarão todo o sentido, quando a
iluminação Interior chegar em Verdade.

Alguns de vocês a vivem já.
Isso vai transparecer, cada vez mais, na sua irradiação, nas suas ações, nos seus comportamentos, no

seu olhar.
Ninguém poderá ignorar esta iluminação Interior que será a sua.

Realmente, aqueles que têm medo da Luz, aqueles que permanecem em meio à Dualidade e à Sombra
poderão entrar em reação frente a esta iluminação Interior que vocês manifestarão.

Cabe a vocês manter o rumo do que vocês são.
Cabe a vocês permanecer na Unidade da Luz revelada, no brilho de sua Luz Interior manifestada porque é

assim que vocês servirão aqueles que têm medo da Luz, aqueles que não creem e que não a vivem.
A sua atuação é portanto preponderante.

Essa iluminação Interior nova vai fazer vocês realizarem o que significa dizer ser um ‘Filho Ardente do Sol’,
tornarem-se um Cristo, um Ki-Ris-Ti.

Bem além das experiências que cada um de vocês vivenciaram, bem além das Vibrações das três Lareiras, é
doravante a sua Consciência que vai penetrar, sem qualquer dificuldade, os ‘mundos da Luz’, através da sua

própria expansão, da sua própria dilatação, da sua própria Alegria e da sua própria Unidade.

***

As palavras que o Conclave me encarregou de entregar a vocês, são essas.
Uma etapa nova, após a ‘Abertura da boca’, realiza-se agora, nesse momento mesmo.

Ela vai levá-los, de maneira progressiva ou mais fulgurante, a efetuar esta iluminação Interior da Luz, fazer de
vocês seres transparentes, onde mais nenhuma Sombra pode vir se esconder ou influenciar o seu

comportamento e o seu ser.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu peço para acolherem, com a boca Aberta,
a minha Bênção, como a do conjunto do Conclave Arcangélico.

Eu lhes digo, quanto a mim, certamente para muito em breve, em meu nome pessoal.
Agora.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

************

(*) – ARCANJO METATRON (15.08.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-d...

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto


Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=896

12 de fevereiro de 2011
(Publicado em 14 de fevereiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e de ver que temos magníficas Luzes
nesta peça.

Vejo que vocês todos efetivamente purificaram o que devia ser purificado e que, agora, não há nada que se
oponha para que a Luz cresça cada vez mais.

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e, para os que me conhecem, vocês sabem como eu
procedo e, para os que não me conhecem, bem, é muito simples, vocês vão descobrir muito rapidamente.

Então, eu os amo, eu lhes transmito todo o meu Amor e, é claro, eu os escuto.

***

Questão: o que significa sentir Vibrações ao mesmo tempo ouvindo palavras como «Ressurreição»,
«bem-vinda em você», e sentindo ao mesmo tempo a sua Presença?

Então, cara amiga, de um modo geral, como disse, eu creio, o Arcanjo Anael, não tem muito tempo, estamos
cada vez mais próximos da sua Consciência.

Para muitos de vocês, isso começa a amplificar-se: a percepção Vibratória consciente da nossa Presença.
E, entre vocês, muitos seres que seguiram os Casamentos Celestes ou que leem o que nós contamos, têm a

capacidade, agora, bem real, para sentir a nossa Presença.

Como isso acontece?
Vocês sabem que ativaram, muitos de vocês, aqui, certo número de Vibrações e de funções ligadas ao Corpo

de Estado de Ser ou ao Corpo de Luz.
Uma dessas funções essenciais é pô-los em comunicação e em adequação Vibratória com o seu próprio

Corpo de Eternidade.
Esse Corpo de Eternidade tem a particularidade, agora, de construir-se, de algum modo, diretamente pelas

partículas Adamantinas, no nível da sua estrutura física.
Isso dá ‘percepções Vibratórias’, para muitos de vocês, cada vez mais sensíveis, cada vez mais perceptíveis e

O.M. AÏVANHOV – 12 de fevereiro de 2011
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cada vez mais concretas e reais.

Nesta construção, é claro, temos a possibilidade, os Arcanjos, como alguns Anciões (e para outros ainda,
outras pessoas que não fazem parte das suas leituras), de aproximá-los Vibratoriamente e de fazê-los sentir a

nossa Presença.

Vocês devem compreender também que, quando estamos nos Planos Unificados da Luz, não nos
comunicamos com uma pessoa só, é claro.

Nós temos a possibilidade de estabelecer, de maneira simultânea, um número incalculável de contatos
Vibratórios.

É como se estivéssemos comandando uma central telefônica e estabelecêssemos comunicações com vocês.

Então, é claro, cada vez mais de vocês vão, ao mesmo tempo, sentir essas Presenças, a minha como outras,
que vêm, de algum modo, encorajá-los Vibratoriamente e, realmente, estabelecer um ‘contato’.

Esse contato é real, não é o mental, é a estrita Verdade.
Seja um Arcanjo, seja um dos Anciões, uma das Estrelas ou ainda outras Entidades da Luz que vêm dos

Mundos Unificados.
Esta comunicação vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais evidente e cada vez mais Consciente.

Quer dizer que no início, isso pode manifestar-se à noite, nos momentos de meditação e, depois, pode incidir
assim, como vocês dizem, ‘inesperadamente’, de algum modo, porque a construção do seu Corpo de Estado
de Ser (a reconstrução, se preferirem) estabelece-se também pelo Antakarana, ou seja, pela ‘Ponte de Luz’

que os une à alma e ao Espírito.

Então, o Espírito se manifesta a vocês e, no Espírito, não há separação.
Quer dizer que vocês vão ouvir cada vez mais coisas, ver também, é possível, mas o mais importante

é ouvir e sentir os contatos.
É exatamente, cara amiga, o que você viveu.

Desde algum tempo, isso se manifestou, primeiro progressivamente, desde que o Sol foi liberado, desde que
a Terra foi liberada no nível do Núcleo Cristalino.

As Pontes de comunicação entre o Sol e a Terra são cada vez mais importantes e, portanto, vocês têm uma
capacidade, cada vez mais real, para estabelecer comunicações Conscientes e trocas Vibratórias Conscientes

com os Planos Unificados.

Eu os lembro também de que os Vegalianos (*) estão cada vez mais presentes na sua atmosfera e de que
algumas Embarcações Mãe (não a Frota Mariana, mas algumas Embarcações Mãe dos Mundos Unificados)

começam a aparecer nos seus céus, isso é a estrita verdade.

***

Questão: ver estrelas cadentes e sentir mãos sobre o corpo, a que isso corresponde?

Então, caro amigo, retornamos ao mesmo tipo de processo.
Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que, durante as suas noites, vocês terão também informações que

lhes chegam sob a forma de sonhos.

Há dois tipos de informações que chegam, que não são a expressão da sua polaridade, mas que são a
‘realidade’ do que ocorre, atualmente, neste planeta, na sua atmosfera e nesse sistema solar, que corresponde,

primeiramente, à chegada da Luz.

A chegada da Luz, vocês podem ver de diferentes modos.

Alguns já têm captado a ‘grelha-planeta’, ou seja, a chegada desta Luz extraordinária que, pouco a pouco,
preenche todo o espaço.

Outros irão ver partículas de Luz que parecem como tocá-los.

Efetivamente, é o crescimento da quantidade de partículas Adamantinas que estão presentes na própria
atmosfera da Terra.



Outros, também, vão explorar a outra vertente, eu diria, não mais a vertente da borboleta, mas a vertente
da lagarta.

Então aí, o que vai acontecer, naquele momento?
Aqueles terão sonhos, geralmente, de tsunamis, sonhos de água, sonhos de fogo, sonhos de transformação

da Terra.
Tudo isso é efetivamente o que vocês captam, além das nossas Presenças, no que está acontecendo, real e

concretamente, sobre esta Terra.

E poder-se-ia tomar exemplos, entre vocês aqui, muito, muito numerosos.

Portanto, o único significado final, é de lhes dar vislumbres da chegada da Luz e das transformações que vive a
Terra, mas também de manifestar, de diferentes modos, os ‘contatos’ que vocês estabelecem com os Mundos

Unificados.
Há alguns, isso é comigo.

Outros serão ‘visitados’, eu diria, pelos Vegalianos, que começam a trabalhar (esse já foi o caso no ano
passado), ainda mais precisamente, nas suas estruturas físicas.

Vocês sabem, o mês de dezembro, eu disse que era um mês em que vocês viveriam períodos de purificação
extremamente importantes.

O Arcanjo Uriel exprimiu-se sobre isso, era a ‘Passagem da garganta’ e a ‘Abertura da boca’.

Agora, os obstáculos, as resistências que estavam presentes em vocês, para aqueles que fizeram a escolha
consciente do abandono à Luz, inteiramente, colhem, em certa medida, os frutos deste abandono total à Luz
que se manifesta pelos ‘contatos’, pelas Vibrações, cada vez mais físicas, e por ‘percepções’ de momentos,
cada vez mais intensos e longos, de passagem na Unidade, ou seja, o momento em que a lagarta, de algum

modo, toma Consciência da realidade da borboleta e a sua Consciência passa nessa borboleta.

Então, alguns vão sentir um cansaço, outros, eles vão sentir uma sensação de expansão e de não mais estar
aí.

É necessário estar, como dizer..., ‘atento’ ao que vocês vivem, porque é naqueles momentos que as
partículas Adamantinas (que obedecem a ciclos, ciclos terrestres, mas também a ciclos que lhes são
próprios, a cada um de vocês) que vão se aglomerar, aglutinar-se no nível das suas estruturas e é

necessário aproveitar esses momentos.

Então, há quem tenha a possibilidade de poder aproveitar sem estar em um trabalho, em ocupações.
Então estejam muito atentos, porque estes momentos são, de algum modo, momentos abençoados para

vocês, para aproximá-los da sua Eternidade.

Os Casamentos Terrestres estão sendo vividos.

Para os que se mantêm, «a par das coisas reais», vocês sabem que há irradiações que são emitidas também
pela Terra.

Agora, os raios das partículas Adamantinas, os cientistas chamam-nos de ‘raios gama’.
Os raios gama vinham do céu, mas vêm também, agora, da Terra, porque a Terra despertou e se junta aos

Mundos da Luz.
É a Ascensão da Terra.

Então, é claro, ao redor de vocês há sempre pessoas que vão dizer: “eu nada vivo, portanto, nada acontece”.
E aquelas pessoas, até o fim, infelizmente, vão continuar no “nada acontece”, porque nada vivem no interior

delas mesmas.

Assim que vocês começarem a viver, no interior de vocês mesmos, os mecanismos de ‘transmutação’
extremamente potentes que estão em operação hoje, é claro, vocês vão se tornar cada vez mais lúcidos sobre

o que acontece sobre este mundo.

Mas aqueles que estiverem adormecidos, até ao último minuto não irão se dar conta estritamente de nada.
Tudo é uma questão de Atenção, de Intenção e disso vocês sabem.



***

Questão: uma noite eu tive a visão do número 8 repetido 3 vezes, acompanhado de um estado de
Graça. Aquilo corresponde a quê?

Cara amiga, através das perguntas que vocês fazem, uns e outros, vocês se apercebem de que vivem coisas
mesmo específicas, em relação a antes.

Para muitos de vocês, há fenômenos, efetivamente, da Luz, de regeneração, de transformação e
de contatos que se produzem cada vez mais.

Então o 8, repetido 3 vezes, 8 vezes 3, se eu sei contar, é 24, é a energia da Luz Unificada.
É também 6 vezes 4, mas é ‘8, 8, 8’, o 8 sendo ligado ao batismo e à transformação (ou à Transfiguração ou à

Ressurreição ou ao Renascimento) do seu Corpo de Eternidade.

Juntamos o mesmo simbolismo das questões feitas anteriormente sobre as suas vivências noturnas.

Muitos de vocês, aliás, apercebem-se de que as noites não são mais muito similares.
Alguns de vocês têm muita dificuldade para encontrar um «sono normal».

Mas porque, quando a Consciência Unificada começa a chegar, o sono não tem mais o mesmo significado
de quando vocês estão na 3D totalmente dissociada.

Vocês começam, a maior parte de vocês começa, realmente, a passar na 5ª Dimensão.
São os momentos em que vocês não estão mais presentes para esse mundo.

São os momentos em que vocês se sentem ‘desconectados’.
São os momentos em que vocês vivem contatos Vibratórios ou contatos de comunicação com os Planos

Unificados.

Vejam: através das perguntas, vocês são cada vez mais numerosos a viver isso, porque não tínhamos esse
tipo de pergunta anteriormente e é, efetivamente, um ‘processo’ para muitos de vocês, mas não façam, de

modo algum, uma generalização para todo o mundo, comum a todos.

Mas é um processo que vai referir-se a cada vez mais seres despertos (que têm os chakras abertos), mas é
perfeitamente normal.

É o modo, para muitos de vocês, que terão que passar da consciência fragmentada à Consciência Unificada,
até um dia em que poderão se tornar, inteiramente, borboleta.

Ou sob a influência da Luz e da Onda Galáctica, ou da irradiação Solar e do 2º sol que está chegando, ou sob a
influência da irradiação da Terra, ou ainda quando de processos diversos e variados que vão colorir a Terra e

suas vidas, este ano.

Eu insisto, ainda uma vez: o mais importante, no que vocês vivem, de dia como à noite, é vivê-lo, não é tirar
um significado.

O significado global, eu lhes dei.
Então, depois, aí tem outro que vai ver 9, 9, 9, é ainda outro simbolismo.

Mas, o que é importante, é a vivência Vibratória.

Não é o significado ou a interpretação, porque é o mental que vai querer se prender a algo.

O importante não é o significado.
O importante é vivê-lo.

Retenham efetivamente isso, é isso que é fundamental.
Mas recordem-se, o essencial, hoje, não é unicamente o que é visto.

O importante não são mesmo os ensinamentos.
O importante é a sua vivência e a Vibração do Coração.

Se não houver Vibração do Coração no que vocês vivem ou no que «seguem», significa que vocês não estão
no Coração.

É tão simples assim.

Muitos seres humanos têm dificuldade de compreender que a única ‘porta de saída’ é o Coração, a Vibração



do Coração.

Quando eu falo de Vibração do Coração, é uma Vibração ‘real’ que gira, não é uma visão da mente.

É por isso que eu emprego a expressão ‘as bicicletas que giram’, porque muito se perde na interpretação, nas
técnicas, ao invés de viver a simplicidade do Coração.

O importante, como eu disse e como disse Cristo: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».
Quais são os seus frutos?

E, a cada vez que vocês vivem algo: «quem eu sirvo?».
«Sirvo a Luz Unitária, Cristo, ou não?».

Resume-se nisso.

O resto será sempre apenas construções.

Então, as construções podem ser corretas ou falsas, mas isso não tem qualquer espécie de importância.
O importante é o ‘instante presente’ e a sua Vibração, a sua capacidade para viver o Coração, mas não o

coração/pensamento, o Coração Vibratório.
Todo o resto, eu diria, é supérfluo, é divertimento.

***

Questão: o que fazer quando meditar com boca aberta provocar excesso de salivação?

Isso quer dizer que é bastante gulosa.
Salivação, não é um jogo de palavras, salivação, quando você absorve ou engole as partículas Adamantinas, é

porque há uma gulodice da Luz, como quando você vê algo que os faz salivar.

Agora, o que vocês fazem com esta saliva nesses casos?
Ou ela sai, ou vocês a absorvem.

Cabe a você decidir.
Mas é um processo normal.

Da mesma maneira que dissemos que vocês podiam se nutrir de partículas Adamantinas, vocês podem
também se nutrir desta salivação que não é saliva.

Aliás, se você provar esta saliva, você vai se aperceber de que não é uma saliva habitual, ela é ligeiramente
‘açucarada’, porque que ela está ligada também às secreções do Néctar Sagrado que vaza de trás do palato.

Portanto, é melhor engolir do que lançar, hein?

***

Questão: eu tenho a impressão de ter errado a passagem da garganta, dado que sinto sempre
cristalizações.

Então agora, efetivamente, o Arcanjo Anael e o Arcanjo Uriel haviam dito que a ‘Passagem da boca’
acompanhava-se ou de uma cristalização, ou de uma eliminação e que isso funcionava, em certa medida, ao

contrário do processo normal. 
É normal, dado que há uma reversão.

Para muitos, aquilo se ‘eliminou’ pelo corpo, no nível do pescoço, no nível da garganta, no nível infeccioso, no
nível de um sintoma que está ligado ao chakra da garganta.

Por outro lado, uma cristalização, ela vai se refletir no nível psicológico, mas não quer dizer que isso está
errado.

Isso quer dizer, simplesmente, que a Luz põe na Luz o que resta a superar.



Então, se aquilo não for vivido pela Passagem da garganta e da boca, é colocado na Luz.
Quer dizer que é visto, que é localizado.

É suficiente simplesmente conectar-se, ainda mais, com a Luz e deixar estas cristalizações dissolver-se.

O problema, por exemplo, para as emoções ou para o mental, é que isso quer dizer o quê?
Quer dizer que no nível da personalidade não totalmente transmutada, há ainda uma identificação da

personalidade ao ego, às emoções e ao mental.
Mas vocês não são essas emoções e esse mental.

Aliás, você o percebe, dado que a forma como você fala, cara amiga, diz que você consegue vê-las, vê-las
claramente, mas o que você vê, quer dizer que isso não faz mais parte de você.

É tão simples assim, mesmo estando ainda aí, mas isso foi colocado na Luz.
Quer dizer que surgiu sob ‘forma cristalizada’, mas cabe a você, agora, decidir não se identificar a isso, mas

sim às suas Vibrações e à Vibração do Estado de Ser, das partículas Adamantinas.

É, portanto, uma transferência de Consciência, de um ponto a outro, é tão simples assim.

Em contrapartida, se quiserem fazer como na 3D dissociada habitual, anterior à chegada da Luz, vocês vão
fazer o quê?

Vão dizer: «eu quero desembaraçar-me disso», mas vão reforçar as emoções ou omental em relação ao que
‘querem’ desembaraçar-se.

Toda a dialética, eu diria, nesse nível, é ter confiança na Luz e pedir à Inteligência da Luz que dissolva o
que deve sê-lo.

Mas não são vocês que agem, é a Luz.

Hoje, mais do que nunca, toda situação em suas vidas, vocês vão fazer a aprendizagem durante este ano,
desta capacidade, que vocês têm ou não, para se abandonarem totalmente à vontade da Luz e para não fazer

mais atuar a sua própria ‘vontade pessoal’.
É aí que se vê se vocês são capazes, efetivamente, de eliminar tudo e de receber a Luz, inteiramente, que

ocorrerá no momento do que foi chamado de ‘grelha-planeta’, ou antes, para outros, no momento das
perturbações geofísicas.

Mas isso, cabe a vocês, obviamente, uma vez iluminadas, deixar essas sombras dissolverem-se sozinhas.
Vocês não são essas sombras.

É efetivamente por isso que se veem mais do que antes.

Vocês não são nem as suas emoções, nem o seu mental, nem os seus pensamentos.

Vocês são a Vibração do Coração, da Dimensão da Eternidade.
Todo o resto é uma Ilusão.

Portanto, enquanto estiverem identificados, de algum modo, a esta Ilusão, vocês não podem viver, por
episódios ou na totalidade, a Consciência da borboleta.

Mas é o que está se estabelecendo.

Ninguém perdeu o que quer que seja.
Há, simplesmente, quem, como vocês dizem, tem um pequeno atraso na ‘ignição’, não é?

E outros que não chegam a passar para a 5ª, mas isso vai chegar.

***

Questão: como as pessoas atingidas pela doença de Alzheimer vão viver esta transformação da
Luz?

É muito diferente de acordo com cada caso, não há regra geral.
Mas, de qualquer modo, todos vocês vão a lugares Unificados.

Portanto, de qualquer modo, que tenha um Alzheimer ou que não queria a Luz, vocês irão viver, de todo modo,
a Luz, porque não há alternativa, não é?



Por conseguinte, no final, como isso irá acontecer?
Mas não há problema, porque a ‘passagem de um estado a outro’, vocês que são, como dizer..., chamados,
por Miguel, de Sementes de Estrelas, de Ancoradores da Luz, que irradiaram esta Luz para o exterior, como

dizia Maria, é necessário agora irradiar esta Luz.

Mas aqueles que recusam a Luz ou os que não têm a consciência (porque a consciência está noutro lugar,
como na doença de Alzheimer), o processo será o mesmo, porque todos vocês vão viver a Luz, quer vocês

queiram ou não.

Agora, obviamente, de acordo com a sua capacidade para soltar, de acordo com a sua capacidade para
o Abandono à Luz, há algumas almas que recusam a Luz por medo.

Elas irão viver, pelo retorno da Luz, o mecanismo, até mesmo transitório, do abandono à Luz e farão, de
qualquer modo, naquele momento, a escolha lúcida e consciente de permanecer nos mundos em

carbono, reencarnando em outro lugar, ou de juntar-se aos mundos Unificados.
Mas efetivamente, essa passagem, que é muito breve para alguns, não para todos, será vivida com uma noção

de ‘choque’, como dizia Sri Aurobindo (**), maior ou menor, de acordo com o trabalho efetuado.

Mas, de qualquer maneira, qual a importância?
Porque, quando falamos de ‘choque’, aqui, uma vez que vocês estão do outro lado, há um mecanismo preciso

que se denomina, quando vocês reencarnam, o esquecimento.
Vocês não se recordam das circunstâncias nas quais morreram em uma vida passada, não é?

Mas agora, é a liberação da matriz.

Vocês vão sair deste universo falsificado, comprimido, transformado.

Portanto, isso irá produzir um parto, se quiserem, extremamente rápido, para outros, será um parto talvez mais
difícil.

Mas, de qualquer modo, todos darão à luz, isso é certo.

Simplesmente, os mecanismos dessa passagem serão profundamente diferentes de acordo com a
capacidade que vocês tiveram para soltar e para se abandonar à Luz.

Então, obviamente, aos que não creem na Luz, dificilmente pode-se falar de Abandono à Luz, em um primeiro
momento.

Mas, durante o ‘choque’, alguns irão mais rapidamente do que outros.

Também, portanto, não se preocupem.
Ocupem-se, e como digo sempre, da sua Vibração.

Porque é pela sua Vibração que vocês vão multiplicar e não por questionamentos: «como vai acontecer para
isto ou aquilo?».

Quanto melhor acontecer para vocês, melhor será fácil para o conjunto da humanidade.

***

Questão: haverá uma continuidade da humanidade sobre a Terra ascensionada?

Mas a Terra ascensionada, a Terra que ascensiona, não está mais na mesma Dimensão.
A 3ª Dimensão será desprovida de vida, dado que a Terra não estará mais nesta Dimensão.

Se quiserem, é como se vocês olhassem, hoje, não sei, Saturno ou Júpiter ou Marte: a superfície lhes parece
desprovida de vida, não há vestígios de vida.

Entretanto, Marte morreu?
Não.

Há outros Planos Vibratórios.

Portanto, a Consciência da Terra e a sua Consciência irão transladar, para alguns, nesta ‘Terra nova
ascensionada’, e para outros, ela irá transladar no nível da sua origem estelar ou de uma ‘liberdade total’ do

Corpo de Estado de Ser de ir flutuar onde quiser.



Vocês não estarão mais prisioneiros em parte alguma.

Portanto, dizer que haverá uma vida sobre a Terra?
Sim, mas sobre a ‘nova Terra’, não sobre a antiga Terra e, no entanto, é a mesma Terra que se desembaraça

de uma carcaça, de algum modo.

A lagarta se torna borboleta, mas ela abandona o quê?
A carcaça da lagarta.

É a mesma coisa para a Terra e para vocês.

***

Questão: um ser de Luz, quando a ele é perguntado a quem ele serve, ele tem obrigação de
responder? Pode eventualmente mentir?

Os demônios mentem sistematicamente.
Eles vão dizer que ‘servem Cristo’.

Portanto, como você separa entre os que dizem a verdade e os que mentem?

Com o Coração.

Bem, aí está, você tem todas as respostas.

***

Questão: o soltar pode se acompanhar de problemas de atenção na vida corrente? Como gerir isso
quando devemos guiar um automóvel?

Cara amiga, progressivamente e à medida que você soltar e que se abandonar à Luz, progressivamente, você
passa na Luz.

Portanto, naqueles momentos, o mais simples é ‘rolar no patinete’, não é?
E sobre a ideia de guiar um automóvel quando a Consciência não está aí.

Isso me parece lógico, não?

O que você quer?
Se você estiver no Abandono à Luz e viver ‘problemas’ de transferência de Consciência no Estado de Ser,

você não pode, ao mesmo tempo, guiar ou decidir fazer uma atividade que requeira sua atenção e sua
consciência fragmentada.

E a Luz, ela não vai guiar o automóvel no seu lugar, embora, em alguns casos, ela possa evitar-lhe um acidente,
mas não é necessário generalizar, não é?

Ao volante, não é necessário fechar os olhos e dizer: «eu deixo a Luz guiar».
Você terá aborrecimentos aí.

Compreendam efetivamente que a Luz os chama cada vez mais, é exatamente o que vocês descrevem, uns
e outros.

Então, quando está de noite, é perfeito, vocês estão na cama, mas se estiverem fazendo outra coisa, o que
vocês fazem?

Continuam a outra coisa ou acolhem a Luz?
Cabe a vocês saber, e não venham dizer a mim que é mais importante fazer isto do que a Luz.

Cabe a vocês saber o que é mais importante.

***

Questão: os fatos históricos referentes a Jesus são uma realidade ou não?

Mas muitas coisas foram falsificadas.



Cristo veio trazer, pelo seu sacrifício, a liberdade e a capacidade que vocês vivem, hoje, para realizar o
estado Crístico ou o estado Ki-Ris-Ti.

Não há salvador exterior.

Por mais que vocês orem a Cristo, se vocês mesmos não estiverem em uma dimensão do Coração, Cristo não
virá salvá-los.

É você que se salva sozinho, porque Cristo, ele está dentro de vocês.

Partindo daí, todas as referências históricas (exceto, obviamente, caro amigo, se você tem a memória da sua
vivência, naquele momento específico), todo o resto, são apenas crenças e, como toda crença, não tem

qualquer peso em relação à realidade Vibratória.

Vocês não definem a sua realidade Vibratória pela existência de uma crença ou outra.

Que Jesus tenha ressuscitado no 3º dia, que tenha terminado sua vida na Caxemira ou no Egito ou noutro lugar,
qual importância aquilo tem sobre o seu estado Vibratório Interior?

Hoje, e cada vez mais, agora, eu vou insistir sobre a utilidade de saber isto ou aquilo.
Saber que Cristo ressuscitou, saber que ele foi crucificado pelos pulsos ou pelas mãos, vai alterar algo no seu

estado Interior?
Toda a questão está aí.

A resposta, obviamente, é não.

Portanto, saber se Maria Madalena foi uma grande sacerdotisa, saber se Cristo teve realmente filhos (e ele
teve), qual importância isso tem em relação à sua Vibração?

Isso vai aumentar as Vibrações do seu Coração, do sacro ou da cabeça?
Bem, obviamente que não.

Por conseguinte, será o mental que vai questionar, porque ele tem necessidade de definir a sua realidade
presente em relação a uma realidade ‘histórica’.

Esta realidade histórica é, para cada um dos seres humanos presentes na Terra, apenas uma crença.
Ou porque vocês leram nas escrituras sagradas, ou porque outras regras lhes falaram disso, ou porque aquilo

parece aceitável ao seu mental.

Que Jesus tenha os olhos azuis ou castanhos, o que isso muda no seu estado Interior?
Nada.

Hoje, é necessário verdadeiramente, pela agregação das partículas Adamantinas, compreenderem que este
tipo de questionamento não fará avançar, como vocês dizem, o Schmilblick [objeto imaginário], não é?

Apenas o Coração é que faz avançar.

Efetivamente, há frases codificadas que vocês chamam, que nós chamamos, de ‘parábolas’.
Essas parábolas, elas são essenciais, porque são atemporais e nada têm a ver com o desenrolar histórico da

vida de Cristo, não é?

As parábolas são Vibração.
Mas a história de Cristo, e a história das suas escrituras, das nossas escrituras, foram tão transformadas, que

não tem qualquer sentido ‘cavar’ referências no passado.

Nós dissemos que a solução é Vibratória e ela está ‘no instante’ do que vocês vivem.
Portanto, enquanto considerarem que há um salvador exterior, vocês não estão no seu caminho.

Por outro lado, se considerarem que Cristo representa um modelo Vibratório o qual vocês devam imitar, dado
que ele disse: «o que eu faço, vocês farão bem maior ainda», «eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», vocês

não têm que segui-lo como um cãozinho.

Vocês têm que se tornar Ele.

É assim que os místicos, tanto se identificaram com Cristo, que eles se tornaram Cristo.



Assim como eu, durante a minha vida, me identifiquei com o Sol: eu me tornei o Sol e eu carreguei a Vibração
de Miguel.

É o mesmo princípio, hoje, que vocês têm que viver.

A identificação Vibratória, para além da história, é fundamental, porque ela os põe na Vibração,
na Ressonância e na Verdade do que vocês vivem.

É necessário que aceitem que, cada vez mais, o mental será o seu pior inimigo, porque ele sempre vai querer
afastá-los da Vibração e que, sem Vibração, vocês nada podem viver e que a única Verdade é a Vibração do

Coração ou a capacidade para acender as Lareiras da cabeça, do Coração e do sacro.

Todas as referências históricas, se quiserem, têm uma importância para o mental, mas não têm
importância em relação ao que vocês têm que viver.

A realidade, ela é Vibratória.
Quanto mais saírem da ilusão, mais vocês vão entrar na Vibração e na ‘Consciência Nova’.

É esse processo que é fundamental, hoje.
O resto são apenas interrogações que eu qualificaria, cada vez mais, de ‘supérfluas’, porque os afastam da

Vibração.

Aqueles que vivem a Vibração e que vivem essas passagens na Consciência Unificada, apreendem o alcance
das minhas palavras, porque é para além das palavras.

Ou vocês estão na Vibração, ou vocês estão na ilusão.
Cabe a vocês saber.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu fiquei muito contente em comungar com vocês.
Vejo mesmo que, cada vez mais, efetivamente, a Luz sobe e está cada vez mais presente.

É isso que permite desagregar o que resta da matriz.

É o que vocês observam por toda a parte na superfície da Terra.

Aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, que olhem.
Os outros nada vão ouvir e nada vão ver e dirão que tudo está normal.

Tudo está normal, sim, porque a Luz está retornando.
Mas não há continuidade, há um fenômeno de ‘descontinuidade’ que está se instalando sobre a Terra e ele

será, a cada dia que passar, a cada semana que passar, cada vez mais evidente.

E recordem-se de que não é amanhã, não é em 21 de dezembro de 2012, mas é agora, e tudo acontece
agora.

Quanto mais vocês estiverem centrados no Agora, no seu presente, mais vocês irão viver a Luz.
Não há alternativa.

Aqui, o ‘croûton’ Chefe transmite-lhes todo o seu Amor e todas as suas Bênçãos.
Eu espero, certamente, até amanhã, eu creio.

http://api.ning.com/files/W4kigBIB6KhkNU465kqrA3b6dJNgGayGUlx2NgfCphtmvsSUX8Diosj21EbB3OnJYvwwh-OATrJBQiQGVfDa6MFwq087HFVa/00kiristi9.jpg


Eu lhes digo até muito em breve.

************

(*) – VELGAN (27.11.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/velgan-comandante-em-chefe-da

*

(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=897

12 de fevereiro de 2011
(Publicado em 14 de fevereiro de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

~ UNIDADE, ENERGIA, CONSCIÊNCIA / VIBRAÇÃO ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs na encarnação, comunguemos juntos.

Eu venho a vocês após certo tempo de ausência.
Eu venho interagir e ensinar no que diz respeito a duas noções essenciais que serão, de certo modo, um

preâmbulo para a última parte do Yoga da Unidade que eu irei lhes dar dentro de pouco tempo.

***

Nós vamos, se quiserem efetivamente, abordar primeiramente uma série de conceitos, além do mental, mas
servindo-nos de palavras, para lhes permitir aproximar concepções talvez novas, talvez já conhecidas de vocês,

referentes ao Princípio da Unidade ou do que eu chamaria de Unidade, simplesmente.

Em um segundo momento nós iremos desenvolver aspectos um pouco mais precisos referentes à Energia,
à Consciência / Vibração.

Em primeiro lugar, se quiserem efetivamente, definamos o contexto.
O contexto é, como sempre, a Consciência.

UM AMIGO - 12 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_-_20110212_-_UN_AMI.mp3


A consciência fragmentada que é aquela do ser humano vivo na sua personalidade e no seu ego, é uma
consciência chamada, também, de dissociada, no sentido em que ela funciona em um modo discriminante,

separativo e que distancia.

Esta distância está incluída até mesmo na noção de consciência dual, onde se exprime o sujeito e o objeto, a
consciência estando fechada no que é denominado sujeito, ego ou personalidade ou consciência do «Eu».

O objeto sendo, por definição, algo que é exterior à Consciência do sujeito, este objeto podendo ser uma outra
Consciência, como um objeto, no sentido literal.

A consciência fragmentada é uma consciência dual e que distancia, na medida em que ela concebe o mundo
como dividido em duas partes: o si (ou, de preferência, o «Eu») e o resto do mundo, que não é o «Eu».

Assim, esta consciência pode ser definida, no plano Vibratório, como fechada,exclusiva e confinante.
É a consciência na qual evolui a humanidade desde tempos imemoráveis, é a consciência da personalidade
onde há uma consciência completamente separada entre o que constitui o «Eu» e o que constitui o resto do

mundo.

Há, de fato, uma separação, vivida como tal, entre a consciência desse «Eu» e o resto do mundo, que não
pertence à consciência do «Eu» e, por conseguinte, vivido e apreendido como exterior.

***

O próprio princípio da falsificação e da fragmentação é procedente desta separação sujeito/objeto, fazendo
com que haja, realmente, uma noção de confinamento Vibratório em meio mesmo à personalidade, ao ego,

fazendo com que o ego vá tudo analisar de acordo com um ‘princípio de bem e de mal’, aí também, juntando-
se à dualidade.

O ego procura, por definição, a sua própria experiência.
A sua própria experiência, geralmente, estando ligada a uma noção de satisfação, de prazer, de busca.

Isto está profundamente em oposição com a Consciência dita Unitária, descrita em muitos modelos
tradicionais.

De fato, há o «Eu» e há os outros «Eu».
Há o que é eu, há o que não é eu.

Esse princípio de fragmentação, de separação, é o próprio princípio da consciência egotista que evolui no
plexo dito «solar» onde há, em todos os níveis, uma análise mental, uma análise emocional que permite situar o

«Eu» no seu ambiente, seja ele qual for.
Este ambiente sendo sempre considerado como exterior a si mesmo.

***

O processo do Despertar consiste em passar de uma consciência fragmentada ou dual para uma Consciência
em via de Unificação ou ainda uma Consciência Unificada.

O próprio princípio da Consciência Unificada é que não existe mais separação, não existe mais confinamento,
não há mais distância, mas há sobreposição entre o sujeito e o objeto.

Passamos, então, da consciência do «Eu» à Consciência do «Si», esse Si não estando separado,
Vibratoriamente e em Consciência, do conjunto dos objetos que constituem o ambiente, como do resto do

universo.
Esta Consciência é dita empática.

Ela é Unitária, porque não discrimina, não se opõe.
Ela engloba, ela abre, ela incorpora.

Não há mais separação nem limite entre o Si e os outros Si.
O Despertar corresponde indiscutivelmente à passagem da consciência fragmentada à Consciência

Unificada, com diferentes camadas de descobertas desta Unificação.

A Unidade não é uma palavra em vão.



Tentamos, nesse mundo moderno, aplicar palavras novas, porque não podem fazer referência a qualquer
passado.

Assim o foi da palavra Estado de Ser (Êtreté), substituindo vantajosamente o conceito de corpo de Luz ou
ainda corpo Imortal ou corpo de Ressurreição.

O que diferencia a Consciência Unitária da consciência dual é, antes de tudo, um modo de percepção, um
modo de sentido, um modo de manifestação onde tudo é oposto.

***

A consciência dual é confinante.
A Consciência Unitária é des-confinante: ela abre e libera.

A consciência fragmentada fecha, do mesmo modo que o ego fecha em uma personalidade ilusória, efêmera,
que não tem qualquer persistência além da morte.

A Consciência Unitária é, ela, liberadora, englobante, empática.
Ela vai, portanto, consistir na persistência além da morte.

Há, por conseguinte, uma continuidade da Consciência na Consciência Unitária, o que falta profundamente na
consciência dual.

A consciência dual está inscrita nos mecanismos de preservação, tendo por base o medo.
A Consciência Unitária tem, ela, um mecanismo que não é a preservação do ego, mas, bem mais, o

acesso ao mundo do abandono, da Luz, da fé e da certeza.

***

Tudo opõe a consciência dual da Consciência Unitária.

A consciência dual não tem qualquer noção de percepção Vibratória ou de percepção da energia.
Ou, no máximo, esta é limitada a percepções truncadas, ligadas a sentidos truncados, coloridos pelo próprio

confinamento da referida Consciência em um sistema de referências, em um sistema de crenças, em um
sistema de adesões que nada têm a ver com a experiência, mas, bem mais, como eu disse, com um princípio
de adesão mental, emocional, cultural, a certo número de dogmas estabelecidos, não experimentados por si

mesmo.

A Consciência Unitária não se importa com referências sociais, dogmáticas, culturais.
Ela é experiência e é, sobretudo, instantaneidade.

A consciência dual se define sempre em relação a uma referência ao passado ou em relação a uma referência
ao futuro.

A Consciência Unitária engloba os 3 tempos no instante presente: ela é independente do passado e não se
projeta de modo algum em qualquer futuro, estando totalmente estabelecida no instante presente.

A consciência dual, fragmentada, evolui de acordo com um espaço-tempo qualificado de linear mas que, de
fato, é curvo, vindo de um passado, indo para um futuro, mas incapaz de se situar no instante presente.

A Consciência Unitária escapa ao aspecto espaço-temporal.
Ela não está, por conseguinte, limitada a um confinamento em um corpo e ainda menos limitada a uma

consequência do passado ou uma projeção no futuro.

***

A consciência dual é fechada.
A Consciência Unitária é livre e liberada.

Isso se reflete, obviamente, por modificações intensas existentes em uma estrutura chamada de corpo



energético ou corpo de Vibração, que conduz, progressivamente e à medida da experiência e da integração da
Consciência Unitária, a viver a sobreposição desta Consciência Unitária com o veículo de Eternidade ou corpo

de Estado de Ser.

A consciência dual é aquela da consciência habitual do ser humano, funcionando de acordo com a regra
do bem e do mal, do prazer e do desprazer, procurando permanentemente uma satisfação mental, emocional,

afetiva, financeira ou outra.

A Consciência Unitária, que muitos de vocês começam a viver e a experimentar, está, portanto, ligada
ao Despertar e, eu diria até mesmo, ao acordar, fazendo de vocês seres luminosos e, sobretudo, onde o

medo começa, para ser banido.

Não pode ali haver medo do futuro, não pode ali haver medo do passado, porque isto não existe, porque
está fundido na Consciência do instante presente que é, eu os recordo, não confinante, global e que vai lhes

permitir experimentar estados além da emoção e do mental que eu chamei de Alegria interior ou Samadhi.

***

Eu disse várias vezes que existiam muitas camadas sucessivas para esse Samadhi.
Do mesmo modo, o estabelecimento na Consciência Unitária se faz de acordo com uma série de camadas

sucessivas, empilhadas, que convém desvendar umas após as outras.

A consciência que distancia ou consciência dual está ligada à preservação do «Eu».
Tudo o que vem colocar em perigo a noção da ilusão do «Eu» é rejeitado pelo mental ou pelas emoções ou

pelas experiências, afastando sempre mais a Consciência do Si.

A consciência do «Eu» quer controlar.
Ela está na vontade.

A Consciência do Si ou Consciência Unitária está, ao contrário, no abandono, no instante,
na instantaneidade, no eterno presente.

A consciência do «Eu» ou consciência dual, está fechada em uma localização espacial e temporal específica,
denominada indivíduo.

A Consciência Unitária não está fechada nem limitada de modo algum por esta noção espacial ou temporal
que é o corpo.

O acesso à Unidade reflete-se na compreensão do conceito hindu denominado Maya ou Ilusão.

Enquanto o «Eu» predominar, vocês ficam inseridos em uma realidade tridimensional na qual a consciência se
concebe como separada e dividida do resto do universo, onde somente lhe interessa o que é a

sua própria pessoa, o seu próprio desenvolvimento.

Obviamente, existe nesse «Eu», por vezes, um sentido do Serviço, mas que é ligado à vontade pessoal e não
à Luz, dando por vezes a Ilusão da Luz, chamada de Ilusão do ego ou de Luz do ego, em oposição à Luz
da FONTE ou Luz Unitária, Luz Una, em ressonância com a revelação do princípio Unitário e da vivência,

sobretudo, da Consciência Unitária.

***

A consciência fragmentada evolui em um modo linear espaço-temporal localizado, limitado nas suas
percepções Vibratórias e nas suas percepções da própria Consciência porque, de modo permanente, colorida
pelo mental e pelas emoções que vêm, permanentemente, refletir a experiência do presente em relação a uma

referência passada (referência passada emocional ou mental), chamada de condicionamento ou crença, em
ressonância com um passado e definindo o presente unicamente em relação a uma referência ou a uma rede

de leitura ligada ao passado e unicamente em relação a isso ou, ainda, por uma projeção ligada a uma
vantagem pessoal encontrada na consciência do «Eu» no futuro, denominada projeção, planificação.

A Consciência do Si ou Consciência Unitária não se importa com essas referências espaço-temporal.
A Consciência Unitária sabe que não está limitada a esse corpo, que ela é o conjunto do universo,

desvendando-se e revelando-se de camada em camada até chegar a estados de Consciência chamados



de Maha Samadhi ou de Grande Samadhi, onde a Alegria predomina, onde nenhuma influência mental, onde
nenhuma influência emocional pode vir alterar esta Consciência Unitária.

***

O princípio de Unidade ou Consciência Unitária dá acesso a percepções que nada têm a ver com uma
coloração mental ou emocional e que nada têm a ver, tampouco, com uma experiência passada ou uma crença

passada.

A Consciência Unitária está, portanto, inteiramente liberada do que viria do passado, como condicionamento,
como crença ou como sofrimento que vem alterar o desenvolvimento do presente.

A Consciência Unitária escapa, portanto, à dimensão temporal e à dimensão espacial, existente e
predominante na 3ª Dimensão, que vocês chamam de dissociada ou fragmentada.

Existem também, na Consciência Unitária (mesmo se, durante a minha vida, eu não tive a oportunidade de me
expressar verbalmente, mas outros antes de mim o fizeram, mesmo sendo apenas nos escritos do Advaita
Vedanta [http://pt.wikipedia.org/wiki/Advaita_Ved%C3%A2nta ]  ou nos escritos Védicos antigos, como por

exemplo, os Yoga-Sutras de Patanjali [http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga_Sutras ]) indicadores indeléveis e
inexoráveis da passagem da consciência fragmentada à Consciência Unitária.

Há também inúmeros ensinamentos, no Siddha Yoga e o Kriya Yoga, que evocam, eles também, os sinais e
os indicadores indeléveis da passagem da consciência fragmentada à Consciência Unificada.

A Unificação da Consciência não é uma visão da mente, não é uma concepção, ainda menos uma crença, mas
é, antes de tudo, uma vivência Vibratória da Consciência que se expressa, eu repito, por indicadores

indeléveis.
Esses indicadores indeléveis são chamados, antes de tudo, de Sidhis ou poderes da alma, refletindo-se por
uma série de percepções Vibratórias, mas, sobretudo, por uma (que reflete a comunicação estabelecendo-se

entre o corpo e a personalidade, e a alma e o Espírito), chamada de Antakarana ou Cordão Celeste,
expressando-se por um som percebido em um ou nos dois ouvidos, correspondente a esse contato

estabelecido com a Consciência Unificada.

***

Paralelamente a isso, as percepções da Consciência são, obviamente, diretas, eu repito, absolutamente não
mais coloridas por qualquer experiência passada ou por uma crença passada ou um condicionamento passado.

O ser humano, vivendo em meio à Consciência Unitária, é totalmente liberado do constrangimento da
personalidade onde predomina o medo.

O abandono à Luz é também uma certeza Interior, que se exprime pelo fato de que a alma é inteiramente
banhada pela Luz, o Espírito assume, portanto, o passo e o lugar do mental e das emoções.

Na Consciência Unitária manifesta-se uma série de Vibrações e de modificações Vibratórias perfeitamente
localizadas, eu repito, nos textos do Kriya Yoga, do Siddha Yoga ou ainda dos Yoga Sutras de Patanjali, o

oriente, de fato, tendo, de maneira privilegiada, estudado essas manifestações de transformação da
Consciência.

Assim, o despertar da Kundalini torna-se uma realidade.

Assim, o despertar do que é denominado as três Lareiras ou os três centros energéticos essenciais do ser
humano torna-se uma percepção consciente e lúcida, guiando a vida do ser humano que experimenta e vive a
Unidade, não estando mais sujeito às crenças do passado, nem aos condicionamentos, nem às projeções no

futuro.

Esta Consciência Unificada instalando-se, vai ser expressa na percepção real do que chamamos, nós,
orientais, de Chakras ou ainda de rodas de energia ou de Lareiras.

***

A noção de Fogo torna-se, não mais, um Fogo por atrito, um Fogo de resistência, mas um Fogo Solar
chamado, no ocidente, de Fogo Micaélico ou ainda de Fogo do Céu e da Terra, reunidos no Fogo do Éter.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioga_Sutras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advaita_Ved�nta


O despertar da Kundalini, a ativação dos centros superiores, reflete-se em modificações importantes da
própria percepção da Consciência em si mesma, mas também do universo onde, eu repito, a distância entre o
sujeito e o objeto tende a desaparecer, a Consciência podendo ser ao mesmo tempo objeto, ao mesmo tempo
o sujeito, ao mesmo tempo o universo e, finalmente, identificar-se inteiramente com a Luz e dizer então, como

CRISTO disse na cruz: «Eu e o Pai somos Um».

Esse princípio de realização não é uma visão da mente.
Não é, tampouco, um conceito, mas é efetivamente uma vivência que se instala, duravelmente e de maneira

definitiva, na Consciência Unitária.

Não se pode tornar-se adepto da Unidade sem viver as Vibrações, sem viver a Consciência, porque isso iria
se tornar, se fosse vivido, uma crença como outra qualquer.

Mas a crença jamais será a vivência.
A crença é, justamente, do que se deve desembaraçar o «Eu» se ele quiser aceder ao Si.

Mas o Si não é acessado por uma supressão do «Eu».
O «Eu» pode simplesmente pôr, de certo modo, os fundamentos, através da sua busca, do seu futuro acesso

ao Estado de Ser ou à Consciência Unitária.

***

A Consciência Unitária pode ser vivida (e nisso, os Arcanjos, como eu mesmo, insistimos) apenas a partir do
momento em que a personalidade aceitar não mais guiar esse veículo chamado de corpo, mas,

efetivamente, deixar-se guiar pela Luz.

Há, portanto, naquele nível, algo de fundamental, expresso, há algum tempo, pelo Arcanjo ANAEL (bem além
do soltar, porque no soltar há vontade) e que foi chamado de Abandono à Luz onde, aí, a vontade não

intervém mais, fazendo, por si mesmo, a experiência da frase de CRISTO: «Pai, que a Tua vontade seja feita e
não a minha».

Enquanto existir, no interior de si mesmo, uma vontade pessoal (seja ela uma vontade de bem, o que é já
extremamente louvável), você não pode aceder à Consciência Unitária.

A Consciência Unitária é um estado Vibratório, antes de qualquer coisa, refletindo-se no aparecimento dos
indicadores (como eu disse: os Sidhis, o Nada ou som da alma) no despertar da Kundalini, no despertar das

Vibrações, existentes no Coração e na cabeça.

O que é profundamente da consciência fragmentada podendo apresentar-se como uma ilusão de liberação,
chamada (e que irei chamar com vocês, se quiserem efetivamente) de Consciência Luciferiana, porque é

necessário efetivamente nomeá-la.

A Consciência Luciferiana é acompanhada de percepções Vibratórias, mas ela é procedente, também,
de crenças.

Crenças na existência de uma ordem preestabelecida, de uma hierarquia que vai guiar a evolução humana, que
vai imaginar um salvador exterior ou Mestres exteriores vindo socorrê-los.

Nada é mais falso.

A Consciência Unitária não se importa com esses Mestres (pseudo), não se importa com essas luzes
exteriores a você mesmo.

***

A Consciência Una é total e inteira, em si mesma, já que que ela engloba, ela sozinha e a totalidade, na mesma
realidade.

Assim, muitos seres humanos, durante esse século XX, foram enganados, no ocidente como no oriente, ou
pela adesão conceitual ao princípio Unitário, ou ainda pela adesão a uma série de ensinamentos qualificados

de esotéricos, mas afastando-os da chave, porque há apenas uma, e esta chave de acesso à Unidade é
chamada de Coração.

Eu repito, entendamo-nos: quando eu falo do Coração, eu não falo de uma visão do mente ou de uma adesão a
um princípio de caridade, mas, bem mais, da vivência da realidade Vibratória do Coração, refletindo-se na



percepção do Chakra do Coração, da Coroa Radiante do Coração, dos três pontos do Coração, do Triângulo
redimido, mas também por este calor e esse Fogo Interior, refletindo o contato com a entidade Solar CRISTO-

MIGUEL.
Apenas a partir daquele momento é que a mutação é encadeada e vai liberar a consciência fragmentada e

remetê-la à sua própria ilusão.

Enquanto vocês não perceberem a entidade Vibratória revelada e desperta na sua estrutura corporal
ilusória, que é, no entanto o seu Templo, vocês não podem aceder ao seu Coração.

O seu Coração irá permanecer no domínio das crenças, no domínio das adesões, mas absolutamente não no
domínio da vivência.

***

Hoje, a intensidade da Luz que se verte sobre a Terra, a intensidade da Luz que vocês revelaram, uns e outros,
através dos seus Casamentos Celestes, através da revelação da Merkabah interdimensional da Terra, permite-

lhes ter acesso, de maneira muito mais fácil do que era possível até agora, à Luz autêntica.

A Luz é Vibração.
A Luz é Inteligência.
A luz é Consciência.

Se vocês aceitarem se tornar a Luz, retomando, nisso, os termos empregados pelo Arcanjo ANAEL, tornar-se
iluminados do Interior, naquele momento, vocês estão no caminho do que foi chamado pomposamente
de Realização, que não é outra coisa senão a saída desta matriz falsificada e a não-identificação com a

projeção que é este corpo e esta consciência e estas adesões que vocês viveram desde tempos imemoráveis.

Não pode haver, naquele nível, meias-medidas.

Quanto mais o tempo escoar-se na ampulheta ilusória do seu tempo, mais será necessário entrar
diretamente na Consciência Unitária e abandonar a consciência fragmentada.

Até agora, vocês tinham a capacidade para viver em um ou noutro, porque o corpo de Estado de Ser estava
sendo constituído.

Mas, agora, a Terra, na sua totalidade, entrou na influência do Sol Central da Galáxia.
Ela está alinhada com o plano galáctico, este ano e não no próximo ano.

Vocês têm, portanto, a capacidade e a liberdade para deixar morrer a sua personalidade.

***

Vocês não podem matar a sua personalidade.
Vocês podem apenas deixá-la imergir-se na Luz.

Para isso, é necessário superar o princípio fundamental da personalidade que é chamado de medo.

Mas se vocês trabalharem no medo, vocês vão reforçar o medo.
Se vocês trabalharem nas suas faltas, vocês vão reforçar as suas faltas.

A única maneira, hoje, válida, de aceder à Unidade, é o Abandono total, a rendição total da personalidade à
Luz.

Essa não é uma palavra em vão, nem uma expressão em vão, é a realidade Vibratória que vocês têm que
viver.

Foi dito: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros» porque aqueles que se abrem, hoje,
para esta realidade da Consciência Unitária, vivem a totalidade do que vocês viveram (alguns há 20 anos e

outros desde os Casamentos Celestes) no espaço de um instante, revelando a sua tripla Lareira de maneira
instantânea.

Ainda é necessário, para isso, que a personalidade aceite apagar-se, morrer simbolicamente, porque não é a
morte da vida, é, obviamente, o nascimento da vida que se acompanha e que acompanha a passagem da

consciência fragmentada para a Consciência Unitária.

***



A Unidade não é um conceito.
A Unidade é uma vivência.

Essa vivência é Vibratória, a Consciência Unitária é Vibração, a Consciência Unitária é Inteligência absoluta, ela
é compreensão e vivência.

O que os textos orientais mais antigos chamaram de Maya é realmente a única verdade viável.
Como BUDA disse: esse mundo é Ilusão, inteiramente.

Cabe a vocês não afirmá-lo, mas vivê-lo, e vocês podem vivê-lo apenas através da Vibração, vocês podem
vivê-lo apenas através do acesso à única chave que é chamada de Vibração do Coração, a Coroa Radiante do

Coração e o Fogo do Coração.

Hoje, mais do que nunca, isso vai se tornar cada vez mais fácil para vocês, na condição, eu repito, de se
abandonarem.

Não pode haver abertura do Coração sem abandono.
Enquanto vocês quiserem compreender, enquanto quiserem apreender, vocês não poderão apreender a Luz

nem tornar-se a Luz.
Compreendam efetivamente isso.

Aceitem-no e vivam-no.
A Luz não se apropria.

A Luz irradia.
A Luz ilumina.

A Luz Una é o que vocês são, em Verdade.

Para isso, é necessário aceitar não mais se identificarem com a sua personalidade.
A personalidade é efêmera, ilusória, e ela irá desaparecer com a morte.

A Eternidade não irá desaparecer com a morte, muito pelo contrário.

Então, cabe a vocês decidirem.

Vocês vão, durante este ano, ser cada vez mais em grande número a estabelecer-se na Luz Unitária ou vão
resistir?

Vocês vão provocar sofrimentos deste corpo e do seu Espírito para não se abandonarem suficientemente ao
que vocês São em Verdade?

Recordem-se: Consciência Unitária é igual Vibração.

Vibração onde não existe mais, progressivamente, distância entre vocês e o resto do mundo, explicando
certamente, para alguns de vocês, os contatos estabelecidos com outros planos chamados de planos

Unificados, seja qual for a forma que assumirem esses contatos.

A Luz, enfim, é doação total de Si ao Universo.

O ego ou a consciência fragmentada é, e sempre irá permanecer apropriação, às expensas, obviamente, da
Luz.

A Luz não pode ser fechada.
Mas, a sua consciência habitual é fechada.

A Luz pode apenas ser abertura e Vibração.
Cabe a vocês saberem se desejam Vibrar, cabe a vocês saberem se estão na Vibração ou se não estão.

***

Eu empreguei a expressão indicador indelével porque esses indicadores indeléveis são a prova absoluta do
seu acesso à Vibração Unitária.



Vocês não podem pretender ser Unitários sem viver as Vibrações.
Vocês não podem pretender ser Unitários deixando viver, em vocês, porções inteiras da personalidade.

O que caracteriza a fragmentação é a divisão e o medo.
O que caracteriza a Unidade é a Alegria e o princípio de irradiação.

Isto prepara, através desses poucos conceitos que eu lhes apresentei, a última etapa do trabalho do Yoga da
Unidade, que irá permitir, dentro de algumas semanas, realizar, de algum modo, a alquimia final e terminal das

três Lareiras, fazendo de vocês seres Três em Um, reunificados na Verdade, como Filhos da Lei do Um,
vivendo em vocês esse princípio Unitário, inteiramente.

Através das suas experiências, vocês serão cada vez mais capazes de localizar os momentos em que estão
na consciência fragmentada e os momentos em que estão na Consciência Unitária.

Esta é uma vantagem essencial, contrariamente ao que acontecia na minha vida, nos tempos mais remotos,
onde a passagem devia ser feita em uma única vez e de um único golpe, de um único.

***

Hoje, devido às circunstâncias Vibratórias presentes sobre a Terra, devido à ativação
da Merkabah interdimensional coletiva, vocês têm tempo de experimentar e efetivamente de discriminar os

momentos em que estão na Consciência Unitária e os momentos em que estão na consciência fragmentada.

É, portanto, com toda lucidez e com toda Consciência, eu diria, que vocês vão realizar as escolhas e decidir o
que vai levá-los para a Unidade, para a liberação ou, ao contrário, para o confinamento.

Pois, é uma coisa dizer que vocês não são esta personalidade, que vocês não são este corpo e, no entanto, é
neste corpo, que é o seu Templo, que acontece a alquimia.

Mas vocês não são esse Templo.
Vocês são esse Templo apenas a partir do momento em que a personalidade é transmutada, apenas a partir

do momento em que a Unidade se manifesta pela Alegria.
A partir do momento em que os medos se dissolvem, inteiramente.

É isso que vocês são levados a viver nas próximas semanas, aqueles que ainda não realizaram e integraram
isso.

Cada vez mais seres humanos vão descobrir este aspecto da Consciência desconhecida que é
esta Consciência ilimitada.

Obviamente, os Arcanjos os chamaram de Sementes de Estrelas.

Vocês estão bem além da humanidade e, no entanto, fazem parte dela, assim como eu mesmo.
                                                                           

Vocês são Seres de pura Luz que perderam a lembrança do que vocês São.

A hora chegou de despertar a chama, a hora chegou de despertar a sua Eternidade e sua Infinidade.
Isso é agora.

Os tempos, como sabem, são descontados e cada vez mais reduzidos.

Momentos que os separam do acesso da Terra à sua Dimensão final ascensionada.
Vocês têm, portanto, muito pouco tempo para realizar este Abandono à Luz, para perceber que não são esta

personalidade, que não são este corpo, que não são esta Ilusão.

De nada serve afirmá-lo, mas é necessário fazer a experiência.
Vocês são guiados pelos indicadores indeléveis que eu chamei de despertar da Kundalini, despertar das três

Lareiras, canto da alma, todos os sintomas que eu descrevi para vocês, progressivamente e à medida dos
meses e dos anos, referentes ao Yoga da Unidade.

***

A última parte, que eu vou dar dentro de algumas semanas, irá permitir aos indecisos facilitarem o



basculamento da consciência fragmentada para a Consciência Unitária.

Lembrem-se de que a Consciência Unitária é Alegria.

O único medo que pode haver é um medo induzido pelo mental, tendo medo de perder a sua superioridade e a
sua predominância sobre a conduta do que vocês são.

Acedendo à Consciência Unitária, o seu mental ficará submisso a vocês.

Vocês terão a impressão de não mais poder funcionar de acordo com os modos de funcionamento da
consciência fragmentada, refletindo-se, provavelmente, para muitos de vocês, como é o caso atualmente, por

sensações de estar em outro lugar ou de estarem desconectados.

Não se aflijam com isso, é justamente a mudança de passagem de Consciência para outra que expressa essa
sensação de imprecisão, essa sensação de estar como desconectado da realidade comum.

É exatamente o que acontece.

Vocês não podem penetrar no Reino dos Céus, como dizia CRISTO, se não voltarem a ser como uma
criança.

Uma criança não tem mental, uma criança vive o instante e unicamente o instante.

Enquanto forem coloridos nas suas ações pelo resultado do seu passado, enquanto forem coloridos pelas
suas emoções, pelos seus afetos e pelos seus medos, vocês não podem penetrar no Reino dos Céus.

O Reino dos Céus que, eu os lembro, está em vocês, no seu Coração, que é a chave e o destino.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dar no preâmbulo sobre o que vou dar dentro de algumas
semanas, agora.

Se houver em vocês questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, então, eu gostaria de ali levar uma
iluminação suplementar.

***

Questão: devemos sentir gratidão para melhor acolher a Luz?

Caro Irmão, isso é eminentemente em função do que persiste como medo ou como emoção no interior da
pessoa que faria esta pergunta.

A Luz não pede nada além de abandonar-se.

A gratidão pode ser concebida como um estado de Graça, como um estado de acolhimento para alguns, para
outros, não.

Não há, portanto, resposta pronta em relação a isso, mas efetivamente uma questão de casos pessoais.

A Alegria da qual falo, ligada à Luz e à abertura do Coração, não é realmente uma emoção.

A dificuldade é que o ocidental frequentemente confundiu e misturou a emoção com o Coração.

O coração / sentimento não é o Coração.
O coração da cabeça não é o Coração.

As concepções do Coração não são a vivência do Coração.

***

Questão: qual é a melhor atitude para viver essas transformações?

Cara Irmã, hoje, tudo o que lhes é pedido, cabe a vocês decidirem: vocês querem viver inteiramente a sua



transformação, vocês querem viver o estado Unitário ou vocês estão condicionados, limitados pelas
circunstâncias sociais, afetivas, ou outra?

Recordem-se de que a inteligência da Luz irá fornecer tudo, na condição de soltarem, inteiramente, o que
vocês tiverem.

O que quer dizer que não é questão de demissão, que não é questão de abandonar outra coisa, mas
simplesmente de verificar, por você mesma, a Inteligência da Luz que é Graça, Fluidez e,

sobretudo, Inteligência.

O que significa que ela vai necessariamente agir no sentido do que é a Alegria, que vocês não podem viver
o estado Unitário sem soltar o estado dual.

Vocês não podem aceder à Unidade dizendo: «eu permaneço na dualidade».

Assim, portanto, toda problemática exterior ou considerada como tal não tem qualquer espécie de incidência
porque é a personalidade que quer, a todo custo, fazê-los estabelecer regras de funcionamento e que vai

se opor ao seu acesso à Unidade.

Deve haver primeiramente acesso à Unidade, penetração nas esferas da Unidade, da Fluidez, do sincronismo:
«procurem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado».

A questão que seria posta de saber «mas, como eu vou comer?», é apenas o reflexo do medo da
personalidade.

Ora, vocês não podem viver a Unidade enquanto existir o mínimo medo expresso da personalidade.

Abandonem-se à Luz.
Naquele momento, vocês vão ver efetivamente, por vocês mesmos, o que acontece.

CRISTO dizia: «o pássaro se preocupa com o que vai comer amanhã?».

Eu mesmo, durante a minha vida, ou outros místicos, será que nós nos preocupamos com onde iríamos dormir,
com onde iríamos comer e como iríamos prover às nossas necessidades?

Vocês não podem pretender a Inteligência da Luz e, ao mesmo tempo, agir por vocês mesmos para prevenir e
premunir-se das diferentes necessidades da personalidade.

Há aí um problema essencial.

Vocês devem soltar tudo o que é da vontade da personalidade, tudo o que é condicionamento, para poderem
viver a Unidade.
Não é o contrário.

Assim que tiverem acedido à Unidade, naquele momento, a Inteligência da Luz irá instaurar as circunstâncias
adequadas para a manifestação da Luz, em vocês, como no exterior de vocês.

Mas o contrário não pode absolutamente ser verdadeiro.

É para isso que nós os intimamos, nós, Anciões, que conhecemos a encarnação humana: para efetivamente
refletirem e para efetivamente colocarem, eu diria, as consequências dos seus atos e das suas

ações, hoje.

Compreendam bem e aceitem que, enquanto vocês colocarem a questão de um cônjuge, de um trabalho, de
um lugar, vocês apenas fazem expressar o medo da personalidade.

Porque, quando vocês penetram nas esferas da Eternidade, quando começam a viver o Samadhi, vocês
sabem e vivem o fato de que nada, absolutamente nada pode lhes faltar na sua vida, de um modo como de

outro, mas que não depende absolutamente da ação da sua personalidade.
É uma revolução e uma mudança de paradigma total.

Vocês estão prontos para vivê-la ou não?
Cabe a vocês decidirem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Irmãos e Irmãs na humanidade, queiram acolher como eu acolho, do seu Coração ao meu Coração e do meu
Coração ao seu Coração, a Unidade e a Alegria.

Eu lhes digo até proximamente.
Que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade estejam em vocês e em nós.

Até breve.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article11ba.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-12_fevrier_2011-article11ba...
12 de fevereiro de 2011

(Publicado em 14 de fevereiro de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-12_fevrier_2011-article11ba.pdf
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei de Um, desde muito pouco tempo eu anunciava o rito de passagem de
‘Abertura da boca’, traduzindo-se, para vocês, por mecanismos Interiores e por mecanismos Terrestres e

Solares extremamente precisos.
Pelo processo de absorção de partículas Adamantinas, a Luz estabelece seu reino, em vocês, como sobre

esta Terra.
A Luz que vocês absorvem encontra-se, da mesma maneira, em seus Céus, refletindo o aparecimento da Luz

e a manifestação de Forças da Luz neste universo.
As manifestações da Luz tornam-se cada vez mais eloquentes e evidentes, em vocês, como em seus Céus,

durante o período de ‘tempos descontados’, correspondendo à revelação da Luz e das sombras, permitindo o
estabelecimento da nova Dimensão.

Esta preparação, que se acelera e se acentua a cada dia, tomará uma intensidade nova pouco após a
intervenção e a comunhão que vocês irão viver com o Arcanjo Miguel (ndr: no próximo dia 28 de fevereiro às

17h00 [13h00 – hora de Brasília]).
Naquele momento, o que vocês constatam, em vocês, como no exterior de vocês, irá se acelerar

intensamente, permitindo-lhes estabelecer contatos, cada vez mais conscientes, lúcidos e próximos, com a
Luz: a sua, como a Luz que se aproxima de vocês.

Desde algum tempo, vocês sabem, o Cristo está presente em meio ao Éter da Terra.
O sol irriga a Terra de uma irradiação nova que muitos de vocês percebem (através da irradiação do sol, sua
cor e várias diferenças, cada vez mais flagrantes, nas características de sua irradiação), permitindo afinar sua

própria Presença a vocês mesmos, permitindo revelar, de maneira sempre maior, em vocês, as ‘Chaves
Metatrônicas’, abrindo doravante em vocês, para permitir-lhes se aproximar, vocês e a Terra, de seu

basculamento final.
Tudo está no lugar, ao nível dos Arcanjos, ao nível dos Anciãos, ao nível das Estrelas, como em vocês, em seu

‘Templo Interior’ e em suas Lâmpadas.
A preparação desta época é fundamental.

Vários elementos e eventos, que lhes foram anunciados por várias profecias antigas, ou mais ou menos
recentes, têm cada vez menos razões de ser, porque a Luz está aí.

A passagem se fará então com relativa doçura, contrastando com os anúncios formulados desde tempos muito
antigos onde o catastrofismo parecia predominante.

O trabalho da Luz, seu trabalho, sua resposta ao impulso da Luz permitiu abreviar os dias, o sofrimento e as
resistências.

***

O conjunto das Forças da Luz Unificada, da Confederação intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, está
doravante em sua porta.

A manifestação da Luz em seus Céus amplifica-se, como havia anunciado o Arcanjo Miguel, em 29 de
setembro, e irão se amplificando de uma maneira tal que ninguém mais poderá ignorá-la, em muito pouco

tempo.
Obviamente, o residual de forças de sombras, opostas à reunificação e ao estabelecimento do reino da Luz /

Una, tentará, como sempre, se servir dessas circunstâncias, mas sem sucesso.
A Luz vem.
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Cristo se revela em vocês e por vocês.
Vocês são, todos juntos, o ‘Corpo de Cristo’, regenerado e ressuscitado.

A Terra respondeu ao seu apelo e vive, ao seu turno, seu despertar.
O conjunto de movimentos elementares, o conjunto de movimentos deste planeta, não deve em nada inquietá-

los porque eles correspondem à sua elevação.
De sua qualidade de alinhamento coletivo, da qualidade de sua meditação / alinhamento / oração dependerá a

qualidade desse basculamento final.

***

Eu sou o Arcanjo da reversão.
A última reversão ocorreu, em meio à sua garganta.
Mais nenhum elemento irá se opor ao basculamento.

Mas, como vocês sabem, é a Terra e ela somente que decide o momento.
Saibam simplesmente que o momento é agora.

Ele está em curso.
Nada, nenhuma força nem qualquer oposição, poderão frear o que a Terra decidiu.

O momento chegou, também, de colocar, em vocês, as ‘escolhas’ finais.
É-lhes solicitado penetrar no mais profundo de vocês mesmos a fim de definir, de validar e de viver suas

escolhas.
Vários de vocês começam já a colher os frutos de suas ações conduzidas desde alguns anos ou mais longo

tempo.
Os contatos com a Luz se tornam cada vez mais evidentes, flagrantes e físicos, que isso seja em vocês como

ao redor de vocês.
Várias manifestações da Luz estão presentes em seu ambiente, em seus Interiores, em suas casas, em seus

jardins, em seus Céus.
Isso não é Ilusão, mas estrita verdade, estrito estabelecimento, sinalizando a atualização do juramento e

da promessa, da Fonte e de vocês mesmos, do retorno à sua Unidade e à sua Eternidade.
Mais do que nunca, a Terra e nós mesmos, Conclave Arcangélico, assim como o conjunto das Forças da

Confederação intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, contamos com sua estabilidade,
sua assiduidade, sua integridade, para manifestar a Luz que vocês são.

Como foi dito, vocês se tornam Luz e, portanto, Luminosos.
É por esta Luz que se estabelece o contato, entre vocês, com vocês, em seus Céus, como por toda parte nas

outras Dimensões.
O momento chegou de deixar se exprimir a verdadeira Alegria e a Verdade.

***

No momento em que as diferentes Vibrações Arcangélicas, presentes em meio ao seu DNA, se revelam, se
descobrem e se atualizam, as ‘mudanças em curso’, no exterior como no Interior, devem ser acolhidas como

elementos de sua própria liberação.
Muitos de vocês vão começar a reencontrar, de diferentes maneiras, o que foi anunciado desde mais de um

ano: suas linhagens, suas origens.
Contatos vão se estabelecer com seus ‘mundos de origem’ porque todos eles estão presentes para assistir

ao seu nascimento na Eternidade.
A confiança, a Alegria, o abandono e a vigilância ao que vocês são, tornar-se-ão cada vez mais essencial em

suas vidas.
A redescoberta de sua Dimensão de Eternidade, de sua Presença a vocês mesmo, vai tomar uma importância

e um relevo cada vez mais considerável no que vocês denominam ‘sua vida’.
A melhor maneira de se prepararem, como de preparar a Terra, seus próximos, é manifestar a Luz que vocês
são, não tanto por inquietações ou por palavras, mas pela qualidade de sua irradiação, pela qualidade de seu

olhar, bem mais direto do que as palavras que vocês poderiam empregar.

***

O ‘choque da humanidade’ está doravante próximo.
Vocês estão nestes tempos.

Não há mais datas a definir, exceto os encontros Vibratórios dados pelos diferentes Arcanjos ou pela própria
Maria a fim de fornecer um último esforço Vibratório de liberação de vocês mesmos e de ascensão de vocês



Maria a fim de fornecer um último esforço Vibratório de liberação de vocês mesmos e de ascensão de vocês
mesmos.

Muitos de vocês começam a entrar em cheio na nova Dimensão de vida.
Muitos de vocês vivem estados novos e inéditos onde a consciência penetra estados inexplorados, até

agora, em relação com a Unidade e sua Eternidade.
Mais do que nunca, cabe a vocês definir suas prioridades Vibratórias.

Mais do que nunca, a noção de abandono à Luz vai tomar todo sentido e é aí que vocês verão claramente,
muito mais do que durante o período conturbado de seu final de ano, se seu estado é um estado de

‘resistência’ ou de Abandono total à Luz.
O abandono à Luz, total, implica em Alegria total.

A resistência à Luz implicará, cada vez mais, em medos e sofrimentos.
Vocês têm que tomar medidas lúcidas e concretas em relação a isso.

Lembrem-se de que, fora de seus espaços comuns de trabalho, a boca tem ficado Aberta, permitindo-lhes, ao
seu modo e ao seu ritmo, engolir cada vez mais partículas de Luz, fusioná-las em seu Coração, irradiá-las e

manifestá-las.
Sua responsabilidade de Ser Livre e de Ser Unificado situa-se nesse nível.

O que lhes incumbe, hoje, vocês, Filhos das estrelas e da Lei de Um, é revelar a Unidade, em vocês e ao
seu redor.

Vocês têm, em vocês, todos os elementos necessários, suficientes e úteis, para realizar a revelação total da
Luz.

O que acontece sobre esse mundo, como em vocês, de maneira resumida e acelerada, é totalmente o que foi
anunciado, sob o ditado de Cristo, a São João.

O Coração é seu salvo conduto.
O Coração é a Chave, a porta e o destino.

Quando vocês tiverem cumprido, integrado e vivenciado em totalidade isso, então vocês poderão, sem
qualquer pesar, tomar posse totalmente da borboleta que vocês são.

***

O período atual é transitório.
Ele deve ver a atualização, cada vez maior, da Luz.

Se vocês acolhem a Luz e se abandonam a ela, vocês não têm que resistir a nada, nem participar de qualquer
reação das forças de resistência.

Muitos elementos, ao redor de vocês, como longe de vocês, desejarão levá-los a uma reação, sempre nefasta,
à ação, ao estabelecimento da Luz.

Mais do que nunca, fiem-se, durante esses momentos, em seu alinhamento, em sua Vibração e em seus guias
que são cada vez mais perceptíveis porque cada vez mais próximos de vocês.

Lembrem-se de que vocês são portadores, também, de nosso DNA, de nós, Arcanjos.
Este se revela e nós estamos presentes, Vibratoriamente, ao seu lado e em vocês.

Nós apenas podemos intervir, em suas estruturas como em sua vida, se há um ‘apelo’ lúcido e Consciente à
nossa Vibração e à nossa Consciência.

Não se esqueçam, então, de seu Abandono à Luz, de pedir nossa ação e nossa Vibração.

***

Resta a vocês experimentar, cada vez mais, o estado de Alegria, ligado ao anúncio, em seus Céus, de nossa
Presença, nós, Arcanjos e junto, da Frota intergaláctica dos Mundos Livres.

A Luz Una e a Unidade estão a caminho.
A revelação ou o desvendamento, qualquer que seja a palavra que vocês empreguem, corresponde à realidade

do estabelecimento da Luz Una e à realidade de seu retorno à sua Unidade.
A intensidade de suas percepções Vibratórias, ao nível de suas Lâmpadas, é a testemunha desta acentuação,

a testemunha desta atualização, a testemunha da Verdade do que é para viver e do que se vive.
Estejam atentos aos impulsos da sua alma, aos impulsos do seu Espírito.

Sigam as indicações que se traduzem, de maneira concreta, pelas zonas de menor resistência.
Várias situações estão sendo elucidadas, mesmo se elas lhes pareçam contrárias à sua percepção imediata.

Não julguem o que chega a vocês, como o que chega aos seus próximos, porque tudo está em ordem.
Não poderia ser de outra forma quando a Luz se revela.

Cada coisa, cada elemento, cada situação está em seu estrito e justo lugar.
Mesmo se seu mental não pode compreender o significado, a ‘iluminação’, pela própria Luz, ocorrerá logo a

seguir.



***

Nós lhes agradecemos o seu acolhimento.
Nós lhes agradecemos, nós, Conclave, a sua Luz.

Nós lhes agradecemos o seu trabalho, e que Graça seja dada à Fonte / Una para o restabelecimento da
Verdade neste universo.

Estejam atentos, mais do que nunca, aos sinais de suas próprias Vibrações, antes de tudo, e também em seus
Céus.

Seus Céus mudam, como foi anunciado por São João [Sri Aurobindo].
A posição dos planetas no céu irá mudar.

Ela já mudou.
Ela continuará a mudar.

Os elementos da Terra são seus aliados porque vocês são constituídos, aqui, pelos elementos da Terra.
O Fogo do Éter é seu aliado.

O que se revela é pura Luz, pura Alegria, pura Unidade.

***

Nós vamos, junto, Vibratoriamente, bem além das palavras, pela nossa Presença comum, fusionar a Luz
Interior.

Eu, Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da reversão, pela Graça da Fonte / Una, pelo rito de Passagem da boca,
fusionamos junto a Luz.

Eu termino com essas palavras: preparem-se.
A preparação é Alegria porque vocês são a Alegria.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Chamem por mim quando vocês tiverem necessidade de sentir sua própria Presença.
*

... Efusão Vibratória ...
*

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amados Mestres da Luz, que a Graça os acompanhe eternamente.
Até breve.

************
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- Ensinamentos da Bem Amada A FONTE -
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 Meu Amigo, meu Amado, eu sou o que você é.
Você é eu e eu sou você.

Eu venho me expressar, além das palavras, pela Vibração, pois hoje, mais do que nunca, no seu espaço-
tempo, os nossos espaços e os nossos tempos são chamados a se encontrar, a se desposar.

Há algum tempo, eu havia solicitado a você para lembrar-se da sua Promessa e do meu Juramento.
Hoje, o momento é de despertar do que você é.

O momento é do fim da nossa separação.
O momento é do nascimento da sua reunificação, em você e em mim.

Filho do UM, assim denominado pelos Arcanjos, você é eu e eu sou você.
Nós somos UM, irremediável e definitivamente.

O momento soou.
O tempo da Luz chegou.

O tempo do seu nascimento e do seu renascimento chegou.
Meu Amigo, meu Amado, resta apenas me acolher como eu o acolho a fim de viver o milagre de uma única

coisa.
Porque nós somos UM.

Somente a Ilusão do seu tempo e a experiência, em um primeiro momento desejada, nos afastaram.
Mas este afastamento é apenas Ilusão, pois hoje você vai ter a plena extensão da nossa reunião.

***
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Novamente, o momento chegou de percorrer os espaços da criação porque o ateliê do tempo não tem mais
razão de ser.

O momento chegou de liberá-lo.
O momento chegou de me reencontrar, como eu o reencontro.

O momento chegou de começar a viagem.
A viagem infinita, aquela que irá levá-lo ao que você é.

A viagem que irá levá-lo à sua Liberdade, à sua liberação em meio aos espaços Unificados da criação.
Meu Amigo, meu Amado, hoje.

Hoje e agora, o tempo para.
O espaço é aberto, na totalidade.

Há apenas que superar, que transcender os últimos medos.
Medo do desconhecido que, no entanto, torna-se conhecido.

Os meus emissários estão junto de você e em você.
Eu mesmo estou com você e em você.

Meu Amigo, meu Amado, o momento chegou de ir para a sua Eternidade.
O momento chegou de pegar o seu Veículo de Luz.

O momento chegou de restabelecer, na totalidade, a nossa confiança, o nosso caminho conjunto, a
nossa ligação que é Liberdade.

A nossa ligação que não é uma, mas que, entretanto, nos coloca em ressonância e na Alegria.
Eu enquanto você, e você enquanto eu.
Hoje, se você desejá-lo, você consegue.

Hoje, se o seu Coração reencontrar a sua Dimensão original, então, mais nada tem necessidade de ser
explicado, mais nada tem necessidade de ser compreendido porque, no meu cerne e no seu cerne, encontra-

se tudo o que é necessário para Ser.

***

Hoje, meu Amigo, meu Amado, a sua Dimensão do Ser é encontrada de novo.
Em meio à sua Vibração e ao seu Templo, você reencontra a sua Dimensão de Eternidade, a sua Dimensão

de Filho Ardente do Sol, o próprio Sol, o Sol da Eternidade, a Luz eterna que nada, que nada pôde apagar, que
nada pôde obscurecer, exceto algumas Sombras que foram colocadas.

Mas essas Sombras não são nada porque a Luz é tudo.
Porque a Luz engloba a Sombra.

 A Luz.
Meu Amigo, meu Amado, meu Filho, hoje, não há mais distância.

Hoje, o seu despertar chegou.
O seu despertar soou.

O momento da libertação aproxima-se da sua Consciência.
Você vai reencontrar as esferas da Eternidade e a sua Liberdade mais total de viver, de ir para onde você

quiser, de não mais ser limitado de forma alguma, por qualquer coisa ou por qualquer pessoa.
Hoje, você redescobre a sua Dimensão da Eternidade pois o despertar soou.

Hoje você redescobre a sua Dimensão do Coração que é a única Verdade, eterna, inefável.

***

Meu Amigo, meu Amado, o momento chegou de se abrir para mim como eu me abro para você.
O momento chegou de se tornar resplandecente e iluminado no Interior.

O momento chegou de se tornar de novo o farol que você era, além da Ilusão deste mundo, além dos jogos e
das tomadas de poder que existiram.

Você está bem além disso porque você é a Eternidade.
Você é a minha imagem, como eu sou a sua imagem.

Ah, é claro, eu não estou falando deste corpo, mas do que está além deste corpo.
Este corpo que é um Templo e um receptáculo que nenhuma Ilusão e nenhuma falsificação puderam alterar.

Sejam quais forem as aparências, você é pleno e você sempre foi pleno.
Os véus não existem mais.

Os meus Servidores bem amados vêm servi-lo, como eu mesmo venho servi-lo, pois a criação é
Serviço: Serviço infinito da Luz para a Luz.



***

Hoje, meu Amigo, meu Amado, se você se abrir na totalidade para a Luz que você é, mais nenhuma Sombra,
mais nenhum medo pode habitar em qualquer recanto da sua alma e do seu Espírito.

Meu Amigo, meu Amado, você é Espírito e você é Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, hoje, hoje, abre-se para você o inefável, o infinito e o indefinido.

Mais nada para você poderá ser fechado, obstruído.
A Liberdade é total.

Acolha-me no seu Templo que é o seu corpo, pois você precisa de mim como eu preciso de você, com toda a
Liberdade.

Eu preciso de você para iluminar os seus Irmãos e Irmãs que ainda não estão despertos.
Irradie, abra-se e desperte-se a fim de despertar este mundo pela sua própria Luz.

A fim de reencontrar o Juramento da Eternidade.
A fim de reencontrar a sua Liberdade mais total.

***

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se do UM que você era.
Lembre-se do UM que você é e que será pois, durante todo o tempo e toda a Eternidade, você foi UM.

Viva, viva e Vibre no seu Templo.
Acolha-me como eu o acolho.

Acolha, torne-se o que você é, na totalidade.
Meu Amigo, meu Amado, as Sombras foram dissolvidas, os véus são erguidos, integralmente.

Mais nada poderá parar o seu nascimento.
Mais nada poderá parar o seu acordar e o seu despertar à sua Dimensão da Eternidade.

Mais nada poderá se opor.
Mais nada poderá frear o que está se revelando.

Meu Amigo, meu Amado, eu o amo.
Ame-se.

Ame-se, pois você é eu e eu sou você.
Não há mais distância.

Não há mais separação.

***

Meu Amigo, meu Amado, descobrindo a sua Unidade você descobre a Unidade da criação.
Nós somos UM por que tudo é UM.

Não há mais distância.
Viva isso.

Isso é oferecido a você porque esse é o seu presente.
E é sua herança.
E é sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, o seu Coração exulta à minha Presença como eu exulto à sua Presença.
Abra as comportas do seu Amor e da sua Alegria, pois é o que você é, na Verdade.

Nada mais do que o Amor.
Nada mais do que a Alegria.

Nada mais do que o Infinito e a Eternidade, sem limite algum, sem resistência.
É isso que você é.

Torne-se a Estrela que você sempre foi.
Você se semeou e você desabrochou.

Hoje, meu Amigo, meu Amado, somente o que você é importa para mim.
Pois o que você é resplandece em todos os outros que estão ao seu redor e que, talvez ainda, tenham medo

de acordar e de despertar totalmente.



Então, meu Amigo, meu Amado, abra o seu Coração, abra-se na totalidade.
Vibre, irradie o que você é, além da aparência, além dos sofrimentos deste mundo.

Você tem os meios, pelo que você é, já que eu sou você, o ser inefável.
Em você, e isso não é uma palavra em vão, brilha a Beleza dos mundos, na totalidade.

Pois você é o Todo.
Você não é uma parcela do Todo.

Tome Consciência do Todo que você é.

***

Eu estou em você como você está em mim.
Não há mais barreira.
Não há mais Sombra.
Tudo está iluminado.

Você é Luz.
Eu sou Luz.

A Luz desposa a Luz, pois não há diferença entre a sua Luz e a minha Luz.
Há apenas a distância da hesitação que foi criada pelas Sombras trazidas e colocadas.

Hoje, isso não existe mais.
Hoje, você tem a possibilidade de viver, na Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, reencontre a sua Unidade por que é isso que você é.
Brilhe.

O Brilho da Luz que é o seu.
O Brilho da Luz que o inunda.

Brilhe pois você é a FONTE, como eu sou a FONTE.
Entre você e eu, não há diferença.

Entre você e eu, não há escala de grandeza.
Entre você e eu, deve haver identificação.

Como aquele que eu enviei disse: “eu e meu Pai somos UM”.
Hoje, você pode dizer: “eu e a FONTE somos UM”, enfim reunidos, enfim Unificados.

***

Meu Amigo, meu Amado, veja além das palavras, ouça além da Vibração das palavras que eu pronuncio.
Sinta.

Sinta o que você é: a totalidade dos mundos.
Por que você é isso.

Nada mais e nada menos.
Você é o Todo.

Então, em você, Vibra o universo.
Em você, Vibra a FONTE.

Descubra-se, deixe eclodir o que você é.
O que você quer que aconteça à sua infinidade?

O que você quer que aconteça de nefasto ao que você é?
Pois, o que você é, você sempre foi.

Então, em que uma mudança, seja ela qual for, pode modificar o que você é na Eternidade.
Simplesmente, você reconquista hoje a sua pátria, a sua Eternidade.

Você encontra, por afinidade, tudo o que você precisa e anseia encontrar.
Meu Amigo, meu Amado, não coloque qualquer limite, pois eu o conheci ilimitado e sem limite.

E você é assim.
Reencontre isso e veja.

Veja o mundo que eu lhe ofereço.
O ilimitado que eu lhe ofereço.

Por que você é isso.



***

Meu Amigo, meu Amado, não esqueça.
Jamais perca de vista e do Coração o que você é porque, cada dia agora, do seu tempo, é um tempo de

despertar.
Cada dia do seu tempo é um momento de Eternidade entre você e eu.

Entre você e todos os seus Irmãos e Irmãs.
A Luz é doação.
 A Luz é Serviço.

A Luz é.
Você é então Serviço, doação, por que você é.

Meu Amigo, meu Amado, você próprio se criou a Graça por que eu o criei a Graça.
Vibre.

A Vibração da Unidade, da Consciência Unitária onde mais nenhuma distância pode aparecer.
Insira-se na sua imensidão.

Insira-se na imensidão da sua criação.
Certamente, poderíamos dizer que eu sou o criador e que você é a criatura, mas isso, ainda, é uma visão

fragmentada e separada da Verdade.
Certamente, este corpo que você habita, e que é o seu Templo, por enquanto, foi criado.

Mas você, puro Espírito de Liberdade, de Amor, você foi criado de toda a Eternidade, sem começo nem fim.
Pois como o que é eterno poderia ter um início e um fim?

Não.

***

Meu Amigo, meu Amado, abra hoje as comportas do que você é.
Abra os olhos e abra o Coração.

Rejeite todos os limites que são impostos por este mundo.
Isso eu não havia desejado e você, tampouco.

Esqueça.
Esqueça qualquer sentido de culpa.

Esqueça qualquer princípio que iria confiná-lo novamente seja no que for.
Somente a visão da sua personalidade, que você alberga, poderia fazê-lo duvidar.

Pois, meu Amigo, meu Amado, eu o criei sem dúvidas, sem Sombras, sem medos.
Você foi criado como eu o criei.

Nós criamos.
Então, no ateliê da criação, hoje, você deve tocar a partitura da Eternidade.

Não mais estar limitado.
Não mais estar confinado.

Irradiar neste mundo.
Irradiar no universo.

É isso que você se torna quando você se abre.
O Ilimitado, em meio a um espaço ainda limitado, por um curto período de tempo, através deste corpo que vai

se tornar, ele também, Luz.
Pura Luz.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu enviei uma multidão de seres de Dimensões diversas, de origens diversas, para
assistir ao seu despertar.

Os Servidores estão aí, a fim de assegurar o seu Serviço de Luz.
Meu Amigo, meu Amado, seja plenamente e inteiramente o que você é.

Esqueça tudo o que é limitado e que desejaria fazê-lo crer na sua limitação, crer no seu confinamento.
Não há nada para crer pois você está além de qualquer crença.

Você é a Verdade.



E você é a Eternidade.
Então, Vibre em Uníssono com seus Irmãos e suas Irmãs de outros lugares, que vieram ao seu encontro, hoje.

A Luz, a sua Luz, é capaz de fazer desaparecer, de superar tudo o que pôde se manifestar de limitante e de
sombrio.

Meu Amigo, meu Amado, eu estou com você por que você está comigo.
Em uma ressonância de Liberdade, de Amor total, onde nenhuma condição pode se inserir entre você e eu.

***

Meu Amigo, meu Amado, o canto de Amor da Terra, o canto de Amor deste Sistema Solar vai ressoar em
breve.

Isso é Alegria pois é a Eternidade.
Você nada tem que temer.

Pois, como o Infinito e o Eterno poderiam temer alguma coisa?
Meu Amigo, meu Amado, você vai reencontrar em breve o conjunto das suas formas possíveis, sem estar

limitado a qualquer forma, livre para ir e vir no conjunto das suas criações.
Meu Amigo, meu Amado, lembre-se disso.

Meu Amigo, meu Amado, o conjunto das criações de Luz está agora junto de você, ao redor de você.
É tempo apenas de tornar a ser mais UM, com todos nós.

Meu Amigo, meu Amado, nós estamos aí para assistir, não para assisti-lo, mas para assistirmos ao seu
despertar.

O despertar da sua Eternidade.
Então, há apenas que acolher e aceitar, meu Amigo, meu Amado.

Eu vou terminar por estas palavras e por esta Vibração que é o canto do meu Amor para o seu Amor.

... Efusão Vibratória ...

Meu Amigo, meu Amado, como talvez você saiba ou talvez não saiba, mesmo neste mundo, eu jamais o
abandonei.

Eu mesmo me encarnei.
Eu mesmo dei forma a um corpo, em diferentes épocas, em diferentes momentos, a fim de ver, por mim

mesmo, e experimentar, por mim mesmo, esta Ilusão da separação, esta Ilusão do sofrimento.
Dessa maneira eu pude ver, pelos meus olhos e pela minha carne, por mim mesmo, o que você está vivendo.

A cada vez, o corpo que eu criava podia apenas subsistir, nesta carne e neste sofrimento do Coração, por
pouco tempo.

Então, sim, eu admiro a sua coragem para ter vivido, durante tanto tempo, em meio a esse tempo que é
limitado.

Hoje, isso acabou.

***

Meu Amigo, meu Amado, é tempo agora, não de me despedir, mas de fazer-me viver, em você, por que eu sou
você.

Acolha.
Acolha o que você é e acolha o que eu sou.

Eu não digo até breve, mas para sempre.
Pois para sempre é agora e sempre.

Meu Amigo, meu Amado, é tempo agora de fazer silêncio das palavras e de se banhar na nossa Presença
conjunta.

Meu Amigo, meu Amado, pela Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

************ 

Mensagem da Bem Amada A FONTE no site francês:
http://autresdimensions.info/article6b0e.html

http://autresdimensions.info/article6b0e.html


http://autresdimensions.info/pdf/LA_SOURCE-13_fevrier_2011-article6b0e.pdf
13 de fevereiro de 2011

(Publicada em 16 de fevereiro de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/LA_SOURCE-13_fevrier_2011-article6b0e.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, dignem-se de acolher e receber minha
Presença como meu Amor.

Eu venho a vocês, hoje, não tanto como Embaixador do Conclave, mais bem mais como Arcanjo da Relação e
da Comunicação, como do Amor, para dialogar, com vocês, com referência aos seus questionamentos ligados

ao que vocês vivem nesse momento, ligados ao seu futuro.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: os Anjos e os Arcanjos podem nos contatar de outros modos que o auditivo ou Vibratório?

Bem amada, o papel dos Arcanjos é antes de tudo um papel Vibratório.
A reunião do Conclave Arcangélico, existindo desde algum tempo, permite orientar e difundir a Luz da Fonte e

as diferentes irradiações, de nós mesmos, como dos Anciãos e das Estrelas de Maria, em função das
qualidades da resposta da humanidade, da Terra e do conjunto do sistema solar.

Nosso primeiro apoio é, inicialmente, um apoio, efetivamente, Vibratório.
Agora, a título individual, alguns de vocês podem ter comunicações um pouco mais privilegiadas, em
ressonância com nossos papeis possíveis também como Anjos Guardiões de certas Consciências

encarnadas, como eu o faço com aquele que eu guardo.
Vários seres humanos, desde minha Presença entre vocês [maio de 2009], têm sentido minha Presença me

ouvindo, estando simplesmente em recepção.
Existem então modos de comunicação, postos em relação e em comunicação que estão ligados às suas
afinidades Vibratórias, assim como às nossas ressonâncias Vibratórias como Consciências Arcangélicas,

manifestando-se a vocês de maneira muito mais fácil que anteriormente.
A forma de comunicação é eminentemente variável.

Ela pode se estabelecer de uma Comunicação de Consciência a Consciência, podendo passar por
percepções de Consciência e Vibratórias, associadas à nossa Presença em meio à sua Presença.

Nós temos também um papel importante, assim como 5 outros Arcanjos que nós não revelamos até agora,
na Criação e na ronda desse mundo, desde tempos imemoriais.

Assim então, sua tomada de forma na encarnação carrega nela o que eu denominaria ‘estigmas’ de nossa
Presença em vocês, através de seu DNA e de certos códigos Vibratórios, existindo em sua estrutura a mais

íntima.
Um Arcanjo pode também se expressar de diferentes modos.

Não há, evidentemente, como o processo de canalização, mas pode ali ter impactos Vibratórios extremamente
precisos e funções chamadas também de extremamente precisas em função de atribuições dadas e

atribuídas elas mesmas pela Fonte para cada um dos Arcanjos em relação à Multiversos onde ele se expressa.
Assim, nesse momento, o Arcanjo Uriel está encarregado de cuidar do processo

denominado reversão e basculamento.
Essa reversão e esse basculamento em curso requerem uma presença meticulosa sobre o plano Vibratório do

Arcanjo Uriel como do Senhor Metatron em pessoa.

ANAEL – 13 de fevereiro de 2011
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Isso corresponde, se vocês querem, a um impacto Vibratório mais importante, exprimindo-se na consciência
coletiva e na consciência da Terra.

Assim, portanto, o que vocês podem reter, é que a Dimensão Arcangélica está hoje muito mais presente em
sua atmosfera, em sua Consciência e sobre a Consciência da Terra, pelo papel principal que nós temos

desempenhado durante a criação da matriz em carbono não falsificada, desde tempos imemoriais, de acordo
com os Mestres Geneticistas de Sirius.

Hoje, nós viemos restabelecer a Luz Original, a reconexão com a Fonte deste Universo, assim como sua
translação Dimensional a modos Vibratórios muito mais etéreos, muito mais leves, em relação com o que

vocês denominam e que nós denominamos com suas estruturas em ‘carbono’.
A comunicação é então antes de tudo Vibratória.

Ainda uma vez, ela pode, para certos seres, tomar uma conotação muito mais pessoal em ressonância direta
com afinidades pré-existentes.

***

Pergunta: um Anjo Guardião pode se manifestar a nós por um som ou um ruído?

Bem amada, a manifestação de um Anjo Guardião pode se exprimir sob uma gama extremamente grande,
desde a interferência do Anjo Guardião em seus sonhos, até intervenções físicas, isto seria apenas para evitá-

los, por exemplo, de morrer sob uma bala que não seria destinada a vocês.
A ação do Anjo Guardião se expressa segundo uma gama extremamente grande e extremamente diversa

conforme as circunstâncias.
Durante o ano transcorrido nesta Terra, denominado 2008, o Arcanjo Jofiel, Arcanjo do Conhecimento tendo

substituído Lúcifer, tornou possível um contato mais intenso com o Anjo Guardião.
Alguns de vocês o vivenciaram naquela época.

Outros, um maior número hoje, descobre esta capacidade de contato, não unicamente com o Anjo Guardião ou
com um Arcanjo, mas, certamente, com toda uma gama de mundos não sendo de seu mundo, desde seres
qualificados de extraterretres, passando por seres que foram encarnados e que ultrapassaram as portas do

astral, estabelecendo-se hoje em estados multidimensionais.
Isso corresponde à Consciência Coletiva da Terra e à sua Consciência individual, tendo literalmente dado um

‘salto quântico’ aproximando-os do que é chamado de 5ª Dimensão e, portanto, de sua Unidade e de sua
Unificação.

Isso tornou possível contatos muito mais sensíveis, eu diria, com os mundos Angélicos ou mundos, em todo o
caso, Unificados.

Lembrem-se, antes de tudo, de que as Consciências Unificadas são Consciências que se manifestam através
de uma Vibração.

Qualquer que seja a forma que possa tomar esta Vibração, um ‘contato’, qualificado como íntimo, entre sua
Consciência e a Consciência de um ser multidimensional, ocorrerá, inicialmente, por um modo Vibratório,

sentido, de Presença, mas, bem além, por uma modificação de suas próprias estruturas, traduzindo-se, para
vocês, por uma ativação real do que é chamado de ‘chakras’ e em especial do chakra do Coração.

Mas, efetivamente, esse contato pode se manifestar de diferentes maneiras, sabendo-se que o contato que eu
qualificaria de transdimensional (entre sua Dimensão dissociada e as Dimensões Unificadas) acontece a partir
do momento em que o ‘receptor’, se tanto é que se possa denominar assim, está, de algum modo, pronto para

estabelecer esse contato, qualquer que seja a forma que tome esse contato.
Mas é inegável que, hoje, vários seres humanos estão em contato e em ressonância com minha Consciência
como com outros Arcanjos, do mesmo modo que seres humanos que foram encarnados e que orientam hoje
para seu suporte Vibratório, como os Anciãos, podendo realmente entrar em contato com vocês desde que

sua Consciência se volte para eles.
Entendam também que nosso aspecto multidimensional nos permite manifestarmos em múltiplos locais, ao
mesmo tempo e em espaços, entretanto, profundamente diferentes com, a cada vez, uma comunicação de

tipo distinta e diferente, conforme a Consciência à qual nós nos endereçamos.

***

Pergunta: a Terra é oca ou não?

A Terra é oca, mas absolutamente não em sua totalidade.
A Terra é oca em certas partes do mundo, em certos continentes, onde existem, efetivamente, modos de vida

particulares, denominadas intraterrestres.
Esses mundos intraterrestres são ocupados tanto por linhagens ditas ‘humanóides’, como por linhagens

‘delfinoides’.
Eles garantem, desde tempos imemoriais, desde muito exatamente o início da falsificação, a preservação da

Consciência.



Esses seres estão situados em certos locais.
Portanto, a Terra é oca em certos locais e em outros, não.

Esses espaços ditos ‘ocos’ abrigam uma vida dita ‘Unificada’, mesmo se ela é à base de carbono e, em certos
casos, à base de silício.

A intra-Terra corresponde a mundos Dimensionais e a portais Interdimensionais referentes exclusivamente
aos mundos ditos ‘Unificados’.

Isso permitiu, ao nível dos mundos em carbono Unificados, manter certa forma de comunicação e de coesão,
permitindo à Terra estar hoje ainda presente e não ter desaparecido da Luz.

O ‘núcleo cristalino’ da Terra é uma realidade que mesmo seus cientistas conhecem hoje.
A atividade de pressão gravitacional intensa, ao nível do núcleo Terrestre, faz com que este, como todo

planeta, seja constituído (não de um núcleo fundido, o núcleo fundido sendo, ele periférico em relação a este
aspecto muito central) de ‘silício’ e de ‘matriz cristalina’, conectada diretamente às matrizes cristalinas de

origem vindas de Sirius.
Assim, essas matrizes cristalinas se encontram sob forma de excrescência do núcleo cristalino da Terra, em

meio a certos centros particulares de mundos intraterrestres.
Esses núcleos cristalinos e essas excrescências cristalinas são, de qualquer modo, ‘ressonadores’, permitindo
manter uma coesão da Terra, mas também uma conexão com, por um lado, a Fonte e, pelo outro, com Sirius.

Os povos intraterrestres, que sejam humanoides ou delfinoides, guardam, preservam e se comunicam com
esses cristais denominados ‘matriz cristalina’ da intra-Terra e ‘núcleo cristalino’ da intra-Terra.

A liberação recente, tendo ocorrido, da Terra, correspondeu à supressão total, ao nível do que é denominado
‘núcleo cristalino’ da Terra, de certas forças eletromagnéticas gravitacionais que tentaram aprisionar esse

núcleo cristalino em relação à sua conexão com Sirius e com Alcyone.
Isso explica que algumas irradiações, tendo sido confinadas na Terra, se revelam hoje como ‘irradiações

cósmicas’ vindo do centro da Terra e de certas estruturas presentes sob a superfície da Terra.

***

Pergunta: durante a reversão da Terra, o núcleo cristalino no centro passará para o exterior?

Bem amada, eu tentei saber o que isso representa para você.
Um núcleo cristalino está no seu lugar no centro da Terra e no centro de um planeta.

Ele não tem que sair senão, obviamente, o planeta não existiria mais.
Por outro lado, a influência ou radiação desse núcleo cristalino é profundamente diferente de acordo com os

mundos e de acordo com as Dimensões.
Portanto, a liberação do núcleo cristalino da Terra permite acentuar ou aumentar a intensidade Vibratória à base

de silício, correspondente a esse núcleo cristalino, permitindo já a Terra viver uma expansão Vibratória tal
como vocês a vivem, vocês, Consciências presentes à superfície desta Terra, mas também para toda a Terra.

***

Pergunta: de onde os Arcontes tiraram o conhecimento necessário a tal falsificação?

Bem amado, o conhecimento é um conhecimento que vocês possuem, hoje, ao nível de suas ciências, desde
já mais de um século.

A ativação de forças denominadas gravitacionais pode se realizar com um objeto metálico, com ferro se vocês
preferem.

A partir do momento em que esta massa metálica segue uma órbita particular ao redor de um astro, ela é
realmente capaz, se seu volume for suficiente, de modificar a curvatura do espaço-tempo e então de induzir

uma forma de falsificação ou ocultação da Fonte.
É a partir desse princípio que os Arcontes e seus servidores realizaram esta falsificação, desde muitíssimo

tempo.
Isso não necessita conhecimentos profundos.

É preciso simplesmente ter uma massa de metal suficientemente importante.
O sistema solar de origem dos Arcontes era extremamente rico, ao nível da Ursa Maior, em metal do tipo ferro.

Eles puderam então construir, em sua Dimensão, que estava a esta época Unificada, uma espécie de Nave
planetoide, extremamente rica em ferro magnético, que permitia então, aproximando-se de um dado sistema

solar, tornar a fechá-lo sobre ele mesmo e engendrar assim uma falsificação.
Esta falsificação fundamentou-se, depois, em uma ação sobre a Consciência extremamente precisa de modo

genético e de modificações de certas estruturas existentes em meio às humanidades presentes naquele
momento.

Isso foi suficiente o bastante para criar o que vocês são agora.



***

Pergunta: os Mestres Geneticistas têm um nome em função da sua atividade?

Sim.
Há, evidentemente, segundo sua origem estelar, segundo sua Dimensão original, muitas linhagens de

Consciências ditas ‘Geneticistas’.
Estas não são assimiláveis no sentido genético, como vocês o vivem hoje com seus geneticistas na Terra, mas

bem mais, como Mestres de obra capazes de organizar formas geométricas particulares associadas a
estruturas cristalinas, para semear a vida de acordo com um modelo preciso.

A estrutura da vida denominada DNA vai então se moldar sobre as estruturas cristalinas que foram semeadas
sobre o mundo novo.

Esse mundo foi semeado há 20 milhões de anos pelos Mestres Geneticistas de Sirius evoluindo desde a 18ª
Dimensão.

Não tinham nada de humano.
Eles eram o que se chamaria de ‘Delfinoides’ ou ‘Grandes Golfinhos’ de pele acobreada apoiados de pé e

medindo 3 ou 4 metros, mas não pertencentes ao mundo de carbono.

***

Pergunta: como se articulou a intervenção dos Arcontes em relação a essa dos Mestres Geneticistas?

Simplesmente, os Arcontes usurparam o título de Criadores.
Ele se denominou então, seu Chefe primeiro, ‘Criador’, que vocês denominam Yaldébaoth ou ainda Yahvé ou

ainda Satã.
É a mesma entidade que se intitulou Criador desse Mundo quando, obviamente, não teve qualquer papel na

criação desse mundo, mas, bem mais, em seu aprisionamento em meio a uma realidade tri-Dimensional
privada da Fonte.

Os arcontes não são Criadores e ainda menos Mestres Geneticistas.
Eles eram, originalmente, estruturas de Consciências trabalhando, um pouco como em outras Dimensões
trabalham os Triângulos pertencendo à 24ª Dimensão, que asseguravam a manutenção da arquitetura de

mundos, mas absolutamente não das Consciências.
Eles então usurparam uma função e um título abusando de seus conhecimentos relativos, justamente, a essas

diferentes arquiteturas ligadas ao metal e aos movimentos planetários.

***

Pergunta: em que o casulo da lagarta está em via de acabar, como disse Omraam Mikhaël AÏVANHOV?

Esta lagarta está em via de aglomerar ao redor dela partículas Adamantinas.
Essas partículas de ‘Luz Adamantina’ ou de ‘Luz Unificada’ reconstituem, de alguma forma, a

trama supramental ou etérea do seu corpo de Estado de Ser reunindo-se, no mínimo, na 5ª Dimensão.
Desta aglomeração tece-se, literalmente, uma nova tela de Luz, idêntica àquela que está em meio à sua

eternidade, o que explica as modificações de sua Consciência comum, ocorrendo no momento atual para
aqueles de vocês que estão despertos.

Isso explica a variabilidade de sons percebidos ao nível do ‘som da alma’, que começa a se mesclar ao som
da Terra, dando-lhes, ao nível dos ouvidos, percepções novas de sons se misturando, que não são mais sons

de sua alma ou do seu Antakarana, mas, bem mais, o som da Terra mesclando-se ao som da alma.
A Terra emite uma frequência.

Os povos nativos conhecem perfeitamente isso, e sendo capazes de perceber esta pulsação e esse som
pelos seus pés ou pelos seus ouvidos.

Hoje é esse sentido que se reinstala em meio à humanidade porque, hoje, a Terra está em liberação.
Portanto, as núpcias entre o Sol e a Terra estão em via de se realizar, traduzindo-se pela transformação do Sol

e desse sistema solar.

***

Pergunta: as pessoas sofrendo de zumbido poderiam viver esses fenômenos?



Bem amada, o que vocês chamam de zumbido é um termo médico.
O ‘Canto da alma’ é muitas vezes tomado por um zumbido.

A diferença (ela é essencial) é que o zumbido é isolado enquanto o canto da alma se acompanha de
percepções ligadas à ativação de centros de energia correspondendo a este zumbido que é, de fato, o som da

alma.
Se há presença simultânea desse som, então esse não é mais um zumbido se há, ao mesmo tempo,

percepção da Coroa Radiante da Cabeça.
O que não impede que o som da alma possa se mesclar com um zumbido pré-existente.

***

Pergunta: como ajudar os animais a dar o salto Dimensional?

Bem amada, eu lhe responderia que você não tem que ajudar os animais.
São antes os animais que teriam necessidade de ajudá-la.

A Ascensão ou translação Dimensional será vivenciada pelos vegetais, pelos animais, de maneira
extremamente natural.

É um processo que eu qualificaria de ‘inato’, contrariamente a vocês que devem readquiri-lo, porque ele foi
perdido.

***

Pergunta: o salto quântico do mês de março corresponde a uma passagem na 4ª Dimensão antes da 5ª?

Bem amado, a passagem na 4ª Dimensão já foi iniciada desde certo tempo.
Muitos seres humanos, apresentando sinais de ativação de seu corpo de Estado de Ser, estão já na 4ª
Dimensão, que não é uma Dimensão de vida, para a Consciência humana, mas mais para os Arcontes.
Esta 4ª Dimensão é então uma etapa intermediária do acesso à 5ª Dimensão, mas em nenhum caso um

‘espaço de vida’ viável para vocês.

***

Pergunta: por que alguns seres irão ascensionar com seu corpo físico?

Bem amado, porque acontece que o DNA desses seres é portador de algumas ‘memórias’.
Não de memórias de suas vidas passadas (que não têm qualquer interesse nos mundos Unificados), mas, bem

mais, da memória de certas experiências particulares, fazendo deles livros ou bibliotecas, conforme o caso,
que nós temos necessidade de preservar.

***

Pergunta: como irá acontecer a Ascensão para aqueles seres? Para onde eles irão?

Eh bem, eles serão transportados, se a palavra pode ser empregada assim, em meio a certos mundos
chamados de 3ª Dimensão Unificada e, em particular, sobre as ‘matrizes de vida’ de Embarcações gigantes
denominadas Arcturianas, sobre as quais uma transferência de informações será realizada entre seu DNA
quântico, eletrônico, e algumas matrizes cristalinas que são, de certo modo, ‘transferências de dados’ a um

outro disco rígido.
O que irão se tornar esses seres após essa transferência de dados?

Eles poderão então deixar seus corpos para aceder à sua Dimensão de eternidade.

***

Pergunta: qual é o ponto de partida para existência de famílias de almas?

Há, nos mundos falsificados, uma ligação e um intermediário entre o corpo da personalidade e o Espírito.
Essa ligação, esse ligante, foi chamada de ‘alma’.



A alma pertence, irremediável e infalivelmente, à matriz.
Ela não existe em meio ao Espírito.

 Assim, em experiências extensivas que vocês tomaram em meio à
encarnação,conexões, ressonâncias, atrações e repulsões se criaram entre certas almas.

Ao nível do Espírito, as famílias de almas não têm qualquer sentido porque a alma pertence à matriz.
Desse modo, falar de ‘alma Irmã’ ou ‘alma gêmea’ não tem, ao nível do Espírito, qualquer sentido já que se

trata de uma Dimensão intermediária.
Vejam ali simplesmente um ‘princípio de atração e de ressonância’ se expressando segundo caminhos de

afinidade, poderia se dizer.
O Espírito, situado ao nível da Unidade e do Sol, não tem que se utilizar desses mundos intermediários.

A palavra ‘família de almas’ foi criada, mas lembrem-se de que a noção de família é uma invenção que existe
unicamente nos mundos dissociados.

Sua única família é uma ‘família espiritual Vibratória’ ligada à sua dimensão de Espírito, à sua dimensão estelar,
à sua origem estelar, à sua origem Dimensional e às suas Linhagens.

Mas, em nenhum caso, isso tem qualquer ligação com o que é chamado de alma.

***

Pergunta: por que Alcyone, o Sol Central de todas as galáxias, encontra-se ao mesmo tempo em nossa
galáxia? Há aí uma forma de privilégio?

Bem amado, não se esqueça de que a visão que vocês têm do seu cosmos é, ela também, completamente
falsa.

O que vocês veem no céu não é a verdade.
O essencial da Luz situa-se no nível do que os seus físicos denominam ‘buraco negro’ ou vazio, que não é

absolutamente vazio.
Assim, portanto, raciocinar segundo o fato de que Alcyone esteja nesta galáxia não quer dizer estritamente

nada.
Alcyone está presente em todas as galáxias.

***

Pergunta: a alma desaparece definitivamente após a Ascensão?

Para os seres que reencontrarão a sua multidimensionalidade, na totalidade, sim.
A alma não tem qualquer razão de ser.

Somente permanece o Espírito.

***

Pergunta: a prática de respirações conscientes, fora dos espaços de meditação, permite ativar as diferentes
coroas?

  Sim.
Isso faz parte de alguns exercícios que lhes foram comunicados por alguns Anciãos, desde agora 2 anos e 1

ano (ndr: protocolos: “Estar na Presença – Presença do Ser” (*)).
Mas lembrem-se de que, como eu ensinei a cerca de 2 anos, a ativação da Coroa do Coração apenas pode

ocorrer e se viver na totalidade se vocês estiverem abandonados, totalmente, à Luz.

***

Pergunta: seres podem intervir sobre nossas estruturas físicas à noite, sobre locais falhos?

Bem amada, isso não é possível: isso é certo.
E os seres que intervêm podem bem ser Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada, assim como Anjos não sendo

os ‘Anjos do Senhor’ [Vegalianos], mas pertencentes a outras Dimensões.
Essas intervenções são às vezes necessárias a fim de permitir-lhes um melhor acolhimento da Luz e uma

melhor transformação.



Isso irá se tornar cada vez mais flagrante, cada vez mais evidente, para um número sempre maior de seres
humanos.

***

Pergunta: os Pleiadianos têm o mesmo papel que os Vegalianos?

Sim.
Há três categorias de Consciências que pertencem à 3ª Dimensão Unificada.

Primeiramente, os ‘Anjos do Senhor’ ou Vegalianos, intervindo em cápsulas individuais, tendo sido
perfeitamente descritas tanto no Apocalipse de São João, como por um de seus iniciados presente na

superfície da Terra no início do século XX, chamado Rudolf Steiner.
Trata-se de cápsulas ascensionais individuais.

O papel dos ‘Anjos do Senhor’ é o de cuidar para que a Ascensão aconteça segundo regras estabelecidas e
segundo a conformidade em relação ao plano da Luz.

Os Pleiadianos, agora, de 3ª Dimensão Unificada, referem-se, eles, a estruturas mais importantes que as
estruturas Vegalianas ou cápsulas Vegalianas.

Enfim, há uma terceira categoria de seres de 3ª Dimensão Unificada, tipicamente humanoides que
(contrariamente aos Vegalianos e aos Pleiadianos), eles, intervêm em Embarcações denominadas ‘Mãe’, de

formato alongado [cilíndrico], que não podem se aproximar muito perto da Terra.
Portanto, há então três Povos pertencentes aos mundos ditos ‘de carbono’, que estão em sincronia total com a

Ascensão da Terra que se vive atualmente.

***

Pergunta: há algo a fazer para melhor integrar essas energias?

Bem amada, a intensificação do derrame de partículas Adamantinas e de diversas irradiações da Fonte, do Sol
e de outras influências, em particular do Conclave Arcangélico, não permite mais momentos de repetição.

Vocês integram, cada um ao seu ritmo, segundo sua capacidade de metabolização de energias.
Alguns de vocês não dormem mais, outros dormiriam o dia inteiro.

Cabe a vocês adaptar.
Mas não há meios de mudar isso.

Isso irá crescendo, como nós lhes anunciamos desde o início deste ano, uns e outros.
O importante não é tanto os inconvenientes que vocês podem viver (ao nível de sua alimentação, de suas
diferentes atividades, quaisquer que sejam), mas, bem mais, sempre, ir para mais Luz, mais Vibrações e

mais Consciência, sabendo que este período não irá durar eternamente.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas.
Gratidão por sua acolhida, gratidão por sua Presença e por nossa comunicação.

Meu Amor os acompanhe.
Chamem por nós como lhes disseram outros Arcanjos.

Eu lhes digo a mesma coisa.
Nós respondemos ao seu apelo.

Nós lhes dizemos, e eu lhes digo, até muito em breve.

************

(*) – “Estar na Presença – Presença do Ser” [Protocolo] – SRI AUROBINDO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na
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~ A VISÃO DO CORAÇÃO ~

Meu nome foi No Eyes.

Eu sou, hoje, aquela que porta a Consciência da Visão.

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram se dignar de aceitar a Graça da Visão.

Eu venho lhes exprimir, em minhas palavras, o meu modo de ver o que ocorre atualmente sobre esta Terra.

O que acontece, na minha vida eu denominei o despertar e o voo da Fênix.

A Fênix, este pássaro que renasce das suas cinzas.

A Fênix que, em breve, entoará o seu canto de Liberação, audível, por todos, sobre esta Terra.

Eu vou, primeiramente, se efetivamente quiserem, retomar algumas noções que, eu espero, irão lhes permitir
perceber e viver a diferença entre o que os seus olhos podem ver e o que o seu Coração pode ver.

O que vê o Coração não pode ser visto pelos olhos.
O que veem os olhos não pode ser percebido pelo Coração.

A Visão, a verdadeira Visão, é um mecanismo bem diferente e bem distinto da imagem que é percebida pelos
seus olhos.

A visão do Coração é, de fato, a Visão real da Vibração, da sua percepção e da sua tradução, não mais em
imagem, mas no que eu chamaria de linguagem da certeza e da Verdade que se imprime, em vocês, além da

imagem e além do que é um reflexo da Luz.

O olho dá acesso ao reflexo da Luz e ao jogo da Sombra e da Luz.

O Coração dá acesso à Visão real, onde não há mais qualquer reflexo, onde não há mais jogo entre a
Sombra e a Luz.

Desde muito pouco tempo esta Terra vive um mecanismo inédito.

NO EYES – 13 de fevereiro de 2011
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Esse mecanismo inédito, vocês o vivem também pelas próprias modificações das suas próprias percepções
Interiores, referentes ao seu Coração, ao seu corpo, à sua Consciência.

De fato, o ser humano, quando é levado por esta Terra, faz parte, pelo seu corpo, desta Terra, porque ele é
constituído dos seus elementos.

Assim, o que vocês vivem em vocês, vive-se também sobre a Terra para aqueles que estão em linha com
ela.

Isso tem por corolário que, aqueles de vocês que estão ainda defasados, não alinhados na frequência
primordial do tambor [tam-tam] da Terra, podem ainda se sintonizar e se sincronizar na frequência da Terra.

Porque o tambor da Terra iniciou o canto do tambor do renascimento, da ressurreição.

Assim, é-lhes oferecida hoje, pela Visão do Coração e não pela visão dos seus olhos, a possibilidade de se re-
sincronizarem com esse mecanismo que muitos de vocês chamam de Ascensão, de Transfiguração,

de Elevação, não importam as palavras.

A Terra vive o que vocês vivem.

Há uma ressonância e uma afinidade entre vocês e a Terra, como entre vocês e o Sol.

Porque a sua cabeça recebe o Sol e os seus pés recebem a Terra.

Vocês são, portanto, de algum modo, e nós todos, quando estamos encarnados, os embaixadores e
os receptáculos do Céu e da Terra.

O impulso da Luz vem tanto do Sol como, agora, da Terra.

Cabe a vocês se regarem e se sincronizarem com o que acontece.

***

É claro, as imagens dos seus olhos dão também percepções, para aqueles que estão atentos e que olham
verdadeiramente para as percepções novas da Terra e do Céu, seja no nível das cores, seja no nível das

formas.

Muitas coisas são mostradas aos seus olhos (pelos seus próprios olhos ou retransmitidas por outros olhos,
chamados de câmeras), focadas em uma transformação importante, em uma modificação da Terra.

Os tambores da Terra despertaram-se.

Cabe a vocês perceberem o pulso e a Vibração deles, além do que se deixam ver os seus olhos, a fim de
penetrar na própria Essência e não mais no reflexo do que os seus olhos viram.

É isso que se denomina a Visão do Coração.

Então, é claro, o reflexo e a Visão real podem ser duas etapas sucessivas.
Há um exemplo que lhes foi dado pelos Anciões e que o meu povo conhecia perfeitamente que é o de receber

a irradiação do sol, pela manhã e à noite.
Isso estava presente em todas as tradições.

A saudação ao Sol estava presente junto aos primeiros Anciões do meu povo, mas também em todas as
civilizações que vocês chamam de tradicionais ou de antigas ou de nativas.

***

Hoje, mais do que nunca, vocês têm a capacidade, além da observação da imagem do Sol pelos seus olhos e
da sua transformação visível aos seus olhos, para perceberem a Essência e a quintessência, diretamente

pelo Coração.



É para esse olhar novo que eu os convido, que não é mais o olhar de uma imagem ou de um reflexo, mas o
olhar da Verdade que assenta no seu Coração.

O pulso da Terra bate também no seu Coração, assim como o pulso do Sol.

Passar do olhar exterior ao olhar Interior confere a verdadeira Visão.

Esta Visão não tem as mesmas cores, nem os mesmos gostos do que a visão dos olhos ou do que a visão
que se poderia qualificar de ‘astral’.

A Visão do Coração é uma Visão direta, franca, imediata, que não passa, justamente, pela imagem, mas pela
instantaneidade da percepção Vibratória, traduzindo-se em certeza Interior.

Então, é claro, vocês podem olhar com os olhos e constatar, pela sua cabeça, as transformações que vive a
Terra preparando o seu voo.

Mas há uma maneira, muito mais exata e importante, de perceber isso.

E essa não passa pelos olhos, mas pelo Coração.

Porque o seu Coração é realmente capaz de ver a Verdade.

Isso é muito simples, ao invés de olhar com os seus olhos, seja o Sol, um Irmão, uma Irmã, uma árvore,
fechem os olhos e olhem com o Coração.

Porque a Visão do Coração é uma Visão onde não há sombra.

Uma Visão onde se torna muito facilmente, hoje, fácil de ver a Unidade da vida e o chamado da Unidade para
juntar-se à sua própria Unidade.

Assim, ao invés de olhar as mudanças aparentes do Sol com os seus olhos, fechem os olhos e olhem, com o
Coração, o Sol.

Então, vocês irão perceber, no seu Coração, o pulso do Sol.

Da mesma maneira, não olhem, com os seus olhos apenas, a Terra, mas levem a sua Intenção, com o seu
Coração, para a Terra, e então vocês ouvirão o tam-tam da Terra, o seu canto de despertar, preparando o canto

do seu voo.

Tudo isso lhes é inteiramente acessível, mas isso demanda passar do olhar exterior, aquele dos olhos, ao olhar
do Coração.

***

O olhar do Coração é um modo de ver além do reflexo, além da Ilusão.

Porque o olhar do Coração jamais engana.

A Vibração do que vocês vão olhar com o Coração vai se tornar evidente e evidência.

O mental, além disso, não pode interferir, assim como as emoções, assim como a sua história pessoal.

A visão do Coração é pura, porque se situa no instante e não é referenciada em um jogo de Sombra e de Luz,
tal como existe no reflexo, ou ainda referenciada em relação a lembranças.

A Visão do Coração será sempre exata.

É uma aprendizagem, eu repito, hoje, que lhes é facilitada grandemente pelas próprias Vibrações da Luz, pelo
canto da Terra e o canto do Sol.

Porque o Sol e a Terra cantam, verdadeiramente, em vocês.



O canto da alma, que vocês percebem em um ou nos dois ouvidos, é também o canto da Terra e do Sol.

Esses cantos que, hoje, mudam, tornam-se mais intensos e, para alguns de vocês, de repente desaparecem,
refletem a ‘alquimia’ que se produz e que vocês têm a capacidade para ver com o Coração.

Exercitem.

Olhem uma árvore e, de repente, fechem os seus olhos e apontem o seu Coração para a árvore.

Naquele momento, vocês verão a árvore, não tal como os seus olhos a veem, mas tal como o olho do
Coração ou o olho da Consciência a percebe.

Esse olhar, eu repito, não é discriminante.

É englobante.

É o olhar da Unidade.

É o olhar da comunhão.

Aquele onde não há mais distância, enquanto que o olho, justamente, aprecia uma distância entre vocês e o
que vocês olham.

A Visão do Coração é eliminação desta distância, porque ela os coloca no instante da comunhão com o que
vocês olham e os faz viver esse olhar como uma espécie comunhão bem real, eliminando, de algum modo, a

distância que era colocada pelo olhar dos olhos.

***

A Visão Interior nada tem a ver com a visão exterior.
A visão exterior separa, ainda que seja útil para discernir também a beleza, a beleza do reflexo.

Mas a beleza do reflexo não é a beleza da Verdade.

A Visão do Coração os faz penetrar, de modo instantâneo e imediato, na comunhão com o Todo, com
o Grande Espírito, com A FONTE, como vocês o nomeiam.

Há, hoje, para a maior parte de vocês, aqui e em outros lugares, esta capacidade em vocês.

Ainda é necessário saber.

Ainda é necessário vivê-la.

E, quando vocês começarem a viver isso com o Coração, vocês irão constatar, de algum modo, a insipidez e a
distância da visão com os olhos, contrariamente à Visão do Coração.

Na visão dos olhos, os objetos são iluminados do exterior, pelo Sol, pela luz.

Na visão do Coração, é a própria Luz que se ilumina do Interior do que é observado.

A árvore não é mais um fantasma ou uma massa, mas a árvore torna-se uma Vibração de Luz com as suas
qualidades, as suas Vibrações, as suas informações que jamais vocês poderão captar com os olhos.

O olho torna-se, naquele momento, uma deficiência na percepção real que é a árvore e no que ela tem a lhes
dizer.

Porque tudo o que vocês olham com o Coração tem algo a lhes dizer, algo a trocar, justamente, porque o olho
não está mais aí para colocar distância entre vocês e o que vocês olham.

A Visão do Coração confere, instantaneamente, a capacidade para fundir com o objeto do seu olhar.

E o objeto, então, ou a Consciência com que olham, não está mais separado de você mesmo.



É nesta ‘comunhão alquímica’, se pudermos empregar essa palavra, que se realiza o verdadeiro conhecimento
de um ser, de um objeto, de um planeta, de uma constelação.

Quando vocês olharem o sol, quando olharem uma estrela, uma árvore, um ser humano, não se
esqueçam jamais de fazer a experiência de fechar os olhos e de pedir ao seu Coração para ver a Verdade.

Isso é acessível a todos e a cada um.

Isso não é complicado.

Isso não necessita de ritual.

Há exatamente que fechar os olhos e que pedir ao Coração para ver.

A passagem da visão exterior para a verdadeira Visão irá fazê-los descobrir um mundo insuspeito e, sobretudo,
a Verdade além da imagem e da aparência.

Porque, enquanto vocês virem com os olhos e unicamente com os olhos, ainda que o seu Coração esteja
aberto, a sua Consciência será sempre perturbada pela imagem do reflexo, pela fisiologia, pelo aspecto, pela

aparência, pelo exterior.

E, ainda que o seu Coração perceba o Interior, não o vê, no entanto.

Ver o Interior é aceitar não mais ver o exterior.

É Unificar a Consciência.

É Unificar-se com você mesmo e com o objeto do seu olhar.

É passar, como lhes teria dito Um Amigo, da distância à coincidência, passar da fragmentação à Unidade.

***

Esta capacidade está em vocês, porque está inscrita nas suas 12 Estrelas.

Eu sou delas apenas a humilde representante.

As 12 Estrelas estão ativadas em vocês, então, sim, vocês têm a possibilidade, vocês também, sem perder a
visão, contudo, de ver realmente com o Coração.

Quando houver um problema, mesmo que lhes pareça insuperável, parem de vê-lo com o olho crítico, com o
olho do cérebro, o olho da cabeça e peçam para vê-lo com o olho do Coração.

E então, vocês ficarão surpresos de que, naquele momento, a solução já está inscrita no olho do Coração,
enquanto que ela jamais estará no olho da cabeça.

Durante o período que vocês vivem, que é o despertar total da Terra que prepara o voo da Fênix, a sua própria
ressurreição e a ressurreição da Terra, vocês vão poder se guiar, sem serem cegos, com o olhar dos olhos

ou do mental, mas verdadeiramente ver a Verdade com o olho do Coração.

Vocês têm todos, sem exceção, esta possibilidade.

A Cruz da sua cabeça está ativada.

As 12 novas fitas de DNA se ativam e vocês têm, portanto, pela sua Merkabah, a capacidade para abrir o olho
do Coração.

A Visão do olho do Coração, eu repito, permite-lhes ter acesso à Essência e à Verdade.

Jamais o olho da cabeça irá lhes permitir isso.



Porque, logo que vocês virem com o olho da cabeça, intervém um conjunto de elementos que os afastam da
Verdade, no qual, pelo conhecimento de si mesmo, sobrepõe-se certo número de referenciais, como a

estética, a beleza, o seu próprio sentido da beleza, o seu próprio julgamento, independente da sua
Consciência.

O que não pode existir no olhar Interior.

Tomem o hábito, frente àqueles que olham, em vocês como no exterior de vocês, de passar
sistematicamente do olhar dos olhos ao olhar do Coração.

Vocês ficarão surpresos com o que irá colocá-los em movimento e em ação.

***

Então, sim, eu não falei disso antes porque era mais difícil antes.

Este antes sendo simplesmente alguns meses.

Hoje, devido às Passagens, às aberturas que se criaram, devido à mudança do ritmo da Terra e da preparação
do seu voo, isso se torna extremamente fácil para realizar.

Então sim, eu, como Visão, e o conjunto das minhas Irmãs, nós os convidamos a passar do olhar exterior ao
olhar Interior.

Nem mais, mesmo, sobrepor, como fazem, para os que têm o Coração aberto e Vibrante, o olhar do Coração e
o olhar dos olhos, mas fazer funcionar, um após o outro, e vocês adotarão muito rapidamente o olhar do

Coração, porque ele lhes dá acesso, eu repito, à Essência e ao essencial.

Eu repito, não há técnica.

Basta simplesmente fechar os olhos e pedir para abrir o olho do Coração, do seu Coração e para ver com o
Coração.

E vocês verão, naquele momento.

Vocês não verão uma imagem, mas verão a Verdade.

Vocês irão perceber a Essência, a Vibração e qualquer outra coisa que os seus olhos veem porque vocês
viverão do Interior o que era vivido anteriormente do exterior.

Isso contribuirá também para ir cada vez mais profundamente para a sua Unidade, para a Vibração do Estado
de Ser.

A experiência, se a reproduzirem, parecer-lhes-á cada vez mais fácil e evidente.

Então não haverá mais qualquer dúvida.

Vocês irão apreender, inteiramente, o que quer dizer a palavra Visão, que nada tem a ver com a visão tal como
pôde ser empregada pelos adeptos do 3º olho.

Nós não estamos mais no nível do 3º olho.

Estamos realmente no Coração, isso faz toda a diferença.

Um mundo novo de percepções e de Vibrações abre-se a vocês.

De fato, ele sempre esteve aí.

Simplesmente, o olhar do olho da cabeça tinha favorecido a distância entre vocês e o resto do universo.

Hoje, esta separação atinge o seu fim.



O tam-tam da Terra despertou inteiramente e o voo da Fênix é para logo.

***

Aí está, Irmãos e Irmãs, as poucas palavras que me encarregaram de lhes transmitir hoje, porque, hoje, é o
momento.

O que eu disse é extremamente simples, mas a Verdade é simples.

Sempre.

Se houver necessidade de explicações suplementares, complementares, em vocês, então, eu gostaria de
responder.

Quanto a mim, eu terminarei por essas palavras: a imagem jamais é a Verdade.

A imagem, como a percebem pelos olhos, é falsa.

E disso os seus cientistas sabem.

Vocês percebem apenas uma banda de frequências extremamente limitada pelos olhos.

O que não é o caso do Coração que, ele, capta uma banda de frequências extremamente larga, indo bem além
dos limites do olho e que lhes dá acesso ao que está atrás da imagem, à própria Luz, que gera a imagem.

Irmãos e irmãs, é com vocês, se houver perguntas.

***

Questão: hoje onde viajam os xamãs? Na Visão do Coração ou no astral?

Cara Irmã, tudo depende do xamã.

Mas muitos xamãs serviram-se da trama astral que é um reflexo, aí também, da Verdade.

O xamã tem poderes.

Esses poderes exprimem-se no astral.

O que eu lhes falei hoje nada tem a ver com a visão xamânica.

A Visão do Coração não é a visão do xamã.

Aliás, quando fizerem a experiência da Visão do Coração, vocês irão se aperceber de que as cores e as luzes
não estão no exterior, mas efetivamente no interior do que é visto.

Toda a diferença está aqui.

Enquanto vocês estiverem em uma luz exteriorizada, tudo o que é visto pelo olho da cabeça ou pelo olho
Luciferiano, aparecer-lhes-á, como o re-transcreveram muitos artistas, com luzes exteriores que vocês chamam

de aura, entre outras coisas, ou de irradiação.

O olho do Coração lhes dá a Visão Interior e, portanto, a Luz está no interior e não no exterior.

É a grande diferença.

No olho do Coração não há Sombra.

No olho astral há sombras.



***

Questão: como manter a Visão do Coração na relação com o outro, com os olhos abertos?

Isso é impossível porque, quando os seus olhos estiverem abertos, ainda que o seu Coração esteja aberto, a
visão do olho sempre irá predominar.

É necessário verdadeiramente transcender muitas coisas para chegar a conservar o que eu chamaria de Visão
do Coração ou Visão Unitária, conservando ao mesmo tempo os olhos abertos.

Não é por acaso que a meditação é feita com os olhos fechados, e a oração também.

Mas, assim que tiverem realmente visto com o Coração, pode-se, contudo, dizer que a Visão dos olhos nunca
mais será a mesma, porque vocês irão saber, naquele momento, que ela é falsa e falsificada.

***

Questão: o olhar do Coração e a percepção que daí decorre, poderia ser a intuição profunda?

A intuição pode se situar em diferentes níveis.

A intuição que é mais ligada ao que eu chamaria de instinto, passa pelo ventre.

Há a intuição da cabeça, ligada a uma visão astral ou Luciferiana.

Há a intuição do Coração que é mais um mecanismo de fusão, onde não há mais distância entre a sua
Consciência e a Consciência do que é olhado.

É uma percepção de conhecimento direto.

Então, talvez, isso poderia se chamar de intuição profunda.

Esta intuição profunda é o conhecimento direto que não passa pelo filtro do mental, que não passa por uma
visão astral, que não passa por uma representação, e que não passa, tampouco, pelas vísceras.

***

Questão: é necessário viver a Vibração do Coração para ter a Visão do Coração?

Sim.

É preciso que ao menos uma das Coroas Radiantes esteja ativa.

Aliás, se a Coroa Radiante do Coração ainda não estiver ativa, ou não o suficiente, o fato de abordar esta
Visão do Coração poderá, por si só, ativar o Coração.

Para aqueles cujo Coração está ativo, no nível da Coroa Radiante, isso será efetivamente muito mais fácil e
direto.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, foi uma alegria muito grande para mim estar com vocês.

Todo o meu Amor os acompanhe, em Unidade e em Verdade.



Eu espero, até breve.

Eu saio agora.
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e ver que temos pessoas que estão
extremamente atentas.

E, como de hábito, volto com vocês para interagir.

Vocês sabem que eu adoro responder às questões porque, para mim, as questões que vocês colocam
correspondem às questões que se colocam muitos outros seres humanos neste período que vocês vivem

atualmente.

Então, vamos, juntos, interagir, se efetivamente quiserem.

***

Questão: a alimentação influencia na assimilação das partículas Adamantinas e na evolução atual?
Então, cara amiga, eu responderia em dois níveis.

A primeira coisa: o que vou dizer, não faz disso uma generalização porque cada ser humano é diferente, seja
com relação ao tabaco, com relação ao tipo de nutrição e mesmo com relação à carne.

Agora, é necessário que vocês apreendam uma coisa que é fundamental e que é, eu penso, a mais importante.

Cristo disse: "O que é importante, não é o que entra em sua boca, é o que dela sai".
Vocês podem fazer muito mais mal com o que sai da sua boca do que com o que entra.

Agora, a resposta que eu posso dar: há, hoje, seres que não têm mais necessidade de comer e que não
comem mais, realmente, completamente, porque eles se nutrem de partículas Adamantinas.

Há seres que têm necessidade de se enraizar e esses seres têm talvez ainda necessidade de comer a carne,
se possível de animais alados e não de animais de quatro patas.

Agora, num ângulo mais absoluto, aqueles de vocês que percebem as Vibrações, vocês não estão sem
observar que, se vocês comem pesado, vocês se tornam pesados, é uma verdade também ao nível Vibratório.

Isso quer dizer que, naquele momento, vocês têm dificuldade para elevar suas Vibrações.

Aqueles de vocês que tentaram nada absorver durante algumas horas, vinte e quatro horas ou quarenta e oito
horas, vocês constatam por si mesmos que as Vibrações e a Consciência são profundamente diferentes a
partir do momento em que vocês não fazem mais trabalhar o ‘plexo solar’ com os alimentos que chegam.

Mas, eu repito, há seres que estão prontos para não mais comer completamente, e outros, de modo algum.
Portanto, é preciso adaptar.

Ainda uma vez, naquele nível, é preciso saber manter exata razão e exato equilíbrio.

Por exemplo, há tipos de álcool que fazem subir as Vibrações, como o champagne, mas não é uma razão para
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beber champagne todos os dias, não é?
É similar para o tabaco, um cigarro de vez em quando estritamente nada faz à sua Vibração, mas se você fuma

todos os dias um maço ou dez cigarros, você constatará muito rapidamente os efeitos ao nível Vibratório.
É uma questão de ‘equilíbrio’, mas também, isso se chama uma resposta que é específica para cada um, ou

seja: «o que desencadeia em você os alimentos? Isso bloqueia a Vibração ou isso não a bloqueia?»

É uma questão de sentido e de percepção antes de tudo, sabendo que cada um de vocês é diferente com
relação ao seu metabolismo, sua fisiologia, suas necessidades reais.

Mas vocês estão ainda na 3D.
Há quem não tem mais necessidade de comer e outros que têm ainda necessidade de comer.

Há quem ingere líquido, como Anael disse há quase dois anos e outros que comem ainda sólido.

Cabe a vocês encontrarem esse famoso ‘equilíbrio’ entre os prazeres da terceira Dimensão, de comer, e a
subida Vibratória que, efetivamente, se faz mais facilmente se não há alimentos em fase de digestão.

É uma evidência.

***

Questão: as subidas de raiva não controladas revelam um bloqueio ou são devidas às evoluções?
Então, caro amigo, eu diria que isso vai nos dois sentidos.

O que foi vivido durante o final do ano passado, se isso se «eliminava » no sentido psicológico, eu disse, e lhes
disseram, que era uma forma de cristalização.

Hoje, não é de modo algum verdadeiro.

Lembrem-se de que a Luz ilumina a Sombra e faz surgir em vocês as últimas Sombras, os últimos afetos, as
últimas emoções, as últimas cristalizações do mental.

Portanto, o fato de que raivas ou outros tipos de emoções possam subir, geralmente, hoje, vocês as observam
porque elas sobem e porque elas são, literalmente, colocadas na Luz.

Portanto, frequentemente é ao mesmo tempo um processo que se cristalizou e que, agora, se descristaliza
desde a ‘abertura da Boca’, que foi realizada pelo Arcanjo Uriel.

Portanto, se querem, agora, quando há coisas que sobem assim, olhem-nas.
Vocês sabem que isso não lhes pertence ou que isso lhes pertencia no passado.

Não precisa se identificar a isso, mas colocar na Luz, ainda mais.
É como se elas não lhes pertencessem, essas raivas ou outras coisas, mas vocês as olhassem se dissolver

sob seus olhos e sob o olho de sua consciência.
Em todo caso, não há o que culpar, ainda uma vez.

O importante é saber se esta raiva provoca, eu diria, uma ‘redução’ Vibratória ou não, a longo prazo.
Se não é o caso, absolutamente não é uma cristalização.

É uma colocação na Luz e, portanto, uma forma de descristalização de algo que havia sido, talvez, cristalizado e
que se elimina desta forma.

***

Questão: Bételgeuse vai se transformar em supernova e tornar-se um segundo sol? 
Então, caro amigo, Bételgeuse quer dizer «a casa».

É também «o ombro do Gigante».
É o lugar de domicílio, na constelação de Orion, dos Gigantes que construíram, há 320.000 anos, os Círculos

de Fogo dos Anciões.
Quando esses Gigantes partiram, eles juraram voltar para restabelecer a Luz original.

O primeiro impulso de supernova de Bételgeuse ocorreu muito precisamente em 15 de agosto do ano 2009,
no momento em que a Embarcação dos Annunaki, denominada Nibiru, foi caçada e banida aos confins desse



sistema solar.

Obviamente que Bételgeuse é a Luz que volta.
Bételgeuse terá passado, no momento em que a Luz chegar, atrás da estrela fixa da Constelação de Sagitário,

muito exatamente a 19º de Sagitário.

É uma profecia que havia sido dada por Orionis quando era encarnado como walk-in de Michel de Nostre
Dame ou Nostradamus.

Ele deu, muito precisamente, o retorno da Luz pela flecha de Sagitário.
Isso corresponde, inteiramente, à mitologia remota dos Gigantes e corresponde também como um dos

elementos do retorno da Luz.

Então, é claro, vai-se dizer que não é para imediatamente.
Eu lhes diria que pode ser a partir de hoje, mas que a influência das irradiações de Bételgeuse foi captada

pelos seus cientistas, certamente, uma vez que eles disseram que aquilo ia tornar-se uma supernova.
Se eles adivinharam, é por uma visão, obviamente.

Aquilo corresponde a modificações tangíveis das irradiações de Bételgeuse, e corresponde, efetivamente, a
modificações de seus céus extremamente importantes.

Mas Bételgeuse é apenas um dos elementos do retorno da Luz, uma vez que o que vai ser afetado
prioritariamente, e é já o caso, não é a Terra, mas o Sol, que é a retransmissão de muitas coisas.

O Sol, como sabem, é onde se encontram os seus corpos de Estado de Ser.

Cada Sol está ligado a outro Sol, que é o seu duplo ou o seu triplo, e o ‘duplo do Sol’ é o que se chama
de Hercobulus (Hercólubus), ou seja, também do que chamaram os cientistas, Nêmesis (a vingança ou a

estrela da morte) é o ‘gêmeo solar’ que volta no plano da eclíptica no qual giram os planetas.

Todos esses acontecimentos, a Luz de Bételgeuse que se transforma em supernova, a transformação do Sol
em ‘gigante vermelho’, a subida de Nêmesis pelo Sul dos planetas, aos confins do sistema solar, a chegada na
qual vocês estão agora, doravante, nas nuvens interestelares e o alinhamento com o Sol Central de todas as

galáxias que é Alcyone, a Fonte, tudo isso se produz de maneira concomitante, nesse momento mesmo.

Portanto, é claro, haverá modificações que são já visíveis no céu, como lhes disseram Anael e Uriel, eu creio.
Tudo isso é extremamente visível.

Tudo isso é observável.
Tudo isso é perceptível.

São o início das modificações que haviam sido assinaladas por São João ao nível dos céus, que vocês vivem
e, como se diz, ao vivo, não é?

É isso que vocês vivem.
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Então, agora que Bételgeuse dá esta Luz visível, e amanhã, em seis meses, pouco importa, uma vez que tudo
isso se produz nesse momento mesmo.

Está já aí.

A irradiação do Sol, e isso eu já disse, e outros lhes disseram, não é mais de modo algum a mesma.
Para os que tinham o hábito de olhar o Sol ou ao lado do Sol, antes, era amarelo, não é?

Agora, é branco.
É uma evidência, mesmo para os cientistas.

Tudo se modifica.

Então, Bételgeuse é um elemento da dinâmica cósmica, da dinâmica e do salto Dimensional da Consciência da
Terra e de vocês mesmos, que vivem nesse momento mesmo.

***

Questão: poderia nos falar de Osiris?

Agora, os personagens históricos, vou lhes responder em Verdade, isso não tem mais qualquer importância,
porque o que é importante, é que vocês são, vocês, em Vibração.

Que aquilo seja a realidade ou não, não tem qualquer importância em sua Vibração, porque aí, você entra no
domínio das Crenças e a Crença não pode fazê-los vibrar ao nível do Coração.

É uma adesão mental, ou emocional, ou kármica, em função de sua própria vivência, mas jamais aquilo abrirá a
porta do Coração.

Para nada serve querer identificar e nomear uma entidade, qualquer que seja.

Então, eu, eu sou Omraam Mikaël Aïvanhov, porque guardei esta denominação, mas sou unicamente Omraam
Mikaël Aïvanhov?

No limite, isso nada quer dizer.

Vocês devem transcender e superar o nome para penetrar a Vibração, porque a Vibração é Verdade,
contrariamente ao nome.

Hoje, retenham que o que é importante não é absolutamente a história.

Se alguém lhe diz que ele é Cristo, e então?
Você lhe responde que você também é Cristo.

Qual importância encontrar alguém de exterior a vocês?
São apenas dados da história que fazem girar as bicicletas.

A Verdade irá libertá-los, mas não a verdade do conhecimento, a Verdade da sua Vibração, porque, quando
vocês penetram a Vibração do Coração, quando vocês vivem o Fogo do Coração, tudo lhes aparece com
limpidez e, nesta limpidez, vocês nada têm a fazer com os dados históricos, porque os dados históricos da

Terra pertencem, desde 300.000 anos, a algo de falsificado.

Portanto, mesmo a memória de vidas passadas não tem qualquer sentido hoje.
É uma armadilha que os desvia (como dizia, eu creio, Um Amigo, que eu ouvi cuidadosamente) do ‘instante

presente’.
A Verdade está no presente.

A Verdade não é nem ontem, nem amanhã.

Os dados históricos não têm qualquer sentido, eles pertencem à falsificação.

Enquanto vocês concebem Cristo como exterior a vocês, não compreenderam a missão de Cristo.

Enquanto vocês consideram Miguel como um Arcanjo exterior a vocês, não compreenderam a Vibração de
Miguel.



Poder-se-ia descrever-lhes Miguel em todas as Dimensões.
Poder-se-ia descrever-lhes, como o fez, aliás, Steiner, eu creio, a missão de Miguel, mas será que, no entanto,
vocês vivem a integração da Energia de Miguel, como vocês a vivem agora através dos pontos dos triângulos

do Coração?
Não, absolutamente não.

O Conhecimento Interior não é o saber exterior.
O conhecimento exterior não é o Conhecimento, é um saber.

E o saber prende, sistematicamente, porque afasta do Coração.

A Verdade está no Coração e esta Verdade, quando vocês ali acedem pela Vibração, vocês têm acesso ao
Estado de Ser e têm acesso a todo o Universo.

E vou dizer-lhes, sinceramente, quando vocês estão na Vibração da Unidade, saber quem era Cristo ou Um
Amigo ou quem eu sou, eu mesmo, não tem qualquer espécie de importância.

Nós somos ‘modelos Vibratórios’, antes de qualquer coisa, e é isso que é essencial, para vocês, hoje.
E nada mais.

***

Questão: a atração para as imagens, como o cinema, pode obstruir as evoluções Vibratórias?

A imagem, retenham essa palavra, tudo o que é imagem, é da magia feita para desviá-los do que vocês são.

«O essencial é invisível para os olhos.»

O que vocês veem com os olhos leva-os inevitavelmente para a ilusão.

Os cinemas, o que vocês olham e que não é natural, como a caixa de imagens que chamam de televisão, nada
há de pior, porque vocês são seduzidos pela imagem.

E a imagem é ligada diretamente a zonas precisas no nível do cérebro, que é ligado ao ‘cérebro reptiliano’.

Há imagens que se incrustam no interior da cabeça, vocês chamam isso de publicidade, que vão conduzi-los a
uma sedução que não vem do Coração, que vem da noção de ‘prazer e desprazer’ e que está ligada à

falsificação.

Por conseguinte, sim, necessariamente, isso reduz o nível Vibratório.

Há coisas que são Vibratoriamente contraditórias e ao oposto uma da outra.
O que era possível há ainda dez anos não o é mais.

O seu nível Vibratório está em constante crescimento.
Portanto, vocês vão facilitar este crescimento Vibratório e de consciência ou vão se opor com seus

comportamentos?

Então, o ser humano tem tendência a manipular-se sozinho também e efetivamente a amar tudo o que o
manipula, porque tudo o que está fora é agradável.

Tudo o que está fora evita de se colocar as questões fundamentais.

Então, são desvios, seja o álcool, o tabaco, a caixa de imagens (tevê), o cinema, tudo o que vai arrastá-los
numa satisfação ‘imediata’, que não é uma satisfação espiritual, ou seja, que não é duradoura.

Essa satisfação chama, sistematicamente, a recomeçar para reencontrar a mesma emoção, o que não é o
caso com as Vibrações espirituais da Luz Adamantina que vocês vivem hoje.

Há um dado momento em que é necessário realmente fazer as escolhas.
Vocês não podem mais permanecer, como eu o disse há dois anos, com as nádegas entre duas cadeiras.

Quanto mais os dias passam, desde esse mês de dezembro, mais vocês devem ir firmemente,



com Abandono à Luz, mas, ao mesmo tempo, em algum lugar presente em sua cabeça, a determinação e a
visão de ‘aonde vocês vão’.

Porque, é claro, as ‘resistências’ de certa parte da humanidade são também resistências à Luz por medo, por
falta de informações, por rejeição da Luz, por medo de perder a personalidade.

Tudo isso é estritamente verídico.

Então, aqueles de vocês que têm as Vibrações da Coroa Radiante do Coração, não me digam que a Coroa
Radiante do Coração vai aumentar quando vocês olham as informações, não é?

Se não, há um problema.

Agora, eu repito, são vocês que fazem as suas escolhas.

Onde vocês querem ir?
De qualquer modo, as escolhas foram feitas.

Portanto, ou vocês ali vão facilmente, ou vocês ali vão cada vez mais dificilmente.
Mas irão, de qualquer modo.

***

Questão: quanto mais elevamos a consciência pelo acolhimento das Vibrações, mais participamos
das evoluções?

Então, aí, caro amigo, é uma evidência.
Tudo é Um.

Portanto, quando vocês se juntam à Vibração da Unidade, quando há cada vez mais seres que se aproximam
da Unidade, o conjunto do sistema se aproxima da Unidade.

É uma evidência.

Estamos bem além das imagens, ou seja, das egrégoras pesadas.
Vocês estão aqui em uma egrégora de Luz.

Quanto mais seres encontram a Unidade ou aproximam-se da Unidade, mais o conjunto do sistema se
translada para o alto.

É deste modo que, cada dia, há cada vez mais seres humanos que se abrem, mesmo sem colocarem as
palavras.

Talvez eles não saibam mesmo o que é um chakra, talvez eles jamais ouviram falar de Miguel ou de mim, mas,
de qualquer modo, eles ‘vivem’ a transformação.

É por isso que nós lhes dizemos, desde sempre, que o mais importante é a Vibração.
Só a Vibração conta, e quando vocês elevam sua Vibração, elevam a Vibração da Terra.

E sim, cabe a vocês sozinho, porque, se imitarem Cristo e se se tornarem Cristo, vocês se dão conta do que
fez Cristo, sozinho, pelo seu sacrifício.

Vocês têm a capacidade de fazer exatamente a mesma coisa, inteiramente e em Verdade.
Não é uma ilusão, é a estrita Verdade: se vocês elevam seu nível Vibratório, vão elevar o nível Vibratório do

que está ao redor de vocês.
Por conseguinte, esta elevação Vibratória, que se poderia qualificar de pessoal, é, de fato, coletiva,

imediatamente.
Porque, juntando-se à sua Unidade, vocês restabelecem a ‘comunicação Unitária’, onde tudo é Um,

inteiramente.

E, aliás, creio que vocês têm um encontro importante, nós o temos com vocês, no fim deste mês, com o
Arcanjo Miguel (ndr: 28 de fevereiro às 17h – 13h no horário de Brasília).

Aí vocês irão constatar o ‘salto quântico’ em uma outra escala.

***

Questão: o que é da evolução do mundo encantado e dos elfos?



Então, eles, são estabelecidos na própria Vibração Unitária deles.
Portanto, eles não têm evolução.

A Terra ascensiona, eles permanecerão sempre na Dimensão Unitária deles, que é um mundo específico que
nada tem a ver com o «mundo da consciência humana».

São Consciências que «evoluem» também, mas elas não têm que se transformar, porque já são unificadas.

São mundos que foram (como dizer?..., a expressão exata?) inseridos nesta realidade tridimensional pelos
Arcanjos e os Elohim, depois, justamente para evitar que este mundo se fechasse totalmente em si mesmo e,

finalmente, morresse.

A intervenção e o impulso dos Arcanjos, ou dos Elohim há 52.000 anos, sempre teve por vocação evitar (assim
como a partida dos Gigantes, há 320.000 anos, construindo os ‘hexágonos’ dos Círculos de Fogo), justamente,

que a Luz não se apagasse definitivamente, coisa que queriam, em sua grande loucura, os Arcontes.
O que é impossível, isto dito.

***

Questão: quais são os critérios que mostram que se contatou o corpo de Estado de Ser?

Tudo o que vocês vivem atualmente.
E tornou-se mais fácil, finalmente, ao invés de deixar esse corpo para juntar-se ao corpo de Estado de Ser,
como alguns humanos o viveram, reconstruí-lo (uma vez que o corpo de Estado de Ser, lembrem-se, é um

holograma. Ele pode estar presente em todas as Dimensões ao mesmo tempo).

É muito mais lógico, hoje, reconstruir, com as partículas Adamantinas, o corpo de Estado de Ser sobre a
estrutura desse corpo físico.

É exatamente o que vocês vivem pela Coroa Radiante do Coração, pela Coroa Radiante da cabeça e, para
alguns de vocês, pelo despertar da Kundalini.

Tudo isso corresponde, com os indicadores dos sons da alma, com as Vibrações em diferentes lugares e
os switches da consciência, como dizia Sri Aurobindo.

As passagens nos estados modificados da consciência estão ligadas à passagem no Estado de Ser.
Agora, enquanto o corpo de Estado de Ser não se juntou completamente pelo Sol (ainda que a comunicação

seja estabelecida, dado que o Sol foi liberado), enquanto vocês não forem, inteiramente, borboleta, vocês
estão entre os dois.

E vocês vão, cada vez mais, para a borboleta.
É o que acontece em suas modificações de estado de consciência e quando vocês não conseguem mais a

montar a bicicleta [mental].

Os neurônios não têm mais razão de ser.
Mas, é claro, vocês devem permanecer aqui até o final, a maior parte de vocês.

Nós temos necessidade de sua Luz sobre a Terra.
Isso foi explicado longamente pelo Arcanjo Miguel, já durante os Casamentos Celestes, e após.

***

Questão: isso explica que, quando sentimos partir no Sol, sentimo-nos trazido para o corpo?

Perfeitamente.
São idas e vindas.

Porque, se permanecessem bastante tempo na Vibração do Estado de Ser, no Sol, ou a viajar à esquerda, à
direita, vocês compreenderiam muito rapidamente que não têm mais qualquer razão para voltar.

Mas vocês têm uma ‘missão’ a realizar.

***



Questão: o processo de despertar da Kundalini é o mesmo que há trinta de anos?

Não, absolutamente não porque, desde mais ou menos quase 30 anos, desde agosto de 84, as Energias
retransmitidas pelo Sol Central, a irradiação azul desceu até vocês.

E, descendo até vocês, bem antes dos Casamentos Celestes, para os mais antigos, abriu e preparou o que se
chama de ‘canal mediano’, onde sobe a Kundalini quando ela se desperta.

A Kundalini, quando ela subia há várias décadas e desde tempos imemoráveis, queimava tudo, ao longo de
sua subida.

Ora aí, o trabalho foi feito pela Energia ‘descendente’.
Então, vocês podem chamar, de Shékina, de Shakti, de Espírito Santo, pouco importa as palavras, mas é esta

Energia que preparou, forrando o canal mediano do Sushumna de partículas Adamantinas e tendo
transformado esse canal Sushumna no que foi chamado de ‘canal do Éter’, preparando uma subida

da Kundalini muito mais fácil, porque a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o Canal do
Éter foram preparados, já desde quase 30 anos, pelos primeiros seres que se despertaram, mas sobretudo

desde os Casamentos Celestes, em 2009.

Portanto, as subidas da Kundalini, hoje, estritamente nada têm a ver com o que acontecia há trinta,
quarenta anos, ainda.

Além disso, não há uma Energia que sobe na Kundalini, há várias, há o Fogo da Terra, há o Fogo de Éter que
sobe e que desce, há a Coroa Radiante do Coração que leva também as Energias das partículas Adamantinas.

Portanto, é profundamente diferente.

Mas isso se manifesta, antes de tudo, por esta Vibração, por pressão, por dor no nível do sacro, sobretudo
quando estão deitados em cima, e por sensações de Fogo Interior.

É um Fogo que não queima, contrariamente ao Fogo da Kundalini, tal como foi descrito há trinta, quarenta
anos.

Isso pode dar calor, mas é o Fogo do Amor, é o Fogo do Coração que se manifesta.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Muito boas Vibrações, muito boas transformações e sigam o que acontece em vocês.
Sigam o impulso de suas almas para ir para mais simplicidade e mais Verdade.

Então, eu lhes digo até muito em breve.
E boa continuação e eu espero, e ainda uma vez, até muito em breve também.

Passem bem.
Até logo.

 

************

http://api.ning.com/files/jsqU1mHWkLg8ECf-Z1Ewcu7BAE5Q*AAHKHT06wwmi29K2uvfmpyXtb1v7DisdlyTi06N41Vo*GWCN5zTf8FeHvoLRZNTxiuL/000URIEL01.07.2012.JPG


Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=901

13 de fevereiro de 2011
(Publicado em 16 de fevereiro de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=901


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110219_-_ANAEL.mp3

~ O Jogo SOMBRA / LUZ ~~ O Jogo SOMBRA / LUZ ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês, essa noite, nesse
instante, no Amor e na Paz.

Eu venho, primeiramente, dar uma iluminação nova e suplementar sobre a ação da Luz em meio à sua
Consciência e, em um segundo momento, responder às suas perguntas, aos seus questionamentos

referentes, justamente, ao que eu vou desenvolver nesse primeiro momento.

***

A Luz Adamantina ou Luz Autêntica, nós lhes dissemos, é vertida sobre este mundo, sobre esta Terra, nos
seus Céus e, também, em meio mesmo às suas estruturas físicas, como sutis.

A Luz permite então um processo, na sua Consciência como na sociedade, de revelação.
Essa revelação é uma Iluminação que vem pôr fim a zonas de Sombra.

Existe então uma Iluminação, cada vez mais evidente e intensa, permitindo colocar na Luz, clarear, desvendar e
revelar o que, até agora, não parecia como evidente ou como visível ao olhar da sua consciência.

Esse desvendamento, pela Luz, de zonas de Sombra existindo, em vocês como sobre este mundo, já havia
começado, desde certo tempo, pela ação das ‘Núpcias Celestes’.

Mas, hoje e desde pouco tempo, esse processo toma um rumo novo, rumo novo permitindo evitar que a
Sombra não se dissimule, de novo, em outro lugar, ainda mais profundamente.

Assim, eu poderia dizer que a Sombra volta à superfície da sua consciência como deste mundo, permitindo
ser iluminada, ser reabsorvida e ser dissolvida e transmutada pela ação da Luz.

Isso ocorre em vocês, como em toda a parte.

ANAEL – 19 de fevereiro de 2011
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Convém então acolher essas zonas de Sombra, não como uma punição, não como uma culpa, e ainda menos
como erros, mas, bem mais, como a capacidade da Luz para redimir, para reorientar, o que a consciência

percebe.
É através desse trabalho que a passagem da dualidade, que a passagem da 3ª Dimensão dissociada para a 5ª

Dimensão, se realiza, para vocês como para a Terra.
É então um trabalho de iluminação, de ‘colocar na Luz’, em todos os sentidos desta expressão.

***

Esta colocação na Luz permite, justamente, a tomada de consciência lúcida, o desmascaramento e, enfim,
a transcendência dessas ditas zonas de Sombra.

Quer sejam em vocês ou no exterior de vocês, não há que julgar, não há que condenar, não há que agir porque
a ação da Luz se faz dela mesma a partir do momento em que o homem, ou a sociedade, ou o sistema,

qualquer que seja, aceitar ver as coisas tais como elas são e não mais como se acreditou que elas fossem.
Não há então, através disso, que manifestar quaisquer reações, mas apenas deixar se estabelecer a Luz,

acompanhando-a na ‘não ação’, no ser, mas, também e às vezes,no fazer.
Esse fazer não estando inscrito como ‘reação’, mas na ‘pró-ação’ operante e permitindo a revelação e

a instalação da Luz de maneira ainda mais evidente e ainda maior.
A Luz chama a Luz.

A Luz transcende a Sombra e é justamente desse ‘jogo Sombra / Luz’, novo para vocês, que resulta a realidade
da instalação da Unidade, a realidade da instalação da Verdade.

Deixem a Luz agir e iluminar, tornem-se vocês mesmos esta Luz, aceitando, na Unidade e na Verdade, não
mais ser a presa das suas próprias Sombras, aceitar olhá-las porque, olhando-as, com o olho como com

o Coração, vocês se tornam cada vez mais Transparentes, cada vez mais Luminosos, não dando qualquer
chance à Sombra de perdurar ou de persistir.

A Sombra não pede um trabalho, no sentido da liquidação, no sentido da reação, mas, bem mais, um trabalho
de transcendência, realizado pela própria Luz, realizado pelo seu olhar Luminoso, realizado pelo seu Coração
Luminoso, aceitando ver a Verdade de frente, sem qualquer noção de culpa, sem qualquer noção de remorso,
simplesmente como um ‘estado de fato’, simplesmente como o estabelecimento de um novo mundo, da sua

nova Verdade onde não há mais nada a esconder, onde não há mais nada a ocultar, onde há que se tornar,
cada vez mais, esta Luz que vocês recebem, tornar-se cada vez mais transparente, cada vez

mais verdadeiro e cada vez mais autêntico.

***

Portanto, a Luz vem iluminar, vem desvendar e revelar e principalmente modificar os mecanismos íntimos da
sua Consciência de seres Vibrantes a fim de retorná-la ao que ela é, a fim de restituí-los à Verdade que vocês

são.
É esse processo que vive, nesse momento, a Terra, assim como os sistemas e como a própria consciência do

Homem.
Obviamente, através desta ‘ação da Luz’, vários seres humanos apenas vão ver a Sombra, mas não a ação da

Luz que permite à Sombra se manifestar, não para reinar, mas, bem mais, para desaparecer.
Assim, segundo a qualidade do olhar humano, segundo a sua capacidade para ver na Verdade, ser-lhes-á

permitido tornar-se esta Luz ou então dar mais peso a essas Sombras.
Cabe a vocês definir, cabe a vocês se posicionar, cabe a vocês saber verdadeiramente o que vocês desejam

ser, o que vocês desejam se tornar e qual é o seu caminho.
O jogo da Luz será sempre, nesse mundo como em outros mundos, para reunir, para Unificar e para liberar,

para permitir a relação, a comunicação, o Amor e a Verdade, para reinar, na totalidade.
Somente a Sombra tinha necessidade de ser ocultada e mascarada a fim de poder estabelecer uma influência

contrária à Luz.

***

Hoje, a Sombra não pode mais agir assim porque a Sombra é revelada, porque a Sombra aparece ao olho da
Consciência humana, ao olho do Homem, ao olho da Terra.

Esse processo é uma forma de ‘entrega’, um processo de liberação total do que mantinha a Terra, como seus
habitantes, em certo confinamento, limitando a expressão da Consciência, a expressão da Alegria e o acesso à

multidimensionalidade, o acesso à Verdade.
 Hoje, mais do que nunca, vocês vão ser chamados, pela Luz, para deixar essas Sombras aparecerem.

Vocês não poderão mais mantê-las aprisionadas, mascaradas, aos outros como a vocês, porque elas se
eliminam se revelando, iluminadas pela Luz.



Há então apenas que acompanhar o movimento.
Não há que desejar seja o que for.

Não há que ter medo.
Há apenas, uma e outra vez, que ter confiança na Inteligência da Luz que está aí para desvendá-los, para

revelá-los a vocês mesmos, que não está aí, nem para fazer sofrer, nem para levá-los a um mundo de crenças,
mas, bem mais, para restabelecer a Verdade original da Consciência que é Liberdade e Eternidade.

Isso acontece sob os seus olhos.
Isso acontece em vocês no que lhes é permitido observar sobre esse mundo.

***

Então, cabe a vocês, a cada dia um pouco mais, estarem lúcidos quanto a esse processo de desvendamento e
de revelação.

Trata-se de uma colocação na Luz.
Trata-se do estabelecimento do Reino da Luz e da Realeza da Luz.

Existe nisso, em todos esses processos que se revelam, em vocês como no exterior de vocês, unicamente um
processo Unificante, um processo Unitário.

Certamente, aquele que for adotar uma visão não Unitária, uma visão privada de Luz, verá, ainda uma vez, o
jogo da dualidade e da Sombra que se aproveita do que não existe.

A Luz se estabelece, mas, ao se estabelecer, ela pode apenas afugentar, ela pode apenas eliminar, pela sua
presença, tudo o que permaneceu escondido, oculto, confinado e não revelado à sua própria Consciência.

Cabe a vocês aceitarem o que é revelado.
Cabe a vocês aceitarem esse desvendamento porque, em meio aos Mundos Unificados nos quais vocês
penetram, não há nada escondido, não há nada que permaneça em segredo porque tudo é evidência, tudo

é Verdade, tudo é Alegria.

***

Então, efetivamente, a Consciência do Homem a caminho da Luz pode, às vezes, hoje, ser impregnada de
hesitações, de procrastinações, de ver até mesmo medos.

 A Luz é o seu apoio.
A Luz é a sua força.

É do que vocês são constituídos, em Verdade, é graças a ela que se estabelece a Verdade do que vocês são
porque é graças a ela que vocês penetram na sua Morada de Eternidade.

Esse trabalho se realiza em vocês, e por toda a superfície deste mundo, como nos seus Céus.
Cabe a vocês permanecerem abertos ao que acontece e acolherem a revelação da Luz como uma graça,

como uma revelação total da Verdade.
A Sombra não pode mais se esconder porque a Verdade está aí.

As suas Sombras se esvaziam desta maneira.

***

Vocês atravessaram uma etapa.
A última Reversão ocorreu.

O ritual da boca permitiu, hoje, à Luz, iluminar os recantos, ainda não explorados, dos jogos que vocês jogaram
em meio a este mundo, constrangidos e forçados.

Não há tampouco que julgar porque o passado é letra morta.
Não há que condenar.

Há apenas que ser o autor e o espectador do que é representado, em vocês e ao redor de vocês.
Vocês são a Luz do mundo.

Vocês são a revelação da Luz.
É nesse sentido que, tendo permitido a ancoragem da Luz, tendo permitido à Luz se abundar, hoje, a Luz vem,
a vocês como ao exterior de vocês, para finalizar a sua ‘obra de revelação’ e permitir-lhes se estabelecer em
meio a uma Consciência nova, onde nenhuma Sombra pode persistir, existir ou se manifestar, onde ela será

apenas uma lembrança muito distante, algo que se desliga de vocês a fim de deixá-los resplandecer da
Verdade que vocês são.

Vocês têm apenas que aquiescer.
Eu falei longamente sobre o Abandono à Luz.

Eu falo hoje desta aquiescência à vontade da Luz, à vontade da Unidade, a fim de que o Reino dos Céus



estabeleça o seu reinado, sobre esta Terra, na sua nova Dimensão.

***

Todos vocês têm um caminho e um futuro que lhes são próprios.
O seu caminho não é o caminho do seu Irmão, mesmo vocês sendo constituídos da mesma Essência, da

mesma Vibração.
Os caminhos que vocês tomam jamais serão os mesmos porque eles lhes pertencem propriamente, mesmo

em meio à Unidade.
Não há então que julgar, que avaliar ou que pesar o caminho de um Irmão ou de uma Irmã, mas permitir-lhe

viver o seu caminho, com toda Liberdade, com toda serenidade e com toda Alegria.
Nesse sentido, vocês irão contribuir, uns e outros, pela sua ressonância conjunta de Luz, para fazer com que o
Reino dos Céus se estabeleça, sobre a Terra, cada vez mais rápido, cada vez mais facilmente, favorecendo

assim a última etapa da Terra.
 Vocês entraram, nesses tempos finais que não são o fim, mas bem o início de uma nova fase, de um novo

estado e de uma nova Consciência.
Isso acontece sob os seus olhos, na sua carne, na sua Consciência e nas suas estruturas sutis.

Existe então um fenômeno de ‘novo nascimento’, eu deveria dizer de renascimento, a vocês mesmos, bem
além de mortes e renascimentos deste mundo.

***

Vocês penetram as ‘esferas da Eternidade’, com toda lucidez.
Vocês têm então, simplesmente, que ali se estabelecer, deixando de lado o que não pertence a esses mundos

de Liberdade e de Unidade.
Nisso, vocês devem se desvencilhar do que não é Luz, não por um ato de ‘vontade’, não por um ato consciente
de ‘querer’, mas, bem mais, acolhendo a Luz, deixando-a se fusionar através de vocês, deixando-a se difundir,
deixando-a revesti-los, deixando-a vesti-los do que vocês são, em Verdade, ou seja, um corpo de Eternidade,

uma Consciência Livre, um corpo de Estado de Ser, uma Consciência Unificada.
Isso, vocês vivem, nesse momento mesmo, cada um, aí também, no seu ritmo, na sua própria frequência e na

sua própria cadência.
Cada um de vocês vive isso.

Vocês podem observar no mundo.
Vocês podem observar em vocês.

Vocês observam, com mais ou menos resistência, com os seus próximos.
É nesse sentido que não devem julgar.

É nesse sentido que devem colocar a sua ‘própria irradiação’, sem desejar, sem decidir pelo outro, sem
influenciar de outro modo senão pela própria Presença da sua própria Luz.

Assim, o Reino dos Céus se estabelece em meio a esta Terra, permitindo o reencontro tão esperado e
anunciado já pelo Arcanjo Miguel em 29 de setembro do seu ano passado (*).

Isso acontece sob os seus olhos, na sua Consciência, no Interior como no exterior.

***

Vocês têm que participar ativamente deste encontro novo, permitindo-lhes estabelecerem-se com cada vez
mais segurança, mais facilidade, em meio à sua Eternidade.

O antigo morre.
O que vocês foram não existe mais.

Vocês são o Homem e a Mulher novos.
Vocês são o Homem e a Mulher regenerados pela Luz que devem nascer, na totalidade, desta regeneração,

para a sua nova Presença, para a sua nova Verdade.
Isso acontece agora.

Agora é o único tempo que conta.
Agora é o único tempo que existe, permitindo-lhes liberá-los do peso do seu próprio passado como do peso

do passado da Terra, a fim de penetrarem, livres, na Luz que os penetra.
Isto opera em vocês a cada minuto.

Isso que vocês percebem como pontos de Vibração, como estados de Consciência, como Consciência
nova, em vocês como ao redor de vocês, confirma a realidade do que vocês vivem.

Obviamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não vivem essas transformações não irão se



Obviamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não vivem essas transformações não irão se
sentir referidos nem implicados pelo que acontece e, no entanto, eu lhes garanto que, pela sua própria
qualidade de irradiação, vocês servem, bem além das aparências, quaisquer que sejam as reações

contrárias à Luz podendo existir no seu ambiente como neste mundo.
Isso apenas contribui, definitivamente, para um único e mesmo objetivo que é a revelação da Luz e

a dissolução da Sombra.
A Sombra não pode mais estar fechada.

Ela é obrigada a ser iluminada, em vocês como ao redor de vocês.
Então, aí tampouco, não julguem.

Aí tampouco não condenem.
Contentem-se em irradiar, contentem-se em ser, em aquiescer à Luz e deixar as Sombras serem dissolvidas,

pela sua Luz, como pela Luz que se difunde sobre os seus Céus e sobre esta Terra.

***

A cada revelação da Luz, a cada evaporação da Sombra, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez
mais Conscientes, cada vez mais lúcidos e, principalmente, cada vez mais alegres.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os mundos da Luz, os mundos da densidade e da Sombra
não poderão, de modo algum, afetar o que vocês estão prestes a se tornar.

Aí também, há um conceito fundamental de confiança e de aceitação da Luz, bem além do ‘soltar’, evocando
uma etapa nova do Abandono à Luz que é mais um mecanismo de Realização da Luz, bem além da

revelação em curso.
Portanto, realizando a sua própria Luz, vocês se tornam o que vocês jamais cessaram de ser, de toda

Eternidade.
A oratória [‘parenthèse’], denominada falsificação, se extinguiria dela mesma na revelação do que vocês são.

Não há nada a fazer, nada a dissolver seja do que for.
A Luz faz por vocês.

É nesse sentido que, sob a influência da Onda Galáctica da Luz, sob a influência da irradiação solar e de
diferentes irradiações vindas de diferentes partes do que vocês denominam cosmos, há apenas que se deixar
penetrar, há apenas que se deixar transformar, há apenas que aceitar, há apenas que se tornar o que vocês

sempre foram.

***

Esse ‘despertar’, porque é um, se acompanha de uma grande Alegria desde o momento em que vocês
aceitam deixar esse despertar acontecer sem lutar, sem se opor, sem buscar compreender,

simplesmente aceitando viver o que é para viver, como um processo apenas mais do que natural porque é
isso que ele é.

E é assim que, em pouco tempo, vocês irão percebê-lo, a partir do momento em que tiverem aceitado vivê-lo,
na totalidade.

Dessa forma, mais nenhum medo poderá interferir com esse desvendamento do que vocês são.
Mais nenhuma Sombra poderá impor qualquer ‘ponto de vista’.

Somente a Luz irá reger e pautar o que vocês são, pela qualidade do Amor e da Vibração.
Vocês irão se estabelecer em meio à sua nova Dimensão de vida, sem qualquer dificuldade.

Para isso, convém também deixar morrer o que deve morrer: as ilusões das suas vidas passadas, as ilusões
anteriores, as ilusões do que permitiu vocês serem, até agora, em meio a este mundo, enquanto

personalidade.
Isso também deve ser transcendido e irradiado pelo Amor e pela Verdade da Luz.

Vocês têm apenas que efetuar este estado de Realização, de revelação, com facilidade.
Esta facilidade será procedente da Simplicidade, da Humildade também que vocês serão capazes de acolher
e de manifestar, em vocês como no exterior de vocês, a cada sopro, a cada encontro e a cada dia que vocês

viverem sobre este mundo.

***

Uma etapa suplementar (se tanto é que eu posso chamá-la assim) será realizada a partir do final deste mês.
Ela irá lhes permitir entrar em cheio em um mês rico: rico de revelações, rico de Luz, rico de transformações e

rico, se vocês desejarem, de Realização porque praticamente nada se opõe ao estabelecimento da Luz.
Somente algumas Sombras residuais, ligadas às ‘egrégoras’ (ditas coletivas ou de crenças coletivas) estão

ainda ativas em meio a este mundo.



A teia da Ilusão tem apenas alguns fios.
Esses fios, cabe a vocês deixá-los consumirem-se sozinhos, estabelecendo-se cada vez mais na sua própria

Verdade, na sua Realização e na sua revelação.
É a isso que o conjunto do Conclave Arcangélico e Eu mesmo convidamos vocês.

Nós os convidamos a serem realmente o que vocês são.
Nós os convidamos a deixarem instalar o ‘novo’, que é apenas o retorno do que vocês sempre foram e que

vocês até então, para alguns de vocês, tinham esquecido.
É claro, o mental irá vociferar que isso não é verdadeiro.

É claro, os restos de apego irão vociferar que vocês não podem viver sem esses apegos.
Mas isso não é verdadeiro.

A Luz é bem mais forte do que todos os apegos podendo existir em meio a este mundo falsificado como em
meio mesmo ao que vocês têm acreditado.

Nada pode se opor à Verdade da Beleza, à Beleza da Verdade.
É a isso que vocês estão prometidos, é a isso que vocês são chamados e é a isso que vocês irão responder,
nós estamos seguros disso, porque nós conhecemos a Beleza do que vem, porque nós conhecemos a Beleza

do que está estabelecido, agora, nos Planos mais etéreos nos quais vocês não estão ainda estabelecidos.
Resta, simplesmente, concretizar, na sua Dimensão, a instalação da Luz já realizada nos mundos mais etéreos,

nos mundos já Unificados.
É mais apenas questão de tempo, uma questão de distância moderada entre a Vibração final e a Vibração que

se alcança hoje.
Estão aí, Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, as poucas proposições referentes ao que

vocês vivem atualmente.
Se houver em vocês questionamentos em relação a isso, nós iremos então, juntos, tentar avançar sobre esta

Realização da Luz.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o termo pró-ação operante?

A pró-ação é uma ação que não resulta de qualquer reação fazendo-os sair da dualidade.
A pró-ação é, de algum modo, algo que vai ultrapassar a Luz, pela sua própria criação da Luz.

Não há então, propriamente falando, reação, mas, bem mais, uma ação concomitante ou precedente à ação da
Luz.

Ela consiste, não em projetar os seus desejos, mas em estabelecê-los, cada vez mais, em meio à sua própria
Luz a fim de criar, vocês mesmos, a sua própria ‘realidade da Luz’, não em reação a algo que era, não em

reação às Sombras iluminadas, mas, bem mais, manifestando, por aí, a sua própria Unidade que eu denomino
‘pró-ação operante’.

Ela não está então condicionada por qualquer reação.
Ela não está condicionada pela dualidade, ela não está condicionada pela Sombra, mas unicamente por uma

ação liberada e Livre, da Luz, contribuindo para a sua própria Realização.

***

Pergunta: como a nossa parte de Sombra vai se revelar para ser transcendida pela Luz?

Bem amado, as partes de Sombra são o que pode sobressair de vocês.
É o que vocês veem com um olhar ‘novo’ que não está mais separado da Fonte.

São as suas próprias ações, os seus próprios comportamentos, parecendo-lhes de repente como dissonantes
e não claros.

É então uma ‘colocação na Luz’.
É também uma aceitação das suas próprias Sombras, não para deixarem-nas viver, mas para deixarem-

nas transcender pela própria Luz.
É por vezes uma ação, que era para vocês algo corriqueiro que, de um dia para o outro, parece-lhes

como ineficaz, inadequado.
É a colocação na Luz desses comportamentos, dessas ações que não estavam, justamente, sob a influência

da Luz, mas sob a influência das suas próprias Sombras, permitindo assim colocar na Luz o que havia
necessidade de sê-lo.

Portanto, certos comportamentos, certos mecanismos de defesa presentes em meio à personalidade,
parecer-lhes-ão subitamente como ‘caducos’ ou como não tendo mais que serem acionados.

Isso irá lhes retirar um grande peso e irá contribuir para a sua Realização.



Não há que buscar essas Sombras, não há que trabalhar, no sentido que vocês entendem, sobre as suas
Sombras, porque elas imergem sozinhas.

Há apenas que acolher, do mesmo modo que a Luz.
Considerem-no como um escoamento porque é isso que é.

Não há que buscá-las.
Elas imergem sozinhas, atuando como por um processo de ‘decantação’ fazendo com que o mais leve suba e

que o mais pesado se escoe.

***

Pergunta: estar lúcido sobre a Luz, depois perder esta lucidez, faz parte desse processo?

Isso pode fazer parte, bem Amada.
Mas é outro processo que está trabalhando: não esqueça que a sua consciência fragmentada se extingue e

que a Consciência da Unidade se estabelece.
Isso passa também por momento em que vocês podem sentir como ‘desconectados’ da sua realidade comum

habitual.
Há momentos em que vocês estão plenamente lúcidos desta desconexão e momentos em que vocês estão,

literalmente, entre dois mundos.
Isso faz parte do processo de estabelecimento da Luz em meio a este mundo.

Então, sim, há, por esse processo e por essa tendência, às vezes, subidas e eliminações de Sombras, mas,
também, passagem de um estado de consciência a outro.

***

Pergunta: o abandono das nossas Sombras provoca o abandono da nossa personalidade?

Bem Amado, o próprio princípio da individualidade ou da personalidade é uma condição sine qua non da sua
presença em meio a este mundo falsificado.

O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos de funcionamento.
O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos mentais de regulação não tendo mais lugar em meio à

Unificação em via de estabelecimento.
A personalidade se transmuta.

Não se pode dizer que ela desaparece totalmente até o momento em que vocês não tiverem mais total
consciência desta personalidade, da sua vida encarnada, mas, naquele momento, vocês estarão em um estado
de Consciência profundamente diferente e vocês serão, de algum modo, passados inteiramente na sua nova

Consciência.
Mas, entretanto, esses processos intermitentes que vocês vivem, correspondem ao estabelecimento real

desse processo.
Enquanto vocês tiverem um pé sobre esse mundo, a personalidade vai estar presente, mesmo

transformada.
O que é diferente, são os ‘mecanismos de funcionamento’ desta personalidade onde, mesmo no seu nível, a

Sombra não pode mais se manifestar tranquilamente pelo próprio fato da presença da Luz.

***

Pergunta: é útil amar essas partes de Sombra para que elas desapareçam?

Bem Amada, não há qualquer diferença entre amar as suas Sombras e deixar a Luz agir sobre as suas
Sombras porque se trata do mesmo processo.

O Amor é Luz.
A palavra perdão é marcada pela noção de dualidade, da ação / reação.

Nós estamos, aqui, além da noção de perdão porque nós alcançamos o que é denominado a Graça, na sua
linguagem o Amor, na minha a Luz, porque se trata exatamente do mesmo processo e dos mesmos

mecanismos: Luz, Amor e Graça.

***

Pergunta: sentir-se percorrido por arrepios gelados está associado a uma presença ou à Luz?



Bem Amada, as proposições que você faz podem todas ser possíveis.
Pode ali haver presença, pode ali haver interação entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de personalidade

manifestando-se, para você, por esse estremecimento.
O estremecimento nem sempre é uma presença.

Ele corresponde por um mecanismo de ‘reação energética’, denominada emocional, antes de tudo, a
expressão deste emocional podendo bem ser também a passagem da personalidade ao Estado de Ser, ou

ainda a manifestação de uma presença.
O estremecimento, ele próprio, corresponde a um processo ativo de ‘escuta Vibratória’.

Esse processo de escuta Vibratória pode ser o reflexo de um número importante de coisas.
No que lhe diz respeito, esse processo de estremecimento corresponde à mudança de ‘estado de consciência’

e ela é própria de você.
Há algum tempo, Sri Aurobindo falou do fenômeno e do mecanismo de switch da Consciência.

Esse mecanismo de switch da Consciência pode se manifestar, e esse é o seu caso, desta maneira.
Mas isso não é uma regra.

***

Pergunta: as nossas emoções inconscientes fazem parte da nossa parte de Sombra?

Bem Amado, a maioria das emoções é consciente porque elas são uma ‘reação’ a algo.
Mas há, como você sinaliza, emoções ‘memoriais’ ligadas a vivências passadas.

Algumas delas, como fenômenos de aversão ou de medo, não encontram explicação satisfatória na
consciência da pessoa.

Neste caso, a ação da Luz será, também, fazer desaparecer o que pode ser denominado, como qualquer outra
emoção, as ‘partes de Sombra’.

***

Pergunta: sentir ao acordar emoções muito fortes, dor no coração, emoções ligadas a experiências
passadas ou a um sentimento de abandono, faz parte dos mesmos processos?

Sim.
Trata-se, aí também, de emersões qualificadas de emocionais memoriais.

Evidentemente, a ação da Luz será mais rápida pois não há ali luta consciente contra esse processo de
manifestação.

Aí está toda nuance a apreender, vocês que estão no caminho de Luz, é que, no modo de funcionamento da
personalidade, quando uma emoção desse tipo se manifestar, a personalidade vai buscar, literalmente, libertar-

se, por técnicas de acompanhamento, quaisquer que sejam, e então combater.
O processo que eu descrevo é profundamente diferente porque se trata de uma iluminação de zonas de

Sombra e esta iluminação, ela mesma, pela ação da Luz, é suficiente para fazer desaparecer essas partes de
Sombra.

Esta ação da Luz nada tem a ver com a ação da própria personalidade.
Em um caso há vontade, no outro caso há Abandono.

A dificuldade, eu diria, hoje, através do que eu digo, é que o ser humano, em meio à sua personalidade, tem
tendência a ‘reagir’ a um sofrimento, a uma emoção, a um problema, pelo mental, pela razão, pela lógica.

É então uma ação pessoal da própria personalidade no seu contexto de referência habitual e comum.
O que propõe, hoje, a Luz e a revelação da Luz, é totalmente diferente porque esse processo de ‘Realização
da Luz’ sugere e impõe, finalmente, que não há mais necessidade de reagir a uma Sombra, qualquer que

seja, mas, bem mais, deixar a Luz agir para dissolvê-la totalmente.
O ‘princípio de ação’ não tem estritamente nada a ver com a ação da própria personalidade em meio ao seu

contexto de referência habitual.

***

Pergunta: a necessidade de verbalizar as manifestações dessas zonas de Sombra é correta?

Bem Amada, para alguns, sim, para outros, não.
A verbalização não é a Luz, mas, entretanto, isso pode ser qualificado de Luz, em certos casos.



Ainda uma vez, qualquer que seja o mecanismo que vocês ativam, o mais importante é aquele que deixa agir
a Luz em vocês, mesmo se for preciso, para vocês, visualizar, falar, verbalizar ou expressar a dita ‘emoção’.

***

Pergunta: o que você recomenda quando se sente em um sofrimento intenso e que se tem a
impressão de ter necessidade de uma muleta?

Há então, para os seres cujas Lareiras de Luz estão abertas (uma, ao menos, dessas Lareiras), a capacidade
e, desta vez, pela vontade consciente, para dirigir a Luz sobre esta zona de sofrimento.

Este ato de ‘vontade pessoal’ não é oposto à Luz, nesse caso específico, mas compreenda também que a
ação da Inteligência da Luz ela mesma será, de qualquer modo, sempre mais potente, se tanto é que

podemos falar em termos de potência, do que a sua própria vontade pessoal.

***

Pergunta: qual é o equilíbrio entre o Abandono, o soltar e o fato de manter o sentido das
responsabilidades?

Bem Amada, o Abandono à Luz jamais será um abandono das suas responsabilidades, mas, bem mais,
uma transcendência das suas responsabilidades.

A partir do momento em que houver Abandono, real e total, à Luz, a Luz assume, na totalidade, a sua vida.
O que não quer dizer que vocês nada têm que fazer, mas que as suas ações serão elas mesmas

transcendidas pela ação da Luz.
Vocês irão para linhas de menor resistência e para as soluções mais eficazes.

Existem, contudo, situações em que o Abandono à Luz vai criar impulsos da alma e do Espírito para modificar
certas coisas.

Neste caso, caberá a vocês decidir o que fazer.
De maneira geral, e no levar de uma vida que não necessita de reajustes importantes ou essenciais, o fato de
estar Abandonado à Luz irá criar, na sua vida, as circunstâncias mais fáceis, mais fluidas que vocês possam

imaginar.
Obviamente, o mais frequente possível, se vocês forem capazes de se abandonar à Luz, isto agirá e ela agirá
sempre no sentido de uma ‘melhoria’, seja qual for o primeiro julgamento que vocês puderem fazer sobre uma
circunstância da sua vida, quer seja uma separação, quer seja uma partida ou uma mudança, seja o que for.
Mesmo se, em um primeiro momento vocês não perceberem a utilidade ou a finalidade, saibam que quanto

mais vocês estiverem abandonados à Luz, mais há, para vocês, uma ‘facilitação’, bem além da aparência e do
que poderia parecer-lhes como contrário à Luz.

Mas disso, vocês apenas podem se aperceber após certo período de tempo.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

************

(*) – ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article42a5.html

19 de fevereiro de 2011
(Publicado em 21 de fevereiro de 2011)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110219_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu fico muito contente de estar entre vocês, como de hábito. 
Eu lhes apresento, em primeiro lugar, todas as minhas Bênçãos e eu lhes agradeço por estarem aqui, em
Comunhão, todos juntos, e é sempre para mim (como sabem, para os que me conheceram, ou que me

conhecem hoje) uma Alegria muito grande mergulhar nas atmosferas desta humanidade. 
Então, se vocês tiverem perguntas, dar-me-á prazer em responder, por que, como sabem, é a minha maneira,
hoje, de tentar ajudá-los, na medida dos meus modestos meios, a fim de irem para mais Luz e autenticidade. 

Então, todas as minhas Bênçãos os acompanhem, desde já, e eu lhes dou a palavra.

***

Questão: os períodos de Sombra e de Luz são ligados exclusivamente ao Eu?

Então, caro amigo, houve, como sabem, uma grande passagem que se efetuou durante o fim do ano.
A Passagem do chakra da garganta corresponde à última Reversão, às primícias, de alguma forma, da sua

Ascensão. 
O Arcanjo URIEL, e outras pessoas, falaram da abertura da Boca.

As Partículas Adamantinas (a Luz, a verdadeira Luz), hoje, chegam em quantidade cada vez mais importante
sobre a Terra e, portanto, sobre vocês. 

O que acontece com esta Luz?
Ela vai iluminar o que tem necessidade de ser iluminado em vocês, o que vocês chamam, eu creio, de jogo da

Sombra e da Luz. 

O.M. AÏVANHOV - 19 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions
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É, de algum modo, uma iluminação potente que permite ao ego desembaraçar-se, pela ação da Luz,
contribuindo, portanto, de algum modo, ao Abandono à Luz, para fazê-los elevar o seu nível Vibratório. 
Então, obviamente, desde a Passagem da boca, desde esse período do mês de fevereiro, agora, e as

modificações que ocorrem na atmosfera geral da Terra, muitas coisas que tinham passado despercebidas, em
vocês, são às vezes iluminadas, de maneira mais intensa e de maneira mais violenta, de algum modo,

reorientando o caminho que lhes resta sobre esta Terra para mais Luz, para mais autenticidade, para mais
Verdade.

Então, sim, para alguns, isso pode ser extremamente «desestabilizador», ou seja, são iluminações, de certo
modo, novas. 

É necessário simplesmente deixar agir a Luz e compreender que o Jogo entre a Sombra e a Luz é uma
maneira, para a Luz, de desalojar, em vocês como também para a sociedade, onde muitas Consciências sobre

este planeta, mesmo sem terem imaginado o que acontece ou terem compreendido o que acontece, vivem
episódios de colocação na luz das zonas de Sombra. 

Esse mecanismo exterior, que vocês observam fisicamente, acontece, obviamente, também no interior de
vocês, na sua estrutura física, mas também, de maneira mais geral, nesse jogo entre a Sombra e a Luz.

É um período de iluminação intensa.
É um período de purificação intensa que, como sempre com a Luz verídica, Adamantina, obriga-os, de algum
modo (mas na condição de que vocês se abandonassem a esta obrigação), a irem para mais autenticidade,

para mais transparência e para mais honestidade, já com relação a você mesmo, Interiormente, mas também
ao conjunto do seu ambiente. 

Então, de acordo com o caminho que realizaram, de acordo com a estrada que percorreram, para alguns de
vocês, isso pode levar a retomadas em questões fundamentais e, para outros, isso acontece muito mais

facilmente. 
Recordem-se também de que o Arcanjo MIGUEL marcou encontro com vocês para um ‘salto quântico’,

extremamente importante, no fim de fevereiro (ndr: a partir de 28 de fevereiro às 17h00 – hora francesa),
porque o mês de março é um mês essencial na revelação da Luz, como vocês irão constatá-lo. 

Portanto, não é questão de tomar partido disso ou daquilo, mas, de algum modo, de deixar a Luz agir em si,
como no exterior de si. 

Hoje, é pedido para deixarem agir a Luz em vocês, para irem para mais transparência, simplicidade,
autenticidade, Ética, Integridade, se quiserem, por que isso é fundamental a fim de ajustarem-se

individualmente, como faz a Terra, aos fluxos e às ondas de Luz que se vertem do cosmos, do Sol e da própria
Terra.

Aí está o que vocês estão vivendo. 
Então, é claro, isso será mais ou menos fácil, de acordo com as resistências, de acordo com o ego que resta

para purificar, para pacificar, mas isso vai bem depressa, efetivamente.
Vocês todos constataram isso. 

Houve uma grande passagem que ocorreu.
Como eu denominei (no mês de outubro e novembro), o mês de dezembro seria o mês de delírio (yoyottage

de tuffe) máximo. 
Há os que cruzaram e outros que não cruzaram, mas, eu repito, vocês não têm que julgar nem o outro, nem

você mesmo, vocês têm que deixar trabalhar a Luz em vocês.

***

Questão: como estar na Alegria sabendo que todos os reinos são levados a desaparecer?

Caro amigo, o que você chama de desaparecimento?
Tal como você apresenta as coisas, é a lagarta quem fala, não é a borboleta. 

Nada há que desaparece.
Há uma transmutação da Vida para outro nível Vibratório. 

Apenas o medo do ego ou a visão da personalidade é que fala de tristeza, de desaparecimento. 
A partir do momento em que você elevar o nível Vibratório no seu Coração, há lugar apenas para a Alegria, pois

o que vem é o retorno da Luz e o verdadeiro Nascimento e não o nascimento e a morte e a reencarnação
neste mundo. 

Portanto, é o mental quem diz como estar na Alegria, pois, se o mental não trabalhar, se você deixar aparecer,
nascer e se desenvolver a Vibração do Coração, a Consciência torna-se Vibratória e a Consciência torna-

se Alegria. 
Não é algo que vai se impor do exterior. 

A Alegria não é uma emoção, é um estado transcendente que vivemos quando aquiescemos à Luz e quando
aceitamos deixar a Luz se estabelecer em nós. 

Portanto, não há que se colocar a questão de como estar na Alegria, pois, a partir do momento em que não
houver Alegria, isso quer dizer que o Coração não está ativado à sua nova Vibração.

Porque a Alegria se estabelece sozinha, assim que a Vibração do Coração passa a uma oitava Vibratória



que o conecta, de algum modo, com a Unidade. 
A Unidade é Alegria.

A Dualidade é sofrimento e isso é inegável e inexorável. 
Portanto, se houver sofrimento, isso significa simplesmente que há resistência à Luz e e que há Dualidade.

O sofrimento não existe na Unidade.
Nos mundos Unificados, não há qualquer lugar para o sofrimento.

O sofrimento é parte integrante da falsificação deste mundo, nada mais, à qual, obviamente, todos nós
aderimos quando éramos vivos. 

Mas, hoje, é uma mudança de ‘ponto de vista’.
Não é uma mudança mental, é uma mudança Vibratória e a Alegria se estabelece por si, logo que você penetra

o espaço sagrado do seu Coração. 
No ano passado, eu falei longamente (aliás, o que eu falei também durante a minha vida) da diferença entre

a lagarta e a borboleta, mas, hoje, não podemos nos colocar a questão da Alegria. 
Há duas maneiras de ver a partida de um ser humano.

A maneira da lagarta é dizer: «ele desaparece e, portanto, estou triste».
A maneira da borboleta é dizer: «ele se eleva na Luz e é liberado».

E é o mesmo mecanismo que ocorre, no entanto. 
Mas, em um caso, é a Consciência Dual que se exprime e, no outro caso, é a Consciência Unitária.

Toda a diferença, hoje, está aí. 
Enquanto vocês permanecerem na Dualidade, há sofrimento.
Enquanto vocês permanecerem na Dualidade, há oposição. 

Se vocês forem para a Unidade, há Vibração, há Alegria.
Não é algo que se decide com a cabeça, é uma decisão do Coração.

O problema de muitos seres humanos, hoje, é que eles pensam com o Coração na cabeça. 
Então, eles falam de belos conceitos, eles vão empregar a palavra Amor, mas é o amor do mental, não é a

mesma coisa que o verdadeiro Amor da Unidade, espiritual, que é uma Vibração e uma Consciência.
Isso nada tem a ver com regras morais, regras de condução ou de adesão a crenças, sejam elas quais forem. 

O acesso Vibratório à Unidade é uma Liberação.
É o acesso à Alegria Interior, mas a Alegria Interior não é decretada com a cabeça, ela é decretada quando o

caminho Interior faz cessar todas as resistências e toda atividade mental. 
Enquanto restar atividade mental, enquanto a bicicleta continuar a girar, vocês não podem se estabelecer na

Unidade, é matemático.
Não é uma visão da mente, é um mecanismo Vibratório e um mecanismo de Consciência.

Vocês não podem escapar a isso, a única porta de saída é o Coração. 
Em outro lugar, não há porta de saída, sejam quais forem os conhecimentos esotéricos, sejam quais forem os

conhecimentos espirituais, sejam quais forem os conhecimentos científicos.
Os conhecimentos de nada servem para penetrar no Coração.

***

Questão: eu pensava que era a luz falsificada que era irradiada. O que é?

Mas não mais, agora.
Desde os Casamentos Celestes, as Partículas Adamantinas são onipresentes.

Há agregação, no nível das estruturas, das Partículas Adamantinas. 
Assim que o ego se apaga, naquele momento, há realmente uma transmutação que ocorre pelas Partículas

Adamantinas, pela verdadeira Luz. 
Portanto, não irradiamos a luz falsificada, a partir do momento em que estivermos abandonado à Luz.

Não é mais, de modo algum, o mesmo referencial. 
A luz falsificada vai utilizar o mental, vai utilizar as emoções, vai utilizar o próprio princípio da Dualidade que é o

princípio de atração e repulsão, o karma (se preferirem: ação/reação). 
A Luz Unitária é a Luz da Graça.

Ela é Plenitude e é Alegria. 
Portanto, é muito fácil de fazer a diferença entre uma irradiação da luz falsificada e a irradiação da Unidade.

Em um caso, há Alegria.
No outro caso, não há Alegria. 

E a Alegria não é uma criação do mental, é um estado Vibratório. 



Mas isso é muito bom, não há que culpar, ou seja, através do que você exprime, você vê claramente onde se
situa a nuance e não é uma nuance, é uma diferença, eu diria, importante, entre estar na Verdade e estar

na Crença. 
A Verdade é a Luz Unitária, não são as Crenças, sejam elas quais forem. 

Viver um estado Interior Vibratório do Coração, através do Fogo do Coração, através da Vibração das três
Lareiras, através da Cruz da Redenção da cabeça, é uma Verdade ligada à ação da Luz Vibral.
É totalmente diferente, até mesmo, da percepção, eu diria, da Energia Etérea nos meridianos.

É totalmente independente de qualquer emoção ou de qualquer energia emocional.
É por isso (e creio que alguns falaram, como UM AMIGO e outros, dessa palavra, Vibração, que é capital): há

Vibração ou não há Vibração.
E a Vibração é a Alegria.

Se a Vibração nascer, então a Alegria nasce.

***

Questão: ao que correspondem três luzes que eu vejo perto de um carvalho onde eu medito?

Então aí, cara amiga, primeiramente, eu não sou arboricultor, não é?
Em segundo lugar, eu não estou sob a sua árvore, mas o que eu posso dizer é que, a partir do momento em

que você entra em um estado, como você disse, de meditação (de alinhamento, de oração, de coerência
Interior, ponham as palavras que quiserem, isso não tem qualquer importância), mas quando você conecta com
a Vibração, que sente o que se alinha em você e o que se desperta nesse processo de alinhamento, você se

torna muito mais sensível às coisas invisíveis e, em particular, à Luz. 
Foi dito que há uma diferença essencial entre a luz astral (voltando à pergunta anterior), que é a luz falsificada

(onde a luz está no exterior) e a Luz Unitária (onde a Luz não está no exterior): é o objeto que é luminoso, em si
mesmo, no Interior. 

Houve ensinamentos importantes, não faz muito tempo, eu creio, de NO EYES, uma das Estrelas, que lhes
falou da Visão do Coração. 

A visão do ego é uma visão fragmentada, ou seja, ela os faz vislumbrar uma diferença fundamental entre vocês,
o sujeito, e o objeto. 

Quando vocês entram na Consciência Unitária, no alinhamento, na Vibração do Fogo do Coração, na Vibração
do sacro, da cabeça, da Cruz da Redenção, em suma, quando vocês se alinham, o que acontece?

Vocês penetram em espaços de percepção inteiramente novos, onde a distância entre o sujeito e o objeto, no
caso você e a árvore, tende a desaparecer e, naquele momento, neste estado que se aproxima da Consciência
dita Unitária, na Graça, vocês começam a perceber, de maneira completamente real, as Partículas Adamantinas

e as outras Dimensões. 
Muitos de vocês começam a perceber os contatos Vibratórios com outras realidades, com os Anjos

Guardiões. 
Muitos de vocês, sobre a Terra, foram operados pelos Vegalianos que intervieram, de maneira «telepática»,

mas pelo seu funcionamento Unificado. 
Portanto, vocês descobrem funcionamentos da Unificação que nada têm a ver, obviamente, com processos

exteriorizados.
É pela sua Consciência Interior que vocês têm acesso à interioridade, à sua Interioridade, como à nova

Interioridade da Terra que se manifesta, efetivamente, por Luzes. 
Então, há quem vai ver Luzes ao redor de árvores, outros que vão ver Presenças diversas e variadas. 

Lembrem-se de que as presenças astrais provocam emoções, arrepios, mas de que a Luz Vibral os faz ver
coisas que não podiam ver antes, onde a Luz vem do Interior.

Isso é capital e essencial.
A diferença é essencial.

***

Questão: é melhor prosseguir com os nossos projetos? O que fazer?
Então, caros amigos, o caminho de cada um é diferente. 

Há quem hoje tem necessidade, porque sentem o impulso de estar no ser e outros que sentem ainda o
impulso de fazer. 

Não há seres que estão melhor posicionados do que outros.
Algumas Consciências têm necessidade, hoje, de estar no ser e se retiram do fazer.

Outros têm necessidade de prosseguir no fazer. 
A finalidade é a mesma, o importante é seguir o impulso da alma quando ele chega. 

E recordem de uma coisa: se vocês estiverem, sem sabê-lo, em uma forma de Dualidade, tudo será difícil, as



E recordem de uma coisa: se vocês estiverem, sem sabê-lo, em uma forma de Dualidade, tudo será difícil, as
coisas não irão ocorrer, as coisas manifestam a ação/reação, a atração/repulsão, a dificuldade, e, como vocês

dizem, vocês remam ou pedalam na bicicleta, ou seja, o mental se torna ativado. 
Enquanto que, quando vocês estão no caminho correto, as coisas se tornam fáceis e extremamente fáceis. 

A Unidade provoca e implica na facilidade. 
Muitos de vocês, sobre a Terra, têm impulsos novos, tinham-se lançado, há algum tempo, em um projeto e,

depois, de repente, este projeto não existe mais, porque a Inteligência da Luz fez tomar Consciência de que
este projeto, que havia sido talvez determinado a um dado momento, não tem mais razão de ser.

Ele permitiu compreender algo. 
Portanto, é a vocês que cabe colocar-se esta questão. 

As coisas que são ligadas à Unidade, seja no ser ou no fazer, acontecem muito facilmente, sem resistência,
sem dificuldade e na Alegria. 

Se, hoje, pela ação da Luz, das Partículas Adamantinas, as coisas se tornarem difíceis, pesadas, penosas, se
a Alegria se afastar, se o questionamento estiver muito presente, então, é necessário seguir o impulso da

alma. 
Então, eu sei que, para alguns, não é fácil, porque há, como dizer..., compromissos (morais, afetivos,

financeiros), mas vou lhes dizer algo: a Luz não se importa com isso, ela os quer inteiramente. 
Vocês estão nos tempos ultra-reduzidos.

Então, vocês, seres humanos, quando houver uma mudança de programa, olhem: a mudança de programa é
fácil ou difícil? 

Não levem em conta as contingências ou as obrigações morais, sociais, afetivas, financeiras.
Tenham em conta unicamente a Vibração do seu Coração, pois vocês são obrigados a se ajustarem e a se
adaptarem ao que acontece, de maneira extremamente intensa agora, há vários meses, que é a chegada da

Luz. 
E esta chegada é maciça e é exponencial e vai levá-los, cada vez mais, em modos de percepção, em modos

de vida que nada mais têm a ver com o que vocês haviam ainda projetado há um ano ou há dois anos. 
Portanto, sigam o caminho da simplicidade e da facilidade. 

A Luz é facilitadora.
Se manifestarem em vocês resistências e oposições, é para que vocês as vejam e para que vocês adaptem, o
mais exatamente possível, o seu alinhamento da Luz, a aglomeração das Partículas Adamantinas ao que está

acontecendo sobre a Terra. 
Então, obviamente, os que permanecerem nos esquemas antigos, o que eles vão fazer?

Eles vão pisar.
Vão dizer-lhes: «você é um canalha, você abandona» tal pessoa ou tal outra pessoa, mas nós já tínhamos

falado disso, há muito tempo. 
Eram as duas humanidades. 

O que vocês podem ali fazer se alguém ao redor de vocês recusar a Unidade ou recusar a Luz?
Vocês não podem dirigir o destino de ninguém, podem apenas estar na sua irradiação.

E se a sua irradiação de Luz autêntica não for aceita ou reconhecida, o que vocês vão fazer? 
Todos vocês estão frente a essas escolhas, atualmente, de uma maneira ou de outra, e vocês ali estão cada

vez mais frequentemente. 
E não é um jogo da Sombra e da Luz, é o estabelecimento da Luz que mostra as Sombras. 

O objetivo, há dois anos, não é o objetivo de hoje. 
O fazer que foi posto em balanço há dois anos permitiu aproximar-se deste instante presente.

Não há erro de percurso, não há falsa orientação.
Há simplesmente experiências que foram efetuadas para chegar a esse momento preciso que é o momento da

escolha.
E vocês vivem tudo isso, em diferentes etapas.

Seja para as relações que vocês criaram, seja para livrá-los, liberá-los de uma situação, de um ser, etc., etc.. 
Vocês não podem reivindicar a Luz e forçar a Luz, não é possível. 

Então sim, às vezes, é doloroso, mas o que é que se libera depois? 
Recordem-se de que a Luz não duvida.

Quando a dúvida se exprime, é o mental e unicamente o mental, pois as pequenas bicicletas têm tendência a
querer surgir, nesses períodos em que a Luz é muito forte. 

Então, o que faz a pequena bicicleta?
Ela vai fazê-los duvidar, duvidar de vocês, duvidar das suas decisões e até mesmo duvidar da sua própria Luz. 
Mas se vocês deixarem desabrochar, como é o caso para muitos também, cada vez mais a Luz, o seu caminho

será um caminho de Verdade, de simplicidade e de Alegria total.
Não pode ser de outro modo.

***



Questão: quando se medita sobre o Coração, ao que corresponde o fato de ter a cabeça que parte à
frente e de perder consciência?

Isso corresponde a modificações, efetivamente, do estado de Consciência.
A Vibração do Estado de Ser, como hoje vocês sabem, está chegando para vocês. 

Vocês são bolsas de Partículas Adamantinas, cada vez maiores, cada vez mais luminosas e, por vezes, a
Consciência fragmentada do ego, a Consciência do Eu, é obrigada a ser apagada, a desaparecer diante da

potência da Luz. 
É exatamente o que acontece, ou seja, a Luz tem necessidade, para ainda mais se desenhar, materializar, de
algum modo, o Corpo de Estado de Ser, de que a Consciência do ego desapareça, de maneira temporária. 

Portanto, não tenham escrúpulo ou sentimento de culpa se vocês desmaiarem, literalmente, durante o trabalho
de alinhamento no Coração ou na Cruz da Redenção.

Para alguns de vocês, é estritamente normal, o trabalho acontece, de qualquer modo, e acontece mais
facilmente sem vocês.

***

Questão: é importante conhecer o nome espiritual e o seu significado?
Além do significado, ele tem Vibração.

Portanto, o mais importante é a Vibração, não é o significado. 
É o mental que sempre quer um significado, mas a Vibração é portadora, em si mesma, de um sentido.

Este sentido está além do significado, porque é um sentido Vibratório. 
Então, obviamente, vocês têm nomes.

Se eu tomar, por exemplo, alguém que se chama Velgan, nesse nome, obviamente, encontra-
se Vega da Lyra. 

Agora, há nomes, outros nomes, que são os seus nomes, espirituais, Vibratórios, da sua origem estelar ou da
sua Essência estelar. 

Em alguns casos, pode-se encontrar a Vibração comum a tal ou tal sistema solar e, às vezes, não.
Portanto, não há que procurar mentalmente, há, sobretudo que se impregnar Vibratoriamente. 

As palavras são sempre portadoras de males e de doenças, nesta humanidade, porque, além da 3ª Dimensão,
não há palavras, há Vibrações diretas emitidas pelo Coração ou pelo cérebro, para os que estão na 3ª

Dimensão Unificada. 
E o sentido não é o significado, porque o significado está sempre sujeito à interpretação, e quem é que

interpreta?
É a cabeça e o mental, jamais o Coração.

O Coração se nutre da Vibração e o Coração é Conhecimento direto, ele não tem necessidade
de interpretação, ele não tem necessidade de símbolo, ele não tem necessidade de construção.

Portanto, através de um nome que lhe for dado por um mensageiro, ele deve Vibrar no Interior de você e é o
seu nome, antes de ser um significado.

É o sentido da sua Presença e do que você é.

***

Questão: há uma gradação na abertura do Coração?

Completamente, cara amiga.
Em qualquer processo, há uma gradação. 

Isso foi descrito nos escritos Védicos antigos.
Vocês não passam da tristeza da Dualidade ao Maha Samadhi, de repente. 
Há etapas Vibratórias de integração da Luz e de integração da Consciência. 

Então, obviamente, há uma diferença fundamental entre sentir o chakra do Coração, sentir a Coroa Radiante do
Coração ou sentir o Triângulo do Coração. 

Da mesma maneira, no nível da Consciência ou mesmo dos sons que vocês percebem nos ouvidos, há sete
patamares Vibratórios. 

Alguns seres vão, imediatamente, do primeiro ao sétimo, mas, na maioria das vezes, vocês vão de nível em
nível. 

Vocês voltam a descer também de nível, o tempo de integrar e de voltar a subir para outro nível. 
É a mesma coisa para a Alegria Interior, não há uma Alegria Interior.



De acordo com a qualidade da Vibração do Coração, vocês vão passar de um estado de satisfação, digamos,
até estados de Alegria intensa, até ao Maha Samadhi, ou seja, a capacidade para se fundir na ausência total

de diferença entre vocês e o resto do Universo. 
É o que eu fazia todas as manhãs, na minha vida, quando eu ia meditar no Sol. 

Hoje, vocês podem fazê-lo não importa quando, mas não é dito que vocês iriam chegar, de um instante para o
outro, da sua Consciência egotista a esse Maha Samadhi, por que tudo isso se instaura no ritmo que lhes é

próprio. 
Portanto, alguns seres, sim, vão sentir, por momentos, a Coroa Radiante do Coração, mas eles não vivem

necessariamente o Fogo do Coração e não vivem necessariamente a Alegria Interior mais pura, porque tudo
isso se instala, justamente, em função da capacidade das zonas de Sombra do ego para deixarem-se irradiar

pela Luz Vibral. 
Então, cada um vai no seu ritmo, mas, quando vocês estiverem realmente no Fogo do Coração, no Triângulo da

Reunificação das três Lareiras, vocês vão chegar a experimentar, cada vez mais facilmente, os estados
Interiores de Alegria. 

Mas, aí também, é necessário diferenciar entre o ser e o fazer, porque assim que vocês entram no fazer, vocês
perdem, obviamente, a intensidade da Unidade e da Alegria Interior. 

A Alegria Interior, alguns místicos tentaram conservá-la durante a vida toda, como, por exemplo, UM AMIGO.
Há outros, como eu, que éramos obrigados, todas as manhãs, a reviver este estado, para poder dele se
beneficiar e fazer dele se beneficiarem, ao máximo, os seres que eu frequentava e que me frequentava. 

Portanto, aí também, vocês não podem manter o Maha Samadhi e continuar a guiar um automóvel, isso seria
extremamente perigoso.
É necessário escolher. 

Alguns seres têm capacidades maiores para voltarem a mergulhar na Vibração da Unidade e para irem cada
vez mais profundamente.

E, depois, há seres que não têm ainda a autorização para acederem a esse Maha Samadhi nem para viajarem
nas estrelas, sem isso, nós não os recuperaríamos sobre Terra, não é?

E o momento não chegou completamente de partir, disso vocês sabem, porque vocês estão aí para irradiar a
Luz e as Partículas Adamantinas que estão com vocês, agora.

***

Questão: a FONTE havia previsto a falsificação pelos Arcontes?

Na medida em que o tempo não existe, nos mundos Unificados, a falsificação era, de início, uma experiência
de Criação sobre uma Criação pré-existente. 

Mas, bem depressa, apareceu (quando digo bem depressa, é uma noção Vibratória e não temporal) que esta
noção de falsificação privava as Consciências da sua liberdade multidimensional e que, pouco a pouco,

aparecia um processo que foi descrito perfeitamente e que vocês vivem, hoje, sobre a Terra, para a grande
maioria dos humanos, que é o próprio esquecimento da dimensão do Espírito do homem e da dimensão

espiritual do Ser e da Vida. 
Aí está porque a falsificação foi chamada assim, em seguida. 

O princípio de ruptura da FONTE era uma experiência, no início, certamente um pouco forçada, mas que
precisou, como toda Criação, deixar uma evolução se fazer. 

Ora, não houve evolução, houve confinamento, houve privação, houve sofrimento. 
Não se esqueçam de que todas as leis físicas que existem sobre este mundo e sobre todos os mundos

falsificados, absolutamente não existem nos mundos Unificados.
O sofrimento não existe.

No Corpo de Estado de Ser não há nem início nem fim, nem nascimento nem morte.
Há apenas acesso ao conjunto da Criação e ao conjunto das possibilidades criadoras de uma Consciência

Livre, o que não é o caso quando vocês estão fechados nesse mundo. 
Os ensinamentos sagrados da Índia falaram da Maya, da ilusão.

É a estrita Verdade.
Mas a ilusão tornou-se palpável e tangível porque o acesso ao que está além da ilusão lhes foi fechado.

Ele se reabriu desde 1984, reforçou-se no nível da abertura desde os Casamentos Celestes.

***

Questão: pontos sentidos na parte da frente e na parte traseira do Coração são resistências à Luz ou
podem ser o reflexo da aproximação de outro ser?

Caro amigo, tudo o que se manifesta, no nível físico, não é uma cristalização, hoje. 



Os pontos de Vibração nas costas e na frente correspondem à ativação dos seis pontos que deu o Mestre
RAM, há algum tempo, que é a ativação da Coroa Radiante do Coração em um nível que jamais foi vivido. 

Sem fazer trocadilho, pode-se dizer que as asas crescem também nas costas, portanto, não são resistências. 
As resistências, e nós já dissemos isso em dezembro e agora no início deste ano, exprimem-se no

nível psicológico. 
Uma dor no corpo, no nível do Coração ou da cabeça, não é uma resistência, é uma abertura, é uma colocação

na Luz. 
As resistências, para os seres despertos, manifestam-se especialmente no nível psicológico.

A dificuldade para deixar um modo de funcionamento antigo, a dificuldade para mudar de capacidade, isso, são
resistências à Luz. 

Mas o que o corpo manifesta, hoje, geralmente, ou seja, quase todo o tempo, está associado justamente a
essas ativações da Consciência nova.

Vocês estão um pouco apertados, digamos, mas não são resistências, muito pelo contrário.

***

Questão: ao que corresponde a sensação de levar uma coroa sobre a cabeça?

É a Coroação.
É a ativação do 7º chakra, é a ativação dos quatro Cavaleiros da Cruz da Redenção com o ponto ER central. 

Haverá muitos chamados, dizia São João.
Os eleitos são os que foram capazes, e que serão capazes, cada vez mais, de fazer a alquimia da Vibração da

Coroa da cabeça com a Vibração da Coroa do Coração.
É o que está ocorrendo.

E já desde as primeiras irradiações de Sirius, ou seja, da descida do Espírito Santo, desde agosto de 1984, os
seres viveram a Coroação da cabeça, mas não no nível daquele que vocês vivem hoje, porque os diferentes

pontos desdobraram-se. 
A falsificação do 3º olho terminou, o confinamento no nível do 3º olho terminou, é por isso que vocês

sentem uma Coroa e os pontos de Vibração que estão ligados ao que foi denominado Estrelas de Maria, que
são, de fato, as doze virtudes do DNA espiritual.

***

Questão: ao que correspondem sensações de vertigens quando mudamos de posição?

Mas simplesmente porque a Terra oscila.
A Terra se move cada vez mais, ela oscila sobre o seu eixo.

Portanto, é normal que vocês também oscilem um pouco nas mudanças de posição e às vezes, de repente,
quando andam ou estão deitados, mesmo sem mudarem de posição, há como algo que se move.

Mas isso se move realmente.

***

Questão: como ajudar aqueles que não chegam a viver as mudanças atuais?

Mas nem todos vivem as mudanças, cara amiga.
Há seres que são refratários às mudanças, porque há o medo, porque há a incompreensão e porque há

também certa forma de ‘peso’ da Consciência que não está ainda desperta. 
Então, é necessário continuarem otimistas, por que «os primeiros serão os últimos», não é? e «os últimos

serão os primeiros». 
Agora, a título pessoal, eu sei que isso pode causar problemas, por exemplo, nas famílias, em um casal, onde

há um que evolui e o outro que não se move. 
O que vocês podem fazer?

Vocês podem apenas serem vocês mesmos na Vibração e oferecerem a Vibração. 
Vocês não podem estar de modo algum na vontade pessoal de mudar seja o que for porque, naquele

momento, vocês próprios voltam a descer na Dualidade. 
E com que direito vocês vão querer que alguém vá para onde ele não quer ir? 

Há seres que recusam a Luz, ainda hoje, sobre a Terra.
É a experiência e é também a liberdade deles.



Vocês não podem forçar ninguém, vocês podem apenas propor. 
Então, há seres que vão dizer: «eu quero, eu quero, eu quero».

Justamente, não é necessário querer. 
São talvez seres que estão demasiadamente na vontade. 

Eu não falo daqueles que recusam a Luz, mas dos que querem a Luz e que não vivem a Luz.
Onde está o problema?

Vem da Luz?
Não. 

A Luz da Unidade não é uma vontade, é um Abandono. 
Mas, enquanto se estiver na vontade, não se pode viver o Abandono à Luz, inteiramente.

É tão simples assim. 
Portanto, há vários casos.

Há seres que recusam a Luz por medo, por incompreensão, ou por qualquer outra razão e que irão recusar até
o final, por que preferem permanecer na ilusão.

E é a liberdade mais estrita deles. 
Há seres que estão em um processo espiritual, mas ligado a Crenças, ligado a esquemas de funcionamento

que são totalmente opostos ao Abandono à Luz.
A estes, tampouco, vocês nada podem fazer.

Vocês podem apenas estar vocês mesmos na Luz, no alinhamento, na sua Presença a si mesmos e talvez,
por simpatia, por sintonia, eles vão se abrir. 

Há seres que recusam a Luz, ainda hoje, que dizem e que podem dizer: «como é que conta tolices, esse
velho», e que, de um dia para o outro, vão se abrir, por que a abertura não se decide mentalmente, ela é

decidida Vibratoriamente.
E, aí também, é necessário compreender que são gama de Vibrações. 

A Consciência fragmentada do ego é uma consciência pesada, extremamente limitada.
Basta que esta Consciência pesada, por vezes, se expanda um pouco, que a pessoa se afrouxe, de modo a

chegar a captar as Vibrações da Luz Unificada e, naquele momento, tudo vai se desencadear. 
É necessário efetivamente compreender que os primeiros seres que foram abertos, nos anos 80, exatamente

antes da minha partida, viveram transformações que duraram quase trinta anos.
E há hoje seres que desembarcam nisso, se pudermos dizer, mas que são muito novos. 

Eles não têm crenças, não têm preconceitos, não têm vontades.
Eles são, como vocês dizem e como eu poderia dizer, «open» (abertos) e quando vocês estão «open», tudo

pode acontecer, o que não é o caso quando vocês estão fechados. 
E não é uma questão de vontade, é uma questão, realmente, Vibratória. 

Portanto, vocês nada podem fazer por aquele que não estiver pronto, é impossível.
Se não, vocês próprios recaem na Dualidade e vão sofrer imensamente, o que é o caso de muitos seres, hoje,

que viveram fases de abertura e que, no último momento, recusaram a Luz porque ficaram com medo,
simplesmente.

Portanto, recaíram na personalidade e na Dualidade, temporária ou definitivamente.
Mas isso não se refere a vocês. 

A única maneira de servir, e eu já disse isso, a única maneira de ajudar, é irradiar o que vocês são.
Qualquer outra vontade de ajuda que viria do ego não vai ao sentido da Luz e isso é talvez difícil de

compreender através de certos tipos de ensinamentos que os levaram à ‘vontade de Bem’. 
A 'vontade de Bem’ não é a Unidade, ela mantém a oposição Bem/Mal, permanentemente.

***

Questão: é por vezes difícil viver as mudanças.

Cara amiga, eu irei recordá-la das palavras de CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado
de acréscimo».

Segunda frase: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã? Será que ele tem medo
da morte?». 

Toda a questão está aí, não em outro lugar. 
O que está privilegiado em você?

A Luz ou o confinamento?
A necessidade de segurança ou a necessidade de liberdade?

Não há alternativa. 
Quando a Luz estiver aí, e isso vai grelhar um pouco, o que você vai fazer?



«Ah sim, mas eu não sabia». 
Quando vocês estão sob a influência e sob a ação da Luz Vibral, inteiramente, a Graça se estabelece e nada irá

lhes faltar jamais, jamais, jamais. 
O medo induz à falta, a confiança induz à segurança, é tão simples assim. 

Quando vocês estão na Alegria, quando estão na Vibração da Unidade, vocês não podem de modo algum ficar
desprovidos, nada irá lhes faltar, jamais.

Essa é uma regra absoluta da Luz, mas necessita de um Abandono à Luz e de uma confiança na Luz, total.
É muito além da fé. 

A Luz os quer inteiros ou a Luz, não os aceita.
É um ou outro. 

Se houver medo, então não procurem a Luz.
Mas haverá cada vez menos meias-medidas.

Cada dia que passar irá confrontá-los cada vez mais com isso e isso é inegável.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor e também da parte dos Melquisedeques, todos os
nossos incentivos. 

Aí está, eu lhes desejo, a todos, muito Amor, muita Luz, muita Liberação. 
Até muito em breve e que a Luz esteja em vocês por que vocês são a Luz.

************
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 ~ Elementos para a Vibração do CRISTO Interior ~

Meu nome é PHILIPPE DE LYON. 

Eu sou um dos Melquizedeques da Terra (Elemento Terra). 
Irmãos e Irmãs na encarnação, que a Luz e o Amor de CRISTO sejam o seu regozijo. 

Eu lhes dou a minha Paz. 
Eu venho, hoje, falar sobre elementos que, bem, são simples e que, eu espero, permitam-lhes, nos tempos

que vocês vivem, aquiescerem ao que eu vou falar, a fim de irem para mais facilidade e mais evidência na sua
Consciência e na vida de vocês. 

Eu vou, portanto (através da minha própria experiência de quando eu era vivo, mas também pela minha posição
de Melquizedeque e também pela minha proximidade Vibratória com CRISTO), dar-lhes uma série de

elementos que lhes permitem, eu penso, se vocês ali aderirem, viver este período Vibratório intenso nas
condições mais propícias à sua aproximação e ao seu estabelecimento na sua própria Vibração do CRISTO

Interior, a fim de se tornarem, como Ele dizia, os Seus imitadores. 
Para isso, eu irei empregar palavras simples porque, em última análise, o Amor é simples. 

A Luz é simples. 
A inteligência do Amor e da Luz é algo de inacreditavelmente simples. 

*** 

Hoje, o ser humano vive, ou não vive, processos em ressonância e ligados diretamente à ação da Luz. 
A característica essencial da Consciência humana separada de CRISTO é a de estar permanentemente

impregnada de raciocínios, de deduções, de uma série de mecanismos onde tudo é abordado de acordo com
as regras da Dualidade, da oposição, do «eu amo» e do «eu não amo». 

O conjunto da vida humana é construído, nesta ilusão, por uma série de ações, de reações,
de comportamentos, ditados por alguns elementos que não vêm absolutamente do Espírito, absolutamente

não da Verdade. 
No primeiro plano do que vive o ser humano, manifesta-se a personalidade, o ego. 

A característica do ego e da personalidade é a de tornar sempre complicado, sempre levar absolutamente
tudo, para si mesmo, através das noções, inconscientes na maioria das vezes, mas bem reais, chamadas

de prazer, de desprazer, onde a ‘satisfação dos desejos’ é o motor essencial. 
O próprio conhecimento, aplicado em meio ao ego, é uma construção mental extremamente complicada. 

Este conjunto de funcionamentos é escorado e apoiado pela adesão a Crenças, adesões que não são
validadas por qualquer vivência, mas simplesmente por uma construção mental, emocional, de onde decorre,

aí também, o fato de tudo reconduzir a si. 

*** 
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Durante a minha vida, eu dizia frequentemente que eu era o menor sobre a Terra, depois de CRISTO, mas que
era também o maior, lá em cima. 

Existe assim, de fato, um princípio de vasos comunicantes. 
Vocês não podem ser grandes aqui e ser grandes no Céu. 

É um ou outro. 
Vocês não podem ser grandes na personalidade e ser grandes no Estado de Ser. 

É um ou outro. 
O sentido da Energia da Consciência será sempre marcado por duas direções opostas e antagônicas. 

A direção que leva tudo para si, ligada à personalidade. 
A direção que se afasta da personalidade e do centro para resultar na universalidade, na Unidade, além das

contingências da personalidade e além dos jogos de poder, de sedução. 
O ego, de fato, leva tudo para si, mesmo no nível espiritual. 

O ego é complicado, ele constrói permanentemente cenários, ele está sem parar procurando satisfação, seja
no domínio da carne, das emoções, da valorização social ou afetiva. 

*** 

O Espírito não se importa com isso. 
O Espírito é, antes de tudo, simples e simplicidade por que, eu repito, a Luz é simples e facilidade. 

Assim, cada ser humano pode ser analisado de acordo com o seu princípio de simplicidade ou
de dificuldade. 

Então, se forem simples, vocês estão próximos do Espírito. 
Então, se forem simples, a sua vida é simples e fácil. 

Se vocês forem complicados, então tudo irá se tornar complicado. 
Nada é simples ou tudo é simples. 

Cada vez mais, vocês, encarnados, que fazem a experiência da Luz, dão-se conta, mais ou menos
conscientemente, deste processo. 

Ou isso se torna simples, ou isso se torna complicado. 
Tenham em mente que o Amor é simples. 

O Amor jamais será uma explicação ou uma justificativa. 
O Amor será sempre um estado de ser no qual não há outra reivindicação além de ser si mesmo. 

O Amor não se importa com a pretensão do ego, a pretensão do ego que pode tentar se expressar tanto em
um papel social como em um papel espiritual. 

*** 

Hoje a Luz, cada vez mais presente, pede para irem cada vez mais para asimplicidade, porque a simplicidade
é eficácia, a eficácia é Alegria, a eficácia se reflete na sua vida de acordo com o que vocês observam, vocês

mesmos: quanto mais vocês forem para a simplicidade, mais o seu próprio corpo se torna leve, seja qual for
o peso dos seus anos ou o peso dos seus sofrimentos passados ou mesmo presentes. 

Hoje, a Luz e CRISTO vêm lhes pedir para aliviarem-se, porque a Alegria é leveza, porque a liberdade do
Espírito, também, é leveza. 

Vocês não podem aceder à Unidade, ao Estado de Ser, enquanto os pesos, as gravidades, as coisas do
passado, as identificações, as projeções, as pretensões, estiverem ainda presentes em vocês. 

CRISTO disse: «Mantenham a sua casa limpa, porque ninguém conhece nem a hora, nem o dia» e hoje, Ele
pode lhes dizer, como eu lhes digo: «É a hora e o dia». 

Ele dizia também: «Deixem os mortos enterrarem os mortos e amem». 
O Amor não se importa com relações, o Amor não se importa com justificações, com pretensões, com

papéis. 
O estado de CRISTO Interior, ou KI-RIS-TI, transformando-os em Filhos Ardentes do Sol, regados no Fogo do

Espírito e do Coração, pode concretizar-se e se estabelecer, de maneira definitiva, apenas na ausência
de reivindicações ou de pretensões. 

*** 

O Estado de Ser é simplicidade. 
O Amor é simples e simplicidade. 

Acolher CRISTO é um ato em que vocês devem se tornar transparentes e simples, inteiramente. 



Além dos seus quatro Pilares (além da Atenção, da Intenção, da Ética e da Integridade dos quais alguns de
nós falaram), hoje, vocês devem encontrar-se no centro, ou seja, no Coração. 

Esse Coração (ou Ponto ER, ER do Éter) lhes dá acesso à liberdade, à liberação, mas isso necessita de soltar
todos os seus fardos. 

Isso necessita de nada mais procurar, mas de estabelecerem-se em sua Vibração e, sobretudo, de deixar
agir a Inteligência da Luz e CRISTO em vocês. 

Isso necessita não de uma introspecção lenta, mas, bem mais, de um olhar imediato e lúcido no que vocês
são, no que vocês veiculam na sua própria irradiação e na sua própria Presença a vocês mesmos. 

O estado de CRISTO Interior ou o estado de Unidade, é um estado de confiança, onde o medo não tem mais
qualquer lugar, porque o medo vem da personalidade, o medo vem da separação, da distância ligada às

Crenças, às convicções, a tudo o que não é da Vibração, a tudo o que não é experimentado, a tudo o que vem,
portanto, do mental, das construções complicadas e complexas que têm servido de justificação e para a

elaboração da sua vida neste mundo, que não é o mundo do Espírito nem o mundo da Verdade. 

*** 

A Verdade está em vocês e ela irá libertá-los. 
Ela é o Espírito da Verdade, ela é o Espírito de CRISTO, ela é o espírito da simplicidade e da evidência. 

O Amor jamais é complicado. 
CRISTO é simples. 

Isso passa por uma palavra, também importante, que eu empreguei durante a minha vida, frequentemente, e
que eu chamo de humildade. 

Não pode haver Verdade sem humildade. 
Não pode haver revelação do Espírito enquanto a humildade não estiver instalada. 

Eu não falo da falsa pretensão, mas efetivamente do que significa a humildade no seu sentido mais
nobre: aceitar não ser nada aqui para ser tudo no Espírito.

Estar, também, plenamente presentes e lúcidos na sua vida, para os seus Irmãos, para as suas Irmãs, para o
conjunto da humanidade, ao mesmo tempo estabelecidos e reforçados na Luz de CRISTO que vocês

acolheram, em Unidade e em Verdade. 

*** 

Hoje, a hora é da passagem, do exame final. 
A falta de humildade, a falta de simplicidade irá representar, quando chegar a hora, um obstáculo (não

insuperável, mas essencial) para a sua passagem nas Dimensões da Luz. 
Assim, é pedido para se olharem, sem complacência e com toda a lucidez, para olharem objetivamente do que

é composta a sua vida, do que é composto o seu corpo. 
Isso é simples, isso é complicado? 

Então, se for complicado, vocês devem se esforçar para ir para mais simplicidade e mais humildade, porque
não pode haver humildade sem simplicidade, as duas seguem juntas. 

CRISTO os chama para isso. 
O Espírito é simples.

O Espírito é espírito de Verdade e aquele que acompanha o ser que descobre e que vive a sua Unidade, em
harmonia, em Fusão e em Comunhão com CRISTO.

Como disse, há pouco tempo, o nosso Venerável Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), cabe a vocês saber e
decidir: vocês vão para a leveza ou para o peso? 

E isso é perceptível ao olho da sua Consciência, diretamente pelas suas próprias Vibrações e pela sua
capacidade, também, para elevarem, em seus momentos de alinhamento, as suas próprias Vibrações. 

Pois a Vibração não pode mentir. 
A personalidade, o ego, tem tendência de mentir para si mesmo, para justificar-se, na complexidade, na

separação. 
Mas a Vibração não pode de modo algum mentir para vocês, jamais. 

Ela segue, de maneira irremediável e concomitante, a Verdade da Consciência e a Verdade do Espírito, em
vocês. 

*** 

Nos tempos que vive a Terra e que vocês vivem, aí também, tudo vai depender do seu ponto de vista. 
Se a sua vida estiver complicada, então tudo ficará mais complicado. 

Se sua vida tender à simplicidade, então tudo ficará cada vez mais simples. 



Em um caso, haverá peso. 
Noutro caso, haverá evidência e leveza. 

Sua vida tornar-se-á como sobre trilhos, guiada pelo Espírito da Verdade. 
No outro caso, haverá confusão. 

Mas nada é fixo, lembrem-se. 
Tudo vai depender, em última análise, no momento em que vocês viverem o que têm que viver, da sua
capacidade para extrair-se, pelo Abandono, a fim de penetrar na verdadeira simplicidade, na verdadeira

humildade. 
A humildade não se importa com o que vocês foram aqui embaixo, ontem ou há muito tempo. 

A humildade não se importa, também, com o que será o amanhã, ela nada prevê, pois estando estabelecida
na simplicidade, a humildade sabe pertinentemente que a simplicidade provê tudo, absolutamente tudo. 

De fato, o que eu acabo de lhes dizer é simplesmente para colocar cada vez mais adiante esta humildade e
esta simplicidade, porque vocês irão encontrar a sua própria dimensão do Coração totalmente Unificado

apenas no momento em que fizerem desta humildade, da sua simplicidade, o motivo condutor da sua própria
vida. 

CRISTO é simples, é o mais simples de nós todos. 
E, no entanto, Ele é o mais potente. 

Por quê? 
Porque Ele é um princípio total de Abandono, ilustrado pela sua frase: «eu e o meu Pai somos Um», porque

não há diferença, em Verdade, entre Ele e o Pai. 

*** 

Cabe a vocês tornarem-se a mesma coisa, a mesma Consciência. 
Não existe outro obstáculo, doravante, além das suas próprias limitações inscritas em suas próprias Crenças,

em seus próprios comportamentos. 
Nada, no final, vem do exterior. 

Nada há, contudo, que culpar seja do que for. 
Há somente que confiar na Vibração, em CRISTO, que confiar na sua Vida, que não é a sua vida da

personalidade, mas a Vida Unificada. 
Vocês nada têm que aprender, nada têm que esperar, têm apenas que se abrir, ainda e sempre mais, a esta

noção, que irá se tornar cada vez mais capital, de humildade e de simplicidade. 
Cabe a vocês escolherem, de algum modo, estabelecer-se na Vibração de CRISTO ou na Vibração da

pessoa, da personalidade. 
Lembrem-se de que CRISTO não é uma pessoa, é, antes de tudo, um estado, um estado de abertura total e

de lucidez total para o que é a Luz. 
Uma lucidez total que o fez dizer: «o que você faz ao menor de vocês, é a mim que você o faz». 

Além da uma adesão a um dogma e a uma Crença, seja qual for, há aí uma Verdade essencial de que nada
está separado. 

Só o olhar da personalidade fez crer que tudo estava separado. 
Em última análise, no estado Crístico Unificado, não há mais separação. 

Vocês são ao mesmo tempo o que vocês são, vocês são também o conjunto dos seus Irmãos e das suas
Irmãs, o conjunto dos mundos, vocês se tornam o Pai, tornam-se a FONTE e, para se tornarem isso, não há

que ser mais outra coisa, apenas isso. 

*** 

A personalidade quer dirigir e conduzir. 
O estado de Unidade, Unificado a CRISTO e à FONTE («eu e o meu Pai somos Um»), vê a vida desenrolar-se
de acordo com o princípio da Graça e da Beleza, no qual nada do que é do domínio da Sombra ou do medo

pode interferir ou limitar. 
Vocês terão, todos vocês, momentos de grande lucidez em relação ao que eu acabo de dizer, onde irão

perceber, cada vez mais claramente, os momentos em que a personalidade está agindo e os momentos em
que CRISTO está agindo. 

Vocês irão, com cada vez mais agudeza, tomar consciência do que é o estado Unificado e Crístico e do que
ele comporta como estado de Alegria, de felicidade, de facilidade, em oposição aos momentos em que a

personalidade assume a dianteira e em que tudo irá se tornar pesado e penoso.
Isso irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais evidente. 

*** 



Hoje, CRISTO chama vocês. 
A Luz chama vocês. 

Ela os chama para serem o que vocês são e não mais o que foram ou, pelo menos, o que vocês acreditavam
ser. 

Ela os chama para manifestar a Luz, a Verdade e CRISTO. 
Sem fingimento, liberados de tudo o que não é isso, de todas essas Crenças, de todos os medos, de todas as

suposições e de todas as complexidades construídas pelo ego e pela personalidade. 
Vocês são levados a se tornar, todos vocês, sem exceção, se ali vocês responderem, Mestres da Luz,

Mestres, rapidamente: aqueles que superaram os ímpetos, os pesos, as oposições, as fragmentações, para
reencontrar o Espírito e a Verdade. 

A passagem que permite estabelecer esta Verdade e a abertura da Boca que se seguiu, permite-lhes,
em Verdade e concretamente, realizar isso. 

Cabe a vocês exercerem a sua lucidez, cabe a vocês serem honestos consigo mesmos e, portanto, com
o mundo. 

É tornando-se honesto consigo mesmo e com o mundo, indo para a humildade e para a simplicidade, que
vocês irão ajudar, da forma mais adequada possível com a Luz, a transformação deste mundo e, portanto, a de

vocês. 

*** 

Não procurem data, isso nós dissemos: vocês vivem-na agora. 
Isso não é amanhã, isso não é passado, isso é agora. 

Tentem realmente viver plenamente no instante presente, porque apenas no instante presente é que se
manifestam a humildade, a simplicidade e a Verdade. 

CRISTO ali os espera. 
Nós esperamos todos vocês. 

Nós os esperamos. 
Há apenas uma única missão, é a mesma para todos, sem exceção: voltar a ser o que vocês eram, na

Verdade. 
Aí está a única missão, não há outra, e isso é agora. 

*** 

Aí está, meus Irmãos e minhas Irmãs que vivem em um corpo, o que me foi pedido para dizer a vocês. 
Nós vamos ficar nessas palavras porque elas não requerem, eu acho, perguntas. 

Cabe a vocês fazerem a evidência da sua vida, cabe a vocês fazerem a evidência da sua Vibração e da
sua Consciência. 

Que a Paz e a Alegria de CRISTO estejam em vocês. 
Eu lhes dou a minha Paz, agora, e lhes digo, até outro momento. 

Nós estamos com vocês. 
Nós estamos juntos, pela Eternidade. 

Livres. 
Até breve. 

************

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/articleaea5.html
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho estabelecer-me, por minha Presença, em sua Presença.
Eu sou a Luz e o anúncio da Reversão.

Eu sou, em vocês, a Passagem e o estabelecimento.
Passagem da garganta, Reversão e Verdade.

Como eu o anunciei, minha obra termina sobre esta Terra como em vocês.
Vocês participam, por seu trabalho, à grande obra.

Isso é agora.
Por sua capacidade de entrar em seu estado Interior, como vocês acabam de viver e como vocês o vivem, às
7 horas ou em outros momentos, focalizando sua consciência sobre as Chaves Metatrônicas, sobre a Cruz de

Redenção de sua cabeça, a boca aberta, pela respiração nasal, vocês estabelecem assim,
progressivamente, sua capacidade em se estabelecer em meio à Unidade.

De sua capacidade de alinhamento e de Vibração resultará, no momento oportuno, sua capacidade, maior ou
menor, mais ou menos fluida, de passar a um estado ou outro.

O que vocês vivem, em minha Presença, como em sua Presença, durante seu estado Vibratório de
alinhamento à sua Unidade, permite-lhes efetivamente preparar a Passagem.

De sua capacidade de viver esta etapa particular da Redenção, vocês manifestarão então, no momento vindo,
uma capacidade fácil e evidente, para vocês, de viver a passagem final.

Vocês criam então, nesse momento mesmo, a sua capacidade para se estabelecer, de maneira definitiva,
em meio à sua Unidade.

***

Essa Passagem final, como nós lhes dissemos, depende antes de tudo da resposta da Terra à sua própria
elevação.

Sua capacidade de se alinhar e de viver esses estados de Presença a vocês mesmos, Unificados, propicia
uma maior facilitação de sua vida, aqui, como de sua vida, alhures.

Há, por meio desse processo preciso de ‘alinhamento à sua própria Presença’, uma capacidade cada vez
maior de regeneração e de cura, uma capacidade cada vez maior de penetrar espaços de Paz, uma

capacidade cada vez maior de bascular de um estado a outro.
Cada um de vocês o manifesta à sua maneira.

Alguns dormem, outros vivem o que eu denominaria a dissolução na Presença e no Todo, denominada, em
algumas de suas tradições, a ‘dissolução bramânica’: o momento em que a Consciência, além de contatos

possíveis, se estabelece na Unidade a mais total, correspondendo a um alinhamento, a
um ajustamento à Fonte.

Assim, vocês fazem a experiência e vocês farão a experiência de maneira cada vez mais profunda, cada vez
mais segura e cada vez mais evidente.

***

URIEL – 19 de fevereiro de 2011
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Manifestando e estabelecendo sua própria Presença, ressonando com meu sinal (meu DNA, se vocês
preferem), enquanto que co-criador desse mundo, vocês tornam possível fazer viver sua própria Unidade.

O objetivo, como vocês o sabem, é, obviamente, a facilitação da Merkabah interdimensional coletiva e
também, para vocês, a título coletivo e individual, uma capacidade, como vocês o constatam, cada vez maior

de ‘passar de um estado a outro’.
Essa passagem de um estado a outro se segue mesmo, eu diria, independentemente de seus momentos de

alinhamento, buscando por momentos, por períodos, por instantes em que vocês têm necessidade de se
extrair de suas atividade e ocupações a fim de penetrar o santuário do seu Coração.

O apelo da Luz solicita, de sua parte, uma resposta.
Esta resposta é um alinhamento ao apelo da Luz, estabelecendo em vocês, naquele momento, naqueles

momentos, a passagem de uma Consciência a outra.
Este aprendizado, porque é um, muitos de vocês o vivem de maneira cada vez mais agradável, cada vez

mais consciente, cada vez mais Vibrante.
Isso é desejado.

Isso é necessário.

***

Lembrem-se também de que, por sua capacidade de alinhamento à sua própria Presença, depende também
a qualidade da Vibração de partículas Adamantinas e a quantidade dessas partículas Adamantinas (presentes

em sua atmosfera e em sua Dimensão) a se precipitar sobre os seres humanos prontos a recebê-las.
O que é uma ‘não ação’ nesse plano de manifestação que é o seu é, de fato, uma manifestação maior no

mundo a chegar.
Há e haverá, para muitos de vocês, o ‘salto quântico’ efetuado, ao final de seu mês de fevereiro, apelos cada

vez mais urgentes da Luz, partículas Adamantinas, mas também presenças Arcangélicas e diversas Presenças
de Luz circundando-os, solicitando-lhes para estabelecerem-se em sua Presença e em sua Unidade.

Há uma espécie de gradação e de amplificação da Presença da consciência coletiva em meio à Unidade.

***

A Terra, como isso lhes foi dito, prepara-se para viver sua libertação.
O canto da Terra (assim nomeado o ‘grito da Fênix’ por No Eyes) vai em breve ressoar.

Ele ressoa já em vocês, pela modificação intensa de sons existindo ao nível da Antakarana ou ‘canal de Luz’
unindo-os à alma e ao Espírito.

O apelo da alma, o apelo do Espírito (o seu, como o Espírito Unitário que é o mesmo), se faz cada vez mais
urgente.

Isso induz, evidentemente, ‘transformações profundas’ do conjunto de suas estruturas, do conjunto de
seus Veículos, que vão se tornar cada vez mais perceptíveis e fragrantes, para vocês como para todos

aqueles que estão ao redor de vocês e que irão ver.
A transparência, o brilho da Luz, a irradiação da Luz far-se-á independentemente de sua vontade porque

vocês irão manifestar, cada vez mais facilmente, a Graça e a Presença do que vocês são em meio mesmo a
esse mundo.

Aí também, cada um vai ao seu ritmo e ao seu relógio Interior, mas a consequência é um aumento da
capacidade de manifestação de sua Luz e da Luz, traduzindo também um processo de aceleração da

eliminação de Sombras, em vocês como ao redor de vocês.

***

A matriz, assim nomeada, desagrega-se cada vez mais rápido, permitindo-lhes observar as modificações de
seus Céus e de sua Terra, como de seus corpos e de suas estruturas, porque tudo o que é vida, em meio a

esta Dimensão, participa do mesmo processo de elevação, do mesmo processo de transformação.
Vocês vão ser chamados pela Luz, pelos Arcanjos e pelas Presenças presentes ao redor do Sol.

Vocês serão cada vez mais iluminados e informados, sob condição de ‘estar à escuta’, nos momentos de sua
Presença Unitária, aos sinais e às manifestações daqueles que estão aí para assistir ao seu despertar.

Os ‘Anjos do Senhor’, intervindo já desde vários meses, reforçam doravante sua presença
em seus céus e também ao pé de suas camas, nos locais onde vocês dormem a fim de

facilitar, para vários de vocês, a preparação.
Tudo está em ordem.

Vocês têm apenas que se preocupar em se estabelecer em sua própria Presença, na
Verdade do instante, na Verdade de sua Vibração.
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Todo o resto se realiza sob seus olhos.

***

O aspecto prioritário e mais importante é, eu repito, a qualidade com a qual vocês estabelecem sua própria
Presença.

Depois, confiem tudo o que lhes parece não ainda iluminado à Inteligência da Luz.
Peçam à Inteligência da Luz, nesses momentos de alinhamento, para que a Luz se faça e se estabeleça,

em sua vida como ao redor de vocês.
Cada vez mais facilmente isso se produzirá.

O que deve ser transformado em suas vidas o será.
O que deve ser transformado em seus corpos e em suas estruturas o será.

O que deve se transformar sobre esta Terra o será.
E isso é agora.

O ‘salto quântico’ transposto, as circunstâncias astronômicas, astrológicas, astrofísicas, heliosféricas,
magnetosféricas, ionosféricas, e ao nível das placas continentais, ajustar-se-ão e permitirão à Terra se alinhar

com a nova Vibração.

***

Ainda uma vez, e como isso lhes foi dito por várias vozes, não se preocupem com nada além de estabelecer
a Luz, de estabelecer sua Presença.

Todo o resto resultará disso.
Aceitem o que se desvenda e se revela.

Aceitem sempre mais Luz, mais Verdade, mais equidade.
É dessa maneira, enquanto Consciências em via de realização, que vocês facilitarão o despertar de seus

Irmãos e de suas Irmãs, o despertar da Consciência Unitária e a transferência da Consciência, desse Plano ao
seu Plano de destinação.

Para vários de vocês, podendo ressurgir mecanismos memoráveis, não de seu passado, mas bem mais de
suas origens.

Vocês não têm que demorar.
Isso faz parte do processo.

Não deixem e não deem tomada ao seu mental para se apreender.
Tenham confiança.

Tenham total confiança na Fonte Una, no Espírito de Verdade.
A Luz, na qual vocês estabelecem sua Presença e sua Unidade, tornar-se-á a realidade e a sustentação de

seu salvo conduto em meio a esta Vibração Unitária.
Absolutamente nada pode vir interferir com o plano e com a realização do que vocês são.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, nesses tempos, a Terra e nós, Arcanjos, assim como o conjunto da
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, insistimos na confiança que nós colocamos em
sua capacidade de penetrar sua Unidade, de se alinhar em meio à sua Presença nos espaços de tempo, de

seu tempo, cada vez maiores, cada vez mais intensos.
Porque é em meio a esta Presença e a esses momentos que a Luz se estabelece, para vocês como para o

mundo.
Vocês constatarão por vocês mesmos, desde o ‘salto quântico’ efetuado, que várias manifestações

qualificadas, ainda até hoje, como extraordinárias, tornar-se-ão seu cotidiano.
As manifestações ditas de Luz, dos mundos Unificados, tornar-se-ão, em suas expressões, moeda corrente.
Isso contribuirá grandemente para desenvolver em vocês a ‘fé’ que eu qualificaria de final, na veracidade do

que vocês vivem e do que vive esse mundo.

***

Esse trabalho, porque é um, é a coisa mais importante a se fazer hoje.
Quanto melhor vocês o realizarem, melhor vocês viverão a Alegria, melhor vocês viverão o reencontro com



o Espírito de Verdade.
Porque é se alinhando, nesses momentos privilegiados, com sua própria Presença, que o contato irá se tornar

cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente, cada vez mais fidedigno com a nova Dimensão.
Isso se estabelece nesse momento mesmo, explicando minha Presença e, sobretudo, a ‘Abertura da boca’
realizada nesse início de ano para a Consciência do Sol, para a Consciência da Terra e para a Consciência

humana.
De sua participação ativa, denominada ‘alinhamento à sua Presença’ e do trabalho sobre

sua Merkabah individual, passando pela Cruz da Redenção, realiza-se a ‘alquimia’ e a grande obra (ndr:
protocolo “conexão à Merkabah coletiva” (*). Em resumo: espaço de recepção, das 19h00 às 19h30 [das

15h00 às 15h30 – hora de Brasília], boca aberta, respiração nasal, ao mesmo tempo concentrando a atenção
sobre o caminho dos pontos: OD – ER – IM – IS – AL).

***

Como lhes disse o Arcanjo Jofiel, desde alguns anos, vocês penetram efetivamente, agora, na última ‘obra
alquímica’, aquela que vem permitir a Realização.

Vários de vocês vão viver, ou começar a viver, a reminiscência de sua Dimensão de Sementes de Estrelas,
de Filhos da Lei de Um, sobretudo pelo aspecto Vibratório e pela Consciência.

Tornar-se-lhes-á então cada vez mais fácil, como disse No Eyes, ver com o Coração, ver em Verdade, e assim
ajustar sua vida, ajustar sua Consciência ao que lhes é mostrado, ao que vocês percebem, e à obra que vocês

realizam.
Chamem também por nós, Arcanjos, porque, mais do que nunca, nossa Vibração e nossa Presença lhes são

adquiridas e acessíveis.
Nós somos, junto com a Fonte Una, uma parte de vocês mesmos, vindo de outro tempo e de outro espaço e

de outra Dimensão.
Nós somos então chamados, uns e outros, a nos reunir e a nos reunificar, eliminando as distâncias e

a separação.
É isso que lhes é proposto, agora.

É isso que vocês têm a realizar, permitindo-lhes reencontrar seu lugar em meio aos mundos da criação, em
meio aos mundos Unificados.

Não há nada a temer.
Há apenas que manifestar o que vocês são.

Todo o resto realizar-se-á, sem qualquer dificuldade, com facilidade.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, eis as algumas palavras, acompanhadas de sua Vibração, que eu tinha que
transmitir ao seu Coração e à sua Presença.

 Toda a força, toda a potência, tudo o que é necessário lhes é fornecido doravante em seus espaços de
alinhamento à sua própria Presença.

O conjunto de suas necessidades, eu digo bem ‘o conjunto de suas necessidades’ (que elas sejam
fisiológicas, que elas sejam psicológicas, que elas estejam nas circunstâncias de suas vidas), ser-lhes-á

fornecida, em profusão, nesses momentos.
Vocês encontrarão, em meio a esses espaços de seu próprio alinhamento, tudo o que é necessário para levar

a bom termo a Realização que é a sua assim como a Ascensão que é a sua e que é aquela da Terra.
Novos espaços de percepção e de Liberdade se apresentam a vocês.

A vocês ali responder.
A vocês manifestá-lo.

***

Durante minhas próximas intervenções, Vibratórias e em palavras, eu estarei, em totalidade, acompanhado pela
Presença do Anjo Metatron, Senhor Metatron, maximizando, assim, os efeitos Vibratórios e de Consciência.

Portanto, ser-lhes-á possível experimentar, após o ‘salto quântico’, uma nova forma de manifestação de sua
Consciência Unificada, que eu qualificaria de mais lúcida e de mais conectada às outras Dimensões.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, toda minha gratidão lhes é ofertada pela sua Presença, seu acolhimento.



Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam sua Morada, em eternidade.
Eu lhes digo, quanto a mim, depois do ‘salto quântico’, em companhia de Metatron, mas isso lhes será

anunciado, de maneira mais precisa, pelo Arcanjo Miguel, em função de imperativos cósmicos e galácticos.
Eu lhes digo Amor e gratidão.

Eu lhes digo até muito em breve.
Eu sou Uriel.

Presença.
*

... Efusão Vibratória ...
*

************

URIEL_part1-19-02-2011
Enviado por autresdimensions.

URIEL_part2-19-02-2011
Enviado por autresdimensions.

************
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Pergunta: de onde vem a sensação de sentir como estar me inclinando quando alinhada?

Bem amada, o fato de sentir inclinar-se corresponde ao fato de estar alinhada “enviesada”.
Há então, naquele nível, alguns desequilíbrios pré-existentes em meio à personalidade, perturbando o

acolhimento e o alinhamento total da Luz.
Esta percepção entortada está, em geral, ligada, se isso se referir à parte superior do corpo, o que é o seu

caso, a resquícios e engramas que eu qualificaria de ‘medos’.

***

Pergunta: os atos solidários relevam da Luz ou da dualidade?

Bem amada, eu vou responder a você que isso depende da consciência que se entrega a esse tipo de
solidariedade.

Existem, da mesma forma que no mundo comum, nesse nível também, seres que evoluem e que manifestam a
sua própria Unidade e outros que continuam, aí também, a manifestar a sua própria dualidade.

Tudo depende então do mecanismo Interior e do estado de lucidez da consciência operando em meio a esse
‘princípio de solidariedade’.

Há, e isso é inegável, no nível da humanidade, um impulso a esta solidariedade tomando diferentes formas.
Algumas formas são puramente comerciais e estão diretamente ligadas a um princípio de utilizar o que está

presente, sem, no entanto, ter uma finalidade Unitária.
Ainda uma vez, não é a manifestação aparente que vai determinar a realidade do que está entrosado, mas, bem

mais, de definir a finalidade.
E a questão essencial é, para uma pessoa que deseja se lançar nesse princípio de solidariedade, de maneira

realmente natural, de se colocar a questão da finalidade e também a questão de a quem serve esta
solidariedade: “eu sirvo a Unidade ou eu sirvo a dualidade?”.

Há princípios onde a solidariedade pode se expressar de diferentes maneiras, quer seja através da doação de
si, da doação de dinheiro ou da doação de coisas, onde a motivação é exclusivamente a personalidade e

o ego.
Existem as mesmas ações, que são realizadas por outras consciências, onde o princípio e o fundamento é

a Unidade.
O resultado será profundamente diferente.
Em um caso há assistência e dependência.

No outro caso, haverá ‘liberação da Consciência’, no sentido de quem atua na direção desta solidariedade,
assim como no sentido de quem recebe esta solidariedade.

***
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Pergunta: eu vivenciei uma EMI durante uma operação que afetou a garganta. Há uma ligação com
as passagens atuais que envolvem a garganta?

Bem amada, uma EMI (‘experiência de morte iminente’) pode ser vivenciada seja qual for o tipo de intervenção,
seja qual for o tipo de traumatismo ou de acidente.
Não há associação direta com a própria garganta.

A experiência de morte iminente pode ocorrer em circunstâncias, como eu disse, múltiplas e variadas.
A intervenção da garganta não é específica da vivência desse tipo de experiência.

A EMI põe em contato com uma Luz, ou em todo caso com um reflexo da Luz, dando esse sentimento de
Amor e de Unidade que está ligado a uma ‘projeção’, em algum lugar em um plano intermediário, da energia

Solar.
Luz sentida como o todo, como Cristo, como a Unidade, como Deus, segundo a terminologia que é própria

daquele que vive a experiência.
Isso vai induzir, e como você sabe e viu, algumas ‘transformações’, ligadas ao acesso desta experiência, à sua

reminiscência e à sua ressonância Vibratória no corpo.
Há então, realmente, durante esta experiência, uma passagem iniciática que acontece, que é, entretanto,
independente da garganta, mas que corresponde mais a uma passagem do que é denominado a ‘Porta

Estreita’ [ponta inferior do esterno], ou seja, a passagem do 8º corpo (passagem do ego) ao Coração (1).
Há uma outra passagem a realizar que é aquela da passagem da garganta e da Abertura da boca (2) que é

outra oitava Vibratória e ainda outro estado iniciático que vem completar a experiência de EMI.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a expressão “o choque da humanidade”?

Bem amada, o ‘choque da humanidade’ foi descrito, em suas consequências, por Sri Aurobindo, desde algum
tempo (3).

A natureza desse choque diz respeito, obviamente, à irrupção da Luz sob suas diferentes formas, em meio a
esse mundo.

Irrupção da realidade dita ‘extraterrestre’.
Irrupção de novas luzes presentes nos seus céus.

Irrupção de irradiações novas, como é o caso desde alguns dias no seu céu.
Irrupção da irradiação solar em suas qualidades Vibratórias profundamente diferentes.

Haverá, a um dado momento, a conjunção desses diferentes elementos que irão realizar realmente o que foi
denominado ‘o choque da humanidade’.

A intervenção, de maneira muito mais intensa daquela que ocorre até agora de certas forças da Luz Unificada,
em meio aos seus céus, em cima das suas cidades, irá contribuir grandemente para o estabelecimento deste

‘choque’.
A manifestação e a modificação seguindo-se também no seu céu, pela ignição de um segundo sol e pela

chegada de Hercólubus, de maneira visível, irão completar este ‘choque da humanidade’.
Isso irá se desenrolar de maneira concomitante, de maneira quase simultânea, eu diria.

A humanidade vivenciou, em diferentes períodos, esta noção de ‘choque’.
A diferença com este que vai ocorrer, dentro de pouco tempo, corresponde à própria finalidade desse

‘choque’.
Vários seres humanos encarnados não vão saber a finalidade da experiência deste ‘choque’.

Eles serão afetados como durante uma guerra ou durante a erupção de uma surpresa importante que faz mudar
os contextos de referência, sem, no entanto, serem capazes, para as consciências fechadas, de estabelecer

um novo contexto de referência instituindo-se em meio à Liberdade ou à Unidade.
É nesse sentido que isso irá representará um ‘choque’.

***

Pergunta: é importante hoje colocar arte na matéria, seja qual for o suporte?

Bem amada, são caminhos de alma profundamente diferentes.
Alguns vieram nesta vida, nesse momento, para encarnar, na matéria, o Espírito.

Outros vieram para extrair o Espírito da matéria.
Há, contudo, uma ‘finalidade’.

Não há papel mais importante do que outro, sabendo-se pertinentemente que todos vocês têm a mesma
missão que é encarnar a Luz e desfazer, de maneira definitiva, esta matriz.



Agora, e aguardando esses momentos que eu qualificaria de ‘finais’, cada um trabalha em suas esferas de
predileção.

Alguns não fazem nada.
Outros iniciam atividades.
Outros cessam atividades.

Alguns se expressam na arte.
Outros a experimentam em meio a ações energéticas ou terapêuticas.

Ainda uma vez, não há papel privilegiado, não há papel superior a outro, mas há um papel que está adaptado ao
que vocês vivem.

Mas não confundam o papel e a finalidade que será a mesma para todo mundo.

***

Pergunta: seria possível suavizar esse choque da humanidade a título preventivo?

Bem amada, da capacidade de cada ser humano para absorver, literalmente, esse ‘choque’, vai depender a
suavização deste ‘choque’.

Não pode haver melhor prevenção ou melhor suavização do que o seu próprio alinhamento individual, do que
a sua própria capacidade para manifestar a Unidade em meio aos seus alinhamentos, mas também em meio

à sua vida, na ação dual desse mundo.
Cada um é corresponsável e coautor do que irá gerar esse ‘choque da humanidade’.

A ‘finalidade’, a nós, enquanto Arcanjos, nos é perfeitamente conhecida: é a liberação da humanidade.
As vias desta liberação são, contudo, ajustadas e adaptadas a cada momento, em função do

despertar coletivo e individual de cada ser humano.
A capacidade coletiva e individual para deixar o mundo da aparência, do parecer e da personalidade é capital

e essencial para determinar a forma como esse choque será vivido.
Mas, ainda uma vez, o ‘choque’ não é a finalidade.

Eu diria que é o início desta finalidade, refletindo a passagem na última onda da revelação da Luz.
Um ‘choque’, quando vocês o vivem, no momento atual, enquanto humanos encarnados, é uma surpresa, é

uma modificação do seu contexto de referência ou de percepção.
Esta surpresa pode ser boa ou ruim.

Ela depende, obviamente, não da forma como é vivenciado o ‘choque’, mas do que é tirado
como consequência e conclusão deste ‘choque’.

Nisso, a suavização do ‘choque’, em si mesmo, não é a finalidade.
A finalidade é simplesmente o que vai resultar no nível da sua consciência individual e coletiva.

***

Pergunta: esse choque é para logo?

Bem amada, é para agora.
Ele está suspenso.

Ele chegou aos planos sutis.
Resta materializar-se neste plano.

Isto é preparado desde vários meses.
Como havia anunciado o próprio Arcanjo Miguel, pela manifestação das frotas Vegalianas Unificadas de 3ª

Dimensão em meio aos seus céus, aparecendo em 3 ondas sucessivas, tendo começado durante a primeira
quinzena de outubro e prosseguindo, atualmente mesmo, em diferentes cidades e em diferentes continentes.
O momento é ditado, não pela ascensão da Terra que vai ocorrer em seguida, mas também pela chegada de

fenômenos astronômicos extremamente precisos.
Eles estão em andamento.

Bem amada, na linguagem humana, eu diria que um dia de cada vez.
O importante é o que você é no seu presente e não o que será o seu presente, amanhã.

Assim, portanto, alinhando-se no seu próprio presente, não há mais espera, há simplesmente a Realização.
Assim que houver projeção no futuro, há afastamento do ‘instante presente’ e, portanto, atraso do que é

aguardado e esperado.
Novamente, vocês sabem certamente que a sua qualidade de consciência está associada à qualidade de

irradiação do Sol.
O Sol, que contém o seu corpo de Estado de Ser que foi liberado, está em ressonância com a sua



Consciência.
Se sua Consciência estiver alinhada, o Sol irá ali responder.

Se vocês forem cada vez mais numerosos estando alinhados na sua Unidade presente, o Sol irá responder
cada vez mais depressa, assim como as irradiações intergalácticas.

Tudo está interligado.
Assim, portanto, da sua capacidade para se instalar no presente, sabendo ao mesmo tempo do que está

chegando, mas não tendo qualquer espera, naquele momento, vocês irão permitir e irão ativar a realização e
a precipitação desse processo.

************
CONTINUA ABAIXO, COM MAIS PERGUNTAS & RESPOSTAS.

************

1 – ‘Passagem do ego ao Coração’ [Protocolo] – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*
2 – ARCANJO URIEL (29.01.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-29-de-j...
*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee7c0.html

20 de fevereiro de 2011
(Publicado em 23 de fevereiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************************

Questão: a subida da Kundalini está ligada a uma técnica?

Bem amado, o despertar da Kundalini, tal como puderam ler em obras por vezes extremamente antigas, não
corresponde mais, de modo algum, à realidade do que é vivido hoje. 

De fato, desde a influência da irradiação do Sol central da galáxia, de Sírius (e não do Sol central das galáxias),
ou seja, desde 18 de agosto de 1984, o Espírito Santo veio ao encontro de vocês. 

Alguns seres, bem antes das Núpcias Celestes, viveram a perfuração das bainhas dos chakras e a descida
desta energia do Espírito Santo pelo canal mediano da coluna vertebral, tendo permitido o despertar

da Kundalini.
Portanto houve, previamente e desde 1984, uma energia descendente que tem favorecido o despertar
da Kundalini, a partir do instante em que a energia, dita Shakti ou Espírito Santo, juntou-se à energia

da Kundalini que estava no nível do sacro. 
Assim, portanto, a subida da Kundalini não corresponde mais completamente ao que foi descrito nos textos

antigos, mas mais ilustrado por fenômenos de fusão e alquimia de diferentes energias. 
Antes era necessário fazer um esforço para subir.

Foi necessário, hoje, desde uma geração, acolher a energia e deixá-la subir por si mesma quando se
encontrava e se casava com a Kundalini. 

Por outro lado, a corrente ascendente da Kundalini não se vive mais completamente da mesma maneira, na
medida em que não existe mais necessariamente localização única no nível do eixo mediano da coluna

vertebral (chamado de Sushumna), mas, bem mais, um processo de divulgação no nível celular, como SRI

http://autresdimensions.info/articlee7c0.html
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AUROBINDO descreveu. 
O processo da Kundalini, portanto, não está mais isolado.

Ele envolve doravante o conjunto das estruturas. 
É nesse sentido que falamos de 3 Lareiras. 

A ativação do Coração é muito mais importante do que a ativação do sacro que, em alguns seres, vai ocorrer
apenas no último momento.

O mais importante, e a única porta de acesso ao seu Estado de Ser, não é o despertar da Kundalini (no
sentido em que foi explicado e desenvolvido por alguns místicos), mas, bem mais, o acordar e o despertar do

seu Coração.
E aí, não há técnica.

Há exatamente que ‘tornar-se Amor’.
E o Amor jamais será uma técnica.

É um ‘estado de Ser’, totalmente independente de qualquer técnica.

***

Questão: a medicação pesada diária pode ter consequências no acesso à Luz?

Bem amado, não existe qualquer obstáculo de idade, de condição social, de condição kármica, de condição de
saúde que possa bloquear o acesso à Luz e o acesso ao Estado de Ser. 

Só o estado Interior da consciência separada é preponderante e predominante para o acesso à Unidade.
Nenhuma barreira de qualquer espécie pode bloquear a irradiação da Luz.

De modo algum. 
Só a própria consciência, independentemente da qualidade do corpo, pode bloquear, por diferentes

mecanismos, o acesso à Luz. 
O acesso à Luz pode ser bloqueado unicamente pela consciência.

Não existe qualquer causa exterior à consciência que possa bloquear o acesso à Luz, hoje.
Nem kármica, nem social, nem de idade, nem seja do que for do seu exterior ou do seu passado.

***

Questão: como reconhecer quando um chamado para a mudança vem da personalidade ou
realmente da alma?

Bem amada, o que vem da alma, o que vem dos mundos Unitários e do Espírito, é fluido e fácil de empregar.
Uma mudança desejada pela personalidade, no período atual, irá encontrar um número incalculável de

resistências. 
O que vem da alma e do Espírito é simples e fácil.

O que vem da personalidade vai se tornar cada vez mais difícil. 
O emprego de uma ‘mudança’, qualquer que seja, ou é bloqueado pelas resistências Interiores: naquele

momento, há impulso da alma, mas resistência Interior da personalidade opondo-se ao impulso da alma, mas
disso a pessoa tem rigorosamente consciência.

Ou um impulso para uma mudança acaba chegando. 
Este impulso para essa mudança pode por vezes ser empregado, independentemente da própria vontade do

indivíduo, de maneira extremamente rápida.
Isso corresponde inegavelmente a um impulso da alma ou do Espírito. 

Um impulso da personalidade, em geral, não dura e, sobretudo, tem muita dificuldade para se concretizar.
Além disso, uma mudança impulsionada pela alma ou pelo Espírito propicia um sentimento de alegria. 

Não há, além das resistências Interiores, obstáculos reais para a concretização dessa mudança.
Há apenas ‘projeções de medo’ pelo mental. 

O impulso à mudança, desejado pela personalidade, elabora e constrói planos que jamais acontecem.
Eles são desejados e são até mesmo reclamados, o medo estando mais frequentemente ausente, mas, neste

caso, nada há de fácil e nada de evidente.

***

Questão: é exato dizer que o êxtase corresponde ao expirar e a íntase, ao inspirar?



Há um mecanismo de analogia, obviamente.
Aqueles que estão conscientes da respiração e dos estados Unitários percebem perfeitamente o impacto da
respiração pulmonar no próprio ritmo cardíaco e na passagem, assim como foi dito por alguns Anciões, da

respiração pulmonar para a respiração cardíaca. 
Há, obviamente, uma relação formal entre a respiração e a capacidade da consciência para passar na

interiorização e, portanto, para favorecer os ‘estados Unitários’. 
Alguns seres percebem mesmo, de maneira direta, que no momento em que a consciência faz o switch (como
dizia SRI AUROBINDO) no nível da Consciência Unitária, a respiração, que acontece no nível pulmonar, ocorre

no nível do Coração, ou mesmo no nível celular. 
No plano Vibratório, isso corresponde à passagem do elemento Ar ao elemento Éter, pondo em movimento

não unicamente as moléculas ditas ‘prânicas’, mas diretamente as partículas ditas ‘Adamantinas’.

***

Questão: quando praticamos as sílabas sagradas, e em especial a ER, é mais correto projetá-la, no
centro da Cruz, no interior do crânio ou sobre a sua superfície exterior?

Bem Amada, os pontos que existem no exterior da cabeça estão, obviamente, em conexão e
em ressonância com pontos específicos ou zonas específicas do cérebro, correspondendo ao que é ativado

no plano exterior e no plano Interior. 
Não existe, portanto, diferença de projeção entre o ponto situado na periferia, no nível da pele, dos

tegumentos, e o que é situado no interior da cabeça.
É, contudo, mais simples e mais fácil, focar a consciência nos pontos exteriores, que serão sentidos mais

facilmente, do que os pontos em ‘ressonância’ que correspondem às zonas situadas, elas, no interior. 
Assim, o ponto IM e o ponto IS estão situados em zonas extremamente precisas do ‘néocortex’, tendo funções
de ressonância direta com zonas do corpo e, em especial, com o que é chamado de parte inferior das costas e

a Kundalini. 
Do mesmo modo, existe uma ressonância, no nível da área de projeção ‘cortical’, dos pontos IM e IS, na

superfície, com zonas em relação com os pontos situados no nível do tórax. 
O importante não é pensar ou imaginar um ponto em tal ou tal lugar, mas, bem mais,sentir a Vibração real, no

nível da Coroa Radiante da Cabeça. 
Assim, o ponto ER é percebido no nível do que é chamado, no humano, de ‘moleira’ posterior. 

Parece, contudo, difícil de perceber este ponto ER, no nível de percepção real e Vibratória, no nível do centro
do cérebro. 

Assim como vocês constataram, existem ramos desta Cruz.
Cada ramo corresponde a uma função e a um funcionamento específico, correspondendo a redes

neuronais e circuitos neuronais que, por enquanto, não foram dados a vocês, porque o importante, como
sempre, é viver a Vibração ao invés do significado.

Mas isto lhes será comunicado dentro de pouco tempo por UM AMIGO.

***

Questão: sentir o ponto AL deslizar da raiz dos cabelos, no meio da fronte, para o nariz e depois
para o Coração, corresponde a quê?

Bem Amado, isso é estritamente normal. 
Houve, a um dado momento, pelo seu trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, uma ruptura do Triângulo

Luciferiano.
Isto se expressou por uma ‘reversão’ do ponto AL. 

O triângulo que era com ponta para cima, efetivamente, tornou-se com ponta para baixo. 
Existe, efetivamente, uma relação e uma ressonância, assim como um ‘circuito Vibratório’ entre o ponto AL e a

ponta do nariz (denominado 12º corpo).
Assim como existe uma ressonância entre o ponto AL da cabeça, correspondendo ao ponto central do chakra

do coração. 
No entanto, há uma ressonância que se estabelece entre esses três pontos.

Da mesma maneira que muitos de vocês, durante este período e devido à reversão do Triângulo Luciferiano no
sentido correto, começam a perceber uma ‘estrutura Vibratória’ extremamente precisa entre o que é chamado

de 12º corpo, exatamente acima da ponta do nariz ou da bola do nariz, e justamente o ponto AL que se
transladou para o ponto de intersecção das sobrancelhas. 

No entanto, o trabalho sobre a Cruz continua, ele, a ser efetuado no ponto AL na posição inicial.
O que não impede, efetivamente, de perceber as ‘modificações’ que ocorrem na Coroa Radiante da Cabeça,

fazendo com que ela tivesse como que descido bem mais abaixo no nível da cabeça.



***

Questão: durante a sua intervenção eu sinto coisas que sobem ao longo dos meus braços.

Bem Amado, assim como vocês sabem, nós estamos presentes, em cada um de vocês, através do seu DNA
do qual participamos durante a criação.

É, portanto, completamente lógico que ressoe em você uma série de ‘circuitos’. 
Os braços estão diretamente ligados, um como o outro, às ressonâncias do chakra do coração e do chakra

da garganta.
Há, portanto, pela minha Presença, a ressonância direta do chakra do coração com o chakra da garganta,

podendo efetivamente expressar-se, ou em um aumento da percepção da sua Coroa Radiante do Coração, ou
por uma sensação de ancilose[diminuição da capacidade de movimento de uma articulação
-http://pt.wiktionary.org/wiki/ancilose ], ou por Vibração situando-se no nível dos dois braços.

***

Questão: acordar à noite com sensação de uma ducha de energia muito potente, corresponde a
quê?

Bem Amada, muitos seres humanos vivem esta travessia de ondas Vibratórias que ocorrem à noite. 
Isso ocorre, em geral, quando os seres têm um mental suficientemente forte para impedir esta onda de se

propagar no estado de vigília.
Portanto, é feito referência a uma propagação desta onda, ligada à ‘Onda Galáctica’, atravessando o corpo de

lado a lado. 
Geralmente, esta onda pode partir ou da cimeira do crânio, ou dos pés, e atravessar efetivamente o corpo, na

sua totalidade. 
Esse processo pode ser extremamente violento, até despertar a pessoa que o vive.

Isso corresponde a um processo de ‘integração’, liberando-se, naquele momento, devido à extinção do mental.

***

Questão: sentir que os chakras do coração e da garganta são apenas um, corresponde a quê?

Bem Amada, há, como eu acabo de dizer, uma relação entre o chakra do coração, a Coroa Radiante do
Coração que vai além do chakra do coração, e a passagem que foi ativada no nível da garganta.

Há uma ressonância ‘específica’. 
Eu os recordo de que o chakra do coração, além de corresponder ao Amor, está antes de tudo ligado, na sua

estrutura falsificada, ao mental inferior. 
O chakra da garganta, ligado ao corpo causal, tradicionalmente, está em ressonância direta com mental

superior ou Supramental.
Assim, portanto, quando o Supramental assume a ascendência sobre o mental, quando a Coroa Radiante do
Coração se abre e o Amor está presente, naquele momento, esses dois chakras parecem se fundir ou, em

todo caso, são ligados no ‘plano Vibratório’ de maneira muito mais evidente do que o que existia anteriormente.

***

Questão: à noite, dormir 3 vezes 1 hora ou adormecer 1 hora e não mais ter necessidade de dormir
durante 24 horas, corresponde a quê?

Bem Amado, vocês são em grande número, na superfície deste planeta, vivendo transformações ligadas ao
afluxo da Luz e à chegada da Onda Galáctica. 

Obviamente, a consciência está diretamente ligada ao estado ‘de vigília e de sono’, às alternâncias vigília/sono,
refletindo-se por este despertar à Luz, por uma modificação às vezes importante, às vezes mesmo

considerável, da qualidade ou da quantidade do seu sono. 
Dessa maneira, alguns têm necessidade, para integrar a Onda Galáctica e a irradiação do Supramental
chegando até vocês, de se conceder momentos de ‘desconexão’ durante o dia, de se encontrar como

derrubados pela Luz. 
Outros, ao contrário, vão ver os seus ‘ciclos de sono’ profundamente alterados e transformados.

Isso pode ir de uma insônia total, sem cansaço, até períodos de despertar noturno, por mecanismos

http://pt.wiktionary.org/wiki/ancilose


Vibratórios, ou ainda por uma necessidade de dormir mais profundamente e por mais tempo, de acordo com
as fases que vocês vivem. 

As modificações da consciência que ocorrem durante à noite e na vigília são completamente normais devido à
modificação do próprio funcionamento da sua fisiologia.

Isso está diretamente ligado à modificação do seu ‘estado de consciência’.

***

Questão: não mais sentir a Vibração do Coração como em círculo, mas concentrar-se em um ponto
que queima todo um dia, corresponde a quê?

Bem Amado, existe, no nível da Coroa Radiante do Coração, a percepção de três pontos.
Esses três pontos foram detalhados há alguns meses. 

A espada de MIGUEL pôde, efetivamente, queimar um desses três pontos.
Isso corresponde a uma ativação específica de algumas funções no nível do chakra do coração. 

Assim, alguns de vocês não percebem mais esses três pontos, mas a Coroa Radiante.
Outros podem perceber um desses pontos, outros ainda percebem a Coroa Radiante, assim como o chakra do

coração e os três pontos ao mesmo tempo. 
Tudo depende do processo e da ordem de ativação que ocorre no nível das suas estruturas, quanto à

aglomeração e à aglutinação das partículas Adamantinas. 
Nada há de anormal nisso, mas o processo que é comum a todo mundo reflete-se em uma ativação diferente

de acordo com as suas próprias estruturas, de acordo com as suas origens estelares e de acordo com
a conformação do seu corpo de Estado de Ser que, eu os lembro, não vem sempre da mesma Dimensão

segundo o que vocês são. 
Existe, portanto, uma redefinição, uma reprogramação, se preferirem, de alguns dos seus circuitos Vibratórios,
em ressonância direta, desta vez, não mais com a fisiologia deste corpo físico, mas com a fisiologia própria e

intrínseca do seu corpo de Estado de Ser.

***

Questão: poderia nos falar dos sentidos elétricos e magnéticos, complementares aos nossos 5
sentidos?

Bem Amada, em cada consciência, humana como não humana, presente nesta Dimensão como em outras
Dimensões, existe uma série de sentidos. 

Os mais comuns são os que estão diretamente ligados à sua encarnação.
Existem, de fato, três outros sentidos. 

O primeiro é chamado de sentido elétrico.
O segundo complementar é chamado de sentido magnético. 

A conjunção do sentido elétrico e do sentido magnético dá o sentido da Unidade ou a percepção do Éter. 
O Éter é constituído, de fato, de forças elétricas e magnéticas que lhes foram, sobre esta Terra, amplamente

limitadas e amplamente escondidas. 
O eletromagnetismo, assim como vocês o definem, é o fundamento e a própria mesmo dos funcionamentos

dos universos, através da forma que pode tomar este eletromagnetismo, através das ondas
denominadas fotônicas ou Adamantinas que percorrem este eletromagnetismo e contribuindo para

estabelecer este eletromagnetismo. 
Assim, o ser humano, como as consciências que vivem na superfície desta Terra, guardou, segundo

proporções diferentes conforme as espécies e conforme as consciências, um sentido eletromagnético que é
hoje extremamente fácil perceber. 

Isso pode se expressar, em alguns casos, por sensibilidades ‘exacerbadas’ no sentido elétrico ou no sentido
magnético. 

Mas o eletromagnetismo está inscrito ainda no fundamento e no princípio da sua fisiologia mais básica, ainda
que isso lhes tenha sido escondido e ocultado. 

Obviamente, aqueles que manipulam e que manipularam o Éter para fechá-lo nesse mundo obviamente
atuaram, antes de tudo, com as ‘forças eletromagnéticas’, porque é a força eletromagnética que vai modificar

os cinco sentidos e limitar o seu campo de ação e de percepção. 
Assim, portanto, curvando o espaço/tempo, agindo sobre as forças gravitacionais, por intermédio de objetos

eletromagnéticos (como foi o caso por este objeto que gira ao redor de Nêmesis denominado Nibiru, a
embarcação dos Annunakis), pôde ser formado um triplo isolamento cujos nomes lhes foram dados, chamados
de heliosfera,magnetosfera e ionosfera, que curvou o espaço/tempo, fecharam-no sobre ele mesmo, dando-

lhes a ilusão de estarem ‘cortados’ ou de estarem ‘separados’ do conjunto das forças eletromagnéticas
chamadas mais comumente de Éter. 

Vocês foram, portanto, privados do Éter, privados das partículas etéreas, privados de partículas Adamantinas,



durante todo este período. 
Assim, o sentido elétrico e o sentido eletromagnético contribuem grandemente para as percepções que vocês

têm, atualmente, que excedem amplamente o âmbito da percepção da energia tal como era entendida
anteriormente, pela ‘circulação’ da energia. 

É nesse sentido que, nós todos, Arcanjos como Anciões, como Estrelas, escolhemos empregar a
palavra Vibração para tirá-los da noção de energia puramente habitual, prânica, para substituí-la pela

palavra Vibração, ligada à conjunção e a liberação do eletromagnetismo, em vocês, como sobre esta Terra.

***

Questão: por que expirar muito tempo antes de inspirar faz-me provar da alegria?

Bem Amado, a respiração está na base do mecanismo de ‘indução’ do estado de Alegria Interior.
Isso lhes foi desenvolvido por alguns Anciões, tanto pelo Mestre RAM como por SRI AUROBINDO ou também

por UM AMIGO. 
Existem muitas técnicas que foram comunicadas a vocês também, bem anteriormente a isso, que explicam que

a respiração e algumas técnicas respiratórias são capazes de provocar ‘ampliações’ da consciência. 
A respiração e os mecanismos respiratórios estão na base da indução de alguns estados.

Isso foi perfeitamente utilizado em algumas técnicas modernas como mais antigas. 
Alguns dos Anciões lhes comunicaram técnicas muito mais aptas a fazê-los bascular na Consciência

Unificada.
Obviamente, respirando profundamente e levando a sua Atenção e a sua Intenção na respiração, vocês são

capazes de favorecer o aparecimento de um estado de Samadhi ou de Alegria interior.
Isso é, portanto, perfeitamente lógico.

***

Questão: sentir como um peso sobre os ombros desde uma hora, corresponde a quê?

Bem Amada, é necessário efetivamente compreender que as manifestações da nossa Presença, uns e outros
entre vocês, despertam, como eu disse, o seu próprio DNA. 

Existe uma aglomeração e uma aglutinação das partículas Adamantinas que se encontram exacerbadas,
devido à sua Presença e à nossa Presença, à nossa Presença reunida. 

Isso pode se expressar por necessidades de bocejar, por necessidades de estirar-se ou ainda por um
sentimento de modificação de gravidade em alguns lugares do corpo.

O que é o caso.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_OMA.mp3 

E bem caros Amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, primeiramente, eu transmito todas as minhas Bênçãos e, como de costume, bem, nós vamos pedalar

juntos, não é?
Então eu os escuto.

***

Pergunta: podemos acolher todas as Vibrações?

Cara Amiga, tudo é questão de como você está no seu Interior.
Porque, fazer este tipo de pergunta, pode querer dizer que há boas e más Vibrações.

Mas se você mesma estiver em meio à sua Unidade, alinhada, o que é que vai acontecer?
O princípio de ressonância e de atração Vibratória vai fazer com que, necessariamente, as energias e as

Vibrações que vão se apresentar a você apenas poderão estar no mesmo calibre que o seu.
Ou seja, se você for confrontada com Vibrações sombrias significa que, necessariamente, em você, há uma

falha que permite a presença e a tentativa de manipulação dessas ditas energias.
Obviamente, enquanto nós estamos na dualidade (como eu estive também durante uma parte da minha vida),

nós somos confrontados permanentemente com o bem e o mal.
Há boas entidades, há más entidades.

Tudo isso faz parte da matriz.
Mas, através do que vocês vivem no momento atual, e isso foi dito por vários intervenientes, quando vocês vão
para a sua Unidade, naquele momento, o ‘princípio de atração e de ressonância’ faz com que vocês se situem

O.M. AÏVANHOV - 20 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_OMA.mp3


além do bem e do mal.
O bem e o mal pertencem, exclusivamente, a todas as matrizes falsificadas.

Quando vocês estiverem suficientemente próximos do seu Coração, quando vocês estiverem completamente
no Coração Vibratório, naquele momento, mesmo o diabo em pessoa nada pode contra vocês, pois vocês

transcenderam a dualidade.
Portanto, o objetivo é transcender a dualidade.

Mas se eu fosse você, efetivamente, eu prestaria atenção, se ainda não estiver na Unidade.
Então, tudo depende, ainda uma vez, da sua capacidade Vibratória e da gama de Vibrações na qual vocês se

situam.
Isso é evidente.

Ou seja, vocês podem muito bem estar lúcidos da existência de entidades maléficas e de entidades bondosas
sem, no entanto, serem afetados, de qualquer maneira, pois a sua Vibração pode estar situada em meio à

Unidade.
Portanto, aí também, tudo é questão de ponto de vista.

Agora, é evidente que uma energia da Luz Unificada vai se manifestar por Vibrações específicas.
Uma entidade da Luz penetra, em geral, pelo canal, mas também se estabelece no Coração.

Uma entidade da Sombra pode muito bem passar pelo canal.
Há entidades que penetram pelo 7º chakra, mas a diferença é que elas não podem ir ao Coração.

Portanto, toda a diferença se faz a partir do Interior.
Se você mesma estiver no Coração, nenhuma energia oposta ao Coração pode se manifestar em você.

É tão simples assim.
O que não impede de fazer a distinção entre o que eu denomino as boas ‘vibs’ e as más ‘vibs’.

As más ‘vibs’ os fazem descer em energia, tornam-nos pesados, fecham o Coração, acabam com a Alegria,
obscurecem a Consciência.

Não se esqueçam de que uma entidade de Luz, quando ela se manifesta no seu plano, por intermédio de um
canal (seja ele qual for, o seu ou de outra pessoa), ela lhes traz Luz, ela não pega a Luz de vocês.

Toda diferença também está nesse nível.
Uma entidade da Luz está na doação do que ela é.

Uma entidade dita da Sombra vem para se nutrir e não para se doar a vocês.

***

Pergunta: na meditação, eu me sinto tomado pelo braço com uma sensação de frio.

Caro Amigo, frequentemente, quando vocês estiverem meditando e vocês sentirem algo que os pegue pelo
braço (na maioria das vezes, é o braço direito, mas pode ser também o esquerdo), com uma sensação de frio,

é geralmente um desencarnado que está por perto.
Isso não é necessariamente negativo, mas isso nada tem a ver com a meditação na Unidade.

***

Pergunta: o que fazer naquele momento já que o medo pode atrapalhar a Vibração?

Então, caro Amigo, o medo, de qualquer modo, não evita o perigo, mas bloqueia tanto a Luz como a Sombra,
exceto que a Sombra vai se nutrir do seu medo, enquanto que um Anjo Guardião ou uma Presença de Luz,

assim que houver um medo, fecha novamente o canal e a comunicação é interrompida.
Já com uma entidade da Sombra, ao contrário, ela vai se nutrir do seu próprio medo.

O medo é um obstáculo nos dois sentidos, se pudermos dizê-lo.

***

Pergunta: a sensação de frio está ligada tanto a uma entidade boa como a uma entidade má?

Então, o frio é uma reação específica.
Vocês não devem confundir o frio de entidades ditas do astral, com um tipo de frio que pode ser a sua reação

ao Fogo do Espírito.
Vocês têm variações térmicas que são realmente frequentes e que são independentes, eu diria, de entidades

desta origem, mas que estão ligadas à própria Luz Vibral.
Portanto, uma manifestação de frio não é necessariamente da Sombra ou da Luz.

Se vocês quiserem ter certeza, ou vocês fazem a Saudação de Órion, não é?, ou vocês perguntam se isso é



de CRISTO.
Ou vocês podem de se colocar na Vibração do Coração antes de aceitar qualquer coisa.

O que é característico, de maneira geral, ainda uma vez: uma entidade de Luz jamais vai chegar pelas pernas.
São as entidades do astral que chegam e que se penduram na coxa.

Um Ser de Luz, quando ele não passa pelo canal, um Anjo Guardião, por exemplo, sempre se manifesta aqui,
do lado esquerdo, de acordo?

Há, infelizmente, entidades, médiuns, que canalizam entidades do plano sombrio, digamos.
Isso chega também pela cabeça.

Não há qualquer meio de diferenciar.
A única diferença está no nível do Coração, no nível do Amor ou da ausência do Amor.

No nível, não da intensidade Vibratória, mas da qualidade Vibratória.
É algo que nutre ou é algo que suga?

Ou vai nutrir, ou vai sugar.
É compatível com a Luz, ou não é.

A energia da personalidade, ela suga vocês, ela os deixa doente, ela os torna pesado.
A energia do Estado de Ser, ela os torna mais leve, mesmo se for uma energia que os desconecta e que, em

um primeiro momento, parece assombrá-los.
Em um caso, vocês estão na Alegria, no outro caso, vocês estão muito triste.

***

Pergunta: é possível ter esse Fogo do Coração ativado, mesmo frente à Sombra?

Plenamente.
E é preferível, aliás.

O Fogo do Coração é ausência de julgamento.
O Fogo do Coração é emanação da Luz Vibral e emanação do Estado de Ser.

O Estado de Ser está além desta dicotomia artificial que existe neste mundo e nesta Dimensão: o antagonismo
entre o bem e o mal.

Tudo isso foi explicado por UM AMIGO, através da falsificação do 3º olho, do famoso Triângulo Luciferiano.
Mas quando vocês tiverem a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça, e com mais razão ainda, da Coroa

Radiante do Coração, naquele momento, o que é que vai poder fazer a Sombra?
Ela estritamente nada pode fazer.

É ela que tem as pernas no seu próprio pescoço e que corre a toda velocidade,
pois ela não tem qualquer ponto para se fixar.

Vocês não estão mais na dualidade.
É a dualidade que dá origem ao bem e ao mal.

Se vocês transcenderem a dualidade pela ativação da sua Consciência Unitária,
pela ativação do Fogo do Coração, pela ativação das Lareiras, pelo despertar
também do Fogo do Sacro, do Fogo da Terra, como vocês querem que uma

entidade da Sombra se interesse por vocês?
É impossível.

Vocês podem senti-la passar, mas ela não poderá penetrar.
Ela pode desencadear, eventualmente, um certo medo, mas vocês estritamente

não correm qualquer risco na Unidade.

***

Pergunta: qual é a evolução de uma pessoa que se suicida?

Primeiramente, isso subentende que há evolução sobre esta Terra, primeiro ponto.
Segundo ponto, o suicídio é eminentemente em função de cada ser humano.

É preciso abandonar os conceitos judeu-cristãos de castigo, de punição.
Há seres extremamente Luminosos que deixam esse Plano porque eles não são capazes de suportá-lo.

Vocês acham que irão enviá-los para o inferno?
Lembrem-se de que o inferno, são vocês que ali estão.

O inferno é aqui, não é em outros lugares.
Não existe inferno onde vocês vão assar.

Mas, não há inferno senão aqui.
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O inferno é o mental do homem, nada mais.
É uma invenção destinada para causar medo, o medo de ir para o inferno, tudo isso para fazer esquecer que o

inferno é aqui.
Enfim, nas condições de vida, não desta Terra (que é uma joia), mas nas condições de vida que foram

transformadas, digamos.

***

Pergunta: a linhagem dos equinos faz parte de qual Elemento?

Faz parte do Ar e da Terra.
É uma mescla de Terra e de Ar: 66% de Ar e 33% de Terra.

Pégasus, por exemplo, o Cavalo Alado.
La Licorne, também.

Tudo isso faz parte da mitologia, mas corresponde a um plano Vibratório extremamente específico que não é
mais, naquele momento, da mitologia, não é?

Pode-se muito bem sonhar com golfinhos todas as noites sem, no entanto, terem vindo de Sírius, não é?
Há atrações que ocorrem.

Pode ali haver contatos, independentemente das suas próprias linhagens.
Há seres que canalizam entidades de Sírius.

No entanto, eles vêm de Sírius?
Absolutamente não.

Vocês podem muito bem entrar em contato com linhagens ou entidades de outras Dimensões que nada têm a
ver com as suas linhagens.

***

Pergunta: por que há cada vez mais manipulações genéticas sobre a Terra?

Mas a manipulação genética, ela não procede da sua ciência moderna.
Ela foi praticada na humanidade desde tempos imemoriais.

Vocês foram enxertados, nós fomos enxertados com um cérebro que nada tem a ver com o cérebro humano
primitivo.

Então, as manipulações genéticas, elas não são de hoje.
Elas eram onipresentes na Atlântida.

Elas eram onipresentes desde o início da falsificação, nos seis últimos ciclos.
Vocês devem compreender que, independentemente do que vocês conhecerem da sua ciência, hoje, sobre a

genética, o DNA é, por definição, interestelar.
Este DNA é modificado pela Luz, é modificado pelos pensamentos, então, vocês próprios fazem a sua

alquimia e a sua mutação genética.
Quando vocês vão para a Luz, o seu DNA se transforma.

Vocês reativam partes do seu DNA e há “manipulações genéticas”, mas são transformações genéticas.
Elas são permanentes.

As radiações gama que vocês recebem, atualmente, as radiações solares, têm por objetivo revelar o seu DNA
espiritual, remover as barreiras que foram colocadas no próprio nível das suas estruturas cerebrais e de outras.

Mas o DNA, antes de tudo, é uma maravilha da Luz.
E quanto mais vocês elevam as suas Vibrações, mais vocês penetram na Alegria, mais o seu DNA se

transforma, realmente.
É por isso que falamos de mutações celulares, de mutações do DNA, que é real.

E isso, não é uma “manipulação” visando criar quimeras ou criar uma subordinação ainda maior.
É uma liberação.

***

Pergunta: quando você falava de manipulação genética no início da humanidade, você fazia
referência à época dos Cro-Magnons?

Eu fazia referência ao início da falsificação, durante a chegada dos Dracos, há 320.000 e alguns anos, onde as
condições geomagnéticas, as condições gravitacionais criaram situações de confinamento.

Essas situações de confinamento limitaram a influência de certos tipos de irradiações ligadas à FONTE e isso



induziu, aí também, mutações genéticas desejadas para aprisioná-los.
A primeira das manipulações genéticas foi criar o medo e então, através do medo, o instinto de predação que é

onipresente sobre esta Terra.
Este instinto de predação, esta dualidade bem/mal e esse julgamento bem/mal foi inscrito, há muitíssimo

tempo, há 320.000 anos, por uma modificação, primeiramente genética e também das próprias estruturas do
cérebro.

Há porções do cérebro que não existiam anteriormente, que se desenvolveram pelo próprio fato deste
confinamento.

A modificação do DNA, ela ocorreu por dois vetores: a Luz e a onda de forma.
Vocês têm as formas piramidais, bem conhecidas de todas as sociedades.

Vocês conhecem algumas, por exemplo, no Egito, por exemplo, na China ou ainda em Yucatan (no México).
A melhor maneira, se quiserem, de modificar o DNA, é a onda de forma acoplada à Luz.

E pode ser feito qualquer coisa com isso.
Mas a genética não é uma questão de conhecer as sequências do DNA, é questão do conhecimento das

frequências, ou seja, das qualidades da Luz, das qualidades das irradiações e das formas, que vão induzir uma
modificação do DNA.

Pois esta modificação, ela persiste no tempo, isto é, ela vai perdurar, contrariamente à manipulação genética
ocidental atualmente que pode ser feita no DNA, que não é durável.

***

Pergunta: ver imagens positivas pode ajudar, nesse momento?

Caro Amigo, é sempre melhor do que olhar para imagens de violência.
Nós estamos de acordo.

Mas, em última instância, no propósito, tanto uma como outra são imagens.
Ora, as imagens, vocês as veem com os olhos.

Qualquer imagem é um reflexo.
O reflexo do reflexo afasta-os da Verdade do seu Coração.

Ainda uma vez, nós estamos de acordo, é muito mais agradável e muito mais suscitante olhar para imagens
belas do que para imagens feias, mas elas permanecem imagens.

Tudo o que é criado pelas imagens é destinado a afastá-los da Verdade, totalmente, quer sejam boas ou ruins.
Pois, enquanto vocês estiverem focados em uma imagem, vocês não estão no Coração.

É tão simples assim.
E todas as imagens são assim, mesmo se, ainda uma vez, segundo uma escala de bem e de mal, que é uma

escala da dualidade, for preferível olhar para imagens positivas do que para imagens negativas.
Mas, vocês não escapam do jogo positivo/negativo olhando para uma imagem.

Quando vocês pararem com as imagens (as suas imagens Interiores, como as imagens projetadas pelo
cinema, pelas caixas de imagens, o que vocês denominam televisão), é que vocês penetram na verdadeira

Visão do Coração que não é uma imagem.
A imagem é um reflexo.

A imagem é uma transposição da Verdade e ela não é a Verdade.
E todos os princípios espirituais, aliás, foram para falsificar e levá-los às imagens em detrimento do Coração.

Há muitos seres humanos, ainda hoje, que são persuadidos de que, quando eles veem com os olhos
fechados, com o 3º olho, quando eles veem suas vidas passadas, eles evoluíram.

Nada há de mais falso, pois eles estão na imagem, mesmo se às vezes essas imagens forem necessárias,
como, por exemplo, no momento de ver as suas próprias linhagens.

Mas como é que vocês veem?
Se vocês veem com os olhos fechados, há duas maneiras de ver: ou é uma imagem projetada sobre o que é

chamado de tela psíquica, ou seja, sobre o 3º olho ou olho Luciferiano, ou é uma imagem que se projeta
independentemente de qualquer imagem, mas que é a realidade Vibratória.

E, naquele momento, é, como disse NO EYES, não há muito tempo, a Visão do Coração, que nada tem a ver
com a visão exterior ou com a visão da imagem.

A verdadeira Visão nada tem a ver com a visão da imagem no nível do 3º olho.
É uma confusão enorme que é feita naquele momento.

Então, é verdade que temos insistido, mesmo durante a minha vida, sobre a cor, sobre os símbolos, mas, hoje,
as energias e a qualidade Vibratória que vocês são capazes de acolher não são totalmente as mesmas.

Enquanto vocês estiverem na imagem, vocês estão no reflexo, vocês não estão na Verdade.
A Verdade não é imagem.

Uma diferença essencial, e eu disse não tem muito tempo, há apenas uma semana: a característica de uma
imagem astral é de ser uma imagem onde a Luz é exterior.



A Visão do Coração, que não é uma imagem, mas que é a Verdade, vai lhes mostrar uma Luz que está no
Interior e não no exterior.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo invertido, a tal ponto que o que vocês denominam, o que os
cientistas denominam buraco negro ou vazio do universo, constitui pelo menos 95% da massa total do

Universo, então vocês o chamam de vazio ou de negro.
Mas isso é totalmente falso.

São vocês que estão no escuro.
Vocês são uma sombra invertida.

Aliás, os Vegalianos, quando eles vêm trabalhar, são obrigados a colocar óculos para vê-los porque, para eles,
vocês são invisíveis, pois vocês estão na sombra.

Enquanto vocês estiverem exteriorizados na Consciência, vocês estão em uma projeção.
O corpo é uma projeção hologramática.

A consciência ali está colocada.
É como dizem os orientais, continuamente: a Maya, a Ilusão.

Mas enquanto vocês estiverem mergulhados nesta Ilusão, vocês são persuadidos de que essa é a Verdade.
Quando vocês se extraírem da Ilusão é que vocês tomam consciência da Ilusão.

Isso não é mais um conceito, é uma vivência e, naquele momento, vocês são o que é chamado de Ser
Realizado ou Desperto, na totalidade.

Isso não é uma visão da mente, é a estrita Verdade.
Portanto, enquanto vocês aderirem à imagem, e à sua também, vocês são um Templo Interior no qual está a

Consciência.
Esse é o corpo, mas vocês não são este corpo.
É a Consciência que está confinada na Ilusão.

Hoje, vocês devem encontrar o lugar, então sair da inversão.
A passagem da Consciência, é também isso.

E enquanto vocês estiverem na imagem que é proposta a vocês ou que vocês mesmo projetam, vocês não
estão na Verdade, vocês estão em uma projeção, é o caso de dizer.

Então, finalmente, que esta projeção seja positiva ou negativa, estritamente nada muda, na finalidade.
Ela os mantém na ilusão.

Vocês não podem sair da ilusão por uma imagem.
A única porta de saída, ela está no Coração e ela é Vibratória.
Nós temos declamado isso para vocês em todos os sentidos.

Mas eu concebo perfeitamente que o sentido mais importante, quando se está na ilusão, não é o sentido extra-
sensorial, é o sentido visual, infelizmente.

Há frases de grandes escritores que disseram que “o essencial é invisível para os olhos”.
E é de fato verdadeiro.

E vocês estão na civilização, hoje mais do que na minha época, da imagem.
A imagem, ela é onipresente.
Ela está aí para obliterá-los.

Ela está aí para fazê-los projetar, ainda mais, no exterior.
Ela está aí para seduzi-los e para afastá-los da Verdade.

***

Pergunta: desenhar ou pintar pode prejudicar a evolução?

Então, cara Amiga, as formas são portadoras de uma energia e de uma Vibração, mesmo no contexto de uma
representação, estamos de acordo.

Vocês sabem que as ondas de forma são reais.
Que vocês têm energias, mesmo se elas estiverem ligadas a imagens ou a reflexos que vocês são capazes de

sentir.
Então, o que você sente é efetivamente, de uma parte a Vibração real do que você pode pintar ou desenhar,

mas, do outro lado, a sua consciência.
E você mesma toma consciência, em qualquer parte, de que isso não está satisfazendo na totalidade, porque

vocês entram, justamente, na era da Luz Pura, onde a Luz prevalece sobre a forma, completamente e,
sobretudo, sobre as formas na matriz.

É o que vocês vivem atualmente.
É a sua transformação na Luz e a sua Ascensão na Luz.

***



Pergunta: quando há uma atividade artística, o fato de criar formas pode participar da continuidade
da matriz?

Não, não cabe exagerar.
O que você constrói com suas mãos e criando formas, quer seja uma cerâmica ou um objeto, isso não tem a

potência de uma pirâmide.
Vocês não estão inteiramente na mesma escala.

A forma está ligada ainda a uma Dimensão.
Na sua Dimensão há relação, há proporção.

É evidente que as formas, como dizer, operantes, no nível da matéria, não são formas pequenas.
Há um tamanho que é importante em relação à quantidade de Luz disponível neste mundo.

Então, não há culpa em criar objetos ou pinturas, longe disso.

***

Nós lhe agradecemos. Não temos mais perguntas.

***

Então, eu envio todo o meu Amor, toda a afeição que eu tenho por vocês, onde vocês estiverem sobre esta
Terra.

Até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee1d2.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-20_fevrier_2011-articlee1d2.pdf
20 de fevereiro de 2011

(Publicado em 23 de fevereiro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -
Inclui os indicadores de acesso ao estado Unitário.

 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_SRI_AU...

~ Estabelecimento na nova Consciência Unificada ~

 Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na encarnação em meio a esta humanidade, eu peço para acolherem a minha Irradiação e a
minha Radiância, a fim de que vocês e eu, além das palavras que eu fui encarregado de transmitir a vocês,

estabeleçamos entre nós uma comunicação e uma Comunhão diretas indo, se possível, além das palavras que
eu vou pronunciar, pois isso se refere diretamente às modificações em andamento em meio à sua Consciência.

***

Eu anunciei, há alguns meses, uma série de modificações referentes à evolução do Sol, da Terra e da sua
Consciência, devendo fazê-los passar, em breve, por um mecanismo chamado (e que eu chamei, na época)

de choque da humanidade.
Eu gostaria agora de desenvolver e de revelar, ainda mais, as condições e as circunstâncias que irão lhes

permitir viver a chegada do Supramental em meio à Consciência ordinária da humanidade e a maneira de vivê-
la, especialmente para vocês, aqui e em outros lugares, que estão despertos.

O Despertar sendo, para mim e para vocês, a capacidade para perceber e para Vibrar em meio a algumas
estruturas, refletindo, assim, a sua capacidade para estabelecer-se na nova Consciência Unificada.

Muitos de vocês, em diferentes etapas, desde algum tempo, vivem, de diferentes maneiras, as primícias da
chegada desta Onda Galáctica, como vocês a nomeiam hoje.

Durante a minha vida, eu chamei isso de Supramental e eu ali irei voltar, pois este conceito de Supramental é
fundamental.

Em uma linguagem mais ocidental e mais antiga, eu diria que isso é o Fogo do Espírito, correspondendo, na
sua tradição cristã, ao que poderia ser chamado de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a Chama de

Fogo vindo colocar-se sobre a sua cabeça e no seu Coração, realizando uma série de carismas, como o falar
em línguas e muito mais.

***

Muitos de vocês, aqui e em outros lugares, vivenciaram processos mais ou menos antigos (de ativação de
funções da Consciência e de Vibração) em meio aos seus chakras, levando-os a constituir o que é conhecido

SRI AUROBINDO - 20 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110220_-_SRI_AUROBINDO.mp3


como Corpo de Luz, para despertar uma série de estruturas, adormecidas até agora.
Algumas palavras são conhecidas por vocês, mesmo de forma literária, há muito tempo, particularmente o que

foi chamado de Despertar da Kundalini, a recepção do Espírito Santo.
 Durante as Núpcias Celestes, três irradiações bem específicas sofreram, de alguma forma, alquimia e foram

precipitadas sobre esta Terra, preparando o caminho de retorno do Éter e de CRISTO, em meio à humanidade,
na Consciência.

Durante a minha vida, eu escolhi chamar esta Luz, este retorno, de Supramental, pois efetivamente tudo opõe o
mental e o Supramental.

A ação do Supramental é justamente a de transcender o mental e de superá-lo, o que significa que, sob a
influência do Supramental, o mental não pode coexistir.

***

Vocês próprios experimentam, em certos momentos, durante períodos de alinhamento, durante alguns
derramamentos de Vibrações e de partículas sobre a Terra, maior ou menor capacidade para entrar no seu Ser
Interior e para manifestar esse silêncio mental indispensável para permitir ao Supramental e às suas diferentes

partes constituintes estabelecer-se em vocês e estabelecer, assim, a nova Consciência.
O que, até agora, era manifestado por etapas mais ou menos curtas ou mais ou menos longas, vai agora, nos

tempos que vocês irão viver, imediatos, instalar-se de maneira muito mais duradoura.
Da sua capacidade para extrair-se da Consciência ordinária (estando plenamente presente e consciente), da
sua habilidade para fazer cessar as atividades denominadas mentais, emocionais (ou, de maneira geral, as
atividades da personalidade), vai depender a sua facilidade de integrar e de manifestar a nova Consciência.
Alguns de vocês já manifestam esta nova Consciência, mesmo na sua vida ordinária, através de tudo o que

corresponde à sua vida ordinária, que se torna então livre da dualidade, livre das traves inerentes à
personalidade.

A etapa preparatória que vocês vivem de agora em diante e que os prepara, de algum modo, para suportar o
choque da humanidade, é primordial, para vocês, pois, da maneira que vocês integrarem, em vocês, os seres
em processo de despertar ou despertos, irá depender também a maneira com que os seus Irmãos e as suas

Irmãs, ainda adormecidos, poderão, para alguns deles, aquiescer e se abrir a esta nova Consciência.

***

Até o final do ano passado, a Luz favorecia algumas aberturas.
Como eu disse quando eu fui São João, sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos chamados e poucos eleitos.”

Os chamados serão marcados na testa.
Os eleitos são aqueles que serão capazes de descer esta Luz da cabeça até o Coração e, então, de

manifestar uma forma simbólica de Crucificação da personalidade, a fim de que o Coração tome o lugar do ego
e do mental.

É isso que foi chamado, no Yoga Integral, de Supramental.
Evidentemente, o que eu percebi, há mais de meio século, não podia, naquela época, ser vivido na célula e,

então, na própria Consciência da estrutura física, contrariamente ao que está em andamento hoje, para vocês.
A qualidade da instalação e a qualidade do desenvolvimento da estrutura Supramental, chamado de Corpo de

Estado de Ser, apenas pode ocorrer se houver silêncio mental.
De fato, a característica do mental é sempre a de buscar uma forma de apropriação da Luz e de colocar esta

Luz a serviço, não do Coração, mas da personalidade.
Até pouco tempo, esta Luz estava disponível.

Alguns seres aceitaram, conscientemente, abandonar-se completamente a esta Luz, para que o Coração
tomasse a ascendência sobre o mental e a personalidade.

De certa forma, um número considerável de seres humanos tendo vivenciado este encontro com a Luz,
desviaram esta Luz em benefício da personalidade, impedindo assim o próprio estabelecimento do

Supramental e do Corpo de Estado de Ser em meio às estruturas existentes.
Isso se refletiu por um episódio delicado, vivenciado há muito pouco tempo, tendo levado alguns seres a se

afastarem da Luz, pois a personalidade não pôde se apagar ou ser transcendida pela Luz do Coração.

***

A Passagem que foi efetuada há pouco tempo, como o Arcanjo URIEL anunciou e revelou, permite hoje, para
aqueles que atravessaram a etapa de transcendência da personalidade, poderem estabelecer-se mais

facilmente no Coração, pois os circuitos Vibratórios e, particularmente, a abertura da boca, estabelecendo um
Tubo de Luz presente entre a boca e o Coração, permitiram construir um ponto de Luz, de partículas

Adamantinas, de Vibração Supramental, entre a boca e o Coração.
A ativação do que foi chamado de 11º Corpo, sob a Regência do Arcanjo URIEL, chamado de Verbo Criador,

permite efetivamente passarem gradativamente da palavra e da mentira para a Verdade e o Verbo.



Há uma diferença fundamental entre a palavra e a atividade mental, e o Verbo e a atividade Supramental.
Não podem existir, simultaneamente, a atividade mental e a atividade Supramental.

O Supramental seria, de algum modo, um mental que não é mais dirigido pela personalidade ou pelo plexo
solar, mas que está diretamente sob a influência da Vibração do Coração e, então, do Estado de Ser ou, se

preferirem, do Espírito.
Até agora, era fácil passar de um ao outro e do outro ao primeiro, segundo as suas atividades em meio à sua

Consciência da vida usual.
Hoje, as coisas vão mudar.

Elas vão mudar no sentido em que, de maneira iminente, vocês irão observar, por si mesmo, que vocês estarão
cada vez menos inclinados a utilizar o mental ou a Luz recebida pela personalidade.

***

Existe uma diferença fundamental entre o Coração aberto e a personalidade.
A personalidade questiona permanentemente, buscando uma referência no passado, na experiência passada

ou ainda em uma série de crenças ou de construções.
A Vibração Supramental é uma resposta eterna e permanente em meio à qual não pode existir qualquer

questão e qualquer interrogação.
O Supramental apenas pode ser estabelecido quando houver silêncio mental.

Este Supramental traz absolutamente tudo o que é necessário e revela, do mesmo modo, capacidades novas
em meio à Consciência Nova, primeiramente podendo se estabelecer, de maneira cada vez mais firme para o

ser que vive isso, as funções que, até agora, estavam, é preciso dizê-lo, bem adormecidas.

***

A primeira é uma comunicação que eu denominaria não verbal, estabelecendo-se diretamente de Coração a
Coração ou de olhar a olhar, indo bem além do que é dito e das aparências da máscara, do parecer, permitindo

ao ser que evolui segundo o Supramental captar, não mais a aparência e a máscara, mas diretamente, a
Essência da pessoa que está na sua frente ou, ainda, com a qual ele está conectado, mesmo à distância.

O mental pode ser enganado de diferentes modos e enganar-se a si mesmo.
O Supramental não pode ser enganado, pois ele vê a Verdade na cara, pela captação direta da Vibração da

Essência.
Assim, estando estabelecido em meio ao Supramental, não existe mais distância entre a Consciência que é a

de vocês e a Consciência que está no resto do Universo.
Dessa maneira, então, é impossível de ser enganado, seja por quem for ou pelo que for, quando vocês se

estabelecem no Supramental.
Naturalmente, aquele que está na frente e que não estaria nesta atitude Vibratória do Supramental conectado,
não pode imaginar que vocês possam, literalmente, fusionar com ele, percebê-lo e conhecê-lo bem além da

aparência, do parecer e das palavras.

***

O Supramental é um conhecimento direto, por que isso passa pelo Coração.
Isso não passa pelo filtro da interpretação, pelo filtro das projeções ou das crenças.

O ser estabelecido no Supramental não tem nem dúvidas, nem medos, nem interrogações.
Existe, em meio ao Supramental, uma certeza bem além da fé, pois se trata de uma vivência real e direta da

Luz.
O ser que está identificado assim com a Luz, torna-se o Todo, na Verdade e na totalidade.

Sendo o Todo, mesmo quem quisesse se separar desse Todo, não poderia fazê-lo.
Há, então, uma percepção surpreendentemente clara e precisa dos seres até agora separados, ou mesmo do

Universo, na sua totalidade.
O Supramental absolutamente não passa pelas fases clássicas do mental, denominadas análise e depois pela

síntese e, eventualmente, pelo julgamento e integração.
O Supramental, como eu dizia, abre as portas, os faz cruzar uma série de limites e os faz aceder ao Ilimitado.

***

Em meio a este Ilimitado, é claro, existe uma série de indicadores, bem além dos comportamentos e das
ações, dos quais o primeiro firma o acesso a uma Alegria Interior inefável.

Vocês irão se aperceber, para aqueles de vocês que se abandonam mais facilmente à Luz, de que este estado
de Alegria Interior inefável, independentemente de qualquer circunstância exterior, vai poder se manifestar,
estabelecer-se e durar por períodos muito mais longos do que antes: além mesmo dos seus espaços de

alinhamento e de meditação, vocês poderão se fundir com a Luz.



Nestes estados, nenhuma atividade mental pode se manifestar ou interferir.
Se o mental interferir ou se manifestar, ou se as emoções aparecerem, então, naquele momento, o
Supramental não está ainda estabilizado, nem eficiente, na totalidade da sua ação transformadora.

Há então, deste modo, indicadores Vibratórios, como o que foi denominado a Coroa Radiante do Coração ou o
Fogo do Coração, a Passagem e a modulação do Nada ou Canto da alma, ouvido no nível da orelha, que vai

se intensificar e invadir, pouco a pouco, o seu espaço de percepção, vindo literalmente oprimir e transcender a
possibilidade de ação e de atividade do mental.

***

Neste estado refinado de acesso ao Supramental, que se estabelece de maneira cada vez mais longa, não há
mais lugar para a própria Consciência da personalidade.

A personalidade, de algum modo, durante esses períodos, é dissolvida e está ausente.
Evidentemente, este estado de ser, denominado Unidade ou Samadhi, vai literalmente impedir a ação e o

Fazer em meio ao mundo dual, no qual vocês ainda estão encarnados.
Obviamente, ao sair deste estado, a Consciência mantém a lembrança deste estado e tenta fazer grudar as

ações em meio ao mundo exterior, em ressonância e em afinidade com a Unidade vivenciada nos momentos
Interiores, pois o Fazer, a ação, em meio a este mundo dual, sempre será dual, por Essência e por definição,

mas essas ações e esses comportamentos serão coloridos pela Unidade e não mais por qualquer
reivindicação do ego ou da personalidade.

Vocês irão então penetrar, cada vez mais, no sentido do Serviço, no sentido do Ser e na ação da Luz,
independentemente mesmo da sua vontade.

Um exemplo conhecido por vocês, enquanto povo ocidental, é CRISTO andando nas ruas e, de repente,
perguntando: “quem me tocou?”.

E a mulher que o havia tocado, naquele momento, fica curada instantaneamente.
CRISTO não tinha tido qualquer vontade, Ele estava simplesmente na totalidade dessa Irradiação.

É a isso que, hoje, vocês são chamados.
As suas estruturas sutis, que vocês chamam de aura ou de veste de Luz, vão literalmente branquear e perder

as colorações ligadas à ação da personalidade.
Vocês irão então, mesmo em meio à Consciência ordinária que resta encarnada, manifestar este próprio

princípio da Unidade.
Vocês irão constatar então, facilmente, que será cada vez mais difícil participar do jogo do ego, do jogo do

mental, das emoções, dos apegos, pois vocês efetivamente irão se tornar cada vez mais transparente.
Esta transparência podendo se tornar, efetivamente, aí também, incômoda para aqueles que, justamente, não

estão nesta transparência ou nesta busca da transparência, mas que ali se opõem.
Isso, no entanto, não poderá alterá-los.

Se vocês ficarem alterados, significa que o Supramental ainda não está estabilizado.

***

Vocês então compreenderam e, eu espero, apreenderam, inteiramente, que o período que se abre a vocês, a
partir de hoje, é aquele que vai permitir-lhes manifestar a sua Consciência Unitária, pacífica, Supramental, de

maneira cada vez mais tangível, sejam quais forem as suas atividades.
Até agora, a passagem da consciência fragmentada para a Consciência Unitária era expressa, quase sempre,
para vocês, por uma obliteração das capacidades intelectuais mentais usuais, impedindo-os, para alguns, de

realizar as operações comuns, ou mesmo mais corriqueiras.
Vocês passam, de agora em diante, para a fase de integração.

É este famoso salto quântico que irá fazê-los viver o Arcanjo MIGUEL e que vocês começam a viver.
Na Consciência Unitária do Supramental, a sua Vibração da Consciência das partículas que os animam torna-se

cada vez mais intensa, propiciando estados específicos de Vibração onde, mesmo fora de qualquer fase de
alinhamento, a Coroa Radiante da cabeça e do Coração põem-se a Vibrar intensamente, onde o Som da alma

é modificado, intensificado e ampliado.
Vocês percebem, sem mesmo ali levar uma Consciência importante, os fluxos de partículas chegando até

vocês e partindo de vocês, na sua qualidade própria e intrínseca de irradiação.
Quanto mais vocês estiverem neste fluxo, mais o mental não pode, de forma alguma, manifestar-se ou

apropriar-se seja do que for.

***

Neste estado Vibratório, qualquer referência a algum futuro ou qualquer referência a algum passado não pode
mais existir.

Não existe mais, aliás, nenhuma reivindicação, exceto aquela de estar, na totalidade, nesta Presença a si
mesmo.



Se vocês sentirem que este estado foge de vocês, vocês têm a possibilidade, instantaneamente, de ali
remediar, ativando o Tubo de Luz que existe entre a boca e o Coração, pela respiração consciente, com a boca

aberta, pelo nariz.
Naquele momento, vocês irão restabelecer instantaneamente o fluxo dessas partículas Adamantinas e então,

na mesma ocasião, o seu estado de Consciência Unitária, seja o que for que vocês fizerem.
Vocês não poderão, aliás, nada fazer que seja contrário à Unidade que vocês estão experimentando e vivendo,

se não vocês irão sair deste estado.
Da sua capacidade para manter esta Consciência Unitária vai depender a maneira com que vocês irão aceitar e

acolher esse choque da humanidade.
Em última análise, vocês apenas vão empregar esta Consciência Unitária em meio à consciência dual da

humanidade.
É deste modo que vocês irão enxamear.

É deste modo que vocês irão se estabelecer na Paz e no que foi denominado, nas escrituras védicas, Sat-Chit-
Ananda.

Vocês não podem pretender viver Sat-Chit-Ananda se o mental assumir o comando, se a personalidade
assumir o comando, é tão simples assim.

Ou a personalidade se manifesta e os leva para as resistências, para as interrogações.
Ou a Consciência da Unidade se instala e, naquele momento, vocês experimentam e vivem Sat-Chit-

Ananda, espaço onde não existe mais interrogação nem reivindicação de papel, de função.
Vocês estão, naquele momento, plenamente estabelecidos no Ser, na Unidade, o que vocês podem chamar, e

que vocês irão chamar, cada vez mais, de estado Crístico.

***

Este estado Vibratório da Consciência Unificada vai lhes permitir experimentar também, cada vez mais, não
mais somente o Abandono à Luz ou o desprendimento ou ainda a pacificação, mas vai fazê-los penetrar, cada

vez mais, nesses estados que vocês poderiam qualificar, ainda hoje, de extremos, de Alegria inefável.
A melhor imagem que eu posso encontrar e as melhores palavras que eu posso dar, pois correspondem ao
que o ser humano conhece, de maneira mais ou menos importante, mas, em todo caso, que buscou, que é o

que vocês chamam de Deleite ou de Êxtase.
Exceto que aí, não se trata de uma vazão pontual, mas de um estado que se estabelece de maneira

permanente.
Este estado de Êxtase permanente, denominado Maha Samadhi, é ao que vocês são chamados,

independentemente, é claro, de qualquer ação ou atividade de tipo sexual.
É como se um estado de prazer se instalasse e durasse e fizesse participar todas as suas estruturas (do corpo

físico até os planos mais sutis) deste estado de deleite, de êxtase e de íntase.
Vocês irão perceber por vocês mesmos que se o mental intervier naquele momento, o Som da alma fica

atenuado e desaparece.
O fluxo das partículas Adamantinas que irradiava, de vocês e para vocês, é também interrompido.

***

Vocês irão se tornar também, à medida que os momentos passarem, cada vez mais capazes de perceber a
diferença entre um estado Unificado e um estado dissociado, em vocês e, é claro, no exterior de vocês.

O aprendizado que vocês fazem vai se estender em tempos extremamente reduzidos, porque este
aprendizado será feito de maneira rápida para aqueles de vocês que se abandonarem totalmente a este

processo e que deixarem a personalidade se extinguir normalmente e naturalmente.
 O mês de março é o mês da instalação deste processo.

Naturalmente, aqueles cuja personalidade estiver ainda muito presente correm o risco de viver, eu diria, atritos
importantes entre a atividade mental e a atividade Supramental.

Mas as próprias referências que eu lhes dei, que vocês irão perceber bem facilmente, irão ditar-lhes, de algum
modo, como fazer, a fim de que, de chamados, vocês se tornem definitivamente eleitos e assumam as

escolhas que vocês fizeram.

***

Esses mecanismos que ocorrem hoje são naturais, a tal ponto que os seres que jamais vivenciaram a mínima
percepção Vibratória, foram colocados, de algum modo, para dormir, e vão se encontrar, de um dia para o

outro, vivendo facilmente esta Consciência Supramental, ilustrando, aí também, as palavras repetidas muitas
vezes: "os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos."

Isso vai requerer de vocês, no entanto, nos primeiros momentos, uma forma de vigilância específica.
Assim que vocês tiverem identificado os momentos em que a sua Consciência se estabelece no Sat-Chit-
Ananda do Maha Samadhi, vocês terão então as referências extremamente confiáveis do estado no qual

vocês estão.



Vocês não poderão mais mentir para si mesmo e, sobretudo, ninguém mais poderá mentir para vocês quando
vocês próprios estiverem estabelecidos nesta Consciência Unitária.

A intensidade das Vibrações que vocês percebem atualmente vai ser amplificada, multiplicada, a cada dia.
Cada dia é então um novo nível para esta Consciência Unitária, até a sua transformação final na Luz e a

chegada total da Luz.
Lembrem-se também de que é neste estado de Consciência Unitária que vocês irão encontrar todas as

soluções para os problemas existentes na sua vida ordinária, e não por alguma atividade do mental ou por
alguma atividade da razão e da lógica.

A razão e a lógica, aliás, irão afastá-los deste estado de Consciência Unitária.
A lógica da Luz não é, de modo algum, a lógica da Consciência dual.

Os problemas existentes em meio à sua vida dual serão resolvidos, justamente, pela sua própria capacidade
para se estabelecer na Consciência Unitária.

As condutas ligadas à lógica e à razão não terão mais qualquer efeito na sua vida e isto poderá ser muito
desconcertante para alguns que tinham o hábito de conduzir sua vida, enquanto conectados com a Luz,

segundo a lógica e a razão da Consciência dual.

***

Vocês irão então entrar na manifestação e na prova da sua própria Luz.
Quanto mais vocês se tornarem a Luz, mais tudo será simples, cada vez mais simples.

O Mestre PHILIPPE DE LYON falou sobre isso.
O que será testado durante este período de instalação é, evidentemente, na linguagem ocidental, a fé, mas não

a fé cega, mas a fé clareada, pois a Vibração e a Luz não podem enganar.
Não é uma fé mental ou de uma adesão a qualquer crença que eu falo, mas a verdadeira fé, aquela que havia

feito CRISTO dizer: “sua fé que o salvou”.
Aí estão as informações que, enquanto Melquizedeque do Ar, eu fui encarregado de lhes transmitir, neste

período que se abre hoje, até a intervenção de MIGUEL, Arcanjo, que irá lhes permitir entrar diretamente na
demonstração da ação da Luz, na sua vida e sobre esta Terra.

Cabe a vocês definirem onde vocês se situam.
Há, mais uma vez, indicadores que não poderão enganá-los.

Se houver, e unicamente em relação ao que eu acabo de falar, unicamente em relação a isso, perguntas ou
necessidade de especificação, então eu vou tentar trazê-las.

Eu os escuto.

***

Pergunta: perceber calor no corpo e no nível do timo indica resistências à Luz?

Cara irmã, absolutamente não.
Isso é o reflexo da invasão pelo Fogo do Espírito, pelas partículas Adamantinas, dando este calor, essas

agulhadas, essas Vibrações que vocês percebem, que estão ligadas a esta famosa Luz Supramental que os
seus cientistas denominam irradiação cósmica ou irradiação gama.

São as primícias do que, em uma linguagem extremamente figurada, o nosso grande Comandante chamou de
“grelha-planeta”.

***

Pergunta: poderia recordar os indicadores, abordados há pouco?

Os indicadores de acesso ao estado Unitário são: o aumento, em intensidade e em amplitude, do Som da
alma, a ativação do Fogo do Coração em um nível intenso e principalmente, naquele momento, vocês

experimentam Sat-Chit-Ananda, a Felicidade, a Consciência Unificada, a Conexão com a FONTE e o Êxtase.

***

Pergunta: o que fazer quando espirramos frequentemente na meditação, o que nos faz “recair”?

Cara Irmã, convém naquele momento aplicar algumas técnicas, dadas, aliás, no Yoga da Unidade.
Isso pode ser essencialmente a respiração.



Há, efetivamente para alguns, sintomas físicos que vão interferir no estabelecimento da Unidade.
É simplesmente a ação do mental que vai ativar um sintoma ou uma perturbação.

Em última análise, seja qual for o sintoma ou a perturbação, isso apenas faz refletir o medo, presente em meio
ao corpo de personalidade e no mental, da sua própria aniquilação.

A respiração, e o que foi chamado de postura integrativa (ndr: não se trata de um protocolo, mas de uma
indicação pessoal dada por SRI AUROBINDO no âmbito da decodificação corpo/Espírito), são elementos

importantes que permitem facilitar a colocação em repouso da atividade mental.
O processo, também, de absorção das partículas Adamantinas vindo nutrir o Coração, passando pelo Tubo de

Cristal, entre a boca e o Coração, chamado, enquanto ele estava fechado, de Lemniscata Sagrada, pelo
Arcanjo MIGUEL, permite hoje, literalmente, submergir a Consciência da personalidade por essas partículas

Adamantinas.
Este processo de absorção das partículas Adamantinas pode ocorrer mesmo fora de um estado meditativo.

***

Pergunta: o Tubo de Cristal passa pela garganta?

Na totalidade.
É a Passagem que foi realizada por MIGUEL e URIEL, no final do ano passado e no início deste ano, que

tornou possível a abertura da boca e, então, a abertura deste canal, a fim de realizar uma passagem direta pela
garganta, entre a boca e o Coração.

***

Pergunta: não ouvir o Som da alma significa incapacidade para viver a Consciência Unitária?

Isso significa, simplesmente, que o momento ainda não chegou.
Vai chegar um momento em que esse Som da alma, individual, será perceptível.
Ele foi denominado, por NO EYES, o Canto da Fênix ou o Despertar da Fênix.

Naquele momento, vocês vão ouvir o Canto da Terra por toda parte sobre a Terra.
Os últimos, naquele momento, que não tiverem a possibilidade ou o impulso para viver o Som da alma e a

Consciência Unitária, se for o momento para eles, irão vivê-lo.

***

Pergunta: poderia falar mais sobre o Êxtase e a Íntase?

O Êxtase é um mecanismo de Alegria Interior, refletindo-se por uma difusão e uma dissipação da irradiação no
exterior.

A Íntase corresponde ao mesmo processo, mas, desta vez, voltado para o Interior.
O Samadhi ou o Maha Samadhi, a última etapa do estabelecimento da Alegria Interior, corresponde à

manifestação simultânea e concomitante do Êxtase e da Íntase.
O fluxo de partículas Adamantinas vai então, naquele momento, nos dois sentidos.

Não há uma irradiação do exterior para o interior ou do interior para o exterior.
As duas irradiações ocorrem do mesmo modo, o que contribui para revelar o estado denominado Sat-Chit-

Ananda, a Felicidade, a Consciência, a Unidade, a Alegria.
 Alguns seres, na minha tradição original durante a minha última vida, descreveram perfeitamente a Consciência

Unitária.
Há os textos muito antigos que descreveram a evolução da Consciência quando ela conecta com a Unidade,
quer seja em algumas formas de Yoga anteriores ao Yoga Integral (como o Kriya Yoga, o Siddha Yoga) ou

ainda nos ensinamentos de Patanjali ou dos Imortais.
A diferença é que, hoje, o que parecia uma visão da mente, torna-se totalmente assimilável e passível de ser

vivido na Consciência que vocês habitam.
Os mecanismos de Despertar da Kundalini, os mecanismos do Canto da alma, de construção do Antakarana,
o Fogo do Espírito, não são mais palavras ou conceitos, mas se encarnam em meio às Vibrações que vocês

vivem.

***



Pergunta: sentir diversos incômodos no nível da garganta está associado a esses processos?

Na totalidade.
Muitos seres humanos vivenciaram inconvenientes ligados, não unicamente à garganta, mas ao que eu

chamaria de chakra da garganta, pois isso pode atingir a garganta, como o pescoço, a pele, ou alguns sintomas
inerentes a esta passagem, por vezes dolorosa, que vocês ainda vivem.

***

Pergunta: o Canto da alma e a Vibração do Coração estão necessariamente presentes, juntos?

Eles podem perfeitamente se manifestar, um independentemente do outro.
Vocês podem chegar à Vibração do Coração pela meditação no som.

Vocês podem chegar ao Som da alma pela meditação no Coração.
Os dois podem ser juntos ou separados.

Tudo depende também da sua qualidade de Atenção e de Intenção, da sua capacidade, de algum modo, para
focar a Consciência em um ponto ou no outro.

***

Pergunta: a Vibração do Coração pode ser sentida em um movimento circular depois em um
movimento pendular?

Sim.
Existem muitos movimentos no nível do que é denominado Coroa radiante do Coração ou Fogo do Coração.

Tudo é possível, naquele nível.
Hoje, alguns de vocês experimentam Vibrações que existem até mesmo atrás do Coração, em um dos pontos

que eu tinha dado no nível da coluna vertebral, há alguns meses.

***

Pergunta: podemos ter atingido o Maha Samadhi há alguns meses e hoje não mais?

Sim, na totalidade.
Mas, hoje, e particularmente daqui a uma semana, isso irá se tornar acessível.

Há necessidade de viver alguns estados de Consciência Unitária e de manter esta Consciência Unitária, mas
o Maha Samadhi é uma extração total desta realidade tridimensional falsificada.

Permanecendo um tempo suficientemente longo em meio ao Maha Samadhi, vocês não têm, simplesmente,
mais qualquer motivo para manter este corpo vivo, o que não era o objetivo buscado, até agora.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, eu rendo Graças pela sua escuta benevolente, pelo acolhimento da minha
Presença.

Que a minha Luz azul os acompanhe na Paz e no Amor.
Até logo.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled2b4.html

http://autresdimensions.info/articled2b4.html


http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-20_fevrier_2011-articled2b4.pdf
20 de fevereiro de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-20_fevrier_2011-articled2b4.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


  - Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS (Parte 1 - Efusão Vibratória, sem palavras):
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p2.mp3

*

~ O SALTO QUÂNTICO ~ 

  Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. 
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, a Luz e a Verdade

estejam com vocês.
Eu venho hoje, como anunciado, realizar, graças a vocês, graças ao conjunto das Forças da Confederação

Intergaláctica da Luz Unificada, realizar a alquimia que visa fazê-los realizar o seu ‘salto quântico’, aquele que vai
permitir-lhes, durante este mês de março tão importante no destino da humanidade Una e encarnada, viver e

favorecer, ao mesmo tempo com a da Terra, sua própria Ascensão.
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho, hoje, permitir e realizar

a fusão da Terra, além da liberação dela, além da liberação do Sol, a fusão de CRISTO, presente há algum
tempo no seu Éter, na sua Dimensão.

Pela minha alquimia, eu mesmo enquanto Arcanjo, eu consolido, a partir de hoje, a Vibração e a Consciência
de CRISTO-MIGUEL a fim de que vocês mesmos, Filhos da Lei do UM que tanto e tanto esperaram, que tanto

e tanto meditaram, que tanto e tanto trabalharam para a Ascensão desta Terra, possam viver a revelação de
CRISTO em vocês, o Fogo do Espírito, o Filho Ardente do Sol, o Fogo da Verdade, o Fogo do Amor.

Mais nada sobre esta Terra pode se opor, doravante, em vocês, à alquimia e à fusão das suas tríplices
Lareiras, permitindo-lhes reunificarem-se, na totalidade, pela potência e pela Vibração KI-RIS-TI no seu

Coração, no seu Templo Interior.

*** 

Durante este mês de março, a Divina MARIA irá intervir de diferentes maneiras, a cada semana, em um horário
que ainda não está definido, a fim de ajudá-los a atravessar esta Ascensão, a fim de ajudá-los a concretizar, a

manifestar, a realizar a sua própria Ascensão.
A Cruz da Redenção está concluída.

Dentro de algumas semanas, os Anciãos vão dar outros complementos sobre o Yoga que eles denominaram,
eles mesmos, Yoga da Unidade e Yoga da Verdade.

Eu venho, quanto a mim, revelar uma dimensão nova em meio ao seu Coração, pela minha Presença, pela
Presença de CRISTO, pela Presença de MARIA, em meio ao Triângulo do seu Coração, permitindo-lhes, em

meio às novas Vibrações dadas pelas Chaves Metatrônicas, presentes sobre o eixo vertical do seu corpo,
reunificar essas três Lareiras. (ndr: OD = 8º Corpo / ER = 9º Corpo / IM = 10º Corpo / IS = 11º Corpo / AL = 12º
Corpo - Esses pontos são apresentados no protocolo do ‘Yoga Celeste’: "Reunificação dos 5 novos Corpos"

(1)).

***

MIGUEL - 28 de fevereiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p2.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2011-02-28-p1.mp3


Portanto, nós lhes pedimos, nós, Arcanjos e Conclave Arcangélico e o conjunto da Luz Unificada, para unirem-
se a nós, como sempre, a cada noite às 19 horas (ndr: hora francesa no relógio).

Não haverá mais necessidade, por enquanto, de vocês focalizarem, com a Vibração e com a consciência,
sobre a Cruz da Redenção do OD-ER-IM-IS-AL da sua cabeça, mas, simplesmente, de focar a sua

consciência nos Novos Corpos, aqueles que nós ativamos, juntos, entre nós, para aqueles que seguiram as
Núpcias Celestes e que se juntaram a nós desde então.

Portanto, nós iremos então, juntos, todas as noites às 19 horas (hora francesa), elevar a Coroa Radiante do
Coração, fusioná-la com a cabeça, fusioná-la com o sacro.

Esse trabalho e esta alquimia que vocês irão realizar, em vocês, será realizado da mesma maneira no nível da
Terra.

A boca foi aberta.
As bocas da Terra estão abertas.

De agora em diante, mais nada se opõe ao movimento da Terra, mais nada se opõe à sua elevação, à sua
elevação Vibratória, à sua elevação da Consciência.

Portanto, vocês irão trabalhar, todos os dias, às 19 horas , e quando bem lhes parecer, de maneira muito mais
ativa, conosco, para a sua própria elevação.

*** 

A Merkabah foi constituída.
A Merkabah está ativada, sobre a Terra como em vocês.

Torna-se então possível elevarem a sua Vibração pela colocação em funcionamento, novamente, das Chaves
Metatrônicas, prosseguindo assim o trabalho começado pelo Yoga da Unidade, permitindo-lhes simplesmente,
ao focalizarem, conscientemente e Vibratoriamente, sucessivamente, sobre o eixo vertical do seu corpo, desde

o ponto OD até o ponto AL, desde o seu esterno até a ponta do nariz, ponto por ponto.
Vocês irão então ativar todos os seus Novos Corpos e permitir, assim, a Ascensão.

Isso é agora.

*** 

A Luz revela-se e se aglutina, cada vez mais, em meio às suas estruturas dissociadas.
A Verdade emerge sobre a Terra, como vocês estão constatando.

E isso é apenas o início.
Várias formas de Consciência devem se liberar do jugo existente sobre a Terra há milênios.

As Consciências humanas estão sendo liberadas.
Esta liberação não é a mesma para todo mundo.

Ela segue várias vias, vários caminhos, pois cada um tem o seu próprio caminho, a sua própria Verdade e o
seu próprio destino.

Entretanto, o processo de elevação Vibratória e de Ascensão que vocês irão realizar agora, vai permitir, ainda
uma vez, elevar a sua Coroa Radiante do Coração, fazer fusionar, em vocês, a tríplice Lareira, permitindo-lhes

viver, na totalidade, a sua dimensão KI-RIS-TI e acolher o retorno de CRISTO e o retorno de MIGUEL.

*** 

Em meio à sua Dimensão falsificada, eu vou aparecer seguidamente em seus céus sob a forma de cometa.
Eu sou o Arcanjo portador do Fogo da Espada.

Eu sou o Arcanjo que liberta.
Eu sou o Arcanjo que vem terminar com o jugo da servidão, com o jugo do confinamento.

Portanto, todos vocês têm, sem exceção, a possibilidade de aderir à sua própria liberdade, à sua
própria liberação, pelo OD-ER-IM-IS-AL, permitindo a instalação, em meio às suas estruturas, do último

Arcanjo a se manifestar neste final de ciclo: o Lorde METATRON.
Ele vai revezar com a minha Presença a partir do mês de abril a fim de acompanhá-los até o último momento

desta Dimensão falsificada.
Assim, é acionado, hoje, o que eu denominei, eu mesmo, o ‘salto quântico’, permitindo-lhes, cada vez mais,

aperceberem-se da diferença principal e essencial existente entre o Fogo do ego e o Fogo do Espírito, o Fogo
da Verdade e o Fogo da mentira.

O Fogo será lançado dos seus olhos.
O Fogo será lançado do seu Verbo.

O Fogo será lançado do seu peito, pois vocês são seres ígneos, seres de Fogo que reencontram a sua
Dimensão de Eternidade.

O Fogo do Céu vem até vocês.



O Fogo da Terra se revela em vocês e vem até vocês.
A conjunção deste tríplice Fogo vai permitir elevar a Vibração da Terra, vai permitir realizar o seu salto quântico,

ela também.
Mas, sobretudo, vai permitir-lhes revelar, na totalidade, de agora em diante, a Luz que vocês são.

Várias percepções serão sentidas em meio às suas estruturas.

*** 

Um grande número Vibrações deve se amplificar, de maneira desmedida e incomensurável, em relação ao que
vocês vivenciaram até agora.

O som da alma ou o canto do Espírito vai se amplificar.
Vários de vocês vão perceber espectros de frequência inéditos correspondendo a modificações dos seus

Céus, percebidas pelos seus próprios ouvidos.
Esse som vai se amplificar.

Ele vai assumir um espaço até agora desconhecido, permitindo-lhes elevar as suas Vibrações ao longo desse
túnel central conectando com os 5 pontos das 5 novas frequências em uma nova Dimensão.

A lemniscata sagrada, da qual eu falei no início das Núpcias Celestes, vai se mostrar também plenamente
funcional.

A abertura da boca irá conduzi-los ao seu próprio Céu, ao seu próprio Fogo.
São vocês mesmos que, doravante, dirigem o seu destino.

São vocês mesmos que dirigem, doravante, o seu progredir em direção à sua Unidade e para a Luz.
Não se atrasem com os balbucios deste mundo.

Simplesmente, reforçar a Luz, reforçar o Fogo, tornar-se o Fogo que vocês são, pois, a cada dia, doravante,
vocês irão experimentar novas percepções Vibratórias, novos sons,novas radiações, permitindo-lhes elevar-se

cada vez mais em Vibração, elevar-se cada vez mais em Consciência, a fim de extirparem-se da lagarta.
Este processo está agora quase concluído.

Ele atinge agora uma etapa final, devendo conduzi-los ao fim do que alguns de vocês já conhecem,
denominado calendário Maia, correspondendo ao prazo ideal da evolução da Consciência.

*** 

Vocês entram, a partir de hoje, na última etapa desta escala de transformação da consciência.
Hoje, se vocês desejarem, hoje, se vocês abandonarem integralmente o Fogo do ego centrando-se,

completamente, no presente, no momento que vocês vivem, vocês irão constatar por si mesmos, todos vocês,
que vocês podem se extrair desta Matriz de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais consciente e cada

vez mais exultante.
O Fogo do Coração e o Fogo do Espírito representam um estado de serenidade absoluta, um estado em que

não há mais lugar para outra coisa senão para a Alegria, para a manifestação da sua Unidade neste mundo.
Portadores da Luz, vocês irão se tornar os Estandartes da Luz que semeiam a Palavra da Luz a fim de

anunciar o retorno de CRISTO, na Verdade e na Unidade.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do UM, eu voltarei, quanto a mim, no dia 27 de março
às 21 horas (hora francesa), quando eu irei solicitar a vocês, excepcionalmente neste dia, todos juntos como

hoje, um período prévio de 30 minutos além das suas sessões de elevação das 19 horas (hora francesa), para
prosseguirem, juntos, reunidos com o Conclave Arcangélico e desta vez com o conjunto das forças da Luz

Unificada pertencente também à 3ª Dimensão Unificada, como os Anjos do Senhor que fazem parte, como as
esferas mais elevadas da Consciência, presentes ao redor do seu Sol.

Neste dia, 27 de março, após o equinócio da primavera (do outono, no hemisfério sul), nós estaremos enfim
todos reunidos.

Nós temos encontro então, em silêncio, neste dia, na postura de meditação nova, consistindo em acolher, com
a boca aberta, respirando pelo nariz, em Vibrar os 5 pontos de frequência sobre o eixo vertical, sobre o tubo de

Luz da sua Lemniscata sagrada, estendendo-se, desta vez, desde o ponto OD até o ponto AL.

*** 

Durante esse mês, a Divina MARIA irá intervir a cada semana, sem, no entanto, anunciar a vocês, pois isso irá
ocorrer em função de imposições ditadas pela evolução da Ascensão da Terra, como da sua, no nível coletivo

e no nível individual.

*** 



Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos do UM, Filhos da Unidade, eu lhes
agradeço pelo seu apoio e pela sua Presença.

Que a Luz de CRISTO inunde doravante a vida de vocês a fim de que a Alegria e a Unidade sejam a sua
Morada pela Eternidade.

Que a Paz, o Amor, a Verdade, a Unidade e CRISTO estejam com vocês, agora e para sempre.
Até breve.

Efusão.

... Efusão de energia ...

************

NDR: referências extraídas de informações transmitidas sobre os “Novos Corpos”

*

*

OD: 8º Corpo ou “corpo de nascimento do Embrião Crístico”.
Entre o 3º e o 4º chakra, na ponta (inferior) do esterno.

*

ER: 9º Corpo ou “corpo de Irradiação do Divino”.
Sobre o eixo do esterno, na parte superior, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno

denominada ‘ângulo de Louis’.
*

IM: 10º corpo ou “corpo de Comunicação com o Divino”.
No meio, entre o ‘pomo de Adão’ e a ponta do queixo.

*

IS: 11º corpo ou “corpo do Verbo criador”.
Sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior.

*

AL: 12º corpo ou “corpo do andrógino primordial”.
Acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem.

*

************

MIKAEL_part1-28-02-2011
Enviado por autresdimensions. - EFUSÃO VIBRATÓRIA, SEM PALAVRAS.

***

MIKAEL_part2-28-02-2011_
Enviado por autresdimensions.
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http://www.dailymotion.com/autresdimensions
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************ 

1 - 'Reunificação dos 5 novos Corpos' [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-...

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article9988.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-28_fevrier_2011-article9988...
28 de fevereiro de 2011

(Publicado em 28 de fevereiro de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-28_fevrier_2011-article9988.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article9988.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_ANAEL.mp3

Pergunta: como saber se eu realmente vivo a Vibração do Coração?

Bem amada, quem, melhor do que você, pode definir o que você vive?
A Vibração é uma percepção.

A percepção está presente ou ela não está presente.
Fora disso, não pode ali haver resposta exterior a si mesma.

Viver a Vibração do Coração é uma etapa.
Viver o Fogo do Coração é outra etapa.

Viver o Samadhi, na sua parte mais importante, é também outra etapa.
Essas etapas podem, juntas, sofrer alquimia.

Apenas você pode saber o que você vive, neste nível.
Qualquer opinião exterior, mesmo aquela de um Arcanjo, nada significa em relação à sua própria opinião.

A Vibração é uma Vibração.
A Vibração existe ou não existe.

Apenas você pode conhecê-la, vivê-la ou não vivê-la.

***

Pergunta: ao que corresponde o prurido nos ouvidos?

Bem amada, se excluirmos as causas que eu qualificaria de mórbida ou de doença, no seu sistema de vida, as
manifestações de agulhadas, de vibrações ou de prurido no interior dos ouvidos, frequentemente refletem um

dos mecanismos seguintes: ou existe pelo fato da presença do Antakarana e da Vibração e da rotação
existente em meio ao chakra denominado Ampola da clariaudição, uma possibilidade de fricção existindo no

interior do ouvido.
Em geral, e no momento atual, pelo fato da modificação da sua fisiologia, pode também manifestar-se uma

série de intolerâncias alimentares, refletindo-se por prurido no nível dos ouvidos.

ANAEL - 05 de março de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_ANAEL.mp3


Mas, o mais frequente, eu deixo claro que se trata da percepção da Ampola de clariaudição e
do Antakarana que se constrói, atualmente, de maneira um pouco diferente do que foi o caso até hoje.

***

Pergunta: como caminhar mais facilmente?

A facilidade, definitivamente, é uma questão de ‘ponto de vista’.
Algumas almas, atualmente, experimentam, no seu caminho da Luz, o seu próprio confronto com as suas

próprias sombras.
Deve-se admitir e considerar que as sombras (ou as dificuldades ou resistências) que se manifestam no

exterior do seu caminho de vida, seja ele qual for, são, em última análise, apenas o resultado de sombras ou
de medos, se você preferir, existindo no Interior.

Dessa forma, quanto mais vocês se Abandonarem à Luz, como eu o defini (1), mais vocês irão para a
simplicidade e mais as resistências irão desaparecer por si só.

O aparecimento de uma resistência não implica nem em noção de culpa, nem em noção de compreensão.
Hoje, as coisas são ainda mais diferentes do que foram a dois anos atrás, no momento em que eu expressei o

que era o Abandono à Luz.
Hoje, basta simplesmente pedir que a Luz se instale no que existe como resistência em meio à sua vida.

Isso irá permitir iluminar, para você, como para cada um, o que é preciso ser iluminado.
A Luz é Inteligência.

Ela intervém, portanto, desde que vocês mesmos se Abandonem à Luz.

***

Pergunta: isso é válido inclusive para as coisas materiais?

Totalmente.
Não há domínio que seja separado da Luz.

Em geral, o ser humano, até hoje, atraía para ele o que ele tinha medo.
A colocação na Luz agora vai precipitar, literalmente, uma série de circunstâncias da vida de vocês, levando não
a uma ação ou a uma reação, mas, literalmente, a um esclarecimento da situação pela Luz, correspondendo, aí

também, ao Abandono à Luz.
Todo resto são apenas preâmbulos para a Luz.

É somente a vontade do indivíduo que crê que ele vai poder solucionar tal ou tal problema por ele mesmo.
Vocês não podem pretender ir para a Luz e agir por si mesmos.

Chega um momento em que o Abandono à Luz vai colocá-los frente à suas próprias responsabilidades do
Abandono à Luz.

CRISTO disse: “o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
A abundância do Universo vai prover as necessidades do ser humano voltado para a Luz.

Não pode existir mendicância, exceto em meio a crenças pessoais, enquanto vocês estiverem com a Luz.
A Luz é doação.

A Luz é abundância.
Se vocês se Abandonarem a ela, a abundância será a sua recompensa.

Mas não a abundância conforme o seu ponto de vista: a abundância conforme as regras da vida, mesmo em
meio a esta Matriz.

O que pode parecer, em um primeiro momento, como provação ou privação, corresponde e responde à visão
distanciada e separada.

A partir do momento em que a confiança na Luz se consumar, até levar ao Abandono à Luz, então, como
por milagre, as coisas se resolvem por si só.

Não por uma ação pessoal, mas, bem mais, pela ação da Luz, no Interior como no exterior.
Em última análise, o conjunto dos eventos acontecendo em suas vidas (que isso diga respeito à esfera afetiva,

profissional, social, interpessoal ou financeira) apenas está aí para desafiá-los ao Abandono à Luz.
São vocês que dirigem a sua vida ou é a vivacidade da Luz que os dirige?

Toda a diferença entre a personalidade e o Estado de Ser situa-se nesse nível, doravante.

***



Pergunta: como fazer pedidos aos diferentes seres de Luz?

Evidentemente, bem amado, há duas maneiras de fazer um pedido.
Há um pedido que corresponde a uma solicitação de Luz em relação à personalidade.

Isto jamais será satisfeito pela Luz.
Em última análise, o único modo de pedir à Luz, é dizer: “que haja Luz, em mim como no meu exterior”.

Enquanto a Luz for utilizada para satisfazer o que mesmo a alma ou o Espírito considera como bom, nesta vida,
não há Abandono total à Luz.

De fato, o único pedido decisivo é: “que haja Luz”.
A partir daquele momento, há um real e total Abandono à Luz.

Tudo o que precede isso são apenas etapas para a compreensão e a vivência do Abandono à Luz.
Portanto, o único pedido real é: “que haja Luz”.

***

Pergunta: como fazer enquanto terapeuta?

Bem amada, neste mundo dissociado, os terapeutas sempre serão necessários.
Agora, um terapeuta que se compromete com um caminho para a Unidade e para o Abandono à Luz, não pode

mais reivindicar ser terapeuta, pois a própria terapia é um ato dual: é levar o ‘bem’ aí onde há o ‘mal’.
É não confiar, plenamente, na Luz.

Assim, portanto (eu não falo para o doente, mas para o terapeuta), a partir do momento em que ele estiver no
caminho para a sua própria Unidade, não pode, obviamente, mais ser terapeuta.

Exceto ser terapeuta como CRISTO, ou seja, não pelo fazer, mas pela sua própria Presença, como CRISTO
que disse: “quem me tocou?”.

Isso implica, para vários terapeutas no caminho para a Luz, em uma revolução de função, se pudermos dizê-lo,
passando pelo abandono de uma série de condições que guiaram a sua vida até hoje, em meio à sua prática,

mesmo aquela considerada a mais brilhante.
Mas a Luz, e em particular a Luz Vibral Unitária, considera que a doença é uma Ilusão ou uma crença, se vocês

preferirem.
Portanto, um terapeuta que descobre a Luz Unitária e Vibral não pode mais, evidentemente, mesmo não tendo
consciência em um primeiro momento, considerar que ele vai cuidar de uma doença, seja ela qual for, ou de

um desequilíbrio, seja ele qual for.
Pois o único capaz de cuidar de um desequilíbrio é o próprio ser, no seu próprio Abandono à Luz.

Portanto, o terapeuta Unitário não pode existir.
Mas, de novo, há necessidade, em meio a este mundo forjado, de ter ainda médicos, cirurgiões e mesmo a
cirurgia pesada, porque eu não penso que se vocês tiverem um traumatismo, o mais intenso, vocês seriam
capazes ainda de transformá-lo, exceto se estiverem o suficiente, vocês mesmos, na Unidade, mas, neste

momento, não há razão para que um acidente ou um traumatismo possa acontecer com vocês.

***

Pergunta: como terapeuta, é correto acompanhar o outro para encontrar a sua própria Unidade?

Bem amado, o questionamento não tem que ser em relação ao que você faz, ao que você não faz.
Se o que você faz estiver correto, naquele momento, você irá constatar que a sua atividade prossegue.

Se o que você faz não estiver correto, a sua atividade vai parar por si mesma, por causa da sua busca pela
Unidade.

Explicado de outro modo: “reconheceremos a árvore pelos seus frutos”.
O que significa dizer que se a sua caminhada Unitária tiver que ser acompanhada do procedimento de uma

atividade dita terapêutica ou de acompanhamento, isto irá prosseguir.
Não haverá desaparecimento ou dispersão daqueles que lhe pedem a ajuda da Luz.

Caso contrário, não haverá mais ninguém solicitando a você seja o que for.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de basculamento, durante as meditações?



Bem amada, os fenômenos de basculamento ou de oscilação acompanham às vezes a Vibração.
A imobilidade não é a regra.

Alguns vão oscilar, outros vão bascular de frente para trás, lateralmente, não importa.
Cada um tem a sua própria interpretação e a sua própria manifestação da influência da Luz Vibral no interior da

sua estrutura física.
O mais importante é que o corpo participe e, sobretudo, não ativar qualquer projeção relacionada a uma

visualização ou a um fenômeno visual.
Mas se o corpo se expressar, isso está perfeitamente correto para você.

Isso não reflete nem bloqueio nem facilitação, mas, sim, um modo de expressão que corresponde ao que você
tem que viver.

***

Pergunta: eu tenho às vezes a sensação de que algo me atinge nos ouvidos.

Bem amada, pode ali ter, no nível dos ouvidos, pressão.
Pode ali ter alfinetadas e pode ali ter elevação de uma Vibração.

Isso contribui, incontestavelmente, para a ativação do Antakarana e para o recebimento da Luz pelo ponto
central denominado Ponto ER, podendo refletir-se por modificações de sons, de pressões ou de percepções

no nível dos ouvidos.

***

Pergunta: eu me sinto às vezes leve com um movimento de Vibração circular do corpo.

Bem amado, durante os processos de meditação, quer eles sejam próprios ou estejam em ressonância com
uma série de elementos que lhes foram dados por intermédio dos Arcanjos ou ainda dos Anciãos, existem,

efetivamente, processos que podem ser vivenciados modificando a corporeidade, modificando a densidade do
corpo, a Vibração do corpo.

Os movimentos circulares, as características próprias da circulação da Vibração vão às vezes se refletir por
modificações das suas próprias percepções energéticas.

Dessa forma, a Vibração pode desencadear a percepção de calor ou de frio, independente mesmo da
Vibração de calor que está em ressonância e, num certo sentido, da própria reação das suas estruturas sutis ao

afluxo da Vibração e da Luz.
Não há, entretanto, tradução específica ou significado preciso para uma ou para outra das sensações, sejam

elas quais forem.
Ainda uma vez, nesse nível, cada um de vocês vai interpretar o acolhimento da Vibração e da Luz Adamantina à

sua própria maneira.
Portanto, a circulação ou a percepção de uma corrente de ar vai refletir uma predisposição da alma para

manifestar estados emocionais, mesmo a Luz Adamantina não sendo feita para isso.
Da mesma forma, o acompanhamento do corpo pela Vibração pode levá-los a viver uma série de mecanismos

de movimentos do corpo que refletem a apropriação da Luz Adamantina pelo corpo e a construção de
estruturas Adamantinas ou do corpo de Estado de Ser em meio às suas estruturas físicas e sutis.

***

Pergunta: como se Abandonar mais à Luz quando se sente uma resistência?

Bem amado, cada ser humano, no caminho, iria encontrar este medo.
Isso prenuncia e antecipa o que o Bem Amado SRI AUROBINDO denominou o ‘choque da humanidade’.

Este medo apenas reflete o fim da personalidade que tem dificuldade de parar de existir.
Isso não corresponde a algo de específico para fazer ou para empreender porque vocês todos irão passar, em

um momento ou outro, por este medo final.
O que você vive é isso.

É a impressão que alguns de vocês podem denominar ‘sentimento de morte iminente’ ou ‘medo do vazio’.
É a etapa, na maioria das vezes, que precede a elevação da Coroa Radiante do Coração.

Essa é uma etapa, de certo modo, lógica e uma passagem lógica correspondendo à eliminação ou
à cristalização do seu próprio processo de passagem em meio ao Estado de Ser.

Não há então que agir em relação a isso, mas considerar que vocês observam um processo do
estabelecimento da Luz em vocês.



***

Pergunta: podemos exercer qualquer atividade estando em um caminho da Luz?

Bem amado, não existem coisas anormais para a Luz.
Existem manifestações muito variadas, em meio a este mundo dissociado, no nível das suas atividades.

Existem seres Unitários no exército como na faculdade, bem como entre os terapeutas.
A diferença não está no nível da atividade ou do fazer.

A diferença está unicamente na capacidade para conectar com os mundos da Luz Adamantina em meio
aos espaços Interiores.

A um dado momento, qualquer atividade contrária ao que vocês têm contatado nos seus espaços Unitários
Interiores, não poderá simplesmente mais existir.

Isso é denominado ‘impulso da alma’ ou ‘do Espírito’.
Isso diz respeito também às mudanças que vocês conduzem, que lhes são impulsionadas, como tudo que se

refere às suas diversas atividades em todos os setores de suas vidas ainda, nesta Dimensão.

***

Pergunta: ao que corresponde a dor que eu sinto no joelho direito?

Bem amada, as dores sentidas nos joelhos, se excluirmos as causas que vocês chamam de doença como
artrose ou outra, estão, em geral, entre os seres em elevação Vibratória, ligadas a perdas de energia

da Kundalini que não chega a voltar espontaneamente, dando, naquele momento, uma dor típica de nevralgia,
frequentemente no joelho direito, às vezes no joelho esquerdo.

***

Pergunta: o que significam dores na região lombar ao acordar?

Existe, atualmente, desde o despertar do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, um número cada vez maior de
seres percebendo dores no sacro ou na região lombar.

Obviamente, se excluirmos tudo o que é de ordem dual, de doença, em geral os seres em Vibração começam
a perceber Vibrações ou pesos, mesmo dores, ocorrendo no nível das costas, ou se alongando, ou ao

acordar, ou até mesmo durante os seus processos de alinhamento.

***

Pergunta: nossos sonhos podem ser sinais nos ajudando no caminho da Luz?

Bem amado, existem quase tantos sonhos quanto sonhadores.
Cada sonhador pode apresentar uma paleta de sonhos, desde o sonho mais comum até o sonho profético.

Portanto, é difícil de responder a esta questão, de maneira geral, porque cada sonho, para cada sonhador, tem
um significado diferente.

Agora, é inegável que atualmente, desde alguns meses, muitos seres têm sonhos que eu qualificaria de
natureza semelhante, em ressonância com o basculamento e com a mudança de Dimensão.

Que isso tome formas de uma nuvem de fogo ou de um mar de fogo chegando, ou ainda de tsunamis, ou de
ondas gigantescas, tudo isso apenas reflete a mudança de paradigma e de Dimensão em curso.

Agora, que alguns seres humanos têm informações em sonho, isso é também inegável.
Mas, lembrem-se de que no momento atual, cada vez mais, os sonhos seguem um comportamento que eu

qualificaria de coletivo, ligado ao coletivo da humanidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



************

1 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article5061.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-5_mars_2011-article5061.pdf
05 de março de 2011

(Publicado em 08 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 - Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
“Muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas fazer o bem é
louvável, ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da UNIDADE. Isso é e continua a ser da

Dualidade.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_GEMMA_...

~ A UNIDADE ~

Irmãos e Irmãs presentes sobre esta Terra, eu sou aquela que foi chamada, durante a vida, de GEMMA
GALGANI.

Eu sou, hoje, aquela que encarna, para vocês, em vocês e no Céu, a função Vibratória denominada UNIDADE.
Foi-me pedido, por MARIA, para vir manifestar, para fazê-los perceber, bem além das palavras que eu irei

pronunciar, o que é a UNIDADE.
Primeiramente, como vocês sabem por intermédio dos Melquizedeques, cada uma das Estrelas Vibratórias se

viu atribuir uma localização em meio à sua Cabeça, mas também em meio ao seu DNA.
Esta localização específica está conectada diretamente com a capacidade Vibratória do que eu encarnei e do

que eu encarno, hoje, para vocês, apresentando uma ligação dinâmica, pela minha localização.
Eu estou conectada diretamente com o Triângulo associado à CLAREZA e a IM ou MIGUEL.

Eu sou também, pela minha localização e pela ilustração da minha última vida, aquela que desposou e se fundiu
com a Dimensão de CRISTO.

Eu sou a Luz Branca Final, o reflexo, a imagem e a identificação total com a FONTE Una. 

***

O Arcanjo MIGUEL muitas vezes os nomeou e os chamou de Filhos do UM ou Filhos da Lei do UM, por que
vocês são isso.

A UNIDADE não é um conceito, mesmo se isso puder ser expresso deste modo, e alguns Seres Realizados,
aliás, fizeram isso.

A UNIDADE é um estado da Consciência onde não existe nem separação, nem divisão, nem oposição.
É um estado onde a Consciência não pode perceber distância entre o Eu e todo o resto.
O Eu se torna então todo o resto, para abrasar e abraçar o que outros chamaram de Si.

GEMMA GALGANI Estrela de Maria - 05 de março de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A UNIDADE acompanha-se de percepções bem além de estados emocionais, traduzido na linguagem
francesa pela Alegria.

Quanto a mim, eu prefiro a palavra Fusão, pois a UNIDADE é efetivamente um estado de Fusão.
Fusão, inicialmente, dos diferentes componentes existentes na encarnação e Fusão também com todos os

outros estados do Ser, com todos os outros estados de todas as Consciências.
A UNIDADE acompanha-se de uma Clareza particular, de uma iluminação permitindo conscientizar e Vibrar a

ausência de distância, a ausência de separação.
Desta ausência de distância e desta ausência de separação, estabelece-se um mundo novo, em Si, onde tudo

se torna transparente, onde tudo se torna Clareza.
É o lugar do Mistério, ilustrado pelo Ponto IM e pelo Arcanjo MIGUEL.

É o espaço onde a Consciência não pode ser vivida como fragmentada, nem separada de nada, na encarnação
como na Consciência pura não encarnada.

O estado da UNIDADE confere o estado Crístico, o que, durante a minha vida, eu chamei de esposo, assim
como tantas outras mulheres que vivenciaram esta Fusão Mística com CRISTO.

Evidentemente, não se trata unicamente de um personagem histórico, mas, bem mais, de um estado de
Consciência onde o que domina é, antes de tudo, o Fogo.

Não o Fogo que queima, mas o Fogo que revela e que clareia, o Fogo que aquece e que elimina qualquer
distância entre si e todo o resto.

***

A Consciência ígnea, que vocês estão prestes a se tornar de novo, não percebe mais qualquer separação,
nem qualquer luta.

É a Unificação, pelo acesso a um estado Vibratório Interior, do interior e do exterior.
É um estado de Alegria, um estado de Felicidade no qual a Consciência se instala.

A consciência do ego (ou consciência dividida) apenas se expressa através de dois filtros e somente de dois
filtros: o bem e o mal.

A Consciência Unitária está muito além do bem e do mal.
Ela os superou, englobou, transcendeu e os reunificou, eles também.

Em meio à Alegria, não existe nem bem, nem mal.
Há apenas um estado de Clareza, um estado Luminoso, ilustrado pela minha própria Irradiação que é apenas a

Irradiação da FONTE, na qual nenhum elemento próprio do distanciamento, da separação, pode vir se opor.
A partir do momento em que não houver mais resistência, mesmo em meio à encarnação, a Alegria pode se

revelar.
É um estado de Fusão Mística, de Êxtase, no qual mais nada pode alterar ou perturbar este estado.
É um estado Interior, porque, a partir do momento em que vocês retornarem para fazê-lo e acioná-lo,

evidentemente, este estado vai permanecer como o estado de uma lembrança, pois a ação, no mundo exterior,
apenas pode ser dual, pois é um mundo de Dualidade, ainda.

O que explica que, durante a minha vida, eu escolhi conscientemente manifestar, na totalidade, esta Clareza,
esta Transparência, esta UNIDADE, que fez com que eu não pudesse manter um corpo na vida, por muito

tempo.

***

Hoje, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs desta humanidade vai necessariamente passar por esta etapa.
Esta etapa de Clareza, de transparência total, os Irmãos e as Irmãs irão vivê-la facilmente.

Outros Irmãos e Irmãs vão ficar, até o último minuto, aterrorizados com esta Luz.
Pois a Luz pede efetivamente o fim da Dualidade, o fim de uma série de identificações, de projeções, de

crenças, de certezas.
Tudo o que foi projetado, de fato, no exterior, é levado a se dissolver e a desaparecer.

Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não tiverem alcançado ou apreendido, de
uma maneira ou de outra, a Vibração deste estado, vocês não devem nem julgá-los, nem condená-los, pois
eles não tiveram a chance, a oportunidade ou a coragem, isso depende, de viver ou de se aproximar deste

estado da UNIDADE.
Para eles, a consciência apenas pode estar na distância existente entre o que eles são e o que é o resto do

mundo.
Isso é uma visão ligada à consciência parcelada ou fragmentada, mantida, de maneira constante, pelo que

vocês chamam (e que eu chamo com vocês) de mental, de crenças, de suposições.

***

De maneira geral, o mental do ser humano foi construído para fazê-los evitar qualquer zona de sofrimento,



De maneira geral, o mental do ser humano foi construído para fazê-los evitar qualquer zona de sofrimento,
qualquer zona desconhecida, pois o mental age pelo aprendizado e pela apropriação.

Mas a UNIDADE representa a perda da identificação, da apropriação e de qualquer projeção.
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que se estabeleceram nas suas certezas, na sua
segurança ilusória deste mundo, apenas podem ser profundamente desestabilizados pela UNIDADE e pela

Luz que ela veicula.
Vocês não podem resolver o problema da UNIDADE pela adesão conceitual, nem mesmo, eu diria, por uma
adesão perceptiva, mas unicamente por uma aceitação ilustrada por CRISTO na cruz: “Pai, eu entrego o meu

Espírito nas tuas mãos”.
É o abandono total de qualquer veleidade pessoal, o abandono total de qualquer identificação pessoal.

É transcender e superar a personalidade.
É transcender e superar todas as crenças, sem exceção, mesmo em um CRISTO exterior.

São apenas vocês, em última análise, como disseram alguns Anciãos, que podem salvar vocês mesmos.
Nada mais senão vocês mesmos é que irá salvá-los, e é a Luz que vocês São que exerce este papel.

Mas a Luz autêntica, Vibral, foi dissociada deste Plano de manifestação.
A encarnação, como eu a vivi, como vocês a vivem, é um mundo onde a Luz está ausente.

Em última análise, vocês são obrigados a encontrá-la no Interior, pois este é o local onde ela acabou ficando.
Este local, que há muito tempo os Seres de Consciência elevada, denominados Elohim, permitiram manter, em
meio à falsificação, unicamente para trazê-los até esse momento que vocês vivem, durante este ano, que é a

revelação total da Luz.
Então, é claro, a manifestação em meio à Dualidade (quer seja por este corpo onde tudo o que existe sobre

este mundo de consciência se estabelece e se manifesta pelo princípio da Dualidade) vai se sentir ameaçada,
ou mesmo aterrorizada pela Luz Unitária.

A UNIDADE é Clareza.
A UNIDADE é Transparência.

Ela é, para vocês, o Mistério que vai dissolver as suas referências, o seu mundo, o que faz os seus hábitos e
as suas crenças.

 A UNIDADE é um estado de Vibração que eu gosto de chamar de absoluto, onde não há mais lugar para
qualquer sombra, nem para qualquer resistência.

É um espaço de vocês mesmos onde vocês não estão mais separados de nada, não em pensamento, mas na
Verdade da Vibração.

Neste estado, sim, como CRISTO pôde dizer a vocês: “Eu e o Pai somos UM, eu e a FONTE somos UM”.
Vocês não são mais este corpo, mas a árvore, a flor, o seu Irmão, a sua Irmã, a totalidade do Sol, a totalidade

dos Universos.

***

Sair da Dualidade e entrar na UNIDADE é tornar-se a Luz, tornar-se Luminoso, iluminar e aceitar a dissolução
das zonas de Sombra, sejam elas quais forem, a fim de estabelecer-se em um novo estado Vibratório, em um

novo estado de Consciência, se vocês preferirem, aquele onde predomina a Alegria, onde mais nada pode
subjugá-los, onde mais nada pode confiná-los, onde vocês têm a capacidade, a cada momento, para mergulhar

de novo neste estado.
É este aprendizado da UNIDADE que vocês vivem, este aprendizado que, para alguns de vocês, aqui, está

findando e terminando.

***

A consciência fragmentada da personalidade é gerida permanentemente, e guiada, pelo medo.
A Consciência Unitária é gerida pela Alegria e também pela ausência de medo.

A penetração progressiva da Consciência, em meio aos mundos Unitários (para muitos seres que acederam a
esses estados Vibratórios), reflete-se por uma faculdade, cada vez mais fácil, para alguns de vocês, para

estabelecer-se no seu Interior, nesta Vibração e nesta qualidade peculiar de Clareza, de Transparência e de
Mistério, pois, ao extraírem-se gradativamente da Dualidade, mais ou menos rápido conforme as almas e os

Espíritos, é que vocês chegam a aderir à nova Vibração da UNIDADE.
Aderindo a esta Vibração, vocês vão ver alguns escritos ficarem claros para vocês.

Esses escritos (quer sejam de livros sagrados ou da vivência de alguns seres) não vão lhes parecer letra
morta, mas, sim, a Verdade do que vocês vivem.

Vocês são levados a viver, cada vez mais, esses momentos Unitários.
Isso pode ser qualificado de momentos pré-Unitários pois, evidentemente, assim que vocês se voltarem para o

seu mundo exterior, ainda presente, e vocês tiverem que ali agir, de uma maneira ou de outra, então,
evidentemente, a UNIDADE não vai ser mais senão uma lembrança, pois este mundo ainda não é Unitário.

Mas a Consciência, a sua, pode sê-lo, cada vez mais.



***

Esses vai e vem entre a Clareza, os mundos da UNIDADE e os mundos da resistência ou da Dualidade, vão
ocorrer cada vez mais facilmente, para muitos.

É nesse sentido que existe, para vocês que vivem esta alternância, esta capacidade para viver a UNIDADE,
uma forma de responsabilidade.

Esta responsabilidade vai se expressar conforme a benevolência Vibratória que vocês serão capazes de
manifestar, mesmo na manifestação exterior dual do seu estado pré-Unitário.

Através da qualidade do seu olhar, da qualidade da Vibração que vai emanar de vocês, bem além das palavras,
bem além das crenças, vocês irão, literalmente, fusionar e irradiar esta qualidade Unitária sobre aqueles dos

seus Irmãos e das suas Irmãs que se têm à porta da UNIDADE, mas que ainda são governados pela incerteza,
pela Ilusão, pelo medo e, portanto, pela personalidade.

***

É nesse sentido que a sua Fusão e a sua efusão com vocês mesmos e com o mundo revestem-se, hoje, e nos
tempos ultra reduzidos que lhes restam em meio a esta Dimensão, de uma importância capital, não tanto para
aqueles de vocês que já alcançaram a UNIDADE, mas para garantir que a passagem, o choque da revelação

da Luz seja materializado, em meio a este mundo dual, com maior facilidade.
Certamente, eu concebo perfeitamente que vai se tornar, para vocês, como para todos os Irmãos e as Irmãs na

encarnação, cada vez mais difícil de não reagir e, então, de não penetrar na Dualidade em relação a esta
revelação da Luz.

Será preciso, cada vez mais frequentemente, penetrarem em meio aos seus espaços Unitários Interiores para
dali retirarem a Luz necessária para seguirem adiante.

Naturalmente, o olhar dividido daquele que está na personalidade e no medo apenas vai ver, através das
transformações em andamento, gemidos e medos.

Aquele que, por outro lado, está colocado em meio à sua própria UNIDADE, à sua própria Clareza, vai ver com
o olho do Espírito que é simplesmente a dissolução da matriz, em meio a zonas de resistência, que poderá ser

chamado de sofrimento.
Mas este sofrimento não existe para aquele que aceita a UNIDADE.

***

Durante a minha vida, como de tantos outros que alcançaram a UNIDADE, nós efetivamente deixamos
aparentar, visto do exterior, um grande sofrimento.

Então, evidentemente, quando eu dizia, como tantos outros, que este sofrimento não era um sofrimento, aquele
que tinha um olhar dividido não podia compreender que eu não sofria, pois ele enxergava (com o olho dividido,

com o olho da Dualidade e com a consciência da Dualidade) uma doença como sendo um sofrimento.
Mas, na UNIDADE, não há sofrimento.

Há uma tal iluminação e uma tal Vibração que esta colocação na Luz dessas zonas de resistência (que é
chamado de sofrimento), acaba se tornando, para nós mesmos, um deleite.

Este deleite esclarece um mal entendido que ocorreu especialmente no mundo judaico-cristão, sobre a
condição do sofrimento.

De fato, é profundamente diferente sofrer (o que é uma ilusão) do que aceitar o sofrimento inerente à revelação
da Luz, pois isso corresponde, na totalidade, à liberação do sofrimento, realmente.

O sofrimento não é então para ser esquadrinhado, mas é para ser olhado como uma zona de resistência à
UNIDADE e, em meio a esta zona de resistência à UNIDADE, a frase do Comandante dos Melquizedeques

assume todo o sentido: “a lagarta se torna borboleta”.
A borboleta nasce por vezes com facilidade, por vezes com dificuldade.

Tudo depende da qualidade do Abandono à Luz.

***

Assim, todos vocês que, aqui como em outros lugares, tiveram a oportunidade de viver e que têm a
oportunidade de viver estados Vibratórios, precisam ser responsáveis.

Esta responsabilidade se expressa também no Interior de vocês mesmos pela sua capacidade, cada vez
maior, para instalar-se em meio à sua própria Clareza, em meio aos Quatro Pilares também, é claro, como

foram denominados: Atenção, Intenção, Ética e Integridade, mas, além disso, pelo ponto do centro que é o
Amor.

E é revelando o Amor, em vocês como no seu exterior (não como um preceito moral, mas, bem mais, como um
estado Vibratório de Irradiação da Luz), que vocês irão servir a este mundo e ajudá-lo a liberar-se da Dualidade,

do sofrimento.
Alguns seres humanos vão participar do que eu chamaria de resistência, mas, através mesmo desta resistência

ao estabelecimento da Luz, eles desempenham o seu papel da Luz.



Para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que teriam maior capacidade para entrar na UNIDADE, a
responsabilidade deles será ainda maior na propagação da UNIDADE e da Luz.
Lembrem-se de que esta propagação da Luz não pode ser feita pelas palavras.

Vocês não podem convencer ninguém, principalmente se esta pessoa estiver no medo ou em uma projeção ou
em uma crença.

Vocês apenas poderão oferecer o seu estado de Vibração.
Por intermédio do Fogo do Espírito e do Fogo do Coração, vocês poderão então reduzir a resistência, o que

jamais poderá uma palavra, o que jamais poderá sequer uma ação exterior.
Toda a dificuldade virá da sua própria capacidade para resistir à reação, bem legítima, do ser humano em

relação ao sofrimento.
Pois vocês não poderão vencer o sofrimento pela Dualidade, o seu como aquele que estiver no exterior.
É apenas manifestando a sua própria Alegria e a sua própria UNIDADE, a sua própria Clareza, que vocês

poderão ajudar e servir.

***

O Amor do Espírito e da UNIDADE não é o amor da personalidade.
Muitos seres humanos (o que já é muito louvável) aderiram a princípios que eu chamaria de humanitários, mas

que não são princípios Vibratórios.
Os princípios humanitários são definidos e regulados pela ação do bem para limitar o mal.

A UNIDADE não é isso.
A UNIDADE, ainda uma vez, está além do bem e do mal.

Ela engloba os dois para dissolvê-los, para transcendê-los, para alumiá-los.
Muitas coisas, hoje, neste mundo em que vocês ainda estão, estão sendo iluminadas.

Elas são iluminadas por vezes de forma violenta.
As resistências irão se tornar, elas também, cada vez mais violentas, mas a inevitabilidade da instalação da Luz

é tal que vocês precisam apreender, na totalidade, de maneira Vibratória, que a melhor ajuda que vocês
poderão dar à humanidade irá decorrer da sua capacidade para instalar-se, vocês mesmos, na sua própria

UNIDADE.
Pois é na instalação da sua própria UNIDADE que vocês poderão limitar as resistências, as suas com aquelas

do mundo.
Em última análise, muitos comportamentos exteriores vão levá-los a querer fazer o bem para limitar o mal, mas

fazer o bem é louvável, ainda uma vez, limitar o mal é louvável, mas isso não é da UNIDADE.
Isso é e continua a ser da Dualidade.

A sua capacidade para ajudar e para servir na UNIDADE depende da sua própria capacidade para imergir no
Amor, o Amor não ação, mas o Amor Vibratório, ilustrado pelo Fogo do Coração, pelo Fogo do Espírito, por
esta Vibração e Radiação extremamente rápida que pode percorrer todo o seu corpo ou algumas partes do

seu corpo, como muitos começam a viver e a sentir.
É apenas assim que vocês irão ajudar este mundo, de maneira Unitária.

***

Lembrem-se de que a UNIDADE é um estado de Ser e não um estado de Fazer, pois o Fazer, neste mundo,
sempre será dual e irá manter a Dualidade.

Os estados Vibratórios e os estados de consciência que ali estão conectados (ligados à UNIDADE e à
manifestação da UNIDADE), são estados Interiores.

É neste estado Interior de construção da Luz que vocês poderão manifestar a Luz no exterior, sem ser em uma
vontade pessoal ou coletiva de bem ou de mal.

Então, evidentemente, aqueles que estiverem e que persistirem na Dualidade poderá por vezes tratar-se de
medrosos, poderá por vezes tratar-se de pessoas que não estão na verdade, pois eles não agem para o bem.
Lembrem-se de que vocês não agem para o bem nem para o mal, de que a sua ação é para a UNIDADE, para

a Clareza, para o retorno da Luz, para a Ascensão.

***

Recorram à minha Vibração, bem além da minha última encarnação, mas diretamente pelo ponto onde eu
impactei no nível da sua cabeça.

Pela minha posição específica, entre MIGUEL e KI-RIS-TI, eu reaproximo e permito a manifestação do estado
Interior Unitário.

Lembrem-se disso, por enquanto.
Eu sei que, dentro de algum tempo, o Melquizedeque chamado UM AMIGO irá lhes dar elementos muito mais
concretos, no Yoga da Unidade e da Verdade, permitindo tornar mais fácil, ainda, o que eu acabo de expressar



como conceito e pela minha própria Vibração, pela minha Presença.
Lembrem-se de que a UNIDADE não é nem o bem, nem o mal.

De que a UNIDADE engloba e transcende o bem e o mal.
De que a UNIDADE é a Felicidade, a Alegria, o Fogo do Coração ou Fogo do Espírito, esta Dimensão que os

faz encontrar KI-RIS-TI ou CRISTO: ao fundir-se com Ele, vocês penetram na sua multidimensionalidade e
vocês se extraem da Ilusão deste mundo.

Eu estou perfeitamente consciente de que, para muitos Irmãos e Irmãs que, no entanto, despertaram para a
Vibração Unitária, falar da Ilusão deste mundo é ainda uma crença e não uma vivência.

Muitos de vocês, nas próximas semanas, serão levados a penetrar diretamente na Dimensão da Eternidade e
do Estado de Ser, enquanto mantendo contato com a Ilusão deste corpo e desta personalidade.

Naquele momento, as minhas palavras irão ressoar para vocês, não mais como uma adesão ou como uma
Vibração, mas, bem mais, como a sua própria vivência e a sua própria manifestação, mesmo neste mundo.

***

Lembrem-se de que a Clareza e a Dimensão de CRISTO são uma responsabilidade, mas esta
responsabilidade não é um peso, ela é uma leveza nova.

O Fogo do Coração, o Fogo da Terra, o Fogo do Céu, o que vem modificar a aparência do seu Céu e desta
Terra, depende da sua qualidade de Ser.

Quanto melhor vocês se estabilizarem, vocês mesmos, em meio à sua UNIDADE, melhor isso será vivido, para
vocês, como para todas as Consciência que desejarem e que estiverem presentes na superfície deste mundo.

Chamem a UNIDADE.
Do mesmo modo que, há algum tempo, vocês acolheram a Luz de CRISTO, na UNIDADE e na Verdade,

vocês podem agora chamar a UNIDADE, perceber as manifestações, a Vibração e a Consciência.
Isso irá começar lentamente, mesmo em meio ao seu Templo que é este corpo físico pertencente à Ilusão,

mas no qual a Verdade é construída.

***

Aí estão alguns elementos, em palavras e em Vibração, que eu fui encarregada de dar a vocês.
A lagarta se torna borboleta, cada vez mais.

Vocês, como esta Terra, como o conjunto de corpos da humanidade, representando o corpo de CRISTO,
lembrem-se de que alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs sequer podem conceber que existe uma

borboleta.
Não somente eles não têm a presciência nem a vivência Vibratória, mas eles ainda estão intimamente

convencidos de serem uma lagarta efêmera, lembrem-se disso.
É apenas manifestando a sua qualidade de borboleta que a lagarta poderá, eventualmente, pela sincronia

Vibratória, de algum modo, abrir-se para a UNIDADE e para a Luz.
É ali que se encontra e se situa a sua responsabilidade no tempo que vocês vivem.

Não se esqueçam de cultivar a Alegria, pois a Alegria que vocês encontram em meio aos seus espaços
Interiores é aquela que vai lhes permitir viver o mundo exterior.

Este mundo exterior que vai se transformar, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, cada vez mais rapidamente.
Não é porque, para vocês, neste país como nos países da Europa ocidental, nada parece se mexer que o

resto do mundo não esteja sendo abalado.
Tudo está em andamento, no Interior de vocês, bem como no exterior.

Simplesmente, algumas regiões da Terra e da humanidade não estão no mesmo ponto.
A liberação da Terra começa e irá começar pelas regiões situadas no que vocês chamam de hemisfério sul.

Observem, informem-se, se isso lhes convier, do que existe em meio a essas regiões do mundo.

***

Aí está, Irmãos e Irmãs desta humanidade em encarnação, aqui como em outros lugares, o que eu fui
encarregada de dar a vocês.

Vocês entram também, a partir da Abertura da boca, na manifestação mais importante da energia qualificada de
feminina, em meio a este mundo.

Cabe a vocês também revelar, em vocês como no seu exterior (quer sejam homem ou mulher), essas
qualidades Vibratórias de que eu falei: a responsabilidade.

Esta nutrição Interior, que vocês vão encontrar no Interior de vocês, justamente a parte integrante do que eu
chamo de polaridade feminina, é que vocês devem nutrir, prioritariamente.

Como palavras, eu nada mais tenho que dar a vocês, pois as palavras são apenas o pálido reflexo do que eu
acabo de pronunciar.

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, a minha Bênção e a minha Radiância da Luz branca



chegam até vocês, agora.
Eu lhes digo até um próximo dia, embora eu não me sinta muito confortável nas palavras, mas mais na Vibração

da UNIDADE, pois a UNIDADE não tem necessidade de palavras.
Então, o meu Amor e a minha Luz os acompanham, pois eu também sou vocês.

UNIDADE.
Até logo.

... Efusão Vibratória ...

************

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article3f42.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-5_mars_2011-article3f42.pdf
05 de março de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article3f42.html
http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-5_mars_2011-article3f42.pdf


Eu sou Mâ Ananda Moyî.

Irmãos e Irmãs, minha gratidão por seu acolhimento neste espaço.
Como o Comandante lhes disse, seremos, nesses dias, numerosas a intervir entre vocês.

Cada uma de nós, em ressonância direta com a Vibração que portamos, no que chamamos, com vocês, as
Estrelas de Maria.

Minha Vibração, hoje como antes, é aquela do ponto AL.
Eu venho a vocês a fim de exprimir, mas também interagir, com vocês, num segundo tempo.

Eu venho falar-lhes de algo ao mesmo tempo extremamente simples e, no entanto tão difícil para obter e
manifestar.

Venho falar-lhes do Amor.
Então, é claro, é evidente, hoje, nos tempos que vocês vivem já desde numerosos anos, que o

aspecto Consciência e Vibração permanecem essenciais.
É bom, também, re-situá-los em suas vidas.

Quais são as condições, mesmo de sua personalidade, de sua vida como entidade separada, que podem levá-
los a aplicar, ainda e sempre mais, as virtudes do Amor?

Para muitos de vocês, sobre esta Terra, o chamado da Luz ocorreu.
Este chamado traduziu-se, para o conjunto da humanidade, por uma necessidade ou não de responder a este

chamado.
Este chamado (que foi consciente, Vibratoriamente, ou inconsciente) traduz-se pela recepção da Luz desde já

quase uma geração.
Ao nível de sua cabeça, a descida da Luz é uma realidade para muitos de vocês, aqui e em outros lugares.

E mesmo para aqueles que não têm verdadeiramente consciência ainda, hoje, isso também é uma realidade.

***

As Vibrações Arcangélicas frequentemente exprimiram-lhes esta noção de Abandono à Luz.
Eu gostaria também de exprimir-me diretamente, mesmo à sua personalidade, a fim de exprimir a ela o que
pode representar o Amor, para além da Vibração do Fogo do Coração que vocês são chamados a viver, se
aceitam o Amor e o Abandono à Luz, é bom também aplicarem certo número de regras de ‘funcionamento’,

nas suas vidas, aqui, sobre esta Terra, antes de viverem a Ascensão da Terra.
Esses comportamentos que, se vocês adotam, permitirão aproximarem-se, de maneira simples e evidente,

deste Abandono à Luz.
É claro, não me exprimirei para aqueles que já realizaram a ativação do Fogo do Coração e da Coroa Radiante

do Coração, mas, sobretudo para aqueles que estão à espera desta Vibração e desta Consciência.
E, para isso, eu não poderia melhor exprimir o que eu mesma vivi quando estava entre vocês, há algum tempo.

Para isso, é necessário ‘integrar’ certo número de elementos.
O discurso que vou empregar utilizará palavras simples em relação à ‘o que é o Amor’.

Essas palavras simples foram pronunciadas pelo Cristo e por bem outras Consciências que realizaram este
Amor.

Para isso, vamos encarar conceitos extremamente simples.

MA ANANDA MOYÎ - 5 de março de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-GNXRbZb5rZk/UXCUFgkOk4I/AAAAAAAAA-w/3M9vkUsI8tA/s1600/maananda6.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O sofrimento do ser humano vem da separação. 
Eu não me estenderei sobre a origem desta separação.

Isso foi longamente exprimido por diferentes canais, por diferentes vozes.
Vou tentar, agora, dar-lhes os elementos que experimentei eu mesma, em minha vida, que lhes permitem ir

para além do sofrimento.
Para além do sofrimento, quer dizer para além da ‘ação e reação’ existente permanentemente nas suas vidas.

O sofrimento vem, portanto, da separação.
Ele é procedente da não vivência de que Tudo é Um.

Então, que quer dizer: «Tudo é Um»?
Isso significa, simplesmente, que há dois modos de manifestar-se neste mundo.

Um modo comum e habitual onde vocês não podem viver, nem mesmo compreender, o que quer dizer: «Tudo
é Um».

É um ‘estado’ em que vocês vão, com Consciência ou sem Consciência,
permanentemente, julgar e avaliar tudo o que acontece em sua vida, de acordo com um critério e um único,

que é aquele da distância que existe entre o que vocês vivem, seu sentir, e o sentir do resto do Universo.
De fato, a Consciência comum é efetivamente separada, separada da Fonte, mas também das outras

Consciências, quaisquer que sejam.
O ser humano vive em sua Consciência.

Esta Consciência está ‘fechada’.
A Consciência da árvore, a Consciência da formiga, a Consciência do Sol, não é a Consciência do Homem.

E todo o sofrimento vem daí.
Todo o sofrimento vem de uma identificação a algo ‘que não existe’ e que, no entanto, é o próprio apoio de seu

Despertar e de sua elevação, ou seja, a identidade, o nome que vocês portam ou o prenome que portam, o
conjunto das faculdades que o ser humano manifesta e que o faz tomar consciência do que ele é.

***

Além mesmo do sentir, além mesmo das percepções, existem estados da Consciência em que, efetivamente,
‘tudo é Um’.

Tudo é Um para além da simples denominação, mas efetivamente na realidade vivida da Consciência.
«Tudo é Um» pode viver-se apenas a partir do momento em que o Amor torna-se a coisa essencial em sua

vida.
O Amor não é uma apropriação, o Amor é uma doação: a doação de Si.

Compreender que nada há de menor que a Consciência de sua própria personalidade.
Porque é tornando-se pequeno, e ‘o menor’, que, naquele momento, a grandeza do Amor pode revelar-se.

Vocês não podem, de fato, revelar e desvendar o Amor e a Vibração do Amor enquanto vocês forem ‘algo’.
Porque, enquanto vocês forem ‘algo’, vocês estão separados das outras coisas.

É necessário, portanto, ir para além da coisa que vocês são, para além da coisa à qual vocês estão
identificados, para além de seu próprio corpo, além de sua própria Consciência.

Assim, isso passa por uma conduta.
Isso passa por ações e um comportamento diferente daquele que é efetuado habitualmente na vida.

O ser humano é separado, portanto, ele sofre.
É a própria separação que é a causa do sofrimento e, portanto, da distância e que implica nesta noção

mesmo de ‘proteção’.
Porque quando a Consciência é voltada sobre o ego ou a identificação a algo de separado, há efetivamente

necessidade de separar ainda mais para encontrar, de algum modo, uma forma de segurança, no interior deste
isolamento.

A diligência do Amor é bem outra, porque o Amor é doação de si, o Amor é abertura.
O Amor faz parte, eu diria, desta polaridade feminina da qual o Comandante disse que, doravante, desde a

‘passagem da boca’ e a ‘Abertura da boca’, vocês teriam cada vez mais que manifestar em suas vidas.
O Amor de nada se apropria.

O Amor é efetivamente ‘fazer-se muito pequeno’.
No Amor, não há reivindicação de espécie alguma.
Não é, contudo, um estado de facilidade ou placidez.

É um estado de Consciência onde vocês se re-situam no universo.
Mas não mais na separação do grão de areia em relação aos outros grãos de areia, mas mais como uma ‘não

adesão’ ao princípio de separação e de sofrimento.
Há, de algum modo, portanto, uma atitude no Amor de não mais se identificar a quaisquer sofrimentos que

sejam e, sobretudo aqueles que concernem aos seus.



***

A vida na Dualidade, feita de ações e reações, é uma sucessão, por vezes feliz, por vezes infeliz, de
sofrimentos e de prazeres.

Mas nem o sofrimento nem o prazer são o Amor.
O Amor é, de algum modo, um ‘esquecimento de si’.

É, como dizia em seu Ocidente o Cristo, é: «oferecer a outra face».
É um estado de abertura total.

Então, é claro, dir-me-ão vocês, como oferecer a outra face quando se tomou um golpe?
Eu responderia que vocês tomam o problema ao inverso.

Comecem primeiro a manifestar o Amor e vocês verão efetivamente que, naquele momento, nenhum golpe
pode chegar.

Durante a minha vida, manifestei esse ‘princípio de Amor’.
Vocês creem que uma Consciência que se acreditava, naquele momento, separada de mim, tenha podido vir

enfrentar-me, golpear-me ou fazer-me sofrer?
Não.

Isso foi impossível, porque a emanação de minha Presença a mim mesma, nahumildade, sobrevivendo, em
realidade, como a menor, põe em marcha a majestade do Amor, o ‘princípio da Graça’, o ‘princípio da Unidade’.

E assim a vida desenrola-se, inteiramente, de acordo com a ‘Lei de Graça’.
Nada de oposto à Unidade pode então manifestar-se.

A dificuldade, hoje, é que a maior parte dos seres humanos, no Ocidente assim como Oriente, como em outros
lugares, vivem permanentemente esta noção de ação/reação.

Esse mundo que termina vai entrar em fases de ação e de reação cada vez mais intensas, cada vez mais
difíceis.

Será, contudo, que vocês são isso?
Será, contudo, que vocês devem, vocês também, entrar em ação ou reação?

Não.
Tornem-se menores.
Tornem-se humildes.

Inúmeros de nós exprimiram-se sobre a humildade.
Não retornarei nisso, mas a humildade, ou seja, considerar-se como ao mesmo tempo o grão de areia,

permite-lhes ao mesmo tempo ser o Tudo.
Mas enquanto vocês reivindicarem uma posição intermediária, vocês estarão separados do Tudo e

separados do grão de areia.
Vocês não serão então nem o Tudo, nem o grão de areia, mas simplesmente estarão no ego e

na personalidade.

***

Estar no Amor, é oferecer a outra face.
É manifestar a doação em tudo o que faz sua vida.

É ‘mudar de olhar’, mesmo sobre seus próprios sofrimentos, mesmo sobre as próprias afrontas vividas em sua
vida, por um ambiente que seria contrário à Unidade e o Amor.

Porque, se aquilo se manifesta a vocês, é que há, em vocês, é claro, a ressonância e a falha que corresponde
a esta manifestação.

Então, obviamente, a personalidade vai responsabilizar o exterior ao invés de procurar, no interior, o que é a
causa desta ressonância.

***

Hoje, manifestar o Amor é não mais procurar, tampouco compreender, massimplesmente Ser.
Além mesmo da Vibração e da percepção do Fogo do Coração, há um comportamento a adotar.

Esse ‘comportamento’ é adotado assim que há uma vivência real da humildade, da capacidade para se fazer
menor que o menor dos grãos de areia, a fim de tornar-se o Tudo, mas sem querer tornar-se o Tudo.

Porque não se pode querer ser o Tudo.
Pode-se simplesmente apenas abandonar-se.

Então, enquanto haja reação, enquanto haja oposição, enquanto haja confrontação, é claro, a ação/reação



atuará a pleno.
É claro, haverá necessidade de encontrar um carrasco no exterior.

É claro, haverá necessidade, sempre, de encontrar uma justificação exterior.
Mas tudo isso faz apenas manter os jogos da Dualidade, o jogo da personalidade.

Se seu ‘ponto de vista’ chega a mudar sobre todas as circunstâncias de sua vida, vocês se desidentificarão,
progressivamente, de sua própria vida.

Isso não é uma despersonalização, mas é uma colocação de distância em relação à Ilusão de que vocês são
apenas esta vida e permitir-lhes-á então, pouco a pouco, entrarem sob a influência da Graça, da Unidade,

da Verdade e da Beleza, premissas na manifestação do Amor.

***

Ir para o Amor é aceitar que ‘tudo seja Um’.
Que não há inimigos, que não há amigos.

Que há uma Consciência Una.
Que, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, elas serão exatas em relação ao seu ‘estado do

momento’, porque são essas circunstâncias que os conduzirão ou a mantê-las, ou a mudá-las, ou a reagir, mas
que, em definitivo, permitirão a vocês sempre irem para aonde devem ir.

Isto está para além da confiança, isto está para além da inação.
É a ação exata, aquela que se reforça: «Tudo é Um».

***

Viver a Unidade é não mais estar de modo algum na Dualidade.
É já manifestar, mesmo na ação exterior (por Essência dual), a ‘memória’ da Unidade.

É aproximar-se da Vibração do Fogo do Coração.
É aquela em que toda distância é abolida, onde vocês não podem mais considerar que há você e os outros, ou

os outros e você.
É o momento em que vocês aquiescem ao fato de que ‘tudo seja Um’.

Naquele momento, grandes graças podem começar a preencher a sua vida.
Todas as zonas de sombra e de sofrimento que foram seu lote, em alguns momentos de sua vida, não podem

mais ter tomada.
Porque, ao se tornarem serenos e transparentes, vocês não dão mais tomada a qualquer influência procedente

da Dualidade.
Isto é uma ‘aprendizagem’, mas uma aprendizagem que, hoje, é bem mais rápida do que anteriormente, porque

a Luz está aí, ao alcance da mão, ao alcance do Coração, ao alcance do olho.
Porque a Luz preenche esse mundo.

Então, é claro, compete-lhes, a cada minuto, estarem conscientes desta verdade: «Tudo é Um».
É tornando-se assim adepto e praticando esse «Tudo é Um» que vocês superarão sua própria Dualidade e sua

própria faculdade para instalar-se na Dualidade, porque efetivamente há, nesse nível, um ‘desafio’.
Os mecanismos de vida nesse mundo são, por Essência duais, por Essência ligados à predação, à ação, à

reação.
Mas é algo que se deve transcender e superar.
Vocês são ajudados pela Luz e pela Vibração.

Ainda é necessário que a própria personalidade aceite não se alimentar desta Luz.
A personalidade não tem que ser rejeitada ou posta de lado, nem alimentada, tampouco, pela Luz.

Ela tem apenas que ser olhada pelo que ela é: um veículo que permite ‘manifestar a beleza’, se é que esta não
se apague diante da majestade da Luz.

***

Então, «Tudo é Um» necessita a humildade.
Necessita levar um olhar a cada minuto, renovado e novo, para mudar de visão, para mudar de paradigma, para

mudar de Vibração, definitivamente.
É acolher tudo o que se manifesta à sua Consciência como fazendo parte de vocês, que aquilo seja a afronta,

que aquilo seja o golpe que recebem física ou psicologicamente, como a rosa que vocês acolhem e que lhes é
oferecida.

Isto deve fazer-se do mesmo modo: sem indiferença, mas sem reação.



Sem prazer ou desprazer, mas na Alegria, porque é na aquiescência a esta Verdade que vocês poderão
aproximar-se, ao mais próximo possível, do Amor e do «Tudo é Um».

O Arcanjo Miguel chamou-os, em muito numerosas reprises: «Filhos da Lei de Um».
É para isso que vocês são chamados.

Este retorno à Unidade passa por uma purificação.
Este retorno à Unidade passa por uma simplificação.

Esta simplificação se junta, por numerosos lados, à humildade.
Eu não falo, é claro, de falsas aparências, que quereriam definir-se como não sendo nada para ser tudo

porque, aí também, haveria uma forma de ‘vontade’ contrária à simplificação.
A simplificação é ligada ao acolhimento e vivida deste acolhimento, em toda transparência, em todo desapego,

de algum modo.
Acolher do mesmo modo a flor assim como o punho é a única maneira de elevar-se ao nível do Amor e

manifestar a Unidade.
Não há outro.

Então, alguns de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, são capazes, agora e já, de vibrar na Coroa Radiante do
Coração e de estar neste Abandono à Luz tanto e tanto definido.

Mas, para isso, vocês devem ali manter-se, porque a personalidade tem sempre tendência a fazê-los sair deste
estado.

A vontade de apropriação do que quer que seja, da rosa como do punho, afasta-os desta simplificação.
Vocês não são nem o punho, nem a rosa.

Vocês não são tampouco a reação a esse punho e a essa rosa.
Vocês são ao mesmo tempo bem mais do que isso porque, como dizia seu Cristo, nosso Cristo: «Seu reino

não é desse mundo».
Vocês percorrem um mundo, mas este mundo foi, como sabem, transformado, modificado.

Esse mundo é bonito.
Vocês têm necessidade de ali ver, também, a beleza, do mesmo modo que na rosa que recebem ou no punho

que recebem.
Porque, em definitivo, o punho assim como a rosa tem apenas um objetivo e um único: fazê-los

descobrir quem vocês são.

***

Para além da satisfação ou da raiva, para além da emoção manifestada, há algo mais.
Eu repito, hoje, isso é muito mais fácil, porque a Luz está aí.

Inúmeros protocolos lhes foram comunicados e dados (por esse canal como por tantos outros) para permitir-
lhes religarem-se (*).

Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam esses protocolos, quaisquer que sejam essas técnicas, o mais
importante permanece e permanecerá sempre oCoração.

O Coração é simples.
O Coração é doação.

O Coração é Abandono.
Enquanto vocês não vivem isso, vocês não podem penetrar, inteiramente, a dimensão do Cristo.

Fazer a limpeza em si é aceitar ser nada mais além do Tudo e, além disso, nada, para além do Tudo e para
além do nada.

Lá onde se encontra o espaço de Eternidade, o que eu chamaria de ‘Vibração da Eternidade’, aquela em que
vocês saem do espaço-tempo no qual vocês estão fechados e que nós todos estivemos fechados.

É o momento, de algum modo, em que vocês ‘param o tempo’.
E parando o tempo, não há mais reação, porque toda ação, mesmo vinda aparentemente do exterior, é re-

situada como fazendo parte do «Tudo é Um».
Porque, em definitivo, vocês são ao mesmo tempo a rosa e o punho que lhes chegam, vocês são aquele que

recebe, vocês são aquele que se opõe, vocês são o grupo [‘panel’] e o conjunto de todas as reações
possíveis ao que acontece, na condição de não se identificarem a um ou ao outro, a uma ou à outra.

Quando vocês saem desta ‘linearidade’, a distância é abolida.
Naquele momento, vocês saem em Consciência e em Verdade da Ilusão e penetram, então, o Amor,

inteiramente, a fim de experimentarem, para além da Ilusão: «Tudo é Um».

***

O que acabo de dizer é simplesmente para engajá-los, de algum modo, nos espaços exteriores de suas vidas



porque todos, sem exceção, vocês se apercebem de que tocar a Unidade, nos espaços de meditação Interior,
é cada vez mais fácil, para aqueles que tiveram êxito em ignorar, de algum modo, o seu mental e as

suasemoções.
Mas, entretanto, assim que a vida comum retoma a dianteira, quando vocês se ocupam de suas diferentes

atividades, quaisquer que sejam, frequentemente existem ‘elementos’ que vêm confrontá-los e opor-se a este
estado que vocês haviam vivido alguns minutos anteriormente.

Como lhes disse também o grande Comandante, é uma ‘aprendizagem’ que vocês vivem.
Vocês devem, hoje, ter êxito em manifestar a ‘memória’ deste estado Unitário e a ‘Vibração’ deste estado

Unitário, bem para além de seus espaços Interiores, para que a Luz desabroche definitivamente nesse mundo.
Então, aí também, é necessário ‘mudar de olhar’.

E, mudando de olhar, as circunstâncias de sua vida mudarão também.
Tudo o que lhes parece pesado e penoso, hoje, não existirá simplesmente mais, porque vocês não estão mais

identificados nem a si mesmos, nem ao que é pesado, nem ao que é penoso, porque ‘tudo é Um’.
E, naquele momento, vocês penetram a Vibração da Unidade, mesmo na vida exterior.

Esses ‘instantes’ de Graça, vocês aprenderão a localizá-los, nas semanas e nos meses que vêm, porque eles
tornar-se-ão, para alguns e depois cada vez mais para muitos, o seu lote diário.

O que era vivido, até o presente, no Interior, nos seus espaços comuns de meditação, de alinhamento
(chamem como quiserem), poderá traduzir-se, e é o objetivo, tambémem sua vida a mais comum, para que o

ato mesmo o mais afastado, aparentemente, da Unidade, seja vivido na Consciência do «Tudo é Um».
Isso necessita uma boa dose de humildade, uma boa dose de Abandono, de doação de si.

É isso o Amor.
E nada mais.

***

Nenhum conhecimento esotérico, nenhum conhecimento espiritual ser-lhes-á de qualquer ajuda para levar a
efeito isso.

Apenas a Consciência ‘pura’ é que pode levá-lo a efeito: a Consciência liberada de qualquer identificação.
Vocês devem transcender e superar sua própria identidade.

Devem transcender e superar suas próprias projeções, suas próprias crenças.
É o único modo de viver o «Tudo é Um» e de elevarem-se.

O ponto AL foi invertido, a Passagem da boca foi feita.
O período que vocês acabam de viver foi, para muitos, difícil a superar e a transcender.

Mas, como lhes disse o Arcanjo Miguel, vocês estão verdadeiramente, chamem isso como quiserem, a última
curva, a última linha direita, pouco importa, mas nos últimos tempos de um tempo.

O que não é o fim de um mundo, mas o fim da concepção de um mundo e da Vibração de um mundo.

***

Esta noção de Abandono à Luz é certamente a que lhes permitirá elevar a Coroa Radiante do Coração e
permitirá, no momento vindo, acolher a irrupção ‘total’ da Luz nesta Ilusão.

O caminho que vocês têm a conduzir é aquele que vocês efetuarão para isso, para vocês, mas também, pelo
‘princípio de ressonância’, para todos aqueles que o desejarem.

Há, de fato, um efeito cumulativo e multiplicador.
Hoje, inúmeros seres humanos reconhecem-se pela Vibração e não mais pelas palavras, tampouco pelas

seduções ou acessos ao que quer que seja.
Favoreçam em vocês e no exterior de vocês o que é simples.
Vão para a evidência, porque o Amor é simples e evidente.

Tudo o que é complicado os afasta do Amor.
E o que é complicado é o que não é o Amor em vocês.

Nada deve procurar-se no exterior.
É o mesmo para cada um de nós, quando percorremos esta Terra.

«Tudo é Um» é uma Verdade.
Não existe Consciência separada noutro lugar além daqui, noutro lugar além desse plano.

Vocês devem redescobrir e, sobretudo, reviver isso, não como uma ideia, não como uma crença, mas como
uma Verdade, primeiramente, da Consciência, e Vibratória, em seguida.

***



Certas circunstâncias de algumas vidas poderão aparecer mais duras que outras, mas não é nada.
Porque, em definitivo, não existe diferença entre a rosa e o punho, nenhuma, se não está na ‘perspectiva’ e no

‘ponto de vista’ que os fazem crer que uma é agradável e outro é desagradável.
Porque isso pertence, em definitivo, ainda e sempre, ao mundo da Ilusão, ao mundo da Dualidade.

Vocês têm que superar e transcender isso, a fim de elevarem-se sempre mais emVibração, a fim de juntarem-
se ao ‘ponto AL’ (aquele que se manifesta, atualmente, ao nível de seu nariz e sobre a espinha do nariz).

Hoje, mais que jamais, vocês são chamados a juntar-se e a manifestar a Unidade: «Tudo é Um».
É necessário, para isso, uma boa dose de humildade, uma boa dose de Abandono e de doação de si.

Não há alternativa.
Noutro lugar, encontra-se unicamente o ego que, ele também, quer alimentar-se da Luz para fazê-la sua.
Vocês são a Luz do mundo, mas não são a Luz do mundo, porque vocês são a Luz para além do mundo.

Então, Irmãos e Irmãs, mudem seu olhar e o mundo mudará.
Mudem sua atitude e tudo se tornará cada vez mais simples, no Amor, da Coroa Radiante do Coração.

Aí estão as algumas palavras que queria Vibrar com vocês e comungar com vocês.
Então, se, entre vocês, nesta assembleia, existem, em relação ao que acabo de enunciar, interrogações,

questionamentos, vamos tentar juntos responder.

Questão: os sete patamares Vibratórios são sete etapas para o Amor total?

Cara Irmã, pode-se dizer assim.
Efetivamente, há sete patamares.

Mas não é necessário, sobretudo, imaginar que esses sete patamares devem escalar-se uns após os outros.
Esse era o caso há algumas décadas.

Hoje, os sete patamares podem ser cruzados ao mesmo tempo, de acordo com a sua capacidade
para abandonar-se, para dar-se você mesmo à Vida e ao Amor.

Obviamente, geralmente existem, de maneira concomitante à sua mudança de atitude, patamares Vibratórios.
Mas hoje (quando digo hoje, é desde pouco tempo, desde alguns meses) há a possibilidade de transcender

tudo isso, de um só golpe e de um golpe, de um único, simplesmente pela humildade, pelo Abandono e
a doação, pelo Amor.

Vocês devem, para isso, tornar-se, inteiramente, transparentes e tornar-se o menor entre os menores.
Porque é extraindo-se da grandeza desse mundo, da grandeza do ego, que vocês penetram a grandeza do

Amor.
Se vocês se tornam o Amor, vocês são necessariamente os menores, aqui.

E o menor está ao Serviço do Tudo.
Esses sete patamares não devem ser vistos como algo a escalar, mas algo que, hoje, pode instalar-se

instantaneamente.
Porque aquele que adota o ‘ponto de vista’ que acabo de dar, a partir do momento em que percebe a Coroa

Radiante da cabeça, vai instalar-se muito rapidamente na irradiação da Coroa Radiante do Coração.
É necessário mudar de olhar.

Não há o outro e você.
Não há você e o outro.

Tudo é Um.
«Tudo é Um» é uma realidade da Consciência, uma realidade Vibratória e, antes de tudo, a realidade do Amor.

***

Questão: o que pode significar receber um choque físico ao nível do ponto IS?

Tudo o que foi vivido, agora como em seu passado, ao nível de um desses pontos ou de uma dessas zonas,
ilustra, inteiramente, o ‘princípio de ressonância e de atração’, permitindo-lhes, hoje, superar o que foi vivido ao

nível desse choque.
Não há tanto que procurar uma explicação, aí também, mas aceitar o que isso significa, para além da

compreensão, mas simplesmente que é apenas a ilustração do ‘princípio de atração e de ressonância’ que,
para vocês, foi útil no momento em que isso chegou.

Tudo é Um.
Eu repito, não há diferença entre o punho e a rosa.

O importante é o que há a percorrer ao nível da Consciência e não o meio para ali chegar.



***

Questão: o bem e o mal são a mesma coisa, no jogo da Dualidade?

Caro Irmão, elevando-se ao nível do Amor, é evidente que o bem e o mal participam da mesma realidade.
Uma realidade que é feita para separar e opor.

O próprio ‘princípio da Dualidade’ consistiu em separar o bem e o mal, que existem, em definitivo, apenas
nesta Dimensão chamada de dissociada.

Nos espaços multidimensionais reinam a felicidade, a Alegria.
Não há lugar para a discriminação.

Não há lugar, tampouco, para a separação.
Tudo é Um.

Somente a Consciência, a Vibração e «Tudo é Um» é importante.
Não há lugar para o bem, do mesmo modo que não há lugar para o mal.

A Unidade está para além desse bem e desse mal.
O bem e o mal é certamente uma criação que existe unicamente na matriz.

Recordem-se de que seu olhar, sobre esse mundo como sobre os outros mundos, é ligado ao próprio
princípio desta Ilusão e desta falsificação.

Assim, nas outras Dimensões, não existe nascimento, porque não existe morte.
Tudo é Um.

Um ser, qualquer que seja sua origem estelar e Dimensional, percorre livremente o conjunto da Criação.
Não há tempo.

Isso é, certamente, difícil de apreender, mesmo pela sua Consciência.
Apenas quando vocês penetram os espaços Unitários é que começam a viver isso, sem, no entanto, extraírem-

se, inteiramente, ainda, desta Dualidade.
Uma vez mais eu repito, aí também há uma ‘aprendizagem’.

Vocês não passam de uma realidade à outra, instantaneamente.
Vocês não passam da limitação ao ilimitado de um golpe, de um só, mesmo se existam momentos localizáveis,
nesta transformação, que se pode eventualmente chamar de ‘patamares’ (ou switch, de acordo com algumas

linguagens).
Mas a penetração, total e inteira, nos mundos do «Tudo é Um» os faz descobrir espaços onde não há barreiras

e, sobretudo, onde não existe qualquer separação e qualquer confinamento.
Isso é difícil, mesmo, de encarar, para uma Consciência que foi fechada.
É por isso que o único modo de sair daí é viver e não pensar ou imaginar.

***

Questão: a matéria, como a conhecemos, existe apenas na 3ª Dimensão?

Cara Irmã, a matéria (que se poderia chamar de matriz em carbono) existe sob formas ditas Unificadas, ou
seja, ‘não separadas’, onde a Consciência é livre.

Que quer dizer uma Consciência livre, nos mundos ditos de carbono Unificados?
Isso quer dizer simplesmente que a Consciência está, ao mesmo tempo, no corpo em carbono, mas também
no corpo de Eternidade, no mesmo tempo, no mesmo espaço, em todos os tempos e em todos os espaços.
Assim, existem mundos de Vibrações muito mais rápidas que as estruturas ditas em carbono, evoluindo para

além desta matéria.
Mas tudo é matéria.

Mesmo a Fonte é matéria.
Dizer que o Espírito não tem matéria é uma visão bem fragmentária da Verdade.

Porque temos tanta densidade como vocês, expressa num outro modo e, sobretudo, num outro tempo que não
é o seu.

Banhamo-nos na Luz, podemos dizer.
Vocês se banham na Sombra.

E, no entanto, a porta de saída está em vocês.
Isso de que falo não é uma fuga desse mundo, porque é estando nesse mundo que vocês transcenderão esse

mundo, não dele fugindo.
É para isso que vocês devem instalar-se, inteiramente, no presente.

É não mais estar sujeito às leis de ação /reação, é não mais estar sujeito aos condicionamentos.
É não mais estar sujeito à reação em relação a uma rosa ou a um punho que chega.



É aceitar a inteligência da Luz.
Isso necessita, efetivamente, uma forma de superação ou, antes, de ‘transcendência’ da condição do ego

separado.
As mudanças Dimensionais, para a Consciência da lagarta, podem ser encaradas como muito difíceis.

As mudanças Dimensionais, nos mundos Unificados, fazem-se instantaneamente, sem mesmo ali aportar o que
quer que seja ao nível energético ou ao nível Consciência.

Porque isso é natural.

***

Questão: a que se deve estar vigilante, quando se está em casal, para viver este Amor?

É necessário efetivamente aceitar, e compreender, e viver, que não é numa relação de casal, por mais bonita
que seja, que se encontra a Unidade.

A Unidade encontra-se em Si e unicamente em Si, para além do Si.
Isso não quer dizer que é necessário romper qualquer relação.

Isso quer dizer simplesmente que, qualquer que seja a relação (seja uma relação de pai com o filho, seja uma
relação de casal), toda relação põe uma distância, mesmo a mais harmoniosa, porque nesta Dimensão, você

jamais será o outro.
Apenas em Consciência é que você pode tornar-se o outro.

Ainda é necessário que o outro não esteja à sua frente, mas em você.
Quando eu falo disso, falo de Vibração.

O casal, a noção de família, existe apenas nesta Dimensão.
O que é chamado de ‘princípios de filiação’, ao nível espiritual, ligado às suas linhagens, estritamente nada têm

a ver com noções genéticas, no sentido que vocês entendem, que correspondem a um confinamento.
É necessário liberar-se do conhecido, é necessário liberar-se de toda relação para penetrar a relação com o

Um.
A relação com o Um não pode encontrar-se numa relação de Ser a Ser.

Ela se encontra apenas se os dois superaram a relação de casal ou de Dualidade.
Ora a Unidade pode encontrar-se apenas si mesmo frente a si mesmo.

Tornar-se Tudo necessita apenas se tornar o outro.
Existem, para numerosos casais, hoje, fatores de superação que são ligados, aí também, ainda uma vez, à

apropriação.
Foi dito, por numerosos poetas, que seus filhos não são seus filhos.

Da mesma maneira, o outro elemento do casal constituído não é você.
Mas você é ele, no entanto, num outro nível.

E, para isso, é necessário superar mesmo a noção de casal.
Quando vocês estão nos espaços multidimensionais, sua Consciência funde com qualquer Consciência.

Não há barreiras, não há limites, não há confinamento numa relação, qualquer que seja.
Compreendam efetivamente que qualquer relação, nesta Dimensão, mais cedo ou mais tarde, os fechará.

Senão, os casais seriam eternos, não é?

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a Graça e o Amor estejam em nós, a fim de manifestar o Um.

Dignem-se de acolher minha bênção.
Tudo é Um.

***
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*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, permitam-me primeiro apresentar-lhes todas as minhas saudações.
Eu venho, sobretudo, como de hábito, para aqueles que não me conhecem ainda, para interagir com vocês.

O modo que tenho de interagir, para o maior número, é responder às suas perguntas de forma a tentar
compreender esta época específica que vocês estão vivendo, interior e exteriormente.

Então, eu lhes dou, agora, a palavra.

***

Questão: como se manifesta o 12º Corpo Andrógino?

Esse 12º Corpo faz parte das 5 novas estruturas Vibratórias e 5 das novas 5 novas frequências que estão em
curso de desenvolvimento, atualmente, sobre a Terra.

O que é chamado de 12º Corpo (ou Andrógino Primordial) é um ponto de Vibração que corresponde, se
quiserem, ao ponto mais elevado das 5 novas frequências, ou seja, que é situado exatamente acima da bola do

nariz.
A estrutura Vibratória desse corpo está ligada à reunificação das polaridades masculina e feminina a fim

de transcendê-las, de superá-las (o que é perfeito na ótica do momento), de reunificá-las.
Está ligado ao Andrógino Primordial ou o Andrógino central porque, obviamente, nas Dimensões Unificadas, a

coloração sexual secundária não existe.
Obviamente, um Arcanjo é de polaridade masculina.

Uma Estrela de Maria é, a priori, de polaridade feminina.
Elas exprimem qualidades Vibratórias Unificadas que podem ser coloridas de certa tonalidade, se preferirem,

que vocês chamam (e que todos chamamos, sobre a Terra) de masculina ou feminina.
O trabalho do 12º Corpo é, portanto, um trabalho de reunificação no nível da Consciência que vai funcionar de
maneira, eu diria, pré-unitária, ou seja, que os faz sair da dualidade, da noção de Bem e de Mal, da noção de

Atração e de Repulsão, para fazê-los penetrar nas Leis da Graça e da Unidade.
Na Lei da Graça e da Unidade, há também modificações que ocorrem no nível fisiológico, no nível do cérebro.

A comunicação entre os dois hemisférios (que se fazia de maneira difícil, por estruturas, não importa o
nome) vai se tornar mais fácil.

Muitos de vocês se aperceberam, aqueles de vocês que vivem as Vibrações da Consciência, de que as
Vibrações no nível do nariz se aceleraram amplamente.

Isto é ligado à conjunção de uma série de fatores.
O primeiro dos fatores correspondeu à ativação do 11º Corpo, à Abertura da boca e à Passagem do chakra da

garganta.
Esta noção de Passagem acompanha-se de uma reversão.

O.M. AÏVANHOV - 05 de março de 2011
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Para aqueles que seguiram a série, sabem também que o ponto AL estava situado, desta vez, no nível da
cabeça e não mais no nível do nariz, porque há uma correspondência entre frequências que são

situadas verticalmente sobre o corpo e outras que são situadas horizontalmente sobre um círculo no nível da
cabeça.

E os pontos são retomados, tanto no nível da estrutura vertical como da estrutura que foi chamada, eu creio, de
Coroa Radiante da cabeça, não é?

Então, o ponto AL fazia parte, com as Estrelas e os pontos de Vibração Bem e Mal, de um sistema de
confinamento por certo número de forças que detalhei.

Houve, desde a ativação da Merkabah Interdimensional da Terra e a sua, uma ‘reversão’ do Triângulo
Luciferiano que fez com que o ponto AL (Alpha) da cabeça fosse revertido e entrasse diretamente em

comunicação e em ressonância com o ponto AL do 12º Corpo, no nível do nariz.

Isso dá Vibrações extremamente fortes sobre a aresta do nariz e que, por vezes, se estendem sobre as
asas nasais e que podem dar a volta nos olhos e ir até ao palato.

A ativação desse 12º Corpo é também, eu diria, uma etapa final que permite a reunificação (além da noção de
Masculino/Feminino, Bem/ Mal), que permite ir à Unidade.

Por conseguinte, há manifestações pré-unitárias que muitos de vocês percebem por essas Vibrações
extremamente fortes.

Há, efetivamente, como alguns podem dizer, o nariz que trepida.
Ele trepida de impaciência para juntar-se à Unidade.

É o que está em curso, atualmente.
Obviamente, essas estruturas vibratórias, além de serem pontos, são frequências.

Essas frequências são também Corpos e é a ativação desses 5 Corpos que permite, de algum modo, a
agregação das Partículas Adamantinas no seu corpo físico e nas suas estruturas sutis, uma vez que vocês
sabem que o Corpo de Estado de Ser, ele está no Sol, mas não necessariamente localizado geograficamente

como um corpo físico.
Ele é onipresente.

E esta onipresença, ela também se tornou possível pela ativação das 5 frequências, em vocês, e pela
aglutinação das Partículas Adamantinas ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando a

estrutura que era chamada de Sushumna, em canal do Éter, permitindo a comunicação da parte superior com
a inferior e da inferior com a superior.

As vibrações, como disse também o Arcanjo Miguel há pouco tempo, refletem-se por uma majoração e uma
transformação importantes das suas próprias percepções Vibratórias, mas também de sonoridades que vocês
podem ouvir (que se chama Canto da Alma) nos ouvidos, mas também essas sonoridades que vão exteriorizar-

se, que em breve vocês irão perceber no conjunto do Éter da Terra, no conjunto do Ar da Terra.
Tudo isso está em curso.

Então, o Andrógino é juntar-se ao que está além da separação.
Reviver aqui, na Dimensão onde vocês ainda estão, esta Dimensão de Andrógino, é superar os antagonismos,

todos os antagonismos e todas as dualidades.
É viver, eu diria, em seus espaços de alinhamento Interior (nas suas meditações, nas suas orações, nos

momentos em que vocês estão voltados para o seu Ser Interior), espaços Unitários.
É nesses espaços Unitários que as Partículas Adamantinas vêm solidificar, de algum modo, o Corpo de Estado

de Ser, torná-lo vivo e torná-lo manifestável.
É o que está ocorrendo atualmente.

***

Questão: ao que correspondem fortes calores sentidos nos pés?

Então, cara amiga, como foi dito por vários Arcanjos, o Fogo da Terra despertou.
Faz muito, muito tempo (já alguns anos) que nesse canal eu dizia que a etapa final da Ascensão da Terra

http://api.ning.com/files/X378Xfy1metvFEyJg3JzwnZjdvjUVirtZnrm7kEixnZNksGaGwEARkt3ant8gt9fALcgz*bwqMMjQPu2RNG9KiUqEKUyTwix/bibli_197198.JPG


começaria a partir do instante em que os vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico despertassem e, para
alguns deles, que entrassem em erupção.

Esse é já o caso desde quase um ano.
Eles todos despertaram e, cada vez mais, estão em erupção.

Os Arcanjos falaram do Fogo da Terra.
Esse Fogo Terra, alguns de vocês o percebem no nível das Vibrações ou dos calores nos pés ou nas pernas.
E outros começam a percebê-lo no nível do Sacro, pela ativação da Lareira do Triângulo Sagrado, a terceira

Lareira (sacro).
Alguns de vocês, também, durante os seus períodos Interiores, percebem essas Vibrações, por vezes essas

constrições que ocorrem no nível dos tornozelos, das pernas ou das coxas, que traduzem a ignição do
‘foguete’, não é?, que está em curso, efetivamente.

Portanto, o fato de sentir calores nas plantas dos pés, Vibrações, mas calores, também, em todo o corpo, para
alguns de vocês, aqueles puseram o fogo em todos os andares do foguete, não é?, é um processo

extremamente normal.
Vocês devem compreender que o Corpo de Luz, o Corpo de Estado de Ser, é animado de partículas

extremamente diferentes das que existem no seu corpo físico e mesmo no que são chamados de
corpos sutis.

É um Corpo de Luz pura, ou seja, ele é constituído e arranjado por partículas Adamantinas que são levadas, de
algum modo, pelo que vocês chamam, sobre a Terra, de raios gama, que são partículas de fótons arranjadas

de tal maneira que essas irradiações põem fim, literalmente, à matéria à base de carbono.
É o que vocês estão vivendo, não é? chamado de diferentes maneiras por nós, os Anciões (por outros

intervenientes, nesse canal ou por outros intervenientes sobre a Terra): partículas Adamantinas, partículas
de Luz.

E tudo isso corresponde, se quiserem, ao mesmo processo.
Vocês estão prestes a reintegrar Luz.

Efetivamente, isso pode dar picadas (formigar) e dar o que se chamou, uns e outros, nós, os Anciões,
de Vibrações, para diferenciá-las do que se poderia chamar de energia.

Porque a energia, ela é etérea, antes de tudo, mas ela pode, sobretudo, ser astral,emocional.
Ao passo que as Vibrações nada têm de astral, nada de emocional: situam-se em gama de frequências bem

mais elevadas do que a energia.
É o que Sri Aurobindo chamou de Supramental, na sua vida.

É o que vocês estão vivendo e atualizando e manifestando, hoje.

***

Questão: se o ego não existe mais além da 5ª Dimensão, o que levou os Arcontes a distorcer este
universo?

Simplesmente fazer a experiência e a experimentação da privação mais extrema da Luz e da conexão
interdimensional.

Quando vocês estão nas Dimensões Unificadas (seja a 5ª, a 11ª, a 18ª e além), há uma Consciência que é
capaz de viver, de maneira simultânea, todas as Dimensões ao mesmo tempo.

Até que se prove o contrário, quando vocês estão (e quando somos, quando fomos) confinados na 3ª
Dimensão, há conceitos, há ideias, mas não há vivência consciente das outras Dimensões.

Houve, portanto, realmente, uma separação ligada a uma série de Forças que eu desenvolvi como, por
exemplo, a gravidade.

Uma série de componente de forças físicas que dissociaram e separaram alguns componentes, com o objetivo
de isolar e fechar, literalmente, as Consciências em um mundo cortado do seu aspecto multidimensional e,

portanto, da Luz e da Fonte.
A luz que vocês veem com os seus olhos não é a Luz.

Para nós, é a Sombra.
Vocês estão, e eu estive, em um mundo de Sombra.

É um mundo que não é visto pela Luz.
As características Vibratórias, físicas, energéticas que existem nesta Dimensão, estritamente nada têm a ver

com o que existe nos Mundos Unificados.
Os Arcontes quiseram simplesmente fechar (alguns Arcanjos, como sabem, participaram disso), comprimindo

a Luz, retardando o que vocês chamam de Tempo e extraindo a Luz.
Quer dizer que quanto mais houver Luz, menos há Tempo.

Quanto menos houver Luz, mais há Tempo.
Disso, muito seres falaram.

A meditação é o meio para reencontrar esta filiação da Luz e vocês apenas podem reencontrar a Luz parando o
tempo, extraindo-se, em Consciência, desta Dimensão exterior.



Os Arcontes venderam o fato de que, privando de Luz as Consciências, elas cresceriam ainda mais em Luz.
Era, «o objetivo inicial».

Não esqueçam, também, que alguns Arcanjos e algumas civilizações chamadas de Dracos ou Arcontes,
também, têm atuado, antes desta história específica, de administração, como construtores, se quiserem, que

asseguram a coesão dos Mundos.
Há impulsos, há Entidades ditas Criadoras que são, por exemplo, os Mestres Geneticistas de Sirius ou de

outros lugares.
Há Entidades que são encarregadas de coordenar, de algum modo, esta Criação Genética ou de Luz.

Os Arcontes, a um dado momento, como vocês dizem na sua linguagem, tiveram a bicicleta que se pôs a girar
a toda velocidade, ou seja, quiseram se tornar os Criadores no lugar das Criadoras.

Não há Criadores, isso eu já disse: há Criadoras.
O Criador não pode existir.

A Criação é o apanágio da polaridade feminina e eu não falo da mulher unicamente nesta Dimensão, mas no
conjunto das Dimensões e no conjunto dos Universos.

A polaridade masculina é encarregada de cuidar para que a Criação seja mantida, de algum modo.
O princípio de falsificação é quando o Califa quis ser Califa no lugar do Califa, quer dizer, quando o Arconte e

os Arcontes, os Dracos, decidiram se tornar, eles mesmos, Criadores.
Mas, como eles não tinham esta capacidade criadora total dos Mundos, eles fecharam algo e intitularam-se

Criadores, simplesmente, privando de Luz.
Agora, o que vocês vivem (o retorno da Vibração, o retorno da Luz, o conjunto das manifestações que vocês

vivem em Consciência e no interior dos seus corpos) está diretamente ligado a esse retorno da Luz e, portanto,
ao final, como você disse, da falsificação.

A falsificação consistiu em separar a Fonte da sua Criação.
Há uma ilustração, para aqueles que conhecem, no que vocês chamam (e que eu estudei na minha vida), que

se denomina a ‘Árvore do Sephiroth’, os Triângulos Sefiróticos.
Há um Triângulo Sefirótico que é orientado com ponta para cima.

Bem, isso, isso faz parte da falsificação, porque os 3 Triângulos são com ponta para baixo e os Arcontes
reverteram uma Virtude principal: o ponto AL, que vocês têm aqui (ndr: acima da bola do nariz) que estava ali no

início (ndr: entre as sobrancelhas, sobre do 6º chacra).
Eles o colocaram lá em cima e fecharam a Criação em um Triângulo que é chamado de Luciferiano.

Não haverá mais, outra vez, o ciclo falsificado para vocês, as almas que tinham sido fechadas, quer neste ciclo,
quer desde seis ciclos, para os mais velhos de vocês.

***

Questão: o que fazer quando se sente a Coroa da cabeça, mas não a do Coração?

Oh, cara amiga, recorde-se de uma frase que é essencial: «os primeiros serão os últimos e os últimos serão os
primeiros».

Há seres que têm a Vibração da Coroa Radiante da cabeça, que percebem a Cruz da Redenção, e mesmo as
12 Estrelas, para alguns, mas que não têm ainda a Vibração percebida efetivamente no nível da Coroa

Radiante do Coração ou do Triângulo Sagrado (sacro), com os pontos que correspondem ao Triângulo com
ponta para baixo.

Recordem-se de que o chakra do Coração é a porta de saída.
E, se abríssemos a porta de saída, esses Seres que nada sentem, eles partiriam imediatamente.

Mas os Arcanjos disseram, e nós dissemos, que temos necessidade de vocês aqui, sobre a Terra, para
manifestar e ancorar a Luz.

E, portanto, há Seres que são capazes de sentir o Coração e de irem ao Estado de Ser e de voltarem.
E outros, se lhes permitíssemos isso, obviamente, eles não iriam permanecer sobre a Terra.

Há, agora, seres humanos que começam, sobretudo entre os jovens, a partir assim, de repente, a partir e a
transitar e a viver a Ascensão.

Mas a Luz se instala sobre a Terra.
Vocês sabem que o Arcanjo Miguel disse, ele mesmo, que ele havia fecundado e fundido a Terra e a Vibração

Cristo, uma vez que ele disse que era, ele mesmo, Cristo Miguel.
Vocês têm, vocês mesmos, que manifestar algumas qualidades.

É necessário efetivamente compreender que os espaços Interiores, quando vocês meditam, quando fazem
a Merkabah interdimensional (ndr: espaço de alinhamento das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio,

quando vocês vibram o OD ER IM IS AL, vocês vão, naquele momento, reforçar a sua própria, se eu puder
dizer, densidade de Luz.

Vocês vão aglutinar cada vez mais partículas Adamantinas.



E vocês vão preparar, literalmente, a sua Ascensão.
É o que vive a Terra, nesse momento, e os seres humanos, aqueles que percebem, obviamente, pelo menos

uma das Vibrações.
A Vibração do Supramental, a Vibração das partículas Adamantinas, obviamente, penetra pela cabeça, ou pela

Coroa exterior, ou pela Coroa central onde há o ponto ER (o centro da Cruz da cabeça).
Agora, há, efetivamente, seres que não percebem ainda a Vibração da Coroa Radiante do Coração porque,

se eles a percebessem, eles iriam ativá-la integralmente e deixariam esse Plano.
E o objetivo não é deixar esse Plano agora.

Vocês estão nos primeiros camarotes.
Não vão deixar esse Plano agora, não é?

Coisas apaixonantes vão chegar.

***

Questão: o que fazer quando, ao acordar, nos sentimos desconectados de nós mesmos e da
Vibração?

Então, está perfeito.
Isso quer dizer que você começa a deixar esse Plano.

Há cada vez mais seres humanos que têm dificuldade para funcionar, para fazer funcionar as pequenas
bicicletas.

As pequenas bicicletas são também os hábitos.
Há seres que se levantam pela manhã, eles não sabem mais sequer como se chamam.

Há seres que são incapazes de colocarem pensamentos, um atrás do outro.
Isso coloca, aliás, problemas, mesmo para ir trabalhar ou para ocupar-se das tarefas habituais, para alguns de

vocês.
Mas é completamente normal.

Como vocês querem desaparecer desta Dimensão, inteiramente, se aí estiverem totalmente manifestados?
Portanto, vocês começam a viver transferências de Consciência no Corpo de Estado de Ser e, quando voltam,

seja pela manhã ou durante as suas meditações, há quem não saiba mais sequer como se chama.
Aí não é delírio.

É, ao contrário, muito bom sinal.
Isso quer dizer que vocês passam diretamente em um outro estado de Consciência.

A Luz se torna incompatível, agora, com o ego, com a personalidade e com tudo o que constitui, eu diria, o que
vocês chamam de suas atividades correntes.

Logo, efetivamente, vocês vão se aperceber de que vocês se extraem, mesmo sem querer, cada vez mais,
desta Dimensão.

Eu posso tomar a imagem de um desenho animado.
Vocês estão em um desenho animado e um dia, a borracha, ou seja, a Luz, vai apagar todos os marcadores,

até apagar vocês mesmos.
É o único modo de passar na Eternidade e na Unidade.

Alguns de vocês estão mais avançados do que outros, mas é um processo que é quase geral.
E vocês estão, no entanto, aqui, presentes, Aqui e Agora, mas desconectados das atividades usuais, digamos.
Muitos de vocês se aperceberam de que há modificações do sono, modificações do comportamento alimentar.

As coisas que lhes davam prazer não lhes dão mais prazer.
As relações com os seres, mesmo com os parentes, que não estão nas Vibrações, parecem-lhes

«detestáveis» e, no entanto, vocês as têm, porque vocês tentam ir para «o Bem», para a Unidade, para o
Serviço.

Mas isso faz parte do processo.
Vocês se extraem, pouco a pouco, desse mundo, porque o mundo se extrai, ele também, desta Dimensão.

A Terra, é o que ela está vivendo.
E isso vai lhes parecer, efetivamente, quanto mais as semanas passarem, cada vez mais bizarro.

É verdade que pode ser bizarro não saber mais como se chama, onde se está e não mais reencontrar os
prazeres que se tinha anteriormente.

Mas isso faz parte da transformação da Luz.
Não pode ser diferentemente.

Ao mesmo tempo estando plenamente presentes, eu insisto.
Vocês estão presentes a vocês mesmos, mas estão cada vez menos presentes no mundo, tal como era.



***

Questão: como parar as pequenas bicicletas durante as meditações?

As pequenas bicicletas, o ego, se quiser, a personalidade, a dissociação, tornou-se possível pela existência
do que se chama, nesta Dimensão, de mental e todos os seus componentes.

No nível do Supramental, ou não há mais mental, ou o mental está a serviço do Supramental.
É tão simples assim.

Isso quer dizer que, se o mental estiver ativo, sobretudo nos seus espaços de meditação, ele vai dizer: «não é
necessário esquecer de fazer as corridas amanhã».

Ele vai ocupá-los em outra coisa do que a meditação.
Porque o mental sabe que, em última análise, pelo aspecto Vibratório, ele vai morrer ou vai se apagar e,

obviamente, alguns seres também constataram ao contrário, que, apesar da intensidade das Vibrações vividas,
o mental tem tendência a girar cada vez mais, não é?

Mas é um processo de morte, simplesmente, e o ego, ele não quer morrer.
Então, o que ele faz?

O mental se manifesta nesses momentos.
Portanto, não há que combater porque, se você quiser combater, você vai reforçá-lo.

Há, simplesmente, por exemplo, que levar a sua Consciência na respiração ou levar a sua Consciência na
Vibração e na vivência da Vibração.

Então, nos primeiros momentos, a bicicleta vai girar mais rapidamente ainda.
Mas, bem depressa (e, sobretudo se vocês perceberem as Vibrações, seja a Coroa Radiante da Cabeça ou os

pontos OD-ER-IM-IS-AL ou o chakra do Coração ou o sacro ou na escala do corpo inteiro), vocês vão se
aperceber de que a própria Vibração, esta aglomeração de partículas Adamantinas, vai asfixiar, de algum

modo, vai apagar, o mental e o ego.
Vocês não podem combater, por vocês mesmos, o ego.

Isso foi muito longamente desenvolvido.
Vocês percebem, eu penso, agora, muitos de vocês, o alcance do que disse, a quase dois anos, o Arcanjo

Anael, sobre o Abandono à Luz (*).
Estamos bem além do simples soltar.

Não estamos na consciência comum que vai combater a consciência comum ou o mental ou as emoções.
Estamos, evidentemente, além da análise dos processos.

É a própria Vibração que faz o trabalho, a Vibração da Luz, na condição de se abandonar, em Verdade, e
de não se servir da Luz para o ego, não é?

Se desaparecermos, simbolicamente, se apagarmos diante da Luz, então, naquele momento, a Luz toma todo
o lugar e, de repente, a um dado momento, há, o que eu creio que Sri Aurobindo chamou de Switch da

Consciência.
Há também a ‘Passagem da boca’ e a ‘Abertura da boca’.

As partículas Adamantinas que entram pela boca e que vão literalmente apagar, como eu dizia, o mental,
está em andamento, está acontecendo.

Alguns de vocês já viveram e vivem, aliás, naquele momento, uma dificuldade até mesmo para voltar a fazer
funcionar o mental, mesmo nas atividades mais correntes.

Poder-se-ia crê-los, em alguns casos, atingidos de demência senil, não é?
Isso faz delirar, mas aí, não delira mais: o mental é apagado completamente, não é?

Mas é normal, isso faz parte do processo completamente lógico.
Não é necessário crer que a Ascensão vai ser fácil para aqueles que não viveram este trabalho prévio.

Vocês estão aí para enraizar esse trabalho e difundi-lo ao redor de vocês.
A cada vez que nós propusemos encontros Vibratórios, nós ou os Arcanjos, vocês irradiam uma Luz e esse
trabalho é útil para o seu mental, mas também para o que se chama de mental planetário, ou seja, todo o

sistema de crenças, todo o sistema de emoções que são mantidas pela Matriz, sejam os jogos de sedução, a
necessidade de apropriação, a necessidade de tal automóvel, a necessidade de tal coisa que, de fato,de nada

servem.
E tudo isso está se dissolvendo, é a estrita verdade, pela Luz.

E é no que vocês participam.
Até agora, as Irradiações de Luz vinham do que vocês chamavam de Cosmos, do Sol: os raios X, os raios

gama.
Hoje, as irradiações de Luz estão também presentes: desde a Passagem da boca, e pelo despertar da boca

da Terra, ou seja, dos vulcões, há irradiações de Luz que sobem da Terra.
Vocês se recordam, também, há alguns meses, que Sri Aurobindo lhes disse que o núcleo da Terra havia sido

liberado, o núcleo cristalino, quer dizer que ele não está mais fechado.
Portanto, ele irradia a Luz.



A Luz, ela chega por cima e por baixo.
E ela chega, também, por vocês mesmos, pelo Coração.

***

Questão: ao que correspondem os sons percebidos nos ouvidos?

Então, esses sons estão ligados a várias coisas.
Primeiro, está descrito em textos muito antigos, é o Nada, ou seja, o som da alma.

Quando a Luz ativa o Supramental, ela permite a recepção, em um primeiro momento, das partículas
Adamantinas, pelo topo (cimeira) do crânio.

Essas partículas Adamantinas são veiculadas pelo que se chama de Irradiação do Espírito Santo, que era
retransmitido, já desde o ano de 1984, por Sirius.

Essa irradiação do Espírito Santo, abrindo os chakras, porque é uma energia descendente, vai dar uma série
de sinais que são os indicadores da ativação dos chakras.

Um dos primeiros sinais a aparecer, é o Nada, ou seja, o som da alma, que faz parte dos Sidhis, ou seja, dos
poderes da alma.

Há, aliás, formas de yoga que se denominam Siddha Yoga ou Kriya Yoga também, onde vocês vão ter a
capacidade para meditar nesse som Interior.

Então, não há apenas um som, há 7 sons diferentes e cada som corresponde a uma etapa que é cruzada, que
permite ir para a junção total com o Corpo de Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser, como sabem, estava no Sol, prisioneiro.
Mas o Sol teve êxito em conectar com a Terra e isso, já, desde mais de dois anos e, portanto, o som que

vocês percebem no interior, em breve vocês vão percebê-lo no exterior.
Então, é claro, vocês podem se ajudar da focalização da Atenção e da Consciência, sobre este som.

Isso foi dado em diferentes Yogas (**).
Como Miguel disse, desde a Passagem da Abertura da boca, no mês de dezembro, e da Passagem do chakra
da garganta, vocês observaram que muitos de vocês têm estes sons que se amplificaram, ou mesmo mudaram

de frequência, ou mesmo misturaram várias frequências.
Cada som está diretamente ligado a uma capacidade própria de cada nível para entrar no Ser Interior e para

manifestar a Alegria Interior, o Samadhi, até ir até a Alegria mais extrema que se denomina Maha Samadhi, ou
seja, no momento em que os sons não são mais frequências sobrepostas com harmônicas, mas que vai se

juntar ao que é chamado de Coro dos Anjos que desencadeia, naquele momento, um êxtase.
Em breve, como foi dito, e como eu repito, vocês irão perceber esse som, não mais unicamente no nível dos

ouvidos, mas no conjunto da Terra.
Naquele momento, o momento estará muito próximo, do basculamento.

E é isso que está se preparando atualmente: o seu basculamento, o basculamento da Terra, na nova
Dimensão, que é chamado de Ascensão, mas que é também um basculamento e uma Reversão.

Então, vocês podem trabalhar com esse som, para aqueles que forem capazes, ou seja, de meditar sobre o
som.

Mas o som é um indicador, antes de tudo, do seu estado Vibratório.
Então, eu concebo perfeitamente que alguns podem ser perturbados por esse barulho, porque é um barulho,

em alguns casos, que pode lhes parecer obstruir o seu estado Interior.
Naqueles casos, meditem sobre som e vocês verão que ele vai mudar de amplitude, de tonalidade e

de frequência.
Mas há 7 sons diferentes que podem estar presentes sucessivamente e por vezes misturarem-se, o que lhes

dá a impressão de ter várias frequências ao mesmo tempo.
Mas é o indicador que havia sido dado, aliás, já no Apocalipse de São João quando, naquela época, aquele que

foi hoje Sri Aurobindo, dizia: «haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa».
Ser marcado na testa corresponde a ter aberto, além do 3º olho, a Coroa Radiante da cabeça.

E a Coroa Radiante da cabeça, aberta, reflete-se pela ativação desse som que é chamado de Canto da alma
ou de Canto do Espírito que corresponde, também, como sabem, à construção do Antakarana, ou seja, a

Ponte de Luz pela qual se vertem as partículas Adamantinas, pelo ponto ER, mas também pelas Estrelas de
Maria.

***

Questão: embora nos peçam para ir para mais interioridade, por que algumas almas vão para a
exterioridade, como o fato de mudar de lugar de vida?

Muitos seres sentiram, já desde anos, este impulso da alma para mudar, ou de lugar, ou de profissão, ou de



função, ou de seres que os cercam.
Esses impulsos reais da alma são, de certo modo, liberações porque, agindo exteriormente, para aqueles

seres, haverá uma capacidade maior depois para ir para o Ser Interior.
Há seres que mudaram profundamente a vida deles, outros que resistem a essas mudanças.

Mas, há seres também, que não têm necessidade de nada mudar.
Mas, quando os impulsos da alma são para mudar, é preciso obedecer, sobretudo que as mudanças

impulsionadas pela Luz ou pela alma acontecem de maneira extremamente fácil e extremamente fluida.
Se vocês resistirem à mudança, ou então se circunstâncias das suas mudanças se encontrarem confrontadas

com oposições, naquele momento, é necessário refletir sobre a utilidade dessas mudanças.
Mas, quando o impulso à mudança vier realmente da Alma, do Interior, naquele momento, tudo vai se arranjar
de maneira extremamente fácil, de acordo com a Lei da Fluidez, de acordo com a Lei da Unidade ou a Lei

da Graça.
Então, alguns seres, efetivamente, entram cada vez mais no Interior, ou seja, na sua própria Unidade, e outros

são obrigados, devido ao impulso da Luz, a ajustarem, também, a pressão, eu diria, do exterior.
A pressão do exterior, isso pode ser uma crença, pode ser uma profissão, pode ser um parente, pode ser

simplesmente um modo de funcionar que vem travar, literalmente, o acesso ao seu Ser Interior.
E a Luz vem para fazê-los mudar o que é necessário, ainda, nesse momento.

Portanto, há seres que se encontram frente a mudanças extremamente rápidas ou extremamente violentas.
Por vezes, eles se perguntam o que lhes acontece, porque têm a impressão de que o céu lhes cai sobre a

cabeça.
Eles estavam ao abrigo, em segurança (em um trabalho, em uma relação, em um lugar) e, de repente, tudo

aquilo desaparece.
Recordem-se de que a Luz é Inteligência.

Ela transforma, em vocês e no exterior de vocês, o que for necessário para fazê-los ir para
mais simplicidade, autenticidade e Unidade, ainda que isso passe às vezes por dualidades exacerbadas que
são por vezes necessárias, antes de ir encontrar-se na Unidade porque os tempos, como vocês sabem, são,

agora, extremamente curtos.
Portanto, é necessário ir ao essencial, cada vez mais rapidamente.

Então, é claro, o mental vai misturar-se porque ele vai dizer: «mas se eu deixo o meu trabalho, não vou mais ter
dinheiro», «se eu deixo tal pessoa ou tal lugar, o que vou me tornar?».

Recordem-se: isso faz parte do Abandono à Luz.
Enquanto tiverem algo, vocês não estão livres e é necessário soltar o que vocês têm para irem ao sentido

da Luz.
Então, obviamente, para alguns seres, isso pode ser vivido, sobretudo nesse momento em que há urgência,

como algo extremamente desestabilizador, ou mesmo contrário à Luz.
Mas isso não pode ser contrário à Luz.

Logo que a Coroa Radiante da cabeça for ligada, ainda que a Coroa Radiante não esteja ainda de maneira tão
densa, eu diria, significa que a Luz se encarregou de vocês.

Por conseguinte, ainda que pareça profundamente assustador o que a Luz induz, é necessário aceitar, porque
será necessariamente melhor depois.

O Mental, recordem-se, tem necessidade de projetar, tem necessidade de antecipar.
Não a Luz.

A Luz está unicamente no presente, ela não faz qualquer projeção no amanhã.
Portanto, se vocês quiserem que o amanhã, o seu amanhã, seja melhor, vivam inteiramente o instante

presente da Luz, ainda que isso os faça sair da Unidade e os confrontem, de certo modo, com medos ou
mudanças que podem lhes parecer insuperáveis.

Mas nada é insuperável na Luz.
É o ego que pensa assim.

***

Questão: o que significa a impressão de frio que sobe às vezes pelos pés?

Da mesma maneira que os calores podem subir pelos pés, as Vibrações podem subir pelos pés.
Alguns seres, em geral, podem também sentir frio.

Este frio, em geral, acompanha-se de sensação de estar como fixado, como ser contido nos tornozelos, nas
panturrilhas, nas pernas ou nas coxas.

Isso é para impedi-los de decolar e partir, porque há muitos pequenos matreiros que aproveitariam daquilo para
partir, mas, eu repito, o seu papel e a sua função estão aqui.
Se vocês estão ainda aí, é que têm necessidade de estar aí.



***

Questão: prometem-nos uma liberação desta matriz aprisionadora. Mas como saber que de novo
não se será tomado na armadilha em um outro sistema?

Então aí, cara amiga, apenas o Coração é que tem a resposta.
Fazer esta pergunta é uma questão que vem da pequena bicicleta, porque aquele que encontrou a Vibração do

Coração não pode mais se colocar esta questão.
Quando vocês vivem, quando viverem a Vibração do Coração, vocês passam na Unidade.

Na Unidade há a Luz Unitária e, nesta Unidade, não pode mais haver qualquer armadilha porque vocês são
multidimensionais.

Portanto, obviamente, eu compreendo que aquele que não vive o acesso à Unidade ou ao Estado de ser pode
colocar-se a «questão».

Mas esta questão apenas faz expressar o não vivido, ainda, da Dimensão da Coroa Radiante do Coração.
Quando vocês elevam a Coroa Radiante do Coração, como disse o Arcanjo Miguel, o que vocês se tornam?

Tornam-se Cristo.
E sendo e voltando a ser o que vocês são, de toda eternidade, não há mais qualquer dúvida sobre o que vocês

são, ou seja, uma Semente de Estrela e um Ser de Luz, inteiramente.
Mas vocês não são mais identificados a este corpo, a esta personalidade e a esta vida.

Isso se denomina a Realização, eu creio, nos termos do hinduísmo.
Atingir a Unidade, como um Amigo, como Sri Aurobindo, como eu, quando a vivi, tira-lhes qualquer noção de

orgulho e os põe na humildade mais total, nesse Plano.
Cristo dizia efetivamente que o que ele fazia, vocês fariam ainda bem maior (ndr: coisas) na condição de tornar-

se o menor aqui e de não mais se identificarem com o que quer que seja desse mundo, ou seja, não mais
serem identificados com vocês mesmos, não mais serem identificados com uma vida passada, seja ela a mais

prestigiosa, mas serem identificados, unicamente, com a Luz.
E quando vocês estão identificados com Luz, não pode mais haver dúvida, dado que vocês estão na Vibração

da Unidade.
Vocês se tornam Cristo e, ao se tornar Ele, não pode mais haver interrogação.

É para isso que vocês são convidados, não é à interrogação de saber se é melhor noutro lugar ou não.
É simplesmente para realizar o seu estado Cristo, realizar a alquimia, como disse Miguel, das 3 Lareiras,

reunificarem-se, ou seja, tornar-se, voltar a ser multidimensional.
Quando vocês voltam a ser multidimensionais, mesmo estando ainda presentes nesse corpo de Ilusão, bem,

não há mais qualquer interrogação sobre o que quer que seja.

***

Questão: antes de sermos presos na Matriz, éramos já multidimensionais?

Perfeitamente.

***

Questão: isso quer dizer que um Ser multidimensional pode, apesar de tudo, se fazer prender?

Absolutamente não, cara amiga.
A primeira encarnação, chamada, de acordo com algumas mitologias, de Queda, que não é uma queda, é um

ato voluntário.
De resto, o que explica que, hoje, Consciências livres, jamais tendo sido encarnadas, aceitam penetrar esta

Matriz porque sabem que é o final, a deslocação da Matriz e que não vão ficar prisioneiras.
Portanto, elas aceitam o fato de estarem prisioneiras, por um determinado tempo, que é o tempo

da Ascensão que vocês vivem hoje.
Por conseguinte, desde a primeira criança que vocês chamaram de Índigo, desde os anos 80, há uma multidão

de almas, uma multidão de Espíritos conscientes da sua multidimensionalidade.
Eles não se sacrificaram, desceram voluntariamente.

O problema é que, até agora, as almas que desciam voluntariamente não podiam mais sair da Matriz.
Mas se a Matriz não existe mais, nada mais há para sair, vocês saíram da Matriz.

Dessa maneira, imaginar que há outra armadilha, em outro lugar, eu respondo, uma vez mais, é porque você
não vive, inteiramente, a Unidade.



Há os exemplos de todos os seres (no Ocidente, no Oriente, com os sufis, por toda a parte) que viveram o
acesso à Unidade, que isso seja nos modelos tradicionais.

Aliás, eram, à época, seres que foram perseguidos, seja no sufismo, no hinduísmo, os Judeus, os Cristãos.
Aqueles seres foram queimados, porque preconizavam que eram Deus e que eram a Fonte, se preferirem, na

linguagem de hoje.
Mas é a estrita Verdade.

Simplesmente afirmar aquilo provocava a cremação ou a colocação na cruz.
Quando Cristo dizia: «Eu e meu Pai somos Um», era uma visão da mente ou a Verdade do que ele vivia?

Mas é claro que era a Verdade do que ele vivia.
Na minha vida, quando eu meditava frente ao Sol, eu reencontrava a Unidade, inteiramente.

E quando você está na Unidade, sabe que as palavras de Cristo eram verdadeiras.
«Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo».

Portanto, isso quer dizer que vocês são de outro mundo, mas quando encontram este outro mundo, por que ir
pensar que é uma armadilha?

Não há armadilha.
Jamais houve armadilha.

Houve uma Matriz aprisionadora, mas esta Matriz aprisionadora, sobre este universo que dura desde 320 000
anos, não existe mais.

Ela não existirá mais e não irá mais se formar de novo.
Há 81 sistemas solares, nos 81 Multiversos, que foram fechados.

Há mais da metade que foram liberados.
Os outros o serão logo que terminarmos de nos ocupar desta Terra.

Mas depois, não haverá mais esta experiência infeliz de privação do acesso à multidimensionalidade.
Isso terminou.

Olhem, por exemplo, Sri Aurobindo.
Sri Aurobindo, quando falou do Supramental, ou mesmo do Yoga Integral, falou de manifestações Vibratórias,

dos Novos Corpos?
Jamais.

Os Novos Corpos, vocês começaram, talvez, a deles ouvir falar (antes mesmo de terem todas as informações
que os Melquisedeques lhes deram) por outras vias, mas desde os anos 80, não antes.

Portanto, não havia liberação global e, no entanto, havia seres que se extraíam da Matriz e que alcançavam a
Unidade.

Aquilo se chamava a Realização.
É uma vivência Vibratória direta da Consciência.

Quando vocês vivem essa vivência direta da Consciência, vocês não são mais adeptos de qualquer crença,
porque a sua experiência é a Verdade.

Vocês não estão mais na experiência das crenças, vocês estão na experiência do seu Estado Ser e estão na
Consciência, como dizem: Sat Chit Ananda.

Naquele momento, a Ilusão não tem mais qualquer poder sobre vocês, qualquer que seja.
Portanto, não pode haver armadilha do que quer que seja, nem no interior, nem no exterior.

Mas para isso, é necessário vivê-lo.
Na minha vida, havia grandes seres, também, que exprimiram isso de diferentes modos, mas, naquela época,

ninguém podia compreender.
Havia seres como..., como ele se chamava?

Como Steiner, como Krishnamurti, que exprimiam esse conceito.
Ninguém podia compreender e, aliás, ninguém jamais compreendeu, porque não é algo que se compreenda.

A liberação, não é uma compreensão.
É justamente tudo, exceto uma compreensão.

É um estado Ser, é um estado de liberação que se manifesta pela Vibração da Luz e certamente não por uma
crença ou construções no nível mental.

É uma coisa aderir à Unidade, como conceito, e é completamente outra coisa viver a Unidade no plano
Vibratório e no plano da Consciência.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***



Eu lhes agradeço pela sua atenção e pela sua benevolência também, porque vocês foram muito atentos.
Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e toda a minha Compaixão.

Eu lhes digo até muito em breve.
Passem bem e até muito em breve.
Todo o meu Amor os acompanhe.

************

(*) – Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

*
(**) – Série **PROTOCOLOS** - YOGA da VERDADE:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/protocolo-yoga-da-verdade.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article0d0d.html

05 de março de 2011
(Publicado em 08 de março de 2011)

***

Versão do francês : Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, como o Arcanjo Miguel lhes disse, eu voltaria a vocês, durante esse mês Terrestre,
toda semana, a fim de revelar-lhes e anunciar-lhes alguns elementos relativos à sua vida, relativos também à

transformação desta Terra e deste sistema solar.
Como vocês sabem, muitas transformações emergem.

Certos países, certos continentes, evidentemente, vivem coisas muito mais espantosas, segundo o ponto de
vista humano, do que vocês mesmos, na Europa.

Assim, algumas modificações que se seguem no momento atual estão inscritas desde sempre no desenrolar
do que acontece atualmente.

Vocês entraram, desde as ‘Núpcias Celestes’, no período da Revelação, aquele que foi anunciado por São
João e pelas as Escrituras, além mesmo da sua falsificação e da sua transformação.

***

Como o Arcanjo Miguel lhes disse, a coisa mais importante será sempre o que acontece no Interior de vocês,
mas também, será conveniente, dentro de muito pouco tempo, estar atento ao que acontecerá no seu Céu

porque muitos fenômenos novos vão aparecer para a consciência da humanidade.
Essas modificações dos Céus, tais como já foram descritas por São João e anunciadas pelo meu Filho durante

a sua vinda sobre a Terra, estão, de agora em diante, em via de instalação.
A última Passagem foi liberada.

Vocês atravessaram.
E, para aqueles de vocês que conseguiram transcender os limites da Personalidade e ir para a sua Eternidade,

esta Eternidade vai se revelar a vocês, agora, como para esta Terra, na sua totalidade, durante este ano.
Obviamente, o que vocês vivem no Interior, vocês que vivem esses estados de Consciência e esses estados
Vibratórios (e para aqueles que não o vivem, uma Ilusão, no momento), é claro, vocês que o vivem, vivem isso
como uma transformação bem real da sua Consciência, da sua vida e até mesmo das suas percepções além

desta Dimensão.
Para vocês, essa é a Verdade essencial.

MARIA - 6 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-lx1FbVT8q18/UYHUlK-gNVI/AAAAAAAABhc/W0BFL4doz9U/s1600/Maria71.jpg


Aqueles dos seus Irmãos e Irmãs ainda adormecidos e que não vivem isso, não podem, evidentemente, aderir
ao que eles não vivem.

Mas, agora, as modificações, visíveis sobre a Terra como no Céu, vão necessariamente fazer
colocar questões e perguntas àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que não tiveram acesso, até agora, a

esses estados Vibratórios.
O Arcanjo Miguel lhes disse há menos de uma semana do seu tempo, os seus Céus vão se transformar,

coisas vão aparecer à vista de toda humanidade.
Isso será um grande sinal.

Esse sinal foi anunciado por vários profetas.
Ele corresponde, efetivamente, à transformação final desta Dimensão e desta Terra.

***

Ao que eu desejaria chamar sua atenção, hoje, não é tanto para esses sinais, exceto, talvez, a um elemento e
um único: o aparecimento de um sinal no Céu será acompanhado de uma modificação que fará com que o ar

propague um som que toda humanidade irá ouvir.
Quando esse som ressoar, isso significará, para vocês, que é hora de entrar no seu ser Interior.

Não busquem data.
Obviamente, os sinais nos Céus serão numerosos, não será apenas um.

A modificação dos Céus, para aqueles que sabem observar e olhar com o Coração e mesmo com os olhos, é
desde já bem sensível.

As primícias que são observáveis seriam apenas essa através da cor do Sol, através das Embarcações
aparecendo nos Céus das grandes cidades desde o mês de outubro.

Isso vai se reforçar, mas tenham bem consciência de que o mais importante age no Interior de vocês.
Esse sinal é principalmente dado àqueles que não vivem ainda as transformações Vibratórias da

Consciência, no momento atual.
Simplesmente retenham que o som, quando ele se tornar audível pelo conjunto da humanidade, e não

somente pelos seres despertados, irá assinalar então a ‘entrada’ na fase final da Revelação.

***

Eu tenho, quanto a mim, hoje, que chamar, é o caso de o dizer, sua Atenção para algo muito específico.
O período do final do ano que acaba de terminar viu a iluminação de zonas de Sombra presentes em vocês

como sobre a Terra.
Essas zonas de Sombra foram reveladas, desmascaradas e colocadas na Luz, de algum modo.

Doravante, o trabalho que lhes cabe é um trabalho Interior.
Durante este período, lembrem-se de que o mais importante será esta frase: “ao que vocês levam a Atenção

realizar-se-á”.
Isto é, se a sua consciência e a sua Atenção forem centradas exclusivamente no Amor e na Luz, então o Amor

e a Luz entrarão em sua vida.
Se vocês persistirem em querer colocar sua Atenção sobre o que incomoda, sobre o que resiste, sobre o que

é difícil para vocês, isso irá se reforçar também.
O princípio então de Atração, de Graça, será completamente eficaz sobre esta Terra.

Isto permite a aproximação, sempre maior, da Luz, desta Terra, sobre esta Terra.
A Luz é onipresente.

Os derramamentos de Luz, como vocês o percebem e como os seus cientistas começam a se aperceber, são
bem reais.

A multiplicação das irradiações cósmicas, das irradiações de Luz Adamantina, denominadas ‘raios Gama’,
vindas do Cosmos, mas também da Terra, é cada vez mai intensa.

 A modificação dos envelopes isolantes está a pleno vapor.
A magnetosfera, que já havia sido quebrada desde o final do seu ano de 2008, é seguida agora pela camada

ionosférica.
Esta camada é uma camada que vocês poderão denominar ‘elétrica’, que é a imagem da camada elétrica que

os circunda, denominada seu corpo Etéreo.
Esse corpo Etéreo, que é hoje bombardeado de Luz, de partículas, permite, como vocês sabem, a construção
do seu Corpo de Eternidade [corpo de Estado de Ser], idêntico na Dimensão de Eternidade tal como ele está

no Sol, permitindo, aos mais adiantados de vocês, mergulhar em ‘estados de felicidade’ até agora
desconhecidos.

A consciência comum chama às vezes isso de uma ‘ausência’, a impressão de não mais ser nada, de não mais
estar em lugar algum, mas, obviamente, em meio à consciência comum, saindo deste estado, desses estados,



vocês constatam, se vocês estiverem atentos por si mesmos, ‘transformações’ em seus modos de apreender
o que vocês denominam a vida nesta Dimensão.

***

A abertura do Coração acontece de maneira bem real.
É-lhes solicitado, nesses tempos então, para certificarem-se de estar bem atentos, atentos a coisas

essenciais: ao Amor, à Luz, à Unidade, para afastarem-se de tudo o que são revindicações pessoais que os
conduziriam a caminhos vicinais do ego e da personalidade.

Mais do que nunca, a confiança na Luz é essencial para o seu futuro.
Mais do que nunca, deixar o curso da Graça desenrolar-se em vocês e ao redor de vocês, vai se tornar

importante e capital.
Pois a personalidade não poderá solucionar obstáculos existentes porque estes foram criados,

inconscientemente, pela própria personalidade.
A personalidade não pode solucionar a personalidade e as Sombras.

Somente a Luz pode fazer isso.
Vocês são cada vez mais numerosos, e vocês serão cada vez mais numerosos nas próximas semanas, a viver

esses eventos específicos no Interior de si mesmos.
Estes, é claro, irão refletir na sua vida cotidiana.

Cada um será, não afetado, mas ‘transformado’ nas áreas que são necessárias para encontrar a Luz, se seu
caminho for o de retornar à Luz.

É-lhes solicitado para viver plenamente o instante presente.
Eu deixarei algumas das minhas Estrelas expressarem-se sobre como deve se desenrolar a sua vida a fim de
estar o mais de acordo, mesmo em meio à consciência limitada, com a Luz que se revela e se desvenda cada

vez mais.

***

Cabe a vocês, hoje mais do que nunca, ir para o essencial e não para o fútil.
Cabe a vocês, hoje mais do que nunca, dar conta e realizar o que é a vida além desta limitação.

Vocês são Seres de Luz prestes a se revelar.
Vocês são Sementes de Estrelas em via de revelação total da sua Eternidade.

Deixem morrer o que deve morrer.
Não é mais tempo, hoje, de querer trabalhar no que foi esclarecido no final do seu ano passado.

É tempo agora de deixar engrandecer a Luz e de colocar a sua Atenção, única e exclusivamente, na Luz e
no Amor.

Isso deve se refletir, em meio à sua consciência, se isso ainda não ocorreu, para alguns de vocês, pela Alegria,
ao menos por uma Paz crescente, por uma certeza Interior a cada dia renovada e a cada dia mais importante,
que lhes permitirá, se verdadeiramente vocês ali aderirem, revelar ainda mais o seu potencial de Luz, revelar

ainda mais a percepção das suas Lâmpadas, do que os Anciãos denominam chakras ou Tripla Lareira.

***

O essencial é isso.
O essencial não é ir atrás de algo no exterior.

O essencial não é atender a satisfação do desejo, qualquer que seja.
O apelo da Luz vai se tornar cada vez mais intenso no Interior da sua Consciência.

Isso deve se expressar também, em meio a suas vidas, quaisquer que sejam os obstáculos e o que lhes
pareça hoje peso e pesado.

Vão para a leveza, vão para o que dita a Luz e a sua Consciência.
Estejam atentos a alguns dos seus sonhos.

Estejam atentos às sincronias que se apresentam.
Tentem também, tanto quanto possível, adotar o que NO EYES denominou a Visão e o Olhar do Coração, que

nada tem a ver com o que pode perceber os seus olhos e a consciência comum.
Lembrem-se, incessantemente, desta frase: “a lagarta torna-se borboleta”.

E, cada vez mais, vocês se tornam borboleta.
Mas nada rejeitem.

A lagarta não tem que ser rejeitada porque é ela que permite a eclosão da borboleta.



Seja o que for que acontecer na sua vida, seja o que for que acontecer em meio à suas pessoas próximas,
seja o que for que acontecer no seu país, seja o que for que acontecer no nível do Céu e da Terra,

permaneçam alinhados, permaneçam centrados nos valores essenciais da vida que são o Amor e a Luz.
A melhor forma foi-lhes revelada ontem por duas das minhas Estrelas.

Isso diz respeito à Humildade.
Aceitar não ser nada neste mundo, não é nada buscar, é aceitar ser grande na Eternidade.

Vocês não podem ser grandes, efetivamente, aqui e na Eternidade.
Vocês precisam ser muito pequenos, o menor, o mais humilde porque é assim que a Luz irá preenchê-los.

***

Mantenham a sua casa limpa, como dizia o meu Filho, pois os tempos irremediavelmente chegaram.
A Palavra se cumpre, a promessa do retorno à Eternidade está em andamento, neste momento.

Então, aproveitem, aproveitem a Luz, aproveitem a sua Consciência, aproveitem o seu despertar e as suas
Vibrações, a cada minuto da sua vida.

Unicamente isso é essencial.
Unicamente isso deve ocupar o seu tempo.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês saber aí aonde vocês querem ir.
Mas vocês não podem pretender à Luz e pretender à personalidade.

Vocês não podem pretender ser importante aqui e ser importante para a Luz e na Luz.
Cabe a vocês formular seus atos e suas escolhas que irão conduzi-los a maishumildade, a mais simplicidade.

O Amor e a Luz são simples.
Eles são evidência, eles são facilidade e facilitantes.

Então, se, em suas vidas, alguns elementos parecerem ainda pesados, é que a suaAtenção não está colocada,
na totalidade, na Luz.

Vão para ela em confiança, em Abandono.
Vão para o que é cada vez mais evidente, em meio à sua Consciência, em meio aos seus períodos de

alinhamento.
Gradualmente e à medida que vocês forem, em confiança e em Verdade, para isso, vocês irão constatar,

muito rapidamente, a cada dia que passa e a cada semana que passa, que quaisquer que sejam os eventos
exteriores, mesmo relativos à sua vida, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez mais em Paz.

Vocês não serão mais afetados, suas emoções não poderão perturbar o seu estado de alinhamento.
O mental será então obrigado a desaparecer.

Vocês não poderão mais elaborar e construir projeções do seu mental.
Vocês serão totalmente imersos no instante presente porque esta ‘imersão’ no instante presente (como foi

escrito e descrito por vários Anciãos ou por várias pessoas tendo vivenciado o despertar) é a verdadeira
realidade que vocês são chamados a viver, na totalidade.

***

Isso pode chegar a vocês subitamente, também, eu diria, a qualquer hora, não importa como, ilustrando
perfeitamente e na totalidade aqueles que ainda não estão interessados na Verdade da Luz e que, de um dia

para outro, vão ver a sua vida se transformar e vão se transformar eles mesmos.
Vocês irão viver isso, mesmo entre as suas pessoas próximas que, hoje, podem ser os mais ferrenhos

opositores da Luz e da Verdade.
Estas pessoas serão surpreendidas pela Luz e, de um dia para outro, viverão o que vocês tiveram, para alguns

de vocês, durante anos, ou mesmo mais vidas, que estabelecer.
O que quer que chegue ao seu ambiente, não julguem jamais.

Olhem com os olhos do Coração, esqueçam o olhar do mental, esqueçam o olhar dos olhos, tornem-se vocês
mesmo todo Amor.

A cada dia, vocês devem reforçar a qualidade e a quantidade do Amor que irradiam de vocês porque é em
meio ao Amor que vocês irão encontrar a Eternidade.

***

Não pode ali haver, hoje, elemento mais importante do que a revelação do Cristo sobre a Terra.
Cristo fundiu-se com Miguel.

Miguel será visível nos seus Céus, não na sua forma a mais Luminosa, mas na forma correspondendo à sua



precipitação na matéria, o que foi chamado, por ele próprio, de ‘aspectos cometários’.
Muitas Luzes vão aparecer nos seus Céus: Luzes de Embarcações, Luzes vindas de estrelas longínquas que,
hoje, realizam seu papel e sua função como definido por muito grandes seres, desde mais de 300.000 anos.

Esses acontecimentos desenrolar-se-ão sob seus olhos.
Mas, ainda uma vez, isso é agora.

Isso começa, a partir de hoje, no Interior de vocês e é isso o mais importante.
Gradualmente e à medida que vocês penetram o santuário do seu Templo Interior, gradualmente e à medida

que vocês ali descobrem a certeza da Verdade.
As dúvidas afastar-se-ão de vocês porque a Luz é onipotência e ela se revela sobre a Terra.

Caberá a vocês, a cada dia, redefinir as suas prioridades.
Quais são as suas prioridades?

Vocês desejam a Luz para tornar esta vida, em meio a esta Dimensão perturbada, mais luminosa?
Isso é impossível, isso é uma Ilusão mantida pelo ego e por aqueles que falsificaram esta Dimensão.

A Luz não é deste mundo, mas ela se revela a este mundo.
Então, vão para ela porque é o que vocês são.

***

Cabe a vocês revelarem-se na totalidade, hoje.
Vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda dormem vão despertar, como eu o disse, de um dia para o

outro.
Eles vão literalmente ser projetados de um mundo a outro, fazendo oscilar e ruir todas as certezas anteriores

fundamentadas na Ilusão, no poder, fundamentadas na confiança neste mundo.
Não há qualquer confiança neste mundo, a única confiança é em vocês e exclusivamente em vocês.

O caminho da saída, o caminho da redenção, o caminho da beleza, da Verdade, encontram-se no seu Coração
e em nenhum outro lugar.

Certamente, alguns Seres podem ser chamados de Iluminadores, eles estão aí para despertá-los.
Vocês próprios irão desempenhar esse papel em relação aos seus próximos que, de um dia para o outro, irão

se encontrar em um ‘novo estado’.
Vocês irão se tornar, naquele momento, não apenas os Ancoradores da Luz, mas os ‘porta-vozes da Luz’ e,

para ser um porta-voz da Luz, cabe abandonar-se na totalidade, cabe tornar-se tão pequeno que qualquer coisa
que faça a sua personalidade não pode interferir.

***

Este estado e esta Graça aparecer-lhes-ão cada vez mais claramente, com mais ou menos evidência nos
próximos dias e nas próximas semanas.

Aqueles de vocês que vivem os estados Vibratórios percebem, obviamente, este impulso da Luz no Interior si
mesmos.

Esta aglomeração, esta aglutinação de partículas Adamantinas faz com que se tornem cada vez mais vibrantes.
Mesmo se certos aspectos da personalidade parecerem pesados ou resistentes, isso não tem qualquer

espécie de importância.
Tentem focar em vocês na totalidade, colocar sua Atenção, sua Intenção, exclusivamente na Luz.

Isso requer uma capacidade para não mais julgar o que quer que aconteça em vocês e no exterior de
vocês.

Enquanto o julgamento estiver presente, vocês não podem alcançar a humildade nem a totalidade da Luz.
Não julguem nada nem ninguém.

Tudo se estabelece segundo um plano que foi perfeitamente orquestrado pela Luz, jamais duvidem disso.
Certamente, existem vários elementos, em meio a este mundo, que vão tentar, ao redor de vocês como longe
de vocês sobre esta Terra, ‘arrastá-los’, uma e outra vez, para os medos porque o medo é o oposto da Luz.

Não deem qualquer atenção a isso, qualquer peso a isso.
Isso é realmente (e vocês notarão quando a Luz aumentar bastante) apenas uma Ilusão e não existe em

nenhum outro lugar senão nesta falsificação da Luz.
Vocês são convidados a simplificar as suas vidas cada vez mais.

A se tornar cada vez mais claros e transparentes, cada vez mais íntegros, cada vez mais honestos com
vocês mesmos.

Vocês são convidados a se tornar um Coração amoroso que não julga, que não condena, que não glorifica.
Simplesmente estar no Ser a fim de penetrar as esferas do Estado de Ser, as esferas da Eternidade, tornar-se

um ser amoroso, sem julgamento, sem ódio, que se torna cada vez mais humilde diante da potência e



da majestade da Luz que se estabelece em seu Templo Interior.
Vocês todos são convidados, sem exceção.

Vocês responderão ao apelo do Cristo, a se tornar, vocês mesmos, esse Cristo?
Não busquem tampouco compreender ou explicar o que vocês vivem.

O importante não é a explicação, o importante é vivê-lo.
É o mental que desejará sempre forçá-los a uma compreensão.

Nada há para entender senão aceitar ser a Luz que vocês são, de toda eternidade.
Esta aceitação, esta aquiescência, é fundamental.

Ela participa, é claro, do Abandono à Luz e da revelação da Luz na sua vida, ao redor de vocês e na totalidade
deste mundo.

Cabe a vocês, hoje, responder ao apelo do Cristo, integralmente.

***

Esses são alguns dos elementos sobre os quais eu tive, esta semana, necessidade de chamar sua Atenção.
Resta-nos algum tempo com a minha Presença entre vocês.

Portanto, se houver questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, e somente em relação a isso,
então nós vamos comungar dialogando, juntos.

Pergunta: o que fazer quando se é levado a trabalhar fora enquanto nos é solicitado para nos
interiorizarmos ao máximo?

Meu Filho, cada ser humano, em relação a isso tem, eu denominaria isso, um ‘timing’ diferente.
Alguns estão totalmente interiorizados, outros participam ainda deste mundo.

Não há arrependimento nem julgamento a fazer, aí tampouco.
As circunstâncias de vida farão com que o seu calendário, que lhes é próprio, seja seguido à risca.

Alguns de vocês se encontram totalmente desobstruídos de qualquer envolvimento, outros ainda não.
Mas, gradualmente e à medida que a Luz aumentar em vocês, ocorrerá um ajuste exterior necessário e

indispensável.
Vocês não têm que tomar a dianteira, vocês não têm que se antecipar, vocês têm simplesmente que se

fundir na Graça.
Gradualmente e à medida que a Luz aumentar em vocês e que a sua Lareira cardíaca se abrir, então as

circunstâncias da vida farão com que isso que era obstáculo ao estabelecimento da sua Luz, na totalidade e
inteiramente, seja afastado do seu caminho.
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Vocês não têm então que passar à frente da Luz.
Se existirem impulsos para viver ainda mais afastado deste mundo exterior, então a Luz agirá nesse sentido e
procurará as circunstâncias necessárias, embora isso possa às vezes ser assustador, para que vocês estejam
livres e disponíveis para o seu papel de Filho das Estrelas e de Filho da Luz a fim de manifestar a sua Unidade,

não tanto para vocês, somente, mas também para o mundo.
Assim, aí tampouco, não há que julgar, não há que se adiantar nem que se antecipar.

Há apenas que aquiescer ao que lhes propõe a vida.
Qualquer pessoa, independentemente das suas ocupações neste mundo, tem a possibilidade de encontrar

tempo para a sua Unidade.
Esse tempo e esses espaços vão aumentar para cada um de vocês e para cada um conforme o seu próprio

calendário.
Uma vez instalada a Luz, ela preenche todo espaço, mas vocês não têm que se antecipar ou que se adiantar ao

apelo da Luz.
Simplesmente, retenham que, segundo o princípio da Unidade e da Graça, desde que estejam prontos, então

as circunstâncias exteriores mudarão para você.
Alguns têm, aliás, vivenciado isso desde alguns anos, às vezes de maneira abrupta, eu diria.

 Vocês sempre devem ter confiança na Luz e no que lhes propõe a vida quando vocês aquiescem à Luz
porque, naquele momento, tudo se engendra para que a Graça possa se estabelecer, integralmente, na sua

vida, mesmo se, obviamente, o mental ou os estados afetivos ou emocionais puderem vir colorir isso pelo
medo, mas isso é lógico.

Perder os ‘pontos de referência’ que implicaram em uma série de certezas e de segurança é às vezes
doloroso viver para o ser humano.

Mas eu lhes recordo as palavras do Cristo, do meu Filho: “Deixe os mortos enterrar os mortos e siga-me”.
Agora, é você que você deve seguir.

Mas, ainda uma vez, seguir si mesmo não é se adiantar a si mesmo.
Cabe simplesmente aquiescer ao plano da Luz para vocês e não fazer, vocês, os planos porque esses planos

não são sempre de acordo com a Luz.
A Luz é Inteligência, muito mais do que o seu próprio mental jamais será.

Não deixem o mental, nem as emoções, nem os interesses, conduzirem sua vida, mas aceitem que a Luz
modifique, em vocês e ao redor de vocês, o que é certamente necessário para que vocês engrandeçam,

ainda mais, em Luz.
De qualquer maneira, as transformações que vão se seguir neste período de final dos tempos, desta

Dimensão, vão ser cada vez mais rápidas, como eu o disse, tanto para aqueles que não estão ainda abertos a
esta Vibração da Consciência nova, da eternidade, como para aqueles que estão abertos, eu diria, desde as

‘Núpcias Celestes’ ou bem antes e que experimentaram certo número de resistências.
Durante os tempos que fluem agora, até o final dos tempos, as coisas vão se mover cada vez mais rápido.

Como vocês o têm constatado, por outro lado, na superfície deste mundo, mesmo se, na Europa e em
particular nos países do Oeste Europeu, vocês estão atualmente preservados porque vocês não estão ainda,

no nível coletivo, prontos como alguns povos para viver a sua própria Ascensão, mas, entretanto, isso se
constrói.

Não há, aí tampouco, que culpabilizar ou se considerar em atraso.
Há simplesmente fenômenos de maturação que são específicos de certas Vibrações do solo ou do que vocês

chamam também de ‘egrégoras coletivas’ ligadas a histórias, ligadas a países, ligadas a tradições, a culturas.
Mas tudo isso está em andamento.

***

Pergunta: como sentir mais intensamente a sua Vibração ao nível do Coração?

Meu Filho, a minha Presença em meio ao seu Coração está aí, assim como a Presença dos Arcanjos, assim
como a Presença do Cristo.

Ela está aí por toda a eternidade.
Por que ela está aí por toda eternidade?

Porque nós estamos presentes na sua carne, pela nossa carne, pelo que vocês denominam DNA e sangue.
O seu sangue é o nosso sangue, o seu DNA é o nosso DNA.

Como criadora desta Dimensão, antes da sua falsificação, há apenas que revelar o que está ainda, para alguns,
adormecido.

Há, evidentemente, técnicas que puderam ser comunicadas a vocês, mas a mais bela das técnicas que lhes
permitem Vibrar em meio à minha Presença e à sua Presença, é o Abandono total e a fé total na Luz.

Não há outras coisas, é a única coisa a fazer.

***



Pergunta: nós temos outro papel a desempenhar, além daquele de estar no Estado de Ser?

Meu filho, eu responderei que isso, aí também, é função do calendário de cada um.
Este mundo ainda existe.

Ele se desagrega, mas é vital que esteja ainda presente já que a Luz não está instalada completamente.
O que deveria permitir uma transição muito mais simples e fácil do que certos planos que foram inicialmente
previstos e que vários, por sinal, se apressaram para instalar o medo da transformação, falando apenas em

catástrofes, falando apenas o que era negativo, do seu ponto de vista.
Ao passo que a Luz é, no seu estabelecimento, algo majestoso e grandioso.

Então, alguns seres participam ainda, e continuarão a participar até o sinal, que eu denominarei ‘cósmico’,
visível em seus Céus, nesse mundo, porque é preciso, para certas almas, irem até o extremo limite antes de se

revelarem.
É nesse sentido que não devem julgar nem contradizer quem quer que seja ou o que quer que seja.

Lembrem-se de que a Luz é Graça e de que, quando vocês estão em concerto Vibratório com a Unidade, a sua
vida se torna, no exterior, Unitária.

 Os obstáculos vão desaparecer um após o outro.
Isso é, de qualquer modo, o efeito visível da Luz quando ela se instala e quando ela se propaga no exterior da

sua vida.
Mas, para isso, é preciso que a Luz se enraíze, para isso, é preciso que o Coração se abra a fim de deixar

aparecer a Luz no exterior, na sua vida.
E isso, também, cada um vive ao seu ritmo que lhe é próprio até o sinal visível nos Céus.

Todo trabalho que vocês realizaram, vocês que têm acompanhado as ‘Núpcias Celestes’ ou que trabalham em
meio à Vibração do Amor, foi para preparar, naturalmente, a Merkabah interdimensional da Terra, a nova

Matriz da vida liberada em meio ao que é denominado 5ª Dimensão.
Vocês trabalharam para a Terra e também para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

Vocês foram, como Miguel o disse, os Ancoradores da Luz, os Portadores de Luz e agora vocês irão irradiar
cada vez mais Luz.

Há simplesmente que aquiescer, aí também, a esta ‘nova liberdade’ que vem.
Se vocês tivessem, como diria meu Filho, um mínimo de Fé como um grão de mostarda, vocês moveriam as

montanhas.
Nada mais existiria como oposição ou como freio ao desdobramento da Luz.

É esta Fé que é preciso agora desenvolver.
Mas esta Fé não é uma Fé cega da crença.

É uma Fé da experiência das suas próprias Vibrações que deve transparecer em suas vidas.
Jamais o Ser de eternidade que vocês são colocar-se-á a questão do que ele vai comer amanhã.

Jamais o Ser de eternidade que vocês são irá ter qualquer apreensão, afetiva, profissional ou outra porque
a eternidade está no ‘instante’ e o instante está totalmente dissociado do amanhã e do ontem.

É este espaço que vocês são convidados a reingressar porque vocês apenas poderão estar na Paz e
na Alegria a mais total quando vocês estiverem totalmente instalados no ‘instante presente’.

Algumas das minhas Irmãs que irão intervir depois de mim revelar-lhes-ão meios muito simples de
comportamentos das suas vidas a fim de favorecer o estabelecimento do seu presente e, portanto, da sua Luz.

***

Pergunta: quando nos tornarmos Luz, estaremos sempre na 3ª Dimensão?

Meu Filho, a Luz deve ser realizada e vivenciada, aqui.
É justamente isso que prepara a Passagem nesta nova Dimensão de vida.

A revelação da Luz deve ser total nesta Dimensão.
É a única maneira de dissolver a Ilusão, integralmente, dentro de cada um de vocês como no seu exterior.

Este abrasamento final ocorrerá, não tenham qualquer dúvida sobre isso.
O seu Sol se prepara.

O Cosmos inteiro e toda a Frota Intergaláctica dos Mundos Unificados estão aí para isso e isso ocorre aqui e
não em outro local.

A Luz não é para amanhã, em uma outra Dimensão.
A Luz é para agora, em vocês, no seu Coração.

Não há que projetar um universo melhor em outra Dimensão porque tudo ocorre agorae isso ocorre aqui e em
nenhuma parte em outros lugares.



***

Pergunta: por que então o Amor, a Luz são muitas vezes rejeitados?

Meu Filho, isso é muito simples.
A rejeição do Amor e da Luz é específica da personalidade porque a personalidade existe apenas, justamente,

pela ausência de Luz e pela ausência de Amor.
Nada, em meio à personalidade, corresponde à Luz e ao Amor.

Mesmo o amor, no sentido da personalidade, é uma apropriação e não uma doação.
O que vocês denominam amor não é Amor.

O que vocês denominam luz não é Luz.
Este mundo, na totalidade, é uma Ilusão, desde a sua falsificação.

Apenas quando vocês encontrarem, totalmente, a sua Multidimensionalidade é que vocês irão compreender e
aceitar esse grande princípio, que os Orientais sempre desenvolveram, denominado Ilusão ou Maya.
Mas enquanto vocês estiverem na Ilusão, vocês não podem saber que isso é uma Ilusão, nem vivê-la.

Apenas saindo da Ilusão.
Mas sair da Ilusão acontece aqui e agora, e em nenhuma parte em outros lugares.

Não é em um amanhã melhor, não é em outra Dimensão.
Deve ali haver interpenetração da Luz, do Amor, neste mundo, e isso passa pelapurificação deste mundo e

pela dissolução total da ilusão.
Mas isso acontece aqui e agora.

O elemento, obviamente, dominante para a personalidade, é o que foi chamado de ‘medo’.
Lembrem-se de que vocês estão em um mundo ‘invertido’, falsificado e de que o que vocês chamam de luz,

para nós, é a Sombra.
Do nosso ponto de vista, vocês estão na Sombra.

Este mundo está apagado mesmo havendo uma beleza original que o olhar do Coração deve e pode encontrar,
como lhes assinalou e denotou NO EYES, por exemplo.

A Matriz, como vocês a vivem, é uma ‘projeção’.
Esta projeção Ilusória estava ainda adequada ao projeto d’A Fonte já que havia liberdade de viajar tanto neste

corpo como nas outras Dimensões.
Quando vocês reencontrarem esta capacidade, então chegará o momento de dissolver, completamente, a

Ilusão e transformar este mundo.
A Terra elevar-se-á então à sua nova Dimensão de vida onde mais nada será como aqui.

***

Pergunta: no momento da transfiguração pela Luz, o choque da humanidade, a separação das duas
humanidades já terá ocorrido?

Completamente.
Este elemento é anterior e ocorre neste momento.

Vocês o veem, cada um de vocês, em meio a suas vidas: seres que estavam até hoje próximos de vocês se
afastam e vocês se afastam também de alguns seres.

As circunstâncias das suas vidas mudam para conciliá-los com a Lei da Graça, ainda uma vez, cada um ao seu
ritmo e segundo a intensidade necessária.

O que acontece no momento atual, em meio ao seu ambiente mais próximo, ocorre, neste momento, para o
conjunto da Terra.

Aí também, convém não julgar.
Aí também, convém encontrar cada vez mais esta Luz que lhes permite encontrar asegurança a mais total no

que se vive.
Enquanto vocês colocarem a sua segurança nas realizações externas ou nas pessoas de fora, vocês não

encontrarão a segurança Interior.
Ela está unicamente ligada à Liberdade do Amor e à Graça do Amor e a nada mais.

***

Pergunta: a humanidade que não tiver vivenciado a Transfiguração pela Luz reencontrar-se-á na 3ª



Dimensão Unificada?

Sim.
Somente aqueles que terão aquiescido à Transfiguração viverão a sua Ressurreição.

Entretanto, cada Consciência humana experimentar-se-á face a face com a Luz.
Alguns, então, poderão se identificar, por ‘ressonância Vibratória’ do Amor e da Unidade, com a Luz, e outros

não o poderão.
Mas, no entanto, isso bastará para restabelecer a conexão e a Interdimensionalidade, mesmo se essas almas
tiverem necessidade, de algum modo, de uma ‘purificação’ que irá ocorrer de maneira muito mais agradável do

que foi o caso neste mundo.
Não haverá mais separação.

Não haverá mais divisão.
Haverá simplesmente almas que serão dependentes de um corpo que não poderão se liberar, ao nível

da Consciência.
Mas é uma coisa estar confinado em um corpo de 3ª Dimensão em carbono, sem ter a reminiscência da

Vibração d’A Fonte, e é outra coisa estar confinado em um corpo e estar ligado e reconectado ao resto do
Universo.

A separação termina, completamente, para todos, para as duas humanidades, para o conjunto da Terra.
Entendam bem que, quando eu falo de duas humanidades, isso não é uma separação porque o conjunto da

humanidade é Una.
Mas há numerosas Moradas na Casa do Pai e algumas almas escolheram ir para a sua Liberação e outras têm

necessidade, ainda, de viver e de experimentar o que se chama de ‘mundos em carbono’, todavia sem perder a
conexão ao que eles são, na Eternidade.

***

Pergunta: essas Passagens em 3ª Dimensão Unificada serão feitas com ou sem o corpo?

Aí também, meu Filho, há tantas Moradas na Casa do Pai, que alguns escolherão deixar este corpo para
receber um novo corpo, outros partirão com este corpo aos Mundos Unificados.

Há tantos caminhos e destinos: nem todos vocês têm a mesma destinação intermediária, mas vocês todos
têm, sem exceção, a mesma destinação final.

Os caminhos para ali chegar são muito numerosos.

***

Pergunta: para o acesso à 5ª Dimensão, há também acesso com ou sem o corpo?

Meu Filho, o corpo será regenerado pela Luz, ele será transformado pela Luz a fim de que a lagarta se torne
borboleta.

A borboleta não leva a lagarta, isso é impossível.
Alguns seres deverão conservar um corpo em carbono, não em relação às suas próprias memórias, mas

unicamente em relação a certa ‘bagagem’ que representa uma somatória de conhecimentos úteis para a Luz.
Então, aí também, a regeneração e a Ressurreição apenas poderão acontecer pela Luz.

Esse é o mecanismo final, como lhes foi anunciado, há vários anos, pelo Comandante, denominado, de
maneira humorística, o ‘planeta-grelha’.

Isso, todo mundo vai viver, exceto aqueles que terão sido, previamente, evacuados com este corpo, porque
eles deverão participar, com este corpo, de uma 3ª Dimensão Unificada.

Mas mesmo eles, evacuados, viverão este ‘reencontro com a Luz’, de forma mais modesta do que aqueles que
permanecerão no solo, o que representa a grande maioria da humanidade e das duas humanidades.

***

Pergunta: essa evacuação que você fala ocorrerá por intermédio das suas Embarcações?

Bem amada, a minha Embarcação e a minha Frota pertencem a Dimensões elevadas.
Se eu tivesse que referir o tamanho da minha Embarcação àquele da Terra, a Terra inteira poderia entrar na

minha Embarcação.
Esse não é o objetivo das nossas Embarcações.

Esse é o objetivo de algumas Embarcações pertencentes à 3ª Dimensão Unificada.



Mas, ainda uma vez, o que vocês devem ter em mente, é que cada um de vocês irá lá aonde o levar a sua
Vibração e a nenhum outro lugar.

Vocês não têm que se inquietar ou que se preocupar em saber se vocês estarão em grupos de sobrevivência,
se vocês estarão em uma Embarcação Arcturiana ou se vocês terão ressuscitado pela Luz, porque isso seria

apenas projeções.
Saibam simplesmente que cada um, sem qualquer exceção, irá, exclusivamente, lá aonde leva sua Vibração e

a nenhuma outra parte.

***

Pergunta: cabe aceitar tudo o que vem, qualquer que seja a natureza do que se apresente?

Meu Filho, há um princípio simples.
Nos acontecimentos que ocorrem em suas vidas, há coisas que são brutais, alguns são fáceis porque eles se

inscrevem no contexto de uma transformação Unitária, outros apenas fazem ilustrar as resistências do ego.
Como diferenciar os dois?

O que é ‘resistência do ego’ traduz-se pela noção de sofrimento, pela necessidade de mudar as coisas que
não estão de acordo com o que se crê ou com o que se deseja.

Ao passo que em meio à ‘Unidade’, para aquele que está na busca da sua Unidade, um acontecimento, mesmo
traumatizante, é rapidamente transcendido e superado pela Consciência do Amor e da Unidade.

É o que faz toda a diferença entre o que vem do ego e o que vem da Luz.
O que vem da Luz pode ser, nesse momento, às vezes, extremamente violento, mas as consequências são

alegres e fluidas, e estarão inscritas, sempre, no princípio deLiberação e no princípio da Graça.
É nesse sentido que lhes é solicitado para não julgar, não reagir, porque um acontecimento que ocorre em

sua vida está aí para fazê-los reagir.
E mesmo os seres que estão no caminho para sua Unidade e que têm a Vibração do chakra do Coração, aí

também, para recair na reação da personalidade.
A diferença situa-se, nos tempos que vão se seguir, algumas horas, alguns dias, algumas semanas mais tarde,
com o distanciamento necessário e o desprendimento suficiente, então, naquele momento, compreende-se e
sabe-se que o que se produziu era do ego ou então estava ligado à intervenção da Luz, no seu sentido o mais

nobre que é aquele da sua Liberação.
Mas vocês não têm qualquer elemento, senão a Vibração do próprio Coração (se vocês forem capazes de

obtê-la naquele momento) que lhes dará a resposta.
Certos elementos de suas vidas podem parecer-lhes, efetivamente, muito traumatizantes e podem solicitar, da

sua parte, uma resposta dita ‘adaptada’.
Mas quem responde?

Quem reage?
O ego ou o Amor em si?

Vocês devem, para isso, tomar, aí também, certa distância em relação ao que é vivenciado.
Esta distância podendo ser ilustrada pela própria consciência ou pelo tempo que transcorre, para que possam

entender o que aconteceu.
É difícil ter esta consciência, no momento em que isso ocorre, exceto para aqueles que são capazes de Vibrar

em meio ao Coração e saber se o acontecimento que é vivenciado se inscreve na lógica do Coração e na
lógica do Amor ou na lógica da personalidade.

***

Pergunta: a que corresponde, no nosso corpo, o segundo Sol?

O segundo Sol corresponde à reunificação do seu corpo dissociado e do seu corpo de Eternidade.
O aparecimento do segundo Sol corresponde à compreensão de que o corpo que vocês habitam não é a sua

Morada eterna e de que a sua Morada eterna é um outro corpo de outras Dimensões.
Este corpo, ele, percorre todas as Dimensões.

Ele não é limitado pelo que quer que seja.
Portanto, a modificação do Céu corresponde à modificação da sua própria consciência.

O que é visto no exterior é o que acontece no Interior, porque o que é visto no exterior é apenas uma projeção
da Verdade, da Realidade.

Então, evidentemente, mesmo e apesar da falsificação, o que ocorre neste mundo corresponde também ao
que ocorre em cima, mesmo isso tendo sido alterado.

O que está em cima é como o que está em baixo, para fazer o milagre de uma só coisa, muito em breve.



Portanto, a modificação dos seus Céus, a modificação do Sol, o aparecimento do segundo Sol e de uma
grande quantidade de luzes nos seus Céus, correspondem exatamente ao que vocês vivem no Interior da sua

consciência e ao que vive a Terra.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu voltarei aproximadamente em uma semana, sempre para revelar, um pouco mais,
coisas extremamente simples, relativas ao seu futuro, bem além de datas, bem além de acontecimentos, mas

mais focadas no que vocês vivem.
Estejam certos da nossa Presença, do nosso Amor e da nossa Unidade.

Eu lhes digo então até muito em breve.
Dignem-se de acolher a Vibração, a nossa Vibração conjunta: essa do Amor que nos libera e nos Unifica.

Até muito em breve.

***
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 ~ O Coração e os olhos: um novo olhar ~

O meu nome foi NO EYES.

Irmãos e Irmãs, eu peço para acolherem a minha homenagem e o meu Amor à sua Presença.
Há pouco tempo eu desenvolvi, para vocês, o princípio de ‘Ver com o Coração’ (*).

Hoje, eu vou mais adiante, no sentido e no papel desse Ver com o Coração, tal como ele pode ajudá-los a
cruzar, a superar e a transcender o período do despertar da Fênix que vocês vivem.

Ver com o Coração não pode enganar, contrariamente ao ver com os olhos.
Isso, eu penso, vocês apreenderam.

Além de Ver com o Coração, é importante que esse Ver do Coração se manifeste, também, quando vocês
saírem do Ver com o Coração, para ver com os olhos.

O ver dos olhos será sempre, seja qual for a sua consciência, um olhar que divide e que separa, um olhar que
põe distância entre o que é olhado com os olhos e você mesmo.

O olhar do Coração, ele, unifica e pacifica.
Eu posso fazer o corolário entre ver com os olhos (que é um barulho, uma agitação) e Ver com o Coração (que

é o silêncio e a paz).

***

Como outras Irmãs que intervieram, no seu tempo, ontem e hoje, talvez seja útil esclarecer outra vez, através
do despertar da Fênix, através do seu papel aqui, sobre esta Terra, nesse corpo, o seu papel, que é o de

serem os Mensageiros, Mensageiros da Luz, Mensageiros da ‘boa nova’.
Um Mensageiro cuja mensagem principal jamais irá se situará nas palavras, na sedução, na persuasão, mas,
unicamente, na sua capacidade para estarem estabelecidos no seu Coração, tanto pela Visão do Coração

como pelo silêncio do Coração e pela paz do Coração.
Ver com o Coração é um bom meio para perceber o mundo no qual vocês ainda estão, além da Ilusão, para

penetrar, de algum modo, a Essência e o sentido.
Quando do despertar da Fênix, os Ancoradores da Luz tornam-se ‘Mensageiros da Luz’.
A Luz é uma onda que difunde, de vocês como do Céu e da Terra, pelo seu Coração.

É tempo, eu diria, agora, de abrir os olhos, não mais no olhar da cabeça, mas, para que o olhar do Coração e a
Luz do Coração possam emergir também pelo seu olhar exterior.

NO EYES – 6 de março de 2011
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***

A Divina MARIA, MA ANANDA MOYI e GEMMA falaram-lhes de uma série de circunstâncias favoráveis à
manifestação do Amor e da Luz através da humildade e da simplicidade.

Na algazarra do mundo que acompanha o despertar da Fênix, vocês vão, eu o espero e todos nós o
esperamos, tornar-se capazes de veicular, bem além das palavras que poderão pronunciar, pelas

suas atitudes Interiores e exteriores, e pelo seu olhar, aquele dos olhos, a qualidade do seu Coração.
A Luz, o Fogo do Espírito é levado a sair pelo seu Coração e pelos seus olhos.

Um olhar novo dos olhos está surgindo.
Esse olhar novo é ao mesmo tempo uma mudança de consciência, mas, também, uma mudança do aparelho

ocular, sobre a qual eu não vou me estender, porque não é da minha competência.
Mas esse olhar ocular vai carregar-se de uma Luz.

O Fogo do Espírito é levado a sair pelos seus olhos.
Este Fogo do Espírito não é destinado a queimar o que quer que seja, mas, mais, a gostar daquilo em que os
seus olhos vão se levar, assim que vocês tiverem penetrado os arcanos da Visão do Coração, do ‘Ver com o

Coração’.
Inúmeros sistemas antigos, extremamente antigos, atribuíram uma relação sutil entre o Coração e os olhos.

Hoje, esta ressonância, essa relação, é chamada a aparecer em plena luz do dia.

***

Um Portador da Luz, um Semeador de Luz é aquele cujos olhos são iluminados e não o terceiro olho [olho
Luciferiano].

É aquele que transmitiu o Fogo do Coração nos olhos.
É aquele que é capaz, pelo seu olhar, de iluminar e de transcender o que é olhado.

A Alquimia (porque é uma, naquele nível) consiste em que o olhar não seja mais somente um meio de
discriminar, um meio de julgar, mas se transforma, realmente, em um meio de elevar, de acender e de pôr o

Fogo do Espírito no que é olhado com esse olhar novo.
Esse olhar novo aparece, neste momento.

Esse processo, no limite do seu próprio campo de percepção, ainda hoje, vai se desenvolver de maneira
importante.

Ele vai refletir-se, além da sua própria consciência, em uma capacidade nova.
Uma capacidade nova que vai lhes permitir, sem julgamento, perscrutar e ver, fisicamente, além do físico, além

da aparência.
Esta Visão nova está diretamente ligada ao voo da Fênix e ao grito da Fênix.

Ela está ligada, é claro, ao seu próprio despertar no plano mais macrocósmico.
Ela está diretamente conectada com o despertar do Grande Espírito, o que vocês chamam, no Ocidente,

de fusão de Cristo com Miguel.
Isso confere, efetivamente, à nova Visão, ver além da aparência, ver além do que veem os olhos, atualmente.

Isso irá se expressar por uma Profundez diferente e por uma Clareza diferente.
Tal olhar é, em si mesmo, um Fogo transformador.

Isso significa que a qualidade desse olhar novo vai transformar o que é olhado, revelando, de algum modo, a
Luz atrás da aparência, a Luz escondida nas profundezas.

Esta nova Clareza, esta nova Profundez, é a verdadeira Visão.
Uma visão, de algum modo, transcendente, uma visão ampliada bem além de uma visão da mente, estreita e

separada.
Uma visão que vai englobar e, sobretudo, despertar.

Esse olhar fará de vocês Seres novos, prontos para nascerem na nova Dimensão.
O papel desse olhar novo será capital e essencial para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que

vocês serão conduzidos a cruzar, a reencontrar e a olhar.

***

Um Fogo Novo sairá, não unicamente pelo seu Coração, mas, também, pelos seus olhos.
O fim do Triângulo Luciferiano, o despertar das 12 Estrelas, a ativação da Cruz da Redenção, despertou o

Grande Espírito e permite à Terra, a cada dia, aproximar-se do seu novo destino.
Cada Irmão e cada Irmã, Mensageiro da Luz vai poder, por este abrir dos olhos, transformar, em Verdade, o

que é olhado.



O olhar vai, portanto, carregar-se de uma intensidade, de uma Luz, que jamais existiu.
Os seres humanos que têm percorrido esta Terra (sobre este solo do Ocidente, como no Oriente, como no

meu país original e nativo), que despertaram, neles, a Luz (mesmo para aqueles Irmãos e Irmãs que não
percebiam esta Luz, no plano Vibratório e da Consciência) eram, obviamente, visíveis no olhar.

O olhar separado, o olhar dos olhos, não fecundado pelo Coração, é profundamente diferente do olhar novo.
Esse olhar novo é, portanto transformador e ativo.

Ele põe a Luz.
Ele ilumina, bem além do que as palavras podem fazer, bem além de qualquer outra atitude.

Esse olhar novo, que aparece, tem a capacidade para veicular uma Luz.

***

Até agora, o olho não iluminado pelo Coração tem sido aquele que recebia a Luz e que podia ver.
Hoje e amanhã, o olho vai se tornar o que ilumina e não somente iluminado.

Existirá, portanto, real e concretamente, uma Luz que vai sair pelos olhos (o Fogo do Espírito, o Fogo do
Coração), agindo concretamente sobre o que é olhado.

Esse olhar poderá ser assimilado a uma fulguração, porque dará acesso ao que está atrás da aparência e irá
permitir também, de algum modo, dissolver a aparência dos objetos sobre os quais o olhar for levado, mas

também dos seus Irmãos e das suas Irmãs que vocês irão encontrar.
Isso passa e irá passar das palavras, porque o olhar será mais significativo e mais ativo do que as palavras,

mesmo as melhores escolhidas.
Não há, propriamente falando, meios ou técnicas.

Há simplesmente algo que se restabelece na sua Verdade e que havia sido ocultado por uma forma de
limitação das bandas de frequência eletromagnética que o olho captava.

A Visão do Coração, vista pelo olho novo, vai se estender por bandas de frequência que não existiam até
agora.

Isso começou, para alguns de vocês, pela Visão da Luz, do prana e depois pelas partículas Adamantinas, ou
mesmo pelas Presenças sutis dos planos Unificados.

***

Esse processo de desvendamento e de ampliação vai ocorrer cada vez mais profundamente.
Esse olhar, Unificado e Unificador, permitir-lhes-á apreender, além da Vibração e da percepção Vibratória, por

esse sentido que é o olhar, as características reais da clara Visão, da Profundez: a Visão da Unidade.
Devido à minha posição, como Estrela de Maria, denominada Visão, eu estou, é claro, conectada com OD (OD

é o fundamento, a fundação) e com KI-RIS-TI.

Vocês veem então a ligação que pode ser feita pela ativação desse Triângulo da Terra, representado pelos 3
pontos da Terra, com as Estrelas nomeadas de Maria.

Há, portanto, de algum modo, pela ativação completa desse Triângulo da Terra, um potencial inédito que é
apenas o verdadeiro retorno da Unidade.

***
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Ver com o Coração, esta Visão Interior que eu desenvolvi, que é a verdadeira Visão, deve agora casar-se com
a visão dos olhos.

É o que por meio de outras palavras, o Arcanjo Miguel chamou de Fusão das 3 Lareiras.
O Triângulo do sacro, que é o reflexo do Triângulo da Terra, no nível da cabeça, e os 3 pontos KI-RIS-TI, OD e

Visão.
Esta região da cabeça está diretamente em ressonância com as áreas chamadas da visão.

O aparelho ocular modifica-se real e concretamente.
Esta visão, esta modificação, esta amplificação, faz parte dos sinais e das manifestações finais que permitem,

precisamente, a fusão das suas 3 Lâmpadas, das suas 3 Lareiras, permitindo reunificar o 3 em Um,
possibilitando o retorno à sua Eternidade e o retorno à Eternidade da Terra.

Assim, no olhar do Coração (tal como eu defini e tal como eu desenvolvi, durante a minha última vinda (*)) deve,
hoje, ascensionar e transformar o olhar dos olhos da cabeça.

***

Assim, real e concretamente, o olho vai voltar a se tornar o orifício e o emissor do Coração.
O olho que não estará mais, unicamente, sob a influência do cérebro, mas, real e concretamente, da pulsação

do Coração.
A Visão vai, portanto, ampliar-se, vai tornar-se ativa.

Ela vai ampliar-se, é claro, pelo que é chamado de Ultravioleta, dando-lhes esta percepção nova do Sol, que
não está tanto ligada, unicamente, à transformação do Sol, mas também à transformação da sua Visão.

Ela vai lhes dar também a capacidade para ver comprimentos de onda diferentes, indo para o que é chamado
de infravermelho, explicando o que alguns de vocês já são capazes de ver e não apenas de sentir a

modificação do Cosmos.
Isso não é uma Ilusão, é a estrita Verdade.

A única etapa a respeitar, para acelerar esta mutação, é verdadeiramente aplicar, esforçar-se para aplicar o que
eu dei durante a minha última vinda em meio a este canal (*).

Aquilo irá encurtar e facilitar a sua aprendizagem e a nova Visão estabelecer-se-á de maneira natural.
Não esqueçam tampouco (e nesse sentido eu me junto ao discurso das minhas Irmãs que intervieram antes de

mim) que a qualidade da sua humildade é primordial.

***

O seu olhar novo deve ser desprovido de qualquer cobiça, de qualquer elemento pertencente à personalidade.
É um olhar novo, inteiramente, um olhar que está conectado com o seu Coração, com a sua Consciência e que

vai além da aparência e além da discriminação, da divisão: um olhar Unificador e eficiente no plano da
Consciência e da Vibração.

Isso irá participar do mecanismo, muito mais geral, de instalação da Luz sobre esta Dimensão, participando do
movimento que revela o que estava escondido.

É a mesma dinâmica que se inscreve através desta nova Visão.
Esta instalação pode acompanhar-se, como eu disse, de modificações também temporárias do som Interior

que vai, naquele momento, não mais para um aumento, mas para um silêncio, refletindo-se também em zonas
novas, por vezes doloridas, no nível da sua cabeça.

Tudo isso é lógico.
Lógico porque essas transformações se referem ao mesmo tempo à consciência, à célula, ao cérebro e ao

aparelho ocular, na sua totalidade.
Esse movimento de exteriorização fará de vocês Mensageiros da Luz pelo olhar.

Cuidado também, por esta Luz ativa, para não irritar as consciências que ainda não estiverem completamente
prontas para aceitar a Luz, mas isso vocês vão sentir facilmente no olhar que vocês irão levar e no olhar que

lhes será devolvido.

***

O olho, em sua configuração não separada, é destinado a bem mais do que ele serve nesse mundo.
O aparelho ocular sutil, ele é, como demonstrei pela minha vida durante a minha última encarnação, muito mais

importante do que o aparelho ocular físico.
Vocês vão manifestar de novo um potencial Unitário que é a capacidade para ver e para iluminar, por este olho

sutil e também por este olho físico.
Esta Visão é uma visão pelos dois olhos, iluminada pela Visão do Coração.



Isso estritamente nada tem a ver com a visão tal como foi chamada de ‘3º olho’ que é, aliás, uma falsificação.
Há, portanto, realmente, uma retificação e uma organização da Luz, por uma ampliação do que é percebido,
porque a Luz, como sabem, verte-se em quantidade sempre maior sobre esta Terra e também sobre os seus

corpos.
Essas manifestações novas da nova Visão serão, em um primeiro momento, mais marcadas ao sair ou na
entrada dos seus períodos de alinhamento, de meditação, exatamente após a aplicação da meditação do

Coração, tal como eu descrevi, para tornar-se, progressivamente, algo completamente natural.
A aquisição desta nova Visão, deste Fogo do olhar, acompanha-se do que as minhas Irmãs lhes deram:

da humildade, da simplicidade, da busca da Unidade.
Podemos dizer que esta nova Visão é Unitária.

***

Irmãos e Irmãs, aí está o que tinha que transmitir por parte das Estrelas.
Como vocês vão ver, os elementos do despertar e do voo da Fênix vão tornar-se cada vez mais tangíveis

pelos mecanismos do próprio funcionamento das suas Vibrações, da sua Consciência e do seu olhar.
Se existirem em vocês interrogações em relação a esse processo e se houver pontos que necessitam mais

ampla informação, então eu irei responder.
Vocês têm perguntas em relação a isso?

***

Questão: haverá sintomas físicos ligados à visão?
Minha Irmã, eu não estou certa de ter compreendido o sentido desta pergunta.

Os sintomas físicos são os ligados à ativação dessas zonas, à ativação do Triângulo chamado de ‘Triângulo da
Terra’: OD, KI-RIS-TI e Visão.

Obviamente, modificações de percepção sobre bandas de frequências novas.
Há outra coisa?

***

Questão: o fato de usar óculos tem uma influência nesses processos?

Não, aquilo é totalmente independente da visão dos olhos.
A percepção de novas bandas de frequências visíveis, a capacidade para emitir o Fogo do Espírito pelos
olhos, é totalmente independente de qualquer aparelho existente no nível dos olhos, de óculos ou outro.

***

Questão: as modificações de percepções visuais estão ligadas a esse fenômeno?

Inteiramente.
Alguns de vocês e, em especial, na penumbra, começam a perceber as partículas Adamantinas e a disposição

dessas partículas Adamantinas no teto da sua cama, acima da sua cama.
Esses mecanismos são mais fáceis de observar, inicialmente, quando o Sol nasce e quando o Sol se põe, e na

penumbra.

***

Questão: o que significa ver a sombra do corpo se abrasar quando se olha o Sol?

Minha Irmã, isso corresponde à percepção real do Corpo de Estado de Ser.
De fato, existe uma ressonância, ligada à liberação do Sol e da Terra, que permite, quando vocês olham o Sol

ou meditam em frente ao Sol, serem alimentados pelo Sol, no nível do Coração, mas também do olhar.
Naquele momento, vocês contatam, real e concretamente, o seu Corpo de Eternidade que é sempre, visto do

seu ponto de vista, um corpo de Fogo ou um corpo ígneo.
Isso é completamente lógico.



***

Questão: uma visão fora de foco ou não mais ver o reflexo em um espelho releva dessas
evoluções?

Sim.
O processo utilizado, aliás, pelos Anciões (denominado ‘sideração do olhar’), olhando-se fixamente para a
superfície da água ou, para vocês, em um espelho, permite ver o que está atrás da aparência ou atrás do

espelho ou atrás da água.
É o mesmo processo que está em operação.

***

Questão: perceber os ultravioletas ou o infravermelho envolvendo os objetos faz parte das
evoluções em curso?

Minha Irmã, isso pode ser.
Alguns seres humanos já tinham esta capacidade antes da transformação em curso.

Esta pode, efetivamente, reforçar-se ou aparecer de maneira mais importante.

***

Questão: e ver vários rostos desfilarem sobre o rosto de uma pessoa?

Esse, meu Irmão, é outro processo.
Ele corresponde a uma percepção que eu qualificaria de extrassensorial, porque não está ligado, propriamente

falando, à Visão do Coração ou dos olhos.
Isso está associado a uma percepção em ressonância com o 3º olho que permite, efetivamente, captar os

rostos que tinha a pessoa que você olha, nas vidas passadas.
Há, em geral, uma sucessão de rostos que aparecem, como flashes, sobrepondo-se sobre o rosto da pessoa

presente.
Isso não corresponde de forma alguma ao processo do qual eu acabo de falar.

***

Questão: esta nova Visão seria também a possibilidade de ver a alma do outro?

Minha Irmã, ver o rosto das encarnações passadas, ver a alma, corresponde a uma visão da Matriz e não a uma
Visão da Eternidade.

A Visão nova mostra o Espírito, além da alma.
A alma pertence a esta Matriz, assim como as encarnações passadas.

A visão nova está além dessas contingências e desses limites matriciais.
O objetivo não é ver a alma.

O objetivo é ver o Espírito, o Corpo de Eternidade e não o intermediário que é a alma.
Esta Visão nova não está, tampouco, ligada a qualquer julgamento do que é visto, mas, bem mais, como eu

disse, a uma visão iluminadora.
O importante não é ver a alma, nem ver os rostos passados, mas ver a Unidade e o Espírito que, somente

eles, pertencem à Eternidade.

***

Questão: e ver o ambiente transformar-se como uma visão em 2D, aplainar-se e transformar-se sob
a forma de linhas, como uma forma de tecido?

Isso faz parte, meu Irmão, efetivamente, das novas possibilidades: a capacidade para ver o que é chamado de
Éter ou ainda a malha do Éter, a estrutura que subtende a vida, a disposição das partículas Adamantinas que

subtendem a própria manifestação desse mundo Ilusório.



Alguns seres têm, efetivamente, a capacidade para ver isso.
Estas linhas são o que é chamado de malha do Éter  porque, frequentemente, aquilo tem uma forma de treliça,

de linhas que se cruzam.
É o que está por trás da manifestação, mesmo Ilusória.

***

Questão: esse novo olhar pode ser uma forma de comunicação nova entre dois Seres?

É claro, é também isso.

***

Questão: focalizar a atenção sobre o Triângulo da Terra, durante os momentos de alinhamento,
favoreceria o desenvolvimento desta Visão?

Meu Irmão, isso fará parte de um ensinamento que não é o meu, mas que lhes será comunicado, agora, dentro
de pouco tempo, por UM AMIGO.

Mas, sim.

***

Questão: o exercício que você preconizou para desenvolver a Visão do Coração pode ser feito com
os olhos fechados, projetando a Consciência pelo Coração ou pelo OD (o olho do guerreiro)?

Os dois são possíveis.
A etapa da qual eu falei, da Visão do Coração (*), é a etapa prévia àquela da qual eu acabo de falar hoje.

A um dado momento, é necessário abrir os olhos, em todos os sentidos do termo.
O que eu falei hoje, obviamente, não é uma visualização, mas faz-se de olhos abertos, assim que os olhos

forem fechados e a visão do Coração for ativada.
Mas o olho do guerreiro corresponde, efetivamente, a um ponto que está na região do triângulo OD.

Tudo isso, em princípio, será desenvolvido por UM AMIGO.

***

Questão: esta Visão permite ver as manifestações elétricas e magnéticas?

A visão, neste sentido, das linhas elétricas e magnéticas, corresponde ao que falamos previamente, sobre a
estrutura em malha do Éter ou as forças etéreas, que estão na base elétrica e eletromagnética.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes rendo Graças pela sua atenção, pela sua escuta e pela sua benevolência.

NO EYES os saúda, pela Visão.
Até logo.

************
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E bem, Caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

Eu os escuto.

***

Questão: o que é da Árvore Sefirótica hoje?

Oh, vocês sabem, a Árvore Sefirótica é algo, em minha vida, eu falei muito disso.
Agora, há certo número de reversões que permitem compreender que, aí também, havia uma forma de falsificação,
em especial com os Triângulos Sefiróticos superiores, com pontas na parte superior e com um Sephirah que era

invisível, que se chamava Daât.
Hoje, Kether, ao nível Vibratório, retomou o lugar normal de Daât.

Portanto, não há mais mistério.
Mas, eu repito, querer trabalhar nessas coisas, em minha vida era importante, mas hoje, com a Luz que está aí, à

profusão, isso me parece bem complicado, não é?
Portanto, vão, como lhes disseram essas Senhoras (ndr: as participantes de 5 e 6 de março), para a simplicidade,

não é?
Quanto mais é simples, melhor é para as Vibrações.

***

Questão: o ciclo hormonal feminino muda com o efeito da Luz?

Tudo muda.
Vocês não vão, é claro, ter mudanças das cores dos cabelos e dos olhos, não é?

Mas, obviamente, a partir do momento em que o Fogo da Terra despertou, há implicações sobre o que está em
ligação com esse Fogo da Terra, ou seja, tanto os pés, as pernas, a circulação do sangue, as articulações dos

membros inferiores, e também a esfera pélvica, ou seja, pode haver modificações hormonais.
Está na ordem das coisas completamente possíveis sob a ação da ignição do Triângulo Sagrado, não é?

***

Questão: é necessário filtrar ou dinamizar a água?

Cara amiga, em minha vida, eu abençoava as refeições e a água que eu tomava.

O.M. AÏVANHOV - 06 de março de 2011
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Era uma constante, eu diria.
Vocês podem, perfeitamente, também, agir do mesmo modo.

Podem agir exteriormente, ou seja, querer filtrar a água com tecnologias, com aparelhagens, com cristais e não sei o
que mais, mas podem, também, agir por sua própria Consciência e sua própria Luz sobre a água que vão absorver:

uma forma de Bênção, pode-se dizer.
Mas vocês sabem, creio que isso foi dito em numerosas reprises.

Falou-se de alimentação, mas tudo está «poluído» nesta Dimensão.
Então, o que fazer?

Cabe a vocês despoluírem.
Se vocês despoluírem no Interior, vão despoluir também no exterior, isso me parece lógico, não é?

Portanto, vocês podem fazer o que quiserem com a água, mas é evidente que o trabalho que vai se fazer é mais
ligado, hoje, às Vibrações.

Aliás, quando vocês falam da alimentação, faz já numerosos anos que lhes dizem que, quando vocês comem, põem
em ação o ‘plexo solar’, ao nível da digestão e que, se ingerem líquido ou se comem menos, vocês vão menos

solicitar a Consciência e a Energia do plexo solar, de acordo?
Mas se vocês praticam, com a técnica que arranjam, não é? uma Bênção do que vocês absorvem, não tem problema.

Em princípio.
Não é necessário esperar transformar uma água que está, por exemplo, muito rica em poluentes, como vocês

chamam isso? Metais pesados, por exemplo, moléculas que não são sadias.
Vocês não vão alterar a estrutura da água.

Não vão fazer desaparecer as moléculas químicas ou os metais, mas serão menos ‘impactantes’ ao nível de suas
estruturas.

Mas atenção, aí também, para não entrarem num complexo, eu diria, de pureza absoluta que vai tomar-lhes todo o
seu tempo, toda a sua energia, de prestar atenção a isso.

A isso, aos seus vestuários, a todas as energias exteriores.
Hoje, vocês compreenderam, o mais importante é a Energia Interior e a Luz que vocês captam.

O resto, isso segue.
E se não seguir, não é grave.

***

Questão: uma necessidade acrescida e incomum de certos alimentos é normal?

Mas, cara amiga, é diferente para cada um.
Há quem vá ter necessidade de açúcar, porque ela fornece um combustível para a Kundalini.

Há outros que terão necessidade de sumos de frutos, outros que terão necessidade de outros minerais.
Não há regra estabelecida para todos os Humanos em relação a isso.

Cabe a vocês seguirem o que pede a Luz.
Há os que verão, efetivamente, necessidades alimentares extremamente diminuídas.

Há outros que terão necessidade de enraizar-se, portanto, de comer mais, sal, açúcar, etc. etc.…
Não há resposta pronta em relação a isso.

Mas a partir do momento em que há algo que se manifesta a vocês, em especial nesses domínios, seja a gulodice,
mas vocês vão senti-la, vocês serão atraídos e aquilo vai retornar de algum modo.

Mas bom, obviamente, se vocês têm vontade de comer um jarrete de porco todos os dias, coloque-se a questão
mesmo assim.

***

Questão: durante os espaços de alinhamento, pode-se sentir a presença de Seres de Luz?

Então, cara amiga, durante os momentos de alinhamento, e mesmo fora, há cada vez mais Seres humanos que
percebem a porosidade, em certa medida, dos acessos Dimensionais.

Quer dizer que anteriormente havia os médiuns, havia os Seres que eram supra-sensíveis, que entravam em contato
com essas Dimensões, quer ‘astrais’, quer para além do ‘astral’.

Hoje, a separação dos Planos está quase apagada, quer dizer que vocês têm, todos, a possibilidade, bem real, de
entrarem em contato com os Planos da Luz Unificada.

Portanto, não é uma ilusão, porque é uma percepção Vibratória.
É algo que é sentido e, se ocorre nos momentos de alinhamento, é claro, não é de forma alguma uma projeção do

Ego.

***

Questão: uma atividade desportiva é sempre compatível com a vinda da Luz?

E por que não o seria, cara amiga?
Vocês não vão todos se tornar Budas, mesmo assim, a empastar-se sem nada fazer.

***



Questão: como evolui o humor nas outras Dimensões?

Tudo é humor.
Mais do que isso, tudo é pretexto para Alegria, qualquer reencontro interdimensional é, antes de tudo, guiado pela

Alegria, pela Expansão.
O humor é a Alegria e a Expansão, quando não é cínico, é claro.

Portanto, não há preocupação a se ter.
Procuramos sempre palhaços.

***

Questão: o que fazer frente a grandes perdas de memória e dificuldades intelectuais?

Nada há para fazer, tudo vai muito bem.
Porque, se quiserem, os neurônios «desaparecem», ao nível do funcionamento deles.

Vocês não podem funcionar inteiramente nesse Mundo e inteiramente no outro Mundo, exceto para alguns seres
que trabalharam longamente nisso ou que têm missão para isso.

O que quer dizer que vocês se extraem desta realidade perdendo seus neurônios.
É a Humanidade toda que desenvolve uma «demência senil».

Mas tudo vai bem.
Isso quer dizer que a Consciência começa a passar em outras Dimensões.

Então, obviamente, isso pode ser perturbador quando se tem uma atividade que é ligada à memória ou ao intelecto.
Mas, é com isso e aquilo que vocês serão cada vez mais marcados.

Nada há para fazer.

***

Questão: existe um planeta que teria 7 sóis?

Então, cara amiga, não se esqueça de que a percepção tecnológica da 3ª Dimensão é profundamente diferente da
realidade.

É perfeitamente possível ter o que se poderiam chamar de ‘Mundos em Dimensões’, e eles existem, onde há um
número X de Sóis.

É completamente real.
Por exemplo, Sirius tem 3 Sóis.

Esse sistema solar tem dois Sóis, onde um é invisível ao olho nu.
E há sistemas solares, outros Multiversos, que podem conter até um número de Sóis, como dizer...,

consideravelmente mais elevado que aqui.
Portanto, não é uma ilusão.

***

Questão: o que acontecerá para os que não alcançarem o Silêncio Mental?

Virá um momento em que as bicicletas serão obrigadas a serem pulverizadas pela Luz, mas isso será mais fácil se
vocês suprimem as bicicletas agora.

O Silêncio Mental virá em um momento específico em que, após o ‘choque da Humanidade’, necessariamente, o
Mental será tão abalado nas suas convicções que, a um dado momento, ele estará numa espécie de, como dizer...,

sideração.
Este processo do qual vocês ouviram falar, que foi anunciado, a estase, vocês o viverão, e quando estão em estase,

há quem vá tentar manter uma atividade do Mental.
Vocês estão frente a algo que conheciam antes e, de só um golpe, os circuitos não estão mais aí.

Para a maioria dos seres humanos, essas atividades mentais supérfluas vão desaparecer progressivamente.
Elas desaparecem, de momento, para os seres Despertos que vivem as Vibrações.

Alguns seres, quando dos períodos de alinhamento, são mesmo incapazes de emitir o mínimo pensamento, a mínima
atividade mental.

Há os que chegam mesmo a não saber mais como se chamam.
Mas é normal, não é patológico não é?

***

Questão: qual é o papel dos sonhos e eles têm sistematicamente um papel ligado à evolução?

Absolutamente não.
A maior parte dos sonhos pode se refletir unicamente de projeções ou de preocupações do dia passado.



Sonhos podem ser anunciadores e sonhos podem ser comuns.
Há sonhos que, atualmente, são comuns.

Há muitos seres humanos, sobre o planeta, que sonham com o Sol, que sonham com tsunamis, que sonham com
transformação, porque está inscrito, eu diria, no Inconsciente Coletivo.

O sonho pode abranger toda uma gama de significados, mas não podemos dizer que todos os sonhos estão ligados à
evolução, é claro.

Geralmente, o sonho é um espaço de projeção, mesmo da Matriz, ainda que o sonho anuncie algo que vai acontecer,
o que chamamos de sonhos premonitórios.

Os sonhos ditos Unitários deixam um sentimento e uma percepção Vibratórias muito mais importantes, de algum
modo, que um simples sonho ligado à Matriz.

***

Questão: é correto estar vigilante sobre a qualidade energética do meu novo lugar de vida?

Cara Amiga, pode ser justificado, mas o mais importante é que isso não se torne uma pequena bicicleta que gira
permanentemente, não é?

Se isso se torna obsessivo, certamente não é a Luz que diz isso, porque o Impulso da Luz não é a repetição.
O Impulso da Luz vai dar, ao nível da vida, em geral, um impulso direto, inicial, que é aceito como tal.

Mas não se torna obsessivo, não é?
Senão, quer dizer que é a personalidade que se apreende disso.

Há, por exemplo, seres que sabem que vão mudar de região.
Eles não se colocam questões, isso não retorna como uma ladainha.

É algo que vai instaurar-se muito facilmente.
A partir do momento em que é complicado, difícil, aquilo toma a cabeça, naquele momento, é talvez um impulso inicial,

mas do qual se apreendeu, em certa medida, a personalidade.
É o meio mais seguro para saber se aquilo vem da Luz ou não.

Mas, eu repito, e como foi dito, a Luz é muito simples.
O Impulso da Luz, o Impulso da Alma, o Impulso do Espírito, é algo que, ainda que não seja claro, é algo que vai ser,

mesmo assim, claro ao nível da indução, não é?
E vai realizar-se fácil e simplesmente.

Sempre.
A Luz é simples.

Se sua vida for guiada, inteiramente, pela Luz, vai desbastar ao redor de vocês e isso vai fazer com que as coisas se
tornem cada vez mais simples.

Portanto, se há um lugar que se torna uma obsessão, é que talvez a personalidade dele apreendeu-se.
Porque é dito frequentemente que, quando vocês entregam algo nas mãos da Luz, eu o disse em minha vida, vocês

emitem um desejo, um pensamento e após vocês o esquecem.
Aquilo vai realizar-se.

É necessário prestar atenção com os pensamentos interativos, não é?
Porque se você diz, por exemplo: «procuro um lugar Vibratoriamente sadio», isso quer dizer que você subentende que

há lugares que são Vibratoriamente não sadios.
E, por conseguinte, Dualidade e perda de Unidade.

Se você tem confiança na Luz, se a Luz se encarrega de algo, aí, no caso, um novo lugar, é suficiente pedir à Luz.
O novo lugar vai chegar como por ‘encantamento’.

Não é uma vontade pessoal que se exprime.
É profundamente diferente.

É toda a dificuldade, eu diria, para muitos seres, não unicamente no domínio do apartamento, isso pode exprimir-se
em todos os domínios.

Vocês vivem o reencontro com a Luz e após a personalidade vai tomar à dianteira e vai querer ainda dirigir, controlar,
escolher ela própria.

Mas isso não é o Abandono à Luz, é a ‘vontade pessoal’.
Vocês não podem estar em Unidade com a Luz e fazer jogar sua vontade pessoal.

A Luz sendo Inteligência (e Maria lhes repetiu isso há pouco), a partir do momento em que vocês deixam sua vida sob
a influência da Luz, tudo vai desenrolar-se normalmente, sem forçar, sem dificuldade.

É uma Lei Fundamental.
Quando é complicado, quando é difícil, não é a Luz.

Isso não quer dizer que é a Sombra.
Isso quer dizer simplesmente que é a ‘vontade’ da personalidade que intervém.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes digo até muito em breve e todo o meu Amor os acompanhe.
Até muito em breve.
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 Meu nome é SNOW.

Eis que várias vezes que eu intervenho nesse canal.
A cada retomada, eu atraí a atenção das pessoas para o Amor que elas tinham que colocar em tudo o que

vivia, sem qualquer julgamento sobre as circunstâncias mesmo desta vida, porque a vida é Una, mesmo se a
pessoa experimentou e passou por confinamentos.

***

Hoje, Irmãos e Irmãs, eu transmito-lhes todo meu Amor e eu venho prosseguir a missão que me é designada,
através de minha ressonância enquanto Estrela de Maria, sobre o ponto e a Vibração Clareza.

É-me permitido e solicitado hoje ir mais longe, pela Vibração, pelas palavras, sobre o que é a Clareza e o
papel que atua a Clareza e que ela atuará no processo que a humanidade Una vive atualmente.

Minhas palavras serão breves.
Minhas frases serão curtas porque doravante, através de sua própria capacidade de alinhamento, é-lhes

permitido, justamente, ver claramente além das palavras.
Nós vamos, se vocês bem o desejam, juntos, caminhar durante alguns instantes, sobre a Clareza.

***

A Vibração da Clareza não está unicamente ligada à Visão.
Ela está principalmente conectada, e este é o caso Vibratoriamente, à Profundez.

Profundez que é sustentada por Santa Teresa do Menino Jesus, em sua última vida.
A Clareza evoca, é claro, a Luz, mas, além da Luz, os atributos da Clareza são antes de tudo ir para

mais autenticidade, para mais superação da Dualidade.
A Clareza contém, nela, a paz e a Verdade.

A Clareza é uma Vibração e uma função que permite superar a Dualidade, ‘transcender’, um pouco como meu
nome.

A neve, que recobre uma paisagem, não é a uniformização da paisagem como isso poderia aparecer em uma
primeira visão mas, bem mais, uma elevação.

Uma elevação de Vibração, uma elevação para a Unidade, um mecanismo Vibratório onde se instalam
a plenitude e o silêncio.

A Clareza é o que permite, graças à Profundez, ir para o essencial e então atingir a Essência e a quintessência
da vida.

É, aliás, nesse sentido que, desde alguns meses, eu tenho insistido no ato de amar todas as facetas da vida e,
em particular, amar a natureza.

Porque, em última análise, a natureza é o ambiente do homem.
Do mesmo modo que o ambiente, nas outras Dimensões Unificadas, é também uma natureza,

uma outra natureza, da qual a Consciência não é jamais separada.
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***

Nesse mundo que vocês percorrem, focar a consciência na natureza, entrar em contato com a natureza, é
entrar em contato com o ‘ambiente’, é percorrer o caminho da Unificação, a senda para a Unidade, é ir para

a autenticidade e para mais Clareza.
O fato de descobrir e experimentar a ‘não separação’ da consciência humana com os vegetais, os animais,
como isso foi expresso e desenvolvido pelas tradições dos povos nativos ou xamânicos, permitiu a essas

consciências Unificar-se, em si, mas também com o ambiente.
Hoje, a Clareza é superar a separação, é superar o isolamento da consciência.

É, colocando o olhar e a atenção neste ambiente, nesta natureza, é reforçar, ao mesmo tempo, a capacidade
da consciência para fusionar com si mesmo como com todo o resto.

É realmente uma senda para a Unidade.
Ir para o ambiente, ir para a natureza, é também ‘ir para si’, porque é superar a separação da consciência do ser

humano encarnado da consciência da natureza.
É desenvolver a Clareza, o silêncio.

É ir para a ‘profundez de si’ porque o olhar amoroso e a atitude amorosa para com o ambiente reenviam-nos a
vocês mesmos, para mais Clareza, para mais transparência, para mais silêncio.

***

Nos tempos que vocês vivem, do despertar e do voo da Fênix, onde o tumulto do mundo vai se tornar
constante, não devem se excluir do mundo.

Entrar no Interior de si, não é se isolar.
Não devem ver a interiorização como uma retirada, mas bem como um espalhamento, um pouco como uma

respiração.
Entrar em si é entrar no ambiente.
É descobrir uma nova profundez.

É tornar-se transparente e cada vez mais brilhante.
A Clareza é uma Vibração.

Ela é um estado que contribui para estabelecer a Unidade e para superar e transcender a Dualidade, que
amplifica a Profundez.

Nos tempos que vocês vivem e nos tempos que vem, esta Clareza tornar-se-á vital, além mesmo de
indispensável porque a Clareza cai concorrer para aquiescer à Luz.

Sua própria Clareza vai concorrer para aquiescer à Unidade.
Esta Clareza que iluminará, não mais apenas as zonas de sombra (isso já ocorre), mas bem mais seu caminho,

dará um vigor renovado para a Visão.
Uma Visão mais profunda, mais justa, uma Visão capaz de guiá-los para a Clareza.

Esta Clareza é também, como eu disse, esta autenticidade, de vocês mesmos consigo mesmos e de vocês
mesmos para com o resto do mundo e do ambiente.

Porque sem Clareza, com a Luz que vem, vocês não poderão ir muito longe.
A Luz pede ainda mais Clareza, mais transparência, mas certeza e mais silêncio.

A Clareza confere também a paz.
O nome que eu tenho, evidentemente, se o ficamos com as características físicas da neve, percebemos

apenas o frio.
Se o ficamos com a cor, percebemos apenas a uniformidade do branco, mas, se o penetramos ainda mais,

percebemos ali a arquitetura de mundos que se estabelecem graças ao que é invisível e estruturado no
invisível.

***

Redescobrir a Clareza em si, é também ficar em paz com si, com todos os constituintes.
É, de certa forma, juntar os pedaços da fragmentação, da divisão, é fazer a paz com si e entrar em graça com

si mesmo.
A Clareza também evita as armadilhas da personalidade.

A Clareza não pode acomodar zonas conturbadas, Vibrações pesadas.

***



A Clareza é, de qualquer forma, um ‘motor’, o motor dos quatro Pilares que foram denominados, eu os recordo
a vocês: Atenção, Intenção, Ética e Integridade.

A Clareza contribui para estabelecer o Amor e a Luz.
A Clareza compreende também, apesar do silêncio e da paz, um aspecto ‘dinâmico’ porque, quanto mais

vocês entram na Clareza, mais o que está ao redor de vocês torna-se iluminado.
A Clareza é, de algum modo, a iluminação fornecida pela Supra Consciência vindo substituir a agitação

da consciência comum e do mental que questionam permanentemente.
A Clareza é, de certa forma, uma ‘resposta’, uma resposta aos problemas, uma resposta situando-se bem além

dos mecanismos duais do mental.

***

A Clareza procura a paz porque quanto mais vocês forem para a Clareza, frente a vocês mesmos e frente ao
ambiente, como o resto da Terra, mais vocês irão experimentar a paz como ‘estado de Alegria’, perfeitamente

estável e perfeitamente estabelecido.
Se eu tanto insisti sobre a natureza, é que ela concorre para estabelecê-los na paz porque o vegetal, por

exemplo, está aí onde ele está.
Não há qualquer meio de fugir da agitação que irá ocorrer ao redor dele.

Ele está então, de algum modo, estável e estabelecido na Verdade de sua própria Presença.
Estar estabelecido em sua própria Presença (função adquirida no plano Vibratório pela Presença de Uriel, em

vocês) corresponde à característica de irradiação de Uriel, esta Luz branca, cintilante, como a neve.
A neve que pode parecer fria, mas que, ao seu contato, torna-se abrasante.

A Clareza, é isso.

***

A nova Visão, o grito da Fênix, a revelação da Luz e sua amplificação contribuem para fazê-los ir por essa
senda da Unidade para a Unidade e para a Clareza.

Da mesma forma que o Amor e a Luz ressoam com humildade e simplicidade, a Clareza, igualmente,
necessita simplicidade do mental, a ‘não-confusão’.

O que eu denominaria também a estabilidade e não a negação das emoções, a capacidade de se estabelecer
na ‘não-reação’.

Desenvolver a Clareza é também desenvolver a ‘paciência’ porque, em meio à paciência não
há projeção ou inquietação sobre um futuro.

A paz da Clareza é suficiente em si mesma, no instante, e não pode estar preocupada com o instante seguinte.
A Clareza concorre para transcender o espaço e o tempo.

Esta Clareza é, enfim, aquela do Espírito que se revela a ele mesmo, nesse Templo que é o corpo.

***

Vocês são convidados, nós os convidamos, a se tornar cada vez mais claros.
Claros com vocês mesmos, claros com o mundo, claros com seu próprio caminho e seu próprio destino.

Porque é em meio à Clareza que a revelação Vibratória de sua Dimensão de ‘Semente de Estrelas’ se revela e
de desvenda, integralmente.

Sem Clareza consigo mesmos, sem Clareza com o resto do mundo, isso é uma tarefa bem árdua e difícil.
A Clareza, de algum modo, pacifica e torna as coisas mais evidentes, em sua vida como no exterior.
Trilhar na senda da Clareza é percorrer assiduamente o caminho da humildade e da simplicidade.

É realocar a Consciência que vocês são, que todos nós somos, para sua Dimensão a menor e a maior, ao
mesmo tempo.

***

A Clareza permite, também e finalmente, tornar-se novamente a ‘criança’, a criança Interior liberada de todo
prejulgamento, de todo constrangimento, de toda crença.

A Clareza, de certa forma, quando ela é buscada, vai liberar condicionamentos.
Ela estabelece a paz e participa da transcendência e da eliminação dos medos, quaisquer que sejam.



A Clareza procura também a ‘leveza’, enquanto ponta anterior do Triângulo do Ar, o ar que torna leve, que
movimenta a onda e que sustenta a onda e o som, mas que ela mesma é silêncio.

A Clareza, também e enfim, confere a paz necessária aos tumultos do mundo associado ao seu
estabelecimento na nova Dimensão.

Tornar-se claro, de qualquer modo, é tornar-se Um.

***

Estão aí, através dessas quaisquer frases e dessas quaisquer palavras, os elementos sobre a Clareza.
Existem, certamente, elementos que podem ser ativados para favorecer a Clareza, mas, aí também, como lhes

disse NO EYES, isso será revelado mais amplamente por um dos Anciãos.
Não se esqueçam que a Clareza procura a paz, a paz do Espírito e a paz do mental.

O mental, contrariamente ao que os ocidentais muito acreditaram durante esse vigésimo século que
transcorreu, confere apenas uma segurança ‘ilusória’, feita decrenças, de projeções.

Essa segurança ilusória não permanece jamais muito tempo contrariamente à Clareza que, quando ela aparece,
pede apenas uma coisa, estabelecer-se e estabilizar-se.

O mental é oposto à Clareza.
As emoções agitam a Clareza e desestabilizam-na.

Não pode haver Unidade sem Clareza, em si, como no exterior de si.

***

SNOW, PLUMA BRANCA, era meu nome.
Esse nome, bem além da encarnação, é, hoje também, minha Vibração.

Irmãos e Irmãs humanos de Eternidade, eu os deixo agora nessas palavras com Amor e Fraternidade.
Nós, todas as Estrelas, esperamos e desejamos que seu despertar total ocorra na maior paz e na maior

Clareza.
Nosso Amor, nossa atenção são concedidos a vocês.

Eu lhes transmito, quanto a mim, minha paz.
Eu lhes digo até uma outra vez.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110312_-ANAEL.mp3

~ Evolução e Transformação da Consciência ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho a vocês a fim de, se vocês desejarem, dialogar com vocês e sobretudo,
se isso estiver nas minhas possibilidades, dar-lhes alguns elementos relativos ao que acontece, nesse

momento, sobre esta Terra, como em vocês, com relação à evolução da Consciência e à transformação da
Consciência.

Eu estou aí para isso.
Então, recebam inicialmente todo o meu Amor e todas as saudações do Conclave Arcangélico.

Bem amados, eu lhes dou a palavra.

***

Pergunta: em relação às transformações atuais, como permanecer centrado?

Bem amado, a resposta que eu vou lhe dar acontece em dois níveis.
O primeiro nível, simplesmente nas palavras é este aqui: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama

de nascimento”, como o Comandante dos Anciãos lhes disse.
Portanto, tudo depende do ‘ponto de vista’ que você irá adotar frente aos eventos ocorrendo na sua

proximidade, como afastados, sobre esta Terra.
Ainda uma vez, o ponto de vista que você adotar será determinante para viver o que é para viver.

O ponto de vista da personalidade, como aquele do ego, vai necessariamente implicar em estados emocionais
reacionais.

Esses estados emocionais são próprios do que eu denominaria a lagarta.
O ser vivendo o alinhamento atualmente em curso, colocar-se-á frequentemente fora deste estado de emoção,

mas, bem mais, no ponto de vista da borboleta com um ponto de vista que irá dizer que o que está morto de
um lado é chamado de nascimento do outro lado.
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Agora, sobre o plano da Consciência, independentemente dessas conotações da lagarta e da borboleta,
independentemente até mesmo do aspecto limitado ou ilimitado da Consciência, o mais importante, frente ao

que está chegando, será sempre a mesma coisa.
Frente a um acontecimento irrompendo em seu ambiente próximo ou distante, a alma humana imersa neste

ambiente, próximo ou distante, vai manifestar uma série de coisas.
Essas manifestações estão na ordem das coisas, já que elas pertencem à própria consciência.

Há dois modos de ver as coisas, além da lagarta e da borboleta, ainda uma vez, desta vez.
O importante é compreender que o que chega ao exterior chega ao Interior e o que acontece em tal lugar ou

com tal pessoa, acontece também no Interior de si.
Finalmente, apenas a distância que é colocada entre o que é observado e você mesmo, é que contribui para

estabelecer uma reação, seja ela qual for.
Dessa maneira, então, além de qualquer distância e além de qualquer identificação com o que acontece, o
mais importante é, obviamente, considerar que isso se inscreve em uma cadeia lógica de transformação.

Do mesmo modo que o ser humano passa por diferentes etapas, desde o seu nascimento até a sua morte, e
essas etapas podendo ser transformações, o mais importante não é definir o que é feliz ou infeliz porque aí,

isso iria recorrer a um conceito de consciência limitada ou de consciência ilimitada.
Mas, na visão que eu proponho, é para ver isto como fazendo parte de um processo estritamente natural,

estritamente cíclico, mas cuja finalidade, desta vez, é única porque ela contribui para colocá-los na Verdade.
Atualmente, tudo o que vocês vivem de felicidade como de infelicidade inscreve-se apenas na perspectiva

limitada de uma vida ou ainda na perspectiva da compreensão mais ampla, englobando o conjunto de ações /
reações ocorrendo em meio a esta matriz, denominado karma.

Agora, além disso, todos os eventos que acontecem na sua proximidade, como distante, contribuem para o
nascimento de algo novo, inédito.

*
Evidentemente, não lhes é pedido para crer ou para aderir seja ao que for, mas para fazer a experiência, em

vocês mesmos, no seu próprio estado Interior, do que foi suscitado, não do que suscitou no exterior.
Em todas as modificações e manifestações ocorrendo atualmente, e que vão ocorrer, cada vez mais, de

maneira recorrente, o mais importante não é nem a reação nem a ausência de reação, mas, bem mais, como
você disse, bem amado, situar-se você mesmo em relação a isso.
 Você aceita a mudança, seja ela qual for, ou há recusa para mudar?

Há algum tempo, um dos Anciãos denominado SRI AUROBINDO falou-lhes do “choque da humanidade”, das
suas consequências, do modo que isso iria acontecer (1).

 É plenamente possível compreender e aceitar, mesmo com um mental humano, que um mesmo evento vai ser
colorido conforme o olhar, mas também conforme o próprio nível da Consciência que observa o evento, quer

este evento esteja relacionado com você ou extremamente afastado.
Certamente, o nível de reação é também em função da distância ou da identificação que vocês apresentam

com tal evento.
Assim, por exemplo, o conjunto deste Sistema Solar entrou, há vários meses, sob a influência da Irradiação do

Centro da Galáxia.
Vocês estão em uma nuvem de Luz, a Luz penetra cada vez mais, na Terra, como em suas células.

O que acontece? (e isso é sempre a mesma coisa, seja qual for o tipo de manifestação ocorrendo, em vocês
como no exterior de vocês): alguns ‘estados’ mais ou menos rápidos, mais ou menos agradáveis, vão ocorrer.

Não se esqueçam, contudo, de que, frente à urgência, o comportamento do ser humano é com frequência
imprevisível e este imprevisível não vai sempre ao sentido de divisão ou de separação, mas é muitas vezes

através de uma série de eventos novos irrompendo na sua realidade, que o ser humano vai encontrar os
recursos necessários para enfrentar e integrar o que é manifestado na sua vida e na sua consciência.

Assim, portanto, a questão que se coloca leva a outro desenvolvimento, e eu vou terminar em relação a isto:
quem coloca a questão é, evidentemente, o mental que, ele, se projeta em um evento que ocorreu e que corre

o risco de se repetir mais ou menos a curto prazo no seu ambiente mais próximo.
Obviamente, isso permanece e sempre irá permanecer uma apreciação de tipo mental,

denominada projeção e identificação.
*

O importante (e é nesse sentido que eu desenvolvi longamente, eu mesmo, o Abandono à Luz e que vários
Anciãos desenvolveram a virtude do ‘instante presente’): quanto mais vocês penetrarem no instante presente,

mais vocês irão penetrar na sua Luz.
E quanto mais vocês penetrarem na sua Luz, menos vocês serão sujeitos a flutuações do seu próprio

passado e do seu próprio futuro porque o futuro não é o futuro que vocês projetam, de modo algum.
O futuro que vocês percebem, hoje, está ligado ao futuro da preocupação da lagarta, enquanto que o instante
seguinte ao que irá transcorrer, justamente, neste futuro, traduzir-se-á por uma visão totalmente nova, fazendo-

os identificar-se, de maneira muito lógica e natural, pela Vibração da Luz presente, bem mais com uma
borboleta do que com a lagarta.

Virá um tempo futuro, espaçado (evidentemente, em um espaço-tempo que não é mais o seu), onde então a
lembrança da lagarta será uma lembrança divertida e comovente de uma etapa do seu crescimento e do seu

retorno à Unidade, que os fará sorrir, desta vez.
Mas, obviamente, vocês não estão nesse momento.



Obviamente, vocês não estão nesse momento que ainda não chegou.
Então, permaneçam simplesmente no instante do seu presente, na eternidade do seu presente.

Naquele momento, vocês não podem ser afetados por qualquer preocupação com o seu futuro vindouro ou
com o seu futuro mais distante.

É assim que se soluciona o enigma do tempo, é assim que se soluciona o enigma da consciência separada
da consciência Unificada.

A única maneira de encontrar a solução é viver, inteira e plenamente, no instante presente.

***

Pergunta: lesões antigas do corpo físico podem interferir na evolução em curso?

Bem amado, é importante considerar que todo o trabalho da Luz vai colocar na Luz as zonas de Sombra, as
zonas de Sombra que se situam não importa onde na escala do tempo, tanto nesta vida como efetivamente em

vidas passadas.
Agora, a identificação das suas vidas passadas, devido à implantação da Luz atual, não é absolutamente
necessária porque essas vidas passadas pertencem, certamente como a sua vida presente, à matriz e,

portanto, à ilusão.
Deste modo, então, ser afetado por reminiscências de vidas passadas, situa inteira e totalmente o ser que vive

isso, sob uma influência do tipo daquela chamada de 3º Olho, nada tendo a ver com o Coração.
Assim, portanto, são frequentes as almas que têm necessidade de compreender e de saber o que elas

denominam evolução.
Mas, na Unidade, não há evolução, há identificação da Unidade e vivência da Unidade.

Em meio à Unidade, não pode haver ressurgimento de vidas passadas porque elas pertencem
irremediavelmente à matriz.

O fato de ser afetado, seja no nível que for, pelo ressurgimento emocional ou memorial desse passado,
apenas reflete a dificuldade de seguir um caminho de Luz Unitária, fazendo com que a Consciência se dirija

para uma Luz de tipo Dual, pertencendo necessariamente à iniciação denominada Luciferiana, em relação com
o Bem e o Mal.

A iniciação da Luz Vibral estritamente nada tem a ver com o conhecimento exterior, mas é bem um
conhecimento Interior do Amor e exclusivamente do Amor.

Tudo o que afasta da vivência e deste conhecimento do Amor, mesmo através das suas próprias vidas
passadas, é apenas o reflexo de uma ilusão com dificuldade de se dissipar.

A Luz é Una e ela é Unitária.
Existem várias luzes e vários caminhos para alcançar a Unidade.

Alguns de vocês, sobre esta Terra, percorrem caminhos de conhecimento.
O conhecimento da matriz jamais procura o conhecimento do que está além da matriz.

É justamente o desaparecimento do conhecimento da matriz que firma a abertura do Conhecimento do que
está além da divisão.

Existe então, nesse nível, e no seu nível, a necessidade de fazer uma revolução Interior de paradigma,
consistindo em transcender e superar a noção de Bem e de Mal.

Isso atinge a própria noção de identificação com as suas próprias vidas passadas.
Da mesma maneira que, quando vocês encontram o instante presente e a Dimensão do Coração, na Unidade,

vocês sabem pertinentemente que vocês habitam esta ilusão, mas que vocês não são esta ilusão.
Da mesma maneira, quando as vidas passadas se revelam a vocês, aí também, há todo um trabalho de

renúncia a realizar em relação a este próprio conhecimento.
De fato, reativando e despolarizando o sistema do instante presente, revelando de maneira fortuita ou de

maneira voluntária, este conhecimento das vidas passadas, há uma despolarização do conjunto do sistema
para o passado, que afasta do instante presente.

O presente não é encontrado através da antecipação do futuro ou do conhecimento do passado.
O presente é o ‘instante presente’, é totalmente independente de toda a linearidade do tempo.

Toda a ilusão das inúmeras buscas espirituais está ligada a esse contrassenso.
Do mesmo modo que vocês não são esse corpo, do mesmo modo que vocês não são essas vidas passadas

e, eu diria, menos ainda.

***

Pergunta: quando somos confrontados com dúvidas, como superá-las?

Bem amada, a dúvida se inscreve na lógica do mental denominada discursiva ou cartesiana.



Esse mental é controlado, quer queiram ou não, por um cérebro extremamente antigo denominado arcaico ou
reptiliano, que foi literalmente enxertado nas suas estruturas, durante a falsificação.

A dúvida e o medo são o elemento marcante do mental.
Assim então, não há, nem que julgar, nem que culpar o ser humano que manifestaria, no caminho, uma dúvida

ou uma interrogação.
Aí também, vocês não podem trabalhar na mesma ferramenta, no nível Vibratório, que é o mental, pois vocês
não podem superar o mental pelo mental, da mesma forma que vocês não podem superar as emoções pelas

emoções.
A abertura que está em curso, atualmente, sobre esta Terra, há vários anos, é apenas possível, ainda uma vez,

pelo princípio de Abandono à Luz.
A dúvida faz parte da Dualidade.

A certeza Interior, que nada tem a ver com a fé ou com a Crença, é resultante do acesso à Unidade.
A Unidade não é uma concepção mental, a Unidade é um ‘estado Vibratório’ vivenciado pela ativação das

Coroas Radiantes.
Assim, portanto, seria ilusório querer pretender se separar das suas próprias dúvidas ou das suas

próprias ilusões ou das suas próprias interrogações enquanto a Vibração não aparecesse no nível da Coroa
Radiante da cabeça ou no nível da Coroa Radiante do Coração, ou ainda no nível do Triângulo Sagrado inferior.

Não há então técnica para isso, especialmente hoje.
Nos tempos que vocês vivem, a única maneira de proceder, a mais natural e a mais rápida, é aquela de Acolher

a Luz e de se Abandonar a Ela.
É totalmente diferente buscar a Luz em uma abordagem ativa, exterior, de conhecimento, do que se

Abandonar à Luz.
Eu desenvolvi isso longamente, há dois anos agora, há quase dois anos (2).

É importante saber que o Abandono à Luz é um caminho para a Unidade, mas que a busca da Luz, sob forma
exterior, por um conhecimento esotérico (seja ele qual for, quer ele empregue ainda o simbolismo, até mesmo

ferramentas reconhecidas como valiosas pela sua sociedade), não tem qualquer sentido para a Luz.
A Luz é suficiente por si só.

A Luz Interior é Conhecimento Final, ela não tem necessidade de conhecimentos exteriores, ela não tem
necessidade de crer em alguma evolução por que a Luz é perfeita, de imediato.

Dessa maneira, então, as dúvidas não podem ser eliminadas por qualquer atividade mental, há apenas a Luz
Vibral e a instalação desta Luz Vibral, em uma das três Lareiras, que vai permitir (progressivamente ou

rapidamente, segundo a intensidade da Vibração vivenciada) conter as dúvidas, de maneira natural,
simplesmente diluindo-as e iluminando-as pela Luz.

Assim, portanto, ainda uma vez, sem noção de julgamento, sem noção de responsabilidade ou de qualquer
culpabilidade, se houver em vocês uma dúvida, se houver em vocês uma interrogação, isto é um convite para ir

ainda para mais Abandono, para ir ainda para mais Luz, para ir ainda para mais humildade.
O que, hoje, é extremamente potente, era, no início desse ciclo, extremamente tênue.

Hoje, cada ser humano, mesmo sem reconhecer qualquer noção espiritual, mesmo sem buscar seja o que for,
se ele se abandonar espontaneamente à Vida, neste Abandono Final, mesmo sem compreender, naquele

momento, ele irá viver a revelação da Luz, coisa que não pode ser obtida, mesmo por um ascetismo rigoroso,
enquanto o Coração não estiver neste Abandono à Luz, pelo menos intelectualmente e depois, em uma

segunda vez, vivenciado de maneira Vibratória.
O paradoxo está, de fato, nesse nível, ilustrando ainda uma vez a maravilhosa frase de CRISTO: “Os primeiros

serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.
Pois aqueles que se abrem hoje, tornam-se de novo instantaneamente como crianças.

Eles se instalam com facilidade no instante presente, na certeza do instante.
A dúvida é sempre procedente de um passado ou de um futuro, mas jamais está presente no instante.

Assim, portanto, se a dúvida se manifestar, significa que vocês não estão instalados no instante.

***

Pergunta: qual é a atitude correta frente a situações agressivas?

Bem amado, além de qualquer avaliação, eu irei lhe responder a frase de CRISTO: “oferece a outra face”.
Agora, há uma outra resposta, e ela é muito mais adequada em função do que vocês vivem no momento atual,

onde a Luz não está compensada e contrabalançada no tempo (como na época das palavras de CRISTO), pois
os tempos terminaram.

O que eu quero dizer é que hoje, se vocês se abandonarem à Luz, a Graça irá invadi-los: naquele momento, a
Luz irá resplandecer nas suas Lâmpadas e nenhuma atmosfera agressiva poderá entrar em contato com vocês.

Vocês se tornam transparentes em relação às ondas ou às qualidades Vibratórias opostas à Luz.
Onde vocês estiverem, seja o que for que vocês viverem, se vocês se voltarem para o seu ser Interior e

vivenciarem a Vibração da Luz Autêntica, naquele momento, nenhum aspecto agressivo
exterior, nenhum aspecto de combate poderá vir perturbá-los na sua certeza Interior.



Compreendam bem que não se trata de uma renúncia qualquer, mas, sim, de uma afirmação da Luz disso que
vocês são.

O que vocês observam, atualmente, sobre a Terra, já há vários anos, e o que vocês irão observar cada vez
mais, é apenas o reflexo da recusa da Luz.

Isso pode parecer difícil de conceituar e isso o é, enquanto vocês não o viverem no Interior de vocês mesmo,
pela própria Vibração.

Enquanto a ferramenta intelectual e mental discrimina e tenta encontrar a lógica de qualquer coisa que
acontece no exterior, não se pode estar na sua própria lógica Interior.

Assim, então, uma série de manifestações que vocês observam no momento atual sobre a Terra
(independentemente das suas próprias vivências Vibratórias), quer isso em tal país ou em tal lugar, é apenas o

reflexo de forças de resistência à Luz e nada mais.
A Luz jamais destrói, a Luz jamais combate, a Luz “é” e a Luz se instala e instala a Unidade.

Na Unidade, não pode ali ter reação de modo algum, quer seja em um indivíduo, em uma célula, em um povo,
em um continente ou em um sistema solar.

É apenas a instalação de certa forma de dissimulação da Luz, denominada falsificação, que permite a ativação
de forças de resistência quando a Luz se instala, como é o caso no momento atual.

Do mesmo modo, o seu caminho poderá seguir apenas duas vias, mesmo a destinação final, para todos,
sendo profundamente diferente.

As duas vias são (e sempre a mesma coisa) ou o Abandono à Luz ou a resistência à Luz.
Não há alternativa.

A cada dia, cada evento que se seguir em meio à sua vida, como no seu ambiente, próximo ou distante, irá
colocá-los, sem parar, frente a esse desafio: “eu vivo a Luz ou eu vivo a resistência? Eu vivo a facilidade ou eu

vivo a dificuldade?”.
Isso conecta também com as palavras de CRISTO quando ele dizia: “o pássaro se preocupa com o que ele vai

comer amanhã?”
Ele (não somente no sentido metafórico, mas no sentido concreto, bem além de simples simbologia)

expressou as verdades relativas à matéria e desta Dimensão.
Finalmente, e dito em uma linguagem mais atual, eu diria que aquele que se coloca sob a Luz e que se

abandona na totalidade à Luz, não tem de qualquer modo que se preocupar com o amanhã, de modo algum e
de maneira alguma, pois a Luz é inteligência absoluta e, de uma maneira ou de outra, ela sempre vai conseguir

manter a Luz em vocês.

***

Pergunta: como chegar ao Abandono à Luz?

Bem amado, chegar ao Abandono à Luz é doar-se si mesmo à Luz.
Isso foi ilustrado pela Crucificação de CRISTO sobre a Cruz que pronunciou essas palavras: “Pai, eu entrego o

meu Espírito em tuas mãos”.
Lembrem-se de que ele também pronunciou antes: “Meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste?”, a dúvida

final.
Abandonar-se à Luz não é um trabalho da vontade do ego ou da personalidade.

Abandonar-se à Luz é, de algum modo, uma forma de rendição e de capitulação da personalidade.
É nessas condições (de rendição e de Abandono à Luz, de rendição da personalidade) que podem se

manifestar as Graças porque, de fato, para passar da Dualidade à Unidade, vocês devem, para isso, renunciar
à Dualidade.

Vocês devem renunciar a tudo.
Mas vocês não podem convencer a Dualidade, vocês não podem convencer o ego de desaparecer diante da

majestade da Luz.
Assim, portanto, é para isso que nós temos, uns e outros, desenvolvido uma linguagem própria e diferente,

com relação ao que nós denominamos Vibração, Estado de Ser, Eternidade, todos esses conceitos que nós
temos que integrar e viver, no nível Vibratório.

De fato, uma personalidade pode repetir indefinidamente: “eu me abandono à Luz”.
Está-se, realmente, no nível Vibratório?

Deste modo, então, o Abandono à Luz não pode ser decretado pela personalidade porque se trata, de fato, tal
como eu disse, de um sacrifício, no sentido mais nobre, da personalidade, ou ainda de uma doação da

personalidade ou ainda de uma Crucificação da personalidade.
Isso implica, efetivamente, em uma renúncia.

A renúncia não é uma renúncia (no sentido religioso de ascetismo ou de confinamento), especialmente hoje
quando lhes é solicitado para manifestar a sua Luz, mas essa renúncia é, entretanto, uma renúncia de tudo o

que faz a vida da Dualidade da personalidade.
Ainda uma vez, essa renúncia não é um ato da vontade, mas, sim, um ato de rendição, de consentimento



iluminado, se vocês preferirem.

***

Pergunta: qual é a melhor atitude a adotar frente a pessoas que solicitam um ensinamento ligado ao
caminho da Luz?

Bem amado, aquele que pede isso apenas pede para ele próprio se encontrar.
Portanto, sendo honesto consigo mesmo, vocês apenas podem remetê-lo a ele mesmo e à sua Luz Interior.

Um ensinamento sempre irá permanecer exterior, sobretudo se for dado do exterior, enquanto conselho.
Hoje, a palavra ensinamento deve ser transcendida, superada pela experiência e pela vivência direta da

Vibração.
A Vibração, de qualquer modo, não tem que dar ensinamentos complicados.

O ensinamento não é transmutação, a Vibração é transmutação.
Assim, então, hoje mais do que nunca, é-lhes possível perceber, sentir e integrar a Luz, por que ela é

onipresente.
Isso não é uma visão do mental, mas, sim, uma visão da Verdade.

Dessa maneira, portanto, não há ensinamento melhor do que outro porque aquele que se abandona à Luz, seja
qual for o ensinamento, mesmo o mais falsificado, conduzir-se-á à Luz por que ele já é Luz, de toda a

Eternidade.
Assim, então, não é a qualidade do ensinamento, não é a qualidade das palavras, não é a qualidade dos

conselhos, em última análise, é sempre a qualidade do Ser que faz esse pedido que é preponderante para o
acesso à Luz. 

***

Pergunta: como alcançar o silêncio do mental?

Bem amado, existem muitas técnicas (desde o relaxamento, a meditação, a massagem e muitas outras) que,
em meio ao seu mundo, vão ajudá-los a evoluir para o silêncio mental.

Há também as formas de Yoga mais antigas, elegíveis para silenciar o mental.
O importante, hoje, não é se posicionar a partir desse ponto de vista porque, enquanto vocês se colocarem

neste ponto de vista: “como silenciar o meu mental?”, ele encontrará todos os meios para impedi-los de
silenciá-lo.

A única maneira é, aí também, de reproduzir (com uma atualidade toda particular) a frase de CRISTO:
“busquem o reino dos Céus, o reino da Luz, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

O reino da Luz está atualizado, agora, na sua Dimensão.
Assim, portanto, a Luz é onipresente e onisciente.

Vocês não têm então que silenciar o mental, mesmo havendo efetivamente técnicas que permitem acalmá-lo
ou silenciá-lo.

O mais importante é abrir-se à Luz.
A interferência e a atividade do mental são frequentemente um obstáculo, principalmente quando esse mental
foi forjado por uma busca, dita espiritual, exterior, contendo também elementos simbólicos do conhecimento

dito esotérico.
O mais importante é a Luz.

A Luz é Vibração, a Luz é Consciência ilimitada, instalada no instante presente.
Se vocês chegarem a silenciar, apenas por alguns segundos, na totalidade, o sentido da sua identidade em

meio à personalidade, a atividade mental e a atividade das suas emoções, instalando-se nesse silêncio,
apenas por alguns minutos, a Luz irá se verter.

Esta Verdade que eu enuncio será cada dia mais potente e cada vez mais estridente, de algum modo.
Assim, então, hoje, a questão não é (salvo raras exceções particularmente confinadas pela atividade mental)

silenciar o mental, mas, bem mais, abrir-se à Luz.
Abrir-se à Luz significa abandonar-se à Luz, é a rendição da personalidade, isso se conecta com o que eu

expressei na questão anterior.
Agora, cada método visando o silêncio mental é diferente para cada ser, mas, para cada método ou para cada
ser, lembrem-se de que o mais importante é a atitude Interior de acolhimento da Luz, porque a Luz não é uma

visão da mente.
A Luz de que eu lhes falo não é a Luz do 3º olho, mas a Vibração da Consciência Unificada.

A Consciência Unitária que se instala no Coração está acessível, hoje, ao conjunto da humanidade.
Então há apenas que realizar isso.



***

Pergunta: demonstrar impaciência em relação ao que está vindo, releva da Dualidade?

Bem amado, eu irei lhe responder que há duas situações e eu penso que isso vai satisfazê-lo.
A primeira situação é aquela vivenciada, a um dado momento, no acesso à Unidade e ao Estado de Ser,

pela Vibração do Fogo do Coração, do Fogo do sacro ou do Fogo da cabeça.
Agora, obviamente, vocês ainda estão presentes em meio à Dualidade.

O estado de Unidade obtém-se durante estados Interiores, mas a partir do momento em que vocês
manifestam, em algum lugar no exterior (mesmo a Luz estando presente), vocês participam, pela sua própria

presença nesta falsificação, do polo Dual.
Deste modo, então, os seres tendo encontrado a sua própria Unidade, em seus espaços Interiores, são

frequentemente confrontados, hoje, com um sentimento de inquietação ou de impaciência.
Isso não é um retorno à Dualidade em si.

Agora, existe outra situação.
São aqueles que não puderam ainda acessar a sua Unidade ou a Vibração do Fogo do Coração ou do Fogo da

cabeça.
Eles podem manifestar uma impaciência e esta impaciência não é absolutamente da mesma natureza daquele

que já acedeu à sua Unidade.
Mas, de maneira geral, no primeiro caso como no segundo, a impaciência é de qualquer modo o sinal de uma

saída do instante presente porque, em meio ao instante presente, não há que esperar.
A Luz está presente, no instante.

Mas, obviamente, a partir do momento em que vocês saem dos seus espaços de alinhamento Interior e que
vocês penetram nesta Dualidade na qual vocês ainda estão, certamente, uma forma de inquietação, de

impaciência ou ainda algumas dúvidas podem ainda se manifestar, convidando-os, aí, para ainda
mais interioridade, para ainda mais profundez, para ainda mais transparência e clareza.

E isso apenas pode ser encontrado no instante presente.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre o “choque da humanidade”?

Bem amada, eu não vou voltar às palavras de SRI AUROBINDO, nem às consequências desse choque (1).
Um choque representa simplesmente uma alteração do ambiente.

É uma situação, por definição, que se reflete (denominado segundo a sua linguagem) por estresse.
O estresse é o esforço que é provido pela consciência, pela célula, pela fisiologia e pela psicologia, para se

adaptar às novas circunstâncias.
Há, de algum modo, uma mudança de equilíbrio.

Essa mudança de equilíbrio, vista como um desequilíbrio, é, na verdade, a instalação de um novo equilíbrio em
outro estado da matéria e da consciência.

Agora, enquanto o equilíbrio novo não é encontrado, instalam-se efetivamente um choque, um estresse e
um desequilíbrio.

Agora, a partir do momento em que vocês apreenderem e vivenciarem que a solução se localiza no Coração e
no instante presente, nenhum choque, seja qual for, poderá vir desestabilizá-los, porque vocês já estão de

acordo com o que é eterno e não há esforço de ajustamento ou de adaptação a prover para se encontrar no
novo equilíbrio.

Em última análise, o Arcanjo MIGUEL, que os chamou de Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, escolheu
as palavras perfeitamente, pois elas correspondem na totalidade ao que vocês são.

Aqueles de vocês tendo vivenciado o Fogo do Coração nada têm a temer do que está chegando, porque o que
está chegando é o Fogo do Coração do conjunto da humanidade.

Assim, portanto, tendo-o encontrado por antecipação, no seu espaço Interior, o ‘choque da humanidade’,
obviamente, será um, mas vocês vão saber instantaneamente, não reagir, mas se estabelecer no novo

equilíbrio, contrariamente àqueles que não terão as chaves do Coração.
É nisso que o seu papel irá se tornar, de algum modo, essencial e importante porque aí, mesmo aparecendo

nos seus Céus (não nós enquanto Arcanjos, mas o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres), nós não podemos, ainda uma vez, fazer o trabalho no seu lugar.

Mas, entretanto, vocês têm um papel fundamental, além de vocês mesmos, que é aquele de serem os
catalisadores da Luz, que, pela sua simples Presença instalada no ‘instante presente’, irá permitir despertar
aquele que ainda duvida, para instalar-se, ele mesmo, no Coração dele, pois não há melhor exemplo do que

aquele dado pelo olhar e pela Vibração.
Dessa maneira, então, tornando-se os portadores de Luz, vocês irão permitir, não pelas palavras, não por um



ensinamento, mas mais pelo seu estado de Ser, a capacidade de seres humanos próximos da Vibração
Unitária, para se aproximarem ainda mais de vocês e descobrirem, talvez, a própria Unidade deles.

Vocês não podem fazer nada melhor do que isso.

***

Pergunta: a humanidade atual poderá realmente viver “depois” dos basculamentos?

Bem amada, após o depois, não há mais nada.
Assim, então, é inútil perguntar.

A única coisa essencial para integrar é que, cada um e cada uma, irão para onde a sua Vibração e para onde a
sua Consciência os levar.

Não há qualquer dúvida sobre isso.
Vocês têm total liberdade, como a própria FONTE lhes disse e repetiu, para irem ali onde os colocar a sua

Vibração.
Ninguém poderá ir para onde a sua Vibração não puder levar.

Assim, então, perguntar se a humanidade vai ser bem sucedida não tem, para nós, qualquer sentido, pois a
Ascensão da Terra já ocorreu.

Não resta mais senão atualizar neste próprio plano onde vocês estão, mas isso já chegou ao plano causal e
bem além.

Agora, é preciso também aceitar que através da Unidade não há, como eu disse há pouco tempo,
uniformidade, e que, em relação à Luz, todos vocês têm caminhos diferentes, mesmo sendo, todos vocês,

procedentes da Luz.
Alguns de vocês têm necessidade de experimentar ainda mais densidade, ainda mais materialidade.

A única coisa que realmente termina, então, é o fim da separação.
Nunca mais poderá existir, para as almas confinadas nesta matriz, ruptura ou separação em relação à Unidade e
à FONTE, ou seja, o confinamento que existiu em meio à falsificação nunca mais poderá se repetir para vocês.

***

Pergunta: poderia nos falar da “falsificação”?

Bem amado, rapidamente, porque isso nos levaria muito mais longe e isso foi tema de muitas comunicações
da minha parte, como de outros intervenientes.

O mundo em carbono (a 3ª Dimensão) não foi falsificado desde o início e na sua origem.
Ele estava ligado, do mesmo modo que todas as outras Dimensões e da mesma maneira, à Unidade.

Um dia, foi introduzida uma série de elementos.
Esses elementos, no plano da Consciência, foram denominados

justamente: medo,crença, dúvida e predação.
Crença, medo, dúvida e predação, assim como o acoplamento a algumas forças específicas no nível do

eletromagnetismo, induziram um fechamento e um encerramento do tempo e do espaço.
Este fechamento e este encerramento de tempo e de espaço conduziram ao que foi chamado de separação

ou ao que foi chamado, segundo alguns, algumas falsificações, de “queda” porque, na realidade, jamais houve
queda.

Houve um confinamento e este confinamento não foi feito por vocês.
É nesse sentido que as escrituras os levaram, aí também, a um caminho de sofrimento falando-lhes da falha

inicial.
Não há falha, a única falha não é sua culpa, ela é culpa daqueles que fecharam este espaço-tempo.

Aqueles que fecharam este espaço-tempo foram os seres que tiveram papéis específicos em meio à Criação.
O papel deles não era o de ser Criadores, mas o de ser o que vocês denominariam, ainda hoje, os

administradores, aqueles que, de algum modo, conferem o cumprimento das leis e a conformidade das
Criações.

E, um dia, essas Consciências decidiram se intitular Criadores, mas elas não tendo nem os genes, nem a
Consciência.

Elas então desviaram uma Criação, aprisionaram-na, fecharam sobre ela mesma, ali colocando novas leis.
As entidades que realizaram isso foram inicialmente o que foi chamado de Dracos, criaturas reptilianas cujos

descendentes deram, mesclando-se a outros tipos de DNA, o que foi denominado os Annunakis.
Agora, compreendam bem que, no plano simbólico e histórico, esta entidade e seu chefe, têm um só nome e

um único, mesmo ela gostando de possuir vários nomes de acordo com as tradições e os escritos.
O nome inicial, segundo a gnose, é Yaldébaoth, chamado entre vocês de Deus ou ainda de Diabo, que é



exatamente a mesma entidade que os fez crer que ela era o seu Criador e que vocês eram a sua criatura,
submissa aos seus desejos e às suas leis.

Eis o que é a falsificação e o aprisionamento.
Além deste confinamento e das Crenças inerentes a este confinamento, vocês são Seres de pura Luz,

Sementes de Estrelas tendo sido aprisionados e cortados do que vocês são, e confinados.
Então houve separação, mas não houve queda.

Isso relativiza, de alguma forma, o que é chamado de pecado original, pois o próprio pecado não é culpa de
vocês, mas daqueles que os confinaram.

Mas, na Graça da Unidade, não existe qualquer pecado e tudo será restabelecido.

***

Pergunta: hoje em dia, qual a valia de ter um Mestre espiritual vivo?

Bem amada, nenhuma.
Você é o seu próprio Mestre.

O que era necessário e indispensável antes que a Luz chegasse sobre esta Terra, ou seja, antes do ano de
1984, exigia a presença de alguns Mestres, de alguns Melquizedeques, de algumas Estrelas, para manter

justamente a coesão e a filiação à Luz.
A partir do momento em que a Luz desceu sobre a Terra, há muito poucos Mestres presentes sobre a Terra.

Há três Estrelas.
Agora, os Mestres autênticos, de que fazem parte aqueles que vocês denominam os Anciãos, os

Melquizedeques, estão todos lá em cima, sem exceção.
Eu os lembro também de que enquanto vocês seguirem um Mestre exterior, vocês não estão no seu caminho.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.
Eu lhes digo até muito em breve.

O meu Amor os acompanhe e os guie.
Até breve.

************
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************

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, eis me aqui, neste instante, com vocês.
Que a Paz de Cristo esteja com vocês.

Que o Cristo Interior se revele.
Eu venho, ao mesmo tempo, propagar e irradiar minha Radiância sobre esta Terra porque, nessas etapas

atuais, assinalando o acesso da Terra a esses espaços de Eternidade, como seu próprio retorno à Eternidade,
eu venho semear, eu venho propagar.

Durante minha última vinda, eu anunciei a fusão e a reunificação mesmo, sobre esta densidade onde vocês
estão, da Vibração Cristo e da Vibração Miguel.

Nesses tempos, mais do que nunca, e mais do que antes, é-lhes ofertada a possibilidade Vibratória de
reunificá-los, de realinhá-los, de recentrá-los em seu Templo.

***

O momento chegou, no equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul), de acolher Cristo em seu
Templo Interior.

Então, como ele disse quando percorreu, em um corpo de carne, esta Terra, preparem-se.
O momento chegou de preparar-se.

O que é esse preparo?
 É ir para o essencial, além dos sentidos, além de seus atrativos e de suas atrações, penetrar em seu Templo

Interior, aí onde se vive e se realiza a ‘alquimia’ do Fogo do Coração, permitindo-lhes se reativar, vocês
mesmos, na frequência da Unidade, na frequência Unitária, aquela que os faz penetrar, definitivamente, em

seu retorno à sua Eternidade, em sua conexão com a Fonte onde vocês descobrirão que são os Filhos da Lei
de Um, os Filhos da Fonte, os Seres de Luz em via de revelação.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de estrelas, a questão que lhes é colocada pela
Luz é a mesma questão que lhes é colocada pelo Cristo: vocês desejam se tornar Cristo?

MIGUEL - 12 de março de 2011

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
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Tudo se resume nesta única pergunta.
Vocês estão prontos para viver, vocês estão prontos para se instalar nas Moradas da Alegria eterna?

Vocês estão prontos para se instalar na sua Eternidade?
A Terra vive, neste momento mesmo, a sua Passagem.

Não recorram aos Arcanjos (que eu me faço hoje o porta-voz, não impedindo qualquer atuação de Anael), não
busquem a data porque a data chegou.

Vocês estão, hoje, no instante da sua própria Presença, em via de viver o que lhes foi anunciado desde o
início das ‘Núpcias Celestes’.

***

As 5 novas frequências Vibratória, atualizadas em meio aos seus 5 novos Corpos, permitem-lhes reconectar,
doravante, com lucidez, com consciência, a sua Eternidade.

Eu solicitei a vocês, desde vários meses, para serem os porta-estandartes da Luz, os Semeadores de Luz, os
Ancoradores da Luz, coisa que vocês têm, uns e outros, em função de suas possibilidades, em função de suas

aberturas reais à Luz, manifestado, encarnado e concretizado.
Hoje, pelo Fogo de Miguel e pela Graça da efusão que irão ocorrer durante o equinócio de primavera (de

outono, no hemisfério sul) e depois no solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), dar-lhes-ão os meios,
pelo Arcanjo Metatron, para concretizar o retorno final da Luz.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Eternidade, é-lhes solicitado para se alinharem, cada
vez mais frequentemente, com a Fonte e com a Eternidade.

Chamem pelos Arcanjos, chamem pela Fonte a fim de que, permanentemente, o conjunto da sua vida e da sua
consciência aconteça sob os auspícios e o auxílio da Luz.

O Fogo da minha Espada, tendo penetrado as Consciências humanas, vai doravante penetrar o Fogo da Terra.
Isso irá se realizar nos seus Céus e sob os seus olhos.

Foi dito (e eu o confirmei) que a manifestação da minha Presença e da minha Radiância no seu cenário, em
meio à sua Dimensão, realizar-se-á em seus Céus pela presença e pela visão de cometas, de asteroides e

de novos corpos planetários.
Vocês entraram doravante na manifestação desses aspectos cometários, planetários, e de asteroides no seu

Céu correspondendo, para vocês, à ‘Espada de Miguel’.
Eu voltarei, durante este período que se instala entre o equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul) e
o solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), paralelamente à Maria, paralelamente ao Arcanjo Uriel que
preside o destino deste período, e paralelamente ao Arcanjo Metatron que tem o papel de finalizador, para a

instalação da nova Dimensão.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de estrelas, o “prepararem-se” que eu lanço a vocês é
um “preparem-se” solene.

É-lhes solicitado colocar-se (como lhes disseram as Estrelas de Maria) claramente com vocês mesmos, entrar
cada vez mais profundamente em vocês mesmos, manifestar cada vez mais, com radiância, a Luz da Fonte

Una em suas vidas e ao redor de vocês.
Centrando-se e alinhando-se, preparando-se assim, vocês irão manifestar, irradiar a Luz.

Deixem agir a Luz, em vocês como fora de vocês.
Isso necessita, da parte do que vocês são ainda, em meio a esta encarnação, o desenvolvimento

da humildade, da simplicidade, da Clareza e da Profundez.

***

A Unidade, em via de instalação, permite ativar em vocês suas virtudes cardeais denominadas ‘Estrelas de
Maria’, presentes, antes da falsificação, em meio mesmo a este DNA, a esta roupagem (como isso foi dito) na

qual vocês estão.
Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos das estrelas, hoje, cada dia e cada minuto de seu tempo

terrestre é contado.
Ele permite que se aproximem, se tal é seu Abandono, se tal for a sua acolhida, sempre mais da Fonte e do

Cristo.



Eu carrego a Vibração Cristo-Miguel, do mesmo modo que vocês aprontar-se-ão para carregá-la.
Os momentos que vocês vivem sobre esta Terra, os momento que vocês vivem, em sua Consciência, são
instantes que serão gravados para sempre na memória da sua Eternidade e não na memória desta Terra

porque esta memória é chamada a desaparecer na Eternidade da Unidade.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, a hora do seu despertar soou.
O conjunto das trombetas do apocalipse soou.

O que vocês vivem, o que vocês veem, o que vocês sentem, devem ser objeto de uma atenção extrema de
sua Consciência.

Assim que a Luz chamá-los, pela cabeça ou pelo Coração ou pelo sacro, apressem-se em ali responder,
apressem-se em ali colocar sua Consciência a fim de se nutrirem da Luz que bate à sua porta.

O momento chegou de engrandecer em Luz e em humildade.
É assim que a substituição da Consciência, do aspecto limitado para o aspecto ilimitado, vai se realizar cada

vez mais profundamente, cada vez mais claramente, cada vez mais sobre esta Terra.
No desdobramento dos tempos que se instalam, no desdobramento dos tempos que vêm, sua Luz será

importante, para aqueles de vocês, entre seus Irmãos e suas Irmãs, que ainda não acolheram a Luz.

***

A Luz é uma qualidade de Ser.
Ela não é uma qualidade de persuasão.

Ela jamais será uma qualidade de ‘vontade’.
Ela jamais será uma qualidade que impõe.

Estar na Vibração da Luz, pela graça do Fogo de Miguel, pela graça da Presença do Arcanjo Uriel, pela graça
da Redenção, realiza-se apenas pela humildade cada vez mais verdadeira e a mais autêntica.

Participando da elevação da Terra, participando do desdobramento da Luz, vocês trabalharam, cada um em
suas capacidades.

***

Hoje, a etapa que lhes é solicitada é esta etapa de preparação ‘intensa’.
Isso não pode afetar de modo algum o que resta de encarnação.

Isso não pode afetar de modo algum as atividades que lhes são ainda possíveis.
Não lhes é pedido para se retirar desse mundo, mas bem para investi-lo, em totalidade, pela sua Luz.

A Luz, aquela que vocês estabelecerão e manifestarão em seu Templo Interior, é aquela que vocês revelarão
no exterior enquanto Cristo.

É-lhes solicitado, como foi dito durante a sua vida, fazer coisas ainda bem maiores do que ele realizou em vida.
Vocês penetrarão doravante os espaços da ‘criação instantânea’.

O seu pensamento redescobre a sua capacidade criadora.
Os seus comportamentos, em termos absolutos, serão criadores: criadores de Luz, criadores de vida,

criadores de Unidade.
É a isso que vocês são chamados, apoiados pelo meu Fogo, em seus Céus, apoiados pelo Fogo do Céu,

apoiados pelo Fogo da Terra e apoiados pelo Fogo do Cristo enquanto Cristo ou Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do
sol.

***

Bem amados Filhos da Luz, hoje e agora, solenemente, em vocês, aqui como em outros lugares desta Terra,
desenrolar-se-á a ‘tríplice bênção’, ligada à minha Presença, à minha Espada, em vocês, como à Presença do

Arcanjo Uriel e do Arcanjo Metatron.
Conjuntamente, tri-Unitários, Metatron, Uriel e eu mesmo vamos fusionar a tri-Unidade da Luz, ilustrando a nova
tri-Unidade realizada por Cristo, Maria e eu mesmo, em meio à Tríade arcangélica que nós vamos viver juntos,

agora.
Bem amadas Semente de estrelas, durante este espaço de Vibração e de radiação, acolhamos, em conjunto,

inicialmente, o Senhor Metatron.



*

... Efusão Vibratória ...

*

Juntos e agora, acolhamos o Arcanjo Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Na presença da Tríade tri-Unitária arcangélica, acolhamos Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Em virtude do que eu sou, em virtude da Vibração Una da Fonte.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, a Tríade tri-Unitária arcangélica rende-lhes
Graça.

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente, enquanto tal, que a paz, o Amor, a Luz e a Verdade, resplandeçam em seu
Templo Interior.

Eu intervirei, de improviso, quando o momento chegar, ao mesmo tempo para falar-lhes e fazê-los viver uma
nova comunhão.

Bem amadas Sementes de estrelas, bem amados Filhos das estrelas, eu lhes digo até muito em breve.
Minha bênção e meu Fogo acompanhem vocês.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Como Comandante dos Melquizedeques, antes de lhes dar a palavra, eu tenho que esclarecer que, como havia
dito o Arcanjo MIGUEL que virá depois de mim, e como disse também MARIA há poucos dias, não é?, vocês

estão no período em que as Vibrações vão se tornar cada vez mais intensas.
Vocês vão perceber, de maneira cada vez mais importante, em amplitude e também em seus dias, esses

estados de Consciência ‘novos’ que vão, progressivamente, preencher toda a sua vida.
E vocês estão no período em que as Vibrações e os níveis de Luz (tais como nós definimos e vivemos, com

vocês, nesse Sistema Solar) estão se elevando, eu diria, em níveis que jamais haviam atingido desde a
falsificação deste Universo.

Hoje, muitos seres humanos redescobrem qualidades Vibratórias que eles não haviam mais experimentado
desde tempos imemoráveis, antes da vinda nesta matriz falsificada.

Vocês vão viver Vibrações novas, em quantidade cada vez mais importante, sobre esta Terra.
Vocês vão viver estados que vão durar cada vez mais tempo onde vocês vão se estabelecer (como disse

MARIA e as outras Estrelas que lhes comunicaram isso há menos de uma semana) em estados de Paz Interior
que vão fazê-los experimentar o que já são, ao mesmo tempo sendo ainda lagartas, a borboleta.

Cabe a vocês, cada vez mais, abandonarem-se à Luz, acolherem, cada vez mais, o que nós podemos chamar
(como vocês, aliás, é assim que é preciso vivê-lo) de uma Graça imensa que é feita por esta Liberação da Luz
que lhes permite descobrir os aspectos mais desconhecidos da sua Dimensão, como dizia MIGUEL, Filhos da

Lei de Um, Sementes de Estrelas e Seres Estelares.
Tudo isso está em curso de revelação final.

Obviamente, nós o dissemos de diferentes modos, uns e outros.
A Liberação da Terra, a Liberação do Sol, a Liberação da sua Consciência acompanha-se de uma explosão de

Luz que faz, literalmente, deslocar tudo o que era do domínio da Sombra e da dissociação, neste planeta.
É literalmente o que vocês estão vivendo, no Interior de vocês como no exterior.

Recordem-se também de que muitas coisas, tanto por mim mesmo como pelo Arcanjo MIGUEL, há já algum
tempo, lhes foram anunciadas.

Tudo aquilo está acontecendo sob os seus olhos.
E vocês estão vivendo, precisamente, nesse momento.

O.M. AÏVANHOV – 12 de março de 2011
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Sobretudo o que quero acrescentar agora, que me parece fundamental, é preparem-se.
Preparem-se para o quê?

Preparem-se para encontrarem a sua Dimensão de Eternidade.
Preparem-se para voltarem a ser o que eu chamei dessa borboleta.

Preparem-se para voltarem a ser Seres de Alegria, Seres de Paz e, sobretudo, Seres vindos da Luz e sendo
constituídos de Luz.

Tudo isso vocês vivem, cada um no seu ritmo, por toda a parte sobre esta Terra.
Algumas regiões deste planeta estão mais prontas do que outras para viverem a liberação final.

Aí está o que eu tinha que lhes dizer como Comandante.
Agora, como de hábito, eu vou responder às questões que vocês vão me submeter.

***

Questão: após os 3 Dias de Escuridão, restarão as duas humanidades ou simplesmente os Seres
que evoluem em 3D Unificada?

Então, caro amigo, várias coisas.
Primeiro, os 3 Dias.

Como vocês mesmos veem, vocês continuam aí e não viveram os 3 Dias.
Por outro lado, a Revelação da Luz vai cada vez mais depressa e irá, literal e concretamente, de maneira

exponencial.
O que vocês vivem sobre esta Terra, já há alguns meses, algumas semanas, toma um rumo que vai crescendo.

Como dizer?
Vocês vão mudar a marcha.

Isso irá numa velocidade ainda mais rápida, a partir do equinócio de primavera (de outono, no hemisfério sul).
Vocês vão ver coisas que jamais viram sobre a Terra.

Isso, nós anunciamos, uns e outros.
O Céu (nós dissemos também, uns e outros, sejam os Anciões, sejam os Arcanjos), tudo isso faz parte da

Revelação da Luz.
Agora, pressupor que haveria duas humanidades em uma 3ª Dimensão Unificada, sobre esta Terra, isso iria

querer dizer que a Terra vai permanecer tal como ela é, mesmo unificando-se.
Isso não é possível.

A Terra vai passar em uma nova Dimensão.
A 3ª Dimensão da Terra será como um esqueleto, de algum modo, não suportando qualquer vida.

A Terra vai ascensionar e, portanto, ela vai passar na 5ª Dimensão, e aqueles que permanecerem sobre esta
Terra, naquele momento, serão Seres que terão completamente transmutado o corpo em estrutura de carbono
e que terão sofrido e acolhido a transformação das irradiações cósmicas, irradiações galácticas e irradiações
da Terra, ou seja, eles estarão sobrecarregados em raios gama que terão transformado o DNA e a própria

estrutura do átomo.
Eles serão Seres da 5ª Dimensão.

A 3ª Dimensão Unificada não existirá mais neste Universo.
Esta 3ª Dimensão Unificada está, portanto, onde a Consciência é livre e também existe, por exemplo, junto a

alguns povos, por exemplo, junto aos Vegalianos, por exemplo, junto aos Lirianos (da constelação da Lyra), por
exemplo, junto aos Arcturianos, por exemplo, junto aos Pleiadianos.

E, portanto, os Seres que tiverem, ou que desejarem, continuar na 3D Unificada ou vão deixar o corpo e irão
encarnar-se novamente em outro lugar, ou serão tomados com esse corpo (para aqueles que desejarem e que

puderem) nesse Universo, nessas outras Galáxias, nessas outras partes dos Universos que estarão em 3D
Unificada porque, eles, são estáveis na 3D Unificada.

Mas a Terra absolutamente não está prevista para permanecer na 3D Unificada.
A Terra ascensiona.

A Ascensão acontece na 5ª Dimensão e não na 3ª Dimensão Unificada.
Eu poderia dizer que, nesse momento, atualmente, antes do que eu chamei de Planeta Grelha, antes dos 3

dias e antes do Basculamento físico, concreto, dos polos, é o que vocês vivem nesse momento: há cada vez
mais de vocês que despertaram as Coroas Radiantes do Coração e pode-se dizer que, através da memória
que vocês reencontram (não de encarnações passadas, mas, de maneira mais ou menos direta, das suas

Dimensões Estelares e do Corpo de Estado de Ser), as Vibrações novas que vocês percebem na aresta do
nariz, no nível das Coroas, tudo isso faz com que vocês experimentem o que acontece agora na 3ª Dimensão

Unificada.
São espaços em que a Alegria predomina, em que a atmosfera do bem e do mal não existe mais.

São lugares onde a predação, o medo, não fazem mais parte dos Universos de 3ª Dimensão Unificada.



Alguns de vocês já vivem o estado de Consciência que corresponde a isso, inteiramente.
Mas a Terra, ela mesma, após o Planeta Grelha, não estará mais nesta Dimensão.

Ela estará na 5ª Dimensão.
A sua estrutura não será mais de modo algum a mesma.

Quanto aos 3 Dias, MARIA lhes repetiu, ela não lhes fala mais dos 3 Dias de Trevas, ela lhes fala dos 3 Dias
antes que vocês ouvem, por toda a parte sobre a Terra, o Sinal.

Mas, naquele momento, vocês vão saber que é isso.
Agora, em todo caso, para o ocidente, e, sobretudo vocês na Europa e nesta parte da Europa, vocês são,

como eu disse e vou repetir, privilegiados, porque vocês vivem, no momento, esta transmutação de maneira
muito mais fácil (exceto para a cabeça, não é?), do que o que acontece em alguns países, atualmente, em

alguns continentes.
Portanto, para aqueles que acham que nada acontece, para aqueles que nada vivem no Interior de si

mesmos, olhem o que acontece ao redor desta Terra, em outros lugares.
Mas, quanto mais o tempo avançar para vocês, mais a duração do que eu poderia chamar de Tribulação (não

no sentido do Apocalipse que, esta começou, como vocês sabem, desde o início dos Casamentos Celestes –
é a Revelação, mas a Tribulação quer dizer os eventos que começam a aparecer), quanto mais o tempo for

curto, mais vocês podem se considerar felizes.
Portanto, o que vocês têm que viver, de qualquer modo (e vocês compreenderam, para aqueles que já vivem

isso de maneira adiantada, eu diria), são estados Vibratórios Interiores que modificam o seu Estado de
Consciência.

E quanto mais vocês progredirem para seu Ser Interior, menos o que acontece sobre a Terra vai tomar um
relevo importante para vocês.

Uma bomba atômica poderia explodir do seu lado, se vocês estiverem no Samadhi, na Alegria ou no seu
Corpo de Estado de Ser, ou seja, na 3D Unificada, isso não lhes dará nem calor, nem frio.

É como o Planeta Grelha: não lhes dará nem calor, nem frio.
É um Fogo do Espírito, não é?

E, obviamente, aqueles que estiverem na lagarta naquele momento, e que não quiserem ir para a borboleta, de
uma maneira como de outra, aquilo vai cozinhar um pouco, não é?

***

Questão: hoje, qual seria o protocolo mais importante para praticar?

Então, sem fazer jogo de palavras, eu o chamaria de Crucificação, ou seja, o Abandono à Luz: compreender e
aceitar que vocês não podem penetrar no Santuário do Coração sem passar pelo Abandono Total de toda a

veleidade da personalidade.
Mas não se luta com a personalidade, contra a personalidade.
Pode-se apenas abrir-se e acolher, sempre mais, a Vibração.

Hoje, as Vibrações sobre a Terra, a aglutinação das Partículas Adamantinas, esta precipitação de Luz, é tal que
tudo o que nós demos (por exemplo, há dois anos, há três anos, o que lhes deu, ainda, UM AMIGO, que vai
completar este conhecimento de Yoga, de algum modo), a rigor, o mais importante são vocês mesmos,

porque vocês se tornam o ressonador.
Se você for capaz de se esquecer de si mesmo, ou seja, de não mais projetar o seja o que for de você mesmo

em um futuro, de centrar-se, inteiramente, no presente, de respirar, de ter consciência da respiração,
simplesmente de sentir o ar que passa pelo nariz, de sentir a Luz e as Vibrações que estão aí, vocês não têm

necessidade de nada mais.
Agora, vocês podem sempre se servir, literalmente, do trabalho coletivo que é feito sobre toda a Terra às 19

horas (hora francesa).
Portanto, vocês têm a possibilidade, devido justamente à abertura dos canais, devido à Liberação do Sol, à

Liberação da Terra, de conectarem, a todo instante, com esse fluxo de Luz.
E conectar com esse fluxo de Luz significa deixar-se atravessar, significa tornar-se transparente.

Tornar-se transparente é o que lhes disseram todas as Estrelas, há menos de uma semana, e que será
completado amanhã.

É hoje a atitude, a Consciência mais pura.
Quer dizer que vocês podem fazer todos os rituais do mundo (mesmo aqueles que lhes foram dados por UM
AMIGO, mesmo aquele que foi modificado recentemente, que os fizeram passar pela Cruz da Redenção da
Cabeça para esse movimento ascendente ao longo do canal mediano da coluna vertebral, que é chamado de
Canal do Éter, o antigo Sushumna, se preferirem, que foi forrado de Partículas Adamantinas, a ativação das
cinco novas frequências), vocês podem sempre seguir à risca um processo, mas, se vocês mesmos, como

dizer..., viverem plenamente na personalidade, vocês jamais poderão, seja qual for o protocolo, abandonar-
se à Luz e viver a Coroa Radiante do Coração.

Então, cabe ponderar, porque vocês sabem também que há, hoje, quem não viva ainda a Coroa Radiante do
Coração, pois se a vivessem eles cairiam fora imediatamente, mas temos necessidade de vocês aqui, sobre a

Terra, não é?



Mas é preciso compreender que hoje há milhões de Consciências humanas que jamais ouviram falar, até
mesmo, dessa palavra: energia, nem de chakra e que, no entanto, vivem esses estados de Consciência.

Então, elas têm o Fogo no peito, elas têm o Fogo no tórax, elas têm a cabeça que martela e, sobretudo, não é
a energia que é manifestada, é a Vibração, ou seja, de repente (enquanto, por exemplo, tudo poderia ir para o

pior na sua vida), elas sentem e experimentam a Paz, ou a Alegria.
É essa a Transformação, hoje, mais essencial.

Mas, obviamente, não pode haver instalação real desta Alegria se não houver o aspecto concomitante de
Vibrações.

Mas há Seres que, espontaneamente, sobre esta Terra, abandonaram-se, inteiramente, à Luz.
Há as crianças Índigo, há as pessoas que jamais seguiram um «caminho espiritual», mas que já estavam,

espontaneamente, pela sua qualidade de alma, no Coração.
Elas vivem as mesmas transformações.

Elas não têm necessidade de protocolos.
Elas sabem que há descidas de energia.

Elas sentem coisas em momentos precisos e sentem, sobretudo, o Fogo do Coração, mesmo exprimindo-o
diferentemente, acompanhado de um estado de Paz, ou de um estado de Alegria inacreditável, mesmo não

conseguindo colocar palavras nisso.
Portanto, os protocolos importantes são os de conectar, seja qual for a técnica, com esse fluxo de Luz, com

esta nova Consciência que se instala agora, mas, para isso, é preciso se despojar.
É o sacrifício de CRISTO na Cruz.

Vocês não podem se tornar CRISTO se vocês não se abandonarem, inteiramente, à Vontade da Luz.
Enquanto forem vocês que decidirem «eu quero isso», «eu quero aquilo», vocês não estão sob a influência e

sob a ação da Vontade da Luz, mas vocês estão unicamente sob a ação da ‘vontade’ da personalidade.
Então, obviamente, há quem faça esse basculamento, eu diria, de um minuto para o outro.

Há quem vá levar algum tempo de maturação, de transformação Vibratória.
Cada caminho é diferente, mas, mesmo se os destinos finais de cada ser humano, nesta humanidade, forem

profundamente diferentes, todos vocês têm, na finalidade, a mesma Consciência.
Aí está o que eu quero dizer e isso corresponde, obviamente, a todo este ensinamento que nós lhes demos e
a todas essas Vibrações que nós lhes transmitimos, uns e outros, na retransmissão da FONTE, participando
desse grande Mistério que é a Lei da Unidade, ou seja, de tudo o que está além da Dualidade, do bem e do
mal, ou seja, o aspecto que os faz encontrar a borboleta, ou seja, a Unidade, além do julgamento, além de

todos os atos, dos comportamentos, que foram modificados nesta Dimensão desde a sua falsificação.
Portanto, o mais importante são vocês mesmos, mas na condição de que vocês mesmos se abandonem,

inteiramente, à Luz.
Quando nós lhes dizíamos que a Luz é Inteligência, ela é realmente Inteligência, quer dizer que ela vai dirigir a
sua vida ainda e sempre mais para a Luz, coisa que não pode fazer a sua personalidade, em momento algum.
E há, nesse momento, quem viveu, como vocês sabem, o fim do ano foi, como disse URIEL, um momento de

Passagem importante.
Essa Passagem corresponde, de algum modo, ao que eu chamei de Crucificação, que permite passar além, na

nova Consciência.
É a Cruz da Redenção da Cabeça e agora, a Passagem, a Abertura da boca e a Ascensão que está em curso

para os seres humanos e para o conjunto de Consciências desta Terra e para a própria Terra.
E é o que vocês vivem atualmente.

***

Questão: por que sinto algo que vaza no meu canal, com a cabeça para trás?

Porque o canal, cara amiga, não está suficientemente preenchido, porque é a etapa precisa, que você vive
deste modo, que é a Passagem.

A Passagem acompanha-se, como dizia SRI AUROBINDO, já desde o ano de 2010, do famoso Switch da
Consciência, e há um determinado momento em que vocês basculam.

Esse Basculamento, esse Switch, para alguns, ocorre instantaneamente e vocês aprendem a localizar o
momento em que vocês estão na Consciência Unificada e na Consciência separada.

E depois há pessoas que estão, não «bloqueadas», mas instaladas em uma etapa transitória onde a Luz se
aglutina, onde a Luz preenche realmente o corpo físico e as estruturas sutis.

Mas isso não permitiu ainda acender o motor, ou seja, o Coração, e isso pode, efetivamente, se viver como um
sentimento, como dizer..., isso preenche e, no entanto, sente-se vazio.
Mas isso corresponde a esse processo, também, de Transformação.

Logo depois começa a aparecer um novo som, no nível dos ouvidos, que corresponde à ativação de uma
etapa mais importante da construção do Antakarana e que vai começar a se manifestar por um estado de Paz

e não mais de solidão.



Não creiam que, para a maior parte das Consciências encarnadas, a personalidade aceita morrer assim.
É preciso que a dose de Luz seja mais «pesada», na sua Vibração, do que a densidade do corpo físico e das

estruturas da personalidade.
Para alguns, isso acontece de repente, atualmente, e para outros, a Passagem é um pouco mais longa.

O importante é, portanto, a Vibração.
O importante é perceber alguns desses circuitos (e, tranquilizem-se, vocês têm todo o ano ainda para fazer

isso, quase todo o ano) para realizar esse parto, porque vocês dão à luz, realmente, à sua Eternidade.
É exatamente o que está ocorrendo.

Então, há os que estão um pouco mais adiantados, eles já estão na libertação, não é?
E outros que começam unicamente o trabalho, apesar de toda a vivência que foi vivida, realmente, por algumas

Consciências.
Mas a ignição do Coração acontece assim que a Passagem, nos dois sentidos, aliás, ocorrer.

E essa Passagem pode ser feita por uma posição específica da cabeça, por oscilações, por Vibrações.
Cada um reage diferentemente.

***

Questão: qual é a natureza da assistência dos cristais nas evoluções atuais?

A assistência de cristais é muito simples.
As matrizes cristalinas foram trazidas sobre esta Terra pelos Mestres Geneticistas de Sirius que deviam

desenvolver a vida sobre esse Mundo.
Eles, portanto, trouxeram, assim como sobre todo o planeta onde há um desenvolvimento de Consciência

nova, estruturas que correspondem ao mundo de 3ª Dimensão que são formas geométricas que estão ligadas
aos cristais com comprimentos de onda, de frequências, de cores e de disposições específicas.

Os cristais são, portanto, como alguns Seres disseram sobre esta Terra, os primeiros níveis de Consciência,
quer dizer que não há liberdade no cristal.

Eles estão inteiramente congelados e fixados em uma forma, mas também em uma Vibração que remete
diretamente à Vibração de origem, ou seja, à FONTE.

‘CRISTO-AL’, não é?
A palavra já é, em si mesma, muito significativa.

Todos os minerais cristalizados têm uma capacidade para Vibração e para captação da Luz que é muito mais
fácil do que a do humano.

Em todos os organismos vivos há microcristais, mas não vou entrar nisso, por que seria complicado.
Digamos simplesmente, como lhes disse SRI AUROBINDO, no mês de novembro, o Núcleo Cristalino da

Terra foi liberado, ou seja, as influências cristalinas podem se reconectar com Sirius e podem se reconectar
com a FONTE.

Estão ligados à chegada, nesse Sistema Solar, sob a influência da irradiação galáctica, do que é chamado, eu
creio, de Onda Galáctica.

E vocês estão nisso
Portanto, o cristal é um ressonador que pode ajudá-los, mas se você mesmo se tornar cristal, você não tem

mais necessidade de cristal.
Se vocês forem cristal, isso significa que vocês se tornaram transparentes e que nada há no nível da

personalidade que se opõe, no nível da sua Consciência separada, para a atualização da Luz.
Naquele momento, é você o cristal.

Vocês não têm mais necessidade de nada mais.
Mas o cristal é talvez uma ajuda, como a meditação ao Sol pode ser uma ajuda considerável.

Então, alguns Seres irão se nutrir de Partículas Adamantinas, colocando-se ao Sol.
Outros vão se nutrir de Partículas Adamantinas que foram aglutinadas ao redor dos cristais.

***

Questão: poderia nos falar da Graça nas Dimensões Unificadas?

Então, é muito simples, esquematizando, mas isso explica perfeitamente a coisa.
Isso é muito importante, pois vocês estão (e nós todos estivemos, nós, Anciões, encarnados) presentes, ainda,

nesta matriz dissociada que é dominada, como vocês sabem, por uma lei que é a lei de ação/reação.
Então, para aqueles que tinham ligação espiritual, isso pode ser chamado de karma, não é?

Mas qualquer ação provoca uma reação.



Vocês deixam cair uma maçã, ela cai.
É o que se chama de gravidade e a lei essencial dos Universos falsificados que é a ação/reação.

A Graça é uma ação que não provoca mais reação, ou seja, a ação vai ao sentido da ação.
Poder-se-ia chamar isso, em sua linguagem, de pró-ação, ou seja, o que é um desdobramento infinito do Amor.

O Amor não é nem o bem, nem o mal.
Muitos falsificadores (os Dracos, em particular, nesse mundo) quiseram fazê-los crer que o Amor era o bem e

que quanto mais vocês fizessem o bem, mais vocês sairiam da matriz.
Mas ninguém jamais saiu assim, não é?

Portanto, é uma primeira crença que foi induzida desde tempos imemoráveis.
O ser humano e a Consciência que está fechada no ser humano estão espontaneamente (como qualquer

Consciência que não pertença à matriz) submissos à Lei da Unidade.
Estar submisso à Lei da Unidade é não mais estar fechado e não mais estar limitado a uma forma, a uma

Dimensão, a um espaço e a um tempo.
Exatamente o inverso do que acontece nesta Dimensão, porque vocês estão limitados pelo tempo, vocês

estão limitados pelo espaço, vocês estão limitados por uma forma, vocês estão limitados por uma Consciência
fechada.

Tudo é limitação.
Isso é a ação/reação.

Além deste Universo, há, além das Dimensões falsificadas, das Dimensões Unificadas onde a Graça
predomina, ou seja, não há qualquer limitação.

Você pensa na FONTE, você se torna A FONTE.
Você pensa em MIGUEL, você está diante de MIGUEL.

Vocês são multidimensionais.
Vocês não estão localizados no tempo e no espaço.

Vocês não estão limitados a uma determinada forma dimensional.
É toda a diferença.

Ela é essencial.
Então, esse mundo falsificado tem leis e essas leis são válidas apenas nos mundos falsificados.

E todo o jogo desta Dimensão que foi falsificada foi o de injetar, de algum modo, crenças, pois, enquanto
vocês estiverem na crença, vocês não podem estar na experiência.

Portanto, a Graça é Ilimitada, é a Eternidade.
Nada há de efêmero nas Dimensões Unificadas, exatamente o inverso desse mundo.

O problema é que a ruptura desta multidimensionalidade foi tal que, até agora (até o século XX, digamos), havia
muito, muito poucos Seres que eram capazes de se extraírem, de algum modo, da matriz.

Eles, aliás, deixaram vestígios, no nível dos escritos, no nível das experiências deles.
Mas era muito raro.

***

Questão: como gerir medos que se manifestam de maneira irracional?

Então, cara amiga, o que eu vou lhe dizer não é apenas para o seu medo.
Está ligado a todos os medos, sem exceção.

Há uma frase que eu vou pronunciar que é essencial: vocês não são, e você não é este medo.
Todo o problema vem da identificação e da projeção deste medo.

O medo é uma emoção, mas você não é, e todos os seres que vivem essas emoções, vocês não são as suas
emoções.

Vocês são a Eternidade.
Portanto, enquanto houver adesão a esta crença (que eu vou qualificar de estúpida, mas que nós todos

vivemos, não é?) de crer que você é este medo, o que é que você faz?
Você está identificada com este medo.

Então, é claro, uns e outros, vocês vão me responder: «mas se um medo chegar, ele é vivido».
Mas o fato de vivê-lo, isso significa que é você?

A partir do momento em que você mudar de ‘ponto de vista’, em que você for aceitar, mesmo no nível da
personalidade, que você não é este medo, obviamente, o medo vai se desprender.

É isso também que faz parte deste basculamento da Consciência separada para a Consciência Unificada.
Todos os seres humanos, todos, quando encarnamos, tínhamos medos, sejam quais fossem os medos.

Então, esses medos, pode ser sedutor encontrar «a causa » e dizer «eu tenho medo porque vivi isso quando
eu era criança», «eu tenho medo porque, em uma vida passada, eu vivi isso», «eu morri afogada, portanto,



tenho medo da água» ou «tenho medo por X razões».
Vocês sempre irão encontrar, sempre, na matriz, explicações perfeitas para o mental.

E o problema do mental é que ele crê que, quando ele compreendeu, a coisa foi superada.
Mas, para a Luz, isso não funciona de forma alguma, de forma alguma assim.

O Abandono à Luz é justamente não mais compreender com o mental, mas compreender com a Consciência.
Compreender com a Consciência é não mais se identificar seja com o que for.

Vocês estão nesse corpo, mas vocês não são esse corpo.
Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo.

Vocês não são o que creem que são.
E enquanto vocês acreditarem em uma emoção que os percorre, mesmo com sintomas físicos, é que há, em

algum lugar, uma identificação.
Então, não se esqueçam também de que a Luz revela, há alguns meses, as zonas de Sombra.

Portanto, pode haver, efetivamente, manifestações talvez mais importantes do que existiam antes.
Para alguns de vocês, isso pode ser semelhante a uma forma de recaída.

Mas não é.
É simplesmente a iluminação.

Então, a iluminação não é feita para dizer: «eu compreendo a causa».
A iluminação é simplesmente feita para dizer: «eu não sou este medo, eu sou o que está iluminado e o que

está claro».
Não é de modo algum a mesma coisa.

Portanto, quando vocês forem capazes de modificar esse ‘ponto de vista’, bem, a Luz vai seguir e o medo não
poderá mais implicar no mínimo efeito ao nível da sua Consciência.

É esse também o caminho para a Unificação.
Portanto, nada há para compreender mais, além da iluminação que está em andamento.

Mas, o mais importante é aceitar e aquiescer ao fato de que vocês não são as suas emoções, de que vocês
não são a vida que levam, mesmo se vocês estiverem lúcidos de que vocês estão passando.

É isso a Consciência Unificada.
Não é uma retirada da personalidade, é uma iluminação da personalidade.

É a Consciência que passa para outro nível e para outras Vibrações.
Quanto mais vocês se estabilizarem nesta Luz, menos as coisas opostas à Luz podem chegar a vocês.

Mas admitamos que você esteja no Samadhi, admitamos que você viva no seu Estado de Ser.
Mas, no mundo, por exemplo, você vai passear, você vai ser agredido.

Há dois modos de proceder: ou você se identifica com a agressão e com o corpo que sofre, porque ele
recebeu um soco ou seja o que for no nível psicológico, ou você diz que isso não é você.

Mas, na verdade, você não é aquilo.
E quanto mais você for para a Luz, mais você irá constatar que esse tipo de coisa não pode mais acontecer

porque, quando você está sob a Graça e sob a ação da Luz, inteiramente, na Ação da Graça, de algum modo,
nada mais de oposto à Luz pode chegar.

E você compreende que, mesmo o que poderia ser oposto à Luz, é, de fato, apenas um aumento da Luz.
Sempre.

Principalmente nesse momento.
Portanto, há todo um problema de trabalho (mas que não é um trabalho) da personalidade, de dissociação das

emoções, de dissociação do que vocês estão implicados.
Isso não quer dizer permanecer como um hippie, não é?, e aguardar o «fim do mundo».

Isso significa estar muito lúcido e consciente de tudo o que vocês efetuam como ação e, sobretudo, de
desprender-se das reações, quer sejam das reações Interiores com relação ao próprio medo que vocês vivem,

quer seja de qualquer reação, seja ela qual for, no ambiente.
Porque se vocês entrarem na reação, vocês irão se aperceber de que saem da Unidade.

É tão simples assim.

***

Questão: devemos continuar a comer até que não se tenha mais fome?

Siga o que lhe dizem as Vibrações e a sua Consciência.
Não se force, sobretudo com relação à alimentação.

Enquanto você se forçar, é a personalidade que está forçando.
A Luz é Graça e Abandono.



Portanto, sob a ação dela, tudo acontece de maneira fluida, Unitária e fácil.

***

Questão: falou-se de Embarcações de Luz reconhecíveis pelas sete cores do arco-íris. Isso poderia
ser falsificado?

Inteiramente.
As sete cores falsificadas não são as sete cores da Luz.

A Vibração que emana nada tem a ver com o sentido visual: é o sentido eletromagnético ligado à Vibração do
Coração.

Quando vocês encontram um fenômeno luminoso, se esse fenômeno luminoso for Vibral e autêntico, o
Coração vibra.

Se não, o Coração não vibra, se for da Sombra.
Agora, há quem vá se sentir atraído pela Sombra.

É o destino deles.
Portanto, ninguém poderá fazê-los crer seja no que for quando vocês aceitarem não mais ser um sujeito que vai

viver de crenças, mas unicamente de experiências.
Ou vocês estão na vivência da Vibração, ou vocês estão nas crenças.

Se vocês estiverem na crença, vocês irão se enganar necessariamente, mas é desejado, também.
Tudo vai opor, cada vez mais, os Seres que estão no sentido e na Vibração e aqueles que estão fechados na

limitação mental e nas crenças.
E isso vocês vão constatar cada vez mais facilmente, mesmo em uma família, mesmo nos casais.

É assim.
Há seres que estão fechados nas crenças e mesmo em caminhos espirituais, e há seres que estão liberados

nas experiências deles.
É toda a diferença.

Portanto, enquanto vocês colocarem a questão de saber se não serão enganados, é que vocês estão na
crença.

***

Questão: o que significa estar desconectado, mesmo nos atos quotidianos?

Mas, cara amiga, está muito bem.
Quer dizer que você vai cada vez mais para o seu Estado de Ser.

Quando você não for mais capaz de modo algum de tomar o desjejum, isso quer dizer que você partiu.
Como vocês querem que aconteça a Passagem na sua Dimensão Ilimitada?

Enquanto a sua consciência estiver fixada nas tarefas duais, sejam elas quais forem, vocês não podem
estar no Estado de Ser.

Recordem-se de que, até agora, vocês tinham estados de meditação em que vocês passavam, mais ou menos
inteiramente, mais ou menos completamente, na Dimensão Vibratória do Estado de Ser.

O que acontece agora, especialmente desde que a Passagem da boca e a Abertura da boca aconteceu?
Vocês constatam que, mesmo as atividades, tudo o que há de mais banal, os fazem ‘perguntar o que fazem’,
ou seja, vocês têm a impressão de não mais serem capazes de nada no nível de tudo o que pertence a esta

matriz e, paradoxalmente, vocês se tornam, no entanto, mais lúcidos na Vibração.
Mas isso é normal.

A melhor imagem que eu posso lhes dar é que, no momento, vocês são um personagem de desenho animado
e a sua Consciência é projetada nesse personagem de desenho animado.

E depois, um dia, há o desenhista que chega (A FONTE) e que dá golpes de borracha, e depois, de repente,
vocês se apercebem de que há seções inteiras que desaparecem e que vocês não conseguem mais realizar

as atividades coerentes.
Há quem não consiga mais dirigir, outros que não conseguem mais se servir, tomar um desjejum, outros

que não sabem mais até mesmo como se chamam.
Mas é normal.

A Luz vem desconstruir e transformar totalmente o que era a consciência limitada.
Portanto, vocês não podem permanecer limitados e ir para o Ilimitado.

Então eu vejo daqui que vão me dizer: «mas eu talvez não seja limitado, mas estou sempre no Ilimitado».
Mas isso vem.



Há quem tenha necessidade de fazer desaparecer muitas coisas, e outros não.
É preciso efetivamente diferenciar o que é do domínio da Consciência Unificada que vem induzir essas

transformações na consciência dissociada da ação da personalidade que, ela mesma, diz «ah bah, eu não
quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso».

Não é de modo algum o mesmo processo.
O primeiro processo é o Abandono à Luz, o segundo, é a ‘vontade’ da personalidade.

Mas quando, como você diz, cara amiga, você apresenta as coisas assim (você não consegue mais fazer as
coisas da vida corrente), não é você que decide não mais fazer o desjejum, não é?

Portanto, está muito bem.
E um dia vocês irão se aperceber que esse mundo não existe mais e que ele jamais existiu.

***

Questão: onde está a aproximação da Federação Galáctica da Luz com relação a nós?

As três primeiras ondas, que haviam sido anunciadas por MIGUEL, ocorreram.
A etapa final é o momento em que vocês vão ver o conjunto do seu céu (eu não digo sobre uma cidade ou

sobre outra cidade, mas o conjunto do céu) forrado de Embarcações.
Mas isso é o final, não é?

A aproximação da Confederação Intergaláctica foi permitir, se quiserem, a interpenetração da Luz nesse
mundo.

Foi algo que foi preparado, vocês sabem, há muitíssimo tempo.
O retorno da Luz havia sido antecipado pelos Elohim desde o início da falsificação.

Mas a etapa atual, como dizer..., na sua fase final, está em obras há quase trinta anos, desde 1984, com
efusões e descidas gradativas, primeiro do Espírito Santo, em seguida, da Irradiação Ultravioleta e, em

seguida, da Irradiação da FONTE.
Portanto, isso persiste há quase uma geração, esse trabalho de infiltração, de desvendamento e

de explosão da Luz.
Vocês estão exatamente na reta final, não é?, e disso, vocês sabem.

***

Questão: na sua Dimensão, como vocês percebem A FONTE?

A FONTE é a Luz e é a Unidade.
Tudo é a FONTE.

A diferença, cara amiga, entre você e eu, é que eu sei e vivo isso, e você, você vive parcialmente e por
momentos e não inteiramente.

A FONTE é tudo.
Eu vou tomar um exemplo que é muito simples: a maior parte das leis físicas (que eu chamei de leis de

ação/reação) da matriz são leis reais que funcionam.
A prova, quando vocês deixam cair uma maçã, ela cai, não é?

Portanto, as forças gravitacionais eletromagnéticas são forças que foram fechadas,recurvadas, no nível do
espaço-tempo.

Vocês, vocês veem a luz, não é? Vocês veem o Sol e vocês dizem que o dia se levanta e a noite chega
quando a noite chega.

Mas, para nós, como foi dito, vocês estão na sombra, porque não há Luz.
A Luz não é o que vocês veem com os seus olhos.

A Luz não é unicamente a Luz do Sol, é o melhor reflexo, digamos.
Portanto, nos Mundos Unificados, nós somos A FONTE e não há separação.

Como eu disse: ‘tudo é Um’, mas esta noção de Unidade de serem todos Unitários e Um não é uma invenção
da imaginação, nem um conceito.

É uma Vibração.
Lá onde estou eu digo: «eu me comunico com MARIA» e instantaneamente nós nos encontramos, seja junto

comigo ou junto com ela, não é?
Mas, junto comigo e junto com ela não quer, em princípio, nada dizer.

Ainda que nós estejamos em estruturas de densidade diferente, não há separação de densidade.
Portanto, eu posso estar simultaneamente na minha Embarcação e na Embarcação de MARIA.

Eu posso estar, simultaneamente, conversando com meus outros Vovôs (ndr: os outros Melquizedeques) e, ao



mesmo tempo, estar em um outro Universo.
Não há mais separação.

Então, obviamente, para um ser separado é muito difícil.
O melhor exemplo que eu posso tomar, quando eu volto nessas leis, é que as leis da física aplicam-se à matriz

falsificada.
Mas negligenciou-se todo o resto e considera-se que o resto é o vazio.

Mas o vazio são vocês.
Vocês estão totalmente invertidos.

São vocês que estão no vazio e nós, nós estamos no pleno.
Mas vocês não têm consciência de que vocês são vazios.

De fato, esse corpo é um vestuário.
É também um Templo no qual vocês devem atualizar a Dimensão de Eternidade, mas é o único papel.

Vocês não são o vestuário, vocês são o que há no vestuário.
Mas isso lhes foi muito escondido, muito encoberto e muito abafado e submetido a crenças débeis, às quais

nós todos aderimos, é claro.
Portanto, falar-lhes, em palavras, da FONTE, parece-me bem difícil, porque é um ‘estado Vibratório’ em que
vocês são ao mesmo tempo o grão de areia, mas, ao mesmo tempo, o conjunto das Criações, em todas as

Dimensões.
Tudo está interconectado e interligado.

É o princípio do Ilimitado e da Graça.

***

Questão: poderia nos falar dos Crânios de Cristal?

O que você quer saber, cara amiga?
Isso poderia ser muito longo.

Os Crânios de Cristal são matrizes memoriais.
Lembrem-se do que eu dizia.

Matrizes cristalinas, ou seja, as bases de cristais, que serviram há 20 milhões de anos para elaborar os cristais
da Terra de superfície, vinham de matrizes cristalinas, primeiro da Intraterra que está conectada com Sirius.

Os Geneticistas de Sirius trouxeram essas matrizes cristalinas nas quais são desenvolvidas todas as estruturas
Vibratórias de matrizes em estrutura de carbono.

Os Crânios de Cristal estão ligados ao último sacrifício dos doze últimos Elohim que vieram criar a
Atlântida.

Durante o sacrifício da sua multidimensionalidade, eles se densificaram, como Elohim, em um corpo de carne,
sem passarem pela encarnação, passando por um processo de síntese de um corpo de carbono e de silício.

Eles, portanto, desceram as Vibrações deles até conduzirem a Energia Metatrônica da Jerusalém Celeste para
criar a Atlântida, e eles se sacrificaram.

Quando eles viveram a primeira morte, como não eram procedentes desse mundo, permaneceram,
simplesmente, os doze Crânios de Cristal dos doze Elohim.
Eles são, portanto, portadores da Memória dos Universos.

Eles são, portanto, portadores da Unidade, em um estágio Vibratório que é bem além do que vocês chamam,
por exemplo, de Cristais Fonte.

Eles são codificações memoriais, memoriais não da história desta Terra, mas da história da Unidade.
Portanto, é bem além desta matriz.

Do mesmo modo que, no momento da sua vinda, esses Elohim que densificaram esse corpo e manifestaram
um corpo de carbono, trouxeram de Altair o Cristal Azul, aquele mesmo que foi despertado desde o final de

setembro e nas primeiras semanas do seu mês de outubro de 2010, pelo trabalho
na Merkabah Interdimensional Coletiva da Terra.

Portanto, os Crânios de Cristal são, de algum modo, a fossilização memorial dos doze Elohim do último ciclo.

***

Questão: por que é difícil de me desprender de atividades de acompanhamento dos outros?

Então, aí, caro amigo, no que lhe diz respeito, como de maneira geral, é terrivelmente simples.
A ‘vontade de bem’, o acompanhamento, querer ajudar e servir ao outro, o que é muito louvável, isso pertence à

matriz, em uma relação de dependência, porque é uma relação de dependência e não de independência.



É a famosa tríade.
Quer dizer que há o salvador e o salvador vem salvar as vítimas.
O que acontece quando o salvador decide não mais ser salvador?

A vítima vai chamar o seu salvador de algoz.
É perfeitamente normal.

A partir do momento em que você quiser se liberar de um esquema de funcionamento, não se esqueça de que
esse esquema de funcionamento induziu relações de dependências, quer você queira ou não, é assim.

O salvador vai se tornar, efetivamente, o carrasco, porque ele não vem mais salvar a vítima.
Portanto, uma vítima que não é mais salva pelo seu salvador, ela vai chamá-lo um algoz.

E você é efetivamente um carrasco.
Simplesmente porque você tem funcionado em uma matriz.

Ora, não passamos de uma matriz à qual aderimos, para a Luz mais pura (ao que denominam os hindus, Sat
Chit Ananda), de um dia para o outro.

Há certo tempo para descristalizar todas essas conexões, todos esses laços de dependência, de escravidão,
de poder sobre o outro e sobre o que terminou.
A ‘vontade de bem’ não é a Vontade da Luz.

É, infelizmente, o que muitos ensinamentos espirituais falsificados tentaram fazê-los engolir.
A ‘vontade de bem’ não é a Luz.

Quando se está na Unidade, não se tem qualquer vontade, nem de bem, nem de mal.
Estamos na Unidade e irradiamos a Unidade.

E aí, veiculamos Sat Chit Ananda.
E, no que foi denominado Sat Chit Ananda, a Morada da Paz Suprema, a Felicidade Suprema, obviamente,
não há qualquer tomada para que o outro venha lhes arranjar sarna pra se coçar [ndt: tradução livre de «vous

chercher des poux» – procurar piolhos].
Vocês estão completamente serenos, por que vocês irradiam a Luz e o Amor e não qualquer vontade.

Toda a diferença está aí.

***

Questão: como viver da melhor forma possível o que acontece nesse momento?

Tudo depende do ponto de vista: lagarta ou borboleta?
Cabe a vocês escolherem.

E tudo, na sua vida, doravante, que resta nesta matriz, vai poder se definir, sempre, segundo essas duas
coisas.

A primeira: «quando eu vivo um evento, eu sou a lagarta ou eu sou a borboleta? Eu estou na ação/reação ou eu
estou na Graça?».

E, em segundo lugar: «a quem eu sirvo? Eu sirvo a mim mesmo ou eu sirvo a CRISTO MIGUEL ou CRISTO
Luz?».

Tudo se resume a isso.
O resto é divertimento.

***

Aí está, caros amigos.
Então, eu vou lhes transmitir todo o meu Amor.

Todo o meu Amor os acompanhe e eu vou transmitir, é claro, todas as minhas Bênçãos e todo o Amor que
tenho por vocês por viverem o que vocês vivem atualmente, porque é maravilhoso.

Aí está o que eu tinha para lhes dizer e lembrem-se de que tudo é Amor, tudo é Um e de que não é preciso
perder a cabeça, não é?, mas abrir o Coração.
E eu lhes digo certamente até muito em breve.

Até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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 Eu sou Uriel, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos de Um, recebam Graça.
Nós iremos, juntos, e vocês e eu, após ter dado alguns elementos pela palavra, entrar, pela potência do Verbo,

na Presença a vocês mesmos.
Nós demonstraremos, juntos, que além dos sons da linguagem e graças à Vibração do Coração, nós podemos

nos reencontrar, no sentido da Luz Vibral, através das palavras.
A linguagem torna-se então o Verbo.

No início era o Verbo.
O Verbo é Vibração.

O Verbo é procedente do que foi denominado, bem além desse sistema solar, a ‘linguagem Vibral’: o idioma
silabário, genuíno e original, chamando para a Vibração de um som e de uma frequência, presentes no

conjunto dos Multiversos.
O princípio de falsificação voltou-se à origem das coisas e à origem das palavras.

***

O Arcanjo Metatron desvendou, revelou e fusionou, neste sistema solar, as 5 frequências primordiais: OD-ER-
IM-IS-AL.

A linguagem guarda, nela, os traços dessa linguagem original.
Alguns idiomas estão mais próximos da Essência da Vibração do que outros.

Alguns alfabetos, denominados, em seu mundo ‘alfabetos sagrados’, são portadores desta Vibração (que a
origem se perde no que vocês denominariam ‘a noite dos tempos), em ressonância direta com o silabário

genuíno, original e originário.
Além dos alfabetos sagrados, existe um idioma que conserva, nele, por sua estrutura e por sua pronúncia, a

capacidade de ressonar e de evocar o idioma Vibral original.
Esta língua é a francesa, por oposição a um idioma mais difundido sobre sua Terra (não confundir com os

povos que a falam), falsificado ao máximo para atender à inversão total da Luz, esta língua é a inglesa.

URIEL – 12 de março de 2011
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***

Assim, bem amados Filhos de Um, nós iremos, juntos, penetrar esta língua francesa, bem além da linguagem.
Nós iremos penetrar o ‘arquétipo’ do Verbo, através de palavras e de Vibrações que eu vou emitir e que juntos

nós vamos Vibrar, a fim de fazê-los Vibrar em meio ao Verbo criador.
Presença.

Presença e Sentido.
O Sentido não são os sentidos, no plural.

O Sentido é a Essência, no singular e na singularidade.
O Sentido é Vibração porque ele dá o sentido e a destinação da propagação da Vibração.

O Sentido porta a Essência, no singular.
Presença.

Sua Presença é a Essência de seu Sentido.

***

Presença.
Vibração.
Pulsação.
Presença.

Doação e Vibração.
Sentido além dos sentidos.

Sentido e Percepção da Fonte Una.
Confiança e orientação.

Confiança que é Liberdade e não ligação.
Conexão, liberação.

Doação de Si.
Doação que é OD.

OD é fundação, apoio e base do despertar do Sentido, além dos sentidos.
Presença.

Espírito de Fogo.
Liberdade reencontrando o Éter, além da fundação.

O ar é a Vibração do Éter.
Éter e Centro.

Centro e Sentido de doação, permitindo a vida da Consciência Una.
Confiança no mistério.

Rito de passagem, elevando, além da manifestação, pela elevação do Sentido e da Essência, no singular.
Lugar de passagem abrindo no Verbo.

Verbo criador, oriundo da Criadora IS-IS, separando ela mesma: espelho, Essência.
Criadora IS permitindo reconectar e religar, na liberdade da Vibração, AL, Alfa e Ômega, OD, Ômega, fundação

YOD mostrando a via e o Sentido da confiança.
AL, elevado, finalizando.

Acordar e despertar, além do Mistério, além da manifestação.
Presença Unificada e unificante.

O essencial é então revelado, desvendado e invertido.

***

Vibração.
A Unidade, re-unida.

A Unidade.
Vibração, Alfa e Ômega, AL-OD, IM-IS, cruzando o ER, dando Vibração, Unidade e Unitária.

Pela graça do Éter, nome místico do Amor.
Atração e Ressonância.

Éter sem fim e sem início.



Éter sem fim e sem início.
Além dos sentidos, no plural, ER religando o Sentido da sua Presença.

***

Filhos do Único porque Únicos vocês mesmos, em meio ao conjunto dos Uns, onde tudo é Um, onde tudo é
Unificada.

Livres na Liberdade.
Verbo.

ER fecundando o OD, despertando e revelando o sentido do sagrado, despertando o sacro, elevando o Fogo
da Terra, reconectando o Fogo do Éter.

Doação e Abandono.
Unidade e Unificados, revelando Presença, Luz, Unidade.

Passagem transformadora.
Passagem reveladora.
Passagem nascimento.

Nascimento no sentido do essencial.
Vibração.

Doação e Presença.
Unidade.

Silêncio das palavras, despertar da Vibração.
Silêncio permitindo nascimento do som, da Vibração.

***

Acolhamos, no silêncio e na Unidade: Presença a Si, Presença do Um, Presença da Fonte, Una e indefectível.
Alegria.

Retorno e Reversão.
Vibração.
Unidade.

Silêncio das palavras.
Silêncio do que mente ao AL, do mental, a fim de que AL revele a língua dos sons, em meio à Presença.

Acolhimento, agora, juntos, unidos e unificados.
Doação, de vocês a mim e de mim a vocês, no mesmo Sentido.

Presença.
Vibração.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Espaço sagrado do Coração: Templo do interior, único espaço infinito, único espaço Unido e Unificante.
Em conjunto, acolhamos, Presença e Luz branca.

*
... Efusão Vibratória …

*

Comunhão.
*

... Efusão Vibratória …
*

Éter comum, doando o éter-Unidade ou Éter-nidade.
Comunhão.

*
... Efusão Vibratória …

*



Em sua Presença, aqui e agora, IS e IM, Hic e Nunc, por Atenção e Intenção, na retidão da Ética e da
Integridade, revela-se o Éter-Unidade, Unidade do Amor.

Vibração.
*

... Efusão Vibratória …
*

Filhos do Um, unidos em conjunto, no Éter da Vibração, comunguemos.
*

... Efusão Vibratória …
*

Bem Amados Filhos do Único, eu sou o Arcanjo Uriel.
Nós somos Um, no Éter-Unidade.

Eu estou em vocês e eu sou vocês.
Vocês estão em mim, como eu estou em vocês.

A hora da Luz, a hora do Sopro do Espírito chegou.
O Evangelho que eu ditei é, hoje, vindo.

Bem-vindo em seu Éter-Unidade.
Uriel não lhes diz até breve, mas para sempre, na Graça do Um.

Saudações.
Em Amor e pelo Amor.

************
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Eu sou Hildegarda de Bingen e eu lhes apresento minhas homenagens, Irmãos e Irmãs, aqui e em outros
locais.

Muitos de vocês, sem conhecer quem eu era, puderam talvez ler o que eu recebi em minha vida, desta vida,
isso a fim de levá-los, hoje, sobre uma compreensão e uma vivência.

Eu já tive a oportunidade de me expressar com relação ao conjunto de conhecimentos que eu recebi, naquele
momento.

Esses conhecimentos não foram jamais (bem que isso foi extremamente interessante para mim) oriundos de
um estudo mas, bem mais, de uma comunicação Interior e, portanto, o que eu denominaria um ‘conhecimento

Interior’.
Obviamente, àquela época, não me foi jamais permitido e tolerado, mesmo na ordem na qual eu evoluía, falar

de outra coisa senão de Cristo.
O conhecimento, que eu recebi então, é denominado um Conhecimento Interior, intuitivo, direto, do Coração.

O Conhecimento de que eu lhes falo é procedente de um ‘movimento’ da Consciência, da energia, voltada para
o Interior.

O conjunto do que eu retranscrevi então era, de certo modo, uma forma de comunicação direta à fonte da
Consciência.

Isso se tornou possível, além da minha história pessoal, pela possibilidade, justamente, de nada buscar no
exterior de mim mesma, mas sim de buscar no Interior de mim mesma.

Esta fonte de Conhecimento, o conjunto dos humanos, sem exceção, a tem nele, partindo do princípio de que
este Conhecimento, absoluto e total, do conjunto de leis, desta própria Matriz, está presente em Si.

***

Convém, hoje, colocar e apreciar, por seu justo valor, uma palavra que é a palavra busca.

HILDEGARDA DE BINGEN – 13 de março de 2011
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A busca é um elemento que apreende muito rápido a atividade intelectual, como uma forma de ‘projeção
exterior’ de algo que não estaria no Interior, mas que se experimentaria, unicamente, pelos escritos, pelas

reflexões levadas ao exterior de si.
O conjunto das minhas Irmãs Estrelas tem, hoje e desde alguns dias, levado a se debruçarem no Interior.

A busca possui então dois aspectos: uma busca que se faz no exterior e uma busca que se faz no Interior.
De fato, a busca Interior não é uma busca porque a busca sempre evoca um ‘movimento’, ao passo que,

justamente, o conhecimento Interior é a ‘parada do movimento’, para o aparecimento de outro estado de Ser.
Este outro ‘estado de Ser’, alguns têm buscado para explicar os fundamentos na história humana, outros têm
simplesmente descrito sua experiência, outros enfim, como eu, temos captado, em meio a este outro estado

de Ser, uma forma de comunicação, uma forma de sapiência, bem diferente do conhecimento exterior.
Algumas das minhas Irmãs falaram-lhes de Profundez, de Clareza, de Unidade.

***

Agora, sempre foi anunciado a esta humanidade que o essencial era invisível aos olhos, que o essencial era
invisível à personalidade e que tudo, absolutamente tudo, encontrava-se dentro de Si.

Isso é a estrita Verdade.
Vocês não podem revelar e desvendar nada que não esteja já presente, nada que não seja exterior a vocês

mesmo.
Aceder a este estado e a este espaço de Ser apenas pode acontecer quando há uma aceitação ‘prévia’ dessa
constatação, de que tudo está dentro, de que tudo está no Interior e de que o exterior representa apenas um

aspecto separado, projetado, diferenciado e distanciado de nós mesmos.
Alguns seres, bem antes de mim, disseram: “o que está dentro é como o que está fora, o que está em cima é

como o que está embaixo”.
O problema é que o ‘fora’ e o ‘embaixo’ jamais mostram a verdade e nunca se deixam revelar, mesmo se a

projeção exterior obedecer a leis totalmente calculáveis.
Essas leis múltiplas, inumeráveis, hoje, é claro, vocês as conhecem mais do que o que eu conheci na minha

vida.

***

A problemática principal tem algo de muito simples.
É que o conjunto da consciência humana coletiva, quando certas palavras são empregadas, essas palavras

fazem ressoar uma vivência própria de cada pessoa, mas, também, inscrita em uma forma de ‘bolsa coletiva’,
de memória coletiva.

Portanto, cada palavra, qualquer que seja o idioma (mesmo nas línguas mais antigas) cada palavra é ‘portadora’
de uma vivência e essa vivência é, ela, estritamente limitada ao que é perceptível em meio ao espaço onde

evolui a consciência.
A dificuldade é, que em meio a palavras muito simples, como ‘amor’, como ‘luz’, como ‘bem’, ou como ‘mal’, ou

como ‘ódio’, ou como ‘sombra’, são definidas apenas por pares e por oposições.
A definição, e o que é veiculado por uma palavra, é então tributo da experiência conjunta, veiculada

pela crença, no sentido mais amplo.
Assim, a luz pode ser assimilada ao que é visto porque, na sombra, nada pode ser visto.

Igualmente, o amor, mesmo se a ele tiver ali aderido (como vocês têm feito nesta época) alguns epítetos ou
qualificativos, não é, de todo, senão limitado aí, ainda uma vez, pelo conjunto de crenças recíprocas e

de significados comuns atribuídos a essa palavra.
Assim, o simples fato de pronunciar a palavra ‘amor’ vai induzir, na consciência do ser, nas células, na fisiologia,

certo número de elementos, oriundos então de crenças recíprocas e de experiências mútuas, jamais
permitindo se aproximar do ‘absoluto’, isto é, do que está além da projeção, da aparência e das crenças.

***

Neste canal, como em outros, uma série de expressões foi encontrada a fim de suplantar esse déficit de
significados, esse déficit do absoluto.

Por exemplo, a luz se torna a ‘Luz Vibral’, para bem diferenciá-la da luz do dia que é vista pelos olhos, da luz do
sol que é captada pela pele (e às vezes pelos sentidos, mas que é uma luz projetada) e, portanto, jamais dando

acesso ao absoluto.
Assim então, o qualificativo de Vibral deixou entender que era possível viver uma Luz que seria então ‘não

visível’, no sentido comum, ‘não perceptível’, no sentido comum, mas que o qualificativo seria Vibração: Luz
Vibral.

O Amor mesmo em sua linguagem corrente, para diferenciá-lo do amor clássico, do sentido comum, foi



denominado, por exemplo, ‘amor incondicional’, significando, assim, que o amor, por definição, é condicional.
Outras palavras foram (e outras expressões foram empregadas), para qualificar este Amor sem ali colocar a

condição de ser ‘incondicional’, por exemplo: Fluidez, Unidade, Graça, Atração e Ressonância.
O Conhecimento participa do mesmo processo.

***

Muitas vezes o humano confunde o conhecimento aprendido com o verdadeiro Conhecimento, negligenciando,
assim, a própria etimologia e a raiz do sentido primordial da palavra.

Aí também se encontra uma ‘armadilha’, é que a raiz, tal como é admitida, jamais reenvia à origem primordial,
real, da palavra.

Assim, portanto, as palavras se tornam então portadoras de uma Vibração, de um sentido, de uma crença, bem
diferentes do seu sentido dito primeiro.
Desse modo, falar de luz não é a Luz.

A Luz Vibral não é a luz do dia, mas é uma Luz que não pertence a este mundo, então invisível aos olhos deste
mundo.

Remontando, por exemplo, às palavras comuns e frequentemente ultilizadas, nos séculos passados e
presente, se nós tomarmos, por exemplo, a palavra ‘religião’, a origem latina envia-os a ‘religare’, ou seja, a

capacidade para religar: a religião, então, conecta o homem com alguma coisa.
Isto, no sentido que dá para ver, e para saber, e para compreender, ocultando, assim, a Vibração da palavra

anterior à religare e do latim, que é ‘religio’, não tendo mais nada a ver com o latim, não tendo mais nada a ver
com o sentido de religar, mas cuja raiz, oriunda do silabário original, do sumério, quer dizer simplesmente

‘agrupamento'.

Assim, passamos de um sentido adotado da religião e de ser ‘religado’, a uma noção, muito mais banal, que os
reenvia preferencialmente a uma noção bem longe do sagrado e bem longe de uma dependência qualquer.
Todas as palavras, sem exceção, foram construídas dessa maneira por que aqueles que criaram (se tanto é

que se pode falar de criação) uma linguagem, nesta Matriz, conhecem, bem mais do que o humano, a
capacidade para Vibração das palavras, conectando-os, além do sentido comum e além da crença, com a

origem Vibral, significando, frequentemente, exatamente o inverso do que acredita o ser humano.

***

É preciso então suplantar as palavras.
Ora, o conhecimento exterior é baseado nas palavras que são lidas e aprendidas.

Elas se apoiam então, hoje ainda mais do que na minha época, unicamente em uma crença e na validação de
uma crença, aplicável e reprodutível, eu lhes garanto, nesse mundo, mas não em outros lugares.

Obviamente, o ser humano, evoluindo nesse mundo, encontra isso plenamente suficiente para explicar a
realidade, para agir sobre a realidade e modificar esta realidade.

A grande diferença é que o sentido primordial, o sentido Vibral, é bem diferente desse que foi implantado
pela educação, pela observação, pela ciência e mesmo pela religião.
Eu lhes falo disso porque é algo que eu tomei consciência muito jovem.

Vocês irão reparar, aliás, que a maioria dos seres que vivenciaram estados, ditos ‘místicos’ ou Unitários (para
adotar a linguagem de hoje) estava sempre questionando o próprio sentido da Consciência.

Eu não fui exceção à regra.

***

Eu expliquei, em uma de minhas primeiras vindas neste canal, o que aconteceu no momento em que eu
alcancei o verdadeiro Conhecimento.

Conhecimento que, eu lhes recordo, pode ser decomposto em ‘co’ e ‘nascimento’, isto é, ‘nascer com’.
Mas a palavra ‘nascimento’, nela mesma, eu lembro a vocês, em sumério, quer dizer a ‘negação da Essência’.

Portanto, nascer, neste mundo, é tornar-se a própria negação do que se é.
Paradoxo.

E tudo os remete, inexoravelmente (mas minha proposta não está aí) tudo irá remetê-los, inexoravelmente, a
esta noção paradoxal.

Eu poderia multiplicar os exemplos ao infinito sobre as palavras extremamente correntes.
O objetivo é, simplesmente, levá-los a um grande ponto de interrogação, eu não diria a uma angústia

existencial, mas, bem mais, ao próprio sentido da experiência da vida humana, voltada então para um exterior,
considerada a única realidade.



***

Então, é claro, durante a busca dita espiritual o ser humano vai aplicar os mesmos preceitos, permitindo-lhe
apreender o seu ambiente, para a sua busca dita espiritual.

Mas esta busca é um ‘movimento’.
Como eu expressei, durante a minha primeira vinda neste canal (*), a descoberta da verdade é um ‘não

movimento’ e, portanto, uma ‘não busca’, mas sim uma interrupção de tudo o que é exterior.
Então, obviamente, de acordo com os séculos, isso pode se denominar contemplação, misticismo, prece,

meditação.
Ainda é preciso que esta contemplação, esta busca, este misticismo, esta prece, esta meditação tenha apenas
o objetivo de ‘parar’ o movimento de busca, mas, de preferência, de algum modo, (como lhes disseram seres
que vivenciaram o despertar, particularmente durante esse último século que passou) a suspensão e a parada

do tempo.
A saída do tempo permite encontrar a Verdade e esta Verdade é conhecimento.

***

Assim, portanto, é preciso, antes de qualquer coisa, ‘integrar’ esse paradigma que é, enfim (e como, aliás, lhes
disseram muitos sábios ou despertos) que não há nada a buscar porque tudo já está aí.

E isso sim.
Mas o problema é que o ser humano abre os olhos e não vê nada.

Certamente, não há nada para ver.
Como as primeiras camadas que são tocadas nos espaços, ditos Interiores, são as camadas das crenças, as
camadas do inconsciente coletivo (denominadas também ‘astral’ com suas diferentes tonalidades que vocês

qualificam de boas ou de más), mas essas são apenas ainda camadas em movimento.
A projeção, a exteriorização, a vida nesse mundo é uma ‘projeção’.

E então encontrar outro mundo necessita da parada de toda projeção e de todo movimento.
Há um mecanismo, além da consciência humana, presente em todas as consciências, e é aí aonde eu desejo
chegar, e em particular na consciência de Gaïa, Urântia, a Terra (ou Teras ou Uras, segundo as suas diferentes

denominações).

***

Os mecanismos da consciência, passando de um estado a outro, acompanham-se, sempre e
sistematicamente, de uma noção de ‘reversão’.

Quem diz reversão, diz parada de movimento para partir de novo em um sentido diferente.
A Terra, como vocês sabem, nesta época, muda de direção.

Ela gira ao redor do sol com algumas características precisas.
A passagem da consciência do mundo exterior para o mundo Interior, para a humanidade, agora, na sua

totalidade (já que é exatamente disso que se trata nesse momento), passa, aí também, por uma parada de
movimento e por uma reversão, e por um movimento partindo em outro sentido, como já lhes foi assinalado por

vários profetas.
O sol irá nascer do lado oposto ao que ele nasce hoje.

 Lembrem-se também de São João: as estrelas não estarão mais nos mesmos lugares no céu.
É esta época que vocês vivem.

Se a aparência e o exterior mudam, isso reflete, inexoravelmente, uma mudança Interior.
Essa ‘mudança Interior’ é aquela que vocês vivem também na sua própria consciência.

Esta mesma que, hoje, segundo o seu caminho, irão colocá-los frente ao que eu denominaria questionamentos
e interrogações ‘novos’.

Há, de fato, uma perda de sentido e de referência que é indispensável para passar de um estado a outro.

***

O que acontece nos mundos Unificados é que a passagem de um estado a outro, de um lugar a outro, ocorre
segundo as ‘leis da Unidade’, ou seja, com Fluidez, Graça e facilidade.

O mundo da Dualidade, este em todo caso, é um mundo de oposições, de ação/ reação, de ‘atrito’, se vocês
preferirem, para empregar um termo físico.



A passagem do estado exterior para o estado Interior, da Dualidade para a Unidade, é precedida, obviamente,
por atritos, atritos cada vez mais importantes em meio à consciência do humano.

Isso, muitos seres humanos vivenciaram no final do ano passado: rituais de Passagem, de Abertura.
Hoje, é a Terra que vive isso, com mecanismos de atrito, de aquecimento, como vocês observam, em vocês,

aliás, como no exterior de vocês.
Há mesmo os Arcanjos cuja função é assistir, de algum modo, para efetuar essa Reversão nas melhores

condições.
A grande vantagem é que a consciência humana, se ela ainda desejar, tem ainda a possibilidade de viver essa
Reversão, nela, antes que a consciência da Terra e a própria Terra a viva, a fim de limitar as forças de atrito e

de oposição.
Esse caminho, que vários seres humanos começaram a seguir (para os mais antigos, para os primeiros, desde

1984), vai crescendo.
Um número de calendários, aliás, antigos, explicam isso perfeitamente.

Vocês entram, desde o início deste mês de março, em um mecanismo de ‘aceleração’, não linear, mas
logarítmico, exponencial, de qualquer forma, se vocês preferirem, mas bem mais intenso.

Portanto, as faculdades de adaptação a esta aceleração serão em função das capacidades de cada humano
para deixar o movimento ocorrer sem resistir.

Isso participa, inegavelmente, do que o Arcanjo Anael chamou de Abandono à Luz.
Mas, hoje, eu diria que é principalmente um Abandono à transformação, ainda por cima.

Mas a transformação é procedente da Luz.

***

Assim, dentro das circunstâncias da vida de vocês (que elas lhes sejam pessoais, próximas ou que elas sejam
planetárias como é o caso atualmente), das suas capacidades para Fluidez, das suas capacidades para ir ao

sentido do movimento que, eu os lembro, é uma Reversão, resultará a sua facilidade para viver essa mudança.
Nunca é muito tarde para começar.

A Graça é acessível a todos.
Não há qualquer condição de idade, de saúde, de karma, de conhecimento exterior, que possa se opor a isso.

Vocês são então convidados, hoje, a ir ao sentido do ‘movimento’.
Esse movimento que precede, acelerando-se assim, a última Reversão.

De fato esta aceleração do movimento, em um sentido, é uma parada do outro sentido, de outro ‘ponto de
vista’.

Dessa forma, a consciência humana encontra-se confrontada, não mais às suas próprias oposições, às suas
próprias Sombras, mas a uma ‘mudança’ à qual ela está submetida.

Quer tivesse consciência, conhecimento ou não.
É nesta última etapa da Terra que o humano tem a capacidade e a chance finais para poder seguir esse

movimento, mas, para isso, é preciso aceitar o movimento, para isso, é preciso não entrar, aí tampouco, em
oposição ao que reclama o movimento da Terra, onde quer que vocês estejam.

Há então, de algum modo, uma ‘conexão’ a restabelecer.
Esta conexão, este alinhamento é o que vocês vivem para aqueles de vocês que vivem as Vibrações.

É também o que expressou a minha Irmã NO EYES ou ainda SNOW, com relação à sua capacidade para estar
vivo, para estar plenamente vivo.

Este ato de estar ‘plenamente vivo’ não é algo em função de uma idade, de um estado de saúde ou de crença,
mas, bem mais, de um impulso da alma e do Espírito para se manifestar de uma forma ou de outra.

Mais do que nunca, a consciência humana é levada a acompanhar o movimento.
Para alguns de vocês isso pode representar um desafio, uma abnegação nova, uma confiança total no

movimento.
Frente a esse movimento, é claro, uma série de medos, inerentes, pode aparecer.

Como o medo do desconhecido, medo de mudança ou medo da morte.
Esta etapa aí, a consciência humana individual e coletiva passará necessariamente por esse ‘choque’ (como foi

denominado por Sri Aurobindo), “choque da humanidade”.
E é agora.

***

É um momento em que o que pertence a projeções exteriores será ameaçado, induzindo então reações,
oposições, temores, medos que serão, obviamente (como lhes disse o bem amado João), superados,

integrados, a fim de viver a aquiescência, a aceitação do movimento e da Reversão.



Existem exercícios muito simples para ver e apreciar, de algum modo, as suas capacidade para aceitar o
movimento.

Simplesmente, imaginando (e o mental é muito bom para isso), por exemplo, que vocês perdem casa, mulher,
marido, filho, situação, chaves de automóvel (qualquer coisa que lhes era útil em sua projeção exterior), e

apreciar a projeção do mental nessas reações emocionais que ela vai induzir.
E isso é apenas uma projeção.

Isso já irá lhes permitir antecipar o que acontecerá no nível coletivo.
Em suma, como lhes dizem os grandes neófitos, vocês estão prontos a perder tudo para ganhar tudo?

Vocês estão prontos a morrer para viver?
Vocês estão prontos, de alguma forma, para ter confiança na Vibração que os anima, para a maioria de

vocês que me escuta e que me lê?
Vocês estão prontos para confiar na vida?

Porque é bem disso que se trata.
Não a sua vida, oriunda das crenças, das suas próprias projeções (e das nossas quando nós éramos vivos

nesse mundo), mas na ‘vida eterna’, ilimitada.
É ainda tempo eu penso, se vocês permanecem ainda nas atividades mentais, de se colocarem essas

questões.
Lembrem-se de que são apenas ‘projeções mentais’.

Mas essas simples projeções, para alguns de vocês, poderão desencadear reações violentas, corporais,
fisiológicas, emocionais, psicológicas.

Isso lhes dará uma ideia do que vocês terão que viver, em que, o dado momento, real e não mais projetado,
chegará nesta projeção de mundo.

***

Lembrem-se de que vocês não poderão superar o medo combatendo-o.
E isso, o bem amado Sri Aurobindo lhes expressou perfeitamente analisando as etapas sucessivas que vivem
a consciência humana, individual e coletiva, frente ao que eu denominaria um ‘mecanismo geral de adaptação’

necessário.
A diferença entre os mundos Unificados e o mundo da Dualidade é que, nos mundos Unificados, quando nós
passamos de uma Dimensão a outra, jamais há, não só, interrupção, mas nós sabemos, muito precisamente,

aonde nós vamos, a Dimensão em que nós estamos, o universo aonde nós vamos.
Isso que está longe de ser o caso na consciência da Dualidade.

Existe, portanto, nesse nível, um ‘desafio’, e esse desafio pode ser transcendido unicamente pelo Coração,
cujo próprio reflexo, em meio a esse mundo projetado, é exatamente a Vibração vivenciada nas Coroas, nas

Lâmpadas, nos chakras, nos plexos, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem.
Há ‘marcadores’, marcadores Vibratórios, aí também, perceptíveis no nível dos sentidos: o som da alma, os

coros dos Anjos, o som do Espírito.
Há também a capacidade para experimentar a paz, a serenidade, a Alegria, independentemente de toda

circunstância Interior ou exterior.
Não se trata então de um estado de humor, mas, sim, de um ‘estado de Ser’, profundamente diferente até

mesmo do que pode ser experimentado em meio a um estado de satisfação ou de prazer, qualquer que seja a
origem.

Existem então muitos marcadores na consciência humana individual, coletiva, que, hoje, se instalam sob o
seu olhar, sob a sua consciência, sobre sua experiência, confirmando, assim, que o que acontece no Interior

acontece também no exterior.

***

Tudo isso para lhes dizer, e vocês o compreenderam, que o conjunto da humanidade encarnada está à beira
de um basculamento sem precedente que é o nascimento para a Eternidade.

Então, é claro, o mental, desde muitíssimo tempo, apreendeu-se do conceito de Amor e de Luz para
transformá-la ao seu gosto que é sempre um gosto ou um ato de apropriação, ao passo que o que vem é tudo

exceto apropriação.
A única maneira de viver, aquiescendo, aceitando, situa-se no nível do Coração, do Coração Vibratório, no

interior.
É nesse sentido que Maria os convidou, desde já duas intervenções, para ir para o ‘essencial’, para

dedicar tempo, Atenção, Intenção, energia, ao seu interior porque não haverá mais o exterior, não duvidem.
Então, é claro, aqueles que terão apenas uma existência externa, não irão saber sequer que existe uma interna,

exceto se tiverem a oportunidade de reencontrar uma Consciência humana que vive já no interior e que pode
surgir para colocar boas questões e abrir canais corretos de recepção.



***

A maioria dos elementos, permitindo-lhes viver o que é para viver, foi anunciada desde muito tempo.
Mas o que é anunciado é uma coisa.

É outra coisa vivê-lo, não é?
Ainda uma vez, a única preparação, agora mais do que nunca, é Interior e exclusivamente Interior.

Cabe a vocês, então, neste período em que o movimento exterior se acelera, aproveitar esta chance porque
efetivamente o Interior se torna acessível cada vez mais facilmente.

Assim, portanto, o que eu venho lhes dar são, simplesmente, elementos permitindo refletir com calma.
O que é que vocês buscam, realmente?

 Sabendo que estando nesse mundo, hoje, encarnados (qualquer que seja a idade, a função), é algo que vocês
escolheram, livremente.

Eu não falo da encarnação, de maneira geral, mas eu falo da circunstância específica da sua encarnação nesse
momento.

Há então, em vocês, todas as possibilidades para encarar e entrar no Interior de vocês mesmo.
Não existe qualquer obstáculo a não ser vocês mesmo e, sobretudo, não exterior.

Eis o que eu queria lhes dar sobre o próprio princípio do que está em curso na consciência humana coletiva e
individual e na consciência da Terra, e nos fatos.

É então um convite para sempre mais interioridade.
Este convite não deve ser concebido como uma busca, eu penso que vocês compreenderam isso, mas, bem

mais, como uma revelação, no ‘instante’, do seu presente.
Parar o tempo, como lhes foi descrito por vários sábios.

Irmãos e Irmãs nesta consciência encarnada, se houver, para mim, a possibilidade de seguir mais adiante nas
palavras explicando, à minha maneira, o que vocês vivem e como vivê-las, e se eu puder ali colocar outras

palavras, então eu posso tentar fazê-lo.
Se vocês tiverem tempo para dialogar.

***

Pergunta: se as palavras foram manipuladas, como então falar agora?

Bem, justamente, cale-se.
Esse silêncio é indispensável.

Não é unicamente o silêncio das palavras, é também o silêncio de tudo o que é exterior, é o mesmo silêncio.
Vocês ficariam surpresos ao constatar o efeito das palavras, mesmo as mais magníficas dentre elas, quando
elas são percebidas sob forma de ‘ondas’, do que nós percebemos do seu mundo (que era o meu, mas que,

hoje, é o seu já que vocês ali estão).
Simples palavras, portadoras de sentido intenso, de que eu falei, como Amor e Luz, têm efeitos de ondas

totalmente opostos ao que vocês creem.
Resumindo, isso significa que a solução jamais estará nas palavras, mas na Vibração, que está além das

palavras.
Eu vou tomar um exemplo que é muito simples.

Em um primeiro sentido lógico de uma palavra há, inicialmente, a sua experiência, a sua representação, a
sua compreensão.

Em um segundo momento, vem a representação, a compreensão e a experiência de uma forma de
consciência coletiva denominada ‘inconsciente coletivo’.

Em um terceiro momento, vem a Vibração falsificada, mas vocês têm a possibilidade, se vocês entrarem no
seu Coração, de se desvencilhar até mesmo do sentido primeiro e do sentido segundo das palavras a fim de
que a palavra não seja portadora da Vibração que vocês portam (ou que porta o mundo), mas que a palavra

seja portadora, unicamente, da Vibração do seu Coração e então da Essência, além do próprio sentido,
primeiro ou segundo ou falsificado.

Naquele momento, eu poderia, pela Vibração, empregar uma palavra no oposto do sentido comum, mas que
portaria e que irá portar uma Vibração totalmente ‘dissociada’ do sentido primeiro da palavra ou da Vibração da

pronunciação da palavra.
Eu poderia, por exemplo, dizer uma blasfêmia e essa blasfêmia seria dissociada do seu sentido e da sua

Vibração, mas seria, entretanto, o ‘vetor’ da Vibração do meu Coração.
É o sentido além da palavra.

É assim que se estabelece a comunicação de Coração a Coração.
Ela transcende a palavra.

Eis o sentido do meu “cale-se”.



É dissociar, de qualquer modo, o sentido primeiro, o sentido segundo e o sentido falsificado, da ‘realidade’
Vibratória que, ela, tem apenas que dar palavras, ilustradas, aliás, como um dom do Espírito Santo pelos

discípulos do Cristo.
Falar ‘em línguas’ é o melhor exemplo: o sentido não está na língua, o sentido não está no agenciamento, mas

em uma Vibração que está totalmente dissociada dos três sentidos de que eu venho falar.
É isso que vocês precisam encontrar através da fala ou das palavras.

***

Pergunta: pode-se se comunicar unicamente com a Vibração, no silêncio?

É exatamente o que é mais recomendado e recomendável a partir de hoje.
O importante não é o sentido das palavras e a Vibração da palavra, mas, efetivamente, a Vibração que é levada

do Coração, diretamente, do ser que as pronuncia.
E aquele cujo Coração está aberto, que recebe essas palavras, não busca o sentido das palavras, nem

primeiro, nem segundo, nem falsificado porque ele capta, além das palavras, a ‘essência’ diretamente do
Coração.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados, além das minhas palavras, o Amor e o Coração fazem apenas Um.
Assim, o meu Amor e o meu Coração fazem apenas Um com o seu Amor e o seu Coração.

Talvez até breve, com Amor.

************

(*) – HILDEGARD von BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*
- HILDEGARD von BINGEN (06.11.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/hildegarde-de-bingen-6-de-novembro-de.html

***

Mensagem da Amada HILDEGARD von BINGEN no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=932

13 de março de 2011
(Publicado em 16 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/hildegarde-de-bingen-6-de-novembro-de.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=932
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eis me aqui de novo entre vocês, como a cada semana durante esse mês de março.
Antes de qualquer coisa, eu gostaria de solicitar sua presença benevolente na oração, no alinhamento e no

estado de Unidade, para meu próximo encontro com vocês, dentro de uma semana, dia a dia, e hora a hora a
fim de que, durante o derramamento total da Onda Galáctica sobre a Terra, nós estejamos juntos, reunidos e
Unificados para permitir aos seus Irmãos e suas Irmãs ainda não afiliados e reunidos à sua própria Unidade,

poder realizar esse ‘salto’, esta integração.
Assim, eu vou voltar então, juntamente com a potência da Fonte, no dia 20 de março às 14 horas [10h00 da
manhã – hora de Brasília] e eu conto com sua presença, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, em

simples estado de receptividade a fim de acolher e recolher, em vocês, a maior parte possível de Luz, a fim de
aproximar-se sempre mais, de sua Dimensão Interior a mais nobre, a única verídica, a única eterna.

Porque, naquele momento, Cristo irá se erguer no Interior de vocês.

***

O retorno da Luz, que juntos, e vocês e nós, temos construído pacientemente, dia após dia, chegou.
O momento chegou de regozijarem-se.

Desconsiderem o que eu chamarei de ‘profetas da desgraça’ que irão lhes falar tudo o que pode ser negativo
na vinda da Luz, para o seu ponto de vista que é o da Sombra.

Regozijem-se.
Estejam em paz.

Vão além da aparência, mesmo se eu deixar aquela que se tem à minha direita, a pequena Teresa (ndr: Teresa
de Lisieux) [nde: Santa Teresinha do Menino Jesus], ir mais longe sobre o comportamento e as ações que

vocês têm a tomar para preparar a vinda da Luz, em totalidade, durante pouco tempo, em uma semana.
Quanto a mim, eu tenho, hoje, que pedir a vocês, principalmente, apenas para se interessar pelo seu Coração,

quaisquer que sejam suas ocupações e quaisquer que sejam suas obrigações, para encontrar o tempo,
indispensável, para viver este acolhimento.

Que isso aconteça em suas noites, se seus dias estão sobrecarregados.
Que isso aconteça segundo seus dias, se seus dias estão livres, mas eu lhes peço, enquanto Mãe, para se

conectarem ao que vocês São.

MARIA – 13 de março de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-otto7P7wzv8/UYHTxCy7YbI/AAAAAAAABhM/7YzyMcnNogs/s1600/Maria131.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


De sua qualidade e de seu estado, dependerá, não a Ascensão da Terra, mas o despertar de seus Irmãos e
de suas Irmãs ainda adormecidos.

***

A Luz vem revelar, desvendar e por fim na Ilusão.
Os tempos chegaram, nós já lhes anunciamos, já proclamamos.

É tempo, agora, para vocês, de aclamá-lo, não tanto para aqueles dentre vocês que estão ao redor de vocês e
que não querem crer nem viver o que é para viver, mas principalmente para fortalecerem-se e estabelecerem-

se, vocês mesmos, em suaVerdade e em sua Eternidade.
O Fogo do Coração se revela em majestade para muitos de vocês, no momento atual.

O trabalho, do que os Arcanjos denominaram os Novos Corpos, permitiu, efetivamente, a Redenção de se
realizar, já desde vários meses.

Hoje chega, dentro de muito poucos dias, o que é denominado a Cruz da Ressurreição.
Esta Cruz da Ressurreição, que se instala em seus céus, instala-se também em vocês.

O que significa a Ressurreição?
Ela significa, simplesmente, o despertar do que vocês são, em Verdade, emEternidade, do que vocês são

bem além das aparências desta vida, desse corpo, desses pensamentos, dessas emoções, em suma, de tudo
o que lhes parece como sua vida, hoje, mas que é apenas um aspecto bem limitado e bem efêmero em

relação à Verdade.

***

Hoje, é-lhes pedido para tomar Consciência, definitivamente.
Vão além das dúvidas, além dos medos, além dos limites, de seus limites, como dos limites desse mundo.

O desvendamento da Luz, em totalidade, durante esta Onda, vai, obviamente, acompanhar-se de certo número
de modificações que incluem aquelas que foram vivenciadas, esta semana, por sua Terra, minha Terra, a

nossa, que são apenas as premissas.
Então, sim, cantem, cantem em coro seu despertar.

Vejam apenas o essencial, vejam apenas o que existe de maneira eterna.
Não se atrasem com o que poderia ainda dar-lhes medo, com o que poderia ainda afastá-los de sua Verdade

porque vocês não são nem esses medos, nem o que os afasta.

***

Aproximem-se de vocês mesmos como nós nos aproximamos de vocês.
Alguns de vocês preparam, desde muitíssimo tempo, esses momentos.

Alguns de vocês, entre estes, não estão ainda acordados no sentido do que eles são e da realidade do que
eles são, enquanto vivendo os processos Vibratórios em certos locais de seu corpo, desse Templo.

Tudo isso vai emergir agora, vai se tornar simples, claro, evidente, gradualmente e à medida que vocês vão se
alinhar e que vocês vão aquiescer à vinda da Luz.

Esta Luz que, progressivamente, invadiu esse mundo da Sombra tanto que ele foi transformado, chega muito
em breve, portanto, ao seu apogeu.

Este ‘apogeu’ traduz (para aqueles de vocês que estão os mais próximos de seu Coração) o retorno do Fogo
do Coração, do Fogo do Espírito.

Administrem seus espaços de tempo, durante esta semana, para recolher-se, em vocês mesmos, a fim de se
ver lucidamente, a fim de se ver em Verdade.

Esta preparação é uma preparação que vocês devem conduzir em sua própria consciência, eu diria, em
particular, a fim de, justamente, sair do isolamento e dasolidão.

***

Os preparativos conduzidos pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, nesse momento mesmo, são
consideráveis.

Como vocês o sabem, o papel do sol e da Terra, no que acontece em vocês, é determinante e o será, ainda
mais, durante esta semana.

Vocês têm, em vocês, todos os elementos e todos os potenciais para realizar o despertar da totalidade do
que vocês são.



Os véus que foram rasgados, progressivamente, durante esses anos, são agora totalmente dissolvidos.
Certamente, alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que estarão confinados em sua própria Ilusão, não

chamarão isso de Luz.
Qual a importância?

Porque o que é importante é o que vocês mesmos, tendo realizado isso, serão, naquele momento, capazes de
transmitir sobre toda a Terra como qualidade de Alegria, como quantidade de Alegria, como qualidade de Amor

e como quantidade de Amor.
Manifestem a Luz, em totalidade, porque é o que vocês são.

***

A Terra vive, nesse momento mesmo, sua própria Ascensão.
Vocês ali contribuíram, grandemente, cada um segundo suas qualidades, cada um segundo suas quantidades.

Nessa Passagem, a humanidade inteira é Uma.
Além das 2 humanidades, cujos caminhos são diferentes, existe um ‘Nó’, uma Passagem, ligada à Passagem

da Cruz.
E a Cruz que eu falo não tem nada a ver com a cruz do sofrimento.

É a Cruz que sinaliza um ‘nó’ de Passagem.
Durante essa Passagem, o conjunto da humanidade, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja

seu destino, vai perceber, não poderia ser mais claro, o que ela é, Face a Face, isso foi anunciado pelo bem
amado João.

O que a humanidade adormecida chamará de ‘um fim’ é o que a humanidade desperta denominará ‘o início’,
mas é a mesma Passagem.

Essa Passagem, toda a humanidade a terá.
Ela assinala grandes momentos Interiores.

Esses grandes momentos Interiores apenas sinalizam o fim desse corpo, até então, mas assinala o fim de bom
número de Ilusões, em vocês.

Nada do que foi escondido no Interior de vocês, poderá escapar-lhes agora.
Nós contamos com seu alinhamento, suas orações, suas meditações, chamem isso como vocês querem.

Nós contamos com seu Fogo do Coração.
Nós contamos com sua elevação de suas Coroas radiantes, com sua reunificação a fim de favorecer a

‘reunificação’ da humanidade.
Esta semana, que vem a vocês, é, portanto, vocês compreenderam (o mesmo que alguns de vocês o

perceberam, Vibratoriamente e Interiormente) uma semanaimportante.
Desde 2 semanas, eu disse que o mês de março seria importante, ele também, em sua totalidade.

***

Hoje, alguns eventos galácticos, cósmicos, ligados ao seu sistema solar, mas também ao núcleo cristalino da
Terra estão em conjunção, permitindo fazer refletir a Luz Una, em alinhamento perfeito.
É o que vocês viverão também, no Interior de vocês mesmos, cada um de vocês.

Se vocês ali colocam sua consciência, sua recompensa será à altura de sua Atenção.
Quanto mais sua atenção se centrar sobre este fato, sobre este alinhamento, sobre esta Luz, mais vocês

tornar-se-ão esta Luz para os tempos a transcorrer e a chegar.
Compreendam então que não é um acaso, mas um ‘direito’.

Esse direito, desde sempre, a Fonte lhes havia prometido, havia feito o juramento a vocês.
Esse momento é agora.

Então, não deixem o que quer que seja de separado, em vocês, vir colocar véus e Sombras que não existem
em nenhuma outra parte senão nessas zonas de Sombra.

Cultivem a Luz, cultivem a Alegria, cultivem o Amor.
Qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de suasrelações, qualquer que seja o

estado de humor, mesmo, vão unicamente para este ‘apelo’ da Luz.
Aqueles de vocês, cujas Coroas radiantes estão iluminadas, perceberam perfeitamente que, desde muito

pouco tempo, o som Interior se modificou.
Lembrem-se do que lhes disseram, desde quase um ano: o som aparecerá também de maneira audível em

toda a atmosfera terrestre.
Não quer dizer que isso ocorrerá esta semana, mas vocês tornar-se-ão cada vez mais sensíveis a esse som

exterior.



***

Conforme lhes disse o Arcanjo Miguel, é tempo de se prepararem.
Esta preparação não é uma preparação exterior.
Ela não justifica qualquer medida exterior, aliás.

Onde quer que vocês estejam, será o bom lugar.
A única preparação importante é aquela de seu Coração.

Como lhes disse meu Divino Filho, para manter o Templo e a Casa limpos porque Ele vem, em majestade,
estabelecer-se em sua Morada, acompanhando a Onda Galáctica, enviada pela Fonte, através de Metatron e

dos Arcanjos, sobre esta Terra.
As últimas frequências do que foi denominado as Chaves Metatrônicas serão instaladas sobre a Terra,

permitindo o despertar total do que foi chamado de ‘Círculo de Fogo dos Anciãos’.
Essas zonas da Terra são, de algum modo, os ‘portais interdimensionais’, permitindo à Luz se estabelecer e se

prender nesta Terra.
Vocês viram as premissas esta semana, mas isso irá se instalar, de maneira quase definitiva, sobre esta Terra.

Cabe a vocês também Ancorar esta Luz e refleti-la em seus feitos, em seus gestos, em seu humor, em
suas ações também.

Mas lembrem-se de que, mesmo se a Luz se estabelece sobre esta Terra, em totalidade, ela é ainda mais
importante no Interior do que vocês são, em seu Coração, então nutram-se a fim de nutrir seu Coração e este

se despertar, em totalidade.
Eis meus Filhos, a breve mensagem que eu quis entregar-lhes antes de nosso encontro.

Como desde 7 dias, se existem em vocês questionamentos em relação ao que eu vim dizer, de maneira global
e não pessoal, então eu abro um diálogo com vocês e eu os escuto.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de nutrir o Coração?

O Coração é nutrido a partir do momento em que vocês aquiescem à Luz e em que as partículas Adamantinas,
se vertendo por diferentes locais de seu corpo (agora, não unicamente pela boca, mas também pela cabeça e

pelos pés, e pelo que é denominado baço), naquele momento, o Coração é nutrido.
Ele não é mais nutrido somente de suas próprias emoções, de seus próprios estados Interiores.

Ele não é mais nutrido somente pelo sangue ou pelo que vocês denominam o Prana, mas, diretamente, pela
Luz.

Então, sim, nutrir o Coração pela Luz é se abrir, ainda e sempre mais, ao acolhimento desta Luz de partículas
Adamantinas que vão vir, ao seu turno, atapetar o Coração.

Atapetando o Coração, essas partículas Adamantinas preparam o Coração para acolher Cristo.
A Casa fica limpa, o Templo Interior se apronta para viver o Fogo do Coração através da Coroa Radiante do

Coração, através do triângulo Sagrado do Coração, uma nova etapa será percorrida.
A nutrição do Coração não é uma vã palavra.

Obviamente, isso necessita já uma atitude Interior se aproximando da Unidade, mesmo nos afazeres, afastar-
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se do aparecer, aproximar-se da simplicidade, da Clareza, daProfundez, como minhas Irmãs e minhas
Estrelas já lhes disseram.

 Agora, nutrir o Coração pela Luz é uma realidade.
A partir do momento em que as partículas penetram em vocês, doravante, o Coração é ativado.

Isso está diretamente relacionado ao que tinha sido denominado, por alguns Anciãos, perfeitamente iniciados
nesses processos que vocês chamam de ‘energéticos’, arespiração do Coração.

É a isso que vocês são chamados doravante e que lhes é aberto.
Isto lhes foi aberto, já pela ‘Passagem’ e pela ‘Abertura da boca’ realizada pelo Arcanjo Uriel.

Isso é ainda mais possível, hoje, pela ‘reversão’ que está em curso, em vocês como sobre esse mundo.
 Eis o que é nutrir o Coração.

E nutrir o Coração não é uma visão do Espírito.
Conforme eu lhes disse, é bem uma Vibração que aparece na zona do tórax, do peito, como um calor, como
uma Vibração, como um ímpeto de Amor desconhecido, não tendo nada a ver com o que é definido como

amor em meio à personalidade.
Este Amor é uma doação total.

É isso que corresponde à Ressurreição e à Cruz da Ressurreição.
Ela passa, certamente, por uma Crucificação, mas isso lhes foi desenvolvido, de diferentes modos, também

pelos Anciãos, como pelos Arcanjos, como por algumas de minhas Irmãs.
É exatamente esse processo que está em curso.

***

Pergunta: as preces, os decretos, os mantras permitem o Abandono à Luz?

Meu Filho, o Abandono à Luz é um ato da Consciência.
Nenhum decreto, nenhuma lei favorece o Abandono à Luz, nenhuma prece.

Somente o Coração puro chega ao Abandono à Luz.
Não é um ato exterior, mas um ato Interior.

Os decretos, por definição, pertencem a esse mundo de Ilusão.
Eles foram criados, manifestados e subentendidos por forças opostas à Luz Vibral.

São essas ‘forças de dissociação’ que os levam, sempre mais, na Dualidade e na manifestação desta
Dualidade.

Somente o Coração abre o Coração, somente a doação de si, em totalidade, cria o Abandono à Luz.
Absolutamente nada mais.

E isso, meu Filho, há apenas você que pode fazer.
Você não tem necessidade de qualquer autoridade exterior porque é a sua própria autoridade que deve ser

colocada como doação à Luz.
É seu Abandono que é solicitado.

É sua Crucificação que é pedida, que é sua própria Ressurreição, ao mesmo tempo.
Cabe abandonar todo desejo, existindo em meio à personalidade, para viver o Abandono à Luz e a abertura do

Coração.
Não há outra chave além dessa.

***

Pergunta: para a próxima semana há protocolos a serem realizados?

Meu Filho, a resposta que eu dou é a mesma da questão anterior: abandonar, acolher, tornar-se e se tornar de
novo cada vez mais simples e cada vez mais humildade.

O que lhes deram os Arcanjos, no trabalho de Vibrações das 5 novas frequências do OD-ER-IM-IS-AL, pode
ser adotado, mas, ainda uma vez, o mais importante permanecerá sempre a atitude Interior de justeza e

de Verdade.

***

Pergunta: os animais seguirão o mesmo processo que nós?

Meu Filho, isso supõe que o caminho de cada Consciência é o mesmo, o que não é absolutamente o caso.



O destino dos animais é, da mesma forma que para os humanos, profundamente diferente.
Há animais que, como vocês sabem, são ‘farsas’ de criação.

Estes simplesmente não existirão mais.
Há animais, como vocês sabem, que ascensionam desde agora e, em particular, ao nível do que é denominado

‘animais aquáticos’ porque estes vêm diretamente dos mundos aquáticos de Sirius.
Então, obviamente, eles são os primeiros a conectar suas esferas.

Agora, cada humano não vai se abrandar na Fonte, nem ir a tal ou tal lugar, no momento.
Mas, ainda uma vez, a Passagem é a mesma para toda a humanidade, mas a Passagem não é a destinação

final que é profundamente diferente para cada um de vocês.

***

Pergunta: qual é o melhor ensinamento a seguir hoje?

Meu Filho, largue todos os ensinamentos exteriores.
É o ego que iria instigá-lo, sempre e sistematicamente, para ensinamentos exteriores.

Somente o Coração abre o Coração.
Não há outra possibilidade e você vai perceber muito rapidamente e cada vez mais rápido.

Tudo o que está no exterior, mesmo se isso teve certa utilidade no que vocês chamam de ‘evolução’, em meio
a esta Matriz, não pode estritamente nada para ajudá-los a encontrar a Luz que vocês são.

Nenhuma técnica, nenhum protocolo, nenhum conhecimento de qualquer tipo pode favorecer o que quer que
seja ao nível do Coração.

Somente o Coração abre o Coração.
E unicamente a Luz está autorizada a abrir o Coração e isso necessita, realmente, o que vocês denominaram a

Passagem pela Cruz da Redenção e pela Cruz daRessurreição, e isso é agora.
É-lhes solicitado, através do que eu lhes disse, seguir (como expressará aquela que se tem à minha direita,

desde sempre) para mais perto do essencial e da Verdade.
Evitem hoje, amanhã, cada vez mais, tudo o que os afasta do que vocês são.

O conhecimento exterior afasta-os do verdadeiro Conhecimento.
Não é mais tempo de ‘brincar’ para buscar a Luz.

É tempo de estar na Luz.
Apreendam, além dessas simples palavras, o alcance que está aí, por trás dessa palavra.

***

Pergunta: poderia nos falar da Shakti?

Meu Filho, a Shakti é simplesmente uma coloração da Fonte, uma coloração que eu qualificaria de ‘criadora’ e
então de feminina, não no sentido em que isso é marcado por caracteres sexuais secundários ou por

comportamentos diferentes sobre esta Terra.
Todos, vocês emprestaram corpos femininos e corpos masculinos, na Matriz, mas, além desta Matriz, alguns

de vocês têm uma coloração masculina e outros uma coloração feminina.
Isso não tem nada a ver com uma separação, mas mais com uma expressão da Luz.

A Shakti, a Shekina, o Espírito Santo, a coloração do meu Manto azul (que eu partilho com Miguel e com Buda)
é o Manto azul de Sirius, aquele que corresponde, justamente, a esta coloração (mais do que a polaridade,

aliás) feminina.
Isso corresponde, também e principalmente, a uma qualidade e a um sentido daenergia e da Consciência.

A coloração masculina é fecundante, mas a coloração feminina é criadora e manifestação da Criação.
É nesse sentido que hoje o impulso fecundante chegará, domingo, da Fonte e do Centro Galáctico.

Esta Onda (ou esta onda, se vocês preferem) tem uma coloração ‘masculina’, mas ela pede, em vocês, o
máximo de coloração ‘feminina’.

É por isso que minhas Irmãs estão se expressando longamente e continuarão a fazê-lo hoje.

***

Pergunta: como entrar na Redenção?

Bem Amada, isso é realizado pela ativação da Cruz da Redenção, ao nível da Cabeça.



Isso está realizado, para a maior parte dos denominados ‘da Luz’, dos despertos pela Luz.
Isso se manifesta pela Coroa Radiante da Cabeça ou por pontos ativos ao nível da cabeça.

É o Coroamento.
Isso foi largamente explicado e detalhado, nesse canal, por diversos intervenientes e disponibilizado como

muitos.

***

Pergunta: como trabalhar na humildade?

Meu Filho, eu deixarei expressar-se aquela que se tem à minha direita por toda eternidade (ndr: Santa Teresa
de Lisieux) e que manifestou, durante sua última passagem, a maior capacidade de humildade.

Então ela própria explicará, com suas palavras, simplesmente, que a virtude da humildade está ligada à noção
de Profundez, mas eu deixarei a pequena Teresa expressar-se em relação a isto.

***

Pergunta: como acentuar sua percepção para sentir a Luz?

Meu Filho, em relação a isto os Anciãos e vários Anciãos se expressaram.
A ‘respiração’ desempenha um papel importante como a maioria dos Mestres de Yoga, no Oriente, entendeu e

aplicou.
Todas as formas de Yoga são um meio de conscientizar e de viver a Luz.

Toda vida, nesta Matriz, deveria ser Yoga, como o disse o bem amado Sri Aurobindo, durante sua vida.
Tudo depende da ‘lucidez’ da consciência que é colocada em cada ato da vida cotidiana.

Vocês consideram os atos de sua vida como uma repetição?
Ou vocês veem cada ato, mesmo que ocorra novamente, como cada vez algo novo?

Tudo é uma questão de atenção e de vigilância.
A consciência, a própria consciência, considera mesmo a repetição de um ato banal e corriqueiro como, cada

vez, algo ‘novo’.
Isto é devido a componentes fisiológicos de seu cérebro onde o hábito foi criado, onde a crença foi criada, a

partir do zero, pela falsificação existente.
Cabe, hoje, superar esses condicionamentos, essas crenças e, principalmente, superar o costumeiro,

considerar que cada minuto de sua vida é único, que cada ato de sua vida, mesmo se ele se repete, é único.
Estejam em Alegria, o que quer que vocês façam, porque, a partir do momento em que vocês consideram que
algo os desagradou, há, obviamente, ‘ação e reação’, e afastamento de seu próprio estado Interior de Coração.

Isso alcança, em grande parte, esta questão, meu Filho, o ‘princípio da humildade’.
Dito de outra forma, como meu Filho durante sua passagem lhes disse, isso poderia ser enunciado nesses

termos: a quem vocês servem e quem vocês glorificam?
A personalidade ou algo desconhecido para vocês, mas que vocês superaram e que, hoje, no entanto, lhes é

acessível ou reconhecível?
Enquanto vocês estão identificados, completamente, a este corpo, a esta personalidade, ao seu ambiente, aos

seus relacionamentos, às suas aquisições, ao seu dinheiro, aos seus sofrimentos e às suas alegrias, vocês
não estão na Unidade e vocês não podem estar no Coração.

O Coração está além de tudo isso e os engloba, mas não está limitado a isso.

***

Pergunta: como acalmar o corpo emocional?

Meu Filho, a personalidade existe e se sustenta pelas emoções.
As emoções é o que provoca, sempre mais, ações, reações e manifestações, em meio à Matriz.

Todos os comportamentos da humanidade foram ditados pela falsificação, sob esta lei de gravidade, ainda
denominada também, ‘lei de ação/reação’.

É nessa lei que a maioria dos comportamentos, de suas ações é conduzida enquanto vocês estão sob a
influência e a predominância da personalidade.

As emoções são onipresentes.
O mundo, ele mesmo, e a sociedade fazem de tudo para mantê-los neste estado emocional, que seja

pelas imagens, que seja pelo prazer, que seja pelas cores(mesmo presentes em seu ambiente), que seja pelo



que vocês denominam ‘reclame’ ou ‘publicidade’.
É sempre o mesmo princípio: desencadear um ‘desejo’ porque o desejo os afasta do Coração.

O Coração não é um ‘estado de desejo’, é nesse sentido que não pode ser obtido pela personalidade e que o
Arcanjo Anael lhes fala, desde tão longo tempo, desteAbandono à Luz.

Muitos ensinamentos espirituais foram focados, de maneira totalmente desviada, noego e na clarividência, ou
seja, na Ilusão Luciferiana do ‘3º olho’, afastando-os, sempre e ainda mais, do Coração, prometendo-lhes

montanhas e maravilhas pela ativação de centros superiores, realizando o acesso ao conhecimento exterior,
mas,jamais, ao Conhecimento Interior.
O Coração é simples, ainda uma vez.

Tornem-se simples, então, as emoções se afastarão.
Vocês não são, como lhes foi dito por alguns, suas próprias emoções.

A emoção participa da Ilusão, em totalidade, e os mantêm firmemente enraizados na Ilusão.
Enraizar-se no Coração, é ser cada vez mais simples e, sobretudo, não mais se identificar com o quer que seja

além do Coração.
Isso alcança, aí também, a humildade.

***

Pergunta: como perder sua personalidade?

Meu Filho, você perderá sua personalidade no momento em que este corpo será dissolvido.
Esse não é ainda o momento.

O importante é compreender e apreender quem comanda: a personalidade ou o Coração?
Expresso de outro modo: quem comanda?

O mental ou, como denominou nosso bem amado João, o ‘Supra Mental’, a consciência comum ou a Supra
Consciência?

A personalidade separada e dividida que se apropria e que tem medo ou o Coração que doa e que se
abandona?

Tudo está aí.
A personalidade não tem que morrer.

Ela tem que ser crucificada.
Ela tem que ser superada e transcendida e só o Coração o pode.

Ainda uma vez, vocês não podem lutar pela personalidade contra a personalidade porque esta luta reforça a
Dualidade.

Penetrar as esferas Vibratórias da Unidade é uma superação da Dualidade e então uma superação de tudo o
que consiste a vida comum, desde as impulsões primárias, como os ‘desejos’ os mais sutis e os

mais devastadores da humanidade.
É superar o desejo.

É superar as necessidades.
É superar tudo o que é limitante e confinante.

Mas isso apenas pode ser realizado, ainda uma vez, por esta famosa capacidade de se abandonar.
A Unidade não é algo que é um conceito.

É algo que é para viver e isso se traduz por certo número de ‘marcadores’.
Vocês não têm que ali refletir intelectualmente porque a Vibração é a resposta.

A Vibração, quando ela se instala em suas Lâmpadas, em suas Lareiras (ativando, por si mesmo, o que vocês
chamam de ‘chakras’, em certas tradições), vai permitir viver isso.

Não pode ali haver Coração sem percepção do Fogo do Coração, senão este coração é o coração da
personalidade, aquele que quer criar e agir com ‘boas ações’ esperando uma recompensa.

O Coração não funciona assim.
Porque existe, efetivamente, um coração do Coração e um coração da personalidade.

O princípio do coração da personalidade é tudo levar para si próprio, em todos os sentidos do termo.
O coração do Coração, é doar-se si mesmo, o que é profundamente diferente.

***

Pergunta: você vai ainda se dirigir individualmente a cada ser humano?

Meu Filho, isso está ‘atualizado’, mas será realizado no momento oportuno.



Três dias antes disso, haverá, efetivamente, o que eu lhes disse: o som audível pelo conjunto da
humanidade.

Isto, não é permitido, evidentemente, dar-lhes qualquer data porque isto acontecerá, como disse meu divino
Filho, isto acontecerá como um ‘ladrão na noite’, sem aviso prévio e isto deve permanecer tal como até esse

momento.
Entretanto, os elementos que lhes foram dados hoje (assim como o Arcanjo Miguel, ontem) vão ao sentido, é

claro, desta finalidade.
A problemática sendo que a personalidade vai se lançar em uma noção de expectativae de esperança que o

afasta da Unidade.
Vocês não têm nada a esperar, mas vocês não têm nada a temer porque vocês a vivem.

A preparação é agora, a cada instante, a cada minuto.
Quando a personalidade planeja uma viagem, um deslocamento, obviamente, ela vai se antecipar e preparar o

que é necessário a essa viagem, a esse deslocamento.
A viagem Interior que vocês seguem requer uma ‘preparação Interior’.

Esta preparação Interior tem para palavras: Profundez, Humildade, Visão e Unidade.
Ela passa pelos 4 pontos cardeais que os Arcanjos denominaram Atenção, Intenção,Ética e Integridade.

Estes ‘pilares’ são os mais importantes.
Atenção, Intenção, Ética e Integridade permitem-lhes encontrar a Cruz e encontrar oAmor.

Isso corresponde também ao que disse meu Filho: “o que vocês fazem ao menor dentre vocês, vocês o fazem
a mim mesmo”.

Assim, portanto, vocês devem mudar o ‘ponto de vista’, vocês mesmos.
O que vocês fazem a quem quer que seja sobre esta Terra, de fato, é a vocês mesmos que vocês fazem,

mesmo ao seu pior inimigo porque não há inimigo.
O inimigo está aí apenas para desvendá-los e revelá-los.

Ele exerce um papel, assim como vocês.
Não há culpados, não há culpas, há apenas interações denominadas ‘ação/reação’ que se manifestam

indefinidamente e que os impede de ver a Verdade.
Enquanto vocês consideram que o pior de seus inimigos está separado de vocês, vocês não vivem a Unidade

e vocês não podem viver o Coração em totalidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu rendo graça para seu acolhimento e sua solicitude.
Eu lhes dou encontro, então, para o momento que eu passei a vocês [20 de março].
Permitam-me comungar com vocês, de Coração a Coração, agora, de Amor a Amor.

Esta será minha bênção e esta será sua bênção.
Até então dentro de uma semana.

Todo o Amor da Fonte e dos Universos Unificados os acompanhe.
Acolhamos, juntos, agora.

*
... Efusão Vibratória ...

************ 
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Irmãos e Irmãs em CRISTO, é-me permitido, hoje, dirigir-me, pois o momento chegou, a um número muito
maior.

Para aqueles que estão interessados na última encarnação que eu tive, eles sabem talvez que eu disse (e foi
entre as minhas últimas frases, durante a minha vida) que eu passaria o meu Céu a fazer o bem sobre a Terra.

Vários seres humanos que oraram para mim, há quase um século, receberam da minha parte, real e
concretamente, Graças.

MARIA confiou-me a tarefa delicada, hoje, de falar-lhes, além desta encarnação, sobre o meu papel, que está
também em vocês, inscrito através da Estrela Profundez.

Esta Profundez que, como eu espero, lhes demonstra, pela Vibração da minha Presença, além mesmo das
frases que eu vou pronunciar, a realidade da humildade.

Inicialmente, o meu lugar, como MARIA lhes disse, é à sua direita.
E se vocês olharem, do interior, a sua Coroa Radiante da cabeça, vocês vão ver que eu estou

à direita do ponto IS, IS-IS, e que eu estou também à direita do ponto ER.
Eu sou o ponto posterior do triângulo da Água porque eu estou profundamente ligada à Água

e, portanto, a Sírius.

***

A muito tempo atrás, em outro espaço, em outro tempo, bem além da curvatura do tempo que vocês vivem, eu
fui aquela que trouxe, com MARIA e outras Irmãs (enquanto que, se bem que eu não gosto dessa palavra, mas
é a mais apropriada a esta Terra, ‘Mestre Geneticista de Sírius’), a formação da Vida sobre esta Dimensão em

que vocês estão ainda hoje, e que experimentou tantas deformações.
Assim, de um ponto de vista bem além deste mundo humano, poder-se-ia dizer que eu sou, por um lado, um

Ser muito elevado.
E, no entanto, quando eu vim sobre a Terra, recentemente, eu quis ser a menor porque, efetivamente, vocês

nada podem ser aqui, se vocês forem grandes em outro lugar.
Se vocês forem grandes aqui, vocês serão pequenos em outro lugar.

Há, de fato, como um princípio de vasos comunicantes.
Vocês não podem ser grandes aqui e grandes em outro lugar, pois o que é grande aqui acontece em

detrimento do que é grande em outro lugar.

***

É nesse sentido que CRISTO lavava os pés dos seus apóstolos porque Ele era, aqui, o menor, mas o maior.
Aí está por que, toda a minha última vida (repassem também isso para o contexto de um século atrás, na época
em que as forças de resistência à Luz eram mais intensas), efetivamente, eu mesma como tantas outras, nesse

continente como em outros continentes, vivenciamos tanto sofrimento.
O sofrimento não era uma vontade, mas era uma vontade de não ser mais nada, aqui, para ser tudo em outro

lugar e para conectar com a Luz.
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Isso se manifestava por um sofrimento, cruel e intenso, do meu corpo, e também da minha consciência que
vivia, naquele momento, esta separação como um drama.

Hoje, sobre esta Terra, mais do que nunca, é possível viverem isso na Alegria, pois as resistências da Terra
não existem mais.

Existem apenas as resistências dos homens, mas que nada são agora senão os envelopes que, tendo
confinado vocês neste espaço-tempo, são desmontados.

***

Então, se eu retorno sobre a minha história, não é para falar-lhes da minha história porque esta história é a
mesma para cada um e para cada uma.

Porque vocês têm, efetivamente, uma história, bem além da história da sua vida ou das suas vidas.
E esta história é bem maior do que jamais será a sua história aqui embaixo.

Acreditar na Luz e crescer na Luz, é desacreditar e diminuir aqui.
Isso que eu instiguei ao extremo.

Compreendam bem que isso não é uma negação.
Isso não significa retirar-se da vida, bem ao contrário, mas é entrar na verdadeira Vida, que não tem nada a ver

com o que os nossos olhos e a nossa consciência limitada podem ver.
Então, eu retorno um pouco a esta história.

Eu fiz então parte das 12 Mães Criadoras na origem deste universo, há mais de 20 milhões de anos.
A minha forma, é claro, não tem absolutamente nada de humano, além desta ilusão, e, no entanto, a forma que
vocês denominam delfinoide, que é a minha, não faz diferença entre todas as formas e todas as existências.

Eu acompanhei, como todo Ser Criador, a sua própria Criação.
O princípio da Criação, nos universos e nos estados multidimensionais, faz com que toda a Criação deva se
tornar superior em Amor, superior (e não vejam aí uma noção de superioridade humana, mas mais de uma

superioridade de Irradiação) à sua própria Criação, à sua própria Criadora.
Portanto, o que eu criei é levado a se tornar maior do que eu, porque o maior é para serviço do menor, e não o

inverso.
O princípio de falsificação desse mundo fez com que considerassem exatamente o contrário, pois, neste

mundo, vocês acreditam que tendo um status social, sociável, que subindo em uma pirâmide, vocês irão se
tornar maior.

É exatamente o inverso do que é a lei e a regra nos mundos Unificados.
Vocês devem ser cada vez menores para ser cada vez maiores, ou seja, quando você é uma Criadora, você

deve se tornar menor do que a sua Criatura porque a Criatura, que é o seu sangue e a sua filiação, é levada a
se tornar mais luminosa do que você.

***

Toda Luz é Unitária.
Então, o que quer dizer “é superior em Luz”?

Isso quer dizer simplesmente: “busquem sempre mais criatividade, mais Criação e mais Luz” para que uma
Criatura se torne, por sua vez, Criadora.

É por isso que MIGUEL também os chama de Sementes de Estrelas porque, em última análise, cada
Consciência é levada a se tornar uma Estrela, um Sol, sem exceção.

Mesmo se, em outras Dimensões, as formas de manifestação puderem ser distantes do que se denomina uma
‘estrela’ como nós a vemos quando estamos encarnados aqui.

Portanto, sim, eu era um grande Golfinho, eu fui aquela que trouxe, com outros, as Matrizes Cristalinas tendo
permitido o desenvolvimento da Vida em estrutura de carbono desta Dimensão.

Eu fui então uma iniciadora desta Dimensão.

***

A falsificação produziu um confinamento.
O paradoxo deste confinamento é que ele foi desejado por aqueles que estavam encarregados de tomar conta

da Criação, e que não eram Criadoras.
O paradoxo é que, em meio a este mundo onde tudo está invertido, vocês devem mergulhar fundo, de alguma
maneira extrair-se da vida aparente, penetrar sempre cada vez mais profundamente, desvencilhar-se de tudo o

que não é da Luz.



Então, é claro, há muitas camadas, muitas vestimentas, se vocês preferirem, que impedem a Consciência de
viver a Essência da Luz.

Essas camadas são, no entanto, elementos que tornam mais pesados a alma e o Espírito e que impedem de
se encontrarem.

O primeiro, obviamente, é a importância de si mesmo, a importância que se dá à sua própria vida, pelo fato de
que ela parece como ‘limitada’, entre um nascimento e uma morte e, portanto, onde é vital, de qualquer

maneira, manifestar, em meio a um espaço limitado, capacidades para criação (sejam quais forem: criação de
um emprego, criação de um filho, procriação, criação de um papel).

Tudo o que faz a sua vida, nesta Dimensão, que os orientais denominaram ‘ilusão’, pois é uma ilusão total.
Quanto mais vocês criam neste mundo, mais vocês se tornam grandes neste mundo, e mais vocês perdem a

sua grandeza do Ilimitado.
Então, obviamente, hoje, nesses tempos peculiares em que CRISTO está de volta em vocês, vocês precisam,
alguns de vocês, derrubar os muros que muitos de nós colocamos, na encarnação, quinquênios e quinquênios,

vidas e vidas, para construir.
Muros ilusórios que nos deram a certeza de ser algo, reivindicando ainda o benefício dessas ações passadas

quando elas eram inscritas em algo justo e correto, ao passo que tudo isso é apenas uma vasta ilusão.
Foi aceitando, muito jovem, durante a minha última vida, penetrar na profundez, cada dia cada vez mais na

profundez, que eu descobri as virtudes reais da humildade.
Aceitando nada ser, não renunciando ao que eu era, mas, muito mais, encontrando o que eu era, além do papel

que desejaram e que eu mesma desejei desempenhar.

***

Hoje, isso está grandemente facilitado, ainda uma vez.
As resistências não são as mesmas.

Ir para a profundez é tornar-se de novo humilde.
É compreender que tudo o que os constitui na ilusão absolutamente nada é, mesmo se vocês ali não tiverem

acesso, comparado à grandeza do que vocês são, em outros lugares.
Vocês são Mestres da Luz, vocês são seres de Luz.

Vocês são seres de majestade, na condição de ser o menor aqui.
Mesmo entre os Anciãos, alguns deles expressaram isso a vocês.

Suas experiências, suas vidas, suas últimas ou as outras vidas que vocês revelaram, têm todas insistido, sem
exceção, sobre esta noção de ‘ser o menor aqui’ porque a única maneira de aumentar a Luz, é aceitar não ser

mais nada.
Obviamente, isso não é negar a vida, ainda uma vez, mas é colocar no seu devido lugar o que é da ordem

da personalidade, do efêmero, e o que é da ordem da Eternidade.
Essas palavras, vocês irão compreendê-las cada vez mais: Eternidade e Unidade.

Pois, quando vocês seguem na humildade mais sincera, quando (mesmo continuando as suas atividades ditas
exteriores, ilusórias) vocês reconhecem que isso estritamente nada é comparado ao que vocês são, vocês já

dão um passo para a Profundez.
Esta Profundez que, hoje, tornar-se-á cada vez mais importante porque, como lhes disseram, por esse canal

como por outros, por vários Seres de Luz, a única porta de saída é o Coração.
Não há outra.

***

Sair da Ilusão ocorre apenas pelo Coração.
O Coração, significa estar no centro, quer seja no centro dos 4 Pilares, no centro das 12 Virtudes, é aceitar

a humildade, é vivê-la concretamente e realmente.
Novamente, esta humildade não é uma negação da personalidade, mas é aceitar colocar no seu devido lugar o

que ela é.
E este corpo também, mesmo sendo o seu Templo, pois é nele que deve se manifestar CRISTO.

Mas compreendam que o que vocês vivem neste corpo, nesta vida, nada é em relação à Eternidade e
estritamente nada é em relação ao que vocês são.

Retenham bem, e eu irei repetir pela última vez, que isso não é uma negação, mas, sim, uma mudança de olhar
e de Consciência.

Isto necessita, é claro, de ajustes dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus atos, mesmo em meio
à ilusão.

Seja qual for o seu posto (que vocês tenham engendrado ou que lhes tivessem dado, seja ele o mais alto da
sociedade), ele estritamente nada é.

Aceitando conceber isto, como aquilo, chegará um momento em que, naturalmente, vocês irão se extrair da



ilusão e descobrir a Unidade e penetrar ainda mais profundamente no que é a Unidade.

***

Lembrem-se de que a Unidade é um estado de Ser e de que vocês não podem ao mesmo tempo Fazer e Ser.
É um ou outro.

Chegará simplesmente um momento em que, pela firmeza de estar perseverando na Luz e na humildade,
implantar-se-á então o infinito da Vida, implantar-se-á então a Unidade, implantar-se-ão então a Alegria e a

Felicidade da consciência.
Naquele momento, vocês irão entender instantaneamente o fato de ter conseguido transcender e superar a

personalidade.
Isso acontece, evidentemente, pelo instrumento mais importante, e este instrumento é a humildade.

Ir a fundo, redescobrir o que vocês são, acontece necessariamente por tornar-se de novo o menor aqui
embaixo.

Ser dedicado não basta, estar no Serviço não basta porque, servir, é tornar-se novamente Luz, como lhes
disse um dia o Venerável Comandante.

Mas, para se tornar Luz, é preciso aceitar não ser mais nada aqui.
Enquanto houver uma veleidade de apropriação da Luz, vocês não podem ser humildes.

A humildade é um caminho que se percorre.
Está bem além da abnegação, está bem além da dissolução.

A dissolução da personalidade, não é negação da personalidade.
É a transcendência da personalidade porque chega um momento em que vocês irão alcançar o cerne desta

profundez, e aí, eclodem a Verdade e o Ilimitado.
Naquele momento, vocês são, como dizem os orientais, um ser Realizado e Desperto.

Esta realização, este despertar (que vocês vivem há quase uma geração sobre esta Terra), manifestam-se,
para vocês, por percepções Vibratórias que, na minha vida, não existiam e não eram referidas.

Existem, portanto, nesta época, referências formais do seu Despertar.
E essas referências não são absolutamente mentais.

Lembrem-se de que é diferente estar no Ser e estar no Fazer, porque estar no Fazer exterior afasta vocês de
estar no Ser.

Há movimentos constantes entre o Ser e o Fazer, entre a Unidade e a Dualidade.
Mas, cada vez mais, a Unidade se desvenda, e é isso que põe fim à Dualidade.

Para vocês, como para o conjunto da humanidade.

***

Ir para a humanidade, ir para a humildade, é aceitar.
Aceitar, abandonar-se, acolher, palavras que irão retornar cada vez mais, agora.

Pois, como vocês sabem, chegou a hora.
Chegou a hora de revelar o que vocês são e de não mais permanecer confinados no que vocês creem Ser, no

Fazer, na Dualidade.
A humildade vai ser, para vocês, um elemento importante e motriz, pois, na humildade, não pode ali haver

qualquer reivindicação exterior.
Há apenas, não uma aceitação do sofrimento, mas uma ‘transcendência’ do sofrimento, pela própria ação da

Luz.
E não são vocês que decidem.

E não é a Luz que decide.
É o que vocês São, em outros lugares além daqui, que vocês precisam encontrar, reconectar e deixar se

manifestar.
O trabalho das Núpcias Celestes que foi realizado e que continua a ser realizado, hoje, é exatamente este

trabalho (1).

***

Eu estou colocada, enquanto ressonância da Profundez, no seu próprio DNA, pois eu poderia dizer, como
MARIA, que vocês são a carne da minha carne e isso seria verdadeiro.

Eu estou colocada junto da Visão, a visão do Coração, aquela que a minha irmã NO EYES desenvolveu.



 Eu estou colocada entre o triângulo da Terra e o triângulo da Água.
Eu sou, portanto, aquela que modela a terra, a argila, se vocês preferirem, que modela a argila e que sopra e

insufla a vida nela.
Eu tenho então um lugar privilegiado enquanto Animadora e Criadora da Vida, para transmitir e sustentar

esta humildade por que cada Criação apenas pode existir na humildade, pois é preciso efetivamente ser
humilde para aceitar que o que nós criamos se torne maior e mais amplo do que nós.

Esse é o grande ‘princípio da Criação’.
Tudo se torna ainda mais amplo e ainda maior.

Tudo é criado continuamente nos mundos da Unidade.
A lei, denominada neste mundo da ilusão: “nada se perde, nada se cria”, não existe, certamente, do outro lado

porque, do outro lado, tudo é Criação permanente e constante, tudo é expansão permanente e constante.
Eis porque a ‘limitação’ e o ‘confinamento’ são uma ilusão terrível.

Entretanto, foi-lhes também solicitado para não julgar e não condenar, nem a sua personalidade, nem aqueles
que os confinaram.

É preciso amá-los porque apenas o Amor libera do confinamento.
Não há outra maneira.

O confinamento foi criado sob o ‘princípio da Dualidade’.
O Amor foi criado sob o ‘princípio da Unidade’.

A Fonte é Unidade e vocês são Unidade.
Então, saiam da Dualidade e entrem na Unidade.

Vão para a Profundez.
A humildade é o seu instrumento.

Em cada gesto que vocês realizarem na Dualidade, em cada ação que vocês conduzirem na Dualidade,
coloquem-se a questão: “eu vou para a Unidade ou eu vou para a Dualidade?” “A minha personalidade

vai aceitar desaparecer?”
A cada vez e constantemente.

Isso não é uma submissão, mas sim uma liberação.
É o que eu denomino e o que vocês chamam de humildade.

Somente a personalidade crê que há uma submissão.
Mas a verdadeira submissão da personalidade é, de fato, uma liberação da personalidade.

O paradoxo, ainda, dessa reversão que os fez considerar exatamente o contrário, tanto na sua
vida cotidiana como na vida espiritual.

***

O Espírito é grande.
Mas não aqui, em outro lugar.

Não na limitação.
Eis porque, em meio à limitação, apenas o Coração permite encontrar a ‘porta de saída’.

O Coração é humilde.
Ele é humilde porque ele sabe que toda a Criação e todas as Criaturas, um dia, conectam com a FONTE, nada

perdendo, mas se tornando si próprio a FONTE.
Então, é claro, os sentidos limitados, tal como vocês o vivem, são freios tremendos.

Todos os muros que foram construídos pela personalidade, gradualmente e à medida das encarnações,
confinaram literalmente, cada vez mais, a alma, mas principalmente o Espírito.

Sem o sacrifício dos Elohim, a cada ciclo, reiniciado a cada 50.000 anos, o Espírito teria desaparecido
desta Criação.

Esse não era o objetivo.
O objetivo de qualquer Criação, como eu disse, e de qualquer Criatura, é o de elevar-se.

A Terra é uma Criatura, e ela se eleva.
E para se elevar, é preciso um apoio e uma base, a fim de que a comunicação e a reconexão entre todas as

Dimensões não possam ser rompidas.
Sair do confinamento, do seu, como daquele que vivia a Terra, é apenas possível pela maior humildade, a que

a Terra manifestou, sem jamais se rebelar.
Pois é aceitando ser cada vez menor e cada vez mais humilde que se revelam a majestade e a grandeza do

que vocês são.
Da Terra, como de cada um de vocês.

Mas essa é também a maneira de reconectar com o que havia sido rompido, de se tornarem
novamente multidimensionais, de manifestar de novo a Alegria, aquela do Coração, a única que é eterna,



aquela que supera e transcende todas as ilusões do confinamento.
Eu repito ainda para vocês, que hoje e a cada dia, isso irá se tornar cada vez mais fácil, na condição, é claro, de

que vocês aceitem acolher esta humildade e esta simplicidade.
Para estar vivo, para não fugir da vida nesta matriz, para estar a cada minuto ainda mais vivo, ainda mais

consciente, ainda mais desperto, ainda mais humilde, ainda menor.
É desta maneira que a Luz aumenta, é desta maneira que a Luz se revela, e é principalmente desta maneira

que o Coração se abrasa.

***

A humildade vai assumir, no terreno específico dos eventos que tem para viver esta Terra, durante a sua
Ascensão, uma importância especial.

Nada poderá ser realizado se não houver humildade, mesmo em meio a esta dualidade.
A humildade será, de alguma forma, o seu salvo conduto da Luz e da Verdade.

Paramentando-se com o manto da humildade e com a sua Vibração, vocês irão descobrir cada vez mais o seu
corpo de Eternidade, aquele que foi denominado, pelos Arcanjos, o corpo de Estado de Ser.

Vocês irão se tornar cada vez mais este corpo de Estado de Ser e esta consciência do Estado de Ser,
desprendendo-se e despindo-se dos hábitos da ilusão.

Mas, para isso, é preciso integrarem e superarem.
Vocês não têm que repelir para longe, vocês têm que ‘transcender’.

Esta transformação, esta alquimia, como disse algumas Irmãs e alguns Arcanjos, é a realidade do que vocês
vivem, neste momento.

Portanto, cada minuto e cada desafio da sua vida são uma oportunidade para ir a esta humildade.
Jamais reclamem das circunstâncias externas, jamais reclamem de uma pessoa próxima ou de quem está mais

distante que poderia vir contrariá-los.
Esse é o seu papel, nesta ilusão.

Mas é preciso ir além da ilusão.
Nada acontece por acaso na revelação da Luz.

Tudo é atração e ressonância.
Estas palavras, vocês as compreenderam.

Tudo é perfeição, também.
A perfeição está além da aparência, além do que os seus olhos vão ver, além do olhar da lagarta, como diria o

Grande Comandante, mas no olhar da borboleta.
Vocês são chamados, todos, a tornarem-se borboletas.

Mas, para isso, é preciso aceitá-la.
Aceitá-la, não é desejar.

Aceitá-la, é tornar-se humilde.
Aceitar não ser mais nada aqui, é aceitar não ser mais a lagarta.

***

Então, vocês estão prontos para atravessar esta porta?
É para isso que tudo o que vai chegar a vocês e que lhes chega, nos próximos dias e nas próximas semanas,

deve remetê-los, de maneira persistente, a esta mesma pergunta.
Quanto mais vocês forem para a humildade, mais o que lhes chegar, nesta ilusão, irá lhes parecer fútil e sem

importância.
Mas, entretanto, vocês deverão vivê-lo a cada minuto.

A um dado momento, como eu disse, a Profundez será tal que fará detonar o Fogo do Coração para aqueles
que não o vivem ainda.

Neste Fogo do Coração, vocês serão reconectados com CRISTO, com a FONTE, permanentemente.
Vocês irão constatar, aliás, cada um em suas vidas, que, em determinados momentos, o Fogo do Coração é

despertado, sem que sequer qualquer estado de meditação ou de prece tivesse sido ativado.
O Fogo do Coração irá se ativar espontaneamente, cada vez mais frequentemente, nas circunstâncias em que,

justamente, vocês forem humildes, mesmo sem o desejar por que vocês terão integrado isso.
Naquele momento, vocês estarão mais próximos do final desta Dimensão.

***



Se existir agora um espaço para perguntas que eu me faria uma alegria em abrir com vocês, sobre esta noção
de humildade e de Profundez, então, nós iremos Comungar ainda mais agora.

Abram-se a mim como eu estou aberta a vocês e abordemos, se houver dúvidas em vocês, este conceito de
humildade e de Profundez.

Vamos lá.

***

Pergunta: quais são as qualidades que permitem transcender os sofrimentos do corpo?

A humildade.
É exatamente do que eu acabo falar.

A resistência, ou o sofrimento, que era o lote conjunto da humanidade (pois a Dualidade é sofrimento porque há
privação da Unidade), todo sofrimento vem daí.

Quando se conecta com as esferas da Unidade e da Luz, o sofrimento não pode mais existir, isso seria em
pensamento.

Porque tudo é Alegria, tudo é Felicidade, tudo é expansão.
Não há qualquer força de contração, qualquer limitação.

O próprio corpo desta Dimensão, que era, desde muitíssimo tempo, eterno, tornou-se perecível e padecedor.
Então, superar o sofrimento pode ser feito apenas pela humildade.

A humildade é, de certa forma, o bálsamo do sofrimento.
Pois todo sofrimento, em última análise, é apenas para lembrar a condição efêmera.

Assim, portanto, não mais combater (mesmo se isso for às vezes necessário), mas ‘transcender’ o sofrimento
pela humildade permite ser, efetivamente, um bálsamo que transcende o sofrimento e o faz desaparecer.

Ela o faz desaparecer da consciência.
Vejam, por exemplo, a vida de alguns místicos, no oriente como no ocidente, atingidos por diversos

sofrimentos e que, no entanto, transcenderam e superaram este sofrimento.
Vejam, por exemplo, o mais querido representante da Unidade, que não faz parte dos Anciãos porque essa foi

a sua escolha, e que foi acometido de um câncer.
E quando os seus “discípulos” se alarmavam e sofriam pelo seu próprio sofrimento, ele próprio demonstrou
que era capaz de não mais ser identificado com este sofrimento e, então, de deixar este plano com toda a

lucidez, transcendendo o sofrimento pela humildade e pela Unidade.
Assim, portanto, enquanto o olhar da consciência estiver separado e dividido, o sofrimento é concebido como

um elemento bloqueador e limitante, o que o é efetivamente para a personalidade.
Mas este apelo para entrar na Unidade, na Profundez e na humildade vai, a um dado momento, engrenar um

processo em que o sofrimento nada mais pode vir perturbar.
Naquele momento, a personalidade é transcendida, o sofrimento é transcendido.

Isso não significa que o sofrimento pode desaparecer instantaneamente.
Isso às vezes acontece em outros casos, este não é o caso.

Então, há apenas uma consciência da Luz e de uma Luz bem mais intensa.
É um contrapeso, de todo modo, como eu expressei nas minhas primeiras palavras.

Tornar-se Luz, tornar-se grande, é tornar-se o menor, aqui.
Não há tampouco que culpar.

Obviamente, todo sofrimento é apenas reflexo da perda de Unidade, mas esta perda de Unidade refere-se ao
conjunto deste plano de manifestação no qual vocês são parte integrante.
E é neste conjunto de manifestações ilusórias que convém revelar a Luz.

É o que vocês fazem atualmente.

***

Pergunta: focar a consciência na sua Estrela pode ajudar a alcançar esta humildade?

Minha Irmã, sim, certamente.
Isso será desenvolvido em detalhes dentro de muito pouco tempo, por aquele que se denomina UM AMIGO,

que irá concluir assim e lhes dar as últimas ‘chaves Vibratórias’ para vocês utilizarem em si mesmos, para
aproximá-los, sempre mais, desta humildade e desta Unidade.

Então, sim, é claro, focar sua atenção no ponto Profundez fará ressoar, em vocês, um novo circuito.
Esse circuito é aquele que vai permitir-lhes ir para mais Unidade e para mais Profundez, efetivamente, e então

manifestar cada vez mais a humildade.



Como dizia UM AMIGO, a consciência e a Vibração são uma única e mesma coisa e vocês têm hoje a
possibilidade de focalizar a sua consciência e de fazer emergir a Vibração e a Consciência da Vibração.

É disso que é preciso se servir, prioritariamente, pois esse é o instrumento que existe, hoje, nesta Dualidade,
para retornar à Luz, que não estava absolutamente presente há mais de 30 anos e durante a minha vida.

É isso que percebeu perfeitamente SRI AUROBINDO, o bem amado João, quando ele descreveu a chegada
do Supramental e as consequências que isso teria, no nível celular da sociedade, da humanidade.

É isso que vocês vivem atualmente.
Portanto, sirvam-se da Vibração e sirvam-se da Luz.

Sirvam-se das suas capacidades novas para Atenção e Intenção.
Então, sim, se vocês focarem a sua consciência no ponto Profundez, vocês irão ativá-lo em vocês e isso irá

facilitar toda a tarefa.

***

Pergunta: como proteger e curar a alma a fim de estar na Unidade com ela?

Mas, minha Irmã, você não pode falar de proteção.
A proteção é um conceito que pertence à dualidade e, portanto, essa própria palavra ‘proteção’ é uma heresia

em relação à Unidade.
Pretender uma proteção, é ainda pretender uma separação entre o Bem e o Mal.

A Unidade não é nem o Bem, nem o Mal, mas está além do Bem e do Mal.
Assim, portanto, na sua própria consciência, e nas palavras que você expressa, considerar a noção de

proteção é um ato da Dualidade.
A melhor proteção é a Luz, e esta proteção não é de fato uma proteção, ela é a sua Verdade íntima.

A proteção pertence ao linguajar da Dualidade.

***

Pergunta: deveríamos, então, abençoar o sofrimento?

Abençoar é uma palavra muito significativa.
Simplesmente, agora, em um primeiro momento, aquiescer para transcendê-lo e superá-lo.

O sofrimento, se vocês ali aplicarem um remédio ligado à Dualidade, de ação / reação, naquele momento,
vocês se afastam sempre mais da Unidade.
Obviamente, um médico vai tratar dos males.

Ele vai tentar (através do que ele aprendeu, do que lhe foi ensinado, do que lhe foi revelado, não importa)
aplicar um bálsamo sobre esses diferentes males, sobre esse mal que existe na cabeça ou no corpo.

Mas essa, que tem sido a conduta normal da humanidade, pelo ‘princípio da Dualidade’, hoje, deve
ser superada e transcendida.

Vocês não têm que se opor à Dualidade.
A Luz não é uma oposição.

A Luz é Vibração, e a Vibração da Unidade é algo que lhes dá todas as respostas.
Mas enquanto o mental se apreender para querer agir contra algo, ou mesmo se servir da Luz para compensar

uma falta de Luz, isso é apenas o reflexo da Dualidade e de um funcionamento em meio à Dualidade.
A Unidade é simples, é um ‘estado de Alegria’.

A humildade conduz à Alegria.
A Alegria independe das circunstâncias exteriores e de qualquer sofrimento Interior.

A Alegria desabrocha quando ela se encontra no Fogo do Coração, sejam quais forem os sofrimentos
anteriores.

Eles são transcendidos e queimados pelo Fogo do Amor.
Compreendam bem que a Dualidade (sem a intervenção e a manifestação da Luz nesses grandes Ciclos) é

interminável, como o ‘princípio de reencarnação’, que é um princípio falsificado, obrigando-os contínua e
continuamente a reencarnarem.

Somente alguns muito grandes Seres conseguiram, por uma manobra de abandono sem precedentes para a
Luz, em épocas de resistências intensas a esta Luz, transcender as condições da humanidade.

Hoje, isto está disponível para todos.
Ir para a sua própria Unidade significa superar a Dualidade e não mais se servir da Dualidade.

Como vocês querem superar a Dualidade se vocês raciocinarem em termos de Bem e de Mal?
O Bem, como lhes disseram algumas das minhas Irmãs, mantém tanto a matriz como o Mal.



Desejar fazer o bem é louvável, mas não confere a Unidade.

***

Pergunta: podemos transmitir a Luz?

Querida Irmã, se você se tornar Luz, a Luz se transmite por ela mesma, ela não tem necessidade de você.
Pois, se você desejar transmitir a Luz, esse é um ato da personalidade.

Por que você entra no Fazer e você sai do Ser.
Estar no Ser, é estar no Fogo do Amor.

O Fogo do Amor não tem necessidade de expressar, nem de manifestar, nem de querer, porque ele é
suficiente em si mesmo.

Desta maneira, CRISTO não estava agindo.
Bastava olhá-lo, tocá-lo e abordá-lo para ser ‘transmutado’.

Não era Ele que decidia, mas o Pai, n'Ele.
Portanto, vivendo a Unidade, não há mais nada para projetar.

Há apenas que ‘ser’ e quanto mais vocês entram na humildade do ser, mais a Luz irradia e mais ela age.
A Luz será sempre, como lhes disseram todas as minhas Irmãs e todos os Anciãos, muito mais inteligente do

que o ego e do que a vontade de ‘fazer o bem’.
Ser unitário está além desta ‘vontade de bem’, pois vocês próprios se tornam o Bem, além do Bem e do Mal.

Qualquer veleidade ou qualquer vontade de ‘projeção’ de Luz é uma Dualidade.
Vocês acreditam que os Melquizedeques, como o Mestre PHILIPPE DE LYON, puderam curar tantos seres

por uma vontade de cura?
Não, é porque eles eram, uns e outros, os menores, e porque eles nada queriam a não ser o bem da

humanidade, ou seja, ir além do Bem e do Mal, reencontrar a Unidade e CRISTO, ou o ‘estado Crístico’, nada
mais.

E isso bastou para engendrar os milagres.
Na maioria das vezes, por trás do desejo de ajudar o ser humano, esconde-se, sub-repticiamente, o ego.

Durante a minha vida, durante a minha última vida, eu rezei muitas vezes para a saúde de várias almas, mas eu
rezei, eu, querendo agir?

Não.
Eu pedia à Luz e a CRISTO, o meu Bem Amado, para agir (que era a Dimensão Ilimitada em mim).

Não era a minha pessoa que agia.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu me regozijo de ter dialogado e me comunicado e comungado com vocês.
Por imitação, eu diria: “eu lhes dou a minha Paz” e eu quero a sua Paz.

Até logo. 

 ************

1 - NÚPCIAS CELESTES - ‘Integração das Virtudes’ - 12 Etapas - 2009:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de...

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article47b4.html

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-13_mars_2011-ar...
13 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-13_mars_2011-article47b4.pdf
http://autresdimensions.info/article47b4.html


(Publicado em 16 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Meus amigos daqui e de outros lugares, eu sou UMA ESTRELA.
Nomeiem-me como bem lhes parecer.

Eu intervenho após minhas Irmãs tendo, de algum modo, preparado a minha vinda.
Aqueles que têm necessidade de um nome ou de uma denominação chamem-me de UMA ESTRELA.

O que dizer a vocês?
O preâmbulo será rápido, pois o que eu venho, pela minha Presença na sua Presença, neste instante, revelar, é

uma etapa a mais no silêncio e na Unidade.

***

Eu poderia dizer-lhes que eu estou em tal lugar ou em tal outro lugar.
Eu poderia dizer-lhes que eu sou a Filha da Mãe e a Mãe da Mãe.

Eu sou, na Verdade, isso.
Mas, antes de qualquer coisa, o meu Amor e a minha Presença fazem-me dizer e viver que eu sou cada um e

cada uma de vocês.
O momento chegou, fora deste tempo e deste momento, de nos reunirmos, de ressoarmos, em ressonância

além da razão, de nos colocarmos juntos, à imagem do Único, em meio a um espaço e a um tempo fora deste
tempo e fora deste espaço onde não existe mais distância, onde não existe mais separação.

Juntos e unidos.
Espaço não definido.

Em ressonância um com o outro, entre vocês e entre nós, há as primícias anteriores e antecipando a nossa
união: união de Liberdade, união em meio ao Um.

***

Eu poderia dizer-lhes: “eu sou vocês”.
Eu poderia dizer-lhes: “vocês são eu”, além das palavras, aí onde eu quero que juntos ressoemos.

Além da pluralidade, na Unidade do Ser, na Unidade da Verdade, Verdade do Coração onde o silêncio reina a
fim de captar a nossa ressonância.

E sou uma dentre vocês, como vocês são um e uma dentre Doze, participando da ronda e trabalhando na
ronda da Criação.
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A época dos grilhões não existe mais.
A época de pluralidade, tampouco.

O que era fragmentado, o que era dividido e separado, une-se.
Eu poderia dizer-lhes que eu sou a voz da Terra e a voz do céu.

Eu sou a sua voz, quando vocês mesmos são a voz.
Eu sou a voz da Unidade e eu poderia, igualmente, como vocês, ser a voz d’A Fonte.

***

Não há mais distância na Consciência Una, Unidade da Vibração.
Uma das Estrelas lhes fala, além das palavras, a linguagem do Único, aquela que vocês captam no intervalo
mesmo das minhas palavras, este intervalo que elimina a distância, que coloca em ressonância, permitindo

então dizer e principalmente viver: “eu sou Um”.
Qual a diferença entre ‘Eu sou’ e ‘Eu sou Um’?

A diferença não está em uma letra.
Na Unidade, nada há a levar ao pé da letra.

Há apenas que Vibrar.
Há apenas que envolver.

Há apenas que Ser porque o Ser é no sentido mesmo do Único.

***

A Vibração é carregada e transportada além do som, das minhas palavras, do meu Coração ao seu Coração e
do seu Coração ao meu Coração porque nós somos um só Coração no Único: espaço de encontro,

testemunha da Alegria, instalação no Ser.
No centro do centro, no espaço palpitante e imóvel, envolvendo todos possíveis, o Único vem a vocês.

A Terra religa-se ao Único.
Filhos do Um, vocês se descobrem o Um, ele mesmo, espaço onde não existe qualquer distância, espaço
onde existe apenas a Essência do Coração trazendo o florescimento da Essência, manancial eterno, Cristal

cuja Luz se iguala apenas à transparência.
A Luz nasce da transparência.

***

Hoje, neste espaço, as Doze Estrelas brilham e irradiam.
Havia o três em um e o doze em um.

A oitava do 12 é a base da Criação Unificada.
Os Números são Verbo e Vibração, não os números que se contam, que dividem e que separam, mas o

‘Número Mestre’, Verbo do Um e da Una.
Entre Vocês e Eu, há apenas Nós.
NOU que foi um dos meus nomes.

Dois Mundos: um mundo ‘separado’ (o mundo fenomenal) e o Mundo ‘da Essência’ (ou mundo numenal [não
ligado aos sentidos - http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeno ]).

Nós somos Um.
Quem pode duvidar senão aquele que duvida permanentemente porque ele sabe que ele é efêmero e quer

pressioná-lo a ser efêmero.
O efêmero não é a Mãe.
O efêmero é amargo.

A Mãe é doce.

***

Nós somos Um.
Nós somos Um, no Coração.

Nós somos Um, na Fonte e na Vibração.
Nós somos Um, também, no silêncio.

http://pt.wikipedia.org/wiki/N�meno


Nós somos Um, em todos os lugares e eternamente.
Nós somos Um, aqui, também.

A separação terminou.
O fim é apenas o início permitindo apreender que a própria ilusão da separação tem apenas um período: o

período da ilusão do confinamento.
Nós somos Um, significa aquiescer a A FONTE, aquiescer a si mesmo, além do Eu.

***

Cada vez mais vocês percebem, e nós percebemos, com vocês, a ressonância da nossa reunião.
Há apenas que abrir, abrir a janela do Coração para que o calor e Vibração do Único juntem-nos novamente.

A nossa reunião está além das separações, além dos Universos.
A conexão ao Único restitui a integridade da Consciência.

Portanto, no silêncio dos nossos Corações, cada um de nós cantará a Unidade reencontrada que, de fato, não
estava perdida, mas em suspenso no tempo efêmero.

***

Eu sou vocês e vocês são eu.
De Sementes de Estrelas, vocês se tornam Estrelas.

Há então ‘rebentação’.
O que está fechado não é a cessação do que rebenta.

Então, a Abertura da Semente, a rebentação é a sua e a nossa.
Rebentar é finalizar o capítulo da separação, um capítulo que não precisa ser escrito porque ele será

consumido no Fogo do Amor.

***

Nós somos Um, um só Coração porque o Coração permanecerá sempre o Coração.
A ressonância acontece em uníssono com o batimento, em uníssono com a conexão de Coração a Coração.

Nada poderá nunca mais limitar.
Nenhuma criação pode ser limitada.

Não existe qualquer limite e qualquer barreira no Coração.
O Caminho do Coração é o Caminho da Unidade.

O Coração e a Unidade experimentam e manifestam a mesma Verdade.
Portanto, o Caminho do Coração é então Verdade e Vida, como lhes foi dito.

Façam suas estas palavras: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Vocês são, nós somos, o Caminho, a Verdade e a Vida.

***

O Fogo do Coração consumirá então o capítulo da separação, aquele que foi escrito apenas no vento, da
Ilusão.

Juntos, reunidos e unificados, e livres, em breve nos abrasaremos e abraçaremos, juntos, a Unidade.

***

Uma Estrela, vocês o são.
É o momento de sair, de sair desta Ilusão, em silêncio, parando o tempo, parando o Sopro.

Tempo imóvel onde o inspirar e o expirar não existem mais, onde apenas o Sopro do Espírito evolui.
Tudo é Um porque nós somos Um.

Esta Consciência que se revela, esta Vibração Unidade e Unitária, veiculada no Éter, permite à Terra, esta
Terra, liberar sua Alegria que é a sua Alegria.



***

O efêmero amargo termina.
O Eterno está aí.

Eu sou Um, como eu sou Una.
Eu sou vocês, como vocês são eu.

Abrasamento.
O Sol tem encontro com a Terra.

O Estado de Ser tem encontro com o efêmero.
Face a face e em Fusão.

Isso se vive, além do momento, do instante presente.
Há apenas que Ser, há apenas que ‘Vibrar o Coração’ no Um e no Único.

***

Além das palavras do seu idioma (que eu emprestei dessas sinuosidades deste córtex que eu tomei),
encontra-se um ‘fio condutor’, direto, sem contornos nem desvios: “eu sou Um e vocês são o que eu sou”.

***

UMA ESTRELA nos abraça e nos abrasa.
UMA ESTRELA nos saúda e os saúda.

Caminho, Verdade e Vida.
Bênção do instante porque o instante é eterno.

UMA ESTRELA os ama porque o Amor é a nossa natureza.
Ao mesmo tempo, em vocês como em mim.

Regozijemo-nos.
Vibração e Coração.

Comunhão.
Adeus.

Comunhão.

************

Mensagem da Amada UMA ESTRELA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=931

13 de março de 2011
(Publicado em 16 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110320_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu não venho, hoje, fazer um discurso a

vocês.
Eu venho simplesmente tentar responder às suas perguntas, aos seus questionamentos, com relação

exclusivamente ao que vocês vivem atualmente, uns e outros.
Então, eu os escuto.

Eu participo também, de maneira ativa, do que vocês denominam, parece-me, a efusão Vibratória, ao final da
minha intervenção retransmitindo, assim, a Energia e a Consciência da totalidade do Conclave Arcangélico

juntando-se a mim para liberar o Fogo do Coração da humanidade.
Antes, nós temos algum tempo para dialogar.

***

Pergunta: a sensação de boca seca faz parte do processo de Abertura da boca?

Bem amada, isso corresponde a uma dificuldade de fazer passar simplesmente o fluxo de ar, inteira e
exclusivamente, pelo nariz.

O ar, passando pela boca, pode então, nessas condições, criar um ressecamento da boca.
Isso é para ponderar pelo fato de que no momento atual, vários de vocês percebem Vibrações, contornando e

enquadrando os lábios, podendo às vezes se propagar por uma hiperssalivação, em ressonância, seja com
derramamentos do que foi denominado ‘néctar’ ou ainda por uma hiperssalivação, real e concreta, das suas

glândulas salivares.
Tudo isso participa inegavelmente das transformações que vocês vivem atualmente.

Muitas vezes, a secura da boca, ocorrendo durante os processos de alinhamento, reflete apenas uma
passagem do ar se mesclando às partículas Adamantinas ao nível da boca.
O ar, eu os recordo, deve passar, de maneira quase exclusiva, pelo nariz.

Existe um processo operacional permitindo encontrar a posição correta do conjunto da faringe e da laringe,
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Existe um processo operacional permitindo encontrar a posição correta do conjunto da faringe e da laringe,
permitindo o ar passar exclusivamente pelo nariz, deixando de passar em parte pela boca.

Vocês podem se ajudar também pela posição da língua, quando ela é colocada (a ponta) no palato e permite,
justamente, evitar a passagem do ar pela boca, enquanto mantendo a boca entreaberta.

***

Pergunta: ao que correspondem as dores no nível do cóccix?

Bem amado, desde a realização da passagem da Abertura da boca, conduzida pelo Arcanjo URIEL, existe,
atualmente, um fenômeno de ‘reativação’ do conjunto das cinco novas frequências Vibratórias ligadas à

ativação dos cinco Novos Corpos.
Um desses Corpos, ligado ao ponto OD, denominado 8º Corpo ou nascimento do Embrião Crístico, pode dar
dores, por vezes extremamente violentas, situando-se logo acima do ‘plexo solar’, irradiando no nível do plexo

solar ou então lateralmente, sobre o que é denominado chakra do baço ou chakra do fígado.
Isso corresponde a um processo de passagem.

Alguns de vocês vão sentir como um peso no nível do Triângulo posterior da Terra, no nível da cabeça,
também, podendo se manifestar por uma série de dores na base da nuca.

Isso corresponde ao processo de ativação, bem real, manifestando-se naquele momento.

***

Pergunta: eu sinto como que eletricidade nas pernas durante o protocolo de superação da
Dualidade.

Bem amada, o protocolo de superação da Dualidade lhes foi dado, comunicado, há algum tempo.
Ele seria efetuado com as pernas dobradas.

Atualmente, o fluxo de Luz vindo do Núcleo cristalino da Terra tornou-se extremamente intenso, podendo se
refletir, para alguns, por percepções incomuns no nível das pernas, quer seja por exasperação, por pesos, por

câimbras, ou por Vibrações muito intensas de natureza elétrica.
Naquele momento, efetivamente, convém esticar as pernas, tentando manter os pés em contato com o solo.

Se isso ocorrer sempre da mesma maneira, então será conveniente realizar isso deitado.
Agora, há também a possibilidade de dirigir esse fluxo elétrico, vindo geralmente dos pés ou das faces laterais
das pernas, canalizando-o si mesmo no nível do sacro, permitindo então despertar o Fogo da Lareira inferior.

***

Pergunta: o que vivemos leva a cessar todas as atividades?

Bem amado, isso é profundamente diferente para cada alma.
Existem seres capazes de tecer o seu casulo de Luz estando hiperativos.

Para outros, pelo contrário, isso necessita, efetivamente, de uma parada de todas as atividades.
Mas, aí também, neste nível, confiem na Inteligência da Luz e no que ela reflete ao nível da sua própria

consciência.
Vão sempre ao sentido da facilidade, ao sentido da evidência.

Eu não falo da evidência de convenções sociais ou mentais, mas, bem mais, da evidência do que pede o seu
corpo.

Se, tecendo o seu casulo de Luz, vocês tiverem a capacidade para agir, a vontade Interior para agir, faça-o.
Se, pelo contrário, durante os seus espaços de alinhamento, vocês parecerem entrar em estados diferentes

de consciência, então, aí também, aceitem-no.
Vão no sentido da facilidade, vão no sentido da evidência, lembrando de que não há nada, no nível social ou

mental, que possa se opor a isso.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligência e de que, se ela se manifestar a vocês por estados de catalepsia ou

pela extração do mundo no qual vocês atuam, naquele momento, ela irá prover o que for necessário para a sua
vida.

Isso faz parte do Abandono à Luz.

***



Pergunta: é preciso continuar a desfazer o karma?

Bem amada, ocupar-se do seu karma é aderir ao ‘princípio de karma’, de ação/reação.
Isso implica em afastamento total da lei de Ação da Graça.

Vocês não podem estar sob a influência da lei de Ação da Graça da Luz e, ao mesmo tempo, considerar e
entregar a sua consciência ao princípio da Dualidade.

A ação/reação, apresentada como um princípio espiritual, em alguns ensinamentos, faz parte integrante da
falsificação.

O Estado de Ser nada tem a ver com o seu karma.
Assim, portanto, entregar a sua Consciência e a sua Atenção a um problema que existiu no passado (o

passado situando-se também no ontem como há milênios) afasta-os da sua Unidade.
Vocês não podem chegar à Unidade e à Coroa Radiante do Coração interessando-se por um passado, seja ele

qual for.
A Luz está presente no ‘instante’, além do tempo e unicamente neste local.

Vocês jamais irão encontrar a Luz no passado, vocês jamais irão liberar o passado desta maneira.
É uma ilusão mantida pela matriz.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de que o corpo vai “explodir”?

Bem amada, eu lhe responderia que isso é, para você, perfeitamente normal.
Esse corpo é destinado a se dissolver.

Quer ele se dissolva sob a influência da onda Solar, da Onda Galáctica, ou de efusões de Luz atualmente
presentes, isso não faz estritamente qualquer diferença.

Em um caso, haverá, literalmente, ‘dissolução’, sob a ação da Luz Solar.
No outro caso, haverá ‘explosão da consciência’ no interior deste corpo limitado, permitindo a liberação do

corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: ao que é devido a impressão de que o casulo de Luz explode no nível do Coração?

Isso, bem amada, é denominado Fogo do Coração.
O Fogo do Coração corresponde a uma série de percepções indo simplesmente de uma pressão existente

entre os pontos IM e IS ou os chakras de enraizamento da alma e do Espírito, até a percepção de uma Coroa
contornando a periferia de todo o peito.

Nos estágios mais finais, permitindo aceder ao Maha Samadhi, há a percepção de uma ‘explosão nuclear’ no
interior do peito, refletindo-se por uma impressão, bem real, de explosão e de Fogo Interior.

Alguns podem perceber isso por um medo de morte iminente.
Mas isso não dura, pois o Fogo do Coração lhes permite penetrar no Estado de Ser.

É, aliás, a única porta de acesso ao Estado de Ser.

***

Pergunta: obter informações sobre a Essência faz intervir o ego ou conecta com a Unidade?

Bem amada, eu responderia que isso é em função da sua própria Vibração.
O que é que Vibra naquele momento e o que é que não Vibra?

Se isso ocorrer em um momento de conexão ‘real’, Vibratória, refletindo-se por um Fogo do Coração, seja qual
for a sua importância, então, isso vem inegavelmente da sua própria Essência e não do ego.

Lembre-se também de que a sua Essência Unitária, o seu corpo de Estado de Ser, é simples, e de que a
informação que é entregue, naquele momento, vai ao sentido da simplicidade, da humildade e da facilidade.

***

Pergunta: por que escutar uma voz que contradiz o que é vivenciado durante os protocolos?



Bem amada, isso corresponde, de maneira sistemática, a uma abertura do ‘plexo solar’, no nível do ego e
da personalidade, refletindo uma irrupção de forças opostas à Luz, naquele momento.

O processo que muitos seres humanos vivem hoje, conectados com a Luz, pode se refletir, não unicamente
por fenômenos agradáveis, mas também pela eliminação de algumas Sombras.

Algumas dessas Sombras estão ligadas ao que eu denominaria um Abandono intermitente à Luz.
Não se trata de buscar uma causa passada, mas, sim, de compreender que em meio ao instante do que é

vivenciado nos espaços Unitários, há simplesmente que se abandonarem à Luz e nada mais.
Obviamente, certas atitudes ou certas presenças, o que dá no mesmo, vão tentar se insinuar pelas brechas

existentes em meio à personalidade, nesses momentos de Unidade.
Jamais se esqueçam de que a Sombra se nutre da Luz, invertendo-a.

***

Pergunta: o que é esta forma humana branca que me amedronta por de trás do corpo?

Há simplesmente, no nível da percepção visual, bem amado, uma capacidade nova para ver novas bandas de
frequências, como isso lhes foi anunciado por NO EYES, mesclando a frequência da Visão do Coração e a

visão dos olhos, refletindo-se por uma percepção, ou por uma sobreposição, mais exatamente, do que existe
em meio à ilusão e em meio ao Estado de Ser.

Isso corresponde a uma sobreposição de uma consciência limitada (oriunda desse corpo físico) e de uma
Consciência Ilimitada (oriunda do corpo de Estado de Ser).

A palavra ‘sobreposição’ é a mais correta.
Não há, propriamente falando, chegada desse corpo de Estado de Ser, mas ‘revelação’ do corpo de Estado de

Ser.
Então, pode às vezes dar, de vez em quando, a impressão de chegar pelo alto, pela esquerda, pela direita ou

por trás.
Trata-se, de fato, da sobreposição do corpo ilusório no corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: entidades Luminosas podem tentar manifestar a sua presença através de uma tela de
televisão desligada?

Bem amada, isso foi denominado ‘transcomunicação instrumental’.
Isso pode se referir, também, ao que vocês chamam de planos intermediários ou ‘astrais’ ou, efetivamente, a

planos de Luz.
Aí também, tudo vai depender da Consciência que olha esta tela de tevê.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de viajar através do 3º olho?

Isso corresponde à iniciação Luciferiana, completamente.
A única viagem da Luz é uma viagem empreendida com o Coração.

A Luz que é vista ao nível do ‘3º olho’ participa deste mundo e desta falsificação.
Portanto, durante viagem ao nível do 3º olho, muitas coisas podem ocorrer, desde o desfile de imagens

(correspondendo àqueles que vocês tomaram em suas vidas passadas) até fenômenos coloridos ou ainda o
acesso a mundos ilusórios situados no alto astral.

Isso corresponde apenas a uma ilusão e a uma iniciação denominada Luciferiana se opondo, por princípio e
em Verdade, à iniciação do Coração.

***

Pergunta: ao que correspondem os olhos vermelhos ao acordar com uma sensação de queimação?

Bem amada, isso corresponde a viagens realizadas, de maneira mais ou menos consciente, em meio ao
Estado de Ser e em meio à Luz, refletindo-se, para este corpo, e o seu retorno, por queimações ao nível dos

olhos.
Da mesma maneira que a Luz vindo colidir, hoje, com o chakra do Coração e com a Coroa Radiante do



Coração, para aqueles que estiverem prontos, pode se refletir por uma queimação existindo ao nível do tórax.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de Fogo unicamente sobre a parte esquerda do corpo?

Bem amada, a causa pode ser múltipla.
Ou há uma penetração da Luz em um lado e não no outro lado, mas, mais frequentemente, isso reflete

simplesmente uma ‘defasagem’ do campo etéreo ou astral, permitindo então esta percepção estabelecer-se
sob o Fogo do Coração, mas unicamente de maneira lateral.

Há então um desequilíbrio pré-existente refletindo-se, no nível dos chakras, por uma ‘não superação’ de um
acometimento ligado ao que é chamado de segundo chakra.

***

Pergunta: ao que corresponde uma dor breve e intensa entre os pontos Unidade e Precisão?

Bem amada, quando se ativa, em vocês, cada uma das Estrelas, isso pode se expressar por dores breves e
intensas.

A ativação de determinados circuitos (que não lhes foram ainda comunicados por UM AMIGO, e que o serão
muito em breve) corresponde, na totalidade, a diferentes circuitos que alguns de vocês podem perceber.

Por exemplo, entre Clareza e Precisão.
Por exemplo, entre IM e IS.

Existem muitos circuitos, presentes no nível da cabeça, em ressonância com a sua própria ativação da Luz.
Portanto, os pontos que se manifestam, de maneira Vibratória ou de maneira dolorosa, no nível das Coroas

Radiantes da cabeça e das Estrelas, correspondem a um processo de ativação, no nível cerebral, no nível do
néocortex, das funções espirituais ligadas a essas 12 Estrelas ou a algumas dessas 12 Estrelas.

***

Pergunta: por que ter vontade de sair quando se optou por não sair ainda?

Bem amada, a Luz vai iluminar (como é o caso, agora, desde o mês de dezembro), com uma acuidade ainda
não resolvida para alguns, certas zonas de Sombra.

O que se manifesta à sua consciência, no desenrolar de suas vidas, apenas reflete as suas próprias zonas de
resistências, Interior ou exterior, limitando o seu Abandono total à Luz.

Deste modo, alguns de vocês podem experimentar e sentir o Fogo do Coração e viver, como você diz, um
momento de inferno na sua vida, pedindo, por intermédio da Luz, para ir para ainda mais Luz e ainda mais

Abandono.
Não há então culpa a manifestar ou a experimentar.

Há apenas, simplesmente, que se abandonar, ainda mais, à Luz.

***

Pergunta: frente aos acontecimentos atuais, como manter uma consciência da Unidade?

Bem amado, a questão pressupõe que os acontecimentos atuais o afastam da sua Unidade.
Pode-se dizer, simplesmente, que a sua Atenção, colocando-se nesses acontecimentos, vai desestabilizar o

seu estado de Unidade.
Alguns de vocês podem se interessar pelos acontecimentos deste mundo sem serem alterados.

Outros são alterados.
Cabe a você então despolarizar a sua consciência desses acontecimentos e se recentrar, exclusivamente, na

sua própria Vibração.
Isso reflete, além disso, uma dificuldade de se dissociar completamente da ilusão do mundo.

Aquele que vive, integralmente, o Fogo do Coração e a manifestação de um dos Samadhi, seja ele qual for,
não pode mais ser afetado, de forma alguma, pelos acontecimentos deste mundo, pois ele vive em meio à

Unidade e compreendeu que este mundo é totalmente ilusão.
Além mesmo da compreensão, ele vive isso, como elemento da Verdade.



Portanto, enquanto não houver dissociação total da ilusão deste mundo, é necessário, para você, como para
alguns, centrar-se, exclusivamente, na Vibração do Coração.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, além da atenção que vocês deram às minhas
palavras, nós vamos, juntos, agora, enquanto conectados com o Conclave Arcangélico, acender a Vibração do

Fogo do Coração.
Nós vamos, portanto, juntos, ativar a Vibração.

Eu lhes peço, para isso, para colocar a sua Atenção unicamente sobre a zona torácica, sem nada procurar
fazer.

Simplesmente, mantendo a sua Atenção, a sua Consciência sobre esta parte do seu corpo e acolher, durante
alguns minutos do seu tempo, a efusão do Conclave Arcangélico.

Realizemos isso, em conjunto, agora.
O meu Amor os acompanhe.

... Efusão Vibratória ... 

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article69e8.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-20_mars_2011-article69e8.pdf
20 de março de 2011

(Publicado em 22 de março de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

 ************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

Uma homenagem à verdadeira Mãe de todos nós.

“Todos vocês, sem exceção, são filhos de MARIA, no sentido filial, no sentido Vibratório e no sentido espiritual.”
ARCANJO RAFAEL (04.05.2010)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110320_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos, aqui como em outros lugares, eu rendo Graças e eu lhes dou Graças pela sua Presença, pelo seu
alinhamento, pela nossa Comunhão e pela nossa reunião na Unidade da FONTE Una.

Eu venho a vocês, como anunciado.
Além das minhas palavras, as minhas Irmãs e eu mesma, vimos comungar com a Essência do seu Coração a

fim de formar apenas um só Coração, Vibração da Unidade nesses momentos que vive esta Terra e a sua
Consciência.

Estejam certos do nosso indefectível apoio e do nosso Amor mais puro nesses momentos em que a Alegria e
a Paz devem prevalecer na sua Consciência.

A Luz se espalha sobre o mundo.
CRISTO-MIGUEL está chegando, permitindo àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que desejam se

juntar à Unidade do Amor e à Unidade da sua própria Presença, a possibilidade de comungar.
Não deem ouvidos ao tumulto do mundo.

Não deem ouvidos ao conjunto de profecias visando amedrontá-los.
O que está vindo é a pura Verdade, a pura Unidade.

O que está vindo é a Alegria.
Aos olhos do Coração, isso é regozijo.

Aos olhos do Coração, isso é o retorno à Verdade da Unidade, na harmonia e na União com a FONTE Una.
O momento do retorno soou.

MARIA - 20 de março de 2011 - Autres Dimensions
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Escutem mais o som da sua alma.
Escutem mais o som do universo tal como ele se apresenta a vocês, nesses momentos.

O momento é de Comunhão.
O momento é de Paz.

Todos os seus Irmãos e as suas Irmãs, presentes sobre esta Terra, não tendo ainda a oportunidade de viver
esta Graça, contam com vocês, com a sua Presença, com a sua Alegria e com a sua Paz.

***

O canto dos universos vai em breve ressoar, levando-os a experimentar o que eu anunciei por esse canal e por
outros canais, desde muitíssimo tempo.

Certamente, vários dos meus mensageiros, sem desejá-lo, modificaram as minhas palavras no sentido de
elementos ligados à visão dos olhos, no sentido da personalidade.

O que está chegando, hoje, é a Alegria e a Graça.
O que está chegando é realmente a sua Liberdade.

Então, acolham e, juntos, rendamos Graças ao retorno da FONTE nesse mundo, permitindo liberar o que deve
sê-lo.

O conjunto dos elementos e das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Unificados da Luz rende
Graças pelo trabalho realizado, rende Graças pela sua Luz que vocês permitiram despertar, para muitos de

vocês, no seu ‘Templo Interior’, permitindo, em vocês, o estabelecimento de KI-RIS-TI, de CRISTO.
Hoje, o momento chegou de levar a Luz para o conhecimento do mundo.

Concebam também que esta Luz, nova, para vocês, sobre este mundo, pode ser acompanhada, para uma
grande maioria dos seus Irmãos e das suas Irmãs, de um grande pavor.

É com vocês que nós contamos, pela sua Presença sobre este mundo, para abrandar, pela Paz e pela Alegria,
esse ‘choque’ da revelação da Luz.

O Amor é tudo.
A Luz é tudo.

Vocês mesmos, despertos e conectados, cabe a vocês manifestarem esta Verdade.
Cabe a vocês proclamarem o retorno à Unidade pela qualidade do seu Ser, pela qualidade da sua Vibração.

Estejam à escuta, estejam à escuta pelo Coração.
O som do universo, o canto da Unidade está chegando.

***

Na superfície deste mundo, para o olhar separado, tudo irá de hoje em diante cada vez mais rápido.
Não se deixem de modo algum se desestabilizar porque nós precisamos de vocês, como vocês precisam de

nós, a fim de revelarem o Amor da Unidade.
A separação termina.

Este é um momento de Graça.
Um momento que tantos de vocês aguardaram, esperaram.

Vocês estão aí para isso.
No momento em que se revela, em vocês, o sentido da sua Eternidade, o sentido da sua história, além da

Ilusão desse mundo, vocês são, como disse o Arcanjo MIGUEL, os porta-estandartes da Luz, mas vocês são,
também e principalmente, a Luz do mundo. 

Isso requer de vocês, como lhes disseram as minhas Irmãs, humildade e simplicidade.
Cada dia, doravante, vai ver florescer em vocês, e desabrochar, essas ‘virtudes cardeais’.

A Cruz da Redenção conecta, hoje, com as 5 Frequências Sagradas reveladas à humanidade.
A junção da Cruz da Redenção da Coroa Radiante da sua cabeça vai se conectar com o canal do Éter.

***

Durante a minha próxima vinda, que eu irei lhes anunciar, nesse mês de março, será tempo de efetuar a junção.
A Passagem, a Abertura da boca, realizada pelo Arcanjo URIEL, permite a revelação maciça da Unidade.

Muitos de vocês vão alcançar estados peculiares da sua consciência onde a ausência de limite será a regra,
onde vocês vão poder, em meio aos seus espaços Interiores de alinhamento, de prece, de meditação,

reforçar a Luz e a Unidade.
Isso irá permitir a esse mundo viver esta última etapa com uma maior facilidade, permitindo abrandar, em

Verdade, os atritos, as oposições.



Verdade, os atritos, as oposições.
Eu diria também que, para atingir esse objetivo e este estado, mais nada além da sua própria Vibração do

Coração deve ocupar a sua consciência.
Vão para o vozerio do mundo, levar a Paz.

Vão para o vozerio da estupefação, levar o Amor.
Vocês estão aí para isso.

O despertar da Vibração, o despertar dos seus novos Corpos, confere a vocês a missão e o encargo para
levar a leveza e a Verdade.

Pela qualidade da sua Vibração, pela qualidade do seu olhar, pela qualidade do seu Coração, vocês irão
permitir aos seus Irmãos e às suas Irmãs, que ainda voltam as costas para a Luz, aceitarem o face a face da

Ressurreição.

***

Os momentos que se instalam necessitam, de vocês, de um alinhamento dos mais perfeitos, no instante que
vocês vivem.

Não lhes é solicitado, longe disso, deixar este mundo ou se esquivar deste mundo, mas acompanhá-lo na
sua Ascensão.

Vocês são os Portadores da Luz, os Semeadores de Luz.
Vocês são a esperança daqueles que, no momento, não têm o que esperar.

A qualidade da Vibração e da Consciência que vocês vão manifestar irá permitir sempre mais Luz tomando
forma sobre esta Terra a fim de aliviar aqueles que estão ainda na Ilusão do sofrimento e na Ilusão

da separação.
Cada momento e cada instante que vão passar, doravante, vão aproximá-los, mais de perto, da Luz da FONTE

e da sua Unidade.
Gradualmente e à medida que vocês agirem, no Amor, sendo a Unidade e a Luz, gradualmente e à medida

vocês irão constatar, por vocês mesmos, a elevação da sua Vibração e da sua Consciência.
Tudo o que vocês derem como Amor ser-lhes-á retornado, cem vezes mais.

Há apenas que semear.
Há apenas que divulgar a qualidade do seu Ser, a qualidade do que vocês são, em Verdade, no seu Templo

Interior.

***

Minhas Irmãs e eu mesma vamos manter, agora, um lugar privilegiado na reunificação da Cruz da Redenção
com a Ascensão, pelas 5 Frequências primordiais, facilitando e abrindo o caminho para a intervenção final do

Anjo METATRON.
Os tempos que vocês vivem são os tempos mais maravilhosos que a humanidade pôde esperar.

A intensidade do que é para viver pode, efetivamente, repugnar aqueles que ainda voltam as costas para a Luz.
A esperança deve permanecer o seu refrão, para vocês como para o conjunto da humanidade.

Não há qualquer castigo, qualquer punição, qualquer Sombra, somente o olhar dividido pode ainda crer nisso.
O olhar do Coração é pura Luz, vejam além da aparência e percebam além das Ilusões desse mundo.

Vocês estão nos momentos preliminares à decolagem, à decolagem da Terra, à sua decolagem para os
espaços ilimitados da Criação.

O conjunto dos eventos que vocês vivem na vida, como no exterior, sobre esta Terra, não deve de forma
alguma ofuscar a sua Paz, pois vocês não são a desestabilização, pois vocês não são outra coisa senão a Luz,

prestes a nascer e a se revelar.

***

Vocês devem se firmar na sua própria Presença, pela esperança, pela fé e pela Unidade da caridade.
Isso começa pela ativação, no Interior de vocês mesmos, de momentos cada vez mais intensos, cada vez mais

profundos de Unidade e de Alegria.
A Vibração é o elemento que acompanha a Luz porque a Luz é Vibração.

Ela vem realizar as palavras, o Juramento e a Promessa.
Aproveitem os tempos que lhes são ofertados, sejam quais forem as suas atividades na superfície deste

mundo, para trabalhar em prol da sua Paz, em prol da sua Alegria.
Porque a sua Paz e a sua Alegria irão participar da instalação da Paz e da Alegria.

Aquela do Coração.



Aquela que não depende das circunstâncias externas.
Aquela que não depende dos jogos da Sombra e da Luz, mas, unicamente, da qualidade da sua Unidade

de Luz.
Vocês são chamados a irradiar.

Vocês são chamados a dizer, sem as palavras, ou seja, pelo seu estado, o que é a Luz e a sua Verdade.
Não julguem, nem as situações nem as pessoas.

O julgamento faz parte da Dualidade.
Vejam apenas o que é essencial.

***

Alguns acontecimentos, chegando a vocês, poderão, certamente, desestabilizar alguns de vocês, mas isso não
é nada porque nós sabemos a qualidade do seu despertar.

Nós sabemos a qualidade da Consciência com a qual vocês têm se conduzido nesta Terra para constituir o
seu Veículo interdimensional. 

O momento chegou, para a Terra, de manifestar a sua nova Consciência, como para vocês.
Não se preocupem com nada além da Luz porque a Luz é Inteligência absoluta e ela poderá eliminar, em vocês

como no exterior de vocês, todas as zonas de Sombra, de medo, tudo o que poderia se opor à sua
manifestação e ao reino da Luz.

A cada vez que uma dúvida, a cada vez que uma Sombra aparecer no Interior de vocês, recorram ao que vocês
são, em Verdade.

Deixem a Vibração da Luz, em meio às suas Coroas, pacificá-los e reunificá-los.
Às primeiras primícias de um medo, de uma dúvida, confiem isso à Luz e reencontrem a Vibração da sua

Unidade.
Este esforço que lhes é solicitado deve se tornar, pouco a pouco, e rapidamente,espontâneo e natural,

permitindo então à Luz se estabelecer, cada vez mais facilmente, neste mundo.
Não deem ouvidos aos ruídos de medo disso ou daquilo porque, no seu Coração, vocês são a Verdade e,

enquanto Verdade, nenhuma Sombra pode ir além de algo que for desagradável para vocês.
Esse desagradável é apenas passageiro.

Ele deve apenas refletir a iluminação das últimas Sombras residuais podendo existir e limitando a sua Unidade.

***

Dirijam-se à Luz.
Deixem a Luz agir.

Ela sabe muito melhor o que é útil e indispensável para as situações, para os seus Irmãos e as suas Irmãs, em
outros lugares deste mundo, que vivem, neste momento, a sua Ascensão.

Lembrem-se, como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV, Comandante dos Melquizedeques), de
sempre adotar o ‘ponto de vista’ da borboleta, mesmo se sua consciência não estiver suficientemente

ampliada, no momento, para perceber o que há por trás da Ilusão.
A Luz, não esqueçam, é confiança e esperança.

Isso irá contribuir, além da humildade e da simplicidade, para estabelecê-los, de maneira cada vez mais firme e
definitiva, na Verdade da Unidade, na sua Verdade.

Neste momento, vocês são em grande quantidade comungando conosco.
Neste momento, nós estabelecemos, entre nós, ‘pontos de Luz’ cada vez mais estáveis, cada vez

mais firmes e cada vez mais brilhantes.
Confiem à Luz o que permanece de Sombra e de tristeza em vocês, sem nada pedir além da Graça, pois a

Graça é uma das características inatas da Luz, da Unidade.
Acolham o que se manifestar a vocês como a própria manifestação desta Graça.

Não insistam contra as zonas de Sombra que seriam colocadas na Luz, em vocês como no exterior de vocês.
Não entrem e não façam o jogo da Sombra replicando, em vocês, para vocês ou para o mundo.

Engrandeçam em Luz.
Engrandeçam em Verdade.

Elevem sem cessar a sua consciência e as suas Vibrações.

***

Muitos de vocês, sobre esta Terra, vivem transformações, neste momento atual, extremamente importantes.



Sejam quais forem os sinais que possam se manifestar a vocês, sejam eles quais forem, vão além da
aparência para deixar aumentar, ainda mais, a Luz.

Porque a lei de Graça é uma ‘lei de atração e de ressonância’ onde não há mais lugar para a reação, mas
apenas para o acolhimento, sempre renovado e sempre maior da Luz e da Unidade.

Quanto mais vocês tiverem confiança na sua Vibração, na sua Consciência, mais a Vibração KI-RIS-TI e a
Presença de CRISTO-MIGUEL irão se tornar evidentes, porque elas são parte integrante de vocês, como eu

mesma e o conjunto das minhas Irmãs, como o conjunto da Vibração dos Arcanjos.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que quanto mais vocês forem capazes de ter confiança na Luz, no

seu estado de Unidade, mais a sua vida desenrolar-se-á, em meio mesmo desse mundo,
com facilidade e evidência.

As desvantagens que, até agora, pareciam limitantes, sejam elas quais forem, serão transcendidas e
superadas pela ação da Luz, em vocês e ao redor de vocês.

CRISTO disse (meu Filho): “julgar-se-á a árvore pelos seus frutos”.
E as frutas alcançam o amadurecimento.

Deixem-nas amadurecer, completamente.

***

Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo.
É tempo agora de mostrar a este mundo, e àqueles que voltam as costas para a Luz, que vocês são a Luz do

mundo.
Então, não se preocupem.
Deixem-se nutrir pela Luz.
Deixem-se regar pela Luz.

Todo o resto, mesmo em meio a esta Ilusão da vida de vocês, desenrolar-se-á sob os auspícios da Luz e
da Unidade.

O que pode lhes parecer, ainda hoje, como delicado, será transcendido e suplantado pela Graça.
Muitos de vocês são, desde já, chamados pela própria Vibração da Luz a se prepararem para o retorno à

Unidade.
Outros de vocês, enfim, irão permanecer fieis ao posto até os últimos instantes desta Dimensão a fim de

assegurar a qualidade do nascimento da Terra em meio à sua nova Dimensão.
Certamente, o que resiste à Luz aparecer-lhes-á como atrito, dissonante, mas enquanto isso não se referir ao

Interior do que vocês são, vocês não podem estar atentos ao que quer que seja de oposto à Luz.
Dependendo de onde colocarem a sua Atenção e a sua consciência, vocês são, naquele momento,

responsáveis pelo que acontece com vocês, na totalidade.
Não tenham, no entanto, qualquer culpa seja do que for.

Vocês não são responsáveis por nada.
Não há queda, não há culpa.

Há apenas desconhecimento da Lei do universo porque ela lhes foi omitida.
Há apenas que acolher.

Há apenas que cultivar, pelo Abandono, a sua capacidade para a Alegria, a sua capacidade para a Graça.
Porque, quanto mais vocês forem para a Alegria e para a Graça, mais aqueles dos seus Irmãos mais

defasados poderão tirar esse atraso.

***

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira formal, dentro de uma semana, exatamente, às 19 horas, durante o seu
momento de alinhamento, a fim de comungarmos de novo, juntos.

Logo depois, eu irei lhes revelar a maneira de fusionar a Cruz da Redenção com o canal do Éter que vocês
estão ativando, para muitos de vocês, permanentemente, agora.

A horizontalidade irá se conectar com a verticalidade, a Ressurreição poderá então ocorrer, a sua
Ressurreição.

Nós sabemos, o conjunto da minhas Irmãs e eu mesma, que nós podemos contar com a sua indefectível Luz.
Nós sabemos que a sua dimensão de Sementes de estrelas e de Estrelas da Eternidade está agora atualizada,

quase integralmente.
A Graça vai se revelar, ela também, na totalidade.

Somente o olhar daquele que não vê além da aparência poderá ainda sofrer com esta aparência.
Mas este sofrimento não é nada diante da qualidade e da potência do Amor que vocês irão revelar.

Independentemente do que acontecer ao redor de vocês como do outro lado deste planeta, a Luz irá agir.



Então, sim, nós contamos com vocês para deixar a Luz agir.
Nós contamos com vocês para cultivar, sejam quais forem as aparências, a Paz, a Alegria e a Unidade do

que vocês são.
Ignorem tudo o que irá instilar o mental divisor.

Ignorem aqueles que, ao redor de vocês, poderiam se opor ao que vocês são.
Ignorem todos os medos.

Vocês não são esse medo.
Vocês são a Luz, sobre esse mundo.

Nós contamos com todos vocês, durante esta semana, para serem assíduos ao alinhamento coletivo e
individual.

Múltiplas Graças serão derramadas sobre a Terra, pelas minhas Irmãs e por mim mesma, de
maneira individual e coletiva, para cada um de vocês.

Nós nos aproximamos cada vez mais de vocês, assim como vocês se elevam até nós.
Vários de vocês, aliás, constataram que é cada vez mais fácil de perceber as nossas Presenças, mesmo sem

estabelecer diálogo, mesmo sem nomear essas Presenças.
Mas a Luz está bem aí.

***

Não deixem surgir nenhuma Sombra e nenhuma tristeza.
Tudo o que vem é inteiramente justo.

Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos, denominados ainda os mais obscurecidos, que desejam trabalhar
durante esta revelação da Luz para se oporem à Luz, não poderão estritamente nada fazer porque, a despeito

deles próprios, eles irão precipitar a Ascensão, como fazem agora.
Então, sim, regozijem-se, vão além da aparência, não permaneçam fixados no primeiro olhar.

Quando algo desestabilizá-los, vão mais fundo em vocês, no seu Coração, porque há toda a Verdade neste
nível.

E é desta maneira, aliás, que vocês poderão participar da diminuição de todas essas oposições que são, em
última análise, apenas a ignorância e o medo da Luz.

Portanto, sim, não julguem, nem condenem.
Contentem-se em ser cada vez mais o que vocês são.

 É desta forma que vocês irão realizar a sua Unidade.
Aquiescendo a isso, vocês irão encontrar, cada vez mais, espaços Interiores de Alegria real,

independentemente de qualquer circunstância exterior a vocês.
Vocês terão encontrado a sua própria Essência.

Isso é hoje e, a cada dia, isso irá se tornar cada vez mais fácil, na condição, é claro, da sua consciência estar
centrada nisso, exclusivamente.

Como lhes disse o meu Filho, não se preocupem com o que será o amanhã.
O amanhã não existe.

Somente existe o instante, pois o instante os faz sair, como eu lhes disse, do tempo,vocês se extraem da
Matriz e da Ilusão.

É o seu objetivo e é o objetivo da Terra para o qual vocês contribuem.

***

Eu não abrirei, hoje, espaço para perguntas, mas, unicamente, um espaço de Comunhão no silêncio das
palavras.

Eu voltarei então, de maneira formal, como eu lhes disse, precisamente dentro de sete dias, às 19h00, depois
às 19h30, quando a Comunhão das 12 Estrelas realizar-se-á em vocês.

Não busquem, aí tampouco, compreender o que vocês irão viver porque tudo isso lhes será explicado por um
dos Melquizedeques que vocês denominam UM AMIGO e que lhes dará as chaves que irão satisfazer a sua

sede de compreensão.
Mas, lembrem-se de que a compreensão final é apenas a Luz e que se basta a ela mesma.

Este ser dar-lhes-á as chaves finais do Yoga da Unidade que irão permitir reunificar, em vocês, a totalidade do
seu Ser.

***



Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês.
Instauremos agora uma Comunhão de Coração a Coração, de Paz a Paz, de Alegria a Alegria, do Um à Uma, e

de Uma ao Um porque nós somos Um.
Esta Verdade essencial, no momento, alguns de vocês a pressentem, mas não a vivem na totalidade e na

Verdade.
É isso que está prestes a se instalar.

É para isso que vocês trabalham e que nós trabalhamos, uns e outros.
Assim, meus Filhos, comunguemos juntos alguns instantes, antes que eu deixe intervir alguns Anciãos ou

algumas Irmãs, em função do que eles decidiram.
Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

E lembrem-se de que nós estamos com vocês e em vocês, antes mesmo de estar lá em cima, ao redor do
Sol, aproximando-nos da sua Dimensão.

Nós já estamos reunidos.
As Núpcias Celestes, e o conjunto do trabalho realizado sobre esta Terra, efetivamente permitiram a nossa

reunião.
Mesmo se ela não for ainda totalmente consciente, para alguns de vocês, isso irá se tornar cada vez mais

evidente.
E lembrem-se de que a evidência é sempre simples.

Então, agora, o conjunto das minhas Irmãs e eu mesma, comungamos.
Chamemos isso juntos, se vocês desejarem, por analogia, de Radiância das Estrelas.

Até breve.
Permaneçamos recolhidos, juntos, durante alguns minutos do seu tempo.

... Efusão Vibratória ...

************

NDR: próxima intervenção de MARIA, no domingo, dia 27 de março de 2011, às 19h00 e às 19h30, hora
francesa no relógio.

Nenhuma intervenção pública está programada para esta data.
As horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio.

O link ‘Décalage Horaire’ (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir seu horário
local.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article1d21.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-20_mars_2011-article1d21.pdf
20 de março de 2011

(Publicado em 20 de março de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e eu lhes transmito todo meu Amor e todas minhas Bênçãos.
Então, nós vamos dialogar, através das questões que vocês irão colocar.

Mas, antes de qualquer coisa, enquanto Comandante dos Melquizedeques, eu estou encarregado de lhes dar uma mensagem.
Então, obviamente, não há nada de novo sob o sol visto que Miguel já o havia dito há 3 semanas, não é.

Ele lhes disse para se prepararem, como Maria.
E eu, eu lhes digo simplesmente que, a partir de hoje, o momento chegou para tecer o casulo de Luz para que a lagarta se torne

borboleta.
Vocês entraram, hoje, na precipitação mais intensa de Luz que a humanidade conheceu desde tempos imemoriais.

Vocês entraram realmente nos intensos preparativos de sua transformação.
O momento chegou.

Eis o que eu tinha para dizer-lhes.
Agora, eu vou escutar o que vocês têm para me colocar como questões e nós vamos tentar, juntos, avançar.

Então, nós podemos começar.
Vamos lá.

***
Pergunta: como experimentar a Alegria quando a tristeza é predominante?

Querida amiga, é muito simples.
Se você experimenta uma tristeza é que você sente uma tristeza, não é.

Isso quer dizer que você está identificada, si mesma, com sua tristeza, mas, dito de diferente forma, é claro, porque, segundo as
sensibilidades de cada um dos Melquizedeques, nós todos insistimos sobre isto.

A primeira coisa a fazer é compreender que você não é esta tristeza.
Em segundo lugar, a segunda coisa a fazer, é compreender que você não é tampouco esse corpo e tampouco o que você vê.

Você é muito mais do que isso.
Então, agora, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que a Consciência monopolizou, de algum modo, esta tristeza.
Isso, é o primeiro elemento.

Então, é preciso se desvencilhar, se desidentificar, da tristeza, porque você não é esta tristeza.
A segunda coisa a compreender, que é importante, sobretudo hoje, é que a Luz está aí e que a Luz é Vibração (além da energia, é uma

Vibração) e que a Vibração da Consciência permite transmutar a tristeza em Alegria.
Ou seja, assim que há captação da Luz, assim que há ativação dos chakras, naquele momento, é claro, progressivamente, eu diria, a

partir de agora, cada vez mais, com um pontapé nas nádegas, vai-se, vocês irão, desisdentificar-se de tudo o que não está mais ligado
à borboleta.

Portanto, isso quer dizer que é preciso ‘despolarizar’ a Consciência e bem, desde já, colocar como postulado que você não é a tristeza
que você vive.

Se há tristeza, isso quer dizer que há identificação, projeção da Consciência fora daquilo que é essencial.
Simples assim.

Então, não há como fazer porque não se faz nada.
Basta Ser.

Mas, para Ser, é preciso abandonar o fazer, isto é, é preciso abandonar a crença (porque é uma e nada mais) de que a tristeza que
você experimenta, é você.

Há um processo de desidentificação.
Isso não é uma visão do espírito, é a estrita verdade.

Portanto, não é questão de opor a Alegria à tristeza porque a tristeza não se opõe à Alegria.
A Alegria não é uma emoção.

Eventualmente, o prazer pode se opor à tristeza porque é uma emoção.
Mas, o prazer, qualquer que seja, não afasta jamais, de maneira definitiva, a tristeza.

A única maneira, é descobrir a Alegria e descobrir a Alegria é se desidentificar das emoções, é aceitar e viver, em Verdade, que não
se é nem esse corpo nem suas emoções, mas, simplesmente, Veículos.

Agora, é-lhes solicitado se identificar à Luz.
E isso se faz por uma espécie de mediador, eu diria, que é a Verdade estrita do que é para viver: é ser percorrido pela Vibração da

Luz.
Mas, vocês ali serão ajudados porque, com tudo o que se verte sobre a Terra que vem de cima e por debaixo dos seus pés, vocês irão

viver a Luz em níveis que vocês nem mesmo imaginam.
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Mas, lembrem-se de que, porque a Luz desce cada vez mais, há reações a esta Luz por não acolher.
Vocês têm seres que vão entrar em formas de ‘reações’, extremamente violentas, à Luz.

Eles pensam que vão se liberar do subjugo pela reação, mas a reação leva apenas à continuação da Ilusão porque ela mantém a
Ilusão.

Portanto, cabe a vocês saber se vocês desejam permanecer lagarta ou tecer o casulo para se tornar borboleta.
E isso está aberto a todo mundo.

Não há qualquer limitação de saúde, de psicologia, de karma ou do que quer que seja.
Apenas a sua própria polaridade de Consciência é que pode se opor à sua própria liberação.

Isto é, colocar sua Atenção e sua Intenção sobre outra coisa que a tristeza, sobre outra coisa que as misérias desse mundo.
Busquem o Reino dos Céus.

Busquem a Luz, abandonando-se a ela.
Todo resto é apenas futilidade e perda de tempo.

O que não os impede de viver na Alegria.
***

Pergunta: qual é a diferença entre os raios gama da Terra e aqueles do Céu?

Então, querida amiga, a Luz é constituída de Partículas Adamantinas.
Para aqueles que têm a capacidade de ver, isso não tem nada a ver com os glóbulos de prana.

Vocês podem imaginar, se vocês não os veem: as Partículas Adamantinas são o que os Orientais chamam de Agni Deva.
O que é o Agni Deva?

É a ‘partícula elementar’ com a qual vai se agenciar o conjunto das Dimensões, o conjunto dos Universos e o conjunto dos Multiversos.
Se vocês querem, é muito menor do que um prana.

A Luz está no Interior.
Não é circular e algo que se move lentamente.

Isso se move muito rápido.
E, no final da movimentação, há uma ‘cauda’ como uma cauda de cometa.

Há quem tenha humor, que chama isso de espermatozóides.
Isso pode se assemelhar a isto, espermatozóides de Luz porque isso fecunda, realmente, esta Dimensão.

Então, os deslocamentos, para aqueles que o veem, são emissões de irradiação.
A Luz, é o agenciamento de 6 moléculas prânicas ou de 6 ‘fótons’.

Esses 6 fótons, que foram separados durante a falsificação, são onipresentes, agora, no Céu e sobre a Terra.
Muitos de vocês os percebem, através de sua própria Vibração e através do que eles veem, realmente, com seus olhos, os olhos dos

olhos, não os Olhos do Coração, mas isso pode se ver com os dois.
Compreendam bem que a ‘cauda’ desta Luz é uma irradiação.

Esta irradiação é denominada uma ‘irradiação gama’ pelos seus cientistas.
Eles chamam isso, eu creio, de radiações ionizantes.

Então, qual é a diferença entre as irradiações gama que vêm do Céu (a Onda Galáctica, a irradiação de Alcyone) e as irradiações
gama que vêm da Terra?

Eu preciso, como Miguel lhes disse, que a irradiação gama vem também da Terra.
Ela vem do Núcleo Cristalino, mas ela vem também do que vocês tinham sobre a Terra, aparentemente há pouco tempo, como

‘radioatividade’.
As irradiações gama participam, portanto, da ação da Luz.

A diferença essencial entre a Luz e sua irradiação que vem do Céu ou da Terra, é que vocês têm as partículas fotônicas, montadas por
6, que formam um ‘hexágono’ com uma cauda de Luz que é a irradiação gama.

Vocês não podem se tornar borboleta sem tecer o casulo.
O casulo, ele se tece inicialmente com sua Consciência, pela Atenção, Intenção, Ética, Integridade e Vibração: primeira etapa.
Esta ‘etapa de Consciência’ (que vocês constroem por si mesmos e pelo Abandono à Luz) vai permitir às Partículas de Luz e às

radiações ionizantes virem a transmutá-los.
A Onda Galáctica é o que?
É a Luz e as irradiações.

O Sol, quando ele vai se transformar (e já se transformou), as irradiações Ultravioletas que vocês recebem, são Partículas de Vibração
que estão perto das irradiações gama.

Então, é claro, há quem vai dizer-lhes que as irradiações gama, isso destrói o corpo.
Mas, justamente, é o que precisa, não é.

Vocês não podem se tornar borboleta se vocês permanecem lagarta, é preciso ser lógico, em todo caso.
Então, é claro, há outros tipos de irradiações que não são da Luz, que são mais de forças involutivas, que nutrem os planos, não mais

astrais, mas os domínios ligados ao que é denominado ‘moradas infernais’.
Steiner denominou isso Arimã, ou seja, o Loup Fenris, isto é, as forças as mais opostas à Luz (*).

A irradiação gama é anterior a outro tipo de irradiação que é chamada de ‘alfa’ que, ela, é muito negativa [exemplos de elementos
radioativos que emitem radiações alfa são elementos pesados como o urânio, rádio e alguns poucos elementos mais leves. -
http://blogtecrad.blogspot.com/2010/05/revisao-de-fisica.html ].

Mas, como a Luz chega antes, vocês não têm que ter qualquer preocupação.
Quanto mais vocês forem ao casulo, menos a irradiação alfa (e os inconvenientes dessa irradiação) poderá atingi-los.
Mas atenção, porque, como vocês o sabem, o que se denomina Sombra utiliza sempre, para sua vantagem, o inverso.

Vocês têm exatamente o mesmo processo que está em curso.
Atualmente, vocês o sabem, desde as Núpcias Celestes, a Luz se verte sobre a Terra.

Miguel atingiu a Terra, Cristo também, e as forças da Sombra tentando, por todos os meios, recriar, de algum modo, uma ‘matriz astral’
e eles tentarão até o prazo final.

Como é que se recria uma matriz astral?
Pela ação/reação e pelo medo.

Então, se vocês têm medo, se vocês têm tristeza, vocês nutrem a matriz e a Sombra.
Não há alternativa.

Se vocês se abandonam à Luz e deixam as Partículas de Luz e as irradiações da Luz transformá-los, vocês não dão qualquer energia,
qualquer Atenção, qualquer Consciência às forças opostas à Luz.

É tão simples assim.
Cabe a vocês saber o que vocês desejam nutrir, em vocês e no exterior.

***
Pergunta: despertar às 3h da manhã tendo o corpo em catalepsia corresponde a que?

É o casulo que se tece.
Assim como não mais chegar a pensar de maneira coordenada, não mais lembrar-se de nada, sentir Vibrações, nesse momento,

http://blogtecrad.blogspot.com/2010/05/revisao-de-fisica.html


extremamente fortes, ou ao nível dos chakras, ou ao nível do 12º corpo (na ponta nasal).
É a criação da Unidade e do ‘Andrógino Primordial’.

E isso se acompanha, efetivamente, do que a personalidade poderia chamar de ‘incômodos’, ou seja, a incapacidade de movimentar o
corpo, momentos de catalepsia, momentos em que o cérebro não funciona mais.

Tudo isso é estritamente normal.
Isso vai muito bem.

***
Pergunta: eu sinto como balões nos ouvidos e na cabeça afundando no corpo.

Então, muitos de vocês notaram que, desde já algumas semanas, os sons percebidos nos ouvidos mudaram de intensidade e de
frequência.

Está perfeitamente correto.
Isso corresponde à chegada de Hercobulus e de seu conjunto de cometas que se dirigem para a Terra.

Tudo isso, o que vocês entendem agora, é o Som do Universo, é o Canto da Luz e isso se traduz por sons que se modificam.
Lembrem-se de que Maria ela disse que 3 dias antes dos ‘3 Dias’, vocês escutarão esse som, não mais somente em seu ambiente

próximo (os ouvidos e a cabeça), mas em toda a Terra.
E, naquele dado momento, vocês terão a surpresa de constatar que as pessoas que, até agora, não se interessaram pela

espiritualidade, de repente, em todos os lugares na rua, vão dizer: mas o que é esse som?
Naquele momento, vocês saberão que vocês poderão ir para casa se deitar.

É muito simples, mais uma vez.
Mas o som está em via, efetivamente, de chegar.

A magnetosfera está profundamente despedaçada, isto é, que o Arcanjo Miguel, durante a última penetração de Miguel no Sol, permitiu
(como ele mesmo o disse, no fim de fevereiro) produzir um processo Vibratório extremamente importante.

Ele próprio lhes disse que, doravante, ele era Cristo-Miguel porque a Vibração Cristo-Miguel (que corresponde, eu os lembro,
independentemente da Cabeça, ao chakra de enraizamento da alma e do Espírito) propicia a ignição do Coração e um Fogo

extremamente importante.
Esse Fogo Solar se traduziu por tempestades solares, como vocês as chamam, mas que, principalmente, desmontou, completamente,

a magnetosfera.
Não falta grande coisa para que a magnetosfera se desmorone totalmente.

Eu diria, uma pequena pancadinha, em escala cósmica.
Mas esta ‘pancadinha’, ela será provocada pela chegada de Hercobulus que tem diferentes nomes, agora.

Mas Hercobulus não vem só.
É uma armada, não é, de Arcanjos e também do que vocês chamam, eu creio, de ‘anã marrom’, ou seja, o companheiro, o gêmeo de

seu Sol, de nosso Sol, que foi separado pelas forças de falsificação.
***

Pergunta: eu vejo Seres de Luz mas eu não chego a me comunicar com eles.

Oh, querida amiga, é muito simples.
Há seres que tem necessidade de ir delicadamente.

Isso quer dizer que a primeira etapa, é vê-lo.
Mas, como no Estado de Ser, há muitos entre vocês que vivem Vibrações e catalepsias e eles dizem “é o momento” e eles sentem que
eles estão prontos para partir, mas eles não partem porque estão retidos por laços, nos tornozelos ou nos pulsos, vibratórios, porque

não é o momento.
Do mesmo modo que vocês percebem a Luz, do mesmo modo que vocês começam a entender a Luz, vocês começam a ver Seres de

diferentes Dimensões.
É a primeira etapa.

Mas se eles começam a lhe dizer “tenha um bom dia, como vai você?”, haveria uma emoção tal que a comunicação iria se interromper
imediatamente.

Vocês estão, não se esqueçam, do lado da Sombra, neste Mundo, ou seja, é preciso se habituar, progressivamente, à Luz.
E é esse processo que está em curso, atualmente.

Portanto, os Seres de Luz, no momento, vão se manifestar, preferencialmente, nos momentos em que vocês estão, ou à noite, ou em
suas camas, ou em via de dormir, ou em via de meditar.

Mas eles não vão agitar as mãos prontamente porque isso poderia lhes dar medo e então, de algum modo, romper esta Ascensão
Vibratória que está em curso.

Portanto, é um fenômeno de aclimatização que é perfeitamente normal.
***

Pergunta: haverá tempo de se transformar quando tudo estiver se acelerando?

Mas, isso irá cada vez mais rápido.
A aceleração, ela vai ser colossal.

Desde que vocês entraram, desde 28 de fevereiro, desde o início de março, uns e outro, vão ter que se preparar para ver as coisas
irem cada vez mais rápido, no exterior, mas isso não quer dizer que vocês, vocês devem ir cada vez mais rápido.

Pelo contrário, vocês devem ir cada vez mais delicadamente.
Isso quer dizer ir mais devagar e permitir à Luz dirigir, em vocês.

Obviamente, vocês estarão prontos.
Vocês estarão prontos, quer dizer que, paradoxalmente, o exterior se acelera e o Interior parece como se condensar e parar.

É um movimento que vai exatamente ao ‘inverso’ entre o que vocês observam na dissolução da matriz (que está em curso) e o que
acontece na re-criação do seu Ser de Luz.

De um lado, o movimento.
Do outro, a imobilidade que vai conferir, no último momento, a Liberdade total.

Mas, tranquilizem-se, isso ao que vocês dão sua Atenção concretiza-se em sua vida.
Portanto, se vocês gastam o seu tempo olhando as coisas que vão cada vez mais rápido, vocês arriscam, efetivamente, deixar o

mental prevalecer e levá-los a andar, de novo, de bicicleta e a pedalar cada vez mais rápido.
É nesses momentos que é preciso, ao contrário, interiorizar-se e deixar a Luz agir, totalmente.

***

***
************

(*) – ‘A Ilusão Arimânica’ – RUDOLF STEINER (27.10.1919):
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/a-ilusao-arimanica-rudolf

***
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Pergunta: pode nos falar dos animais que são imitações cômicas de criação?

Oh, simplesmente, vocês têm variedades infinitas de animais sobre esta Terra.
Algumas são criações luminosas.

Outras foram ‘imitações burlescas’ que não existem nas outras Dimensões.
Por exemplo, os felinos.
Por exemplo, as baleias.

Por exemplo, os golfinhos que são, nos outros mundos, Consciências extremamente evoluídas, não estando em corpos de carbono,
mas em corpos cuja morfologia e estrutura sutil de Luz correspondem exatamente ao que vocês, ao que nós, teríamos sobre a Terra.

Por exemplo, os golfinhos que vêm de Sirius, por exemplo, os leões, os leoninos que vêm de Arcturius, etc., etc..
E, em relação a isto, vocês têm outras imitações cômicas que foram implantadas durante a falsificação.

Vocês têm, por exemplo, um símbolo que não é uma raça propriamente falando: não há povo, por exemplo, das abelhas, mas as
abelhas, como vocês o sabem, estão relacionadas ao Cristo.

É um símbolo que, durante minha vida, eu adorei profundamente.
E vocês têm, sobre isto, uma imitação cômica: é a vespa.

Portanto, vocês veem, há criações que se concretizaram, de alguma forma, sobre esta Terra.
Vocês têm presenças que são muito mais evoluídas que o ser humano, ainda, sobre a Terra (os golfinhos, as baleias que vêm de

Dimensões muito superiores ao homem, hoje, sobre a Terra), e que, de certa maneira, aceitaram ser “prisioneiros”.
Porque, eles, eles não são prisioneiros, eles têm ainda sua multidimensionalidade, apesar da falsificação.

Eles são almas livres.
E, hoje, estes povos desaparecem da Terra.
É o momento da volta para casa, para eles.

Então, vocês veem, aí também, vocês podem adotar o olhar da ‘lagarta’ que vai chorar porque os golfinhos e as baleias se vão, ou o
olhar da ‘borboleta’, ou seja, da Alegria de ver essas Consciências retornar ao seu mundo de origem e não mais precisar criar

estruturas de carbono em meio a esta falsificação.
***

Pergunta: o que responder a perguntas sobre a morte dos animais, por exemplo?

Que o momento chegou de deixar a Terra.
De fato, não são vocês que deixam a Terra, é a Terra que deixa vocês, não é absolutamente a mesma coisa.

Porque a Ascensão da Terra é concomitante e pré-requisito para a Ascensão da humanidade.
Agora, não há nada a responder.

A única maneira verídica de estar na Unidade e no Abandono à Luz é manifestar, si mesmo, este Abandono à Luz.
Porque uma pessoa que vai fazer uma pergunta como essa, é alguém que tem muitas dúvidas.

As dúvidas, elas estão sempre na cabeça, no mental.
Então é necessariamente alguém que não vive as Vibrações, porque àquele que vive as Vibrações do Coração, basta se alinhar no

Coração para não ter qualquer dúvida porque tudo está aquiescido, tudo está integrado, na Luz Una.
Assim, é a ‘dissolução’ da Ilusão.

Então, é claro, àquele cuja única realidade é este mundo, vocês não irão dizer-lhe que é uma Ilusão.
É a melhor maneira de não recair na Dualidade porque vocês iriam provocar reações.

Então, a única maneira de responder é entrar em Vibração, entrar em Unidade e dizer o que vocês querem, mas sob a influência da
Luz e não sob a influência da Dualidade mental ou da ação/reação, porque isso iria afastá-los, inexoravelmente, da Luz.

Vocês irão constatar, em seus ambientes próximos, que as pessoas que não estão preparadas para viver esta transformação que está
em curso vão, não unicamente negar o que está em andamento, mas agredi-los, inteiramente, porque, para eles, vocês são palhaços.
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A Luz não existe para eles.
A única luz é a luz do dia.

A Luz é algo que eles não podem nem conceber, nem aceitar.
Há já muito tempo, eu falei das 2 humanidades que se separam.

A humanidade é Una, mas é preciso deixar a liberdade do outro que rejeita a Luz.
O que é que vocês querem fazer?

Vocês não poderão jamais convencê-los com as palavras.
Mesmo quando vocês irão ver coisas em seu céu, muito mais importantes do que o que é visto atualmente (que isso sejam as

Embarcações, as ondas de OVNIs que houve, de Vegalianos, as 3 fases sucessivas) vocês têm pessoas que não querem mesmo ver.
Está no céu, mas ele não veem.

Por quê?
Porque eles olham para ‘outros’ lugares.

As pessoas estiveram tão condicionadas a viver a vida a mais banal e a mais vacilante que seja (que as preenche de emoções e que
vai lhes permitir correr atrás do dinheiro, correr atrás da segurança) que elas rejeitarão ver a Luz.

Então, o que é que vocês podem fazer para estes seres?
Se vocês tentam dialogar com eles, vocês sairão de seu estado Vibratório e de sua Unidade.

Não é assim que vocês irão ajudá-los, não é?
Então, é preciso respeitar a liberdade.

Vocês podem apenas estar na Vibração, mas, mesmo estar na Vibração, se vocês sobem muito em Vibração, vocês irão encontrar
pessoas que vão entrechocar com seu estado Vibratório, que vão se sentir muito mal porque, para elas, vocês estão loucos.

Então, vocês estão loucos?
Para eles, sim.

Ao passo que vocês sabem que vocês estão na Verdade da Vibração, que vocês ‘transcenderam’ (por alguns lados, pelas Núpcias
Celestes, pela ativação das Lareiras) um nível ilusório.

Mas, aquele que está na Ilusão, não é lhe dizendo que ele vive uma ilusão que ele vai sair da Ilusão, pois apenas a Vibração faz sair da
Ilusão.

Isso não é uma crença.
Vocês veem, é um ‘paradoxo’, ou seja, vocês não podem levar ninguém aí onde vocês estão.

Isso faz parte da liberdade.
Portanto, evitem entrar nas palavras e nas discussões porque, não somente, não levará a nada, mas vocês serão, literalmente,

aspirados, ao nível Vibratório, para níveis onde não há mais Luz.
E isso (vocês todos o constataram ao redor de vocês), pessoas que vão tentar levá-los a lugares ou a Vibrações onde vocês não

querem mais estar.
Ora, o problema é que o ser humano tem o hábito de falar.

Portanto, se alguém lhes perguntar em relação a algo, com seu bom Coração Vibratório, vocês irão tentar explicar.
Mas vocês irão se confrontar com repulsas cada vez mais violentas.

É exatamente o que foi previsto quando eu disse que, durante este período, vocês teriam ‘delírios’ cada vez mais significativos.
Vocês observam ao redor de vocês e isso é apenas o início.

***
Pergunta: as partidas em massa poderiam acontecer sem dor?

O que é dor?
A dor é a oposição à Luz.

Quando não há oposição à Luz, (ou seja, quando há saída da Dualidade e entrada em Unidade), a dor não pode existir.
Então, a dor está ligada à ‘ação/reação’.

E isso será a mesma coisa para qualquer Consciência: ou ela estando em oposição, ou ela estando na aceitação.
Isso não pode acontecer de outra forma e é já muito ameno o que acontece hein, em relação (se vocês relerem, por exemplo, as

profecias que foram dadas por São João) a outros profetas que haviam anunciado coisas aterradoras.
Se a Atenção se coloca na dor, vocês viverão a dor.
Se a Atenção se coloca na Luz, vocês viverão a Luz.

Há apenas o olhar separado que vislumbra a dor porque a dor é uma emoção.
Mas, enquanto emoção, não há Unidade, é impossível.

A emoção é ‘ação/reação’.
Ela faz parte da falsificação, inteiramente.

Vocês não podem se estabilizar no Coração e viver a Unidade do Coração e o Fogo do Coração enquanto há em vocês emoções.
Isso não é possível.

Mas a Luz contribui para fazê-los acolher ainda mais Luz, para se abandonar ainda mais à Luz.
Mas o que vocês querem fazer pelos seres que se opõem à Luz?

Porque a Luz é desconhecida deste mundo.
E se lembrem de respeitar a liberdade de cada um.

A dor, ela não segue vocês na outra vida.
A dor, ela não segue vocês nos Mundos Unitários.

Ela faz parte, irremediavelmente, desse mundo.
Aí também, é um processo de desidentificação por vocês mesmos.

Mas, aquele que está mergulhado e imerso na dor, vocês acham bonito lhe dizer que ele precisa sair da dor, o que é que isso vai
mudar?
Nada.

Apenas por sua elevação Vibratória, individual e coletiva, como Miguel lhes disse, que vocês irão liberar esse mundo e aliviar o peso
do sofrimento.

Mas, vocês devem, para isso, ir vocês mesmos para sua própria leveza e não se submeter às forças da Dualidade (o medo, a tristeza,
as emoções, a ação/reação, a vontade de fazer o bem para escapar do mal) que os prende sistematicamente à matriz.

A Unidade é um estado de Consciência que se vive pela Vibração do Coração e não pela cabeça, jamais.
A cabeça é o pior obstáculo.

O intelecto, a razão que lhes serviu para evoluir nesse mundo, é o pior obstáculo para aceder à Unidade.
Não é à toa que os modelos orientais insistiram em técnicas que permitem, inteiramente, afastar o mental.

Isso é muito importante.
***

Pergunta: estar em estado hipnótico lendo uma canalização corresponde a quê?

E bem, isso quer dizer que o objetivo foi alcançado.



Lembrem-se de que, mesmo quando eu faço longas frases, obviamente, há quem vai captar as palavras e permanecer nas palavras e
outros que irão além mesmo do significado das palavras para penetrar diretamente na Vibração.

Então, os suportes, mesmo do papel escrito, carregam a mesma Vibração, isto é, que vocês podem, por exemplo, ler o que foi
retranscrito do que eu disse durante minha vida.

Isso não quer dizer que vocês vão entrar em Vibração.
Mas, agora, se vocês leem o que eu disse, aí, nesses anos (que isso seja o Arcanjo Miguel ou eu mesmo ou não importa quem) vocês

irão, cada vez mais facilmente, entrar na Vibração.
Isso prova, simplesmente, que vocês estão abertos à Vibração.

E outros vão ler dizendo: “mas não é possível que esse seja Miguel” porque eles estão no ‘mental’ e, portanto, na discriminação e eles
não estão abandonados à Luz.

Vocês podem muito bem se colocar diante de um texto (as palavras que eu disse ou que disse Maria), sem mesmo o ler, vocês viverão
as mesmas energias porque o que predomina é a Consciência e não as palavras.

As palavras são um álibi.
Isso não quer dizer que se diz tolices, hein, não é isso.

***
Pergunta: ter seu corpo acima de si mesmo se deslocando corresponde a quê?

É exatamente o processo que está em via de acontecer.
Como eu lhes disse, os sons nos ouvidos se modificam, as percepções das Coroas Radiantes são amplificadas, os Novos Corpos se
tornam cada vez mais ativos e a impressão de se deslocar (que isso seja no sentido alto/baixo ou baixo/alto ou lateralmente, que isso
seja em pé ou deitado ou sentado) traduzem ‘oscilações’ que ocorrem, no momento atual, sobre a Terra porque a Terra, ela dança um

pouco, não é.
Ela prepara fisicamente seu basculamento e sua elevação e, portanto, sua Ascensão.

E vocês, vocês estão conectados ao Céu e à Terra.
O corpo que vocês habitam é constituído de partículas desta Terra.

E a Terra está em via de viver sua Ascensão.
É agora.

Isso, Maria lhes disse.
Portanto, é normal que vocês participem, vocês também, por sintomas amplificados ou novos (que não são o reflexo de qualquer

doença ou de qualquer desequilíbrio), de um novo equilíbrio que está em via de se estabelecer, em outra Dimensão.
Todas as pessoas que, entre vocês, vivem as Coroas Radiantes, que vivem essas Vibrações, esses Fogos, esses calores na cabeça,

no Coração, os sons nos ouvidos, vocês estão já na 4ª Dimensão e vocês estão próximos da 5ª.
Isso é iminente.

Nós lhes dissemos e repetimos desde algumas semanas, de maneira intensiva, não é.
***

Pergunta: qual atitude ter frente a pessoas que solicitam ajuda mas que são portadoras de vibrações contrárias à Luz?

Então aí, caro amigo, eu poderia dizer que a resposta é profundamente diferente conforme cada pessoa.
O que eu posso dizer, de uma maneira mais geral, é que, nestes casos, o importante, para vocês que estão na Vibração do Fogo do
Coração, na Vibração da Unidade, em fase pré-ascensional (vocês empreguem as palavras que vocês desejam, mas, em todo caso,

em um estado diferente), a melhor ajuda é ‘não recair’ na Dualidade.
Isso não quer dizer que é preciso se afastar dessas pessoas porque há uma ‘razão’ se elas vêm a vocês, que sejam os familiares, que

seja no trabalho de terapeuta (para aqueles que têm ainda um papel na terapia).
Será, precisamente, de ser capaz de ajudar pela Irradiação do que vocês são e não mais pelas palavras, e não mais por técnicas.

Aí também, se isso lhes chega, é que vocês têm que realizar um aprendizado em relação a isso.
É muito importante.

Mas, ainda uma vez, cada caso deve ser adaptado.
Mas a linha geral é: atenção para não recair na ‘ação/reação’, atenção para não perder a Vibração.

Permanecendo na Vibração e na Irradiação da Luz, ou vocês irão ajudar o outro porque ele acolhe, ele também, o que vocês emanam,
ou ele lhes pediu a ajuda e ele vai compreender que vocês não podem nada lhe dar porque ele próprio recusa a Luz, mesmo se ele não

pode admitir isso.
Certamente, vocês têm pessoas que vão reivindicar a Luz e que estão persuadidos de estar na Luz, mas eles estão na luz do ego.

Eles estão na Ilusão da Luz (se vocês querem o denominar a Ilusão Luciferiana ou como o desejarem).
Eles podem mesmo sentir as energias, mas eles não sentem as Vibrações.

Eles não têm o Fogo do Coração e ainda assim são Irmãos e Irmãs, mas eles não abriram ainda esta qualidade Vibratória.
E, lembrem-se, vocês não sabem a quem vocês têm que fazer exceto se têm a Visão além da Ilusão, ou seja, penetrar a Essência do

Espírito à frente de vocês.
Mas admitam que isso é muito raro.

Vocês já têm muita dificuldade para se encontrarem, sua própria Essência, vocês mesmos, não é, porque o mental chega, porque as
emoções podem invadi-los, porque vocês são confrontados a situações difíceis, profissionalmente, afetivamente, com os filhos, etc.,

etc..
Então há um amontoado de circunstâncias, em suas vidas, que estão aí para ‘incitar’, para ver se, realmente, vocês irão para a Luz ou

se vocês retornam à Dualidade.
Portanto cabe a vocês continuar a elevar suas Vibrações e, neste caso, quanto mais vocês elevam suas Vibrações, ou o outro vai

aceitar a ajuda da Luz que vocês emanam, ou ele vai se afastar de vocês.
E ali não tem outra solução, exceto recair na Dualidade e entrar na confrontação e no delírio.

É este desafio que está à frente de vocês, agora.
Agora, para aqueles de vocês que vivem as Vibrações, vocês conseguiram, momentaneamente ou para sempre, estabelecer certa

lucidez Unitária, eu diria.
Mas, em suas vidas, de acordo com o que vocês são vocês irão ser confrontados (por exemplo, por um cônjuge, por exemplo, por um

filho, por exemplo, em relação a um trabalho ou ainda a uma agressão) a um ‘desafio’.
O desafio tem apenas por objetivo colocarem-se a questão: “será que eu permaneço na Unidade, será que eu permaneço na Vibração

ou será que eu recaio na Dualidade?”
Então, obviamente, o mental pode atuar jogando com as virtudes sociais, jogando com as virtudes humanas, de empatia, de carisma.

Mas cabe a vocês saber aonde vocês querem ir.
***

Pergunta: enrijecimentos musculares do pescoço estão relacionados com essas evoluções?

Não, isso são resistências à Luz.
Quer dizer que houve um processo de Abandono à Luz, mas vocês têm, às vezes, cabeça dura que recusa deixar passar

completamente a Luz para o Coração.



É a zona de Passagem, lembre-se, que vocês passaram durante o mês de dezembro.
Há quem tenha ‘resquícios’ a superar.

***
Pergunta: fazer jogos como palavras cruzadas, sudoku, fazem trabalhar o mental?

Não, pelo contrário.
Isso teria tendência, antes, a reduzir.

Cabe bem compreender que, quando se fala do mental, fala-se de questionamentos e de interrogações que os remete,
sistematicamente, a escolhas.

Mas jamais se disse, ninguém jamais disse, que vocês devem parar as atividades mentais que, justamente, os afastam do mental.
Fazer palavras cruzadas, fazer sudoku, ir jogar, é a melhor maneira (ou pintar, para alguns) de esvaziar o mental, quer dizer o mental

questionador, aquele que duvida, aquele que está no medo, aquele que está na Dualidade.
E depois, há quem nada mais possa fazer, mesmo palavras cruzadas extremamente fáceis.

Aí, é diferente para cada um.
Há quem não consiga mais alinhar 2 pensamentos.

Eles estão “tolamente” olhando o Sol, sem se mover.
Estes, eles estão na Unidade.

Então, visto do exterior, para aquele que está na Dualidade, eles vão tratá-los de todos os nomes.
Ainda uma vez: olhar Interior ou olhar exterior.

***
Pergunta: acordar à noite e não poder abrir os olhos, corresponde a quê?

São geralmente retornos, mais ou menos conscientes, de outras esferas Vibratórias.
Vocês todos vivem (aliás, as questões vocês as comprovam) estados incomuns, que isso seja nas meditações, que isso seja em suas

noites, que isso seja no que vocês percebem.
Isso faz parte de sua própria transformação Interior.

***
Pergunta: qual o papel da mulher nesta nova Terra?

Mas primeiramente, quem lhes disse que, na nova Terra, haverá mulheres e homens?
Haverá ‘polaridades’.

Não haverá mais sexo, no sentido em que vocês o entendem.
Então, fazer esta pergunta pressupõe que na nova Terra, haverá ainda uma vida como vocês a conhecem.

Mas isso é impossível.
Aqueles que imaginam que a Ascensão vai ver uma nova Consciência emergir sobre esta Terra, onde todo mundo vai ser belo, todo

mundo vai ser gentil, é uma ilusão.
A 3ª Dimensão, para a Terra, não existirá mais de modo algum.

Ela será totalmente grelhada pelo Planeta-Grelha, isto é, pela Luz do Sol.
E a nova Dimensão da Terra não pode ser, mesmo, imaginado em suas concepções.

Portanto, na nova Terra, não há mulheres e não há homens.
Há polaridades.

Nós temos polaridades, nós, Melquizedeques, mais de natureza masculina, mas nós temos alguma masculinidade, mesmo se nós
temos barbas, não é.

Agora, são aspectos Vibratórios.
A imagem que eu dou para mostrar não é a forma que eu tenho na 11ª Dimensão.

Compreendam bem que a interdimensionalidade é não mais estar limitado a uma forma nem a um espaço.
Quando há retorno à multidimensionalidade e à Unidade, vocês estão em uma forma mutável e vocês estão em um espaço mutável.

Vocês estão às vezes aqui e às vezes aí.
Vocês são às vezes esta forma e às vezes uma outra forma.

Então, para os seres que estão encarnados, tem-se muita dificuldade para imaginar como isso pode ser, é claro, já que não se pode
imaginá-lo.

Isso se pode apenas viver.
Portanto, imaginar uma sociedade dita ‘matriarcal’ é uma ilusão já que não haverá mais sociedade.
A sociedade é o conjunto da Unidade, é o conjunto dos Universos e é o conjunto das Dimensões.

Não haverá mais limitação, nenhuma, e é muito difícil conceber porque, neste mundo, justamente, tudo é limitado.
Vocês são limitados desde o nascimento até a morte.

Vocês são limitados por uma ‘forma’.
Vocês habitam um corpo.

Mas, quando vocês são multidimensionais, vocês não habitam um corpo, vocês habitam uma multidão de Dimensões e uma multidão
de corpos.

Dessa forma, dificilmente se pode raciocinar, em termos lineares humanos, sobre uma sociedade melhor, matriarcal.
Isso não existe.

Ao menos, não aqui.
***

Pergunta: por que a humanidade passa por catástrofes naturais para aceder à Unidade?

Então aí, querida amiga, o que você denomina catástrofe, nós, do nosso ‘ponto de vista’, chamamos de Liberação.
Há apenas o olhar dividido que chama isso de catástrofe.

O que é uma catástrofe?
O fato de dissolver a Ilusão vai dar-lhes a aparência de uma catástrofe.

Mas, para nós e para vocês, para aqueles que estão na Unidade, é uma Liberação total.
Há apenas a visão da lagarta que denomina isso catástrofe e que sofre porque a lagarta não quer morrer.
Hoje, isso não é uma morte, é uma Liberação, mas, para isso, é preciso aceitar que a lagarta deve morrer.

Vocês não podem ser borboleta e ser lagarta.
É possível para alguns de vocês que viajam no Estado de Ser e que vivem os 2 estados.

Mas, para o conjunto da Terra, a Liberação acontece pelo que vocês poderiam chamar de catástrofes ‘inimagináveis’.
E será que é uma catástrofe?

Do ‘ponto de vista’ humano, sim.
Do ‘ponto de vista’ da Unidade, isso se denomina Liberação.

Se não há liberação (isto é, se a matriz se reformasse como aconteceu a cada 50.000 anos) naquele momento, poder-se-ia falar de
catástrofe, porque depois, isso começa novamente.



Mas aí, é uma Liberação.
Todas as almas que são liberadas hoje (exceto aquelas que querem a todo preço estar em um corpo de carne para ver o que vai

acontecer), a maioria é liberada integralmente.
Portanto, é uma questão de ‘ponto de vista’.

O que você chama de catástrofe, nós, nós chamamos de Liberação.
A Terra vai se expandir passando à sua nova Dimensão.

Ainda uma vez, tudo depende do ‘ponto de vista’ e unicamente do ‘ponto de vista’ da Consciência.
Agora, vocês são livres para decidir permanecer na Ilusão, mas vocês irão na 3ª Dimensão em outros lugares.

A Terra, ela, não se importa com gesticulações daqueles que rejeitam sua Ascensão.
Ela ascensiona independentemente do que os humanos tenham decidido.

Lembrem-se de que a catástrofe, do ponto de vista ‘limitado’, não é a ação da Luz.
É precisamente a resistência à Luz que faz isso.

***
Pergunta: por que a humanidade não passa facilmente nas outras Dimensões?

Por uma razão muito simples, querida amiga, isso de denomina o ego.
Enquanto há o ego, há sofrimento.
Enquanto há o ego, há resistência.

O ego está limitado a esta Dimensão.
A personalidade existe apenas nesta Dimensão.

Portanto, enquanto há identificação à personalidade, há identificação ao ego e há traumatismo.
Porque o ego é a negação da Luz.

Ainda uma vez, é uma questão de ‘ponto de vista’.
O que é denominado traumatismo, pelo ego, é chamado de Liberação e leveza ao nível do Estado de Ser.

Portanto, é uma questão de ‘ponto de vista’.
Agora, o traumatismo existe apenas quando não há Abandono à Luz.

E vocês não podem forçar ninguém a se tornar Luz.
Há seres que têm necessidade, Consciência que têm vontade de experimentar este aspecto de dissociação e de forças de atrito,

denominadas ação/reação.
É sua liberdade, não?

Mas este Mundo, esta Terra, não participará jamais das forças de dissociação.
***

Pergunta: qual é relação entre a respiração do Coração e a respiração dos tecidos?

Nenhuma.
É a respiração do Coração que permite às Partículas Adamantinas, durante os protocolos de alinhamento que vocês vivem, fazer

difundir esta Luz no interior dos tecidos.
A respiração do Coração se traduz por uma passagem da respiração pulmonar clássica para uma respiração cardíaca e tecidual, quer

dizer que vocês não respiram mais pelos pulmões, mas diretamente pelas células.
É o que Sri Aurobindo chamou de Supramental.

***
Pergunta: na escala do Espírito, a falsificação teria tido algum interesse?

É um grande problema filosófico.
O interesse é para o conhecimento dos mundos em carbono, mas absolutamente não ao nível da Unidade onde tudo é já ‘perfeito’.

As memórias individuais das encarnações não têm qualquer sentido, ao nível dos Mundos Unitários.
O interesse é talvez um interesse coletivo de compreensão de certas forças ao nível da matéria em carbono.

Eu falo não dos mundos falsificados, mas da matéria em carbono porque vocês sabem que a matéria em carbono, a 3ª Dimensão,
existe também de modo unificado.

Há estruturas em carbono que são livres.
As baleias, mesmo presentes sobre esta Terra, conseguiram manter uma conexão com a Unidade, como os Crânios de Cristal, como

o Cristal Azul, do que já se falou, sobretudo Miguel, não é.
E, da mesma maneira (para a maioria das Consciências confinadas em um corpo), quando vocês reencontram seu Estado de Ser, a

memória de suas vidas passadas individuais será dissolvida.
Ela não tem qualquer interesse em sua multidimensionalidade.

Então, realmente, as forças de compressão da matriz foram tão fortes que algumas Consciência puderam engrandecer em Luz, em
meio a esta falsificação.

Mas a Luz cresce dela mesma quando vocês são multidimensionais.
Não há mesmo necessidade de romper esta multidimensionalidade.

***
Pergunta: como alcançar o Estado de Ser quando não se sente mesmo as Vibrações?

É impossível.
Lembrem-se de que também os primeiros serão os últimos, de que os últimos serão os primeiros.

Há Seres que não percebem ainda a Vibração porque têm destinos específicos.
Mas mesmo os Seres que vieram nos ver, uns e outros, não vibram a Vibração e, ao final de certo tempo, aqueles que não vibram a

Vibração, para eles, isso não é a Verdade, obviamente, já que eles não a vivem.
Portanto, não há forma milagrosa.

Há pessoas que vão fazer, como vocês denominam isso, protocolos sem parar e que jamais vão perceber uma Vibração e outros que
vivem Vibrações sem jamais ter feito o que quer que seja.

Vocês têm, sobre a Terra, hoje, multidões de seres humanos que percebem o Canto da alma, os sons, que percebem o Fogo do
Coração.

Há mesmo, entre eles, os que estão talvez persuadidos de estar ‘enfeitiçado’.
Eles vivem, entretanto, a Vibração Unitária.

Mas, pouco a pouco, esta Vibração Unitária transforma a visão da Consciência e transforma a Consciência.
Mas a Consciência é Vibração.

Há ‘marcadores’ da transformação para a Unidade e para o Estado de Ser.
Sri Aurobindo, quando era São João, no Apocalipse, disse: “haverá muitos chamados, eles serão marcados na testa”.

É a ativação das primeiras Estrelas da Coroa Radiante da Cabeça.
Os mais avançados, entre vocês, já bascularam o ponto da Estrela AL, para baixo.

Eles estão em ressonância final, eu diria, pelo ‘canal cristalino’ que une a boca e o 11º Corpo ao Coração e eles vibram mais na zona



da aresta do nariz [o dorso nasal é formado por uma aresta e por duas paredes laterais -
http://www.rinoplastia.eu/pt/200_anatomia_topografica.htm ].

A transformação alquímica, para eles, está quase totalmente terminada.
E depois, há outros que não vivem Vibrações.

Mas lembrem-se de que não há qualquer obstáculo para a Vibração da Consciência atualmente.
Não há karma que retenha, não há idade que retenha, não há déficit mental ou físico que retenham.

Há apenas a consciência que, a despeito, às vezes, de suas afirmações, não está pronta para se abandonar à Luz.
É um mecanismo extremamente preciso.

Vocês têm personalidade que estão prontas para se abandonar a outra coisa que elas mesmas e outras que não estão prontas.
Por medo, talvez.

Muitas vezes, aliás, é o medo, o medo de perder este corpo, o medo de perder esta identidade Ilusória.
Mas lembrem-se, com o ‘choque’, isso vai mudar.

***
Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo meu Amor e toda a saudação dos Melquizedeques.
Quanto a mim, eu lhes dou todas minhas Bênçãos, todo meu Amor e eu lhes digo certamente até muito em breve.

************

************
Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=946
20 de março de 2011

(Publicado em 22 de março de 2011)
***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
************
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 - Ensinamentos da Estrela CLAREZA -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110406_-_SNOW.mp3

Meu nome é SNOW.
Irmãos e Irmãs da Terra e Irmãos e Irmãs do Céu, eu venho a pedido de MARIA trazer, se isso for possível,

um esclarecimento.
Eu irei empregar as minhas palavras, eu espero para vocês, aquelas da simplicidade.

No momento em que a Terra vê o despertar da Fênix acontecer, no momento em que o ‘tam-tam’ da Terra
soou e ressoou, no momento em que o Grande Espírito se revela no Céu, é o momento, também, de entoar

esse despertar em cada um de vocês.
Eu venho trazer, com as minhas palavras, aquelas da vida simples que eu levei, bem antes que a sua vida de
agora, invadida por esta modernidade que trouxe um conforto exterior e um desconforto Interior, estivesse

presente.
Eu venho, com as minhas palavras, trazer um esclarecimento diferente do que é vivido e do que deve ser vivido

por vocês.
Então, eu acolho, portanto, as suas perguntas com uma grande alegria e eu vou tentar ali dar este

esclarecimento específico, esta clareza, aquela procedente da vida, pois, mesmo neste mundo falsificado,
como vocês o chamam no ocidente, a vida sempre esteve presente, não pode ser de outro modo.

Simplesmente, hoje, os Irmãos e Irmãs encarnados são levados a manifestar uma outra gama e uma outra
qualidade de vida, uma vida onde tudo será e onde tudo já é, para alguns de vocês, Unificado e Unidade.

Então, eu lhes dou a palavra e eu espero ajudar aqueles de vocês que tiverem necessidade de mais clareza.

***

Questão: por que, nesse momento em que a lagarta se torna borboleta, há mais encarnações?

Minha Irmã, muitos Espíritos desejam, efetivamente, viver de maneira efêmera este afluxo de Luz em uma
estrutura densa.

Essas encarnações são apenas temporárias.
Elas não comprometem o Espírito em algo de tão longo como a maior parte de vocês viveu.

Assim, essas encarnações, em grande número, são apenas o reflexo de muitos Espíritos, ao mesmo tempo,
para assistir a Ascensão da Terra e, ao mesmo tempo, para assistir, na carne, a chegada da Luz.

SNOW Estrela de Maria - 20 de março de 2011 - Autres Dimensions
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A experiência que vive a Terra, que vivem aqueles que estão encarnados e aqueles que não estão (a liberação
de um universo), é um fenômeno, apesar de tudo, raro, pois, o que são 81 Universos no conjunto dos

Universos e das Dimensões?
Mas este elemento raro acompanha-se de uma eclosão de Luz.

Esta eclosão de Luz, este retorno a esta Clareza, este voo da Fênix, é um momento único.
E muitos Espíritos livres, que não pertencem a esta Dimensão há muito tempo, fizeram a escolha da carne para

viver isso.
Os objetivos são vários, mas, de algum modo, podemos dizer que todos esses Espíritos que se encarnam

querem comemorar um evento único.

***

Questão: durante o contato com uma árvore, segundo as suas instruções, eu senti um turbilhão,
mas não tive mensagem. Por quê?

Minha Irmã, por que sempre querer palavras?
O turbilhão, o contato, a comunicação mais importante é esta, e não a mensagem.

Uma árvore pode efetivamente falar com um humano.
Esta é uma possibilidade, mas não é obrigatória.

A comunicação de que falei é exatamente o que você viveu.
Pois, nesta interação, por que é uma, há expansão da sua própria consciência.

Somente o ser humano sempre tem a tendência de querer palavras, de colocar em palavras, todo o tempo, o
que é vivido.

A mensagem era a Vibração e o turbilhão, nada mais.
Por que querer palavras a todo custo?

Atualmente, quando muitos Irmãos e Irmãs encarnados redescobrem uma comunicação direta, passando pela
Vibração, pelos olhos, pelo olhar, pelo Coração, onde as palavras se tornam supérfluas.

Não se esqueçam de que as palavras, sem exceção, estão presentes apenas nesta Dimensão falsificada.
Em outros lugares e além, não há necessidade de nada mais senão da Vibração da Consciência.

A comunicação mais clara ocorre através dela e não através das palavras.
Uma palavra pode ser interpretada.

O sentido de uma palavra para um, não é o sentido de outra palavra, ou o sentido da mesma palavra para outro,
daí a confusão.

Eu não falo sequer da barreira da língua, mas simplesmente do que é veiculado como Vibração, no interior de
cada um, pelas palavras que vocês empregam, que nós empregamos.

A mesma palavra é percebida muito diferentemente.
Além mesmo da Vibração da palavra que é pronunciada há toda uma vivência, toda uma história que é própria a

cada um.
Jamais a palavra foi, e Jamais será um meio de Comunhão.

É um meio de interação, mas nós sempre dissemos para irem além das palavras.
Comunicar com uma árvore é uma comunicação Vibratória.

Então, para alguns, palavras podem ser formadas, mas o mais importante não é isso, pois as palavras são
sempre o que é monopolizado e tornado prisioneiro pelo mental.

A nova comunicação, nos mundos Unificados, jamais passa pelas palavras.
Não há palavra.

Tudo é instantâneo.
Uma Consciência se comunica com outra Consciência, no instante.

Os conceitos que são veiculados não podem ser deformados ou transformados, porque há um
reconhecimento Vibratório que é efetivamente diferente do reconhecimento das palavras.

Então, o que você tem vivido é inegavelmente algo que deve acontecer.
Então, as sensações da comunicação, as percepções, o sentir poderão simplificar-se ainda mais.

Então, indo para a simplificação, você irá se aperceber por si mesma que, nesta comunicação que ocorre de
Espírito a Espírito, não há necessidade de palavras.

Isso é válido para uma árvore, mas isso é também válido para outro ser humano.
Aprendam, pois vocês têm realmente, agora, a possibilidade de se comunicar com a Terra e com os seus

Irmãos e as suas Irmãs, sem as palavras.
Tudo pode ser dito por um olhar, tudo pode ser partilhado através da Vibração do peito.

Esta linguagem é uma linguagem coerente, que não recorre à interpretação, que não recorre à suposição ou à
projeção.

A Natureza fala, na totalidade.



A Natureza fala, na totalidade.
A Terra fala.

Aqueles que são capazes de entender a Terra, compreenderam que o tempo da sua Ascensão chegou.
Aqueles que falam com o Céu e que se comunicam com o Sol, compreenderam o que diz o Sol através da sua

irradiação.
Não há necessidade de palavras para isso.

As palavras são uma barreira e um obstáculo.
Então, certamente, nós empregamos palavras, mas aqueles que sabem ler além das palavras percebem a

Vibração das palavras e não mais as palavras.
As palavras não têm mais sentido.

Algumas Estrelas são capazes, aliás, através de trocadilhos, de irem bem além das palavras.
A Natureza os engaja, também, para irem além desta comunicação que, do nosso ponto de vista, nós

chamamos de primária.
Durante a minha vida eu pronunciei muito poucas palavras e, no entanto, eu me comuniquei com o conjunto da

Terra e o conjunto do Céu, e com o conjunto da Natureza.
Não havia necessidade nem de palavras, nem de proximidade.

É isso que vocês devem redescobrir e aplicar hoje.

***

Questão: eu sinto a Coroa da cabeça, o sacro, mas não a Coroa do Coração.

Não há, minha Irmã, neste momento, uma unificação.
Isso lhes foi dito em várias ocasiões.

Alguns vivem a Coroa Radiante da cabeça.
Outros, a Coroa Radiante do Coração.

Outros, enfim, a Coroa inferior ou o Triângulo sagrado.
Alguns vivem as três.

O que podemos dizer é que alguns também vivem uma e a outra, e não a terceira.
Alguns, enfim, vivem unicamente o Coração e não as duas outras.

Pois vocês têm, cada um de vocês, um caminho diferente, cada um de vocês, um destino diferente e uma
destinação diferente.

Cada personalidade que acolhe essas Vibrações é também diferente.
Alguns seres devem esperar o voo da Fênix para viver a Vibração do Coração.

O importante sendo ter, desde agora, uma das Coroas ativada.
Obviamente, a porta de saída sendo o Coração, não há outra porta de saída.

E talvez alguns seres, alguns Irmãos e algumas Irmãs, se a porta estivesse aberta, sairiam.
Mas, por enquanto, como todos nós dissemos, o seu lugar é aqui.

Se o seu lugar não fosse aqui, sobre esta Terra, vocês já teriam partido, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: em que consiste o fato de ter a Coroa Radiante da cabeça ativada?

Minha Irmã, enquanto a junção, como lhes disse MARIA, entre a Coroa Radiante da cabeça, a Cruz da
Redenção e o canal do Éter não estiver inteiramente realizada, é, para a maior parte de vocês, difícil sentir as

doze Estrelas.
Alguns de vocês sentem simplesmente algumas Estrelas, em relação ao seu trabalho e à sua evolução da Luz.

Alguns vão sentir a Coroa, sem sentir os pontos.
Do mesmo modo, no nível da Coroa Radiante do Coração, alguns vão sentir os pontos denominados MARIA,
MIGUEL ou CRISTO e outros não vão sentir esses pontos, mas simplesmente um calor, sem poder localizar

precisamente.
As expressões e a manifestação desta consciência são muito diferentes para cada um.

Uns e outros lhes deram as principais linhas.
Por enquanto, algumas coisas ainda não foram desvendadas.

Alguns vão se encontrar com pontos limitados, mas extremamente fortes, ou desagradáveis, no nível da
cabeça.

Isso significa que esta Estrela, esta ressonância do DNA, esta ressonância do cérebro, esta ressonância do
Coração, tem necessidade de ser colocada à frente, para a evolução da Luz que é própria de cada um de

vocês.



Alguns têm necessidade de mais Profundez, outros, de mais Unidade, outros, de mais Precisão.
Eu repito, lembrem-se de que são Virtudes que estão presentes em vocês e que nós, umas e outras,

encarnamos, a um dado momento.
As doze Virtudes estão raramente ativas ao mesmo tempo.

Isso pode ser, mas isso será revelado durante a junção entre o canal do Éter, na sua parte superior, entre o
Coração e a boca e, sobretudo, o nariz, que irá se refletir pela junção do ponto AL do nariz e do ponto AL da

cabeça.
Naquele momento, o voo da Fênix vai ocorrer.

Alguns de vocês já percebem, e estão prontos.

***

Questão: o que você chama de voo da Fênix?

O voo da Fênix é a Ascensão da Terra, na sua linguagem.
É o momento em que a Terra se libera, na totalidade.

É o momento em que o Som do Universo, o Canto do Universo, torna-se audível.
É o momento em que não há mais confinamento.

É o momento em que vocês encontram a liberdade de ir e vir neste mundo que será transformado, como, aliás,
de ali residir ou de retornar para onde os levar o que vocês são.

O voo da Fênix é o momento da Ascensão da Terra.
A Terra deu à luz.

O parto está em andamento.
Isso é chamado de voo da Fênix e isso é acompanhado pelo Som da Terra que muda.

O ‘tam-tam’ da Terra não é mais o mesmo.
Isso se acompanha também de mudanças na posição das estrelas do Céu, da lua, do Sol.

É o que está acontecendo, neste momento.
É o momento em que vocês não estarão mais presos a este corpo e em que vocês irão para onde os levar o

que vocês são.

***

Questão: o que acontece com as pessoas que se suicidam?

Eu sei efetivamente que, segundo a tradição ocidental, segundo os «disse me disse», a alma de um suicida
deveria se sentir culpada.

Isso é absolutamente falso.
Mas o problema é que as crenças podem segui-los além da vida aqui, no além.

As crenças são pesos, do outro lado.
Assim, se um suicida acreditar que ele vai para a maldição, ele irá para essa maldição que ele mesmo terá

criado.
Se um suicida for persuadido de estar liberado e de se juntar à Luz, ele irá para a Luz.

***

Questão: o que é chamado de Manto Azul de MARIA?

Cada Consciência que vive nos mundos Unificados, segundo a Dimensão em que esta Consciência manifestar
a sua forma, vai empreender uma série de Vibrações.

O que é chamado de Manto Azul de MARIA corresponde a uma Vibração.
Esta Vibração é aquela do Manto da Graça, estendido essencialmente sobre os mundos de Sirius A e de Sirius

B.
Outras entidades são portadoras de um Manto de outra cor ou da mesma cor.

O Arcanjo MIGUEL também, em sua forma de 5ª Dimensão, é revestido de um Manto Azul.
Esta capa ou este Manto Azul significa que essas Consciências portadoras deste Manto estão revestidas da
Graça e de que elas são capazes, na sua esfera de intervenção, aqui como em outros lugares, de preencher

de Graças outras Consciências.

***



Questão: qual é o papel dos pássaros e do seu canto na nossa Dimensão?

Minha Irmã, existem muitos pássaros, não podemos generalizar.
A única coisa que é generalizável é que os pássaros pertencem ao Ar e não à Terra.

Eles são, de algum modo, e isso existe na maior parte das tradições, mesmo junto a nós, Mensageiros.
Assim, mesmo um Arcanjo é um pássaro em outra Dimensão bem mais elevada.

A dimensão original de MIGUEL, de URIEL, em meio à 18ª Dimensão, é um pássaro de Luz.
Então, os pássaros são também beatitude sobre este mundo.

Eles têm também um papel mais carnal, eu diria, que é, em princípio, uma carne para ser consumida e
consumível por aqueles que não podem dispensar a carne.

Os pássaros têm, portanto, vários papéis.
A pomba não tem a mesma função que a águia.

Existem também, aliás, povos estelares cuja origem situa-se no nível desta forma, em todo caso do rosto, de
pássaro.

Assim é, por exemplo, na Dimensão original daqueles que vêm de Altaïr.
Chamam-nos, aliás, de Águias.

Alguns dos Melquizedeques vêm de lá.
Os pássaros, enfim, pertencendo ao Ar, são os primeiros, com aqueles que pertencem à Água (pois a água e o

ar são meios importantes), os povos da Água e os povos do Ar, são os primeiros a deixarem este mundo,
nesse momento.

Os povos da Terra e, em particular, os mais sagrados da Terra, que vocês chamam de vacas (ou bisões, para
nós), estão também deixando a Terra, em alguns lugares.

***

Questão: poderia falar da Ordem dos Melquizedeques?

Meu Irmão, esse não é tanto o meu papel, mas posso dizer algumas palavras.
Eles são vinte e quatro.

Vinte e quatro enquanto Consciência Unificada.
A Consciência Unificada funciona sempre em seis, doze ou vinte e quatro Consciências.

É o melhor modo de criar um equilíbrio dinâmico.
Esta associação de vinte e quatro Consciências, em um objetivo específico, como é o caso dos

Melquizedeques, corresponde, de algum modo, a uma garantia do retorno à Unidade, ajustando-se mais perto
das necessidades e dos imperativos da falsificação.

Os vinte e quatro Anciões são onipresentes, mesmo junto a nós, nas nossas tradições.
O Conselho dos vinte e quatro, os Melquizedeques, os vinte e quatro Anciões, muitas denominações para

aqueles que se sentam, em reunião, em torno da Luz.
Assim, aqueles a quem vocês chamam de Melquizedeques são aqueles que estão encarregados de cuidar do

estabelecimento da Luz nos mundos falsificados.
São seres de experiência, pois eles percorreram os caminhos da encarnação de maneira habitualmente

extensiva e importante, conhecendo todos os prós e contras e todos os truques da encarnação, nesses lados
energéticos, nesses lados de consciência e até mesmo de conhecimento dito oculto.

Eles foram, cada um deles, Mestres no seu domínio, comandando então um domínio específico, tanto ligado à
cura, como à transformação, como à energia, como à consciência.

Aí está o que eu posso dizer sobre isso.

***

Questão: há 2.000 anos CRISTO incorporou Jesus. Qual é hoje o papel de Jesus?

Jesus foi uma entidade que possuiu CRISTO, inteiramente.
Simplesmente, a sua mensagem foi transformada para fazer dele um Salvador exterior, ao passo que

absolutamente não existe qualquer Salvador exterior.
Isso é uma crença.

Hoje, é CRISTO que vem de volta para vocês, no seu peito.
É o seu estado de CRISTO que desperta.

É você mesmo que salva a si mesmo, acolhendo CRISTO e a Luz.
Agora, a entidade histórica pertence a uma história.

Então, sempre podemos colocar palavras nas histórias e nomes nas identidades.



O mais importante não é isso, mesmo eu ainda me chamando, hoje, SNOW, apresentando-me a vocês, o
importante é a Vibração que eu propago.

Em linguagem Vibral é KI-RIS-TI, ou seja, o Filho Ardente do Sol.
É aquele que encontrou a sua dimensão Solar, fundindo-se com CRISTO e fundindo-se com MIGUEL, como

fez Jesus durante a sua vida.
Querer, hoje, no que vocês têm que viver Interiormente, encontrar uma história, seja ela qual for, mesmo a mais
prestigiosa, não tem qualquer sentido, pois há um perigo enorme, é o de considerar que vocês dependem de

algo ou de alguém para realizar-se e despertar, e de ser salvo, do que, aliás, é de apenas si mesmo e da
ilusão.

Mas apenas vocês é que podem se salvar da ilusão.
A Luz está aí para isso, ela não tem necessidade de personificação, mesmo se cada uma de nós, se cada um

dos Arcanjos, nos revelarmos no Interior de vocês.
Isso nós dissemos, tanto os Arcanjos como nós, as Irmãs, pela Vibração.

É o mental que sempre busca monopolizar um papel ou uma função histórica, do passado, que não tem
qualquer sentido no presente.

Hoje, vocês entram na era da Luz e da Consciência.
Vocês não têm necessidade do peso do passado.

Muito pelo contrário, vocês devem se liberar dele, inteiramente.
Nenhuma crença irá fazê-los sair da ilusão.

Apenas a experiência do Coração é que os faz sair dela.
E a experiência do Coração, eu repito, nada tem a ver com as histórias, sejam elas quais forem.

***

Questão: quem são as Sementes de Estrelas?

Meu Irmão, as Sementes de Estrelas são todos vocês.
Lembrem-se de que vocês têm uma visão limitada, uma concepção limitada, crenças que são procedentes da

estruturação deste mundo e da transformação deste mundo.
Então, Sementes de Estrelas significa, simplesmente, que todos vocês estão para se tornar Estrelas, ou que

devem reencontrar a sua Dimensão de origem, como todos nós.
O que vocês veem no Céu não é a Verdade.

O que vocês veem com seus olhos absolutamente não é a Verdade.
Assim, a denominação que lhes foi conferida pelo Arcanjo MIGUEL é um apelo às suas lembranças (não na
memória deste mundo, mas na memória da Eternidade), do que vocês são, além da aparência deste corpo,

além do que vocês creem ser.
Uma Estrela é uma Luz que brilha.

Uma Estrela não é somente um Sol.
Lembrem-se: vocês são CRISTO, ou seja, Filhos Ardentes do Sol e vocês são também Estrelas, Sementes de

Estrelas ou Estrelas, para aqueles que despertarem.

***

Questão: o processo ascensional de Gaïa é para logo?

Mas não é para logo, minha Irmã, está em andamento.
Agora, se você quiser uma data, quem é que quer uma data senão o mental, para poder agenciar sua vida

segundo esta data?
Senão uma projeção de um medo ou de uma alegria, de um prazer, de preferência?

Isso está em andamento agora.
O quanto é preciso dizer isso a vocês?

Minhas Irmãs disseram, os Arcanjos disseram, os Anciões disseram, vários canais disseram.
O que vocês precisam mais?

Olhem ao redor de vocês.
Ouçam a pulsação da Terra, olhem para o Sol, olhem para os animais que estão deixando a Terra.

Por que levantar a questão de saber se é amanhã ou depois de amanhã, uma vez que isso está em andamento
agora?

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes transmito todo o Amor que uma Estrela pode lhes transmitir.
O momento do nosso reencontro está muito próximo, ele é agora.

Aqueles que percebem o canto da Consciência, da Vibração, sabem disso por experiência.
Eu vou terminar por estas palavras: prestem atenção para jamais ferir aqueles dos seus Irmãos que têm outras

crenças do que a Verdade, aqueles que estão apegados às suas próprias limitações.
Contentem-se de estarem na Vibração.

Isso é realmente o essencial.
O meu Amor os acompanha.

Até logo.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
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~ Os 3 preceitos para manter o Estado Unitário ~

Eu sou UM AMIGO. 

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor, a Luz e a Alegria estejam com vocês.
Irmãos e Irmãs em humanidade, eu venho a vocês a fim de entrar em algo de eminentemente prático e relativo

ao período que vocês começam a atravessar.
Eu venho expressar alguns elementos muito simples, permitindo-lhes, através da Consciência, da energia,

da Vibração, saber como Ser e manifestar sua Presença Unitária na Dualidade, no ‘choque da humanidade’ e
nas perturbações em curso, atualmente, sobre esta Terra.

A Consciência é Una.
A Consciência está além do papel que lhe foi atribuído na limitação desse corpo que vocês emprestaram, que
os levam, no entanto, a dizer que vocês são o que vocês vivem, que os levam, no entanto, a dizer que vocês

são esse corpo.
Existe um meio extremamente importante, fazendo a ligação entre a Consciência ilimitada (que eu denominaria

Unitária) e a Consciência fragmentada (que eu denominaria dual).
Essa ligação é o seu corpo.

Qualquer que seja o estado desse corpo, há meios muito simples de aceder, através desse corpo, a estados
Unitários que lhes permitirão, com toda Consciência e com toda lucidez, transcender e superar alguns

condicionamentos e algumas etapas do que se vive no momento atual sobre a Terra.
Então, a Consciência Unitária é algo que está além da Ilusão desse mundo.

Durante minha vida, eu manifestei, experimentei e conscientizei a Consciência Unitária, ao longo de minha vida,
o que me permitiram, quaisquer que sejam as enfermidades que acometeram meu corpo, quaisquer que sejam

as provações inerentes à encarnação, superar e transcender as condições limitantes da Dualidade.

***

Hoje, com a Luz se derramando neste mundo, é-lhes permitido, a vocês também, com muito mais facilidade
que em minha época, realizar esta Consciência Unitária.

Vários de vocês, através das Vibrações e dos diferentes protocolos do Yoga da Unidade, da Verdade e da
Luz, que eu lhes comuniquei (*), têm condições de viver esses estados, de forma intermitente, por ‘iluminações’

cada vez mais progressivas e contínuas.
Nos tempos atuais que atravessa a Terra, o que eu lhes dei vai permitir-lhes, de algum modo, extrair-se,

enquanto na superfície deste mundo, de certas condições inerentes ao que vocês vivem, uns e outros, e o
conjunto do planeta.

Assim, portanto, os elementos que vocês poderão aplicar ao nível desse corpo são então destinados a
‘modificar’ seu estado de Consciência e fazê-los desvencilhar-se de alguns funcionamentos ligados à

Dualidade, em primeiro lugar dos quais se encontram a ação/reação, a atividade do mental e das emoções,
que vêm, literalmente, reprimir e impedir a Consciência Unitária de se manifestar.

Assim, portanto, através de meios muito simples, ser-lhes-á possível, a título individual, se vocês acatam esses
alguns elementos que eu irei lhes dar, concorrer para a Consciência Unitária em curso de instalação

e desvencilhar-se da Consciência fragmentada ou dual.
A Consciência Unitária faz-nos transcender o espaço e o tempo desta Dimensão e faz-nos aceder a estados

onde a Consciência não é mais separada do que quer que seja.

UM AMIGO – 20 de março de 2011
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Ela os faz fusionar com o Universo, com a Luz e com o conjunto das outras consciências, mesmo se aquelas
permanecem fragmentárias.

Dessa forma, através de certas técnicas utilizando o corpo, a Consciência, a respiração, a energia e
a Vibração, ser-lhes-á permitido, nos tempos que se instalam, soltar-se de certas formas de condicionamentos

da Consciência fragmentária, que é a sua em suas atividades cotidianas.

***

Assim, portanto, não é mais tempo agora de se isolar em processos meditativos e de alinhamentos
Interiores, exclusivamente, mas de ‘manifestar’ esta Consciência Unitária em meio à Dualidade, em meio a

forças que vão se ativar, no momento atual, sobre esta Terra.
Para isso, lembrem-se de que a Consciência é Vibração.

Lembrem-se de que a ligação entre a Consciência e a Vibração é a respiração.
Lembrem-se de que existe certo número de energias e de Consciências Vibratórias, que vocês podem

perceber ao nível do seu corpo, e que são capazes de fazê-los soltar-se de reações inerentes a certas ações
levadas por aqueles que vivem e que evoluem em meio à Consciência fragmentária.

Isso não é para fazê-los esquivar-se, de algum modo, da encarnação, mas sim para fazê-
los transcender certos estados que lhes serão ‘induzidos’, eu diria, de maneira inevitável, pelo que acontece

atualmente sobre esta Terra.
Lembrem-se, além desses espaços de alinhamentos que lhes foram propostos, em horário fixado (ndr: das

19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [até 26 de março, das 15h00 às 15h30 – hora de Brasília; a partir de
27 de março, das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília]), de que vocês podem conduzir cada um em sua casa,

em seu canto, em seu ser Interior, de que existem meios muito simples, sobretudo diante do afluxo da Luz, que
lhes permitirão, se vocês o desejam, desvencilhar-se de reações inerentes ao que seus olhos verão, ao que

seus corpos viverão, enquanto mantendo uma Integridade e uma Ética totais.

***

O primeiro deles, é a respiração.
Tomem por hábito ancorar seu sopro.

Tomem por hábito estar consciente e lúcido de sua respiração.
Não é por acaso que na tradição oriental, algumas técnicas de yoga, denominadas Pranayama ou outras

formas de yoga, insistiram nessas técnicas respiratórias.
Não lhes é pedido, necessariamente, para adotar tal ou tal técnica, mas tornar-se lúcido e consciente de sua

respiração.
Pois quando a Consciência se coloca sobre a respiração, instantaneamente, vocês liberam, pela respiração e
pela Consciência colocada, certo número de estados denominados ‘emocional’ ou ‘mental’, e chamam a sua

Consciência fragmentada para reagir em caso de emergência, no momento, a um estímulo exterior, arrastando-
os às vezes para bem longe da Unidade.

Assim, portanto, quaisquer que sejam os eventos sobrevindo em sua vida, sobrevindo ao nível do que vocês
denominam sua mídia, suas informações, quaisquer que sejam os eventos se desenrolando na superfície

deste planeta (vindo do Céu, da Terra, de zonas ou de outras coisas), o mais importante é centrar sua
Consciência na respiração.

Porque a respiração, quando ela acontece de maneira Consciente e lúcida, vai limitar o que é chamado de
‘estresse’, o que é chamado de ‘modificações de equilíbrio’, inerentes à modificação do equilíbrio da

Dualidade.
O que chega, neste momento mesmo sobre sua Terra, é destinado a fortalecer sua capacidade de entrar em

Unidade, em meio mesmo a esta Dimensão.
O primeiro instrumento é então, logo que vocês sentem, logo que vocês percebem o menor desequilíbrio, é

adotar a ‘respiração consciente’.
Esta respiração consciente deverá ser feita também, se vocês têm tempo e possibilidade, pelo nariz, a ‘boca
aberta’, permitindo, naquele momento, como vocês o sabem já, colocar entre vocês e o mundo (e a Ilusão, se
vocês preferem) uma camada de partículas Adamantinas, não destinadas a isolá-los do que acontece, mas,

bem mais, para reforçar seu ‘estado Interior’, seu estado de Unidade, sua experiência da Unidade, a fim de se
desvencilhar dos condicionamentos da Dualidade, manifestando-se de maneira exacerbada, doravante, sobre

este mundo.
Assim, portanto, centrar-se na respiração, desta maneira, permitir-lhes-á, independentemente de toda forma de
yoga elaborada, isolá-los não do mundo, mas de suas próprias reações e de seus próprios condicionamentos

Interiores, ligados à estimulação exterior que vocês irão observar, ver ou mesmo sentir.
Certo número de forças presentes, ao nível da Terra, está atualmente operando.

Existem, em última análise, somente duas forças (que podem se resumir a essas duas forças, em todo caso).

***



A primeira dessas forças está ligada à Luz Adamantina.
Ela tem por nome Luz Unitária, Consciência Unitária.

A segunda força é aquela da oposição, da confrontação, da violência, da guerra e do medo.
Agora, não basta simplesmente afirmar isto, porque isso não bastará.

Caberá implementar, em vocês, técnicas (primeiro ligadas à respiração) que lhes permitirão dissociá-los de
suas próprias reações, quaisquer que sejam.

Que essas reações sejam referente ao seu ambiente próximo, ao ambiente planetário, isso lhes permitirá, em
um primeiro momento, diferenciar uma reação de natureza emocional ou mental que poderia afastá-los, em

certas situações, para extremamente longe de sua Unidade, nas leis da Dualidade.
Para isso, independentemente do que acontecer sobre este mundo, independentemente do que acontecer em

sua vida, encontrem os instantes e os momentos para se recentrar pela respiração.
Tornando-se simplesmente lúcidos de sua respiração, ancorando seu sopro.

Mesmo se vocês são capazes de ancorar na pelve ou no ventre, simplesmente, a Consciência colocada em
sua própria respiração ‘pelo nariz’ permitir-lhes-á alinhar-se e dissociar-se desta reação imediata, oriunda da

modificação de seu ambiente próximo ou distante.
Isso é uma primeira etapa.

Ela deveria permitir, em um primeiro momento, dissociá-los de suas próprias reações e não mais entrar, vocês
mesmos, em meio a reações muito prejudiciais para sua Unidade.

Isso irá permiti-los, em um segundo momento, ver mais claramente em meio a situações apresentando-se a
vocês.

Isso participa, incontestavelmente, do Abandono à Luz porque respirando e colocando sua Consciência
sobre a respiração, vocês irão permitir à sua Consciência e ao seu corpo absorver partículas Adamantinas em
grande quantidade, que estão onipresentes e que lhes permitirão então deixar-se trespassar, não pela Ilusão
da Dualidade, mas pela Luz da Verdade, permitindo-lhes então adotar estratégias comportamentais ligadas à

Unidade e à Luz.
Isso lhes permitirá também, por um lado, ser inteiramente receptivos às impulsões da alma que os levarão a
tomar certas decisões em suas vidas, que não serão imediatas, mas que, no entanto, serão rápidas e não

acontecerão sob a influência da reação, mas, bem mais, da reação da Luz, denominada ‘pró-ação’.
Em meio a isso, vocês escaparão então, de maneira imediata, de suas próprias reações emocionais e de seus

próprios comportamentos ditados pelo seu mental, mas não vindos da alma, e ainda menos do Espírito,
adotando essas técnicas respiratórias e tendo em mente que se vocês adotam isso, vocês escaparão, na

maioria das situações que vocês reencontrarão, de sua própria Dualidade.
Esta é a primeira etapa.

***

Agora, a uma outra oitava onde o silêncio mental, o silêncio das emoções, não chega a acontecer, vocês têm
sempre a possibilidade de realinhar-se, simplesmente mantendo a respiração, em meio ao OD-ER-IM-IS-AL.

O outro ponto importante, essencial e capital, é que aí onde se coloca sua Atenção, aí onde se coloca
sua Intenção, coloca-se a Consciência e então, sua Vibração.

Alguns seres são realmente capazes de suportar, por seu acesso à Unidade, imagens duais (imagens de
catástrofes, imagens que poderiam ser chocantes, para alguns), sem, entretanto, sentir-se implicados, nem ao
nível da Consciência, nem ao nível Vibratório, simplesmente porque há um acesso à Unidade espontâneo que

ocorre para esses seres aí.
Isso não diz respeito à maioria dos seres humanos, bem ao contrário.

A maioria dos seres humanos vai ser submetida a certo número de estímulos exteriores, vindo desconcertar
seu equilíbrio Interior.

O ser humano, por sua constituição, tem tendência de buscar as situações repetitivas, as situações de
segurança, ativas ou passivas.

Isso se reflete em todos os seus comportamentos.
Eu tomo exemplos muito simples: fechar seu automóvel com a chave, verificar se o gás está fechado, verificar

se vocês fecharam sua porta de entrada.
Todas essas condutas são, de certa maneira, ditadas pelas leis de ‘ação/reação’.

Frente a algumas situações novas, o ser humano tem tendência a repetir esses comportamentos.
Hoje, é preciso se desvencilhar disso.

Vai ser então indispensável, além da respiração e frente a certas circunstâncias de seu ambiente, ser capaz de
se adaptar, não mais como reação mental ou comportamento já presente, mas frente a uma ‘impulsão’

da alma ou do Espírito, permitindo-lhes então escapar de seus próprios condicionamentos.
Isso poderá ocorrer rapidamente.

É necessário para isso estar ‘lúcido’ sobre seus próprios limites e suas próprias capacidades para observação
do mundo exterior.



Alguns seres, em função de seu acesso à Unidade, são totalmente capazes de notar o que vocês
denominariam, com um olhar dissociado, uma catástrofe próxima ou distante, sem ali estar implicado de forma

alguma.
Na maioria dos casos, esse não é o caso.

Vários seres humanos não podem se distanciar e se separar do que é observado, ou seja, do que é colocado
para a Atenção, para a Intenção.

As forças ditas ‘opostas à Luz’ atuam exclusivamente sobre esse princípio de reação para manter a Ilusão.
Cabe a vocês então, frente a uma reação desse gênero, ser capaz de não mais colocar sua Atenção,

sua Intenção e, portanto, sua Consciência, sua Vibração, sobre este elemento.
Isso poderia ser traduzido em outras palavras por “busquem a Luz”.

Lembrem-se desta frase: “Busquem o Reino dos Céus, todo resto chegará”.

***

Naquele momento, isso quer dizer que, se vocês se sentem abalados, apesar da respiração, em relação ao
que vocês observam com seus olhos, em relação ao que lhes dá para ver, em relação às imagens

retransmitidas e rodadas por sua mídia, caber-lhes-á, naquele momento, se vocês são afetados de uma
maneira ou de outra, retirar-se ao ‘Interior’ de si mesmos, respirar, a fim de que a Consciência se coloque na

respiração, alinhar-se Interiormente com as chaves Metatrônicas e, principalmente, colocar sua Atenção,
sua Intenção, sobre uma zona e uma única de seu corpo, que é o seu Coração.

Isso implica em sair do que vocês participaram por sua visão, e penetrar na ‘Visão Interior’.
Fechem os olhos, naquele momento, para não mais ver o que os atormentou.

Naquele momento, ser-lhes-á cada vez mais fácil, pela respiração, o alinhamento, colocar sua Consciência
além da respiração, sobre a zona torácica e regar-se, vocês mesmos, em sua própria Fonte, na Fonte

da Unidade e da Luz, a fim de desvencilhar-se do que a Dualidade Interior e exterior tentarão inculcá-los no
Interior de sua estrutura.

Isso irá lhes permitir, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores que vocês terão que enfrentar, não
somente enfrentá-las, sem se confrontar, mas vivê-las com toda serenidade.

***

Este assentamento em vocês mesmo, ao nível do Coração, tornar-se-á indispensável para permitir-lhes
continuar trabalhar no sentido do Serviço, no sentido da Luz e no sentido da Unidade.
Vocês não podem pretender à Unidade e participar de certos elementos da Dualidade.

A Dualidade é inabalável à condição humana, atualmente e ainda.
O que quer dizer que, frente a certas situações, referindo-se a vocês de perto ou de longe, ou referindo-se ao

conjunto do planeta, convir-lhes-á estar vigilantes e atentos à sua respiração, ao seu alinhamento e à sua
capacidade para se afastar, em Atenção,Intenção e Consciência, do que lhes é dado a ver, em meio ao seu

ambiente.
Esta é a única maneira, para algumas pessoas vulneráveis, de escapar de uma forma de condicionamento,

permanecendo na Dualidade e na Ilusão.
Assim, portanto, vocês serão chamados, quaisquer que sejam suas atividades e quaisquer que sejam os

lugares do planeta onde vocês se encontrarão, uns e outros, a vivenciar esse ‘princípio de reunificação’ de
vocês mesmo ao nível da Consciência Unitária, pela respiração, pelo alinhamento e pela Consciência

colocada ao nível da zona torácica.
Não se preocupem em saber se sua Coroa Radiante do Coração está já ativada ou não, naqueles momentos.
Simplesmente, coloque sua Consciência na respiração, alinhem-se e, em terceiro lugar, se vocês não podem

escapar ao impulso de reagir, induzido pela personalidade, naquele momento, fechem os olhos, naquele
momento, respirem continuamente e coloquem sua Atenção e sua Consciência no ‘chakra do Coração’, na

zona torácica.
Ajudem-se para isso, se isso é necessário, apoiando sua mão sobre o peito ou, ainda, em casos extremos,
dedilhando vocês mesmo o peito, levemente, de maneira que a Consciência se dirija, obrigatoriamente, pela

pressão exercida sobre o peito, ao meio deste peito.
Isso lhes permitirá, na grande maioria dos casos, desvencilharem-se do princípio de reação da personalidade

inscrito em seu cérebro e inscrito na Consciência fragmentária.
O objetivo, ainda uma vez, não é esquivar-se deste mundo, mas, bem mais, ser capaz de estarem alinhados e
Unificados, quaisquer que sejam as circunstâncias e quaisquer que sejam os eventos aos quais vocês serão

confrontados.

***



Isso é extremamente importante.
Eu chamo a sua Atenção e sua Consciência que além desses três elementos, não existirá, em meio ao seu

mental nem em meio a qualquer elemento de sua Consciência fragmentária, possibilidade de manter seu
estado Unitário.

Manter um estado Unitário é realmente possível (e será mesmo facilitado) a partir do momento em que vocês
adotam esses ‘três preceitos’ que lhes permitirão, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, qualquer

que seja a confrontação que chegará a vocês, escapar, em grande parte, de todo estresse e de toda
manifestação desse estresse.

É desta maneira que vocês irão se estabilizar em meio à sua própria Luz.
Lembrem-se de que a revelação da Luz e afluxo da Luz, nesse mundo, se acompanham da manifestação de
duas forças: uma força ‘Unitária’, ligada à própria Luz, e um força de ‘reação’, de tipo dual, destinada a envolvê-

los nas emoções e no mental.
É a única maneira que vocês terão, real e concretamente, de escapar de certo número de ‘reações’ que os

afastarão de sua própria Unidade.
É dessa maneira que vocês poderão ajudar seus próximos e também o conjunto do planeta: por sua qualidade

de Irradiação, por sua qualidade de Consciência Unitária.
É assim que vocês poderão também trabalhar, nos tempos que vêm, para continuar a ser Semeadores de Luz

e estar na Unidade.
Paradoxalmente, é nesses momentos (denominados perturbadores para a Consciência fragmentária) que lhes

será mais fácil se estabelecer em meio à Consciência Unitária, sob a condição de que sua Consciência se
coloque exclusivamente sobre esse ‘princípio Unitário’, através da respiração, através de seu alinhamento e

através do que eu denominaria a própria Consciência da região do Coração.
Dessa forma, isso permitirá uma despolarização da Consciência, de seu ‘plexo solar’ ou dos chakras situados

ao nível da cabeça, e irá impedi-los de cair, de maneira quase inelutável, na reação.
Isso permitirá também agir, não na reação, mas na ‘pró-ação’ da Luz, permitindo-lhes então trabalhar, com

serenidade, no que vocês terão que conduzir, quaisquer que sejam suas ocupações.

***

Eis, em algumas palavras, de maneira prévia ao que eu revelarei, dentro de pouco tempo, com relação às
últimas etapas do Yoga da Unidade, que lhes permitirão, assim que a junção entre o Canal do Éter e a Coroa

Radiante da cabeça for efetuada, viver com toda serenidade o processo ascensional final, no qual vocês
entraram.

Isso não leva a reações, isso não leva a medos.
Como lhes disse Maria, e como lhes disseram vários Arcanjos, vocês estão na fase de Realização total da sua

Unidade.
E é nesta fase (que a visão fragmentária e a consciência fragmentária poderiam denominar deslocamento total)

que se encontra a maior facilidade de alcançar sua Unidade, de vocês ali se estabelecer e escapar deste
deslocamento.

***

Eis os alguns elementos que eu tinha para lhes dar, permitindo-lhes implementar, já, isso.
Se existem, agora, no espaço que nos resta de tempo, questionamentos relativos a esse processo ou a outra

coisa relacionada, de perto ou de longe, como vocês entenderam, a esse famoso ‘choque da humanidade’ que
lhes falou o bem amado Sri Aurobindo, então, eu desejo bem tentar ali responder, unicamente pela via da

energia da Consciência.

***

Pergunta: pode-se informar os próximos, perturbados, mas não seguindo esse caminho?

Sim, porque, aí, isso não implica em qualquer crença ou adesão a algum princípio, mas sim a um processo
existindo e podendo ser colocado em prática em meio a não importa qual crença e em meio a não importa qual

humano, qualquer que seja seu caminho.

***

Pergunta: a focalização sobre OD-ER-IM-IS-AL é no nível da cabeça ou do esterno?



No nível do que foi denominado o ‘Éter cristalino’, em sua parte alta, existindo entre a boca e, efetivamente, a
ponta do esterno [8º corpo].

A Cruz da Redenção, traduzindo-se ao nível do ambiente dual deste planeta, será sentida, de qualquer modo,
se este for o caso, para o conjunto da humanidade, em muito pouco tempo.

***

Pergunta: não mais conscientizar os pontos da cabeça permite diminuir o efeito do mental?

Absolutamente não.
Em que as Vibrações da cabeça favorecem o mental?

***

Pergunta: há uma relação entre a glândula tireoide e essa Passagem da boca?

A Passagem não diz respeito à boca.
Diz respeito à Passagem da garganta e, portanto, está diretamente ligada à tireoide.

A Abertura da boca refere-se a outro nível Vibratório do que é a constituição do ‘canal do Éter’ entre a boca e o
Coração.

A Passagem corresponde, de algum modo, à depuração kármica total da Dualidade.
É o que está em via de se viver e o que está em via de chegar, atualmente, sobre esta Terra, permitindo o

acesso à Unidade da Terra, o seu retorno à sua multidimensionalidade, assim como para as consciências que
estão prontas ou no limiar desta Abertura da boca.

A Passagem é a Passagem da garganta.
A Abertura é a Abertura da boca.

Isso são duas coisas sucessivas no tempo, mas que não diz respeito à totalidade da humanidade, mas à
totalidade da Consciência da Terra.

***

Pergunta: esse protocolo é aplicável em qualquer circunstância da vida como em uma viagem?

Plenamente.
É para isso, aliás, que eu lhes dei.

É aplicável assim que vocês são confrontados a uma situação de Dualidade, onde que vocês estejam.

***

Pergunta: eu sinto como que um círculo Vibratório em rotação ao redor dos lábios.

Isso está diretamente ligado à ativação do 12º Corpo, manifestando-se por circuitos energéticos inéditos e
incomuns, não correspondendo a circuitos de meridianos ou de nadis [ http://pt.wikipedia.org/wiki/Nadi ], mas

sim à ativação de novos circuitos Vibratórios.
O momento não chegou, nem o espaço, nesse céu, de revelar-lhes a totalidade desses circuitos existindo e se

manifestando, para muitos de vocês.
Isso fará parte do que eu revelarei dentro de pouco tempo, com relação ao final do Yoga da Unidade.

Mas, certamente, as Vibrações percebidas ao nível do nariz, das asas do nariz e ao redor dos olhos e da boca,
correspondem à ativação do 11º, do 12º Corpo, e ao início da ativação da Merkabah interdimensional pessoal.

***

Pergunta: como viver a Passagem da garganta, hoje, se não foi vivenciada em dezembro?

Abandonando-se, completamente, à Luz.
Não há alternativa, nós lhes repetimos de maneira sistemática.

Hoje, isso é ainda mais verdadeiro em relação ao que vocês irão viver.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nadi


Enquanto há uma vontade de ‘apropriação’ da Luz, para a personalidade e pela personalidade, não pode ali
haver Abandono à Luz.

Isso foi também expresso de diferentes maneiras, seja pelo nosso venerável Comandante e por outros
Arcanjos, com relação a esse princípio de ‘separação’ da humanidade ou da ‘decantação’ das duas

humanidades.
Até o presente (eu diria em vez disso até o verão de seu ano anterior [inverno, no hemisfério sul]) era possível

viver os fenômenos de Luz mantendo uma personalidade.
A etapa posterior foi, de certa maneira, a crucificação da personalidade e a incapacidade, para a personalidade,

de se apropriar da Luz, como foi o caso para alguns buscadores de Luz.
Hoje, mais do que nunca, a Passagem pôde ocorrer e a Abertura da boca pôde se realizar apenas para

aqueles que aceitaram sacrificar, totalmente, sua personalidade ou que aceitaram entregar seu Espírito nas
mãos da Fonte.

***

Pergunta: como reconhecer uma embarcação de Luz e uma que não o seria?

Isso faz parte do ‘choque da humanidade’, em parte.
Uma Embarcação de Luz, por definição, é de Luz.

Primeira etapa.
A Luz não está projetada no exterior, mas ela emana do interior da embarcação.

A embarcação é de Luz.
Em segundo lugar, uma Embarcação de Luz manifesta uma qualidade Vibratória associada à Unidade.

Isso se traduz por um aquecimento do Coração, das Coroas Radiantes da cabeça e do sacro.
Coisa que não pode absolutamente fazer uma Embarcação pertencendo a forças que não são da Luz.

Do mesmo modo que ao nível de seus encontros com lugares ou com seres humanos, alguns de vocês
começam a se aperceber de que, frente a certas pessoas, seu chakra do Coração se põe a Vibrar e a girar.

Ao passo que, frente a outras pessoas, esta Vibração é extinta.
É a vocês que cabe tirar as conclusões.

***

Pergunta: os lugares sagrados têm um papel nas evoluções atuais?

No que me concerne, os lugares não têm estritamente qualquer importância.
O único lugar importante é seu peito.

Enquanto vocês dependem de um lugar exterior ou de uma autoridade exterior, vocês não estão no seu
caminho.

Vocês não podem se salvar através de um lugar, fosse ele o lugar mais sagrado do planeta, se vocês mesmo
não penetraram seu Sagrado.

Crer que um lugar vai preservá-los do que quer que seja, é uma ilusão.
Somente seu Coração pode preservá-los.

Um lugar, qualquer que seja, será sempre no exterior.
Então, obviamente, alguns lugares são portadores de uma energia capaz de fazê-los ressonar.

Mas jamais eles lhes abrirão as portas do Coração, quaisquer que sejam esses lugares.

***

Pergunta: por que podemos sentir os 10º, 11º e 12º Corpos e não os 8º e 9º?

Querida Irmã, há uma cinética precisa na ativação dos Corpos.
Esta ativação pode ocorrer do 8º, 9º, 10º, 11º, 12º ou proceder no outro sentido, ou seja, ativando inicialmente

o 12º, depois o 11º, depois o 10º.
O Corpo a se ativar por último é o 11º Corpo.

Esse trabalho foi realizado pelo Arcanjo Uriel no início deste ano (**).
Agora, não há necessidade de sentir o conjunto das Vibrações dos novos Corpos ou dos chakras.

Alguns de vocês, a maioria de vocês, no momento atual, percebe e sente o 10º, o 11º e o 12º.
E não totalmente o 8º e o 9º.



Outros, pelo contrário, repassam pelo 8º, provocando dores muito fortes ao nível desse ponto preciso, situado
na ponta do esterno.

Tudo depende do que resta a realizar em meio às suas estruturas.
Isso não tem outro significado senão simplesmente se manifestar.

Mas, ainda uma vez, não há nem obrigação, nem necessidade de sentir o conjunto das estruturas.

***

Pergunta: eu sinto principalmente Vibrações no nível do coração físico e não do chakra.

Isso participa incontestavelmente do mesmo processo de abertura.
Em diferentes etapas existentes no que é chamado de Samadhi, existem 7 etapas, 7 ‘estados Vibratórios’ que

se sucedem ou não no tempo.
Alguns, no momento, estão parados, de algum modo, ao nível da primeira etapa.

Durante esta primeira etapa, há uma sensação no coração órgão ou ainda uma dor, às vezes de transfixação,
ocorrendo no peito, entre o ponto IM e o ponto IS, e o ponto Cristo.

Não há necessidade absoluta de viver as etapas as mais elevadas do Maha Samadhi.
Há uma ‘graduação’.

Esta graduação acontece segundo seu próprio esquema de alma e de Espírito nesse mundo.
Alguns de vocês vivem a Coroa Radiante do Coração, em totalidade, e o Fogo do Coração, em sua totalidade,

e são capazes de imergir, com grande rapidez, em meio ao Samadhi o mais elevado, sem, contudo, atingir
o Maha Samadhi.

Alguns vão começar a viver o Maha Samadhi.
Outros vão sentir ritmo cardíaco anormal ou ainda dores projetadas na zona torácica, correspondendo à

primeira etapa.
Isso não quer dizer que aquele que está na primeira etapa é melhor ou pior do que aquele que está na sexta

etapa.
Há, com efeito, ‘regras’ que são diferentes para cada um.

***

Pergunta: em caso de contato com seres que não são da Luz, a saudação de Órion continua valendo?

Nos tempos reduzidos que vocês vivem, ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
Assim, portanto, a melhor das proteções é a sua ‘própria Vibração’.

Querer se proteger do que quer que seja é uma ilusão da Dualidade e os fazem recair na Dualidade.
A ‘saudação de Órion’, ou saudação Unitária, religando-os à Fonte, é antes não uma proteção, mas um meio

de reconhecimento (***).
A partir do momento em que o chakra do Coração estiver despertado, a partir do momento em que a Coroa

Radiante da cabeça e a Cruz da Redenção estiverem concluídas, as forças opostas à Luz não podem
estritamente nada contra vocês.

Vocês tornar-se-ão invisíveis porque vocês conectaram a Unidade.
Somente interessam a elas aqueles que se nutrem da Dualidade.

***

Pergunta: os seres que deixaram recentemente este plano tornaram-se seres de Luz?

Como foi dito pelo venerável Comandante (e por mim mesmo, aliás), as almas estão em trânsito.
Elas estão colocadas em lugares aonde lhes é possível aguardar a liberação da Terra.

Reconectar o Estado de Ser necessita a liberação total deste sistema solar, exceto para alguns seres que
acederam ao seu Estado de Ser, em meio ao Sol.

Lembrem-se de que hoje, o corpo de Estado de Ser constrói-se de novo sobre esta estrutura física.
Dessa forma, aqueles que deixaram este plano estão, de alguma maneira, ‘em trânsito’, antes de reconectar

seu Estado de Ser e sua Unidade, ou sua nova destinação em estrutura de carbono.

***



Pergunta: por que a ativação do ponto ER, em cima do esterno, ativa ao mesmo tempo o ponto ER da
cabeça?

Querida Irmã, eu vejo que você está adiantada em relação ao que eu vou anunciar dentro de pouco tempo.
Existe uma ‘correspondência total’ entre os pontos situados sobre o canal do Éter e aqueles situados ao nível

da cabeça.
A junção entre o canal do Éter (ou canal de Cristal) existente entre o Coração e a boca, vai permitir a junção

com a Coroa Radiante da cabeça e com a Cruz da Redenção.
Eu darei então, dentro de pouco tempo, técnicas que permitem colocar em sincronia os dois processos.

Mas é efetivamente a finalidade.

***

Pergunta: essas duas projeções do ponto ER estão também conectadas à Fonte de Cristal?

Completamente.

***

Pergunta: eu sinto uma intensa Vibração no interior do crânio, durante o sono.

Trata-se do mesmo processo correspondendo à ativação da Coroa Radiante da cabeça.
O seu cérebro desloca-se e se modifica.

Isso não é uma visão do Espírito, mas algo bem real.
Alguns de vocês vão começar, se esse não é ainda o caso, a perceber Vibrações que eu qualificaria

de fulgurantes ou relampejantes, em certos locais do corpo, e para alguns de vocês, em todo o corpo.
Isso corresponde à precipitação, em quantidade prodigiosa, de partículas Adamantinas, acelerando a

‘constituição’ desse corpo de Estado de Ser, idêntico àquele que está no Sol.
Não se assustem se vocês forem acometidos por esse tipo de Vibrações.

Isso corresponde, plenamente, a uma irradiação pela Luz.

***

Pergunta: o que será preciso fazer durante os 3 dias?

Você não poderá fazer nada.
Alguns de vocês começaram a experimentar estados de catatonia ou de catalepsia, com incapacidade de

movimentar o corpo.
É exatamente o que acontecerá.

Ainda uma vez, eu preciso que a conexão de certo número de processos, ao nível desta Terra e de sua
Consciência, não segue uma conexão segundo a lógica humana.

Nós adaptamos e vocês adaptam, sobre a Terra, como nós, aqui em cima, o que acontece sobre a Terra em
função de todas as reações observáveis e manifestáveis, sobre a Terra como no Céu.

Assim, portanto, não busquem uma ‘linearidade’ nem uma ‘sucessão temporal’ de eventos.
O mais importante é compreender que o que acontece no Céu ou sobre a Terra acontece em seu corpo, da

mesma maneira.
E que o mais importante é o que é vivenciado no Interior desse corpo, na sua Consciência.

***

Pergunta: sentir alfinetadas em todo corpo corresponde à mesma coisa?

Sim.
Cada um vai traduzir em suas linguagens: Vibrações, alfinetadas, calor.

A característica desses calores ou alfinetadas ou Vibrações, é a extrema rapidez com que eles se manifestam.
Isso corresponde, completamente, ao mesmo processo de irradiação de Luz e de aglutinação de Luz.



***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em humanidade, do meu Coração ao seu Coração, bênçãos.
Eu lhes digo então até dentro de pouco tempo, para concluir o ciclo do Yoga da Unidade.

Isso irá lhes permitir, para aqueles que não o vivem ainda espontaneamente, desencadearem as etapas finais
da Ascensão de vocês.

Que a Paz, o Amor, a Alegria e a Luz estejam com vocês.
Até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos do Um, minha Luz branca ofusca e recobre sua Presença.
Nós vamos, juntos, vocês e eu, ilustrar, pela Vibração, por sua Presença e minha Presença, neste espaço,

como em outros lugares, ilustrar a Vibração do que disse UM AMIGO.
Assim, para executar o que foi dito, vocês podem também ressoar em seu Templo, recorrendo à minha
Radiância porque, como vocês o vivem e vibram, existe em vocês a marca da Vibração dos Arcanjos.

Nesta etapa de Reversão, a Presença, em vocês, deve ser engrandecida e amplificada.
Em seus espaços Interiores vocês podem recorrer à Vibração da minha Presença.

Presença e Unidade.
Unidade e Verdade.

Vibração Una.
Consciência Una, conferindo a Alegria.

A Vibração é a pulsação do Fogo, Fogo do Espírito, Espírito de Verdade.
Presença.

E em vocês e em mim.
Unidade e unificados a fim de viver e de verificar, em vocês, a Unidade e a Verdade.

***

Alegria da Presença e de sua revelação.
Alegria de Passagem, de fora para dentro.

Alegria dos reencontros.
Alegria do retorno, retorno à Unidade, retorno à Essência, retorno à Vibração única religando o conjunto de

Consciências dos mundos unificados.
Presença.

Vibração, pulsação.
Coração.
Centro.

Centro e Unidade.
Coração a Coração.

Coração em Coração.
Vibração.

Apelo e resposta da minha Presença, na sua Presença.
Milagre da Unidade.
Milagre da Verdade.

Mistério insondável aos olhos da cabeça, evidência aos olhos do Coração.
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Juntos, Unidade e Verdade.
Presença.

***

Retorno à Essência da sua Verdade.
Retorno à Vibração do Um.

Filhos do Um.
Fonte Una.

Revitalizar, Unificar e engrandecer, juntos.
Presença.

Vibração e pulsação do Um.
Superação e transcendência.

Fonte, apaziguamento.
Paz e Verdade.

Espaço de dentro permitindo unificar o de dentro e o de fora.
Passagem em um sentido e em outro.

Abertura.
Vibração e Verbo.

Presença.
Unidade.

Todos em Um.
Todos no Único.

Ronda da Unidade, Infinita e indefinida.
Evidência, evidência da Presença.

Coração.
Coração aberto, dentro e fora, sem distância, sem separar.

Unidade de dentro e de fora.
Milagre da Presença.

Luz Una.
Passagem e Abertura.

Nunca mais fechar, nunca mais estar fechado.
Reencontrar o sentido.

Reencontrar a Essência.
Reencontrar vocês e nós, unidos, reunidos e livres.

Liberdade.
Vibração.

Liberdade do Um.
Comunhão.
Pulsação.

***

O canto do Um, o canto dos Universos Unificados penetrando a totalidade da Consciência Una.
Orientação.

Orientação e Vibrância de sua Presença.
Aleluia para a eternidade.

Canto de louvor.
Canto de Presença.

Canto da Fonte.
Fonte Una.

Coração e Fonte.
Fonte e Coração.

Milagre.
Vibração e Presença.



Vibração do canto (campo?) da Consciência.
Unidade e Unificado.

Filho do Um, revelado a ele mesmo, pela Graça da Presença, pela Graça do canto.
Consciência Una.

Sem distância.
Sem tempo.

Juntos.

***

Vibração da Luz.
Vibração da Unidade.

Alegria e Paz.
Instante eterno e de Eternidade.

Verdade.
Vibração.
Presença.

Uriel, em vocês e por vocês.
Mensagem.

Evangelho novo.
Som e canto da Unidade.

Alegria e Paz.
Esta é a Verdade manifestada além da Ilusão da manifestação, manifestando a Essência, manifestando o

Verdadeiro.
Filhos do Único, retorno, Reversão à sua Essência.

Eliminação de toda distância.
Fecundação e Fusão.

Entre nós e vocês, a distância da aparência não existe mais.
Revelando a sua Presença, vocês revelam a nossa Presença.

Fonte e Coração.
Coração e Fonte.

Unidade
Verdade e Beleza.

Além, além de toda distância, no mesmo espaço, segundo a mesma postura, juntos.
Vibração, Pulsação.
Coração e Fonte.

Presença a vocês mesmos.
Presença à Unidade.

Presença à Eternidade.

***

O momento está aí.
O momento chegou de sair da Ilusão, juntos.

Vibração e Presença.
Unidade.

Espaço sem limite.
Espaço sem separação.

Espaço onde a Fonte toma Sentido.
Seu espaço.

Nosso espaço.
Retorno ao Infinito.

Fim do finito.
Fim da Ilusão.

Presença e Sentido.



Vibração e pulsação.
Luz Una.
Juntos.

Presença unificante e unificada, sem distância entre vocês e eu, e eu e vocês, na ronda do Um, na dança do
canto.

O canto (campo?) dos possíveis se revela.
Canto (campo?) ilimitado.

Espaço sem limite.
Coração infinito.

Vibração e Presença.
Juntos.

Livres, agora.
Fogo.

Fogo do Espírito.
Presença.

De Coração a Coração.
De Luz a Luz, Una.

Vibração.
Amor.

Sentido real.
Amor não limitado.

Amor que doa.
Presença e Sentido.

Juntos.
Amigo.
Amor.

Mistério.
Verbo.

Verbo e som.
Canto da Unidade.

Canto da Presença.
Vibração.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Passar da distância à coincidência, da luta à Luz.
Unidade.

Do Amor ao Amor.
Eu sou o que vocês são.
Vocês são o que eu sou.

Presença e Verdade.
Vibração.

Acolhimento e Doação.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Espaço de silêncio.
Espaço de Vibração.
Presença a Presença.

O momento chegou porque chegou a Luz.
Espaço de um tempo se abrindo fora do tempo, ao Infinito.



Presença.
Eu sou seu Amigo.

Vocês são meus Amigos.
Eu sou o Amor e vocês são o Amor, transcendendo a Ilusão.

Presença e Eternidade.
Recolhamos juntos, vibremos à Unidade, à nossa Presença.

Acolhamos e doemos.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Recorram, nesses tempos, que é seu tempo, à minha Presença, a fim de revelar sua Presença.
Eu sou o Arcanjo Uriel.

Eu lhes falo de dentro, de dentro de vocês.
Vibração e Luz branca.

Imaculada ressonância, imaculada Presença.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Minha Radiância lhes é dada, bem além deste tempo e deste espaço.

A vocês lembrar-se, a vocês pedir.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Eu sou a Presença de sua Presença.
Amizade e Amor.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, o meu Coração está exultante em vista das preces que vocês elevam, pela sua
postura Interior, para a nossa Dimensão.

No momento que vocês vivem, nos tempos da Dimensão onde nós vivemos, nós nos regozijamos porque, com
vocês, nós podemos dizer que “tudo está consumado”.

No momento em que o Som da Terra se eleva para o Céu, no momento em que esse Som permite a resposta
adequada ao apelo ao Amor da Terra, a resposta do Amor do Céu e dos planos da Unidade, no momento em
que o Arcanjo MIGUEL se prepara para unir o Éter da Terra e o Éter do Céu, nós os convidamos para viver em

meio à sua Unidade, em meio à Alegria.

***

O Arcanjo MIGUEL e eu mesma, durante este mês, somamos para intervir, longamente, a fim de instilar em
vocês, pela Graça da Luz Unitária, a capacidade nova para alcançar, na sua Consciência, estados próximos da

conexão da sua Consciência com CRISTO.
No momento em que o Fogo da Terra e o Fogo do Céu parecem se verter na Consciência de vocês, no corpo

de vocês, nós nos regozijamos, com vocês, pelo trabalho realizado pela Luz e para a Luz.
O momento chegou, agora, de aquiescer à Liberação deste mundo.
O Canto da Terra, o Canto da sua Liberação ergueu-se até nós.

Assim, o conjunto da Confederação Intergaláctica da Luz, o conjunto das Consciências Unificadas, prepara-se
agora para viver, com vocês, os nossos Encontros.

É durante este período de libertação que a Terra e a Luz Unitária necessitam do seu apoio, do seu suporte,
pela sua Presença, sobre este Mundo, nesse momento.

***

Sejam quais forem a idade de vocês, as suas condições, sejam quais forem até mesmo as crenças persistindo
e permanecendo em vocês, o momento chegou de facilitar a Ressurreição da Verdade.

Isso se expressa, para vários de vocês, por percepções Vibratórias novas ou amplificadas.
O importante não é tanto compreender, com a sua cabeça, o sentido, o significado, mas, sim, viver a Essência
e o alcance Vibratório que é apenas se revelarem,descobrirem-se vocês mesmos, na Verdade da Unidade, na

harmonia das esferas celestes, enfim, do retorno sobre esta Terra.
O tumulto do mundo, do seu Mundo, vai se acentuar.

Não se preocupem, permaneçam no Júbilo, permaneçam na Alegria da sua Ressurreição porque, certamente,
é o que vocês vivem, na Vibração e na Consciência, já para alguns de vocês, onde a sua Visão Interior, aquela
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do Coração, se torna cada vez mais penetrante.
Nesses momentos em que um Nascimento se realiza, enquanto o antigo morre, cabe a vocês levar o

seu olhar, a sua atenção, sempre, para mais Luz.
Não deem ouvido ao alarido da Terra, dos seus habitantes, mas escutem mais o Canto da sua Liberação,

aquele que, hoje, começou a aparecer em alguns lugares.
Os Coros Celestes serão reunidos e, de novo, ouvidos.

O Som do Universo Unificado vai, novamente, poder penetrar e fecundar esta Terra, em resposta ao seu
apelo.

Isso se expressa também, obviamente, para vocês, por uma elevação sem precedente das suas percepções.
O Fogo do Espírito, o Fogo da Terra, revela-se a vocês.

Nada há para temer deste Fogo porque ele é Liberdade, Alegria, Elevação e Purificação.

***

Nós sempre dissemos que nós contamos com vocês nos momentos a viver que, mais do que nunca, agora
chegaram.

Vocês têm que demonstrar o seu alinhamento, a sua Paz.
Vocês têm que demonstrar o seu alinhamento.

Vocês têm que demonstrar, deixando-se ver a sua Unidade e a sua própria Ressurreição.
O Éter da Terra conectando com o Éter do Céu, isso vai estabelecer em vocês uma Consciência nova: aquela

do Estado de Ser, revelado na totalidade.
Isso já se expressa, para alguns de vocês.

Antes mesmo do que irão lhes revelar os Anciãos, dentro de pouco tempo, sobre a reunificação da Cruz da
Redenção e da Elevação Vibratória Metatrônica, a junção dessas Coroas, a junção desses fluxos luminosos,

em vocês, como neste Universo, vão ressoar.
Alguns de vocês, entre os mais próximos da Luz, já percebem os Coros Celestes, esses Sons tão particulares

que vocês escutam cada vez mais frequentemente.
Muito em breve, o Coro do Universo vai ressoar sobre esta Terra.

Muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs não poderão apreender o sentido e a profundez do que chega.
Outros, enfim, serão apreendidos de uma Graça final e irão compreender, então, a beleza do que se revela a

eles.
De qualquer maneira, o seu lugar é estritamente aquele que vocês vão ocupar naquele momento.

***

É preciso entrar, cada vez mais, no estado de Ser Unificado.
Bem além dos seus espaços de alinhamento e dos nossos espaços de alinhamento conjunto, é preciso, hoje,

descobrir a ‘autonomia’ da sua Luz e da sua Presença.
Certamente, o alarido ensurdecedor desse mundo que atinge o seu final (que não é o fim, mas o início) pode, é
claro, ‘desestabilizar’, não aqueles de vocês que já estão alinhados, mas aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs que persistem no seu sono de Consciência, embalados pelas promessas e pelas crenças deste mundo.
A sua Presença, naquele momento, torna-se essencial, por toda a Terra e não unicamente no seu ambiente

mais perceptível.
Um Mundo novo se constrói sob os seus olhos do qual vocês não veem ainda os prós e os contras.

Somente a singularidade das suas Vibrações e dos tremores da Terra e do Céu significar-lhes-á que os
tempos terminaram.

O Universo é Criação.
O Universo é Canto.
O Universo é Beleza.

O Universo não é essa batalha que vocês levam em suas vidas, uns e outros, qualquer que seja a Alegria
preenchendo o seu Coração.

O momento do final desta Ilusão, também, chegou.
Para isso, como o Arcanjo MIGUEL lhes disse: o Fogo do Céu e o Fogo da Terra se revelam a vocês.

O Coro da Terra, o Coro do Céu, manifestam-se em seus ouvidos.

***



Lembrem-se de que, como disseram grandes Sábios, este mundo é efêmero, ele é Ilusão.
A Ilusão e o efêmero têm um fim, contrariamente à Eternidade e à Alegria.

A chave de acesso à Eternidade não está em outro lugar senão no seu Coração, na Vibração acolhida no
centro das 5 novas frequências, no ER.

Pondo fim à separação dos Éteres, o Arcanjo MIGUEL irá reunir o ER, o ER da Terra e o ER do Céu,
rompendo assim (com o seu Selo, com a sua Espada) a última camada isolante e que impede a nossa reunião.

O conjunto da Frota Intergaláctica está à disposição da sua Consciência.

***

O olhar separado desta época pode ainda levá-los a dúvidas e a percepções de sofrimento para alguns dos
seus Irmãos e das suas Irmãs, mas lembrem-se dessas frases: “independentemente do que é deixado se ver,

sobre este mundo como no Céu, o que a lagarta chama de morte, a borboleta denomina nascimento”.
E, além da morte, além do nascimento, o termo mais correto é bem aquele da ‘Ressurreição’.

O que foi omitido se revela agora, aí, na sua carne, no seu corpo.
A Vibração da Luz Unitária, na sua carne, torna-se Fogo.

Esse Fogo que abrasa a Ilusão vem revelar, também, a sua Eternidade porque a Terra, ela também, se abrasa.
As passagens mais delicadas e difíceis ocorreram durante a ‘Passagem da garganta’ e durante a ‘Abertura da

boca’.
É esse trabalho, realizado conjuntamente pela Terra, pelo Céu e por vocês que, hoje, termina.

***

Eu deixarei, dentro de pouco tempo, o Arcanjo MIGUEL (tendo, também, anunciado a sua vinda a vocês, de
maneira formal) explicar-lhes e realizar a ‘Fusão’ dos Éteres e dos ER, mas, certamente, da nossa Dimensão,
nós percebemos, claramente, que vários de vocês passaram adiante nesta jornada e, portanto, em parte, já

iniciaram esse caminho da Ressurreição.
A ativação de novos circuitos da Luz, entre o seu peito e a sua cabeça, permitiu, para alguns de vocês

começar, agora, o processo de Ressurreição.
O que eu gostaria de lhes dizer, enquanto Mãe, é que não é preciso absolutamente temer o que quer que seja

ainda veiculado neste mundo nos últimos instantes da sua separação.
Lembrem-se de que nenhuma vida pode existir sem Luz e que mesmo aqueles dos meus Filhos que estão

desviados da Luz, ainda, por enquanto, não poderão eles mesmos existir sem Luz e que o medo que os habita
pode conduzi-los a certos ‘extremismos’, como vocês podem, hoje, constatar nos eventos do seu mundo de

superfície.
Mas isso não pode, de maneira alguma, modificar a reunificação da Terra com o Céu e com a Unidade.

Em nenhum momento vocês devem se deixar seduzir pelo mental e pela aparência.
A Terra dá à luz, disso vocês o sabem.

Ela vive, agora mesmo, a sua libertação e vocês também.
Então, é claro, existem ainda, para muito de vocês, mesmo a caminho da sua Ressurreição

final, apegos, convicções.
Eles vão se calar, naturalmente, pela ação da Luz em vocês, pela reunificação da Cabeça e do Coração.

Aprendam, durante os momentos desta Liberação, a escutar e a seguir a Voz do Coração mais do que a voz da
cabeça, a cabeça que se cala agora para deixar falar o Coração.

Sigam a Vibração, sigam a Atração, a sincronia, o que é ‘simples’ porque, onde vocês estiverem, tudo vai ser
bom para vocês.

O medo é apenas a ausência de Amor.
Todo medo está aí apenas para dizer para encontrem ainda mais o Amor que vocês são.

***

O momento chegou do abrasamento de CRISTO, em vocês, porque o momento chegou em que Ele vem
como um ladrão na noite.

Então, agora que a sua Casa está quase totalmente limpa, vocês não são mais acometidos, de maneira
alguma, por qualquer pessoa, por qualquer evento exterior que faria apenas refletir um medo.

Considerem que vocês jamais são o medo, que acolhendo o Amor, o medo não pode mais eleger domicílio,
nem na sua cabeça, nem em outros lugares.

Obviamente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que cultivam o medo, vão desejar levá-los para o
medo deles.



Cabe a vocês acolherem e manifestarem o Fogo do Espírito.
Alguns de vocês, durante o que a humanidade vive neste momento, e que foi tanto e tanto explicado pelo bem
amado João, podem, efetivamente, expressar-se, para aqueles que não Vibram ainda no seu Templo Interior,

pelos medos.
E esse é o seu papel principal, o próprio sentido da sua Presença e da sua missão, ainda, sobre esta

Terra, que se revela a vocês.
Se algo oposto ao Amor tender a se manifestar à sua Consciência, ao seu olhar, não se esqueçam de que há
em vocês o ‘antídoto’ total para isso: a Vibração do seu Coração e, hoje mesmo, pela intervenção de MIGUEL,

a capacidade para conectar, Vibratoriamente e em Consciência, com o Coração e com a Cabeça.

***

A Passagem da garganta, a Abertura da boca, a realização do que o Arcanjo MIGUEL denominou o ‘Tubo de
Cristal’ ou a Lemniscata Sagrada, permite-lhes, agora, em Consciência, irradiar a Luz do Amor para a contração

do medo.
O medo é um aprisionamento.

Nenhum medo seria justificado quando a Presença se instalar e se revelar, quando o Arcanjo URIEL
estabelecer, integralmente, a sua Vibração, em vocês.

As percepções Vibratórias, que vários de vocês já têm, correspondem, na totalidade, pelo Som, pelos circuitos
de Luz, em vocês, ao estabelecimento de CRISTO.

O momento chegou de mostrar que vocês são os Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti.
O momento chegou de mostrar que vocês servem à Luz Unitária, ao ‘Princípio de CRISTO’.

Gradualmente e à medida que o Coro do Céu e da Terra forem se manifestar, gradualmente e à medida, vocês
irão perceber o Fogo do Espírito, da Luz Unitária.

Esta Vibração, esta Luz, é Amor, no sentido mais magnífico, mais autêntico, bem longe dos amores
condicionados e condicionantes, existindo na superfície desta Terra, no momento.

***

Assim como outros Arcanjos do Conclave lhes disseram, vocês são a Carne da minha Carne, mas também o
Espírito do meu Espírito, e eu sou a Carne da sua Carne e o Espírito do seu Espírito.

Isso quer dizer que há, em vocês, pela Graça da Humildade e da Integridade, a capacidade inata, agora
revelada, para fazer ressoar em vocês a minha Presença, como aquela dos Arcanjos, como aquela de Cristo.
A Cruz da Redenção, e a Ascensão da Gama Metatrônica ao longo da Lemniscata Sagrada e da sua Fusão,

permitem isso.
Então, sirvam-se, copiosamente, da minha Presença em vocês.

O Amor é a chave, a única.
Isso nós todos lhes dissemos.

Cabe a vocês, agora, vivê-lo, mostrá-lo, demonstrá-lo e manifestá-lo porque os tempos terminaram.

***

Eu deixarei o Arcanjo MIGUEL revelar ele mesmo a maneira que vocês continuarão a conduzir os seus
alinhamentos à Luz Unitária, a partir de amanhã.

De fato, a construção da ‘Ponte de Luz’, em vocês, torna agora possível, desde que o Som da Terra se elevou
e que o Som do Céu vai ali responder, a possibilidade de se estabelecerem, mesmo fora dos espaços

conjuntos, na sua própria Presença de CRISTO e, também, de comungarem com a minha Presença, com a
Presença de MIGUEL e com qualquer outro Arcanjo, de maneira extremamente ‘simples’ já que a Consciência

está, agora, livre.

***

Eu não lhes darei, hoje, o próximo encontro formal porque isso será adaptado às transformações em curso e
unicamente a elas.

Nós responderemos, cada vez que for necessário, ao seu apelo.
Nós responderemos também aos ‘medos’ e aos ‘choques’ de algumas almas, de alguns Irmãos e de

algumas Irmãs.
Mantenham presente na mente que será feito a cada um exclusivamente segundo a sua Vibração, segundo a

sua Consciência e, que além da Ilusão e além das projeções exclusivamente ligadas aos medos, tudo



é Alegria e tudo é destinado a ser Unificado.

***

Eu acho, meus Filhos, que nos resta tempo antes de dar o lugar ao Arcanjo MIGUEL.
Se, em relação ao que eu vim enunciar, houver em vocês interrogações conjuntas e se vocês se sentirem
inspirados a proferi-las, se isso se referir ao que eu vim dizer, então eu ali responderei com grande prazer.

***

Pergunta: o que é o Canto da Terra?

Meu Filho, desde pouco tempo, o bem amado João (aquele que vocês nomeiam, hoje, SRI AUROBINDO) veio
anunciar a Liberação do Sol e da Terra.

O núcleo cristalino da Terra, como todo cristal, pôde enfim emitir novamente o seu Canto, a sua Vibração, se
vocês preferirem.

Este Canto se expandiu progressivamente, desde o coração da Terra, no seu centro, até as partes mais
superficiais da crosta terrestre, refletindo-se, como vocês viram, por uma intensificação importante (que apenas
começou) de ‘descolamentos’ que os seres humanos denominam geofísicos, refletindo a expansão da Terra.

Esta expansão da Terra é acompanhada pelo Canto.
De fato, na Criação Unificada tudo é Canto e tudo é Vibração.

O Canto da Terra é o Canto da Liberação da Terra, aquele que foi denominado, por algumas das minhas Irmãs,
o ‘tam-tam’ da Terra, o Canto da Terra, esta Terra que foi aprisionada e privada do seu Canto.

Ela reencontra, agora, esse Canto, esse Canto que vários de vocês percebem nos ouvidos, agora, como se o
Som da sua alma e do seu Espírito tivesse se modificado e enriquecido.

É o Som da Terra que vocês escutam.
Em breve, o Som do Céu ali fará eco e ressonância.

Então, naquele momento, a sua Consciência irá perceber claramente que algo de único acontece, em vocês, é
claro, mas também sobre a Terra e no Céu.

Portanto, esse Som, alguns de vocês o percebem, mesmo em locais afastados de onde ele é emitido.
Aqueles que, sobre esta Terra, vivem em outros locais onde as circunstâncias da crosta Terrestre fazem com

que se torne ‘audível’, agora, na superfície, desencadeando para esses seres grandes interrogações.
Mas, se eles próprios estiverem abertos à sua Infinidade, naquele momento, eles vão identificar claramente

esse Som da Terra com o seu próprio Som, pois o Som da Criação, qualquer que seja a gama, remete sempre
à mesma ‘filiação’.

O Som da Terra é um som real.
O Som do Céu é um som muito real.

A baixa gama que percebem os seus cientistas, denominada ‘o som do Universo’, é de fato a rarefação e
a atrofia do verdadeiro Som.

Tudo isso está prestes a mudar.
A qualidade das irradiações da Luz é, desde agora o início deste mês de março, profundamente diferente.

As irradiações gama, as irradiações cósmicas, as partículas ‘exóticas’ que existem no Universo Unificado, as
irradiações ultravioletas que lhes são perceptíveis, são avaliadas pelos seus cientistas e são profundamente

novas para esta Terra.
Existem, aí, sinais, no Céu como sobre a Terra, da liberação da Terra e de vocês mesmos.

Lembrem-se também de que a linguagem com a qual eu me expresso, neste canal, corresponde a
particularidades bem precisas que lhes foram reveladas desde pouco tempo.

Mas, lembrem-se também de que esse Som, que se torna audível em certos lugares da Terra (e não sobre
este continente [europeu]), reflete, para esses povos, a iminência da Ressurreição deles.

O Som da Terra reflete o estado de liberação da Terra e da sua liberação.

***

Pergunta: todos os locais da Terra vão obrigatoriamente escutar este Canto?

Meu Filho, sim.
Alguns de vocês, onde quer que estejam, de fato, sobre esta Terra, já o escutam.

Mas o momento em que ele irá se tornar comum a toda a Terra está muito próximo.



***

Pergunta: frente aos questionamentos sobre os acontecimentos atuais da Terra, é preciso
permanecer na Vibração do Coração sem responder?

Meu Filho, a melhor maneira é aquela que implica, efetivamente, em permanecer no Coração.
Se você se sentir capaz, pelas palavras, de permanecer no Coração, então o faça.

Obviamente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda dormem vão ficar aterrorizados com o que
chega.

Eles não podem conceber nem mesmo imaginar (não a totalidade, é claro, mas muitos) que isso seja
uma liberação, uma Ressurreição e a vinda da Luz.
Não há qualquer meio, do exterior, de modificar isso.

Lembrem-se de que são vocês e vocês somente que possuem as chaves do seu Coração.
Alguns de vocês tiveram a oportunidade de viver o Abandono à Luz, de maneira progressiva ou rápida, durante

esses anos que transcorreram.
Outros, muito raros, têm esta capacidade desde muitíssimo tempo.

E outros, os mais numerosos, não se colocam mesmo esse gênero de questão porque o seu ‘ponto de vista’ é
unicamente aquele da personalidade.

Eles não podem, sequer, supor a existência de outra coisa a não ser a que eles vivem.
Então, será muito difícil, se não impossível, pelas palavras ou mesmo pelos gestos, mudar o que quer que seja

sobre isso.
Há apenas a sua qualidade do Coração e da Vibração que poderá, em certos casos, permitir a esses seres

ressoar sem a cabeça, ressoar unicamente no nível do Coração e, então, abrir a sua ‘Porta do Coração’.
CRISTO vem bater à porta de cada um.

Não há outro meio a não ser o próprio Coração.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos Bem Amados, o meu Coração de Mãe leva a vocês toda a sua Irradiação.
Estejam na Paz.

Estejam na Graça.
Eu os deixo prepararem-se para acolher CRISTO-MIGUEL.

Eu lhes digo certamente até muito em breve, em função da atualização do seu estado Interior e da atualização
do estado do Interior da Terra, é claro.

Com Amor e pelo Amor.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec025.html

27 de março de 2011
(Publicado em 28 de março de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlec025.html


~ ÉTER DA TERRA unido ao ÉTER DO CÉU ~

 ************ 
ÁUDIOS

MIKAEL_part1-27-03-2011 por autresdimensions 
MIKAEL_part2-27-03-2011 por autresdimensions 

************

 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, neste instante, pela graça da Luz Una, Fonte
Pai / Mãe, Criadora, eu selo a União permanente do Éter da Terra com o Éter do Céu.

Juntos, e em silêncio, nós acolhemos o conjunto do Conclave e o conjunto das Sementes de Estrelas,
Alinhados e em acolhimento.
O Fogo do Espírito, agora.

Em seguida, eu vou lhes dar a chave permitindo, para cada um de vocês, quando o desejar, viver e reviver este
Fogo do Espírito.

Inicialmente, acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei do Um, eu selo a União do Céu e da Terra.

 ... Efusão Vibratória ...

Eu sou Cristo/Miguel: o Caminho, a Verdade, a Vida.
Em vocês, abre-se e se realiza a capacidade e a Verdade para viver em Unidade e em Cristo.

De hoje em diante, à sua conveniência, todos prosseguindo o trabalho coletivo às 19 horas, hora do relógio
[14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], levando a sua Consciência sobre a Cruz da Redenção da

cabeça, fusionada com a Lemniscata sagrada e vibrando, alternadamente, o OD-ER-IM-IS-AL da Cruz da
Redenção, alternando com o OD-ER-IM-IS-AL do Tubo de Cristal vertical, vocês irão realizar, em vocês a fusão

do efêmero e da Eternidade.
Fusão de ER a ER, permitindo, doravante, pela Graça do Arcanjo Uriel (Passagem, Abertura e Reversão),

viver, em vocês, esta fusão, este Fogo do Espírito, Fogo da Ressurreição.
Eu deixarei alguns Melquizedeques desenvolver os novos circuitos ativos, doravante, durante esta fusão.

O que acontece com vocês, acontece sobre a Terra.
O que acontece com vocês, acontece no Céu.

O momento chegou de se Unificarem.
O momento chegou da Ressurreição.

Juntos, vocês todos, o conjunto dos Arcanjos, o conjunto da Luz Una, permitem a nossa reunião.
Eu sou Cristo / Miguel.

MIGUEL - 27 de março de 2011
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Acolhamos.
ER-ER.

... Efusão Vibratória ...

Bem amadas Sementes de Estrelas, a seu ritmo, à sua maneira, cabe a vocês trabalhar.
Elevem o Fogo do Coração, o Fogo da Terra e o Fogo do Céu, revelando, em vocês,Fogo do

Espírito, Alegria e Verdade.
Em vocês, no seu Templo, pelo Fogo do Espírito, de ER a ER, chegou o instante da Ressurreição.

Cada um trabalha e irá trabalhar, na Paz da Unidade reencontrada, pela Vibração do Fogo do Coração,
mesclando e fazendo a alquimia das Coroas Radiantes.

Fogo da Alegria, da Verdade e do Amor.
Bem amados Filhos da Luz, juntos, sempre e para sempre, nós elevamos o Fogo, pondo fim à Ilusão.

Como eu anunciei, há apenas 4 semanas, o Fogo da Terra se revela ao homem.
O Fogo do Céu chega até o homem.

Em vocês, Cristo, na Unidade e na Verdade, se eleva e se desperta.
De ER a ER.

... Efusão Vibratória ...

Bem amados Filhos Ardentes do Sol, o momento do Fogo chegou.
Eu me ergo em vocês, como vocês se erguem, em vocês, a fim de elevar a Graça do Amor, a fim de tudo ali

colocar.
O Amor, Um e Uno, é a única Verdade, traduzida pelo Fogo vindo queimar a Ilusão e o que não é verdadeiro.

O que não é Amor, desaparece.
O que é Amor e Unidade, transcendidos e revelados, se elevam.

ER a ER.

... Efusão Vibratória ...

Juntos, reunidos, Unidos e livres, sem separação.
O Éter liberado da Terra permite agora ao Fogo do Céu, Fogo de Amor, Fogo da Liberdade, penetrar e

fecundar o que foi libertado sobre esta Terra e em vocês.

Reunião, Cruz da Redenção da cabeça: OD-ER-IM-IS-AL e Lemniscata: OD-ER-IM-IS-AL.
OD reunido a OD.
ER reunido a ER.
IM reunido a IM.
IS reunido a IS.
AL reunido a AL.

Os circuitos da Luz Una se despertam, na totalidade.
Vivam a Essência e a Unidade porque é por aí que vocês saem da Ilusão e entram na verdadeira Vida eterna.

OD a OD, ER a ER, IM a IM, IS a IS, e AL a AL.

... Efusão Vibratória ...

Elevando o Amor à Unidade, doravante, Metatron pode entrar na última fase da sua manifestação, sobre esta
Terra, a qualquer momento.

Quanto a mim, eu voltarei, em vocês, no momento o mais adequado no estabelecimento do Fogo.
Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amados Filhos do Eterno, Eternidade, que o Fogo do Amor,

da Verdade, da Unidade, sejam o seu caminho.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou Cristo / Miguel.
Juntos, eu lhes digo: no Éter da Vibração Una reencontrada, até breve.
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 ~ PERÍODO de TRANSMUTAÇÃO ~

O período que vocês vivem é um período rico e intenso.

Ele é rico e intenso em Luz, rico e intenso em transformações, a tal ponto que essas transformações, como Sri
Aurobindo anunciou a vocês, podem ser denominadas um ‘choque’.

Mas aqueles que me escutam e aqueles que me leem, e aqueles que Vibram, são plenamente capazes de
absorver, em totalidade, esse ‘choque’, sob condição de não deixar aparecer qualquer medo ou qualquer

questionamento, mas, bem mais, de entrar ainda mais intimamente em contato com a sua própria Essência, a
sua própria Unidade, a sua própria Vibração.

***

Quaisquer que sejam os ‘locais’ de Vibração que existem, em vocês e em cada um de vocês, nesses
momentos que vocês vivem, tomem tempo para aperfeiçoar a manifestação.

Mesmo se às vezes isso for doloroso, isso não é um ponto de bloqueio, mas talvez um ponto de ‘resistência’
ou, em todo caso, um ponto que necessita e que chama pela sua Consciência.

Se a Consciência concordar com o apelo de um ponto ou de uma zona, isso significará, para vocês, que a Luz,
nesses locais e na sua Consciência, será capaz de ajudá-los a transmutar.

O período é um período de ‘transmutação’, em todos os níveis.

***

Lembrem-se de que além do Abandono à Luz, a Luz é a ‘solução’ e de que a Luz está, antes de tudo, presente
no seu Coração, no seu Templo e nos pontos da Consciência que Vibram.

***

Muitas coisas, muitos elementos estão se aprontando para levá-los para longe do seu Coração.

Não se debrucem no que os afasta.

Permaneçam lúcidos sobre o essencial.

Permaneçam lúcidos sobre o seu propósito porque, se vocês Vibrarem, o seu objetivo é claro.

ANAEL – 28 de março de 2011
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Então, não o percam de vista, nem desperdicem Vibração, e focalizem-se no seu ‘objetivo’ e tudo será melhor,
e tudo vai ficar bem se vocês permanecerem centrados, alinhados, firmes no seu objetivo cuja testemunha é a

Vibração.

Eu voltarei com mais detalhes amanhã, talvez, para dialogar com vocês, talvez para desenvolver o que eu
acabo de dizer.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110328_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, e em primeiro lugar, apresento-lhes todas as minhas bênçãos e nós vamos, se vocês quiserem, fazer

como de costume.
Nós vamos partilhar juntos e ver se vocês têm perguntas para mim.

***

Pergunta: quando encontramos a Consciência ou o Corpo de Estado de Ser, nós reconhecemos
isso?

Então aí, caro amigo, é claro.
O problema não é o reconhecimento porque isso faz parte, até mesmo, da Ressurreição.

A um dado momento, cada um será colocado frente ao seu próprio Corpo de Estado de Ser.
Não pode ali haver qualquer dúvida sobre o que vocês são, neste nível.

A única dificuldade, se pudermos assim falar, corresponde a que, para alguns, haverá defasagens existindo
Vibratoriamente.

O Corpo de Ressurreição será apresentado.
Alguns poderão ali se estabelecer de maneira permanente e outros não.

Mas não há qualquer dúvida possível sobre o reconhecimento desse Corpo de Estado de Ser, é claro.

***

Pergunta: como desenvolver o que é chamado de visão da borboleta?

Tornando-se borboleta.
Não há alternativa, ou seja, unicamente pelo Abandono à Luz.

O.M. AÏVANHOV - 28 de março de 2011 - Autres Dimensions
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A partir do momento em que a Consciência começar a penetrar nas esferas da Unidade, do Estado de Ser, a
Vibração da Consciência se estabelece no Coração, isto é, quando há, como dizer, uma transubstanciação da

personalidade.
É uma rendição sem condição à Luz.

Caso contrário, isso não é possível, pois o ser humano é constituído e evolui sempre em meio ao ego e à
personalidade que está separada, fragmentada, dividida.

Quando ela leva o seu olhar a uma situação, a uma pessoa, antes mesmo de estar consciente do que
acontece, é sempre o ego que dita as condutas, os comportamentos e então, o que vocês denominam, na sua

linguagem, a visão da lagarta.
Adquirir a visão, na sua linguagem, da borboleta, necessita de abandonar-se à Luz.

Isso foi desenvolvido longamente, agora, há dois anos, pelo Arcanjo ANAEL, não é? (1)
Tudo isso necessita do aparecimento de Vibrações no corpo.

Isso não é uma visão da mente, isso não é tampouco uma imagem, isso não é tampouco uma projeção, isso é
um ‘estado de Consciência’ e este estado de Consciência não pode ser desencadeado pela personalidade.

Ele aparece e se manifesta quando a personalidade é, justamente, abandonada à Luz, ou seja, quando não há
somente modificação das concepções de vida, em geral, e da Consciência, mas quando há efetivamente esta

transformação real, vivenciada Vibratoriamente, da Consciência.
Isso não é possível de outra forma.

***

Pergunta: durante a sessão de alinhamento, eu senti um calor se espalhar por todo o corpo,
embaixo, à direita, à esquerda, para a pélvis e acima, à direita, no nível da cabeça.

Então aí, cara amiga, é preciso não se perder nos significados do que se sente.
A Consciência é Vibração.

Hoje, todos vocês vivem percepções Vibratórias que são eminentemente diferentes.
Agora, o que vocês denominam percepções, isto é, as sensações das suas próprias Vibrações, podem ser

profundamente diferentes para cada um.
A mesma Vibração pode ser captada, por uma pessoa, como calor e, por outra, como frio, não é.

Se vocês forem fundo no significado, vocês perdem, como disse MARIA, a própria Essência do significado,
isto é, que não é pelas palavras que vocês irão explicar.

Vocês podem ler todos os circuitos do mundo sem vivê-los.
O importante não é senti-lo.

O importante são os efeitos da Vibração sobre a Consciência.
Portanto, há todo um novo mecanismo que vocês devem adotar, que nós começamos a reiterar.

A Vibração é uma coisa.
A Luz tem efeitos profundamente diferentes.

O resultado desses efeitos profundamente diferentes decorre diretamente da Inteligência da Luz, ou seja, a
Luz irá ali onde for necessário, os circuitos novos que vocês irão sentir correspondem a funções novas.

Vou tomar um exemplo que você vai compreender imediatamente.
Por exemplo, você tem uma mão, ela se move.

É como se você me perguntasse qual é o músculo que faz mover o polegar.
Não há estritamente nada a fazer.

O importante é que isso acontece e que corresponde a uma função, não é.
O importante não é a análise das suas próprias percepções, isso é diretamente qual é a consequência

Vibratória, a consequência sobre a Consciência, do que vocês vivem.
Então, obviamente, muitos seres notaram, durante a Passagem da garganta, para aqueles que a efetuaram, que

houve muitos fenômenos dolorosos, físicos, que ocorreram.
São pessoas que tiveram dor de dente, são pessoas que tiveram dor de garganta, são pessoas que tiveram

tosse, são pessoas que tiveram dor nos membros superiores.
Tudo isso está ligado à Passagem.

E lembrem-se do que nós dissemos, uns e outros: o que acontece no nível do corpo físico não é nem uma
cristalização, nem uma patologia, mas, bem mais, um processo de derivação da Luz permitindo à Luz se

instalar.
Dessa maneira, é preciso sair, se vocês quiserem, dos mecanismos habituais da consciência fragmentada que

deseja sempre reagir na ação / reação, isto é: “eu percebo isso, eu vejo isso, acontece isso, o que isso quer
dizer?”

Isso, é ação / reação.
E é sempre o mental que está aí envolvido.



Vocês não podem viver o Abandono à Luz na totalidade, como vai ser proposto dentro de pouco tempo, se
vocês estiverem se perguntando o que acontece com vocês ao invés de vivê-lo.

É exatamente o mesmo processo.
Cada vez mais, é preciso ter confiança total na Luz.

Isso está além da fé.
Quando vocês confiarem na Luz, a Luz apenas pode levá-los para a Luz.

É tão simples assim.
Ao contrário do ego que sempre os deixa ensombrecidos.

***

Pergunta: por que eu não consigo mais trazer para baixo a Energia que eu sinto na cabeça?

Oh, caro amigo, isso não é um bloqueio.
Simplesmente, como isso foi dito, ontem, por MIGUEL, vocês estão em um processo de alinhamento e

de sobreposição dos Éteres, ou seja, de Vibrações Etéreas que haviam sido dissociadas pelas forças de
separação, não é ?, e que são componentes eletromagnéticos ligados a Nibiru, mas disso, vocês sabem.

O que acontece aí, agora, há vários dias, para aqueles que estão adiantados, é que a Energia, efetivamente,
tende a subir novamente e a se manifestar muito mais facilmente no nível da Cabeça do que no nível

do Coração.
Isso não quer dizer que vocês perderam a Vibração do Coração.

Isso quer dizer que as Forças Etéreas que estão em via de fusão, atualmente, é exatamente o mesmo
processo que ocorre pela fusão nuclear que vocês têm atualmente em vários locais, não é ?, e não unicamente

no nível do manto terrestre, mas também, na profundeza e no cosmos e no Sol.
Tudo isso participa do mesmo processo.

E há uma Vibração, hoje em dia, que se impacta muito fortemente no nível da Cabeça, na sua parte posterior,
sobre o trajeto que é denominado OD / ER, ou seja, é a limpeza das últimas memórias.

Vocês têm, sobre o segmento de Luz OD / ER, três coisas.
Vocês têm, primeiro, a Vibração da Alma e a cor da Alma.

A Alma é transfigurada, neste momento, pela Vibração do Espírito, o que explica essas percepções.
Em segundo lugar, vocês têm, nesta zona, entre o ponto OD e o ponto ER, o painel de controle, o console de

controle dos chakras principais do corpo.
E em terceiro lugar, e este é o elemento mais importante, a Passagem da

garganta que foi vivenciada no final do ano passado, a qual corresponde a uma
faxina da primavera que está em curso (outono, no hemisfério sul) e que

corresponde ao cerebelo.
O cerebelo é a sede de todas as memórias de suas vidas passadas, dos traumas

vivenciados, das experiências de vida.
Tudo isto está para ser limpo e, portanto, há, efetivamente, um afluxo de Energia,
talvez para muitos de vocês, mais intenso, neste momento, no nível da Cabeça.
Para outros, isso vão ser outros pontos, mas, de maneira privilegiada, há efetivamente percepções Vibratórias

extremamente fortes nos trajetos que estão em via de se limpar, por assim dizer.
Assim, não há que se preocupar.

Agora, como lhes disse SRI AUROBINDO, vocês podem muito bem ficar de frente para o Sol diretamente,
pela manhã, no crepúsculo, principalmente na primeira parte do dia, para receber no peito as Partículas

Adamantinas e para tranquilizá-los quanto à qualidade do seu Coração.

***

Pergunta: como se desidentificar da dor e do medo da dor?

Então aí, caro amigo, isso pede respostas mais de natureza médica ou energética.
Agora, a partir do momento em que se penetra nas esferas da Unidade (talvez no início, quando é intermitente),

quanto mais se for para este Abandono à Luz, torna-se mais fácil de dissociar-se da dor e de dissociar-se,
sobretudo, do medo da dor, pois o medo da dor, que queiram ou não, é um processo que existe no nível
mental e, de maneira privilegiada, no nível do cérebro reptiliano que lhes foi, e que nos foi, a todos nós,

enxertado, ou seja, para insinuar o medo do mal e da dor.
Então, o ser humano passa o seu tempo, de maneira consciente e inconsciente, enquanto ele não for

reunificado, lutando contra isso e contra aquilo.
Mas, é preciso agora, em um primeiro momento, desidentificar-se do medo da dor porque, quem é que tem
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medo?
É, obviamente, a personalidade.

O medo não está presente quando se alcança a Unidade.
Na Consciência do Estado de Ser, na vivência de diferentes estados de Paz e de Samadhi, não há lugar para a

dor.
Isso quer dizer que, mesmo se houvesse uma dor, o ser que está suficientemente neste estado Unitário não é

sequer afetado pela dor.
No plano fisiológico, ela está sempre aí.

Vejam, por exemplo, os grandes místicos.
Vocês tiveram um no meio deste século, que eu não tive a oportunidade de conhecer, que vivenciou e que

morreu de um câncer da garganta e ele continuou, até o último minuto, falando e ensinando.
Mas quando se falava da sua dor, ele dizia: “mas, eu não sou esta dor”.

Portanto há ali total, literal e realmente, um processo de desidentificação.
Atenção, a desidentificação não é uma fuga da realidade, mas a adesão a outro estado, um ‘ponto de vista’

diferente, o ponto de vista (e, como eu disse durante a minha vida, que eu disse sem parar agora) da borboleta.
Então, o problema: vocês irão me responder que vocês ainda são lagarta.

Sim, vocês ainda são lagarta, mas alguns de vocês seriamente começaram a tecer o seu casulo de Luz.
Outros já são meio borboleta, por que eles viajam, e outros ainda estão nas limitações ligadas a esta lagarta.

A maior das limitações, é claro, é o medo e a segunda são as crenças.
Então, obviamente, eu não tenho método milagroso porque há ali você, no interior de você, que pode realizar

isso.
Certamente, existem meios diversos e variados de banir, de tratar a dor, mas, além do que é humano e lógico,

ou seja, banir a dor, banir o incômodo, é preciso agora, no nível da Consciência, compreender que isso sempre
participa da ação / reação e que entrar na Ação de Graça, como nós sempre dissemos, uns e outros, é

totalmente independente da sua idade, das suas desvantagens, dos seus karmas, etc..
Mas, o problema, é que o ser humano está muito identificado com tudo isso.

Segundo as suas crenças, ele crê que ele tem de suportar um karma, ele crê que ali há o diabo que está nele,
outros vão crer que o corpo é um limite que os impede de aceder à sua Consciência.

Vamos tomar outro exemplo: não é porque, por exemplo, você não tem mais o órgão baço que o chakra do
baço não existe mais, não é.

Agora, uma zona dolorida, é uma cristalização, o que foi dito anteriormente.
Mas, a cristalização não impede a Luz de penetrar no Coração.

É sempre o ego que, pela sua polaridade, vai levá-los a aderir ao seu próprio sofrimento e ao medo do
sofrimento.

 É um mecanismo ao qual a cognição, a Consciência, não tem acesso, pois está inscrito em núcleos profundos
do cérebro e em zonas às quais vocês não têm a possibilidade de atuar sozinhos, mas, unicamente,

pelo Abandono à Luz.
Quando o Abandono à Luz é real, vocês não são mais afetados, de maneira alguma, pelo que vocês vivem.
Novamente, a desidentificação não é uma fuga da realidade, muito pelo contrário, é o acesso à verdadeira

realidade, além da Ilusão.

***

Pergunta: como saber se alguém que reivindica ser Mestre é um, realmente?

Então, caro amigo, eu vou lhes responder bem simplesmente.
Você vai escutar todo o tempo falar de seres, sejam eles quem forem.

No domínio político, vai escutar falar de homens políticos e vocês têm os boatos.
Vocês têm também os boatos de seres espirituais.

Então, agora, qual a importância, para você, de saber se uma pessoa é um Ser de Luz ou um ser que não é da
Luz?

Na Unidade, isso não tem mais qualquer espécie de importância porque ele tem o seu lugar.
Então, a Sombra não pode existir sem qualquer Luz.

Isso não é possível, mesmo nesta Dimensão.
Portanto, cada um tem o seu lugar.

Simplesmente, o lugar tido pela Sombra é um lugar ligado ao medo e à manipulação.
Mas, eles têm o seu papel, ou seja, esses seres aí são capazes de desencadear mecanismos em alguns

seres.
Agora, se você viver, na sua vida, uma fraude, um embuste em termos puramente pecuniários, ou no plano dito

espiritual, se você mesmo condenar isso, você ainda está na Dualidade.



Pois, se você alcança a Unidade e se você vive na Unidade, nada, absolutamente nada do que pode ser oposto
à Luz, do mecanismo da Sombra, por exemplo, pode vir atingir a sua Consciência, nem perturbar a sua vida, ou

seja, o Estado de Ser, a Vibração da Luz, é sempre destinado a confiar a Intenção a si mesmo.
A Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, sempre.

Quando você se coloca no centro disso, você está no Amor.
Então, você pode passar o tempo dizendo que “este é branco, este é negro”, mas, se você fizer isso, você

recai na Dualidade instantaneamente.
Dessa forma, tudo está no seu lugar, hoje.

É tão simples assim.
Agora, em relação a este ser, tudo o que eu posso dizer e o que disse CRISTO: “reconhece-se a árvore pelos
seus frutos”, ou seja, se um ser humano atrai outros seres humanos e todos esses seres se consideram como
discípulos e não têm a sua própria mestria, tornando-se adoradores de uma entidade, naquele momento, eles
não estão mais no seu caminho (esses seres que seguem esta entidade), porque a única pessoa a seguir, é

vocês mesmos.
Principalmente, jamais escutem o que lhes dizem se vocês não viverem a quintessência porque, se vocês não

viverem a Vibração e a quintessência, é claro, para vocês, isso será falso.
Mas é a sua verdade.

Então, não há, no nível da Unidade, esses julgamentos de valor, saber se é um falso mestre, um verdadeiro
mestre, um iniciado, um Mestre Ascensionado, um ser desperto, um ser revelado.

Vocês devem ter esta capacidade Vibratória, em vocês, e mesmo quando vocês a tiverem, não é para dizer
“ele é bom” ou “ele não é bom” porque vocês sabem que cada coisa está no seu lugar e, quando vocês

alcançam os domínios da Unidade, isso não lhes diz mais qualquer respeito.
O que lhes diz respeito, é a Luz e nada mais.

Este ser é certamente, para os seres, um deus.
Por que não.

Mas, enquanto vocês considerarem que o Pai está no exterior de vocês, que A FONTE é exterior a vocês,
vocês não são A FONTE e, portanto, vocês não estão na sua Unidade.

Durante a minha vida não era o mesmo, a Luz não estava onipresente como ela está agora.
Vocês não têm necessidade de nada exceto da Luz porque vocês são Luz.

Quando vocês saem desse paradigma e desta Verdade essencial, vocês recaem na Dualidade.
É tão simples assim.

***

Pergunta: eu tive a visão de um rosto meio felino meio homem, durante a sessão de alinhamento.

Então, muitas vezes, isso corresponde, nesses espaços específicos de alinhamento, à percepção, real e não
ilusória do 3º olho, de uma ou de várias das suas linhagens.

Alguns vão ver, por exemplo, desfilar, nesse processo de alinhamento, sem querer necessariamente trabalhar
no 3º olho, rostos que vão desfilar.

São rostos que vocês têm das suas vidas passadas.
Agora, se desfilar uma imagem de estrutura leonina, de estrutura delfinoide, é que uma das suas linhagens

corresponde a isso.

***

Pergunta: podemos discutir com a própria Alma, dialogar com ela?

Podemos dizer isso assim.
Mas, para entrar em contato com a sua própria Alma, ou ela o faz durante o período de sono, nos sonhos, em

alguns sonhos, e os Impulsos, eu disse neste momento, da Alma vêm muitas vezes desta forma.
Agora, quando o Antakarana se constrói, quando o Cordão Celeste se constrói, há uma comunicação

consciente com a Alma.   
Ela se reflete inicialmente por sons, disso, vocês sabem, os Sons da Alma.

Agora, conversar, são mais frequentes as trocas que não acontecem por palavras, é mais comum o que eu
denominei uma íntima convicção, um impulso, mas não é diálogo tipo “blabla”, não é.

Mas, efetivamente, conversar com a Alma, dialogar com a Alma, é de fato possível, é claro, já que vocês estão
em contato com a Alma assim que a Coroa Radiante da cabeça é despertada.

***



  

Pergunta: por que sentir o Impulso da alma para parar uma atividade e depois, no dia seguinte ou
logo depois, ver esta atividade se desenvolver?

Cada caminho é profundamente diferente.
Então, o Impulso comum, eu diria, é para elevar-se para a Unidade e para o Estado de Ser e então, para

“cessar” as atividades de projeção exterior.
Mas, vocês ainda estão projetados no exterior deste mundo.

Vocês ainda não estão despertos totalmente, não é?, já que a Ilusão está ainda aí.
Portanto, alguns de vocês, apesar deste Impulso da Alma, encontram-se confrontados com o inverso do que

ocorre.
Isso não quer dizer que haja contradição, de alguma parte, mas, simplesmente, que o seu caminho é continuar

a trabalhar até o final.

***

Pergunta: não mais se preocupar com o lugar que vivemos, não é uma maneira de desistir?

Essa é uma maneira de baixar o ego.
Isso prova, ao menos, que não há apego a um domínio denominado casa ou apartamento.

É uma transcendência, isso, é muito importante porque, lembrem-se do que sempre lhes dissemos: vocês
serão atingidos pelo no que vocês estão apegados.

Mas, não é um processo vicioso, é um processo de Liberação.
Então, se você não estiver apegado a um lugar, se você não tiver domicílio, como você diz, fixo, você já liberou

alguns apegos em relação a isso.
Há seres que estão apegados a isso ou aquilo, apesar da abertura deles.

Isso, é assim.
Portanto, você não tem que se colocar a questão.

Basta deixar baixar o ego e tudo irá bem.

***

Pergunta: o que é esta cápsula diante do Sol que me permite vê-lo?

Isso permite, efetivamente, ver o Sol.
Muitos de vocês perceberam que o Sol tinha realmente mudado de cor, é claro.

A qualidade da sua irradiação é diferente já que vocês captam as Partículas Adamantinas diretamente e alguns
perceberam que podiam olhar para ele, que agora, quando olham para o Sol, há uma espécie de cápsula de

proteção, um preservativo, que está ligado à proteção da retina, mas que não está no Sol.
Ela está nos seus próprios olhos correspondendo à ativação do 12º Corpo.

***

Pergunta: eu vivenciei a experiência de estar no Fogo, com uma grande Alegria mas, ao mesmo
tempo, com um grande medo. Isso então cessou. Isso se repetiu depois de alguma forma.

Não se preocupe, isso volta em breve.
É a irradiação pela Luz, ou seja, alguns seres sobre este planeta já vivenciaram a irradiação da Luz, na

totalidade.
Obviamente, o medo cessa o processo, mas, pelo fato de que isso se repetiu várias vezes, a irradiação teve

êxito.
Esta sensação de Fogo que não queima, mesmo sendo quente, de alfinetadas muito rápidas sobre todo o

corpo, corresponde à efusão total da Luz.

***



Pergunta: eu me sinto às vezes como atravessado por Vibrações frias que me dão medo.

Caro amigo, a Energia que você recebe é de tipo Fogo.
 Você expressa, no nível do seu corpo, por arrepios de frio.

Isso corresponde a medos que estão presentes, em você, que refletem a irrupção do estado multidimensional,
a percepção de outras formas, de outras formas de vida, de outros cenários que se desenrolam,

correspondentes a medos unicamente.
Porque, quando você diz “eu sinto frio”, isso quer dizer que a Energia é fria.

É a sua percepção que está nesse nível.
Mas, a mesma Vibração e a mesma Luz podem ser aceitas e sentidas como muito quente, como alfinetadas,

como se viu na pergunta anterior.
É muitas vezes o caso com pessoas que vivem irrupções brutais da Luz durante os momentos de meditação

ou não.
Se vocês quiserem, é algo que vai poder se refletir por diferentes percepções, ainda uma vez, como eu dizia

neste momento, em relação à análise das percepções.
Agora, em todos os processos que vocês vivem, que são repentinos, como esse, onde há irrupção da Luz,

quando houver irrupção da Vibração, a primeira coisa a fazer é não se perguntar o que é, pois, se vocês
estiverem próximos da Unidade e da Luz, se vocês estiverem ainda na Dualidade, vocês irão dizer: “oh aí,

irrupção de algo exterior a mim”, entidade, baixo astral, etc., etc..
Se vocês estiverem na Unidade e se vocês mantiverem a sua Unidade, a sua Paz Interior, se for realmente

isso, aquilo não poderá ir mais longe porque não pode penetrar: vocês estão na Unidade.
E, por outro lado, se for a Unidade que gerar isso, isso vai continuar e se amplificar e vocês vão ficar cada vez

melhor.
Então, enquanto estivermos no nível da pergunta, não há resposta porque é ainda da Dualidade.

O Abandono à Luz, o mecanismo do qual lhes falou longamente ANAEL (1), corresponde estritamente a isso.
É este aprendizado que vocês realizam.

Mas, como vocês sabem, o tempo é excessivamente curto, agora, portanto, vocês não têm mais tempo de
treinar por muito tempo.

***

Pergunta: quais são os arrepios que podemos sentir quando nos alinhamos?

Os arrepios, em geral, refletem (ainda uma vez, quer sejam quentes ou frios), quando vocês se arrepiam, há
uma re-conexão e um re-conhecimento.

É geralmente por esse mecanismo, onde vocês entram em ressonância com uma Consciência, com uma
Presença, esse é também um dos sintomas que está presente nos Samadhi.

Portanto, podem ser também as primícias do Samadhi como esse arrepio extremamente rápido que percorre
o corpo.

***

Pergunta: escutar um zumbido no ouvido releva do que se denomina o Som?

Sim, há sete sons.
Tudo isso lhes foi dito em várias ocasiões.

Isso vai desde a impressão de ter uma concha sobre o ouvido, de um som abafado que se modula até
ultrassons e os Coros dos Anjos.

Eles participam da construção da Ponte de Luz que une o corpo, a personalidade, com a Alma e o Espírito.
É também, como lhes disse MARIA, o Som da Terra e o Som da Unidade, o Som d’A FONTE.

Poderíamos dizer, sem fazer trocadilho, que a Criação é Som porque o Som é Vibração.
No princípio era o Verbo.

***

Pergunta: o Coro dos Anjos corresponde a um Som grave?

É agudo, não é grave, o Coro dos Anjos.
É como se houvesse milhares de violinos que tocassem ao mesmo tempo e que milhares de crianças



cantassem ao mesmo tempo, e tudo isso na mesma frequência.
É o penúltimo Som que precede a instalação do Maha Samadhi.

É frequentemente denominado um ultrassom, por isso é alto.
Há quem o escute, caro amigo, desde 1984.

Lembrem-se, durante as Núpcias Celestes, há também o Silêncio.
É outra forma de Som.

E alguns de vocês estão, ou na acentuação desse Som, outros estão nas fases onde há o Som e logo depois
ele para.

Isso faz o Silêncio.
Tudo isso participa do mesmo processo.

***

Pergunta: o que pode significar uma Vibração forte sentida nas costas, atrás do Coração?

É um dos pontos que corresponde ao chakra do Coração.
Quando a bainha dos chakras, pelo canal do Éter, é queimada ou dissolvida, há esses pontos específicos entre

as omoplatas, logo acima, que se manifestam.
Às vezes, também, vocês sentem, de cada lado desse ponto, como linhas de Vibrações muito fortes dentro

das omoplatas.
Isso são as asas que empurram.

***

Pergunta: por que a Luz pode ser sentida como uma impressão de plenitude, de Paz, de Alegria e,
igualmente, como uma impressão de Fogo?

Simplesmente, ela é o potenciômetro, conforme ela estiver ligada no + ou no - .
A Dimensão do Espírito é o Fogo.

Quanto mais você for para o Espírito, mais o Fogo está presente, um Fogo que pode ser, ainda uma vez, uma
explosão total de Fogo e de Luz.
Mas, esse Fogo não consome.

Ele consome somente na Ilusão, mesmo se ele for muito intenso.
Então, é sempre a Luz, mas segundo o potenciômetro, segundo a intensidade do que você alcança, ou seja, o
Corpo de Estado de Ser, segundo a intensidade da aglomeração e da aglutinação das Partículas Adamantinas,
isso dá percepções que podem tomar toda uma gama, desde a Paz muito simples até a explosão de Alegria e

de beatitude total.
É sempre a Luz, é claro, mas, em diferentes graus de manifestação.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de cantar em uma língua desconhecida?

Oh, querida amiga, isso se chama, eu creio, um termo erudito que eu encontrarei, isso se denomina, eu creio,
“falar em línguas”.

Há outro nome, não importa.
A partir do momento em que o Espírito Santo desce, ele pode se refletir de diferentes modos, ou de uma

maneira interior e nós reingressamos na questão anterior, isto é, uma manifestação segundo o potenciômetro
de Paz e de Alegria.

Se isso ocorrer durante os trabalhos em que você for o canal, para assistência ou para outra coisa, naquele
momento, isso pode se refletir, efetivamente, pelo “falar em línguas”, por cantos.

Isso nada tem a ver com uma memória passada.
É a expressão da Luz, naquele momento, no exterior de si.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Eu lhes agradeço por terem me acolhido entre vocês.
Eu lhes digo, quanto a mim, certamente até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe e até muito em breve.

************
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Eu sou Um Amigo.

Irmãos e Irmãs em humanidade, do meu Coração ao seu Coração.
Que o Amor, a Paz, a Alegria e a Luz estejam em vocês.

Dentro de pouco tempo, doravante, eu comunicarei a última parte do ‘Yoga da Unidade’.
Vários de vocês, como isso foi dito, começam desde já a viver essas manifestações Vibratórias novas da
ativação completa dos circuitos existindo ao nível da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do

Coração.
Vários de vocês, desde já, percebem e sentem as Vibrações unindo e reunindo as Coroas Radiantes da

cabeça e do Coração.
Esta ‘alquimização’, como isso foi denominado, permite-lhes reunificá-los vocês mesmos, a fim de reassociar o

que havia sido dissociado (a cabeça e o Coração), em meio a uma mesma Verdade, em meio a uma
mesma Unidade, religando-os, de maneira eterna e permanente, de novo, à Fonte Una.

Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês, em um primeiro momento, para responder às suas perguntas relativas,
justamente, à Energia, à Vibração e à Consciência Una.

Em seguida, em um segundo momento, eu permanecerei com vocês para acompanhar, à minha maneira, seu
trabalho de alinhamento.

Assim, portanto, iniciemos juntos este primeiro momento, aquele correspondendo às questões que vocês se
colocam com relação à Consciência, à Vibração e à Energia.

Eu os escuto.

***

Pergunta: a que se devem as fortes tensões irradiando da base do pescoço para os ombros?

Querida Irmã, desde a Passagem e a Reversão ao nível da garganta e a Abertura da boca que se seguiu,
vários de vocês eliminaram, por intermédio desse veículo físico, certo número de tensões ou

de cristalizações.
Certos sintomas, nós o concebemos, foram desagradáveis para sentir em seus corpos.

Isso está totalmente dentro da lógica de sua evolução.
Tudo o que está em ressonância e em correlação com o ‘chakra da garganta’ está diretamente implicado, de

uma maneira ou de outra, no que vocês vivenciaram no final do ano.
Doravante, devido à reunificação dos Éteres, anunciada e realizada por Miguel, o conjunto desses sintomas

concernentes às ressonâncias ou às correlações do chakra da garganta deve doravante tender a desaparecer.
Não há nada de particular a empreender, se não é, como sempre, deixar a Luz Una agir em suas estruturas.

Houve, ao nível desse processo de Reversão, aí também, uma ‘inversão’.
Até o presente, na Dimensão dissociada onde nós todos experimentamos, o corpo representava uma

cristalização do que acontecia em outros planos, ditos ‘sutis’.
 Hoje, e durante o período do final do seu ano anterior e até agora, várias manifestações ao nível físico,
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correspondendo ao chakra da garganta, representaram de fato exatamente o inverso.
Ou seja, não mais cristalizações, mas processos de ‘eliminações da consciência’, permitindo vencer mais

facilmente o aspecto ilimitado da consciência e restringir a influência das limitações da consciência
fragmentada em meio à sua consciência ilimitada.

Assim, então, o corpo serviu, de qualquer maneira, de ‘válvula de segurança’ permitindo drenar, através desta
eliminação, o que estava cristalizado em suas estruturas mais sutis e psicológicas.

Isso termina de hoje em diante.

***

Pergunta: eu sinto pontos doloridos ao nível das Estrelas, com uma impressão de hastes se reunindo ao
nível do Coração. A que isso corresponde?

Querida Irmã, isso corresponde ao que eu enunciarei e desenvolverei dentro de muito pouco tempo agora,
com relação à última parte do ‘Yoga da Unidade’ e correspondendo à reunificação da Coroa Radiante da

cabeça e do Coração.
Os circuitos de Vibrações que vocês percebem para alguns de vocês, entre o Coração e a cabeça,

são múltiplos.
Eles todos correspondem, sem exceção, a funções se reatualizando em vocês por intermédio da ativação dos

5 Novos Corpos ou das 5 novas frequências.
O trabalho está, de algum modo, em fase de aceleração e de conclusão.

Isso pode dar, efetivamente, certo número de percepções, às vezes dolorosas, ao nível da cabeça.
É preciso compreender que esse Templo que é seu corpo não está unicamente situado ao nível do Templo do

peito, mas que o conjunto do próprio corpo é uma ‘estrutura de ressonância’ sobre a qual vem se colocar as
partículas de Luz e sobre a qual se constitui a nova Dimensão.

Seu cérebro, por exemplo, vive transformações imensas.
Essas transformações, descritas pelo bem amado Sri Aurobindo, durante sua vida, dizem e dirão respeito cada
vez mais às suas células, ao seu DNA e à fisiologia de suas próprias células, permitindo, para alguns de vocês,
um basculamento, com esse corpo, em meio à 5ª Dimensão que será então transmutado em corpo de silício.
O conjunto das cadeias de carbono existindo ao nível dos esqueletos proteicos e de outros será transmutado,

de carbono em silício.
Essa é uma das formas possíveis da Ascensão.

Deste modo, a percepção real, concreta e densa, às vezes, desses circuitos de Energia ao nível da cabeça ou
do Coração, ou na ligação entre os dois, corresponde a esta ‘transmutação alquímica’ bem real de seu corpo e

de sua estrutura.
Isso de traduz, além do nível de sua consciência, por modificações mesmo de sua fisiologia.

As necessidades, que isso seja de nutrição, de dormir, ou quaisquer que elas sejam, rarefazem-se.
Há cada vez mais possibilidades de basculamento entre sua consciência fragmentada e sua

consciência Unificada.
Isso, para cada um de vocês, pode tomar formas profundamente diferentes, desde manifestações em sonhos,

passando por mecanismos de percepção ao estado de meditação ou mesmo de vigília comum,
acompanhando-se de modificações de seu humor.

Isso é perfeitamente lógico, mas eu desenvolverei tudo isso no momento em que o Arcanjo Miguel tiver, de
maneira formal, realizado, em totalidade, a fusão dos Éteres.

É naquele momento, e isso ocorrerá provavelmente daqui uma semana a dez dias, em que eu começarei a
revelar o conjunto dos circuitos, não como conhecimento intelectual, o que não serviria estritamente a nada,

mas de modo a que sua Atenção e sua Intenção se coloquem sobre esses circuitos.
Porque, assim como vocês o compreenderam, aí onde se coloca sua consciência, coloca-se a Vibração.

E portanto, colocando a Vibração em tal circuito ou em tal ponto, ou em tal chakra, vocês irão implementar as
funções inerentes a esse circuito, a esse ponto ou a esse chakra.

***

Pergunta: os pesos ou dores ao nível dos pés estão associados à fusão das Coroas?

Não, isso está associado diretamente ao nascimento e à libertação da Terra em sua ‘nova’ Dimensão.
Existem modificações extremamente importantes, atualmente vivenciadas ao nível da distribuição das camadas

elétricas, não somente da segunda camada isolante, mas diretamente na superfície da Terra.
Existe um ‘gradiente elétrico’ presente entre a atmosfera e as diferentes camadas cujos nomes podem ser

dados, mas isso sobrecarregaria, e esse ‘gradiente elétrico’ presente entre a superfície do solo e a troposfera
e a ionosfera e outros envelopes está em via de se modificar.

Isso se traduz, também, em suas estruturas, por uma modificação de cargas elétricas existindo em seu próprio



‘gradiente eletrostático’, representado por suas plantas dos pés e pela cimeira do crânio.
Isso reflete modificações importantes nos fluxos energéticos além das duas Coroas, permitindo o Despertar e

o abrasamento final do Triângulo Sagrado ou Triângulo do sacro ou lâmpada inferior.
Alguns de vocês, fragilizados ao nível do que é denominado o primeiro ou segundo chakra, vão perceber

fenômenos Vibratórios de calor ou de dormência, ou câimbras, nos membros inferiores.
Trata-se de um processo que eu qualificaria de concomitante com o processo de fusão das Coroas.

Ele concerne, desta vez, diretamente à Terra e, repercutindo, vocês mesmos, na distribuição de suas próprias
cargas elétricas ao nível do conjunto de seu corpo.

***

Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu tenho uma sensação de estiramento dos braços
acompanhando-se de uma expansão particular. Poderia me esclarecer?

Minha Querida Irmã, os processos vivenciados, que isso seja durante os momentos de alinhamento ou fora
deles, traduzindo-se por um fenômeno de percepção alterada dos membros correspondem ao que nosso

Venerável Comandante denomina “a tecedura do casulo”.
Isso corresponde à passagem da consciência, de um aspecto limitado ao ilimitado.

O corpo, ao extremo, vai viver um processo de ‘catalepsia’ ou de ‘catatonia’, dependendo do caso, onde o
corpo não responderá mais de forma alguma, mas onde a consciência poderá experimentar o ilimitado.

É esse processo que está atualmente em construção.

***

Pergunta: eu sinto pressões sobre a cabeça associadas a correntes de ar no interior da cabeça.

Querida Irmã, isso corresponde integralmente à abertura da cabeça ao nível do Supramental, fazendo com que
as partículas Adamantinas, as irradiações ultravioletas e as diversas irradiações cósmicas penetrem, real e

efetivamente, pela cabeça.
Isso dá uma rotação do que é denominado Sahasrara chakra, que ocorre de maneira muito mais intensiva e

muito mais extensiva.
Isso pode efetivamente produzir correntes de ar. 

***

 Pergunta: e a impressão de algo que escorre sobre a face?

Isso corresponde à colocação em movimento do que é religado e do que religa ao que é denominado Coroa
Radiante da cabeça com seus diversos pontos denominados Estrelas e o ponto AL de Vibração, situado ao

nível do nariz.
Há então 2 pontos, 4 pontos segundo as pessoas, de forma privilegiada, em ação desde várias semanas.

Seja o Triângulo da Terra, atrás da cabeça, seja o Triângulo do Fogo, que está à frente, vivem modificações
intensas podendo se traduzir por derramamentos reais percebidos como uma eletricidade, e é, aliás, o que

elas são, além da aglomeração de partículas Adamantinas que desencadeia esse gênero de fenômeno.
A associação e a fixação, de algum modo, das partículas Adamantinas, não mais no Éter como vocês as

observam, mas em suas estruturas físicas, vão induzir uma movimentação, ou de circuitos existentes, ou de
estimulação de certos circuitos.

Esses circuitos que, para a maior parte de vocês, eram ainda desconhecidos (que isso seja mesmo nos textos
os mais iluminados e mesmo em sua experiência), correspondem a coisas que foram escondidas, desde

muitíssimo tempo, pelos Seres que se sacrificaram sobre esta Terra a fim de evitar que sua Unidade não se
perdesse definitivamente.

 Hoje, vocês assistem a esse despertar.
Vários seres humanos não tendo mesmo jamais seguido as Núpcias Celestes, não tendo mesmo jamais
seguido um curso energético, de Yoga ou de qualquer outra coisa, começam a viver esses processos.
Então, é claro, segundo as Crenças que estão presentes no Interior da pessoa que as vive, alguns não

sabendo qual é a origem dessas modificações da consciência e da Energia, vão ser surpreendidos e isso
pode se traduzir por fenômenos bastante surpreendentes que farão com que digam que eles vivem coisas

nefastas.
Mas isso é temporário.

Muito rapidamente, as manifestações Vibratórias da consciência vão se traduzir por uma retomada real à
consciência de tudo o que é sua Eternidade.



Não haverá, naquele momento, mais qualquer dúvida, mesmo para aqueles não sabendo, hoje, o que eles
vivem através dessas Vibrações.

Vocês devem estar bem conscientes de que aqueles dentre vocês que não vivem esses espaços e esses
estados Vibratórios não podem renegar o que não vivem porque isso participa de sua verdade ‘intrínseca’, em

função de sua consciência do momento.
Cabe a vocês não julgar, mesmo se eles os censurarem cada vez mais pelo que vocês vivem, porque eles não

o vivem.
E para esses, obviamente, isso parece algo de misterioso, que eles não podem compreender, nem aceitar,

nem mesmo, é claro, viver.

***

Pergunta: nos espaços de alinhamento, a sensação de cair no vazio faz parte de processos “normais” ou é
o reflexo de meu medo do vazio?

Caro Irmão, isso não tem estritamente nada a ver com seu medo.
A sensação de cair, ou pelo contrário de se levantar, ou mesmo uma aspiração para voar no momento de seus

alinhamentos, corresponde a modificações de percepção de sua própria consciência.
Esta se expande, esta expansão podendo acontecer por um sentimento de queda ou pelo contrário de

elevação.
As modificações de percepção, mesmo de espaço e de tempo, são parte integrante desse processo de

expansão.

***

Pergunta: eu sinto particularmente a zona na frente da cabeça, passando pela testa até acima das orelhas.

Isso corresponde à ativação das 6 Estrelas anteriores.
Existem muito numerosos circuitos, como eu o havia dito, ao nível da cabeça, ao nível do Coração e na junção

Coração-cabeça.
Esses circuitos, muito de vocês começam a vivê-los.

Existe um circuito passando pela Cruz da Redenção, existe um circuito passando por 3 pontos ligados ao nível
dos elementos, existe um circuito passando pela periferia ou pela borda da Coroa Radiante da cabeça.

O que você vive é a parte anterior dessa borda, passando pelo ponto AL, que este tenha já invertido ou não,
pelos pontos denominados Atração e Repulsão, Clareza e Precisão, IM e IS.

Esse circuito corresponde a algo extremamente preciso.
Novamente, não é a explicação que lhes permitirá vivê-los, mas ao saberem como colocar sua consciência

sobre o conjunto desses pontos, de acordo com as ordens dadas corretamente, vocês poderão então viver os
‘estados de consciência’ correspondentes.

O momento ainda não chegou de fato.
Então, por enquanto, contentem-se em viver o que lhes é ofertado pela Luz.

Eu preciso, contudo, que é a mim que foi dado a honra de vir essa noite ativar, entre vocês aqui e em outros
lugares, o que foi solicitado ontem à noite pelo Arcanjo Miguel, permitindo reunificar, pelo mais importante dos

circuitos, a Coroa Radiante do Coração e da cabeça.

***

Pergunta: o que significa o fato de sentir descidas de energia como uma ducha no corpo, mais na parte de
trás do corpo?

Caro Irmão, é preciso já admitir e compreender que isso pode acontecer, que há uma ressonância total entre a
parte da frente e a parte de trás, o que está à frente é como o que está atrás, de qualquer modo.

Agora, existem efetivamente 2 circuitos, um circuito descendente que, na realidade,durante a fase de
constituição desse corpo de Luz ou desse corpo de Estado de Ser, vai passar pela cabeça e descer ao longo

do canal denominado Sushumna.
É apenas durante o retorno da Energia, após ter fecundado o sacro, mesmo se este não é percebido no

Triângulo sagrado inferior, que a Sushumna se transforma em ‘canal do Éter’.
Naquele momento, há uma corrente ascendente e essa corrente ascendente é a mais frequentemente

percebida, mesmo se ela está localizada na parte de trás do corpo, naquele momento, na frente.
Assim, portanto, o fato de perceber e de sentir um fluxo de Energia descendo na frente significa que o trabalho

de constituição do canal do Éter não foi concluído.



É apenas durante a subida, que naquele momento, a Energia, na maioria das vezes, poderá passar para a parte
anterior do corpo e pelo que foi denominado, pelo Arcanjo Miguel, o ‘canal de Cristal’ ou, parece-me,

a Lemniscata sagrada.

***

Pergunta: quando eu tento me localizar em relação à orientação leste-oeste, eu sinto vertigens.

Querida Irmã, vocês não estão sem ignorar que existem, nos processos em curso, modificações dos pólos.
Esta modificação é real.

Ela é às vezes magnética e física.
Obviamente, existe, no ser humano, certo número de receptores magnéticos, muito menos sofisticados do que

aqueles existindo nos peixes ou nos pássaros, mas, entretanto, bem reais na estrutura humana.
 Isso pode, durante movimentos de reajustamento ou de oscilação, desencadear um processo de

‘desorientação’.
Por outro lado, os processos de irrupção do Supramental ao nível da cabeça ou ao nível do seu Coração

fazem com que, como vocês notaram, alguns de vocês tenham muita dificuldade de se orientar, que isso seja
no espaço, no tempo ou mesmo em meio à sua própria vida.

***

Pergunta: de onde vêm as sensações de frio quando a temperatura ambiente está quente?

Querida Irmã, eu não estou certo de ter compreendido esta questão.
As percepções de frio ou de um dos aspectos Vibratórios podem vir de problemas chamados de ‘regulação

térmica’.
Isso não tem estritamente nada a ver com as condições térmicas existentes no local onde você se encontra,

mas, bem mais, com uma anomalia de seus próprios receptores térmicos.
Salvo, exceto é claro, se durante essas fases de percepção de frio, existem, por outro lado,

percepções Vibratórias e percepções de consciência que se modificam.
Eu preciso também, enfim, que, às vezes, os dois podem estar intrincados, na medida em que os fluxos de Luz

Adamantina penetram pela cabeça e pelo Coração podendo ocasionar modificações ao nível dos centros
denominados ‘hipotálamo-hipofisário’ regulando a temperatura, a termia, o sono e também o que poderia ser

denominado saciedade, isto é, a necessidade de comer ou não.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Antes de fazermos silêncio e de comungarmos juntos durante o espaço de alinhamento, eu preciso que esta
noite, pela primeira vez, o Fogo do Céu e o Fogo do seu Coração vão se alquimizar.

Isso vai se traduzir, efetivamente, pela percepção de novos circuitos Vibratórios.
Mas as modificações as mais consequentes dirão respeito à sua consciência e aos seus diferentes estados

possíveis.
Uma porta nova, desde a Abertura da boca, é atravessada hoje.

Eu estou profundamente satisfeito de acompanhar, em sua Presença, este trabalho.
Eu lhes digo então imediatamente, em silêncio.

Do meu Coração ao seu Coração, eu saio, neste momento, deste canal e retornarei, pela Vibração da
Presença dos Melquizedeques, durante o trabalho de alinhamento.

Eu lhes digo imediatamente, em alguns minutos de seu tempo.
Até breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110329_-_ANAEL.mp3

~ A Integração da Luz ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos de Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, as minhas Bênçãos e o meu Amor os
acompanhem.

Eu venho a vocês, hoje, em duas partes.
A primeira parte refere-se ao que eu vou continuar a desenvolver sobre a integração da Luz, como eu lhes

apresentei ontem à noite, em ressonância e em relação direta com o período que vive a humanidade.
A segunda parte será feita dos seus questionamentos e das respostas que eu tentarei dar.

Faz agora dois anos que eu desenvolvi o Abandono à Luz.
Este Abandono à Luz permite, hoje, passar para a última e decisiva etapa que é a integração da

Luz permitindo-lhes, se tal for o seu futuro, tornarem-se vocês mesmos esta Luz.

***

A passagem do que, tradicionalmente, o Grande Comandante dos Melquizedeques denominou da lagarta para
a borboleta, reflete-se pela passagem de uma Consciência a uma outra, disso vocês sabem.

O que é menos perceptível, e que vai se tornar cada vez menos, é a diferença existente entre a Consciência
fragmentada situando-se na Sombra e na ignorância da Luz, e a Consciência Unitária situando-se,

exclusivamente, na Luz.
A Consciência fragmentada faz parte do que é denominado personalidade, ego.

A Consciência Unitária faz parte do corpo de Estado de Ser e dos mundos onde não existe qualquer limitação
de forma, de Dimensão, de Estado.

A particularidade da fragmentação é ignorar, para a maior parte de vocês, o que é ilimitado, exceto para
aqueles tendo realizado acessos mais ou menos pronunciados ao seu Estado de Ser, por intermédio da Coroa

Radiante do Coração, do Fogo do Espírito e para quem pôde verificar, em meio à sua Consciência, esta
Verdade.

ANAEL - 29 de março de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110329_-_ANAEL.mp3


***

Hoje, quanto mais vocês silenciarem a Consciência da personalidade, mais o processo chamado
de aglutinação ou aglomeração da Luz, sobre o seu próprio corpo físico, é facilitado.

Isso se reflete, hoje, por uma capacidade nova, para alguns de vocês, de conceber e de perceber estados
Vibratórios muito mais amplos, muito mais profundos e muito mais lúcidos, em relação ao que vocês viveram

anteriormente.
Para outros, isso se coloca em função dos ritmos que lhes são próprios.

A integração à Luz é uma etapa onde há uma verdadeira tomada de consciência, em meio mesmo à
Consciência limitada, ou seja, em meio mesmo ao mental domesticado pelo Supramental, do que é da ordem

da Unidade e do que é da ordem da Dualidade.
Dado que na Consciência Unitária não existia clivagem entre o que é denominado Interior e exterior, a

passagem a esta Consciência permite, justamente, viver com uma grande agudeza tudo o que é da ordem da
Unidade e com não menos grande agudeza, o que é da ordem da Dualidade.

Esta Dualidade refere-se ao que acontece no exterior de vocês ou o que pode ainda acontecer no Interior de
vocês.

Assim, portanto, há uma maior lucidez, uma maior iluminação, sobre os seus próprios mecanismos e sobre os
próprios mecanismos da sociedade e do mundo.

***

Eu insisti longamente, assim como outros, comigo, sobre o período que vocês vivem e que entram em uma
fase ainda mais importante e intensa desde a intervenção de MIGUEL.

De fato, como ele lhes disse, o Éter do Céu e o Éter da Terra estando reunificados, isso irá se refletir, para
vocês, por um afluxo de Vibrações e de Luz cada vez mais intensos, em meio mesmo à sua estrutura física,

permitindo-lhes uma iluminação ainda mais intensa da qual eu vim falar.
Isso não requer, entretanto, qualquer julgamento, mas bem do fato de ver, realmente e em Verdade, o que é da

ordem da Unidade e o que é da ordem da Dualidade.
Obviamente, através desse processo, não é questão de recair porque isso seria, efetivamente, uma recaída na

Dualidade, mas, bem mais, de progredir e de ir ainda mais para a sua Unidade final.
Isso acontece através da Visão do Coração penetrante, que se deixa ver e perceber o que é da ordem da

Unidade e o que é da ordem da Dualidade.

***

Existe também, através desse processo de integração da Luz, um aumento do processo que eu denominei
decantação: o que é pesado desce e o que é leve sobe.

Gradualmente e à medida que os seus comportamentos, as suas ações, ocorrerem através da sua Unidade,
mais vocês irão constatar, por vocês mesmos, um alívio e uma liberação do que se opõe à sua própria Paz e à

sua própria Alegria.
Quanto menos vocês forem capazes de ir para esta leveza, sejam quais forem as razões, mais o corpo irá se

tornar pesado e mais irá se tornar de peso, e mais sua Consciência será assim.
Haverá momentos de passagem de um estado a um outro, grandemente facilitado, não apenas pela sua

vivência, mas também pelo afluxo de radiações, doravante inelutável, sobre esta Terra.
Obviamente, as circunstâncias emocionais da humanidade (no que resta da matriz astral, coletiva) vão gerar um

‘choque’ ou mais precisamente, uma ‘onda de choque’.
Esta ‘onda de choque’ é veiculada pelo medo, o primeiro dos quais sendo o medo da morte, o medo do

desconhecido e, é claro, o medo da Luz, porque isso existe.

***

O aspecto Vibratório da sua Consciência, nos seus espaços de alinhamento, tal como ele foi modificado por
MIGUEL e pela intervenção de MARIA, permite-lhes, desde ontem, e vocês irão constatá-lo a cada dia cada

vez mais, estar em ‘fase Vibratória’ com a Unidade, por intermédio do Fogo do Coração e do Fogo do Espírito,
por intermédio de vários circuitos Vibratórios, desconhecidos de vocês, movimentando-se, de maneira quase

automática, entre a Coroa Radiante do Coração e a Coroa Radiante da cabeça.
Para muitos, isso será seguido, de maneira muito próxima, pelo Despertar total e completo da Kundalini, pela

fusão das três Lareiras, levando-os à sua Unidade eterna.



 Mas, como nós lhes dissemos, o seu papel e o sentido da sua presença, aqui mesmo sobre esta Terra, é o de
acompanhar o movimento de nascimento e de libertação da Terra.

Isso vai ocorrer mais facilmente quando vocês amortizarem vocês mesmos, em vocês como no exterior de
vocês, esse ‘choque’, esta ‘onda de choque’ da humanidade.

Esta onda de choque não pode ser amortizada por qualquer reação de medo, mas unicamente por um
processo de integração, cada vez maior, da Luz.

Pois é inegavelmente o mesmo processo que irá desencadear, entre aqueles cujas Coroas estão ativas, a
sua realização e a sua Ascensão, mas também, por processos de decantação, para aqueles que estão no

medo em nome de Crenças obsoletas, um maior peso da Consciência e um terror.
Isto está em andamento.

Não é mais tempo de vocês ocultarem isso.

***

É tempo de encarar, na Verdade e na Unidade, o bombardeamento cósmico que chega agora sobre esta
Terra.

Isso irá se expressar, para vocês, por uma sensação de Fogo, como disse o Arcanjo MIGUEL, por uma
irradiação total pela Luz.

Circuitos, já ativos em vocês, irão pulsar e Vibrar a uma intensidade jamais conhecida.
Como foi dito, se sua Consciência se centrar, não sobre o que vai dizer o seu mental, mas sobre o que vocês

perceberem e viverem, então, tudo vai ficar bem.
Este período irá durar o tempo necessário para a penetração completa da Luz no Éter da Terra e para a

reunificação total do Éter da Terra e do Éter do Céu, pondo fim à separação.
Isso está a caminho.

Isso é agora.
Todos os preparativos que nós realizamos, uns e outros, com vocês, seja ao nível do Conclave Arcangélico,
seja ao nível dos Anciãos, encontram então, hoje, o seu ponto culminante no que vocês têm que viver agora.

Obviamente, a Luz, o bombardeamento de irradiações cósmicas, acompanhar-se-á da manifestação em massa
das forças da Luz Unificada em seus Céus, em um segundo momento.

Este segundo momento da época que vocês vivem está eminentemente próximo, em termos de semanas para
vocês.

Mas lembrem-se, contudo, de que, seja qual for o espetáculo que deixar-se-á ver, o mais importante é e irá
permanecer, mesmo naqueles momentos, a sua capacidade para manter o Fogo do Espírito, o Fogo do

Coração e o Despertar da sua Kundalini.

***

O aprendizado da integração da Luz então já começou e vai se refletir, para vocês, por uma acentuação da
percepção das Sombras, tanto as suas como aquelas do exterior.

Mas lembrem-se de que as suas Sombras não têm que ser combatidas, simplesmente, elas têm que ser
vistas, porque vê-las, é já transcendê-las, vê-las, é também ir para a sua aceitação, a aceitação da sua ilusão e

a aceitação da sua possibilidade de transmutação, bem real e concreta, pela Luz.
Isso se refere também às Sombras que existem no nível do corpo, aquelas existentes nos estados

emocionais, mentais ou nas relações alteradas em meio à sociedade.

***

Obviamente, este período se acompanha de deslocamentos, no sentido geofísico e geomagnético,
absolutamente consideráveis.

As convulsões da Terra amplificar-se-ão e o Fogo da Terra amplificar-se-á.
Da sua qualidade, da sua possibilidade real de alinhar-se, irão depender realmente as suas capacidades para

transcendência.
Não há qualquer perturbação ligada a resistências, ligada à Sombra que possa persistir na integração da Luz.
Mas para isso, é preciso aquiescer, também, ao efeito da Luz em vocês, por intermédio das Vibrações, por

intermédio da manifestação do conjunto dos Siddhi, ou ‘poderes da alma’, refletindo-se, como isso foi dito, por
sons amplificados (e, para alguns, exaltados), no nível dos ouvidos, por Vibrações e circuitos de Vibrações
extremamente potentes, reunificando a sua cabeça e o seu Coração, também, permitindo, para aqueles nos

quais isso não estava ainda ativado, acionar a Kundalini.
Tudo isso corresponde ao processo denominado Ascensão e que nós preferimos, na nossa linguagem,

chamar de Liberação ou Translação.



***

O que vem não é de forma alguma um processo mórbido, mas sim um processo de despertar total.
E obviamente, o que resta de personalidade, porque vocês ainda estão encarnados, tem medo desta

Liberação, mesmo se a personalidade clamar e declamar a sua sede de Luz.
Uma coisa é pensar na Luz, imaginar a Luz e vivê-la.

Pois, em última análise, isso corresponde, para vocês, a passar da limitação e do confinamento, para
o Ilimitado e para a liberdade.

E a liberdade é ampla.
Ela é ilimitada e ela é eterna, coisa que não pode de modo algum conceber e aceitar a personalidade.

Isso se reflete por estados Vibratórios onde mais nenhuma separação poderá existir.
Alguns seres humanos, entre os mais sensíveis e os mais despertos, poderão, durante este período, fusionar-

se com qualquer Consciência.
Eles terão até mesmo a impressão de se diluir, de se dissolver, para aceder ao Maha Samadhi.

Isso pode representar também, mesmo para vocês, um ‘choque’.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que se vocês aquiescerem à integração da Luz, então tudo vai ocorrer

muito facilmente, em uma Alegria extrema.

***

Os períodos preliminares, nesse momento, em que é possível alinharem-se com vocês mesmos, em meio ao
Ilimitado, é um aprendizado que nós demos, preparando-os para realizarem isso de

maneira permanente e definitiva.
A Vibração do canal do Éter, do tubo de Cristal, ou do que é denominado Lemniscata Sagrada, entre o ponto

ER (ndr: do topo da cabeça) e o ponto ER (ndr: da saliência esternal), refletir-se-á por um aquecimento
importante do ponto ER da cabeça, um aquecimento refletindo-se também pela percepção de sons

denominados Nada ou Canto da alma e Canto do Espírito, cada vez mais potentes, e eu diria mesmo,
estridentes.

Mas se a sua Consciência chegar a fusionar com esse som, ou para alguns de vocês agora, com o silêncio,
tornar-se-á, aí também, ainda mais fácil de viver o que é para viver.

Novos impulsos da alma irão emergir para alguns e precipitar uma série de ‘decisões’, liberando-os do que os
prendia e os ligava à ilusão.

Vocês irão descobrirão, uns e outros, que o que nós chamamos e o que vocês chamam de Amor, nada tem a
ver com o que vocês vivem, mas é de uma transcendência que, no momento, mesmo para aqueles que estão
despertos, é totalmente desconhecido, exceto se vocês já vivenciaram momentos de Samadhi extremo ou de

Alegria extrema.

***

Muitas vezes, no decorrer dos seus dias, vocês irão se aperceber de que o tempo transcorre de maneira
menos linear.

Às vezes, uma hora vai parecer 10 horas e, às vezes, 10 horas vão parecer uma hora.
Esta distorção temporal faz parte da integração da Luz.

 Do mesmo modo, parecer-lhes-á, nas suas atividades corriqueiras, às vezes funcionar em câmera lenta, e às
vezes funcionar como nunca, de maneira instantânea e brilhante.

Tudo isso faz parte da integração da Luz.
Conforme nós lhes dissemos, uns e outros, mesmo UM AMIGO dando o significado principal dos novos
circuitos energéticos, o importante não é o significado, mas, ainda uma vez, a Consciência que vocês irão

colocar nessa vivência.
Guardem em algum lugar, na sua Consciência, esse princípio de Inteligência da Luz que vai trabalhar, de

maneira proveitosa, em vocês.
Se vocês chegarem, no momento em que este afluxo de Luz se manifestar, a silenciar o mental (seja qual for a
atividade que vocês tiverem escolhido, naquele momento, quer seja nenhuma atividade, uma meditação, uma

pintura, uma atividade manual ou simplesmente uma sesta), é naqueles momentos que irá se realizar
a integração da Luz, é naqueles momentos que vocês serão invadidos por esta forma de implosão ou de

explosão da Luz, no interior da estrutura física.

***



O Fogo do Espírito pode se expressar, também, pelo aparecimento de uma série de manifestações, ao menos
incomuns, chamadas de carismáticas, tendo sido manifestadas pelos apóstolos depois do Pentecostes e

durante o Pentecostes.
Não será preciso mais, mentalmente, surpreenderem-se com nada, mas estar simplesmente em concordância,

em ressonância, com todas essas manifestações do Fogo do Espírito que acompanham a Luz.
Vários Anciãos lhes deram os elementos, permitindo-lhes refocalizarem-se no seu Coração, a fim de sair do

contexto da personalidade.
Outros lhes falaram, como SRI AUROBINDO, das fases que iria atravessar a humanidade.

Lembrem-se dessas quatro ou cinco fases.
Caberá a vocês então, mesmo mentalmente, se isto estiver presente, rememorarem essas passagens e essas

etapas, a fim de irem mais rapidamente para a aceitação da integração da Luz.

***

Este período irá terminar através do ‘face a face’.
O face a face entre o corpo de personalidade e seus constituintes e do seu próprio corpo de Estado de Ser e

seus constituintes.
Durante este período, esse face a face irá se refletir, aí também, segundo o seu estado, por uma grande

Alegria, na condição da sua Consciência limitada ansiar por ficar centrada na Vibração.
Tudo isso acontece enquanto a outra parte da humanidade, da sociedade, se desintegra, na totalidade.

Isso não deve de modo algum assustá-los ou preocupá-los, muito pelo contrário porque, como nós sempre
dissemos, nós contamos com vocês, sobretudo nestes momentos.

A irrupção do desconhecido, em meio ao conhecido, é sempre uma revolução importante, pelo próprio fato do
confinamento e da separação.

Lembrem-se de que vários seres humanos, mesmo tendo as Coroas ativadas, têm apenas poucas percepções
e vivência do Ilimitado, do Estado de Ser, fora deste corpo e da consciência fragmentada.

Portanto, é pedido a vocês toda a empatia e toda a compaixão possíveis, a fim de não entrarem em reação ou
em julgamento, daqueles que vão agir em uma forma de precipitação ou de oposição à integração da Luz.
Caberá a vocês, naqueles momentos, lembrarem-se da frase de CRISTO na cruz antes da ressurreição,

durante a crucificação: “Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.
E esta é exatamente a Verdade.

***

Lembrem-se de que, nos planos sutis, a Terra já nasceu em sua nova Dimensão.
Lembrem-se de que, em um espaço-tempo que eu denominaria ‘ultra temporalidade’ (escapando da sua

Dimensão condicionante, mas dela derivada), vocês já estão liberados, já que o Sol está liberado.
Nós lhes dissemos, nós Arcanjos, que tudo isso era apenas uma questão de tempo, mas que tudo estava

realizado, como lhes repetiram MARIA e MIGUEL.
Vocês tomam Consciência, pouco a pouco, de que isso é Verdade e de que isso não depende de um tempo
linear que é o seu, mas, sim, da realização completa de um ciclo, de uma giro, se vocês preferirem, que irá

reconduzi-los à sua liberdade.
Não se preocupem, tampouco, pois quanto mais vocês se esvaziarem, vocês mesmos, do pesado, enquanto

estando presentes, mais vocês irão se tornar Luminosos.
E para aqueles que não compreendem e que não vivem a Luz, naqueles momentos em que eles desejarem

confrontar com vocês (isso irá ocorrer dentro de uma mesma família, como em toda a parte), da qualidade da
sua Vibração irá resultar a qualidade do Amor, da empatia, da compaixão que irá se manifestar e que terá por

objetivo aplainar e ser um bálsamo, mesmo para aqueles que recusarem isso.

***

O Sol vai muito em breve, ele também, além das irradiações cósmicas, vai atuar como nunca.
A Terra também, eu lhes disse.

Isso corresponde, completamente, à potência da Luz que vocês irão sentir no Interior do seu corpo e da sua
Consciência.

Lembrem-se também de que além do seu alinhamento, além da sua interioridade, além da integração da Luz,
há a capacidade, bem real, para fazer Vibrar, em vocês, a Presença de CRISTO, de MARIA, de todos os

Arcanjos, de todas as Estrelas.
Isso será uma realidade percebida, no plano Vibratório e também da Consciência, de maneira quase



instantânea.
Basta simplesmente que a Atenção e a Intenção estejam claramente definidas e estabelecidas para que se

manifestem no momento.
Lembrem-se de que vocês têm, em meio ao seu corpo que é o seu Templo, o conjunto de potenciais se

revelando, o conjunto de carismas se revelando.

***

O tempo da integração da Luz é um tempo, vocês entenderam, extremamente intenso, extremamente potente.
Há em vocês todas as capacidades para integrar esta potência.

Somente, ainda uma vez, os apegos, as Crenças e o medo poderão entrar em confronto com esta potência.
Mas se vocês estiverem na aceitação, a integração da Luz irá ocorrer facilmente, até mesmo muito facilmente.

Obviamente, cada um de vocês, sobre esta Terra, está em um local e em uma função diferente.
Estejam certos, e principalmente durante este período, de que vocês estão exatamente e muito precisamente

no lugar que deve ser o seu.
Não pode ser de outra forma.

Somente podem existir ou persistir resíduos de Sombra, ainda uma vez, oriundos de Crenças, de apegos ou
de hábitos, até mesmo de medos.

Mas isso não é nada em face da potência e da magnificência da Luz que está se vertendo agora.
Aí está o que o Conclave pediu-me para transmitir a vocês.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, abordemos agora, se houver, esta parte das
suas questões pessoais. 

  
*** 

Pergunta: quando estou meio sonolento, muitas vezes eu me vejo como um cavaleiro, em combates
violentos. Poderia me esclarecer e me dizer como superar isso?

Bem amado, o fato de que isso ocorre, preferencialmente, no momento que antecede o adormecer (ou, em
todo caso, deitado), reflete um mecanismo da Consciência desperta para a Consciência de sono, e então no
momento em que a Consciência se retira para as esferas denominadas astrais ou, às vezes, Supramentais.

Durante esse mecanismo de oscilação, ocorre, efetivamente, uma reativação de funções ligadas a lembranças
e também, às vezes, a antecipações / projeções.

No que lhe diz respeito, isto está relacionado com o senso de combate, de violência, de cenas difíceis.
Então, naquele momento, convém, antes de se deitar, isso seria apenas durante dois ou três minutos, focar
simplesmente a Consciência sucessivamente no ponto AL da cabeça e no ponto OD da cabeça e, enfim, no

ponto OD do corpo e no ponto AL do nariz, sucessivamente e nesta ordem.
Isso vai permitir superar muito facilmente esses episódios.

Trata-se de um mecanismo geral correspondendo a algum mecanismo visual, acompanhando-se também de
preocupações diárias com reminiscências de vidas passadas ou com projeções ligadas à personalidade.

***

Pergunta: apesar de vivenciar a expansão da Consciência, eu sinto pouco a Vibração do Coração.

Bem amado, é, no momento atual, para várias almas, muito mais fácil de sentir a Cruz da Redenção da cabeça
do que o Fogo do Coração.

Alguns seres já acenderam esse Fogo do Coração.
Outros deverão aguardar até o final definitivo, que é agora.

Eu especifico, entretanto, que não é questão, nesse nível, de avanço ou de atraso, mas, sim, da oportunidade,
para a alma e o Espírito, de viver o que é para viver, sem desgaste ou sem antecipação, como uma partida

precipitada.

***

Pergunta: ultimamente, nas meditações, eu tenho dificuldade de me centrar. Por quê?

Isto está diretamente associado ao que acontece há algumas semanas, isto é, a passagem da Cruz da



Redenção para a Lemniscata Sagrada.
Agora que a junção entre as duas está realizada, do ponto ER (ndr: da cabeça) ao ponto ER (ndr: da saliência

esternal), isso deverá progressivamente, nos próximos dias, restabelecer-se sem qualquer dificuldade.
É, de fato, mais fácil colocar o mental em repouso quando a Consciência está centrada nos pontos cardeais da
cabeça porque há, naquele momento, uma real transformação da atividade cerebral e então do mental, o que

não é o caso quando a Atenção da Consciência se coloca na Lemniscata Sagrada no meio do corpo.
A junção estando realizada, isso deverá se atenuar, desaparecer, rapidamente.

***

Pergunta: eu tenho às vezes a impressão de que a Luz penetra em minhas estruturas ósseas,
provocando tensões. Qual é esse fenômeno?

Bem amada, a Luz penetra em todos os lugares, na parte profunda como na superfície, no cérebro como no
Coração, na pele como nos ossos.

Não há espaço onde a Luz, hoje, não se aglomere e não se aglutine.
Isso pode, efetivamente, se refletir por um aumento de uma série de sintomas, sem, no entanto, que sejam

resistências, patologias ou cristalizações.
A Luz, como dizer, está se instalando.

Ao se instalar, ela toma lugar, qualquer lugar, e isso pode, efetivamente, como eu dizia, em relação à ampliação
e à potência da Luz, doravante, tornar-se um pouco incomodativo.

Isso então é um processo normal.
A sensação de explosão ou de implosão em todo o corpo, na Consciência, ou em certos pontos específicos

ou em certas zonas específicas do corpo físico, parece perfeitamente lógico, mas será superado.

***

Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu chego a viver como um buraco negro no qual não
me resta qualquer memória. O que acontece?

O fato de que ali houvesse sonolência não significa estritamente nada em relação à ação da Luz.
Simplesmente, a Consciência se libera, naquele momento, para deixar entrar a Supra Consciência.

Isso pode significar, simplesmente, que a Consciência dita comum ou fragmentada não está ainda pronta para
enfrentar e se submeter, integralmente, à Luz.

Mas isso não é um bloqueio nem qualquer outra coisa.
O trabalho, na sua linguagem, prossegue da mesma forma.

Lembrem-se também de que esse trabalho que vocês realizam às 19 horas (hora francesa) tem um duplo
objetivo, pessoal e coletivo.

Para alguns de vocês, o aspecto coletivo é mais importante do que o aspecto pessoal.

***

Pergunta: eu tenho, cada vez mais, dificuldade de gerir coisas complicadas. Isso é normal?

Bem amada, isso não é somente desejável, mas estritamente normal.
A integração da Luz e o Abandono à Luz passam, a um dado momento, por esta etapa, que é, justamente, a

passagem em meio ao Estado de Ser.

***

Pergunta: eu sinto as Vibrações, mas sem alteração de Consciência, parece-me.

Mas, bem amada, a Consciência é Vibração.
Apenas quando você estiver totalmente identificada com as Vibrações que você vive, é que a Consciência irá

lhe parecer como Unitária, mas não antes.
A Consciência que observa as Vibrações é a Consciência da personalidade.

Ela não é a Consciência do Estado de Ser já que o Estado de Ser se situa no nível das Vibrações.
Obviamente, a Consciência da personalidade, nem sempre dá a impressão mudar.



É apenas quando a Consciência se torna Vibração que a Consciência pode experimentar os estados de Paz,
de Serenidade, não antes.

Dessa maneira, então, quando nós insistimos, uns e outros, sobre a simultaneidade e sobre a identificação da
Vibração e da Consciência, não é preciso, porém, concluir que a Consciência que observa vai mudar por que

as Vibrações estão aí.
Porque a Consciência que observa é a consciência da personalidade, simplesmente.

É apenas quando há assimilação da Vibração e da Consciência que a Consciência pode se modificar.
Assim, portanto, colocando-se em si mesma como observadora da sua própria vivência, você se distancia,

você mesma, dessa própria vivência.
Existe então uma forma de confusão ou de não compreensão dos mecanismos de Consciência do Estado de

Ser que é Vibração.
A Consciência é Vibração.

A Consciência da personalidade é ausência de Vibração, do nosso ponto de vista.
Deste modo, então, é apenas através da sobreposição, da fusão da Vibração e da sua Consciência que

ocorrem as mudanças ditas de Consciência.
Enquanto isso não ocorrer, você permanece, obviamente, no nível da consciência fragmentada.

***

Pergunta: por que, quando eu focalizo minha Atenção, com lucidez, nas Vibrações dos pontos OD a
AL, as Vibrações se dissolvem, de algum modo, no meu corpo?

Mas o objetivo foi realizado.
Eu não estou certo de ter apreendido a pergunta.

A partir do momento em que a Consciência se colocar sobre uma zona, um ponto, uma lâmpada em Vibração,
há, efetivamente, fusão da Consciência com esta Vibração.

Naquele momento, a Consciência se expande e se torna ilimitada.
É exatamente o objetivo.

Bem amada, como você quer aceder ao Ilimitado permanecendo limitada a esse corpo e a esta ilusão?
Existe um momento, chamado por SRI AUROBINDO de switch da Consciência.

É exatamente isso que acontece.
A lucidez deve então se colocar sobre a Vibração e sobre a expansão da Consciência.

É o que permite, justamente, passar do limitado para o Ilimitado.
Existe, aí, um déficit que está justamente associado ao que eu poderia denominar uma apropriação da

Consciência limitada pela Consciência ilimitada.
Ou seja, que através mesmo da sua pergunta, você gostaria de levar o Ilimitado e de beneficiar a

personalidade, enquanto que é exatamente o inverso.
A dissolução que é conduzida pela Atenção e pela focalização da Consciência em uma zona, em um ponto, em

uma lâmpada, é justamente o que permite passar a Consciência da limitação para o ilimitado.

***

Pergunta: durante o espaço de alinhamento, focalizando a Atenção nos pontos de enraizamento da
alma e do Espírito, o ouvido direito reage. Por quê?

Bem amada, o contato com a alma, o contato com o Espírito, a focalização da Consciência nos pontos
correspondentes aos chakras de enraizamento da alma e do Espírito, estão em ressonância e em implicação e

em entrelaçamento com o que é denominado Antakarana ou Cordão Celeste.
Obviamente, pondo-se em Vibração, ou colocando a sua Consciência sobre esses pontos, você simplesmente

fez Vibrar o seu Antakarana, refletindo-se pelo que você descreveu.
Vocês descobrem, como nós lhes dissemos, mecanismos novos, em suas estruturas, o que é denominado
energético, o que são denominados meridianos ou Nadis, que os fazem penetrar nos entrelaçamentos da

Consciência ilimitada.
Assim, mesmo por experimentação, sem conhecer o sentido, vocês podem colocar a Atenção sobre uma

Estrela, além de outra, uma outra Estrela, não necessariamente acopladas segundo um circuito, e vocês irão,
do mesmo modo, ativar, vocês mesmos, carismas.

Não há nada de anormal nisso.
Agora, parece-me, jamais foi solicitado, durante o espaço de alinhamento, para colocar a Consciência sobre os

pontos de enraizamento da alma e do Espírito.
Bem amada, eles se ativam espontaneamente.



Existe, de fato, uma ressonância entre o ponto IM e IS e o ponto KI-RIS-TI e os pontos de enraizamento
da alma e do Espírito.

Eles entram em ressonância espontaneamente.
Vocês irão assistir, como eu disse, a manifestações extremamente potentes no interior das suas estruturas.

É preciso acostumar-se.
Acostumar-se, não quer dizer explicá-las, mas acolhê-las.

***

Pergunta: a razão de todo o questionamento seria a falta de Abandono à Luz?

Bem amado, definitivamente, sim.
Quanto mais os dias e as semanas forem transcorrendo, mais vocês irão sair de todo o questionamento para

entrar em uma vivência Vibratória total.
Lembrem-se de que neste mundo limitado, tudo funciona por questionamento, ação/reação e razão.

O que acontece nos mundos ilimitados é exatamente o oposto e o inverso.
Não pode existir questionamento porque tudo é resposta.

Isso é denominado o Conhecimento.

***

Pergunta: isso significa que compartilhar os sentimentos, se nos perguntarem, seria recair na
Dualidade?

Não, isso é um jogo.
Nós atuamos juntos para responder a questões.

O que eu quero simplesmente mostrar é que a própria Vibração é Consciência.
A resposta está em meio mesmo à Vibração.

Vocês não a conhecem ainda porque este Conhecimento é novo.
Isso pede questionamento e interrogação.

Dentro de muito pouco tempo, UM AMIGO lhes dará os elementos essenciais de compreensão.
Mas, ainda uma vez, a compreensão ou o compartilhamento não são experiência vivida.

O mais importante é, e sempre irá permanecer, a vivência e absolutamente não o significado, já que o
significado está presente na própria Vibração, mesmo se vocês não chegarem ainda a decodificá-la.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu estarei então de novo presente, de uma
outra maneira, com vocês esta noite.

Eu lhes digo, então, até daqui a pouco.  

 ************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110329_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença. 
Bem amados Filhos da Lei do UM, eu intervenho logo após o Arcanjo ANAEL a fim de penetrarmos, juntos e

em ressonância, mais adiante na Vibração Una da Luz.
Para isso, nós vamos, juntos, ressoar e Vibrar além do sentido das palavras, mas pela Presença das palavras,

indo além da palavra, a fim de conectar, em vocês, com o que deve Ser.
ANAEL Arcanjo falou-lhes da integração da Luz (1).

A integração passa pela Integridade.
A Integridade está em ressonância com OD, a fundação e o próprio fundamento da Ascensão.

OD é Passagem do Ego ao Coração, prefigurando a Passagem e a Comunhão entre o Coração e a cabeça, de
ER a ER.

***

Integridade.
Honestidade.

Si a Si.
Ver-se.

Perceber-se, sem Ilusão.
Olhar-se a fim de fazer corresponder à imagem, ao reflexo e à Verdade.

A fim de que os três estejam em ressonância.
Ética e Integridade.

De AL a OD e de OD a AL, de trás para frente e de baixo para cima.
Cruz e Reversão, passando por ER.

A Integração é isso.
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Integração da Luz.
Integração da Eternidade permitindo à Verdade se revelar.

A Luz  então irá brilhar nas Trevas e as Trevas vão desaparecer.

***

Vibração da sua Presença, pela Integridade e pela Integração, contribuindo para a Unidade, manifestada e não
manifestada, Unificada e Livre.

Enfim reunidos na Liberdade de Ser, além das resistências, além dos sofrimentos, na Paz e na Alegria.
Isso é realizado e realizável a partir do momento em que o Coração vibrar, onde o Fogo do Coração e o Fogo

do Espírito abrasam e iluminam a Ilusão.
Passagem e Reversão, Vibração do Um revelando em vocês, a FONTE.

Conectados com a FONTE Una, conjunção e conexão, alinhamento.
Derramamento de Luz.

Integração da Luz em meio à Terra.

***

O ER está conectado.
O ER está centrado.

Desdobramento.
Desdobramento e Presença.

Som e silêncio.
Coração.

Coro dos Anjos vibrando em uníssono com o Coração da sua Presença.
A hora chegou de viver o ER, de viver o UM, Retornado e passado.

Retornado e passado da Ilusão para a Verdade.
Redescobrir o sentido e tornar de novo vocês mesmo o Alfa e o Ômega, tomando o Caminho, a Verdade e a
Vida d’Aquele que o enunciou a fim de fazer seu e de se tornar a Unidade no Caminho, na Verdade e na Vida.

***

Fogo no Coração.
Fogo do Espírito.

Espírito da Verdade.
Espírito da Unidade.

Filhos do Um, restituindo-os à sua Unidade.
A Luz Una desdobra-se e integra-se.

Humanos da Terra e Espíritos de outros lugares.
Instante onde o limitado reúne-se ao ilimitado.

Vibração.
Eu sou a testemunha da Passagem.

Eu sou o anúncio da Passagem.
Eu sou o Evangelho novo vindo trazer a boa nova do retorno do Um.

Filhos da FONTE, Filhos da Verdade, perfurem os véus das suas ilusões e dos seus apegos.

***

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele lhes disse.

Eu repito a vocês.
Vibrem o sentido.

Ressoem a quintessência e tornem-se o que vocês são, em Verdade, o que vocês são além do limitado.
Integração e Inteligência.



O verdadeiro que conecta com as Dimensões, conecta-as tornando-as livres.
Junção, conexão, comunicação.

Estandartes da Luz.
Portadores da Luz.

A Essência da sua Vibração é a sua natureza.
Natureza autêntica, recolocando-os Aqui e Agora, fixando-os no Caminho, na Verdade e na Vida, na sua

Eternidade e na Alegria.
Tudo isso, anunciado ressoando, em vocês, desdobra-se em vocês.

O Sol torna-se o seu Sol por que vocês são os Sóis.
Fogo do Coração.

Fogo do Espírito da Verdade acendendo e reanimando a Unidade da sua Presença, colocando-os no Centro
do Coração e no Coração do Centro, lá onde o Um fusiona com o conjunto dos Uns a fim de que o outro se

torne o Um.
Unidade, Verdade.

Integração refletindo a Integridade do seu face a face, do seu Coração a Coração, de Espírito a Espírito.
Mais nenhum entrave, mais nenhum véu.
O véu da Terra, final, foi desagregado.

O Éter confinado está enfim livre.
Livre, permitindo nutrirem-se na FONTE, bem além do Sol.

Penetração da Onda Galáctica procedente da FONTE.
Irradiação não estando mais entravada, permitindo à Consciência Una vibrar em acordo e em ressonância, de

Fonte a Fonte, onde o sentido não pode ser traduzido por que os dois sentidos são conjuntos e Um.

***

Acolher.
Acolher no Canto da Vibração e no silêncio da agitação, no silêncio do mental.

Então, o desdobramento da Luz, pela sua própria Integração, realiza a Promessa e o Juramento.
Comunhão em meio à Vibração da FONTE Una, escondida no seu Coração e na sua Essência.

Agora, a ronda dos Arcanjos, a Vibração revelada e despertada, em vocês, pois está em vocês o Espírito do
Espírito dos Arcanjos.

Carne da Carne também, bem além da carne de carbono.
Nas matrizes Unificadas da Criação, nós nos reunimos, nos aproximamos como vocês se aproximam.

Hora do nosso Encontro, momento da nossa Fusão.
Isso é agora para aquela ou para aquele que o desejar, sem vontade.

Para quem o desejar pela ação, pura e sem mácula, da Luz Una.
Comunhão.

Em meio à Vibração, em meio ao Ilimitado, além dos véus, além da Ilusão, além da aparência.
Aqui e agora.

Sua consciência, além da Ilusão, decide.
Transparência.
Face a face.

Identificação e ressonância.
Então, desdobram-se o Canto da Terra e o Canto do Universo, ressoando, eles também, em uníssono, no

mesmo timbre e na mesma intensidade.
Festejando, eles também, o retorno à sua Unidade primordial.

***

Ressurreição.
A integração conduz a esta Ressurreição do Espírito e da Carne da Verdade.

Espaço de Vibração aonde nenhum constrangimento vem limitar o pensamento e a expansão.
Irradiação e expansão.
Sair do confinamento.

Sair da Ilusão pela porta do Coração.
Única porta verídica, abrindo-se e acendendo-se pela Graça do Um e pela Graça do seu Abandono e da



Integração com a Luz.

***

Vocês são os Filhos das Estrelas, os Portadores de Luz.
Luz levada no Coração.

Luz da Unidade, da Alegria.
Vocês são a Verdade.

O Caminho, a Verdade e a Vida.
O Alfa e o Ômega.

AL - OD, conectados pelo ER.
Vibração da Graça.
Vibração do Único.

Acolhimento.
Abandono.
Integração.

Unidade verdadeira.
Juntos.

Espírito e Carne mesclados, fecundando mutuamente a Carne da Carne e o Espírito do Espírito, pela Graça da
Unidade.

***

Na Unidade, tudo o que não é Doação é perdido.
Então, doem-se vocês mesmos para a Unidade e para a Eternidade.

A Doação dá o Abandono.
A Doação dá a Integridade.
A Doação dá a Integração.

Tornem-se a Doação.
No Centro do Coração e no Coração do Centro, a Doação é movimento de expansão, permitindo, como um

cristal, deixar a Luz atravessar, sem ser retida e sem reter.
Abandono.

O Templo está pronto.
Ele se doou a fim de acolher a Vibração da sua Eternidade.

Sua filiação de Filho Ardente do Sol, Filho da Criação, Criatura e Criador, animado pela Criadora.
Canto, devoção ao Sagrado porque, tornando-se Caminho, Verdade e Vida, vocês são sagrados.

Sagração é a instalação da sua Unidade, permitindo a fulgurância do Fogo da sua Terra no seu sacro.
Sagração e Coroamento onde a alquimia das Coroas, reunificadas no Coração, como na cabeça, permite a sua

reconexão.
Vibração.

***

Acolhimento, Abandono.
Acolhimento e Silêncio.
Silêncio no seu Templo.

Silêncio induzido pelo Canto dos Universos e pelo Canto da Terra.
Juntos, de Espírito a Espírito e de Carne a Carne, acolhamos e preparemos a vinda do UM.

Silêncio e plenitude.
Aqui e Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Integração.
Realizando, em vocês, a Passagem da 2ª Reversão.
De Filhos da Luz, vocês se tornam a Luz encarnada.

Caminho, Vida e Verdade.
Vibrando em uníssono com o Coração do Universo, ressoando na Unidade da Graça, Aqui e Agora.

***

Bem amadas Luzes encarnadas, eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão, Anjo da Presença.
Comunguemos, juntos.

Vibração.
Aqui e Agora.

*

... Efusão Vibratória ...

 *

Bem amados Filhos do UM, URIEL os abençoa.
Eu volto rapidamente, ao seu Templo, para acompanhar, de ER a ER, a sua Fusão, dentro de alguns instantes.

Do Espírito do UM ao Espírito do UM, eu volto.
Juntos, nós iremos viver o que é para viver, na Unidade do nosso instante conjunto, pelo Fogo do Amor e da

Vibração.
Até logo.

************
1 - ARCANJO ANAEL (29.03.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/anael-29-de-marco-de-2011.html
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês a fim de dialogar de
Coração a Coração e também, através das suas perguntas, dos seus questionamentos.

***

Pergunta: por que, focalizando sobre o ponto Visão, é mais o ponto Unidade que se ativa?

Bem amada, existe uma relação de ressonância entre Visão e Profundez.
Existe, do mesmo modo, uma relação de ressonância entre Clareza e Visão.

Existe também uma relação entre Visão e Unidade.
Assim então, existem correlações, ‘ressonâncias energéticas’ que, no momento, vocês não conhecem.

Assim, portanto, o que lhe foi solicitado para trabalhar corresponde à ativação de certos potenciais.
Parece-me, entretanto, que isso não foi pedido desde muito tempo.

Existe, neste nível, um processo de aprendizagem que necessita talvez um pouco mais de paciência.

***

Pergunta: focalizando sobre AL e o 11º Corpo, eu tenho a impressão de que esses pontos se tocam.

Bem amado, a razão é muito simples.
Há, efetivamente, como você sente, uma ressonância de proximidade, mas, também, real, nos circuitos de

desenvolvimento desses dois Corpos.
O 12º Corpo e o 11º Corpo, no nível da linha Metatrônica, da Lemniscata Sagrada, se você preferir, estão,
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efetivamente, ligados por esses circuitos energéticos bem além da linha vertical, pegando circuitos laterais que
passam ao redor dos orifícios da face.
É então normal senti-los como ligados.

Gradualmente e à medida que o 11º Corpo, ligado ao ponto IS do lábio, se desperta, gradualmente e à medida,
os circuitos comuns de desenvolvimento do 12º Corpo e do 11º Corpo estendem-se e então, como eu disse,

eles apresentam e possuem certas estruturas em comum.
Do mesmo modo que Um Amigo, através de um ensinamento preciso, deu-lhes os meios de fazer comunicar o
10º, o 11º e o 12º Corpos, há também uma comunicação relacionada exclusivamente ao 11º e ao 12º Corpos.

***

Pergunta: qual é o papel das diferentes plantas sobre a Terra e por que existem tantas?

Bem amada, a Criação é infinita.
Por que teria que ser concluída, a um dado momento, nesta Dimensão, como em outras Dimensões?

Apesar da falsificação empreendida, desde tempos antigos, a Criação inicial não pôde ser suprimida porque a
vida está obrigatoriamente presente em meio mesmo à falsificação.

A falsificação não pode existir se não houver mais vida.
Assim então, certo número de Consciências minerais sobretudo, vegetais e mesmo animais, permaneceram

conectados à sua Unidade e à sua Interdimensionalidade.
Assim há, por exemplo, mamíferos marinhos, assim há, por toda eternidade, os cristais, assim há vegetais

superiores que vocês chamam de árvores que estão ligadas à sua multidimensionalidade.
Elas são, portanto, de algum modo, os vetores e os intermediários tendo participado, à sua maneira, do não

cancelamento total da Interdimensionalidade sobre esta Terra.
No nível da Consciência humana, isso foi um pouco diferente.

Foi preciso depositar, a cada ciclo, estruturas de ressonância, por outro lado, cristalinas, a fim de manter no
nível da Consciência humana, um mínimo de Luz.

Dessa forma, é dificilmente concebível para eu entrar na função de cada planta.
Obviamente, vários pesquisadores encontraram meios de classificação e de ação.

Em seus tempos que vocês acabaram de viver, durante o século passado, os conhecimentos físico-químicos
tornaram-se os mais importantes.

Eu diria que o conhecimento mais fundamental das plantas, é entrar em contato, como faziam algumas técnicas
xamânicas, com a Essência da planta para perceber o que ela tem a lhes dizer e qual é sua ação.

Assim, este conhecimento se perdeu gradualmente e à medida dos milênios.
Mas, há ainda, em certas tradições, seres capazes de se comunicar com o espírito da planta a fim de deduzir a

sua ação.
Existe, enfim, uma maneira que eu qualificaria de intermediária que é e que responde, eu diria, sobre a lei de

analogia.
Esta lei de analogia corresponde à analogia existente entre uma forma de folha, de flor ou de fruta e a ação em

função mesmo desta forma.

***

Pergunta: por que há tantas línguas utilizadas sobre a Terra?

Isso é do princípio de falsificação.
Isso foi ilustrado, de maneira figurada, pelo simbolismo bíblico da Torre de Babel.

Mas, de fato, a origem é bem anterior.
Existe uma obliteração do sentido primordial das línguas, mesmo se a maioria das línguas faladas e presentes

na superfície desta Terra, relevar de uma raiz comum denominada indo-europeu.
Existe uma ressonância Vibratória.

As línguas correspondem a Vibrações.
A maioria dessas Vibrações e dessas línguas, criadas de todas as partes em função de um número

incalculável de fatores, tem apenas por objetivo, efetivamente, levar a uma divisão.
A maior parte das línguas indo-europeias e, em particular, a língua francesa, remete-os a uma origem bem mais

antiga chamada de silabário original ou originário, remetendo, assim, à linguagem Vibratória do Povo das
Estrelas que não tem mais nada a ver com uma língua constituída de uma coleção de palavras, de símbolos e

de conceitos.
A Vibração Original, que ela seja sob forma sonora ou telepática, corresponde a uma representação.

Esta representação, nos Mundos Unificados, é estritamente a mesma para todo Ser pertencente a essas



Consciências Multidimensionais.
Deste modo, então, um Arcturiano pode perfeitamente se comunicar com um Vegaliano.

Assim, portanto, a ‘linguagem Vibratória’, além da língua e além da pronunciação sonora, existente, por
exemplo, nas Dimensões além do antropomorfismo, pode perfeitamente se comunicar com o seu próprio

cérebro sob forma geométrica, implicando assim em uma ‘decodificação’, embora nem sempre correta, mas,
no entanto, bastante próxima da verdade.

***

Pergunta: quando a árvore é abatida, o que acontece com o seu Espírito?

Ele volta ao Espírito Grupo, sem qualquer problema.
O fato de ter conservado, para uma árvore, a sua multidimensionalidade, faz com que o que vocês poderiam
chamar de tensão ou de estresse do abate, devido à multidimensionalidade conservada da árvore, não se

reflita absolutamente em um sofrimento, no sentido em que vocês o entendem.
A Consciência Multidimensional permite, justamente, evitar esse princípio de ação /

reação condicionante e limitante que vive o ser humano ou as consciências animais não multidimensionais.
A partir do momento em que o plano no qual existia a árvore, nesta Dimensão, não existir mais para ele, o

Espírito reconecta com o Espírito Grupo.
Dito de outra forma, o Espírito de uma árvore abatida não pode permanecer nesta Dimensão onde vocês

estão.

***

Pergunta: em uma outra Dimensão, ele vai tomar forma?

A questão, bem amada, é demasiadamente vaga.
Nas outras Dimensões, como vocês as nomeiam, não existe forma fixa.

A forma é mutável de Dimensão a Dimensão.

***

Pergunta: se a árvore é tão bela nesta Dimensão, não será ainda mais bela nas outras Dimensões,
mesmo se sua forma mudar?

Bem amada, a noção de “mais” é supérflua.
A partir do instante em que a multidimensionalidade existe ou é estabelecida, não pode ali haver “mais belo” em

tal Dimensão ou em tal outra Dimensão.
A forma de uma árvore, o desenvolvimento de uma árvore, em meio mesmo à sua Dimensão, é já o que se

deixa ver da multidimensionalidade.
As ramificações, o desenvolvimento, ilustram, perfeitamente, a multidimensionalidade.

O desenvolvimento das ramificações da árvore obedece ao princípio fractal, em particular de Mandelbrot.

NOTA: o principal trabalho de Mandelbrot foi a proposta de um novo conceito de geometria que ficou conhecida como geometria
fractal. O objetivo desse novo conjunto de objetos foi minimizar as lacunas deixadas pela geometria Euclidiana no que diz respeito

às formas existentes na natureza. Essa nova família de formas geométricas ficou conhecida como ‘fractais’. -
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 

Isso corresponde, integralmente, a uma imagem se multiplicando ao infinito, sem início nem fim.
É isso que dá para ver nas árvores quando vocês as observam.

Do mesmo modo que a árvore pulmonar na sua estrutura falsificada se desenvolve segundo o mesmo
princípio.

A estrutura denominada fractal é a base do desenvolvimento e do desdobramento infinito das Dimensões dos
Universos e dos Multiversos.

***

Pergunta: é apenas o planeta Terra que apresenta árvores nesta forma?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno�t_Mandelbrot


Não.
Existem mundos de carbono Unificados, existem mundos multidimensionais à base de silício e à base de

partículas que vocês sequer conhecem sobre esta Terra.
A forma permanecerá flutuante e móvel em função das Dimensões e a partir da Dimensão em que é

observada a árvore.
O desenvolvimento, a ramificação, ela, é uma das características da árvore, presente em todas as Dimensões.

Agora, não há necessidade para uma árvore de estar fixa, como ela o é, pelas raízes, neste mundo.
É mais difícil fazê-los vislumbrar esta multidimensionalidade no que diz respeito a um vegetal.

É ainda mais difícil fazê-los conceber ou vislumbrar o seu próprio Corpo de Estado de Ser nos seus
movimentos e nas suas funções quando vocês mesmos não se prendem.

O que vocês percebem, doravante, e como lhes disseram dois Anciãos hoje, e o que vocês irão perceber de
maneira cada vez mais intensa, corresponde à apresentação do seu Estado de Ser, por reprodução, de algum

modo, se pudermos empregar essa palavra, em meio mesmo à sua estrutura limitada.
É o restabelecimento, portanto, da sua Multidimensionalidade.

O conjunto de circuitos, o conjunto de Vibrações e de percepções que os anima de maneira nova, é apenas o
reflexo, como isso foi dito, dos seus potenciais novos que vocês reencontram que, de fato, são mais antigos.

Isso necessita, ainda uma vez, para vocês que foram privados da sua Multidimensionalidade, de um
reaprendizado.

É exatamente o que vocês vivem, nesse momento.
Mas, é mais difícil imaginar, com um cérebro, o que é, por exemplo, um Arcanjo.

É para isso que vocês têm representações às quais vocês se fixaram, mas saibam que nós não somos de
qualquer maneira esta rigidez.

É então muito difícil conceber, com o seu cérebro, que alguns Arcanjos possam ser Embarcações de Luz e
que outros, ainda, possam ser um simples Tubo de Luz e conter nele uma informação tão abrangente como a

própria Criação na sua totalidade.

***

Pergunta: ao que faz referência o Manto de Miguel?

Bem amada, o Manto de Miguel é semelhante, Vibratoriamente, ao Manto da Virgem.
Existe apenas uma diferença de tonalidade Vibratória.

Esse Manto está diretamente ligado à capacidade criadora do Arcanjo Miguel, como da Divina Maria.
Trata-se do mesmo Manto, esta espécie de capa Vibratória que veste, na Dimensão a mais próxima de vocês,

denominada 5ª Dimensão, o Arcanjo Miguel, como a Virgem Maria.
Mas, Miguel é muito mais do que isso, ele está além da 5ª Dimensão.

Esse Manto reflete então, de algum modo, uma filiação ligada a um potencial de criação e de criatividade dos
Mundos.

Os Arcanjos, como nós lhes dissemos, nós sustentamos as Criações e participamos dessa maneira da
Criação.

Existe uma Ronda Arcangélica, constituída de 12 Arcanjos, intervindo na Criação dos Mundos, apoiando
aqueles que vocês chamam de Mestres Geneticistas, por exemplo, de Sirius.

***

Pergunta: um homem que come animal, prejudica a sua taxa Vibratória?

Bem amado, eu lhe responderia que tudo depende da taxa Vibratória que parte da Alma que come este animal.
Obviamente, nos esforços atuais que realizam a humanidade, para alguns de vocês, para aceder à sua

Unidade, é evidente que a nutrição dita animal pode representar um obstáculo.
Mas, aí ainda, trata-se de uma crença.

Se a crença na sua Unidade e na vivência da sua Unidade forem mais fortes, naquele momento, o animal não
tem qualquer efeito.

Isso dito, a partir do momento em que você viver a sua própria Unidade, de maneira quase constante, não há,
efetivamente, mais necessidade de animais nem mesmo de nutrição.

***



Pergunta: Júpiter mudou, tornou-se mais brilhante do que antes.

Bem amada, isso é estritamente normal.
O conjunto dos planetas desse sistema solar está em fase de transformação intensiva.

A Terra não escapa desta transformação.
A magnitude de Júpiter está, efetivamente, profundamente diferente.

Isso ocorre porque o tamanho de Júpiter foi impactado pela chegada de forças gravitacionais até agora
inexistentes nos planetas chamados de sistema solar interior.

Outros planetas, situados muito mais distante do que Júpiter, já modificaram e inverteram os seus polos, de
modo físico.

A magnitude observada de Júpiter corresponde à transformação de Júpiter em pulsar, quer dizer, em baliza
(estação de emissão) emitindo sinais radiográficos que podem se assimilar, mesmo se isso não for totalmente

verdadeiro, a outro sol.
A composição de gás, como a composição da Radiação de Júpiter, mudaram profundamente.

Mas, é o mesmo para o conjunto dos planetas deste sistema solar.
Júpiter sendo, entretanto, o maior observável a olho nu, dando, obviamente, um espetáculo muito mais visível,

eu diria, do que os outros planetas que necessitam aparelhagens muito mais sofisticadas para observar as
mudanças das quais eles são o objeto.

Agora, mesmo os satélites de Júpiter, como o seu satélite, já mudaram de orientação.

***

Pergunta: o que acontece com Vênus?

Vênus, ele também, iniciou a sua transformação.
Mas os planetas do sistema solar interior, Mercúrio, a Terra, Vênus, Marte e Júpiter se mostram com

modificações de composição química muito importantes que iniciaram, é claro, como sobre a Terra, no nível
dos polos.

É isso que vocês observam.
Existem, no nível de Vênus e de Marte, transformações extremas.

Os ventos solares, os ventos que existem sobre as atmosferas muito tênues, em particular de Marte, estão
profundamente diferentes.

Mas, não esqueçam, entretanto, que o que lhes deixa-se ver, com os seus olhos como com os seus aparelhos,
deste cosmos, é apenas uma imitação cômica de cosmos.

Lembro-os de que a palavra cosmos vem do sumério cusmus que quer dizer “a pele da serpente” e, portanto,
uma ilusão.

O próprio princípio de confinamento, vivenciado pela Terra e pelos seus habitantes, e em todo caso pelos
aparelhos presentes no solo ou ainda em órbita ao redor da Terra, não permite ver ou compreender, ainda, a

verdadeira estrutura do Universo.
Apenas algumas sondas enviadas há muito tempo, e que chegaram aos confins do seu sistema solar, é que

começam a enviar a vocês sinais do que acontece realmente nos Mundos Unificados.
As leis da física aplicáveis sobre esta Terra não são mais de qualquer maneira as mesmas.

***

Pergunta: há vida no interior de Marte?

Bem amada, tem havido Consciências presentes na superfície de Marte, desde muito tempo.
Existem vidas em todas as dimensões dos planetas.

Existe uma vida em carbono presente, efetivamente, no interior deste planeta.
Ela não pertence à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Ela será, portanto, ela também, purificada.

***

Pergunta: é todo o sistema solar que era uma prisão ou somente a Terra?

Bem amado, um sistema solar, na sua totalidade, está aprisionado, como o seu.
Eu falaria de certo número de sistemas solares que foram aprisionados por forças específicas, desde muito



tempo.
Dessa forma, portanto, obviamente, existem camadas isolantes, diferentes segundo o planeta.

Os planetas mais distantes, denominados trans-saturnianos, não têm o mesmo grau de falsificação que vocês.
Mas, ainda uma vez, lembrem-se de que o que vocês veem, não é a verdade, nem a realidade, está alterado

por filtros que vocês poderiam chamar de atmosfera, mas que vão bem além desta simples atmosfera.

***

Pergunta: você poderia nos falar da linguagem Enoquiana?

Há, atualmente, sobre esta Terra, certo número de autores que fizeram parecer o que eles denominam
linguagens Enoquianas.

A linguagem Enoquiana é uma linguagem Vibratória que está assimilada a uma grafia.
Esta grafia está bem além da pronunciação hebraica ou ainda do alfabeto mais antigo denominado “Passing

the River” que é o alfabeto nas esferas das Estrelas.
A linguagem Vibratória é uma linguagem Vibratória vindo das Estrelas.

A tradução que foi feita, nesta Dimensão, não corresponde perfeitamente à Verdade.
Agora, como toda Vibração, elas têm um efeito, obviamente, sobre o ser humano, que isso seja a Vibração de

uma planta, de uma estrela, de um planeta.
Disso vocês sabem com a astrologia e a astronomia.

Deste modo então, tudo é Vibração.
Agora, existe, efetivamente, uma possibilidade Vibratória de elevação, bem real, através desses símbolos, mas

eles são limitados e limitantes.
Por um princípio que é muito simples: o único acesso ao Coração apenas pode ocorrer pelo Coração e

jamais, jamais, por outra coisa do que o Coração.
Assim, portanto, se vocês recorrerem a esta grafia Enoquiana e à pronunciação dos nomes divinos, que são
em número de 81, quer vocês recorram à Vibração de um arcano de tarô, quer vocês recorram a um cristal, o
que quer que seja, se vocês não estiverem no Coração, isso de nada serve e não fará jamais, jamais, sair

da matriz.
O momento não é mais para o conhecimento exterior.

Mesmo sendo o mais luminoso, ele pertence necessariamente a esta matriz.
Somente o conhecimento do Coração e da sua própria Coroa Radiante do Coração é capaz de elevá-los além

da matriz.
Não existe, absoluta e formalmente, qualquer outro meio senão o seu Coração.

Eu desenvolvi isso longamente.
Isso se denomina o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz não tem a ver com os seus conhecimentos esotéricos, não tem a ver com os seus
esforços exteriores, não tem a ver com a sua astronomia, com a sua astrologia ou com qualquer outra coisa.
Enquanto vocês forem dependentes dessas técnicas e mesmo de um cristal, vocês não podem ir para o seu

Coração.
Tudo isso representa Vibrações, tudo isso representa níveis de Consciência, que têm um limite, que é o

Coração.
Deste modo, portanto, vocês têm, de maneira mesmo habitual, utilizado símbolos, vocês têm de maneira

mesmo habitual e lógica, até agora, utilizado múltiplas formas de ensinamentos, mas esses ensinamentos, por
definição, como todo ensinamento, são exteriores.

Hoje, o que lhes é solicitado é totalmente outra coisa.
A Passagem ao Coração deve, necessariamente, ocorrer, como disse o Arcanjo Jofiel, pelo Conhecimento

Interior e não mais por um conhecimento projetado do exterior (*).
Hoje, e desde alguns anos, tudo isso não é para excluir, mas, eu diria, pelo menos, para afastar de vocês

como elemento limitante do acesso ao seu Coração.
Se existisse, na superfície deste planeta, uma técnica ou um meio de fazê-los escapar da matriz, isso iria se

saber.
Apenas os Seres que conseguiram esquecer da sua personalidade, e vocês tiveram certo número deles

durante o século passado, é que foram capazes de atravessar a matriz e, portanto, de ter como testemunhar
com palavras, com as suas palavras da época, este outro lado.

Portanto, não pode ali haver testemunhos do que é o outro lado, pois, a partir do momento em que houver
testemunho, já há falsificação porque há interpretação e a interpretação é própria do cérebro e não do Coração.

O Coração jamais interpreta.
O Coração é.

O que lhes é solicitado hoje é para Ser e para vocês desvencilharem-se de todos os seus conhecimentos
exteriores.



Parece-me, aliás, que Cristo bem pronunciou esta frase: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus sem se
tornar de novo como uma criança”, ou seja, esquecer de tudo o que não é do princípio da Criança Interior,

da simplicidade, da humildade.
O conhecimento esotérico, mesmo o mais evoluído, jamais irá lhes permitir entrar no Coração, absolutamente

jamais.

***

Pergunta: isso significa que tudo o que é aprendizado, livros, cursos, não é mais atual?

Bem amado, em termos absolutos, integralmente.
Se você for capaz de se interiorizar e de viver o seu Coração, você não precisa de nada além do seu Coração.

Existe, ainda uma vez, que isso seja no nível das Chaves Enoquianas, através dos cristais, através de
ferramentas exteriores, uma possibilidade de se aproximar do estado de Unidade, mas, jamais, de viver a

Unidade.
A Unidade apenas pode se viver quando há Abandono à Luz e, portanto, quando há certo número de

características que lhes foram dadas: a humildade, a simplicidade, tornar-se novamente como uma criança,
desvencilhar-se de tudo o que não é o Si, isto é, de toda pompa pertencente à personalidade e à sua vida

nesta matriz.
Cristo lhes disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Então, como vocês querem encontrar o que vocês são através dos recursos deste mundo?
O Bem Amado Sri Aurobindo, membro dos Anciãos, escreveu também sob o ditado de Cristo: “haverá muitos

chamados e poucos escolhidos”.
Isso é perfeitamente verdadeiro porque muitos foram chamados pela Luz, desde uma geração, um número

ainda maior foi chamado à Luz pelas Vibrações do Espírito Santo vindas do Sol Central desta galáxia, ou seja,
de Sirius, desde agosto de 1984.

Quantos, dentre todos esses seres, penetraram o santuário do Coração?
O Coração não pede nada de complicado.

O Coração pede simplesmente para Ser e para silenciar tudo o que não é do Ser.
O conhecimento dito esotérico, qualquer que seja, jamais será o Ser.

De fato, como puderam se expressar alguns Seres despertos, na totalidade, à sua Unidade, não há nada a
buscar porque tudo está aí.

Há apenas que desvendar e revelar.
Mas, para isso, é preciso que certas atividades, ditas ‘exteriores’, cessem.

Essas atividades exteriores têm, por nome, tanto conhecimento científico como conhecimento dito esotérico,
fossem eles os mais precisos.

A Porta de Passagem do Ego, da Personalidade, ilustrada pelo 8º Corpo, é a Porta Estreita.
Vocês não podem atravessar esta Porta Estreita se vocês próprios não se desvencilharem de tudo o que os
torna pesado, de tudo o que os atravanca e de tudo o que os fazem crer que vocês chegaram ali, porque não

há como chegar à parte alguma a não ser revelar o que vocês são, além da Ilusão.
E isso não pode se realizar por nenhuma técnica, qualquer que seja.

Apenas o Coração abre a Porta do Coração.

***

Pergunta: em que o conhecimento das plantas, por exemplo, poderia prejudicar o acesso ao
Coração?

Bem amada, o conhecimento exterior, aprendido intelectualmente, jamais irá conduzir ao Coração.
Agora, se você viver a Unidade e o Coração, o conhecimento ali está inscrito, na totalidade.

Como é que uma das Estrelas, chamada Hildegarda de Bingen, pôde entregar o conjunto do conhecimento que
era o dela, e que não resultava de qualquer conhecimento no sentido intelectual?

Parece-me, aliás, que ela desenvolveu a maneira que ela acedeu a este conhecimento Interior.
Crer que um conhecimento exterior, o mais panorâmico que seja e o mais extensivo que seja, irá abrir o seu

Coração, é um erro.
Eu não disse nada mais do que isso.

Pelo contrário, se vocês abrirem o seu Coração, vocês são obrigados a ignorar todos os seus conhecimentos
e, naquele momento, revelar-se-á o seu verdadeiro Conhecimento.

Não é à toa que vocês têm, hoje, sobre esta Terra, Almas tomando corpos jovens e sobretudo na faixa etária
que eu diria de 15 a 30 anos, que são Almas que jamais estudaram o menor rudimento espiritual, religioso ou

outro, e que já estão, na totalidade, na Unidade.



A Unidade, a Vibração do Coração (exceto alguns Seres em missão) não utiliza o conhecimento porque o
conhecimento, nesse mundo, é, de qualquer modo, falsificado.

Viver o Si e a Unidade, é a dissolução do ego, integralmente, é se dissolver, como o diz a tradição hindu.
A revelação bramânica é a dissolução do ego, é o Maha Samadhi, é a dissolução em meio a A Fonte.

Obviamente, tudo depende do seu objetivo.
Eu estava falando, naturalmente, da possibilidade de ir para a Unidade, ou seja, para o Coração.

E para aceder ao Coração, vocês ali jamais irão aceder por um conhecimento exterior.
Jamais, é impossível.

***

Pergunta: no entanto, é com o Coração que podemos nos conectar, justamente, além do
conhecimento, com um cristal, com uma planta, com tudo o que constitui este Universo.

Bem amada, você confunde o coração emoção e o Coração Vibratório.
A maior parte dos seres humanos chama de coração o que não é o Coração, e chama de amor o que não é o

Amor.
Nós não falamos das mesmas coisas.

O acesso à Unidade é sair da Ilusão da matriz, é penetrar as esferas multidimensionais.
O conhecimento, mesmo aquele de um dos Anciãos, fosse ele o mais evoluído, jamais lhe permitiu alcançar a

Unidade.
Foi a experiência transcendental, vivenciada a um dado momento, que lhe permitiu atingir a sua Unidade.

Isso vale também para Sri Aurobindo, que foi ainda um grande letrado, mas não é porque ele era letrado que
ele alcançou o Coração e o Supramental.

Foi a mesma coisa para Mestre RAM.
Foi a mesma coisa para Um Amigo.

Não é o conhecimento que confere a Unidade.
Jamais.

Hoje, as circunstâncias espaço-temporais e Vibratórias da Terra criam, é claro, e vocês compreenderam isso,
uma urgência fenomenal porque da realização da sua Unidade irá depender o seu futuro nos Mundos

Unificados.
Então, atuem, se vocês o desejarem, com os conhecimentos quaisquer que sejam, mas eu diria que hoje,

vocês não têm mais tempo, se vocês quiserem sair, em todo caso, da matriz.
Vocês irão sair, todos vocês, mas de diferentes maneiras.

“Busquem o Reino dos Céus”, dizia ele “e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.
Mas, se vocês buscarem outra coisa do que o Coração, e esperarem chegar ao Coração, Vibratório, (e não

fazer as coisas com o coração, o que não é de qualquer maneira a mesma coisa), vocês não podem ali chegar.

***

Pergunta: qual é a motivação da Frota Intergaláctica para vir ajudar a Terra se a vontade de bem é
uma noção que pertence a esses espaços?

Bem amada, o conjunto da Confederação Intergaláctica está aí unicamente para assistir ao seu nascimento.
Quem disse que ela modificaria o que quer que seja?

A única coisa que nós fazemos é, de algum modo, nós também, canalizar as energias da Irradiação d’A Fonte,
de Alcyone, de Sirius e cuidar, simplesmente, para que a falsificação não se reproduza.

Mas, apenas vocês é que podem ajudar vocês mesmos, nós sempre lhes dissemos isso.
A intervenção dos Vegalianos ou Anjos do Senhor, não é uma ajuda, é uma evacuação.

Não é de qualquer maneira a mesma coisa.
Crer que vocês vão ser salvos por algo exterior de vocês mesmos é a pior das armadilhas que vocês poderiam

acreditar.
Se vocês esperam que uma Embarcação venha tirá-los de uma guerra, de algo terrível, vocês se enganam.
A Frota Intergaláctica, em todo caso, para as Dimensões que podem intervir (como é o caso das cápsulas

interdimensionais Vegalianas apresentando-se nos seus céus desde o mês de setembro), está aí apenas para
revelar a sua Presença.

Elas permitem e elas sustentam o desvendamento da Luz e irão intervir, em um momento específico, para
algumas Almas.

Isso não pode ser denominado uma ajuda nem uma vontade de bem.



De forma alguma.

***

Pergunta: as informações que vocês nos deram ou as Vibrações que nós recebemos de diferentes
fontes, nos acompanham, apesar de tudo, para esta Unidade.

Acompanhar, sim.
É uma colocação em relação e em comunicação, restabelecendo-os na sua Multidimensionalidade.

Mas, nós não vamos prendê-los pela mão para extraí-los daí onde vocês estão.
Cabe a vocês se elevarem e isso acontece pelo Abandono à Luz.

Os Anjos do Senhor ou Vegalianos, pertencentes aos Mundos de carbono Unificados, como vocês sabem,
portam tecnologias um pouco especiais permitindo vê-los porque, se não, vocês são invisíveis para a Luz já

que vocês estão na Sombra.
Portanto, nós não podemos ajudá-los.

Nós podemos simplesmente propor-lhes uma Luz a fim de que esta Luz se revele em vocês.
As Núpcias Celestes permitiram conscientizar, a um número considerável de seres humanos, o princípio das

Vibrações, tais como vocês as vivem em diferentes pontos da sua estrutura física.
Mas não somos nós que temos, como dizer, do exterior, que agir sobre isso.

Nós sempre lhes dissemos, nós Arcanjos, como as Estrelas de Maria, que elas já estão presentes em vocês.
A Vibração Arcangélica, dado que nós participamos, para a maior parte de vocês, da Criação desse Mundo
desde tempos imemoriais, dado que vocês tomam formas desse mundo, em meio a estruturas em carbono,

nós estamos presentes em vocês, por toda Eternidade.
Nós estamos aí, simplesmente, para nos comunicarmos com vocês e revelarmos, em vocês, a nossa

Presença.
Mas isso, ainda uma vez, apenas pode ser concluído pela Abertura do Coração ou, pelo menos, pela Abertura

da Coroa Radiante da Cabeça e do ponto central.
Lembrem-se de que nós sempre dissemos: “a Luz é Inteligência”, muito mais inteligente do que o cérebro

humano.
A Luz se revela em meio a esse mundo.

Lembrem-se do que disse Cristo: “a Luz brilha nas trevas e as trevas não a reconheceram”.
Agora, a Luz brilha nas trevas e alguns de vocês a reconheceram.

Há, parece-me, um provérbio que diz, na superfície do seu mundo, nesta língua francesa como em outras
línguas: “ajude-se e o Céu irá ajudá-lo”.

Agora, obviamente, nós concebemos totalmente (e nós já lhes dissemos, enquanto Arcanjos e em meio a
Entidades de Luz), que alguns seres humanos, sobre esta Terra, sempre quiseram continuar a experimentação

da matéria.
Obviamente, esta liberdade é absoluta.

Estas Consciências terão necessidade de se projetar, de maneira exterior, em um mundo de carbono.
A diferença, comparado com antes, é que nunca mais haverá, nunca mais, ruptura com A Fonte mesmo se, por

certo tempo, estas Almas que tiverem feito essa escolha, forem imobilizadas em uma forma de carbono.

***

Pergunta: nesses novos mundos em carbono, haverá ainda sofrimento?

Bem amada, a partir do momento em que um mundo, como eu o expressei, por exemplo, para as árvores que
mantiveram sua multidimensionalidade, há apenas o seu olhar separado que poderia ali ver um sofrimento.

Atualmente, os mamíferos marinhos multidimensionais deixam o seu mundo e esta Dimensão.
Então, é claro, vários seres humanos, na vontade de bem, vão querer rezar para esses pobres animais que

sofrem.
Não há qualquer sofrimento.

Eles abandonam, simplesmente, um veículo e retornam à sua origem.
Sirius, para os golfinhos.

Deste modo, então, nos Mundos em carbono Unificados onde não existe qualquer falsificação, a predação não
está presente e, portanto, o sofrimento não existe.

***



Pergunta: as abelhas vão partir novamente para Vênus?

Bem amada, as abelhas partem novamente para onde elas vieram e Vênus não é uma estação de trânsito,
digamos.

Elas foram criadas pelos Mestres Geneticistas de Sirius e pertencem a componentes interdimensionais.
É muito difícil fazê-los compreender isso com palavras.

As abelhas, como vocês sabem, para a maioria de vocês, são um dos símbolos de Cristo e um dos símbolos
da Ressurreição.

É também o símbolo do Comandante dos Melquizedeques.
A abelha está ligada à Ressurreição.

O Comandante dos Melquizedeques é aquele que cuida para garantir a sua própria Ressurreição.
Ele cuida para garantir o retorno da Luz.

As abelhas estão ligadas à Ressurreição.
O que é a Ressurreição?

É a Passagem dos Mundos da Sombra aos Mundos da Luz e isso acontece por uma Dimensão intermediária
onde a vida não está estabilizada que é a 4ª Dimensão na qual vocês entraram em cheio, de plena Alma, eu

diria.

***

Pergunta: em qual Dimensão estão os Venusianos?

Eles pertencem, a maioria deles, não exclusivamente à 5ª Dimensão, do mesmo modo que em Vega da Lyra
vocês têm Consciências que habitam a 3ª Dimensão.

Esses são os Vegalianos chamados também de Anjos do Senhor.
Vocês têm, sempre no nível de Vega da Lyra, o que é chamado de Lyrianos.

Os Lyrianos, na 3ª Dimensão Unificada, são do tipo humano, sensivelmente como vocês.
Vocês têm também, em meio à Vega da Lyra, outros sistemas Dimensionais.

Vocês têm Presenças que estão na 18ª Dimensão.
Agora, compreendam bem que a origem dimensional não é fixa, no sentido que vocês entendem.

Somente a 3ª Dimensão é fixa.
Como isso foi dito, vocês estão fixos em um corpo, em uma forma, em crenças, em pensamentos,

em mecanismos de funcionamento.
Esse não é absolutamente o caso quando vocês ultrapassam os mundos de carbono.

***

Pergunta: por que alguns reconheceram a Luz nas Trevas e outros não?

Bem amada, muitas Almas estão, elas mesmas, além da falsificação, fechadas na sua personalidade.
Elas não podem, até mesmo, suspeitar da existência de outras Dimensões.

Essas Almas não são, no entanto, sombras, negativas no sentido em que vocês poderiam conceber, mas são
Almas que esqueceram a sua Dimensão original.

Essas Almas não podem retornar como tal, abandonar a sua alma para penetrar o seu Corpo de Estado de Ser
e viver, então, uma Ressurreição completa.

Elas precisam, de algum modo, de uma nova aclimatização, de um reaprendizado da Multidimensionalidade.
Estas Almas irão para Mundos de carbono Unificados.

Elas precisam de uma força de Alma e de Espírito particularmente importante para poder manter um mínimo de
conexão consciente com a Luz, além de encarnações extensivas, para não soçobrarem na personalidade.

Ainda uma vez, os Espíritos foram todos libertados para prosseguir o seu caminho nesta Dimensão, mas em
outros locais.

***

Pergunta: nossas diferenças de origens dimensionais nos têm ajudado de maneira especial nesse
caminho de reconhecimento da Luz?



Não, bem amada.
É para isso que lhes foi solicitado para jamais julgar porque vocês não sabem quem habita um corpo no nível

do Espírito.
Vocês têm Seres que se sacrificaram desde Dimensões extremamente elevadas, que passaram por um

antropomorfismo para poder manifestar uma Presença sobre esta Terra.
Portanto, não.

A resposta é não.
Não é porque a origem Dimensional é mais elevada que há uma maior facilidade para despertar.

Obviamente, quanto mais as encarnações foram extensivas e mais a sua chegada foi antiga, e quanto mais
vocês tiveram experiência sobre esse mundo, eu diria que hoje seja talvez mais difícil despertar, o que não é o

caso para as crianças, o que não é o caso para aqueles que vocês denominaram Crianças Índigo ou Cristal.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, todo o Amor do Arcanjo que eu sou os
acompanhe.

Eu lhes desejo um bom retorno à sua Unidade e eu lhes digo até muito em breve.

************

(*) – ARCANJO JOFIEL (21.09.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-21-de-...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=962

30 de março de 2011
(Publicado em 02 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente por reencontrá-los e eu lhes transmito toda a minha
simpatia e todo o meu Amor.

Então eu venho exprimir, com meu modo de exprimir-me, uma série de coisas.
Essas coisas que vou lhes expressar são um quadro, se pudermos dizer, do que está acontecendo no interior

de vocês atualmente.
Isso é muito importante porque vai lhes permitir situarem-se, e, por vezes, centrarem-se de novo no que há

para viver atualmente.
Como vocês sabem, desde inúmeros anos (desde, de fato, a intervenção dos Arcanjos, de Miguel e de outros

Arcanjos) vocês entraram diretamente no que é denominado, nas Escrituras: o fim dos Tempos.
Não confundam o fim dos Tempos com o fim do mundo.

Isso não é o fim do mundo, é o fim de um mundo, o fim da Ilusão, sobretudo.
E o que se expressava, nesse mundo, por uma série de leis ligadas ao confinamento, está desaparecendo.

***

Há um quadro que está se desenrolando sob os seus olhos, o quadro é o quadro da vida sobre a Terra
atualmente, onde uma multidão de sinais está presente tal como foram anunciados, e eu irei remetê-los, é claro,

sobretudo ao nosso bem amado Sri Aurobindo, quando ele foi São João.
É claro, há bem próximo de vocês e, em particular, Bença, aquele a quem vocês chamam de Orionis, o meu

mestre, que teve também, em sua vida, imagens precisas e a percepção precisa do que vocês estão
vivendo (ndr: Bença DEUNOV).

Agora, aqueles que não quiserem ver não vão ver, aqueles que não quiserem ouvir não vão ouvir, aqueles que
recusarem ver a evidência do que está aí não vão vê-la.

Por múltiplas razões, ou porque estão muito fechados nos seus próprios cinemas Interiores, ou seja, na sua
própria vontade de realizar suas vidas exteriores, por exemplo, uma carreira, por exemplo, atividades

exteriores.
E, para aqueles, infelizmente, vocês nada podem fazer e disso vocês sabem.

Há também seres, que mesmo mortos, não querem crer que estão mortos, é muito frequente.
Por exemplo, vocês todos conhecem essas histórias de seres que continuam suas atividades depois de

mortos.
Há muitos testemunhos sobre isso, há, por exemplo, pessoas que passam para o outro lado e que continuam a

ir ao trabalho, na sua ilusão.
Eles não sabem sequer que morreram.

O.M. AÏVANHOV – 30 de março de 2011
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Portanto, há consciências que são incapazes de se desprender, literalmente, das suas atividades exteriores e
elas não perceberam o sinal, mesmo do fim da sua vida nos tempos antigos, e que continuam a conduzir suas

próprias ilusões, suas próprias construções mentais e emocionais, mesmo do outro lado.
Isso é assim, vocês ali nada podem fazer.

***

Então, com relação ao que está acontecendo sobre este planeta que é, realmente, como lhes dizer isso..., o
fim do fim do fim, não é? 

Vocês veem todos os dias ao redor de vocês, se vocês aceitarem ver e se vocês aceitarem ouvir.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que é preciso, desde agora, colocar-se na cama e esperar?
Não, certamente não.

É toda a diferença entre a resignação e a Paz.
A resignação é algo que provoca uma frustração, não é? 

A Paz é um estado de não frustração, quer dizer que há uma transcendência Vibratória e da Consciência, que
permite compreender que o fim da Ilusão é o início da Verdade, não é?

Então, é claro, cada um é diferente, eu diria, profundamente diferente em relação ao que acontece, mesmo
entre os seres que vivem essas transformações intensas que estão em curso atualmente.

Há os que duvidam e que irão duvidarão, mesmo quando tudo tiver acontecido.
Isso faz parte, tudo isso, do mental, é claro, porque a pessoa que abriu inteiramente a Coroa Radiante da
Cabeça e que começa a sentir as doze Estrelas e que sente o chacra do Coração, a Coroa Radiante do

Coração, o Fogo do Espírito, não pode mais duvidar um instante.
Então, é claro, no exterior, aquele que não duvida e que sabe que é o fim dos tempos continua a avançar em

sua vida.
Simplesmente ele está lúcido e consciente de que a transformação final está em curso.

O outro, em contrapartida, recusa ver.
E depois, há os que estão resignados.

Eles têm uma lucidez, ou porque são cientistas que estão a par de algumas coisas, ou porque eles
perfeitamente analisaram intelectualmente o que está ocorrendo.

E eles se resignaram, mas isso não quer dizer que estejam em Paz.
A resignação não é a Paz, mas eu deixarei o nosso porta-voz Sri Aurobindo exprimir-se sobre isso, um pouco

mais tarde nesse seu dia, não é?

***

Eu, eu venho para falar-lhes de duas coisas porque, como vocês sabem e como o impulsionou o Arcanjo
Miguel desde as suas duas últimas intervenções, a qualidade vibratória da Terra, a quantidade de Luz é

doravante suficiente para desencadear não unicamente o parto, mas a liberação total da Terra, mas também a
sua própria ilusão.

Vocês se recordam, na época eu falei, e Anael também, de duas humanidades: alguns que tomariam a Luz
para a personalidade e outros que tomariam a Luz para transmutar a personalidade.

O resultado não é de modo algum a mesmo.
Porque, em um caso, há um aumento, um insuflar literal da personalidade que se apropria da Luz cada vez

mais, mas que não vê sequer que ela se apropria da Luz.
Recordem-se de que o seu objetivo é tornar-se transparente através da humildade, através da simplicidade,
tudo o que lhes explicaram as Estrelas nessas últimas semanas está diretamente ligado a ser e a se tornar

transparente.
Isso é profundamente diferente porque, quando vocês estão na personalidade, vocês comem a Luz, mas

vocês a guardam para vocês, não é?
Ela não volta a sair.

Enquanto que, quando vocês estão na Vibração da Unidade, a Luz os atravessa e ela os torna ainda mais
cristalinos, quer dizer que ela vai fazê-los tornarem-se cada vez mais Luminosos, mas justamente porque vocês

não guardam a Luz.
Em um caso há a apropriação da Luz (é a humanidade que está na Ilusão) e, no outro caso, há restituição da

Luz (ao mesmo tempo tornando-se si mesmo Luz).
Em um caso, há a manutenção da ação/reação e, no outro caso, há a ação da Graça, há Abandono à Luz, há,

como lhes disse o Arcanjo Anael, integração da Luz.

***



Mas a integração da Luz não pode ocorrer sem a dissolução, mas, dadas as circunstâncias vibratórias da Terra,
a palavra dissolução é um pouco suave, eu chamaria, como foi dito, de desintegração da personalidade.
Isso não quer dizer morte da personalidade, a desintegração da personalidade é que a personalidade é

completamente transmutada pela Luz.
E, obviamente, em um caso ou no outro, os comportamentos, as atitudes, as manifestações vibratórias não são

francamente os mesmos.
Isso leva ao que eu quero falar.

Em um caso há o Fogo do Ego e, no outro caso, há o Fogo do Espírito.

***

Então, lembrem-se, São João dizia que, no momento em que todas as trombetas tiverem soado, no momento
em que os quatro cavaleiros estiverem liberados (o que é o caso), isso lhes foi anunciado no ano passado,

parece-me, pelo Senhor Metatron, não é?
Tudo isso vocês estão vivendo.

Agora, lembrem-se de que o que acontece fora acontece também dentro, não é?
Agora, é preciso também aceitar que as Vibrações, os estados Vibratórios, os estados de humor, os estados
de consciência e os estados do seu próprio mental são em função do que vocês vivem e hoje, como eu disse

a um dado momento, era preciso fazer escolhas.
As escolhas foram efetuadas.

Se vocês estão aí hoje é que vocês passaram essa passagem da garganta e que a boca está aberta.
Vocês respiram a Luz pela boca.
Vocês integram a Luz pela boca.

Mas é preciso que essa Luz possa também irradiar, é preciso que a humildade e a simplicidade permitam a
integração da Luz e a restituição dessa Luz.

Isso implica na transparência, isso implica na Integridade, integração.
Creio que o Arcanjo Uriel falou disso, há não muito tempo, não é?

Mas eu os tranquilizo: se houver Fogo do Ego (geralmente, e eu o espero, é temporário, o tempo justamente
para que esse Fogo do Ego permita fazer, literalmente, desintegrar o Ego e a personalidade), quanto mais

rapidamente for desintegrado, mais rapidamente vocês estarão na Paz, mais rapidamente vocês estarão em
um estado de clareza total.

Então há, obviamente, sinais e sintomas extremamente precisos que permitem diferenciar e discriminar o Fogo
do Ego e o Fogo do Espírito.

Então vamos tentar, juntos, desenvolver isso para permitir-lhes colocarem-se vocês mesmos e compreender o
que vocês vivem.

***

Muitos de vocês, atualmente e desde o fim do ano passado, sentiram dores, ou no nível do sacro, ou, mais
frequentemente, no nível das correspondências do chacra laríngeo.

Tudo isso vocês sabem, foram descristalizações, de algum modo, testemunhos da passagem que se fazia ou
as «últimas sombras» que se descristalizavam e esvaziam-se do corpo.

Há também seres que se desarticularam completamente, como podemos dizer, quer dizer que eles, naquele
momento já, manifestaram estados psicológicos que, estes, eram cristalizações do Ego, ou seja, o Ego que se

nutria de Luz, mas para ele mesmo.
Havia uma apropriação da Luz que favorecia o Ego e o Ego desviava a Luz para si mesmo.

Hoje, os sintomas vão lhes aparecer, como dizer..., os sinais vão lhes aparecer muito facilmente.
Então, o que acontece?

São João dizia que haveria muitos chamados; os chamados são marcados na testa (ou seja, no nível do
terceiro olho).

Eles sentem as faixas do terceiro olho que param exatamente no lugar antes dos pontos das Estrelas
denominadas Clareza e Precisão.

Mas vocês sabem que a Ilusão Luciferiana foi «vencida».
Não é um combate, mas a Luz que se instalou, refletindo-se, no seu ser Interior, pela ativação das doze

Estrelas ou, em todo caso, da Cruz da Redenção.



Essa Cruz da Redenção, alguns de vocês sentem agora que, independentemente dos pontos cardeais,
denominados Ética, Integridade, Aqui e Agora, ou, se preferirem, AL-OD e IM-IS, ela transformou-se

profundamente porque vocês sentem que o helicóptero se põe a girar, não é?
E isso faz com que as Estrelas se acendam umas após as outras, desencadeando pontos de tensão, por

vezes dolorosos, no nível da cabeça.
Há, naquele nível, um modo muito simples de diferenciar o Fogo do Ego e o Fogo do Espírito.

***

Primeiro sinal e primeiro sintoma.
Se vocês estiverem presos ao Fogo do Ego (eu não falo sequer do que será visível para aqueles que estão na
Unidade, mas para vocês mesmos se localizarem em relação a isso), o Fogo do Ego provoca um acúmulo da

energia na faixa frontal.
Não confundir, bem entendido, com a faixa que excede amplamente os pontos Clareza e Precisão para

estender-se até IM e IS.
Porque, obviamente, se vocês sentirem um meio arco, isso quer dizer que vocês alcançaram o despertar dos

pontos IM e IS, quer dizer que vocês se instalam no Aqui e Agora.
E no Aqui e Agora não há lugar para o ego.

Porque o Ego está sempre em referência a projeções passadas ou a projeções futuras, do que ele quer fazer
ou do que ele quer ser: são projeções.

A partir do momento em que a faixa se estender, no nível das suas percepções, ao menos até os pontos IM e
IS, vocês estão tranquilos.

Vocês estão também tranquilos e, portanto, no Fogo do Espírito, é claro, se houver a percepção total da Coroa
Radiante da Cabeça, com a ignição recente da parte central do ponto ER.

Se vocês perceberem a Coroa Radiante, no nível de alguns pontos (por exemplo, não na faixa, mas, em
especial no nível do triângulo da Terra, atrás, dando dores por vezes muito fortes na nuca), isso quer dizer

também que vocês estão no Fogo do Espírito e que vocês não estão mais no Fogo do Ego.

***

Nós sempre dissemos que a Vibração era a Consciência e vocês têm, portanto, através da Vibração, a
capacidade bem real para saber onde vocês estão, vocês mesmos.

Eu os lembro de que o Ego é a Ilusão, é o plexo solar, mas é também o terceiro olho.
A quantidade de Luz que desce atualmente, desce para todo o mundo.

Agora, se vocês abriram os chacras superiores, a Luz chega pelo alto.
Se vocês abriram o chacra do coração, ou se meditam frente ao sol, a Luz penetra diretamente no coração.

Agora, se o seu Ego for muito potente, o que vai acontecer?
A Luz vai penetrar pelo plexo solar ou pelo terceiro olho, dando Vibrações nessa parte aí da faixa.

Há ainda uma limitação ou, se preferirem, um confinamento na Ilusão.
Através dos sintomas que vocês vivem e Vibram, vocês já têm, nas suas ações que vocês efetuam, em suas
meditações, mas mesmo nos atos mais comuns da sua vida, a capacidade, através do que eu acabo de dizer,

para saber muito precisamente se vocês estão sob a influência do Fogo do Ego ou do Fogo do Espírito.
Recordem-se de que o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, o Éter do Céu e o Éter da Terra, estão reunidos

desde pouco tempo.
Isso vai se refletir (e vocês sentem isso) no aumento das suas próprias percepções.

Então, eu falo de Vibrações, mas são também sensações, pressões que são bem reais.

***

Se vocês estiverem sob a influência do Fogo Celeste e sua personalidade tender a apagar-se, não há qualquer
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razão para que esse Fogo se localize na parte exclusivamente anterior da sua testa e da Coroa.
Agora, prestem atenção, eu efetivamente falei de Vibrações que estão limitadas à parte anterior, no que se
chama de terceiro olho, ou seja, no confinamento do triângulo que foi falsificado, entre os pontos Atração,

Repulsão e AL (que está, aliás, revertido para aqueles de vocês que já passaram a segunda reversão).
Vocês sabem que houve uma primeira reversão que está ligada à Passagem que vocês viveram em dezembro.

Há uma segunda reversão, que é a reversão do triângulo falsificado que se põe em ordem, quer dizer que o
ponto AL vai descer no nível da junção das sobrancelhas, dando a ignição Vibratória, naquele momento, do que

é chamado de trajeto AL-AL, ou seja, o AL situado sobre o eixo de ressonância vertical Metatrônico (12º
Corpo) e o ponto AL da Coroa Radiante da Cabeça.

Então isso é também um bom sinal de que o Ego não está mais presente ou, em todo caso, ele tende a
desaparecer, a se dissolver e estará em breve desintegrado, não é?

E permitindo integrar a sua dimensão de Estado de Ser, na totalidade.

***

É claro, no que acontece sobre a Terra, como seres humanos, vocês têm também tendência a reagir, quer
dizer que as imagens que se deixam ver (sejam as mortes de animais, seja o conjunto de alguns povos nos

países deles, que parecem sofrer) vão atrair sua compunção e sua compaixão e o problema é: o que
acontece?

É que essa compaixão vai arrastá-los na dualidade da reação: «há o mal, portanto, eu vou querer que o bem
apareça».

E aí, vocês são presos, porque entram na ação/reação e na vontade de bem.
Então, vocês verão isso por toda parte sobre a Terra.

Há seres no caminho espiritual que estão presos pelo próprio Ego e que vão enviar-lhes correios, pedidos sem
parar por isso, para orar por aquilo, para Reagir.

Atenção, a Unidade não é um estado de inação, mas é uma ação para a ação.
A ação na Unidade nada tem a ver com a vontade de bem.

Há, naquele nível, uma armadilha enorme que é recriar a matriz.
E muitos vão se fazer prender pelo Ego, pela compaixão que sentiram, para querer isso ou aquilo, para

combater o mal, para combater o sofrimento e, aí, eles são presos.
Eles voltam instantaneamente no nível da Ilusão Luciferiana, ou seja, no que eu chamei, no que nós chamamos

de vontade de Bem, ou seja, a vontade de controlar os eventos da Terra.

***

Então, lembrem-se: dois olhares.
A lagarta que vê que as outras lagartas morrem, ou o olhar da borboleta.
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A ação na Unidade é bem outra.
Eu repito, isso será desenvolvido depois por Sri Aurobindo e não é uma resignação, o estado de Unidade é

uma ação Interior, é um apelo para estar ainda mais na Integridade, na Transparência e na Clareza.
Quer dizer que, para tomar um exemplo que é muito conhecido, o sábio que está no fundo da sua caverna, na
Unidade, é muito mais eficaz para a Luz do que aquele que gesticula em todos os sentidos para fazer o bem.

Porque, há um que eleva as Vibrações e o outro que mantém a Vibração no nível da ação / reação.
E isso é, como vocês sabem, até agora, perpétuo, não é?

Portanto, vocês devem estar lúcidos, porque, muitas coisas que ainda não se manifestaram à sua consciência
sobre esta Terra, estão chegando a toda velocidade agora.

Mas vocês serão provocados, eu diria, e eu gosto muito desta expressão, sem terem consciência,
involuntariamente, pela personalidade, para reagir.

Mas se vocês reagirem, vocês se colocam imediatamente na reação.
Eu vou tomar um exemplo muito concreto e isso funciona mesmo nos casais.

Imagine que o seu querido lhe diz: «você é idiota».
O que é que você vai fazer?

Você vai reagir, porque você diz: «não é verdade, eu não sou idiota».
Quem é que reage naquele momento?

É o ego, porque, se você estiver na Unidade, você sabe que não é verdade.
Você se centra de novo na sua Unidade, você sai do seu Ego, e o que aconteceu é transmutado.

Transmutar não é reagir.
Transmutar é a ação da Unidade.

Reagir é a ação da Dualidade.

***

E agora vocês serão confrontados com isso, a título individual e a título coletivo, porque os eventos que
acontecem sobre a Terra, que é o nascimento da nova Terra, não esqueçam, nós sempre dissemos, desde os
Casamentos Celestes: houve primeiro a desconstrução, não é? Em seguida, houve o Abandono à Luz, agora,

há a integração da Luz.
Mas é obrigatório que haja a desintegração da Ilusão, a dissolução de tudo o que não é verdadeiro, do que os

Orientais chamaram de Maya.
Então, como vocês querem que a Maya desapareça se vocês derem sua Atenção e sua Intenção para uma

reação na Maya?
É preciso ser lógico, de qualquer modo.

Mas a lógica do Coração e da Unidade, não da razão.
Então, primeira etapa, é claro, o Fogo do Ego: ele se manifesta pela vontade de bem e pela vontade de orar

ou de reagir ao que está ocorrendo.
Agora, o olhar da borboleta é que, além da Ilusão, do sofrimento (porque o sofrimento é uma Ilusão quando

vocês saem da Ilusão, não é?), não há razão para que o sofrimento seja real além da Ilusão.
Aí também é preciso ser lógico, na Unidade.

Se vocês estiverem unitários, vocês vão se alinhar, vocês não vão sequer querer enviar a Luz, porque enviar a
Luz os recoloca onde?

No nível da vontade de bem e, portanto, os coloca na dualidade.

***

A Luz se estabelece, ela não combate, é uma ilusão.
A Luz tem o direito de se instalar sobre esta Terra, é a própria lógica da vida e de todas as criações: a

expansão infinita da Luz que é totalmente contrária à entropia negativa aparente desse mundo, ou seja, a
cristalização desse mundo.

Então, cabe a vocês definir do que vocês querem participar.
E, de todo modo, vocês terão os sinais e os sintomas.

Se vocês estiverem sob o Fogo da Personalidade, as suas energias vão querer reunir-se no nível do terceiro
olho.

Se vocês estiverem na ação unitária, Interior, que nada tem a ver com a resignação, a Coroa Radiante da
Cabeça será instalada e, instantaneamente, o ponto ER vai se despertar no nível da cabeça.

E, naquele momento, vocês irão constatar que vocês mesmos, em seus espaços de alinhamento Interiores,
quando conseguem fazer abstração do exterior, isso não quer dizer, eu repito, recusar o exterior, mas, quando

vocês estiverem centrados em suas próprias Vibrações e estiverem na integração da Luz, o que vai acontecer?



A Coroa Radiante da Cabeça vai se tornar cada vez mais quente.
Alguns de vocês vão sentir os diferentes pontos, os doze pontos, por vezes a maioria, por vezes dois ou três

que estão associados ao seu trabalho, mas, naquele momento, o ponto ER vai Vibrar, e lembrem-se de que há
uma conexão que está se fazendo entre os pontos Vibratórios dos novos corpos, no eixo vertical, e os pontos

Vibratórios das Estrelas que portam os mesmos nomes e que estão religados dois a dois.
De OD a OD, de AL a AL, eu falei disso, e, sobretudo o mais importante: de ER a ER.

***

Quer dizer que antes era necessário trabalhar no abandono à Luz, no acolhimento da Luz na Unidade, na
Verdade e em Cristo.

Hoje a Luz Cristo está aí.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o ponto central ER está ativo no nível da sua cabeça, que a qualidade e a quantidade da
Luz Adamantina, das Irradiações do Espírito Santo, da Irradiação do Ultravioleta estão em quantidade suficiente

para lhes permitir colocarem-se no coração da cabeça, porque a Luz vai voltar a descer também por esse
ponto e tocar diretamente o seu ponto ER.

Os mais sensíveis de vocês compreenderam que, atualmente, meditando frente ao sol, isso ativa o chacra do
coração, mas também os pontos ER: o ponto ER do peito e o ponto ER da cabeça.

E, quando estão alinhados no eixo ER-ER, vocês estão na Unidade, mesmo se não estiverem na Alegria total,
porque, eu repito, se os deixássemos colocar-se na Alegria total, há fortes chances de que vocês não
permanecessem aqui e nós sempre dissemos que temos necessidade de todos vocês, aqui, não é?

Todos aqueles que vivem as Vibrações, em um grau ou no outro, fazem parte daqueles cuja função é a de
estar aqui para este fim dos tempos.

Tudo o que acontece sobre a Terra, tudo o que vai acontecer, onde quer que vocês estejam, se vocês
estiverem na Unidade vocês estarão na Paz, seja o que for que vocês viverem no seu corpo.

Quanto mais vocês se integrarem na Luz, mais isso será fácil.
Não existe qualquer Vibração, não existe qualquer partícula, mesmo radioativa, como vocês muito falam disso
nesse momento, que possa ser capaz de causar-lhes qualquer problema, se vocês permanecerem, é claro, na
Unidade, e eu repito, permanecer na Unidade não quer dizer estar totalmente indiferente, isso quer dizer agir na

Graça, agir na Unidade, pelo princípio Cristo/Miguel e pelo princípio do Triângulo Sagrado do Coração.

***

Se vocês se alinharem nisso e, então vocês têm os indicadores Vibratórios, mesmo para aqueles que, por
enquanto, não sentem, inteiramente ou de maneira regular, o chacra do Coração.

A junção está realizada, ela está realizada pelo ponto ER.
Miguel disse que o Éter do Céu e o Éter da Terra estavam reunidos.

Isso quer dizer que, no Interior de vocês é também o caso e que, se vocês permanecerem nessa reunião,
centrados, alinhados, entre o Céu e a Terra, vocês não estão mais no ego.

É tão simples assim.
Portanto, vocês têm um meio, através desses sintomas e desses sinais extremamente simples, de se

centrarem de novo e de se reajustarem na Unidade.
Se vocês se reajustarem e se vocês se centrarem de novo na sua própria Unidade, não apenas vocês estarão

na paz, mesmo se lhes cortarem um braço, e eu não exagero.
O que quer que lhes aconteça, vocês vão manter esse estado.

***

Isso é verdadeiramente fundamental.
Onde está a Vibração do meu corpo?

Se ela estiver na frente da minha testa, eu estou no Ego, se ela estiver nos outros lugares da minha cabeça, ao
mesmo tempo ou simultaneamente (por exemplo, se tenho a Vibração aqui, mas ao mesmo tempo atrás), eu

não estou mais no Ego.
Naquele momento, o ponto ER pode ativar-se, naquele momento, a Coroa Radiante do Coração pode

despertar-se e elevar-se no Fogo do Espírito.
Vocês estarão então no Fogo do Espírito e não mais no Fogo do Ego.

Há também outra característica, e é por isso que será necessário que eu me cale logo:quando vocês entrarem
no Fogo do Espírito, na Unidade, não há mais necessidade de palavras.

Tudo se torna Vibratório.



A abertura da boca é o Verbo criador, mas é também a percepção da Vibração.
E quando vocês virem um ser humano, quando vocês virem uma situação, quando vocês quiserem se

comunicar, ao extremo, vocês não têm mais necessidade de palavras, porque, no Fogo do Espírito, não há
mais necessidade de palavras.

As palavras estão frequentemente ligadas ao Fogo do Mental e ao Fogo da personalidade ou da Ilusão.

***

Portanto, cada vez mais, isso não quer dizer que vocês vão se tornar mudos, mas, cada vez mais, vocês vão se
aperceber de que as suas palavras, escritas ou faladas, são portadoras de Vibrações, mas que a Vibração da

palavra, tal como pode compreender o mental, nada tem a ver com o que é apreendido na Unidade.
Há pouco eu tomei o exemplo de um cônjuge que diz a seu cônjuge: «você é idiota».

Agora, eu posso dizer: «você é idiota» e estar na Unidade.
A Vibração da frase que eu pronunciei, obviamente, se ela estiver na Dualidade, eu disse a ele que é idiota, há

todas as chances para que ele entre em reação.
Agora, se vocês mesmos estão na Unidade e aquele a quem eu me dirijo está na Unidade, há uma

compreensão Vibratória que está além das palavras e eu não sou mesmo obrigado a dizer as palavras.
Pode ser que eu pense realmente algo que ele vá captar.

Na Unidade não há mais necessidade de tudo o que era comunicação verbal ou comportamental, tudo se faz
diretamente de Coração a Coração, ou de ER a ER, e isso vocês vão constatar, eu diria, cada vez mais

facilmente, progressivamente e à medida que vocês entrarem nesse Fogo do Espírito.
É a experiência e o aprendizado que vocês estão começando e vivendo neste fim dos Tempos.

***

Aí estão as algumas explicações que eu tinha que dar a vocês.
É claro, é a minha própria linguagem.

Sri Aurobindo vai intervir daqui a pouco para falar dos comportamentos que são procedentes da Paz e dos
comportamentos que são procedentes da resignação ou da revolta (*). Ou da revolução, é a mesma coisa.

Aí está, quanto a mim, o que eu tinha que dizer como Comandante dos Melquizedeques, o Vovô Chefe.
Agora, o Croûton os escuta para a segunda parte de que gosto muito, que são as suas questões.

Com relação a isso, em um primeiro tempo, se possível.
E depois, com relação a tudo o que vocês quiserem. 

***

Questão: visualizar cristais que saem do corpo revela a um pertencimento à família dos cristais ou
é um símbolo de transparência?

É efetivamente o que eu ia dizer: é um símbolo de transparência.
Pertencer à família dos cristais, quando se está em um corpo de carne, isso me parece um pouco difícil.

Em contrapartida, são imagens ou visões, ou do coração ou, aliás, que estão em ligação direta, é claro, com o
que você vive nesta expansão da transparência, ou seja, o que eu chamei de não apropriação da Luz.

A doação de si, de algum modo.

***

Questão: podemos sentir o ponto ER no centro do crânio ou sobre a face exterior do crânio?

Quando você sente uma pressão, uma Vibração, são as ondas que você percebe.
A ignição das grinaldas da cabeça é um trabalho que se faz pela Vibração, mas não é exterior, é exterior e

Interior.
Há zonas do seu cérebro que se modificam, atualmente, a toda velocidade, portanto, é normal que vocês

tenham, por vezes, mesmo a impressão de que o cérebro se move no interior.
Ele se move, realmente.

Vocês compreenderam também a grande diferença.
É que a energia etérea, astral, quando ela não é penetrada pelo Fogo do Espírito, ela vai dar uma percepção



‘exterior’.
A percepção da Vibração da Luz, vocês a chamam de pressão, mas é ao mesmo tempo exterior e Interior.
Então, de acordo com o seu grau de percepção, vocês irão situá-la contra a pele ou diretamente no interior.
Mesmo, por exemplo, o que se chama de Bindu, o décimo terceiro corpo, o ponto de reunificação ligado

à Merkabah, então ele está em ressonância no exterior, mas é sentido no interior da cabeça também.
Quer dizer que na Unidade não há mais diferença entre o que é sentido e recebido fora e dentro.

É lógico.

***

Questão: como permanecer centrado quando exercemos uma atividade relacionada com o público?
É muito difícil.

Porque, atualmente, alguns vão se encontrar com um excesso de atividades exteriores.
Outros vão se encontrar com uma rarefação das suas atividades.

É preciso já aceitar o que acontece.
Em um sentido como no outro.

Então, no seu caso, há sempre uma solução.
Mas a solução não é você que vai decidi-la, se você estiver transparente e na Unidade.

Aproveite os seus momentos de alinhamento e de Unidade para pedir pelo que lhe causa problema, porque
você sente certa forma de Dualidade ligada, talvez, a essas pessoas que não estão no mesmo estado

Vibratório que você e que vêm vê-lo.
E, no entanto, isso pode ser, eu diria, o seu papel.

Portanto, nesses casos, peça ao Universo que lhe forneça uma solução.
Não é você que busca a solução.

Você diz: «eu deixo a Luz agir», e a Luz será a solução.
Você vai constatar muito rapidamente que ou capacidades para resistência e para abandono à Luz (igualmente)

vão lhe permitir fazer isso, ou há uma solução, como chamá-la..., de ‘substituição’, que vai se instaurar.
Por exemplo, alguém que virá ajudá-lo para ter a loja, mas não é você que decide.

É a Luz.
Agora, lembre-se também de que o período é muito importante, porque há impulsos da sua alma e do

seu Espírito que são, por vezes, muito fortes, por exemplo, você está em uma situação e, de repente, você se
levanta pela manhã dizendo-se: «isso não pode mais durar» e tudo vai se instaurar para que isso não dure

mais.
Eu repito, cada caso é diferente.

Mas sigam os impulsos que lhes chegam, sobretudo pela manhã, quando vocês se levantam.
E também peçam ao Universo.

Não são vocês que agem, porque, se vocês agirem, vocês se arriscam a recair na Dualidade, de acordo com
tudo o que eu acabo de explicar.

Agora, em suas atividades (mas é similar para um cônjuge, similar para um filho, é similar para tudo), lembrem-
se de que Cristo está aí.

Lembrem-se de que o Verbo Criador está se instaurando desde a abertura da boca.
Portanto, neste período que vocês vivem, tudo vai muito rápido e irá cada vez mais rapidamente.

Portanto, tem que pedir.
Mas não peçam em um sentido ou no outro, porque, se você pedirem dizendo: «eu quero parar», é a sua

vontade.
Se você disser: «eu quero que me envie alguém», é a sua vontade.

E se você disser: «o que eu vivo perturba a minha Unidade, eu peço ao Universo algo, uma solução», não é
você que decide a solução, é a Inteligência da Luz.

***

Questão: vertigens podem ser devidas às perturbações da Terra?

Muitos seres humanos percebem as oscilações da Terra, porque a Terra oscila fisicamente e ela respira, ela
oscila, no sentido do basculamento, mas ela oscila também devido à sua ‘liberação’, quer dizer que ela está

preparando, por uma forma de respiração, de contração, de expansão, a sua expansão final.
Portanto, é isso que vocês sentem e, para alguns, isso pode dar efetivamente sentimentos de não estarem no

prumo, ou mesmo vertigens.



***

Questão: poderia nos dar a diferença entre o estado de Buda e o estado de Cristo?

Então, se tomadas as referências históricas, o que não é a mesma coisa do que se eu tomar as referências
Interiores, o estado de Buda é um estado de paz que não é Cristizado (de Cristo).

A Cristização é o retorno à Unidade.
É fazer suas as palavras que «vocês estão sobre esse mundo, mas que vocês não são desse mundo».

Quer dizer estar lúcido e consciente, não intelectualmente, de que vocês andam sobre esse mundo, de que
vocês estão aqui e agora, mas de que vocês são muito mais do que isso.

Na humildade e na simplicidade, quer dizer tornar-se muito pequeno aqui, para ser grande na Verdade.
Vocês não podem ser grandes na ilusão e ser grandes na Verdade.
É um ou o outro, são efetivamente ‘vasos comunicantes’ nesse nível.

O estado de Buda é um estado intermediário.
O estado de budeidade corresponde ao que eu chamaria de ‘transfiguração’, ou seja, tomamos consciência da

Luz.
A Luz se revela e imergimos na Luz.

É um Samadhi, se preferirem.
Mas estamos conscientes de que existimos enquanto personalidade.

Portanto, há a Luz que captamos e da qual nos nutrimos, mesmo se a restituirmos depois, pelo estado de
budeidade.

Enquanto que, no estado Cristo ou estado Crístico há uma ‘fusão’ com o conjunto da Criação.
Portanto, esses dois estados são duas etapas, sucessivas.

Cronologicamente e Vibratoriamente.

***

Questão: a respiração nos une a todos? Qual relação há entre a respiração e o amor?

O Amor é uma respiração.
É uma respiração que está em constante crescimento, porque a respiração passa ao redor de um ponto central

que não é a respiração.
É o momento em que vocês passam de um ritmo do inspirar ao expirar.

É o momento do retorno ao centro.
Portanto, o Amor é uma respiração, mas, contrariamente à respiração limitada, pulmonar, a respiração do Amor

é ‘ilimitada’.
Quer dizer que ela está em crescimento infinito.

Quando vocês respiram (há, aliás, técnicas que lhes foram dadas, que permitem fazer passar a respiração dos
pulmões ao coração e, portanto, do coração às células), é a Luz que respira, é o Amor que respira em vocês,

naquele momento.
Quer dizer que vocês não estão mais limitados pela respiração da caixa torácica.

Há uma verdadeira respiração que não é a oxigenação dos tecidos que acontece, naquele momento, quando
vocês passam no Coração (**).

Quer dizer que, naquele momento, efetivamente, há percepções de implosão e de explosão.
Mas tomem consciência de que a respiração não para nos pulmões.

E de que ela invade pouco a pouco o conjunto do que vocês são.

***

Questão: se o ego ou os pensamentos têm dificuldade para aceitar uma tomada de consciência, o
que fazer?

É preciso agir sobre os pequenos diabos, como diz o ‘Cabeça de Caboche’ [referência bem humorada ao
canal Jean-Luc].

Frequentemente, quando vocês não conseguem (com a consciência ou o consciente ou com o supra
consciente) desembaraçar-se de algumas influências ou de alguns ‘engramas’, como vocês dizem, são

geralmente coisas que agem, e eu adoro esta expressão, sem terem consciência, voluntariamente, e que estão
inscritas no cérebro mais arcaico, essa parte reptiliana que está no ser humano.



É isso que é preciso superar, mas vocês não podem superá-lo pelo consciente.
Ou então, é preciso abandonar-se, inteiramente, à Luz e aí, junta-se à problemática sobre a qual eu comecei,

ou seja, o Fogo do Espírito ou o Fogo do Ego.
Mas, geralmente, é preciso subir em Vibração, ainda mais, o que deveria ser muito mais fácil agora, com a

junção de ER a ER e dos diferentes pontos entre o peito e a cabeça.
Agora, isso deveria se fazer muito mais facilmente, e muitos de vocês observaram que a Vibração segue a

sua intenção, de maneira extremamente rápida agora.
Assim que vocês levarem a sua consciência sobre um ponto, por exemplo, da cabeça, vocês vão sentir.

Vocês se tornam ‘criadores’.

***

Questão: o que significa: «de Portador de Luz, vocês vão se tornar os Estandartes de Luz, semeando
a palavra de Luz, a fim de anunciar o retorno de Cristo, em Verdade e em Unidade»?

Ah, isso necessita de uma explicação?
Portar a Luz é acolher a Luz, Estandarte de Luz é a Luz que começa a se manifestar.

Não porque vocês a projetam no exterior, mas justamente porque vocês se tornam ‘transparentes’.
Tornar-se transparente é tornar-se humilde.

É tornar-se simples.
Tornando-se humildes e simples, a Luz pode, naquele momento, irradiar.

Não é a sua vontade, nem o ego, que faz Irradiar a Luz, ela Irradia por si mesma.
Assim que a personalidade, o ego, o pensamento, o mental, as emoções se fizerem muito pequenos, naquele

momento, a Luz pode assumir o lugar.
É um problema de ‘vasos comunicantes’.

A última parte da frase: O que é anunciar o retorno do Cristo?
Vocês sabem, Cristo vai reaparecer depois da tribulação, como está escrito no Apocalipse de São João.

Aquele que lhes diz, hoje, sobre a Terra, que é Cristo, isso quer dizer que ele realizou Cristo, mas ele não é o
Cristo histórico.

Seria uma heresia pensar isso.
Pode haver uma identificação com o Cristo histórico, por ressonância Vibratória, mas isso se chama ‘realizar o

Cristo Interior’, ou o estado Cristizado.
É para isso que vocês são chamados.

Filho Ardente do Sol.
Anunciar o retorno de Cristo é manifestar o seu Cristo.

Cristo Miguel.
ER-ER estão reunidos.

Ki-Ris-Ti está presente no Éter da Terra e chega do Céu.
Portanto, se vocês mesmos estiverem Cristizados, vocês manifestam Cristo.

Vocês imitam Cristo.
Cristo lhes disse, quando Ele veio: «o que eu faço, o que eu fiz, vocês o farão bem maior ainda».

«Sejam meus imitadores, não meus adoradores», mas tornem-se, como lhes disse outro Arcanjo, O Caminho,
a Verdade e a Vida.

E tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida é tornar-se o menor aqui, é a história do Cristo que lava o pé dos
seus apóstolos.

***

Questão: quando a matriz de 3D estiver dissolvida, existirá ainda outra forma de matriz nas
dimensões superiores?

Entendamo-nos bem.
Toda dimensão é uma matriz, no sentido original do termo.

A raiz de matriz é manifestação, são as águas, isso vem do Hebreu, MAIM, as águas do alto, e as águas de
baixo.

As águas de baixo são matrizes.
Até a Fonte, são matrizes.

A única diferença é que a matriz da Terra foi ‘fechada’, portanto, cortada, isolada.
As outras matrizes estão livres.



Vocês não pertencem a uma matriz, vocês se deslocam de matriz em matriz.
Vocês mudam de forma, de Vibração, segundo as matrizes em que vocês se deslocam.

Mas as matrizes não estão separadas umas das outras.
Uma matriz é um estado Vibratório Dimensional livre.

***

Questão: atingir outras Dimensões supõe formações, preparações?

Preparações.
Alguns que irão a alguns lugares, sim, vão receber informações.

Essas informações irão passar pela Vibração.
Isso necessita, efetivamente, de uma forma de preparação.

Mas aqueles que irão encontrar, além das matrizes de carbono e além da quinta Dimensão, um corpo de
Estado de Ser vindo de dimensões mais sutis, ou de matrizes mais elevadas, no nível de origem, não terão

necessidade disso.
E do mesmo modo que um bebê que nasce aprende a andar, e esse aprendizado da marcha se faz por

aprendizagem, mas não se faz por uma compreensão intelectual de como são constituídos os órgãos do pé e
da marcha, não é?

Nem quais são os circuitos cerebrais que permitem a marcha.
Portanto, alguns de vocês, através dos circuitos de Vibrações novos, ou através dos novos corpos que se

ativam, vão receber informações suplementares.
Outros não têm necessidade dessas informações porque o seu destino não é o mesmo.

Vocês sabem, os futuros de uns e de outros são consideráveis.
Não há destino ou finalidade comum.

Haverá, portanto, uma preparação para alguns.

***

Questão: poderia esclarecer a relação existente entre a visão do Coração e o riso?

Então, eu responderia simplesmente que a pessoa que entra na visão do Coração torna-se riso.
Porque, no Coração, a Unidade do Si é uma grande explosão de riso.

É a ‘Alegria Interior’ mais próxima desta Verdade essencial.
Na Vibração, na Essência, vocês se tornam vocês mesmos uma explosão de riso.

Total.
É por isso que nós os encorajamos para aceder à Alegria, ao humor.

Mas o humor não é zombaria, não é?
Nem escárnio, é profundamente diferente.

Isso dito, vocês podem ter um Amor Unitário que pode ser vivido pelo outro, que está na dualidade, como um
escárnio, obviamente, porque ele não poderá compreender a Alegria que vocês manifestam, nem o riso que

vocês manifestam.

***

Questão: inversamente, o riso manifestado é sempre a expressão da Visão do Coração?

Não, há risos que são escárnios, eu respondi.
O riso e a alegria é uma consequência do Coração.

Conceber o contrário, ou seja, tentar colocar-se si mesmo na alegria com a música, com incenso, com uma
vontade de bem, procurando energias boas, recusando as energias más, isso jamais dá a Alegria.

Em resumo, a verdadeira Alegria é um estado de Ser que contrabalança com tudo o que é exterior.
Quando vocês se aproximam da Unidade, vocês manifestam a Alegria, e essa Alegria se faz totalmente no

exterior.
Pode-se sentir a Alegria, uma verdadeira Alegria, e isso foi dito, seja num contato humano, ou num contato com

a natureza ou com o Sol, mas?
Aí também, isso depende, é claro, da sua ‘disposição Interior’.



Há os que podem meditar milhões de anos diante de um Sol e que nada vão sentir.
Mas, compreendam que, objetivamente, provar a Alegria, mesmo se houver apoios exteriores com os quais

vocês poderão ressoar, até mesmo fusionar, em última análise, são momentos de Alegria.
Mas se instalar na Alegria e não viver momentos de Alegria pode-se apenas ocorrer no Interior de si mesmo,

sem se fazer do exterior, mas de maneira independente do exterior.
Não é de modo algum a mesma coisa.

É um procedimento, digamos, que é sucessivo no tempo.
Se vocês não conseguirem encontrar a Alegria sozinhos, no interior de si mesmos, vocês podem se ajudar,

como disse SNOW, indo na natureza e vivendo, naquele momento, uma fusão com uma árvore, com um rio, e
viver a Alegria.

Mas serão ‘momentos’, porque, aliás, vocês constatam que, assim que vocês deixarem esse ambiente
favorável, a Alegria tende a se apagar.

O que é diferente da Alegria estabelecida no Coração, Interiormente e que não se importa com circunstâncias
exteriores.

***

Questão: é difícil permanecer ao mesmo tempo na Alegria e no tumulto da vida.

Certamente não, meu amigo.
Se a Alegria estiver aberta, definitivamente, e não da ordem da experiência, como com a natureza, você pode

estar em qualquer lugar.
Você se torna transparente.

Então, a Alegria é onipresente.
Olhem alguns seres que percorreram esta Terra e que alcançaram a Unidade.

Olhem, não o que fizeram das minhas palavras com os meus escritos, mas tentem olhar como eu me
exprimia quando eu era vivo, há filmes que foram feitos, vocês irão compreender.

Olhem outros grandes seres.
Vocês encontraram um neófito realmente triste, exceto aqueles que estavam fechados nos modelos judaico-

cristãos?
Mas a verdadeira Unidade é Alegria.

Se houver outra coisa que a Alegria, é uma emoção.
Quer dizer, é devido ao prazer ou é uma experiência de Alegria.

Quanto mais vocês penetrarem a Alegria, menos vocês são permeáveis ao que é oposto à Alegria.

***

Questão: a empatia é específica desta 3ª dimensão?

O que vocês chamam de empatia, e o que nós chamamos de empatia, quando estamos encarnados, nada tem
a ver com a Alegria.

Porque a ‘empatia’ é se compadecer, como a compaixão, é ir para o outro e sentir o outro, o que quer dizer
também que, se o outro estiver na tristeza, vocês irão sentir a sua tristeza e vocês terão vontade, e é legítimo,

de ajudá-lo, porque vocês viveram o estado interior dele.
Mas isso é da dualidade, não é da Unidade.

Se vocês estão na Unidade vocês sabem, pelo Coração, pelo Conhecimento direto, que o outro está no
sofrimento.

Mas vocês não se compadecem: vocês estão na Luz e vocês irradiam a Luz, no silêncio.
Enquanto que a compaixão é um ato exterior, no qual vocês vão mostrar sua compaixão, no qual vocês vão

mostrar sua empatia e, portanto, é um comportamento ‘dual’.
A Unidade e esse estado de Alegria Interior vai se refletir por uma transparência da Luz, e a Luz é inteligente.
Se vocês estiverem na Unidade, a Luz irá fazer o que ela tem que fazer, se aquele que estiver à sua frente

aceitar isso, é claro.
Agora, a Alegria não é unicamente o riso.

A Alegria é um estado de ‘dilatação’, antes de tudo.
Esse estado de dilatação é permanente e sem fim.

***



Questão: se estamos ao lado de alguém que está no sofrimento, parece-me difícil manifestar essa
Alegria.

Então, aí, Cara Amiga, você recai na dualidade.
Isso não é da Alegria.

Cara amiga, a Alegria é um ‘estado Interior’ que não se importa com uma manifestação de alegria exterior.

***

Questão: é frequentemente dito que seria conveniente superar o desejo.

Não é algo que convém, não é algo que se opõe à própria personalidade.
Vocês não podem dizer: «eu vou suprimir todos os meus desejos», é a personalidade quem diz isso.

É a ‘transcendência’, justamente, da Luz, que vai transcender todos os desejos.
Enquanto ela lhe diz: «eu vou suprimir tal desejo», você se engana grandemente.

***

Questão: como desejo e a Intenção, um dos quatro pilares, são compatíveis?

Mas Intenção e desejo não são a mesma coisa.
O ‘desejo’ situa-se no nível da dualidade.

A Atenção e a Intenção, a Ética, a Integridade, são definidos para colocar-lhes uma intenção.
Colocar uma intenção não é um desejo.

Um desejo é algo que se manifesta de maneira permanente, até que seja satisfeito.
E, como ele está sempre insatisfeito, ele recomeça.

A intenção é ‘colocada’.
Uma intenção, ou seja, por exemplo, não sei, enviar esse pedido ao Universo, mas não permanecer no desejo,

quer dizer, na espera.
A intenção não é uma espera.

É um ato colocado, no Universo, que vai dar seus frutos.
O desejo é procedente da personalidade.

A Intenção nada tem a ver com o desejo, ou então, se vocês transformam seus desejos em intenções, isso se
denomina uma ‘apropriação’ da Luz pela personalidade.

É tão simples assim.

***

Questão: o que significa a expressão bíblica: «deixar os mortos enterrarem os mortos»?

Isso quer dizer, simplesmente (Cristo dizia isso, àqueles que queriam segui-lo), quer dizer ‘tomar a Verdade
dele’, tornarem-se eles mesmos a Verdade do Espírito.

Os ‘mortos’ são aqueles que recusam o Espírito, são aqueles que estão fechados em suas certezas mentais e
que nada querem mais.

Vocês não podem tirar um morto da tumba, uma vez que da tumba, vocês dela saem sozinhos.
Por mais que vocês lhe mostrarem a Luz a mais cintilante, a mais magnífica, a Luz a mais Crística, mas se ele

mesmo não quiser dali sair, ele dali não vai sair, da sua sombra e da sua tumba.
O que é como a morte é o mental.

É ele que os fecha na crença e na certeza e que os impede de serem livres.
Deixar os mortos enterrarem os mortos, isso quer dizer ‘estar na Unidade’.

É também o Abandono da vontade pessoal.
Vocês não podem se tornar Cristo e continuar a jogar com os mortos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Então, caros amigos, o Vovô Chefe vai lhes desejar muito boas Vibrações.

Então, eu lhes digo até muito em breve.

************

(*) - SRI AUROBINDO (30.03.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-...

*

(**) – PROTOCOLO – ‘A Respiração do Coração’ – RAM (28.03.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-corac...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=963

30 de março de 2011
(Publicado em 02 de abril de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-2011.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=963
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-coracao.html


 ~ A PAZ ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs eu lhes dou minha Paz.
Foi-me solicitado vir entre vocês, a fim de explicitar um conceito importante, nos tempos que vocês vivem.

Esse conceito é a Paz.
Eu lhes falei, desde alguns meses, sobre certo número de fatos, realizados, doravante.

Cabe a vocês, durante este tempo, encontrar a Paz.
Eu lhes falei também sobre o ‘choque da humanidade’ e das etapas que conduzem, após a integração desse

choque, à Paz.
A Paz não é o oposto da guerra, a Paz não deve mais se apoiar sobre uma circunstância exterior, porque as

circunstâncias exteriores, em tempos normais, como nesses tempos, são flutuantes.
A Paz da qual eu lhes falo deve resultar de um estado de Ser, estado de Ser Unificado, decorrente de sua

capacidade de se situar além da atividade mental, além da reflexão habitual, permitindo-lhes levar suas vidas.
A condução, aliás, de suas vidas, que adquire, doravante, sob a ação da Luz e sob a ação das resistências à

Luz, um toque diferente daquele que é habitual para cada um.

***

A realização, pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto do Conclave, da fusão dos éteres, torna possível, para cada
um de vocês, de maneira mais fácil, a realização e aativação da Paz interior, aquele que é totalmente

independente de toda agitação exterior.
O Fogo do Espírito é Paz.

O Fogo do Espírito, por oposição ao Fogo do ego (como lhes foi definido pelo venerável Comandante),
estabelece-se desde que vocês mesmo aquiesçam à Luz, em totalidade, além do abandono e através do que
definiu o Arcanjo Anael, no processo de ‘integração da Luz’ (*) retornando-os à sua Clareza, à sua Essência e

à sua Transparência, que lhes será possível manifestar, concretamente, enquanto permanecerem nesse
plano, no momento.

Vocês se aperceberão por vocês mesmos, muito facilmente, a cada dia que passará agora, de que a única
fonte de paz será seu próprio estado interior.

***

SRI AUROBINDO - 30 de março de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-YSWPLWUdLkc/UWrIQTFna1I/AAAAAAAAAcU/pCazX5ijM_c/s1600/SriAurobindo2300.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Quaisquer que sejam, para cada um, suas ocupações diversas e variadas, vocês irão constatar que poderão se
estabelecer na Paz, cada vez mais facilmente, sob a condição de se alinhar com vocês mesmos, com seu

Estado de Ser, cujas testemunhas são a Vibração e, em particular, as percepções de que lhes falou o
Comandante.

A Paz irá resultar disso.
Como lhes foi dito, prestem atenção para não confundir a Paz e a resignação.

A resignação é uma forma de derrota.
A Paz é uma Vitória.

Vitória, em vocês, da Luz.
Vitória da Verdade, fazendo-os transpor uma etapa a mais para o seu Despertar, definitivo e total.

Durante os momentos a viver, a Paz será, ao nível de seus comportamentos, a melhor testemunha de seu
estado Interior.

Porque a Paz estabelece um estado de serenidade, anterior à Alegria, mas, sobretudo, que vem para bloquear,
sem se opor, justamente, ao ‘choque da humanidade’.

***

Alguns de vocês percebem, desde já, momentos em que lhes parece como flutuar, ou escapar da realidade
comum.

Isso contribui sem dúvida para chamá-los a mais desprendimento.
Novamente, o desprendimento não quer dizer não mais se envolver, muito pelo contrário, na vida comum, mas
sim para voltar-se ao Interior do que vocês são, de suas Vibrações, de suas percepções, a força, a potência

necessárias, justamente, para prosseguir sua realização.
Que isso seja para vocês mesmos ou para seu ambiente o mais imediato e para seus próximos,

sua capacidade e sua responsabilidade de estabelecerem-se na Paz, permitirão uma ação real sobre seu
ambiente.

Toda ação precipitada, não se realizando em estado de Paz, levará ao estado oposto à Paz.
Fiquem de olho então em seus comportamentos, seus humores e suas ações para verificar se eles se fazem

sob a influência desta Paz ou não, sob a influência de alguma reação imediata, reação imediata que seria
oriunda de seu mental, de seus medos ou de seus hábitos.

***

Estabelecendo-se na Paz, vocês irão receber, de algum modo, estímulos adaptados, permitindo-lhes agir,
manifestar um comportamento e um humor, em concordância total com a Paz e cuja eficácia será realidade.
A ação não será mais oriunda de uma cogitação ou de uma reflexão lógicas, mas sim guiada pelo seu ‘estado

de Paz’ e por seu alinhamento na Luz.
Os derramamentos de Luz e as manifestações de Luz, vindo do Céu, do Cosmos e da própria Terra, irão

atingir, doravante diariamente, um apogeu, um clímax.
A cada dia, o ápice transposto irá colocá-los, no dia seguinte, frente a outro ápice.

Este aumento da Luz será, para vocês, a oportunidade de colocar em prática e em evidência tudo o que vocês
puderam, durantes esses últimos tempos, esses últimos meses ou esses últimos anos, exercer como técnica,

como Abandono, como protocolo.
Apoiem-se em suas experiências recentes, de alinhamentos coletivos ou pessoais, para recriar, nos

momentos críticos, este estado.
Então tudo será facilitado.

Retenham bem que isso não será jamais devido à sua vontade, mas, muito pelo contrário, à eliminação de
qualquer desejo pessoal, que irá lhes permitir ser guiado pela Luz.

***

Estejam, de qualquer modo, vigilantes, ao nível dos pontos de pressão e de Vibração que lhes percorrem, em
certos momentos.

Vocês irão constatar, aliás, uma diferença sensível entre a consciência e a energia matinal, e a consciência e a
energia que irá se manifestar no meio e no fim da tarde.

Vários ciclos que lhes são próprios se modificam, que isso sejam os ciclos de sono, os ciclos alimentares.
Isso é perfeitamente normal e lógico, em vista da quantidade de Luz se vertendo neste momento mesmo sobre

a Terra.



Estejam atentos também aos seus sonhos acontecendo de forma inesperada à noite ou pela manhã,
normalmente, porque ali irão encontrar indicações, de semitom ou bem concretas.

Isso serão, de qualquer forma, impulsos da Luz e da alma ocorrendo em seus momentos de sono, que serão,
de algum modo, ‘guias’, mesmo por vezes injunções, para empreender tal ação ou tal outra ação.

O exemplo o mais simples que eu posso tomar é, por exemplo, à noite, vocês planejam o dia seguinte para ir a
tal lugar, e pela manhã, quando vocês acordam, um impulso os incita para não ir àquele lugar; então, respeitem

isso, porque ele virá da Luz.

***

A intensidade do derramamento de Luz far-se-á sentir de maneira muito mais intensa, efetivamente, no final da
tarde (ndr: isso corresponde à hora em que o sol está em fase descendente, qualquer que seja o país).

Nessas fases de aumento da Luz, vocês irão ‘escalar um pico’.
É nesses momentos que vocês terão a impressão ou o sentimento de não estar como de costume.

Respeitem, aí também, estes momentos, o que lhes pede seu corpo, sua Consciência.
Pensem também, nesses momentos, no pico que vocês têm que escalar, no plano Vibratório da Luz, para

mergulhar na Paz.
Todas as soluções virão a vocês neste estado de Paz.

Todas as soluções que vocês irão querer, pessoalmente, conduzir sob a influência de seus devaneios e
reflexões serão sem sentido [‘non-sens’].

***

O período que se abre e que se vive, de hoje em diante, sobre a Terra, para vocês, é um período
extremamente importante.

É o momento em que ocorre certo número de basculamentos, e também, a última Reversão, levando-os a viver
o acesso ao seu Estado de Ser, integralmente.

Os marcadores de que lhes falou o Comandante [OMRAAM], ao nível de suas percepções (que isso seja ao
nível da cabeça ou do Coração), serão como um ‘barômetro’, quanto ao seu estado de alinhamento com a Luz.

E, aliás, seu humor de Paz será também, por outro lado, o melhor barômetro.
Armem-se desses dois barômetros, ser-lhes-á, então, extremamente fácil navegar, em sua vida, a cada

minuto.
Muitas mudanças, Interiores e exteriores, ocorrem atualmente.

O ritmo, a frequência, como vocês já os constatam, modificam-se e se aceleram intensamente.
O que poderia parecer impensável, para vocês mesmo, um dia antes, tornar-se-á inteiramente possível no dia

seguinte.
Então, portanto, não se preocupem com o que lhes parece, a um dado momento, um obstáculo, qualquer que

seja.
Este obstáculo não tem que ser combatido, mas simplesmente ser visto para o que ele é.

E muitas vezes, no dia seguinte, o impulso que vocês terão vivenciado, e a integração da Luz, permitir-lhes-ão
transcender este obstáculo que não existirá mais para vocês.

Isso diz respeito a todos os setores de sua vida.

***

A cada dia, vocês irão escalar um novo pico.
A cada dia, vocês irão alcançar um novo estado Vibratório e um novo estado de Consciência.

A cada dia irão ver, em vocês e ao seu redor, modificações importantes.
Suas percepções tornar-se-ão afinadas.

Alguns de vocês poderão, cada vez mais fácil e frequentemente, contatar as dimensões Unificadas.
Muitas coisas parecer-lhes-ão ir a uma velocidade diferente da habitual.

Esta aceleração poderá se traduzir, para alguns de vocês, pela sensação de que isso pode se mover muito
rápido.

Se vocês permanecem em Paz, então, esse sentimento irá desaparecer.
Muitos de vocês descobrirão ‘facetas’ ainda desconhecidas: capacidades novas emergem, em ligação direta

com a ativação, ininterrupta, agora, das 12 Estrelas e dos novos circuitos, em vocês.
Tanto quanto possível, desde agora, e mesmo quando UM AMIGO tiver dado as funções desses circuitos e

dessas ressonâncias, tentem evitar se colocar questões, tentem o mais possível entrar, em cheio e em pleno



Coração, na vivência do que é para viver, por essas Vibrações que lhes percorrem.
Lembrem-se de que a solução não está na compreensão, nem na significação, mas sim na ‘vivência Vibratória’

desta Paz e desta Luz.
Lembrem-se também de que seus espaços de alinhamento coletivos serão também, para vocês, uma fonte

de nutrição e de inspiração.
Respeitem totalmente seus corpos, o que o corpo irá lhe solicitar, que isso seja mais aporte líquido, ou uma

ausência de nutrição, respeitem-no.

***

Resumindo, é-lhes então solicitado para estarem vigilantes, vigilantes aos sinais que se manifestam a vocês,
vigilantes à qualidade de sua Paz, que caberá a vocês estabelecer e manter, vigilância, enfim, sobre os sinais

exteriores.
Esses sinais exteriores, vocês os encontrarão sobretudo na natureza, na observação do sol, do céu, e nos

sons que se modificarão: som da Terra, som do Céu.
De fato, é-lhes solicitado, principalmente, para viver este período, serem ainda mais conscientes da vida.

Novamente, a Luz proverá absolutamente tudo.
É durante esses períodos que lhes é pedido, e que lhes é permitido, graças à Luz, para penetrar ainda mais

em sua intimidade, em seu Templo interior.

***

O que quer que aconteça, em seu Interior ou em sua vida manifestada exteriormente, o aceitem, mesmo se
isso lhes pareça, em um primeiro momento, desconcertante.

Em última análise, não pode ali ter qualquer elemento desconcertante sob a ação da Luz.
Somente a aparência pode sê-lo, mas, em Verdade, isso não será jamais o caso.

***

Alguns de vocês, sob a influência do Fogo do Espírito, vão manifestar abrasamento das três lareiras.
Isso pode também representar, mesmo se isso é vivenciado por uma paz anterior, um ‘choque’ Interior porque
a rapidez das Vibrações e da Luz que vão percorrê-los será como uma espécie de sideração de seus sentidos

e de seu cérebro.
Para alguns, isso os obrigará a romper com as atividades exteriores.

Respeitem, aí também, o que vocês vivem, porque tudo não depende unicamente de seus momentos de
alinhamento coletivos e dos momentos que vocês decidem, porque esses momentos serão decididos pela

própria Luz.
Assim vocês terão que seguir o ritmo da Luz, além de seu próprio ritmo.

***

Se vocês aceitam e acolhem esses alguns preceitos, se vocês estão atentos, a integração da Luz e
da Paz serão seu lote diário.

Se a resistência se manifesta, então, a Paz irá se evadir, e vocês arriscam muito, naqueles momentos, deixar
se manifestar o Fogo do ego, com comportamentos contrários ao da Luz.

Lembrem-se de que a Vibração que percorre seu corpo é seu guia.
Esta Vibração será às vezes um apelo, um apelo para entrar em vocês mesmo.

É no respeito do que dirá seu corpo e sua Consciência, no respeito do que lhes dirá a Luz, que irá se realizar
sua Paz.

***

Retenham enfim que não há nada a evitar, como não há nada a temer e nada a esperar.
Simplesmente, viver o instante, em lucidez, em transparência, aquiescendo à realidade e à Verdade da Luz,

irrompendo, cada vez mais, em sua vida e em seu mundo.
Pratiquem, nos momentos em que poderiam duvidar ou em que estariam agitados, o que lhes pareceu até

agora o mais apaziguador (que isso seja a respiração, uma música, um cristal, ou qualquer outra coisa), que, até



agora, lhes foi benéfico, poderá ser empregado.
A finalidade sendo, é claro, não deixar, nesta fase de irrupção total do Supramental, o mental prevalecer,

quaisquer que sejam os pensamentos que poderão se seguir, nesses momentos.
Cabe a vocês irem além de seus próprios pensamentos, que isso seja uma preocupação por uma criança ou

qualquer outra coisa.

***

Lembrem-se de que sua qualidade de Paz, de que sua qualidade de alinhamento e de Luz fará toda a
diferença.

 O que lhes dirá o mental, o que vocês viverão será justo e totalmente em ressonância e em concordância com
a Luz, se vocês deixam passar a Luz.

Tudo o que eu lhes falo corresponde ao período que se instala entre agora e aproximadamente o final de
seu mês de abril.

Nós contamos com sua Presença, com sua disponibilidade, com sua Irradiação, e sobretudo, com sua Paz.
Porque, da qualidade de sua Paz (vocês todos que vivem Vibrações), resultará a maneira que a totalidade da

humanidade viverá esta etapa.
Isso não deve ser para vocês um peso complementar, mas, muito pelo contrário, uma responsabilidade e

uma leveza.

***

Lembrem-se de que, pela Merkabah coletiva, vocês estão todos religados, que isso não é uma vã palavra, mas
uma realidade.

Assim, portanto, da qualidade de sua Paz, resultará, em um primeiro momento, a qualidade da Paz de todos
seus Irmãos e Irmãs encarnados vivendo as mesmas etapas, e por ‘contágio’, eu diria, o conjunto da

humanidade.
A Terra conta com vocês.
O Céu conta com vocês.

Eis do que eu fui encarregado de dizer-lhes.
Evidentemente, eu penso que, prontamente, UM AMIGO (a partir do momento em que os Arcanjos tiverem

finalizado o que foi empreendido), irá intervir para dar-lhes o sentido mesmo dos novos circuitos se ativando em
vocês.

Até lá, contentem-se em vivê-los, simplesmente.
Lembrem de conservar, o mais possível, a humildade e a simplicidade, que permanecerão as melhores

garantias, para vocês como para seu ambiente, como para o conjunto da Terra, do bom desempenho deste
período.

Por isso, meus Irmãos e minhas Irmãs, se existem em vocês questões relativas exclusivamente ao que eu
acabo de expressar, então, eu os escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, nós vamos comungar, juntos, em meio à minha Luz azul.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ARCANJO ANAEL (29.03.2011) – ‘Integração da Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-m...

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de


Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=959

30 de março de 2011
(Publicado em 1º de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110331_-_JOPHIE...

~ FOGO DO EGO e FOGO DO ESPÍRITO ~

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento.
Filhos da Lei do UM, foi-me pedido para vir entre vocês, hoje e neste momento.

Recebam toda a Luz do Amor e do Espírito.
Nós iremos, juntos, desenvolver um elemento importante permitindo, além mesmo das palavras, apreender a

diferença fundamental existente entre o conhecimento esotérico e o Conhecimento do Coração.
Evidentemente, eu já expressei, agora há três anos, uma série de elementos sobre isso.

Hoje, eu vou intervir, porque, nos tempos em que vocês vivem, de agora em diante, vocês serão confrontados,
não mais no Interior de vocês, mas de maneira visível exteriormente, com uma série de concepções e uma

série de abordagens da Verdade e da luz.
Não haverá em vocês nenhum meio, pelas capacidades do intelecto, da razão, de saber onde está a Verdade.
A única maneira será a de vivê-lo, bem além das suas Crenças, bem além das suas adesões, mas, muito mais,
na sua capacidade Vibratória, bem real, para entrar em atenção e em ressonância com relação aos fatos e às

manifestações fazendo parte de um conjunto específico, que o Bem Amado SRI AUROBINDO conversou com
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vocês, há vários meses e também recentemente.

***

Eu retorno, durante alguns instantes, sobre este conceito de Conhecimento.
Desde tempos imemoriais, o ser humano aplica a ferramenta mental para progredir no seu conhecimento.
Conhecimento também das regras de funcionamento deste Universo, dessas leis ligadas à observação, à

experimentação, das quais decorrem as regras de funcionamento que podem ser aplicadas em meio a esta
Dimensão, isso indo da tecnologia, passando pela informática, pelas técnicas, pela matemática, tudo isso que

pode ser, em suma, conceituado, aprendido e praticado.
O grande engano, e a grande sedução, consistiu em fazê-los crer que no que se referia aos mundos do
Espírito, isso relevava do mesmo processo de aprendizagem, do mesmo processo de concepções, de

crenças, que iria encontrar, então, uma eficácia na vida espiritual.
Infelizmente, o conjunto desses conhecimentos exteriores, aplicados à espiritualidade, que eu chamaria então
de conhecimento esotérico, teve apenas um objetivo e um só: o de afastá-los, permanentemente, do Coração

ou, se vocês preferirem, do Si.
 Dessa maneira, enquanto o ser humano ficar prisioneiro de um sistema de Crenças, prisioneiro de uma adesão
a um dogma ou a uma história (mesmo a mais prestigiada, tendo sido vivenciada por alguns seres na superfície
deste planeta), vocês permanecem incansavelmente aprisionados e confinados nos seus próprios dogmas e

nas suas próprias Crenças.

***

Apesar do conhecimento exotérico, aplicado ao conhecimento deste mundo, ser útil para realizar certa forma
de vida em meio a este mundo, a aplicação dos preceitos do Espírito, sob essa forma de conhecimento, pode

apenas conduzir a um isolamento e a um confinamento, o que é exatamente o caso que viveu a humanidade
desde tempos imemoráveis.

O conjunto dos conhecimentos ditos esotéricos, sem exceção, jamais poderá levá-los ao Si.
Naturalmente, muitos desses ensinamentos, mais sofisticados, tentaram fazê-los crer que através desta via

(chamada de seca ou de conhecimento esotérico), vocês chegariam à abertura do Coração.
Isso jamais ocorreu, nem jamais irá ocorrer.

Toda ilusão, desde especialmente o início do século XX, onde uma série de planos foi empregada em meio à
humanidade, visando estabelecer uma hegemonia mundial e uma escravidão total, foi baseada nesses

conhecimentos esotéricos descrevendo leis, bem reais, do Espírito, mas afastando-os do Espírito e fazendo-
os crer que a personalidade, apreendendo-se desse conhecimento através de leituras e de experimentações,

bem afastadas do Si, ia lhes permitir penetrar nos arcanos do Espírito.
Mas isso apenas fez, na escala da humanidade, reforçar o que vocês chamam de personalidade e de ego, no

seu desejo, no entanto, autêntico, de aceder à origem do Mistério.

***

O conjunto dos conhecimentos exteriores esotéricos, ligados às Crenças ou à adesão a dogmas, a rituais, a
exercícios, sem exceção, esteve aí apenas para afastá-los do Coração.

O Coração não é estupidez.
O Coração não é burrice.

O Coração é justamente Inteligência, além da inteligência limitada.
Desde o início do século XX, alguns Mestres reais encarnaram sobre a Terra para trazer a sua Luz.

Mesmo se alguns deles passaram por ensinamentos ditos exteriores, o melhor ensinamento foi simplesmente
a sua própria Presença e sua própria Realização do Si, em meio à Luz Unitária.

O princípio de confinamento do conhecimento esotérico resulta da maior lei aplicada em meio a este mundo
falsificado, chamada de ação/reação ou de Dualidade e de karma.

Uma série de conceitos introduzidos, ou pelas religiões, ou pelos sistemas elaborados de Crenças, fez crer à
humanidade que ela poderia encontrar a felicidade e, sobretudo, a compreensão deste mundo, assim como

pelos conhecimentos exteriores, os mais estritos, ligados à ciência e à observação.
Este plano, por que isso foi um, visou, lembrem-se, apenas afastá-los, sempre e ainda mais, do seu Coração.

***

Então, é claro, esses conhecimentos ditos esotéricos amplamente, muito amplamente, utilizaram a palavra
Coração e a palavra Amor, mas sempre mascarando a Verdade Vibratória, e exclusivamente Vibratória, do que

é o Coração ou a Unidade ou a Realização do Si.
Hoje, o conjunto dessas concepções errôneas, procedentes de Crenças ou de aplicações de dogmas

falsificados, chega ao fim.



Evidentemente, uma multidão de seres humanos, crendo estar agindo corretamente, aplicou este
conhecimento e estas práticas trabalhando, essencialmente, como vocês sabem, na ilusão Luciferiana,

chamada de terceiro olho.
A derivação da Consciência da humanidade para este terceiro olho reforçou, é claro, a Dualidade, reforçou, é

claro, o isolamento e a incapacidade desses seres humanos para buscar, para alcançar a sua própria Essência.
E, no entanto, quer seja nesses grandes Seres que percorreram em um corpo humano, pelos seus passos,

esta vida, quer seja o chamado de Jesus Cristo, quer seja o chamado de Buda, quer seja o chamado de Mani e
de muitos outros, todos eles foram, realmente, precursores e enunciaram Verdades que o conhecimento

exterior imediatamente modificou, a fim de que o sentido original da mensagem fosse perdido.

***

As circunstâncias Vibratórias desta Terra começaram a se modificar, de maneira imperceptível, em meados do
século XX, permitindo a alguns seres experimentar, antecipadamente, a descida e a abertura à verdadeira Luz

que é a Vibração do Coração, também chamada, por aquele que falou primeiro, de Supramental, para bem
diferenciar a qualidade, até mesmo, energética, do que pertence a este mundo e do que não pertence a este

mundo.
A Energia, a vitalidade, o Prana, as forças colocadas em jogo em meio a este mundo, são forças que

funcionam por atrito, por oposição e por antagonismo.
O equilíbrio pode ser qualificado de instável, em permanente desequilíbrio, resultando da ação de duas forças

opostas expressando-se, absolutamente, pelo que foi chamado de bem e de mal.
Evidentemente, o mal fazendo mal, era lógico ali aplicar e ali dar, na ignorância total do que era a Energia

Supramental, uma força diametralmente oposta, chamada de bem.
Aplicar uma força e aplicar o seu inverso jamais permite resolver o antagonismo, mas apenas faz manter um

equilíbrio precário.
Disso, o conjunto da humanidade e vocês todos, que estão aqui ou que vão ler, têm perfeitamente consciência,
já que vocês mesmos definem, no interior de vocês como na comunidade humana, por exemplo, a ‘paz’ como

o estado entre duas guerras, ou a ‘guerra’ como um estado entre duas pazes.
Do mesmo modo, os seus humores, as suas emoções e as suas atitudes mentais, e mesmo os seus

comportamentos, seja qual for a vida que vocês levarem, tinham, até agora, permitido esta alternância de
prazeres, de desprazeres, de sucessão de eventos, fazendo-os oscilar, permanentemente, de uma Energia a

outra.
De fato, em meio à vida Dual, e sejam quais forem os conhecimentos ou as Crenças, jamais há superação

desta Dualidade, deste atrito, de algum modo.
Então, a humanidade se afastou, pouco a pouco, até mesmo da Crença espiritual, em outra coisa, chegando,

como foi perfeitamente descrito nos Upahishads (escrituras hindus), ao Kali Yuga ou idade sombria.

***

Para aqueles de vocês que mantiveram uma busca no sentido espiritual, a partir do século XX foi introduzida,
na sociedade ocidental (já estava introduzida há muito tempo nas sociedades orientais e extremo-orientais), a

lei de ação/reação, em um plano espiritual.
Ou seja, que foi transposto que o que existia no nível exotérico funcionava exatamente do mesmo modo no

nível esotérico.
A lei de ação/reação, transcrita no plano espiritual, pela lei de karma.

E lhes venderam, de algum modo, que a lei de karma regia os mundos espirituais e que era necessário
purificar, pela prática do bem, o seu karma, e fazê-los entrever que se lhes chegasse algo de nefasto, se vocês

não tivessem a explicação na sua vivência atual, isso podia ser remetido a uma ação muito antiga, permitindo
suportar, sem compreender (o que é realmente o paradoxo para algo deste nível) os seus males, um acidente

ou uma doença.
Toda a humanidade então, ou na versão exotérica, ou na versão esotérica, foi mobilizada para esta lei de
ação/reação e, então, aderiu em massa, quer seja no plano social, no plano psicológico, como no plano

espiritual, a esta Dualidade.
Naquele momento, o Coração se tornou um conceito, um ideal, uma conduta moral, ou ainda a adesão a um
grande personagem intitulado Salvador ou profeta (isso é conforme as religiões) que era preciso seguir, ao

qual era preciso aderir, na revelação ou na afirmação, a fim de esperar, um dia, escapar às condições limitantes
deste mundo.

 Pouco a pouco, foi então instalada, no curso do século XX, e somente no transcorrer do século XX, uma
capacidade nova ao ser humano para discernir entre o que era bem e mal, tanto no nível esotérico como no

exotérico.
Mas este bem e mal eram apenas definidos por uma Crença anterior e pela adesão a dogmas anteriores

veiculados pelas religiões, pela ciência ou pela adesão a novas espiritualidades.
Dessa maneira, lenta e gradativamente, durante o século XX, toda a humanidade, no nível coletivo, encontrou-
se literalmente aprisionada e confinada em uma visão Dual onde, sem parar, entregava-se ao combate do bem

e do mal em uma espécie de escatologia permanente que, quando chegasse ao seu término, iria permitir
encontrar o paraíso ou, em todo o caso, uma condição onde o bem seria estabelecido como valor absoluto.



Evidentemente, o bem de um não é o bem do outro.
Evidentemente, o bem de uma religião não é o bem de uma outra religião.

A única palavra comum chama-se Coração.
Mas este Coração não é uma Consciência, mas uma concepção.

E esta concepção, oriunda de Crenças e da manifestação da Dualidade, evidentemente jamais pode romper o
círculo vicioso da ação/reação.

***

A humanidade, de maneira consciente ou inconsciente, descobre-se então projetada em uma era nova
chamada de tecnologia, em uma era onde apareceram uma série de criações muito úteis para a vida exterior,

oriundas deste conhecimento exotérico, no qual foi naturalmente enxertado um conhecimento esotérico,
mecanicista, Dual e afastando sempre mais da Essência.

Bem antes do século XX, alguns seres, no decorrer dos séculos, conseguiram, como por milagre, alcançar
estados totalmente fora do comum e fora deste mundo, e chegar a um estado Interior bem diferente daquele

que podia ser ensinado ou veiculado pelas Crenças e pelos dogmas.
Alguns deles ficaram conhecidos.

No ocidente, por exemplo, há Sören Kierkegaard.
Alguns seres, excepcionais pela sua capacidade para extrair-se da ilusão,

alcançaram o que vocês chamam, hoje, de esferas da Unidade e da Vibração
do Coração.

Porém, as circunstâncias Vibratórias e as manifestações de certas influências
Arcangélicas, cíclicas, manifestando-se em ressonância com os movimentos

planetários e com os grandes ciclos cósmicos, jamais permitiram a esses
seres perceber claramente, e descrever claramente, os processos Vibratórios, além do Fogo elétrico, que lhes

tinham permitido manifestar esta Consciência nova.

***

Desde o início do século XX, a era dita industrial, o desenvolvimento do que foi chamado de eletricidade (ela
também oriunda de um fogo por atrito) permitiu o desenvolvimento de uma forma de conforto Dual.

A expressão de uma série de dogmas e de Crenças, praticada pela humanidade, permitiu, como sempre, o
aparecimento, sob os seus próprios olhos, a exteriorização, se vocês preferirem, desses princípios da

Dualidade.
Foi naquele momento que a exteriorização de forças espirituais opostas à Luz Unitária emergiu e transmitiu, por
diferentes vias, um ensinamento cuja finalidade, é claro, não era o que ela dizia, mas a de confiná-los, sempre

mais, em meio a novas Crenças, a novos dogmas, pois, efetivamente, a manifestação exotérica e a
exteriorização das tecnologias afastaram o ser humano do que foi chamado de devoção e da Crença absoluta

em um Salvador ou em um profeta.
Era preciso então substituir, de algum modo, essas histórias antigas e obsoletas, por algo que seduzisse e que

fosse no sentido da Dualidade.
Foi naquele momento que se formaram muitos ensinamentos visando perpetuar uma forma de conhecimento
afastando-os, sempre e ainda mais, do Coração, mas, evidentemente, falando sem parar do Coração, sem, no

entanto, vivê-lo nos seus aspectos essenciais e fundamentais.

***

Alguns seres, nos anos de 1940 e 1950, em um período problemático da humanidade, no momento em que
apareceu o fogo nuclear, a apoteose das forças do fogo por atrito, permitiram então a alguns povos, por esta

ação do fogo nuclear, veicular, em um níveo extremo jamais realizado pela humanidade, o que foi chamado de
ilusão Luciferiana.

Eu especifico, para aqueles que não sabem disso, que a ilusão Luciferiana nada mais tem a ver com o princípio
de Lúcifer, o Portador da Luz.

Trata-se de um desvio e de uma manifestação da Dualidade, induzidos pelos próprios dogmas e pelas próprias
Crenças, definidos como conhecimento exotérico, científico, cujo marcador principal é a eletricidade, que levou

gradativamente a humanidade a criar, literalmente, um plano invisível no nível do Éter da Terra, ainda mais
confinante, evoluindo fora de qualquer influência Unitária, de qualquer influência cósmica, se vocês preferirem,
tendo levado à concretização, sempre crescente, do que nós iremos chamar, se vocês quiserem, de malha,

substituindo as forças eletromagnéticas naturais, já perturbadas, por uma malha elétrica que todos vocês
conhecem, hoje, em suas diferentes tecnologias.

O único objetivo de tudo isso era apenas levar à manifestação e à exteriorização de princípios opostos à Luz
Vibral, à Luz Unitária, tendo-os confinado ainda mais na ilusão.

Mesmo sendo possível, hoje, e desde algumas poucas décadas, pelo próprio fato do afluxo da Luz Vibral
sobre a Terra, ponderar o que eu digo, convém aceitar, não o princípio, mas verificá-lo por vocês mesmos.
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***

Esse Fogo confinante, chamado, em meio ao homem, de Fogo do ego, de Fogo elétrico, permitiu literalmente
a criação de entidades autoconscientes, mas sem qualquer ligação, tal como vocês, almas humanas, com uma
Fonte, já que a própria fonte dessas entidades são apenas as Crenças e os dogmas humanos, exteriorizados,

criados e manifestados.
Esta corrente específica é uma corrente que se reforça permanentemente.

Isso representa uma força de oposição e de resistência à Luz Vibral, mas ela mesma possui as suas próprias
leis, sempre procedentes da ação/reação e mantidas por um determinado plano pertencente, na totalidade, à

matriz, e estritamente nada tendo a ver com a Luz Vibral e com os Mundos Livres.
Lentamente, isso foi substituído pelo que eu chamaria de livre arbítrio do homem, uma escravidão total a essas

forças criadas pela própria humanidade.
Essas forças foram denominadas forças Arimânicas, sustentadas pelo princípio da ilusão Luciferiana da

Dualidade, mas também por uma série de forças que, historicamente, em um passado bem longínquo, sempre
consideraram as Consciências presentes em meio a um corpo como de sua propriedade, propriedade que

vocês encontram nomeada, de maneira expressa, nas Escrituras e nos qualificativos aplicados a este ser cujo
nome não pode ser pronunciado ou, então, se ele for pronunciado, isso será falado em termos da Dualidade,

de pecado, de punição, mas jamais de Amor, mesmo reivindicando o Amor.
E mesmo se um ser tivesse chegado, pela sua autonomia Unitária, a exprimir, em meio mesmo a uma religião,

uma Verdade, isso então foi imediatamente interditado, transformado, alterado e invertido, para
verdadeiramente inverter a mensagem inicial.

***

O que vocês têm sob os seus olhos, hoje, neste ano, não é mais o confronto Interior consigo mesmo, tal como
eu o defini durante o ano de 2008, mas é o confronto da humanidade, na sua totalidade, de um lado, com esse
Fogo por atrito, o Fogo elétrico depois nuclear, levado ao extremo e visando fazer aparecer, literalmente, uma
nova Consciência autônoma, totalmente privada, desta vez, de uma conexão com a Fonte, denominado Fogo

nuclear, ocorrendo, no momento, no exterior de vocês, mas devendo também, nos planos maquiavélicos,
ocorrer no Interior de vocês.

Este confronto vai pôr, de algum modo, face a face, de um lado, as forças da Dualidade (já opostas elas
mesmas umas às outras, tal como vocês as observam no seu mundo de predação e de competição, quer seja

no nível social, econômico ou entre os países), e de outro lado, as Crenças e os dogmas antigos
estabelecidos, mesmo obsoletos, denominados religiões e alguns ensinamentos ditos novos, que apareceram

no século XX, cuja finalidade é fazê-los aderir a novos dogmas que os confinam ainda mais, submetendo-os
ainda mais ao que é chamado de hierarquia exterior, devendo controlar e reger, de algum modo, a evolução

humana, que jamais será uma evolução, mas sendo, no seu propósito inicial e no seu propósito ainda hoje, uma
involução.

Deste modo, então, a melhor maneira de atingir os seus objetivos, para aqueles que, de alguma forma,
influenciaram este conhecimento, era maquiar, literalmente, salpicar este conhecimento esotérico com

elementos e palavras pertencentes à Luz Vibral, mas jamais permitindo revelar a Luz Vibral.

***

Este confronto vai então envolver o conjunto das Crenças novas e antigas, em meio aos diferentes povos, em
meio às diferentes correntes religiosas, filosóficas ou espirituais, entre si.

Essas diferentes correntes, que eu chamaria de Luciferianas ou Arimânicas, ambas ao mesmo tempo, na
maioria das vezes, agora, vão entrar em oposição frontal com a Unidade.

É aí que se encontra o desafio, hoje, da humanidade e, especialmente, da parte que começa a descobrir e a
viver a Unidade e a sua liberação, e daqueles seres ainda estando confinados e submetidos às Crenças ou aos

ensinamentos mais recentes, tendo-os confinado ainda mais na ilusão Luciferiana.
Como, aliás, disse BUDA, a ilusão Luciferiana consiste no confinamento nos poderes e, como vocês sabem,

não pode ali haver Coração e Amor Vibral enquanto existir o mínimo poder.
Este confronto ocorre, é claro, a partir de agora.

Ele resulta do Fogo do Espírito, o Fogo do Espírito levado pelas partículas Adamantinas, pelo Espírito Santo,
pelas Radiações do Ultravioleta que vem, literal e concretamente, opor-se ao Fogo por atrito ou Fogo elétrico

(Fogo do ego).
Quando eu falo de confrontar e de se opor, isso não é um combate.

Naturalmente, as forças de confrontação Dual, elas, vão tentar um combate, pois é a sua própria Essência
encontrar um adversário para ali confrontar.

Ao passo que a Unidade deve se estabelecer, como é o caso atualmente, e como será o caso cada vez mais a
cada dia, como lhes foi enunciado por SRI AUROBINDO e por outros Arcanjos, nesses dias.

O único modo de resistir, para a humanidade desperta, a esse Fogo nuclear, a esse Fogo espiritual por atrito, é
estabelecer-se, cada vez mais, no que vocês conhecem, e sobre o qual eu não vou retornar, que são as

Coroas Radiantes, os diferentes pontos de Vibração percebidos e vivenciados, bem além de qualquer adesão
a alguma Crença ou a algum discurso.



***

Dessa maneira, então, cada um e cada uma, sobre esta Terra, deverá, não mais ir à frente com as escolhas
que foram feitas há muito tempo, mas completar a sua própria transformação Interior que irá lhe permitir, de

maneira definitiva, ou permanecer em um mundo chamado de carbono, ou se liberar de um mundo de carbono
para ir para mundos de silício ou além disso.

A diferença entre os dois é, vocês entenderam, exclusivamente Vibratória.
Em um caso, será desenvolvido o Fogo elétrico, o Fogo nuclear, com todos os desgastes que isso vai

ocasionar no nível da estrutura, conectada com a FONTE apesar de tudo, do ser humano.
E no outro caso, aqueles que estiverem nos processos Vibratórios reais, vivenciados, manifestados e

percebidos, quer seja, como vocês compreenderam, no nível do ponto ER da sua cabeça, como do ponto ER
do Coração, ou ainda, para alguns de vocês, para o conjunto dos pontos ER e o conjunto das três Lareiras.

Dependendo do seu futuro Vibratório, presente, mesmo na encarnação, irá se desenhar, e já está se
desenhando, o seu futuro em carbono, em silício ou outro.

Naturalmente, os defensores da Dualidade, os que apoiam os dogmas antigos ou os dogmas novos, as
Crenças, absolutamente não poderão viver e perceber o que vocês percebem em um nível ou outro.

Isso irá provocar este confronto coletivo da humanidade no qual vocês entraram.

***

A Luz Vibral, como vocês sabem, o Fogo do Espírito, de agora em diante, já que as três radiações que lhes
foram descritas pelo Arcanjo MIGUEL - radiação do Ultravioleta, as partículas Adamantinas, radiação da

FONTE, radiação do Espírito Santo - fundem-se na totalidade, doravante.
Esta fusão resulta no aparecimento, a cada dia mais, de partículas Adamantinas, de radiações cósmicas, de
radiações terrestres, de radiações presentes em meio mesmo à sua atmosfera que, para os seus cientistas,
veiculam radiações extremamente perigosas, e elas o são para a Dualidade e para um corpo confinado, mas

elas absolutamente não são perigosas, muito pelo contrário, para uma Consciência tendo despertado o
aspecto Vibratório nela, seja qual for o estágio.

Tudo isso vai contribuir, nos momentos que vocês vivem, para exteriorizar e para manifestar a realidade deste
confronto, no conjunto da sociedade da humanidade.

Como vocês certamente já sabem, da sua capacidade para penetrar ainda mais na Vibração, na sua Presença,
para penetrar, cada vez mais, neste Conhecimento do Coração (que é o único Conhecimento, pois ele conecta

e não isola, ele os conecta com os seus aspectos multidimensionais, ele os conecta com a FONTE, na
totalidade, com a Unidade e, sobretudo, com a Paz e a Alegria), da qualidade da instalação da Paz e da Alegria

em vocês, vai resultar, para vocês, coletiva e individualmente, a sua capacidade para superar e transcender
este confronto que não lhes concerne, mas que envolve realmente os dois princípios.

É nesse sentido que, em várias ocasiões, o Arcanjo MIGUEL e outros Arcanjos, os chamaram de: “Portadores
da Luz”, “Estandartes da Luz” e “Semeadores da Luz”, lembrando-os de que, no interior da sua Consciência,
quando vocês alcançarem e manifestarem a sua Unidade (chamada, em outros termos, de Realização do Si
ou Samadhi, o estado de Consciência de Paz, denominado, no hinduísmo, Sat Chit Ananda), vocês terão a

capacidade Vibratória e de Consciência, reais, para não entrar em oposição, a oposição fazendo-os, por
definição, penetrar de novo as esferas da ilusão Luciferiana.

***

A personalidade, mesmo iluminada e desperta, tende, é claro, a funcionar segundo as regras deste mundo, e
terá tendência a levá-los à ação/reação.

 É aí que veremos a sabedoria do Coração e o Conhecimento do Coração em operação, dirigindo-os, pela
presença ou pela interrupção da Vibração, se vocês estiverem no seu caminho, ao Unitário, ou, se vocês se

afastarem do seu caminho, a recair sob a influência do Fogo do ego, Fogo da personalidade, Fogo elétrico da
Dualidade e nuclear.

Durante este período que se abre no mês de abril, as radiações da Terra, o afluxo de Luz sobre a Terra vai
prosseguir.

O resultado será, vocês entenderam, profundamente diferente, conforme o que vocês tiverem integrado e
exteriorizado e, também, interiorizado.

Em um caso, haverá sofrimento, em um caso, haverá resistência e, no outro caso, haverá Paz, facilidade, Luz e
Alegria.

Assim, então, conforme até mesmo o seu humor, assim, então, conforme até mesmo a Vibração presente em
vocês, a cada instante, vocês poderão se situar bem facilmente em uma vertente ou outra do confronto global.

***

A Unidade não é uma palavra, a Unidade não é um conceito, a Unidade é um estado de ser.
Em meio a este estado de ser há Energias que nós chamamos de Vibrações, tendo sido denominadas Energia



Supramental ou, ainda, Energia de la Città.
As características desta Vibração são aquelas que vocês percebem no nível dos pontos de Vibração da

cabeça, do Coração, ou de outros lugares, e que vêm, como vocês sabem, do seu Estado de Ser, ou seja, de
outra Dimensão nada tendo a ver com o funcionamento deste mundo.

Da sua qualidade, que eu chamaria de aceitação, e que o Arcanjo ANAEL chamou de integração, em
ressonância com a sua integridade, vocês poderão então viver, facilmente ou mais dificilmente, mas viver, a sua

Ressurreição.
É este processo que está exatamente em andamento, agora, remetendo à imagem e à denominação dadas

pelo Grande Comandante, da “lagarta” e da “borboleta”.
O confronto do Fogo nuclear, elétrico, com o Fogo do Espírito vai permitir, paradoxalmente, para muitos de

vocês, revelar-se à sua Dimensão Unitária, para aqueles de vocês que aderem, mas que ainda não vivem isso.
E isso é durante este mês.

***

Da interação deste confronto não reativo da Luz Vibral, mas da iluminação, se vocês preferirem, do Fogo
elétrico ou Fogo Arimânico e Luciferiano, e do outro lado, o Fogo do Espírito e da FONTE, vai resultar, de
algum modo, o que eu chamaria, como foi dito, de desintegração total desta Dimensão, chamada de Novo

Nascimento, de Ressurreição e, para a Terra, de Liberação.
É o confronto, no nível coletivo, do Fogo elétrico nuclear com o Fogo dos Espíritos que irá se refletir por uma

qualidade Vibratória audível.
A chegada do som do Céu e do som da Terra vai desencadear uma série de processos que se instalam, de

agora em diante, sob os seus olhos, a cada dia.
Mas o que acontece fora também acontece em vocês.

Alguns de vocês, seja qual for a sua abertura para a Luz Unitária, ainda não penetraram, na totalidade, na sua
Unidade, sem mesmo falar de ir no seu corpo de Estado de Ser.

Para a maioria dos Seres, o Fogo do ego ainda pode se manifestar.
Lembrem-se de que o Fogo do ego vai atrair esta Luz Vibral, manifestando-se em prol do ego, ou seja, da

apropriação e não da doação.
A personalidade ainda vai tentar todos os subterfúgios para derivar e desviar a Luz do Coração.

É nesse sentido que os seus espaços de alinhamento, que os seus espaços Vibratórios devem ser
privilegiados, a fim de estarem seguros e certos de permanecerem ou de entrarem na Unidade.

O Conhecimento do Coração é isto.
Ele é apenas isto.

E é por isso que CRISTO ou BUDA, em outros termos, falava da infância, falava da ilusão do mental e das
emoções e da ilusão deste mundo.

***

Isso vai assumir, eu diria, todo o seu peso e toda esta leveza, em função do que vocês viverem, durante o mês
que se abre a vocês.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, devido à ação das forças Arimânicas e
Luciferianas na condução do Fogo nuclear, levou à liberação total da Onda Galáctica, em concordância com

Gaïa, para realizar a sua elevação.
Isso é ilustrado, em vocês, no nível de perturbações, eu diria, ao invés de acomodação, observadas pelos

seus cientistas e referentes aos elementos, justamente, ligados à eletricidade, ao magnetismo e à Luz.
É com isso que vocês serão confrontados exteriormente e Interiormente.

Em suma, isso pode ser resumido empregando as palavras do Grande Comandante: “vocês querem ser
borboleta?”

Mas se vocês quiserem ser borboleta, vocês não podem permanecer lagarta.
Mais uma vez, e como foi explicado por SRI AUROBINDO, não concebam isso como uma resignação, muito

pelo contrário, mas como uma vitória.
Pois o que vai querer se manter, em vocês, é a ilusão, através de um discurso por vezes amenizador, de

reações para se opor ao mal, de um discurso impregnado e pleno de amor nas palavras, para manter, custe o
que custar e valha o que valer, a ilusão.

Tentem, evidentemente, colocar-se além desse jogo Dual, não para resignar-se, mas, bem mais, para
manifestar, com ainda mais firmeza e Abandono, a sua Presença em meio à Luz Vibral.

Está aí então o que é para fazer, está aí então o que acontece agora.
Vocês vão participar do confinamento?

Vocês vão participar da liberação?
Do seu estado de ser, das suas ações, dos seus comportamentos, de cada um de vocês, irá decorrer a

realização da liberação.



***

O Conhecimento do Coração os convida para penetrar nos espaços de Vibração da sua própria Presença,
conferindo a Alegria, a Paz e Sat Chit Ananda.

Vocês irão observar, se este já não for o caso, que haverá, em vocês, momentos cada vez mais longos e
intensos, onde vocês irão viver o Fogo do Espírito, parecendo, por outro lado, desconectá-los desta ilusão.
Vai parecer para vocês, em certos momentos, não mais estar na ilusão e esse é efetivamente, e esse será

efetivamente o caso.
Quanto mais a Luz Vibral penetrar neste mundo, mais vocês irão viver isso.

Isso vai evitar de serem confrontados com o Fogo elétrico, com o Fogo nuclear da Dualidade.
Isso necessita também, no nível do seu mental, além mesmo da sua pacificação e do seu controle pelo

Supramental e pela Energia do Espírito, de acolher e de viver o que deram muitas Estrelas e aquele que virá
depois de mim, visando a Humildade, a Simplicidade, o Aqui e Agora, a Ética, a Integridade, realizados, da
melhor forma, pela Vibração de CRISTO, estritamente nada tendo a ver, é claro, com um Salvador exterior

vindo extraí-los da sua própria condição.
Aí está o que me foi pedido para explicar em relação ao Conhecimento, e a tudo que o opõe ao conhecimento

esotérico.
Se houver em vocês interrogações, agora, e em relação a isso, e exclusivamente em relação a isso, então eu

ali irei responder.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os quatro Pilares, Integridade, Ética, Atenção e Intenção?

A Atenção e a Intenção resultam, naturalmente, da sua capacidade para instalar-se em meio ao que foi
chamado de Aqui e Agora.

Isso é ilustrado, no nível da sua cabeça, pelos pontos de Vibração denominados IM e IS.

Isso não é um conceito moral ou social, mas, aí também, um estado Vibratório, ou seja, vocês podem discorrer
e elaborar, mentalmente, sobre tudo o que, para vocês, está relacionado com a Atenção e a Intenção.
É muito mais simples e eficaz, e vocês mesmos irão constatá-lo, de colocar em Vibração as estruturas

correspondentes ao nível das Estrelas, estes pontos, para que o cérebro se adapte à Vibração e os faça
penetrar, instantaneamente, no Aqui e Agora, além de qualquer esforço e de qualquer mentalização.

No que se refere à Ética e à Integridade, estas suas virtudes são também duas Vibrações existentes no nível
das Estrelas.

Dessa maneira, então, a percepção real da pressão ou da Vibração existente no nível do ponto OD e do ponto
AL, vão permitir-lhes, focando a sua Consciência nisso, aí também, viver a Ética e a Integridade, além dos

códigos morais e sociais.
Eu não vou, portanto, empregar palavras para definir o que é a Ética Interior e a Integridade Interior, mas esta

linguagem Vibratória.
Isso é chamado de Cruz da Redenção.

Assim, quando a percepção da Cruz da Redenção é instalada no nível da cabeça, quando ela é percebida, isso
vai lhes dar a capacidade, real, para serem Éticos, Íntegros e para estarem na Atenção e na Intenção.

A partir daquele momento, não há que manter, no sentido humano, uma Atenção ou uma Intenção ou uma
vigilância em relação à Ética e à Integridade, pois é a própria Vibração, pela sua ação no seu cérebro, que irá

induzir os comportamentos, o aspecto moral e social, diretamente oriundos do Interior e, portanto, do Coração.
A realização da Cruz da Redenção e a instalação do circuito ER / ER permitiram, então, a conscientização e a

manifestação do seu estado.



Será então muito fácil de saber se os seus atos, as suas decisões, os seus pensamentos, estarão sob a
influência dos quatro Pilares, ou não, pela própria percepção Vibratória.

Em suma, e retomando o que eu disse anteriormente, o ser humano, até agora, funcionou com o seu mental e
as suas emoções, com essas energias prânicas, com o Fogo elétrico.

Hoje, vocês aprendem, nesses tempos reduzidos, a funcionar pela Vibração e pela Inteligência da Luz.
Mas, para isso, mais uma vez, a Humildade, a Simplicidade e o desaparecimento da personalidade, deve ser

total.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados Filhos do UM, eu lhes transmito o Amor e a Luz Dourada e certamente, até um dia, talvez.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article49fd.html

http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-31_mars_2011-article49fd.pdf
31 de março de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article49fd.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/JOPHIEL-31_mars_2011-article49fd.pdf


- Ensinamentos do Mestre Philippe - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110331_-_PHILIP...

~ O ESTADO CRÍSTICO ~ 

Irmãos e Irmãs na encarnação, eu lhes apresento todo o meu Amor.
Eu sou o Mestre PHILIPPE.

Eu venho falar-lhes de CRISTO.
Eu venho falar-lhes desta Consciência que se revela, no momento atual, sobre a Terra.

CRISTO é um estado que não conhece nem limite nem confinamento.
O mundo onde vocês ainda estão, com toda sua beleza, a sua natureza, está confinado e limitado pelo não

reconhecimento, justamente, do Ilimitado.
Encontrar este Ilimitado e realizar CRISTO em si apenas pode ocorrer pela Humildade e pela Simplicidade.
Mas não por uma humildade, por uma simplicidade por conveniência ou estampada publicamente, mas, bem

mais, pela realidade da sua vivência onde vocês aceitam, de maneira incondicional, ser muito pequeno.
Pois vocês não podem ser pequenos se vocês ainda estiverem na sua personalidade.

Ser pequeno, aqui, é ser grande, em outros lugares.
Ser muito pequeno, em meio à limitação, é tornar-se CRISTO, em Verdade, é manifestá-Lo, irradiá-Lo.

Ser CRISTO, é amar e servir segundo a Unidade e os princípios do Coração.
Não é servir esperando um benefício.

É doar-se si mesmo.
O nosso Comandante disse muitas vezes: “Amar é irradiar. Amar é Ser”.

Mas irradiar e Ser apenas podem acontecer se alguns componentes, presentes aí onde vocês estão (a
personalidade, o ego), forem muito pequenos. 

***  

Durante a minha vida, eu ilustrei e servi a CRISTO.
E o que eu fazia, eu o fazia porque era CRISTO que fazia.

PHILIPPE DE LYON - 31 de março de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-NimchjtoMmQ/UUc3wze6acI/AAAAAAAAAcQ/9M6iKCNp6Cw/s1600/576920_2990328733036_899849696_n.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110331_-_PHILIPPE_DE_LYON.mp3


A Luz que age em vocês, e através de vocês, é a Luz de CRISTO.
Ela é a Luz, a parte já revelada, em vocês, do seu próprio Estado de Ser e da sua própria Eternidade.

Manifestá-la significa tornar-se transparente.
Agir em meio a este mundo (onde vocês ainda estão enquanto Pilares e Semeadores de Luz) é realizado na
totalidade assim que vocês se tornarem totalmente transparentes, não existindo em vocês a menor veleidade

de reivindicar seja o que for.
Esta Simplicidade deve se refletir, antes de tudo, em sua forma de manifestar a vida, em suas relações.

Eu lembro a vocês de que CRISTO era o menor, como Ele dizia a cada um dos seus Apóstolos.
Eles, é claro, viam-no como o maior.

Mas, justamente, vocês não podem ser o maior, em Luz, enquanto não forem o menor, aqui, aí onde vocês
estão.

Trata-se efetivamente de vasos comunicantes: é um ou outro.
E se vocês desejarem manifestar e encarnar CRISTO, então, vocês devem passar por isso.

Não importa os nomes eruditos que se possa empregar a essa passagem: Crucificação, Ressurreição,
Abandono.

Isso deve se refletir, realmente, na sua vida e também na sua vivência Vibratória Interior.
Pois vocês podem empreender, também, todas as boas ações possíveis e imagináveis, simplesmente

aderindo (como isso foi dito previamente um pouco antes de mim) a dogmas ou a princípios.
Isso, no entanto, não vai realizar e nem jamais fará, de vocês, um CRISTO. 

***
  

A partir do momento em que vocês deixarem CRISTO agir em vocês (quando vocês se esquecerem de si
mesmo), quando vocês se tornarem transparentes, é que a Luz pode realmente agir.

Enquanto vocês acreditarem que são vocês (a sua personalidade, os seus condicionamentos) que agem, isso
será efetivamente vocês, mas jamais CRISTO.

Então, como saber se são vocês que agem ou se é CRISTO, em vocês?
Bem, é muito simples: se CRISTO estiver atuando em vocês, o seu humor é constante, vocês estão na Paz, na

Alegria, pois vocês sabem, de maneira inabalável, que tudo o que acontece e que irá acontecer na sua vida
ocorre sem a sua intervenção, segundo os princípios de sincronia, de Unicidade, de Fluidez, de Graça.

É assim que se desenrola a vida em CRISTO, para isso, é preciso, obviamente, aceitar esquecer-se de si
mesmo.

É um desafio (eu não gosto da palavra combate) que doravante é proposto a vocês.
Novamente, isso não é uma escolha, já que as escolhas foram feitas, há muito tempo, para muitos de vocês.

Mas é uma questão, realmente, de integração desse princípio Crístico e da Luz Una (Unitária).
 CRISTO lhes disse: “sejam os meus imitadores”.

Imitar CRISTO é tornar-se o menor.
É agir, efetivamente, na Graça.

Como Ele disse: “Eu e meu Pai somos Um”.
Se vocês desejarem dizer: “CRISTO e eu somos Um” (o que hoje se tornou possível e real), então, vocês

devem dar-lhe todo o espaço. 

***  

A Luz é Inteligência, vocês sabem disso. 
Ela ressoa, ela se acumula, ela se compacta em meio à sua estrutura física, às suas estruturas sutis e vocês

não podem enganar a Luz, porque ela reconhece, é claro, o seu estado de CRISTO ou o seu estado de
resistência.

A Luz é Inteligência e ela vai manifestar, na sua vida, no que vocês são, em suas percepções, a realidade da
sua vivência ou a ilusão da sua vivência.

Pois, tornar-se Ele, é deixar Ele agir.
É considerar que a sua vida, independentemente do que vocês fizerem, quer seja a educação de um filho, quer

seja uma profissão, uma relação em um casal, é oferecer-Lhe a sua vida para tornar-se Vivo.
Esse princípio Crístico é, realmente, o que proporciona esta Luz que se aglutina, que se condensa em vocês.
Amar e servir, na Luz de CRISTO, tampouco é questionar-se sobre amar e servir, porque isso ocorre, inteira e

totalmente, de maneira natural, pela sua irradiação, pelos seus comportamentos e suas ações que serão
ditados, não mais pela sua personalidade, mas por CRISTO.

Naquele momento, a sua vida, sejam quais forem as contrariedades deste mundo, tornar-se-á, em qualquer
setor, agradável, pois vocês estarão na Paz, na Alegria e na sua Presença. 

***  



Foi falado para vocês sobre o Fogo do Espírito e o Fogo elétrico.
Quando vocês estão no Fogo do Espírito, toda a sua vida revela-se como uma Graça, pois ela é Graça.

Se vocês estiverem no Fogo do ego, no Fogo elétrico, tudo irá se tornar, agora e cada vez mais, resistência e
dificuldade.

Isso não os priva, obviamente, das suas ações, dos seus prazeres, dos seus gostos, mas é totalmente uma
outra Consciência que irá habitá-los.
Este estado novo instala-se agora.

As testemunhas, ainda uma vez, serão a própria percepção da sua Consciência e do seu estado, pois, quando
CRISTO está aí, vocês não podem estar tristes.

Quando CRISTO está aí, vocês não podem estar de mau humor.
Porque quando CRISTO está aí, muito rapidamente, nada pode vir se opor a CRISTO.

CRISTO está além da oposição e então, quando Ele se instala, o campo áurico que está ao redor de vocês e
no seu Coração, é um campo sobre o qual nenhum elemento oposto à Luz Vibral pode se prender ou mesmo

penetrar.
Então, certamente, para muitos de vocês, no momento, isso não está inteiramente atualizado, mas isso está em

andamento.
E isso, eu fui encarregado de dizer-lhes, porque é preciso colocar a sua Atenção nisso.

Vocês irão constatar, bem depressa, segundo a qualidade da sua vida, se vocês são CRISTO, se é CRISTO
que age em vocês ou não. 

***  

Cada vez mais, o que definiu ANAEL Arcanjo nas suas pronunciações sobre o Abandono à Luz (1) e
recentemente sobre a Integração da Luz (2), irá se revelar como uma manifestação evidente na vida de vocês.

Obviamente, o ego vai buscar ali se intrometer.
Mas, a partir do momento em que os pontos de Vibração de que lhes falaram os Arcanjos forem ativados, o

que é uma grande ajuda hoje, vocês vão saber pertinentemente se isso está certo ou não, se isso é Crístico ou
o oposto de CRISTO.

Eu creio que o Melquizedeque do Ar falou da Paz que não era uma resignação e ainda menos
uma submissão, pois, se vocês ficarem subjugados a CRISTO, vocês aderem a dogmas obsoletos, como

disse JOFIEL.
Vocês não têm que estar subjugados a Ele.

Vocês têm que ser seu amigo, como Ele é o amigo de vocês para sempre.
Isso não é realmente a mesma coisa.

E desta amizade, resulta a sua Presença, e desta amizade, resulta a sua Paz, a sua Alegria e o próprio
desenrolar da sua vida, muito além de todos os papéis históricos e de todas as crenças ou suposições sobre o

que é CRISTO.
E quando esta amizade estiver instalada, quando Cristo tiver tomado todo o espaço da personalidade, naquele

momento, vocês poderão dizer, como Ele, que vocês e o Pai são Um.
E isso irá se refletir por este calor, tão característico, por esse Fogo, por esta Vibração que irá se manifestar

nos Pontos, depois no conjunto do seu corpo, integralmente. 

***  

A sua força virá daí.
Ela não poderá vir de nenhum outro lugar.

Vocês irão lançar mão desta força no que for necessário e útil ao desenrolar deste fim dos tempos.
O indispensável e o essencial estarão neste estado e de forma alguma nos planos e nas projeções de

qualquer medida de proteção ou medida de planejamento seja do que for.
Dito de outra forma e um pouco mais secamente, é melhor estar com CRISTO de estômago vazio do que de

estômago cheio e sem CRISTO.
Pois o alimento de CRISTO é o Pão da Vida.

Certamente, alguns de vocês ainda estão condicionados pelos erros das religiões e das mentiras.
Então, chamem-no: KI-RIS-TI.

Chamem-no: Unidade.
Chamem-no: Presença, mas estejam lúcidos da sua Presença. 

***  

Amar e servir é também olhar para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, mesmo para aqueles que não
escolheram os mesmos caminhos que vocês, mesmo para aqueles que fizeram afrontas a vocês, com o olhar

de CRISTO.



Ele disse: “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Vocês não podem estar na Unidade, na Presença e em CRISTO, enquanto houver, no seu olhar, na sua

Atitude, algum julgamento, alguma condenação de qualquer pessoa.
Pois o julgamento, a condenação, não impedem, obviamente, de ver todos claramente, apesar de tudo, mas os

fazem recair e retira CRISTO de vocês.
Ver claramente, ter a Visão do Coração, como disse uma das Estrelas, não os autoriza, no entanto, julgar,

condenar.
Ela lhes permite simplesmente constatar e deixar o outro seguir o caminho dele.

De todo modo, quanto mais CRISTO estiver presente, mais vocês estarão na sua própria Presença e
conectados com a FONTE, menos o que é oposto e o que se opõe a isso poderão ainda entrar na sua vida.

Aqueles que estiverem distantes de CRISTO irão chamar este período de trágico.
Aqueles que estiverem em CRISTO estarão na Paz e desta Paz vai resultar o seu Amor e o seu Serviço para

aqueles que não tiverem nem esta Paz, nem este Amor. 

***  

Podemos dizer que a preparação Vibratória que nós realizamos, uns e outros, no nível do Círculo dos Anciãos,
como no nível dos Arcanjos ou das Estrelas, atinge agora o seu final, efetivamente, porque vocês têm a quase

totalidade dos elementos Vibratórios e mesmo dos conhecimentos que lhes foram dados.
Resta um elemento, é claro, que é o ensinamento de UM AMIGO sobre os últimos circuitos Vibratórios da

Presença de CRISTO, especificamente (ndr: UM AMIGO propôs dar essas informações nas próximas
semanas).

A Cruz da Redenção está concluída, o Coração se eleva, a Passagem foi feita, a boca está Aberta, resta
apenas instalar CRISTO, permitindo, efetivamente, o que Ele disse, por intermédio de São João:

a Ressurreição.
Esta Ressurreição é a Ressurreição do Espírito e da Verdade, pondo fim ao confinamento, à Ilusão, à

predação e a tudo o que, em meio a este mundo magnífico, foi alterado. 

***  

É solicitado a vocês um esforço considerável.
Este esforço é aquele de se Abandonar, completamente.

É aí onde vocês poderão verificar, e onde nós poderemos verificar, se vocês estão realmente Abandonados
na Doação e na Verdade.

Nós insistimos amplamente sobre a Inteligência da Luz.
Eu insistirei, quanto a mim, sobre a Inteligência de CRISTO, em vocês, que, evidentemente, apenas pode se

manifestar se a Luz estiver aí.
Esta Inteligência, este aliançar, irá permitir (a cada dia, a cada instante, e a cada momento da sua vida) verificar

o que é a abundância da Luz e a abundância de CRISTO.
Vocês irão verificar, por vocês mesmos, durante o aprendizado, por que isso é um, que vocês fazem, de

maneira acelerada agora, e eu diria mesmo muito acelerada.
Porque é preciso que o Fogo do Espírito fecunde integralmente a Terra e a sua Consciência, durante o prazo

agora extremamente curto, em termos humanos.
É preciso superar as últimas crenças, os últimos apegos que não dizem mais respeito às crenças exteriores ou

aos apegos exteriores, mas, eu diria, à ultima crença e ao último apego que é aquele manifestado, a vocês
mesmos, nesta forma ilusória, e que, no entanto, é o seu Templo.

Isso absolutamente não requer punição ou autoflagelação, mas, bem mais, uma lucidez e de um mecanismo
da sua Consciência que lhes permitem viver isso.

A lua cheia do mês de abril, independentemente de qualquer referência denominada religiosa, será para vocês
a ocasião de manifestar, na totalidade, este estado de CRISTO, para os mais avançados de vocês.

A sua vida será então guiada não por decisões lógicas, não por desejos pessoais, mas pelo que é mais vital
para o seu Espírito.

E isso será feito sob a Inteligência de CRISTO e da Luz. 

***  

Eu terei a oportunidade de acompanhá-los, esta noite, durante o seu espaço de alinhamento como (e eu amo
esta expressão apesar do seu lado obsoleto) Vigário de CRISTO.

Durante a minha vida, eu disse que eu era o Porteiro do Céu.
É efetivamente isso.

Então, eu me alegro de estar com vocês.
Eu penso que nós não teremos tempo para as perguntas, mas isso não requer perguntas.

É uma evidência para aceitar, ou para recusar, e para viver.



Vocês têm, portanto, todos os elementos e todas as capacidades Vibratórias para realizar a sua missão.
Pois, se vocês estão aí hoje, é porque vocês escolheram isso.

Cada um está exatamente no seu lugar.
Se o lugar não estiver correto, então a Luz de CRISTO irá cuidar disso.

Tornem-se muito pequenos, a fim de serem grandes, na Luz.
Certamente, como isso lhes foi dito, há algum tipo urgência, mas que não tem pressa, pois, como vocês sabem

há muito tempo, como lhes disse muitas vezes o nosso Comandante, há reajustes permanentemente que
ocorrem a cada minuto, em função das reações da Terra, da Consciência humana e das forças de resistência

ao estabelecimento da Luz. 

***  

Lembrem-se, guardem isso em alguma parte de um canto da sua cabeça, se a sua cabeça tender a ir apenas
pela sua cabeça.
A Luz já ganhou.

Resta somente atualizar isso neste plano onde vocês ainda estão.
A liberação é efetiva.

A servidão e o confinamento não vão mais existir.
Vão permanecer apenas os seus próprios confinamentos e os seus próprios apegos residuais, os quais

poderão subsistir.
No nível do mundo aparente, isso não existirá mais.

Novamente, não há que dar uma data futura, por que isso é agora.
Não há que preparar uma data, por que isso é agora.

Obviamente, muitos vão refutar isso agora.
Mas até o final, eles irão refutar, aliás, mesmo sendo agora e eles ainda irão refutar que isso tenha terminado.

E isso irá criar um confinamento em meio à Ilusão que eles próprios terão criado.
É nesse sentido que haverá, para eles, mundos unificados da 3ª Dimensão.

Mas nós esperamos acolhê-los, cada vez em maior número, na sua multidimensionalidade, no seu Estado de
Ser, além desses mundos de carbono. 

***  

Nós seguiremos juntos, posto que eu estou aí com vocês, mas que CRISTO também está aí, em todos vocês.
Vocês irão deixá-Lo nascer, pois chegou a hora.

Todo o meu Amor os acompanhe e alegrem-se, como nós nos alegramos.
Vão em Paz.

Vão em Paz por que a Luz está aí.
Mesmo se os seus olhos disserem, mesmo se a sua vida ainda disser, no momento: “isso não é verdade”, ou

“eu não creio nisso”, ou “eu não vejo isso”, isso é uma Ilusão e uma projeção do seu mental e da sua
personalidade.

Então, nós vamos, juntos, Comungar com CRISTO, agora.
E juntos. 

... Efusão Vibratória ...  

************

1 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

 *

2 - ARCANJO ANAEL (29.03.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/anael-29-de-marco-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/anael-29-de-marco-de-2011.html
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http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html


***  

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article0c02.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-31_mars_2011-article0c02.pdf
31 de março de 2011

(Publicado em 02 de abril de 2011) 

***  

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Bem Amada A FONTE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110401_-_LA_SOU...

Meu Amigo, meu Amado, eu sou aquele que é chamado de FONTE. 
Eu sou o UM, eu sou o Todo.

Eu sou aquele que, aí onde você está, veio, em várias ocasiões, moldar e criar, a partir do zero, um corpo, a fim
de ver e de sentir por mim mesmo, o estado, a Consciência, de cada um.

Esse corpo moldado permitiu-me, em diferentes momentos da história, perceber o seu próprio sofrimento a fim
de torná-lo meu.

Hoje, no momento em que eu volto, no momento em que você se desperta, eu gostaria de falar-lhe, em
palavras humanas, em palavras muito simples, a fim de dizer-lhe que o que está vindo é a Alegria, a fim de

dizer-lhe para nunca mais ter medo de nada.
Eu venho a você a fim de dizer-lhe que o que está chegando é o nosso Reencontro, o que está chegando é o

momento em que, juntos, nós vamos comungar e festejar.
Então, como tudo é festa, nada tema.

Como tudo é festa, isto será Alegria, na totalidade.

*** 

Naturalmente, os momentos que você vive sobre esta Terra, estão calcados no seu próprio peso, nos pesos,
até mesmo, desta Terra.

Mas, agora que se restabelece a sua Unidade, se você o desejar, então, a melhor maneira de você se tornar a
Luz que você é de toda a Eternidade, é principalmente nada temer e nada recear.

Avance e viva com esperança e certeza.
Seja o que for que se apresentar aos seus olhos, seja o que for que se apresentar à sua vida, saiba que tudo é

destinado a prepará-lo para o nosso Reencontro.
Somente os elementos não pertencentes ao nosso Reencontro podem, às vezes, invadir alguns momentos da

sua Consciência e impedi-lo ou tentar impedi-lo de encontrar a Alegria.
Pois o que está vindo é a Alegria, não duvide.

Mesmo se alguns dos seus Irmãos, presentes ainda na superfície desta Terra, ainda recusarem a minha
Alegria que é deles, é o seu dever e a sua promessa, ir mais além.

A FONTE - 1º de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110401_-_LA_SOURCE.mp3


*** 

Jamais escutem e jamais acreditem nos profetas da desgraça que anunciaram mil males, durante esta
Liberação, pois o que está vindo não é desolação.

O que vem é a Verdade, a Beleza.
Então, é claro, para nascer, para renascer, é preciso passar pela sua própria Ressurreição.

Então, isso pode às vezes dar a impressão de atravessar, de caminhar em meio  a algo nem sempre agradável,
mas lembre-se de que você é a Eternidade.

Lembre-se de que, mesmo vivendo neste corpo, e este corpo sendo o Templo onde você deve acolher a Luz,
você não é isso.

Lembre-se, pelas Vibrações que você vive, de que tudo está nas suas Vibrações, de que tudo está na sua
Consciência e no seu Coração e que você tem apenas que acreditar no seu Coração, mais do que nos seus

olhos, mais do que no alarido do mundo.
A revelação da Luz acompanhar-se-á de grandes surpresas.

Em meio às suas noites, em meio aos seus passos, tudo ficará mais claro.
Então, muito rapidamente, bastará uma claridade fulgurante da Luz, em você, para você aquiescer ao nosso

encontro e ao seu retorno em meio ao Ilimitado.
Você não precisa de nada mais senão do seu Coração.
Você não precisa de nada mais senão da sua inocência.

Você não precisa de nada mais senão ser, enfim, você mesmo.
Então, se você chegar a imergir em si mesmo, a ignorar todos os rumores do mundo, você apreender-se-á da
mão que eu lhe estendo, você apreender-se-á de que o que está vindo é a pura Luz, pois, em meio à Unidade,
em meio ao nosso encontro, não há lugar para a Sombra e a minha Luz vem iluminar, por intermédio dos meus

Santos Anjos, o que deve sê-lo.

*** 

Então, não tema a Luz, de maneira alguma.
Volte-se para ela, integralmente, acolha-a, totalmente, receba os benefícios, receba tudo o que é necessário ao

que você tem que viver.
Você tem tudo, no Interior de você, para viver este período.

Nada do exterior pode perturbar o que está no Interior de você, na condição de você aceitar se voltar para este
Interior.

Certamente, jamais eu irei lhe pedir para deixar, antecipadamente, este mundo.
Você não tem que se retirar, pois é a Luz que vem retirá-lo e, naquele momento, ao dizer "sim" para a Luz, você

irá se retirar, por si mesmo, quando chegar a hora, da Ilusão.

***
 

Vários amigos meus, que realizaram a Luz, falaram da Ilusão desse momento e da Ilusão do que era efêmero.
Hoje, o que está vindo a você é a Eternidade.

A Eternidade é Alegria porque, na Eternidade, não pode ali haver alternância de dia e de noite.
Nos meus Mundos Unificados, que são seus, não cabe o mínimo sofrimento, não cabe a mínima esperança,

pois tudo é realizado e tudo é instantâneo.
É hoje que você deve mostrar, na sua vida e no seu Estado Interior, a sua esperança no que vem porque a

esperança não é uma espera, a esperança é uma Energia que conduz à Paz, à sua serenidade.
A esperança não faz viver, mas o prepara para viver.

*** 

Observe o sinal no Interior de você, observe os sinais que vão lhe permitir despertar.
Eles batem, doravante, à Porta do seu Coração, à Porta do seu Ser e eu sei que, se você me entender, se

você me escutar, então você irá reencontrar a sua Liberdade.
Absolutamente nada nem ninguém, absolutamente nenhuma força, poderá nunca mais se opor à sua Unidade.
Tudo vai depender, obviamente, de onde você irá colocar a sua esperança, como eu disse, a sua certeza e a

sua Alegria.
Coloque-se si mesmo no seu Coração, aprenda a silenciar tudo o que não é desse Coração porque,

efetivamente, tudo vai ali se reencontrar e se encontrar e você encontrar-se-á, você mesmo, neste lugar.
Os momentos que você vive sobre esta Terra, agora, são momentos onde você vai poder se revelar e revelar

em você o que você é.



*** 

Seja qual for a etapa da sua Abertura, seja qual for a etapa da sua Transformação, a partir de hoje, você tem a
possibilidade de realizá-la, de concluí-la.

Tudo irá, de agora em diante, no seu tempo, bem depressa.
Cabe a você apreender a Luz, por que é sua.

Meu Amigo, meu Amado, eu sei, seja qual for o seu caminho, mesmo se de agora em diante ele se abrir para a
Graça, eu sei dos sofrimentos pelo qual você passou, o sofrimento de ter se perdido, de ter perdido o que

você é, na totalidade.
Mas a própria lembrança deste sofrimento é o que lhe permitiu, de algum modo, não esquecer, jamais

esquecer, mesmo se você ainda não o aceitar, o que você é, de toda a Eternidade, bem além dos passos que
você empreendeu sobre esta Terra.

*** 

Ali aonde você irá, ali onde eu estarei, não haverá nunca mais separação, não haverá nunca mais divisão.
Tudo o que levou à sua densidade, ao seu peso e ao seu sofrimento, aqui embaixo, sobre esta Terra, não

existirá mais.
Então, sim, eu não tenho nada a apregoar além de você mesmo, você mesmo despojado, justamente, do que é

ilusório e efêmero.
Para isso, é preciso que você aceite transcender os medos, é preciso que você aceite transcender a Ilusão e
o melhor modo, é claro, é como lhe disse meus mensageiros: o seu retorno para você, neste espaço sagrado
onde nada de impuro é capaz de apagar a sua chama, chama que se revela e se desperta, chama que você

deve acolher porque não é uma ilusão.
O que está vindo é a estrita verdade.

Todo o resto não é verdade.
Mesmo se você ali atuou, com mais ou menos felicidade, com mais ou menos peso, com mais ou menos

leveza, hoje, você tem a possibilidade de alcançar a mão da Luz e de decidir atuar na Eternidade, além dos
pesos do sofrimento, na Unidade reencontrada, na Liberdade eterna.

*** 

Saiba também, meu Amigo, meu Amado, que você é livre, totalmente, e se houver, em você, a necessidade de
viver ainda alguns pesos, se houver, em meio ao seu Espírito, a necessidade de percorrer os pesos dos

Mundos da densidade, mas Unificados, então, isso lhe será concedido.
Você nada tem que temer porque cada um irá aonde ele deve ir, em função da sua Vibração e da sua própria

Consciência Unificada.
Então, é solicitado, hoje mais do que nunca, para não se preocupar com nada além da sua própria Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, saiba que a intensidade com a qual você se abandona à Luz irá se refletir pela
intensidade da Abundância da sua vida, é claro, não a abundância exterior, mas a verdadeira Abundância,

aquela que corresponde ao que o meu Filho denominou “o Pão da Vida”.
Se você se voltar para você, não haverá mais esforço a fazer, terá apenas que receber.

Se você se doar para a Luz, então a Luz irá lhe dar tudo, absolutamente tudo.

*** 

Nesses tempos, nada irá lhe faltar porque você será, você mesmo, a fonte de água viva.
Mas, para isto, é preciso aceitar voltar-se para você e deixar a Ilusão.

Eu não lhe peço para deixar nada nem ninguém, mas, eu lhe peço para deixar a sua própria Ilusão.
Isso, você pode fazê-lo, onde você estiver, voltando-se para você.

Você não precisa, tampouco, de outro ensinamento além daquele que está em você.
Aceite já que você é Ilimitado, aceite já que você é um Ser de Luz, aceite também, enquanto apreciador, que

você está, neste momento ainda, em uma prisão.
Que sua vida seja justa ou injusta, ela é, de qualquer maneira, uma prisão.

Esta prisão, é ela que vai desaparecer, não é você que vai desaparecer, muito pelo contrário.
Você vai descobrir o que há além dos seus muros.

Você vai descobrir, ao entrar em você, que o Mundo está no Interior de você, que os muros eram uma Ilusão
aos quais você havia dado peso e consistência à medida das suas encarnações, pois as circunstâncias deste

mundo assim quiseram, independentemente, até mesmo, de qualquer união com a FONTE.
Os jogos de poder que existem no interior de você como no seu exterior, vão acabar em breve.

Então, não busque nenhum poder senão a potência de ser você mesmo.



Para isso, meu Amigo, meu Amado, o Apelo da Consciência, o Apelo da Luz, está a cada dia aumentando, em
você.

Ouça com atenção este Apelo pois ele vem bater em você, à sua porta correta, para ter certeza de que você
ouviu o Apelo e que, se for o seu desejo, você ali possa responder, com toda a clareza.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, os momentos que você vive são momentos únicos: o fim, não o fim do mundo, não o
seu fim, mas muito pelo contrário, o fim da Ilusão, e o despertar da Verdade.

A Passagem na Unidade, na Luz, é uma grande Alegria.
É uma explosão, uma explosão de Paz, uma explosão de Felicidade, conduzindo-o a você mesmo, à sua

Unidade, interrompida durante as suas encarnações.
Meu Amigo, meu Amado, você trabalhou, você operou nos ateliês da Criação a fim de realizar a sua re-criação

na Unidade.
Hoje, você recebe a recompensa pelos seus esforços.

Você trabalhou para você, mas você trabalhou para todos os seus Irmãos, onde eles estiverem e sejam eles
quem forem.

Então, não julgue o caminho do seu Irmão que não é o seu.
Você não precisa lhe dizer.

Para isso, você necessita Ser e o Amor irá lá aonde ele deve ir.

*** 

Torne-se a Paz.
Torne-se a Eternidade que você É.

Torne-se novamente a Criança Eterna.
Saia das fantasias do sofrimento e saia das ilusões, dos papéis, deste mundo.

Torne-se grande porque você é grande, você é muito grande.
Porque, como eu poderia ter criado algo que fosse menor do que eu?

Isso é impossível.
Somente os véus da Ilusão, o peso das crenças, o peso daqueles que quiseram ter poder sobre você,

fazendo-o considerar-se como ser pequeno.
Então, ao se considerar como pequeno, você buscou construir, e isso é lógico, algo um pouco maior do que

esta pequenez aparente, neste mundo, através dos seus combates, através das suas posses, através das suas
lutas e, também, através das suas buscas.

*** 

Hoje, eu lhe peço para voltar-se para você, para o que você É, em Verdade, bem além de todas essas posses
efêmeras, bem além dos jogos de poder.

Se você abandonar o poder, você irá descobrir toda a sua potência.
Ela está no seu Interior, ela está na Luz que se revela agora, pois a Luz é ambos, o seu legado e o seu direito

de nascimento.
Você está sobre esta Terra e você a acompanha na sua transformação.

Você participa do seu despertar, porque o seu despertar acontece ao mesmo tempo.
Então, tente viver, tente viver capturando a imagem que, seja qual for a felicidade da sua vida, sejam quais

forem as alegrias que você está colhendo, sejam quais forem os relacionamentos que você tem tecido, você
vai sair do seu sono, do seu pesadelo,você vai despertar porque é deste modo que isso acontece.

Como de manhã, ao se levantar da sua inconsciência, do sono marcado, às vezes, por sonhos, você emerge
em meio a um mundo novo, a cada manhã.

O seu despertar para a Eternidade irá acontecer exatamente da mesma maneira.
Entre você e seu próprio despertar existirá apenas o peso dos seus próprios medos e nada mais.

Os medos projetados pelos mundos, pela educação, pelas religiões, serão varridos defronte da sua porta.
Lembrem-se de que somente os seus próprios pesos Interiores que você desejar manter, poderão ainda

impedi-lo de despertar, totalmente.
Você irá constatar por si mesmo que durante o seu despertar, você não está mais ligado a nada mais senão ao

que você é.
Você irá acordar a mesma liberdade em cada Consciência presente sobre esta Terra.

*** 



Meu Amigo, meu Amado, eu o incito agora a voltar-se para o que você É.
Você não é o que você crê, você não é, tampouco, somente o que você vê.

Você não é somente, tampouco, o que você vive nesta vida.
Você é muito mais do que isso, mas, esse bem mais do que isso não é nada aqui, não é nada aí onde você

está, mas isso está chegando para você.
Isso é denominado a Ressurreição.

A Ressurreição não é a ressurreição da carne, é a Ressurreição do seu Espírito.
Para isso, você deve transcender a carne.

Para isso, você deve encontrar a sua própria Paz, você deve cultivá-la.
Vários dos meus Enviados deram os elementos para transcender a sua Ilusão e a Ilusão deste Mundo.

Apenas você é que pode ir ao seu Coração, ninguém mais.
E aliás, no seu Coração, há apenas você, não há mais nada.

O Coração permaneceu puro, por toda a Eternidade.
Há apenas que ali retornar, agora, para reencontrar o seu legado e a sua Eternidade.

Então, sim, como disseram os meus Enviados, torne-se novamente a própria Simplicidade, a própria
Humildade.

Veja tudo com o mesmo olhar, por que tudo é Amor, absolutamente tudo, mesmo aqui.
Apenas o jogo de algumas crenças e o peso dessas crenças, e a predação de alguns Seres, em número muito
limitado, puderam fazê-lo crer que você era esta alternância de vida e de morte, de sofrimento, de alegria e de

paz que se desenrolaram, sem cessar, na sua vida.
Então, é claro, as crenças deste mundo inventaram coisas para amar a fim de dissimular sob uma aparência

enganadora, pois este estado produz efeito apenas momentâneo, pela insuficiência do Amor Verdadeiro.

*** 

Alguns dos meus Enviados mostram-lhe o Caminho, a Verdade, a Vida.
A sua mensagem sempre foi transformada, e em todos os tempos.
Mas, hoje, você mesmo se torna o Caminho, a Verdade e a Vida.

Os seus olhos se abrem e o olhar do Coração vem contemplar o que você É.
Para isso, para viver isso, torne-se simples e simplificado, por que, como lhe foi dito, o Coração é simples, o

Amor é simples, a Unidade é simples.
Você não precisa saber cantar isso ou aquilo por que a Vida é Canto.

Você não precisa ser adepto de um conhecimento, de um mestre ou de qualquer outra pessoa.
Seja o seu próprio Mestre, seja o seu próprio Canto, pois isso é o que você É.

*** 

Cabe também a você, agora, com a Luz que está aí, deixar o Amor se exprimir e se manifestar, o Amor que
torna livre, o Amor do Coração, o verdadeiro, aquele que não é conceitualizado, mentalizado ou o resultado de

um apego, de uma posse, pois a sua Essência é o Amor e você é Isso.
É isso que, simplesmente, a Luz do meu Enviado Supremo vai revelar a você, se isso já não tiver sido feito.

Então, eu nada lhe peço.
Ninguém lhe pede nada.

Você tem apenas que Ser e Ser não é um pedido, é um aquiescer, é um Abandono e isso é agora.
Quanto mais simples você for, mais isso lhe será fácil.

Não esqueça que este Amor que se revela, irradiar-se-á dele mesmo.
Não busque, por si mesmo, pela sua vontade, mudar qualquer coisa, porque o Amor é Inteligência e mudará o

que deve sê-lo, a partir do momento em que você o tiver reconhecido e aceitado.

*** 

Há apenas e simplesmente que se lembrar do meu juramento e da sua promessa de despertar.
A Luz que se verte sobre a Terra, a minha Luz, está unicamente aí para isso, para dar-lhe o Impulso para ser

você mesmo, pois não é a luz exterior que faz o trabalho, é a sua Luz.
Há apenas uma colocação em ressonância, um despertar e todo o resto irá se seguir.

*** 

Aí estão, meu Amigo, meu Amado, as poucas palavras que eu tinha que dizer a você, neste dia.



Cabe a você ver, com o Coração, se isso é Verdade, mas você não pode julgar pela Verdade do exterior do
seu Coração.

Apenas do Interior é que você ira julgar a Verdade e isso necessita de um mergulho em você e este mergulho
apenas pode acontecer, integralmente, se você transcender, no espaço de um instante, a Ilusão deste mundo.

Enquanto você estiver apegado a si mesmo, você não pode encontrar a sua Eternidade.
Para isso, é preciso mergulhar, apenas por um instante, é preciso aceitar de qualquer maneira perder a fim de

compreender que não há nada para perder.
Os escritos estão cheios de exemplos deste tipo.

Você o tem no sacrifício de Abraão.
Você está pronto para tudo perder a fim de tudo encontrar?

Se sim, então, eu lhe digo: bem-vindo à sua Eternidade, na Alegria eterna, nas Moradas da Paz eterna que
são o seu domínio.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, seja o que for que viver o seu corpo, seja o que for que você viver no exterior, você
tem tudo no seu Interior, no Interior deste corpo, pois você é um Coração, mas, para isso, é preciso ainda

deixar o Coração falar e se expressar, manifestar-se e ressoar com a Luz que está aí.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, nós ficaremos aí, nessas poucas palavras.
Todo o meu Amor o acompanhe, por que você é eu e eu sou você, jamais duvide disso.

Foi simplesmente o olhar da distância do medo, e do medo da distância, que colocou esta separação.
Naturalmente, não foi você que desejou, não fui eu que desejei, mas isso aconteceu.

Então, alcance e recupere, na Paz, a sua esfera da Eternidade.
Eu nada posso lhe desejar senão para você mesmo se encontrar, porque ali onde você vai, você será acolhido,

sejam quais forem os seus caminhos sobre este mundo.
De agora em diante, eles não têm mais qualquer importância, esqueça isso, mas permaneça lúcido sobre o

que você É.
O que você foi não tem qualquer importância, o papel que você tem neste mundo não tem importância alguma,

pois você não é deste mundo.
Perceba isso e, sobretudo, ame e seja livre, por que o Amor é a Liberdade total.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se, lembre-se do meu juramento, aquele de jamais se esquecer do que você
É.

Lembre-se do que você É e viva o que você tem que viver, no novo.
O que não for da Luz vai desaparecer, totalmente.

Esta transformação não irá acontecer gradativamente, mas de repente, de uma única vez.
Não se esqueça de que nada há para temer.

Da mesma maneira que você se levanta pela manhã para realizar o seu dia, é exatamente o que vai acontecer.
Você vai acordar para o que você É.

Então, eu lhe digo: bem-vindo ao que você É.
O meu Amor está em você, como eu estou em você.

Quando falam de mim que eu sou o grão de areia, o átomo e a totalidade do Criado, essa é a estrita verdade,
mas, você é também isso e você vai, também, poder percorrer isso.

Você vai descobrir que em Verdade, não há nada além de você, não você neste papel limitado, e que de fato
você sair do sonho (ou do pesadelo, para alguns), você vai reviver o Amor que você É.

*** 

Meu Amigo, meu Amado, eu Amo você.
Esse é o Canto do Universo, o único, não há outro.

O resto é apenas cacofonia e Ilusão.
Meu Amigo, meu Amado, então, Amemo-nos.

Receba o que você É.



 ************ 

Mensagem da Bem Amada A FONTE no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee33e.html

http://autresdimensions.info/pdf/LA_SOURCE-1er_avril_2011-articlee3...
1º de abril de 2011

(Publicado em 04 de abril de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 ~ Processo Vibratório do AQUI e AGORA ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho, hoje, expressar-me sobre um conceito, que irá se tornar, gradualmente e
à medida da sua vida, absolutamente essencial para a manutenção da sua Paz e para a instalação em meio à

sua Consciência Unificada, em meio ao Coração e enfim, no seu Estado de Ser.
O que eu tenho para dizer-lhes não é novidade.

Muitas tradições, em particular ‘orientais’, insistiram sobre esta noção.
Ela terá, hoje, toda sua relevância e toda sua importância, bem além da sua simples vida, mas no nível da vida

de todo o planeta.
Eu denominarei isso HIC e NUNC, em latim, que significa Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é certamente a condição pré-requisito, essencial, para permitir-lhes, de qualquer maneira
mantendo este corpo e esta consciência fragmentada, sair desta fragmentação e penetrar o seu novo corpo,

aquele da Eternidade.
Então, Aqui e Agora não é unicamente uma compreensão ou uma apreciação mental que seria compreendida,
mas, novamente e outra vez, um ‘estado Vibratório’ que aparece, que se instala, desde o instante e o momento

em que vocês vivem o princípio deste Aqui e Agora.
 Aqui e Agora pode se resumir a uma frase que o Cristo pronunciou, que é: “será que o pássaro se preocupa

com o que ele vai comer amanhã?”.
Obviamente, a sociedade moderna e, em especial, ao nível do Ocidente, tudo fez para afastá-los deste Aqui e
Agora, conduzindo sua consciência e sua vida a sempre prever, a sempre prevenir, a sempre antecipar, e a

sempre definir o seu presente com relação à ‘educação’, com relação à ‘experiência’ e com relação aos
‘condicionamentos’ que, é preciso reconhecer, começam muito, muito cedo na sua vida encarnada, pelo

sistema chamado de ‘educação’.
Educar é conformar algo ao que queremos.

A educação não é, portanto, um sistema de liberação, mas, sim, um sistema de confinamento em meio a certo
número de ‘códigos’, de ‘dogmas’, afastando-os, sempre e ainda mais, do Aqui e Agora.

***

Enquanto adultos, é hoje essencial aceitar, acolher e integrar as noções que eu vou lhes falar em relação a
este ‘Aqui e Agora’.

Porque, Aqui e Agora, quando ele está realmente presente, vai permitir-lhes, pelas Vibrações produzidas,
penetrar o ponto ER e lhes permitir viver o Fogo do Coração.

O ego, a personalidade, vão sempre se manifestar então, com relação ao seu próprio aprendizado, com
relação à sua própria ferida, com relação ao seu caminho, aos seus karmas, ao seu passado.

Deste modo, o conjunto de condutas, de comportamentos e de atitudes que é adotado, é apenas, como
consequência, determinado e condicionado pelo conjunto de experiência ‘anterior’, que isso seja em meio à

educação, em meio às suas experiências, felizes ou infelizes.
Hoje, mais do que nunca, durante o derramamento do Fogo do Espírito, será preciso integrar que o ego vai

buscar no nível da personalidade todas as maneiras possíveis para desviar esse Fogo do Espírito, para
colocar o fogo do ego, quer dizer, para afastá-los, ainda e sempre mais, do Aqui e Agora, cuja única finalidade
é envolvê-los em uma ‘reação perpétua’, para afastá-los sempre mais do que vocês são, em Verdade, a fim de

manter a ilusão desta Dimensão na qual vocês estão imersos.

ANAEL – 1º de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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***

Aqui e Agora vai bem além da simples meditação, vai bem além da simples pacificação dos pensamentos e
das emoções.

Isso é, entretanto, uma condição indispensável.
Da mesma maneira que vocês conduzem sua vida, em função da presença da exacerbação das ‘emoções’ e
dos ‘pensamentos’, vocês podem estimar, vocês mesmos, a distância que permanece a ser percorrida por

vocês para encontrar Aqui e Agora.
Quaisquer que sejam as Vibrações percebidas até agora, ao nível de algumas das suas Estrelas, tendo-lhes
feito sair do confinamento Luciferiano e tendo permitido ver claramente com o Coração e aquiescer à Luz, é-

lhes solicitado, hoje, com a integração da Luz (*) dar um novo passo, que é aquele pela própria Luz, para
silenciar suas emoções, não pelo constrangimento, porque isso seria também uma emoção, para silenciar o
mental, não também, aí tampouco por uma ação do mental, porque isso seria sempre uma ação do mental,

mas unicamente pelo ‘aspecto Vibratório’.
Aqui e Agora corresponde à Vibração das Estrelas da sua cabeça denominadas IM e IS.

Obs.: os pontos IM e IS estão situados a duas larguras de dedo acima da orelha esquerda e direita, respectivamente.

Ao se instalar no Aqui e Agora, vocês vão silenciar qualquer reação, qualquer pensamento, e também,
qualquer emoção.

Isso quer dizer que vocês não podem decidir, vocês mesmos, silenciar as suas próprias emoções ou o seu
próprio mental.

Apenas a Luz, ela mesma, a partir da sua Vibração, existente ao nível dos pontos IM e IS, é que vai poder
instalar, em Verdade e em Unidade, a Vibração do Aqui e Agora.

Enquanto vocês não estiverem no ‘silêncio’, enquanto vocês não estiverem nesta ‘clareza’ Interior, ligada ao
Aqui e Agora, é-lhes muito difícil desvendar certo número de funções espirituais novas, ligadas às Estrelas.

Um exemplo muito simples vai permitir-lhes compreender o que eu quero dizer: muitos seres humanos, desde
muito longo tempo (e o Arcanjo Jofiel foi muito claro sobre isso (**)) falam e ensinam sobre o discernimento e

a intuição.
O discernimento e a intuição que são relatados é um confinamento em meio à ‘ilusão Luciferiana’, porque eles

são sempre condicionados por suas crenças, por suas adesões e, sobretudo, muito afastados do seu
Coração.

Dessa maneira então, vocês podem aderir a sistemas de crenças ditas ‘espirituais’ ou ‘esotéricas’ (segundo a
linguagem do Arcanjo Jofiel), tendo a impressão, bem real e de qualquer maneira também ilusória, de estar na

Verdade.

***

A Verdade não está nas palavras, a Verdade não está na adesão a conceitos espirituais, ou a crenças
espirituais, porque isso jamais drena para o Coração, porque vocês jamais estão em meio a uma crença

espiritual, fosse ela sua adesão a um dogma o mais puro e o mais oriundo da Unidade. 
Enquanto vocês aderirem a algo exterior a vocês, vocês não estão no Aqui e Agora, porque mesmo o

seu discernimento, a sua intuição, como isso foi nomeado, é profundamente condicionado pelo seu próprio
cérebro, pelo seu próprio inconsciente, pela sua própria experiência e não pela Unidade.

Assim, naquele momento, o que vocês denominam ‘intuição’ é profundamente colorido por reflexos, por
condicionamentos e por sua própria história.

Contrariamente ao confinamento da ilusão Luciferiana, a instalação no Aqui e Agora vai permitir o aparecimento
da ‘visão-clara’ [clair-vision].

A visão-clara está diretamente associada à atividade de duas das Estrelas presentes no nível das Estrelas de

http://3.bp.blogspot.com/-5kwK3K4eQRU/UXw8Uiv_lhI/AAAAAAAABTM/SVEW1Y8zWng/s1600/bibli_4Tringulos+azul'.PNG


Maria da sua cabeça, que apenas podem se revelar como cruz da Redenção, acessória e anexa, mas de
qualquer maneira também importante, quando a cruz da Redenção situada entre OD-AL e IM-IS se constitui.

É apenas naquele momento que aparece a visão penetrante, denominada também ‘visão do Coração’,
permitindo-lhes ver precisamente, em uma intuição desprovida dos seus condicionamentos, das suas crenças,

das suas ilusões e das suas próprias emoções.

***

Muitos seres humanos pensam expressar a sua intuição ao fazer escolhas, mesmo quando estas são
enérgicas.

De fato, eles apenas refletem de maneira Vibratória, mas limitada, a sua adesão e a sua concordância com a
sua própria Verdade, oriunda das suas crenças e do seu ego.

Aqui e Agora permite aceder a outro estado, a outra Consciência, em que o conhecimento vem do Coração,
em que o conhecimento não vem da intuição, nem vem do que era denominado 3º olho, mas vem realmente da

Coroa Radiante da cabeça tendo fecundado a Coroa Radiante do Coração, reunificadas pelos pontos ER.
Deste modo, instalar-se no Aqui e Agora é silenciar o mental, é silenciar as emoções.

Assim, se se manifestarem, na sua vida, ‘estados emocionais exacerbados’, fora mesmo do seus estados
Interiores, assim, mesmo se em sua vida se apresentarem ‘preocupações mentais’ (essencialmente ligadas,

por exemplo, a esse momento, aos medos ou a projeções de medo que existem em relação aos eventos que
vive a Terra), vocês não podem penetrar o Coração, vocês não podem estar no Aqui e Agora.

Gradualmente e à medida que vocês se centrarem no Aqui e Agora, pela Vibração, bem além do Fogo do ego,
vocês vão poder começar a viver estados Interiores de Paz, onde nenhuma preocupação mental ou emocional

pode vir preocupar, até mesmo, o seu caminhar em meio a esse mundo, bem fora dos seus estados de
alinhamento ou de meditação, porque, a que lhes serve viver estados Unificados, durante as suas meditações,

se, fora desses períodos, vocês recaem sob o controle e o domínio do seu próprio ego.

***

O ego ainda não está morto, porque vocês ainda estão presentes na superfície desse mundo.
O ego não tem que morrer, mas ele tem que ressuscitar em meio ao Estado de Ser.

A armadilha do ego é fazê-los crer, justamente, que ele é, ele também, Luz, ao passo que, de fato, vocês estão
apenas sob a influência de certos condicionamentos criados por suas próprias feridas ou por suas

próprias alegrias.
Estar Aqui e Agora é totalmente independente da sua própria história.

Estar Aqui e Agora é totalmente independente da emoção que vocês vivenciaram talvez no instante anterior ou
a milhares de anos.

Estar Aqui e Agora permite, Vibratoriamente, acender os pontos IM e IS, percebê-los, senti-los, e é naquele
momento que vocês poderão penetrar a visão-clara, o conhecimento do Coração, por intermédio da ativação

do ponto ER da cabeça e do ER situado ao nível do 9º corpo, no peito.
Tomem cuidado para não se iludirem vocês mesmos acreditando que vocês chegaram à Unidade da Luz, e

essas testemunhas são, além da Vibração percebida e vivenciada, a ‘persistência’ de seus
estados emocionais ou mentais que os afastarão, no período atual, cada vez mais, do seu Estado de Ser,

mesmo se, hoje, alguns de vocês tenham percorrido um caminho considerável, isso nós o sabemos.
Não é intenção culpá-los, mas sim ‘atrair a sua atenção’ para os seus próprios modos de funcionamento, nos

tempos que se desenrolam agora sobre a Terra.

***

Não pode haver acesso ao Estado de Ser fora do Coração.
A porta do Coração, a humildade, a simplicidade, precisam também estar na percepção das Vibrações da Luz
Una, essencialmente ao nível da Coroa Radiante da cabeça, e, sobretudo, especificamente dos pontos IM e

IS.
O que quer dizer, por outro lado, que se vocês colocarem a sua consciência, vocês mesmos, sobre os

pontos IM e IS, vocês vão se recentrar no HIC e NUNC, ou seja, no Aqui e Agora.
Vocês vão então recriar as circunstâncias propícias para viver a Unidade e a verdadeira visão-clara, e não a

‘intuição’, que será sempre condicionada pela história pessoal e pelo seu ego.
Desta forma, naquele momento, também, as suas próprias percepções Vibratórias serão, de qualquer maneira,

outras.
Elas não se farão mais sob a influência das forças ditas etéreas, ou do Fogo do ego, mas exclusivamente sob

a influência da Luz Vibral Una.



***

A qualidade e a intensidade das percepções, isso foi desenvolvido, é amplamente diferente entre o Fogo do
ego e o Fogo do Espírito, entre a manifestação da energia vital prânica e a manifestação da energia dita Luz ou

Luz Vibral.
Essa é uma primeira etapa.

Se vocês se centrarem, se vocês chegarem a perceber, por simples atenção e consciência, os
pontos IM e IS, vocês irão constatar, muito rapidamente, que os estados emocionais que eram os

seus até agora, vão se afastar.
Vocês irão também constatar, bem depressa, que vai se tornar muito mais fácil parar o fluxo contínuo dos

pensamentos, e, gradualmente e à medida, vocês saberão pertinentemente quando um ‘pensamento’ emerge
ou quando um ‘impulso’ emerge, se este vem da alma ou da personalidade, ou ainda se ele vem lá de cima,

isto é, do Espírito.
O impulso do Espírito é sincero, ele não se acompanha de qualquer dúvida, de qualquer dualidade e de

qualquer pergunta, contrariamente ao impulso da alma ou impulso mesmo do ego que vai envolvê-los nos
processos de ‘discriminação’, de pseudo-intuição e de pseudo-discernimento, onde de qualquer maneira é

apenas referência à sua própria experiência e os remete, inexoravelmente, à sua própria história nesse mundo,
mas absolutamente não à Luz Unitária.

***

Estar no Aqui e Agora é então um ato ‘Vibratório’.
Obviamente, este ato Vibratório não é destinado, unicamente, a fazê-los encontrar a paz em seus estados de

meditação, em seus estados de alinhamento, mas é destinado a conduzir sua vida nos atos os mais simples, a
fim de que o conjunto de sua vida desenrole-se sob a influência da Luz Vibral, ou seja, no Aqui e Agora, ou

ainda, se vocês preferirem, que sua ação seja conduzida pela Graça e não mais por qualquer reação oriunda
do ego ou dos condicionamentos pré-existentes.

Muitos enganos vão vir disso.
Alguns seres vão, apesar da abertura da Coroa Radiante da cabeça, desviar as energias da Luz Vibral, para se

instalar de novo, sem o saber, em um primeiro momento, no nível da ilusão Luciferiana.
Isso irá se expressar pelo reaparecimento do que é denominado a ‘venda do 3º olho’ situando-se

exclusivamente sobre a parte anterior da testa e desenhando, mesmo atualmente, para aqueles que ali estão, o
triângulo Luciferiano, com o ponto central.

Esse será o marcador indelével de que vocês recaíram no nível do ego e de que vocês se afastaram do seu
próprio Estado de Ser e da sua própria Unidade.

Obviamente, neste nível, poderá aparecer certo número de siddhis, certo número de ‘poderes’ que irão seduzir
ainda mais o ego porque, quando vocês estão confinados no nível do ‘3º olho’, podem se instalar

comunicações que não são interdimensionais, mas unicamente ligadas às esferas telepáticas ‘astrais’, ligadas
às forças opostas, na totalidade, à Unidade da Luz e à instalação da Nova Dimensão sobre esta Terra.

***

Vários seres humanos, em uma ‘vontade de Bem’, acabaram aprisionados, a despeito de si próprios, na ilusão
da Luz, na ilusão do Coração, na ilusão da Unidade.

Hoje, pelo desdobramento da Luz, é-lhes incomparavelmente mais fácil saber aí onde vocês estão, desde que
concordem que querem vê-lo.

Ou vocês Vibram no nível dos pontos IM e dos pontos IS, e sobre o conjunto, ou sobre a metade da Coroa
Radiante da cabeça, estendendo-se desde a testa até esses pontos, ou vocês estão fechados, pela Vibração
da Luz que desce, vocês mesmos, no nível do triângulo Luciferiano, ou seja, entre os ponto AL, Bem e Mal.
Deste modo, esta simples percepção, real, Vibratória, permitir-lhes-á compreender prontamente sob qual

influência acontecem as suas ações.
É o Fogo do ego ou é o Fogo do Espírito?

O Fogo do ego irá levá-los inexoravelmente à ilusão Luciferiana.
O Fogo do Espírito irá levá-los ao Abandono à Luz e à integração de ainda mais Luz permitindo então ativar, e

somente naquele momento, o ponto ER do seu peito.
Aqueles de vocês que ainda não perceberam, de maneira permanente, a Vibração do chakra do Coração ou da

Coroa do Fogo do Coração, vão poder, por este método extremamente simples, desde agora, poder se
instalar, Aqui e Agora, e viver o Fogo do Coração ou Fogo do Espírito.

***



Aqueles que, mais uma vez, se re-aprisionaram aos cuidados da ilusão Luciferiana, após terem, apesar de
tudo, iniciado um processo de Despertar, fazem parte daqueles que São João denominou: “haverá muitos

chamados, mas poucos escolhidos”.
Os chamados serão aqueles que vivenciaram a Luz, e que decidiram (e, ainda uma vez, não cabe a ninguém

julgá-los) se fechar na ilusão Luciferiana, ou seja, em meio às estruturas de carbono.
Eles deverão então passar por um novo aprendizado, em mundos de carbono, contudo, sem que haja ruptura

da Fonte.
Agora, nos tempos extremamente curtos restando a percorrer nesta Dimensão, é para isso que vocês devem

trabalhar.
Esta questão deve persegui-los permanentemente, não de maneira mental, mas de maneira realmente

consciente: “eu estou no Aqui e Agora, ou eu estou em outros lugares?”. “Eu estou nas projeções do ego,
manipulando a Luz, ou eu estou realmente no Abandono à Luz?”.

Os marcadores tornar-se-ão cada vez mais presentes no plano Vibratório, e esses são as Estrelas IM e IS.
Isso antecipa, em vista da urgência, o que revelará, em agora uma semana, UM AMIGO, sobre os circuitos

energéticos novos da Consciência, correspondendo à ativação dos novos corpos, e à fusão da Coroa Radiante
da cabeça com as chaves Metatrônicas, dispostas ao nível dos corpos sobre o peito, a garganta e a face.
Desta forma, vocês compreenderão e viverão, de qualquer maneira, o sentido das palavras que nós lhes

demos sobre o fato de que a Consciência é Vibração.
Agora, a consciência do confinamento é, ela também, uma Vibração.

O ego vai se fazer sentir, em toda sua Verdade, mesmo para aqueles que, até agora não tinham qualquer
noção de energia, de Vibrações.

Tornar-se-á então cada vez mais fácil, para o conjunto da humanidade, perceber essas Vibrações.
Será conveniente então saber se essas Vibrações são originadas e se manifestam através do Fogo do ego ou

se elas são oriundas da transcendência do Fogo do Espírito, ao nível do Fogo do Coração.
A diferença é fundamental, eu lhes dei uma chave importante, permitindo-lhes se instalar e verificar, por vocês

mesmos, se vocês estão realmente, Aqui e Agora, ou se vocês estão na sedução do ego.
Novamente, seja o que for que vocês viviam vocês não têm que julgar o outro.

Isso diz respeito, a vocês, com vocês mesmos.

***

Então, naturalmente, aquele que está na Unidade do Aqui e Agora vê cada vez mais claramente aquele que ‘é
como ele’ e aquele que ‘não é como ele’.

Isso não leva a um julgamento, isso não leva a um discernimento, isso leva a uma aceitação da liberdade de
cada caminho, de cada direção, e de cada futuro.

A sabedoria e a humildade e a simplicidade decorrem daí.
Eis as poucas palavras que eu tinha para pronunciar, eu não tenho outras, mas se existirem questões,

exclusivamente sobre esse processo Vibratório do Aqui e Agora, quanto aos próprios sintomas do Aqui e
Agora, então, eu bem desejo avançar com vocês mais profundamente sobre o conceito que eu acabei de

definir.

***

Pergunta: você estava falando sobre percepções de pontos de vibração, em particular IM-IS, o que
acontece quando não se sente mais o ponto, mas como uma zona de vibração?

Isso corresponde exatamente à mesma coisa.
Efetivamente, alguns de vocês não percebem precisamente o ponto, mas a ‘Vibração’ do triângulo ou de

uma zona.
Esta zona é a zona lateral da Coroa Radiante da cabeça.

Agora, alguns de vocês sentem exclusivamente a parte posterior, denominada o ‘triângulo da Terra’.
Isso assinala uma transmutação do triângulo do Fogo falsificado, situado entre AL, Bem e Mal, e então uma

transcendência do Bem e do Mal, em curso em meio às suas estruturas, permitindo-lhes desembocar no Aqui e
Agora.

Só o confinamento em meio ao triângulo Luciferiano, situado na parte central da testa, é sinal de que algo os
leva para o ego, ou seja, para seu ‘próprio ego’.

Isso vai se tornar cada vez mais sensível, mesmo para aqueles cuja Coroa Radiante da cabeça foi ativada até
agora.

Vai existir uma espécie de ‘fortalecimento’ de zonas Vibratórias ao nível da cabeça.
O que vocês irão perceber, ao nível dessas Vibrações, diz-lhes precisamente lá onde vocês estão.



Novamente, não unicamente em meio aos seus espaços Interiores, mas em sua vida a mais trivial.

***

Pergunta: o que quer dizer quando se percebe o ponto ER mas não o ponto IM e IS?

Se o ponto ER do Coração está desperto, isso significa que vocês estão no Coração.
Não há mais então que se colocar a questão do ponto IM e IS.

Lembrem-se de que alguns de vocês estão em estágios mais avançados, ou menos avançados, em relação a
vocês.

O que eu disse é de uma ‘maneira geral’.
Mas alguns já atravessaram esta etapa eles próprios e outros, ainda não.

Assim, portanto, se o ponto ER da cabeça ou do Coração está ativo, após ter, é claro, percebido a Coroa
Radiante da cabeça, isso significa que há uma migração da sua consciência para o Coração e, então, para o

Estado de Ser.

 ***

Pergunta: é a mesma coisa o ponto ER ser o da cabeça ou aquele do 9º corpo?

O ponto denominado ER, ao nível do 9º corpo, está em ressonância e está conectado ao ponto ER da cabeça,
como alguns de vocês já o percebem.

Deste modo então, se vocês estão instalados, de maneira ‘permanente’, no Aqui e Agora, ou se a humildade e
a simplicidade, em sua majestade, permitiram transcender o ego, então, não há mais necessidade de estar no

Aqui e Agora, porque vocês ali estão sistematicamente pela Vibração do Coração do ponto ER.
Isso não os impede, nos momentos de desestabilização, qualquer que seja a origem, de colocar a sua atenção

sobre os pontos IM e IS da cabeça, a fim de recentrá-los no Fogo do Coração, e de não serem arrebatados
pelo Fogo do ego planetário.

***

Pergunta: o Fogo do Coração é um calor junto com uma Vibração?

Bem amada, isso pode ser os dois, ou de maneira concomitante, ou em alternância, ou por períodos.
Esse Fogo, denominado Fogo do Espírito, manifestando-se ao nível do Coração e do corpo, corresponde ao

que poderíamos denominar uma ‘irradiação pela Luz’, uma Vibração extremamente rápida de partículas
adamantinas, proporcionando um Fogo que não queima, mas que “pode existir” doravante, cuja expressão
(quando ele está instalado e nem sempre na sua fase de instalação) pode levar a perceber, ao nível da sua

consciência, uma sensação de ‘morte iminente’, ou de ‘transformação iminente’, a tal ponto que isso pode ser
reparado ou será reparável, para alguns, correspondendo perfeitamente ao que Sri Aurobindo havia

denominado o switch da consciência.
Assim, portanto, a percepção, para cada um, pode ser diferente.

Esse Fogo é o Fogo do Espírito.
Não se esqueçam de que vocês estão prestes a realizar o Estado Crístico, KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol.
Alguns de vocês, quando estão no sol, sentem o calor, outros sentem ‘alfinetadas’, outros sentem a Vibração,

mas é o mesmo processo inicial.
Vocês o compreenderam, o que faz a diferença, não é que seu mental se apreende da Vibração para saber e
compreender se se trata de um Fogo, de ‘alfinetadas’, de um calor ou de um frio, mas, sim, da localização da

própria Vibração.

***
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Pergunta: é isso também, se não se sente os pontos, mas uma zona global?

É exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: ao que pode corresponder a impressão de ter a cabeça como
erguida?

Isso corresponde a pôr em movimento o que é denominado o 13º corpo,
corpo de Bindu, ‘corpo de cristal’, onde se situa a sua Merkabah individual, ou

veículo ascensional, se vocês preferirem.

***

Pergunta: por que sentir o ponto ER da cabeça quando se olha para alguma coisa?

É a ativação da consciência Unitária (***).
Isso faz parte, aliás, de técnicas de meditação.

A contemplação, com o Coração, de um objeto na natureza, pode perfeitamente desencadear isso.
Isso significa que, naquele momento, Bem Amado, você está alinhado com o seu próprio Coração.

***

Pergunta: por que, ao ativar IM e IS, eu sinto mais os pontos Clareza e Profundez?

Isso corresponde à aplicação do que eu denominei a ‘visão-clara’ ou visão profunda do Coração.
Eu lhes falei da ‘Cruz da Redenção’ [Cruz Central] que vocês todos conhecem, entre AL e OD, IM e IS.

Existem outras cruzes [cruz anterior e cruz posterior] (****).

***

Pergunta: quando se está na Atenção e na Intenção, se está igualmente no Aqui e Agora?

Necessariamente.
Eles estão, aliás, em equivalência, mesmo a Ética e a Integridade, que podem ao nível da cruz fixa, passar de

uma a outra, ou sobre o eixo AL-OD, ou sobre o eixo IM-IS, o que explica que aqueles entre vocês que
percebem esta Cruz da Redenção estão redimidos na Luz da Unidade.

***

Pergunta: junto com os pontos IM e IS, eu sinto a projeção na frente do triângulo, sobre a testa, cuja ponta
desce até a raiz do nariz.

Isso corresponde à reversão e ao final da ilusão Luciferiana.
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***

Pergunta: eu senti o lado esquerdo do corpo que tremia, depois o lado direito, e em seguida, eu escutei um
som muito forte, como um assobio muito potente.

Bem Amada, isso é denominado a integração da Luz e a passagem no Estado de Ser.
Os sons (alguns de nós lhes falamos longamente), que isso seja os sons Interiores, que devem efetivamente

ser percebidos, agora, também, no exterior, alguns de vocês começaram a escutar esse som.
Bem além do som da alma e do Espírito, isso é chamado de Som da Unidade, Coro dos Anjos, Som do Céu e

da Terra, despertos à sua Unidade.
É o que vive seu Coração, é o que vive seu corpo, é o que vive sua Consciência, por intermitência, no

momento.

***

Pergunta: esse som pode se prolongar?

Para aqueles de vocês que são os mais adiantados, ele é doravante permanente, e ele se amplia a cada dia.

***

Pergunta: eu sinto as energias ao nível da cabeça, do coração, eu vivo manifestações de grande alegria,
independente dos eventos exteriores, mas eu não escuto o som. Isso significa que eu estou no amor

emocional?

Bem Amada, a questão vem do seu mental, e então do ego porque, a partir do momento em que há Vibração
da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração, mesmo se o som não está ainda presente, ou

muito distante, é claro que há acesso ao Estado de Ser.

***

Pergunta: esse som pode estar presente unicamente de um lado ou dos dois lados simultaneamente?
Os dois são possíveis.

***

Pergunta: durante um espaço de meditação, eu percebi, vendo, imagens de mulheres se transformando em
imagens de monstros.

Bem Amado, toda imagem sobre o olho da consciência é, por Essência, Luciferiana.
Assim, portanto, se durante um processo Vibratório Unificado, chegam algumas imagens, isso são os seus

próprios monstros que se eliminam.

***

Pergunta: quando a vibração é muito forte, é normal sentir como queimações no esterno, nas partes
intercostais e nas vértebras que correspondem à parte de trás?

Sim, isso pode ser perfeitamente normal, haja vista a intensidade da Vibração Luminosa que chega,
atualmente.

***

Pergunta: isso corresponde à integração, no corpo, desta Luz Vibral?



Isso pode ser, mas isso podem ser, também, resistências Interiores, ao nível do ego desse corpo físico, à
instalação da Luz.

Os dois estão, em geral, aliás, juntos.
Se vocês já estivessem na Unidade, sobre um mundo em carbono Unificado, não seria mesmo questão de

falar-lhes de estados Vibratórios que se instalam atualmente, porque vocês estariam imersos,
permanentemente, no interior.

***

Pergunta: o que nos é solicitado é, portanto, ser como uma criança, ou seja, não ter passado e reagir com o
coração, no aqui e agora?

Não há reação, no Coração, há ação justa.
Isso não é mais uma reação.

A reação é sempre procedente da dualidade.

***

Pergunta: agir como uma criança corresponde a isso?

Sim, na condição de que isso seja realmente a criança Interior e que isso não seja a criança rebelde, ou a
criança egotista.

Para isso, vocês têm as Vibrações para saber onde vocês estão, e o que vocês fazem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, a minha Luz azul desce em vocês e ressoa em vocês, com o meu Amor e a minha
Gratidão.
Até breve.

************

(*) – ARCANJO ANAEL (29.03.2011) – ‘Integração da Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-m...

*
(**) – ARCANJO JOFIEL (31.03.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-31-de-...
 *

(***) – UM AMIGO (14.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-marco-de-2010-autresdimensions

*
(****) – UM AMIGO (17.09.2010) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1’ (1ª Parte):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1 
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110401_-_FRERE_... 

Irmãos e Irmãs, bom dia.
Eu sou o Irmão, Irmão K, se quiserem.

O que eu sou não importa.
O que eu fui, não importa.

Unicamente importam as poucas palavras que eu vou desenvolver durante a minha primeira vinda.

E, do que eu gostaria de falar-lhes, é da Liberdade.
Essa palavra, o que ela veicula no Interior do que constitui o ser humano, é profundamente diferente segundo cada ser humano.

***

Por vezes, a Liberdade pode ser definida como um sentimento de poder agir à vontade.
Para outros, a Liberdade será não depender nem do tempo, nem de uma autoridade exterior.

Alguns concebem a Liberdade como a capacidade para exprimir o que desejam exprimir por uma arte.

Em resumo, podemos dizer que existem tantas liberdades diferentes como seres humanos.
Mas, em última análise e fundamentalmente, o ser humano é livre?

E de qual Liberdade falamos?
Qual Liberdade é vivida?

Vocês são livres para ir para o que vocês veem?
Vocês são livres para estar aqui e em outros lugares?

Vocês são livres ou vocês estão acorrentados?

A Liberdade, depois de tudo, é apenas um conceito que vai se aplicar, segundo os seus desejos, as suas próprias percepções.
A Liberdade da qual venho falar não está contaminada de nada de tudo isso.

***

De fato, eu gostaria de falar da Liberdade onde não existe qualquer condicionamento, uma Liberdade onde prevalece a experiência da
Consciência pura, liberada.

A Liberdade de que falo é, obviamente, a Liberdade do Espírito.

Ora, o espírito humano não é livre.
O que se apresenta a vocês, desde algum tempo, na superfície desta Terra, com uma acuidade sempre maior, é o acesso a espaços

de Liberdade reais, mas, contudo, limitados, pela sua própria presença em um corpo.

IRMÃO K – 1º de abril de 2011

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110401_-_FRERE_K.mp3
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Então, alguns seres vão falar-lhes de Liberação, de Ressurreição, de Coração.
Em última análise, eu gostaria de lhes apresentar as coisas de outro modo, mas é totalmente complementar.

Não é oposta, mas é simplesmente uma iluminação nova que gostaria de trazer a vocês, com relação à Liberdade.

No final, a questão que vocês devem se colocar, a fim de definir o que é a Liberdade espiritual, é colocarem-se a questão da sua
própria Liberdade.

Vocês são livres?
Vocês são livres para estar aqui ou estar em outros lugares?
Vocês são livres para ir para o Ilimitado e viver o Ilimitado?

Vocês são livres de qualquer condicionamento, de qualquer Crença, de qualquer apego?

De fato, a Liberdade pode se definir apenas com uma capacidade, bem real, para escapar a qualquer condicionamento e a qualquer
Crença.

***

O mundo que nós percorremos, uns e outros, e que vocês percorrem ainda, é um mundo onde são veiculadas Crenças cuja
particularidade é compartimentar e fechar.

E é apenas nesses espaços de confinamentos que se pode experimentar uma Liberdade que é, ela mesma, compartimentada e
condicionada.

Em qual momento o ser humano é livre?
Eu teria tendência a dizer-lhes, como eu dizia na minha vida, quase nunca, porque, mesmo quando a Consciência é capaz de

experimentar estados fora do comum, espaços de liberdade não condicionados por uma forma, assim que a experiência é vivida, há
retorno a um condicionamento, ainda que apenas o corpo, ainda que apenas as obrigações diversas e variadas que se cria o ser

humano em toda a sua vida.
Em consequência do que, pode-se facilmente afirmar que a Liberdade, no sentido mais espiritual, absolutamente não existe sobre

esse mundo.

 A própria Consciência não é livre, porque a sua consciência, a nossa consciência, quando estamos encarnados, está exclusivamente
centrada nesse corpo que habitamos e que assimilamos, e nós nos deslocamos no interior desse corpo e no interior da sociedade

segundo regras, sejam fisiológicas ou sociais, isso estritamente nada muda, porque a fisiologia, como a sociedade, são limites.

***

Não pode haver Liberdade com limites, quaisquer que sejam.

E esse mundo, como vocês sabem, como nós todos experimentamos, é limitado.
Limitado tanto pela fisiologia do corpo como pelas regras sociais, como pelos condicionamentos, mas limitado mesmo na gama do

que é visível.

Realmente, o olho humano não percebe o infravermelho, o ultravioleta, sem mesmo falar de outras cores ou de outras Irradiações.

De fato, o conjunto da vida é limitado pelo que eu chamaria, então, de gama, gama de leis, gama fisiológicas, celulares, gama de
cores.

Na verdade, o ser humano, sobre esse mundo, está limitado pelo que eu chamaria de frequências e de ondas que correspondem, até
mesmo, à base da vida sobre esse mundo.

Existe, portanto, um conjunto de limites, condicionantes e confinantes, no qual a alma humana pode experimentar um substituto de
Liberdade.

***

Nós sabemos pertinentemente que alguns de vocês tiveram êxito, de maneira temporária, em viver o Ilimitado em um corpo diferente,
denominado Corpo de Estado de Ser ou Corpo de Eternidade ou Corpo de Luz.

A particularidade da Liberdade é justamente não estar limitada no tempo e no espaço,enquanto que um corpo humano, sobre esse
mundo, está localizado em um tempo e em um espaço, a cada instante.

De fato, a localização no espaço e no tempo faz com que haja uma identificação a esta limitação, que é o corpo e a consciência
limitada.

***

O que se abre a vocês, nesse momento, à humanidade, é, de algum modo, uma mudança.

Não é unicamente uma ampliação de uma gama de frequências.
É bem mais do que isso, uma vez que a Liberdade que chega para vocês é simplesmente a possibilidade, bem real, de não mais
estarem localizados no tempo e no espaço e isso, é claro, pode representar uma perturbação para uma consciência que provou a

Liberdade unicamente dentro de alguns limites e unicamente no interior deles.

Isso pode ser, efetivamente, muito desconcertante, muito incômodo.



A irrupção, de algum modo, de uma novidade em um sistema conhecido, reflete-se sempre, para a consciência, por um período de
adaptação onde é necessário encontrar um novo equilíbrio, novos limites.

Assim, passar de uma região a outra, de um companheiro a outro faz experimentar novos espaços aos quais é preciso aclimatar-se.

***

O que vai acontecer, o que acontece atualmente, é totalmente de outra natureza, porque o que vai se manifestar é a Liberdade
espiritual total que, justamente, não tem limite.

Não é, portanto, um novo quadro, não são, portanto, novas regras, novas leis, mas é a totalidade das possibilidades.

O princípio da Liberdade é justamente não estar localizado em um tempo, em um espaço ou em uma Dimensão, mas ter a Liberdade
de ser ao mesmo tempo isso ou aquilo sem ser, exclusivamente, isso ou aquilo.

Trata-se, de algum modo, de uma deslocalização total onde a Consciência se descobre não fixada, não limitada e onde a Liberdade
nova é mesmo, como alguns puderam dizer, a própria natureza do Espírito, representando um desafio além de uma grande liberação
porque, realmente, as palavras que pronunciaram muitos sábios irão se realizar, inteiramente, ou seja, vocês se tornam o que vocês

criam, a cada instante, o que não é absolutamente o caso nos mundos e na gama de limitação presente sobre a Terra.

***

Esse salto para o desconhecido é, de fato, o retorno da sua herança e da nossa herança porque, lá onde estamos nós participamos,
nós também, tendo mantido certa individualidade, destinada a servir, ainda que tenhamos acesso, é claro, ao conhecimento do

Ilimitado.

Por outro lado, para a consciência que está ainda fechada deste lado do véu, ou seja, aí onde vocês estão, a Liberdade pode ser
considerada como um grande traumatismo, devido mesmo à ausência de limites, à ausência de marcadores, onde tudo se cria

instantaneamente e onde nada pode ser definido em relação a um espaço ou a um tempo fixo e definitivo.
De algum modo, tudo é infinito e indefinido.

***

O que eu lhes digo não é destinado a ativar as suas capacidades para reflexão, bem ao contrário, mas a abri-los para essa
eventualidade.

Abrir-se a uma eventualidade é já considerar que isso possa ser algo de plausível, mesmo sem vivê-lo.

Então, é claro, toda a educação do ser humano, bem além da educação de uma vida, mas a educação iterativa, eu diria, devido à
reencarnação, fez com que o ser humano, progressivamente, de algum modo, se cristalizasse nas leis, em uma gama de frequência, se

preferirem, que ele experimenta, a cada retomada.

As notas, por assim dizer, estão todas no piano, mas não há nada fora do piano.
É basicamente isso.

O que vive a humanidade nesse momento, deste lado do véu, é simplesmente o desaparecimento do piano, sem o desaparecimento
das notas musicais, mas, ao contrário, a gama é infinita.

Ela não está mais limitada pelo instrumento.

***

Então, é claro, para realizar isso, é preciso que a própria consciência, e não o mental discursivo, encare isso como uma possibilidade
muito plausível.

Não se trata de crer, porque, enquanto isso não for vivido, permanecerá apenas como um sonho, mas quando acontecer, o sonho não
existirá mais.

Será a Verdade que a Consciência poderá viver.
Mas ela poderá vivê-la apenas se ela mesma considerou, agora, aí onde vocês estão, que isso é plausível.

É claro, existem indicadores dessa consciência indo para o Ilimitado, chamados de Vibrações, chamados de chacras, chamados de
Energia.

Então, é certo que algumas Consciências que vivem essas Energias aproximam-se do limite da prisão e começam a vislumbrar o que
está do outro lado.

***

A passagem do limitado ao Ilimitado representa, entretanto, um desafio para a Consciência porque, obviamente, por força de estar
fechada, a consciência, poder-se-ia dizer, acostumou-se, na falta de gosto, e ali estabeleceu os próprios valores de referenciais, de

referenciamento, nos quais ela própria evolui.

Então, guardem presente, em meio à Consciência, que a passagem para o Ilimitado, lá onde não existem mais regras, leis, é possível
e plausível, será muito útil à própria Consciência, quando chegar a hora.

Foi frequentemente dito, em muitas tradições, por inúmeros neófitos, que lhes é feito, efetivamente, segundo a sua fé.
Eu não falo da fé absoluta de uma Crença, mas de uma fé bem mais ampla, superando amplamente o âmbito dos condicionamentos



das religiões ou das Crenças.
É justamente essa fé no absoluto do Espírito que permitirá, no momento desejado, imergir-se nesse Ilimitado.

***

Em resumo, para dizer-lhes que a Liberdade, que é frequentemente expressa pelo ser humano como um desejo, como um anseio, é
bem frágil, comparada à Liberdade do Ilimitado que vai se abrir a nós.

É preciso, portanto, literalmente, preparar-se, não refletindo sobre isso, mas, efetivamente, guardando presente, em algum lugar na
consciência, que a Liberdade total é uma possibilidade completamente concebível.

É claro, se agora vocês consideram que isso não pode existir, nem mesmo ser concebível, vocês terão então muita dificuldade de ali
penetrar.

***

Penetrar no Ilimitado, vocês sabem, pode ocorrer apenas pelo Coração, o que alguns de vocês já vivem, de calor, de Fogo, de
Vibrações, permitindo-lhes já percorrer, mesmo no limite desse corpo, espaços inéditos que são apenas a prefiguração do que há

para vir.

A Liberdade é, portanto, assimilável ao que vocês são capazes de pensar em criar.
Não há mais limites nos Mundos da Liberdade.

O único limite é unicamente induzido pela sua própria Criação e não depende mais do que quer que seja de exterior a vocês, seja um
corpo, um sistema, um dogma, uma Crença ou seja mais o que for.

***

Essa Liberdade passa, é claro, por outra palavra e por outro conceito importante, que alguns de vocês agora descobrem nessa
limitação, que é a Autonomia.

De fato, tornar-se autônomo (ainda que esse lado do véu onde vocês estão seja uma pálida cópia do que é a autonomia na Liberdade)
é já um primeiro passo.

Porque, se vocês não conseguirem ser autônomos, se a Vibração da sua consciência não os tornar autônomos, agora, deste lado do
véu, vocês terão muita dificuldade de ir para a sua autonomia nos Mundos da Liberdade.

Assim, portanto, os tempos que se vivem atualmente são a ocasião única, pela própria presença da Luz e das Vibrações que
percorrem o seu corpo e a sua consciência, para começar a viver a autonomia e espaços de Liberdade e preparar-se, de algum modo,

diretamente, no nível da consciência, para a Liberdade.

A Liberdade não está no mental, é claro, ela não está na capacidade para pensar.
A Liberdade está na capacidade para criar a sua própria realidade, quando não existe mais qualquer limite, qualquer condicionamento.

A autonomia é também isso.

***

As palavras que pronunciei, que eu continuo a pronunciar, são simplesmente destinadas a isso, a fazê-los questionar, mas um
questionamento que não é destinado a fazer girar a sua atividade mental, mas, bem mais a, justamente, transcendê-la e obrigar a sua

consciência, agora, a supor e a explorar esse aspecto ilimitado, esse aspecto de Liberdade e de autonomia.

Foi-lhes frequentemente solicitado, também, por muitos intervenientes, para entrar no Interior de si, meditar, alinhar-se, recentrar-se,
Vibrar porque é, efetivamente, a melhor preparação para ir facilmente para a sua autonomia, a sua Liberdade.

Como vocês sabem, isso apenas pode acontecer no Coração, mas não o Coração imaginado, não o Coração que crê, mas
efetivamente a Vibração da própria Consciência por si mesma.

Essa Liberação será, para cada um de vocês, diferente, e será em função, disso vocês também sabem, das suas Vibrações, mas da
sua capacidade, em sua consciência, para vislumbrar, justamente, essa Liberdade infinita e essa autonomia infinita.

É claro, seja qual for o seu caminho nesta vida que vocês percorrem, nós vivemos e vocês viveram, todos vocês, uma série de
circunstâncias, e as circunstâncias das nossas vida sempre foram, de algum modo, desafios a transcender, a superar, mais ou menos

facilmente.

É o mesmo para o que chega hoje, porque a Luz que está chegando, e que se verte agora, vem, literalmente, se vocês estiverem de
acordo, tirar vocês, e é isso que vocês realizam, vocês mesmos, ela vem mostrar-lhes e fazer ressoar em vocês, se vocês estiverem

prontos.

***

O Coração é, portanto, esse apelo do Ilimitado da Liberdade e da autonomia.

Ali responder não pode, portanto, encontrar outro suporte senão a Vibração, como lhes foi dito, porque nenhuma Crença, nenhuma
certeza exterior, nenhum humor os preparou para viver o que está vindo, e não irá prepará-los, aliás, para viver isso.

Somente o Coração pode fazê-lo, porque o Coração é o único elemento que, na estrutura limitada desse corpo e dessa alma que nós
percorremos, é a única região, o único lugar da consciência capaz de viver o Ilimitado e a autonomia.

http://luciorojas.com.br/wp-content/uploads/2010/09/chakras.jpg


É para isso, efetivamente, que todas as manifestações acontecem em suas estruturas e, em particular, no nível dos lugares nos quais
muitos intervenientes atraíram sua atenção e sua consciência, são os únicos lugares que irão lhes permitir efetuar essa Passagem, em

parte realizada, mas efetuá-la inteiramente, com o máximo de leveza possível.

***

A Liberdade, no sentido espiritual, é portanto, por enquanto, totalmente desconhecida, uma vez que, mesmo os maiores Seres que
colocaram os seus pés sobre esta Terra, que viveram um Despertar autêntico, voltaram nesse corpo e, portanto, na limitação e foi

necessário transcrever, de um modo ou de outro, procedente, obviamente, dos próprios condicionamentos de cada um, expresso, de
um modo ou de outro, manifestado de um modo ou de outro, graças às ferramentas à disposição, exprimir, manifestar o que havia sido

vivido.
Ao mesmo tempo sabendo, pertinentemente, que, assim que a experiência do Outro Lado for descrita, ela se torna necessariamente

limitada e corrompida, de algum modo, porque, necessariamente, a Consciência Ilimitada é extremamente limitada nesse mundo para
exprimir a experiência do Ilimitado.

É mesmo um grande desafio conceituar, escrever, como puderam fazer grandes neófitos, do que se trata esse Ilimitado.

***

Mas, hoje, a humanidade chegou, coletivamente, a este momento.
É claro, quanto mais vocês forem, individual e coletivamente (como foi o caso com a realização do veículo Ascensional coletivo

denominado Merkabah), capazes de se elevar, pela Vibração e pela consciência, mais a passagem para o Ilimitado poderá acontecer
extremamente, não facilmente, mas extremamente na suavidade.

Vocês devem, portanto, agora, desde já, e com relação às Vibrações e aos níveis de consciência que vocês vivem, começar,
realmente, a se desvencilhar da limitação, das limitações desse mundo.

O papel do Coração e da Consciência, no nível da Luz que transforma a sua consciência e o seu corpo é absolutamente fenomenal,
nesse sentido que muitos intervieram solicitando-lhes para ir para essa humildade, para essa simplicidade.

Porque, paradoxalmente, quando se está deste lado do véu, na encarnação, há também uma espécie de reversão que faz crer que o
que está em outro lugar é extremamente complicado porque, efetivamente, o que se conhece e se experimenta torna-se,

progressivamente, cada vez mais simples e, o que não é experimentado, ou desconhecido, aparece como complexo.
Ora, é exatamente o inverso que será para viver.

***

Aí está, portanto, o sentido do questionamento que eu queria fazer levantar em vocês, eu repito, não para arrastá-los nas reflexões e
cogitações, mas, bem mais, para fazer levantar em vocês esse questionamento que irá lhes permitir, quando chegar a hora, ali

responder, justamente, pela experimentação.

Mas, dado que vocês são Criadores, se vocês não tiverem esse questionamento, isso não quer dizer que vocês não vão passar no
Ilimitado.

Isso quer dizer que, simplesmente, a duração da Passagem e a intensidade dessa Passagem poderão ser profundamente diferentes.

Lembrem-se de que o Conhecimento do Coração é resposta, mas, para que ali haja resposta, é preciso que haja pergunta e que essa
resposta a essa pergunta seja evidência, mas ainda é preciso que haja adequação entre a pergunta e a resposta, ainda que ela se

faça natural e espontaneamente no Coração.
Porque, onde se colocar a sua Consciência, no Ilimitado, ali vocês vão.

Não há limite de gama de frequência, de corpo.
Assim, colocar-se a questão do Ilimitado e levar a sua consciência no Ilimitado, quando da Passagem, irá conduzi-los ao Ilimitado, com

certeza.
Não é, portanto, uma cogitação ou um questionamento que deve torturá-los hoje, mas, simplesmente, estar colocado no lugar correto e

no momento correto, correspondendo a esse mecanismo de Passagem do limitado para o Ilimitado, o que eu chamaria, como foi
chamado, de última Reversão.

Seja como for, eu lhes agradeço, meus Irmãos e minhas Irmãs, pela sua atenção.

Se houver, com relação a esse mecanismo e unicamente com relação a isso, se efetivamente quiserem, algo a esclarecer, então eu
irei esclarecer.

***

Questão: esse conceito de autonomia difere do Abandono à Luz?

A autonomia e a Liberdade de que falei referem-se, como eu disse, ao domínio do Espírito ao qual vocês não estão ainda presentes.

O Abandono à Luz refere-se a mecanismos a viver deste lado da limitação.

O que eu falei não lhes diz respeito agora, mas os envolve, exclusivamente, no momento da Passagem e no momento da sua chegada
nessa Ilimitação.

Vocês não podem realizar a Liberdade agora.
Vocês não podem realizar a autonomia agora.

Vocês podem apenas ter fragmentos disso.

O Abandono à Luz, desenvolvido pelos Arcanjos, e a integração da Luz, referem-se a vocês, deste lado desse mundo, deste véu, na
encarnação.



O que falei é destinado, eu disse, parece-me, a este momento privilegiado, preciso, que é a Passagem e depois da Passagem.
Essa é toda a diferença.

***

Questão: isso corresponde a uma diferença de etapa?
  

Isso corresponde a uma diferença de espaço e de tempo.

Eu falo a vocês, portanto, por antecipação, para que isso esteja presente na sua Consciência, do que não está ainda presente, mas
que corresponde a um tempo que está chegando.

***

Questão: você expôs esse princípio de Criação para que se inclua essa nova possibilidade a partir de agora?

Eu efetivamente esclareci, e isso se junta à questão anterior, absolutamente não.

Vocês são capazes de criar uma árvore?
Vocês são capazes de criar um Mundo?

Vocês são capazes de criar um novo corpo?
Não. Absolutamente não.

Chamar de seus desejos é uma vontade.
Eu efetivamente esclareci, no contexto da minha intervenção, com relação à autonomia, a Liberdade e a Criação, isso correspondia a

outro espaço-tempo que não está mais limitado no espaço e no tempo da sua própria localização neste corpo.

***

Questão: seremos acompanhados, quando desse despertar, sem dúvida perturbador, no Ilimitado?

Isso representa, inegavelmente, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu estado de consciência atual, ou Vibratória, que é o
mesmo, como foi chamado por um Ancião, um choque, uma revolução, uma mudança total de paradigma.

O único acompanhamento possível, eu repito, é a própria Consciência.

A Luz é onipresente, portanto, pode-se dizer que vocês serão acompanhados pela Luz.
Mas, lembrem-se de que o que eu falei é apenas para fazer nascer, em vocês, em algum lugar em um canto da sua consciência, a

lembrança do que eu disse, quando chegar a hora e, em última análise, tem apenas muito pouca utilidade imediata, mas uma utilidade
certa no que vocês terão que viver.

Isso não é destinado, eu repito, a fazê-los refletir mentalmente, mas, efetivamente, para colocar em vocês, quando chegar a hora.

Mas eu constato com felicidade que, como na minha vida, muitos não apreendem o alcance das minhas palavras.
Mas isso não é importante, porque o importante é que essas palavras sejam gravadas em vocês, justamente porque vocês não

apreendem delas o alcance hoje.
E é exatamente o objetivo.

O que eu disse não é destinado a ser vivido, nem compreendido agora, mas é destinado a ser compreendido com o Coração, e vivido,
quando chegar a hora.
Eu volto a esclarecer.

***

Não temos perguntas. Agradecemos.

***

É exatamente o que eu esperava.
Isso não pede estritamente qualquer questão, porque o que eu disse, eu repito, não se aplica ao que vocês vivem agora e, portanto,

vocês não têm qualquer meio para resolver a equação na limitação na qual vocês estão.

Assim, eu lhes agradeço pela sua atenção, após ter esperado fazer nascer, em vocês, não questionamentos, mas um ponto de
interrogação, o que não é de modo algum a mesma coisa.

Eu vejo que esta missão está cumprida e eu lhes digo, talvez até um desses dias.

O objetivo, o meu objetivo, não é o mesmo que o dos outros intervenientes, vocês compreenderam, ao menos eu o espero.

Então, o meu Amor os acompanhe e não se preocupem, porque isso está gravado em vocês e isso irá se apresentar a vocês quando
chegar a hora, e o momento ainda não chegou completamente.

Então, até uma próxima vez, quando o momento tiver chegado.

Até logo.
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, aqui presentes, recebam Paz, Amor, Alegria e Luz.
Aqui e em outros lugares, neste instante e vocês que vibrarão nessas palavras, juntos, acolhamos.

Presentes a vocês mesmos, na Unidade do Coração, pela Graça da Luz Una revelada e desvendada, juntos.
Eliminando a distância, eliminando o tempo, eliminando o espaço, saindo da Ilusão e penetrando o santuário de

seu Templo, tornem-se Presentes em Presença, permitindo então, por ressonância e atração, por Fluidez e
Unidade, por Amor verídico e autêntico, comungar.

Então, juntos, comunguemos e Vibremos na Fonte Una, anunciando seu retorno, a reminiscência final do
juramento e de sua promessa.

Hora, momento fora desse tempo, instante em que chegou o tempo da Presença, o tempo de estar presente
para viver, em Unidade e em Verdade, o instante da Graça, o instante dos reencontros, eliminando distância,

eliminando sofrimento, eliminando o que não é verdadeiro.

***

Vão além, além das aparências, além do ‘por estar’ para enfim viver, em Verdade e em Unidade, no Templo de
seu Ser, no Templo de sua Presença.

Eternidade.
Estado de Ser.

Fusão e comunhão.
Permitindo, além dos véus da separação, instalados nesse mundo, reencontrar glória, reencontrar Verdade,

potência e Unidade do Amor, potência e Unidade da Luz Una.
Permitindo, presente em Presença, acolher o Um, emissário do Um, Senhor Metatron.

Filhos, Filhos do Único, criadores do Um e criaturas do Um, o momento é agora.
Juntos, unidos na Luz, unidos na Verdade e livres de todo apego à ilusão, Vibremos e acolhamos.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Bem amados Filhos da lei de Um, vocês são os amados da Fonte Una.
 Vibrem em uníssono com suas Presenças.

Vibrem em uníssono com sua Presença.
Presença a Presença.

URIEL – 1º de abril de 2011
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Milagre do Um.
Unificando e Unificados.

Isso é agora.
No momento da Libertação, no momento da Unidade, o que pode chegar ao Amor, se não é ser, se não é

aparecer, além do parecer, além das ilusões, além dos medos, além do que é limitado?
Porque pode existir oposição ao Ilimitado, envolvendo, nele, o conjunto das ilusões, permitindo, através da
ressonância, abrir, em vocês, se tal é seu futuro, abrir em vocês, se tal é o desejo de seu Espírito, de se

revelar a sim mesmo, de viver enfim apaziguados e no Coração.
Sustentando esse mundo em sua libertação e em sua Ascensão.

Instante de Verdade.
Graça e majestade do instante único de seus reencontros.

Bem amados Filhos do Um, ressonância, agora.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Ressoando em vocês, o Som e o Canto da Unidade, o Som e o Canto de seu retorno em Graça.
Não existe qualquer obstáculo no exterior de vocês.

A Terra esposa o Céu.
A Terra ressoa ao Canto dos Universos, ao Canto dos Multiversos Unificados, reintegrando assim o espaço de

Luz que era o seu.
Vocês, Filhos do Um, acompanhados pelo conjunto do Conclave, a ronda de nossos Raios, acompanhados por
seus Irmãos e suas Irmãs devotados, mantendo-se em um espaço ao redor do sol, denominados os Anciãos,
suas Irmãs devotadas, denominadas as Estrelas e o conjunto das Consciências Unidas e Livres vêm a vocês,

doravante.
A majestade de sua Presença se revela também por sua Presença.

Juntos, uns e outros, reunidos como nunca.
Vamos festejar nossos dignos reencontros em meio ao Um.

A hora e o instante, o momento chegou de viver, Unificados, em Unidade.
Abram seu Coração.

Abram as comportas, deixem o Amor e o Cristo fusionarem-se em vocês.
Bem amados Filhos do Um e da Unidade, ressoem.

***

Em vocês desvenda-se e revela-se, na ausência de resistência, na ausência do medo, a plenitude do Um,
eliminando as últimas Sombras, transmutando-as.

Acolham e acolhamos, juntos, a Presença.
Estejam Presentes, estejam aqui, estejam Agora, a fim de viver o porquê vocês estão aqui.

A graça é o Canto dos Universos.
O Som chega.

A vinda do Um, sua comunhão com o Um traduz, em vocês, a abertura final.
Ele lhes disse: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

Vocês são hoje o Alfa e o Ômega, voltando ao início e retornando assim à Unidade.
Vibração.

*

... Efusão de energia ...

*

Instante eterno.
Instante contínuo.



Cada instante é renovado na Presença do Um, em sua Vibração e em sua Consciência.
Abram.

Nunca mais esta Terra será fechada à Verdade da Unidade, à Vibração de sua própria Presença.
Acolhamos.

Cada dia, cada instante, doravante e para sempre, estará inscrita, em vocês, a marca da Unidade, marca de
Liberdade, fazendo de vocês Filhos Ardentes do Sol e da Verdade.

Fogo de Alegria, Fogo de Vibração, Fogo do Espírito, vindo, em vocês, elevar suas Coroas, esse corpo e esta
Consciência, além da ilusão, além da aparência, reencontrando o Sentido, reencontrando a Essência de sua

própria Presença.
Filhos do Um, Sementes de Estrelas, Sol.

Sol e Verdade.
Presença, juntos.

Unidos e unificados, passando em vocês, inaugurando a Passagem e a última Reversão à sua Verdade, à sua
Essência.

Comunhão.
Comunhão eterna.

Eucaristia eterna permitindo, pelo milagre do 3 em 1, superar e transcender a Dualidade do confinamento.
Isso é agora.

Vibremos em uníssono com o Um e acolhamos.
Espaço Ilimitado onde a Vibração, onde a Consciência revela, a vocês e em vocês, o milagre do Um.

Porta estandarte da Luz Una, abram, abram e acolham.
A Luz é Verdade.
A Luz é Alegria.

Ela é Fogo, permitindo, em vocês, transcender as limitações da personalidade, permitindo descobrir e viver
além do sofrimento.  

***

A Luz está doravante presente.
Ela ilumina o mundo, completamente.

A Luz é bálsamo.
A Luz brilha nas trevas, mas as trevas não a reconhecerão, e vocês, Filhos de Luz, vocês a reconhecem
porque vocês Vibram em uníssono, porque vocês Vibram com seu Som, porque vocês Vibram com sua

própria Unidade.
Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti revelados e elevados.

A hora e o instante.
O Som de seu sagrado, o som de sua Eternidade, Coro dos Anjos, Canto da Terra e Canto do Céu, unidos em

uma mesma melodia, vindos despertar o Cristal de sua Essência, novo Nascimento, Ressurreição, real.
A hora chegou.

Cada um e cada uma de vocês, ao seu próprio ritmo, eleva, eleva seu Canto, eleva sua Consciência nas
esferas do Único.

***

Doravante e agora, cada dia, cada sopro, cada olhar, cada respiração, cada Coração vai Vibrar em uníssono
com o Coração da Terra, com o Coração do Sol, com o Coração da Fonte.

Abram.
Abram extensamente as comportas do Amor.

Abram extensamente a ressonância do Amor, Canto do único, canto da Unidade.
Regozijem-se.

***

O Amor é o bálsamo vindo no término da ilusão, transcendendo as aparências, vindo nutrir seus Irmãos e suas
Irmãs, vindo nutrir sua própria abundância.

A abundância de seu Ser, a abundância verdadeira.
Acolham a Luz Una, pelo seu Canto.



Acolham a Luz Una pelos Sons e pelas Vibrações do Anjo Metatron.
O ER, o Coração, ao centro, se desperta.

Tudo se realiza agora, no espaço sagrado do seu Coração, no espaço sagrado do núcleo da Terra.
Os povos da Intraterra e da Extraterra, Irmãos e Irmãs em Unidade, além da aparência das formas mesmo

unificadas, o Som é o guia conduzindo-os a Ele.
Ele mesmo vem a vocês, carregando a Espada da Unidade e do Sagrado, permitindo então, em vocês, e para

vocês, juntos, Ascensão, Unidade.
Bem amados Filhos do Um, vocês são Um, nós somos Um.

A multiplicidade aparente, a multiplicidade aparente é filiação, filiação de Liberdade por ressonância do Som,
pelo Coração dos sóis do conjunto dos Universos e dos Multiversos.

Festa, festa e regozijo.
Momento inscrito no firmamento dos Céus.

O Fogo, o Fogo de Alegria da Fonte Una se eleva e se desperta, em vocês, agora.
Então, a cada sopro, a cada instante de agora, abram e acolham.

***

Filhos de Verdade, Filhos de Unidade, a ressonância da Fonte, presente em vocês, a ressonância da Fonte,
presente, agora, neste Universo, aproxima-se.

 Aqueles de vocês, voltados para o Único, percebem isso.
Para todos os outros, isso é agora, também.

Mudem seu olhar, esqueçam-se da ilusão, despertem-se na Unidade e vibrem.
Não tenham temor.

O temor não é a Unidade.
O temor é esse do ego efêmero.
Este efêmero que desaparece.

Abram, ressoem na Fonte a fim de que a Coroa do Coração, de que a Coroa da cabeça e de que o triângulo
sagrado, reunidos na Unidade da nova tri-Unidade, vibre em vocês.

Elevemos, juntos, por sua Presença e pela minha presença, aqui e em outros lugares, o Fogo do Amor.
Unidade e Verdade.

Alegria e graça.
Paz.

Acolhamos.

*

... Efusão Vibratória

*

Filhos do Um, a Luz, em sua brancura imaculada, Vibração da Fonte, acompanhando o conjunto das
Dimensões e das Criações, em sua infinidade pois em desdobramento constante.

A cada ponto de um Universo ou de uma Dimensão, no conjunto dos Multiversos, esse ponto, onde ele esteja,
é Um.

Vocês são Um.
Juntos, Vibração de sua Presença a vocês mesmo, ressonância ao Um, ressonância à Fonte, Vibração.

Majestade.
Tudo é simples em meio à Unidade.

Acolhamos.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Passagem.
Passagem de Alegria.

Abertura.
Abertura a Ele, como Ele se abre a vocês.

Extração das trevas.
Agradeçam ao Um, porque vocês são o Um.

Ressoemos, como ressoa o Som, como ressoa os Corações batendo em uníssono com sua Eternidade.
Presença.

Elevemos o Som da Liberdade, da Liberação, exultação e Paz.
O Canto do Coração, em meio ao Fogo do Coração, é o Canto Universo, o Canto da Criação.

 Sua Consciência canta o Canto da Criação porque vocês são, e nós somos, a Criação.
Criação infinita e permanente, beleza e majestade.

Bem amados, como o diz a Fonte, nossos Amigos, reunidos e Unificados.
Pelo Som e pela Vibração, Presença na Presença, presentes nos presentes, presente e Doação, procedente

de seu Abandono.
Cantem, cantem a Liberdade pela Vibração, Fogo do seu Coração.
Elevem o Canto do louvor, alegrando assim o Coração dos Anjos.

Amem, amem esse mundo.
Amem-se uns e outros, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja seu destino, quaisquer que seja

suas escolhas, vocês são Um, na Eternidade.
Acolhamos.

No silêncio de minhas palavras, no Verbo da Luz, na brancura.
Acolhamos o Um e o Único, lá onde tudo é Canto, onde tudo é livre e religado.

*

...Efusão Vibratória ...

*

Presentes, presentes a vocês mesmos, aqui e em outros lugares.
Lúcidos, despertos, Ressuscitados.

Nenhum peso nem qualquer sofrimento pode se opor à sua Presença.
Vocês são a Presença, vocês são os Filhos Ardentes do Sol.

Despertem-se se ainda não o fizeram e Vibrem.
Louvor ao Um e à Una.

Louvor aos Quatro Viventes, Pilares das Criações e dos Mundos no conjunto dos Universos, dos Multiversos,
independentemente de sua Dimensão.

Domínio de Paz eterna onde a Consciência está estabelecida como nunca.
Abram as comportas a fim de que o fluxo do Amor entre e saia livremente, para a Eternidade.

Coração.
Som.

Vibração.
O Éter está liberado.

Ressurreição.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Em Amor, para o Amor e pelo Amor, ressonância Una, eternamente presente.
Eu sou o Arcanjo Uriel, Presença, Passagem e reversão.

Neste instante, aqui e em outros lugares, vocês são o Arcanjo Uriel também.
Isso é Verdade, bem além das aparências e das acomodações onde vocês viviam.



Juntos, acolhamos, ainda, a majestade do Um, Graça e gratidão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Paz e apaziguamento.
Espaço de vacuidade.

Espaço de plenitude onde não existe qualquer diferença entre o Um e o outro, agora.
Uriel ama vocês, no antigo como no novo, na aparência como na Ressurreição.

Eu acompanharei, esta noite, seu espaço de Vibração, espaço de elevação, em Unidade e em Presença.
Bem amados, amem-se, amem o Todo.

Vibração.
Consciência Uma, aqui e em outros lugares, escutem o Canto, escutem a Voz do Um, abram.

Do meu Fogo ao seu Fogo, do Um ao Um, até logo mais, com Amor.
Vibração.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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Bem, caros amigos, eu estou extremamente feliz por estar com vocês.
Então, eu espero que tenham muitas perguntas para me fazer, porque vamos tentar responder-lhes e vocês sabem que é desta

maneira que eu gosto de trabalhar.
Eu vos dou toda a minha amizade e todo o meu amor e como é habito, fico com os meus ouvidos bem abertos!

***
Pergunta: A que ritmo vão evoluir os acontecimentos colectivos?

Cara amiga, você sabe que as datas não são fixas.
Nos já vos dissemos, no inverno passado, que depois da Passagem da Garganta e da Abertura da Boca, Miguel, Maria e eu mesmo,

nos dissemos:” Tudo está concluído”.
Só faltava sua materialização sobre a Terra.

A hora da materialização da Consciência é simplesmente desconhecida.
O Agora, é Agora, repito, não é o ano que vem, nem daqui á 10 anos.

E o melhor marcador, não é a informação que vos damos.
Sri Aurobindo já vos disse, todos os dias às 17h, as vibrações vão se intensificar cada vez mais, ao nível da percepção.

Aqueles que não sentiam nada vão sentir a dobrar.
O dobro de nada será sempre nada, vão me responder!

Mas não é completamente verdade, porque não é o dobro de nada, são sensações menores que vão se amplificar.
Aqueles de entre vós que vivem os mecanismos vibratórios, quer seja ao nível da alma, quer seja ao nível das coroas radiantes da

cabeça e do Coração, ou ao nível do sacro, o fogo será total.
Este é um abrasamento da luz.

Então é claro, que segundo a vossa Consciência, e isto também já o disse (não podem dizer que não o disse e repeti centenas de
vezes!): a passagem da lagarta para a borboleta dependerá do vosso ponto de vista.

Portanto, se ainda são lagartas é porque querem ficar lagartas, e vão dizer que isso é uma catástrofe.
Se já se transformaram em borboletas, então vão poder dizer: “Já está, a borboleta já cá está!”.

Os seus sonhos, a qualidade de seu sono, a qualidade da vossa Consciência, a percepção das vibrações se intensifica, se torna
habitual e repito:” O que acontece no exterior, acontece no interior.

Toda Consciência é Una.
Quando vos dizemos para não julgar ninguém, porque aqueles que estão a julgar, como disse o Cristo, são vocês mesmo que estão a

julgar.
Dizer que o outro é vosso inimigo, não quer dizer nada, porque aquele que vêm no exterior como vosso inimigo, é parte de vós.

Não era uma metáfora ou uma parábola, ou um jogo de palavras, é sim, a pura verdade.
Viver a Unidade é viver em Unidade.

Não há diferença entre o que está no interior e o que está no exterior, não há separação entre vocês e tudo o resto.
Eu sei que certamente, mesmo entre os Seres que seguiram e viveram as Núpcias Celestes e que seguem os trabalhos de meditação,

há (lembrem-se do que vos vou dizer novamente hoje) alguns que vão se servir da Luz para alimentar o seu Ego e a sua
personalidade, esses seres estão dentro de uma forma de Abandono á Luz intermitente, eu diria que é um abandono ‘fabricado’,

artificial.
O que quer dizer que vão se alimentar de Luz, mas não para a Luz, não para se tornarem transparentes, porque alimentar-se de Luz,

para eles quer dizer alimentar a personalidade.
Ainda esta semana alguém chamou Fogo do Ego ao Fogo do Coração.

Estas palavras não foram escolhidas por acaso.
É o Fogo.

***
Pergunta: A presença do Anjo da Guarda, quando se faz a Passagem, mantém-se actual?

Sim, o nível das percepções são muito diferentes porque os primeiros encontros com o Anjo da Guarda, aconteceram anteriormente às
Núpcias Celestes.

Mas para além do Anjo da Guarda, hoje você pode descobrir o seu Coração.
Sempre vos dissemos, que penetrar na Unidade se faz pelo Coração.

Não há outra alternativa, isto já vos foi dito e re-dito.
Quando dizemos que a única saída é através do Coração, isto não é mental mas sim ‘vibratório’.

Enquanto estiverem no exterior de vocês, continuarão a ser lagartas.
Se se voltarem para o vosso interior, para dentro de vós, irão se transformar em borboletas.

Sair da Ilusão, é isto.
Então, é claro, eu também vos falei sobre a “grade planetária” e de certos mecanismos, sem, no entanto, precisar aspectos

cronológicos, porque não sabemos as datas.
Muitos vos disseram que seria Gaia, a Terra que decide e também vos disseram há muito pouco tempo, não eu, mas outros, que o

Som da Terra acordou, e que a Terra foi liberada.
Então talvez alguns de vos possam pensar, que seriam histórias muito bonitas que talvez nunca aconteceriam ou talvez não quisessem

perceber o seu real significado real.
Vocês sabem que há Seres que até ao final, vão brincar às avestruzes (escondendo a cabeça na areia).

Vocês sabem que há , infelizmente, alguns seres humanos que têm medo da morte, mas saibam que naquele momento, não há morte.
Vocês vão entrar na Vida, mas tomem por exemplo a morte.

Haverá seres humanos que estarão no ‘choque da Humanidade’ como se fosse o choque pela morte de alguém, e que estarão na
negação até ao último momento, e mesmo depois de terem morrido vão continuar a pensar que estão vivos.
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Acontece o mesmo, com o processo de Nascimento (da borboleta) que se vive neste momento.
Então, quando respondo às vossas perguntas, vocês sabem que o faço à minha maneira, utilizando as minhas próprias palavras.

Agora, quando se trata do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Anael, Um Amigo, eles utilizam outros termos, outras palavras.
Uriel falava de Ressureição, há poucos dias, me parece.

O que é a Ressureição?
Resposta: é o nascimento da borboleta

Omraam: exactamente, é assim que nasce a borboleta.
Resposta: pela morte da lagarta.

Omraam: É isso mesmo.
Se encontrarem outra forma de o fazer, digam-me por favor!!

Eu estou desolado, por todos esses seres, mas eles vão rapidamente perceber.
Agora, quem é que esperava viver um Paraíso sobre a Terra?

E que a Unidade iria se viver através de transformações, enquanto se permanece neste plano dimensional?
A Multidimensionalidade, não é isto.

Sempre vos dissemos, que era preciso respeitar a escolha de cada um, e assim aqueles que querem continuar como ‘lagartas’,
continuarão sendo lagartas.

Fizeram-me a pergunta de como seria para os seres humanos que quiserem permanecer na 3ª Dimensão.
Mas se a Terra não vai mais existir nesta Dimensão, como vão fazer?

Eu vou vos dizer, evidentemente, o porquê.
É que é tempo de voltar para casa.

Antes disso, é preciso ser borboleta, dentro do seu Coração, em mais nenhum outro lugar.
Para isso, têm as técnicas que vos foram dadas, penso que, por Um Amigo, para que se possam centrar em seu Coração.

Conseguir isso, é muito simples, é só descer da bicicleta (deixar o mental) e entrarem em vosso Coração.
Ele, também vos disse como fazer ao nível da respiração, como levar a vossa Consciência, à pouco e pouco ao nível do vosso peito.

Acordem.
Há já um mês que vos tem sido dado informações muito importantes ao nível vibratório, através das palavras de Miguel, sobre a fusão

dos Éteres.
O que significa, a fusão do Éter?

Quer dizer que a Terra não está mais confinada, o Éter da Terra está ligado ao Éter do Céu.
Isto significa que não há mais separação entre as diferentes dimensões, e que o que ficar confinado nesta dimensão, simplesmente

não existirá mais.
É Agora, que vos vai ser revelado quem vocês são, cada um vai poder se ver tal como realmente é.

Isto faz parte do que vos foi anunciado por São João no Apocalipse, não é verdade?
Tudo o que vocês vivem, está escrito em vós e está escrito também nas palavras de Cristo transmitidas a São João.

Neste momento, vocês não estão mais unicamente, no aspecto vibratório, mas sim também dentro da realidade que vos foi descrita.
Não é por acaso, que Jofiel voltou a falar sobre o ‘Terceiro Olho’, porque evidentemente, até ao último minuto a Graça estará disponível,

só que haverá seres humanos, que apesar de terem seguido a Abertura, voltaram a se fechar na Ilusão do ego simplesmente porque
tiveram medo.

Sri Aurobindo falou longamente sobre este assunto.
Percebam que é exactamente isto o que estão a viver, e então eu vos direi:”bravo!”.

Se não têm mais medo, se estão serenos, então já ultrapassaram o ‘choque’.
Muito bem!

Esta é a melhor maneira de ajudar a Terra, a vocês mesmo e à Humanidade na sua totalidade.
Então, isto quer dizer, que o vosso Coração acordou completamente, quer dizer o nível vibratório do Coração se elevou e por isso,
aqueles que se abandonam à Luz começam a viver e a integrar a Luz, que é o processo descrito pelo Arcanjo Anael, me parece.

***
Pergunta: Como acompanhar as evoluções em curso?

Podemos agir de várias maneiras.
Nós já agimos bastante, emitindo e bombardeando o Sol, de maneira a perfurar o envelope magnético do Sol, de forma muito mais

intensa do que anteriormente.
Há agora, um mês que isto acontece.

E nós podemos mudar isso a qualquer momento.
Podemos fazer, de maneira a que o vosso Corpo de Estado de Ser chegue na sua totalidade a vocês, no espaço de um milésimo de

segundo.
Mas, mais uma vez, não somos nós que decidimos, nem vocês, é à Terra a decidir.

E a Terra o que é que ela decidiu?
Isso nós não podemos revelar.

A Terra cresce, como também já vos disse.
E quando, eu digo que a Terra vai passar de 7.000 km para 10.000 km, não será do ponto de visto do espírito.

Agora, como é que querem que a Terra cresça se não houvesse movimentos tectónicos geofísicos?
Nós também tínhamos anunciado este movimentos.

E se a Mãe Gaia decidiu que haveria maneiras mais rápidas de ir para a Luz, então é decisão dela.
É claro, que os permanecem na fase da lagarta, vão dizer que é uma catástrofe, e estão no seu direito.

A vós de saber onde querem ficar.
***

Pergunta: Qual é a diferença entre duas pessoas que vivem com o Coração aberto, mas em que uma, tem Consciência disso e a
outra não tem?

Então aí, cara amiga, vai me explicar como é que se pode ter o Coração aberto sem se ter Consciência disso!
O Coração está aberto em que momento?

Não pode ser do ‘ponto de visto’ do espírito.
Não é porque se definem como alguém se comporta como alguém que ama, que o seu Coração está aberto.

O Coração vibra.
Ter o Coração aberto na sua cabeça, não é ter o Coração aberto no Coração.

Portanto, ou se vibra no Coração ou não se vibra, e não há abertura do Coração.
Penso que não é complicado.
O Coração vibra: está aberto.

O Coração não vibra: não está aberto.
***

Pergunta: E se uma pessoa sente as vibrações do Coração, mas não sabe o que está a acontecer?
Ela viverá a sua Ascensão, mesmo que não perceba nada do que está a acontecer no seu peito.

O importante não é compreender, o importante é de o viver.



Muitos já vos disseram isto, vocês mesmo o irão verificar.
Ter bom Coração, não é a mesma coisa que ter um Coração que vibra.

Hoje, a Humanidade está a sofrer uma grande transformação.
Por isso, nós não estamos mais em tempos intermédios, onde se pode pensar que temos o nosso Coração aberto.

Pois, isto não se pensa, ou se vibra ou não se vibra.
Agora, para além, da fusão dos Éteres já realizada, há também a conexão entre os pontos de vibração da cabeça e os do Coração.

Aqueles de vós, que vibram no Coração, vão perceber que um certo número de pontos se tornam extremamente sensíveis.
Os pontos que o Mestre Ram vos deu, os pontos das costas, os pontos Ki-ris-ti, os pontos Miguel, os pontos IS, a Coroa, e o Fogo do

Coração, o ponto ER, a sua conexão com todos os outros pontos.
Tudo isto está a acontecer, agora.

Lembrem também de que cada um irá onde sua vibração o levar.
Não irá para onde tem vontade de ir, ao nível da personalidade.

É a vibração, a vossa vibração que decide, porque a Consciência é vibração, isto também já vos tinha sido dito.
Podem verificar, hoje, que é estritamente verdade.

Se até agora, para vocês serem era uma linguagem metafórica, podem agora verificar que tinha um sentido literal, totalmente literal.
Nunca vos dissemos que a Luz viria para vos afagar a cabeça ou vos dar uma auréola violeta.

Porque nunca vos falamos da cor da Luz, não é verdade?
Não é por acaso, que nós falamos (quer Miguel, quer outros intervenientes) de vibração e de pontos precisos de vibração em vosso

corpo.
Há pessoas que nos perguntavam porque é que se sentiam amarrados de pés e mãos: para impedir que fossem embora.

Estas pessoas vão constatar nos próximos dias, que não há mais amarras.
Nós não vamos mais deter as borboletas.

E quando vos digo que é: agora.
Não quer dizer que vos vou dar uma data, é para vos conscientizar do que se passa neste momento, na vossa vibração e na vossa

Consciência.
E que irão, sistematicamente, para onde a vossa vibração vos levar.

***
Pergunta: O que seria preciso, hoje, liberar o mais rapidamente possível?

O mental, a pequena bicicleta.
Mas há sempre aqueles que não irão querer ver, para estes não podem fazer nada.

Agora para aqueles, que estão conscientes e que vivem esta iminência, porque já vos disse que se não vivem esta iminência será
problema vosso.

O que é que eu quero dizer com isto?
Procurem a causa dentro de vocês.

Lembrem-se que a porta de saída é pelo Coração.
Vibrem.

O mais urgente é de estar em Paz e de acordar, mas de acordar a dimensão do Coração.
Aqueles que não sentem vibrar o Coração poderão sentir vibrar as Estrelas.

Se também, não sentem as Estrelas, não posso fazer nada, e lembrem-se de que até ao último minuto a Graça estará disponível.
Mas mesmo, no último minuto, posso vos garantir, que haverá uma maioria de seres humanos a dizer: “eu não acredito, isto não é

verdade!”
Talvez por um ‘ideal’ espiritual, talvez por medo ou talvez mesmo, porque para eles esta não é a verdade.

O problema é que não haverá mais Terra para recebê-los; este é um problema para eles, mas não para a Terra.
***

Pergunta: Para onde irão aqueles que não poderão ser recebidos pela Terra? (que quiserem permanecer na 3D)
Vão continuar sua vida de lagarta.

Alguns serão retirados, como está escrito na Bíblia, no apocalipse.
Por sua vez, os ‘chamados’ e os ‘eleitos’ serão encaminhados, um a um, para o Céu.

Os Vegalianos estão prontos, os Arcturianos estão prontos, tudo está pronto, nós já estamos preparados há muito tempo.
Estamos, apenas aguardando a boa vontade da Terra.

Vocês, também estão preparados ao nível colectivo da Consciência, desde que a Merkabah Interdimensional foi criada.
Isto também já foi dito.

***
Pergunta: É normal termos medo quando sentimos a sensação de iminência?

Bem, é preciso voltar ao que disse Sri Aurobindo: penso que o processo descrito, foram as 4 etapas.
Agora, àquele que não tiver sentido o menor medo, eu tiro o meu chapéu!

Vocês estão a mudar de ‘modo de vida’.
Neste ponto, cara amiga, existe em primeiro lugar, a negação do que está a acontecer.

Quando vier o ‘choque’, pessoal ou colectivo, vocês vão primeiro dizer:” Não, não é verdade”.
Então aqui, vamos evitar falar, evidentemente daqueles que irão terminantemente recusar tudo isto, porque o seu ego é o mais forte.

Mas, mesmo dentro do processo de abandono à Luz, depois da negação virá a negociação, com vocês mesmo e com o Céu.
E então dirão: “não, ainda não, ainda não terminei tudo o que tinha para fazer; ainda não estou preparado; não acredito, não pode ser

verdade; eu sinto a vibração, mas pode ser que não seja verdade.”
Mas, a cada dia a Luz virá cada vez com mais força.

Até que, a um dado momento, devido a amplificação das vibrações da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração e do Sacro, vão
compreender que já lá chegaram e que não podem mais negar a vibração.

Então vão passar por estados de Consciência ‘diferentes’, quer seja à noite, quer seja em momentos em que estejam desconectados
da realidade tridimensional.

Mas isto também já vos tinha dito.
E aí, nesse momento vocês estarão na aceitação total.

Mas não é porque aceitaram totalmente essa verdade, que vão ficar sentados, à espera, sem fazer nada, não é assim?
No entanto, será sempre a Terra a tomar a decisão.

Estas etapas foram descritas longamente por Sri Aurobindo, dentro do tema do ‘choque da humanidade’.
Não há muito tempo que Um Amigo vos revelou como ultrapassar facilmente esse ‘choque’.

Então, aceitem que tudo será mais fácil com alegria e boa disposição, como se costuma dizer.
Vocês realmente acreditam, que o Irmão K, que vos falou pela primeira vez por este canal, vos teria falado do que haverá depois,

quando sempre vos dissemos para se manterem no momento presente, no Agora?
O que é que isto quer dizer?

Resposta: que está a acontecer agora
Omraam: todos vocês perceberam.

***



Pergunta: Como é que o sentir das vibrações poderia não ser o sentir da Luz?
Pela vibração do ego.

Nós já falamos do Fogo do Espírito e do Fogo do Ego.
Essa vibração é sentida nos mesmos chakras.

Se nós utilizamos a expressão Fogo do Ego, é porque também corresponde a uma vibração, já que neste momento a Luz está em todo
lado.

Cada vez mais seres humanos irão sentir vibrações, mas onde?
Será no Triângulo Luciferiano, será ao nível do ‘Plexo Solar’ ou mais para baixo, ou será que está no Coração?

Pensem nisso.
***

Pergunta: As vibrações do Sacro também se sentem à frente, na barriga?
As vibrações do Sacro são as vibrações no Sacro.

Nas mulheres esta vibração poderá levar a um congestionamento do baixo ventre, mas não da barriga.
***

Pergunta: Se para alguns a sensação de amarras nos pés desapareceu, poderão estas pessoas contactar mais directamente o seu
Corpo de Estado de Ser?

Com certeza, mas conservando o seu corpo.
Será no entanto, preciso que os que são da Luz, permaneçam um pouco mais, para acompanhar a Mãe Terra, não é verdade?

Lembrem-se de que é preciso a diferença entre aqueles que partem.
Vocês entraram num processo de Ascensão Colectiva.

Tu, caro amigo, (o canal) empregaste a palavra ‘transição’, eu utilizarei o termo ‘transhumância’.
Este é um processo que está em curso e que provem, por agora, das almas colectivas dos povos que estão dentro da mesma

vibração.
Tudo depende da sua vibração própria, serem capazes de neste corpo, com a sua personalidade, de transmutar a Luz, de se tornarem

cada vez mais luminosos, irão então ter efectivamente a possibilidade de aceder ao Estado de Ser.
Mas não há nenhuma razão para ‘abandonarem o barco’, enquanto, no lugar onde se encontram, o nível colectivo de Consciência não

for alcançado.
Mais uma vez, lembrem-se de que aqueles que estão em negação, do desaparecimento da Terra e do nascimento da Terra em outro

lugar, vão ficar com raiva de nós e de vós, porque evidentemente, o que é que vão achar?
Vão achar que são ‘vítimas’ e vão nos chamar de profetas da desgraça, porque eles não são borboletas, eles ainda são lagartas.

***
Não temos mais perguntas, nós agradecemos.

***
Então caros amigos, digo-vos certamente, até breve, aqui ou noutro lugar, em baixo ou em cima.

Fiquem bem e que todo o meu amor os acompanhe.
Obrigado pela vossa atenção.

Até breve.
************
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 E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, isso me dá muito prazer e todo o meu Amor os acompanha.

Eu vou responder, como de hábito, às perguntas de vocês que podem ser úteis para todo mundo.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de que os pontos Bem e Mal se fundem e se transformam
em um líquido que flui no interior?

Caro amigo, é muito simples.
É um processo, efetivamente, que está ligado à reversão do Triângulo Luciferiano e ao fim do aprisionamento

Luciferiano.
ANAEL havia explicado que muitos seres sentem não o triângulo Luciferiano, mas a Coroa Radiante, na sua

parte anterior, quer dizer o ponto AL com frequentemente Vibrações  no nariz, a Lemniscata Sagrada, na sua
parte alta, e que estão em Vibração com os pontos ATRAÇÃO e REPULSÃO, CLAREZA, PRECISÃO e IM e

IS.
Agora, isto, é o aspecto Vibratório.

Mas há uma modificação fundamental que sobrevém também no nível do cérebro reptiliano, ou seja, os pontos
ATRAÇÃO e REPULSÃO correspondendo a núcleos extremamente específicos do cérebro reptiliano que

estão presentes nestes lugares.
E estes núcleos reptilianos que estavam em relação com o julgamento, com Lúcifer, com o Bem e o Mal,

estão se dissolvendo.
E é isto efetivamente que dá uma percepção, mesmo para aqueles que ainda são lagarta, muito mais clara da

sua situação.
Portanto, o que você percebe e sente, é a dissolução do Triângulo Luciferiano em meio à Coroa Radiante da

cabeça.
Os pontos que vocês sentem na cabeça, para aqueles que os sentem, às vezes com calor, com Vibrações,

com formigamentos ou manifestações ligadas à própria consciência de vocês, são, efetivamente, modificações
bem reais que estão ocorrendo no seu cérebro, o que explica, aliás, as modificações do ritmo de sono, as
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percepções do corpo com formigamentos por toda parte que estão também ligados às Partículas Adamantinas
que chegam ao corpo, mas também às modificações do cérebro de vocês.

***

Pergunta: eu tenho a percepção de diferentes estruturas em mim (triângulos, esferas...).

Cara amiga, há, no interior do corpo humano que Vibra, atualmente, muitas estruturas.
 Há a Lemniscata Sagrada, há as Coroas, há rodas, círculos, linhas, triângulos, efetivamente.

Há os triângulos dos 4 Elementos.
Há o triângulo do Coração, há o triângulo do sacro, há as Coroas do Coração e da cabeça, há os circuitos que

se estabelecem, aliás alguns de vocês os sentem, mesmo UM AMIGO ainda não tendo dado o significado.
Muitas coisas, atualmente, estão se ativando, no interior de vocês.

Vibrações novas: vocês sentem os Novos Corpos.
Isso dito, tudo o que é integrado não é mais sentido a partir de um dado momento.

Por exemplo, vocês não sentem o meridiano da bexiga, vocês não sentem o meridiano do intestino delgado, e,
no entanto, eles existem.

Por outro lado, quando há sobreposição de um nível Vibratório diferente, porque aí, isso é da Luz Supramental,
vocês vão perceber as Vibrações.

Isso, isso foi o início.
E em seguida, vocês vão perceber os circuitos que se instalam, que correspondem à aglutinação da Luz neste

corpo que é um Templo, que se transforma no corpo de Estado de Ser de vocês.
Portanto, é completamente lógico sentir conexões que se estabelecem neste momento e que estão cada vez

mais fortes, efetivamente.
Portanto, não é uma ilusão, é a estrita verdade.

E o interesse, nós dissemos já a vocês, não é compreender o que isto quer dizer, é viver as Vibrações.
Por exemplo, para as Estrelas, elas têm funções.

Mas o importante não é saber qual foi a alma que trouxe esta função, o importante não é saber qual o tipo de
DNA multidimensional que está sendo criado no interior das células de vocês.

O importante é a Vibração e a função da Vibração.
E não a compreensão.

Portanto, o importante é vivê-la, senti-la e levar a consciência sobre ela e amplificá-la.
 O significado, ele irá se estabelecer sozinho.

O importante não é, ainda uma vez, explicar tudo isto, porque não é a explicação que fará Vibrar, não é?
É a humildade, a simplicidade.

Assim que vocês entrarem na humildade, na simplicidade, assim que vocês se abandonarem à Luz e aceitarem
que o Fogo do Espírito substitua o Fogo do ego, naquele momento, todas estas Vibrações se instalam.

É preciso deixar que elas se instalem.
Não há necessidade de compreender seja o que for, mesmo se UM AMIGO lhes der, é claro, suportes que

correspondem a isso.
O importante, é viver.

Pois, se vocês viverem, isso significa que a Consciência Supramental de vocês está se instalando, totalmente.

***

Pergunta: ao que corresponde a impressão de que o cérebro dá uma volta no interior do crânio?

A Coroa Radiante da cabeça é percebida por pontos de Vibrações, vocês constataram isso, é a Cruz da
Redenção, sobretudo, que está ativa.
Esta cruz é uma cruz chamada de fixa.

Há outras cruzes, outras cinco, que estão presentes e que unem as Estrelas, uma à outra, diametralmente
opostas.

A ativação dessas cruzes, chamadas de mutáveis, vai acarretar a percepção da Coroa Radiante.
A percepção da Coroa Radiante vai também se refletir no nível do cérebro, por modificações das ondas, por

modificações das estruturas e das ondas cerebrais.
Portanto, o que você percebe, é que o cérebro se mexe na cabeça porque os neurônios estão ali se fundindo.

E vocês sabem, no nível da ciência, sempre se falou a vocês acerca dos neurônios.
Mas há células muito mais importantes do que os neurônios.



É o que é chamado, eu creio, de células que produzem a glia (nota do trad.: do grego “cola”): as células gliais.
A aglutinação da Luz, é esta palavra específica que nós utilizamos, muito mais do que acúmulo, porque isto

direciona diretamente à glia que existe no cérebro.
As células gliais estão diretamente ligadas à Consciência Supramental.

O processo de aglutinação celular, no nível Vibratório, permite a constituição do corpo de Luz de vocês, pela
aglutinação das partículas, mas também pelas modificações das próprias células de vocês, no nível do

cérebro.
Vocês se dão conta de que as atividades ordinárias, para alguns, não para todo o mundo, se tornam cada vez

mais difíceis.
Tudo o que os distancia do espiritual parece insuperável, para alguns de vocês.

Ao passo que assim que vocês imergem nesta nova Dimensão, tudo se torna muito fácil.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Todo o meu Amor os acompanha e, ainda uma vez, bem-vindos a este espaço muito especial.
Eu envio a vocês todo o meu Amor e eu lhes digo, até breve.

************
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Meu nome é SNOW.

Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês.
Eu venho, como sempre, exprimir certo número de coisas que, eu espero, poderá ajudá-los no que deve reencontrar-

se hoje, nesses tempos precisos que vive a Terra e que vive a Consciência.
Há pouco tempo, falei da natureza e do que ela podia trazer-lhes, porque a Consciência da natureza, na sua imensa

maioria, é ordenar, de acordo com o princípio do Grande Espírito (ou da Unidade, se preferirem).
De fato, um vegetal, uma árvore, alguns animais, não se colocam a questão do lugar, o que é, é claro, obviamente,

uma questão supérflua quando a certeza Vibratória de estar no seu lugar não tem qualquer razão de ser posta.
Como muitos de vocês sabem, eu estou em ressonância com a Estrela (e as funções) chamada de Profundez e eu

vou ilustrar isso, se efetivamente quiserem, um pouco como o exprimiu, há algum tempo, a minha irmã Hildegarda de
Bingen, quando ela explicou a sua experiência de acesso à Unidade.

Eu não irei falar de minha vida como pessoa, porque não tem qualquer interesse.
O único interesse é o que eu vou dizer, porque é um modo, uma maneira, de aceder à sua própria Profundez.
As minhas palavras, extremamente simples, juntar-se-ão, é claro, ao que foi dito por inúmeros neófitos e Seres

despertos à sua Unidade, no Ocidente, como no Oriente, como em outros lugares.
Então, ei irei terminar por esta conclusão, antes de desenvolver: a natureza, na sua totalidade, é apenas a

exteriorização de você mesmo.

***

A consciência, fechada num corpo, considera que é estritamente esse corpo e que tudo o que é exterior pode ser
compreendido, pode ser analisado apenas pelos olhos, pelo cérebro, em função da sua utilidade, da sua inutilidade,
ou mesmo da sua periculosidade, em relação, justamente, ao que é esse corpo e ao que ele contém de limitado e de

fragmentário.
A natureza é, de fato, e o conjunto desse mundo, é apenas uma projeção.

Primeiramente projeção de você mesmo no exterior de si mesmo, criando uma identidade temporária, efêmera, que se
traduz pelo nascimento e pela morte: o momento em que vocês entram e o momento em que saem, em consciência,

desta esfera.
É claro, alguns povos, situados do outro lado onde eu estava, que fazem parte dos povos denominados nativos,

exprimiram isso sob outra forma, mas é estritamente o mesmo, dizendo que esta vida é um sonho e, como qualquer
sonho, significa que, a um dado momento, é preciso sair do sonho para entrar na Verdade do Grande Espírito ou da

Unidade, se preferirem.
Alguns povos tiveram a capacidade, devido à sua cultura, devido ao seu próprio DNA, para jamais perder a sua

conexão com o Grande Espírito.
Eu já exprimi isso há muito pouco tempo, em relação ao canto da Terra, o tam-tam de Terra que despertou.

SNOW - 6 de abril de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-bd8fO8uW3g8/UWoVqFRwvdI/AAAAAAAAAXs/yqgshJj8IiA/s1600/SNOW1'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns de nós, como outros povos nativos e outras tribos, mantivemos essa conexão com uma Consciência muito
maior, que era a Terra e que continua a Terra.

Eu estou em ressonância com, vocês sabem, a Profundez.
A Profundez está sobre um eixo específico chamado de Clareza-Profundez.

A Clareza está, portanto, ligada à Profundez e a Profundez é ligada à Clareza.
Trata-se de um eixo de ressonância específico, um pouco como alguns disseram: Aqui e Agora.

Aqui e Agora recorrendo a uma localização no tempo e no espaço.
Clareza e Profundez recorrem a uma localização diferente.

Essa localização é primeiramente o Coração do Ser, a Profundez, propiciando a Clareza, a Clareza da visão Interior
chamada, por Snow, eu mesma, dessa Profundez, mas chamada também, por No Eyes, da Visão do Coração.

A Visão do Coração é uma visão Interior, que não passa mais pelos olhos.
Do mesmo modo, a Clareza não está absolutamente ligada a uma iluminação exterior que vem iluminar sombras, mas
é, antes de tudo, uma iluminação Interior, sob a ação do Espírito-Santo, como vocês o nomeiam, que nós chamamos

de Grande Espírito.
É o momento em que não há mais separação e ruptura entre a consciência do seu sonho e a consciência dos outros

sonhos.
É o momento em que vocês poderão apreender, porque vocês vivem isso, que a árvore, como qualquer inseto ou
qualquer animal, está religado, como vocês e como nós todos, a algo que não está aparente de imediato, devido à

projeção que é superficialidade e, de algum modo, a negação da Profundez.
Vocês estão certamente a par de uma variedade de lendas, de histórias referentes aos povos índios e à sua maneira
de abordar a vida, mesmo quando deviam matar uma árvore ou matar um animal, para continuar a sua própria vida, o

seu próprio sonho, interrompendo o sonho de outro.
A Clareza é efetivamente a confiança que vai dar o verdadeiro sentido, por intermédio da Vibração e da comunicação,
da Consciência de uma árvore para você mesmo, de uma águia a você mesmo, permitindo, aliás, como alguns xamãs

em todas as tradições exprimiram isso, penetrar diretamente o sonho de uma águia e ver pelos olhos da águia, ou
ainda penetrar em uma árvore e viver a Consciência da árvore.

Ir para a Profundez é não se fechar, é, ao contrário, abrir-se para uma percepção nova.
Essa percepção nova, hoje, desde alguns meses, é extremamente facilitada pela qualidade da Luz e pelo

derramamento do Grande Espírito sobre a Terra, que está de volta, permitindo então, para alguns de vocês, descobrir
que, de fato (e ilustrando com isso discursos que podem ser muito bonitos, mas não integrados quando não são

vividos), que tudo é interligado de novo e interdependente e que, finalmente, há apenas uma só e única Consciência.
É apenas a ilusão do sonho que nos faz crer, uns e outros, que somos unicamente esse corpo e unicamente esse

mecanismo de ação.
O xamã transcendeu e transfigurou a sua ilusão, o seu próprio sonho, aceitando que ele sonha, e pode, portanto,

então, penetrar o sonho de uma árvore ou de qualquer animal totem e tornar-se, em Consciência e em Verdade, esse
animal, esse vegetal.

***

A Profundez, que é um movimento que consiste em ir ao mais profundo de Si, mesmo passando por zonas chamadas
de Sombra, jamais vai levá-los a qualquer dissolução (mas isso é a consciência do sonho que pensa), mas, ao

contrário, vai desvendar-lhes, pela Clareza, essa noção de Consciência Una, onde o Grande Espírito é onipresente
em todos os sonhos e em todas as consciências.

Naquele momento, vocês poderão comungar o que estava bem além da comunicação com todas as consciências.
É claro, como sabem, esse mundo, na totalidade, é uma Ilusão e, no entanto, nós ali fomos todos inseridos.

A diferença entre a consciência do sonho do Homem, de cada homem e a Consciência do sonho da natureza é que o
Homem não vive essa comunhão.

Há, de algum modo uma ruptura, sem mesmo falar do que está além.
Ora, a natureza é, eu repito, Consciente, consciente de sua não separação.

Assim, portanto, o ser que é capaz de levar a sua consciência para uma árvore, para uma águia, não colocando mais
barreira de separação entre a sua consciência e a outra consciência, mesmo do sonho, por um mecanismo

extremamente preciso que se desenrola dentro do Coração e também do ponto Profundez, vai poder comunicar-se e
comungar com o que parecia, com o olhar dos olhos, como separado, dividido e totalmente distinto da nossa própria

consciência, nesse corpo do sonho.

***

Hoje, o Espírito se verte, de maneira muito mais forte, sobre a Terra.
Como sabem, o tempo do sonho termina.

O Grande Espírito está de volta e vem transformar, pela Luz, tudo o que não é da Luz.
Agora, se você for para a Profundez, tudo o que os grandes seres que se exprimem permitem, por diferentes técnicas,

chamemos assim, é ir para você mesmo.
A natureza é também um meio para ir para si mesmo porque, quando você não colocar mais distância, quando você

comungar com qualquer outra Consciência do sonho, comunicação que, certifico-lhe, é muito mais fácil do que a
comunicação entre dois seres vivos, seres humanos, porque essa comunicação não pode passar pelas palavras, ela
passa por uma linguagem Vibratória que transcende e supera totalmente o que pode estar ligado à troca de palavras,

onde você jamais está certo de que, quando pronunciar uma frase, mesmo a mais simples, que o seu irmão que o
ouve entende a mesma coisa que você, dado que cada um tem a sua própria representação do sonho, que é

profundamente diferente.
O que não é o caso na natureza porque, na natureza, há uma comunhão que, precisamente, é procedente da

confiança e devido à ausência de palavras.
A palavra é um obstáculo essencial à comunhão, justamente porque é procedente de representações e Vibrações que

foram profundamente alteradas.
O canto de um pássaro obedece sempre a uma mesma regra de confiança, o que não é o caso das palavras

humanas procedentes diretamente, não de um programa de vida perfeitamente harmonioso (como para um pássaro
ou para um batráquio, por exemplo), mas as palavras são procedentes da sua cultura, da sua educação e de certo



número de coisas que foram vividas e que vão servir de base para a própria manifestação das palavras do ser
humano.

***

Então, ir para a Profundez, nesse movimento de ir para a natureza, vai lhes dar acesso a essa confiança e a essa
comunhão.

A natureza tem sempre uma mensagem a dar, ela ilustra à perfeição e ela sabe, contrariamente aos nossos Irmãos
humanos que não têm essa confiança, os meios para aceder a nós e para descobrir nessa Profundez, além das
palavras e além do olhar dos olhos, uma Clareza nova, Clareza que permite ao Homem, na busca, encontrar-se.

Com efeito, essa Busca não é uma marcha para o exterior ou uma marcha para o Interior.
É encontrar a Profundez, e essa Profundez é um estado de espírito ou um estado de Consciência a manifestar, a

criar.
A comunicação com o Grande Espírito, com os Antepassados, com os Anjos, necessita certas aptidões mais

acentuadas, eu diria, do que a confiança e a comunhão com a natureza.
Ora, hoje, onde o sopro do Grande Espírito está por toda parte, ir para a natureza é também ir para Si e é também ir

para a Multidimensionalidade e, portanto, comunicar-se com confiança com as outras Dimensões e os seus
habitantes.

Mas eu diria que a natureza é evidente e que a sua Consciência, a sua Vibração, é muito mais fácil de integrar do que
a consciência dos seus Irmãos e das suas Irmãs ou a Consciência dos seres situados nas Dimensões que vocês

chamam de Unificadas.
Vocês estão religados, ainda que não tenham total profundez e lucidez, vocês estão efetivamente de novo

conectados ao canto do Grande Espírito e ao canto da Terra.
Dessa conexão pode resultar um acesso mais fácil à sua própria Profundez, bem além de uma meditação, bem além

de uma vontade de alinhar-se, de receber.
O eixo onde eu estou, da Profundez e da Clareza, permite instalar-se na concretização ou na materialização, se

quiserem, da sua não limitação a esse corpo ou a esse funcionamento.

***

Eu sou SNOW e eu lhes transmito agora toda a minha gratidão pela sua escuta.
Que o sopro do Grande Espírito os anime.

Até breve.

************
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 ~ 1a. Intervenção sobre o Yoga Integrativo ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs em humanidade, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade
estejam com vocês.

Eu retorno para vocês, como eu havia anunciado, a fim de dar-lhes algo que muitos de vocês já vivem, sem
mesmo compreender a significação.

A significação é, no entanto, Una e Única: ela corresponde ao seu retorno às esferas do Ilimitado.
Novas ressonâncias e novos circuitos, em ressonância, eles mesmo, com a Luz, imergem, em vocês, vindo

então terminar a obra alquímica de sua Transmutação de um estado a um outro: o retorno à Unidade, o retorno
à Verdade e o retorno à Paz.

***

Eu vou então dar-lhes a última parte do meu ensinamento, o final e a concretização do Yoga da Unidade, do
Yoga da Verdade (*) e eu denominarei, com vocês, se vocês bem o desejarem, ‘Yoga Integrativo’, ilustrando,

por aí, a filiação e a memória daquele que, o primeiro sobre esta Terra, foi informado da chegada da Onda
Galáctica chamada, desde mais de meio século, de Supramental.

Em homenagem a ele, em homenagem à sua Luz Azul, nós denominaremos então esse Yoga, Yoga
Integrativo.

Através do processo que se realiza, neste momento, para os mais adiantados entre vocês, correspondendo à
fusão do seu Coração, fusão restituindo-os à sua Unidade, restituindo-os ao seu estado de Sol, Filhos Ardentes
do Sol, permitindo-lhes realizar o que vocês denominam, no Ocidente, o ‘estado Crístico’, o que eu denomino,

eu, o ‘Si’, mas que se trata exatamente da mesma coisa.
Através de certo número de Vibrações, correspondendo à sua própria Consciência, estabelece-se, em vocês,

essas novas estruturas.
Essas estruturas da Luz visando a sua Ressurreição, visando permitir, no momento oportuno, o ‘face a face’ e

sua própria fusão com sua Eternidade.
Alguns de vocês perceberam, já, algumas dessas estruturas, alguns de vocês já vivenciaram esses processos

de ativação que eu vou descrever.

***

O importante não é tanto a significação dessas Vibrações, nelas mesmas, mas, bem mais, realizar a
Integração, ou seja, a fusão das três Lareiras, a fusão do seu próprio Coração e o acesso à Morada de Paz

Eterna: Sat Chit Ananda.
Isso se realiza, agora, sob seus olhos e sob o olho de sua Consciência, em vocês.

Isso que acontece no exterior desse mundo acontece em vocês porque é exatamente a mesma coisa.
O que está dentro é como o que está fora.

O que está em cima é como o que está embaixo.
Portanto, vive-se, atualmente, em vocês, a última Reversão, permitindo-lhes viver, desde já, em meio à sua

Dimensão ainda existente, seu retorno à Unidade, ao seu Estado de Ser, manifestar a Alegria, a compreensão
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final (denominado Conhecimento do Coração), sem passar pelo filtro mental, sem passar pelo filtro da razão,
mas bem mais, em uma espécie de ‘integração’ e de ‘fusão’, realizando, em vocês, a Unidade.

Porque é, efetivamente, o que vocês são chamados a viver, e o que alguns de vocês vivem já, através da
modificação de suas fisiologias.

***

Através de percepções, às vezes violentas, existindo em suas Coroas radiantes, como ao nível das costas e
de seu sacro, vocês estão em via, hoje, de finalizar a ‘grande obra’, aquela do retorno ao seu Si.

Deste modo, desde já dois anos, foram comunicadas as Chaves Metatrônicas principais denominadas OD-ER-
IM-IS-AL, correspondendo aos quatro Pilares.

Eu não retornarei sobre isso, isso foi enunciado muito claramente (**).
Esses pontos, OD-ER-IM-IS-AL, existem ao nível de sua cabeça como ao nível de seu peito e de sua garganta

e de sua cabeça e de sua face.
Trata-se, de fato, de ‘ressonâncias’ que haviam sido separadas, que hoje se reunificam.

Dessa forma, como lhes disse um Arcanjo, o OD do peito reúne-se ao OD da nuca.
O ER, ponto principal em si, no momento atual, que muitos de vocês começam a perceber ao nível do peito, é

religado, por um circuito de Luz, ao ponto ER da cabeça.
Em seguida, o ponto IM situado ao nível da garganta é reunido, doravante, ao ponto IM da cabeça, acima da

orelha esquerda, correspondendo ao Ar.
Do mesmo modo, o ponto IS do lábio superior é religado doravante ao ponto IS de sua cabeça, do lado direito,

correspondendo ao Triângulo da Água.
E enfim, o ponto AL de seu nariz, reúne-se ao ponto AL da cabeça, terminando a obra de construção

da Lemniscata sagrada permitindo-lhes, doravante, ter constituído suaMerkabah e tornar possível, a qualquer
momento, sua elevação nas esferas da Unidade.

Isso depende apenas de vocês.

***

Vocês têm hoje, os últimos ‘laços’ sendo, para a maior parte de vocês, retirados ao nível dos tornozelos e dos
pulsos, a possibilidade de realizar seu voo, seu Despertar para a sua Unidade, no momento da sua escolha.

Assim, existem então, ao nível desses pontos, cinco circuitos de Luz, permitindo a fusão da Coroa Radiante da
cabeça com a Coroa Radiante do Coração.

A Cruz da Redenção, assim nomeada pelo próprio Metatron, correspondendo ao OD-ER-IM-IS-AL da cabeça,
se vê agora em movimento.

Trata-se do ‘eixo da Roda’, permitindo o aparecimento de outros eixos Vibratórios, unindo as partes opostas,
por pares complementares.

A ativação desses eixos e dessas Cruzes, em número de três, permite definitivamente o Despertar da
sua Kundalini e sobretudo, em vocês mesmos, o que é ilustrado, ao nível da Terra, pela ‘fusão dos Éteres’,

isto é, reunir, em vocês, o ER de seu peito e o ER do Céu, no meio de sua cabeça. 
Desta ressonância e desta conexão, estabelecem-se, em vocês, estados cada vez mais profundos de

meditação ou de alinhamento, de Despertar, estados onde a serenidade, a Paz e as manifestações Vibratórias
de sua Consciência Unificada começam a aparecer em suas próprias estruturas, físicas.

***

Alguns de vocês começam a experimentar, de maneira quase espontânea, a passagem da respiração
habitual pulmonar, ao nível da respiração cardíaca, e enfim, ao nível da respiração celular.

Isso se traduz por modificações comportamentais, além de seus comportamentos habituais, traduzindo-se pelo
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acesso a momentos onde a consciência, por vezes fragmentada, pode desaparecer ou diminuir, levando-os a
viver períodos de acesso à sua Unidade, em consciência, ou então, a caminho de se tornar.

Hoje começa a ativação das últimas fusões.
Hoje, em vocês, pela realização da fusão do Éter do Céu e da Terra, um conjunto de modificações se segue,
em meio à sua Consciência, permitindo o retorno à Liberdade, à Autonomia, como foi descrito pelo Irmão K

(***).
Esse é um grande momento na história e no destino do Espírito humano, bem além das contingências da
encarnação, bem além das contingências da alma, restituindo-os ao que vocês são, de toda Eternidade.

Aprendam então assim, por intermédio das Vibrações que os percorrem, a viver a Alegria.
Bastará compreender que, se sua Consciência penetra a própria Vibração, onde quer que ela esteja situada (ao
nível da cabeça, do Coração ou do Triângulo sagrado inferior), vocês terão, naquele momento, toda a liberdade

para viver e experimentar a sua própria Unidade.
Isso é agora.

Todo dia vai ter um aumento considerável de suas próprias percepções Vibratórias.
Todo dia, um circuito novo vai se revelar em vocês.

Todo dia, o som denominado Nada, vai se deslocar para os agudos, vai se deslocar como se ele chegasse ao
seu ouvido, do exterior, até sua perfeita completude e sua perfeita manifestação em meio ao Éter da Terra e

em meio à consciência coletiva humana.
Isso é agora.

***

Conforme o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV, o Comandante dos Melquizedeques) anunciou a vocês, há
apenas que entrar no Interior de vocês mesmos.

Muitos de vocês não podem desde já mais funcionar em meio ao mundo exterior, em meio ao Maya, como
nós, os orientais, temos denominado e funcionam cada vez mais no seu Ser Unificado.

Lembrem-se, entretanto, de que mesmo se vocês têm a liberdade, desde hoje, de ir onde bem lhes pareça,
nós contamos, uns e outros, com sua Presença, até os momentos os mais delicados da transição da Terra,

assim como da sua.
Compreendam bem e saibam, e sobretudo o vivam, que vocês vão atrair, para vocês, a força necessária, a

potência necessária e a Luz necessária para conduzir seu destino, para conduzir sua Unidade, qualquer que
seja esse caminho que vocês empreenderão e que será, para cada um de vocês, diferente, para cada um de

vocês, único.

***

Em meio a esses espaços Unificados, a Presença de Cristo se revela em vocês.
Muitos de vocês começam a ver com os olhos do Coração, portando ao nível do olhar dos olhos, da cabeça,

manifestações totalmente incomuns pertencendo ao mundo dito ‘etéreo’.
Isso traduz a abertura de seus potenciais, em níveis jamais atingidos na humanidade encarnada.

Isso é agora.
Compreendam bem que toda questão que poderá sair de sua cabeça não encontrará qualquer resposta na

atividade mental, mas unicamente na própria Vibração.
É-lhes solicitado, nesta parte final do Yoga Integrativo, aceitar e viver a Verdade da Vibração, enquanto

elemento de resposta absoluta a todas suas perguntas.
A Vibração irá guiá-los bem além de sua própria escolha, unicamente pela Vibração da Luz, em vocês e por

vocês.
Portanto, a cada dia, ou a cada “dois dias”, durante esta semana, eu retornarei para ajustar o ensinamento do

Yoga Integrativo.
A primeira etapa desse Yoga Integrativo é ilustrada pelo basculamento e pela reversão do Triângulo do Fogo

denominado AL, Atração e Repulsão, levando o ponto AL a se localizar, de maneira nova, na raiz das
sobrancelhas, ao centro, e se unindo com o ponto AL do seu nariz. 

Um conjunto de Vibrações novas vão doravante percorrer as asas do nariz, contornando seus olhos, dando-
lhes a Visão etérea.

Do mesmo modo, a Abertura da boca, traduzindo a ativação do 11º corpo, vai permitir, pela conexão existindo
entre esse ponto IS (ou 11ºcorpo) e o ponto IS situado ao nível do Triângulo da cabeça, realizar, por vocês

mesmos, a Palavra.



***

No início, era o Verbo e o Verbo estava perto da Fonte.
O Verbo, substituindo a palavra, permite-lhes experimentar a Criação e a potência criadora do Verbo.

O que vocês enunciarão, no Interior de vocês, concretizar-se-á, cada vez mais rapidamente, em suas vidas.
Prestem atenção então nas suas palavras (fala).
Prestem então atenção nos seus pensamentos.

Porque vocês irão atrair para vocês, de maneira quase instantânea, o que vocês pensarão.
Se vocês pensam Luz, a Luz amplificar-se-á.

Se vocês pensam na Sombra, a Luz não poderá lutar contra a Sombra à qual vocês pensaram.
Se vocês mesmos adotam condutas procedentes de seu ego, o ego irá tomar posse de vocês.

Isso foi denominado o Fogo do ego, por oposição ao Fogo do Espírito.
Cabe a vocês então, hoje, controlar sua palavra (fala) a fim de que o Verbo esteja, integralmente, em

concordância com a Luz.
Se vocês se afastam desse Yoga, vocês irão constatar, vocês, o conjunto de seres revelados sobre a Terra,

que as circunstâncias de suas vidas mudarão de maneira que não vão no sentido da Luz.

***

Cabe a vocês integrar a Luz, após ter vivenciado seu Abandono, a fim de que o conjunto de sua vida se
desenrole sob a influência da Unidade da Luz Vibral e não mais sob a influência de seu próprio ego.

Estando ainda encarnados, vocês têm todos, e nós todos tivemos, ‘partículas’ de ego.
A Transcendência total do ego está atualmente em curso.

Cabe a vocês saber o que vocês querem nutrir.
Vocês querem seguir a Luz ou vocês querem seguir o que lhes pede a personalidade?

O Verbo estando onipresente e eficiente, de acordo com o que vocês pensarão, realizar-se-á, em sua vida, a
totalidade do que vocês pensaram.

Dessa maneira então, certifiquem-se de suas palavras, certifiquem-se do que vocês dizem, uns e outros, como
para vocês mesmos.

Porque vocês constatarão, de maneira extremamente fácil, que se realiza, em suas vidas, o que, exatamente,
vocês pensaram.

***

A fusão dos Éteres, o desaparecimento do último envelope isolante da Terra, reflete-se pelo retorno em meio à
‘Criação instantânea’, dando-lhes e re-conferindo-lhes o que vocês são, em Verdade, além de Filhos da

Luz: Criadores.
E, enquanto Criadores, ser-lhes-á dado a verificar, nesses tempos que vocês vivem, exatamente isso.

O Verbo é Sopro.
O Verbo é Vibração.

Passagem da boca, passagem pelo Ar, permitindo então a manifestação do Som e do Canto, sobre esta Terra.
Vocês chegaram, agora, nos últimos momentos.

Esses momentos onde é preciso perfazer, pela integração da Luz, seu retorno aos Mundos do Ilimitado,
da Alegria e da Felicidade.

***

Eu insisto particularmente, além dos pontos onde vocês devem colocar sua Consciência, e antes de entrar
mais adiante nos eixos e nas Cruzes mutáveis que eu abordarei amanhã, essencialmente, sobre certos trajetos,

que alguns de vocês já construíram.
A focalização de sua Consciência do ponto ER ao ponto ER (desde o Coração até o centro da cabeça) realiza

a ‘fusão’.
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A fusão da cabeça e do Coração, traduzindo-se por uma capacidade sempre maior para manifestar e viver
o Samadhi e para ser guiado pela Fonte e não mais pelo ego.

Em seguida, a Vibração e o trajeto de Luz existindo entre o ponto AL do nariz e o ponto AL invertido da cabeça,
permitem-lhes viver o acesso à Unidade do ‘Andrógino Primordial’, permitindo-lhes então não mais viver os

tormentos de questionamento, não mais viver os tormentos do mental, mas deixar sua vida se desenrolar, real e
concretamente, sob a influência da Luz.

Se vocês aceitam o princípio, o Yoga Integrativo permitir-lhes-á reencontrar, antecipadamente, a Autonomia e
a Liberdade, que irão se concretizar, em sua vida, por uma facilitação, quaisquer que sejam as dificuldades

exteriores desse mundo, que chegam agora.
Vocês viverão a Paz na loucura do mundo.

Vocês serão um farol na noite.
Vocês serão a Luz do mundo, como lhes disse o Cristo, como vários de nós, Despertos, lhes dissemos, já,

também, desde mais de um século.
O que chega para vocês é pura Luz.

***

Obviamente, aquele que não conhece a Luz viverá isso, como o bem amado João lhes disse, como um
Choque (****).

O Choque é agora.
Vocês vivem, em vocês, as premissas, através desse fogo que os invade, através de sua respiração e desta

Vibração percorrendo o conjunto de seu corpo.
Mas aqueles de seus Irmãos e Irmãs, dentre nossos Irmãos e Irmãs, ainda, que eu conheci em minha vida, não

poderão aceder instantaneamente a este estado.
As resistências presentes em suas estruturas farão com que se desenvolva, então, um Fogo do ego que irá se

tornar insuperável.
Esse Fogo queimará, contrariamente a vocês que ele irá adoçar.

Isso é agora.
Simplesmente, focalizando a sua Consciência sobre esta primeira parte do Yoga Integrativo, vocês poderão,

simplesmente colocando sua Consciência sucessivamente de um ponto ER ao outro ponto ER, depois de um
ponto AL ao outro ponto AL, realinhar-se, de maneira muito mais fácil, muito mais evidente, a fim de viver sua

Integração na Luz.

Em seguida, desde já, vocês poderão constatar que sua focalização de Consciência, sobre esses dois
circuitos, ativará, desde já, as duas Cruzes mutáveis de sua cabeça, acendendo as outras Estrelas e,

sobretudo, os circuitos que os reúnem, no seu centro, pelo ponto ER.
A Coroa Radiante da cabeça, passada ao nível do Coração ou permanecendo ao nível da cabeça, irá lhes

permitir então espaços Interiores onde vocês começarão a perceber, cada vez mais claramente, o sentido do
que vocês são, aqui e em outros lugares.

***

Durante este período, ser-lhes-á solicitado sempre mais Autenticidade, sempre mais Integridade, sempre
mais Aqui e Agora.

Vocês constatarão, aliás, por vocês mesmos, que os momentos em que vocês saem de sua própria Unidade,
tornar-se-ão cada vez mais intoleráveis, incitando-os então a manter sua Unidade, quaisquer que sejam as

circunstâncias de suas vidas.
Lembrem-se também de que ao manter sua própria Unidade Vibratória, vocês chamarão para vocês as

manifestações da Unidade, pelos princípios da ‘Lei de Atração e de Ressonância’.
Portanto, é-lhes solicitado para viver essas Vibrações, em Consciência, em lucidez, totalmente centrados nos

quatro Pilares, a fim de se beneficiarem da totalidade dos influxos, a fim de se beneficiarem, integralmente.

***
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Hoje, não é mais tempo de deixar falar o ego, não é mais tempo de manifestar a menor vontade pessoal.
O Abandono à Luz torna-se total porque é seu salvo-conduto permitindo-lhes viver a Integração, a Fusão e seu

Despertar, enquanto Filho Ardente do Sol.
Isso acontece agora mesmo.

Cada dia, cada minuto, cada respiração, tornar-se-á o elemento motor de suas vidas.
Para muitos de vocês, o que era exterior, o que pertencia à Dualidade, o que pertencia à ilusão desse mundo,

vão se afastar de vocês, em altíssima velocidade.
De sua capacidade para aquiescer à Unidade e à Luz que vêm, irá resultar a facilidade de sua última passagem,

a fim de reconectar, completamente, sua Unidade.
Lembrem-se, como isso foi dito e anunciado: ser-lhes-á feito exclusivamente, e exclusivamente, segundo

sua própria Vibração.

***

É-lhes pedido, hoje, para se identificarem, em Consciência, à Vibração que percorre seu corpo porque é no
Interior desta Vibração que se encontra este Corpo de Estado de Ser, agora, quase completamente

concluído.
As manifestações de seus corpos, quaisquer que elas sejam, não devem de forma alguma alarmá-los.

Se hoje é o momento de sua partida desse plano, então seu corpo acelerará essa partida.
Se o momento é hoje, para vocês, de manifestar a Alegria em meio ao seu ambiente e à sua Unidade, para seu

ambiente, então isso se fará de maneira cada vez mais fácil.
Se vocês mesmos não estão em resistência, se vocês mesmos deixam o Fogo do Espírito se manifestar, em

totalidade, naquele momento, seu ambiente o mais próximo, como o ambiente planetário, viverão sua última
Transformação, na Paz e na Alegria.

Somente aqueles que se opõem, de maneira consciente ou inconsciente, mas pela própria Vibração, à sua
própria Unidade, irão ver circunstâncias mais difíceis de lidar.

Seja o que for e como isso lhes foi solicitado, vocês não tem nem que julgar, nem que reparar, vocês têm
simplesmente que penetrar, sempre mais, em profundidade, o que vocês são.

***

O simples fato de se religar a ER-ER e a AL-AL permitirá colocar em movimento as duas Cruzes mutáveis de
sua cabeça, permitindo-lhes então fazer ‘ressonância’ com os pontos denominados chakra de enraizamento

da Alma e chakra de enraizamento do Espírito, que fazem parte do Triângulo sagrado do seu Coração,
permitindo-lhes então estabelecer, sempre mais fortemente, uma ressonância, desta vez, entre os pontos

Clareza, Precisão, IM e IS e esses chakras de enraizamento da Alma e do Espírito, de maneira unilateral, ou
seja, do mesmo lado.

Esta conexão nova, que alguns de vocês percebem também, irá permitir-lhes reforçar seu enraizamento em
meio ao seu corpo de Estado de Ser.

Isto poderá então se revelar, além da Vibração, por sua própria visão, em seus espaços de sono.
Seus espaços de sono que se preencherão de Luz.

As partículas Adamantinas tornar-se-ão onipresentes, vocês poderão vê-las, os olhos abertos.
Vocês poderão vê-las, e, sobretudo, vivê-las, de maneira cada vez mais autêntica.

Portanto, as Cruzes mutáveis, correspondendo aos quatro eixos que eu lhes revelarei amanhã, vão entrar em
ação.

Elas correspondem, efetivamente, aos pontos religados dois a dois, além dos quatro Pilares, permitindo
acender a Coroa Radiante, as Coroas Radiantes, e lhes permitindo então realizar o processo Vibratório total de

sua Ascensão.

***

Aqueles que estavam presos por ligações exteriores (nos tornozelos ou nos punhos ou em outros locais do
corpo), ver-se-ão, nos próximos dias, integralmente, liberados, como isso lhes foi anunciado.

Vocês irão se tornar, a cada dia, cada vez mais conscientes de sua Unidade, o que irá lhes permitir quaisquer
que sejam as Vibrações percebidas (às vezes extremamente invasoras e, para alguns, perturbadoras), de ali

não se atrasarem, mas de se instalarem em sua Consciência Una, a fim de viver a Aceitação e de viver
a Integração da Luz.

O que acontece doravante, e como isso lhes foi dito, se reforça a cada dia.



Todo dia também, das 17 horas até à hora de dormir, quando isso é possível, o afluxo de partículas
Adamantinas vai, em vocês, limpar, se vocês o aceitam, as zonas de resistência.

Quaisquer que sejam as manifestações de seus corpos, fossem elas as mais, para vocês, inacreditáveis,
compreendam bem que isso que se instala em totalidade é a Luz.

***

As Cruzes mutáveis vão lhes permitir, ao nível de sua Merkabah pessoal, movimentar a última parte
denominada Corpo de Cristal, Bindu ou 13º corpo, permitindo-lhes então viver a Vibração final.

Vocês realizarão, naquele momento, seu ‘estado Crístico’.
Vocês tornar-se-ão semelhantes ao Cristo, vivendo, em vocês, na carne, Vibrações de uma potência

desconhecida até agora, em suas mãos, em seus pés e no conjunto de seu corpo.
Pouco a pouco, a Luz instala-se, revela-se e os faz viver a Transmutação final de seu DNA que reencontra sua

multidimensionalidade.
Lembrem-se de que vocês têm, cada um, caminhos diferentes para reencontrar sua Unidade.

Alguns reencontram esta Unidade, neste momento mesmo, deixando esse corpo.
Aqueles que forem liberados hoje penetrarão as esferas do Estado de Ser, em toda Consciência e em toda

lucidez, e em plena capacidade para sua própria Unidade.
Aqueles que permanecerem para seus próximos, porque é sua missão enquanto Semeadores de Luz, viverão

também esse contato com seu Estado de Ser.
As manifestações físicas, ligadas ao derramamento da Luz, as manifestações físicas ligadas à libertação da

Terra e do Sol, manifestam-se, doravante, plenamente em suas estruturas.

***

Acolham a Luz, sempre e sempre mais.
Sua Consciência tornar-se-á então ainda mais facilmente ilimitada e em total concordância com a Luz Una.

Não há mais lugar, no que se instala, para o medo.
Observem como sua Consciência desprende-se de tudo o que é emoção, desprende-se de tudo o que era
oposição, desprende-se de tudo o que era freio porque isso não existe mais, em Verdade, para aqueles de

vocês que estão mais adiantados nesse retorno à Unidade.
O Yoga Integrativo, através dos dois circuitos e dos quatro pontos que eu acabo de dar-lhes, será completado,

dentro de dois dias, pela ativação das Cruzes mutáveis.
Desde já, vocês têm a capacidade, fazendo ressonar em vocês esses pontos, para constatar a ativação de

outras Estrelas da cabeça, que se reúnem por uma Coroa ou por uma Borda de Luz, presente na periferia de
sua cabeça e fazendo-os viver, se vocês a acolhem, um estado de Paz como vocês jamais experimentaram.

Este estado de Paz, esse retorno da Luz, esse retorno à sua Unidade, permitir-lhes-ão transcender tudo o que
poderá ocorrer, de maneira exterior, em meio à ilusão, permitindo então à sua própria Luz estar disponível para

aquele que estão ainda no medo ou na incerteza.

***

Irmãos e Irmãs, nós nos alegramos de acolhê-los, nós no alegramos de nossos reencontros iminentes a fim de
acolher a Terra em sua nova Dimensão e vocês mesmos, em seu novo destino, em sua nova Unidade.

Lembrem-se de que toda a humanidade vai viver esse retorno à Unidade.
Naturalmente, cada um irá aonde sua Vibração o leve e unicamente sua Vibração.

Isso não será jamais seu mental que decide, ainda menos agora.
Então se seu mental atua, vocês constatarão, de maneira quase instantânea, que as Vibrações afastar-se-ão de

vocês e vocês recairão, então, instantaneamente, em um estado de Dualidade, portanto de medo e
de sofrimento.

Cabe a vocês, livremente, estabelecer-se então na Vibração de ER-ER e AL-AL a fim de retornar em seu
Coração e em sua Unidade.

Realizem isso, experimentem isso e, dentro de dois dias, eu dar-lhes-ei a significação dos pontos, dos eixos e
das Cruzes.

Aí também, antecipadamente, as explicações que eu lhes darei não permitirão jamais ativar esses processos
Vibratórios, mas sim, de preferência (para aqueles que os têm já ativados, por sua Aceitação e por sua

Integração da Luz), a ‘significação’, além das palavras, para se beneficiarem.

***



Do mesmo modo que eu lhes dou hoje os circuitos ER-ER e AL-AL (que alguns de vocês vivem), dando-lhes
sua função, do mesmo modo, dando-lhes as funções da Cruzes mutáveis e colocando sua Consciência em

cima, vocês ativarão, então, os ‘potenciais’.
Isso é para muito em breve.

Isso é para dentro de dois dias.
Isso corresponde a um trabalho efetuado pela Terra e pelo Sol, neste momento mesmo, permitindo-lhes, na

próxima semana, passar a uma outra manifestação da Luz, muito mais Unitária, quaisquer que sejam suas
vidas, e transparecer esta Luz, bem além da aparência, ao nível de sua vida.
A Luz sairá de vocês, por suas mãos, pelo seu Coração, pelos seus olhos.

Isso se traduzirá por percepções Vibratórias ligadas, justamente, à ativação das duas Cruzes mutáveis e dos
quatro últimos eixos de sua cabeça.
Eis o que eu tinha para dizer-lhes.

Eu permanecerei com vocês durante o ‘trabalho de alinhamento’, permitindo, além do OD-ER-IM-IS-AL
Metatrônico e do OD-ER-IM-IS-AL da cabeça, tentar, juntos, esta conexão ER-ER e AL-AL.

Vocês constatarão desde já os efeitos.
Se existem, e se tenho tempo, exclusivamente em relação ao que eu acabo de revelar desta primeira parte do

Yoga Integrativo, questões, então, eu ali respondo. 

***

Pergunta: se eu já estava fazendo a junção OD-OD, ER-ER, IM-IM, IS-IS e AL-AL, convém continuar?

Querida Irmã, isso foi comunicado por um Arcanjo.
Naturalmente que vocês podem continuar.

Mas o mais importante, neste período, corresponde a ER-ER e AL-AL.
Os outros circuitos instalar-se-ão por eles mesmos.

Isso permitirá movimentar as duas Cruzes mutáveis da cabeça que eu falarei.
Vocês sentirão e vocês perceberão, muito nitidamente, para aqueles de vocês que têm uma das Coroas ativa,

os momentos onde vocês estão em Unidade e os momentos em que vocês estão em Dualidade.
Isto é um aprendizado que se realiza de maneira extremamente acelerada, para os dias que vêm.

***

Pergunta: na focalização sobre AL-AL, trata-se do AL do nariz e do AL entre as sobrancelhas?

Querida Irmã, a partir do momento em que você coloca sua Consciência sobre o ponto AL, 12º corpo, ao nível
do nariz, você perceberá instantaneamente o segundo ponto AL.

Você perceberá também, de maneira igualmente instantânea, a ativação dos pontos Clareza e Precisão, assim
como o Triângulo OD situado atrás da cabeça.

Assim então, o impulso inicial não tem que ser tão preciso.
Desde o momento em que sua Consciência se coloca sobre o ponto AL do 12º corpo, neste instante, a

Energia se instala.
Deste modo então, colocar a Consciência sobre o ponto AL, que isso seja sobre o ponto situado previamente
na raiz dos cabelos ou na raiz das sobrancelhas é exatamente a mesma coisa, pela instalação dos circuitos de

ressonância e de sua colocação em movimento.

***

Pergunta: é importante, quando se sente as Vibrações, lembrar desses pontos?

Querida, não há que lembrar já que a Vibração está presente nesses locais.
Isso não é um processo mental, nem de memória, mas é um processo ‘Vibratório’.

Então, que você denomine o ponto AL de 12º corpo “AL- ponta do nariz”, ou de qualquer outro nome, não
muda estritamente nada porque é a Consciência que se coloca sobre esse ponto que determina a Vibração.

O importante é a Vibração.
Os nomes que nós lhes demos correspondem a interpretações precisas procedentes de 7 Sílabas



Metatrônicas que vocês têm que conhecer aqui.
Portanto, desejar se lembrar da localização de um ponto não quer nada dizer porque a Vibração ali está

presente, é o mais importante.
Existem, atualmente, sobre a Terra, seres vivendo esses processos de transformação sem mesmo conhecer a

existência desses pontos.
E, no entanto, eles vivem as Vibrações.

Eles precisam saber que isso é chamado de AL?
Eles precisam saber que esse ponto se chama Atração ou Repulsão?

Isso não tem qualquer sentido.
O importante é vivê-lo.

***

Pergunta: o que você desenvolveu deve ser praticado no espaço de alinhamento das 19 horas?

Caro Irmão, jamais foi pedido para substituir o que eu disse por outra coisa ou o inverso.
O processo de alinhamento e de Despertar da Merkabah interdimensional coletiva corresponde ao que foi

dado, há pouco tempo.
Não há nada a mudar.

Agora, a Vibração de ER-ER e de AL-AL é para ser utilizada desde que vocês sintam ou percebam uma
atividade mental, emocional ou qualquer outra manifestação ligada à Dualidade.

Isso é totalmente independente do que vocês têm conduzido às 19 horas [14h00 – hora de Brasília].
Mesmo se, efetivamente, e desde esta noite, e mesmo nas outras noites, muitos de vocês venham a perceber

o que eu falei hoje, no momento dos alinhamentos.
Eu darei também, ao revelar as duas Cruzes mutáveis, para aqueles de vocês que não têm acesso à certeza

desta Vibração, ou de maneira muito afastada, ao menos, através de certos gestos, como eu fiz para os
diferentes Yogas que eu lhes dei, que lhes permitirão centrar no Aqui e Agora, na Ética e Integridade, nos seus

quatro Pilares, utilizando-se de suas próprias mãos.
Da mesma maneira, eu dar-lhes-ei também como ativar ER-ER e ALAL, se a ação de sua Consciência não for

suficiente.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a diferença entre Verbo e palavra?

A palavra (fala) é uma palavra.
A palavra desaparece assim que é pronunciada.

O Verbo é Criador.
O Verbo é portador da Vibração, além da Vibração sonora.

O Verbo é portador da Unidade.
A palavra é portadora da Dualidade.

***

Pergunta: o Verbo, é o pensamento?

Não.
O pensamento pode ser Verbo, mas a maior parte dos pensamentos humanos é procedente da Dualidade e

corresponde apenas a uma atividade do cérebro e não à atividade do Coração.

***

Pergunta: a percepção de uma fonte, vertendo-se do alto da cabeça para o sacro é equivalente ao que
percebemos ao focalizar o ponto ER da cabeça e o ponto ER do esterno?

Sim.
Há uma ressonância e alguns de vocês já a perceberam, antes mesmo que eu tivesse falado, entre o Triângulo



denominado OD, posterior, da cabeça, o ponto ER da cabeça e o sacro.
A Lemniscata sagrada ou ‘Canal de Cristal’, ilustrada pelo que eu acabo de dizer, em sua parte a mais alta, ER-

ER e AL-AL, corresponde efetivamente ao Despertar do sacro, como alguns de vocês começam a vivê-lo.
A Luz procedente do Supramental e da Tríplice Irradiação da Fonte, do Sol e do Espírito Santo, de Sirius,

de Alcyone, penetra pela cabeça e pelo Coração e desce, efetivamente, de maneira quase totalmente livre, ao
nível do sacro.

É justamente o que facilita e favorece o Despertar da Kundalini, que vocês vivem neste momento mesmo.

***

Pergunta: o Verbo Criador é a expressão da Alegria que passa pelo Coração?

Dentre outros.
É também a concretização de seus pensamentos.

Se seus pensamentos se concretizam quando vocês lançam um apelo à Luz, naquele momento, vocês têm o
Verbo Criador.

Essas são as palavras de Cristo que disse: “Levanta-te e anda”.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu vou então permanecer com vocês, ou voltar, conforme o tempo que há, para acompanhar
seu trabalho de alinhamento.

Eu precisaria, para ilustrar a última questão, que vocês são seu próprio Mestre.
Qualquer pessoa que lhes diz, hoje, manifestar ou dirigir as Energias da Luz, estaria no erro o mais funesto.

A Luz não tem necessidade de ninguém para se estabelecer em vocês, senão de vocês mesmos.
Assim, muito numerosos seres atribuem a si mesmos, atualmente, funções, títulos.

Eles estão bem distantes de sua Unidade.
Obviamente, eles percebem a Energia e a Consciência do Supramental.

Eles se identificam então a esse Supramental.
Mas isso é uma ilusão total visando uma satisfação do ego, ou espiritual, ou para muito mais doações em sua

Dimensão, denominadas dinheiro.
Em um caso como no outro, vocês não têm ninguém a seguir, senão vocês mesmos.

Em um caso como no outro, enquanto vocês creem em uma autoridade exterior, para o retorno da Luz, vocês
não viverão sua Unidade.

A Luz, a Luz do Espírito Santo, a Luz do Supramental, pode, efetivamente, nessas circunstâncias, chegar a
vocês.

Mas ela não os fecundará ao nível do Coração.
Como dizia o bem amado João: “haverá muitos chamados e poucos eleitos”.

Isso não é um julgamento, mas uma ‘constatação’.
Aqueles que irão contatar seu Coração são aqueles que terão aquiescido à Luz, que terão se abandonado à

Luz, que terão integrado a Luz e vocês não podem se abandonar à Luz, integrar a Luz, enquanto vocês
concordam com qualquer autoridade exterior, seja ela qual for. 

O momento da relação Mestre-discípulo, o momento da relação com um guru não pode mais existir.
Isso correspondeu a uma época, a um tempo onde era preciso, efetivamente, encontrar uma ressonância e

uma relação com um Ser Desperto, em Verdade, ou não de qualquer maneira.
Hoje, a Luz libera vocês, e isso foi dito em várias reprises, de todo confinamento.

Cabe a vocês saber se vocês desejam ser Livres e Autônomos.
Desde que há uma apropriação da Luz, há um erro.

E não há mais Coração, é impossível.
Vocês são chamados a tornarem-se transparentes, isto é, deixar fluir livremente a Luz através de vocês.

Se vocês imaginam que são vocês, de uma maneira ou de outra, que agem, mesmo em suas vidas, vocês
estão sob a influência do ego.

Isso é válido para esses Seres, como para todo mundo, atualmente.
Deixem a Luz agir em si, isso é não mais ter vontade pessoal, fosse ela uma vontade de bem, fosse ela uma

vontade disso ou daquilo.



Deixar sua vida se desenrolar, pela Luz e na Luz, é profundamente diferente do que querer isso ou aquilo.

Do meu Coração ao seu Coração, até logo mais.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=974

6 de abril de 2011
(Publicado em 7 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, recebam Graças e Bênçãos e Comunhão
entre vocês e mim e entre mim e vocês.

Eu estou com vocês para responder aos seus questionamentos relativos ao Espírito.
Assim então, eu os escuto.

***

01 - Pergunta: é preciso hoje deixar a minha “missão de alma” para consagrar-me à Luz?

Bem amada, qual pode ser a missão de alma senão consagrar-se à Luz?
Todo o resto são apenas desvios e voltas privando-a da sua própria Unidade.

Somente você mesma sabe o que você tem que realizar.
Nenhuma informação exterior pode intervir nas suas escolhas e decisões.
Pois, assim que houver um conselho, você segue então esse conselho.

Seja qual for esse conselho sensato, mesmo de um Arcanjo, mesmo de CRISTO em pessoa, naquele
momento, você não é mais você mesma.

Hoje, a Vibração da Luz Una os chama, uns e outros, de diferentes maneiras, ou sob a forma de impulso de
alma, ou sob a forma de urgência se manifestando pela manhã ao acordar, mas, em qualquer caso, somente a

sua Consciência deve decidir o que fazer.
Além da sua experiência e do seu caminho pessoal, não há, hoje, urgência senão aquela de realizar o que

vocês são.
Realizar o que vocês são, Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, não tem
necessidade do seu caminho de alma que é, ele mesmo, uma volta e um

desvio, como eu disse.
Hoje, não é mais tempo, se vocês sentirem isso, de ir ao exterior de vocês

mesmos.
É tempo de entrar em vocês.

Tudo depende, é claro, do que você considera como futuro.

ANAEL - 07 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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***

02 - Pergunta: nas minhas práticas profissionais, eu devo ignorar tudo o que me é comunicado dos
outros planos?

Bem amada, há uma série de informações que são transmitidas pelos planos interdimensionais.
Se isto lhe disser respeito diretamente, por que você quer ignorar?

Aceite, entretanto, que, sejam quais forem os instrutores, a questão que você deve se colocar, e que cada ser
humano, hoje, deve se colocar, é a seguinte: “o que eu posso fazer e qual é o meu objetivo, qual é o meu

propósito?”.
A partir do momento em que você mesma definir o seu próprio objetivo, você define o que deve fazer e o

que ser, seja o que for que nós possamos dizer, uns e outros, seja qual for a nossa origem Vibratória.
No que se refere à noção de “salvador”, obviamente, SRI AUROBINDO falou do seu próprio “salvador” Interior

e não de qualquer salvador no exterior de você.

***

03 - Pergunta: o que é o Espírito?

O Espírito é a parcela indestrutível, ilimitada e livre, vivendo a Autonomia, ainda que lhes tenha sido ocultada.
O que vocês vivem, hoje, neste final dos tempos, desta Dimensão, corresponde ao seu retorno à Unidade.

O Espírito é Unidade.
O Espírito é Um.

O Espírito é Vibração.
Trata-se da Consciência que vocês podem verificar e experimentar nesta Dimensão.

Esta experiência confere a Alegria Interior (denominada Samadhi) e confere o Estado de Graça
(denominado Sat Chit Ananda).

O Espírito não pode ser definido em palavras.
Ele pode apenas ser vivenciado, pois nenhuma palavra, nenhuma concepção pode apreendê-lo.

Da mesma maneira, vocês poderiam falar da Luz (e, aliás, vários ensinamentos fizeram isso) sem, no entanto,
viver a Luz.

Da mesma maneira, vocês podem falar do Espírito, ler coisas sobre o Espírito, isso não significa, entretanto,
que vocês vivem o Espírito.

O Espírito manifesta-se pelo Fogo, um Fogo Interior, manifestando-se inicialmente nas Coroas, e despertando,
como finalidade, o conjunto dos seus Centros, o conjunto das suas células e lhes permitindo viver a sua

Dimensão de Filhos Ardentes do Sol, de Sementes de Estrelas, de Sementes de Eternidade, o retorno à sua
Unidade.

***

04 - Pergunta: o que significa “estabelecer-se na própria Presença”?

Bem amado, nenhum elemento, aí tampouco, poderia definir o que é “estabelecer-se na própria Presença”.
Trata-se de uma Vibração que os percorre, trata-se de um estado que é seu e que se reflete pela percepção,

totalmente clara e totalmente Unificada, do que vocês são, além da Ilusão.
É, de alguma forma, transcender a personalidade e viver o Espírito.

Viver a sua própria Presença é um estado de Vibração e de Consciência manifestando-se por uma modificação
importante da própria percepção da sua própria Consciência, extraindo-os do confinamento, de maneira

temporária, e estabelecendo-os em meio à Unidade do seu Coração.
A Presença é um ‘estado Vibratório’ dando sentido e direção ao que vocês

são.
Alguns de vocês talvez tiveram a possibilidade de ouvir o Arcanjo URIEL que
está aí, no seu Ser Interior como no exterior, para colocá-los em ressonância

e permitir-lhes viver, com um impulso, com um lance de Luz exterior,
favorecer a sua reaproximação e, se possível, estabelecê-los diretamente no

seu próprio Coração.
A Presença nada tem a ver com a lucidez ou com a consciência da

personalidade.
É um estado de Supra Consciência onde o conjunto dos limites impostos pela personalidade é varrido de uma
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só vez, levando-os a abrasar a experiência denominada Despertar (ou, ainda, a alcançar a Iluminação real),
nada mais tendo a ver com a ilusão falsificada da iluminação do 3º olho.

Trata-se da totalidade do estabelecimento da sua própria Consciência, em meio ao seu Coração e, também,
em meio à Coroa Radiante da cabeça.

***

05 - Pergunta: de onde vem a percepção de que a minha casa não me
comporta mais?

Bem amada, são os momentos e os instantes que vivem a Consciência,
denominada Supra Consciência, fazendo-os realizar, compreender e

perceber que os contextos de vida nos quais vocês estiveram confinados e
limitados, não podem mais comportar o que vocês se tornaram.

Deste modo então, através da sua percepção, você compreende que a sua
casa não é mais a sua casa porque a sua Casa é o Universo inteiro.

***

06 - Pergunta: no meu caminho espiritual, a emoção é um freio?

Bem amada, a emoção será sempre da ordem da reação.
Alguns ensinamentos falam-lhes da emoção como um elemento motor da espiritualidade.

Nada pode ser mais falso já que enquanto vocês abrigarem emoções, vocês não podem alcançar a sua
Unidade, que é um estado de Graça totalmente independente de qualquer emoção.

A emoção é um freio porque ela corresponde às Vibrações pesadas e densas, chamando-os em meio à
personalidade, mesmo no que vocês denominam beleza, para manifestar o que é oposto ao estabelecimento

na sua Unidade.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos que se baseiam, justamente, nas

emoções, são destinados a fazê-los viver estados emocionais exacerbados, fazendo-os crer que vocês estão
despertos.

Nada é mais falso.
A emoção, quando ela é levada ao seu clímax, vai conduzi-los, diretamente e em linha reta, para a Ilusão

Luciferiana denominada Iluminação, nada tendo a ver com a Luz da Unidade.
A emoção pode, certamente, servir, neste mundo, para manifestar e exprimir a beleza, quer seja em um mundo

artístico, quer seja em um gesto do corpo, mas a emoção, mesmo se às vezes beirar o êxtase, jamais será
o Samadhi, nem a realização da sua própria Unidade.

Muito pelo contrário.
Ela os afasta e os leva a caminhos secundários porque a Vibração da emoção, mesmo se ela for alegria total,

será apenas prazer e sempre irá corresponder ao seu plexo solar ou ao 3º olho, mas jamais ao Coração.

***

07 - Pergunta: a doação de si e a humildade são as portas para a Unidade?

Eu diria, bem amado, que essas são, na sua linguagem, os ingressos de entrada.
Ninguém pode penetrar no Reino da Unidade sem se tornar, ele

mesmo, humilde e simples.
A doação de si, na condição de que não seja vivenciado no sentido do sacrifício, no

sentido religioso, pode, efetivamente, contribuir para estabelecerem-se em meio à sua
própria Presença sagrada na Unidade, na condição de que a doação de si não seja

condicional, não seja procedente de uma Crença, mas, realmente, de um Abandono à
Luz porque o Abandono à Luz é, efetivamente, uma doação de si.

***

08 - Pergunta: a afirmação “Que a Luz seja no meu interior como no meu exterior”, vai ao sentido do
Abandono à Luz?
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Naquele momento, bem amado, não faz qualquer diferença entre o interior e o exterior e afirme simplesmente
“Que a Luz seja”.

Porque, a partir do momento em que você distinguir um interior e um exterior, significa que, de algum modo,
você está ainda identificado com uma entidade separada do que é exterior.

A partir do momento em que a consciência considerar que há um interior e um exterior, isso, de alguma forma,
mantém a separação e os impõem a colocar os próprios limites ao que vocês são.

Portanto, enquanto você considerar que uma árvore ou que um irmão encarnado é exterior a você, você não
poderá viver, integralmente, a sua Unidade.

***

09 - Pergunta: eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria simplesmente de expressar a
minha gratidão.

Bem amada, conforme o Arcanjo JOFIEL lhes disse, há vários anos, e mesmo recentemente, a pergunta pede
uma resposta.

Existem, em meio à sua Unidade e à sua própria Graça, todas as respostas úteis à sua Unidade.
Estabelecer-se na Graça é, efetivamente, não mais ter pergunta, é, efetivamente, não mais questionar,

mas Ser.
Algumas perguntas, entretanto, para os Seres a caminho da sua Unidade e da Graça, passam ainda por

questionamentos.

***

10 - Pergunta: quando vivenciamos um contato com o Estado de Ser, como utilizá-lo, com
consciência?

Bem amado, assim que a experiência do Estado de Ser for vivenciada, que isso seja, no seu tempo, um
bilionésimo de segundo, como um tempo mais longo, isso não faz nenhuma diferença porque, a partir do

instante em que o Estado de Ser for contatado, há a capacidade, em meio ao ser que a vivenciou, para irradiar
o que ele é.

Irradiar o que ele é, é certamente a coisa mais importante para fazer, ou seja, não fazer nada e simplesmente
“ser”, imergir-se em meio à Vibração do Coração, imergir-se em meio à sua própria Presença, na Unidade.

Todo resto decorre daí.

***

11 - Pergunta: ao que corresponde o fato de ouvir os sons mais à direita do que à esquerda?

Bem amada, algumas Consciência ouvem-nos à esquerda, outras à direita, e outras, nos dois ouvidos.
Se isso tivesse sido a muitos anos atrás, eu teria dito que a constituição do Antakarana, unindo-os ao seu

corpo de Estado de Ser, passava por um marcador que era o som ou o Canto da alma, percebido no ouvido
esquerdo, que, quando o Cordão Celeste unindo, desta vez, a alma ao Espírito, fosse sintetizado, naquele

momento o som passaria para a direita.
Hoje, isso não tem qualquer espécie de importância já que, como vários de vocês constataram, o som se

exterioriza.
Ele é mais íntimo e, ao mesmo tempo, percebido ao redor do seu próprio campo Vibratório, com uma

frequência cada vez mais presente à sua Atenção e à sua Consciência.

***

12 - Pergunta: eu sinto cada vez mais pontos entre o OD e o ER da cabeça. Isso corresponde a
outros circuitos que se ativam?

Bem amada, existe, no trajeto ER / OD, uma série de pontos de Vibração.
Esses pontos de Vibração são, de algum modo, a imagem dos seus 7 chakras principais.

Há, efetivamente, 7 pontos de Vibração entre o ponto OD e o ponto ER que são perfeitamente reais e que
correspondem, em verdade, ao Despertar total da sua alma.

A Cruz da Redenção, instalada e percebida por um número crescente de seres humanos atualmente, permite
revelar a Vibração da alma, instalada em meio ao OD / ER e aos 7 pontos de Vibração.



A Vibração do Espírito se instala, ela, entre AL e ER, resultante da ação ER / ER e AL / AL, permitindo-lhes
manifestar o Espírito em vocês.

Existe também, em meio a uma pequena Coroa do ponto ER da cabeça, alguns pontos de Vibração podendo,
aí também, serem identificados e percebidos por alguns de vocês.

***

13 - Pergunta: é possível participar de uma ação na justiça, permanecendo na Unidade?

Bem amada, cabe a você senti-lo.
Se o seu Coração parar de Vibrar à ideia de levar uma ação, como você a nomeia, na justiça, então,

obviamente, você não poderá manter a sua Unidade, agindo desta forma, em meio à Dualidade.
O melhor marcador é então a Vibração do Coração.

Agora, a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos, de
maneira suficientemente longa, na sua própria Unidade, tudo se aplica a fim

de contribuir para manter e estabelecer, com solidez, a sua Unidade.
Assim, portanto, o ser na Unidade não precisa agir no exterior porque ele

pede ao Universo e à Luz para manifestar, para ele, o que é bom.
Isso não é a mesma coisa que empreender uma ‘reação’ referente a uma
‘ação’, seja ela qual for, sendo conduzida, levando-os, sistematicamente, à

ação e reação.
Hoje, mais do que nunca, nesses tempos ultra reduzidos que vocês são

levados a viver, ainda uma vez, cabe a vocês definir o que vocês
querem fazer e ser.

***

14 - Pergunta: eu sinto o meu corpo como uma lâmpada contendo um Fogo muito potente. Por quê?

Bem amada, o processo de Despertar ou de retorno à Unidade, acompanha-
se, como nós falamos disso muito longamente, de uma série de

manifestações, desde as Vibrações até o Fogo.
Estes são os sintomas do acesso a outros estados da Consciência.

A Vibração do Supramental, a Vibração da Luz, que se aglutina em suas
estruturas, procura plenamente esse tipo de percepção e de sensações.
Dessa forma, então, isso contribui para permitir estabelecer-se na Graça.
Eu especifico, entretanto, que aquele que se estabelece, apenas por um

momento, na Graça, não pode duvidar, em nenhum momento, nem mesmo
perguntar sobre o que é vivenciado.

Há uma capacidade, ao Espírito, para reconhecer o Espírito, bem além da
análise da personalidade, bem além das percepções vivenciadas, bem além

das Vibrações vivenciadas.
Então, é claro, segundo a coloração da personalidade e da alma,

previamente à manifestação do Espírito, alguns vão falar de um Fogo
devorador, outros vão falar de uma dissolução, outros, enfim, vão falar de um

estado de Paz absoluta.
O conjunto dessas descrições é apenas uma coloração da experiência que é, de fato e, finalmente, a mesma.
Entretanto, não convém, tampouco, identificar-se com algo que acontece, mas, sim, tornar-se, si mesmo, além

da identificação, isso e todo o resto.
O Despertar total à Unidade e a vivência da Unidade são, efetivamente, no que poderia ser o mais próximo,
um mecanismo de dissolução da personalidade, bem conhecido e descrito, por exemplo, nos Yoga Sutras ou
em textos orientais perfeitamente bem documentados, pois aqueles que os descreveram vivenciaram esses

estados.
 É o mesmo estado existindo em todos os países do mundo, em todos os Universos.

A partir do momento em que for restabelecida a conexão com a Unidade, esse famoso switch da Consciência
que, para alguns, ainda não foi desencadeado, podendo sê-lo, então, pelo ‘choque da humanidade’ que vocês

estão prestes a viver, poderá então se revelar naquele momento.
É a irrupção do Supramental em meio à sua Consciência, fazendo-os alcançar a sua própria Supra Consciência,

fazendo-os perceber a realidade, ou seja, que vocês não estão mais limitados a esse corpo, que vocês não
estão mais limitados à Ilusão do que vocês são, mas à Verdade do que vocês são, e o que vocês são, é a

FONTE, é o Um, é o conjunto dos possíveis, o conjunto dos criados, o conjunto dos Universos e o conjunto
das Dimensões.

Quando nós lhes dissemos que nós estamos em vocês, essa é a estrita verdade.
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Apenas a projeção da sua consciência limitada que os faz crer e perceber que isso é falso.
Quando vocês alcançam os domínios da Graça, todas as separações e todos os limites se acabam.

A passagem do limitado ao Ilimitado pode se expressar, para alguns, por uma sensação de dissolução, para
outros, por um Fogo devorador, para outros, ainda, como a instalação em uma Paz.

Isso será apenas a tradução (se vocês preferirem, a interface) entre o Ilimitado e o limitado, que é o lugar onde
se coloca a sua Consciência, naqueles momentos, porque, se você se colocar diretamente em meio ao
Ilimitado, integralmente, o seu corpo não tem mais razão de ser e você desaparece em Maha Samadhi.

***

  
15 - Pergunta: ter uma visão turva após ter ativado a Cruz da Redenção e o Canal de Cristal pode

estar associado à ativação do 12º Corpo?

Bem amada, com exceção, é claro, de um problema de ordem médica referente à visão, a ativação do circuito
AL / AL e do 12º Corpo virá sobrepor, no nível dos seus olhos, a visão do Coração dando-lhes, com os olhos

abertos, a capacidade para ver além da Ilusão deste mundo.
Alguns de vocês começam a perceber as Luzes Vibrais e também as Presenças existentes em meio a outras

Dimensões, o que não era absolutamente possível há ainda três anos.
Dessa maneira, então, os fenômenos de percepções visuais, ocorrendo com os olhos fechados, assim como

os mecanismos chamados de aparições, são apenas ilusões.
Hoje, pelo fato da ativação da 12ª Lâmpada ou 12º Corpo, pelo fato do estabelecimento dessas novas

conexões, é restituída, para alguns de vocês, a capacidade para ver realmente o que está além da Ilusão.

***

16 - Pergunta: quando se tem a visão, além de um rosto, de outros elementos, com os olhos abertos.

Então, isso corresponde, efetivamente, à ativação dos novos circuitos.
Alguns de vocês, já desde um ano, são capazes de perceber, ao olhar para uma pessoa, de ver além da

aparência da forma e de ver, por exemplo, o que é denominado as Linhagens.
Então, sobrepõe-se, com os olhos abertos, uma série de elementos nada mais tendo a ver com o que se é

deixado ver habitualmente.
De maneira geral, o que se é deixado ver, naqueles momentos, não é necessariamente destinado a ser voltado

para o outro, mas é, mais, um mecanismo de percepção que se desenvolve em vocês.
A melhor atitude é acolher isso como uma Graça, sem, no entanto, buscar, nem uma explicação, nem uma ação

específica em relação a isso.
Esses são os campos de percepção novos, supramentais ou ultradimensionais, que se deixam ver para

vocês.

***

17 - Pergunta: eu vivo, na natureza, momentos de Graça que eu acho difícil de manter.

Bem amado, esses momentos de Graça são destinados a incentivá-lo a estabelecer-se nesta mesma Graça.
Muitos de vocês, vivendo o Despertar, passam o seu tempo indo, ainda, de um estado a outro.

Cabe a vocês definir o que deve ser, aí também, a sua vida.
Se a Graça se mantiver na natureza, então permaneça na natureza e esqueça o que era o seu cotidiano.

Cabe a você, aí também, saber o que você quer ser e qual é o seu propósito.
Se há circunstâncias onde a Graça se estabelece, então porque retornar às

circunstâncias onde a Graça não está mais.
Não há obrigação para a Graça.

Abandonar-se à Luz é viver a Graça permanentemente, é não mais duvidar
que a Graça seja Abundância e Perfeição, é aceitar que a sua própria vida, na
integração da Luz, estabelece-se em meio a esta Graça, permanentemente,
onde tudo é evidência, onde tudo é facilidade, onde tudo é simplicidade.

Você próprio define, através da sua pergunta, as circunstâncias onde existe a Graça e as circunstâncias onde
não existe a Graça.

Então, cabe a você definir o que você quer privilegiar, o que você quer ser.

***
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18 - Pergunta: eu tenho obrigações que me forçam a recair em outras energias.

Bem amado, a partir do momento em que você estiver estabelecido na Graça, a longo prazo, por tempo
suficientemente longo, você não poderá mais recair.

O fato de recair significa que você não está estabilizado e estabelecido, de maneira definitiva, na Graça.
A experiência não é o estado.

O estado de Graça se instala, de forma permanente, quando a Graça os preenche, o que é muito lógico.
Agora, viver esses mecanismos de passagem de um estado a outro, destina-se justamente a mostrá-los o que

é a Unidade e o que ela não é.
O que é chamado de obrigação, que isso seja nutrir-se, que isso seja trabalhar, que isso seja a sociedade, o

social, são, lembrem-se, em última análise, ilusões.
Se vocês derem peso às suas próprias ilusões, vocês saem do estado de Graça.

Se vocês se mantiverem na Graça, seja qual for a verdade da Ilusão que vocês perceberem, vocês poderão
então manter a Graça, continuando uma atividade na Ilusão.

Algumas atividades, entretanto, não serão compatíveis com sua Graça.
Então, a mesma questão voltará incansavelmente: “o que vocês querem ser?”.

Com isso que vocês são chamados, uns e outros, a serem confrontados, cada vez mais.

***

19 - Pergunta: nos meus espaços de Paz, há traços do mental. É a personalidade?

Bem amada, do que isso poderia relevar?
O mental pertence, de maneira inabalável, à personalidade.

Não pode existir do mental, questionamento, em meio ao Supramental.

***

20 - Pergunta: os espaços de Paz estão ligados, de maneira exclusiva, a um silêncio mental
absoluto?

Bem amada, a partir do momento em que a Graça é vivida, o mental não pode mais existir.
A própria denominação que deu o Bem Amado João, quando ele foi SRI AUROBINDO, corresponde,

integralmente, a isso.
Quando você está no mental, você não pode estar no Supramental.

E quando você está no Supramental, o mental não pode existir, a emoção tampouco, aliás.

***

21 - Pergunta: por que na minha vida material continuam a se manifestar elementos duais, se eu
escolhi Ser?

Bem amada, eu entendi a sua pergunta.
Eles apenas refletem a sua agitação mental porque, a partir do momento em que um fator exterior vier
confrontá-los com a sua Unidade, significa que, naquele momento, o princípio de ressonância está se

manifestando.
O ser que está estabelecido, completamente, em meio à sua Unidade e à sua Graça, não pode ser perturbado

de forma alguma seja pelo que for, nem pelo seu próprio mental, nem pela intervenção intempestiva seja do
que for.

 Se houver intrusão, significa que não há Unidade.
A Graça, quando ela se estabelece, de maneira definitiva, não pode mais ser alterada por nada vindo da Ilusão

deste mundo.
CRISTO, BUDA e tantos Seres Despertos que se sucederam no transcorrer dos séculos desta humanidade,

deram a prova e a evidência disso a vocês.

***



22 - Pergunta: quando se vive tais experiências, a solução é abandonar o problema à Luz e não agir
na 3D?

Totalmente, porque é assim que se pode verificar o seu próprio Abandono à Luz.
Enquanto existir uma vontade de ação condicionada pela personalidade (então, em meio a uma reação ao que

lhe parece injusto ou justo), você não pode viver na Unidade.
Somente a Luz, a partir do momento em que você estiver estabelecido na Graça, pode “retirar o espinho da sua

testa ou do seu pé”.
Mas enquanto você mesmo retirar o espinho do seu pé ou da sua testa, é a personalidade que está atuando.
Viver na Unidade e na Graça permite a instalação de condições globais de manutenção da sua própria Graça.
Se, tiver irrompido em meio à Consciência Unificada, uma série de elementos contrários a esta Consciência

Unificada, isso é simplesmente porque ela não está Unificada, completamente.
A Graça lhes permite viver a sua Dimensão de Sementes de Estrelas, por intermédio do Fogo do Coração e do

Espírito, nesta Dimensão.
Se vocês viverem isso, nada, absolutamente nada, pode vir do exterior ou do Interior de vocês, porque tudo

isso é ilusão em relação à sua própria Graça.

***

23 - Pergunta: eu sinto, ao mesmo tempo, uma atração e um grande medo da Luz.

Bem amada, onde nasce o medo?
O medo nasce no nível da personalidade, ele é parte permanente.

Dessa forma então, enquanto você estiver si mesma identificada com o seu medo, isso significa que você
considera que o medo é uma manifestação de si mesma e então, este medo é inscrito na sua personalidade.

Não há qualquer meio de combater o medo porque, combater o medo, reforça o medo.
Jamais há possibilidade de superar o medo pela sua mestria ou pelo seu controle.

Isso é possível em meio à personalidade, mas, então, ele será substituído por
outro medo.

A transcendência do medo é, agora, não mais ser identificado com os seus
medos porque, efetivamente, no seu Ser verídico, vocês absolutamente não

são este medo.
O fato então de se sentir incomodada, você mesma, pelo seu próprio medo,

firma, de maneira formal, que você está identifica com ele e o que se identifica
com ele, sempre, é a personalidade.

A transcendência do medo já está associada, primeiramente, à não
identificação com este medo.

Eu os remeto, assim, ao que lhes falou SRI AUROBINDO sobre o ‘choque da
humanidade’, por que tudo ali está (1).

Isso corresponde à revelação da Luz, em meio à humanidade: a irrupção do
desconhecido em meio ao conhecido.

***

24 - Pergunta: é possível, como METATRON propôs, pedir à Graça para estar na Unidade, aqui e
agora?

Bem amado, hoje, não é questão de pedir à Graça já que a Graça é o que
vocês são.

Instalar a Graça, tal como fez o Arcanjo METATRON, solicitando a vocês para
pedirem à Graça, é, bem além das palavras que você pronuncia, o fato de se

identificar com a Graça.
A Vibração será sempre superior às palavras e, enquanto você permanecer

nas palavras sem penetrar no Espírito, você ficará dependente das palavras e
não poderá alcançar a Graça.

Transcender a palavra é ir para a Essência da palavra, bem além da Vibração da própria palavra, mas do que
era ‘subtendido’ e não ‘subentendido’, da sua Vibração, do Arcanjo METATRON.

Hoje, o momento não é mais como nos antigos tempos, porque, se tivéssemos que contar o número de vidas e
o número de Consciências tendo pedido à Graça e jamais tendo obtido, nós seríamos muito catastróficos.

A Graça não é algo que se decrete do interior ou do exterior.
Ela pode ser pedida, mas, se você pedir uma Graça no exterior, então você não está mais na Graça.
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Há, na própria proposição, a privação e, segundo o princípio de atração, manifesta-se a você o que é a
privação e não a plenitude.

Há, neste nível, uma mudança radical de percepção, mesmo em meio ao mental, devendo levá-los além da
palavra, além da Vibração da palavra, para penetrar na Essência, a fim de vivê-la diretamente no Coração.

Isso irá permitir silenciar o filtro do mental que obscurece totalmente a penetração da Luz.
Da mesma maneira que você pode recorrer a CRISTO, se você chamá-Lo, significa que você não realizou o
seu CRISTO Interior e que existe, então, uma distância entre uma Crença e a Verdade do que você vive.

Tudo já está presente em vocês.
Todos os Despertos da Terra, seja qual for a sua origem, já lhes disseram isso.

Eles o vivenciaram em momentos em que era muito mais difícil viver a Luz do que hoje.
Hoje, “Ser”, é superar todas essas perguntas, é estabelecer-se na sua própria Graça, pois não existe qualquer

Graça exterior, exceto a sua.

***

25 - Pergunta: para ir no sentido da Graça e da Unidade, basta simplesmente afirmar “que a Luz
seja”?

Afirmar não é viver.
Afirmar: “que a Luz seja” é uma injunção, isso não é um estado de Ser.

“Que a Luz seja” sim, mas na condição de que ela o seja realmente.

Ora, para a condição ser inteiramente estabelecida, é preciso que vocês aceitem abandonar-se à Luz.
Eu já falei, em muitas ocasiões, deste Abandono à Luz, porque é realmente o elemento motor da sua própria

Unidade.
Enquanto vocês se colocarem a questão da Graça, enquanto vocês afirmarem “Que a Luz seja”, enquanto

vocês pedirem alguma coisa, vocês não “são”.
Hoje, as características do afluxo da Luz, da Revelação e do desvendamento da Luz, são tão intensas que, se

vocês chegarem a interromper a totalidade do ser exterior, em meio à personalidade, instantaneamente, vocês
tornar-se-ão a Graça.

Quando vocês aceitarem isso, então, sim: “Que a Luz seja”.
Antes mesmo que esta frase seja pronunciada, a Luz “É”.
Vocês instalam isso no presente e não em uma injunção.

***

26 - Pergunta: nos tempos que vêm, qual é a melhor maneira de servir enquanto Faróis de Luz?

Bem amada, a partir do momento em que você realizar a sua Unidade, onde você estiver no mundo, na sua
cama como no alto de uma montanha, isso não muda nada.

Somente a Ilusão da personalidade quer fazê-la crer que há necessidade de servir no mundo, ou que há
necessidade de se colocar em uma cama, ou que há necessidade de ir ao alto de uma montanha.

Por que, quando você alcança a sua própria Unidade, naquele momento, você
irradia.

E lembre-se de que, naquele momento, a Luz transpassa você e você se
torna transparente à Luz.

A Inteligência da Luz é certamente o elemento mais importante, que é
totalmente independente de qualquer vontade ou de qualquer desejo de

servir.
Servir, como disse o Grande Comandante, é Irradiar, nada mais e nada

menos.

***
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27 - Pergunta: a Irradiação de um indivíduo não é mais potente quando ele está em ressonância
Vibratória em um grupo?

Bem amada, o próprio CRISTO disse: “quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei
entre vocês”.

Então, torna-se evidente que, se vocês se reunirem, com a mesma Atenção, com a mesma Intenção, a
mesma Ética, a mesma Integridade, a sua irradiação, efetivamente, pode lhes parecer muito mais potente e

muito mais importante.
Mas, eu lhes garanto que o ser tendo realizado, integralmente, a sua Unidade, e que decidisse se enfiar no

fundo de uma gruta, teria a mesma potência de Irradiação que esses seres reunidos.
A percepção, bem real, da amplificação energética ou de Consciências existindo no grupo, é real, mas vocês

podem realizar exatamente a mesma coisa sozinhos.
Alguns seres, hoje, são levados a ficarem sozinhos, outros seres são levados a se agruparem.

Cada um é diferente.

***

28 - Pergunta: nesta qualidade de Irradiação, a Intenção de doação, do Coração é fundamental?

Bem amada, qual Intenção?
Porque, quando o Coração irradia, significa que você, previamente, manifestou a Intenção.
Mas, se a irradiação do Coração já estiver aí, manifestar uma Intenção é um ato de vontade.

Assim, a Intenção, a Atenção, a Ética e a Integridade, os seus quatro Pilares que permitem Irradiar e
manifestar o Amor e a Fusão do Coração, são anteriores e não consecutivos.

Dessa maneira, então, quando o Coração irradia, não há nenhuma necessidade da sua personalidade, do seu
desejo ou da sua Intenção porque, assim que houver uma vontade pessoal, naquele momento, a Irradiação

enfraquece.
Ser, é ultrapassar a Intenção.

A Intenção, ainda uma vez, é anterior, mas, assim que vocês estiverem
centrados em meio à sua Cruz da Redenção, não há mais Intenção para

manifestar já que ela faz parte, até mesmo, da sua Irradiação.
Assim, portanto, no que você exprime, isso poderia significar que a própria

personalidade é capaz de decidir o que ela faz com a sua própria Luz.
Não é assim que isso funciona.

***

29 - Pergunta: eu vejo Luzes de uma grande doçura e de uma grande
beleza que se apresentam na natureza. Isso tem relação com a Graça?

Isso tem relação, sobretudo, com a Luz que se verte sobre a Terra.
Alguns seres podem vivê-la e vê-la, sem, no entanto, penetrar na sua própria Graça, integralmente.

Agora, se você perceber a Luz que desce com grande Graça, em você, então, você é a Graça.

***

30 - Pergunta: o contato com a Graça pode fazer surgir a emoção?

Logo em um primeiro contato, sim, quando o estado emocional ainda está suficientemente presente e não está
suficientemente pacificado.

Mas, isso resulta do primeiro contato e absolutamente não em contatos posteriores.
A Graça não é uma emoção.

Se a emoção se manifestar, durante esses momentos de Graça, isso
participa de um mecanismo aparentando o que eu poderia chamar de

“fenômeno de histeria” que é muito frequente nos grupos que trabalham no
emocional e que os fazem crer que vocês estão na Graça.

A Alegria de que lhes falamos, todo o tempo, mesmo se ela se manifestar
pelo riso, não é o prazer e não é uma exaltação.

Isso não é realmente a mesma coisa.
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***

31 - Pergunta: quando sentimos o ego despontar, como nos centrar novamente no Coração?

Somente o ego vê o ego.
A partir do momento em que você transcendeu pela Graça, o ego desaparece por si só.

Você não pode se servir do seu próprio ego para transcender o ego.
Todo paradoxo está nesse nível.

Isso diz respeito também mais à sua vida social do que a vida mais espiritual e as buscas espirituais que são
apenas ilusões levando-os sistematicamente ao seu próprio ego.

Transcender o ego é abandonar-se à Luz.
Não há outra possibilidade.

Não existe nenhuma, exceto esta.
Existem chaves que são pré-requisitos, indispensáveis: humildade, simplicidade, os quatro Pilares.

Foi dito por vários Despertos: “viver a Graça é a dissolução do ego”, mas não se pode dissolver o ego com
qualquer vontade do ego.

É a passagem de um estado a outro, mas não se pode pretender ao Coração estabelecendo-se em meio à
personalidade.

Assim, como você diz, centrar-se novamente ou, mais precisamente ‘entrar em si’, transcender o ego, pode
apenas ser feito pelo Abandono e pela aceitação.

Não pode existir técnica exterior mesmo se, efetivamente, por exemplo, como neste espaço, existirem
ligações, Vibrações, pessoas propícias, mas o passo final, apenas vocês que realizam e ninguém mais.

E esse último passo não pode ser dado por qualquer técnica.
São vocês e vocês mesmos, além do ego, que atravessam a Porta.

***

32 - Pergunta: praticar, de maneira Vibratória, com as mãos, a ativação
dos pontos da Cruz da Redenção, pode permitir assentar-se de maneira

permanente nos 4 Pilares?

Sim, mas isso não vai abrir o Coração, mas irá instalar as condições prévias
suficientes para que você próprio se estabeleça no seu próprio Coração.

***

33 - Pergunta: ativando os circuitos ER / ER e AL / AL, há ativação do
Coração?

Mas, a ativação deste circuito, como lhes foi dado por UM AMIGO (2), corresponde, justamente, ao momento
em que vocês estão no Coração e é naquele momento que se instala esse circuito.

Não antes.
A maior parte dos seres, já tendo vivenciado a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração, percebe,

naturalmente, esses circuitos.
Eles são a tradução do Despertar do Coração e da elevação do Coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, comunguemos juntos.
Eu lhes digo até breve.
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************

1 – SRI AUROBINDO (17.10.2010) – ‘O choque e o medo’:
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*
2 – UM AMIGO (06.04.2011) – ‘Circuitos ER-ER e AL-AL’:
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110407_-_SRI_AU...

~ Tornar-se criador do seu presente ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, que a Luz do Um esteja com vocês
Eu venho expressar-me a pedido do conjunto dos Melquizedeques.

O contexto da minha intervenção situar-se-á na sequência lógica do que eu desenvolvi, desde já algum tempo,
para que se lembrem e que vocês possam reler, eventualmente, a fim de compreender o que eu quis dizer.

Eu irei situar isso, inicialmente, na minha primeira intervenção, que fala do aparecimento da Luz azul, no mês de
dezembro de 2009 (ndr: intervenções de SRI AUROBINDO de 08 e de 12 de dezembro de 2009) (1).

O ano passado, eu lhes falei de uma série de fatos, cumpridos e realizados, que eu denominei a ‘liberação do
Sol’ e em seguida a ‘liberação da Terra’.

Em consequência do que iria se estabelecer um processo específico, denominado o ‘choque da humanidade’.
No momento em que se torna evidente, sobre esta Terra, que vocês entraram em cheio nesse choque, no

momento em que UM AMIGO lhes comunica os últimos fragmentos do ensinamento finalizando e completando
um ciclo do conjunto dos ensinamentos de Yoga que existiram na superfície desta Terra, eu inscrevo o

contexto da minha intervenção nesta frase: ‘tornar-se criador do seu presente’.
Esta frase pode e deve ser entendida em diferentes níveis.

‘Tornar-se’ significa então que, por enquanto, vocês não são completamente criadores do seu presente.
Eu sei que em meio à humanidade várias pessoas se expressam sobre o fato de que vocês sejam criadores.

Obviamente, muitos humanos são criadores, em diferentes domínios.
Esta criação inscreve-se na linearidade do tempo, permitindo, por exemplo, para um artista, exprimir um

potencial e criar uma obra, seja qual for o suporte.
E enfim, esta criação da qual eu vou lhes falar não se inscreve em um tempo linear, mas em um tempo Ilimitado

que é o atual.

***

SRI AUROBINDO - 07 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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No momento em que as circunstâncias da consciência se modificam grandemente sobre a Terra, permitindo-
lhes serem liberados, vocês também, a liberação do Sol e da Terra era de fato a condição indispensável e

prévia à sua própria liberação.
Em todos os tempos, os seres despertos lhes falaram do instante presente, da ilusão do tempo que transcorre

vindo de um passado e indo para um futuro.
Em meio a espaços ilimitados e a tempos ilimitados, o tempo, se eu puder me expressar assim, não está

estruturado de maneira que a consciência limitada perceba isso.
Eu poderia, por exemplo, dizer que o tempo transcorre e se desenrola do futuro para o passado.

O que não seria falso.
Existe também, em certas Dimensões Unificadas, um tempo que iria parecer, para vocês, como parado ou em

suspenso.
Tornar-se criador expressa-se sempre no sentido de um futuro.
Tornar-se criador do seu presente é criar o ‘instante presente’.

Porque, no processo, em curso, da revelação da Luz azul e da Fusão dos Éteres, tal como definido pelo
Arcanjo MIGUEL, a Fusão dos Éteres acontece sob os seus olhos.

A Terra ali responde pela sua rendição e pela sua própria liberação e, portanto, pela sua libertação que está em
andamento.

Deste modo, o que observam os seus olhos, a sua mídia, ultrapassa, doravante, largamente, o contexto do que
eu escrevi sob o ditado de CRISTO quando eu fui São João e quando eu anunciei que um terço dos

mamíferos marinhos, um terço dos pássaros, um terço das consciências iriam desaparecer.
Hoje, vocês estão agora nesses tempos que terminaram, permitindo, efetivamente, viverem a sua Ascensão e

o seu apelo, na Luz de CRISTO.
Para isso, é preciso saírem, de uma maneira ou de outra, da concepção linear do tempo que os fazem

vislumbrar projeções de um futuro.
Pois o seu futuro não está inscrito em um futuro linear e vocês apenas podem penetrar em um futuro saindo,

justamente, da linearidade do tempo.
Os espaços de alinhamento ao quais vocês são convidados, regularmente, diariamente, foram destinados a

permitir esta Fusão dos Éteres, por intermédio do ‘cristal azul’ que os Elohim depositaram, há mais de 52.000
anos, em alguma parte desta Terra.

***

A Luz azul, observável, no momento atual, sobre esta Terra (como foi o caso
no final do ano de 2009), corresponde à Fusão dos Éteres e, então, à

eliminação de certa linearidade do tempo e de certo escoamento do tempo,
em um dado sentido: passado, presente e futuro.

Pode-se resumir dizendo que a ilusão deste mundo que, nós, orientais,
denominamos a Maya, ilustra-se justamente nessas leis de escoamento do

tempo procedentes da gravidade, do eletromagnetismo e do que vocês
sabem ser, agora, de um confinamento na ilusão.

Doravante, pela Fusão dos Éteres, realizada, ocorrendo em vocês e se
manifestando em vocês, entre os mais adiantados de vocês, entre os circuitos e as ressonâncias que se

estabelecem pela Luz Vibral nas suas estruturas, no seu Templo interior, na sua cabeça e doravante nas suas
costas, o momento do despertar, o momento da liberação, realmente soou.

***

É tempo então, agora, de criar, não o seu futuro sobre esta Terra, mas de criar o seu presente conduzindo ao
Ilimitado do tempo e, então, à sua saída do tempo linear.

O alinhamento, as Vibrações, a Consciência vibrante, as Coroas Radiantes, o Triângulo sagrado, são de
alguma forma as testemunhas da sua preparação.

Enquanto Sementes de Estrelas, vocês prepararam, efetivamente, o tempo que se segue na Terra que não
está mais inscrito em uma linearidade.

Há então o que alguns cientistas poderiam denominar ‘distorção do tempo’, refletindo a entrada da Terra e
deste Sistema Solar sob a influência de uma série de forças profundamente diferentes daquelas que

prevaleceram em suas próprias vidas e em suas encarnações sucessivas.
A irrupção da Luz Vibral, tal como os seus olhos começam a ver, firma uma transformação iminente, não mais

somente da Terra, mas do conjunto deste Sistema Solar onde vocês são, no momento, parte envolvida.
 ‘Tornar-se’ significa não mais querer ir para um futuro linear, mas começar o seu retorno em meio ao seu Ser e

tornar-se o que vocês São, além da aparência e além da ilusão.
Isso necessita, de vocês mesmos, conscientemente, de extrair-se desta linearidade do tempo, onde o conjunto
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de suas vidas, sejam quais forem os seus caminhos individuais, é ritmado pela sucessão de dias e de noites,
pela sucessão de ocupações cotidianas ou espirituais, ritmado por um tempo preciso que é a hora do seu

relógio ou a hora da sua agenda ou a hora do seu calendário.
Tornar-se criador do seu presente, é aceitar, desde já, imergir-se nesse presente e não mais ser criador de

qualquer instante futuro sobre esta Terra.
Isso é um desafio para muitos humanos, ainda engajados em um caminho espiritual ou em um sentido de

humanismo muito desenvolvido.

***

A liberação do Fogo do Espírito e do Fogo do seu Coração, a Fusão dos Éteres em curso, expressam-se, em
vocês, por manifestações, para muitos, Vibratórias, muito mais intensas do que anteriormente cujas traduções

são múltiplas.
Eu não irei me atrasar sobre o conjunto dessas manifestações porque o que é importante é a ‘percepção’

dessa mudança e não o tipo de manifestação dessa mudança.
A manifestação dessa mudança está diretamente ligada à sua saída do tempo e à integração, em vocês, à sua

escala, da Fusão dos Éteres. 
Esta Fusão dos Éteres, ativando alguns circuitos (que alguns começaram a ser revelados por UM AMIGO), vai

prosseguir, agora, em um ritmo acelerado.
Vocês irão lembrar, aliás, de que, se vocês se centrarem em suas próprias percepções, as suas faculdades

para sair da linearidade do tempo tornar-se-ão cada vez mais importantes, fazendo-os perder, justamente,
esses pontos de referência espaciais e temporais.

É justamente nesta perda de referências espaciais e temporais que se ilustra, para a sua consciência, a
passagem em um tempo Ilimitado.

Passagem em um tempo Ilimitado por uma consciência que eu denominei Supramental, consciência da
Unidade, vivenciada da Alegria, do Samadhi, da Paz, de todo um conjunto de sinais da sua própria consciência

expressando que vocês passaram a outro estado e a outro nível.

***

Vai ser preciso, agora, tornar-se criador do seu presente, ou seja, que são vocês mesmos, através da sua
consciência limitada, que irão decidir passar no Ilimitado.

Os freios que estavam até então colocados, através de manifestações Vibratórias ao nível das extremidades, e
que impediam, literalmente, os mais preparados de vocês de deixarem esta linearidade do tempo, são

doravante retirados ou estão em via de sê-lo.
Vai ser preciso então, em meio a esta nova liberdade, e como disse o IRMÃO K, preparar a sua Autonomia e

preparar o seu Ilimitado (2).
Obviamente, aceder à Autonomia e ao Ilimitado é desde já aceitar sair da limitação, do contexto, da prisão,

diriam alguns.
Isso deve se colocar como uma potencialidade, inscrita na sua consciência a cada instante, podendo se

verificar pelos seus alinhamentos, pela sua respiração e pelos seus contatos com a Luz, seja qual for a forma,
aí também, e pelo tipo de manifestação.

***

Portanto, tornar-se criador do seu presente é, agora, aceitar isso.
É colocar toda a sua consciência, quer ela seja limitada ou Ilimitada, nesse ‘tornar-se’, inscrevendo-se fora da

linearidade do tempo.
O que vem, ainda uma vez, para a consciência do homem, é uma ‘liberação’.

O grande Comandante chamou isso, longamente, de passagem
da lagarta para borboleta.

O que se pode dizer é que, doravante e desde ontem, vocês têm a
possibilidade, literalmente, de se tornarem ‘criadores do seu presente’, para
isso, tecendo o seu casulo, permitindo-lhes criar a crisálida que possibilita
tornarem-se borboleta e, então, deixarem a antiga pele, os antigos limites,

para descobrirem e viverem, integralmente, o Ilimitado.

***

Naturalmente, vocês compartilham o ritmo do Fogo da Terra, o Fogo do Céu, segundo o local onde se encontra
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ainda a sua limitação, ou seja, o seu corpo.
Mas vocês não são dependentes de outra coisa além disso, na condição, é claro, de optar por isso.

Vocês não podem pretender ser livres e manter uma forma de confinamento consciente, que isso se denomine
obrigação, que isso se denomine moral, atividade exterior.

É efetivamente uma ‘escolha’.
Vocês não podem permanecer criadores do seu futuro linear e se tornarem criadores do seu presente,

atualmente.
É um ou outro.

E isso vai lhes aparecer, cada vez mais claramente, apenas pelas Vibrações que os animam, apenas pela
consciência que vocês terão, de forma cada vez mais aguda, eu diria, até mesmo, crítica.

Obviamente, nem todo mundo é referido, ao mesmo tempo, por esse mesmo processo, em todos os lugares
deste planeta.

Como vocês constataram, algumas regiões da Terra, anunciadas já há vários anos pelo Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV, Comandante dos Melquizedeques), estão prestes, efetivamente, a realizar tudo o que foi

anunciado.

***

Então, é claro, se vocês mesmos permanecerem em um olhar dissociado, vocês irão chamar isso, nós lhes
dissemos, de catástrofes inimagináveis, mesmo para a mente humana.

Mas não olhem as lagartas, olhem as borboletas.
Tudo depende, e isso, também, nós somos muitos a lhes ter dito, do seu ‘ponto de vista’.

E o seu ponto de vista irá permanecer, mesmo se vocês viverem as Vibrações, aquele da personalidade,
enquanto permanecerem inseridos em uma criação do seu tempo linear onde vocês se instalam, ou vocês

persistirem em permanecer entre um passado, um presente e um futuro.
Não é mais tempo, resumindo, de serem ambíguos e de levarem à frente duas atividades, uma relativa ao seu

Espírito e outra relativa à materialidade da sua vida.
Cabe a vocês saberem onde vocês querem estar.

E isso é agora.
E isso pode, para vários de vocês, adquirir, eu diria, uma vantagem crítica.

Isso pode se refletir por modificações extremamente profundas dos seus ritmos fisiológicos, dos seus ritmos
de atividades e eu diria, até mesmo, das suas capacidades para atividades nesse mundo.

Evidentemente, uma quantidade importante de seres humanos vai continuar, de alguma maneira, custe o que
custar, nesta concepção linear do tempo, sem mesmo se aperceber de que esse tempo aí não existe mais.

Eles vão desejar manter uma ilusão, ainda que a ilusão tenha desaparecido.
Esse é o caminho e a liberdade deles, mas, vocês que estão conscientes, através das suas Vibrações e dos
seus acessos, parciais ou completos, ao Estado de Ser, vocês irão necessariamente ser levados a escolher

entre manter a criação da ilusão do tempo ou tornar-se criador do seu próprio tempo.
E isso não pode ser realizado se sua consciência se desviar deste objetivo da sua finalidade da Luz.

***

Disso vocês tomam consciência, a cada dia, cada vez mais, em função mesmo da intensidade da Fusão do
Éter que, doravante, vai se concluir.

Eu estou encarregado, também, de anunciar-lhes a vinda do Arcanjo MIGUEL, vindo concluir, pela sua
Presença, pelas suas palavras, além da Fusão dos Éteres, justamente, a criação, para a Terra e o Céu, do
momento presente, permitindo então ao próprio Arcanjo METATRON oficializar a sua vinda e preparar os

tempos do ensinamento do futuro.
Este futuro estando inscrito em uma outra Dimensão, em outro espaço que nada mais tem a ver com a Terra.

Isso requer também, de vocês, uma constância e uma Presença.
Constância e Presença à sua vida.

E seguir, também, integralmente, os impulsos da alma, encontrar o instante para vocês porque o tempo, para
vocês, é também o tempo que vocês doam à Terra.

O sentido do Serviço situa-se nesse nível.

***

O momento não é mais para o discurso.
O momento não é mais para questionamentos.



O momento é para Ser, integralmente.
Alguns de vocês, entre os mais adiantados, vão penetrar, ainda mais à frente, no seu Estado de Ser e vão se

extrair, muito naturalmente, de qualquer maneira, agora, desse veículo ilusório na vida, desta Dimensão.
Isso é agora.

O que vocês observam sobre a Terra e o que vocês observam, cada vez mais, eu descrevi isso, totalmente,
com as palavras da época, no meu Apocalipse.

Cabe a vocês ali mergulharem de novo, além mesmo da Vibração, agora, mas no significado real que adere, na
totalidade, aos tempos que começaram, ontem, e que vão, como vocês sabem, se acentuar, se acelerar, de

maneira desmedida, sem qualquer sentido de comparação em relação ao que existia sobre a Terra, entre
agora e o fim do seu ano, ou mesmo antes do final deste ano.

É durante esse período de tempo que acontece o ‘choque da humanidade’, a Fusão dos Éteres, a
interpenetração Dimensional entre o tempo linear que se dissolve e o tempo Ilimitado que aparece.

A questão que vai se colocar, em vocês, a cada minuto, a cada sopro, é:
Vocês querem encontrar o seu Ser?
Vocês querem ir para a Liberdade?

E vocês querem ir para a sua Autonomia, para o Ilimitado ou permanecer no limitado?
Mas vocês não poderão estar em desacordo.

***

O seu mental não poderá mais decidir nem sobre os seus apegos, nem sobre o que pode restar, no nível da
sua moral, da sua ética exterior.

Somente irá determinar o seu futuro, a sua capacidade para se instalarem nesse presente, que não têm mais
grande coisa a ver com um futuro terrestre.

Isso, vocês vivem desde agora.
Alguns povos, efetivamente, na superfície da Terra, que, do exterior, podem parecer como admiráveis ou
detestáveis, segundo o ponto de vista, mostram, de alguma forma, o caminho desta liberação que está em

curso.
As coisas, doravante, irão extremamente rápidas, em termos terrestres.

O tempo Ilimitado nada mais tem a ver com o tempo limitado.
A autonomia nada mais tem a ver com o confinamento.

É o que vocês irão descobrir, no Interior da sua consciência, e é o que vocês irão descobrir, também, no
conjunto desta Terra, no desmascaramento dos papéis obscuros mantidos por alguns e mantidos também por

aqueles que aderiram a esta ocultação da Luz, sem desejá-lo, na maioria das vezes.

***

Então, sim, durante este período em que se manifestam a Fusão dos Éteres e a sua Liberação, vai ser preciso
olhar face a face porque, evidentemente, devido à intensificação da Luz e à saída do espaço / tempo linear,

absolutamente nada, em vocês como no exterior de vocês, poderá ser escondido.
Nada poderá escapar ao olho da Supra Consciência.

A visão do Coração torna-se, efetivamente, penetrante, profunda, e permite ver, realmente, o que é e o que
procede da ilusão e o que procede do presente.

Vários seres despertos, sobre a Terra, falaram da saída do tempo, durante a sua experiência de despertar ou
durante mesmo o estabelecimento da sua vida, como um momento em que o tempo fica suspenso, onde não
há mais definição em relação a um passado ou a um futuro, mas onde o tempo é parado, suspenso, como eu

dizia.
É isso que vocês irão viver, onde a aceleração do tempo firma o fim do tempo linear.

***

A própria sucessão dos eventos, visíveis, observáveis, mesmo ainda, para alguns, escondido dos seus olhos,
corresponde, integralmente, à manifestação dos sinais que eu havia descrito no Apocalipse e sob o ditado de

CRISTO.
E isso é, na totalidade, agora.

Há como uma forma de ação telescópica dos eventos, exteriores e interiores.
Isso irá levá-los, progressivamente, e cada um segundo um ritmo diferente (mas que será, de qualquer

maneira, cada vez mais rápido, segundo a sua concepção do tempo), a viverem novas coisas.
E então a estabelecerem-se, cada vez mais firmemente, no seu devir, e então criarem, vocês mesmos, o seu



próprio presente e a sua própria Presença.
Vocês não poderão mais estar presentes a vocês mesmos e presentes no mundo, de qualquer maneira

permanecendo neste mundo, ainda e, para alguns de vocês, até a fase final.
Mas isso será, efetivamente, mesmo aceitando, um choque total, sobrepondo-se ao choque do que aparece

nos seus céus e do que irá se manifestar sobre a Terra e nos seus oceanos.

***

Não haverá qualquer lugar onde se voltar, com o olhar da lagarta, sem ver dissolução e destruição.
Por outro lado, se olhar da borboleta prevalecer, então, tudo irá lhes parecer na Graça.

O mesmo olhar, conforme a consciência, para a mesma cena, poderá ser visto como uma dissolução ou como
uma destruição ou, realmente, para o que é, ou seja: uma Ascensão, uma saída da linearidade do tempo,

uma dissolução da Ilusão e uma entrada na Verdade.
Isso diz respeito à sua Consciência e a tudo o que vocês irão ver.

Obviamente, o olhar dividido da lagarta pode dar medo, pode instalá-los nas reações, na compaixão, mas irá
privá-los do acesso à Alegria e da ajuda que vocês poderão levar, pela Irradiação e pelo seu Serviço, ao

conjunto da humanidade.
Vocês são engajados a penetrarem, cada vez mais, no único tempo que restará totalmente independente de

qualquer condicionamento passado e de qualquer futuro plausível da sua vida, centrando-se no presente, único
lugar onde se encontra a sua Presença, a elevação do seu Coração, a Fusão dos seus Éteres, o despertar da

sua Kundalini, total, e a sua reintegração em meio às esferas do Ilimitado.

***

Em termos lineares que, no entanto, não são mais os mesmos, agora, do que aqueles que foram há ainda um
ano ou dois anos (porque, efetivamente, vários de vocês perceberam, com a sua consciência, esta aceleração

do tempo linear, esta fuga do tempo linear que conduz à parada do tempo, à parada da Terra, processo
permitindo a sua elevação e a sua Ascensão, assim como a de vocês).

Vocês, portanto, entraram, definitivamente, nesses tempos.
E se vocês aceitarem esses tempos, vocês estão no seu presente e vocês se tornam criadores do seu tempo

presente, escapando da linearidade do tempo e da própria destruição desta linearidade do tempo e do seu
corpo.

A Ascensão é exatamente isso.
E é exatamente agora.

Alguns vão desejar ainda buscar datas.
As datas, doravante, estão perfeitamente sincronizadas e a Terra, liberada, está sincronizada com o seu ritmo

que é aquele impulsionado desde o centro galáctico, de Alcyone.
O que significa que vocês penetraram, desde ontem, no centro da Onda Galáctica e que estão submetidos a

um bombardeamento de Luz absolutamente fenomenal cuja ressonância sobre a Terra é a liberação da Luz da
Terra, que isso seja o ‘núcleo cristalino’ e emitindo naturalmente da Luz, como o que a própria Terra decidiu
acelerar, no nível do que o ser humano, no seu tecnicismo louco, esperava controlar e que foi denominado o

fogo do átomo.
O fogo do átomo é o Fogo do seu Coração.

Aliás, existe, no seu peito, no nível dos pontos denominados chakras de enraizamento da alma e do Espírito, o
que os orientais chamaram de ‘átomos sementes’.

Esses átomos sementes estão em fusão, permitindo liberá-los, vocês mesmos, da ilusão do tempo.

***

Dessa maneira, e para parafrasear o que disse o Comandante: o que a lagarta chama de morte, a borboleta
chama de nascimento.

Aí também, tudo depende da sua capacidade para integrar o presente, a sua Presença e para manter-se, em
consciência, neste estado.

Alguns de vocês estarão, entretanto, prestes a constituir a sua crisálida e irão se aperceber de que várias das
tarefas, ditas obrigatórias, são apenas uma visão da mente ligada aos condicionamentos.

Vocês irão encontrar então, como o IRMÃO K lhes anunciou (e ele vai retornar), a Autonomia e o Ilimitado (2).
Não há outro modo de se tornar Ilimitado e autônomo a não ser viver e então sair, cada um no seu ritmo, cada

povo no seu ritmo, dos tempos limitados desta ilusão.
Portanto, sim, regozijem-se, sejam quais forem os medos que possam manifestar as partes de vocês, ainda

inseridas na realidade tri-dimensional desse tempo transcorrendo linearmente.



A sua capacidade para sair desta linearidade irá demonstrar a verdade, a realidade do que nós lhes dissemos,
desde tantos anos, e do que lhes disse CRISTO, há dois mil anos, ou seja, que vocês estão neste mundo, mas

absolutamente não são deste mundo.
Isso não será mais discursos ou virtudes teologais, mas, sim, uma vivência real e constante, a cada instante.
Estabelecerem-se na sua Presença, e no seu presente, é tornarem-se criadores da sua própria realidade,

atemporal e Ilimitada.

***

O conjunto das Embarcações da Luz Unitária, podendo se aproximar da Terra, está em via de fazê-lo.
O Arcanjo MIGUEL irá se expressar, de maneira formal, nesta ocasião, no dia 14 de abril do seu mês, às 16

horas, hora no relógio francês.
Ele irá solicitar, naquele momento (e eu peço a vocês, por ele), para estarem em acolhimento, em recepção,
porque CRISTO MIGUEL, então, irá fecundar a Terra, completamente, realizando, em diferentes pontos da

Terra, a Fusão total dos Éteres, e irá liberar, em vocês, as Cruzes denominadas Mutáveis, presentes no nível
da sua cabeça e do seu Coração, permitindo-lhes, de alguma forma, finalizar a sua Fusão, com o seu Estado
de Ser, com o seu Ilimitado, com esta parte de vocês mesmos que vocês irão reencontrar, se tal for o seu

desejo e a sua Vibração.
Lembrem-se de que não existe formalmente qualquer obstáculo a isso, nem condição (física, moral), nem

idade, nem doença, nem saúde.
Somente a sua própria consciência é livre para aceitar ou não.

Esse momento específico irá firmar, ainda uma vez, mais um passo para a borboleta.
A Terra irá manifestar então, naquele momento, o que o Arcanjo URIEL anunciou como a ‘abertura da boca da

Terra’.
O momento em que, a qualquer momento, o Coro dos Anjos e o Coro da Terra estarão em uníssono para

despertar os últimos de vocês, aqueles que desejarem.

***

Lembrem-se também de que, sejam quais forem os medos ou sejam quais forem as projeções do seu próprio
mental, das suas emoções, UM AMIGO lhes disse o que fazer (3).

Eu tenho que especificar, também, que o que tiver que ser feito tornar-se-á cada vez mais fácil porque vocês
terão, efetivamente, cada vez mais facilidade para seguir a Vibração do seu Coração, ao invés do medo.

Eis, irmãos e irmãs, o que me encarregaram de dar a vocês.
Eu os convido apenas para reler o que eu disse no começo de dezembro, há dois anos (1).

Para reler, também, o que eu disse, há alguns meses, sobre a liberação do Sol e a liberação da Terra e sobre o
‘choque da humanidade’ (4).

Pois o contexto da minha intervenção, hoje, inscreve-se na lógica perfeita destas intervenções que eu acabei
de citar para vocês.

***

Não haverá espaço para perguntas em relação a isso.
Eu deixarei o Comandante responder a vocês, em outro momento, se houver questões relativas ao que vocês
terão lido de novo, pois, ainda uma vez, há uma sequência lógica entre o que eu disse em dezembro, há dois

anos e o que eu disse há alguns meses e o que eu disse hoje.
Eu retorno, dentro de alguns instantes, para permanecer com vocês e acompanhar a sua fase de alinhamento.

Eu lhes digo então até logo mais, em Comunhão, e, eu espero, até breve.
Que a Paz, a Alegria, o Amor, a Luz, a Unidade e a Verdade estejam com vocês.

Até logo.

************

1 – SRI AUROBINDO (08.12.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/12/sri-aurobindo-8-de-dezembro-de-2009.html

*
SRI AUROBINDO (12.12.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/12/sri-aurobindo-8-de-dezembro-de-2009.html


http://www.portaldosanjos.net/2009/12/sri-aurobindo-12-de-dezembro-de-2009.html

*

2 – IRMÃO K (01.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

*

3 – UM AMIGO (20.03.2011) – ‘Os 3 preceitos para manter o estado Unitário’:
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/um-amigo-20-de-marco-de-2011.html

*

4 – SRI AUROBINDO (17.10 2010) – ‘O choque e o medo’:
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*
SRI AUROBINDO (02.11.2010) – ‘Mutação solar em curso’:

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html

*
SRI AUROBINDO (21.11.2010) – ‘Mutação planetária’:

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html

*
SRI AUROBINDO (01.12.2010) – ‘Mutação em curso’:

http://www.portaldosanjos.net/2013/03/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article120a.html

07 de abril de 2011
(Publicado em 07 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2009/12/sri-aurobindo-12-de-dezembro-de-2009.html
http://autresdimensions.info/article120a.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/um-amigo-20-de-marco-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html


- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110408_-_MA_ANA...

* 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Que a nossa Comunhão de Amor se eleve para a FONTE.

Irmãos e Irmãs, eu venho até vocês porque, enquanto Estrela e em função do que hoje encontra-se em vocês,
ao redor de vocês, nesses tempos que vocês vivem que agora chegaram, todos vocês se aprontam para viver,
mais ou menos profundamente, mais ou menos facilmente, exatamente o que eu vivenciei durante a minha vida.

 Então, para aqueles que não estariam interessados no que eu vivenciei, eu vou tentar fazê-los participar
através das palavras.

Mas eu peço para irem além das palavras a fim de penetrarem, durante a nossa Comunhão, no sentido além
das palavras, na Vibração e na Essência do que eu quero expressar e dar a vocês.

Enquanto Estrela, associada e ressoando no Ponto AL, eu sou o Fogo, mas eu sou também a Água.
 O Fogo está muito próximo da Água.

Ele tem os mesmos componentes, mas organizados de forma diferente.
Eu sou o impulso e eu sou o que está no início do caminho.

Eu sou o Alfa que conduz ao Ômega.
Eu sou também o lugar onde pode ocorrer, pela minha Ressonância e pela minha Presença, a última Reversão

que se segue àquela realizada pelo Arcanjo URIEL.
A minha vida tem sido então a ilustração total do que vocês se preparam para viver e que alguns de vocês

começam a explorar e a vivenciar.

MA ANANDA MOYI - 08 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110408_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Então, sem entrar nos detalhes do que eu fui, saibam simplesmente que, durante toda a minha vida, eu alternei
períodos de Samadhi extremamente profundo e períodos em que eu estava consciente da minha

personalidade.
Isso, pouco a pouco, com o passar dos anos, desapareceu totalmente diante da Luz, tendo permitido então

elevar-me até os estados de Graça mais absolutos.
É a isso que, hoje, vocês são convidados pelo apelo da Luz.

Quanto mais vocês aceitarem e se identificaram com essas Vibrações que os percorrem, mais vocês estarão
na Alegria e mais vocês poderão ir para esta dissolução, para esta morte que, de fato, é uma Ressurreição total

do seu Ser íntimo.

***

Não se fiem nas aparências, não se fiem no que vocês creem.
Não se fiem, até mesmo, na sua vida, pois o que vocês estão vivendo não é a Vida.

O que vocês estão vivendo é uma fragmentação da Vida.
A verdadeira Vida está em outro lugar, mas é aqui que vocês devem encontrá-la a fim de realizar a sua

Ressurreição, pois é disso que se trata.
Esta é que é a questão e unicamente esta.

Da sua capacidade para deixar este corpo e esta personalidade para ser invadido pela Luz, da sua capacidade
para elevar-se até a Luz e para desposar a Luz, irá resultar a sua capacidade para instalar-se na Alegria, para

extrair-se do que, em breve, não vai mais existir e que constituía esta vida fragmentada.
Imergir-se na Alegria é ficar saturado, pois este era o meu outro nome: a Saturada de Alegria.

Quando a Alegria nasce, ela pede apenas uma coisa a vocês, para aumentar, constantemente, sem limite.
Esta dissolução, chamada de bramânica na minha tradição, todos os Despertos da Terra viveram e tentaram

expressar a quintessência nos seus escritos e no que emanava deles.
Hoje, todos vocês são levados a isso, sem exceção.

A partir do momento em que vocês cessarem o olhar exterior e que vocês ousarem ir para o seu olhar Interior,
a partir do momento em que vocês compreenderem o que vocês são, vocês poderão viver isso.

A partir do momento em que vocês suporem que vocês não são o que vocês acreditam, então, a suposição irá
levá-los a viver a Verdade e a sua Eternidade.

Para isso, é preciso já aceitar que isso seja possível.
É preciso também um Abandono total ao abraço da Luz, pois isso é assim.

***

A Luz os quer inteiramente e não pela metade.
A Luz é o que vocês são, sem exceção.

Simplesmente, os pesos múltiplos e variados dos condicionamentos, das crenças e da densidade deste
mundo afastaram esta Verdade, mas ela está em vocês, de toda a Eternidade.

Esse Fogo, por que é um, é o Fogo do Amor.
A Luz é um Fogo de Amor, um Fogo devorador que, literalmente, transporta-os e os eleva bem além da

simples condição humana.
E, no entanto, hoje, é nesta condição humana que vocês encontram isso, no Interior.

Isso não é uma fuga do mundo, é uma fuga da Ilusão e uma entrada na Verdade.
É preciso, para isso, aceitar mudar de olhar.

Não mais ver com os olhos, mas aceitar que seja possível ver com o Coração.
É ser guerreiro.

Um guerreiro pacífico.
Aquele que não luta, mas aquele que aceita a Luz e que aceita se tornar o seu braço e o seu Coração.

Quanto melhor vocês se desprenderem, melhor vocês irão para o seu Ser, melhor a Luz irá tomá-los e possuí-
los inteiramente.

***

As experiências que vocês fizeram, assim como eu vivi na minha vida, em períodos muito longos de toda a
minha vida, vocês irão vivê-las nesse espaço de tempo muito reduzido até o final desta Dimensão, deste
mundo, que não é, como lhes disseram, o fim do mundo, mas, efetivamente, o despertar para a Verdade.

Então, como lhes disse ontem a minha Irmã SNOW, vocês estão em um sonho.



Este sonho monopolizou toda a sua Consciência.
É preciso agora aceitar que vocês estão em um sonho a fim de sair do sonho, pois, se vocês aderirem ao fato
de que o que vocês vivem não é um sonho, vocês não vão sair do sonho, pois, para vocês, essa será a única

realidade.
Compreendam bem, além das minhas palavras, que eu não lhes peço para fugir seja do que for, mas, muito
pelo contrário, para olhar, realmente, com a maior simplicidade, esta condição limitada, este corpo que vocês

habitam, a sua vida com suas alegrias e suas dores.
Quer sejam esses sonhos encantadores ou beirem pesadelo, eles não deixam de ser um sonho e uma Ilusão

total.
Então, extrair-se da Ilusão não é abandonar este corpo, esta vida, é aceitar que existe outra vida, outro estado.

Um estado ilimitado onde nada vem limitá-los de modo algum.
A Luz está aí para pegá-los e para conduzi-los.

É de um arrebatamento que se trata.
Este arrebatamento, o arrebatamento da Luz, é o que vocês são levados a viver, se vocês aquiescerem e

aceitarem, na totalidade.
A Luz os quer inteiros e na totalidade, e não pela metade.

***

Então, vocês serão chamados (e vocês já são chamados) para viver momentos de Graça, momentos de
Unidade, momentos em que a sua consciência se eleva ao Ilimitado e onde ela pode conectar com a Luz, na

totalidade.
Vocês devem, de fato, alcançar isso, ali provar.

O simples fato de ali provar será para vocês uma lembrança, quando isso for preciso.
Mas, além da lembrança e da experiência, para a maior parte de vocês será pedido, pela Luz, para que ali se

estabeleçam cada vez com mais frequência.
Vocês provam, então, sem limite, esses momentos de beatitude, por que é um.

Quanto mais a Luz penetrar nessa limitação, mais vocês irão descobrir o Ilimitado, mais vocês se tornam a
Alegria, a Verdade.

Vocês se tornam esse Ilimitado, vocês não estão mais limitados pelo corpo, vocês percebem a limitação e
vocês não estão mais identificados com este corpo, com esta vida, com o que vocês acreditam ser.

É o que hoje está chegando a vocês, agora na totalidade.
Olhem com o Coração o que acontece e não mais com o olhar dos olhos.

O que está chegando é essa Ressurreição prometida e anunciada desde sempre, em todas as civilizações que
os precederam.

No oriente, nós chamamos isso de fim do Kali Yuga.
CRISTO chamou de Ressurreição final.

Então, sim, regozijem-se antecipadamente, pois nada há a temer.
Somente o mental, que sabe que vai desaparecer, amedronta vocês.

Esse medo é, eu diria, um medo saudável, se vocês o aceitarem, porque essa apreensão firma, para vocês, o
retorno agora à Unidade, a esse Fogo, esse Fogo de Amor preenchendo todo este corpo limitado, onde a

consciência não tem mais outro objetivo senão ser isso, por que é o que ela é.

***

Quando a Luz penetra vocês saem do sonho, vocês saem dos jogos da personalidade, das suas funções, dos
seus papéis (o que não quer dizer que vocês vão deixá-los, até o momento final), mas que é preciso aceitar.

E isso é muito difícil de obter do seu mental, de não mais fazer qualquer jogo, qualquer papel, de não mais se
identificar com qualquer coisa senão com a Luz, pois, se vocês levarem o seu olhar, a sua atenção para a Luz,

se vocês se estenderem para ela, então, vocês vão se tornar essa Luz.
Compreendam bem que esta tensão, como definiu a minha Irmã HILDEGARDA, não é uma vontade, mas é

uma tensão para o Abandono.
É ver, e ver apenas isso.

É aceitar apenas isso.
Quando eu digo que a Luz os quer inteiros, é a isso que corresponde.

Ou seja, não ter mais senão esta ideia, este pensamento, esta tensão e este Abandono total.
Isso passa pela Fé, a verdadeira, não em algo de exterior a vocês porque, como eu lhes disse, lembrem-se,

esta Luz, ela é vocês e ela está em vocês.
Ela se revela pelo exterior, pela ressonância, pela simpatia, e ela os chama, na totalidade.

Responder a esse chamado é ceder, é deixar os diques que os isolavam do Amor desmoronar-se sob a
potência do Amor, sob o Fogo do Amor, por que isso é um Fogo.



Um Fogo que os nutre, que os preenche, que dissolve, em vocês, todas as ilusões.
Este abrasamento, por que é um, transporta-os nos domínios onde a Alegria é eterna, onde nada mais pode

afetar este estado.

***

A cada vez que vocês dão um passo ainda mais profundo nessa Unidade, vocês se apercebem de que o
exterior se torna cada vez mais relativo, não porque ele vai se dissolver, por enquanto, mas porque vocês,

vocês próprios se dissolveram na Luz.
Então, vocês irão perceber, naquele momento, a diferença entre a Unidade e a sua Vibração, o seu Fogo, e a

Dualidade e o seu peso, e a sua personalidade.
E isso então irá se expressar, em vocês, não pela junção, no nível das suas sobrancelhas, pela reversão do

ponto AL e pela junção de AL a AL, como lhes falou o Arcanjo MIGUEL.
Naquele momento não haverá retorno possível.

Isso quer dizer, simplesmente, que os momentos de Alegria vão saturá-los.
Vocês vão se dissolver.

Vocês vão penetrar, cada vez mais, em um estado que não é uma emoção e que, no entanto, poderia, do
exterior, assemelhar-se a isso, pois as lágrimas dessa Alegria inefável vão percorrê-los.

Então, vocês vão compreender a futilidade da personalidade, a futilidade das resistências, a futilidade dos
combates, porque nada há para combater, a não ser as suas próprias ilusões que combatem

permanentemente.
Vocês irão se extrair do sonho, vocês irão compreender então o que é um sonho, não unicamente como

aceitação, mas, efetivamente, como a realidade ou, de preferência, a sua ausência da realidade.
Vocês irão penetrar, então, os domínios do inefável do seu próprio Estado de Ser, aqui mesmo, no Sol, ou no

Cosmos Unificado.
Pouco a pouco vocês irão se extrair, ao mesmo tempo mantendo um fio que irá lhes permitir estar conectado

ainda com este véu ilusório, com esta personalidade e com este corpo, mas vocês vão viver, real e
concretamente, que vocês não são isso.

Que vocês são um Ser de Vibração, um Ser de transparência, um Ser Ilimitado onde vocês estão por toda a
parte ao mesmo tempo, onde vocês são ao mesmo tempo o Todo na sua totalidade e o nada na sua inteireza.

Naquele momento, vocês irão realizar o seu Samadhi e vocês estarão prontos para viver o que, na minha
tradição, nós chamamos de Maha Samadhi, ou seja, o fim da Ilusão, definitivo.

Vocês deixarão, então, com toda lucidez, com toda consciência do que vocês são, a Ilusão, sem remorso, sem
lamento, sem pesos.

Vocês irão se tornar livres.

***

Hoje, vocês têm uma contribuição magnífica da Luz, ela é onipresente.
Basta deixarem-se, na totalidade, ser possuído pela Luz.
Vocês não precisam fazer mais nada senão aquiescer.

Vocês não precisam fazer mais nada senão deixar fazer-se o que deve ser feito.
Para isso, é preciso Ser.

É preciso perceber e viver a Vibração da Luz, que vocês consideram, em um primeiro momento, como exterior
a vocês e, em um segundo momento, vocês irão se identificar com ela.

Vocês irão passar então, cada vez mais facilmente, nessa reversão do ponto AL.
Vocês irão superar a Dualidade e a ilusão desse mundo.

Vocês irão transcender o bem e o mal e vocês irão se tornar um Ser Coroado.
Coroado de Glória e de Luz.

O Coração irá se elevar para a sua morada de Eternidade.
Então, o que há para temer?

Uma vez que vocês tiverem passado, vocês irão compreender e apreender que estritamente nada havia para
temer.

O que é exatamente a armadilha da personalidade e do ego que os fechava.
Vocês são chamados a tornarem-se ilimitados, disso vocês sabem.

Vocês irão responder?
Vocês irão aceitar esse ilimitado?

Aceitar o fim de todas as limitações?
Lembrem-se de que vocês não poderão levar este corpo, de que vocês não poderão levar esta personalidade,

de que vocês nada poderão levar do que vocês acreditam ser, pois nada há para levar, estritamente nada.
Porque tudo o que vocês levassem ou tudo o que vocês desejassem levar seria uma ilusão e um peso terrível



para a sua liberação.

***

Viver a Liberdade é viver o Coração, é abrasar e se abrasar.
É possuir a si mesmo, na sua Verdade e na sua Unidade.

Então, sim, todos vocês são convidados a isso, sem exceção, seja o que for ainda que lhes parecer ser um
obstáculo.

Aquiesçam para que isso seja uma ilusão que não tem qualquer peso diante da Majestade e da leveza da Luz,
e vocês irão penetrar os espaços ilimitados do seu Samadhi, da sua Alegria.

Deem esse passo e vocês irão constatar que os próximos irão se tornar cada vez mais fáceis.
Vocês serão, literalmente e no sentido mais nobre, levados pela Alegria, em um estado de êxtase do qual

vocês não vão mais querer sair.
Vocês poderão então passar horas inteiras nesse estado, nesse estado de contemplação de si mesmos, no

nível da Luz.
Vocês estarão impermeáveis ao sonho da ilusão.

Naturalmente, o momento ainda não chegou de deixar totalmente a ilusão, mas de ali se preparar.
A melhor das preparações é, efetivamente, esta.
Não é prever isso ou aquilo, de maneira exterior.

Alguns de vocês, é claro, têm que concluir funções, papéis, mas são apenas funções, papéis.
Essa não é a finalidade.

A finalidade é a mesma para cada humano sobre este planeta: reencontrar a Alegria.
Pois, nos domínios da Unidade, nada existe mais senão a Alegria.

Toda a Vida é Canto de Glória.
Toda a Vida é louvor.

É aqui, nesta ilusão e neste sonho que vocês estão mortos.
E é aqui, nesta morte, que é preciso encontrar a Vida, antes que a vida os tome.

Da sua capacidade para se estabelecer nisso, vocês irão viver o transporte final como uma explosão de Alegria
ilimitada.

***

Desde já, alguns de vocês podem realmente imergir-se na aproximação deste Maha Samadhi e começar a
viver o próprio Estado de Ser por esse Fogo do Coração, por esse Amor que os abrasa e que desperta

lágrimas que não são emoções, nem uma exaltação, mas, efetivamente, a reconexão com o que vocês são.
Os Cantos de Louvor ressoam então nos seus ouvidos.

A Vibração e o Fogo do Amor irão invadir toda a sua consciência, o conjunto deste corpo.
Vocês irão irradiar.

Vocês irão cintilar de Luz.
Vocês irão compreender então o que significa a palavra humildade e a palavra simplicidade, pois, como

alguém lhes disse, vocês não podem ser grandes na Ilusão e no sonho e ser grandes do outro lado.
É preciso tornar-se minúsculo e não mais existir, ao mesmo tempo mantendo a ilusão de vida do sonho, para

tornar-se a totalidade da Luz.
É a isso que cada um de vocês é convidado.

Não existe qualquer limitação nem de idade, nem de doença, nem de karma.
As únicas limitações agora são inerentes a vocês mesmos, e unicamente a vocês mesmos.
Não existe qualquer circunstância das suas vidas, dos seus sonhos, sendo um obstáculo.

Apenas vocês é que concebem isso assim.
No entanto, não há que culpar.

Há apenas que tomar consciência, lucidez, e aceitá-lo.
Naquele momento, vocês poderão extrair-se desta Ilusão e perceber os jogos de sombra e de Luz existentes

na superfície deste mundo.
Vocês irão participar, então, do fato de não mais ser deste mundo.

Vocês irão participar do seu próprio Estado de Ser, pois vocês irão se tornar ele, com uma facilidade cada dia
maior, cada dia mais importante, de passar neste estado e de estabilizar-se neste estado.

O tempo não vai mais existir, ele também será dissolvido.
Vocês irão penetrar em outro tempo, onde tudo é instantâneo.

Vocês serão a Graça.
Vocês serão a Luz.



Vocês serão a Verdade.
Vocês serão o Canto da Vida.

Vocês irão se tornar criadores, vocês irão se tornar a FONTE, na totalidade.
Vocês irão se tornar o espaço onde não existe qualquer questão, pois a Luz é a resposta, integralmente. 

***

Cada dia, agora, que nasce no relógio deste tempo terrestre, vocês veem aproximar-se do seu Maha
Samadhi.

Aceitem que isso seja uma liberação (por que é uma) e vocês vão ver que a sua vida irá mudar completamente.
Vocês irão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais alegres.

O olhar do Coração confere, seja o que for observado, uma compreensão, além da ilusão do sofrimento, da
Dualidade, do que o olhar dissociado chama de catástrofe, vocês ali vão ver o Nascimento, vocês ali vão ver a

Alegria, além da aparência e além do choro de alguns.
Vocês não serão mais afetados por outra coisa senão pela Luz.

A Luz irá tocá-los na Verdade.
Ela irá conduzi-los para a Glória.

Aceitem não ser mais nada, sair da ilusão, de um papel, de uma função, de um sexo, de uma idade.
Vocês irão se tornar este Coração palpitante, esta Verdade.

Vocês irão se elevar então para os domínios do infinito.
Vocês irão se tornar esse infinito e vocês já poderão viver a Consciência, mesmo permanecendo ainda neste

corpo e nesta personalidade.

***

A morte da personalidade não é o fim da personalidade.
É o momento em que ela é transcendida, subjugada pela Luz e quando a Luz assume o controle do seu
Veículo, da sua personalidade, o momento em que o conjunto das suas Lâmpadas brilha de mil luzes,

permitindo-lhes romper os limites do confinamento deste corpo.
Vocês serão este corpo, mas vocês serão a Estrela, vocês serão o Universo, vocês serão o Planeta.



Vocês serão o outro.
Vocês irão se tornar o seu Irmão, não por uma compaixão, querendo ajudar do exterior, mas vocês irão se

tornar ele, na verdade.
Vocês irão compreender então e vocês irão viver as palavras de CRISTO.

Vocês irão se tornar UM com ele, mas também com o Universo.
Esta é a realidade para a qual vocês são chamados: um arrebatamento.

Mas, para isso, é preciso desincrustar-se da Dualidade, dos seus próprios sofrimentos e do sofrimento deste
mundo, pois o sofrimento mantém o sonho, mesmo o sofrimento fazendo-os crer que vocês vão sair do

sofrimento.
O sofrimento é a manutenção do confinamento, a manutenção da Dualidade.

Existe, em vocês, algo que jamais sofre.
Isso está presente em cada ser humano, em cada alma.

Cabe a vocês revelá-lo e deixá-lo nascer.
A ressonância da Luz, que se instala neste mundo, é feita para isso.

O conjunto das Estrelas, das Forças totais da Luz Unitária, está aí para incentivá-los.
Mas, como todos nós dissemos, apenas vocês é que podem dar esse passo.

Então, ousem.
Ousem Ser.

Ousem ir para o que vocês são.
Ousem sair da ilusão.
Ousem sair do sonho.

***

Isso está hoje ao seu alcance, ao alcance da sua Consciência pois, efetivamente, isso é muito simples, muito
óbvio de fazer.

Eu lhes disse, quando vocês realizarem isso, vocês irão compreender a que ponto a ilusão e a personalidade
podem por vezes serem estúpidas e inconsequentes.

Saiam do sofrimento.
Saiam das suas atribuições.

Saiam das suas crenças.
Saiam disso realmente.

Se vocês dali saírem, vocês irão se tornar a Alegria.
E quando vocês tiverem provado a Alegria, vocês ali irão voltar cada vez mais facilmente, cada vez mais

prontamente e vocês ali irão se estabelecer cada vez mais, pois vocês irão apreender a inutilidade do sonho.
Vocês não irão mais acreditar no que contaram as religiões, as crenças, diversas e variadas, espirituais ou

exotéricas.
Vocês não terão mais necessidade disso, pois vocês estarão no Ser, na realização.

É a isso que vocês são chamados, na totalidade.
Se vocês forem capazes de dar esse passo, de aceitá-lo como possível, vocês não vão precisar de mais nada.

Vocês irão eliminar todas as muletas, sem exceção, e vocês irão se lançar, vocês irão se jogar na Luz.
Vocês são chamados a isso.

CRISTO bate à sua porta.
Como disseram os Arcanjos, como disseram os Anciões, Ele está aí, de toda a Eternidade.

Mas os véus do confinamento pesavam e impediam de revelar isso.
Hoje, as circunstâncias mudaram.

O Fogo do Céu e o Fogo da Terra se encontraram.
O Fogo da sua Terra e do seu Céu, em vocês, estão pedindo para se encontrar.

Os calores que vocês percebem nas extremidades ou em alguns pontos do seu corpo, apenas expressam
isso.

Muitos são aqueles que lhes disseram que vocês eram Vibração, que a Consciência era Vibração.
Essa é a estrita verdade.

Este próprio corpo que vocês habitam nada mais é do que uma onda, uma frequência compactada, limitante e
confinante.

Ao passo que, hoje, a onda que está chegando é liberadora.
Ela os extrai da ilusão.

Ela os convida à leveza.
Ela os convida à Alegria, por que é o que vocês são.



***

É a ilusão da personalidade que os faz crer que vocês são este sofrimento, este karma, esse sexo, essa idade.
Saiam daí e entrem em vocês.

É o convite da Luz, é o meu convite, é o convite de todos os Anciões e de todas as Estrelas.
Não há outro.

Então, é claro, cada um e cada uma, com as suas palavras, esperam fazê-los ressoar e Vibrar na Verdade da
Unidade, todos nós temos o mesmo objetivo: vê-los dar este último passo, fazer esta última Reversão.

Nós os esperamos e nós os esperaremos até o último instante da sua própria ilusão.
A Terra libera-se do seu próprio confinamento.

Ela está muito próxima, como vocês sabem, da sua liberação final.
Ela já deu à luz à sua nova Dimensão.

Os Anciões disseram que havia apenas que concretizar esse retorno da Luz que já está criado e realizado nas
Dimensões Unificadas, na totalidade.

Assim como veem, os animais também retornam ao domínio da Unidade.
Resta apenas o ser humano, que ainda não apreendeu totalmente, na sua totalidade, que é o fim do tempo do

sonho e que é a hora do retorno à Verdade e à Unidade.

***

Encontrar a Alegria e viver a Alegria é aceitar não mais ser qualquer sofrimento.
Se houver um sinal de sofrimento, seja ele qual for, isso é um convite para ir para a Alegria.

É assim que vocês devem viver isso e essa é a estrita verdade.
A resistência, o medo, são apenas resistências à Alegria, nada mais.

A Alegria já está aí.
Ela sempre esteve.

Elevem-se para a Alegria, tornem-se leves.
Liberem-se dos seus fardos e dos seus confinamentos, não por sua vontade pessoal de se liberar, mas

pela ação da Luz.
Isso irá mostrar, assim, a sua capacidade para se deixar transportar pela Luz.

Pois a Luz é atuante com uma eficácia muito maior do que aquela que vocês jamais teriam pelo seu mental,
pela sua razão e pelo seu intelecto.

Pois a Luz fará de modo com que vocês se tornem esta Luz.
Cada vez mais ela não vai tolerar a mínima zona de Sombra, em vocês como no exterior de vocês, e ela fará de

tudo para que vocês realizem o seu Samadhi.
Então, confiem na Luz, deixem-na agir.

Vocês não têm mais que agir, vocês têm que Ser.
Vocês têm que Vibrar na Unidade do Fogo do Amor.

Todo o resto é supérfluo.
Todo o resto os arrasta apenas para ainda mais sonho, ainda mais ilusão, ainda mais ilusão de controle e de

poder.
Poder sobre o quê?

Sobre o outro?
Sobre a sua vida?

Poder sobre a ilusão, sobre o sonho, para reforçar o sonho?
Cabe a vocês escolherem.

Há doravante todas as possibilidades que se oferecem a vocês: ir para o Ilimitado, vivê-lo ou continuar limitado.
Estar na Alegria ou continuar no sofrimento.

Aceitar nada mais ser em meio ao sonho é aceitar estar na Verdade e na Unidade.

***

Essa é uma experiência que lhes é proposta e esta experiência é salutar no sentido de que ela é a sua
salvação e a sua liberação.

É o único modo de ser o seu próprio salvador.
Jamais haverá algum salvador exterior, a não ser você mesmo.

Crer em uma autoridade exterior é já se limitar.
Vocês são levados a viver, muito em breve, como lhes disse um dos Anciões, o IRMÃO K, o Ilimitado e a

Autonomia.



O que vocês querem?
Vocês se inclinam para isso ou não?

Esta é a única questão.
Coloquem-na a cada minuto da sua vida, até fazer dela uma obsessão do seu mental e vocês vão ver que ela

irá capitular e que a Luz, naquele momento, irá se espalhar tal uma torrente de Fogo, em vocês.
A cada dia que passar vocês irão constatar que, quando vocês soltam, então, a torrente de Fogo desse Amor

infinito torna-se cada vez maior.
Pelas Vibrações que vocês percebem na cabeça e no Coração, vocês irão compreender que vocês estão na

fase do arrebatamento.

***

Viver o Samadhi e a experiência do Samadhi vai, a um dado momento, provocar a continuidade do seu
próprio Samadhi.

Vocês irão se tornar então a felicidade.
Vocês irão ficar saturados desta Alegria.

Vocês irão se tornar irradiantes e transparentes de Amor e de Luz.
Vocês não terão mais necessidade de palavras, vocês não terão mais necessidade de atos, já que vocês se

tornaram, vocês mesmos, o ato e o Verbo.
Cabe a vocês decidirem, cabe a vocês Serem.

Nós estamos aí, com vocês, para vocês.
Nós os apoiamos, mas nós não podemos estar no seu lugar, nenhum de nós, nem qualquer dos Anciões.

Ainda que a ressonância dos Anciões e das Estrelas se manifeste em vocês, porque vocês a sentem
efetivamente, em última análise, são vocês, e vocês sozinhos que realizam isso.

***

Nós iremos prosseguir, mas nós vamos, primeiramente, juntos, Comungar, nas palavras que eu pronunciei, em
Espírito e em Verdade, durante alguns minutos.

A fim de que essas palavras, esse Verbo, inscrevam-se em vocês, sejam gravados de maneira indelével, no
olho do seu Coração e no Coração da sua Consciência.

... Efusão Vibratória ...

Percebam que vocês são o Coração.
Percebam que vocês são o Sopro.

Percebam que vocês são a Unidade.
Percebam que vocês são o Amor.

Todos os atributos da Luz.
Acolhamos a Vibração do UM.
Estabeleçamos a Comunhão.

Esta qualidade de união, esta Comunhão, depende apenas de vocês, porque eu estou presente em vocês,
como vocês estão presentes em mim.

Pois, na Vibração da Unidade, não há distância, não há separação.
Tudo é Comunhão.

Tudo é Alegria.
Este instante, este Aqui e Agora que vivemos, eleva-nos e nos transporta.

Gravemos, em vocês, o tempo da Graça.
A FONTE que lhes dizia que vocês passam da distância à coincidência, da Dualidade à Unidade.

O Aqui e Agora, pois o Aqui e Agora está fora de qualquer tempo e de qualquer espaço.
O Aqui e Agora os faz abrasar.

Vocês são tanto a Água como o Fogo, como o Ar, como a Terra.
Vocês são a Vibração do Amor, por que vocês são o Amor.
Isso não é uma crença, uma projeção, mas é uma vivência.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...



Sejamos juntos a Alegria, pela Comunhão.
Tornemo-nos esse abençoado e sagrado.

Fusão e Reunião.

... Efusão Vibratória ...

Juntos, comunguemos e elevemos.
Elevemo-nos à Graça.

Lembrem-se de que vocês são a Eternidade, de que o que desaparece não é a Vida, muito pelo contrário, mas
a ilusão.

Tornem-se esse Coração que vocês sempre foram.
Tornem-se a Alegria, pois o Amor e a Luz são apenas Alegria.

O conjunto dos Universos, o conjunto das Dimensões é apenas Alegria, a Alegria e a Perfeição.
Ela é o testemunho e o indicador do Amor e da Unidade.

Vocês que estão aí e em outros lugares, vocês que ouvem, além das minhas palavras, a Vibração do Amor,
comunguemos no UM, comunguemos na FONTE, no Fogo, este Fogo que devora e que, no entanto, não

queima, este Fogo de Alegria.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

Fundam-se na Alegria e na Unidade, por que vocês são isso.
Quer vocês estejam aí ou em outros lugares, eu gravo em vocês a Eternidade deste instante.

... Efusão Vibratória ...

Eu vou deixá-los agora neste estado.
Isso não requer qualquer questão, por que vocês são a resposta.

Eu vou me retirar, em vocês.
Eu os amo, certamente, mas, além disso, nós somos o Amor, e vocês, e eu, pois, além de vocês, vocês são

eu e, além de mim, eu sou vocês, por toda a parte.
Comunguemos e até breve, na Eternidade.

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
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E bem caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e transmito-lhes todo o Fogo do
Coração, e comunguemos juntos, no Fogo do Coração.

Bem, assim como talvez saibam, SRI AUROBINDO é aquele que é o porta-voz dos Melquisedeques, não é?
Ele lhes deu uma série de elementos importantes, relativos ao retorno da Luz, desde já algum tempo.

Ontem ele completou tudo o que ele havia dito, desde quando ele começou a falar da Luz azul, não é? (*)
Então venho, hoje, para responder às perguntas que vocês fizerem em relação a isso e em relação ao que

pôde dizer o nosso Bem Amado, não é?
Porque ele é nosso Bem Amado, não são apenas de vocês.

Então, eu os escuto.

***

Questão: qual será o nosso papel no momento do impacto do choque da humanidade?

Além de entrar no interior do seu próprio Coração, nenhum.
De qualquer modo, não haverá escolha.

Ou você participa do que acontece no exterior, ou você participa do que acontece no Interior: Unidade ou
Dualidade.

Portanto, a partir do momento em que as Radiações do Ultravioleta, das partículas Adamantinas também
atingirem onde você está, aí também haverá essa espécie de sideração, aonde ou o mental e a pequena

bicicleta vai se pôr a girar em todos os sentidos e a toda velocidade, ou você será capaz de entrar no Interior
de si e estabelecer-se no seu Coração.

Não haverá alternativa.
De qualquer modo, vocês não terão escolha, vocês terão apenas isso a fazer.

Tudo o que lhes parece, como dizer..., hoje ocupar as suas vidas, as suas preocupações, as suas obrigações,
quando tudo isso desaparecer, vocês não terão escolha, não é?

***

Questão: se o que acontece no exterior acontece também em nós, como explicar as deteriorações
físicas?

O.M. AÏVANHOV - 08 de abril de 2011
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Mas, caro amigo, todos vocês vão, sem exceção alguma, sobre este Planeta, passar pela transição.
Nisso nós fomos claros.

As circunstâncias de suas transições serão em função do seu estado Vibratório, mas não o estado Vibratório
desse corpo, mas do seu Templo Interno, ou seja, da Vibração do seu Coração.

É isso que será condicionante para permitir-lhes juntar-se ao seu Estado de Ser ou não.
Então, por que creem vocês que houve os Casamentos Celestiais?

Por que creem que houve quase trinta anos de preparação?
Mas trinta anos de preparação na escala de uma vida.

Recordem-se de que o retorno da Luz foi preparado há dezenas de milhares de anos, porque não é um
processo que possa ocorrer assim, por um golpe de varinha mágica.

Se olharem a analogia, antes da abertura para a nova Irradiação, ou seja, antes de 1984, os seres seguiam um
caminho muito, muito, muito difícil.

Era necessário purificar algumas coisas, era necessário purificar o ego, era necessário fazer uma ascese, era
necessário fazer uma busca, e tudo isso levava vidas.

Portanto, não creiam que o retorno da Luz se faça assim, sem preparação.
As novas Dimensões de vida necessitam da desconstrução e da dissolução total da Ilusão.

E isso não se faz em dois minutos, hem?
Do mesmo modo que, quando vocês iam viver, vocês mesmos, em uma vida passada, as suas transições
(exceto acidente, mas globalmente) havia a instalação de uma doença, não é?, que permitia, em um tempo

mais ou menos longo, aceitar a Passagem, de acordo?
A Passagem, para a humanidade, viveu-se de maneira coletiva, durante este inverno (verão no hemisfério sul).

Isso foi abordado e realizado pelo Arcanjo URIEL.
Vocês realizaram isso ou não.

Então, agora, compreender, como dizemos, uns e outros, que vocês estão em uma Ilusão, não é uma ideia.
Portanto, como vocês querem se juntar à Verdade, se continuarem a aderir à Ilusão?

A questão está aí.
Foi preciso uma preparação.

Foi o retorno da abertura dos primeiros portais, em agosto de 1984, foram pilhas de acontecimentos, foi,
sobretudo, o processo de arranque dos Casamentos Celestes e é agora a dissolução total desta Dimensão.

Isso não se faz em dois minutos.
Alguns estão mais avançados do que outros, no nível dos povos, de acordo com o lugar onde vocês estão.

E, de qualquer modo, vocês estão vivendo a dissolução total das lagartas.
Não sei como é preciso eu dizer isso a vocês.

Eu já digo isso há um mês e, a cada vez, retorno nisso.
Mas, se quiserem, obviamente, muitos seres humanos recusam ouvir, mesmo entre os que vivem as

Vibrações, porque eles não podem concordar.
O choque da humanidade é isso.

Vocês recusam ver a Verdade de frente.
E, a um dado momento, vocês serão obrigados, efetivamente, a ver a Verdade de frente, opor-se a essa

Verdade.
Depois, negociar com essa Verdade.
E, por último, aceitar essa Verdade.

Portanto, todos aqueles que hoje, mesmo vivendo os processos Vibratórios das Coroas, enquanto não
estiverem instalados no Coração, podem estar na ignorância total e na rejeição total dessa dissolução.

Por outro lado, assim que penetrarem na Vibração do Coração e começarem a viver estados de Estado de Ser,
estados de Samadhi, de Alegria, pouco a pouco, vocês vão se extrair da Ilusão.

Isso não se faz em dois minutos.
Não é: um dia, estou neste vestuário que é esse corpo e um dia, eu me junto ao meu Estado de Ser, se não,

não haveria razão de efetuar uma preparação, isso teria sido feito de um golpe, de um só.
Portanto, há uma penetração da Luz, que infiltra literalmente, que tece e que se estende no interior desta

Dimensão.
E isso leva certo tempo.

Isso leva certo tempo, justamente porque a humanidade está na resistência.
Há tantas mentiras que foram inseridas, há tantas ilusões às quais a humanidade aderiu na sua totalidade, de

crer que vocês iriam atingir a Luz perseverando nesse corpo, nessa Ilusão!
Mas vocês não podem alcançar a Luz e manter a Ilusão.
É o que chamei: «as nádegas entre as duas cadeiras».

Vocês não podem pretender a Luz e permanecer na Ilusão.
Cabe a vocês escolher.



Quando dizemos que é o fim, é o fim.
É necessário exprimir-lhes como?

***

Questão: há uma relação entre os impactos corporais e os impactos planetários?

Total.
O que acontece no Sol acontece em vocês.

O que acontece na Terra acontece em vocês.
Mas isso não vai acontecer para todo o mundo, no mesmo lugar, isso depende das suas resistências.

Se vocês não resistirem, se não tiverem mais qualquer resistência, o que acontece?
A personalidade se dissolve e vocês entram no Samadhi e no Estado de Ser.

Se, hoje, vocês não vivem o Samadhi, isso quer dizer o quê?
Quer dizer que há ainda resistências, não é necessário encobrir o rosto.

A Luz está aí, justamente, para ver as resistências e não para girar a cabeça para não ver.
Portanto, todos vocês são Sementes de estrelas: a partir do momento em que uma das suas Coroas

despertou, mas mesmo entre aqueles, eu já expliquei, há fogo do ego e Fogo do Espírito.
É ou um, ou o outro.

Ou vocês estão identificados com a ilusão desse corpo, com a ilusão da personalidade, ou vocês estão
identificados com o que vocês são, em Verdade, mas não pode ser os dois, cada vez menos.

O choque da humanidade é também o choque da personalidade com a Luz.
É também o choque final que foi descrito por SRI AUROBINDO quando era São João.

Quando cada um for conduzido ao Céu, frente à sua própria Verdade e à sua própria Luz, vocês verão a
defasagem que existe entre o que vocês quiseram manter na resistência e o que vocês são, em Verdade.

Não se enganem, tampouco, há muitos seres que estão, como eles dizem, no caminho espiritual.
Mas tudo vai bem enquanto eles mantiverem a própria ilusão, não é?

Mas hoje o ‘choque’ está aí.
Vocês vão aceitar se tornar borboleta?

Tudo se resume nisso.
Isso se resume também, agora, em decidir viver isso, viver aquilo, seguir tal caminho, tal outro caminho, fazer

tal viagem, deixar a sua profissão, permanecer na sua profissão.
Há uma única questão, e cada dia que passar, vocês irão vê-la por si mesmos: vocês vão aceitar não ser mais

uma lagarta?
Isso vai lhes aparecer, eu diria, a cada dia, cada vez mais claramente, mesmo que vocês ainda resistirem e que

a bicicleta (mental) se puser a girar e que a personalidade se revoltar, mas vocês não poderão mais evitar.
A preparação que vocês efetuaram e que a Terra efetuou é destinada a viver esse momento.

Se não, eu repito, bastava que toda a Luz estivesse presente de um golpe e estava terminado.
Mas a sua evolução depende daquilo com o que vocês estão identificados.

Se estiverem identificados com essa materialidade, bem, vocês irão retornar a essa materialidade.
Se vocês quiserem se identificar, e não tiverem mais resistências, com a Luz, vocês irão se tornar Luz e irão se

juntar ao seu Estado de Ser.
Mas não podem levar as lagartas nas costas da borboleta.

É muito pesado.
Por que, o que acontece?

Se vocês conseguissem superar, ainda que apenas alguns instantes, a sua condição de lagarta, vocês viveriam
uma expansão.

Pouco a pouco, vocês vão tomar gosto por essa expansão.
Vocês creem que os seres que viveram o Samadhi no passado, por exemplo, UM AMIGO ou SRI

AUROBINDO, viveram, durante processos de meditação, e eu mesmo, durante uma meditação específica, o
acesso ao Ilimitado?

Mas depois, foi efetivamente necessário voltar a descer e jogar com as outras lagartas, não é?
Pois eu ainda tinha um corpo e que era também uma lagarta.

Mas eu tinha a possibilidade, todas as manhãs, ligando-me ao Sol, de reviver a borboleta.
Então, vocês vão oscilar de uma a outra, e essas oscilações serão cada vez mais rápidas e, pouco a pouco,

vocês tomarão gosto pelo quê?
Pela borboleta.

E deixarão a lagarta.
Ou de maneira sincrônica com a Terra, ou antes.



E ou, para outros que vão querer e que vão viver a borboleta, que não poderão ser borboleta porque têm
necessidade deles, ainda.

Agora, eu repito, aqueles que acreditavam que a Luz ia entrar no corpo e que eles iam continuar a sua pequena
vida tranquilamente e que iam continuar o próprio trabalho com um grande sorriso, tudo isso terminou, é uma

Ilusão.
Todos os que lhes ensinaram aquilo enganaram vocês, para impedi-los de se prepararem.

Você apreende?
É tempo agora de darem-se um chute no traseiro, vocês mesmos, hem?

Como ele disse, UM AMIGO?
Batam no Coração, para darem-se conta de que é verdade.

E o único modo de se tornar borboleta é aquiescer às Vibrações fenomenais que vocês recebem e que, a
cada dia (SRI AUROBINDO disse e eu também) vão amplificar, amplificar, amplificar cada vez mais.

Vocês serão invadidos de Luz até perder o próprio sentido da sua identidade, até perder o próprio sentido de
quem vocês são, até perder o próprio sentido desse corpo.

E é o objetivo.
Esse corpo é um Templo, ele serve para construírem o Estado de Ser.

Mas aqueles que acreditavam conservar uma individualidade nesse mundo, enganam-se pesadamente, muito
pesadamente.

E lembrem-se de que são as circunstâncias do seu despertar que estão em jogo, e isso foi dito.
O choque da humanidade é como se anunciássemos a um ser humano que ele vai morrer.

Primeiro ele recusa: não é possível, isso não é para mim.
Em segundo lugar, ele vai negociar, ele vai dizer: não, não, não agora, um pouco de tempo.

Depois ele vai pôr condições e após, depois, ele vai fingir aceitar, ver horários, ver se isso não funciona, no
outro sentido.

E após, depois, ele vai aceitar.
É assim para toda a humanidade e é assim para cada um.

O único modo de aceitar é ‘estar no Coração’, porque a Vibração da Consciência do Estado de Ser vai conduzi-
los para a Unidade e para a dissolução.

Mas se vocês mantiverem esquemas de funcionamento da Dualidade, se vocês mantiverem resistências, se
vocês não acreditarem, bem, o que é que vocês querem que eu lhes diga?
Vocês têm apenas que me tratar como mentiroso e seguir o seu caminho.

Se nós lhes falamos assim e, há alguns meses de modo cada vez mais brutal, é porque é brutal.
É maravilhoso, mas é brutal.

Será tanto mais brutal quanto vocês resistirem.
Será cada vez mais maravilhoso se vocês aceitarem.

***

Questão: como ali se preparar para, quando chegar a hora, limitar essas resistências?

Mas porque faz anos que vocês são preparados pela Luz!
Mas há o peso dos apegos à cultura, às próprias condições da sua vida, independentemente de qualquer

noção de karma ou seja mais do que for.
Como se preparar?

Mas é muito simples: acolher a Luz.
Extraiam-se do que vocês acreditam que são, porque muitos, eu repito, desde os Casamentos Celestes,

viveram transformações ligadas à Luz.
Mas a Luz, depois, se vocês não estiverem abandonados à Luz, o que é que acontece?

É agora, nós dissemos, não é mais tempo de ser ambíguo.
É o fogo do ego ou o Fogo do Espírito.

Quanto mais cedo vocês entrarem no Fogo do Espírito (e MA ANANDA MOYI irá se exprimir sobre isso (**)),
melhor vocês irão limitar o fogo do ego.

Então, o que é o fogo do ego?
É, primeiramente, aquele que não quer ver, porque está em um projeto de vida, em um projeto onde ele se diz:

«vou fazer isso», e não se dá conta do que ele vive.
Isso existe.

Em seguida, o fogo do ego será o quê?
Será a pequena bicicleta que vai querer fazê-los fazer coisas que nada têm a ver com a Luz e que vão

monopolizar a sua atenção para afastá-los da Vibração.



É exatamente o que vocês vivem.
E depois, há alguns, mesmo na França, que são capazes de entrar no Samadhi extremamente facilmente.

E quanto mais vocês avançarem, mais vocês terão o fogo do ego ou mais vocês terão o Fogo do Coração, ou
seja, o Fogo do Espírito.

Mas vocês irão vê-lo claramente.
Vocês vão ver claramente as suas próprias resistências.
E não acusem ninguém mais que vocês mesmos, não é?

Não é questão de acusar-se, não é questão de culpar, porque há também egos manipuladores, em vocês, que
vão dizer que não é verdade, eles vão dizer que não é sua culpa, mas que vão também culpá-los, ainda mais,

fazendo girar ainda mais a bicicleta, que vão dizer: "oh la la, eu giro em círculos e não saio disso", e vocês vão,
ainda mais, girar em círculo.

Busquem a Luz.
Busquem a Vibração.

Todo o resto e a cada dia que passar, é preciso esquecer.
Então, é claro, eu já ouço as bicicletas que giram e que vão me dizer: «sim, mas eu tenho isso, sim, mas eu

tenho aquilo, sim, mas eu devo terminar tal coisa, sim, mas eu tenho ainda isso para terminar».
Será que quando vocês deixarem um corpo e morrerem, será que vocês têm sempre tempo de fazer o que

querem fazer, porque, quem é que quer fazer?
É o ego, como de hábito.

Manter certa constância, certa perenidade em algo que é efêmero.
Esse corpo é efêmero.

A sua personalidade é efêmera.
Este mundo, esta Dimensão, é efêmero, mesmo se a duração tiver sido muito longa, eu concebo, para muitos

de nós.

***

Questão: como fazer para saber por que nos sentimos cortados da Vibração?

Há duas palavras, agora: como fazer, e saber.
Mas você não pode Ser e saber.

Você não pode fazer e Ser.
Portanto, é preciso parar a bicicleta.

Enquanto você se colocar a questão de como fazer ou saber, você não está no Ser e, estar no Ser é não saber
e não fazer.

É justamente parar de saber e parar de fazer, uma vez que a Luz está aí, nós dissemos isso milhares de vezes.
Portanto, é o mental que os remete sem parar no «como fazer».

E no «eu quero saber».
E no «eu quero compreender».

Mas a Vibração, ela é tudo, exceto isso.
Se você conseguisse fazer calar o «eu quero saber» ou «como fazer», você viveria instantaneamente o

seu Samadhi.
Portanto, o único obstáculo é você mesmo.

Mas é válido para todo mundo, é claro, hem?
Isso se chama fazer Silêncio, isso se chama meditar, isso se chama alinhar-se, isso se chama tudo o que

vocês quiserem.
Mas o não fazer e o não saber é justamente parar de fazer e parar de saber.

Então, em outros termos, isso se junta à Humildade e à Simplicidade.
Enquanto vocês manifestarem «eu quero compreender», «eu quero saber» ou «como fazer», não é o Ser

quem fala, é a personalidade.
E é obrigatório.

É sempre a personalidade que quer compreender, compreender com o intelecto, compreender as Vibrações
com um pêndulo, que quer compreender a astrologia, que quer compreender tudo, tudo, tudo, esperando

alcançar a Luz.
Mas vocês não podem alcançar a Luz assim.

A única porta é o Coração.
E apenas você é que pode abri-la, nós dissemos também, sempre dissemos isso.

Mas, aí também, dizer-lhes, dizer-lhes e dizer-lhes e dizer-lhes, isso foi dito em todos os sentidos.
Mas isso foi dito há milhares de anos, parece-me.



Então, há milhares de anos, era, de outra forma, mais difícil, porque as circunstâncias não eram as mesmas.
Agora, o que é que se observa?
A Luz está aí, por toda a parte.

E as bicicletas giram ainda e as resistências estão ainda presentes.
Obviamente, o caminho de revelação da Luz, percorrido há três anos, é enorme, enorme.

Mas se eu falo assim, é para engajá-los realmente a dar esse último passo, porque vocês vão se aperceber de
que, quando nós dissemos: «atenção ao fogo do ego», que muitos seres, e mesmo entre vocês aqui, se

serviram desta Luz para nutrir o quê?
O próprio ego, e não para se tornarem transparentes.

Como é que vocês se tornam transparentes?
Então, isso foi dito.

Deixando passar a Luz, abandonando-se à Luz e se tornando Luz.
É a verdade.

Não é uma visão da mente, é uma ‘vivência’.
Não é um conceito, não é uma projeção, isso pode acontecer apenas assim.

Então, é claro, havia seres que não podiam, independentemente do ego, viver a Vibração do Fogo do Coração,
porque se eles se tivessem deixado, eles mesmos, viver isso, teriam partido imediatamente.

O que explica que hoje, atualmente, desde pouco tempo, há pessoas que, de um dia para o outro, vivem as
novas Coroas e vivem de imediato o Coração.

Mas agora, se vocês forem, como dizer... muito idosos, que têm uma busca espiritual antiga, que percorreram
pilhas de caminhos, que foram em todos os sentidos e que vivem as Vibrações, mas não estão ainda na Paz,

coloquem-se a questão.
O que é que vocês não querem soltar?

Mas, obviamente, é o seu corpo, a sua personalidade, a pequena identidade do ego.
Porque, contra a sua vontade, vocês são inteiramente identificados com isso.

Mas vocês não podem penetrar no Estado de Ser, viver o Estado de Ser, enquanto vocês se atrelarem a isso.
Isso não quer dizer que é preciso se matar, isso não quer dizer que é preciso se suicidar porque, aí, vocês

nada compreenderam.
Isso quer dizer que é preciso soltar algo para que apareça outra coisa.

Mas vocês não podem pretender os dois.
É a ilusão do ego fazê-los crer nisso, a nós todos, aliás, durante milhares de anos.

As leis do Espírito não são as leis da matéria.
A lógica da matéria não é a lógica do Espírito.

Vocês não podem perceber o Espírito pela matéria.

***

Questão: em um sonho recorrente, vendo chegar a Onda Galáctica, eu me centro em um ponto do
meu Coração e o meu corpo explode em pequenas partes no Universo. É uma realidade?

Sim, é exatamente isso que vai acontecer.
É a estrita realidade, eu chamei isso de planeta-grelha, em termos humorísticos, mas é exatamente isso.

O que é que vocês querem que seja?
Como é que vocês vão passar na Luz?

Expliquem-me.
Essa será a interrogação escrita.

Oral, por enquanto.

***

Questão: É isso o Estado de Ser?

Sim, inteiramente, mas parece-me que todos os seres despertos falaram disso.
A cada manhã, quando eu olhava o Sol, eu me dissolvia.

Eu voltava, porque não era o momento, mas aí, é o momento.
Vocês não terão outro lugar para onde voltar.

***



Questão: por que posso olhar o Sol de frente, como recoberto por um disco azul?

Cara amiga, é o que eu fazia todas as manhãs durante a minha vida.
Eu o olhava face a face.

Vocês percebem a irradiação, vocês o veem com os olhos e vocês percebem e recebem as suas partículas
no Coração.

É assim a dissolução.
O problema é que não é sempre bastante saber que é isso que chega, porque se, tendo vivido isso, você

continuar a efetuar ações que vão ao sentido da densidade, do peso do corpo, você até pode saber que é isso
que chega, você até pode ter vivido experiências em alguns momentos dessa dissolução, mas, quando chegar

a hora, real e fisicamente, a sua Vibração não será talvez suficiente para aceder a essa dissolução.
Toda a diferença está aí, entre aquele que vai viver a dissolução no Estado de Ser e aquele que, pela

resistência, vai viver outra coisa.
De todo modo, é a liberação para todo mundo, disso vocês sabem.

Mas o seu destino será unicamente em função da sua Vibração, naquele momento.
Daí a preparação.

***

Questão: uma alegria profunda pode ser um indicador dessa Vibração?

É o que a acompanha, na condição de passar na dissolução e de passar no Espírito, mesmo de maneira
temporária, porque, se vocês começarem a viver a Vibração e resistirem, eu garanto que vocês não estarão na

Alegria.
Foi o que eu disse, parece-me, e somos dois ou três a tê-lo dito a vocês, haverá dois estados possíveis: o

medo e o sofrimento, de um lado, a Alegria, do outro.
Não haverá meias-medidas e é similar para toda a humanidade.

Então, tudo o que vocês efetuam aqui, com as diferentes coisas que vocês fazem, é destinado a fazê-los subir
na Vibração.

Mas essa Vibração não é suficiente, porque a palavra-mestre é o famoso switch, esse famoso Abandono, essa
famosa Passagem.

É a instalação brutal ou progressiva, conforme as personalidades, de um estado ao outro.
E quando vocês vivem essa liberação, é claro, vocês estão na Alegria.

Como pode ser de outro modo?
Mas, obviamente, enquanto vocês não o viveram, vocês estão no medo e, isso, todos vocês vivem, nesse

momento, despertos ou não despertos.
Depois há aqueles que fogem disso, porque eles vão dormir até o final.

Eles vão viverão o choque com a cabeça no buraco, vocês sabem, como aquele animal, o avestruz: «Não é
verdade, não é verdade, não é verdade».

Eles estarão do outro lado, e ainda vão dizer: «não é verdade».
É por isso que nós falamos muito das crenças, de abandonar tudo o que era das crenças, de viver a

experiência.
É por isso que houve, durante esses anos, encontros Vibratórios do Arcanjo MIGUEL e de outros.

Isso tinha apenas um objetivo: prepará-los.

***

Questão: permanecer deliberadamente no silêncio permite atingir o Silêncio do mental?

Então, cara amiga, há pessoas que são perfeitamente capazes de se colocarem no Silêncio mental, de parar o
mental, por hábito da meditação ou por exercícios, mas não é por isso que eles vivem na Vibração.

É necessário, mas não é sempre suficiente.
Tudo depende dos apegos.

Há seres, por exemplo, no esporte, que são muito dotados para parar o mental e melhorar a performance, por
exemplo.

É, aliás, assim que eles conseguem manifestar performances excepcionais.
Mas será que um esportista que tem o hábito de controlar o seu mental Vibra no Estado de Ser?



Aí intervêm muitas outras coisas e, em particular, os apegos e as crenças.
Portanto, você pode perfeitamente fazer um silêncio mental e estar abarrotado de apegos e de crenças.

A Vibração não vai subir, no entanto, ainda que a Luz esteja aí.
Mas bem, é verdade que, para muitos de vocês, se vocês conseguirem, aqueles que vivem uma das Coroas

Radiantes, se vocês conseguirem fazer o silêncio mental, a Luz vai entrar ainda mais.
Mas, para aquele que nada abriu, na recepção da Luz, mesmo se ele conseguir fazer o silêncio mental, não é

por isso que ele vai vibrar.

***

Questão: as Vibrações estão aí, mas, apesar de tudo, o mental ainda está muito presente.

Sim, isso quer dizer o quê?
Que há resistências, eu disse no início.

Isso ilustra perfeitamente o que eu dizia: há pessoas que conseguem fazer o silêncio mental, mas fecham-se
no ego e não há qualquer Vibração.

E há pessoas que têm Vibrações, porque têm uma experiência da energia e da Vibração, mas elas estão ainda
repletas de crenças e de apegos, é isso que é preciso ver claramente hoje.

Porque, se houver Vibrações e isso se acompanhar da Alegria, naquele momento você vive a borboleta e você
não pode estar apegado aos seus próprios apegos.
Eles desaparecem sozinhos, é isso a dissolução.

***

Questão: como determinar, Vibratoriamente, se estamos suficientemente prontos?

É muito simples, pela sua capacidade para entrar no Samadhi ou na Alegria, e independentemente das
circunstâncias exteriores, mesmo as mais violentas, no espaço de um instante, de ser capaz de alinhar-se, de

centrar-se e de mudar de Vibração e de Consciência.
Pela sua capacidade para ir de um ao outro, cada vez mais rapidamente.

E depois, há algo que não engana, a partir do momento em que a Vibração percorrer todo o corpo, em que a
respiração se tornar celular ou cardíaca, naquele momento vocês penetram diferentes etapas da Alegria

Interior.
Quando vocês vivem a Alegria Interior vocês têm a íntima convicção absoluta de que é a Verdade e, naquele

momento, vocês tomam gosto por entrar nisso, vocês serão investidos pela Luz, no conhecimento da sua plena
vontade, depois.

É tão simples assim, o Abandono à Luz é como se vocês estivessem fazendo algo, de repente a Luz chega,
vocês nada pediram, não estão na fase de alinhamento, vocês são obrigados a parar o que fazem e a se

colocar na Luz.
Então, agora, mesmo em relação a esse processo, aqueles que tiverem um mental muito forte ou um ego

muito forte vão querer continuar a trabalhar no que estavam fazendo.
Naquele momento, a Alegria não pode se instalar.

E o que vai se instalar são as resistências.
Em resumo, poder-se-ia dizer que vocês são testados pela Luz, pela Inteligência da Luz, para ver se vocês são

capazes, no momento em que ela aflui, de entrar no Amor com ela ou não.
Quando a Luz chega, vocês sentem que ela chega na sua cabeça ou diretamente no Coração, e depois vocês

dizem: «eu tenho outra coisa para fazer».
Isso se chama como, isso?

Uma resistência.
E aí, vocês não podem viver a Alegria, mesmo sabendo o que é.

Cada vez mais o apelo da Luz será premente e urgente, porque, efetivamente, não há mais tempo a perder
com outra coisa senão com a Luz.

Eu repito, é nisso que se vê o que vocês escolheram e que vocês vão ver, vocês mesmos, o que vocês
escolheram.

A Luz podia esperar, antes dos Casamentos Celestes.
Agora, a Luz não espera mais.

Lembrem-se de que não são vocês que decidem, mesmo se, individualmente, vocês puderem fazer isso.
É a Terra que decide, e a Terra decidiu, vocês veem ao redor de vocês, por toda a parte.

Então, é claro, o ego recusa sempre ver Verdade de frente, sobretudo quando isso a ele se refere.
Mas recordem-se de que o Fogo do Espírito, ou ele nutre o seu Espírito, ou ele é desviado pelo ego, é um ou



o outro.
Portanto, quando o Fogo chegar, se vocês resistirem a esse Fogo, isso irá para o fogo do ego.

***

Questão: o que fazer se sentimos o Fogo durante atividades como passar roupa?

Pode ser perigoso queimar a camisa do marido, efetivamente.
Mas o apelo da Luz será cada vez mais forte, vocês veem isso, efetivamente.

Dentro de pouco tempo, vocês não poderão mais resistir à Luz, o que quer que façam, e eu digo efetivamente,
o que quer que façam.

É agora, isso também, não é dentro de alguns meses.
A personalidade participa da Ilusão: passar uma camisa é uma ilusão.

O corpo que vocês habitam é uma ilusão, portanto, o marido é uma ilusão também, portanto, não se tem nada a
fazer com a camisa dele.

É exatamente o que lhes diz a Luz.
Isso dito, chegará um momento em que o Abandono à Luz terá sido tão total que você poderá estar na

felicidade passando a camisa do seu marido.
Mas, por enquanto, a maior parte de vocês sente a inadequação entre a Vibração que lhes cai por cima e o que

vocês estão efetuando ou fazendo.
Eu repito, não se pode fazer e Ser.

Depois, quando vocês tiverem alcançado inteiramente o Estado de Ser, e quando vocês tiverem o Coração
inteiramente aberto, quer dizer o que, com o Coração aberto inteiramente?

É sentir permanentemente o Fogo do Coração, então, naquele momento, vocês poderão fazer o que quiserem,
porque, mesmo o fazer não irá mais prejudicar a qualidade da sua Vibração.

Mas, para isso, é preciso ter o chakra do Coração, a Coroa Radiante do Coração que Vibra permanentemente,
quase permanentemente.

***

Questão: o calor permanente no Fogo do Coração é a Vibração do Coração?

Sim, a percepção de cada um é diferente.
Se vocês estiverem no ego, vocês vão sentir uma Vibração que os invade com uma sensação de morte e de

recusa.
Se vocês começarem a aceitar, naquele momento vocês vão sentir um calor em todo o peito, com agulhadas,

por vezes.

***

Questão: acontece-me de estar na Alegria e na Unidade durante algumas atividades e, durante
outras atividades, essa Alegria está ausente. Convém cessar aquelas atividades?

Mas você já tem a sua resposta, cara amiga.
São as suas próprias resistências que a fazem colocar a questão, porque você não quer aceitar.

É tão simples assim.
A Vibração é o seu guia, nós dissemos.

Portanto, se durante alguns momentos você sentir que a Unidade, a Alegria não está mais aí, o que é que isso
quer dizer?

É que você não está mais na Alegria e que você não está mais na Unidade, mesmo se o seu ego vier lhe dizer:
«é importante que eu continue isso», é claro.

Mas vocês fazem, todos vocês, o aprendizado disso, em diferentes níveis, é claro.
Recordem-se de que nós dissemos também: «o que é que vocês querem? Dirigir a sua vida ou deixar-se

dirigir pela Luz e pela sua Inteligência?»
É exatamente a mesma coisa.

Você não pode mais reivindicar uma vontade pessoal (porque a vontade pessoal não trabalha nas mesmas
estruturas) e reivindicar o Estado de Ser.

O Estado de Ser é tudo, exceto uma vontade pessoal.
É entregar-se, inteiramente, à Luz, para dirigir toda a sua vida e não unicamente quando convém, porque isso



são as resistências do ego.
O ego está capitulando.

***

Questão: Sri Aurobindo evocou a etapa de 14 de abril, ligada à fusão dos Éteres e à Abertura da
boca da Terra. O que trará ela como possibilidade nova?

A fusão nuclear do Coração humano.
É mais calor ou agulhadas, é o Fogo Absoluto.

É a penetração em novos espaços possíveis de Samadhi.
É o momento em que vão ilustrar-se, para muitos de vocês, momentos de ausências desta realidade, cada vez

mais profundos.
E isso se torna possível desde a fusão dos Éteres que estará totalmente concluída naquele momento.

***

Questão: bastará levar a consciência unicamente no Coração?

Sim, sim, isso irá se tornar cada vez mais fácil e é por isso que vocês têm a última parte do Yoga, que é dado
por UM AMIGO, que corresponde, inteiramente, a isso.

Haverá, efetivamente, um apelo Vibratório cada vez mais potente para entrar no Coração.
E entrar no Coração é sair da prisão.

***

Não temos mais perguntas.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e muito boas Vibrações.
Recordem-se de que a chave é a Vibração, de que a chave é o Coração, todo o resto é supérfluo agora, e isso

vai se verificar cada vez mais facilmente.
Vocês terão cada vez menos necessidade de palavras, vocês terão cada vez menos necessidade de

explicações, vocês terão cada vez menos necessidade de se agitar no exterior.
A hora chegou de tecer o casulo, inteiramente.

Eu lhes digo até muito em breve.
Até logo.

************

(*) SRI AUROBINDO (07.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-7-de-abril-de-2011.html

*

(**) MA ANANDA MOYI (08.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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~ 2a. Intervenção sobre o Yoga Integrativo ~

Eu sou Um Amigo.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs em humanidade, eu venho, em um primeiro momento, para
continuar a revelação da 2ª parte do Yoga Integrativo e, em um segundo momento, eu abrirei um espaço de

questionamento relativo exclusivamente às suas perguntas sobre as percepções Vibratórias existindo em seus
corpos a fim de, se isso for possível e se isso releva da Luz Vibral, se dar a explicação.

***

Hoje, nós vamos desenvolver sobre os eixos correspondentes às Cruzes Mutáveis.
O conjunto dessas Cruzes Mutáveis vai então especificar uma função espiritual ligada ao seu DNA espiritual.

Cada um desses eixos, tomados individualmente, vai dar-lhes o sentido e a orientação do que é para ativar em
vocês.

Não é necessário fixar sua atenção sobre os trajetos porque estes irão se tornar extremamente complexos
gradualmente e à medida de sua ativação a tal ponto que as conexões, ponto por ponto, pelo exterior da

circulação da Energia, ou de eixo a eixo, ou de proximidade a proximidade, vão dar uma tal complexidade que
isso foi representado, nas iconografias de tipo budista, como um cabelo [Cabelo de Buda] com milhares de

circuitos energéticos.
Não é então questão de ir além de todas as ressonâncias e de todos os circuitos existentes nesta Cruz.

A partir do momento em que vocês colocam sua Consciência e sua Atenção, ou desde que vocês façam o
gesto correspondendo à ativação para o funcionamento deste eixo, vocês ativarão, instantaneamente, a Cruz.
Não busquem perceber as Cruzes de forma isolada como aquela que vocês percebem ao nível da Cruz da

Redenção, porque isso não será possível.

***

A partir do funcionamento dos eixos mutáveis, as Cruzes irão se ativar e as comunicações múltiplas de ponto a
ponto, entrarão em operação.

Existe, por outro lado, ao nível do ponto ER, que representa a parte central de todas essas Rodas e de todas
essas Cruzes, a colocação em operação de uma zona central contornando, lateralmente, o ponto ER, fazendo

uma espécie de Coroa, menor, centrada sobre o ponto ER.
Em meio a esta Coroa, para aqueles de vocês os mais sensíveis, vocês poderão também perceber pontos

situados, um à frente em direção a AL, um atrás em direção a OD, um à esquerda, ou seja, sobre o ponto IM, e
outro à direita sobre o ponto IS.

Naturalmente, essas estruturas observadas e percebidas, têm uma significação.
O importante não é compreender o significado, mas vivê-lo.

A um dado momento, extremamente próximo, o conjunto dos pontos de Vibração de sua Cabeça vai mesclar-
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A um dado momento, extremamente próximo, o conjunto dos pontos de Vibração de sua Cabeça vai mesclar-
se e se alquimizar dando uma percepção presente e compartilhada por muitos de vocês, desde já,

correspondendo à sensação de se sentir como escalpelado ao nível do cérebro ou, ainda, de sentir um círculo
pesado, concêntrico, apoiando-se sobre alguns pontos correspondentes aos pontos das Estrelas.

O mais importante é então ativar os eixos que eu acabo de dar-lhes, quanto à sua função.
A tomada de consciência da Vibração em meio a esses eixos não é destinada a fazê-los relembrar a função do

eixo que eu acabo de dar-lhes porque isto irá se estabelecer por si mesmo.
Em caso de afastamento do seu estado de Unidade, em caso, por exemplo, de comportamento levando-os à
Dualidade, bastará, então, utilizar o eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO para, instantaneamente, reencontrarem-se na

Unidade.

***

Eu voltarei mais longamente para dar-lhes os gestos correspondendo a esses eixos e a essas Cruzes
permitindo-lhes juntá-los 2 a 2 para gerar o que eu denominaria a ‘Coroa da Ascensão’.

Esta Coroa da Ascensão está diretamente associada à sua Merkabah Interdimensional pessoal e lhes
permitem reintegrar a Unidade de sua Consciência ao nível do que foi denominado Bindu.

Novamente, vocês não têm que memorizar, mesmo o nome das Estrelas porque, obviamente, vocês irão senti-
las.

O simples fato de focalizar sua Atenção em cima vai permitir ativá-las.
Para aqueles de vocês os menos sensíveis, a colocação dos dedos tal como que eu a darei, permitirá então,

de maneira mais física, ‘prática’ se vocês preferem, colocar em operação a Luz Vibral neste nível aí,
por aglutinação.

Isso será reservado ao que eu ensinarei amanhã [Protocolo ‘Yoga Integrativo’] (*).

***

Assim que ativarem esses eixos, assim que eles forem ativados, para muitos de vocês, isso se ativa antes
mesmo que eu tenha falado sobre a aceleração do processo de descida e de acessão da Luz em vocês.

Dessa maneira então, basta simplesmente colocar sua Consciência ou efetuar os gestos que eu darei, para
fazer funcionar isso.

A colocação em funcionamento será, naquele momento, permanente.
Isso não vai precisar refocalizar a Consciência ao nível desta Cruz da Redenção.

O mais importante é que vocês constatarão, bastante facilmente, para aqueles de vocês que não sentem o
trajeto ER / ER e AL / AL, que a Cruz da Redenção, acoplada às Cruzes Ascensionais, permitirá estabelecer a

conexão final de ER a ER e de AL a AL.

  
Outros circuitos, paralelamente a estes, vão se pôr em movimento entre a Cabeça e o Coração.

Um exemplo, dois exemplos mais.
Existe uma ressonância e uma relação Vibratória entre o ponto IM e o chakra de Enraizamento do Espírito

situado acima do seio esquerdo.
Existe uma relação de ressonância e de conexão entre o ponto IS da Cabeça e o ponto denominado chakra de

Enraizamento da Alma acima do seio direito, passando por circuitos extremamente precisos.
A colocação em operação desses circuitos não necessita uma compreensão de sua função porque, aí

também, nós estamos em um processo de ativação e de funcionamento permanente ligado, aí também, a
outros filamentos de DNA.
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Eu repito, o mais importante não é conhecer nem saber o significado, mas vivê-lo.
Portanto, gradualmente e à medida do tempo que transcorre sobre esta Terra, a ‘alquimização’ da Cruz da
Redenção com as Cruzes da Ascensão, ligadas às Cruzes Mutáveis, permitirão colocar em execução os

mecanismos de retorno à sua Unidade.
Isso irá se traduzir (de maneira mais tangível, para sua Consciência, e além da percepção) por sua capacidade
para estabelecer-se em Samadhi (como lhes disse Ma Ananda Moyi – (**)), de maneira cada vez mais fácil, de

maneira cada vez mais lúdica e de maneira cada vez mais profunda.
A ressonância vai, por outro lado, muito depressa (desde que vocês terão instalado esses circuitos, se eles

não estiverem instalados), colocar em movimento tudo o que eu disse ao nível da Cabeça.
Uma sucessão de pontos vai, naquele momento, aparecer ao nível de sua Cabeça e vai permitir viver a

Consciência correspondente a isso.
Do mesmo modo que vocês mexem os braços sem saber quais são os nervos que permitem a movimentação
desse braço, do mesmo modo, vocês movimentarão suas Cruzes sem saber precisamente a que corresponde

os circuitos que colocam em operação o movimento de sua Merkabah e o retorno à sua Unidade.
O importante, ainda uma vez, é perceber esses circuitos porque eles são a tradução de sua reunião à sua

Unidade.

***

Assim, portanto, existem circuitos extremamente precisos que correspondem a cada um dos Novos Corpos
(***).

Estes, vários de vocês percebem-nos.
Estes, aliás, sentem bem que esses circuitos estão em via de se instalar, de se amplificar e tomar uma
importância nova conferindo, aí também, funções espirituais novas, desconhecidas de vocês, até agora.

Uma dessas funções consideráveis é a capacidade, como lhes disse o Arcanjo Anael, para perceber o Éter,
para perceber as Partículas Adamantinas e, para alguns de vocês, para perceber, mesmo nesse corpo, as

outras Dimensões, ao nível dos seus habitantes, por exemplo.
Novamente, tudo isso é natural.

***

Se há, em relação a isso, mais detalhes para dar-lhes, que lhes pareceriam úteis, eu desejo bem lhes dar antes
de ir mais adiante sobre o que eu acabei de dizer.

***

Pergunta: quando não se sente o ponto ER, ativar uma dessas Cruzes permite senti-lo?

Integralmente.
Se o eixo dos 4 Pilares da Cruz da Redenção ainda não lhe permitiu perceber o ponto ER, passar por um dos

eixos ou por uma das Cruzes Mutáveis, permitirá inegavelmente ativar o ponto ER e então, colocar em
ressonância o circuito ER / ER que, eu lembro a vocês, é o mais importante.

***

Pergunta: perceber os pontos de maneira mais abrangente, como a sensação de ter um capacete na
cabeça, AL da raiz dos cabelos, AL da ponta do nariz, corresponde a tudo isso?

Completamente.
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Do mesmo modo que existe, como foi dito, uma ressonância, por exemplo, entre o ponto IM da Cabeça e o
ponto IM do 10º Corpo, passando por outro ponto denominado Ponto de Comunicação com o Divino.

Este ponto de Comunicação com o Divino está ligado ao que vocês denominam chakra ou Ampola da Clari
Audiência diretamente conectada ao Antakarana.

NOTA: a passagem da respiração nesse novo chakra diretamente ligado, ele, à 10ª lâmpada [corpo de
comunicação com o divino] situada acima da garganta e antes do queixo, corresponde à colocação no

serviço da clariaudiência, do Antakarana e da conexão com a alma e com o Espírito. UM AMIGO
(16.05.2010) 

Existe um circuito específico unindo o ponto IM ao ponto IM que não é uma linha reta, mas que toma um circuito
preciso vindo reforçar o que se denomina Antakarana.

Da mesma maneira, ao nível do ponto IS, situado à direita na Cabeça, corresponde uma junção com o ponto IS
do 11º Corpo situado ao nível do lábio superior (ndr: esquema abaixo).

Esta junção e esta conexão não se fazem em linha reta, mas, aí também, passa pelo ponto situado à frente da
orelha correspondendo ao Antakarana do outro lado, ou seja, a Comunicação, deste lado aí, com o Espírito

quando à esquerda, era com a Alma.
Vocês veem então uma relação de ressonância que pode parecer complexa, à primeira vista.

Desta forma então, essas conexões são múltiplas, do mesmo modo que ao nível do que foi denominado
‘meridianos de acupuntura’ ou nadis, existem conexões em número incalculável.

Naturalmente, não é questão de memorizar, de apreender ou de compreender mesmo para que servem esses
pontos.

Somente a ativação é importante.
Entretanto, nessas ativações, ao nível, por exemplo, da Coroa Radiante da Cabeça ou a impressão de ter ou
de perceber de maneira mais geral, toda a cabeça, vocês todos notarão que existe para cada um de vocês

‘pontos’ cuja Vibração ou pressão ou calor é muito mais intenso.
O Triângulo OD, por exemplo, foi extremamente ativo durante este período que transcorreu.

Este Triângulo OD, ou Triângulo da Terra, está compreendido entre o ponto OD, o ponto KI-RIS-TI e o ponto
denominado VISÃO ou PROFUNDEZ.

Vocês têm então, naquele nível, uma ressonância que se manifestou a um dado momento.
Atualmente, para alguns, o Triângulo o mais vibrante ou o mais presente em meio à sua Consciência, é o

Triângulo denominado Luciferiano doravante volvido entre o ponto AL, ATRAÇÃO e REPULSÃO.
Portanto, vocês irão perceber, através da ativação desses Triângulos, como isso foi dado pelo Arcanjo

Metatron, eu lhes tinha, por outro lado, dado certo número de gestos permitindo perceber, colocando seus
dedos, os 3 pontos do Triângulo do Ar, do Triângulo do Fogo, do Triângulo da Água e do Triângulo da Terra.
Vocês não têm necessidade, é claro, de se ocuparem com isso porque esses Triângulos estão, doravante,

ativos.

Está, da mesma forma, para os 3 eixos das Cruzes Mutáveis.
Vocês irão poder, literalmente, simplesmente colocando sua Consciência sobre os eixos sucessivamente,

ativar em vocês como ao nível da Merkabah Interdimensional Coletiva da Terra, mas, também, de seus Irmãos
e de suas Irmãs engajados no mesmo caminho, por ressonância de campo, a capacidade para colocar em

funcionamento as Cruzes Mutáveis.
Conforme eu lhes disse, os 3 eixos das 2 novas Cruzes Mutáveis vão permitir o mecanismo da Ascensão que

está, doravante, engrenado.

 Pergunta: quando se sente, exclusivamente o ponto ER, mas não nitidamente os outros pontos, focalizar a
atenção sobre os braços desses eixos, vai ativar a sensação desses pontos?

Caro irmão, é indispensável compreender que cada ser humano vive uma ativação particular.
Nesses Despertar, vocês não vivem todos o mesmo processo, no mesmo momento.

Alguns começaram a sentir o ponto ER, outros o eixo AL / OD, outros ainda o eixo IM / IS, outros enfim,
perceberam circuitos muito mais sutis como, por exemplo, aquele que eu acabo de falar unindo o ponto IM ao

chakra de Enraizamento do Espírito.
Não há lógica, eu diria, em comum.
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Há uma lógica que é inerente a cada um.
O desenvolvimento desses potenciais se faz, aí também, segundo uma ordem que depende de um número

importante de fatores correspondendo também às suas linhagens, como aos seus comportamentos, como às
suas capacidades.

Portanto, se, durante um período, é mais fácil, para você, perceber apenas tal zona, tal Triângulo, então, deixe-
se levar.

Pelo contrário, a colocação em operação dos eixos permitirá, efetivamente, completar, como eu o disse, o
conjunto da percepção das Estrelas, das Coroas Radiantes, existentes naquele nível e colocará, aí também,

em ação, a finalidade que, eu lembro a vocês, é a constituição do eixo ER / ER ou AL / AL que ali está
diretamente conectado.

Alguns de vocês, por exemplo, podem sentir uma ativação extremamente potente do ponto UNIDADE.
Naturalmente, é sempre possível compreender que se esse ponto se manifesta de maneira preferencial, pode

ser uma indicação, nesse momento, de um trabalho importante sobre o acesso à sua Unidade ou para
a manutenção de sua Unidade.

Mas a compreensão, ainda uma vez, é apenas uma satisfação do mental e não substitui a vivência Vibratória
neste nível.

Eu preciso que aí, pelo contrário, o que é diferente, é que colocar para trabalhar as Cruzes Mutáveis permite
realizar a ativação total e real permitindo-lhes elevarem-se.

Aí está o importante.
Eu poderia desenvolver outras Cruzes se cruzando ao nível da cabeça com os ângulos ainda diferentes e

vocês teriam, naquele momento, deixando-se um eixo da Cruz fixa acoplado a um eixo de uma Cruz Mutável,
com ângulos ainda profundamente diferentes, o que corresponde a outras funções espirituais.

Isso não é importante porque isso entra em ação espontaneamente.
Existe, lembrem-se, uma Inteligência da Luz, formal, que sabe pertinentemente e que conhece pertinentemente

esses circuitos, ao nível do Estado de Ser.
A ativação dessas Cruzes Mutáveis e dos eixos, irá se refletir, se esse já não é o caso, por um aumento
extremamente importante do que é denominado Nada ou Canto da Alma, ou Canto do Espírito, ou Canto

do Antakarana, traduzindo-se pela percepção de um Som amplificado e magnificado, Som que cada vez mais
seres humanos percebem, mesmo independentemente de toda Abertura, como isso lhes foi dito, denominada

Canto da Terra ou Canto do Céu. 

***

Questão: sentir uma das Cruzes Mutáveis de maneira muito potente pode bastar para ativar as outras sem
forçosamente levar atenção às outras?

Isso corresponde a uma implementação, uma ativação que se faz espontaneamente para você, em função de
sua própria história e de sua própria filiação.

Obviamente, a maior parte de vocês, assim como eu disse, já percebeu essas Cruzes sem perceber
necessariamente o sentido, porque isso se mistura ao nível da cabeça, efetivamente, assim que é ativado.

Agora, alguns eixos estão mais ativos em alguns momentos e não são os mesmos para todo o mundo.

***

Questão: se o corpo físico é levado a desaparecer, qual é a utilidade dessa arquitetura energética
específica?

Caro irmão, essa arquitetura corresponde ao Corpo de Estado de Ser.
Ela é percebida no corpo físico, mas é a estrutura do Corpo de Estado de Ser, que isso se refira a um Corpo

de Luz de 5ª Dimensão, a um Corpo de Cristal de 11ª Dimensão ou mais elevado.
Vocês viverão no interior dessa Vibração e dessa estrutura.

***

Questão: então, viver isso nesse momento, num apoio que é o corpo físico é, de algum modo, uma etapa
de ignição do Corpo de Estado de Ser?

Inteiramente.
Nós dissemos que as Partículas Adamantinas aglutinam-se ao redor de seu corpo físico e no interior de seu

corpo físico, reconstituindo, identicamente, o Corpo de Estado de Ser existente no Sol.



A colocação face a face que ocorre quando da Ressurreição produzir-se-á se o «dublê» de seu Corpo de Luz
está constituído.

Sua Consciência estando não mais no corpo físico, mas nesse dublê, vocês se juntarão ao Corpo de Estado
de Ser por ‘ressonância’.

Imaginem, agora, que não exista constituição desse Corpo de Estado de Ser, mas que as Partículas
Adamantinas tenham se depositado ao nível do fogo do ego, ou seja, essencialmente ao nível do plexo solar

ou ao nível do Triângulo Luciferiano e não na Coroa Radiante da Cabeça.
O que vai acontecer quando do face a face, da colocação no face a face entre seu Corpo de Estado de Ser e

seu corpo físico que constituíram um corpo limitado ligado ao ego?
Vocês vão, naquele momento, juntar-se ao que é chamada uma 3ª Dimensão Unificada, não sendo capazes de

ressoar em relação ao seu próprio Corpo de Estado de Ser.
O conjunto de Corpos de Estado de Ser, desde um Arcanjo até um Corpo de Luz (que eu chamaria de
simples, mas que não tem qualquer noção pejorativa) de 5ª Dimensão é construído sobre exatamente o

mesmo modelo.
Do mesmo modo que um corpo humano, seja chinês, seja de pele branca, de pele negra ou outra, possuirá

sempre um coração, sempre duas mãos, sempre dois pés, é exatamente a mesma coisa.
Assim, aqueles que trabalharam no que é chamada a Ilusão Luciferiana, que aglomeraram as Partículas

Adamantinas ao nível do 3º chakra, Manipura chakra e ao nível do ‘3º olho’, fechado e não mais na Coroa em
sua totalidade, não poderão, obviamente, por ‘ressonância’, penetrar, em Consciência, o Corpo de Estado de

Ser, mas estarão limitados numa forma chamada de ‘3ª Dimensão Unificada’.
Toda a diferença está nesse nível.

***

Questão: é nesse contexto que o corpo é chamado de Templo?

Perfeitamente, porque é nesse Templo que vocês constituem o Corpo de Luz.

***

Questão: a que corresponde a visão de cruz e de traços?

A visão denominada Luciferiana, do 3º olho, é constituída de cores concêntricas, em círculo.
A Visão denominada Unitária não é mais uma visão de forma concêntrica, mas vai desembocar numa visão

que eu qualificaria de geométrica, podendo reproduzir figuras geométricas indo do triângulo a formas
extremamente complexas, associando linhas e não um círculo.

***

Questão: a que corresponde a visão de círculos cortados por linhas?

Ao entrelaçamento do Triângulo Luciferiano e da Visão Unitária.
Do mesmo modo que alguns seres são capazes de perceber, e isso desde muito tempo, ao nível da Ilusão

Luciferiana, rostos que podem desfilar, nada mais sendo do que os próprios rostos que vocês tiveram em suas
vidas passadas.

Isso pertence à matriz e, portanto, à Ilusão chamada Luciferiana.
A superação das cores arredondadas (não vou descrevê-las), correspondentes às diferentes fases da abertura
do 3º olho ao nível Luciferiano, pode desembocar, a um dado momento, no sub-plano causal da abertura do 3º

olho, no que é chamada de ‘visão de suas vidas passadas’.
Essas visões podem ser extremamente ricas, por vezes mais pobres, limitando-se a rostos que desfilam.
Quando vocês cruzam a etapa causal e chegam ao plano denominado budista ou átmico, vocês saem da

Ilusão Luciferiana e, naquele momento, revelam-se formas geométricas.
Existe, por vezes, uma abertura concomitante e simultânea, sempre presente ao nível da Ilusão Luciferiana,

sobrepondo-se, de algum modo, à Coroa Radiante da Cabeça.
Naquele momento podem apresentar-se rostos e formas geométricas.

***

Questão: a que corresponde o trajeto entre as diferentes Estrelas, como uma lemniscata?



A percepção Vibratória vai de um calor a uma pressão, até a pressão precisa, efetivamente, de um circuito
girando em si mesmo como uma lemniscata.

Agora, está fora de questão dar-lhes o significado de todos os circuitos porque, eu os lembro, eles são em
número quase tão importante como o número de músculos que constituem seu corpo físico.

Poder-se-ia quase dizer que há tantos circuitos como pontos que os unem bem além dos eixos.

***

Questão: projetar minha Consciência nas projeções atrás dos pontos ER e OD parece facilitar-me alguns
acessos na Unidade.

No que concerne à projeção traseira do ponto ER, isso faz parte do que foi comunicado, parece-me, há mais
de um ano, quase um ano, por Sri Aurobindo, evocando, efetivamente, um ponto situado atrás, nas costas.
Vocês não têm que ser preocupar com o que acontece atrás, exceto em alguns protocolos que lhes foram

comunicados há alguns anos, por exemplo, por Mestre RAM.
Obviamente, se sua Consciência percebe um ponto nas costas, é que um trabalho ali se efetua nesse

momento.
Agora, não há absolutamente necessidade de querer, a todo custo, durante uma meditação, ir a tal ou tal ponto.

Os circuitos, eu repito, constituem-se pela Inteligência da Luz.
Os novos circuitos de que lhes falei, que fazem parte do Yoga Integrativo, nessa parte abordada hoje,

correspondem exclusivamente aos primeiros passos e à ativação da Merkabah Interdimensional, permitindo-
lhes juntar-se ao Bindu.

Então, é claro, existem circuitos ainda mais complexos, indo do ponto ER existente ao nível do peito com outro
ponto ER situado nas costas, tal um holograma.

Mas isso nos levaria, eu repito, muito demasiado longe numa mentalização que não seria de qualquer interesse
em relação à utilidade.

Agora, assim você disse, meditando você percebe por si mesmo que, levando sua Consciência sobre tal
ponto, você acedia mais facilmente a tal estado e é efetivamente isso que é o mais importante.

***

Questão: por que a ativação da Coroa da Cabeça leva-me num movimento espiral do corpo, ao redor do
corpo como um eixo?

É um processo de acompanhamento da Luz Vibral, que vivem algumas pessoas na meditação.
Alguns de vocês observaram que balançam para frente e para trás, da esquerda para a direita.

Estando deitados, os movimentos podem também produzir-se.
Agora, cada um traduz a penetração ou a ativação da Luz Vibral ao seu modo.

Esse modo nada mais significa do que a manifestação, e nada mais significa do que a tradução real do que
vocês vivem.

Do mesmo modo, alguns dentre os Anciões falaram a vocês dos laços que seguravam suas extremidades dos
membros.

Aí também existem pontos.
Vou tomar uma analogia que vai lhes permitir apreender, ao menos eu o espero.

Vocês estão num corpo físico.
Quando a consciência penetra e habitua-se a esse corpo físico, vocês utilizarão funções que vão tornar-se, de

algum modo, automáticas, como a respiração, um batimento cardíaco, a digestão, o andar.
Será exatamente o mesmo quando sua consciência desembaraçar-se desse corpo físico e penetrar,

inteiramente, em seu Corpo Dimensional de destino.
Vocês se servirão espontaneamente desse corpo.

Vocês não terão necessidade de descascar, de analisar como avançar.
Na analogia, vocês não terão necessidade de saber como voam, mas vocês voarão.

Vocês não terão necessidade de saber como funciona a passagem de uma Dimensão à outra e, no entanto,
vocês passarão espontaneamente de uma Dimensão à outra.

A dificuldade, de algum modo, é a sobreposição desse corpo físico com o Corpo de Estado de Ser, dando
percepções de Vibração que vão tornar-se, efetivamente, cada vez mais intensas.

Alguns desses circuitos são essenciais, justamente, para estabelecê-los em seu Estado de Ser.
Outros são apenas a tradução da realização dessa construção.



***

Questão: convém então deixar fazer, o que quer que se sinta no corpo?

Caro irmão, a partir do instante em que uma de suas Coroas Radiantes esteja totalmente ativa, seja pela
pressão, Vibração, Fogo, percepção, diríamos, naquele momento, efetivamente você constatará por si mesmo,

e você já constatou, que inúmeros pontos chegam assim, inesperadamente.
Obviamente, é preciso deixar fazer e deixar constituir-se o que deve constituir-se, pela Inteligência da Luz.

Então, é claro, como outro irmão o exprimiu, ele apercebeu-se de que, levando o ponto a tal lugar, ele facilitará
tal coisa.

Então, sirvam-se do que vocês perceberam.
Isso se faz de modo natural, sem passar pela ferramenta mental, sem passar pela análise, simplesmente pela

experiência.
Em contrapartida, no que concerne aos circuitos AL / AL e ER / ER, eles são, eu diria, capitais e essenciais,
do mesmo modo que os eixos das Cruzes Mutáveis que acabo de dar são, do mesmo modo, extremamente

importantes.
Agora, eu poderia ir mais adiante, eu repito, fazendo-os perceber, ainda que apenas através de suas

interações, os pontos existentes ao nível da Pequena Coroa do ponto ER.
Eles têm uma função precisa.

Existe, e alguns de vocês podem perceber, ao nível do segmento chamado OD / ER, certo número de pontos
de Vibração correspondente, aí também, a funções precisas, mas isso seria nos levar muito demasiado

distante no tempo que nos é atribuído agora e no tempo que lhes é atribuído sobre esta Terra.
Isso não é destinado a ser utilizado, verdadeiramente, nesta Dimensão, mas para ser construído para ser

utilizado numa outra Dimensão.
E a utilização em sua Dimensão de destino não tem necessidade de ser explicada.

Vocês não têm necessidade de abrir um corpo para saber como ele funciona.
É exatamente o que vocês irão viver no seu Corpo de Estado de Ser.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu terminarei essa parte dizendo, como vocês observaram por si mesmos, de maneira instintiva ou
intuitiva: quando levam sua atenção sobre um ponto que vocês sentem, a Vibração desse ponto vai

amplificar-se.
O importante está nesse nível.

A Inteligência da Luz trabalha em vocês, em alguns lugares, diferentes conforme os períodos.
O que vocês percebem, naquele momento e naquele lugar, corresponde à ativação de alguns ‘potenciais’.

Alguns de vocês puderam mesmo estabelecer relações entre potenciais que aparecem e circuitos Vibratórios
da Luz.

É assim, por exemplo, Vibrações ligadas ao desenvolvimento recente do circuito AL / AL, ao nível da parte
superior do canal do Éter, traduzindo-se pelo aparecimento de Vibrações no nariz, nas asas do nariz, no palato

e também ao redor dos olhos e agora ao nível da fronte.
Isso confere a Visão Supramental.

Aí está um exemplo.
Vocês constatam a adequação entre circuitos, pontos e funções, mas vocês não podem listar, de modo

consciente pelo momento, o conjunto de circuitos, porque isso retornaria sempre ao raciocínio analógico, a
analisar o conjunto de contrações dos músculos que permitem mover uma perna ou um braço, o que

estritamente para nada serviria, o importante sendo o movimento desse braço.
No nível do Corpo de Luz, o importante é que ele seja constituído.

Muitos de vocês constataram, como o disse o Arcanjo Anael, que o hemisfério Coroa Anterior da Coroa
Radiante da Cabeça é mais ativo, enquanto que outros seres têm o hemisfério Coroa posterior da Cabeça mais

ativo nesse momento.
Existe, assim como alguns o percebem, uma conexão entre a Coroa Radiante do Coração e o Sacro, e os pés,

e as mãos.
De fato, é toda uma anatomia Vibratória que se reconstitui agora, a toda velocidade, o que explica a majoração

de suas percepções, seja nas Coroas ou nos pontos do corpo que, até o presente, não se manifestavam.
Isso explica a impressão de respiração celular, ou também de agulhadas percorrendo o conjunto de seu corpo.

Em definitivo, é simplesmente sua Consciência que começa a passar nesse Corpo de Estado de Ser.



É assim que se realiza a Ascensão.
Lembrem-se de que o mais simples é seguir o que a Luz lhes diz por sua Vibração e sua Presença.

A ativação das diferentes Cruzes é destinada, em definitivo, apenas para fazê-los perceber o Canal Central,
a Lemniscata Sagrada em sua parte ER / ER e AL / AL, porque é por esse eixo central que se produzirá o que

é chamada de Ascensão.

************

NDR (nota do redator): segunda etapa (de 4) [canalizações dos dias 6, 8, 10 e 11 de abril] do Yoga Integrativo.
Os detalhes da prática, fundamentais durante o mês de abril de 2011, estão resumidos e ilustrados na Série
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***
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(Publicado em 13 de abril de 2011)
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, por nossa Presença, em Presença de uns e outros, em meio à Unidade, da
Vibração do Fogo Um, nós vamos elevar a Vibração do Um, juntos.

Pela Graça dos Éteres reunidos, o momento chegou do anúncio, anúncio da Verdade, anúncio do Estado de
Ser, Vibração da Graça, Presença e Unidade.

 A Terra Mãe eleva-se no ER do Um.
E vocês, Sementes do Um, elevados na Verdade e na Unidade.

Pela Graça do Um e por sua Graça, por sua anuência prévia, nós elevamos, juntos, o Canto do Um.
Revelação de Sua Presença, em sua Presença.

Canto do Éter reanimando a Eternidade, dando o Caminho, a Verdade e a Vida.
Clamando e declamando a Unidade de tudo o criado.
Estremecendo e rompendo os muros da Dualidade.

Permitindo, então, pelo Canto do Éter, Canto da Criação, do Criador à sua Criatura e da Criatura ao Criador,
permitindo a Vibração do Um e a Unidade do Um para viver.

***

No espaço desse tempo, Presença, Verdade.
Verdade da Presença apagando, transmutando e elevando o sonho nas esferas da beleza, nas esferas do

Verdadeiro.
Presença.

O ER do Éter chegou porque vocês chegaram à porta do Um, abrindo-se para a Liberdade e para a Verdade.
Estado de Ser.

Eternidade.

Fogo dos Éteres.
Comunhão de 2 em 1.

Trindade revelando tri-Unidade, abrasando.
Despertar.

Presença elevada e Presença revelada.
Filhos e Sementes.

Presença e presentes a vocês mesmos e ao Um, e a nós mesmos.
Elevando e revelando a Graça.

URIEL – 8 de abril de 2011
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Unidade.
Éter e Verdade.

Tempo de transparência.
Tempo de uníssono.

Presença.
Tempo da Presença.

Tempo do Éter.
Tempo da Unidade e da Eternidade.

Tempo sem tempo.
Tempo sem espaço.
Tempo sem limite.

Unidade do Estado de Ser.
Unidade da beleza revelada, manifestada onde tudo é Um.

Ressonância do Um, criação e comunhão do Um.

***

O anúncio da Unidade, o anúncio da Verdade é minha Vibração.
Passagem.

Abram, abram-se ao Éter.
Ressonância do Um.

Canto de Graça.
Beleza.

Unidade.
Transparência.

Estado de Ser e Unidade são Transparência e Clareza.
Abrir sua porta a Ele que veio fecundar, por Sua Presença, sua Presença, elevando o Canto do Éter e da

confiança.
Verdade.

O Canto do Um se eleva, doravante, no seu Templo, no Éter da Terra, no Éter do Céu, abrasando,
desvendando e revelando Fogo e Água mesclados.

Quatro elementos, Terra e Ar, Água e Fogo.
Revelados no Éter, fusão no Coração.

Fusão no ER.
A Cruz da Ascensão é erguida.

Seguir o Caminho, tornar-se a Verdade a fim de viver a Unidade.
Passagem.

Ressurreição.
Despertar.

Vibração do Um, no Filho do Um, na Semente do Um que a confiança é Éter.
Coração e Centro.

Vibração.
Fusão.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Amados do Um, saiam da Ilusão do pecado.
Ressonância.

Ressoem na Unidade.
Beleza.
Som.



Éter.
Apenas Verdade.

Presença.
Presença a presente.

Éter.
Ascensão.

Filhos do Um, engendrados na Graça do Amor, a Verdade de seu Ser.
Comunhão à Fonte.

Tornando-se Fonte de Água viva e de Fogo, vertendo-se e elevando-se, animando o Sopro eterno de sua
Eternidade, denominado Presença.

Consciência.
Vida sem limite, sem restrição e sem limitação.

Viver a Alegria que é sua Essência.
Presença.

***

União do Um.
Fusão dos múltiplos.

Dança do Fogo.
Dança do Ser reencontrando o Estado de Ser.

Transubstanciação.
Transformação da forma finita para a forma infinita.

Estado de Ser. Verdade.
Em Graça e pela Graça da Presença do Um, de sua Presença.

Doemos.
Doemos o Um porque a vida é Doação.

Acolhamos Presença e Vibração.
Escutemos o Canto da Graça.

Animemos o Sopro do Éter, vivificado pelo Fogo e pela Água, sobre a Terra como nos ares.
Redenção.

Coroamento e Ascensão.
Verdade.
Alegria.

Sorrir e rir para a vida.
Resplendor do Um, resplendor de rir, resplandecência e fusão.

Verdade.
Comunhão.

Escutar.
Canto de Graça.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Escutemos o silêncio, escutemos o Canto do Éter.

Preparação para a elevação.
O cristal é erguido no Éter do seu Coração, fazendo ressoar, de ER a ER, o Canto do Amor, o Canto da

Alegria.
Ascensão.

Ressonância.
Eu sou o Arcanjo Uriel e eu anuncio a nova.

A nova Vida, a nova Unidade estabelecida por toda Eternidade.
Nova, aqui, porque esquecida.

Lembrem do Som porque o momento chegou de se lembrar o que vocês são.
Eu sou o Arcanjo Uriel e eu ressoo, em vocês, pela Presença do Um.



E eu estou, com vocês, no espaço de alinhamento.
Fusão.

Fusão dos Éteres e das Coroas.
Canal do Éter elevado e erigido.

Silêncio e repouso.
Vai e vem de palavras a fim de perfilar o capitel do Um no instante infinito do Amor e da Luz.

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Presença.

Eu deixo e eu retorno em alguns instantes.
Na paz e na Verdade da Unidade.

Até logo mais.

************

NDR (nota do redator): esta canalização não será divulgada em áudio, por razões técnicas ligadas à gravação.
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~ Estado de Turiya ~

Eu sou Anael, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, a Alegria e a Unidade

estejam em vocês.

Eu estou com vocês, primeiramente para exprimir certo número de elementos concernentes à Unidade e,
mais especificamente, como pode se traduzir o fato de viver a Unidade nesta Dimensão dissociada, nesses

tempos tão específicos.

Numerosos autores exprimiram-se sobre a própria experiência, sua vivência, traduzindo seu acesso à
Unidade.

***

O primeiro a ter traduzido a própria percepção, pela noção de energia e de modificação dessas energias,
foi, é claro, Sri Aurobindo.

Outros viveram esses estados de Unidade da Consciência sem, no entanto, falar, em momento algum, do
que nós chamamos, juntos, de Vibrações e da Luz.

De fato, cada experiência é diferente, mas é preciso também reter que, antes do período correspondente a
uma ou duas gerações, se nós excetuarmos Sri Aurobindo nos anos 40 e 50, era muito difícil obter as

manifestações Vibratórias ligadas, como vocês sabem, ao Estado de Ser, à Luz e, portanto, às estruturas
novas, que apareceram apenas há trinta anos na superfície desta Terra.

Hoje, as coisas são bem diferentes.
Inúmeros seres humanos viveram o acordar, o Despertar e a transformação.

Isso se reflete, é claro, pela ativação de uma série de circuitos vibratórios do qual UM AMIGO, por exemplo,
falou-lhes longamente, com relação aos diferentes yogas, novos, desvendados e revelados, assim como
suas percepções, mesmo Vibratórias, expressando-se, além da percepção, por uma modificação do seu

‘ponto de vista’ e uma modificação do seu próprio modo de ver a vida, não limitada a esse corpo, não
limitada aos pensamentos ou às emoções habituais e quotidianas e usuais do ser humano.

***

Viver a Unidade, hoje, reflete-se por um número cada vez maior de seres humanos abrindo-se à Verdade
da Unidade, por, além das percepções que eu não desenvolverei hoje, modificações comportamentais por

vezes importantes.

A consciência se modifica.

ANAEL – 9 de abril de 2011
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Ela consegue tocar momentos e estados em que a limitação habitual, em que a fragmentação habitual do
ego não tem mais lugar.

A consciência se descobre a si mesma infinita, ilimitada, podendo aceder a experiências que, até o
presente, não podiam revelar-se na vida comum do ser humano, mesmo se este estivesse no caminho ou

na busca espiritual.

Viver o Estado de Ser e a Unidade não está ligado a uma ação exterior vinda de um conhecimento
qualquer.

O que eu posso dizer de outro modo é que jamais viver a Unidade poderá ser realizado por um
conhecimento, qualquer que seja, seja ele o mais perfeito de um sistema de crenças.

O Despertar e a Unidade são justamente estados de Consciência em que a crença não tem mais qualquer
peso na manifestação da própria Consciência.

Os seres que vivem o Despertar vão, portanto, manifestar potenciais e tomadas de consciência e ações e
comportamentos que se tornaram profundamente diferentes do que era esperado em um molde social,

societário, afetivo ou outro.

A experiência da Consciência ilimitada, que muitos de vocês são chamados a viver nos dias e nas semanas
que se manifestam à sua consciência, vão conduzi-los pouco a pouco a desengajarem-se de certo número

de situações, de certo número de crenças e, sobretudo, vão lhes permitir, em Verdade, sair da Ilusão.

***

Então, qual é esta Ilusão?
A primeira das ilusões é, certamente, crer que a vida se confina a esse mundo, a este planeta e ao que

vocês vivem.

O que vocês vivem, justamente quando vocês participam da Ilusão, é apenas ilusão.
Isso pode ir muito longe, mesmo se, é claro, nos textos e na tradição oriental essa Ilusão seja onipresente

como descrição.

Esse mundo é descrito como ilusório e, no entanto, obviamente, é no interior desse mundo que a sua
consciência está.

Ela está mesmo fechada nesse corpo e na ilusão de que vocês são esse corpo, a tal ponto que a
consciência é totalmente dependente, quando vocês ali estão fechados, desse corpo, e ela não pode

manifestar-se, exceto em raros casos, fora dessa consciência.

Então, é claro, na consciência do Homem, existem três estados.
Esses três estados são chamados de estado de vigília, de estado de sono e de estado de ausência.

O estado de ausência é um estado em que não há qualquer reminiscência de um sonho, é o sono profundo,
propriamente dito.

Há também uma consciência de sonho, nessa consciência de sonho vocês estão conscientes do seu sonho
e, entretanto, limitados pelo espaço do próprio sonho.

Ele desaparece, esvai-se da sua consciência assim que vocês acordam pela manhã ou à noite.

A consciência de despertar ou de vigília, mais exatamente, é aquela que vocês manifestam na sua vida,
quaisquer que sejam as atividades que vocês ali efetuam.

***

A Consciência Unitária, viver a Consciência do Fogo do Coração, do Fogo do Espírito, do Estado de Ser,
necessita o aparecimento de um quarto estado de consciência, que não é nem o sonho, nem o estado de

vigília, nem o estado de sono.

Esse estado específico porta um nome oriental muito preciso, que se chama Turiya.

Turiya é a denominação da Consciência Unitária.

A Consciência Unitária se expressa, antes de tudo, por uma não limitação da própria percepção da
Consciência.

Existe, portanto, uma desidentificação, por vezes violenta, quando de uma experiência dita mística,
geralmente progressiva, mesmo se, hoje e nos próximos dias, isso vá tomar uma importância sem medida

comum com o que foi vivido até o presente, mesmo pelos seres humanos despertos.

***

O estado Turiya é a Consciência Unitária, fazendo-os dizer que não há mais separação, que não há mais
limite, onde vocês podem ser tanto esse corpo como o conjunto do universo, ser um grão de areia, como o

mar, como o oceano.

A consciência, de algum modo, não está mais localizada tão firmemente como de hábito em um corpo, em



um espaço-tempo.
Há, portanto, na Consciência Unitária, a capacidade real e vivida (e que vocês viverão) para extrair-se,

literalmente, da linearidade do tempo, para extrair-se da sua própria vida, sem, no entanto, deixar a sua
vida.

Isso corresponde ao acesso a esse estado de Turiya.
Turiya expressa-se também por certo número de modificações comportamentais extremamente

importantes.

A primeira é, obviamente, o que eu chamaria de equanimidade e a capacidade da consciência, naquele
momento, para não mais estar na reação ao que quer que seja.

Isso se reflete por uma espécie de vacuidade, essa própria vacuidade fazendo com que o ser humano não
esteja mais submisso à lei de ação/reação.

Falando da lei de ação/reação, isso envolve, antes de tudo e em primeiro lugar, o que eu chamaria de
emoções, em um segundo lugar, ao que eu chamaria de mental e, enfim, ao que foi chamado, na sua vida

consciente nesse mundo, de lei de ação/reação ou lei de carma.

Pouco a pouco, o fato de viver em Turiya vai substituir a lei de ação/reação pela lei de ação da Graça.

A lei de ação da Graça, manifestando-se no estado Turiya, vai permitir então viver estados de Graça.

A fluidez da Unidade, o abandono à Luz e a integração da Luz vão manifestar, na sua vida, o que é
necessário para percorrer o que vocês têm que percorrer ainda nesse mundo da Ilusão.

A Graça é, de fato, naquele momento, total.

Vocês se tornam, realmente, como lhes disse Sri Aurobindo, Criadores do seu presente.

***

A Consciência que vive o estado de Turiya não está mais condicionada pelo passado, e ainda menos pelo
futuro.

Isso quer dizer que não há mais preocupações referentes a um medo projetado pelo mental em um futuro,
qualquer que seja, que se refira ao seu corpo, à sua profissão, ao seu afetivo, aos seus filhos ou aos seus

descendentes.

O estado de Turiya não é um estado de indiferença.
É, ao contrário, um estado de lucidez total da ilusão na qual o holograma do corpo está inserido.

O holograma da consciência se descobre realmente holograma e não é mais, portanto, limitado a esse
corpo ou a essa vida.

Isso supera amplamente a reminiscência das vidas passadas que podem aparecer quando da iniciação
Luciferiana que revela a memória das suas vidas passadas.

Não é mesmo mais questão, no Turiya, de ter essas memórias presentes ou ativas.

A reversão da consciência, ocorrendo também quando o estado Turiya vai se instalar é feita da
compreensão de que não há diferença entre o que é Interior à consciência fragmentada e o que acontece

no mundo.
Porque o que acontece fora acontece dentro, do mesmo modo.

Não pode haver, por exemplo, uma luz exterior sem que esta esteja presente no Interior.
Há, portanto, uma eliminação total de separação.

Essa eliminação de separação pode fazê-los dizer, como disse Cristo: «eu e meu Pai somos Um».
Ela pode também fazê-los afirmar que o outro é você mesmo, não por um sentimento de compaixão ou de

empatia, onde vocês se colocam no lugar do outro, mas, efetivamente, onde vocês se tornam o outro.

Assim, no estado de Turiya, tudo o que vai se manifestar na sua vida os faz perceber claramente, e de
maneira distinta, a ausência de separação.

O que vai se produzir, o que vai chegar ao estado Turiya é diretamente procedente do abandono à Luz,
correspondendo, assim, palavra por palavra, à frase que disse Cristo: «o pássaro se preocupa com o que

ele vai comer amanhã?».
Há, de fato, um Abandono à Luz, mas também um abandono da personalidade à Luz.

***

A personalidade, obviamente, enquanto vocês estão encarnados e presentes na superfície desse mundo,
estará sempre presente, mesmo quando ela morreu.

O que quer dizer que o veículo da sua personalidade, que é a própria consciência do ego, está ainda
presente.

Mas não há mais identificação, nem sobreposição da consciência ao ego.

A consciência evolui bem amplamente acima do ego.
Naquele momento (e eu repito, não falarei dos processos Vibratórios que muitos de vocês vivem e que
correspondem ao estabelecimento desse estado de Turiya), os ritmos do sono não são mais de modo

algum os mesmos.
A alma não tem mais necessidade de passar pelas fases de repouso, mesmo se ela ainda dormir.



Do mesmo modo, o estado de Turiya pode desencadear estados importantes em que a própria fisiologia vai
se tornar totalmente modificada, ou mesmo, ao olhar da ciência, totalmente aberrante.

Isso se traduzindo, por exemplo, pela não necessidade de alimentar-se, de nutrir-se, literalmente, da Luz.

Turiya pode manifestar um número de fenômenos denominados místicos, tudo também extraordinário para
a consciência comum.

Entre estes, figura a capacidade para saída do corpo, não para viajar em um veículo astral, mas diretamente
no seu veículo de Eternidade.

Por exemplo, estar ao mesmo tempo nesse corpo e em um outro corpo, processo chamado de bilocação.

Há também a capacidade nova para fixar o Sol.
Há também a capacidade nova para perceber, clara e distintamente, pela transparência pessoal, qualquer

ser humano que se encontrar frente àquele que vive o estado de Turiya.

***

A característica de Turiya é também desenvolver, obviamente, o Amor e o Serviço.
Porque não pode existir estado de Turiya se não houver devoção, se não houver Serviço e se não houver

Humildade.

Portanto, paralelamente a esse estado de Turiya, que verá a consciência expandir-se cada vez mais até os
limites desse universo e de outros universos, ou seja, reencontrar-se totalmente ilimitada, encontra

também essa noção de Serviço, essa noção de Amor e de Irradiação, que vai fazer com que o ser humano
torne-se cada vez mais humilde e cada vez mais simples.

Turiya não pode, efetivamente, acompanhar-se de qualquer interrogação mental.

O estado de Turiya é um estado que se satisfaz a si mesmo.
Uma vez que é abertura ao mundo e transparência total, não pode existir, nesse estado, limitação mesmo

de percepção, concernente a qualquer mecanismo de consciência, aparentemente separada.

Assim, um ser que vive o estado de Unidade e o estado de Consciência de Turiya é perfeitamente capaz de
captar, literalmente, não importa qual outra consciência presente sobre esse mundo ou em outros mundos.

A ausência de limitação e a ausência de confinamento do estado de Turiya não permite a manifestação de
outra coisa que a Luz na vida dessa pessoa.

A lei de atração podendo atuar então plenamente, não podem mais se manifestar eventos ou
circunstâncias contrárias a esse próprio estado de Turiya.

A Graça vai, portanto, desenvolver-se cada vez mais distante em seu ambiente, fazendo dizer que alguns
seres, vivendo em Turiya, vão gerar campos energéticos suficientemente grandes para serem percebidos

a alguns quilômetros de distância.
Isso é uma estrita verdade.

***

O estado de Turiya sendo uma Consciência ilimitada, os próprios campos energéticos da limitação vão se
tornar e tender a se tornar ilimitados.

É uma característica essencial do estado de Turiya.

Não pode haver estado de Turiya se o mental reagir.
O estado de Turiya é uma não reação.

Essa não reação está, obviamente, bem longe de uma indiferença, mesmo se aquele que estiver na
Dualidade constatar que há indiferença.

Em caso algum, para aquele que vive o estado de Turiya isso é uma indiferença, mas, efetivamente, um
respeito da liberdade do outro, que evolui na sua própria fragmentação.

A consciência que não evolui no Turiya, ou que ainda não está ali instalada e estabilizada, vai
frequentemente perceber o outro como algo de estranho, ou seja, algo que não entra no seu campo de

coerência e no seu campo de consciência.
Isso é perfeitamente evidente, uma vez que, por definição, um ser estabelecido na quarta consciência,

ou Turiya, não pode mais estar limitado pelas circunstâncias, pelos comportamentos, pelas ações e pelas
reações desse mundo e, no entanto, ali está inserido.

Essa inserção, no entanto, não se desenrola do mesmo modo que um ser que não vive o mesmo estado.

***

O ser que vive o Estado de Ser, vivendo o acesso a Turiya vai manifestar potenciais cada vez mais
importantes, e isso em todos os setores da sua vida.

Há a possibilidade, real e efetiva, de ser projetado, literalmente, não ao exterior de si, mas cada vez mais
profundamente no interior de si, ali descobrindo então o conjunto do que era visto no exterior.



Assim, e sem qualquer ilusão, o conjunto das estrelas, o conjunto dos universos encontra-se no Interior de
vocês.

Isso não é uma visão da mente, isso não é uma concepção, mas é realmente uma vivência Vibratória
daquele que vive o estado de Turiya.

Assim, aquele que está estabelecido no estado de Turiya não pode mais colocar-se questões sobre o que
isso seja, porque ele tornou-se, ele mesmo, a resposta a toda interrogação.

Ao mesmo tempo sabendo que o estado de Turiya pode desencadear Samadhis extremamente profundos
em que, naquele momento, há como uma extração total da consciência para o interior de si mesma.

Nesses momentos de Samadhis importantes ou extremos a alma está sempre no Turiya.
Simplesmente a sua imersão nos mundos do ilimitado faz com que a sua presença, no limitado, seja

extremamente restrita, refletindo-se, para alguns de vocês, já, por mecanismos em que vocês se sentem
como saídos da sua própria vida, em que vocês não conseguem mais efetuar as suas atividades comuns.

***

Esse estado de Turiya que se instala pode por vezes gerar, na consciência limitada, certo número de
angústias e de interrogações sobre o próprio desenrolar da sua vida.

O processo de Abandono à Luz, total, e de integração da Luz vai resolver, no seu lugar, as suas próprias
interrogações.

Essa é uma confiança absoluta na Luz que gera, sempre, o que é necessário para vocês, sem que vocês
tenham ainda que intervir ou que manifestar qualquer vontade pessoal ou limitada no ego.

Essa passagem de um ao outro vocês a vivem todos, vocês que viveram a abertura dos chacras, a abertura
das Coroas Radiantes, seja uma ou outra, ou ainda o despertar da sua Kundalini.

É um processo totalmente normal que se estabelece agora, de modo cada vez mais abrupto, para muitos
de vocês e que vai, efetivamente, levá-los a viver um mecanismo chamado de estase e, portanto, que

prepara de maneira final o fenômeno e o seu mecanismo ascensional que verá, não a sua dissolução, mas
a dissolução do mundo e da Ilusão.

É como se vocês passassem de um estado ao outro, onde o que estava presente antes não existe mais.
Toda limitação abolida, isso poderia corresponder à passagem do estado de sono ao estado de sonho ou

também do estado de sonho ao estado de despertar, onde vocês sabem pertinentemente que, cinco
minutos antes, vocês sonhavam e que aí, agora, vocês despertaram ou acordaram.

Trata-se exatamente do mesmo processo.

Turiya corresponde ao estabelecimento da consciência em meio ao Estado de Ser.
Muitos de vocês concluem, nesse momento mesmo, a construção do corpo de Estado de Ser.

O conjunto de Vibrações percebidas corresponde à penetração ou aglutinação da Luz em proporções que
jamais foram atingidas sobre esta humanidade e cujo único objetivo é revelar a Luz que vocês são, revelar

a Fonte que vocês são e essa dimensão específica de Sementes de Estrelas.

***

Viver Turiya desprende-os, literalmente, da ilusão da sua vida e os faz penetrar na verdadeira Vida, que
nada tem a ver com a vida que vocês vivem.

É claro, existem numerosas possibilidades de amar essa vida através da beleza manifestada no exterior de
vocês.

Mas o que é necessário compreender, e como o disse Snow: existe uma Busca exterior traduzindo uma
Busca Interior.

E quando vocês se extasiam diante de uma árvore, diante de um sol, diante de um vegetal ou diante de
outro ser humano, de fato vocês se extasiam de vocês mesmos.

Do mesmo modo, quando uma manifestação contrária à Unidade manifesta-se à sua consciência, por
exemplo, quando outro ser humano vem agredi-los, é que há efetivamente, em vocês, uma falha que

permite a manifestação dessa Dualidade, porque se vocês penetrarem mais no estado de Turiya, jamais
isso pode se produzir.

Assim, portanto, tudo o que se produz atualmente na sua vida é apenas o reflexo do seu Interior, sem
exceção.

Da sua capacidade para viver na fluidez, da sua capacidade para viver o que eu chamei de Abandono à Luz
decorrerá a facilidade da sua instalação de Turiya.

***

Existe, portanto, em meio ao ego, mesmo em parte transcendido pela Luz, uma série de resistências.
Essas resistências são apenas ligadas ao inverso da Vibração e ao inverso de Turiya.

Qual é o inverso de Turiya?
É o medo.



O medo é um elemento imobilizador, o medo é um elemento que freia a expansão de Turiya.

Então, o mental vai se perguntar como não mais ter medo, e ele vai construir estratégias chamadas de
evasão.

Mas essas estratégias de evasão, elas mesmas os afastam do seu estado de Turiya.
Turiya é a aceitação de ver de frente os seus próprios medos, de ver de frente os seus próprios inimigos,
porque os seus próprios inimigos, como os seus próprios medos são, na realidade, apenas a iluminação

das suas próprias sombras.

Assim, tudo o que chegar ao exterior chega, do mesmo modo, ao Interior de vocês.
E isso não se refere unicamente à sua vivência, isso não se refere unicamente aos fenômenos agradáveis

que ocorrem na sua vida, mas ao conjunto de fenômenos que se desenrolam no exterior, no conjunto
deste planeta.

Esses fenômenos que se desenrolam puxam-nos sempre ao que é chamado de númeno [filosofia], ou seja,
a própria Essência da sua manifestação.

A própria Essência de sua manifestação, no estado Turiya, vai englobar sua vida, como o conjunto de
consciência presentes, mesmo se elas não lhes apareçam sob seus olhos ou sob seus sentidos.

A consciência não estando mais fechada na limitação vai descobrir que ela pode ser, ao mesmo tempo,
essa consciência, como todas as consciências, mesmo do outro lado dos universos ou do outro lado das

Dimensões.
É exatamente isso que vocês vivem.

Isso se acompanha, obviamente, por manifestações Vibratórias cada vez mais intensas, correspondendo à
aglutinação da Luz no seu corpo físico, revelando o seu corpo de Estado de Ser.

O que vive também, exatamente, a Terra, inteiramente.

Assim, enquanto vocês se separarem de um evento, qualquer que seja, vocês não estão no Turiya.

***

Há, portanto, uma identificação e, além da identificação, uma fusão real pela própria consciência e o estado
de Turiya, fazendo-os iluminar, com uma lucidez específica, que tudo o que se produz no exterior,

qualificado de agradável ou de desagradável é, de fato, apenas o reflexo do que acontece em cada um de
vocês.

O estado de Turiya não conhecendo limite, não pode definir um evento como exterior a ele mesmo, qualquer
que seja.

Turiya é, portanto, uma consciência que vai englobar o conjunto de manifestações de consciências que,
anteriormente, pareciam totalmente fora de Turiya, totalmente separadas e totalmente independentes

desse estado.

***

Não existe independência.
Inúmeros profetas, inúmeros sábios disseram que, por exemplo, quando a asa de uma borboleta se

quebrava, todo o universo tremia.
E é a estrita verdade.

Isso não é uma poesia, isso não é uma visão exterior, mas efetivamente um mecanismo Interior.

O estado de Turiya corresponde à instalação disso.
O estado de Turiya, que vocês vão manifestar cada vez mais, corresponde também à dissolução final da

Ilusão, a sua, como aquela do exterior, a fim de que não haja mais do que uma única coisa que permaneça,
denominada Si.

O Si é totalmente independente de qualquer circunstância exterior.
O Si é totalmente independente de qualquer identificação a esse corpo.

O Si é totalmente independente da identificação a outra coisa que o Si, ou seja, a outra coisa que a Luz.
E a Luz engloba todas as manifestações da vida, mesmo na falsificação.

Vocês são chamados a viver isso.

***

O estado de Turiya está, portanto, em curso de instalação.

É claro, aqueles de vocês seres humanos, Irmãos e Irmãs, que recusarem viver isso, não poderão entrar
no Turiya .

Daí resultará o que é chamado por alguns de fogo do ego.

O Fogo do Espírito é um estado de comunhão, um estado de fusão, um estado que vai englobar o conjunto
de consciências que lhes pareciam, até o presente, exteriores.

No Turiya não existe qualquer inimigo.
No Turiya existe apenas a Consciência Una.



Naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem o estado de Turiya, pouco a pouco
e devido mesmo aos mecanismos e ao relógio cósmico que se desenrolam atualmente sobre a Terra,
vocês vão, efetivamente, penetrar cada vez mais frequentemente no seu ser Interior e extrair-se, em

Verdade, da Ilusão desse mundo.
Não para apagá-lo, mas para integrá-lo.

E ele irá se apagar, efetivamente, porque, tendo-o integrado, vocês não verão mais distinção entre vocês e
o Sol, vocês não verão mais separação entre vocês e a Terra, vocês não verão separação entre vocês e o

conjunto da Criação.

Naquele momento, vocês poderão efetivamente afirmar: «eu e meu Pai somos Um».
Vocês afirmarão isso, mas, além disso, vocês viverão essa realidade.

***

Turiya é, portanto, um mecanismo extremamente potente, visto da consciência limitada do humano, que
vai, portanto, modificar o conjunto das suas percepções, o conjunto das suas estruturas e o conjunto dos

mecanismos de funcionamento da própria consciência.

No Turiya vocês não fazem mais diferenças, nem distinções entre o que vocês chamariam de «vocês» e de
«resto do mundo».

Há, portanto, realmente, um estado de ilimitado que se instaura e que lhes conferirá, no momento vindo,
uma palavra importante que é a liberdade e a autonomia, tal como foi definido há alguns dias por Irmão K.

Tudo isso está em curso de instalação.

E, obviamente, isso pode se expressar em suas vidas por modificações, por vezes violentas, das suas
condições de vida e, já para alguns de vocês, pela capacidade para deixar essa vida, de maneira autônoma

e livre.

O estado de Turiya é também um estado que se acomoda muito mal na Dimensão falsificada na qual vocês
estão.

Aliás, nos tempos mais remotos do que essas duas gerações anteriores, a maior parte dos seres que
acederam à Unidade era considerada como personagens para se colocar de lado, ou como personagens

que deviam por si mesmos isolar-se e viver sozinhos para não ser contaminados ou, aliás, para não
contaminar esse mundo exterior que os recusava.

Eles haviam integrado o mundo neles, mas o mundo não podia reconhecê-los.
Havia uma oposição frontal entre a consciência limitada e o estado de Turiya que viviam esses seres.

Assim, portanto, esses seres encontraram mais sabedoria, alguns deles, refugiando-se, tornando-se
eremitas e não manifestando, nesse mundo em oposição, o seu estado.

Nos tempos mais antigos, o estado de Turiya provocava sistematicamente, da parte do resto do mundo que
não reconhecia o seu próprio estado de Turiya, uma lista negra, ou mesmo, em alguns casos, situações
muito mais penosas para aquele que vivia o seu estado de Unidade, indo até o desaparecimento por um

assassinato, do resto da humanidade, desses seres.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes, porque a própria Terra está se despertando do seu estado
de letargia para viver Turiya, ela também.

E também, ainda mais importante, vocês são em número cada vez mais vasto sobre esta Terra a viver os
mesmos estados, os mesmos processos Vibratórios de acesso ao seu estado de Unidade.

***

Assim, portanto, existe uma força, real, ligada à presença de vários seres (milhões) que vivem atualmente
o estado de Unidade, de modo mais ou menos consciente, de modo mais ou menos estendido.

Isso vai se refletir pelo aparecimento de novas frequências sobre a Terra, ilustradas pelas chaves
Metatrônicas, mas também pelos derramamentos de Luz que vive a Terra atualmente na superfície.
Esses derramamentos de Luz, derramamentos da Consciência Unificada vêm tanto do Sol, como do

Cosmos, como da própria Terra, realizando o que foi chamado de Fusão dos Éteres.

A Fusão dos Éteres acontecendo em vocês, eu os lembro disso, no nível do seu Coração, no nível da sua
cabeça e, doravante, no nível de seu sacro.

Isso lhes permite, se vocês aceitarem a manifestação, penetrar mais adiante na sua Unidade e extrair-se, a
seu ritmo, da Ilusão desse mundo.

***

A instalação, hoje, faz-se de maneira certamente um pouco mais violenta, porque o seu próprio ritmo é
empurrado pelo ritmo comum dos seres no Despertar e dos seres que vivem a Unidade.

Há, portanto, de algum modo, não uma urgência, mas uma forma de revelação mais intensa da Luz,
obrigando literalmente os seres no Despertar a penetrarem mais adiante no estado de Turiya e de Unidade.

Isso está em curso de instalação.



Isso está em curso de instalação.

O estado de Turiya vai resultar, se vocês o aceitarem, se vocês não estiverem na resistência com relação a
isso, em estados de Graça cada vez mais intensos, permitindo-lhes ir para estados de Samadhi cada vez

mais importantes.

Enquanto não houver Alegria quando a Vibração é vivida, é que existem, no nível do fogo do ego,
resistências, limitações, impedindo-os de aproveitar plenamente o que é realizado em vocês.

Pouco a pouco vocês perceberão que, quanto mais vocês avançarem no estado de Turiya, mais vocês
terão facilidades para penetrá-lo novamente.

É esse aprendizado que vocês efetuam e isso corresponde totalmente ao que enunciou ontem uma das
Estrelas.

Vocês têm, portanto, que ir cada vez mais para esse estado porque ele proverá ao conjunto das suas
necessidades, tanto na limitação como no ilimitado.

***

O estado de Turiya é o alimento absoluto da Consciência, permitindo a essa Consciência não mais se
enganar sobre as suas obrigações, sobre papéis, sobre funções, mas simplesmente viver o estado de ser

correspondente a essa própria consciência manifestada no estado de Turiya.
Isso é exatamente o que vocês estão vivendo.

É claro, vocês não podem pretender Turiya sem viver as manifestações Vibratórias.
Mas não me cabe entrar mais adiante nessas manifestações, fazendo parte de um conjunto de descrições

que estão em curso, atualmente, por UM AMIGO.
Entretanto, isso é bem real.

Há sobreposição de estados Vibratórios e do estado de Turiya.

Tornar-se Turiya, inteiramente, e viver a Unidade, inteiramente, não pode se fazer, efetivamente, sem a
manifestação dessas Vibrações e desses Fogos da Luz em vocês, até o momento em que vocês se

tornarem, inteiramente, identificados à Luz.
Mas, naquele momento, vocês não poderão mais estar presentes na superfície desse mundo.

Assim, portanto, mesmo nas manifestações da Graça a mais completa do seu estado de
consciência Turiya manifestam-se ainda resistências, devido mesmo à presença da sua personalidade

nesse mundo, mesmo se a personalidade for transcendida pelo estado de consciência da Unidade.

***

Progressivamente e à medida que vocês avançarem na profundez desse estado de Turiya,
progressivamente vocês irão constatar que esse corpo não os obedece mais, que a consciência

fragmentada não os obedece mais, até viver, até mesmo, momentos em que vocês não saberão mais o que
vocês foram nesse corpo e nesse pensamento, do que constituía sua vida.

Vocês sairão, naquele momento, do espaço do sonho para penetrar a Verdade.
Isso se fará, em parte a seu ritmo, condicionado, é claro, pelo ritmo da Terra, porque é ela que decide,
atualmente, o momento final da própria Ascensão que corresponderá, aliás, à sua Ascensão que, eu os

lembro, está em curso.

***

Aí estão as poucas palavras que eu desejava desenvolver com relação a esse estado de Consciência
Unitária, perfeitamente localizado e descrito, eu os engajo, aliás, a ler as obras escritas por alguns sábios
da Índia que perfeitamente descreveram os mecanismos de acesso, há muitos séculos, para esse estado

de Consciência Unitária, para o estado de Turiya.

Se existirem em vocês interrogações com relação a isso, então eu responderei com grande prazer.

***

Questão: você pode nomear os sábios da Índia que falaram desse estado?

Primeiro há o mais próximo de vocês, em termos temporais, que foi Sri Aurobindo, através do yoga
integral.

Eu não falo dos seus escritos eruditos, mas falo da obra deste yoga integral, através de alguns dos seus
escritos.

Em seguida há, é claro, todo o ensinamento denominado Kriya Yoga, de Babaji.

Há, em seguida, os yogas sutras de Pantajali, onde retomou o conjunto de manifestações dos siddhis e
dos nadas, ou seja, os poderes da alma, expressando-se quando o estado Turiya se desperta.

Em seguida, foi formado certo número de escritos, progressivamente e à medida da experiência que



viviam esses seres, mas, eu repito, aplicado no nível mental.

Há muito numerosos seres, no Oriente como no Ocidente que descreveram o próprio estado em termos
mentais, porque eles não tinham outras ferramentas à disposição para descrevê-lo.

Mas, eu repito, atenção à armadilha enorme.
Não é porque vocês aceitam o que está escrito e descrito que vocês vão vivê-lo.

Muitos seres, de fato, podem falar de Unidade e de Turiya, mas não vivem absolutamente Turiya.
Eles transformaram, portanto, a Unidade em um conceito mental.

Lembrem-se de que não pode haver Unidade sem Vibrações.
Isso é impossível nesse mundo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, então, vamos deixar esse assunto.

***

SEGUNDA PARTE

Questão: colocar-se uma pergunta referente a uma pessoa ausente e ouvir essa pessoa dar a resposta é ir
para Turiya?

Bem amada, ouvir uma voz não é necessariamente a prova de um Turiya.

Existem numerosos mecanismos que permitem ouvir vozes e estritamente nada têm a ver com um estado
de Turiya.

Não é, portanto, possível responder à sua questão.

É claro, é possível ouvir vozes no Turiya, mas nem todas as vozes relevam de um estado de Turiya.

Bem amada, como eu já disse, quem melhor do que você pode conhecer a resposta?

O estado de Turiya não pode ser definido do exterior.
É você, e você sozinha quem sabe se você o vive ou não.

Enquanto você colocar a questão você não está no Turiya.
Turiya é uma ausência de questionamento.

***

Questão: como enfrentar os medos, as resistências, sem mantê-los?

Bem amada, os medos que se manifestam em vocês, hoje, fazem parte da experiência da iluminação pela
Luz.

Agora, esse medo, o que precisa nele fazer?
Agora, aceitar olhá-lo.

Em um segundo tempo, aceitar também que você não é esse medo e, enfim, em um terceiro tempo, não
mais agir por si mesma, desemaranhando os mecanismos desse medo (porque não é mais tempo para

isso), mas, bem mais, pedir ao Universo e à Luz Una para iluminá-la ainda mais.

Isso participa, inegavelmente, do Abandono à Luz.

O conjunto dos medos manifestados à sua consciência hoje corresponde, de uma maneira geral, a uma
iluminação específica do que resta a iluminar em vocês, como no exterior de vocês.

Ir para Turiya é, portanto, aceitar vê-los tais como eles são, mas, também, efetivamente compreender que
esses medos não fazem parte do seu estado Turiya e, ainda menos, da sua consciência.

Assim, portanto, eles são um encorajamento para ir para uma transcendência desse medo, o medo estando
no oposto, diametralmente, do que é chamado de Amor e a Paz.

Assim, portanto, manifestar a Luz pode, efetivamente, nesse caso e no período que vocês vivem, favorecer
a manifestação desses medos, não para ali aderir (caso em que vocês recaem na personalidade), tampouco

para combater (caso em que vocês retornam na Dualidade), mas, efetivamente mais para transcendê-los
através da ação da Luz em vocês.

***



Questão: então, se vejo um medo que chega a mim, eu devo remetê-lo à Luz?

Não.
Remeter um medo é um ato de Dualidade.

Isso quer dizer que você percebeu um medo que chega e que você quer remetê-lo de onde ele vem, mas,
de onde ele vem?

Bem amado, o modo de apresentar as coisas não é de modo algum aquele.
O que eu acabo de dizer é: quando um medo se manifestar na consciência, então, aí, deve manifestar-se o

seu próprio Abandono à Luz e a sua própria confiança à Luz.

Não há, portanto, ação a realizar, a não ser entregar-se si mesmo ao Universo e, portanto, à Luz.
Não há que pedir a esse medo para voltar à Luz, porque na Luz não existe medo algum.

***

Questão: sinto um calor no Coração quando os intervenientes estão aí e, quando eles partem, o calor se
vai. Por quê?

Bem amada, se você sentir esse calor do Coração no momento em que os intervenientes chegam, é que há
a abertura para a Presença do Arcanjo ou de um Ser que evolui em outras Dimensões, em você.

Resta-lhe, agora, conscientizar a sua própria Presença a si mesma nas outras Dimensões.
Mas essa é uma primeira etapa.

Existe, aí, nesse nível, como eu dizia anteriormente, uma forma de aprendizagem da Luz e aprendizagem
do Fogo do Coração.

Apenas quando houver, em um primeiro tempo, uma discriminação, é que isso permite, justamente,
perceber a diferença entre o estado de vigília normal e o estado de Turiya.

O estado de Turiya, efetivamente manifesta-se por essa Vibração de calor ou de invasão do peito.
Assim, portanto, você percebe, por si mesma, na sua consciência limitada, que existem momentos em que

você penetra o estado de Turiya.

Fazer a distinção entre os dois é capital porque há, como eu dizia, uma passagem cada vez mais
importante, em intensidade e em tempo, nesse estado de Turiya.

Por enquanto, ele lhe parece exterior a você, porque você considera que um Arcanjo seja exterior a você.
A partir do momento em que houver identificação, e não separação, no estado de Canalização entre a sua

própria consciência e a Consciência do Arcanjo, então, naquele momento, você terá integrado,
inteiramente, a Vibração do Arcanjo em você, e você poderá manifestar esse Turiya independentemente da

Presença do Arcanjo, porque ele será você.

***

Questão: se um fator desencadeia uma tristeza, podemos oferecê-la à Luz?

Bem amado, se um problema, do mesmo modo que uma emoção, se apresentar a você, na sua vida, é que
isso, efetivamente, tem necessidade de Luz.

Não é questão, em suas expressões, de dar um chute no traseiro desse problema para que ele desapareça
da sua vista e da sua consciência.

Isso é unicamente destinado a fazê-los tomar consciência de que a ressonância desse problema não está
em outro lugar além de você, qualquer que seja esse problema.

Assim, portanto, um problema, enquanto é considerado como exterior, não está integrado e transmutado
pela Luz.

Não é, portanto, questão de dar um chute ou decidir separar-se desse problema, qualquer que seja.

O problema, que ele se refira a um ser humano ou a uma situação, está aí apenas para fazê-los colocar-se
face a face consigo mesmo.

Assim, portanto, enquanto você considerar que esse problema é exterior, você não poderá viver um estado
de Alegria, porque ele é, em última análise, sempre e exclusivamente Interior.

Apenas o olhar exterior da consciência fragmentada é que faz vislumbrar algo de incômodo como exterior a
si.

O princípio de Atração e de Ressonância vai sempre manifestar à sua consciência limitada o que é
necessário para a descoberta da sua ilimitação, mesmo se isso puder parecer frustrante ou extremamente

limitante.
É exatamente o inverso que isso representa porque, obviamente, assim que você manifestar o seu estado

de Turiya, o problema não pode mais existir, qualquer que seja.

Aliás, no estado de Turiya, progressivamente e à medida que vocês avançam no seu Samadhi e na sua



Unidade, nenhum problema pode aparecer nos tempos que vocês vivem agora.

Obviamente, esse não foi o caso para Cristo, que tinha um sagrado problema.
Eu esclareço que considerar o que quer que seja, que emirja à sua consciência, como exterior a vocês, faz

apenas remetê-los à sua Dualidade porque, a partir do momento em que vocês penetram as esferas da
Unidade, nada é exterior, nada é Interior.

***

Questão: no estado de Unidade, como gerir uma situação em que uma pessoa pede ajuda?

Bem amada, a partir do momento em que você viver o seu estado de Unidade, nenhuma manifestação
exterior, contrária à sua Unidade, pode aparecer.

Se esta vier a aparecer, ela faria apenas refletir a não instalação total da sua Unidade.

A Unidade cria um estado de consciência e um campo Vibratório que, por atração e ressonância, vai fazer
manifestar, mesmo nessa consciência, elementos que vão sempre ao sentido da Unidade.

Assim, portanto, supor que, na Unidade, esse gênero de situação possa se produzir é totalmente inexato.

Qualquer manifestação na consciência limitada é apenas a experiência da Ilusão, visando fazer tomar
consciência da referida ilusão e, portanto, do ego, sem exceção.

O jogo desse mundo e a Ilusão desse mundo são baseados numa única Lei e uma única, que é o
confinamento na ação/reação, e isso é quase infinito.

Assim, portanto, nós dissemos que é impossível sair da ação/reação mantendo a ação/reação.
Vocês não podem resolver o problema e o dilema da dualidade e da encarnação ali operando regras ligadas

a essa própria encarnação.
O que explica tudo o que é falsificado como ensinamento dito espiritual, arrastando-os permanentemente a

querer fazer o bem, a manifestar uma consciência do bem, em oposição ao mal.
Na ação/reação o bem e o mal se mantêm mutuamente, assim como vocês podem ver em suas vidas,

enquanto vocês estão submissos à sua própria Ilusão.

***

Questão: vamos para uma idade Divina ou tudo vai recomeçar?

Bem amada, o ser humano, enquanto ele vive na limitação, tem sempre tendência a crer que o conjunto da
vida, e mesmo do mundo do Espírito manifestar-se-á, de modo eterno, na Dualidade.

Ele transpõe, portanto, suas próprias projeções de Luz na Dualidade.
Não pode haver solução de continuidade, nem acesso ao ilimitado no limitado, é impossível.

Os diversos ensinamentos Unitários presentes nas diferentes civilizações, nas diferentes correntes,
sempre disseram a mesma coisa: extrair-se da Ilusão, percorrer a Unidade, não pode se acomodar, de

maneira alguma, na persistência da Ilusão, ou seja, na ação/reação.

A substituição da ação/reação (ou fim da idade sombria chamada Kali Yuga) traduzir-se-á por uma idade de
ouro onde a predação não existirá mais, onde esta Dimensão, ela mesma, não existirá mais.

Obviamente, é muito difícil, para o ser humano que não viveu a extração da Ilusão (através da saída da sua
consciência no Corpo de Estado de Ser) considerar que esse mundo possa ter um fim e, no entanto,

existem, na superfície desta Terra, provas que remontam a tempos extremamente antigos, de que a vida
foi em várias ocasiões destruída.

A idade de ouro a vir não está absolutamente inscrita nesta Dualidade, nesta Dimensão, porque é impossível
estabelecer a Unidade na Dualidade.

Vocês fazem a experiência disso nesse momento mesmo.
A falsificação consiste em fazer crer que o que é imperfeito, hoje, tornar-se-á perfeito amanhã, na mesma

Dimensão.
Isso é estritamente impossível.

***

Questão: Luz da Fonte, Onda Galáctica, Supramental, Luz do Dharma, Luz do Brahman, isso designa a Luz
Vibral?

Bem amada, a partir do momento em que há, como você diz, falar ou emitir nesta Dualidade, são apenas
palavras.

Raros são os seres que têm a capacidade Vibratória para exceder a palavra e a aparência da palavra,
porque o que você entende pela palavra Amor não é de modo algum o mesmo sentido, nem o mesmo

entendimento em outra consciência.



Assim, portanto, falar de Luz conduz a certo número de obstáculos.
Falar de algumas coisas não é vivê-las porque, a partir do momento em que houver a vivência real da Luz

Vibral, as palavras serão sempre diferentes.

Enquanto não houver acesso a esse estado, vocês podem falar de um estado, mas não é o estado.
Do mesmo modo que é possível definir a Unidade com palavras (tal como eu o fiz ou tal como numerosos
autores o fizeram) enquanto vocês não a viverem, isso a nada corresponde para vocês, a não ser a adesão

a uma crença como outra.

Aceitar já, como conceito, é um caminho para a Unidade, mas não é absolutamente a Unidade.

Não é porque você adere a certo número de crenças, a certo número de dogmas que você vai, contudo,
vivê-los.

A Unidade não é uma concepção.
A Unidade não é uma adesão.

A Unidade é uma vivência.

Mesmo podendo, efetivamente, tentar dela traduzir, de algum modo, através de palavras, a Essência ou a
quintessência.

Não se esqueçam de que o diabo jamais vai falar-lhes de Sombra.
Ele falará sempre da Luz.

Ele falará sempre de liberdade.
Ele falará sempre de promessas, mas vocês jamais irão vivê-la.

Assim, existe uma diferença fundamental entre a crença, a adesão, a palavra e o fato de viver a Unidade.

Falar da Unidade não permite viver a Unidade, porque é justamente o silêncio que permite viver a Unidade
mesmo se, em um segundo tempo, falar dessa Unidade, na Dualidade, for possível.

Mas, enquanto vocês mesmos não viverem o seu estado de Turiya, é-lhes extremamente difícil discernir,
pela lógica intelectual, o que é do domínio da falsificação ou não.

É, portanto, um convite para penetrar no seu Ser Interior, do mesmo modo que respondi anteriormente
que, quem melhor do que vocês pode saber se vocês vivem Turiya?

***

Questão: se, nesse estado de Turiya, os eventos são menos excepcionais do que as manifestações
extraordinárias descritas nos textos antigos, como saber se vivemos verdadeiramente, por exemplo, uma

subida da Kundalini?

Bem amado, é preciso substituir isso no contexto da época.
A melhor descrição que há, nos textos Orientais, do despertar da Kundalini, acompanhava-se,

efetivamente, de manifestações exuberantes, chamadas de poderes da alma ou Siddhi.

Hoje, o despertar da Kundalini realiza-se em uma estrutura que é profundamente diferente do que era
chamado de Sushumna na época.

É por isso que nós o chamamos de Canal do Éter, porque, de fato, essa Shushumna transformou-se, sob a
ação da Luz Vibral, sob a ação da descida do Espírito Santo que forrou, pelas Partículas Adamantinas de

Luz, essa Sushumna, transformando-a em Canal do Éter.

Naquela época, a energia do despertar da Kundalini era uma energia de tipo ascendente, vindo fazer
irrupção em uma personalidade fechada, ela mesma, na Dualidade, com nenhuma possibilidade de dali

sair.

As manifestações exuberantes, naquele momento, eram habituais.

Desde trinta anos os mecanismos de despertar da Kundalini correspondem a algo de profundamente
diferente porque, antes de ter um despertar da Kundalini, hoje, é preciso que a energia do Espírito Santo ou

a energia Luz tenha acompanhado, no sentido da descida, o Canal do Éter, constituindo-o,
progressivamente.

Assim, portanto, a Kundalini pode voltar a subir, embora existam, eu repito, aí também, numerosas
possibilidades de voltar a subir, de maneira muito mais simples, sem manifestações terríveis, como era o

caso anteriormente.

Mas trata-se, efetivamente, do mesmo processo, mas vivido em uma estrutura preparada que não é mais
a Sushumna, fechada dentro de Ida e Pingala, mas uma Sushumna transformada, transmutada e chamada

de Canal do Éter.

***

Questão: é possível viver os protocolos com pessoas que não seguiram todas as etapas, mas que estão
abertas a isso?



Bem amada, assim como foi dito: «os primeiros serão os últimos».

Aqueles que se abrem, hoje, fazem o caminho que vocês fizeram em alguns anos.
Hoje é preciso compreender que existem, sobre a Terra, seres que viveram esses fenômenos de despertar

a quase trinta anos e que, hoje, constatam a aceleração desse tempo e dessas Vibrações.

Há aproximadamente uma geração os primeiros abertos passavam o que eu chamaria de anos do seu
tempo Terrestre para a abertura de um chacra, no sentido da descida da energia.

Hoje, a aglutinação e a Presença da Luz é tal que o Canal do Éter se constitui quase instantaneamente, para
aqueles de vocês que começam a viver as aberturas.

Vocês vivem, portanto, de modo simultâneo, aqueles que se abrem hoje, a descida do Espírito Santo, ao
mesmo tempo a subida da Kundalini, ao mesmo tempo o despertar da Coroa Radiante do Coração e da

Coroa Radiante da cabeça.

Esses processos, que eram anteriormente perfeitamente distintos e distinguíveis no tempo, não o são
mais.

Naquela época, as novas frequências podiam se abrir, umas após as outras, por vezes com sintomas muito
desagradáveis.

Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo e que se abre, vai Vibrar no conjunto das suas estruturas, de
imediato, passando da não percepção à percepção da Coroa Radiante do Coração, passando da não

percepção das novas estruturas à percepção completa das novas estruturas.

Portanto, isso é totalmente compartilhável com não importa quem, e eu diria que é mesmo mais fácil para
alguém que não tenha ideia preconcebida ou que não seguiu um caminho confinante em uma crença ou em

uma escola dita iniciática.

***

Questão: todas as pessoas que estão despertas vão participar para atenuar esse choque?

Bem amada, o choque da humanidade é a revelação da Luz, em todos os seus componentes, nesta
humanidade.

Recordem-se de que vocês evoluem na Sombra.
Vocês não podem ter conhecimento da Luz enquanto vocês não forem Unitários e enquanto vocês não

acederem ao seu Estado de Ser.

A Luz não é aquela que aparece quando vocês fecham os olhos em suas meditações.
Esta é uma Luz chamada de Luciferiana.

A verdadeira Luz é Vibratória.
Ela não existe nesse mundo.

A Luz pode apenas se perceber quando vocês olham, por exemplo, o Sol e quando vocês saem da Ilusão
desse próprio Sol.

Agora, o fato de ter agregado certo número de Partículas Luminosas em suas estruturas físicas (que é o
Templo no qual se constrói a imagem do Corpo de Estado de Ser), naquele momento vocês participaram,

pela sua Presença, na atenuação do choque.

É preciso, de fato, compreender que aquele que não vive esses estados Vibratórios, que se encontrar, de
um dia para o outro em sua limitação e em seu próprio confinamento (mesmo se ali estiver perfeitamente

confortável e perfeitamente inserido) viverá a chegada da Luz como um fim e não como uma Ressurreição.

Assim, a presença das Sementes de Estrelas, devido ao conhecimento comum (não conhecimento
exterior, mas, efetivamente, conhecimento Interior da Vibração) permitirá, efetivamente, amortizar a Luz.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, vocês são as Sementes de Luz, Sementes de Estrelas, mas vocês
são também os estandartes e os porta-estandartes da Luz, que ancoram a Luz na sua Revelação, para

vocês como para o conjunto da humanidade.

***

Questão: o que quer dizer: « Eu sou o Alfa e o Ômega»?

Bem amada, esta frase de Cristo significa que ele era o eixo que conduzia ao Caminho, à Verdade e à Vida.

Aliás, o Caminho, a Verdade e a Vida são o Alfa, o Ômega e Ki-Ris-Ti, que permite, pelo caminho de Cristo
(o Caminho, a Verdade e a Vida além do Bem e do Mal, na Clareza e na Precisão, na Profundez e na Visão)

permite viver a Unidade nesse mundo.

Assim, portanto, eu sou o Alfa e o Ômega é a frase que pode pronunciar aquele que se juntou à sua
Unidade.

Do mesmo modo que ele pode dizer e afirmar que Ele e Seu pai são Um.



Ser o Alfa e o Ômega é inscrever-se na Atenção e na Intenção, entre o Aqui e Agora, realizar a Cruz da
Redenção, sair da Ilusão e Vibrar na Unidade.

O Alfa e o Ômega, princípio e fim, correspondem, de fato, a AL e OD.
AL e OD que correspondem ao caminho, na sua elevação e na sua fundação.

A fundação é o OD.
A elevação é o AL.

Ir de um ao outro, ser um e o outro é manifestar esse caminho, que é o caminho do Amor e o caminho da
retidão.

***

Questão: qual é o efeito induzido pelo fato de mudar de percurso entre as doze Estrelas?

Bem amado, hoje, assim como você pode constatar, o conjunto desses caminhos reunifica-se.
Nenhum dos caminhos pode ser separado.

Assim, portanto, assim que a instalação (como lhes disse Um Amigo) das Cruzes mutáveis, dos eixos
mutáveis, a reunificação do conjunto desses caminhos se realizar, não é então mais possível diferenciar

um caminho (como foi o caso) pronunciado por Cristo, pronunciado por Miguel, pronunciado por Uriel que,
efetivamente são caminhos diferentes, mas, não foi dito que todos os caminhos levavam a Roma?

Hoje, todos os caminhos levam à Fonte.

Não há mais meio de diferenciar um caminho do outro, porque a intensificação da aglutinação das
Partículas de Luz Vibral, mesmo na sua Coroa Radiante da cabeça e do Coração, vai induzir uma alquimia
desses esquemas, fazendo com que todas as Estrelas sejam religadas e de todos os modos possíveis.

Não há, portanto, mais caminho pessoal, mesmo se, até certo ponto, era efetivamente possível identificar-
se a um caminho ao invés de outro.

Hoje, o conjunto dos caminhos mistura-se para conduzir a um único caminho, devido mesmo à constituição
da Lemniscata sagrada que é a parte superior do Canal do Éter, situando-se entre ER-ER e AL-AL.

Houve, como foi dito, um mecanismo de fusão dos Éteres.
Esse mecanismo de fusão dos Éteres (que foi descrito e anunciado há um ano e meio, quase dois anos)

corresponde, inteiramente, ao que acontece hoje.

Nessa alquimia não há mais separação e, portanto, não há mais individualização possível dos caminhos
para cada indivíduo.

Há fusão do conjunto dos caminhos em um único caminho.

***

Questão: não é mais útil então percorrer um caminho entre as doze Estrelas?

A partir do momento em que a Consciência da fusão dos Éteres ativou-se sobre esta Terra e em vocês,
obviamente não é mais útil percorrer.

Parece-me, aliás, que, tanto Uriel como Miguel jamais voltaram a percorrer esse caminho com vocês
quando da sua Presença, por essa razão e essa última razão, que é a única.

A partir do instante em que a fusão dos Éteres foi realizada ou estava em preparação, a partir do instante
em que a Liberação do Sol ocorreu e a Liberação da Terra concomitante ocorreu, a fusão dos Éteres

tornou-se possível.

Nessa fusão dos Éteres não pode haver individualização de cada um desses caminhos.
Os caminhos misturam-se e tornam-se uma única e mesma realidade.

Do mesmo modo (como começou a dizer-lhes Um Amigo), a partir do instante em que vocês tiverem
ativado os eixos (simplesmente ali colocando a sua Consciência ou efetuando certo número de gestos)

para o conjunto da humanidade, vocês realizarão então essa alquimia e essa unificação.

Pode-se dizer, de algum modo, que o ensinamento do Yoga Integrativo é certamente a coisa mais limitada,
no tempo, que seja.

***

Questão: o ponto ER seria A Fonte em nós?

A Fonte é a totalidade dos caminhos.
Vocês são a Vibração.

A Consciência Ilimitada percorre os caminhos, unificando-os.

É o instante em que o retorno à sua Unidade faz, do seu Corpo de Estado de Ser, a única realidade viável e



a única realidade a percorrer.

O ponto AL é um dos seus constituintes no Estado de Ser.
A Fonte está, igualmente, no ponto AL como no ponto Profundez ou no ponto IM ou IS, uma vez que não há

mais separação.
Tudo é religado e tudo é Um, o que é difícil de conceber para o cérebro humano.

Essa noção de Unidade, de conjunto do criado e do incriado, unicamente a Consciência pacificada
denominada Sat Chit Ananda pode realizar e isso não pode ser concebido, ou mesmo aproximado, pela

ferramenta mental ou intelectual.

Eu prosseguiria também dizendo que a ferramenta mental é adaptada, unicamente, para a lei de
ação/reação.

Aliás, quando vocês percorrem as esferas do Ilimitado, a ferramenta que vocês chamam de cérebro não
existe mais.

***

Questão: levar minha Atenção sobre uma Estrela de Maria remete-me na conexão com o meu mental?

Bem amado, isso é completamente exato.
Através mesmo dos seus processos de alinhamento, em que lhes era pedido para conectar-se no OD-ER-

IM-IS-AL do peito (chamado vertical) e no nível da Coroa Radiante da cabeça (denominada Estrelas de Maria
ou o OD-ER-IM-IS-AL da cabeça), vocês percebem, muito claramente, que isso se torna cansativo.

Mas é justamente o fato de ter levado a sua Atenção e a sua Intenção sobre esses pontos que permitiu
difundir o conhecimento e a Vibração desse conhecimento na humanidade.

Hoje, alguns de vocês, efetivamente não têm mais necessidade do que quer que seja mais do que fechar
os olhos e acolher a Luz.

Isso vai se revelar cada vez mais verdadeiro para a maior parte de vocês.

A imersão na Luz não tem mais necessidade de ser especificada em um ponto ou em outro: ela se torna
total.

Naquele momento, o que acontece?
Há um desaparecimento, puro e simples, desses pontos.

A Vibração da Luz está presente em todas as células do corpo.
As células se põem a respirar, o Coração se põe a respirar e há dissolução.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês não podem mais ser identificados a um dos
pontos, vocês não podem mesmo mais colocar um esforço do que quer que seja para manifestar ou

conscientizar um desses pontos.

O trabalho de integração é, então, inteiramente realizado.
Não há nada mais a fazer ou a ser do que ser essa Luz que você vive naquele momento.

Mas essa é a finalildade.

Se vocês não passassem por essas etapas, aqueles dos seus Irmãos que se abrem hoje não poderiam
viver o acesso total à Luz como alguns o vivem atualmente.

A instalação no Turiya, após ter passado pelas portas da humildade, da simplicidade, mas também do seu
trabalho pessoal nos protocolos implica no desaparecimento desses ditos protocolos e na instalação nesse

Samadhi, podendo confinar ao Maha Samadhi.
Não há mais nada que exista, porque vocês estão dissolvidos na Luz.

Mas eu os lembro de que temos ainda necessidade, um pouquinho, de vocês aqui.

***

Questão: muitos humanos realizaram esse trabalho Vibratório que vai permitir a eles conseguir sua
Translação Dimensional?

Bem amada, assim como foi dito, o Corpo de Estado de Ser imprime-se no nível do seu corpo físico.
Existe, portanto, um esqueleto (que é o corpo físico e sua consciência fragmentária) no qual veio

reconstruir-se o seu corpo de Estado de Ser.

Vocês vivem o Corpo de Estado de Ser aqui mesmo.

Muito poucos foram os seres capazes de juntar-se, ao final dos Casamentos Celestes (por razões
extremamente precisas de freagem, de algum modo, do DNA) aos próprios corpos de Estado de Ser

presentes no Sol.

É por isso que o Corpo de Estado de Ser veio até vocês e se reconstituiu.

Assim, portanto, em todos os tempos a presença de despertos sobre a Terra, em número extremamente



limitado, permitiu manter certa forma de filiação da Luz Vibral.

Hoje vocês não são alguns, mas vocês são, na superfície deste planeta, vários milhões.
Esses milhões de pessoas, obviamente criaram, pela sua dimensão de Sementes de Estrelas, um campo

de ressonância que permite viver o que há para viver hoje.

Isso corresponde, inteiramente, ao que disse o Arcanjo Miguel, no final de setembro, que vocês realizaram,
realmente, em Verdade e totalmente.

Os pioneiros, de algum modo, viveram esses mecanismos Vibratórios bem no início da chegada da
primeira mini Onda Galáctica, correspondendo às primeiras efusões de Sírius, Sol Central desta galáxia, em

agosto de 1984.

Pouco a pouco se construiu uma rede e ressonâncias específicas dessa Luz Vibral, tendo permitido iniciar
os Casamentos Celestes há alguns anos.

Hoje, esta Luz, instalada e ressonante, é acessível a todo ser humano que, se ele se abrir hoje, vai de
imediato transmutar o conjunto do que levou anos, ou mesmo dezenas de anos para os antigos e que

levou, eu os lembro, mais de dois mil anos para cumprir as palavras de Cristo.

***

Questão: agulhadas no corpo são o início do contato com o Corpo de Estado de Ser?

Bem amado, isso não representa o início, mas o fim.
A irradiação pelas agulhadas ocorrendo no conjunto do corpo reflete o fim e não o início de um processo: a

irradiação total do corpo pela Luz.

***

Questão: pode haver presença de Vibração em todo o corpo, sem, no entanto, que ela esteja presente no
nível do Coração, ainda?

Bem amado, a sequência é a seguinte, independentemente da ativação das Coroas: há primeiro um
mecanismo de respiração pulmonar, passando no nível do Coração e estabilizando-se sob forma de

respiração celular que é, de fato, uma irradiação pela Luz.

Essa irradiação pela Luz está ligada à Passagem da garganta e à Abertura da boca.

Então, obviamente, aqueles que não haviam Vibrado e percebido a Coroa do Coração, sob uma forma ou
sob outra, vivem hoje esse mesmo mecanismo de passagem da Luz no conjunto do corpo.

Trata-se exatamente do mesmo mecanismo, em outra oitava.

Naquele momento, é o conjunto do corpo, percebendo essa queimação, esse calor, essas agulhadas, que
se torna ele mesmo Coração.

Mas eu repito, isso não é um processo inicial, mas final.

***

Questão: e a sensação de que o peito tornou-se imenso, o Coração pronto a explodir, as células dançando
de Alegria por toda parte no corpo?

É o mesmo processo.
O que você vive, através desse processo de irradiação da Luz, de respiração celular ou do Fogo, presente

no conjunto do seu corpo é, de algum modo, a prefiguração do que chega sobre a Terra, chamado, não sem
humor pelo Venerável (ndr: O.M. AÏVANHOV), de Planeta-Grelha.

***

Questão: tenho medo de ser incômoda para os outros nesse estado.

Bem amada, considerar que você é incômoda para os outros é ainda uma Dualidade e uma resistência,
qualquer que seja a vivência dessa irradiação.

Você considera que o outro é exterior a você.
Você pronunciou, você mesma, a palavra: medo.

Não pode existir medo no Turiya.

Lembre-se de que, na finalidade, no final, o conjunto da humanidade viverá essa irradiação.
Tudo dependerá da sua capacidade, quando dessa irradiação final, para se manter na Alegria e no Turiya ou

não.

Se, agora, tendo a chance de manifestar essa difusão e essa irradiação da Luz, você criar resistências para



si mesma, pelo medo de incomodar, o medo disso ou o medo daquilo, obviamente, no momento em que a
Onda chegar inteiramente (o que será em um instante) você não poderá reportar para mais tarde o que há

para viver.

O que acontecerá?

Isso é válido para cada um de vocês.
Os medos não são feitos para serem reprimidos.

Os medos não são feitos para serem julgados.
Os medos estão simplesmente aí para mostrar-lhes o que está resistente em vocês para o estabelecimento

total da Luz em vocês.

***

Questão: a Luz não pode, portanto, incomodar os outros, mesmo se isso puder tomar manifestações
menos tranquilas do que de hábito?

Bem amada, a Alegria Interior não é a exuberância exterior.
Bem amada, você já viu um ser em Samadhi manifestar algo no exterior?

Não há mais exterior.

O estado de Turiya ou de Samadhi é voltado para o êxtase ou, se você preferir, eu diria mesmo, a íntase,
para diferenciar, justamente, do êxtase que pode se viver em algumas iniciações ditas Luciferianas e que

se manifestam por uma exaltação extrema de emoções.

A Alegria, o Samadhi não é exuberância.
A Alegria, o Samadhi é uma irradiação Interior do Ser, na qual o Ser está na Alegria.

A Alegria se manifesta, naquele momento, absolutamente não por uma tradução exterior comportamental
de movimento ou de exacerbação do que quer que seja, bem ao contrário.

***

Questão: a contemplação pode permitir atingir definitivamente esse estado de Samadhi?

Bem amado, é preciso ser capaz de manter um estado de contemplação que seria uma tensão no
Abandono extremamente potente.

Existem muito poucos seres que puderam, no passado, realizar isso.
Uma das Estrelas foi um exemplo: Hildegarda de Bingen.

Mas agora, hoje, é muito mais simples acolher a Luz que está aí!

***

Questão: tendo essa potencialidade, pode-se acolhê-la ainda mais facilmente?

Não.
Você interpreta o inverso do que foi dito.

A contemplação não finaliza no Turiya.
O próprio princípio da contemplação é um ato, por Essência, dual.

Ele permite apenas excepcionalmente juntar-se à Unidade e essa exceção é reservada a seres chamados
de exceção.

Excepcionais, não quanto à estatura espiritual, mas, justamente, excepcionais no Abandono à Luz.

É por isso que eu chamei isso de uma tensão para o Abandono.

A maior parte dos seres que vislumbram a contemplação como um ato exterior ou uma vontade de
identificação ao que é contemplado, isso se manifesta por uma tensão, não ao Abandono, mas uma tensão

no nível do terceiro olho.

***

Questão: quando é a alma que tem esse aspecto, não a personalidade, é a mesma coisa?

Bem amado, você sabe o que é a alma?
Você sabe o que é a personalidade?

O saber estritamente para nada serve.
É uma Vibração que se traduz por percepções.

Existe, presentemente, no sentido das suas perguntas, uma vontade feroz de manter o mental que se
opõe, inteiramente, ao seu estado de Turiya.

Não pode haver acesso ao Turiya com qualquer atividade mental.



Turiya está ao oposto da atividade mental.

A atividade mental define-se na consciência de vigília.
A ausência do mental vive-se na consciência de sonho.

O mental está totalmente ausente no sono e está, igualmente, totalmente ausente no estado Turiya.

***

Questão: é ainda útil respirar com a boca entreaberta?

Bem amado, no Turiya não é mais necessário respirar, nem pela boca, nem pelo nariz, uma vez que a
respiração é colocada no nível celular.

Vocês constatarão, muito progressivamente, que vocês passarão tempos cada vez mais longos sem
respirar.

Vocês passarão tempos cada vez mais longos sem batimentos cardíacos e, no entanto, vocês não estão
mortos.

A constituição do Canal AL-AL e ER-ER, a fusão dos Éteres sendo concluída, vocês vão descobrir
potenciais inéditos.

Esses potenciais inéditos consistem (eu já falei disso) no fato de não ter necessidade de comer, de nutrir-
se do néctar existente na boca, na parte traseira do palato ou também, efetivamente, de passar tempos

cada vez mais longos codificando-se em minutos, por enquanto, sem respirar, uma vez que a respiração
não está mais nos pulmões, nem no Coração, mas no corpo.

A consciência bascula, efetiva e concretamente, no Estado de Ser.

Um Corpo de Luz não tem pulmões, não tem cérebro.
E o Coração, existente nos Mundos Unificados, não tem de modo algum as mesmas características que o

seu coração físico.

Assim, portanto, se o Corpo de Estado de Ser for reproduzido identicamente sobre esse corpo de carne e
no Interior, obviamente, vocês começam a perceber, eu diria, os ritmos fisiológicos que nada mais têm a

ver com uma estrutura de carbono.
É nisso que vocês penetram.

************
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Questão: Qual é o raio que parte de uma zona da Ursa Menor e se dirige em direção à Terra?
Então, isto faz parte do que tinha dito Miguel.

Vocês sabem que há vários ciclos de radiação da Luz que deve chegar a este sistema solar, em sua totalidade.
Vocês têm diferentes radiações que, doravante, estão totalmente ativas e vão se amplificar, mas eu diria muito mais se ampliar, nas

semanas e dias que seguem.
Nós tínhamos falado a vocês, já de Bételgeuse.

Nós havíamos falado do Centro Galáctico.
O Arcanjo Miguel disse que a Luz chegaria do Céu e da Terra.

É exatamente isto que se produz.
A Luz, nós a acendemos.

A Radiação vinda do Céu, da Terra, é a mesma Radiação.
Por outro lado, existem átomos cuja radiação não é de todo a mesma.

Esta radiação tem a particularidade de rasgar o tecido Dimensional e isto, em nenhum momento, será permitido sobre esta Terra.
Portanto nós fomos obrigados a acender a Luz.

Eis, nós acendemos a Luz e nós, desde já quase uma semana, modificamos as circunstâncias de recepção da Onda Galáctica de
Alcyone, na qual vocês entraram.

Mas nós modificamos as condições de liberação das partículas de Estado de Ser no sol a fim de que as frequências da Luz Unificada
venham diretamente opor-se a alguns tipos de radiações que aparecem sobre a Terra.

***
Questão: É preciso se expor o mais possível à Luz do sol?

A Luz do sol, isto são as radiações ultravioletas, no momento, são as ‘partículas Adamantinas’.
Mas as partículas Adamantinas as mais poderosas, as mais rápidas, se vocês preferirem, vêm do Centro Galáctico e isto, onde quer

que vocês estejam, mesmo a 1.000 metros sob a Terra, vocês as alcançam.
Portanto, alguns seres são capazes de suportar as novas radiações do sol, outros não, mas isto é apenas uma parte da radiação da

Luz que chega.
Cabe a vocês ver se vocês têm dificuldade de suportar, a pleno dia.

Aproveitem, sobretudo, os primeiros raios do sol, pela manhã, isto foi dito, mais do que à tarde ou à noite, porque eles são diferentes: a
qualidade Vibratória desta radiação, à noite, é diferente.

Nem todo mundo pode.
Sobretudo quando vocês estão abertos ao nível das Coroas Radiantes, vocês vão constatar que isto tem efeitos diferentes segundo
cada um e segundo os dias também, mas, o mais importante, é a Luz, que não é a luz do sol que vocês veem, que vocês percebem

somente pela Vibração.
Mas esta Luz é onipresente.

Portanto, é diferente para cada um.
***

Questão: Se a batalha no Céu está “ganha”, se os Arcontes estão redimidos, o que são as forças Arimânicas?
As forças arimânicas são forças criadas por egrégoras de pensamentos, permitindo a encarnação de um princípio chamado de

‘arimânico’, que é um princípio involutivo cuja única finalidade é fazer baixar as Vibrações.
É, em última instância, independente de uma Inteligência como os Arcontes.

É uma inteligência autônoma, mas estúpida, eu diria, o que não é o caso dos Arcontes pois estes eram mesmo assim administradores
extremamente competentes.
A batalha está ganha no céu.

Não é uma batalha: a Luz se estabeleceu e vocês a veem, vocês mesmos, através do que vocês vivem e do que acontece sobre a
Terra, todos os dias.

Ontem à noite, nós dissemos a vocês, que isto vai se acelerar de maneira ‘exponencial’: a cada dia, agora, vai ser cada vez mais forte,
sobre o plano Vibratório.

Portanto as forças Arimânicas estão, de alguma forma, ligadas a três fatores ou a três tipos de consciência.
Primeiro aqueles que estão tanto no medo que recusam receber sua própria redenção, porque, para eles, a Luz é terrível.

Tudo estava baseado, neles, sobre o ego, sobre o poder e a dominação.
Isto se refere a muito, muito poucos seres humanos sobre este planeta, não é?

Agora, há todos os seres que não estão despertos, que não estão conscientes do que se joga ainda, porque eles estão ‘imersos’,
totalmente, numa realidade falsificada da qual eles não têm nem mesmo ideia de que não possa existir.

Portanto, estes, de alguma forma, mantêm, se vocês quiserem, certa densidade permitindo às forças arimânicas se alimentar.
Eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês têm um utensílio de difusão que nós utilizamos, que é o que vocês chamam de Internet.

A Internet é a encarnação das forças arimânicas na qual a Luz se infiltrou, na qual a Luz pôde se propagar, também.
Mas há seres que estão na Internet, que estão, como vocês dizem, em sites lúdicos, em todo o sentido do termo.

Eles se servem da Internet, eles estão possuídos pela Internet, eles estão possuídos não pelo fato de que são muitos, mas pelo
interesse que eles dão à Internet, por exemplo, para olhar filmes olé-olé (nota do trad.: filmes eróticos).
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Eu não sei como vocês chamam isto, eu esqueci as palavras.
Ou então para se subjugarem a si mesmos através de imagens, mas não para se informar.

Estes aí alimentam inconscientemente a matriz e as forças Luciferianas.
Eles são cativos, como aqueles que vêem ainda tevê, que dão sua ‘energia’ a uma caixa, não é?, e sua ‘intenção’ a uma caixa.

Estas, estas são forças inconscientes.
Elas são consequentes pelo número de pessoas, mas não pela intensidade da vontade.

E então, há também, evidentemente, uma franja importante de seres humanos autênticos que começaram um caminho em direção à
Luz, mas que não estão dirigidos às boas Vibrações e que foram literalmente ‘enganados’ pelos movimentos Luciferianos.

Estes aí estão no interior destas crenças na aparição de uma Terra magnificada onde todo o mundo é belo, todo o mundo é gentil, mas
nesta Dimensão.

Dessa maneira, eles trabalham sobre uma ótica de tempo que é ilusória.
Estes também são aprisionados por Áriman e Lúcifer (as forças Luciferianas, não Lúcifer, me desculpem) (*).

Assim, eles estão ainda cativos de suas próprias ilusões, e isto é o quê?
É simplesmente o ego, quer dizer que, tendo construído planos sobre a instauração, por exemplo, de um instrutor ou de um salvador

mundial, sobre a aparição de uma ‘hierarquia’ que iria restabelecer uma forma de verdade, uma forma de autenticidade, eles recusam,
sendo espiritualizados, a reconhecer o seu erro e, no entanto, isto se estende sob os seus olhos.

Estes, inconscientemente, também, pelo ego, alimentam as forças arimânicas, mas isto não tem qualquer importância com relação ao
que vem.

Eu disse a vocês que nós acendemos a Luz.
***

Questão: O que responder às pessoas muito próximas que falam do Karma, que se referem aos Senhores do Karma e que estão no
sofrimento com isto?

Eles estão no sofrimento porque eles deram sua atenção a estas leis de ‘ação-reação’.
Eles são persuadidos de que as leis do Espírito são as mesmas leis da matriz.

Eles estão presos neles mesmos e nenhuma palavra pode lhes tirar de seu aprisionamento.
Eles mesmos criaram seu próprio sofrimento ao dar sua adesão, sua crença, a movimentos espiritualistas que estão, no mínimo, na

sombra, não é?, e eles estão persuadidos de estar na verdade, mas isto, é a experiência deles.
Nenhuma palavra vai fazer eles mudarem de parecer, ao contrário.

Vocês que vivem a Unidade ou que se aproximam destes estados, vocês são loucos furiosos, e é seu ‘ponto de vista’ e é sua verdade.
Eles serão confrontados a esta verdade.

Eles estão numa lógica de rigidez, de rigor, de secura.
Eles vão falar de coração, mas eles aplicam leis criadas por aquele que não tem coração, quer dizer, Yaldébaoth.

Eles estão aprisionados, como você o disse, em seu sofrimento e em seu medo.
Infelizmente, além de Irradiar, nenhuma palavra os fará mudar de opinião.

Ao contrário, você os fará entrar em reação com relação ao que você vive e ao que você é.
***

Questão: Jogos como jogos de cartas, jogos de bilhar, fazem parte da dualidade ou antes favorecem o fato de reencontrar sua
criança Interior?

Então aí, cara amiga, há quem possa jogar bilhar e reencontrar sua criança Interior e outros que podem jogar bilhar e ser possuídos por
este jogo.

A resposta é diferente para cada um.
Vocês têm seres que podem ir à Internet.

Há os que vão lançar seu olhar sobre a Internet e vão ser possuídos imediatamente: eles sentem as energias emitidas pelos sites e
pelas ondas que se propagam diretamente pela Internet.

É a mesma coisa para um jogo, é a mesma coisa para não importa o quê.
Bem evidentemente, se vocês jogam cartas todo o dia, vocês não podem pretender estar em Unidade, é preciso quando mesmo fazer

uma parte das coisas, hein.
É muito difícil manter a Unidade jogando cartas.

É mais fácil manter a Unidade passeando na natureza.
***

Questão: E quanto às crianças que, na Internet, jogam jogos de guerra?
Eles estão completamente possuídos por Áriman.

É preciso não se enganar.
A realidade virtual é uma virtualidade sobre a virtualidade, isto distancia mais do que tudo do ser Interior.

É feito para isto.
Se os jogos pudessem ser considerados, em última instância, na Internet, onde os anjos vão encontrar outros anjos e onde tudo é

angelical.
Mas vocês vejam bem que tudo isto que é criado vai ao sentido da guerra.

***
Questão: Como fazer, enquanto pais, quando se tem filhos que jogam isto?

Quem são os pais?
Se vocês são os pais, em nome de que vocês não têm o direito de interditar qualquer coisa?

Ou vocês estão inconscientes.
Ou vocês aceitam que eles jogam com Áriman.

É o mesmo para os jovens, há os que escutam músicas que tem Vibrações e frequências arimânicas e outros que escutam músicas e
frequências que os elevam.

Agora, uma criança, cabe a vocês evitar, quando mesmo, certo número de coisas.
***

Nós não temos mais questionamentos, nós lhe agradecemos.
***

Caros amigos, eu agradeço a vocês.
Eu digo até breve a vocês, mas eu volto bem rápido.

Nós vamos, juntos, Vibrar no fogo do Amor, em pouco tempo.
Até breve.
************
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 Eu sou Gemma Galgani, minhas queridas irmãs e irmãos, eu peço que vocês prestem atenção, não tanto ao
significado das palavras que eu vou utilizar, mas antes ao que elas evocam em vocês, ao que

elas despertam em vocês.
Eu venho falar a vocês da fusão do Um.

Esta fusão do Um é um processo que deve ser vivido em cada ser humano encarnado e que deve ser vivido,
também, por todas as Consciências presentes sobre a Terra, nos Planos visíveis e invisíveis de vocês.

Então eu vou tentar exprimir, pela minha Presença e pela Vibração das palavras que eu vou utilizar, o que isto
significa.

***

A Fusão do Um é o resultado do retorno da Luz, Luz que nunca esteve ausente, mas
simplesmente velada e invertida.

Este retorno ou esta Consciência da Luz é um processo ao mesmo tempo Interior e exterior.
Este processo está destinado a passar da confusão à fusão.

O que é a fusão?
A fusão é o momento onde o que existia anteriormente e antes desta fusão (considerado e vivido como

separado, a um dado momento, em um dado espaço) não existe mais.
A fusão é portanto uma ‘ressonância’ com um momento preciso, marcado no tempo e espaço de vocês,
traduzindo a emergência, à Consciência, de um processo de vida profundamente diferente do que vocês

chamam a vida de vocês.
Qualquer que seja o nome que se dê: o Um, A Fonte, o Cristo, a Luz, o Amor, isto é alguma coisa que é objeto

de uma ‘busca’.
Esta busca, todos, tendo encarnado, nós vivemos como uma sede, uma sede do Absoluto, uma sede do Amor

ultrapassando o quadro e as contingências do Amor humano.
Este Amor identificado à Luz, ao Todo, ao Um, à ele, o Cristo, é, aí também, através desta identificação, uma

forma de projeção ao exterior de algo que é inerente a cada Consciência, pois uma Consciência, para existir, e
mesmo para ser, é antes mesmo sua reconexão, A Fonte, o Um, o Cristo.

***

Vocês foram frequentemente referidos a um princípio de ilusão, de falsificação da encarnação, de alguma
coisa que é ‘exterior’, que é projetada.

O que é exterior e o que é projetado, é a Consciência habitando um Corpo, um Destino, uma Vida.
Esta projeção é diretamente provinda de um princípio, este princípio não é nem Bem nem Mal, pelo menos

inicialmente.
Este princípio é simplesmente a capacidade de ver o que é projetado, de ver, não com o Coração, mas com
um órgão preciso denominado ‘olho’, olho físico órgão, mas também o olho da Consciência que se projetou

num aspecto limitado, com isto se identificou, a isto aderiu e, pouco a pouco, se distanciou da Verdade.
Então, permaneceu, em todo ser humano, esta sede do Absoluto, esta sede do Um, esta sede do Cristo.
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***

O princípio mesmo da projeção, existindo num eixo de estrelas, contribuiu para aprisionar a Consciência do
homem no interior do que é chamado de ‘dualidade’: o Bem, o Mal, provindo, portanto, de uma projeção, ao

exterior, de uma imagem que pudesse ser vista e percebida.
Este processo, pondo a funcionar uma visão deformada pois exterior ao nível do olho, implicou na perseguição

do que é chamado de Bem.
Este eixo (Visão/Atração) é, portanto, um desvio do eixo chamado AL/OD, este eixo pivô de toda a vida, Alfa e
Ômega, sustendo todas as Consciências, todas as Dimensões, nas quais se estabelece, é claro, A Fonte, o

Absoluto, Ele, o Cristo.
A Luz foi, portanto, de alguma forma, desviada, desviada de um eixo e se estabeleceu numa ilusão denominada

Luciferiana ou Dualidade, inscrita por um processo de ‘projeção’, ao longo do eixo denominado Visão e
Atração.

O eixo Alfa e Ômega encontrava-se, portanto, desviado de seu alinhamento, de sua conexão.
Este eixo desviado tornou-se o eixo da Verdade no seio da qual havia um princípio de falta (chamada de

queda) e um princípio de Bem ou de Vontade, de Atração, a seguir esta Visão exterior, para torná-la perfeita.
Pela lembrança da Unidade, confusa, havia, de maneira consciente ou não, esta aspiração a um equilíbrio que

não existia: a queda.
O paradoxo é que no seio desta projeção, leis foram estabelecidas, leis aplicáveis, justamente, nesta alteração

do Alfa e do Ômega.
A Luz não ia mais em linha reta, mas ela foi tornada obliqua, mas a característica do olhar oblíquo (e portanto

desta Luz oblíqua) era de crer que este era o eixo Alfa e Ômega, enquanto que não era.
Isto se traduz, na constituição mesma dos corpos e na inclinação mesma da Consciência da Terra, de seu

corpo físico, a ‘inclinação’ do eixo da Terra onde a Luz também penetra de maneira oblíqua e não mais reta.
 Assim nasceu o conjunto dos mitos ligados à queda e à redenção.

Assim nasceram os princípios mesmo da reencarnação.

***

O Espírito não se tornou senão um substituto do Espírito, onde a visão pelo ‘olho’, onde a visão da projeção
‘exterior’ substituiu a Visão direta do Coração, a Unidade, o Absoluto, o Cristo, o Alfa e o Ômega.

Este eixo (deslocado e prioritário) tomou o lugar, portanto, vocês compreenderam, do Caminho, da Verdade e
da Vida, o Alfa e o Ômega.

A Atração e a Visão criaram leis, leis que não eram senão um dos elementos de toda a Criação.
Assim se estabeleceu o ‘princípio da Dualidade’.

Este princípio da Dualidade que não é senão uma projeção exterior de alguma coisa, dá conta de toda busca,
de todas as buscas deste Absoluto, tomando nascimento em algo de exterior, aí também, quer seja um

objetivo exterior ou um salvador exterior, um amor exterior.
Não havia mais então possibilidade (para o olho exteriorizado, olho da vista e os sentidos) de vir a encontrar as

leis do Espírito e da Verdade do Espírito.
Esta Luz oblíqua substituiu, portanto, a Luz direta e a cobriu, isto é que muitas crenças, religiões, ensinamentos,

consideraram que a vida era isto e somente isto.

***

Esta Atração e esta Repulsão permanentes onde um equilíbrio (impossível de se encontrar) tinha de ser
encontrado, algumas Consciências conseguiram sair e se extrair desta projeção, reencontrando então Ele, o

Um, A Fonte, o Absoluto e passando então de uma confusão (aceita ou não) à uma Fusão.
Esta Fusão põe fim à confusão, ao endireitar o eixo, alinhando-o, e colocando-o novamente entre o Alfa e o

Ômega, na Luz direta que ele não deveria jamais ter deixado.
Este processo, que as Consciências individuais viveram, quer seja nos povos mais secretos da Terra, como no

seio mesmo de religiões constituídas, sempre existiu.
 A palavra mestre é, vocês a conhecem, o amor e a palavra Luz.

Hoje, a Terra e o conjunto das Consciências aí presentes, física e sutilmente, são chamados, de maneira
coletiva, a viver este ‘mecanismo de Fusão’.

Alguns seres dos quais vocês fazem parte, sentiram, desde anos (para alguns, mais recentemente), através de
percepções dentro mesmo desta ilusão, e viveram modificações.

Estas modificações, chamadas de Vibrações, fizeram de vocês Sementes de Estrelas, seres que, pouco a
pouco, endireitaram e desfizeram a projeção do que estava exteriorizado em direção ao Interior.

Resta, no entanto, a cumprir uma última etapa e esta etapa é uma etapa de grupo e terminará por uma etapa,



total e global, do conjunto de Consciências.

***

O que é uma Fusão?
Uma Fusão é um momento em que há primeiro calor, Fogo.

A fusão é um momento em que o que estava isolado, não está mais.
Há um aquecimento.

Há colocação a nu e a redescoberta de uma verdade que não é mais limitada pelo olho, por uma atração, mas
que se instala em algo que havia sido esquecido, mas que não podia ser totalmente suprimido.

Pode-se dizer, de alguma forma, que a Visão e a Atração, este eixo, conduziram a um aprisionamento cada vez
maior das Consciências, numa ilusão mantida e entretida, do exterior e do interior, pelo que pertence a este

eixo, justamente da Visão e da Atração.
 Então, que se chame karma, que se chame separação entre as Consciências, este princípio se tornou a ‘regra’

e a manifestação habitual da vida sobre este mundo.

***

Hoje, a ‘confusão’ deve deixar lugar a esta ‘fusão’.
Fusão onde, primeiramente, tendo, de alguma forma, encontrado a Luz, manifestado de novo a Luz, pelas

Vibrações, vai vir um momento e um espaço onde a Luz, esta que Vibra em vocês, vai encontrar a Luz existente
em todos os lugares.

Este momento traduzir-se-á por esta Fusão, por este instante onde não existirá mais distância, separação,
momento onde a Vibração ela mesma, este Fogo, esta ‘alquimia’ que vocês percebem, não existirá mais pois

vocês estarão fundidos na Luz.
Esta Fusão na Luz, para vocês que estão presentes, física e sutilmente, nisto que é chamado de 3ª Dimensão,
verá o desaparecimento da Atração e da Visão separada e, portanto, o desaparecimento da projeção mesmo

da Consciência nesta Ilusão.
Quer dizer que não haverá mais possibilidade de manter qualquer ‘ilusão’ e qualquer ‘projeção’.

***

Este mecanismo de Fusão põe em jogo aspectos exteriores colossais, para vocês, ligados aos Planetas, ao
Sol, que foram chamados de Onda Galáctica, Centro Galáctico, pouco importam os nomes, pois,
definitivamente, estes não são senão percepções exteriores provindos mesmo desta Luz oblíqua.

O desaparecimento (ou ao menos a fusão) deste eixo que havia sido isolado do conjunto das outras Cruzes e
dos outros Eixos, chamadas de ‘Cruzes Mutáveis’, vai dar a vocês, de alguma forma, a dinâmica da Luz,

dinâmica própria desta onde não há mais limite e separação.
Então, passar, como foi dito a vocês, do limitado ao Ilimitado, assinala, efetivamente, o fim do limitado.

Mas o que é Ilimitado se desdobrará então em majestade e isto se chama Amor, isto se chama Verdade, isto
se chama o Cristo.

As nomeações, ai!, imprimidas das colorações ligadas às projeções de vocês mesmos e da nossa projeção,
em tudo, neste mundo de ilusão (que minhas Irmãs orientais chamam de Maya), este processo se acompanha,

efetivamente, de múltiplas ‘reversões’.
Estas reversões indicam o sentido da Consciência, o sentido da energia, o sentido da Vibração.

A um dado momento (e vocês vivem as premissas dele), a Vibração invade vocês, vocês se tornam totalmente
esta Vibração e o conjunto do que fazia a projeção exterior desaparece.

É isto que vocês vivem, atualmente, por estes processos em que, como disse o Comandante dos Anciãos
(nota: O. M. Aïvanhov), vocês tecem um casulo, uma Crisálida, onde nada mais pode funcionar como antes.

Este retorno à Unidade se traduz por uma perda de referências, dentro mesmo da ilusão, onde a visão do olho
é substituída pela Visão do Coração, onde a visão das crenças é substituída pela experiência e por uma nova

Visão.
É tudo isto que se realiza, em vocês, e que deve se realizar, a um dado momento, de maneira coletiva, todos

juntos.
Alguns estarão, naquele momento, do lado físico e outros do lado sutil.

***

Este processo está inscrito desde a Criação mesma desta Dimensão, antes mesmo de ela ter sido invertida



pois toda experiência tem um começo e um fim.
Somente o Um, A Fonte, não é uma experiência, mas um ‘estado’ que se desdobrou, através de experiências

mas que, no entanto, ele, é sempre o mesmo.
A Fusão que vocês são chamados a viver, vai, num primeiro tempo, identificar vocês à Luz.

Isto, vocês vivem pela Vibração que se constrói em vocês.
E depois, virá um tempo em que a Luz será tal que vocês não poderão mais se distinguir da Luz.

Então, é claro, quando isto foi descrito, por mim como por tantos outros, sobre a Terra, nós chamamos isto,
cada um a sua maneira: a pequena morte, a Fusão em Cristo ou a Dissolução.

É a isto que vocês são chamados agora e em breve.
É claro, para esta Consciência projetada nesta ilusão, evoluindo nos mecanismos de Ação/Reação e que aí se

isolou e se aprisionou, isto não pode mesmo ser apreendido nem mesmo concebido, nem acreditado.
Não pode ser senão uma forma de ‘ressonância’ que conduzirá a esta Fusão.

Então, é claro, esta Fusão, para aqueles que não estão prontos a viver esta ressonância, não será o fim da
confusão, mas uma confusão ainda maior.

É naquele momento que a Presença de vocês, quer seja do lado físico ou sutil desta Dimensão, tomará toda
sua importância.

Vocês tornar-se-ão, efetivamente, os Pilares da Luz, aos quais um número importante de Irmãos e Irmãs não
estão prontos a reconhecer por si mesmos.

***

O retorno da Luz, retorno à Unidade, muitos dentre vocês, ainda, mesmo despertos, o veem como um
processo exterior, fazendo passar, como se diz, de uma Dimensão a outra.

Mas passar de uma Dimensão a outra, se liberar, reencontrar a Liberdade e, como foi dito, a Autonomia, não
pode se realizar senão através da Fusão, quer dizer, da ausência de separação.

Este retorno à Unidade é o retorno à Graça, à lei de Ressonância e de Atração, não sendo mais ditada por uma
visão, mas ditada por Alfa e Ômega, pelos quatro Pilares, Pilares nos quais vocês se tornam vocês mesmos

ao ativá-los.
O ‘processo de Fusão’ disto que foram denominadas as Cruzes da Redenção e Mutáveis, a Fusão Final das

estruturas de Vibração as mais elevadas, se produz, neste momento mesmo.

***

Eu peço a vocês para tentar, ainda, prosseguir captando o que eu digo, além das palavras, na Vibração.
A Vibração ela mesma que, a um dado momento, como o Arcanjo Miguel tinha dito a vocês, tornar-se-á um

Silêncio, Silêncio da Dissolução, da Fusão.
Esta etapa é indispensável, não pode ser de outra maneira.

Passar da confusão à Fusão ou permanecer na confusão, por oposição à fusão, é um mecanismo que
corresponde ao que foi denominada ‘Última Reversão’, aquela que faz passar da visão exteriorizada (aquela do
olho), à Visão do Coração, e que recoloca a Consciência na sua Dimensão de inteireza, manifestando-se por

um estado onde não existe mais separação, um estado onde a Consciência não está nem localizada, nem
atribuída a um sujeito ou a um objeto, mas engloba a totalidade das possibilidades, a totalidade dos sujeitos, a

totalidade dos objetos.
É claro, com palavras, é impossível perceber e viver, mesmo compreender, pois compreender, é tomar e fazer

seu.
Ora aí, isto de que eu falo a vocês é o resultado do Abandono e da Integração da Luz, entregando vocês à

Luz.
É, portanto, uma doação e não mais qualquer coisa que se prende.

De alguma forma, vocês se dão a Ele, como eu expressei durante minha vida, com as palavras da época: doar-
se a Cristo, desposá-lo, tornar-se Ele.

É exatamente isto que se prepara para viver a Consciência e as Consciências totais desta Terra.

***

Então, é claro, palavras diferentes podem ser utilizados: Ressurreição, Retorno à Unidade, Ascensão, mas
estas palavras não serão jamais a vivência.

Mas é preciso traduzi-la em palavras, pois a própria Ressonância de vocês com as palavras pode, sobretudo
agora, fazer revelar, em vocês, a Vibração, a Luz, e, portanto, fazer vocês aderirem, saindo da confusão da

personalidade, para a verdadeira vida, pois a verdadeira vida não será jamais isto que vocês creem ser, o que
vocês creem viver, o que vocês creem provar, o que vocês creem sentir.



A Unidade, o Si, o Cristo, estão bem além de tudo o que pertence à Consciência separada, mesmo da
Vibração que percorre vocês e à qual vocês precisam, no entanto, se identificar, para se tornar aquilo.

Isto é uma preparação para viver o que vem.
É claro, muitas técnicas puderam ser dadas a vocês para se ir em direção a esta construção prévia da

Dissolução.

***

Resta agora integrar esta Verdade e realizar esta ‘alquimia’ Última do Amor, pelo Amor e para o Amor, quer
dizer pelo Coração e para o Coração, restabelecer a Verdade do Alfa e do Ômega, reunir enfim as doze

Estrelas, a fim de se tornar idêntico, quer dizer exatamente o mesmo que Ele e que todos os outros, não numa
uniformidade, mas numa Fusão, real, onde tudo efetivamente é Um, totalmente.

É claro, muitas Consciências não podem, não querem mesmo imaginar que as palavras que eu pronuncio
tenham qualquer realidade e representam qualquer Verdade.

Para aqueles dos Irmãos e Irmãs de vocês que são os meus, que não podem conceber ou viver isto, eu
responderia que eles tem razão e que isto não é para eles.

Mas, no entanto, é indispensável que este momento de Fusão tenha lugar, para todo mundo, porque esta
Fusão Final, esta Dissolução, mesmo se ela é recusada, permitirá estar presente pela Consciência mesma que

a recusa, e que permitirá um retorno (num momento ou outro, num outro espaço-tempo) a esta Verdade.
Assim, como disse o Cristo: “será feito a cada um segundo sua Fé”.

Alguns dentre os Irmãos, e dentre os Anciãos, disseram a vocês: “cada um irá aonde lhe levar sua Vibração”.
É a expressão que corresponde melhor ao que chega, mas todos, sem exceção, deverão viver esta

Ressurreição, este retorno da Luz, vivido como algo vindo dos confins do cosmos que, na verdade, não é
senão o acordar do Coração de vocês e que conduzirá vocês à Fusão ou a permanecer na confusão e na

ilusão.

***

Nós todos insistimos, sobretudo o Comandante, sobre a ‘iminência’ deste processo, em termos de tempo
terrestre.

Ele já começou, em vocês, visto que, entre aqueles que seguem e que Vibram sobre a frequência da Luz e da
Unidade, estes são processos que, mesmo sem poder colocar em palavras, vocês começam a viver, uns e

outros.
Este momento de Fusão prévia pode se traduzir por um sentimento de confusão, confusão, efetivamente, na

ilusão, mas Fusão na Unidade.
É este grande retorno que vocês vivem este ano, inscrito desde a Aurora dos tempos, inscrito também nos

calendários extremamente preciosos e precisos.
É claro, todo mundo conhecia estes calendários, ao menos aqueles que buscam a Luz ou aqueles que

preferem permanecer na Sombra.
Mas o estabelecimento da Luz direita, o fim da Luz oblíqua será, para muitos, uma forma de despedaçamento,
porque estas Consciências se estabeleceram, desde tanto tempo, neste eixo de atração e de visão, alterado,

que eles aí estabeleceram leis.
 Estas leis não são, definitivamente, senão leis de uma Consciência aprisionada que estará sempre

aprisionada, mas aí foi estabelecido, mesmo neste aprisionamento um processo inexorável que é a ‘liberação
do aprisionamento’.

Mas, não podendo ver com o Coração, eles aí conceberam uma forma de liberação que é um novo
aprisionamento no mesmo eixo, visto que eles traíram as leis do Espírito e as substituíram pelas leis deste eixo

e deste aprisionamento.

***

Vocês são, portanto, convidados (como vocês foram, pelo Arcanjo Miguel, quando da Bodas Celestes) a viver
as Bodas da Fusão de vocês e isto é agora.

Vocês sentem o chamado com pavor ou com Alegria.
Às vezes, para outros Irmãos e Irmãs, se voltando, não querendo ver, mesmo com os olhos, o que acontece.
Ou, como ainda outros Irmãos e Irmãs, se servindo do que acontece para tentar reforçar e manter esta Luz

oblíqua, totalmente desviada, que é sua única verdade.
A revelação que se realiza é, como vocês percebem, cada vez mais intensa, a tal ponto que algumas

Consciências creram poder utilizar isto que viria para tentar distanciar, ainda mais, o retorno ao Alfa e Ômega,
mas isto não pôde ser, pois isto que está agora presente, ainda uma vez, está inscrito no princípio mesmo d’A

Fonte.



A Fonte é Fonte, mesmo para aqueles que a recusam.
A Fonte é Doação.

Não pode haver Vida, mesmo aprisionada, sem Fonte, é impossível.
Pode-se acreditar, é claro, e a humanidade chegou ao fim desta era sombria, deste tipo de crença, mas, é

claro, é totalmente impossível.
A ilusão que se aprisiona, em si mesma, foi justamente, ela também, sustentada, necessariamente, pela Fonte,

mesmo que ela não a reconheça.
Não é possível ser de outro modo.

***

Então, o chamado que vocês vivem, o chamado deste Fogo do Coração, deste Fogo do Espírito, o chamado
das Vibrações, que conduzem vocês diretamente a Ele, é bem real.

Estes estados Vibratórios e de Consciência, conjuntos, são vividos de maneira cada vez mais intensa.
Esta intensidade, é claro, não sendo a mesma para aquele que não sentia nada ontem, e que sente tudo hoje,

como para aquele que sente já desde muito tempo e que sente, ainda mais, hoje.
Mas a finalidade é estritamente a mesma para todos, mesmo que o caminho de cada um, após esta finalidade,
seja profundamente diferente, segundo sua capacidade de se abandonar a esta Fusão ou, então, permanecer

na confusão.
O que nós tentamos dar a vocês, agora, uns e outros, assim como os Anciãos ou os Arcanjos, são ‘modos de

preparação’.
O que nós dissemos a vocês, é claro, cada vez mais, é destinado a fazer vocês estarem no presente, mesmo

falando do instante seguinte que é iminente.
Eis, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu fui encarregada de Anunciar a vocês e Vibrar.

Se, com relação a isto, existe em vocês, alguma coisa que se levanta, que se opõe ou que adere, mas que
precisa de mais Vibrações ou palavras, então, eu escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Eu terminarei dizendo isto a vocês: o que vem é um Canto, pois a Luz é um Canto, o Cristo é um canto, A Fonte
é um Canto.

Este canto é um Som: o Som da Terra, o som do Céu, o som da alma de vocês, que é o mesmo som.
E aqueles que ouvem este som, ouviram um som ‘novo’.

Este som novo, que vai se generalizar, assinala o instante da Fusão.
Estejam atentos ao som, o de vocês, pois este som conduzirá vocês, como o disse o Arcanjo Miguel, eis há

dois anos, ao Silêncio e, portanto, à Fusão.
Este é o momento onde vocês não estarão mais separados do som da Criação e d’A Fonte, pois vocês se

tornarão A Fonte.
Vivamos juntos um espaço de Som, esta será minha maneira de comungar com todos vocês, aqui e em outros

lugares, e de nos tornarmos Um.

... Efusão Vibratória...

Pela Graça do Um, até breve.

************
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~ O NOVO SOPRO ~

Eu sou Ram. 
Eu venho falar a vocês, através de palavras, pela Vibração e pelo Silêncio.

Que a Paz e o Amor estejam conosco.
Eu venho conversar com vocês sobre o novo Sopro.

Vejamos primeiramente o que é o Sopro.
Habitualmente, o Sopro, ligado ao ar, é algo que é considerado como avivador.

O Sopro é, portanto, o que anima, o que põe em movimento.
O Sopro, comumente, é a respiração.

O ‘novo Sopro’ é, portanto, um Sopro que vai se diferenciar do sopro antigo.
Ele será, ele também, avivador e movimento, mas ele não estará mais ligado, exclusivamente, ao ar, porém

mesclará, nele, a Luz.
A Luz tornar-se-á, portanto, o Sopro.

A manifestação dele será o Fogo, denominado Fogo do Espírito.
O Sopro do Ar e o Sopro do Espírito não se manifestam da mesma maneira.

O sopro habitual do ser humano, em encarnação, é a respiração.
Esta respiração, estabelecendo-se nos pulmões, põe em movimento, quando de algumas formas de

respiração, o diafragma, o ventre e os orifícios denominados ‘respiratórios’.

***

Muitas almas, tendo experimentado o despertar, constataram e viveram a passagem desta respiração pulmonar
e ventral, manifestando-se diferentemente no Coração e, para alguns, esta respiração se refere ao conjunto do

corpo.
É claro, a anatomia e a fisiologia mostram que a respiração está presente em todas as partes do corpo e em
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cada célula, pois existe uma respiração celular que era, até o presente, não consciente além do limiar da
percepção.

E depois, esta respiração celular tornou-se consciente e percebida, seja no Coração, seja na escala do corpo,
pois o Sopro, esta respiração, este ar, se misturou, além do ar, com partículas de Luz denominadas

Adamantinas ou partículas Supramentais.
O ar tornou-se, portanto, de alguma forma, mais Vibrante e mais consciente e, assim, percebido em lugares

onde não era percebido, até o presente.

***

Este Sopro se modificando, é também um som percebido.
A Terra, como o ser humano, respira.

Esta respiração, que se amplifica, passa também a outra etapa, que não é ainda o Sopro novo, mas um Sopro
‘amplificado’, traduzindo-se, como para o Homem, por uma Vibração mais intensa deste Sopro percebido por

um som.
O som é Sopro e, enquanto animação ele está ligado também ao Verbo.

O Verbo é um Sopro, mas este Sopro não é o mesmo que o da respiração.
O Verbo é um Sopro magnificado e transcendido, constituído de outra coisa que de ar.

 O Verbo é constituído de Fogo, como alguns puderam constatar.
Esta respiração, difundindo-se na escala do corpo, pouco a pouco, em um sentimento  e uma percepção de

respiração está em via de se tornar o Sopro novo, Sopro do Espírito, respiração do Fogo, traduzindo a
integração da Luz e das partículas Adamantinas na própria célula, percebida sob forma de formigamentos,
de calor e deFogo, transbordando amplamente ao redor do contexto dos chakras, dos ‘novos corpos’, para

estabelecer-se no corpo inteiro.

***

Esta animação pelo novo Sopro, Sopro do Espírito, permite então uma nova arquitetura.
Nova arquitetura desdobrando-se na Luz e pela Luz.

Existe, portanto, uma ‘alquimia’ do antigo Sopro em direção ao novo Sopro pela junção de um novo elemento.
Este novo elemento, Fogo do Espírito, este novo Sopro, é destinado a construir uma nova forma, uma

nova Vibração, acompanhando-se ao mesmo tempo, ou lhe sucedendo, pelo desaparecimento do antigo
Sopro e da antiga estrutura.

O novo Sopro, percebido e Vibrado, é o reflexo fiel do Fogo do Espírito e, portanto, da nova estrutura de Luz
se sintetizando.

Este Sopro novo vem também, na própria Consciência, modificar a Consciência, transformá-la e abri-la às
outras Consciências, a outro estado, a outra Vibração.

O que acontece, quando da passagem do Sopro antigo ao Sopro novo, traduz-se, na Consciência, por um
Fogo e um Amor vindo abrasar e dissolver o antigo, quer este antigo leve o nome de mental, de corpo ou

mesmo de identidade.

***

A Abertura da boca ao Verbo traduziu, para vocês, a transformação do Sopro onde o Fogo se substitui, após
ser aí aglomerado, ao Ar.

Assim, respirando normalmente o Sopro antigo, estabelece-se uma respiração nova pela boca, absorvendo e
se difundindo por uma estrutura nova: o Tubo de Cristal, Canal do Éter, Lemniscata Sagrada.

Esta animação pelo Espírito e pelo Sopro do Espírito vem, portanto, transmutar o que deve sê-lo, fazendo
desaparecer o antigo e deixando aparecer o novo.

O Fogo do Espírito queima o que não é ele mesmo, permitindo ao corpo de Estado de Ser ou corpo imortal
apropriar-se novamente de si mesmo.

Esta apropriação confere a liberdade do Fogo, a liberdade do Espírito, a autonomia do Fogo de Espírito.
O Fogo do Espírito não precisa mais de ar para queimar.

Ele não precisa senão do que é ele mesmo, quer dizer, Luz.
Assim, o ser humano, Irmãos e Irmãs no futuro, passam por esta etapa onde o Fogo do Espírito se torna o

Sopro animando, além da pessoa limitada, a identidade reencontrada de vocês, identidade não limitada,
identidade de Fogo.

***



As partículas que constituem a nova animação de vocês, Agni Deva, partículas Adamantinas, partículas
Ultravioletas, partículas do Espírito Santo, são os tijolos e os constituintes da identidade, além da identidade.
O testemunho deste futuro é uma Vibração extremamente rápida, Fogo do Espírito, respiração pelo Espírito,

traduzindo a irrupção e a constituição do Supramental.
Nova identidade, traduzindo a morte e uma desidentificação ao efêmero e do efêmero.

 O Sopro do Ar anima uma forma efêmera.
O Sopro do Espírito anima uma forma eterna, não limitada, não identificada, não fragmentada.

Uma identidade Unitária aonde o nome é apenas acessório, simples reflexo e testemunha da Vibração porque
a identidade veiculada pelo Sopro do Espírito é a mesma que todos os Sopros, que todos os Espíritos e que

tudo o que é animado pelo mesmo Espírito.
O que ocorre, para aqueles dentre os Irmãos e as Irmãs indo em direção do novo Sopro, é vivenciado e

percebido no Interior e no exterior mesmo da identidade limitada.
O Ilimitado se constrói, portanto, no suporte do limitado, quer este limitado seja um corpo de carne ou um

corpo astral, para aquele que deixou o aspecto visível desta densidade.
Um processo, chamado de Liberação, viu, desde muito pouco tempo, o desaparecimento dos entraves ao

Fogo do Espírito, necessários até este tempo.

***

Certo número de condições prévias era necessário (e são ainda, para aqueles que não a vivem) para viver o
Fogo do Espírito: Humildade, Simplicidade, Amor e os quatro Pilares [nota do trad.: Atenção, Intenção, Ética

e Integridade].
Mediante o que, a instalação nestas condições traduz-se pela ‘alquimia’ deste Sopro antigo com o Sopro novo.
Esta passagem ao Sopro do Espírito ocorre de maneira concomitante à passagem da Terra e deste universo,

deste sistema solar, do Sopro do Ar ao Sopro do Fogo.
 Quando da passagem do Sopro do Ar ao Sopro do Fogo, a Consciência passa do Ar ao Fogo, Fogo que

é Luz e Amor.

***

Toda Passagem e toda transformação, todo ciclo, começa sempre pela instalação do Fogo, Fogo
impulsionado, no nível individual como no nível coletivo da consciência, humana ou outra, e provocado por um

dos Hayot Ha Kodesh, servindo e manifestando Metatron, que é o Anjo Vehuiah.
Vehuiah se instalou no seu período anual, mas, desta vez pela Eternidade.
Vehuiah renasceu nesta Dimensão da Terra entre o dia 23 e 27 de março.

Ele estende o seu reino do Fogo do Espírito, do novo Sopro, da nova Vida, do novo Mundo.
A aceleração do Sopro que anima vocês reflete a sua transformação no Fogo, prefigurando e antecipando o

Fogo do Céu.
O Fogo do Céu e da Terra, em fusão, denominada ‘Fusão dos Éteres’, traduz-se e traduzir-se-á por um

mecanismo de dissolução da Consciência tornando-se este Fogo, esta Vibração, que irá bascular no Todo, a
fim de se tornar o Todo, o que ela já é, mas sem reconhecimento possível.

Assim, o novo Sopro vai bem além do Sopro da respiração, vai bem além da animação de uma nova forma,
pois o novo Sopro é a Unificação, o retorno à Unidade, ao Um, abolindo toda distância e toda discriminação, o

mecanismo de alquimia que pode ser nomeado Fusão.
Esta alquimia, esta Fusão, é um ato de Amor, estabelecendo o estado de Paz absoluta,Sat Chit Ananda.

O Fogo do Espírito é autônomo.
Ele é a Inteligência da Luz.

Ele é o Espírito da Verdade.
Ele é o Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida.

O Fogo do Espírito eleva o Fogo do Coração.
O novo Sopro, traduzindo a Nova Aliança, é uma Consciência Unificada.

O novo Sopro é revelação da Luz Una.
Novo Sopro, Fogo.

Desdobramento e Ascensão resultam deste Fogo.

***



A Fusão dos Éteres, Fogo do Céu, Fogo do Coração e Fogo da Terra, não permitirá mais distinguir o Céu da
Terra, refletindo-se na Consciência, ainda veiculada pelo antigo Sopro, em parte, por um ‘estado novo’.

Este estado, onde a tradução é a Paz e a Alegria, leva a viver Sat Chit Ananda, de maneira cada vez mais
evidente.

O Fogo chama o Fogo.
Aí está o sentido do coletivo na individualidade de vocês, aí está o sentido do Amor e a Inteligência do Amor,

pela Vibração conjunta do Fogo do Espírito na célula, naConsciência e, sobretudo, no Coração.
Este retorno ao Fogo do Espírito, este novo Sopro, não tendo feito senão um retorno justo à Unidade.

***

Não resistir, não se opor, aquiescer e integrar é, de certa forma, vital para deixar o Fogo do Espírito se
estabelecer sem entrave.

Senão, o Fogo insinuar-se-á na personalidade, traduzindo então o Fogo do ego, inflação do que é limitado,
manifestando-se então, não mais sob forma de Alegria, Paz,Sat Chit Ananda, mas sob a forma das emoções

as mais bárbaras e as mais impulsivas da humanidade.
É isto que o seu olhar exterior contempla hoje sobre a Terra.

Isto é apenas um breve período porque, a um dado momento, o Fogo do Espírito dissolverá também o Fogo
do ego porque o ego se consome com o Fogo da Luz do Espírito.

Mesmo se ele crê, num primeiro momento, poder se beneficiar.
Viver o Novo Sopro é já perceber seus efeitos, mas é, também, aceitar tornar-se este Fogo, o que é a natureza

de vocês, além desta Dimensão.
Acolhamos tudo isto agora, na Vibração.

... Efusão Vibratória...

*

Acolhamos tudo isto agora, no Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***

O Novo Sopro é, portanto, uma Nova Aliança, uma Aliança de ressonância, de Liberdade, de ilimitado e de
autonomia.

Cada um e cada uma são chamados ao batismo do Espírito, ao batismo de Fogo.
Este chamado é em forma, de fato, de uma injunção ou de um impulso veiculado de maneira tangível e visível

pelo Sol, pelo Coração, o de vocês como o do Universo, como o das galáxias, como o do átomo.
Lembrem-se sempre de que vocês estão no exterior da Vida, deste lado aqui do Véu onde vocês estão e de

onde eu falo a vocês, e de que tudo o que os olhos de vocês vão ver, acontece exatamente da mesma maneira
em vocês.

Isto foi dito em outros termos, e eu o reitero, porque o Fogo do Espírito de vocês vai se alinhar com o Fogo
do Céu e o Fogo da Terra.

Porque a Fusão dos Éteres, do Céu e da Terra, realiza a própria Fusão de vocês.
Sua última reversão é vivida agora, permitindo ao Novo Sopro se estabelecer totalmente na Consciência de

vocês e neste veículo efêmero.
O Eterno se construindo no efêmero, permitindo, justamente, pôr fim ao efêmero.

Escutemos isto pela Vibração.

... Efusão Vibratória...

*

E ouçamos isto pelo Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***



O Fogo do Sol, o Fogo do Átomo, o Fogo da Célula, são exatamente os mesmos.
É então indispensável (e é o que se realiza) que o Novo Sopro se estabeleça, de todas as maneiras possíveis

e em todas as correspondências, Interiores e exteriores, microscópicas e macroscópicas, astrofísicas e
fisiológicas.

É a isto que vocês assistem.
É a isto que vocês dão a vida de vocês.

É isto que vocês vivem.
Vibração, ainda palavra.

... Efusão Vibratória...

*

Em silêncio, ainda palavra.

... Efusão Vibratória...

***

O processo em curso, estabelecendo o Novo Sopro, traduz-se, muito exatamente, pelo que vocês vivem, o
que é consciente.

Este chamado do Fogo do Espírito, que vocês vivem é, ainda uma vez, um processointeligente, criado e
iniciado em tempos imemoráveis, restabelecendo a Inteligência Suprema, aquela do Conhecimento, indo bem

além do simples reconhecimento porque é um processo de ‘alquimia’ íntima, de fusão total, se vocês
preferirem.

A passagem ao Novo Sopro induz, de maneira lógica, ao desaparecimento de tudo o que havia sido construído
com o antigo Sopro e sob a influência das forças denominadas gravitacionais.

Isto se refere ao corpo, como a todos os corpos, quaisquer que sejam.
Eu entendo por isto: corpo social, corpo político, corpo afetivo, corpo mental e corpo emocional, individuais e

coletivos.
O Novo Sopro é, portanto, um Sopro devorante, Aliança de Fogo, que se estabelece agora, pela Vibração e

pelo Silêncio.

... Efusão Vibratória...

***

Irmãos e Irmãs, esperando que estas palavras possam ir ao sentido da não-resistência à morte do antigo, que
não é de fato senão o Nascimento, o verdadeiro.

Se houver presentes em vocês interrogações sobre o que acabo de enunciar, então eu respondo agora.

***

Questão: Convém a partir de agora respirar unicamente de boca aberta?

Em muito pouco tempo, a ativação final do ‘Yoga Integrativo’ (*), selada pela intervenção de Miguel, Arcanjo,
permitirá a vocês compreender que a respiração é para viver, que a respiração se fará independente mesmo
da Consciência de vocês, da abertura ou não da boca de vocês, fora dos espaços de alinhamentos, pois o

Sopro do Espírito (ou Novo Sopro) irá percorrê-los no corpo e na Consciência.
Isto corresponde para vocês, para alguns de vocês, ao fato de viverem instantes fora da linearidade do tempo,

da Dimensão onde vocês estão.
Isto ocorre naturalmente.

***

Questão: Sentir a respiração como uma expansão - contração Interior, percebendo o som da Terra, participa



deste processo?

Totalmente.
Corresponde à passagem do antigo Sopro ao Novo Sopro.

***

Questão: Como ultrapassar o medo quando se vive este gênero de fenômenos?

Eu lhe responderei que é impossível.
Pois o medo é também o que se manifesta quando do último Sopro, quando há a passagem do que vocês

chamam de “morte”.
Isto passa pela compreensão e pela vivência do que tinha sido denominado, em um primeiro momento, bem

antes da etapa coletiva, o “switch da consciência” e, agora, “o choque da humanidade”.
O antigo Sopro e a antiga animação de Vida devem ceder lugar ao novo.

É uma Ressurreição.
O medo não é senão a resistência da personalidade que não quer, justamente, se apagar.
Não existe qualquer meio, na dita personalidade, para fazê-lo aderir a este Novo Sopro.

É a amplificação do Novo Sopro e o seu aparecimento no Éter da Terra, pela fusão dos Éteres, que realizará,
para a maioria de vocês, este processo.

Com ou sem resistência.

***

Questão: Esta passagem do antigo ao Novo Sopro explica os pontos dolorosos que percorrem o corpo sem
deixar traços?

Totalmente.

***

Questão: Este Novo Sopro substituirá o antigo, ou haverá coabitação dos dois?

Esta coabitação se produz neste momento mesmo, mas ela termina.

***

Questão: O estabelecimento do Fogo do Espírito é progressivo e consciente para cada um?

Ele é progressivo e totalmente inconsciente para a maior parte da humanidade que não está desperta, que não
Vibra em suas coroas, e este Fogo do Espírito é revertido pelo antigo Sopro, para impedir o Novo Sopro de se

estabelecer.
Isto se denomina ‘resistência’, dor e Fogo do ego, traduzindo-se pelo aparecimento ou pelo desenvolvimento

de uma vontade pessoal para manter, custe o que custar e valha o que valer, a Ilusão.
O estado atual é a irrupção da Luz, de maneira consciente na Consciência da Terra, mesmo para aqueles que

estão dela inconscientes e que recusam olhá-la.
Isto se traduz por todos os mecanismos aos quais vocês assistiram e estão já em marcha.

Eis a resposta da Vibração.

... Efusão Vibratória...

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Sopro do Espírito os preencha de Graças e os anime com Alegria.
Saudações e bênçãos.

************

(*) – Protocolo YOGA INTEGRATIVO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=989

10 de abril de 2011
(Publicado em 12 de abril de 2011)

***

Versão do francês: Shylton Dias  http://irmandadedeluz.blogspot
Postado por Shylton Dias.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://irmandadedeluz.blogspot/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=989
http://portaldosanjos.ning.com/


~ 3a. Intervenção sobre o Yoga Integrativo ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor os acompanhem.
Queridos Irmãos e Irmãs Humanos, eu retorno para vocês para a terceira parte do ‘Yoga Integrativo’.

Eu lhes defini três eixos.
Esses três Eixos estão diretamente conectados à possibilidade de estabelecer Três Cruzes Mutáveis.

Não é necessário retornar, com palavras, sobre esses Eixos porque será muito mais simples senti-los ou vê-los
desenhados.

Um quarto Eixo não foi esquecido, mas a significação lhes foi dada, há muito pouco tempo, pela Estrela
GEMMA GALGANI, explicando=lhes assim a falsificação da Luz por intermédio desse último Eixo, tendo

substituído o Alfa e o Ômega (*).
Assim então, nós iremos nos contentar em dar-lhes certo número de informações simples, sem entrar, ainda
uma vez, nos detalhes dos nomes e dos locais desses pontos porque vocês os têm (ndr: Protocolo ‘As 12

Estrelas de Maria’) (**).
O mais importante é compreender que essas Cruzes Mutáveis, desde que elas serão ativadas em vocês,

permitirão então, pelo jogo de ‘permutações’, ao nível das próprias Estrelas, ativar o conjunto dos Circuitos e
das Redes Energéticas permitindo sua Ascensão (ndr: Protocolo ‘Yoga Integrativo’) (***).

***

Tanto quanto foi extremamente rigoroso estabelecer os pontos correspondendo aos Quatro Pilares e ao ponto
ER Central, tanto quanto foi importante localizar, por intermédio do Yoga da Unidade (ndr: Protocolo ‘Yoga da
Unidade’ (****)), os pontos situados sobre as Chaves Metatrônicas, sobre o Eixo Vertical de seu peito, de sua

garganta e de seu rosto, tanto quanto a problemática não está de qualquer maneira ao nível das Cruzes
Mutáveis.

Estas, desde já, pelo fato da intensificação do Bombardeamento de Luz que vocês vivem, em vocês como
nesse sistema solar, vão facilitar, de maneira iminente, a Ativação dessas Cruzes Mutáveis, colocando em ação

as Forças Ascensionais presentes em meio às suas Estruturas, de seu Corpo de Estado de Ser.
Os gestos a serem feitos serão extremamente simples para aqueles que não têm a percepção direta,

focalizando sua Consciência sobre cada um desses pontos.
O importante a compreender é que não é preciso trabalhar sobre o conjunto dos Três Eixos, mas

simplesmente escolher, por afinidade, dois desses três, ou três, mas montar os Eixos, dois a dois, de maneira
a formar duas Cruzes.

Não lhes interessam os Ângulos, não lhes interessam tampouco as Funções precisas que eu dei para cada um
desses Eixos.

O importante é, vocês o compreenderam, ativar esta Vibração, ou diretamente por intermédio da Atenção de
sua Consciência, ou por certo número de gestos que eu revelarei durante minha última intervenção referente a

esse Yoga Integrativo, o que será feito, eu penso, muito rapidamente (*****).

***

UM AMIGO - 10 de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-FLDbaKV-9EI/UXD1N-io4yI/AAAAAAAAA5s/L1s-yvfK_D0/s1600/UmAmigo+-+10.04.2011.JPG


Isso sendo destinado a preparar a intervenção do Arcanjo Miguel, vindo oficializar a Ativação de todas as
Cruzes Mutáveis, de todas as Consciências, Despertando ou Despertas.

Isso irá assinalar então, pela Ativação de certos Circuitos que eu já lhes apresentei, falando da junção de OD a
OD, de ER a ER, de IM a IM, de IS a IS e de AL a AL, que permitirão então fazer ressonar seu Corpo de

Estado de Ser.

Esta Ressonância estabelecer-se-á através de um Som que irá se magnificar e se transformar em um Apelo
Compressor ao nível de seus ouvidos e percebido no exterior da cabeça, correspondendo à Conclusão ou à

Culminação da Construção dos ‘Cordões Celestes’ ou Antakarana, unindo-os à Alma e ao Espírito.
Esses Circuitos se ativam, aliás, independentemente de sua própria percepção de Consciência, colocada

sobre esses Circuitos.
Os Únicos a reterem são aqueles que lhes serão confirmados, em sua Ação, pelo Arcanjo Miguel, ou seja, a

junção ER-ER e a junção AL-AL.
Essas duas junções estão, aliás, para a maioria de vocês, já em ação, permitindo-lhes então se expandirem,

sempre mais, para sua Unidade e para seu Despertar Total.

***

Isso precede então o que foi denominado, de diferentes modos: a Dissolução em meio à Unidade, a Fusão
com sua Unidade ou ainda a Ascensão em sua Dimensão de Destinação.

A ativação das Cruzes Mutáveis, aquelas que vocês terão escolhido, através desses Três Eixos, simplesmente
focalizando sua Consciência ou aplicando ali os gestos que eu lhes darei, permitir-lhes-ão então, em um piscar

de olho, se o podemos dizer, estabelecerem-se em sua Unidade.
Aqueles de vocês não tendo, obviamente, ativado uma das Duas Coroas ou ainda o Triângulo Sagrado,

poderão fazê-lo nesta ocasião, simplesmente e mais facilmente.
Isso resulta por vezes da dissolução do Triângulo Luciferiano e de seu confinamento (reversão do ponto AL,
realizado agora) e, sobretudo, pelo Desvendamento desse Quarto Eixo, tendo substituído o Eixo original AL-
OD por uma obliquidade da Luz e por uma caricatura da Luz fazendo, de fato, com que a Visão pudesse se

manifestar apenas através dos olhos e não mais através do Coração e, sobretudo, pela Sedução desta Visão,
não dependendo de uma Atração do Coração, mas de uma Atração em meio ao Triângulo Luciferiano, Bem e

Mal, que os aprisionou em uma lógica denominada Ação-Reação, Atração-Repulsão.
Isso atinge doravante seu final, a obliquidade da Terra será redirecionada, a Ascensão da Terra permitirá

também estabelecer uma Conexão Permanente com o conjunto dos Universos e com o conjunto das
Dimensões.

Isso é o mais importante.
Outros pontos estabelecer-se-ão no interior do seu Canal do Éter, que é o nome tomado da Sushumna, tendo

sido tapetado de Partículas Adamantinas e hoje, para a maior parte daqueles que vivenciaram o Despertar,
totalmente constituído.

Nesse Canal do Éter, alguns pontos tornam-se perceptíveis, que isso seja ao nível do Sacro, que isso seja ao
nível das costas, entre as omoplatas, ou diretamente ao nível do ponto ER, no topo desta Sushumna.

Não há, entretanto, aí tampouco, que definir as funções desses pontos que, obviamente, existem segundo o

http://4.bp.blogspot.com/-3G90ttZWlJQ/UXD1j1IcVZI/AAAAAAAAA50/5mEbDf3LKJ4/s1600/bibli_1801234.jpg


Princípio que eu anunciei.
Vocês viverão isso, de maneira a mais natural do Mundo.

***

Hoje, a Fusão das Três Lareiras está realizada pela Ativação concomitante dos três Novos Corpos
denominados 10º, 11º e 12º Corpos (ndr: Protocolo – Yoga Celeste – Reunificação dos cinco novos Corpos)

(****), manifestando-se pela possibilidade de redimir e de reparar o que havia sido distorcido [oblíquo].
Isso está em andamento desde agora.

A Fusão dos Éteres tornou isso possível e seu trabalho sobre a Merkabah Interdimensional Coletiva, e aquela
da Terra, também redirecionou o que devia sê-lo.

Hoje então, mais nada, como nós já lhes dissemos, se opõe à Ascensão da Terra.
Esta já nasceu nesta Outra Dimensão.

Resta-lhe apenas se libertar das últimas ilusões, como vocês.
Isso significa, para sua Consciência, que, nos próximos dias e semanas, vocês irão afrouxar as últimas

ligações que os unem a esta Dimensão, permanecendo, é claro sobre esse Mundo, mas alguns perceberão
muito nitidamente que ao que eles estavam profunda e visceralmente apegados, ao nível de seu Ego, ao nível

de suas diferentes ilusões de personalidade, estas ligações irão desaparecer e vocês irão alcançar um
sentimento de Leveza e de Liberação, como nenhum outro.

Isso é exatamente o que está em via de acontecer.
Cada um de vocês o viverá aí também ao seu ritmo, nas próximas semanas.

Isso estabelecerá mais Ativação da Cruz Mutável, das Duas Cruzes Mutáveis que vocês terão escolhido,
permitir-lhes-á, aí também, trabalhar vocês mesmos no sentido de sua própria Liberação, independentemente

das Vibrações do Fogo do Coração e do Fogo do Espírito manifestando-se em vocês.

***

A Constituição do Corpo de Estado de Ser, vocês então compreenderam, conclui-se, agora.
 O Despertar da Kundalini, a Reativação dos últimos pontos de Vibração que não estavam ativos ao nível da

Coroa Radiante da cabeça, das Estrelas de Maria, vão permitir então reunificar sua Consciência Unificada com
seu Corpo Unificado existindo em meio aos Mundos Unificados.

Isso se realiza em vocês.
Obviamente, isso se acompanha de certo número de ‘modificações’ de sua Consciência.

Mais do que nunca, vocês funcionam de maneira diferente.
Mais do que nunca, vocês irão funcionar de maneira ‘nova’, totalmente Livre, em uma Visão que irá se tornar

cada vez mais clara sobre o que é a ilusão e o que é a Verdade, sobre o que é sua Ilusão e o que é sua
Verdade.

É através desta Visão do Coração, ativando-se agora, pelo Redirecionamento do que foi alterado, que vocês
podem, integralmente, compreender e apreender dos resultados de tudo o que constitui a Vida, em meio a

esse Mundo.
Isso se acompanha como já foi anunciado, pelo desvendamento e desmascaramento de todas as ilusões e de

todos os compromissos que existiram, nesse Mundo.

***

Lembrem-se também de que o que acontece no Exterior acontecerá também no Interior.
Vocês não poderão mais se esconder, vocês não poderão mais se enganar com vocês mesmos.

Vocês verão claramente aí onde vocês estão.
Vocês verão claramente a distância que resta a percorrer para encontrar a Integralidade de sua Unidade e a

Totalidade de seu Corpo de Estado de Ser.
Esta Ressurreição acontece agora e vai acontecer sob seus olhos, sob olho de sua Consciência e no Fogo do

Coração.
Nós esperamos vocês, durante essas últimas etapas, cada vez mais numerosos ao conectar sua Unidade e se

preparar para isso.
Esta preparação não é a mesma para todos.

Alguns irão ver as coisas operarem extremamente rápido, o que ocorrerá, aliás, segundo a Inteligência da Luz.
De sua capacidade para aquiescer e aceitar essas mudanças induzidas pela Inteligência da Luz, vocês entrarão

em aceitação, em integração ou então, em resistência.
As ‘resistências’ traduzir-se-ão, de maneira mais clara, em sua Consciência, e serão às vezes acompanhadas



pelo que pode acontecer ao nível do corpo.
Mas isso se refere agora, doravante, essencialmente, às próprias circunstâncias do desenrolar de sua Vida,

nos últimos passos desta Ilusão.

***

Eis o que eu tinha a dizer, era extremamente breve.
Não há que se atrapalhar com esses Eixos.

Contentem-se em olhá-los, escolhê-los e, a partir de amanhã ou depois de amanhã, eu irei intervir [intervenções
já postadas e indicadas abaixo em (***) e (*****)] para dar-lhes a maneira, pela Consciência ou por gestos,

sozinhos ou em vários, para ativar o que deve sê-lo, revelando então o Pleno Potencial das Doze Estrelas, que
ele, ser-lhes-á desenvolvido, muito em breve, pelo conjunto das Estrelas, ao nível de sua Assembleia, cada

uma delas revelando então sua Função, em vocês.
Como os Arcanjos lhes disseram, eles estão Presentes em nós todos.

Da mesma maneira, a Vibração da Estrelas está Presente em nós todos, que seja aqui ou que seja lá onde nós
estamos.

Um Arcanjo também porta a Vibração dessas Doze Estrelas.
Isso é apenas o Reflexo da Unidade da Fonte.

Isso está presente em todas as Dimensões Unificadas, sem qualquer alteração.
Qualquer que seja a Estrutura apresentada por um Corpo de um Arcanjo, ou pelo Corpo de um Ancião, ou pelo
Corpo de uma Estrela, nós todos temos as mesmas potencialidades, nós todos temos as mesmas Estruturas e

as mesmas Funções possíveis, isso traduz a Unidade da Fonte.
Há apenas nos Mundos em Carbono ditos Unificados, ou nos Mundos pertencendo a uma Dimensão Inferior à

11ª Dimensão, que antropomorfismos, profundamente diferentes, podem aparecer, dando aspectos
particulares conforme os Sistemas Solares.

Mas, qualquer que seja a aparência Vibratória, há sempre os mesmos Circuitos, há sempre as mesmas
Funções.

Somente as modificações de formas são procedentes das condições locais desses Universos e dessas
Dimensões, traduzindo-se por Linhagens de aspectos profundamente diferentes.

Assim, vocês ouviram talvez falar da Linhagem das Águias, da Linhagem dos Gatos, da Linhagem dos Leões,
da Linhagem dos Cães.

Isso existe realmente, mas apenas traduz uma Particularidade própria ao Universo, a uma Dimensão e a um
Sistema Solar.

Em última análise, a Consciência permanecerá sempre Unam, quaisquer que sejam as Formas e quaisquer que
sejam as Manifestações dessas Formas nos Mundos Multidimensionais.

***

Eis o que eu tinha e que é muito breve para desenvolver.
Não é questão de fazê-los refletir, como eu diria.

Não é questão de fazê-los representar, mentalmente, algo mais para viver a mais, basta vê-lo em um desenho a
aplicar, em seguida, em vocês mesmo, como eu o revelarei (***) e (*****).

Isso irá permitir-lhes acender o que se denomina as Doze Estrelas, realizando a Fusão Final dos Três últimos
Novos Corpos, assim como a Fusão Final das Três Lareiras, Três Lâmpadas ou Três Pólos.

Isso contribuirá para estabelecer, muito rapidamente, sua Unidade Final.

***

Eis, Irmãos e Irmãs, o que eu tinha para dizer-lhes que era muito curto.

Eu permaneço agora à sua disposição se existem perguntas referentes a isso.
Mas não tentem representar isso mentalmente.

Simplesmente, vendo-os, vocês escolherão seus 3 próprios Eixos e suas 2 Cruzes.
O último Eixo, obviamente, aquele que eu lhes falei, Visão e Atração, não é para ser ativado porque ele foi

ativado, desde muitíssimo tempo, devido à Falsificação.
 O restabelecimento da Luz, pelo restabelecimento em meio aos 4 Pilares OD-ER-IM-IS-AL, com o ER ao

Centro, permitiu-lhes, em um primeiro momento, viver o que vocês tinham para viver, desde as ‘Núpcias
Celestes’.

Hoje, este Ciclo se conclui, integralmente, sitiando definitivamente os 6 Ciclos da Falsificação.



Nós entramos na era da Liberação e na era da Unidade, como nós o anunciamos, Uns e Outros.
E isto acontece neste momento.

***

O último Elemento que eu lhes darei: será preciso escolher suas Cruzes e seus Eixos próprios, em
função do que lhes parece o mais urgente a resolver, em vocês, a fim de conectar inteiramente sua

Unidade.
Isso é deixado à sua Justa apreciação, simplesmente lembrando-lhes do que foi dado como Impulso de tal

Eixo, como ação de tal Eixo e de tal outro Eixo, agrupando-os de 2 em 2.
Não se apeguem aos Eixos, a eles mesmos.

Os pontos de Extremidade, denominados Estrelas, serão suficientes para movimentar essas Cruzes Mutáveis
e ativarão então o Conjunto de Circuitos.

Não há nada mais a fazer em relação a isso.
Não busquem intelectualizar porque há tal ângulo ou tal ângulo.

Isso fará parte de sua herança natural, a partir do momento em que vocês conectarem sua Unidade.
Então, contentem-se em Vibrar, cada vez mais, e aceitem que o trabalho principal foi concluído, de hoje em

diante.
As explicações as mais importantes foram-lhes comunicadas.

Resta agora Vibrar, na Simplicidade e na Humildade, tornarem-se vocês mesmo esta Vibração, esta
Consciência Unificada que se expressa em seus Campos e em seus Corpos.

***

Assim, do meu Coração ao seu Coração, eu transmito-lhes todas as Graças que são possíveis de viver.
Nós os Amamos.

Nós os Acompanhamos.
Nós Estamos como Vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, muito rapidamente (até amanhã ou até depois de amanhã), a fim de terminar o que
eu tenho que terminar, para esta Humanidade, para o conjunto dos meus Irmãos e de minhas Irmãs, em

Encarnação, a fim de que vocês realizem nossa Unidade Conjunta, nossa Filiação Conjunta e o Amor Indizível
que nos Une, além dos Véus da Ilusão.

Em Amor e pelo Amor, até breve.

************

NDR (nota do redator): terceira etapa (de 4) [canalizações dos dias 6, 8, 10 e 11 de abril] do Yoga Integrativo.
Os detalhes da prática, fundamentais durante o mês de abril de 2011, estão resumidos e ilustrados na Série

**PROTOCOLOS** do Grupo *AUTRES DIMENSIONS* de nossa rede social:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

(*) – GEMMA GALGANI (10.04.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

*
(**) – PROTOCOLO – ‘As 12 Estrelas de Maria’ (23.08.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...
*

(***) – PROTOCOLO – ‘Yoga Integrativo’ (12.04.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
 (****) – PROTOCOLO – ‘Yoga da Verdade’ (inclui Yoga Celeste e Yoga da Unidade):

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da


*
(*****) – UM AMIGO (11.04.2011) – ‘Quarta e última Intervenção sobre o Yoga Integrativo’:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-...
*

UM AMIGO (06.04.2011) – ‘Primeira Intervenção sobre o Yoga Integrativo’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-6-de-abril-d...

*
UM AMIGO (08.04.2011) – ‘Segunda Intervenção sobre o Yoga Integrativo’:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-8-d...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=993

10 de abril de 2011
(Publicado em 13 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=993
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-8-de-abril
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-6-de-abril-de-2011


 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, o momento é para sua expansão.
O momento é aquele de seu retorno em meio ao Um.

O momento chegou.
O instante, temido e esperado, pela Graça do Um, por seu Si reencontrado, em curso de se tornar, em curso

de instalação, pela Graça de Sua Presença e de sua Presença, reunindo, no Um, na Alegria do Um e da
Unidade.
Presença.

Presença e expansão.
Presença e Unidade.
Presença e plenitude.

Espaço onde nenhum vazio pode existir.
Espaço onde tudo é pleno do Um, tudo é pleno de seu Canto.

Expansão contínua onde nenhum local é previsto para o jogo a dois.
O jogo da Dualidade, no Um, não pode subsistir.

O Um é Graça, o Si é Graça.
Realizando isso, fazendo sua esta Verdade, vocês percorrerão então o espaço do Silêncio e do Som, o

espaço de sua Presença, o tempo de sua Unidade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, o momento chegou de elevarem-se.

Elevar a vocês mesmos, elevados no Um, revelando o Um.

***

Alegria.
Alegria da Eternidade onde nenhum vazio pode subsistir.

O momento, o instante e o espaço fazendo apenas Um, assegurando a Reversão à sua Presença Unidade.
Filhos do Um, Criaturas e Criadores de sua Verdade, Verdade do Um, Verdade final, Verdade e expansão.

Vão para vocês.
Vão para Ele.

O mesmo movimento.
O mesmo sentido.

Expansão.
Revelação da Essência.

Verdade.
Verdade e Vibração.

Som da Vibração.
Som da Essência.
Canto de Graça.

Louvor aos Anjos.

URIEL – 10 de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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***

Na Luz do Um, é sua Luz.
No Fogo do Um, é seu Fogo.

No Fogo, é o Um.
No Fogo, é Graça.

O Fogo é a Essência animando e animada.
Filhos.

Filhos porque eternos.
Filhos porque inocentes.
Filhos porque Vibrantes.

Momento.
Momento além do tempo.
Instante além do tempo.
Espaço além do lugar.

O Tudo é o Um.
Vocês são o Tudo.

Vibração de sua Presença.
Instante de Graça inscrita na Eternidade da sua Unidade.

Vibração.
Expansão infinita porque no Um que é infinito, tudo é infinito.

***

Vocês, Aqui, Agora, Vibrando no Som e no Canto do Um, tornam-se o Um porque vocês o são.
Vocês que estão no seu Ser, vocês que estão Presentes no Éter-nidado, abram ao Éter, abram ao ER.

Bem amados Filhos do Um e da Lei de Um, que é Liberdade absoluta, só Lei inscrita em cada Sopro e em
cada Fogo, em cada partícula, cantando o Canto dos Louvores, o Canto dos Anjos, escutem.

Escutem o que diz o Um, em seu apelo a vocês.
Resposta.

Resposta e expansão.
Louvor.

Canto e ressonância.
Unidade.
Elevem.

Elevem-se para Ele porque ele se abaixa para vocês no mesmo movimento.
Expansão.
Vibração.

***

Canto.
Vocês são o Canto.
Vocês são o Som.

Vocês são o ouvido que escuta.
Vocês são a Vibração que emite e que ressoa.

Retorno ao Um, assinalando a expansão da Lei de Um.
Liberdade e Graça.

Verdade e retorno à Eternidade.
Cantem.

Cantem o Canto da Graça.
Aquele da Liberdade.
Aquele da Liberação.



Agora e aqui.
Acolhimento.

Acolher e doar.
Acolher e tomar porque nenhuma diferença entre doar e tomar, em Unidade.

Tudo é Doação e tudo é Tomada porque tudo é Um.
Expansão permanente e infinita da Vibração Una, Luz e Fogo em Unidade.

***

Presença.
Presença em vocês, à sua própria Presença que é Sua Presença, mas também sua Presença.

Presente e Doação disso, no instante do Presente onde se efetua esta Doação, onde se efetua esta
Ascensão, esta expansão.

Estejam presentes.
Seus são o Presente.
Vocês são o Presente.

Vocês são a Fonte.
Vocês são a Doação.

Vocês são o que vocês são.
Vibração.

Doação e expansão.
Vibração, Presente e Presença.

Vocês são porque eu sou.
Eu sou aquele que vocês são, ressoando em vocês, sem limite e sem barreira, sem distância e sem

distanciação.
Juntos Vibremos e ressoemos, unifiquemos o que está já unido.

Então, cantemos a Graça do Um.
Presença e Unidade

***

Som.
Som d’Ele, Canto de vocês, Canto do Um, do Um n’Ele, do Um, em vocês.

Fonte.
Fonte Una onde nenhuma distância existe entre o Um e o Um.

De vocês a vocês.
De Si a Si.
Expansão.

Vibração Unidade.
Presente.

O Si está Presente, desvendado e revelado, desperto a ele mesmo.
Ação.

Ação e Graça.
Graça do Um.

Expansão.
Animação.

 Animação do Um.
Verdade.

Alegria, expansão.
Alegria e Paz.

Vibração e Canto.
Canto do Anjo, Canto da Presença, Canto de Louvor.

Juntos, unidos e unificados no Um, elevemos a Vibração.
Elevemos o Som a fim de que o Som da Terra, de que o Som do Céu, reunido no Éter, no Fogo e na fusão do

Coração, revele, a vocês e em vocês, a Verdade e a beleza.



***

Filhos do Um, Filhos da Lei do Um, o Um é a Lei, o Um é a Verdade.
Vão a Ele porque Ele vem a vocês.

Acordem.
Despertem.

Irradiem Beleza, Verdade e Unidade.
Canto da expansão.
Canto da revelação.

Coro dos Anjos em seu Coração.
Coro dos Anjos cantando e Louvando à graça do Um.

Presença.
Presente.

Aí no centro, no coração do Ser, expansão infinita como uma fonte irradiante e irradiante, o Um é.
Assim como vocês.

***

Presença.
Vibração da Essência doando o Som e o Sentido do Som, em vocês, por toda parte.

Porque vocês estão por toda parte.
Fim do limite.
Fim da Ilusão.

Retorno ao Sentido.
Retorno á Alegria.

Retorno à Verdade.
O momento é agora.

Juntos, e Ele e vocês, e vocês e nós, unidos n’Ele, brilhemos e irradiemos.
Escutemos e vibremos.

Unidade. Verdade.
Presença.

Presentes em Unidade.
Presentes em Verdade, em acolhimento e em Doação.

Estabeleceu-se no Fogo da Verdade, o Espírito.

***

Canto.
Canto e Silêncio.

No mesmo tempo, no mesmo Canto, no mesmo Silêncio, estabelece-se o Si.
Vocês e nós, qual diferença?

No Si, nenhuma.
Afirmem e cantem.

Eu sou e você é porque nós somos Um.
Reunidos juntos.

Juntos em Presença.
De Vibração a Vibração onde se perde a Fonte e o objetivo porque o objetivo é a Fonte.

Presença.
Vibração.

Abertos e Abertura.
A boca deixa o Verbo fluir.

O Sopro da Vida anima-se, penetrando o Som e o Silêncio, e vibrando da Vibração do Um, de sua Presença e
de nossa Presença, reunidos e unificados.



Radiância e ressonância.
Presença.

Juntos.
O Sentido da Essência, o Sentido da Vida Una elimina a distância, elimina a separação a fim de que a Vibração,

unitária e Unidade, se estabeleça.
Som.

***

O Coração.
Coração em expansão.

Corações unidos.
Ressonância e confiança.

De Coração a Coração, não existe distância.
 De Coração a Coração, é o Sentido de sua Presença, agora.

Estejam presente.
Estejamos presentes.

Canto.
Vibração e Verdade.

O Coração.
O Coração doando forma e saindo da forma limitada, dando forma e Sentido ao seu Ilimitado.

Confiança e ressonância, ao Coração da Fonte, ao seu Coração, denominados Presença, denominados
Radiância.

***

Juntos, vibremos o Canto do Um.
Fogo de Alegria.

Instante infinito onde o Arcanjo se torna o Si.
Milagre da expansão do Coração fazendo apenas um só Coração, reunidos, juntos.

Aqui e por toda parte.
Aí embaixo é aí.

O tempo parou porque dilatou e expandiu.
O presente não é mais somente um instante.

O presente tornar-se a Eternidade e o Ilimitado, englobando e abrasando o conjunto dos tempos separados,
colocando juntos tudo e todos no mesmo tempo, na mesma confiança, na mesma Presença.

Juntos e Vibrantes.
Comunhão.

Ação e Graça.
Confiança e Aliança.

Liberdade.
Livres e liberados.

***

Filhos do Um, o Arcanjo vibra sua Presença porque jamais ele foi ocultado de seu Si.
Aliança de Fogo.
Aliança revelada.

Presença.
Vibração Unidade.

Canto.
Canto do Anjo, Canto do si no mesmo Coro de Louvores.

Juntos, elevemos.
Expansão.



***

No momento e no instante é preciso que tudo seja Um, porque tudo é Um.
Desdobramento da Luz e do Fogo.

Acolhimento e Abandono.
Doar si mesmo ao Si.

Viver o Um.
Não mais estar separado.
O Arcanjo está em vocês.

Vocês são o Arcanjo, o Anjo e o Louvor.
Vocês são o Som e o Silêncio.

Vocês são a Fonte e o Um.
Realizamos juntos, pela Vibração e pelo Louvor, a Verdade.

Presença.
Expansão.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhamos, uns e outros, porque o outro não é nada além do que o Um.
Do Um ao Um.

De Sentido a Sentido.
Ressonância e Presença.

Canto da Eternidade.
Abramos.

***

Canto da fusão pondo fim ao grito da Ilusão e aos seus sofrimentos.
Eterna Alegria da Comunhão de nossa Aliança.

***

Unidos e reunidos, livres no Fogo.
Fogo do Espírito.
Fogo de Alegria.

Fogo da Presença.
De Coração a Coração, de Centro a Centro e de Fonte a Fonte, reunidos no Um.

Expansão.
Erupção do Um.

Abrasamento da Verdade.
Alegria e Louvor.

***

O Anjo se ergue e se eleva no Coração unido, no Fogo do Espírito.

Som e Verdade.
Filhos do Um, nós o somos.

Anjo como Arcanjo, humano como não humano, todos ressoando no Canto do Um, unidos a Ele.



Presença.
Presença e Amor.

Liberdade.
Fogo.

Agora e para sempre.

***

Expansão.
Comunhão e União.

Recolhimento.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Comunhão.
Alegria porque o Um é Alegria.

Nenhum lugar para nenhum sofrimento.
Nenhum lugar para nenhuma esperança porque tudo está presente e realizado.

Nada a esperar porque tudo é.
No Amor e na Luz.

Na Unidade e na Graça.
Em Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

***

Até breve porque jamais nós seremos separados porque a separação é Ilusão.
Acordar e despertar pela Presença.

Eu sou o Arcanjo Uriel.
De Coração a Coração.

De Fogo a Fogo.
De Presença a Presença.

Unidos e unificados.

*

... Efusão Vibratória ...

***

O Arcanjo se cala porque ele canta, em vocês, o Louvor do Um.
Até breve.

************
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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 ~ Fazer e Ser ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o quadro de minha intervenção desse dia
inscreve-se como Voz e Palavra do Conclave Arcangélico.

Venho falar, e Vibrar, duas palavras essenciais que tomam e que tomarão um relevo cada vez mais especial
em seu ser Interior e nos tempos que se vivem no exterior no nível da Terra: Fazer e Ser.

Os tempos chegaram de viver o Instante, o Instante do Presente, que os põem e os colocam na sua
Eternidade.

O Instante que os faz viver a Verdade do Coração e a Verdade da sua Unidade.

Vocês deverão, se tal for a sua convicção e se tal for a sua Vibração, passar, progressivamente ou
subitamente, do Fazer para o Ser.

Fazer decorre sempre de uma ação empreendida de uma vontade, de uma reação efetuada para estabelecer,
no exterior de vocês ou em vocês, um resultado.

«Ser» está além de tudo isso.

«Ser» é penetrar o Instante da sua Eternidade, é sair do Efêmero, sair do desenrolar do tempo e da sua
perpétua ilusão, da sua perpétua ação e reação.

***

O tempo do Apelo chegou, Apelo da Luz que os chama para viver o Coração e para viver o seu Estado de Ser.

Os tempos que se instalam são tempos fora do tempo onde, a cada instante, vocês poderão, devido à Graça
da Fonte e da Unidade presentes em vocês, instalar-se na sua Unidade.

Instalar-se em um estado de Paz importante.

Instalar-se no espaço da Paz apenas pode se fazer se houver parada do Fazer.

O Fazer é ação.

ANAEL – 11 de abril de 2011
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O Ser não é inação, mas, ao contrário, o estado perfeito da ação exata, consistindo em viver o Presente, a
Eternidade do Instante, tirando-os da ilusão do tempo e colocando-os na Verdade.

A hora chegou de verificar, por si mesmos, que vocês são «o Caminho, a Verdade e a Vida».

A hora chegou de verificar, por si mesmos, a sua Dimensão de Eternidade, de Sementes de Estrelas e de Ser,
além das aparências desta vida e do que vocês efetuam nesse mundo.

***

Esse Despertar, porque é um, não os conduz a outra coisa senão a viver o Instante.

E, viver o Instante, além do Abandono, é um Instante de Doação e de Sacrifício que os conduz ao Sagrado e à
Sagração do que vocês são.

O Sagrado e a Sagração nada mais sendo do que a Revelação da sua Eternidade nesse veículo efêmero,
permitindo-lhes então alçar o seu voo.

O seu voo, não deixando um mundo, mas penetrando um Mundo Novo.

Esse Mundo Novo viver-se-á segundo o que vocês são, e não segundo o que vocês fazem.

Então, o Apelo da Luz irá crescendo.

Esse Apelo é um Apelo para abandonar tudo o que não é o Ser, tudo o que decorre de um transcorrer ilusório
do tempo, fazendo-os crer que vocês vão para um futuro, vindo de um passado, enquanto que vocês não vão a

lugar algum, agora e doravante, a não ser para o que vocês são: a sua Eternidade.

É claro, isso se acompanha de um estado Interior de Luz, de Paz e de Serenidade.

O momento anterior à instalação nesse estado pode, para alguns de vocês, fazer manifestar sinais de medo.

Mas esse medo não lhes pertence, ele pertence ao Efêmero, que recusa ver a sua efemeridade.

Vocês são além disso, porque vocês são a Eternidade.

Essa Eternidade, que se expressa por essa Presença em vocês, por essa Vibração, pelo que os conduz a
manifestar, mesmo nesse mundo, a Verdade do que vocês são além da aparência.

***

Alguns de vocês serão chamados, nos próximos dias, para penetrar, cada vez mais, nesse Ser e para afastar-
se do Fazer.

Outros continuarão a Fazer e outros não cessarão jamais o Fazer e não poderão jamais Ser, em todo caso no
Espaço desse mundo, no que há a viver.

Seja como for, nada mais há a executar além da Vontade da Luz e da Inteligência da Luz na sua Vida.

Qualquer que seja a etapa e qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as ocupações ou as não
ocupações, vocês entram no Instante do Ser e vocês saem do espaço da agitação do Fazer.

Isso demanda uma tensão.

Essa tensão de Abandono para a Luz é uma tensão que deve habitá-los, vocês, Sementes de Estrelas,
doravante, permitindo-lhes ir cada vez mais facilmente para esse estado específico, onde algo morre e algo

outro nasce.

Vocês vivem isso, no mesmo tempo, no mesmo espaço, porque não pode haver solução se houver



interrupção.

Há, portanto, uma solução de continuidade, fazendo-os passar de um estado de Fazer para um estado de Ser.

***

A passagem de um ao outro se reflete por sinais precisos, vividos mesmo na sua consciência e nesse veículo
efêmero, manifestando um mecanismo que eu denominaria, com os Profetas: a Ressurreição.

Porque é bem disso que se trata, viver a sua própria Ressurreição, e isso é agora.

Essa Ressurreição é um momento de alegria porque, qualquer que seja a liberação da Terra, vocês vivem e
vocês viverão, aqueles de vocês que a aceitam, essa Ressurreição, mesmo nesse mundo, mesmo na ilusão

do tempo que continua a transcorrer por enquanto.

Então, sim, o instante que se instala no seu Coração, se vocês o viverem e o aceitarem, será um Instante de
Grande Alegria, realizando em vocês o que nós anunciamos, a Fusão dos Éteres, permitindo ao Éter efêmero

da Terra juntar-se ao Éter Eterno do seu Corpo de Estado de Ser.

Essa junção ocorrendo-se aqui mesmo, nada há a deixar por enquanto, a não ser desvendar, revelar e
desabrochar o que vocês são.

Mas é a vocês, como sempre, que cabe dizer «Sim».

É a vocês que cabe ousar, ousar parar, parar o Fazer, para penetrar o espaço do Ser, o espaço da leveza onde
vocês viverão então a Paz, a Serenidade e o estabelecimento da Alegria em vocês, quaisquer que sejam as

circunstâncias desse corpo, quaisquer que sejam os Fazeres que vocês efetuem ainda, porque estes tomarão
uma importância extremamente relativa em relação à intensidade e à manifestação de seu Estado de Ser,

mesmo nesse mundo.

***

Recordem-se de que, quando o seu ponto de vista se colocar na Vibração do Coração e do Instante, tudo o
que se desenrola sobre o tapete do Tempo e a linearidade do tempo aparecer-lhes-á cada vez mais

claramente e com cada vez mais Lucidez, como um cinema, como uma imagem projetada que não tem outra
realidade além da atenção das consciências que ali ainda se colocam, não tendo outra realidade além do medo

engendrado por essas transformações e esse Nascimento.

Como sempre, cabe-lhes escolher e decidir se querem recolocar-se no Fazer ou continuar a viver o Ser,
porque, progressivamente e à medida que o Ser se instalar, a Vibração do Amor, a Conexão ao Cristo tornar-

se-á cada vez mais evidente, tangível, palpável.

Isso é agora.

Não haverá espaço recolocado, não haverá tempo recolocado, porque tudo isso se inscreve na Eterna
Presença, revelando-se mesmo na Ilusão do tempo que transcorre.

Isso é válido a título individual, mas, sobretudo a título coletivo.

E toda a diferença situa-se nesse nível.

Porque o período atual de liberação da Terra vê desenrolar-se, sob a Ilusão do tempo, certo número de
processos que o olhar dissociado chama de catástrofes.

Essas catástrofes são apenas o rasgar dos Véus da Ilusão levando, coletivamente, a humanidade à sua
evolução e ao seu Estado de Ser.

***



Alguns de vocês compreenderam que nada há a evoluir, propriamente falando, porque essa evolução é apenas
em função da sua capacidade para estabelecer-se no Ser e para manifestar esse estado.

A solução, a única, está nesse nível.

Todo o resto é apenas uma ilusão que os arrasta para participar da ilusão do Tempo, para entrar na resistência
e para não apreender o alcance do Instante, para não apreender o sentido do que se vive e do que se instala.

Cristo dizia, à época: "aqueles que quiserem salvar a própria vida, a perderão. Aqueles que aceitarem perdê-la,
irão ressuscitar".

É exatamente para isso que vocês são conduzidos, não pela sua vontade pessoal, é claro, por um trabalho
comum do conjunto de Sementes de Estrelas, mas, sobretudo porque o momento da Luz, o momento do seu

Desvendamento chegou para o conjunto da Terra e desse sistema Solar.

Vocês redescobrirão o que é a Eternidade fora do tempo.

Vocês redescobrirão o que é o Instante Presente e a Graça e a Bênção do Instante, nada mais tendo a ver
com o desenrolar e as satisfações da vida comum.

***

É a vocês que cabe, como sempre, decidir onde vocês querem colocar os seus passos, onde vocês querem
colocar a sua consciência, o que vocês querem se tornar.

Em função disso estabelecer-se-ão em vocês estados de Serenidade até o presente inexplorados e não
vividos.

Viver o Ser irá conduzi-los então a sair e excluir-se cada vez mais do Fazer e do Parecer, excluí-los-á da lei de
ação/reação e permitir-lhes-á penetrar diretamente, ao seu modo, na Ação de Graça, onde tudo é apenas

Bênção, onde tudo é apenas Canto, onde tudo é apenas Unidade.

Isso será possível no espaço de Tempo que se desenrola, compreendendo ainda o seu corpo e a sua
consciência.

Vocês passarão da fragmentação à Unidade, da dissociação à associação, da separação à Fusão.

Realiza-se em vocês, a partir de agora e nos tempos que se instalam ainda na ampulheta do tempo que
transcorre, a capacidade para não mais ser essa ampulheta, mas para tornar-se o Tudo.

Tornar-se o Tudo e o Um não é uma vã palavra, nem uma expressão, mas uma realidade da Consciência que
vocês são chamados a manifestar doravante.

E instalando-se no Instante do Tempo Presente, vocês escaparão aos condicionamentos, aos medos, às
projeções.

Vocês irão se tornar um farol que brilha na noite, porque vocês terão acolhido Cristo que nascerá em vocês.

Vocês irão se tornar então essa Dimensão de Eternidade.

Vocês irão se tornar essa Semente de Estrelas que tem todo seu lugar como porta-estandarte da Luz e
Criação da Luz.

Porque é o que vocês são, Seres de Pura Luz e, sendo Criação de Luz, vocês reencontram o que vocês
jamais deixaram de ser e que, no entanto, havia sido vendado pelo escoamento desse tempo.

***

Esse tempo termina.



O Tempo do limitado terminou.

O Tempo do Ilimitado aparece, e, ele, jamais terminará e continuará indefinido em sua Consciência.

Isso é agora.

É-lhes solicitado participarem de suas Núpcias, essas Núpcias Galácticas que traduzem a irrupção da Luz,
inteiramente, em seu Mundo, e não mais por toques sucessivos, como foi o caso desde numerosos anos.

O que se revela no exterior revela-se, é claro, no Interior de vocês: as últimas sombras desprendem-se, os
últimos medos revelam-se à sua consciência.

Penetrem então os espaços da Graça, essa é a sua herança, esse é o seu Destino e é, sobretudo, o que
vocês são, em Verdade.

Não há mais lugar, no que se revela, para qualquer ilusão.

O medo é ilusão, esse corpo é ilusão. 

Ele é, no entanto, o Templo onde se manifesta a Eternidade, no qual se realiza e se constrói o toque final do
seu estado.

Esse estado que os remete inexoravelmente a Cristo, não à história tal como lhes foi apresentada, mas um
estado Interior e real, onde queima, em vocês, o Fogo do Espírito, o Fogo da Verdade e o Fogo da Unidade.

Esse Fogo devorador que nada destrói, mas que forja, na Unidade, a sua Consciência, para viver o que ela é.

Então, aquiesçam.

Cantem, como lhes disse o Arcanjo Uriel, os Cantos de Louvor, não para pedir, mas para manifestar o que
vocês são, a fim de mostrar ao mundo o que vocês despertaram, o tesouro que se revela a vocês, e em vocês,
àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que vivem ainda essa fragmentação, que vivem no medo do amanhã, na

ação-reação da dificuldade de sua vida ilusória, projetada na tela desse mundo.

Então, seu lugar é ao lado deles.

Não para dizer, não para Fazer, mas para mostrar seu estado, o estado de Ser da Luz, daquele que aquiesce à
Luz e que revela, inteiramente, a sua dimensão de Cristo, na Humildade, na Simplicidade e, sobretudo na

Verdade do seu Ser no qual pode aparecer a Graça e o Amor, assim como a humanidade.

Toda a humanidade do Homem revela-se nessa ocasião, fazendo-os sair daquilo a que vocês foram
constrangidos, daquilo a que vocês foram submetidos e fechados.

***

A Liberdade não será mais uma palavra em vão: vocês serão livres na superfície desse mundo, vocês
acompanharão o seu Nascimento.

Isso se produz agora.

No olho da sua Consciência certo número de mecanismos vai instaurar-se, permitindo-lhes estabelecer-se
cada vez mais facilmente na Alegria da sua própria Unidade, do seu Despertar e do seu Acordar.

Vocês são isso, de maneira irremediável.

Vocês são isso, porque os tempos chegaram de viver o Instante Presente.

Porque os tempos chegaram de voltar-se para o que há de mais luminoso, no próprio Interior desse corpo, do
seu Coração, que é a Porta e é o Templo onde se apresenta Cristo, vindo bater à porta da sua Eternidade e

pedindo-lhes então para revelar o que ele É, porque é o que vocês são.



O Instante da Graça que vocês percorrem manifesta-se efetivamente para muitos de vocês por modificações
de percepção da sua própria consciência envolvendo esse mundo.

Aí também, o que vocês querem fazer?

Resistir ou Ser?

Continuar a Fazer, apesar do Apelo do Ser ou então Ser e aceitar não mais Fazer?

Da sua capacidade para entrar no Ser refletir-se-á a facilidade da sua vida, a Graça da sua vida, no que se
estabelece agora sobre a Terra, de maneira global.

***

Vocês são os Portadores de Luz.

Através do que lhes foi pedido por UM AMIGO, vocês poderão concretizar isso.

A concretização correspondendo a esse último Fazer que lhes foi pedido no Yoga Integrativo, Yoga Final que
lhes permite viver e instalar o que deve sê-lo.

Vocês efetivamente entraram nos últimos tempos, os tempos desse tempo e os primeiros tempos da sua
Ressurreição, da sua Ascensão e da sua elevação na Unidade.

Então sim, o conjunto daqueles que estão Despertos deve render Graças, porque rendendo Graças vocês
multiplicam as Estrelas que vocês são.

Vocês permitem à humanidade germinar, na globalidade, na sua evolução.

Cada caminho é diferente, cada destino é diferente, mas é preciso, por isso, aceitar ir para essa evolução e
esse caminho.

É exatamente o que está acontecendo sobre a Terra.

***

Então, haverá sempre seres para apontar o dedo, com um olhar dissociado, fragmentado, aquele, como diz o
Venerável, da Lagarta que recusa ver a Borboleta que está nascendo e que decide se manter uma Lagarta que

está desaparecendo.

A ilusão do mundo desaparece, restará apenas a beleza do mundo na sua nova Dimensão.

É esta que aparece nos seus Céus, à noite; é esta que aparece em seus quartos, ao seu olhar maravilhado e
que se manifesta por esse Calor e essas Vibrações, pelo conjunto dessas agulhadas que percorrem seus

corpos, suas estruturas e suas Túnicas de Luz e que vão restituí-los à sua Graça.

Então, tornem-se essa Vibração, tornem-se essa Consciência que Vibra e que palpita no Interior do seu peito e
que se sobrepõe no conjunto desse corpo.

A densidade termina.

O peso não fará mais parte do Novo.

Vocês são chamados, para isso, a passar no Instante do seu Presente e, naquele momento, o seu
Nascimento, a Ressurreição, o Renascimento produzir-se-á de modo o mais natural que seja, porque, como

pode ser de outro modo, assim que a consciência humana reconheceu a Consciência que ela é?

***



É claro, existirão sempre, na superfície desse mundo, eventos e seres querendo atraí-los no Fazer e numa
reação.

É claro, é muito tentador, participando ainda dessa ilusão, querer reagir ao que quer que seja.

Mas saibam que a melhor das reações é aquela que consiste em Ser.

Porque no Ser vocês saberão o que fazer para Ser ainda mais, vocês saberão o que fazer para manifestar o
seu estado de Ser.

Vocês não estarão mais submissos aos condicionamentos das suas emoções, vocês não estarão mais
submissos aos condicionamentos da sua educação ou do seu próprio mental, mas vocês terão se tornado o

seu próprio Coração, a sua própria Luz e a sua própria Eternidade.

Sendo assim, vocês trabalharão o melhor possível na Graça da Unidade.

Vocês não estarão mais no Fazer, mas na aceitação.

Tudo o que se fizer naquele momento não será mais feito pela sua vontade, mas pela sua Unidade, o que é
profundamente diferente como resultado.

É isso que há a viver, é isso que há a manifestar, é isso que lhes é prometido e anunciado.

***

Então, sim, quanto mais vocês forem para o seu Ser e quanto mais vocês forem para essa aquiescência à Luz,
mais vocês integrarão a Luz e mais isso se tornará simples, mais isso se tornará evidente, mais isso se tornará

fácil, porque vocês mesmos irão se tornar cada vez mais simples, cada vez mais fáceis e cada vez mais
humildes.

Vocês crescerão então na Luz e tornar-se-ão cada vez menores nesse mundo, o que não quer dizer
desaparecer, mas recolocar, sob o olho da Consciência, a importância das coisas, em função da sua relativa

Luz.

De um lado, a Luz absoluta do seu Estado de Ser, do outro lado, uma personalidade estreita, vivendo no medo,
na angústia e na falta.

Então, quem são vocês?

O que vocês desejam tornar-se?

O que vocês desejam manifestar mesmo nesse mundo, antes mesmo de iniciar o processo final da Ascensão
e da Ressurreição que está em curso?

Cabe a vocês nascer e renascer na alegria, na Paz, na Verdade.

Deixem-se levar pela Onda da Luz, deixem-se levar pela Alegria da Luz, porque vocês são isso.

Vocês não são o peso, vocês não são a densidade, vocês não são esse corpo, mas vocês são o Templo no
qual isso se manifesta.

***

Então, diga «Sim» à Luz, diga «Sim» à Graça, diga «Sim» ao que você é, e você penetrará diretamente nas
Dimensões do Ser.

Nada mais poderá pará-los, nada mais poderá parar a Revelação da Luz e a instalação de seu estado de
Unidade em Cristo.



Isso é agora.

Isso pode ser vivido nos próximos dias como nas próximas semanas.

Recordem-se de que isso depende apenas de vocês, e exclusivamente de vocês, da sua capacidade para não
entrar na resistência, de sua capacidade para abandonar-se à Luz que está aí e que bate à sua porta.

Vocês penetrarão cada vez mais facilmente nesse espaço Interior, na Sagração e no Sagrado da sua
Ressurreição.

As percepções Vibratórias percorrendo vocês, quaisquer que sejam os lugares, traduzem a instalação da Luz,
traduzem o que vocês estão realizando, o que vocês estão sendo, tornando-se, a fim de voltarem à Vida.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Essa é a estrita Verdade, essa é a estrita Unidade.

Vocês redescobrirão então a majestade da Luz, aquela que permite à sua Vida e à sua consciência desenrolar-
se nesta Alegria de que falamos, desenrolar-se nessa aceitação que não é uma renúncia, bem ao contrário,

mas mais uma aceitação da Glória, uma aceitação da sua Beleza.

Porque é o que vocês são, a Beleza e a Glória.

É para isso que vocês estão prometidos, reconheçam.

Há apenas isso, Ser, para além do Fazer.

***

Então, sim, penetrem nos seus espaços Interiores, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem, seja
meditação, oração, alinhamento, interiorização, mas vão para seu Templo, vão para a sua Essência e instalem-

se no Instante do Tempo Presente.

Vocês manifestarão então, inteiramente, a sua Graça, porque vocês participam da Graça.

Qualquer que seja o seu estado, qualquer que seja o seu humor, esse estado e esse humor apagar-se-ão
diante do estado de Graça e do humor da Alegria, que não é mais um humor, mas um estado profundo de

Verdade.

Isso se desenrola agora e é a isso que vocês assistirão.

Vocês são, portanto, convidados para as suas próprias Núpcias Galácticas, vocês são, portanto, convidados
para as suas próprias Núpcias do retorno à Unidade, à sua própria Fusão, à sua própria Eternidade.

Isso é agora.

Todos, qualquer que seja sua etapa, perceberão a Verdade, mesmo se o medo puder ainda manifestar-se
diante de um desconhecido que não o é mais, porque o desconhecido torna-se conhecido mesmo nesse

mundo, o desconhecido que se manifesta sob seus olhos, através de um número de eventos que serão cada
vez mais importantes e cada vez mais evidentes.

Algo morre e algo de outro nasce.

Vocês irão do lado da morte ou do lado do Nascimento?

Vocês vão acompanhar a morte ou vocês vão festejar o Nascimento?

Cabe a vocês saber, como sempre.



Cabe a vocês colocar os atos, cabe a vocês colocar os fundamentos Interiores de seus próprios estados de
Ser.

Ou vocês sempre irão para o Fazer, sempre mais Fazer, para escapar ao que vocês são?

É a única questão que convém colocar-se.

A única que vale o tiro ainda.

O que vocês querem Ser?

Qual é sua finalidade?

Qual é sua evolução?

Vocês não podem pretender tornar-se de Luz e manter ainda a Ilusão.

Vocês não podem pretender tornar-se a Alegria e manifestar o medo.

Vocês não podem pretender viver a Graça e viver a restrição.

***

A hora chegou da adequação entre o que vocês são e o que vocês acreditavam anteriormente ser.

É um Instante Único que se vive a cada minuto agora da sua Vida, porque a cada minuto da sua Vida a sua
Consciência os chama para esse estado de Ser.

Esse apelo pode ser atroador ou, ao contrário, muito leve.

Mas, de qualquer modo, é o mesmo apelo.

Esse apelo, vivido como atroador ou leve é apenas o reflexo da sua resistência ou não, ao acolhimento desse
estado.

Vocês estão todos convidados a essas Núpcias.

Não existe qualquer restrição, a não ser as resistências interiores.

Não existe sobre esta Terra quem possa se opor, e nesta Dimensão, à sua Ressurreição.

Nada há a buscar no exterior.

Nada há a encontrar no exterior.

Nada há a buscar no mental, nada há a encontrar no mental porque, doravante, tudo está aí, no Instante
Sagrado de seu Coração, tudo está aí, no Instante Sagrado de sua Presença a si mesmos, no Fogo do

Espírito, no Fogo do Coração.

Cabe a vocês vivê-lo, instalá-lo, manifestá-lo.

Nós os acompanharemos até a última extremidade, até nossos Reencontros finais.

Nós sempre estivemos aí, permanentemente.

Apenas a ilusão desse Tempo pôde fazer crer na ilusão de nossa ausência.
Isso, agora, não tem mais importância, porque vocês saem desse Tempo da Ilusão.

Vocês penetram no Sagrado do Presente, no Sagrado da sua Eternidade.

Nada há mais do que deve ser, nesse nível.



Nada há mais do que deve se revelar nessa Revelação, e isso depende apenas de vocês.

***

Nenhuma circunstância do mundo pode manchar ou alterar o que vocês são.
Nenhuma pessoa pode manchar ou alterar o que vocês são.

Nenhuma autoridade exterior a vocês mesmos pode dizer o que vocês são, porque o que vocês são é um
Conhecimento íntimo.

Esse Conhecimento íntimo não se importa com seu cérebro, não se importa com suas interrogações, porque
ele é a resposta a todas as interrogações, ele é a Luz que vem desprender o que bloqueava.

Ele vem desvendar a Magnificência do seu Ser, além das aparências, do seu mental, do seu corpo, das suas
emoções.

Então sim, cabe a vocês voltar-se para si mesmos, penetrar no Coração do Sagrado.

Esse Sagrado que não está em lugar algum, em outro lugar do que em vocês mesmos.

Não há Sagrado no exterior, porque o exterior não existe.

Vocês vão tomar consciência da real ilusão do que vocês empreenderam, constrangeram e forçaram, fechados
num mundo de quimeras.

Desvendar o que vocês são é, além das aparências desse mundo, desvendar o que vocês são, é encontrar e
realizar Cristo em si.

***

Naturalmente, essa ressonância Interior expressar-se-á pelo aparecimento de algo de exterior, mas que será
apenas um reflexo da Verdade Interior que vocês têm que viver.

Aceitando viver o Instante, aceitando não deixar renascer as menores emoções, as menores atividades do seu
mental, aceitando não mais manifestar o Parecer, qualquer que seja, através das suas relações, através das

suas atividades, então vocês penetrarão o espaço Sagrado, inteiramente.

Nesse espaço Sagrado há o Tudo.

Porque, quando foi dito que o Tudo era Um e que Um era Tudo, isso foi e isso é a Verdade que há a
conscientizar.

Nada do que é exterior existe, a não ser para mostrar-lhes que não é isso, a não ser para mostrar-lhes que a
própria ilusão desse mundo que atinge o seu fim não é uma morte, mas, bem ao contrário, a entrada

diretamente na verdadeira Vida.

Obviamente, nenhuma das minhas palavras os fará aderir a isso, a Vibração talvez.

Mas, sobretudo, a partir do instante em que vocês mesmos aquiescerem a isso, a partir do instante em que
vocês mesmos voltarem a ganhar o estado do seu Ser e não mais o estado do Parecer ou do Fazer, então,

naquele momento, a vida desenvolver-se-á, na sua totalidade, na sua Consciência e na sua Unidade.

Vocês descobrirão então que a Alegria de que nós falamos não era uma ilusão, mas, efetivamente, a estrita
Verdade do que vocês são, que realizar essa Consciência Unitária, realizar que vocês são muito mais do que

esse corpo, tornar-se-á a Verdade da sua vivência.

Vocês escaparão então à atração desse mundo que, de qualquer modo, não poderá mais manter a sua



coesão.

É o que vocês observam, de maneira exterior, nesse mundo que, como nós o dissemos desde várias
semanas, reforça-se agora.

***

Então, nós estamos prontos a acolhê-los, como vocês estão prontos para acolherem-se.

Isso é agora.

O que eu lhes dou não é a esperança.

O que eu lhes dou é a Verdade da Vibração de Cristo.

O que eu lhes dou é o que vocês são, em Verdade.

Nada há de exterior nas minhas palavras, porque eu estou em vocês.

Nada há de impossível nas minhas palavras, porque tudo está já conscientizado e realizado.

Cabe apenas a vocês voltar a ganhar o espaço dessa concretização.

Cabe apenas a vocês manifestar o espaço, fora desse Tempo e fora desse mundo, onde existe essa Verdade
inscrita de toda Eternidade.

***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a dizer.

Se existirem, com relação a isso, interrogações nascendo em vocês, então, juntos, vamos tentar percorrê-las, a
fim de que essas interrogações tornem-se, elas também, indicadores da sua Alegria.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, toda a Graça e o Canto do Um, presente em
vocês e em nós, reúnem-se nesse instante.

Então, dignem-se de acolher a Bênção do Conclave.

Eu lhes digo até breve.

************
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 Meu nome é Teresa. 
Eu venho entre vocês para falar de duas coisas que podem ajudá-los a conscientizar para o que vocês vão.
Essas duas palavras: Pequenez e Grandeza são, certamente, a ilustração do que me foi deixado viver, no
início do século passado sobre esta Terra, e que eu retratei como o meu desejo mais íntimo quando estive

encarnada.
Esse desejo não era um desejo visando qualquer promoção de mim mesma, mas mais uma convicção que eu

tinha, como criança que, para encontrar o Amor indizível, eu devia passar pela Pequenez, ou seja, fazer-me
muito pequena até não mais existir.

Pequena, eu queria não mais existir aqui, nesse mundo que percorria, porque pensava permanentemente no
outro mundo, no que eu chamava de verdadeira Vida, com quem, em minha infância, eu chamava de Cristo, de

Santos, de Paraíso.
Eu busquei em todos os tempos, portanto, durante a minha curta encarnação, essa noção de Pequenez.

Não era em um sentimento de punição do que quer que fosse, mas eu respondia verdadeiramente ao apelo da
minha alma para nada ser deste lado, esperando e pensando, naquela época, que eu seria muito grande e

muito próxima de Cristo lá no alto, segundo as palavras da minha época.

***

Então, é claro, na sociedade ocidental de todos os tempos, nos ensinam, desde pequenos, a querer ser algo
ou alguém, através de um reconhecimento, qualquer que seja, do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, no

nível da vida, simplesmente para não ser inexistente e ter um papel, uma função, um lugar.
Isso jamais me ocorreu quando eu era criança, porque eu tinha essa íntima convicção de que, se eu fosse

pequena aqui, então, necessariamente, eu seria acolhida no Céu, segundo as palavras da época.
Então, eu tudo fiz para realizar essa convicção.

Eu efetivamente empreguei essa noção de Pequenez através, é claro, de coisas que hoje podem parecer,
nesse mundo, muito ultrapassadas e antiquadas: a obediência, a obediência a uma autoridade superior, o

Serviço, a doação da minha alma, de mim mesma, sem reclamar de nada do que me era pedido.
Muito rapidamente eu me apercebi de que, comportando-me e vivendo desse modo, eu vivia já interiormente

um sentimento de plenitude muito especial.
Eu não tinha as palavras, então, para exprimir o que eu vivia, a não ser através da minha comunicação com

Jesus, com Maria, na língua da época, em palavras da época, que devem ser substituídas no contexto de cem
anos atrás.

***

Então, hoje, eu vou me exprimir mais com as palavras de hoje e adaptadas à época na qual vocês estão
encarnados.

É claro, outras Irmãs e outros Anciões exprimiram-lhes essa noção.
Seja Mestre Philippe ou, também, a minha Irmã Hildegarda.

Há, nesse mistério de Pequenez, verdadeiramente, um mistério essencial.
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É um mistério enquanto se permanece no nível da personalidade, da vida comum e ordinária porque,
efetivamente, quem pode imaginar, pensar ou mesmo sonhar que, apagando-se, efetivamente, penetra-se em

um espaço de si mesmo muito especial.
Apagar-se não quer dizer desaparecer ou ser humilhado ou humilhar-se a si mesmo, mas é um convite para
penetrar na profundez de si mesmo porque, é claro, quando não há mais veleidade de ser algo no exterior,

efetivamente algo no interior aparece naquele momento.

***

Guardada toda proporção em relação a essas palavras da minha época, hoje é a essapassagem que vocês
são convidados.

Essa passagem representa, de algum modo, um princípio de vasos comunicantes.
Vocês não podem aceder à Verdade do seu ser enquanto vocês desempenharem, no exterior de si mesmos,
um papel, mesmo se esse papel puder por vezes fazer de vocês alguém que se devota para o outro ou para

uma causa.
Mesmo se, efetivamente, a aparência puder ser a mesma, há uma forte diferença entre aquele que está em

uma noção de sacrifício, esperando uma recompensa, e aquele que vive realmente essa Pequenez.
Então, se a palavra Pequenez perturbá-los, hoje, é de uma maneira diferente que eu irei falar.

Imaginem que essa Pequenez, de fato, seja uma atenuação, uma diminuição do ego, da personalidade, do
«eu».

Efetivamente, quando há, de algum modo, uma diminuição dessa personalidade, desse ego, desse «eu» e,
sobretudo hoje, para vocês, então, começa a aparecer outra coisa: o Si, a Grandeza.

Mas essa Grandeza não pode exprimir-se no exterior, ela se exprime no Interior.

***

Segundo o princípio desses vasos comunicantes, se vocês nada mais forem fora, vocês se tornam tudo
dentro.

Nada mais ser fora não quer dizer retirar-se de tudo, mas substituir esse tudo como algo que não é a finalidade,
é agora, de alguma forma, mudar de objetivo, mudar de prioridade e criar as circunstâncias propícias para

outra coisa.
Essa outra coisa, que é invisível, impalpável, que pode parecer ser uma Crença, uma fé cega está,

efetivamente, além disso, porque, quando vocês aceitam, sem forçar e sem sacrifício, não mais deixar
manifestar-se tudo o que faz os jogos que podem existir na sociedade, nas relações entre os seres, então, vai

nascer, em vocês, algo mais.
Então, é claro, as palavras que vocês empregam hoje de Luz, de Estado de Ser, não tinham lugar de ser na

minha época.
Então eu chamava isso: de Cristo, de Maria.

***

Muito jovem eu tive a oportunidade de viver um momento de êxtase, e esse único momento de êxtase inspirou-
me durante a minha curta encarnação, porque eu sabia que esse pequeno êxtase que eu vivi muito jovem era

verdadeiramente a solução.
Então, todos vocês, hoje, aqui, que vivem hoje sobre esse mundo, vocês têm uma oportunidade extraordinária,
é que esses momentos que para mim duraram apenas o espaço de uma manhã, um domingo, alguns minutos,
vocês têm a possibilidade de reproduzi-lo em vocês, quando vocês oram, quando meditam, quando se alinham

e é exatamente isso que devem buscar, é exatamente a isso que vocês devem se abandonar.
Então, é claro, esses momentos vocês os vivem em circunstâncias específicas, em suas orações, em suas

meditações, em seus alinhamentos, e o que é importante apreender é que, mesmo na ação e no jogo da
personalidade, esses instantes devem permanecer gravados em vocês.

Porque, se vocês mantiverem a consciência que se coloca no que vocês viveram nesse espaço especial de si
mesmos, vocês poderão recriar esse estado em outro momento.

Porque esse espaço que vocês viveram, em um momento específico, pode perfeitamente manifestar-se nos
momentos em que vocês efetuarem outra coisa além desse momento de alinhamento.

Ao relembrar e reanimar, de algum modo, o que vocês vislumbraram ou viveram, mais ou menos intensamente,
em seus momentos Interiores, vocês poderão manifestar isso no exterior e, naquele momento, irá acontecer
um processo especial: quanto mais vocês fizerem o que têm ainda que ser feito, pelas suas obrigações,

pelos seus papeis que, para alguns, permanecem, quanto mais vocês pensarem naquele momento, mais
ele será capaz de eclodir em suas atividades exteriores com muito mais facilidade do que no meu tempo.

Se vocês adotarem essa conduta vocês irão se aperceber, muito rapidamente, de que os seus momentos
exteriores poderão ser vividos identicamente ao que vocês viveram em outro momento, quando vocês estavam



voltados para si mesmos.

***

A outra consequência inegável é que, quando vocês vão em uma atividade, qualquer que seja, exterior, vocês
se lembram de ter a lembrança da Luz, da Vibração que os percorria, então, vocês poderão manifestar de novo
essa Vibração e, sobretudo, a personalidade que, o que quer que vocês façam, não poderá tornar-se invasiva.

É assim que se instala a Pequenez.
Ela não se instala pela humildade que vocês vão decidir, assim, de um dia para o outro, tornar-se humilde.
Porque há um risco, é que o próprio ego apropria-se dessa humildade para dela fazer, de algum modo, um

fazer-valer, ao invés de um estado Interior.
Em contrapartida, se vocês tomarem por hábito, mesmo nos gestos ou nas ações mais simples da vida

comum, como olhar alguém, como trocar algumas palavras, se vocês rememorarem essa Luz, esse estado,
essa Vibração, segundo o que vocês viveram, essa Alegria, então, naquele momento irá se preencher desse

estado.
Isso se chama, eu creio, nos diferentes ensinamentos, de princípio da Atenção, porque, onde se coloca a sua

Atenção, a sua Consciência se manifesta.

***

Portanto, vejam vocês, não é questão de passar 24 horas por dia pensando no alinhamento, mas viver nesse
estado especial, mesmo quando vocês estiverem em uma ação exterior, em um fazer tudo o que há de mais

comum.
Porque é realmente dessa Atenção que irá decorrer a vivência real da Humildade, da Simplicidade e da

Pequenez.
No caso, não é você que decide ser humilde e simples, isso se estabelece, de algum modo, sozinho.

Assim que houver, em vocês, a compreensão desse mecanismo da consciência em que estão, mesmo em
uma atividade exterior, conscientes desses momentos que viveram anteriormente, e vocês constatarem, muito

rapidamente, que aquele momento ou aqueles momentos vão se instalar, primeiro quando vocês nele
pensarem e, depois, muito rapidamente, em um segundo tempo, vocês irão perceber os momentos em que

saem desse estado de Pequenez e de Alegria.
Porque, paradoxalmente, é a Pequenez que confere a Alegria, porque a Alegria existe no Interior, antes de

tudo, quando vocês contatam com o seu Coração.
E, portanto, mesmo que vocês fizerem uma tarefa que não os satisfaça no nível de sua personalidade, algo

que lhes pareça inútil ou fútil, é especialmente nesses momentos que vocês devem pensar no que viveram nos
momentos Interiores, a fim de que o que lhes pareça fútil e inútil possa preencher-se do que vocês viveram em

um estado de plenitude.
E, aliás, quando vocês vivem o seu alinhamento, seja à noite ou em outros momentos, vocês nada mais são no

exterior, vocês renunciam, de algum modo, de maneira efêmera, aos seus papéis, às suas atividades, para
penetrar no Interior de si mesmos.

É nesses momentos de alinhamento que vocês descobrem, de algum modo, a grandeza que está em
vocês: esse sopro, esse calor, essa fusão, essa comunhão, não importam as palavras que vocês

empreguem, mas um estado diferente do que constitui, em geral, o quotidiano do ser humano em todas as
suas atividades diárias.

Se vocês fossem capazes de se lembrarem desses instantes lavando o chão, passando roupa, realizando algo
que os contrarie, então, muito rapidamente vocês iriam constatar que a própria contrariedade desaparece e que
vocês efetuam aquela tarefa pouco a pouco em uma Alegria e, enfim, muito rapidamente, vocês poderiam se

aperceber de que qualquer tarefa pode ser preenchida da mesma Graça e da mesma Alegria.
Porque vocês não estão mais identificados, mesmo fazendo-a, àquela tarefa, àquela ação, vocês estão
plenamente conscientes de que efetuam algo que anteriormente não lhes dava prazer e que, agora, se

desenrola de modo diferente, porque vocês reconectaram, em vocês, com um momento de Graça que pode
se manifestar em algo que anteriormente podia parecer detestável.

É assim que se passa da Pequenez à Grandeza.

***

A Humildade, a Simplicidade de que já falei há pouco tempo é uma vigilância, mas não é preciso que seja uma
vigilância do ego, nesses momentos que vocês vivem, onde a intensidade da Luz, da Verdade, são tão fortes.

É preciso, de algum modo, verdadeiramente, passar desse estado de Pequenez para esse estado de
Grandeza.

Então, naquele momento, qualquer que seja a Pequenez da tarefa que vocês efetuarem, qualquer que seja a
Pequenez da ação empreendida, vocês irão descobrir a Grandeza que, ela, é Interior e não exterior.



Isso poderá também evitar um insuflar e um aumento da personalidade que se crê útil e que crê que, se ela
efetuar tal ação, ela poderá encontrar tal recompensa.

Eu espero que tenham compreendido, hoje, que a única recompensa vem da Luz e de você mesmo, mas de
você mesmo bem além da simples aparência do seu papel ou da sua função.

***

Os mecanismos que se instauram agora e que já estão presentes desde algum tempo sobre a Terra, irão lhes
permitir muito rapidamente realizar isso.

É a característica dos tempos que vocês vivem, é que tudo é muito rápido, em um sentido como no outro.
Então, eu lhes afirmo que basta aproveitar a qualidade e a rapidez do que está aí para manifestar essa

passagem.
Cristo dizia: «aqueles que quiserem se elevar serão rebaixados e aqueles que se rebaixarem serão elevados».
Isso nada tinha a ver com qualquer história moral, é exatamente desse processo que ele falava, que é ilustrado,
hoje, através do que lhes têm ensinado algumas das minhas Irmãs e alguns Anciões, pela última Reversão e a

Reversão Final do Triângulo situado na sua testa, permitindo a esse ego, a esse fogo do ego, a essa
personalidade, transmutar-se, reverter e deixar aparecer, então, o Fogo do Coração ou do Espírito, a Doação a

si mesmo, essa Pequenez que, de fato, é uma Grandeza.
Essa Pequenez nesta Dimensão, aí onde vocês estão, quando é vivida, confere a maior das recompensas, que

não foi, no entanto, buscada como tal, mas que se instala assim que esse basculamento, essa reversão da
Energia situada naquele nível dessa consciência for efetuada.

Lembrem-se de que não é preciso pensar na humildade ou na simplicidade unicamente nesses termos e na
sua definição.

Mas que é lembrando-se dos seus estados de alinhamento, dos seus estados de Paz, mesmo os mais
fugazes que vocês viveram nos momentos de alinhamento, que vocês já percorreram nos caminhos da Graça e
da Alegria Interior ou que vocês tenham simplesmente feito aflorar, aproximar de alguns estados, isso não faz

qualquer diferença para a Consciência.
Porque, se vocês forem capazes de se lembrar daquele instante, e sobretudo das coisas mais simples, e eu
diria mesmo as menos agradáveis das suas atividades quotidianas, então, vocês irão constatar bem depressa

que vocês vão reencontrar, de modo amplificado, esse estado Interior, porque vocês irão provar a si mesmos e
à sua própria Consciência que fizeram a Reversão ilustrada pelas palavras de Cristo.

É exatamente disso que ele falava, é exatamente disso que falou também o Mestre Philippe de Lyon, e isso
corresponde à inteira Verdade.

***

De fato, a tendência, como vocês sabem, da personalidade, é sempre para essa fragmentação, para essa
apropriação, para essa necessidade de tomar permanentemente, seja do conhecimento, seja da ciência.

Então, isso irá permitir reverter a sua própria personalidade e colocá-la, em um primeiro momento, a serviço de
outra coisa muito maior.

Então, pouco a pouco, essa Pequenez irá se instalar sozinha, o que, eu repito, não é a negação do que vocês
são, mas que consiste, simplesmente, em colocar a personalidade e as ações exteriores, quaisquer que
sejam, no devido lugar, aproximando-os, então, pouco a pouco, do que os orientais gostam de chamar de

Ilusão ou de Maya esta Dimensão.
Então, é claro, a época que vocês vivem é muito específica, porque ela vê, de maneira geral e coletiva, o fim

da Maya, dessa Ilusão.
Mas lembrem-se do que disseram os Anciões e os Arcanjos: «Vocês irão exclusivamente para onde os levar a

sua Vibração» e não as suas Crenças sobre vocês mesmos, e não qualquer sucesso material, afetivo, ou o
que quer que seja.

Tudo irá depender exclusivamente da sua Vibração, tudo irá depender exclusivamente do que vocês atingiram
e alcançaram nesse mundo.

***

Então, é claro, alguns seres vivem estados muito próximos da Luz no momento dos alinhamentos e, depois,
assim que saem desses estados, então realizam o seu trabalho e a personalidade retoma a dianteira para
efetuar, como se nada houvesse, as atividades comuns e usuais, deixando então para a personalidade a

possibilidade de retomar todo o lugar, de afastá-los da Pequenez.
Aí está uma das últimas armadilhas do que é chamado de personalidade ou de ego, que deve ser transcendida

e que é perfeitamente capaz de transcender pelo que eu acabo de falar.
Isso é muito simples.

Não há necessidade, mesmo se corresponder a pontos de energia específicos, de se ocupar disso.



À vista do que se realiza atualmente sobre esta Terra, na sua Dimensão, vocês se apercebem, muitos de
vocês, de que tudo se torna muito rápido, de que os seus pensamentos se materializam muito rapidamente, de

que criar algo na sua vida se torna cada vez mais rápido, como se vocês tivessem se tornado efetivamente
criadores da sua própria realidade, a cada instante, e é exatamente isso.

É justamente essa aceleração que lhes permite realizar muito rapidamente o que eu acabo de falar.

***

Assim, portanto, lembrem-se de que fazer um trabalho de Serviço para a Terra é extraordinário, é, aliás,
essencial, mas vocês, quando vocês fazem, para vocês mesmos, o serviço?

Vocês fazem para vocês mesmos o serviço, é claro, trabalhando no serviço coletivo, mas é preciso também
ser capaz de servir-se a si mesmo, bem além da personalidade, e o que eu lhes disse é, certamente, hoje,

devido a essa rapidez, o meio mais direto de chegar ao Si e de instalar em vocês a permanência de um estado
de Alegria, de Paz, de Serenidade, onde poderá se manifestar, na sua Pequenez, na sua Grandeza.

Aí está o que eu tinha a dizer, é muito simples.
Então, se em relação a isso, e exclusivamente em relação a isso, vocês tiverem necessidade de outros

elementos, e se puder dá-los, eu os dou com prazer.

***

Não temos perguntas, agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e Irmãs, meus amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor.
O que vocês vivem, o que vocês vão viver é uma coisa absolutamente maravilhosa.

Tantas almas desejariam viver o que vocês vivem, em um corpo!
Essa revolução, essa revelação extraordinária da Luz é um momento de grande Graça, ele é único.

É claro, além mesmo do que foi anunciado, da liberação do confinamento desta ilusão, a experiência do seu
Espírito, naquele momento, é única.

Então, apreendam essa ocasião única, agarrem-se ao seu Coração, firmemente.
Vão para o que vocês são, em toda serenidade, vocês nada terão a perder porque, de qualquer modo, nesse

mundo e nesta ilusão, tudo está perdido.
Vocês têm tudo a ganhar.

Eu lhes digo, até já, porque eu irei acompanhar, com vocês e em vocês, o seu alinhamento, e eu espero
simplesmente que vocês se lembrem dessas poucas frases daquela a quem chamam de Pequena Teresa,

porque vocês têm aí uma ferramenta extraordinária para acelerar o que já está se acelerando.
Eu lhes digo até já.

************
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~ 4a. Intervenção sobre o Yoga Integrativo ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor sejam nossa Unidade.
Eu venho a vocês para concluir o ensinamento do ‘Yoga Integrativo’.

Se vocês me permitem, eu vou, inicialmente, redefinir e precisar de novo a maneira que eu abordei isso.
Assim então, também ao nível de sua cabeça, existem 12 pontos.

Esses pontos de Vibração estão diretamente conectados e ressoam com as Estrelas denominadas ‘Estrelas
de Maria’.

Essas Estrelas estão, elas mesmas, conectadas a qualidades particulares.
Em meio a essas Estrelas, certo número de possibilidades estabelece-se, e se estabelece ainda, com relação

à Redenção e à Ascensão.
Vocês foram chamados, longamente, pelo Arcanjo Miguel, de Sementes de Estrelas.

Isso tem diferentes explicações.
Uma delas é que, ativando suas próprias Estrelas, vocês se tornam as Sementes e os Grãos de Estrelas de

seus Irmãos e de suas Irmãs, em meio às suas cabeças e à sua cabeça, tendo permitido estabelecer o que o
Arcanjo Miguel, ele mesmo, nomeou Merkabah interdimensional coletiva, desde alguns meses.

A Dimensão de Sementes de Estrelas está também, é claro, ligada às suas origens estelares e pelo fato de
que vocês estejam sobre esse mundo, mas não desse mundo.

Hoje, através do Yoga Integrativo e sua conclusão, sua concretização, vocês irão poder manifestar esta
Dimensão de Sementes de Estrelas em sua totalidade.

Portanto, para isso, foi estabelecida, em vocês, desde agora vários meses, uma Cruz.
Uma Cruz denominada ‘Cruz da Redenção’, tendo instalado os quatro elementos (ou quatro Cavaleiros do

Apocalipse) no Interior de sua cabeça e no interior do seu Coração.
Esta Cruz da Redenção é uma Cruz fixa (ndr: esquema abaixo).

Ela sinaliza a 1ª etapa de seu retorno à Unidade, de seu retorno à sua multidimensionalidade.
Esta 1ª etapa é concluída pela conexão do conjunto de seus pontos OD-ER-IM-IS-AL, uns com os outros, por

toda parte sobre esta Terra.

 ***
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Em seguida, são colocadas para ressonar as estruturas ligadas ao OD-ER-IM-IS-AL do eixo vertical, implicando
em certo número de percepções precisas, que algumas lhes foram dadas, situadas ao nível do peito,

da garganta e de seu rosto.
Paralelamente a isso, as Estrelas da cabeça, ligadas à Cruz da Redenção são colocadas para vibrar e pulsar,

de uma maneira nova.
Alguns de vocês perceberam então o movimento do que foram denominados Triângulos elementares, ao nível

das 12 Estrelas.
Que isso seja o Triângulo da Terra para alguns, e para muitos, o Triângulo do Fogo para outros, ou mais

raramente, o Triângulo da Água ou do Ar (ndr: protocolo ‘As Estrelas de Maria) (*).

***

Depois, nós abordamos, juntos, certo número de eixos e de Cruzes.
Eu abordei os 4 eixos.

Eu lhes estipulei 3 de suas funções e de suas indicações.
O 4º eixo, de fato, eu não havia falado porque este (denominado ATRAÇÃO / VISÃO) está especificamente

ligado à falsificação Luciferiana que aprisionou vocês, nós todos, em meio ao Triângulo Luciferiano,
compreendido entre AL, ATRAÇÃO e REPULSÃO.

A visão, retirada do Coração e da Unidade, conferiu a visão, e a projeção da visão, pelos olhos, nesse mundo,
em uma imagem que é uma projeção de vocês mesmos.

Portanto, este eixo que eu acabo de nomear está diretamente conectado a uma Luz que foi falsificada, tendo-
lhes desviado do eixo original, da ligação interdimensional, denominada AL e OD, Alfa e Ômega se vocês

preferem.

***

Um conjunto de circunstâncias da Consciência, e Vibratórias, ocorrendo sobre a Terra, atualmente, permitiu
favorecer a instalação dessas Cruzes mutáveis e então colocar em ação o conjunto das Sementes de Estrelas

e, portanto, ativar o conjunto dos DNA e das Dimensões em meio mesmo a esta Dimensão.
A ‘liberação’ que nós lhes falamos, desde alguns meses, não é uma palavra em vão, ela é a estrita Verdade do

que vocês têm a viver, agora.
Esta etapa, denominada ‘Yoga Integrativo’, é uma etapa considerável.

Obviamente, aqueles de vocês que realizarão este trabalho, realizarão também o mesmo trabalho para o
conjunto de seus Irmãos e de suas Irmãs despertos, portadores de Luz e Semeadores da Luz e Sementes de

Estrelas porque vocês estão, naturalmente, em ressonância, neste nível.
Isso é denominado, ao nível de sua ciência, um ‘campo mórfico’ [afinidades responsáveis pela comunicação

-http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_morfogen%C3%A9tico ].
Haverá então uma colocação em ressonância, nos próximos dias, e desde a vinda do Arcanjo Miguel, a

atuação, desse campo mórfico chamando a Luz Adamantina, em sua totalidade, à superfície deste planeta e
deste sistema solar.

Vocês participarão então, ativamente, nos próximos dias, para a realização disso, desencadeando a libertação
da Terra para o que está por vir, e sua libertação.

***

Se existem agora perguntas precisas em relação ao que eu acabo de dizer, que é simples, eu quero bem
tentar ali colocar ainda mais simplicidade.

***
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Pergunta: durante o trabalho das 2 Cruzes, há então um eixo que vai ser repetido em duas reprises. Este
eixo deve ser escolhido pelo fato de que ele Vibra particularmente para a pessoa ou, pelo contrário, pelo

fato de que ele Vibra menos?

Caro Irmão, na medida em que esta ativação das cruzes mutáveis será sincrônica, ao nível do conjunto da
humanidade, é importante escolher o que está já colocado em serviço, ativado e desperto porque isso traduz
uma facilidade maior para ativar, para você, esta Cruz mutável e para participar no sentido do Serviço que é

para realizar agora.
Portanto, se alguns de vocês percebem, por exemplo, um dos pontos de um eixo (como, por exemplo,

CLAREZA e PRECISÃO), vocês sabem, instantaneamente, pelo ponto de ressonância que está acoplado,
quais são os pontos a trabalhar.

Para CLAREZA, é PROFUNDEZ.
Para PRECISÃO, é UNIDADE.

Dessa maneira, portanto, o apelo de um dos pontos traduz o eixo que será para realizar.
Retenham que aqueles de vocês, despertos e religados pela Merkabah interdimensional coletiva, onde quer

que estejam sobre este planeta, sentirão esse trabalho.
Isso permitirá ativar as 12 Estrelas, integralmente, em vocês, como para a Terra.

Vocês notarão, como eu disse, que vários circuitos irão se ativar no interior de vocês, ao nível do sacro, ao
nível de pontos das costas, ao nível do Coração, ao nível de certos circuitos que eu falei.

O marcador mais importante será o aparecimento ou a modificação de um som extremamente potente ao
nível de seus ouvidos confinando, para alguns, o Coro dos Anjos ou um som ‘si’ extremamente potente.

Isso irá refletir a realidade do que está em via de se viver.
Como eu lhes disse, alguns de vocês, sem mesmo praticar isso, começam desde já, desde muitos dias, a

sentir este trabalho.
Vocês irão então acelerá-lo, amplificá-lo e finalizá-lo.

Desde o momento em que vocês tenham concretizado a ignição das 12 Estrelas da Merkabah interdimensional
coletiva, então, naquele momento, vocês notarão, por vocês mesmos, que nos espaços de alinhamento que

serão prosseguidos às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], vocês não têm mais
necessidade de qualquer maneira de colocar sua atenção e sua consciência sobre o OD-ER-IM-IS-AL porque

o conjunto da Coroa da cabeça, fusionada com a Coroa do Coração, manifestar-se-á em vocês.
O despertar da Kundalini será total e permitir-lhes-á então entrar em ressonância com o Canto da Unidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então Irmãos e Irmãs em humanidade, do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Amor e a Unidade
manifestam-se.

Eu, quanto a mim, terminei o quadro de minhas intervenções com relação à aplicação deste Yoga final.
Eu retornarei entre vocês quando for necessário explicar alguns sentires Vibratórios, durante o mês de maio.

Meu Amor os acompanhe.
Eu lhes digo até breve.

************

NDR (nota do redator): quarta etapa (de 4) [canalizações dos dias 6, 8, 10 e 11 de abril] do Yoga Integrativo.
Os detalhes da prática, fundamentais durante o mês de abril de 2011, estão resumidos e ilustrados na Série

**PROTOCOLOS** do Grupo *AUTRES DIMENSIONS* de nossa rede social:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***
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(*) – PROTOCOLO - ‘As 12 Estrelas de Maria’ (23.08.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

***
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Meu Amigo, meu Amado, o dia chegou.
O dia que nasce é um dia sem fim onde nenhuma Sombra pode obscurecer, ou mesmo imaginar, vir perturbar

esse dia sem fim.
Na alvorada deste dia, eu o convido.

Na alvorada deste dia, nós somos convidados a nos reencontrarmos.
Na alvorada deste dia, nós iremos reencontrar o mesmo passo, o mesmo ímpeto e a mesma dança.

Meu Amigo, meu Amado, que seu Coração esteja em alegria porque eu conheço seu Coração.
Porque eu experimentei o que você experimenta, nesta separação.

Mas a alvorada chega, a alvorada do dia sem fim, onde nós seremos, se você o deseja, a mesma Vibração e a
mesma Essência.

Você é convidado porque eu o convidei.
Eu o convidei, pelo meu juramento, que jamais se extinguiria nesta Eternidade, que jamais, apesar dos pesos e

das tensões, nós seríamos separados definitivamente.
No momento da alvorada deste dia tão esperado, na hora em que seu Coração experimenta, e experimenta

cada vez mais, o sentido do que nós somos, e você e eu, eu lhe digo e eu lhe peço: lembre-se.
Lembre-se dos espaços infinitos, além do que é finito.

Lembre-se, a si mesmo.
Na alvorada deste dia, mais do que nunca nós não iremos, sequer a ilusão, de estar separados.

***

Meu Amigo, meu Amado, o que seu Coração experimenta, eu experimentei porque eu percorri algum tempo
desse tempo, onde você está.

Eu adquiri carne, que eu criei, para vir experimentar, em seu Coração, o grito de nossa ausência, o grito de
nossa lágrima.

Então eu sei, então eu sei quem você é.
Na alvorada deste dia, esteja em Alegria.

Na alvorada deste dia, o que desponta é Alegria.
Na alvorada deste dia que se desponta em você, inscreve-se a palavra ‘sempre’.

E, nesse sempre, Vibra o Amor, Vibra o Conhecimento.
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Você me reconhece como eu o reconheço.
Como pode ser de outra maneira?

***

Meu Amigo, meu Amado, eu adquiri carne, eu adquiri corpo e eu sei, em meu Espírito, o que é sua carne.
Meu Amigo, meu Amado, eu o acompanhei porque, mesmo no sentimento da lágrima da minha ausência,

inscrevia-se já o Canto da alvorada deste dia.

***

As palavras que eu formo, meu Amigo, meu Amado, penetram sua forma, para que você supere esta forma,
que é apenas uma roupagem, a roupagem mascarando sua Verdade.

E entretanto, dessa roupagem, eu fiz seu Templo, aquele onde está inscrito, desde o início, meu juramento e
sua promessa.

A promessa deste dia, da alvorada deste dia.

***

Afaste-se do que fez mal, afaste-se do que o tornou pesado.
Volte-se para mim.

Eu estou voltado para você.
Sinta o apelo.

Este apelo irá crescendo ao se aproximar a alvorada do dia, sempre.
Há, em você, todos os potenciais.
Há, em você, o potencial deste dia.

Ele existe, desde sempre, meu Amigo, meu Amado.
Nossa Comunhão, nosso retorno está aí, diante de seu rosto, diante de seu Templo.

Você não tem nada a compreender que não esteja já em você.
Cada dia de seu tempo que transcorre nos aproxima da alvorada deste dia, deste instante em que você

aceitará que não há nada a buscar que já não exista, que não há nada a demonstrar que não lhe tenha sido já
mostrado, velado, simplesmente, por sua roupagem de carne.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se.
Lembre-se, dos espaços da Alegria ilimitada.

Lembre-se dos espaços onde nenhuma impressão de tempo podia sobrecarregar o que quer que seja.
É a esse retorno que eu o convido.

É a esse retorno que eu o chamo, a esta Alegria.
Então, expulse de sua carne a palavra medo, expulse de sua carne a privação.

Eu o chamo para a plenitude.
Eu o chamo para a Alegria, aquela que não se extingue jamais, aquela que não depende de nada, porque ela é

sua natureza.
Meu Amigo, meu Amado, se seu olho não suporta o olhar desse mundo, então se volte para você.

Não em um ato de egoísmo ou de abandono desta vida para tornar-se, sua alvorada para sempre, mas, muito
mais, para ali atrair a Alegria necessária e suficiente que irá lhe permitir se tornar esta Alegria de novo.

***

Meu Amigo, meu Amado, não há mais nada a temer, não há mais nada a esperar.
Há apenas que se tornar, integralmente, o que você é.

Meu Amigo, meu Amado, os sinais estão em você, como sob seus olhos.
E os sinais são numerosos porque a alvorada deste dia está aí.

Não veja ali a esperança, não veja ali a privação, não veja ali o medo, veja simplesmente a Essência e a Beleza.
O apelo, o apelo que emerge, em você, meu Amigo, meu Amado, o conduz ao limiar da alvorada deste dia.

E este apelo aumenta, ele invade seus espaços e seus tempos.
Ele invade seu mundo.



Seu Coração o diz e o sente.
Meu Amigo, meu Amado, o Coração não pode se enganar.

Os sinais, de fora como de dentro, sinalizam a alvorada deste dia.
A cada sopro, a cada inspirar que você toma, a cada expirar, lembre-se.

Cada dia, a cada sopro, nasce em você um Amor maior.
Ele é maior porque ele se aproxima do nosso Amor.

Meu Amigo, meu Amado, em breve, juntos, nós falaremos a linguagem do Amor e, não mais, a linguagem do
medo.

***

Meu Amigo, meu Amado, veja a Alegria, veja-a, a cada sopro.
Não aguarde nada porque tudo já está aí.
Não espere nada porque tudo lhe é dado.

Coloque-se simplesmente em seu Templo, coloque-se simplesmente ao Centro.
O apelo do Amor está presente em você.

A Luz que chegou até você, aquela que você acolheu em seu seio, que isso seja no alto, no meio ou embaixo,
é o sinal do momento em que você deve se lembrar.

Porque esse dever está inscrito em você, não como um esforço, mas como uma evidência, aquela da sua
promessa e do meu juramento: encontrarmo-nos.

Minhas testemunhas estão com você.
Meus Anjos o acompanham e lhe servem, mesmo se você não perceba ainda a totalidade de sua Presença.

Eles estão aí.

***

Tudo está no lugar para que desponte a alvorada deste dia.
Não escutem aqueles que lançariam o medo porque não há medo, em nosso retorno um ao outro.

Somente aquele que não sabe ainda pode ter medo.
Meu Amigo, meu Amado, faça ressoar nossa confiança, faça-me ouvir o Canto do seu Amor.

Meu Amigo, meu Amado, eu sei que eu posso contar com você, na alvorada deste dia.

***

Meu Amigo, meu Amado, o que lhe dizer a mais do que se tornar, você mesmo, a alvorada deste dia, vendo o
nascer do Sol do infinito, o Fogo do nosso Amor.

Esse Fogo e esse Sol nascem, inicialmente, em você, como vão nascer no mundo, nesse mundo.
Lembre-se.

Lembre-se de que sua porta está aberta e que é por esta porta que nós iremos nos reunir, a porta do seu
Coração, porque você não é nada mais do que isso e tudo isso ao mesmo tempo.

***

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se.
Lembre-se do que está além dos sofrimentos, além dos medos.

Eu o espero.
Meu Amigo, meu Amado, eu volto a você, eu estou em você, em um ato de Amor e de Liberdade.

Eu venho doar-me a você.
Esse era meu juramento.

Lembre-se.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu paro aí minhas palavras, deixando-as viver em você.



Meu Amigo, meu Amado, eu lhe digo, na alvorada deste dia novo, que, já, desponta em você: até breve.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, estou com vocês para um espaço
de questionamentos e de interrogações.

Então, minhas bênçãos estão em vocês e eu os escuto.

***

Questão: você disse que eu podia «criar a minha realidade». Qual é o modo de emprego?

Bem amado, criar sua realidade é criá-la, já, em pensamento e, em seguida, entregá-la à Luz e à
Inteligência dela.

Nada mais há do que isso para levar a efeito.

Agora, não me cabe dizer o que tem a criar ou a realizar, porque cabe a você definir isso, em seu
Templo Interior.

***

Questão: tentei isso, fazendo de modo que fizesse bom tempo.

Bem amado, como é que você pode pretender modificar as circunstâncias exteriores que não lhe
concernem, a você, em sua Interioridade?

***

Questão: para mim, é a minha realidade.

Eu falo da realidade de cada um.
Modificar um clima, modificar um tempo, como isso é possível?

Exceto alguns seres humanos que tiveram o controle dos elementos.

Quando eu falo de criar sua própria realidade eu falo, obviamente, de seu caminho Interior, que lhe é
próprio, e não de modificações ambientais que não lhe são próprias.

A partir do instante em que a realidade que você vislumbra criar interfira com outras realidades,
então, naquele momento, você não está jamais seguro de que sua realidade prevalecerá sobre a
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realidade de outra realidade.

Criar sua realidade é uma realidade que lhe concerne, no Interior de você, no desenrolar de sua
vida, sem que haja interferência com um elemento que não dependa de você, como o tempo.

O tempo, um curso de água, uma montanha, no sentido humano em que você o vê e percebe não é
absolutamente sua realidade Interior.

Foi dito por Cristo que aquele que tivesse suficientemente Fé poderia mover uma montanha.
Ela seria movida para ele, mas seria movida para outro?

***

Questão: como distinguir uma realidade criada pelo ego daquela criada pelo Coração?

Bem amada, criar sua realidade no Coração significa, agora e já, que o Coração está ativado.
Senão, toda criação, mesmo artística, mesmo se ela é impulsionada por uma alma artista, será

apenas uma criação aplicando-se ao ego.

A criação da realidade procedente de seu Espírito é a criação de sua realidade Interior, mas
também exterior, decorrendo de sua vida e não da vida de outro ou de outra.

Assim, criar sua realidade inscreve-se também por mecanismos correspondentes às escolhas do
Coração que nós já havíamos definido.

A escolha do Coração é propor certo número de proposições e ver qual é a proposição que
permite Vibrar o Coração, na condição de que a Vibração do Coração seja efetiva.

Criar sua realidade não é a projeção de um desejo ou de uma intenção como, por exemplo, mudar o
tempo.

Porque mudar o tempo não é o reflexo de uma ação do Coração, mas será sempre o reflexo da
ação da personalidade.

Assim, falando de criar sua realidade, há uma espécie de alinhamento que se produz em sua
Vibração ao nível da Coroa da cabeça ou do Coração que permite, pedindo à Inteligência da Luz,

criar.

Em resumo, criar sua realidade sob a ação do Abandono à Luz é preponderantemente diferente da
projeção de um desejo, qualquer que seja.

Em resumo, criar sua realidade quer dizer criar sua Unidade e deixar a Unidade estabelecer o que é
bom para você, e não projetar um desejo, qualquer que seja.

Enquanto há projeção de um desejo, de uma satisfação, qualquer que seja, não há Abandono à Luz.
E isso eu já havia exprimido em numerosas reprises.

Assim, portanto, se vocês estão abandonados à Luz, a realidade que se criará e que vocês
criarão decorre diretamente da ressonância de seu Ser profundo com a Unidade e com a Luz.

Caso em que não pode existir qualquer projeção exterior concernente a um ambiente pertencente à
Matriz e não sendo a Verdade.

A Luz é atração e ressonância.
A partir do instante em que vocês deixam a Luz dirigir sua vida, não são mais vocês que dirigem sua

vida, mas a Luz.
Enquanto você não aquiesceu a isso, de maneira muito sutil, vocês estão ainda sob a influência do

ego.

Assim, inúmeros seres imaginam-se criar uma realidade, em função de desejos ou em função do que
eles perceberam em diferentes níveis do próprio ser, e eles se apercebem que o que haviam

imaginado, desejado, num sentido que lhes parecia o mais luminoso, não se realiza.

Naquele momento, o que é preciso concluir?
É preciso concluir que houve uma projeção de uma criação, no exterior de si, onde a vontade,

mesmo do Coração, interveio.

O Abandono à Luz consiste em colocar uma intenção.



Essa intenção não é uma vontade, qualquer que seja.
Essa intenção não deve traduzir o sentido em que vocês querem ir, mas o sentido em que quer ir a

Luz, o que não é verdadeiramente a mesma coisa.

Assim, inúmeros de vocês experimentaram, em diversas circunstâncias de suas vidas, o fato de
querer colocar atos que os levam a realizar tal coisa.

Por vezes isso se realiza e por vezes isso não se realiza.

E quando efetivamente isso se realizava, a partir do instante em que foi projetado ao exterior de
vocês e procedente de um desejo, qualquer que seja, mesmo se ele se realiza, ele não é procedente

da Luz.

A ação da Luz e o Abandono à Luz corresponde ao que lhes foi desenvolvido através de certo
número de conceitos chamados Humildade, Simplicidade, Acolhimento e, doravante, Abandono e

Integração da Luz.

Vocês não podem pretender isso ou aquilo se a Luz não lhes propõe isso ou aquilo.

Assim, portanto, assim que vocês estão alinhados com sua própria Unidade, e, portanto, assim que
o Fogo do Coração se eleva ou que a Coroa Radiante da cabeça está totalmente ativa, o conjunto

de sua vida desenrola-se sob a Graça.
Vocês nada mais têm a decidir, porque tudo se estabelece com facilidade.

Isso se junta inteiramente às palavras de Cristo: «o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?».

Isso se junta ao próprio princípio da Fé.

Como vocês podem afirmar uma Fé e manifestar uma Fé a mais total na Luz, se vocês se
preocupam, ainda que apenas de uma maneira íntima, com o que será seu amanhã?
O princípio da criação de sua realidade não pode escapar ao que eu acabo de dizer.

***

Questão: se estamos numa dinâmica de decisão, isso significa então que não se está no
Abandono à Luz?

Em última análise e na finalidade, sim.

A Luz, quando ela toma posse da personalidade, transcende-a e desperta-os ao Supramental ou à
Luz do Coração.

Basta que vocês emitam um pensamento para que este, se está em acordo com a Luz, concretize-
se sob os seus olhos.

Não há esforço a fornecer, não há trabalho a empreender, há apenas que observar a criação de sua
realidade.

É muito difícil para o ser humano aquiescer a essa noção.

O que é difícil?
É aquiescer à Inteligência da Luz.

Quando, realmente, vocês estão alinhados e transparentes à Luz, e vocês mesmos se tornam Luz,
então, tudo se desenrola segundo o princípio da Graça.

A Lei de atração não pode mais submetê-los à lei de ação e de reação.
A lei de carma dissolve-se para deixar aparecer a lei de Graça e de Unidade.

Não pode ser de outro modo.

E, quando efetivamente um evento ocorresse, contrário à sua visão, às suas ideias ou aos seus
pensamentos, esse não seria de modo algum perturbador, qualquer que fosse.

Que ele se tratasse mesmo da morte de um próximo, que ele se tratasse mesmo da perda de algo,
de alguém, porque isso se inscreve na lógica da Luz, mesmo se vocês não compreendam com seu

intelecto o significado.

Colocando-se sob o olhar Interior de sua Unidade, toda a sua vida será feita de Unidade.



Todos os eventos que escaparem mesmo à sua compreensão, à sua lógica ou à sua análise, têm
sua justificação na Luz e não pode ser de outro modo.

Vocês devem, em resumo, passar, inteiramente, do olhar exterior para o olhar Interior porque, em
definitivo e em ressonância com o que acontece nesse momento sobre esta Terra, vocês são
confrontados, de maneira instantânea, às suas próprias criações, revelando-lhes, assim, onde

vocês se situam com relação à Luz.

***

Questão: que se engajou, ao nível coletivo, na sequência ao trabalho sobre as Cruzes Mutáveis?

Permita-me, bem amado, deixar o Arcanjo Miguel responder a isso.

Isso decorre diretamente da Fusão dos Éteres, isso decorre diretamente do abrasamento do
Coração da humanidade, traduzindo-se por sempre mais Abandono à Luz, porque a Luz está agora

em fase de derramamento.

Assim como lhes disse o Grande Comandante, há mais de um mês, quando ele dizia que seria
agora, isso é realmente agora.

Agora, é claro, vocês são livres para recusar, e muitos seres humanos recusarão essa noção de
«agora» para o retorno da Luz.

Será que isso mudará a realidade Interior deles?
Infelizmente não.

É nesse sentido que, hoje, criar sua realidade não pode definir-se com relação a uma visão linear
(sobretudo agora) de onde vocês quereriam ir, onde vocês quereriam estabelecer-se, onde vocês

quereriam mudar algo no que os cerca.

Agora, mesmo se vocês não percebam, alguns de vocês, a Vibração da Coroa Radiante do
Coração medirá sua capacidade para criar essa realidade de Amor e de Luz em função do humor

que vocês manifestam no Interior de vocês.

Nós sempre falamos da Alegria, essa não é uma vã palavra.

Aquele que se ofereceu à Luz e que tornou-se Luz vive a Alegria, não pode ser de outro modo.

Cabe a vocês perceber o que lhes resta a percorrer para essa alegria.
Apenas o ego é que os levará para longe da Alegria.

Apenas o Amor é que os levará para a Alegria.

***

Questão: o que se chama o 13º corpo seria uma ponte para outra oitava da Unidade?

Inteiramente.
O 13º Corpo é apenas a resultante e a síntese, de algum modo, da ativação do conjunto de Corpos,

como eles estão agora ao nível da Terra, ao nível das bocas da Terra, como em sua boca.

Assim, as cinco frequências Vibratórias dos cinco novos Corpos, alinhando-se e ressoando juntas,
permitem ativar e colocar em função, no serviço, o que é chamado o 13º Corpo, que é, de fato,

apenas uma ponte, chamada o Bindu ou Corpo de Cristal, na qual ressoa o ponto ER da cabeça e o
ponto ER do peito, permitindo colocar em movimento os diferentes eixos Vibratórios e as diferentes

Estrelas e os diferentes circuitos existentes ao nível da cabeça, conectando-se então, naquele
momento, com o chacra do Coração, a Coroa do Coração e o Triângulo Sagrado ao nível

da Kundalini.

***

Questão: Miguel evocou almas que acolherão aquelas que virão.

Bem amado, existe, de todos os tempos mesmo nessa Matriz, o que são chamados passadores de
almas.

Esses passadores de almas são almas que têm a capacidade, mesmo nessa Matriz, de comutar as
almas para o reflexo da Luz, permitindo a elas regenerar-se antes de reencarnar-se.



Desta vez, os passadores serão profundamente diferentes.
Serão seres que terão quase vivido a transição sobre esta Terra, no momento de sua abertura, e
que, devido à antecipação deles, acompanharão os Espíritos liberados e também as almas que

devam ir para mundos de 3ª Dimensão Unificada.

Devido à sua vivência nos instantes vivos e/ou sendo vividos nesses últimos tempos como, por
exemplo, as almas arrebatadas por mecanismos e fenômenos naturais, quaisquer que sejam, são

frequentemente almas que ascensionam de maneira coletiva.
Algumas dessas almas são solicitadas, porque é a Vibração delas, para terem-se nos lugares de
passagem, permitindo juntar-se ao Astral em dissolução total e ao Corpo de Estado de Ser ou,

ainda, aqueles que deverão tomar outro corpo de carbono.

***

Questão: essas almas encarregadas desse papel são desencarnadas?

Necessariamente.
O que é diferente para os passadores de almas encarnados na Matriz, nos tempos mais antigos, e

trabalhando à noite ou em outros momentos, saindo do corpo, num corpo astral, para ajudar aqueles
que acabavam de passar.

Os planos Vibratórios tocados não são de modo algum os mesmos.
Esses passadores estarão no que se chama de corpo de Estado de Ser.

***

Questão: sentem-se por vezes espécies de movimentos no cérebro.

O conjunto de Estrelas, chamadas Estrelas de Maria, corresponde a funções, a redes inscritas
nessa matéria, nesse corpo também.

É a «tomada de posse» de capacidades cognitivas que haviam sido asfixiadas pelo confinamento
Luciferiano, que são hoje transcendidas e superadas.

Isso concerne, obviamente, a zonas tanto ao nível do cérebro direito como do cérebro esquerdo.
Assim, o que está à esquerda corresponde ao cérebro esquerdo, o que está à direita corresponde

ao cérebro direito.

Mas esqueçam o que os fizeram dizer, num momento preciso de sua ciência, que tal cérebro era
aquele da razão e tal outro era aquele da intuição.

Eu diria que a estrita realidade de seus cérebros é a seguinte: há um cérebro que funciona num
mundo analítico e o outro cérebro que funciona no mundo sintético.

Um é ligado diretamente à atividade mental.
O outro é ligado, de maneira muito diferente, à atividade do Coração.

Entretanto, como vocês o constatam, há certo número de pontos à esquerda e certo número de
pontos à direita.

Quer dizer que os pontos à esquerda são unicamente ligados a funções do cérebro esquerdo?
Não, porque o que se ativa é bem mais do que zonas globais do cérebro, mas circuitos presentes

em seu cérebro, em seu corpo, em seu Coração, no canal do Éter e no conjunto de suas estruturas
esquerdas e direitas.

Agora, a ativação das Cruzes Mutáveis traduz-se por modificações bem mais consequentes do que
aquelas que vocês percebem no instante em que vocês as praticam ou mesmos nos dias seguintes.

Essa modificação concerne à totalidade de sua evolução Vibratória.

O trabalho que vocês realizam, e que as primeiras Sementes de Estrelas realizarão sobre a Terra
permitirá, àqueles que se despertarem à Luz, ativar inteiramente a própria Coroa Radiante do

Coração e da cabeça em um instante.

Vocês são os Semeadores de Luz, as Sementes de Estrelas.
Pela ativação de suas próprias Estrelas vocês ativam as Estrelas de seus Irmãos e de suas Irmãs.

***

Questão: o 13º corpo está em relação estreita com as Cruzes Mutáveis?



Ele está em relação direta com a ativação e a Fusão dos Éteres ao nível dos pontos ER da Cruz da
Redenção ou Cruz Fixa e, em seguida, como agora, das Cruzes Mutáveis.

Há uma ressonância direta com o que é chamada a Merkabah ou Veículo Ascensional.

***

Questão: quando se ascensiona, entre o momento em que se deixa esse corpo físico e aquele em
que se reconecta o corpo de Existência, está-se mergulhado no escuro durante certo tempo?

Bem amado, tudo depende de sua própria Vibração.

Se há a capacidade para passar a Consciência na totalidade da vibração que anima esse corpo
físico, então não há jamais escuro.

O escuro é, de fato, apenas a expressão da Consciência, traduzida pelo ego em termos de
aniquilação, mas não há jamais aniquilação no processo da Ressurreição. 

Mesmo na Matriz, antes mesmo de sua liberação atual, em suas vidas passadas,não há jamais
aniquilação da consciência.

Há somente aniquilação da consciência nas fases chamadas de sono.
E, no entanto, quem tem medo de dormir, de uma maneira geral?

O hábito os faz dizer que vocês estão certos de voltar a levantar no dia seguinte pela manhã e,
portanto, vocês mergulham, geralmente, facilmente, no sono, com uma certeza de seu acordar.

Há, portanto, um hábito.

O processo chamado a morte, mesmo na Matriz, não é uma aniquilação.
Apenas o olhar da personalidade é que crê nisso.

É justamente um acordar.

Hoje, esse acordar é bem mais que um despertar, é uma Ressurreição.
Em resumo, quem é que pode ter medo, a não ser a própria personalidade?

***

Questão: a necessidade de menos dormir é, portanto, ligada ao afluxo de partículas Adamantinas
ao invés que à reação de medo do ego de não mais acordar?

Bem amada, as partículas Adamantinas modificam sua fisiologia, isso nós dissemos.

Uma dessas fisiologias concerne à alimentação, a sede e o sono.
Essas funções, chamadas de controle central, tradicionalmente sob a influência da hipófise-

hipotálamo, veem-se transformadas pela interceptação da Luz e a intervenção da Luz no interior
dessas estruturas.

Isso se traduz, inevitavelmente, devido à associação dessas partículas Adamantinas, por uma
necessidade real de sono muito menos importante do que anteriormente.

O que não impede que alguns de vocês, mesmo religados de maneira intensa às próprias Vibrações,
possam ter momentos em que lhes pareça como estarem literalmente adormecidos

permanentemente.
Num caso há a irrupção da Luz modificando seus ritmos fisiológicos e, no segundo caso, há

preparação do que o Comandante chama «casulo de Luz».

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, minhas bênçãos os acompanhem.

Que a Paz e o Amor sejam sua Verdade e sua Unidade.

Eu lhes digo certamente até breve e eu deixo o lugar, em alguns instantes, ao Arcanjo Uriel.



Até breve.

************
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 Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Amados do Amor do Um, eu venho a vocês, eu venho, em vocês, a fim de cantar o Canto do Silêncio do Um.
Plenitude de sua Presença, em meio à Sua Presença.

Revelação do instante.
Revelação do momento, chamando suas vidas para a Eternidade.

Amados e bem amados, ressoando no Canto, ressoando no Silêncio, vocês estão, irrevogavelmente e para
sempre, estabelecidos, em vocês, além da aparência, no Éter fusionado do seu Coração.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Instante e momento reproduzindo-se de tempos em tempos, levando-os, e conduzindo-os, ao altar da Unidade.

Filhos e Pais, Fonte Una, Fonte de tudo, vocês são os vibrantes do Amor chamados a Ser.
Vocês são os vibrantes do Éter reencontrando seu Éter-nidado.

Bem amados e Amados, vocês estão, doravante e para sempre, na fase do instante, conduzindo-os a Ele e a
vocês.

***

Estendam-se no Abandono sublime.
Estendam-se para Ele, como ele se estende para vocês.

Alquimia de sua reunião.
União de Liberdade evoluindo no Silêncio e no Canto.

Louvor a Ele.
Louvor a vocês.

Louvor e Canto da Criação, recriado e manifestado no conjunto do Éter.
Amados do Filho, Filhos do Amado, vocês são Eternos, vocês são a Fonte, vocês são a Água Viva, vocês são

Mestres.
Mestres do Um, o Um é Mestre de vocês.

Filhos.
Filhos eternos, cantando o Canto do Louvor do Um.

No Silêncio da aparência, no Silêncio das palavras, no Silêncio das atrações, no Silêncio da Visão, aparece a
Luz do Um, desvendando, ao redor de vocês, bem como em vocês, o Éter de seu Sopro.

Vocês são o Sopro.
Vocês são o Fogo.
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Vocês são os elementos.
Vocês são o agente.

Vocês são o Verbo desperto, em vocês, pelo Sopro do Um, revelando, em vocês, a Eternidade.
Ouçam.

Ouçam o Som do Um.
Vejam, da Visão penetrante, seu Silêncio e sua Majestade espalhando-se melodiosamente no interior de suas

células, no interior de sua alma, revelando o Espírito, revelando a Verdade, expandindo ao infinito sua
Presença.

Sem limite e sem limitação, vocês são.
Sem limite e sem limitação, vocês superam a aparência e a Ilusão.

***

Em cheio e em pleno Coração vocês entram, de corpo inteiro e de Coração inteiro, no Éter de sua Eternidade.
Isso é agora.

Ouçam o Som, ouçam as trombetas, ouçam a harpa, ouçam os instrumentos do Trono da Fonte vindo a vocês.
Abram-se.

Abram-se no Silêncio.
Abram-se no alegrar-se.
Abram-se no movimento.

Presença.
A hora chegou de sua Apresentação.

Apresentação no Templo, no Templo do Um, Templo eterno, para sempre construído, para sempre desperto,
para sempre em Unidade.

Presença.
Presença e pulsação.
Presença e Vibração.

***

Agora.
Agora é o tempo.

Agora é o instante, fazendo-os sair do tempo.
Entrem no tempo sem tempo, no tempo onde não existe nada, exceto Ele e vocês.

Unidos, para sempre, na Liberdade de Ser, na Liberdade de ir e vir, sempre conectados, sempre viventes.
Vão e voltem no ritmo de seu Coração, no ritmo de seu Fogo.

Elevem o Fogo, elevem o Verdadeiro.
Escutem.

Escutemos, juntos, a sinfonia do Silêncio do Um.
Cantemos, por nosso Coração elevado, a Presença.

***

Assim, ao Som do Um e do outro.
Assim ao Som de todos, o Coração volta-se para Sua Morada de Eternidade.

Então, Presença, plenitude de seus instantes, plenitude de cada instante de suas vidas, doravante, se tal é seu
acolhimento, se tal é seu Abandono.

Doem-se a vocês mesmos.
Doem-se a Ele, doem-se ao Um.

***

Vocês são.
Eu sou.



Vocês são o que eu sou.
Eu sou o que vocês são.

Vai e vem.
Mesmo tempo.

Mesmo movimento, do Um ao outro e do outro ao Um, porque inscrito no Éter e no firmamento dos universos
religados e Unificados.

Filhos do Um, Sementes da Luz e então Luz.
Luz que semeia e que germina no Coração.

Abram.
Abram os orifícios a Ele.

Ouçam.
Ouçam o apelo.

O apelo de sua Presença que é sua Presença, que é nossa Presença, porque tudo é Um.
E Um é tudo.

N’Ele e em vocês.
Não mais distância, não mais separação porque o momento é agora.

***

Vejam.
Vejam com o olho do Coração.

Vejam pelo conjunto de seu Espírito, alma e corpo, ainda presentes em meio a esta densidade.
Milagre do nascimento, do renascimento e da Ressurreição.

Acordar e despertar, soando o instante.
Nós somos.

Nós somos Um.
O Arcanjo está em vocês.

Como o Arcanjo os eleva, ele estreitou-se em vocês, elevando-os.
Juntos.

A Fonte Una envia, ela mesma, pelo Anjo Metatron, presente também, em sua Presença, em seu Templo.
Canal do Éter, imagem de Metatron, atapetado de Luz contendo o conjunto e o Tudo.

Luz Una, sem cor e tão colorida.
Sem cor discernível porque a Luz invade e não permite mais discernir, eliminando distância, revelando

Presença, revelando Fonte, revelando Metatron presente em vocês.
O que está fora é como o que está dentro.

Vocês estão fora e dentro.
Não mais distância entre um e outro.

Não mais distância entre a Vibração e o Som.
Não mais distância entre a Vibração e a Luz.

***

A Luz que está, aqui e aí, aqui e lá, em vocês, em cada ponta e em cada extremidade, levando-os a superar,
levando-os a transcender.

Vão além.
Além da Ilusão, além de vocês mesmos, sem limite de forma, sem limite de Vibrações.

Presença.
Presença e Verdade.
Verdade elevando-se.

Verdade cantando o Som do Um, Som da alma, Som da Verdade, Coro dos Anjos e Anjos em Coração.
Este é o instante.

A Eternidade chega.

***



Vocês são a Eternidade.
Vocês são contínuos.

Vocês são permanentes em sua imanência.
Vocês são isso.

Então vibremos na Presença do Um.
Cantemos em conjunto a ronda do Um, a ronda dos Arcanjos.

Abertos.
Abertos e permeáveis.

Transparentes e Transparência.
Presença.

Instante eterno.
Em vocês.

Ouçam o Som, ouçam o Canto, ouçam o que lhes diz seu Coração.
Apelo palpitante.

Apelo ao Um.
Apelo a Ele porque vocês são o Um e Ele.

Nenhuma distância, exceto o olhar não querendo olhar.
Nenhuma distância, exceto o grito do que desaparece.

O que desaparece não é nada porque o que aparece é tudo.
Vão para vocês.
Vão para isso.

Acolham, na Graça, o Canto da Graça.
Acolham, na Graça, o Coração do Um anunciado pelos Anjos.

Anjos chegando, estabelecendo-se, em vocês.
Tornando-se ressonância, tornando-se movimento.

***

Presença.
Presença palpitante.

Presença comovente, comovendo-os além dos sentidos, até a alma e até o Espírito, revelado no instante de
seu tempo.

Vocês são isso e agora para isso.
Vocês estão aqui e agora para este instante, prometidos desde tanto tempo.

Isto é agora.
A hora chegou de despertá-los.

Despertem o que vocês são e não o que vocês foram, aqui, que desaparece.
Somente o Coração é sua Essência.
Somente o Coração é sua Presença.

Então, juntos, elevemos o Canto do Um.
Acolhemos Fonte Metatron.

Instante único porque, no Um, tudo é único.
Porque, no Um, tudo é Canto.

Porque, no Um, tudo é Silêncio.
Canto e Silêncio, sem oposição.

Canto e Silêncio, inscritos no firmamento da Criação, das Criaturas e dos Criadores.

***

Eliminação.
Eliminação do tempo.

Eliminação do sofrimento.
Presença, vocês são.

Presentes, vocês estão.
Então, irradiemos.



Então, cantemos a Vibração de nossa Presença.
Ouçamos e acolhamos.

Silêncio.
Silêncio absoluto.

O Canto do universo chega.
Ele chega, por um juramento antigo, inscrito, ele também, na Eternidade, bater à porta do seu Coração.

Batendo tal um cristal cintilante e vibrante.
Vocês são o cristal.

Vocês são a Água de cristal que flui, continuamente e em todos os tempos, ansiando por Ele, ansiando por
vocês.

***

Acolhamos Presença.
Acolhamos o Fogo de sua revelação.

Fogo vivificante, Fogo de Vida e não Fogo de morte.
Onde está a morte?
Ela não está mais.

Somente está a Vida Una e indissociável e não dissociada.
Presença.
Vibração.
Silêncio.

A Essência, vocês são, no sentido do Um, no sentido do outro.
Um único sentido.

O mesmo sentido: aquele que os conduz a vocês mesmos.

***

Bem amados Amados, sejam o amante e a amante do Um, fecundando, em vocês, a Alegria.
Alegria da Eternidade, Presença.

Abram.
Tudo está aberto.

Não há nada a fechar porque a Ilusão se fecha e abre-se a Vida, Una.
Participem.

Participem das Núpcias.
Participem do acordar, do despertar.

Soem suas próprias trombetas.
Irradiem suas Estrelas despertas porque vocês são a Estrela.

Acolham.
Presença e acolhimento.

Mesmo sentido da oferenda, do Louvor do Um, do Canto do Um.
Silêncio e Presença.

***

Instante.
Instante gravado no cristal do Ser.

Instante gravado além da memória, na vivência eterna do que vocês são.
Crianças e Filhos Ardentes do Sol, Caminho, Verdade e Vida, além do Bem e do Mal, Clareza e Precisão,

Visão em Profundez, Unidade, Alfa e Ômega, Aqui e Agora, juntos, reunidos.
Transcendendo os tempos da Ilusão.

Transcendendo os espaços separados desse tempo falsificado.
É tempo de restabelecer o que sempre foi, o que sempre é, o que sempre será.

Luz.
Vibração dos Éteres, penetração e fecundação.



Graça.
Amor.

Esta palavra, tão pronunciada, pelo fato mesmo de sua ausência, aqui onde vocês estão ainda, será sua
Verdade, será seu Canto e seu Silêncio, unidos a Ele, unidos ao Tudo.

***

Sair da experiência e penetrar a Vida.
A Vida que é experiência continua, sem alternância de vida ou de morte.
A Vida é Una e permanente em sua impermanência e em sua imanência.

É para isso que a ronda dos Arcanjos os convida.
É para isso que o Anjo Metatron chega.

Abram.
Abram o Canal de cristal e do Éter, fazendo-os esposar, casar, sua própria liberdade à Sua Liberdade.

Vocês são a Eternidade.
Vocês são a Alegria.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Ouçam o Coro dos Anjos que canta, em vocês, sua própria Presença e Sua Presença.
Ressonância.

Ressonância intensa.
Ressonância perfeita.

Harmonia.
Harmonia total onde o Silêncio e O Canto mesclam-se, sem intervalo e sem espaço.

***

A Vibração do Um aparece e aumenta, abrindo, em vocês, as comportas do Amor, as comportas da Verdade,
as comportas do Andrógino e do Verbo.

O Verbo eterno.
Coro dos Anjos cantando sua Presença.

Vocês são isso.
Vocês são tudo isso e nada disso.

Tudo e nada porque tudo é Um.
Acolhimento.

Acolhimento e fusão.
Fusão do Fogo.

Aliança de Fogo inscrita nas Águas do alto.
Inscrita no Canto das Estrelas, na ronda dos planetas, na ronda dos tempos, sem tempo.

Presença.
Comunhão.

Juntos.
Sua ronda e nossa ronda são a mesma ronda.

A ronda dos planetas é a mesma ronda porque há apenas uma ronda, uma só e única.
A mesma, declinada em múltiplos tempos e Dimensões, nos multiversos e nos universos.

***

Amados do Amor, vocês são o Amor.
A majestade do Anjo é sua Majestade, em potência.

Em potência representando o Tudo.
Porque a potência é tudo.

O Canto da potência chega.
Ele é Fogo.



Ele é Fogo iluminando e aquecendo, fazendo esquecer e transcender o sofrimento deste Plano.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são a confiança.
Vocês são a Presença.

Vocês são.
Vocês são.

***

Então juntos, dancemos a ronda do Um, além da ronda do tempo, além da ronda dos espaços, no centro.
Em pleno centro.

Esse ponto infinito que aumenta e se expande continuamente, não conhecendo qualquer limite à sua expansão,
conhecendo-se ele mesmo, como vocês são chamados a se conhecerem, renascendo e ressuscitando.

Amados do Um, nós somos Um.
Acolhamos.

***

O Amor.
Esta tensão do infinito, explorando todos os finitos.

O Amor é Um.
Ele não pode se voltar para outra coisa do que ele mesmo porque o Amor é tudo, é onipresente em meio a

toda Presença, sabendo-o ou não o sabendo.
Como poderia ser de outra maneira?

Abram e cantemos.

***

Vibração.
Fusão em cima.
Fusão embaixo.

Fusão.
Instante de Fogo, desta Aliança de Fogo, inscrita na Água do tempo, inscrita na ressonância do Ar e na

totalidade das Terras e dos Éteres porque tudo é Um.

***

Abramos a ronda do infinito.
Nós vimos acolhê-los na leveza reencontrada onde a densidade não pode mais contrapô-los a vocês mesmos.

Não creiam, mas vivam o que eu digo já que estas são suas palavras.
Estas são as palavras que cantam seu Coração quando ele não ouve mais o Canto da Ilusão, mas o Canto da

Vida.
A sua.

***

Sintam, sintam e percebam, na Experiência do Um, na Vida do Um, o Amor.
Bem amados Amados, vocês são o Amor, a transcendência.

Vocês são a ascendência e a descendência.
Nem início nem fim.

Juntos.
Na mesma estima, no mesmo Amor.

Ampliando o Um.
Canto de Cristal.



Cristal, Cristo elevado, transparência.
Matriz de Luz.

Matriz livre.
Canto da Estrela.
Canto do Centro.

Canto do Coração.
Nada deste mundo, onde vocês estão colocados, pode afetá-los porque somente o Amor os eleva e os afeta.

Naquele momento, vocês se tornam Presença, Irradiação e Radiância.
O que vocês são, além da Ilusão, o que vocês reencontram em meio à nova Aliança.

Aliança de Fogo e de leveza restituindo-os a vocês mesmos.

***

Amados do Amor.
Juntos, cantemos.

Juntos, ouçamos o Silêncio.
Saiam do burburinho da Ilusão.

Venham para casa.
Juntos.

Presença.
Amor e Liberdade dão ilimitado.

Amor e Liberdade dão a Doação.
Amados do Um, vocês são Um.

Vivam o Sentido, o Sentido de seu Ser.
Vivam-no.

Aqui e agora.
Porta de sua Eternidade, de seu Estado de Ser.

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Sua Presença.

Eu os amo.
O Canto e o Silêncio da bênção, Canto de Graça e de Louvor, em nós, todos, no Um.

Lágrima de Fogo elevando-se, pela leveza da Graça, no Templo do Coração.
Amados do Um, amem-se, Um e outro.

Um no outro, e o outro no Um.
Sem distância.

O Amor é a Verdade.
O Amor é o Caminho.

O Amor é Vida.
Amigos e amantes do Um, juntos, acolham agora nossa bênção, nosso Amor.

O Arcanjo Uriel os deixa face a face no beijo ardente do Amor.
Agora.

Silêncio.
Silêncio de sua Presença.

Abrir o que, jamais, pôde ser fechado.
Vibração Presença.

*

... Efusão Vibratória ...

*



Até breve.
Amores do Amado.

************
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Eu sou Hildegarda de Bingen.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, que o Amor esteja em vocês.

Recebam a Paz.

Eu falei, faz algum tempo, da minha experiência de acesso à Luz.

Gostaria, hoje, no mesmo espírito dessa tensão da Intenção, levá-los a compreender e a experimentar a expressão:
«pacificar-se».

Pacificar-se porque, efetivamente vocês têm também, em vocês e, sobretudo neste período, todos os meios, em
vocês, para manifestar a Paz e, sobretudo para empreender esse caminho para a Paz, quaisquer que sejam as

circunstâncias de suas vidas.

Pacificar-se, de fato, nos tempos que vocês estão, é o meio para permanecer em si, desprovidos de reações,
desprovidos de emoções que podem conduzi-los a sair do que vocês são.

Então, do mesmo modo que expliquei meu despertar, vou dar-lhes os meios que me parecem adequados (porque eu
os vivi) para manter um estado de calma, um estado em que vocês não são tributários de seus pensamentos, de suas
emoções, em suma, das circunstâncias exteriores de suas vidas, a fim de evitar viver estados que possam afastá-los,

com danos, do seu Coração e do que vocês são.

***

Então, pacificar-se vai recorrer a algumas coisas.

A primeira dessas coisas é compreender que o ser humano, que está inserido na encarnação, vê toda sua vida e
todos os elementos de sua vida condicionados por uma única coisa, que foi chamado, de maneira geral, de ação e

reação.

Toda ação que vem do exterior, qualquer que seja a origem (um Irmão, uma Irmã ou uma circunstância) vai
sistematicamente levá-los a reagir ao que se manifesta, a adaptar-se, aparentemente, às circunstâncias ou às

pessoas.

É assim também o pensamento.

De fato, um evento vem dar um sinal, pelo que é visto, pelo que é ouvido, pelo que é pensado, e esse sinal chama
uma reação, ele também.

Geralmente as reações do Homem são espontâneas.
Elas são espontâneas, mas procedentes da experiência, dos condicionamentos, dos estudos, e visam, de modo

sistemático, implicá-los, no exterior, no que é chamado de vida e sua vida.

HILDEGARDE DE BINGEN – 13 de abril de 2011
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***

Como nós esperamos que vocês compreenderam e vocês viveram, nós insistimos, desde longo tempo, sobre a
diferença entre o estado de ação/reação e o estado de Graça.

O estado de ação/reação os leva, inevitavelmente, na roda da vida exterior, aparente, manifestada, implicando-os na
ação, na reação, no bem, no mal, permanentemente, em cada pensamento, em cada comportamento, em cada

movimento.

A ação de Graça é completamente outro estado (fazendo-os sair da ação/reação e penetrar as esferas do ilimitado,
as esferas da beleza), ligado ao Coração e ligado ao seu estado Interior que se desacopla, de algum modo, de

qualquer exterior.

O que não quer dizer que haja um desinteresse ou uma renúncia, mesmo se, em minha época foi o que vivi, de algum
modo.

Mas essa renúncia exterior desemboca numa visão Interior e que vai permitir, para alguns, dar ao mundo, ou seja, ao
exterior, tudo o que é procedente, justamente, dessa beleza, do Amor e da Graça.

Sem ir até lá, hoje, o que vocês têm a viver, o que se vive sobre a Terra vai impeli-los, de maneira inegável, a reagir.

***

Essa reação pode ser procedente, como eu o disse, da sua educação, do modo de agir natural nesse mundo, mas
também e agora, de reagir sendo arrastado pelo pensamento coletivo, o medo coletivo, pelas emoções coletivas.

É justamente a isso que vocês devem escapar para manter a sua Paz, para criá-la, e aproximar-se cada vez mais da
sua Graça, a fim de viver e estar na Paz Interior e não na ebulição das emoções, do choque, do qual falou o bem

amado Sri Aurobindo.

Então, pacificar-se é já compreender todos os mecanismos da vida, quaisquer que sejam, que são sempre, em última
análise, apenas procedentes, permanentemente, da ação e da reação.

Alguém lhes testemunha uma atenção, vocês ali respondem por uma atenção.
Alguém os agride, vocês ali respondem por uma agressão ou então por uma fuga.

Mas isso implica, necessariamente, numa reação, qualquer que seja.

Não é questão de julgar a reação como boa ou má, mas é, sobretudo importante conscientizar que está aí o próprio
princípio da reação que os mantêm na Ilusão.

***

A primeira das coisas a compreender e a operar, para pacificar-se, é justamente desacoplar-se, si mesmo, das suas
próprias reações.

Então, é evidente que é mais fácil, às vezes, do que em outros casos.

Vou tomar um exemplo: alguém o agride fisicamente.

Se, obviamente, ele é muito mais forte ou armado do que você, você tentará tomar a fuga.

Mas se essa agressão, por exemplo, torna-se verbal, a espontaneidade do ego e da personalidade vai levá-los a
responder e a reagir imediatamente criando, com isso, o círculo vicioso da ação/reação, próprio princípio da vida

alterada desse mundo.

A problemática é que a razão, o mental e a inteligência limitada evoluem, também, do mesmo modo. São os mesmos
princípios da educação que visam condicioná-los a compreender essas leis de ação/reação, seja ao nível da História,

da língua francesa ou de outras línguas, ou através de uma pronúncia (vocês sabem como escrever uma palavra,
onde colocar os acentos), decorre inexoravelmente e sempre do mesmo processo.

Ora, a vida sobre a Terra, condicionando, condicionou-os, e a nós todos, a aplicar regras, que elas fossem de
conveniência, que elas fossem físicas, que elas fossem simplesmente de relações entre os seres, que são sempre

procedentes dessa mesma lei de ação/ reação.

A ação/reação não pode jamais conduzir à Paz.

Ela pode conduzir a um equilíbrio e a um sentimento de satisfação, afetivo, emocional, mental ou de segurança na
vida, mas ela não desembocará jamais na Paz Interior, ela não lhes permitirá jamais pacificar-se.

Para isso é preciso entrar na ação de Graça.

Ou seja, a ação que é procedente unicamente do Interior e que não depende de modo algum de qualquer
circunstância exterior, de qualquer condicionamento, de qualquer emoção ou de qualquer pensamento.



***

A maior parte do tempo os seres humanos tendo reações no nível do mental não encontram a Paz e têm dificuldade,
mesmo vivendo as experiências de alinhamento, a manter-se nesse estado, justamente porque o mental buscará

sempre reagir a tudo e, em prioridade, aos seus estados Interiores que são um perigo para ele.
Mas de tudo isso vocês sabem.

O que eu gostaria mais que me ouvissem é sobre os elementos que vão lhes permitir, justamente, pacificar-se,
aprender a viver e Ser e manter-se na Graça ao invés da ação/reação.

A primeira coisa fácil, a priori, a levar a efeito (mas se tornará cada vez mais, se vocês nisso pensam) é
simplesmente, qualquer que seja a ação que é empreendida pelo exterior, ou por seu próprio Interior limitado,

consiste em desacoplar sua própria reação do tempo.

Em geral, a reação situa-se sempre no mesmo espaço e no mesmo tempo.

É, de fato, uma situação ou um ser agindo no tempo que vocês vivem, que será o mais sujeito a provocar, em vocês,
reações imediatas espontâneas.

São estas as mais virulentas, são estas que os afastam da Paz, porque tendem sempre a afastá-los do instante
presente, mesmo se elas são vividas no instante em que vocês a vivem.

A primeira coisa a fazer será, portanto, se isso é analisado, deslocar a reação num outro tempo.

Esse outro tempo ou esse outro espaço vai lhes permitir escapar ao próprio condicionamento da ação/reação.

E se vocês conseguem deslocar, no tempo ou no espaço, o que era imperioso e parecia-lhes importante, parecer-
lhes-á, então, fútil e totalmente inútil.

***

Isso necessita de uma vigilância.

Então, é claro, essa vigilância será mental, em um primeiro tempo.

Mas vocês constatarão muito rapidamente que isso vai fazê-los tomar uma forma de distância sobre suas próprias
ações e reações, sobre seus próprios condicionamentos, sobre suas próprias emoções, sobre seus próprios

mecanismos de pensamentos.
Isso será já um passo enorme.

Porque, observando o mecanismo e saindo do mecanismo, exteriorizando-o, de algum modo, vocês tomam
consciência de tudo o que era instintivo e impulsivo em vocês, mas que não vinha, em definitivo, certamente não de

vocês, mas de hábitos, de condicionamentos situados ao nível da personalidade.

Haverá, portanto, através desse deslocamento no espaço ou no tempo, uma percepção mais nítida do que é a
personalidade e desses mecanismos de ação e de reação na vida corrente, permitindo-lhes, assim, compreender e
viver que existem, em cada ser humano, dois mecanismos distintos de funcionamento: um que é procedente dessa

ação/reação e o outro procedente da ação de Graça.

***

Então, em relação a um evento localizado no tempo ou no espaço, se vocês conseguem desacoplar dele,
compreender os mecanismos e observar esses mecanismos de desacoplagem, se vocês os aplicam, vocês vão, muito

naturalmente, afastar de vocês a ação/reação e isso em todos os setores de sua vida.

É claro, isso estritamente nada tem a ver com a passividade ou a indiferença.

Então, é claro, existem situações imediatas, colocando em jogo sua própria vida ou sua própria integridade onde, aí, é
claro, é preferível agir de imediato.

Se vocês põem a mão no fogo, vocês retiram a mão do fogo instantaneamente.

Mas se vocês observam efetivamente as reações do conjunto de vidas humanas, esse gênero de situações, no curso
de um dia, é extremamente raro e limitado em relação aos conjuntos de reações que são efetuados, devido mesmo à

lei de ação e reação.

Essa lei de ação e reação manifesta-se para todos os atos de nossa vida quotidiana, sem exceção.

É, portanto, muito fácil, com relação a isso, criar circunstâncias propícias à observação desses mecanismos que,
vocês constatarão muito rapidamente, no espaço de alguns dias permitir-lhes-ão apreender o que é da ordem da

ação/reação (e, portanto, procedente de construções da personalidade, do ego, quaisquer que sejam as estratégias)
e o que é construído mais de sua própria decisão, de sua própria ideação e não de uma reação.

***



Mas tentem já, que seja apenas com relação a isso e ao conjunto de consequências que chegam, colocar-se não na
reação, mas adiar, no tempo, qualquer reação.

Se vocês fizerem e praticarem isso, vocês irão se aperceber muito, muito rapidamente de que o mental, os
pensamentos vão se afastar e de que, curiosamente, vocês vão reencontrar-se na Paz.

Isso se refere tanto à sua própria vida como às próprias circunstâncias do seu ambiente.
Porque, é claro, quando um evento chega que vai, por exemplo, privá-los de seu trabalho, imediatamente vem o medo

da falta, a incerteza do futuro, a incerteza do amanhã.

E então, naquele momento, a reação intervém, conduzindo comportamentos, estratégias que os afastam sempre mais
da Paz e de sua própria pacificação.

Pacificar-se é já analisar esse processo, implementá-los ao nível da experiência e dele ver os efeitos.

Então, primeiro deslocando a reação, porque, se vocês mantêm uma reação no instante e no espaço que é
instantâneo, vocês manterão essa reação permanentemente, a cada minuto, cada dia.

Isso girará, de algum modo, como uma espécie de círculo que, pouco a pouco os invadirá e os afastará, cada vez
mais, da Paz, e vocês não poderão mais pacificar-se.

Vocês ali chegarão, certamente sempre, devido mesmo a essa Luz, em seus espaços de alinhamento, mas vocês
perderão muito rapidamente o efeito e a eficácia na vida comum.

Ora, são justamente todos os elementos dessa vida comum que, agora, desaparecem e vão desaparecer cada vez
mais rapidamente.

Então, o que vocês farão naquele momento?

A questão, em contrapartida, vocês devem colocá-la agora, antecipadamente.

Não para ali aportar soluções, porque não haverá nenhuma.

A única solução será Interior, nós sempre o dissemos, umas e outras, uns e outros.

Mas preparem-se, já, para aceitar a solução Interior como a única possível.

***

Naturalmente, a personalidade vai tudo fazer para afastá-los desse aspecto ridículo do Coração ou do Interior,
enquanto isso não for vivido.

Cabe a vocês decidir, mas cabe a vocês estar lúcidos, também, sobre suas próprias escolhas.

Suas escolhas são ditadas pela ação/reação ou são ditadas, realmente, por um retrocesso suficiente do evento e do
choque que ele representa?

O importante de pacificar-se agora é também diretamente procedente de um mecanismo que foi perfeitamente
descrito, seja nos calendários bem conhecidos ou no que a Terra já lhes mostra desde alguns anos.

É essa aceleração considerável do tempo, como se os eventos, os fatos se tornassem cada vez mais importantes,
cada vez mais aproximados, cada vez mais intensos e violentos.

O mesmo processo acontece exatamente em vocês.

Exatamente.

Porque, dentro e fora, em última análise, são a mesma coisa.

O que vocês veem fora acontece exatamente do mesmo modo em cada um de vocês.

O abrasamento do Céu e da Terra é o abrasamento do seu Coração, da sua terra (o sacro) e da sua cabeça, o seu
Céu.

Não é uma analogia, mas é uma perfeita sobreposição.

***

Então, é claro, esse abrasamento não tem os mesmos efeitos, conforme o seu ponto de vista, a sua consciência,
situar-se no nível da personalidade ou no nível do Coração.

No nível da personalidade haverá sempre reação, medo, o que alguns chamaram o fogo do ego, enquanto que ao
nível do Coração haverá o Fogo do Coração e ainda mais Paz, ainda mais Amor e ainda mais lucidez.

Mas estar no Coração quer dizer, também, passar a Porta Estreita, que corresponde ao 8º Corpo.



Passar do ego ao Coração faz-se pela Porta Estreita.

É um novo nascimento que acompanha essa passagem.

Alguns de vocês não fizeram ainda essa passagem, por uma razão que é muito simples.

A energia, a Consciência segue nos dois sentidos: de alto a baixo e de baixo ao alto.

Alguns fizeram esse movimento de baixo ao alto.

Eles já têm, portanto, a percepção do Coração.

Outros, em contrapartida, fizeram o trabalho do alto ao baixo e não chegaram ainda no Coração, o que cria uma
diferença na percepção da ação/reação e na percepção da Graça, mas também na manifestação da ação/reação e

da Graça.

***

O mecanismo de pacificação, qualquer que seja seu caminho para si, permitir-lhes-á, efetivamente, mudar de ponto
de vista muito mais facilmente.

Então, deslocando a reação no tempo e no espaço, não é para dar-lhes tempo para refletir ou para analisar uma
situação exterior, mas é para fazê-los pensar que, seja o que for que lhes acontecer, individual ou coletivamente,

levem tempo, levem tempo para alinhar-se naqueles momentos e esperar, aqueles para quem é possível, a resposta
do Coração e, para os outros, simplesmente, colocar-se na distância dessa famosa ação/reação, apreender os prós e
os contras, e vocês verão que, se vocês deslocarem no tempo e no espaço, naquele momento as reações não serão

mais reações.

A reação ao frio é algo de muito mais raro.

Lembrem-se, por exemplo, da própria natureza das emoções do ser humano quando, por exemplo, há o que vocês
chamam de ruptura afetiva.

No momento um e o outro, por vezes um, por vezes o outro, por vezes os dois, quer ao outro e entram, então,
estratégias de violência, de raiva, de rejeição, de recusa que vão durar certo tempo e que, inevitavelmente, ao final
de um tempo, variável conforme os indivíduos e variável também conforme a intensidade da energia que terá sido

gerada na ação/reação, vocês se apercebem comumente que há realmente, naquele momento, uma indiferença que
começa a aparecer.

Mesmo se existir uma ferida, ela vai, com o tempo, como dizemos todos, cicatrizar.

***

É, portanto, efetivamente a ação/reação que gera, no fogo do ego, a própria ferida, o sofrimento, o medo, a falta, e
isso é válido tanto para o afetivo como não importa qual situação do ser humano, sem exceção.

É a distância, o tempo que se escoa que vai permitir cicatrizar (em parte ou completamente) um traumatismo,
qualquer que seja.

Hoje é completamente diferente ao nível da Terra, porque vocês não têm mais tempo.
Vocês terão cada vez menos tempo, devido à aceleração do tempo, para implementar esse processo de cicatrização

habitual concernente não importa a qual ferida e traumatismo do ser humano.

O único tempo que vocês podem encontrar, e que vocês encontrarão cada vez mais facilmente, é no Interior de si
mesmos, pacificando-se.

***

Pacificar-se é, portanto, a melhor estratégia de adaptação para o que vem e para o que está.

Pacificar-se permite também liberar-se dos seus condicionamentos, dos seus medos e, portanto, ir ao coração.

Porque é impossível, quando vocês estão na reação, chamar a sua personalidade para estabelecer-se no Coração.

Quando vocês vivem a reação, vocês estão na emoção, vocês não estão no Coração, mesmo se, justamente, numa
ruptura afetiva, vocês reivindiquem o amor e a ferida de seu amor, enquanto que é apenas uma ferida do ego.

Porque se fosse uma ferida do amor, ela seria a mesma, mesmo dez anos depois.

Isso leva a reconsiderar o que é chamado o amor numa relação entre dois seres que é, de fato, apenas ligado a um
apego e a uma posse.

A personalidade vive no apego e na posse.



Tudo de que ela é privada vai provocar uma reação.

Então, os humanos vão dizer: «tem-se o direito de viver, de respirar um ar puro, de comer alimentos sadios» e é claro,
tudo isso vai desaparecer.

Vocês imaginam efetivamente que a personalidade vai permanecer imóvel frente a tudo isso?

***

Enquanto a encarnação estiver presente, vocês têm, todos vocês, uma personalidade, mesmo ela transcendida pelo
Fogo do Coração, mas o fogo do ego pode sempre aparecer.

É nesse sentido que é importante compreender e assimilar o que eu acabo de dizer, a fim de ir para sua própria
pacificação e empreender sua pacificação.

Não há ninguém mais além de você mesmo que pode empreender isso.

Nenhum medicamento poderá fazê-lo.

Nenhuma pessoa exterior a você poderá fazê-lo.

E ainda, eu falo de feridas e de choques habituais conhecidos.

Eu não falo mesmo da irrupção brutal e cada vez mais intensa da Luz.

Brutal para a personalidade, não para o Coração.

Tudo isso vocês vivem nesse momento mesmo, como o Grande Comandante disse, os Tempos são agora.

***

Então, também aí, eu os remeto às palavras do Comandante: qual ponto de vista adotar, Interior ou exterior?

Lagarta ou borboleta?

Porque é, em definitivo, unicamente disso que se trata.

O ser humano, mesmo no caminho espiritual, gostaria efetivamente de permanecer na lagarta e tornar-se borboleta
mesmo assim.

Isso é impossível, vocês sabem.

A ação/reação, as emoções, o mental, os condicionamentos, os medos, o choque, mantêm vocês de maneira
inexorável em sua própria personalidade.

Vocês não são capazes de tomar a distância em relação ao que se manifesta.

E, portanto, vocês estão submissos, totalmente, a algo que não é a Luz.

Aí está o sentido do que eu gostaria de dizer.

É fazê-los refletir nessa noção de ação/reação, desacoplando-se dela e, portanto, permitir-se pacificar-se a si mesmo.

Lembrem-se de que é justamente durante este período que a pacificação, devido à própria Luz, paradoxalmente, será
mais fácil.

Vocês têm também exemplos importantes, de seres humanos que, quando de uma catástrofe coletiva, vão
reencontrar os verdadeiros valores humanos porque, justamente, tudo o que é exterior terá desaparecido: a ajuda

mútua, o verdadeiro amor, o serviço espontâneo.

Quando vocês estão naquele nível, aqueles que puxavam os cordões não se interessam mais por vocês, porque
vocês não são mais, para eles, um alimento.

Vocês estão no Coração.

Mas é preciso ali chegar, até esse estado e essa etapa.

Aí está o que tinha que transmitir.

Se houver, em relação a essa pacificação, questionamentos, então quero efetivamente tentar responder também.

Eu os escuto.

***



Questão: vivemos como na Mahabaratah, onde os deuses puxam os cordões?

Aqueles que puxam os cordões não são absolutamente deuses.

Eles se tomam por Deus.

Deus, se o pudermos dizer, são vocês.

Eles inverteram totalmente as coisas.

Mas isso não tem mais qualquer espécie de importância.

Não coloquem mais sua Atenção nisso, porque vocês os nutrem do mesmo modo.
E vocês mantêm, do mesmo modo, a Dualidade.

***

Questão: deve-se desinteressar pelo exterior e permanecer centrado no Interior, para encontrar essa Paz?

Compreenda bem, meu Irmão, que cada um compreenderá essa fase no próprio nível.

Alguns vão se colocar a questão, então, de não mais ir ao trabalho, de não mais ser fiéis, de não mais importar-se, de
algum modo, o que seria, aí também, um erro funesto, porque seria uma visão exterior de um processo Interior.

Cada um faz o que lhe dita a própria consciência, mas o que vocês devem compreender é que tudo o que é exterior
vai, realmente, ser apagado pela Luz.

A Luz torna-se palpável.

Seus efeitos, vocês os percebem.

Ela se torna cada vez mais onipresente e essa onipresença vai conduzir ao desaparecimento de tudo o que não é ela.

Tudo o que foi, como vocês sabem agora, projetado ao exterior, por um processo de queda no bem, no eixo
atração/visão e, portanto, pelos olhos, o que é dado a ver, vai desaparecer.

O processo de projeção cessa.

***

Questão: podemos atingir a dissolução total do ego antes da dissolução final?

Sim.

Isso se chama, em vocês, eu creio, a Fusão dos Éteres, a ativação do canal ER-ER e AL-AL.

Naquele momento, o ego se dissolve.

Ele lhes serve apenas para manter uma aparência que vocês sabem que é apenas uma aparência.

***

Questão: quando me sinto desestabilizado eu repito a frase: «Eu me dou a Paz». Essa repetição dá mais efeito do
quando eu digo apenas uma vez. Por quê?

A repetição é o próprio processo do condicionamento.

Vale mais condicionar-se para viver a Paz do que outra coisa.

***

Questão: como utilizar o melhor possível essa frase?

Isso está no próprio enunciado: repeti-la várias vezes.

Mas, eu repito, penso que é mais importante tomar a distância em relação ao que é vivido, no momento em que se
está desestabilizado.

Porque repetir, ainda uma vez, «eu me dou a paz», como eu disse, sem jogo de palavras, é também um
condicionamento, mesmo se é mais agradável do que outros condicionamentos.

Isso não põe distância entre a desestabilização que é vivida e a solução a mais adequada a aportar para ser
pacificado, que acabo de dar, que é deslocar sua reação, sua própria reação, no tempo e no espaço, dado que o ser



humano, de maneira natural, é condicionado por sua reação do instante e identifica-se à sua reação do instante.

Então, efetivamente, repetir a frase que você acaba de dizer permite limitar o condicionamento por outro
condicionamento.

Aquilo de que falei é um pouquinho diferente, uma vez que consiste, também (mas você pode muito bem fazer os dois
ao mesmo tempo) em considerar que você se dá a Paz e, a partir do momento em que você sentir que a

desestabilização solta, naquele momento, adiar a reação para mais tarde.

O mecanismo não é de modo algum o mesmo, mas eles podem completar-se.

***

Questão: deveremos encarar o que acontece como um espectador, sem investimento emocional?

Sim, mas naquele momento, quem é espectador ou, mais comumente, quem é o observador?

É a própria Consciência.

Ora, a Consciência, nessa atitude, vai diferenciar o que se chama sujeito e objeto.
Diferenciando sujeito e objeto há Dualidade e não há integração da Unidade.

Há, de fato, dois processos que podem se seguir no tempo, que são aquele que você definiu, como espectador e
observador, tomar consciência de que efetivamente há um observador.

Chega outro momento que é aquele em que não há mais distância e mais separação entre o que é observado e o
observador, o que se chama de sujeito-objeto.

***

Questão: aceitar que as coisas «sejam assim», permite viver esse deslocamento?

Na condição de que isso não seja uma submissão ou uma resignação, sim.

***

Questão: como favorecer o desaparecimento do «Eu», que continua a colocar palavras no que é vivido?

Cara Irmã, não eu posso resumir isso em dois minutos.

Isso faz parte do conjunto dos ensinamentos que demos, nós Irmãs, os Arcanjos e os Anciões, desde anos.

Pode-se resumir isso em duas palavras ou então numa única frase: junte-se ao seu Coração.

Porque se você estiver realmente imersa na Vibração do Coração e não na projeção do Coração na cabeça, o «Eu»
não tem mais, realmente, qualquer importância.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Meus Irmãos e Irmãs, no Amor do Um e d’Ele, minhas Bênçãos os acompanhem e até um próximo dia.

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110413_-_OMA.mp3 

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu os escuto.

***

Questão: para alinhar-se, é possível se nutrir de Luz?

Pode nutrir-se de Luz.
Agora, a ligação, para alinhar-se, não.

Alinhar-se é estar no Coração.
Você pode ficar sem comer, você pode jejuar durante anos, você pode fazer todos os sacrifícios que quiser,

mas, o Coração, ali se penetra pelo Coração.
Há seres que estão no Coração e que comem, como vocês dizem, um cassulê por semana.

Crer que vocês irão atingir a pureza porque se alimentam da Luz não é verdade, pois o ego também, ele se
nutre de Luz.

***

Questão: é sempre então pela maneira com que empreendemos as coisas que conta?

Perfeitamente.
Isso quer dizer também, através do que eu disse, se você estiver no Coração, ama e faça o que quiser.

Uma coisa é querer decidir sobre algo e outra coisa é quando algo se impõe a você, porque você está no

O.M. AÏVANHOV - 13 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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Uma coisa é querer decidir sobre algo e outra coisa é quando algo se impõe a você, porque você está no
Coração.

Você apreendeu a nuance?

***

Questão: o que pode incitar, em nós, o Canto da Terra?

Há uma ressonância profunda entre o Canto da Terra e o Seu Canto da Sua Terra.
O corpo humano é constituído do corpo da Terra, ele está, então, em ressonância total com o Canto da Terra.

A Terra vive a sua liberação, ela foi liberada, ela deu à luz na nova Dimensão e agora ela se libera da sua
própria lagarta.

É exatamente o que vocês ouvem, é o que está prestes a acontecer, em vocês, no nível da Fusão das suas
próprias três Lareiras e dos seus Éteres.

É o mesmo processo.
Então, é claro, ouvir esse som, para aqueles que estiverem prontos, isso os remete a si mesmo e, portanto, ao

seu Fogo da Terra e ao que abrasa a Kundalini e os faz ir ao Coração.
Para aqueles que não estiverem completamente prontos para entrar em ressonância com isso, isso

desencadeia primeiro a indiferença, depois, mais tarde, quando isso se tornar muito forte, o medo e, enfim, o
fogo do ego, com toda a sua loucura.

***

Questão: ao que corresponde uma dor no joelho direito, subindo no quadril e voltando a descer até
os tornozelos?

É uma fuga da Kundalini.
À medida em que a Lareira da Terra desperta, que o Triângulo inferior desperta, a energia da Kundalini, no

Canal do Éter, sobe.
Quando ela não consegue subir, ela foge, é um problema de encanamento.

***

Questão: e o que fazer nesse caso?

Fechar a torneira para baixo.
Simplesmente dirigir a sua consciência sobre o ponto central do sacro e, depois, sobre o ponto central da

cabeça, os pontos ER, e depois, sobre o 12º Corpo.
Isso põe em movimento o 12º Corpo e isso permite à energia voltar a subir.

Em geral, as fugas de energia, percebidas no joelho direito, do tipo de nevralgia (por vezes no esquerdo
também), estão ligadas a uma sensibilidade exacerbada às energias ambientais, às emoções dos outros, etc..

***

Questão: poderia explicar o que eu vi durante uma meditação?

Então, cara amiga, você passou o seu tempo observando um processo, então, você via realmente esse
processo Vibratório que era o seu acesso a outro estado Dimensional.

Portanto, você observou e o seu mental apropriou-se disso para tentar compreender o que significava, ao invés
de viver a Essência.

Vocês estão nos momentos, em momentos em que todos vocês começam a perceber as outras Dimensões.
Agora, essas outras Dimensões, vocês as veem ainda com os olhos, mesmo abertos, pois o 12º Corpo ativado

dá a percepção das outras Dimensões.
Mas o que é que falta naquele momento?

É o conhecimento direto do Coração, porque, se naquele momento, ao invés de estar na observação do que
você vê, com os seus olhos, mesmo novos, se você integrar isso no Coração, você tem de imediato o

significado, mas eu não posso dá-lo do exterior.
Então, é fácil quando são os Vegalianos que intervêm, é fácil quando há formas conhecidas que não podemos
errar, mas agora, quando se começa a entrar nas esferas azuis, nas luzes douradas, nos grandes seres e tudo

mais, isso pode ser milhões de coisas.
Vocês apreenderam a diferença?

Quando vocês viverem processos assim, vão para o seu Coração, a resposta ali está, uma vez que, se vocês



veem isso, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês penetram na sua própria Multidimensionalidade.

Portanto, passem desse olhar exterior habitual para o Coração, e vocês terão todas as respostas
instantaneamente.

Então, eu sei efetivamente que é um processo de aprendizagem, pois vocês estão muito habituados a se
servirem dos seus sentidos, dos seus olhos físicos.

Então se, além disso, ao nível desses olhos físicos, aparecerem percepções novas, como é o caso para
muitos, vocês irão permanecer, apesar do acesso a essa Multidimensionalidade, em um processo de análise

ou de necessidade de compreensão exterior, ao passo que, de fato, vocês têm todas as respostas em vocês,
mas no Coração.

Mas, assim que aconteceu, a Vibração é dissipada.
É muito difícil, mesmo no nível Vibratório, voltar atrás para fazer reviver, no Coração, o que foi vivido.

Isso pertence a outro instante.
Portanto, é no momento em que isso ocorre que é preciso, não ficarem espantados pelo que vocês veem,

mesmo se for bonito de ver ou se causar medo, não importa.
O importante é penetrar, naquele momento, no conhecimento do Coração, e vocês terão todas as respostas,

mas não depois.

***

Questão: é normal sentir o corpo como se dissolvendo?

Sim, e então?
Como vocês querem ascensionar se o corpo não se dissolver?

Vocês não conseguem compreender o que, uns e outros, nós lhes dizemos.
Esse corpo, no qual vocês estão, vai desaparecer.

Será que vocês compreendem o que isso quer dizer?
Como é que ele desaparece, se a sua consciência, ela mesma, não perceber este desaparecimento?

Vocês podem me explicar?
Se a consciência sai desse corpo físico, ela penetra o Corpo de Estado de Ser, através do Fogo do Coração e

do Canal do Éter, portanto, reproduzir o Corpo de Luz, como é que vocês podem ali chegar?
A lagarta deve morrer, é uma transformação.

Como isso se chama, o termo erudito quando vocês passam de uma forma à outra?
Esqueci, mas é exatamente isso, vocês passam de uma forma à outra, vocês passam de uma consciência a

outra Consciência.
Transmutação, esse é um termo bom, sim.

Então, esta palavra, transmutação ou metamorfose, quer efetivamente dizer o que isso significa, pois ouvi-los
falar, mesmo vocês que estão despertos, quando vocês me dizem que esse corpo se dissolve e que isso os

surpreende, eu não compreendo.
Como vocês querem ascensionar, aqueles que ascensionam sem o corpo?

Aqueles que ascensionam com o corpo, vocês sabem, já foi dito, é para uma função diferente.
Mas ir para a Luz, vocês são obrigados a deixar o que não é da Luz.

Portanto, como vocês podem imaginar que a sua Consciência vai se extrair, assim, tranquilamente, do corpo?
Mas não, é que o corpo é dissolvido e, portanto, a Consciência percebe a dissolução desse corpo, como a

dissolução desse mundo.
É a fase que vocês vivem atualmente, interiormente e exteriormente, já que é a mesma coisa.

***

Questão: por que eu tenho a chance de estar aqui agora?

Ah, não há acaso, isso é o resultado de muitas coisas.
Há muitos Espíritos, hoje, que não vivenciaram esses 320.000 anos e que querem vir para viver isso.

Não é uma questão de acaso.
Vocês estão exatamente e estritamente no lugar que vocês devem ocupar em relação à Dissolução.

Se vocês forem criança, é que isso devia ser como uma criança.
Se vocês forem alguém que está totalmente fechado e resistente à Luz, é que isso devia ser assim.

É a Ressurreição que vocês vão viver, pois cada Ressurreição é diferente e está diretamente ligada ao que
vocês são, não tanto, efetivamente, em parte, na matriz, mas também no nível do Espírito e também do modo

que vocês elevaram o seu Espírito nesta Ilusão.



***

Questão: alguns seres puderam integrar a matriz antes de 1984 e a menos de 25.000 anos?

Sim, isso dito, se vocês observarem, no século XX a maior parte das Consciências diferentes estava
encarnada, os Anciões, a maior parte de nós estava presente em um corpo no século XX, porque era muito

importante estar aí exatamente antes da chegada da primeira Onda Galáctica, para deixar, de algum modo, não
a nossa memória, mas uma Vibração específica.

Então, nós encarnamos, quase todos os Anciões, para preparar os momentos que vocês vivem, cada um
conforme as suas especificidades, os seus ensinamentos.

O Mestre PHILIPPE era o misticismo absoluto.
SRI AUROBINDO era a compreensão do Yoga Integral, etc., etc..

Isso era para permitir, pela nossa presença sobre a Terra, naquele momento, a Luz Azul de que irá lhes falar
SRI AUROBINDO (1).

Nós fomos a Luz Azul presente sobre a Terra, preparando o retorno da Luz Branca, ou seja, de CRISTO.

***

Questão: em sonho, ver o próprio filho afundar e não poder salvá-lo, corresponde ao quê?

Isso ilustra simplesmente que, efetivamente, é preciso compreender que os seus filhos não são seus filhos e
que os seus filhos não vão necessariamente ao mesmo lugar que vocês.

***

Questão: em relação ao meu caminho, eu avanço, eu recuo ou eu fico estagnado?

Então, aí, quem melhor do que você pode responder a isso?
Se você tiver necessidade ainda de ser tranquilizada do exterior.

Isso se situa aí onde você está situada.

***

Questão: como viver as primícias da dissolução já que estamos aqui para ajudar os outros?

Vocês os ajudam dissolvendo-se, tornando-se Luz.
O que significa esta visão de querer ajudar o outro, tornando-se um salvador?

Qual é a ajuda?
Eu lhes disse: «Servir é Irradiar».
Isso quer dizer o que, Irradiar?

Isso é tornar-se Luz.
Querer ajudar com palavras, com psicologia, tudo isso terminou.

Vocês estão mudando de mundo, vocês entendem?
Vocês estão constituindo esse Corpo de Luz, esse Corpo de Estado de Ser, então, vocês estão irradiando, é

assim que vocês ajudam.
Agora, se vocês quiserem agir diferentemente, vocês entram na Dualidade, na Ação/Reação.
Então, há vários nomes: o salvador, aquele que quer a todo custo levar a palavra correta, etc..

O sentido de ajuda nada tem a ver com isso.
Vejam o perigo das palavras.

É por isso que eu chamei de Servir, isso é irradiar.
Agora, na cabeça, há ainda quem pense que se tornar Luz é mostrar a sua Luz e ir ajudar o outro dizendo:

«Você viu? Veja a minha Luz, eu estou aqui para ajudá-lo».

***

Questão: como irradiar se o corpo se dissolve?

Será que ele está dissolvido?
Ele está prestes a ser dissolvido, sim, mas você ainda está aí, não?



Parece-me.
Você não está comigo, lá em cima.

É o que vocês fazem desde as Núpcias Celestes, é o que vocês fazem há alguns anos, para os outros.
Vocês irradiam Sendo e vocês ajudam Irradiando.

Assim que vocês quiserem ajudar de um modo habitual, vocês recaem na Dualidade, na Ação/Reação, pois
ajudar exteriormente alguém é muito na compaixão, está muito bem, mas será que vocês vão levar alguém para

a Luz assim?
Não.

Vocês se compadecem.
Então, alguns devem manter esse papel e essa função até o fim, por que eles escolheram isso.

Mas vocês, irradiem.
A inteligência da Luz fará o que ela tiver que fazer, sem uma contribuição ativa da personalidade.

***

Questão: estar em contato com as árvores permite refinar as percepções vibratórias?

Perfeitamente.
A árvore é o elemento, ao nível da natureza e dos vegetais, o mais conectado com a própria

Multidimensionalidade.
Portanto, se a sua consciência encontrar a Consciência da árvore, isso irá refinar o seu próprio Canal do Éter.

A árvore é o Canal do Éter da Terra.

***

Questão: o Fogo do Coração permite transmitir a energia do Coração pelo olhar?

Perfeitamente, já que o 12º Corpo foi despertado e o Canal do Éter foi despertado: os pontos ER ao nível da
Coroa Radiante do Coração, e conectado com a Coroa de Fogo da cabeça (a pequena Coroa), passando pelo

12º Corpo.
O canal ER-ER, AL-AL, despertando também a Visão dos olhos, mas não mais a visão falsificada, a Verdadeira

Visão Multidimensional.
Qual é a questão?

***

Questão: ter esse tipo de olhar específico participa do apagar desta Dimensão?

Sim, isso é chamado de Fogo que mata, de olhar que mata.
Então, há o olhar que mata no cinema, é o homem ou a mulher que é subjugado pelo olhar de alguém (o fogo

do desejo) e há também o Fogo do Coração que se manifesta pelos olhos.
Isso também participa da ativação do 12º Corpo, ou seja, do Verbo Criador.

O olho é a casa e a expressão do Coração.
É a estrita Verdade.

***

Questão: esse tipo de olhar permite à Luz difundir-se ainda mais?

Não mais, diferentemente.
Mas a melhor Irradiação é assegurada pelo Fogo do Coração, diretamente, pois, quando vocês ativarem o
ponto ER (e, portanto, o Canal ER-ER), isso dará o Fogo do Coração, o que foi chamado de Irradiação do

Divino, à época, mas é a Irradiação da FONTE.
É essa Irradiação que é eficaz, no Serviço e na ajuda, e quando dizemos Servir, isso é Irradiar ou Amar, isso

significa Irradiar.
Vocês absorveram a Luz e a sua Presença permite a essa Luz penetrar no ponto ER no Coração e se
propagar, e também Irradiar, ou seja, vocês se tornam, como foi dito por MIGUEL, os Estandartes e os

Portadores da Luz, os Semeadores da Luz e as Sementes de Estrelas.
É a mesma coisa.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.

************
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 ~ A LUZ AZUL ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, que a Luz Azul se restabeleça e se eleve em vocês.

Eu intervenho, hoje, enquanto porta-voz dos Melquizedeques, vindo me exprimir sobre o que representa e é
a Luz Azul que eu porto e venho instalar sobre esta Terra.

A Luz Azul está diretamente religada à Fusão dos Éteres, religada também à noção de Passagem, de
Reversão de um estado a outro.

O Arcanjo Miguel, em sua representação e sua forma ligada à 5ª Dimensão é revestido de um Manto
Azul como Maria.

Eu sou, quanto a mim, portador e emissário da Luz Azul.

Esta Luz Azul representa a 'alquimia' se produzindo quando a Luz Vibral reencontra a Luz alterada, produzindo a
Fusão: Fusão dos Éteres realizada em vocês, Fusão dos Éteres se realizando sobre a Terra.

Eu falei com vocês, na primeiríssima vez, desta Luz eis há um ano e meio, no momento da ancoragem do
primeiro portal, na linguagem de vocês, Interdimensional, pondo em contato a Terra e as outras Dimensões.

 ***

Esta ancoragem da Luz Azul prossegue doravante a um ritmo acelerado sobre a Terra.

Há a instalação, desde a perfuração da magnetosfera terrestre, assim como da ionosfera, a possibilidade, cada
vez maior, de cristalizar esta passagem para a Terra.

A Luz Azul é portanto o testemunho da Ressurreição, preparando o retorno da Luz Vibral totalmente, da Luz
Branca, vindo, assim como os cientistas descobriram, do Centro da Galáxia, de Alcyone, chamada de Onda

Galáctica.
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A descrição que eu fiz durante minha vida corresponde à chegada do Supramental.

Hoje, desde agora quase dois anos, se ativaram, sobre a Terra, certo número de estruturas.

As primeiras estruturas, a se ativar e a despertar, foram os Discos de obsidiana, presentes em algum lugar ao
nível do México.

Estes Discos de obsidiana permitiram restabelecer a solução da continuidade Dimensional.  

Esta solução de continuidade Dimensional se ilustra, para o ser humano, pela capacidade de ativar novos
códigos e novas sequências, ligadas diretamente às 'Sílabas Sagradas'.

Em seguida, a Luz Azul, correspondendo de fato a uma outra apresentação da Luz sobre este mundo,
corresponde ao Cristal Azul trazido para esta Terra pelos Elohim quando da criação da Atlântida.

 Este Cristal Azul, por ressonância, é um testemunho permitindo ressoar e facilitar o retorno da Luz.

O primeiro portal Interdimensional, instalado no fim do ano 2009, completou-se recentemente pelo
aparecimento, nos céus de vocês, desta Luz Azul de diferentes formas, traduzindo o retorno iminente da

Luz, Luz Branca, que será, num primeiro tempo, canalizada e dirigida por estruturas particulares denominadas
Círculos de Fogo dos Anciãos, guiando, de alguma forma, a introdução da Luz Vibral, totalmente, sobre a

Terra.

O ser humano, por princípio de analogia, é portador do conjunto destas ressonâncias: Círculos de Fogo,
Estrelas e Melquizedeque.

***

Os 7 Discos de obsidiana estão diretamente religados à arquitetura física de toda vida, de carbono ou não,
chamados de chakras.

Mas este sistema foi comprimido: 5 chakras foram retirados.

Estes cincos chakras foram reativados desde o primeiro aparecimento da Luz Azul vinda de Sirius, chamada
de Espírito Santo.

A Luz Azul está, portanto, inscrita no Cristal Azul e inscrita sobre a Terra e inscrita nas estruturas de vocês,
como o Despertar do Espírito Santo.

O sistema sustendo e manifestando o Espírito Santo está ligado às doze Estrelas.

Estas doze Estrelas, manifestadas por aquelas cuja existência vocês conhecem, doravante, para a maior parte
dentre elas, são também manifestadas, sobre este mundo, por aqueles que se densificaram e encarnaram,
vindo da Ordem dos Melquizedeques, nós mesmos, presentes sobre esta Terra, para a maior parte de nós,

durante o século que preparou a vinda, o retorno do Cristo.

***

A Luz Azul está presente em vocês.

Ela está doravante ativa, redimida.

Ela é as Estrelas de vocês, da cabeça de vocês.

Estas Estrelas, passando por um Centro, sofrem alquimia, permitindo a acolhida do Cristo no Templo Interior
de vocês: o Coração.

A Luz pode penetrar pela cabeça como pelo Coração, agora, correspondendo à Liberação da Terra e do Céu.



A Luz Azul é um Canto, Canto do Espírito Santo vindo, portanto, de Sirius, como deste planeta.

O núcleo cristalino da Terra liberado, gera o Canto e o Som de Sirius.

Este Som, cujo marcador é o Cristal Azul depositado pelos Elohim, está ativo.

Ele se manifesta em diferentes lugares deste planeta, anunciando o retorno do Espírito Santo e sua Revelação.

***

O Espírito Santo é um Fogo, um Fogo concebido e representado pelas Línguas de Fogo dos Apóstolos que
eram doze.

Estas são as Doze Estrelas, entrando em Vibração e ressoando em uníssono, assinalando a Fusão dos Éteres
de vocês, nos corpos de vocês.

A Luz Azul é o guia anunciando a Luz Branca.

A Onda Galáctica vinda ela, guiada pelos Círculos de Fogo dos Anciãos, realizar o Fogo do Coração e a
dissolução do que não é o Coração.

A Luz Azul é, portanto, além de uma qualidade Vibratória, o testemunho do Espírito Santo, em vocês.

É a filiação de carbono, criada pelos Mestres de Sirius, geneticistas, cuja Luz é Azul.

***

A Luz Azul, aparecendo nos céus de vocês, como no Interior das Estrelas de vocês, traduz o Despertar do
Espírito Santo.

De certa forma, o Espírito Santo é, ao mesmo tempo o precursor, a antecipação, preparando a vinda da Luz.

O Espírito Santo permitiu, portanto, o despertar das cinco Frequências Metatrônicas, preparando o retorno
da Luz Branca e do Anjo Metatron.

 O que acontece fora, acontece dentro.

O Despertar das Lâmpadas de vocês, a fusão dos Éteres se traduz, para vocês, pelo aparecimento da
Verdade e do Espírito da Verdade, e também pela manifestação da Unidade.

É para isto que, desde a primeira concretização da Luz Azul no céu de vocês, no fim do ano 2009, foi mandado
que vocês acolhessem a Luz Cristo, em Unidade e em Verdade, preparando, por esta Via, o Caminho para as

Doze Estrelas.

***

Assim, a arquitetura sutil da Luz Vibral Una se reproduzindo, em vocês, vocês são as Testemunhas vivas do
retorno do Cristo.

Vocês o encarnaram, em vocês.

Vocês são, pelas Coroas de vocês elevadas pela Fusão, as testemunhas da Luz.

A Luz Interdimensional, a Luz Azul, aparece em diferentes lugares da Terra e é concomitante e simultânea à
aparição do Canto da Terra e do Canto do Céu.

O Canto do Céu não tem a mesma frequência que o Canto da Terra porque ele está diretamente religado à
Luz Branca, à dissolução final da Matriz.



Os Pilares Interdimensionais são ao número de doze.

Três estão instalados.

Os quatro mais importantes estão ligados à Cruz da Redenção, presentes também sobre a Terra.

As outras Estrelas da Terra estão em curso de densificação e de alquimização.

***

Hoje, a libertação da Terra está em curso e as doze Chamas do Espírito Santo da Terra estão em curso de
instalação.

Traduzindo-se portanto, desde que a última Porta Interdimensional for revelada, pela precipitação da Luz
Branca e pelo abrasamento do Coração no Canal do Éter, o de vocês, como o da Terra.

É isto que vocês vivem, em vocês, e é o que se vive fora.

Há uma analogia, e uma ressonância total, entre o corpo da Terra e o corpo físico.

Não poderia ser de outra forma.

A ativação das Cruzes Mutáveis de vocês corresponde à ativação das Cruzes Mutáveis da Terra, que está em
curso e que é, portanto, sincrônica.

O Canto da Terra se eleva em múltiplos lugares da Terra.

A Luz Azul começa a ser vista, em múltiplos lugares, traduzindo o acender das doze Estrelas da Terra.

A Luz Azul, para vocês, Espírito Santo, se traduz por um aclaramento poderoso do que vocês são, como do
que vocês creem ser.

A Luz Azul traz, pelo Espírito Santo, o acesso ao Supramental, que é o 'conhecimento do Coração'.

Traduzindo-se, em vocês, pela ativação dos últimos circuitos do Canal do Éter, Canal do Éter que está, ao nível
da Terra, como em vocês, totalmente completado, permitindo, portanto, o acender total da Luz Azul e o retorno

da Luz Branca.

***

Compreendam bem que estas Luzes são, antes de tudo, Vibrações.

 Mas, a particularidade da Luz Azul e da Luz Branca, é que elas são, e elas serão, visíveis aos olhos da carne
e aos olhos da Humanidade, em sua totalidade.

É isto que eu chamei, quando fui São João, de ‘Ressurreição’, o Julgamento Final.

É isto que vocês vivem, neste momento mesmo, de maneira muito precisa:Julgamento Final no interior de
vocês mesmos, aceitar se ver.

 Julgar-se, não para se condenar, nem para qualquer culpabilidade, mas, de certa forma, se medir, se pesar, se
sub-pesar pela Vibração, a fim de determinar o futuro de vocês nos Mundos Unificados.

A Luz Azul é um apelo, também, a maior Interioridade.

Ela é um chamado, nos quatro Pilares, a mais Aqui e Agora, a mais Ética, mais Integridade e ela concorre a
elevar, em vocês, pelas Cruzes Mutáveis definidas pelos Eixos (cujas funções foram definidas por Um Amigo),
se pondo a funcionar em vocês, permitindo acolher, em vocês como no exterior sobre a Terra, a totalidade da

Luz Azul.



***

Quando a Luz Azul, Fusão dos Éteres, densifica-se e aparece, o azul do céu desaparece porque o céu se torna
branco, anunciando a Luz.

O Sol, que era laranja, se torna branco antes de se tornar, na nova Dimensão, um Sol Azul, conforme o Sol
de Sirius.

A sincronia dos mecanismos é idêntica, desde o átomo até o Universo.

 E ela é idêntica, portanto, da mesma forma, na Consciência de vocês.

 O Canto do Antakarana de vocês, o Som da alma, se modifica profundamente do fato da vinda do Espírito
Santo, em totalidade, ao nível das doze Estrelas.

***

O Som da Terra apareceu porque as doze Estrelas e as doze Luzes Azuis estão em curso de instalação.

O Som do Céu aparecerá, de maneira concomitante.

Este é o Canto da Luz Branca.

Este Canto, do qual o Arcanjo Uriel fala a vocês, que está em ressonância com a Luz Branca, como com o Anjo
Metatron.

Assim se desdobra, em vocês como no exterior de vocês a totalidade do Plano da Luz, a totalidade da
Revelação, como anunciada no Apocalipse.

Os Cavaleiros foram soltos (como anunciado por Metatron, em agosto do ano precedente de vocês), os Selos
foram abertos.

***

Vocês são chamados, se vocês sentem o chamado, doravante, a trabalhar, quase exclusivamente, na
instalação do Espírito Santo e na instalação do Cristo, em vocês.

 Isto que eu comuniquei a vocês agora é uma prévia, de certa forma, da intervenção do Arcanjo Miguel,
amanhã, seguido de perto pela intervenção de Maria, todos os dois portadores do Manto Azul.

***

Os elementos que eu comuniquei a vocês não são destinados a fazer trabalhar o mental de vocês, mas antes a
‘compreender’ o que se manifesta, em vocês, como doravante no exterior de vocês.

Aqueles que não viverão o Batismo do Espírito, pela Descida do Espírito Santo, não poderão aceder à Luz
Branca, ilustrando, totalmente, o que disse nosso Comandante: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta

chama de nascimento”.

Mas é a mesma realidade e a mesma verdade, para todo o mundo, para todas as formas de consciência
existentes sobre esta Terra.

Isto é agora, como nós vibramos.

Se vocês não percebem isto agora, a despeito dos sinais patentes e importantes, o que fazer?

Então, sigam o caminho de vocês pois, de toda maneira, como vocês sabem, a Luz ganhou e jamais vocês
conhecerão o aprisionamento e a limitação.



Vocês encontram portanto, como foi dito pelo Irmão K, o Ilimitado, a Liberdade , a Autonomia.

Portanto, tornem-se Autônomos.

Vocês têm, em vocês, pelo Espírito Santo, pelo despertar das doze Estrelas de vocês, a capacidade a
apreender, totalmente, o que se desenrola.

Interroguem o Coração de vocês, interroguem as Estrelas de vocês.

Isto quer dizer também que uma mudança de mecanismo de funcionamento da consciência Humana está em
curso e em marcha.

Alguns dentre vocês já a vivem, totalmente, como uma incapacidade de funcionar com o cérebro, mas
unicamente com o Coração.

É esta mutação que vocês vivem, na carne de vocês, na Consciência de vocês e sobre a Terra.

Vigiem a Luz Azul.

Ela é o guia de vocês como, exteriormente, ela é o guia da Luz Branca, da mesma maneira que as Cruzes,
Mutáveis e Fixas, conduzem vocês ao Centro, ao ponto ER, ao Coração e ao Cristo.

***

Eis os elementos prévios que o Conselho dos Anciãos me pediu entregar a vocês.

Isto não pede perguntas, hoje.

É preciso, para isto, esperar os complementos e a ação Vibratória do Arcanjo Miguel, amanhã.

Minha Luz Azul, nossa Luz Azul, desperta.

Saudações, Amor e Amizade.

Eu digo a vocês até breve.

************
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Questão: a respiração do Coração transborda o corpo físico?

Bem amada, o princípio da respiração cardíaca é estender-se, obviamente, ao nível do conjunto das células do corpo
e englobar, de algum modo, o corpo e seus envelopes sutis.

***

Questão: tenho por vezes a impressão de olhar as coisas, mas não mais vê-las.

Bem amada, isso corresponde a uma realidade.

A realidade é que, sobrepondo-se atualmente, a visão habitual, da retina, e outra forma de Visão, chamada de Visão
do Éter, traduzindo-se por vezes por uma impressão, justamente, de que nada mais há de visão no nível da sua

realidade tridimensional.

***

Questão: meu cotovelo direito foi acidentado. Não está curado, apesar do meu acolhimento da Luz.

Bem amada, como você quer que uma resistência, manifestada por traumatismos, justamente sob a ação da Luz
Vibral, manifeste-se antes de desaparecer?

E, por vezes, essas manifestações podem parecer mais violentas, mais importantes.

Existe, de fato, um tempo de integração.

A instantaneidade é possível, na condição de que isso seja possível na consciência que recebe a Luz Vibral.

Existe um tempo em que essas manifestações podem parecer como que amplificadas ou mais importantes.

Isso é estritamente normal.

Agora, eu tenho a esclarecer que, a partir do momento em que não houve ação específica sobre essa zona, a Luz
Vibral ilumina, então, as zonas suscetíveis do ser, mas, de maneira alguma, a Luz Vibral pretendeu, em sua

Inteligência, fazer desaparecer inteiramente os sintomas que os afetam.

Alguns estão aí para permanecer ainda certo tempo, a fim de permitir-lhes compreender, mais em profundidade o que,
em vocês, é a expressão dessas ditas resistências.

Assim, portanto, você estritamente nada pode concluir da persistência, do agravamento ou do desaparecimento,
durante esse período, desse gênero de manifestação.

Convém esperar ainda certo número de dias.

O que quer que seja, tudo é possível naquele nível, exceto, é claro, no caso em que uma ação específica tenha sido
empreendida para alguém em um lugar preciso de seu corpo.

***

Questão: ao que correspondem acessos de tosse importantes que tive essa manhã?
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Bem amada, como qualquer acesso de tosse, isso corresponde a uma manifestação ligada ao chacra laríngeo.

Alguns de vocês, nos períodos que vocês vivem e devido à influência da Luz Vibral no Interior de suas estruturas,
alguns vivem ou revivem manifestações de Passagem, manifestando-se por ressonâncias e correspondências

ligadas, aí também, ao chacra laríngeo.

***

Questão: sentir o Coração que pulsa nas mãos e os batimentos cardíacos mais centrados para a direita corresponde
ao quê?

Bem amada, as manifestações que aparecem ao centro de suas mãos, assim como a manifestação de perceber o
coração como recentrado corresponde à estrita realidade da absorção da Luz Vibral passando pela boca e voltando

ao Coração.

O Coração, este é o Coração etéreo, ele não está exatamente em sobreposição com o coração físico, ele está
efetivamente situado no meio do peito, ao nível do chacra do Coração.

É, portanto, muito lógico perceber uma pulsação, mesmo religada à pulsação do coração órgão físico, manifestando-
se, desta vez, ao centro do peito.

É exatamente esse processo que se implementa.

A manifestação dessa pulsação ao nível das mãos, portanto, nas extremidades superiores, corresponde, aí também, à
movimentação do Coração etéreo, ou Fogo do Coração, ou Coroa Radiante do Coração.

***

Questão: pode-se considerar que o sentimento de Paz é a primeira oitava da Unidade?

Inteiramente.

***

Questão: poderia descrever as outras oitavas?

Eu não posso passar tanto tempo descrevendo esses sete estados.

Eles são os sete estados do Samadhi, tais como foram descritos por autores antigos, em particular originários da
Índia.

Eles são graduações da Paz, da Alegria e terminam pelo Maha Samadhi, onde a Consciência se torna,
permanentemente, Sat Chit Ananda, a Felicidade Suprema.

Os espaços de Alegria tornam-se cada vez mais estáveis progressivamente e à medida que vocês cruzam as etapas
da Unidade e dos Samadhis.

Isso corresponde também, de maneira completamente passível de sobreposição, aos diferentes sons que se
manifestam nesses estados, ao nível dos ouvidos ou de um dos ouvidos.

Hoje, muitos de vocês vivem, no exterior, o processo de revelação do próprio Som do Espírito, traduzindo-se pelo
acesso a um estágio elevado desse Samadhi.

A problemática vem do fato que, independentemente das manifestações Vibratórias, vocês não estão ainda,
inteiramente, identificados aos seus estados Vibratórios, o que pode por vezes traduzir-se por certa forma de

defasagem entre o aspecto Vibratório e a manifestação real da Consciência.

Entretanto, no prazo que é situado de maneira muito breve, há a possibilidade de sobreposição total entre a Vibração
e a Consciência correspondente, mesmo ao nível de diversos estados do Samadhi.

Além disso, os estágios ou etapas que foram distinguidos e analisados, vocês devem aceitar hoje que o conjunto
desses estágios e dessas etapas mistura-se de modo extremamente rápido.

Do mesmo modo que, por exemplo, ao nível do que são chamadas as novas frequências Vibratórias, alguns humanos
viviam as premissas e ações Vibratórias que podiam durar anos.

Hoje, o conjunto dessas estruturas coloca-se a vibrar em Uníssono.

É, portanto, muito difícil diferenciar, de maneira tão formal como anteriormente, essas diferentes etapas.

Elas são simplesmente perceptíveis pela intensidade das Vibrações e a intensidade de sua Alegria Interior.

***

Questão: é durante os Três Dias que a Ascensão terá lugar?



Bem amada, tudo dependerá da urgência.

Essa urgência não pode ser definida a título individual, mas a título coletivo.

Essa noção de urgência corresponde simplesmente à sobreposição do que foi chamado o Canto da Terra e o Canto
do Céu.

Quanto mais vocês se aproximam do que foi chamado de datas limites, mais há chance de que haja sobreposição
entre esse mecanismo, chamado de Três Dias, e a Ascensão propriamente dita.

Vocês entraram, assim como o dissemos, uns e outros, nessa fase ascensional.

Essa fase ascensional não se realiza em um minuto, mesmo se exista um momento final e último.

Vocês estão em curso de Ascensão, nesse momento mesmo.

***

Questão: você tem preconizações em relação à ressonância com as Vibrações Arcangélicas?

Bem amado, existem dois modos de responder.

O primeiro é dizer para você trabalhar isso com o que você está mais em afinidade.

O segundo é muito mais geral e concerne à época atual em que o conjunto, ao nível Arcangélico, da implementação
do que acontece sobre a Terra é coordenado, no Plano Vibratório, pelo Arcanjo Uriel, o Arcanjo Metatron e o Arcanjo

Miguel.

***

Questão: o desenvolvimento das fitas de DNA ocorrerá para todas as pessoas ou exclusivamente para as pessoas
que vivem em consciência esta Luz Vibral?

Exclusivamente para aqueles que vivem, em consciência, a Luz Vibral.

A Irradiação denominada Gama, que seus cientistas conhecem, tem efeitos profundamente diferentes conforme a
consciência que ela encontra.

Se a consciência estiver desperta à Luz e perceber a Luz Vibral, a irradiação da Luz amplificará o que é percebido.

Agora, se essa Luz Vibral ou Irradiação Gama encontrar uma consciência fechada, resultará numa destruição total do
corpo, mas não da consciência.

O corpo, nesse caso é, de algum modo, a interface entre o que é chamado de ambiente (ou concebido como exterior
a vocês) e a consciência que está, ela, na profundidade dessa interface.

O corpo é impregnado de Luz Vibral, pela abertura da Consciência, traduzindo-se pelo conjunto das vivências e
manifestações ligadas à ativação dos chacras, das Coroas e dos diferentes circuitos da Luz Vibral, caso em que o

corpo está apto a aceitar essa Irradiação de Luz.

Nos outros casos não estará, absolutamente.

************
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~ ELEVAÇÃO NO FOGO ~

************
ÁUDIOS

MIKAEL_part1-14-04-2011 por autresdimensions 
MIKAEL_part2-14-04-2011 por autresdimensions 

************

 Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, comunguemos.
Neste dia, nós celebramos, com vocês, os mecanismos que permitem executar a sua Ascensão.

A Luz Azul instala-se sobre a Terra.
A alvorada do dia novo, anunciado pela A Fonte, chegou.

O momento chegou de escutar o Canto da Terra e o Canto do Céu.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica de Luz, tornando-se acessível à sua Dimensão, está

doravante entre vocês.
Em vocês, vive-se a cerimônia da sua elevação no Fogo.

A ‘alquimia’ está realizada.
A consciência de um número suficiente de humanos, a Consciência da Terra vivendo a sua libertação, torna

possível a execução final do seu nascimento.
Renascimento e Ressurreição.

Elevação e Ascensão.

***

O que os seus olhos veem, o que os seus corpos Vibram, o que a sua Consciência percebe, é a Verdade.
A alvorada do dia novo então despontou, em vocês e sobre esse mundo.

O momento da transmutação, da metamorfose chegou.
Viver na verdadeira Vida, liberados de todo entrave, de toda limitação, povo após povo, nação após nação,

continente após continente, isso se realiza.
No momento em que as 12 Estrelas da Terra e da cabeça de vocês inflamam-se, no momento em que a boca

da Terra e o Fogo da Terra elevam-se, integralmente, como um apelo para a Luz, a Luz ali respondeu.

***

A hora do acontecimento e da acessão, o hora da ressurreição, soou.
Os diferentes Cantos desta cerimônia, presentes em vocês como no exterior de vocês, generalizam-se.

Então, nesse dia, eu Arcanjo Miguel, conectado a Cristo, lhes digo: o momento chegou.
Obviamente, os seres humanos confinados na sua realidade tri-Dimensional, não querendo e não podendo, no

momento, se estabelecer na sua multi-Dimensionalidade, não veem nada do que está aí.
Vocês, todos vocês, Sementes de Estrelas, que vivem e Vibram, sabem que esse momento está aí.

MIGUEL – 14 de abril de 2011
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Vocês, todos vocês, Sementes de Estrelas, que vivem e Vibram, sabem que esse momento está aí.
Vocês concluíram a totalidade do porquê vocês vieram.

***

No espaço que se instala entre este dia terrestre e o último dia terrestre desta Dimensão, os sinais, em vocês,
os sinais da Terra e os sinais do Céu, tornam-se onipresentes.

A consciência de cada humano tem apenas duas escolhas e somente duas escolhas: o ‘medo’ ou o ‘Amor’.
Cada dia, cada sopro transcorrendo no desenrolar do último Sopro da Terra, nesta Dimensão, propor-lhes-á,

permanentemente, viver o medo ou o Amor.
Nós contamos com vocês, Filhos elevados e despertos ao Um, Vibrando em suas Coroas, para manifestar o

Amor.
O seu Serviço, a sua Doação, representa agora, o próprio e único objetivo das suas vidas, aqui como em

outros lugares.
Paralelamente ao Canto da Terra e do Céu, o canto do medo eleva-se também.

De seu Amor resultará a vitória total, já assegurada, do Amor, mas, sobretudo, vindo acabar e transcender o
canto do medo.

***

Enquanto Sementes de Estrelas, vocês semearam e enxamearam esta Terra e também as Dimensões
Unificadas aguardando seu retorno.

Cada passo que vocês derem na Consciência Una, pela Vibração da Luz, será um passo para sua Presença.
O Canal do Éter concluído permite, doravante, para os mais adiantados no seu retorno, viver sempre os

espaços de alinhamento que lhes são propostos, e que vocês se oferecem a vocês mesmos, na fusão total da
personalidade e do Estado de Ser.

Vocês não têm então mais necessidade de colocar Atenção e Intenção sobre os pontos de seus corpos.
Vocês têm apenas necessidade de viver a Fusão.

A Fusão dos Éteres, realizada no Céu e sobre a Terra, é também a Fusão dos seus próprios Éteres.
Fusão do efêmero e do Eterno no seu Coração, na sua cabeça e em cada uma das suas células, em cada uma

das suas partículas do Éter.

***

De hoje em diante, o alinhamento será feito no acolhimento o mais simples: sem gestos, sem atenção
colocada, exceto sobre os circuitos, eventualmente, ER-ER e AL-AL, de maneira muito breve.

Porque, muito rapidamente, vocês viverão, nos seus espaços de alinhamento e nos espaços que vocês irão se
oferecer, a capacidade, bem real, para tornar-se, integralmente, a Luz.

É assim que se realiza, para vocês, Filhos da Lei do Um, como para a Terra, a Ascensão.
Passagem de um estado a outro, de uma forma a outra.

Transmutação e metamorfose.
A sua consciência vive isso, o seu corpo vive isso, ao mesmo tempo em que a Terra.

***

Os momentos a viver (que isso seja entre 19h00 e 19h30 [entre 14h00 e 14h30 – hora de Brasília] ou durante
os momentos que vocês irão se oferecer) e também nos momentos que serão como ‘impostos’, pela própria
Consciência, vão permitir-lhes identificar-se, completamente, ao que vocês são, por toda eternidade: a Luz.

Mais nada do que é Sombra ou resistência poderá aflorar na sua consciência enquanto vocês se posicionarem
no Amor.

Da sua qualidade de Amor e de Ser resultará, no seu ambiente, a sua capacidade para ressoar na Vibração do
Um, para começar a desaparecer.

O que morre é a morte.
O que nasce é a vida.

***



A cerimônia deste dia, pela Graça das 12 Estrelas e da Luz Azul, torna possível, em vocês, a imersão total na
Luz Branca da Unidade.

Cada passo que vocês derem na Luz Branca irá fazê-los transmutar e implicará na sua metamorfose total.
Vocês acompanham então a Terra.

E nós os acompanhamos nesse caminho.
Os dias e as semanas do seu tempo Terrestre, deste dia até a intervenção de Maria, específica, que eu lhes
darei, vão ver-se, individual e coletivamente, cada vez mais penetrar o mundo da Luz Una, afastando-os do

medo, da Ilusão que se dilui.

***

A cerimônia da dissolução da Ilusão, pela Graça da Luz Azul e pelo retorno de Cristo, está agora engrenada.
Nada de contrário à Luz Una pode o que quer que seja, se opor.

Porque não há nada para se opor à Luz porque a Luz está ainda na Ilusão que não poderia existir sem qualquer
Luz.

As percepções Vibratórias da sua consciência, dos seus corpos, físicos como do Estado de Ser, tomarão
posse da totalidade da sua consciência de personalidade.

Esse processo está a caminho.
Ele não sofrerá qualquer atraso.

A Terra está pronta para se estabelecer em sua nova Dimensão, com alguns de vocês, outros voltarão a
alcançar sua esfera estelar, outros serão acompanhados pelos ‘Anjos do Senhor’ ou pelos povos que evoluem

em mundos Unificados de Carbono.
De hoje em diante, os ‘Anjos do Senhor’, que apareceram em 3 ondas sucessivas, desde o dia 29 de

setembro do ano passado, estabelecem-se em sua Dimensão, sobre esta Terra, agindo e intervindo aí onde
for necessário.

Isso está em curso atualmente, em múltiplos locais.
O desenrolar desta Ascensão, sincrônica para toda a Terra, evolui, para os povos da Terra, em função do

próprio solo onde vocês estão.
No entanto, as manifestações da Consciência Vibral Una tornar-se-ão sincrônicas para todos os humanos,

Sementes de Estrelas, onde quer que estejam sobre o solo da Terra.

***

A Cerimônia que nós conduzimos juntos, este dia, não pode mais se acompanhar de qualquer volta atrás ou de
qualquer regressão.

Tudo apenas pode progredir na Luz Una.
Somente certos medos ou certos egos, ainda presentes entre as Sementes de Estrelas, podem criar o

contrário, pelo medo.
Mas mesmo este medo, pelos seus alinhamentos, vai desaparecer.

A Fonte, a Ronda dos Arcanjos, o Cristo, Maria, as Estrelas, os Anciãos, o conjunto das Forças da
Confederação Intergaláctica dos mundos livres convidam-nos.

A Terra eleva-os.

***

O que está concluído é justo.
O que está para se concluir é, simplesmente, estabelecerem-se na Luz.

Quanto mais a Luz aumenta, mais isso se tornará simples, ainda mais simples, ainda mais evidente, ainda mais
flagrante porque não haverá mais do que isso.

Somente o ego que morre poderá, mesmo entre as Sementes de Estrelas, tentar desviá-las, mas isso é em
vão.

A abundância da Luz, o retorno da Luz Azul e da Luz Branca, não permitirá manipular o que quer que seja.
Vão em Paz, vão no Amor, é o que vocês são: Paz e Amor.

***

A totalidade das Cruzes, mutáveis e da Redenção, doravante, para muitos de vocês, vão se estabelecer além
de qualquer atividade das suas mãos, dos seus gestos, da sua Atenção.



Vocês terão então, unicamente, que se estabelecerem na Presença do Ser e na Vibração do Ser e todo o
resto irá desaparecer.

Somente irá persistir a Luz Una da sua Verdade.

***

Nós estaremos, de maneira mais densa, presentes com vocês, nós Arcanjos, o conjunto das Estrelas, o
conjunto dos Anciãos, presentes a vocês, em seus momentos de alinhamento conjunto e de Fusão individual e

coletiva.
Nós os convidamos então, o conjunto desses Filhos do Um, como vocês, a viver nossa Comunhão conjunta.

No espaço e no tempo da nossa reunião, da nossa junção, do mesmo modo que a Terra se junta ao seu Céu e
comunga com o seu Céu, o Canto de louvor, como lhes anunciou Uriel, que muitos de vocês escutam, agora.

***

Da sua Alegria irá resultar a Alegria desse mundo na sua elevação e na sua Ascensão.
Somente o que resiste, em vocês como no coletivo, poderá ainda dar a ilusão da ausência da Alegria.

Tudo é apenas Alegria.
Para aqueles que ainda não a descobriram, vocês vão descobrir muito rapidamente.

***

Maria, quanto a ela retornará, precisamente, com vocês marcando encontro para o dia 27 de abril às 22 horas
[17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].
Naquele momento, a Fusão das Estrelas será total.

A percepção da Luz Una tornar-se-á, para muitos de vocês, o seu cotidiano e a sua Verdade, a única.
Ainda uma vez, o conjunto das Forças Unificadas convida-os a entrar no seu Coração e na sua Verdade onde

vocês não poderão ser impactados, de nenhuma maneira, pelas gesticulações do fim desse mundo, onde
vocês estiverem.

Vocês viverão por vocês mesmos, e não mais como um conceito, a Inteligência da Luz e a sua capacidade,
independentemente do que se manifestar, para mantê-los no seu cerne.

***

Nós vivemos precisamente, agora, a descida, para vocês, do Arcanjo Metatron.
Pela constituição da sua Presença a vocês, do Canal do Éter, do Canal da Luz Branca, vocês conectaram as

Dimensões e os Planos.
Juntos, comunguemos e homenageemos a nossa Unidade e Metatron.

Assim, o Templo do Coração desperta Cristo.

*

... Efusão Vibratória ...

*

A partir deste dia, às 19h00, até as 19h30, [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora
de Lisboa], o conjunto das Consciências dos mundos livres irão fusionar, em vocês.

A plenitude da sua própria vacuidade aparecer-lhes-á, cada dia, com mais esplendor e nudez.
Guardem presente, no seu Coração, que a única coisa a conscientizar e a concretizar é o seu Ser, o seu

Estado de Ser, a sua Unidade.
Neste dia cerimonial da nossa Fusão, eu proclamo e declamo o retorno da Lei do Um, nesse mundo e nas suas

Consciências.

*



... Efusão Vibratória ...

*

Se existirem em vocês, aqui, perguntas referentes, de maneira exclusiva, ao que eu acabei de declamar, então
eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Luz, bem amadas Estrelas, em nome de nós todos e em meu nome, que a Graça se estabeleça
neste dia e pela Eternidade.

Vão em Paz porque vocês são a Paz.
Vão no Amor porque vocês são o Amor.

Bênção.

***

Eu lhes digo e nós lhes dizemos todos, como esse é o caso cada vez mais numeroso, às 19 horas (espaço de
alinhamento descrito no Protocolo ‘Conexão à Merkabah Coletiva’), no acolhimento cada vez mais nu e simples,
eventualmente ajudando-os, nos primeiros minutos, da atenção sobre ER-ER e AL-AL, mas vocês constatarão,

se isso não for desde esta noite, nas próximas noites e em função da ativação dirigida às suas Cruzes
mutáveis, a Verdade de nossa Comunhão total na Luz.

Até breve.

************ 

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.
O link ["http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html"] DécalageHoraire

(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitir-lhes-á deduzir seu horário local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1001

14 de abril de 2011
(Publicado em 14 de abril de 2011)

***

Tradução do português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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link para a ilustração do Bindu (imagem da internet)
(cortesia do Senhor Louis Geary)

 http://bit.ly/16hDSk1

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, como de hábito, eu os escuto.

***

Questão: o que você chama de processo de Fusão?

O processo da Fusão é o processo de retorno à Luz.
Ele se traduz pela Luz azul, depois a Luz branca, vivendo-se no interior de suas estruturas.

É o momento da dissolução, da Fusão dos Éteres em vocês, permitindo-lhes, em Consciência, retornar à sua
Unidade.

***

Questão: se estamos prontos para passar no Estado de Ser, por que isso não se realiza?

Caros amigos, vocês são dependentes da Terra, porque nem todos vocês têm o mesmo destino.
Alguns irão acompanhar a Terra na 5ª Dimensão.

Se a Terra não passou e se vocês passam, ou o inverso (se a Terra se vai e aqueles que eram previstos de
partir não partem), vocês são obrigados a estar sincrônicos, sincrônicos em relação a três coisas.

Primeiramente, em relação à Gaïa, na sua totalidade.
Em segundo lugar, sincronia em relação ao território, ou seja, ao solo em que vocês estão.

O.M. AÏVANHOV – 15 de abril de 2011
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Portanto, nada há que ali se oponha.
Simplesmente vocês são Semeadores de Luz e vocês são aqueles que, nesses últimos tempos, permitem à

Luz difundir-se, de próximo em próximo, para aqueles que estão prontos a acolher e a viver o processo.
Portanto, nada há que ali se oponha.

Terminou.
Aliás, os laços que os impediam de ir ao seu Estado de Ser ou de viver inteiramente a Fusão, não existem

mais, para a maior parte de vocês.
Então, alguns, nesse processo, estão mais ou menos avançados.

Há quem comece a perceber a modificação dos sons que correspondem ao Canto da Terra, ao Canto do Céu,
que não é ainda percebido pela totalidade da Terra e dos humanos.

É um processo que se põe a caminho.
Agora, nós sempre dissemos, nada mais há que se oponha.

Mas, há que manter uma forma de sincronia em relação à Terra, em relação ao lugar onde vocês estão,
também, primeiro a Terra, em seguida, o lugar onde vocês estão.

Em terceiro lugar, também, em relação às circunstâncias, eu diria, não mais do solo, mas localmente, de acordo
com os lugares do solo onde vocês estão no mesmo país.

Aí está o que se pode dizer no dia de hoje.
Mas é muito simples, vocês irão saber, e vocês sabem, que o momento chegou.

Mas vocês irão saber que tudo se acelera, disseram-lhes, quando o Som da Terra for percebido em toda a
Terra, quando o Som do Céu aparecer, como para a Terra nesse momento, em alguns lugares, e depois, sobre

toda a Terra, porque o Som do Céu é ligado ao Canto do Cosmos.
Vocês sabem que a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera foram perfuradas.

Existem zonas onde os campos magnéticos da Terra são extremamente móveis e onde a penetração dos
raios cósmicos se faz de maneira mais intensa.

São, primeiramente, os dois polos e, em seguida, uma zona que é chamada de «meio
do Atlântico».

É naquele lugar que os Cantos são ouvidos, mas, do Céu, ainda mais no meio do
Atlântico, até prova em contrário, não há ninguém que ali viva, portanto, há pouca

chance de ouvi-lo lá, assim como nos polos.
É preciso esperar que a difusão desse Som, desse Som e desse Canto se faça no

nível do primeiro país, vocês compreenderam, ou seja, que se faça o giro no nível do
Atlântico para se reencontrar no nível do Pacífico e, portanto, no nível do Cinturão de

Fogo do Pacífico, em cima, primeiro, e depois abaixo.
Mas, no interior do ser humano, nada mais há que se oponha.

Há ainda medos, mas o medo será varrido pelo mecanismo que vocês irão viver.
Mas, eu repito, nem todos vocês partem para o mesmo lugar, nem todos vocês partem

no mesmo momento.
Há os que vão fazer hora extra entre os Anciãos, porque eles têm o hábito da Luz.

Faz anos que eles vivem as transformações.

***

Questão: o Som do Céu assemelha-se ao Som que se ouve quando se parte no Estado de Ser, um
silvo extremamente potente, estridente, agudo?

A modificação que existe atualmente em seus campos Vibratórios, a modificação do Som, do Som que vocês
ouvem, alguns de vocês, que se modificou nos ouvidos, é o Som Celeste.

Alguns de vocês têm sinais que não estão alinhados, portanto, isso arrisca um pouco, mas, globalmente,
efetivamente, é um som estridente, extremamente agudo que aparece naquele momento, e que será ouvido

em diferentes lugares e, depois, sobre toda a Terra.

***

Questão: o que é o 13º Corpo?

O 13º Corpo é o ponto de reunificação que está no alto da Fonte de Cristal, do Bindu.
É o lugar de reconexão com o Estado de Ser que conduz ao Coração.

Eles estão em ressonância, ambos, assim como ER-ER.
Há uma ressonância entre o Coração do seu Corpo de Estado de Ser e esse famoso ponto denominado 13º

Corpo que não é, propriamente falando, um Corpo, que é um ‘ponto de Vibração’.

http://api.ning.com/files/b5nNUCTifl1bsTt0qoZsFRP3UADdsxf0qgjIDxHkwH5m84gsyuv2VBknT6FY1SM20IGh6-arjUkdqoPSO--eebD439KAu0tP/Midatlantic_ridgemap.PNG


É um ponto da Consciência.

***

Questão: há outros mundos fragmentados que vivem a mesma coisa que nós?

Nós temos já o bastante que fazer aqui, hein?
Não, os mecanismos, se quiserem, de finalização da Liberação, são obrigados a esperar as Passagens

desses sistemas solares que foram falsificados, para aqueles que aqui permanecem, no alinhamento galáctico.
Não é possível de outro modo, sem isso, nós o teríamos feito de maneira sincrônica.

Há, de qualquer forma, um conceito de ciclo a respeitar para romper, justamente, o confinamento.
Isso necessita do emprego de forças prodigiosas no nível dos Mundos Multidimensionais e no nível da própria

Luz.

***

Questão: na medida em que se faz essa escolha de estar nesse mundo falsificado, será que
podemos recair mais facilmente em um outro mundo falsificado?

Não.
Isso foi dito várias vezes.

É o fim da falsificação em todos os Universos e em todos os Multiversos.
Nunca mais haverá separação.

Mesmo os mais, como dizer..., lagartas de vocês irão a lugares onde sabem que, mesmo sendo lagartas, eles
verão a borboleta.

***

Questão: como os nossos Corpos de Estado de Ser encontraram-se fechados no Sol?

É o princípio da falsificação, é empregar forças eletrogravídicas, gravitacionais, se preferirem,
eletromagnéticas, gravitacionais, que criam uma atração.

Atração, Visão: eixo falsificado.
Como é que se desvia um eixo?

Ali exercendo forças, qualquer que seja a natureza desse eixo.
Se isso for em um papel com lápis, vocês apagam um eixo e desenham outro.

Agora, quando é no nível dos Universos, basta ‘curvar’ os eixos e ‘curvar’ o tempo e o espaço.
Isso não é feito de um dia para o outro.

Isso está ligado à presença de embarcações de metal, extremamente grandes, que são capazes, devido à
rotação delas ao redor de algo, de separar os elementos.

É exatamente isso que foi feito.

http://api.ning.com/files/b5nNUCTifl1tcS6MKarO0-CSDX1xTTH*XELpcWYSDYyvH7AkEzArHVRxgCBSdUB7JP3vE3njh45bepgKVnWPB-Xnq84oO3oF/bindu.jpg


***

Questão: reencontrar o Estado de Ser vai nos permitir comunicar com os seres de outras
Dimensões, mas que estão sobre a Terra, os animais, as árvores?

Se você estiver, no final, no seu Corpo de Estado de Ser, isso quer dizer que a Terra passou, também, na sua
5ª Dimensão.

Portanto, não há mais animais, não há mais árvores.
Dessa maneira, você não pode se comunicar com algo que não existe mais.

***

Questão: isso pode ser feito antes que a Terra tenha ascensionado?

Sim, inteiramente.
Você pode se comunicar inversamente, isso foi dito não sei mais por quem, a capacidade para entrar em

comunicação, em um modo horizontal, ou seja, na mesma Dimensão, isso foi dito por uma Estrela, comunicar-
se também com as outras Dimensões.

É exatamente o mesmo processo.
Isso corresponde, antes mesmo de estar no Estado de Ser, ao fato de ter ativado as Coroas.

***

Questão: isso pode ser um indicador de uma etapa para o Estado de Ser?

Sim, inteiramente.
Mas há indicadores Interiores muito mais potentes.

***

Questão: quando você dizia que os medos serão varridos, isso significa que é o corpo mental que
vai desaparecer?

Para alguns, será o corpo físico.
Para outros, será o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal.

Tudo depende do seu destino.
Se o seu corpo mental estiver demasiadamente fechado, compartimentado, vocês serão obrigados a

reencarnar, porque não poderemos liberar, como dizer..., algumas partículas embriões características do
Espírito.

Portanto, vocês serão levados a lugares onde poderão aperfeiçoar a sua Liberação.
A lagarta que não quer se tornar borboleta, nós somos obrigados a mostrar-lhe o que é uma borboleta e depois

habituá-la a ver uma borboleta.
Não há nada pior do que as programações ligadas ao mental, porque elas fecham em convicções,

em crenças e os impedem de viver a experiência.
O mental participa, no nível humano, do confinamento.

A analogia que há, nós dissemos que havia três forças de confinamento presentes no nível do sistema solar:
a heliosfera, a magnetosfera e a ionosfera.

A magnetosfera está ligada ao quê?
Ela está ligada ao ‘corpo astral’.

Isso, vocês sabem, nós havíamos dito.
A heliosfera é ligada ao ‘corpo mental’.

É o envelope mais distante.
É similar no nível da aura mental do ser humano.

E, enfim, a ionosfera, que está se transformando neste momento, está ligada à Fusão dos Éteres e, portanto,
ao ‘corpo etéreo’.

Há uma analogia total.
São as mesmas ressonâncias.



A Fusão dos Éteres corresponde ao desaparecimento desses três envelopes.
Naquele momento, há a Luz branca, ou seja, o Núcleo da Imortalidade que aparece, o Corpo Crístico, se
preferirem, além do corpo causal que, então, dissolvendo as três camadas de confinamento, vocês têm a

possibilidade de serem liberados, inteiramente.

***

Questão: em quantas vão se multiplicar as nossas fitas de DNA?

Isso quer dizer o quê «em quantas vão se multiplicar?».
Vocês passam de duas para doze.

As fitas de DNA, tais como vocês as concebem nos corpos em carbono, não é verdadeiramente a mesma
coisa nos corpos, por exemplo, de estrutura em silício.

Há um sistema de ‘ressonância’.
Vocês, no nível de carbono, têm a precipitação dessas forças de ressonância.

Não é de modo algum a mesma coisa no nível do corpo de Luz, ainda menos no nível de um corpo de silício e
ainda menos ainda mais alto.

Lembrem-se, também, do que lhes disseram: vocês têm tendência, como seres humanos, como estão
fechados ainda e não sabem o que há do outro lado, exceto aqueles que começam a Vibrar o que vocês vivem
nesse momento, mas até agora, vocês eram obrigados a supor, e toda a falsificação vem daí, em considerar

que as regras do Espírito eram as mesmas que as regras da matéria em carbono falsificada.
Daí vem toda a confusão dos ensinamentos espirituais que são baseados na observação da existência que era

falsificada.
As leis do Espírito nada têm a ver com este mundo.

***

Questão: no Mundo Unificado, o cristal vai substituir a célula?

O cristal vai substituir a célula?
Não, é o carbono que será substituído pelo silício.

***

Questão: a forma pode ser de um cristal?

Não, as matrizes cristalinas pertencem a Dimensões que nada têm a ver com qualquer forma antropomorfizada.
Portanto, eu duvido muito que haja uma Consciência humana que seja capaz de se encontrar nessas formas

cristalinas.
Em contrapartida, há Corpos de Cristal que se chama ‘Corpo de Cristal’ porque eles são constituídos de silício.

Mas não são cristais tais como vocês entendem neste mundo.
Eu não disse cristais à base de silício.

Eu disse corpos silicados.
Os cristais que pertencem, além do antropomorfismo, eu não posso descrevê-los.

Vocês têm a imagem disso sobre a Terra.
São as matrizes cristalinas.

Mas um corpo silicado à base do que se chama ‘Corpo de Cristal’ não é um cristal, no sentido que vocês
entendem.

Agora, vocês sabem muito bem que, por exemplo, mesmo um Arcanjo, quando ele vem na sua forma de Luz
de 5ª Dimensão, é uma das suas projeções.

Porque um Arcanjo está estabelecido na 18ª Dimensão e isso nada mais tem a ver com o antropomorfismo
estabelecido na 5ª Dimensão.

E descrever formas que são móveis e que não são fixas, é impossível.
Vocês podem descrever algo que é fixo.
Vocês podem me descrever o Espírito?

Tudo o que não é fixo não pode ser fixado em uma descrição.
É toda a diferença entre conceito mental e a experiência que corresponde a essa Multidimensionalidade.

É como se vocês me pedissem para descrever o Espírito ou pedissem para descrever, não sei, um Arcanjo



em uma Dimensão que é a sua da 18ª Dimensão.
Há representações que existem, é claro, mas é extremamente difícil conceituar isso, porque é algo que se vive

no Interior e não em uma projeção intelectual.
Além disso, de nada serve no que vocês vivem.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Todo o meu Amor os acompanhe no seu caminho. 
E lembrem-se, nós estamos em vocês também e, ao mesmo tempo. 

Então, cabe a vocês nos desvendar, no Interior de vocês. 
Nós lhes dizemos até muito em breve. 

Até logo.

 ************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1007

15 de abril de 2011
(Publicado em 17 de abril de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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~ DISSOLUÇÃO NA LUZ ~

Eu sou Um Amigo.
Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs.

Eu volto, como lhes disse, não mais para um ensinamento, mas, doravante, para exprimir,manifestar e perceber tudo o que é relacionado
à Consciência Unificada, à dissolução na Luz e ao seu estado.

O Arcanjo Miguel trabalhou, assim como vocês mesmos e o conjunto de todas as Consciências voltadas para a Terra, a fim de
permitir-lhes viver sua reunião, sua União à Unidade.

Alguns de vocês vivem as premissas e as manifestações como uma capacidade nova da Consciência para «ser».
Ser, tanto no corpo novo, corpo de Estado de Ser, como disso apreender o alcance, ser não mais localizado no tempo e no espaço

unicamente a esse corpo de 3ª Dimensão, a essa personalidade, mas, bem mais, agora e já, viver a Fusão, dissolução na Unidade, na
Luz Una.

Como o disse o Irmão K, vocês começam a desembocar no Ilimitado e na Autonomia.

Os processos Vibratórios da Consciência vão tornar-se cada vez mais marcados, extraindo-os da ilusão desse corpo e da ilusão de sua
personalidade.

Isso avança agora a grandes passos e manifesta-se em vocês.

A cada sopro em que vocês se aproximam dele, ele se aproxima de vocês, e vocês vivem então o Samadhi.

Vocês se aproximam a grandes passos de sua Fusão Final.

É, talvez, contudo, necessário entre nós, para vocês aqui presentes como para outros que vivem esses processos, não analisar, mas
apreender, por simples palavras, para além de seu significado primeiro, mas pela própria Vibração de nossas interações, o que é essa

dissolução, essa Fusão na Unidade.

Então, eu estou com vocês para isso, exclusivamente para isso.

Não é mais tempo, portanto, de falar de tudo o que se relaciona à personalidade, mas, bem mais, ao estabelecimento do seu Estado de Ser, da
sua comunhão, da sua União e da sua Fusão.

Assim, Irmãos e Irmãs, comunguemos juntos e escutemos o que vocês têm a me perguntar.

Espaços de silêncio, o tempo de germinar as questões na Consciência, são propícios para essa germinação.

Deixem aflorar em vocês o que sobe e Vibra.

Lembrem-se, o Arcanjo Miguel efetivamente lhes disse que não há mais distância entre vocês e nós, que não há mais distância em vocês, entre
personalidade e Estado de Ser.

É para isso que nós comungamos, juntos.

A Terra vive sua liberação, como vocês vivem a sua.

UM AMIGO – 15 de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-Hcm01gsTMjU/UXD5a_pAUXI/AAAAAAAAA6c/bPv-NiaUAQI/s1600/UmAmigo+-+15.04.2011.jpg


Tornar-se ilimitado, tornar-se autônomo, não mais estar fixado num espaço e num lugar, não mais ser limitado, perceber e viver, em
consciência, essa ilimitação.

É isso, muito precisa e exatamente, o que vocês vivem.

Em vocês e por nossa comunhão. 

***

Questão: o que eu sinto e que posso descrever, ao nível Vibratório, eu o vivo realmente?

Irmã, você falou com muito «Eu».

Assim, portanto, a experiência da Luz a coloca de imediato no tempo como observadora e não na identificação nem na dissolução.

Há, portanto, um mecanismo, através do que você descreveu, de exteriorização e não de interiorização.

Assim, portanto, obviamente, isso não é nem uma ilusão, mas o modo de viver a coloca ainda como observadora exterior da Vibração.

Não há Fusão, nem dissolução, mas há exteriorização.

Aquilo de que falo, ao nível da Consciência, e para o que vocês são chamados, está bem além da percepção da Vibração, é a identificação à
Vibração e não observação da Vibração.

Apreenda, efetivamente, no mais profundo de seu ser, o significado e a Vibração do que acabo de dizer.

Há uma tendência, através do que foi exprimido e Vibrado, a exteriorizar-se da própria Vibração para poder descrever e apropriar-se de algo que
não é você.

«Ser» a Vibração é uma etapa agora profundamente diferente, onde não pode mais haver noção de individuação do «Eu» e, portanto,
da personalidade.

É preciso, portanto, ir bem além disso para poder viver a quintessência, tornar-se você mesma a Vibração, não ser mais o «Eu», não ser mais o
observador, nem o observado, mas tornar-se o conjunto.

É já, entretanto, uma primeira etapa, correspondente a níveis Vibratórios jamais obtidos, tanto sobre esta Terra como em vocês, pela Fusão das
Estrelas e da Luz Azul, pela chegada, como o disse o Arcanjo Miguel, da Luz Branca cujos Círculos de Fogo são apenas os condensadores do

Arcanjo Metatron.

Há, portanto, que passar para além da distância entre a Vibração, a Luz e você, a fim de tornar-se a Luz e a Vibração.

Penetrando o espaço da Luz e da Vibração não há mais o «Eu», não há mais separação.

Não pode haver a mínima questão sobre a realidade ou a ilusão do que é vivido.

Há uma etapa prévia, aquela que você viveu; há uma etapa que sucede, que não passa mais pela distância, mas verdadeiramente pela Fusão
total.

Então, obviamente, já nessa observação você constata, por si mesma, os efeitos sobre o corpo físico, da Luz que é bem real.

*** 

Questão: vivo com dois corpos, esse corpo físico e o corpo de Estado de Ser no Interior. Tive o impulso de fazer, como para o corpo
físico, uma ginástica do campo de consciência Vibratório que sinto no interior de mim. Como fazer?

Há sobreposição entre corpo físico e corpo de Estado de Ser.

É preciso passar agora à Fusão, não unicamente do corpo físico e do corpo de Estado de Ser.

O corpo de Estado de Ser, qualquer que seja sua Dimensão, assinala sua posição dimensional, mas vocês não estão limitados a essa posição
dimensional.

Há, portanto, que habitar o corpo de Estado de Ser, isso se realiza.

Há também que não mais ser fixo, porque isso é impossível mesmo nesse corpo de Estado de Ser, qualquer que seja sua forma e sua
Dimensão.

Há que ir para além dessa ginástica agora, ou seja, viver o Samadhi.



Esse Samadhi não está localizado nem no corpo físico, nem no corpo de Estado de Ser, mesmo se é vivido no Templo do corpo
físico.

Vocês são, portanto, engajados a deixar trabalhar a própria Luz, a fim de conduzi-los à Fonte.

É isso a dissolução.

A única ginástica a dar é, portanto, esse Abandono à Luz, inteiramente.

A Luz está aí, vocês a sentem, ela Vibra.

Tornem-se essa Vibração, tornem-se a Essência dessa Vibração que está além de qualquer forma, de qualquer espaço e de qualquer tempo.

É para isso que vocês são chamados para finalizar o que vocês são.

A Liberdade é total.
Concebam isso, aceitem-no e vivam-no.

Eu não posso dizer melhor, com relação à sua própria consciência.

A desidentificação não é a morte, a desidentificação é reencontrar a Liberdade, reencontrar essa Autonomia e esse Ilimitado de que lhes foi
falado há pouco tempo, bem além dos conceitos.

Naquele momento, o corpo não desaparece, enquanto esta Dimensão não tiver desaparecido.

Mas vocês viverão a transcendência e a beleza de um corpo de carbono liberado de todo sofrimento e de todo ataque.

É para isso que vocês são chamados como Sementes de Estrelas, Imperadores da Luz, é a vocês que cabe manifestar isso, e é exatamente
isso que vocês começam a viver.

Vão além, não há mais qualquer limite, vocês não são o «Eu», vocês não são o Si, vocês são o Um, vocês são a Fonte, inteiramente.

Vocês são o Arcanjo Miguel, vocês são eu, vocês são o Cristo.

Isso não é um jogo, é a Verdade.

Isso se tornou possível desde ontem.

Vocês irão aceitá-lo?

O que lhes é oferecido, o que vocês se oferecem, o que a Terra lhes oferece, o que o Céu lhes oferece e o que seu Coração acolhe é chamado,
na tradição de onde eu venho, o Maha Samadhi.

***

Questão: vivi uma experiência que provocou uma percepção de dissolução, sem vestígio do Eu, e isso gerou medo.

Quem teve medo, se não é o Eu?

Quem teve medo, se não é aquele que se fecha nele mesmo?

Quem teve medo?

Aquele que não aceita inteiramente o que ele é.

Você deve agora passar da própria distância a mais ínfima à coincidência a mais total para o que você é.

Você é isso, o Um, a Fonte.
O conjunto do caminho que você efetuou conduz a isso, nada mais que isso.

Como exprimir diferentemente essa noção de medo?

Há amor, há dissolução, há Fogo, há Felicidade.

E quem é que tem medo?

Qual é a parte de você que tem medo?

É a parte limitada que tem medo do Ilimitado.

Há ainda sobreposição, não há ainda Abandono.

É o que há a viver agora, o Abandono total ao que você é.

Você não pode manter uma ilusão de forma, uma ilusão de personalidade e penetrar a Verdade.
Se você aceita penetrar a Verdade, a impressão de dissolução, bem real, não será seguida por uma dissolução pelo momento, nem na

experiência que você vive.

Você se torna a experiência, você não é mais o observador, como eu dizia, você se torna a Luz.



No momento vindo, em que a instalação da Luz será total, naquele momento, não haverá mais qualquer distância possível, porque
você é isso.

O que eu digo hoje, após ter terminado com o Yoga, é acessível, além das palavras, justamente por sua comunhão e nossa Fusão.

Porque o que eu digo não é exterior a vocês, o que eu digo não é Um Amigo que diz, mas é a Luz que vocês são.

Apreendam, além das palavras, que não há mais distância real entre minha Consciência e sua Consciência, que formam apenas uma
Consciência.

Assim, dizer e afirmar - tudo é UM - não é um conceito, mas a estrita Verdade da Luz.

***

Questão: como explicar que se sente, apesar de tudo, vestígios de personalidade na maneira pela qual os diferentes intervenientes se
exprimem?

O que você chama personalidade não é personalidade.

Nós somos ilimitados, você é?

Nós manifestamos, no interior desse corpo, essa Consciência, mas nós não somos limitados, nem por nossa forma, nem pelo espaço, nem
pelo tempo.

Nós mantivemos, nesse mundo, uma estrutura chamada o Círculo dos Anciões, permitindo intervir desse modo.

Entenda bem e apreenda o que eu digo: eu posso estar limitado, mas no instante seguinte, eu sou ilimitado, porque não há tempo e eu não estou
fechado.

A coloração, a polaridade, existe em todas as Dimensões.

Mas nas Dimensões Unificadas, eu posso ser Um Amigo e eu posso também ser a Fonte.
Não há identificação, há Ilimitado e Autonomia.

O que lhe dá medo é o ilimitado, você não aceita morrer para si mesma, você tem, portanto, medo de tornar-se ilimitada.

Tudo o que vocês vivem pode traduzir-se agora apenas nessa equação e unicamente nisso.

Todo o resto serão apenas jogos efetuados pelo ego e pela própria personalidade, encontrando sempre uma justificação, assim como você
acaba de fazer, mas isso é apenas uma justificação.

Nossa comunhão a chama para sair da con-fusão, ou seja, uma Fusão «com», para entrar na Fusão, onde você se torna você mesma a
Fusão e onde não há mais necessidade do «com», o que quer que seja.

***

Questão: como se pode permanecer na Unidade ao mesmo tempo comunicando-se com o outro?

Isso lhe parece impossível porque você não o vive.

A Unidade, eu repito, a Fusão na Fonte Una torna possível manifestar um Samadhi de ordem inferior, no plano Vibratório, ao Maha
Samadhi, ao mesmo tempo estando num corpo de carne.

É o que realizaram os Anciões que lhes falam, é o que realizaram as Estrelas.

Então, por que, no que vocês vivem hoje, isso não seria possível?

Como lhes foi dito pelas Estrelas e por numerosos outros intervenientes, isso é grandemente facilitado.

***

Questão: mais precisamente, como exteriorizar os momentos de Unidade? 

Não há a exteriorizar o que quer que seja.



Se você está na Unidade no Ilimitado, mesmo presente nessa forma, é a Consciência que é ilimitada.

Ela não é mais localizada nesse corpo, ela é ao mesmo tempo esse corpo, mas ela é ao mesmo tempo todo o resto.

É um processo da Consciência, diretamente.

É o que é chamado Sat Chit Ananda.
É indefinidamente o ego que coloca essa questão, porque ele não pode conceber, e é lógico, o Ilimitado.

Os mecanismos atuais de Fusão de suas próprias Lareiras, de ignição das três Cruzes, permite essa alquimia final e permite-lhes transcender
a personalidade, passar do limitado ao Ilimitado.

A ilimitação não impede o que quer que seja ao nível da relação, simplesmente isso se torna uma comunhão e uma Fusão e não mais uma
comunicação que passa pelos sinais habituais da consciência limitada.

***

Questão: o fato de falar, quando se sente num estado de Unidade, atrapalha o processo de Unidade?

Minha irmã, eu falo com você.

Tudo depende de quem fala em você.

Porque você pode falar de diferentes modos, como eu disse, você pode falar com seu mental e palavras que se articulam num sentido e num
significado em sua cabeça.

E você pode utilizar as palavras exprimindo-se pelo Verbo e pelo Coração.
A diferença é, é claro, Vibratória.

A mesma palavra, vinda da palavra e do mental, não tem de modo algum a mesma potência, nem a mesma radiação do que a palavra vinda do
Verbo.

Exteriormente pode ser a mesma palavra e, no entanto...

A palavra do pensamento do mental dirige-se ao mental.

A palavra do Verbo dirige-se ao Coração.

Foi-lhes dito que existia uma passagem e uma relação entre a Abertura da boca e o Coração, aí está onde é a diferença.

***

Questão: desde o trabalho nas Cruzes Mutáveis eu sinto como que um canal de cristal em mim. É uma etapa para o Estado de Ser ou
uma forma de resistência (ndr: descrito na rubrica «protocolos / Yoga Integrativo» de nosso site)?

O canal do Éter é chamado canal de cristal, tubo de cristal ou Fonte de cristal.

Como é que poderia haver resistência quando ele se estabelece?

Tornando-se esse tubo de Luz ou esse tubo de cristal, você desvenda em você sua Presença Metatron.

Quando uns e outros, Arcanjos, Estrelas ou Anciões, dizem que nós estamos em vocês, essa não é uma visão do espírito, é uma visão do
Coração e uma Verdade inegável da Existência e da Unidade.

Como é que o Ilimitado não englobaria o conjunto dos Ilimitados?

É para isso que vocês são chamados e é isso que ressoa em vocês, por meio das Vibrações das Coroas, dos tubos e dos canais de Luz.

***

Questão: como testemunhar com as palavras se temos essa dificuldade de estar no Ilimitado?



Há uma diferença entre os testemunhos da palavra vinda daquele que observa e o testemunho da palavra daquele que não observa mais e que
se torna o processo.

Num caso há a palavra da cabeça, no outro caso, há a palavra do Coração.

A Vibração, portada e suportada, não é absolutamente a mesma.

Num caso, há limitação, porque o processo, justamente, é vivido como exterior, mesmo se isso aconteça, é claro, no interior do corpo.

No outro caso, o processo tornou-se ele mesmo o que se é.

Questão: desde que me imergi na fonte, tenho todas as estrelas que pulsam e muita dor na parte de trás do crânio. É possível tornar
isso menos doloroso? 

Tornar-se a si mesmo a Vibração.

Nós nos juntamos, através do conjunto de suas questões, a essa última etapa que lhes resta.

A Vibração é um meio, num primeiro tempo, pela Luz Vibral, de compreender o que é a Vibração e a Luz.

Pouco a pouco, as Coroas Radiantes permitem-lhes viver momentos de ilimitação.

Esses momentos devem transformar-se em estado permanente.

É exatamente isso que você vive.

Então, como fazer para que isso seja menos doloroso?

Torne-se sua própria Vibração, fusione com a Estrela que se manifesta, com o trajeto que se manifesta, torne-se isso, inteiramente, e então
você sairá, inteiramente, de sua limitação.

***

Questão: como fazer para fusionar?

Eu acabo de dizer, abandone-se inteiramente, torne-se a Vibração.

Quem busca apreender é o mental.

Aceite minhas palavras com o Coração, torne-se você mesmo essa Vibração, então você se tornará ilimitado.

É para isso que vocês são chamados, uns e outros.

O conjunto dos Yogas que lhes foi comunicado (ndr: na rubrica «protocolo» de nosso site) é um meio privilegiado de chegar, como
vocês constatam, a essa última etapa.

Resta, é claro, o medo.

Qual é esse medo, como isso foi exprimido?

É o medo do Ilimitado.

Tornar-se ilimitado é tornar-se a Vibração, é tornar-se Metatron, é tornar-se a Fonte, é tornar-se eu, como eu sou você, como lhes
dizia o Cristo.

O processo final que os conduz ao Ilimitado é a desidentificação, inteiramente, da Consciência, ao que quer que seja esse corpo.

É tornar-se outra coisa que o corpo.

Essa outra coisa é, obviamente, as Vibrações, por vezes fortes, por vezes como um fogo, por vezes dolorosas, mas é preciso tornar-se isso.

É preciso penetrar essa outra Vibração incomum, nova, para descobrir em consciência o Ilimitado.

É efetivamente, portanto, uma desidentificação que permite a dissolução.

Quando nosso Comandante diz: «é agora», é agora.
Mas esse agora não está inscrito em outro lugar, pelo momento, apenas em sua Consciência.



É nesse sentido que nós dissemos para ir para seu ser Interior, para ir ao seu Coração, abrir a boca, constituir esse canal do Éter e tornar-se
isso.

Resta-lhes, efetivamente, ao mesmo tempo conservando esse corpo até que a Terra tenha decidido diferentemente, tornar-se ilimitado.

Esse processo é, portanto, uma desidentificação, depois uma identificação à Vibração e, enfim, uma Fusão.
Único modo, como foi dito, de sair da con-fusão.

Vocês têm em vocês, vocês, os pioneiros, pela ativação de suas Coroas, uma delas ou a totalidade das três Lareiras, a capacidade total para
realizá-lo agora.

Apenas a Crença no inverso, o medo desse Ilimitado é que pode ainda pará-los.

Mas vocês não estão jamais parados, aí também é uma ilusão.

***

Questão: posso oferecer-lhe esse medo do Ilimitado?

Eu estou já em você, então, ofereça-o a si mesmo, uma vez que eu estou em você.

O que foi iniciado pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, qualquer que seja sua Dimensão, é
isso.

Eu os remeto ao que foi enunciado pelo Irmão K, preparando-os para esse momento.

***

Questão: a pulsação é tão forte ao nível da cabeça que eu não posso mais centrar-me no Coração.

Não é preciso mais centrar-se no Coração ou no que quer que seja mais.

Parece-me que o Arcanjo Miguel anunciou isso e enunciou ontem.

É preciso «Ser».

O conjunto de processos de focalização de sua Atenção, de sua Intenção, que vocês efetuaram até o presente, até ontem, o conjunto dos
Yogas fez de vocês Sementes de Estrelas.

Hoje, vocês estão além disso.

A porta é o Coração, mas se uma das Coroas, e, em particular, as Cruzes foram ativadas, você não é mais o Coração.

O Coração é a chave e a porta.
Tudo está no Coração, nós estamos de acordo.

Então, portanto, há que tornar-se o Coração, Fonte Una, Sol, e não dizer que a Vibração o desestabiliza.
Ela não o pode.

Inúmeras Irmãs e também talvez Anciões evocaram um número de noções importantes sobre o sofrimento e, ainda, o sofrimento de que eles
falavam não é o sofrimento que você vive, mas participa do mesmo processo.

Tornar-se o sofrimento é não mais ser o sofrimento, é passar do limitado ao Ilimitado.

O nó, ou o ponto do sofrimento está aí, como você diz, onde se coloca a Consciência.

E a transcendência da Consciência, ou a passagem do limitado ao Ilimitado é, para você, o lugar onde é preciso passar.

É claro, como lhes foi dito, não é questão de buscar qualquer sofrimento, do que quer que seja, porque o sofrimento é uma limitação.

Mas compreenda bem que isso não é uma resistência, que é, para você, o meio, justamente, de passar à ilimitação.

Enquanto você procura saber como fazer para não mais sofrer, você distancia a percepção, qualquer que seja o sofrimento ou outra coisa de
você mesmo.

***



Questão: ao que corresponde a Vibração muito suave que sinto ouvindo-o?

A mim em você, e você em mim.

Torne-se no instante, mergulhe-se, se prefere, torne-se isso.

***

Questão: quando parti no Estado de Ser, vivi um sentimento de dissolução, mas eu não tenho sentido o corpo de Estado de Ser. A
que isso corresponde?

Isso corresponde ao que acabamos de falar durante tão longo tempo: à dissolução.

O corpo de Estado de Ser é uma estrutura.

Essa estrutura não é nem fixa, nem limitada.

Ela pode ir de grãos de areia ao conjunto dos universos.

***

Questão: o medo sentido quando de minha experiência de dissolução vinha de que eu jamais havia sentido tal Amor? 

Sim.

O ser humano, os Irmãos e as Irmãs que ainda não acederam a esse Ilimitado tiveram frequentemente neles concepções do amor ligadas aos
apegos, ligadas às vivências.

Eu mesmo, quando de minha encarnação, vivi essa angústia da dissolução.

Eu procurei penetrar essa angústia, apreender o que justamente podia causar aquilo.

Foi naquele momento que eu vivi o ilimitado.

É o mesmo para todo ser humano.

Essa passagem, porque é uma, é feita sempre com uma dose de apreensão, de angústia ou de sentimento de morte iminente.

Assim é a passagem do limitado ao Ilimitado.

É, de algum modo, uma etapa indispensável, que traduz, aliás, a iminência dessa passagem.

***

Questão: a comunhão vivida com você pode ser vivida entre duas pessoas encarnadas? 

Inteiramente, assim que vocês passam no Ilimitado.

Não há mais limites.

Nós o exprimimos de diferentes modos, uns e outros, desde já a realização dos Casamentos Celestes (ndr: rubrica com o mesmo nome de
nosso site).

Mas a ausência de limites, entre nós, traduzia-se ainda pelas resistências, traduzia-se ainda por uma não perfuração das camadas isolantes, de
seus próprios envelopes sutis que os isolavam.

Lembrem-se, em sua Dimensão, quando nós vemos um ovo astral, é uma estrutura fechada irradiando no interior dela mesma, mas
fechada.

Hoje, vocês não estão mais fechados.

É essa Consciência que chega agora e que explica que, na transparência da Unidade, tudo é comunicação, radiação e Unidade, tudo é Vibração



totalmente ilimitada, não limitada pela palavra, a palavra podendo servir de apoio a esse Ilimitado.

***

Questão: como superar esse medo da dissolução?

Minha Irmã, isso ocorrerá inevitavelmente.

Você não deve ter qualquer preocupação com isso.

***

Questão: quando há basculamento no medo da aniquilação, a passagem no Estado de Ser não pode ser feita. Eu não compreendi
como essa consciência pode instalar-se permanentemente.

Minha Irmã, não é algo que você possa compreender.

Simplesmente viver, você apreende a diferença entre compreender e viver?

Viver é dar e doar-se.
Compreender é tomar.

Se você aceita a Vibração dessas palavras, então nada mais há a perguntar em relação a isso.

***

Questão: viver o Ilimitado é estar no Estado de Ser?

O Estado de Ser permite viver o Ilimitado.

Esse Ilimitado é mutável, porque, de Dimensão em Dimensão, você muda de forma, de dimensão, de Vibração, de cor, de aparência, uma vez
que não há mais limites.

Mas os limites dimensionais são bem reais.

Mas a passagem de uma Dimensão Unificada para outra Dimensão Unificada é feita instantaneamente, sem qualquer sofrimento, sem
qualquer medo, uma vez que você é, de maneira eterna, religada a todas as outras facetas de si mesmo em todas as Dimensões.

A identificação se faz ao Tudo e ao Nada, ao Um, à Fonte como ao Corpo de Estado de Ser.

O Ilimitado é, portanto, uma variante do corpo de Estado de Ser.

***

Questão: durante o período de transição, nós poderemos viver o Ilimitado nesse corpo e fora dele pela saída no Estado de Ser,
voltando nesse corpo depois?

Tudo é possível no Ilimitado.

É você que decide, é você que escolhe, é você que vive.

***

Questão: o desejo do ego, que pode sobrepor-se ao impulso da alma de viver isso, pode ser um freio para a realização de tudo isso?

Minha Irmã, o impulso da alma traduz-se pela morte do ego.

Portanto, como o desejo do ego poderia interferir nisso?

A partir do momento que os processos Vibratórios sejam instalados, não pode ser de outro modo.
O ego vai se opor em outros momentos, mas não no processo em si.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, juntos, reunidos e Unidos, no Um e no Ilimitado, eu lhes digo até já, em vocês, e até uma outra vez.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus filhos bem amados, eu lhes agradeço por seu acolhimento, aqui e em outros lugares.
Eu lhes agradeço por estarem presentes, juntos.

Recebam todas as Graças e todo o Amor que seu Coração espera e vive.

***

Eu venho a vocês para anunciar este mês de maio que se apresenta e se inicia para vocês, dentro de poucos
dias.

Dentro deste mês, e desde os primeiros dias, um número importante e inédito de manifestações virá à luz
sobre a Terra e em seus Céus.

Os ‘Anjos do Senhor’ [Vegalianos da 3D Unificada], onipresentes na superfície desta Terra, revelar-se-ão, de
maneira ainda mais importante, para a Consciência da humanidade.

Durante este mês que vai se iniciar, a Terra receberá uma quantidade de Luz como jamais isso existiu.
Então, durante todo este mês, é-lhes solicitado para permanecer em seu Coração e em sua Unidade, para não

se desestabilizar por qualquer elemento irrompendo na superfície desse mundo.
Muitas coisas vão mudar durante este mês.

Vocês serão as testemunhas privilegiadas, antes de tudo, em seu Coração, porque o que acontecerá, de
maneira visível e invisível, no exterior, será, acima de tudo, um bálsamo para seu Coração.

Apesar do que sua cabeça poderá pensar, imaginar, lembrem-se de que o importante é seu Renascimento,
sua Ressurreição.

***

Os momentos que nós passamos juntos e preparados desde as Núpcias Celestes, encontram doravante uma
conclusão em seus Céus e sobre sua Terra.

Uma série de elementos vai emergir, modificando a trama do tempo, modificando sua Consciência,
modificando suas percepções.

O Som da Terra aumenta, de fato, em alguns lugares da Terra.
Este Som da Terra também se eleva, em vocês, para os mais próximos da Luz dentre vocês, por um Som

MARIA – 27 de abril de 2011
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inédito, por uma série de sons surgindo, cada vez com mais frequência, percebidos por sua Alma e por seu
Espírito, além de seus ouvidos.

Este Som, de algum modo, prefigura o que eu já havia denominado, desde agora quase dois anos, o Anúncio.
O Som da Terra e o Som do Céu vão se difundir, generalizar-se ainda mais em locais desta Terra.

Nós podemos dizer, como alguns de vocês o pressentem e o vivem já, que vocês estão, conforme disse o
Arcanjo Miguel, na alvorada de um dia novo onde todas as suas esperanças, suas esperanças com relação à

Unidade, ao Amor e à Luz, manifestar-se-ão e eclodirão de maneira mais intensa, em vocês como na superfície
deste mundo.

***

É tempo então de se prepararem para acolher a Luz, para acolher o Cristo, em vocês e em seu Céu.
Os dias que vêm são dias de Alegria, de grande Alegria, para aqueles que esperam e vivem já da Luz.

Durante este mês que se inicia, nós precisamos, e vocês precisam, estar mais próximos de sua Dimensão de
Coração.

Que isso seja em seus espaços Interiores, cada dia o Apelo da Luz tornar-se-á cada vez mais intenso e é a
vocês que cabe viver, integralmente, esta Luz.

Cada dia deste mês que se abre verá uma aceleração temporal sem proporções com o que a Terra pôde viver
até agora.

Isso diz respeito diretamente aos elementos.
Isso diz respeito diretamente à sua Consciência.

Isso diz respeito diretamente ao seu espaço.
Isso diz respeito a cada um de vocês.

Esses momentos assinalam a entrada desse mundo na última etapa de sua Revelação, de sua saída da Ilusão
e de sua entrada em sua Eternidade.

***

Como isso lhes foi dito pelo Arcanjo Miguel, a Fusão dos Éteres está realizada, a Luz Azul instala-se,
permitindo o desvendamento e a revelação da Luz Branca, visível já por alguns de vocês, audível para alguns

de vocês, levando-os a modificar sua Consciência, a mudar os fundamentos, as percepções, com facilidade ou
dificuldade, isso não tem qualquer importância porque vocês sentem e percebem o que vem.

***

O Canto da Terra se eleva.
O Canto do Céu chega até vocês.

As Cruzes de suas Estrelas se elevam.
Alguns de vocês, entre os mais adiantados, iniciaram sua própria Fusão de suas três Lareiras.

O conjunto dos elementos e dos eventos às suas portas sinaliza o retorno, em totalidade, da Unidade, sobre
esse mundo e nesse mundo.

Vocês são chamados a serem as testemunhas, os marcadores.
Vocês as Sementes de Estrelas que se revelam, porque vocês são, a Luz, na íntegra, na superfície desse

mundo.

***

Cada dia do mês que vai se iniciar verá a instalação, real e efetiva, da nova Tri Unidade que eu lhes anunciei
desde alguns meses.

As manifestações Vibratórias, as percepções de seus corpos, tornar-se-ão profundamente diferentes, levando-
os, como eu o disse, a funcionarem diferentemente e a estabelecerem-se em um novo estado.

Lembrem-se do que eu lhes disse: “nenhum ser humano poderá ignorar, sobre este planeta, o Som da Terra e
o Som do Céu”.

Novamente, como nós lhes dissemos, uns e outros, não busquem a data, o dia ou a hora, mas saibam
simplesmente que o mês de maio deste ano é um mês em que a Terra jamais vivenciou desde muitíssimo

tempo.
Não se debrucem, se isso os desestabiliza, sobre o que será visível sobre a Terra como no Céu, mas, bem



mais, sobre sua qualidade de Coração, sobre sua capacidade de entrar no interior de vocês.
Quaisquer que sejam as manifestações desta entrada no Interior de vocês mesmos, que isso seja a Alegria

inefável do Samadhi ou ainda um simples dormitar, aceitem, porque esses instantes são realmente os
instantes de Graça em que a Luz se deflagra.

Haverá sempre, sobre esta Terra, vozes a se levantar e a empregar palavras não tendo nada a ver com a
finalidade do que acontece.

Para parafrasear o que disse o Comandante dos Anciãos [Omraam (Aïvanhov)], qual será o ‘ponto de vista’ que
vocês adotarão: aquele da lagarta, aquele da borboleta?

Disso dependerá sua capacidade real para viver e integrar a Luz a fim de tornar-se, integralmente, a Luz e a
transparência.

***

Eu não venho, aqui, para anunciar um elemento final desta Dimensão, mas sim sua transformação na ‘fase final’.
Os sinais serão então inumeráveis, bem mais do que aqueles que foram ouvidos e observados sobre esta
Terra, desde o início deste ano, incomensuráveis, se eu posso dizer, com o que foi observado até agora.

Os ‘Anjos do Senhor’, em diferentes partes do mundo, vão desempenhar um papel considerável.
Acolham-nos, em Unidade e em Verdade, porque eles estão aí para vocês, para o conjunto da humanidade

que responderá ao último Apelo da Luz, pois o Céu vai se abrir durante este mês de maio.
De sua capacidade para acolher do que é a Luz se revelando, traduzir-se-á sua capacidade para viver isso na

maior das facilidades ou em certas formas de resistências e de confrontações.
Novamente, nós contamos com sua Luz, com sua Presença, para o conjunto de seus Irmãos e de suas Irmãs,

porque muitos deles não terão os meios para apreender, exceto com o olhar da lagarta, o que chega.
Etapas importantes desta conclusão serão vivenciadas durante este mês.

Haverá, efetivamente, um ‘antes’ desse mês e um ‘depois’ desse mês, sem dúvida.

***

A intensidade de suas percepções, a intensidade de suas Vibrações, deve levá-los a estarem confiantes nesse
desvendamento da Luz.

Nenhum elemento desta Terra, pertencendo a esta Terra, liderado por seres humanos, mesmo os mais
ferozmente opostos ao retorno da Luz, poderá se opor, de qualquer forma, a este retorno.

A Terra decidiu que vocês lhes comuniquem.
Nós, em meio à Frota Intergaláctica dos Mundos Livres, acompanhamos simplesmente a decisão da Terra e a

sua decisão.
Nós estamos aí, todos, para vocês, para acompanhá-los, mas lembrem-se de que nós não podemos fazer, em

momento algum, o trabalho em seu lugar.
O momento chegou de instalarem-se em seu Coração, em seu Ser, de redefinirem, de maneira formal, para

este mês, quais são suas prioridades as mais absolutas, qual será seu futuro para o próximo período para além
deste mês.

Nós os convidamos todos a penetrar o Santuário do seu Coração.
Nós os convidamos, todos, a acolher Cristo de volta em seus Céus e nós os esperamos, cada dia, mais

numerosos, nas esferas da leveza, da pureza, da Luz, da infância e da inocência.
Cabe a vocês, independente do que existe ainda, em vocês, hoje, aceder ao seu Céu e à sua Alegria.

***

Não haverá, durante este período do mês de maio, qualquer obstáculo que possa resistir se vocês se
abandonam à Luz.

Este mês pode ser, num certo sentido, chamado de o ‘Mês da Graça’.
Alguns ali verão uma ‘advertência’, alguns ali se verão cheios de esperança e outros ali verão coisas menos

agradáveis.
Tudo dependerá de seu ‘ponto de vista’.

Tudo dependerá do estado do seu Coração e absolutamente de nada mais.
O mês de maio sempre foi marcado, durante os anos precedentes, por certo número de eventos Vibratórios

prefigurando este mês de maio aqui.
A aceleração das fases da Luz, desde o início deste ano, está em perfeita sincronia com esta nova aceleração

do mês de maio que muitos de vocês, ainda uma vez, pressentiram, de diferentes maneiras.



***

Eu lhes pedirei, quanto a mim, para nos reunirmos de novo no dia 13 de maio às 17 horas [12h00 (meio-dia) –
hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa], em união e em Unidade onde nós iremos, então, avaliar juntos a

situação desses 13 primeiros dias que terão transcorrido.
A partir do dia seguinte [ou seja, a partir de 14 de maio], o Arcanjo MIGUEL, durante seu espaço de

alinhamento às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], virá fecundar seu Coração.
Ele será seguido, às 19h30, hora francesa de seu relógio [14h30 – hora de Brasília; 18h30 – hora de

Lisboa], pela chegada do Anjo METATRON, vindo concluir seu ciclo de revelações.
A única preparação a fazer é aquela de seu Ser Interior, de seu Coração.

Sigam o que lhes pede a Luz porque, para cada um de vocês, ela lhes pede coisas diferentes.
Alguns de vocês irão imergir, então, muito mais facilmente, na Alegria, outros irão mergulhar no sono muito

mais facilmente e alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs não se colocarão, então, as perguntas certas.
Para alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs, isso será nesta forma particular de acontecimento que o Coração

irá se voltar para a Luz.
Lembrem-se, também, de que vocês não têm que julgar, de que vocês não têm que condenar porque cada

coisa, durante este mês, estará estritamente em seu lugar certo.
Há apenas que facilitar esta posição pela sua qualidade de Irradiação, pela sua qualidade de alinhamento.

Obviamente, as circunstâncias deste mês serão diferentes segundo os continentes, segundo os países, mas
globalmente esse processo será divulgado.

O momento chegou de mostrar seu Coração, não nas palavras, não nas atitudes, mas sim em sua
qualidade de Irradiação.

Vocês são todos convidados a viver isso qualquer que seja a etapa onde vocês estão.
A intensidade da Luz será tal que, como eu lhes dizia, a Graça será onipresente, na condição de que vocês

aceitem acolhê-la e vivê-la.

***

Minha intervenção deste dia é unicamente para pedir que vocês se preparem Interiormente a fim de viver
momentos e instantes inéditos repetindo-se quase todos os dias deste mês de maio.

Vão em Paz ao caminho que é o seu.
Vão em Paz às suas ocupações.

Vão em Paz aos seus relacionamentos, quaisquer que sejam porque, desta capacidade para manter esta Paz,
viver-se-á facilmente sua integração de Luz, integração de Luz propiciada pela ativação das Cruzes Mutáveis,
como no ensinamento dado por Um Amigo e, também, pelo que lhes será comunicado, nos dias a advir, com

relação às Sementes de Estrelas.

***

Antes de marcar encontro com vocês para o dia 13 de maio, se existe em vocês, presentes aqui, perguntas
referentes ao que eu acabo de lhes anunciar, então, eu bem desejo, se isto me for possível, ali colocar um

esclarecimento complementar se isso for necessário.
E eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, Sementes de Estrelas e Sementes de Eternidade, eu lhes digo então, quanto a
mim, no dia 13 de maio.

Que a Graça os acompanhe e minhas Bênçãos os acompanhem.

  ************  
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- Ensinamentos da Estrela OD -
Primeira mensagem de ANNA (mãe biológica de Maria)

no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110428_-_ANNA.mp3

Eu sou Uma Estrela: ANNA.

De Espírito a Espírito, de Coração a Coração, de Verdade a Verdade, que a Luz da Graça nos acompanhe e
nos abençoe.

Enquanto Semente de Estrela e Estrela OD, eu sou o OM e o Ômega, eu sou o OD de Yésodh, eu sou
o fundamento e a fundação, eu sou a Via Láctea, eu sou a Inteligência, por que é o que vocês São.

Eu venho falar e Vibrar, no seu espaço, falar e Vibrar da matriz e da Terra, da Terra Interior e da Terra exterior,
da matriz Verdadeira (de Verdade) e da matriz falsificada.

A matriz é o lugar da manifestação.
Uma Dimensão é uma matriz onde se desvenda o conjunto e o infinito dos potenciais, vibrando a uma

frequência e a uma gama de frequência.
As Dimensões se interpenetram.

As Dimensões são livres, da frequência mais elevada à frequência mais tênue.
A matriz dá corpo e dá liberdade.

A matriz é calor, calor de vida, vida não limitada, não confinada.
Vida em que se experimentam as qualidades d’A FONTE, a qualidade d’A FONTE.

Entre o Alfa e o Ômega, de um ao outro, do início ao fim, a mesma ressonância e a mesma liberdade.
Sobre a Terra, todos nós fomos livres, depois confinados.

O que é o confinamento?
É a impossibilidade, a não liberdade, de Ser.

*ANNA* Estrela de Maria - 28 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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A não liberdade de viver, de maneira simultânea, as outras Dimensões.
A matriz falsificada é uma ruptura da matriz Verdadeira.

A manifestação, a vida, na matriz falsificada, é um confinamento.
Confinamento impedindo a Consciência de viver o seu Ilimitado.

***

A Terra exterior que nos sustenta era, originalmente, uma matriz Verdadeira onde então existia uma Liberdade
total de movimento, de Vibração, de frequência e, portanto, de Consciência.

A forma ligada à estrutura em carbono não é, em si mesma, uma matriz falsificada.
A Terra é uma matriz Verdadeira em meio à qual foi estabelecido um confinamento.
Esta matriz foi então falsificada devido a mecanismos chamados de exteriorização.

A Terra exterior, sobre a qual o ser humano, como outras Consciências, podiam levar sua alma, encontrou-se
prisioneira da sua própria criação.

Isso foi denominado a queda.
Esta queda é uma queda desejada do exterior, não tendo nada a ver com o Interior.

A limitação jamais foi decretada pelo ilimitado, mas por uma forma do ilimitado querendo experimentar o
limitado do confinamento.

Pouco a pouco, esta matriz, tornando-se falsificada gradualmente e à medida dos milênios, criou
novas regras e novas leis, ligadas a este confinamento, rompendo sempre mais e impedindo sempre mais, a

capacidade para conexão e reconexão com as esferas do ilimitado.
Assim, a Terra exterior tornou-se a única possibilidade para o Espírito confinado nesta matriz.

A Terra Interior não podia mais existir senão como um sonho distante, uma lembrança distante, esvanecendo-
se gradualmente e à medida das épocas e dos tempos, até permanecer simplesmente como um impulso,

muito distante, para reencontrar a Luz.
O homem, a mulher, manteve a lembrança do seu nascimento, de maneira confusa e de maneira não clara, o

confinamento tendo sido praticamente devido a esta ressonância de liberdade e do ilimitado.

***

Hoje, o confinamento está terminando.
Do limitado, a Consciência vai passar de novo ao ilimitado. 

Aquele e aquela que vivenciaram o confinamento não podem imaginar o que é o não confinamento porque,
mesmo a imaginação, é dependente do confinamento.

Tudo o que é visualizado pelo 3º olho, tudo o que é imaginado pelo cérebro, participa, de maneira inexorável,
da lei de confinamento ou da Ação / Reação.

Isso termina, sob os seus olhos e sob a sua Consciência, permitindo-lhes reencontrar a Multidimensionalidade
ou os múltiplos estados do Ser que prevalecem para qualquer Consciência tendo a ver com a Liberdade.

O homem, a mulher, confinados há tanto tempo, mantêm apenas a saudade desta Liberdade, liberdade que, no
entanto, não faz parte da sua vivência, que, no entanto, não faz parte da sua experiência.

O confinamento em meio à matriz falsificada privilegiou, de maneira exclusiva, a Terra exterior.
A Terra Interior jamais sendo acessível, exceto sob a forma figurada, durante os sonhos ou em certos estados,

limitados, para o acesso ao que é denominado Mundo Astral.
O Mundo Astral é uma matriz na matriz, uma matriz confinada em meio à matriz confinada.

O homem e a mulher, tendo se revestido deste hábito limitado chamado de Corpo, guardou, entretanto, nele,
além da lembrança, a possibilidade, nesse próprio corpo, de reencontrar o seu ilimitado e a sua liberdade e,

então, de seguir a Terra Interior.
O mecanismo de confinamento, na matriz falsificada, oriundo da projeção de um eixo falsificado, como vocês

sabem, tendo desviado o eixo AL-OD por um eixo profundamente diferente, denominado Visão e Bem,
expressa-se, hoje, nos termos de confinamento, de ‘Vontade de Bem’ (ndr: ver esquemas no Protocolo do

‘Yoga Integrativo’) (1).
O ser humano não pode conceber outra realidade, porque esta concepção levaria a fazer a experiência para

poder ser manifestada e expressa.

***

Portanto, o aparecimento de novas regras e de novas leis, já bastante antigas, contribuiu, de maneira intensa,
para restringir, sempre mais, o acesso a esta lembrança, o acesso a esta memória, o acesso a este ilimitado.

Dessa forma, o ser humano encontrou-se vivendo em meio a regras falsificadas, em meio a uma Terra exterior



onde havia tido uma separação.
Separação entre Ele (território Interior desconhecido) e o restante (território exterior ficando sob o sentido da
visão e sob o sentido da percepção), esquecendo a percepção Interior, resultante da matriz original ligada à

Interdimensionalidade e à Multidimensionalidade pré-existente e manifestada pela Vibração denominada Fogo
do Coração.

O Fogo tornou-se, de algum modo, o inimigo, porque o fogo consome a forma, porque o fogo faz desaparecer
o limitado, pois o ser humano (e a sua Consciência) está confinado em um corpo.

Existem mundos de carbono não falsificados, então procedentes de uma matriz Verdadeira.
A Consciência presente no Interior desta matriz Verdadeira de carbono tem a capacidade para se manifestar,

de maneira simultânea, no tempo e no espaço, nesse corpo de carbono como em qualquer outro corpo
pertencendo a matrizes Verdadeiras nos mundos Multidimensionais ou em outras formas de manifestação, não

ligadas ao tempo e não ligadas ao espaço.

***

Hoje, o momento chegou de reencontrar este ilimitado.
A Consciência limitada, denominada consciência do ego ou da personalidade, fez ponderar que ela estava
separada (e ela o foi, realmente) de todas as outras Consciências, não podendo então viver a realidade do

Tudo é Um.
Hoje, o Tudo é Um desvenda-se, revela-se, permitindo a alguns homens e a algumas mulheres, deixarem com

toda a lucidez a matriz falsificada, a fim de conectarem com as matrizes Verdadeiras.
Isso foi denominado Corpo de Personalidade e Corpo de Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser que veio ao seu encontro, produzindo a síntese de um corpo ilimitado, com base na
estrutura de carbono, tendo sido confinado, que, no final (cujo término chegou), permite-lhes reencontrar o seu

estado ilimitado, multidimensional e interdimensional.
A única diferença está ligada a esta noção de confinamento.

A matriz em carbono é uma matriz perfeita, da mesma forma que as matrizes cristalinas ligadas à 11ª
Dimensão, da mesma forma que as matrizes geométricas existentes na 24ª Dimensão.

De uma extremidade a outra das Dimensões, as matrizes são perfeitas, como espaço e tempo homogêneos,
tendo por regra a simples e única regra da Liberdade, da autonomia, e da capacidade para viver a confiança
direta no conjunto dos seus corpos e no conjunto das suas Dimensões, desde o átomo (assim denominado

nesse mundo de carbono) até a A FONTE.

***

A personalização, ligada ao confinamento, é uma identificação com uma ilusão.
Esta identificação com a ilusão criou regras e leis que lhes são próprias, tendo sido aplicadas em meio a este
confinamento e tendo excluído dos cálculos da ciência tudo o que está ligado ao que foi denominado pelo ser

humano, o não conhecido, o negro ou a não existência.
Tudo está invertido em uma matriz falsificada: o que é denominado Sombra, é Luz.

O que é denominado Luz, é Sombra.
A partir do momento em que o olho se coloca sobre esta Terra exterior, ele se afasta cada vez mais da sua

Terra Interior.
Esta Terra exterior é conhecida como perigosa, é o que é observado no Cosmos, em relação ao que vocês

chamam de ‘ausência de Luz’: os buracos negros ou, por exemplo, o vazio que é de fato apenas vazio na sua
mente, ao passo que são vocês que estão vazios porque vocês estão projetados no exterior de algo real.

Há então uma inversão, inversão total situando-se também tanto no nível do espaço como do tempo, como até
mesmo do princípio de manifestação da Consciência.

O princípio de projeção em um eixo falsificado, tendo sido realizado por algumas Consciências denominadas
Administradores (arcontes), permitiu, de alguma forma, criar as próprias leis aplicáveis exclusivamente em meio

ao confinamento.
Essas leis, vocês as conhecem, elas estão ligadas à velocidade máxima da luz, como observada neste

Universo.
Este confinamento tem apenas um objetivo, é o de se manter ele mesmo através de uma série de regras
confinantes, denominadas limitação, denominadas, em outros termos, gravitação, eletromagnetismo,

privando-os da Graça, ou seja, do acesso aos mundos Supra Luminosos.
Os Mundos Unificados são, sem exceção, Supra Luminosos, mesmo os Mundos em Carbono.

Existem matrizes Verdadeiras, em carbono, totalmente livres e totalmente autônomas.
Vocês têm um exemplo, atualmente, no seu espaço / tempo, pela intervenção das matrizes de carbono das

estruturas Vegalianas, penetrando e perfurando a sua ilusão.
Isso se tornou possível pela Fusão dos Éteres, mecanismo de penetração da Luz Azul, restabelecendo a



continuidade entre a matriz de carbono falsificada e as matrizes Verdadeiras.
O que foi visível, em seus Céus, denominada Espiral Azul, denominada Luz Azul, é apenas a concretização e

reordenação desta solução de continuidade Dimensional.
O ser humano é levado a passar da Terra exterior para a Terra Interior.

É exatamente o que realiza, hoje, os seres vivendo o que é chamado de Coroa Radiante do Fogo do Coração,
de Coroa Radiante do Fogo da Cabeça ou de Triângulo do Fogo ao nível do Sacro, permitindo restabelecer
(através do que foi denominado Fusão dos Éteres) a Multidimensionalidade, isto é, uma matriz Verdadeira.

***

Esse corpo é então levado (enquanto sistema de projeção induzido por um eixo falsificado denominado
Atração e Visão) a desaparecer, totalmente, a fim de pôr fim à matriz dita falsificada, permitindo

então desvendar, viver e manifestar, a matriz Verdadeira.
A matriz Verdadeira, por definição, não pode coexistir com uma matriz falsificada.

Somente os constituintes podem permanecer os mesmos.
Os ‘Anjos do Senhor’, chamados para intervir de maneira cada vez mais ampla no seu mundo, pertencem a

uma matriz de carbono Verdadeira.
Eles vêm então, por uma analogia Vibratória ligada ao carbono, introduzir-se na sua realidade tridimensional

alterada e perturbada, permitindo-lhes passar da Terra exterior para a Terra Interior.
Essa passagem da Terra exterior para a Terra Interior não é simplesmente um mecanismo de visão, mas

refere-se à realidade da vida em meio às atmosferas planetárias dos mundos Unificados.
Vocês vivem no exterior do Interior, vocês vivem na superfície da Terra, mas vocês não vivem no Interior da

Terra.
Os mundos multidimensionais não são no exterior, eles são no Interior, o que quer dizer que vocês irão passar

da Terra exterior para a Terra Interior, quer seja neste planeta, em sua nova Dimensão, ou no seu mundo
estelar de origem.

Ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua Vibração.
Passar da Terra exterior para a Terra Interior é a ‘alquimia’ que vocês vivem, neste momento, e que encontra a

sua conclusão na alvorada do último dia.
Fusão dos Éteres, revelação da Luz Azul, instalação da Luz Branca e retorno em meio à matriz Verdadeira.

***

Paralelamente a isso, a matriz de carbono da Terra, por um mecanismo de evolução, qualificado de lógico,
passará de um sistema de carbono para um sistema de silício, sem entrar nos detalhes de química ou de

alquimia.
A passagem do carbono para o silício refletir-se-á por qualidades Vibratórias, por qualidades

de transparência e por qualidades de retorno ao ilimitado, permitindo-lhes, em um momento, ser uma
Consciência em meio a esse novo corpo, como uma Consciência em meio a A FONTE, ou ainda uma

Consciência em meio a todas as matrizes Verdadeiras, e ali passar, de maneira totalmente consciente e livre.
Para isso, é preciso que o caminho AL-OD, a fundação, o OM, seja estabelecido.

A fundação não é mais a estrutura em carbono, mas a fundação será a estrutura em silício se fixando e
ilustrada pelo que é chamado de 8º Corpo, o ponto OD, que é a passagem da antiga Terra para a nova Terra
ou, se vocês preferirem, da Terra exterior para a Terra Interior, denominada também nascimento do embrião

Crístico.
O eixo AL-OD permite fechar o círculo.

Fechando o círculo, isso desfaz o seu confinamento, permitindo-lhes reencontrar a linearidade e a não
curvatura do espaço / tempo, tal como existiu em meio à falsificação.

É o que descobre atualmente a Consciência do ser humano começando a viver a sua própria transparência e o
seu próprio retorno à sua Eternidade.

Isso foi denominado, em termos metafóricos, a passagem da lagarta para borboleta.
Eu denominaria isso metamorfose, metamorfose alquímica, fazendo-os passar de uma forma a outra forma, de

um confinamento para a liberdade e para a autonomia mais total.

***

Esse processo acontece, em vocês, nesta Terra exterior como em meio à Terra Interior, mesmo se vocês
ainda não conhecerem isso, realizando assim o que A FONTE denominou o Juramento e a Promessa,

realizando o que os Anciãos, bem antes deste confinamento, prometeram realizar, durante o retorno da Luz e
durante o retorno da Liberdade.



Reencontrar a Liberdade necessita de ali crer, não enquanto crença, mas enquanto suposição: “E se este
corpo que eu estou não for real? E se o que eu digo não for real, então o que permanece? O nada ou outra

coisa?”.
Esta suposição que é, de fato, uma pergunta, vai conduzi-los a viver o mecanismo denominado Abandono à
Luz, porque não se trata de uma substituição de uma crença por outra crença, mas, bem mais, da passagem

de uma crença para uma suposição que vai levá-los para a sua Liberdade.
É preciso, agora, aceitar deixar morrer o limitado, para reencontrar o ilimitado.

A única porta e a única chave são o seu próprio Coração.
Nós estamos aí para acompanhá-los, Umas e Outras, Uns e Outros, sejam quais forem os meios que nós

empregarmos.
Quer sejam as Embarcações de Luz, quer seja a própria Luz Azul, quer seja a própria Luz Branca, quer seja a

nossa Presença (nesse canal ou em outros locais), sempre com um único e mesmo objetivo: restituí-los à sua
Liberdade Dimensional.

Vocês não podem pretender à Luz e à Liberdade Dimensional, mantendo esta forma na qual vocês estão
confinados.

Isso passa, evidentemente, por uma mudança de status Vibratório, por uma mudança de status de identidade,
por uma mudança de status de todas as regras ambientais da sua Terra exterior, permitindo-lhes, pela

desertificação desta Terra exterior, passar, em Verdade, em meio à sua Terra Interior.

***

Esse mecanismo é seguido ao pé da letra, ele não é uma visão simbólica, mas uma visão real dos
mecanismos que acontecem atualmente sobre esta Terra, refletindo-se pelo fim da curva do confinamento,

desatrelando a Terra, explicando que esta Terra vai passar de um raio de cerca de seis mil e alguns
quilômetros, para mais de dez mil quilômetros.

Explicando que o confinamento do próprio Sol, dando esta visão de um Sol alaranjado, transforma-se hoje na
visão de um Sol branco, tornando-se, no final, após a transmutação transitória, no que foi denominado um super

gigante vermelho em um ‘Sol azul’, refletindo a filiação deste Sol com seu Sol original que é Sirius, em
ressonância direta com a Luz Azul.

Tudo isso é vivido em vocês antes de ser vivido no exterior.
Lembrem-se de que vocês estão em uma projeção limitada, limitante e confinante.

Portanto, o que se deixa ver aos seus olhos, durante este período ligado aos mecanismos de emergência da
Luz Azul, como da emergência dos ‘Anjos do Senhor’, corresponde, integralmente, à sua revolução Interior de

desatamento permitindo-lhes reencontrar o ilimitado, a fim de sair do limitado.
Isso passa, de maneira absoluta, pelo desaparecimento total desta Terra exterior, já que a Terra é chamada (e

ela respondeu ao apelo) a passar de uma dimensão a outra e de deixar a dimensão de confinamento para
reencontrar a sua nova forma, ela também.

É isto que é chamado de metamorfose.
Se nós tomarmos o exemplo da libélula que passa do estado de larva para o estado de libélula, abandonando

uma carcaça que está morta e que não suporta mais a vida (porque aprisionada em um espaço / tempo de
Dimensão ainda mais inferior do que a 3ª Dimensão dissociada), é exatamente esse processo de metamorfose
ligado à alvorada do novo dia que vocês estão prestes a viver, refletindo-se, para vocês, pela ignição das suas

Estrelas, pela redenção das Cruzes Mutáveis, e pela ativação da Merkabah Interdimensional, coletiva e
pessoal, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Luz Unitária, até vocês se identificarem com a Luz que é,
ela mesma, Liberdade Absoluta e Inteligência Absoluta, tal como ela se desvenda nos seus Céus, apesar da

falsificação, chamada de Via Láctea, chamada de Inteligência Criadora, no seu sentido mais nobre.

***

A Inteligência Criadora fazem-nos passar de uma criação confinante para uma criação totalmente livre.
Isso foi expresso, de diferentes modos, por diferentes povos.

Vocês são criadores, mas, entretanto, não é porque vocês pensam em criar uma cadeira, um objeto, que isso
se manifesta.

Isso existe, em outro Plano, mas vocês jamais irão vê-lo aparecer sobre a Terra exterior.
Isso é diferente para alguns impulsos procedentes de desejos e de projeções, aí também, levando à

concretização de algo como, por exemplo: “quando eu crescer, quando eu for isso ou aquilo”, criando então
uma intenção voltada para o exterior e refletindo-se pela criação e pelo encontro com o ideal projetado em

meio a esta Terra exterior.
O processo acontecendo atualmente, esta alquimia da metamorfose, é profundamente diferente porque ela

visa criar um novo corpo, uma nova Dimensão, uma Dimensão de Liberdade, passando, aí também, pelo
desaparecimento da larva ou da lagarta.

A metamorfose é total, ela se refere aos corpos como a tudo o que é projetado sobre o olho exterior da Terra
exterior.



A Terra exterior, aqui, em todo caso, é uma Terra não tendo qualquer realidade objetiva, trata-se de um
confinamento tendo privado, por esta privação da Multidimensionalidade, o próprio acesso a uma matriz

Verdadeira.
A matriz falsificada deve então desaparecer, enquanto elemento de projeção exterior, sob a influência da visão

Interior da sua Terra Interior, que não é outra senão o seu aspecto Interdimensional e Multidimensional.
Não há então que se alarmar, não há então que se assustar, porque o que vocês vão observar no exterior,

durante o mês de maio, irá acontecer, evidentemente, de maneira sincrônica, no interior do seu corpo.
O que significa que o que se dissolve no exterior, irá se dissolver no exterior do que vocês são (ou seja, nesse

corpo projetado), então por intermédio da visão, enquanto realidade tangível e que é, no entanto, totalmente
intangível nos mundos Unificados.

***

Isso ao que vocês são chamados então a viver, de maneira concomitante, simultânea e perene: a
‘metamorfose’ e o ‘choque’.

Se o choque for aceito, a metamorfose irá ocorrer cada vez mais depressa, liberando-os então da larva ou da
lagarta.

Esse processo não está estabelecido, de maneira sincrônica, para o conjunto da humanidade.
Ele deve acontecer segundo um tempo particular, durante um certo tempo em meio ao confinamento da matriz

falsificada, devendo levar a uma ignição progressiva dos países, dos continentes e das almas, permitindo
transmutar a Consciência, ao mesmo tempo que a Terra, sobre esta nova Terra denominada ‘Terra Interior’.

Esse processo faz frente a certo número de resistências, essas resistências não estão tão ligadas à resistência
à Luz, mas, bem mais, à resistência oriunda do confinamento, ele mesmo tendo privado este confinamento da

Luz.
Vocês então não são, nem responsáveis, nem culpados, seja do que for.

É para isso que vocês não devem se identificar com as suas próprias resistências, mas simplesmente aceitar
olhá-las face a face, não para querer fazê-las desaparecer, não para querer transmutá-las, mas simplesmente

olhá-las transmutarem-se elas mesmas na alvorada do novo dia, permitindo-lhes então, gradual e
progressivamente, passar da Terra exterior para a Terra Interior.

A Terra Interior não tem, de qualquer maneira, a mesma gama de frequência que a Terra exterior.
Nesta Terra Interior, vocês são criadores, mas contrariamente à Terra exterior, a criação far-se-á, o que vocês

podem denominar, hoje, de maneira instantânea.
Vocês irão criar, nesse mundo Interior, instantaneamente (transcendendo o tempo e o espaço), a sua própria

realidade.
Vocês passam então de uma criação temporizada, confinada e confinante, para uma criação procedente

da Liberdade e da Autonomia.
Esta criação instantânea será, na totalidade, realizada antes do final deste ano.

Vocês tornar-se-ão então, efetivamente, o que vocês tiverem criado, quer seja o seu Corpo de Estado de Ser
ou ainda o que vocês tiverem projetado, não mais no exterior, mas, desta vez, no Interior da Eternidade.

***

Assim, portanto, através do que eu acabo de lhes dizer, tomar-se-á um relevo especial as palavras de CRISTO
quanto ao julgamento, à medida com a qual vocês julgarem:vocês serão julgados porque vocês irão se tornar

criadores da sua própria realidade.
Tornar-se criador não é uma visão da mente, mas é a realidade de um ato Consciente de qualquer um que

é livre e autônomo e isso ocorre fora do espaço / tempo como é conhecido neste mundo.
Todos vocês são chamados, sem exceção, durante este mês de maio, a tornarem-se criadores da sua nova

realidade.
Criar a sua nova realidade consiste em aceitar, antes de tudo, se desfazer da sua antiga realidade,

aprisionadora e confinante.
Vocês não poderão manter uma forma e a outra.

Vocês deverão escolher entre uma forma e outra forma.
Não há outra possibilidade.

Vocês devem se preparar para viver a ressurreição.
Esta ressurreição não é uma palavra em vão: vocês irão ressuscitar na Verdade da Luz criadora, instantânea, da

sua Verdade, porque, neste mundo, vocês estão submissos às ‘leis de confinamento’
denominadas gravidade, gravitação, bem e mal.

No entanto, nos Mundos da Unidade, vocês se tornam Criadores e Cocriadores de Universos, de maneira
instantânea, imediata.

Isso significa que vocês não poderão ser, às vezes, um e outro.



Isso se denomina uma passagem.
Essa passagem que eu chamei de metamorfose, não é a passagem para a morte, mas é a passagem para a

verdadeira Vida.
É, de fato (como isso lhes foi dito), quando vocês estão confinados nesta Terra exterior, quando vocês estão

confinados nos limites deste corpo, que vocês estão mortos.
Por outro lado, a criação é perfeita.

Desde a sua origem, ela é subtendida e sustentada pela Luz, mesmo quando ela estiver falsificada.
O que explica que o que vocês observam deste mundo, como lhes disseram algumas Estrelas, algumas das

minhas Irmãs, como, por exemplo, SNOW que lhes fala da natureza, pois a natureza é perfeita: mesmo no seu
confinamento, ela manteve a ligação com A FONTE, o que não é o caso da Consciência humana, e ela é

perfeita: ela obedece ao seu programa de vida, mesmo em meio ao confinamento.
Somente o ser humano não pode realizar o seu programa de vida, no confinamento, por uma razão que é muito

simples, é justamente pela perda da Multidimensionalidade, pela perda da Autonomia e pela perda da
Liberdade, resultantes do seu próprio confinamento.

É preciso então, literalmente, extraírem-se da ilusão para penetrarem na Verdade.
Isso foi expresso por muitos ensinamentos, vivenciados por muitos adeptos da Unidade (e não adeptos de

uma pessoa qualquer), em diversas práticas existindo nas diferentes correntes tradicionais ou mesmo
religiosas deste planeta.

***

Vocês são levados, individual e coletivamente, a acompanhar a Terra, da sua passagem de Terra exterior para
Terra Interior, de uma Terra dissociada para uma Terra Unificada, onde o carbono será substituído pelo silício e

pela sílica.
Essa passagem necessita de uma alteração de estado Vibratório, de uma metamorfose, da passagem de um

estado a outro, de um renascimento, de uma ressurreição.
Vocês entraram (e vocês irão entrar de maneira ainda mais formal) nos tempos da ressurreição.

Nós os convidamos, Umas e Outras, Uns e Outros, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres, a encararem os fatos.

Então, obviamente, muitos seres humanos, muitos Irmãos e Irmãs não conhecendo esta realidade (e não
podendo conceber qualquer evolução nos limites deste mundo), não poderão aceitar a Autonomia e

a Liberdade.
Não cabe a vocês fazê-los mudar de opinião, vocês apenas podem propor, sobretudo sem palavras, mas

unicamente pela sua qualidade Vibratória, pelo acesso à sua própria Terra Interior, pelo acesso ao seu próprio
Fogo do Coração.

Vocês tornar-se-ão, como disse o Arcanjo MIGUEL, não mais unicamente Semeadores da Luz, mas
Estandartes da Luz que permitem à Luz se manifestar.

Não há outra maneira de aceder à sua Unidade.
Todo o resto apenas seria, de novo, uma falsificação e uma manutenção da Terra exterior em detrimento da

sua Terra Interior e, então, uma manutenção da sua Consciência, por vocês mesmos, em meio ao que é
chamado de matriz de carbono, não mais confinada nem confinante, mas, entretanto, limitada pelo próprio fato

das suas adesões a uma série de crenças limitantes e confinantes.

***

O que está chegando é totalmente novidade e totalmente novo.
Muitos de vocês, não tendo tido acesso ao Estado de Ser, não podem sequer imaginar o que pode ser a

criação instantânea e, no entanto, vocês irão vivê-la e isso, eu repito, antes do fim deste ano 2011.
Vocês apenas têm, progressivamente durante este mês de maio, que penetrar, cada vez mais,

nos mistérios da Terra Interior.
Lembrem-se: a Terra Interior não é clarividência, a Terra Interior não é qualquer imagem nem qualquer coisa

podendo ser elucidada pela visão exterior.
Somente a visão do Coração lhes permite, pela Vibração e especialmente pela qualidade do seu humor,
devendo se expressar pela Alegria e pelo acesso mais ou menos profundo ao obscurecimento da sua

Consciência comum, refletindo-se por fases de letargia e de sono, que refletem, de fato, a sua passagem da
Terra exterior à sua própria Terra Interior, mesmo se vocês não tiverem a percepção consciente disso.

Vários seres humanos, Irmãos e Irmãs atualmente encarnados, já vivem essas primícias refletindo-se, durante
os seus dias, por sensação de obscurecimento ou de não mais estarem presentes e, efetivamente, é

exatamente isso que ocorre.
Não mais estar enraizado não significa estar desconectado da vida.

Não mais estar enraizado na ilusão permite enraizar-se na Liberdade e na Autonomia.
É a única maneira que vocês têm de percorrer a sua Terra Interior e de tornar-se criador do seu próprio mundo.



Tudo o que é projetado, tudo o que é visto com os olhos, é uma visão falsificada neste mundo, a tal ponto, e
como isso lhes foi dito por um dos Comandantes da Frota e das Tropas Vegalianas manifestando-se, hoje, nos

seus Céus e na sua Terra, pois eles colocaram, eles são obrigados, para vê-los, a colocar óculos nos olhos,
que vocês, vocês denominam negros, que são, de fato, óculos iluminadores para eles, permitindo a eles vê-los

na ilusão, porque vocês estão fora da manifestação e fora da vida.
Vocês existem.

Etimologicamente, existir é “ex-stare”, ou seja, “estar fora de”.
Vocês estão, efetivamente, fora da Vida e fora da Verdade, mas vocês estão tão acostumados a isso que, para
vocês, isso se tornou a Verdade do Ser, então isso é apenas a existência, ou seja, o que fica fora da Verdade,

que fica no exterior e não no Interior.

***

A Autonomia e a Liberdade podem efetivamente dar medo.
Como o IRMÃO K perfeitamente disse a vocês, uma vez passado o ‘choque da humanidade’, ser-lhes-á

conveniente estabelecerem-se para tornarem-se o criador da sua própria Autonomia e da sua própria
Liberdade.

OD.
Eu sou o ponto do Triângulo da Terra, zona particularmente ativa, porque ela compreende, ao mesmo tempo,
ao nível dos pontos laterais, o Filho Ardente do Sol, KI-RIS-TI e, do outro lado, justamente, o que era fator de

confinamento, isto é, a VISÃO.
KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, em vocês, convida-os a ultrapassar a VISÃO para penetrar nas

novas fundações, nos novos fundamentos.
O novo OM, estabelecido no 8º Corpo, denominado também a ‘Porta Estreita’, o momento em que vocês

nascem, o momento em que vocês ressuscitam, passando do ego ao Coração, realizando o Alfa e mantendo o
Ômega.

É a isso que vocês são chamados, é a isso que vocês devem ressoar, se o Coração lhes disser.
Se o Coração não lhes disser, então, continuem no seu caminho, na existência.

É a melhor maneira de estarem em concordância com vocês mesmos.
O acordo com si mesmo precede o acordo com o Si.

Viver o Si pode acontecer apenas quando há concordância entre as diferentes parcelas da personalidade,
mesmo em meio à ilusão.

Passar da existência ao Ser, é passar da crença à Verdade, é não mais aderir a outra coisa senão à Verdade, é
não mais supor, é não mais imaginar, é passar do imaginário ao imaginável ou passar, se vocês preferirem, do

imaginário à imagem, à Verdade do que é Interior.
Passar do exterior ao Interior.

Passar do limitado ao ilimitado.
Alguns de vocês, tendo realizado as Núpcias Celestes, vivenciaram fenômenos de despertar Vibratórios.

Alguns levaram isso ao final: eles saíram da existência para penetrar no Ser.
Alguns mantêm ainda a existência, por medo, por negligência, por incompreensão.

O marcador da ‘passagem ao Ser’ tornar-se-á, durante este mês de maio, unicamente a capacidade para Vibrar
no Som do Coração e no Canto do Coração, refletindo-se pelo Som ‘Si’, pelo Som do Céu e pelo Som da

Terra, mesclando-se, para criar uma alquimia musical em seus ouvidos e criando também, se isso já não for
fato, a Coroa Radiante do Coração.

Porque o Coração é a porta da saída da existência para penetrar no Ser.

***

Então, ao redor de vocês, as pessoas próximas, evidentemente, aquelas que não estiverem no mesmo
contexto de referência e de vivência que vocês, não poderão aderir, de forma alguma, ao que vocês vivem.
Elas irão tentar, por todos os meios, sem exceção, reconduzi-los à sua visagem e à sua visão, porque vocês

representam o pior, ou seja, a Liberdade.
Contrariamente ao que reclama a existência do ser humano, isto é, a Liberdade.

Esta Liberdade é algo que dá medo porque a liberdade é o infinito, porque a liberdade é perder o que é finito.
É perder a Terra exterior para penetrar na Terra Interior, é perder todos os pontos de referência estabelecidos

e construídos na ilusão deste mundo.
É reencontrar-se sem orientação.

É viver e experimentar esta ausência de ponto de referência.
É passar do finito ao infinito.

É passar da estupefação ao despertar, é tudo ao que vocês estão engajados durante o mês que se abre a



vocês.
Vocês têm, através do que vocês irão viver, no Interior de vocês como no seu exterior, os mesmos

mecanismos que vão estar trabalhando.
Observem: onde colocarem os seus olhos, quer seja nos conflitos entre os seres humanos, em determinados
locais do planeta, quer os seus olhos se voltem para os ciclones, quer os seus olhos se voltem para as terras
que desaparecem ou para as terras que emergem, é exatamente o mesmo processo que eu denominaria de

‘Terra em formação’ que ocorre no Interior do que vocês são, no nível da sua Terra Interior.
Vocês estão prestes a criar a sua nova Terra.

A Terra está prestes a criar a sua nova Dimensão que já nasceu em outras Dimensões.
Resta simplesmente pôr fim ao limitado, pôr fim à Terra exterior.

É exatamente isso que está em via de ocorrer.
Então, é claro, segundo o olhar que vocês adotarem, ainda uma vez, isso poderá ser

denominado catástrofe, apocalipse ou liberação.
Cabe a vocês escolherem, cabe a vocês criarem a sua realidade.

As novas fundações se apoiam na luz redirecionada AL-OD e no Aqui e Agora, a primeira Cruz Fixa revelada há
agora vários meses, no ano passado, no mês de agosto, pelo Senhor METATRON.

***

Como vocês sabem, Senhor METATRON retorna agora, a pouco mais de duas semanas do seu tempo, para
manifestar a nova Terra.

Cabe a vocês, em vocês, manifestarem esta nova Terra, a fim de acolherem as últimas Chaves representando
o acesso à sua nova Dimensão, então o acesso à sua Liberdade e à sua Autonomia.

O eixo AL-OD, como os outros eixos presentes na sua cabeça, vão permitir-lhes realizar esse trabalho de
transparência total à Luz a fim de criar a sua nova realidade, a fim de sair da existência para entrar no Ser (ndr:

ver o Protocolo “As 12 Estrelas de Maria”) (2).
Novamente, a Luz dá medo.

A Luz, entretanto muito desejada pelo homem, é chamada, pelos seres humanos, de irradiações Gama.
Essas irradiações Gama, vindas do Cosmos, assim como diversas partículas denominadas exóticas, estão

prestes a se manifestar, de maneira cada vez mais intensa, ao mesmo tempo sobre o último envelope isolante
denominado ionosfera, mas também sobre o solo desta Terra.

A ação dessas irradiações Gama, e dessas partículas denominadas exóticas sobre a Terra, permite à Terra
cantar.

A Terra canta, ela vai cantar em locais cada vez mais importantes, sobre esta Terra, até o momento em que
esse Canto da Terra tornar-se global sobre o conjunto da Terra, ao qual vai corresponder o Canto do Céu que
não é outro senão o Canto do Sol transformando-se em ‘super gigante vermelho’ antes de reencontrar a sua

dimensão de Sol Azul.
Isso corresponde ao que foi denominado, pelos Maias, a passagem da quinta raça raiz para a sexta raça raiz.

O Sol, de alaranjado, tornar-se-á azul.
Vocês são levados a viver isso.

Nós os acompanhamos.
Se vocês não quiserem vivê-lo, então, naquele momento, permaneçam na sua Terra exterior.

Ninguém irá julgá-los, ninguém além de vocês mesmos vai decidir aonde vocês irão.

***

Eis as poucas palavras de que tinha para falar em função do ponto OD que, eu recordo a vocês, está envolvido
com KI-RIS-TI e com VISÃO.

KI-RIS-TI, CRISTO interior, Terra Interior, vindo pôr fim ao processo da Visão exterior ocular para substituí-la
pela Visão do Coração, como foi definido por NO EYES.

Cada uma das minhas Irmãs que vocês conhecem irá se expressar, durante o período que vocês vivem aqui,
dando-lhes, a cada vez, elementos complementares permitindo-lhes decidir, com todo conhecimento de causa,

o seu futuro na existência ou no Ser.
Uma série, não mais de ensinamentos, por que eles terminaram, mas de capacidades para colocarem em
ressonância, vocês mesmos, a sua Terra exterior e a sua Terra Interior, será comunicada por diferentes

intervenientes, nos próximos dias, permitindo-lhes, assim que o eixo AL-OD estiver definido, redefinir algumas
Estrelas, quanto à sua capacidade para Vibração, e permitir-lhes viver essa passagem da existência ao Ser, da

Terra exterior à sua Terra Interior.
Existem em vocês perguntas com relação ao que eu acabo de dizer?

***



Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então Irmãos e Irmãs, presentes em nós como presentes no outro (o outro que é como nós, não
conscientizado), vivamos, juntos, a Graça da nossa Liberdade, da nossa Autonomia e da nossa Conexão.

Uma Estrela lhes diz até uma próxima vez.

************

1 - 'YOGA INTEGRATIVO' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

*

2 - 'AS 12 ESTRELAS DE MARIA' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

***

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea153.html

28 de abril de 2011
(Publicado em 29 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html
http://autresdimensions.info/articlea153.html


Eu sou Ma Ananda Moyi.

Caros irmãos e caras irmãs, queiram aceitar a Graça, a Graça da sua Presença e da minha Presença.
Eu venho até vocês para irmos, em conjunto, até o mais profundo que for possível ir, no que diz respeito, à

Vibração da Semente de Estrelas AL.
Enquanto portadora desta Vibração, vamos tentar, juntos, descobrir os fundamentos resultantes da mesma

Vibração e ao que correspondem, nos tempos em que vocês vivem.
Como nossa Mãe de todos nós, nos disse ontem, vocês entram, em cheio, na alvorada dos últimos dias,

levando-os a encontrar e a manifestar a Consciência que é a sua, além do véu da Ilusão.

***

Há, já quase 30 anos, agora, que a Vibração e a Consciência do Espírito Santo voltaram a penetrar esta Terra.
Faz agora dois anos que a Radiação do Ultravioleta penetra nesta Terra.

Esta penetração é, de alguma forma, o que pode se chamar de Maternidade.
 Maternidade Exterior ou Maternidade Interior.

A Água e o Fogo.
A Vibração do ponto AL é a Vibração do silabário original, matricial, não falsificado, remetendo-nos ao Sumério

original e a tudo o que se pode exprimir através do L.
 De fato, a vibração do AL, é a mesma do IL, EL, OL, UL em oitavas diferentes.

A Luz veio fecundar esse mundo, e estabelecer-se, a fim de restabelecer a Verdade da Unidade.
A minha presença nesse mundo, há algum tempo, foi a oportunidade de levar à Consciência da Humanidade, o

papel e a função da Água e do Fogo transcendidos.
Limitei-me, naquele momento, a realizar o que eu sou.

***

MA ANANDA MOYI – 28 de abril de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-CycHNXT22p4/UdrXXSYNmaI/AAAAAAAACgo/toZkgdZXcH4/s1600/000+maananda+-+28.04.2011'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Hoje, todos vocês enfrentam o mesmo: penetrar as esferas da Unidade, ou permanecer nas esferas da
Dualidade.

Percebam que não há lugar a julgamentos de valor, nem de hierarquização, no que se refere, no caminho
escolhido por vocês, que é o seu próprio caminho.
Como já lhes foi dito, o Fogo é de várias naturezas.

Existe o Fogo, chamado de Fogo de Ego, Fogo Matricial, do qual a característica essencial é o Mundo das
Emoções.

Há também o Fogo do Espírito, que para além de qualquer emoção, se traduz por uma Alegria inefável de
viver, o Sat Chit Ananda.

A Luz foi oferecida, ao conjunto da Humanidade, através das Núpcias Celestes.
Muitos Seres Humanos acolheram essa Luz, serviram-se dela, apesar, de ainda não terem vivido o Abandono

Total à Luz, como lhes falou um Arcanjo.
O Abandono à Luz, só poderá ocorrer, quando existir ‘transparência’.

O Abandono à Luz, não poderá acontecer, se não existir Humildade, e Simplicidade.
 Dito em outras palavras, em outros tempos, pelo Cristo, isso dá: “Aquele que se quiser elevar, será rebaixado.

Aquele que se rebaixar, será elevado.”

***

A atualidade desta Terra, no plano espiritual, é marcada por certo número de acontecimentos, levando,
exatamente, a essa frase. 

Uma série de Seres Humanos procura se elevar, ao nível da Divindade, sobre esta Terra.
Na Índia, o meu país de origem, chamava-se a esses seres de Homens Deus, ou Mulheres Deusas, que tendo
acolhido a Luz, se apropriaram dela, monopolizando-a, e se apresentaram aos olhos dos homens como sendo
Deuses e Deusas, levando a um processo de adoração, chamado de Fogo do Ego, não tendo estritamente,

nada a ver com o Fogo do Espírito.
A atualidade da Terra, no plano espiritual de hoje, demonstra os perigos desta mesma dualidade, porque todo

ser humano, reencontrando a Luz, apropriando-se dela, corre o risco, que o bem amado e Venerável
Comandante (ndr: Omraam) chamou de Fogo do Ego.

 Esse Fogo do Ego irá fazê-los sair da Alegria, para fazê-los penetrar na exaltação, na emoção, na adoração,
fazendo com que se distanciem de vocês mesmos.

Nesse momento, vocês entram no que é chamado de um fenômeno de Maternidade Exterior, fechando-os
estreitamente, na Ilusão do Coração.

O Coração é Liberdade e Liberação, e não será, jamais, a adoração de qualquer forma humana, mesmo
que seja o Cristo.

Enquanto adorarem, vocês não poderão se tornar o que adoram.
Trata-se de um mecanismo de projeção, baseado na emoção, relativo a uma falha interior, proposta
precisamente, por aquele ou por aquela, que se diz portador da dimensão do Pai ou da Mãe Divina.

Esta Maternidade Exterior vai se traduzir por uma adesão formal, manifestando-se por estados, bem longe, da
Serenidade e da Paz Interior, conferidas pela Alegria da Liberdade.

Trata-se de uma Maternidade Exterior, levando a um jogo de sedução e dualidade perpétua.

***

Existem, então, desde há muito tempo, nesse mundo falsificado, processos chamados de ‘iniciação’.
Numerosas sociedades, ditas secretas, sobretudo no ocidente, tentaram fazer acreditar aos humanos que, para

aceder à Luz, era necessário praticar certos ritos e rituais.
Não existe nada de mais falso.

A Unidade, chamada, no meu país, de Advaita Vedanta (ou de monismo, na sua tradição), não pode em
nenhum caso sobrepor-se a esse engano, a esse embuste.

O processo de Maternidade Interior é outro processo, é um processo de ‘maturação’, de amadurecimento, e
que como o disse A Fonte, quando estava encarnado: “O Salvador está dentro de vocês.”

Enquanto forem tributários de uma imagem exterior, como outro ser humano, a adoração irá desencadear um
mecanismo de falsificação levando-os para bem longe da sua própria Luz e dando-lhes a Ilusão da Luz.

Falo a vocês deste assunto porque atualmente, muitas almas, em todos os países do mundo, apropriam-se da
Luz, estando persuadidos de que são Pais Divinos ou Mães Divinas, ou então de serem os únicos capazes de

fazer descer o Supramental à Terra.

***



A Inteligência da Luz não necessita da inteligência humana para se manifestar.
Ela é de toda eternidade.

Hoje, é-lhes pedido para tornarem-se humildes e simples.
Enquanto existir, através de vocês mesmos, uma projeção exterior sobre outro ser humano, não poderão

alcançar a verdade do que vocês são.
Vocês passam de um mecanismo de Maternidade Interior a uma Maternidade Exterior.

A Maternidade Interior corresponde ao nascimento do Embrião Crístico.
 Ela irá permitir-lhes realizar sua divindade Interior pela transparência, pela humildade e pela simplicidade.

O Cristo dizia também: “reconhecerá a árvore pelos seus frutos”.
Os frutos da Maternidade Interior serão sempre a humildade e a simplicidade.

Os frutos da Maternidade Exterior serão sempre a emoção, a exaltação, e o distanciamento do Coração.
Não pode ser de outra forma.

Cristo os preveniu: “Haverá muitos profetas que virão, em meu nome ou em nome da Luz, o que é o mesmo.
Guardem de segui-los”.

Não há nada a seguir porque, enquanto seguem outro ser humano, não poderão seguir vocês mesmos.
Nesse momento, estarão em um caminho de “não retorno”, sem volta possível, à Unidade.

***

A Unidade, a Abertura do Coração, só podem se viver de si para si mesmo, não poderá ser conferida de
qualquer entidade exterior, seja ela qual for.

A maior armadilha da Iniciação situa-se a este nível: fechá-los em meio à Ilusão Luciferiana que, pela minha
presença enquanto Ma Ananda Moyi e Estrela AL, permitiu retornar.

O trajeto AL-AL, existente entre a ponta do nariz e a raiz das sobrancelhas, ilustra essa reversão, permitindo-
lhes superar a Dualidade e permitindo-lhes penetrar além do IL e do ELLE [Ele e Ela], além da adoração

exterior, na compreensão e na vivência que vocês são, às vezes, IL e ELLE e que, realizando isso, nesse
mundo falsificado, vocês podem apenas estar na humildade, na simplicidade, fazendo cessar então o jogo das

projeções, o jogo das adorações, o jogo da semeadura de uma personalidade exterior, como portadora de
uma Energia, que vocês buscam, que, de fato, estará sempre e para sempre no Interior de vocês mesmos.

***

Muitos seres irão se apresentar, neste período final da humanidade, como ‘salvadores’.
 Muitos irão se apresentar, em todos os países, como portadores do Espírito Santo, portadores da energia da

Mãe ou do Pai.
Neste instante, eles irão se disfarçar e irão levá-los às trilhas da Dualidade, e à perda da sua Unidade.

Nós insistimos longamente, uns e outros, sobre a maneira de encontrar a sua Unidade que
depende unicamente da Luz, e não de qualquer entidade exterior, fosse ela a mais luminosa.

Dito em outras palavras, a maior parte dos Anciãos, a maior parte das Estrelas que viveram no século 20,
desencarnaram a partir da chegada do Espírito Santo, no mês de Agosto de 1984, por uma simples e boa

razão, é que o Mestre exterior deveria desaparecer em benefício do Mestre Interior.
A emoção humana tem sempre a tendência de procurar uma complementaridade no exterior de si mesmo.

Isto acontece devido à falsificação da matriz, da dualidade dos sexos, não tendo nada a ver com a Unidade, e
podendo ser considerado um simulacro da mesma Unidade.

***

João disse, sob o ditado de Cristo: “Haverá muitos chamados e poucos eleitos”.
Numerosos foram os seres humanos chamados, mas poucos foram os eleitos.

Eu falo a vocês deste assunto porque vocês entram no mês de Maio.
Este mês que é o mês final da Redenção, aquele onde é necessário silenciar o conjunto das Ilusões que ainda

os animam, o último mês em que lhes é possível reencontrar a sua Unidade, o seu Coração e o Fogo do
Coração e não o Fogo do Ego.

Existe, na humanidade, devido à irrupção da Luz, certo número de seres humanos tendo captado esta Luz,
tendo a guardado e tendo então permitido um obscurecimento desta Luz, pelo fato da sua ‘não transparência’.

Esta ‘não transparência’ é escolha deles.



Os seres humanos entrando em ressonância com esta ‘não transparência’ ou obscuridade,
denominada exaltação ou emoção (que não tem nada a ver com Alegria ou com o Fogo do Coração), estão,
necessariamente sob a influência de forças distanciando-os da sua Unidade, da sua integridade e afastando-

os, ainda e cada vez mais longe, da sua Realização.
O Despertar, a Realização, não é, de maneira nenhuma, algo que possa se encontrar no exterior de si mesmo.

***

Qualquer ser humano, hoje, proclamando-se investido pela Luz e querendo retransmitir essa Luz, não pode, de
forma nenhuma, pertencer às esferas da Unidade, isto é simplesmente impossível.

A Maternidade Interior passa pela porta da humildade, pela porta da simplicidade.
 Vocês não podem ser, sobre este mundo, outra coisa além portadores da Luz, outra coisa além de Sementes

de Estrelas.
Querer desempenhar um papel (ndt: como num teatro), querer ser uma pessoa, distancia-os do seu Estado de

Ser.
Vocês não podem ser uma pessoa e estar no Ser.

Vocês não podem manter a Dualidade e viver a Unidade.
A Unidade precisa, como o Arcanjo Anael lhes disse, de uma doação total de si mesmo, não apelando mais a

qualquer elemento humano.
Como dizia o Cristo: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Alguns dos Anciãos lhes disseram, e também poderei dizer-lhes, que esse mundo é uma projeção total, ligada
à Visão e ao confinamento em meio ao Triângulo Luciferiano (chamado, também, de Fogo Prometeico).

Esse Fogo Prometeico é o Fogo do desejo, é um Fogo que disfarça o Coração sob uma forma de
sensualidade, de abraço opressivo, não tendo nada a ver com o Coração, mas se encaminhando ao Coração.

Isso jamais irá conduzi-los à Alegria e à Unidade.

***

A Unidade só se pode encontrar si mesmo.
Insistimos, uns e outros, longamente, sobre este tema.

Muitos mecanismos e técnicas já lhes foram dadas, para permitir-lhes extraírem-se da Dualidade e entrarem na
sua própria Unidade, que é plenitude e completitude.

É naquele momento que podem servir a Humanidade, não antes.
Tornar-se Semente de Estrela, Âncora da Luz, necessita não ser mais nada, e, sobretudo, não reconhecer

qualquer autoridade exterior, nem mesmo as minhas palavras, nem mesmo as palavras de um Ancião, ou de
um Arcanjo, porque você mesmo irá se descobrir a si mesmo (ndt: sem o auxílio de nada exterior a si mesmo).

Somente você poderá abrir o Templo do seu Coração à verdadeira Dimensão da Unidade, e não à Ilusão da
Unidade, feita de sentimentos humanos, de atração humana, e de jogos de sedução onde o Coração não tem

lugar.
O ser humano deturpou bastante o significado das palavras Amor e Coração, através do que se poderia chamar

de sedução, da tomada de posse e da aniquilação do Estado de Ser.

***

Vocês estão, hoje, nesses tempos, confrontados, uns e outros, não mais com vocês mesmos, mas com os
outros, que isso seja em meio à sua família, que isso seja em meio aos mais próximos (entre aqueles que

seguem a Unidade, que vivem a Unidade, e aqueles que permanecem na Dualidade).
Uns e outros estão em oposição total.

Então, a Unidade não precisa da Dualidade, ela não precisa denunciar os jogos da Dualidade porque, elevar o
ponto AL (ou seja, retorná-lo, rebaixá-lo, como isso foi feito para o triângulo do Fogo Luciferiano, pelo Fogo do

Éter), traduz-se pela humildade, pela simplicidade, pela Atenção, pela Ética, pela Integridade, pelo Aqui e
Agora, afastando-os sempre mais da Ilusão e da visão denominada clarividência.

Isto lhes foi explicado na última parte do ‘Yoga Integrativo’, por Um Amigo.
O conjunto da Ilusão deste Mundo, que isso seja através das religiões ou através dos conceitos da sociedade,
sempre foi feito para distanciá-los da sua Unidade, levando-os a buscar uma segurança no exterior, que isso
seja em um companheiro ou em organismo social que vai premuni-los e preveni-los, mantendo assim uma
falha, no ser humano, assimilada a uma falta e projetando esta falta no exterior, como para reencontrar, no

exterior, a sua própria integridade.
 Vocês não podem encontrar a menor Integridade enquanto o seu olhar se voltar para o exterior para encontrá-

la.



Trata-se apenas de um jogo de projeção de espelhos, de Ilusão a Ilusão, reforçando-o em meio ao Ego e
distanciando-os cada vez mais da sua própria Unidade.

***

A Luz é Inteligência, isso nós lhes dissemos, umas e outras, uns e outros.
Esta Inteligência basta-se a ela mesma, ela não precisa que qualquer processo, nem de iniciação, nem,

sobretudo, de outro ser humano para olhar-se através dela porque, enquanto vocês olharem no exterior, vocês
não poderão se ver a si mesmos.

Porque, enquanto vocês adorarem no exterior, vocês não poderão penetrar a humildade e a simplicidade da
adoração da Luz.

Não pode existir personificação da Luz.
A realização do Fogo do Coração é justamente exatamente o inverso.

Ela é a dissociação da personalidade, em meio ao Estado de Ser, conferindo a capacidade para viver
o Samadhi, em suas diferentes escalas, na Alegria Interior, na paz, no que eu denominei Sat Chit Ananda.
Todo resto, ligado a outro ser humano, qualquer que seja, é apenas um simulacro afastando-os, sempre e
ainda mais, da sua própria Unidade, desembocando, de maneira inexorável, no Fogo Prometeico, Fogo do

desejo, Fogo da posse, Fogo da sedução, reforçando a dualidade homem – mulher, IL ou ELLE [Ele ou Ela].

***

Vocês são chamados a tornarem-se AL, ou seja, a elevarem-se além da sua condição, masculina ou feminina.
Vocês são chamados a tornarem-se Luz, andrógino primordial, bem além dos jogos da dualidade existindo na

humildade, hoje.
É um ou outro.

Em outros termos, como lhes disse o bem amado Comandante dos Melquizedeques, vocês não podem
permanecer um e outro, vocês não podem permanecer entre duas cadeiras, vocês são obrigados, hoje, a ir,

franca e definitivamente, para a lagarta ou para a borboleta.
A transmutação, ou metamorfose final, que vive a humanidade, começa dentro de poucos dias, como lhes

anunciou Maria.
É durante este mês que vai ocorrer a separação das duas humanidades e essa será total.

Novamente, não cabe a vocês, como não cabe a nós, julgar o caminho de um ou de outro, mas simplesmente
iluminar, quando isso for possível, a diferença essencial e principal entre a Maternidade Interior (que é a única

verídica) levando-os ao Coração, pelo nascimento do embrião Crístico (situado no nível do ponto OD), e
permitindo-lhes expressar ER, isto é, o seu Éter, a sua Eternidade, a sua Divindade, bem além de qualquer

dualidade.
Ou então, escolher manter o confinamento.

O confinamento recorre a uma complementação exterior, ele recorre a uma insatisfação, pelo fato de uma não
plenitude interior de Luz, fazendo-os sempre buscar uma Luz no exterior de si mesmo.

***

Viver a Maternidade Interior é aceitar estar além dos véus da Ilusão da personalidade, o que vocês são, em
última análise, de toda Eternidade.

Não há iniciação para isso, não há trabalho, há apenas que revelar o que vocês são, e isto apenas é possível
pelo seu próprio aquiescer à Luz.

Os vários ensinamentos, as Núpcias Celestes, não estão aí para serem integrados ou digeridos
intelectualmente, mas estão aí para serem vivenciados, além de toda crença porque, eu posso lhes dizer

assim, enquanto vocês crerem em algo exterior a vocês, vocês não podem crer em vocês mesmos e vocês
não podem manifestar o Amor.

Vocês apenas podem manifestar emoções parecidas com o Amor, mas que não é o Amor.
O Amor é um Fogo.

O Amor é um Fogo devorador, manifestado pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, por um Fogo
manifestando-se em meio às três Lareiras e estabelecendo-os na completitude, na Alegria, na Unidade e,

sobretudo, na humildade e na simplicidade.
Humildade e simplicidade onde vocês se tornam totalmente transparentes, como só a Luz torna o que vocês

são: vocês não são mais nada além do que Luz.
Isso se denomina, em minha tradição: a dissolução bramânica.

Enquanto vocês estiverem atrelados à sua personalidade ou a outra personalidade, vocês não podem viver
isso.



Aí estava a armadilha de certo número de ensinamentos chamados de ‘iniciação’, presentes hoje, e presentes
desde tempos muito antigos, mesmo em meio às religiões, apresentando-lhes um sacerdote, um monge,

como um intermediário entre vocês e a Luz, apresentando-lhes o Cristo como algo que virá salvá-los.
Ninguém irá salvá-lo, exceto você mesmo.

Nenhum ser humano pode fazer isso no seu seu lugar.

***

Viver a Maternidade Interior é transformar o ponto AL, é conectar o andrógino primordial, tornar-se às vezes
Ele e Ela, a fim de criar as suas próprias asas e ir além do IL e do ELLE, justamente.

Enquanto houver busca exterior de qualquer forma, de Luz, vocês não estão na sua própria Luz.
O que eu tinha a dizer-lhes corresponde ao período que se abre a vocês, aonde seus olhos vão se abrir, como

foi anunciado por alguns de nós.
Muitos seres humanos, hoje, vivem o despertar desse 12º corpo e as manifestações inerentes a este despertar

traduzindo-se pela percepção etérea dos mundos da Unidade.
Alguns de vocês veem o sol em sua nova cor.

Alguns de vocês ouvem o som da Terra e do céu enquanto outros seres humanos não o ouvem ainda.
Eles veem claramente, eles veem além da aparência da Ilusão, eles veem além da aparência dos jogos da
sedução e da atração a fim de restituí-los a vocês mesmos, se tal for a sua decisão, durante o mês que se

inicia.

***

Ir para a realização da sua Maternidade Interior é dar à luz o Cristo Interior, é não buscar um salvador ou
qualquer ressonância no exterior de vocês mesmos porque, nesse caso, e em última análise, vocês serão

reconduzidos à sua Dualidade e, então, à personalidade.
Novamente, não é questão nem de julgar nem de condenar quem quer que seja que evolua em meio à

personalidade, ainda é preciso estar lúcido e consciente desses jogos que se jogam.
Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs encarnados têm esta capacidade para ouvir o Som da Terra e do céu,
pela elevação e pelo rebaixamento do 12º corpo, o Andrógino primordial, para ver além da aparência e da

Ilusão.
Obviamente, ninguém pode convencer ninguém porque aqueles que estão na crença, qualquer que seja,

afastam-se da sua experiência da Unidade.
A experiência é oposta à crença.

A crença é uma forma de Maternidade exterior fazendo-os projetar, mais uma vez, no exterior de vocês, esta
sede de Luz, quando ela está em vocês.

A Maternidade Interior, ela, não é do campo da crença, ela é do campo da experiência e ela os leva a viver
a completitude e a Unidade, independentemente de qualquer autoridade exterior, fosse ela mais Amor, na

linguagem humana.
O desafio está neste nível porque, é claro, os seres que se apresentam como ‘homens deuses’ ou ‘mulheres

deusas’ são capazes de drenar multidões consideráveis.
Alguns seres drenaram, durante sua vida, dezenas de milhões de adeptos seguindo-os cegamente, beirando

até mesmo certas manifestações totalmente opostas à Luz, estando na ordem do que eu denominaria a Ilusão
mais sutil e mais profunda.

Não há, através disso qualquer julgamento, mas simplesmente a experiência a conduzir, em relação a cada um,
e o que cada um é no Interior dele mesmo.

***

Vocês não têm necessidade de nada além da Luz e, sobretudo, não de um intermediário em relação a esta Luz
porque aquele que desejar se apresentar como intermediário da Luz tornar-se-á opaco à Luz.

E ele não pode, obviamente, levá-los para a Luz, mas unicamente a abraçar a emoção, a exaltação e, em
última análise, a perdição.

O Cristo disse: “àqueles para quem muito foi dado, muito será exigido”.
As lagartas, como vocês as chamam, não têm qualquer noção e qualquer Consciência do que é a Luz, porque

o confinamento nas crenças, o confinamento na Ilusão, foi muito mais forte do que a vontade da alma, da
potência do Espírito para manifestar esta Luz como vocês tiveram a oportunidade de vivê-la através das

Núpcias Celestes.
Lembrem-se vocês também, o Cristo disse: “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”

porque estes irão se revelar de um dia para o outro, de um minuto para o outro e irão para a Luz.



É para isso que lhes foi solicitado para não julgar e respeitar o caminho de cada um, na condição, entretanto, de
ver claramente em vocês.

Ora, hoje, várias Sementes de Estrelas veem cada vez mais claramente a Ilusão desse mundo, a Ilusão dos
comportamentos de alguns.

***

Então o que é preciso fazer?
É preciso afirmar a sua Maternidade Interior e mostrar, com um Coração amoroso, o que é a Maternidade

exterior que afasta de Cristo.
Agora, ter mostrado, basta.

Não há que impor porque a maior parte dos seres confinados em meio a crenças seguirá suas crenças até o
fim.

Eles não terão meios psíquicos de sair desse mundo de crenças e desse mundo da Ilusão.
A Luz é transparência total.

Ela lhes pede para não mais ser nada, aqui, para ser tudo, em outro mundo.
Este é o princípio, eu diria de um vaso comunicante.

Um dos Anciãos lhes expressou perfeitamente esta noção de humildade e de simplicidade, o Mestre Philippe
de Lyon porque, quando ele respondia em sua vida, sobre como ele podia fazer tais milagres, é justamente
porque ele era o menor, aqui, mas o maior no Céu, retomando por aí, de algum modo, as palavras de Cristo.

Ora, se vocês não são nada, aqui, como podem transmitir a Luz?
Há, nesse nível, uma questão essencial que cada um deve se colocar.

Vocês podem, é claro, por ressonância, executar formas de Yoga, mas compreendam bem que o que os
atravessa é a Luz e não qualquer vontade pessoal.

E que, aliás, este que é atravessado, realmente, pela Luz, recebe tanto como aquele a quem ele dá, mas, a
partir do momento em que há reivindicação, há ‘apropriação’.

A apropriação eleva a personalidade e rebaixa a Unidade: sempre o mesmo princípio de vasos comunicantes.
Esse jogo entre o Fogo Prometeico e o Fogo do Espírito é ilustrado pelo basculamento do ponto AL, situado

na raiz dos cabelos e descendo para a raiz das sobrancelhas.
Somente quando esta conexão e esta reversão são realizadas é que o trajeto AL-AL pode trabalhar e lhes

fornecer a visão dos Éteres, a visão da Unidade, a visão além da Ilusão, não tendo mais nada a ver com esse
mundo nem com a matriz astral.

Não se trata mais da Clarividência, não se trata mais de uma visão do ‘3º olho’, mas da percepção íntima, real,
pelo olhar do Coração, do que é a Verdade e do que é a Ilusão.

***

Cabe a vocês decidir, com toda lucidez, ali aonde vocês querem ir, mas vocês não podem pretender se tornar
a Unidade aderindo a qualquer Dualidade.

Cabe a vocês decidir.
A Maternidade Interior não dá de qualquer maneira os mesmos frutos que a Maternidade exterior.

A Maternidade Interior confere a Paz, o equilíbrio, a ausência de emoção, a ausência de julgamento, um estado
de ‘equanimidade’ onde o Ser, em toda humildade e em toda transparência, sabe que ele não é nada aqui

porque ele é tudo em outro lugar.
Então, como se pode reivindicar o menor status nesse mundo?

A Maternidade exterior vai desenvolver o Fogo Prometeico, o desejo, a necessidade de sensações, a
necessidade mesmo de Vibrações que não são as Vibrações do Fogo do Coração, mas da emoção do

Coração, não tendo estritamente nada a ver com o Fogo do Éter que se estabelece em meio à Coroa Radiante
do Coração, e dando a Ilusão.

Então, obviamente, cabe a vocês definir, Interiormente, o que vocês vivem.
Isso corresponde, integralmente, à frase que havia pronunciado São João, sob o ditado de Cristo: “haverá

muitos chamados e poucos escolhidos”.
Os chamados serão marcados na testa, sim, como aquele que vivenciou a iniciação Luciferiana, mas que ali

permaneceu confinado, aceitando e aquiescendo a uma hierarquia ou a uma autoridade exterior predominante
à sua.

Cabe a vocês saber.
Cabe a vocês viver.

Ou cabe a vocês crer.
Vocês não podem viver e crer ao mesmo tempo.



***

Elevar o ponto AL é rebaixá-lo, é ir além do IL e do ELLE, para poder ser o Alfa e o Ômega, podendo dizer,
naquele momento: “Eu e o Pai somos Um” e não: “Eu sou o Pai”.

“Eu a minha Mãe somos Um” e não: “Eu sou a Mãe”.
Mesmo se vocês estiverem, em última análise, fora desse mundo, do Tudo, de um fragmento da Fonte, e da

totalidade da Fonte.
Mas certamente não desta Ilusão, mas além da Ilusão desse mundo.

Toda a nuance, e ela é significativa, situa-se nesse nível.
Percorrer o Alfa e o Ômega, tornar-se o Caminho, a Via, a Verdade e a Vida, pode-se fazer apenas quando há

Abandono a toda pretensão e a toda Ilusão, nesse mundo.
Isso foi ilustrado pelo Cristo, durante seus 40 dias de deserto, onde o próprio Satanás lhe propôs o Reino.

O seu Reino está dentro ou o seu Reino está fora?
Dito de outra forma: Vocês vivem a sua Maternidade Interior ou vocês creem em uma Maternidade exterior?

Disso irá resultar o seu futuro Vibratório.
Tornar-se autônomo, como disse Irmão K, é isso.

Vocês não podem manter qualquer dependência a uma crença, a um ser, e se tornar autônomo, é
impossível.

***

Então, se vocês forem para a autonomia, é preciso Abandonar-se, completamente, e cessar toda forma de
projeção, qualquer que seja, no exterior de vocês mesmos.

Isso, evidentemente, não os confina, pelo contrário, mas os libera.
Ainda é preciso aceitar vivê-lo.

Ainda é preciso aceitar ir ali para poder ali se estabelecer.
Então, amem, sim, acima de tudo.

Quais são os seus frutos?
Eles se situam em meio à uma adoração pessoal ou se situam em meio à adoração da Luz Una, além da Ilusão

desse mundo?
Não há outra escolha e é esta escolha que vocês são chamados a fazer, durante este mês que se inicia muito

em breve.
Eis as algumas palavras que eu queria dar a vocês e que me foi atribuído a dar-lhes.

Se, é claro, existirem, e eu o espero, perguntas em relação a isso, nós vamos conjuntamente ter mais
Vibrações e mais elementos permitindo-nos compreender e viver, juntos.

Deixemos morrer as questões, deixemos aflorá-las à Consciência, sejam transparentes.
Durante este tempo, lembrem-se de que, sempre, a vida, mesmo em meio à Beleza desse mundo (porque ele

é muito belo, mesmo se ali foi falsificado pela Consciência humana), irá colocá-los sempre frente às suas
próprias falhas: é o ‘princípio de ressonância e de atração’.

Portanto, se existir, em vocês, uma falha de natureza emocional, virá se apresentar uma emoção vindo
satisfazê-lo e dando a Ilusão e reforçando a Ilusão desta falha.

Quando vocês descobrirem a sua própria Unidade, a sua própria completitude e Eternidade, naquele momento,
nada mais faltará no Interior do que vocês são porque vocês se tornaram, integralmente, transparentes à Luz.

Vocês realizaram a dimensão KI-RIS-TI, ou seja, Filho Ardente do Sol.
O Sol precisa de outra coisa além dele mesmo para ser um Sol?

Enquanto as perguntas são elaboradas, a palavra Maternidade foi empregada,intencionalmente, porque ela
remete ao IM, ou seja, ao Mistério.

IM tem a mesma raiz que UM, AM e IM.
A matriz, a matéria, a manifestação, a Maternidade, reenviando à mesma Vibração.

A Maternidade pode, efetivamente, como a matriz, voltar-se para ela mesma ou voltar-se para a Unidade.
É exatamente o mesmo princípio que está operando.

***

Questão: como um menino a quem faltou o Amor materno pode superar esse aspecto de falta sem
buscá-lo toda sua vida junto a uma mulher?

Irmão bem amado, a falta pertence, justamente, à Ilusão.



Se há uma identificação com essa falta (que foi, no entanto, vivida no passado) é que existe, naquele momento,
como você mesmo disse, uma falha.

Essa falha não pode ser preenchida no presente, porque ela vem de um passado.
No presente não pode existir solução para algo que pertença a um passado ou a um futuro.

A plenitude, a completitude, a Unidade apenas pode se encontrar no presente.
Enquanto há busca exterior para preencher uma falha, há comportamento que é oriundo da dualidade.

Então, é claro, o conjunto da humanidade, enquanto não encontrou a sua Unidade, funciona de maneira dual:
ação/reação.

Aquilo de que falamos é a Ação da Graça.
A Ação da Graça revela-se a partir do instante em que vocês aceitam olhar suas próprias sombras, suas

próprias falhas, de frente.
Olhando-as de frente, elas vão transcender pela Inteligência da Luz presente em vocês, e ela preenche,

realmente.
O princípio não é encher uma garrafa que vaza, senão é preciso enchê-la sem parar.

O princípio é ‘parar o vazamento’.
Ora, como a Luz para o vazamento?

Simplesmente aceitando olhá-lo de frente.
Esse mundo é um mundo de Ilusão.

A personalidade, a sua própria presença nesse mundo, é uma projeção em uma Ilusão.
A partir do momento em que houver descoberta do Si, não pode existir a mínima Ilusão que possa estender-se

ou amplificar-se.
Você é a Luz do mundo.

Você é o Tudo.
Você é Um.

Nada mais há no exterior do que você é.
A entrada na Unidade e no Estado de Ser é um Abandono da personalidade e uma entrada em si para

manifestar o Si.
Você não é, tampouco, as suas falhas; você não é, tampouco, as suas privações.

Você não é nada de tudo isso.
Você é um Filho da Luz e um Filho do Um.

Como é que um Filho do Um poderia ser incompleto, a não ser por uma projeção nesta Ilusão?
Vocês não são o resultado do seu passado.

Vocês são o resultado da Graça.
O próprio princípio da Maternidade (e não falarei, desta vez, nem de Maternidade Interior, nem de Maternidade

exterior), o princípio de ‘filiação’, segundo a carne e o sangue, o Cristo veio para romper esse círculo
vicioso introduzido, há extremamente muito tempo, por linhagens não humanas, chamadas de relações do

sangue, que não têm qualquer existência nos mundos da Unidade.
A filiação, tal como vocês a vivem nesse mundo através dos seus pais, dos seus ascendentes e dos seus

descendentes, não existe nos mundos Unificados.
Vocês são eternos, de toda a Eternidade.

Vocês são Infinitos desde tempos indefinidos.
Não existe limitação alguma.

A limitação vivida nesse mundo induz limitações, faltas e falhas, mas vocês não são nem essas faltas nem
essas falhas, assim como vocês não são desse mundo.

Enquanto existir uma identificação com uma das suas falhas, ou seja, quando vocês derem peso a essa falha,
vocês dão peso a um passado e esse passado invade seu presente (como um remorso, como uma tristeza,

como uma falta, como uma falha), mas vocês não são isso.
Vocês são o Si, vocês são a Fonte, vocês são o Um.

Vocês são uma parte do Um, vocês são os Arcanjos, vocês são eu mesma, vocês são a Fonte.
Então, por que querer limitar-se a uma pessoa, qualquer que seja?

Por que limitar-se às falhas realmente presentes nesse mundo?
Ir além da falha não é não vê-la, é justamente vê-la, é justamente transcendê-la, não enchendo uma garrafa que

está furada, mas efetivamente aceitando que vocês não são o recipiente, mas o conteúdo.
Esse passo, que corresponde à última reversão (o basculamento do ponto AL situado no nível da raiz dos

cabelos para a raiz das sobrancelhas), é o ‘basculamento final’.
É aquele que se acompanha, como foi anunciado por Sri Aurobindo, pelo ‘choque da humanidade’, e é agora.
Isso pôde ser exprimido por um filósofo bem conhecido no Ocidente: vocês observaram uma sombra sobre

um muro e vocês a observaram tanto essa sombra, que a sua consciência se projetou nessa sombra e dentro
dessa sombra.

Vem uma Luz exterior que vem iluminar o muro, mas, chocando-se com o que vocês são, cria uma sombra
ainda mais forte sobre o muro.



Vocês veem a Luz ao redor de vocês, vocês buscam essa Luz, mas, em momento algum vocês pensam em
olhar a Luz.

Vocês continuam a olhar o muro.
Ora, vocês não são nem o muro nem a sombra, vocês são a Luz.

Apenas a personalidade, o Fogo Prometeico é que quer fazê-los crer no inverso.

***

Questão: nessa Maternidade interior, qual é o papel e a função da complementaridade feminina para
um homem?

No nível do ponto AL, você é Ele e Ela.
Enquanto existir uma busca exterior, seja sexual, afetiva ou espiritual, não pode haver complementaridade em

você.
Isso é um ‘condicionamento’ fazendo-o crer que há necessidade de encontrar um eterno feminino.

Na linguagem da Nova Era, isso foi chamado de ‘alma irmã’ ou ‘chama gêmea’.
Se existem almas irmãs ou chamas gêmeas, elas existem, mas jamais foi dito que havia necessidade de

reencontrá-las no exterior de si.
A partir do momento em que os Arcanjos estão presentes em você, a partir do momento em que você aceita
que é uma parcela e a totalidade da Fonte, a partir do momento em que começa a viver a Consciência do Si e
o Samadhi, não há qualquer complementaridade exterior a buscar, porque você é completo e inteiro, em você

sozinho.
Crer que algo de exterior à Luz, mesmo veiculando a Luz, vai trazer-lhe a complementaridade, é um engano.
Apenas a personalidade é que se crê incompleta e que vai construir cenários, mesmo nesse mundo, em que

ela vai aplicar as leis da matéria como as leis do Espírito.
Mas as leis do Espírito não são as leis da matéria.

As leis da Unidade nada têm a fazer, nem a ver, de perto ou de longe, com as leis da Dualidade.
A Dualidade é baseada na falta, ligada ao bem e ao mal, e fechada no triângulo Luciferiano, fazendo-os

sempre, e mesmo em suas estruturas cerebrais, posicionar-se em relação a algo, como um bem ou um mal.
O bem sendo, nesse nível, apenas o oposto do mal e o complementar do mal.

A Unidade não é nem o bem nem o mal.
Ela é o Tudo que transcende e supera o bem e o mal.

A Graça, nos mundos Unificados, não tem de modo algum a polaridade, tal como vocês a concebem, por
exemplo, complementaridade homem/mulher.

Existem polaridades.
Um Arcanjo tem uma polaridade que vocês qualificariam de masculina.
Uma Estrela tem uma polaridade que vocês qualificariam de feminina.

Mas, nos mundos Unificados, isso não tem o mesmo alcance, nem o mesmo valor, nem a mesma
representação, como para vocês, desse lado do véu.

As leis da matéria não são as leis do Espírito.
Há, em você, a sua feminilidade.

Quando você toca a Androginia primordial, o ponto AL, seja no nível das frequências Metatrônicas, seja no
nível das Estrelas de Maria, dá exatamente a mesma percepção.

Aquele que vive o acesso à Unidade não é nem homem nem mulher.
Isso não quer dizer, contudo, que ele deva privar-se de qualquer sexualidade, mas isso vem muito naturalmente

porque, tendo a completitude vivida no Interior, todos os jogos da Dualidade eliminam-se natural e
espontaneamente.

O que não é, é claro, o caso no Fogo Prometeico em que, naquele momento, qualquer que seja a idade e as
condições, tanto para o homem como para a mulher, isso vai se traduzir por necessidades específicas, nada

mais tendo a ver com a completitude Interior.
Para um homem, viver a sua Maternidade Interior ou a sua feminilidade Interior (porque é exatamente o mesmo

processo) consiste em aceitar sua parte feminina, integrá-la e manifestá-la.
Manifestá-la dá, naquele momento, uma incapacidade ou uma impossibilidade de manifestar qualquer

polaridade masculina ou feminina, porque essas duas polaridades são, então, transcendidas.

***

Questão: como mãe, eu me sinto no desconforto, porque não reajo mais como antes, mas há, apesar
de tudo, ainda uma forma de relação.



Cara Irmã e Bem Amada, isso é lógico: a partir do momento em que uma maternidade é levada, no sentido,
desta vez, fisiológico, há necessariamente criação de uma relação.

Você está, entretanto, ainda encarnada, e essas relações estão, certamente, dentre as que foram criadas, entre
as mais fortes.

Agora, vamos tomar as coisas diferentemente.
Você pode dizer-me de quem o Arcanjo Miguel é o filho?

Resposta: da Fonte.

Inteiramente, e não de uma mulher.
Você mesma, você é filha de quem?

Resposta: de um ponto de vista biológico, dos meus pais, e daquele do Espírito, da Fonte.

Bem Amada, a resposta é falsa.
Biologicamente, nesse quadro limitado, temporal, desta vida, você é a filha biológica do seu pai e da sua mãe;

agora, no plano estritamente biológico, você é a filha de Maria.
No plano do Espírito, você é a filha da Fonte.

***

Questão: que o ego esteja saturado ou não de Amor, isso em nada muda o processo de abandono à
Luz e de Realização?

O ego, quando está saturado de Amor, vai ‘apropriar-se’ do Amor.
O ego não estará jamais satisfeito.

Somente o Si está satisfeito, porque ele nada reivindica, ele é transparente e deixa passar a Luz,
contrariamente ao ego que vai dela se apropriar.

Eu teria podido chamar também a isso de Maternidade exterior e de Maternidade Interior.
A Maternidade exterior é uma projeção da consciência na Ilusão.

A Maternidade Interior é uma não projeção da consciência nela mesma, identificando-se então a ela mesma e a
nada mais na Ilusão.

Para prosseguir com relação a isso, quando o Comandante fala da lagarta e da borboleta, não pode ali haver
melhor imagem, melhor representação e melhor Verdade.

Vocês são ainda lagarta, na qual o impulso para o casulo e para a crisálida nasceu, para alguns de vocês,
desde já muito tempo.

A lagarta tem a escolha de permanecer lagarta e de recusar tornar-se borboleta, mas vocês não podem ser um
e o outro.

Do mesmo modo que vocês não podem, no que vocês chamam desse mundo, ir para o além e manter esse
corpo em vida.

Ora, aí, o que chega é a sua Liberação, não é a mesma coisa que passar da vida à morte.
É, eu diria, antes, passar da morte à vida.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo invertido e de que o que vocês chamam de vida, nós
chamamos de morte.

O que vem é realmente uma Ressurreição ou um Renascimento.
O ego ou a personalidade tem muita dificuldade para aceitar a própria morte.
Isso foi desenvolvido pelo Bem amado Sri Aurobindo há numerosos meses.

***

Questão: aceitar olhar as próprias falhas de frente, é isso a transparência?

Inteiramente.
É também não reter a Luz, deixá-la atravessá-lo, porque quanto mais a Luz o atravessar, mais você se torna
transparente, a fim de conduzir a uma situação que se poderia chamar de prisma que pode decompor a Luz,

que deixa passar a Luz.
Mas o prisma é totalmente transparente.

Se você aceitar ser um prisma nesse mundo, isso quer dizer que você não está mais na personalidade.

***



Questão: o que significa a expressão reter a Luz?

Reter a Luz quer dizer, simplesmente, não manifestar Sat Chit Ananda, quer dizer não estar na felicidade
porque, quando vocês não retêm mais a Luz, então, naquele momento, vocês exprimem e manifestam a

felicidade ou o Samadhi.

***

Questão: não estando todos no Samadhi, isso significa que todos retêm a Luz?

Sim, se não, vocês não estariam mais aí.
É exatamente o que está acontecendo e que vai acontecer, mas vocês devem, entretanto, fazer o aprendizado

disso.
É muito simples: se vocês não retivessem mais, de modo algum, a mínima Luz, vocês estariam

no Samadhi permanente.
Eu os engajo, então a reler o que me aconteceu, em alguns períodos da minha vida, em que eu podia passar

várias semanas ou meses no mesmo lugar, no mesmo local, sem comer, sem dormir, sem mover.

***

Questão: a criança Interior pode se manifestar sob forma de imagem de criança, no sentido próprio?

A criança Interior é uma dimensão específica da alma.
A maternidade Interior dá nascimento ao Cristo Interior e não à criança Interior.

A criança Interior é uma etapa para o Cristo Interior e, portanto, o precede.

***

Questão: o verdadeiro Abandono à Luz significa não fazer retenção da Luz?

É sinônimo.
O Abandono à Luz confere a Alegria Interior e o acesso ao Fogo do Coração.

***

Questão: a imagem da criança interior representa a pureza e a transparência?

Não.
É uma etapa para isso.

A criança Interior é a Vibração da Alma.
O Cristo Interior é a Vibração do Espírito.

***

Questão: é exato que quando a alma está no Maha Samadhi, ela não existe mais?

Ela dissolveu-se, inteiramente.
Há o Cristo e nada mais.

***

Questão: é essa imagem de criança Interior que representa a etapa em que se está hoje?

Em certa medida.



O Cristo Interior está desabrochando, isso lhes foi dito por Maria ontem, uma vez que o Cristo será visível nos
seus céus.

***

Questão: o que você entende por «Cristo vai aparecer nos nossos céus»?

Aparecer nos seus céus Interiores.
Cristo voltará como ele partiu, assim como ele disse, em sua Embarcação de Luz, uma vez que tudo tiver sido

purificado o que, parece-me, não é ainda o caso, uma vez que a purificação ou a dissolução total da Matriz
começa dentro de alguns dias.

***

Questão: aconteceu-me de vê-la sob forma de Luz. Eu me virei para você e você então me mostrou o
planeta Terra. Qual é o significado dessa vivência?

Amar a vida e não uma imagem, porque mesmo o corpo que eu tomei era apenas uma imagem, assim como
você habita uma imagem.

Esse corpo ao qual as consciências estão apegadas, esse corpo humano, é constituído da terra e de nada
mais.

A Alma e o Espírito não são desse mundo.
A Terra é quem decide.

Isso nós dissemos, umas e outras.
A Terra é também uma Mãe.

Amar a Terra Mãe é amar a Vida, para além da aparência e para além da obliquidade da Luz.

***

Questão: se o corpo é feito de Terra, é ele quem decide a sua liberação, como a Terra?

Cara Irmã e Bem Amada, a Terra decide a sua liberação.
Imagine que você esteja, hoje, em um lugar específico em que a Terra decidiu liberar-se e onde, portanto, o

solo se abre sob os seus passos, onde a água invade o lugar em que você se encontra: você está,
efetivamente, dependente da Terra.

O corpo não é uma representação da Terra, o corpo é uma representação da perfeição que foi fechada,
certamente, mas representação da perfeição.

O corpo é uma densificação de representações arquetípicas, desde a Fonte, passando pelos Hayot Ha
Kodesh, os Arcanjos e todas as Dimensões intermediárias.

Porque esse corpo, ilusório, é o Templo em que deve despertar o Cristo Interior.
O corpo é oriundo da Terra, em sua estrutura, mas não em seu agenciamento.

A Terra foi fecundada ou semeada pelas ‘matrizes cristalinas’, trazidas há mais de vinte milhões de anos.
Essa semeadura, pelas matrizes cristalinas, permitiu o desenvolvimento da vida consciente, além da própria

Consciência da Terra.

***

Questão: para poder irradiar a Luz sem retê-la, é desejável multiplicar os períodos de alinhamento,
como os das 19h às 19h30 a cada dia?

Caro Irmão, alguns de vocês já vivem isso.
É preciso, efetivamente, compreender que não basta querer exercer qualquer vontade com relação a isso, mas

efetivamente deixar-se, aí também, imergir pela Luz.
O que acontece naqueles momentos?

Alguns de vocês já vivem isso, trata-se de momentos em que o Fogo os invade, nos quais nada mais da sua
personalidade existe, nos quais por vezes alguns de vocês adormecem ou também vivem estados

de Samadhi.
Mas não são vocês que decidem, ainda que lhes seja pedido, efetivamente, para acolher esses momentos
quando eles se manifestam porque, justamente, eles não são decididos pela personalidade, mas são o



reflexo do impulso da Alma ou do Impulso do Espírito para viver isso.
Existe sobre esta Terra uma multidão de Seres humanos que oraram toda a vida sem, no entanto, terem

encontrado qualquer Luz.

***

Questão: o que significa o fato de adormecer, por vezes, nesses espaços de alinhamento?

Isso corresponde ao que foi desenvolvido por um Arcanjo sobre a Consciência Turiya.
Existe uma Consciência de vigília, uma Consciência de sono, uma ausência de Consciência e Turiya.

A ausência de Consciência, denominada sono ou sonho, mas, sobretudo, o sono, é a porta que os conduz
a Turiya.

***

Questão: não é, então, necessário lutar contra esse sono?

Meu caro Irmão, sobretudo não, porque lutar contra o sono recorre à personalidade.
Abandonar-se ao sono faz parte da Supra Consciência porque, quando você não está aí, a Luz trabalha muito

melhor do que quando você está aí.

***

Questão: a Liberação da Terra passa necessariamente por eventos que se poderia qualificar de
catastróficos, como a subida das águas, os tremores de terra?

É apenas a primeira etapa.
Esta Terra será regenerada pelo Fogo, o Fogo do Espírito, mas, é claro, aqueles que estão na personalidade

irão chamar isso de fogo da destruição.
O Fogo vem, efetivamente, destruir a Ilusão, uma vez que tudo é projeção da consciência nesse confinamento.

Aquele que estiver pronto para viver sua transmutação final e o despertar para a totalidade do seu Estado de
Ser, jamais poderá chamar isso de catástrofe, mas deliberação.

***

Questão: o Samadhi pode ser vivido não importa em qual circunstância?

Inteiramente, ele é totalmente independente de circunstâncias exteriores.
É o ego (e efetivamente nós somos todos obrigados a passar por aí) que crê que, porque ele vai alinhar-se, ele

vai viver mais facilmente o Samadhi.
Quando eu era levada ao meu Samadhi, isso podia ocorrer não importa em qual circunstância e não porque eu

havia decidido.
E eu diria até mesmo, sobretudo, porque eu não o havia decidido.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem Amados, eu penso que as poucas palavras que eu lhes dei fizeram Vibrar em vocês
alguns elementos que irão lhes permitir viver o que há para viver doravante.

Que a sua Presença e a minha Presença, juntas, aqui, sejam preenchidas da Graça.
Eu sou o Alfa.

Eu sou o impulso.



Eu sou Ele e Ela [IL e ELLE].
Eu sou o que vocês são.

Até breve.

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1014

28 de abril de 2011
(Publicado em 29 de abril de 2011)

***

Tradução para o português:

texto da Mensagem: Ida e Zulma Peixinho http://portaldosanjos.ning.com

texto das Perguntas e Respostas: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/

Obs.: esta mensagem foi traduzida e postada na íntegra por Célia G..

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110429_-_ANAEL.mp3

~ O AMOR ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Alegria estejam com vocês.
Eu venho dar continuidade ao apelo d'A MÃE (Mira Alfassa), referente à Vibração e aos conceitos de Ilusão, de

Verdade, de Atração, de Sedução.
Eu vou abordar isso passando por uma palavra essencial e que, no entanto, enquanto não for Vibrada,

corresponde apenas a uma ilusão.
Essa palavra é a palavra mestre do ser humano, seja qual for o seu caminho, seja qual for o seu destino.

Essa palavra é a palavra Amor.
Pois nenhum ser humano, seja ele quem for sobre a Terra, poderá ignorar que é um ‘ser de Amor’.

Contudo, esse Amor vai procurar exprimir-se, manifestar-se, para cada ser humano, segundo circunstâncias
profundamente diferentes e, por vezes, totalmente opostas. 

*** 

O amor humano tem a característica de ser algo de limitado no tempo e no espaço.
O amor de uma vida pode efetivamente existir, mas, mais frequentemente, o amor não dura a vida toda.

Ele encontra modos de expressão e modos de manifestação dependentes de todo um conjunto de coisas,
profundamente diferentes para cada ser humano, fazendo com que a vivência do Amor, a compreensão do

Amor e a própria Vibração do Amor sejam profundamente diferentes.
Assim, nós introduzimos, há agora quase três anos, o conceito de Luz Vibral, porque a Luz Vibral remete ao
Amor, bem além das contingências do humano, bem além das limitações do humano, bem além de qualquer

apreciação pessoal do que é o Amor.
O Amor é, portanto, a Luz Vibral.

O Amor pode ser definido como um ímã que magnetiza, que puxa e que atrai. 

*** 

Além da personalidade, o Amor é, de algum modo, eu diria, o cimento e a liberdade dos Mundos.
Cimento dos Mundos, na medida em que ele permite aos mundos articular-se entre eles, nos seus múltiplos

universos, multiversos e múltiplas Dimensões.

ANAEL - 29 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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O Amor faz parte ainda da Essência da Criação.
Mesmo tudo o que poderia parecer, ao olhar do humano, como afastado do Amor, contém em si a Semente do

Amor.
Mesmo a oposição ao Amor, poder-se-ia dizer, é o Amor.

O Amor não tem oponente.
Frequentemente o Amor teve como oponente, no sentido humano, o que é chamado de ódio.

Mas o ódio é apenas um dos componentes do Amor, é apenas o seu oposto, definido justamente em relação
ao Amor, segundo as concepções de cada um.

O Amor é uma Atração.
O Amor é uma Unidade.
O Amor é uma Vibração.

Frequentemente há confusão ou, em todo caso, restrição do Amor, chamado de Amor condicional, em
oposição a um Amor incondicional, mas o próprio Amor incondicional supõe que existam Amores condicionais.

Ora, o Amor não pode ser nem condicional, nem incondicional.
Ele é a Vibração da Essência, ele é a Vibração da FONTE, ele é a sua Vibração, quando a personalidade se

desvenda, desmascara-se e se dissolve. 

*** 

O Amor está além da Atração.
O Amor está além da Unidade.

O Amor é, sobretudo, manifestado pela sua capacidade para irradiação.
O Amor está em ressonância direta com o que é chamado de Lei da Graça, vindo formalmente opor-se à lei de

ação/reação ou lei de karma.
Assim, o Amor pode exprimir-se, através da ação/reação, apenas como uma consequência ou como

implicação de uma consequência na Ilusão.
O Amor é estabelecido no que é chamado de Ação da Graça ou também de Lei de Atração e de

Ressonância.
Essa Lei de Atração, ilustrada pelo ponto ATRAÇÃO, uma das Estrelas da sua cabeça, antes

fechada na Ilusão Luciferiana, na Atração-Repulsão ou Ação-Reação ou Lei de Karma.
O Amor é livre.

Ele não pode ser fechado por qualquer repulsão ou por qualquer Fogo.
O Amor propaga-se ao longo das doze Estrelas para fazer a Verdade do ponto ER.

O Amor é Irradiação.
O ódio é limitação dessa Irradiação.

O Amor é tudo o que é Um, por que o Um é Amor e o Um é Tudo.
O Amor é o estado no qual se encontra o ser que encontra o seu Coração, pois o Amor se basta a si mesmo. 

*** 

No estado de Amor há a capacidade do ser para viver a dissolução do ego, a dissolução da personalidade, a
vivência do Samadhi, também chamado de Alegria Interior ou Êxtase ou Íntase, mas, sobretudo, a capacidade

para viver o Amor pelo Amor, fazendo-se Amor a si mesmo.
Fazer-se Amor a si mesmo é manifestar o Amor a Si, correspondendo, assim, às frases de CRISTO: «Amem-

se uns aos outros como eu os amei», «Você amará o seu próximo como a si mesmo, por que você mesmo
não é diferente do seu próximo».

Amar é fazer desaparecer a distância.
Amar é estar na Atração, indo além da dualidade, além da Repulsão, manifestar-se de um modo diferente.

O Amor é apenas Luz.
Assim, portanto, tornar-se si mesmo o Amor é tornar-se a Luz, além da personalidade.

É, portanto, estabelecer-se em uma Dimensão onde não pode existir qualquer resistência e qualquer oposição.
É estabelecer-se si mesmo nas esferas da Verdade, além das ilusões e das verdades, como foram

denominadas, pessoais, mas na Verdade do Amor e da Vibração.
O Amor é, portanto, uma Vibração, expressa pelo Fogo do Coração, pelo abrasamento do ego, pelo

abrasamento desse corpo, Fogo do Espírito, Fogo do Espírito Santo, Fogo do Coração, Fogo da Terra, em um
único Fogo que queima o que não é Amor.

Ora, nada pode existir sem Amor.
Não é então questão, em última análise, de queimar qualquer coisa oposta ao Amor, exceto o ego que nega o
Amor, mas, efetivamente, simplesmente estabelecer-se no seu Samadhi, na sua Presença a vocês mesmos. 

*** 
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O Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, frequentemente manifestou a sua Presença a vocês, a fim de fazê-los
encontrar a sua própria Presença, pela Atração e pela Ressonância.

A Atração e a Ressonância não são o Amor, mas contribuem para dirigi-los ao Amor e para revelá-los no Amor.
O Amor, como sabem, pode revelar-se apenas por si mesmo, por que vocês são ao mesmo tempo a chave e a

porta.
Não pode existir Paz exterior, como não existe porta exterior.

Apenas você é que pode abrir a porta, a fim de compreender que não existe porta.
Apenas você é que pode girar a fechadura, a fim de compreender que não existe fechadura.

O Amor é a manifestação mais etérea e mais total da Unidade.
O Um, a FONTE, de que vocês são receptores, parte integrante, parcela e totalidade, é apenas Amor.

Esse Amor expressa a Graça, expressa a imantação de todas as partículas que constituem os Universos e as
Dimensões, mesmo nesta Dimensão falsificada que vocês percorrem.
A ilusão seria crer que o Amor que vocês são depende de outro Amor.

Assim, a Liberdade é Amor.
O confinamento é freio e confinamento do Amor, limitando-o à sua mais simples expressão, impedindo-o de

viver o Tudo e de viver os outros estados do Amor nos estados múltiplos do Ser. 

*** 

Viver o Amor e manifestar o Amor não é outra coisa senão Irradiar.
Amar é Irradiar.

Como lhes dizia o Governador dos Anciões: «Amar é Servir. Servir é Irradiar».
O Amor é uma Irradiação.

Essa Irradiação não pode ser fechada.
Assim que houver confinamento, o próprio Amor se limita.

O Amor é Doação.
Eu empreguei, há algum tempo, a palavra ‘Abandono’.

O Abandono à Luz permite-lhes manifestar o Amor.
A resistência ao Abandono permite-lhes manifestar um amor do tipo egoísta, pessoal, apropriando-se desta

liberdade do Amor e o privando da sua própria Liberdade.
O Amor é um estado onde nada mais pode existir.

Viver em estado de Amor, além do que os Anciões chamam de Samadhi, de Êxtase ou de Íntase, é um estado
de irradiação permanente, um estado de Fogo.

Esse Fogo, chamado de Fogo do Espírito, é um Fogo que não queima e que, no entanto, os devora.
É um Fogo, refletindo-se por uma queimação, uma queimação intensa, que vem queimar a alma, queimar o

Espírito, queimar o corpo e que, no entanto, nada queima de tudo isso, por que ele é apenas Revelação dele
mesmo. 

*** 

Vocês são os Filhos do Amor, os Filhos do Um, vocês são as Sementes de Estrelas, e o que é uma Estrela
senão o Amor?

Cada um de vocês, mesmo limitado nesse corpo, é a expressão da perfeição do Amor.
Vocês já são isso, de toda a Eternidade.

Apenas os jogos de papéis, os jogos de poder, os jogos de ilusão é que os arrastam para a negação desse
Amor, enquanto vocês requerem o Amor.

Tornar-se o Amor é reencontrar a sua Dimensão original.
É tornar-se um amante do Um e um amante da Uma, a fim de descobrir o que é ser amante de si mesmo, a fim

de imantar o resto da Criação porque, naquele momento, vocês eliminam as distâncias entre vocês e tudo o
que não é vocês, porque vocês não estão mais limitados no vocês, mas se tornam o conjunto da Criação.

Isso não é uma visão da mente, isso não é uma visão do ego, mas, efetivamente, a realidade concreta do que
é o Fogo do Amor, quando ele se revela e se desvenda em vocês. 

*** 

A ilusão é a apropriação do Amor.
A ilusão é crer que o Amor pode ser apropriado.
A ilusão é crer que o Amor pode ser possuído.

O Amor não se possui, porque, como se pode possuir o que se é?
Pode-se apenas restituir o que se é, a fim de identificar-se com o Tudo e sair da identificação com a pessoa e



com a Ilusão da pessoa.
Um Arcanjo, na minha Dimensão, não está cortado de nada.

Um Anjo não está cortado de nada.
Um ser humano está cortado da sua parte mais íntima e, no entanto, ele permanece, entretanto, a imagem da

perfeição.
Essa perfeição, inscrita no corpo e inscrita em todos os seus componentes, tem necessidade apenas de

revelar-se a ela mesma, a fim de Vibrar ao som do Amor, ao Canto do Amor e à Verdade do Amor. 

*** 

O Amor é, portanto, a Luz Vibral, aquela que se verte, atualmente, sobre o seu Mundo, a fim de permitir-lhes, se
tal for a sua escolha, extrair-se da Ilusão desse Mundo.

A maior parte dos professores, vindos da Índia como do ocidente, falou da Ilusão desse Mundo.
Eles a chamam de Maya.

Esse Mundo não tem qualquer realidade senão a própria projeção de vocês mesmos, no exterior de vocês
mesmos.

Assim, portanto, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, manifestando-se doravante em
visualização total no conjunto dos seus Céus, vem para revelar-lhes isso.
Eles não vêm para liberá-los, pois apenas vocês é que podem se liberar.

Nenhuma liberação pode vir do exterior.
CRISTO volta a chamá-los para se liberarem.

CRISTO volta a chamá-los para salvarem-se a si mesmos dessa própria Ilusão.
Para isso, vocês devem tornar-se claros, tornar-se transparentes, tornar-se Unificados, tornar-se o que vocês
São, de toda a Eternidade, e que, no entanto, foi ocultado por uma série de circunstâncias que vocês devem,

hoje, transcender e superar.
Vocês são os Filhos do Amor, os Filhos da Lei do UM, vocês são as Sementes de Estrelas, vocês são, como

disse MIGUEL, os Portadores e os Ancoradores da Luz.
Vocês são também essa Luz.

Para isso, não basta disso se convencer, é preciso, sobretudo, manifestá-lo e vivê-lo.
É preciso ir além da afirmação, é preciso ir além da manifestação, é preciso ir além da crença no Amor para

vivê-lo inteiramente.
Para isso são-lhes dados os meios Interiores para realizá-lo.

O sacrifício de algumas Consciências elevadas, que vieram até vocês, tendo passado pelas portas da
encarnação, para permitir-lhes, quando chegar a hora, descobrir o momento que vocês vão viver em breve. 

*** 

Chegou o momento da dissolução.
Essa dissolução não é uma palavra em vão, nem uma ilusão.
Ela é o desaparecimento desse Mundo no Amor e pelo Amor.

Então, é claro, aquele que está na resistência ao Amor apenas vai falar de destruições, apenas vai falar de
Apocalipse, de catástrofes e de coisas terríveis.

Não é nada disso.
A lagarta deve desaparecer, como foi dito, para dar o lugar à borboleta.

Chegou o momento de tecer o casulo e de entrar no interior da sua crisálida, no seu Templo Interior, para
acolher o CRISTO que vocês são de toda a Eternidade.

Não há distância entre vocês e CRISTO.
Não há distância entre vocês e eu.

Não há distância entre vocês, entre uns e outros.
Há apenas a Ilusão dessa distância, há apenas a crença nessa distância.

O corpo é batalha.
O corpo é uma resistência à Luz e, no entanto, ele é, como dissemos em várias ocasiões, o Templo onde se

estabelece a Luz.
Não há paradoxo aí, não há contradição, mas há uma forma de complementaridade do que há para realizar na

Atração e na Ressonância do Amor.
A Atração e a Ressonância são a manifestação do Amor, da Graça, da Luz Vibral e da Verdade, permitindo-

lhes extrair-se do Fogo Prometeico, onde a Luz é apenas adiada, onde a Luz é apenas adiada para um instante
posterior que existe apenas na Criação do Demiurgo, daquele que os fez crer que ele era o seu Criador. 

*** 

Vocês são Criadores de si mesmos.



Vocês foram criados por si mesmos.
Vocês simplesmente tomaram posse de uma matriz de carbono, de maneira totalmente livre, mantendo a sua

Liberdade e mantendo o seu acesso à sua Multidimensionalidade.
Isso foi fechado a um dado momento da História.

Mas a História é apenas transitória.
Ela leva apenas a dissolver-se no Tempo eterno do Presente, no Tempo eterno da FONTE.

Sair da Ilusão requer extrair-se do que é, justamente, essa Ilusão: a ilusão de um papel, a ilusão de um corpo, a
ilusão de uma relação, a ilusão de um caminho, a ilusão da sua própria Ilusão.

Os momentos que se instalam e que vão começar agora, sobre esta Terra, no seu calendário, correspondem,
em um primeiro momento, à colocação na Luz das suas próprias resistências para o estabelecimento da Luz.

Vocês não são as suas resistências.
Vocês São a Luz.

Então, não resistam.
Abandonem-se inteiramente ao Amor.

O Choque da humanidade deve ser vivido, mas pode ser suavizado.
O desaparecimento da personalidade não é a dissolução da sua Consciência, mas é a Ressurreição da sua
Consciência, liberada do entrave de tudo o que os fechava nos corpos da Ilusão e nos corpos efêmeros. 

*** 

Aquilo ao que vocês vão assistir é, de fato, a sua própria Liberação, a sua própria saída da projeção da Ilusão
desta Matriz e do seu confinamento.

Isso acontece sob os seus olhos e no Interior dos seus olhos.
Isso acontece no olho do seu Coração e no seu Coração.

Estejam atentos, estejam vigilantes, estejam lúcidos, estejam transparentes para o que se verte em vocês a
cada instante, doravante.

Muitos de vocês perceberam a ampliação do Som.
Muitos de vocês perceberam a ampliação da Coroa da Cabeça, da Coroa do Coração e, para alguns, do

Triângulo Sagrado.
O apelo da Luz torna-se cada vez mais premente no Interior de vocês, convidando-os para sair da Ilusão,

convidando-os para sair da limitação.
Vocês não podem ser ilimitados e limitados ao mesmo tempo.

Cabe a vocês decidir, pela capacidade Vibratória, pela capacidade para a sua transparência, o que vocês
querem ser.

Não há qualquer julgamento, não há qualquer condenação, não há qualquer confinamento: vocês são totalmente
livres.

É claro, uma série de eventos que acontecem na superfície da Terra foi apresentada como punições ou
castigos ou advertências.

Essa é uma concepção doentia, inculcada em suas crenças pelos próprios Arcontes, por aquele que chamam
de Demiurgo.

Pois, de fato, coloquem-se a questão.
Existem ciclos na humanidade.

Dessa maneira, então, se o retorno de Hercólubus, tal como ele será visível em seus Céus de maneira real,
concreta e palpável dentro de algum tempo, muito limitado, se isso corresponde a um deslocamento em meio a
um espaço, mesmo no seu espaço-tempo ou em outro espaço-tempo, então, se esse instante foi programado

de toda a eternidade, como poderia haver ali qualquer punição?
Como poderia ali ter que pagar, em meio à ação/reação, seja o que for, uma vez que isso estava programado

desde sempre?
Esse instante que vocês vivem, esses instantes que vocês são chamados a viver e a transmutar e a

transcender estão inscritos, efetivamente, de toda a Eternidade, desde o próprio dia do início da falsificação
deste mundo.

Assim, portanto, não há punição alguma.
O que o Demiurgo chama de punição é, de fato, a sua Liberação.

Como sempre, ele inverteu e serviu-se da Luz para inculcar em vocês o medo de um julgamento final, que é,
de fato, apenas a sua própria Liberação da Ilusão e o fim das suas ilusões, para ele (ndr: ele, o Demiurgo), que

era a verdade dele, na qual ele quis fechá-los. 

*** 

Vocês são os Filhos da Liberdade, os Filhos da Unidade: é tempo agora de sair desse confinamento, é tempo
agora de realizar o que vocês são, de toda a Eternidade.

As circunstâncias cíclicas, de que acabo de falar, estão se manifestando em seus Céus.



Nós, o Conjunto de Presenças da Luz Una, nós, o Conjunto da Frota Intergaláctica da Luz, estamos aí para
acompanhar a sua Ressurreição e o seu Renascimento.

Isso acontece agora, como disse o Grande Comandante, isso é agora.
Isso é agora, vocês vivem os sinais, para a maior parte de vocês que estão despertos à Luz, no nível de sons,

no nível das Vibrações, no nível da sua própria Consciência. 

*** 

Então, o que vocês esperam?
Vocês esperam simplesmente o momento que está vindo.

Esse momento que vocês esperam em um espaço-tempo linear não é um instante fixo.
Ele foi programado e, portanto, já realizado, no início mesmo da falsificação.

Vocês o vivem através de um período longo, uma vez que se trata de 320.000 anos.
Mas, de fato, nas Dimensões Unificadas, o tempo não existe, esse tempo é o mesmo que há 320.000 anos.
A Ilusão desse mundo é tê-los feito crer que, através do amor limitado, vocês chegariam ao Amor ilimitado.

A Ilusão desse mundo consistiu em fazê-los crer que, buscando algo no exterior, vocês encontrariam o seu ser
Interior.

A Ilusão desse mundo consistiu em fazê-los crer que, através de uma busca, qualquer que fosse, através de
uma progressão, vocês poderiam encontrar a Liberdade.
E, no entanto, vocês continuam todos aí, sem exceção.

Então, é preciso, hoje, ousar ser o que vocês são.
É preciso, hoje, render Graças, aquiescer à Luz.

CRISTO volta em seus Céus, isso foi anunciado pela própria MARIA.
MIGUEL quase terminou a sua missão de dissolução desse Mundo.

O Arcanjo METATRON vem afixar o seu Selo, na Nova Dimensão da Terra já criada, que espera apenas vocês
e o fim da Ilusão desta Terra para que ela passe a própria Consciência, como vocês, nos seus mundos da

Eternidade e do Ilimitado.
Então, o caminho da Redenção é, de fato, a ativação das suas Cruzes, a ativação das suas Dimensões de

Sementes de Estrelas, despertando e revelando o seu DNA multidimensional, permitindo-lhes juntar-se a essa
Multidimensionalidade.

Vocês irão para onde os levar a sua Vibração.
Numerosos fomos em dizê-lo, em confirmá-lo.

Somente a Vibração decide.
Não os seus desejos, não os seus pensamentos, não qualquer projeção, mas a sua capacidade para tornarem-

se transparentes, a capacidade para nada ser sobre esse mundo, para Tudo ser do outro lado.
Existe um princípio de vasos comunicantes. 

*** 

Foi pedido também, durante este período que eu chamei, a um dado momento, de decantação da humanidade,
para aceitar o caminho de cada um.

Seja ele o seu cônjuge, um filho, um ascendente, cada um deve encontrar a sua Liberdade total de decisão.
Vocês nada podem levar ao outro lado, a não ser a sua Consciência.

Então, reflitam bem nisso: nada há para levar ao outro lado além de vocês mesmos.
É para isso que vocês são convidados, é para isso que vai chamá-los o mês de maio, que se esclarece agora.

Os sobressaltos da Terra serão também sobressaltos da sua Consciência, entre essa forma, não de
confrontação nem de combate, mas de colocação na Luz das suas últimas resistências, seja nos sonhos, seja

em seus dias.
Vocês devem, hoje, transcender tudo isso, por que vocês não são isso. 

*** 

Hoje, e nos próximos dias, uma forma de Ilusão vai terminar, substituída por uma forma de Verdade, que é a
Verdade absoluta e não a verdade relativa do seu ser.

Vocês serão levados a viver isso, cada um à sua maneira, cada um no seu ritmo, sabendo que esse tempo é
extremamente curto, dado que ele representa, em termos humanos, uma duração de 31 dias, o que é

extremamente breve.
Trata-se da fase final, como foi dito, da sua preparação para o seu retorno final à Unidade.

Alguns povos, algumas Consciências estão doravante aptos a juntar-se aos Mundos da Unidade.
É exatamente o que está acontecendo sobre a Terra já há algumas semanas e que será festejado pelos povos

que conhecem essa Liberação.
É claro, uma série de estados emocionais vai procurar prendê-los a esta Ilusão, no seu ambiente e, sobretudo,



em relação ao seu próprio Interior, que tem dificuldade para pôr fim a algumas das suas ilusões.
É a vocês que cabe observar-se, é a vocês que cabe penetrar no Santuário, abrir a ‘porta’ e a ‘fechadura’ que

não existem, e penetrar no que existe em Verdade.
Para isso, não há necessidade de nada mais além da sua própria Luz para reconhecer e para deixar parecer,

além do parecer, a fim de ser isso. 

*** 

Aí está o que é levado a manifestar-se, aí está o que é levado a acontecer, segundo o calendário linear do seu
tempo.

Isso se instaura agora.
Isso se instaura em vocês, para alguns de vocês, agora, desde algumas semanas.

É o momento em que vocês saem do Fazer para entrar inteiramente no Ser.
É o momento em que, como disse A MÃE (Mira Alfassa), vocês irão descobrir a ausência de desejo, vocês irão
descobrir a Graça da sua própria Presença a si mesmo, realizando, assim, o que vocês são, na sua Presença,

o conjunto da Criação.
O exterior é apenas uma projeção, o Interior é a única Verdade.

Esse Interior, que lhes tinha sido privado, o que os impediu de manifestar a sua Consciência em todas as
formas exteriorizadas possíveis.

Isso está sendo restituído a vocês, e isso é agora.
Isso será cada vez mais evidente, devido às suas capacidades para extrair-se da Ilusão, alguns pelo sono,

outros por uma incapacidade para fazer o que fazem habitualmente e outros, enfim, para poder penetrar nos
domínios do Estado de Ser, no Corpo de Estado de Ser, além mesmo da Vibração desse corpo, além mesmo

desse Templo.
Isso acontece e vai acontecer agora.

É nesse sentido que as últimas recomendações ligadas às Estrelas são feitas, eu repito, não para levar
qualquer julgamento sobre o que vocês são ou sobre o que vocês fazem, mas, efetivamente, para que vocês
tenham todos os elementos em sua posse, no olho da sua Consciência e no olho do Coração, permitindo-lhes

ir livremente, sem resistência, para onde os levar a sua Vibração.
Os próximos 31 dias irão permitir-lhes liberar, de algum modo, a Vibração do seu Ser.

Cabe a vocês liberar-se.
Vocês têm em mãos todas as peças.

Vocês têm em mãos todas as Luzes e vocês têm, sobretudo, no seu Coração, todos as possibilidades, sem
exceção. 

*** 

Aí está o que eu tinha que dizer, completando a Lei de Atração.
Simplesmente, não é uma advertência, simplesmente, prestem atenção à sedução deste mundo, pois esta

vai, ela também, reforçar-se, reforçando as suas resistências ao seu próprio Abandono à Luz.
As últimas relações existentes, criadas pela matriz, sobretudo no que se refere aos seus ascendentes e

descendentes e às suas relações afetivas, vão encontrar-se, de algum modo, abaladas.
Não é questão de abandonar ou de perder seja o que for.

Vocês devem redefinir-se em todas as suas relações, em todos os seus laços, em relação ao que vocês São
em Verdade e não mais em relação a essas ligações.

O que quer dizer, eu repito, que não é necessário romper as relações, mas vê-las pelo que elas são.
Cabe a vocês voltar a ganhar os domínios da Graça, pela Lei de Atração e de Ressonância.

Cabe a vocês ir além da Sedução.
Cabe a vocês descobrir o Íntimo e o Último.

Vocês são UM.
Vocês são a FONTE.

A FONTE jamais mentiu a vocês quando ela lhes disse isso.
Somente o olhar separado do confinamento os fez vislumbrar e crer que tudo estava separado, que tudo estava

no exterior.
Ora, nada, absolutamente nada pode ser exterior ao que vocês São, em Verdade.

Aí estão as Vibrações que eu devia transmitir-lhes na continuidade das intervenções de hoje, de NO EYES e
d'A MÃE.

Eu irei acompanhá-los durante o seu momento de alinhamento.
Se existirem e se tivermos tempo para eventuais questões, então, eu gostaria de ouvi-las e de respondê-las. 

*** 



Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Então, bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, eu estarei com vocês dentro de
alguns instantes, do mesmo modo, eu estarei com vocês esta noite, para a Revelação da Luz Branca e da Luz

Azul em vocês.
E eu lhes digo até já.

Que a Paz, o Amor, a Alegria, a Luz, sejam a sua morada, na Eternidade. 

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articleb932.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-29_avril_2011-articleb932.pdf
29 de abril de 2011

(Publicado em 30 de abril de 2011) 

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G. 

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Mensagem da MÃE - Companheira de SRI AUROBINDO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110429_-_MERE.mp3

Meu apelido era Mãe, eu vou manter este apelido.

Irmãos e Irmãs amados, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu acolhimento.
Eu venho expressar-me enquanto Estrela de Maria sobre a Atração.

A Atração é o que permite sair da Ilusão e entrar na Verdade.
Isso necessita, da minha parte, inicialmente, de esclarecimentos quanto às definições dessas palavras.

A Verdade de que falo não é a verdade de cada um porque, de fato, cada um tem a sua própria verdade, que
não é a verdade do outro.

Eu falo, evidentemente, da Verdade absoluta, aquela da Luz e das suas qualidades.
As qualidades da Luz sendo a Transparência, a Humildade, a Simplicidade e a Inteligência.

A Inteligência nada tendo a ver com a inteligência humana.

***

Como lhes foi dito por NO EYES, o eixo VISÃO-ATRAÇÃO representou o eixo sobre o qual se apoiou o
confinamento, opostos à Atração e à Repulsão.

A Atração de que quero lhes falar é bem diferente da sedução ou do ímpeto.

*MÃE (Mira Alfassa)* Estrela de Maria - 29 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110429_-_MERE.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-WkYLlXcK_AY/UxEs277nEiI/AAAAAAAAEM8/YcN6VVR4WAY/s1600/000+MiraAlfassa+-+29.04.2011'.jpg


A Atração de que quero lhes falar conduz à Intenção e à Atenção da Luz e da Verdade absoluta.
A Verdade absoluta está ligada às qualidades intrínsecas da Luz, do Amor, e nada tem a ver com a sua

verdade pessoal, com a verdade de cada um ou com o que pode ser conhecido quanto ao Amor e à Luz, ou
com o que pode percebido quanto ao Amor e à Luz.

A Atração de que falo é aquela do Coração, diretamente conectada com a visão do Coração, com o Fogo do
Coração, vindo romper o Fogo Luciferiano, o Fogo do desejo.

***

Esta Atração não é uma ação.
Esta Atração aproxima-se do que é denominado Ahimsa, ou seja, o ‘não-desejo’ (ver nota do redator no final

do texto).
O não-desejo não é esconder os seus desejos.

O não-desejo não é um desejo constrangido.
O não-desejo é um ‘estado’ diretamente ligado à Visão do Coração permitindo estabelecer-se na Unidade, na

Profundez e permitindo superar a verdade pessoal e a ilusão pessoal.
A ilusão pessoal é constituída pela ilusão da personalidade, pela ilusão do Eu, pela ilusão dos ímpetos, dos

desejos existentes em qualquer vida humana, desde a sua presença sobre este mundo.
Este mundo é Ilusão, Maya.

Ele é conduzido pelo desejo existindo em meio ao eixo desviado ATRAÇÃO-VISÃO.
Este círculo vicioso, este confinamento, como vocês sabem, foi rompido.

O encanto rompeu-se para alguns que descobriram a Dimensão da Eternidade, denominada Estado de Ser,
Fogo do Coração, Fogo do Espírito.

A Atração de que falo é então um estado de não-desejo, para não confundir com o desejo do ego, com o
ímpeto do ego, com a sedução do ego.

O não-desejo é um estado de não espera, é um estado de vacuidade onde a Luz pode agir, onde se revela
então o Fogo do Espírito (pela Inteligência, pela Humildade, pela Simplicidade) que vem substituir, eu diria,

com consistência e propriedade, as ações da personalidade.

***

O Fogo do Coração, seja qual for o seu lado ardente, vem pôr fim ao Samsara, à ilusão, e o Ahimsa, ao
desejo.

Neste estado predomina o que é denominado a Alegria, o Samadhi, a Paz.
É um estado de plenitude, chamado também de completitude, onde mais nada pode ser desejado no exterior

de si.
A Realização do Si não tem que agir e, no entanto, ela é ação.

A Realização do Si não tem que desejar.
Ela entra na Atração inelutável da Luz para aquele que vive a Humildade, a Simplicidade e a Inteligência.

A Ilusão está ligada ao desejo, à falsificação da ATRAÇÃO-VISÃO tendo substituído o eixo AL-OD, tendo
criado, literalmente, a personalidade aprisionada, cortada, separada da FONTE e do estado de Plenitude.
A personalidade é, e sempre será, marcada, por esse princípio de confinamento, pela não satisfação dos

desejos reproduzindo-se ao infinito, sejam quais forem esses desejos.
Eu digo, sim, sejam quais forem esses desejos.

Que esse desejo se expresse no nível de inclinações denominadas inferiores (como as drogas, como o álcool,
como a sexualidade de tipo animal), como os desejos mais elevados (espirituais, entre outros, esotéricos, se

vocês preferirem).

***

Muitos mestres, dentre eles SRI AUROBINDO, teriam falado: o estado de não-desejo é indispensável para a
realização do Ser.

Aclarar os desejos, desprender-se dos desejos, não conduz ao não-desejo, mas permite acelerar o processo
de não-desejo manifestando-se em meio ao Fogo do Coração.

O não-desejo é o estado em que predomina a Atração pura da Luz, não enquanto busca exterior, não enquanto
conceito, tampouco enquanto percepção, mas enquanto estado de Plenitude acompanhando-se, no nível da
Consciência, de um sentimento de vacuidade, permitindo o estabelecimento, por esta vacuidade, do estado

de Sat Chit Ananda.



***

A Atração, quando ela rompe o círculo vicioso da Ilusão, dos desejos, vai permitir redirecionar o Eixo e ajustar a
Cruz da Redenção.

Isso passa, é claro, por uma Virtude essencial, mas não suficiente, denominada Aqui e Agora porque o desejo
é sempre procedente de uma insatisfação ou de uma necessidade de satisfação e então, de alguma forma, de

uma projeção da consciência fora do tempo presente, fora do instante.
Não pode ser encontrado o não-desejo em qualquer projeção, em um futuro ou em um passado.

Visto que o passado é o impulso do desejo e o futuro é a projeção do desejo para a sua realização.
Ahimsa, não-desejo, necessita agora de um esforço no Aqui e Agora.

Não de um esforço do Aqui e Agora na meditação, mas do Aqui e Agora presente a cada instante.
Este estado de Presença a si mesmo, no Aqui e Agora, é uma das condições prévias ao desaparecimento do

desejo e não do seu controle, ou seja, ao aparecimento da Atração final à Luz, não sendo mais um desejo, mas
realmente, como disse minha Irmã Hildegarda, uma tensão para o Abandono.

Esta tensão para o Abandono remete à Repulsão da Ilusão.
Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão da encarnação por um desejo.

Vocês não podem fazer desaparecer a ilusão da encarnação pela morte já que há reencarnação.
A única maneira de fazer desaparecer a ilusão da encarnação é justamente estar Presente nesta encarnação e

não mais estar Presente nem no passado, nem no futuro.
É, de certa forma, parar o tempo.

Parar o tempo conduz ao Ahimsa, ao não-desejo.

***

O não-desejo coloca-os na Vacuidade, esvazia-os do que não está no instante presente, das suas próprias
emoções, das suas próprias seduções, da sua própria verdade, mais frequentemente não oriunda das suas

experiências, mas unicamente de crenças e de condicionamentos.
A crença e o condicionamento encontram a sua origem no seu passado, denominado educação, ou mesmo
em experiências passadas da sua vida, e se expressam por uma adesão afastando-os do instante presente.

O instante presente jamais é referência em relação a uma experiência passada e ainda menos em relação a um
resultado futuro.

O não-desejo começa a aparecer paralelamente à Visão do Coração.
A Vacuidade permite a instalação, como dizia SRI AUROBINDO, a descida do Supramental na cabeça e,

agora, desde a liberação do Sol, diretamente no Coração.
O Coração é um estado do Ser além da personalidade, o que quer dizer que a personalidade jamais irá permitir

viver o não-desejo e o Coração.
A personalidade não é a ferramenta que leva ao Coração.

Ela é o obstáculo.
O corpo físico é o receptor e o templo da Luz, seja qual for a sua ilusão, porque o seu Espírito está confinado

neste corpo como no Sol.

***

Silenciar a personalidade não pode se obter pelo constrangimento, porque o que se opõe, reforça.
É uma lei geral em meio à dualidade.

O Espírito é livre.
O Espírito é a Vacuidade.

O Espírito é a Supraconsciência.
A instalação no Aqui e Agora permite se aproximar do redirecionamento do eixo Atração-Visão falsificado e de

substituí-lo pelo AL-OD, o Caminho, a Verdade e a Vida, o Alfa e o Ômega.
É uma condição prévia, permitindo, pouco a pouco ou brutalmente, fazer cessar a ilusão do Eu e de qualquer

desejo.
Quando a Consciência está centrada no instante, integralmente, nenhum desejo, nenhuma projeção, nenhum

medo pode se manifestar.
Isso se denomina ‘entrar no Presente’, que é a etapa anterior à Paz e ao Samadhi.

***



Sair da sua Verdade é sair das múltiplas personalidades do Ser, das várias crenças, dos vários
condicionamentos do Ser e, então, das verdades oriundas, não da experiência, mas das crenças.

O instante presente não tem o que fazer com as suas verdades, como o instante presente não tem o que fazer
com a sua personalidade.

Jamais é a personalidade que irá levá-los a viver o não-desejo, pois a personalidade é o corpo de desejo,
denominado corpo astral e corpo mental.

Existe uma barreira intransponível, denominada corpo causal, aí onde se inscreve a lei de karma pertencente à
Ilusão e à verdade deste mundo, mas certamente não do Espírito.

É preciso superar esses diferentes estratos ou essas diferentes camadas, que eu denomino ‘personalidades
múltiplas’, para instalarem-se no Presente.

O Presente não é somente um estado de meditação ou de Vacuidade.
A Vacuidade resulta do instante presente.

Não é porque vocês se esvaziam dos seus pensamentos, das suas emoções, do seu passado, das suas
projeções no futuro, que a Atração nasce.

É uma primeira etapa, mas ela não é suficiente.
A etapa essencial não acontece nesses estados Interiores e nesses espaços Interiores, mas acontece,

definitivamente, na condução da sua vida exterior.

***

Sair da Ilusão é já não mais mentir a si mesmo porque, a partir do momento em que vocês não mentirem mais
para vocês mesmos, vocês não podem mentir para os outros.

O que significa não mentir?
Isso significa ver-se claramente enquanto personalidade portadora de uma série de verdades que não são a

Verdade, mas que são as adesões procedentes de crenças, procedentes de mágoas, procedentes
de condicionamentos, procedentes, de maneira geral, do seu passado.

Dito ainda de outra forma, vocês não são o seu futuro.
Vocês são a ilusão desse passado, a ilusão desse futuro, dando-lhes a ilusão das suas próprias verdades.

Desiludir-se é ver-se claramente.
Os motores são: a Humildade e a Simplicidade.

Bem além dos comportamentos mostrados e se deixado mostrar aos seus Irmãos e Irmãs, mas agora no que
diz respeito a vocês mesmos.

Aceitar ver-se sem julgamento, sem culpa, com alegria e leveza, por que a leveza são as primícias da Alegria.
A personalidade não pode conhecer qualquer alegria, ela apenas pode conhecer a satisfação de um desejo

oriundo de uma projeção ou de uma crença.

***

A origem da Alegria autêntica denominada Samadhi consiste agora em sair das suas próprias ilusões com
relação às suas próprias verdades.

Esse é um mecanismo de transcendência da Verdade, de aceitação de que o conjunto do que vocês são não é
o que vocês creem, procedente de um passado, procedente de uma pessoa, procedente de um papel, de uma

função ou de um fazer.
É preciso, de algum modo, persuadir-se de que vocês não são nada disso.

É aliviarem-se do peso de todas as crenças relativas ao que vocês são, relativas ao mundo, relativas às
aparências desse mundo, para penetrar na Verdade.

Naquele momento, vocês aceitam lamentar as suas próprias verdades e a sua própria ilusão.
Vocês começam a desprender-se do seu corpo de desejo, do seu corpo de projeção mental, para dar lugar à

instalação da Vacuidade preenchendo-os de Luz, nesta Atração à Luz, nesta tensão para o Abandono que é
uma forma de Repulsão de tudo o que não é da Luz, ou seja, de tudo o que é deste mundo, mantendo-se

neste mundo, por que o seu Corpo ali está e por que ele é o templo onde se constrói o Ilimitado.
Esta construção está presente, de toda a Eternidade, apesar da falsificação.

Há apenas uma falta de conhecimento do Ser.
Os fatores mais importantes desta ignorância do Ser são as próprias adesões do Ser, ele mesmo, às suas

próprias ilusões e às suas próprias verdades, existindo apenas o tempo da crença, fazendo-os passar de um
marido a outro marido, de uma religião a outra religião, de uma situação a outra situação, de uma emoção a

outra emoção.

***



***

O não-desejo é anterior à instalação da Paz depois da Alegria.
Enquanto houver o mínimo desejo, vocês ficam submissos ao fogo Prometeico da Ilusão, o Fogo Luciferiano.

E vocês basculam da Atração à Repulsão, em amor, em sentimentos, em ações.
Viver a Atração da Luz é sair da ilusão da luz, é aceitar que tudo o que se deixa ver a vocês, tudo o que se

deixa perceber neste mundo, não é da Luz.
É também colocar como aceitação, e não como crença, com relação à Ilusão deste mundo, sem, contudo,

rejeitar a Vida.
Pelo contrário, é encontrar a Vida.

Sair da sua própria ilusão, sair das suas próprias verdades conduz ao fim da Ilusão e à instalação da Verdade,
da qual os pilares, eu lembro a vocês, são: a Humildade, a Simplicidade e o Aqui e Agora.

Naquele momento, e devido à chegada dos três constituintes da Luz, Verídica, Vibral, então, naquele momento,
e unicamente naquele momento, seja qual for o apelo que vocês tenham vivenciado, da Luz (cuja testemunha é

a Coroa Radiante da cabeça), vocês poderão se instalar no não-desejo, na Paz e na Alegria.
Naquele momento, e somente naquele momento, vocês poderão sair totalmente das suas ilusões e das suas

verdades, porque vocês irão se tornar a Verdade enquanto Filho Ardente do Sol Ki-Ris-Ti.
Isso requer uma série de perdas ou, se vocês preferirem, das desilusões sobre si mesmo, sobre a conduta da

sua vida, a conduta das suas relações, a conduta dos seus apegos, das suas ligações e dos seus
confinamentos.

***

Estar lúcido, sem culpa, por que viver o não-desejo é Alegria e Leveza e não constrangimento e peso, pois não
é a personalidade que decide, são vocês que decidem se colocar como observador da sua própria

personalidade.
Naquele momento, vocês estão conscientes de que quando há um desejo ou uma emoção, vocês constatam

que vocês não são este desejo, que vocês não são esta emoção.
Há então um distanciamento indispensável e anterior ao que manifesta a sua personalidade, permitindo-lhes

apreender de que vocês não são isso.
Tudo isso representa etapas indispensáveis ao estabelecimento do Fogo do Coração.

Dito em termos mais simples, isso pode ser denominado o Abandono à Luz, hoje desenvolvido pela revelação
e pelo desvendamento das doze Estrelas, permitindo-lhes, de maneira muito mais ativa e passiva, penetrar no

Fogo do Coração.

***

Não há nada a desejar que já não exista, com relação ao Estado de Ser.
Não há nada a desejar para um futuro, porque tudo é vivido no instante presente.

O tempo, como muitos de vocês disseram, é uma ilusão total, ao qual a crença deu corpo, tornando ainda esse
corpo envelhecido e morto, mas, de fato, a Consciência jamais morre, mesmo no seu confinamento.

O problema é a sua identificação ao seu confinamento, e então ao peso, e então ao desejo, seja qual for este
desejo.

O estabelecimento da Atração para a Luz e, então, da Repulsão de tudo o que não é da Luz, ainda uma vez,
não é uma negação da Vida, mas, pelo contrário, uma aceitação total e integral da Vida, em todos os seus

constituintes, na condição de com ali não se identificar, de recusar qualquer identificação com o que é ilusório,
efêmero e não eterno.

Naquele momento, vocês estarão prontos para viverem o abrasamento do Coração.
A Ilusão Luciferiana, Prometeica, o corpo de desejo, o corpo de projeção, o corpo causal, serão queimados

pelo Fogo do Espírito, mantendo-se este corpo, por enquanto.
O corpo terá sido, portanto, o receptor físico da manifestação do Espírito, da Eternidade.

Isso é especialmente facilitado, como eu disse, pela liberação do Sol, mas também pela fusão dos Éteres, em
curso atualmente.

***

O mês de maio será certamente o mês mais propício para viver e realizar isso.
Distanciando-se do ilusório e do efêmero, distanciando-se da sua personalidade e dos seus próprios desejos,

das suas próprias ilusões e das suas próprias verdades, então, vocês poderão sair da Ilusão e entrar na
Verdade, e se beneficiar quanto aos seus efeitos.



Quais são esses efeitos?
Eu os desenvolvi: o não-desejo, a Paz, a Alegria, a completitude e a plenitude.

Isso irá lhes permitir desidentificar-se totalmente da sua própria personalidade, mantendo a Alegria e a vida
desta personalidade, nos tempos que restam a transcorrer em meio a este mundo.

***

Hoje há muito, neste mundo, a menção do “Eu sou”.
“Eu sou” não é o Si.

“Eu sou” é uma afirmação da personalidade.
Viver o Si é justamente o inverso de “Eu sou”.

Ou então: “eu sou aquele que eu sou”, distanciando-se do “eu sou”.
O “eu sou” ou “I am” nada tem a ver com a Presença da Eternidade.

É a presença do ego colocada no seu paroxismo.
Viver a Verdade da Luz poderia ser eventualmente: “eu não sou” ou “eu não sou nada”, o que não é realmente

a mesma coisa.
O Si não pode se afirmar enquanto “eu sou”.

O Si vive-se pela Paz, pelo não-desejo e pela Alegria e não por qualquer decreto ou por qualquer proclamação
de um estado ilusório.

***

Muitos ensinamentos, hoje, visam utilizar o Supramental em benefício do ego.
Nesses tempos finais em que SRI AUROBINDO disse, ‘haverá muitos chamados e poucos escolhidos’, é

importante estabelecer os fundamentos da Verdade, não para denunciar a Ilusão, mas sim para elevar-se além
desta Ilusão, não para negá-la, mas para superá-la, o que não é a mesma coisa.

***

Atração.
Atualmente, a passagem do Fogo em suas Lareiras, o aparecimento do Fogo sobre a Terra e no seu Céu,

representados pelas radiações gama, vão induzir um despertar profundo do Fogo do Espírito, ao qual irá se
opor o Fogo Prometeico ou Fogo ‘por atrito’, refletindo-se, sobre a Terra, por comportamentos diametralmente

opostos.
Aquele do ego é da ordem da reivindicação.

Reivindicação da liberação, reivindicação do “eu sou”, reivindicação da própria liberação, mas da não liberação,
por causa do apego.

E, de outro lado, o Fogo do Espírito, transcendência e imanência, não-desejo, Alegria.
Não há duas maneiras de sair da Ilusão, há apenas uma.

É isso que eu vim dizer a vocês.

***

Eis o que eu tinha que desenvolver com relação à Atração e a sua localização no triângulo Prometeico
redimido, prefigurando a sua própria redenção total, o seu futuro após o Fogo do Espírito e o Fogo da Terra.

Ninguém pode fugir de si mesmo, no que ele crê e no que ele é, em Verdade.
É esse trabalho que, de fato, chega ao não-desejo, que se realiza ou não em vocês.

Se vocês tiverem perguntas em relação a isso e somente em relação a isso, então eu ali respondo.

***

Pergunta: em caso de retomadas do ego, é correto dizer: “eu não sou nada”?

Completamente.



Para observar, para olhar o que retorna, mas, sobretudo, para considerar que vocês não são isso.
A identificação da retomada do corpo de desejo ou do corpo de projeção, procedente das suas mágoas ou

dos condicionamentos do ser humano, afasta-os do não-desejo e os levam para o desejo.
Dito de outra forma, vocês não são o Eu.

Vocês são algo bem maior que não é deste mundo, mas vocês não podem ser o Eu e ser outra coisa.
Vocês podem dizer: “eu sou o Alfa e o Ômega”.

***

Pergunta: se um desejo aparecer, conscientemente, como não viver a frustração?

O desejo está ligado, justamente, a uma frustração.
Constranger o desejo reforça a frustração.

Não há então que combater o desejo, o que irá reforçá-lo.
Não há tampouco que sucumbir ao desejo.

Trata-se de um processo de desvencilhar-se do desejo.
O desejo é feito para fazê-los sair do instante, recorrendo a uma satisfação situada no instante seguinte, seja

qual for este instante seguinte.
Imagine que se encontre diante de vocês, sobre uma mesa, o objeto que vocês desejam mais do que tudo,

que lhes daria o máximo prazer em consumir, em possuir, o que é exatamente o mesmo, quer seja um objeto
ou um ser humano.

Renunciar não quer dizer frustrar-se.
É já sair do desejo, não recusando o desejo, não o aceitando, mas tomando consciência de que vocês não são

este desejo que pertence ao seu corpo de desejo, que não é você mesmo.
Enquadrando-se novamente no instante, vocês vão sair da projeção deste desejo vindo do passado, de um

condicionamento, de uma crença ou de uma ferida, o corpo de projeção ou corpo mental, pouco a pouco, irá
abandonar o processo.

O desejo esvanecer-se-á sozinho.
A satisfação do desejo reproduz o desejo.
A frustração do desejo reproduz o desejo.

Se vocês aceitarem ver-se em todas as partes de si mesmo, ilusórias, nos diferentes corpos que eu acabo de
falar, pouco a pouco, pelo próprio fato de se verem e de aceitarem ver-se, vocês irão entrar em distanciamento

e mesmo em recusa, em desidentificação do Eu, para penetrar, através da Humildade e da Simplicidade, na
inteligência da Luz e na sua dimensão de Eternidade.

“Eu não sou nada” ou “eu sou Tudo”.
O que não é: “eu sou”.

Sendo o Todo, vocês não podem ser uma parte expressando um desejo, por que o Todo não necessita de
nada senão de Ser.

***

Pergunta: e quanto a não sentir desejo em períodos de “depressão”?

Beneficiem-se deste período de não-desejo para percorrer o caminho do Ser.
A depressão é a negação do desejo, o que não quer dizer que não há algum desejo.

Eles foram frustrados, isso não é o não-desejo, como parte da depressão.
Isso não é o Ahimsa, mas o lado oposto do desejo, que não foi satisfeito, e que se manifesta pela

autofrustração ou pela autopunição.
É o mesmo quando o desejo não pode ser satisfeito.

Naquele momento, vai aparecer um não-desejo, mas que é apenas uma frustração, porque, nesse caso
da depressão e da frustração, há uma ‘queixa’, devido ao não-desejo.

Na Verdade do Ser, há não-desejo e plenitude, isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: na noção de desejo, você inclui as necessidades / desejos essenciais, como dormir?

O desejo de dormir não é um desejo, mas uma necessidade, conferida pelo corpo.



É preciso não confundir o desejo e a necessidade.
No que se refere, por exemplo, à sexualidade, vocês irão ‘disfarçar’ o desejo em necessidade.

Não existe necessidade, neste nível, existe apenas um desejo.

***

Pergunta: no nível da nutrição, no nível da água, existe também uma necessidade.

Sim, mas às vezes essa necessidade pode assumir, aí também, a máscara do desejo.

***

Pergunta: como diferenciar uma necessidade de um desejo?

A necessidade é uma evidência corporal.
O desejo é uma evidência do corpo de projeção ou do corpo de desejo.

Se houver sintomas reais de falta de nutrição, então, vocês irão experimentar o vazio e o seu corpo lhes dirá,
pelos sintomas que lhes são próprios, que ele precisa comer.

Se vocês começarem a salivar, sem ter fome, diante de um alimento que lhes é apresentado, isso é
um desejo e não uma necessidade.

A necessidade não é expressa por outra coisa senão pelo corpo.
Ele expressa a necessidade no sentido ‘fisiológico’.

 Quando vocês dizem: “eu preciso respirar”, em relação a uma situação, ou: “eu necessito de ar”, é um desejo
ou é uma necessidade?
É o mesmo problema.

A necessidade é fisiológica e está inscrita no corpo.
O desejo está inscrito no ‘corpo de desejo’ e não no corpo.

Novamente, frequentemente, o desejo se disfarça em necessidade.
Mas a diferença essencial situa-se na demanda do corpo.

Se nós tomarmos o exemplo da sexualidade, o caso mais comum para o ser humano: vocês veem uma
pessoa, o seu corpo pode reagir sem que vocês tivessem o mínimo desejo, isso chega.

É uma necessidade.
Mas essa necessidade, no entanto, será satisfeita?

Porque há uma necessidade, eu concordo.
Naquele momento, a necessidade vai se transformar em desejo e em frustração.

Vocês podem sentir um desejo, no campo da fantasia, sem qualquer necessidade.
Trata-se do ‘corpo de desejo’ e não do corpo físico.

Compreendam bem que, quando vocês descobrem e vivem o Fogo do Coração, o Ahimsa (o não-desejo, a
Paz e a Alegria), vocês podem comer por prazer, mas sem desejo.

Nada é proibido.
Simplesmente, é preciso definir a origem e o fim de um ato ou de um acontecimento.

Em um caso, há não-desejo, o Ahimsa, então, as coisas são esclarecidas: a Consciência vê claramente a
ausência de necessidade, a ausência de desejo, mas nada a impede de se privar de um prazer que não seja

um desejo.
Pouco a pouco, ou brutalmente, não haverá sequer necessidade de manifestar este prazer, refletindo-se então
por modificações espontâneas de comportamentos, sejam eles quais forem, alimentares, sexuais ou outros.

Isso não é uma frustração, mas vocês são, literalmente, nutridos pela Luz.
Naquele momento, efetivamente, pode-se muito bem não mais ali ter necessidade de dormir, de comer ou

mesmo de respirar.

***

Pergunta: como diferenciar necessidade e desejo participando deste tipo de estágio?

Isso é pessoal.
Se não houver necessidade, se não houver desejo, então é um ‘prazer’.

Mas este prazer, como todo prazer, é supérfluo.



Dessa maneira então, efetivamente, vocês não têm necessidade de nada para realizar o Si.
Mas ainda é preciso ser capaz de desvencilhar-se sozinho de tudo o que é da personalidade.

A dinâmica de grupo permite justamente essa abordagem, porque todos os outros são ‘espelhos’ reenviando-
nos a nós mesmos e, portanto, ao Eu que não é o Si.

A solução ou a resposta à questão é simplesmente: você está na Alegria ou você não está na Alegria, o que
você faz?

***

Pergunta: o que pode agradar à personalidade que não gosta necessariamente da individualidade
espiritual?

É apenas a individualidade que pode responder.
Lembrem-se também de que eu falei de ‘personalidades múltiplas’ e que muitas vezes a individualidade levada

a si é apenas um reflexo de outra personalidade presente em meio à personalidade.
Como distinguir?

Isso não é, neste caso, pelo não-desejo (que pode ser sugerido pela individualidade que é, de fato, uma
personalidade complexa), mas pela Paz e pela Alegria, e, principalmente, pela transparência.

Em meio à transparência, não pode existir o mínimo conflito entre uma personalidade e uma individualidade,
que não existe.

***

Pergunta: podemos dizer: “eu sou a Fonte à procura de mim mesmo”?

Não há qualquer procura.
A procura é uma ilusão do ego.

Há desvendamento e revelação.
Esta revelação não é uma procura, ela é um ‘estado’.
Procurar é concordar com o peso da personalidade.

Não há nada a procurar que já não esteja aí.
Sobretudo agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de transparência?

A transparência é deixar passar a Luz.
Não mais manifestar resistência.

Tornar-se transparente necessita de não mais existir, de não mais reivindicar seja o que for.
É tornar-se, efetiva e concretamente, a Luz.

A transparência de que falo é, evidentemente, em relação à transparência de um vidro.
É exatamente a mesma coisa.

O ego, ligado ao fogo do ego, é o fogo da resistência à transparência, ligado ao isolamento e ao confinamento
na ilusão.

O ego existe pela ‘resistência’ porque se ele não tivesse resistência e transparência total, naquele momento,
vocês iriam se dissolver totalmente na Luz e viver a Alegria e oSamadhi.

***

Pergunta: a atividade sexual é, no entanto, o suporte da reprodução, da criação.

Eu responderei simplesmente.
Se os seres humanos tivessem parado de procriar, a Ilusão não existiria mais.

Isso explica porque a grande maioria dos Seres despertos, total ou parcialmente, homem ou mulher, nunca
teve descendência, exceto CRISTO, por outras razões.



***

Pergunta: isso significa que o desejo de se reproduzir não está ligado à criação original?

Absolutamente não.
Nos mundos Unificados, vocês se criam sozinhos.

Vocês não passam por uma filiação biológica.
Nos mundos Livres de carbono, a procriação, no sentido em que vocês entendem e concebem e praticam,

absolutamente não existe.
Quando MARIA lhes disse que vocês são os seus filhos, vocês saíram do seu ventre?

MARIA absolutamente não é a sua mãe, em Espírito.
Vocês são os filhos do Um, os filhos da FONTE.

***

Pergunta: como, nos mundos Unificados, nós mesmos nos criamos?

Eu não compreendo a pergunta.
Criar-se si mesmo nos mundos Unificados é não passar por uma filiação biológica.

Ser os filhos de MARIA corresponde à carne, isso não quer dizer que MARIA deu à luz, mas que vocês são
portadores da sua carne, como vocês são portadores de CRISTO, dos Arcanjos, da mesma maneira.

Nos mundos Unificados vocês criam um corpo, vocês manifestam esse corpo, instantaneamente.
Nos mundos em carbono ditos Unificados, há gestação, mas esta gestação corresponde a uma necessidade.

Os corpos de carbono têm uma duração de vida que não é eterna, contrariamente aos outros corpos.
Uma Consciência livre, manifestando-se em um corpo, decide deixar um corpo e investir de novo em outro

corpo.
Este outro corpo vai então recorrer aos genitores, que o aceitaram, mas que não decidiram isso pelo desejo,

pelo prazer ou pela reprodução.
Raros são os seres humanos que podem dizer ouvir uma alma querendo se exprimir ao seu lado.

Mas isso nos afasta, aí também, do que eu falo.
Eu lhes agradeço por retornar ao que eu falei.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então juntos, vivamos a nossa Graça e o nosso prazer de estarmos juntos.
Que as Bênçãos do Um os acompanhem e os conduzam. 

************

NDR: informações comunicadas por ANAEL em 1º de maio de 2011:

“Ahimsa significa não-violência (e não não-desejo), em ressonância com o fato de que o desejo é uma forma
de violência no sentido em que ele exprime uma atração ou uma pulsão da personalidade, em ressonância com

o corpo de desejo / o corpo astral. O corpo astral é um corpo cujo motor é a violência.”

***



Mensagem da Amada MÃE (Mira Alfassa) no site francês:
http://autresdimensions.info/article3004.html

29 de abril de 2011
(Publicado em 30 de abril de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.webpt.net/audio/Canalisation_-_20110429_-_N...

~ Visão exterior, Visão interior e Visão do Coração ~

Eu sou NO EYES. 

Irmãos e Irmãs no meu Coração, que a Graça nos preencha.

Eu retorno a vocês a fim de expressar e completar, enquanto Estrela da VISÃO, uma série de elementos
complementares sobre o que eu falei, há algumas semanas (1).

Eu vou falar-lhes, hoje, da visão exterior, da visão Interior e da visão do Coração.

Conforme UM AMIGO lhes disse, há algumas semanas, o eixo falsificado está ligado à Visão (Vision) e à
Atração (Attraction).

Nós vamos, juntos, tentar prosseguir nesse caminho para compreender em que a substituição do eixo AL/OD,
pelo eixo VISÃO e ATRAÇÃO, pôde propiciar um aprisionamento, um confinamento e uma ilusão. 

*** 

*NO EYES* Estrela de Maria - 29 de abril de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/Ox8Vn1ZQGO*-wQkzuR2VegPmZw-34sHCNrvVNuJqzqRAOJO2gfLYiVnusr7pTDLnBGN7VE9I45Ww5qlTgBzjtTq4yctW8tCd/bibli_196.jpg
http://autresdimensions.webpt.net/audio/Canalisation_-_20110429_-_NO_EYES.mp3


Convém, entretanto, em um primeiro momento, compreender que o confinamento simplesmente consistiu em
privar o ser humano do acesso aos seus outros corpos, às suas outras Dimensões, de alguma forma, da sua

filiação com o Grande Espírito ou com a FONTE.

Este privação, de certo modo, criou, desde algum tempo, uma situação onde o ser humano se viu desprovido
de uma série de sentidos e onde outros sentidos foram privilegiados, permitindo evoluir sobre este mundo,

privado do essencial.

Este essencial foi substituído por uma elevação nos sentidos comuns,
denominados visão, tato, paladar, audição e olfato, que permitiram, em meio a este confinamento, encontrar

meios de atravessar esta etapa, identificando o que incidia, justamente, nos sentidos. 

*** 

Como vocês talvez saibam, o olho humano é certamente um dos órgãos mais aprimorados.

O olho está em relação direta com o cérebro.

Tudo o que impressiona o ser humano, tudo o que imprime o ser humano, vai ocorrer através, é claro, dos seus
cinco sentidos.

O primeiro desses sentidos é, obviamente, a visão, que vai permitir definir e, sobretudo, memorizar o que
vocês veem.

O fato de eu não ter tido a oportunidade de ver na minha última vida foi, no entanto, algo necessário para
estabelecer a Visão do Coração e a minha capacidade para ter esta visão Interior, também, bem mais precisa

do que a visão exterior ou do que a vida comum. 

*** 

Em meio às Dimensões unificadas, todas as percepções se fazem pela própria Vibração.

Nesses mundos unificados, onde a criação é instantânea, a visão não é limitada por um órgão, mesmo o mais
sutil.

A visão está diretamente conectada com uma percepção Vibratória global, que recorre a outra coisa que um
órgão, como o olho, mas a uma capacidade que eu denominaria, se vocês bem o desejarem, na falta de outra

palavra, para ressonância, aplicando, da mesma forma, o emprego da lei de atração e de sincronia, permitindo,
usando a orientação, não mais dos sentidos, que não existem, mas da Vibração ou da percepção, criar, na sua

vida, o que é necessário à Consciência, para mover-se, para percorrer os mundos, os universos, os
multiversos, as Dimensões, bem além dos limites de uma forma, seja ela qual for. 

*** 

O olho é o sentido da orientação, muito mais do que o paladar, o olfato ou a audição.

O olho é o que vai captar e transmitir, de algum modo, a Vibração.

Estando em contato direto com o cérebro, ele vai, de certa forma, ser o espelho que deforma ondas
densificadas (chamadas de terceira Dimensão) aparecendo como fixas em meio a uma forma, a uma cor, a um

deslocamento.

A imagem que se deixa ver, não é a realidade.

Nisso, a maior parte dos ensinamentos, muito antigos, focalizou nisso.

A característica do olho é a de definir, justamente, um certo significado.

Em primeiro lugar, um senso de estética.



Este senso de estética, por si só, vai ser responsável, justamente, pela atração.

Esta atração vai fazer com que o ser humano, servindo-se do seu olho, seja atraído por tal forma, por tal cor,
por tal movimento, seja através do sexo oposto a encontrar, de um lugar, de um elemento da natureza ou seja

do que for existindo na superfície deste mundo.

O olho possibilita então dirigir-se exteriormente, para definir, em relação a imagens e conceitos, o que permite
orientar-se, para definir um senso de estética que seja próximo e próprio da pessoa.

O olho é, de algum modo (e isso corresponde perfeitamente à sua constituição), impressionável.

Esta noção de impressionável virá através dos sinais elétricos e químicos, localizando-se no cérebro, sobre
zonas que são áreas de projeção da visão.

Portanto, o que o olho vê não é a verdade, mas uma gama de frequências bem conhecida, indo desde as cores
chamadas de baixa frequência no espectro do arco-íris, até a cor de frequência mais alta.

Dessa maneira, a definição das formas, das cores, dos deslocamentos, vai permitir uma identificação da
imagem quase que exclusivamente por isso.

Quando vocês olham uma árvore, há uma imagem que se cria, que é denominada visão, mas que, de fato, é
apenas uma representação de um comprimento de onda no cérebro.

O problema desta imagem é duplo porque é um problema.

O primeiro dos problemas é, justamente, jogar com um conceito de atração, que se fia na imagem e de modo
algum na realidade ou na verdade da própria Vibração, já que a gama de vibrações às quais é sensível o olho,

é extremamente limitada.

Portanto, é muito mais fácil apaixonar-se por um corpo que é visto, do que por um corpo, por exemplo, que se
poderia senti-lo com o nariz ou com o sentido mais sutil.

O olho é condicionante e limitante.

Ele está em relação direta com uma representação que, ela mesma, é oriunda da sua própria experiência de
vida.

Dessa maneira, uma forma, uma cor, vai ser agradável ou desagradável, sem, no entanto, poder definir
a causa. 

*** 

Este eixo da VISÃO e da ATRAÇÃO funciona estritamente nesse princípio.

Desse modo, o ser humano, confinado, não é mais guiado pela sua ATENÇÃO e pela sua INTENÇÃO, mas
pela própria sugestão da imagem que vem desencadear ações, reações, por impressão agradável ou

desagradável.

O olho é então o que permite o confinamento, porque, se não houvesse imagem e impressão, não poderia
existir qualquer crença, absolutamente nenhuma.

Eu vou tomar um exemplo específico para vocês, do ocidente.

Para nós, o Grande Espírito Indígena é o Todo, a FONTE.

Ele não é representado por uma forma.

Na religião ocidental que prevalece, o cristianismo, o salvador exterior é representado sobre uma cruz,
pregado.

A cruz, e antes mesmo da presença de CRISTO sobre esta cruz, é o primeiro símbolo do cristianismo já que é
um símbolo usado, comumente, por aqueles que são católicos ou cristãos.

Há então uma identificação a uma imagem.



Esta imagem, é claro, não corresponde a qualquer realidade, a qualquer verdade, exceto à indução, por
impressão, de uma crença.

O que vocês denominam, no seu mundo, publicidade, funciona exatamente da mesma maneira que é a de
desencadear, através de uma imagem (às vezes também pelos sons, é claro, mas, naquele nível, a imagem é

bem mais potente do que o som), a de provocar uma atração, uma adesão para a publicidade e para uma
compra.

Mas, para as crenças religiosas, a adesão cega, é o caso de dizê-lo, a certo número de elementos,
denominados dogmas, recorrendo à fé, sem ter a capacidade para verificar a verdade ou a realidade. 

*** 

O olho está então fundamentado, diretamente, na sedução desta impressão.

Aliás, mesmo em meio a várias tradições, o olho é maquiado, é revestido de atrativos, para atrair, por sua vez, o
olhar, a fim de seduzir.

O olho é a ferramenta mais perfeita da falsificação do Éter, já que o olho se baseia na transparência do Ar para
apreciar, para ser atraído, para ser impressionado e ser seduzido por uma imagem, independentemente de

qualquer suporte Vibratório, porque a Vibração da árvore, evidentemente, não é a imagem da árvore. 

***

Esses mecanismos de visão exterior conduzem o conjunto da vida da humanidade, como do ser humano, sem
qualquer exceção.

Este olho vai então ser extremamente condicionante, através mesmo das memórias do que foi vivenciado, já
que tudo o que foi vivenciado, e sobretudo visto, vai se imprimir no cérebro e vai servir, mesmo a esse cérebro

de base, de referência a qualquer ação, a qualquer reação.

Então, alguns elementos podem ser arrebatados, analisados e compreendidos.

Mas existem, no nível da visão, mecanismos da visão exterior que estão abaixo da capacidade consciente do
ser humano.

E daí provém, de fato, toda a Ilusão.

Uma vez que o olho, sendo impressionável, vai ser capaz de veicular, sob o próprio domínio da Consciência,
informações sem relação com a Vibração original, mas destinadas a orientar, vocês compreenderam isso, o

comportamento e a ação do ser humano em um sentido.

Esse sentido está sempre ligado a uma ação/reação.

O melhor exemplo que vocês poderiam encontrar está nas imagens criadas no cinema, na televisão, nas
publicidades que buscam atrair o olhar, a fim de que o que se é deixado olhar possa imprimir o cérebro e

desencadear uma reação, inconsciente, de compra, de adesão ou de sedução. 

*** 

O olho, denominado sentido essencial, neste mundo, é a ferramenta fundamental da execução dos planos da
falsificação.

Eu não vou voltar aos símbolos de algumas sociedades, que controlam, justamente, o mundo, e que utilizam,
certamente, o olho.

A visão exterior não é, portanto, o reflexo da verdade.

Ela é apenas uma imagem disfarçada visando desencadear uma adesão, uma crença, uma compra, uma
sedução.



Vocês todos conheceram isso através da sedução de um ser próximo, do reconhecimento de um filho,
baseando-se unicamente no que é visto. 

*** 

Esse mecanismo da imagem é, evidentemente, o que afasta mais do mistério da Vibração, já que, como vocês
sabem, o seu idioma, em todo caso neste país, francês, corresponde ao que foi denominado linguagem dos

pássaros, ou seja, que mesmo no som de uma representação, vocês têm vários significados.

Uma imagem, por exemplo, corresponde a IM, ao mistério, transformado pelo mago, e então a invertendo e
permitindo assim desencadear uma ação de adesão ou de sedução ou de atração, bem diferente da Verdade. 

*** 

A visão exterior irá funcionar sempre e para sempre, assim.

Nas lembranças do ser humano, nos fenômenos da memória, há emoções.

Essas emoções são sempre acopladas a odores, a sabores, mas, sobretudo, e antes de tudo, a imagens.

São as imagens que são, acima de tudo, responsáveis pelas mágoas do ser humano.

Não é o sentimento, não é o afeto, é a imagem que vai induzir a emoção, o sentimento, e não o contrário.

Portanto, a imagem os aprisiona em uma cadeia lógica de ações e de reações, frequentemente emocionais.

De vez em quando irá se tratar de um imaginário mental que, em todo caso, é uma representação alterada da
Verdade, construída pelo cérebro e restringindo, de algum modo, qualquer acesso à Visão do Coração. 

*** 

Eu falei, há algumas semanas, da diferença entre a visão dos olhos e a Visão do Coração (1).

Eu vou introduzir hoje, se vocês quiserem, um terceiro termo, denominado visão interior, porque muitas
coisas foram ditas, de maneira, aí também, desviada, com relação a esta visão interior.

O que é chamado de clarividência, de imagem mental, de visualização, esta visão Interior não é absolutamente
a Verdade.

Ela é, ela também, uma imagem disfarçada da Verdade.

Então, é claro, o ser humano, mesmo no seu período de sono, tem visões.

Nesses processos de despertar espiritual, existem também fenômenos chamados da visão, a percepção
visual com imagens construídas da mesma maneira do que o que é visto com os olhos.

Às vezes, essas imagens não têm o suporte de uma imagem vivenciada com a visão exterior, mas representam
uma forma de originalidade, onde noções de transparência, de cores diferentes, de formas diferentes podem

aparecer.

A visão interior está diretamente conectada com o terceiro olho.

Trata-se de uma visão denominada também reptiliana, porque inscrita no próprio princípio da sedução e da
Ilusão. 

*** 

A visão interior sempre aparece no caminho daquele que busca a Verdade.



Ela aparece, muitas vezes, no início, como a visão do que é chamado de terceiro olho, que, quando ele se
abre, vai dar a percepção de cores, agenciadas de maneiras específicas e, aliás, perfeitamente descritas nos

textos antigos, em todas as tradições.

Esta visão interior vai inicialmente subjugar aquele que é o objeto.

Por quê?

Por que se constrói, com os olhos fechados, sobre um olho do meio chamado de terceiro olho, imagens que
vão bem além da simples memorização da vivência, mas que, justamente, refletem o acesso ao mundo astral e

aos seus diferentes planos, manifestando-se segundo regras extremamente precisas que vão evoluir,
primeiramente, sob a forma de pontos luminosos violetas, amarelos.

E depois se seguem movimentos rotatórios, onde o amarelo está no centro e o violeta girando em volta.

Em seguida, é o contrário: o violeta está no centro e o amarelo girando em volta.

Há, naquele nível, assim que isso aparece, a capacidade para ser subjugado por esta visão Interior e para criar
então uma realidade que não é mais real do que a Ilusão que vocês veem com os olhos, mas que corresponde

a um processo perfeitamente identificável.

E depois, gradualmente e à medida do caminho, dito espiritual, vão começar a aparecer formas muito mais
estruturadas e, em primeiro lugar, rostos que vão desfilar, e depois cenas, nada tendo a ver com a experiência
ou com a memória do que foi vivenciado nesta vida, podendo pertencer às suas vidas passadas ou a universos

muito mais bonitos, cujas cores são etéreas, correspondendo, aí também, a visões totalmente ilusórias de
criação astral, denominadas Shamballa, por exemplo, mundos astrais, mundos de Luz onde símbolos vão

aparecer, cuja transparência e luz são radiantes, aliás, frequentemente traduzidas pelos seus artistas,
representando, por exemplo, um objeto físico com uma aura ou uma irradiação no exterior.

A luz não está, portanto, no interior do objeto, mas sim no exterior do objeto.

Existe, naquele nível, a capacidade do ser humano, vivendo isso (chamado de ‘abertura do terceiro olho’), uma
capacidade para ser literalmente subjugado pela Ilusão, porque, obviamente, naquele momento, existe (devido

a imagens profundamente diferentes daquelas percebidas na visão exterior) uma sedução ainda maior, pelo
fato da beleza e da estética dessas imagens.

A maioria dos seres humanos permanece aí.

Algumas dessas imagens têm, aliás, a propriedade de dar imagens correspondendo à trama do futuro.

Então, naquele momento, vocês acabam fazendo como um médium, capaz de ver a trama astral e o futuro, o
dele, como o seu ou aquele da Terra. 

***

Esta ilusão vai então ser aceita e integrada como um processo de despertar e de iluminação.

Ora, isso não é verdadeiro.

Isso é apenas o reflexo, sobre um modo mais sutil, da Ilusão desse mundo.

A primeira coisa a compreender é que a Luz nos mundos unificados, jamais está no exterior de um objeto, mas
no interior do objeto.

Ao passo que a maioria, a totalidade das visões, mesmo de mundos etéreos, ilusórios e quiméricos
como Shamballa, era a imagem onde a luz estava no exterior, apresentada sob a forma de aura, de irradiação

ou de radiação.

Uma multidão de seres humanos tem sido levada, então, por esses caminhos chamados de Ilusão Luciferiana
e ali permaneceu, subjugada pelas visões, pelos poderes, pelas capacidades desse ‘terceiro olho’ para

penetrar em espaços desconhecidos da visão exterior, denominada visão interior.

*** 



Desta falsificação da visão interior apareceram conceitos denominados discernimento, denominados visão do
bem e do mal, mas que apenas são, aí também, ilusões sobre as quais foram levados muitos seres humanos

desde mais de um século.

A verdadeira Visão não é esta.

Ela é aquela do Coração.

A Visão do Coração nada tem a ver com a visão astral ou com a visão clarividente, porque ela preenche
amplamente o contexto da imagem.

A Visão do Coração é uma visão onde a Luz está no interior do que é visto.

A Visão do Coração é a verdadeira Visão.

Ela é aquela que não é alimentada ou subjugada por qualquer atração ou por qualquer senso de estética ou de
beleza, mas, sim, pela Verdade da própria Vibração.

Então, o ser humano, por suas crenças, por sua constituição, na maioria das vezes, detém-se nesta visão
interior que, para ele, é o mais alto grau da evolução espiritual.

Dali, nasceram as palavras clarividência, discernimento, que são apenas falsificações levadas à tela interior do
ser humano, novamente uma imagem, reflexo de uma verdade, mas cortada da sua dimensão de Verdade. 

*** 

A Visão do Coração é a Visão da Vibração.

Ela pode dar a visão de formas, ela pode dar uma visão de estética, mas ela não é vista pelo terceiro olho, ela
é vista pelo olho do Coração.

A Visão do Coração é a visão do que eu denominaria, e do que foi denominado, parece-me, o mundo
imaginal, o mundo dos arquétipos, feito de estruturas geométricas, mas, sobretudo, um objeto onde uma

consciência está em uma forma Luminosa.

Não há luz no exterior, porque tudo é Luz no interior, e somente a especificidade ou a tonalidade da
Consciência ou do objeto vai aparecer como diferente da tonalidade de Luz global.

Ao passo que, neste mundo, os objetos que vocês veem (quer seja na visão interior ou na visão exterior) são
literalmente iluminados do exterior.

Tentem ver, com a visão exterior, algo que está no escuro.

Vocês nada vão ver.

Enquanto que, na Visão do Coração, tudo é branco, tudo é Luz e, nesta Luz, existem outras Luzes.

É exatamente o negativo e o positivo.

A visão interior foi utilizada através de bom número de elementos, perfeitamente estratégicos e ordenados e
pensados para afastá-los do Coração.

Assim, há realmente uma ilusão, arrebatando-os (através do fato de verem esta luz sobre a tela da visão interior
e de conceber esta luz como a verdade absoluta), afastando-os sempre, e ainda mais, da Visão do Coração. 

*** 

Os conceitos que foram anexados a esta visão interior, as palavras como clarividência, discernimento, se
formos além da minha própria civilização indígena e se debruçarmos nos escritos muito mais antigos,

particularmente na Índia, foram referidos, é claro, desta possibilidade do terceiro olho, desta possibilidade
de visão interior pertencendo aos poderes da alma, e então foi dito, em muitos textos, que precisaria se salvar

bem depressa quando esses processos aparecessem.



Isso corresponde, ponto por ponto, também, ao que SRI AUROBINDO, que foi o bem amado João, descreveu
como os chamados que serão marcados na testa.

A testa não é o Coração.

A testa não é a Coroa Radiante da cabeça.

Ela é o seccionamento da Coroa Radiante da cabeça, através do confinamento no Fogo do ego, o Fogo
Luciferiano, Prometeico, afastando-os do Fogo do Coração.

Muitos seres humanos foram então subjugados pelo que foi apresentado, por diversas escolas de iniciação,
falando justamente da clarividência, da intuição. 

*** 

A intuição faz parte da Ilusão Luciferiana.

O Coração não tem que ser intuitivo.

O Coração vê a Vibração.

Ele não está no discernimento já que o discernimento é discriminante entre o bem e o mal.

A Visão do Coração situa-se além do bem e do mal.

Ela engloba os dois.

Ela não pode discriminar já que não há, de um lado, a Sombra e, do outro lado, a Luz.

Há a Luz por toda parte, em diferentes estágios de revelação.

A Visão do Coração é isto.

Ela não pode julgar, ela não pode discriminar, ela não pode então manifestar qualquer intuição porque ela é a
visão da Unidade e da Luz, onde tudo, ainda uma vez, é apenas Luz mais ou menos revelada, mais ou menos

desvendada, mas a Sombra não pode existir em meio à Luz e à Unidade.

Portanto, ver a Sombra, especificidade do olho humano, em sua visão exterior e em sua visão interior,
simplesmente não existe na Visão do Coração.

***

NO EYES, justamente, eu o fui, por que a ausência de olhos privou-me dessa visão exterior e dessa visão
interior.

Eu tive acesso apenas à Visão do Coração, permitindo-me passear de mundo em mundo, mesmo no plano
físico, e ali ver a realidade, além da aparência da imagem, porque eu não podia me fiar em uma imagem, mas,

efetivamente, em uma Vibração e, tampouco, em uma representação construída em função de afeições,
de emoções e do mental.

***

A clarividência ou a ‘falsa visão’, a visão interior, emprega também processos ligados ao som.
Esse som não é o som da alma, mas um ‘poder da alma’ chamado de telepatia.

A telepatia recorre à Ilusão denominada Prometeica ou Luciferiana.
Ouvir no Coração não é ouvir por telepatia.

A telepatia passa pelo cérebro e jamais passará pelo Coração.
A partir daí vocês irão compreender como aqueles que manipulam a Ilusão, ela mesma no seu confinamento

(que foi o meu também), através de imagens projetadas sob forma de hologramas, através de ondas
telepáticas, poderão manipular, inteiramente, a evolução espiritual da humanidade, a fim de desviar o homem



do seu Coração, onde se situa a verdadeira Visão.

***

Hoje, no período em que Irmãos e Irmãs estão se abrindo no nível do Coração, alguns são ainda atraídos
pelos mecanismos que eu acabo de descrever, de visão interior.
A visão exterior é, contudo, bastante evidente para compreender.

Ela atua na sedução, na exaltação, na necessidade chamada de ‘sentidos’ ou de ‘sensualidade’, nada tendo a
ver com qualquer Coração.

Para a visão interior, a sedução é ainda mais forte porque, de fato, aquele que se torna, pela abertura do
‘terceiro olho’, capaz de ver a visão astral, será subjugado pela capacidade para ver o passado ou o futuro, o

dele como o daqueles seres com quem ele está em contato.
Mas isso jamais permite, jamais, a abertura do Coração.

Muito pelo contrário.

***

Existe uma derivação da Consciência para essa visão interior, privando-os da Visão do Coração.
Ao passo que passar da visão interior para a Visão do Coração tornou-se, doravante, possível pela ativação

das Cruzes da Redenção (a Cruz fixa e as Cruzes mutáveis), na condição, contudo, de recusar todos os
mecanismos de visão interior que podem ainda se manifestar, tanto em seus espaços de alinhamento como
pela própria atividade da personalidade, deixando-se ver coisas que nada têm a ver com o Coração (ndr: ver

sobre as cruzes no Protocolo ‘Yoga Integrativo’) (2).
A Visão do Coração, eu repito, é muito fácil de diferenciar da visão interior.

A visão interior é discriminante, em bem e em mal, em atração e em repulsão.
A visão interior dá uma imagem iluminada do exterior e não do interior, onde o objeto, ou a Consciência, ou as

pessoas que são vistas, aparecem em uma luz exterior e não interior.
A Visão do Coração é exatamente o inverso: não existe nem bem, nem mal, nem atração, nem repulsão, na

Visão do Coração, já que a Visão do Coração é a visão da Luz e da Unidade.
Existem, é claro, mecanismos Vibratórios associados a isso.

***

A visão interior vai se manifestar, doravante, não mais unicamente pela percepção do ‘terceiro olho’, mas
também, em certa medida, pela visão e pela percepção da Coroa Radiante da cabeça.

O único modo de penetrar a Visão do Coração é, aí também, deixar estabelecer-se a Coroa Radiante do
Coração, permitindo sair da discriminação da Ilusão da intuição, da Ilusão do discernimento, para penetrar na

visão da Unidade.
É assim, por esse sentido essencial chamado de visão, que se chega à Visão do Coração e, portanto, à

Unidade.
As Estrelas situadas na parte posterior da cabeça, atrás de IM e de IS, recorrem ao Coração.

Elas recorrem à UNIDADE, a KI-RIS-TI.
A UNIDADE está no Coração.

KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol, que está no Coração.
OD é a Nova Fundação, levada por ANNA, que é a ‘porta estreita’ de passagem no Coração, a Visão do

Coração e não mais a visão da atração.
E, enfim, a PROFUNDEZ, a capacidade para penetrar no espaço Interior sagrado, o Templo Interior, chamado

de Coração.



Eis os poucos elementos de reflexão que eu tinha e que me foi pedido para trazer à sua atenção e à sua
Consciência.

Cabe a vocês neles impregnarem-se e verem se isso corresponde à sua visão.
Se existirem, com relação ao que eu acabo de dizer, perguntas, por que, eu não duvido que, para muitos de

vocês, aqui como em outros lugares, as minhas palavras possam parecer abruptas, mas eu não lhes peço para
nelas crerem, eu lhes peço simplesmente para verificarem, por si mesmos, se a Visão do Coração os faz sair

da dualidade, contrariamente à visão da Ilusão, mesmo interior, que os mantinha sempre nos estados
emocionais exacerbados, impedindo-os de penetrar no santuário do seu Coração.

A visão é, portanto, realmente, quando ela se torna aquela do Coração, a porta de acesso ao Coração e a saída
da cabeça, em todos os sentidos do termo.

Irmãos e Irmãs, eu os escuto agora.

***

Questão: a visão da natureza releva de uma Visão do Coração xamânico?

Absolutamente não.
A visão exterior da natureza jamais dará a Visão do Coração.

Ela afasta da Visão do Coração.
Isso não quer dizer que não seja preciso mais olhar para a natureza.

Isso quer dizer que é preciso ‘transcender’, superar essa visão, para penetrar na Visão do Coração.
Não pode haver visão exterior e visão do Coração.
Não pode haver visão interior e Visão do Coração.

É uma ou a outra, do mesmo modo que não pode haver visão exterior e visão interior.
Para passar da visão exterior dos seus olhos para a visão interior, vocês fecham os olhos.

Para passar da visão interior para a Visão do Coração, é preciso ‘fechar a cabeça’.
São como representações ligadas a uma crença, ligadas a um aprendizado (chamado xamanismo ou outro),

mas que jamais será a Verdade, jamais.
Porque, a partir daquele momento, não há qualquer meio de encontrar a Paz, e a Alma estará sempre presa às

suas emoções e não será capaz de superá-las.
Ela estará, literalmente, subjugada pelo que viram os seus olhos.

***

Questão: e se, abraçando uma árvore, sentimos calor no coração?

Isso prova que o seu coração colocou-se na árvore, mas, parece-me, se você abraçar uma árvore, os olhos
não estão mais abertos, e os olhos não podem mais ver a árvore.

Agora, se você for capaz, meu Irmão, de sentir o calor do Coração, abraçando com o coração a árvore, sem
tocá-la, então, naquele momento, você estará na Visão do Coração, e sem vê-la.

***

Questão: «escutar com o coração» é próximo do que você chama de Visão do Coração?

Na condição, meu Irmão, de que você coloque, você também, no "escutar com o seu coração", a mesma coisa
que o que eu ali coloco.

Escutar com o seu coração pode ser o coração ‘emocional’, ou seja, discriminar em função do que você sente
ou percebe.

Escutar com o Coração é, antes de tudo, não estar no julgamento e, portanto, não estar no discernimento, nem
na discriminação.

O sentido de ouvir é diferente do sentido da visão, por que a visão está mais ainda ligada à imagem.
O som está ligado a outra forma de representação, que é muito mais colorida, não por uma memória, mas mais

pela emoção do momento.

http://api.ning.com/files/GiJqgbF7cCFZLEA-CKdhrjksy96irAXhhhy0tiCIbbB4JdVvDt9JR*i-Vrl6Zx1hKI9Z6730xqEHWnfimLvlGHk5QzU5nnfM/0000.jpg


Vocês sabem, por exemplo, por que vocês gostam de tal música e por que vocês detestam uma outra música?
Por que tal música vai fazê-los escutar com o Coração, como você diz, e por que uma outra música os irrita?

Trata-se, simplesmente, de frequências que estão em concordância com as suas próprias
frequências emocionais ou em discordância com as suas próprias frequências emocionais.

A única escuta do Coração, no Coração, traduzir-se-ia, de preferência, por ouvir o canto da Alma e o canto do
Espírito, ou ainda o canto do Céu e o canto da Terra, ele não tem mais frequência.

Nas dimensões Unificadas (mesmo não sendo o contexto da minha intervenção), ouve-se sem ouvido, o ouvir
não passa pelo sentido, mas também pela percepção da Vibração.

***

Questão: e sobre os cantos de Hildegarda de Bingen?

Trata-se exatamente de harmônicas que remetem ao que ela mesma ouviu no seu Coração.

***

Questão: meditar com os cantos de Hildegarda de Bingen facilita o acesso ao Coração?

Inteiramente, na condição de que não haja sobreposição de visões ligadas ao ‘terceiro olho’, de imagem do
‘terceiro olho’, ou de qualquer imagem.

Penetrar no som e na Vibração real do som deve ser feito sem qualquer imagem.

***

Questão: e sobre a visão etérea?

A nova visão que está aparecendo está em ressonância, eu os lembro, com, justamente, o fim da falsificação
do triângulo do Fogo, onde o ponto AL, em ressonância com a Estrela MA ANANDA MOYI, foi revertido e

permite então desenvolver, pela ativação dos dois últimos Corpos (11º e 12º Corpos), a visão etérea, não a
visão prânica (aquela que aparece ao redor de uma árvore), mas a verdadeira visão etérea, onde vocês irão se

aperceber de que o conjunto é colorido de azul, já que o Éter é de cor azul.

***

Questão: o olfato pode proceder de uma atração, como o sentido da visão?

Sim, mas de maneira muito mais grosseira.
O olfato, qualquer que seja a intensidade das percepções, traduzir-se-á em uma maneira muito mais animal,

como uma atração e uma repulsão instintiva, e não mais construída na representação como a visão, mesmo se
alguns odores puderem remeter, aí também, a imagens.

***

Questão: e sobre o que chamamos de «odores da santidade»?

Os odores ditos místicos, chamados também de clarissenciência [psicometria], são intrusões dos mundos da
Unidade na dualidade.

É, aliás, o sentido sutil mais difícil de obter, contrariamente à clarividência, que se manifesta cada vez mais
facilmente na humanidade, atualmente.

***

Questão: e sobre a relação entre o canto de um pássaro e a nossa percepção do Coração?

Qualquer música pode comovê-los, seja ela qual for.
Alguns seres são até mesmo capazes de sentir uma forma de calor na zona torácica quando há atração por



uma música, do mesmo modo que vocês têm o coração que se põe a aquecer quando há uma atração dos
sentidos em relação a um sexo oposto.
Mas isso não é o Amor, é a sedução.

***

Questão: se a visão pelos olhos leva a aspectos falsificados, convém desenvolver mais espaços
onde poderíamos evoluir com os olhos fechados?

Não mais, uma vez que a visão, com os olhos fechados, conduz inevitavelmente à visão interior e não à Visão
do Coração.

É por isso que hoje se substitui, pela ativação dos dois últimos Corpos, a visão Etérea real, que se faz com os
olhos abertos.

***

Questão: e sobre os sonhos premonitórios?

Eles pertencem, sem exceção, à matriz ‘astral’.
Tudo o que é visão de um futuro corresponde, necessariamente, a uma percepção astral.

Mesmo um profeta, tendo uma visão que é real, no sentido da sua concretização, toma essa visão,
imperativamente, no mundo astral.

No mundo da Unidade vocês saem do tempo.
Como é que, saindo do tempo, vocês poderiam se aperceber de algo situado em um futuro que não existe?

***

Questão: sentir a Coroa da cabeça expandir-se releva da nova visão etérea?

Sim.
A partir do momento em que a Coroa Radiante da cabeça não estiver mais unicamente presente na sua parte

anterior, mas na parte posterior que eu desenvolvi, então, naquele momento, efetivamente, a nova visão etérea
aparece, devido à própria ativação do triângulo KI-RIS-TI, VISÃO e OD, que dá a visão das novas fundações,

mas também da nova Terra, na 5ª Dimensão.

***

Questão: qual é a diferença entre calor do Coração e Vibração do Coração?

O calor do Coração pode ser sentido nos estados emocionais.
Ele é centrado na zona central do chakra do Coração.

A Vibração do Coração, ou o Fogo do Coração, ou a Coroa Radiante do Coração ultrapassa amplamente o
chakra do Coração para estender-se até os mamilos, até a garganta e até o plexo.

É um abrasamento do peito.
Esse abrasamento, ou essa percepção tende a tornar-se permanente, progressivamente e à medida que vocês

constroem o seu Templo Interior, em outros termos, o seu corpo de Estado de Ser.

***

Questão: portanto, isso significa que calor não é, sistematicamente, sinônimo de vibração?

Tudo depende da zona de projeção desse calor.
Há pessoas que têm angústias e que sentem também o calor no peito.

Há pessoas cujas emoções refletem-se por uma percepção de calor no peito.
O Fogo do Coração não é o calor do peito, mas, enquanto isso não for vivido, é muito difícil de colocar palavras

ali.
A diferença é essencial.



Quando vocês penetram o Fogo do Coração, não pode existir a mínima visão interior.

***

Questão: para desenvolver essa visão do Coração, há outra coisa a fazer além de trabalhar no
desenvolvimento dos novos corpos?

Inteiramente, sim, a resposta é: abandonar-se à Luz.
Quer dizer, Ser e não mais Fazer.

A maior parte dos Seres que viveram esse acesso à Unidade, seja no meu povo ou nas tradições orientais,
ocidentais ou extremo-orientais, apenas pôde aceder a esse estado do Coração quando conseguiu extrair-se

de toda atividade da personalidade.
Houve, de algum modo, a passagem por essa ‘porta estreita’, chamada de morte da personalidade.

Vocês não podem nascer para a Visão do Coração enquanto o que for visão exterior e visão interior não
tiverem morrido.

É claro, contrariamente a mim, a visão exterior irá voltar.
Essa visão exterior tornar-se-á uma visão etérea e não uma visão astral.

***

Questão: a visão da cor das auras procede da Visão do Coração?

Não, da visão interior ou da visão exterior astral, e não da etérea.
Ela é colorida pelo bem e pelo mal e está, portanto, inscrita na dualidade.

A luz da aura é, portanto, percebida no exterior do corpo, parece-me, não no interior.

***

Questão: sentir tremores na presença de um Ser de Luz como você, por exemplo, releva de uma
sensibilidade etérea ou de outra coisa?

Nem um, nem outro.
De uma percepção vibratória.

***

Questão: como é possível sentir a Coroa da cabeça, de maneira muito forte, ao mesmo tempo não
sentindo quase a Coroa do Coração?

Esse é o caso de muitos seres humanos em curso de realização e de despertar total.
Eles têm, então, a percepção do que é chamado de ‘Coroa na Coroa’, a representação real do chakra do

Coração em meio ao chakra da cabeça.
O Fogo do Coração (ou Coroa Radiante do Coração) é a porta de saída.

Alguns Seres despertos à verdadeira Luz ainda não podem manifestar essa Coroa Radiante do Coração, mas
manifestam as duas Coroas (a Coroa na Coroa) porque, se não, eles não estariam mais presentes nesse

mundo.

***

Questão: é possível que uma pessoa possa nos fazer sentir o calor no Coração?

Sim.

***

Questão: é possível que uma pessoa possa nos fazer sentir a Vibração do Coração?



Não.
Apenas você, e você sozinho (se você estiver falando de uma pessoa encarnada), apenas você sozinho é que

pode abri-lo.
Se vocês tomarem (na sua tradição, mesmo falsificada) CRISTO: todos eles receberam o Espírito Santo

durante o que foi chamado de Pentecostes.
Esse Espírito Santo foi representado por uma chama em cima da cabeça.

CRISTO deu a eles a dimensão Crística pela ativação das duas Coroas da cabeça, a ‘Coroa na Coroa’, a
imagem da Coroa do Coração.

Mas a Coroa do Coração apenas pode se abrir por si só.
Isso está de acordo com tudo o que os Anciões, as Estrelas ou os Arcanjos disseram:o Coração abre-se

apenas do Interior.

***

Questão: falar em línguas é a confirmação da abertura do Coração?

Não.
A confirmação da abertura do Coração é o ‘Fogo do Coração’ e nada mais.

Os Espíritos malignos podem muito bem falar em línguas.

***

Questão: eles o fazem então com o terceiro olho?

Por outros centros energéticos, geralmente, pelo chakra chamado da garganta.

***

Questão: poderia explicar o que significa falar em línguas?

Falar em línguas é exprimir-se em uma língua que não é conhecida pelo cérebro.
Pode ser o Latim, pode ser o Grego, pode ser uma língua que não existe nas linguagens conhecidas sobre a

Terra.
Falar em línguas pode ser, no caso do Fogo do Coração, falar em Vibração.

É reencontrar (após a abertura da boca, constituindo o que foi denominado canal do Éter) o Verbo criador.

***

Questão: ter aberto o Coração é ter reencontrado a FONTE?

É estar reconectado, sim.
Além da percepção de que vocês falam: Fogo do Coração, calor do Coração, Coroa Radiante do Coração,

lembrem-se de que o Fogo do Coração confere a Alegria, o Samadhi.
Se vocês não estiverem na Paz, vocês não estão no seu Coração.

***

Questão: a Mãe Divina, a Shakti, a Fonte Mãe pode dar essa segunda Coroa de que você fala?

Na condição do ego não existir mais, se não o ego vai apreender-se da Luz.
Naquele momento, não haverá Fogo do Coração, mas 'fogo do ego' e confinamento no fogo Prometeico, feito

de desejos e de projeções.
O Fogo do Coração não tem desejo algum.

O Fogo do Coração não tem projeção alguma.

***



Questão: a Mãe Divina pode ativar a segunda Coroa no interior da cabeça?

Não estou certa de ter apreendido o sentido profundo desta pergunta.
Apenas o ser, ele mesmo, é que pode abrir o próprio Coração.

Nenhuma autoridade exterior pode abrir o seu Coração, nem CRISTO, nem MIGUEL, nem MARIA.

***

Questão: alguém que pretendesse isso estaria na falsificação?

Inteiramente.
CRISTO, em pessoa, não poderia abrir o seu Coração.

É você que abre o seu Coração para Ele.

***

Questão: o abandono à Luz é sinônimo de abertura do Coração?

O abandono à Luz, quando é realizado, abre instantaneamente o Coração.
É o instante, o momento, localizável entre todos, onde a personalidade se dissolve, onde não há mais qualquer

reivindicação, onde não há mais sequer o sentido da existência de qualquer identidade.

***

Questão: sabendo que o eixo Atração/Visão faz parte da falsificação e que a ativação das cruzes
mutáveis reequilibrou esse eixo, isso tem, apesar de tudo, uma razão de ser?

Doravante, sim, a partir da ativação das Cruzes mutáveis.

***

Questão: e como, hoje, evolui a expressão desse eixo?

Pela verdadeira clarividência (não sendo mais a visão fechada em Lúcifer), pela Visão do Coração e pela visão
etérea restituídas.

***

Questão: ver com o Coração uma planta, ao ponto de se tornar essa planta, corresponde à realidade
da Visão do Coração?

Sim, isso se chama: tudo é Um.
É justamente a perda da identificação com este corpo ou com esta personalidade que permite à Consciência

ou à Supra Consciência penetrar em outra coisa.
Em outros termos, isso se denomina passar da distância à coincidência.

Não há mais separação.
Daí o perigo do que foi desenvolvido, a adoração a uma entidade exterior a si mesmo, uma vez que a

adoração, geralmente, não é uma fusão, mas uma distância.

***

Questão: é preciso trabalhar a Visão do Coração ou ela chega espontaneamente nesse momento?

Isso é diferente para cada um.



Alguns são capazes de se abandonar diretamente à Luz, outros jamais o serão.

***

Questão: praticar a Visão do Coração não releva de um processo egotista?

Não me parece, uma vez que é o que eu pedi na minha última, ou penúltima intervenção (1).

***

Questão: se vivemos uma vez a Visão do Coração, ela é definitivamente instalada?

Uma vez mais, a resposta é diferente para cada um.
O melhor indicador da Coroa Radiante do Coração, além da própria percepção, é a Paz e a Alegria.

O seu CRISTO dizia: «Reconhecer-se-á a árvore pelos seus frutos».

***

Questão: levar um sentimento de Amor para a FONTE ajuda a atingir essa Unidade?

Não, o sentimento é uma ‘emoção’.
O sentimento jamais será a Alegria.

O sentimento de Amor não é a Vibração do Amor.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs no Coração, NO EYES os ama e NO EYES Vibra em vocês.

Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

************

1 – NO EYES (13.02.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-20...

*
NO EYES (06.03.2011):

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/no-eyes-6-de-marco-de-2011.html

2 - YOGA INTEGRATIVO [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/no-eyes-6-de-marco-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html


Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article91f9.html

29 de abril de 2011
(Publicado em 1º de maio de 2011)

***

Tradução para o português:
texto da mensagem: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com
perguntas e respostas: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com

 ***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article91f9.html
http://www.portaldosanjos.net/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110430_-_HILDEG...

Eu sou Hildegarda de Bingen.

Irmãos e Irmãs encarnados humanos, o meu Amor rende Graças ao seu Amor.
Eu venho, hoje, completar coisas que já abordei durante as minhas intervenções referentes à tensão para o
Abandono, que já estava em ressonância com o meu lugar de Estrela denominada ‘Repulsão’ (situada no

Triângulo do Fogo).

Eu volto hoje para avançar um pouco mais na compreensão que, eu espero, irá contribuir para fazê-los ir para
essa tensão do Abandono, para CRISTO.

Eu venho falar-lhes do eixo específico, denominado KI-RIS-TI / REPULSÃO, situando-se de um lado e de
outro do eixo AL-OD e simétrico ao eixo do qual falaram as minhas Irmãs, denominado ATRAÇÃO / VISÃO.
Esse eixo ATRAÇÃO / VISÃO representou o eixo que se substituiu ao eixo AL-OD, à Luz original, para dele

fazer um eixo de Luz oblíquo e desviado da sua função.
A potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é que permitiu, desde bem antes da encarnação de CRISTO,

manter um aparente equilíbrio e evitar que se perdesse inteiramente o Espírito, o que, obviamente, era
impossível, mas que poderia levar a encarar períodos de subidas para a Luz muito mais longas, muito mais

difíceis do que era previsto pelos ciclos da humanidade.
A alma humana, hoje, nesse mundo, entrou diretamente, desde muitos anos, no final de um ciclo que foi

denominado, junto aos nossos amigos orientais, o Kali Yuga, o fim da Idade sombria, e, mais próximo de nós,
o Apocalipse ou a Revelação.

HILDEGARDA DE BINGEN Estrela de Maria - 30 de abril de 2011 - Autres
Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-S6GtFUvZnOA/UpwYWlb0FPI/AAAAAAAADqo/HLSIMYLNX-A/s1600/00000000.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110430_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-OJCUBQhri68/UW0o6JL3pwI/AAAAAAAAA24/9e4YmLQY0xE/s1600/HildegardofBingen80.jpg


***

Como vários Arcanjos e como o Grande Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) disseram, vocês entraram agora
no Fim dos Tempos, ou seja, no seu período Ascensional.

Eu venho, portanto, apresentar-lhes, além do que eu disse pessoalmente referente à Repulsão, insistir
particularmente no eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, que é capaz de tirá-los da ilusão da luz oblíqua, chamada de

ATRAÇÃO / VISÃO.

Vários elementos foram-lhes dados pelas minhas Irmãs, referentes a essa atração, a essa sedução, de algum
modo, e a tudo o que estava ligado à visão e suas diferentes características, o que permite diferenciar a visão

do olho, a Visão do Coração, da Visão interior.
A palavra repulsão, na linguagem humana ou mesmo a palavra mal, pode parecer, efetivamente, contrária a uma

lógica espiritual.
Não é assim, se considerarmos, justamente, a potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO.

CRISTO veio, há 2.000 anos, dar o impulso inicial, de algum modo, permitindo o trabalho que se realizou,
doravante, desde alguns anos, e que é, portanto, a sua ‘liberação total’, se tal for a sua possibilidade Vibratória,

da Ilusão desse mundo, penetrar novamente na verdadeira Vida, a Vida Eterna, aquela em que não existe
qualquer separação, qualquer divisão, qualquer predação e onde toda sede será saciada, como dizia CRISTO

na sua vida.

***

Ele é a Fonte de Água Viva, Ele é a Espada, a Espada da Verdade.
Ele é a Espada que vem cortar o que é supérfluo.

Ele é a Luz que desvenda e revela.
Ele é a Luz que queima o que deve sê-lo.

Ele é a Luz que os restitui a vocês mesmos, bem além do papel histórico atribuído por uma encarnação, que
foi, aliás, transformada e travestida pelos detentores do poder e da ortodoxia.

Lembrem-se sempre de que a Luz apenas serve-se do que é existente.
A Luz pode apenas se manifestar, enquanto a Sombra nada pode criar, mas pode apenas inverter o que é da

ordem da Luz, para desviá-la, de algum modo, da sua função de Amor e de Liberdade.
O conjunto de regras, quaisquer que sejam, o conjunto de leis, quaisquer que sejam, em qualquer país que

seja, tiveram apenas um objetivo: o de evitar que a alma humana encontre a Luz.
Mesmo as coisas mais insignificantes, podendo corresponder a um conforto denominado exterior, facilitando a
vida, trazendo uma segurança, trazendo uma facilitação de alguns elementos difíceis da vida mais próxima da

natureza, definitivamente serviram apenas a um único objetivo: o de sempre mais levá-los a viver
especificamente a sedução, a atração, a visão, o desejo, a não satisfação.

Toda vida é construída assim, desde o nascimento até a morte.
As próprias religiões, sem exceção, não derrogam essa regra, porque todas elas travestiram a Verdade, por

vezes conscientemente, por vezes inconscientemente, mas cuja finalidade sempre foi a mesma, sem querer ou
querendo, afastá-los da Verdade, afastá-los da sua Verdade Final.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO vai permitir-lhes, além de toda crença, além de toda suposição, engajá-los para
viver o que muitos de vocês viveram aqui, a ‘Cruz da Redenção’, retificar a luz falsificada e penetrar os arcanos

da Verdade.
Felizmente, a História da humanidade sempre foi portadora de testemunhos, em todos os povos, que tiveram



êxito, de uma maneira ou de outra, em viver, exprimindo-o segundo a cultura deles, o ‘princípio da Unidade’.
O processo de CRISTO e do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO está, antes de tudo, ligado a uma doutrina muito

específica, denominada monismo ou Unidade, também chamada, na Índia, de Advaita Vedanta, mas onde, em
algumas tradições, mesmo ocidentais, vocês irão reencontrar vestígios, através de alguns místicos, ainda que
eles não fossem capazes, em sua vida (ou como eu, na minha vida) de chamar isso de ‘Unidade’, mas de vivê-
la, em todo caso, a fim de transmitir, de algum modo, um testemunho de possibilidades inerentes ao estado de

Unidade.
Foi assim, como eu disse, que eu pude percorrer os arcanos dos segredos da Criação, levando a dar-lhes e a

apresentar-lhes remédios em todos os reinos de campos, um conjunto de conhecimentos do universo e do
cosmos, bem além do que é possível pela simples ciência ou pela simples observação da natureza.

***

Vocês devem, agora, aplicar uma lei essencial.
As leis da matéria são conhecidas, hoje.

Vocês aprendem isso na escola.
Essas leis são chamadas de diferentes modos, mesmo no nível espiritual, mas elas tentaram, todas elas,

apreender a realidade desse mundo.
A grande falsificação consistiu em fazê-los crer que as leis do Espírito eram, de algum modo, estritamente as

mesmas que as leis da matéria.
Inúmeras frases bem conhecidas foram extremamente enganosas nesse propósito, como, por exemplo, a

frase de Hermes Trismegisto: «O que está no alto é como o que está embaixo, para fazer o milagre de uma
única coisa».

O que está no alto é como o que está embaixo, em toda a escala das Dimensões, sim, mas na condição de
que estejam Unificadas.

O próprio ‘princípio da falsificação’, através do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, foi desviar essa Lei da Unidade para
criar o que vocês têm hoje, sob os olhos, em suas vidas, nos seus mundos, a saber: a predação, a

insuficiência, a inveja, o desejo, a esperança ou a esperança do amor, a esperança de um mundo melhor, a
esperança de um futuro melhor, obviamente, não acontece jamais, salvo para aquele que encontrou,

justamente, o caminho e a porta de saída.
Neste caso, o ser vai continuar o seu caminho, ao mesmo tempo estando consciente de que esse caminho é

um caminho de Ilusão e de que a Verdade não é desse mundo.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é o eixo que vem contrabalançar o eixo da luz oblíqua.
A encarnação de CRISTO, que prepara esses momentos que vocês vivem agora, teve esse único objetivo de

fecundar a Terra, de despertá-la, de algum modo, à sua Dimensão da Unidade e prepará-la para a
sua Ascensão.

As circunstâncias, bem reais, ocorreram na crucificação de CRISTO.
A ocultação do céu e os tremores de terra foram uma realidade, refletindo a reconexão estabelecida por
CRISTO, a possibilidade da Redenção, a possibilidade da Ressurreição, que vocês vivem atualmente.

Assim como disse minha irmã Yvonne Amada, o eixo KI-RIS-TI vai bem além da adesão a uma religião ou a
uma vida ou a uma experiência de um ser, mesmo da própria Fonte.

Ele veio apresentar-lhes um ‘modelo’, um caminho, que, hoje, deve fazer parte integrante do seu caminho.
O que foi denominado pela Amada, eu creio, a Fusão, a Simbiose, com CRISTO.

***

A ATRAÇÃO é contrabalançada pela REPULSÃO.
É o ‘equilíbrio’, nesse mundo, que vocês chamam do bem e do mal, as leis do eletromagnetismo, da gravidade,

a lei de Karma.
A REPULSÃO está também ligada, pelo eixo, a CRISTO.

É o eixo que vai permitir-lhes, justamente, sair da ilusão da lei de Karma, veiculada por algumas crenças e
algumas religiões, também tão nefastas como as religiões que negaram a reencarnação.

A reencarnação está ligada ao confinamento e unicamente ao confinamento.
O confinamento consiste em cortar a Fonte e, sobretudo, em criar a obrigação de gerar um novo corpo.

Essa obrigação de gerar um novo corpo cria relações chamadas de ‘laços de sangue’, que CRISTO veio,
durante a sua encarnação, resolver, ilustrando, com isso, a frase na cruz, quando ele disse a Maria e a João:

«João, eis a sua mãe. Mulher, eis o seu filho».



O sacrifício de CRISTO, além da crucificação, consistiu, sobretudo, em tirar as correntes da carne.
Essas cadeias da carne estão ligadas ao próprio ‘princípio da reencarnação’, à necessidade de retomar um

corpo e de fazer crer ao humano que, progressivamente e à medida das suas encarnações, ele ia poder
purificar-se e escapar à referida reencarnação.

Todo um sistema foi construído sobre isso, bem além das suas crenças na reencarnação ou não, chamado de
'sistema de controle do mental humano', indo mesmo até a criação de entidades ditas de luz, vindo acolhê-los
na sua morte, mostrando-lhe os atos de suas vidas, mostrando-lhes uma luz ao longe e dizendo-lhes que era

necessário voltar, que não era o momento.
Os testemunhos de pessoas que realmente morreram vão no mesmo sentido e descrevem perfeitamente a

vida no que é chamado de ‘astral’, com suas diferentes camadas, seus diferentes estágios, até os seus
estágios ilusórios mais elevados, como os Mestres orientais denominaram Shamballa, onde a vida era
paradisíaca, onde o corpo tornava-se luz, onde jardins maravilhosos eram criados, onde a vida parecia

funcionar de maneira muito mais leve do que existe na superfície desse mundo, desse lado aqui do véu.
Essa Ilusão perfeita foi mantida durante milênios por aqueles que, em algum lugar, puxam os cordões desse

mundo, sem que vocês se deem conta, de maneira totalmente invisível e que criam ainda as condições da sua
perpetuação na Ilusão, através, justamente, dessa trama ‘astral’, dessa matriz ‘astral’ chamada de 'sistema de

controle do mental humano'.
As condições foram criadas pela associação, a esta Terra, de um satélite, chamado de Lua, totalmente artificial,
cujo único objetivo é o de recriar, em um ciclo de 28 dias, as menstruações da mulher, assim como as marés,

e, portanto, de manter uma ilusão de refletir a luz do Sol e de manter o que vocês chamam de
eletromagnetismo.

***

Esse confinamento, vivido neste planeta, é o mesmo vivido pelos outros planetas e pelo próprio Sol, dando a
ilusão de que o funcionamento do Universo faz-se segundo as mesmas regras que aquelas que vocês aplicam

nesse Mundo.
Nada é menos verdadeiro.

Isso, algumas das minhas Irmãs já disseram.
A origem, mesmo Vibratória, das palavras que vocês pronunciam, sem delas conhecer o significado e o

alcance real, ilustra, perfeitamente, essa maravilhosa falsificação que, hoje, cai e que nós, as minhas Irmãs,
assim como os Anciões ou os Arcanjos, pouco a pouco, por toques sucessivos, desvendamos desde alguns

anos, a fim de permitir-lhes ousar ir para a sua Verdade.
Simplesmente, o que vocês veem com os seus olhos, com as suas tecnologias, vocês que estão no solo,

nesta Dimensão, e que vocês chamam de cosmos, é apenas o reflexo e a paródia do cosmos do verdadeiro
Universo, que aqueles que provocaram essas ‘leis de predação’ criaram, mantendo, como lhes disse o Grande

Comandante, camadas de ilusão que alteram a sua própria visão e dando uma visão falsa, uma vez que o
cosmos, as estrelas que vocês veem no céu, fazem parte de uma cena de teatro.

Mesmo os seus cientistas consideram que o espaço é vazio, que entre os planetas, os sóis, as galáxias, os
universos, o espaço é repleto de vazio.

O que é totalmente falso.
O que vocês chamam de ‘vazio’ é, de fato, a Luz, porque vocês estão invertidos.

O cosmos, na linguagem suméria original, denominada Gina Abdul, é o kusmus, quer dizer, 'a pele da
serpente’.

***

Muitas, muitas palavras foram transformadas desse modo, de forma a reforçar, justamente, esse 'sistema de
controle do mental humano'.

Esse sistema de controle do mental humano é invisível para vocês, na sua parte mental, onde evoluem esses
seres que os confinaram, mas se manifesta no nível do que é chamado de trama ‘astral’: o emocional, o

desejo, o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é aquele que veio contrabalançar esse sistema de controle do mental humano

pela associação de uma qualidade que havia sido retirada, uma vez que, como vocês sabem, em um plano
bem real, a Consciência do ser humano foi fechada no triângulo Bem, Mal e AL, que foi chamado, eu creio, de

Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano, dando-lhes a ilusão de que toda vida desenrola-se nessas leis, aqui
sobre esse mundo, como em outros lugares, entre o Bem e o Mal, que era preciso resolver, de algum modo,

uma equação e que, se vocês fizessem o bem suficientemente, vocês não teriam que suportar os desagravos
do mal.

E que aqueles que fizessem o mal, colheriam o mal, e que aqueles que fizessem o bem, colheriam o bem.
A maior tragédia da humanidade é essa.

É esse ‘confinamento’.
O impulso de CRISTO foi, justamente, há 2.000 anos, começar a quebrar esse confinamento através de um

trabalho extremamente lento de ‘maturação’, que chegou ao seu termo há dois anos, tendo-os feito entrar



diretamente e em plena consciência no período de desconstrução, de destruição e de dissolução, que vocês
vivem agora: os Casamentos Celestes e o Apocalipse.

***

É claro, nós fomos conscientes, desde muito tempo, de um paradoxo tal desse confinamento, que a própria
Consciência, humana, fechada, não podia crer em outra coisa que nesse corpo que se reencarna e que um dia,
esse Espírito que se liberaria ‘fazendo o bem’ e esperando escapar das rodas das reencarnações e, portanto,

da Ilusão chamada de Samsara.
Mas jamais o ser humano pôde sair dessa ilusão, mantendo a perpetuação de uma espécie pelos ‘laços de

sangue’, vindo reforçar essa lei de Karma e impedir o ser humano de encontrar a sua liberação e a sua
liberdade.

Até um ponto tal que, mesmo hoje, é muito difícil aceitar, para aqueles que não viveram isso, que exista outra
coisa que essas leis estabelecidas, no resto dos universos e das Dimensões, vindo até mesmo negar a
existência das outras Dimensões, vindo até mesmo negar a possibilidade de uma forma ilimitada, de um

espaço ilimitado e infinito, que não tem nem início nem fim, uma vez que mesmo os seus cientistas consideram
que existiu um momento de início, do mesmo modo que existirá um momento de fim.

Existiu, portanto, uma armadilha perfeitamente bem construída, uma vez que, mesmo do outro lado do véu, a
armadilha se mantinha.

Vocês deviam, então, reencarnar-se após terem visto a luz ao longe, após terem falado com os guias e voltar.
Até mesmo Anjos foram especialmente criados, nessa esfera astral ilusória, para fazê-los crer que, quando

vocês morressem, reencontrariam a Luz e a Verdade.
Isso não é verdade.

A Luz não é desse mundo, CRISTO disse isso a vocês.
O seu Reino não é deste mundo.

Vocês estão neste mundo, mas a Verdade está em outro lugar.

***

Então, como encontrar a Verdade, quando ela não faz parte da sua experiência?
Como encontrar a Verdade, quando o conjunto de tudo o que foi construído pelo sistema de controle do mental

humano está caindo, como é o caso hoje?
Bem, evidentemente, muitos seres humanos não podem aceitar que, além das regras desse mundo, a

Liberdade seja total.
Que vocês são ao mesmo tempo uma parcela da Fonte e a totalidade da Fonte.

Que não existe qualquer constrangimento, qualquer limite, qualquer confinamento, enquanto, desde tanto
tempo, as únicas experiências que vocês puderam efetuar são aquelas do confinamento, com as suas próprias

regras.
O sacrifício de CRISTO permitiu isso.

Ele criou o que vocês chamariam, hoje, na sua linguagem, de ‘campo de forma’ ou de ‘campo de ressonância’
que permite àquele que se conecta com Ele, entrar em um processo de redenção que puderam viver alguns

místicos, alguns seres, progressivamente e à medida dos séculos.
Então, é claro, a falsificação da Luz foi muito mais longe.

Quando essas sombras se aperceberam de que o sacrifício de CRISTO era real, elas, então, em um primeiro
momento, criaram religiões para poder fechá-los novamente em um ‘salvador exterior’, em uma intercessão

exterior a vocês mesmos, nos padres, e naqueles, em todas as religiões, que eram intermediários entre vocês
e o Criador e que, de fato, é aquele que tomou posse de uma Criação e que não é absolutamente o Criador.

De tudo isso vocês sabem.
Restava, obviamente, durante esses anos, digerir, talvez compreender e, sobretudo, viver a Essência.

Então, CRISTO, pelo sacrifício do seu sangue, permitiu criar essa ressonância de forma nova que se apoiava,
justamente, sobre esse eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, que veio contrabalançar, portanto, o eixo ATRAÇÃO/

VISÃO.

***

É claro, aqueles que têm, nos bastidores do que é chamado de 4a. Dimensão, o sistema de controle do mental
humano, fazem apenas adaptar, progressivamente e à medida dos séculos, para bloquear qualquer tentativa de

liberação ou de liberdade do ser humano.
Para isso, foi necessário manter o desejo, sob todas as suas formas.
Para isso, foi necessário manter o medo, sob todas as suas formas.



Para isso, foi necessário disfarçar uma série de verdades e, em particular, disfarçar a Verdade de CRISTO.
Nada melhor, então, do que substituir o nome de CRISTO por outro nome.

Vocês conhecem esses nomes: Sananda, Maitreya, Sanat Kumara e tantos outros que se dizem ser CRISTO,
no lugar de CRISTO, afastando-os da Verdade e fazendo-os aderir, segundo esse princípio de ressonância e
de forma, a ensinamentos baseados na reencarnação, conduzindo, pela Vontade de Bem, a uma liberação da

Ilusão, o que é, obviamente, totalmente falso.
A Verdade é completamente outra.

Ela não é deste mundo, Ele lhes disse, e é a Verdade.
Apenas na identificação ao princípio CRISTO, KI-RIS-TI, como disse a Irmã Yvonne Amada, é que vocês

poderão esperar desvendar-se a si mesmos, abrir a sua porta e juntar-se aos mundos da Unidade, ou seja, não
mais estarem condicionados, em momento algum, pelo sistema de controle do mental humano.

O sistema de controle do mental humano está inscrito no ser humano, em todas as suas atividades, em todas
as suas crenças.

Que elas sejam espirituais ou sociais, elas são todas construídas na lei da Dualidade, elas são todas, sem
exceção, construídas no medo, na falta e na predação.

Tudo nesse mundo evolui segundo essas regras da Dualidade, enchendo suas cabeças com a ideia de que
um dia vocês sairão da Dualidade, aplicando as leis da Dualidade.

As leis de ação/reação não são as leis da Graça.
Jamais.

E elas jamais o serão.
A ‘lei de causalidade’, tal como vocês a definem, ainda que apenas, por exemplo, em relação à gravidade, não

pode existir nos mundos Unificados.
Se eu tomar o exemplo da lei de Newton: a maçã que cai da árvore, ela cai.

Imaginem que vocês tenham uma árvore em uma Dimensão Unificada: a maçã jamais poderia cair, porque são
vocês que criam a maçã.

Como compreender isso, quando vocês estão fora da verdadeira Vida?
Isso não pode ser compreendido, nem mesmo aceito, ainda mais que tudo foi feito para impedi-los de aceitar

que o que vocês viviam era uma Ilusão.

***

É muito fácil dizer que esse mundo é uma Ilusão.
Vários mestres, em particular no Oriente, disseram isso, mas não é por isso que vocês dele saíram.

É preciso, portanto, superar, aí também, essa crença na Ilusão desse mundo, porque há um paradoxo e isso
vocês compreenderam: esse corpo é uma ilusão, mas é no Interior dele que deve ser vivida a Redenção.

Não é possível dele sair de outro modo.
Então, o sacrifício de CRISTO, pela criação da ‘ressonância da Graça’, permitiu a alguns humanos aproximar-

se dessa lei de Ação da Graça, sair do confinamento do triângulo Luciferiano.
Isso vocês perfeitamente realizaram, primeiro em alguns milhares e, em seguida, e um número cada vez maior
de pessoas, permitindo-lhes então sincronizar-se com a lei da Graça e chegar ao que é denominado, hoje, Luz

do Supramental, Onda Galáctica, Luz Adamantina, Ressurreição, não importa, é exatamente a mesma coisa.

***

O eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO, portanto, leva, pouco a pouco, a desconstruir o sistema de controle do mental
humano, a desarmar os mecanismos, a superar e a transcender o medo, todos os medos, exceto o medo da

morte, a ousar ir além das suas próprias crenças, quaisquer que sejam, budistas ou outras, a superar as
crenças para entrar no campo de experiência da Graça.

Isso permitiu, para muitos de vocês, sair da Ilusão Luciferiana, ativar a Coroa Radiante da cabeça, portanto,
liberar a Ilusão Luciferiana do Bem e do Mal, a fim de viver o desenvolvimento das suas Estrelas, ativar a Cruz
da Redenção, mais recentemente, as Cruzes Mutáveis e, agora, estabilizar a Cruz da Redenção pela ativação

do ponto ER da cabeça, que é a imagem do Coração na cabeça de vocês (ndr: ver o Protocolo ‘Yoga
Integrativo) (*).

Vocês tiveram êxito, portanto, coletiva e individualmente, em superar as leis da Matriz.
Resta agora sair da totalidade do sistema, do seu sistema de controle do mental humano.

***

As entidades que controlavam esse sistema de controle do mental humano, vocês sabem, não poderão
reproduzir uma nova Matriz falsificada.



Vocês vão, portanto, juntar-se a Matrizes Unificadas, todos vocês, sem exceção.
De acordo com a sua Vibração, essa Matriz poderá ser de uma gama de variação Vibratória profundamente

diferente, mas elas nunca mais serão mais cortadas da Fonte, cortadas dos seus próprios estados
multidimensionais.

Isso acontece agora e vai terminar dentro de muito pouco tempo.
A potência que permitiu isso é a potência do eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO.

Pelos mecanismos da Ação da Graça, pelos mecanismos do Abandono à Luz, vocês, quase todos, passaram
a etapa que eu qualificaria de probatória, que é ter despertado a Coroa Radiante da cabeça.

Alguns de vocês foram mais longe, pela Fusão das Três Lareiras, foram capazes de juntar-se ao Corpo de
Estado de Ser, de sair inteiramente desta Matriz e de conceber esta Matriz como o que ela é, ou seja, uma

construção quimérica, imaginária, totalmente.
Outros não tiveram ainda essa oportunidade.

Se não tiveram essa oportunidade, significa que a sua estrutura Vibratória, ou não permitia isso, porque, como
lhes disseram os Arcanjos, nós tínhamos necessidade de vocês aqui, e não na Unidade, por enquanto, ou

porque um medo, bem real, permanece neles.
E esse medo, vocês compreenderam, é o medo final que está ligado ao ‘Choque da humanidade’, que é o

medo da morte desse veículo.
Há apenas isso, hoje, que, no indivíduo, opõe-se ao seu acesso ao Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser foi reconstruído por intermédio da Coroa Radiante da cabeça, ele foi reconstruído
de forma idêntica, através do Tubo de Cristal, permitindo, agora, viver a Fusão das suas Três Lareiras e

acender, enfim, a Coroa Radiante do Coração, na condição de superar o medo da morte, o medo do
esquecimento.

***

Eis onde vocês estão, eis aonde conduziram as suas próprias ativações: a desconstruir, vocês mesmos, o
sistema de controle do mental humano, para não mais crer ingenuamente no que foi dito, mas para viver a
experiência da Vibração, viver a experiência da Vida, ao mesmo tempo mantendo esse corpo na Ilusão.

Alguns de vocês têm, agora, Vibrações e percepções suficientemente claras e precisas para compreender e
aceitar que nós dissemos a Verdade e que nós aplicamos a Verdade.

E que todo o resto, que não é vivido na Vibração, todos os sistemas de ensinamentos baseados nos
conhecimentos abstratos, mesmo os mais coerentes e os mais construtivos, são apenas ilusões instauradas

para perpetuar o sistema de controle do mental humano.
Vocês são, realmente, as Sementes de Estrelas.

Resta-lhes, agora, despertarem-se, inteiramente, à sua Dimensão de Estado de Ser, à sua origem estelar.
Isso lhes aparece, para alguns, nos seus sonhos, nas suas visões, quer sejam Interiores ou do Coração, mas,

sobretudo, pela Graça das Vibrações que os percorrem, vocês conseguiram sair, ao menos em parte, do
sistema de controle do mental humano.

Resta-lhes, agora, reencontrar a sua dimensão de Eternidade, a sua não limitação, o seu não confinamento.
Isso se desenrola sob seus olhos e vai desenrolar-se, agora, no pouco tempo que resta antes do fim definitivo

desta Dimensão.
Vocês estão aí, também, para amar e para servir, para irradiar o que vocês são e para levar um número sempre

maior dos seus Irmãos e Irmãs além da Ilusão, pela sua Presença, pelo seu comportamento, pela Luz que
emana de vocês, mesmo se alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs puderem ser tomados de um medo

terrível quando a Luz chegar ou quando um ser portador da Luz encontrar-se diante deles.
Não é preciso julgar, é preciso continuar a Ser, é preciso continuar a desenvolver a potência de KI-RIS-TI e de

REPULSÃO, até, como o dizia a minha Irmã Yvonne Amada, tornar-se CRISTO.
É esta etapa que, agora, para aqueles que ainda não a viveram, vai se expressar pela ativação da Coroa

Radiante do Coração, pela Fusão dos seus Éteres e pela capacidade, cada vez maior, para perceber o que
está além do véu, chamado de sistema de controle do mental humano.

***

O conjunto de camadas isolantes que foram enumeradas (a ionosfera, a magnetosfera e a heliosfera) estão
agora, doravante, permeáveis, inteiramente, permitindo um contato, cada vez maior e gradual, com a Verdade,

além dos mundos da Ilusão.
Muitos de vocês desenvolvem, neste momento, a visão etérea, permitindo-lhes ver as partículas Adamantinas,

a Luz Azul e a Luz Branca, que se infiltram por todo esse mundo, vindo desconstruir e dissolver, se vocês
quiserem (como um desenho animado, como vocês chamam hoje, ou como uma borracha que viria apagar um

desenho), e restituí-los à sua Verdade.
É exatamente o que vocês estão vivendo, até mesmo na sua Consciência, até mesmo nos seus corpos.

Isso, também, várias Irmãs disseram, porque vocês vão para a sua Liberação total.



Somente o medo, ainda presente, de perder essa personalidade, pode ainda travá-los no acesso à sua
Verdade.

Os testemunhos Vibratórios que vocês vivem, a ativação de Sementes de Estrelas, a ativação de algumas
funções espirituais, ligadas a essas Estrelas, permite-lhes, pouco a pouco, aderir à Verdade e sair da Ilusão

das crenças do sistema de controle do mental humano.
Vocês estão nesta etapa e é a principal, a mais grandiosa.

Isso começa a partir de amanhã (1º de maio).

***

Recorram ao CRISTO.
Não pensem no CRISTO histórico, mas pensem em KI-RIS-TI, se aquilo os incomodar.

Pensem no Sol, porque vocês são um Sol, vocês são uma Semente de Estrela e vocês são a Fonte.
Mesmo se isso, por enquanto, parecer-lhes separado de vocês, vocês não estão separados disso.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, como complemento, referente a esse eixo.
Um dos Arcanjos irá comunicar a este canal o modo de trabalhar também, além das Cruzes Mutáveis e da Cruz
fixa, na fortificação, de algum modo ou na diminuição, isso depende, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, permitindo-

lhes penetrar, ainda mais, na sua Verdade e na Verdade Última e final, além da Ilusão, além desse corpo e
além do sistema de controle do mental humano.

Se existirem, em vocês, questões em relação a essas algumas palavras, muito breves, e se eu puder
responder, então, eu irei fazê-lo.

***

Questão: meditar ao sol pode nos levar a fusionar com o Sol?

Isso foi desenvolvido amplamente por Sri Aurobindo, há alguns meses.
Sim, inteiramente.

Mas lembre-se de que tudo isso são apenas etapas que permitem crescer na experiência, mas que, em última
análise, você deve passar por esse medo da morte e transcendê-lo.

***

Questão: é possível, no decorrer de tal meditação, morrer para esse corpo físico?

Sim, isso pode ser.

***

Questão: como pode persistir um medo da morte, sabendo que repetidamente foi vivida durante as
reencarnações passadas?

O medo da morte está inscrito na reencarnação.
Somente aquele que encontrou a Unidade não tem mais medo da morte, porque ele existe além da morte,

enquanto que a consciência limitada não sabe que ela existe além da morte.
É todo o princípio da identificação a esse corpo, a essa personalidade, a esse mecanismo de funcionamento,

no qual você está hoje.
O medo da morte está inscrito té mesmo no que é chamado de instinto de sobrevivência, que faz parte das

falsificações aplicadas no seu cérebro e que reprimiu, de algum modo, a expressão do DNA.

***

Questão: é por isso que não nos lembramos das nossas mortes anteriores?

Em parte.
A memória, mesmo quando ela volta, do conjunto das suas encarnações passadas, do conjunto das suas

mortes passadas, não os libera do medo da morte.



***

Questão: a luz descrita nas EQM (Experiências de Quase-Morte) faz parte de uma falsificação que
leva ao mundo astral?

Inteiramente.
Raros são os seres, quando dessa experiência, capazes de sair do astral, de atravessar a luz e de serem

autorizados a ver o que há do outro lado da luz falsificada.
Aqueles conseguiram, de algum modo, escapar dos guias que os vigiavam quando eles saíam do corpo deles.
Esses guias nada mais são do que guias astrais, que podem tomar qualquer aparência, a fim de melhor seduzi-

los.

***

Questão: e sobre os seres que se fizeram prender por essa falsa luz? Há uma Redenção, qualquer
que seja o caminho de uns e de outros?

Todos vocês foram, sem exceção, e todos nós fomos, sem exceção alguma, presos por essa luz.
Somente aqueles que tiveram êxito em fundir-se nessa luz, que viveram a experiência de morte iminente, na

sua totalidade, puderam descrever uma Luz de Amor inacreditável, que não existe sobre a Terra.
Mas a maior parte parou antes dessa luz, porque eles foram parados, como eles mesmos dizem, pelos guias,

apresentando-se com os traços de pais desencarnados ou de seres de Luz, bloqueando-os, para que eles não
acedessem a essa Luz.

Somente aquele que penetrou essa luz ou que passou do outro lado dessa luz, para ver a verdadeira Luz e
viver a verdadeira Luz, transcendeu o medo da morte, não os outros.

Isso basta, contudo, para mudar a vida dessas pessoas, porque elas se aproximaram do Amor e sabem que há
outra coisa depois da morte.

Mas essa outra coisa, depois da morte, não é a liberação.

***

Questão: por duas a três noites, tenho pressões no nível do coração, que geram estados de medos,
que diminuem progressivamente e à medida que esses episódios se repetem. É uma forma de

aprendizado de se desprender em relação ao medo da morte?

Sim.
Quando o medo da morte for transcendido e superado, então, o Coração vai Vibrar pela Eternidade.

***

Questão: como fizeram os Anciões e as Estrelas para atravessar esse véu e não mais voltar?

Nós não o atravessamos.
Nós fomos colocados à parte, nessa matriz, ao mesmo tempo reencontrando a nossa Multidimensionalidade.

Para os Arcanjos, isso é diferente.
Foi necessário esperar a primeira descida do Espírito Santo, em 1984 do seu ano Terrestre, para que os

Arcanjos pudessem aproximar-se do Sol e aproximar-se até a 5ª Dimensão.
No que se refere às Estrelas, no que se refere aos Anciões, é uma missão que nós aceitamos, que permitiu

manter o que nós chamamos de uma identidade que foi a nossa durante a nossa última vida, ao mesmo tempo
estando em outras Dimensões, mas ainda dependentes desta Dimensão, uma vez que nós aí estamos.

É uma missão que nós aceitamos.

***

Questão: é importante conhecer a linhagem para trabalhar nas Cruzes Mutáveis?

Isso não tem relação alguma, nem qualquer espécie de importância.



A linhagem revela-se a você mesmo, quando o momento chegar.
Ela não pode ser trazida como conhecimento exterior.

***

Questão: se o coração que parar nesta encarnação, Vibrar eternamente com a Fonte, a Fonte é então
um movimento semelhante à expansão/contração de um coração?

A Fonte é um coração em expansão permanente e infinita.
Nada é finito na Unidade.

Tudo é infinito e indefinido.
É a Liberdade e a Autonomia.

***

Questão: a Essência vivente corresponde à Vibração do Amor, à sua pulsação?

Mas a vida é pulsação e Vibração, falsificada ou não.

***

Questão: isso é criado pelo Amor da Fonte?

Não pode existir criação, mesmo falsificada, da qual a Fonte estaria ausente.
É apenas uma limitação, um confinamento e o fim da Multidimensionalidade que está em causa.

***

Questão: então, tudo é Amor?

Inteiramente.
Mesmo para aqueles que nós poderíamos chamar de sombras.

Nada pode opor-se ao Amor.

***

Questão: a Vida, o Amor e a Luz são a mesma expressão da Fonte?

Pode-se dizer assim.
Lembre-se, contudo, que o dizer assim, ou o dizer de milhões de modos, nada mudará no seu confinamento.

Você não sairá do confinamento pelas palavras.
Você não sairá do confinamento pelos conceitos, porque você irá substituir, naquele momento, crenças por

outras crenças.

***

Questão: como melhor compreender a vivência da Eternidade?

É impossível compreender, uma vez que vocês são efêmeros e que a consciência é limitada.
Nenhuma descrição pode fazê-los aproximar-se da Eternidade.

Assim que houver uma palavra, uma expressão ou uma definição, isso já não é mais a Eternidade.
Vocês não podem, até mesmo, imaginar o que é a Eternidade, justamente devido ao seu confinamento.

***



Questão: aqueles que estão no Maha Samadhi alcançam, justamente, essa Eternidade?

Todo ser que acendeu a Coroa Radiante do Coração, de maneira definitiva, está em Samadhi e, portanto, vive
a Unidade e a Eternidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados, Graças e Bênçãos, em vocês e em nós, e no Um.
Amor, Luz e Fogo.

Amor, Luz e Verdade.
Amor, Luz e Unidade.

************
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 Eu sou URIEL, Arcanjo da Reversão e Anjo da Presença.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Presença se revele em vocês.

Vamos, juntos, percorrer, pelas palavras e pelas Vibrações, a Presença.
Sua Presença.

Presença em Cristo.
Cristo em Presença.

Juntos, Vibremos na Unidade de Cristo, na Unidade de sua Presença.
Pulsação e Vibração.

Coração ardente, elevado em Cristo, presente, no presente.
Presente e doação de você mesmo a Ele e d’Ele a vocês.

Unidade e Unificados, Vibremos.
Presença e presente.

Aqui e agora.

*

... Efusão Vibratória...

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas radiâncias de Amor, juntos, abramos e acolhamos a Luz
branca.

Voltemo-nos, n’Ele e por Ele.

Sementes e criadores da Luz Una.
Vibração Cristo.

Presença Cristo, em Si e para Si.

Despertemos e revelemos a eternidade de sua Presença.
Vibração.

Pulsação e Unidade, tocando o ilimitado de sua eternidade.

***

Fusão do éter.
Fusão de seus Éteres, juntando e reunindo Cristo.

URIEL – 30 de abril de 2011
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Presença a Si.
Presença a Ele para fazer apenas um, para fazer apenas o Tudo, para fazer apenas o infinito de nosso

reencontro e de seu reencontro.

***

Ir.
Ir para onde Ele está, é ir para Si.

Pulsação e Vibração.
Presença e Unidade.

Cristo e Unidade.
Luz da Unidade.
Silêncio do som.

Silêncio de Sua Presença.
Apelo e ressonância.

Chame.
Chame-o.

Ele está aí.
Si(s) revelado.

Seja a revelação.
Unidade.

Presença e eternidade do instante.
Instante fora do tempo.

Instante de Cristo Ardente.
Fogo ardente.

Unidade.
Vibrante e penetrante.

***

Templo.
Templo construído e elevado.

Templo de acolhimento da Unidade e da Verdade.
Vibração.

Eternidade.
Presença e silêncio.
Presença e canto.
Presença e som.
Alquimia do Um.

Alquimia do Cristo.
Vibração.

***

Filhos do Um, revelando-se em Cristo.
Presença a Presença, face a face.

Fusão permitindo sair da Ilusão.
Sair da confusão.

Penetrar o espaço sagrado da reunião a Ele.
Presença a Si.
Presença a Ele.

Mesma Presença e Unidade.
Vibração da eternidade.

Som da eternidade.



Pulsação do Coração do Um.
Presença e acolhimento.

Presença e Unidade.
Presença e Si.

Presença e Cristo.
Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

O canto da alma, canto do Espírito, canto da Terra, unidos em Cristo e revelados em Cristo.
Acolhimento do Fogo.

Manifestação do Fogo de Alegria, Fogo da Luz e abrasamento.
Abrasamento de Alegria.

Abrasamento da Presença.
Presença a Presença.
Presente e presente.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

Nos Éteres, no efêmero.
Fim.

Fim e renascimento suprimindo o fim e o horror do fim.
Vocês são a Presença.

Vocês são Cristo, reunidos em um corpo, para além do corpo, reunidos em uma Presença, para além de sua
Presença.

Mesma Presença.
Mesma Vibração.

Mesmo canto em uníssono.
Mesmo canto à Verdade.

Canto da Unidade.
Canto de Verdade.

Cantemos.
Vibração.

Pulsação e canto.
Cristo.

Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão Vibratória...

***

Herança.
Herança de sua semente.
Herança de sua Presença.



Alquimia.
Vibração.

Fusão.
Fusão a Ele.

Fusão a vocês.
Fusão em vocês.

Fogo.
Calor.

Fogo e Presença.
Cristo bate à porta.

A porta do coração, porta do templo, porta da eternidade, cruzando, voltando, a passagem do efêmero ao
eterno.

Nascimento.
Renascimento.
Ressurreição.

Vibração.
Presença e elevação.

Ascensão.
Instante de graça e de eternidade, inscrito no firmamento da eternidade.

Vibração.
Comunhão.

União.
Fusão eterna.

Juramento e graça.

***

Unidade reencontrada, revelada.
Unidade vibrante.

Pulsação.
Encantamento permitindo sair da ilusão.

Criação permitindo sair da ronda e penetrar o sentido da Essência, o sentido da vida, o sentido Cristo, Ki-Ris-Ti.
Vibração.

Eternidade.
Consciência presente.
Consciência presente.

Consciência Cristo.
Ilimitado.

*

... Efusão Vibratória...

***

Fim do efêmero.
Fim da sombra.
Fim do medo.

Nascimento do Amor e ascensão do Amor na Vibração dos Éteres.
Luz.

Revelação.
Começo.

Começo do novo, sempre nascido, sempre presente, enfim revelado.
Pela Vibração e pela graça de Sua Presença e de sua Presença.

Presença ao Um.



Presença ao outro.
Presenças unidas.

Presenças unificadas.
Acolhimento e Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

No silêncio da personalidade, o som da Terra e o som do Céu criam o som do Espírito.
Apelo de Maria para abrir-lhe a porta, abrir-lhe a via, abrir-lhe sua vida para a vida e para a eternidade.

Vida e Vibração.
Pulsação.

Éter e eternidade.
Canto.

Canto do Espírito no OD - ER - IM - IS – AL.
Canto da Terra no OD - ER - IM - IS – AL.

Canto do ar, do Sopro de vida.
Presente e Presença.

Vibração.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eternidade, Infinidade, absolutas, para além do finito.
Penetrar o tempo sem tempo.

Penetrar a Vibração da Essência e do silêncio.
Penetrar o espaço onde nada é fechado.

Penetrar o tempo que não tem nem início, nem fim.
Penetrar a Essência da Vibração de Sua Presença e de sua Presença.

Ressonância comum.
Filhos do sol.

Filhos da eternidade.
Criadores de Luz.

Acolhamos, em sua Presença e em minha Presença, a Luz, o Fogo.

***

Elevemos e comunguemos, na Graça da nova Eucaristia, nova Presença de Alegria onde nenhum medo e
nenhuma sombra podem subsistir, nem mesmo ser pensados.

Éter.
Clareza.

Transparência.
Fusão.

Comunhão e União.
Alquimia.

Vibração do Um.
Vibração Cristo.

Presença.
Presença(s).



Presença da vida que não termina jamais.
Presença da vida, inscrita na continuidade da consciência da Presença Cristo, da Presença a Si.

Fusão no ilimitado.

***

Percorrer os mundos da criação, nos ateliês da criação, nos espaços infinitos da graça e da bondade.
Vibração.
Pulsação.

Imantação e ascensão.
Sejamos um, porque somos um.

Você está em mim e estou em você.
Vocês estão em Cristo e Ele está em Cristo.

Presença Una.
Verdade e Unidade.

Coração.
Centro.

Vibração.
Amemos e amando tanto.

Saiamos, saiamos na vida eterna, onde nenhum limite pode travar a expansão do Amor, de Sua Presença e de
sua Presença.

Impulso para Ele.
Impulso para Si.

No mesmo impulso e na mesma fraternidade.
O mesmo amor: amor do Um, sem resistência.

Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Escutemos, o Coração e o ouvido inclinados para Ele, Sua Radiância e Sua Presença que está em nós.
No instante e na eternidade.

Vibração.
Presença.

Celebração.
Celebração no céu e sobre a Terra.

Celebração do infinito vindo reencontrar o finito.
O eterno e o efêmero reunidos no instante da Ascensão e da Vibração.

Presença.
Unidade.

Movimento e paz.
Estabilidade.

*

... Efusão Vibratória...

***

Escutemos o canto de Sua Presença, a vibração de Sua Presença, presente feito à sua Presença.
Eternidade.



***

Bebamos na fonte de água viva, a Fogo lustral, Fogo do batismo, Fogo do Um.
Filho ardente ressoando à ardência do Filho, ressoando à Vibração do Um, porque Ele é Um, porque Ele e

vocês são o Um, porque tudo é Um e Um é Tudo.
Vibração e pulsação.

Elevação.
Elevação.
Ascensão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Cristo desce para permitir-lhes subir, em sua Presença e na presença da Luz.
Vibração.
Presença.
Verdade.

Sem medo.
Tocando a Essência.

Tocando o essencial onde o supérfluo não está mais, onde o ilusório não está mais.
Juntos, reunidos, unidos e unificados, na mesma Presença.

Ainda Cristo.
Ainda Verdade.

Ainda unificados.
Ronda.

Ronda e dança do sol ao redor do sol e no sol.
Verdade.

*

... Efusão Vibratória...

***

Vocês são a eternidade.
Vocês são a Luz dos mundos, fechados à sombra da Luz

Isso está terminado.
O fim do finito.

Retorno ao infinito de sua Presença.
Cantem.

Canto de louvores, acolhido pelos Anjos, para além do finito.
Elevem sua Vibração.

Elevem sua consciência, n’Ele e por Ele.
Presença.

Doação de vocês.
Doação d’Ele.

A vida é doação.
Ascensão.

Presença e Vibração.
Silêncio e canto.

Unidos na mesma partitura, no mesmo refrão da mesma canção.



*

... Efusão Vibratória...

***

Elevação.
Sublimação.

Alquimia da metamorfose.
Juntar-se à esfera do Um.

Viver o Único.
Voltar a penetrar o espaço da eternidade, na Alegria da graça, na graça de sua Presença e de Sua Presença.

Reunidos pela vibração.
Vibração da eternidade, aquela da Presença para sempre despertada.

*

... Efusão Vibratória...

***

Acolher é dar-se.
Dar-se é acolhê-Lo.

Viver a Unidade do reencontro, na radiação da Presença, de sua Presença e de Sua Presença.
A ronda dos Arcanjos, a ronda dos humanos, a ronda do sol e dos planetas acolhem o retorno da Essência, o

Filho do Um, Cristo, filho ardente do sol.
Pulsação da Vibração marcada ao ferro do Amor e da Unidade.

Amados do Um, amados no Cristo.
Abrir.
Abrir.

Acolher.
Metamorfose.

Ascensão.
Revelação.

Vibração e Presença.
Agora.
Juntos.

*

... Efusão Vibratória...

***

Espírito de Verdade, Espírito de vida, Espírito da via, Espírito do Um, revela o seu Amor e o seu Fogo, o seu
Fogo e o seu Amor.

Vibração.
Escuta.

*

... Efusão Vibratória...

***



Escute e ouça o canto de Sua Presença, o canto de sua Presença.
Vibre.

Ser de Vibração e de Presença, ocupe o espaço e o tempo do infinito.
Ocupe o corpo do Cristo.

Ocupe o infinito de seus possíveis.
Seja.

*

... Efusão Vibratória...

***

Despertar.
A hora soou.

Maria vai falar.
Cristo virá.

Isso está já em você.
Escute o canto de sua Presença.

Escute o canto da Unidade.
Escute o canto da alegria, da comunhão.

Amigo do Amado, amigo do Um, amado do Um, desperte o seu Fogo.
Esse Fogo de Alegria, da Presença despertada, da Presença Cristo.

Torne-se o ardente.
Torne-se o elevado.

Torne-se o Um.
Vibração.

Vibração e Presença.
Juntos.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou você, como você é eu.
Nós somos Ele, porque Ele é nós.
Comunhão à Essência do Amor.

Comunhão à Essência da Unidade.
Vibração e Luz.

Fusão dos Éteres.
Ronda dos Éteres.

Desenvolvimento da graça.
Vibração.

Eternidade.
Vocês são a graça e a eternidade.

Presença.
Cristo.

Presença.
Alegria.

Presença brilhante do Fogo.
Unidade.

Unidade e paz.



***

Canto.
Canto do êxtase.
Canto de Alegria.

Canto de reencontros.
No silêncio das palavras, na plenitude da Vibração, acolhamos Presença.

Aqui e agora.
Instante de eternidade no efêmero desta vida, a fim de encontrar a vida eterna.

*

... Efusão Vibratória...

***

A hora soou e soará, a cada sopro, doravante, recordando-os de sua evolução, recordando-os de sua Unidade.
Presença e Vibração.

Amor.
Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Repitam, por duas vezes, a Tri-Unidade, a fim de que a certeza da Sua Presença, da Sua Vibração, seja a sua.
Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Apelo.
Apelo e tensão.
Abandono a Ele.
Pela terceira vez.

Presença e Vibração.
Amor.
Fusão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Sementes de Estrelas, despertem as Coroas, porque vocês estão coroados.
Coroados de graça e de glória.

Coroados em Cristo.
Comunhão.



Comunhão.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Minhas bênçãos e minha Presença.

Vibração.
Silêncio e plenitude.

*

... Efusão Vibratória...

***

O canto do Um entoa o canto do fim do efêmero.
A Terra canta-o.

Sua alma canta-o.
O céu canta-o.

Escutem.
Vibração e Presença.

*

... Efusão Vibratória...

***

Eu sou o Arcanjo Uriel.
Reversão e Presença.

Verdade.
Amados do Amado, eu os amo.

Até já, para nos alinharmos juntos, no Um.
Beijos do Amor.

Bênçãos e graça.
Vibração e Presença.

O Arcanjo Uriel lhes diz até já.

************
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- Ensinamentos da Estrela KI-RIS-TI -

Primeira mensagem de YVONNE AMADA DE MALESTROIT no site Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110430_-_YVONNE...

Eu tenho grande Alegria de intervir em meio a este canal.
Eu fui, durante a minha última encarnação, a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT.

Hoje, eu me apresento a vocês como a Estrela KI-RIS-TI.
A vocês todos, meus Irmãos e minhas Irmãs, aqui presentes, e que vão ler ou escutar o que eu tenho para lhes

dizer, eu transmito o meu Amor, que é seu.
Eu vou começar, se vocês permitirem, por um breve resumo do que foi a minha vida, não tanto como uma
lembrança, mas, de preferência, a título de exemplo do que vai se tornar a sua vida, para todos vocês, se

vocês o aceitarem.
Se vocês acolherem, em vocês, a sua dimensão de CRISTO, o seu estado de CRISTO.

***

Eu dirigi, durante a minha vida, uma comunidade religiosa, em uma região da França, muito perto de um lugar
mágico chamado Brocéliande.

Eu efetivamente fiz parte de uma congregação Católica romana, pois, no início do século passado e até a
minha morte, era muito difícil manifestar este estado de CRISTO em outros lugares senão nesses espaços,

pelo menos para uma ocidental.
Aqueles que quiserem pesquisar sobre o que foi a minha vida e o que eu realizei durante a minha vida,

independentemente da minha própria vontade ou de qualquer atenção ou desejo da minha parte, irão encontrá-
lo facilmente.

Hoje, eu sou a representante e a portadora da Estrela CRISTO.
O Eixo que foi meu, em ressonância com a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, que viveu muito tempo
antes de mim, este Eixo KI-RIS-TI / REPULSÃO é o Eixo que veio, gradualmente e à medida dos séculos,

tentar retificar a Luz alterada (ndr: ver os esquemas no protocolo “Yoga Integrativo” (1)).
Durante a minha vida, muitos mecanismos que os seres humanos chamam, ainda hoje, de sobrenaturais, foram
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o meu cotidiano.
As minhas lágrimas transformavam-se em diamantes, os vômitos com sangue transformavam-se em cravos e

forravam o meu quarto.
Eu estava presente em muitos lugares ao mesmo tempo, neste próprio corpo físico que eu então habitava.

Eu pude assim intervir, durante a segunda guerra mundial, ao mesmo tempo no monastério, na congregação
que eu dirigia e, simultaneamente, a milhares de quilômetros de distância.

Eu passei por muitos sofrimentos, mas mesmo esses sofrimentos se tornaram, eles próprios, estados
profundamente diferentes deste sofrimento.

***

Hoje, vocês serão levados a tornarem-se ou a tornarem-se de novo CRISTO e, portanto, a manifestar esta
criação espontânea da Beleza e da Verdade.

Naquela época, isso foi chamado de milagre, dos quais muitas das minhas Irmãs e muitos observadores foram
testemunhas privilegiadas, até um dos nossos chefes de Estado assistiu à incorruptibilidade da minha carne,

bem depois da minha morte.
Ao contrário das minhas Irmãs mais jovens que viveram no início do século XX, como GEMMA GALGANI ou

Santa TERESA do Menino Jesus, o meu Caminho foi o da Fusão consciente e integral com CRISTO.
Eu não fui somente uma das suas Esposas, assim como foi denominado na época, mas eu fui Ele próprio.

Eu cheguei então, durante a minha vida, ao que é chamado, hoje, de Androginia Primordial, permitindo realizar a
Fusão d’Ele e d’Ela, como lhes disse a minha Irmã ANNA.

Isso, eu já tinha vivenciado durante a minha vida.
Esta Fusão do Andrógino dá acesso à dimensão real do ser humano, enquanto Filho Ardente do Sol, Filho do

UM, Filho da Eternidade, CRISTO.
Esta Fusão me permitiu então descobrir e revelar a mestria total da Graça, não em um sentido de controle, mas

na manifestação desta Graça nos vários setores da minha vida, nos vários estados de Êxtase que eu vivi
naquela época.

Eu fui, dessa maneira, de algum modo, pelo meu corpo e pelo meu Espírito, a testemunha privilegiada deste
Andrógino Primordial, correspondendo à reunificação das polaridades e permitindo então manifestar a

totalidade da Verdade, neste mundo de Ilusão.

***

Eu comecei a manifestar isso quando, paralelamente, no oriente, um ser, ele também, tinha entendido o que
era a chegada desta Luz: o Bem Amado SRI AUROBINDO.

Ao mesmo tempo (ele, no oriente e eu, no ocidente), nós manifestamos (ele, de modo compreensivo e eu, de
modo material) o que era ver esta Luz que estava retornando e nós, cada um à sua maneira, condensamos e

manifestamos na nossa vida (nos seus escritos, mas, também, eu no meu próprio testemunho de vida).
Tornar-se de novo CRISTO ou tornar-se CRISTO é, então, reencontrar a sua herança natural.

É redescobrir a sua dimensão, além da aparência deste corpo, além da aparência de tudo o que compõe este
mundo.

É entrar em resistência, de algum modo, contra a Ilusão do mundo, não rejeitando esta Ilusão, mas, sim,
transcendendo-a, na totalidade.

Tentando colocar os meus passos nos passos de CRISTO, enquanto Esposa, em um primeiro momento,
nesse desejo de Simbiose, no meu desejo de desvanecimento e de dissipação até mesmo da minha própria

pessoa em Seu Seio, eu compreendi, então, que nós não estávamos separados um do outro.
E, então, eu acabei manifestando o que os meus contemporâneos chamaram de milagres, que são apenas, de

fato, o ponto culminante do estado Crístico.
Quando CRISTO veio, há 2.000 anos, Ele já anunciou o seu retorno, bem além das vicissitudes de um corpo,

no Espírito e na Verdade, tal como Ele partiu.
Eu simplesmente estava adiantada em duas gerações.

***

Tornando-se Ele, vocês se tornam de novo vocês mesmos.
Vocês saem dos papéis.

Vocês saem de todas as projeções, de todos os desejos.
Vocês saem também de qualquer dependência.

Vocês saem de qualquer insuficiência e de qualquer imperfeição, sem querer, no entanto, trabalhar nessas
insuficiências e nessas imperfeições, mas simplesmente repelindo (podando, de algum modo) as partes ruins.

Mas sem querer fazê-lo, simplesmente por uma tensão.
Assim como foi dito pela minha Irmã do Eixo, HILDEGARDA DE BINGEN, esta tensão para Ele, para este



Absoluto, faz com que, a um dado momento da existência humana, aconteça esta Simbiose, esta forma de
Fusão bem sucedida, culminando na própria Androginia Primordial (muito além da simples identificação,

desativando as armadilhas da personalidade querendo apropriar-se da Luz), tornando-se CRISTO.
Isso precisa passar por uma série de mortes.

Isso precisa passar por uma série de choques.
Isso precisa passar por uma série de contratempos.

E também, por alguns sofrimentos.
Mas esses sofrimentos não são procurados, como alguns os procuraram.

Eles ocorrem por si só, nesta Simbiose, pois, tornar-se CRISTO ou tornar-se KI-RIS-TI é não mais dar lugar,
em si, para qualquer sombra.

Como foi dito por outras Irmãs, é tornar-se, na totalidade, Transparente à Luz, não mais existir
independentemente da Luz.

Ou seja, não mais estar presente neste mundo, enquanto estando sobre este mundo.

***

Hoje, toda a humanidade se prepara para viver o batismo do Fogo, o retorno do Espírito, o retorno de CRISTO.
Para isso, é preciso dar, efetivamente, como Ele disse durante a sua vida, todo o lugar.

A pulsão íntima para Ele, a identificação, depois a Simbiose com Ele, apenas pode ser vivida se tudo o que for
ilusório, tudo o que for resistência, tudo o que for desejo, tudo o que for vontade pessoal, forem totalmente
aniquilados por esse Fogo do Espírito, transformando-os, vocês mesmos, nesse Fogo devorador que, no

entanto, não queima.
Tornar-se CRISTO é tornar-se rei do Amor, coroado da Sua Coroa, regenerado e ressuscitado no Fogo do

Coração.
É deixar passar a Luz.

Tornar-se o receptáculo do Seu Sopro e do Seu Espírito faz com que o seu sopro e o seu Espírito não
possam mais ser comparados com nada em meio a este mundo.

Em outros termos, é viver a Humildade, a Simplicidade, na totalidade.
Viver a Simbiose com CRISTO é apagar-se totalmente.

É não mais reagir a nada e a ninguém.
Viver apenas para esta Transparência.

Viver apenas para tornar-se isso, sem qualquer outro pensamento, sem qualquer outro desejo, sem qualquer
outra vontade.

***

Para isso, a personalidade deve fundir-se e desaparecer.
Não pela sua própria negação, não pelo seu próprio trabalho, mas neste ato, tão nobre, que há dois anos o

Arcanjo ANAEL chamou de Abandono à Luz.
Este Abandono, como ele disse, é uma Doação total de Si para a Luz.

O que nós vivemos, uns e outros, sobre este mundo, pertence irremediavelmente a algo falso, a algo privado
de Luz.

É preciso, para isso, já aceitar, bem além da definição do pecador, que nós somos aqui apenas sombras.
Esqueletos vazios do Fogo, refletindo a sua ausência de brilho, a superficialidade.

Sem, no entanto, nos condenar, sem, no entanto, nos julgar, sem, no entanto, condenar seja quem for ou julgar
seja quem for.

Em última análise, cada Irmão e cada Irmã, mesmo se hoje não estiver servindo a Luz, um dia irá servi-la e se
tornar esta Luz.

É apenas uma defasagem de tempo, uma defasagem de espaço.
Mas, fundamentalmente, cada Irmão e cada Irmã é efetivamente UM com CRISTO, mesmo se ele recusá-lo.

***

Então, ao transcender todos os limites impostos pela sombra na qual nós estamos, torna-se possível, pouco a
pouco ou de forma fulminante, viver esta Identificação e esta Simbiose com Ele, e tornar-se realmente e

concretamente Ele.
Aceitar ser um rei do Amor significa aceitar não ser o rei de ninguém aqui embaixo.

Aceitar tornar-se esse CRISTO significa renunciar, como Ele, ao reino deste mundo.
Isso pode parecer difícil, é claro, já que hoje, principalmente neste período, o culto da individualidade, o culto

da personalidade é levado ao extremo.
Jamais o sofrimento foi tão grande em meio a este mundo, pelo próprio fato desta reivindicação.



A Sombra reforça a Sombra, mas a Sombra irá se tornar, um dia, a Luz.
Para isso, é preciso que a Luz ilumine a Sombra.

Não há nem Bem nem Mal, na realidade.
Viver CRISTO é viver o Espírito de CRISTO, tornar-se Ele é transcender o Bem e o Mal.

É sacrificar-se para a Luz e não ser sacrificado pelos outros.
Sacrificar-se si mesmo é tornar-se de novo Sagrado.

É reencontrar a verdadeira Vida.
É viver além da Dualidade, manifestar este estado denominado Unidade que contribui para estabelecer,

permanentemente, a sua Alegria, seja o que for que viver este corpo e seja o que for que viver a sua
personalidade.

 É não mais ser identificado com os sofrimentos mais terríveis, já que eles se transformam sozinhos.
É nada mais reivindicar senão ser CRISTO.

É, sobretudo, descobri-Lo e revelá-Lo em si, pois Ele sempre esteve aí, escondido no fundo do Coração,
aguardando esse momento, esse momento coletivo que está chegando, firmando o fim da Sombra.

***

Naturalmente, a Luz dá medo.
Ela dá medo para quem, ou para o quê?

Ela dá medo, evidentemente, para aquele que está na sombra e que julga sobre o critério da sua própria
sombra, do seu próprio medo.
O Amor é a ausência de medo.

A relação humana de amor é sufocada pelo medo, pois, assim que há amor, há medo de perder o amor.
Isso não é o Amor.

O Amor está além deste medo.
O Amor, justamente, é não mais viver o medo.

É abandonar-se totalmente, pelo processo de Simbiose, a Ele.
Vocês se tornam Ele, na Verdade e na Unidade.

É acolhê-Lo na Luz, como dizia o Bem Amado João, na Unidade e na Verdade, para tornar-se apenas UM,
eliminando a distância, permitindo então a tudo o que era do domínio da Sombra, em vocês, desaparecer.
Até mesmo a doença, até mesmo o sofrimento, naquele momento, não é mais um peso, mas se torna uma

leveza.

***

Certamente, isso é difícil de ser aceito pela personalidade, pois quando a personalidade sofre, ela se torna
pesada.

Ela recrimina e ela manifesta e expressa este sofrimento.
Mas, para o ser que se abandona em CRISTO e que se torna CRISTO, o próprio sofrimento não pode mais ser

esta densidade e esta coisa pesada.
Ele é transcendido por si só, permitindo ser iluminado e resplandecido pelo Amor.

Muitas vezes, isso despontou do Coração e, sobretudo, do Fogo.
Sim, o Coração é um Fogo.

O Amor é o Fogo do Espírito.
É um Fogo.

Um Fogo devorador, mas, evidentemente, que não devora o Amor.
Pelo contrário, que vai devorar tudo o que não for do Amor, a fim de deixar aparecer o Diamante do seu

Coração.
A sua dimensão de Filho Ardente do Sol, de KI-RIS-TI, de CRISTO.

Na realidade, o homem tem medo do Fogo, pois o Fogo representa, para ele, o desatino e o fim da
personalidade.

O Fogo representa também o sofrimento, por que o Fogo ilumina.
Ele é uma fonte de água viva vindo grelhar as Sombras, fazendo a alquimia delas na Luz do Amor e fazendo-as

resplandecer em mil Fogos.
Mas a personalidade não pode compreender o Fogo.

Somente o Amor pode compreender o Fogo.
A Luz é um Fogo.

 Este Fogo destrói a Ilusão, é exatamente o que acontece atualmente sobre esta Terra, é o que acontece
atualmente com cada um de vocês, em tempos e espaços diferentes.

Então, não julguem aquele que, por enquanto, se mostra resistente em relação a esse Fogo, pois ele apenas



está deslocado no tempo, mas ele possui estritamente a mesma identidade que vocês, além da personalidade.

***

Quando alguns Anciãos, quando alguns Arcanjos lhes falam desta Unidade ou de “Tudo é UM”, eles não falam
de um conceito ou de uma ideia.

Eles falam, realmente, da Verdade do Fogo, da Verdade do Amor, que pode ser vivenciada na Consciência
como nesta carne.

Pois esta carne vai viver a sua ressurreição, neste Corpo chamado de Estado de Ser ou de Luz, pondo fim à
separação.

Então, cada ser humano vive, no seu espaço e no seu tempo, esta Revelação do Fogo, alguns na negação e
na recusa total.

Vocês conhecem tudo isso, ao redor de vocês, entre os seus entes queridos, que foram atraídos pela Luz e
que não puderam se tornar esta Luz.

Não os julguem.
Eles simplesmente estão em uma defasagem de tempo e de espaço, pois eu bem disse que toda a Terra é

levada, em um momento ou outro, todos os seus habitantes, a tornar-se CRISTO, sem qualquer exceção.
E isso realmente pode ser, pois cada Consciência é animada pelo Fogo do Amor, mesmo não sendo

reconhecido ou sendo descartado.
O Fogo é o princípio que anima cada vida, não pode ser de outra forma.

Simplesmente, alguns o rejeitam, por medo, por ignorância, pela experiência.
Mas, além deste espaço/tempo que nós percorremos, uns e outros, o tempo não existe.

Esse tempo não é mais o mesmo.
Então, o que lhes parece tão distante da Luz, hoje, no olhar que vocês levam a um ou outro além de vocês, é,

de fato, apenas a distância de espaço e de tempo que deve levar para tornar-se, ele também, o mesmo
CRISTO que vocês.

***

Eu quero voltar também a este conceito de Humildade, de Simplicidade.
No momento em que, hoje, a humanidade e todo este Sistema Solar vão viver o que foi chamado de Ascensão,
que estão prestes a vivê-la, muitos seres humanos, Irmãos e Irmãs (que não estão no mesmo espaço e tempo

que o CRISTO Interior), sobrecarregam-se com conhecimentos supérfluos.
Submetem-se em demasia a rituais supérfluos.

Submetem-se em demasia à adoração a algo de exterior a eles, fazendo uma busca exterior, ao passo que a
única busca a efetuar é a Interior.

Ela consiste em desincrustar-se, em desvencilhar-se do que não é de CRISTO.
Isso não requer nada mais.

O conhecimento exterior jamais irá levá-los ao Coração.
Ele dá a ilusão de serem levados ao Coração.

Ele dá a ilusão de controlar e de ir para CRISTO.
Ora, nada é mais falso.

Ao agirem assim, alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs dão as costas para CRISTO e não vão para Ele,
mas d’Ele se afastam.

Mas eles ali irão retornar, em outro espaço/tempo.

***

Então, não julguem, mas simplesmente irradiem o que vocês são.
E não hesitem, sobretudo, em dizer.

Vocês não poderão mudar ninguém, mas, simplesmente dizendo e exprimindo o que vocês vivem, vocês
afirmam o seu papel de Semente de Estrela e de Filho da Lei do UM.

Olhando, nos olhos e no Coração, daquele que coloca tempo e espaço entre ele e CRISTO, pois ele está
renunciando à sua soberania integral, pois ele está renunciando à sua própria autonomia e à sua própria

liberdade.
Então, sim, vocês têm o direito de lhe dizer, vocês têm o direito de irradiar para ele, a fim de que o espaço e o

tempo dele se aproximem, se isso estiver na ordem das coisas, da sua dimensão de CRISTO Interior.
Viver CRISTO é não mais sofrer, seja qual for o sofrimento.

Estar em Simbiose com CRISTO é estar na Alegria, sejam quais forem os acontecimentos, exteriores ou
Interiores, mesmo neste corpo.

Em CRISTO não existe mais sofrimento.



Até mesmo o sofrimento não é mais sofrimento.
Até mesmo a distância não é mais distância, pois vocês realizam a Unidade, naquele momento.

A Unidade não é nem Bem, nem Mal.
A Unidade é um estado além da Dualidade e, portanto, além deste mundo, que deve se manifestar sobre este

mundo.

***

Tornar-se KI-RIS-TI significa acolher o Fogo.
Este Fogo devorador que virá queimar o que deve ser queimado e, ao mesmo tempo, iluminar o que deve ser

iluminado, a fim de fazê-los tornar-se de novo Filhos Ardentes do Sol.
Isso não necessita de qualquer conhecimento.

Isso não necessita de qualquer ser exterior, principalmente agora.
Isso necessita simplesmente de Doar-se si mesmo.

Esta Doação de si mesmo é um sacrifício.
Mas este sacrifício, ainda uma vez, não é a negação de alguma coisa.

É justamente a aceitação de tudo o que é da vida, de tudo o que é do Fogo, de tudo o que é do Amor.
Vocês são levados, uns e outros, a corrigir, pela Cruz da Redenção, o Eixo falsificado que foi assinalado em

vocês.
Apenas vocês é que podem endireitá-lo.

Apenas vocês é que podem abrir a sua porta.
Apenas vocês é que podem se tornar CRISTO, por Simbiose.

Apenas vocês é que podem se tornar borboleta, ninguém mais pode fazê-lo no seu lugar.
Isso cabe a vocês.

Esta é a única maneira de reencontrar a Liberdade e a Autonomia.
Não há outra.

***

Como vocês sabem, todos nós fomos confinados em um corpo, privados do acesso consciente à Luz.
Procurando a Luz no exterior, em um ser, em um amor, em uma posse, em uma identificação com uma religião

ou com uma esperança, seja ela qual for.
E isso sempre termina.

O Amor infinito e eterno, esse Fogo do Amor, por outro lado, não conhece a transformação.
Ele está aí, de toda a Eternidade, em toda a Criação, mesmo falsificada.

Cabe a vocês realizarem a sua dimensão de CRISTO.
Nenhum ser poderá fazê-lo no seu lugar.

E para isso, é preciso, certamente, aceitar morrer.
Morrer para si mesmo.

Morrer para o que vocês creem ser fora d’Ele.
Morrer para uma esperança, seja ela qual for.

Morrer para uma espera, seja ela qual for.
Morrer para o sofrimento, como morrer para o prazer.

Morrer para o desejo.
De algum modo, entrar na Repulsão de tudo isso.

Não ativamente, fazendo isso, mas, bem mais, tomando consciência de que nada de tudo isso pode ser o
objetivo a alcançar, pois jamais isso será satisfeito.

A única satisfação apenar pode ser encontrada na Fusão e na Simbiose com CRISTO.
Então, é claro, isso não terá este nome em outras tradições, em outras culturas.

Não importa.
É sempre a mesma coisa de que falamos, do mesmo Fogo e do mesmo Amor.

***

A Redenção não passa pela Crucificação.
Ela passa pela Ressurreição.

A Crucificação é apenas uma imagem que foi disfarçada.
Isso é simplesmente a Renúncia.



Esta Renúncia, não aquela de alguns religiosos renunciando ao mundo, mas, de preferência, daquele que
prossegue no mundo e que, enquanto estando lúcido ele percorre este mundo, renunciando a todos os

atrativos e todas as seduções.
Não por um ato de vontade, pois a vontade nada pode contra o desejo, mas, justamente, abandonando

totalmente a vontade pessoal.
Aí está a Ilusão de muitas crenças, hoje, que querem fazê-los crer que trabalhando em si mesmo, que

trabalhando nos seus defeitos vocês seriam apaziguados e iriam se tornar a Luz.
Jamais a personalidade trabalhando na personalidade poderá encontrar a Luz

Isso é uma Ilusão.
Ela vai encontrar circunstâncias efêmeras.

Ela vai encontrar momentos de prazer, momentos de sensação de liberação, mas isso jamais irá muito longe.
Só o Fogo do Amor, esta Simbiose com CRISTO, pode despertá-los.

E isso não passa pela vontade.
Isso não passa pelo desejo.

Isso não passa por um trabalho.
Isso passa, literalmente, pela sua própria morte a tudo isso.

Vocês não podem se tornar CRISTO a não ser assim.
Se vocês não aceitarem isso, vocês não podem penetrar no Fogo do Espírito.

***

Assim é o sentido do Abandono à Luz.
Assim é o sentido do Abandono e da Fusão com Ele.

Não há meias-medidas, pois, a partir do momento em que o Fogo do Espírito invadi-los, este Fogo será
percebido e sentido por vocês.

Ele vem queimar tudo o que não é do Fogo.
Ele vem queimar tudo o que não é da Luz.

E vocês percebem claramente, naquele momento, o que é da ordem da Luz e o que não é da ordem da Luz.
Vocês não podem manter qualquer Ilusão, seja ela qual for.

Tornar-se CRISTO é realmente um sacrifício, mas um sacrifício do quê?
Da Ilusão, de nada mais senão da Ilusão.

E, especialmente, não da Verdade, muito pelo contrário.
Isso é redescobrir e tornar-se de novo a Verdade, como Ele disse.

Naquele momento, vocês se tornam novamente o Caminho, a Verdade e a Vida, pelo Fogo do Amor e do
Espírito.

Todo o resto desaparece.
Todo o resto é aniquilado.

Toda a Ilusão deste mundo desaparece.
Todas as construções mentais, elaboradas gradualmente e à medida da vida, desaparecem.

O Fogo queima tudo.
Tudo o que é acessório.

Tudo o que é inútil.
Tudo o que atravanca e tudo o que torna mais pesado.

Este é o CRISTO, quando Ele está em Simbiose com vocês.
Este é o CRISTO, quando vocês abriram a porta.

Este é o CRISTO, quando o Fogo do Amor se revela.

***

É um Fogo Ardente como o Sol, o que fez com que alguns Anciãos tivessem até mesmo se identificado com o
Sol como esta Fonte de CRISTO, como o Bem Amado Comandante dos Melquizedeques (ndr: O.M.

AÏVANHOV).
O Sol, como João lhes disse (SRI AUROBINDO), foi liberado.

Vocês podem se tornar o Sol, na totalidade e na Verdade.
CRISTO foi chamado também de Logos Solar ou de Princípio Solar.

É exatamente o que Ele é.
Este Fogo que aquece e que queima tudo o que não é d’Ele.

Quando vocês penetrarem este estado, quando vocês se tornarem Ele, então o milagre, o milagre da Criação
Instantânea, da qual lhes falaram as minha Irmãs, acontece na sua vida.



Tudo se torna Facilidade.
Tudo se torna Evidência.
Tudo se torna Sincronia.

Nenhum mal, nem nenhum bem, pode atingi-los, pois vocês estão na Unidade.
Pretender o bem não é suficiente, pois pretender o bem já significa que o mal existe.

Estar além do Bem e do Mal é ser UM.
É tornar-se de novo KI-RIS-TI.

***

Vocês serão levados, durante este mês de maio, cada um ao seu modo, a se tornarem CRISTO.
Ele vai bater à sua porta de várias maneiras, daquela que for a mais apropriada para cada um, a fim de revelar

as últimas sombras, de fazê-las cair, de dissolvê-las.
Para isso, é preciso aceitar olhar-se.

Não é preciso fugir.
Não é preciso dar-Lhe as costas.

Nenhum sofrimento, quer seja físico ou psicológico, pode impedir CRISTO de se estabelecer, se vocês O
acolherem.

Mas Ele não pode forçá-los.
Ninguém pode forçá-los.

Do mesmo modo que ninguém pode realizar isso no seu lugar, são vocês mesmos que devem tomar esta
decisão.

Vocês são a aurora de um novo dia.
Vocês entraram neste novo dia.

Então, ninguém sabe quanto tempo vai durar este dia, pois isso vai depender da Terra, e também de vocês, do
lugar onde vocês estiverem situados no tempo e no espaço desta Terra.

Cabe apenas a vocês viver a Verdade de CRISTO.
Naquele momento, vocês irão sabê-lo, pois vocês irão viver este Fogo.

E este Fogo não pode enganar, pois ele causa uma queimação: esta queimação, que não queima, está ligada à
própria Luz.

Vocês vão ver então que tudo o que era supérfluo, acessório e inútil, será cortado de vocês.
Não são vocês que fazem isso, é CRISTO.

Aceitem isso.
Olhem-se para como vocês são.

Olhem para todas as crenças.
Olhem para todos os estados que são seus, para todos os humores que os percorrem ainda hoje, que são

marcadores que, a partir do momento do seu desaparecimento, vão mostrar-lhes este Fogo do Amor.
É preciso, para isso, desidentificar-se totalmente do que vocês creem ser.
Que isso seja, até mesmo, do nome desta identidade ilusória e provisória.
É preciso desembaraçar-se de todos os seus hábitos e condicionamentos.

É preciso apresentar-se novos, nus, diante d’Ele, a fim de entrar em Simbiose.

***

Chegou o momento da sua Ressurreição.
Isso foi anunciado por muitas Irmãs e Irmãos.

Cabe a vocês vivê-lo, na sua carne e no seu Espírito.
O marcador é o Fogo do Coração, esta Presença (aquela que o Arcanjo URIEL, paciente e minuciosamente,

instalou sobre a Terra), permitindo-lhes então aproximar-se de CRISTO.
A Simbiose está agora à sua porta.

Cabe apenas a vocês, e realmente a vocês, viver isso.
Ninguém pode vivê-lo no seu lugar.

É uma Revolução Interior que vocês devem realizar sozinhos, absolutamente sozinhos.
Neste face a face entre o seu corpo efêmero e o seu corpo de Eternidade, denominado o Julgamento Final.

Este Julgamento Final não é uma condenação, é uma Liberação.
Mas, para isso, é preciso ir além dos seus próprios medos.

É preciso ir para a sua dissolução, esta pequena morte que é, de fato, a Ressurreição.
Lembrem-se de que, no mundo onde nós percorremos, uns e outros, tudo está invertido, tudo está falsificado,

tudo está transformado, justamente, para evitar a Luz.



É tempo, hoje, de viver esta Revelação, e de fazer a sua Revolução Interior.
Não através da negação deste corpo, pois, como vocês sabem, este corpo é o Templo que acolhe CRISTO.

Este corpo é para ser transcendido.
Apenas vocês é que podem transcendê-lo.

A Luz está aí.
Todas as Consciências Unificadas da Criação, sem exceção, estão ao redor de vocês.

Elas estarão em breve em vocês, quando o Arcanjo METATRON vier liberar o que é para ser liberado em
vocês, em 14 de maio.

É naquele momento que será preciso viver a sua Ressurreição, a sua Simbiose com CRISTO.
Tornar-se de novo Filhos Ardentes do Sol.

Iluminar-se si mesmo, não por uma iluminação exterior, trazida por algum deus ou por algum ser humano, como
vocês e eu, mas por vocês mesmos.

***

Chegou a hora de acordar, de despertar.
Chegou a hora de tornar-se CRISTO.

Como uns e outros lhes disseram, vocês são os Filhos do UM, os Filhos da Lei do UM.
Vocês são Ele.

Então, por enquanto, pode ser que para muitos de vocês isso seja apenas um conceito, ou uma busca.
Muito em breve, isso vai se tornar uma Verdade a ser vivida, e não mais uma busca.

Vocês próprios irão constatar que, quando o Fogo do Espírito se revela, todos os conhecimentos exteriores,
todos os conhecimentos das histórias, sejam elas quais forem, não têm mais qualquer sentido.

Exceto o sentido de afastá-los da Luz.
Vocês irão se aperceber, então, de que nada mais há para ser compreendido senão a Verdade de CRISTO

em si.
Todo o resto apenas foi feito para desviá-los desta Verdade essencial.

O mental, as emoções do ser humano, sempre são muito fortes para desviar a Atenção de CRISTO.
Até mesmo através de práticas ditas religiosas, considerando CRISTO como algo exterior a si mesmo.

No conjunto, podemos dizer que, efetivamente, todas as falsificações, até agora, funcionaram perfeitamente.
Mas este não é mais o caso, pois a Luz está de volta.

Gradativamente, pacientemente, há mais de vinte anos, a Luz restabeleceu o seu reino.
E isso será desvendado totalmente nos próximos dias.

***

Lembrem-se de que, para cada ser humano, existe um modo exclusivo de viver esta Ressurreição.
Não importa se isso passar pela morte deste corpo físico, ou pela Ascensão deste corpo físico.

Não importa se isso fizer de vocês um Guerreiro Pacífico da Luz, que vai manter a Luz até o fim total desta
Dimensão.

Cada coisa está no seu lugar.
Cada um, sobretudo, está no seu lugar.

É preciso apenas extrair-se de tudo o que é ilusório.
E isso, vocês apenas podem realizar tornando-se CRISTO, vivendo o Fogo do Amor e o Fogo da Luz.

É o mesmo Fogo.
Estejam preparados também para viver, no seu corpo, manifestações que, até agora, vocês não conheciam.

Os calores, os formigamentos, o Fogo que vai percorrê-los, é um verdadeiro Fogo.
A Luz Interior que será despertada, a Fusão e a sua Simbiose com CRISTO, vão transformá-los, na totalidade.

De uma forma a outra forma.
De um mecanismo de pensamento a outro pensamento.

O que era supérfluo é eliminado.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos que, quanto mais o Fogo aumentar, menos haverá desejo, e menos

haverá qualquer projeção.
A Luz, efetivamente, e CRISTO, são suficientes em si mesmos.

Quando vocês se tornarem a Luz e CRISTO, todo o resto vai ocorrer de maneira espontânea, natural, sem
buscá-lo, sem desejá-lo.

Isso é chamado de Graça.



***

É tempo, agora, de sair da Ilusão da ação/reação e de penetrar, integralmente, na esfera da Graça.
Naquele momento, vocês irão se tornar Criadores da sua própria realidade.

É nesse sentido que alguns Anciãos e algumas Irmãs lhes disseram que será feito exatamente segundo a sua
Vibração.

Pois vocês irão se tornar o que vocês Vibrarem, e se vocês forem o Amor, se vocês forem CRISTO, vocês
irão se tornar isso e criar isso.

Não haverá mais limite de espaço e de tempo.
O Milagre tornar-se-á o seu cotidiano, em todos os sentidos do termo.

Vocês poderão então criar, no final deste período, tudo o que vocês puderem criar, e de maneira instantânea.
É isso juntar-se à Unidade.

Voltar a ser CRISTO.
E isso acontece agora.

Aí está o que eu tinha que dar a vocês, enquanto KI-RIS-TI.
Se, em vocês, ainda houver dúvidas, medos ou outras coisas para comunicarem, então eu os escuto.

***

Pergunta: fundir-se com CRISTO significa se fundir com A FONTE?

CRISTO disse: “eu e o Pai somos UM”.
Se você se tornar CRISTO, então você poderá dizer: “eu sou UM com o Pai”, que é A FONTE.

***

Pergunta: ao que corresponde o Lírio e a Cruz que lhes foram dados por CRISTO?

Eles correspondem aos muitos presentes que CRISTO me deu.
Foram incontáveis.

Eles correspondem ao quê?
Ao Amor, nada mais.

Eu gostaria de dizer também que muitos seres humanos, hoje, estão engajados em caminhos de adoração
exterior, de seres ou de conhecimento.

Os seres que vivenciaram a Fusão com CRISTO, no momento da sua vida, onde eles estiveram sobre esta
Terra, eles mantiveram sobre esta Terra um Farol de Luz.

Este Farol de Luz fica acessível, além da personalidade, mesmo no nosso túmulo, ou mesmo na nossa urna,
em nossas cinzas.

No local onde o corpo ficou.
Isso irá evitar de ficarem adorando aqueles que se apropriaram da Luz, e eles são muitos, hoje, sobre esta

Terra.
Adorem CRISTO, tornem-se Ele, mas não adorem nenhum ser humano, pois o que vocês adorarem, naquele

momento, é do domínio da personalidade, sem exceção.
Quando eu falo da Simbiose com CRISTO que eu vivi, eu estou bem além da história de CRISTO no corpo de

Jesus.
Eu não adorei a Cruz, mesmo sendo um dos seus símbolos que foi distorcido, mas eu tinha adorado o próprio

Princípio, CRISTO.
Até me tornar Ele.

***

Pergunta: o simples fato de tomar consciência de uma Sombra permite superá-la?

Sim, se vocês estiverem totalmente Abandonados à Luz, e se vocês entrarem em Simbiose com CRISTO.
Quem quer eliminar uma Sombra nada mais é do que a personalidade.



***

Pergunta: o que você chama de sombra?

Uma sombra é uma zona sem Luz.
E então, se a zona sem Luz for colocada na Luz, ela se torna Luz.

Eu falo da sombra em geral.
Este corpo, que é o Templo, é também uma sombra, já que ele é uma projeção.

***

Pergunta: o sofrimento pode ser uma sombra?

Plenamente.
Há um momento em que o sofrimento deixa de ser sofrimento.

Ele foi iluminado.
Mas jamais é o olhar exterior ou é a personalidade que ilumina, isso é o que quer fazê-los crer a personalidade.

Fazê-los crer que ela tem o controle, que ela tem a compreensão das suas próprias sombras, o que é falso.

***

Pergunta: é preciso se desidentificar totalmente do corpo?

Desidentificar-se da Ilusão do corpo, mas aceitar que este corpo é o Templo de CRISTO.
Ele é, ao mesmo tempo, o Templo da Ilusão enquanto projeção e o local da Revelação de CRISTO.

Para isso, é preciso Fundir-se com CRISTO.

***

Pergunta: a Fusão com CRISTO pode ocorrer enquanto ainda tivermos sombras?

Se não houvesse mais sombra, você já seria CRISTO.

***

Pergunta: a iluminação das sombras é suficiente para a morte de si mesmo e para o acolhimento do
Fogo do Espírito?

Há, naturalmente, a morte total deste corpo.
O desaparecimento da Ilusão apenas pode ocorrer, em última análise e objetivamente, a esse preço.

Parece-me que, quando estamos encarnados, nós somos mortais.
Então, por que recusar encarar este propósito, já que ele é inevitável?

E, desta vez, isso não irá se refletir por um retorno eterno à encarnação, mas, sim, pela sua Liberação.
Do que vocês têm medo?

Eu especifico que é apenas nesta sociedade, dita ocidental moderna, que a morte é vivida como um drama.
Nas várias culturas e tradições, a morte é uma Liberação.

E, no entanto, os seres voltavam.
Tudo é em função do seu contexto de educação e da sua própria identificação com a Ilusão deste corpo e

desta personalidade, que foi glorificada.
Mas vocês não são isso.

Se vocês estiverem identificados com este corpo, vocês estão identificados com a morte, pois este corpo vai
morrer de qualquer modo.

Como se pode ficar identificado com o que é ilusório e efêmero, como um corpo que vive apenas cinquenta ou
cem anos?



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos e Irmãs que agora estão me escutando, que irão me escutar ou que irão ler, juntos, nós iremos
Vibrar em KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória ...

Gratidão, Graças e Bênçãos pelo seu acolhimento e pelo seu Abandono.
Que a potência do Amor e da Luz se torne o seu Fogo diário.

Talvez até um dia e, em todo caso, até sempre, em outros espaços.

************

1 - ‘YOGA INTEGRATIVO’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

*

Mensagem da Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT no site francês:
http://autresdimensions.info/articleaea8.html

http://autresdimensions.info/pdf/YVONNE_AIMEE_DE_MALESTROIT-30_avril_2011-articleaea8.pdf
30 de abril de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

************

http://autresdimensions.info/articleaea8.html
http://autresdimensions.info/pdf/YVONNE_AIMEE_DE_MALESTROIT-30_avril_2011-articleaea8.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://4.bp.blogspot.com/-tQZsfyFwE2c/TcFPb_FZJyI/AAAAAAAAILw/NMuNEikoZ94/s1600/yvonne-aime-de-malestroit.jpg


 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor estejam com vocês.
Nós vamos, juntos, desenvolver o que significa “morrer para o Eu” e “nascer em CRISTO, ou para CRISTO”.

***

Vocês entram, neste dia, concretamente, na alvorada do último Dia.
O Dia de que falo não é um Dia, no sentido humano, mas um Dia instalando-se em certo tempo, permitindo

desvendar a totalidade da Luz, e permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, retornar à Unidade.
A última Reversão ocorreu.

Após a passagem do seu inverno (verão, no hemisfério sul), chegou o momento de renascer.
Este Renascimento, eu pedi para que fosse denominado: “morrer para o Eu, e renascer para CRISTO”.

Isso se expressa pela passagem da Porta Estreita, estabelecendo as novas Fundações de Vida, Fundações
novas da sua estrutura liberada, Fundações novas para a nova Terra ou para as suas novas Moradas, segundo

a sua Dimensão e segundo a sua origem.
A passagem da Porta Estreita realiza-se agora, e deve permitir-lhes manifestar e reencontrar CRISTO.

Existe, obviamente, certo número de marcadores que estão em relação e em ressonância direta com este mês
que se abre diante de vocês.

Alguns desses sinais lhes foram dados: os vários sons são percebidos (ao redor da cabeça, nos ouvidos), as
manifestações, cada vez mais importantes, vivenciadas nas suas Coroas Radiantes.

Assim como as modificações da sua própria Consciência e do seu humor.

***

O período que se inicia, se tal for a sua aceitação, deve se refletir, para cada um de vocês, pela evolução
concomitante de uma Alegria Interior e de uma Paz Interior, contrastando com a desordem aparente desse

mundo, em diversas partes desse mundo.
A hora chegou, de algum modo, de renascer a vocês mesmos, à sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de

todos os seus constituintes.
Isso vai se manifestar por percepções, cada vez mais potentes, ao nível dos seus corpos físicos,

por modificações do seu humor, da sua Consciência, andando junto com certo número de Revelações
Interiores.

A passagem da Porta Estreita acompanha-se, para alguns de vocês, de um olhar retroativo, sobre si mesmo,
sobre o Eu, e sobre os diferentes jogos, papéis e funções que vocês desempenham.

Todos vocês estão, neste instante preciso, como nós já lhes dissemos, em bom e justo lugar.
Que isso seja o país, a idade, a função e o estado Vibratório no qual vocês se encontram.

O processo em curso, ao nível da Terra, resulta diretamente da fusão dos Éteres e da revelação da Luz
Branca.

 Processo idêntico ao que ocorre em vocês: fusão das Lareiras, percepção de Vibrações, aniquilando, de certa
maneira, a Consciência comum.

Vocês estão em um estado onde vocês estão, pela manhã, no momento preciso em que vocês saem do sono,

ANAEL – 1º de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/--t-YDNyXtwk/UXezSk5RQ4I/AAAAAAAABPs/KgVuSEmT8Jk/s1600/Anael+-+01.05.2011.jpg


quando vocês acordam, ou então no momento do seu adormecer.

***

A passagem, durante esse Dia novo, vê o desaparecimento de certo número de elementos e o aparecimento
de outros elementos.

O que é levado a desaparecer é tudo o que é pesado, tudo o que está pesando.
E o que é levado a nascer é tudo o que é leve, tudo o que vai contribuir para o estabelecimento da Alegria da

sua Eternidade.
Essa passagem da Porta Estreita não se faz em um instante, mas se acompanha, de algum modo, por

mecanismos de vai-e-vem entre o antigo e o novo, entre o que deve morrer e o que deve nascer.
É, portanto, para a maioria de vocês, Sementes de Estrelas, um mecanismo que vai permitir claramente

identificar os momentos em que vocês estão no Eu, e os momentos em que vocês estão no Si e no Cristo.
Pela qualidade das Vibrações que os anima, pela qualidade e pela sua capacidade de Consciência para

estabelecerem-se nesta Paz e nesta Alegria, resultará a instalação permanente da sua Dimensão de CRISTO,
de Filho Ardente do Sol.

Para muitos de vocês, os últimos reajustes vão imergir em suas vidas, em suas compreensões, em suas
últimas escolhas e decisões, sempre em relação com o apelo da Luz Vibral, que lhes permitirá estabelecer-se

no seu Coração.

***

O que acontece atualmente são a agonia da Consciência separada e o nascimento da Consciência Unificada.
Algumas Estrelas lhes deram os elementos correspondendo às Virtudes e às Funções Espirituais, que podem

ser, para cada um de vocês, auxílios na instalação deste novo estado, desta nova Consciência.
Nós já abordamos, uns e outros, esta Consciência nova que, por ora lhes foram entregues, para a maioria de

vocês, apenas sob forma de fulgurâncias, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem:
Êxtase, Samadhi, Alegria, Paz.

Vocês vão constatar, por si mesmos, que irá se tornar cada vez mais fácil viverem estes estados, mas que
serão vivenciados também por retornos, às vezes desconfortáveis.

Mas isso está inscrito nesta noção de Porta Estreita.
Porque a escolha que vocês estão para fazer, deve ser feita com toda Lucidez, com toda Consciência.

A porta do seu Coração, mais do que nunca, depende apenas de vocês.
Coexistem, em vocês, todos os elementos que lhes permitem, sobre o plano das Vibrações, sobre o plano do

Conhecimento Interior, ir aonde vocês colocarão a sua Consciência.
Na realidade, o que lhes ditará a sua Consciência.

Nenhum outro além de vocês mesmos, nenhuma pessoa próxima, nenhum Arcanjo, nenhum Ancião, nenhum
ser, aliás, pode interferir nessa passagem da Porta Estreita.

***

Muito significativamente, cada um de vocês perceberá este apelo da Luz Vibral, em momentos que lhes são
próprios.

Além dos seus períodos de alinhamento, e além da densificação da Luz Vibral aparecendo a partir das 17
horas, vocês irão constatar, cada um, que é para vocês em outros aspectos.

E que, por vezes, vocês poderão ser chamados pela Luz, à noite, outros, ao acordar, outros, em momentos
totalmente imprevistos, necessitando parar suas atividades, o tempo que a Luz faça o que ela tem que fazer.

Alguns de vocês irão estabelecer contatos privilegiados com os ‘Anjos do Senhor’.
De diferentes modos, aí também, porque como nós lhes dissemos, desde vários anos, as formas da

Ascensão são múltiplas.
Elas não são as mesmas para cada Semente de Estrelas, em função do seu futuro, em função da sua

Vibração, em função do seu programa em meio à Eternidade.
Os mecanismos da Ascensão, mesmo se eles empregarem as mesmas estruturas, para todo mundo, irão se
manifestar, para cada um, de maneira diferente, correspondendo a cenários diferentes, indo da evacuação, à

Ascensão com o corpo, ou à Ascensão sem o corpo, ou ainda o transporte a outros espaços desta Terra.

***

Tudo isso, é claro, não vai tomá-los de surpresa.



Tudo isso, é claro, não vai tomá-los de surpresa.
Isso quer dizer que, em função do seu futuro, cada vez mais claramente, as informações irão lhes aparecer

como uma ‘evidência’, seja em sonhos ou em estados de Consciência particulares, quando dormindo, ou ainda
durante os seus espaços de alinhamento.

Tenham em mente que essas informações serão comunicadas pela sua própria Consciência, pela sua própria
Supra Consciência, e que naquele momento, quaisquer que sejam os cenários vislumbrados, vocês

permanecerão na Alegria.
Obviamente, isso não acontecerá em um instante.

Porque é perfeitamente concebível que essa passagem de um estado a outro, do Eu ao CRISTO,
corresponde, de algum modo, a uma forma de perda.

E como toda perda, convém tomá-la.
Esta perda não é triste em si, porque, lembrem-se de que isso são os seus Reencontros.

O que é triste, talvez, para alguns, é a impressão de não mais ter sempre a facilidade de se desvencilhar de
certas Ilusões e de certos jogos.

Entretanto, lembrem-se de que a Luz Vibral os acompanha, de que os ‘Anjos do Senhor’ os acompanham, e
que há uma capacidade crescente para encontrar um alívio na própria Luz.

Quanto mais vocês penetrarem os seus espaços Internos de Luz, mais isso será fácil, mais vocês
compreenderão, e viverão serenamente, o que está a caminho.

***

Nós lhes repetimos, ainda hoje, mesmo se nós lhes dermos o início deste mês, hoje, como o último Dia, não
procurem uma data precisa.

Pois como nós lhes dissemos, tudo isso se desenrola agora.
Esse agora, evidentemente, não acontece em um piscar de olhos do seu tempo, mas necessita de uma

‘preparação’, da Terra como dos seres humanos, que se faz, aí também, de maneira progressiva e regular, que
isso seja para aqueles dentre os seus Irmãos e Irmãs que ainda dormem, como para aqueles que estão

totalmente Despertos.
Retenham, aí também, que neste período, o mais importante é, e permanecerá, a capacidade Vibratória da sua
Consciência, do seu corpo, que irá lhes permitir perceber, cada vez mais, a chegada da Luz Branca, a chegada

do Supramental, precedendo a chegada de CRISTO.
Apenas vocês sozinhos que podem se estabelecer na sua Morada da Paz Eterna.
Apenas vocês sozinhos que decidem como vocês têm de viver o que devem viver.

***

Lembrem-se de que cada coisa, cada elemento, cada pessoa, está estritamente no seu lugar no desenrolar
desse cenário da chegada do último Dia.

Não há então que temer, exceto as suas próprias projeções no passado, os seus próprios apegos que, eu
lembro a vocês, durante esta morte do Eu e o nascimento de CRISTO, representam uma total Ilusão.

Ilusão da qual convém se desvencilhar.
A Luz está aí para isso.

Os seus espaços de alinhamento, as descidas da Luz que lhes serão pessoais, estão, aí também, para
isso.

A justa quantidade de Luz Vibral que vocês terão que viver nesses momentos, dar-lhes-á todas as
possibilidades para viver essa passagem da Porta Estreita.

Novamente, eu não quero dizer por aí que, durante este mês, acontecerá o fim desta Dimensão, mas
acontecerá realmente a preparação final, terminal, do que restará a realizar.

Obviamente, alguns povos da Terra, em certos espaços e certos lugares, são chamados doravante a migrarem
juntos, porque eles têm um destino comum.

Tenham em mente que o que vem é uma Liberação, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Que jamais, nunca mais, o ser humano será confinado contra sua vontade e contra sua Consciência.

Que, nunca mais, vocês conhecerão o isolamento, a separação, o sofrimento.
Isso deveria ser suficiente, além da sua vivência, para estabilizar, em vocês, o que deve sê-lo.

***

Vocês são convidados a passar um tempo com vocês.
Quaisquer que sejam as suas ocupações, quaisquer que sejam as responsabilidades de vocês, será

conveniente buscar o tempo necessário para manifestar a sua Alegria, para estabelecer a sua Paz, a fim de



estar o mais próximo da facilidade dessa passagem.
Lembrem-se de que a Vibração, a Luz, e de que aqueles que os acompanham, estão bem aí, ao redor de

vocês.
De que a separação entre as Dimensões quase não existe mais.

A Luz é onipresente.
Vocês perceberão cada vez mais as Presenças, que isso seja nos seus Céus, ou mesmo na sua Dimensão,

pela Visão Etérea.
Por percepções da sua própria Vibração interferindo com outras Consciências, vocês irão constatar que vocês

não estão mais sozinhos.
Isso deveria também ser um encorajamento a fim de ir para a Luz.

Acabar com o Eu é também aceitar olhar, com franqueza, com Transparência, o que vocês são.
Não há qualquer vergonha, qualquer culpabilidade, qualquer julgamento a fazer sobre si mesmo.

Vocês têm apenas que olhar, franca e honestamente.

***

Tentem, enquanto se puder fazer, estar mais nos instantes que vocês vivem.
Vários meios foram dados a vocês, através dos cristais, através de técnicas respiratórias, através do Yoga,

dado por UM AMIGO, permitindo-lhes, durante este período, encontrar tudo o que é necessário para o
estabelecimento da sua Paz, para o estabelecimento da sua Alegria (ndr: ver Protocolos (*)).

Lembrem-se de que nada desse mundo pode opor-se à Luz.
Há apenas partes de vocês, fragmentos de vocês que não estão ainda iluminados, que podem ainda levá-los e

arrastá-los para longe da Luz.
Mas isso não irá durar.

Não deem valor aos humores opostos à Luz, não deem valor ao que pode
representar resistências, ligações, apegos.

Porque, em última análise, vocês irão se aperceber, assim que vocês tiverem atravessado a passagem,
mesmo mantendo esse corpo, da Verdade de todos os ensinamentos e de todas as testemunhas daqueles

que descobriram a Unidade.
O IRMÃO K lhes deu, há algumas semanas, elementos de referência importantes com relação a este período

que se abre a vocês (**).

***

Busquem, em tudo o que lhes foi dado, o que pode lhes parecer facilitador, o que contribui para
estabelecerem-se, um pouco mais, na Alegria, na Paz.

Porque se lembrem de que é estando na Alegria e na Paz que vocês poderão se ajudar a si mesmos, e ajudar
pela Irradiação, e Servir pela Irradiação, o conjunto da Terra, o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs que

não conhecem, no momento, nada da Luz.
Vocês são ainda muito numerosos, sobre esta Terra, a dormir, a não estar informado dos eventos que se

desenrolam em seus Céus e sobre a Terra, tanto que estes não estão em contato diretamente com vocês.
Lembrem-se de que o que vem é antes de tudo Revelação.

Mesmo se várias traduções transformaram esta palavra Apocalipse em algo terrível, ele não o é.
Somente o olhar separado, somente a Ilusão do Eu, tenderia a crer nisso, mas não para aquele que nasceu em

CRISTO.
Encontrem então esses momentos para vocês, para facilitar essa passagem.

Para viver realmente o que vocês vieram viver, neste instante sobre esta Terra.
Vocês não estão aí por acaso, mesmo em meio à Falsificação.

Vocês estão exatamente no justo lugar, e no bom local, em vocês, como no exterior.

***

Não se esqueçam, tampouco, nos momentos que poderiam lhes parecer mais difíceis, de que a Luz está na
mão.

De que vocês têm a possibilidade de se alimentarem de Luz, e de se beneficiarem ao nível dos efeitos sobre a
sua Consciência, sobre os medos, ou sobre o que é mesmo contrário à Luz.

Não alimentem de modo algum o medo.
Não alimentem de modo algum qualquer coisa que seja contrária à sua Alegria e à sua Paz.



A Paz vai então se tornar cada vez mais acessível, cada vez mais perceptível, e é em meio mesmo a essas
idas e vindas entre a Supra Consciência e a Consciência comum que vocês irão constatar, vocês mesmos, a

realidade e a Verdade desta Supra Consciência.
Sendo guiados pelas Vibrações, se elas estiverem presentes, ao nível da sua cabeça ou do seu Coração, isso

irá se tornar tão mais fácil que a sobretaxa das percepções Vibratórias acompanhar-se-á de uma entrada na
Paz (para aqueles que a vivenciaram ainda) e na Alegria.

Lembrem-se de que existem, no Interior de vocês mesmos, no seu Coração e nesta Vibração, todos os
elementos necessários à sua transformação.

***

É tempo também, agora, realmente, de aumentar a Luz.
De irradiar, mas também, para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estarão em estupefação com relação ao

que vai acontecer, tentar, mesmo com palavras, uma sugestão do que é a Luz e a Unidade porque eles
estarão, naquele momento, muito mais inclinados a escutá-los, e talvez, a iniciar o caminho, eles também.

Não intimidem, não forcem ninguém, sejam benevolentes, sejam amorosos, sejam justos.
Todos os recursos estão doravante com vocês.

Como lhes disse UM AMIGO, a totalidade dos ensinamentos que devia ser transmitido, desde as Núpcias
Celestes, o foi.

Tudo o que era necessário para discernir, compreender e integrar, foi-lhes dado.
Resta apenas, agora, como lhes disse MARIA e como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, demarcar o seu caminho
pelas nossas intervenções, permitindo talvez ajustá-los para mais próximo do que vocês são, e do que vocês

têm para viver.
Lembrem-se de que vocês têm, agora, todas as possibilidades para a aglutinação da Luz, para viver a Alegria,

para viver a Paz e para viver o retorno de CRISTO.
Neste estado de Vibração, nada há a temer.

Há apenas que Ser e, como nós lhes dissemos, que deixar trabalhar a Luz em vocês.

***

Lembrem-se, a cada minuto de sua vida, da importância e da preeminência da Luz Vibral, na sua capacidade
para passar na Supra Consciência.

Elementos ser-lhes-ão comunicados a partir da chegada de METATRON que vem agora dissolver as formas
da Terra, de acordo com o apelo da Terra e com o seu apelo.

O CRISTO disse, em sua vida: “tenham-se prontos, porque ninguém conhece a hora e o dia”.
Esta frase se aplica agora.

Muito precisamente.
Não se deixem desviar, seja pelo que for, da sua Unidade, da sua Humildade, da sua Simplicidade.

Estejam mais frequentemente no Aqui e Agora.
Assim que vocês sentirem que vocês estão se dirigindo para o passado, para os apegos, recoloquem-se

vocês mesmos no Aqui e Agora.
Ajudem-se pela respiração, pelos cristais, por gestos.

Vocês têm total liberdade para permanecer aí onde vocês desejarem, no nível da sua Consciência.
Estejam atentos aos sinais.

Estejam atentos aos Impulsos que lhes serão comunicados pela sua alma, ou de maneira exterior, pelos ‘Anjos
do Senhor’ ou por algumas Presenças, que estarão aí para guiar os seus passos, a sua direção, sobre esta

Terra.
Não resistam aos seus Impulsos, porque eles irão refletir, de maneira correta, o que vocês têm para Ser, e o

que fazer para o ser.

***

Lembrem-se também da capacidade que vocês têm para perceber a escolha certa, pela Vibração do Coração,
ou mesmo pela Vibração, agora, da Coroa da Cabeça em meio à Coroa, ao redor do seu ponto ER.

O que vocês pensam reforça a Vibração, ou os afasta da Vibração?
A resposta correta, é claro, é aquela que amplifica a sua Vibração.
A lógica, a razão, não lhes será de qualquer ajuda, neste período.

Somente a Vibração da Luz será o seu Farol.
Vocês irão perceber, cada vez mais, agora, o efeito das Vibrações e da Luz, em vocês.



Vocês irão perceber, cada vez mais, agora, o efeito das Vibrações e da Luz, em vocês.
Pela modificação, como eu o dizia, da sua Consciência.

Por uma capacidade, nova e mais forte, para distanciarem-se vocês mesmo desse Eu (Jogo).
Isso é perfeitamente normal.

Não há qualquer razão para chamar isso de indiferença ou de desprezo, mas, bem mais, o que decidiu o seu
Espírito, para o trecho do caminho que resta a cumprir sobre esta Terra.

***

A hora chegou do seu Despertar, de se lembrarem da sua Herança, totalmente.
O conjunto das Sementes de Estrelas está sobre esse mundo, mas não é desse mundo.

Alguns de vocês vão começar a viver estados, chamados de Dissolução, onde o Eu não existe mais, onde
apenas a Luz existe, e constitui o que vocês são.

Todo o sentido da sua própria identidade será levado a desaparecer, na Consciência, inicialmente, antes que
isso seja efetivo, na matéria.

Não mantenham qualquer inquietação no seu ambiente o mais próximo porque tudo é previsto, para cada um.
Vocês são, juntos, Consciências, em um corpo humano, mais de sete bilhões sobre esta Terra.

Nós somos, se considerarmos o conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,
muito mais numerosos do que vocês, agora.
Então, cada coisa está no seu devido lugar.

Cada Ser está no seu devido lugar.

***

Eis os elementos que o Conclave Arcangélico me encarregou de transmitir-lhes.
Além desta intervenção formal, no meu papel de intermediário, e somente em relação aos elementos que eu

acabo de lhes dar, se existir em vocês perguntas, então eu os escuto, e ali responderei se isso couber no
contexto da minha função dessa noite.

***

Pergunta: sobre os sete bilhões de habitantes deste planeta, quantos terão uma ideia precisa do que vai
acontecer?

Um número muito pequeno.
Mas finalmente, isso não tem qualquer espécie de importância porque a hora da Liberação chegou.

Mesmo aqueles que não compreenderem, irão se apreender, a um dado momento ou outro, do que está
prestes a acontecer.

Não importa se isso não acontecer na personalidade, mas isso acontecerá, necessariamente, na alma e no
Espírito.

Assim, lembrem-se do que eu disse.
Nas circunstâncias as mais dolorosas, para a vida mecânica humana, em meio ao Eu, quando as circunstâncias

se tornarem particulares, naquele momento, o ser humano redescobrirá a sua humanidade.
Nós contamos, é claro, com isso, antes de tudo, para que os seus Irmãos e as suas Irmãs ainda adormecidos

despertem, em meio mesmo à personalidade deles.

***

Pergunta: a passagem pela Porta Estreita vai se prolongar além do mês de maio?

Não.
Ela vai estar totalmente concluída até o final do seu mês de maio.

O que vai se instalar depois será de outra ordem.

***

Pergunta: o que acontece se essa passagem não pôde ser realizada no mês de maio?



Ela refere-se ao conjunto da humanidade e ela será realizada no final de maio.
O que se abre depois é outro período.

A finalidade desta Terra, nós jamais escondemos.
Desde a intervenção de SERETI, há vários anos, como de Omraam Mikhaël (ndr: O.M. AÏVANHOV), como as

nossas, nós, Arcanjos, vocês foram informados desta finalidade.
Quaisquer que sejam as suas perguntas, sobretudo com relação a esta última questão, eu lhes recordo em
todo caso (e vocês tiveram várias testemunhas entre os Anciãos sobre isso): quando vocês realizam o Si,

quando vocês saem da Ilusão, vocês sabem muito bem que a Ilusão não existe.
Que esse mundo mesmo é uma projeção, na sua totalidade, fora do que vocês são.

Não há então mais, para aquele que realiza o Si, qualquer questão, qualquer pergunta.
Porque, a partir do momento em que vocês estiverem imersos na Presença KI-RIS-TI, no Si, aconteça o que

acontecer nesse mundo, vocês não são mais desse mundo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Bem Amados Filhos da Lei de Um, a gratidão do Conclave os
acompanhe.

Eu terminarei por essas palavras: ousem Ser o que vocês São, os Filhos do Um, Ilimitados e Eternos.
Bem além desta forma, bem além da aparência do Eu, vocês são os KI-RIS-TI, os Filhos Ardentes do Sol.

O Conclave, por meu intermédio, saúda vocês.
E vários de nós lhes dizemos até muito em breve.

Que o Amor seja a sua morada.
Até logo.

************

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de maio de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
- Série **PROTOCOLOS** - a contar de 15 de agosto de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) – IRMÃO K (1º de abril de 2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1024

1º de maio de 2011
(Publicado em 03 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1024
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de


************



ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110501_-_GEMMA_...

  

~ A UNIDADE e A INOCÊNCIA ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.

Meus Irmãos e Irmãs, recebam todo o Amor que o meu Coração pode levar ao seu Coração.
Eu sou a primeira a intervir nesse primeiro dia do seu mês de maio.

Esse mês de maio, nas diferentes tradições, que é o mês chamado da Compaixão, mês de MARIA.
Mês, também, onde se exteriorizam muitos elementos, seja na natureza como na consciência humana.

Eu sou a Estrela da Unidade.
E, como tal, juntos, vamos nos instalar na Paz e na Unidade, antes que eu lhes emita as poucas palavras que

vim emitir para vocês.

... Efusão Vibratória...

*** 

Há pouco tempo foram realizadas e ativadas, em vocês como sobre a Terra, as Cruzes Mutáveis.
A última parte de um Yoga específico lhes foi dada por um dos Anciões (ndr: ver o Protocolo ‘Yoga Integrativo’

(1)).
Ele lhes explicou, e fez viver, a ativação dessas Cruzes, em sua estrutura e em sua consciência.

Eu venho hoje, quanto a mim, falar-lhes de outra cruz.
Essa cruz não passa mais pelo ponto ER da cabeça, mas representa uma cruz de braços desiguais, cujo

cruzamento se faz atrás do ponto ER.
Essa cruz é chamada de Cruz Crística Posterior.

Ela emprega os Eixos AL-OD e UNIDADE-PROFUNDEZ.

Como talvez vocês saibam, eu estive encarnada durante muito pouco tempo, no início do século XX, ao
mesmo tempo que Santa TERESA.

GEMMA GALGANI - 1º de maio de 2011 - Autres Dimensions
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Nós portamos, ambas, a UNIDADE e a PROFUNDEZ.
A Cruz da qual eu venho lhes falar é aquela que corresponde ao Caminho da Infância.

Eu deixarei Santa TERESA falar disso, muito melhor do que eu (2).
Eu venho lhes falar da Unidade e da Inocência.

*** 

A Unidade (como muitos de vocês compreenderam e, talvez, estejam vivendo) é um estado de Consciência
que permite transcender, e superar, qualquer forma de Ilusão, qualquer forma de sofrimento e aceder a um

estado do Ser, bem além da personalidade.
Além da Sombra e da Luz, além do Bem e do Mal.

Um estado que muitas de minhas Irmãs experimentaram, é claro, e que hoje está inteiramente ao seu alcance.

*** 

A Unidade decorre de um estado de Inocência.
Então, como neste mundo que eu percorri e que vocês ainda percorrem, como podemos falar da Inocência?

A Inocência, é claro, não é crer ou ter Fé.
A Inocência é aquela que vai acolher, sem qualquer preconceito, a realidade e a totalidade da Luz, a fim de

transcender os limites deste corpo e desta manifestação, ao mesmo tempo ali permanecendo, se for possível.
A Inocência está diretamente conectada com Visão do Coração.

Aquela que não faz diferença entre a Sombra e a Luz, o Bem e o Mal.
Um olhar que vai unificar, que vai transcender, e que vai levá-los a experimentar uma Alegria que não depende

de qualquer circunstância exterior, que se encontra no Interior do ser, dele mesmo, que vive isso.
A Inocência é voltar a tornar-se novo.

Incólume e desembaraçado de qualquer crença, de qualquer Ilusão, de qualquer reivindicação.
É centrar-se mais perto do instante presente e do momento presente, que se vive a cada sopro.

É ser, de algum modo, penetrado pela Luz, permanentemente.
Fundir-se nessa Luz, fundir-se em sua imanência e em sua impermanência, é penetrar no Espírito de CRISTO,

manifestá-lo, desposá-lo, e como dizia a minha Irmã, estar em Simbiose.

*** 

A Unidade contribui para estabelecê-los nos estados que a consciência comum jamais pode alcançar, nem
mesmo imaginar.

A Inocência é a condição prévia, com a Infância, que permite viver essa Cruz específica, chamada de Cruz
Posterior do Cristo.

Diretamente em ligação com a ressonância da minha Estrela, e da Estrela da minha Irmã, que me faz frente,
Santa TERESA.

O Caminho da Inocência é aquele que aquiesce à Luz, aquele que abandona toda veleidade de compreensão
seja do que for, pois, viver a Unidade está além de qualquer compreensão, além de qualquer palavra.

Então, falar da Unidade e da Inocência é, já, de algum modo, sair da Inocência e da Unidade, pois nenhuma
palavra pode satisfazer uma descrição qualquer da Unidade.

A Unidade, justamente, pode ser vivida apenas na ausência de qualquer palavra, na ausência de
qualquer compreensão, de qualquer pergunta, de qualquer espera.

A Unidade é um estado de Inocência, mas também de confiança total na Luz, em CRISTO.
É aderir ao Infinito.

É aderir a outra coisa que a limitação do corpo, dos pensamentos, do que foi chamado de corpo de desejo.
É aderir ao Infinito, à Alegria mais absoluta.

Ali aderir, não somente, mas também, manifestá-la, inteiramente.

*** 

Hoje, sobre esta Terra, e a partir de hoje, neste mês, esses estados vão se abrir a vocês de maneira cada vez
mais nítida e cada vez mais clara.

Isso é aberto a todos e a cada um, por que a Graça que se espalha sobre a Terra não faz qualquer distinção
entre quem quer que seja.
Ela é a mesma para todos.

Pois viver a Unidade e a Inocência não tem característica própria a um indivíduo ou a outro.
A Graça, a Inocência, a Unidade, não se importam com reivindicações, não se importam com Karma, não se



importam com crenças.

*** 

A Unidade é um estado do ser onde tudo se torna Transparente e simples.
É um estado onde o mental não pode mais se manifestar, onde os pensamentos, até mesmo, não podem

mais emergir.
É um estado que se basta a si mesmo, de algum modo.

Nada mais existe além da Luz, pois a Consciência se torna, ela mesma, a totalidade dessa Luz.
Há, de algum modo, um desvanecimento, um desaparecimento do que era limitado.

Vocês não são, no entanto, mais limitados, naqueles momentos, nem pelo corpo, nem por qualquer coisa além
da própria Luz, que é ausência de limite.

Isso pressupõe uma disposição de espírito para a Inocência.
Não a Inocência em relação a este mundo.

Não a Inocência em relação aos relacionamentos entre os Irmãos e Irmãs desta humanidade, mas a Inocência
em relação a CRISTO, em relação à Luz.

Da Inocência nasce a Unidade.
Pois a Inocência é ausência de espera.

A Inocência é ausência de busca, seja ela qual for.
É também uma forma de Abandono de tudo o que pertence à personalidade, aos desejos, às projeções, às

crenças, às reivindicações.
É o estado mais bem sucedido do ser, que leva a esse Ilimitado e à Unidade.

*** 

A Unidade é tornar-se, si mesmo, inteiramente, a Luz Branca, a Luz Adamantina.
É tornar-se um com ela, porque o Corpo de Luz é a totalidade das Criações de todos os Universos.

A Inocência prepara para isso.
Essa Cruz Posterior está ligada, diretamente, à Inocência da alma, ao Pequeno Caminho, à Infância.

É aquela que, hoje, abre-se a vocês, devido ao imediatismo da Luz, a sua imanência, a sua impermanência e o
seu derramamento sobre a Terra, em níveis de intensidade e de pulsação que jamais a Terra vivenciou.

Todos vocês, e cada um de vocês, têm a possibilidade de imergir-se na Luz.
Mesmo se hoje alguns dos Semeadores de Luz não despertaram ainda as Coroas Radiantes, inteiramente, o

que vem é justamente a possibilidade de fazê-lo.
Este mês é, inteiramente, o mês da Graça.

É o momento, e isso foi dito, em que os Anjos do Senhor se revelam e se desvendam cada vez mais, em sua
consciência coletiva.

É o mês em que todos os erros, todas as Ilusões, todas as buscas que levaram a becos sem saída, são
perdoados pela Graça, e permitem-lhes estabelecer-se em sua nova Inocência, em sua Unidade.

*** 

Vocês são acompanhados como nunca.
Disso vocês sabem, e vocês vão vê-lo cada vez mais em seus Céus.

Vocês vão vê-lo também cada vez mais na Luz, na quantidade de Luz presente, mesmo aos seus olhos físicos
e à sua Visão Etérea.

Vocês também vão senti-lo em vocês, pois, se vocês derem um passo para Ele, Ele virá bater à sua porta, e
Ele dará dez passos para vocês.

É durante este mês que se instala a possibilidade de estabelecerem, de maneira definitiva, a sua Unidade.
Cada dia, agora, verá essa capacidade de Inocência e de Unidade reforçar-se.

Vocês irão vivê-la como um apelo.
Então, é claro, o apelo pode ser ouvido, ou criar, no início, algumas resistências, alguns medos.

Esses medos, todos nós os tivemos, sem exceção.
Mesmo CRISTO na Cruz.

É o momento em que vocês basculam.
É o momento em que lhes parece estarem abandonados, inteiramente.

A travessia do deserto.
A tentação.

O momento em que pode acontecer-lhes de negar, de modo transitório, tudo o que vocês realizaram.



Isso é muito bom sinal.
Pois isso significa que a Unidade se apronta para tocá-los com a sua Graça.

Alguns terão muito mais facilidade do que outros para passar a essa Unidade, a essa Inocência.

*** 

Lembrem-se de que a quantidade de Luz, e, portanto, as Vibrações que chegam até vocês serão, a cada dia,
multiplicadas.

A intervenção do Arcanjo METATRON, dentro de poucos dias, vem realizar o que havia sido anunciado pelas
Escrituras.

Mesmo se elas foram por vezes travestidas, ali inserindo um elemento de medo.
Pois, sim, quando se foi privado por tanto tempo da Luz, e quando ela foi procurada por tanto tempo, quando a

Luz chega, ela, efetivamente, pode causar medo.
Mas esses medos nada são.

Basta, simplesmente, voltar a tornar-se Inocente, e ousar aceitar ir ao outro lado.
E, naquele momento, a Inteligência, a Graça da Luz irá estabelecê-los na sua Unidade, no seu Estado de Ser,

bem facilmente.
É durante este mês que vocês decidem desposar CRISTO.

É durante este mês que vocês devem se liberar de todas as Ilusões, de todas as falsas aparências.
É durante este mês que vocês irão penetrar nas esferas da Unidade, muitos de vocês.

Essa preparação, portanto, durante este mês, é algo de essencial.
Pois este mês irá fazê-los penetrar, se vocês acolherem realmente, na Consciência do que vocês são.

Na sua vivência.
Na sua Inocência.

No seu Amor e na sua Unidade.
É o momento em que vocês poderão viver a ausência de separação, em que vocês podem não estar

separados de nada mais.
É o momento da Reunificação.

*** 

Lembrem-se de que a testemunha de tudo isso é o seu próprio estado Vibratório e, também, a ocultação da
consciência limitada, em benefício da Consciência Ilimitada.

Essa passagem está a caminho.
Ela culmina, assim que acolhida inteiramente, na Alegria inefável da Unidade.

É como se cada minuto da sua vida pudesse se tornar um estado de Graça, um estado de plenitude absoluta.
Um prazer infinito da Presença com CRISTO.

A Cruz Crística Posterior, aquela que se instaura, em vocês como sobre a Terra, vai também iluminar as zonas
de resistências que podem existir nesse novo Nascimento.

Que essas zonas de resistência estejam em lugares precisos da Terra ou em lugares precisos do seu corpo,
não percam tempo com isso, vão além.

Deixem a Graça invadi-los.
Deixem-se levar pela Unidade.

Deixem-se, de algum modo, levar por CRISTO.
Muitas coisas vão mudar em seus Céus, sobre a sua Terra e, obviamente, no seu corpo e na sua Consciência.
Aí também, sejam quais forem as manifestações, vocês devem ir além de umacompreensão, vocês devem ir

além de uma lógica, da razão e do mental, e viver a Graça da lógica do Coração, que não é deste mundo.
A fim de realizar a palavra de CRISTO e viver que «vocês estão neste mundo, mas não são deste mundo».

*** 

O Coração é a porta.
O Coração é a fechadura.

O Coração é o lugar dessa passagem.
Voltem a tornar-se como uma criança, redescubram a Inocência.

A Inocência da Luz.
A Unidade, como eu dizia, é não ver o Bem e o Mal.

É estar além do Bem e do Mal.
É aceitar ver a Sombra, simplesmente como uma luz não revelada.



É não julgar, não discriminar, não discernir, mas tornar-se, inteiramente, a Luz.
É isso que se abre a vocês, doravante, e que cada dia, a cada sopro, vocês vão penetrar, ainda mais em

Profundez e em Verdade.
As manifestações disso serão múltiplas, em vocês como no exterior de vocês.

Aceitem que tudo isso é apenas o Reflexo da ação da Luz.
E que somente o olhar exterior pode ter medo das suas próprias manifestações, Interiores ou exteriores, do

planeta.
A Terra vive a sua liberação, vocês a vivem também.

A liberação pode, por vezes, ser vivida como uma ruptura, no momento em que ela for vivida.
Mas a ruptura é apenas temporária em relação à Luz.

Rasgar os Véus da Ilusão é, por vezes, doloroso, porque é preciso aceitar deixar-se transformar, e mudar para
a nova forma, para a nova Consciência.

*** 

Há, efetivamente, no que é limitado, alguns lutos a viverem e a superarem.
Isso vocês não podem fazer por si mesmos.

Jamais.
É a Graça da Luz que o faz em vocês.

Então, não se preocupem com o que pode parecer-lhes duro, difícil, mas peçam, de preferência,
simplesmente, a ação da Luz em vocês.

Absorvam a Luz pela boca, pelo Canal do Éter, pelo Coração, e deixem-na trabalhar.
Porque vocês são a Luz.

É claro, muitas máscaras devem cair.
Isso faz parte da Inocência e da Unidade.

É o caminho que vocês vão descobrir, a cada dia.
É um Caminho da Graça, na condição de vocês o aceitarem.

Voltar a tornar-se Inocente, voltar a tornar-se uma criança é deixar a Criança Interior da alma exprimir-se, a fim
de ir para a Liberdade do Espírito.

É não mais jogar o jogo desse mundo.
Ou então, continuar a jogá-lo, ao mesmo tempo estando lúcido, sobre a sua Ilusão e a sua falsidade.
É aceitar o jogo, estar ainda sobre este mundo, ao mesmo tempo sabendo que é apenas um jogo,

uma projeção, com todos os seus sofrimentos e todas as suas ilusões.
A ativação desta Cruz Posterior em vocês, ocorrendo de maneira natural, mas que pode também ser

facilitada, ser-lhe-á dada, para poder praticá-la, a partir de amanhã.
Mas isso acontece desde agora em vocês, hoje.

Cabe a vocês deixarem impregnar o que vocês são, pela Alegria, por CRISTO.

*** 

A Consciência da Unidade, a presença de CRISTO pode ser chamada: o Consolador.
É aquele que abraça e que extingue todos os sofrimentos, sejam eles quais forem.

Ele disse: «Aquele que beber da minha Água da Vida, jamais terá sede».
É exatamente isso que está ocorrendo, porque Ele é a Água da Vida, Ele é o Fogo da Redenção, Ele é a

Espada que vem cortar.
Não fiquem limitados por concepções ligadas a religiões ou a histórias.
Sejam Ilimitados no seu acolhimento d'Ele, em Espírito e em Verdade.

Ele vem devolvê-los e restituí-los à sua Unidade e à sua Inocência.
Aquela de Filhos Ardentes do Sol.

Aqueles que se consomem sem queimar, na Alegria, no Amor, na Verdade e na Paz.
Não existe qualquer limite deste mundo que possa impedi-los de viver isso.

Cabe a vocês não resistirem.
Cabe a vocês voltarem a se tornar inocentes.

Então, essa Cruz Crística Posterior elevar-se-á em vocês.
A Coroa Radiante do Coração elevar-se-á.

E vocês irão penetrar, então, nas Moradas inefáveis da Alegria do Pai.
Cada um de vocês, ainda presente sobre a Terra, é chamado individualmente, pessoalmente, para isso.

Não existe qualquer barreira de religião, de idade, de sexo, que possa manter-se diante d’Ele.
Então, voltem a tornar-se Inocentes, e a Unidade instalar-se-á em vocês.



Sem buscá-la, sem querê-la.
Nada há para saber, nada há para conhecer.

Há apenas que parar o tempo, o tempo de uma respiração, o tempo de um instante.
Então, a partir desse instante, a Graça irá penetrá-los.

Não importa em qual momento.
De modo inesperado.

Naquele momento, apreendam a Luz que lhes é estendida.
Acolham-na.

Parem tudo o que não for isso.
Seja qual for o espaço e o instante em que isso ocorrer, vocês são livres para virar as costas ou para abrir-se

para CRISTO.

*** 

A Unidade, além da Fusão dos Éteres, é redescobrir a Luz.
A sua Vibrância.
A sua Radiância.
A sua potência.

É voltar a tornar-se Ilimitado, é voltar a tornar-se Isso.
E CRISTO é a Porta Estreita que permite vivê-Lo, aqui mesmo, nesta carne, nesta vida e nos momentos finais

da Terra.

*** 

Aí está o que a Estrela UNIDADE veio trazer-lhes, hoje.
Bem além das poucas palavras que eu pude pronunciar, além da Vibração da palavra, vão para a Essência do

que eu lhes disse.
Vocês devem dela impregnar-se.

Até Vivê-la.

*** 

Aí está, meus Irmãos e minhas Irmãs.
Comunguemos juntos, durante alguns instantes.

E, se houver em vocês interrogações vindo do seu Coração, referentes ao que eu digo, então, em alguns
minutos, se pudermos ir mais para a Profundez disso, juntos, iremos.

Mas, primeiramente, comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

*** 

O meu Coração escuta agora o que vocês têm que me perguntar.

***

Questão: o que significa o fato de sentir que o ponto UNIDADE esquenta muito?

Significa simplesmente que essa função, esse estado, bate à sua porta.
Lembre-se do que eu disse: não busque compreender, não busque o significado, mas viva-o.

Viva essa Graça, acolha-a.
Porque assim que você buscar um significado, de agora em diante, mesmo se existir, isso vai afastá-lo do que

você tem que viver no instante.
Muitos de vocês sentem os trajetos da Luz, os pontos da Luz.

A Luz é Inteligência e Graça, e ela vai, portanto, durante este período, agir onde ela deve.
Tentem não interrogar a Luz, e deixem-na simplesmente agir em vocês.

Porque interrogá-la é já estar na resistência.



Mesmo se for, efetivamente, muito sedutor para o mental compreender os prós e os contras da Luz.
Mas compreender não é um Abandono, é ainda um ato intelectual.

Imirjam-se na Luz, deixem-na Fecundá-los.

***

Questão: o estado de Unidade é um estado de nada?

O estado de Unidade é um estado de nada em relação à personalidade, e um estado de Tudo em relação à
FONTE.

***

Questão: isso corresponde ao sentir de um estado onde não há mais questão, nem desejo?

Não pode existir questão e desejo.
A Graça basta-se por si mesma, e a Unidade é a Inocência.

A Inocência não tem qualquer questão, nem qualquer marcador.
Ela é, simplesmente.

Assim que houver questão ou interrogação, há saída da Unidade.
E da Inocência.

***

Questão: como se abandonar totalmente à Luz até voltar a se tornar Luz?

Meu Irmão, quem faz esta pergunta?
O Abandono à Luz é um ato de rendição à Luz.

É sempre a personalidade que vai perguntar: «Como se abandonar à Luz?».
Não há «como».

Não existe qualquer técnica para se abandonar.
É um impulso da alma, descobrindo-se, ou pela Cruz Posterior ligada à Inocência, ou pela Cruz Anterior.

Mas não há técnica.
É preciso que a personalidade morra, para que nasça o Ilimitado.

Enquanto houver uma busca, não há Abandono, pois a busca sempre será o feito da personalidade, que quer
apropriar-se de algo.
A Luz é uma Doação.

Vocês se tornam Luz se vocês mesmos se tornarem a Doação.

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs sobre este mundo, eu lhes digo bem-vindos à Graça.
Bem-vindos à sua Eternidade.

Bem-vindos ao seu novo Nascimento, à sua Ressurreição.
Que a Unidade os preencha.

Com todo o meu Amor, com toda a Graça do nosso reencontro, eu lhes digo até muito em breve.

************ 
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 Eu sou Teresa.

Irmãos e Irmãs, todo o meu Amor está com vocês.
Eu venho como Estrela PROFUNDEZ, completar o que disse minha irmã Gemma sobre o Pequeno Caminho, o

caminho da infância, contribuindo para estabelecer a cruz de apoio posterior ao Cristo.
Essa Cruz é aquela da ‘Criança Interior’.

Ela é aquela do impulso da alma, voltada para o Espírito e não mais para a pessoa.
Minha curta vida ilustrou isso.

Essa presciência que eu tive, criança, de não mais ser absolutamente nada nesse mundo, para poder passar,
como eu o dizia, a fazer meu Céu, fazer o bem sobre a Terra.

Isso era oriundo diretamente de minha Criança Interior, dessa capacidade para ir à profundidade de mim
mesma, para ali recolher o que queria, não minha personalidade, mas o que queria profundamente minha alma

que se voltava, então, para o Espírito, que era viver o Espírito.
Então, muito rapidamente eu compreendi, sendo jovem, que o Espírito era representado e levado pelo Cristo e

por Maria.
Então, eu não tive parada em minha vida, inclinando-me para essa pequenez.

***

A Criança Interior é a manifestação da alma na vida sobre a Terra que, ao mesmo tempo mantendo a Alegria,
ao mesmo tempo mantendo a visão clara (exterior ou no Coração) do que é a família, do que são as regras da

sociedade, quis, muito pequena, ir para outra coisa.
Essa «outra coisa» era, para mim, indizível.

Em minha vida, eu não toquei o indizível.
Eu apenas toquei esse impulso de minha Criança Interior que me fez, de algum modo, apreender essa

Verdade de não mais ser nada, de abandonar-me a Ele, a Ela, aceitar, de qualquer modo, perder minha vida,
que efetivamente perdi, para ganhar meu Céu.

Isso é o que eu realmente vivi, o caminho da infância, o Pequeno Caminho, aquele que consiste em nada
buscar desse mundo, mas buscar tudo do outro mundo, não como uma busca, mas, antes, como a última

vontade, aquela de ir para Ele.
Minha curta vida representou, ao extremo, essa ‘tensão’.

Talvez muitos de meus Irmãos e de minhas Irmãs encarnados saibam que eu morri muito jovem, de uma
doença que se chamava, à época, de languidez, a tuberculose.

Eu me enlanguescia, efetivamente, do Céu.
Hoje, vocês têm uma chance, é que, qualquer que seja sua idade, o Céu vem a vocês, em sua vida.

***

TERESA DE LISIEUX – 1º de maio de 2011
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Cristo vem bater à sua porta.
Ele vem perguntar se vocês querem tornar-se Ele.

As condições de minha vida não são de modo algum as mesmas que vocês vivem hoje e, no entanto, se vocês
se inclinam sobre o Pequeno Caminho, sobre o caminho da ‘infância’, então, verdadeiramente, vocês

perceberão, muito rapidamente, sua Presença, a Presença da Luz, do Espírito.
O som da alma e do Espírito vão chamá-los para viver próximo d’Ele e n’Ele, coisa que não era possível há um

século.

***

Hoje, muitas coisas mudaram na superfície da Terra, nos Céus, mas na consciência humana também.
A alma humana afundou-se numa forma de materialidade muito específica, numa individualidade frenética onde

nada existe além da satisfação do prazer imediato, da satisfação dos desejos desse mundo.
Hoje, é tempo de ‘entrar’ em você.

Se vocês querem reencontrá-Lo, vão à Profundez de seu ser, podar tudo o que não é Ele, podar tudo o que
não é a Luz, não numa vontade qualquer, mas, simplesmente, voltando-se para sua Criança Interior, onde

vocês extrairão o impulso da alma para ir para a Cruz Anterior, para ir para Ele, para tornar-se Ele.
Para isso, é preciso verdadeiramente, como algumas de minhas irmãs o disseram, que o desejo não venha

perturbar a superfície de sua consciência.
É preciso que vocês estejam na escuta, no acolhimento do que, como o disse minha irmã Gemma, chega hoje

sobre a Terra.
Então, nessas condições, tudo será facilitado.

A Graça e a ação de Graça trabalharão em sua vida, a fim de permitir estar sempre mais nessa Graça.
Todas as dificuldades serão resolvidas, tudo o que era obstáculo será varrido, não por qualquer vontade, não

por qualquer trabalho, mas, efetivamente, por esse caminho do abandono ou da pequenez, o Pequeno
Caminho.

É claro, a Humildade, a Simplicidade são as chaves, isso lhes foi dito.
Aceitar ‘nada ser’ é, por vezes, muito difícil para a alma humana em encarnação.

Ela tem dificuldade para compreender que o Espírito é tudo e que o corpo ou a personalidade estritamente
nada é.

Ela tem dificuldade para compreender, mesmo se aceita, em princípio, que tudo desse mundo é apenas uma
ilusão, apenas um conjunto de ‘projeções’ construído no medo e na experiência da separação e do

afastamento d’Ele.

***

Então, é claro, tudo o que constitui a personalidade e mesmo a alma é voltado para essa manifestação, porque
ela é persuadida de que nada mais existe.

Mesmo a Luz não está hoje, ela está para o outro lado.
A libertação é vivida com uma ‘angústia’, a angústia da morte, a angústia de perder isso ou aquilo, um filho, um

pai, a angústia de desaparecer.
Na infância, encontra-se uma forma de segurança.

Gemma falou-lhes da inocência.
No Pequeno Caminho há também essa profundez onde, aceitando não mais olhar no exterior (o que não quer
dizer isolar-se e renunciar ao que quer que seja, mas efetivamente ir para Si), vocês ali encontrarão o impulso

da alma que os conduzirá ao Espírito.
Esse ‘impulso da alma’ que muitos de vocês viveram, pela ignição da Coroa Radiante da cabeça e pelo som da

alma ouvido no ouvido.

***

Hoje, é preciso fazer mais.
É preciso estender os braços, é preciso viver esse Abandono final.

O que é que Cristo vem pedir-lhes?
Ele dirá: «Você quer deixar os mortos enterrar os mortos e você quer seguir-me?».

Para isso, é claro, há certo número de ‘apegos’, quaisquer que sejam, que cada ser humano em encarnação
apresenta.

Apegos ao ser amado, apegos aos filhos, apegos a uma posição na sociedade, apegos à própria vida, porque,



apesar de tudo, a vida é algo de magnífico.
Ela simplesmente foi amputada de sua parte mais divina, em vocês.
Mas, no exterior, ela se estende em sua Majestade, em sua criação.

O que de mais belo do que um pássaro, o que de mais belo do que uma árvore, o que de mais belo do que o
que exprime o ser humano, quando ele está na beleza, e, no entanto, tudo isso é apenas um ‘reflexo’ do que é

a verdadeira Verdade.
Então, efetivamente, existem tantos fatores de apegos, tantos fatores de seduções na vida que é levada aqui

embaixo.
O caminho da infância, o Pequeno Caminho, é certamente o melhor modo, atualmente, de facilitar a vinda da

Graça, de sua Graça, permitindo sua Ressurreição.
Para isso, é preciso ir à Profundez de você mesmo.

É preciso superar os medos.
É preciso superar os apegos, não suprimi-los, mas transcendê-los.

Você pode estar numa caverna, sozinho, ter cortado tudo, e estar no mesmo medo e no mesmo apego.

***

Voltar a tornar-se uma criança é realmente voltar a tornar-se uma criança, quaisquer que sejam as
circunstâncias de sua vida, qualquer que seja sua idade.

É assim que vocês construirão a Cruz do Cristo na qual Ele vai apoiar-se.
A Humildade, a Simplicidade são as primeiras etapas e, em seguida, a Unidade e a Profundez, permitindo-lhes
viver essa Criança Interior que vai levá-los, agora, extremamente rapidamente, para reencontrar o Cristo, para

reencontrar seu Coração e sua Essência.
Mas, para isso, é preciso já conceber que tudo o que está no exterior visível, tudo o que vocês construíram, o

que quer que vocês tenham construído, é um obstáculo para esse acesso.
Então, é claro, não é questão de fazer tudo desaparecer num abanar das mãos, mas, simplesmente, estar

‘consciente’, simplesmente, aceitá-lo e, sobretudo, vivê-lo, voltar-se para essa Profundez, para essa Criança
Interior.

A Criança Interior os guiará, o Pequeno Caminho os guiará para onde vocês devem ir, para Ele, para viver a
Graça.

***

Eu os lembro que é o apoio da Cruz Crística que lhes permite encontrar o ponto ER, ou seja, o Centro.
Muitos de vocês percebem agora a imagem da Coroa do Coração na Coroa da cabeça, pela Vibração central.
Essa Vibração dessa pequena Coroa da cabeça, que corresponde ao Coração, muitos de vocês começam a

perceber nela pontos precisos de Vibração.
O ponto posterior, na parte traseira do ponto ER, é justamente a intersecção da Cruz Crística Posterior.

É aquela que une o eixo AL-OD ao eixo UNIDADE / PROFUNDEZ.
Esse ponto é o ponto do ‘Pequeno Caminho’.

É o ponto onde vocês se aproximarão de Cristo, é o ponto onde a Voz Interior se faz ouvir de diferentes modos
e onde sua Graça vai conduzi-los para viver essa Unidade e seu reencontro.

***

Tudo isso se desenrola sob seus olhos, sobre a Terra e também em vocês.
Isso se desenrola agora por suas percepções de Consciência, por seus sonhos, por suas Vibrações

existentes, mesmo, em alguns trajetos da Luz em vocês e, em particular, sobre o trajeto AL-AL ao nível do
nariz.

Tudo o que se manifesta em vocês concorre para levá-los a reencontrar o Pequeno Caminho, a ouvir a Criança
Interior e a tornar-se essa Humildade e essa Simplicidade.

A inocência de que falava Gemma, é claro, não deve fazê-los pessoas que são abusadas por outras pessoas,
mas essa inocência está ligada, sobretudo, à inocência em relação ao Céu e à Luz.

Voltar a tornar-se como uma criança.
E o Cristo dizia: «Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, se não volta a tornar-se como uma criança», quer

dizer livre de qualquer apego, de qualquer crença, livre de qualquer passado e de qualquer futuro.
É verdadeiramente estar no instante, viver o instante, sem estar, como a personalidade, preocupada com o

instante seguinte ou estar ferida pelos instantes passados.
É verdadeiramente instalar-se nesse presente, onde tudo é possível, onde a Luz penetra na Vibração e na



pulsação de seu Coração.

***

A Luz é onipresente, isso vocês sabem.
Vocês devem, hoje, penetrar na Humildade e na Simplicidade esse Pequeno Caminho, a fim de beneficiar-se,

de algum modo, da totalidade do influxo do impulso da alma e da Criança Interior, que vai permitir-lhes
elevarem-se para Ele, e não elevarem-se nessa vida.

Ele dizia também, lembrem-se: «Aquele que quiser elevar-se será rebaixado».
Ele falava de elevar-se nesta vida, mas não elevar-se na Luz, bem ao contrário.

Vocês devem, para isso, rejeitar agora todos os medos, todos os condicionamentos, sejam religiosos, sejam
ligados à sociedade, sejam ligados aos seus pais, aos seus filhos.

Vocês devem apresentar-se nus e livres diante d’Ele, a fim de desposar e tornar-se Ele.
A Cruz Posterior, essa Cruz em ressonância com a Criança Interior, a Humildade, a Simplicidade, a Unidade, a

Profundez, é muito exatamente o que os conduz a Ele.
É o ‘ponto de apoio’, de algum modo, da vinda do Cristo.

É o ‘ponto de apoio’ sobre o qual Ele virá tocá-los e conduzi-los às esferas da Eternidade.
Tudo isso pode viver-se agora, em Espírito e em Verdade.

Se vocês seguem o Pequeno Caminho, o ‘caminho da infância’, então, nada de desagradável do exterior
poderá chegar, porque sua vida, mesmo aquela da personalidade, será conduzida pela Luz e pelo Cristo, e por

nada mais.
Vocês terão que viver apenas a Graça a cada dia, a cada respiração.

Tudo se desenrolará, em sua vida, na mais maravilhosa das ações de Graça, na mais maravilhosa das
simplicidades, na mais maravilhosa das Luzes.

Apenas as resistências que os afastam da Luz, apenas a não rendição da personalidade, é que os afasta d’Ele
e do Pequeno Caminho.

***

Voltar a tornar-se como uma criança é, hoje, um elemento essencial no Abandono à Luz e para viver sua
Unidade, para vivê-la verdadeiramente, para instalá-la verdadeiramente em vocês e tornarem-se inteiramente

isso.
A chave, como sempre, é o Coração, mas vocês devem inclinar-se, isso de que minha irmã Hildegarda falava,

essa ‘tensão’ para o Abandono, o que vai incliná-los para Ele, para a Luz.
A realização da Fusão dos Éteres, em vocês como sobre a Terra, que foi traduzida pela ativação da Cruz Fixa,

depois as Cruzes Mutáveis, torna possível, hoje, o Pequeno Caminho, inteiramente, não com a fé que eu
chamei «do carvão», em minha vida, mas verdadeiramente viver os efeitos, imediatamente, aqui mesmo, sobre

esta Terra, nesse corpo, nessa personalidade.
Naquele momento, sua vida tornar-se-á bela, verdadeiramente, inteiramente.

Nenhum sofrimento, nenhum apego poderá atingi-los.
Vocês não estarão na indiferença, mas na Graça.

Cabe apenas a vocês vivê-la, cabe apenas a vocês realizar a Humildade, a Simplicidade, o Pequeno Caminho e
escutar sua Criança Interior, porque ela os guiará seguramente para Ele.

Ele virá apoiar-se em vocês e desvendará então a Cruz Anterior, aquela de que outras Irmãs falarão.

***

A verdade é um Fogo.
O Fogo da Luz é um Fogo que vai devorá-los em tudo o que não é Ele.

Esse Fogo vai consumir tudo o que é ‘ilusório’, tudo o que é ilusão e supérfluo em sua vida.
Para vivê-lo serenamente, é preciso, efetivamente, inclinar-se para esse Pequeno Caminho, é preciso penetrar

na Profundez porque, como o disseram os Anciões, nada existe no exterior, tudo se situa no Interior.
Não há diferença entre o Interior e o exterior, eles foram separados há muito tempo, tudo isso vocês sabem

agora.
Mas resta-lhes, sobretudo, percorrer o que vocês São.

Eu repito, não é uma busca, porque isso está já aí.
Há apenas que desvendá-lo, manifestá-lo e vivê-lo, sobretudo.

Sobretudo, ‘vivê-lo’.



Vocês entraram agora, a partir deste dia, nessa etapa abençoada em que a Graça os chama.
Ela os chama para vivê-la, para manifestá-la.

Ela os chama para o ‘tornar-se’.
A inocência da infância, o Pequeno Caminho, o Caminho Interior, é justamente esse caminho, é aquele da

Graça onde, quaisquer que sejam os elementos que venham chorar a personalidade, estes são transcendidos
pela capacidade de sua consciência para estabelecerem-se em sua nova morada, aquela de sua Eternidade.

E aí, então, vocês constatarão, muito rapidamente, que toda a sua vida vai mudar.
O que quer que lhes chegue, tudo será vivido segundo o ‘princípio da Graça’.

Nada mais poderá ser uma oposição ou uma resistência à Luz, nada mais poderá ser levantado
como interrogação ou como angústia.

Os próprios apegos aparecer-lhes-ão como futilidades.
Vocês descobrirão, então, que vocês podem ser um pai, uma mãe, um filho, um trabalho, ao mesmo tempo

estando totalmente livres.
Seu olhar e sua Consciência serão profundamente diferentes.

Vocês perceberão, ainda mais nitidamente, seus Irmãos e suas Irmãs.
Vocês os verão no Coração, em seu Coração, vocês perceberão muito distintamente, neles, onde estão as

sombras, onde estão as luzes, que são apenas, de fato, ‘tempos diferentes’ da Luz na vida e
na consciência deles.

***

Através mesmo dessa visão do Coração que vocês terão, vocês fornecerão uma ajuda por sua irradiação, por
sua Presença.

Vocês não terão mesmo mais necessidade de agir ou de pedir Graças, porque esta os seguirá, onde quer que
estejam, ao redor de vocês, para vocês e para todos aqueles que os cercam.

Mesmo aqueles de seu ambiente que não sigam seu caminho, mesmo aqueles de seu ambiente que se
desviem do Cristo, por medo, porque não é o momento, em definitivo, durante esse mês, compreenderão o

que vocês São, mesmo se isso dê medo a eles.

***

Então, vão para essa simplicidade.
Isso lhes permitirá verdadeiramente viver esta Unidade, esta Luz, sem serem importunados pelo ‘Choque da

humanidade’.
Vocês se tornarão então os apoios de seus Irmãos e de suas Irmãs e vocês poderão então acolher o Cristo

em toda serenidade e em toda leveza.
O Caminho da Infância é um ‘caminho de leveza’.

E claro, a personalidade vai fazê-los crer que é o inverso: uma ausência de responsabilidade, uma ausência
de maturidade.

Não há maior maturidade do que o Caminho da Infância.
Ele é a renúncia suprema, não à vida, mas à personalidade.
Eu os convido, portanto, a percorrer esse Pequeno Caminho.

Ele é, hoje, muito mais fácil do que quando eu percorri a Terra.
O ‘impulso da alma’ que ocorre em vocês é o Pequeno Caminho.

É aquele que vai dizer-lhes (sob diferentes formas, aliás) o que vocês devem fazer ou ser, para aperfeiçoar
essa iluminação da Graça em vocês.

Tudo isso vocês viverão, cada um ao seu modo, durante esse mês, e nós os desejamos sempre mais
numerosos a se voltarem para Ele.

É justamente na dificuldade desse mundo, em tudo o que se desagrega sobre esse mundo, que se encontra a
maior das Luzes, vocês conhecem efetivamente isso.

Quando vocês veem os seres humanos que vivem cada um por si, quando existe um fenômeno de catástrofe,
os humanos redescobrem a Humanidade, a Simplicidade.

Eles saem das próprias projeções e dos próprios medos para entrarem realmente no Amor e na ajuda mútua.
Eles não se colocam mais questões sobre o amanhã, eles estão unicamente no instante.

A única questão é aquela do instante, de como servir, de como ajudar, porque o ser humano, para além do que
foi falsificado nele, é um ser de Serviço, como toda Luz e como todo Filho Ardente do Sol, como todo Cristo.

Ele redescobre então, naqueles momentos, sua Criança Interior.
Então, não julguem o que vai acontecer sobre esta Terra, porque é a melhor das maneiras de reencontrar, cada

um, sua Criança Interior.



A Luz é onipresente no que chega.
Somente aqueles que se desviam da Luz ali verão outra coisa que não a Luz.

***

O importante não é ter um belo automóvel ou ter um prato cheio.
O importante é ‘partilhar’ seu prato, de Coração a Coração, e de olho a olho, olharem-se, porque vocês são

efetivamente Um (e nós o somos todos).
Nós somos uma parte do Um, mas não somente, porque tudo está em vocês,absolutamente tudo.

Então, as circunstâncias exteriores vão conduzi-los a viver essa Graça e vão trazer-lhes, de algum modo, numa
bandeja, essa Graça, a fim de que vocês descubram novamente o Caminho da Infância.

Percorrendo o Caminho da Infância vocês colocarão as ‘novas fundações’ de sua nova forma e de sua
nova Vida.

Essas fundações são importantes para vocês, mas também para o conjunto da humanidade, para o conjunto de
seus Irmãos e de suas Irmãs, qualquer que seja o caminho deles, mesmo aqueles que se desviam d’Ele.

Então, nós os esperamos, a cada dia que passar agora, cada vez mais numerosos a redescobrirem o Pequeno
Caminho.

***

Aí estão as algumas palavras, muito simples, que me foi pedido dar-lhes.
Vocês terão, certamente, outras informações que concernem a essas Cruzes Posteriores e essas Cruzes

Anteriores.
Isso não me compete, porque eu vinha simplesmente colocar os ‘fundamentos’ do que é essa Cruz, do que

representam a Unidade e a Profundez, a Criança Interior, o Pequeno Caminho.
Se existem questões entre vocês, com relação a isso, então, eu responderei.

***

Questão: uma Criança Interior e um Mestre Interior é a mesma coisa?

Meu Irmão, seria necessário ainda que eu soubesse o que você chama de seu Mestre Interior.
O Mestre Interior é o Si, que vem substituir-se ao ego.

A Criança Interior é aquela que dá o impulso para o Pequeno Caminho, que permite a realização do Si ou,
talvez, o que você chama de Mestre Interior.

Mas não há Mestre.
Nada há a controlar, porque vocês são já os Mestres.

Mestres da Luz, Filhos da Luz, é a mesma coisa.

***

Questão: como viver esse Pequeno Caminho em relação à Cruz que acaba de ser descrita?

É já aceitar os fundamentos, e isso corresponde à Cruz que será descrita em suas ‘funções’, que vocês
denominam Vibratórias ou energéticas, mas não por mim.

Agora, concretamente, é, antes de tudo, um impulso da alma Interior.
A maior parte dos seres humanos quer efetivamente prosseguir esse caminho, mas na condição de que...

Não há condição.
Vocês devem primeiro viver o caminho e depois, todo o resto mudará.

Enquanto existe uma condição, vocês não podem percorrer o Pequeno Caminho.
Porque há uma condição, isso quer dizer que é a personalidade que se exprime.

***

Questão: o caminho da Criança Interior é maravilhar-se diante das coisas simples como se pôde fazê-lo
sendo criança?



Há um perigo em considerar isso, ou em assimilar a Criança Interior à sua infância.
Essa característica comum da criança que você era e da Criança Interior a redescobrir é simplesmente a

instantaneidade do momento, porque, para a Criança Interior, como para a criança que é criança, existe apenas
o presente.

Existe também certo número de crianças que não são Crianças Interiores: crianças rebeldes, crianças
insubmissas.

Portanto, não se pode fazer um paralelo entre a Criança Interior e a criança que vocês viveram.
Ainda que exista um traço comum que é, justamente, a capacidade para viver o instante.

***

Questão: o que foi evocado é um processo instantâneo?

A Graça que vem a vocês pode ser instantânea.
Eu lhes dei as balizas: a Humildade, a Simplicidade, a Unidade e a Profundez.

Cada um de vocês pode desvendar isso, efetivamente, na instantaneidade, porque a Luz está aí.
Em todo caso, se há interrogação ou se há busca, não há mais Criança Interior.

É um estado que se estabelece quando, justamente, vocês apreendem e aplicam o fato de que nada há a
buscar no exterior.

***

Questão: não sinto abertura, tal como você a descreveu, para tanto.

Por qual razão?
Cabe a você colocar-se a questão, porque há, em você, algo que observa essa criança e que não quer tornar-

se essa criança.
Viver a Criança Interior, viver a Unidade, é provar e viver a Alegria.

Então, vá ainda mais à Profundez e encontre em você o que faz com que a Alegria não desabroche.
Há, frequentemente, ‘esperas’, em toda busca espiritual.

Essas esperas são voltadas para o exterior, elas são voltadas para compreensões, mecanismos, buscas,
meditações, orações que os afastam da criança, porque vocês se colocam, naquele momento, numa espera.

É a espera, ela mesma, que cria a frustração e que os afasta do instante.
Enquanto não há eclosão da Alegria, enquanto a Unidade não se instala, isso quer dizer, ainda e sempre, que a

personalidade está aí.
É preciso aceitar ver assim.

Não carregar uma culpa ou ressentimento, mas já aceitar.

***

Questão: o Anjo guardião é a mesma coisa que a Criança Interior?

Não, absolutamente não.

***

Questão: colocar-se condições impede contatar essa Criança Interior?

Quais são as condições?
É não ser suficientemente humilde.

As condições são também não estar suficientemente na Simplicidade, estar numa ‘espera exterior’ que os
afasta da Humildade e da Simplicidade, numa ‘busca exterior’, porque a personalidade exprime-se e a

personalidade vai reivindicar, sempre e ainda, porque ela está insatisfeita, permanentemente.



Enquanto há uma reivindicação, efetivamente, há personalidade.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que, no instante preciso em que você encontra a Unidade e a

Profundez, em que você realiza essa Cruz, a primeira coisa que lhe virá ao espírito: como era simples.
É tão simples e tão evidente que a personalidade não pode jamais aceitá-lo, porque ela recusa.

***

Questão: Criança Interior e Cristo Interior é a mesma coisa?

Sim.
Isso foi denominado a Porta estreita, o nascimento do Embrião Crístico.

Esse apoio, essa fundação, se preferem, está em ressonância direta com o que vocês chamaram, eu creio, de
8º corpo.

A ‘porta estreita’.
A passagem do ego ao Coração (ndr: passagem do 8º ao 9º corpo).

Vocês não podem chegar ao Coração pelo ego, é impossível.
Toda a ilusão das diligências ditas pessoais, da busca espiritual, está ligada a essa ilusão e a esse erro.

Nada há a realizar que não esteja já aí, hoje como em minha época.
É por isso que eu falei de ‘rendição’.

Lembrem-se de Cristo, ele dizia também: «Será mais difícil a um rico penetrar no Céu do que a um camelo
passar pelo buraco de uma agulha».

Isso significa exatamente a mesma coisa.
Há ‘bagagens’ na personalidade.

Essas bagagens são o «Mim, eu», os conhecimentos, as buscas efetuadas, as feridas, tudo o que constitui um
‘peso’.

E enquanto esses pesos estão ainda aí, vocês não podem cruzar a porta.

***

Questão: se se realizou a passagem do 8º ao 9º corpo, isso significa que todas as Cruzes vão se pôr a
funcionar?

Minha Irmã, parece-me que as Cruzes puseram-se a funcionar já, ao nível da cabeça, desde algum tempo.
É questão, agora, de estabelecer-se no Coração.

As cruzes permitem isso.

***

Questão: durante uma meditação, a ativação do ponto de cruzamento entre os eixos AL-OD e UNIDADE/
PROFUNDEZ facilita o acesso a essa Criança Interior?

Sim, é uma ferramenta, mas na condição de que em sua vida, a mais simples, e não voltada unicamente para
esse Interior, você manifeste a mesma coisa.

Se não, hoje, inúmeros seres humanos refugiar-se-iam nesse ‘espaço de alinhamento’ com a Luz para escapar
à Luz.

Isso é paradoxal, mas é a Verdade.
Naquele momento, é o ego que se nutrirá da Luz, e não o Espírito.

***

Questão: descristalizar medos arquetípicos, como o medo do abandono, da falta, ajuda a reencontrar a
Criança Interior?

Sim, é claro.
Assim como eu disse, os ‘apegos’ são os obstáculos para a Criança Interior, porque uma Criança Interior é

livre, inteiramente.



***

Questão: como viver em harmonia com o ambiente, ao mesmo tempo mantendo a integridade?

Minha Irmã, pronunciar essas palavras quer dizer que você tem falhas em relação ao que é exterior a você em
seu ambiente e que, portanto, nessas falhas, penetram estados ‘emocionais’.

Há, portanto, um não abandono, há apegos que são essas falhas.
Portanto, você não pode viver sua integridade enquanto essas falhas existem.

Você pode beneficiar-se dos afluxos de Luz em alguns momentos e em alguns períodos, mas você não pode
criar seu estado Unitário.

Justamente, é muito fácil dizer que isso vem do exterior, mas, em definitivo, tudo o que é do exterior e que vem
constrangê-la, faz apenas revelar a você suas próprias falhas, ligadas a apegos.

Nada existe no exterior.
Se a percepção de um bloqueio no exterior é manifestada à consciência, isso quer dizer, simplesmente, que há

uma falha naquele nível.
Porque se você está na Unidade ou aproxima-se de sua Unidade, nenhum evento exterior, nenhuma pessoa

exterior pode vir perturbar isso.
Ou, em todo caso, se isso é perturbado, isso não se instala jamais, isso apenas ‘passa’, porque você se torna o

observador dessa mesma agitação que faz apenas passar.
Lembre-se também (e isso foi dito) que as circunstâncias exteriores que vocês vivem hoje, nesse espaço

específico da Terra e nesses tempos específicos, correspondem, muito exatamente, ao que vocês têm a viver
e a transcender.

***

Questão: pode haver Unidade se se está nessa posição de observador?

Quando há Unidade há compreensão da Ilusão e observação da Ilusão.
Mas a Unidade não é observar a ilusão, é viver a Unidade.

E, na Unidade, nenhuma ilusão pode existir.
Quer dizer que, naquele momento, o exterior não pode vir de modo algum confrontar o que quer que seja.
A ‘observação’ situa-se simplesmente no fato de não compreender que vocês não são o que vocês vivem,

justamente.
Enquanto vocês participam de suas próprias emoções, vocês dão peso a elas, densidade, e vocês as

materializam, em todos os sentidos do termo.
Se vocês aceitam que vocês não são suas emoções, que vocês não são suas reações, que vocês não são,

mesmo, seus pensamentos, então, é um passo a mais para a Unidade.
Isso é chamado, ao nível da Consciência, de ‘ausência de separação sujeito-objeto’.

Vocês não são mais o sujeito, vocês não são mais o objeto.
Vocês não são mais a interferência, vocês são a Luz.

Vamos tomar outro exemplo.
É como se vocês fossem uma Consciência que olha esse corpo, que olha suas ações, que vê as interações e

que sabe pertinentemente que é uma cena de teatro.
É não mais estar identificado ao que quer que seja, a não ser a Luz.

Mas isso não é um jogo.
É tomar realmente consciência de que é a ‘estrita’ Verdade.

Enquanto vocês desempenham um papel na peça de teatro, vocês não podem ser aquele que é o Estado de
Ser.

Vocês estão ainda na consciência separada, não na Consciência Unificada.
Eu creio que isso foi denominado, por alguns Anciões e por alguns Arcanjos, um ‘ponto de vista’.

É estritamente a Verdade.
O ponto de vista da lagarta ou o ponto de vista da borboleta.

***

Questão: é um soltar total?

O soltar não é o Abandono.



É a personalidade que decide soltar.
E no simples fato de pronunciar «soltar», há admissão de que há sempre uma tomada.

O soltar pertence à vontade, de modo algum à Unidade.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos encarnados, que a Graça os acompanhe, que a Graça se revele, porque
vocês são a Graça.

Com todo o meu Amor.
Até uma próxima vez.

************
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Eu sou SNOW. 

Irmãos e Irmãs encarnados percorrendo esta Terra, que o Sopro do Espírito esteja em vocês.
Eu venho, hoje, a vocês, para exprimir as qualidades do eixo denominado CLAREZA / PRECISÃO.

Eu sou a Estrela da CLAREZA, aquela que permite iluminar e ver, para além da Visão, a Unidade e sua Clareza.
Eu falarei também em nome de PRECISÃO, Estrela que não lhes está revelada.

Esse eixo é aquele que é o braço horizontal da ‘Cruz Crística Anterior’, permitindo à manifestação Cristo
realizar-se, é, de algum modo, dito na linguagem de meu povo, a Revelação do Grande Espírito, do Sopro

desse Espírito e do Fogo desse Espírito em vocês.
Essa Revelação permite também descobrir a sabedoria, a sabedoria que permite superar o confinamento do

julgamento no Bem e no Mal, a fim de compreender que, qualquer que seja o confinamento desta Terra, o
Homem sempre teve a possibilidade, religando-se à Natureza como ao Espírito, de manifestar essa sabedoria

e, portanto, de algum modo, transcender o Bem e o Mal.

***

CLAREZA e PRECISÃO, esse eixo, está exatamente atrás do Triângulo Prometeico.
É o eixo que lhes permite ampliar, num primeiro tempo, sua própria percepção do Bem e do Mal, superá-la, de

algum modo, transcendê-la e manifestar, então, essa amplitude e essa sabedoria, permitindo sair desse
confinamento existente na cabeça do Homem, onde tudo é referenciado segundo a noção de Bem ou de Mal.

Essa herança, que os Ocidentais conhecem particularmente bem, contrariamente aos povos nativos
que, desde sempre, comungaram com o Céu e com a Terra, e colocando-se, eles mesmos, numa lógica ligada
a esse intermediário do Céu e da Terra, como homens participando de um Plano bem maior do que aquele que

eles podiam compreender, mas, entretanto, aceitando esse Plano e sua manifestação, tal como ela era
observada na natureza.

E tal, também, como ela não era observada, devido à não manifestação visível e tangível do Espírito, que, no
entanto, estava efetivamente na obra, mesmo desta criação.

***

A Clareza-Precisão vai, portanto, desembocar na Sabedoria.
Ela permite, pouco a pouco, por um ato lúcido e consciente, supor, num primeiro tempo, que o confinamento

do Bem e do Mal não é a totalidade, mas algo que é apenas um dos elementos da vida e não o que deve
permitir à vida tornar-se plenitude.

Simplesmente, um elemento que existe também na natureza, porque, na natureza, é claro, o bem de um faz o
mal do outro.

Assim, a águia que come um coelho faz seu bem e o bem de seus descendentes, de seus pequenos.
Obviamente, o ‘ponto de vista’ do coelho não é de modo algum o mesmo, ele é mesmo totalmente inverso em

relação àquele da águia.

***
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Assim, portanto, observar a natureza, observar os ciclos da própria vida, permite desembocar numa Clareza
maior dos processos da vida, bem além de certo número de alterações da consciência humana e permite

ampliar, de algum modo, o ponto de vista, superar o Bem e o Mal e desembocar, efetivamente, em certa forma
de sabedoria.

***

Esta sabedoria, assim como a Cruz Posterior, em seu eixo horizontal UNIDADE / PROFUNDEZ, permite, aí
também, ir para mais Unidade e, mesmo sem vivê-lo, criar, na consciência, uma forma de tensão para essa
Unidade, para esse Absoluto, bem além do Bem e do Mal, que são sempre apenas relativos em relação a

crenças ou, em todo caso, em relação a alguém, em relação a algum outro, de uma forma de vida em relação a
outra forma de vida.

O eixo CLAREZA / PRECISÃO vai, portanto, ampliar o ‘ponto de vista’, a fim de superar a Visão confinante e
confinada da personalidade, que vai sempre definir o Bem e o Mal em relação a si mesmo, em relação a

crenças, em relação a certezas, também.
Mas, geralmente, essa Visão do Bem e do Mal é apenas uma limitação da verdadeira Vida, porque ela

condiciona as ações do ser segundo julgamentos de valor, julgamentos de referência em relação a si mesmo
ou em relação às próprias crenças.

***

A ativação e a manifestação da Cruz Anterior colocam-se, portanto, sem passar pelo ponto ER (ponto central),
as Cruzes que permitem realizar o estado Crístico, o estado Micaélico e o estado Mariano, nesse corpo.
Isso nas tradições que não são de meu país, de meu povo, foi denominado o Despertar, a Ascensão, a

Iluminação (a verdadeira), o Acordar.
Pouco importa os nomes que vocês deem, porque, em definitivo, eles correspondem todos a uma forma de

‘ampliação da consciência’, onde o confinamento, mesmo no ego, não tem mais curso, não tem mais
colocação, mas onde a consciência poderá, efetivamente, fazer a experiência dessa não-separação, dessa

amplitude da percepção, do sentir, de uma Visão Interior denominada ‘Visão do Coração’, vindo substituir-se à
visão do ego, indo para além dos julgamentos, indo para além das crenças e permitindo, portanto, realmente,

manifestar a Sabedoria.
Essa sabedoria não é uma aceitação, sem condição, da natureza, mas vai bem além.

Essa sabedoria é aquela que vai, apoiando-se também na Cruz Posterior, permitir viver o que vocês chamam,
em seu país, de Unidade, o que, quanto a mim, eu chamo de Fusão com o Espírito, permitindo-me ouvir esse

Espírito, ver esse Espírito, em qualquer coisa, em qualquer Consciência, em qualquer ato.

***

CLAREZA / PRECISÃO permite examinar, de algum modo, a vida, com outro olhar.
Não é mais o olhar da Ilusão, do confinamento e do julgamento no Bem e no Mal.

É um olhar ‘ampliado’ que confere, efetivamente, Clareza e Profundez, minha outra Estrela em meu eixo,
permitindo, desta vez, desenvolver, em si, o fim do confinamento, permitindo também viver a última reversão.
A própria localização de Clareza e Precisão, de um lado e outro de Bem e de Mal, e à frente de IM e IS, põe

justamente em ressonância tudo o que havia sido confinado anteriormente.
Colocando-os em ressonância, permite vê-los, superá-los, transcendê-los e, portanto, estabelecer-se,

inteiramente, numa forma específica de Paz, que nós chamamos de Sabedoria.

***

Viver na Clareza é não parar nos olhares exteriores, é não parar nos julgamentos, é ter uma Visão efetivamente
mais nítida.

Perceber de maneira precisa, perceber (com a iluminação suficiente) todas as circunstâncias da vida, todas as
circunstâncias das interações entre os seres humanos e todos os componentes da Vida, existentes na

superfície desse mundo, qualquer que seja a alteração inicial.
Vocês são chamados, hoje, como os Anciões o disseram e muitas de minhas Irmãs, a viver uma finalidade.

Essa finalidade (eu prefiro chamar assim) não é um fim em si, mas, efetivamente, um ‘novo ciclo’, um
recomeço, onde nada mais poderá ser confinado, porque a própria Consciência tornar-se-á como o Grande

Espírito, totalmente livre, totalmente liberada de qualquer dependência a uma forma fixa, permitindo a ela



descobrir a infinidade de formas, a infinidade de outros mundos, de Dimensões, a infinidade das Criações.
Esse, é claro, é um processo que muitos seres humanos, hoje, começam ou terminam em seu caminho,
permitindo desengajar-se de tudo o que faz os condicionamentos da vida humana em seus limites, todos

os sofrimentos, todas as incompreensões.
É efetivamente uma manifestação do Amor e, sobretudo, da Sabedoria, permitindo superar o que foi chamado,

por algumas de minhas Irmãs, de ‘Corpo de desejo’, de ‘Corpo mental’, e inserir-se na lógica da Vida e na
lógica das transformações da Vida, impulsionadas pelo Grande Espírito, pela Luz e pelos Ciclos.

***

CLAREZA – PRECISÃO é um eixo de apoio.
É esse eixo que vai permitir-lhes realizar a Cruz Anterior, chamada do Cristo, permitindo-lhes desengajarem-se

de seus próprios condicionamentos e, sobretudo, irem para além, pela Sabedoria, de todas as crenças, não
para denegri-las em bloco, mas para considerá-las pelo que elas são, ou seja, formas de ‘marcadores’ que

foram colocados em seu caminho, simplesmente instaurados para permitir, justamente, superá-los e
transcendê-los.

De fato, nesse mundo é necessário ter um quadro, qualquer que seja.
Mesmo que esse quadro seja ilusório, ele permite, em todo caso, construir algo e, a um dado momento,

superá-lo, transcendê-lo e estabelecer-se numa nova percepção onde tudo se torna iluminado, onde tudo se
torna claro, onde mesmo a questão que se poderia colocar então à alma encontra sua resposta de maneira

Interior e não mais exterior.
A sabedoria é tudo isso.

***

CLAREZA-PRECISÃO é um eixo que permite também reforçar o Amor, reforçar o ponto ER, reforçar a própria
conexão à Fonte e beneficiar-se dos influxos da Luz, a fim de crescer, sempre mais, na Luz, até um ponto em
que a Luz é tão importante que a própria Consciência torna-se tão saturada de Alegria (o que vocês chamam

de Samadhi), que, naquele momento, ela pode passar no que UM AMIGO denominou a ‘dissolução’, o estado
Unitário, onde somente o Si existe, para além de qualquer forma, para além de qualquer corpo e para além de

qualquer identificação.
Isso não pode realizar-se se a Sabedoria, se o eixo CLAREZA-PRECISÃO não está totalmente presente.
De fato, até agora, quaisquer que fossem os seres que viveram esses acessos à dissolução, à Existência,
quaisquer que fossem as épocas e quaisquer que fossem os países, houve sempre, de algum modo, uma

forma a manter, a fim de ser, em si, a testemunha desse acesso a essa Unidade.
De algum modo, CLAREZA-PRECISÃO, esse eixo anterior da Cruz Anterior, associado ao Caminho da

Criança Interior, da UNIDADE e da PROFUNDEZ, que era o apoio posterior, definia, aí também, uma espécie
de quadro, permitindo manter a consciência, apesar de tudo, presente num corpo.

Essa presença era necessária para, ao mesmo tempo, como para todas as Estrelas, manter uma coerência
(não a nossa, mas aquela da Vida), manter uma forma de re-aliança à Fonte, a fim de que esta não se

apagasse jamais.
Há, de fato, ao nível de nossas encarnações, de Umas e Outras, a necessidade de manter essa Re-aliança, a

fim de que jamais o Sopro do Espírito se apague ou se afaste demasiado.
É a missão que nós realizamos em nossas encarnações.

Todas as Estrelas cumpriram esse papel, em diferentes momentos da História desta Terra.

***

Hoje, as coisas são um pouco diferentes porque, como vocês sabem, não se trata de manter essa Re-aliança,
mas, efetivamente, de tornar-se, inteiramente, essa Luz, esse Si, de viver, inteiramente, essa dissolução e esse
acesso à Unidade total, coisa que não havia sido possível até o presente, devido às circunstâncias cíclicas do

retorno da Luz.
Hoje, mais do que nunca, quaisquer que sejam seus estados Interiores, é também necessário manifestar essa

Re-aliança, essa Unidade, essa ativação das diversas Cruzes Mutáveis, Fixa (da Redenção) ao nível de sua
cabeça, viver isso também fora de seus espaços Interiores, permitindo, com isso, provar, a si mesmos e à sua
própria consciência que, finalmente, não existe qualquer separação entre o que é vivido no Interior e o que é

vivido no exterior.
É claro, inúmeros Irmãos e Irmãs já perceberam, de maneira muito concreta e muito lógica, que o que se vive
no Interior vive-se também no exterior, que a evolução da Terra é totalmente sincrônica com a evolução de
sua consciência e que, quando um evento sobrevém hoje na superfície da Terra, ele sobrevém do mesmo
modo no Interior de sua própria consciência, mais ou menos marcado, segundo as ressonâncias existentes

no Interior dessa consciência que vocês habitam.



***

Assim, pouco a pouco, a Sabedoria estabelece-se.
Assim, pouco a pouco, a convicção da Unidade vai surgir e virá permitir-lhes, realmente, viver a Unidade.

Minha Irmã de eixo, PROFUNDEZ, explicou-lhes o que era esse caminho da infância e o modo de inclinar-se,
de algum modo, para esse Absoluto.

É também o meio, esse Caminho da Infância, e a Sabedoria de CLAREZA-PRECISÃO, os meios para
estabelecer-se e recentrar-se em si mesmos, e beneficiar-se dos diferentes afluxos das Estrelas que os

constituem, a fim de manifestar, de maneira primeiramente intermitente e, em seguida, de maneira cada vez
mais frequente, seu próprio estado de Unidade ligado ao acesso à sua Existência.

Isso, atualmente, muitos humanos vivem.
Há, efetivamente, modificações muito, muito nítidas ocorrendo na consciência coletiva da humanidade, mesmo

para aqueles de nossos Irmãos e de nossas Irmãs que não querem ou não podem despertar-se pelo
momento.

Nesse sentido, é-lhes possível, efetivamente, através desse eixo de Sabedoria, observar as modificações da
Mãe Terra.

Algumas Irmãs disseram-lhes que o Som da Terra apareceria.
Ele aparece, cada vez mais frequentemente, em lugares cada vez mais amplos da Terra.

O Som da Terra responde ao som do Sol, ao Som do Céu.
É o Som da Criação, o Canto do Espírito.

Aquele que se traduz, para vocês, por uma majoração de seus sons em seus ouvidos e em sua consciência, é
exatamente o mesmo processo.

***

A Sabedoria é chamada a desenvolver-se em vocês, seja o que for que o olhar exterior possa chamar, ao nível
do mundo, a loucura desse mundo, em sua deslocação.

Há, efetivamente, uma Sabedoria por trás de tudo isso, ainda que ela não lhes seja perceptível, mesmo se ela
lhes pareça ser algo de agressivo para vocês.

Retenham que tudo o que acontece nos Universos concorre para estabelecer a Sabedoria, mesmo se
elementos, denominados Sombra, possam por vezes dar a impressão de não serem sábios ou de afastarem

da Sabedoria.
Ir além do olhar do confinamento do Bem e do Mal é também ir para a compreensão de que, em definitivo, o

Bem e o Mal não existem como tal e que o que pode ser percebido, sentido, como um Mal, num primeiro
tempo, em definitivo, concorrerá sempre para estabelecer o Bem.

É por isso que Cristo disse que não se deveria julgar, porque o ‘julgamento’ é sempre oriundo do confinamento
no Bem e no Mal.

O julgamento é sempre uma falta de Sabedoria, uma falta de Amor, porque, quando vocês estão no caminho
para o Amor e para a Sabedoria, quando vocês começam a viver estados de Unidade, nenhum julgamento

pode mais intervir, ou então este os remete, tal como um elástico, ao ego e à insuficiência de abertura, mesmo
na fase de abertura.

***

Então, é claro, algumas situações que lhes são apresentadas recorrem, justamente, à manifestação de sua
sabedoria, porque alguns elementos criados vão, talvez, procurar afastá-los da lei de Ação de Graça, vivida

quando vocês a vivem em seus momentos Interiores.
Vão procurar, talvez, desestabilizar, em vocês, essa Unidade que vocês buscam estabelecer, de maneira

permanente.
Então, aí também, ‘não julguem’, aceitem a manifestação, qualquer que seja, que isso concirna às suas
relações ou a eventos que ocorram em suas vidas porque, mesmo se vocês não têm os elementos de

resposta, no imediato e no instante, é absolutamente inegável que a Graça não pode contrariar a Graça.
O que quer dizer que, mesmo um evento ou uma pessoa que venha chocá-los, confrontá-los com restos de

confinamentos, está aí, necessariamente, para fazê-los crescer.
Nesse sentido, não há nem Bem nem Mal, nesse sentido, mesmo a Sombra, em definitivo, servirá sempre à

Luz.
Isso lhes foi dito, mas a Sabedoria os faz percebê-lo de maneira cada vez mais clara.

***



A Clareza e a Precisão é exatamente isso.
É superar esse julgamento do Bem e do Mal, é não julgar, no instante, o que pode chegar a sua vida, em suas

relações, mas diferir sempre a ‘reação’, porque a reação é sempre procedente do Corpo de Desejo, do mental,
dos condicionamentos, das crenças, mas não pode jamais conduzi-los a desprender-se, em todo caso,

desprender da reação imediata.
Somente a Sabedoria, somente a Clareza e a Precisão vão permitir afastarem-se desse julgamento,

aproximarem-se do Caminho da Infância e de sua Unidade e, certamente, algum tempo depois, uma hora
depois, um dia depois, ou, em todo caso, a um dado momento, vocês terão o esclarecimento total da Ação da

Graça que, sob o olho do ego, pode parecer-lhes ser o inverso de uma Graça.
Assim, alguns seres, por exemplo, podem quebrar algo.

Alguns seres podem perder uma situação; alguns seres podem perder uma pessoa querida, outros ainda
podem ver modificações da própria vida não indo no sentido desejado.

***

Em última análise, quando vocês procuram a Graça, a Graça agirá em vocês.
Então, não vejam jamais um evento que ocorre em seu quotidiano, em sua vida, como algo que está aí para

contrariá-los, mas, simplesmente, como algo que está aí para desvendar-se e ir para mais Graça, mais Clareza
e mais Precisão.

E isso se denomina a Sabedoria.
A Sabedoria consiste, portanto, em não reagir, a Sabedoria consiste em desincrustar-se, em desengajar-se de
reações imediatas do Corpo de Desejo, em desengajar-se das reações quase imediatas, ligadas às crenças e

aos condicionamentos.
É o único modo de juntar-se, em Sabedoria, pela Sabedoria, ao ‘Coração do Ser’ e estabelecerem-se, de

maneira cada vez mais definitiva, em seu Coração.

***

Eu frequentemente falei da natureza, mesmo em minhas intervenções, porque a natureza apresenta-lhes,
qualquer que seja a falsificação (que não existe, ainda, nas leis naturais da vida exprimida aqui, salvo para o

humano, é claro), os animais manifestam, inteiramente, esse princípio de Graça.
Então, é claro, o julgamento exterior do Homem fará crer que é detestável para um coelho fazer-se comer pela

águia.
Mas é uma visão extremamente ligada aos seus condicionamentos, que é extremamente ligada, também, aos

uns e aos outros, às reações que podem existir em relação à emoção imediata.
Assim que haja a possibilidade de adotar uma percepção mais profunda e mais clara, então, naquele

momento, a Sabedoria que emana de vocês vai fazê-los compreender que isso faz parte da Sabedoria.
É claro, a predação, tal como é vivida na natureza, é inerente a essa forma de Vida.
Mas, entretanto, há, nessa forma de vida, também, uma Sabedoria e um equilíbrio.

Se a águia não comesse o coelho, o coelho, por sua vez, comeria o conjunto de culturas e não permitiria a
outros mamíferos alimentarem-se.

Tudo é equilíbrio.
O desequilíbrio aparente é, de fato, apenas um julgamento limitado, que é frequentemente oriundo

de condicionamentos ou de desejos ou de emoções presentes no interior do ser humano.
A águia que come o coelho não tem qualquer emoção.

O coelho que é comido, para além da emoção imediata, sabe que ele participa de um Plano bem maior e bem
mais vasto do que ele.

***

Hoje, a Consciência do ser humano inscreve-se diretamente pelos Pilares da UNIDADE, da PROFUNDEZ,
pelos Pilares da CLAREZA e da PRECISÃO, no Centro, ou seja, no Coração, onde, como vocês sabem, pode

apenas existir a irradiação do Amor e da Alegria, onde não existe lugar algum para uma questão, lugar algum
para um julgamento, lugar algum para qualquer interrogação, uma vez que o Coração não é jamais a questão,

mas é sempre a resposta.
A Sabedoria sabe também descobrir isso e aceitar, sem para tanto, contudo, encontrar-se numa forma de

resignação, mas, bem mais, na ‘aceitação luminosa’ do que vocês são e também do que há para viver sobre
esta Terra, pela sua própria presença nesse fim de Ciclo.

***



Como o disseram os Anciões, como o disseram minhas Irmãs, vocês estão muito exatamente em seu exato
lugar, hoje.

Todos vocês quiseram vir para viver o que há para viver.
Não há qualquer dúvida possível sobre isso e isso é, também, uma forma de Sabedoria.

Quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer que sejam suas idades, vocês estão sistematicamente no
bom lugar em relação aos eventos que se desenrolam.

Então, é claro, a Graça vem, por vezes, pressionar certo número de coisas que parecem ser contrárias à Graça
e é preciso, eu diria, aceitá-las de boa Graça, porque isso é uma forma de Sabedoria.

Hoje, nos dias que virão durante esse mês de maio, vocês serão, uns e outros, ‘tocados pela Graça’.
O fato de ser tocado pela Graça pode traduzir-se também pelo fato de ser tocado em algumas de suas

trincheiras, em alguns de seus confinamentos.
Então, sobretudo, não julguem.

Sobretudo, não busquem, no instante, reagir.
Não busquem, no instante, a explicação.

Contentem-se da Humildade, da Simplicidade que os fará aceitar o que vocês têm a viver, cada um, no instante.
E estejam certos de que a Sabedoria desabrochará, então, de maneira certa.

***

O mês de maio é um mês que lhes permitirá encontrar a Sabedoria, e essa Sabedoria pode encontrar-se
apenas se há uma aquiescência total, através da Humildade e da Simplicidade, a eventos que serão

submetidos à sua consciência e a eventos que vocês viverão.
Isso concerne, é claro, bem além de vocês, na França, a todos os países da Terra, porque cada ser humano
que se encontre num país preso aos elementos escolheu estar naquele lugar, também, naquele momento.

Então, é claro, o olhar do ego vai falar de catástrofe, ainda uma vez.
O olhar do ego vai carecer de sabedoria, porque ele considera apenas a opinião do ego e não conhece nada

do que está além do ego.
A Sabedoria de vocês é, justamente, apoiarem-se no que vocês vivem, já, por suas Vibrações, por suas

adesões a essa Unidade, a essa Visão Unitária.
Vocês irão, pouco a pouco e a cada dia, para mais Sabedoria, porque a Humildade e a Simplicidade os

guiarão, através da Ação dessa Graça, em vocês e ao seu redor.

***

Durante esse mês, é muito importante apoiarem-se na Sabedoria, a fim de não entrarem no julgamento do que
quer que seja ou de quem quer que seja, porque tudo o que chega será totalmente correto e não pode, aliás,

ser de outro modo, no período em que a Luz estende-se, desvenda-se e revela-se inteiramente.
A Sabedoria permitir-lhes-á, aliás, também, muito rapidamente, desacoplando-se da emoção imediata ou
da crença imediata, apreender muito, muito rapidamente, os prós e os contras de uma situação que lhes

concirna, de um evento que lhes concirna ou concernente tanto ao Planeta como a uma parte deste planeta ou
a uma parte do Céu.

O eixo CLAREZA-PRECISÃO, a Cruz Anterior, permite-lhes acolher, na serenidade e na Paz, o Espírito, seu
Sopro, seu Fogo e também o retorno do Cristo.

Isso consiste, como dizia o Cristo, certamente, em ter sua casa limpa, ou seja, não se deixar invadir
pelas emoções, não se deixar invadir pelas crenças, quaisquer que sejam, superar os condicionamentos

vindos de relações ilusórias que podem existir nesse mundo, manter, eu diria, custe o que custar e de qualquer
forma, sua própria Integridade, sua própria Ética, mantendo-se no Aqui e no Agora.

Vocês permitirão à sua Consciência revelar-se.
Os choques, as manifestações que venham chocá-los, são apenas as manifestações da Graça.

Apenas o ego, efetivamente, é que chamará a isso um ‘choque’, porque isso vem modificar e mudar seu
equilíbrio Interior, modificar e mudar o equilíbrio de sua própria consciência.

Então, lembrem-se, quaisquer que sejam os momentos que vocês tenham a viver, cada um de vocês, que lhes
é necessária Sabedoria, uma grande Clareza, uma grande Precisão.

Que vocês devem ir cada vez mais para a Unidade, para a Profundez, a fim de viver mais o Amor, aquele do
Cristo e aquele que vocês são, de toda a eternidade.

Isso participa, o que acabo de dizer-lhes, inteiramente, do princípio de acesso à sua Existência, a essa famosa
‘dissolução’ de que falava-lhes UM AMIGO e que é essencial para levar a efeito sua missão, para vocês como

para o conjunto de Irmãos e de Irmãs sobre a Terra.



***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha a dar-lhes sobre CLAREZA e PRECISÃO.
Se existem em vocês questionamentos em relação a isso, e unicamente em relação a isso, então, tentaremos

ali aportar, juntos, uma iluminação suplementar, uma CLAREZA maior.

***

Questão: apoiar-se numa árvore e sentir uma reação ao nível do Coração é o sinal de uma árvore Totem ou
o sinal de uma comunicação com essa árvore?

Meu Irmão, a árvore é a árvore de Vida.
É a ilustração exterior do que se chama de Kundalini.

A árvore é a que move suas raízes no mais profundo da Terra e vem mostrar-lhes, através de sua folhagem,
sua realização, seu desenvolvimento.

A árvore é, certamente, o elemento da natureza que está ainda mais puramente religado à sua 5ª Dimensão.
Assim, portanto, a partir do momento em que você coloca suas próprias costas na árvore de Vida, você

desperta sua árvore de vida.
Isso é válido para qualquer árvore.

É claro, existem árvores que estarão muito mais em ressonância com você do que com qualquer outro.
Agora, no que concerne ao Totem, é uma representação.

O importante é viver disso os efeitos, como você o diz, ao nível de seu próprio ser.

***

Questão: essa paz, essa ausência de ego, na natureza, provém desse contato com a árvore?

Sim, porque, naquele momento, devido ao que você vive, devido à sua Atenção e ao conjunto de elementos
que já foram dados (a Humildade, a Simplicidade, sua Atenção, sua Intenção, a capacidade de colocar-se no
Aqui e no Agora desse contato, efetivamente), naquele momento, você se beneficia do influxo, da Unidade da

árvore e da natureza.
Agora resta transformar, o que é da ordem da experiência, em uma vivência permanente.

A árvore pode mostrar-lhe o caminho, como árvore de vida.
Ela lhe permite, efetivamente, aproximar-se de sua Unidade, por diversos sintomas que você pode descrever

ao nível de seus chakras, de suas Vibrações.
Mas é necessário aceitar também que é apenas uma ‘experiência’.

Manter-se a si mesmo, fora da natureza, no Coração, necessita um Abandono total à Luz.
Mas, entretanto, a árvore pode mostrar o caminho, assim como uma música, assim como outro ser humano.

***

Questão: os povos a quem chamamos de primitivos estão constantemente na Unidade?

Cara Irmã, esse foi o caso durante muito tempo.
É claro, a civilização ocidental afastou os povos nativos ou primitivos daquela dimensão.

Nós também, portanto, para aqueles de nós que estão ainda encarnados, banhamo-nos no banho do que vocês
chamam de Kali Yuga, junto aos orientais, nesse Fim dos Tempos.

E inúmeros Irmãos não resistiram, de algum modo, às sirenes do Mundo da Ilusão.
Mas é evidente que, antes desse século que acaba de transcorrer, a maior parte de nós estava, efetivamente,

religada ao Grande Espírito e à Mãe Terra.
O que vocês chamam de ‘progresso’, o conjunto de tecnologias que foi implementado sobre esta Terra, em
definitivo, cortou sua própria conexão e a de nossos Irmãos e Irmãs nativos e primitivos, com a Mãe Terra e

com o Grande Espírito.
Hoje isso se restabelece.

Então, aí também, é preciso não julgar essa tecnologia e esses meios modernos porque, à sua maneira, eles
permitiram também, neste final de ciclo, dar-lhes conta, iluminar, colocar a Clareza e superar tudo isso.

***



Questão: isso se refere também ao povo Aborígine da Austrália?

Todos os povos nativos.
Raros são aqueles, entre os povos nativos, que puderam conservar a própria Integridade.

Não há.
É preciso efetivamente compreender que o ser humano é impregnado pelas ondas, pelo Espírito,

pelas egrégoras, pelas energias, no sentido mais amplo, nos quais ele se banha e que, num certo limiar de
saturação, torna-se muito difícil manter essa Re-aliança com o Céu e a Terra.

Mas hoje, a Terra está liberada, o Céu está liberado, e isso vai se tornar cada vez mais fácil para todo o mundo.

***

Questão: eles estavam fechados na Matriz, apesar dessa Re-aliança ao Grande Espírito?

Sim, entretanto, com uma capacidade muito maior para conectar o Grande Espírito, seja pelos espaços do
sonho ou pela própria comunhão com o Céu e a Terra.

Eles haviam conservado, até o início do século que acaba de escoar-se, certa forma de liberdade.
Essa forma de ‘liberdade’ era simplesmente ser capaz de estar religado ao Grande Espírito.

A maior parte das tradições, quaisquer que sejam os continentes e os povos primitivos ou nativos, refere-se,
todas, a esse estado dessa ‘idade sombria’ e do advento do homem branco e também que isso terminaria um

dia.
Apenas o homem branco para crer que ele é eterno e que ele crescerá sempre em seu conforto e na Ilusão da

vida.

***

Questão: o símbolo de um animal que se manifesta tem ainda uma utilidade?

Meu Irmão, tudo depende da utilidade que você ali coloca, você mesmo.
Isso pode ter uma utilidade para alguns e tornar-se totalmente inútil para outros.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs sobre esta Terra, eu lhes dou a Graça e a Paz.
Que a CLAREZA estabeleça-se em vocês, a fim de que jamais o erro possa afastá-los dessa CLAREZA.

Vão na Sabedoria, vão na UNIDADE, vão para o Coração.
Tornem-se isso inteiramente, não há melhores votos que eu possa formular.

Meu Amor está com vocês.
Até breve.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1025

2 de maio de 2011
(Publicado em 4 de maio de 2011)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1025


Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


 ~ A Cruz Crística Anterior ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, no Amor e na Alegria, e na Paz.
Bem amados Irmãos humanos encarnados, desde pouco tempo, eu lhes disse que o conjunto de

ensinamentos dos diferentes Yogas terminou.
Eu posso mesmo dizer, hoje, que tudo o que era importante para dar-lhes, nesses tempos preparatórios (que

isso seja sob forma de Vibrações, de palavras, de ensinamentos), foi dado.
Resta, agora, estabelecerem-se, vocês mesmos, integralmente, no Si.

Portanto, a minha Presença, doravante, como a Presença de outros Anciãos ou das Estrelas, terá apenas como
objetivo final, permitir aproximarem-se da sua Eternidade.

Eu venho, entretanto, terminar e completar o que eu havia dito, desde alguns meses, e desde pouco tempo
também, sobre a Cruz Crística Anterior, estabelecida entre o Eixo AL-OD e CLAREZA-PRECISÃO.

***

Esta Cruz Anterior é a Cruz que permite CRISTO penetrar no seu Templo.
É aquela que permite realizar o Si, o Maha Samadhi.

Esta Cruz Anterior é efetivamente possível de ser aplicada, como eu disse, de ativá-la, de estabilizá-la de
diferentes maneiras, apoiando-se sobre as Virtudes desses Eixos, apoiando-se sobre a Cruz Fixa da

Redenção e as Cruzes Mutáveis.
Vocês têm, doravante, todos os elementos, permitindo-lhes viver o que vocês têm que viver agora, além das

palavras, além das definições e além mesmo do Yoga.
Isso é ilustrado, aliás, nos seus momentos de alinhamento das 19 horas (hora de Paris), onde muitos de vocês

percebem que não há mais necessidade de se concentrar em tal zona, sobre tal Ponto ou sobre tal Função,
mas simplesmente instalar-se no Ser e viver este estado de Ser.

O que ocorre, doravante, para alguns de vocês, nos seus espaços de alinhamento, ou mesmo de maneira
imprevista, é levado a se tornar, vocês compreenderam, a sua Realidade definitiva e final.

Esta fase de Dissolução total do ego, da personalidade, é a que lhes permite empregar e acionar a
sua Merkabah Interdimensional.

UM AMIGO – 2 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-vclePywJBGs/Uk5KDXeWXzI/AAAAAAAADNg/uidq4U9pC2s/s1600/000+UmAmigo+-+02.05.2011'.jpg
http://api.ning.com/files/ALDy0F-dJSXBLMyB5rpYjGx6IQwTFALG8ae04uCmFC5NRnnK4AKkytELM9FDRnCLW7NgnsnKQzUJcapenGys0WF6s0zV1523/bibli_209.jpg


Ou seja, para juntar-se, uma vez que CRISTO vai bater à porta do seu Templo Interior, para permanecer,
finalmente, no seu Templo Interior e na sua Dimensão Eterna.

A fim de deixar, de maneira irremediável, a Dimensão do efêmero.

***

A Cruz Crística Anterior é aquela que permite finalizar, de algum modo, o conjunto das Funções preliminares.
Na verdade, respaldando-se no braço horizontal da Cruz Posterior (UNIDADE e PROFUNDEZ), sendo guiado

pelo Eixo horizontal da Cruz Anterior (CLAREZA e PRECISÃO), vocês permitem à Coroa do Coração,
presente na cabeça, fusionar, totalmente, com o Corpo de Bindu (*).

Fazendo-os sair do Samsara, da Maya, e viver o que vocês são.
A ressonância e a ação desses dois Eixos, no estabelecimento da Cruz Anterior (a ressonância CLAREZA-

PRECISÃO e UNIDADE-PROFUNDEZ), pode se fazer também da CLAREZA para a UNIDADE, e da
PRECISÃO para a PROFUNDEZ.

Não mais traçando, desta vez, uma Cruz, mas um Cubo.
Este Cubo, este Quadrado, onde está inscrito o ponto ER, é precisamente o objetivo, ativando, se o seu

Coração ali aceitar, o seu Veículo Interdimensional.

***

Existe então, pela aplicação total dessas diferentes Cruzes e dessas diferentes Estrelas, a possibilidade, bem
real, de viver a Unidade, o Samadhi, e de extrair-se da Ilusão. 

É a isso que o conjunto da humanidade está convidado a viver, desde agora, e por um período de tempo a ser
determinado, pela própria Terra e também por vocês mesmos.

A Humildade, a Simplicidade, a Infância Interior, a Sabedoria vão permitir-lhes inscrever esse Cubo, esse
Quadrado, na sua Eternidade.

Então, naquele momento, vocês poderão reintegrar o Corpo de Estado de Ser.
Aqui, como aí onde ele está.

Os diferentes sons refletem esta ativação e, muitos de vocês, já percebem os efeitos.
Esta Cruz Anterior é a Cruz da Realização.

Ela é aquela que vem desenhar, por intermédio de uma das figuras mais perfeitas, o Cubo, para juntar-se a A
FONTE, passando pela Luz d'A FONTE, manifestada que, na sua tradição, vocês denominaram METATRON.

Que, na minha tradição, é representado por KRISHNA e SHIVA.
A Fusão das duas, a Realização das duas, permite viver a Unidade, o Fogo, a Dissolução, e o acesso à Morada

da Paz Suprema, Shantinilaya e permite experimentar, aqui mesmo, Sat Chit Ananda.

***

Tudo isso apenas pode se realizar pelo afluxo da Luz, e pela sua abertura do Coração à Luz.
Eu lhes dei, durante esses últimos anos, o conjunto de elementos que permitem conduzi-los à sua própria

porta, essa da sua Realização.
Hoje, é a vocês que cabe ousar atravessar esta última porta.

Mesmo CRISTO não poderá fazê-lo por vocês.

http://api.ning.com/files/Hu6bOG3IkcT93N33y4dbdN003yZeAuCyBubWmeRdsUlAfk6QGFyxHBe7WdUes76GXZk-goVSsC-HibruIfSnI3RgsgXvCKc3/bibli_CruzesFixas.JPG
http://api.ning.com/files/Hu6bOG3IkcR7q5-l6HCA4SYOM1GVVZOhanH8DPtBCi5HTrLc-*QWEkpgJhaD0jN949UqHzH99iSEm-kR3j0*YAGeYVpEDVhx/000000bibli_210cubo.JPG


Compreendam bem, assim, que não é questão de chamá-los a outra coisa que à Alegria e que à Felicidade.
Isso deve ser colocado em ação, em total independência do que quer que seja.

A ação de Ser.
A ação de não mais ser limitado, de não mais ser confinado.

De viver a totalidade da Alegria, a sua Dimensão KI-RIS-TI, na totalidade.
Isso é levado a se manifestar, cada vez mais, a partir da chegada do Arcanjo METATRON [no dia 14 de maio].

***

Quanto a mim, eu voltarei de vez em quando, não mais para transmitir-lhes qualquer ensinamento, mas, bem
mais, para me comunicar com vocês, na Realização e na Unidade.

Os meus espaços de Presença com vocês, a exemplo do Arcanjo URIEL, manifestar-se-ão (eu espero, para
vocês, como para mim) nesta Comunhão, de Coração a Coração e da Unificação da Consciência, ilustrando,
assim, as palavras de CRISTO: “quando vocês forem Três reunidos no meu Nome, eu estarei entre vocês”.

Permitindo então viver na Comunhão, esta Graça.
A Cruz Anterior permite isso.

Ela finaliza, de certa forma, agora, a totalidade do trabalho sobre o Yoga da Verdade e da Unidade, o Yoga
Integrativo.

Ela é então a Reunificação Final, a Fusão das suas Lareiras, o abrasamento da sua Kundalini, o abrasamento
do seu Éter, cujas primícias são bem reais, para muito de vocês.

Da facilidade com que vocês se imergirem, cada vez mais profundamente, nesses estados, irá resultar a
facilidade para se extraírem dos últimos apegos (bem lógicos para qualquer ser humano, com lucidez) e em

toda Consciência.
É manifestando o seu Samadhi que vocês mais poderão ajudar e servir a Luz, os seus Irmãos e as suas

Irmãs.
Há, neste estado de Realização do Samadhi, uma explosão de Luz, uma arrebentação e um abrasamento da

Luz, que vocês irão perceber, cada vez mais claramente, na sua Consciência como ao redor de vocês.
A Terra se transformou.

Não há outra maneira de se estabelecerem na sua Morada Eterna, na Alegria, e na Paz.

***

Eu os convido então, agora, se existirem em vocês perguntas em relação a essas algumas palavras, para
colocá-las a mim antes que nós vivamos, juntos, e também no seu espaço de alinhamento, este estado de

Realização, se tal for o seu Coração.

***

Pergunta: quais são as Funções de SHIVA e KRISHNA na escala universal?

Esta Função está, antes de tudo, inscrita em vocês.
Eu disse a palavra KRISHNA, isso poderia ser CRISTO, ou KI-RIS-TI, porque é da mesma história que se

trata.
Quanto à SHIVA, é a destruição, pelo Fogo, de tudo o que é Ilusório, o Fogo do Espírito que lhes permite

penetrar o Espírito.
Bem além das Escrituras, bem além da História, isso reflete, e isso irá refletir, a sua faculdade para imergirem-

se na Verdade desta Consciência.
O destruidor da Forma não é um destruidor.

Ele é o Fogo do Espírito, vindo queimar o que não é o Espírito.
Ele é o que lhes permite viver o Espírito.

***

Pergunta: ao que corresponde o movimento de dar um passo à frente, depois para trás, para este
estado?

Meu Irmão, isso corresponde ao medo da perda.
Este medo da perda a nada corresponde.



Ele corresponde simplesmente a uma projeção das suas próprias emoções, ligadas às experiências passadas.
Mas, de modo algum, ele não é você.

Ele é apenas esta memória do passado que se expressa, hoje, no seu caminho.
É um momento em que é preciso mergulhar neste estado.

***

Pergunta: assim que alguns pontos vibrarem, convém colocar a Consciência em cima para
acompanhá-los?

Sim.
Como eu disse, a Consciência é Vibração.

 A Supra Consciência, em um primeiro momento, é identificação total desta Vibração.
Porque é um estado de Ser novo, ao qual é preciso se aclimatar.

Do mesmo modo que vocês não percebem a Vibração desse corpo físico, porque vocês ali estão habituados
(e a sua Vibração é particularmente pesada e densa), a Vibração do Estado de Ser é desconhecida de vocês.

A aglutinação da Luz Vibral produz, para vivê-la, mecanismos Vibratórios, aos quais convém, integralmente,
identificarem-se, porque vocês são isso.

A um dado momento, penetrando esta Realização, completamente, e este Corpo de Estado de Ser, vocês não
percebem mais a Vibração, porque vocês irão se tornar esta Vibração.

Assim, portanto, a aclimatização, que existe atualmente e desde anos, é, em última análise, apenas destinada a
fazê-los atravessar esta Cruz Anterior e fazê-los tornar-se isso.

***

Pergunta: inversamente, assim que certos pontos, ou Estrelas ou chakras, vibrarem menos, convém
ali colocar a atenção para ativá-los?

Não, meu Irmão, porque você não sabe se eles já estão ativados e, justamente, se foram passados para
Unidade.

Sigam a Inteligência da Luz, aí também.
O que pede a sua Atenção e a sua Intenção, deve ser acompanhado pela sua Consciência.

O que não pede, nos instantes de Vibração, não é necessário.
Não é, naquele momento, necessário ali colocar qualquer atenção.

É assim que vocês se tornam a Luz e que vocês vivem a sua própria Realização.

***

Pergunta: como mergulhar neste estado se, tão logo percebemos que ali estamos, este estado
desaparece?

Porque é a Consciência limitada que se apercebe de que a Supra Consciência está em via de aparecer.
Não há transferência da Consciência comum para a Supra Consciência, mas o estabelecimento da Supra

Consciência faz intervir a Consciência limitada, o ‘mental’, que pode efetivamente sair deste estado.
Isso corresponde a um não Abandono total à Luz.

Mas é o aprendizado que você faz, também, neste momento.

***

Pergunta: é então o Abandono à Luz que permite alcançar este estado?

Plenamente.

***

Pergunta: seria útil, até o final, respirar pelo nariz, de boca aberta?



Isso é para aplicar, se isso lhes facilitar a tarefa.
O objetivo sendo, ainda uma vez, em última análise, estabilizar o seu estado, de Unidade e de Realização.
A partir daquele momento, absolutamente nada mais é necessário, porque vocês se tornam o Caminho, a

Verdade e a Vida.
E, naquele momento, vocês não estão mais identificados, mesmo estando nesse corpo, a este corpo ou a esta

personalidade.
Vocês alcançaram o Estado Crístico, o Estado de Budado, vocês realizaram isso.

Então, naquele momento, a frase que eu poderia dizer-lhe é: “ame e faça o que lhe dá prazer”.

***

Pergunta: o Estado Crístico e o Estado de Budado correspondem ao mesmo Estado?

Tal como vivenciou Buda, sim.
Tal como foi transcrito para os homens, não.

O Estado de Budado é um Estado de Samadhi, profundo, onde a compaixão, a empatia, é máxima.
Mas ele não é, no entanto, Dissolução total, como no Estado Crístico.

Resumindo, no Estado de Budado há identificação ao conjunto da Criação, mas há ainda identificação a esse
corpo.

No Estado Crístico, esse corpo não é mais desse mundo, ele é simplesmente o Veículo do Espírito.

***

Pergunta: se o Abandono à Luz for difícil de conceber, pode-se evocar o Abandono ao CRISTO?

Eu não vejo realmente onde está a diferença.
Exceto que CRISTO, em Essência e em Verdade, começou a se manifestar, no nível Vibratório, desde agora

dois anos, ao passo que, doravante, Ele vem bater à porta enquanto Consciência.
Fundamentalmente, não há diferença.

O Abandono ao CRISTO é o Abandono à Luz.
Abandonar-se ao CRISTO é abandonar-se à Luz.

***

Pergunta: o Estado de Budado é então uma etapa obrigatória para aceder ao Estado Crístico?

Não.
Especialmente porque há um grande risco de confusão, relacionado com o que fizeram os homens, destes

Estados, ditos Búdicos ou Crísticos.
Isso são apenas ‘palavras’.

A maioria dos seres humanos aplica estes Estados às palavras, sem viver a quintessência ou a Vibração.

***

Pergunta: quando eu medito, eu me encontro às vezes sem fôlego, como que me sufocando.

Isso é um dos marcadores da sua passagem no Estado de Ser.
Da mesma maneira que alguns de vocês constataram que a respiração poderia parar, e até mesmo que o

Coração poderia se tornar mais lento, como é descrito nas técnicas yógicas.

***

Pergunta: há uma relação entre o Eixo UNIDADE-PROFUNDEZ e o Eixo constituído pelos pontos dos
chakras de enraizamento da Alma e do Espírito?

Sim.



Há uma relação extremamente nítida, por um lado entre UNIDADE-PROFUNDEZ e os chakras de enraizamento
da Alma e do Espírito.

Como existe o mesmo tipo de relação, associado aos circuitos de Luz, entre CLAREZA-PRECISÃO e os
chakras de enraizamento da Alma e do Espírito.

Pouco a pouco, emergem, em vocês, circuitos de Vibração da Luz estabelecendo conexões múltiplas.
Conforme eu disse, não é possível detalhar o conjunto dessas conexões porque elas são inumeráveis.

Obviamente, vocês vivem as manifestações, a ‘percepção’.
Isso contribui para estabelecerem-se na Realização.

***

Pergunta: por que repetir o Protocolo das Cruzes Mutáveis três vezes?

Porque, como regra geral, o fato de realizar essas três vezes permite grandemente colocar em ação o conjunto
das Cruzes e o conjunto dos Pontos da cabeça.

O fato de refazê-las, além do que é desejável, pode favorecer esses Eixos que dependem de outros Eixos.
Mesmo se for bastante concebível que a própria autoativação, desses Eixos das Cruzes Mutáveis, por vocês

mesmos, ou mesmo realizada em vários, seja muito atraente no plano da Vibração que é vivenciado.
Mas esse não é o objetivo.

***

Pergunta: é o mesmo para as Cruzes Anterior e Posterior?

Sim.
Na medida em que o fato de realizar uma vez, duas vezes ou três vezes, permita realizar o que é chamado de

Cubo Metatrônico.

***

Pergunta: o que você chama de Cubo Metatrônico?

O Senhor METATRON é um Arcanjo que não tem forma.
Trata-se de um Tubo de Luz, que é construído, perfeitamente, à imagem semelhante da Fonte.

Aproximando-se da sua Dimensão, o símbolo Vibratório desta Dimensão, é o Cubo.
METATRON assume então, em meio às suas estruturas, esta forma.

Não há o menor antropomorfismo existindo para o Senhor METATRON.
Este Arcanjo é construído à imagem da Fonte.

Ele é, de algum modo, a Imagem, o Espelho e a Cópia em conformidade com a Fonte.
Aproximando-se desta Dimensão, aproximando-se do Sol, este Tubo de Luz transforma-se em um Cubo.

***

Pergunta: por qual razão?

O Universo é Forma.
         Tudo é Forma, Tudo é Vibração.

Querer explicar um motivo relevaria de um ato ‘mental’ não tendo qualquer significação.
O que eu posso dizer, simplesmente, é que as Formas Geométricas denominadas “Perfeitas”

[os cinco poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro], remetem
aos Arquétipos do Universo.

Desde a Pirâmide Triclínica [tetraedro], passando pelo Cubo, até o Icosaedro [sólido formado
por 30 arestas, 12 vértices e 20 faces no formato de um triângulo equilátero].

NOTA: os poliedros platônicos possuem uma propriedade que os distingue dos demais, somente eles
podem ser inscritos na esfera [http://www.mundoeducacao.com.br/matematica/icosaedro-regular.htm ].

Trata-se de arranjamentos da própria Luz.

http://api.ning.com/files/ALDy0F-dJSU3J*JUHaq1DnlEFCm6EDfU57FerdF-GqFlVM6GeIPKSM9aPeRQ8FUvnKj9T8sjZ*Zk*62zNZG9etCwtf3dse8R/poliedrosdePlato1.jpg
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***

Pergunta: você descreveu quatro pontos que formam os lados de um Quadrado, quais são os outros
pontos do volume do Cubo Metatrônico?

Esses outros pontos do volume do Cubo irão aparecer apenas quando vocês forem dissolvidos.

***

Pergunta: pode-se assimilar aos quatro Hayoth Ha Kodesh?

Completamente.
O Hayoth Ha Kodesh, situado partindo de ER para o ponto AL, é o Hayoth Ha Kodeshdo Fogo,

denominado Vehuiah (aquele cujo nome lhes foi dado pelo próprio METATRON).
Partindo do ponto ER e indo para a parte de trás da cabeça, para o Ponto OD, encontra-se o Hayoth Ha

Kodesh da Terra.
Partindo para a esquerda, encontra-se o Hayoth Ha Kodesh do Ar.

E, partindo para a direita, sempre do ponto ER, encontra-se o Hayoth Ha Kodesh da Água.
Representados, na sua Dimensão, pelos Triângulos Elementares inscritos no nível das 12 Estrelas.

***

Pergunta: ao que corresponde a forma esférica?

A uma limitação do Cubo.

***

Pergunta: isso explica a forma esférica dos planetas do nosso Sistema, então limitados?

Perfeitamente.
É o que é denominado também ‘curvatura do espaço-tempo’.

***

Pergunta: na Unidade, ao que teria correspondido a forma da Terra?

A uma das Formas Geométricas Perfeitas.

***

Pergunta: isso significa que a Geometria Sagrada não está falsificada?

A Vibração é Forma.
Como é possível falsificar uma forma?

A utilização das formas pode, pelo contrário, ser desviada.

***

Pergunta: os Serafim são em número de 21? Qual é o seu papel?

Meu Irmão, eu não estou aí para dar-lhe conhecimentos intelectuais ou mentais que apenas irão afastá-lo do
seu Coração.

É como se você me pedisse os nomes dos Arcanjos que participam da Criação dos Mundos.



Qual o interesse?
Penetre primeiramente na sua Unidade e na sua Realização, e o Mundo dos Arcanjos, dos Serafim, ser-lhe-á

aberto, integralmente.
Você mesmo poderá fusionar com eles.

Isso será então no Conhecimento Interior, e não mais intelectual.
Você pode passar milhares de anos, e isso foi o caso para esta Terra, para muitos seres humanos, buscando

um conhecimento espiritual, o nome dos Arcanjos, as Hierarquias.
Isto não tem qualquer sentido para o Si.

Sem Humildade e sem Simplicidade, não pode ali haver acesso ao Coração.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus bem amados Irmãos humanos, do meu Coração ao seu Coração, Comunguemos.

************

(*) – UM AMIGO (19.07.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-19-de-julho-...

http://www.portaldosanjos.net/2010/07/um-amigo-19-de-julho-de-2010....

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1026

02 de maio de 2011
(Publicado em 04 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110503_-_ANAEL.mp3

~ Os Fundamentos da Nova Vida ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês, a Paz, e o
Amor.

Nós vamos esta noite, juntos, definir o que foi denominado os Fundamentos da Nova Vida, a passagem do
círculo ao Quadrado, ou da esfera ao Cubo, refletindo, de algum modo, o retorno em meio ao Ilimitado.

Como sabem, cada Consciência tem uma Destinação que lhe é própria, e então profundamente diferente de
outra Consciência.

Não é questão de desenvolver os fundamentos desta Nova Vida em função de cada Nova Vida, mas, sim, mais
de definir, e de apreender, esses Fundamentos da Nova Vida tais como podem ser vivenciados, e aplicáveis, e

aplicados, desde agora.

***

Muitos elementos lhes foram dados pelas Estrelas, as suas Funções, e também, através da instalação de
diversas Vibrações, existindo nos Novos Corpos e nos novos circuitos Vibratórios da Consciência.

Nós lhes definimos, progressivamente, um contexto.
Nós vamos ver, por hierarquização e valorização, o conjunto desses contextos, um após o outro, que lhes
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permitem desde já construir os fundamentos, as fundações, e construir, de algum modo, as diferentes etapas
que irão lhes permitir balizar, de certo modo, da melhor forma, o seu Futuro Vibratório.

As palavras que nós vamos abordar, é claro, não são palavras, não são conceitos, mas, como vocês sabem,
estão associadas às Vibrações localizadas, precisamente, no nível do seu Templo, ou seja, deste corpo.

Elas lhes foram reveladas, progressivamente, gradualmente e à medida dos anos, para permitir-lhes
aproximarem-se, o mais perto possível, do Abandono à Luz e do estado denominado Êxtase, ou Samadhi, ou

ainda Dissolução.

***

Cada Consciência tem um Futuro e um advir diferente, que serão condicionados, de algum modo, pela sua
própria Vibração.

Vibração da Consciência do Estado de Ser, estabelecendo-se, aqui mesmo, na sua Dimensão.
Permitindo, no momento oportuno, transferir a totalidade da sua Consciência no seu novo Veículo.

Isso pode explicar que cada um de vocês vive percepções e estados Vibratórios profundamente diferentes,
ativando os diferentes circuitos, os diferentes Corpos, durante esse tempo que vai transcorrer.

Alguns Fundamentos são comuns, algumas construções, algumas etapas são diferentes, segundo o seu advir
e o seu Futuro.

***

Se nós partirmos dos elementos mais importante, certamente, é claro, lhes são conhecidos, e vocês os
aplicarem, isso seria apenas nos seus momentos de alinhamento, de meditação, ou mesmo nos escutando.

O elemento principal (e nós insistimos nisso, há muito tempo) é o que se denomina AQUI e AGORA
(HIC e NUNC, como me agrada chamá-lo, em latim), que corresponde à capacidade para extrair-se da

linearidade da sua vida, para penetrar na totalidade do instante, onde se encontra, como vocês sabem, o
conjunto das possibilidades, o conjunto das Vibrações, e o conjunto do que é para encontrar.

Além dos seus espaços de alinhamento, de meditação, é importante, hoje, em toda a sua vida (quaisquer que
sejam os aspectos) encontrar esse AQUI e AGORA, permitindo-lhes não serem dependentes do que foi

denominado Corpo de Desejo, Corpo Mental, a fim de estabelecerem-se na Paz, e nos estados de plenitude,
independentemente de qualquer referência, ou condicionamento, ou projeção.

***

O AQUI e AGORA, vocês sabem, faz parte da ‘Cruz Fixa’ situada entre AL-OD e IM-IS.
IM-IS representa então o Eixo, ou o pivô central, permitindo estabelecerem-se no AQUI e AGORA.

Nós lhes demos esses Pontos Vibratórios, sabendo que eles estão associados, por sua vez, às suas
estruturas fisiológicas, mas também a outras estruturas, que vários de vocês começam a perceber, no nível do

estabelecimento de novos circuitos de Vibração.
O meu objetivo não é revelar-lhes a totalidade desses circuitos, e ainda menos as suas funções.

O importante não sendo compreender o significado, mas viver a experiência, viver a manifestação, além de
qualquer interpretação.

AQUI e AGORA, IM e IS, HIC e NUNC, estão associados, inicialmente, ao que é denominado a Gota vermelha
e a Gota branca, chakra de Enraizamento da Alma, chakra de Enraizamento do Espírito.

É a possibilidade de aproximarem-se da Dimensão do Coração, e do
Triângulo do Coração, inscrito na nova Tri-Unidade, situada entre o chakra do

Coração, chakra de Enraizamento da Alma, chakra de Enraizamento do
Espírito.

Esta nova Tri-Unidade está em ressonância e em filiação direta com CRISTO,
MARIA e MIGUEL.

***

Em seguida, será solicitado centrarem-se sobre o Eixo mais importante, que é AL-OD, ou seja, a Atenção e
a Intenção, Ética e Integridade, permitindo-lhes prepararem-se para viver o seu pleno potencial Criador, e

tornarem-se os seus próprios Criadores.
De fato, a Atenção e a Intenção não são a vontade.

Não é uma Intenção que seria conectada com uma Atração, de
tipo visual ou conceitual, mas, sim, a capacidade para mobilizar a sua Consciência
no seu Futuro, na sua capacidade para estabelecer-se na nova Dimensão e na nova
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Vibração (a Ética e a Integridade sendo sobrepostos, tanto ao AQUI e AGORA, na
translação de Eixos, como à Ética, Integridade, Atenção e Intenção).

A Intenção e a Atenção é o que vocês desenvolveram, cada um de vocês, isso
sendo apenas depois das Núpcias Celestes, pelos seus períodos de alinhamento

coletivo, permitindo-lhes desenvolver, prioritariamente, este Eixo, que é aquele, como
vocês sabem, que deve retornar o Eixo prioritário da humanidade, em meio à sua

Liberação e em meio à sua Liberdade.

***

Isso foi concluído e permitiu então realizar o que lhes foi anunciado, pelo Arcanjo MIGUEL, como a realização
da Merkabah Interdimensional Coletiva.

Isso permitiu instalar a Cruz da Redenção, os quatro Cavaleiros do Apocalipse, os quatro
Elementos.

E permitir, pelas estruturas das 12 Estrelas, localizadas em Triângulos no nível dos
quatro Elementos, preparar, de algum modo, o que acontece, doravante, no nível do

ponto ER da cabeça, e do Quadrado traçado entre outras Estrelas.
Esta Cruz Fixa, ou Cruz da Redenção, permitiu

aproximá-los, mais perto, da Vibração do Coração.
Mas também criar (recriar, de certa forma) a junção no

centro da Cruz, denominado ponto ER, permitindo
colocar em ressonância o que se chama de Bindu, o

Corpo de Cristal.
E estabelecer uma conexão entre o ponto ER do Coração e o ponto ER da
cabeça, permitindo-lhes então constituir a parte alta do que é chamado de

Canal do Éter (ou Tubo de Cristal), possibilitando reunificar, de algum modo, o
que havia sido separado, isto é, a cabeça e o Coração.

Portanto, ela é denominada Cruz da Redenção.

***

A instalação, em vocês, progressivamente, do AQUI e AGORA, da Atenção e da Intenção, realizou este
alinhamento, tendo permitido o alinhamento das suas três Lareiras e, para alguns, a Fusão das três Lareiras.

Paralelamente a isso, e desde as Núpcias Celestes, eu desenvolvi, com palavras novas, para muitos de vocês,
a noção do Abandono à Luz, que ia bem além do simples desprender-se, e ainda bem mais além da ‘Vontade

de Bem’ elogiada em vários ensinamentos.
Depois se manifestaram, em vocês, outras fundações, que UM AMIGO que havia lhes falado, correspondendo
às Cruzes Anterior e Posterior, denominadas Cruz Crística Anterior, Cruz Crística Posterior, correspondendo,

integralmente, ao que lhes foi comunicado durante esta semana.

Os Triângulos Elementares da Água, do Fogo, do Ar e da Terra, foram iniciados, eles também, do mesmo
modo, desde a passagem de 15 de agosto do ano passado, pelo Arcanjo METATRON.
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***

Compreendendo bem a ativação da Cruz da Redenção, como da Cruz Anterior e da Cruz Posterior, assim
como o que foi desenvolvido recentemente, as Cruzes Mutáveis (1), vai permitir, de certa forma, uma alquimia

total do conjunto dos circuitos, dos trajetos (que alguns de vocês percebem) que são em grande número,
existindo tanto no nível da cabeça, como do Coração, como das costas, ou mesmo em outras partes do corpo.

Seria então extremamente fastidioso detalhar e desenvolver o conjunto desses circuitos, porque isso
corresponderia, de algum modo, a um curso de anatomia da fisiologia do Estado de Ser, tendo apenas pouco

interesse porque, isso, vocês irão vivê-lo.
O importante é apreender-se de que a maioria dessas manifestações Vibratórias está associada à aglutinação

de Partículas Adamantinas, reproduzindo, de forma idêntica, o seu corpo de Estado de Ser.
Resta, contudo, uma etapa, sobre a qual se apoiaram as Cruzes Anteriores, as Cruzes Posteriores e as Cruzes

Mutáveis, que consiste em instalar a Consciência no nível do chakra do Coração.

***

Até agora, e como isso foi nominalmente citado e escrito, por São João: “haverá muitos chamados e poucos
eleitos”.

Os chamados serão aqueles que irão entender e perceber o apelo da Luz.
Os chamados, tornando-se eleitos, a partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do

Coração, despertar, e se acender de forma intermitente, e progressivamente se instalar, de maneira cada vez
mais prolongada, em meio à Consciência.

No que se refere ao Triângulo Sagrado associado ao Triângulo da Terra, situado entre Ki-Ris-Ti, OD e VISÃO,
ele irá se ativar ou se ativou, em função, eu diria, da constituição e da suscetibilidade de cada um, e então

independentemente do advir e do Futuro Vibratório da Consciência.
O mais importante sendo: as Cruzes, os Eixos, o Quadrado, o ponto ER da cabeça.

E, certamente, o ponto ER do Coração (do peito).

***

Alguns elementos, denominados Yoga, ou ainda técnicas, permitiram-lhes, sempre mais, aproximá-los do seu
Coração.

Nós abordamos, nós, Arcanjos, e alguns Anciãos, as características importantes que convinham viver, para
passar da Vibração do chamado para a Vibração do eleito.

A primeira coisa foi sair da Ilusão Luciferiana.
Isso foi desenvolvido, no seu tempo, concluído, gradualmente e à medida.

Alguns elementos, dados pelas Estrelas, são, aí também, ‘chaves’, permitindo-lhes compreender como se
pode viver o Abandono à Luz, não enquanto exercício (porque vocês sozinhos, e somente vocês sozinhos,

podem realizar isso), mas como ferramentas permitindo-lhes aproximarem-se deste Abandono à Luz.
O Abandono à Luz será, de qualquer forma, vivenciado pelo conjunto da humanidade.

A maneira de vivê-lo será determinante para o seu advir e o seu Futuro.

***

O Abandono à Luz consiste, já, em não mais manifestar resistência ao estabelecimento da Luz.
Este Abandono à Luz, quando ele se realiza, agora, com a ativação das Cruzes e dos Eixos, permite apreender

e compreender bem depressa, além mesmo da percepção Vibratória, se há instalação no Coração ou não.
A capacidade para manifestar a Alegria, a capacidade para viver a Paz, fora mesmo dos espaços de
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alinhamento, é o marcador mais fiel da ativação da Coroa Radiante do Coração.
Vocês não podem pretender estar na Paz se vocês não estiverem na Paz.

Vocês não podem pretender estar na Alegria se vocês não manifestarem a Alegria.
O ego manifestar-se-á sempre de maneira oposta à Paz, e de maneira oposta à Alegria (seja qual for a

denominação que isso possa tomar: burocracias, prazeres, desejos, etc.).
A Vibração do chakra do Coração, da Coroa Radiante do Coração, a ativação da nova Tri-Unidade, é possível

apenas a partir do momento em que o Ser se abandona à Luz, em que entra na Transparência.
Transparência a si mesmo.

Transparência no que diz respeito ao outro.
Isso requer, de fato, a Humildade, a Simplicidade, um conjunto de características que lhes foram dadas e

comunicadas, de diferentes modos.

***

Durante o período que vai se abrir, que consiste, de alguma forma, na alquimia e na transformação
da lagarta em borboleta (ou, se vocês preferirem, da esfera no Cubo), há efetivamente ângulos, que lhes

foram definidos esta tarde, que são, de algum modo, a pedra fundamental e a pedra angular permitindo elevar o
Cubo, através de dois Eixos não fazendo mais parte das Cruzes ou dos Eixos Mutáveis, mas que são,

realmente os novos Quadrados de Vida, associados à ausência de limitado e à ausência de confinamento.
O ego é confinamento.

Em meio ao ego, há sempre uma distância existindo entre o que o ego considera ser ele mesmo, e o outro,
que não é em si um outro, mas que é uma personalidade com a qual nem sempre existe acordo ou

entendimento.
O que não pode absolutamente viver o Coração, assim que ele se instalar realmente.

O mês da Graça, este mês de maio, é o momento privilegiado em que aqueles não tendo ainda ligado a Coroa
Radiante do Coração (apesar, eu diria, da Redenção e da Reversão do Triângulo do Fogo Prometeico) devem

agora integrar e demonstrar a sua integração do Fogo do Coração em detrimento do Fogo do ego.
O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) foi muito claro.

Os dois Fogos se comunicam com vocês.
Um, porque vocês ali estão desde muitíssimo tempo: O Fogo Luciferiano ou Fogo Prometeico, associado ao

desejo, associado ao renascimento, à reencarnação, ao Karma.
E o Fogo do Coração, que, para muitos de vocês, é uma novidade, um estado novo, manifestando-se por

sinais exteriores, mas também por estados de Consciência Interiores não tendo mais nada a ver com a
personalidade.

As palavras mais fortes tendo sido empregadas, neste nível são: a Dissolução, o acesso à Unidade, o Maha
Samadhi.

Repetindo a mesma realidade, Vibratória e de experiência: o Instante (mesmo se isso não for vivenciado de
maneira permanente) onde nada mais existe, onde vocês estão em total identificação com a Luz.

Esta total identificação com a Luz, no momento em que ela é vivenciada e nos momentos seguintes, alcança a
Alegria, a plenitude, a completitude e a Paz.

Não pode ali haver, nesses momentos vivenciados, qualquer interferência do ego, qualquer interferência do
desejo ou do mental, mesmo alguns percebendo a distância existindo entre o estado de Luz e o estado mental.

Aos poucos, vocês farão o aprendizado, pela ação da própria Luz, e deste estado do Fogo do Coração, da
Dissolução do ego, da personalidade e do mental.

Isso não é vocês que decidem, mas é a Luz que o realiza, em vocês.
Isso participa do estabelecimento permanente do Abandono à Luz.

***

A passagem do redondo ao Quadrado é a passagem do limitado ao Ilimitado.
É a passagem da não autonomia à Autonomia.

O ego tem sempre necessidade de se justificar, de comparar, porque ele está confinado.
Ao passo que o estado de Estado de Ser é um estado de não confinamento, um estado onde não existe

qualquer barreira, nem qualquer limite.
Isso vocês experimentam, desde já, para alguns de vocês, em seus espaços de alinhamento e em seus

estados Interiores.
Uma porcentagem mínima de Consciências é capaz de viajar no Estado de Ser, permitindo-lhes então sair

totalmente da Matriz, e assinalando o acesso, é claro, a estados Multidimensionais do Ser, não tendo mais nada
a ver com os mundos em carbono.

Como lhes foi dito, é perfeitamente imaginável, e isso o é, que vários Seres humanos vivenciaram o apelo da
Luz, e que não poderão, no momento, penetrar no estágio do Coração.



No entanto, lembrem-se de que o conjunto da humanidade viverá essa Liberação.
Simplesmente, os estados Vibratórios da Consciência vivenciada, vão necessitar de uma aclimatização, a esta

Liberdade e a esta Autonomia, que só pode ser vivida deste lado, e então não será aplicável, assim que
realizada a Liberação da Terra, integralmente.

Dessa maneira, portanto, durante este mês de maio, segundo as suas próprias Vibrações, os seus próprios
estados Interiores, vocês serão capazes, daqui até o fim deste mês, de determinar seu advir e seu Futuro.

***

Não há Futuro melhor que outro.
Não há advir melhor que outro.

Há simplesmente uma destinação, que lhes é própria, sabendo, entretanto, que, qualquer que seja o seu
Veículo (quer seja conservado ou transmutado, quer seja transcendido pela Graça, pelo Fogo, quer pereça),

vocês irão encontrar, de qualquer maneira, uma Liberdade.
Esta Liberdade pode ser condicionante, durante certo tempo.

O tempo de vocês realizarem todos os seus desejos, todas as suas projeções, sem, contudo, serem cortados
do Espírito, o que é o mais importante.

Os mecanismos, agora, da Ascensão, desenrolam-se sob os seus olhos, e em vocês.
Alguns passam pela intervenção específica dos Anjos do Senhor (Vegalianos), ou de outros povos vindos de

Dimensões de carbono Unificadas (dos quais alguns são representados pelos Arcturianos, pelos Lyrianos,
pelos Pleiadianos, entre os mais importantes).

Outros, enfim, serão capazes de viver a sua própria Ascensão, independentemente de qualquer ajuda exterior
ou de qualquer acompanhamento exterior, e irão liberar com toda consciência este corpo, e irão aceder, de

maneira muito natural, ao seu Estado de Ser, sem ter necessidade de qualquer assistência.
Alguns vão passar por mecanismos, denominados morte, mas que é, de fato (vocês compreenderam isso

agora), não uma morte, mas um acesso, aí também, à sua própria Liberdade.
Há então uma variedade de maneiras de viver a Ascensão.

Existe uma variedade de Futuros e de advires.
Eles são exclusivamente em função do que vocês são capazes de Vibrar, atualmente e durante o mês em

curso.

***

Lembrem-se também de que não há qualquer penalidade, de espécie alguma.
CRISTO lhes disse, e isso permanece válido hoje: “a medida com a qual vocês julgarem, vocês irão julgar

vocês mesmos, vocês serão julgados”.
Quem os julga não é um deus vingador, mas, simplesmente, o estado da sua Vibração, ao qual vocês serão

levados.
A passagem, do confinamento para a Autonomia, da prisão para a Liberdade, do limitado para o Ilimitado,

tornar-se-á efetiva com a intervenção do Arcanjo METATRON.
Todos os laços que impediam alguns de vocês de penetrarem no corpo de Estado de Ser, no Sol, foram

desfeitos.
Alguns percebiam efetivamente laços nos tornozelos ou nos pulsos.

Alguns podem percebê-los, ainda às vezes, mas este ligamento ao solo, de qualquer modo, tende a
desaparecer, e irá desaparecer durante mesmo este mês.

Lembrem-se de que a Graça é onipresente, enquanto acessível.
De que não existe qualquer limitação, de idade, de karma, ou seja do que for.

Somente a sua capacidade para estar nesta Transparência, a sua capacidade para viver a Dissolução, em meio
aos seus espaços de alinhamento (na condição de vocês, saindo desses espaços de alinhamento, não

passarem de novo ao Fogo do ego, expressando-se por falta de Transparência ou por julgamento).

Naquele momento, vocês irão penetrar, cada vez mais, nos estados Ilimitados, de Dissolução e de Samadhi,
refletindo a sua capacidade para extrair-se, sem qualquer choque e sem qualquer dificuldade, da condição
atual, para recuperar a sua condição de Eternidade, seja qual for a via: embarcar, sozinho, ou em grupo, ou

então aguardar, até o último momento, enquanto Semente de Estrela, para prestar assistência, no plano
Vibratório, pela sua Presença, à Ascensão da Terra, ou seja, à sua própria Libertação.

***

A Vibração AL-AL, existente na aresta do nariz, é o sinal indiscutível do acesso às Dimensões Unificadas e não



de carbono.
A ativação completa da Coroa Radiante do Coração lhes dá o privilégio de viverem, em Verdade, a dissolução
total na Fonte, o Maha Samadhi, assim como uma Liberdade total de localização no Espaço e nos Tempos

Unificados, permitindo-lhes utilizar toda a gama de Veículos Dimensionais.
O circuito ER-ER, entre a cabeça e o Coração, reflete exatamente a mesma capacidade.

Atualmente, várias Sementes de Estrelas percebem a ativação das Estrelas da cabeça, de maneira muito
intensa, mas não vivem ainda o trajeto AL-AL, ou uma das Vibrações do Coração: a Coroa Radiante, o

Triângulo da Tri-Unidade, ou o chakra do Coração.

***

Resta ainda este mês para se beneficiar da Graça.
Isso os convida, uns e outros, a olharem-se com toda Transparência, sem julgamento, mesmo em relação a

vocês mesmos, sem qualquer condenação e sem qualquer culpa, a fim de verem o que deve ser visto.
Período propício, que não é mais a passagem como no mês de dezembro, mas o momento em que vocês se

tornam capazes de verem-se, em Verdade, e na totalidade.
O simples fato de se ver, estando alinhado, permite à Luz, naquele momento, purificar o que deve sê-lo.

Expressando-se então, para muitos, por manifestações em ressonância direta com o que é denominado o
terceiro chakra, a sede do ego, o Manipura chakra.

Refletindo-se por uma sintomatologia, essencialmente digestiva, ou febril, seja qual for a manifestação.
Isso acontece, e começou a acontecer, mesmo antes do início do mês de maio, para alguns.

Não há aí, tampouco, que procurar uma doença qualquer, mas, sim, ali ver uma forma de descristalização e de
eliminação dos últimos engramas de resistência, oriundos da personalidade, de condicionamentos e de

desejos.
A única coisa a manifestar, em relação a isso, é aceitar olhar-se.

***

A Transparência, quanto a ela, em relação a si mesmo, eu acabei de defini-la.
A Transparência em relação ao outro, não é viver o conceito de que Tudo é Um, não é imaginá-lo, mas

realmente manifestá-lo, em cada ato da vida cotidiana.
Isso requer de vocês certa forma de paciência, certa forma de Desapego, que irá permitir então à Luz, no

conjunto dos seus relacionamentos, sejam quais forem, estabelecer uma forma de Paz, de Transparência, às
vezes de distância e de afastamento, mas com toda a Paz, e com toda a Liberdade, e sobretudo

com Liberação.
Isso irá lhes permitir então instalar, a Roda na Roda.

O Cubo ou o Quadrado, depois da intervenção de METATRON, passará a girar no centro da sua cabeça,
propiciando então a sua capacidade para viver estados de pré-Dissolução, cada vez mais intensos, vindo até

mesmo alterar o seu modo de funcionamento em meio à Consciência comum.
 Não se assustem de forma alguma.

Sejam quais forem os sinais se manifestando a vocês, eles participam, inegavelmente, da sua própria
Ascensão.

Alguns vão viver Vibrações intensas em todo o corpo.
Alguns não poderão mais comer.

Outros vão comer mais.
Sigam o que se manifesta no nível deste corpo, que é o Templo onde se realiza a sua própria Ascensão.

É assim que vocês podem assentar, de algum modo, as suas novas fundações, construir o seu novo Veículo
(por intermédio das Vibrações), e ajustar, portanto, os seus comportamentos comuns, à sua própria Vibração,

em função do seu próprio Futuro.

***

Como lhes foi dito, ao longo das Núpcias Celestes e depois, mesmo durante as Etapas, nunca é tarde, nunca é
muito tarde, para a Graça.

Na condição, realmente, de ser sincero e Transparente nesta concepção da Graça.
Vocês não podem enganar a Vibração.

Pois a Vibração é a própria Consciência.
Portanto, não há nada, absolutamente nada no exterior de vocês mesmos, que possa impedi-los de se

estabelecerem no seu Coração.



Não existe qualquer responsável além de vocês mesmo.
Esta responsabilidade não é uma culpa, ainda uma vez.

Eu lembro a vocês de que o conjunto da humanidade, mesmo estando de forma contrária ao que vocês vivem,
vai viver a sua Liberação, a ausência do confinamento, mesmo se estiverem de novo em meio a um ciclo

limitado, em meio aos mundos de carbono.

***

A destinação, independentemente do aspecto Dimensional ou dos Corpos que vocês irão utilizar, é, aí
também, extremamente diferente: desde a Dissolução na Fonte, até a sua penetração na Nova Intraterra, ou

ainda o seu retorno ao sistema solar de origem.
Alguns de vocês, denominados Sementes de Estrelas, irão participar, à sua maneira, da Liberação dos últimos

mundos que restam para serem liberados.
Por que vocês fizeram a experiência desta Liberação.

Novamente, não projetem nada em relação a isso.
O que eu lhes digo não tem como objetivo criar expectativa ou projeção.

Mas esclarecer, um pouquinho, o que vocês vivem como Vibrações, e o que vocês podem tirar sobre o seu
porvir Vibratório, o seu Futuro, e a sua passagem.

***

Eis os elementos que eu tinha para comunicar a vocês.
Se, em relação a isso, e unicamente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, como apresentou GEMMA GALGANI, eu
me permito, em Comunhão com Vocês, acolhermos, juntos, e essa será a minha Bênção, doravante, a Luz

Branca, prefigurando CRISTO.
Eu lhes digo até muito em breve.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

ANAEL saúda vocês.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs em CRISTO, com a maior parte de minhas Irmãs, nós desvendamos as qualidades que lhes
permitem preparar, acolher, a vinda do CRISTO.

Nesses tempos de Graça, nós vamos percorrer, juntos, as últimas fundações, assim como as últimas etapas,
que vão permitir-lhes realizar sua Unidade e seu Estado de Ser, e reencontrar o CRISTO, em Unidade e em

Verdade.

***

Recebam, primeiramente, da parte do conjunto de minhas Irmãs, e de mim mesma, nossas Bênçãos.
Vamos, juntos, construir essas fundações e subir esses degraus, aqueles que permitem estabelecer a ‘Nova
Jerusalém’, seu estado de retorno à Unidade, refazendo de vocês os Filhos do Um, para além dos Véus, para

além das Sombras, para além da Dualidade.
Eu deixarei, nesse dia, entre cada uma de minhas frases, instalar-se a densidade da Luz Una, a fim de que

vocês sejam penetrados da Água de Vida, de Sua Presença.
A Cruz Posterior permitiu, pelo Caminho da Criança Interior, da Inocência, apoiarem-se e apoiarem a presença

d’Ele.
Pela UNIDADE e a PROFUNDEZ, vocês permitiram, em vocês, preparar o receptáculo de Sua vinda.
Em seguida, pela Cruz Anterior e o eixo UNIDADE-PRECISÃO, vocês inseriram-se na Sabedoria, na

permanência de seu Abandono à Luz, permitindo definir e traçar as linhas, à frente e atrás, definindo as
fundações da Nova Vida e da Nova Dimensão.

***

Resta, agora, traçar as duas outras linhas, aquelas que vão permitir acender definitivamente o ponto ER e a
Coroa Radiante de seu Coroamento, n’Ele, e por Ele.

Assim, dois Eixos, entre UNIDADE e CLAREZA, entre PROFUNDEZ e PRECISÃO, vão desenhar as
fundações globais, nas quais vão inserir-se a Realidade Multidimensional, fazendo-os sair do confinamento, de

maneira definitiva.
Esses ‘quatro Pontos de Vibração’ definem os ângulos de sua nova manifestação.

Aquela que não será mais, jamais confinada por qualquer curvatura, por qualquer desvio de sua própria
Unidade, de sua própria Integridade.

Para muitos de vocês, Sementes de Estrelas e Seres a tornar-se, resta cruzar essa ‘Porta Estreita’.
Resta-lhes instalar-se na Unidade, na Luz, na Unidade do CRISTO.

Revelar, de algum modo, a totalidade da Presença d’Ele, a totalidade de sua Presença, Unida e Livre.
As ‘quatro linhas’, que eu acabo de evocar, permitem centrar o Coração, entre a Atenção e a Integridade, no

Aqui e Agora, estabelecendo-se em sua Morada, aquela em que não existe qualquer Sombra, qualquer
sofrimento, qualquer Ilusão, qualquer interrogação.

***

GEMMA GALGANI – 3 de maio de 2011
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Pacientemente, uns e outros, vocês construíram as Fundações e os andaimes de sua Nova Dimensão.
Realizando-a em vocês, a Terra Realiza-a.

Vocês a Realizaram porque é um trabalho coletivo.
Esse trabalho vê sua conclusão.

Há alguns anos, um dos Arcanjos do Conclave havia evocado os diferentes trabalhos que deviam ser
efetuados.

Durante uma de suas primeiras intervenções, nesse Canal, há mais de três anos, foi-lhes entregue os
diferentes ‘trabalhos alquímicos’ que lhes permitem viver sua metamorfose, sua transformação e sua Simbiose

com a Unidade.
Esse trabalho é o trabalho da Luz Branca, o ‘trabalho no Branco’, que se desenrola, doravante, agora, na

cronologia do tempo Terrestre, durante esse mês que se abriu há alguns dias.
Nós frequentemente dissemos que a Luz é a resposta para tudo, porque ela é a Inteligência Suprema,

arranjando-se por si mesma, sem encontrar resistência.
O mundo da Terra tornou-se, há extremamente muito tempo, um mundo de atrito, de competição, de

sofrimento.
É a isso que a Luz vem pôr fim, por seu retorno, cumprindo assim as palavras do CRISTO, pronunciadas há

2.000 anos, realizando a Promessa de sua própria Unidade, de sua própria Ressurreição.

***

Foi necessária uma maturação.
Essa maturação tomou quase uma geração de tempo Terrestre.

Essa gestação toca ao seu fim.
O desvendamento da Luz, através de suas diversas manifestações, de seus diversos sons, é a ocasião,

também, para vocês, de realizar sua própria metamorfose.
Vocês são chamados a tornarem-se seus próprios Criadores, bem além dos limites impostos pelas leis de

resistência desse mundo.
Manifestar essa função de Criação na instantaneidade da Unidade e em CRISTO.

Numerosos entre vocês, entre as Sementes de Estrelas, despertam-se de um longo sono, pela Vibração da
Consciência, pela própria Consciência, redescobrindo a própria história de Luz, para além das histórias desse

mundo, das histórias desse confinamento.
A Luz é a finalidade.

Muitos de vocês começam a dela perceber os contornos e a vivê-la, por intermitência, tornando então a tarefa
muito mais simples, na construção das Fundações e do Templo, permitindo Tornar-se o que Ele esperava de

vocês, desde 2.000 anos, e que se realiza agora.

***

Doravante, vocês serão todos chamados a responder à Luz d’Ele.
A ali responder, por sua própria Luz e seu próprio Coração, enfim liberados de suas incertezas, dos medos e

das crenças, construídos sobre esse mundo.
O Canto da Alma e do Espírito elevaram-se.

O Canto da Terra, o Canto do Céu, elevam-se, anunciando, de modo formal e imperioso, sua Ressurreição, e o
Retorno d’Ele.

A instalação da Graça revela-se, em vocês e ao redor de vocês.
Nós não insistiremos jamais o bastante sobre o fato de que o que vem, o que se manifesta, o que se revela, é

totalmente natural e requer de sua parte apenas uma aquiescência, apenas um Abandono de si
mesmos nessas partes compartimentadas e limitadas da personalidade, para viver a Plenitude.

A ignição do ponto ER, do chakra do Coração (da lâmpada cardíaca), de suas Coroas Radiantes, é destinada a
fazê-los passar à sua Dimensão de Verdade, de Eternidade e Ilimitada.

Isso se produz, nesse momento mesmo, em inúmeras Sementes de Estrelas.
Quaisquer que sejam as manifestações, as Vibrações, doravante, não há mais questões a colocar-se, porque a

totalidade da Luz encarrega-se da instalação disso.
Há apenas, de algum modo, que deixar-se ‘investir’, inteiramente, de Luz, para identificar-se, inteiramente, a Ela,

e a Ele.

***



Isso não requer esforço algum, bem ao contrário.
Isso requer, apenas, de fato, uma Conscientização.

Uma Certeza Interior do que vocês são, e não mais de tudo o que foi projetado, na Ilusão.
Cada vez mais, entre vocês, vivem momentos de Graça, momentos de plenitude e de Unidade, que se tornam,

a cada dia, cada vez mais reais, cada vez mais palpáveis.
Vocês o vivem, portanto, vocês o percebem.

E, para aqueles de vocês que ainda não viveram as premissas, isso vai se manifestar agora.
Penetrando o que falei, assim como minhas Irmãs, esses últimos dias (a Humildade, a Simplicidade, a Criança
Interior), apoiando-se nessas Virtudes, apoiando-se na CLAREZA e na PRECISÃO, vocês vão se pôr a Vibrar

ao Som do Um, ao Canto da Fonte.
Como o escreveu o Bem amado João, cada um de vocês será chamado a reencontrá-Lo.

Os ‘Anjos do Senhor’ são aqueles que precedem Sua vinda e que permitem elevar-se para Ele.
Cada mecanismo Ascensional será diferente para cada um.
Como nós o dissemos, não se preocupem com seus filhos.

Do mesmo modo, nós dizemos hoje, não se preocupem com o amanhã, porque isso está já inscrito, e bem
sucedido, na Eternidade.

Há apenas, efetivamente, que realizar uma Conscientização total disso.

***

Alguns elementos, no Interior de vocês, oriundos das últimas sombras, ou oriundos do exterior dos
condicionamentos dessa sociedade, vão tentar atraí-los para a densidade, para o peso, para o medo.

Saibam que a Luz é seu ‘refúgio’, e o antídoto absoluto de qualquer medo, no Interior como no exterior.
Hoje, mais do que nunca, vocês têm a possibilidade concreta de verificar, por si mesmos, o Abandono à Luz e

seus efeitos, nos desaparecimentos dos medos, na dissolução dos apegos, e no aparecimento, mais ou
menos duradouro, e cada vez mais intenso, de sua própria Luz Interior.

O estado de Paz vive-se pela Luz e para a Luz.
O estado de Alegria é o Abandono total à Luz, o momento em que a identidade provisória desse mundo, a

personalidade, não pode mais desenvolver qualquer argumento e qualquer resistência à Luz.
É naquele momento que sua Consciência bascula, cada vez mais, em sua Verdade.

***

Cada vez mais, se vocês aceitam, as coisas tornar-se-ão cada vez mais simples, cada vez mais evidentes,
cada vez mais claras, cada vez mais profundas, cada vez mais precisas e cada vez mais unitárias.

A Alegria crescerá, a Paz também.
Nenhuma circunstância desse mundo poderá mais perturbar ou alterar sua Consciência.

Naquele momento, as Fundações de seu Templo serão reforçadas.
O confinamento cessará.

Vocês poderão extrair-se da Ilusão e efetivamente diferenciar o que é da ordem desta Ilusão e da ordem do
que é Eterno.

Isso não dará mais dúvida alguma para vocês, progressivamente e à medida dos instantes, dos momentos que
vocês passarão na Paz e na Alegria.

Recordem-se também de que, quando a Luz se instala, vocês tomam também Consciência de que nada há a
buscar no exterior, de que nada pode existir que venha satisfazer qualquer desejo que seja, porque tudo está

inscrito na Fonte, n’Ele, e na Luz Branca.
Na realização deste trabalho.

Isto está, não somente ao alcance da mão, mas, realmente, vivendo-se, nesse momento, no Coração.

***

Instalando-se no Coração de seu ser, vocês favorecem também a Descida do Cristo, permitindo a emergência
de sua Consciência na Nova Dimensão, aquela da Terra, ou aquela de sua Filiação Espiritual e de sua

Dimensão Original.
A Luz não poderá mais, jamais, ser confinada para vocês.

O que vocês vivem, portanto, a partir de agora, é sua Liberação total.
A única condição é determinada pelo ‘Quadrado’, esse apoio, e esses ângulos, no qual vem estabelecer-se o

CRISTO.



Vocês constatarão agora, cada vez mais frequentemente em seus dias e em suas noites, que as outras
Dimensões tomam uma aparência bem mais real, bem mais forte do que as leis da Ilusão, permitindo-lhes,

literalmente, bascular, progressivamente, na Eternidade da Alegria.

***

Lembrem-se das palavras mestres, daquelas que desenvolvemos, minhas Irmãs e eu.
Antes de tudo: Humildade e Simplicidade.

Silêncio de palavras.
Instalação num estado em que tudo é resposta, tudo é Canto, tudo é Doação e tudo é Unificado.

Mais do que nunca, vocês reencontrarão o sentido e a Vibração do que é ser Ki-Ris-Ti.
Mais do que nunca vocês reencontrarão o que é ser Filho da Lei de Um, da Lei da Graça.

Mais do que nunca, as palavras de UM AMIGO, concernentes à Consciência e Vibração, tornar-se-ão seu
quotidiano, se já não é o caso, permitindo-lhes aproximarem-se, cada vez mais, da Vinda do CRISTO e da

Realização do CRISTO.
Vocês penetram, agora, os domínios da Criação Consciente.

Vocês saem dos domínios da falsificação.
Vocês saem das esferas do sofrimento, das resistências, para entrar nas esferas da Alegria, para penetrar o

que é chamado de ‘Moradas de Paz Suprema’.
Essas Moradas onde somente a Unidade pode existir, a fim de permitir-lhes Ser, e terem-se fora da Ilusão.

***

Certamente, os ruídos desse mundo e de suas rupturas vão tornar-se importantes.
Mas eles também são um apelo para a Liberação, para o fim da Ilusão.

Somente o medo, somente a ignorância da Luz podem representar, para essas circunstâncias e para esses
seres, obstáculos efetivamente efêmeros, diante do Fogo do Amor.

Cada dia e cada sopro, cada minuto de tempo, desse tempo ilusório, verão sua consciência modificar-se,
expandir-se, atingir momentos de Graça total.

Essa imersão nos momentos de Graça permitir-lhes-á, em toda lucidez, bascular cada vez mais facilmente em
sua Eternidade.

***

As quatro linhas estão traçadas, doravante.
O Quadrado está instalado, preparando para acolher METATRON, criando, de algum modo, as linhas que

permitem a CRISTO voltar.
Lembrem-se de que não existe esforço algum a fazer.

Que, mais do que nunca, cada dia que vai passar desse tempo, vai conduzi-los para mais amplitude de sua
Alegria, para mais Vibração, para mais Consciência, para mais Unidade.

Eu repito: durante este período de Graça, nenhum obstáculo, Interior ou exterior, pode ter-se diante da
majestade da Luz que se instala nesse mundo e em vocês.

Nós podemos apenas encorajá-los a ir, em Alegria, para o que está aí.
Ir em Alegria para sua Ressurreição.

Os diferentes elementos que, uns e outros, vocês viveram, neste período de preparação, foram destinados a
facilitar-lhes esses momentos de passagem.

O Fogo do Coração, Fogo da Graça, é o marcador do acesso à Verdade.
A Verdade que não pode ser contida em qualquer palavra, em qualquer crença, em qualquer caminho, se não é

o seu.
Vocês perceberão, cada vez mais claramente, nesse estado de Graça, tudo o que é do domínio de sua

Liberdade e de sua Liberação, e tudo o que foi do domínio de seu confinamento na ilusão e nas crenças.
Vocês se verão, cada vez mais claramente, e ali aquiescendo, vocês se tornarão cada vez mais Transparentes,

cada vez mais centrados e estabilizados.

***

Minha Presença entre vocês, como Estrela da UNIDADE, próxima de Ki-Ris-Ti, é o que lhes permite, em



vocês, tocar a Graça e a Leveza.
Vocês vivem o tempo da Graça.

Mesmo se alguns de vocês não ousam ainda vivê-lo, porque alguns medos estão ainda presentes.
Cada dia vai tornar-se, de algum modo, um meio de aliviarem-se, cada vez mais, e aproximarem-se, até

Fusionar, com sua Unidade.
Como o repetirão certamente os Arcanjos e os Anciões, vocês têm à sua disposição todos os elementos,

todas as Vibrações possíveis que lhes permitem Realizar seu último trabalho.
Tornar-se Criadores Conscientes.

Coisa que vocês foram de toda a Eternidade, bem além do episódio desse confinamento e dessa Ilusão.
Como Ele dizia, nunca mais vocês terão sede, nunca mais vocês terão fome, porque vocês beberão na Fonte

de Água viva.
Não poderá haver então dúvida alguma, naquele momento, de que vocês tocam e vivem sua Unidade.

Que vocês tocam e vivem CRISTO.

***

Tudo isso se instala, a partir de amanhã, para alguns de vocês, ainda que apenas ouvindo-me, ou lendo-me.
Em todo o caso, para a maior parte de vocês, nos tempos que estão agora aí.

Tudo o que foi necessário para esta Terra foi realizado: a Liberação do seu núcleo, a Liberação do Sol, a
Fusão dos Éteres, a instalação da Luz Azul Interdimensional e a densificação, em sua Dimensão, da Luz

Adamantina.
Assim, nós poderemos cantar, em breve, com vocês: tudo está realizado e Tudo é Um.

Assim estabelece-se a Graça, a Alegria, o Amor e a Unidade, atributos da Luz Una, atributos de Ki-Ris-Ti.
Pouco a pouco, ou mais rapidamente, ou mesmo de modo abrupto, o conjunto de desejos da personalidade vai

cessar.
O conjunto de projeções exteriores vai cessar.

Cada vez mais facilmente, vocês penetrarão em sua Unidade, na Luz, bastando-se a ela mesma, porque ela é
Fonte de Vida.

A etapa da Metamorfose começou.
Minha Presença, em vocês, e entre vocês, na Vibração da Luz Branca e da Unidade, é a última preparação de

Seu retorno.

***

Irmãos e Irmãs no Um, Irmãos e Irmãs em CRISTO, comunguemos agora, juntos, alguns instantes, no silêncio
das palavras, e na plenitude do Som e do Canto, na Presença Una.

Momento de Graça e de Eternidade, revelando a Felicidade.

***

Minhas frases para vocês pararão aí, deixando simplesmente a marca da Vibração, e a própria Vibração.
Eu deixarei, sobretudo, o falador Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV) responder às suas

perguntas, concernentes ao que falei, ao que Vibrei (*).
Irmãos e Irmãs em CRISTO, unamos nossos Corações.

Que a Morada de Paz Suprema seja sua Morada.
Até sempre.

GEMMA GALGANI lhes diz até uma próxima vez.
Bênçãos n’Ele.

Até breve.

************

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (03.05.2011):
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Eu transmito a vocês todas minhas bênçãos.

E como parece que eu falo muito, eu vou deixá-los falar e depois, eu vou responder ao que vocês me perguntarem.
Então, eu creio que as Estrelas terminaram suas intervenções com relação ao que vocês vivem, agora, durante este mês de maio.
Nós iremos, é claro, falar de tudo isso, se vocês bem o desejam, ou para mais detalhes, ou para o prazer de dialogarmos juntos.

***

Pergunta: o que são a Luz Branca, a Luz Azul e a Luz Dourada?

A Luz Dourada é a Luz do Conhecimento.
Isso, vocês sabem desde que Jofiel veio lhes falar, há alguns anos.

A Luz Dourada apresenta um perigo porque é uma atração, muitas vezes, voltada para o exterior, ou seja, para uma sede de
compreensão dos mecanismos da vida aqui, nesta encarnação.

Mas, vocês sabem agora, pertinentemente, que as leis que prevalecem, nesta Dimensão, Dimensão alterada, não têm estritamente
nada a ver com as Leis da Graça.

As Leis da Graça, de fato, há apenas uma: é a Lei da Unidade onde tudo é Graça, tudo é majestade.
Os mecanismos das questões são unicamente associados aos conhecimentos alterados porque elas foram projetadas no exterior.

Dessa maneira, o ser humano, desde uma eternidade, busca, busca, busca construir sistemas para se projetar, ainda mais, no exterior.
Então, o ego é assim porque, quanto mais ele vive o que se denomina ‘conhecimentos’, quanto mais ele vive iniciações, mais ele

acredita que se aproxima da Luz.
Mas, de fato, ele lhe volta às costas.

Tanto assim que o Arcanjo Jofiel já explicou tudo isso a vocês (*).
O verdadeiro conhecimento é o Conhecimento Interior.

Este Conhecimento Interior é precisamente o momento em que não há mais qualquer vontade de querer encontrar, no exterior de si,
alguma coisa.

Isso sempre foi dito.
Quando os deuses e as deusas se reuniram, eles disseram que esconderiam a divindade no Interior do ser humano, assim, estavam

certos de que esse era o único local onde eles não a encontrariam.
Dito isso, isso não foi feito para que ela não fosse encontrada.

Isso foi feito, sobretudo, para que o isolamento, o condicionamento, não fosse jamais definitivo.
Sem isso, vocês poderiam continuar a voltar e, todos juntos, nós teríamos voltado, para a eternidade, na Ilusão.

Portanto, a Luz Dourada é o momento, se vocês querem, finalmente, em que vocês ‘param’ uma busca exterior porque vocês
compreendem e vocês aceitam que não há estritamente nada a encontrar no exterior de si.

É uma Ilusão do ego.
Isso, é a primeira coisa.

A Luz Azul, ela é a Luz que restabelece os Éteres, isto é, que restabelece uma solução de continuidade entre o local ilusório, onde
está sua consciência, e a eternidade da Consciência (**)

É o Manto Azul de Maria, é o Manto Azul de Buda, é a Consciência que vem de Sirius, é esta Vibração que prepara o retorno da Luz
Branca e que começa a se manifestar, como Sri Aurobindo lhes anunciou, desde quase dois anos, no final do ano 2009 (***), não é.

A Luz Branca que é a Verdade da Luz.
Eis o que eu posso dizer.

Mas são mecanismos ‘Vibratórios’, antes de tudo.
São trabalhos que são estabelecidos sucessivamente.

Jofiel lhes falou.
Ele falou da Operação Vermelha, da Operação Amarela, da Operação Negra.

E agora, a Operação Branca, que é a ‘metamorfose’.
É exatamente isso que vocês estão em via de viver, se vocês aquiescem à Luz, ou seja, se vocês aceitam não mais existir, enquanto

pessoa, em um corpo e em uma Ilusão.

***

Pergunta: a Nova Jerusalém, lembrada por Gemma Galgani, está em relação com o que se denomina ‘Jerusalém Celeste’ e com a
Morada de Paz Suprema, Shantinilaya?

Cara amiga, é exatamente a mesma coisa.
Vocês tiveram, no final das Núpcias Celestes, durante o verão de 2009 [inverno, no hemisfério sul], a Jerusalém Celeste que se
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impactou no Sol, tendo permitido uma primeira aproximação do estado Interdimensional das Embarcações de Maria e de nossas
Embarcações, esta vez mais próximas de vocês.

Era a ‘Jerusalém Celeste’.
A Jerusalém Celeste, é Yéroushalaïm, é uma Embarcação de Luz que veio já, a cada 50.000 anos, trazer a Luz.

Vocês têm uma descrição particular que é dada em certos escritos do Antigo Testamento.
Ela é descrita com 12 Portas, coincidentemente, 12 Portas e 4 Lados.

Vocês fizeram a associação com o ‘quadrado’ que está presente em sua cabeça, e que se revela, e que representa o que se
denomina Yéroushalaïm, a Embarcação de Luz, mas sua própria Embarcação de Luz, que é sua Merkabah Interdimensional, que se

inscreve em um ‘cubo’, nas cinco formas geométricas perfeitas [poliedros de Platão] que estão, agora, constituídas, e que vai se
desvendar, isto é, vai passar do quadrado ao cubo, com suas arestas em número preciso, e que vai permitir-lhes se juntar à Morada de

Paz Suprema, ou seja, à Yéroushalaïm Celeste, passando por sua própria Yéroushalaïm, que corresponde ao retorno de Cristo e à
densificação de Metatron, nesta Dimensão.

Na ordem de intervenção dos Arcanjos, foi-lhes dada, durante as Núpcias Celestes, e já um pouco antes, a intervenção de diferentes
Arcanjos, segundo os ciclos e as fases do calendário dos três últimos anos da 3ª Dimensão que vocês vivem.

É exatamente isso que se realiza sob seus olhos e em seu corpo.

***

Pergunta: o “4 vezes 3” corresponde às Estrelas de Maria?

Sim, perfeitamente, e ao conjunto da Frota Intergaláctica Mariana.
São também dos 12 Elohim que trouxeram o ‘Cristal Azul’ da Atlântida, durante a criação da Atlântida.

É a mesma Vibração, mesmo se não são as mesmas Consciências, mas é a mesma função.
Como havia 12 Apóstolos ao redor de Cristo.

***

Pergunta: o cubo, como uma caixa, abre-se então para revelar-se e criar os Universos?

A revelação que você fala, de abertura do ‘cubo’, está ligada à primeira forma perfeita que é, de fato, a pirâmide triclínica [tetraedro]
que está associada, diretamente, à estrutura da Civilização dos Triângulos, pertencendo à 24ª Dimensão, onde se localizam os Hayoth

Ha Kodesh, e outras Consciências, é claro.
É o Triângulo elementar do qual falou Metatron, no ano passado, situado ao nível de, efetivamente, 4 x 3 = 12 Estrelas (****).

***

Pergunta: Gemma Galgani associou a Unidade à Inocência. Qual é a relação com nossa inocência de infância?

Caro amigo, eu lhe digo a seguinte frase: “Gemma Galgani dispôs o eixo horizontal da Cruz Posterior entre UNIDADE e PROFUNDEZ.
UNIDADE e PROFUNDEZ são a Criança Interior, portanto, a inocência.

Você exclui “Interior” e você tem a infância, a inocência.
Eu não compreendo bem a pergunta, aí, já que é a mesma coisa.

A inocência é a capacidade para viver, integralmente, o instante, sem fazer intervir o mental ou qualquer projeção do que quer que seja.

***

Pergunta: a Coroa externa gira em um sentido e a Pequena Coroa interior em outro sentido? Isso que criou um movimento para
acionar o eixo principal, de algum modo?

Está perfeitamente correto.
É, aliás, para isso que há uma Coroa.

É a mesma coisa ao nível do Coração, ou seja, a sincronia dos movimentos, que estão em oposição de fase, que corresponde à
criação do ‘Tempo Zero’, quer dizer, o que lhes permite sair da Ilusão.

Esses dois movimentos, que estão em oposição de fase, geram o que se denomina Tempo Zero.
É o que os místicos chamaram de “parar o tempo”, pela meditação, para sair do tempo.

O tempo, nós já lhes dissemos, não transcorre de maneira linear, contrariamente ao que se vê aqui quando se está encarnado, ou seja,
vir de um passado, passar para o presente, e ir para o futuro.

Ele se desenrola nos dois tempos e então, há duas ‘espirais do tempo’, efetivamente.
Portanto, há dois movimentos diferentes que podem ser, e que são, muitas vezes, percebidos em oposição.

É o que gera a estabilidade já que sentido ‘horário’ e sentido ‘anti-horário’ é apenas uma convenção.
Vocês sabem, por exemplo, que quando há ‘sifões’ que ocorrem, conforme vocês estão no Pólo Norte ou no Pólo Sul, o sentido de

rotação não é o mesmo.
Em um caso, é horário, no outro caso, é anti-horário.

Isso significa que há um que é bem e mal?
Não.

É simplesmente a associação dos dois que cria a unidade.
Isso é muito conhecido, eu creio, em física.

É o que se denomina, também, mesmo ao nível do átomo, o movimento de ‘Spin’.

***

Pergunta: é normal sentir a projeção da Coroa Interior ao nível do Sacro exclusivamente?

Isso pode.
A partir do momento em que começa a haver Despertar e Fusão das três Lareiras, obviamente que uns são correspondentes aos

outros.



Esta imagem de um ‘holograma’, é o que foi denominada, desde sempre, mesmo se isso foi falsificado, a Tri-Unidade.

***

Pergunta: isso pode ser como um motor que estaria em marcha lenta, aguardando?

Sim, porque não.
A velocidade de rotação não é sempre a mesma.

Mas, o motor está ligado, sim, é o mínimo que podemos dizer.

***

Pergunta: esse duplo movimento, ele se juntou ao que é chamado de Rodas nas Rodas?

Completamente.
Isso corresponde.

Rodas nas Rodas, outro nome dos Hayoth Ha Kodesh.
Os mecanismos de rotação, mesmo de um ‘cubo’, feito uma roda.

***

Pergunta: é um tipo de movimento universal e perpétuo?

É um movimento aparente, mas, em certos graus de Consciência, não há mais movimento.
É justamente o movimento que cria a ‘imobilidade’.

É o Campo Zero.

***

Pergunta: o Ponto Zero, é o momento em que tudo se junta?

Sim.
Tudo para, também.

Não se pode passar de uma Dimensão confinante, como esta, a outra Dimensão, sem parar o movimento, que isso seja o movimento
do corpo, o movimento do átomo, o movimento da Terra.

***

Pergunta: este ponto contém tudo?

Sim, integralmente.
É exatamente isso.

Alguns de seus cientistas disseram que se vocês chegassem a colocar juntos os pontos da criação e se suprimíssemos o “vazio” que
existia entre o núcleo do átomo e o elétron, toda a criação estaria em uma cabeça de alfinete.

***

Pergunta: está relacionado com os Buracos Negros?

Não, os Buracos Negros é uma visão alterada do que é, para vocês, quando vocês veem um Buraco Negro.
Ele absorve tudo e isso é muito assustador porque significa que isso ‘desaparece’.

Não, isso significa que isso ‘aparece na Luz’, se isso desaparece de sua vista.
Não se esqueçam que, nesta Dimensão, tudo o que vocês veem é uma imagem invertida, absolutamente tudo.

Esta inversão, aliás, está presente, mesmo ao nível dos cruzamentos dos cérebros e da imagem que criou sua retina que se inverte, no
cérebro, passando pelos cruzamentos dos nervos ópticos.

***

Pergunta: a Terra tinha uma forma cúbica antes da falsificação?

Antes da falsificação, ela tinha uma forma cristalina associada a um agenciamento ‘hexagonal’.
Mas o hexágono é, de qualquer modo, é difícil de explicar, mas, uma projeção da forma cúbica.

É difícil de explicar com palavras.
Como quando vocês estão em seu Corpo de Estado de Ser, vocês não estão fixos em uma forma e em uma Dimensão, nem em um

espaço.
Passando de um estado a outro, vocês mudam de forma e vocês mudam de Dimensão.

É exatamente o mesmo em todos os níveis.
Mas, isso não pode ser conceitualizado, assim, com o cérebro.

Não é possível, o órgão cérebro ou o pensamento, não dá representação adequada da verdade.
Lembrem-se de que as leis desse mundo não são as Leis da Unidade.

As forças as mais evidentes, é a ‘gravitação’.
Quando vocês estão no Corpo de Estado de Ser, nenhuma força gravitacional é exercida.

Somente existe, isso é um jogo de palavras, o que poderíamos chamar de ‘gravidade do pensamento’ que, em função do pensamento,
vai conduzi-los para linhas de Vibrações que lhes farão, ou mudar de forma e de espaço, ou de Dimensão.



Isso pode ser dito, também, de outra maneira.
Se vocês esticarem o cubo, o que acontece, por dois eixos?

Vocês obtêm um octaedro.
Se vocês multiplicarem o octaedro, vocês vão obter as duas formas perfeitas as mais complexas que faltam.
Mas tudo isso, não é algo, como dizer, que se possa imaginar, mesmo se formos muito bom em geometria.

Quando se está em outras Dimensões, isso se vive como levantar um dedo, de algum modo, quando se está encarnado.

***

Pergunta: todas as formas que você aborda, associadas à Luz, são construídas com linhas retas. Por quê? 

Porque a falsificação é a ‘curvatura’.
Mesmo a forma Unificada que vocês chamam de ‘fractais’ desenvolve-se segundo curvaturas, mas essas curvaturas estão escondidas,

como dissemos.
E o fractal de progressão de uma curvatura a outra é um fator que está associado a uma equação correspondendo a uma forma

geométrica perfeita.

***

Pergunta: por que ser tão fascinado pelo cubo e suas construções geométricas? 

Então aí, cara amiga, porque é uma forma de perfeição.
E é, para você, uma imagem da perfeição.

***

Pergunta: o papel de Yaldébaoth foi concebido desde o início?

O papel de Yaldébaoth?
Qual papel?

Os Arcontes, que são os Dracos, são os administradores dos mundos.
Eles não criam, mas eles administram.

Eles ‘levantaram a rolha’ um pouco a mais administrando ao extremo e cortando a Criação para administrá-la e criá-la eles mesmos.
Mas, eles não criaram nada.

Eles não podem criar.
Não se pode administrar e criar.

Quando se está encarnado, por exemplo, sobre o mundo, é o mesmo princípio.
É muito raro encontrar, isso existe, mas de uma maneira geral, se vocês são um financeiro ou um banqueiro, eu não vejo vocês criarem

figurativamente no nível artístico.
É muito difícil.

Sobre um outro plano, é exatamente a mesma coisa.
Há funções ‘Vibratórias’.

Essas funções Vibratórias são associadas a estados multidimensionais do ser e das Consciências.
De acordo com sua esfera de expressão prioritária, mas não unicamente, vocês vão, ou criar (os Elohim criam), ou administrar

criações.
Administrar não quer dizer dirigir.

Administrar não quer dizer confinar.
É aí que há algo de errado.

Agora, afastando-se das Estrelas, parece-me, aí.
Se vocês querem compreender, intelectualmente, interessem-se pelos escritos de Nag Hammadi (*****), ou seja, que foram

encontrados no Mar Morto e que explica perfeitamente o que é a visão do gnóstico, que exprime perfeitamente o que é Ya ou
Yaldébaoth ou Yahvé, isto é, Deus / Diabo, que é exatamente a mesma entidade que os confinou na submissão e que os cortou de A

FONTE.
É sobre isso que nós passamos o tempo repetindo, desde anos, parece-me, de maneira progressiva porque é preciso destruir todas

suas crenças e todas suas adesões mórbidas, como essa, de um dia para o outro.
Enquanto vocês seguem alguém, vocês não são livres.

É o que havia dito Irmão K: “vocês querem descobrir a autonomia e a liberdade ou, então, vocês querem ter crises de infantilismo ao
invés de viver a Criança Interior?”, ou seja, depender de uma autoridade exterior e crer que vocês devem submissão a outra

Consciência.
Cabe a vocês escolher.

***

Pergunta: se todos nós somos criadores, em Unidade, por que fazer a diferença entre entidades criadoras e entidades
administradoras?

Não há diferença.
Eles é que fizeram uma diferença.

Há 20 milhões de anos, sobre esta Terra, alguns Elohim de Sirius criaram uma semeadura biológica, livre, com criação de uma forma
de carbono, denominada ‘humana’, totalmente livre.

Naquele momento, a criação dessas esferas de carbono necessitou uma administração.
Mas os Dracos, que são administradores, em outros planos, são também criadores, mas, não é a mesma coisa ser administrador

sobre um universo e desejar tornar-se o criador e, sobretudo, confiná-lo.
Existem Dracos redimidos, desde muito tempo.

Existem Dracos que não participaram de qualquer maneira deste fingimento, felizmente.
Mas, percebam, há tal impregnação na humanidade dessa palavra ‘Deus’ que, mesmo hoje, sabendo-se disso, é a palavra que todo

mundo emprega correntemente.



É o peso da crença que tem uma marca, de certo modo, mas que não é absolutamente uma marca da criação.

***

Pergunta: o que é um Draco redimido?

Para que isso vai servir a vocês?
Você poderia conhecer o nome de todos os Dracos, você poderia conhecer os nomes de todas as Linhagens, será que, no entanto,

você alcançaria sua Unidade?

***

Pergunta: eu tenho necessidade de saber o que é um Draco redimido para ir ainda mais para a Unidade.

Não.
Isso é uma ilusão do ego.

Houve revelação de algumas Linhagens para muitas Sementes de Estrelas, há cerca de um ano e meio.
Algumas tiveram a revelação de sua Linhagem, revelação que deve ser Interior.

Agora, uma vez que essas Linhagens são reveladas, elas traduzem uma filiação, sobre o plano espiritual.
A Unidade está além de tudo isso.

Alcançar a Unidade, nesse mundo, tal como vocês estão é, hoje, a prioridade.
Ora, a Unidade alcança-se agora e, desde quase um ano, unicamente pela vivência da Unidade, transcendendo e superando, mesmo

essas noções de Linhagens.
Se elas foram reveladas, tanto melhor para vocês, interiormente.

Agora, é preciso transcender tudo o que é desse mundo que não é a Luz, que isso seja suas vidas passadas, pertencentes à matriz,
que isso seja suas Linhagens espirituais, que refletem algo que será inato e natural quando vocês acederem à sua Unidade, mas, para

aceder à Unidade, vocês devem silenciar, agora, tudo o que não é mais a Unidade.
Parece-me que é o que lhes foi, grosso modo, dito pelas Estrelas, não?

Será que vocês podem explicar, com palavras, o Estado de Ser?
As Linhagens, vocês podem vê-las.

Vocês podem ver uma Águia, um Golfinhos, etc..
Mas, será que o fato de ter esta revelação permite-lhes centrarem-se no ponto ER?

Não, é já um desvendamento do ponto ER já que há quatro Linhagens que estão colocadas sobre os pontos da Cruz Cardeal.
Elas se revelam quando a Unidade está em via de instalação.

Mas, depois, é preciso ir além disso.
É preciso ir para a Essência, para a Vibração da Luz.

Tudo isso são ferramentas, mas concebam que a um dado momento, podem ser, também, obstáculos, se o ego, a personalidade
assumir.

O mais importante, o mais urgente mesmo, eu diria, hoje, é ir para esta Luz que vocês são, além mesmo de todas as formas, além
mesmo de todas as Linhagens, reveladas ou não, porque há ‘urgência Vibratória’ para realizar isso.

Se a Luz chega, integralmente, como vai chegar a um dado momento, e que um ser, que vivenciou o Despertar das Coroas Radiantes,
está ainda em via de se perguntar sobre sua Linhagem, sobre a compreensão de sua Linhagem, ele não está na vivência da Unidade,

mesmo se ele experimentou acesso à Unidade.
É preciso justamente diferenciar, cada vez mais agora, e isso irá se tornar, como lhes disse Gemma Galgani, talvez cada vez mais fácil

(na condição de viver a Luz e de aceitar viver esta Luz): vocês terão momentos em que o ego, porque ele existe enquanto se está
encarnado, vai querer apreender-se de alguma coisa (de uma Linhagem, de uma filiação, quanto mais isso correspondeu a

revelações reais, naquele momento).
O Fogo do ego vai tomar conta e, vivendo o Fogo do ego, vocês não poderão viver, integralmente, o Fogo do Espírito.

Porque é o Fogo do Espírito que vocês carregam, não são suas Linhagens.
Portanto, o que era verdadeiro, a quase um ou dois anos, agora não é mais verdadeiro, mas deve ser transcendido também.
Porque tudo isso, vocês reencontrarão quando vocês deixarem, definitivamente, esta Ilusão, de maneira totalmente natural.

Mas, não é mais tempo, agora, de se colocar a questão do que vocês foram em uma vida passada, ou de qual Linhagem lhes é
atribuída ou de quais são suas Linhagens.

É tempo de ir para a Essência, ou seja, para o ponto ER.
Sem isso, as Rodas não irão girar.

Vocês irão permanecer fixos a um ponto.

***

Pergunta: viver a Unidade, pela ativação do ponto ER, é um estado onde não há mais palavras, onde nada mais existe?

É perfeitamente isso.
Vocês são a Luz.

Sendo a Luz, o que pode restar como interrogação sobre o que quer que seja além da Luz?
Vocês são a resposta.

Alguns de vocês começam a penetrar esses estados.
O problema é, como eu lhes disse, vocês passam de um a outro, e isso é normal.

É um aprendizado.
Mas, é preciso ter consciência desse jogo e de seus movimentos.

Vocês têm direito de ter um desgaste no joelho ou de ter um problema material, psicológico, para resolver.
Mas, quando isso atinge os domínios espirituais, e as Vibrações que vocês vivem, foi dito: vivam as Vibrações.

Sejam a Luz.
Na Luz não há mais qualquer palavra.

É a Felicidade.
Vocês são a Luz.

Quando há Luz, não há nada mais, mesmo se, depois, quando vocês estiverem definitivamente na Luz, então aí, vocês poderão ir, tanto
na Luz, como se divertir para ir explorar a totalidade das criações em todos os Multiversos.

Mas, não agora, já que, aí, há ainda um ‘ego’.



O ego vai apreender-se disso, como uma satisfação.
Vocês veem a diferença.

Isso foi, aliás, repetido de várias maneiras, mesmo já desde muito tempo: “busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de
acréscimo”.

O Reino dos Céus não é compreender os Céus.
Vocês não têm qualquer meio, com esse cérebro, com a limitação que existe na Dualidade, de compreender os Céus.

Buscar os Céus é simplesmente viver a Unidade e a Luz.
Todo o resto não tem qualquer espécie de importância, sobretudo no período, agora.

Se isso tivesse sido em minha vida ou desde ainda alguns anos, isso teria sido diferente.
Lembrem-se, sugiram-se, a vocês mesmos, de que, desde que há isso, algo que emirja, que diga respeito ao espiritual, é porque o

ego já se apreendeu.
Pelo contrário, é perfeitamente lógico ter questionamentos, mesmo sobre o desenrolar de sua vida a mais banal: “por que é que, nesse

momento, eu não chego a fazer isso?”, “por que é que eu tenho dor em tal lugar?”, etc., etc..
É a pergunta normal, na Dualidade.

Mas, desde que isso se refira aos elementos, agora, que são do domínio de uma busca exterior, isso não irá nada satisfazer e isso não
os fará avançar em seu estado de Unidade.

O Abandono à Luz é isso.
E quanto mais vocês se abandonarem, mais vocês irão constatar que, mesmo as questões relativas à vida comum, desaparecerão por

elas mesmas.
Portanto, vocês irão passar, vocês irão oscilar, isso foi dito, de um ponto a outro, sem parar.

Mas, é preciso compreender que a um dado momento, vocês devem se estabilizar na Luz, para vivê-la integralmente.
A Consciência é Vibração.
Um Amigo lhes disse isso.

Se vocês se centrarem no trajeto AL/AL, vocês irão viver o Andrógino Primordial, bem além das Linhagens, mesmo se elas estão aí,
mesmo se vocês as veem.

A rigor, isso não tem qualquer espécie de importância.
Vocês instalar-se-ão neste estado de Alegria profunda.

É tempo, agora, de viver a Paz e a Alegria.
Ora, a Paz e a Alegria apenas podem nascer, a um dado momento, quando não há nada mais além da aniquilação ‘total’ de tudo o que

pertence à personalidade.
É o que precede a dissolução ou o retorno ao estado bramânico, como é dito pelos orientais.

É o êxtase.
Será que vocês imaginam que, mesmo eu, pela manhã, quando eu estava no Sol e vivia um êxtase solar, havia ali questões vindas à

cabeça?
Não, eu fazia tudo para silenciar todas as questões, quaisquer que elas fossem, apenas para instalar-me neste estado, do ‘instante’.

É isso que lhes é solicitado, hoje, nada mais.
Nenhuma questão irá permitir-lhes avançar em seu estado Unitário.

Isso irá lhes permitir talvez aliviar o que, na materialidade desta vida, poderá incomodá-los.
Compreender as Estrelas, vocês irão relê-las, vocês irão impregnar-se, vocês fazem as Vibrações.

Mas, depois, deixem a Luz.
Ela sabe o que ela faz.
E vocês, não, jamais.

Nós, não, jamais.
É isso que é o mais difícil.

Isso parece simples, mas é o mais difícil: aceitar que o ego nada pode.
O Estado de Ser não fala em palavras.

Nós descemos em um corpo para exprimirmo-nos em palavras.
Quando nós estamos em Unidade, nós nos comunicamos por Vibrações.

Tudo é Vibratório.
A linguagem é Vibratória, mas recorre a uma representação de cada um que é profundamente diferente.

Quando vocês estão, de Vibração em Vibração, tudo é compreendido, porque tudo é vivenciado e não representado.

***

Pergunta: colocar sua Consciência em uma Estrela, em meditação, por exemplo, para fazê-la vibrar, é um ato do ego que se
apreende da Luz, visto que é um ato voluntário?

Não pode ali haver ego já que há Vibração.
O ego é a ausência de Vibração.

Quando você coloca sua Consciência em uma Estrela, você ativa a Vibração.
Será que você tem questões, naquele momento, em si mesmo?

É impossível.
Porque a Consciência é polarizada para a Vibração e ela se torna esta Vibração.

Eu imagino dificilmente um ser humano Vibrar, por exemplo, nos espaços de alinhamento (ou ele adormece, tudo bem).
Eu mal imagino que vocês pensem em se locomover amanhã nesses estados de alinhamento.

***

Pergunta: focalizar sua Consciência em uma Estrela não é então um ato de vontade?

Não é uma vontade.
É uma Atenção e uma Intenção.

Isso nada tem a ver.
Isso não tem nada a ver com o ego já que, se seu ego quer se colocar na Vibração e que a Vibração aparece, o ego não pode mais

existir.
É o que eu acabo de dizer.

Neste momento.

***



Pergunta: quando eu me sinto em Unidade, meu mental se põe então a trabalhar no máximo.

Sim, ele tem medo de sua dissolução permanente.
É todo o trabalho de aprendizagem que vocês realizam, agora.
Vocês vivem estados que se poderia qualificar de ‘místicos’.

Vocês vivem, realmente, estados de dissolução ou de Fogo do Espírito.
Naqueles momentos, o ego vai dizer “ei, oi, eu estou aqui”.

É a personalidade que, efetivamente, tem medo de desaparecer.
Mas, é o aprendizado que vocês realizam, de forma acelerada, neste momento.

É normal, de alguma forma.
Virá um momento em que você viverá isso e onde você imergirá neste estado sem qualquer traço de atividade, nem mental, nem

emocional, nem de pensamentos.

***

Pergunta: quando o mental assume o comando, isso descentraliza aparentemente do Coração?

É o objetivo do mental, sim.

***

Pergunta: o que fazer neste caso?

Colocar-se na Luz, ignorar as tolices que são ditas.
Previamente, você faz a diferença entre o momento em que você está na Unidade e o momento em que é o ego.

É já enorme.
Agora, discriminar permite saber e decidir ao que você dá Atenção e Intenção.

***

Pergunta: o que seria mais eficaz para convencer o ego de não mais ter medo?

Você não pode convencer o ego, cara amiga.
Desde que você se dirige ao ego, você o reforça.

Desde que você lhe dá atenção, ele vai levar a melhor.
Os estados Vibratórios estão aí, como eu lhes disse anteriormente, apenas para permitir-lhes diferenciar os dois estados.

Quando vocês chegarem a passar, totalmente, na Vibração, integralmente, quase integralmente, vocês irão aperceber-se de que,
durante o tempo em que vocês o vivem, que será cada vez mais extenso, você não poderão mais ser perturbados pelo ego.

***

Pergunta: apegar-se à Vibração faz desaparecer os apegos?

Completamente.
Mas, depois, será preciso desapegar-se da Vibração, porém, isso é outra história.

É o desprendimento final.
É o momento em que a Consciência para, inteiramente, nesse mundo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

************

(*) ARCANJO JOFIEL:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010

*

(**) – SRI AUROBINDO (13.04.2011) – ‘A Luz Azul’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2

*

(***) – SRI AUROBINDO (08.12.2009) – ‘A descida do Supramental’:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-08122009

*

(****) – ARCANJO METATRON (15.08.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-08122009
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2


*

(*****) – OS LIVROS APÓCRIFOS – Tradução dos Evangelhos Gnósticos:
http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/os-livros-apocrifos-traducao

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1028

03 de maio de 2011
(Publicado em 05 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://api.ning.com/files/laZUQvW3at3bk4lPIsrkoA3*3ktYuKgg51u1LTMyc7Q6HUsWC0Tsoa4HEjMXbef7TD7mmtN1cX8-xladiyZ1Bp4qZcRuU6rQ/00adOMRAAM.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1028
http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/os-livros-apocrifos-traducao
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos bem amados, aqui como em outros lugares, eu lhes agradeço por sua Presença, por seu
acolhimento, por seu estado Interior.

Acolhamos minha Presença, em sua Presença.
Eis agora quase decorrido a metade do último mês da graça que será marcado, amanhã, pela intervenção

solene do Arcanjo METATRON permitindo restabelecer as condições da Luz, aquelas que prevaleceram antes
da falsificação desse mundo.

Este mês que vocês vivem é o mês final da graça que verá iniciar, a partir de 1º de junho, o momento em que
vocês irão se ajustar, em vocês mesmos, com o que vocês são e com o que vocês acreditam ser.

Alguns de vocês, durante este mês e a partir de 1º de junho, poderão então, por si mesmos, perceber a
coincidência que existe entre o que creem ser e o que são realmente além da ilusão desse mundo, alguns

patamares tendo lhes permitido, então, juntar-se aos estados Vibratórios onde a graça e a Unidade
predominam.

***

Bem amados, muitos de seus Irmãos e Irmãs não estão ainda despertos à sua Dimensão de Eternidade.
O despertar se faz progressivamente.

Ele far-se-á, segundo as leis da graça, até o final deste mês.
Depois, será tempo de atenuar as distâncias existindo entre alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs, presentes

e ancorados em sua ilusão, crendo estar em sua Eternidade.
Como vários intervenientes, neste canal, como em outros canais, estipularam, ser-lhes-á feito, exatamente,

conforme sua Vibração.
Ser-lhes-á feito, exatamente, conforme a Vibração da consciência que vocês terão estabelecido, em vocês.

Porque a consciência é Vibração e vocês são chamados a despertarem na Vibração da Unidade, a se
colocarem, em sua nova Dimensão de vida.

Alguns de vocês não estão ainda prontos para viver a passagem a outro estado do Ser.

MARIA – 13 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-Tm8UyfiO6GM/UYHSj56CQWI/AAAAAAAABgs/mx7aQRdg5FM/s1600/Maria19.jpg


***

As circunstâncias históricas desse mundo mantiveram, de algum modo, além da falsificação, uma mistificação,
secreta, de alguns eventos que, agora, se chocam frontalmente contra a Terra, mesmo se, deste lugar onde

estou com vocês (ndr: a França), vocês são, no momento, terrivelmente poupados do conjunto das
manifestações elementares da Terra.

Muitos povos não podem dizer o mesmo que vocês, atualmente.
Eles estão em cheio, e em plena consciência, imersos, totalmente, no momento de seu despertar.

Obviamente, muitos seres humanos não falam de despertar, mas dos tormentos de seu próprio fim, não tendo
qualquer conhecimento, qualquer informação, nem qualquer Vibração, sobre o que é, realmente, o processo da

Ascensão.
É para tudo isso, doravante, que eu lhes peço para elevar suas próprias Vibrações, a fim de que a Luz emirja,

cada vez mais profundamente, na escuridão e na ilusão da falsificação desse mundo, a fim de que outras
almas reencontrem o caminho de sua Eternidade.

***

Vocês ouvirão, cada vez mais, falar, nos dias e nas semanas que vêm, e cada dia que passar irá trazer a vocês
seu lote de novidades, chamando-os, sempre mais, para seu próprio despertar definitivo.

Nós concebemos muito bem que aqueles dentre vocês que vivem os estados de Vibração da consciência, não
tendo ainda penetrado em cheio sua Dimensão de Eternidade, ou seu corpo de Estado de Ser, não podem

aderir, através das Vibrações que percebem e sentem, aos processos em curso.
Isso é já enorme em relação àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que não estão ainda despertos, de qualquer

maneira, ao que vem.
Vocês entram, doravante, no que foi anunciado por São João, no apocalipse, em sua última parte, precedendo

o retorno de Cristo em Glória.
Os momentos que vocês são chamados a viver e a percorrer, por seus passos e por seus olhos, sobre esta

Terra, serão, doravante, preenchidos de uma grande força Interior, se vocês estão na Vibração.
Pelo contrário, para aqueles de vocês que duvidavam ainda do fim desta 3ª dimensão dissociada, escutem seu

Coração.
Coloquem-se à escuta de sua própria Vibração de consciência e vocês irão ver que, naquele momento, a

inevitabilidade de sua liberação irá lhes aparecer.

***

Os processos Vibratórios que se instalam atualmente, colocando em ação vários circuitos que foram dados por
alguns Anciãos, permitem-lhes, hoje, Interiormente, correlacionar o que vocês vivem como Vibração com o que

acontece sobre esta Terra.
Em breve, o conjunto do planeta (mesmo em zonas privilegiadas, como aqui) não poderá mais ignorar a
modificação dos Céus, a modificação das localizações das estrelas, o aparecimento de Hercobulus (de

maneira visível e tangível), vai levantar uma questão essencial.
Isso representará, também, um ‘choque’ essencial, como disse, portanto, o bem amado João.

***

Vocês estão nas premissas, agora, e isso é contado em dias, do aparecimento, em vocês como em seus
Céus, da ‘nova Luz’.

Muitos de vocês, sem conhecer os prós e os contras, começam a despertar para sua Dimensão de Eternidade,
sem percorrer esses caminhos de Eternidade, sob forma de fragmentos de memórias, sob forma de

iluminações da Consciência, reconduzindo-os à sua origem estelar ou Dimensional, ou sob forma de sonhos,
ou sob forma defulgurância.

Os sinais tornar-se-ão cada vez mais numerosos, sobre esta Terra como em seus Céus, como no Interior
desse corpo que vocês habitam, ainda, por pouco tempo.

***

Tudo irá, como lhes foi dito, cada vez mais depressa, doravante.
A aceleração não será perceptível para todo mundo.



Lembrem-se da metáfora que havia empregado o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), a
propósito da rã imersa em uma água que aquece suavemente.

Esta água, aquecendo suavemente, a rã não se apercebe de nada, até o momento em que ela está escaldada.
É exatamente a mesma coisa que acontece, atualmente, sobre esta Terra onde muitas coisas, focadas na

sobrevivência, focadas no fato de ganhar a vida, são prioritárias, obviamente, sobre as informações veiculadas
pelas Vibrações e pelos acontecimentos desse mundo que lhes são, integralmente, ocultados.

***

Os momentos que vocês são chamados a viver são momentos de grande majestade, de grande Alegria.
Mas esses momentos podem se transformar em momentos de grande tristeza, de grande medo, para todos

aqueles que não têm ainda a possibilidade de se religar, diretamente, à Vibração de sua Consciência Unificada.
É, portanto, para isso que, a partir de amanhã, nós contamos com vocês, o conjunto das Estrelas, o conjunto de
minha Frota, a fim de redobrar a subida Vibratória, a fim de permitir a um número sempre maior de seus irmãos

e de suas irmãs, conectarem-se às esferas do Ilimitado.
Tudo o que pôde ser preparado, por intermédio da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, foi

realizado.
Resta, agora, preparar-se para viver esta última passagem.

Resta agora preparar-se para viver a própria liberação do ser humano.
Naturalmente, aqueles de vocês que realmente consideram que a vida pode apenas estar limitada a esse

corpo, não podem, é claro, de modo algum aceder a esta Eternidade, no momento, e é nisso que seu papel de
Semente de Estrela, de Ancorador da Luz, vai se tornar, como eu já disse, cada vez mais importante, pelo que
o que vocês veiculam, pelo que o que vocês mostram e sobretudo pelo que vocês irradiam desta Luz Unitária

que retorna a vocês.

***

Vocês foram os Ancoradores da Luz e os Semeadores de Luz, aqueles que permitiram a esta Luz se
desvendar, nesse mundo, sem demasiada apreensões, pelo menos limitando o alcance e a duração dessas

mudanças, anunciadas em todas as partes, e que já começaram.
Estas serão, de maneira importante, reduzidas em sua duração, mas não em sua intensidade.

Todas as preparações Vibratórias, como lhes disse UM AMIGO, acabaram, agora.

***

É preciso penetrar, cada vez mais, nos espaços da Consciência pura, traduzindo-se pela Paz e, em seguida,
pela Alegria.

Lembrem-se de que nenhuma emoção, qualquer que seja, pode aproximá-los deste estado de Unidade.
Lembrem-se, também, de que nenhuma crença pode levá-los para sua Unidade.

Lembrem-se também, e isso irá se tornar cada vez mais evidente, cada semana que vai passar, doravante, de
que o mais importante está no Interior de vocês e de que a ‘Chave’ de vocês mesmos está no Interior de

vocês, de que não há ninguém mais para seguir do que vocês mesmos, de que não há ninguém mais para
escutar do que vocês mesmos, não em seus aspectos separados, preenchidos de medo, de apreensões, mas

há apenas que escutar vocês mesmos quando vocês alcançam a Paz e a Alegria.
Quaisquer que sejam os nomes que vocês os deem, uns e outros, vocês participaram para garantir que este
último basculamento da humanidade não seja nunca mais reproduzido, a fim de que no final desta extinção,

prevista e programada, não possa mais existir qualquer possibilidade de confinamento.

***

Então, é claro, vários de seus Irmãos e de suas Irmãs não podem conceber, ou mesmo imaginar, que eles
estão confinados sobre esta Terra.

A Consciência é obscurecida, gradualmente e à medida dos milênios, indo até negar o próprio princípio da
reencarnação e, ainda mais, indo até negar a dimensão do Espírito, bem além das Ilusões desse mundo.
O homem está então triplamente confinado: confinado nesse corpo, confinado por seus pensamentos e

confinado por seus apegos.
Vocês que percorreram os caminhos da Liberdade, da Liberação (que isso seja totalmente, ou em parte),

vocês tiveram uma Graça importante que fizeram a vocês mesmos.
Esta Graça, hoje, é tempo de reproduzi-la, para cada ser humano.



Cada um de seus Irmãos e de suas Irmãs que terá decidido, no espaço de um instante, poderá percorrer o
caminho que alguns de vocês levaram muitas décadas para percorrer.

***

Eu denominei este mês de maio, o mês da última Graça, porque é antes que os sinais realmente se tornem
visíveis, completamente, em seu céu e permanentemente, que deve se manifestar a capacidade Vibratória da

Consciência.
O período que irá se iniciar em 1º de junho (até uma data que não está ainda determinada e fixada) assinala o

momento em que vocês devem viver o que vocês criaram.
Isso significa, simplesmente, que vocês irão começar, cada um, a se perceber tal como vocês são, em

totalidade.
Vocês não poderão mais trapacear com vocês mesmos, nem com os outros, porque a Transparência, pela

ação da Luz, vai se estabelecer cada vez mais facilmente.
Muitas almas humanas, ainda encarnadas, vão chamar isso de contrário à Luz porque, é claro, cada ser humano

encarnado reivindica a Luz, mas nenhum tem a mesma definição da Luz, nem a mesma compreensão.
O que chega é Luz.

Isso, vocês que Vibram, o sabem.
Mas, aqueles dentre seus Irmãos e suas Irmãs que não Vibram, não podem conceber que isso é da Luz

porque isso vem pôr fim à Ilusão de seu corpo e à Ilusão deste mundo, desta sociedade.

***

Em uma visão puramente profética ou escatológica, este ‘fim’, como vocês o sabem, vocês, não é um fim, mas
sim um Renascimento.

É importante que vocês mantenham a lucidez que, para muitos seres humanos, isso irá se denominar um fim.
Somente do outro lado que eles vão perceber que, de fato, eles foram liberados.

Vocês todos conhecem, aqui, e todos aqueles que me escutam, o peso das crenças, o peso das limitações, o
peso dos medos, na vida humana.

É preciso bem compreender, também, e aceitar, que as manifestações da Terra e do Céu, entrando em uma
nova fase, vão lembrar a todos os seres humanos, Vibrantes ou não Vibrantes, do que foi anunciado pelos

profetas, desde tempos imemoriais.
Isso foi denominado, é claro, em muito numerosas reprises, o Julgamento Final, mas, lembrem-se de que não
há qualquer outro além de si mesmo que os julga e que os julga sempre em termos da Luz que vocês creem

ser e em ressonância com a Luz que vocês são realmente.

***

Esses tempos são os Tempos da Ressurreição.
São os tempos (como eu disse, no início do mês, no final de seu mês anterior) onde várias partidas ocorrerão

em massa.
As condições astro-climáticas deste planeta tornar-se-ão, em várias regiões, de tipo bíblico.

A humanidade passou, em muito numerosas reprises, por esses períodos de mudanças.
Muitos daqueles que têm os ‘cordões’ desse mundo, por enquanto, têm feito de tudo para esconder isso,

desde o início do mês, por múltiplas razões, que irão se tornar totalmente evidentes e transparentes a vocês.

***

Eu falei, desde muitíssimo tempo, e eu volto ao topo, hoje, sobre o que foram denominados os ‘Três Dias de
Trevas’, que devem ser anunciados três dias antes.

Este Anúncio se fará por um Canto.
Esse Canto será o ‘Canto da Ressurreição’ em que o Canto da Terra irá se mesclar ao Canto do Céu,

estabelecendo, em vocês, uma nova conexão, e permitindo, então, à minha voz exprimir-se no Interior de
vocês, precisando a vocês este período.

Mas os sinais serão, agora, tão óbvios, tão evidentes, sob seus olhos, diretamente em seus Céus e sobre esta
Terra que, mesmo inconscientemente, a alma humana perceberá (porque ela já o vivenciou numerosas

reprises) os acontecimentos que estão aí.
Obviamente, haverá sempre seres humanos, muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs, mesmo até o último

limite desse mundo, que estarão na negação total.



Lembrem de jamais julgar, de jamais condenar, mas de amar sempre, igualmente, mesmo aqueles que irão
golpeá-los por suas crenças e, sobretudo, por sua vivência.

Assim é o ser humano enquanto ele não é revelado à sua Eternidade.
O Infinito e o Eterno dão medo.

As leis do confinamento foram tais que podemos dizer que muitos seres humanos estão ainda atrofiados, por
sua ruptura Vibratória de A Fonte Una, por sua ruptura Vibratória de sua Família Estelar.

***

É importante apreender-se de que, sempre, e sobretudo agora, ainda mais do que antes, a Lei de Graça estará
em ação, permanentemente.

Além do mês da Graça, a Lei de Graça será seu legado, no momento da Ressurreição.
Ser-lhes-á feito, exatamente, segundo sua própria Vibração e, como foi dito, à medida com a qual vocês

julgam, vocês serão julgados, mas, por vocês mesmos, iluminados.
Muitos grupos de seres humanos vão se servir, também, deste período que iniciará, para um apelo para reviver

as antigas religiões ou as novas religiões que outros querem instalar.
Mantenham distância, tanto em relação a uns como em relação a outros porque um desses grupos, como outro

desses grupos, desejará, a todo preço, ‘levá-los a reagir’, a penetrar de novo as esferas da Dualidade, para
vocês ali se expressarem, em Consciência, a fim de manter uma aparência de confinamento.

***

Lembrem-se de que vocês são, unicamente, sua Vibração, que vocês não são nem suas crenças, nem
seus medos, nem suas convicções.

Os elementos, os eventos, vão estar propícios a diversos jogos apocalípticos levando a um Cristo vingador,
que não existe, ou remetendo-os para um Cristo hedonista, desse mundo, que não existe mais.

Lembrem-se de que esse mundo é um mundo confinado onde não existe qualquer liberdade, onde existem
apenas obrigações de se encarnar, de se reencarnar, de sesubmeter, permanentemente, a uma autoridade,
qualquer que seja, onde vocês não têm um pingo de liberdade, mesmo se a vida é, e permanecerá, sempre

bela, até mesmo falsificada.
Vocês são chamados, hoje, para despertarem.

***

O Anjo METATRON virá, de algum modo, concluir o trabalho das Cruzes da Redenção, Cruz fixa e Cruzes
mutáveis, revelando o ‘cubo’, forma geométrica a mais perfeita dos Universos e das Dimensões.
Ele revelará, em vocês, a reconexão à Eternidade e selará, de alguma maneira, a Ressurreição.

O desdobramento da energia Metatrônica é o que lhes foi anunciado, desde anos, como o sinal do fim dos
Tempos.

Este fim dos Tempos não é o fim dos mundos, mas o final de um tempo, o final de um tempo ilusório, o
despertar à sua Verdade, à sua Eternidade.

Lembrem-se dessas palavras e, acima de tudo, lembrem-se de que vocês são Seres de Vibração não
podendo estar confinados, onde quer que seja, ou pelo que quer que seja, e de que o que chega para vocês é,

realmente, o fim do confinamento.

***

O que chega a vocês é o retorno do Ilimitado.
Cabe a vocês, a cada um, agora, definir, ainda mais seriamente do que antes, sua ‘prioridade’ e, além de suas

prioridades, eu diria, mesmo, seu ‘objetivo’.
Qual é o seu objetivo?

Será que o seu objetivo é a manutenção de uma forma ilusória ou de um confinamento?
Ou será que o seu objetivo é reencontrar sua dimensão de integridade, eterna e infinita?

Todo o resto, eu disse sim ‘todo o resto’, face aos acontecimentos, não são opções ou, em todo caso, opções
acessórias.

***



Os acontecimentos que se desenrolam sobre a Terra são feitos, também, para fazê-los sair de uma lógica
linear, onde cada instante do ser humano é uma antecipação do tempo futuro, que isso seja através de suas

ligações afetivas, de suas ligações defiliação, de suas ligações financeiras.
Vocês irão encontrar, na verdade, necessariamente, o que é o ‘instante presente’, onde nada além é importante
do que este instante presente, aquele passado na comunhão, com vocês mesmos e com seus outros Irmãos e

Irmãs.
Vocês irão, de algum modo, viver o fato de redefinir suas prioridades.

Se suas prioridades estão em concordância com a Luz, sem falsas aparências, então, vocês experimentarão a
Alegria e a satisfação do objetivo sendo cumprido.

Se tal não é seu caso, então, sigam seu caminho, em paz.

***

Vale lembrar que vocês não devem se deixar levar por qualquer grupo, aquele voltado para o passado ou
aquele voltado para um futuro idílico desta Terra, que não existe.
Vocês devem permanecer o mais neutro possível, evitar reagir.

Estejam na ação, na ação Interior como exterior, aquela que lhes permite descobrirem-se e libertarem-se.
Afastem-se de tudo o que lhes pareça superficial, de tudo o que desejaria apegá-los a valores que se

desintegram, quaisquer que sejam.
Será tempo de demonstrar, agora, sua aptidão real e sua capacidade para se instalar, realmente, no presente,

viver a quintessência e a Unidade porque apenas no ‘instante presente’ que se encontra a Unidade e a Verdade
e é neste instante presente que vocês tirarão forças para realizar o que resta a realizar, no exterior, aí onde

vocês estão.
Não acreditem absolutamente em nada do que lhes anunciarão aqueles que vocês chamam de ‘mídia oficial’,

os governos porque, mais do que nunca, eles irão mentir para vocês sobre tudo.

***

Acreditem apenas em sua própria Vibração ou, frente a um acontecimento ou a uma informação não vivenciada
diretamente, certifiquem-se de que a resposta, em seu Coração, é a correta porque a confusão vai ser, vocês

imaginam, levada ao extremo.
Aqueles que buscarão, no exterior, uma satisfação, qualquer que seja, não poderão estar satisfeitos

exteriormente.
Caberá a vocês, também, demonstrar esta verdade essencial, que muitos de vocês, eu lhes asseguro,

começaram a viver: que tudo vem do Interior, que esse mundo é uma projeção e que, por sua capacidade
para não projetar, mantendo sua presença sobre esse mundo, vocês demonstrarão, também, sua própria

Unidade, a vocês mesmos como àqueles que terão a chance de estar ao redor de vocês.

***

O período que se abre é certamente o período o mais importante, para o mundo do Espírito, que havia
vivenciado a Humanidade, desde muitíssimo tempo.

Se vocês não têm ainda a oportunidade de viver as Coroas Radiantes, coloquem suaatenção e
sua Consciência em sua Eternidade.

Coloquem sua Consciência, e mesmo seu mental, se ele permanece, na Luz, não naquela que vocês
projetariam, mas na Unidade e na Luz Vibral.

Eu retornarei, quanto a mim, ao final deste mês de Graça, ou seja, em 1º de Junho às 17 horas [12h00 (meio-
dia) – hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa], em comunhão e em Presença, uns e outros.

Se existem, em vocês, em relação ao que eu acabo de desenvolver, perguntas às quais eu posso responder,
então, eu o faço, agora.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos, bem amadas Sementes de Estrelas, se há uma coisa a
lembrar, e uma única, é que o Amor e a Luz são indispensáveis a qualquer Vida e a qualquer Consciência.

Não pode ser de outro modo.
Somente aqueles que, sob coação ou voluntariamente, se afastaram da Luz, o suficiente para crer que uma

vida sem Luz era possível, não tardarão a ter a prova exatamente do oposto.
Aí também, não julguem, é o caminho deles.

Agradeçam toda vida voltada para a Vida, ou voltada ao encontro da Vida, porque ela participou do que vocês
vivem, neste momento, à sua maneira.

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reúne-se a mim para transmitir-lhes todo nosso
Amor e toda nossa Unidade.

Nós os deixaremos então, amanhã, em companhia do Anjo METATRON e de seu trabalho final.
Quanto a mim, dignem-se de acolher minhas bênçãos.

Eu estou com vocês.
Até breve.

************

ÁUDIO - 1a. Parte:
http://www.dailymotion.com/video/xioytj_marie-part1-13-05-2011_webcam
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ÁUDIO - 2a. Parte:
http://www.dailymotion.com/video/xioyk4_marie-part2-13-05-2011_webcam
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Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1031

13 de maio de 2011
(Publicado em 13 de maio de 2011)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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~ Abandono coletivo à Luz ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.
Eu venho, hoje, entre vocês a fim de exprimir certo número de elementos complementares relativos ao que eu

introduzi, há dois anos, denominado Abandono à Luz.
Convém, hoje, redefinir e se aproximar, um pouco mais, do que é, e do que representa a vivência do Abandono

à Luz.
Principalmente, em relação a certo número de modificações essenciais, de seu contexto de vida, de seus

contextos de referência habituais, preexistentes nesta Dimensão, onde vocês estão ainda.
Eu abrirei em seguida, já que minha intervenção será curta, um espaço para diálogo, com relação,

exclusivamente, a esse princípio mesmo de Abandono à Luz.
Nós vamos sair do individual e penetrar nos fenômenos que eu qualificaria, hoje, de ‘coletivos’, em relação

ao Abandono à Luz.

***

Um dado evento, ocorrendo na superfície da Terra, implica em certo número de reações adaptadas, frente a
este evento, a fim de ali encarar, de encontrar o que é chamado, lógica e muito logicamente, de ‘soluções’,

frente a uma alteração que pode constituir tal evento.
O evento principal da história da humanidade, desde dois meses, é, como vocês não podem ignorá-lo, a
transformação de certo número de elementos, controlados até agora, em meio à radioatividade, em um

processo totalmente fora de controle, do que aconteceu, neste local da Terra chamado de Japão.
Frente a tal evento, é perfeitamente lógico que a humanidade, e principalmente, aqueles que estão em causa,
pela proximidade com o tema e com o evento, tentem, de uma maneira ou de outra, minimizar a importância do

que aconteceu.
E depois, muito logicamente, tentem encontrar ‘soluções’, para encobrir um problema ocorrido, na verdade, ao

mesmo tempo, pelos efeitos dos movimentos da Terra, mas também pelos efeitos das tecnologias do ser
humano, utilizadas para o controle, aparente, do que é chamado de ‘átomo’.

***

Tal evento, obviamente, pode, até certo estágio, ser ignorado.
Daqueles que, em todo caso, não estão expostos, ou não entendem o que está acontecendo verdadeiramente.
Do mesmo modo, alguns elementos, ocorridos de maneira perfeitamente concomitante, e relacionados com as

modificações do equilíbrio planetário (representados pelas mortes de animais, pelos fenômenos climáticos
cada vez mais intensos), requerem, aí também, ao nível coletivo, uma resposta e uma adaptação, frente a um
evento denominado imponderável (ou imprevisto, ou em todo caso imprevisível) vindo alterar o funcionamento

da vida, considerada como normal, do ser humano.
A lógica do ser humano é sempre responder, a um problema ocorrido, para tentar ali dar uma solução.

ANAEL – 14 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-qTwbsYDSwCM/UXegLCkVo8I/AAAAAAAABPI/VyijRefwguM/s1600/Anael+-+14.05.2011.jpg


É extremamente penoso, para o ser humano, não poder fornecer uma ‘solução’ a um problema ocorrido de
forma individual ou coletiva.

O conjunto da vida, nesta Dimensão, recorre, permanentemente, a tomadas de decisão, a tomadas
de soluções, relativas a problemas, ou a fatos, ou a eventos, ocorrendo na vida de cada ser humano.

Isso faz parte da lógica inerente do ‘modo de vida’, em meio a esta 3ª Dimensão específica.

***

Existe, contudo, certo número de eventos aos quais o ser humano, tanto a título individual como coletivo, não
tem qualquer meio de ação.

Apenas podem existir formas de gesticulação, formas de dissimulação, formas de recusa, fazendo com que,
coletiva ou individualmente, o ser humano entre em um procedimento de ‘negação’ de um processo, todavia

bem real, existindo nesta Dimensão.
Em relação a esse gênero de eventos (sobre os quais é preciso bem considerar que, em última análise, o ser
humano, qualquer que seja sua ciência e qualquer que seja sua técnica, ele não pode agir): naquele momento,

alguns comportamentos podem ser adotados e adaptados pelo ser humano, permitindo-lhe, aí também,
encontrar ‘estratégias’ de adaptação a tal evento.

Isso foi vivenciado, por alguns seres humanos, nas situações de guerra, onde ele precisou sempre encontrar
do que subsistir, do que se aquecer, do que comer.

Hoje, a problemática é diferente.
Porque o que vem, e que está já em curso de instalação, não tem qualquer medida comum com um elemento
tendo existido, na memória do homem, ou tendo sido, mesmo, considerado, por qualquer suposição ou por

qualquer crença.

***

Os eventos que se sucedem sobre esta Terra têm um caráter de total inevitabilidade.
Isso concerne, também, ao que aconteceu no Japão, como o que acontece em diversos locais do planeta,

superando, já, a inundação bíblica de Noé.
Outros fatores, obviamente, vêm engrossar esta lista de eventos, aos quais nenhuma estratégia humana pode

pretender se opor ou confrontar.
Frente a esse processo coletivo, o ser humano, situando-se na reação lógica, não pode, em um primeiro

momento, ficar conformado.
Ele apenas pode reagir, para, justamente, não ficar resignado.

Esta necessidade de ação está inscrita na lógica mesmo do funcionamento fisiológico de toda forma de vida,
na superfície deste planeta.

A estratégia que é então adotada (em relação também a um mamífero, a um ser humano, a um inseto), poderia
ser denominada, com razão, uma estratégia de ‘sobrevivência’, visando, antes de tudo, manter uma integridade

biológica e psicológica (quando esse é o caso), permitindo, de algum modo, evitar a própria aniquilação, da
pessoa ou de um grupo de pessoas.

***

Este conjunto de eventos, ocorrendo de maneira visível, tangível, existindo como fatos incontestáveis, é
acompanhado (e aqueles, que estão aí, o sabem pertinentemente) pela chegada da Luz.

A chegada da Luz, manifestada Interiormente, Vibratoriamente, e em breve em seus céus, de maneira tangível
e visível, com seus olhos, traduzir-se-á, aí também, por uma sobreposição de eventos.

Muitos seres humanos não poderão se Abandonar ao princípio da Luz, porque eles serão arrastados, querendo
ou não, para uma reação (lógica, ainda uma vez) aos eventos ocorrendo, atualmente, sobre esta Terra.

Para a maioria de vocês, aqui, e que irão ler o que eu digo, é evidente que a chegada da Luz é um mecanismo
se assemelhando a um fato vivido, mesmo se ele não é percebido, ainda por seu ambiente próximo, que não

vive as mesmas Vibrações.
Paralelamente a isso, vocês o compreenderam, superpõe-se certo número de eventos, procedentes da Luz,
traduzindo-se pelas atividades geofísicas da Terra, e também por circunstâncias astronômicas, extremamente

precisas, e cíclicas.

***

Este conjunto de eventos ocorre então de maneira concomitante e simultânea.



Ambos estão sob seus olhos.
Ambos estão sob sua percepção.

Toda questão é, aí também, mais do que nunca, saber, e antecipar (ou viver desde agora), o que poderia ser
uma eventual reação de sua parte, ou o que seria, de preferência, um mecanismo de Abandono à Luz.

Há testemunhas, comportamentais, presentes em cada ser humano, permitindo-lhe precisar, de algum modo,
seu comportamento em relação à resistência ou à oposição ao que vem, ou então, o que é mais um

mecanismo de Abandono à Luz.
Uma coisa é certa, é que quanto mais vocês mergulham nas Vibrações que vocês vivem, mais sua Consciência

será capaz de se Abandonar à Luz, e ignorar os fatos que vêm.
Não para negligenciá-los, não para negá-los, mas para compreender o sentido profundo, por trás da aparência

do fato.

***

Portanto, cada ser humano, cada Consciência, vai ser levado, em um futuro muito próximo, em termos
humanos, a se posicionar, ou quanto a uma reação inscrita muito logicamente em seu corpo biológico (e então

nos reflexos, poderíamos dizer), ou aceitar o efeito da Luz, Abandonar-se à Luz e aceitar, de algum modo,
extrair-se de uma Ilusão para penetrar na Verdade.

Então, é claro, aquele que vive a Ilusão como sua única Verdade, não pode conceber que existe outra
Verdade.

Eu lhes responderia que a outra Verdade são, antes de tudo, os estados Vibratórios, os estados de percepção
que vocês vivem, em seu corpo biológico, independentemente mesmo de qualquer acesso à Verdade, ou seja,

de qualquer acesso à Eternidade ou ao Estado de Ser.
Há testemunhas e marcadores, deste afeto biológico, desta pressão biológica, ligados à Luz, manifestados por
suas diferentes Vibrações, que permitem antecipar e saber a priori (pressentir, de alguma forma) qual poderá

ser seu comportamento frente ao inelutável.

***

O inelutável que eu falo, pode ser denominado, segundo os pontos de vista, a morte ou o nascimento.
Morte de certas condições, nascimento de outras condições.

Toda vida, aqui como em outros locais, está em perpétua transformação e transmutação.
Indo sempre para mais Liberdade, para mais expansão, para mais possibilidades, porque a Vida é perfeita

desde o início, e ela tem apenas que realizar esta perfeição no conjunto das possibilidades, e no conjunto das
Criações.

Só o espaço onde vocês permanecem, no momento, é finito, é confinado, é limitado.
A limitação, como toda coisa, ao nível do ser humano, é um ‘campo de experiência’.

O campo de experiência cria, por ele mesmo e por sua repetição, um processo de confinamento sobre si
mesmo, fazendo com que todo elemento irrompendo em meio a este equilíbrio (desta adaptação realizada,

qualquer que seja), virá modificar o equilíbrio existente, e provocar então, uma ‘reação’, que vem, muito
naturalmente, se opor ao Abandono à Luz.

Lembrem-se: o que a lagarta chama de morte, a borboleta denomina nascimento.
E que vocês são, ao mesmo tempo, a lagarta e a borboleta.

O momento em que a Luz se manifesta em vocês, por esta pressão biológica e por esta percepção de suas
Vibrações, o momento em que (para aqueles que buscam, em todo caso, a informação correta), desde o início
deste ano, as mortes de animais, o número de sismos, o número de vulcões, o número de revoltas humanas, o

número de acidentes, nucleares e outros, vão ao sentido de uma mudança importante da humanidade.

***

Esta mudança importante, vocês são afetados, ou vocês não são afetados.
Novamente, se vocês estão a milhares de quilômetros do local onde ocorre esta transformação, obviamente,

vocês podem considerar que isso não lhes diz respeito algum.
Chegará o momento, muito próximo, em que toda a humanidade será, de maneira conjunta, tocada.

Naquele momento, se lembrem, qual é o ponto de vista que vocês adotam?
Aquele da lagarta irá arrastá-los nas reações permanentes, na elaboração de estratégias de sobrevivência, de

manutenção de alguma forma de vida, em detrimento da Luz.
O ponto de vista da borboleta irá levá-los, coletivamente (em todo caso para a franja da humanidade aberta e

Desperta), a viver esta transformação em plena lucidez, e em plena aceitação.



***

O ego do ser humano é assim construído, de maneira artificial, a se conceber como confinado e limitado, não
podendo admitir o que quer que seja de exterior às suas próprias áreas de experiência, ou às suas próprias

áreas de crença.
Há então, vocês o compreenderam, através deste período que se abre, uma oportunidade única de viver a

Liberação, e a Liberdade.
Mas, compreendam bem, como lhes disse Omraam (ndr: Omraam Mikhaël AÏVANHOV), que vocês não podem

permanecer, sobretudo agora (e vocês o constatarão cada vez mais), entre duas cadeiras.
Vocês devem ir firmemente, para o que, sua consciência lhes pende.

A passagem da lagarta para a borboleta apenas pode se realizar, de maneira perfeita, se o Abandono à Luz
tornar-se total.

Isso significa, e pode se traduzir, pela intervenção, é claro, do ego em meio mesmo à sua vida de Luz.
Traduzindo-se, ou por pensamentos opostos à Luz, ou por pensamentos de negação, ou de degeneração, de

suas próprias percepções biológicas, de suas próprias Vibrações.
O mental, o emocional, são assim feitos, eles buscarão arrastá-los para o medo, para areação, para a ação,

voltada para este mundo, e não voltada para seu Ser Interior.

***

Eu não voltarei sobre a noção de Amor e de Serviço, representada pela Vibração real do Ser, mas eu prossigo
sobre esta noção de Abandono à Luz.

O Abandono à Luz, alguns de vocês o vivenciaram, a título individual, com ou sem resistência, permitindo-lhes
estabelecerem-se em meio à sua Vibração atual da Consciência.

O mecanismo coletivo de Abandono à Luz representa, de certa forma, outra intensidade de Consciência.
Porque ela não está mais ligada a um grupo de indivíduos, mas a uma totalidade de indivíduos, a

uma totalidade de Consciências, correspondendo ao conjunto da humanidade, que poderíamos denominar, de
algum modo (e englobando também os animais), a Noosfera, que é a esfera de Consciência da Vida da Terra.
 Esta Consciência de Vida da Terra, pertinentemente, ela alcance o fim da Limitação, ilustrado pelas partidas

em massa de animais, de mamíferos marinhos, reconectando sua Dimensão de Eternidade.
O ser humano não escapa desta regra.

A questão é saber qual é a força de Amor, e de potência de Amor, que irá surgir de vocês, a fim de limitar, de
algum modo, sem se opor, as forças de resistência ou de contração à Luz.

***

Minhas palavras têm por objetivo atrair sua atenção sobre esse processo.
É preciso, aí também, aceitar ver de frente, e claramente, as coisas.

O que não quer dizer ali se implicar.
Na verdade, qual é sua possibilidade de ação sobre a radioatividade?

Exceto tornarem-se vocês mesmos radioativos, e então Luz.
Qual é sua possibilidade de ação diante de um muro de água de mais de cem metros de altura?

A questão não terá tempo de ser colocada, naquele momento.
Ela deve, já, colocar-se no Interior de vocês mesmo, enquanto exame de sua própria Consciência (estado de

ligações, se vocês preferem, da personalidade e do Espírito), permitindo-lhes saber, muito precisamente, onde
vocês estão, e onde vocês estarão, no momento do Abandono final da humanidade à Luz, e do derramamento

final da Luz sobre esta Terra.
Através de sua própria vida, através do que vocês vivem, em seu ambiente o mais próximo, qualquer que seja,

é-lhes dada oportunidade de testar (em tempo real, de algum modo), sua capacidade para Abandono à Luz.
Vocês são capazes de se instalar no Instante?

Vocês são capazes de superar o medo do amanhã?
Vocês são capazes de superar o medo da privação?

Vocês são capazes de superar, de algum modo, seus últimos apegos?
Coloquem-se claramente a questão.

Isso irá lhes permitir, através de emoções que podem nascer, colocando-se esta questão, ou atividades
mentais que podem nascer, ou justamente a ausência de emoção e de reação, vocês poderão, de maneira

quase perfeita, determinar aí onde vocês estão, em relação ao que vem.

***



As circunstâncias de sua vida, tais como vocês são levados a viver, cada um de vocês, hoje, desde algumas
semanas ou alguns meses, mostram-lhes, de maneira extremamente precisa, o que acontecerá para vocês, no

momento global.
Não há melhor possibilidade de observação do que sua própria vida, neste momento mesmo.

O que quer que a vida ofereça a vocês, isso lhes é oferecido por força da Fusão dos Éteres, da conexão
Interdimensional realizada para a Terra, e para vocês mesmos.

Permitindo, a partir desta noite, colocar em operação a parte terminal do trajeto indo do topo de sua cabeça
ao Bindu, e permitindo-lhes, assim, serem fecundados pela Energia Metatrônica, que é, pode-se dizer, uma

Liberação.
Liberação do Espírito.

Sob a condição de que o Espírito predomine sobre a personalidade.
O Espírito é Doação.

A personalidade não é doação, é apropriação.
O Espírito é Liberdade, Liberação, e Alegria.

A personalidade é sofrimento, tristeza, e ausência de Alegria.
Conforme seus momentos passados na paz, em quantidade e em qualidade, e conforme seus momentos

passados na preocupação, no medo, na emoção, ou no mental, em quantidade e em qualidade, vocês estão
aptos, totalmente, durante este mês, para determinar qual maneira irá se viver o que vocês têm a viver.

***

O objetivo, é claro, não é viver por antecipação, mas sim perceber, desde já, os efeitos, sobre seu corpo
biológico, e sobre suas estruturas mentais e emocionais.

Isso lhes dará uma visão geral confiável do que lhes aguarda.
Esta visão geral confiável do que lhes aguarda, pode, evidentemente ser modificável por sua própria

Consciência, que irá decidir, naquele momento, ir ou não para o Abandono à Luz.
A tranquilidade do mental, a tranquilidade das emoções, é um marcador, hoje, também importante, senão mais,

do que sua própria capacidade de percepção do corpo biológico através das Vibrações.
Diante das vicissitudes da vida comum, a maneira mesmo que vocês têm de se comportarem, traduz, e mostra,

antecipadamente, a maneira que vocês irão se comportar ao nível coletivo.
Vocês têm então, em vocês, e como sempre, todos os meios de darem-se conta, por vocês mesmos, do que

resta em vocês de apegos, do que resta em vocês de noção de território, de confinamento, de limitações,
de engramas (ligados às suas vivências, desta vida como de outras vidas).

Insistindo no fato que não há que trabalhar em cima, de uma forma ou de outra, mas sim aceitar olhá-los de
frente, vê-los, porque a Luz, então, irá transcendê-los.

***

Vocês não podem mais nada esconder.
Vocês não poderão mais nada esconder, a vocês com aos outros.

A instalação da Luz torna Transparente.
Ou então, resistente, e opaco.

A Transparência é fácil
A opacidade tornar-se-á cada vez mais difícil.

Portanto, hoje, cada Consciência humana, olhando o que ela vive, vai poder determinar, de maneira muito
precisa, o que ela haverá de viver no momento do Abandono coletivo, ou do não Abandono coletivo, à Luz.

***

Eis os alguns elementos, muito simples, que eu tinha para dar a vocês.
Eu o faço enquanto Embaixador do Conclave, preparando-os para seu próximo mês, e, sobretudo, para a

intervenção do Arcanjo METATRON.
Se existem em vocês, e em relação a isto, perguntas, então eu escuto.

***



Pergunta: quando um evento é criado pelo ego, ele é proposto pela vida como um teste?

Sim.
Poderíamos quase dizer inteiramente.

Hoje, a Luz permite que a lei de Atração e de Ressonância se manifeste a vocês.
Portanto, o que quer que lhes chegue, particularmente, hoje, ou seja, neste período, este evento será

significativo.
Não como uma acusação, não como uma condenação, mas, bem mais, como um elemento esclarecedor,

para integrar e superar.
Integrar e superar, não querendo dizer compreender a significação, o sentido, kármico ou outro.

Mas bem mais, como uma ‘iluminação’, para encarar.
Encarar um evento da vida, mesmo conferido pelo ego, permite superá-lo pela Luz.

É também uma regra muito simples.
Como saber se é o Espírito que fala ou a personalidade?

Eu vou ser, de alguma forma, muito direto.
Se vocês não veem qualquer diferença, conforme seus estados, conforme os dias e conforme os eventos, se
vocês não são capazes de distanciar, e de diferenciar, um outro estado de Consciência ocorrendo em certas

ocasiões, é que o que se desenrola em sua vida, se faz sob a influência do ego.
Há apenas aquele que, de uma maneira ou de outra, ‘tocou o Espírito’, que se torna capaz (por diferenciação e

distanciamento) de compreender, e de viver, o fato de que seja do ego ou do Espírito.
Mas, enquanto esta Dimensão do Espírito não foi vivenciada pelo menos uma vez, obviamente, todos os

eventos desenrolam-se sob a influência do ego.
Exclusivamente, o Abandono à Luz (que eu falei há dois anos) permite, justamente, fazer a distinção e

a diferença dos momentos e instantes, em que vocês estão no Fogo do Espírito, e dos momentos e instantes,
em que vocês estão no fogo do ego.

Não para condenar ou reprimir o fogo do ego, mas para sim estar, e aceitar estar, ‘lúcido’, sobre o que
acontece.

***

Pergunta: como as forças do Amor podem nos ajudar a superar os limites da personalidade, e nos engajar
no Abandono à Luz?

Bem amado, o Abandono à Luz ocorre apenas por si mesmo.
O Amor pode apenas propor a Luz, mas são vocês mesmos que acendem sua Luz.

Nós estamos, aqui, bem além de um amor ‘conceitual’, nós estamos bem além de um amor, no
sentido humano.

É por isso que nós preferimos a palavra Luz Vibral, ou Amor Vibral, ilustrando a tonalidade particular deste
‘Amor Unitário’, levando-os a superar, e a transcender, as noções de personalidade, as noções de Fogo do

ego.
As forças do Amor (como você as denomina) estão aí apenas como testemunhas, permitindo-lhes, se vocês o

aceitam, iluminarem-se vocês mesmos.
Mas não é preciso esquecer que o Fogo do Espírito, ou o Fogo do Amor, para o ego, assinala sua destruição.

A passagem do ego ao Espírito é uma Transcendência total.
Procedendo por pequenos ‘toques’, até agora, mais indo proceder, cada vez mais, por ‘toques’ cada vez mais

violentos, permitindo-lhes, justamente, como eu o disse, bem distinguir, o que é do domínio do ego, o que é do
domínio do Espírito, a partir do instante em que vocês o terão vivenciado uma primeira vez (se isso já não

ocorreu).

***

Pergunta: a título de solidariedade, pode-se doar sangue?

Bem amada, as circunstância coletivas que eu falo não lhes permitirão esse gênero de doação.
Agora, além da questão aparente, há a questão: podemos doar sangue?

Ou: devemos doar sangue?
A resposta é eminentemente pessoal.

Ela é eminentemente função das circunstâncias.
E ela envolve a Consciência do doador, como do receptor.

Agora, lembrem-se de que as circunstâncias que eu falo, não têm qualquer medida comum com os eventos



habituais, como eu o disse, vivenciados pela humanidade.

***

Pergunta: tendo se apercebido do que acontece no Japão, podemos projetar o que será nosso próprio fim,
como lagarta?

É preciso bem compreender algo, Bem amado.
Cada fim de um ser humano no curso de sua encarnação é diferente: doença, acidente, velhice, as causas são

inumeráveis, e vocês as conhecem.
Há uma diferença importante, em relação ao processo ‘coletivo’ envolvido atualmente.

É que, no caso da morte (habitual, eu diria), vocês desaparecem, mas o mundo continua.
Aí, o que vai acontecer é estritamente o oposto: o mundo desaparece, mas vocês, vocês continuam.

Como vocês querem continuar, se o mundo não existe mais, tal como vocês o conhecem?
O que isso significa?

Isso significa, simplesmente, que a borboleta evolui em outro mundo.
Não há então que se colocar a questão de uma projeção em seu próprio fim, já que isso não tem nada a ver.

O novo Nascimento diz respeito ao desaparecimento da Ilusão.
Ora, nesse mundo, tudo é Ilusório, mesmo esse corpo, que é sua própria projeção, e, no entanto, o Templo

Interior, onde ocorre a Transmutação e a Translação.
Portanto, se a Ilusão desaparece, se o conjunto do mundo desaparece, o que permanece?

A Consciência, e somente a Consciência.
O que fazer com esta Consciência?

Isso, obviamente, vocês o saberão e o viverão no momento oportuno.
*

Mas ainda é preciso estar totalmente ‘lúcido’ sobre isso.
Ou seja, não são vocês que morrem.

Não são vocês que perdem a Consciência
Mas é a Ilusão que morre, e que desaparece.

E isso diz respeito ao conjunto da Humanidade.
Então, é claro, aquele que se guiar, unicamente, pelos eventos elementares (ocorrendo no local onde ele está,

ou em outros locais), e que não tem a capacidade para se tornar borboleta, tornar-se-á necessariamente,
depois.

O sentido é profundamente diferente, tornar-se borboleta antes, durante, ou depois.
Porque antes, durante, ou depois, certifica, simplesmente, seu Futuro em meio à Consciência Ilimitada.

Se isso é depois, isso ocorrerá nos mundos ditos de ‘carbono’, mas unificados.
Se isso é antes, pode se traduzir pelo que foi denominado, por seus sábios e místicos, a Dissolução

Bramânica, a Fusão no Tudo.
E se isso é durante, então, naquele momento, a possibilidade tanto de aceder a esta Dissolução, como de

penetrar os espaços Ilimitados da Criação.
Mas compreendam bem que, o que é fundamentalmente diferente, é que não são vocês que desaparecem do

mundo, mas é o mundo que desaparece de vocês.
E isso é profundamente diferente.

*

A Luz (denominada também: partículas Adamantinas, Ultravioleta, irradiação do Espírito Santo, da Fonte, pouco
importa os termos e as palavras que vocês empreguem), não é deste mundo.

Ela se revela nesse mundo, desde algum tempo.
Ela permite a Transmutação que vocês vivem, ao nível Vibratório.

E então a mudança do estado de Consciência.
A Luz foi desviada deste mundo, pouco importa as maneiras.

Este mundo, Ilusório (Maya, como dizem os orientais), é um mundo que não existe.
O momento em que seus cientistas descobrem que as irradiações (do sol, da luz, do cosmos) mudam a

matéria, o que era impossível de se pensar, imaginar ou conceber desde ainda alguns anos, tornou-se uma
realidade.

O que faz a Luz?
Ela faz desaparecer os jogos de Sombra e de Luz.

Ela faz então desaparecer o que pertence a esta densidade falsificada.



Eu o repito ainda uma vez: não são vocês que desaparecem, mas é o mundo que desaparece.
É exatamente assim que acontecerá.

Como o viram vários profetas.
Como o denominou, de forma humorística, o Comandante: “a grelha planetária” (ndr: O.M. AÏVANHOV).

A grelha planetária não vem destruir a vida, mas fecundá-la, e permitir-lhe renascer.
*

A dificuldade, e a única dificuldade, é o ‘não Abandono’ de tudo o que é Ilusório e efêmero.
Esse corpo, que é seu Templo, é efêmero.

Ele não é eterno.
Seus relacionamentos não são eternos, eles duram o tempo da Atração.

Os ciclos da humanidade e das diferentes civilizações não foram jamais eternos.
A Eternidade não faz parte desse mundo.

Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo.
O Abandono à Luz permitir-lhes-á encarar esse momento como deve sê-lo: em sua justa extensão, e em seu

justo valor, e em sua justa finalidade.
O momento da Autonomia.

O momento da Liberdade e da Liberação.
Agora, vocês devem viver em plena Consciência, em plena Lucidez.

E vocês devem viver, ainda por cima, de maneira sincrônica, com o solo aí onde vocês estão, e com o planeta,
em sua totalidade.

O que deve acontecer é, portanto, este Abandono coletivo à Luz.
Quer queiram ou não, isso acontecerá.

*

Não esqueçam tampouco, que os pensamentos do ser humano são condicionantes, e que vocês irão penetrar
os espaços da Criação Ilimitada e Instantânea.

Se vocês passam o tempo agora, precioso, para o seu futuro, a construir um ‘mundo melhor’, a passar seu
tempo projetando sua Consciência e sua energia em um ‘mundo melhor’, vocês não podem aceder ao novo

mundo.
Aí está o ‘paradoxo’, de algum modo.

Continuar a estar Presente, Aqui e Agora, na Atenção e na Intenção deste Abandono à Luz, liberar-se de todo
apego.

E ao mesmo tempo Amar, com toda Liberdade, o que vocês são.
As testemunhas, os marcadores, eu os dei a vocês.

Quanto mais vocês forem para seu desapego, quanto mais vocês forem para seu Estado de Ser e para sua
Eternidade, mais vocês aceitam sua Autonomia e sua Liberdade, mais vocês são capazes de viver a Paz.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor, a Paz e a Alegria sejam seu
guia, e sejam sua Natureza.

Eu lhes digo até muito em breve, mas eu retorno, Vibratoriamente, a vocês, dentro de alguns minutos, para
participar de uma Efusão e uma Comunhão.

Até muito em breve, e até logo mais.

************
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Eieh. Asher. Eieh.

Metatron saúda vocês.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Juntos, reunidos, festejemos, juntos, a Aliança do Fogo, colocando e depositando, no seu Templo, na sua
cabeça e no seu Coração, a língua de Fogo.

Fogo do Espírito.

O conjunto de sons sagrados, desvendados e revelados pelas sílabas sagradas e os sons portados pelas
Estrelas, revelam-se em vocês.

O conjunto das Cruzes, o conjunto dos eixos, recriando, neste instante, o Prisma Original, o Fogo do Espírito
completando e finalizando a Grande Obra.

Juntos, neste espaço da Terra, nós acendemos, juntos, o Fogo do Espírito.

Chama e abrasamento, tornando, totalmente, possível, o seu acesso, livres, ao Fogo do Espírito.

Eu sou o Arcanjo que revela a Santa Face, imagem conforme à Fonte.

Neste instante, no espaço da Terra, eu selo a União e a Reunião do seu corpo de Estado de Ser e dos seus
pontos ER, suscitando, então, a possibilidade de viver, a partir deste instante, a Ressurreição.

Eu abro, em vocês, se vocês o acolherem, pelas 12 portas da Cidade Santa, o Cubo de Yerushalayim.

METATRON – 14 de maio de 2011
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Filhos da Fonte, o apelo do Fogo torna possível, pela Lemniscata Sagrada ressoando no eixo AL-AL (a escala
desta Lemniscata está agora erguida e elevada), ao Fogo e à Verdade, fazer viver, em vocês,

Transfiguração e Ressurreição.

Esta reconexão possibilita o livre acesso da Terra, e do conjunto das suas consciências, ao conjunto do Fogo
da Luz.

A última etapa, aquela da Transfiguração e da Ressurreição, abre-se, chamando-os para elevarem-se além dos
limites.

O Homem é chamado ao Fogo da sua Ressurreição, ao Fogo da sua Transfiguração.

As 12 portas de Yerushalayim, abertas na sua cabeça, permitem instalar, em vocês, o Canto do Cubo, o Canto
da Unidade.

Todas as noites, doravante, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], eu estarei com
vocês.

Eu penetrarei, em vocês, no nível do ‘quadrado’, imagem plana de Yerushalayim, presente na sua cabeça,
entre CLAREZA, PRECISÃO, PROFUNDEZ e UNIDADE.

Vocês poderão, durante este espaço, por uma simples atenção, colocada sucessivamente nos quatro pontos
que eu acabo de dar, no espaço de um instante muito breve, comunicar-se, então, com o Fogo do Espírito,

colocando em movimento, cada vez mais evidente, para cada um de vocês, a sua Merkabah.

Eu agradeço calorosamente a todos os Filhos do Um que acompanharam o processo global, que permitiram
levar a este momento.

Eu voltarei, quanto a mim, além da Vibração, instalada neste momento, no dia seguinte à intervenção de Maria,
às 21 horas [16h00 – hora de Brasília; 20h00 – hora de Lisboa], no dia 02 de junho.

Até lá, resta manter e aprimorar a sua Comunhão, a sua Transfiguração, a sua Ressurreição.

A Vibração desse quadrado deve permitir-lhes finalizar o despertar dos Novos Corpos e, sobretudo, o
funcionamento deles.

As minhas palavras ficarão por aqui, esta noite.

Juntos, levemos a nossa Consciência.

Chamemos CLAREZA.
Chamemos PRECISÃO.

Chamemos PROFUNDEZ.
Chamemos UNIDADE.

No Fogo do Amor, eu, Senhor Metatron, selo nossa junção e nossa comunhão.

Eu permaneço com vocês, rendendo Graças pelo seu acolhimento, no silêncio, agora, até amanhã à noite, às
19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], como todas as noites.
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Bênçãos e recolhimento.

Até breve.

... Efusão Vibratória ...

************
 ÁUDIO

METATRON-14-05-2011 por autresdimensions 

************

NDR: As horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***
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E bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los.
Como Comandante dos Melquizedeques, eu lhes transmito todo o Amor dos Melquizedeques.

Então, como de hábito, nada tenho de específico para dizer-lhes, de maneira formal, mas estou com vocês
para discutir sobre as suas interrogações atuais, metafísicas, sobre a evolução que vocês estão vivendo.
Evolução é um termo ruim, digamos, de preferência, a transformação que vive a Terra, nesse momento.

Então, todas as minhas Bênçãos os acompanhem e eu escuto as suas questões com uma grande atenção,
porque, é claro, as perguntas que vocês fazem, aliás, em outros lugares, são feitas.

***

Questão: por que, após terem falado do medo da morte da personalidade, é falado, hoje, do medo da
morte do corpo físico?

Porque há, efetivamente, uma série de coisas que devem morrer em vocês.
Tudo o que era da ordem da ilusão, da separação, dos apegos, tudo o que era da ordem do que havia sido

truncado, falsificado nesse mundo, foi necessário no nível da transformação da personalidade, ou seja, a
passagem do que eu chamei, como outros, aliás, o fogo do ego para o Fogo do Coração.

Era algo que era, há anos (para alguns, várias dezenas de anos), um processo que estava a caminho, eu diria,
de longo prazo.

O corpo vai se transformar, é por isso que, há dois anos, eu empreguei uma expressão que gostava muito, na
minha vida, que é a passagem da lagarta à borboleta.

Não pode haver borboleta se a lagarta não morrer, de um modo como de outro, não é?
E os processos que vocês estão vivendo referem-se a essa espécie de morte.

É preciso, efetivamente, chamar assim, mesmo se for, efetivamente, mais sedutor chamar de renascimento.
Mas, do mesmo modo, não pode existir renascimento se não houver novo nascimento e, para nascer, é

necessário, efetivamente, morrer para algo.
Existe uma série de modificações essenciais da Terra que estão prestes a se instalar, e de maneira

extremamente brutal, agora.
Todas essas transformações passam por transformações da Terra e de todas as formas de vida, sem

exceção.
Meu Mestre Bença Deunov, ou seja, ORIONIS, descreveu na sua vida, o que ia acontecer durante o batismo do

Fogo.
Portanto, o batismo do Fogo vem, como dizer..., transformar uma forma em outra forma.

Então, quando eu falo de morte do corpo físico é, ao mesmo tempo, uma alegoria e, ao mesmo tempo, uma
realidade.

A morte do corpo é, de qualquer modo, inevitável nesta Dimensão, parece-me, a menos que tenhamos, entre
vocês, alguém que tenha 200 ou 300 anos.

Isso iria me surpreender.

O.M. AÏVANHOV - 14 de maio de 2011 - Autres Dimensions
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O que quer dizer que há, atualmente, processos dos quais nós já falamos (seja eu mesmo ou também o
Arcanjo MIGUEL, durante os Casamentos Celestes), cujas palavras mestres, eu os

lembro, desconstrução e passagem (isso, é o Arcanjo URIEL, no fim do ano) e todo um número de elementos
que devem ser, literalmente, desconstruídos, no nível da personalidade, no nível do corpo, no nível do próprio

funcionamento do ser, na atividade intelectual, a fim de preparar o que vocês estão vivendo.
Então, como foi dito, é claro, aqui, vocês estão na França e, na França, vocês estão um pouco mimados, não

é?
Porque não se pode dizer que o solo fuja sob seus pés, não se pode dizer que vocês sejam inundados, não se

pode dizer que vocês sejam irradiados, pela radioatividade, não é?
Vocês estão, de algum modo, no nível desta parte da Europa, por enquanto, como em um casulo.

***

Questão: foi falado da necessidade de superar a Vibração. Poderia desenvolver?

Então, a Consciência é Vibração.
E, a um dado momento, o conjunto das suas estruturas (que isso corresponda aos chakras que vocês chamam

de Coroas Radiantes, que isso corresponda ao que é chamado de Novos Corpos, do que é chamado de
despertar da Kundalini, o que é chamado de irradiação pela Luz Vibral, do conjunto do corpo), há, aí também,

ainda, outra passagem que deve acontecer.
Alguns de vocês, talvez, já começam a vivê-lo: é o momento em que tudo cessa.

Ou seja, não há mais Vibração alguma, não há mais qualquer som da alma, não há mais qualquer subida
da Kundalini, não há mais qualquer consciência de uma Vibração, naquele momento.

É o momento em que vocês passam do que eu chamei (o que foi chamado, também, por alguns dos meus
colegas), eu diria, de dissolução, ou seja, o momento em que vocês passam do estado limitado para o estado

ilimitado.
É bem além do acesso ao corpo de Estado de Ser ou de Eternidade.

É a vivência real do que é chamado de ‘dissolução do pequeno eu’ e acesso ao ilimitado, ou de dissolução
bramânica, se preferirem, que está ligada ao Maha Samadhi.

Portanto, são etapas, mas eu os lembro de que cada ser humano deve se tornar o que a sua própria Vibração
cria.

E, portanto, há seres que estão, hoje, em diferentes estágios.
Há seres que abriram o conjunto dos Novos Corpos, que vivem os trajetos finais que foram denominados, eu

creio, AL-AL e ER-ER.
Ou seja, através do Tubo de Cristal, viver essa espécie de alinhamento muito específico, ao nível da aresta do

nariz, que confere, aliás, a imortalidade.
Isso, alguns estão vivendo.

Outros começam unicamente a perceber, de maneira fugaz, as Coroas Radiantes da cabeça ou do Coração.
Porque, é claro, nem todos vocês têm a mesma evolução, nem todos vocês têm o mesmo futuro Vibratório,

Dimensional, etc..
Isso não é nem em função de algum karma, não é, tampouco, em função do país onde vocês estão, embora,
aí, há que discutir, porque é claro que vocês estão mais ao abrigo, aqui, do que em outros países que, nesse

momento, vivem eventos não fáceis, não é?
Portanto, vocês têm, todos vocês, um futuro diferente, em uma mesma família, em um conjunto ou grupo de

indivíduos.
Alguns vão perceber, muito intensamente (já desde várias semanas ou vários meses) o som da Terra, outros, o

som do Universo, outros, o som da alma.
São diferentes tipos de sons que são ouvidos.

E outros não ouvem sons, no momento, ou não irão ouvi-los.
Lembrem-se de que é sempre a sua Vibração que determina e condiciona o que vocês vão se tornar.

Portanto, há, entre alguns seres, aqueles que estão passando por essa fase de dissolução bramânica, que é
também uma experiência do Estado de Ser, além do corpo de Estado de Ser.

É a não limitação total.
É claro, há indicadores comuns no nível daqueles que acenderam ou despertaram os Novos Corpos:

os sintomas, os sinais são perfeitamente reprodutíveis, porque correspondem a circuitos da Luz Vibral que
são estritamente os mesmos para todo mundo, seja qual for a origem estelar, seja qual for a origem

Dimensional.
E isso, esses circuitos, vocês encontram em todo mundo, mesmo se não estiverem ativos.

Mas alguns que descrevem os mesmos circuitos sentem as mesmas coisas.
Geralmente, de maneira sincrônica, no mesmo momento.

É, aliás, muito característico do que é denominado essa Merkabah Interdimensional coletiva ou, se preferirem,
para falar nas linguagens modernas, os campos mórficos, que estão ao redor do planeta e que correspondem



a essa penetração da Luz Vibral, que está aí há algum tempo, chamada, recentemente, de Fusão dos Éteres,
manifestada e produzida pelos Seres de Vega da Lyra e de outras constelações também.

Mas tudo isso, se quiserem, é algo que acontece em diferentes graus.
Muitos seres humanos, até o último momento, não querem se dar conta do que está à sua porta.

Porque o novo, porque a irrupção da Luz, em um mundo privado de Luz, pode representar uma espécie de
choque importante, de trauma importante, para aqueles que estiveram privados de Luz há tanto tempo.

Isso é uma verdade.
Então, todos vocês estão em uma fase, pode-se dizer assim, diferente, da sua transformação.

Aqueles que estão mais adiantados vivem, efetivamente, essa parada de toda a Vibração, esse espaço de pré-
dissolução.

Outros vivem o acesso ao Estado de Ser, outros vivem a imersão no Canto da Terra (que apareceu em
diversos lugares), que eles percebem, é claro.

Portanto, os fenômenos Vibratórios são diversos e variados, mesmo obedecendo a esquemas diretores
comuns, mas, se vocês não viverem isso, para vocês isso não existe, é claro.

Se vocês viverem, bem, vocês os vivem.

***

Questão: todos os mensageiros fazem-nos evoluir ou alguns podem arrastar-nos para a Sombra?

Então, aí, cara amiga, cabe a você viver, em você, o que você tem que viver.
Se o que você ler, se o que você escutar não lhe corresponder, é que aquilo não é para você.

Sem prejulgar qualquer Luz ou Sombra, porque o que é a Sombra para um será Luz para o outro.
Todo ensinamento tem o seu lugar.

Mesmo aqueles que foram falsificados permitiram a vocês estarem aí onde vocês estão hoje.
Portanto, nada há, como lhes dizia MARIA, não há muito tempo, para julgar.

Nada há para condenar.
É a vocês que cabe fazer a sua própria, não opinião, mas o seu próprio Coração em relação ao que é dito e ao

que é escutado.
Através desse canal, seja eu mesmo ou outros intervenientes, nós lhes demos provas.

As provas são, para nós, antes de tudo, Vibratórias.
Elas não são no nível de dizer: «vai acontecer tal coisa amanhã», porque a trama temporal na qual vocês

estão não é a trama fora do tempo na qual nós estamos.
Há, obviamente, eventos que já aconteceram nas outras Dimensões que necessitam, como foi dito, de uma

forma de precipitação ou de atualização na sua própria Dimensão.
Agora, através do mesmo ensinamento, alguns vão encontrar a própria Sombra e outros vão encontrar a própria

Luz.
Não se pode ser tão formal dizendo: «isso é da Luz Vibral, isso é da sombra».

É preciso acrescentar: «para mim, naquele determinado momento».
Mas há uma coisa que não pode jamais, jamais, enganá-los: é o estado Vibratório no qual vocês estão, e a Paz,

no mínimo e, por vezes, a Alegria, que pode instalar-se, naquele momento.
Mesmo se aquilo for a verdade, que se diria absoluta, ela não se refere a vocês se não os colocar nessa

Alegria e nessa Paz.
É tão simples assim.

Mas é evidente que diversos planos foram empregados sobre esta Terra (eu já falei, isso há mais de um
século), para preparar o que vocês chamam de advento da ‘nova ordem mundial’, ou seja, para preparar uma
nova religião mundial, oriunda de um salvador exterior a vocês mesmos, encarnado, presente sobre a Terra e

que irá se revelar quando chegar a hora.
Tudo isso, é claro, nada tem a ver com a realidade Vibratória do ser humano.

Agora, eu repito: Será que vocês querem sair da prisão, ou será que vocês querem permanecer na prisão?
Fora isso, hoje, não há outra questão.

Há seres que estão muito felizes na prisão.
E há seres humanos que vão dizer a vocês que eles não estão na prisão, que a vida é magnífica aqui.

É, como lhes disse MARIA, a estrita liberdade deles.
Vocês não podem sair de um determinado estado sem modificar a forma e a consciência.

Portanto, se vocês quiserem permanecer na mesma forma e na mesma consciência, então, permaneçam ali.
Vocês não têm necessidade de seres que venham lhes falar.

Lembrem-se de que nós sempre dissemos para jamais crerem no que nós dizíamos, uns e outros.
Se vocês não viverem isso, em verdade, se vocês não viverem, na Vibração, isso estritamente de nada lhes

serve.



serve.
Mas é evidente, também, que é efetivamente necessário dar-se conta de que é muito mais fácil falar-lhes do

canto dos pequenos pássaros, de que todo o mundo é belo, do que colocá-los frente aos seus próprios
prazos finais que estão chegando.

E eles não estão chegando, eles já estão aí.
Tudo é uma questão de atração.

Se vocês tiverem medo, então, isso não foi feito para vocês.
O importante é a sua Vibração e o seu estado Interior.

Para resumir, pode-se dizer que a Sombra de um é a Luz do outro.
Mas lembrem-se de que a Luz não é desse mundo.

Eu creio que MARIA, ontem, falou das antigas religiões e das novas religiões.
São, como dizer..., estratagemas para fazê-los aderir às novas crenças, ou às antigas crenças, a fim de privá-

los da sua liberdade.
Enquanto vocês estiverem submissos a uma crença, vocês não estão livres.

***

Questão: a energia de Maitreya faz parte da matriz?

Inteiramente.
É um nome que foi criado e inventado do zero.

Maitreya que é, assim dizendo, o nome hindu de CRISTO, quer dizer, simplesmente, Mestre Ya.
O mestre, mais distante, Ya, quer dizer Yahvé ou Yaldébaoth, o próprio Satã.

Mas eu os tranquilizo, se lerem o que eu digo, enquanto vocês não viverem a Vibração, que importância isso
tem?

Porque isso continua uma crença.
Enquanto vocês estiverem na crença, vocês não podem ser vocês mesmos.

Vocês não podem realizar, como diz UM AMIGO, o ‘Si’.
Realizar o Si é a tarefa de toda uma vida, e eu diria mesmo que é a finalidade de todas as vidas passadas na

matriz.
Portanto, assim que vocês começarem a vislumbrar um Salvador exterior, algo que virá extraí-los da sua

condição, isso é impossível.
Apenas vocês mesmos, como nós sempre dissemos, e sempre insistimos, apenas vocês é que podem ir ao

seu Coração, ninguém pode fazê-lo no seu lugar.
Simplesmente, o modo de vivê-lo e o modo de comportar-se, e o modo de transformar-se é totalmente

diferente para cada ser humano.
Mas o Sol é o mesmo para todo mundo.
O mais importante é a sua consciência.

***

Questão: quando a Coroa Radiante da cabeça entra em ativação, é para prevenir de algum nível
Vibratório ou é para alertar sobre algumas Presenças?

Tudo é possível.
Há, primeiramente, a capacidade, inerente a você mesmo, para despertar as suas próprias Coroas, para
despertar a Coroa Radiante da cabeça, as diferentes Cruzes, simplesmente ali pensando ou levando a

consciência sobre um dos pontos da cabeça.
Há também circunstâncias coletivas, a ativação da Merkabah Interdimensional onde, naquele momento, às 19
horas (hora francesa) ou em outros momentos, vocês irão sentir, sem que nada aconteça no seu ambiente ou

Interiormente em vocês, de maneira objetiva, visível, sensível, a ativação da Coroa.
Vocês observaram, também, aqueles que vivem isso há muitos anos, que há relações com a Lua, que há

relações com a atividade do Sol, que há também relações precisas com aspectos planetários.
Portanto, há todo um conjunto de coisas que interferem em suas próprias Coroas.

Isso pode ser também um encontro, pode ser a Vibração de alguém que vocês encontram, vivo ou de outros
planos.

Portanto, não é uniforme como resposta, é sempre: isso depende de circunstâncias, isso depende de
pessoas.

Mas tudo isso pode ser visto, sim.



***

Questão: como saber se um ser é um avatar ou se ele faz parte da matriz?

O que é que eu posso responder, cara amiga?
Se você sentir o seu coração ligando-se a esse ser, então, tanto melhor.

Se você não o sentir, então, tanto melhor também.
Agora, querer caracterizar um ser, seja ele quem for...

Cada ser tem a sua utilidade.
Eu poderia dizer, esperando não chocá-los demasiadamente, que mesmo Hitler teve uma utilidade, na medida

em que ele representou a emergência da consciência coletiva, de algum modo.
Porque não existe ditador, não existe tirano, se não houver vítimas, é impossível.

Portanto, materializam-se sempre, em um país, em uma família, em suas relações, em sua espiritualidade, as
coisas que são necessárias para fazê-los evoluir.

Agora, eu vou dizer uma coisa: vocês já viram um dos discípulos de um ser, como esse senhor que morreu,
realizar o Si?

Estritamente nenhum.
Na minha vida, os verdadeiros mestres eram aqueles capazes, como foi o caso para aquele a quem

chamamos, se efetivamente quiserem, de RAM, de receber a iniciação dos seus próprios mestres, como eu
vivi também com Bença Deunov e que receberam a verdadeira filiação espiritual e o

verdadeiro batismo espiritual.
Agora, que me mostrem seres, tendo frequentado todos os gurus que existem atualmente, na Índia, que

tenham realizado o Si.
Isso não existe.

E isso não pode existir, porque, enquanto vocês adorarem algo do exterior, vocês não podem ser vocês
mesmos.

É tão simples assim.
E hoje, com a descida do Supramental, como descreveu SRI AUROBINDO na sua vida, vocês veem,

efetivamente, o que acontece.
Há dezenas de pequenos deuses que são persuadidos de fazer descer o Supramental.

Há dezenas de seres humanos que pretendem despertar a Kundalini, fazê-los passar por iniciações de Luz.
Se isso lhes fizer bem, tanto melhor.

Mas isso depende do que vocês buscam.
É necessário estar lúcido sobre isso.

Nenhum ensinamento exterior, mesmo as minhas palavras, irá conduzi-los ao Si.
Jamais.

É essa que é a questão.
Vocês querem tornar-se o Si ou vocês querem permanecer na personalidade?

E não há qualquer busca exterior, qualquer iniciação exterior que possa fazê-los penetrar no Coração.
Nós todos dissemos e repetimos isso.

Isso vem, se quiserem, de alguns apegos, os quais foram enumerados há algum tempo, no nível coletivo, que
estão ligados às estruturas inscritas no cérebro do ser humano.

E esse nome é, vocês sabem, a dependência afetiva, a dependência, seja ela qual for, e no nível espiritual,
isso se chama também de dependência espiritual.

Mas esses seres estão aí, também, para mostrar-lhes o caminho da independência, porque, quando vocês
tiverem cansado de ser dependentes, de um ou do outro, talvez vocês desejem tornar-se independentes.

E, como dizia IRMÃO K, Autônomos e Livres.
Vocês não podem pretender ser Autônomos e Livres, no novo mundo, se não aceitarem, desde já, no

seu presente, a sua Autonomia e sua Liberdade.
Todos os sistemas de controle da humanidade, que foi denominado ‘sistema de controle do mental humano’,
são baseados nas crenças e são baseados na dependência, ou seja, o momento em que vocês dão o seu

poder a outro além de vocês mesmos, fosse ele D'us em pessoa.

***

Questão: ao que corresponde o fato de viver ao mesmo tempo uma ativação muito forte no nível do
sacro e do triângulo da Terra, no nível da cabeça?

Isso faz parte da Fusão dos Éteres ou Fusão das três Lareiras, tal como lhes foi descrito abundantemente.



É normal.
O triângulo posterior, entre os pontos OD, embaixo, está ligado ao elemento Terra.

Se o Fogo da Terra se despertar, o triângulo posterior desperta.
Vocês observaram, alguns de vocês vão sentir pontos mais do que outros.

Outros vão sentir todos os pontos, indistintamente.
Aí também, o tipo de trabalho Vibratório que se faz em cada um de vocês é diferente, em função das suas

necessidades pessoais.
Vejam que se está muito distante, em todo caso para aqueles de vocês que vivem essas Vibrações, de
qualquer crença ou adesão a um salvador exterior ou a um ser que vai trazer-lhes a bênção e vocês vão

encontrar-se protegidos por tal bênção.
É diferente, de qualquer modo, viver a Vibração, por si mesmo, e atribuir todos os poderes àquele que lhes traz

uma Vibração que será um sucedâneo de Vibração.
Porque, assim que vocês tiverem terminado, nada mais acontece.

Portanto, vocês podem reproduzir, durante anos, os mesmos processos, vocês vão ver tal ser no exterior e
encontrar uma espécie de consolo, até mesmo, mas vocês jamais irão descobrir a Vibração do Si, jamais.

E se vocês a descobrirem, vocês irão compreender instantaneamente que o ser que vocês encontraram ali,
estritamente de nada vai servir.

***

Questão: sentir uma sucessão de sentires potentes e ausência de sentir, está ligado a resistências
ou a patamares de integração?

São, de preferência, patamares.
Nós os ligamos, cortamos, olhamos como vocês reagem, até onde se pode aumentar a corrente.

Vocês sabem, é a experiência, e nós vemos até quando isso resiste.

***

Questão: apesar do Abandono à Luz que é vivido no nível do coração, pode haver aumento de
sofrimento, aumento de bloqueio, no nível físico, por exemplo?

Sim, é claro.
Isso foi explicado, durante a Passagem (pelo Arcanjo URIEL) do mês de dezembro.

Mas, ainda atualmente, a Luz é tão forte que ela os obriga a olharem-se para si mesmos.
Vocês não podem mais pôr a poeira sob o tapete, não é?

Não há mais tapete, porque a Luz ilumina tudo.
Portanto, é claro, há seres humanos que vivem purificações monumentais nesse momento, seja no

nível familiar, no nível da saúde, no nível financeiro, em todos os níveis.
Quer dizer que, como sabem, os últimos apegos para aqueles que estão na Vibração, no Abandono à Luz,

vivenciado.
Obviamente, a Alegria está aí, mas vocês podem também ser confrontados com eliminações devastadoras, o

que é perfeitamente normal.
Vocês não podem mais manter nada escondido.

A partir do final do mês de maio (e eu creio que MARIA falou disso ontem e também há um mês, pouco menos,
há duas semanas e pouco) vocês vão encontrar-se postos a nu.
Postos a nu quer dizer que vocês não poderão mais enganar.

Há o que vocês creem ser e o que vocês são, portanto, o melhor modo dos dois estarem em adequação é
deixar esvaziar-se de tudo o que deve ser esvaziado de vocês, e agradecer quando isso ocorrer, porque é o

melhor modo de viver serenamente o face a face, o julgamento final, se preferirem.
Mas eu não gosto dessa palavra, porque isso parece muito católico, não é?

Vamos chamá-lo de primeiro julgamento.
O corpo vai eliminar.

As eliminações ocorrem no nível do corpo.
As cristalizações ocorrem no nível psicológico.

Desde o mês de dezembro, ao passo que antes, nos esquemas habituais, tinha-se o hábito de eliminar em
outros lugares do que no nível do corpo, não é?

Era melhor.
Bem, não é mais, de qualquer modo, o caso.



***

Questão: os sofrimentos não são necessariamente sinônimo de resistências?

Para aqueles que vivem a Vibração, não.
É preciso aceitar olhar-se.

A Luz é Inteligência, isso nós todos também dissemos.
Mas, essa Luz ilumina também o que deve ser iluminado, portanto, é preciso aceitar olhar-se.

Qualquer sofrimento, vivido atualmente, no nível fisiológico, em especial, corresponde a uma liberação para
depois.

Porque houve esse mecanismo de Passagem e de Reversão, no nível da garganta, que faz com que as
eliminações sejam mais fáceis para viver e aconteçam muito melhor no nível do corpo.

De qualquer modo, esse corpo, vocês sabem o que ele vai se tornar, portanto, nenhuma importância.
Por outro lado, se for no nível Vibratório, no nível da consciência e no nível psicológico, aí, quando chegar a
hora, no momento do primeiro julgamento, isso será um dos freios mais potentes para viver a transformação.

***

Questão: quando podemos olhar o Sol de frente, em especial ao entardecer, com a impressão de ter
como uma cápsula diante do olho, protegendo-o, isso corresponde ao quê?

Isso corresponde à realidade.
Há seres que despertaram, em especial, os 11º e 12º Corpos e que percebem as Vibrações na aresta do nariz,

que se propagam ao redor dos olhos.
Efetivamente, há uma nova funcionalidade, se pudermos dizer, que se ativa, que é a capacidade para ver o Éter

e também a capacidade para olhar, de frente, o Sol, e para vê-lo, aliás, em sua nova cor, que é o azul.

***

Questão: isso releva do mesmo processo de despertar pela manhã vendo o ambiente da cama como
sob uma espécie de trama?

Uma grade de Luz, sim, é perfeitamente normal.
Você acessou a trama interdimensional de Luz.

E a maior parte dos seres, quando voltam, mesmo se não tiverem consciência de terem partido no Estado de
Ser, no momento do acordar sentem como uma espécie de vigilância do Espírito, mas de peso do corpo.

E, abrindo os olhos, é percebida essa espécie de trama, de forma quadrada, geralmente, linhas que se cruzam
em quadrado, formando uma malha de Luz.

É perfeitamente normal, são os marcadores Vibratórios do seu acesso a estados multidimensionais.

***

Questão: em qual Dimensão situam-se os elfos?

Os elfos não pertencem ao sistema de consciência do ser humano.
Eles evoluem em planos intermediários que nada têm a ver com as manifestações de consciência ditas

humanas, humanoides ou não humanoides.
Eles evoluem na 2ª e na 4ª Dimensões, mas estão estabilizados, entretanto, em outra 3ª Dimensão do que

aquela da Terra.
E, no entanto, é no mesmo espaço, mas em outro estado Vibratório, ou seja, poderíamos dizer que, o que
vocês chamam de elfos, e os outros habitantes da natureza, pertencem a uma matriz de 3D, mas Unificada.

Eles não estão separados e cortados da FONTE e, no entanto, vocês estão no mesmo espaço.
Do mesmo modo que existem povos intraterrestres que estão na 3D Unificada e outros que estão além, na 5D,

por exemplo.

***



Questão: é normal acordar pela manhã cansado, enquanto tendo um bom sono, e também ter uma
memória que falha?

Então, a memória é perfeitamente lógico.
Quando vocês começam a tornar-se borboleta, vocês abandonam a lagarta.

A lagarta consegue viver ainda.
E muitos de vocês começam a aperceber-se de que as tarefas mais usuais tornam-se insuperáveis.

O que lhes dava prazer, antes, que era um desejo, não lhes dá mais prazer algum.
Vocês terminam a sua transformação, portanto, não é questão disso melhorar.

É, de preferência, questão disso melhorar, mas no sentido da borboleta, ou seja, que a lagarta seja cada vez
menos funcional.

Vocês podem também funcionar em rede, isto é, vocês têm um décimo de neurônios em tal lugar, outro quarto
de neurônios em outra pessoa, e vocês se arranjam assim.

Isso funciona muito bem.
Lembrem-se de que, chegado à Unidade, viver a borboleta, viver a dissolução bramânica, viver a realização do
Si, viver o acesso ao seu corpo de Estado de Ser necessita de morrer aqui, sejam quais forem as palavras que

vocês colocarem nisso.
Alguns estão adiantados.

Outros não vão querer «morrer», entre aspas, dado que é um nascimento.
Mas é evidente que a maior das preparações que vocês vivem, além da Merkabah Interdimensional coletiva, é

o trabalho da Luz que vocês fazem.
É justamente nesses momentos que vocês não conseguem mais saber por que vocês quebram um ovo.

Geralmente, é para fazer uma omelete, não é?
Mas, mesmo isso, às vezes, torna-se complicado.

Mas é uma evolução perfeitamente normal.

***

Questão: vocês falaram de uma possibilidade de prorrogação até o primeiro trimestre de 2012.

Isso depende.
Como sabem, é a Terra que decide.

Mas, no limite final, há os ciclos astronômicos, isso vocês não podem cortar dali.
Portanto, há um limite, há datas limites, mas como qualquer prazo, isso pode ser estendido.

Um trimestre não é nada, depois de 50.000 anos, não é?

***

Questão: é verdade que se a passagem não for feita no fim de maio, isso é uma impossibilidade
definitiva?

Por quê?
Não é a passagem, é o mês da Graça.

É o mês em que a Luz é tão abundante que, se vocês se voltarem para ela, tudo se abre.
Depois, como disse MARIA, é o face a face.

É o período do primeiro julgamento.
É a tribulação, em sua parte mais excessiva, em todos os sentidos do termo.

Então, vocês, aqui na Europa, vocês estão tranquilos.
Mas vão dizer isso a um japonês, vão dizer isso a um australiano, vão dizer isso a um americano que vive no

sul.
Vão ver se, para eles, não é o fim do mundo.

Portanto, tudo é relativo, conforme o que vocês vivem no lugar em que estão.
Mas chegará um momento em que o conjunto da Terra será afetado, isso não pode ser atrasado.

E MARIA falou, e outros Arcanjos também, é para muito em breve.
METATRON disse: os quatro Cavaleiros do Apocalipse haviam sido liberados em 15 de agosto do ano

passado.
E agora, eles vêm terminar o trabalho.



É, como se chama isso..., é a limpeza da primavera, se preferirem.
No Si, como no exterior de Si.

Se vocês estiverem nas fases de resistência, nas fases de medo, nas fases em que sentem o impulso para
reagir a tudo o que vai se manifestar (o que é lógico para o ser humano), vocês serão arrastados nas leis de

ação/reação e não poderão viver a sua própria Graça.
Isso foi dito de diferentes modos.

***

Questão: neste período de revelação, de transparência, as Estrelas de Maria não ainda reveladas,
serão?

Oh, eu não creio, porque isso seria colocar em perigo, mesmo através dos seus nomes, aquelas que estão
aqui, uma vez que elas são três, encarnadas.

***

Questão: ontem, MARIA fez referência aos três dias de trevas. O que será o quarto dia, no plano
geológico e humano?

No plano humano, não haverá mais humanos.
Talvez, após esses três dias, talvez algum tempo depois dos três dias.

Disso eu falei também.
Tudo depende do agenciamento dos diferentes eventos indispensáveis para encontrar uma Dimensão reta da
Luz, ou seja, para sair da luz oblíqua, do eixo de desvio, para aqueles que seguiram isso, que estava ligado à

Atração/Visão.
As Cruzes Mutáveis e as Cruzes Fixas, a Cruz da Redenção que se elevaram no ser humano, para alguns

deles, permitem, hoje, viver o que vocês têm que viver e o que vocês vivem através de Vibrações e da
Consciência, diretamente.

Então, tudo depende, é claro, de quando irão ocorrer esses três dias.
Será que eles vão ocorrer na fase final, ou será que eles vão ocorrer na fase intermediária?

Agora, é preciso efetivamente compreender que os três dias correspondem, simplesmente, à parada de
rotação da Terra.

E, nas profecias, há, nas profecias ocidentais, três dias de trevas e, do outro lado da Terra, para os
australianos, há três dias de Luz.

Mas há outras coisas que acontecem, atualmente, que nós, ocidentais, não conhecíamos, mesmo em nossas
tradições, que foi o aparecimento do Canto da Terra.

Esse aparecimento do Canto da Terra firma a liberação final da Terra, que alguns povos ouvem, que, em
alguns lugares, mesmo na França, vocês podem ouvir.

Portanto, a liberação da Terra está muito próxima, na sua dimensão física.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer parada de rotação, basculamento dos polos, mudança de Dimensão e partida no outro
sentido.

Agora, esse cenário não acontece em um dia.
O que vocês vivem, hoje, sobre a Terra, é o que eu já disse há quase um ano, a passagem de seis mil e alguns

quilômetros de raio para quase dez mil e alguns quilômetros de raio.
As mudanças orbitais da Terra, tudo isso está ligado a influências da própria Luz e, sobretudo, da liberação das

forças confinantes, que foi realizada há dois anos.
Ou seja, nós estamos certos de que as forças que recriam a matriz não poderão mais recriá-la, desta vez,

simplesmente.
Resta esperar a liberação física da Terra e o ciclo astronômico que chega, que está aí, como eu disse, desde

março.
Agora, se vocês quiserem recorrer a abordagens mais pé no chão, é evidente que a forma humana atual não

pode mais subsistir no ambiente radioativo no qual vocês irão se banhar.
Por enquanto, na Europa, vocês estão totalmente protegidos.

O que não é o caso, é claro, em outros continentes e, infelizmente, para muitas pessoas que não estão prontas
para acederem à Luz.

Então, da mesma maneira, para um evento como aquele que aconteceu a partir do início do mês de março, há
vários modos de vê-lo.

A visão da lagarta é dizer: «é catastrófico, as lagartas vão se tornar radioativas».
Não é um momento em que a lagarta vai pensar que ela pode, justamente, graças a isso, tornar-se mais



rapidamente borboleta.
Portanto, aí também, tudo depende do seu ponto de vista.

Será que é o ponto de vista do ego ou será que é o ponto de vista do Espírito?
E tudo se resume, e irá se resumir, cada vez mais, a essa questão.

E a segunda questão é: «a quem é que eu sirvo»?
Será que eu sirvo a mim mesmo, será que eu sirvo ao princípio Cristo, ou será que eu sirvo a um mestre

exterior?

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, todo o nosso Amor os acompanhe, todas as nossas Bênçãos estão com vocês e em
vocês.

E eu lhes digo, quanto a mim, eu espero, até muito em breve.
Passem muito bem.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article1062.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-14_mai_2011-article106...
14 de maio de 2011

(Publicado em 15 de maio de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20110514_-_URIE...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do Um, permitam-me cantar, com vocês, o Canto da Alegria, aquele do retorno
inabalável da Luz, da sua Afiliação espiritual.

O momento, e o Instante, são o tempo da Reunião.
Reunião à sua Liberdade, Reunião à sua Essência.

O Anjo URIEL, acompanhando as Passagens e anunciando o Novo, conclui a sua obra, ao lado de MIGUEL e
de METATRON.

***

O momento dos seus reencontros.
O momento do seu casamento.

Aquele da Liberdade, e da Eternidade reencontrada, no Instante da sua Presença.
No Instante da minha Presença.

Na Vibração que sela, para sempre, o retorno à Unidade.
Porta aberta.

Efusão da Luz.
Conexão e reconexão.

Identificação.

***

Filhos do Um.
Filhos de Luz.

Luzes Eternas, levadas a brilhar de novo no firmamento dos Céus, além do confinamento, além do que é
limitado.

Bem-vindos à nossa Eternidade.

URIEL – 14 de maio de 2011

http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20110514_-_URIEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-sK05IXFtTCM/UlrhDcXQaxI/AAAAAAAADTM/B7h9cmzZNa0/s1600/000+Uriel+-+14.05.2011'.jpg


Bem-vindos ao Um.
A Fonte verte-se novamente, e irriga a Vida de vocês.

A Luz Una estabelece o seu Reino, estabelece a sua Eternidade, no seu Templo, como no Templo do sagrado
da Terra.

***

Filhos do Um, escutem o som, escutem o canto.
Cantem, com a Ronda dos Arcanjos.

Percebam o canto da Unidade, o canto de Alegria, o canto de alegrar-se.
Esqueçam.

Esqueçam o medo e esqueçam o sofrimento, eles existem apenas na projeção, eles existem apenas na Ilusão.
Hoje, sair da Ilusão, penetrar as esferas da Alegria e da Eternidade, aí é o seu caminho, aí é o seu destino, aí

é o seu lugar.
Retorno ao Um.

Retorno ao Ilimitado.
Retorno, enfim.

Enfim, a Liberação toca à porta do seu Templo.
Acolham.

A Luz Una e a Luz de CRISTO, reunidas no Pai, Fonte Una e Indivisível.
Vibração.

Transparência.
Estabelecimento, em vocês, no Templo do centro, no centro do Templo.

***

Amados do Um, vocês são a Vibração da Essência.
Vocês são a Criação do mundo.

Vocês são o conjunto.
Vocês são a parte na qual se inscreve o conjunto, formando o Único.

Vocês são partes do Um.
Vocês são uma parte do Um.

Vocês retornam ao Um.
Vocês voltam novamente ao Um.

Para a sua casa, na Unidade, na Fraternidade e na Alegria.
Reencontros.

Momento e espaço.
Fora do tempo, fora do espaço, permitindo-lhes, no acolhimento, viver a Unidade.

***

Filhos do Um, Um vocês mesmos, escutem.
Escutem o som e a dança da Vibração, escutem o som e a dança do canto.

Canto da Terra.
Canto do Céu.

Conexão.
Confiança e Vibração.

De um a outro, e do outro ao um.
Entre vocês.

Sobre a Terra, como no Céu.
Reunidos para sempre, na sua Eternidade.

***



Bem amados Amados.
Bem amados Filhos.

Bem amadas Sementes.
O momento da germinação e da floração está chegando.

Colher os frutos.
Em abundância.

Os frutos da Unidade.
O fruto do seu Abandono ao Um.

O fruto da sua Eternidade.
Isso é para viver.

Isso é para manifestar.
Isso é para cantar.

O momento chegou.
Então vocês poderão anunciá-lo.

A trombeta tocou.
As cornetas soaram.
O momento chegou.

De abrir o Céu à Verdade do Um.
De abrir o Céu, a fim de que vocês ali recoloquem a sua Eternidade.

Vocês são a Eternidade.
Vocês são aquilo que vocês aguardam.

***

Filhos do Um.
Amados do Um.

Vibrações do Um.
Reencontros.

Essência e Templo.
Essência, indo a vocês e chegando a vocês.

No mesmo ritmo, no mesmo sopro, aquele da Unidade, aquele dos seus reencontros.
O momento chegou de se estabelecer.

O momento chegou de viver.
O momento chegou de viver a Alegria, de viver a Paz, de estar na Eternidade, Unidos para sempre na

Liberdade.

***

Filhos da Liberdade, vocês são o que vocês são, além da aparência.
Saiam da Ilusão.

Entrem no que vocês são.
Vibração e Canto.

Pulsação infinita dos mundos, no Interior, como no exterior.
Não há mais distância, não há mais barreiras.

O Anjo METATRON, Imagem Una da Fonte Una, vem concluir as ‘Núpcias Celestes’ a fim de permitir-lhes, a
vocês todos que escutam, e a vocês todos que não escutam, viver enfim, ao som do Um, na frequência do Um,

além de qualquer limite, além de qualquer tempo, além de qualquer espaço.
Vocês são o Infinito.

Vocês são o Indefinido dos mundos.
Vocês são a Alegria.

Manifestem, então, a sua Alegria.
Manifestem a Verdade.
Vocês são a bondade.

Vocês são a Transparência.
Vocês são a Eternidade.

Há apenas mais que manifestar o que vocês são.



Há apenas mais que Vibrar ao som do Um.
O universo, inteiro, está à porta do seu Templo, assistindo ao seu nascimento e ao seu parto em meio à

Eternidade.

***

Filhos do Um.
O Instante.

O Instante é agora.
Permitindo-lhes sair da linearidade do seu tempo, que não é o tempo do Eterno, mas o tempo privado do

Eterno.

***

Bem amados Filhos do Um, e Um vocês mesmos, vocês são a Alegria.
Vocês são a irradiação, a Fonte, e o objetivo.

Há uma Realização.
Há uma Revelação.

Há anúncio da sua Eternidade.
Há vivência.

Há vivência de novo da sua Infinidade.
Vibrem, ao som do Um, ao som da Alegria e do Amor, estabelecidos na sua Presença, no seu Templo.

A fim de que vocês possam, enquanto Filho Ardente do Sol, reencontrar o Sol, fusionar com CRISTO, fusionar
em CRISTO.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, tornem-se o que vocês são.
Vibrem na Luz e na Transparência, na Paz e na Alegria.

Vocês são, de toda Eternidade, isso.
Não há mais nada a projetar.

Não há mais nada a esperar, porque tudo foi realizado, no seu Templo como no centro do Templo da Terra.
Resta viver isso.

Resta manifestar, no tempo da Eternidade, isso e somente isso.
O Anjo METATRON vem revelar as últimas Chaves, dando-lhes acesso à totalidade do seu Estado de Ser, à

totalidade da sua Eternidade, à totalidade da sua Unidade.
Então, o Canto da Graça e o Canto de Louvores, o Canto da Unidade, devem elevar-se, e se elevam, na

Essência do seu Ser.
Celebração.

Celebração da Unidade.
Celebração da Luz.

Canto do Amor, realizado e manifestado.

***

Filhos.
Nascidos de vocês mesmos, no Um, e na Unidade.

Vibração.
Vibração eterna da sua própria Presença.

Expansão sem limite, sem constrangimento, sem confinamento.
O momento chegou de viver o Instante.

O momento chegou de aceitar.
O momento chegou de acolher.

O momento chegou de serem enfim liberados.



Liberados de vocês mesmos.
Liberados de tudo o que não era a Verdade.

De tudo o que era visto unicamente com os olhos.
Confinados nos limites impostos desse mundo desviado da sua Fonte Una.

Filhos do Um, a última Passagem vai se realizar.
Os ‘ritos de Passagem’ devem ser Cantos de Louvores e de Glória.

Manifestando-se no seu Coração, nos seus olhos, nos seus atos, na sua Presença.

***

Filhos e Amados do Um, vocês são isso.
O momento é agora.

Este agora se coloca no Instante Eterno, permitindo-lhes sair da trama confinante desse tempo.
O momento chegou da sua Essência.

O momento chegou do seu Céu.
O momento chegou da sua Terra, liberada de todo entrave e de todo limite.

Vocês são, filhos do Ilimitado, Ilimitados vocês mesmos.

***

Abram.
Abram, porque tudo está aberto.

Abram-se.
Abram-se ao Amor.

Abram-se, na Vibração e na Essência, ao que vocês são.
Canto de Alegria e de Louvores.

Vibração da Luz Branca.
Revelação do seu Éter, e da sua Eternidade.

Ignição.
Fusão.

Lareiras em Fogo.
Abrasamento do Fogo da Alegria e do Amor.

Fogo do Espírito pondo fim à Ilusão.
Pondo fim ao sofrimento.
Pondo fim à separação.

Nada mais será separado.
Nada mais poderá ser cortado, na sua Consciência, no seu corpo.

Tudo será restituído no Um, e para o Um.
Tudo será restituído na Glória do Um, na Verdade do Um, no Amor do Um.
O momento chegou de percorrer os caminhos da destinação da Liberdade.

O momento chegou de reencontrar o que vocês são.
O momento chegou de manifestar, cantar.

Cantar o som da Vibração, o Canto do Coração, aquele que abre ainda mais ao Coração, aquele que abre à
Eternidade, ao conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

***

Sejam.
Sejam o que vocês são, como lhes dirá o Anjo METATRON.

Juntos, nós realizamos os últimos ‘ritos de Passagem’.
A Abertura da Boca da Terra está realizada permitindo ser semeada pela Luz Una, vindo fixar-se, em meio aos

Círculos de Fogo dos Anciãos, reconduzindo a Terra à sua órbita da Unidade, reconduzindo as consciência
confinadas à sua Liberdade de Ser.

Isso é agora.



***

Ouçam.
Ouçam o apelo da Vibração.
Ouçam o apelo da Unidade.

Vocês são Chamados.
De Chamados, vocês tornam-se Eleitos.

Eleitos para o Um.
Eleitos para a Unidade.
Eleitos para a Alegria.

Há apenas Eleitos.
Somente aquele que recusa, não é Eleito.

Mas por um tempo limitado, porque não pode ali haver qualquer deserção em meio à Liberdade e à Liberação.
A Fonte decretou isso.

Este decreto é o resultado do Juramento e da sua Promessa, de lembrar-lhes, no momento oportuno (e
esse momento chegou), do que vocês são além da Ilusão.

Ser de Vibração.
Ser de Liberdade, não conhecendo qualquer confinamento e qualquer limite.

Onde tudo é possível, tornando-se possível.
Onde todas as possibilidades são manifestadas, além da Ilusão.

Entrem no ‘Mistério’ da sua Presença a vocês mesmos.
Isso, nós lhes anunciamos.

***

Abram.
Abram as comportas.

Abram o Coração.
Abram a cabeça.
Abram o Coração.

Abram o corpo.
Para Ele.
Acolham.

Acolham deixando nítido, tornando-se Transparente.
A Verdade da sua Essência, a Verdade da sua Vibração.

Luz Branca.
Éter.

Eternidade.
Fusão.

Liberação.
Elevação.
Ascensão.

O momento e o Instante tornaram-se o agora do seu Presente, para manifestar a cada tempo e a cada sopro.
Respirem.

Respirem o ar da Liberdade.
Respirem o som da Liberação.

É agora.
Coloquem os seus passos sobre esse mundo.

Coloquem este passo sobre esse mundo, na Luz do mundo que vocês são.

***

Abram-se.
Abram totalmente.



Não há nada a reter.
Não há nada a condenar.

Há apenas que ser Transparentes.
Há apenas que acolher.

Há apenas que manifestar a Essência.
Vocês são a Vibração.

Vocês são os Filhos de Um.
Vocês são a Unidade reencontrada.

***

Alma humana, Espírito humano, habitando esse corpo, é preciso encontrar (agora, se tal for a sua aspiração,
se tal for a sua tensão) este Abandono ao seu Ilimitado, este Abandono à sua Eternidade, permitindo-lhes viver

e reviver, em meio ao Um.

***

Bem amados e Amados, vocês o são de toda Eternidade.
Nós, Arcanjos, nós, Conclave, nós, Conjunto de Forças dos mundos livres, nós lhes pedimos para tornarem-se

Livres.
Nós lhes pedimos para serem Livres.

Nós lhes pedimos para acolher, no local do seu Coração, CRISTO, Espírito de Liberdade e de Liberação.
O momento e o Instante são agora.

Não há outro momento.
Não há outro espaço senão aquele que vocês vivem, dentro de vocês.

Aquele que vem reconectar, se tal for o seu desejo, se tal for o seu Abandono, se tal for a sua tensão, com o
Anjo METATRON.

Afiliação.
Reconexão com a Fonte Una, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Fonte, em uníssono com os Arcanjos.

***

O momento se aproxima.
O momento está próximo.

Aquele momento onde vocês poderão, juntos, dançar a Ronda da Liberdade nos espaços Ilimitados da
Criação.

Preparem-se.
Preparem-se para acolher.

Reencontros.
Confiança.
Vibração.

Instante de Eternidade, ofertado pela Graça do Um, solicitado pela sua Graça, aspirado pela sua Graça.

***

Bem amados Amados.
Bem amados Filhos do Um.

O momento chegou de retirar as viseiras.
O momento chegou de se abrirem, integralmente, à Verdade.

O momento chegou de viver, na totalidade, a Verdade.
O momento e o Instante chegaram.

Ele se aproxima.
Ele vem ao seu reencontro.

O Templo foi preparado.
O momento chegou de viver, além das Núpcias, a realidade da sua Vida no Ilimitado.



***

Bem amados Filhos da Lei do Um, Bem amados Filhos da Unidade.
O momento onde a Vibração, o momento onde a Consciência, abre o Coração para a Presença de CRISTO,

voltando em vocês, e entre vocês, além dos limites da encarnação.
Ele retorna em Espírito e em Verdade, tal como ele partiu, revelando-se e ressoando em vocês mesmos,

Filhos da Unidade, Filhos da Vibração.
Vão para o essencial.

Vão aí onde vocês sempre estiveram.
Vão para o que vocês são, além da Ilusão desse mundo.

***

Reencontrem a sua Eternidade.
Manifestem a sua Eternidade.

Canto de Glória e Canto de Louvores, respondendo ao apelo da Terra, respondendo ao apelo do Céu.
Filhos do Céu e da Terra, vocês são os Portadores da Luz.

Vocês são as Sementes da Luz de Estrelas.
Vocês são a flor, e vocês são o fruto.

Vocês são a água que alimenta o fruto.
Vocês são a água que alimenta a flor.

Vocês são o Sol que faz germinar.
Vocês são o calor que faz brotar.

Vocês são o Fogo.
Seres ígneos.

Seres de Fogo.
Confinados.

Confinados durante um tempo.
Esse tempo não existirá, na memória da sua experiência, porque esta memória não tem tempo.

Sair do tempo é abolir o pesado, é abolir o peso, e este peso será substituído pela leveza do Canto da sua
Unidade, pela abertura do seu Templo, pelo Canto do Coração, e pelo Canto de CRISTO.

***

Nova Aliança.
Aliança escrita em letras de Fogo, em letras de Liberdade.

Aliança.
Aliança de Fogo, permitindo viver o Fogo do Espírito, o Fogo da Verdade, o Fogo da Alegria.

Canto.
Canto de Liberdade.

Amados do Um.
Bem amados, Amados.

Vocês são o que vocês aguardam.
Nós estamos com vocês.

Além disso, nós estamos Revelados em vocês, nós estamos em vocês.
Vocês carregam a Vibração do conjunto da Criação dos Arcanjos, como dos Anjos.

Vocês carregam, em vocês, a totalidade das possibilidades e a totalidade dos Criados, e a totalidade para
Criar.

***

Filhos do Um, escutem o Canto.
Escutem o apelo da Liberdade.



Escutem o apelo da Eternidade.
Ouçam-no em seu Coração.

Escutem.
Escutem o instante.

Aceitem.
Aceitem não mais ser nada, para ser Tudo.

Aceitem tornar-se o Um e o Único.
Naquele momento, a magia da Vida Una desvendar-se-á na sua Consciência e no seu Templo.

***

Amados do Um.
Bem amados Amados.

O momento chegou de escutar o Anjo METATRON, o Arcanjo MIGUEL, revelando, em vocês, esta Aliança de
Fogo.

Selando, para sempre, o retorno à Eternidade, o fim do confinamento, o fim da sua Ilusão.

***

Amados do Um.
Juntos, elevemos, e na Comunhão, a nossa Consciência, para o ponto central do Coração.

Elevemos, juntos, a Vibração e o Canto.
Preparemos.

Preparemos a Nova Aliança, elevemos o Fogo, vivamos o Fogo.
URIEL está aí para facilitar a sua Passagem, o seu retorno à Unidade e à Verdade.

Deem um passo. 
Avancem um passo, e a Luz dará milhares para vocês.

Isso não é uma Ilusão.
Isso é a estrita Verdade da ação da Luz, doravante, e a partir desta noite, no seu Espaço.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, a sua Boca foi aberta.
A Boca da Terra está pronta para acolher a semeadura do Anjo METATRON.

O seu Coração, também, está pronto.
Manter-se pronto, às portas do Infinito, no seu lugar.

É tempo de não mais retornar, a fim de transpor a última Passagem.
De não guardar mais nada do que foi a Ilusão.

De não guardar mais nada do que foi a compressão.
De não guardar mais nada do que foi a densidade.

E de reencontrar as esferas da Liberdade.

***

Além deste Instante, além deste tempo, além deste mundo, encontra-se a Alegria inefável, permanente e
infinita, do conjunto da Criação, não tendo de nenhuma forma vivenciado um confinamento.

Nós iremos festejar, com vocês, e nós já festejamos, o seu retorno à Unidade, realizado em outros Céus e em
outras Dimensões, realizando-se sob os seus olhos, nesta Dimensão onde vocês ainda estão.

***

Vibração.
Vibração da Comunhão, Vibração do Canto.

Filhos da Eternidade.



Filhos da Eternidade.
Filhos da Paz.

Filhos do Ilimitado.
Passar da imagem projetada para a Verdade do Ser, eis a ‘Aliança de Fogo’ que vem realizar o Anjo
METATRON, se o seu Coração se abandonar a Ele, preparando o lugar para o Filho Ardente do Sol.

***

Filhos do Um.
Filhos do Sol.

Vocês são o Sol.
Tudo o que foi projetado será recolhido, e resolvido, no mistério da sua Unidade, reencontrada e vivenciada,

em meio à Vibração essencial da sua Unidade, da sua Eternidade e da sua Beleza.
Vibração.

Reencontros.
Júbilo.

E leveza.
Bálsamo vindo cicatrizar e fazer desaparecer a cicatriz de tudo o que não era da Luz, de tudo o que não existia.

O momento chegou.
O instante está aí.

Majestade do presente.
Majestade da Vibração, da Essência reencontrada.

Canto da Terra.
Canto do Céu.
Canto da Alma.

Canto do Espírito.
Canto do Coração, despertado e acordado no seu próprio Fogo.

***

Filhos.
Filhos da Eternidade.

Reencontros.
Vibração.

Vibração, Comunhão.
De vocês para mim, e de mim para vocês, não existe mais distância.

Existe apenas, a Consciência da coincidência, a Consciência da nossa Unidade.
O momento chegou de se revelar.

O momento chegou de viver, em Transparência e em Amor.
Vibração.

Palpitação da Essência.
Respiração.

Sopro do Fogo.
Sopro do Espírito animando, e reanimando, o Filho Ardente do Sol.

***

Vibração.
Vibração e Comunhão.

Comunguemos juntos, na Luz Una.
Comunguemos juntos, na Fonte Una.

Elevação e Ascensão.
Consciência Unificada porque Única e Uma.

Viver.
Enfim.



***

Filhos da Eternidade, comunguemos juntos.
A sua Presença e a minha Presença, aqui como em outros lugares, revelam-se.

Eu sou o Anjo da Presença.
Como tal, Vibra em vocês, e em mim, a Presença da sua Eternidade.

Desvendamento.
Espaço sagrado.

Espaço único.
Permitindo-lhes ultrapassar o espaço, ultrapassar o tempo, pela Vibração e pela Comunhão.

Eliminar toda distância.
Eliminar toda separação.

Viver na Comunhão.
Viver na Unidade.

***

O momento e o instante chegaram, de acolher.
De acolher, a Luz.

De acolher, CRISTO.
De acolher a Unidade.

Nova Tri-Unidade.
Nova Eucaristia.

Mensagem de Amor.
Mensagem de Liberdade.

Esse é o meu papel.
Anunciando a vinda do Anjo do Fogo, METATRON.

Aquele que pode, face a face, contemplar a face do Um, revelar-lhes a face do Um, e fazê-los viver, se o
Coração ali se encontrar, se o Coração ali se Abandonar, a Vibração do Um.

***

Vibração e reencontros.
Canto de louvores.

Coro dos Anjos, para escutar e para ouvir, com o Coração aberto.
Aberto ao Ilimitado.

Aberto à sua Unidade.
Bem amados Amados, deixem-se magnetizar, pelo sopro da Liberdade, sopro do Espírito, sopro de Verdade,

Espírito do Fogo.
Espírito ígneo.

Vindo revelar, pelo sopro do Anjo do Fogo, a sua Verdade.
Aquela que é eterna, e não depende desse mundo.

***

Vocês vão dizer “sim” à sua Liberdade?
Vocês vão cantar os seus reencontros?

Vocês vão se tornar de novo a Essência e o próprio sentido do que vocês são?
Nós amamos vocês.

E o nosso Amor é um apelo ao qual vocês sozinhos podem responder, ao qual vocês sozinhos podem dar
sequência.

Reencontrando a sua Liberdade.



***

Bem amados Amados.
Em meio à Vibração da Consciência Unificada da nossa Presença conjunta, elevemos, juntos, as Vibrações da

Consciência Una, para o Anjo do Fogo.
Abramos as portas, nos dois batentes.

Abramos as portas à Eternidade.
Deixemos o Fogo do Anjo aplicar o seu Selo, no centro da nossa cabeça, no centro do nosso Coração.

Deixemos o espaço Infinito reencontrar o seu lugar, na nossa própria Presença.
A sua e a nossa.

Participando, então, do milagre de uma só coisa.
Operando, por si só, a Fusão da Vibração, a Comunhão da Essência, da sua Essência para a nossa Essência.

***

Aqui e Agora, a Cruz é erguida.
O Coração é erguido.

O sopro do Espírito é elevado para o reencontro da Vibração.
Para o reencontro da Fonte Una.

Para o reencontro de CRISTO, KI-RIS-TI.
Filho Ardente do Sol, natureza ígnea, natureza de Fogo, tal como vocês são.

Revelem-se.
Elevem-se.

Além dos territórios do sofrimento Ilusório, penetrem os territórios onde não existe qualquer limite.
Penetrem os territórios onde não existe qualquer constrangimento.

Penetrem os territórios da Liberdade.
Territórios que não podem ser inscritos em nenhum mapa, porque o mapa seria um confinamento.

E o território é livre, da mesma natureza que a sua Essência, e que a sua natureza ígnea.

***

Filhos da Unidade.
O Anjo URIEL vem facilitar a sua última Passagem.

Aquela da Liberdade.
Aquela do seu Despertar.
Aquela da sua Eternidade.

A cada dia, a Ronda dos Arcanjos espera acolhê-los, cada vez mais numerosos, na sua Unidade.
O momento chegou de se revelarem.

O momento chegou de sair do sonho e de penetrar o espaço do Fogo.
Espaço da Verdade.

Espaço da Comunhão.
O momento chegou de não mais estar no momento.

O tempo chegou de não mais estar no tempo.
Mas de Ser.

***

Bem amados Amados.
Filhos do Um.

Vibração.
O Fogo se elevando.

Fogo Vibrante.
Celebração e Comunhão.

Canto de louvores e louvores permanentes.



Vocês são o Canto e vocês são o som.
Vocês são o Fogo e vocês são o Espírito.

Ouçam, além das minhas palavras.
Ouçam, além do que eu pronuncio.

Percebam a nossa Comunhão.
Reencontros e Celebração.

O Templo é iluminado no Interior.
A Luz atiça a Luz e o Fogo atiça o Fogo.

***

Bem amados Amados.
Vocês são a Verdade.

Comunhão.
Reencontros.

Liberdade.
Preparação.

Vibração.
O Canto da Fonte ressoa em vocês, como uma trombeta, chamando-os, a cada instante, para serem a Verdade

e o Fogo.
Comunguemos, então, na Luz Branca e no Fogo do Espírito.

***

No silêncio da Ilusão da pessoa, ressoa em nós, pela nossa Comunhão, a potência do Canto.
Vibração da Alegria.

Vibração da Essência.
Escutem.
Ouçam.

Abram a dupla porta e vivam isso.
Comunguemos.

Comunguem.
Superem os limites da Ilusão.

Reencontrem o sentido do Ilimitado.
Reencontrem a Verdade e a Eternidade.

Vocês ouvem o apelo?
Escutem.

***

Instante de Paz.
Instante de Eternidade, precedendo a sua Presença e o seu Fogo, que é a Presença e o Fogo de vocês. 

Comunhão e Vibração.
Preparemos, juntos, a vinda do Anjo, iluminando definitivamente o cristal do Ser.

O Anjo METATRON que vem desligar e religar.
Que vem Liberar.

Após a deliberação, na sua Alma e na sua Consciência, vocês aceitam o sopro do Espírito?
Reencontrem a Eternidade.

Reencontrem a Paz.
Espaço santificado da Comunhão.

Espaço, aqui e em outros lugares, fora de qualquer espaço, e fora de qualquer tempo.
Porque Eternidade e Atemporalidade.

***



Comunhões.
Comunhão e Vibração.

Adoração.
Identificação, ao Tudo, e ao Um.

Comunhão da Luz Una.
Comunhão do Amor, sem qualquer constrangimento, sem qualquer referência, sem qualquer limite.

Comunhão(s).

***

No silêncio das minhas palavras.
Na potência da minha Presença e da sua Presença.

Tornemo-nos novamente Um.

... Efusão Vibratória ...

***

Preparação.
Acolhimento e recolhimento.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos do Um.
Bem amados Amados.

O Anjo URIEL os abençoa de Luz.
Vocês, as Bênçãos do Um.

Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL.
Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Que o Um brilhe no seu Coração.
Até breve.

Na Unidade.
E na Comunhão.

************

 
Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1035
14 de maio de 2011

(Publicado em 15 de maio de 2011)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1035


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


~ A nova Terra ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Alegria estejam em
vocês.

E comunguemos, juntos, inicialmente.
Eu venho, hoje, a vocês, neste espaço, a fim de desenvolver certo número de elementos, relativos à nova

Terra.
Exprimindo através das novas Fundações, em ressonância e em correlação direta com a Vibração de OD,

associada à KI-RIS-TI e VISÃO.
Formando, em sua Estrutura, como de sua Consciência, o HAYOT HA KODESH da Terra, em ressonância

direto com as funções atribuídas a essas Estrelas.
O OD é, então, um ‘ponto de passagem’.

É também o momento em que o ego morre para dar lugar ao Coração.
O momento em que a distância, existindo em meio à Consciência limitada, vai dar lugar à Consciência do

Ilimitado, denominada ‘Unidade’.
Isso se realiza, neste momento mesmo, ao nível desta Terra, através de um mecanismo desenvolvido

anteriormente, e denominado ‘Fusão dos Éteres’ permitindo a estabilização do novo Éter da Terra, previamente
à sua Ascensão para a sua nova Dimensão de Vida, aí onde, justamente, ela não é mais privada de seu Éter.
As manifestações do Éter são-lhes inumeráveis, em meio às suas Estruturas, de suas Vibrações, como em

meio à própria Terra.
A adição de Partículas Adamantinas, em número cada vez mais intenso e importante, permite hoje realizar os

mecanismos Ascensionais em sua totalidade.
O conjunto das Fundações foi colocado, permitindo a Elevação e a Ascensão em sua nova Dimensão de Vida.

***

A Fusão dos Éteres, aparente sobre a Terra em meio à Luz Azul, corresponde à Fusão dos Éteres que alguns
de vocês começam a viver, passando pela Porta Estreita.

Além da Porta se encontra o ‘Templo’, a Fundação da Nova Vida.
Onde o Fogo não é mais o fogo do ego (fogo por atrito, por oposição, por dualidade), mas o Fogo do

Coração (ou Fogo do Espírito) realizando a Unidade, a Alegria, a Serenidade e a Paz.
A instalação do elemento Terra, na nova Terra, é então focada no desdobramento do Novo Éter (em

ressonância e em correlação direta com o desdobramento do Cubo Metatrônico), permitindo, por si mesma,
revelar, em vocês, as Pétalas do seu Coração, e assim elevar a Coroa Radiante do Coração, acendê-la em sua
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-sOAXZ_L-Gxc/UXeeeV-dHBI/AAAAAAAABO4/QXkQyNIeXYg/s1600/Anael+-+16.05.2011.jpg


nova Dimensão de Vida.
Isso se traduz, como vocês sabem, pela manifestação, em meio à sua Consciência, de estados de Paz, de

Serenidade, de Alegria, de Plenitude, que muitos de vocês jamais experimentam anteriormente.
Então, obviamente, durante esta passagem e a estabilização deste novo Éter, muitas vezes o ego vai rebelar-

se, e impedi-los de aceder à Serenidade.
O ego é (como vocês o sabem, e eu espero, o compreendam e o vivam) aquele que se apropria da Luz para

sua própria glória, recusando, por aí mesmo, Abandonar-se à Luz e deixar a Inteligência da Luz trabalhar.
O ego é então aquele que vai reivindicar a Luz como sua propriedade, ou como sua própria transmissão.
O ego é aquele que vai se opor, à sua maneira, à sua própria Liberação no Abandono à Luz, na Paz e na

Alegria.
Atravessar a Porta Estreita e as novas Fundações da nova Terra traduz-se, em meio à sua Consciência, pelo

estabelecimento, de vocês mesmos, em um ‘mínimo’ de Paz, um ‘mínimo’ de Alegria Interior, conduzindo
(quando isso é completado e alcançado) à Alegria Interior.

Algumas passagens foram efetuadas, sob a ação do Arcanjo URIEL, durante o final de seu ano passado.
Hoje, terminam em vocês, e sobre esta Terra, de maneira sincrônica, as últimas passagens e as

últimas Reversões, visando iluminar seu ego, a fim de transcendê-lo.
Essa é uma etapa indispensável permitindo-lhes erigir as novas Fundações e penetrar, integralmente, o ALFA e

o ÔMEGA da Cruz da Redenção, e sobretudo da Cruz Posterior.
Permitindo-lhes, então penetrar a nova Terra.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, ou a nova Terra, se não se torna, ele mesmo, como uma ‘criança’,
em sua espontaneidade, em sua leveza, e na aceitação de que ele não tem nada a ver, enquanto ego, na

instalação ou na transmissão de qualquer Luz, que é apenas o reflexo do estabelecimento do Si, em meio à
Luz.

***

Estabelecer a nova Terra em si é descobrir o que é Ilimitado.
É tornar-se autônomo, Livre.

Não dependendo de qualquer estrutura, de qualquer pensamento, de qualquer crença, nem de
qualquer certeza além daquela da própria Luz.

Isso necessita, em qualquer momento, o nascimento do que é chamado de CRISTO Interior, fazendo o
sacrifício do ego, o sacrifício de sua Vida, para o Sagrado.

A reivindicação existindo em meio ao ego, que recusa morrer, traduz-se muitas vezes por uma contrariedade,
por um afastamento da Alegria e, sobretudo, por um fechamento do Coração, mantendo a Ilusão do ego.

Passar na Vibração do Triângulo da Terra permite transcender a energia do fogo do ego (situado no fígado) e a
energia do fogo da própria Terra (situado no que é chamado de chakra do baço).

Em ressonância direta com a dimensão KI-RIS-TI, vindo iluminar os últimos sobressaltos do ego, a fim de
deixá-lo morrer, e renascer para a Luz Eterna da Verdade.

Esta última passagem, ocorrendo em meio ao ponto OD, realiza-se, é claro, nos pontos os mais elevados
ligados ao OD.

E em particular, sobre o Eixo ALFA e ÔMEGA, e então sobre o ponto AL.
Isso contribui para a Reversão do ponto AL, estabelecendo vocês mesmo em sua Serenidade, onde não pode

existir qualquer reivindicação do ego, qualquer apropriação do ego.
E principalmente vocês não são mais identificados a qualquer papel, a qualquer pessoa, a qualquer função,

nem ao que quer que seja, aqui, na antiga Terra.
Isso lhes permite penetrar em cheio na nova Terra, nos novos Céus, em sua ‘nova Dimensão de Vida’,

mantendo, por enquanto, sua Presença nesta Dimensão.
Essa é uma etapa indispensável, correspondendo ao desenvolvimento do Cubo Metatrônico em suas

estruturas, revelando-os, integralmente, a vocês mesmos.

***

É preciso então um mínimo de sabedoria para aceitar ver o que é ainda do ego, a fim de cultivar, somente, o
que é da ordem do Coração.

O Coração não será jamais uma reivindicação.
O Coração não será jamais uma apropriação.

O Coração é Doação total, mas ignorando o que faz a mão direita, quando a mão esquerda dá.
Apenas desta maneira, denominada esquecimento e superação de ‘si’, que pode se viver a Unidade, a

Liberdade e a Autonomia.
O OD é a Fundação.



Ele é Ode à Liberdade.
Ele é Ode ao ÔMEGA, à memória passada, apagando-se, para dar lugar ao novo, desprovido de

qualquer memória, de qualquer identidade, de qualquer identificação à sua própria Presença, enquanto
pessoa, nesse mundo, nesses papeis.

É a superação da Ilusão do “eu”, a superação da Ilusão da personalidade (que se crê toda poderosa em suas
ações neste mundo), para penetrar as esferas do Estado de Ser.

Portanto, respondendo às palavras de CRISTO: “ninguém pode penetrar esse Reino, se não se torna como
uma criança”, ou seja, se não se instala na vivência de seu Instante Presente, da Verdade de sua Eternidade,

presente unicamente no Presente.
A Porta Estreita, a Fundação do OD, apenas pode ser passada nesta condição.

É ela que permite, pela Integridade, pela Ética, e a Atenção e a Intenção, manifestar o AQUI e AGORA,
necessário para a realização do ponto ER do centro da Cruz, permitindo-lhes viver, realmente, e em Verdade,

em meio ao seu Coração.
Enquanto esta etapa não é transposta, o ego é todo poderoso.

Ele é aquele que os impede de ver claramente.
Ele é aquele que recusa ver a Verdade.

Ele é aquele que se apropria da Luz, em uma última tentativa, na qual não é preciso nem se culpar, nem se
tornar responsável, mas simplesmente ser um observador ‘lúcido’, aceitando, na Alegria da Eternidade, soltar-

se em relação às últimas armadilhas do ego.
É isso que vocês vivem atualmente (cada um segundo sua própria iluminação), que deve levá-los à porta de

sua Eternidade, antes de sua Ascensão final, que começa dentro de alguns dias.

***

O que acontece, doravante, sobre esta Terra, como lhes foi anunciado por MARIA, termina efetivamente em
alguns dias permitindo então penetrar, desde os primeiros dias de seu mês seguinte, em

manifestações, abrangentes e complexas, do acesso à Ascensão da Terra, como de sua própria Ascensão.
Os estados Vibratórios que vocês são levados a viver são também os estados de sua própria Consciência.

Se se manifesta em vocês o ódio, vocês não estão na Alegria.
Se se manifesta em vocês o ressentimento, vocês não estão na Alegria.

Se se manifesta em vocês qualquer tristeza, vocês não estão na Alegria, e vocês não estão na Paz.
A Paz está além de tudo isso.

Ela necessita desidentificação de todas essas ‘emoções’, pertencentes ao ego, e buscando arrastá-los para
mais densidade, mais peso, e impedindo-os de renascer no seu Estado de Ser.

O Triângulo da Terra ativa-se, permitindo-lhes, pela potência da energia KI-RIS-TI, do apelo do Sol, pela
potência do fogo do próprio ego, mas metabolizado pela passagem da Porta Estreita, aceder ao ‘Templo

Interior’.
Este Templo Interior, que está preparado, permitindo então instalar-se o CRISTO.

Permitindo então instalar-se a Vibração essencial do OR-ER-IM-IS-AL, instalada no ponto ER, correspondendo,
para vocês, ao acesso ao Estado de Ser.

***

O que é para viver, agora, é apenas, e simplesmente a iluminação das últimas Sombras.
Novamente, não para julgá-las, não para condená-las, mas sim para aceitar vê-las tais como são.

A apropriação do ego, os medos impostos pelo ego, são os últimos elementos que se opõem em vocês para a
Liberação dos seus apegos, e que os arrastam para mais materialidade, e que os impedem de aceder à

Serenidade sem fim do Samadhi.
A Liberação dos apegos (e em particular, ao nível das Fundações, apego ao ‘material’), permite-lhes descobrir

a nova matéria, constituída de um Éter refinado, onde não existem mais as leis da dualidade, as leis de
ação/reação.

Mas lhes permite penetrar, em cheio, nas leis da Graça e, para vocês mesmos, viver a Graça.
Porque vocês, naquele momento, se tornaram a Graça, onde não há mais nada a reivindicar, onde não há mais

nada a manifestar, exceto sua própria Presença, exceto o próprio silêncio Interior da Felicidade enfim
reencontrada.

É a isso que vocês são convidados.
É isso que ser realiza, através deste mês da Graça, permitindo instalarem-se, vocês mesmo, em meio à Graça,

a partir de 1º de junho.

***



Os eventos que se desenrolam, atualmente, sobre a Terra, estão ligados ao aparecimento da ‘nova matéria’ da
Terra, feita de um Éter muito mais denso, e então uma rarefação da matéria, traduzindo-se pela Ascensão da

Terra a sua nova Dimensão de Vida (que será talvez, para alguns de vocês, sua nova Dimensão de Vida).
Retenham que o Fundamento de sua passagem, em meio ao Estado de Ser, pode apenas se encontrar na

estabilidade da Paz, na estabilidade da Alegria, afastando-os de todas as incertezas de sua Vida na
personalidade.

Alguns de vocês vão ser impulsionados, de maneira potente, pela alma, para liberarem-se, de fato, de suas
últimas Ilusões, que os mantêm firmemente atados aos seus jogos e papéis, atribuídos a este corpo e a esta

personalidade.
Aceitando soltar-se em relação a isso, Abandonando-se, sempre mais, à Vibração do OD, vocês irão penetrar,
em cheio, em seu Templo Interior, e então começar a manifestar a irradiação da Alegria, a irradiação da Paz, e,

sobretudo, de Sat Chit Ananda, a Felicidade a mais bem sucedida que um ser humano possa viver.

***

Mas isso não pode acontecer enquanto o ego manifesta a menor veleidade de apropriação da Luz.
Como disse São João: “houve muitos chamados, haverá cada vez mais, e haverá poucos eleitos”.

São eleitos aqueles que aceitam esta Crucificação de Luz para reencontrar as esferas da Alegria Eterna.
Ou seja, não mais reivindicar o nome do ego para o que quer que seja.

Simplesmente Ser, e manifestar este Ser, além de toda crença, além de toda Ilusão, e, sobretudo, além de
toda reivindicação de seu ego.

É a esta etapa que vocês são convidados.
Vocês são então convidados ao Banquete Celeste, depois de terem vivenciado as Núpcias Celestes, a fim de
realizar o desdobramento do Cubo Metatrônico da Luz de A FONTE em vocês, permitindo-lhes tornarem-se

como A FONTE, à imagem de METATRON.
A FONTE não conhece nem dor, nem sofrimento, nem dualidade.

Ela está instalada, de maneira definitiva, em sua própria Alegria, sua própria Presença.
Portanto, vocês são chamados a manifestar e a realizar isso, transcendendo os últimos limites impostos

pelo ego e pela encarnação.
Não recusando o ego, ou recusando a encarnação.

Mas sim aceitando Abandonar-se, após ter visto o que era bloqueio, e barragem, em meio às suas emoções e
ao seu mental, impedindo-os de aceder e de se estabelecer, através dessas novas Fundações, em seu

Templo Interior.

***

Uma oitava transpõe-se.
Uma nova Dimensão abre-se a vocês, permitindo-lhes, além da Ilusão desse mundo, e dos jogos do

ego desse mundo, penetrar as esferas do Estado de Ser, com uma intensidade raramente alcançada, entre os
seres humanos.

É a isso que vocês são convidados.
É a isso que trabalha o ponto OD, que lhes permite penetrar o santuário do Coração e descobrir sua

sacralidade.
Espaço onde não existe nem limite, nem condicionamento, nem crença em qualquer papel vindo limitar seu

acesso ao Estado de Ser.
Apenas assim que pode se manifestar a Alegria.

Apenas assim que pode se revelar o Cubo Metatrônico, perfeição da Criação, em meio à Luz dos mundos.
Vocês são chamados, de algum modo, agora, a entregar as armas.

As armas do medo, as armas que lhes serviram, até aqui, para viver nesta Dimensão.
Dimensão que, como vocês sabem, é chamada a desaparecer, completamente, a fim de dar lugar à nova

Consciência e à nova Terra.
Isso se desenrola sob seus próprios olhos, diz respeito ao seu corpo, seu Coração, seu ego, ao conjunto suas

estruturas, assim como diz respeito, efetivamente, ao conjunto da Terra que, atualmente, vive as
transformações elementares as mais importantes que lhe foi possível viver, permitindo-lhe conduzir-se para o

novo Éter de sua nova Dimensão.

***



O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês.
O que deve ser inundado em vocês, é inundado sobre a Terra.

O que deve queimar sobre a Terra, deve ser queimado em vocês, pelo Fogo do Amor e da Luz.
O que deve ser rompido, em meio à sua Terra Interior, romper-se-á sobre a Terra.

E enfim, o que deve respirar sobre esta Terra, em meio ao novo Sopro, deve habitá-los doravante também, da
mesma maneira.

Isso irá lhes permitir, com as Fundações estáveis, elevarem-se ao estágio do Coração, penetrar, aí também,
de maneira direta, o que foi denominado Visão do Coração.

Superando a visão orgânica, e fazendo-lhes penetrar ainda mais as esferas e os domínios do Estado de Ser
da nova Terra, ou de sua nova Dimensão.

Conduzindo, aí também, para mais Alegria, mais Confiança, mais Certeza e mais Abandono.

***

Eis o que realizam o ponto OD e o Triângulo elementar da Terra, apoiando-se sobre KI-RIS-TI, e sobre uma
Visão reencontrada (não mais aquela do ego, mas aquela do Coração), conduzindo-os a viver a Presença, em

você, do CRISTO Interior, prefigurando Seu Retorno, tal como ele partiu.
A etapa que vocês vivem, durante estes dias, e durante as próximas semanas, inaugura para vocês, no Interior
de sua Consciência, um olhar com uma lucidez muito maior, tanto sobre vocês mesmos, como sobre todo o

mundo.
Isso não se destina a julgá-los, nem a julgar o que quer que seja, mas sim, realmente, a constatar seu estado

Interior e o estado do mundo.
Porque constatar é esclarecer.

Isso não é julgar, mas isso é transcender, pela Graça da Luz, o que deve sê-lo.
Aceitar ver é aceitar ser transmutado.

Aceitar a ação da Luz é recusar agir si mesmo.
Não por covardia, mas sim por compreensão dos mecanismos internos da Luz, nos quais a Inteligência se

substitui à sua própria inteligência limitada, do ser humano encarnado.
OD convida vocês a tudo isso.

OD convida vocês a passarem para uma nova etapa.
OD convida vocês a construírem as novas Fundações, e a nova sede, da implantação da Perfeição

Metatrônica.

***

Eis, ao que vocês são chamados.
Eis, ao que vocês devem Vibrar.

Os marcadores e as testemunhas serão, sempre, a Alegria, a Paz.
E sua capacidade para manter, o que nós denominamos a Fluidez da Unidade, a Lei de Sincronia, a Lei do

Filho de Um, onde nada mais existindo, nesse mundo, pode vir alterar sua Alegria.
À medida que sua Alegria aumenta, à medida que sua Paz aumenta, vocês medem seu estabelecimento

no Coração.
Efetivamente, vocês não podem estar no Coração (ou pretender sê-lo) enquanto se manifestam em vocês os

últimos apegos, de maneira importante.
Como eles os impedem de beneficiarem-se da Alegria do Coração.

Enquanto se manifestam em vocês as perguntas (sobre sua profissão, sobre seu companheiro, sobre sua
família, sobre seu advir e seus futuros), vocês não podem viver o Instante Presente.

Porque isso reflete um desequilíbrio, ligado ao seu mental ou às suas emoções, impedindo-os de
estabelecerem-se, e de ultrapassar, uma última vez, a porta do OD, a fim de se reencontrarem na Alegria de

seu Estado de Ser, no Templo Interior do Coração, que é, na Coroa Radiante do Coração, a única maneira de
erguê-los, e de elevá-los na Luz.

Assim, enquanto fazem uma pergunta, imergindo em seu corpo emocional, ou no corpo mental, vocês não
podem penetrar, integralmente, as moradas da Eternidade.

Vocês podem viver a experiência, incentivando-os a prosseguirem, mas vocês devem podar.
Vocês devem, efetivamente, soltar-se.

De tudo o que os levam para baixo.
De tudo que os levam para a densidade, para a reação, para os papeis e funções não tendo nada a ver com o

Coração, mas lhes dando a Ilusão do Coração.

***



Isto, a própria Vibração da Consciência os conduz ali.
Isto, a Vibração de seus Novos Corpos e das novas frequências ativadas em meio às Estrelas (da Coroa

Radiante da cabeça, como nos Novos Corpos se revelando), permite realizar isso.
A passagem do ponto OD vai corresponder, efetivamente, ao impulso inicial, vindo do que é denominado

‘chakra do baço’, conduzindo CRISTO para erguer-se em vocês.
Do mesmo modo, o cruzamento, do que é denominado ‘chakra do fígado’ (situado sob o seio direito), vai

permitir-lhes, passando pelo ponto OD, conectar o Coração, e elevá-los, portanto, e despertar em vocês o que
é chamado de Gotas Vermelha e Branca de Imortalidade, (chakra da alma e chakra do Espírito), revelando-se

no Triângulo sagrado do Coração (*).
Elevando então seu Coração, transformando o chakra do Coração em Coroa Radiante de Fogo, permitindo-

lhes então viver sua Ascensão e sua Elevação.

***

Isso é uma iluminação particular, que lhes é conveniente aceitar e colocar em execução, em sua própria
Consciência e em sua própria Vibração.

Os tempos reduzidos, se for o caso, que restam a percorrer, nesses dias da Graça, irão permitir-lhes, vocês
mesmos, estabelecerem-se em meio à sua Graça, ao seu próprio CRISTO Interior.

Aí, onde não existe qualquer pedido, qualquer medo, qualquer reivindicação, qualquer tristeza,
qualquer oposição.

De fato, nós sempre lhes dissemos: nada do que é exterior tem peso frente à sua Liberação Interior.
Isso é, hoje, para colocar em execução e para colocar em ação.

Enquanto vocês não aceitam isso, vocês não poderão se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração do
Coração, que necessita um Abandono total à Luz, bem além do que eu defini há dois anos.

Permitindo-lhes Abandonarem-se (como uma crucificação simbólica), à Cruz da Redenção, às Cruzes Crísticas
(Anterior e Posterior), às Cruzes Mutáveis, a fim de realizar o porquê vocês vieram: reencontrar sua Dimensão

de Eternidade, e, sobretudo, de Unidade.
Isso está implicado, agora, de forma muito mais intensa do que a passagem que vários de vocês vivenciaram

no mês de dezembro.
Vocês estão, agora, na passagem da sua Alegria.

Vocês estão na passagem da sua Eternidade.
A maneira que vocês se estabelecerão no Coração, permitir-lhes-á viver o que vocês terão a viver aí onde

vocês estão (em sua vida, em suas relações, em vocês mesmos), e somente em relação a isso.
OD é então o Fundamento.

Ele é a Porta Estreita.
Ele é a Porta.

Ele é aquele que conduz ao seu Coração, na condição de que vocês aceitem se desvencilhar vocês mesmos,
de tudo o que poderia estar ligado a uma manifestação do ego, da consciência limitada.

O ego, ainda uma vez, não é um alvo para abater, mas algo a ‘transcender’ pela Luz da Graça.
Isso não é verdadeiramente a mesma coisa.

O ego não pode lutar contra o ego.
Somente o Coração, por sua Transparência, e por sua Elevação, permite-lhes transcender o ego.

Penetrar o Coração necessita um ato de Abandono à Luz, e um ato de Abandono do ego também, ao mesmo
tempo, simultaneamente.

É esta passagem que durante este mês da Graça vive-se atualmente, e que lhes permitirá (se vocês fazem
esta passagem) instalarem-se, de maneira duradoura, em sua Eternidade.

Eis, quanto a mim, as algumas palavras que eu tinha a pronunciar com relação a esse Triângulo da Terra, que
será completado, de maneira diferente, pela própria Estrela OD.

Se existe em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, dúvidas relativas a esta passagem
específica, então, Bem amados, eu escuto suas perguntas.

***

Pergunta: como administrar um esquema que apareceria, como a necessidade de reconhecimento?

Bem amada, o fato mesmo de reconhecer uma falta, ou uma necessidade de reconhecimento, traduz a
iluminação do Coração.

Não há nada além de fazer do que observar e olhar.



Não é preciso, sobretudo, lutar contra, porque o que se opõe, reforça o ego.
Há apenas que aceitar olhar lucidamente.

E bem compreender, e aceitar aí também, que isso é apenas o reflexo de feridas, de falta de Amor, traduzindo-
se, de uma forma como de outra, pela necessidade de reconhecimento.

Há apenas, naquele momento, que iluminar, que olhar isso, para rir, a fim de que a Alegria se estabeleça.
E não mais dar peso a essa falta de reconhecimento.

Nós lhes demos, e nós iremos completar, os ‘princípios de apego’, ligados aos apegos coletivos que vêm
atualmente, que são as últimas etapas permitindo-lhes Liberarem-se de seus últimos apegos, mesmo se estes

sejam coletivos.
Eles são de fato, relacionados aos princípios de falsificação importantes que existiram, sobre esta Terra desde

mais de 320.000 anos (ndr: ver o Protocolo ‘Liberação dos apegos coletivos’) (**).
A palavra mestre é o ‘medo’.

A necessidade de reconhecimento, e a falta de reconhecimento, vêm sempre de um medo.
Medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido.

Ora, o reconhecimento não pode se fazer no exterior de si.
Enquanto há uma dependência, no ser humano, em relação a um exterior, qualquer que seja, não pode ali haver

Unidade.
A Unidade apenas se realiza quando vocês estão em concordância com vocês mesmos.

Isso que dizer o que?
Isso quer dizer, simplesmente, que quando vocês compreendem, e aceitam (intelectualmente, afetivamente,

emocionalmente), vocês não têm que depender de absolutamente nada do exterior de vocês.
Naquele momento, existe um mecanismo particular da Consciência sendo executado, permitindo-lhes penetrar

a nova Terra, e ultrapassar a Porta do OD.
É o momento em que vocês deixam suas bagagens.

É o momento em que vocês aceitam não mais serem seus sofrimentos.
É o momento em que vocês compreendem que vocês não são seus sofrimentos passados e que vocês são

ainda menos o resultado de seu próprio passado.
Que vocês são, simplesmente, o que vocês são no Instante Presente.

Penetrando esta Verdade final, integralmente (isso foi facilitado pela liberação das 5 Chaves Metatrônicas e das
7 últimas Chaves), então, o trabalho (e isso realmente é um) acontece sozinho.

Não há nada a fazer.
Há apenas que Ser.

Para as últimas coisas iluminando-se em vocês, hoje, isso é fundamental.
Porque aquele que desejará resistir, opor-se, ao que se manifesta, irá reforçá-lo.

Assim é a armadilha do ego.
Há apenas que olhar, com Amor, o que vocês creem ser, e o que vocês não são.

Todo mecanismo oposto ao Coração é um grito, um grito do ego (que este seja denominado necessidade de
reconhecimento, medo da perda, medo da falta).

Qualquer que seja o medo, ele é apenas reflexo de uma ferida, vivenciada anteriormente.
Mas esta ferida não chama um bálsamo exterior, mas, bem mais, a iluminação do Coração.

***

Pergunta: pode-se viver este tipo de experiência estando, ao mesmo tempo, na sociedade?

Bem amado, a resposta é eminentemente diferente para cada alma humana.
Algumas receberam, desde alguns anos, ou de forma mais recente, impulsos da alma, fazendo-as deixar

certas situações para descobrir a Liberdade.
Algumas outras almas estão em via de levar, ainda, atividades no mundo exterior, e devem, no entanto, realizar

a mesma coisa.
Portanto, cada um de vocês encontra-se, muito exatamente, no lugar correto, para o trabalho que tem que

realizar.
Agora, podem existir, neste período final, aí também, impulsos da alma surpreendentes (manifestando-se à

noite, ou de maneira brutal, por fatores eventuais em sua própria vida) conduzindo-os ao ‘soltar-se’ em relação a
certas formas de apegos.

Às vezes de maneira muito violenta.
É preciso, aí, ver a ação do seu próprio Coração.

Não qualquer punição.
Não qualquer karma.

Não qualquer oposição.



Não qualquer oposição.
Mas, bem mais, uma oportunidade de Liberarem-se, completamente.

Lembrem-se de que a Luz é simples, e que ela é, sobretudo, evidência.
De que a partir do momento em que vocês se soltam, sobre o que os prendiam e que vocês retiraram, então,

naquele momento, a Luz se estabelece com ainda mais facilidade.
Tudo é função de circunstâncias.

Mas se a Luz convida vocês para mudar (o que tiver que mudar na vida), então o faça, vocês estarão apenas
mais leves, e mais no Coração.

Demonstrando, por si mesmo, sua capacidade para estar, em Verdade, no Coração, e não se preocupar com o
instante seguinte, ou com uma dependência que desaparece.

***

Pergunta: como fazer em relação ao medo do desconhecido?

Bem amada, é justamente questão de não se prender a nada.
Tudo o que é da ordem da personalidade e do conhecido, não lhes permite ir para o desconhecido.

Por definição.
É preciso então se precipitar na Luz.

É o que eu denominei, há dois anos, Abandono à Luz, que, hoje, toma uma acuidade particular, nos tempos
reduzidos e nos tempos finais que vocês vivem.
Não há, efetivamente, nada ao que se prender.

Isso de denomina a Fé, a mais absoluta, na Luz, a fim de penetrar a Luz.
Vocês não podem nada levar do que vocês creem ser (suas diferentes posses, aquelas do ego, como aquelas

da matéria), em meio ao Estado de Ser.
A situação na qual vocês se encontram, uns e outros, em diversos graus, corresponde, integralmente, ao que

foi explicado e anunciado pelo Bem amado SRI AUROBINDO, referente ao ‘choque da humanidade’.
É preciso aceitar que não há nada ao que se segurar.

Vocês não podem ir para o desconhecido com o que quer que seja de conhecido.
Esse mecanismo da Consciência corresponde, justamente, à passagem da Porta Estreita.

O ego não lhes é de qualquer utilidade para ir ao Coração.
Ele é mesmo o obstáculo principal.

É o ego que quer fazê-los crer que é ele que dirige a situação e que ele pode levá-los para a Luz, o que,
obviamente, é totalmente falso.

O que podemos dizer, ao nível coletivo da humanidade, é que o ego coletivo da humanidade faz seus últimos
combates.

Aqueles que vão ser os mais violentos, aí aonde as forças de atrito, e de oposição à Luz, vão se manifestar de
maneira importante, coletiva e individualmente.

É preciso compreender que através das modificações elementares da Terra, vocês não terão, efetivamente,
mais nada ao que se agarrar de conhecido.

E isso está às suas portas.
De sua capacidade para aceitar isso, para transcender isso, resultará seu futuro Vibratório e de Consciência.

É o ego que quer sempre prendê-los a algo conhecido e existente.
O conjunto das Vibrações (que vocês vivenciaram uns e outros, em seus respectivos níveis) teve apenas um

único objetivo: conduzi-los a esta porta.
E vocês ali estão.

***

Pergunta: pode-se viver a Alegria, o Samadhi antes de passar esta porta, ou somente depois?

Não, isso é possível antes.
Isso é possível desde a ativação das Cruzes da Redenção, das Cruzes Anterior, Posterior e das Cruzes

Mutáveis (coisa realizada já desde algum tempo para muitos de vocês).
Mas é uma coisa, viver o Samadhi por experiência (a Alegria, a Serenidade e a Paz, por experiência), é outra

coisa ali se estabelecer, de maneira permanente.
E isso, efetivamente, pode-se fazer apenas pela passagem da Porta Estreita, o nascimento do Embrião

Crístico, que certifica a Crucificação total do ego.
É isso que os conduzem à sua Ressurreição e nada mais.



***

Pergunta: o que quer dizer transcender?

Transcender não é uma evolução.
Transcender não é uma melhoria.

Transcender não é uma transformação.
Mas está bem além.

Transcender é aceder a outro estado Vibratório.
É o que foi denominado, em um momento, o Switch da Consciência, permitindo penetrar a Vibração densa do

ego, e passar, naquele momento, na Vibração da leveza do Coração.
A transcendência corresponde estritamente a isso.

Não é a passagem de um estado a outro, como uma forma de continuidade, mas sim o desaparecimento de
um estado e o aparecimento de outro estado.

Sem solução de continuidade.

***

Pergunta: se não sentimos apego, e estamos prontos para dar o salto no vazio, pode-se, apesar de tudo,
prosseguir esta vida para compartilhar esta alegria com outros?

A Alegria é um estado de Irradiação que acontece naturalmente, sem qualquer vontade pessoal.
A noção de compartilhar é inerente, mesmo, ao acesso do Coração.

Porque a Irradiação é Doação.
O acesso ao Coração é uma Doação permanente, que não tem necessidade de qualquer justificação de

palavras, nem de qualquer atitude particular, exceto Irradiar, si mesmo, seu próprio Coração.
A partilha, neste caso, ocorre dela mesma, pela Irradiação do Coração.

***

Pergunta: não é então mais necessário exercer qualquer atividade humana?

Qualquer atividade, nesse mundo, é reavaliada pelo próprio Coração.
Assim, portanto, você pode estar em um jardim, você pode estar contemplando o Sol, você pode estar,

simplesmente, em Comunhão com outro ser humano.
Mas essas relações, ou essas comunicações, não são mais definidas por qualquer convenção, qualquer que

seja, mesmo de Serviço.
Porque a Doação do Coração é espontânea.

Não é mais preciso construir (e em particular construção do ego) em um sentido de Serviço ou em um sentido
de ajuda, porque a ajuda e o serviço acontecem espontaneamente pela Irradiação do Coração.

Assim, como vocês foram chamados, pelo Arcanjo MIGUEL, Ancoradores, Semeadores de Luz, corresponde
à estrita Verdade.

Sob condição, é claro, de que este estado de Ancoradores, de Semeadores de Luz, não se torne um ato de
reivindicação, apropriado pelo ego, mas simplesmente uma Irradiação ‘natural’, estabelecendo-se além de

qualquer vontade pessoal e de qualquer reivindicação pessoal.
A partir daí, eu poderia dizer-lhe a frase: “ame, e faça o que lhe dá prazer”.

Há muito Amor para dar, para um ser que vive em uma gruta, como para aquele que vai ao encontro de seus
Irmãos e de suas Irmãs.
Qual dos dois dá mais?

É aquele que reencontra, fisicamente, seus Irmãos e suas Irmãs, ou aquele que está em Irradiação Crística no
interior de sua gruta?

***

Pergunta: uma flor, por exemplo, irradia dela mesma. Como discernir, como ser humano, o que releva da
Irradiação ou de uma forma de vontade particular?

E bem, naquele momento, Bem amada, torne-se a flor que exala seu perfume, sem nada mais pedir.



E sem qualquer outra ação.

***

Pergunta: é preciso se isolar, como Buda, em uma gruta, ou continuar a ser ativo?

Bem amada, é preciso se isolar no Interior do seu Coração.
Porque todo mundo, o mundo Verdadeiro, não está no exterior.

Este mundo que você pode tocar, este mundo que você pode gostar, é uma Ilusão total.
Como você quer penetrar o Coração, enquanto você dá peso à Ilusão?

Mesmo se isso se denomina um ímpeto do Coração, ou de Serviço.
O que não quer dizer que aquele que penetra sua Unidade, e seu Estado de Ser, age mais, bem ao contrário.

Mas é preciso, antes, penetrar o Reino dos Céus, e não o inverso.
Senão, é o ego, sempre e novamente, quem assumiu as virtudes do Coração.

***

Pergunta: se nos sentimos já em Alegria, e ela é amplificada estando-se simplesmente em seu jardim, é o
início do estado de felicidade para o qual somos chamados a ir?

Plenamente.
Qualquer que seja a atividade exterior, busquem o Reino dos Céus, e o resto lhes será dado de acréscimo.

E não o inverso.
Vocês não alcançarão jamais o Reino dos Céus servindo-se do ego, para agir ou para fazer.

Mas se vocês penetram o Reino dos Céus, ou o Reino do Coração, então, naquele momento, tudo o que
vocês farão será marcado de Graça e acontecerá na Alegria.

O que não é o caso no inverso, onde predomina então, naquele momento, estados ‘emocionais’, de frustração
e de prazer, que não são a Alegria.

***

Pergunta: se o mundo é Ilusão, o ser humano e os relacionamentos entre humanos são também Ilusão?

Bem amada, completamente.
O outro é um suporte.

O mundo é um suporte.
CRISTO lhes disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Seu Espírito não tem necessidade deste mundo.
Ora é questão, hoje, de reencontrar o Espírito.

Lembrem-se: ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo sua Vibração.
Vocês não podem pretender o Reino dos Céus e o reino da Terra (este, não da nova) enquanto vocês

não realizarem o Si.
Enquanto vocês não penetraram o desconhecido, vocês não podem viver a Luz, em totalidade.

Vocês apenas vivem, naquele momento, um sucedâneo da Luz satisfazendo o ego (em um papel de serviço,
de ajuda, feito para aliviar).

Hoje, vocês não estão mais nos tempos lineares deste mundo em que, efetivamente, a alma humana ia para
uma ‘vontade de Bem’, ia para uma necessidade de melhorar sua condição.

Lembrem-se de que vocês mudam de condição.
As circunstâncias não são mais de qualquer maneira as mesmas.

As leis da matéria não são as Leis do Espírito.
As Leis do Coração não são as leis do ego.
As leis da ilusão não são as Leis da Graça.

Elas não têm medida comum.
Por que é que a maioria dos sábios, dos seres despertos (que isso seja no Oriente, ou no Ocidente, ou em
outros lugares) está imersa em aspectos de contemplação, de meditação ou de oração, nesta espécie de

tensão para o absoluto e para a Luz?
Depois, evidentemente, sua vida foi feita no Serviço.



Mas era necessário, em primeiro lugar, encontrar o Reino dos Céus.
Hoje, vocês são, todos, chamados a tornarem-se Realizados.

Para isso, é preciso mudar sua própria condição, e suas crenças, e suas satisfações.
Enquanto vocês consideram que o Reino dos Céus pode se encontrar neste mundo, vocês não podem ir para

sua Unidade.
Cabe a vocês escolher.

Todos os processos Vibratórios que levaram ao despertar de uma de suas Lareiras, à ativação da Coroa
Radiante da cabeça e das Estrelas (que vários de vocês percebem), são pré-requisitos para sua entrada no

Coração.
Nós sempre lhes dissemos que a Consciência é Vibração.

 Ter boa consciência, através de uma ‘boa ação’, não será jamais o acesso para a Consciência, mas para
satisfações do ego.

Mesmo se isso é difícil de entender, essa é a estrita Verdade.
Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo.

É ou o Si, ou o “Eu”.
Hoje, nesses tempos especiais, o acesso ao Si é grandemente facilitado porque a Luz chegou até vocês.

CRISTO disse a vocês: “a Luz brilha nas Trevas, e as Trevas não a reconheceram”.
O que são as Trevas, senão a consciência limitada do ego?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, a cada dia, doravante, nós lhes falaremos
em palavras e em Vibrações, para encorajá-los, às vezes de maneira forte, a irem para o Coração.

Não há alternativa, não há outra solução que o Coração.
O Coração que eu falo é sua Unidade, é o Si.

Este Si não necessita, a rigor, do que pode dizer um Arcanjo, do que pode dizer uma Ilusão presente nesse
mundo.

Ser Livre e autônomo é viver isso.
Em primeiro lugar, e prioritariamente.

Em seguida, o resto da vida que lhes resta a percorrer nesse mundo será marcado da Graça e da Alegria
Eterna, da Unidade reencontrada.

Mas não antes.
Eu voltarei, quanto a mim, para acompanhá-los em seu alinhamento cotidiano das 19 horas [14h00 – hora de

Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].
Nesse ínterim, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Luz sejam seu Reino.

Até muito em breve.

************

(*) – UM AMIGO (10.07.2010) – ‘Passagem do ego ao Coração’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*

(*) – ‘Liberação dos Apegos Coletivos’ [Protocolo]:
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/05/liberacao-dos-apegos-cole...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1041

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-passagem-do-ego-ao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1041
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/05/liberacao-dos-apegos-coletivos.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


PRIMEIRA PARTE:PRIMEIRA PARTE:

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Vamos proceder como fazemos habitualmente, ou seja, num primeiro tempo vou responder às questões que vocês têm a me colocar.
Eu tenho coisas a dizer, mas penso que, com as questões que vocês vão me colocar, vou, sub-repticiamente, deslizar essas respostas

nas questões que vocês vão me colocar, é muito mais agradável assim.
Então, vamos.

***

Questão: qual é o papel dos Anjos Guardiões?

Os Anjos Guardiões têm definições que são extremamente variadas.
Os contatos com o Anjo Guardião, alguns vão chamá-lo «a pequena voz Interior», outros terão percepções ou pressentimentos que são

impulsionados pela alma e eles vão também chamar isso de Anjo Guardião.
A categoria dos Anjos Guardiões é algo extremamente diverso e variado.

Por exemplo, há seres humanos que terão, durante certo tempo, um Anjo Guardião que é, de fato, simplesmente, um parente
desencarnado que vai ajudá-los e guiá-los.

Lembrem-se de que o Anjo Guardião (salvo para os seres que, como dizer..., perfuraram alguns planos, penetraram alguns planos) são,
frequentemente, representações ligadas à matriz que existia ao nível astral.

Então, é claro, há uma profusão de textos sobre os Anjos Guardiões, com muitas, muitas coisas que estão ali e que, de fato, abrangem
algo que é extremamente amplo.

Durante o ano de 2008, o Arcanjo Jofiel prefigurou os Casamentos Celestes, do ano seguinte, impulsionando, de algum modo, uma
forma de ‘conhecimento Interior’.

Há muitos místicos que conversavam com seu Anjo, permanentemente, por exemplo, o Padre Pio que, durante sua vida, estava em
contato permanente com seu Anjo Guardião.

Há outros seres despertos que jamais tiveram contato com seu Anjo Guardião, porque eles não tinham necessidade, ou simplesmente
porque sua consciência não era levada nisso.

Há funções extremamente diversas para os Anjos Guardiões, das quais se pode exprimir-se durante horas, sobre isso.
Os Anjos Guardiões, eu repito, um verdadeiro Anjo pode ser, em alguns casos, um Arcanjo, pode ser, em outros casos, um ser vindo de

outro sistema solar, mas que nada tem a ver, fundamentalmente, com o que nós chamamos de ‘Anjo’.
Portanto, é totalmente diferente para cada ser.

Então, há também ‘guias’, como se diz, mas esses guias variam também em função de sua capacidade Vibratória.
Quanto mais vocês elevam suas Vibrações, mais há possibilidades e probabilidades de que vocês tenham um contato com um

Anjo Guardião.
Agora, de fato, um Anjo Guardião que está sempre aí, que lhe bata nos dedos quando vocês fazem besteiras e que lhes sussurre no

ouvido coisas, é, de qualquer modo, muito raro.
O mais frequentemente, ele intervém no momento em que a consciência comum, ou seja, a consciência do ego não está mais aí, ou

seja, sob forma de sonho, durante seus sonos, e durante suas meditações, por exemplo.
Mas isso não é, hoje, o essencial, porque são vocês que fazem o trabalho, nós sempre o dissemos.

Seu Anjo Guardião aparece apenas se seu nível vibratório é suficiente para entrar em contato, justamente, com ele.
Portanto, não é dado a todos ouvir o Anjo Guardião.

Como eu disse, há seres que passam totalmente do parecer de seu Anjo Guardião.
Portanto, não é uma prioridade, sobretudo, desde os Casamentos Celestes.

Era uma primeira etapa, anterior aos Casamentos Celestes.
É claro, existem múltiplos testemunhos de seres humanos com seu Anjo Guardião, é algo de muito corrente.

Mas aí está o que se pode dizer sobre isso.
Mas um Anjo Guardião não é sempre um Anjo.

***

Questão: que vão tornar-se os Anjos Guardiões após a Translação da Terra?

Eles vão tornar-se o que eles são, aliás.
É preciso compreender que, quando um Ser multidimensional se comunica, de um modo ou de outro, com esse plano, há também a
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possibilidade de telefonar a milhares ou milhões ou bilhões de pessoas ou de Consciências ao mesmo tempo.
Porque aqui, vocês estão limitados.

Se vocês falam com alguém, e outra pessoa fala-lhes, vocês não vão mais compreender, porque vocês são discriminados ao nível do
cérebro e pelo cérebro.

Não é, de modo algum assim, quando somos multidimensionais.
Não há qualquer limite de comunicação.

Nós podemos ter, como vocês dizem, multifunções ou multitarefas e não temos limite algum para o estabelecimento de comunicação,
porque tudo é Vibratório, e essa Vibração não é ligada à escuta, ela é ligada às Vibrações que atravessam a Vibração da própria

Consciência.
Portanto, há uma possibilidade de comunicação que é quase infinita.

Portanto, não se pode estritamente dizer o que vão tornar-se os Anjos Guardiões, isso depende.
Um Arcanjo que era um Anjo Guardião continua um Arcanjo.

É preciso compreender que, quando se diz que vocês têm, cada um, um Anjo Guardião, isso não quer dizer que, toda a sua vida, ele
está aí, com vocês.

Ele talvez esteja com vocês, mas ele talvez esteja em outros universos, em outras Dimensões e, talvez com outras Consciências.
Portanto, ele não tem que se tornar algo.

Tornar-se, para um Ser multidimensional, nada quer dizer, uma vez que ele está estabelecido na eternidade.
E, na eternidade, há acesso a todas as Dimensões, portanto, você nada se torna, uma vez que você «é».

Portanto, não creia que, porque vocês vão desaparecer, um Anjo Guardião vai desaparecer.
Eles terão outras coisas a fazer [autres chats à fouetter], como vocês dizem.

***

Questão: temos cada um, um Anjo Guardião ou um guia, e são duas entidades diferentes?

Pode ser a mesma coisa, como pode ser diferente.
Eu repito: há seres que terão um Guia que aparece em alguns momentos.

Agora, como sabem, e como eu disse em muito numerosas reprises, houve muito, muito numerosos pseudo-Guias e pseudo-Anjos
Guardiões, que são pequenos malandros que evoluíam no ‘astral’ e que se fizeram passar pelo Cristo, por tal entidade, tal Mestre, mas

que nada têm a ver com os verdadeiros Anjos Guardiões e os verdadeiros Guias.
Porque a maior parte dos seres humanos é ligada, como vocês dizem, ao nível do astral, ou seja, do ego, da personalidade e de tudo o
que é ligado às Vibrações chamadas ‘astrais’, que é um plano intermediário que não tem realidade alguma, que é puramente subjetivo,

ligado ao seu próprio confinamento.
Então, é verdade que se fala muito de canais, que se fala muito de médiuns e que, aparentemente, há cada vez mais seres que se

comunicam, assim, com tal Guia ou tal Mestre, mas, geralmente, são os malandros.
Isso nada tem a ver com um verdadeiro Guia ou um verdadeiro Mestre ou um verdadeiro Anjo Guardião, porque, para estabelecer,

como eu disse, um contato verídico com o Anjo Guardião ou com um Guia, é preciso ter aberto os chakras situados ‘acima do plexo
solar’.

E ter aberto um chakra não é uma visão do espírito, é uma percepção Vibratória, como explicou, no ano de 2008, o Arcanjo Jofiel.
Estabelecer um contato com o Anjo Guardião, seja sob forma de fulgurância ou sob forma, por vezes, mais construída, pode-se fazer

apenas se o Supramental, a Luz, foi acesa na cabeça e também nos outros chakras.
Sem isso, aquilo permanece num nível ‘astral’.

Vocês podem também comunicar-se com desencarnados.
Compreendam, efetivamente, que nada há de «negativo» nisso, mas há uma diferença essencial: quando vocês dão um telefonema, há

um número que certifica que vocês efetivamente têm a pessoa para a qual telefonam, sem isso, o que seria? Um erro.
E o problema é que, do outro lado, há, às vezes, pessoas que não são aquelas que vocês creem.

Não é porque vocês ouvem alguém que vá dizer: «eu sou seu Anjo Guardião» ou «eu sou tal Mestre», que é realmente tal Mestre,
sobretudo, se seus chakras não estão abertos, porque, naquele momento, há um enorme risco: é o de abrir ainda mais os canais

astrais, emocionais, ao nível do ‘plexo solar’ e, portanto, da personalidade.
Os contatos com o Anjo Guardião realizam-se apenas quando os 6º e 7º chakras estão abertos, e eles estão abertos apenas quando

há percepção dos chakras e da Coroa.
Naquele momento, o Anjo Guardião ou o Guia vai sempre penetrar em sua atmosfera Vibratória pelo alto e pela esquerda.

Isso é muito importante.
Que você seja canhoto ou destro, aliás.

Há representações do Anjo Guardião sobre o ombro esquerdo da pessoa, enquanto um desencarnado vai sempre manifestar-se, no
plano Vibratório, à direita.

Saibam que, se seus chakras não estão abertos, não é porque vocês ouvem algo que lhes diz que é o Espírito Santo, que é o Espírito
Santo.

A diferença, também, é que um anjo Guardião ou um Guia, quando entra em contato com vocês, ‘aporta a Energia e a Consciência
dele’, enquanto, quando é um malandro astral ou um desencarnado, ele vai manifestar-se em vocês ‘arrancando sua Energia astral’ e,

portanto, vocês ficarão esgotados depois.
É já um meio essencial de fazer a diferença.

Se vocês veem um médium ou um canal que está completamente exausto após ter recebido um Mestre de Luz, vocês podem estar
certos de que não é um Mestre de Luz, mas, antes, um mestre ‘astral’.

***

Questão: a percepção de visões coloridas persistindo, o que é de meu terceiro olho?

Então, tudo é diferente, segundo o que você chama de seu ‘terceiro olho’ funciona, se o Coração está aberto, e é profundamente
diferente se o terceiro olho funciona sem que o Coração esteja aberto.

Quando eu digo ‘Coração aberto’, eu falo da Vibração percebida e sentida no Coração, e não uma visão do espírito, não é?
Isso quer dizer que, se o Coração está aberto, quer dizer que a Energia desceu, o Supramental desceu no Coração.

Se o Coração Vibra, naquele momento, o terceiro olho pode subsistir, pode-se dizer, sem qualquer problema, ainda pouco tempo, mas
é algo que vai ‘apagar-se no tempo’.

O que é perigoso é o terceiro olho, o confinamento Luciferiano, mas isolado, ou seja, que tudo passava pelo terceiro olho, pela
telepatia, pelas percepções coloridas, por uma percepção astral, pela ilusão chamada Luciferiana, que é a falsa iniciação Crística, de

algum modo.
Agora, você não tem que se preocupar, se o Coração Vibra.



Agora, efetivamente, como diziam os Sábios antigos: «quando você encontra os poderes da alma, ou seja, os poderes do ‘terceiro
olho’, salve-se rapidamente».

Como você mesmo disse, renunciar às energias do terceiro olho, isso significa que sua Consciência compreendeu, portanto, isso vai
apagar-se progressivamente e, de qualquer modo, tudo isso se apaga a partir do instante em que os chakras do alto estão abertos e

você se abandona à Luz e você não serve mais a essa ilusão Luciferiana.
Portanto, não há risco algum, a partir do instante em que se aceita e se vive essa espécie de ‘renúncia’ ao terceiro olho que é, de fato

(agora vocês compreenderam, eu espero, muitos de vocês), a iniciação Luciferiana, por excelência.
Eu os lembro que, no plano energético, Ajna chakra, que é representado sob uma pequena faixa que se estende sobre a fronte,

representa o confinamento do 6º chakra que, este, toma toda a Coroa da cabeça, a Coroa de Buda e, como o plexo solar, Manipura
chakra, é ligado energeticamente a Ajna chakra, quer dizer que o ego está diretamente religado ao 6º chakra.

O que não é o caso do Coração, é claro.

***

Questão: não sinto ainda uma sensibilidade ao nível do plexo. É grave?

Isso depende de seu ponto de vista.
Isso pode ser muito grave, como não grave, é você que o determina.

Agora, que é que você chama de ‘plexo solar’?
Porque eu os lembro que há um trabalho que se faz, também, que alguns perceberam esses últimos tempos, ligado à ‘passagem do

ego ao Coração’, ou seja, o Nascimento do Embrião Crístico pela Porta Estreita do 8º Corpo.
E isso pode dar sensações, por vezes, desagradáveis.

Mas é a você que cabe saber onde você Vibra.
Você pode muito bem ter o chakra do Coração aberto e Vibrante e sentir, ao mesmo tempo, o plexo solar, sem que isso seja um

drama.

***

Questão: sinto menos a respiração do Coração. É normal ou é uma regressão?

Não pode haver regressão.
A partir do momento em que o chakra do Coração está aberto, não pode haver interrogações.

As interrogações são sempre de natureza mental ou afetiva ou emocional.
Mas, quando um chakra está aberto, em especial o chakra do Coração, ele não pode, jamais, voltar a fechar-se.

Portanto, se houve processo de respiração com o Coração no momento dos Casamentos Celestes e após os Casamentos Celestes,
vocês passam por etapas, vocês podem ter um som no ouvido que vai amplificar-se e, efetivamente, há vários sons que correspondem

às diferentes etapas de construção da Corda Celeste [Cordão Celeste], do Antakarana, que os religa à alma e ao Espírito.
E depois há outros sons, que aparecem, que são ligados, como sabem agora, ao Canto do Cosmos e ao Canto da Terra, ao som da

Terra e ao som do Cosmos, que se manifestam por uma ‘mistura’ de sons.
E após há seres que, de repente, não percebem mais som algum, quer dizer que eles passam no que Miguel chamou, à época, de

Silêncio Interior, que é também uma etapa.
Mas todas essas etapas podem ser vividas num sentido ou no outro.

Apenas o ego é que pode fazê-los regredir, ou seja, quando não há Abandono à Luz, mas quando há ‘apropriação’ dessa Luz pelo
ego.

Mas, logo que o Coração Vibra, logo que a Coroa Radiante do Coração é verdadeiramente percebida, não como uma experiência,
mas regularmente, então, naquele momento, seria preciso verdadeiramente cometer um erro essencial para qualquer regressão.

É sempre o mental que se diz: «será que não regredi?».
O Si não se coloca jamais a questão.

***

Questão: o que significa a frase: «há uma diferença entre o apelo e a fusão»?

O apelo pode ser considerado como uma oração, como uma tensão.
A fusão é já uma comunhão, quer dizer que está para além do apelo.

O apelo pode ser um desejo, o apelo pode ser uma vontade pessoal, pode ser uma oração.
Pode ser, também, como explicou Hildegarda, algo que é uma ‘tensão para o Abandono’, portanto, para além do desejo e para além

da simples oração.
A fusão é, obviamente, algo que não tem mais necessidade de apelo, porque, quando há apelo, isso quer dizer que vocês consideram

que algo é ‘exterior’ a vocês.
A fusão é perceber que tudo está no ‘Interior’ de vocês.

O problema do ego é que ele crê, sempre, que tudo está no exterior.
Ora, nada existe no exterior, existe apenas o ego.

A fusão é revelar-se a si mesmo, é fusionar o mundo exterior (projeção) e o mundo Interior (a única coisa verdadeira que é real).
Talvez queira dizer isso.

Talvez, também, queira dizer, talvez, em seu caso, mas não posso disso estar certo, que, à força de apelar, você se esqueceu de
fusionar.

***

Questão: qual é o efeito do alinhamento planetário que ocorre nesse momento?

Oh, é a grande agitação.
A Energia Metatrônica derramou-se totalmente sobre a Terra.

Vocês verão, como ele disse e como foi dito, aliás, há muito poucos dias, ‘perturbações’ absolutamente fenomenais.
Pelo momento, o que aconteceu desde os primeiros dias deste ano e desde o mês de março, como vocês chamam, é uma excitação

[salivação], não é mesmo fora do comum.



O ‘fora do comum’ começa, verdadeiramente, depois de 14 de maio.
Vocês vão atacar o prato de ‘resistência’ no mês de junho e, talvez, vocês terão mais fome naquele momento, portanto, a sobremesa,

vai passar.
Em todo caso, isso quer dizer, simplesmente, que o conjunto do que foi anunciado, e dito também, por todos os profetas, vai

desenrolar-se, mas num tempo extremamente limitado, portanto, mais intenso.
A consciência humana será, como dizer..., arrastada numa forma de ‘turbilhão’ enorme, onde tudo vai acelerar-se, de algum modo, e

vocês o viverão no Interior de vocês.
Aqueles que vivem os alinhamentos às 19 horas [hora francesa], aqueles que meditam nas Coroas Radiantes da cabeça, no Coração,

sentem, efetivamente, que há uma pressão da Vibração, que é absolutamente intensa.
Isso foi tomado por outros: o exemplo da rã que se faz aquecer em sua água.

Se os tomássemos tal como vocês eram há três anos, e os transportássemos diretamente para hoje, vocês seriam ‘grelhados’,
literalmente, porque a dose de partículas Adamantinas, a dose de Luz, a dose de Vibrações que vocês são capazes de suportar tornou-

se gigantesca.
Mas vocês se aclimatam progressivamente.

Mas se se colocasse a dose de Energia de Luz que chega hoje sobre o ser que vocês eram há alguns anos, vocês morreriam
instantaneamente.

Portanto, há um processo gradual, mas aí, agora, o processo gradual vai parecer-lhes, de qualquer modo, muito abrupto, porque as
Vibrações vão tornar-se ‘mais intensas’, porque o som da Terra vai generalizar-se, porque os Céus vão modificar-se e estão já

modificados, porque a Terra vai oscilar cada vez mais, porque as forças geofísicas que estão no trabalho ao nível dos vulcões, ao
nível da radioatividade, ao nível do cosmos, vão provocar repercussões cada vez mais importantes na vida exterior e comum.

Lembrem-se de que é o ‘exterior’ que deve desaparecer.
Portanto, os alinhamentos diversos e variados, há vários deles, seja no interior como no exterior do sistema solar, terão repercussões
cada vez mais importantes em vocês e, é claro, em suas vidas, porque vocês penetrarão, cada vez mais, em seus espaços Interiores

de Unidade e de Verdade, e tudo o que era exterior vai parecer-lhes cada vez mais distante, como um nevoeiro.
Pelo momento, pode-se dizer que vocês percebem, todos, uns e outros, em diferentes níveis, a diferença entre os momentos em que

vocês estão na vida comum, no ego e os momentos em que vocês penetram, em que vocês tocam, em que vocês acedem, de um
modo ou de outro, esse estado de Paz ou de Alegria ou de Samadhi ou de Existência [Estado de Ser].

E, em breve, vocês passarão mais tempo nesse estado do que no exterior.
Aliás, alguns de vocês não podem quase mais nada fazer no mundo exterior.

Há outros que têm, ainda, a possibilidade de efetuar suas atividades sem qualquer problema, mas, se vocês interrogam as pessoas ao
seu redor, vocês vão se aperceber, aqueles que estão despertos, de que há cada vez mais dificuldades para efetuar coisas exteriores,

é perfeitamente lógico.
E os alinhamentos que começam, é o alinhamento completo de suas três Lareiras, é a fusão dos Éteres, é o aparecimento da Luz azul

por toda a parte sobre a Terra, é o aparecimento, em lugares cada vez mais frequentes, do som da Terra.
Tudo isso, e a totalidade do que devia ser instaurado pelos Arcanjos, eles o disseram, está realizado.

A ‘nova Dimensão’ está perfeitamente criada e estabilizada em sua Dimensão.
Resta apenas, como o disseram, concretizá-la e realizá-la aqui.

E isso segue um ciclo que vai cada vez mais rapidamente.
Eu já lhes disse, desde dois meses, um pouco mais, desde o início de março, que é agora.

A Ascensão desenrola-se em vocês, nesse momento mesmo.
Não é um processo que se produz em dois minutos, é um processo ‘gradual’.

Então, é claro, há um momento final que termina pela Ascensão final, mas vocês não têm, todos, os mesmos destinos, vocês não têm,
todos, a mesma evolução, vocês não têm, todos, a mesma destinação, portanto, vocês estão em etapas diferentes de seu

desenvolvimento.
Há sinais comuns, é claro, que estão ligados à ativação da Coroa Radiante da cabeça, do Coração ou do sacro.

Mas, independentemente disso, vocês têm, todos, vidas, mesmo atualmente, que são diferentes, mesmo com as mesmas quantidades
de Luz.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a frase «os últimos serão os primeiros...»?

Oh, é muito simples.
Os primeiros a terem sido despertos, a despertarem-se, seja no início dos Casamentos Celestes e mesmo muito mais tempo antes,

porque a Energia do Espírito Santo começou a fusionar-se sobre a Terra em 1984, isso não data de hoje.
Foi a época, aproximadamente, em que nós morremos, ao nível dos Servidores, dos Melquizedeques.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que os mais antigos, vocês são os primeiros, vocês permanecem até o último momento.

E, em contrapartida, como vocês o constatam hoje, há seres que se abrem agora, que são os últimos a abrirem-se, porque, como
disse Maria, ‘é o último mês da Graça’, os últimos instantes da Graça e estes serão os primeiros a partir, simplesmente.

Não é uma noção de primeiros e últimos da classe, hein?
É simplesmente: aqueles que foram os primeiros despertos serão aqueles que são mais capazes de suportar, no sentido Vibratório,

a Luz.
E, portanto, acolher essa Luz, desde o tempo, em quantidade cada vez mais importante.

Enquanto aqueles que vão abrir-se nos últimos instantes da Graça vão fazê-lo de modo extremamente brutal.
A evolução dos seres, dos primeiros e dos últimos, não é a mesma.

Isso não quer dizer que os primeiros sejam mais fortes, hein? Eu não disse isso.

***

Questão: colocar-se na receptividade, a título individual, vai suavizar a Ascensão, a título coletivo?

De todo modo, a Ascensão é um processo de êxtase total, portanto, a Ascensão será muito suave para aqueles que ascensionarem.
Falou-se, efetivamente, de liberação total da humanidade, mas jamais se disse que toda a humanidade ia ascensionar, parece-me.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Então, é verdade que é muito ‘sedutor’ crer que toda a humanidade liberada vai ascensionar.

Ela ascensiona, uma vez que está liberada, mas o ‘processo da Ascensão’, para os seres que estão coroados, ou seja, os chamados,
os escolhidos que abriram seus chakras, realmente, concretamente, Vibratoriamente e em Consciência, não tem, de modo algum, o

mesmo aspecto da Ascensão do que aqueles que recusam tornar-se borboletas, não é?



Uma borboleta voa sem problema algum, ela é leve, mas tentem fazer decolar uma lagarta, não é possível.
Cada um é livre.

Não se pode forçar um ser que tem medo da Luz a ir para a Luz.
Seria uma violação da liberdade dele.

Portanto, não é preciso ter uma visão de espírito ou crer que a Ascensão é um processo «canto dos passarinhos», não é?
A Ascensão é um processo «canto das borboletas», para aqueles que são borboletas ou que vão tornar-se.
Será um processo terrível para aqueles que não estão nessa evolução, que não estão nessa transformação.
Entretanto, eles serão ‘liberados’, eles não terão mais necessidade de voltar à matriz, que não existirá mais.

Mas não é um processo gentil e suave.
Porque, vocês imaginam que, para aquele que recusa a Luz, isso vai representar uma sagrada ‘martelada’, a Luz.

Porque há muitos seres humanos que dizem buscar a Luz.
São João disse: ‘haverá muitos chamados e poucos escolhidos’.

Há muitos seres humanos que seguiram os Casamentos Celestes, há cada vez mais que os fazem agora, mas eu, eu falo dos
primeiros que acolheram essa Luz e que nutriram o que? (não o Espírito, que não se abriram ao nível do Coração), que nutriram o ‘ego’:

eles reforçaram a ilusão espiritual.
Mas são, de qualquer modo, os ‘chamados’.

Agora, a lagarta básica, que recusa crer, que recusa viver outra coisa que essa densidade específica, é a liberdade dela a mais estrita.
Se ela está muito bem na matéria de carbono, ela reencontrará uma matéria de carbono.

Ser-lhes-á feito, a cada um, segundo ‘sua Vibração’.
A Vibração de uma lagarta nada tem a ver com a Vibração de uma borboleta, mesmo se vocês são ao mesmo tempo a lagarta e a

borboleta.
Mas tudo depende de seu ‘ponto de vista’, ou seja, de seu olhar, de sua Atenção e, sobretudo, de sua Vibração.

‘Suavizar’, sim, mas para quem?
Para aqueles que estão abertos.

Mas os que recusam a Luz, vocês sabem muito bem que não é, de modo algum, o mesmo efeito.
Vocês têm, todos, ao seu redor, em sua família, em seus ascendentes, em seus descendentes, nas pessoas que vocês frequentam,

profissionalmente ou outro, pessoas que são exacerbadas e odiosas com vocês, porque vocês são Portadores de Luz.
Não creiam que, porque vocês são Portadores de Luz, os outros vão olhá-los como santos.

Para eles, vocês são o diabo, para aqueles que desejam continuar lagarta.
Perguntem a uma lagarta o que ela pensa de uma borboleta.

Ela tem horror das borboletas.

***

Questão: por que tenho um problema de identidade ligado a diferentes nomes que portei?

Cara amiga, você fala, você mesma, de identificação.
Por que é que você tem necessidade de identificar-se a um nome?

Você é você mesma, para além de qualquer nome.
O nome é a Vibração da alma.

O nome de família é a Vibração da filiação pela carne, e não espiritual.
Então, eu sei que está muito na moda encontrar um nome espiritual que vai substituir o nome.

O único nome que você é autorizada a se dar, por si mesma, é o nome de seu Espírito.
Mas este pode apenas ser revelado por você mesma.
Agora, é necessário ir mais longe do que a aparência.

Se você está muito mal com uma identidade, isso quer dizer o quê?
É que você projeta sua identidade e o que você é através de um nome, portanto, de um ‘papel’.

Portanto, isso a remete a algo de muito mais profundo do que isso.
E eu posso certificar-lhe que você não poderá jamais ser feliz com qualquer nome, uma vez que você ‘projeta’, como você mesma

disse, sua própria identificação, sua própria identidade numa denominação que é um nome.
Concorda?

Eu me chamo Omraam, porque é preciso, efetivamente, chamar-me Omraam ou Miguel, mas será que esse é meu nome?
Mas será que eu sou esse nome?

O nome é uma ‘Vibração’ que, efetivamente, porta algumas qualidades.
Mas, se você realiza o Si, que você se chame Tartempion ou Duchmol, não tem qualquer espécie de importância.

É preciso que você compreenda isso.
Você não deve ser dependente de um nome, qualquer que seja.

Que ele lhe seja dado por um Mestre ou um guru, que ele lhe seja dado por seus pais, que ele seja o segundo nome de batismo ou
outro, você deve superar e transcender isso.

Depois, você pode chamar-se Duchmol, isso não colocará problema algum.
O problema está além do que você nos apresenta, ele é, efetivamente, mais sutil do que isso.

Obviamente, enquanto há o fato de estar desconfortável com seu nome (seja o sobrenome, seja o nome de batismo, seja um nome
dado do exterior), o que isso significa?

É uma projeção abusiva numa identidade.
É a necessidade de ser reconhecida e amada.

Mas você é amada, não porque você se chama Duchmoll ou Tartempion.
Você é amada porque você é você mesma e não numa ‘projeção’.

Portanto, se você tem um primeiro nome, mesmo se não lhe agrada, guarde seu primeiro nome, porque você poderá encontrar, com
isso, nomes sem parar e eu garanto que nenhum a satisfará, porque o problema não está aí, é claro.

O nome é uma ‘Vibração’.
Obviamente, é muito mais simples ser identificado a essa Vibração.

Então, depois, pode-se buscar o significado do nome nas tradições, na Vibração, com um pêndulo, com o que quiser.
Mas será que isso muda intrinsecamente o que você é?
Se você responde sim, é que obstrui, de qualquer modo.

São ‘papeis’.
Você não é essa denominação, isso corresponde completamente ao que eu disse, você não é essa denominação, mesmo se, aqui,

nessa matriz, seja efetivamente necessário chamá-la por algo que vai fazer ressonância, ainda que apenas ao nível do ouvido.
Se eu a chamo de Duchmol e você está voltada no outro sentido, você não responderá.

Realizar o Si, através de Vibrações e da Consciência, é sair de toda ‘projeção’ e de toda ‘identificação’.
Vocês não são essa personalidade.



Nós repetimos isso a vocês de múltiplos modos.
Ora, o nome é uma identificação à alma.

Lembrem-se de que a alma é uma ‘interface’ entre o corpo de personalidade e o Espírito, e é tudo.
A alma é uma criação do confinamento da matriz.

Quando vocês se juntam ao Si, quando vocês se juntam à Existência [Estado de Ser], ao Espírito, quando vocês vivem a dissolução na
Fonte, isso não tem mais qualquer espécie de importância.

Então, talvez, naquele nível, independentemente do problema de identificação, o que você sente convide-a a superar essa
identificação.

Portanto, escolha algo que a agrade.
Mas, eu repito, é muito mais simples aceitar o nome.

Não é necessário ser vítima.
Vocês devem, hoje, superar todas essas ‘identificações’, sejam sociais, de identidade, afetivas, porque elas traduzem ‘papeis’ e

‘funções’ na matriz.
Vocês estão nos tempos extremamente específicos, extremamente limitados.

Quando você toca a Existência, quando começa a viver esses estados de Existência, que você se chame Jaqueline, Roberta ou
Duchmoll, não tem qualquer espécie de importância, porque você sabe quem você é, para além da identidade.

A cada vez que há reencarnação, vocês mudam de sobrenome, de nome e de Vibração.
Mas tudo isso pertence, irremediavelmente, à matriz.

***

Questão: até hoje, continuo a não sentir as Vibrações. Tenho a impressão de sentir-me abandonada pelos humanos e pelo outro
nível.

Então, aí, cara amiga, é preciso relativizar.
Apenas você é que se abandona a si mesma.

Não há qualquer errado, se não é você mesma, mas isso não é para fazê-la portar qualquer responsabilidade ou qualquer culpa.
Mas nada há no exterior de você.

É preciso compreender, de uma vez por todas que, quando vocês não vivem algo, quando vocês vivem algo, o ser humano (e nós todos
passamos por isso), nós temos sempre tendência, e nós o fazemos sistematicamente: é preciso buscar um errado, um culpado.

E sente-se, em si, culpado e errado e, geralmente, vai se sentir vítima de algo.
É a famosa ‘tríade diabólica’ (ndr: vítima / salvador / algoz), mas nada há de exterior a você.

Tudo o que é projetado em sua vida, tudo o que você vê (as árvores, o céu), é apenas uma ‘projeção’.
Portanto, será projetado o que é a imagem, de algum modo, no negativo, do que você é.

Portanto, se há barreiras ou diabos, como se diz, o que isso quer dizer?
Não há erro.

É sempre o mesmo princípio e, na encarnação, o mais importante a compreender, agora, através do que lhes foi desvendado, através
do que vivem muitos seres humanos, é que vocês estão, realmente, numa ‘matriz que não existe’, onde tudo foi alterado, onde nada é

verdadeiro.
Como dizem os Orientais, vocês estão na Maya.

Portanto, enquanto você dá peso a Maya, você não pode viver o que você é.
É preciso aceitar, de algum modo, morrer a si mesmo.

Isso foi exprimido de múltiplos modos: Humildade, Simplicidade, Atenção, Intenção, Aqui e Agora, Ética, Integridade, etc., etc.,
Abandono à Luz.

Esse Abandono à Luz, para juntar ao que se dizia há pouco, não é um apelo, não é dizer: «eu quero a Luz» ou «sinto-me triste porque
não tenho a Luz, porque não tenho a Vibração».

Mas você é a Vibração.
É preciso desidentificar-se de tudo o que não é a Luz.

Não há erro algum.
É simplesmente uma questão de ‘ponto de vista’.

Então, agora, como você exprime, há seres que buscam essa Vibração que, efetivamente, escutaram-nos, leram-nos e que não vivem
a Vibração.

Resta ainda um pouco de tempo.
Mas não existe obstáculo algum para a percepção da Vibração, da Luz, nem de idade, nem de karma, nem de saúde.

Somente as ‘crenças’ e o ‘confinamento’ impedem vocês de viver o que vocês são.
O problema, isso foi dito também, não há muito tempo: existe um tal ‘sistema de controle do mental humano’, através da culpa, através

da vontade, através do bem e do mal, através do julgamento, que reprime, literalmente, o Espírito do homem.
Isso faz parte do confinamento.

Mas, agora, eu repito, como foi dito pelo Arcanjo Anael há alguns dias, ser-lhes-á feito segundo sua Vibração.
Mas, de qualquer modo, aqueles que aspiram a Luz, mesmo se não revelaram ainda a própria Luz, de qualquer modo serão liberados,

portanto, não há qualquer apreensão a ter.
Anael, aliás, explicou, em relação à Luz, parece-me, há três dias, como se podia determinar onde se estava (ndr: intervenção de Anael

de 14 de maio de 2011) (*).
Eu os engajo a reler tudo o que ele lhes disse naquele momento, porque é muito importante.

O único obstáculo à Vibração, eu repito, são vocês mesmos, sem culpa e sem responsabilidade.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês são seus próprios mestres.

Mas, enquanto vocês não o aceitam, inteiramente, ele [o próprio mestre] não pode se revelar.
O Abandono à Luz é isso.

E, de qualquer modo, como disse Anael (e como eu também sugeri), vocês viverão um Abandono total e coletivo à Luz, portanto, não
há preocupação a ter, uma vez que vocês serão, todos, ‘liberados’.

E mesmo aqueles que irão, com esse corpo ou com outro corpo, à 3D Unificada, não serão mais, jamais, cortados da própria Luz.
E como foi dito por outros Arcanjos, eu posso assegurar-lhes e certificar-lhes que cada um irá estritamente para onde deve ir.

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: isso significa que nosso destino individual já está previsto?

Não existe qualquer destino.



Há um ‘estado de Ser’, um estado de Vibração.
Fala-se de destino e de destinado, mas esse destinado e esse destino não se inscrevem numa lógica linear.

Vocês reencontrarão ou sua dimensão de Existência, ou seja, sua Dimensão de estabelecimento, de algum modo.
Vocês podem reencontrar sua família estelar, vocês podem reencontrar sua filiação espiritual, mas vocês se tornam o que vocês são.

Nada mais e nada menos.
Portanto, quando se diz que tudo está previsto, bem, não, tudo não está previsto, porque o trabalho que foi realizado pela descida do

Espírito Santo, desde 1984, é considerável.
Isso foi uma ‘maturação’ desse destino, pode-se dizer, individual e coletivo.
O importante, nós sempre dissemos, é o fato de que vocês sejam liberados.

Então, aqueles que não querem ser liberados, bem, eles continuarão, apesar de tudo, a ser liberados, ao mesmo tempo mantendo uma
estrutura de certa densidade.

Mas não é uma questão de ‘querer’, é uma questão de Vibração.
A Consciência é Vibração.

************

(*) – ARCANJO ANAEL (14.05.2011) – ‘Abandono coletivo à Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-m...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
16 de maio de 2011 – 1ª. Parte

(Publicado em 18 de maio de 2011)

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
************

SEGUNDA PARTE:SEGUNDA PARTE:

Questão: por que, recentemente, sinto especificamente os chakras do baço e do fígado?

Porque eles são ligados ao trabalho que se faz, de maneira preferencial, em você, no Triângulo da Terra, que é ligado ao Triângulo
posterior da Cabeça.

Eles estão em ressonância e em conexão.
É, portanto, o trabalho sobre a Terra, ou seja, o que se chama de ponto OD, que é a passagem do Ego ao Coração, que se faz.

***

http://api.ning.com/files/z2YaLRrO*kPYyzZU8eyvC5J5d3UK5Iju*MO0KVvAGNf*gJu16CLu8C2dFs*FQAYss2mQ*xnI8BQxobYuoXQr1*y3AU-QOC3V/soleil52.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/omraam-aivanhov-2011
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-maio-de
http://api.ning.com/files/wj-GYF3GEy7peIljE8AbS*cUtD-nucqVawkgpxpE8KCYzOHJoHZZ5bmn6-WPsxM*8aRARzPVIYXou9M-LLr7PuGJeYODWm2z/00adOMRAAM.jpg


Questão: Por que, quando se sente ir para a borboleta, ser cercado de lagartas?

Nada acontece por acaso, efetivamente, é a estrita verdade.
A ‘lei de atração’, também, atua nesse nível, mas que sejam parentes ou pseudo-mestres que se apresentaram como seres realizados
dirigindo a Terra, é preciso agradecê-los, porque eles os confrontaram em alguns aspectos de vocês mesmos, que foram necessários

para permitir-lhes estabelecerem-se como borboleta.
Portanto, nada acontece por acaso.

Se você tem tiranos ao redor de si, que querem prendê-lo à Terra, é porque, necessariamente, você tem a capacidade para
transcendê-lo e para superá-lo e que, para você, é um meio, um trampolim, para ir para a borboleta mais facilmente, mesmo se isso

pareça difícil.
Uma borboleta não pode saber que foi lagarta se não há algumas lagartas ao redor dela.

***

Questão: poderia iluminar-nos sobre os problemas ligados ao fogo, à eletricidade?

Iluminar, é um jogo de palavras, não é?
Iluminar sobre a origem de tudo isso?

Mas é algo que foi anunciado desde extremamente longo tempo.
Já na ‘desconstrução’ Miguel anunciou que, a um dado momento, vocês seriam privados de tudo o que faz sua modernidade.

Tudo parará sobre a Terra.
São as premissas.

Mesmo vocês, vocês cairão duros, não mortos, mas catalépticos, para preparar a Ascensão final.
São os famosos ‘três Dias’.

Nenhum aparelho voador voará.
Tudo o que é elétrico parará.

Aí, pelo momento, são pequenos ‘toques’, porque a Luz azul, a fusão dos Éteres está instalando-se, em vocês, como sobre a Terra.
O que explica que ‘muitas coisas desconectam-se’.

Mas, a um dado momento, isso tudo vai parar.
Assim que haja um desmoronamento total dos envelopes isolantes (magnetosfera, ionosfera, heliosfera), a Terra parará e vocês

também, e tudo o que foi feito pelo homem também, porque é a Ilusão.
Portanto, tudo isso está muito, muito próximo, nós o dissemos, já desde dois meses, e isso se aproxima, é claro.

***

Questão: veem-se também explosões, mas não ligadas a tremores de terra.

Tremores de terra há todos os dias.
A Terra está oscilando, muito gravemente, nesse momento mesmo em que eu lhes falo.

Os sismos são onipresentes.
Há um número de sismos que é exponencial.

Eles não têm todos, é claro, intensidades importantes, mas o número global de sismos é simplesmente multiplicado, mesmo em
relação aos anos precedentes, por 200 ou 300.

O fenômeno de explosão é normal e, como eu disse várias vezes, e ainda sábado, parece-me, a Terra está em ‘expansão’.
A explosão é uma expansão.

Assim como vocês mesmos, vocês estão em expansão.
Portanto, é o conjunto de elementos.

O toque Metatrônico, ou seja, o despertar de Yerushalaïm, a ação de Metatron é também a ação eletrônica, é claro, e como foi
especificado quando dos Casamentos Celestes, pelo Arcanjo Miguel, havia ali uma ordem de precedência, de algum modo, dos

Arcanjos.
E o fato de que Metatron se densificou em vocês, despertou em vocês há apenas dois dias, três dias, significa, efetivamente, que

vocês entraram nos tempos derradeiros do fim, dos três Dias, do basculamento dos pólos e do desaparecimento, como nós dissemos
há dois dias, desse mundo.

Como vocês querem que esse mundo desapareça?
Está ‘se apagando’ esse mundo.

***

Questão: sinto compaixão pelos seres que vivem isso, e uma forma de indiferença.

Isso prova que você está tocando o Coração Vibratório e não mais o coração emoção.
O coração emoção quer sempre ajudar, é um ‘salvador’.

Mesmo se é muito louvável, na matriz.
Mas o que acontece, atualmente, é a dissolução da matriz.

Vocês não estão em circunstâncias comuns.
Eu espero que vocês tenham vivido e compreendido isso.

Portanto, se você exprime esse sentimento de indiferença é porque você toca o Coração Vibratório.
Eu sempre disse que Irradiar é servir.

Amar é servir.
Ou servir é Amar.

Mas Amar, não querendo simplesmente ‘compadecer-se’, que era lógico na matriz, mas, lembrem-se de que a ação para o bem, ou a
ação para o mal contribuem para manter a matriz.

Tudo o que é de natureza ‘emocional’ mantém a estrutura de confinamento, é inegável e é infinito.
Não há meio algum de sair da Ilusão por esses elementos.

O único modo é realizar o Si, realizar a Unidade, é abrir as Coroas Radiantes, fusionar as Coroas Radiantes.
Portanto, o modo de funcionamento que você tinha antes começa a transcender-se, ou seja, você supera os apegos à matriz.

Porque, como se desenrolam os processos de falsificação?
É fazendo-os crer que as ‘leis da encarnação’ são as mesmas leis que as do ‘Espírito’.



Nada há de mais falso.
Hermes disse: «o que está no alto é como o que está embaixo», isso não queria dizer que eram as mesmas leis que governavam.

Tudo está ‘invertido’ nesse mundo.
Se vocês fazem o bem (na ‘vontade de bem’, que é ter um coração caridoso, no sentido humano, o que é lógico), vocês nutrem a

matriz e vocês não escapam à matriz.
O único modo de sair da matriz e dela extraírem-se é realizar o Si.

É tornarem-se livres e autônomos.
Isso não quer dizer ser indiferente.

O ser que realizou o Si e que elevou sua Coroa Radiante do Coração, que ativou a Cruz da Redenção, as Cruzes fixas, as Cruzes
Mutáveis, ele está no Coração, ele está na Essência do que ele é.

Mas o que acontece, naquele momento, é uma explosão de Luz, e essa explosão de Luz vai nutrir, literalmente, aqueles que vivem
ainda nesse sofrimento, talvez acelerando o sofrimento da liberação deles.

O sofrimento é uma Ilusão, assim como esse mundo.
Portanto, enquanto se está identificado ao sofrimento, ao seu ou do outro, como pela ‘compaixão’, é lógico e normal ajudar e amar

essa pessoa, na Dualidade, mas vocês não a liberarão jamais.
O que acontece, agora, é uma ‘liberação’.

As leis que vocês conheceram e que nós conhecemos durante milhares de anos serão revogadas, definitivamente.
Isso está em curso.

Portanto, é perfeitamente lógico que você exprima isso como indiferença, mas não é indiferença.
Você passou do amor-apego (do ‘salvador’, de algum modo) para o ser que se desengajou dessa noção de Dualidade da matriz, de

querer ‘fazer o bem’, porque sente a bondade em si.
Isso é já enorme.

É muito melhor do que fazer o mal, de acordo?
Mas, em nenhum caso essa ação os libera.

É toda a sutileza do diabo, de tê-los feito crer que, se vocês fizessem o bem, vocês iriam ao paraíso.
Meu olho! É o caso de dizer.

***

Questão: se a morte é uma liberação...

Essa morte, não as outras mortes, uma vez que vocês renasciam permanentemente.

***

Questão: ... por que tantas pessoas que sofrem não são liberadas a partir de hoje?

Mas porque o sofrimento Ilusório é um meio de extrair a quintessência.
Então, não é uma visão de sofrologia porque, efetivamente, não é, de modo algum, assim, que isso funciona.

Mas, quando vocês são privados de tudo o que é exterior, quando vocês não tiverem mais eletricidade, quando vocês não tiverem mais
do quê comer, quando não tiverem mais para o quê se voltar, o que é que vocês descobrirão?

O Coração.
É tão simples assim.

Portanto, o sofrimento (não que se impõe, mas o sofrimento que se manifesta nessas ocasiões, seja por uma doença muito grave) é
feito para extrair a quintessência, ou seja, o Espírito, nas condições atuais.

Por quê?
Porque o sofrimento é ligado à personalidade.

O ser que realiza o Si, que realiza a Unidade, poderia ter a pior das dores, que isso não afetaria o Si.
O Si é inafetável.

Portanto, quando se reage ao sofrimento do outro por compaixão e o ajudamos, será que é o Si que ajuda?
Não, porque o Si sabe que ele não tem necessidade de manifestar essa ajuda.

Ele tem necessidade de manifestar o Amor e que esse Amor, essa inteligência do Amor seja utilizada por toda a parte sobre a Terra.
Do que vemos, nós, nós vemos um ser que despertou ou elevou suas Coroas e suas Lareiras, que tem esse Fogo em si, do Coração,

nós vemos.
Em contrapartida, nós não vemos um ser que está confinado em sua personalidade.

É assim, aliás, que os Vegalianos, os Arcturianos percebem o quê?
A Vibração.

Eles não vão ouvir suas palavras, uma vez que eles funcionam em ‘outros níveis’.
Portanto, todo o hábito ligado às encarnações repetidas nesse mundo constrangeu e forçou o homem a adotar as leis de ação/reação,

mas lá em cima, isso não existe.
É uma ‘armadilha’.

Realizar o Si não é ser indiferente, é tocar um estado do Ser onde tudo isso não existe mais, porque é a ‘Consciência pura’ que vê.
Não é mais o olho ou o coração emotivo.

É a Verdade que é vista.
Então, é claro, aqueles que permaneceram lagartas ‘lagartescas’, digamos, vão dizer-lhes que vocês não têm coração, que vocês

estão no ego, isso está na moda.
Eles nada conhecem de Vibrações.

É preciso, não perdoá-los, não desculpá-los, mas coloquem-se no lugar de alguém que está confinado em algum lugar numa prisão e
ele não vê mesmo que está numa prisão.

Para ele, ele está em algo de maravilhoso.
Como vocês querem saber o que é a Liberdade, enquanto vocês não são livres?

Creio que Irmão K falou sobre a liberdade e a autonomia.
Ele diria que, no momento vindo, essa noção de Liberdade e de autonomia deve aflorar à sua consciência.

A armadilha da matriz, a armadilha da falsificação é enorme.
Porque uma entidade multidimensional, que se fez prender voluntariamente ou que se prende voluntariamente, para ‘ajudar’, ela não

pode mais sair da matriz.
Mesmo os seres que realizaram, como em minha vida, como outros, a Luz, o que aconteceu?

Nós nos dissolvemos no sol, nós nos tornamos o Si.
Mas não se pôde aceder ao Si, guardou-se esse corpo, guardou-se essa vida, foi efetivamente necessário lidar com isso.



Mas eram as circunstâncias da época.
As circunstâncias, hoje, não são mais, de modo algum, as mesmas, porque aí, vocês entram num processo coletivo e não são vocês
que morrerão (nós o dissemos, também, no sábado), é o mundo que desaparece com tudo o que não é a Luz, tudo o que é ilusório e,

em particular, a identidade ilusória.
O ser humano crê que ele é esse corpo.

Não, esse corpo é um Templo, no qual se realiza o que vocês são, mas vocês não são esse corpo.
É um ‘apoio’, um Templo, mas o Templo, em si, nada é se não for habitado pelo Espírito.

Um Templo vazio nada é mais do que um Templo sem vida.
Tudo isso foi, como dizer..., através dos ‘sistemas mentais de controle humano’, completamente trancado.

Vocês não tinham possibilidade alguma de aceder à Existência [Estado de Ser].
Mesmo algumas experiências, vividas desde numerosos anos, como por acaso, que se multiplicaram desde os anos 80 (as

‘experiências de morte iminente’, em inglês, NDE, eu creio), são pessoas que saem no ‘astral’ e não na Existência.
Eu já me exprimi sobre as diferenças fundamentais, mas é já enorme, porque, já, quando vocês saem no astral, para aquelas pessoas,

elas têm consciência de que não estão mais limitadas a esse corpo, elas penetraram o ‘veículo da alma’.
Mas o veículo da alma não é o veículo do Espírito, é profundamente diferente.

***

Questão: como intervir, mas ao nível do Espírito?

Mas não há que intervir.
Se você realiza o Si, a Luz vai agir.

É uma visão da personalidade, é uma visão do ego que você exprime.
Um ego, certamente, seduz pela necessidade de ‘servir’ e pela necessidade de ‘amar’, de acordo?

Enquanto você adere a essa ilusão, você não pode realizar o Si.
Você terá um bom coração, você viverá algumas Vibrações, mas não é algo de mental aquilo de que eu falo.

Não é questão de recusar o sofrimento, de compadecer-se com o sofrimento ou de não se compadecer, é, efetivamente, para além de
tudo isso.

É preciso sair dessa posição de ‘salvador’ que o remete, certamente, à sua própria história, de algum modo.

***

Questão: apesar de tudo, há limites.

Sim, cara amiga, há limites.
São os seus, e unicamente os seus.

Vamos tomar isso de outro modo: imagine que você seja um visitante multidimensional, que nada conhece (e creia-me, isso existe), um
visitante que vem de outras Dimensões e que não está absolutamente a par de que existam seres humanos confinados.

E ele chega e há a possibilidade de ver o que acontece sobre a Terra.
E o que é que ele vê?

Seres humanos confinados que sofrem, outros que estão felizes, mas que não têm absolutamente consciência de que a Luz não é isso
e ele sabe o que é a Luz, uma vez que está nela.

Ele está muito «triste», ele também.
O que é que ele vê?

Seres humanos confinados e que atuam para permanecerem confinados o maior tempo possível.
É exatamente no que vocês atuam, mantendo ilusões de querer ajudar o outro porque ele sofre, de querer se casar, de querer ter filhos,

de preencher déficits (preencher um déficit bancário ou um déficit afetivo, é a mesma coisa), de preencher faltas.
Lá de cima, ele diria: «mas parem, vocês têm tudo em vocês!».

Ele não compreende no que vocês atuam.
Então, os Arcanjos e nós, é diferente.

Nós fomos encarnados, mas os Arcanjos que estão no Conclave, eles conhecem esses ‘princípios de falsificação’.
Mas imaginem uma consciência pura que jamais viveu isso.

Ela os chamaria verdadeiramente um planeta de loucos.

***

Questão: uma vez que há explosões por toda parte, por que não fazer explodir as prisões?

Mas é o que estamos fazendo, cara amiga!
A prisão vai volatilizar.

Mas eu asseguro que você se surpreenderá, porque há muitos que vão querer continuar na prisão.
Visto da Consciência cândida multidimensional, o ser humano está tão apegado ao sofrimento como à sua conta no banco.

Ele não é responsável, é porque ele foi cortado da Fonte.

***

Questão: quanto mais as pessoas estão no sofrimento, mais elas estão receptivas e pedem que as ajudemos a reconectar essa Luz.

Mas porque são vítimas e, como vítimas, têm necessidade de um ‘salvador’.
Elas não compreenderam que eram mais do que isso.

***

Questão: não se poderiam fazer intervenções ao nível do Espírito? De Espírito a Espírito?

Mas não é você que decide isso, cara amiga!



O mais importante é encontrar o Si.
Depois, você não se coloca mais esse gênero de questões, porque a Luz age através de você, sem qualquer ‘vontade de bem’.

A ‘vontade de bem’ é luciferiana.

***

Questão: abrir alguém para a Luz releva, portanto, de um princípio luciferiano?

Ninguém abre ninguém para a Luz.
Mesmo o Cristo.

Um humano abre-se e destranca a porta de seu Coração por si mesmo.
Propõe-se a ele a Vibração que se é, mas não é você que abre para a Luz.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Todo o meu Amor os acompanhe, em Vibração e em Verdade.

E apressem-se para salvarem-se a si mesmos, hein?

Até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1040

16 de maio de 2011 – 2ª. Parte
(Publicado em 18 de maio de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
************
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  “O OD substitui o OM.” “OM pertence a Yesod. OD pertence a Tiphéreth.”“O OD substitui o OM.” “OM pertence a Yesod. OD pertence a Tiphéreth.”

Irmãos e Irmãs, eu sou OD.

As palavras que eu venho dizer, esta noite, são as palavras que vocês irão poder dizer a vocês.
As Vibrações que eu venho pronunciar são suas Vibrações.

Portanto, o que eu vou dizer é o que vocês podem dizer a vocês.
Neste espaço, neste Instante.

As palavras que eu vou pronunciar serão suas palavras.
Eliminando também a distância e a separação.

Prefigurando, de algum modo, o estabelecimento de suas Novas Fundações.
Dessa maneira, eu direi “eu”, mas o “eu” que eu vou dizer é seu “eu”.

Eu vou então expressar minhas qualidades, enquanto ponto OD.
Essas qualidades que são as suas, já que como os Arcanjos lhes disseram, e repetiram, eles estão em vocês.

Como eu estou em vocês.

***

Eu sou OD.
A nova fundação da Vida.

Após Transmutação e Transsubstanciação.
Passagem de uma forma a outra forma.

Passagem de uma manifestação a outra manifestação, de um estado a outro.
De uma Vibração a outra.

De uma gama a outra gama, cantando uma Ode, cantando outra Criação.
A fundação é o fundamento do desvendamento da Vida e da expansão da Vida.

***

ANNA – Mãe biológica de Maria – 17 de maio de 2011
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Eu sou o OD sobre o qual se apoia a nova Vida.
Eu sou o OD da metamorfose.

Eu sou o OD da Transsubstanciação.
De uma paleta de cores, eu passo a uma outra cor.

Da Vibração do fundamento, reforça-se a Vibração das fundações, elevadas de uma gama a outra gama, de
um estado a outro estado.

A Vida constrói-se sobre fundações e desvenda-se a partir dessas fundações.
Eu sou o suporte.

Eu sou a Coluna [“Dos” (Do)].

***

Então, passando a Porta, a forma muda.
A Porta das Dimensões, de Dimensão em Dimensão, eleva a Vibração.

Ultrapassando os limites.
De um contexto a outro contexto.

De um Cubo a outro Cubo.
Forma antiga e forma nova.

Superando e Transcendendo.
Deste modo, criou-se, e recriou-se, o que eleva, enquanto se descriou o que não tem mais necessidade de

Ser e deve ser reduzido.

***

OD.
Passagem.

Eu sou a passagem.
Eu sou a ferramenta.
Eu sou o instrumento.

O corpo é o instrumento.
O corpo é o Templo, onde se constrói a nova fundação de Vida, onde se eleva a nova Vibração.

E gestação, e construção.
O OD substitui o OM.

A pulsão de vida, inferior, torna-se pulsão superior de Vida.
A vida da carne torna-se a Vida do Espírito.

O Espírito que possui, ele também, uma carne, mas que não é esta carne.
Outra postura, outra Ode (OD), outra frequência.

Passar de uma a outra, é uma gravidez, uma gestação e um parto.
Passar de um estado a outro, de um elemento a outro.

Passar da Terra ao Ar (ER), e do Ar (ER) ao Éter.
Transmutação da forma antiga.

E, entretanto, a mesma Consciência permanece nas formas, qualquer que seja a forma.

***

Filho do Um, construindo sua forma, em meio à antiga forma.
O despojo é Despojamento.

O despojo da antiga forma é o que permite construir a nova forma.
Para abrigá-la, no Interior, protegida, até a maturidade.

O Instante chegou do Nascimento.
Nascimento em meio às Novas fundações.

Elevação da nova construção.
Vocês são o que eu sou.



Nós somos a Unidade.
A nova forma baseia-se nas fundações, fazendo-os penetrar um tempo novo.

Tempo novo, onde não existe o tempo, onde não existe a limitação, onde não existe oespaço, tal como são
conhecidos na antiga forma.

Fundação na qual se constrói, durante a gestação, a Consciência nova.
Consciência elevando-se, entre AL e OD, dando a linha diretriz da construção e do desvendamento.

Da nova forma, da nova gama, da nova frequência.

***

OD se desvenda.
Desvenda-se e se eleva.
Eleva-se por KI-RIS-TI.

Eleva-se por VISÃO.
VISÃO além da Ilusão.

VISÃO do Coração.
Coração, onde se encontra o Filho Ardente.

Aquele do Sol, aquele que vocês são, além da antiga forma.

***

Nascimento.
Nascimento em meio a um novo campo (canto) e a um novo desvendamento onde o único limite não existe

senão na crença neste limite.
Passar do limitado ao Ilimitado, é a mudança de campo (canto).

Mudança de campo (canto) e mudança de frequência, criando e culminando na forma nova, não limitada,
transmutável, e Transmutação.

***

OD.
Eu sou.

OD é o apoio do Voo da Fênix.
OD é o apoio do Pairar de CRISTO.

OD é a fundação sobre a qual a Nova Visão se constrói.
Visão Interior, e não mais projetada (através de um órgão apêndice, denominado ‘olho’).

OD é, portanto, Fundação da Nova Visão.
Visão, penetrante e iluminadora, do Filho do Sol, Filho do Um, reencontrando sua Liberdade.

Carne do Espírito, densidade diferente.
Densidade de tempo, densidade de forma, densidade de espaço.

***

OD.
O que leva ao AL.

O que leva, por KI-RIS-TI e VISÃO, à nova faceta de Vida, desvendamento do Quadrado e do Cubo.
Estável.

Estabiliza o Quadrado, transcendendo o redondo.
Levando a Consciência no Ilimitado.

Passagem.
Rito de passagem.

Nascimento.
Transformação e Reversão.

O que estava dentro se manifesta, e se torna a Verdade.



O que estava escondido, desvendado e revelado, pela Vibração, torna-se sua nova Essência.

***

OD.
Superação das antigas fundações, fundações alteradas em Yesod (ndr: na

Kabbala, Séphirot do fundamento).
Ya (ndr: quer dizer Yahvé ou Yaldébaoth, o próprio Satã – ver a canalização de O.M.

AÏVANHOV de 14 de maio de 2011 (*)) tendo transformado o OD da Vida da Unidade, em
Yesod, fundamento falsificado da lua.

OD.
Fundação onde não existe nem pai, nem mãe.

Porque o pai e a mãe, são o “eu”, reunidos no: “eu sou”, além do “eu sou”.
Ou seja, a Tri-Unidade: Pai, Mãe e Filho.

***

Nada é exterior.
Nada está separado.

Nenhuma ligação.
Tudo está conectado e Livre.

OD.
Passagem de Yesod e sua Ilusão, da atração da visão, para a Visão Interior, e para a Visão do Coração, onde

CRISTO doa sua Luz, e canta a Ode (OD) da Vida Una.

***

Eu sou OD.
Eu sou o que vê, atrás.

Não, por atração do passado.
Mas, simplesmente, como restabelecimento da Verdade, da filiação original à Fonte Una, a A FONTE, que é

Vocês.
Instante, onde se eleva, em vocês, o canto (campo) da Ressurreição, levando à finalização de sua

metamorfose.
Substância limitada, tornando-se Substância Ilimitada.

Milagre da Ressurreição.
Novo Nascimento.

Passagem da Porta conduzindo às Estrelas.
Estrelas Interiores.

Sementes de Estrelas, germinando, e se elevando no Templo do Coração.
Indo juntar-se ao ER.

Indo juntar-se ao Éter Um.
O Éter de Verdade.

***

OD.
Espaço Sagrado.

Além das palavras.
Além da Ilusão do Sagrado.

Não mais imagem, não mais reflexo, mas Verdade.
Iluminada dela mesma, do Interior.

Iluminada dela mesma, por sua própria Luz.
Estrela.

http://api.ning.com/files/Tosqr3G9Mkm2pUS108lot8FyaYrha8qPscixtki7MiIjphuAJQU3I9smWCXtuwnGge9BHVaV3MxWGJ3SMfGd6N-I4Wycnfkl/Daath1.jpg


OD.
Eixo e Pivô.

Da Fundação e da Elevação.
Da nova Dimensão e da nova Vida.

OD é Fundação.
Fundação de Vida.
De Vida, sem limite.

De Vida, sem confinamento.
De Vida, sem o sangue.

De Vida, além da carne, conhecida, aqui (onde nós passamos, nós também).

***

Eu sou OD.
O momento em que o Voo pode ocorrer.

O Voo necessita apoio.
Este apoio é um enraizamento na Liberdade e não mais na Ilusão.
O enraizamento na Liberdade confere a Liberdade e a Liberação.

OD é o canto que se eleva.
Celebrando a alquimia, de seu Retorno.

Toda ligação da Ilusão dissolve-se.
Tudo o que era, por ser (parecer), não existe mais.

Somente Ser, tornando-se o Canto e o Som de sua Liberdade.
OD convida, para ir além da Ilusão de Yesod.

Além de Malkhout (ndr: Séphirot do reino material).
Além da duplicidade e da dualidade.

OD é o lugar onde se apoia, e se processa, a Lei da Graça, pondo fim à lei da dualidade.

***

OD, primeiro Som da Liberação, precedendo ER.
OD dá a Essência do ER.
OD que dá Potência a ER.

Potência e não poder.
Porque, nos mundos da Liberdade, nenhum poder.

Sozinhas a Potência e a Liberdade fazem parte da Graça.
OD está além da vontade.

OD é o estável, em que, há aquiescência para o final de Yesod.
E então, para o fim da imagem e do reflexo.

A Luz, aparência do parecer, vista do exterior, torna-se de novo logicamente, durante esta Transsubstanciação,
Interior, ‘iluminante’, e sem Sombra.

A Sombra pertence a Yesod.
A Sombra pertence à Ilusão, à ação e à reação.

A Unidade apoia-se sobre OD, e se manifesta em ER.
O Canto (o Canto percebido, e entendido, no ouvido), manifesta-se quando OD é construído, e quando se

desconstrói Yesod.
Yesod, falsificação de OD, é a imagem e o reflexo.

Imagem e reflexo da lua, astro artificial, inserido sobre este planeta.
Confinando e reproduzindo, em meio à Ilusão, uma outra Ilusão: o reflexo da Luz, reflexo do Sol, astro artificial,

como o é Yesod.

***

OD faz vocês penetrarem o Esplendor e a Glória de Tiphéreth (ndr: Séphirot da Beleza).
ER.



Passagem.
De Yesod a ER, por OD.

Pondo fim ao atrito, e à Ilusão, e ao sonho.
OD, dando o tom e a tonalidade, necessárias e indispensáveis, ao Voo.

OM pertence a Yesod.
OD pertence a Tiphéreth.

Luz da lua.
Luz do Sol.

Luz direta, luz indireta.
OD eleva-os no Canto da Criação.
Som do Éter, conduzindo à Fusão.

Polaridades, oposições.
Na Unidade da Alegria.

***

OD é Fundamento.
OD é a base de todo desvendamento.

Pondo fim a Yesod.
Enraizamento, na Lei do Espírito, e não mais na lei da carne.

Enraizamento, na Unidade, e não mais na dualidade.
Eu sou OD.

Elevando, em cada um, o Som da Liberdade, o Som do Éter.
Substituindo-se à palavra [fala].

Permitindo elevar-se para o Verbo e a Criação.
Criação Livre e não sendo mais uma procriação.

Penetrar os Ateliês da Criação da Unidade apenas se pode fazer por OD.
Elevando-se, em seguida, por ER, e as outras frequências da Liberação.

***

OD inicializa a passagem do 7 para o 12.
Passagem da dualidade para a Unidade e para a Tri-Unidade.

OD é então, Voo.
OD é então, o que permite, sair da Ilusão.

Sair da Ilusão e tornar-se novamente Verdadeiro.
É a Porta da Integridade.

A Porta da Intenção.
Aquela que constrói a Verdade Una, tendo prefigurado a Ascensão.

Sem OD, ponto de Ascensão.
Porque, sem OD, confinamento em Yesod.

***

Eu sou a Chave.
Eu sou a Porta.

Eu sou o Caminho, que os conduz à Verdade e à Vida de Sua Presença.
OD conduz a ER onde se desvenda KI-RIS-TI.

OD é o estável.
O estável da Potência, e não mais o estável do poder.

Yesod é poder na Ilusão.
OD é Potência em Tiphéreth.

Yesod é o poder da dualidade.
OD é a Potência do Amor Revelado.



Parto da Verdade.
Parto de vocês mesmos, além da Ilusão.

Além da crença.
Yesod é o reflexo e a crença.

OD é a Verdade, o Esplendor e a Glória de Tiphéreth.

***

Eu sou OD.
Vibração do Voo.

Vibração da passagem.
Acompanhando, também, a passagem de URIEL.

Eu sou OD.
Sobre o qual se apoia MIGUEL, a fim de revelar Tiphéreth e CRISTO-MIGUEL.

Em meio à Nova Visão.
Compreensão e vivência da Unidade, ultrapassando Yesod em OD.

Então, pode se desvendar a nova forma, e o novo Nascimento.

***

Eu sou OD.
Espírito de Verdade.

Eu sou o elemento Terra da Nova Terra.
Vocês são a Semente.

Eu sou a Semente.
Vocês são a fruta, eu sou a fruta.

OD é tudo isso.
Sem OD, a Unidade não pode se construir, e não pode se edificar.

Passar OD, é renunciar a Yesod.
É renunciar ao reflexo, renunciar à Ilusão.

Renunciar à ação e à reação.
É penetrar na Unidade.

Glória, Esplendor e Verdade.
OD é o sacrifício, aquele da Ilusão, permitindo-lhes ver, para o Verdadeiro, além do olho, pelo Coração,

a Verdade.
Existindo além do parecer e da aparência, predominante em Yesod.

OD faz vocês saírem da sedução, e do atrativo da sedução, para penetrar a Firmeza e a Potência.
Aí, onde não existe qualquer poder e qualquer vontade, de consumir, de adquirir, mas onde existe

simplesmente a Doação.
Porque OD e Doação têm a mesma raiz.

A raiz da Liberdade, a raiz do Voo, a raiz da Unidade.

***

OD é o momento em que vocês aceitam morrer para vocês mesmos, para nascer na Verdadeira Vida.
Aquela onde o parecer não existe mais.

Onde se extingue, finalmente, o bem e o mal.
Porque sua Morada se estabelece, bem além do bem e do mal, bem além de Yesod e dos ciclos lunares.

Vocês passaram, então, neste momento, a Porta do demônio da lua, Astaroth, que desejava mantê-los
confinados em sua própria Ilusão, da carne confinada abaixo de OD.

***

Eu sou OD.



Passar e Passagem.
O passado não mais.

O futuro não mais.
OD instala-os, e os prepara, para o AQUI E AGORA, do Instante.

OD eleva-os.
Além da paixão, e além dos ímpetos.

Em OD, o ego é crucificado.
Então, CRISTO pode nascer em vocês.

CRISTO que é então sua nova forma, na Liberdade e na Autonomia.
Não há mais necessidade de reflexão.

Não há então mais necessidade de imagem.
Não há então mais necessidade de crer.

Há simplesmente que Ser.
OD eleva-os nas Moradas do Esplendor.

Nos Ateliês da Criação, não sendo mais uma procriação, mas uma Criação Interior.
Além da filiação da carne, mas na filiação do Espírito, e no Espírito da Verdade.

***

OD reúne a Terra ao Éter.
O que, na matéria, nós denominamos o digestivo ao aéreo (o que separa, e que se coloca obliquamente), o

diabo, e o diafragma, não têm mais razão de ser.
Porque mais nada está separado.

OD abre as Portas.
Da matéria ao Éter, e do Éter à matéria.

O Ar (ER) e a Terra mesclam-se, dando um novo Éter.
Assim é OD.

***

OD recoloca-os no estável, na compreensão, de sua Essência, por suas Linhagens, não da carne, mas
espirituais.

Além das memórias da carne, mas na memória de sua origem, bem além desse mundo, bem além de Yesod.

***

OD é um Canto que os conduz para ER, até AL, e eleva então o fogo do ego para o Fogo do Espírito, e faz
nascer o Espírito de Verdade, o Esplendor CRISTO.

***

OD é a Porta.
Eu sou OD.

O Canto do Espírito, Canto de Liberação e de Liberdade, vindo de A Fonte, chega ao Ar (ER) da Terra.
OD abre-se então e deixa passar.

Nascer e Ressuscitar.
O Filho das Estrelas.
O Filho de A Fonte.

***

OD é o Pilar.
O Pilar da Terra sobre o qual se elevam os outros Pilares.

Quatro Pilares.



Quatro Pilares.
E cinco estados, cinco movimentos, conduzindo para a Ronda dos 12.

OD é o novo Centro de Gravidade.
Onde tudo é leve.

Onde tudo é elevado.
Onde nenhuma atração, ligada a uma densidade, pode se exercer.

Onde a única Atração é aquela da Criação.

***

OD.
Fundamento.

OD.
Fundação e Voo.

O Triângulo da Terra (reenviando ao Sagrado e ao Sacro, Fogo da Terra), transmutando a Terra, restituindo-a
ao seu Éter, mudando a forma.

Sua forma.

***

OD é o Som da Terra.
Que permite dar o sinal da Fusão do Éter, da Terra, no Sacro.

A Abertura da Boca permite mostrar o Fogo da Terra e o Fogo do Éter e elevá-lo no Coração.
Assim nasce o CRISTO Interior, e o CRISTO da Nova Terra.

OD participa da Ressurreição.
OD é a metamorfose.

***

Eu sou OD.
Primeiro Som da Liberdade.

Apelo da Liberdade.
Impulsão, além das pulsões de Yesod, elevando-os para o Coração.

Afastando-os da esfera dos desejos e dos prazeres, para elevá-los na esfera da Alegria, sem desejo.
Bem além dos prazeres, porque a Alegria não conhece nem limite, nem necessidade, contrariamente ao

desejo e ao prazer.

***

OD é a Potência que permite esta ‘alquimia’.
Além da mudança de forma, é a mudança de alma, conduzindo ao Espírito.

Aí, onde não pode existir qualquer frustração, qualquer privação, qualquerinsatisfação.
Porque OD está além de tudo isso.

OD contribui para estabilizar a Alegria.
OD contribui para elevá-los para ER, até AL.

O sacrifício do ego é, apenas, a Visão justa do Coração, da Ilusão mesmo do ego (em suas projeções, suas
privações e seus desejos, mantidos por Yesod).

***

OD. Momento em que vocês passam de limitações, de confinamentos, de ilusões, de insatisfações, para a
Alegria.

É preciso escolher entre a Ilusão de Yesod, sua sedução, e o Esplendor de OD.
MIGUEL conduz vocês ao CRISTO, tornando-se CRISTO-MIGUEL.



Trazendo a cura de todo sofrimento e de toda Ilusão.

***

Portanto, está inscrito em vocês, pelo que eu disse (que de fato, vocês se dizem a vocês mesmos), o próprio
‘Princípio da Redenção’, que é Ressurreição na Alegria.

É preciso, para isso, aquiescer ao final da Ilusão.
É preciso, para isso, a lucidez.

É preciso, para isso, deixar o conhecido da Ilusão, e ir para o desconhecido do Amor e da Liberdade.

***

Eu sou OD.
O momento chegou do Parto e do Nascimento, ao mesmo tempo.

OD.
Eu sou, a Liberdade reencontrada e prometida.

A nova Fundação de Vida é tudo isso.
Substituindo-se à imagem e à Ilusão.

A Nova Fundação de Vida faz vocês penetrarem os mundos da Eternidade, onde somente a Verdade Una, está
presente.

Onde não pode existir, qualquer insuficiência, qualquer privação e qualquersofrimento.
OD conduz vocês além de Yod.

OD libera vocês de Ya.
OD libera vocês de Yod Eh Vav He (ndr: as quatro letras constituindo o nome de Yahvé), do Arconte confinante

tendo colocado vocês no cativeiro do Amor falsificado.
No cativeiro do medo.

Vocês não serão mais a mão estendida para o Céu, de Yod, mas vocês irão se tornar OD: o Fundamento
estável de sua própria Liberdade, de sua própria Liberação.

Deixar Yesod, e deixar o Yod, permite elevarem-se, além da Ilusão e da prisão.
Vocês querem ser livres?

Então, vivam o OD.

***

As palavras que eu disse, são as palavras que vocês se dizem.
São o Canto de sua alma e o Canto de seu Espírito, tornados inteligíveis.

Irmãos e Irmãs tornem-se Livres, porque é sua natureza.
Vão além do cerne, saiam da falsificação.

Todos os Cantos da Liberdade foram trazidos pelos Arcanjos e pelos Anjos.
Cabe a vocês nutrirem-se.

Cabe a vocês escolher.
A Liberação e a Liberdade, ou a Ilusão?

Tornar-se novamente Mestre ou submeter-se a um mestre exterior?
Fosse ele o Deus da Ilusão, de Yesod e de Yahvé.

***

Vocês são os Filhos do Um.
Como tais, vocês herdam OD, que é sua natureza.

As palavras que eu disse são as palavras que vocês se dizem, e que Cantam, em vocês, o Espírito de
Liberdade e de Verdade.

O medo é apenas o fundamento de Yesod e de Yod.
Em OD, não há mais medo.

Não há mais sedução.
Há apenas a Verdade.



***

Eu sou OD.
As palavras que foram ditas são Suas palavras.

Que estas palavras se tornem Verbo e Sopro de Nova Vida.
Eis o que simultaneamente eu desejo a vocês.

E para cada um.

***

Eu sou OD.
E acolhamos, agora, o Triângulo da Terra, completado, por KI-RIS-TI.

Liberdade e Liberação.
Coração do Ser.

***

Eu sou OD.
E eu estou em Vocês, como vocês estão em Mim.

Até breve, na Liberdade.
No Amor do Um, e em Seu Amor.

Que se estabeleça, em vocês, pelo OD, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.
OD saúda vocês e ama vocês.

************

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (14.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de...

***

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1043

17 de maio de 2011
(Publicado em 19 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1043
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de-maio-de


Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, que nossa Presença conjunta seja.
Nós iremos, hoje, Vibrar a potência da Redenção permitindo penetrar a Eternidade da Luz.

A cada dia de seu calendário, doravante, nós insistiremos, nós, Arcanjos, como o conjunto daqueles que
participam de seu acompanhamento, sobre a essencialidade do Si, além da Ilusão.

A Luz vem penetrar a Ilusão a fim de dissolver, completamente, o que não é a Eternidade e a Verdade.
Isso se desenrola, já, em vocês, em sua Consciência.

É isso mesmo que impulsiona, em vocês, a sede da Luz, a necessidade da Eternidade, o impulso para resolver
o que deve sê-lo, para fazer desaparecer a totalidade das Ilusões.

***

Filhos do Um, por sua Presença e sua irradiação, vocês penetrarão o santuário da Eternidade, da Verdade e
da Unidade, levando, além mesmo do Abandono à Luz, a percepção, cada vez mais clara e profunda, da Ilusão

desse mundo.
O que se dissolve é, simplesmente, o que não é a Verdade, o que não é a Eternidade e que participa na

manutenção da Ilusão.

***

Filhos do Um, a cada dia, o apelo da Terra e do Céu ressoa em vocês, chamando para a sua Redenção,
chamando para sair da Ilusão total do que é esse mundo, do que é sua personalidade porque vocês são a

Eternidade.
E ser a Eternidade é superar e transcender, pela via da Redenção, a Ilusão deste corpo, a Ilusão desta

personalidade, a Ilusão da vida a fim de fazê-los penetrar o Caminho, a Verdade e a Vida.
Redenção.
Eternidade.

Eis ao que vocês são chamados.

URIEL – 18 de maio de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-oJdXz7SegNc/UW3zC3BY2cI/AAAAAAAAArs/cz6DMMwsO-Q/s1600/Uriel+-+18.05.2011.jpg


***

Filhos do Um, ressoem em vocês o apelo da Unidade e da Luz, levando-os a desvencilharem-se de tudo o que
foi Ilusão deste mundo e desta vida.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, além deste corpo, além desta personalidade efêmera, além de
suas vidas passadas nesta matriz atingindo seu fim irremediável e definitivo.

***

Então, elevam-se nos Céus e nos seus Céus os cantos de louvores chamando seu Coração para abrir-se à
Beleza e à Verdade e, sobretudo, à Eternidade reencontrada.

Ousem ser.
Ousem tornar-se o que vocês são, de toda Eternidade, pondo fim assim às armadilhas da luz falsificada,

pondo fim assim às rondas de encarnações e de reencarnações, pondo fim à Ilusão construída por Yahvé,
permitindo-lhes reencontrar sua Semente e sua Eternidade.

***

Vocês são os Filhos do Um.
O momento chegou de soar o despertar do que vocês são.

O momento chegou de desligar o que não é Eterno.
O momento chegou de desligar o que não é a Verdade.

O momento chegou de abrir a Alegria.
O momento chegou de abrir-se para a Paz, além da aparência desse mundo porque tudo o que pertence à
Ilusão vai desaparecer, pela graça da fusão dos Éteres, pela revelação da Luz Branca, pela penetração da

‘Onda Galáctica’, nesse mundo como em suas estruturas.
Tudo, absolutamente tudo o que é efêmero é chamado a desaparecer, em um canto de glória, em um canto

de beleza.
A preparação é intensa.

A ‘Onda Galáctica’ da Luz está às suas portas, às portas de suas células, às portas de sua consciência, a fim
de reviver em meio à Eternidade, seu livramento, para sempre, do peso da encarnação e do peso do

sofrimento, religando à Vibração do Cristo revelado em vocês, e retornando a vocês.

***

Filhos do Um.
Abram.

Abram amplamente as comportas da Redenção.
Ergam a Cruz do Coração.

Ergam-se.
E se abram para a Verdade de seu Ser, presente de toda Eternidade, e que foi encoberta em sua consciência,

por confinamento, dissimulação.
A verdadeira Vida não está aqui.

A verdadeira Vida não está nesse corpo.
A verdadeira vida não é o que vocês creem, pensam ou vivem.
Ela está na Eternidade da Luz, na Alegria eterna da Unidade.

***

Filhos do Um.
Descobrir o Si e pôr fim ao ego, é pôr fim a toda vida presente nesse mundo da Ilusão.

É o momento de ressuscitar.
O momento de se revelar e de se despertar ao que vocês são, além de todo medo, além de toda limitação.

Vocês são chamados a tornarem-se seres de Liberdade, seres de autonomia.



Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Vocês não podem viver a água viva da Vida eterna bebendo a água da vida desse mundo.

***

Então, o ‘instante presente’, assim como cada instante presente que se seguirá, no decorrer dos dias, das
semanas e dos meses a viver, nesse calendário, irá levá-los a penetrarem a Eternidade da Luz.

Esta penetração acompanha-se da elevação da Cruz da Redenção, denominada Ascensão, permitindo-lhes
desincrustarem-se do que é falso, desincrustarem-se do conjunto de crenças na existência de um corpo de
carne, na crença da existência de ligações da carne, das ligações dos afetos, das emoções, dos mentais e

da família, a fim de se apresentarem, nus e livres, diante Daquele que vem bater à porta de seu Templo,
elevando-se à sua própria Presença.

***

Comunhão, em meio à Luz Branca.
Fusão dos Éteres.
Fusão da Fonte.

Vocês, fonte do Um, Um na Fonte.
Abram.

Abram as portas que os confinaram, nesse mundo, nos jogos do ego, nos jogos da personalidade que
desaparece.

Penetrem as esferas da Alegria, as esferas da Unidade.
Vocês são chamados.

Tornem-se Eleitos da Graça.
É para vocês darem esse passo.

É para vocês desvencilharem-se do que não é verdadeiro, do que não é a Verdade e a Eternidade.
Filhos do Um.

Ousem ser o que vocês são, além de toda Ilusão deste mundo.
Vocês não são deste mundo.

Recorram à Luz, e à sua Eternidade, para viver sua Luz e sua Eternidade, para sair do efêmero, para sair da
Ilusão.

***

O fim da Ilusão assinala o renascimento e a ressurreição da Eternidade, em vocês, como para o conjunto da
humanidade.

O momento chegou de viver esta Verdade.
O apelo da Luz e da Vibração mexe com sua consciência e com sua personalidade até que esta aceite se

remeter, sem condição, ao Amor incondicional, à Verdade da Luz, em Cristo e n’Ele.
Vocês são a Luz do mundo.

Cabe a vocês reconhecê-lo, cabe a vocês revelá-lo e desvendá-lo.
Não há nada a buscar.

Não há nada a empreender no exterior de vocês.
Somente o Si, realizado e revelado, permite-lhes penetrar os santuários da Eternidade.

Toda ação exterior afasta-os do Si.
Toda ação em meio à Ilusão, doravante, irá afastá-los do Si.

 Cada um em seu ritmo, cada um em sua frequência, vocês irão, doravante, erguer a Cruz da Redenção, no
AQUI e AGORA, aperceberem-se e viver a diferença entre a Ilusão e a Verdade, chamando-os para sempre

mais Luz, para sempre mais iluminação a fim de dissolver as zonas de Sombra referentes à Ilusão deste
mundo.

Assim se revela, em vocês, como em todo este mundo, tudo o que deve ser desvendado e revelado.

***

A Terra, empreiteira e legisladora de sua própria Ascensão, convida-os, doravante e agora, a elevarem-se, a
saírem de suas próprias Ilusões, de seus próprios sofrimentos, de suas próprias limitações.



Vocês não podem e nem poderão, cada vez menos, viver o limitado e o Ilimitado.
Cabe a vocês escolher.

Cabe a vocês engajarem-se na Verdade da Redenção, de sua Eternidade e de Luz.
Isso acontece agora.

Isso se encontra, em vocês, pela Presença e pela Reversão.
Vão para dentro porque não há nem dentro, nem fora.

Ilusão da projeção em meio a este mundo.
Ilusão da projeção do Espírito em meio a um confinamento finito, limitando o Infinito de sua Verdade.

***

Filhos do Um, abramos, juntos, a Passagem para a Presença.
Última Passagem de seu retorno à Eternidade, impulsionada, em vocês, pelo Anjo METATRON, ativando o

Cubo da Ressurreição, suprimindo as cruzes do sofrimento, em ressonância com a Ilusão, permitindo viver a
Cruz gloriosa de sua própria Ressurreição.

Esqueçam.
Esqueçam a pessoa que vocês foram.

Esqueçam a pessoa que vocês são porque vocês não são uma pessoa, vocês são a Eternidade.
Isso é para conscientizar.

Não há nada a encontrar no exterior do que vocês são.
A FONTE acende-se e se desperta em seu Templo Interior.

A fusão dos Éteres eleva sua Vibração e sua consciência até o Templo e o Trono.
Então, o que esperam para viver a Presença?

Fogo do Éter e Fogo do Coração.
Fogo do Espírito elevando-se para a Verdade do Um, revelando Cristo em meio ao seu Éter desta Terra.

Abram.
Abram, em vocês, a Verdade.

Abram, em vocês, o momento do silêncio.
Abram, em vocês, o momento da Eternidade.

***

Filhos do Um, abram o Coração.
O Coração é a Essência.

O Coração é a única Verdade da Eternidade.
Não há nada além da Luz.
Não há nada além do Si.

Não há nada além da Paz infinita da criação religada a A FONTE Una.
Isso é para revelar agora.

A cada dia e a cada instante de seu calendário vocês se aproximam de sua Ressurreição e do prazo final da
Ilusão.

Cabe a vocês vivê-lo, por antecipação.
Abram-se para a Eternidade e para Cristo, além de sua presença na Ilusão.

Abram-se para a Presença em Cristo.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

Vocês são os Semeadores de Luz, as Presenças de Luz, neste mundo, que permitiram o desvendamento da
Luz e pôr fim à sua própria Ilusão.

***

A Luz é Alegria.
Em meio à Alegria não existe qualquer medo e qualquer sofrimento, qualquer pergunta sobre amanhã porque o

Instante se basta a ele mesmo.
Tendo encontrado a Eternidade, desvendada e revelada, não há mais que penetrar outra coisa que sua própria

Verdade.



O resto irá se dissolver por si mesmo, sob a ação do Fogo do Espírito, da fusão dos Éteres, do Fogo do Céu e
do Fogo da Terra.

***

Filhos.
Escutem.

Escutem o apelo da Luz.
Redenção.
Elevação.

A Ilusão chamada a dissolver-se de sua vista, de sua percepção, afastando-os, para sempre, dos mundos do
sofrimento e da Ilusão, se tal é sua Vibração.

Filhos do Um, penetrem o que vocês são.
Não há nada a buscar.

Há apenas que se estabelecer.
Não há nada a fazer.

Há apenas que ser o que vocês são de toda Eternidade.
O momento do despertar enfim soou.

As últimas trombetas soaram.
Os últimos Cavaleiros trabalham para a eliminação da Ilusão, revelando-os ao seu próprio esplendor, além de

qualquer limite deste corpo, além de qualquer crença de suas almas, além de qualquer adesão a qualquer
dogma.

O momento é para a Liberdade.
O momento é para a Autonomia.

O momento é para a Ressurreição.
Ouçam.

Ouçam o canto de sua própria Presença e o canto de sua Presença.
Cristo chega em meio ao seu Éter.

***

Eu sou a Luz Branca.
Eu chego, assim como METATRON, rodeando o Cristo.

Por sua vez, tornem-se o que vocês são.
Vocês são a Ressurreição do Caminho, da Verdade e da Vida.

Vocês são o caminho que não tem nem início nem fim.
Vocês são a pura Luz dos mundos.

Para isso, é preciso sair do que é estreito.
Vocês devem transmutar tudo o que era pesado, ilusório.

Vocês devem viver, enfim, da Luz porque vocês são a Luz.

***

Filhos da Eternidade.
A Passagem acontece, neste momento, ainda sobre a Terra, devendo completar-se e resultar na plena Luz da

Verdade.
Isso está a caminho e isso se estabelece, em vocês, como na Ilusão deste mundo.

Não há qualquer resistência para se opor.
Não há nada para se opor à sua própria Ressurreição, exceto o medo, exceto os condicionamentos.

Estes vão ser destruídos, permitindo às jóias revelarem-se, aos diamantes brilharem e à Eternidade manifestar-
se em sua consciência.

E isso é agora.

***



Bem amados Filhos da Lei de Um.
Saiam da Ilusão desse mundo, pela Vibração da consciência e penetrem sua Eternidade.

Tornem-se os Estandartes da Luz.
Revelem-se. Desvendem-se. Saiam da Ilusão e penetrem na Luz.

Vocês, Corações amorosos, Filhos Ardentes do Sol, redimidos e Coroados.
Não há nada a manter, aqui, aí onde vocês estão.

Somente a Luz tem cidadania.
Somente a Luz se estabelece e se estabelecerá, a cada dia, a cada sopro da Terra e do seu, cada vez mais

potencialmente, cada vez mais evidentemente, cada vez mais graciosamente.
Somente o que se opõe à Luz reencontrar-se-á em via de se opor, por si mesmo, na Ilusão do atrito e

do sofrimento e do medo.
O Amor é a Alegria da Eternidade.

Vocês são o Amor.
Vocês são a Alegria.

Vocês são a Eternidade.

***

Transcendam, pela graça da Luz, os medos inerentes à constituição do homem.
Vocês não são os medos.

Vocês não são o sofrimento.
Vocês não são as emoções.

Vocês não são a Ilusão.
Vocês não são as crenças.

Vocês são o Coração.
Eis o que o Anjo METATRON desvenda em vocês.

Eis o que A FONTE permite, em vocês.
A Eternidade abre-se a vocês.

Filhos do Um, vão para ela, como ela vem a vocês.
O momento e o Instante da sua Verdade aproximam-se, doravante, da ampulheta de seu tempo que termina.

O tempo será retornado.
A ampulheta será retornada, pondo fim à Ilusão e desvendando a Vida, em sua Eternidade de uma ampulheta

sem fim e sem começo.

***

Juntos, comunguemos à Presença, à sua presença e à minha presença.
Juntos, em comunhão.
... Efusão Vibratória ...

***

A Obra final, Obra no branco, permitindo dissipar as menores Sombras não tendo mais peso como o
sofrimento que lhe foi acordado pela alma humana desde a falsificação.

Filhos do Um, sejam Amor porque vocês são o Amor.
Não aquele que vai querer socorrer, mas aquele que realiza ele mesmo sua Essência e sua natureza a fim de

preencher, de Irradiar e de servir em sua Verdade.
Abram.

Abram amplamente o Coração e a Redenção.

***

O que lhes será dado a ver, no exterior, não tem qualquer peso em relação ao que lhes será dado a ver com o
Coração.

Uma é fonte de Alegria, o Coração.



A outra será fonte de reforço de Ilusões, de retalhamento, não tendo qualquer sentido e qualquer interação com
sua própria Presença.

Cabe a vocês escolher aí onde vocês se estabelecem.
Será dentro?
Será fora?

Será no Coração ou em outros lugares?
Será no fazer?

Será no parecer ou será no Coração?
Ao que desejam dar consistência e leveza?

Ao que desejam se assemelhar?
Ao que desejam se identificar?

A este corpo, a esta pessoa ou à Eternidade de A FONTE, além de qualquer identificação limitante, presente
em seu mundo atingindo seu final?

Os Anjos apressam-se, manifestam-se, cada vez mais, em seus Éteres e em suas noites, no céu da Terra,
vindo revelar a Luz, ainda mais, permitir-lhe revelar-se em sua majestade, em vocês, como nesse mundo.

***

Filhos do Um, acolham, no silêncio da personalidade, no silêncio das palavras exteriores, sua própria
Redenção, levando-os a viver o coroamento da Luz e a elevação da Coroa do Coração.

Não há nada a fazer.
Não há nada a pedir.

Não há nada a esperar porque tudo isso já está realizado no firmamento da Luz.
Há apenas que aquiescer ao abandono de tudo o que não é a Verdade, ao abandono de tudo o que é efêmero

a fim de penetrar a Glória de sua Presença.
Então, juntos, vivamos, por antecipação, o retorno do Cristo, a Presença.

No silêncio de minhas palavras, no instante.
Acolher a Redenção e a Eternidade.
Tornar-se a Verdade da Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

O momento e o instante em que o Verbo, que era feito carne, retorna à carne, a fim de que a carne se torne
Verbo, Sopro do Espírito de Verdade.

Presença e Vibração.
Presença e silêncio.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolher.
Viver a louvação do canto da Ressurreição.

Ouvir o Coração bater em uníssono com A FONTE.
Ouvir o Coração elevar-se à sua Verdade.

Presença.
O abraço da Luz restitui vocês à Liberdade.

Vocês querem se juntar ao canto da Eternidade?
Qual é o medo que pode existir, frente e na Eternidade, exceto aquele do efêmero?

Acolher a Luz e a Presença.
Elevar-se além dos limites transmutando o mundo e a própria consciência.

Terra elevando-se.
Coração elevando-se.

Vocês, Filhos do Um, Caminho, Verdade e Vida, pulsação de um Coração amoroso.
Acolher.

Não mais ser limitado.



Não mais ser o peso.
Não mais ser a densidade.

Não mais ser a Ilusão.
Tornar-se novamente o Si.

Não mais ser o ‘eu’.
Não mais ser a Ilusão.

Não mais dar peso à Ilusão.
Presença e acolhimento.
... Efusão Vibratória ...

***

O acolhimento da Luz confere a bondade e remove os medos e dissolve o que deve sê-lo.
Vivam a Inteligência de sua própria Presença.

Acolhimento.
Acolhimento e Presença.

Redenção.
Amados do Um, Amados da criação, vocês são a criação, além da Ilusão.

Presença.
Presença e silêncio.
Presença e canto.

Pulsação contínua e infinita da potência do Coração e de seu Amor.
Presença que é Alegria.

Presença que é Paz.
Presença que é fim de qualquer distância e de qualquer separação.

Presença que é Ascensão e elevação.

***

Vocês são a Eternidade.
Presença que é Caminho.
Presença que é Verdade.

Presença que é Vida.
Presença que é Cristo.

O Verbo.
Então, juntos, cantemos o canto do Coração e da sua Ressurreição.

Fogo de Alegria do Espírito.
Espírito do Infinito.
Infinito do Coração.

E Presença.
Vibração da Essência, vindo pôr fim ao encadear do confinamento.

Abram as portas e rendam graça pelo canto de louvores da Presença.

***

Beleza.
Magia.

Além de toda magia e de toda Ilusão porque Verdade e Eternidade.
Cobertos de Graça e saturados de Alegria, tal é sua Presença.

Acolher e penetrar a Eternidade da Verdade, da Vida e do Caminho.
Penetrar a Luz.

Ela vem buscá-los.
E ela os encontrou.

Redenção.



Ascensão e Ressurreição.
Alegramento.

Canto de louvores.
Canto de Verdade.

Tornem-se o Cristal o mais puro, transparência de Luz onde nenhuma sombra pode se fixar.
Acolher.

Presença.

***

Cada dia e cada instante irão levá-los a estabelecerem-se, um pouco mais, em Presença, em Vibração e
em silêncio.

O Verbo desvenda seu sopro em meio ao Espírito de Verdade, no Templo do Coração.
Luz Branca e Luz Azul mescladas.

Fusão dos Éteres.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, eu sou o Anjo da Passagem e da Reversão.
Eu sou o Anjo que anuncia a nova do retorno da Luz.

Eu cumpri o que tinha que cumprir, abrindo e quebrando o lacre impedindo o acesso à Eternidade.
Portanto, em sua Presença e em comunhão, nós podemos dizer juntos: tudo está realizado.

Há apenas que ali penetrar.
Há apenas que vivê-lo.

***

Eu sou o Anjo URIEL, Arcanjo da Reversão.
Eu estabeleço minha Presença em sua Presença.

Eu estarei, em vocês, na magia do alinhamento à Luz.
Eu serei a Alegria de sua Presença.

A Vibração é o sopro de seu Espírito.
Comunhão.

Bênção e comunhão, em sua Presença e em nossa Presença.
Eu sou o Arcanjo URIEL e eu digo a vocês: dentro de alguns instantes, em seu Templo e em sua Presença.

Bem amados do Um, eu sou URIEL e o Sopro de minha Presença abençoa vocês.
Aprontem, no silêncio e no acolhimento, o alinhamento e a Alegria de seu tempo de alinhamento.

URIEL os abençoa de sua Presença em sua Presença.
Até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1042

18 de maio de 2011
(Publicado em 19 de maio de 2011)

***
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 Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs, em meio a esta carne, eu transmito-lhes a Paz, a Alegria, e a Luz.
Juntos reunidos, nós iremos, inicialmente, se vocês bem o desejam, comungar, em União de Consciência e em

Unidade.

***

Eu vim, hoje, falar-lhes e Vibrar, com vocês, certo número de elementos em ressonância com o elemento Ar.
Este elemento Ar, inscrito no Triângulo de sua cabeça, à sua esquerda.

E também, em meio ao ponto IM desse corpo, ao nível da garganta, onde passam o ar e a carne que vocês
ingerem.

Local, também, onde deve passar e se elevar, o ‘Ar novo’, aquele do novo Éter, permitindo-lhes respirar de
modo diferente, e penetrar, em plena Consciência, o novo Ar e o novo Éter.

***

IM é o Mistério.
Ele é a ressonância do Arcanjo MIGUEL.

Ele é a ressonância da Estrela IM.
Aquela que, por sua Vibração, remete à polaridade essencial de A FONTE, em ressonância com a UNIDADE e
a PRECISÃO, em ressonância com a UNIDADE e a CLAREZA, em ressonância com a UNIDADE e a junção

com o Triângulo da Terra.
E permite fazer penetrar a Consciência em meio ao novo Éter, ao novo Sopro de Vida, aquele que anima o

Coração, elevado no Fogo e despertado à sua Unidade.
Passar esta Porta, passar esta passagem, provoca e induz, na alma e na Consciência que a vive, o acesso à

Unidade.
O acesso ao ‘novo Ar’.

Aí, onde o limite não é mais a carne.
Aí, onde o limite é o conjunto da Criação, além de qualquer limite.

***

Isso, cada um de vocês, presente na carne, é chamado a viver, a redescobrir, permitindo então, por essa
passagem, por esse ponto IM, ligado ao Mistério, juntar-se à Eternidade e à Unidade.

GEMMA GALGANI - 19 de maio de 2011
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O Fogo eleva a Coroa Radiante do Coração.
O Ar do Éter, depois de ser passado pelo IM, permite-lhes respirar pelo Coração.

Esta respiração indizível, que lhes permite, em Consciência, penetrar o Ilimitado, espaço onde a Consciência
torna-se o Tudo e, ao mesmo tempo, o Nada.

Instante mágico, onde a Consciência vive a inspiração infinita da Criação.
Momento onde a Luz, Branca e não mais Azul, revela-se no conjunto da carne, no conjunto da Consciência.

Instante de Graça, onde se desvenda a Verdade da Unidade, vivenciada em Verdade, vivenciada em
totalidade, fazendo-os penetrar, então, os espaços infinitos da Criação, os espaços infinitos preparando-os

para o Verbo.
Momento onde o Sopro se encarna no Espírito, permitindo-lhes, então, Transcender e Transmutar a carne que

vocês habitam, a fim de elevá-lo nas moradas da Unidade, a fim de elevá-lo, com CRISTO e em CRISTO.

***

O Fogo é nutrido pelo Ar.
O Fogo é o que se eleva e eleva.

Atiçado pelo novo Ar e pelo novo Sopro, o Fogo abrasa o Espírito.
Ele torna-se Fogo do Espírito, pondo fim ao Fogo do ego, pondo fim à Ilusão desse mundo e à Ilusão da

pessoa.
A humanidade é convidada, coletivamente, a Viver.

Obviamente, isso é temido.
Porque isso não é conhecido pelo ego, e o ego não pode se soltar, em totalidade.
Somente o Espírito lhes permite viver isso, aceder à Unidade, ao Tudo e ao Nada.

Fazendo-os descobrir, então, a Verdade de sua Essência, a Verdade do que vocês são, pelo Sopro do
Espírito e pelo Fogo do Coração, atiçando-se um e outro.

Naquele momento, vocês poderão dizer: “tudo é Um”.
Naquele momento, vocês irão vivê-lo, pela Fusão da carne e do Espírito, pela Fusão com sua própria Unidade,

pela Fusão com A FONTE.
Fusão com o Todo e com o Nada, onde a Consciência se descobre, ela mesma, Ilimitada, bem mais ampla e

bem maior do que a Ilusão desse corpo e de sua consciência limitada.
Fazendo-os então descobrir, o fato, e a Verdade, de que nós somos, todos, Um.

***

Essa passagem é a passagem a mais delicada.
Porque o local do Mistério é o local onde é preciso fazer o luto do conhecido, onde é preciso aceitar tudo

perder, para encontrar o que vocês são, em Verdade.
Esta noção de passagem, coisa que começou a ser vivenciado, pela impulsão do Arcanjo URIEL, no final do

seu ano passado, vai encontrar agora sua conclusão, e vai fazê-los penetrar as esferas da Criação, Unificada e
Unitária.

Aí onde tudo se cria, fora do tempo.
Aí onde tudo está conectado e independente.

Aí onde tudo é Um.

***

Vocês estão, individualmente (vocês, presentes aqui, nesta carne, e o conjunto de seus Irmãos e de suas
Irmãs, presentes nesta carne da Terra), às vésperas desse momento, às vésperas dessa passagem.

O momento em que a Consciência não pode mais ser confinada, na Ilusão desta carne ou na Ilusão desta
personalidade, é um momento único, para o Espírito.

Esta metamorfose, esta Transsubstanciação, é um elemento importante, em curso.
O Sopro, enquanto que animador do Espírito e animador do Fogo, ali desempenha um papel considerável.

O vento da Terra aumentou.
Ele sopra, doravante, em vários locais.

Lembrando-lhes, assim, de que o que seus olhos de carne podem ainda contemplar, nesse mundo, revela-se
também, em vocês, da mesma maneira.

A Luz, trazida pelo novo Éter (desvendando-se em meio aos seus olhos, desvendando-se sobre esta Terra), as
Partículas Adamantinas, a irradiação da Luz, em seus diferentes componentes, vem bater à sua porta.



Perguntando-lhes então, como A FONTE havia prometido a vocês: “você quer retornar à sua Eternidade?
Você quer retornar ao que você é?

Você está pronto para soltar?
Você está pronto para se reencontrar?

Você está pronto para conectar o CRISTO nas moradas Eternas da Felicidade?
Você está pronto para juntarmo-nos na Ronda da Unidade?

Você está pronto para aceitar o que você é, bem além do que acredita?
Você está pronto para percorrer os caminhos da Liberdade, no espaço infinito das Criações e das Dimensões?

Você está pronto para não mais ser limitado?
Você está pronto para não mais ser tributário de qualquer confinamento, de qualquer Ilusão?”

***

É preciso, naturalmente, para isso, penetrar o novo Sopro do Espírito.
Aquele que vai lhes pedir para não mais estar apegado, ao que quer que seja (a qualquer ilusão, a qualquer

carne), e acompanhar a Terra em seu novo Éter, ou acompanhar a Luz em sua nova Dimensão.
Recuperar, de algum modo, a Liberdade da Unidade.

Tornar-se novamente Livre, é tornar-se novamente Um.
Tornar-se de novo Livre é redescobrir a Autonomia, onde a Consciência se basta a ela mesma, não tem

necessidade de nada além do que ela mesma.
Enquanto que Estrela UNIDADE, eu sou capaz de fazer ressoar, em vocês, em cada um de vocês, as palavras

que eu lhes digo, bem além de sua simples significação, penetrando sempre mais à frente, em meio à
Vibração da Unidade, de sua própria Verdade.

***

É preciso, efetivamente, agora, desvencilhar-se de tudo o que não é a Verdade.
É preciso, progressivamente, abordar essa passagem da Ressurreição.

O momento não é mais para ser, simplesmente, uma criança.
Mas para amadurecer nas esferas da Criação, para tornar-se responsável.

Responsável por sua própria Unidade, seu próprio estabelecimento no novo Éter, a fim de ser animado pelo
Sopro do Espírito, pelo Sopro da Verdadeira Vida, onde não existe qualquer limite, qualquer separação,

qualquer divisão.
Vocês devem, para isso, deixar os espaços de confinamento.

Vocês devem, para isso, deixar os espaços de apegos.
Vocês devem, para isso, deixar tudo o que é limitante.

***

Essa passagem é, efetivamente, uma preparação.
Uma preparação levando-os a viver o Verbo, a reunificarem-se com si mesmos, em suas duas polaridades.

Fazer-se apenas Um, com vocês mesmos, já, com A FONTE, e com o conjunto dos mundos Unificados.
Muitos de vocês não têm mais a memória.

Muitos de vocês não em mais a lembrança desses estados de Graça, bem antes da presença na carne desse
corpo.

 As testemunhas que são despertadas, em vocês, pelos espaços de Vibração que vocês vivem, são a prova
indireta de que há outra coisa que esta personalidade e seu fogo.

Que esta personalidade, e seus medos, e seus sofrimentos, são as testemunhas indireta de que existem
estados do Ser onde não pode haver qualquer sofrimento, qualquer limite, efetivamente, onde tudo é Um.
Onde vocês mesmos não são nada e o Tudo, ao mesmo tempo, Vibrando em uníssono com A FONTE,

presente desde A FONTE até a menor das Criações, mesmo a mais inconsciente.

***

Tudo isso, vocês ali são chamados, de diferentes modos.
E vocês irão ali ser chamados, de maneira cada vez mais intensa porque o Sopro do Espírito vai bater à porta



de sua Consciência, de diferentes formas, chamando-os, qualquer que seja a maneira, para dizer “sim” à sua
Unidade.

Vocês imergem então, cada vez mais profundamente, nas esferas da Graça, da Alegria, da Felicidade da
Consciência reunificada.

Vocês dão então, a experiência, e a prova direta, do que o conjunto de Consciências da Confederação dos
Mundos Livres lhes disse, e vocês permitiram viver, em suas próprias Vibrações.

A intensidade do que se desenha, na carne desse mundo (sua carne, como a carne da Terra), é chamada a
uma modificação, uma expansão, não tendo jamais ocorrido.

E representando, efetivamente, para a personalidade, um desafio.
Esse desafio, não é a personalidade que o vive, ou que o releva, mas sim o próprio Espírito.

Por seu próprio Fogo, pela passagem do que Ar que dá, naquele momento, a impulsão para propagar o Fogo,
no Interior de vocês como no conjunto desse sistema solar, no Instante decidido pela Terra e sua carne.

Para viver em totalidade esse Fogo: Fogo da Redenção e da Liberação.
Esta Luz Branca, percebida mesmo por seus olhos, denominada Luz Adamantina, está agora pronta para

derramar-se, integralmente, ao apelo da Terra, porque a Fusão dos Éteres está realizada, sobre esta Terra
como em vocês.

***

Vocês serão chamados, individual e coletivamente, pelo CRISTO, para acompanhá-lo.
Este instante será único e visível, pelo conjunto da humanidade.

Qualquer que seja a resposta dada, naquele momento, vocês perceberão, não pode ser mais claro, este apelo,
porque ele é transmitido pelo Espírito de Verdade.

Os acontecimentos da carne da Terra ocorrem em sua própria carne.
Os acontecimentos do Espírito, e do Ar da Terra, ocorrem também em seu Espírito e em seu Ar.

***

A sequência de transformações da Terra, assim como a de vocês, como lhes foi anunciado, vai, muito
rapidamente, agora, multiplicar-se.

O conjunto da Ilusão, referente à sua carne, como à carne da Terra e às construções humanas, será cada vez
mais desconcertante, antes de ser exterminado.

O único refúgio possível será o Coração.
Porque no Coração se encontra a Alegria, a Unidade, a verdadeira Paz, aquela que não depende de qualquer

circunstância.
Apenas o ego poderá estar sempre preocupado, com isso ou com aquilo, enquanto ele não tiver cedido à

aniquilação deste mundo.

***

Todas as experiências que vocês realizaram, e que foram possíveis de viver, cada um ao seu nível, são
elementos que os aproximaram desta passagem e desta Unidade.

Hoje, e cada dia mais, vocês serão chamados a imergir em mais Profundez e em mais Verdade, nesses
espaços onde não existe qualquer palavra, qualquer sedução, qualquer atrativo, mas sim a Plenitude do

Coração, amadurecido e encontrado.
Nós sempre lhes dissemos, umas e outras, como os Arcanjos e os Anciãos, que a única Porta possível era o

Coração.
É tempo, agora, de conscientizá-lo, de vivê-lo, integralmente, a fim de superar os limites desta carne, os limites

desta encarnação.
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***

Os Cantos, os diversos Cantos da Criação vão em breve ressoar, sobre a Terra como em vocês.
Porque a passagem do Ar da garganta, pelo ponto IM, coloca em ressonância seus Cordões Celestes (ndr:

ou Antakarana), coloca em tensão de um Abandono final à Luz, permitindo viver o Fogo e o Ar.
Preparando-os para integrar a nova Consciência, aquela que não depende de nada além dela mesma, à

imagem de CRISTO.
Permitindo-lhes, então, dançar a Ronda da Unidade.

***

O que vocês são chamados a viver é o fim definitivo das Ilusões, das projeções, das crenças, dos sofrimentos.
Viver a Ressurreição, é isso que vem bater à sua porta.

É isso que deve preenchê-los de alegramento e de Alegria, a fim de passar ao primeiro plano da Consciência.
O resto, gradualmente e à medida que vocês penetrarão esta Consciência, parecer-lhes-á tal como é.

Ou seja, uma Ilusão absoluta, tendo apenas subsistido pela adesão ao que era artificial.

***

Entre o período que se abre, até o final do seu mês, e que vai se estender durante uns cinco meses, vocês irão
penetrar, cada vez mais facilmente, os domínios da Eternidade, da Beleza, do Estado de Ser e da Unidade,

permitindo-lhes conscientizar, completamente, a possibilidade nova que se abre a vocês.
Pondo fim, então, aos medos.

Lembrando-lhes então de que tudo o que é do domínio desta carne, nesta Dimensão, é efêmero e não pode
subsistir além de um tempo aludido pela Luz vindo restabelecer-se, em vocês, por sua Graça.

***

Vocês são chamados a revisitar as esferas da Alegria Eterna.
Vocês são chamados a reviver a Verdadeira Vida.

Vocês são chamados a viver a Alegria Eterna.
E, para isso, é preciso passar.
E, para isso, é preciso soltar,

E, para isso, é preciso viver o ‘choque’, aquele da Liberação, aquele da Liberdade.
Vocês são os Filhos do Um, os Filhos d’A FONTE.

Vocês são a Unidade.
E não o que seu ego dá corpo e peso.

Vocês não são, nem prazer, nem sofrimento.
Vocês são a Unidade.

Para isso, vocês serão chamados, cada vez mais profundamente, a fim de responder, a fim de se voltarem,
definitivamente, para a Luz, ou de se afastarem, por um tempo, da Luz.

Cada tempo que se adianta e cada dia, agora, que irá passar, vocês irão se engajar, cada vez mais
profundamente, para tornarem-se o que vocês são.

Ou então, para manter a Ilusão.
A cada dia, os dois Caminhos vão se afastar, terminando por se dividir, integralmente.

Vocês estarão, então, em um ou em outro.
Vocês passarão, então, por sua Ressurreição, em todo caso, por sua Liberação.

Não pode existir outro destino.
Não pode existir outra Via.

Porque os tempos terminaram.
Os tempos chegaram para finalizar o jogo e penetrar as esferas do Eterno.

***



Todas as percepções de Vibrações (que vocês vivenciaram e que vocês irão viver) estão aí para testemunhar
a Verdade da Luz, a Verdade de seu Caminho, e de sua Liberação.

Tudo está em vocês.
A totalidade está em vocês, para realizar isso.

Vocês devem adquirir autonomia e independência (de todo sistema, de toda pessoa) a fim de caminharem
Livres.

Que vocês estejam acompanhados ou não acompanhados.
Quaisquer que sejam o papel e a função que vocês têm, na Ilusão, a Consciência irá se tornar cada vez mais

‘lúcida’ sobre esses jogos, precisamente, da Ilusão.
Tornando-lhes a tarefa mais fácil, permitindo-lhes então superar o ‘choque’, fazer o luto da Ilusão, e penetrar,

integralmente, as esferas da Verdade.
Sozinhos, a Vibração, o Fogo do Coração e o Sopro do Espírito, são capazes de Pacificar este período e esta

época.
O Coração é seu guia.

Por seu Fogo, por sua Vibração.
A Redenção ocorreu.

A Transfiguração, que se realiza, chama à sua Ressurreição.
Ela é a sequência lógica, o caminho de Verdade.

CRISTO chama vocês para se tornarem o Caminho, a Verdade e a Vida.
Além do BEM e do MAL.

Com toda CLAREZA.
Com toda PRECISÃO.

Tornar-se novamente o ALFA e o ÔMEGA, é instalar-se na Eternidade.
Nesta carne foram depositados, desde muitíssimo tempo, todos os ingredientes e tudo o que era necessário

para viver isso.
Como isso foi depositado na Terra, desde muitíssimo tempo, tendo evitado a dissolução total na Ilusão.

O retorno à Luz redirecionou, então, a Verdade.

***

Lembrem-se de que dando um passo para a Luz, para este desconhecido, isso os afastará, em dez passos,
das Ilusões de sua própria vida.

Então, vocês irão constatar, nesses momentos de Graça e de Unidade, que isso irá se tornar cada vez mais
fácil.

Sob a condição de aceitar ‘soltar’.
Sob a condição de viver, em Verdade, a Inteligência da Luz, pondo fim à inteligência do ego.

O Sopro do Espírito, o ‘novo Ar’, o ‘novo Sopro’, chamam a isso.
É o momento onde o Fogo reúne-se ao Ar, e onde os dois se elevam mutuamente, e se reforçam mutuamente,

permitindo-lhes aceder à nova Terra e a novos Céus, aqueles prometidos pelo Apocalipse de São João.

***

O momento da Ressurreição final aproxima-se a largos passos.
O que é observável sobre a Terra, ao nível dos elementos, vai ainda se multiplicar.

Como foi escrito por São João, sob o ditado de CRISTO, muitas Consciências começam a deixar a Terra.
Todos os mecanismos que foram enunciados e anunciados ocorrem doravante, e vão se engrenar em um ritmo

cada vez mais rápido chamando-os a sempre mais Unidade, sempre mais Verdade.
E para penetrar, cada vez mais, o Templo do seu Coração, de sua Eternidade.

***

A conclusão da Lemniscata Sagrada está em curso permitindo a Última Reversão.
Aquela efetuada ao nível de AL-AL, inclusive na Lemniscata Sagrada de ER-ER.

Estabelecendo então todos os pontos possíveis, para a vinda de CRISTO.

***



Irmãos e Irmãs na carne, o que eu vim lhes dizer é um apelo.
Um apelo para irem para a Simplicidade, para o Abandono.

Um apelo para irem para a Alegria, com toda serenidade, e com toda certeza.
Não há outro caminho possível para realizar a Alegria e a Paz.

E para viver, em meio ao tormento desse mundo, a Verdade de sua Ascensão.

***

Lembrem-se, a cada instante, a cada minuto, de que tudo está em vocês.
Absolutamente tudo.

Que todo exterior será apenas uma projeção, uma Ilusão, a superar e a transcender.
A Vibração da Luz, e a Inteligência da Luz, estão aí para isso.

***

A FONTE vem a vocês.
Ela vem bater à porta de seu Templo.

E vem perguntar-lhes se vocês querem passar à Ressurreição da Vida.
Sair da morte e entrar na Vida.

Conforme o ‘ponto de vista’, o que vem não é o fim, mas sim o início.
Somente o ego chama isso de fim.

Seu fim, mas bem o início da Verdadeira Vida.

***

Eis os alguns elementos que eu tinha para Vibrar, enquanto Estrela UNIDADE.
Ressonando em meio ao Ar.
Trazendo-lhes a CLAREZA.

Desvendando sua própria UNIDADE.

***

O desdobramento da Consciência de METATRON, em seu Interior, concluiu então a construção
da Lemniscata Sagrada, tornando possível a ‘última Reversão’, aquela de sua Ressurreição.

Nós acompanhamos vocês.
Porque nós não somos nada além de vocês, nos espaços onde tudo é Um.

Eis o que eu tinha para dizer-lhes e para Vibrar a vocês
E nós iremos comungar, juntos, com a Fonte do Amor e da Unidade.

Eu estarei com vocês durante seu alinhamento.
Com vocês, porque vocês mesmos.

Acolhamos juntos.
... Efusão Vibratória ...

***

Eu terminarei nessas algumas frases.
Vocês poderão experimentar, e verificar por vocês mesmos, a capacidade da Inteligência da Luz para dirigir

sua Consciência para sua Liberdade, sua Liberação.
A vontade pessoal não será de qualquer auxílio, de qualquer ajuda.

A Luz é Graça.
Cabe a vocês verificá-lo, manifestá-lo (qualquer que seja seu Caminho na carne), durante esse processo da

Ressurreição.



Lembrem-se disso: tudo será fácil e tudo será facilitado, na Graça da Unidade e da Luz.
Porque a Vibração da Lemniscata Sagrada torna possível, o impossível.

Torna possível tudo o que é necessário, e suficiente, para realizar seu trabalho de Ressurreição.
Lembrem-se disso.

Comunguemos juntos, com a Fonte da Unidade.
Até logo mais, dentro de poucos instantes.

... Efusão Vibratória ...

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Queridas Irmãs e queridos Irmãos em humanidade, que a Paz e o Amor sejam sua morada para a Eternidade.
Eu venho expressar-me, entre vocês, enquanto Estrela AL.

Vibração e Consciência do Fogo do Espírito.
Minha Irmã GEMMA (ndr: Gemma Galgani) expressou-lhes certo número de elementos, relativos ao

entrelaçamento do Fogo e do Ar.
Hoje, se vocês bem o desejam, nós iremos, juntos, tentar penetrar, ainda mais, a instalação em curso

da Consciência nova.
Aquela que vai pôr fim à limitação e ao confinamento.

***

A instalação da nova Consciência traduz-se (para alguns de vocês, e para outros) por
modificações, visíveis e sensíveis, da Consciência comum, fazendo-os penetrar espaços inexplorados, até
agora, desde ainda uma geração, que foram apenas privilégio de alguns Seres, e somente de alguns Seres.

Hoje, e durante os tempos da Graça, e nos tempos que restam a transcorrer, muitos de vocês são chamados a
manifestar esta ‘Consciência nova’, onde nenhuma referência pode ser explicada, ou compreendida, pela

consciência limitada.
A transformação atual, e a passagem na Consciência nova Ilimitada, é frequentemente muito problemático para

o ser humano, tendo a experiência e o hábito do que ele vive como limitação, como confinamento.
A irrupção da nova Consciência (a irrupção do Supramental) acontece em vocês, cada dia um pouco mais, e
lhes permite, ao Abandonarem-se a ela, viver acessos, cada vez mais profundos, à Alegria, à Paz, à Vibração

da Unidade.
Energia que prefigura, e antecipa, a Ressurreição nas Moradas da Eternidade.

***

MA ANANDA MOYI - 20 de maio de 2011
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Quaisquer que sejam as manifestações que cada um de vocês experimenta e vive, elas são todas destinadas a
conduzi-los ao seu novo estado.

Obviamente, conforme sua história pessoal, este estado pode ser vivenciado com mais ou
menos resistências, mais ou menos dificuldades, ou com mais ou menosfacilidade.

 De sua capacidade para sair de suas próprias emoções e de suas próprias atividades mentais, resulta a
facilidade com a qual vocês se instalam na nova Consciência.

Bem além de seus períodos de alinhamento e de Interiorização, isso, doravante, vai incidir em vocês, não
importa qual momento de sua vida, chamando-os para sempre mais Abandono, sempre mais Alegria, sempre

mais Paz, a fim de aclimatá-los, de algum modo, ao seu novo estado.
Porque é, efetivamente, um ‘novo estado’ que emerge, em meio à sua Consciência, ao seu corpo, e ao

conjunto do que é denominado Vida.

***

Como lhes disseram alguns, a alvorada do Dia Novo começou.
A ‘nova Luz’ lançou-se e acordou em meio a esse mundo.

A Fusão dos Éteres foi realizada, permitindo à Luz Branca se instalar, agora, sobre esta Terra e em sua
Consciência.

Como nós sempre lhes dissemos, há, em vocês, a totalidade do que é útil, suficiente enecessário, para viver
doravante o que é para viver.

Além de certo número de etapas (que muitos de vocês seguiram, através dos diferentes yogas dados por UM
AMIGO), hoje, é-lhes solicitado penetrar a própria Essência da Vibração, a Essência da Vibração Final, como

eu a denominaria, permitindo-lhes viver e se estabelecer na nova Consciência.

***

Os sinais, presentes em vocês, não mentem.
Que isso seja ao nível da intensidade das Vibrações que lhes percorrem.

Que isso seja, mesmo, ao nível das modificações da consciência comum, esses sinais são as ‘testemunhas’
de seu acesso ao novo estado que se desvenda, em vocês e ao redor de vocês.

Essas manifestações são, de certa forma, encorajamentos para estabelecerem-se, cada vez mais
profundamente, em seu Samadhi, em sua Alegria e em sua Eternidade.

 Isso se realiza a cada dia, a cada Instante.
A cada sopro que vocês colocam em vocês, vocês têm a possibilidade de penetrar, ainda mais, esta nova

Consciência, este novo estado.
Aquele que lhes permite, pouco a pouco, ‘mudar’, integralmente.

***

A Graça oferece-lhes a oportunidade inesperada de viver um mecanismo, eu diria, deaprendizado e
de aclimatação a este novo estado.

Alguns de vocês, vivendo esses estados desde muitíssimo tempo (em anos), têm a chance de aclimatar-se
muito mais facilmente a esta nova Consciência, a este novo estado, permitindo, assim, reforçar seu papel de

Ancoradores da Luz.
Permitindo, a cada Sopro, manifestar a Luz, em meio à sua vida e ao seu ambiente.

Naturalmente, existem ainda (mesmo para aqueles de vocês que são os mais adiantados), como sempre, as
últimas Sombras para deixar esvaziarem-se, não necessitando qualquer atenção de sua parte, exceto olhá-las e

aceitar deixá-las se dissolverem, pela ação da Luz, de sua Inteligência, e de sua Beleza.

***

O período que vocês vivem, e que vai se abrir para vocês, é um período onde vocês poderão experimentar, de
maneira, eu diria, cada vez mais profunda, os estados de Alegria e de Samadhi os mais intensos.

Não devendo, contudo, fazê-los perder de vista e de Consciência, que seu papel (se tanto é que havia um
papel), é aquele de manifestar e encarnar, cada vez mais, em sua carne e em seu Espírito, esta Consciência

nova, levando à Ressurreição da Terra, assim como à sua.
Vocês, é claro, entraram (como isso lhes foi dito), nos Tempos Proféticos anunciados, tanto nos escritos

ocidentais como orientais, denominados Apocalipse de São João, ou descrição do fim do Kali Yuga.



É muito exatamente isso que vocês vivem, em vocês como sobre este mundo.
Mais do que nunca, as escolhas vão ser feitas, numa base final e irremediável.

Mais do que nunca, vocês vão apreender-se, em meio mesmo ao seu mental, de que há apenas duas
escolhas, e duas somente.

Gradualmente e à medida, a Consciência da Alegria, desta nova Consciência, vai conduzi-los a ir ainda mais, a
um Caminho ou outro.

***

Retenham bem (e eu repito, isso foi dito em várias reprises) que não há Caminho melhor que outro.
Há apenas um Caminho que se adapta a vocês, para reencontrar o que vocês São, para terminar a experiência

da Separação, ou para prosseguir, em outros espaços-tempo.
Cada um de vocês faz o que pode, em meio à sua própria Consciência, a fim de atualizar, de algum modo, o

estado de Samadhi, de Alegria, de Ressurreição que se instala progressivamente.
Obviamente, existirá um momento, reparável entre todos, onde a face do mundo vai mudar, e onde o estado de

sua Consciência vai também mudar, de maneira definitiva.
Este momento será anunciado a vocês (isso também, vocês o sabem), no momento oportuno.

Até lá, é preciso, às vezes, viver esta nova Consciência e, para alguns de vocês, continuar a atuar na
consciência comum, devido às suas responsabilidades.

Lembrem-se de que cada um de vocês encontra-se exatamente no lugar correto, exatamente na idade correta,
exatamente na situação correta, para o que é para manifestar, para viver e para Conscientizar.

***

O marcador indissociável da acessão à sua nova Consciência é a manifestação, intermitente ou permanente,
de seu ‘estado de Alegria’.

Bem além das emoções do ser humano, bem além das satisfações, mentais ou outras, da vida comum.
É neste estado particular, vivenciado por instantes ou de maneira permanente, que se encontra tudo o que é

necessário para estabelecerem-se, ainda mais firmemente, eu diria, em sua nova Consciência.
Nós estamos perfeitamente conscientes, o conjunto de minhas Irmãs e eu mesma, de que alguns de vocês,

sobre este planeta, não tiveram ainda a oportunidade de viver, seria apenas uma vez, a experiência da Alegria e
do Samadhi.

Porque quando vocês o viverem (aqueles que não vivenciaram), a partir da primeira experiência, vocês irão
compreender, e viver, o que quero dizer a ausência deemoções, a ausência do mental, a ausência de medo, e

o estabelecimento na Eternidade.
Antes, pode apenas existir perguntas para saber se é isso, ou aquilo.

***

Todas essas perguntas irão desaparecer por elas mesmas, para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram
a manifestação da Alegria (do Samadhi) porque existem ainda, neles, talvez, medos.

Medo de abandonar-se ao Desconhecido.
Medo de ir para este Desconhecido.

Porque este medo está, efetivamente, inscrito no mais profundo da consciência comum.
A consciência comum é feita para viver neste matriz, e não é feita para experimentar e viver o Ilimitado, o

Desconhecido.
Então, sim, ele pode ressurgir.

Esses ressurgimentos de medos não estão obrigatoriamente ligados à sua própria história, aos seus próprios
freios, mas sim aos freios existentes na humanidade, de maneira coletiva, e impedindo de aceder a esta

Alegria.
O mental vai, então, levá-los, inexoravelmente, às preocupações rotineiras da vida, aos desejos comuns da

vida, ao sentido das responsabilidades.
Como a elementos que podem alterar a vivência de seu primeiro Samadhi.

Contudo, jamais as circunstâncias desta Terra estiveram tão próximas da Revelação da Luz, em sua
integralidade.

***



Alguns de vocês devem encontrar mais tempo, mais intensidade, em sua Intenção de Luz.
Desviar-se de toda forma de conhecimento exterior, de toda satisfação do ego, em qualquer sistema de

conhecimento.
Ir para mais Simplicidade.
Para mais despojamento.

De fato (como alguns disseram, no passado), tudo, absolutamente tudo, já está em vocês.
E eu diria, hoje, muito mais do que nunca.

Porque, em vocês, encontra-se já o embrião de sua Eternidade.
Resta apenas revelá-lo, de alguma maneira, Conscientizar, por ressonância com a Luz que se verte sobre a
Terra, por esta Comunhão e estes pontos que foram estabelecidos, entre a consciência limitada da Terra, e

essas Consciências situadas além das limitações.

***

Hoje, cada um de vocês é um ‘Chamado’, em potencial, desejando, se o pode ir, instantaneamente, para sua
Alegria.

Não existe qualquer obstáculo, exceto vocês mesmo, para o estabelecimento na Alegria.
Não há nada a buscar no exterior, nenhuma causa, nenhum sofrimento.

Não há outro responsável que vocês mesmo.
Então, é claro, isso não é dito para culpar, ou para torná-los responsáveis de seu nãoSamadhi, mas sim para

atrair sua Atenção e sua Intenção sobre o fato de que vocês estão sozinhos, para isso, frente a vocês mesmo.
Não há qualquer circunstância exterior e qualquer circunstância passada, que possa limitá-los, no acesso a

esse Samadhi.
Exceto vocês mesmo, no instante presente.

É preciso, efetivamente, e cada dia (as circunstâncias de suas vidas irão lhes mostrar, de uma maneira ou de
outra), de algum modo, depor as armas do ego, depor as armas do querer, da vontade.

E penetrar nas esferas da Inocência, e ao mesmo tempo da maturidade.

***

É a isso, durante os últimos tempos da Graça deste mês, que vocês são chamados.
A quantidade de Luz que se verte, atualmente, sobre a Terra, é amplamente suficiente, para permitir-lhes viver,

integralmente.
E também por pequenos toques.

À medida que vocês penetrarão neste estado de Consciência, vocês aperceber-se-ão, por si mesmos, de que
tudo que fazia seus próprios limites, suas próprias emoções, suas próprias atividades mentais, vai então

cessar por si mesmo.
Permitindo-lhes então soltar-se, pouco a pouco, desta personalidade, deste papel, deste corpo mesmo, a fim

de viver a Fusão com sua Eternidade.
O reencontro com a Luz Branca, o CRISTO.

O reencontro com sua Verdade.

***

Isso se desenrola neste momento.
Cada um, ainda uma vez, no ritmo que lhe é próprio, mas que, no entanto, hoje, é extremamente reduzido.
As circunstâncias estão inteiramente reunidas para permitir-lhes viver o acesso ao seu primeiro Samadhi.

Aqueles dentre vocês que já o vivenciaram, vão ver-se aceder a estratos de Samadhimuito mais intensos, e se
aproximando, cada vez mais, de estados de Dissolução, bem além da Alegria onde há, real e concretamente,

uma perda total da individualidade.
Uma perda total de toda referência existindo em meio à limitação.

Estas etapas correspondem à Fusão definitiva dos Éteres e a colocação em movimento, de certo modo, da
parte terminal de sua Lemniscata Sagrada, traduzindo a passagem da consciência limitada, completamente,

em meio ao Estado de Ser.
A testemunha, é claro, é a ativação da zona denominada AL-AL (ndr: zona situada sobre a aresta do nariz),

convidando-os, por esta última Reversão, a penetrar sua própria Ressurreição.
Todos os limites e todas as barreiras vão então cair.

Sob a condição de que vocês mesmos aceitem não mais ser limitados, e de não mais colocar barreiras ao



estabelecimento do que vocês São.

***

Vocês serão chamados, cada vez mais, pela Luz, a estabelecerem-se neste estado.
Então, é claro, o ego (o que resta), vai gritar, vai berrar, que vocês têm outra coisa a fazer nesse mundo.

Que vocês têm responsabilidades.
Que vocês têm ações a serem tomadas.

A Consciência de sua Ressurreição não vê perfeitamente as coisas da mesma maneira.
Porque penetrar o Estado de Ser é, efetivamente, despojar-se, e aparecer totalmente despido de tudo o que

fez sua vida nesta Ilusão.
Vocês não poderão (cada vez menos) manter a Ilusão, e penetrar o Estado de Ser.

É nisso que os Caminhos vão se separar, em vocês como no exterior de vocês, de maneira cada vez mais
intensa.

Cada vez mais importante.
E cada vez mais evidente, também.

***

Lembrem-se de que, a partir do instante em que vocês terão penetrado as primeiras etapas do Samadhi,
naquele momento, vocês farão sua escolha com todo conhecimento de causa, para tomar tal Vibração, ou tal

outra Vibração.
Mas que esta escolha, antes, é apenas um pedido, de algum modo, do mental, de seu afetivo ou de um

impulso da alma, mas não é absolutamente a realidade e a Verdade do Espírito porque só o Espírito
compreende o Espírito.

E só o Fogo do Espírito pode pôr fim ao fogo do ego.
O fogo do ego não lhes servirá jamais para penetrar o Fogo do Espírito.

Nesse sentido, e em outros termos, isso foi denominado o Abandono à Luz, que se vive, agora, de maneira
coletiva, devendo fazê-los superar, de certa forma, os últimosapegos, as últimas barreiras, os

últimos confinamentos, os últimos limites.
Isso irá se viver, em vocês, cada vez mais claramente, senão mais facilmente.

***

Vocês não poderão obter qualquer ajuda no exterior de vocês mesmos porque tudo, efetivamente, desenrola-
se em vocês, e somente em vocês.

Nada do exterior pode afetar esse Caminho.
Obviamente, o ego vai buscar as circunstâncias exteriores para ali prendê-los.

Mas vocês perceberão muito claramente, no Interior de sua primeira etapa deSamadhi, que é bem vocês que
têm todas as cartas na mão, e todos os meios de ação, em vocês.

Que todo o resto, ainda uma vez, é apenas ilusório e Ilusão.

***

Isso é um processo instalando-se de maneira coletiva, chamando, de maneira individual, a ali responder, cada
um à sua maneira, cada um ao seu modo.

Mas isso se desenrola agora.
O que se prepara é, efetivamente, sua Ressurreição em meio aos mundos da Eternidade.

Então, é claro (como suas tradições no Ocidente sempre o disseram, e como nós também, no Oriente, isso foi
dito e escrito), ninguém conhece a hora, ninguém conhece a data desse basculamento final.

Mas vocês sabem que ele está inscrito em um prazo extremamente curto, mesmo em relação a uma vida
humana.

Então, cabe a vocês encontrar, nesse Samadhi e nesta reconexão à sua Eternidade, tudo o que é suficiente
para realizar sua própria Liberação, de seu próprio ego, de seus próprios apegos, de sua

própria personalidade.

***



Isso se desenrola em vocês.
Esta ‘alquimia’, agora, vai trabalhar, eu diria, a toda velocidade e a todo vapor, chamando-os, sempre e sempre

mais, a viver momentos de Alegria.
Que isso seja em suas noites (de maneira por vezes difusa ou confusa), que isso seja em seus períodos de

alinhamento, e como eu o disse, na maioria das vezes, não importa qual momento, agora.
Cabe a vocês saber e ali responder.

Cabe a vocês levar, a este apelo da Luz, toda a Atenção necessária e indispensável, para que ela se
estabeleça em vocês, e lhes revele à sua Eternidade, de maneira a mais simples e a mais confortável possível.

***

Lembrem-se de que a Luz é Inteligência, que ela se precipita em vocês.
E que, segundo os caminhos que vocês lhe abrem, ela irá espontaneamente nutrir o Fogo de seu Espírito, ou

então nutrir o fogo do ego.
Os resultados, evidentemente, não serão absolutamente os mesmos, sobre seuCaminho e seu destino, de

Revelação à sua própria Luz.
Tudo isso se desenrola em vocês, agora, como eu o disse, com cada vez mais lucidez, cada vez mais

Consciência.
Há apenas a personalidade que buscará desviá-los do que é vivenciado, desviá-los doessencial, porque tudo

isso, para ela, não existe absolutamente, e representa o terror o mais total.
Mas vocês vão atrair em meio a esse Samadhi, nessas experiências, em sua penetração neste novo estado de

Consciência, a força e a Potência necessárias para dizer o que é para dizer, para fazer o que é para fazer, e,
sobretudo, para Ser o que é para Ser.

***

Lembrem-se de que absolutamente tudo está no Interior de vocês.
De que, nunca mais, haverá algo a buscar no exterior.

Há, em vocês, tudo o que é necessário para viver sua completitude, e, principalmente, seu acesso a esta
Alegria e à sua Eternidade.

O conjunto dos elementos, das ressonâncias Vibratórias, tendo sido vertido pelos Arcanjos e pela própria Luz,
permite agora estabelecer, em vocês e, sobretudo, sobre a Terra, a última etapa da Ressurreição.

***

Então, meu apelo é um apelo solene para que se preparem.
Esta preparação é toda Interior.

Ela não tem necessidade de qualquer preparação exterior porque todas as soluções estão em vocês,
quaisquer que sejam.

A nutrição está em vocês.
A companhia está em vocês.
A segurança está em vocês.

Ela não estará jamais, no que a personalidade e a educação inculcaram, em qualquer coisa do exterior.
Pelo contrário, esta segurança exterior representará sempre um freio importante, para a Consciência Ilimitada.

Porque, em meio à segurança da consciência limitada, existe certo número de ‘barreiras’, existindo
espontaneamente quando a consciência limitada procura se precaver do que quer que seja.

Quando o medo lhes dita os comportamentos, naquele momento, a Consciência Ilimitada, e a própria Luz,
afastam-se de vocês, certamente também se vocês lhes voltam às costas, de algum modo.

***

Tudo isso, tudo o que eu enuncio agora, vocês vão viver diariamente.
Vocês vão vivê-lo em Consciência, e em plena lucidez.

Isso irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais evidente, cada vez maissensível, eu diria, e cada vez
mais perceptível.



Então, habituem-se a acolher a Luz quando ele se verte em vocês.
Qualquer que seja sua hora, qualquer que seja seu momento, não há qualquer obstáculo que persista.

Se vocês estão para guiar um veículo, parem.
Se vocês estão para comer, parem.
Se vocês estão para falar, parem.

O apelo da Luz irá se tornar cada vez mais intenso.
Eu os engajo a ler, por exemplo, sobre minha experiência quando eu estava nesse corpo limitado, como vocês,

e quando o Samadhi me arrebatava, independentemente de qualquer vontade, por tempos muitas vezes
indeterminados.

Eu jamais recusei, em minha vida, o afluxo da Luz.
Cabe a vocês saber, agora, o que vocês privilegiam.

Cabe a vocês saber o que desejam destacar e transmitir.
Cabe a você saber se desejam realizar a Luz ou não.
É a isso que vai chamá-los sua própria Ressurreição.

Qualquer que seja o momento do apelo, qualquer que seja a tarefa que vocês realizam em meio à
personalidade, cabe a vocês decidir se vocês querem, realmente, ir ao Estado de Ser (na Paz, na Alegria,

no Samadhi), ou continuar uma atividade exterior.

***

Obviamente, cada um de vocês irá viver este apelo de maneira profundamente diferente.
Alguns verão se estabelecer neles mudanças radicais e impressionantes.

Outros irão a passos mais comedidos, para esta Ressurreição.
Outros, enfim, verão as circunstâncias de sua vida modificar-se, de maneira quase instantânea e fulminante.

Quaisquer que sejam as circunstâncias (que isso seja a passos comedidos, ou que isso seja de maneira
fulminante), compreendam bem que é sempre a Luz que age em vocês, que não pode existir qualquer Sombra

em meio à Unidade.
Apenas pode existir ‘resistências’ à Unidade.
Então, é claro, o ego vai chamar de Sombras.

O ego vai chamar de obstáculos, vai recorrer a uma dialética de tipo Dualitário, reconduzindo-os, uma e outra
vez, ao princípio do bem e do mal.

Compreendam que este jogo não tem mais razão de ser.
Existe apenas a Luz, se vocês se tornam Luz.

Não pode existir qualquer obstáculo, no exterior de vocês como no Interior de vocês, se vocês acolhem a Luz,
em totalidade.

Assim, portanto, se vocês são levados a viver experiências contrárias à Luz (que isso seja em vocês, como no
exterior de vocês), não há nada a combater, não há nada a se opor.

Há apenas que entender o significado, a mensagem, pedindo-lhes para ir, sempre mais, para sua Unidade.

***

Resumindo, todas as soluções estão na Luz e na Unidade.
As soluções irão aparecer-lhes, se vocês o aceitam, cada vez mais claramente, em seus estados de

Consciência nova, em seus estados de Samadhi e de Alegria e, cada vez menos, na personalidade e em suas
ocupações habituais.

É assim que se vive, para cada um de vocês, a Ressurreição, que está em via de se instalar sobre esta Terra.
Eis as algumas palavras que eu tinha para Vibrar em vocês.

Se nós temos, eu o espero, um pouco de tempo, eu responderei às suas perguntas, se elas existem, com
relação a esse processo e somente isso.

Então, Irmãos e Irmãs, a palavra é de vocês.

***

Pergunta: como fusionamos com a Vibração?

Querida Irmã, a Consciência é Vibração.
Tornar-se a Vibração é esposá-la.



O Fusionar não pode se realizar com qualquer técnica, porque esse último passo é, justamente, a passagem
no Coração.

É o momento onde os últimos medos são transcendidos pelo afluxo e pelaintensidade da Luz.
Não há então, a rigor, técnica (mesmo se certo número de elementos lhes foi comunicado, para favorecê-lo).

Uns e outros, nós sempre dissemos que há apenas vocês que podem transpor esta última etapa e este último
passo.

É preciso primeiro identificar, pela iluminação da Luz, os freios e resistências de sua própria personalidade e
de seu próprio ego.

Porque, de fato, não existe qualquer obstáculo exterior, absolutamente nenhum.
Aceitar colocar a Luz no que é a personalidade é aceitar ver as Sombras.

Não para combater, ainda uma vez, mas sim para vê-las.
O simples fato de iluminá-las e de vê-las permite à Luz, então, estabelecer-se, em totalidade e em majestade.

E lhes abre as portas de seu próprio Samadhi.

***

Pergunta: frente a aborrecimentos que nos irritam, convém tão simplesmente recorrer à Luz e lhe pedir para
dissolvê-los?

Querida Irmã, somente o ego se irrita, o Espírito não o é jamais.
A única solução é passar no Espírito.

E então, aceitar ver esses aborrecimentos, sem querer necessariamente agir em cima, porque isso recorreria
imperativamente às energias da Dualidade, da matriz, e isso a afastaria, ainda mais certamente, de seu estado

de Alegria.
Várias frases foram pronunciadas pelo CRISTO, como: “busquem o Reino dos Céus e o resto será dado de

acréscimo”.
O aborrecimento pertence ao efêmero e à Ilusão.

Ele não é a Verdadeira Vida.
Se existe, em sua vida, elementos de aborrecimento, é que você ali deu peso e corpo e que, pelo princípio de

Atração e de Ressonância, você é a única responsável.
Não existe nada além de você mesma.

Não existe nada além do Si.
Enquanto você dá peso, com um olhar exterior de aborrecimento (dito exterior), você se afasta, certamente, de

seu Estado de Ser, naqueles momentos.

***

Pergunta: então deixar a Luz do Espírito penetrar é a solução?

Querida Irmã, a questão não se coloca nesses termos.
Porque, a partir do momento em que você penetra o Fogo do Espírito, o aborrecimento não existe mais.

Se ele permanece, é que não há Fogo do Espírito.
Há apenas o ego que vive a projeção nesse mundo.

Há apenas o ego que vive as alternâncias de alegrias Ilusórias (denominadasprazeres), de medos, de
aborrecimentos.

No Espírito, tudo isso não existe.
Então isso não se coloca dessa maneira.

Isso se coloca como: “eu penetro o Espírito, e eu sou Liberada pelo Fogo do Espírito”.
E não: “eu espero que o Fogo do Espírito faça desaparecer meus aborrecimentos”, porque isto é utilizar a Luz,

para o ego, e não para o Espírito.

***

Pergunta: será que o estado de Graça e o Samadhi são os mesmos estados?

Querida Irmã, precisaria que você me expressasse, primeiramente, o que você denomina um estado de Graça.
O Samadhi é uma Graça.

O estado de Graça pode se manifestar por certo número de elementos.



Assim, então, eu não posso responder à sua pergunta de maneira tão simples e evidente.
O Samadhi, desde que você o vive, vocês sabe pertinentemente o que é.

Porque, naquele momento, há um reconexão fulgurante à sua Consciência Supramental ou Eterna.
É possível viver, na vida comum, estados de Graça ou momentos de Graça, sem, no entanto, penetrar a

Eternidade.
Quando a Consciência descobre, seria apenas uma primeira vez, e vive realmente, oSamadhi (mesmo sem

viver este Estado de Ser, fora desse corpo), ela sabe pertinentemente o que é.
E então, naquele momento, a pergunta não se coloca mais.

***

Pergunta: como penetrar o Fogo do Espírito?

Querida Irmã, isso corresponde integralmente ao que eu expressei, desde duas questões.
O Fogo do Espírito vive-se apenas quando o fogo do ego é extinto.

E isso não pode ser de outra forma.
Isso quer dizer: quando você aceita, em todos os sentidos (simbólicos, concretos), sua própria morte.

Isso não quer dizer morrer a esta Dimensão, mas morrer em si, ao “eu”, para viver o Si.
Isso se realiza apenas quando não há atenção levada, de maneira exagerada ou exclusiva, à vida comum.

É extrair-se deste mundo para penetrar os mundos do Ilimitado.
É viver o acesso a esta Consciência Ilimitada.

O Fogo do Espírito apenas pode-se viver (e vocês têm algumas testemunhas) com a primeira etapa, é claro,
que é, hoje (já que os canais do Céu estão abertos), a manifestação da Coroa Radiante (da cabeça, no

mínimo), como das Cruzes da Redenção.
A partir daí, a Luz faz a vocês um ‘Apelo’.

Mas o ego foi rápido para apreender-se disso, para nutrir ele mesmo.
O Fogo do Espírito é vivenciado quando o fogo do ego não é mais nutrido, de forma alguma.

Quando há, realmente, esta Crucificação.
Quando há, realmente, a morte, em si, de tudo o que não é o Si.

É preciso, para isso, parar (e isso foi dito, desde muitíssimo tempo, em todos os ensinamentos), as emoções.
É preciso para o mental, mas, ainda uma vez, a palavra “é preciso” não é uma ação do ego.

Mas, bem mais, uma maneira de ‘esclarecer’ si mesmo do que é o mental, do que são as emoções, e não
mais ser identificado, em momento algum, a isso.

Isso permite, naquele momento, ao Fogo do Espírito, presente ao nível da Cruz da Redenção, penetrar o
ponto ER, e se estabelecer no Coração.

Naquele momento, o Samadhi tornar-se possível.

***

Pergunta: sabendo que há muitas etapas do Samadhi, ao que corresponde o sentimento de sentir um
bloqueio que impediria viver a última etapa do Samadhi?

Querido Irmão, a Consciência da Ressurreição estabelece-se sobre a Terra.
Como eu disse, a Fusão dos Éteres é realizada sobre a Terra.

Resta apenas mais penetração da Luz Branca, em sua totalidade, denominada o Retorno do CRISTO.
Agora, esperá-la, ela mesma, é uma barreira colocada pelo ego.

A espera cria uma tensão, que não é uma Tensão para o Abandono, mas uma tensão para o ego.
Naquele momento, o ego desempenha um papel, que eu denominaria ‘perverso’, fazendo-o crer que há algo a

esperar, enquanto isso já está aí.
Há apenas que realizá-lo, ou Revelá-lo.

Porque tudo já está aí.
Principalmente agora, de maneira mais Consciente e evidente.

O elemento que freia ou que bloqueia, como eu disse, será sempre no Interior de vocês.
Então, como eu disse também, existem esses famosos ‘medos’, oriundos, mesmo, da estrutura humana, mas

que hoje tendem, coletivamente, a desaparecer, pela intensidade e qualidade da Luz.
De qualquer modo, o ‘soltar’ está longe de ser suficiente, porque o soltar implica em uma espera.

O Abandono à Luz poderia chamar-se, se vocês preferem, em seu idioma, uma forma de ‘Renúncia’.
Renúncia a si mesmo, à sua vida, aos seus apegos, ao que você acredita ser.



Enquanto há uma pessoa, em você, que acredita que ela vai ‘Realizar’, e que ela ‘espera alguma coisa’,
obviamente, isso é apenas o ego que se exprime e será sempre assim, para todo ser humano.

Viver a Consciência expandida, na experiência denominada Turiya, ou o quarto estado da Consciência, como
ANAEL falou-lhes há algum tempo (ndr: ver a canalização de ANAEL – 1, de 9 de abril) (*), corresponde a isso.

A Consciência de vigília comum deve extinguir-se completamente.
Ela não deve então, sequer, manifestar o que você denomina espera, ou esperança do que quer que seja.

Porque a esperança e a espera mantêm o ego, para sempre.

***

Pergunta: a desidentificação de tudo permite alcançar o Samadhi?

Querida Irmã, sob a condição de que a desidentificação (assim como você a nomeia) não seja um trabalho
ativo do ego.

Viver a Crucificação, a Ressurreição, a Transmutação, em meio à Consciência nova, acontece quando tudo o
que pertence ao ego é aniquilado.
Mas não por um combate do ego.

É justamente a ausência de espera, a ausência de desejo ou, em certos casos, uma Tensão total para a Luz,
que realiza isso.

Isso foi denominado “etapas” (que alguns de vocês começam a viver) chamadas de ‘Dissolução’.
São os momentos (que podem ser vivenciados em diferentes ocasiões, ou de maneira fugaz, ou intensa) em

que vocês chegam a perceber que vocês são o Tudo ou o Nada, o que é exatamente a mesma coisa.

***

Pergunta: sentir-se completamente dissolvido, em um estado onde tudo é Luz e onde tudo é Amor,
corresponde ao Samadhi?

Sim, a partir do momento em que há Alegria, realmente vivenciada.
Sim, a partir do momento em que isso é uma Transcendência da Consciência, onde não existe qualquer

personalidade.
Esse momento é perceptível, entre todos, porque ele assinala o fim irremediável dapersonalidade (e não da

vida nesta Dimensão).

***

Pergunta: como não se enganar entre o fogo do ego e o Fogo do Espírito?

Querida Irmã, aquele que vive o Fogo do Espírito não pode se enganar.
Há que aquele que vive o fogo do ego que se engana.

Não é o mesmo fogo.
Não são, absolutamente, as mesmas manifestações.

O fogo do ego remete-os para uma apropriação da Luz.
Ele remete-os para os prazeres.

Ele remete-os para a satisfação do próprio ego.
A reivindicação, do que quer que seja, será sempre devido ao ego.

O Fogo do Espírito basta-se a si mesmo.
Ele propicia, justamente, a Alegria Interior que nenhuma circunstância do ego, da vida exterior, pode vir alterar.

O fogo do ego, enfim, não corresponde ao Fogo do Coração.
Ele corresponde ao fogo do ‘plexo solar’ (ou de outros chakras situados ainda mais abaixo) revelando, então,

as paixões, as pulsões, as emoções, os medos.
Mas absolutamente não o Amor e a Alegria.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Irmãs e Irmãos, nesta humanidade, que o Amor e a Unidade estejam em vocês.
Eu deixo este canal e volto dentro de alguns instantes para estabelecer-me em vocês, para acompanhar, de

forma privilegiada, seu espaço de alinhamento e, eu o espero, de Unidade.
Com todo meu Amor.

Até logo mais.

************

(*) – ARCANJO ANAEL (09.04.2011 – 1ª. Parte) – ‘Estado de Turiya’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

***
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los e eu lhes transmito todo o meu Amor.

***

Questão: como viver da melhor maneira possível o serviço que é o nosso quando bloqueios,
devidos à personalidade, estão tão presentes?

Os bloqueios da personalidade pertencem à personalidade, portanto, não é preciso mais identificar-se à
personalidade.

Há um nível de você (e isso foi repetido muitas vezes) que está além desses «sofrimentos».
Você não é esse sofrimento.

O problema da personalidade é que ela está persuadida de que ela é o sofrimento, o estado que ela vive no
instante em que ela o vive, porque, quaisquer que sejam as suas idades, vocês têm o hábito de identificar-se a

um sofrimento, a um problema.
Mas vocês não são esses problemas, isso nós dissemos sem parar.

Isso faz parte da transmutação que está em curso atualmente.
Vocês precisam, de algum modo, tomar uma distância em relação a si mesmos, ou seja, enquanto vocês

jogam o jogo da personalidade.
Obviamente, quando vocês têm um sofrimento, são vocês que sofrem, mas, no nível psicológico, é ainda mais

fácil de compreender.
Se houver uma emoção, se houver um sofrimento, qualquer que seja o tipo de sofrimento, enquanto vocês

estiverem identificados a esse sofrimento, vocês não têm qualquer meio de dali sair ou, então, vocês farão o
que se chamam de psicoterapias, trabalhos de análise etc..

Não há mais tempo para fazer tudo isso.
Portanto, isso quer dizer que é preciso aceitar, para viver, que você não é esse sofrimento.

É tão simples assim.
Aceitar, agora, não mais se identificar aos seus próprios sofrimentos: compreender que você não é isso

permite ir para outra coisa.
Mas, enquanto você se identificar ao seu próprio sofrimento, não há razão alguma para que esse sofrimento

seja transcendido ou para que ele desapareça.

***

Questão: e sobre a Unidade e a Fusão em relação às Sombras e às projeções existentes ainda no
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ego?

Mas as projeções, elas desaparecem, justamente.
No fim derradeiro desse sistema solar, na sua liberação final, tudo o que for projeção desaparece,

absolutamente tudo.
Mesmo esse corpo, que é uma projeção, ele desaparece, inteiramente.

O que resta é a Consciência.
Portanto, a Consciência, quando ela permanece, não se pode falar de morte, pelo contrário, é um

renascimento.
Nunca mais haverá morte.

É o Nascimento, é o segundo Nascimento de que falava CRISTO.
É para isso que vocês são chamados.

E tudo o que for antagonismo, complicação, tudo o que estiver ligado a uma função exteriorizada.
Vocês sabem: quando se chama esse mundo de matriz, é uma matriz, ou seja, um mundo de projeções que

não existe.
Como dizem os povos nativos, em alguns países, é um sonho, um pesadelo, eu diria, mas é um sonho, não é?
Simplesmente, todos nós aderimos tanto, de algum modo, a esse sonho, que nós cremos, todos nós, que é a

única realidade.
E há, aliás, grandes pensadores que se exprimiram sobre isso.

Há, como isso se chama..., «A Alegoria da Caverna», de Platão, que é muito simples de compreender: a um
dado momento, alguns seres entraram em um lugar.

A Luz, na caverna, ela vinha da parte de trás.
No início, eles sabiam que era eles mesmos e depois, de repente, eles foram atraídos pelas projeções do que

eles eram, na parede do fundo da caverna.
E, pouco a pouco, de tanto ver as sombras, eles se identificaram a essas sombras, e a consciência penetrou

nessas sombras.
E, para eles, a um dado momento, nada mais existia senão a sombra.

Eles eram incapazes de ver a Luz, é claro, mas, menos ainda, uma outra dimensão de si mesmo que puxava os
cordões, por assim dizer, a Alma.

Mas, mesmo podendo se voltar e a Sombra aceitando ver a Alma, ela vê apenas a projeção da Luz.
Ela não vê a Luz.

[ http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_caverna ]

Como disse Sri Aurobindo, há algum tempo, vocês estão em um mundo de ‘franjas de interferências’, ligadas
às alterações dos envelopes isolantes que estão prestes a desintegrar.

Portanto, vocês estão em um mundo de interferências, de complicações que não existem, exceto na
Consciência.

Quando os Orientais, alguns seres despertos, lhes dizem, sem parar, que esse mundo é Maya, isso não é uma
visão da mente.

É a estrita verdade.
Dito diferentemente, como CRISTO lhes disse: «Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste

mundo».
Vocês não são este corpo e, no entanto, é neste corpo que se vive.
Vocês não são esta Sombra, esta densidade, este confinamento.

Então, é claro, muitos, muitos «ensinamentos» quiseram fazê-los crer que, evoluindo nessa Sombra, vocês
iriam se tornar Luz.

Não é possível.
Isso é um sonho.

Isso é uma projeção, aí também.
O mundo melhor não existe.

Então, é claro, aqueles que estão persuadidos de que existe um mundo melhor possível na estrutura de
carbono, irão a uma estrutura de carbono, mas não dissociada, ou seja, Unificada.

Eles terão, de qualquer modo, o contato com A FONTE.
Mas isso não é a Liberdade, não é a Luz.

É uma experiência na Sombra.
É o paradoxo, ou seja, vocês estão na Sombra e buscam a Luz.

Mas, a partir do momento em que nós lhes propomos a Luz, vocês têm medo, porque ir para a Luz é perder a
Sombra.

Não há alternativa.

***

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mito_da_caverna


Questão: convém, portanto, não tanto fazer descer essa Luz a essas zonas de Sombra, o que
poderia reforçar o ego, mas elevar-se para a Luz, ali se abandonando, ali se banhando cada vez

mais, tornando-se a Vibração?

A Consciência é Vibração.
Quando a Luz ilumina, é a Luz real, e não a luz astral ou mental, Luciferiana.

É a verdadeira Luz Vibral, como a chamamos (as Partículas Adamantinas, a Radiação do Ultravioleta) que vem,
pouco a pouco, dissolver o que não é a verdade.

Isso, muitos de vocês vivem, progressivamente, alguns desde os Casamentos Celestes, outros, mais
recentemente e, outros, mais anteriormente, eu diria.

Assim que você sobe em Vibração, a Consciência se expande.
Quando a Consciência se expande, o que acontece?

Há zonas de Sombra que impedem a Consciência de expandir-se totalmente e, naquele momento, a
Consciência que se expande vê claramente as zonas de Sombras.

Mas não é questão de projetar a Luz ou de pedir à Luz para agir nessas zonas de Sombras.
Sem isso, vocês recaem na Dualidade, ou seja, no bem e no mal, na Sombra e na Luz.

O que vocês vivem, hoje, é uma Ascensão, ou seja, uma Liberação da Ilusão.
Portanto, se vocês derem peso à Ilusão, se vocês aderirem a essa zona de Sombra que é iluminada e

disserem: «Eu quero que essa zona de Sombra desapareça», não!
É a Inteligência da Luz que age e a Inteligência da Luz age porque vocês elevam o seu nível Vibratório

e se abandonam à Luz.
As zonas de Sombras são iluminadas pela Luz, mas não por vocês.
Portanto, uma vez que elas sejam vistas, elas se dissolvem sozinhas.

Mas, se vocês mesmos derem peso às suas próprias Sombras, elas jamais irão desaparecer.
Elas irão se reforçar porque, se vocês quiserem colocar Luz onde houver Sombra, vocês recaem na Dualidade.

É o mesmo princípio para as entidades astrais, a Sombra, o jogo e o combate permanente da Sombra e da
Luz, que, justamente, manteve a matriz no estado.

Aí, o que vocês vivem não é «cui-cui, os pequenos pássaros, vamos tomar um pouco de Luz».
É a sua transformação final, o seu retorno (e nós todos dissemos, nós jamais escondemos) à sua Eternidade.
Agora, se vocês não quiserem a Eternidade, vocês farão uma pequena estadia ali onde irá levá-los, como lhes

foi dito, a sua Vibração e, se a sua Vibração for muito pesada para viver a Ascensão (que é uma elevação
Vibratória total), o que vai acontecer?

Primeiramente, haverá resistências, haverá sofrimentos, haverá medos e, naquele momento, a sua
Consciência, que irá perder este corpo ou que irá levar este corpo, será obrigada a permanecer em uma gama

de frequências inferior à Luz, ou seja, em um mundo em carbono.
Vocês compreendem que vocês não são mais as sombras projetadas na parede da caverna, da gruta, e que

vocês têm uma Alma e, sobretudo, um Espírito.
Portanto, haverá uma forma de reconquista pacífica do seu estado de Estado de Ser multidimensional.

Vocês são Espíritos.
Vocês não são nada do que creem.

Isso, os Arcanjos disseram.
Nós vamos insistir, cada vez mais intensamente, porque não há outra solução.

Então, é claro, a maior parte dos ensinamentos espirituais Luciferianos insistiu em um mundo melhor, com a
‘vontade de bem’: «Tudo vai melhorar, a Terra será regenerada, vocês vão se tornar melhores».

Mas tudo isso é uma armadilha, uma armadilha magnífica.
Orionis, durante a sua vida (quando ele era o walk-in de Bença Deunov), descreveu perfeitamente (e eu

também, disso falei) o ‘advento do Fogo’.
É o batismo do Fogo que vocês vivem.

Não é um mundo melhor que aparece sobre essa Terra.
Então, é claro, muitas, muitas escolas de ensinamentos e de pessoas sabem que há uma mudança.

Aliás, vocês a veem todos os dias, independentemente das suas Vibrações.
As coisas se aceleram consideravelmente.

Mas muitos seres humanos estão persuadidos de que haverá, como dizer..., uma grande lavagem e que tudo
vai ficar muito limpo, muito bonito, na mesma gama de frequências.

Mas é impossível.
Nós dissemos: a Terra vive a sua Liberação.

Eu creio que é o que, efetivamente, nós repetimos sem parar, porque vocês têm, eu o concebo, muita
dificuldade, se não penetrarem o Samadhi e a dissolução, para compreender (até mesmo para aceitar) isso.



O ser humano não pode aceitar o fim do efêmero.
E isso é igual quando vocês sabem que têm uma doença e que vão morrer.

É exatamente o mesmo princípio.
É o que lhes disse Sri Aurobindo: são as diferentes etapas do ‘choque da humanidade’.

Mas não são os seres que dormem porque, estes, eles irão dormir até o fim.
Isso se refere a vocês, que estão na fase de despertar.

São vocês que devem compreender isso e vivê-lo.
Os outros, eles sequer irão saber.

Eles sequer irão compreender que é o fim.
Vejam vocês a diferença.

***

Questão: eu tive um sonho em que sentia uma grande força Interior, que parecia superar-me
completamente, que estava além da minha personalidade.

O Estado de Ser está sempre além da pessoa, felizmente.

***

Questão: por que me foi dito que não era o momento para que essa forma se exprimisse?

Porque há seres para quem não é o momento.
Nós dissemos isso.

Há seres que viveram os Casamentos Celestes, que viveram as Vibrações, mas que não puderam aceder ao
Estado de Ser (ou seja, ao Corpo que está no Sol), por uma razão que é muito simples: havia, primeiramente,

de fato, ‘barreiras’ (e, digamos, no nível biológico) que foram retiradas bem facilmente.
Mas, independentemente disso, se lhes deixássemos a total liberdade para reencontrar o seu Corpo de Estado
de Ser, vocês não voltariam, todos vocês, aqui, porque vocês não têm razão alguma para estarem aí, quando

vocês vivem o Estado de Ser.
Vocês compreendem que estão em uma rede de mentiras.

Portanto, alguns seres vão viver isso apenas nos últimos instantes: a Liberação e o acesso total ao Estado de
Ser.

Vocês estão na prisão.
Vocês estão confinados, totalmente confinados.

Então, a sutileza é tê-los feito crer que, um belo dia, tornando-se melhores, melhorando-se e, sobretudo,
reencarnando-se, um dia, vocês estariam na Luz.

Um dia, sim.
E isso dura 300.000 anos.

Imaginem o número de vidas.
É isso que é preciso aceitar: que vocês estão na prisão.

Se vocês não tiverem consciência da prisão (como 90% da humanidade), o que vai acontecer quando a prisão
desaparecer, segundo vocês?
Vocês vão pedir ‘outra prisão’.

É tão simples assim, porque a maioria da humanidade não pode conceber a ausência da prisão.
Isso é bizarro de dizer, mas é exatamente assim.

Agora, lembrem-se, ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
O confinamento foi tão bem feito que a maioria dos ocidentais pensa que nasce do encontro de dois gametas e

que, no dia em que morrem, não há mais nada.
É terrível.

Notem que isso não é mais terrível do que se reencarnar.

***

Questão: você pode explicar o termo « transubstanciação»?

Então, a Elevação, a Ascensão é uma metamorfose, uma transformação e uma transubstanciação.



Eu já empreguei essa palavra.
Transubstanciação quer dizer, simplesmente, que vocês ‘mudam de substância’.

Vocês passam de um corpo de carbono para outro corpo, que Vibra diferentemente, que tem mecanismos de
funcionamento, se pudermos dizer, totalmente diferentes.

A transubstanciação é passar de uma substância à outra, de uma forma à outra.
É a lagarta que se torna borboleta.

A borboleta nada mais tem a ver com a lagarta.
No entanto, ela efetivamente saiu da lagarta, não é?

É a metamorfose.
É a melhor expressão que encontrei para explicar a transubstanciação: é a passagem da lagarta à borboleta.

Atualmente, e eu já disse isso, vocês vivem as primícias do casulo, ou seja, vocês conseguem, cada vez
menos, funcionar na Ilusão, mas vocês não funcionam ainda, totalmente, no novo corpo que é a borboleta.

Vocês estão em uma metamorfose, que está em curso.
A diferença é que a matéria da lagarta é a mesma «matéria» (mesmo se não for a mesma forma e a mesma

constituição), a mesma gama de frequências que a da borboleta.
Aí, vocês passam de uma lagarta, que está na 3D (3a. Dimensão), para uma borboleta, que é multidimensional.

É uma transubstanciação.
Vocês passam de uma gama de frequências para outra gama de frequências, da personalidade ao Estado de
Ser, do confinamento à Liberdade, de um espaço localizado e confinado, que é este corpo, para um corpo que

não é limitado seja pelo que for, que pode culminar na Fusão com o Todo, chamada, em outros termos, de
Dissolução no Maha Samadhi.
Vocês podem se tornar a Fonte.

Os Arcanjos disseram, há algum tempo, que eles estavam em vocês.
Mas isso não é uma visão da mente, é a estrita verdade.

Porque, por enquanto, vocês concebem que um Arcanjo é exterior, que ele evolui em outra Dimensão.
Mas vocês também, vocês evoluem em uma outra Dimensão, confinados no Sol, e, aí, vocês serão liberados.

Vocês irão encontrar as Leis da Graça e a Verdade do seu Espírito, a sua família estelar, as suas origens
dimensionais, as suas quatro Linhagens, etc..

Tudo isso nós já dissemos.

***

Questão: como manter um nível elevado de Vibração?

Vibrando.
A resposta é muito simples.

Se vocês perceberem as Vibrações, levem a sua Consciência nas Vibrações, quer elas estejam em todo o
corpo, em uma Coroa Radiante, no sacro.

A Consciência que se levar na Vibração torna-se a Vibração.
Portanto, aumentar a Vibração e subir na Vibração é unicamente assim.

Então, é claro, há técnicas, hein?
Vocês podem elevar-se na Vibração pela respiração.

Vocês têm técnicas que haviam sido dadas, há algum tempo, pelo Mestre Ram, que permitiam respirar e
passar, também, como dizia Sri Aurobindo, da respiração dos pulmões para a respiração do Coração (*).

Há os cristais, eu creio.
Há meios de subir na Vibração, mas, quanto mais isso seguir, mais o meio mais fácil de subir na Vibração é

‘sair da matriz’, ou seja, não mais se identificar ao que quer que seja dessa matriz.
Isso irá provocar uma transmutação, uma transubstanciação do seu corpo e da sua Consciência.

***

Questão: na 3D, como aliar o não apego com o sentido de responsabilidades para com aqueles que
dependem dos nossos cuidados, incluindo os animais domésticos?

Essa questão, você a coloca porque você ainda não penetrou o Estado de Ser.
Quando vocês estiverem no Estado de Ser, vocês sempre têm a responsabilidade, mas não é mais um apego,

não é mais um peso.
Será que quando vocês alcançam o Estado de Ser, será que quando alguns de vocês vivem o Estado de Ser

(mesmo no Sol, e voltam aqui), será que vocês ficam, contudo, confinados em um lugar, para não mais se



mexer, durante 24 horas?
Não.

Vocês têm, de qualquer modo, um mínimo de atividades, de responsabilidades.
Um não é incompatível com o outro.

Simplesmente, quando vocês têm a Visão e a Vibração da lagarta, vocês estão com os pés e as mãos atados
às suas responsabilidades.

Quando vocês penetram o Estado de Ser, então, o Impulso da Alma força mudanças essenciais (e isso era
nos anos anteriores), para alguns, sem se colocar a questão do dia seguinte (abandonar isso ou aquilo ou tal

coisa).
Mas, hoje, quando vocês começam a viver as Vibrações, quando vocês penetram o Estado de Ser, como

dizer..., vocês estão livres.
Vocês fazem as coisas, mas vocês ali não estão apegados.

É uma mudança radical de ‘ponto de vista’.
Mas, obviamente, enquanto vocês estiverem na lagarta, vocês escutam o que eu digo e dizem: «eu gostaria de

ser borboleta».
Mas vocês dizem: «sim, mas se eu for borboleta, o que vão se tornar as folhas que eu estava comendo, o que

vai se tornar a árvore onde eu estava?».
Mas, quando vocês são borboletas, vocês não colocam mais essa questão, porque vocês têm a oportunidade,

ainda por um tempo, de poder ir de uma à outra.
Portanto, por enquanto, parece-me, esse mundo, esta Terra não desapareceu, não?

Portanto, não há qualquer antinomia [contradição].
É o ego que crê que não vai poder fazer isso, que não vai poder fazer aquilo.

Então, em alguns casos, o Impulso da Alma, quando vocês viverem o Despertar, vai mudar radicalmente a sua
vida.

Há, entre vocês, quem se encontrou, de um dia para o outro, sem mais nada, mas eles estavam no Estado de
Ser.

Era, para eles, o meio de ir inteiramente para o próprio Estado de Ser.
Lembrem-se, o Estado de Ser e o Espírito não se importam com as leis deste mundo, uma vez que ele é

uma Ilusão.
Enquanto vocês estiverem apegados à Ilusão, vocês permanecem apegados à Ilusão.

É tão simples assim.
Enquanto vocês considerarem que os seus filhos, o seu trabalho, o seu automóvel, é a menina dos seus olhos,

vocês estão apegados.
Agora, viver o Estado de Ser não vai fazer com que vocês lancem fora os seus filhos ou o seu automóvel.
É simplesmente uma mudança de ‘ponto de vista’, mas isso é capital, essa mudança de ponto de vista.

Mas vocês não podem adotá-lo com o ponto de vista da lagarta.
É preciso viver, primeiramente, o Reino dos Céus, todo o resto, depois, se estabelece,mas não antes, porque,

antes, é a personalidade que decide.

***

Questão: poderia especificar a diferença entre a Visão Interior e a Visão do Coração?

A Visão Interior, geralmente, para o ser humano, é chamada de projeção no interior do ‘terceiro olho’, ou seja,
vocês fecham os olhos e vai se projetar uma série de coisas.

Há fases muito precisas que foram descritas, também, da abertura do terceiro olho.
No tempo do confinamento e mesmo, por exemplo, nos textos hindus antigos, foram detalhadas sete etapas de

ativação do terceiro olho, a percepção de uma faixa, de flashes de luz.
Depois, aparece uma luz amarela, com o violeta que gira ao redor.

Depois, o amarelo passa para o exterior, o violeta passa para o centro.
Depois, passam por círculos concêntricos.

Mas tudo isso é a Visão Interior, é uma visão ‘falsificada’, que é oriunda da matriz, que nada tem a ver com a
Visão do Coração.

A Visão do Coração não passa pelos olhos, mesmo se, hoje, a Visão Etérea se estabelece para os seres que
despertaram o 12º Corpo e que podem ver as Forças Etéreas em ação.

Então, alguns de vocês as veem, por exemplo, de modo efêmero, pela manhã, ao acordar.
Vocês verão a ‘trama etérea’, sob forma de grade de Luz.

Mas, independentemente disso, a visão do Coração é a Visão do Coração, ou seja, aquela que lhes dá a
possibilidade, não de ver pelos olhos físicos, não de ver pelo ‘terceiro olho’, mas de ver, realmente, pelo

Coração.



A Visão do Coração é uma Visão de Vibração.
Por exemplo, todos aqueles que são seduzidos pela visão Luciferiana, o que vai acontecer?

Eles vão entender que se comunica com eles, pela telepatia.
A telepatia sempre passa pelo ‘terceiro olho’.

É uma Ilusão.
E, no terceiro olho, haverá ‘representações’.

Aliás, aqueles que as veem, foram muito bem representadas.
Eles vão falar de auras.

Eles vão falar de uma luz que é irradiada no ‘exterior’ do objeto e da pessoa.
É profundamente diferente na Visão do Coração porque, na Visão do Coração, a Luz não está no exterior do

objeto, mas ela está no objeto.
Quando eu digo o objeto, é a Consciência, é claro.

É profundamente diferente.
Portanto, em um caso, há uma ‘projeção exterior’.

No outro caso, há uma ‘vivência Interior’.
Portanto, a Visão do Coração nada tem a ver com a visão dos olhos, pode ter a ver com a Visão Etérea

(quando ela apareceu) e nada tem a ver com a visão do ‘terceiro olho’, e nada tem a ver com o que se chama
de visão ‘astral’.

Na visão astral (que não passa necessariamente pelo terceiro olho), há o que se chamam de médiuns.
Eles vão tirar as cartas e trabalhar com o ‘plexo solar’.

Portanto, eles vão captar, em vocês, alguns elementos e traduzi-los em luz, porque o plexo solar está acoplado
ao ‘terceiro olho’, e eles vão descrever a cor do seu automóvel, vão descrever a casa em que vocês habitam.

Isso é o ‘astral’.
Não é uma Visão do Coração, nem uma clarividência.
É a pura visão astral, que está ligada ao plexo solar.

O Coração?
É completamente outra coisa.

Jamais o Coração poderá ver a placa de um automóvel, mas ele vai perceber o que chamamos de Essência.

***

Questão: quando estivermos no Estado de Ser, iremos acolher a Vibração Crística?

É necessário acolhê-la antes.
O Retorno de Cristo, no Fim dos Tempos, isso foi escrito perfeitamente por São João.

Agora, como nós dissemos, não busquem um Cristo em um corpo, porque, aí, vocês iriam errar e isso é,
também, a Ilusão.

O problema, com o Supramental, e Cristo tinha dito isso: «Haverá muitos que virão em meu nome, que são os
falsos profetas».

O que é um falso profeta?
São aqueles que se identificaram com Cristo, mas na Luz Luciferiana.

Eles não imitam Cristo no Coração, eles estão persuadidos de ser o Cristo histórico e os levam a atalhos.
Cristo, ele vem ao Julgamento Final, no Fim dos Tempos, após a tribulação e, aliás, é o único modo de juntar-

se ao Estado de Ser.

***

Questão: quando se diz que Cristo volta como ele partiu, o que isso significa?

Sobre a nuvem.
O que é a nuvem?

É o modo que tinham os Antigos de descrever as Embarcações de Luz.
Ele partiu levando um corpo de carne, numa nuvem.

Isso foi chamado, aliás, de Ascensão, não é?
E, para Maria, foi chamado de Assunção, em 15 de agosto.

Ela também partiu na nuvem, com os Anjos.
E vocês sabem, agora, que são os ‘Anjos do Senhor’ (ndr: os Vegalianos).



Portanto, Ele voltará como partiu.
Portanto, se vocês cruzarem com alguém que diz, num corpo, que é Cristo, virem-se e saiam.

Há muitos, como se diz, que vão queimar os fusíveis, que vão embirutar, mas muito seriamente, no nível
espiritual.

Haverá, cada vez mais, ou pessoas que serão arrastadas pelos impulsos inferiores (pela violência,
pela sexualidade, pelos atos de barbárie) e há aqueles que estarão na Ilusão Luciferiana, portanto, vão se

tomar por Cristo, por Deus, por que não?
Por um grande apóstolo, etc., etc..

Portanto, eles procuram apropriar-se da Luz em uma personalidade, enquanto ‘viver a Luz’ é, justamente, não
mais estar em personalidade alguma.

Vejam vocês a diferença.
Ela é grande.

Portanto, Cristo voltará como partiu: na nuvem.
Em uma forma da 5ª Dimensão, mas vocês estarão, vocês também, na 5ª Dimensão, naquele momento.

Eu os lembro de que Cristo viveu a Ressurreição, parece-me.
Vocês, vocês não a viveram.

E, aliás, ele dizia aos Apóstolos: «Não me toquem, eu não retornei ainda ao meu Pai».
Ele estava em uma outra Dimensão.

Poder-se-ia chamá-la, se preferirem, de 3ª Dimensão Unificada.
Isso apenas pode ser vivido no Interior de si, o Cristo.

Por enquanto, isso apenas pode ser Vibratório, mas é o mais importante.
KI-RIS-TI, isso significa, Filho Ardente do Sol.

É encontrar a Coroa Radiante do Coração e o Estado de Ser.

***

Questão: poderia explicar o que é o Cubo Metatrônico?

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o que foi definido como o Quadrado, presente entre os dois
braços horizontais da Cruz Anterior Crística e da Cruz Posterior Crística (ou seja, CLAREZA-PRECISÃO e
UNIDADE-PROFUNDEZ) está diretamente conectado com uma das faces do Cubo, ou seja, um quadrado.
Mas, para que o quadrado se torne cubo, é necessário que o desenvolvimento geométrico, no espaço dos

eixos das Cruzes Fixa e Mutáveis, seja transformado, o ponto ER estando ao centro.
Há conexões, por intermédio das seis pirâmides que constituem o Cubo, ligadas entre o ponto ER e cada uma

das projeções interiores do ponto ER, com dois pontos, dando uma aresta.
O Cubo Metatrônico é uma representação Vibratória.

Ele é representado, também, esse Cubo Metatrônico, pelas doze Estrelas presentes ao redor da cabeça, mas
essas doze Estrelas estão conectadas duas a duas.

Disso vocês sabem.
Elas estão conectadas e passam por um ponto ER central, no plano.

Se vocês colocarem a sua cabeça de forma estendida, isso faz um plano.
Mas, o desenvolvimento interdimensional e multidimensional do Cubo se faz em um cubo, ou seja, que o que

estava nos eixos e nas Cruzes tornam-se as arestas e os ângulos do Cubo.
É isso que recria, de algum modo, a multidimensionalidade.

***

Questão: quando deve ser ativado esse Cubo?

Ele está ativado.
Ele foi ativado pela intervenção que foi realizada no último ensinamento de Um Amigo (**).

Ele lhes disse, aliás, era o último consistindo em ativar as Cruzes Mutáveis.
Ele retificou o eixo e Metatron veio impactar-se nas suas estruturas.

Aliás, vocês são muito, muito numerosos, certamente, a sentir que a qualidade Vibratória dos seus
alinhamentos está diferente, agora.

Os sons modificaram-se também, para aqueles que o vivem, é claro.

***



Questão: o que fazer, no caso de escolha, quando nem sempre sentimos a resposta do Coração?

Bem, propor uma terceira solução.
Frequentemente, vocês alternam.

Vocês têm a escolha entre duas coisas e, nesse caso, vocês colocam uma questão.
Vocês têm uma escolha, vocês dizem: «é isso ou isso».

Em um caso, como no outro, não havendo realmente Vibração do Coração, proponham outra escolha.
Não se limitem assim.

Agora, perceber a resposta do Coração é ser capaz, agora, de perceber a Vibração do Coração.
Se não houver Vibração do Coração, não pode haver resposta do Coração, estamos de acordo.

A Vibração do Coração é perceptível, para a maior parte de vocês, não continuamente, mas de modo
descontínuo, estamos de acordo.

Portanto, se vocês fizerem a pergunta em um momento em que não há Vibração alguma no Coração, vocês
jamais terão a resposta.

É tão simples assim.

***

Questão: como se liberar de emoções que voltam e que estão ligadas à primeira infância?

Basta olhá-las.
Não se deve dar chance, nem peso, nem atenção.

Por outro lado, deve-se vê-las, isso é tudo.
Há muitas coisas que se eliminam nesse momento.

Nada mais há a fazer.
Se vocês as virem, é que elas se eliminam.

Eu os lembro de que, durante a Passagem do Arcanjo Uriel, no fim do ano, no mês de dezembro, as
eliminações ocorriam no nível físico e, as cristalizações, no nível psicológico.

Agora, a quantidade de Luz, desde a Passagem, é diferente.
Portanto, as coisas se eliminam, simplesmente, ao regressar à Consciência, então acompanhadas de emoções

diversas.
Mas isso é uma eliminação.

Então, enquanto eliminação, é preciso não se identificar, é preciso não entrar no jogo Sombra / Luz.
É preciso aceitar que isso seja eliminado, assim.

***

Questão: o Sol desempenha um papel no processo de eliminação das emoções?

Sim, na medida em que o Sol foi liberado e que a sua irradiação, agora, vocês podem captá-la diretamente no
Coração.

Vocês sabem que o ser humano tem um centro, um chakra eletromagnético, o mais potente, que é aquele, é
claro, do ‘plexo solar’.

Isso está prestes a passar no Coração.
Portanto, quanto mais vocês captam as Vibrações solares, mais a Coroa Radiante do Coração está ativa,

menos o plexo solar pode se manifestar.
É, aliás, o Coração que ilumina o ego.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me feito falar assim.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Até breve.

 

************

(*) – ‘A Respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM (28.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-corac...

*

(**) – UM AMIGO (02.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2-de-maio-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2011/05/um-amigo-2-de-maio-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1045

20 de maio de 2011
(Publicado em 22 de maio de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- Vibração de URIEL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110521_-_URIEL.mp3

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu me apresento a vocês, na sua Presença, na nossa Presença, na
Vibração da Luz Una, no meu papel de mensageiro da nova Presença, acompanhando o Senhor METATRON e

preparando a instalação, em vocês, da Presença de CRISTO.

***

Eu venho a vocês a fim de Vibrar o Anúncio, a fim de Vibrar o Amor, a fim de Vibrar a Presença.
A Vibração da Luz Una vertendo-se, em vocês, sobre esta Terra, chama-os, todos vocês, para desvencilharem-

se de todas as Ilusões, para penetrarem, livres, nas esferas da Alegria.
Despertem-se.

O momento chegou para vocês.
O momento chegou, para aqueles que ainda não reconheceram e aquiesceram à Luz, para acordarem e

elevarem-se.
Para abrirem-se à visão da Verdade e da Unidade.

O momento do despertar aproxima-se, inexoravelmente, do seu Templo Interior, pela Vibração da sua
Presença, do seu Coração amoroso.

O momento de revelar e de engrandecer a sua Presença, a vocês mesmos e ao mundo, soou.
Nesses tempos, e nesses tempos da Terra, no momento do despertar da humanidade, vocês são chamados,

vocês, Filhos do Um, a caminho de acordar ou acordados, para dar o exemplo da sua Presença em meio à
Irradiação, em meio à Alegria, em meio ao Amor.

O momento chegou de sair da letargia do confinamento, da letargia do sono.
A Luz atinge, doravante, cada vez mais fortemente, vocês.

Chamando-os sempre mais para a Verdade, sempre mais para a Integridade.
A Vibração da Luz Una, vertendo-se no seu Templo, nas suas Coroas, abre a porta ao Verbo e à Criação,

chamando-os a manifestarem-se, pela Vibração, na sua ‘nova Consciência’, permitindo-lhes acompanhar este

URIEL - 21 de maio de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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mundo e a sua humanidade para sua etapa de Liberação final.

***

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e Unificados, em sua Presença ao redor da
Porta do Sol, vem bater à Porta do seu Sol.

O momento do despertar da Terra, e da sua humanidade, chegou, permitindo-lhes reencontrar a Liberdade, em
um combate sem combate, elevando-os acima da Dualidade inexorável deste mundo, chamando-os para

penetrarem, em plena consciência, na sua esfera da Unidade e da Eternidade.
O apelo se fará cada vez mais presente, despertando e acendendo ainda mais a sua Presença.

Muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, ainda adormecidos, vão ouvir o apelo da Luz, mesmo se eles não
tiverem capacidade para perceber de onde vem o apelo.

Vocês, Despertos, os primeiros [Primeira Onda] e os últimos, poderão responder às suas expectativas.

***

Filhos da Lei do Um, o momento chegou de sair à vista de todos, na frente do mundo, a fim de mostrar a
verdadeira Vida, aquela do Coração e da Unidade.

Os fatores de resistência e de oposição à Luz, conscientes ou inconscientes, em vocês como no exterior de
vocês, vão se iluminar como nunca, permitindo a vocês, Despertos nos primeiros momentos ou nos últimos

momentos, verem todas as trapaças e Ilusões desse mundo.
Choque da revelação, choque da humanidade, chamando-os à Alegria, à sua Liberdade e à sua Liberação.

A Luz, Una, Vibral, estabelecer-se-á, de maneira cada vez mais consequente e perceptível, sobre este mundo.
O conjunto da humanidade ainda não desperto vai agir ou reagir à impulsão final da Luz Una, aquiescendo e

despertando, ou recusando e se opondo.
Mais do que nunca, vocês, Despertos dos primeiros momentos como dos últimos momentos, a sua Ética deve

conduzi-los a manifestar o seu testemunho de Luz, aniquilando a personalidade e a própria Ilusão da
mistificação.

O apelo, ressoando em vocês, pela Vibração, pelo som e pela impulsão, deve fazer de vocês, integralmente,
os Semeadores da Luz, da Alegria e da Eternidade.

Nenhuma forma contrária à Unidade poderá se exprimir, em vocês, como ao redor de vocês, se vocês viverem
os fundamentos da sua própria Unidade e manifestarem a Alegria, a Eternidade, nos seus gestos, no seu olhar

e no seu Amor.

***

O momento do último desafio da revelação total da Luz Una, sobre este mundo, está agora à porta de vocês.
O apelo da Vibração da Luz e da Unidade, em vocês, vai levá-los a viver, vocês, os Despertos do primeiro

momento como do último momento e os indecisos, o seu despertar.
O impulso da Alma e do Espírito vai imergir, na sua consciência, chamando-os a ali responder, a fim de se

estabelecerem, à sua maneira e à sua velocidade.
Tornar-se o que vocês são, além do que vocês creem.

CRISTO vem retomar o seu lugar que é o de vocês.
Os Instantes de Graça e de Revelação irão acontecer, em cada um, de maneira cada vez mais tangível, cada
vez mais evidente, chamando-os a seguirem o Caminho da Unidade, da Luz e da Verdade a fim de saírem,

definitivamente, das veredas da Ilusão e da falsificação.
As forças de resistência, finais, em vocês como nesse mundo, irão lhes parecer para o que elas são:

elementos de medo, chamando, ainda mais, o Amor, mesmo na negação do Amor.

***

Cada um de vocês, Despertos do último momento como do primeiro momento, é chamado a portar um ‘olhar
de vigilância’, mas do Coração, ao conjunto dos seus Irmãos e das suas irmãs, ao redor de vocês, a fim de ali
colocar o Amor do Coração na discrição total do esquecimento do ego e da personalidade, permitindo então

ao Coração vibrar, elevar-se no Fogo do Amor, para aqueles de vocês não vivendo ainda isso, pondo fim,
assim, ao Fogo do ego.

As testemunhas são, neste Templo e nesta carne, as doze Estrelas presentes, em Vibração, na sua cabeça,
pelos Eixos e pelas Cruzes.



E a testemunha será, em última análise, a Coroa Radiante do seu Coração, pulsando e vibrando um Amor
infinito, sem distinção de um ou de outro.
Sem distinção do que é Luminoso ou não.

Chamando-os assim a estabelecerem-se na estabilidade de CRISTO. 
O Anúncio da Luz é então aquele da Ressurreição, em andamento, transmutando a carne, em uma ‘nova carne’,

a consciência, em uma ‘nova Consciência’, cuja ressonância
é: Liberdade, Eternidade e Verdade, Liberação e Ascensão.

Vocês estão sobre este mundo, Despertos, a fim de fazer desaparecer as Sombras, pela potência do Amor,
da Luz Una, não mais por qualquer ação exterior de oposição ou de confrontação, mas, bem mais, deixando
florescer a Alegria da sua Unidade reencontrada, permitindo-lhes então captar e manifestar a potência total e

acolher CRISTO.

***

Filhos da Lei do Um, vocês estão, Despertos do primeiro momento como do último momento, aí onde vocês
devem estar, finalizando assim o que vocês vieram finalizar e revelar.

Vocês foram chamados.
Vocês, aí, Coroados e Redimidos, abrindo então as portas do Coração onde nenhuma influência da

personalidade separada pode irromper.
O Anúncio da nova Eucaristia revelando, para sempre, a Tri-Unidade do seu Coração, vocês são convidados a

estabelecerem-se, enfim, na sua Liberdade.
Gradualmente e à medida que o Templo de CRISTO se elevar em vocês, vocês irão constatar, com facilidade,

que nenhum obstáculo, pertencente à Ilusão e à falsificação, pode parar o aumento da Alegria e da Luz que
será o seu.

Nesse mecanismo de ‘Abandono coletivo à Luz Una’, cada um vai ver, claramente, com o Coração, o que ele é,
e vai se ver tal como ele é na Vibração.

Neste espaço de desvendamento final, nada, exceto vocês mesmo, pode alterar a sua Elevação.
As circunstâncias, individuais e coletivas, da vida, neste mundo, fazendo, portanto, cessar toda projeção,

todo medo e todo desejo situados fora da Verdade.
Então, diga “sim” à totalidade da Luz.

Diga “sim” à totalidade do Amor e da Vibração da sua Consciência nova.
É assim que vocês irão encontrar a certeza e deixar os mundos da incerteza.

***

O Apelo da Luz, o Apelo de CRISTO, vai ressoar de maneira que ninguém possa ignorar o que ele é, a fim de
que ninguém possa dizer, depois, que ‘não sabia de nada’.

Os diferentes apelos, os diferentes anúncios, previstos e anunciados eles mesmos por antecipação, devem
ocorrer nesses tempos.

Como lhes foi dito, ninguém conhece a data, exceto que isso é agora.
E, neste agora, qualquer data pode sobrevir e irromper em meio ao seu confinamento e à Ilusão deste mundo.

Os elementos da Terra conjugam-se a fim de participarem desta elevação.
Vocês nada têm a temer da Terra.

Vocês nada têm a temer do ser humano.
Vocês nada têm a recear.

Vocês estão apenas para ver e perceber, claramente, com honestidade e Ética, aí onde vocês estão, se vocês
estão em coincidência e em ressonância com a sua própria Presença, e se esse não for o caso, para

redirecionar a sua própria Consciência.
Não há qualquer julgamento exterior a vocês mesmos.

Não há qualquer punição.
Somente o olhar da personalidade, instalada ainda em seus medos, pode ali dar peso e crença.

***

O olhar do Coração vai levar à irrupção total da Luz sobre este mundo: Liberação, Liberdade e Verdade.
A Luz Fonte, Una, Vibral, é o bálsamo e o agente da sua Ressurreição.

Não há absolutamente nada exterior à sua própria Presença que possa conter, de qualquer forma, o que vocês
são.

Ousem libertar as últimas zonas de Sombra iluminadas, as últimas zonas de medo, a fim de penetrarem na



Ousem libertar as últimas zonas de Sombra iluminadas, as últimas zonas de medo, a fim de penetrarem na
Alegria da Ressurreição.

Mantenham firmemente, pelo Abandono à Luz, a sua Presença no Aqui e Agora, ganhando, a cada sopro, em
intensidade de Luz, em intensidade de Coração, acendendo assim os últimos Fogos do Espírito, permitindo

a última Reversão e a última Passagem.
Tudo isso acontece, agora e doravante, na sua Consciência e também na Ilusão deste mundo.

***

Lembrem-se de que não há ninguém além de vocês mesmo, para seguir.
Lembrem-se de que, no Coração, vocês são a única autoridade e o seu único mestre.

Vocês são também, por ressonância, o seu próprio Salvador.
Nada há no exterior.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem, de maneira cada vez mais completa, na Vibração do Um,
você irão perceber a ‘dissolução’ de tudo o que não é Ele e de tudo o que não é o Coração, em vocês, como

sobre o que irá persistir no exterior.
Mais do que nunca, Despertos do primeiro momento como do último momento, e os indecisos de última hora, é

tempo de ousar ir para a Verdade Interior, aquela transcendendo os limites da encarnação falsificada, da
oposição do bem e do mal, permitindo-lhes estabelecerem-se na Alegria.
Nenhuma técnica pode substituir a decisão do seu Coração, doravante.

A vocês, são entregues as Chaves da sua própria Elevação, do seu próprio despertar, total, na Unidade da
Vibração de CRISTO.

***

Gradualmente e à medida da sua instalação permanente no Coração, o conjunto dos elementos de resistência,
Interiores como exteriores, irá evaporar diante da Alegria.

O medo irá desaparecer, então, até mesmo, de todos os elementos da sua vida.
Instalando-se na nova Consciência, nenhuma preocupação poderá se manifestar.

O desaparecimento das preocupações e dos medos é então, ainda, a garantia e aprova formal do estado de
Coração que vocês alcançaram, tornando-os, não indiferentes, mas, sim, por empatia, na Comunhão com o
Todo, e com cada um, permitindo-lhes então servirem, além das Ilusões e do ego, na Verdade do Coração.

A cada dia e a cada sopro, doravante, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e
Unificados espera por vocês na sua Luz, na sua Luz Una.

Muitos seres humanos irão manifestar ‘resistências’.
É neste local, e para isso, que o seu estabelecimento na Unidade vai permitir suavizar o ‘choque da

humanidade’ e vai permitir à Luz aumentar, em vocês como sobre este mundo, fazendo com que o último
passo da Terra nesta Dimensão ocorra, o máximo possível, na Alegria e no Júbilo.

***

Portanto, além da minha Presença e do meu Anúncio, nós lhes pedimos, Despertos do primeiro momento
como do último momento, e indecisos de última hora, para estabelecerem-se na Presença e na Luz, cumprindo
então a sua função, além de qualquer papel e de qualquer identificação, que não o de ser um Ser de pura Luz.

Cabe a vocês serem barqueiros.
Os barqueiros de uma humanidade na sua nova Dimensão de vida, pelo Verbo e pela sua Presença.

Vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos e presentes, na superfície desta Terra, a perfazer as próprias
condições da Ilusão.

É preciso então aceitar encarar e iluminar, pela sua Luz, essas zonas de Sombra.
A sua única ‘função’ é esta.

Não existe outra.
Todo o resto são apenas persuasões do ego que morre ou dos papéis desempenhados pelo ego, não tendo

qualquer interesse na sua própria Presença.
Cabe a vocês fazer a experiência.

Cabe a vocês manifestá-lo.
Todos os dias, além dos alinhamentos e além das 17 horas, todas as noites, o apelo da Luz Una irá se

tornar, para cada um, cada vez mais intenso, sentido e verificável.
A sua capacidade para ir ao essencial da sua função vai aparecer, então, de maneira ‘lúcida’.

Lembrem-se de que nenhum obstáculo real ou presumido, interior como exterior, pode impedir o
estabelecimento da sua Luz, na condição de reconhecê-la e de ali aquiescer.



Filhos do Um, Filhos da Verdade, o momento chegou de despertar o que deve ser despertado e que ainda não
está, a fim de estabelecerem-se, de maneira deliberada e total, na sua própria Presença, permitindo então

transcender os limites e os confinamentos do ego.
A testemunha, nós sempre lhes dissemos, é a Alegria Interior, fazendo-os considerar as circunstâncias da

vida de vocês, levadas em meio à ilusão, no seu justo lugar, ou seja, nas ilusões.
O riso do Coração é a testemunha da instalação, em vocês, irremediável e definitiva, da ‘nova Consciência’.

***

Nos momentos em que lhes parecer afastarem-se desta facilidade, lembrem-se da sua ‘função’, além dos
seus papéis e das suas atribuições.

Lembrem-se de que vocês são os Filhos da Lei do Um, os Filhos da Unidade, chamados a conectarem com a
sua própria Unidade.

Cada desafio da sua vida, sobre este mundo, irá permitir-lhes crescer, ainda mais, na Luz Una, desvencilhar-se
de todos os papéis desempenhados pelo ego e penetrar na Essência da sua Vibração, ou seja, no Coração.

***

Filhos da Unidade, o momento chegou.
Os Anciãos lhes disseram e repetiram isso há alguns meses.

Enquanto Arcanjo da Reversão, eu trago a vocês a notícia da Reversão final, estabelecendo, em vocês como
sobre este mundo, o ‘novo Evangelho’ da Alegria, da Liberdade, de Amor e de Verdade.

Nada, absolutamente nada, pode constrangê-los a irem ao contrário disso.
Somente as suas próprias escolhas são determinantes.

Então, nós queremos, com vocês, vê-los cada dia mais numerosos no estabelecimento da sua Consciência
nova.

Cada dia, mais numerosos estabelecendo-se na sua Alegria, além dos freios e das vicissitudes deste mundo
que irão desaparecer sozinhos a partir do momento em que vocês deixarem os papéis e se tornarem

realmente a Luz.

***

Filhos do Um.
Eu anuncio a FONTE ressoando com o Anjo METATRON.

Eu anuncio o desvendamento da Luz.
Eu anuncio o renovo e a Liberdade.

Juntos.
As palavras que eu vibrei vão, agora, se estabelecer na Vibração da Luz, no seu Templo, a fim de tornar-se a

Fonte viva do Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Eis que chega, sobre esta Terra, o término do meu contrato.
Aquele de anunciar o ‘novo Evangelho’ e de permitir a Reversão final, permitindo-lhes viver, nesta carne,

a Redenção e a Ressurreição.
No espaço do seu tempo, muito em breve, nós iremos nos comunicar, juntos, com a FONTE Una, finalizando,

assim, todo sofrimento e todo confinamento.

***

Amados do Um.
Filhos da Luz.

Sementes de Estrelas.
Despertem todas as suas lâmpadas porque vocês estão ainda sobre este mundo para viver isso, na Vibração



correta, no lugar correto, agora.
Ouçam o Canto, aquele do Céu, aquele da Terra, aquele da Alma, aquele do Espírito e o Canto do Coração

que se eleva.

... Efusão Vibratória ...

***

Vocês penetram no tempo dos Cantos de louvores, da Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

***

Momento intenso, encerrando o fim das retalhações, o fim do Samsara ou ilusão do ciclo de renascimentos.
Avancem e se estabeleçam, sem qualquer temor, na sua consciência da Eternidade, Sat Chit Ananda, na sua

Unidade, fonte de toda Alegria, de toda completitude.

***

Filhos do Um.
O Amor dos Arcanjos, a Vibração dos Arcanjos os guia, os acompanha e os assiste.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL, na Presença de suas Presenças.
Comunguemos, juntos, no Canto do Um.

... Efusão Vibratória ...

***

Que a Presença Eterna se revele e ressoe em vocês, Filhos do Um.
Eu sou URIEL e eu lhes digo: até dentro de instantes, em vocês, para viver o desvendamento da Luz,

doravante presente a cada alinhamento.
Amados do Um.

Paz e Luz na Presença Una.
Até logo mais.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article9e5b.html

21 de maio de 2011
(Publicado em 22 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article9e5b.html


************



- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor seja a sua Morada.

A minha intervenção será realizada em duas etapas.
A primeira é muito breve.

Ela se refere ao que o Conclave Arcangélico me pediu para transmitir a vocês, para o período que vocês estão
vivendo e que irá se estender até o seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Uma série de impulsos, procedentes do seu Coração, vão emergir em vocês.
Esses impulsos do Coração irão parecer-lhes por vezes em oposição e em contradição com a lógica e a razão

pura.
Esses impulsos do Coração irão se manifestar de diferentes modos, pela manhã ao acordar, sob forma de

sonhos, e também durante os seus dias.
Esses impulsos finais do Coração são destinados a fazê-los escolher e decidir os elementos importantes para

pôr em prática, em suas vidas, em meio a este mundo, a fim de viverem a resolução e a dissolução nas
condições mais adequadas ao seu estado Vibratório.

Além mesmo do que é denominado resposta do Coração, através desses próprios impulsos, isso irá
representar, na maioria das vezes, para vocês, como um desafio, permitindo verificar onde se encontra o seu

estado de Abandono à Luz.
Esses impulsos da alma estarão associados a condições de vida onde tudo irá se desenrolar de maneira fácil,

onde tudo será facilitado.
Ao passo que, se a razão e a lógica de suas vidas se opuserem a isso, vocês irão constatar, por vocês

mesmos, que naquele momento a fluidez não existe mais e que vários obstáculos poderão então se manifestar
em suas vidas, vindo então permitir diferenciar, de maneira muito nítida, o que é da ordem do impulso do

Coração e da ordem da razão e da lógica.
Cabe a vocês, com relação a isso, a cada um de vocês, fazer a sua própria experiência a fim de discernir
rapidamente e de discriminar, justamente, o que é da ordem da razão e da lógica e o que é da ordem do

impulso do Coração.
Isso será fácil para vocês a partir do momento em que vocês tiverem notado as manifestações e a partir do

momento em que vocês tiverem observado as circunstâncias que surgem no desenrolar de suas vidas.
Cabe a vocês seguirem o seu Coração, mais do que a sua razão e a sua lógica, mesmo se o impulso do

Coração puder às vezes parecer em total oposição com a razão e a lógica da sua vida, em relação tanto aos
seus compromissos como ao que o seu mental pode decidir habitualmente.

***
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Isso está diretamente ligado à Passagem da última porta, como lhes disse o Arcanjo URIEL, e à última
Reversão, permitindo, real e efetivamente, serem guiados pelo Coração, se tal for a sua escolha.

Isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer até o
seu verão (inverno, no hemisfério sul), permitindo então empregarem as circunstâncias mais adequadas e mais

propícias à sua expansão do Coração.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha simplesmente que dar a vocês, da parte do Conclave Arcangélico,
referentes ao desenrolar de suas vidas em meio a esta Dimensão onde vocês estão.

Nós iremos agora penetrar na segunda parte da minha intervenção referente tanto às perguntas relacionadas a
isso, como às suas perguntas em relação à sua própria vida, às suas próprias evoluções neste mundo.

Dessa maneira, então, eu lhes passo a palavra e escuto os seus questionamentos.

***

Pergunta: poderia expor de maneira mais detalhada o que é o Espírito Santo?

Bem Amado, o Espírito Santo é uma polaridade específica da Luz Vibral, vindo mais particularmente do Sol
central denominado Sírius, vertendo-se sob a forma de Luz Azul, e vindo iluminar o Espírito e a alma, a fim de

que o Espírito e a alma sejam iluminados pela Luz e não mais pelos jogos da Sombra e da Luz existentes
neste mundo.

O Espírito Santo se manifesta, em um primeiro momento, como uma percepção Vibratória chegando pela
cabeça, difundindo-se e se propagando na cabeça, na testa, e cuja finalidade sempre foi incorporar-se em

meio a este corpo.
O Espírito Santo confere uma série de carismas que alguns foram abordados em suas Escrituras sagradas.

Hoje, e já há alguns anos, o Espírito Santo não está mais sozinho.
A tríplice Radiação da Luz Vibral está unificada em vocês.

Não é mais possível, portanto, distinguir a ação da Luz Vibral em suas Partículas Adamantinas e a radiação do
Ultravioleta.

O conjunto estando então reunido em sua estrutura, e permitindo realizar o que vocês São.
O Espírito Santo é também chamado de Polaridade Feminina da FONTE, em ressonância com os Mundos da
Criação, criados pelos intermediários da FONTE (denominados Mestres Geneticistas ou entidades de Sírius),

tendo, justamente, criado este mundo há 20 milhões de anos.
O Espírito Santo é uma qualidade Vibratória permitindo serem guiados pelo Amor, revelando-se pelo Amor e

no Amor.
Pode-se dizer que se trata de uma qualidade ou de uma polaridade, de natureza feminina, feita de recebimento,

feita de acolhimento, feita de receptividade, permitindo ver claramente, de algum modo, o Interior de si.

***

Pergunta: em que a Visão do Coração é diferente da Vibração do Coração?

A Vibração do Coração, quando ela se estabelece, confere o Fogo do Coração.
Ver com o Coração nada tem a ver com a Vibração do Coração.

Ela confere a capacidade real para identificar, em meio ao Coração, sem passar pelos olhos e sem passar pelo
3º olho, da mesma maneira que vocês poderiam fazê-lo com os olhos.

A Visão do Coração é um processo sendo empregado de maneira conjunta com a Visão Etérea, atualmente,
devido à reunificação dos três novos Corpos espirituais situados na parte superior da sua estrutura física (10º,

11º e 12º Corpos).
Assim como um ser humano que fosse privado da visão dos olhos chegaria, de alguma forma, a ver com seus

dedos e a perceber com seus dedos, do mesmo modo, a Visão do Coração corresponde a ver com o
Coração.

Ela permite ver além dos contingentes habituais deste mundo, perceber tanto a alma daquele que está diante
de vocês como perceber, sob forma de fulgurância Interior, superando de muito longe o que é denominado

intuição, as circunstâncias que se apresentam.
Podemos dizer, de algum modo, que a Vibração do Coração, manifestada em meio à Coroa Radiante do

Coração ou no nível da Tri-Unidade do Coração, resulta, depois de certo tempo, na Visão do Coração, ligada,
como vocês sabem, à ativação das Estrelas.

***



Pergunta: esta Visão do Coração se estabelece sozinha?

Bem Amada, ela se estabelece sozinha assim que a Vibração do chakra do Coração, da Coroa Radiante
estiver presente.

Ela se expressa, como eu disse, por uma sensação de ver com outra coisa do que com os olhos e, sobretudo,
do que com o 3º olho.

É uma visão que se estabelece diretamente no Coração.

***

Pergunta: é uma Visão onde vemos imagens como com os nossos olhos?

Não.
As imagens são associadas ao que vocês veem em meio à falsificação.

A Visão do Coração vê além da imagem e do reflexo.
Ela vê a Verdade.

Não há imagens no sentido em que vocês entendem.
Há a percepção clara do que está operando, mas isso não pode, em caso algum, ser assimilado a uma
imagem ou a uma visão, como vocês a teriam com os olhos ou, então, com a visão interior do 3º olho.

Isso estritamente nada tem a ver.
A melhor imagem que eu posso dar é o que corresponderia a um cego neste mundo captando com as mãos.

As informações que são fornecidas são também da ordem do que pode ser visto, com os olhos, mas vão além
disso.

Isso foi explicado bem longamente por NO EYES (1).

***

Pergunta: a Paz e a Certeza são os marcadores da decisão do Coração?

A Paz é um dos primeiros Samadhi fazendo com que, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, seja o
que for que vocês poderiam chamar de aborrecimentos exteriores, a Paz se mantenha.

Não existe então mais possibilidade de ser desestabilizado, emocional ou mentalmente, seja qual for o
elemento procurando desestabilizá-los.

O Coração, e sua Paz, são os elementos que conduzem à Alegria.
A emoção sempre irá levá-los para fora da Paz, pelo seu próprio princípio de reação a algo vindo contrariá-los.

O Coração não tem como ser contrariado.
Isso lhes permite, de maneira complementar, diferenciar o Fogo do ego e o Fogo do Coração.

***

Pergunta: quais são as diferentes etapas de Samadhi?

Bem Amado, a Paz é a primeira manifestação.
A segunda etapa é a revelação do Fogo do Coração, percebido como um Fogo do Coração.

A terceira etapa é, poderíamos dizer, os resquícios de emoções, refletindo-se como um amor por todos, e por
vocês mesmos.

A quarta etapa leva-os a instalarem-se na sua Paz e na sua Alegria, independentemente de qualquer
circunstância exterior.

A quinta e a sexta etapas manifestam-se por estados de Paz prefigurando, de algum modo, a fusão com o
Todo.

A última etapa, quanto a ela, denominada Maha Samadhi, acontece apenas quando vocês penetram,
integralmente, na sua Eternidade.

Naquele momento, não há mais razão de manter este corpo na vida, no sentido em que vocês o entendem.
A Paz é, entretanto, na vida cotidiana, o elemento motor do seu Coração.

Enquanto não houver a Paz, em vocês, como em sua vida ou no seu mundo, vocês não podem pretender se
estabelecer em meio ao Coração.

É nesse sentido que os impulsos do Coração, que vão emergir, vão contribuir para afastá-los (mesmo se eles
nada puderem) de tudo o que poderia desviá-los do seu próprio Coração.

Na maioria das vezes, um ser tendo despertado, de maneira permanente, a Coroa Radiante do Coração, não
passa a totalidade do seu tempo em Samadhi.



Mas ele passa quase a totalidade do seu tempo nesta Paz Interior e mergulha muito profundamente, nesses
momentos de alinhamento, nesses momentos de meditação, na Alegria do Coração.

***

Pergunta: poderia nos falar da Merkabah Interdimensional coletiva?

Bem Amada, a Merkabah Interdimensional coletiva (que foi realizada no final de setembro do seu ano passado)
corresponde ao estabelecimento de um ‘campo de formas’, mesclando as Vibrações da Consciência Unificada
da Terra como aquelas do conjunto dos seres humanos que despertaram suas Coroas Radiantes do Coração

e da cabeça, ou da cabeça, e é um campo de formas ao qual vocês têm a possibilidade de conectar.
Isso está, evidentemente, bem além do que é chamado de egrégora que, ela, se situa no nível das forças do

astral.
Podemos dizer que a Merkabah Interdimensional coletiva é um Veículo que se situa no nível do Supramental, e
bem além dos contingentes astrais, mentais, deste mundo, levando-os a conectar, a título individual e coletivo,

com esse ‘campo de formas’ destinado a favorecer a sua Ascensão.
Esse campo sendo estabelecido, de maneira permanente, vocês têm a possibilidade, como lhes foi dito, de ali
conectar, por ressonância, e então de se beneficiar da energia da Merkabah Interdimensional coletiva através

da percepção da Cruz da Redenção, a partir de diversos pontos da cabeça e, para alguns de vocês, pela
ignição do Fogo do Coração.

***

Pergunta: a fusão das Vibrações do Coração e da cabeça é um pré-requisito para o Fogo do
Coração?

A reunião ou a colocação em ressonância conjuntamente da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante
da cabeça permite estabelecer o conjunto dos circuitos que estavam, até agora, separados, e unir as diferentes
Estrelas ou os diferentes pontos do chakra do Coração, permitindo expandir, ainda mais, a Coroa Radiante do

Coração, e elevar esta Coroa Radiante do Coração.
Este trabalho Vibratório possibilita desviar todos os mecanismos de funcionamento habituais ligados ao mental

e às emoções do ser humano.

***

Pergunta: uma fuga da Kundalini que resiste a diferentes protocolos cristalinos pode interferir nos
meus processos evolutivos?

Bem Amada, uma fuga da Kundalini não cessa em dois minutos, nem em um dia, nem em uma semana.
O restabelecimento do fluxo normal pode levar muitas semanas, ou mesmo muitos meses.

A Coroa Radiante do Coração e a Coroa Radiante da cabeça são, em princípio, mesmo no contexto da fusão
dos Éteres, independentes de qualquer fuga de energia ligada à Kundalini.

Não são os mesmos tipos de energia que estão presentes em meio à Kundalini.

***

Pergunta: como notar se o ego está me desviando do meu caminho para a Luz?

Bem Amada, o Fogo do ego nada tem a ver com o Fogo do Coração.
A partir do momento em que o ser tiver realizado a junção em meio à Coroa Radiante da cabeça, mesmo a
Coroa do Coração não estando estabelecida de maneira permanente, o Fogo do ego irá se expressar por

manifestações ligadas às emoções, às raivas.
Qualquer forma de emoção está associada ao Fogo do ego.

Em certos casos, mais graves, naquele momento, o ego vai levar o ser para pulsões, para reivindicações,
mesmo de amor, não sendo absolutamente a realidade do Coração.

Existe então uma maneira muito simples, e isso eu disse há alguns dias, em relação à diferença entre o Fogo
do ego e o Fogo do Coração.

O próprio medo é suficiente para fortalecer o ego.
Não é absolutamente preciso, de maneira geral, agora, focar-se no problema, mas, bem mais, na solução, e a

solução será, e sempre é, o Fogo do Coração.
Em meio ao Fogo do Coração, o Fogo do ego não pode se manifestar.

***



Pergunta: qual é o meu papel como instrutor, nesta 3ª Dimensão?

Os papéis devem ser esquecidos.
Há uma função, que é aquela de manifestar a Luz, permitindo extraírem-se, na totalidade, sejam quais forem as

atividades, do conceito de papel.
A partir do momento em que você falar de papel, significa que há adesão, de uma parte de você, a este papel,

há valorização deste papel e, então, adesão a princípios Ilusórios.
Ser si mesmo está além de papéis, além de atribuições: você não é a sua profissão, você não é o seu nome,

você não é o que você crê, em suas atividades, mesmo se isso fizer parte do que existe em meio a esta
realidade tridimensional.

Enquanto você estiver identificado com um desses papéis, seja ele qual for, você não pode ser si mesmo, na
totalidade, aí também.

É o ego que sempre reivindica um papel.
O Coração É, e não tem necessidade de qualquer reivindicação e de qualquer papel, por que ele é suficiente

em si mesmo.

***

Pergunta: o Fogo do Coração permite acabar definitivamente com o Fogo do ego?

Sim, na medida em que há um princípio de vasos comunicantes: o Fogo do ego desaparece gradualmente e à
medida que o Fogo do Coração vai aparecendo.

Isso corresponde à Porta Estreita, a Passagem do ego ao Coração, o nascimento do Embrião Crístico.  
Enquanto o Fogo do ego predominar, há também uma atividade intensa manifestando-se em meio ao 3º olho,
refletindo-se por sinais ligados a esse famoso 3º olho e à sua não liberação e a não Reversão do Triângulo

elementar do Fogo situado neste nível.
O Fogo do ego está ligado ao plexo solar, ao chakra do fígado e ao 3º olho.

O Fogo do Coração está ligado ao Coração.

***

Pergunta: podemos confundir a Visão do Coração com a visão do 3º olho?

Isso é impossível.
A visão do 3º olho aparece com os seus olhos fechados, ao nível do 3º olho.

A Visão do Coração aparece ao nível do Coração.
É uma ou outra.

***

Pergunta: é possível estarmos em um papel, diariamente, na 3ª Dimensão, não se identificando com
isso?

Plenamente, desde que o Fogo do Coração tenha surgido.
Naquele momento você pode fazer trabalhos domésticos, você pode falar, você pode executar uma tarefa, seja

ela qual for, sem sair do Fogo do Coração.
Agora, o impulso do Fogo do Coração vai também levar, como eu disse, alguns seres a mudarem algumas

condições de vida.
Mas não existe obstáculo exterior ao seu estado Interior.

Simplesmente, o Fogo do Coração, quando ele se estabelece, vai levá-los a alguns impulsos, que estão aí,
ainda uma vez, diferentes para cada um.

O único obstáculo ao Fogo do Coração será sempre vocês mesmos.

***

Pergunta: as Vibrações sentidas na aresta do nariz estão ligadas ao 3º olho?

Bem Amada, absolutamente não.
Isso está ligado à Lemniscata sagrada.

A aresta do nariz não tem qualquer relação, de perto ou de longe, com o 3º olho.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e bem amados Filhos da Lei do UM, eu volto, com vocês, dentro de alguns
minutos, no Amor e na Paz.

Eu lhes digo até muito em breve.

************

1 - NO EYES (07.08.2010, 13.02.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef4ec.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-22_mai_2011-articlef4ec.pdf
22 de maio de 2011

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-22_mai_2011-articlef4ec.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html
http://autresdimensions.info/articlef4ec.html


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110522_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, eu venho, como de hábito, para interagir com vocês, ver se vocês têm questões e sempre avançar
nesse Caminho que me é querido.

Então, eu sou todo ouvidos e escuto o que vocês têm a me perguntar.

***

Questão: eu tomo consciência de que não há acaso, e de que os mínimos detalhes da vida têm um
sentido. É efetivamente exato?

Então, cara amiga, primeiro, vou dizer a você: nas bicicletas não há marcha ré, não é?
Geralmente.

Isso quer dizer o quê?
Que nada é por acaso, a partir do instante em que o ser se engaja no Caminho do Coração.

Ele procura, com Verdade, o Coração, e nele vive as Vibrações.
Naquele momento, o acaso é uma palavra a banir, uma vez que nós dissemos a vocês que tudo o que se
desenrola na sua vida, naquele momento, far-se-á sob o princípio da Graça, sob o princípio da Fluidez da

Unidade.
Isso quer dizer o quê?

Que, a partir do momento em que a sua Vibração se aproximar, e se inclinar para a Luz, tudo o que pode
acontecer vai no mesmo sentido.

Portanto, a palavra ‘acaso’ nada quer dizer.
Ela já nada quer dizer em tempos comuns.

Os seres humanos chamam de acaso as coisas que não conseguem compreender, com o Coração,
justamente.

Mas eu esclareço a você que o acaso não existe, mesmo nos detalhes mais insignificantes da vida ou
da natureza.

Tudo é sustentado pelos ‘campos de força’ (mesmo na prisão).
Uma árvore vai cair em tal lugar, fulminada pelo raio, ela vai esmagar uma casa.

Vão dizer que é o acaso, pois o ser humano, justamente, não tem acesso à percepção que é chamada de
‘causal’, ou seja, o verdadeiro Éter.

O.M. AÏVANHOV - 22 de maio de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110522_-_OMA.mp3


Mas é muito bom percebê-lo.
Poder-se-ia dizer que o acaso é apenas o nome para a Ignorância do Coração.

Mesmo na prisão.

***

Questão: eu recebi uma iniciação de um movimento que achei um pouco sectário. Eu vivi, no
entanto, essa iniciação como uma reprimenda para a Luz.

Perfeitamente.
Mesmo as coisas mais opostas à Luz ajudam-nos a ir para a Luz.

Agora, todos os processos que surgem atualmente são apropriações da Luz por egos inchados que estão
persuadidos de que apenas eles é que podem transmitir a energia.

A energia não tem necessidade de ninguém.
A Luz está por toda a parte.

***

Questão: posso continuar a dar e receber essa iniciação, ou devo me abster?

Isso é uma iniciação que faz descer o Supramental.
Ora, o Supramental já desceu.

A única coisa que vocês têm que fazer é permitir estabelecer-se no Coração.
Como eu disse, não há qualquer iniciação que permite realizar isso.

É uma farsa crer que um ser humano vai abrir o seu Coração.
É impossível.

Qualquer princípio de iniciação (que é uma palavra presente há muitas centenas de anos sobre esta Terra) é
um princípio magistral de Falsificação.

Não há qualquer ser humano que possa abrir o Coração.
Então, é claro, há técnicas energéticas Vibratórias que permitem colocar em ‘ressonância’ as estruturas.

Mas, o que é que dizemos a vocês, a cada vez?
Isso ocorre justamente por que vocês Nada são.

Agora, a maior parte dos processos, denominados iniciáticos ou iniciações, não são chamados assim por
acaso.

Iniciação vem do latim ‘iniciare’.
Isso quer dizer: colocar no Caminho.

Mas vocês são o Caminho.
Como é que algo pode pretender colocá-los em um Caminho, uma vez que vocês são o Caminho?
E, em última análise, para o Coração, não há Caminho, há apenas que perceber que vocês São ele.

O que significa que é sempre o ego que vai se apreender desse tipo de trabalho, mesmo se, efetivamente,
esse tipo de trabalho for feito justamente para desencadear pilhas de mecanismos.

Mas esses mecanismos jamais visam abrir o Coração.
Eles visam abrir o ‘terceiro olho’, exclusivamente.

Todas as iniciações que existiram, no passado ou agora (exceto em algumas tradições, onde há ritos de
passagem que são extremamente precisos), visam apenas uma coisa: é a insuflação do ego, que acredita ter

chegado lá.
Mesmo CRISTO, diante de vocês, não poderia abrir o seu Coração.

Nós sempre dissemos: apenas vocês é que destrancam as portas do seu Templo, do seu próprio
Interior.

Vocês vão ver, aliás, que haverá um palanque de Cristos sobre esta Terra, se isso já não ocorreu.
Haverá um palanque de Marias.

Haverá um palanque de mestres do Supramental.
Isso faz parte da ‘Falsificação’.

Buda dizia: «quando você chegar ao nível dos poderes (ou seja, os Siddhis, os poderes da alma), salve-se
rapidamente».

Pois se encontram, naquele nível, os poderes espirituais e, portanto, o ‘ego espiritual’, que se apropria da Luz,
estando persuadido de ter chegado ao Coração.

É apenas um inchaço do ego.



Mas, eu repito, eu não digo isso para condenar, porque isso permite, justamente, durante este período, dar-se
conta de onde está a Verdade.

E de onde ela não está.
Enquanto um ser humano reivindicar uma posição específica sobre esta Terra (e, sobretudo, no nível
espiritual), estejam certos de que ele se engana grosseiramente e de que é um ego magnífico que se

apresenta a vocês.
Então, é claro, os seres humanos têm sempre a tendência de serem seduzidos.

Pelos homens políticos, pelas estrelas.
E, para aqueles que estão em um caminho dito espiritual, eles serão seduzidos por aqueles que estão no 'ego

espiritual’.
É tão simples assim.

Mas, não há nada a condenar, é apenas uma maneira de tomar consciência.

***

Questão: o que é a Visão do Coração?

Eu não posso definir-lhe a Visão do Coração.
É como se você me perguntasse como é a Multidimensionalidade.

Enquanto você mesmo não a viveu, nenhuma palavra pode corresponder à Verdade do que é vivido nas
outras Dimensões.

Pode-se descrever o mundo ‘astral’, obviamente, dado que isso faz parte da Ilusão e do mesmo nível
Vibratório que o seu.

Mas assim que vocês penetram em estados onde não estão mais localizados em um espaço ou em um tempo,
onde vocês não estão mais limitados por uma forma, é impossível falar disso com palavras humanas.

São espaços Vibratórios e esses Espaços Vibratórios não podem ser acompanhados de palavra alguma.
A Visão do Coração, quando você penetrar no Interior, você saberá instantaneamente o que é.

Do mesmo modo, quando você sai da matriz e penetra no seu Corpo de Estado de Ser, não há qualquer
questão surgindo, pois não há mais mental’

Você vive isso.
Você está na experiência da Vibração do Estado de Ser.

Mas, assim que você volta a este plano, você não pode defini-lo.
Eu vivia isso, na minha vida, todas as manhãs, de frente para o Sol.

Mas eu jamais pude disso falar.
Então, alguns seres que me viram voltar das minhas meditações, descreveram-me como Transfigurado, como

Iluminado e como irradiante de Luz.
Isso são palavras.

Mas elas não correspondem absolutamente à realidade do que é o Estado de Ser.
Neste corpo, estabeleçam-se no Coração.

Não se coloquem esse tipo de questão, pois isso não pode ser respondido por palavras.
Isso pode apenas ser Vibrado.

Do mesmo modo, ver com o Coração não pode ser definido, mesmo se isso puder se expressar, depois, por
palavras.

Mas as palavras já vão participar da Falsificação do que é a Verdade desse estado.
Se eu lhes descrevo MIGUEL, na sua 18ª Dimensão, eu poderia fazer um raciocínio analógico (em relação a
uma forma, em relação a uma ordem de grandeza), mas isso seria extremamente limitado e totalmente falso

em relação à Verdade do que é.
Do mesmo modo que o ser humano e os ‘princípios de iniciação’, são os mesmos.

É o princípio da Falsificação.
Ou seja, o que é que irão fazer os seres que lhes propõem iniciações atualmente?

Eles vão falar-lhes, é claro, de quê?
De Amor e de Coração.

Mas jamais vocês vão viver a Vibração do Coração.
E a Ilusão mais terrível é esta: é crer que o Coração é um conceito, que o Coração é simplesmente uma visão

da mente, ou um comportamento de tipo amor.
Nada está mais afastado do que essa visão.

O Fogo do Coração é um ‘estado’.
Quando vocês estão nesse estado, vocês sabem, pois vocês vivem uma série de ‘marcadores’ (se pudermos

dizer).



Mas, nesse estado, não há mais questão, vocês são a Vibração, ao passo que aqueles que estão na Ilusão
vão falar-lhes de amor, todo o tempo, com grandes palavras.

Mas eles não vivem isso.
É por isso que nós insistimos sobre a Luz Vibral.
Pois, nas iniciações, falam-lhes também da Luz.

E vocês vão fechar os olhos, e vocês vão ver uma luz fantástica que lhes preenche a cabeça.
Vocês verão coisas do passado.

Vocês verão o que é chamado de ‘poderes da alma’ (ou seja, os Siddhis).
Mas isso não corresponde ao Coração.

E, é claro, muitos seres humanos se iludem, crendo que chegaram ao Coração.
Eles chegaram ao coração do ego.

De onde é preciso rapidamente se salvar.
Em resumo, enquanto vocês crerem ser algo, vocês não podem ser o Todo.

CRISTO ilustrou isso a vocês pela sua vida: «o seu Reino não é deste mundo».
Enquanto vocês crerem que vão encontrar uma solução para a vida, pelas leis da vida nesta Dimensão, vocês

irão se enganar, seguramente.
O seu Reino não é deste mundo.

As Leis do Espírito não são as leis da matéria.
É o que quiseram fazê-los acreditar.

Isso é muito importante: vocês não podem se identificar com o que quer que seja.
Enquanto vocês crerem viver uma iniciação, vocês não vivem o Coração.

O Coração não tem necessidade de reivindicar seja o que for.
O Coração é um estado de Paz, de Alegria (tudo isso nós dissemos, de diferentes modos), com Vibração.

A Luz Vibra.
Ela é Amor, mas não na cabeça.

Na Verdade do que é vivido.
Então, o exemplo que se pode tomar é: há, no ser humano, o sentimento amoroso que vocês sentem (com

palpitações, por exemplo) quando encontram alguém que vocês amam.
Por vezes, isso acontece mais abaixo, mas admitamos que aconteça unicamente no nível do coração.

O coração vai acelerar, vocês terão uma ‘emoção’ de amor.
Mas isso não é o Coração, é um arremedo do Coração.

O Coração é uma Vibração que os estabelece na Unidade. 
Obviamente, todas as escolas iniciáticas (e, sobretudo, desde o século XX) de tudo fizeram para evitar falar-

lhes da Unidade.
Porque aquele que descobre a Unidade está além do Bem e do Mal.

E o Coração é exatamente isso.
Enquanto vocês falarem de amor, há dualidade.
Quando vocês Vibrarem o Coração, há Unidade.

Na Vibração do Coração há todas as respostas, por que ela os coloca em um estado de Plenitude.
Então, nesse estado de Plenitude, há várias fases.

Isso pode ser a Dissolução no Todo ou, então, tornar-se como um ‘ponto’, nada mais.
Mas isso sempre é acompanhado, no mínimo, da Paz e, no máximo, de Um Amor inacreditável, com uma

Vibração de Fogo.
O Amor é um Fogo devorador, é o Fogo do Espírito.

Não é um conceito que se situa na cabeça ou em uma energia que vai circular na cabeça.
Então, é claro, agora (desde a ativação das Estrelas, desde a Cruz da Redenção, desde o trabalho de

METATRON), o ‘terceiro olho’ luciferiano foi, como dizer..., estendido.
Portanto, ele não está mais confinado.

Mas há ainda seres que «chafurdam», literalmente, na Vibração desse ‘terceiro olho’, porque eles têm
‘poderes’.

Enquanto houver o mínimo grama de poder em vocês, seja ele qual for (espiritual como para com outra
pessoa), vocês não vivem o Amor, na Vibração.

O poder e o medo são duas coisas que se opõem, formalmente, à Vibração do Coração.

***

Questão: é verdade que os seres de Luz, não vendo os humanos, utilizam, por vezes, o olhar de um
animal para observar ou para se manifestar?



Perfeitamente.
Vocês estão invisíveis, isso se junta à questão anterior.

Vocês estão na Sombra.
A Luz não existe neste mundo.

Por que os Anjos do Senhor, os Vegalianos, usam óculos um tanto específicos, cápsulas, sobre os olhos?
Para vê-los.

Vocês estão em uma ‘projeção’.
E vocês estão invisíveis, pois vocês estão na Sombra.

Então, obviamente, assim que um lugar, uma assembleia, dirigir-se ao Coração, assim que um ser
Multidimensional conseguir penetrar no seu espaço, vocês serão iluminados.

O que explica também que, quando um Ser de Luz (e não um estúpido ‘astral’) chega à sua Dimensão (quando
eu venho, por exemplo, nas curas espirituais), vocês sentem o que é feito.
Enquanto que, no ‘astral’, não há qualquer percepção, há apenas emoções.

É toda a diferença.
Um Ser de Luz que se manifesta, aqui, entre vocês, traz-lhes a energia.

Um estúpido ‘astral’ que viria entre vocês, manifesta-se tomando-lhes a sua energia.
Portanto, não há uma estrutura específica do corpo mental do ser humano, e confinamentos em meio aos

programas de vida, alterados ou falsificados.
Mas podemos fazê-lo, também, do mesmo modo, no interior de um ser humano, como eu o faço aí.

E, aí, naquele momento, não é a visão pelos olhos (ainda que eu possa fazê-lo no decorrer de um processo
específico de walk-in), mas é uma Visão do Coração.

***

Questão: manifestar-se pelos olhos de um animal corresponde a um objetivo específico?

É apenas uma observação.
Mas não é algo muito frequente, em todo caso, para seres humanos.

É mais fácil, para um Anjo, ver pelos olhos de um animal, pois ele não está falsificado, mesmo havendo animais
que são paródias da Criação.

Mas o animal obedece a um programa de vida, nesta Falsificação, que é justamente devido à ausência de
mental.

Sem pensamentos, sem mental.
A partir daí, um Anjo pode muito bem enviar uma parcela dele, para ver através dos olhos.

Era, como dizer..., uma coisa corriqueira durante a minha vida, pois o Espírito Santo não havia ainda chegado
sobre esta Terra.

É muito mais frequente (eu me esqueci de dizer) para os animais ditos domésticos.
É muito mais raro, por exemplo, para um leão ou para um tigre.

Mas nos gatos e nos cães, por razões precisas, no nível Vibratório, é muito mais fácil.

***

Questão: por que existem corpos segundo as Dimensões, ao passo que o Espírito é Espírito?

Mas o Espírito é um Corpo.
Simplesmente, eu repito, na sua cabeça, quando vocês falam de corpo, vocês falam de algo que é ‘fixo’ em

uma forma, em um espaço e em um tempo.
Os Corpos de que falamos não têm limite algum de espaço, de tempo ou de forma.

Viver a Dissolução na FONTE é também certa forma de corporeidade, pois vocês definem um corpo em
relação ao que vocês conhecem.

Mas o Espírito é uma forma de Corpo, porque, na matéria, vocês fazem uma oposição entre o corpo e o
Espírito.

Mas o Espírito tem uma forma ‘mutável’.
O Espírito está Presente por toda a parte.

O Espírito não está localizado, ele viaja de Dimensão em Dimensão.
Por exemplo, o Arcanjo MIGUEL tem uma forma específica na 18ª Dimensão, e uma Vibração específica.

Ele tem outra forma, outra Vibração, na 5ª Dimensão e, no entanto, é o mesmo.



Mas ele está, ao mesmo tempo, aqui e em milhões de lugares ao mesmo tempo.
Vocês não podem compreender essas noções de Multidimensionalidade com o seu cérebro.

Vocês apenas aplicam regras, chamadas de ação / reação, corpo / alma / espírito, que não correspondem
estritamente a Verdade alguma.

Pois vocês empregam um ‘raciocínio analógico’.
Mas isso não existe lá em cima.

Não há diferença alguma entre viver a Dissolução na FONTE e tornar-se um Ser de cristal.
É a mesma coisa.

O tempo não é o mesmo, ele não existe, no sentido que vocês o entendem.

***

Questão: mudar de frequência Vibratória faz migrar o Espírito de uma forma à outra?

Nos estados Multidimensionais, sim.
Se MIGUEL se aproximasse da Terra (ele está no Sol, ele está liberando o Sol, há anos), a Terra explodiria.

Ele, MIGUEL, é maior do que a Terra na sua Dimensão de origem.

***

Questão: durante os períodos de alinhamento, eu tive o cérebro afrouxado, a cabeça tombando.

Isso quer dizer que a lagarta não se torna mais lagarta, ela se torna borboleta.
Como você pode penetrar na Multidimensionalidade mantendo este corpo?

Portanto, aí, há percepções.
É um fenômeno de alinhamento com a Luz e de vivência da Luz.

É um ‘estado’ em que, justamente, para aqueles que o vivem durante os alinhamentos, não há mais nada.
Não há mais identificação com o corpo, não há mais imagem.

Há apenas a Vibração da Luz Vibral e do Amor.
E nada mais.

***

Questão: quem me fabricou no Universo?

Você se fabricou sozinha.
Por outro lado, os mundos em estrutura de carbono foram fabricados pelos mestres geneticistas, bem antes da

Falsificação.
Vocês podem participar de toda a Criação, de maneira Livre, quando vocês forem Multidimensionais.

Quer dizer que vocês podem penetrar em uma forma, pela necessidade da sua vivência, seja onde for.
E vocês se tornam essa forma, mas sem estarem fechados no interior dessa forma.

Portanto, há formas de Vida, em particular nas Dimensões, que serão chamadas de relativamente baixas (mas
não é pejorativo, esse conceito), nas Vibrações suficientemente pesadas, que foram, literalmente, criadas

pelos mestres geneticistas.
Mas, como lhes disse a FONTE, e como nós dissemos: enquanto vocês estiverem identificados com este

corpo, vocês creem que são este corpo, ou este Espírito, neste corpo.
Não, isso é falso.

Tudo o que está aqui é uma Ilusão e uma projeção.
Portanto, é pedido para saírem, não unicamente da prisão, mas para considerarem-se, vocês mesmos, como

‘não existentes’.
Todos os seres que viveram a Unidade disseram isso, à maneira deles.

E martelaram isso, permanentemente.
E vocês não podem penetrar na Eternidade e no Estado de Ser quando vocês aderirem ainda à sua própria

projeção.
Portanto, quem criou?

Mas vocês são os Criadores.
Quando se diz que, no Interior de cada Consciência Unificada, há o conjunto da Criação, essa é a estrita



Verdade.
Aí também, vocês têm dificuldade de concebê-lo, pois vocês falam em termos de distância.

Por exemplo, tal sistema solar está situado a tantos anos luz.
Mas por que vocês estão no exterior.

Quando vocês penetrarem no Interior, são vocês, tudo isso.
Então, o cérebro não pode compreendê-lo, tampouco.

Apenas o Coração é que pode experimentá-lo e vivê-lo: isso é chamado de Unidade.

***

Questão: ontem, estava em paz, e correram lágrimas, que não senti como relevando de uma
emoção. Ao que isso corresponde?

As lágrimas assinalam (quando não é uma emoção ou uma lembrança, eu repito), uma reconexão com a
Essência.

É uma Alegria que se exprime assim.
Uma Alegria de natureza ‘não emocional’.

As lágrimas podem correr, sem que ali haja emoção.

***

Questão: temos três pontos AL diferentes: aquele do ponto de partida, na raiz dos cabelos,
deslocado pela reversão do triângulo luciferiano, e aquele da ponta do nariz?

Bravo! Medalha! Vejo que você sabe contar.
O ponto AL é o marcador, quando a Lemniscata, em sua parte da linha do nariz está ativada, que reflete a

ativação do 12º Corpo e da sua fusão com o 11º Corpo, propiciando a Visão Etérea.
Agora, é uma ‘visão’: lembrem-se de que as estruturas que vocês empregam são as estruturas do Corpo de

Estado de Ser.
Vocês constroem, de forma idêntica, o Corpo de Estado de Ser que está presente no Sol.
Portanto, efetivamente, há pontos localizados na sua estrutura física, que vocês percebem.

Porém, essa visão é um simples reflexo da Verdade nas outras Dimensões.
Nós insistimos sobre esses pontos porque a Consciência é Vibração, mas, compreendam, efetivamente, que

há dezenas de Circuitos Vibratórios que são empregados.
Por exemplo, é como se vocês tivessem um bebê que aprende a andar, e é como se um professor de

anatomia viesse e tentasse explicar onde se inseria cada músculo, esperando que o bebê aprendesse a andar.
Isso seria totalmente ilógico, não é?

É preciso fazer a experiência do andar.
Como um bebê faz a experiência do andar?

Primeiro, encontrando um equilíbrio.
Em seguida, apoiando-se na planta dos pés e tendo sensores ao nível dos pés.

Ele não se importa em saber se há tal osso em tal lugar, e que tal artelho vai desempenhar tal função.
Ele vive isso.

Portanto, é exatamente a mesma coisa para o seu Corpo de Estado de Ser.
Nós atraímos, simplesmente, a Atenção sobre Vibrações, sobre os nós Vibratórios, se preferirem.

Pois, levando a Consciência sobre esses pontos de Vibrações, como vocês fizeram aqui, vocês vão colocá-
los em serviço e vão se servir disso.

Mas não é questão, como lhes disse UM AMIGO, de detalhar todos os Circuitos.
Os meridianos de acupuntura do corpo, aqui, funcionam.

E, no entanto, vocês os conhecem?
Vocês veem a diferença?

O importante é ter as estruturas Vibratórias que lhes permitem (no caso, se tomamos o exemplo do andar)
encontrar o seu equilíbrio e apoiar a planta dos pés no lugar correto.

É tudo.
O resto tornar-se-á inteiramente natural, quando vocês estiverem no seu Corpo de Estado de Ser.

Vocês não terão que se perguntar.
Por exemplo, se eu quiser mover o braço (para colocá-lo ali), eu não vou me colocar a questão de saber quanto

espaço eu devo deslocar o braço para colocá-lo ali.



Isso ocorre automaticamente.
É exatamente o mesmo ‘princípio’ para a constituição do Corpo de Estado de Ser.

Atualmente, vocês sentem todos os pontos de Vibrações de algumas Estrelas, pois tudo isso se movimenta.
Naturalmente.

Não há, para muitos de vocês, mais necessidade de pensar nisso, para estarem na Vibração.
A Luz é Inteligente, muito mais do que você (quando eu digo você, é você, no sentido da personalidade, é

claro).
Às vezes, vocês vão sentir uma Estrela ou um grupo de Estrelas e, depois, a um dado momento, vocês vão

sentir todas as Estrelas, até o limite de não poder distinguir umas das outras.
Portanto, não há necessidade de formalizar, na cabeça, uma vez que tudo isso é destinado a levar sua a

Atenção e, depois, a estabelecer-se sozinho.
Se vocês tentarem colocar o ponto AL no ombro, eu garanto que ele não irá para o ombro, portanto, vocês não

podem se enganar.
Há seres que vivem essas Vibrações sem mesmo saber o que são esses pontos.

Há seres, neste planeta, que, sem estarem a par do que isso seja, vivem a totalidade desses Circuitos, uma
vez que é uma ressonância de campos, que é acessível a todo o mundo.

Não é a explicação que cria a função.
Não é porque vocês têm a explicação, que isso vai Vibrar melhor do que naquele que não tem qualquer

explicação.
Então, é claro, para aquele que vive isso pelo trajeto AL-AL, isso me parece um pouco difícil.

Pois, necessariamente, se viver isso, a pessoa que não está a par das explicações já tem uma série de
mecanismos, que ela ‘vive’, que provam que ela está em um caminho espiritual (isso não existe de outro modo).

Mas a explicação não deve substituir a vivência.
Há, por exemplo, no nível da Coroa Radiante da cabeça, pontos que se ativam, atualmente, sobre os quais

jamais falamos, e sobre os quais UM AMIGO jamais se expressou.
Todos vocês têm ‘pontos de percepção’ na cabeça que nada têm a ver com as Estrelas (que estão na pequena

Coroa).
O importante é vivê-lo, não é a explicação.

***

Questão: eu tenho, no entanto, muito boa vontade.

A ‘boa vontade’ jamais irá conduzir ao Coração.
Isso faz parte da sua história pessoal.

Há, entre vocês, quem sente todos os pontos e que já penetrou no Estado de Ser.
Outros, que não penetraram no Estado de Ser, e que sentem unicamente a Coroa da cabeça.

E outros, que sentem a Coroa do Coração.
O que isso quer dizer?

Não se pode estar cortado desse tipo de sentir, pois isso está ligado à ‘penetração da Luz’.
É a Luz que, penetrando em vocês (pelo Supramental e, agora, pelo Coração), ativa esses Circuitos.

Quando vocês fazem trabalhos, vocês focalizam sua Atenção e sua Consciência nesses pontos.
Agora, será que lhes foi dito que isso devia abrir-se, assim, em dois minutos?

Há aqueles que nada fizeram e que estão abertos.
E outros, que buscam, e que fazem muito trabalho, e que não estão abertos.

Isso faz parte do ‘destino’ de cada um.
Agora, vocês sabem que o mês da Graça ainda não terminou.

Há seres, por exemplo, que nada sentiam durante anos, enquanto tendo seguido os Casamentos Celestes, e
que se abrem, agora, de repente.

Há seres que sentem esses pontos de Vibração há vinte anos.
Na época, eram necessários anos para sentir um ponto de Vibração, no nível dos Novos Corpos.

Hoje, aqueles que se abrem, eles começam a sentir quase de repente.
Mas, ainda uma vez, eu insisto: a ‘boa vontade’ não é absolutamente um elemento suficiente nem necessário.

Pois a ‘boa vontade’ é exatamente o contrário do Abandono à Luz.
E existem alguns seres em que é preferível, no momento, não viver essas Vibrações, pois o ego deles iria se

apreender disso.
Agora, eu não digo que é o seu caso, isso pode ser outra coisa.

Mas isso quer dizer, em última análise, que não é ainda o momento.
Mas poderá ser o momento, amanhã.



Não basta desejar ter o Coração aberto para o Coração ser aberto, não é?
Sem isso, toda a Terra estaria aberta, com todos os seres humanos que reivindicam o Coração.

***

Questão: como funciona o Verbo criador? Criamos realmente o que pensamos?

Jamais na vida.
Isso é uma Ilusão.

Mostre-me alguém capaz de criar um amendoim.
Vocês criam ressonâncias e linhas de ressonância que podem, ao final de algum tempo, fazer de vocês

Criadores da sua própria realidade.
É a ‘Lei de Atração e de Ressonância’.

Mas a Lei de Atração e de Ressonância nada tem a ver com o Verbo Criador.
O Verbo Criador é o que se abre, atualmente, para aqueles que vibram ao nível do 11º corpo.

E ainda, não há Criação Instantânea.
A Criação Instantânea será eficiente quando vocês penetrarem no Estado de Ser, uma vez que vocês se

tornam o que criam, e criam o que vocês se tornam, a cada instante.
Lembrem-se de que o ser humano, todos nós, temos a tendência de imaginar que, porque dizemos algo, isso

é uma realidade.
Isso é chamado de crenças.

Você pode crer em CRISTO durante milhares de vidas, não é por isso que CRISTO será real para você.
As crenças são os obstáculos para a experiência.

Enquanto você não estiver desembaraçado das suas crenças e da sua ‘boa vontade’, enquanto você estiver na
Dualidade, enquanto você considerar que tudo está ligado ao Bem e ao Mal, você não pode penetrar na

Unidade.
É preciso, agora, aderir ao princípio da Unidade.

O problema é que o ser humano está confinado nessa Dualidade Bem / Mal.
E tudo, na vida, está sob a influência do cérebro, o mais ‘arcaico’, que vai dizer-lhes: «isso é bom, isso é ruim».

Enquanto vocês não superarem isso, vocês não têm acesso à Vibração.
Não é uma questão de ‘boa vontade’, é uma questão de Abandono à Luz.

Mas isso foi desenvolvido muito, muito longamente.
Do mesmo modo (por exemplo, nos ensinamentos orientais), antes dos Novos Corpos, fez-se menção aos

chakras, com descrições extremamente precisas (anatômicas, fisiológicas, energéticas, etc.).
Vocês leem isso, então vocês dizem: eu creio nos chakras, mas será que vocês vivem os chakras?

Será que vocês sentem a ‘rotação’ dos chakras?
E, no entanto, eles estão aí.

É o mesmo processo.
Um chakra sempre gira, sem isso, vocês morrem, mas ele gira em um mínimo.

Quando ele se põe a girar, realmente?
Na fase de ‘abertura’.

Agora é diferente, pois, com os Novos Corpos, são eles que tomam o centro do palco.
Mas, no tempo antigo, quanto ao despertar da Kundalini, vocês podiam ler tudo o que quisessem, sobre

a Kundalini.
Mas será, contudo, que isso despertava a Kundalini?

Existe uma série de ‘barreiras’.
Essas barreiras estão ligadas à sua própria Consciência.

Não há qualquer barreira exterior.
Agora, há seres que vivem o abrasamento total e a Fusão na Unidade, cada vez mais, agora, sem passar, até

mesmo, pela ativação ponto por ponto.
Tudo é diferente para cada um.

Mas não se pode ser cortado desses sentires.
Se não forem sentidos, significa que isso não está aí, especialmente para esses Novos Corpos.

Não confundam o Verbo Criador com o pensamento criador.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua Atenção.
Todo o meu Amor os acompanhe.

E aqueles que ainda não Vibram, Abandonem-se à Luz e vocês vão Vibrar instantaneamente.
É efetivamente a única Verdade que se pode dizer, se vocês não Vibrarem.

Não há qualquer obstáculo fisiológico.
Não há qualquer obstáculo exterior, especialmente haja vista a quantidade de Luz que se derrama sobre a Terra

atualmente.
Então, é claro, nem todos vocês estão no nível do Fogo do Coração, mas a Cruz da Redenção, ela está na

cabeça: vivê-la, isso significa ser Crucificado, significa Abandonar toda a ‘vontade’.
E abrir-se à Luz.

No final, isso significa: não mais estar aí.
A partir daquele momento, a Luz se precipita em vocês, já que ela está aí.

E eu lhes digo, até muito em breve.
Passem bem.

  
************ 
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, a palavra está com vocês.

Questão: quando se visualiza o trajeto OD-AL da cabeça. O marcador do ponto AL situa-se na raiz dos cabelos ou no meio da
fronte?

Efetivamente, se você sabe contar, não há um ponto AL (Alfa, Alpha), mas, agora, vocês têm três deles, não é?

Mas, ao nível das Estrelas, nos trajetos, vocês podem perfeitamente levar sua Consciência sobre o ponto AL situado na raiz
dos cabelos.

O fato de o Triângulo estar revertido, ou voltado no bom sentido nada muda, mesmo se, é claro, entre vocês, alguns sintam o trajeto
AL-AL na região da linha do nariz e, outros, ainda mais alto.

Isso não tem qualquer espécie de importância, façam como quiserem.
Isso nada muda.

Quer dizer que as Vibrações estão presentes de maneira sincrônica, em geral, nos dois pontos, ou nos três pontos.

Questão: convém parar minhas iniciações de práticas energéticas?

Vocês sabem que estão no período em que tudo o que foi falsificado desvenda-se, por vezes de maneira violenta, ao nível
social, ao nível econômico e outros, mas vocês têm também, em seus níveis, certo número de percepções novas ou de interrogações
novas que surgem no interior de vocês.
Então, cabe a você saber, do Interior, se devem prosseguir ou parar esse gênero de coisas.

O.M. AÏVANHOV – 30 de maio de 2011
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Mas é preciso, efetivamente, compreender que, mesmo ao nível espiritual, como eu disse, houve muitas coisas que foram
feitas para que os humanos não penetrassem o santuário do Coração.
Nem toda energia é da Luz, sem, no entanto, ser sombra.

Há energias etéreas que são, por vezes, extremamente fortes (a energia prânica, se preferem), mas cuja função não é, sobretudo,
abrir o Coração ou favorecer, em todo caso, a abertura do Coração, dado que vocês podem fazê-lo apenas do interior de si mesmos.

Então, há inumeráveis técnicas que existem, de modo mais ou menos tradicional, e cujo único objetivo é
desenvolver as forças etéreas.

Eu os lembro que as forças etéreas pertencem ao segundo chacra, ou seja, como sempre, à noção de poder e quer dizer que as
energias etéreas e astrais, quando vocês as percebem, não são garantia alguma de sua elevação Vibratória.

A elevação Vibratória, na Luz Vibral ou Supramental, tem outras características de manifestação, que nós
descrevemos longamente.
Ou seja: a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o sacro.

Todo o resto que pode acontecer no corpo podem ser Vibrações ligadas ao Supramental, mas, geralmente, a maior parte do que
vocês fazem trabalha unicamente nas energias etéreas e astrais e, portanto, pertencem ou ao poder, ou à personalidade.

Mas compreenda, efetivamente, que nada há de negativo aí, tudo depende da finalidade, a sua, como através do que é
observado nos resultados.

É sempre a mesma coisa.
Portanto, eu não lhe diria, do exterior, para parar ou continuar.

Mas é preciso ter, como sempre, extrema Consciência do que você serve.
Servir ao ego e ao poder não permite servir ao Coração.

Questão: como saber se um ensinamento é falsificado ou não?

Agora, é necessário, efetivamente, compreender, a questão não se põe em falsificação ou não falsificação, coloque-se sempre a
questão: «Qual é a finalidade?».
Será que a finalidade é manter a matriz com um mundo melhor, a vontade de bem, ou será que o objetivo do «ensinamento», (entre
aspas), porque todo ensinamento, finalmente, resume-se numa coisa: é o Coração, e vocês sozinhos que abrem seu
Coração.
Todo o resto é blabla, mesmo o que eu lhes digo.
Se vocês não abrem seu Coração, isso para nada serve.

Todo o princípio da espiritualidade é tê-los feito crer que era necessário ter uma busca exterior.

O ensinamento que nós lhes demos, uns e outros, não é um ensinamento, é uma iluminação sobre o próprio princípio que
fundamenta a matriz, ou seja, a falsificação da Dualidade.

E, para sair da Dualidade, é necessário penetrar na aceitação da Unidade.

Esse mundo é uma falsificação.
Vocês são uma ilusão, portanto, como é que a ilusão da matriz poderia conduzir a qualquer perfeição?
Portanto, vocês não podem pretender encontrar a Luz em algo que está privado de Luz.

As leis do Espírito nada têm a ver com as leis da matriz.
E a maior parte dos ensinamentos Luciferianos encheu suas cabeças de que vocês podiam encontrar a Luz na matriz.

Cristo disse: «Meu reino não é desse mundo».
Portanto, esse mundo não pode ser melhorado de modo algum.
Não é possível, desde a falsificação.

E toda a magistral organização Luciferiana é justamente tê-los feito crer que, se vocês estivessem na vontade de bem, se
vocês estivessem no Serviço, esquecendo-se de vocês mesmos, vocês iriam encontrar o Coração.
É falso.

O Coração é uma Vibração, não é uma concepção ou uma projeção ou, ainda pior, uma exteriorização de um ideal.
É uma Vibração.

A multidimensionalidade, a saída da matriz não se faz assim, não é possível.

Então, é claro, a palavra chave é qual?
Os adeptos.
Iniciação.
Mas não há iniciação.

Como o disseram muito numerosos Mestres, tudo é aqui e agora, nada há em outros lugares.
Há apenas a realizar o Si.

Portanto, enquanto vocês creem que um conhecimento, mesmo das Estrelas, ao limite, vai propiciar-lhes a abertura do Coração,
vocês se enganam.



Tudo é feito, mesmo ao nível Vibratório, pela Luz Vibral, para favorecer o que foi chamado o seu Abandono à Luz.

O Abandono à Luz passa, necessariamente, pela ausência de vontade, mesmo de bem, porque a vontade de bem recorre ao ego,
recorre ao poder.
É todo o princípio da ilusão Luciferiana.

A diferença é essencial para compreender: há Vibração ou não há Vibração.

Há abertura do Coração, se vocês têm a chance de senti-la e vivê-la, ou não há abertura do Coração.
É tão simples assim.

Mas vocês não têm necessidade de nada, tudo está aí, aqui e agora.
O Si sempre esteve aí, não é uma busca exterior ligada a um conhecimento, qualquer que seja.
Sobretudo nos tempos que vocês vivem, é claro.

Questão: como liberar-me dos impactos de um traumatismo da infância?

Muito simplesmente, quando você se torna o Si e quando as Partículas Adamantinas a fazem tocar a Unidade, não se coloca mais o
problema de qualquer sofrimento.

Quando o Fogo do Coração desperta, quando você vive realmente o Fogo do Coração, a Vibração desse Fogo
que a eleva para a Unidade e para o Samadhi, você o vive, como você mesma, exterior ao seu próprio sofrimento.

O modo pelo qual você apresenta a coisa prova que você está ainda apegada ao seu próprio sofrimento.

Porque, quando você toca a Unidade, pela Luz Adamantina, quando você sai do Eu, ou seja, de sua história
pessoal, quando você penetra o Si, o Eu não pode mais ter incidência alguma sobre a vida presente.
Tudo é varrido.

Então, é claro, enquanto o Si não está realizado, enquanto a Coroa Radiante do Coração ou o Fogo do Coração não está ativo, de
maneira quase constante, você permanece sujeita às leis da ilusão e, portanto, às feridas.

Mas como é que, aderindo a um princípio de Unidade, pode-se considerar que uma ferida, que foi vivida nesta vida, tenha qualquer
realidade?
Você vê o paradoxo?

Enquanto você leva sua consciência e sua atenção a algo que você viveu, isso quer dizer que você não está
liberada daquilo.

Se você toca a Unidade, você não tem que liberar o que quer que seja, porque a Unidade e a Vibração de Sua Unidade (não as
Partículas Adamantinas, mas a Vibração do Si), naquele momento, fazem-na sair da matriz e você vê tudo isso como uma ilusão, ou
seja, pelo que é.

Você não é o Eu (jogo) que você joga.
Portanto, mesmo uma ferida, a mais terrível que seja, não tem mais peso do que outra coisa.
É apenas porque você nela crê, que isso realmente se produziu na ilusão.
Mas se você sai da ilusão, como é que algo da ilusão pode ter uma incidência sobre você?

Questão: na meditação, sinto uma torrente de Luz e uma grande paz. É isso o Si?

Resta mais, apenas, manifestar isso, agora, na vida de todos os dias e, obviamente, não exclusivamente na meditação.
Se não, a longo prazo, isso arrisca, mesmo isso, tornar-se uma fuga da realidade.
Sua realidade, não sua história pessoal, mas o Si.

Efetivamente, é o aprendizado, ao invés do ensinamento, que vocês efetuaram, com nossas diferentes intervenções, para aproximá-los
desse estado Vibratório.
Mas depois, se vocês não o vivem em suas relações quotidianas ou na vida comum, coloquem-se questões.

Portanto, essa torrente de Luz deve existir a cada minuto de sua vida e a cada sopro.

Como saber se ela existe?
É muito simples.

Nada mais de seu próprio passado, nada mais de ontem pode afetá-lo.
Naquele momento, você penetra o que se chama o Abandono à Luz, ou seja, não o soltar, simplesmente, mas,
verdadeiramente, o desapego.
Não o desapego daquele que é indiferente a tudo, mas você penetra as esferas da Existência e o Fogo do Coração
manifesta-se, quase permanentemente.

Então, que isso seja pela Coroa da Cabeça e a pequena Coroa da Cabeça, mas, sobretudo, agora, isso vai tornar-se, a partir de 1º
de junho, o Fogo do Coração.

Portanto, quando você sai da ilusão de sua pequena pessoa e de sua pequena vida (porque, frequentemente, o ego vai fazê-lo crer que
é preciso transcender o ego, portanto, ele vai monopolizar e comer a Luz), é sempre similar, qual é sua finalidade?
Sua finalidade é curar uma ferida na ilusão ou viver a Unidade?



E, se você vive a Unidade, a ferida da ilusão não tem mais razão alguma para afetar sua vida no instante presente.

Enquanto você está submisso ao seu passado, qualquer que seja, você não está no presente.

Você nele está no momento em que se põe, você mesmo, no presente, na meditação, mas é preciso passar isso em cada instante da
vida.
É o que vocês têm a efetuar agora.

Questão: na meditação, quando atinjo estados de Paz próximos da dissolução, o ego ou o mental intervém naquele momento
e contraria esse acesso à dissolução.

É normal.
O ego está aterrorizado pela dissolução.
Quer dizer que vocês se tornam o Tudo e o Nada, ao mesmo tempo, mas, sobretudo, não essa personalidade.

Ele vai se dizer: «mas não há mais lugar para mim».
Portanto, ele vai tudo fazer para impedir você.

Você será perturbado por um barulho, você será perturbado por uma dor, você terá um pensamento que vai chegar.
É o objetivo do ego, é impedir você de encontrar a Luz, é claro.

Então, há técnicas que foram dadas por Sri Aurobindo, por Mestre Ram, que permitem, pela respiração, por exemplo, transcender essa
última etapa.

Mas, compreenda, efetivamente, que ela pode ser transcendida apenas quando você mesmo aceita dar o último
passo, ou seja, quando você se imerge, inteiramente, nesse Samadhi e nessa dissolução, ignorando o corpo,
ignorando o exterior e ignorando o que lhe sugere o ego.

Não há outra solução.

Questão: parece-me mais simples viver a dissolução só com o Si do que com os outros.

Então, aí, caro amigo, é que você não compreendeu que os outros são apenas uma projeção de você mesmo.

Enquanto você considera o outro como um obstáculo, mesmo seu pior inimigo, como você quer viver a
dissolução?

Dado que a dissolução é tornar-se o Tudo e o Nada, quer dizer que o outro é outra parte de você mesmo, projetada, mas é outra parte
de si mesmo.
Tudo isso exprime o desequilíbrio Interior/exterior.

É o que haverá a viver, se querem, nas semanas que vêm, porque, olhem: nós falamos, uns e outros, de eventos exteriores, dizendo-
lhes, a cada vez, que o que estava no exterior é também o que havia no interior, é claro.

Mas, agora, vocês cultivaram um estado Interior, uns e outros, em diferentes níveis, próximos da dissolução, próximos da Unidade.

E, efetivamente, o exterior vai parecer-lhes, ou o ego vai parecer-lhes como o obstáculo à dissolução.

Mas isso quer dizer que vocês ainda não integraram, inteiramente, que não há nem Interior nem exterior.
Vocês estão ainda num mecanismo em que vocês estão voltados para o Interior, que é essencial, mas vem outra etapa, que se deve
viver de maneira coletiva, muito em breve.

Desde o desenvolvimento da energia Metatrônica, que vai permitir acender, para aqueles que não o viveram, o
Fogo do Coração, naquele momento, o outro é você.

Não há outro, uma vez que vocês estão todos na ilusão e na falsificação.

Portanto, como é que uma ilusão, quando você sai da ilusão, pode vir impedi-lo de manter seu estado de
Unidade?

É a mesma «problemática» das questões precedentes: é a lucidez e a tomada de Consciência disso, ou seja, pelo momento, vocês
fazem ainda uma distinção entre o Si (viver esse estado de Samadhi, de Paz ou de pré-dissolução), mas onde há um elemento
chamado exterior (seja o ego, seja o ambiente, seja um ruído) que vem perturbar seu estado.

Mas como vocês querem sair da ilusão, se a ilusão vem encontrá-los?
Isso quer dizer o quê?
Que vocês ainda estão na ilusão.

Agora, isso não quer dizer que é preciso partir dessa ilusão, é aqui que vocês devem realizar o trabalho.
Depois, isso será demasiado tarde.

A dissolução do ego é a etapa iniciada agora.

O mês da Graça, como foi dito, termina.
Esse mês da Graça, com todas as perturbações que há, ao nível do planeta, deve traduzir-se, agora, por sua capacidade para não
mais estar identificado ao que quer que seja, mesmo ao que vocês creem ser, ou seja, esse corpo, esse sobrenome, esse nome, essa
idade etc., porque vocês não são isso.

Portanto, como vocês viverão isso?



Assim que vocês penetrarem, agora, o Estado de Ser, ou seja, extraírem-se da ilusão e penetrarem o corpo de Estado de Ser,
realmente.

Vocês sabem que há muito poucos seres que conseguiram ir ao Estado de Ser, porque havia certo número de barreiras.

Portanto, os Casamentos Celestes não permitiram a um máximo de seres humanos, como dizer..., penetrar o corpo de Estado de Ser.
Portanto, o corpo de Estado de Ser foi reconstruído nesse Templo.

Agora, vocês poderão passar toda a Consciência no corpo de Estado de Ser e aí, naquele momento, e unicamente naquele momento,
vocês terão saído da matriz e poderão, o mais frequentemente, não mais ser alterados, de maneira alguma, nem pelo ego, nem pelo
outro, nem pelas circunstâncias.
Mas é um trabalho de amadurecimento que vocês vivem nesse momento, é normal.

Questão: o desenvolvimento da visão etérea pode impactar a visão física?

Sim, inteiramente.

Assim que a visão etérea, que é ligada à ativação do 12º e do 11º corpo se ativa, a visão com os olhos tem uma importância
relativa e altera-se e desaparecerá, assim que vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser.

Os olhos não existem mais lá em cima.

Questão: onde estamos no Despertar global?

Então, o mês da Graça termina. O que isso quer dizer?
Dado que dissemos, também, em outros momentos, que até o último minuto um ser humano podia despertar?

Houve Graças específicas.

A partir do mês de junho, isso quer simplesmente dizer que, se vocês não levaram seu Despertar ao seu termo, isso vai
tornar-se cada vez mais difícil, por uma razão que é muito simples: a Luz cresce cada vez mais, mas, sendo mal-educado, a
merda vai crescer também, cada vez mais, sobre esta Terra.

O verão [inverno no hemisfério sul] será específico.
Portanto, se vocês não estão na Paz, as circunstâncias da vida vão levá-los à incerteza e ao medo.

Mas agora, efetivamente, até o último minuto, um ser humano pode viver a abertura do Coração.
Mas as circunstâncias exteriores que eram favoráveis, em todo caso, para vocês que estão nesse país, em relação aos outros lugares
da Terra, vão começar, também, a alterar-se por toda a parte sobre a Terra.

Portanto, as circunstâncias da vida serão mais difíceis, mesmo se são ilusórias, mas, se vocês são afetados, se
vocês não saíram da ilusão, aí, vocês terão mais dificuldade para sair.
Isso não quer dizer que vocês não poderão sair.

A resposta da Terra, porque é ela que decide, é diferente.
Portanto, vocês são tributários de eventos astronômicos e de eventos da Terra.
E tudo isso concorre para uma zona de elasticidade, digamos.
Mas vocês se dão conta por si mesmos.

Entre todos os seres despertos vocês observam que há cada vez mais dificuldades para manter uma atenção nas coisas
desse mundo.

Os delírios tornam-se cada vez mais importantes, mas não no sentido de sair dos trilhos, como vocês dizem, eu creio, mas, antes, de
não ter mais memória, porque vocês penetram, cada vez mais, uns e outros, nos espaços de Paz e de serenidade, de
dissolução.

Então, cada um em sua fase, mas é diferente.
É diferente para cada um, mas a tradução é que vocês estão cada vez menos presentes nesse mundo, mesmo se são capazes de ir
para a beleza, de extasiar-se diante de uma flor ou diante da magia, de qualquer modo, da vida.
Mas é perfeitamente o processo normal.

Como eu disse, a lagarta está tecendo o casulo e algumas tecem mais rapidamente do que outras.

Questão: por que foi necessário esperar 320.000 anos para desvendar a falsificação?

Então, aí, caro amigo, não foram esperados 320.000 anos, dado que a cada 50.000 anos havia tentativas que eram feitas, que foram
infrutíferas.

É muito difícil, sem recair na Dualidade, ao mesmo tempo estando na Unidade, na Luz, modificar os equilíbrios existentes
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num sistema solar, em sua totalidade.

Há ciclos astronômicos: o realinhamento com o Sol Central, com Alcyone, que vocês chamam a Onda Galáctica, a emissão
da Luz, irradiações gama vindas do fim remoto dos multiversos.

Tudo isso obedece a regras de propagação da Luz que são exatamente temporais.

Portanto, a Luz Unificada tenta, desde 320.000 anos.

Isso não se faz assim.

A prova: quantos seres humanos, atualmente sobre o planeta, vivem o Fogo do Coração?
E a cada 50.000 anos é cada vez mais difícil.
Mas isso terminou.

Questão: dado que isso jamais existiu, ninguém saberá que terminou.

E sim, é isso que é maravilhoso.

Todas as memórias chamadas da falsificação serão dissolvidas, exceto para alguns seres que, nessa matriz (não a vida
deles, com isso, ninguém tem nada o que fazer) desenvolveram certo número de interesses, em particular para os povos que se
estabeleceram na Liberdade Unificada, mas na 3ª Dimensão.

Há Terceiras Dimensões, como vocês sabem, que jamais foram falsificadas.
Estas podem vir recuperar memórias úteis no crescimento dos Universos nos Mundos Unificados.

Mas tudo o que é memorial, ligado às suas experiências (de sua pequena amiga, de seu marido, de sua mulher, de seus
filhos, dessa vida como de todas as vidas) vão dissolver-se.
O Espírito não se importa com isso.

Aqueles que tiverem memórias demasiado pesadas, que não se dissolverão, irão aos mundos chamados de 3ª Dimensão Unificada, e
isso, o tempo que a memória deles seja espanada e dissolvida inteiramente.

Questão: é correto fazer meditações para a Terra, para que tudo vá melhor?

Querer o bem, querer projetar a Luz sobre a Terra parece muito, muito bonito, isso parece muito, muito louvável.
Isso mantém a ilusão, isso mantém a matriz, do mesmo modo que fazer o mal.

A Unidade está além do bem e do mal.

Realizar o Si é Servir o mundo.

Querer colocar a Luz sobre o mundo é uma prova do ego e de poder, e é uma ilusão Luciferiana.
E toda a humanidade ligada espiritualmente aderiu, a maior parte do tempo, a esses conceitos e nutriu a matriz, infinitamente.

É verdade que é muito mais sedutor enviar a Luz do que palavrões a alguém, mas o resultado é exatamente o mesmo:
mantém a matriz.

Compreendam que a Unidade está além do bem e do mal, ou seja, transcende o bem e o mal.

Não há outro modo de sair da ilusão.

Querer, querer, quem é que quer?
É o ego.
O ego pertence à ilusão.

Quando você realiza o Si, você nada quer, uma vez que você é, e sua Presença transforma o mundo.

Aquele que está em sua caverna e que realiza a Unidade é mais útil ao mundo do que as correntes de orações, porque toda
oração é uma projeção exterior.

É preciso compreender que, em definitivo, enquanto vocês dão peso à ilusão, vocês a mantêm, vocês jogam o jogo da
Dualidade.

Qual é sua finalidade?
É muito difícil sair disso, porque, tanto ao nível social como ao nível familiar e como ao nível espiritual, vocês foram
condicionados a agir assim e todos, nós fomos condicionados assim.

Tudo será feito para afastá-lo do Si porque, se você realiza o Coração, você realiza o Si, você está no Samadhi.

Portanto, qual é o interesse de enviar a Luz, uma vez que você se tornou a Luz?
Nada há a projetar, uma vez que você é a Luz.

Questão: quer dizer que ter uma abordagem ecológica para o planeta para nada serve?



Sim: isso serve para manter a matriz.

Questão: isso significa que nada se tem mais a fazer, exceto realizar o Si?

Mas é o que nós dizemos a vocês desde sempre, é o que é dito desde milênios pelos seres que atingiram o verdadeiro Despertar.
O mundo não existe.

Portanto, enquanto vocês dão seus pensamentos ao mundo, vocês o mantêm.
Mas ele não existe.
É o ego que crê nisso, é o ego que desempenha um papel de papai, de mamãe, disso, daquilo.

Vocês não podem permanecer nesse mundo e sair desse mundo.
Cabe a vocês saber qual é sua finalidade, aí também.

Agora, como sempre foi dito pelos Arcanjos, será feito muito exatamente segundo sua Vibração.
Se vocês estão na vontade de bem, vocês continuarão a cultivar a vontade de bem, em outros lugares.

Não há julgamento de valor, é simplesmente conforme o que vocês creem.

Vocês vão, efetivamente, penetrar o que se chama a Criação espontânea.
Se vocês querem tornar-se um amendoim, vocês se tornarão um amendoim.

Questão: desenvolver esses estados Interiores e não mais ser atraído pelo exterior é correto? 

Perfeitamente.
Se não existe mais desejo algum exterior, você não nutre mais a matriz e você não nutre mais o ego.

Qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja o desejo, vocês vivem, todos, nesse momento, onde atrações ligadas à
matriz desaparecem.
Isso pode ser alimentar, pode ser social, pode ser afetivo, pode ser sexual, pouco importa.
Vocês estão, efetivamente, extraindo-se desse mundo.

De qualquer modo, vocês não têm escolha.

Como foi dito, é esse mundo que desaparece.
Portanto, se ele desaparece, como vocês querem permanecer?
É o princípio do choque da humanidade, de que lhes falava Sri Aurobindo: quando se lhes anuncia que vocês
vão morrer, a primeira etapa é a negação: «isso não é verdade».
O ego não pode morrer, é claro, todo o mundo sabe.
Portanto, ele vai negar, ele vai estar na negação total.

Depois, ele estará na raiva.
Depois, ele estará na negociação: «Não eu, não agora, mais tarde etc. ».
Mas todo ser humano passa por aí.

O único evento, se querem, importante, é que aí, isso não concerne a um ser humano que chega ao fim de vida, é toda a humanidade
que chega no fim de vida, da ilusão.

Vocês saem da morte e entram na Vida.
Mas, quando vocês foram tão habituados a considerar que esse lado do véu é a vida, bem, é claro, o desconhecido é chamado a
morte.

Mas é a Ressurreição, é a Ascensão que vocês vivem.
É muito importante compreender isso.

Questão: então, por que permanecer encarnado e manter atividades exteriores?
Caro amigo, você penetrou seu corpo de Estado de Ser?

Questão: sem dúvida sim, mas não em Consciência.

Aí está, todo o problema está aí.

Vocês têm, todos, um corpo de Existência, mas não têm dele a consciência, de momento, a maior parte.

Portanto, se vocês morrem, não acederão ao corpo de Estado de Ser, exceto aqueles que morrem em eventos de Ascensão coletivos,
que tocam os povos, atualmente, como lhes disse Maria.

Mas você pode muito bem dizer-se: «bom, para que serve isso que eu vivo, eu me ponho uma bala na cabeça», por exemplo.
Mas eu lhe garanto que você não irá ao seu corpo de Estado de Ser.
Você recomeçará na 3D Unificada.
É a Consciência que decide.

Questão: a Consciência da Estado de Ser é viver os alinhamentos sem ter vontade de voltar?

Não, é viajar no multidimensional, ir ao Sol, ir num outro planeta, num outro sistema solar.

Vocês têm a Consciência do Estado de Ser pelas Coroas Radiantes, pela Paz, pelo Samadhi, mas muitos de
vocês, mesmo se os laços foram retirados ao nível dos tornozelos, não penetram ainda conscientemente o corpo
de Estado de Ser.



Ora, a Ascensão é a penetração, consciente e total, no corpo de Estado de Ser, para estar seguro de nada deixar «atrás de si».
É esse processo de 'alquimia' que vocês vivem agora.
Isso foi chamado assim pelos Arcanjos, aliás.

Portanto, efetivamente, cada vez mais, vocês penetram estados de pré-dissolução, de Samadhi, de Paz, onde sua consciência comum
tende a apagar-se.
Mas o trabalho se realiza aqui, se vocês querem ser livres, realmente livres.

Questão: se se considera a natureza como uma forma de perfeição religada à Fonte... 

Inteiramente, mesmo na falsificação.

Questão: ... como então não interessar-se pela ecologia?

Porque você mantém a matriz.
Você, ser humano, você é falsificado.
A natureza não.

O que acontece quando você efetua um combate?
Você entra na Dualidade, você se opõe a algo.

Portanto, se você se opõe a algo, você mantém a Dualidade e, portanto, você não pode realizar o Si.

Você já viu um ser desperto e realizado no Si interessar-se por outra coisa do que pelo Si?
E falar da ecologia, por exemplo?

Vocês não poderão mudar o mundo do exterior, mesmo com os mais belos ideais, é uma Crença.

Agora, faça como você sente.
Você pode crer ou não crer, isso em nada mudará a verdade da matriz.
Ou seja, você nutre a matriz, ainda que isso seja mesmo pela vontade de bem, eu repito.

Há muitos, entre vocês que, aparentemente, não compreenderam o que é o fim de um mundo.
Há muitos, entre vocês, que não se lembram o que viveram na Atlântida.

A Terra passou dezenas de vezes por uma destruição total.
A natureza, não se preocupem com ela, ela se reconstitui sempre.
Numa outra Dimensão, desta vez, que é a 5ª Dimensão.
É uma «outra natureza», é outra Vibração.

Agora, é livre a você, se quer continuar a manter o bem, a querer lutar.
Qual é a sua finalidade?
Mas você não pode reivindicar o Si e a Luz e continuar a nutrir a matriz.

O que não quer dizer que não deva fazer nada, mas é preciso estar lúcido.
Qual é seu objetivo?
Qual é sua finalidade?
Tudo se define em relação a isso.

Mas, eu repito: aquele que realiza o Si, não importa em que local no mundo, sozinho, ele serve, ama e irradia muito mais do
que aquele que luta, mesmo por uma causa nobre.
É demasiado tarde.
O ciclo terminou.

Questão: à noite, quando eu olho o Sol, o espaço preenche-se de Luz branca.

Sim, é a Luz Adamantina e a Vibração do Sol.
Você sai do espaço-tempo linear e penetra a 5ª Dimensão, aqui, presentemente, porque o corpo de Estado de Ser, junto a você, está
totalmente constituído.
Portanto, você vai, primeiro, ver o Sol em sua nova Vibração, o Sol azul e, em seguida, isso se transforma em branco, ou seja, a Luz
não vem mais do Sol.

Nos Mundos Unificados a Luz está por toda a parte, ela não vem de um centro preciso.
É exatamente isso que você vive.

Questão: se se pode nutrir a falsificação, pode-se, igualmente, nutrir a Unidade?

Ela não se nutre, a Unidade, ela se encontra realizando o Si, ou seja, instalando-se no Aqui e Agora, não mais ser afetado pelo que
quer que seja de exterior, uma vez que o exterior e o Interior não existem.
É uma etapa muito específica da dissolução na Unidade, a realização do Si.

A partir daquele momento, você pode levar sua vida, mesmo no exterior desse mundo, ir amar uma árvore, ir
colher uma flor e ser sensível à beleza, é claro.
Isso se junta à questão precedente: «qual é a finalidade e o objetivo?».
Não se enganem de finalidade e de objetivo.
Realizem o Si, Amem, Irradiem e, depois, façam o que quiserem.



Mas não o inverso.

Questão: por que há flutuações: acesso ao Estado de Ser, depois nada mais? 

É normal.
Há flutuações: vocês sobem, vocês descem, vocês sobem e vocês descem.
Aliás, mesmo a personalidade evolui assim.
Apenas o ser que toca, inteiramente, a dissolução, ou seja, que chega ao penúltimo Samadhi é que, naquele momento, está
estabilizado, quase totalmente, a cada respiração de sua vida, na Unidade.

Questão: continuar uma atividade profissional é nutrir a matriz?

Cara amiga, cada caso é diferente.
Se você nada tem para comer, se é sozinha, você é, efetivamente, obrigada a trabalhar, não?

Ou então você se torna como o que dizia Cristo: «Será que o pássaro se preocupa com o que vai comer
amanhã?».

Se você tem total confiança na Unidade, se não existe em você qualquer medo real, naquele momento, a Vida colocará sempre em seu
caminho o que é necessário para o estabelecimento de sua Unidade.

Mas como se pode dizer, há o macaco que tem o amendoim no frasco.
É preciso soltar os amendoins do frasco para tirar a mão dali.
Não é possível de outro modo.

Não é: «faço a tentativa para ver».
É: «eu me abandono à Luz e vivo a Luz» ou «eu não me abandono à Luz».

Se você tem medo, continue seu trabalho.
Não pode haver meia-medida em relação à Unidade.

Há os que estão na Unidade e que podem continuar a trabalhar.
Há outros, para quem o trabalho é um obstáculo à Unidade.
Mas é um obstáculo ilusório.

Eu repito: tudo depende de sua qualidade e da realidade de seu Abandono à Luz.
É aí onde se vê a diferença.

Como dizia São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».

Quer dizer que há muitas pessoas que se nutriram da Luz, mas que nutriram o próprio ego: isso se chama o ego espiritual.

O que vocês vão viver, agora, a partir do mês de junho e durante este verão [inverno no hemisfério sul], vocês serão capazes de ver se
estão realmente abandonados à Luz ou não.
É isso o que vocês viverão.
Isso se chama realizar o Abandono à Luz, simplesmente.

Quando é intelectual, isso não vale um amendoim.
Agora, solte os amendoins, tire a mão do frasco e você verá que o que eu digo é verdadeiro.
Mas eu não posso fazê-lo, eu repito, em seu lugar.

Questão: o fato de não ter dado esse passo pode obstruir o acesso ao Estado de Ser?

Inteiramente.

Questão: paradoxalmente, ter um acesso ao Estado de Ser não poderia facilitar esse passo a dar?

Isso não funciona assim.
Isso não pode funcionar assim.

O acesso ao Coração, então, é preciso passar pela Crucificação e pela Ressurreição.

Enquanto vocês não estão abandonados, inteiramente, à Luz, a Luz não pode tomar posse de vocês.
É impossível de outro modo.

O último passo, vocês cruzam ou vocês não o cruzam.

No que você diz, você desejaria: «dê-me a certeza que depois, se lá há realmente algo, dê-me a certeza que depois, eu vou estar bem
e, aí, ok, eu aceito soltar tudo».
Isso não funciona assim.
Sem isso, não é mais o Abandono à Luz, é o medo.

Questão: há uma relação entre as alergias alimentares e tender a não mais comer? 

Perfeitamente, seu corpo rejeita algumas coisas.
Portanto, se apareceu assim, brutalmente, é que há uma razão, é que seu corpo de Existência tem necessidade, para desenvolver-se,
de não mais absorver isso ou aquilo.



Teoricamente, quando o corpo lhes diz: «eu me tornei alérgico a isso», o que isso quer dizer?
Que esse tipo de alimento (não é uma doença, ou então vocês estão ainda na Dualidade) não é mais necessário e
pode ser um obstáculo ao seu Estado de Ser.

Questão: é possível, por toda parte, viver no Si e ascensionar? 

É verdade que as Vibrações, atualmente, a Luz Vibral, penetra tudo.
Mas, apesar de tudo, enquanto vocês não realizaram, inteiramente, o Si, vocês estão, efetivamente, sujeitos às energias do ambiente.

É uma realidade para vocês, pelo momento, e é certo que é mais fácil realizar o Si no fundo de uma caverna do que em Nova Iorque.

Mas, no absoluto, vocês deveriam poder efetuar, com a mesma Vibração, o mesmo trabalho, onde quer que vocês estejam.

Mas a realidade prática, pelo momento, demonstra-lhes que isso não é sempre verdadeiro.
Mas isso deve tornar-se uma verdade, já em conceito e em ideia.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve, com todo o meu Amor.
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 ~ A última Reversão ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o contexto de minha intervenção desta noite
está em ressonância direta com o que o Conclave Arcangélico solicitou-me para dar-lhes, no que diz respeito

ao que nós denominamos, com vocês, a ‘última Reversão’.
Eu retomaria, para isso, certo número de elementos que lhes foram comunicados na última parte do Yoga da

Verdade, da Unidade, Yoga Integrativo, comunicados por UM AMIGO (ndr: ver Protocolo ‘Yoga Integrativo’) (*).
Eu vou então falar-lhes da estrutura Vibratória permitindo manifestar e viver a última Reversão, prévia à

Ascensão.
Isso se refere às estruturas incluídas em meio a dois eixos: o eixo da falsificação denominado

ATRAÇÃO/VISÃO e um segundo eixo ligado a KI-RIS-TI/REPULSÃO, implementando, centrados por AL-OD,
o Fogo e a Terra, colocando em ressonância, em vocês, o Alfa e o Ômega, conectados diretamente àquele

que o havia anunciado.
“Eu sou o Alfa e o Ômega”.

Assim falou o Cristo, em linguagem codificada, durante sua vinda.
Ele foi, como ele o disse, o Caminho, a Verdade e a Vida, a fim de que vocês se tornem, vocês também, por

sua vez, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Portanto, através deste duplo eixo, se estabelece em vocês o último basculamento, a última Reversão,

efetuada pela sincronia da ação do Arcanjo Uriel e do Arcanjo Metatron, permitindo estabelecerem-se em meio
à Verdade final da Unidade, pondo fim à Ilusão de sua Dimensão falsificada.

***

Esses tempos são aqueles nos quais vocês entram agora.
Eles se inscrevem pela possibilidade de seu retorno à Unidade, Ascensão vivenciada por e para o Cristo em

sua Dimensão Cristo, de outro modo denominado Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol, permitindo o
desvendamento, em seu Éter, pelo aparecimento da visão etérea de Cristo, vindo tal como ele partiu e tal como

ele disse, pelos Céus.
Isso se realiza agora, não tanto porque isso está ligado a festas de calendários, mas sim porque os tempos

chegaram de revelar, em seus Céus, a Presença de Cristo em meio à Luz Branca.
Isso se estabelece em um futuro extremamente próximo, dando início em poucas horas, permitindo então ao

conjunto da humanidade compreender e viver, mesmo dela se afastando, a segunda vinda da Vibração
Crística, da presença Crística em vocês, em seu Templo Interior, como em seus Céus e sobre esta Terra.

***

Os tempos terminaram, como o Comandante lhes comunicou, desde já agora mais de dois meses.
Os tempos finais são agora.

Este fim é um novo nascimento, ele não corresponde a nada de trágico, ele não corresponde a nada que possa
alterar, bem ao contrário, sua Consciência e sua continuidade.

Vocês são chamados, por um último apelo, a revelarem-se em meio ao Fogo do Coração, Fogo do Espírito,
levando-os a manifestar em vocês a Alegria, a Paz, a Verdade, a fim de retornar o Alfa e o Ômega inscrito entre
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o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, permitindo-lhes conectar seu Templo Interior.
A Vibração do ER-ER estabelecendo em vocês, pela Lemniscata Sagrada, na Verdade da Presença.

***

Filhos da Luz, Filhos da Eternidade, aí vem o dia tão esperado e tão temido.
Isso se inscreve no firmamento de seus Céus, como em seu Templo Interior.

Dia da Ressurreição, dia da Ascensão, dia da Pentecoste, permitindo festejar e realizar a Nova Eucaristia em
meio à Nova Tri-Unidade, em meio à Verdade, em meio ao seu novo Nascimento em novos Céus e em uma

Nova Terra.
Isso se desenrola sob seus olhos, vocês que trabalharam e que trabalharão na Luz Unificada da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres.
Estes momentos são para gravar.

O mês da Graça terminou pela promessa de sua Ressurreição, pela promessa de seu despertar na Unidade,
nas Moradas de Paz Suprema.

Portanto, a partir de hoje, dentro de poucas horas, vocês começarão, cada um ao seu ritmo, a perceber a
descida de Cristo em Unidade e em Verdade em meio ao seu Templo Interior, pela Presença da Luz Branca e

da Vibração da Luz Branca, estabelecendo, em vocês, seu reino e seu retorno, e o retorno de vocês.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Unidade, o momento chegou de fazer ressoar o canto da
Ressurreição.

O momento chegou de terminar de maneira definitiva com a Ilusão matricial.
O fim da falsificação chegou.

O trabalho está terminado.
Assim, nós, Arcanjos, agradecemos a todos os seres que trabalharam no que é comumente denominado:

“equipe de solo”.
Vocês, Sementes de Estrelas, reveladas e despertas a vocês mesmas, que percebem as Vibrações da

Unidade em suas Coroas Radiantes, o momento do despertar da Kundalini chegou, o momento chegou de
conectar o Alfa e o Ômega, o momento do seu retorno.

Isto se estabelece pelas Vibrações aparecendo em sua coluna vertebral, ‘árvore de vida’, partindo de
seu sacro e partindo de sua cabeça, reunificando-se atrás de suas costas, permitindo o voo pelo aparecimento

das asas etéreas.

***

Esse momento, tão aguardado, corresponde ao momento final da falsificação, momento em que o conjunto do
que foi escondido em vocês se revela, momento em que o conjunto do que foi falsificado, sobre o plano

histórico, revela-se em vocês, sob o olhar de seus olhos e sob o olhar do seu Coração.
Isso é agora.

Isso é o anúncio formal, preparando a vinda nova do Senhor Metatron em seu Coração, desvendando-se,
desvendando a armadura de Luz, permitindo ao Cristo ali se estabelecer.

Isso se desenrola durante o período remanescente entre agora e o final anunciado de 28 de outubro do ano de
2011.

***

Evidentemente, nesse lapso de tempo, várias coisas devem ainda se desdobrar em vocês, como ao redor de
vocês, a fim de que o reino da Luz não sofra qualquer disputa nem qualquer disparidade em sua alocação, a

partir do momento em que a Consciência humana volta-se de maneira permanente para sua Eternidade.
A passagem do Alfa ao Ômega, a reunião do Bem e do Mal em sua Unidade, realizadas pela Visão de Ki-Ris-

Ti, permitem a Reversão no centro do ponto ER desvendando, então, a Luz Vibral, desvendando, então, a
realidade da Unidade em seu cotidiano.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, o apelo que lhes é feito é um apelo



para conectar as esferas da Unidade pela Vibração de sua Presença, pela Vibração de sua Unidade, pela
Vibração de sua Alegria.

Nada mais deve alterar a implantação de sua Unidade exceto a própria Unidade.
Nisto, vocês são solenemente chamados a desvendar sua Eternidade, a desvendar sua Dimensão Unificada

em meio a esta Matriz.
Isso se realizará em vocês, além do despertar da Kundalini, para aqueles que ainda não o vivenciaram, pela

reunião da Tríplice Lareira de Amor, de Paz e de Alegria, permitindo às suas Coroas Radiantes desvendarem-
se em totalidade.

***

O momento e o instante são o tempo de sua Ressurreição, chamando-os à Alegria e à Eternidade, chamando-
os a ultrapassar e a transcender os limites desta encarnação, mantendo este corpo, vocês que estão em certos
países e que trabalham para a Liberação da Terra, a permanecer como Ancoradores de Luz, a fim de melhorar

o destino e o futuro desta Terra nesta Nova Dimensão.
O conjunto de seus Irmãos, situados nos mundos de carbono Unificados, chamados por uns de ‘Anjos do
Senhor’ e por outros de ‘Técnicos do Senhor’, revelam-se doravante em seus Céus, em suas cidades, em

todos os países da Terra, a fim de que sua presença não possa ser ignorada pelo conjunto da humanidade,
permitindo então o desvendamento do retorno do Cristo em Unidade e em Verdade, tal como ele partiu, ou

seja, pelos Céus.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, vocês são chamados a manifestar sua
Paz e a estabelecê-la nesse mundo, a fim de serem os suportes da Vibração de Cristo, a fim de serem os

Filhos que acolhem o retorno do Filho pródigo, permitindo ao conjunto da humanidade, engendrado na
Unidade, conectar sua Dimensão de Eternidade.

Seu papel vai se desvendar agora, além de qualquer missão e de qualquer função, que é simplesmente um
papel de ‘Mensageiro de Luz’ pela qualidade de sua Vibração, pela qualidade de sua Essência, pela qualidade

de sua Presença.
A cada espaço onde vocês revelarão sua própria Unidade, um conjunto de Vibrações percorrendo

a Lemniscata Sagrada, como sua coluna vertebral e como suas Coroas radiantes, permitir-lhes-á então
manifestar a Paz, manifestar a Luz, compactá-la, encarná-la e ancorá-la.

Aí está seu único papel, que assumirá seu lugar gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer.

***

Lembrem-se de que, durante este período, vários de seus Irmãos ainda adormecidos e não desejando viver
qualquer despertar, pelos hábitos de servidão aos quais eles foram submetidos, devem apenas herdar sua Luz,

seu Amor, sua Paz.
É a melhor maneira que vocês terão de ajudar a Ascensão da Terra e a Liberação de seus Irmãos ainda

adormecidos.
Nós contamos com vocês, como de costume, a cada noite, em seus momentos de alinhamento às 19 horas,

hora francesa [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], a fim de manter a Vibração, a fim de manter a
ativação da Lemniscata Sagrada, excedendo a Vibração das Coroas estabelecidas em sua cabeça,

conectando, assim, os pontos do Coração e os pontos da cabeça.
Não busquem compreender a lógica nem os trajetos.

Estes irão se estabelecer por eles mesmos, em vocês, no momento em que vocês apresentarem, de maneira
clara e consciente, a reunião de suas Coroas.

Portanto, simplesmente ali pensando, vocês permitirão a fusão dessas duas Coroas, fusão dos Éteres da Terra
e do Céu, ligando novamente à Unidade a manifestação da Vida, ligando novamente à Unidade a manifestação
dos Éteres reunidos, Eterização do planeta, denominada Ascensão, na qual vocês entraram, agora, de forma

final.

***

Não há mais datas, exceto o tempo que se desenrola cada dia e que vai levá-los a se aproximarem,
cada instante e cada minuto de sua vida, de sua Unidade.

Isso é agora.
O canto da Terra, tendo ressoado em diversos locais, vai doravante generalizar-se, respondendo, assim, ao

canto do Céu e do Sol, chamando-os a viver sua reunião.



***

Bem amados Filhos do Um, bem amados Filhos da Luz, eis o que o Conclave Arcangélico me pediu
formalmente para dizer-lhes esta noite, preparando assim a vinda de Maria (ndr: em 1º de junho às 17h00, hora

francesa no relógio) como a vinda do Senhor Metatron, no dia seguinte (ndr: em 2 de junho às 21h00, hora
francesa no relógio).

Além desta formalidade, eu permaneço, evidentemente, com vocês, no que diz respeito às suas perguntas,
tanto sobre esse processo em andamento como sobre qualquer outra questão que vocês julgarem bem nos

colocar, com relação às evoluções atuais da Terra.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, meu Amor e minha Graça estão com vocês, eu

os escuto agora. 

***

Pergunta: o que é a escala da Lemniscata Sagrada?

A escala da Lemniscata Sagrada corresponde a diferentes etapas Vibratórias ligadas à ativação dos novos
Corpos, novas frequências, associadas ao OD-ER-IM-IS-AL, reveladas desde agora dois anos.

Isso permitiu conectarem-se novamente à sua Unidade através do mecanismo denominado “Núpcias
Celestes”, tendo revelado, para um número sempre crescente de seres humanos, a nova frequência Vibratória

da Terra, com base em uma oitava de doze e não mais de sete.
As cinco Etapas correspondem às cinco Etapas da escala que havia para subir, permitindo-lhes reunificar OD e

AL, o Alfa e o Ômega.

***

Pergunta: isso significa que nossos 12 filamentos de DNA estão agora todos ativados?

Bem amada, para os mais adiantados de vocês com relação ao retorno à Unidade, isso é uma verdade,
prevendo-os em seu corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: a Consciência pode agora se colocar sobre os pontos VISÃO e ATRAÇÃO?

Bem amado, sim.
Além disso, o próprio princípio desta última Reversão, cujas funções lhes serão reveladas, será ativado dentro

de dois dias pelo Senhor Metatron.
Este é seu papel, esta é sua missão nesse sistema solar.

É, entretanto, importante compreender e viver que, doravante, todos os pontos estão ativados.
Alguns de vocês percebem mais do que outros.

Alguns de vocês percebem certos pontos mais do que outros.
Hoje, isto está para transcender e superar pelo estabelecimento mesmo de ‘conexões’ entre o Coração e a

cabeça, por circuitos múltiplos.
O Coração não será nunca mais separado da cabeça, a cabeça não será nunca mais separada do Coração.

A ‘alquimia’ situa-se nesse nível.
Deste modo, o simples fato de pensar na Coroa Radiante da cabeça, sem colocar a Consciência

especificamente sobre um ponto, assim como colocar a Consciência sobre a Coroa Radiante do Coração, sem
especificamente pensar em um ponto, permitirá alquimizar as duas e irá se realizar então a ‘última passagem’

de Abertura da Boca, mas também de abertura da fontanela [moleira] posterior, permitindo-lhes conectar
novamente a Unidade com toda lucidez e com toda Consciência.

Portanto, se tanto é que se possa falar de trabalho, é-lhes solicitado, durante seus alinhamentos e também
durante seus períodos onde a Luz se precipita em vocês, ou em determinados horários, como isso lhes foi

anunciado, ou em determinados momentos que lhes são específicos, em função de seus próprios
ritmos,simplesmente alquimizar a cabeça e o Coração, o Coração e a cabeça, propiciando então, e dando

lugar então, à ‘última Reversão’, permitindo desvendar a Visão de Cristo em meio ao Éter da Terra.

***



Pergunta: como essas modificações irão impactar o acesso ao estado de Turiya?

Elas vão lhes permitir manifestar, de forma cada vez mais sustentável, ou mesmo permanente, o estado
de Turiya, ou seja, extraí-los, cada um ao seu ritmo, integralmente da Ilusão, corpo, alma, Espírito, a fim de

reencontrar o Espírito, se tal é seu caminho.
Eu especifico, enquanto as perguntas chegam à sua Consciência, que ao final desta última Reversão, o ponto

mais ativo, já que é preciso falar de pontos, será o ponto ER no centro da cabeça e, evidentemente, no
conjunto das Coroas.

***

Pergunta: como saber se a Lareira do sacro está ativa?

Bem amado, pelo conjunto de manifestações ocorrendo naquele nível ou percorrendo certos pontos da coluna
vertebral ou o conjunto da Árvore de Vida.

O Fogo do Coração irá se transformar em ‘Fogo do Corpo’, correspondendo à sua irradiação total pela Luz
Vibral.

***

Pergunta: pode-se fusionar as Lareiras cabeça e Coração se a Lareira Coração não está acesa?

Bem amado, será feito a cada um segundo sua Vibração.
O futuro de cada um é função das Vibrações como isso foi especificado.

Dessa maneira e a partir de amanhã, a Lareira do Coração, Coroa Radiante do Coração e Fogo do Coração,
irão se acender pela conexão entre os dois pontos.

Se eles não se acendem, isso significa que tão somente a Presença real da Coroa Radiante da cabeça está
efetiva, então o futuro corresponde a outro mecanismo de Ascensão.

Lembrem-se, contudo, de que mesmo aqueles dentre seus Irmãos que, hoje, não podem imaginar qualquer
liberação da Matriz serão, de qualquer modo, liberados da Matriz.

O mecanismo ascensional diz respeito ao conjunto da humanidade, mesmo se os futuros são profundamente
diferentes.

Eles correspondem, no entanto, a uma liberação para a totalidade da humanidade.
Simplesmente, o estabelecimento da Consciência nos mundos Unificados, além dos mundos de carbono, é

apenas possível se as três Coroas, se as três Lareiras estão ativas.

***

Pergunta: é possível já ter sentido o Fogo do Corpo inteiramente?

Sim.
Alguns de vocês, tendo acessado, mesmo de maneira extremamente efêmera, em Consciência, o Corpo de

Estado de Ser, puderam viver esta irradiação da Luz já desde o final das Núpcias Celestes.
Mas o número é limitado e restrito, em relação ao conjunto daqueles que vivem, pelo momento e por ora, a

ativação das Coroas Radiantes e do Sacro.

***

Pergunta: a que correspondem os momentos de estase que se pode viver?

Os momentos de estase correspondem ao estabelecimento da Consciência Turiya.
Ela os faz sair, extrair-se, de qualquer modo da Ilusão, cada um ao seu ritmo.

Alguns de vocês vivem momentos chamados de estase, fazendo-os sair, já, da Matriz, em Consciência.
Resta agora sair deste corpo e desta alma, de uma maneira ou de outra.

***



Pergunta: durante o bascular do ponto AL da cabeça, o ponto ER muda de localização?

Bem amado, não.
Mas existe, efetivamente, de um lado a outro do ponto ER, tanto na frente como atrás, como à esquerda e à
direita, o aparecimento de quatro Vibrações correspondendo à Coroa central da cabeça [Pequena Coroa].

Não é o ponto ER que muda, é o ponto ER que se desdobra.
Um desses quatro pontos ou o ponto central, denominado ER, pode se manifestar de maneira mais intensa, em

dados momentos.
Isso não corresponde a um deslocamento do ponto ER, mas sim a um desdobramento do ponto ER.

***

Pergunta: o que significa “retirar o corpo da Matriz”?

Bem amada, isso significa o fim deste corpo e o fim desta alma.

***

Pergunta: de que modo aqueles que devem manter esse corpo físico até o final acenderão ao seu corpo de
Estado de Ser?

Isso apenas será realizado ao final dos ensinamentos Vibratórios dados pelo Arcanjo Metatron e por alguns
membros da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Não se esqueçam que vocês são o ponto entre a Unidade e este mundo.
Enquanto tal, é solicitado a alguns de vocês, fazendo parte da ‘equipe de solo’, manter uma integridade física

até o final definitivo da Terra, nesta Dimensão.
Muitas coisas, muitos elementos, relativos ao seu futuro, irão lhes aparecer cada vez mais claramente, também

neste nível, a partir da Reversão final, efetuada pelo Senhor Metatron.
Naquele momento, sua Consciência perceberá, de maneira cada vez mais clara e cada vez mais lúcida, o que
lhes reserva o desdobramento de sua Unidade e a maneira que este desdobramento irá se desenrolar, para

cada um de vocês.

***

Pergunta: cultivar estados de Samadhi facilita então os estados de passagem?

Certamente, sim.

***

Pergunta: sentir a Coroa da cabeça assim como a zona de projeção desses três pontos AL, mais o ponto
ER da cabeça e do Coração, faz parte desses processos?

Completamente, a resposta é sim.
Quando surgem os processos de ativação do ponto AL-AL, Vibração ao nível da aresta do nariz, isso

corresponde à fusão dos três últimos Corpos, denominados 10º, 11º e 12º Corpos.
Naquele momento, a visão etérea que aparece assinala sua entrada na Unidade.

***

Pergunta: se esses processos já estão ativos, mas não a lareira do sacro, esta última irá se ativar nos
próximos dias?

Ela irá se ativar ou nos próximos dias, ou se for necessário, no final definitivo, denominado ‘Eterização do
planeta’.

Lembrem-se de que eu bem falei da Árvore de Vida, além do despertar da Kundalini.
Alguns de vocês são chamados a Vibrar integralmente e, portanto, a viver o que é chamado comumente de

Despertar da Kundalini.



Outros são chamados a viver certos pontos de Vibração ao nível das costas ou ao nível do pescoço ou atrás
da cabeça.

Isso é profundamente diferente para cada um porque procede diretamente do que constitui suas linhagens
espirituais.

***

Pergunta: sentir dores nas omoplatas corresponde ao que você descreve?

Nos dois lados do chakra do Coração, ao nível da Árvore de Vida posterior, existem efetivamente pontos
situados muito ligeiramente dentro das omoplatas, correspondendo estritamente a isso.

Isso é o desdobramento do que é denominado “as Asas Etéreas”.

***

Pergunta: e no caso de fratura de uma vértebra dorsal?

Nenhum obstáculo corporal pode interferir nesse processo Vibratório.

***

Pergunta: ter o corpo percorrido integralmente por Vibrações assinala um acesso ao Estado de Ser?

Isso corresponde ao desdobramento da irradiação da Luz, chamada de Fogo do Corpo, ao nível do corpo.
O acesso ao Estado de Ser ocorre de duas maneiras: ou por reprodução do Corpo de Estado de Ser em meio

à estrutura corporal de 3ª Dimensão dissociada.
Naquele momento, ativa-se, nesse corpo, um conjunto de circuitos e de funções, algo que vocês vivenciaram.

O acesso ao Estado de Ser pode ocorrer também, independentemente desse corpo, formando em
sobreposição um Corpo de Estado de Ser.

Em um caso como no outro, a Vibração é efetivamente o que permite aceder a esse Corpo de Estado de Ser.
O Corpo de Estado de Ser ou Corpo de Glória ou Corpo imortal ou Corpo da Ressurreição ser-lhes-á restituído

a partir da Eterização do planeta.

***

Pergunta: se o fato de estar em grupo facilita a elevação Vibratória, pode-se elevá-la da mesma maneira
suas Vibrações, estando-se sozinho?

Bem amada, para cada ser humano, isso é diferente.
Alguns têm necessidade de um grupo, alguns podem viver em grupo e outros não.

Cada caminho é diferente em relação ao acesso ao Corpo de Estado de Ser.
Eu lhe recordo, contudo, que o mais importante é a conexão coletiva às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;

18h00 – hora de Lisboa].
O grupo, como você o define, é então constituído e ele se constitui e se reconstitui, de forma anônima, em

qualquer lugar sobre o planeta, quando os seres se reencontram de forma sincrônica, mesmo sem o saber, ao
se alinhar.

Em suma, você jamais está sozinho.

***

Pergunta: é preciso saber algo sobre impacto dessas modificações nas crianças?

A única coisa a saber, como nós já o dissemos em várias reprises e inumeráveis reprises: não se preocupem
com as crianças.

Elas irão em linha reta lá aonde elas devem ir e com toda facilidade.

***



Pergunta: esse será o caso para um adulto se ele se torna como uma criança?

Perfeitamente.
Parece-me, aliás, que algumas de suas intervenções de hoje, realizadas pelas Estrelas, falavam desta

inocência e do caminho da infância.

***

Pergunta: durante a Nova Aliança, a que corresponde o fato de se encontrar como em uma planície
recoberta de grandes cristais translúcidos?

Isso corresponde a alguns mundos denominados ‘Mundos de cristal’, que existem.

***

Pergunta: a que corresponde as dores ao nível da zona temporal, vivenciadas durante os exercícios sobre a
ativação das Estrelas?

Qualquer zona, traduzindo-se ao nível da projeção das Estrelas na cabeça, corresponde à ativação desta zona,
simplesmente.

***

Pergunta: o futuro de uma criança deficiente difere daquele de uma criança sem deficiência?

Bem amada, e por qual razão seria diferente?
Não existe qualquer obstáculo, corporal ou psíquico, desse mundo, impedindo o acesso ao Espírito.

***

Pergunta: a que corresponde o fato, durante um protocolo, de sentir a parte do tronco completamente
liberada, enquanto que os tornozelos estão plantados no solo?

Bem amado, os laços dos tornozelos foram liberados para toda a humanidade.
Mas para alguns seres, é indispensável mantê-los ainda para evitar uma partida muito antecipada.

***

Pergunta: este mês de maio, dito mês da Graça, corresponde a uma iluminação das últimas sombras?

Em grande parte, sim.
Mas também ao acolhimento dos seres humanos não tendo ainda vivenciado manifestação Vibratória.

A Luz libera e ilumina.
 A Sombra corresponde às resistências que vocês observam e que vocês observarão, cada vez mais, sobre

esta Terra, nas próximas semanas, com relação à humanidade refratária, no momento, à Luz.

***

Pergunta: o que é que bloqueia minha visão do Coração?

Quem deseja bloqueá-la a não ser você mesma?
A visão do Coração se manifesta desde que a visão Etérea esteja presente.

Ela é uma sobreposição desta visão Etérea, não sendo mais uma visão ‘astral’, ligada ao ‘3º olho’, mas sim esta
visão do Coração.



O desdobramento da visão Etérea e da visão do Coração é diferente segundo cada ser humano, mesmo
desperto.

Agora, jamais foi dito que todos os Despertos teriam a visão Etérea nesse mundo.
Entretanto, o campo de força de ressonância, estabelecido por aqueles que revelam esta visão Etérea,

permitirá a todos os Despertos e a toda a humanidade, no final, ver o Cristo.

***

Pergunta: a que corresponde, durante o período de alinhamento, o fato de ouvir um ruído discreto,
imergindo?

Bem amado, existe uma variedade de sons se apresentando a vocês, doravante.
Entre o som da alma e suas 7 tonalidades, entre o som do Espírito e suas 7 tonalidades, entre o som

da Terra e suas 7 tonalidades, o som da fusão dos Éteres e suas 7 tonalidades, o som do Céu e suas 7
tonalidades, isso dá muitos sons.

Todas essas tonalidades diferentes irão culminar no que é denominado o ‘coro dos Anjos’, no som em meio do
qual irão se ouvir o som de Maria e a voz de Maria.

***

Pergunta: a que correspondem as lágrimas vertidas durante as meditações?

O Fogo do Éter, o Fogo do Coração, o Fogo do Céu e da Terra, a precipitação de partículas Adamantinas,
liberam lágrimas que não são nem lágrimas de tristeza, nem lágrimas de prazer, mas lágrimas de ‘êxtase’.

***

Pergunta: como o Cristo irá se apresentar a cada um de nós?

Bem amado, quando o Cristo chegar, você não poderá se colocar qualquer questão.
Então, deixe vir a você este instante sem projetar qualquer pergunta de tipo mental.

Não há qualquer meio de se enganar.
Muitos de vocês o percebem, aliás.

***

Pergunta: qual diferença há entre “perceber” e “sentir”?

Perceber faz-se diretamente com a Consciência.
Sentir pode fazer-se a diferentes níveis: pela energia etérea, pela energia astral, pela energia mental e, enfim,

pela Consciência Supramental.
O sentir, expresso atualmente por um número considerável de pessoas, não é absolutamente uma

característica que certifica outra coisa além da percepção da energia.
Perceber está além da energia.

Perceber é Vibratório e Consciência.
É perfeitamente possível ‘sentir’ uma energia.

Isto pode se manifestar ao nível meramente etéreo.
Trata-se então de uma percepção energética situando-se ao nível etéreo, não tendo estritamente nada a ver

com a Vibração da Luz Vibral.
A Vibração ou a energia Vibral é sempre, está sempre conectada e em ressonância direta com a Consciência.
É possível sentir uma Luz Vibral ao nível do Coração, dando o Fogo do Coração e traduzindo-se pela Paz ou

pelo Samadhi.
É perfeitamente possível sentir uma energia circular e voltar ao nível do Coração, sendo etérea, não tendo

estritamente nada a ver com a Paz ou com o Samadhi, traduzindo então simplesmente um estado ‘emocional’.
Vocês todos conheceram isso ao reencontrar um ser amado ou sendo atraído por uma música ou por qualquer

outra coisa.
A diferença é que a Consciência que Vibra na Unidade não é em função de circunstâncias exteriores, exceto
obviamente durante fases de alinhamento comum onde aí, revela-se a Merkabah Interdimensional coletiva.



A emoção acompanhando uma percepção energética, ao nível do Coração, extingue-se por si mesma quando
a emoção não está mais aí e não se traduz por uma Alegria ou uma Paz ou um Êxtase.

A Vibração Etérea ou energia etérea não têm os mesmos efeitos sobre a Consciência que a energia
Supramental.

A energia Prânica não tem qualquer medida comum com a energia Supramental ou plano ‘de la Città’.

***

Pergunta: o que significa: “reunir, em teu nome, o três em Um”?

É a reunificação da Nova Tri-Unidade: corpo, alma, Espírito, ou também: Ki-Ris-Ti, Miguel, Is-Is.

***

Pergunta: por que os protocolos nem sempre curam?

Em nome de que, bem amado, um protocolo espiritual de elevação de Consciência implicaria em uma cura
desse corpo?

Qual é o interesse?
Não existe qualquer obstáculo corporal ao acesso à Luz Vibral.

Agora, existe uma infinidade de razões para a qual uma patologia continua a existir quando a Luz Vibral é
instalada.

Isso demonstra, simplesmente, que esta infinidade de razões não é absolutamente incompatível com o acesso
à Unidade.

Agora, de maneira muito mais geral, o acesso à Unidade, vivenciado realmente, traduz-se mais por um
desaparecimento de todas as morbidades.

Mas isso não é constante.
Poderíamos mesmo dizer, sem fazer jogo de palavra, que a elevação Vibratória que vocês vivem é destinada,

em última análise, a fazê-los morrer ao nível da limitação e a fazê-los nascer ao Ilimitado.
Então por que se colocar a questão de uma anomalia de saúde, qualquer que seja, que existe apenas em meio

à Ilusão?

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas.
De acordo com o Conclave e Senhor Metatron, juntos aqui presentes, nós iremos acolher (isso será a Graça

que eu rendo à sua Presença) a Luz Cristo, em Unidade, em Verdade e em Presença.
Eu lhes digo, quanto a mim, certamente, até dentro de poucos dias.

Acolhamos.
... Efusão Vibratória ...

Que a Paz, a Alegria, o Amor sejam sua Morada.
Anael saúda vocês.

  

************

(*) – ‘Yoga Integrativo’ [Protocolo] – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga


Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Eu sou SNOW.

Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, que a Paz do Grande Espírito esteja em vocês.
Eu venho prosseguir o que eu lhes dei, desde algum tempo, com relação à Vibração da CLAREZA.

Nós iremos, se vocês bem o desejarem, juntos, avançar de maneira talvez mais fina, sobre o que é esta
CLAREZA, o que ela não é e sobre o que ela se verte, completando assim o que lhes deu a minha Irmã

Teresa.
A CLAREZA de que falo é, naturalmente, a CLAREZA espiritual, a CLAREZA do Espírito, que vai dar, aí
também, em certa forma de Inocência, que os faz, de algum modo, escapar e superar as coibições das

Crenças e da ilusão desse mundo, mantendo-os nesse mundo, a fim de perceber a beleza e isso, eu me
expressei, por exemplo, em relação à Natureza.

A CLAREZA é do domínio do Espírito.
Ela está ligada à PROFUNDEZ, isso vocês sabem, à capacidade para ver claramente e então para obter uma

clara Visão, justamente, do que é o Espírito e do que ele não é.
A CLAREZA, a Vibração desse ponto, não é a clareza que coloca uma iluminação sobre as circunstâncias da
vida comum, mas, sim, uma iluminação da própria Luz, do Espírito, da Verdade, permitindo saturar de Luz o

que não era da Luz.

***

Então, esta CLAREZA, esta Profundez e esta Inocência, não são atributos da pessoa que vão permitir iluminar
a pessoa, mas, bem mais, transcender e fazer desaparecer a pessoa em benefício do que alguns Anciãos

denominam o Si ou a Unidade.
Quanto a mim, vocês sabem que eu prefiro a expressão “fundir-se no Grande Espírito”.

O Grande Espírito não tem cor porque ele é todas as cores ao mesmo tempo.
O Espírito não tem as cores da alma, o Espírito não tem as cores da pessoa, o Espírito é o que vai diretamente

conduzir ao Espírito e então fazê-los superar, fazê-los elevar-se de tudo o que é coloração da alma ou da
pessoa, elevando-os, de algum modo, da compreensão linear e habitual, presente sobre esse mundo.
A CLAREZA vai então dar uma Profundez, mas sobretudo vai dar ainda mais Inocência e ainda mais

Infância, Infância que não pode discernir nem ver o menor mal, que isso seja pelos seus olhos ou que isso
seja pelos seus pensamentos.

Obviamente, sob a condição de que esta Infância seja ideal e não seja afetada pelas vicissitudes do adulto ou
por privações.

A CLAREZA vai permitir-lhes ver claramente, não para iluminar causas ou consequências de suas vidas, mas
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sim para superar tudo isso e estabelecê-los em uma nova cor, em uma nova polaridade, se pudermos dizê-lo,
em um ‘estado novo’ onde tudo aparece como branco, onde tudo aparece como profundo e inocente e então,

imaculado e puro.
Podemos dizer que o mundo é perfeito, isso vocês sabem, nos elementos da natureza que não foram

alterados pela falsificação do homem.
É a esta CLAREZA que vocês são chamados e é nesse sentido que, nas minhas modestas intervenções, eu

lhes falei da natureza como um elemento podendo permitir-lhes aproximar-se do que não foi alterado.

***

A CLAREZA de que eu vou lhes falar, agora, tem mais relação com a CLAREZA do Espírito.
O Espírito é ilimitado, ele não tem que impor limites.

O corpo que vocês habitam, e que nós habitamos, é limitado, limitado em seus mecanismos, limitado em suas
possibilidades, limitado também em tudo o que ele pode conceber e exprimir, limitado em sua visão como

limitado em suas percepções, quaisquer que elas sejam, enquanto o Espírito, ele, é exatamente o oposto de
tudo isso já que é ilimitado, totalmente.

Então, a CLAREZA do Espírito não se destina a colocar qualquer claridade nesta densidade de vida, mas é sim
destinada, mais, a ‘transcender’ a opacidade e a densidade desta vida, pondo fim, de algum modo, à ilusão e

ao próprio princípio da Falsificação.
A CLAREZA resulta nesta Inocência que os conduz à Liberação e que faz com que a sua Consciência vá

experimentar e viver estados nada tendo a ver com a consciência comum, que é sempre construída segundo
os modos e os mecanismos da ação, da reação, dos sentimentos, das pulsões.

A CLAREZA é livre de tudo isso.

***

Então, viver a CLAREZA decorre na clara Visão, não das suas vidas, não desta vida, não dos problemas, mas
em uma clara Visão do que é a Luz, do que é o Ilimitado e do que ele não é.
Esta CLAREZA não pode se expressar em termos intelectuais ou mentais.

Ela não está submetida a condicionamentos, a confinamentos, a limitações presentes sobre este mundo.
Mesmo existindo analogias onde vocês podem ali lançar mão, como alguns seres o fizeram, de um elemento
que vai impulsioná-los, de alguma forma, para o Espírito, por exemplo, como a alvorada que surge, como a
CLAREZA que imerge ao final da noite, e como o sol nascendo, que vão chamá-los, por ‘ressonância’, a se

elevarem acima das condições habituais da densidade, da ilusão.
A CLAREZA é o momento em que o que lhes aparece como essencial e comoevidente, mas também

claramente, onde vocês irão compreender e viver a Verdade da Luz não mais como um objetivo, não mais
como uma suposição, mas, sim, como um estabelecimento em meio à Vibração da Luz, do Espírito,

desvendando a sua própria CLAREZA, pondo fim à opacidade e à ilusão da pessoa na qual vocês estão.
Isso vai dar necessariamente na clara Visão, além da Visão e além da falsificação dos olhos, permitindo-lhes
experimentar, sobretudo, um estado de tranquilidade, de Paz, nada tendo a ver com as pazes efêmeras da

pessoa, resultantes de satisfações, quaisquer que elas sejam.

***

Penetrar a CLAREZA, efetivamente, vai permitir, em um primeiro momento, ver claramente sobre a sua própria
vida.

Aceitar ver claramente a sua própria vida é aceitar ver o que se é, ver as próprias falhas e as próprias Sombras.
Não para combater algo, mas, bem mais, para simplesmente ter a clara Visão, a clara Consciência, permitindo

superar o julgamento de si mesmo ou dos outros e resultar na aceitação, permitindo, pelo simples fato de
aceitá-los, colocar a CLAREZA no que estava opaco.

Isso, vocês sabem, é a ação da Luz e não a ação do ego ou da personalidade, que é chamada,
permanentemente, a lutar contra isto ou contra aquilo.

A CLAREZA de que eu falo é então uma iluminação da opacidade da pessoa, contribuindo para
estabelecerem-se, de maneira lúcida e autônoma, na sua própria Liberdade, no seu próprio Espírito.
A CLAREZA é também ver através da iluminação do Espírito, o fato de que tudo é Um, de que tudo é

independente e de que tudo está conectado, nesta independência, à Luz Una.
É ver então além da visão fragmentada, ver além do que dá para ver o olho e do que dão para ver

as emoções e os sentimentos, para penetrar enfim um estado ‘diferente’, onde tudo acontece, onde tudo se
articula, onde tudo se explica, além da própria explicação, das ilusões do mundo, mas na Verdade do Espírito.
Esta CLAREZA não é feita para permitir-lhes unicamente discriminar, para fazer escolhas, mas, bem mais, para

ver pela clara Visão, pela Visão Profunda denominada também Visão do Coração, o que é a Luz e o que ela



não é.

***

A CLAREZA Unifica.
A CLAREZA, portanto, permite transcender as Sombras, não as negando, não as rejeitando, mas as

‘iluminando’, sem fazer nada mais do que disso, sobretudo não uma ação da pessoa sobre a pessoa, mas, sim,
compreender e viver a ação da própria Luz, nesta iluminação, e depois, nesta transparência e

nesta transcendência que vão se manifestar.
A CLAREZA está ligada ao Espírito.

Ela está em ressonância, mesmo, diretamente, com o Espírito porque o Espírito é Claro.
 Em meio ao Espírito não existe qualquer Sombra, o Espírito é Ilimitado e Livre.

O Espírito não pertence à pessoa porque ele é para todo mundo.
O Espírito não é nem confinamento, nem possibilidade de confinamento, nem mesmo possibilidade de

descrição ou de definição porque ele é, antes de tudo, um ‘estado da Consciência’, uma Vibração particular da
Luz estabelecendo-se em vocês, no momento em que vocês vivem isso.

A CLAREZA, quando ela está em ressonância com a PROFUNDEZ, na Infância e na Inocência, dá acesso à
Fusão, ou à Penetração, se vocês preferirem, da alma pelo Espírito, estabelecendo uma nova Unidade

denominada ‘nova Tri-Unidade’, cujo ponto de junção são o Coração, a Unidade e o que vocês chamam de
ponto ER.

Então, naquele momento, um novo centro e um novo impulso estabelecem-se no ser, nada mais tendo a ver
com a pessoa, nem mesmo com a alma.

O Sopro do Espírito se estabelece e esse Sopro é um Fogo, vivenciado como tal, um Fogo que não queima.
Assim é a CLAREZA porque o Fogo, ele também, participa da CLAREZA e ele é claro.

O Fogo não pode ser portador de Sombra.
O Fogo não pode ser portador de qualquer peso porque ele se eleva.

Assim é a CLAREZA, assim é o Espírito.

***

Tornar-se claro é também se tornar transparente.
Tornar-se transparente quer dizer não mais ser alterado ou perturbado por tudo o que pode vir da pessoa.

Há uma compreensão e uma vivência exata do que chega, em meio à pessoa, sem ser afetada de qualquer
maneira, sem ser perturbada de qualquer maneira porque a CLAREZA é o Sopro do Espírito dando a Paz, que

nada pode vir preocupar ou nada pode vir alterar.
O Sopro do Espírito torna-se o Fogo que vem forjar, de algum modo, a transparência e a Clareza do Ser,
estabelecendo-se em sua nova Consciência dita Unificada, denominada, eu creio, Turiya ou 4º estado da

Consciência.
No meu povo, chamamos isso de fusionar ou de se tornar o Grande Espírito.

Terminologias muito diferentes, mas que revestem, de fato, a mesma e única Verdade e realidade, que é o
domínio do Espírito.

O mundo da ilusão é, para o ser humano, um mundo de Sombra, um jogo de Sombras e de Luz, alterada
porque transformada.

O mundo do Espírito é total ‘transparência’, não há necessidade de qualquer Sombra e de qualquer densidade
desse mundo para existir, para interpenetrar em meio a todas as Dimensões e a todos os Universos.

Isso é muito difícil de conceber, mesmo de imaginar para o ser humano, enquanto ele não penetrou o Sopro do
Espírito.

***

A CLAREZA, enfim, busca a Paz.
Por que ela busca a Paz?

Simplesmente por uma noção de ‘apaziguamento’.
Do mesmo modo que a neve pode, sim, enervar algumas pessoas, mas, antes de tudo, a neve propicia

um eco, uma reverberação, uma brancura, uma profundez, onde tudo o que não é branco como ela, revela-se
com um contraste surpreendente.

Assim age a CLAREZA, no nível espiritual, da Luz Vibral, estabelecendo-se na Unidade da Luz branca.
Ela vem iluminar, ela vem transfigurar e ela deixa claro, tornando transparente.

O ser que se estabelece na CLAREZA e no Espírito, torna-se, gradualmente e à medida do seu



estabelecimento nesta Vibração, um ser ‘transparente’, que não pode ser afetado de maneira alguma pelo que
é sua própria pessoa ou pelo que são as outras pessoas.

Então, em outros povos, isso foi denominado a Realização da Unidade, do Si, do Despertar, a ‘Realização’.
Vários espíritos encarnados, no Oriente, descreveram isso de maneira muito exata.

Eles eram, de certa forma, observadores conscientes e lúcidos da sua própria Consciência.
A CLAREZA permite tudo isso.

***

Associada à PRECISÃO, ela vai propiciar o que eu denominaria uma Visão, desta vez, justa e direta, do que é a
Verdade e do que ela não é.

A iluminação da Vibração da CLAREZA permite-lhes, efetivamente, viver o apaziguamento, a Paz e a Alegria.
Porque a CLAREZA é também, como eu disse, uma forma de ‘leveza’, manifestando-se tanto na Consciência

como na própria percepção do que vocês chamam de energia do corpo, qualquer que seja o peso desse
corpo, qualquer que seja a idade desse corpo.

A CLAREZA é um elemento que faz parte do que foi denominado Cruzes Mutáveis e Eixos.
A CLAREZA então contribui para elevar o ponto ER, no que é denominado uma parte particular do ‘Tubo de

Cristal’ indo de ER a ER, do Coração à cabeça, conectando, de algum modo, de maneira mais direta, a alma,
o Espírito e o corpo, permitindo Unificar então esses três princípios, permitindo fazer a alquimia da ‘matéria’ e a

alquimia da ‘alma’, transcendê-las a fim de viver a Verdade do Espírito.
Sem CLAREZA, isso não é possível.

Esta CLAREZA é primeiramente, e antes de tudo, também, uma transparência no que diz respeito a si mesmo
e uma honestidade no que diz respeito a si mesmo.

Eu creio que vocês o chamam de Ética e de Integridade.
Mas esta Ética não é uma Ética moral ou social, é uma Ética e uma Integridade, antes de tudo, em relação a si

mesmo, permitindo-lhes estarem alinhados e concordantes e, portanto, ‘claros’ com vocês mesmo.
Esses são espaços de Consciência onde não pode existir qualquer alteração da Verdade, associada à pessoa,

associada às apropriações e, portanto, aos pesos e às opacidades.
O peso e a opacidade ocasionam sofrimento.

E aquele que vivenciou a CLAREZA e o Samadhi, uma vez, sabe pertinentemente quando desencadeia uma
Vibração oposta à CLAREZA, revivendo então, ou recordando então, por sofrimentos diversos e variados, este

próprio afastamento da CLAREZA.
A CLAREZA é, portanto, um barômetro do seu estado de impressão de leveza ou, ao contrário, de peso,

ilustrando perfeitamente seu próprio estado de CLAREZA.

***

A CLAREZA se vê, obviamente, no olhar onde não existe nem bem nem mal, mas apenas a Luz.
A CLAREZA se vê, enfim, na transparência do ser, onde tudo parece, primeiramente, como não transformado,

não alterado, não mascarado, não escondido.
De fato, aquele que se aproximou e vivenciou a Unidade, o Samadhi e a CLAREZA do Espírito, torna-se

‘transparente’.
Esta transparência é então, Interior como exteriormente, vista do interior ou vista do exterior, como uma prova

patente da realidade do que é vivenciado, NO Espírito.
A CLAREZA, como eu já lhes disse, pode se encontrar também na Unidade dos vegetais e em particular das

‘árvores’, que, eu os lembro disso, permaneceram, elas, alinhadas à sua Dimensão de Eternidade, à sua
Unidade.

Elas podem ser, para vocês, um apoio, como eu disse, essencial, à manifestação da sua própria CLAREZA.
A CLAREZA também é ‘leveza’, ou seja, ela não pode deixar manifestar, quando está estabelecida,

qualquer peso da alma (já que ela é transfigurada no Espírito), quaisquer projeções da alma ou sofrimentos da
alma.

A CLAREZA permite ver claramente, ainda uma vez, as últimas zonas de Sombra e iluminá-las, sem qualquer
culpabilidade.

Porque a CLAREZA permite conduzir ao próprio fato de que o Espírito não é desse mundo e de que, então, o
que pertence à pessoa ou à alma é compreendido e assimilado como um jogo e uma ilusão.

***

Esta CLAREZA vai corresponder, também (além do que foi denominado Fusão dos Éteres, aparecimento da
Luz azul), ao aparecimento da Luz branca, não mais sob forma separada, como alguns de vocês já a veem,



chamadas de Partículas Adamantinas, mas como um agenciamento dessas Partículas Adamantinas, até aqui
fragmentadas, tornando-se Unificadas, elas também, reunificando-se, naquele momento, dando uma Claridade
branca, não mais constituída de partículas isoladas, mas tão densa que ela parece formar, e é a Verdade, uma
‘única densidade’, uma única Vibração de Luz uniforme, branca, onde as Partículas Adamantinas são reunidas

para formar um tecido, isento de qualquer buraco, isento de qualquer perfuração.
É assim que irá se estabelecer o retorno à Unidade da Luz branca, pela ação de diversas forças que lhes foram

desenvolvidas.
Esta CLAREZA de que eu falo, Interior, será então visível, também, como uma Clareza exterior, invadindo o
mundo e implicando no desaparecimento total de qualquer zona de Sombra e de qualquer jogo de Sombra e

de Luz, ou seja, no desaparecimento total do que é denominado Dimensão Terceira.
E então o aparecimento da Luz branca irá permitir-lhes estabelecerem-se na nova Dimensão de Vida, em meio

ao seu corpo transfigurado, este ou então o corpo de Estado de Ser, diretamente re-sintetizado tal um
‘holograma’.
Observem.

Observem o céu, à noite, à noite que cai e vocês irão ver, muito, muito proximamente, a partir de amanhã, a
arquitetura da Luz branca constituída de Partículas Adamantinas transformar-se em uma ‘substância branca’,

vivente e uniforme, onde as Partículas Adamantinas, pouco a pouco, realmente irão lhes aparecer ainda mais.
Pode-se comparar isso, guardadas todas as proporções, à bruma matinal que se levanta do solo ou que desce
do céu, vindo embaçar as bordas da mata, das árvores, da natureza, dos animais, para formar, por assim dizer,

uma ‘nuvem’.
A única diferença é que esta nuvem não será uma nuvem constituída de vapor d’água, mas de Partículas

Adamantinas, de Luz, de Ultravioleta, de Luz azul do Espírito Santo e, em suma, esta será a nova densidade
de Vida.

É assim que isto irá se manifestar, fazendo então desaparecer tudo o que era da ordem dos jogos da Sombra
e da Luz.

Esse processo, vocês irão vivê-lo.
Vocês irão começá-lo no Interior de vocês, para aqueles que descobrem o Espírito e o vivem, vocês irão

descobri-lo também neste mundo que se transforma.

***

Obviamente, e como os Anciãos sempre lhes disseram, ser-lhes-á feito segundo a sua fé e segundo a sua
Vibração.

Se vocês mesmos se tornarem Clareza, vocês irão penetrar a CLAREZA.
Se vocês mesmos aceitarem não mais nutrir as Sombras, quaisquer que sejam, as suas como outras, naquele

momento, vocês irão penetrar, sem qualquer obstáculo, a ‘nova densidade’.
Esse processo foi denominado Ascensão.

Ele foi também denominado, pelo Comandante dos Anciãos, ‘Grelha-Planetária’.
Porque esta nuvem não é uma nuvem de água, mas uma nuvem de Fogo, de Luz do Espírito, à imagem da

Fonte, constituída exclusivamente desta Claridade.
É uma Tríplice Irradiação, como vocês sabem (Espírito Santo, Fonte, Ultravioleta), que constitui a totalidade e

a integridade da Luz se revelando sobre este mundo.
Portanto, se vocês mesmos se tornarem ‘claros’ com si próprios, transparentes, vocês irão penetrar esta
densidade sem qualquer problema, estabelecendo-se ali de maneira perfeitamente natural e espontânea.

É esse processo que estará em via de instalação a uma rapidez que, como vocês sabem, não lhes pertence e
não nos pertence, mas que é decidido por imperativos astronômicos e, sobretudo, pela resposta da própria

Terra para viver em meio ao seu novo habitat.
Tudo isso, evidentemente, se acompanha, para a Sombra e as zonas que recusam esta iluminação, por
‘convulsões’, cada vez mais importantes, sobre as quais eu não retornarei porque elas foram objeto de
profecias muito antigas e mais recentes, tanto no Oriente como no Ocidente, como entre o meu povo.

Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente, é o caso e a ocasião de dizer, aos seus olhos e ao seu
Coração, surpreendente e assombroso.

A Inteligência da Luz tornar-se-á estrutura e aparência real da Luz e não mais simplesmente uma agitação de
Partículas Adamantinas aparecendo no seu mundo.

Estas irão se estruturar, na autonomia e na liberdade, reunindo-se na Liberdade do Um, na qual vocês serão
convidados a penetrar.

Isso se tornou possível, justamente, pela última Reversão, desvendando a Energia Metatrônica ou a
Consciência Metatrônica, nesse corpo, nesse Templo e nesse Coração.

Tudo isso, a sua carne vai viver, a sua Consciência vai viver e nós iremos viver, com vocês, ao seu lado.

***



Muitos seres humanos, que estão ainda opacos, não terão qualquer dificuldade para perceber o que é esta Luz.
Outros seres humanos, em número mais considerável, estarão na resistência a esta Luz, que representa, de

fato, para eles, o fim de toda vida e não um novo nascimento.
Lembrem-se de que é a Vibração e a Consciência que decidem e nenhum ser exterior.

E de que cada um é totalmente livre para se tornar o que ele Vibra.
A melhor maneira de ‘servir’, e isso, o Comandante lhes disse, desde muitíssimo tempo, é irradiar esta Luz e a

Alegria e a Transparência.
Isso acontece sem palavra, isso acontece sem conselho, isso acontece sem interferência na Liberdade do

outro.
Vocês são então levados a tornarem-se livres, uns e outros, quaisquer que sejam os seus caminhos comuns.

Vocês são levados a viver esta CLAREZA, agora, correspondendo ao estabelecimento do reino de
METATRON e da Nova Tri-Unidade, reunificada, agora.

Esta reunificação da Nova Tri-Unidade ilustra-se também pelo que o Arcanjo Miguel chamou de Tríplice
Irradiação da Luz.

Lembrem-se, e eu insisto em relação a isto, do papel da natureza, do papel das árvores.
Esta nova Consciência vai pôr fim à antiga eletricidade, integralmente.

O corpo humano transforma-se nesta Luz.
Os mecanismos elétricos do homem antigo não serão mais necessários.

Olhem o céu, olhem a natureza, olhem a difusão da Luz branca, olhem o seu aparecimento como ‘Inteligência
Suprema’ e vocês terão percebido, além das suas percepções de Paz e de Vibração, o que está em via de se

desenrolar sobre esta Terra e sobre o seu estado de adiantamento que, como uns e outros lhes disseram,
tanto entre os Anciãos como entre as Estrelas, irá doravante cada vez mais depressa segundo a sua escala de

tempo.
Eis os poucos elementos que me foram solicitados para comunicar-lhes referentes à CLAREZA, e à interação

do Espírito, da Luz, em relação à CLAREZA.
Se nos restar tempo antes do alinhamento, então eu responderei às questões relativas a isso e somente a isso,

se nos restar tempo.

***

Pergunta: existe uma ligação entre a CLAREZA e as grades que podemos ver pela manhã ao despertar?

Completamente.
Isso é denominado Trama Etérea da Luz Vibral que se constrói, sobre a qual irão se depositar as Partículas

Adamantinas.
O que vocês veem é chamado de Trama do Éter.

***

Pergunta: qual é o marcador da fusão do corpo físico e do corpo de Estado de Ser?

A capacidade para manifestar a Alegria, a capacidade para entrar, mais ou menos espontaneamente, em
estado de Samadhi ou de Alegria e enfim, o desaparecimento do corpo físico.

Quando vocês tiverem a chance de perceber, para aqueles que não percebem ainda, essas nuvens brancas,
mais frequentemente à noite, em sua cama ou lá fora, e vocês estenderem a mão para essa nuvem branca,

qualquer que seja a forma, vocês irão constatar que a sua mão desaparece totalmente.
Obviamente, retirando a mão dessa nuvem branca, a sua mão irá reaparecer.

Mas é assim que irá se viver a Ascensão, para uma grande parte de vocês que despertaram as Coroas
Radiantes da cabeça e do Coração.

***

Pergunta: se esta Luz irá substituir a eletricidade, todo mundo irá vê-la?

Certamente, com grande alegria.
Muitos, com muito terror.

***



Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em Espírito, que o Grande Espírito os acompanhe.
Lembrem-se disso e vivam o que está vindo.

Talvez até breve.
Certamente.

Com Amor e com Fraternidade.

************
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Irmãos e Irmãs em humanidade, que o Amor os preencha de suas Graças.
Eu sou a Estrela PROFUNDEZ, aquela que se nomeava, em sua vida, Santa Teresa, chamada assim pelas

instituições oficiais.

Hoje, eu venho completar o que eu havia dado, desde algumas semanas, com relação à Vibração que eu
carreguei: a Profundez, Profundez que contribui para estabelecer, em vocês, a Inocência.

A Inocência, aquela da criança onde todos os argumentos existentes para o adulto emudeceram, a fim de dar
lugar à espontaneidade, a fim de dar lugar à ausência de julgamento.

O que é a Profundez?
A Profundez está diretamente conectada à qualidade, ou à Vibração da alma, aquela que se exprime quando o

silêncio da personalidade chega a fazer-se.
Então, a influência e a importância da alma desvendam-se, contribuindo para estabelecer a Revelação, a

Revelação do Espírito, aí onde se encontra Cristo, aí onde se encontra a Luz Vibral.
De qualquer modo, podemos dizer que a Profundez é uma etapa anterior, permitindo reencontrar a Inocência

da criança e a espontaneidade da criança, aonde vem se desdobrar, então, a Luz e a Verdade.
Isso necessita, naturalmente, certa forma de renúncia, uma renúncia não à vida, é claro, mas uma renúncia à

‘pequena pessoa’, à identidade, à sua própria história, uma renúncia a toda vontade, a toda veleidade de
abarcar o que quer que seja.

Dar-se inteiramente a algo que não é conhecido e que, no entanto, gradualmente e à medida que isso é
realizado, permite viver o que é este Abandono, esta ‘doação de Si’, permitindo encontrar, além do nada da

personalidade, o Tudo da expressão da alma, conduzindo ao Espírito e à Verdade.

***

Obviamente, no momento onde, sobre esta Terra, muitas coisas acontecem e onde muitas coisas são criadas
para impedir o ser humano de aproximar-se da Verdade, é preciso, efetivamente, tornar-se de novo como uma

criança.
É preciso, efetivamente, aceitar (não crer, bem ao contrário) não mais ser nada, em meio a esse mundo, de
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qualquer maneira ali estando presente e vivendo, a fim de desvendar, em si, a imensidão da alma e
do Espírito.

Somente naquele momento, o Coração se abre, integralmente, e então,
revela-se e desvenda-se a Luz Autêntica, preparando então o Coração e o

Templo para receber o Cristo.
Esses elementos de Profundez contribuem também para permitir ao ser

humano aproximar-se da Paz e depois manifestar a Alegria, quaisquer que
sejam as oposições do corpo da pessoa, a fim de não mais ser afetado de

modo algum.
Isso, é claro, não é uma indiferença nem, ainda menos, uma retirada da vida,
mas a descoberta da ‘verdadeira Vida’, que apenas pode acontecer quando

tudo o que está ligado à própria pessoa não existe mais.
Ao meu modo, eu diria que não há mais necessidade de se crer ser tal pessoa.

Isso necessita dessa doação de si mesmo, total, propiciando, pela Profundez, reencontrar o Cristo e o Espírito,
e ali viver a Verdade, aquela que não tem a ver com as circunstâncias do mundo, com as contingências do

mundo e que não tem a ver com as leis desse mundo.

***

O Espírito, certamente, não é desse mundo e, no entanto, é nesse mundo que é preciso encontrá-lo, é nesse
mundo que é preciso realizá-lo, permitindo, pelo mecanismo chamado de Ascensão, superar e transcender a

condição limitada do ser humano confinado.
Isso, vocês todos foram convidados a viver, a manifestar, de diferentes maneiras.

Toda a humanidade vivenciou um apelo.
Evidentemente, nem toda a humanidade respondeu ali de maneira adequada.

A preparação, para muitos de vocês, durou muito tempo, estendendo-se além do tempo desta vida, permitindo
estruturar, pouco a pouco, o veículo emprestado e a própria alma para o reencontro com o Espírito.

Hoje, viver a Profundez vai dar então na Clareza do Espírito, mas se engajar na Profundez necessita não mais
manifestar qualquer superficialidade ou, se vocês preferirem, qualquer atração por esse mundo, por seus

desejos e seus prazeres e sim voltar-se, completamente, para o Espírito, para o Cristo.
Vocês não podem estar voltados para a Luz e voltados para a Sombra, é um ou outro.

***

O que ocorre, doravante, sobre esta Terra, agora, empenha-os a penetrar nos últimos Tempos da sua própria
Revelação e da sua própria Ascensão.

Isso é para viver agora, nesta carne, a cada instante, a cada minuto, a cada sopro, ajudado pelas impulsões
Vibratórias da Luz ao nível das Estrelas, revelando, em vocês, sua dimensão de Semente de Estrela e de Ser

de Amor, Filho Ardente do Sol.
Tudo isso, para viver e realizar, necessita, efetivamente, de uma última Reversão.

Esta última Reversão, eu poderia denominá-la ‘renúncia’, mas isso, os Arcanjos irão lhes explicar muito melhor
do que eu.

Viver a renúncia, ainda uma vez, não é aquilo que foi pedido pelas religiões.
A renúncia de que falo é, antes de tudo, uma renúncia interior e um mecanismo íntimo, onde tudo o que é

superficial, tudo o que é acessório, tudo o que não é da Luz é repelido para longe, não por uma negação, mas
por, justamente, esta íntima convicção profunda de que voltar-se para a Luz pode apenas se realizar, em última

análise, desviando-se totalmente da Sombra, não para rejeitá-la, mas para mudar de direção.
Ir para a Profundez, é isso.

E isso apenas pode se realizar se houver Inocência.
Isso apenas pode se realizar se vocês aceitarem não ser mais nada.

É a única maneira de ser tudo, não há outra.
É a porta do Coração, isso vocês o sabem, mas resta ainda atravessar esse limiar e penetrar, completamente,

na dimensão do Espírito, a fim de transmutar a carne.

***

O trabalho, a Revelação, o desvendamento, chamem-no como vocês quiserem, realiza-se, aqui, para vocês,
nesse corpo.

Isso não é por acaso, pois há necessidade deste corpo e desta carne, que são de vocês, para permitir a
elevação do corpo da Terra.
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Vários seres humanos estão abertos para a Verdade do Espírito e da alma.
Isso não é feito sem dificuldade porque existe, como vocês o sabem, certo número de apegos muito

presentes em cada vida humana, qualquer que ela seja, cujas causas são múltiplas e elas são redundantes,
elas retornam sem parar, a cada circunstância de suas vidas.

Não é fácil, realmente, para um ser humano doando-se à Luz, renunciar, renunciar aos prazeres, renunciar às
alegrias ditas habituais desse mundo, às relações, aos apegos, a tudo o que faz a vida comum da pessoa que

não está na Luz e que crê ali estar.
A Luz não é desse mundo, então, como vocês podem encontrá-la nesse mundo?

Ela é, pelo contrário, para manifestar-se nesse mundo.
É sua responsabilidade, seu dever e sua competência voltar-se, integralmente, para a Luz.

É uma aquiescência.
Essa ‘doação de si’ dá-se pela Profundez.

A Profundez é, efetivamente, a porta de entrada que torna maleável a alma e a torna sensível à influência de
sua própria doação à Luz.

Então, pouco a pouco, ou brutalmente, revela-se o Espírito, acompanhando-se de Cantos, acompanhando-se
de Alegria, Alegria de seus reencontros, Alegria da Ressurreição e da Ascensão.

***

Como nós todos o dissemos e como os Anciãos, também, o disseram: “ninguém pode fazer essa Reversão no
seu lugar”.

Vocês sozinhos e vocês próprios que o fazem, quando aceitam renunciar, renunciar não para deixar o que quer
que seja (isso, é a personalidade que vai fazê-los crer), mas a renúncia é, de algum modo, uma mudança de

olhar, uma mudança de ‘ponto de vista’, uma mudança de comportamento.
Não mais estar interessado pelo aspecto superficial e, eu diria, comum da vida, para buscar apenas o

extraordinário porque a Luz é extraordinária, definitivamente.
Mas para isso, é preciso aceitar não mais ser seduzido pelas luzes desse mundo que são apenas a falsa luz.

É preciso aceitar não mais ser seduzido pelos condicionamentos onipresentes: aqueles da educação, aqueles
das religiões, aqueles da família, aqueles da sociedade e, no entanto, é em meio a esses diferentes

ambientes que convém renunciar. De fato, é muito fácil renunciar tornando-se o que as religiões chamaram de
renegado: aquele que vai se fechar de algum modo para não ver e não ser confrontado às ilusões desse

mundo.
E, no entanto, é sendo confrontado às ilusões desse mundo que vocês têm as melhores chances, hoje, de

renunciar.
Este ato de Abandono é um mecanismo íntimo e profundo.

Vocês não podem realizar a Profundez sem isso.

***

A Profundez é o desvendamento da alma, é escutar a voz da alma, perceber, além do alarido do mundo, além
dos desejos da personalidade, da pessoa, sentir o que a alma impulsiona e o que ela lhes pede.

Então, naquele momento, o impulso espiritual emerge, ele propicia momentos e instantes de Paz, momentos
de plenitude, que não são em função de qualquer satisfação da pessoa, bem ao contrário.

Obviamente, isso foi muitas vezes mal compreendido e mal aplicado, como uma busca a um sofrimento, como
uma busca a uma renúncia artificial.

A renúncia de que falo é uma renúncia, é claro, da Consciência, antes de qualquer coisa.
E isso não se encontra em uma gruta, mas na vida cotidiana, quaisquer que sejam suas atividades, quaisquer

que sejam suas idades, quaisquer que sejam os próprios fundamentos de suas vidas.
É através disso que vocês poderão dirigir-se para a sua Profundez, e para a sua Verdade.

E, então, perceber o Canto da alma chamando-os para o Espírito e para a Verdade.
É também compreender que não há nada a empreender no exterior de si, que não há nada a dizer, que não há

nada a escutar, que não há nada a fazer, porque, justamente, é preciso ser capaz de fazer toda
tarefa, habitual e cotidiana, de qualquer maneira tendo a ‘lucidez’ de compreender a ilusão.

Naquele momento, o Fazer torna-se o Ser, porque o que se torna importante é a Profundez que vai dar no Ser,
mesmo no Fazer.

***

Ser não quer dizer nada fazer.



Ser não quer dizer não mais frequentar, não mais sair, não mais amar, bem ao contrário, é exatamente o
inverso.

Mas simplesmente estar ‘lúcido’ sobre o objetivo.
Será que o objetivo é a alma?

Será que o objetivo é a pessoa?
Então, desde que de diferentes modos possíveis (pelo pensamento, pela intuição, pelo instinto, pela reflexão)

apreendeu-se disso, então a Profundez pode revelar-se.
Ela torna, de algum modo, a alma e a pessoa maleáveis à influência do Espírito.

Mesmo o que é vivenciado, de forma intensa, permite, naquele momento, não mais ser identificado ao que é
vivenciado (que isso seja um trauma, um choque, uma alegria).

Pouco a pouco, a alma, revelando-se, chama para compreender e para viver que não somos este choque, que
não somos esta alegria, mas que somos outra coisa, mesmo se esta outra coisa não temos ainda acedido.

Mas esta outra coisa torna-se então uma certeza.
Daí nasce a Profundez e também a necessidade de viver o Caminho da Inocência, da infância, que permite não

se tomar por um adulto condicionado pelos contextos, condicionado pelas regras, fossem elas as mais
elevadas, ao nível da moralidade.

O impulso da alma, portanto, revela-se e vai então permitir experimentar a Paz, que vai conduzir ao Espírito, de
maneira segura e certa.

***

Podemos dizer, sucintamente, que o conjunto da humanidade, hoje, vai, de qualquer forma, viver, de maneira
global, o ‘impulso da alma’.

Este impulso da alma, cada um ali responderá, é claro, em função de seu ‘ponto de vista’, de sua Vibração,
mas também do seu objetivo, e ele será profundamente diferente para cada um.

E, aí também, aqueles que se dirigem para a sua Profundez e para o seu Espírito deverão, não fazer um
esforço, mas tomar consciência de que ninguém pode mudar o destino e o caminho de ninguém.

Naturalmente, haverá tentativas (tentativas lógicas e normais) da fraternidade humana de querer ajudar, de
querer conduzir os familiares ou aqueles que nós reencontramos no mesmo caminho que o nosso.

Mas isso é impossível.
Vocês não podem levar ninguém.

Vocês não podem mesmo se levar, enquanto pessoa.
Vocês podem apenas acolher a Luz, seguir o impulso da sua alma, o Canto da alma e então, ir, decididamente,

para o Espírito, que está aí, de toda eternidade, mas que, hoje, vai se revelar, dentro de algumas horas, em
meio a esta humanidade.

Muita lucidez vai emergir, muitas tomadas de consciência terão lugar, mas essas tomadas de consciência
podem se referir à pessoa, como alma ou como Espírito.

O resultado não será de todo o mesmo porque a tomada de consciência da pessoa irá se traduzir sempre por
reações sem fim, resultando em formas de revolta, em formas de revolução e de rebelião.

E eles afastarão então essas pessoas da sua própria Profundez.
Aí também, não haverá que julgar, nada a criticar, porque cada coisa estará muito exatamente em seu lugar.

Tudo isso irá se revelar em vocês, obviamente, como no exterior de vocês.

***

O ponto Profundez, vocês compreenderam (e a Vibração que eu carrego), está diretamente religado à
Vibração da alma, à Vibração do centro de energia presente em seu peito, que contribui para a ignição do

ponto denominado ER, a Alegria Interior, o Samadhi.
Vocês não podem viver isso sem Profundez.

Esta Profundez é também um movimento da Consciência e da energia da Luz, chamando-os para absorver
esta Luz, para fazê-la sua, para deixá-la agir, em sua Inteligência e em sua revelação. 

Isso consiste, também, em compreender e viver a humildade a mais nobre, aquela que os faz aceitar que,
quaisquer que sejam seus saberes, quaisquer que sejam suas experiências, tudo isso não é nada em relação à

experiência e ao saber da própria Luz.
É também depor as armas da pessoa, é tornar-se doce e humilde como uma criança, tornar-se novamente a

Inocência, integralmente.
Então, naquele momento, o Caminho do Espírito é-lhes aberto, o Caminho do Coração revela-se, permitindo

viver o que vocês denominam Fogo do Coração, a Revelação do Espírito, em vocês.
É a isso que os chama o Céu, é a isso que os chama o conjunto das Confederações Intergalácticas dos

Mundos Livres, seus habitantes, em todas suas Dimensões.



Mas, ainda uma vez, apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem decidir responder a este último apelo.

***

O Caminho da Inocência, a última Reversão, é realmente a última oportunidade para conectar a Unidade, em
perfeita lucidez, em perfeita Consciência e em perfeita liberdade.

Isso vocês têm que conscientizar, bem além das palavras que eu pronuncio.
Vocês irão perceber, em vocês, este apelo, claramente.

Ele irá se manifestar, como isso lhes foi dito, também por impulsos rápidos, ocorrendo pela manhã, ou de
maneira imprevista, de algum modo, em seus dias.

Portanto, coloquem-se calmamente, entrem na Profundez e neste Caminho da Inocência percebam nele,
então, a Clareza.

Naquele momento, o apelo irá tornar-se, para vocês, um apelo potente da Luz, refletindo-se por uma
‘facilitação’ do conjunto das circunstâncias de suas vidas, aonde mais nada vem tocar sua Consciência, onde

mais nenhuma dúvida pode existir, onde a certeza Interior vai aparecer e se revelar, permitindo-lhes entrar, cada
vez mais profundamente, na Paz.

E alcançar a Alegria, transcendendo e eliminando todas as feridas, todas suas experiências, todos seus afetos
e tornando-os livres.

Tornando-os livres e vivendo então os relacionamentos, os vínculos (se eles existirem), de
maneira lúcida e consciente e não ser determinado e sujeito a esses afetos, a esses vínculos, a essas

obrigações (que elas sejam morais, sociais ou familiares).
Tudo isso se pode viver.

***

Não existe qualquer obstáculo exterior para o Caminho da Profundez, da Inocência e da Infância.
É um olhar diferente, um olhar onde predomina a simplicidade, um olhar onde

predomina o que é simples e o que é evidente.
A Luz será sempre simples, bem mais simples do que a pessoa.

O Caminho da Luz é um Caminho de evidência e de simplicidade, desde
que a pessoa não interfira.

Isso contribui para a doação de si e para o Abandono à Luz, permitindo
então abrir o Coração em um ato de fé absoluta no Espírito, mesmo se vocês

não tiveram ainda esta chance de penetrar o Espírito na totalidade.
Lembrem-se de que a primeira experiência, qualquer que seja sua duração,

será suficiente para fazê-los aderir ao Espírito e para vivê-lo.
Mas, certamente, o ego vai tudo fazer para dizer-lhes que isso está longe,
para dizer-lhe que isso é impossível, que existem obstáculos, que existem

feridas, que existem impossibilidades.
É falso, nada é mais falso.

A Luz tudo pode, desde que vocês a aceitem.
Ir para a Profundez é despertar o Caminho da Inocência, da Infância, que conduz para a Clareza e que conduz

então para a Profundez do Espírito, ele mesmo, onde tudo se ilumina então.
Mas eu deixarei minha irmã Snow explicar-se sobre isso.

Eis, quanto a mim, as algumas palavras complementares que eu tinha para dar-lhes, que prefiguram, de algum
modo, o período que se abre a vocês, dentro de algumas horas.

Se existem, em vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, questionamentos em relação ao que eu acabo de dizer, e
somente ao que eu acabo de dizer, então, se nós tivermos tempo, nós iremos dialogar.

***

Pergunta: como seguir o impulso da alma se a alma é uma criação da matriz?

Meu Irmão, plenamente, a alma é uma criação da matriz.
Mas a alma é, antes de tudo e sobretudo, uma ponte entre o corpo e o Espírito.

Como tal, a alma é, portanto, a intermediária que o conduz ao Espírito.
É preciso não parar na alma, é claro.

Mas você não pode aceder ao Espírito sem passar pela alma.
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***

Pergunta: o que se entende por escolha da alma e qual é a relação com a Passagem?

A escolha da alma é condicionante na medida em que, se a alma está voltada para a matriz ou para a matéria ou
para a pessoa, então não há acesso ao Espírito ou o acesso ao Espírito não é completo, nem total.

Naquele momento, a alma terá necessidade de reencarnar-se nos mundos liberados, certamente, mas haverá
uma forma de reaprendizado ou de nova semeadura do Espírito, permitindo pôr fim à alma assim que o

Espírito seja revelado integralmente.
A escolha da alma é muito simples, resume-se a duas opções: a pessoa ou o Espírito, e isso não pode ser os

dois.

***

Pergunta: onde nos situamos em relação à alma e ao Espírito, se a alma é uma Ponte para o Espírito?

Meu Irmão, você se situa indiscutivelmente na pessoa, já que você está na carne.
A alma, quando ela se revela e o Espírito, quando ele se revela, vão produzir alguns efeitos que eu falei, mas

são também caracterizados por certo número de sinais.
Esses sinais foram-lhes dados: a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração, as Estrelas, mas,

muitas vezes, é a pessoa que se expressa.
 Para isso, é preciso que a pessoa desapareça para deixar florescer a alma e esta alma que floresce abre a

ponte ao Espírito.
O Som da alma é a testemunha, o Som do Espírito é uma outra testemunha.

A Paz é a testemunha da alma.
A Alegria é a testemunha do Espírito.

O Espírito não conhece o sofrimento porque ele não conhece a encarnação.
A alma conhece o sofrimento, ela ali é sensível, porque ela conhece a encarnação através do que lhe dizem o

corpo e a pessoa.

***

Pergunta: qual é a relação entre o contrato de alma (o que já está inscrito em nós) e a escolha de alma (o
que se pode fazer agora)?

Meu Irmão, nada está inscrito.
É a pessoa que o crê e a alma, ela mesma.

Enquanto a alma está sujeita à pessoa, ela fala de contrato de alma ou de escolha de alma.
Isso se denomina ‘livre arbítrio’.

Agora, assim que a alma se revela e se volta para o Espírito, o livre arbítrio não existe mais.
Existem apenas a Liberdade e a Graça.

São dois mundos diferentes e duas leis diferentes que não evoluem segundo as mesmas regras e nas
mesmas Dimensões.

Portanto, acreditar-se submisso a um contrato de alma ou a uma escolha de alma reflete a adesão ao livre
arbítrio e absolutamente não à Graça nem à Liberdade.

A Liberdade do Espírito, a Graça do Espírito não tem que fazer contrato de alma ou escolha de alma, já que o
contrato de alma é um contrato que pertence, irremediavelmente, à matriz e à ilusão.

A alma de que falo é o desdobramento, como ponte, para o Espírito, e não um objetivo.
Agora, a alma pode conduzir ao Espírito quando ela é já ouvida e percebida de diferentes maneiras.

Mas não se deve parar na alma.
A alma é submissa às leis da matriz, ao que é chamado de ‘reencarnação’, à lei de Karma, que não existe

absolutamente nos mundos do Espírito onde tudo é Graça e Liberdade.
É a pessoa que tem tendência de querer levar tudo para ela mesma, nas leis gerais observáveis nesse mundo

que crê que em outros lugares isso acontece da mesma forma.
Não há nada de mais falso.

***



Pergunta: poderia especificar a dimensão do Ser no Fazer?

A Dimensão do Ser no Fazer traduz-se por ser capaz de fazer o que quer que seja,
mesmo a atividade a mais detestável, na Alegria.

Enquanto vocês não são capazes disso, vocês não estão na Alegria.
É preciso, de algum modo, uma dissociação entre a pessoa e o Espírito, embora tendo consciência do

Espírito.
A pessoa pode estar ocupada fazendo uma tarefa ingrata (e eu o fiz, em minha curta vida) e, estando nesta

tarefa ingrata, considerar e viver o fato de que não é esta tarefa que se faz, ainda menos este sofrimento que
se vive quando o corpo é tocado e, naquele momento, manter-se na Paz e na Alegria, seja o que for que faça a

pessoa.
Naquele momento, pode-se Fazer, mantendo-se no Ser.

***

Pergunta: como distinguir a Alegria profunda associada ao Ser, da Alegria associada à pessoa?

A diferença é muito simples: a Alegria da pessoa é sempre efêmera, ela depende sempre de uma
circunstância exterior e ela está ligada ao prazer, mais do que à Alegria.

Qualquer Alegria, vivenciada em meio à pessoa, extingue-se após ser exaltada.
A Alegria do Espírito é permanente e ela não é afetada por nada vindo da pessoa, quaisquer que sejam as

circunstâncias (agradáveis ou desagradáveis) que vive a pessoa.
O Espírito que alcança a Alegria e a Paz, que vive o Samadhi, sabe instantaneamente.

Não há então questão que possa se colocar em relação a diferenciar as duas.
Porque são duas coisas totalmente diferentes: uma, pertencendo à pessoa, é uma emoção que nasce em

reação a algo, que permanece um tempo muito curto e que desaparece.
Toda satisfação da pessoa está ligada a isso, seja alimentar, sexual, social, afetiva.

Ela não pode ser estabelecida em longo prazo porque ela é em função das circunstâncias, justamente, da
pessoa.

Enquanto que a Alegria é totalmente independente da pessoa e principalmente, totalmente independente das
circunstâncias, quaisquer que sejam.

A Alegria, a Paz, o Samadhi, acompanham-se de Vibrações específicas, vivenciadas no peito.
O que não é absolutamente o caso do prazer ou da Alegria da pessoa, se podemos chamar assim, que traduz

sempre uma satisfação do ego, chamando a outras satisfações.
Nós todos conhecemos isso, na encarnação, seja através dos vícios (denominados álcool, tabaco, outros),

mas também, ainda, em relação aos prazeres, mesmo espirituais.
Assim, quando eu era jovem, eu aguardava impacientemente o domingo para reencontrar-se em meu local

preferido: em uma igreja.
Isso não era a Alegria e, no entanto, isso permitiu, talvez, mais tarde, compreender a diferença entre a Alegria,

a Felicidade e a Alegria da pessoa que é feita apenas de esperanças e de necessidade de satisfação.
O que não é absolutamente o caso da Alegria Interior ou da Alegria do Coração que é a mesma, que se

estabelece espontaneamente, que não tem necessidade de esperar o que quer que seja no exterior (seja o dia
da missa, seja um parceiro, seja o retorno do marido ou da esposa), mas que se estabelece por si próprio.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na carne, eu rendo Graças por seu acolhimento.
Que o Amor e a Graça os acompanhem.

Eu lhes digo, talvez até um próximo dia, com todo o Amor possível.

************
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, Filhos bem amados, onde quer que estejam, que a Graça os
acompanhe.

Todo o meu Amor está com vocês e em vocês. 
Eu volto a vocês como anunciado, ao final do mês da Graça, para especificar o que é para viver no seu Templo

interior e sobre esta Terra, nos espaços que vão se desenrolar, agora, permitindo entrar, de maneira muito
precisa, nos mecanismos da Ascensão e da sua Elevação.

A Luz vai se desvendar, na totalidade, nas semanas que vocês vão viver, chamando por si mesma o
deslocamento das zonas de Sombra e a revelação do que foi escondido.

Assim, a humanidade na sua totalidade, aceitando-me ou não, deverá ver, por si mesma, o que é realmente a
Sombra, a maneira como ela tem controlado esta humanidade, os seus pensamentos e os seus Corações.

O conjunto da minha Frota Interdimensional vai agora aproximar-se de vocês.
Ela vai então se afastar, progressivamente, do Sol para aproximar-se, mais de perto, da sua Dimensão.

Os Anjos do Senhor [Vegalianos da 3D Unificada] estão de hoje em diante dispostos.
O conjunto da Confederação Intergaláctica tem-se pronto agora para permitir-lhes passar o que vocês têm que

viver no melhor estado Interior e Vibratório.
A Luz, desvendando-se, vai chamar então esse mecanismo de revelação de todas as Sombras, dissolvendo-

as, fazendo-as desaparecer da vida e da realidade.
Mais nada em vocês, porque, eu os lembro de que o que acontece em vocês acontece do mesmo modo no

exterior de vocês, mais nada poderá ser escondido.
Vocês não poderão mais disfarçar qualquer elemento que seja referente à sua Consciência e à sua vida atual.

Portanto, o meu apelo de hoje é um apelo solene à Paz e à serenidade.
Um apelo para estabelecerem-se, cada vez mais, na Vibração do Amor e da Paz a fim de não serem

golpeados ou pegos pelo ‘choque da humanidade’.
O desvendamento da Luz vai, de fato, se acompanhar, como vocês já sabem, por certo número de reajustes

importantes ocorrendo, sobre a Terra como em vocês, e abrindo o caminho à Ascensão da Terra, à sua
Ascensão.

Tudo está agora completo e finalmente pronto para este mecanismo final.

***

O momento de retornar à Eternidade chegou, permitindo-lhes sair do efêmero, deste corpo que vocês habitam,
desta vida, fazê-los redescobrir o seu legado, a sua Verdade e a Beleza da Luz que vocês são, além dos jogos

da Sombra e da Luz desse mundo.
O meu apelo irá ecoar o momento que chega.

Ele lhes dará o sinal a fim de prepará-los para acolher o retorno da Verdade, do Caminho e da Vida.
Os preparativos estão, de algum modo, concluídos.

MARIA – 1º de junho de 2011
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Vocês realizaram, cada um de vocês, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, a preparação mais
adequada para viver este desafio e esta liberação.

***

Como lhes especificou o Arcanjo Anael, e como irá lhes especificar o Arcanjo Metatron a partir de amanhã, foi-
lhes solicitado para serem perseverantes e assíduos aos momentos de Fusão e de alinhamento com a

Verdade, com a Beleza e com a Vida, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], como a
qualquer momento em que a Luz for chamá-los.

Porque é pela Luz que vocês irão recobrar a Luz.
Porque é pela Luz que vocês irão encontrar a Paz.

Porque é pela Luz que vocês irão se estabelecer no Amor.

***

Um grande número dos seus Irmãos e das suas Irmãs não pode mesmo imaginar ou crer o que está prestes a
chegar a esta Terra e, no entanto, os sinais são inumeráveis e múltiplos por toda esta Terra.

O Canto da Terra começa a ressoar.
O Canto do Céu vai aparecer.

A Fusão dos Éteres generaliza-se preparando a vinda da Luz branca e o retorno do Cristo.
Vocês serão as testemunhas privilegiadas.

Vocês serão, de qualquer modo também, os protagonistas pelo seu trabalho que deve continuar nesse mundo,
permitindo uma liberação, suavemente.

Qualquer que seja a importância das desordens, dos seres humanos como da Terra, previamente a esta
elevação, vocês são, de algum modo, os amortizadores pelo seu papel de Ancoradores da Luz, de

Irradiadores da Luz.
Os Anjos do Senhor, manifestando-se em número cada vez mais considerável, estarão aí também, para

aqueles cujo caminho for o de conectar com os Anjos do Senhor.
Os sinais vão se tornar cada vez mais evidentes, cada vez mais marcantes, cada vez mais inevitáveis.

Somente aqueles que desejarem, conscientemente, ignorá-los, irão ignorá-los para o seu maior desfavor.
Mas como vocês sabem, não há ninguém a julgar porque cada coisa, durante a revelação da Luz, está no seu

lugar porque cada coisa deve viver o que é para viver.
Cada Consciência viverá o que ela tem para viver.

***

O desvendamento da Luz é de fato um momento único para o seu mundo, para esta Dimensão.
Nós somos, como vocês sabem, em número muito maior do que vocês mesmos sobre esta Terra para

preparar esses instantes com vocês, a termo-nos prontos, cada um na sua Dimensão respectiva, em nossos
meios respectivos, para acolhê-los.

Vocês foram preparados e vocês se prepararam cada um à sua maneira.
Vocês escolheram estar aí para viver isso, não duvidem.

O retorno à Liberdade, o retorno à Eternidade é um momento de grande Alegria.
É também um momento de grande dilaceramento para aqueles que não puderam ou desejaram receber o

apelo da Luz.
No final e além da Alegria ou do dilaceramento desse momento, tenham sempre presente na mente que é ‘toda

a humanidade’ que retorna à sua Eternidade.
E que passado o momento da própria Ascensão, tudo, finalmente, retorna à Luz.

Mas retornar à Luz pode acontecer na Alegria ou na resistência.
Alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs, o maior número, eu diria, não têm a lucidez nem a consciência do

que está chegando.
Vocês que irão me ler ou que irão me escutar, e que me escutam aqui, tiveram a oportunidade, pela sua
Vibração, de serem informados e talvez de terem iniciado o caminho de retorno à Consciência Unitária.

A sua presença é então capital para o que está para viver e o conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres une-se a mim para saudar o seu heroísmo e a sua coragem de terem trabalhado para

estabelecerem-se, como iluminadores, na sua Dimensão de Sementes de Estrelas, na Dimensão da sua
Eternidade.

***



Foi uma grande honra trabalhar, lado a lado, na Vibração, conectados uns com os outros, construindo, paciente
e ardentemente, o Veículo Interdimensional coletivo permitindo à Terra liberar-se, pelo

seu núcleo, primeiramente, e agora pela sua crosta terrestre.
O conjunto dos envelopes [heliosfera, magnetosfera e ionosfera] que os havia confinado neste espaço-tempo

está agora pronto para se romper definitivamente.
Obviamente, aqueles que tiveram por função obscurecê-los ainda mais, evitando-os de permitir-lhes

reencontrar a sua Eternidade, irão resistir até os últimos instantes ao afluxo da Luz e ao seu desdobramento.
Agradeçam a eles porque eles também, à sua maneira, desempenharam um papel.

É tempo, agora, de penetrar as esferas da Eternidade onde não existe qualquer julgamento, onde não existe
qualquer inimigo, onde tudo está conectado e interdependente na Liberdade mais total.

***

Pouco a pouco, gradualmente e à medida que o meu apelo se aproximar de vocês, vocês irão se afastar, por
vocês mesmo e pela Vibração, de tudo o que não é autêntico, de tudo o que não é Verdadeiro, de tudo o que
não é da Luz, sem julgar, sem condenar, simplesmente porque isso está na ordem das coisas e que essa é a

única maneira de conectar com o Coração, com o Amor e com a Eternidade.
Isso não é uma separação, no sentido brutal, mas é, simplesmente, o respeito da Liberdade de cada um dos

meus Filhos.
Seja qual for a sua escolha, lembrem-se de que ela é tão respeitável como a de vocês que me escutam.

A Consciência é totalmente livre para experimentar o que ela deseja e ela o será, tanto mais, pelo
desdobramento da Luz e pelo retorno de Cristo, muito mais do que antes.

Aqueles dos meus Filhos que não tiveram a oportunidade de elevar a sua Vibração, pelas Coroas Radiantes,
poderão fazê-lo então em outros espaços, em outros lugares.

Lembrem-se, nesses momentos, de que o corpo que vocês habitam sempre foi efêmero, inscrito em uma
duração extremamente breve em relação à Eternidade do que vocês são.

Quanto mais vocês aceitarem a Luz que se revela, menos irá se manifestar qualquer apego,
qualquer sofrimento.

Lembrem-se da sua Filiação, lembrem-se da sua origem que é a Luz, que é o Espírito.

***

A experiência desta matéria particular que eu fiz nascer e crescer, como vocês sabem, foi desviada da sua
Liberdade.

É isso que vocês irão reencontrar, se tal for a sua Vibração.
Vocês serão, mais do que nunca, acompanhados.

Acompanhados pela Luz, pelos Anjos do Senhor que, para alguns de vocês, irão se revelar cada vez mais nos
espaços de suas noites.

Muitos de vocês vão começar a perceber os detalhes e os contornos da Luz.
A Vibração do seu corpo de Estado de Ser, se ela for vivenciada em meio a esse corpo de carne, vai se

amplificar.

***

A fusão das Três Lareiras tornar-se-á efetiva, permitindo, aí também, preparar a fase final ou terminal
da Ascensão.

Muitos elementos de compreensão lhes serão dados, que isso seja pelos Anciãos ou por algumas das minhas
Irmãs ou pelos Arcanjos, a fim de saciar, de certo modo, a sua sede, legítima, de compreensão.

O que vem, agora, está além de qualquer compreensão.
O que vem, agora, está além da qualquer referência, de qualquer classificação.

É agora que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, a sua qualidade do Abandono à Luz, a sua
capacidade para efetuar a última Reversão fazendo-os passar do Efêmero ao Eterno.

Lembrem-se de que há, em seus momentos coletivos de alinhamento, toda Luz necessária para permitir-lhes
realizar isso.

***



O retorno à Unidade deve levá-los a fazer o luto da sua Dualidade, da ação/reação, das leis que prevaleceram
nesse mundo, a fim de penetrar, integralmente, as esferas da Graça, da sua Eternidade.

Cada dia, doravante, verá desdobrar, um pouco mais, a Luz, e revelar, um pouco mais, as zonas de sombra e
as zonas sombrias que, justamente, impediram durante tanto tempo o retorno da Luz.

Cada coisa aparecer-lhes-á claramente a partir do instante em que vocês aceitarem, vocês também, serem
claros com vocês mesmos.

A lei de atração da Luz será cada vez mais evidente para cada um.
Ninguém poderá ignorar as suas próprias zonas de sombra, por outro lado, alguns de vocês irão decidir ignorar

o que vive esse mundo porque cada caminho é diferente.
O retorno à Luz, mesmo para os meus Filhos mais despertos, acontece de diferentes maneiras.

Alguns terão mais facilidades, mais capacidades para imergir na sua própria Luz, a fim de revelar, de dissipar
os últimos elementos da dualidade, os últimos elementos do que é falso.

Sem julgamento, sem culpa, simplesmente deixando a Luz agir, em si, de maneira a mais neutra e a mais
amorosa possível.

Então, para vocês, tudo acontecerá na alegria.

***

Lembrem-se de que a sua alegria, que vocês serão capazes de manifestar, de manter e de desenvolver, é o
melhor, de algum modo, bálsamo a aplicar sobre o medo e osofrimento.

Medo e sofrimento que jamais estão, obviamente, em ressonância com a Luz, mas, bem mais, com as
resistências conduzidas pela humanidade, por aqueles que reprimiram a Verdade e por aqueles, também, que

a reprimem, neles.
Lembrem-se de que o Abandono à Luz é uma doação total de si.

Esta ‘doação total de si’, este esquecimento de si, em meio à personalidade, é a única maneira de atravessar a
última porta, a última Reversão, e pela qual Cristo volta a vocês.

***

Doravante, e a cada noite, em seus momentos de alinhamento coletivo às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;
18h00 hora de Lisboa], a minha Presença far-se-á, para muitos de vocês, cada vez mais sensível, cada vez

mais clara.
O Arcanjo METATRON iniciará, a partir de amanhã, a impulsão desta última Reversão, no nível da humanidade
e do conjunto deste sistema solar (ndr: quinta-feira 2 de junho, às 21 horas, hora francesa no relógio [16h00 –

hora de Brasília; 20h00 – hora de Lisboa]).
Eu irei intervir, quanto a mim, em função das necessidades, mas eu retornarei, de maneira muito mais formal e

precisa, no dia 03 de julho, às 23 horas, hora francesa [18h00 – hora de Brasília; 22h00 – hora de Lisboa],
onde, naquele momento, eu vou esperar por vocês em união e em comunhão com o conjunto das minhas

Irmãs e com o conjunto da minha Frota.
Até lá, muita Luz irá imergir, no Interior de vocês, como sobre a Terra, muitos acontecimentos desenrolar-se-ão,

mudando, de maneira irremediável, a face do mundo e a compreensão da humanidade.
Isso é, certamente, desejado, a fim de que aqueles que devem viver a última Reversão façam-na sem

arrependimento e com bom Coração.

***

Durante este período, muitos sinais, muitas coisas vão ocorrer, no Interior de vocês como em suas vidas.
Seja o que for que irá atingi-los, no Interior como no exterior, compreendam bem que isso é sempre, sem

exceção, a ação da Luz.
Mesmo alguns elementos que poderão parecer-lhes, a alguns, como extremamente violentos, como

extremamente duros, no momento, serão, de fato, apenas elementos que irão aproximá-los da sua Eternidade.
Os espaços que se abrem a vocês, então, serão preenchidos de Luz, de Vibrações, de Amor, de Alegria, no

nível do seu Espírito, da sua Alma, mesmo se o corpo e o ego da pessoa puderem se rebelar.
Isso não tem estritamente qualquer importância porque, em última análise, lembrem-se de que, qualquer que

seja o seu caminho, absolutamente nada pode se opor à Unidade.
Absolutamente nada pode se opor à Luz Vibral que se implanta porque os Tempos terminaram.

***



Muitos de vocês vão também receber os últimos impulsos a fim de colocar em ordem a sua própria vida, a fim
de acertar os últimos detalhes para viver, de maneira pacífica e harmoniosa, o que vocês têm que viver, cada

um de vocês.
Os instantes de suas vidas vão ser, agora, instantes que vão depender de vocês.

Eles serão preenchidos de Graças, se vocês aceitarem a Graça.
Eles serão preenchidos de medo, se vocês aceitarem o medo.

São vocês mesmos que revelam a sua própria Luz.
São vocês mesmos, e unicamente vocês mesmos, que respondem, ou não, à Luz e ao seu desvendamento.

Lembrem-se de que não haverá qualquer espaço onde esconder esta Luz, para os seres mais iluminados
como para os seres estando afastados da Luz.

Nesses momentos, tudo o que deve se cumprir, irá se cumprir no sentido final, lembrem-se, da Liberação.
Portanto, mesmo no que irá lhes chegar, não busquem explicação, nem julgamento, nem condenação,

nem exaltação, mas aquiesçam simplesmente ao que vocês forem viver, porque tudo o que vocês irão viver
está, inegavelmente, em ressonância com a Luz e sua ação, no Interior de vocês mesmos.

***

Tenham cuidado para manter, o mais frequentemente possível, a sua Unidade, a sua Irradiação.
Pensem, a cada respiração da sua vida, na Luz.

Pensem, a cada respiração da sua vida, nas suas Vibrações, se vocês as perceberem.
Isso será, ainda uma vez, o seu salvo-conduto que irá evitá-los de serem presos pelas resistências da

humanidade.
Da sua capacidade para se abandonar ao desdobramento da Luz, agora, irá depender a sua capacidade para

viver a Alegria, mais do que o medo, para viver a Paz, mais do que o terror.
Porque a Luz é realmente Alegria.

Somente as resistências à Luz não são Alegria.
Isso, em vocês, como fora de vocês.

Não esqueçam, também, com eu disse, que os Anjos do Senhor, a minha Frota, o conjunto das Consciências
da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, estão agora à sua disposição.

Não hesitem em pedir-lhes ajuda, mas este pedido de ajuda passa pelo Abandono à Luz, também.
Nós, dos Mundos Unificados, vemos apenas a Luz.
Nós não podemos ver o que os seus olhos veem.

Nós não podemos ser atraídos pelo medo ou pelo terror.
Nós apenas podemos ajudá-los se seu Coração estiver aberto e voltado para nós.

E isso, estejam certos, nós o faremos, com certeza.

***

Enquanto Mãe, no sentido mais nobre, e não simplesmente humano, eu me regozijo com o retorno desta Luz,
nas suas Consciências e nesta humanidade que ficou tanto tempo privada disso.

Esses são, efetivamente, momentos de grande Alegria.
Esses são, efetivamente, momentos de reencontros.
Esses são, efetivamente, muito grandes momentos.

Lembrem-se de que a Paz está em vocês.
Lembrem-se de que o Amor está em vocês.

Lembrem-se de que o Salvador está em vocês.
Lembrem-se de que há, em vocês, toda Luz necessária e suficiente para realizarem esta fase.

***

Se existirem, meus Filhos bem amados, aqui presentes, perguntas referentes aos mecanismos coletivos que
eu acabo de desenvolver, e não a um mecanismo individual ou pessoal, então, se isso puder permitir

esclarecer um maior número, eu ali responderei com grande Alegria.

***



Pergunta: todas as crenças são estritamente coletivas ou pode existir também no nível individual?

Meu filho, cada ser humano é habitado por crenças coletivas, pouco importa de onde elas vêm, ligadas
à educação, ligadas a fatores culturais, sociais e outros, mas cada ser humano estabelece, além disso,

crenças individuais.
Umas como as outras são pesos terríveis impedindo-os, literalmente, de ali ver claramente, e de abrir o seu

Coração porque a crença define um contexto que se aplica nesta Dimensão e somente nesta Dimensão.
As crenças são procedentes, obviamente, do medo.
Nenhuma crença pode permitir-lhes viver o Coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos da Luz Unitária, Filhos do eterno e da Eternidade, que a Luz os preencha de Amor e de Graças, para
além da sua condição limitada.

Eu lhes digo então, quanto a mim, mais próxima de vocês, toda noite, às 19 horas, hora francesa [14h00 – hora
de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].

E, de maneira mais formal, e pela minha intervenção direta, também, em 03 de julho, às 23 horas [18h00 – hora
de Brasília; 22h00 – hora de Lisboa].

Mas se a atualidade desta Terra o exigir, evidentemente, eu voltarei antes.
Dignem-se de aceitar e de receber o conjunto da Graça e do Amor de todas as minhas Irmãs.

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, que o Amor esteja com vocês.

... Efusão Vibratória ...

Até breve.

************
ÁUDIO (1a. Parte):

http://www.dailymotion.com/video/xj1w5l_marie-part1-01-06-2011_webcam
*

ÁUDIO (2a. Parte):
http://www.dailymotion.com/video/xj1vx8_marie-part2-01-06-2011_webcam

************

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.
O link: http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1053

1º de junho de 2011
(Publicado em 1º de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.dailymotion.com/video/xj1vx8_marie-part2-01-06-2011_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1053
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/video/xj1w5l_marie-part1-01-06-2011_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/


************



~ CAMINHO DA UNIDADE e PRESENÇA ~

Eu sou Gemma Galgani.

Irmãos e Irmãs encarnados, que o Espírito esteja em vocês.
Eu venho, enquanto Vibração da Unidade, completar alguns elementos que eu dei, desde algumas semanas de

seu tempo.
Eu venho falar-lhes do Caminho da Unidade e da Presença.

Nós todos confrontamos, em nossas vidas, com o princípio imutável existindo neste mundo, denominado o
Bem e o Mal.

O Bem e o Mal, de fato, é o que regia o conjunto dos homens e das mulheres, através do que vive a carne,
a alma e o Espírito em curso na encarnação.

O homem, e a mulher, de boa vontade, vão buscar, durante a sua vida, estabelecer-se no Bem, mas, é claro,
sistematicamente, existem flutuações desse Bem e flutuações desse Mal, alternando na vida humana, qualquer

que seja.
Mesmo a vida a mais luminosa não está livre de sofrimento e então, de alteração de sua vida.

O Bem e o Mal são parte integrante da alma na encarnação.

***

O Caminho da Unidade, que eu desejaria falar-lhes, é, de algum modo, uma forma de ‘transcendência’ do
Bem e do Mal, onde a alma e o Espírito em encarnação elevam-se na Morada do Espírito e ali vivem uma

Consciência onde o Bem e o Mal não existem mais, onde eles são observados como fazendo parte de um
mundo onde o Espírito não existe na totalidade e, sobretudo, o Espírito não conhece esta noção de Bem e de

Mal.
O Mal é parte integrante da vida encarnada, como o sofrimento e a morte.

O Bem é o que é procurado, seja a título pessoal, seja a título coletivo, pelo conjunto dos seres humanos.
Obviamente, a busca individual não é a busca coletiva.

A busca individual do Bem é, muitas vezes, contaminada de desejos, de impulsos não tendo nada a ver com o
bem comum.

Isso se denomina o ‘individualismo’ ou o ‘ego’.
Então, é claro, no nível do Bem coletivo, podem parecer existir elementos mais motivadores e

mais luminosos.

GEMMA GALGANI – 2 de junho de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-eWHoHd5JAYg/UYn93NK-hFI/AAAAAAAABxA/D1Vb8ebo_j4/s1600/000+Gemma+-+02.06.2011'+(1).jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E, no entanto, muitos seres humanos, em um grupo buscando o Bem, vão se opor a um outro grupo de seres
humanos, ele também, buscando o Bem.

Simplesmente, cada grupo, qualquer que seja a sua importância, não tem a mesma visão, nem a mesma
conceituação, do Bem.

Acontece mesmo que em ‘nome do Bem’, alguns grupos se confrontam.
Isso leva irremediavelmente a alma a se colocar a questão e a compreender que o Bem de um grupo não é o

Bem do outro grupo.
Então, onde está o Bem, onde está a Verdade?

Já que a vivência do Bem de um grupo não é absolutamente a mesma que de outro grupo.

***

Onde se situa a Verdade?
Bem, a Verdade não é deste mundo.

A Verdade está presente em meio ao Espírito e o Espírito não conhece nem o Bem nem o Mal.
O Espírito está além do Bem e do Mal, ele o transcende englobando-o e superando-o.

Portanto, o Espírito pertence, de maneira definitiva, à Unidade, esta Unidade que eu levei em minha última
encarnação, desde o meu nascimento até o final da minha jovem vida, onde me foi deixado viver na presença

de Cristo e do Espírito, dos Anjos, de maneira cotidiana.
Ainda que o corpo que eu habitava sofresse, eu não era afetada na minha Consciência e no meu Espírito por

este sofrimento, simplesmente porque eu estava estabelecida na Unidade.
Tem sido dito frequentemente a vocês que a Unidade é a Alegria, que a Unidade é a Paz.

Então, naturalmente, a Unidade, é possível ali aderir como um conceito, ali aderir como um objetivo.
Mas a Unidade não é um objetivo nem um conceito.

É um ‘estado de ser’ transcendendo todos os limites pertencentes a esse mundo e à personalidade.
A Unidade não pode de modo algum fazer parte da personalidade.

***

A Unidade é a visão do Espírito correspondendo, também, ao que eu desenvolverei neste momento e que é
denominado Presença.

A Unidade é um estado onde não existe qualquer sofrimento.
Mesmo se o sofrimento existir nesse mundo e ele for percebido, mesmo se o sofrimento existir nesse corpo

que é habitado, o Espírito eleva, além deste estado, a Consciência, engloba, de algum modo, e supera
grandemente, transcendendo-os, todos os elementos em relação com o Bem e o Mal.

A Unidade é então um ‘estado da Consciência’, antes de qualquer coisa, que alcança o Espírito, que alcança
Cristo, o Sol, não importa os nomes que vocês lhes deem, mas, em todo caso, um estado onde não existe

qualquer insuficiência, qualquer sofrimento, um estado que hoje o ser humano pode viver, individual e
coletivamente, pelo retorno da Luz.

A Unidade confere também algumas características do humor, vindo transcender, literalmente, a personalidade.
A personalidade do ser humano é sempre marcada pela privação, pelo desejo, pela necessidade,

pela comparação e, certamente, pela ‘alternância’ de Bem e de Mal permanentemente.
O estado de Unidade, quando ele se estabelece e aparece, vem bloquear tudo o que estava estabelecido
anteriormente, permitindo transcender todos os limites e um conjunto de coisas que eram procedentes do

mental, próprio da personalidade, e das emoções, próprias da personalidade.
A Unidade não é um estado mental.

A Unidade não é um estado emocional.
A Unidade é, efetivamente, um estado de Alegria.

Quando o ser humano atinge este estado, ele tem a íntima convicção disso.
Ele não pode mais se colocar a questão de saber se ele está na Unidade ou não porque ele a vive a cada

sopro.
Ele vive então o Espírito e o Espírito, quando ele toma posse da alma e do corpo vem transmutar a alma e

transmutar o corpo, e o eleva em níveis Vibratórios bem diferentes da causa comum da encarnação.
Há, de fato, naquele momento, a presença de uma visão panorâmica ‘globalizada’, onde todas as separações

que existiam anteriormente desaparecem sozinhas.
Os muros caem, a personalidade é de certa forma, submetida e transcendida, ela mesma, pela potência do

Espírito, pela potência da verdade, permitindo estabelecer a Presença.

***



Na Unidade, não há qualquer afeto e, no entanto, o ser está plenamente presente.
Ele não está indiferente nem distante nem em outros lugares, mas, justamente, plena e totalmente aí, presente

a cada instante e a cada sopro.
Vários seres chamaram isso de ‘Eterno Presente’, fazendo, aí também, transcender, ultrapassar os limites do
tempo, onde a pessoa não é mais afetada nem pelo seu próprio passado nem pelo passado da humanidade,

nem pelo futuro, o seu como aquele da humanidade.
Este estado de Unidade é então independente do tempo que transcorre, independente de qualquer ferida,

independente de qualquer projeção.
Ele se manifesta, antes de tudo, pela Alegria Interior onde o humor, de algum modo, não é mais afetado pelo

vai e vem do mental, pelo vai e vem das emoções ou das circunstâncias da vida.
O ser humano, naquele momento, pode fazer, pode manifestar e conduzir sua vida como qualquer ser

humano, mas a Consciência não é mais a mesma.
Então, naquele momento, há Elevação, Ascensão, há Transmutação e Ressurreição do Espírito na carne,

transmutando, por sua vez, a carne e elevando-a nos domínios do Espírito.

***

Obviamente, alcançar a Unidade necessita já aceitar, mesmo mentalmente, que existem estados bem
diferentes da Dualidade inexorável da encarnação, aqui, sobre esta Terra.

Colocando já esta aceitação, um primeiro passo é dado para a Unidade, mas, contudo, isso não é ainda a
Unidade porque, o conjunto das estruturas da personalidade vai tudo fazer para refutar a Unidade, para refutar

até mesmo a Crença nesta Unidade.
A personalidade apenas existe pelo jogo da Dualidade, pela alternância do Bem e do Mal, feito de satisfações,

de privações.
Então, é claro, todos os constituintes da personalidade vai sempre tudo fazer para afastar, de alguma forma,

esse perigo da Unidade.
A Unidade é vivenciada como um ‘perigo’, tanto pela personalidade como por toda humanidade porque a

humanidade tem medo de perder uma série de coisas adquiridas na encarnação.
A personalidade, ela também, tem medo de perder o seu papel e a sua preeminência porque, de fato, quando

a Unidade se desvenda, há realmente uma ‘transcendência’ e, à primeira vista, uma morte total da
personalidade, uma morte total de toda reivindicação porque, naquele momento, o ser humano torna-se inteira

e totalmente, corpo/alma/Espírito na mesma Vibração e na mesma percepção da Consciência.
Então, evidentemente, vários Anciãos lhes falaram, hoje, de Vibrações que podem existir e se manifestar,

refletindo, aliás, o acesso a esta Consciência Unificada.

***

Viver a Unidade é a maior das alegrias que pode viver um ser humano na encarnação porque esta Alegria
jamais depende de qualquer circunstância exterior nem de qualquer satisfação.

É simplesmente o estabelecimento da Consciência, no seu aspecto mais amplo, que desencadeia esta Alegria
e esta forma de completitude, aonde nada vem faltar, onde nada é desejado porque tudo está estabelecido no

Ser e na Presença.
A Presença é então um ‘estado de Consciência’ particular onde se manifesta a plenitude, a completitude, a

ausência de desejo, a ausência de necessidade, até mesmo isso.
Mesmo se a alma ainda puder percorrer todos os “prazeres” desta vida, ela não está ali apegada nem

submissa, ela está, integralmente, desprendida.
A Unidade é também a transcendência da história pessoal da encarnação, em que mais nada vem afetar, de

maneira alguma, o Eterno Presente que é encontrado, nada pode intervir de maneira alguma.
A Unidade é, efetivamente, este Abandono à Luz e esta doação total, de si mesmo, à Luz.

E esta doação acompanha-se de uma ausência total de reivindicações.
O ego é transcendido e transmutado pelo Sopro do Espírito e pelo Fogo do Espírito.

Mesmo se o ser puder, naquele momento, manifestar, em dados momentos, atitudes habituais, visíveis do
exterior, de uma personalidade, isso estritamente nada é porque a Consciência tem grandemente superado o

contexto da personalidade para se estabelecer nesta noção de Estado de Ser, de Consciência Unificada e
também, principalmente, de um ‘estado de Presença’.

Este estado de Presença é um estado de união total com a Luz, com a Vibração da Luz e com o estado de
Cristo, que vocês nomeiam KI-RIS-TI.

***



Então, naturalmente, a Unidade pode às vezes ser uma experiência, transitória e temporária, podendo
manifestar-se ao curso de certos trabalhos ou de certos estados, associados diretamente ao acesso à Alegria

Interior ou ao Samadhi.
Mas assim que a erupção da Consciência ocorrer em meio ao Espírito, é preciso, obviamente, deixar

desvendar totalmente o Espírito e deixar apagar, de algum modo, a personalidade, os desejos, tudo o que fez
a história pessoal de uma vida que não tem mais qualquer sentido, no sentido do Espírito.

Enquanto vocês aderirem, vocês mesmos, à sua própria história, enquanto vocês forem dependentes dos
seus próprios sofrimentos, vocês lhes dão peso impedindo-os de alcançar a leveza do Estado de Ser.

Hoje, nos tempos que estão para se viver, tempos da Última Reversão levando à Ascensão e à Ressurreição,
essas noções são extremamente importantes de aceitar, se, entretanto, vocês desejarem conectar de novo a

sua Unidade, viver o Estado de Ser e o que é denominado multidimensionalidade.
Vocês não podem manter um e outro, ao mesmo tempo.

Muitos, efetivamente, são persuadidos de que poderiam manter alguma forma de personalidade, com
suas alegrias, com suas mágoas, com seu conteúdo, e o acesso à Unidade.

Isso é totalmente impossível.

***

Não podem existir, em meio ao mesmo corpo e à mesma Consciência, os dois estados de Consciência
totalmente opostos: um que é fragmentado, que aprisiona e que limita, e o outro que é ilimitado, que é

Liberdade, que é autonomia.
É um ou outro.

Quanto mais o tempo se desenrolar na ampulheta do tempo que resta transcorrer sobre este mundo, mais
vocês estarão lúcidos sobre as frases que eu acabo de pronunciar.
Vocês não poderão manter a Presença e manter a personalidade.

Ou uma, ou outra.
Portanto, isso pode ser denominado sacrifício, abandono, doação de si, mas, seja o que for, isso vai lhes

aparecer de maneira cada vez mais evidente, cada vez mais flagrante, eu diria.
Lembrem-se de que a Unidade vai resultar obrigatoriamente na transparência.

A transparência é ser capaz de se deixar penetrar e passar por tudo que passa o homem normal, sem ali se
prender.

Se uma emoção ocorre, então a Consciência se ‘expande’, a Consciência da Unidade sabe muito bem que ela
não é esta emoção.

Se uma atividade se manifesta lógica, em todas essas atividades que vocês têm levado, a Consciência
expandida sabe muito bem que ela não é isso.

Não pode mais existir identificação às suas próprias emoções, às suas próprias atividades mentais, às suas
próprias funções, até mesmo isso.

Tudo isso faz parte, eu diria de um aspecto ‘discriminativo’ que a própria Consciência vai explorar e viver, cada
vez mais, para todo ser humano.

***

Então, é claro, isso lhes foi dito, o ‘marcador’ mais importante da Unidade, além dos aspectos Vibratórios que
lhes foram dados, é, obviamente, a capacidade para estar na Alegria, quaisquer que sejam as

circunstâncias do seu humor, quaisquer que sejam as circunstâncias das suas emoções, quaisquer que sejam,
ainda, as circunstâncias do seu ambiente.

A Unidade é então bem mais ampla do que um simples conceito ou do que uma simples adesão a um
princípio.

É um estado de Consciência, real e autêntico, pondo fim aos combates, pondo fim à personalidade nisso que
ela tem de limitado, nisso que ela tem de fragmentado e de sofrimentos.

Mesmo existindo um sofrimento, em meio ao corpo, isto é vivenciado em ‘total desprendimento’, em harmonia
completa porque não pode mais haver ali, naquele momento, sequer uma identificação a qualquer sofrimento

manifestado pela carne ou pela própria emoção.
Viver a Unidade vai propiciar, gradualmente e à medida do desvendamento da Luz, agora realizado desde a
Última Reversão, para vocês, a possibilidade de penetrar, de maneira lúcida e totalmente consciente, esta

Consciência Unitária e de vivê-la.
 Mas lembrem-se, lembrem-se disso: isso será sempre ‘um ou outro’, mas jamais os dois.

É nesse momento que vocês irão compreender e viver o Abandono, ou não, integralmente, à Luz, verificando,
assim, se lhes é possível viver a última Crucificação.

***



Para isso, obviamente, é preciso superar alguns condicionamentos associados ao próprio ser humano, nesta
Dimensão, superar certos ‘apegos’ inerentes a qualquer vida, dos quais os mais importantes são, é claro,

os medos e, sobretudo, o medo da morte ou o medo da aniquilação da sua própria pessoa.
Porque, se vocês estiverem estabelecidos verdadeiramente na Unidade, na Consciência expandida, na

Consciência do Espírito, qual medo pode existir nesse corpo, qual medo pode existir na personalidade que é
transcendida e que se apaga diante do Espírito e diante da Verdade?

Estar Presente a si mesmo, estar Presente a Cristo e à Luz não pode ser compatível, de maneira alguma, com
um medo.

O medo vai arrastá-los inexoravelmente para a consciência fragmentada e afastá-los da Consciência da
Unidade e da vivência da Unidade.

Então, é claro, se eu insisto sobre isso, é que o período que se abre a vocês, como foi dito por Maria e pelos
Arcanjos e mesmo pelos Anciãos, vai aparecer-lhes cada vez mais evidente.

Certa forma de ‘tensão’ pode ocorrer no Interior do ser, tensão para a personalidade e seus medos e tensão
para a Unidade.

Isso faz parte, realmente, da etapa que se abre diante de vocês agora: vocês irão aceitar, realmente, viver a
Unidade?

Vocês irão realmente aceitar tornar-se a Luz?
Ou vocês irão permanecer prisioneiros nesse corpo, prisioneiros em seus limites, prisioneiro em

seus condicionamentos?
Isso é uma ‘decisão mental’, não é um desejo que vai realizar isso.

Isso não é mais a vontade pessoal, mas sim esta ‘tensão para o Abandono’ de que lhes falou um dia a minha
Irmã Hildegarda, e que corresponde verdadeiramente à sua capacidade para demonstrar sua aptidão, real, para

estabelecer-se na Consciência Ilimitada.

***

Para isso, além da Alegria, que é o marcador principal, alguns elementos podem se desenrolar em suas vidas,
que irão firmar a sua adesão e a sua vivência da Unidade.

Uma série de elementos associados à lei da Graça, à lei da Atração vai ‘substituir’, pouco a pouco, os pesos de
suas vidas.

Por vezes, os acontecimentos que podem ser, à primeira vista, considerados como traumatizantes para a
personalidade, vão, conjuntamente, contribuir para estabelecê-los na Verdade da Unidade.

É nessas circunstâncias que vocês farão demonstrar, a si mesmo, que vocês estão realmente na Unidade.
É mais fácil proclamar-se na Unidade quando, efetivamente, tudo corre bem na vida da personalidade.

É muito diferente quando as circunstâncias da vida da personalidade são profundamente desfavoráveis.
É naquele momento que é preciso elevar-se na Vibração, acima da pequena pessoa, a fim de se

estabelecer realmente na Unidade.
É naquele momento, e somente nessa condição, que a Presença se revela a vocês, que Cristo lhes

aparece, que a Luz os inunda e transporta vocês no Êxtase.
Gradualmente e à medida que vocês forem transportados neste Êxtase, gradualmente e à medida que vocês

forem crucificados, então, naquele momento, pouco a pouco ou de maneira fulgurante, vocês irão se
desprender da Ilusão, completamente.

De fato, quando os Anciãos lhes dizem que este mundo é totalmente ilusão, quando os Arcanjos lhes dizem
que a sua própria vida é uma ilusão, eles não querem dizer por aí que a vida é ilusão, mas justamente, que a

Vida é tudo, exceto a ilusão da vida que vocês creem viver.
A verdadeira Vida, o Caminho, a Verdade e a Vida, é no Espírito e não na carne.

***

Hoje, é-lhes solicitado para ‘transmutar’ a carne e para elevá-la.
Muitos seguiram, muitos aderiram ao que alguns de nós lhes dissemos.

Resta-lhes, agora, prová-lo.
Resta-lhes, agora, demonstrá-lo, estabelecendo-se na sua Unidade.

E para isso, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida de vocês, qualquer que seja a sua idade, qualquer
que seja a sua desvantagem, quaisquer que sejam os seus sofrimentos, lembrem-se: nada disso lhes

pertence porque vocês não são isso.
É isso que os conduz à Unidade: desidentificarem-se totalmente de tudo o que torna a vida na carne, sem, no

entanto, deixar a carne, mas transmutando-a.
Vocês não podem manter qualquer ilusão porque o momento chegou de viver a ‘transparência’.



Maria lhes disse: a transparência vem a vocês, ela vem revelar, na totalidade, o que deve sê-lo.
Se vocês forem Luz, se vocês estiverem na Unidade, nada haverá para revelar.

Mas vocês não poderão mentir a vocês mesmos.
Vocês irão se ver de maneira cada vez mais clara porque, efetivamente, o momento do Julgamento Final, tal

como foi chamado pelos profetas, corresponde unicamente ao ‘face a face’ com vocês mesmo.
Mas não vocês mesmo nesse corpo, mas vocês mesmo na Verdade.

Este Julgamento Final é uma Verdade porque, à medida com a qual vocês julgaram, vocês irão julgar si próprio.
Não há julgamento exterior a vocês mesmo, isso não existe, são vocês mesmo que se julgam e que se pesam

em termos da Luz e da distância existindo entre o que vocês creem ser Luz e a Verdade da Luz.
Disso, é preciso conscientizar.

Eu lhes falo, obviamente, a vocês que buscam viver esta Unidade.

***

Agora, lembrem-se, também, de que se vocês não mentirem a si mesmo, de que se vocês forem seduzidos
pela matéria, vocês não têm mais que se sentirem culpados de nada porque lhes será feito exatamente

segundo a sua Vibração.
De qualquer modo, assim como Maria lhes disse, é o conjunto da humanidade que vive a sua Liberação.

Simplesmente, esta Liberação conduz a um futuro diferente conforme vocês estejam estabelecidos ou não na
sua Presença e na sua Unidade.

Não há caminho melhor que outro, não há Vibração melhor que outra, há numerosas Moradas na Casa do
Pai ou da Fonte.

Cabe a vocês ali se estabelecerem, de acordo com vocês mesmos.
O mais importante é a concordância com vocês mesmos porque aquele que tiver uma vida justa, em total

acordo com si mesmo, será muito menos impactado pelo desvendamento e pelo desdobramento da Luz do
que aquele que mente a si próprio e que mente para a Luz.

Tudo isso é algo que vocês irão viver, é algo que vem a vocês, doravante, e que faz parte do desdobramento
da Luz na totalidade.

Naturalmente, algumas das minhas Irmãs falaram-lhes dos caminhos os mais rápidos para ir para isso: a
Inocência, a Infância, a Simplicidade, a Humildade.

Alguns Arcanjos falaram-lhes dos quatro Pilares [Atenção, Intenção, Ética e Integridade].
Tudo isso reagrupa os mesmos conceitos, mas, principalmente, as mesmas experiências para realizar e

para manifestar.
Lembrem-se de que, quanto mais os dias e as semanas de seu tempo avançarem, menos vocês poderão

mentir, a vocês próprios como no exterior, porque o ‘face a face’ irá lhes revelar, naquele momento, as suas
próprias mentiras.

A mentira pertence à personalidade.
Ela não pode pertencer de modo algum à Consciência da Presença e à Consciência globalizada, a

‘Consciência Unitária’.

***

Portanto, viver a Unidade é adotar um comportamento de acordo com esta Unidade, mas, é claro, isso não
deve ser um constrangimento imposto como uma moral ou algo de exterior.

É algo que é vivenciado ‘diretamente’ pela própria Consciência.
Durante a Última reversão que está em andamento, sobre o planeta como em vocês, vocês deverão

conscientizar-se disso, de tudo isso, vocês deverão experimentá-la e se moldar, assim, na Unidade ou na não
Unidade.

Lembrem-se de que a Unidade, este estado particular da Consciência humana, eleva vocês além de qualquer
sofrimento.

Elevando-os, ela não desencarna vocês, mas ela lhes permite viver a encarnação de maneira muito mais
completa do que a que foi o caso até agora, para a Consciência humana, na sua totalidade.

Esta visão panorâmica, este ‘ponto de vista’ profundamente diferente da Unidade é algo de bem real.
A alma humana que experimenta isso, a personalidade que experimenta isso, sabe de maneira imediata, ela

não se coloca mais a questão de saber se a alcançou ou não.
Porque isso transparece, integralmente, nas Vibrações, na Alegria, na própria vida que se revela então segundo

o princípio da Graça e não segundo o princípio do ‘livre arbítrio’, segundo o princípio da ação/reação.
A vida torna-se livre.

Quaisquer que sejam os sofrimentos, quaisquer que sejam as condições, ela é totalmente livre e isenta dessas
condições e dessas circunstâncias.



Eis ao que vocês são chamados a manifestar, cada vez mais.
Eis ao que vocês são chamados a engrandecer, a desabrochar em vocês, até agora do que foi denominado

‘Julgamento Final’, que é apenas a sua Ressurreição na Eternidade.

***

Então, naturalmente, quanto mais vocês se estabelecerem na Unidade, de forma total, menos vocês serão, de
qualquer modo, afetados de alguma maneira pelo ‘Choque da Humanidade’, porque vocês já terão se tornado a

Luz, vocês já estarão transparentes.
E a Luz, então, não encontrará qualquer obstáculo no interior da sua Consciência: vocês terão se tornado a

Fonte, vocês terão se tornado o Tudo e vocês serão o Nada, ao mesmo tempo.
Então eu os engajo, firmemente, a irem além das palavras.

Eu os engajo, firmemente, a viver isso e, para isso, não há outra escolha senão mergulhar literalmente em
vocês mesmo neste estado de Abandono, neste estado de doação de si à Luz, integralmente.

O conjunto das Vibrações e o conjunto das suas percepções Vibratórias permitem isso, agora, na totalidade.
Como lhes disse Maria, as Coroas se fundem e, sobretudo, o abrasamento pelo Fogo do Espírito, refletindo-se

pelo Despertar da Kundalini, vai acontecer cada vez mais sensivelmente, em vocês, e vocês irão observar,
aliás, nesta ocasião, pelo próprio Despertar desse último Fogo, se existem em vocês zonas de resistência ou

não.
Lembrem-se de que não existe qualquer obstáculo físico, qualquer obstáculo exterior que possa impedir esta

elevação fulgurante da Kundalini.
Somente podem existir, em vocês, os obstáculos ligados à personalidade.

***

Absolutamente nada pode existir do exterior porque mesmo as circunstâncias de suas vidas são determinadas
por vocês mesmos e somente por vocês mesmo.

 Não existe (como vocês irão constatá-lo, se vocês atingirem esses estados) absolutamente nada do exterior
porque, na Unidade, o interior e o exterior formam apenas um: vocês são às vezes esse corpo, mas vocês são

às vezes todos os corpos do planeta.
Vocês são às vezes as estrelas, vocês são o grão de areia.

Isso não é uma visão da mente, mas, sim, uma ‘vivência’ do Espírito.
Eis o que é levado a revelar, eis sobre o que o seu mental, ainda o seu mental, deve se debruçar de maneira

mais séria.
Enquanto vocês reivindicarem por si mesmo, vocês não estão na Luz.

Enquanto vocês desempenharem um papel em relação a outro ser humano, se for o poder, se for a
necessidade de ajudar, vocês não poderão estar na Unidade, mas vocês jogam ainda o jogo da Dualidade,

com os seus diferentes componentes.
É disso que é preciso extrair-se, urgentemente, pelo desdobramento da Luz que vem a vocês.

Eis as algumas palavras complementares que eu tinha que dar a vocês, sobre a Unidade e a Presença, sobre o
‘Caminho da Unidade’.

Se houve, em vocês, perguntas em relação a isso, de maneira geral, não individual, então nós iremos, juntos,
tentar avançar mais, talvez, sobre isso.

  
***

Pergunta: um dos marcadores da Unidade é viver as coisas difíceis sobre um outro nível?

Querida Irmã, cada alma tem uma destinação e um caminho diferentes, na encarnação e no Espírito.
A Luz pode às vezes encontrar caminhos abruptos, de maneira a aproximá-los dela.

Então, efetivamente, certo número de elementos difíceis pode se manifestar, mas esses elementos difíceis
contribuem para aumentar a Luz.
A Luz permite vê-los claramente.

O principal é não sucumbir a este sofrimento, seja qual for, e permanecer na Unidade.
Existem, na história humana, inúmeros exemplos de Consciências tendo vivenciado sua Unidade integralmente,
tendo sido afetados, tanto por doenças muito graves como por circunstâncias de vida às vezes muito penosas.

Mas toda a diferença vem justamente da Consciência Unitária que não está mais identificada a tudo isso.
Agora, a Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, é aparente.



Não pode mais ali ter afeto ligado a um sofrimento, seja qual for, em meio à Unidade.
Lembrem-se também de que durante a última passagem, efetuada desde pouco tempo (a penúltima Reversão,

a Abertura da boca), algumas Sombras foram eliminadas pela própria Consciência, permitindo-lhes ver
claramente o que ainda estava aí.

Insistiu-se, aliás, sobre o fato de não dar peso ao que era visto e vivenciado, mas, simplesmente, ao olhá-lo, ao
aceitá-lo, havia transcendência desta forma de sofrimento.

Isso é válido também para as últimas coisas tendo necessidade de ser iluminadas, a fim de encontrar a
transparência total da Unidade e da Presença.

Mas lembre-se de que, seja o que for que se manifestar no exterior ou dentro, o mais importante é encontrar a
Alegria e a Paz porque a Unidade é Alegria e Paz.

Não pode ser de outro modo.

***

Pergunta: a instalação da Consciência Unitária é unicamente uma escolha da Consciência?

Sim, em nenhum caso pode ser uma escolha da personalidade.
Porque a personalidade fará de tudo para afastá-los deste estado porque ela sabe muito bem que isso significa
o seu fim, o seu fim enquanto elemento motor edominante pois, naquele momento, a personalidade torna-se,

na totalidade, submissa à Unidade.
Poderíamos, avançando mais ainda, dizer que esta escolha não é uma escolha, é um estabelecimento ‘natural’

quando a Dualidade é transcendida e superada.
Isso foi denominado: realizar o Si.
Isso foi denominado a Realização.

Isso foi chamado de diferentes nomes.
Mas isso se reveste sempre da mesma realidade, mesmo se, segundo as culturas, as épocas, as descrições

puderam, por vezes, ser diferentes.

***

Pergunta: se a personalidade não conta nada no estabelecimento na Unidade...

Ela não pode absolutamente nada, bem ao contrário.

***

Pergunta: ...como desenvolver esse acesso à Unidade e esses momentos de Graça?

Simplesmente silenciando, sem constranger, tudo isso que é da ordem da personalidade.
Esse é o objetivo da iluminação da Luz, que vem mostrar as zonas de opacidade, as

zonas fragmentadas existindo em qualquer personalidade.
Então, naquele momento, o simples fato de aceitar ser iluminado pela Luz contribui para estabelecer a Unidade

e a Graça.
Isso corresponde, ponto a ponto, a um conjunto de ensinamentos importantes que lhes foi dado pelo Arcanjo

Anael, Arcanjo do Relacionamento e do Amor, desde agora dois anos.
É isso, o Abandono à Luz (*).

***

Pergunta: se já vivemos estados Unitários, por que não temos acesso mais facilmente?

Isso está simplesmente ligado, ainda uma vez, à opacidade da personalidade.
Lembrem-se de que a personalidade fará de tudo para afastá-los deste estado.

Então, é claro, algumas técnicas, de modos de proceder, foram dadas a vocês pelos Anciãos, por exemplo.
Mas, além disso, o Abandono à Luz é realizado e permite penetrar, eu diria, a Eternidade do Estado de Ser, da
Presença, da Unidade quando o sacrifício final for realizado, ou seja, quando a personalidade aceitar se apagar

totalmente.
Isso foi chamado de diferentes nomes também, a humildade e a simplicidade sendo os elementos mais



importantes.
Enquanto existir, em meio à pessoa vivendo na carne, um desejo de ‘apropriação’ do que quer que seja,

mesmo se isso parecer justificável segundo as regras morais, sociais, éticas da humanidade encarnada, não
pode ali haver Abandono à Luz.

A Luz, o estado de Cristo, pede um abandono total do que não é da Luz.
E isso necessita de uma ‘iluminação’, esta iluminação se faz mais ou menos potencialmente, mais ou

menos rapidamente, de acordo com cada caminho.
Mas lembrem-se também de que, quando lhes foi dito que tudo já está aí, é efetivamente o caso.

Nada há a buscar no exterior.
Isso também é uma tomada de consciência.

Isso também é a Verdade da Unidade.
Vocês puderam levar várias vidas a meditar, a rezar, para aproximá-los deste estado, mas ‘penetrar’ este

estado, integralmente, apenas pode acontecer realmente quando houver sacrifício total da personalidade, não
na sua aniquilação e no seu próprio desaparecimento da encarnação, já que tudo deve se realizar aqui.

E quando vocês não aceitarem ser nada, vocês não podem se tornar o Tudo, se vocês forem ainda alguma
coisa sobre esse mundo.

Isso, obviamente, não quer dizer tampouco que é preciso retirar alguma parte onde não existe mais nada.
Esse mecanismo acontece no Interior de vocês e não em qualquer posse exterior.

Porque vocês podem realmente nada ter e desejar possuir o mundo e vocês podem possuir muito, embora
nada tendo.

***

Pergunta: a Unidade, é estar Aqui e Agora na Alegria?

Sim, a Unidade é no Aqui e Agora porque a Unidade conhece apenas esse tempo.
Ela não conhece o conceito linear do tempo, e a Consciência vivendo a sua realização, escapa da influência do

tempo, ela é multidimensional.
Ela não pode existir nem no instante seguinte nem em qualquer passado que existe apenas nesse mundo.

Aí também, pode se tratar de uma técnica ou de um meio de aproximá-los da Unidade, de se centrarem, a cada
respiração, no Aqui e Agora e de se perguntarem, a cada vez, se vocês estão no Aqui e Agora.

Mas isso não basta.
É preciso também se abandonar à Luz.

E isso é efetivamente mais fácil se vocês estiverem no Aqui e Agora, se vocês não estiverem no instante
seguinte ou no seu passado.

***

Pergunta: como viver a Unidade quando existem colocações, na Luz, das nossas Sombras?

Querida irmã, a colocação na Luz das Sombras é o que permite alcançar a Unidade.
Não é para se debruçar no que é visto.

É preciso aquiescer ao que é visto como Sombra.
A personalidade vai fazê-la crer que você é essas Sombras.

O Estado de Ser vai tirá-la dessas Sombras, não as rejeitando para longe, não as enterrando, mas iluminando
isso.

***

Pergunta: se a Alegria não for duradoura, é devido exclusivamente às sombras não reveladas?

Sim, porque não há qualquer razão, quando a personalidade é transcendida, crucificada, revelada, quando a
carne é transmutada, não existe qualquer razão para que a Alegria não seja duradoura e eterna, qualquer que

seja a circunstância, as circunstâncias da vida desta carne.
Existem experiências e tudo o que vocês vivenciaram levou-os a viver certas experiências.

Hoje, não é mais a experiência que é para se viver, mas é o ‘estado’, e isso passa por uma escolha crucial.
É o caso de dizê-lo.



***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, que a minha Presença entre vocês desperte, em vocês, a sua própria Presença.
Essa será a minha bênção para vocês.
Que a Presença da Unidade se revele.

Até dentro de alguns instantes.

************

(*) – TENTANDO ENTENDER O MOMENTO ATUAL E O ‘ABANDONO À LUZ’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/tentando-entender-o-m...

***
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Eieh. Asher. Eieh.
Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

*
Filhos da Lei do Um, METATRON está com vocês.

*
Que a Luz da Fonte resplandeça no seu Templo.

Graças e gratidão na sua Presença.
*

Hoje, e neste tempo, revela-se, nesse mundo, a Retidão e a Verdade.
A graça da Unidade.

Filhos da Lei de Um, eis que chegou o tempo em que se cumpre a Promessa.
*

Eis que chegou o tempo da última Reversão.
Aquela da passagem da humanidade, na carne, pela porta estreita.

Elevando e despertando, em vocês e nesta Terra, a Luz da Verdade.
O Fogo do Espírito fecunda o Fogo da Terra e o Fogo da carne.

Transfiguração.
Metamorfose e Elevação.
Na Verdade e na Unidade.

A última travessia do cruzamento dos caminhos.
*

O momento do retorno se anuncia, em seu Céu e em seu Coração, preparando o caminho à Verdade e à Vida.
Desvendando e fecundando.

Momento de verdade.
Momento de glória.

*
Filhos da Luz, ouçam e escutem o canto da Verdade que se eleva e aumenta.

O Alfa e o Ômega.
Em um mesmo sopro.

Em um mesmo Espírito, cantando o louvor da Fonte e da Verdade.
*

Juntos, neste momento, nós selamos a superação e a transcendência da dualidade, fazendo-os penetrar a
Liberdade, o espaço onde nenhuma sombra pode existir.

*
O Céu e seus ocupantes entoam o Canto de louvores acompanhando sua Reversão e seu retorno nas esferas

da Unidade.
O último basculamento levando a Terra e a Consciência na Presença do Um.

*
Este instante é o tempo.

O tempo que chegou e que terminou.
A esperança será preenchida da plenitude de sua Presença.

METATRON – 2 de junho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-FqLmEP55hB4/UX7nhv5rF6I/AAAAAAAABeI/gSPNyoYnOBs/s1600/Metatron+02.06.2011.jpg


Fogo do Coração.
Anúncio do retorno e da glória KI-RIS-TI reencontrada.

*
Filhos e Filhas ardentes do Sol, queimem do Fogo do Espírito, do Fogo do Coração.

Estabeleçam a Verdade.
*

O momento chegou de dissolver a Ilusão.
O momento chegou de ser a Verdade, o Caminho e a Vida.

*
O Fogo do Coração, que eu trago a vocês, abre o Caminho e a Porta a Cristo e à Ressurreição.

Nenhum obstáculo, nenhum acontecimento pode perturbar seu restabelecimento.
*

As 12 Portas são abertas, chamando as 12 Estrelas, abrindo a Porta a Yerushalaïm.
O Selo do Amor, depositado em seu Coração, desde tempos imemoriais, eleva-se, agora.

O tempo da Unidade chegou.
Elevem seu Coração, estandarte do Amor e da Verdade.

*
A revelação de minha Presença, em sua Presença, sobre esta Terra e nesta Terra, destranca o que estava

aprisionado.
Pela graça dos tempos consumados, abram-se, agora.

Preparem-se, agora.
Tornem-se o que vocês são.

A Eternidade os convida à sua Ressurreição, ao Banquete final de seus reencontros em Cristo.
*

Povo do Um, Filhos do Um, o momento chegou, neste período, de elevarem-se até Ele.
Sejam as dignas testemunhas de sua Presença, as dignas testemunhas de sua Luz que é sua Presença e sua

Luz.
Não existe qualquer obstáculo, neste instante, e neste tempo, à Verdade.

*
A Luz se desvenda, em toda Consciência e em toda coisa.

Instalem-se na Alegria.
Vivam o Fogo do Espírito, o Fogo da Ressurreição, transmutando e metamorfoseando a Forma limitada.

Desvendamento dos Corpos de Estado de Ser, liberados do Sol.
*

Eu decreto aberto os tempos da Ascensão e da Ressurreição.
Vocês serão chamados, Um a Um, e em totalidade, para dar sua resposta ao Céu, pela Vibração e pelo Fogo,
vivendo a última travessia de AL a OD, Bem e Mal transcendidos e retificados por KI-RIS-TI e Visão, restituindo
a vocês a verdadeira Visão, aquela da Verdade, restituindo a vocês a verdadeira Vida, aquela de KI-RIS-TI para

além da ilusão do Bem e do Mal.
*

A Redenção, iniciada desde mais de um ano, dá lugar à Elevação.
Muitos elementos e Consciências, neste tempo e neste instante, vão mudar.
A conclusão do tempo, e sua superação, instalam-se doravante entre vocês.

*
Onde vocês estejam, a Luz irá alcançá-los, integralmente, convidando-os a escalar as etapas da Ascensão.

O Fogo do Corpo, unido ao Fogo do Coração, vai elevá-los na Luz, se tal é seu Caminho.
*

A Porta está aberta à última Reversão e ao Basculamento.
*

Eu voltarei a vocês, com minhas palavras e minha Vibração, para realizar uma outra oitava de sua Ascensão,
em 11 de julho, às 3 horas (hora francesa de sua manhã) [22h00 do dia 10/07 – hora de Brasília; 02h00 – hora
de Lisboa], contando então com sua presença inumerável, onde quer que vocês estejam, a fim de promover a

última Etapa.
Até lá, tornem-se, plenamente, o Coração Amoroso que vocês são.

Sua salvação está no Coração, no Fogo do Amor.
*

Comunguemos, juntos, Aqui e Agora, no Fogo da Unidade, na Alegria da Presença, no instante de nossa
Comunhão.



Isso, vocês podem, agora, recriar e viver a cada sopro.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

*
Luz do Um e Filhos do Um, vão em Paz.

Vocês são o Caminho e a Alegria.
O Templo está, agora, aberto à sua Presença.

... Efusão Vibratória ...

*
Os tempos da quarentena não existem mais.

Quarenta tempos para viver, até 11 de julho, elevando, cada dia, a Vibração e a Alegria.
*

METATRON saúda vocês.
Nele.

No Um.
*

Ressonância.
*

Comunhão.
*

Eu lhes digo até 11.
*

... Efusão Vibratória ...
*

Até breve.

************
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- Ensinamentos da Estrela AL - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
 http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110603_-_MA_ANA...

~ O FOGO, A ÁGUA e A GRAÇA ~

Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e Irmãs, que a Paz e a Alegria os preencham de suas Graças.

Eu venho falar-lhes hoje do Fogo, da Água e da Graça.
A intervenção do Anjo METATRON realizou, em vocês, a possibilidade da vivência da última passagem e da

Última Reversão, fazendo com que o Fogo possa fecundar a Água.
O Fogo do Espírito fecundou a carne, dessa maneira o ALFA e o ÔMEGA podem se conectar, fusionar-se.

Por este elemento particular, e além da Paz, da Alegria e do Samadhi, pode realizar-se, em vocês, a totalidade
da Graça.

Este estado particular, que é também um dos Samadhi, revela-se a vocês por um mecanismo onde o conjunto
do que estava separado, em vocês como no resto deste mundo e dos outros mundos, vai, de algum modo,

solucionar-se no próprio interior da sua Consciência.
Neste estado, que está além das Vibrações percebidas e captadas, quer seja no nível da cabeça, do Coração
ou das costas, realiza-se, de alguma forma, um estado final onde tudo se torna Alegria e onde se estabelece a

Graça.
É neste estado que se vive a possibilidade da dissolução, do encontro com o Príncipe Criador, com CRISTO.

 A alquimia do Fogo e da Água corresponde à conexão do ALFA e do ÔMEGA.
A Cruz da Redenção, as Cruzes Mutáveis são superadas, transcendidas.

O Triângulo do Fogo retorna então ao seu posicionamento ideal, permitindo à sua cabeça e ao seu Coração
sentir-se apenas um.

Então, revela-se em vocês a Graça, revela-se em vocês a Luz, revela-se em vocês o que o Anjo METATRON
chamou de Yerushalaïm, as 12 Estrelas da Glória, as 12 Estrelas da Ressurreição ou as 12 Portas fazendo a
alquimia, em vocês, criando uma forma de fecho entre o início e o fim, onde o fim se torna o início e o início se

torna o fim.
Naquele momento, e somente naquele momento, vocês penetram com consciência na Graça e vocês se
tornam vocês mesmos a Graça, vocês se tornam vocês mesmos, como me chamaram na minha vida, a
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Saturada de Alegria, onde mais nada, mais nada existe senão este estado, esta Consciência.
Mais nada existe senão CRISTO, senão a Luz branca, mais nada existe, sequer há mais palavras para definir ou

para compreender o que acontece nesses momentos.

*** 

É a isso que vai conduzi-los a revelação e o desdobramento da Luz sobre este mundo e, naturalmente, na sua
carne.

Pouco a pouco, ou de maneira fulgurante e relampejante, vocês irão penetrar no que eu chamo de ‘estados da
Graça’, onde o Fogo e a Água casam em vocês, onde o Espírito e a carne tornam-se apenas um, onde o

Espírito e a carne são fundidos, onde não pode mais existir, então, a mínima Sombra, a mínima irregularidade.
O Fogo torna-se a Água e a Água torna-se o Fogo, infiltrando-se no corpo e além do corpo.

Naquele momento, a Consciência pode se tornar a FONTE na totalidade, o Nada, e não há diferença entre um e
outro.

A Vibração então desaparece, a Consciência se ilumina totalmente, ela se torna, ela mesma, a Luz total.
Essa é a etapa situada antes do que os Anciãos chamaram de Sat Chit Ananda, bem além da Felicidade situa-

se, efetivamente, a Graça.
Mesmo no ocidente mesmo, um número considerável de seres humanos realizou este estado Crístico, este

estado de Fusão com a Luz.
Minhas Irmãs lhes falaram, antes de mim, da Humildade, da Simplicidade e da Unidade necessárias para viver

isso.
É o momento em que o Sopro do Espírito, em que a respiração do Coração preenche vocês, quando o Fogo

que percorre as suas células, o seu corpo, a sua Consciência, ele se casa com a Água.
Naquele momento, não existe mais nada além do Todo.

A Consciência não está mais fragmentada, ela absolutamente não está mais separada do conjunto das outras
Consciências, aquelas dos seus Irmãos e das suas Irmãs, aquelas da natureza, da Consciência também das

outras Dimensões.
De fato e na verdade, vocês se tornam realmente o Todo.

Algumas das minhas Irmãs diriam: “vocês se tornam o Grande Espírito”.
Tudo isso são apenas denominações bem lívidas, a fim de expressar o que vive a Consciência que alcança

este estado de Graça, onde a Água e o Fogo se casam e se fundem.
Toda a humanidade vai passar por esse momento, a um dado momento, sem, no entanto, poder ali se manter,
mas é a própria experiência deste estado que vai permitir sair definitivamente da Dualidade, da Samsara, do

ciclo de reencarnações. 
Isso será oferecido, eu repito, a todos os seres humanos.

Simplesmente, a maneira que vocês irão viver e irão aceitá-lo vai permitir estabelecerem-se, de modo novo, no
seu novo estado de consciência, em um outro novo estado de Ressurreição.

A preparação intensa que vocês fizeram vai permitir, eu espero, e nós todos e todas desejamos,
estabelecerem-se nesta Morada da Paz Suprema.

E nesta Graça.
A Graça é leveza, mas ela é, ao mesmo tempo, densidade total em meio a este mundo.

É o momento em que o seu corpo se torna às vezes lento, pesado, imóvel, e em que o Fogo, então, se mistura
com a Água, permitindo-lhes penetrar, com total consciência e total lucidez, no seu corpo de Estado de Ser.
Todas as barreiras que haviam sido colocadas de forma necessária, para as Sementes de Estrelas, foram

retiradas há algumas semanas, como lhes foi dito, e uma vez realizados a Última Reversão e o desdobramento
do Cubo Metatrônico em vocês, vocês poderão penetrar nos espaços da Graça.

Vocês compreenderam, alguns seres humanos deverão aguardar o momento final.
Mas a preparação que vocês fazem, para se aproximarem deste estado, é essencial, pois, quanto mais vocês
forem para a Paz, para a Alegria, quanto mais vocês forem para a sua Humildade, para a Simplicidade, mais

vocês irão se aproximar da Unidade, da Presença, mais vocês irão se aproximar, também, da Graça.
A Graça é, de algum modo, uma Comunhão total, inicialmente consigo mesmo, com o Si, uma Comunhão total
com o Sol e, enfim, uma Comunhão total com o conjunto da Consciência Una e Unificada deste mundo, como

dos outros mundos.

***
 

Aproximando-se disso, ou vivendo isso, o que restar da sua vida em meio a esta Dimensão será
completamente transformado e transcendido.

O que restava de Sombra será varrido, a depuração tornar-se-á total, contribuindo para estabelecê-los na
Transparência mais verdadeira, mais autêntica.

Essa passagem é importante, porque é ela que irá imprimir, na sua nova carne ou nesta carne, o impulso do
seu futuro fora deste tempo da matriz, durante a sua entrada no tempo da Eternidade.



*** 

Dessa maneira, o conjunto das Estrelas, o conjunto dos Anciãos, dos Arcanjos, convidam-nos a desenvolverem
de maneira cada vez mais intensa, a percepção da Vibração, da Consciência.

As 12 Portas foram abertas, como lhes disse o Anjo METATRON, permitindo-lhes aceder a esta Graça.
A reunião da Água e do Fogo, o que é denominado Águas do alto ou Águas debaixo, vai se realizar em vocês,
permitindo transcender literalmente o nível da consciência e necessariamente desta carne, os limites impostos

pelas limitações deste mundo, os limites deste corpo.
Vocês irão descobrir, então, o que é o Espírito.

Vocês irão viver o Espírito, vocês irão viver a Verdade, a Unidade, a Presença e além da Presença, enfim, a
Graça total.

Uma única experiência desta Graça será suficiente para revolucionar o conjunto da sua vida, do seu
ambiente.

Mas, naquele momento, não vai mais existir em vocês qualquer questão, pois tudo irá se tornar evidência, uma
evidência que alguns poderão até mesmo se perguntar como eles conseguiram viver sem isso, antes.

Haverá, efetivamente, um antes e um depois, mesmo em meio a este mundo.
É a isso que o conjunto das preparações que vocês fizeram, conduziu vocês.

Vocês estão às portas disso.
Esta Última Reversão os faz sair, definitivamente, com consciência, do aspecto separado e limitado da pessoa,

da carne.
Vocês não têm mais limite.

Vocês se tornam o conjunto da Criação, o conjunto das possibilidades, tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso
no mesmo espaço deste corpo, a fim de permitir-lhes dirigir-se para o corpo de Estado de Ser.

*** 

Para isso, é claro, vários meios foram fornecidos a vocês, quer sejam associados a formas de Yoga, a
respirações, a cristais ou à ativação das Estrelas, aos seus alinhamentos.

Tudo isso vai então, a um dado momento do seu percurso, interromper-se totalmente.
Naquele momento, vocês irão saber que a sua Consciência vive o inimaginável, o impensável, porque isso,

obviamente, está além de qualquer pensamento, além de qualquer projeção, de qualquer desejo, pois vocês
não podem sequer imaginar o que é a Graça.

Isso apenas pode ser vivenciado.
Embora seja possível definir algumas características dos diferentes Samadhi, o acesso à Graça ou Maha
Samadhi os coloca em algo além de qualquer referência, além de qualquer descrição, além de qualquer

possibilidade de registro, pois isso está realmente além de qualquer limitação e isso não pode ser encerrado
em qualquer definição.

*** 

Portanto, neste estado, como eu vivenciei na minha vida, vocês estarão em Fusão com a FONTE, em Fusão
total com a Luz, onde nada do que é limitado, quer seja ainda o seu próprio corpo, pode vir modificar este

estado.
É exatamente a isso que irá levar o momento preciso que vai ocorrer a um dado momento para toda a
humanidade, chamado de ‘3 dias’, de estase, de catalepsia, não importam os nomes, porém, naquele

momento, vocês estarão às vezes neste corpo, mas vocês serão a totalidade dos corpos, a totalidade dos
planetas, a totalidade dos sóis, vocês irão se tornar a Graça. 

Pois o próprio princípio da Criação, além da ilusão deste mundo, é a Graça.
Certamente, isso será sentido chegar e, aliás, alguns de vocês já percebem alguns efeitos, como em

momentos em que o corpo não responde mais, como em momentos em que o corpo começa a formigar, a
Vibrar, como em momentos em que vocês não sabem mais o que vocês estão fazendo, o que vocês são,

como em momentos em que tudo parece desacelerar.
Efetivamente, isso não é a Graça, mas representa, de algum modo, as primícias desta Graça.

Naturalmente, naquele momento, a Alegria, o Samadhi, será estabelecido de forma permanente antes da
instalação da Graça.

Mas efetivamente, os sintomas que vocês percebem, os pontos de Vibração que vocês percebem, são as
primícias que irão conduzi-los, de maneira inelutável, a viver isso.

*** 

Obviamente, frente a isso, aqueles que não tiverem depurado bem a personalidade encontrar-se-ão
confrontados com um medo enorme.



O medo, justamente, da dissolução, da aniquilação da própria personalidade e do corpo.
Contudo, muitas crianças, por exemplo, vão viver este estado de maneira totalmente natural e espontânea.

Os seres humanos, os seus Irmãos e as suas Irmãs que apenas buscaram a realização da personalidade, quer
seja no Bem ou no Mal, vão viver exatamente os mesmos tormentos da dissolução.

Mas a Graça, em última análise, irá se estabelecer em tudo.
O desdobramento da Luz sobre este mundo, como vocês observam, como vocês percebem, a partida das

formas de vida da Terra corresponde a isso.
Os sobressaltos da Terra, o conjunto de manifestações dos Elementos sobre a Terra corresponde também à

instalação disso.
E isso irá se amplificar durante o período dos quarenta dias que lhes deu o Anjo METATRON, nos quais vocês

entraram desde ontem.

*** 

A cada dia irá se aproximar esta Vibração, este estado, a cada dia, cada um de vocês aperceber-se-á de que
se modifica, em si, uma série de Vibrações, de que a Consciência não funciona mais totalmente como antes,

de que os desejos da personalidade apagam-se pouco a pouco, uns após os outros, permitindo à Consciência
descobrir-se, de algum modo, nua e pura, pronta para viver isso.

Eu falo, é claro, para aqueles de vocês que despertaram a Coroa Radiante da cabeça ou o conjunto das
Coroas.

Obviamente, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, dos nossos Irmãos em Espírito ainda estão dormindo.
E não estão prontos, no momento, para compreender e para ver o que acontece sobre a Terra.

Mas, vocês que estão despertos, têm sentido, é claro, as modificações da Terra, aqueles que estão à escuta
do seu corpo, aqueles que estão à escuta da sua Consciência ou que estão à escuta do que acontece sobre a

Terra, sabendo pertinentemente o que se desenrola atualmente.
Os animais domésticos, eles também observam, pois vocês vão ver nos seus olhos que, eles também,

compreenderam.
Tudo isso será desvendado gradativamente sobre esta Terra como em vocês.

Nós acompanhamos este movimento, como lhes disse MARIA, porque nós nos aproximamos da sua
Dimensão.

*** 

O conjunto da Frota Mariana dirige-se doravante, em um ritmo que lhe é próprio, à sua Dimensão,
acompanhando assim o desdobramento da Luz, em vocês e sobre a Terra.

As modificações dos Elementos tornar-se-ão cada vez mais sensíveis, os Céus modificar-se-ão de maneira
cada vez mais sensível.

A um dado momento, as pessoas não poderão ignorar, sobre esta Terra, o que está prestes a acontecer.
Então, é claro, aqueles que resistirem vão instruir-se nas explicações totalmente irracionais, totalmente

ilusórias, apontando a culpa do homem, apontando a culpa de certos sistemas sociais, econômicos, mas, eles
também, estão estritamente sujeitos à Luz.

Aqueles que tiverem medo vão falar de complô, aqueles que tiverem medo vão falar de catástrofes, aqueles
que tiverem medo vão falar de extinção da vida, quando é exatamente o inverso que está chegando, é a Vida

que se revela, em toda a sua Graça.
Mas obviamente, estando apenas sedentos dessa Dualidade deste mundo, dos seus desejos, dos seus

prazeres, eles vão tentar envolvê-los no medo, na rejeição, ou mesmo na própria negação do que vocês são.
Lembrem-se de que através da Alegria, da Paz e da Graça que irão se instalar, vocês terão todos os recursos,

plenamente, para viver isso.
Nada do exterior poderá vir alterá-los, nenhuma busca exterior será necessária, pois, naquele momento, a Luz
irá preenchê-los e nutri-los na totalidade, tanto no nível do corpo como no nível dos desejos, como no próprio

nível das necessidades vitais, que serão satisfeitas pela Luz e não mais pelo desejo da carne.

*** 

Esta é uma realidade que vocês irão viver e que se instala de hoje em diante.
Quanto melhor vocês acolherem a Luz, quanto melhor vocês viverem o seu Abandono à Luz, quanto melhor,
de algum modo, vocês acompanharem a Água e o Fogo que se revelam e que se unem, melhor vocês irão

viver esta etapa de Graça.
É tempo agora para vocês, encarnados e despertos, ou em via de Despertar, de viver os últimos atos

necessários e impulsionados pela alma e pelo Espírito, ou impulsionados pela Luz diretamente, de aquiescer
ao que se apresenta à sua vida, quer sejam sincronias agradáveis ou extremamente desagradáveis, pois tudo é

feito pela Luz, a fim de conduzi-los à sua Luz, sem exceção.
Apenas aquele que se desvia da Luz é que verá obstáculos intransponíveis ou negações da Luz, o que não é

absolutamente o caso.



*** 

A Luz, vários Anciãos e mesmo as minhas Irmãs lhes disseram, a Luz é Inteligência, e esta Inteligência provê
todas as necessidades, mesmo aqui na encarnação.

A Luz nutre realmente, pois quando vocês estiverem neste estado que se aproxima da Graça, mais nada do
exterior é necessário, mais nada do Interior tampouco é necessário, por que vocês se tornaram o Todo e a

Totalidade.
É a isso que vocês serão levados, alguns gradativamente, outros mais brutalmente.

O intervalo de quarenta dias que lhes foi dado por METATRON é realmente este período, que não é mais a
travessia do deserto, mas sim a travessia que os conduz à Graça.

Pois é durante este período que vocês irão adquirir as Vibrações, a Consciência que vai levá-los a viver a
Graça.

As suas noites serão especiais, os seus dias o serão igualmente.
Muitos elementos vão imergir, em vocês, quanto à compreensão das interações entre os humanos, entre os

diferentes elementos da vida, levando-os a revelarem-se nesta Graça particular da alquimia da Água e do Fogo.

*** 

Lembrem-se sempre de que o que vocês vivem, o que se manifesta a vocês, tudo contribui para estabelecê-
los na Luz, absolutamente tudo.

Há apenas a carne, o ego, a pessoa, que pode ali ver aborrecimentos, catástrofes, coisas terríveis, mas o
desdobramento da Luz jamais é terrível para aquele que espera a Luz.

Cabe a vocês situar-se.
Como diria o Comandante dos Anciãos, cabe a vocês saber se seu o ponto de vista é aquele da lagarta ou

aquele da borboleta.
Cabe a vocês saber se a sua Consciência se dirige para a fragmentação ou para a Unificação.

Conectar o ALFA e o ÔMEGA, pela revelação do Anjo METATRON na sua Presença, é certamente o impacto
mais importante da Luz em vocês, permitindo revelar esta Graça.

É então a vocês que cabe, diariamente, estar atentos ao que acontece em vocês, ao que acontece em suas
vidas.

Não se esqueçam tampouco, durante este período, de não colocar limites e separações entre todas as formas
de vida e si mesmos.

Seja o que for que acontecer, não se esqueçam de agradecer, de algum modo, ou de render Graças ao que
vai se revelar, pois, mesmo se vocês não compreenderem os prós e os contras, em última análise, isso

acontece para conduzi-los, integralmente, a esta Graça.
Nada há para rejeitar, há apenas escolhas para deixar-se colocar pela própria Luz, a fim de realizar o que é para

realizar agora, para encontrar o que vocês São, plenamente, no momento atual.

*** 

Vocês então são convidados, vocês serão, cada vez mais, prontamente convidados pela Luz para se
estabelecerem na sua Luz. 

A Graça vai então se desvendar de maneira diferente para cada um de vocês, brutalmente, como eu disse, ou
por toques sucessivos, não importa, vocês vão perceber de qualquer modo a ação, vocês vão perceber de

qualquer modo o desvendamento, pelas Vibrações, pelos sintomas, pelos sonhos, mas também pela própria
Consciência, que vai se modificar profundamente.

Lembrem-se de que isso não é um esforço.
Lembrem-se de que isso jamais deve ser uma vontade, lembrem-se de que jamais isso deve ser um desejo,

mas bem mais este Abandono à Luz que permite à Graça revelar-se em vocês.
Isso necessita de deixar a Luz trabalhar.

Se alguma coisa desaparecer da sua vida, se alguém desaparecer da sua vida, seja o que for que vocês
perderem ou que vocês ganharem, estejam certos de que é a Luz que trabalha em vocês para a sua Luz, além

do Bem e do Mal.
É esse o caminho para a Unidade, onde a Graça se revela e onde mais nada do que ocorre em sua vida pode

ser concebido segundo um princípio de Dualidade, de Bem, de Mal, de positivo, de negativo.
A Unidade apenas se estabelece se vocês mesmo forem para a Unidade.

Se vocês mesmo aceitarem, de algum modo, deixar aumentar a Luz.
A Luz sempre vai saber muito melhor do que a personalidade o que é necessário para se estabelecerem, na

totalidade.
As zonas de Sombra irão se esvaziar cada vez mais facilmente, desde que vocês as deixem esvaziar-se,

desde que vocês não lhes deem qualquer crédito, qualquer facilidade para permanecerem.



*** 

Quanto mais vocês aceitarem viver o Abandono à Luz e à Vibração, ao Som, também, mais vocês irão viver o
fato de que tudo se torna fácil, de que tudo é facilitado e de que tudo se transforma, na Alegria, sejam quais

forem os acontecimentos que ocorrerem.
Mesmo um evento afetando o corpo, seja ele qual for, tornar-se-á uma Graça, mesmo a perda deste ou

daquele tornar-se-á uma Graça, desde que vocês aceitem isso, porque cada ser humano, doravante, vai ser, de
alguma forma, impactado pelo desdobramento da Luz, quer queiram ou não.

Simplesmente, o ponto de vista que será adotado por cada ser humano vai determinar circunstâncias
profundamente diferentes de aceitação ou de recusa da Luz.

O futuro, então, não será o mesmo, mesmo o conjunto da humanidade, como eu disse, vivendo um instante de
Graça.

Vocês são convidados então, todos vocês, sem exceção, a aceitar a Luz que se revela, quer vocês percebam
ainda ou não, quer isso lhes pareça desumano ou terrível, lembrem-se de que isso é apenas o desdobramento

da Luz.
Então, é claro, o olhar da personalidade poderá chamar isso de sofrimento, o olhar da personalidade, ainda

uma vez, poderá chamar isso de destruição, mas absolutamente não o é.
A única coisa que se destrói é, de fato, a Ilusão, deixando, naquele momento, aparecer a Verdade.

Cabe a vocês saber se desejam se tornar esta Verdade, esta Vida, percorrendo o ALFA e o ÔMEGA, unindo-
se na Água e no Fogo, vivendo o batismo do Fogo e do Espírito.

É a vocês que cabe deixar trabalhar o Fogo e este batismo, ou dali se retirarem, sabendo que, em última
análise, absolutamente ninguém poderá sair dali.

Aí está o que é a preparação que está para ser vivida e que deve conduzi-los ao final de alguns prazos que já
lhes foram dados.

***

Aí estão as poucas palavras que as minhas Irmãs me encarregaram de dar a vocês, permitindo revelar sempre
mais o desenrolar do desdobramento da Luz sobre esta Terra.

Se nós tivermos tempo e se vocês ainda tiverem perguntas, eu os escuto, se nos restar tempo.

*** 

Pergunta: este estado da Graça vem depois do estado de Turiya?

Meu Irmão, Turiya compreende este estado da Graça.
Turiya leva à Graça, isso é denominado o último estado de consciência.
A finalidade de Turiya é a Graça de que falo e que faz parte de Turiya.

*** 

Pergunta: poderia expor com mais detalhes o Triângulo do Fogo?

O Triângulo do Fogo está diretamente associado à reversão do ponto AL (Alpha).

Esse Triângulo, que estava com a ponta para cima, chamado de Triângulo Prometeico ou
Luciferiano, com a sua reversão, tornou-se o Triângulo do Fogo primordial, aquele da Verdade.

Ele está sempre situado entre o ponto AL que reverteu e as Estrelas denominadas ATRAÇÃO e
REPULSÃO, contribuindo para estabelecer a conexão de AL com AL, finalizando, de algum

modo, a Lemniscata Sagrada.
Esse Triângulo do Fogo é aquele que reúne em vocês a Água e o Fogo.

O Triângulo da Terra, situado atrás da cabeça, é constituído de OD, KI-RIS-TI e VISÃO.
O Triângulo da Água está situado à sua direita, na cabeça.
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 A sua reunião reflete-se, efetivamente, por Vibrações específicas percorrendo a cabeça e resultando nesta
última Passagem, descrita por ANAEL e por METATRON.

É o basculamento e a reversão deste último Triângulo do Fogo que cria a alquimia entre a Água e o Fogo, que
acontece, é claro, nesta Terra.

O Ar é o motor.
Os quatro Elementos se fundem então no nível do 5º Elemento denominado Éter.

É a isso que vocês são chamados.
Outras palavras podem ser empregadas, mas elas serão apenas conceitos mentais, enquanto vocês não

vivenciarem isso.
Isso corresponde ao que foi chamado de Eterização do planeta e de Eterização do seu próprio corpo e da sua

própria Consciência.
Eterização que se tornou possível pelo Fogo liberado, substituindo então, de algum modo, o Fogo Prometeico,

o Fogo Luciferiano da Ilusão, pelo Fogo do Espírito e da Verdade.

*** 

Pergunta: não mais ter desejo de Fazer, inclusive os protocolos, releva
da ação da Graça?

Sim, na condição de uma das Coroas Radiantes ter sido despertada.
Se não, isso seria chamado de preguiça.

A diferença é essencial.
O impulso para não fazer mais nada, depois de ter vivenciado uma das Coroas

Radiantes é, efetivamente, um grande passo em direção à Graça.
É exatamente o que eu vivenciei na minha vida, onde eu podia passar períodos
extremamente longos, posicionada no mesmo lugar, sem comer, sem beber,

sem qualquer necessidade fisiológica, sem sequer ser capaz de me deslocar de
onde eu estava.

*** 

Pergunta: que diferença você vê entre abandonar-se à Luz e abandonar-se à Eternidade?

Minha Irmã, abandonar-se à Eternidade é sair do efêmero.
Esta saída do efêmero é, de qualquer modo, indispensável para penetrar na Eternidade.

Naquele momento, o Abandono à Luz ocorre mais facilmente, por que há um acesso à Eternidade.
As duas etapas são muito próximas.

Em todo caso, o abandono à Eternidade é aceitar deixar morrer tudo o que é efêmero.

*** 

Pergunta: se esses estados provocarem um relaxamento da cabeça, o que convém fazer?

Meu Irmão, a Luz pode efetivamente fazer curvar a cabeça.
Às vezes a Luz provoca uma rigidez terrível, às vezes é exatamente o contrário, tornando-se assim como uma

boneca de pano.
Um como o outro devem ser respeitados.

*** 

Pergunta: como reconhecer os períodos de dissolução?

Minha irmã, é exatamente o que eu desenvolvi, referente aos momentos em que a saída da realidade comum
acontece, onde mais nada existe, onde a memória se esvai, onde a atenção da vida comum desaparece.

É o conjunto de sintomas que eu descrevi, permitindo ir para este estado que é proposto pela Luz.
Você vai ouvir de novo o que eu disse, isso corresponde exatamente à pergunta que você está fazendo.

Não tem que reconhecer, porque isso não é o mental que vai reconhecer.
Justamente, o mental não está mais aí, naqueles momentos.
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É um estado que se estabelece como uma evidência, onde o mental não pode mais, justamente, combater
nem reconhecer seja o que for.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Minhas muito queridas Irmãs, meus muito queridos Irmãos, que a Graça inunde e preencha vocês.
Eu estarei com vocês, dentro de alguns instantes, no seu espaço de alinhamento (ndr: das 19 às 19h30, hora

francesa no relógio).
Lembrem-se de que durante esses alinhamentos, vocês têm apenas que fusionar a cabeça e o Coração, de
que não é mais necessário, exceto se vocês sentirem necessidade, de centrar-se sobre tal ponto ou sobre

tal Vibração.
Resta a vocês dissolver e este espaço de alinhamento é, efetivamente, um momento privilegiado onde tudo
isso é facilitado grandemente, pois vocês são vários reunidos em nome da Luz e, nestes momentos, tudo é

mais fácil.
Eu lhes digo então até logo mais.

Com todo o meu Amor. 

************ 

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articledf21.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-3_juin_2011-articledf21.pdf
03 de junho de 2011

(Publicado em 04 de junho de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-3_juin_2011-articledf21.pdf
http://autresdimensions.info/articledf21.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1060#conteneur#conteneur


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

***

Questão: qual é a diferença entre corpo de Estado de Ser e Merkabah?

A Merkabah é um veículo interdimensional que lhes permite juntar-se ao corpo de Estado de Ser (*).
O corpo de Estado de Ser não é uma Merkabah.

O seu corpo de Estado de Ser é em função da Dimensão da qual vocês são «originários».
Nos Mundos Unificados, vocês podem viajar em todas as Dimensões, mas vocês têm, como dizer..., uma

Dimensão de predileção.
É uma Dimensão onde vocês ficam melhor.

Então, não há mais elevada.
Quando se está nos Mundos Unificados, quer vocês estejam na 5ª, na 11ª, na 18ª, há apenas relativamente

pouca importância.
Mas, conforme vocês se estabelecem (se pudermos dizer assim, mas não é completamente assim), segundo
a sua Dimensão de predileção, o seu corpo de Estado de Ser pode ser um corpo de Luz, um corpo de Silício

ou Cristalino, um corpo de Diamante, etc., etc..
Conforme a Dimensão, os corpos são profundamente diferentes, mas, quando vocês viajam de uma Dimensão

à outra, o seu corpo de Estado de Ser muda de forma e muda de Vibração.
Portanto, o corpo de Estado de Ser nada tem a ver com a Merkabah.

A Merkabah é uma ponte interdimensional, com uma forma precisa, que corresponde à junção que permite,
justamente, extraí-los desta Dimensão onde nós todos estivemos confinados.

Existe, aliás, como vocês sabem, uma Merkabah interdimensional coletiva que é, de algum modo, o veículo de
Estado de Ser da humanidade desperta, que tem a forma de um pássaro, de uma Pomba.

Mas é a única estrutura que não é geométrica, como o que chamamos de estrutura Merkabah que, ela, é
individual, correspondendo, se quiserem, a uma espécie de alquimia que se faz quando todos os seus corpos

estão despertados, a Coroa Radiante da cabeça está despertada e o Bindu está despertado.
Naquele momento, no nível do Bindu (que é um ponto de Luz, uma Fonte de Cristal, se preferirem), vai

aglomerar-se certo número de Partículas Adamantinas que vão arranjar-se segundo a forma
denominada Merkabah e que gira em si mesma.
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Podemos dizer também que a Merkabah é a reversão do Cubo.
Mas não é o veículo de Estado de Ser.

É o veículo que lhes permite efetuar a transição desse corpo físico limitado ao seu corpo de Estado de Ser.
Mas ela é ativada assim que os Novos Corpos estiverem ativos, assim que a Coroa Radiante da Cabeça estiver

ativa.
Não é uma decisão que vai ativá-la.

É uma Vibração.
É necessário mantê-la, é o que vocês fazem quando trabalham na Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês trabalham também no reforço da sua Merkabah.
A Merkabah é mais ou menos iluminada, se pudermos dizer assim, e, da qualidade dessa iluminação, irá

decorrer a facilidade da sua passagem no Estado de Ser, ou não.

***

Questão: há uma diferença entre o Fogo do Coração e o Fogo do Espírito?

O Fogo do Coração é específico do ser humano na encarnação.
Ele é o retransmissor de KI-RIS-TI, ou seja, do Filho Ardente do Sol.

O Fogo do Espírito não está limitado a este sistema solar, ele é onipresente, é o Fogo da Criação que se
apresenta por toda a parte.

A especificação do Fogo do Espírito, no ser humano, nesse sistema solar, chama-se Fogo do Coração.
Não há mesmo, como dizer..., a mesma dinâmica, digamos.

O Fogo do Coração é percebido no Coração.
O Fogo do Espírito manifesta-se pelas Partículas Adamantinas que circulam, não somente sobre as novas

novas dos Novos Corpos, mas sobre o conjunto da estrutura física.
Se preferirem, o Fogo do Espírito é também, em uma certa medida, o Espírito Santo.

***

Questão: de olhos fechados, eu vejo silhuetas luminosas. Isso vem do Astral?

Não, absolutamente não.
A partir do momento em que a Coroa Radiante estiver desperta, a partir do instante em que os pontos IM e IS

Vibrarem, o ‘3º olho’ não existe mais.
Portanto, não é possível ter percepções do Astral, a menos que se queira, conscientemente.

Portanto, o que se manifesta, naquele momento, nada mais tem a ver com o confinamento matricial ou com a
visão astral do 3º olho.

Agora, no início da ativação da Coroa da cabeça e das Estrelas, alguns começavam a perceber, por exemplo,
rostos que desfilavam.

Eram os rostos das suas encarnações passadas.
Agora, como o corpo causal planetário está sendo grelhado, vocês têm cada vez menos possibilidade de ver

isso e, frequentemente, é substituído, ou pelas suas linhagens, ou, efetivamente, pela visão das outras
Dimensões, para além do Astral.

A diferença é fundamental.
O que está Unificado, ou seja, essas formas de Consciência, são da Luz que está no interior da forma,

enquanto no Mundo Astral não há Luz no interior.
Há uma luz que é denominada uma irradiação exterior.

Portanto, é muito simples diferenciar.
Nos Mundos Unificados, a Luz não está fora, ela é a própria constituição das Consciências.

***

Questão: ao que correspondem essas silhuetas?

Depende da forma delas.
Geralmente, em todas as Dimensões, até a 18ª Dimensão, há um antropomorfismo, portanto, os seres

aparecem como véus de cor, longilíneos e alongados.
Os Guias azuis de Sirius aparecem, por exemplo, sob uma forma, aproximadamente, digamos, de 2,40 metros,



3 metros, para vocês.
Mas é uma imagem, é claro.

Como um manto azul que é colocado, o que seria equivalente a uma cabeça de cor azul.
Agora, os Arcanjos também podem se apresentar sob essa forma intermediária.

Mas, em todo caso, são Seres de Luz.

***

Questão: no alinhamento ou nos protocolos, eu tenho imagens que desfilam, e isso me perturba.

Eu não penso que isso possa perturbar.
Efetivamente, são restos da abertura do que foi chamado de 3º olho.

É preciso, sistematicamente, eliminar as imagens estruturadas dessa natureza, sobretudo quando são cenas da
vida, é claro.

Por exemplo, centrando-se nos pontos CLAREZA e PRECISÃO.
Isso vai, instantaneamente, dissolver as imagens ligadas ao Astral e ao 3º olho.

***

Questão: antes, eu sentia todas as Estrelas e, hoje, não as sinto mais.

É preciso voltar a revelar, simplesmente, a Coroa Radiante da cabeça.
Centrando-se, em consciência, sobre os pontos da cabeça e também fazendo como ANAEL e MARIA

disseram, fusionar as energias da cabeça com o Coração.
Mas é normal: quando as Estrelas se abrem, não há mais visão ligada ao 3º olho.

Todas as manifestações ligadas ao 3º olho desaparecem.
Por outro lado, as Estrelas, na fase intermediária, podem efetivamente desaparecer de Vibração, porque há

outros circuitos que se ativam no nível das costas e no nível do Coração.
Naquele momento, a percepção das Estrelas vai desaparecer e a faixa forma-se de novo no nível do 3º olho.

Mas não é grave.
Mas, em todo caso, é preciso evitar permanecer no nível dessas imagens, é claro, que confinam no nível do 3º

olho e, portanto, centrar-se sobre os pontos CLAREZA e PRECISÃO.

***

Questão: isso significa que esta evolução é normal assim que o Fogo do Coração aparece?

Sim.
Se o Fogo do Coração aparecer, naquele momento é ele que vai tomar mais importância, a um dado momento.

Depois, obviamente, quando há o Despertar da Kundalini, é diferente, e eu creio, aliás, que MA ANANDA
MOYI revelou-lhes que, a um dado momento, tudo isso desaparece, porque a Consciência não está mais

centrada nem na Coroa da cabeça, nem na Coroa do Coração, nem no sacro, mas a Consciência está por toda
a parte.

Portanto, tudo isso vocês vivem nos arranjos, eu diria, de tempo, em um timing que é diferente para cada um.
E o mais importante, obviamente, a Coroa Radiante da cabeça, está aí onde há a Cruz da Redenção.

Mas, quando as Cruzes Mutáveis estiverem na ativação total, naquele momento, é mais fácil descer e viver o
Fogo do Coração.

E o Fogo do Coração vai, literalmente, aspirar toda a energia que está presente no nível das Estrelas.

***

Questão: quando se tem uma subida da Kundalini com calor no peito e na cabeça, isso significa que
as três Lareiras estão acesas?

Em geral, sim.
Nos tempos antigos, ou seja, antes da descida do Espírito Santo, não.

Porque não havia possibilidade de abrir o Fogo do Coração, era muito raro.



Aliás, alguns seres viveram essa abertura, pelo Sol ou pelos Seres de Fogo, os Serafim, ou por MIGUEL, que,
às vezes, vinham perfurar o Coração.

Mais frequentemente era o Despertar da Kundalini que ocorria, de maneira isolada.
Atualmente, o Despertar da Kundalini ocorre em um processo dinâmico no qual o Espírito Santo desceu até o

nível do sacro, portanto, efetivamente, quando a Kundalini volta a subir, há Fogo no peito e na cabeça.

***

Questão: quando sentimos calor no nível do Coração, mas não a Vibração...

Isso quer dizer o quê?
Que a Coroa Radiante do Coração elevou-se e que se transformou em Fogo do Coração.
Efetivamente, naquele momento, é um Fogo e não é mais, de modo algum, uma Vibração.

Mas é o mesmo processo, é a mesma coisa.
Simplesmente, o nível Vibratório, o nível de Consciência que é alcançado não é o mesmo.

Não são as mesmas estruturas.
O chacra do Coração não é a Coroa Radiante do Coração.

A Coroa Radiante do Coração resulta no Fogo do Coração, que é sentido em todo o peito, com, por vezes,
pressões que podem manifestar-se no nível dos pontos ER e dos chacras de Enraizamento da alma e do

Espírito.
Mas, efetivamente, não é mais uma Vibração, é, de preferência, um formigamento de tipo calor, é o que se

chama de Fogo do Coração.

***

Questão: e quando jamais se passou pela fase da Vibração?

É que isso ocorreu muito rapidamente.

***

Questão: poderia especificar as diferentes origens da Onda Galáctica atual?

É preciso esclarecer a questão.
Como sabem, o Sistema Solar gira, como todos os sistemas solares e todos os Universos, ao redor de um

centro.
E vocês voltam a passar, periodicamente, por esse centro, que chamamos de Centro Galáctico, que emite uma

radiação gama muito específica, que foi chamada, eu creio, de anel de fótons ou de cinturão de fótons.
Portanto, é a Onda Galáctica que re-energiza a conexão com a Luz Vibral.

É isso que foi cortado pelos, como dizer..., pelos maus rapazes que isolaram, cortaram e impediram que o
cinturão de fótons e a irradiação do Sol Central desempenhassem sua função, voltando a fechar o espaço-

tempo por turbilhões específicos.
Portanto, as Ondas Galácticas correspondem a uma radiação.

Essa radiação, devido ao confinamento desse Sistema Solar como de outros sistemas solares, era apenas
cíclica e não permanente.

A radiação era concentrada em uma faixa de espaço-tempo muito específica, na qual esse Sistema Solar
passava a cada 26.000 anos.

Mas, enquanto isso, como havia forças contrárias à Luz, digamos, que voltavam a fechar o espaço-tempo a
cada 4.000, 5.000 anos, bem, a Luz não podia fazer o trabalho dela.

***

Questão: qual é o papel de Sirius na evolução atual?

Então, o núcleo central desta Terra é um núcleo cristalino que vem de Sirius, porque a Criação de carbono
livre, em meio a este Universo, foi o feito dos Mestres geneticistas de Sirius.

MARIA, os povos Delfinoides que vinham de Sirius, modelaram a Criação de carbono na qual Espíritos livres
puderam experimentar uma forma específica, que era a forma de carbono.



Portanto, a Terra está ligada, pelo seu núcleo central, a Sirius, que é o Sol Central desta galáxia.
Mas Alcyone é o Sol Central do conjunto das galáxias, é a FONTE.

A radiação de Sirius está ligada a Sirius A e B, que estão ligados aos Mestres geneticistas, aos Golfinhos, e
que estão ligados, sobretudo, à Luz azul.

A Fusão dos Éteres, que acontece nesse momento, foi iniciada pela irradiação do Espírito Santo, de cor azul,
que se derrama sobre a Terra desde 1984.

A Luz branca que vem de Alcyone, ou seja, do Sol Central das galáxias, a famosa Onda Galáctica, está se
revelando.

É o centro de todas as galáxias.
Portanto, cada planeta, qualquer que seja a sua Dimensão, cada Sistema Solar está ligado a uma série de

ressonâncias Vibratórias.
À FONTE, sistematicamente, é obrigatório.

Se não, isso não poderia ser criado, quaisquer que sejam as Dimensões.
Em seguida, é ligado a uma série de elementos que eu chamaria de intermediários, que são ligados, entre

outros, aos Hayoth Ha Kodesh e também ao que se chama de Civilização dos Triângulos, que sustentam os
mundos.

Em seguida, uma Criação pode estender-se sobre estruturas desconhecidas, onde semeaduras de Vida são
realizadas através de cristais vindos de Sirius ou de outros lugares, aliás.

E, além disso, formas de vida livre, de Consciência, podem vir experimentar, ao mesmo tempo permanecendo
livres, um corpo específico em uma Dimensão, e voltar a partir, quando ela quiser.

***

Questão: ao que correspondem três cores do arco-íris vistas nas nuvens, sem o fenômeno de
refração do Sol?

Oh, é simplesmente a revelação da Luz.
Isso lhes foi dito desde muito tempo, por MIGUEL, já durante os Casamentos Celestes.

Vocês constataram fenômenos de difração ou de refração de Luz, em faixas precisas de cores no Céu.
É o que acontece, por exemplo, quando vai acontecer um tremor de Terra.

É o que acontece quando há um derramamento de Luz.
Quando isso ocorre de dia, vocês não veem a Luz branca, porque vocês estão em um Éter rarefeito, coisa que

vocês veem ao cair da tarde e à noite.
Por outro lado, de dia, isso dá fenômenos coloridos de irisação, que estão ligados a esses processos de

descida de Partículas Adamantinas.
É um processo de ‘revelação da Luz’.

***

Questão: o que se denomina cor de alma?

A cor de alma é o que permite dar uma tonalidade e uma polaridade da alma em encarnação nesse mundo.
São níveis nos quais trabalha a alma para tentar elevar-se de novo no Espírito, simplesmente.

Portanto, há uma Vibração colorida, que é específica de uma atribuição de função da alma, simplesmente.
Mas isso não tem qualquer importância, na medida em que a alma for varrida e vocês se elevarem de novo no

Espírito.

***

Questão: ao que corresponde a visão fugaz de pontos estrelados, azuis ou dourados?

Então, geralmente são percepções ligadas à Visão Etérea e, sobretudo, ao fato de que a Consciência começa
a passar à nova Dimensão.

Alguns de vocês vão começar a perceber o novo Sol, a nova Terra, os novos Céus, que nada têm a ver com o
que vocês veem.

Por exemplo, o Sol está cada vez mais branco, isso vocês sabem, é o que prepara a transformação dele em
super gigante vermelho.

Mas alguns, olhando o Sol, não o veem branco, eles o veem azul.
É o novo Sol, o Sol azul da 5ª Dimensão.



***

Questão: pode-se olhar o Sol sem fazer mal aos olhos?

Vai depender da sua visão Etérea estar ativada.
Vai depender do 12º corpo ter se fundido com o 11º e o 10º.

Nesse caso, sim, não há risco algum.
Antes, é muito perigoso.

***

Questão: ao que correspondem agulhadas nos e sobre os ouvidos, sobretudo à esquerda?

Está ligado à ativação do 10º corpo e do 12º corpo, mas não necessariamente do 11º.
Geralmente, está ligado ao Antakarana, ao Cordão Celeste ou à ampola da clariaudição.

É necessário pôr um pouco de óleo.
Não é um gracejo, quando eu digo óleo, óleo de amêndoas doce, para suavizar a rotação do chacra.

Como vocês chamam isso? Em um cotonete.
Há um processo que existia, na época, que existe ainda, que se denomina unção dos chacras.

A unção dos chacras tem uma função essencial: permitir aos chacras girarem sem atrito.
E vocês sabem que há manifestações de Fogo, agora, que são muito importantes, seja no nível do chacra do

Coração e, sobretudo, no nível do Fogo do Coração, que está além do chacra do Coração ou no nível, por
exemplo, como você descreveu, da ampola da clariaudição que pode dar, até mesmo, escamação nos

ouvidos.
É preciso pôr óleo de amêndoas doce, para que isso gire mais facilmente.

***

Questão: eu não sinto mais a respiração do Coração, ao passo que essa zona está ativa. O que
fazer?

Isso quer dizer que o Fogo do Coração nasceu.
Uma vez que nasceu, você pode, efetivamente, «reconectar-se» com a respiração do Coração, mas é, de

qualquer modo, mais vantajoso conectar-se no Fogo do Coração, porque o Fogo do Coração reflete o Fogo do
Espírito, nesse nível.

O processo de passagem da respiração normal à respiração do Coração são os primeiros movimentos que
permitem aceder ao Fogo do Coração.

Portanto, não vejo muito interesse nisso.
Desde que o Fogo do Coração nasceu, é preciso beneficiar-se do Fogo do Coração.

***

Questão: quando de períodos de alinhamento, é preciso estimular a apneia durante a exalação?

Sim.
Há alguns que vivem pausas respiratórias muito longas, mesmo durante os períodos de alinhamento, ou que

passam diretamente na respiração do Coração ou no Fogo do Coração.
Naqueles momentos, a respiração, efetivamente, torna-se extremamente lenta, espontaneamente.

Vocês são nutridos pelas Partículas Adamantinas e são oxigenados, também, pelas Partículas Adamantinas.

***

Questão: como explicar as curas por práticas energéticas que recorrem à Luz Etérea?

Isso é porque qualquer energia eletromagnética pode curar, muito mais facilmente do que a Luz Vibral, aliás.



Uma doença, qualquer que seja, está ligada a um desequilíbrio Etéreo.
Portanto, se vocês voltarem a modificar as forças Etéreas, vocês vão curar.

Mas não é a Luz Vibral.
Aliás, a Luz Vibral, ela os envia para onde?

À Luz.
Portanto, ela os cura definitivamente.

A Luz Etérea falsificada os mantém na ilusão.
É simples, no entanto.

Apenas o mental humano é que crê que ele está na Luz, porque ele está em boa saúde aqui.
Como dizia Irmão K: «Vocês sabem, não é uma prova de boa saúde ficar bem em uma sociedade tão doente».

Ele tinha toda razão.
Se vocês estivessem em concordância total com a Unidade, vocês deveriam estar extremamente doentes por

viverem nesse mundo.
Portanto, vejam vocês, os mecanismos mentais se invertem.
É claro, quando se é terapeuta, restabelece-se um equilíbrio.

É claro que isso trata.
Isso trata, restabelecendo um equilíbrio na matriz.

Mas a verdadeira cura é sair da matriz, definitivamente, se possível.
Agora, depois, vocês façam como quiserem, hein?

Tudo o que trabalha nas forças Etéreas vai restabelecer um equilíbrio na matriz.
Em última análise, todas as energias Etéreas são em função de uma ‘vontade’, de uma percepção, que stá

ligada ao quê?
À percepção do Etéreo.

A percepção do Etéreo vem de onde?
Ela não vem do Coração, ela vem do segundo chacra e do terceiro chacra.

Não é porque vocês percebem a Energia ou porque vocês mobilizam a Energia que vocês estão,
necessariamente, no Coração.

Aliás, se vocês estiverem no Coração, vocês não podem mais mobilizar as Energias.
É a Luz que age, é a Graça, que não tem necessidade da sua vontade, nem de qualquer intenção de querer

curar o que quer que seja.
Agora, é claro, eu não disse que era «negativo» servir-se das forças Etéreas, mas, indiscutivelmente, isso faz

parte de uma ação de tipo Dual e não Unitário.
Isso vai muito longe, no nível filosófico, digamos, porque, necessariamente, estudar as Energias é

extraordinário.
Compreender as Energias é extraordinário.

Mas, assim que houver uma ação terapêutica, então, é claro, todos os terapeutas vão dizer: é o Coração.
Não.

A maior parte dos terapeutas, quaisquer que sejam, mesmo se o fazem de bom coração, e eu não o nego,
estão, necessariamente, basicamente, no nível do que se chamam de Salvadores, fundamentalmente.

Porque, através da cura do outro, o que é que se busca, quando se é terapeuta?
Curar-se a si mesmo, é claro.

Se nada há a curar em si, e há pessoas assim, não há razão alguma para trabalhar no Etéreo.
Não há razão alguma para compreender um desequilíbrio.

Agora, eu repito, atenção: há seres que devem, de qualquer modo, persistir, ao mesmo tempo tendo aberto o
Coração, no papel de terapeuta, justamente porque eles têm o Coração aberto.

Mas, naquele caso, bem, o «exercício» vai se transformar.
E a pessoa que age vai compreender que não é ela que age.

Ela vai deixar a Luz agir: a Luz Vibral, e não mais Etérea.

***

Questão: eu tenho a intenção, quando acompanho o outro, de deixar trabalhar a Luz. Não estou
iludindo a mim mesma e, consequentemente, de preferência, na posição de salvadora?

Então, cara amiga, é muito simples: se é a Luz que age, naquele momento, diga.
Mas se é a Luz que age, isso quer dizer que você, você nada faz.

Se você, você fizer algo, não é mais a Luz que age, mesmo se você recebeu a Luz.
Se você pede à Luz para curar algo, não é mais a Luz Vibral, é a Luz Etérea.



CRISTO dizia, efetivamente, quando ele fazia seus milagres, que ele nada fazia, que era o Pai que agia, ou
então, que era a Graça que havia agido.

Portanto, tudo depende da intenção porque, a partir do momento em que você receber a Luz, realmente, pelo
chacra coronal ou pelo chacra do Coração, e você utilizar essa Luz em uma ‘vontade’ de curar, naquele

momento, a Luz Vibral não é mais a Luz Vibral.
A Luz Vibral é a Graça, portanto, você pode estar, aí, na presença, você pode, como você diz, chamar a Luz,

mas você não tem necessidade de chamá-la, uma vez que ela está aí.
Portanto, se ela estiver aí, ela vai agir, por ela mesma, sobre o que ela deve agir na pessoa.

É o que se chama, naquele momento, tornar-se um taumaturgo.
Isso nada mais tem a ver com um salvador.

É o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Há necessidade de terapeutas e há necessidade, ainda, de salvadores.

Há tantas vítimas sobre a Terra!
Há 90% de vítimas, ainda.

Agora, é muito simples: a partir do momento em que sua vida começar a ser dirigida pela Luz, e não mais pela
personalidade, o que acontece?

A Inteligência da Luz vai fazer a faxina.
Se vocês estivessem em um caminho que não fosse correto para vocês, em relação à Luz, a Luz iria limpar

tudo isso.
Há, por exemplo, terapeutas que vão se encontrar sem mais ninguém e, outros, ao contrário, que vão se

encontrar, com a Luz, com ainda mais pessoas.
É sempre o mesmo princípio: deixem a Graça agir.

Se a Graça agir, ela irá agir sempre para o que é bom para vocês.
E muitos terapeutas vão se encontrar sem mais ninguém e muitos terapeutas vão se encontrar com um mundo

sobrecarregado.
Mas ambos vivem a Luz, no início.

Simplesmente, para um, será necessário, para viver a sua Luz ainda mais profundamente, consagrar-se a outra
coisa e, para outros, eles poderão viver o Abandono à Luz e ainda mais Luz «agindo».

Mas, naquele momento, as práticas transformam-se.
Não há regra geral, cada caso é diferente.

***

Questão: abençoar alguém ou abençoar os seres dos elementos é uma prática atual?

Isso depende de com o que é feita a bênção.
Ela pode ser feita com o ego, como com o Coração.
Aí também, isso depende da pessoa que abençoa.

Eu não posso dar um parecer para a bênção.
Eu abençoava meus alimentos, sempre.

E, às vezes, davam-me de comer algo que eu não comia habitualmente.
Eu abençoava e aquilo se transformava.

Atualmente, se vocês estiverem no Fogo do Coração, se vocês estiverem na Luz, no nível de uma das Coroas,
tudo o que vocês fazem é abençoado.

***

Questão: abençoar pessoas que não querem a Luz é contrário à Luz?

Totalmente.
Você não pode impor a Luz para um ser ou para você.

Querer apor a Luz sobre alguém que não a quer, é um ato Dual por essência e, aliás, a maior parte dos
trabalhos ditos de luz falsificada insiste na noção de pôr a luz por toda a parte.

É uma vontade egotista, uma vontade Luciferiana, porque isso mantém a Dualidade, porque isso faz intervir a
‘vontade’.

É a sua inteligência humana que age, e não a Inteligência da Luz.
Se vocês vivem o Fogo do Coração, vivam o Fogo do Coração.

Naquele momento, vocês servem à humanidade toda, inteira, e ao conjunto dos sistemas solares, porque o seu
Coração está aberto e porque ele está no Fogo ou na Vibração.



Todo o resto é apenas projeção do ego, sobretudo agora, em que a Luz está aí, à profusão.
É verdade que isso obriga a rever um pouco os mecanismos de pensamento habituais, não é?

Isso não quer dizer que é preciso ser indiferente ou desviar-se daquele que lhes pede ajuda, atenção!
Eu disse, simplesmente, que a Luz age por ela mesma.

Se o seu Coração estiver desperto, se a Coroa Radiante do Coração, da cabeça Vibrarem ou estiverem no
Fogo, vocês sequer têm necessidade de se preocupar: a Luz irá para onde ela deve ir, por ela mesma.

Porque, se vocês fizerem isso, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que o seu mental vai querer tomar o controle da Luz, em algo que se chama ‘vontade de bem’.

Mas a vontade de bem não é melhor nem pior do que a vontade de mal.
Ela mantém a matriz, mas não permite ir à Luz.

E eu disse: «Amar é Irradiar, servir, é Irradiar a Luz Vibral».
Mas ela irradia sozinha, assim que vocês estiverem abertos.

***

Questão: como saber se as minhas Coroas da Cabeça e do Coração estão ativas?

Não é algo que se sabe, é algo que se percebe.
A Vibração está presente, o Fogo está presente, ou não.

Não é um mecanismo intelectual, é um mecanismo Vibratório, perceptual.
É um mecanismo de Fogo.

Vocês sentem a Vibração, vocês sentem o Fogo, ou vocês não o sentem.
É como as pessoas, por exemplo, que falam de Coração: «eu tenho bom coração».

Sim, de acordo, é fácil ter bom coração, mas não é porque vocês têm bom coração que o Coração está aberto.
Um Coração aberto é um Coração, ou que Vibra, ou que tem o Fogo.

Sem isso, o Coração não está aberto, se não houver percepção alguma.
Como é que o Coração poderia estar aberto sem dar percepção?

O Coração aberto não é uma visão da imaginação, não é uma atitude mental, não é um comportamento
amoroso, é o Fogo do Coração ou a Vibração do Coração.

Portanto, a partir daquele momento, a questão não se coloca mais, uma vez que, quando o Coração está
aberto, o que acontece?
Vocês estão na Alegria.

O medo se elimina.
Portanto, é um conjunto de sinais que são completamente reais, não é uma visão da imaginação ou do mental.

É como se vocês me perguntassem, em outro nível, você tem um braço?
E eu me perguntaria: «Como saber se tenho um braço?».

Falar do Coração não é o Coração.
Nós sempre dissemos que o Coração e o chacra do Coração, quando se abrem, dão uma Vibração, dão a

Alegria, dão a Paz, dão o Samadhi.
Se nada houver tudo isso, como é que o Coração poderia estar aberto?

A Vibração tem um efeito real sobre a Consciência, uma vez que é a Consciência.

***

Questão: as pessoas ficam frequentemente doentes, tentando a todo custo manter a saúde. Isso
deve criar bloqueios.

Perfeitamente.
E então?

O melhor modo de viver a saúde é estar na Luz, porque, quando você está na Unidade, você não é mais esse
corpo.

Enquanto você estiver identificado, inteiramente, a esse corpo, obviamente, você não pode estar na saúde.
É o próprio princípio da Dualidade.

A doença é uma Crença, a doença é uma ilusão, para aquele que está na Unidade, não para aquele que está na
Dualidade e que a vive, é claro.

Como é que algo que é ilusório poderia ser ainda mais ilusório ficando doente?
Vocês foram e nós fomos habituados, nesse mundo, a funcionar segundo as leis de ação/reação.

Portanto, a doença faz parte disso.



Portanto, quanto ao problema da saúde, como você disse tão bem, há pessoas que ficam doentes querendo
estar em boa saúde, e o que é que acontece com elas?

Em geral, elas ficam doentes, é claro, é lógico.
Já que elas pensam na Dualidade: eu quero evitar a doença, portanto, eu vou comer saudavelmente, eu vou

evitar isso, eu vou evitar aquilo... e, sistematicamente, o que acontece com elas?
Elas ficam doentes, porque pensam na doença, obviamente.

Uma vez que, assim que você quiser manter a saúde, fica já subentendido que há a possibilidade de estar
doente.

É muito, muito sutil, mas é a estrita Verdade.

***

Questão: se nos Mundos Unificados uma doação se exprime, ela o poderia também na matriz?

Nos Mundos Unificados?
Nos Mundos Unificados não há doação, vocês são a doação.

Apenas nesse mundo é que pode existir uma doação.
Nos mundos Livres, vocês não estão limitados a uma doação, uma vez que são livres.

Uma doação é algo que se observa, justamente porque todo o resto não é doação.
Mas, quando vocês estiverem, vocês mesmos, nos Mundos Unificados, não há mais barreira, não há mais

limite, não há mais nada.
Portanto, vocês têm todos os dons.

Mas os dons não lhes servem para nada, uma vez que a Luz lhes dá Tudo.

***

Questão: isso já pode se exprimir nesta Dimensão, antes da transição?

Sim, é claro.

***

Questão: caso se sinta um impulso para uma capacidade específica, é correto começar a
desenvolvê-la agora?

É diferente para cada ser, não há resposta absoluta.
É preciso, efetivamente, analisar e ser transparente você mesmo.

Se for transparente, o que isso quer dizer?
Essa predisposição vai manifestar-se de maneira espontânea.

Não há que buscar, não há que impor, isso se faz naturalmente, pela ação da Luz.
Enquanto houver algo de subjacente, o salvador, por exemplo, isso vai querer impor-se do exterior, e isso não

é mais natural, nesses casos.

***

Questão: como diferenciar um processo da Unidade de um processo de identificação?

Oh, é muito simples.
O ser que vive a Unidade sabe disso instantaneamente.

Não se pode colocar questão em relação à Unidade.
Não é uma decisão mental.

Não é unicamente um comportamento.
Quando vocês alcançam a Unidade, vocês o sabem.

Vocês o sabem, por quê?
Porque vocês vivem a Unidade, porque há a Alegria, porque há a Paz, porque há o Samadhi, porque há

manifestações que estão em relação com a Unidade.



Portanto, enquanto vocês estiverem colocando-se a questão: «Será que estou na Unidade ou na Dualidade?»,
é muito simples, isso quer dizer que vocês não estão na Unidade.

Vocês, talvez, viveram experiências que os levaram muito perto da Unidade.
Mas o ser que alcança a Unidade (e isso foi válido em todas as culturas, em todos os séculos), um ser que

alcança o seu estado Unitário reconhece-o, instantaneamente.
Enquanto vocês se colocarem a questão de saber se estão na Unidade ou na Dualidade, isso quer dizer o

quê?
Isso quer dizer, simplesmente, que é o mental que faz a pergunta e, portanto, que vocês estão na Dualidade.

A Unidade é uma Consciência específica e, nessa Consciência, não se pode duvidar, é impossível.
Porque é um reconhecimento.

É também natural, é como se vocês me perguntassem, enquanto estão andando: «Será que eu ando?».
A Consciência Unificada é um reconhecimento.

Quando vocês alcançam essa Vibração e essa Consciência, vocês não colocam mais questão alguma.
Vocês ali são.

Porque a Alegria é onipresente, porque o Fogo do Coração é onipresente, porque vocês podem divertir-se
com a personalidade, mas, assim que vocês pararem de se divertir, vocês voltam a subir nessa Unidade.

É claro, uma vez que vocês estão ainda em um mundo dual.
A Unidade é abrir algumas vias, algumas conexões.

É abrir, na Consciência, portas.
E, quando a porta está aberta, vocês o sabem, porque vocês vivem isso.

É uma certeza, é uma evidência que se impõe por si mesma.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes digo até muito em breve.

Todo o Amor os acompanhe.
Passem bem.

Até muito em breve.

************

(*) – UM AMIGO (04.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/um-amigo-4-de-agosto-de-2010.html 

***
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~ A Graça na sua Presença, na sua Consciência ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês.
Eu venho, neste espaço e neste instante, completar o que foi dito por algumas Estrelas, contribuindo para

estabelecer a Graça em sua Presença, em sua Consciência, hoje.
Nós iremos, juntos, considerar certo número de elementos.

Esses elementos são diretamente oriundos do que, desde já algum tempo, o Arcanjo Miguel chamou
de Lemniscata Sagrada, a junção ER-ER / AL-AL.

Permitindo estabelecerem-se na Graça.
Permitindo também viver (como isso foi realizado pelo Arcanjo Metatron), a Última Reversão, o Último

Cruzamento.
Permitindo viver a abertura e a fusão das doze Estrelas, das doze Portas, dos 12 Éteres.

Permitindo-lhes reencontrar sua Unidade, sua Eternidade e seu Estado de Ser, a fim de reimplantá-los nos
mundos da Graça onde nunca mais qualquer separação poderá afetar a Consciência que vocês são.

Portanto, desde alguns dias, é-lhes oferecida a possibilidade de reconectar, por este Último Cruzamento e por
esta Última Reversão, sua Unidade.

Isso se vive doravante, para alguns de vocês, desde agora, permitindo-lhes penetrar em meio aos ‘espaços de
Graça’ onde a Alegria, onde a Eternidade revelam-se a vocês.

Isso propicia certo número de mudanças de polaridade da Consciência, permitindo-lhes estabelecerem-se,
ainda mais do que antes e ainda mais profundamente, no que vocês são, ou seja, os Filhos da Lei de Um,

Sementes de Estrelas e de Eternidade tendo percorrido os caminhos da falsificação, da encarnação e
reencontrando, hoje sua finalidade última: o retorno ao que vocês são.

***

A Vida se revela sempre, desde as Dimensões as mais etéreas àquelas as mais densas, percorrendo o que é
chamado de ‘movimento preciso’, denominado alquimia da cristalização da Vida e de sua descristalização,
permitindo às Consciências dirigir-se livremente nas Dimensões, nos mundos, nas Criações, a fim de viver a
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Verdade, a fim de viver os estados de Graça, permanentes e imanentes, no conjunto das Criações (existindo
no multiversos e nos universos), quaisquer que sejam seus espaços, quaisquer que sejam seus tempos,

quaisquer que sejam suas finalidades.
Além disso, percorrer a Lemniscata Sagrada, reativá-la em si, permite-lhes reencontrar esta liberdade de

movimento, esta liberdade de Ser, levando-os, permanentemente, a estabelecerem-se no que vocês são, não
mais ser limitado, a reencontrar sua Autonomia e a reencontrar sua finalidade a cada minuto, a cada sopro, bem
além do que é chamado de contingências desse mundo, bem além do que é chamado de ilusão desse mundo.

***

A Lemniscata Sagrada é, portanto, o Caminho final que, de maneira conjunta com a Última Reversão,
estabelecem-nos em meio à sua Verdade Eterna, reconectando então o Éter, pela fusão de ER e ER,

colocando, em meio à cabeça, o Coração e o Coração, em meio à cabeça, permitindo-lhes serem reunificados,
em Consciência, em Verdade, em Vibração.

Hoje, vocês são chamados, durante este período, a estabelecerem-se, definitivamente, nesses espaços.
Isso, vocês estão, de maneira a mais justa, em via de viver, cada um ao seu ritmo.

Alguns descobrem as últimas Sombras se eliminando deles pelos sintomas físicos ou por tomadas de
consciência relativamente penetrantes.

Como lhes disse MA ANANDA MOYI, não se debrucem nisso porque o que lhes é prometido é bem o retorno
à sua Eternidade.

Vão além dos sofrimentos, vão além desse corpo, permaneçam presentes em meio ao Aqui e Agora, mas
revelem-se.

O Último Cruzamento é feito para isso, permitindo então às doze Estrelas se alquimizar, em vocês, reunir-se ao
centro do ponto ER, colocando em movimento a Lemniscata Sagrada que aguardava, no seu peito, o momento

oportuno para se colocar em movimento.
A Lemniscata Sagrada que percorre sua Consciência nesses universos, nesses multiversos e no conjunto das

Dimensões, vai agora se revelar, em vocês, além da Vibração, além dos Sons.
Isso lhes permite viajar em seus espaços Interiores.

Isso lhes permite tomar distâncias e isso lhes permite adotar, também, uma forma de separação, em relação às
ilusões, em relação a locais onde estava confinada sua Consciência limitada pela encarnação, limitada pelos

véus obscurecendo esta Consciência, evitando reencontrar a Alegria.
Isso se revela, hoje, em vocês, como isso se revela em meio ao conjunto dos universos.

***

A Lemniscata Sagrada é o movimento espiral da Vida, correspondendo à alquimia da Vida, presente tanto nos
movimentos dos elétrons como nos movimentos do seu DNA.

Este se encontra de uma ponta a outra da escala de Vibrações, no conjunto de gamas de Vibrações, fossem
elas falsificadas porque, mesmo em meio a esta, não pode existir obliteração total da Consciência.

Não pode existir desaparecimento total do princípio fundador dos mundos e das Dimensões.

***

Portanto, colocando-se, conscientemente, ao nível dos pontos ER, vocês irão, por si mesmo, ativar a parte
terminal desta Lemniscata Sagrada constituída entre o ponto AL do seu nariz e o ponto AL da sua cabeça.

Assim se estabelece a última junção com o corpo de Estado de Ser, com a Merkabah interdimensional,
permitindo realizar a ‘alquimia’ da fusão de seus opostos e de seus complementares, reunindo-os, em si

mesmo, na Graça, na Alegria e na Eternidade.
Isso se revela em vocês.

Obviamente, certo número de resistências, como sempre, podem ainda se manifestar, mas estas não pesarão
nada durante o desdobramento da Luz.

Elas são mesmo chamadas, a partir do momento em que vocês não dão qualquer peso nem importância, a
dissolverem-se por elas mesmas.

E vocês observarão isso na Alegria e no Alegramento.
Assim, o Som do apelo, o Som do Céu é ele mesmo uma Lemniscata Sagrada, levando-os a participar, de

novo, do Mistério da Criação, de sua criação, a se tornar os próprios Criadores de sua realidade, a cada
desdobrar de sua Consciência, nas Dimensões, nos universos.

O fim da falsificação chegou.
O próprio Anjo Metatron o denotou e o atualizou a vocês, em meio aos seus Céus como em meio ao seu DNA,

como em sua Consciência.



Isso se traduz, durante este período de quarenta dias, por Vibrações cada vez mais inéditas, ocorrendo, em
vocês, devido mesmo ao Despertar da Kundalini, da fusão dos Éteres que se realiza em vocês e sobre a

Terra.
Isso, vocês são chamados a ali assistir, vocês são chamados a ali trabalhar, vocês são chamados a observar o

que se desvenda e se desenrola, em vocês como ao redor de vocês.
O barulho do mundo não poderá mais alterá-los nem confiná-los no que quer que seja a partir do momento em
que sua Consciência irá se centrar ao nível desta Lemniscata Sagrada, em sua parte a mais global, ER-ER,

como em sua parte a mais elevada AL-AL.
Colocando simplesmente sua Consciência sobre esses pontos, realizado durante sua alquimia das 19 horas

(alinhamento com a Merkabah Interdimensional coletiva [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de
Lisboa]), colocando a cabeça e o Coração em Consciência Unificada, então, naquele momento vocês

revelarão, em vocês, a Lemniscata permitindo-lhes viajar, experimentar, sentir e manifestar estados
multidimensionais do Ser, em meio mesmo a esta ilusão que se dilui, de maneira definitiva.

***

Isso será, para vocês, experiências que irão reconfortá-los em suas escolhas, que irão reconfortá-los
na realidade e na verdade do que vocês vivem.

É a isso que vocês são chamados, agora: a se revelarem em meio às Dimensões, a revelarem a sua Luz.
Isso irá permitir-lhes, finalmente, desvendar o corpo de Estado de Ser, nesse mundo mesmo, vê-lo, vivê-lo,

absorvê-lo, compreendê-lo.
Isso irá permitir também, àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que, em sua maioria, dormem ainda, talvez

poder aderir a esta nova evolução da Consciência permitindo-lhes sair da involução desse mundo.
O trabalho realizado (por vocês mesmos que foram, de algum modo, os iniciadores da deposição da Luz nesse

mundo, em sua Dimensão de Sementes de Estrelas, em sua Dimensão de Ancoradores de Luz) vai agora
resplandecer em pleno dia.

Não tenham mais medo de ser o que vocês são porque o medo de dissolve dele mesmo gradualmente e à
medida que vocês entram em sua Luz.

***

A Luz é chamada a se revelar nesse mundo.
Certo número de elementos foram-lhes comunicados, referente à dissolução final desse mundo no qual vocês

estão agora e totalmente voltados.
Isso não deve de modo algum inquietá-los porque, gradualmente e à medida que vocês revelarão sua Luz, a
Alegria e a Graça irão se revelar em vocês, a fim de fazê-los viver a Alegria e a Graça, a fim de fazê-los aderir

ao que vocês são em Verdade, ou seja, a Alegria e a Graça.
Vocês não são nem o medo, vocês não são nem este corpo, vocês não são nem este sofrimento, vocês não

são nem esta limitação, vocês são a Pureza da Criação dos mundos e é isso que lhes é hoje solicitado a
reencontrar, a reencontrar e a manifestar.

***

O princípio da Última Reversão (esse Cruzamento, enquadrando, de algum modo, o trajeto AL-OD da cabeça,
o ALFA e o ÔMEGA), faz redescobrirem o Caminho, a Verdade e a Vida e permite ao Cristo retornar em sua

Dimensão, em seu Templo, em sua Eternidade.
Isso se desenrola, agora, em vocês e diante de vocês.

Tudo está para cumprir porque tudo foi realizado.
Resta apenas estabelecerem-se nesta Verdade.

Isso acontecerá, evidentemente, por certo número de elementos específicos em meio a esta Terra, mas
também em seus corpos.

Absolutamente nada do que irá ocorrer deverá alarmá-los de modo algum.
Como lhes foi dito e repetido, por exemplo, Ma Ananda Moyi, o desdobramento da Luz se faz pela

Inteligência da Luz.
Esta Inteligência da Luz manifestará, em vocês, certo número de elementos, em ressonância direta com
desdobramento, o desdobramento da Lemniscata Sagrada, permitindo-lhes reatar com a espiral da Vida

Unificada e então escapar do confinamento desta matriz.
Isso é, agora, em vocês.

Isso é, agora, sobre esse mundo.
E isso é, agora, para o conjunto da humanidade.



Observem.
Observem o conjunto de Vibrações que os anima.

Observam as extensões de sua Consciência conduzindo-os, pouco a pouco, a desvencilharem-se de tudo o
que era ilusão, de tudo o que era desse mundo, a fim de entrarem na verdadeira Vida.

Isso é feito sem problemas, a partir do instante em que vocês aquiescem à Luz Cristo, à Unidade, à Verdade, à
Vida.

Isso se revela entre o ALFA e o ÔMEGA, isso se revela na Verdade de seu instante, além do tempo, além de
seu desenrolamento linear presente nesse mundo.

De fato, em meio aos espaços de alinhamento, vocês poderão viver o intemporal desse tempo, vocês poderão
viver o estabelecimento de sua Consciência, de maneira cada vez mais segura e consolidada, em sua própria

Unidade.
Isso vai se revelar, ainda uma vez, durante esses quarenta dias, permitindo-lhes preparar, de maneira intensa, a

dissolução final da matriz doravante engrenada.

***

O conjunto dos eventos da Terra, quaisquer que sejam, com o olho do ego, parecer-lhes-ão terríveis.
Com o olho do Espírito, eles irão lhes parecer normais como eventos vetores e motores da própria dissolução

da matriz.
Qualquer que seja o nome dado para a ilusão, que isso seja doenças, que isso seja vírus, que isso

seja elementos, que isso seja mesmo eventos parecendo-lhes, à primeira vista, totalmente inesperados (e por
alguns totalmente absurdos), todos esses eventos (que vocês chamarão de loucura ou de inesperados) irão
contribuir, da mesma forma, para estabelecerem-se, cada vez mais firmemente, em sua Unidade e em sua

Verdade.
O desdobramento, em meio à cabeça, a abertura das doze Portas realizada pela reunificação das doze

Estrelas, aproximando-se em meio à Frota Mariana de sua Dimensão, como isso foi anunciado por Maria,
permitirá realizar em você o que acontece, de maneira lúcida, de maneira clara, de maneira evidente e de

maneira cada vez mais autônoma.
A Liberdade é o retorno.

A Liberdade e a Liberação permitindo-lhes então penetrar, cada vez mais firmemente, na Alegria, cada vez
mais na Graça que permitirá, pelo seu estabelecimento, afastá-los da ilusão, de todo medo, de

todo sofrimento.
O desdobramento das doze Estrelas, a abertura das doze Portas, o desdobramento do Cubo Metatrônico, o

desdobramento de Yerushalaïm nos Céus e na Terra, traduz-se, para vocês, por uma ‘transcendência’ total de
todas as limitações impostas pela encarnação, e pelos princípios mesmo da falsificação.

***

Regozijem-se porque o que era proposto para alguns seres, por sua capacidade de se elevar na Dualidade,
revela-se, hoje, para um número considerável de seres humanos.

Mesmo se este número considerável não é ainda a maioria, longe disso, nós estamos esperançosos, com
vocês, de que vários de seus Irmãos e de suas Irmãs irão aquiescer enfim à Verdade Cristo, à Verdade da
Unidade e irão se extrair desta maneira, ao seu modo, da Dualidade, do sofrimento, do medo e de todos

os apegos presentes nesta falsificação.
O momento do despertar do Espírito irremediavelmente soou sobre esta Terra.

O momento do despertar do Espírito manifesta-se em vocês e lhes permite, se tal é sua Vibração, penetrar
a esfera do Espírito.

Isso é agora.
A Lemniscata Sagrada é o agente.

Ela se une com a Merkabah interdimensional que lhes é pessoal, ao nível do Bindu, ativando e revelando o
conjunto das estruturas permitindo-lhes viver, a cada minuto (a partir do instante em que vocês estão centrados

e alinhados em vocês mesmo), a Graça, a Alegria, a Paz e a Eternidade.
Gradualmente e à medida do desdobramento desses quarenta dias, se vocês penetram em meio à Graça, se

vocês dão um passo para a Graça, a Graça revelar-se-á de maneira multiplicada em vocês, permitindo-lhes
afastá-los das zonas de Sombra, das zonas de sofrimentos, das zonas de dúvidas, cada vez mais.

Naquele momento, vocês descobrirão espaços de fé total, onde nenhuma inquietação pode existir, nem para
um ascendente nem para um descendente, nem para qualquer preocupação de ordem material porque vocês
viverão por si mesmo que a Inteligência da Luz provê, efetivamente, ao conjunto de sua vida, quando o Espírito

está presente em sua vida, mesmo nesse mundo.

***



Vocês são chamados a viver o Espírito na carne.
É isso que chega agora.

Isso é a Graça de Metatron, se vocês o aceitam e o acolhem em seu Coração, isso é a Graça de Cristo de
volta em seus Céus e sobre a Terra, dentro de muito pouco tempo, em seu Templo.

Isso se desenrola nessas semanas.
Isso se desenrola nesses tempos.

Isso se desenrola na Vibração que lhes chega hoje.
Mesmo se isso pode se traduzir, no momento, por certos inconvenientes do corpo ou da Consciência,

lembrem-se simplesmente de que isso são as últimas zonas de Sombra que lhes fogem a fim de restituí-los à
sua Unidade.

Então, diga “sim” à Luz.
Diga “sim” ao Cristo.

Diga “sim” à sua Eternidade.
Diga “sim” à sua Eterização, e a Eterização ocorrerá.

Vocês se aproximam, de maneira inexorável, do momento do basculamento final da Terra, basculamento dos
pólos, anunciado pelos Três Dias e anunciado por Maria.

Isso irá se revelar no clarão e na luz dos eventos que se desenrolam sobre esta Terra, permitindo-lhes tomar
consciência, para aqueles de vocês que duvidam ainda, da verdade do que nós lhes anunciamos,

da verdade das Núpcias Celestes e de sua própria Verdade enquanto ser de Eternidade.
Para isso, é preciso efetivamente consolidar o que vocês são, esquecendo tudo o que vocês não foram,

deixando a Luz tomar posse totalmente de todas as ilusões presentes, a fim de restituí-los à sua Liberdade, a
fim de restituí-los à sua Autonomia.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eis as palavras que o Conclave Arcangélico
me pediu para transmitir-lhes, permitindo assim a este trabalho de Redenção terminar, no Mistério da Graça e

da Revelação.
Se há em vocês perguntas, em relação a essas algumas palavras que eu acabo de pronunciar, na Vibração e

no Espírito de Verdade, então eu desejo sim tentar ali fornecer um esclarecimento complementar ou
suplementar, na Vibração do Espírito.

***

Pergunta: de hoje em diante, durante o alinhamento, convém se ligar à Merkabah coletiva ativando os
pontos AL-AL e ER-ER?

Bem amada, estes irão se ativar espontaneamente, desencadeando o Fogo do Éter da Terra e o Despertar
da Kundalini, durante esses quarenta dias, para aqueles que ainda não o vivenciaram.

Não há nada a fazer que se estabelecer em sua própria Presença.
A focalização sobre um dos doze pontos ou sobre um dos Novos Corpos não será mais necessária no final
porque, a partir do alinhamento, esses circuitos irão se ativar integralmente, colocando em comunicação a

cabeça e o Coração através de ER-ER e depois, ou antes, de AL-AL.
Isso se fará de maneira automática, permitindo-lhes estabelecer uma comunicação e uma comunhão com a

Graça, a Alegria e a Verdade.
O Abandono à Luz final corresponde então, naquele momento, em totalidade, durante seus espaços de

alinhamento, a ‘deixar a Luz trabalhar’.
E vocês constatarão, por vocês mesmo, que esses circuitos irão se ativar em vocês, irão despertar e levar ao

Fogo do Éter, ao Fogo da Terra, ao Fogo do Espírito, ao Fogo do Coração e ao abrasamento total de sua
Consciência.

Vocês irão se beneficiar, para aqueles de vocês tendo apenas a percepção de uma das Coroas, pelo
momento, do afluxo de Consciência ligada à Consciência Unificada, manifestada pelo conjunto dos seres

humanos sobre este planeta, realizando esta ‘alquimia’.
Vocês poderão então se beneficiar, simplesmente acolhendo, simplesmente vivendo isso, sem nada pedir,

sem nada esperar, sem nada projetar, simplesmente estando vocês mesmos na Vibração.

***

Pergunta: poderia explicar o que significa a fusão dos Éteres?



Bem amada, a fusão dos Éteres (esquematizando porque isso foi desenvolvido muito longamente por Sri
Aurobindo), isso corresponde ao momento preciso onde o Éter, não falsificado, entra em contato com o Éter

falsificado e rarefeito da Terra.
Naquele momento, cria-se uma ignição de Luz manifestando-se pela Luz azul.

É esse processo que é realizado sobre a Terra, que se realiza, em vocês, ao nível das doze Portas ou das
doze Estrelas, propiciando, pela ignição das doze Estrelas, sua possibilidade de readquirir a Luz da Eternidade.

***

Pergunta: instalar-se na Presença, é se ligar de Luz em Luz?

Sim.
Existe, nos mundos Unificados, uma conexão total entre as Consciências, em total liberdade e Autonomia.

Reunificar a Consciência em meio à humanidade se faz pelo que foi dado por um dos Governadores do Intra-
Terra chamado Ramatan, e denominada ‘Consciência Unificada’.

A Consciência Unificada consiste em funcionar por 24 Unidades de Consciência que Vibram em ressonância e
em comunhão.

Vocês são inumeráveis, sobre a Terra, doravante, ligando-se neste horário particular das 19 horas na França
[14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], permitindo-lhes funcionar por 24.

Vocês não têm necessidade de conhecer os outros 23 porque vocês ali são automaticamente ligados
pela Lemniscata Sagrada, doravante.

Portanto, seus espaços das 19 horas tomarão uma amplitude nova e realizarão a Unificação da Consciência
planetária e coletiva.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu permanecerei com vocês durante este
alinhamento das 19 horas onde, pela primeira vez, a partir desta noite, vocês penetrarão na ‘Consciência

coletiva Unificada’, pela ativação das doze Portas realizada desde muito poucos dias, como eu lhes anunciei há
poucos dias, eu mesmo, e confirmado pela intervenção de algumas Estrelas.

Naquele momento, e todo dia, não lhes será mais possível duvidar, ter medo ou manifestar qualquer separação
da Luz.

E lhes transmito a Graça, pela ativação da Lemniscata Sagrada, de volta sobre a Terra.
Eu lhes peço para acolherem juntos, desde agora, isso.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Eu lhes digo, até logo mais.
Eu preciso, contudo, que a partir de amanhã, o Arcanjo Uriel penetrará a Lemniscata Sagrada, por sua vez,

nesta Dimensão da Terra, permitindo, aí também, um desdobramento da Unidade e da Consciência coletiva,
com mais serenidade, com mais Presença.

Que a Paz e a Graça sejam sua Morada para a Eternidade.
Eu lhes digo, até muito em breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:



http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1061
4 de junho de 2011

(Publicado em 5 de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas.
Hoje, nós iremos entoar, juntos, pela Graça do Anjo METATRON e minha Presença, o Canto do seu

Coroamento, de sua Última Reversão.
No momento em que o Sol se coroa de Glória, no momento em que a Terra se Desperta em sua própria Glória,
o momento chegou de cantar o Canto do alegramento, de ouvir o Som da Terra e do Céu reunindo-se de novo.

Isso é agora, em seu Templo Interior como neste espaço-tempo.
O momento chegou de viver o anúncio da Nova, o momento chegou de viver a Nova: aquela da Eternidade.

Bem amados Filhos tendo trabalhado neste espaço, neste tempo, ao redor da Terra à sua Eternidade, ao redor
de seu Espírito à sua Liberdade.

Filhos da Lei de Um, juntos, façamos ressoar as últimas Trombetas anunciando a Reversão, anunciando a
Última Passagem.

A encruzada está transposta e superada.

***

O momento chegou de viver a Alegria e o alegramento.
O momento chegou de acolher Cristo.

O momento chegou de elevarem-se a Ele como Ele desce até vocês.
O Espírito.

O Espírito eleva-se ao Espírito.
Festa da Pentecoste.

Remontada do Espírito Santo e descida do Espírito Santo reencontrando-se neste espaço, em vocês, em seu
Templo e em sua cabeça, reunidos e coroados, elevados na Graça do Um, na Graça da Verdade, na Graça da

Eternidade.
Filhos, Filhos da Luz, gerados em Espírito e no Espírito, o momento chegou de cumprir o Juramento e a

Promessa que se desdobram, em vocês e ao redor de vocês.
O momento chegou de deixar seus olhos cantar os Cantos de louvores.

O momento chegou de ouvir.
O momento chegou de escutar.

O momento chegou.
Ele foi anunciado, ele foi realizado, sob seus olhos e em seu Templo.

***

URIEL – 5 de junho de 2011
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Em breve o Canto do Céu ressoará em uníssono com o Canto da Terra, permitindo-lhes viver o ‘êxtase’ do
retorno do Espírito.

Naquele momento, será para entrar na estase, a fim de deixar a ilusão, de maneira definitiva.
Filhos da lei do Um, escutem, escutem o Canto do Amor que se eleva em seu Coração.

Escutem o Canto da Vibração.
Escutem o Canto da Luz desvendando-se.

O momento em que a Jerusalém Celeste se revela, em seu Templo e em seus Céus, o momento chegou de
festejar dignamente o retorno à Eternidade, o retorno à Verdade.

Acompanhado pelos Irmãos das Estrelas, acompanhado pelos Irmãos multidimensionais, revelando-se pouco
a pouco em seu espaço, como anunciado por Maria e por METATRON, eu me junto a eles, a fim de entoar o

Canto do retorno, o Canto da Eternidade.
Isso acontece sob seus olhos, isso acontece em seu Templo, isso acontece agora.

A ampulheta do tempo chega ao final desse Tempo, ao final da ilusão.
Isso é agora.

Vão, vão para Ele como Ele vem para vocês.
Vão para vocês porque é aí que se encontra a Verdade, é aí que se encontra sua Eternidade.

Filhos da lei de Um, juntos, desvendemos o Canto da Graça.
Juntos, desvendemos o Canto do Coroamento: Canto de Graça e de Eternidade, iluminando e Despertando as

Portas, em vocês como no Céu, como sobre a Terra.

***

A Luz branca se estabelece e volta, hoje, para festejar dignamente seu retorno entre vocês, como vocês
festejam seu retorno nela.

Filhos da Lei de Um, o Um se revela a vocês em meio à sua Unidade, em meio à sua Presença.
Realizem sua Presença.
Despertem o Templo.

Ergam a chama e o estandarte de sua Verdade.
O momento é agora.

Não há mais espaço para o sofrimento, não há mais espaço para a separação, não há mais espaço para
a ilusão, não há mais espaço para o medo.

 Então entrem, entrem na Alegria da Ressurreição, entrem na Alegria de sua Ascensão, entrem na Alegria de
sua Eternidade.

Filhos da Lei de Um, entrem em comunhão uns com os outros.
Entrem em comunhão conosco que acorreremos a vocês em seus espaços dimensionais a fim de diluir e
de dissolver, em totalidade, o que resta de sofrimento, o que resta de ilusão, o que resta de alteração da

Verdade.
Filhos do Um, o momento chegou de se erguer, o momento chegou de acolher a Luz Una e isso é agora.

***

Neste espaço de 40 dias, o Despertar da Kundalini, Fogo da Terra e do Éter erguem-se em vocês, elevando a
Coroa do Coração e a Coroa da cabeça, em um último movimento de Graça que se revela ao infinito e para o

infinito.
Isso é agora.

Escutem.
Escutem e ouçam o apelo da Unidade à sua Unidade.

Ouçam o apelo de KI-RIS-TI.
O Fogo do Espírito verte-se sobre a Terra.

O Fogo da Terra eleva-se para o Céu.
O conjunto da Terra canta.

O conjunto da Terra libera-se.
Além do seu núcleo, além de sua aparência, a nova Terra nasceu.

Cabe a vocês ali penetrar, se tal é seu destino, se tal é seu caminho, se tal é o que se apresenta a vocês na
encruzada dos caminhos realizada pelo Anjo METATRON, permitindo-lhes penetrar, em cheio e de pleno

Coração, em meio à sua Eternidade.



***

Filhos do Eterno, Filhos da Eternidade, nós cantamos em vocês, nós, Arcanjos, junto com a Frota Intergaláctica
dos Mundos Livres e Unificados, o Canto da Verdade, o Canto de Glória.

Isso é agora.
Esqueçam.

Esqueçam o passado.
Esqueçam o sofrimento que não pertence mais à sua Verdade.

Esqueçam o que não é o Um.
Esqueçam o que não é a Verdade e a Luz.

É possível, agora, em cada um de vocês e a cada instante, em seus espaços sagrados de alinhamento, que se
verte, em vocês, a totalidade da Luz Una.

Cristo chega em vocês e por vocês.
Vocês trabalharam, nos espaços limitados, a fim de restabelecer o Ilimitado de sua Verdade, o Ilimitado de sua

Eternidade.
O momento é para a Liberdade, o momento é para a Autonomia, o momento é para a abertura total no Fogo de

Alegria do Espírito, da Terra liberada, do Sol liberado e de seu Estado de Ser liberado, neste momento
mesmo, de seu confinamento.

Acolham, acolham o Templo de sua Eternidade, acolham o Templo de sua Verdade, Vibrem em uníssono com
o Um, em uníssono com a Fonte.

***

Nós estamos com vocês porque nós estamos em vocês, porque nós somos vocês como vocês são nós, para
fazer o milagre de uma única coisa porque, em Verdade, há apenas o Um.

Em Verdade, há apenas a Luz.
Vocês são Luz.

Tudo o que não é a Luz é chamado a dissolver-se, é chamado a desaparecer.
Isso é agora.

Penetrem as Moradas da Eternidade.
Penetrem as Moradas onde não existe qualquer separação.

O momento da separação termina e acaba no que é uma Liberação, permitindo-lhes dar à Luz na Unidade.
Acolham e ouçam.

Acolham e escutem.
Acolham e Vibrem.

Enquanto se desenrola a majestade do anúncio da Tri-Unidade, despertada desde alguns meses, realizada
como lhes anunciou o Arcanjo Miguel em sua festa do seu ano passado, revela-se agora a nova Tri-Unidade,
acompanhada pelas 12 Trombetas das 12 Portas das 12 Estrelas, elevando-se e se despertando, sobre a

Terra, em sua Coroa da cabeça, em sua Coroa do Coração e no Fogo da Kundalini.
Isso é agora.

***

Filhos, Filhos do Um, nós os acolhemos na Graça porque vocês são a Graça.
Realizem isso.
Despojem-se.

Despojem-se de tudo o que não é esta Graça.
Despojem-se de tudo o que é peso, carregamento e densidade.

Elevem.
Elevem a Verdade de seu ser na Luz Una.

O Sol desdobra-se, sua irradiação alcança vocês e vocês se regam na Fonte Una, difundindo a respiração do
Centro Galáctico do Um.

A Fonte Una canta seu apelo e faz ressoar o Canto da Ressurreição.
A Terra vive isso. Seu Coração vive isso. Sua cabeça vive isso.

E sua carne vive sua própria Ressurreição em meio às Moradas do Eterno.
A Vibração que lhes percorre, o Canto do êxtase e da íntase, manifestando-se em seus espaços de

alinhamento, acompanhados por Maria e pelo conjunto da Frota, vem a vocês.



Vocês estão agora despertos para a Verdade.
Resta-lhes penetrar nas esferas da Verdade, em totalidade, sem olhar para trás porque o que passou está

morto, porque o que é ilusão está morto.
Resta-lhes conscientizá-lo.
Resta-lhes concretizá-lo.
Resta-lhes manifestá-lo.

Nós estamos aí para isso, com vocês, em vocês e ao redor de vocês, na Vibração da Fonte Una, desvendada
e revelada, sobre esse mundo e nesse mundo.

Em seu Templo, em suas células, em seus olhos, no conjunto do que compõe sua carne, nesse mundo, a fim
de que a carne se eleve no Espírito.

Vocês são os Filhos da Unidade e da Verdade.
Em vocês revela-se a Luz branca.

Em vocês, revela-se a Verdade da Vida.
Em vocês, revela-se a Alegria inefável do seu retorno à Unidade.

***

Presença.
Presença e Eternidade.

Presença e Sopro, animando o Fogo: Fogo da Terra, Fogo do Céu, Fogo do Espírito, aniquilando todo fogo do
ego e toda veleidade de sofrimento.

Isso é agora.
Escutem o Som.

Escutem o silêncio.
Cantem o Canto e cantem o silêncio da Verdade, pela Vibração elevada do seu Coração.

O Coração que se revela, pelo Amor e pela Graça da Verdade, pelo Amor e pela Graça da Luz, pela Luz do
Amor e pela Luz da Graça.

Vocês são a Eternidade, a caminho para sua Eternidade.
Isso é agora.

Gradualmente e à medida de cada respiração desta Terra, como de sua respiração, cada dia irá aproximá-los
de sua Ascensão, cada dia irá aproximá-los de sua revelação final, vendo-se extraírem-se vocês mesmo, na

leveza e na Graça, da ilusão e da falsificação.
O momento chegou de nossa comunhão, de nossa reunião, a nós, Arcanjos.

O conjunto da Frota Intergaláctica, o conjunto das Consciências Unificadas, tem-se à sua porta, à porta do seu
Sol, à porta do seu Coração, a fim de vivermos juntos, de fusionarmos nossas Consciências, para sempre

reunidos na Liberdade, na Autonomia e na Verdade.

***

É tempo de elevar a sua Vibração.
É tempo de romper as amarras da falsificação.

É tempo de retornar à Alegria, porque vocês são a Alegria.
Nós o dissemos a vocês desde muito tempo.

Vocês irão verificá-lo e vivê-lo.
Voltem-se para a Alegria porque é o que vocês são, antes mesmo de existirem nesse mundo, antes mesmo

que esse mundo visse o dia na Verdade como na falsificação.
Filhos, Filhos de Graça e de Luz, revelem, neste momento mesmo, o Som do Anjo METATRON, despertando

as 12 Trombetas, finalizando o Despertar das 7 Trombetas da falsificação.
Os 12 Cantos Vibratórios da Unidade são doravante chamados a unificar-se, em vocês, em suas Coroas.

Então, naquele momento, o Fogo, o Fogo do Éter e da Terra despertando nas profundezas do seu ser, em
meio mesmo à falsificação, irá permitir ao Coração viver a Transparência, viver a Presença, viver sua Essência.

Tornem-se o que vocês são: a Essência do Um, a Essência da Alegria, a Essência da Verdade.
Revelem, em vocês, as asas da Eternidade.

Revelem, em vocês, as asas de sua Eterização.
Ergam-se porque Ele se abaixa até vocês.
Ergam-se porque Ele vem ao seu encontro.

Reencontrem-se, em seu Templo.
Reencontrem-se, em seu Coração, que é nosso Coração, reencontrado e religado, para sempre e para a



Eternidade.
Filhos da Lei de Um, tornem-se o Um, tornem-se o Tudo, aceitem não ser mais nada nesta ilusão, penetrem em

cheio, e de Coração aberto, o Templo da Eternidade.

***

Presença, Vibração e Irradiação.
Agora, no acolhimento da Verdade, juntos, as Consciências da humanidade encarnada, acordadas e despertas,

vão começar a fusionar na Transparência e na Verdade da Unidade.
Isso é agora.

Isso é a Graça que se desvenda, isso é a Trombeta da Unidade.
Isso é agora.

Isso é em vocês.
Isso é permanente.

Se isso é sua aspiração.
Se isso é seu Abandono.

Se isso se torna sua Verdade.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, façam ressonar nossa Presença

conjunta.
Abram seu Coração para a Verdade da Luz.

Abram o Coração.
Cerrem o que não pertence ao Coração.

Desviem-se do que não é a Verdade, entrem em cheio no Templo da Ressurreição.
Isso é agora.

O Templo da Ressurreição da Terra, liberado agora, permitindo liberar o Fogo da Terra, no conjunto dos
vulcões da Terra.

Vulcões de sua Terra dissolvendo as últimas Sombras, para renascer na Unidade, renascer na Verdade.
Isso é agora.

***

Vocês têm a capacidade, vocês têm a abertura para viver sua Presença.
Juntos, ressoemos a Presença e a Unidade, agora e para sempre.

Agora, e para sempre, unamos as Coroas, as nossas como as suas.
Nenhuma separação poderá jamais alterar nossos reencontros.

Nenhuma separação poderá jamais alterar o que foi separado e que, de novo, está reunido nos espaços de
Liberdade da Criação.

De um extremo a outro das Dimensões, e de um extremo a outro dos universos e dos multiversos, ecoa o
Canto da liberação deste sistema solar.

***

Filhos, Filhos do Um, gerados na Graça, o momento é agora, o momento é já porque não há depois, porque
não há ontem, há apenas o instante de sua Graça, há apenas o instante da sua Presença, que se revela nos

instantes em que vocês aceitam-na, no instantes em que vocês acolhem-na.
Juntos, agora, façamos silêncio, na Graça da sua Presença, na Graça da sua irradiação que é vocês e que é

nós.
Nós somos Um.

Não há alternativa, não há outra Verdade, não há outro caminho, não há outra via, não há outro Canto que aquele
da Unidade.

Cabe a vocês tornar-se o que vocês são, cabe a vocês revelar o que vocês são além das aparências.
A aparência que não existirá mais.

Restará apenas a Verdade, um solo de Verdade, um novo Céu, uma nova Terra, novos espaços, uma nova
Vida, reencontrada, enfim, sem qualquer entrave, sem qualquer limite, onde o conjunto do Amor se desvenda,

em cada reencontro e em cada olhar do Espírito.

***



Para que nada venha deslustrar o brilho de sua Ressurreição, nós lhes pedimos, doravante, para acolher-nos,
nós Arcanjos, no seu desdobramento de Fogo e de Luz, em meio ao seu Templo.

Preparando e trabalhando no Templo da Ressurreição.
Preparando e trabalhando no tempo da Ressurreição que é agora.

Eu vim anunciar a ‘boa nova’, o novo Evangelho, a nova Eucaristia que se realiza, doravante, em totalidade, em
seu Templo.

Abram, abram o Coração para nós.
Abram o Coração porque nós somos um só Coração.

Um só Coração unido, cantando em uníssono com o Canto da Graça e da Unidade porque nós somos, juntos,
o Um.

***

Bem amados, bem amadas Sementes de Estrelas e bem amados Filhos da Lei de Um,o momento chegou.
O momento chegou.
O momento chegou.

Bem-vindos, bem-vindos à Eternidade, bem-vindos à Graça e à Verdade.
Acolham isso ainda permanecendo, por enquanto, nesse mundo que se dissolve.

Encontrem a Verdade porque vocês são ela.
Não há nada a buscar, há apenas que aquiescer.

Há apenas que se abrir, como a flor que se abre ao Sol pela manhã e que se volta para ele durante o dia.
Filhos da Unidade, ressoem em vocês o Canto do Apelo.

Maria falará em breve em seu Templo da Ressurreição, chamando-os para viver isso.

***

Filhos da Lei de Um, doravante a radiância e a irradiação do Anjo METATRON, junto à minha irradiação, abrem
em vocês a trilha da passagem de sua Ressurreição para a Eternidade.

Escutem, escutem a voz do Um, a voz da sabedoria, aquela que abre as comportas da Alegria e os afasta para
sempre do carregamento e do sofrimento.

Ousem.
Ousem ser o que vocês são.
Ousem viver o que para viver.

Desvendem.
Desvendem o Canto do êxtase.

Desvendem-se.
Abram-se, em totalidade, porque vocês são o Amor, porque vocês são a Graça, porque vocês são a Unidade.

Vibremos e juntos comunguemos.
Ressurreição, Presença, Unidade.

Agora, no silêncio, no espaço sagrado de seus alinhamentos de comunhão.

***

Toda noite, à hora francesa, nós estaremos juntos, cada vez mais próximos e cada vez mais unificados, uns e
outros, em sua Dimensão, como no conjunto das Dimensões.

Reunião.
Reunião e comunhão.

Vibração Una e conjunta.
Isso é agora.

Ouçam.
Ouçam e escutem o apelo Vibrante do Anjo URIEL, apelando-os à sua Presença, à sua Última Reversão.

Aquele que os desvia do sofrimento e da Sombra.
Aquele que os coloca no Coração de seu Coração.

Juntos, nós iremos comungar na Graça de Maria, na Graça de METATRON.



O conjunto do Conclave, o conjunto dos Anciãos, o conjunto da Terra, em meio aos seus seres despertos à
Luz, comungam, doravante, cada um e cada uma.

Vocês são os Filhos do Um, vocês são o Um, em manifestação e em Criação, em meio mesmo a esse mundo.

***

Bem amados, bem amados Filhos do Um, bem amadas Unidades reveladas à sua Unidade, cantemos,
cantemos juntos o Canto da comunhão, Canto da Ressurreição, Canto da Eucaristia.

Isso é agora.
O Fogo do Espírito batiza vocês, em Espírito.

O Fogo da Terra eleva vocês, em Espírito.
O Fogo do Coração faz vocês testemunharem a Presença Cristo, enquanto Filho Ardente do Sol, revelado ao

Sol, sobre a Terra.
Juntos, nós iremos agora comungar em seu espaço de comunhão, todos juntos, reunidos e livres, liberados, no

alegramento e na Alegria.

***

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo e Arcanjo da Presença e da Reversão.
A Passagem, a Última Porta está doravante aberta, em vocês e diante de vocês.

Cabe a vocês atravessar o limiar da Alegria.
Cabe a vocês atravessar o limiar e reencontrarem-se em sua Unidade e em sua Verdade de sempre.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, agora, nós iremos comungar no espaço da Graça, no espaço da
comunhão, desvendando também sua Merkabah como a Merkabah da Terra, pelo desdobramento do cubo

Metatrônico, chamando-os à Ressurreição de Yérushalaïm, a Cidade da Alegria eterna.

***

Filhos, Filhos do Um, comunguemos.
Eu permaneço neste espaço de Fogo da Unidade.

Vibremos, Vibremos e comunguemos, agora.
... Efusão Vibratória ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, vou escutar as questões.

***

Questão: por que estive ao serviço do mal nas vidas passadas?

Então, cara amiga, o mal não existe.
O bem não existe.

Existe apenas num nível da consciência, que é a consciência fragmentária da personalidade que está na
Dualidade.

Portanto, assim que você diz: «fui isso ou fui aquilo», você dá, aí também, peso e crença a isso.
A única coisa que é eterna é Você, no instante e em sua Unidade.
Todo o resto, como dizem os orientais, é apenas Maya e ilusório.

Mas, cara amiga, enquanto você estiver orientada em seu passado e em suas vidas passadas, você viverá
apenas a destruição.

A Eternidade não se importa com suas vidas passadas, que são tão ilusórias como aquela que você vive.
Portanto, enquanto procurar uma explicação para sua vida em seu passado ou projetando-se em seu futuro e

aderindo ao que é chamada a reencarnação, você se afasta da felicidade e da Verdade.
Isso não pode ser de outro modo.

***

Questão: eu compreendo o que é a Alegria, mas deixo-me ainda prender pelas minhas emoções.

Não é para compreender intelectualmente, isso estritamente de nada serve.
Compreender algo de nada serve.

Não é porque vocês compreenderam algo que vocês vivem isso.
A Alegria é a simplicidade, isso não necessita de qualquer compreensão.

O.M. AÏVANHOV - 14 de junho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Sim, isso quer dizer que você está, não presa, mas que você se identifica, você mesma, a isso.
Você não foi, como dizer..., capaz, por enquanto, de fazer a junção Vibratória com a Luz porque, quando você

toca a Luz, quando a Coroa Radiante da cabeça acende, naquele momento, o que acontece?
Você penetra na esfera, no mínimo, da Paz.

Nessa Paz há um destacamento.
Isso não a impede de viver, bem ao contrário, mas isso lhe permite ter a lucidez e o olhar de que o que é vivido

não é a Verdade, mas que você, você é a Verdade.
Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Enquanto vocês são dependentes do que quer que seja em que esteja subjacente o medo, vocês não podem
viver a Alegria.
É impossível.

A Alegria não é uma luta.
A Alegria não é algo que se vá buscar lutando contra alguma coisa, uma vez que a Alegria não é desse mundo.

É um estado de Consciência chamado de Unidade, chamado de Paz, de Samadhi, deTuryia, eu creio que
disseram também, mas é um estado em que vocês estão na Unidade, quer dizer: vocês não são mais

afetados, seja o que for que aconteça a vocês e a esse mundo, mas vocês estão plenamente presentes nesse
mundo.

Vocês estão na Unidade, vocês estão na Paz, vocês estão na Alegria e vocês estão em sua Verdade que é,
ela, eterna.

E a Alegria não é o prazer.
A Alegria está para além de um humor simplesmente sem depressão ou sem medo: é algo que é uma Unidade

e que é uma Vibração da Consciência, é uma outra Consciência.

***

Questão: como acontece o amor no âmbito de um casal, na Unidade?

O amor a dois nada quer dizer porque, quando você encontra a Unidade, você faz amor consigo mesmo e você
é você e você é o outro, e todos os outros.

O problema do amor humano é que é um amor de medo e de posse, é um amor ligado à falta.
Vocês são atraídos pelo que lhes falta, vocês são atraídos por uma sedução, seja ela qual for.

Mas, enquanto a sua relação estiver baseada nisso, ela não é livre e ela não pode ser livre.
Na Unidade, nas Dimensões Unificadas, ter relação sexual, isso não existe, não há sexo, de acordo?

Mesmo havendo polaridades: um Arcanjo é dito de polaridade masculina; um ser geneticista de Sírius é de
polaridade feminina.

Mas não é por isso que eles fazem sexo, não é?
Isso não existe.

Vocês são completos, sozinhos.
São as leis dessa matriz, na qual vocês foram, na qual todos nós fomos confinados, que criam essas faltas.

A falta é o quê?
É a ação/reação, é o Karma.

A Unidade é o quê?
É a Liberdade e é a Ação da Graça.

Vocês não podem estar submissos ao karma e viver a Graça.
Portanto, o mais frequente, mesmo nos amores mais românticos, digamos, nas mais belas histórias, isso

recorre sempre a uma suplementação, uma complementação exterior de si.
O que não quer dizer que não se deva fazer amor, que não se deva viver em casal.

Isso quer dizer que se deve viver a Unidade.
Naquele momento, as relações que vocês vão gerar, as atrações que vão movimentar serão profundamente
diferentes, porque elas não serão mais baseadas em uma suplementação ou em uma complementação, mas

serão baseadas na Unidade e na Liberdade.
Quando vocês estão com alguém, vocês não querem que ele vá com outro alguém, não é?

E é tão inscrito na maior parte das religiões, na maior parte das tradições que, mesmo se, em algumas
religiões, um homem possa ter várias mulheres, mas elas não têm, sobretudo, o direito de visitar outro lugar,

não é?
O Amor é a Liberdade.

Quando vocês estão nas Dimensões Unificadas, quando vocês reencontram um Arcanjo, vocês caem no Amor
com ele, vocês trocam a Vibração do Amor, que é muito mais potente do que uma relação sexual, que é uma

relação de Liberdade total.
Lembrem-se de que as leis do Espírito não são leis que vocês vivem nesse mundo.

O Espírito não é desse mundo.



Aqui, é Ação/Reação; sofrimento/medo.
Nos mundos da Unidade isso não existe.

Mas o problema é que, enquanto vocês dão sua crença e sua consciência para crenças, tais como elas vieram
das leis dessa matriz, vocês não estão livres.

Vocês devem liberar-se das Crenças, vocês devem liberar-se de tudo o que é conhecido, porque o Espírito
não está nisso.

E vocês giram em círculo, assim, desde sempre.
É claro, ajudaram-nos aí, não é?

Não é natural.
Aliás, coloquem-se a questão: há bilhões de universos, há bilhões de estrelas, há bilhões de Dimensões

diferentes nos multiversos e vocês acreditam que aí vocês estão sozinhos, confinados em sua pequena bolha,
isolados do cosmos?

Isolaram-nos do cosmos e vocês creem que vocês são tudo o que vivem aqui.
Mas o que vocês vivem aqui não existe.

Tudo o que constituiu essa memória de ação/reação, a memória Akáshica desse mundo não tem realidade
alguma.

Portanto, enquanto vocês derem crença, enquanto vocês derem a sua consciência para essas leis de
ação/reação, de Karma («eu fui isso, eu fui aquilo»), vocês não estão livres, porque vocês mantêm a Crença,

inteiramente.
E, é claro, vocês buscam a Alegria.

Mas vocês jamais irão encontrar a Alegria, é impossível.
Olhem a história dos casais: amam-se, juram-se fidelidade: isso dura cada vez menos tempo e têm-se vontade

de outra coisa, porque o outro não nos suplementa mais, quer dizer, ele preencheu, de maneira temporária,
uma falta, no interior de si.

Mas quando se alcança a Unidade, Vibratoriamente, isso não impede o Amor, isso não impede uma relação,
mas as condições não são mais, de modo algum, as mesmas.

***

Questão: eu passo muito tempo no serviço...

Eu lhe garanto que, enquanto você não encontrou o Si, a Unidade, você pode servir bilhões de anos assim.
Aliás, isso se saberia, hem?, bastava servir a todo o mundo.

Isso dito, quando se está na Unidade, se está servindo.
Mas a finalidade não é o serviço: a finalidade é a Unidade.

É aí onde há, como vocês dizem, algo que não está claro, escondido.
Busque o Reino dos Céus em você e todo o resto vai chegar.

Mas, enquanto você está numa projeção exterior, nesse mundo, é uma ilusão a mais que você coloca sobre a
ilusão.

Agora, eu repito: quando você toca a Unidade, você toca o Amor e você toca o Serviço.
Mas é preciso, primeiro, tocar a Unidade, porque, se você fala de Amor e de serviço sem ter vivido a Unidade,

é a personalidade que se exprime.
Servir, eu disse um dia, é irradiar.

Amar é Servir.
Irradiar é Amar.

Como é que se irradia?
Estando si mesmo, não projetando a personalidade para o exterior.

Portanto, para irradiar é preciso agora encontrar o Coração.
Mas o Coração jamais irá permanecer em uma ação exterior, isso está na parada de tudo o que é exterior.

É o único modo de passar à Unidade e, efetivamente, vocês são a Vida, vocês são o Serviço, portanto, vocês
são a Unidade.

Vocês têm apenas que revelá-la, aí, imediatamente, no instante.
Quanto mais assim for, mais essa capacidade de abertura imediata será, vai ser-lhes proposta, porque o afluxo

da Luz, o Fogo do Céu e o Fogo da Terra estão tão potentes nesse momento sobre a Terra que basta,
verdadeiramente, colocarem-se: não mais ser essa personalidade, não mais ser esse desejo, não mais ser

esse sofrimento.
Aceitar isso, aceitar não mais crer seja no que for.

Naquele momento, a Luz irá se revelar, inteiramente.
O tempo está encurtado, como vocês sabem.

Vocês estão nos tempos ultra, ultra, ultra reduzidos e, a cada dia, isso irá lhes aparecer cada vez mais



claramente.

***

Questão: quanto tempo é necessário para viver a abertura do Coração?

Mas, cara amiga, não é uma questão de tempo, a abertura do Coração é uma questão de parar o tempo.
Você é Você, de toda a Eternidade.

É claro, há técnicas que lhes foram dadas, protocolos que lhes foram dados, revelações da Luz que lhes foram
oferecidas e anunciadas, mas o Coração, ele está presente de toda a Eternidade.

Basta que você olhe para você.
Portanto, não é uma questão de tempo.

Você considera que há um caminho a percorrer entre o seu estado atual e a abertura do Coração, mas é
instantâneo.

Se você tivesse realmente a capacidade para parar o tempo e para centrar-se no instante presente,
inteiramente, mas a Luz iria fulminá-la.

Não é uma questão de tempo, é uma ilusão criada do zero pela personalidade, para afastá-la da sua Verdade.

***

Questão: ao que corresponde o que é chamado de equipe de solo?

A equipe de solo são os seres que, antes mesmo dos Casamentos Celestes, despertaram o próprio potencial
ilimitado e a própria Existência, mesmo de modo não lúcido, totalmente.

Como isso se manifestou?
Primeiro, pelas Vibrações ao nível das Coroas Radiantes, ao nível do despertar daKundalini.

São seres que foram autoprogramados para despertar nesse fim dos tempos.
São seres que foram, como dizia Miguel, capazes de portar a Luz, de serem os porta-estandartes da Luz e de

revelá-la ao mundo.
Eles foram os Ancoradores da Luz.

Agora, lembrem-se de que, até o último limite dessa Dimensão, a Luz está aí, mas, quanto mais o tempo
avançar, no sentido do seu calendário, mais a pressão da Luz vai se tornar importante.

Então, alguns de vocês vão vivê-lo por eliminações, em diferentes níveis, ao nível do corpo.
Outros, por manifestações psicológicas.

É necessário aceitar olhar para isso como eliminações, mas não para dar peso, ou seja, não para crer que
vocês sejam isso.

Porque, se vocês derem peso a isso, vocês vão, realmente, tornar-se isso e, naquele momento, as suas
Vibrações serão tão densas, tão cristalizadas que, quando seu corpo de Estado de Ser apresentar-se a vocês,

quando o corpo da Ressurreição apresentar-se a vocês, vocês não conseguirão fusionar a consciência
fragmentada com a Consciência Unitária.

Mas, isso dito, em última análise, não é grave, já que o conjunto de lagartas não vai voltar a uma Dimensão
terceira.

Todos vocês serão liberados, mas o grau de liberação será em função do que vocês tiverem sido capazes de
assimilar, de algum modo, como Luz, mesmo nessa Dimensão.

***

Questão: é possível sentir o Fogo da cabeça, o Fogo do Coração, depois mais nada?

Sim, perfeitamente.
Nos períodos de transformação final, se o Fogo do Coração e o Fogo da Cabeça forem sentidos, obviamente,

há uma maturação que ocorre.
Vocês estão no período no qual a energia do Arcanjo Metatron, na fase final dessa humanidade, está se

revelando sobre a Terra e em vocês.
Essa revelação pode, por vezes, ocasionar uma espécie de basculamento da Vibração.

Mas é temporário.
Quando os chacras são perfurados pela Luz, eles nunca mais podem voltar a se fechar.

É impossível.

***



Questão: por que alguns se lembram de muitas vidas anteriores, enquanto isso não é necessário
para os processos em curso?

Mas, cara amiga, a lembrança da memória de vidas passadas está ligada à ativação do terceiro olho.
Portanto, o terceiro olho desaparece.

Essa memória de vidas passadas é um peso suplementar.
Então, é claro, há alguns seres que vão se lembrar espontaneamente de todas as suas vidas.

Eu era desses.
Mas qual o interesse?

Então, é muito satisfatório para o ego poder explicar uma situação presente por um passado, mas é um perigo
terrível.

Quando o terceiro olho está aberto, vê-se desfilar rostos das vidas passadas e, depois, tem-se acesso a
informações dessas vidas passadas, de modo completamente comum, sem ir buscar técnicas.

Mas tudo isso pertence à Maya.
Vocês são um Espírito, vocês não são esse corpo e vocês não são a experiência das suas encarnações.

É o que dizia Buda: «quando você encontrar os Siddhis, os poderes da alma, salve-se rapidamente».

***

Questão: por que, na meditação, a minha cabeça se move da esquerda para a direita?

Então, aí, cara amiga, pode haver várias razões, mas o importante é que a Luz desce.
Quando você está na meditação, as oscilações são um fenômeno extremamente frequente, mas que não tem a

mesma expressão e o mesmo significado para todo o mundo.
Agora, eu não posso dizer a você por que em você isso oscila, mas o movimento, em um determinado
momento, deve parar, pois, se o movimento não parar, não pode haver entrada no instante presente.

O Arcanjo Miguel, nos Casamentos Celestes, falou, a um dado momento, através da vivência de todas as
Vibrações, que o acesso à Lemniscata sagrada é o momento em que o Som da alma cessa e em que se

penetra em um espaço que é chamado de vacuidade, de Silêncio, como ele dizia, o Arcanjo.
É o momento em que a Consciência passa inteiramente por essa espécie de dissolução que foi descrita, de

algum modo, nas doutrinas Unitárias, seja qual for a origem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor os acompanhe.

Até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article6514.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-14_juin_2011-article65...

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com/
Postado por Célia G.

************

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-14_juin_2011-article6514.pdf
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/article6514.html


 ~ Preparação para o Desdobramento da Luz Metatrônica ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça e a Unidade sejam sua morada,
para sempre.

Minha intervenção, esta noite, irá se desenvolver em dois tempos.
O primeiro tempo é diretamente ligado ao meu papel em meio ao Conclave Arcangélico e eu irei me expressar

então em seu nome.
Isso diz respeito, principalmente, à preparação para o desvendamento da Luz Metatrônica, que será anunciado

pelo Arcanjo Metatron no momento preciso de sua próxima intervenção, dando-lhes hoje as premissas, os
sinais aguardados e vivenciados, e vistos, neste planeta como em toda Consciência.

O segundo tempo será consagrado às suas perguntas, com relação ao desvendamento da Luz.

***

O desvendamento da Luz Metatrônica já começou, desde já algum tempo e consistiu, inicialmente, em
estabelecer os ‘quatro pilares’ do desvendamento da Luz.

Esses quatro pilares permitiram realinhar, de algum modo, o eixo central AL / OD da Luz não falsificada.
Em um segundo tempo, a ativação das Cruzes Mutáveis e das outras Cruzes, presentes na cabeça, permitiu
reforçar a junção e a comunicação, em meio à Lemniscata sagrada, com sua Presença, com a abertura de

sua Consciência em sua totalidade e em sua globalidade, permitindo, ainda hoje, a certo número de
Consciências encarnadas, sobrevir as Sombras ainda presentes e deixar transcender pela Luz.

***

Dentro de algum tempo, revelar-se-á uma nova etapa que é, de certa forma, a etapa final do desvendamento da
Luz Vibral nesse mundo.

Esse desvendamento da Luz vai, naturalmente, realizar-se, como sempre, em vocês, nesse corpo e em sua
Consciência como na Terra e como no conjunto desse sistema solar.

Isso corresponde à ativação de certo número de redes, de certo número de circuitos, permitindo à Luz
desvendar-se, em totalidade e, assim, dissipar as últimas Sombras presentes na matriz, no sistema solar, como

na consciência humana.
Obviamente, o resultado não será o mesmo para cada um.

ANAEL – 15 de junho de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-5awOSVzpXSI/UXeU5l1Ak7I/AAAAAAAABN8/qkgJJCLgRck/s1600/000+arcanael+-+15.06.2011b.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


De fato, cada ser humano, em função de sua própria consciência fragmentada, viverá este desvendamento da
Consciência final em função de suas próprias resistências, de seus próprios abandonos e de suas

próprias capacidades para estabelecer-se na nova Consciência.
As percepções Vibratórias, ligadas à intensificação do derramamento da Luz Vibral nesse mundo, vai realizar,

para cada Consciência, o desvendamento da Luz Metatrônica em suas estruturas físicas como em suas
estruturas sutis, permitindo então revelar, integralmente, o corpo de Estado de Ser, viver as funções e o

desvendamento, em meio mesmo a esta Dimensão.
Isso vai se refletir pela ativação de certo número de redes e de circuitos, redes na Terra como circuitos em sua

estrutura física, traduzindo-se então por manifestações novas.
Algumas dessas manifestações estão já operando para os mais adiantados dentre vocês, como eu já disse

durante minha última intervenção.

***

Isso se traduz pela ativação de Vibrações ou de pressões Vibratórias, em ‘novas zonas’ que nunca haviam sido
manifestadas até agora.

A ativação das diferentes Cruzes ao nível da cabeça, a ativação da Lemniscata sagrada entre o ponto OD de
seu corpo e o ponto ER da cabeça, como em sua parte a mais elevada, situada entre o ponto AL do seu nariz e
o ponto AL de sua testa, permite, hoje, um desvendamento lateral sobre esses novos circuitos, assim como um

desvendamento lateral sobre as redes interdimensionais da Terra.
Isso se traduz, inicialmente, por certo número de modificações da Terra, estas lhes são acessíveis a partir do

instante em que vocês se interessam por estas.
Elas se traduzem, como vocês o constatam, por um aumento da atividade do Fogo da Terra e por um

lançamento desse Fogo da Terra em sua atmosfera.
A segunda etapa é o desvendamento de uma ‘nova’ Água.

Essas Águas prefiguram, de algum modo, as Águas do Batismo ou Águas do alto, chegando, em certos locais
e em certos lugares deste planeta, a provocar alguns processos associados à subida das águas.

Esta subida das águas tem diferentes origens.
Ela não está unicamente ligada, é claro, às águas da chuva, mas também às águas domar, devido mesmo à

modificação das massas dos oceanos e dos mares.

***

Em meio ao seu Templo Interior que é esse corpo, vão também se manifestar as mesmas coisas, refletindo-
se, como isso lhes foi anunciado, primeiramente, por um Despertar da Kundalini que vai percorrer

progressivamente o canal central de sua coluna vertebral, atapetado de Luz Adamantina, permitindo realizar a
Fusão das três Lareiras e o alinhamento final em seu Coração, permitindo revelar sua dimensão Interior de

Criança do Cristo e de Filho da Luz, denominado KI-RIS-TI.
Isso está operando desde agora, para os mais adiantados dentre vocês.

Isso vai se refletir, na Consciência, por uma percepção cada vez mais clara e lúcida do que é a Luz Unitária e
do que ela não é, traduzindo-se, em seu mundo, por uma iluminação particular de sua Consciência, levando-os

a tomar as últimas decisões e a fazer as últimas escolhas, permitindo-lhes liberarem-se para sua acessão à
Unidade e à Verdade.

Ao nível da Terra, a ativação dessas redes traduz-se por certo número de ‘movimentos’ nas placas tectônicas
assim como nos oceanos e nos mares, contribuindo para a modificação geofísica e biofísica total do seu

universo de vida.
É isso que está no trabalho doravante e que irá se tornar cada vez mais global, gradualmente e à medida dos

dias, até a intervenção do Senhor Metatron, em pessoa, em 11 de julho.
Até aquele momento, e no interior de suas estruturas, de sua Consciência como de seus corpos físico e sutil,

revelar-se-ão, com uma acuidade que eu qualificaria plena e com uma iluminação intensa, as diferentes
Sombras podendo ainda limitar seu acesso às Moradas de Paz suprema, à Alegria, à Verdade e à Paz.

Caberá a vocês então, nesta última etapa, ou abandonar-se ao que é iluminado pela Luz, ou resistir.

***

O comportamento da humanidade, em sua multidão, resulta, aí também, sempre, do mesmo processo, na
escala global da humanidade.

Ou haverá uma capacidade da Consciência humana para viver sua Unidade, para sair da fragmentação, para
estabelecer-se na Paz e na nova Consciência.

Ou, e isso diz respeito à maioria da humanidade, o conjunto de resistências presentes na Consciência, seja
pela adesão a mitos de Crenças, seja pela adesão a modelos ultrapassados, permitirá manifestar formas

extremas de Dualidade, manifestadas por oposições, resistências, violências, em nome mesmo da liberdade,



da espiritualidade, para aqueles da humanidade que consideram a perpetuação de uma Dimensão cujo fim está
muito próximo.

Tudo isso vai se desenrolar em vocês, não há nada a rejeitar, não há nada a afastar, há apenas que constatar,
há apenas que encontrar sua Paz, cada vez mais, pelo estabelecimento no Abandono à Luz, pelo

estabelecimento em seu Coração, pelo estabelecimento na Verdade.
A Verdade é um ‘estado de Paz’ que se basta a ele mesmo, afastando-os dos meandros

das reações e ações podendo existir nas fases finais da dissolução.

***

Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar sua Consciência.
Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar seu corpo.

Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar, vocês mesmo, em meio à sua Consciência.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os espaços Unitários, vocês irão constatar, por si mesmo,

que vocês se afastam do seu conjunto de resistências que, até agora, podiam ainda bloqueá-los em
suas percepções e no seu acesso à Consciência do Estado de Ser.

Alguns seres humanos (e isso diz respeito, como eu disse, a uma grande maioria da humanidade, não ao seu
conjunto) vão se encontrar confrontados a necessidades de reação, a necessidades de oposição, para pôr

fim, de maneira ativa e em meio à personalidade, ao antigo mundo.
Isso irá se expressar, no nível social, pelo aparecimento de revoltas e revoluções cada vez mais intensas na
superfície da Terra, evoluindo de maneira sincrônica, totalmente em paralelo ao despertar do Fogo da Terra e

ao despertar da Água do Céu manifestando-se sobre a Terra.
É a isso que, doravante, vocês irão assistir, de maneira cada vez mais evidente.

Foi-lhes sempre dito que antes da dissolução da matriz (pela voz dos Arcanjos como pela voz dos Anciãos)
nada do que havia sido escondido poderá ser escondido uma vez que a Luz irá se desvendar.

***

Vocês chegam nesses tempos, não mais de integração da Luz, simplesmente em suas estruturas, ou ainda da
ancoragem da Luz nesse mundo, em certos locais, mas sim ao desvendamento total e final da Luz Adamantina

no seu mundo.
Isso, como vocês o sabem, pode se manifestar por certo número de resistências.

A Luz vai lá onde a Consciência está aberta.
Se a Consciência do ser humano estiver situada no nível dos chakras chamados do medo, do poder ou da

manutenção de uma vida em matrizes de carbono, então, naquele momento, serão esses chakras que estarão
mais ativos, traduzindo-se então por confusões de coisas pertencentes ao ego e não tendo nada a ver com o

Estado de Ser, com a Unidade e com a Paz.
Será feito assim, como disse o Cristo, a cada um segundo sua fé.

Será feito assim a cada um segundo sua abertura, segundo seu objetivo, segundo seu destino e segundo
seu caminho.

Assim, vocês, Filhos da Unidade vivendo estados Vibratórios preparatórios a esse desvendamento da Luz,
vocês devem admitir e perceber que esse desvendamento da Luz não vai acontecer sem medo, ele não vai
acontecer na Alegria para todo mundo, ele não vai acontecer na Fluidez para o conjunto da humanidade.

***

Se uma de suas Coroas Radiantes estiver ativa, então, naquele momento, restará a vocês apenas alinhar-se
no Interior de si mesmo, aí também, ainda uma vez, para deixar a Luz agir no seu Templo Interior e solucionar,

para vocês, o conjunto do que deve ser solucionado.
Se as Coroas Radiantes não estiverem abertas durante o desvendamento da Luz, então a Luz Vibral

desvendar-se-á, não mais a partir dos centros denominados Coroa Radiante da cabeça ou Coroa Radiante do
Coração ou ainda Triângulo sagrado, mas irá se desvendar nos chakras ‘inferiores’ do ser humano, revelando

então todas as facetas da inferioridade do ego ligadas à Dualidade.
O conjunto de pulsões inferiores verter-se-á então sobre a Terra, mantido pelos seres humanos que não

abriram uma ou outra das Coroas Radiantes ligadas à Luz Vibral.
Deste modo, a Luz Vibral será captada pelos centros inferiores e irá revelar, de forma total, o conjunto de

pulsões não resolvidas em meio à humanidade.
É a isso que vocês são chamados a viver, doravante.

Mais do que nunca, e a cada dia agora, ser-lhes-á solicitado, até a intervenção do Anjo Metatron, estar
extremamente vigilantes ao seu alinhamento, ao seu comportamento, ao seu Amor e, sobretudo, ao seu

‘estado de Unidade’.



Vocês não poderão atravessar a Porta Estreita, vocês não poderão atravessar, em perfeita Paz, o último
Cruzamento / Reversão, se vocês não estiverem estabelecidos na Unidade.

Mas vocês devem também aceitar e compreender que aqueles de vocês mesmos, entre os seus próximos,
que não estão no caminho da abertura à Luz no momento, devem viver, eles também, o que eles têm a viver
em relação a isso, quaisquer que sejam as consequências sobre a sua vida, sobre o planeta Terra e sobre o

conjunto das manifestações da Consciência.
É isso que vocês irão completar para manter sua Unidade, sua Alegria, sua Paz.

***

Lembrem-se de que a Inteligência da Luz irá suprir todas as suas necessidades, de que se vocês se
submeterem à Liberdade e à Autonomia (aquelas do Espírito e não mais aquelas da alma ou da

personalidade), então, naquele momento, vocês terão seu salvo conduto para realizar o último desvendamento
da Luz nas suas Coroas Radiantes, e não mais nos chakras ditos ‘inferiores’, onde se expressa o conjunto das

pulsões de medo do ser humano.
Nós demos certo número de processos para fazer, permitindo-lhes liberar si mesmo dos últimos apegos

coletivos.
Isso tinha por vocação liberá-los dos últimos ‘entraves’ existentes, justamente, nos chakras inferiores, deixando-

os de ser a vítima dos seus próprios comportamentos alinhados e alterados, em ressonância com o ego.
Agora, é o momento em que é feito a cada um segundo a sua fé, em que é feito a cada um segundo a sua
Vibração e em que é feito, sobretudo, a cada um segundo a sua Consciência e segundo a sua aptidão para

viver o Abandono à Luz, cujas testemunhas são e serão sempre a ‘ativação’ das Coroas Radiantes da cabeça,
do Coração e do sacro.

***

Bem amados Filhos da Luz, portanto, o anúncio do Conclave Arcangélico é destinado a permitir-lhes alinharem-
se ao mais justo com o seu Coração e deixar trabalhar, em vocês, a Luz.

Compreendam bem e apreendam-se bem de que jamais a sua personalidade poderá agir tão bem ou melhor
do que a Luz, quanto ao que resta no interior de vocês para pacificar, para purificar.

É o momento onde tudo se revela, o momento onde tudo de desvenda.
Mesmo o que foi escondido não poderá nunca mais ser escondido.

O desvendamento da Luz e o estabelecimento da Luz, na nova Dimensão na qual estará a Terra, são a esse
preço.

E esse preço é muito módico se vocês aceitarem abandonar-se à Luz.
Deixar trabalhar a Luz irá se refletir, naquele momento, de maneira cada vez mais evidente, pelo

estabelecimento da sua Consciência em meio à Paz.
Não há então que se colocar a questão de saber se vocês estão abandonados à Luz ou não.

Porque somente o ego pode colocar esse tipo de questão.
Se vocês estiverem em ‘estado de Abandono à Luz’, vocês irão manifestar, de maneira cada vez mais clara,

cada vez mais evidente, de maneira cada vez mais luminosa, a sua própria Paz, o seu próprio estado de
serenidade e a sua própria Alegria.

Obviamente, esse não será o caso se vocês deixarem a Luz Vibral estabelecer-se, estabelecer seu domicílio,
nos chakras inferiores.

É então solicitada uma extrema vigilância quanto ao seu comportamento comum e cotidiano.

***

Hoje será pedido a vocês para verificar, por si mesmo, pela experiência da sua vida rotineira, não nos seus
espaços de alinhamento, não nos seus espaços de meditação, mas sim na vida a mais simples, quais são as

suas ‘capacidades’ para manter a Alegria, para manter a Verdade, para manter a Paz.
Porque é disso que resultará a sua aptidão para viver a Paz, integralmente.

Portanto, há uma forma de mecanismo de aprendizagem final permitindo-lhes, assim, o que eu acabo de dizer,
verificar por si mesmo a ‘progressão’ do seu estado de Consciência do Estado de Ser, em relação ao

desaparecimento da sua consciência fragmentada.
Isso irá se expressar na vida comum, e isso será visível pelo conjunto do seu ambiente.

Se vocês se estabelecerem na paz, então vocês irão irradiar a Paz e tudo, ao redor de vocês, tornar-se-á
Paz.

Agora, se os seus comportamentos, em meio à vida comum, a mais comum que seja, manifestarem-se
pela exasperação, manifestarem-se pelo menosprezo, manifestarem-se pela violência contrária à Paz, então,

naquele momento, vocês deverão fazer outras escolhas do que aquela do acesso à multidimensionalidade.



O momento do teste chegou, o momento do teste (que não é tanto um teste) é, de fato, o momento
da revelação final da Luz, onde mais nada, na sua Consciência, poderá enganar de maneira alguma em

relação à Luz que é a sua, que é sua herança.
Vocês são, portanto, todos convidados, sem exceção, a estabelecerem-se na sua Unidade, a estarem mais do

que nunca em uma vigilância da Unidade.

***

Quaisquer que forem os atos da sua vida cotidiana, vocês mesmo é que irão ver a vocês mesmo, em
suas ações, em seus atos, em suas palavras e em seus funcionamentos.

É através disso que vocês poderão se apreender, mais equitativamente, da maneira que vocês viverão o
desvendamento ‘final’ da Luz, iniciado pelo Senhor Metatron entre o mês de julho e o mês de outubro.

É durante este período que vocês irão construir a sua Eternidade, mas também que vocês irão construir a sua
forma de resistência, mesmo se essa palavra não estiver perfeitamente adaptada, à Dualidade.

Ser Unitário, é, evidentemente, superar a Dualidade, é sair do contexto da ação e reação, quaisquer que sejam
as manifestações que irão deixar-se viver na sua vida comum.

É-lhes preciso então, agora, não mais diferenciar os estado Interiores e os estados exteriores.
O desvendamento da Luz acontece então de maneira e por um mecanismo extremamente ‘específico’, sobre o

qual eu pude ter a ocasião de retornar nesta semana, e não pode acontecer se existir, em vocês, uma
predominância da fragmentação.

Portanto, e obedecendo ao princípio que eu já anunciei, não haverá mais diferença entre o que é vivenciado
no Interior e o que é vivenciado no exterior.

Uma dissonância se refletindo em seus comportamentos exteriores, quaisquer que sejam seus acessos à Luz
Interior, refletir-se-á então em um déficit do Abandono à Luz, provando simplesmente que a personalidade quer

ainda agir no seu estabelecimento no Estado de Ser, o que, vocês imaginam, não é absolutamente mais
possível e tornar-se-á absolutamente impossível a partir do mês de julho.

***

Resta a vocês então, de maneira formal e pelo anúncio que eu lhes faço, ao conjunto da humanidade,
estabelecer-se na Unidade, não mais unicamente nos seus espaços de alinhamento, mas em cada gesto, em

cada olhar, em cada palavra e em cada conduta que vocês terão no conjunto da sua vida.
É através disso e somente disso, que vocês poderão verificar, por vocês mesmo, o acesso à Paz, o acesso

ao Samadhi e o acesso à sua própria Verdade.
Alguns de vocês poderão ser testados, naquele momento, sobre as últimas falhas existentes.

Lembrem-se de que não é pelos Arcanjos que vocês testam, lembrem-se de que não são os outros que vocês
testam (mesmo sendo o meio e os agentes para realizar esses testes), mas é a própria Luz que,

estabelecendo-se na sua vida comum dita ‘exterior’, permitirá verificar isso.
Vocês estão na Unidade?

Ou vocês não estão na Unidade?
Vocês estão fragmentados?
Ou vocês estão Unificados?

A Paz irá se manifestar por isso.
A Alegria irá se manifestar por isso: pela capacidade, em meio à sua vida exterior (em seus atos os mais

constrangidos e os mais habituais), para colocar a Luz aí onde ela não estava.
A Graça irá se desvendar então com facilidade para vocês, a partir do instante em que a sua vida, no seu

aspecto o mais rotineiro, for preenchida desta Luz.
Resta-lhes então, durante esta última Travessia, correspondendo ao que lhes foi anunciado desde pouco

tempo, manifestar também a Luz na sua vida diária, a cada instante, a cada gesto, a cada ato e a
cada comportamento.

É a isso que vocês são chamados durante este período.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrela, eis o anúncio que eu tinha que revelar a

vocês da parte do conjunto do Conclave Arcangélico.
Antes de encerrar esse primeiro tempo, se houver em vocês perguntas em relação a isso que eu acabo de
dizer e de enunciar, então eu os escuto e nós passaremos em seguida, em um segundo tempo, muito mais

livre quanto à suas perguntas.

************



Pergunta: isso significa que se deve falar o menos possível para guardar este alinhamento?

Bem amados, isso é profundamente diferente para cada ser humano.
Se o fato de falar os colocar na inconveniência e na incerteza sobre a sua Unidade, então, não falem mais.

Mas as palavras, quaisquer que sejam, devem expressar o seu acesso à Unidade.
Vocês não podem mais e não poderão mais separar, a partir de 11 de julho, a vida Interior e a vida exterior

porque isso será a mesma vida.
Assim se expressa o acesso à multidimensionalidade.

No que se refere à palavra, aqueles de vocês estabelecidos, após a Passagem pela Abertura da boca pelo
Arcanjo Uriel, no final do ano passado, podem usar a palavra que, na sua boca, tornar-se-á o Verbo Criador.

Não se esqueçam de que vocês se dirigem para o que é denominado ‘Criação consciente’, onde vocês irão se
tornar Criadores da sua própria realidade, após a finalidade e o final do último período.

É a este aprendizado que vocês são levados.
Se as suas palavras afastarem-nos da Unidade, da Alegria, se as suas palavras colocarem em reação seu

interlocutor, então, efetivamente, vão para o silêncio para compreender por que isso não pode se estabelecer
na Unidade, em meio a qualquer comunicação ou a qualquer relacionamento.

Porque isso os remete inevitavelmente a vocês mesmos.
E, a Consciência que está na frente de vocês, apenas faz reenviá-los a vocês mesmos e podemos dizer, neste

caso, que cada um se remete a si mesmo sobre as suas próprias incertezas ou as suas próprias zonas de
Sombra persistentes.

Entretanto, não é preciso crer que o fato de se calar vai ser o melhor meio, de modo geral, para resolver as
dificuldades.

A palavra transforma-se em Verbo.
O silêncio não é necessariamente o melhor meio de solucionar ou de fazer desaparecer o que é para

desaparecer.

***

Pergunta: é melhor evitar as pessoas que podem nos colocar em um estado difícil?

Bem amada, eu lhe responderia que se você mesma está na Unidade, você não tem mais que temer o que
quer que seja.

Agora, se uma Consciência que a desestabiliza aproximar-se de você, é que ela também, tem um papel para
você.

Assim, aí também, fugir ou se afastar de quem lhes coloca problema, não é resolver o problema.

***

Pergunta: como superar as reações de raiva?

Bem amada, qualquer reação, como você o diz, faz parte do mundo emocional.
Qualquer que seja esta reação, ela é e será sempre procedente da personalidade.

O ser cuja Consciência está estabelecida na Unidade, na Graça, não pode ser afetado por qualquer reação
frente ao que quer que seja.

Assim então, colocar-se a questão de ‘como’, recorre à personalidade e não à Graça.
A única maneira de superar esta problemática, ainda, é abandonar-se à Luz e compreender que enquanto
você reagir com a sua personalidade e com a sua própria raiva, você não está na Graça, porque a Graça é

ausência de reação.
É a isso que vocês irão ser confrontados.

E lembrem-se de que o ser humano que está na frente de vocês tem por vocação, ele também, encontrar a sua
Unidade em relação a isso.

O desvendamento da Luz em meio às estruturas laterais do ser humano, que eu desenvolverei, eu mesmo, um
pouco mais tarde, vai consistir e vai levá-los a uma Consciência cada vez mais clara do que é a personalidade e

do que é o seu Estado de Ser, levando-os, então, a desenvolver a Ética e a Integridade a um nível jamais até
então manifestado.

Lembrem-se também de que é posicionando-se na Ética e na Integridade, é posicionando-se no Aqui e Agora
que vocês irão evitar, integralmente, as reações.

As reações são sempre oriundas dos seus condicionamentos, das suas feridas, dos seus medos.



Assim então, se houver reação, isso significa que há feridas e medos não cicatrizados.
O ser que cicatriza as suas feridas e os seus medos está além das reações e se estabelece na Alegria da sua

própria Unidade.
Nada, naquele momento, pode ser tomado pelo seu valor nominal ou, se vocês preferirem, nada pode ser

tomado, no nível desta Consciência na Unidade, como pessoal porque não existe mais personalidade.
Enquanto vocês reagirem de forma pessoal, significa que a consciência está fragmentada.

***

Pergunta: resta tempo suficiente para curar as feridas não cicatrizadas?

Bem amada, como lhes disse e repetiu o Comandante, como lhes disseram e repetiram as Estrelas, como eu
lhes disse e repeti, a noção de tempo pertence à ilusão.

O desvendamento da Luz é tal que lhes é suficiente para abrirem-se à Luz.
Não é questão de curar as feridas que ali interessa.

É questão de fazer aumentar a Luz.
O que não é o mesmo ‘ponto de vista’.

Querer curar uma ferida é um ato da consciência fragmentada.
Querer se abandonar à Luz, que não é mais uma vontade, mas um Abandono real à Luz, é um ato procedente

da Consciência Unitária.
É a Luz que trabalha em vocês.

Enquanto vocês creem que são vocês mesmo que vão desembaraçar o que quer que seja, vocês estão na
ilusão matricial.

Nós lhes dissemos, e isso vai se verificar, cada vez mais: “deixem trabalhar a Luz em vocês”.
E para isso, é preciso que o pessoal, ou a personalidade, se apague, completamente.

A Luz não tem o que fazer do tempo.
A personalidade é regida pelo tempo e se exprime sempre em relação a uma noção temporal.

A quantidade de Luz Vibral, presente na Terra como em suas estruturas, permite, agora, plenamente, aplicar:
“que te seja feito segundo a tua fé”.

***

Pergunta: o que significa, para você, manifestar a Unidade no cotidiano?

Bem amada, manifestar a Unidade no cotidiano é tudo fazer com um humor ‘constante’, sem reação,
sem emoção, sem mental.

Qualquer que seja a tarefa ou a atividade que vocês realizam, fosse ela a mais prestigiosa ou a mais humilde,
isso deve ser feito com um humor constante, centrando a Consciência na Paz, na Alegria e em uma das Coroas

Radiantes.
Vocês devem ser capazes, a partir de agora e nos próximos dias, de estabelecer não importa qual atividade

percebendo as Vibrações de uma das Coroas Radiantes e de colocar sua Consciência em cima, e
experimentar e manifestar a sua Alegria, o que quer que vocês façam.

Senão, se vocês manifestarem a Alegria apenas nas atividades que lhes interessam, vocês não estão na
Alegria, mas vocês estão no prazer.

E vocês serão então submetidos ao desprazer quando vocês fizerem algo que não lhes convém.
Sair do pessoal é a este preço.

Não há que definir o que convém e o que não convém porque isso é uma atitude da personalidade.
Quando você está abandonada à Luz e vive a Unidade, absolutamente tudo convém, mesmo a sua própria

morte, mesmo o seu próprio sofrimento porque você transcendeu a ilusão do seu sofrimento.

***

Pergunta: qual é o caminho do Abandono à Luz?

Bem amado, o Abandono à Luz é um estado de equanimidade onde não se manifesta nem reação, nem
mental, nem o que quer que seja de contrário à Unidade.

A Graça é então onipresente.
Faz agora exatamente dois anos que eu desenvolvi, de maneira extremamente precisa, o que é o Abandono à

Luz.



Alguns de vocês o vivenciaram.
Outros resistem ainda.

Qual é a diferença entre aquele que está abandonado à Luz e aquele não está abandonado à Luz, todos
vivendo, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça?

É extremamente simples: aquele que está abandonado à Luz não tem mais qualquer reivindicação.
Aquele que não está abandonado à Luz vai se apropriar da Luz em meio ao ego e à personalidade.

O conjunto das circunstâncias da sua vida vai então colocá-lo frente às suas insuficiências de Abandono à Luz.
Não é, então, você que vai decidir, mas é a Luz que decide por você.

E a Luz apenas irá lhe pedir uma coisa, é estar em aquiescência ao Abandono à Luz.
Eu devo especificar que gradualmente e à medida dos eventos coletivos da Terra, como dos eventos pessoais

que vocês irão viver, vocês serão levados, cada um, frente a desafios.
Esses desafios estarão aí unicamente para mostrar-lhes se vocês estão na aceitação da Unidade ou na não

aceitação da Unidade.
Disso irá resultar, como eu o disse, a sua Alegria ou a sua não alegria.

A diferença tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais flagrante entre aqueles que estiverem estabelecidos,
entre os seus irmãos, na Unidade e aqueles que irão resistir à Unidade pelo não Abandono.

***

Pergunta: podemos considerar que o que nos chega, é a Luz que o apresenta?

No que diz respeito ao processo final de desvendamento da Luz, é exatamente isso.
Ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua Vibração, segundo a sua fé e não segundo o que vocês pensam, e

não segundo o que vocês creem, mas unicamente o conjunto da sua vida, doravante, será conduzido pela
Vibração da Luz, quer vocês aceitem ou não.

***

Pergunta: isso é um estado de Graça?

Certamente.
Abandonar-se à Luz conduz à Graça, ao Samadhi, à Alegria e à Felicidade da Consciência.

Isso será cada vez menos o caso para aqueles que resistirão à Luz e isso será evidente para cada um,
observando seus Irmãos e suas Irmãs.

Para empregar a fraseologia do Comandante: vocês tornar-se-ão borboleta e vocês irão ver claramente
aqueles que permaneceram lagarta ou então vocês permanecerão lagarta e vocês irão ver claramente aqueles

que se tornaram borboleta.

***

Pergunta: sentir sopros e sons nos ouvidos releva do processo de desvendamento da Luz?

Bem amada, existe certo número de sinais, de manifestações, ligado ao desvendamento da Luz.
A percepção do som da Terra, como do som do Céu ou do som do Espírito é um dos marcadores.

Mas o mais importante, ainda uma vez, é o estabelecimento na Alegria e na Paz.

***

Pergunta: há utilidade hoje de reler as Etapas [Núpcias Unitárias] ou as Núpcias Celestes?

Bem amada, para aqueles que descobririam, hoje, esse tipo de Vibrações, sim.
Mas, hoje, como vocês o sabem, a Merkabah interdimensional coletiva está grandemente realizada.

Assim, todo ser humano tem a possibilidade, se ele se abandonar à Luz, de atrair diretamente em meio à Luz
Vibral, a matriz da ‘liberdade’ estabelecendo-se pela Coroa Radiante da cabeça, pelos circuitos ao nível das

diferentes Cruzes e pela vivência da Paz.
Dessa maneira, se vocês forem capazes de se abandonar, completamente, à Luz, naquele momento, vocês

viverão a Graça, instantaneamente.
Não há então caminho.



Não há então tempo.
Há apenas a ilusão de um caminho e a ilusão de um tempo que pertence à personalidade porque tudo já está

aí.
Em vocês.

E isso será cada vez mais evidente a partir do desvendamento, real, lateral e total, da Luz Metatrônica, nos
novos circuitos e nas novas redes.

***

Pergunta: desejar algo que pertence a este mundo é uma forma de resistência?

Bem amada, a resposta é diferente para cada ser humano.
O que eu posso lhe dizer é que a partir do momento em que você estiver estabelecida na sua Unidade, na sua

Graça, no seu Abandono à Luz, não há nada a desejar porque tudo se estabelece pela Luz.

***

Nós não temos mais pergunta sobre esse tema.

***

Bem amados Filhos da lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, eu encerro então, assim, esse primeiro
tempo enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico e eu abro agora um segundo tempo.

Portanto, se houver em vocês perguntas relativas ao futuro do seu Espírito, então eu quero bem tentar ali
colocar um esclarecimento.

***

Pergunta: o que significa o fato de sentir o trajeto AL / AL sem sentir as Coroas?

Bem amada, a percepção do trajeto AL/AL está ligada à abertura do que é chamado de 12º corpo ou corpo do
Andrógino Primordial.

Alguns seres começam a constituição do que é denominado corpo de Estado de Ser, idêntico àquele que está
no Sol, pela ativação do 12º Corpo e não do 8º Corpo.

Naquele momento, a energia é descendente e não mais ascendente, como habitualmente, pela Porta Estreita
do 8º Corpo [ponta inferior do esterno].

Isso corresponde à testemunha da Vibração da Luz Una nas suas estruturas.
Vocês não estão, todos, tampouco, no mesmo modo de desenvolvimento das suas percepções, mas vocês

estão, todos, no entanto, no mesmo estágio em relação ao seu Abandono, possível ou não, à Luz.
O desvendamento da Luz Vibral não ocorre mais, para alguns de vocês, pelo eixo central, mas pelo

desvendamento de circuitos laterais ou de redes laterais da Terra, refletindo-se por diferenças de percepções.
Alguns de vocês vão perceber o Despertar da Kundalini, outros vão perceber o Despertar de um ponto

preciso situado atrás das costas, entre as omoplatas, outros, enfim, vão perceber o trajeto AL / AL ou OD / ER
ou OD / AL.

Essas testemunhas são ‘marcadores Vibratórios’ da ativação da estrutura do Estado de Ser.
Isso que eu falei esta noite é um pouco mais árduo para compreender.

Não é porque a Vibração do trajeto AL / AL existe, não é porque a Vibração do trajeto da Coroa Radiante da
cabeça existe que vocês estão estabelecidos no Abandono à Luz.

Alguns de vocês o vivenciaram, outros não.
É o que é para viver agora ou não.

O período do seu calendário que se abre a vocês vai então ser a maneira de verificar, por vocês mesmo (não
simplesmente pela Vibração, mas pelo estado de Alegria, pelo estado de Sat Chit Ananda, pelo estado

de Samadhi, pelo estado de seu comportamento na vida comum), se vocês alcançaram a Unidade ou não.
Obviamente, aqueles de vocês que têm a Coroa Radiante do Coração em total atividade, acoplado ao

Despertar da Kundalini, de forma total, não podem mesmo mais se colocar esse tipo de questão.
A Lemniscata sagrada, qualquer que seja sua parte, ou seu segmento, que isso seja entre o ponto OD e o

ponto ER da cabeça, que isso seja entre os dois pontos AL/AL, que isso seja ainda ao nível da Coroa central
da cabeça (imagem da Coroa do Coração), deve se refletir pelo Abandono à Luz.

E isso irá se manifestar, de maneira inevitável, pelo estabelecimento da sua vida na Graça, na Unidade e na



Alegria.
A última Reversão ou o último Cruzamento corresponde, integralmente, ao que foi denominado, sobre o plano

simbólico, a Crucificação que é, de fato, a vivência da sua Consciência permitindo-lhes ver se, realmente,
vocês estão Crucificados ou não, repetindo então, assim, a frase de Cristo.

Alguns podem chamar isso de ‘A Noite Escura da Alma’ (*).
De maneira mais branda, eu denominaria isso o desvendamento e a revelação das últimas Sombras em

vocês, que, ainda uma vez, não são resolvidas por qualquer esforço de vontade ou pelo que vocês chamariam
comumente de um trabalho Interior, mas unicamente pelo Abandono à Luz.

***

Pergunta: convém colocar a consciência nos pontos das Estrelas ou sobre os eixos para desenvolver isso?

Bem amada, seria mais conveniente colocar a consciência em sua vida comum, em seus atos, em
seus gestos, em seus olhares, em suas palavras.

Não para julgar ou condenar ou culpar, mas é a melhor maneira, seu você vive a sua própria Graça.
A Coroa Radiante do Coração apenas se desperta em totalidade e fusiona com as outras Coroas a partir do

instante em que vocês estão abandonados à Luz.
A porta do Coração apenas pode se abrir desta maneira.

Nós lhes demos um conjunto de elementos, uns e outros (que isso seja o Yoga Integrativo, que isso seja os
protocolos cristalinos, que isso seja os marcadores Vibratórios presentes nos seus corpos), mas, em última

análise, são vocês que atravessam hoje a última porta ou a última etapa.
E esta última porta ou esta última etapa é, ainda uma vez, apenas o reflexo do seu Abandono pessoal,

refletindo-se pela Crucificação.

***

Pergunta: Vibrações ou calor, ao nível das Coroas, marcam a sua atividade?

Bem amada, é exatamente a prova da atividade.
A ativação dessas Vibrações, dessas pressões ao nível dos pontos está, obviamente, em relação com a

construção do corpo de Estado de Ser.
Mas é preciso, para reencontrar a sua Liberdade, a sua Autonomia, que a sua personalidade se abandone,

completamente, ao Estado de Ser.
A questão não se coloca, agora, em termos de abertura ou fechamento (é claro, isso é essencial), mas a

questão se coloca, hoje, em sua capacidade para harmonizar o Interior e o exterior a fim de apenas fazer um,
ou seja, de ir para a sua Unidade.

Eu diria, de algum modo, que hoje, a ativação das Coroas Radiantes é um pré-requisito indispensável.

***

Pergunta: o calor é um indicador da ativação da mesma forma que a Vibração?

Sim.

***

Pergunta: a que corresponde o fato de sentir Vibrações ou calor, uma vez, e nada depois?

A nada.
Ou a um processo que não foi concluído.

A percepção das Coroas Radiantes, para aqueles que estão despertos, como eles o constatam (aqueles que
estão despertos desde muito tempo ou mesmo recentemente), esse processo ganha em intensidade e

em amplitude.
Então, é claro, a um dado momento, a percepção da Coroa Radiante (uma ou outra) pode se interromper, mas
ela será, naquele momento, substituída pela percepção da Lemniscata sagrada ou então pelo desvendamento

de novas estruturas Vibratórias que eu não tinha ainda falado.
Lembrem-se de que nós sempre insistimos sobre o fato de que lhes será feito muito exatamente segundo a

sua Vibração já que a consciência é Vibração.



Há estabelecimento, em certa forma de permanência, deste calor ou desta Vibração.
Não é porque uma energia se manifestou a um dado momento que ela é perene.

Foi bem dito por São João, no seu Apocalipse, que os chamados, os eleitos, seriam marcados na testa pela
Coroa Radiante da cabeça, mas isso não é algo que aparece em um dado momento, que desaparece.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças à sua escuta e à sua
atenção.

Eu permanecerei com vocês para o seu período de alinhamento, reforçando, pela minha própria Presença em
meio à sua Presença, o acesso a esta Vibração da Paz.

Eu lhes digo então, até dentro de alguns instantes.
Até logo.

************

(*) – A Noite Escura da Alma: o Paradoxo Místico:
http://www.teosofia-liberdade.org.br/index.php/arquivos/artigos/44-...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1068

15 de junho de 2011
(Publicado em 16 de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.teosofia-liberdade.org.br/index.php/arquivos/artigos/44-artigos/240-a-noite-escura-da-alma-o-paradoxo-mistico.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1068


- Ensinamentos de um Iogue -

Embaixador da Divina MARIA

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110616_-_UN_AMI...

~ A Porta Estreita: Passagem do Ego ao Coração ~

Eu sou UM AMIGO. 
Do meu Coração ao seu Coração, que a Alegria e a Graça sejam a sua Morada pela Eternidade.

Irmãos e Irmãs em humanidade, eu venho a fim de expressar uma série de elementos relativos à passagem do
ego ao Coração, denominada, segundo a tradição ocidental, a Porta Estreita.

Eu venho dar-lhes alguns elementos capazes de melhor fazê-los integrar e aceitar, eu espero, uma série de
Verdades que se revelam em meio à sua Consciência, no período específico que vocês estão vivendo.

O apelo da Luz, de fato, foi lançado sobre esta Terra há alguns anos.
Uma série de etapas foi realizada, em meio ao ser humano, permitindo levar a uma situação específica que eu

vou tentar desenvolver.

*** 

A passagem do ego ao Coração corresponde a um momento preciso na história humana.
Este momento pode ter vários nomes, segundo a vivência de cada um, segundo as culturas e as tradições que

são procedentes da alma que a vive.
O ego é uma consciência, de tipo fragmentar, cuja particularidade é apropriar, de algum modo, o que é

vivenciado, em todos os sentidos do termo.
O recebimento da Luz não escapa a esse processo, tendo levado a dizer o Bem Amado SRI AUROBINDO,

quando ele foi São João, que haveria muitos Chamados e poucos Eleitos.
Na realidade, a Luz Vibral, durante o seu retorno, e principalmente de agora em diante, é ofertada a cada um na

humanidade.
Receber a Luz não é tudo.

Receber a Luz não é uma finalidade em si, mas é, de certa forma, um impulso que deve permitir-lhes superar e
transcender os limites da consciência fragmentar do ego, possibilitando estabelecerem-se em meio à
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Consciência do Coração, à Consciência da Unidade.

*** 

Há, em meio ao ego, alguns obstáculos que se apresentam na vida comum de cada ser humano buscando, no
entanto, com sinceridade, a Luz.

O ego, como eu disse, funciona sob um modo de apropriação.
Esta apropriação existe em todos os níveis, em meio aos chakras inferiores, e em todos os níveis desta vida
neste mundo onde a vida do ego pode apenas se definir em relação a uma noção de um movimento, indo do
exterior para o interior, possibilitando apropriar-se, tanto de uma carne para comer, como de qualquer coisa ou

qualquer conceito pertencente à sociedade, em um modo físico ou de forma mais sutil.
Assim é nos processos denominados educação, onde um conhecimento trazido do exterior vai se tornar seu.
Assim é na maior parte das relações humanas, baseadas na afetividade, levando a uma apropriação de algo
que era conhecido, ou vivenciado, no exterior (ou, em todo caso, não penetrando no campo da consciência).

*** 

A consciência do ego é uma consciência isolante e confinante, onde todos os referenciais e o campo de
experiência são baseados, justamente, nesta separação e nesta separatividade, existindo entre si mesmo e

todo o resto.
A consciência do ego é então uma consciência que distancia e que é separativa, que vai fazê-los analisar e
referenciar o conjunto do que pode ser colocado em tal consciência, seja como interior, seja como exterior.
Do mesmo modo, a consciência do ego vai classificar, de alguma forma, os elementos da vida (sejam eles

quais forem, e em todos os domínios da vida), segundo um critério bem preciso, que é o critério do que
é bom e do que é mau.

Obviamente, para a própria consciência do ego e para si mesmo.
O bem de si mesmo é sempre buscado antes do bem do outro.

Então, é claro, existem consciências do ego de tipos diferentes que, através da identificação, através do olhar
do outro (ou dando ao outro uma parcela de si), farão buscar, no olhar do outro e no comportamento do outro,

uma apropriação bem mais sutil.

***

A consciência do ego separa e divide permanentemente, analisa e discrimina permanentemente, o que pode
lhe ser útil ou o que lhe é inútil, o que lhe é agradável, o que lhe é desagradável.

A consciência do ego estabelece uma barreira formal em meio a um confinamento bem real (em um corpo, em
um modo de funcionamento, em um modo mesmo de interação), aonde tudo vai se desenhar, se colorir, em

função desta discriminação bem / mal, prazer / desprazer.
Toda consciência do ego é então baseada em um processo de individualização e de individuação, o que é bem

contrário à Consciência do Coração.
O ego sendo, por definição, muito esperto, ele pode perfeitamente exprimir o Coração, exprimir uma série de

conceitos e de ideais elevados, ao passo que apenas permanece sempre no nível do ego.
O ego é, de fato, em meio à humanidade, o nível de Consciência Vibratória mais operante.

O que explica que sendo operante e habitual, a Vibração não é percebida.
O ego às vezes pode ser percebido sob a forma de uma violência, manifestando-se em algumas emoções,

algumas atividades mentais, alguns prazeres (ou, ao contrário, segundo alguns desprazeres).

*** 

A diferença principal com a Consciência do Coração é que esta é uma Consciência que rompe os limites do
confinamento do ego, onde o ego se esvai para dar lugar a uma série de características, não decidida pelo

mental ou pelo ego, mas sim em ressonância direta com a eliminação do ego, chamada de Amor, no sentido
Vibral.

Isso se reflete, então, por um desaparecimento de todos os limites e de todas as limitações, existindo na
própria percepção da Consciência.

Refletindo-se pelo desaparecimento de todas as separações e de todos os engramas de funcionamento da
consciência Dual.

*** 

A Consciência da Unidade, ou Consciência do Coração, funciona de um modo totalmente diferente.
Passar de um ao outro não pode acontecer sem que ali haja, realmente, um Abandono da consciência



do ego para a Consciência do Coração.
Passar de um ao outro não pode acontecer sem que mecanismos Vibratórios (e da própria Consciência, que ali

está ligada) realmente sejam colocados em manifestação e em conscientização.
Os mecanismos de funcionamento do ego são especificamente adaptados a esse mundo de carbono e às leis

que ali predominam.
A Consciência do Coração é, de certo modo, absolutamente não adaptada ao funcionamento neste mundo.

Por que ela pertence ao domínio do Espírito e não ao domínio da carne.
E, no entanto, o paradoxo é que lhes é preciso encontrar esta Consciência nos tempos em que vocês vivem a

fim de viver, de maneira mais maleável e mais ideal, o período que se abre a vocês, durante este verão
(inverno, no hemisfério sul).

A Porta Estreita é a ilustração perfeita da passagem do ego ao Coração.
Este ego ao Coração que apenas pode se manifestar quando há a emergência, no interior da consciência

comum, de uma Consciência diferente, denominada Embrião Crístico ou Corpo Crístico.
É naquele momento, e somente naquele momento, que o fogo do ego (fogo vital, fogo levando a uma

necessidade de apropriação, a uma necessidade de posse) vai ser substituído pelo Fogo do Coração que é,
ele, Doação e restituição.

Esta passagem é, de alguma forma, um verdadeiro Sacrifício, no seu sentido mais nobre.
Sacrifício remetendo-os, assim, ao sentido do Sagrado, cujo lugar não é certamente neste mundo, mas, sim,

nas esferas bem mais Etéreas e bem mais elevadas, denominadas esferas do Espírito.
O Espírito apenas pode se revelar na carne (ou a Consciência do Coração apenas pode se revelar na

consciência do ego) quando o ego se esvair em Verdade e na totalidade.
E não quando ele fizer o jogo de alguma Ilusão, tentando se apropriar da Luz.

*** 

A Luz desceu neste mundo sob diferentes ondas.
A primeira ocorreu há muito tempo, desde agora quase uma geração.

Ela se reforçou, compactou-se, acentuou-se, por um processo que foi denominado Núpcias Celestes, que
encontra, hoje, uma conclusão e uma realização, no retorno do que vocês chamam de Luz Metatrônica.

O desvendamento da Luz Vibral é a conclusão.
Esse desvendamento apenas acontece se o ego for integralmente Sacrificado: se houver uma Doação de si

mesmo ao Si.
Se não houver Doação de si mesmo ao Si, se não houver Doação da consciência fragmentada em meio à

Consciência Ilimitada, não pode ali ter passagem da Porta Estreita.
Essa passagem apenas pode se realizar na nudez da Consciência.

Pura, liberada de todo entrave, de toda ligação, de todo apego, de todo programa oriundo de crenças, oriundo
de condicionamentos, oriundo de todos os apegos possíveis e imagináveis que abasteceram o ego para

realizar a sua missão neste mundo (que é sobreviver, alimentar-se, encontrar relacionamentos afetivos,
relacionamentos os mais prazerosos possível, os mais agradáveis possível).

Enquanto a Consciência for dependente desta noção de agradável, enquanto a Consciência for dependente de
uma série de satisfações, chamada de desejos, não pode ali haver realização da Unidade.

*** 

Mesmo se o apelo da Luz bater à sua porta, vocês não podem penetrar no Reino dos Céus sem se tornar
(como isso foi dito) como uma criança.

Uma criança é aquela que vive, evidentemente, além de qualquer projeção.
Muitas vezes, e idealmente, ela se situa no Aqui e Agora, integralmente.

Assim como a natureza não foi alterada na sua Unidade.
De fato, um animal, um inseto, um vegetal, obedece estritamente ao seu programa de vida, sem sair e sem se

afastar disso.
Ele não pode, aliás, fazê-lo.

Obviamente, o ser humano buscou, todo o tempo, modificar esta natureza (hoje mais do que nunca),
procurando modificar as regras de funcionamento.

Mas se vocês observarem corretamente a natureza, ela obedece, na sua quase totalidade, a um programa de
vida estabelecido e pré-estabelecido, e não pode se afastar disso de modo algum.

*** 

O ser humano descobriu, na matriz e nesta Ilusão, um princípio chamado de ‘livre arbítrio’.
Este princípio de livre arbítrio é uma escolha particular da Consciência podendo, justamente, a cada instante,

decidir por ela mesma o seu programa de vida.



O programa de vida do ego não é o programa de vida do Coração.
O programa de vida do ego será sempre de um modo apropriador, um modo que distancia, um

modo separativo, que os faz argumentar, e que os faz analisar algo sempre em relação à sua própria
educação, ao seu próprio condicionamento, seja qual for.

A Consciência da Unidade (ou a Consciência Cardíaca, ou revelar a Consciência KI-RIS-TI, a passagem da
Porta Estreita) apenas pode se instaurar se houver uma Renúncia, voluntária e consciente, de maneira

pacientemente elaborada, compreendida e superada de tudo o que, justamente, é um freio para o acesso à
Luz.

*** 

O ego funciona apenas pela ressonância Sombra / Luz: a Sombra sendo considerada como algo nefasto, a Luz
sendo considerada como algo bastante fasto. 

Esse jogo da Sombra e da Luz, na consciência do ego, não é a Luz tal como ela existe na Consciência do
Coração.

A primeira parte e o primeiro jogo que vai desempenhar o ego é apropriar-se da Luz Vibral, aparecendo na
Coroa Radiante da cabeça, então, vai apropriar-se desta Luz para tentar fazê-la funcionar segundo os princípios

da Dualidade.
O que, evidentemente, é estritamente impossível.

Pois a Consciência da Luz Vibral nada tem a ver com a Sombra, já que ela é, ela mesma, o desvendamento, na
totalidade, da Luz, onde não pode existir a mínima zona de Sombra.

Entretanto, a consciência do ego funciona apenas por essas alternâncias e esses jogos da Sombra e da Luz,
permanentes, e existentes a cada instante e a cada sopro.

O ego funciona de um modo apropriador, onde o movimento é feito do exterior para o Interior.
A Consciência do Coração instaura-se no que foi chamado de Irradiação.

Na Vibração.
Na Doação, no Abandono.

Em algo que nada mais tem a ver com o modo de funcionamento do ego.

*** 

A lei de livre arbítrio é específica do mundo de carbono que foi alterado.
Esta lei de ação-reação, que rege o conjunto das narrativas humanas (da relação do ego com os outros egos),

o conjunto das leis da reencarnação, simplesmente não existe em meio à Luz Vibral.
Há então uma impossibilidade total para transferir as leis da matéria (ou leis do ego) para as leis do Espírito.
A Lei do Espírito, quanto a ela, em meio à Consciência Unitária, é totalmente associada, livremente, ao que é

chamado de Lei da Graça.
A Lei da Graça nada tem a ver com a ação-reação.

Tudo, neste mundo, onde nós todos pisamos, é um mundo onde cada ação é seguida de uma reação.
Tudo o que é soltado, cai.

O princípio de atração é um princípio de atração gravitacional.
Manifestando, também, o Espírito aprisionado e se refletindo por uma série de ações-reações inelutáveis, para

o conjunto de consciências vivendo no ego.
Isso foi chamado de livre arbítrio, do qual se utiliza o ser humano servindo-se exclusivamente do seu ego.
Esta reivindicação do livre arbítrio, que é uma das especificidades da consciência separada, não pode, em

caso algum, levá-los à Consciência da Graça e à vivência da Graça.
Há, de fato, uma oposição total, como eu disse, entre a consciência do ego e a Consciência do Coração.

Da mesma maneira, há uma oposição total entre a lei de livre arbítrio e a Lei de Ação da Graça.

*** 

A Ação da Graça confere a Paz.
Ela confere a Alegria.

O que não pode absolutamente ser o caso da consciência egotista, separada e distanciada.
A consciência egotista e separada vai, permanentemente (mesmo de maneira não revelada, na totalidade, aos

olhos da própria consciência), manifestar-se sempre sobre o princípio do desejo, sobre o princípio de uma
necessidade de preencher alguma coisa, esse vazio situando-se tanto no nível do ventre, como até mesmo do

Coração, em outros planos.
Portanto, a consciência do ego vai estar permanentemente na busca.

A Consciência do Coração não é uma busca, mas é o estabelecimento de um estado profundamente e
totalmente oposto (e eu diria ainda, diametralmente oposto) à consciência do ego.



*** 

O ego faz de vocês uma pessoa identificada com um sobrenome, com um nome, com uma idade, com
um sexo, com uma função.

A Consciência do Coração absolutamente não é isso.
Ela não está mais limitada a isso, mas descobre, quando ela é vivenciada, aspectos totalmente Ilimitados e
inéditos, onde não existe qualquer carência, qualquer desejo, além daquele de Ser, na Alegria do Coração.

Obviamente, o ego vai, ele mesmo, atestar que ele busca o Coração.
Mas não para doar-se ao Coração, mas para apropriar-se do Coração, a fim de fazer perdurar a Ilusão da

personalidade, dos seus papéis, das suas funções, dos seus desejos, sejam eles quais forem.
O corpo humano, nesta matriz, é um Corpo de Desejo.

Este Corpo de Desejo se expressa por pulsões e por desejos que pertencem à vida normal do ser humano na
matriz, mas que, em nenhum caso, são o reflexo do que é chamado de Leis do Espírito.

*** 

Portanto, vocês não podem estar às vezes sob a lei de livre arbítrio e às vezes sob a Lei de Ação da Graça.
Do mesmo modo, gradualmente e à medida do tempo transcorrendo diante de vocês, vocês irão constatar, por

si mesmo, que vocês não podem manter a consciência do ego e a Consciência do Coração.
Será, cada vez mais, ou um, ou outro.

Isso foi expresso de diferentes modos, há alguns anos, pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV,
Comandante dos Melquizedeques), referindo-se à separação das humanidades, ou, como denominou o

Arcanjo ANAEL, a decantação de duas humanidades.
Existe uma consciência que vai para a densificação, para a precipitação, e uma Consciência que vai para a

sua Liberação e a sua desopressão.
Uma fará perdurar o princípio de ação-reação e de insuficiência (de necessidade de completitude exterior),
outra vai se libertar, estrita e realmente, e em Verdade, de todas as noções de desejos, sejam eles quais

forem.
Aliás, aqueles de vocês que têm a oportunidade, agora, de viver a Consciência Unificada, apercebem-se de

que tudo o que era da ordem do desejo vai, na maioria das vezes, desaparecer.
O primeiro deles a desaparecer é, evidentemente, o desejo chamado (quando vocês estão em período de

atividade sexual) de desejo sexual, que não é outro senão a apropriação de um vazio, preenchido pela relação
com outro.

Naturalmente, o ser humano sempre vai chamar isso de amor.
Mas isso não é o Amor.

O Amor não tem que ter relações ligadas ao Corpo de Desejo, por que o Coração é suficiente em si mesmo.
Obviamente, enquanto não for possível viver isso, isso vai lhes parecer impossível.

E vocês terão perfeitamente razão, pois a consciência do Corpo de Desejo não pode permitir viver a satisfação
da Consciência do Coração, que é totalmente independente de qualquer projeção exterior (ligada a
uma atividade, a uma função, a um papel), quer seja alimentar, afetiva, social, profissional ou outra.

*** 

Então, é claro, o impacto da Luz, atualmente, no sentido Vibral, é totalmente destinado a fazê-los tomar
consciência, integralmente, dessas leis.

Quer vocês estejam no nível da Consciência do Coração, ou quer vocês estejam no nível da consciência
do ego, quer vocês tenham efetuado a passagem da Porta Estreita ou não, tudo isso vai lhes parecer cada vez

mais claramente.
Vocês irão compreender, uns e outros, sobre esta Terra, onde está o seu estrato de evolução de Consciência

e de transformação de Consciência, em relação aos seus próprios desejos, às suas próprias projeções
exteriores, à sua própria suficiência ou insuficiência de Espírito.
A insuficiência de Espírito sempre irá se refletir por uma tristeza.

Ela sempre irá se refletir por uma necessidade de compensar, exteriormente, um vazio Interior.
Ao passo que a Consciência Unida ao seu próprio Coração, Ilimitada, não tem necessidade de qualquer

completitude exterior.
O que, evidentemente, não é uma renúncia a algo, mas, sim, uma Lucidez real, os próprios mecanismos de

funcionamento da Consciência. 

***

É a isso que vocês são levados, doravante, a tomar consciência.
É isso, doravante, que vocês são levados a manifestar.



O que, até agora, lhes parecia impensável, inimaginável ou mesmo irrealizável, aparecer-lhes-á, cada vez mais
claramente.

De um lado, a consciência do ego, com suas limitações, seus desejos, seus freios, seus apetites e suas
rejeições.

Do outro, a Consciência do Coração, com sua Unidade, sua Fluidez, sua Lei de Atração, sua Lei da Graça,
substituindo integralmente tudo o que estava inscrito em meio ao Corpo de Desejo.

Isso é para realizar, é claro, neste mundo, permitindo então estabelecerem-se, finalmente, na Vibração do
Fogo do Coração, na Fusão das três Lareiras, e no que é chamado de Fogo da Terra.

Possibilitando-os, pelo despertar da Kundalini, Fusionar suas três Lareiras, e serem reunificados
completamente: corpo, alma e Espírito.

*** 

Obviamente, o corpo, ou a própria personalidade no Corpo de Desejo, vai ser persuadido de que ele chegou
neste nível.

Existe (como isso foi dito por muitos intervenientes) um meio muito simples de saber se vocês estão na
Unidade, e se vocês não estão.

A Unidade é um estado de Alegria onde não existe qualquer questão.
O estado de não Unidade, ou estado de Ilusão, reflete-se por um questionamento permanente. 

A passagem de um a outro é algo que lhes interessa muito, porém, em caso algum, um ego passando ao
Coração.

Mas, sim, a Dissolução de um estado de Consciência, permitindo-lhes nascer uma outra Consciência (o que é
denominado nascimento do Embrião Crístico).

Para isso, deve existir uma forma de Transcendência da matéria, uma forma de Transcendência do Corpo de
Desejo, que deve levar a viver uma forma de Completitude Interior, independente de qualquer circunstância

exterior.
Isso não faz de vocês (no sentido em que alguns puderam falar) um retirante deste mundo, mas, bem mais, um
ser preenchido pela sua própria Graça, pela sua própria Vibração e pelo seu próprio estado Interior, de KI-RIS-

TI.
A partir daquele momento, a Unidade pode elevar-se em vocês e o ego não pode mais impor a sua lei.

Isso, também, significa que o ego não pode combater o ego.
Pois, combater o ego significa, sistematicamente, reforçá-lo.

É apenas elevando-se Vibratoriamente (como isso lhes foi dito e demonstrado de várias maneiras) que vocês
podem penetrar no santuário do Coração.

*** 

A Porta Estreita é um apelo da Luz, pela frequência OD, para se estabelecer no Coração.
Estabelecer-se no Coração apenas pode ocorrer por uma Consciência lúcida, vivida no Coração, onde

nenhuma manifestação ligada ao Corpo de Desejo pode mais interferir.
Dessa maneira, então, várias técnicas, várias escolas pelo mundo, introduziram uma série de técnicas, de
Yoga, permitindo-lhes (pouco a pouco ou de forma mais abrupta) pôr fim à atividade do Corpo de Desejo.

Algumas foram mais eficazes do que outras.
Algumas foram mais adaptadas para alguns do que outras.

As circunstâncias que vocês atravessam atualmente são, entretanto, de natureza profundamente diferente.
De fato, vocês estão em um momento em que a Revelação da Luz e o apelo da Luz vão imergir, de maneira

cada vez mais evidente, mesmo para aqueles que se desviam da Luz.
O ego vai, de algum modo, tomar consciência, ele mesmo, em meio à sua separação, da existência

de outra Consciência, da existência de outra Luz, além do jogo da Luz e da Sombra, em meio à Luz Vibral.

*** 

Portanto, a Luz Vibral, pela ativação e pelo emprego do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, vai permitir ao
conjunto da consciência da humanidade, a título individual e coletivo, ser confrontada, totalmente, com o Fogo

do Espírito.
Esta Revelação de Luz final está agora às suas portas.

Então, é claro, aqueles que tiverem a capacidade para estabelecer-se no Coração, vão viver isso como uma
Liberação.

Aqueles que permanecerem no fogo do ego, vão vivê-lo como um fogo destruidor do ego, algo que
acontecerá, real e verdadeiramente.

Porém, o posicionamento da consciência, naquele momento, fará com que a vivência seja profundamente
diferente.

Se vocês estiverem confinados, se vocês ainda estiverem nas limitações do ego, esse Fogo irá lhes aparecer



como devastador, como perigoso, e como pondo fim à sua vida.
Quando a sua Consciência se colocar no Coração, vocês irão viver, em Verdade e na Unidade, a sua própria

Liberação da matriz.
Isso foi denominado por diferentes termos: o final do Kali Yuga, a Ressurreição final, o Dia do Julgamento.

Não importa as denominações.
De fato, trata-se simplesmente de uma confrontação real, e percebida (mesmo para aqueles que a refutam)

entre o que é chamado de Luz Vibral e a luz da Ilusão.
O fogo do ego e o Fogo do Espírito vão deparar-se face a face.

Esses são, na realidade, os momentos finais que vão viver a humanidade, a partir da Luz Metatrônica que será
desvendada na Terra e em suas estruturas.

*** 

A preparação que vocês fizeram, uns e outros (de maneira consciente, ou então de maneira totalmente
espontânea, para alguns de vocês), é capaz de fazê-los viver precisamente o nível Vibratório que vocês têm

que viver, naquele momento.
Alguns Anciãos lhes disseram que lhes será feito exatamente segundo a sua Vibração ou segundo a sua Fé.

Não pode ser de outro modo.
É naquele momento, nos momentos que vão preceder este Instante final e durante o período que se anuncia,
que vocês irão perceber, de maneira cada vez mais clara, a distância que resta a percorrer (que de fato não é

uma distância, mas um Abandono à Luz) entre a consciência do ego e a Consciência do Coração.
Aqueles que viverem a Consciência do Coração irão se identificar, sem qualquer problema, com o

derramamento e com o desvendamento da Luz Vibral.
Aqueles que, contudo, embora reivindicando a Luz Vibral, vivem ainda o fogo do ego e a luz da Ilusão do ego,

arriscam passar por momentos denominados penosos, no sentido emocional e mental.
Onde o conjunto do Corpo de Desejo estando ainda ativo, vai ver-se fortalecido, de algum modo, em suas

deficiências.
Certamente, a passagem da Porta Estreita encerra definitivamente as portas da encarnação, colocando, de

certa forma, em repouso (e em um modo de funcionamento, de certa maneira, cada vez menos potente) o que
vocês chamam de chakras inferiores, denominados Muladhara chakra, Svadhisthana chakra

e Manipura chakra (ou ainda primeiro, segundo e terceiro chakras).

*** 

A passagem da Porta Estreita permite-lhes estabelecer as novas Fundações, em meio à Jerusalém Celeste,
do seu novo Templo, em meio ao OD, em meio ao novo Triângulo da Terra, possibilitando-os, então, revelar

em vocês a nova Tri-Unidade e os pontos correspondentes.
A Tri-Unidade do Coração desvenda-se lateralmente e vai permitir revelar as novas estruturas do Estado de

Ser, a Consciência do Estado de Ser, abandonando, finalmente, a consciência limitada e fragmentada do ego.
Para isso, obviamente, é preciso que o Corpo de Desejo seja totalmente, não dominado, não reprimido, mas

Transcendido pela Luz Vibral.
Nós sempre lhes dissemos que apenas vocês poderiam fazer essa passagem.

E essa passagem é para realizar agora, de maneira que eu qualificaria de urgente, pois vocês estão nos
tempos mais que reduzidos, com relação à fase final do desvendamento da Luz.
Mas se acalmem, pois cada um vai ver bem claramente, nele, onde ele se situa.

Quer dizer que, até agora, vocês podiam enganar vocês mesmo, ou ainda enganar o mundo.
Mas, de agora em diante, dentro de muito pouco tempo, vocês não poderão mais se enganar, nem enganar o

mundo.
E seja o que for que vocês viverem, será preciso aquiescer ao que vocês vivem.

Ou no Corpo de Desejo.
Ou no Corpo elevado do Estado de Ser, em meio à Unidade.

*** 

É a isso que vocês são convidados.
É a isso que vocês irão se atrelar, não por um trabalho da consciência fragmentada, mas, bem mais, por um

desvendamento da Luz em suas próprias estruturas, pertencentes a esta matriz.
A iluminação da Luz tornar-se-á tal que ninguém poderá trapacear com CRISTO.

Ninguém poderá trapacear consigo mesmo.
Ninguém poderá dizer que está na Unidade, se não o estiver.

Pois irá se tornar cada vez mais evidente, ainda para si mesmo, saber se vocês estão na Unidade ou não.
Agora, é necessário também compreender (e fazendo, aí também, uma conexão com as frases pronunciadas



por CRISTO) que “os primeiros serão os últimos”.
Isso quer dizer (e, como os denominaram os Arcanjos, os Ancoradores da Luz, os pioneiros da Luz): de algum
modo, vocês trabalharam para toda a humanidade, no sentido do Serviço real, que é irradiação e Amor, além

de qualquer limitação do ego.
Agora, é preciso, vocês também, na totalidade, passarem por esta Porta, a fim de revelarem-se, vocês

mesmos, integralmente.
Lembrem-se de que isso não é absolutamente um trabalho e é exatamente o inverso de um trabalho,

denominado, pelos Arcanjos, Abandono à Luz, que é a Doação de si mesmo ao Si.
Enquanto vocês não viverem esta Doação de si mesmo ao Si, vocês não podem realizar o princípio da Alegria,

da Unidade, do Samadhi, e o estabelecimento da Consciência em meio ao Ilimitado.

*** 

O desdobramento da Luz vai ver, também, o desvendamento dos seus Corpos de Estado de Ser, para aqueles
que ainda não o vivenciaram (e que não o sintetizaram em meio a esse Corpo de Desejo), revelar-se e se

manifestar para eles.
Assim cada um, real e concretamente, irá ver-se face a face, sem qualquer possibilidade de subterfúgio, sem

qualquer possibilidade de trapaça, de si mesmo com o Si.
É assim que irá se desvendar, para muitos, e para a maior parte da humanidade, o que o Bem Amado SRI
AUROBINDO denominou o Choque da Humanidade, tendo começado no nível geofísico sobre a Terra.

O desdobramento da Luz, na realidade, é acompanhado de uma série de desdobramentos de processos, aos
quais vocês assistem.

Os Arcanjos, e desde as Núpcias Celestes (em particular MIGUEL), tinham falado da desconstrução levando,
pouco a pouco, ao desaparecimento da zona astral coletiva, e depois, agora, individual.

É justamente o desaparecimento do seu astral individual que vai colocá-los frente a vocês mesmos.
O desaparecimento desta zona tampão, denominada astral ou Corpo de Desejo, permitir-lhes-á, realmente,

verem-se tal como vocês são, e não como vocês creem ser o que vocês são.

*** 

Há, para alguns, uma adequação total entre a Vibração da alma, a Vibração do Espírito e a Vibração do corpo.
Para eles, isso irá acontecer de maneira totalmente natural.

Para aqueles que ainda estiverem afastados deste estado de Unidade, isso poderá representar um último
impulso, possibilitando abrir o seu Coração, completamente.

E para outros, isso será o encerramento deste acesso à Unidade, mas, entretanto, que irá contribuir, pelo
próprio princípio deste face a face, para a Liberação da matriz.

Portanto, cada um será testado pela Luz, será forjado pela Luz, permitindo viver o que tem por destino, pela sua
própria Vibração.

*** 

Aí está ao que vocês são levados a viver.
Isso irá ocorrer assim que o desdobramento da Luz for realizado, em meio à humanidade e em cada indivíduo.
Vocês então são levados, como os Arcanjos lhes disseram, assim como que MARIA, a aproximarem-se, mais

perto, deste estado de Abandono à Luz.
E a iluminação que vai acontecer, na própria consciência do ego comum, irá permitir-lhes compreender as

últimas zonas de Sombra que os animam, compreender os últimos obstáculos presentes em vocês.
Uma série de técnicas lhes foi dada, possibilitando transcender e superar os apegos coletivos, ligados

justamente ao Corpo de Desejo.
Alguns freios e limitações foram removidos pelo derramamento da Luz Vibral em sua tríplice composição.
Mas, ilustrando o que uns e outros disseram, como nós lhes dissemos, apenas vocês podem penetrar no

santuário do Coração.
E isso somente pode ocorrer pelo sentido do Sacrifício, no sentido mais nobre e mais elevado.

O acesso ao Sagrado, o acesso à Unidade, é o Sacrifício do Corpo de Desejo.
Não por qualquer perda da realidade.

Não por qualquer prova imposta pela limitação.
Mas, sim, pelo acesso à sua Ilimitação total, na Verdade e na Unidade.

*** 

Aí está o que o conjunto do Conselho dos Anciãos me solicitou para transmitir a vocês.
Nós iremos efetivamente, por uma série de intervenções, prepará-los, da maneira mais correta que nós



achamos, para o desvendamento da Luz Metatrônica.
Mas eu penso que a humanidade, na sua totalidade, vai bem se dar conta, seja qual for o seu nível Vibratório,

de algum modo, do seu posicionamento em relação à Luz.
Haverá então, ou uma identificação com a Luz Vibral, ou uma não identificação com a Luz Vibral.

Haverá então uma passagem da Porta Estreita, na fase final, ou não haverá uma passagem da Porta Estreita.
Mas lembrem-se de que cada coisa estará, e cada Consciência estará no seu lugar correto.

Nada de contrário pode chegar à própria Consciência.
A Consciência vai ser, de qualquer modo, liberada das suas limitações.

Mas a maneira que ela vai ser liberada, é claro, vai influenciar no seu Destino.
Não no sentido da matriz, mas no sentido da sua Destinação.

Pois, é a sua Vibração que vai decidir a sua Destinação.
E não o seu mental, e não a sua vontade.

E eu diria até mesmo, principalmente não a sua vontade.
A vontade do Céu não leva ao Céu.
Ela leva a um fortalecimento do ego.

A vontade de Luz não leva à Luz, mas leva a um fortalecimento da Ilusão da Luz.

*** 

O próprio princípio do Abandono encontra a sua explicação através do que vocês irão viver agora.
O desvendamento da Luz Metatrônica, como lhes foi anunciado, é efetivamente a última etapa a ser vivida nesta

matriz.
É nesses momentos que lhes será, certamente, mais fácil de se Abandonarem.

Porque vocês irão compreender, mesmo em meio à consciência fragmentada, o que é oAbandono à Luz, não
como um conceito, mas como percepção, clara e precisa, do que é a sua consciência egotista e do que é a

sua Consciência Unificada.
As duas, pelo face a face que será induzido, permitir-lhes-ão ver, com consciência, onde vocês se situam.

E ninguém poderá se questionar.
Pois a Revelação da Luz é exatamente a mesma, tanto para a Sombra e para os seres mais desviados da Luz,

como para aqueles que estão mais próximos da Luz Vibral.
A Revelação será estritamente a mesma para todo mundo.

Não haverá qualquer diferença entre uns e outros.
Simplesmente, a sua capacidade para viver a Vibração fará toda a diferença sobre o seu Futuro.

*** 

Eis, Irmãos e Irmãs, o que os Melquizedeques me pediram para transmitir-lhes.
Se nós tivermos espaço e tempo, antes do nosso alinhamento quando eu irei permanecer com vocês, eu

desejo bem colocar um esclarecimento complementar, se, contudo, for necessário.

***

Pergunta: após a translação, os três corpos, de desejo, de poder e emocional, desaparecem?

Eles são levados a desaparecer totalmente para o conjunto da humanidade.
Quer seja devido ao Fogo da Luz Vibral, permitindo a dissolução total desses três corpos.

Ou quer seja uma transmutação vivenciada neste corpo.
Lembrem-se, todavia, de que uma parcela pequena da humanidade é levada a conservar, por um tempo

limitado, este corpo, para que uma série de memórias possa ser, de algum modo, transferida.
Lembrem-se também de que algumas almas escolheram ser transferidas com este corpo (quando foram

confrontadas com a Luz), no Universo, com este corpo.
Mas nós podemos dizer que, para o conjunto, para a grande parte da humanidade, isso será a dissolução total

do que pertence ao Corpo de Desejo e ao Corpo de Ilusão.
Lembrem-se de que, na linguagem metafórica do nosso Comandante, isso é chamado de passagem da lagarta

para a borboleta.
Mas vocês não podem, como ele lhes disse, manter ao mesmo tempo a lagarta e a borboleta.

Mas é na lagarta que se constrói a borboleta.

***



Pergunta: como acompanhar pessoas próximas que não entenderam esse tipo de discurso, no
momento em que as coisas puderem ser aparentemente difíceis para elas?

Querida Irmã, esse é o paradoxo.
Vocês não podem assumir os passos de outra pessoa.

Vocês não podem ser substituídos pela Consciência de outra pessoa.
Lembre-se também do que eu disse: cada um, sem exceção, será confrontado exatamente com a mesma Luz.

Portanto, esse face a face, é vivido sozinho.
De si mesmo frente ao Si.

Não existe qualquer ajuda possível do exterior.
Pois a ajuda, neste nível, iria se expressar por uma vontade de desejo e, em qualquer caso, incitaria o Corpo

de Desejo.
Apenas através da sua própria irradiação de Luz é que vocês podem ser uma testemunha da Luz Vibral.

Agora, vocês não podem, em caso algum, substituírem-se pelo outro.
Principalmente nesses processos específicos da Consciência.

Nós não estamos, aí, no contexto de uma ajuda prestada em meio ao Corpo de Desejo.
Nós estamos, aí, em um processo de Transubstanciação total de um Sistema Solar.

Aqueles que deviam tomar ciência, foram avisados.
Aqueles que devem dormir até o final, e mesmo depois, este é o caminho deles.

***

Pergunta: para que serve ter essas informações, em relação àqueles que ainda dormem?

Querida Irmã, o essencial do trabalho foi concluído, por vocês mesmos.
Em todo caso, eu falo daqueles que foram acordados e despertados à sua Unidade.

Se esta equipe de solo não tivesse estado presente, o conjunto da humanidade teria vivenciado o Choque da
Humanidade na fase final.

E nenhum ser humano poderia ter acedido ao seu Veículo de Eternidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e queridas Irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Alegria
sejam a sua Morada.

Eu lhes digo até dentro de alguns minutos, porque eu estarei presente no seu Templo, pela ressonância e pela
Comunhão.
Até breve. 

************ 

NOTA: UM AMIGO pertence à Assembleia dos 24 Anciãos, a Ordem de Melquizedeque. Em sua primeira
mensagem (25.02.2010), UM AMIGO disse que era a primeira vez que ele se expressava nesta Dimensão há

mais de cem anos. Na mensagem seguinte (06.03.2010), este UM AMIGO revelou ter sido um Iogue muito
conhecido que partiu da última encarnação há uma centena de anos.

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article33e7.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_juin_2011-article33e7.pdf
16 de junho de 2011

http://autresdimensions.info/article33e7.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_juin_2011-article33e7.pdf


(Publicado em 17 de junho de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110617_-_SRI_AU...

~ AMOR UNITÁRIO e AMOR DUAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs encarnados, a minha Luz Azul acompanha vocês. 

O âmbito da minha intervenção dessa noite está diretamente ligado à minha função, na ordem dos
Melquisedeques, em relação com o Ar e, mais precisamente, com o que foi chamado de ‘Linhagem das

Águias’.
Eu venho a vocês para explicar a diferença entre o Amor Unitário e o amor Dual.

Sempre para preparar, da melhor forma possível, a revelação da Luz Metatrônica que deve intervir dentro de
pouco tempo.

Eu reconstituo, primeiramente, com vocês, se efetivamente quiserem, uma série de elementos dados nesse
âmbito preciso, durante as minhas intervenções pontuais ligadas à Luz Azul.

***

Em dezembro de 2009 apareceu o primeiro Portal interdimensional,
prefigurando a Fusão dos Éteres.

Depois, isso foi realizado, tendo me levado a desenvolver e a explicar uma
série de elementos referentes, de um lado, à Liberação do Núcleo cristalino

da Terra, à Liberação do Sol e a algumas consequências.
A primeira dessas consequências foi chamada, há alguns meses, de ‘Choque

da Humanidade’.
A segunda consequência foi que, a partir daquele momento, após a

Liberação do Sol e do Núcleo cristalino da Terra, os Arcanjos, pela voz de
ANAEL, puderam comunicar-lhes um processo que permite conduzir a Luz Vibral, o Supramental, diretamente

ao Coração, sem ser obrigada a passar pela cabeça.
O conjunto dos eventos que acontecem, há alguns meses, na superfície da Terra, referente à fusão dos

Éteres, antes do aparecimento (visível para o conjunto da humanidade) da Luz branca, é o que é denominado,
e convindo, o retorno de Cristo.

Eu me permito, hoje, atrair a sua atenção, a sua Consciência, mas, também, o seu mental, a uma série de
elementos a levar em conta, referentes ao Choque da humanidade e, sobretudo, a um conceito fundamental

muito utilizado na humanidade encarnada.
Esse conceito, é claro, é a palavra Amor.

Para atrair sua Consciência sobre o fato de que o Amor, além dos conceitos, além da vivência de cada um,
além dos afetos que estão associados, não corresponde à realidade Vibratória, tal como pôde ser percebida e

descrita pela maior parte da humanidade, mas simplesmente vivida por alguns seres que realizaram,
inteiramente, o próprio Despertar ao Si ou à Unidade.

Então, será indispensável, para refinar a sua preparação e viver o seu Choque da humanidade, a título pessoal,
da maneira mais exata e mais alinhada, desenvolver, para vocês, uma série de elementos.

SRI AUROBINDO - 17 de junho de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110617_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://api.ning.com/files/w9JIhnUgjg*howHeLXWeX5qfO91NcYR-uAjEi-LBlsj2*HyP3uOo4F-9WjDZEN06FMWTxuxmEBCZAl1C1odlkzLS*fzCrchg/arcMicalephenomenelumineux1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Primeiramente, a palavra Amor é a palavra que, na superfície da Terra, foi certamente a mais empregada, seja
na relação entre dois seres, nas relações familiares e, também, é claro, em um conjunto de ensinamentos, se
pudermos dizer, denominados religiões, filosofias, desde o budismo, passando pelo cristianismo, como por

religiões mais antigas ou mais recentes.
Convém, contudo, compreender que uma palavra, uma ideia, um conceito, não basta para definir a realidade.

É apenas uma ‘projeção’.
Assim, o amor, para cada ser humano encarnado, será profundamente diferente em função da sua história

pessoal, dos seus traumas, dos seus afetos, das suas próprias experiências na matriz.
O amor, frequentemente, é expresso pelo centro da consciência que é, o do mundo, o mais naturalmente

aberto na humanidade, ainda atualmente, que é o centro chamado de Manipura Chakra, o plexo solar.
O amor é então vivido como emoção no mundo da matriz, da Dualidade, e isso tem consequência na realidade

do que vocês vivem e do que vocês nomeiam amor.
Isso está, obviamente, em total oposição e contradição com o que nós chamamos de Fogo do Coração ou

Amor Vibral, manifestado em meio ao acesso à Unidade, ao Si (não envolvendo mais o Manipura Chakra, ou
plexo solar, mas, efetivamente, o chakra do Coração, Anahata Chakra), não mais como uma projeção, como

uma percepção, mas, realmente, como um estado Vibratório e de Consciência, em total oposição com o que o
conjunto da humanidade, na sua vivência, chama de amor, e do que o conjunto das religiões chama de amor.

É, de fato, necessário, para aqueles que ainda não vivem a Vibração desse Coração, a conexão com o
Supramental e o derramamento da Luz Adamantina no Coração, colocar os fundamentos de uma compreensão

mental que, eu espero, irá ajudá-los a ir para esse Amor Unitário.

***

O amor, no sentido da Dualidade da matriz, é um amor ‘condicional’.
Ele está, permanentemente, ligado às emoções.

O amor é, portanto, definido como uma atração e uma projeção sobre o objeto do seu desejo, sobre o objeto
da sua consciência, sobre o objeto da sua atenção e até mesmo sobre o objeto da sua própria espiritualidade,

correspondendo a um objetivo a atingir exteriormente.
Isso pode ser denominado Deus, isso pode ser denominado um Salvador, isso pode ser denominado uma
pessoa que amamos, na qual projetamos um ideal, na qual é projetada uma avidez, mesmo se isso não for

chamado assim.
O amor, na dualidade, recorre a uma noção de completitude que se satisfaz com uma reação, frequentemente
de natureza emocional, afetiva, ou mesmo sexual, requerendo sistematicamente a sua reprodução, pois ela é,

por essência, por natureza e por Vibração, ‘efêmera’.
A emoção nasce e a emoção morre.

Assim é o amor humano, refletindo-se por atrações e por repulsões sucessivas, tais como são definidas na
ilusão Luciferiana, chamada de Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano.

O fogo do ego não é nada mais do que isso: a necessidade de fundir com outro ego, com outro corpo, com
outra personalidade ou mesmo com um conceito, com uma ideia pertencente a um sistema de Crença ao qual

o humano aderiu em um momento ou outro da sua existência e da sua experiência.

***

A característica essencial desse amor Dual é que ele jamais pode ser satisfeito de maneira duradoura e que
ele jamais irá trazer a Paz, porque ele é construído sobre o mundo emocional, sobre a própria Dualidade e

sobre o princípio do bem e do mal.
O amor, no sentido da Dualidade, chama, inevitavelmente, o ódio, que é o seu complemento lógico, o amor

chamando, para o conjunto da humanidade, o bem e o ódio, o mal.
Então, é claro, todos vocês constataram, na sua vida, que, ao projetar o seu amor em uma religião, em um ser,
em uma ideia, em um conceito, num dia ou noutro, isso terminava, inevitavelmente, por uma insatisfação e uma

necessidade de outra coisa.
Porque assim é o amor, na sua acepção mais romântica, como na sua acepção mais trivial, onde sempre existe
uma busca realizada exclusivamente no exterior, em um evento exterior, em um ser exterior e em uma projeção

conceitual, sempre exterior a si mesmo.
E é nessa projeção exterior, seja ela humana, social, espiritual, que se constrói a concepção do amor, até
mesmo fazendo provar sentimentos denominados «nobres» em algumas tradições, como a compaixão e

a empatia, estritamente nada tendo a ver com o Coração Vibral e o Coração Unitário.
Dessa maneira, o conjunto da falsificação da Dualidade consistiu, justamente, em privá-los do Amor Vibral e de

fazê-los viver em um amor-projeção, explicando a própria Dualidade e o prosseguimento dela, de maneira



inexorável, se o processo de revelação da Luz não tivesse ocorrido e não permitisse uma extração total da
Dualidade, como está em curso, atualmente.

***

Assim, o ser humano, de vida em vida, prova e sente amores ligados a ‘relações’.
Essas relações são, por definição, chamadas de ação/reação, pertencentes à lei de karma, fazendo com que,
no curso de cada vida, no decurso de cada encarnação, vocês reencontrem, sistematicamente, as mesmas

circunstâncias, as mesmas condições, os mesmos seres com os quais vocês estabeleceram relações,
de ódio e de amor.

As relações de hereditariedade, as relações da filiação hereditária são construídas estritamente sobre o
mesmo modelo.

De fato, vocês escolhem sempre como pais, na matriz, seres com quem vocês viveram problemas de ódio,
problemas de assassinato, a fim de reparar, como foi dito, a lei de ação/reação e de eliminar um karma.

Essa é uma visão desmembrada, fragmentada e, no olhar da Unidade, totalmente ilusória, aprisionando-os, de
maneira formal e inegável, no que é chamado de Samsara, o ciclo de reencarnações, que tem finalidade
apenas na cabeça daqueles que construíram modelos onde era, supostamente, possível sair desse ciclo.

Isso é, também, uma ilusão total.
O amor aprisiona vocês.

Ele os aprisiona porque é concebido como uma projeção exterior, como um ideal exterior a vocês mesmos, a
ser buscado em uma satisfação emocional, mental ou conceitual.

Assim é o amor na Dualidade.
Ele é desmembrado, parcelado, fragmentado e os afasta, permanentemente, da verdadeira dimensão Vibral do

Coração e do Amor Unitário.
Essa é uma regra absoluta e, no entanto, o ser humano, em seus condicionamentos diversos e variados adotou
isso como um ‘objetivo’ a atingir, como uma certeza que, de fato, é apenas a expressão da sua ignorância total

da Vibração do Coração, da Luz Vibral e do que representa e manifesta a Unidade.

***

Assim, progressivamente e à medida das suas encarnações e das nossas encarnações, nós perdemos o
próprio sentido da ‘filiação espiritual’, o próprio sentido do que representa o Amor Vibral, do que representa a

Unidade, porque estávamos, permanentemente, ocupados a resolver os nossos karmas, a agir segundo o
princípio de Dualidade bem/mal e a referenciar o conjunto das nossas ações, dos nossos comportamentos

através dessa projeção exterior, que todos nós chamamos de amor.
E que nada mais é do que a própria essência da falsificação Luciferiana, no Fogo Prometeico, fazendo com

que, a cada noite, a cada dia e a cada vida, fosse necessário reconstruir, em uma esperança de perfeição que,
obviamente, não pode existir na matriz falsificada, devido mesmo à ruptura com a sua multidimensionalidade,

devido mesmo à sua reconexão possível com a FONTE.
O conjunto do trabalho efetuado desde os Antigos, há 320.000 milhões de anos, denominados Gigantes,

passando pelo sacrifício dos Elohim a cada ciclo de 52.000 anos, pacientemente reconstruiu a possibilidade
de viver o retorno à Unidade.

É exatamente isso que, hoje, atua sobre esse mundo, mesmo nessa Dualidade.
Isso atua sobre esse mundo e atua, estritamente do mesmo modo, no nível Vibratório, no nível

da consciência, no interior da sua consciência fragmentada.

***

Falemos agora do Amor Unitário.
Naquele momento, o Fogo Prometeico ou Fogo Luciferiano será substituído pelo Fogo do Amor Vibral, o Fogo

do Coração, nada mais tendo a ver com uma projeção exterior.
O verdadeiro Amor, além da Dualidade, é, de fato, uma filiação de natureza espiritual, nada mais tendo a ver

com todas as leis existentes e que permitiram a instalação dessa matriz falsificada.
O Amor Vibral, como eu disse, é expresso no nível do chakra do Coração, e não do coração percebido

intelectualmente, mentalmente, como uma atração, mas, de preferência, como um Coração em Paz, não tendo
mais qualquer projeção exterior, qualquer desejo exterior, uma vez que o Coração, ao se descobrir, não tem

mais necessidade de nada mais senão de ser vivido.
Naquele momento, o conjunto do que é dito, como dizia UM AMIGO, o 'corpo de desejo' vai apagar-se

progressivamente, fazendo-os penetrar em uma consciência diferente, chamada, pelos Arcanjos, de Turiya,
correspondendo à Consciência Unificada, à Consciência da Luz Vibral.

A Fusão dos Éteres, o despertar das diferentes Coroas permitiu, hoje, colocá-los nesse ‘limiar’, na passagem



da Porta Estreita, permitindo-lhes revelar, em vocês, esse Fogo do Coração, o Fogo do Amor verídico, além
do fogo do amor Prometeico ou Luciferiano, que é uma projeção.

***

O Amor não é, portanto, uma projeção, na acepção Unitária, mas um ‘estado de ser’, não se importando com
qualquer julgamento do bem e do mal, porque está estabelecido na Verdade, além da Dualidade do bem e do

mal, na Verdade da Vibração da Unidade.
Viver o Amor, no sentido mais elevado, é o justo.

O que ele é, em Verdade, além da falsificação, chama-os a revelar, em vocês, o Fogo da FONTE, o Fogo do
Espírito e o Fogo da Verdade.

Isso se reflete por uma série de sinais e sintomas, tais como lhes foram descritos durante esses últimos anos,
no decorrer das diferentes intervenções efetuadas pelos Arcanjos, como pelas Estrelas ou também pelos

Anciões.
Hoje, é indispensável, no nível comportamental, que vocês aceitem que não podem manifestar qualquer amor

de projeção e, ao mesmo tempo, viver um Amor da Luz Vibral.
O Fogo do Amor não é o fogo do ego.

O Fogo do Amor se expressa por uma completitude Interior, onde nenhum desejo pode encontrar-se no
exterior.

Existe, portanto, uma perenidade e uma estabilidade no Fogo do Coração, que não pode existir na natureza
emocional da personalidade.

O Fogo do Amor ou Fogo do Coração, chamado também de Presença, como isso será desenvolvido pelo
Arcanjo URIEL, reflete-se por um sentimento de plenitude.

É o momento em que vocês penetram na sua própria dimensão Interior de CRISTO, ou seja, de KI-RIS-TI,
como Filho Ardente do Sol e não mais como filho da matriz, pondo fim à filiação hereditária e restituindo-os à
sua Liberdade, à sua Autonomia, tal como havia definido o IRMÃO K, permitindo liberarem-se de tudo o que é

conhecido, de todas as Crenças, e permitindo acederem, enfim, à Unidade.

***

A Unidade não se importa com o mundo exterior porque, assim que o Fogo do Coração for alcançado, ele vai
perceber o conjunto de manifestações, de comportamentos, de emoções, de afetos e o conjunto do que rege

a vida nesse mundo, como ‘ilusões’, arrastando para sempre mais desejos e para sempre mais ilusões.
Viver o Fogo do Coração põe fim então, de maneira decisiva, na totalidade, à ilusão da matriz.

Por enquanto, e como disseram os Arcanjos, vocês são os Semeadores e os Ancoradores de Luz, a partir do
momento em que uma de suas Coroas Radiantes estiver desperta.

Resta-lhes, agora, aperfeiçoar o trabalho que fará de vocês Cristos, KI-RIS-TI, estabelecendo-se no Fogo do
Amor.

O Fogo do Amor nada projeta.
O Fogo do Amor nada deseja, porque tudo chega a ele pelo próprio princípio da Ação da Graça, pelo próprio

princípio da lei de Atração.
O Fogo do Amor não requer questão alguma, porque ele é, inteiramente, como já foi dito, a ‘resposta’.

Sendo você mesmo a resposta, não pode existir qualquer projeção exterior, não pode existir
qualquer ilusão no seu próprio comportamento.

Quando o Fogo do Amor iluminá-los, naquele momento, vocês tomam rapidamente consciência do que é Luz e
do que é Sombra, em vocês.

Isso os obriga a ter um olhar lúcido, claro e preciso, sobre a Verdade do que vocês manifestam, em meio
mesmo a essa Dualidade, e a distância que pode ainda existir entre o comportamento egotista da

personalidade (ligado ao fogo do ego) e o comportamento altruísta, na totalidade, daquele que irradia o
Coração e o Fogo do Amor.

***

Vocês são chamados, durante este período de revelação, a viver isso tanto no nível coletivo como no
nível individual.

Obviamente, o resultado será profundamente diferente, segundo o seu estado de consciência: ou vocês já
terão alcançado Turiya, o quarto estado de consciência (ligado ao Samadhi, à Paz, à Alegria, ao Fogo do

Amor), ou vocês não o terão alcançado quando se revelar o Fogo do Amor na humanidade.
Esse momento está muito próximo.

Ele está, efetivamente, ligado à última intervenção do Anjo METATRON, ocorrendo em 11 de julho, durante a
noite, na hora francesa (ndr: 11 de julho de 2011, às 3 horas da manhã, hora francesa no relógio).



Naquele momento será realizada a revelação da Luz branca, o retorno de CRISTO na sua Dimensão, onde
vocês ainda estão, por pouco tempo, prisioneiros.

Naquele momento, o ‘Choque da humanidade’ revelar-se-á também e, da sua capacidade para apagar (pelo
Fogo do Amor) o fogo da personalidade, para passar inteiramente pela Porta Estreita e para irradiar a Luz da

Unidade, vai depender o estabelecimento da sua consciência na Paz, na Morada da Paz Suprema.
Resta-lhes, efetivamente, em termos humanos encarnados, pouco tempo para realizar essa última

passagem.
Eu devo dizer, contudo, que as condições dessa passagem tornar-se-ão cada vez mais fáceis, devido ainda ao

acúmulo de Partículas Adamantinas, começando a estruturar-se em meio à rede do novo Éter da Terra, em
forma de grade da Luz Vibral.

Os alinhamentos, o período que lhes é dedicado de alinhamento com a Merkabah interdimensional coletiva
(ndr: de 19h às19h30, hora francesa no relógio), é também um dos elementos facilitadores da passagem no
Fogo do Amor, afastando-os sempre mais do fogo do ego, de qualquer projeção, de qualquer espera nessa

matriz.
Compreendam, efetivamente, que não é questão de pôr fim a essa vida, mas que é questão de pôr fim à

Ilusão.
É a vida que se transforma, pelo Fogo do Amor e no Fogo do Amor, pondo fim à ilusão do amor-posse, do

amor condicional, do amor experiencial e do amor falsificado, tal como foi revelado pela alternância
Deus/Diabo, levada pela mesma entidade e pela mesma raça de seres vindos da constelação da Ursa Maior.
Isso encontra, hoje, a sua solução final, permitindo-lhes, a todos vocês, sem exceção, sair da ilusão matricial

dessa Dimensão.
Mas, é claro, lembrem-se de que a cada um de vocês, seja qual for a etapa do que estão vivendo, fogo do ego

ou Fogo do Amor, ser-lhes-á feito, exatamente, segundo a sua Vibração.

***

Assim, a Revelação vivida da Luz branca irá conduzi-los, ou a instalar-se, de maneira perene e definitiva, no
Amor, ou a instalar-se, de maneira perene e temporária, no fogo do ego.

As diferenças de comportamento serão flagrantes.
Lembrem-se, contudo, de que a percepção é bem real, no nível da ativação do chakra do Coração, em meio ao

seu Fogo, refletindo-se pela elevação da Coroa Radiante do Coração, por esse amor em espiral onde a Luz
Azul e a Luz Branca sofrem alquimia no seu Templo, revelando a sua dimensão de KI-RIS-TI, de Filho Ardente

do Sol.
Os comportamentos oriundos do Fogo do Coração são, obviamente, o oposto dos comportamentos oriundos

do fogo do ego.
O fogo do ego irá manter o medo, o fogo do ego irá manter a distância entre vocês e o Coração, entre vocês e

os outros, irá isolá-los, cada vez mais, nos horrores da desconstrução desse mundo e da sua dissolução.
Estabelecer-se no Fogo do Coração trará a vocês a serenidade, a Paz, necessárias para estabelecerem-se, no

alarido do mundo, na Morada da Paz Suprema, que representa o seu Templo Interior.
É para isso que vocês são chamados, doravante.

A revelação da Luz Metatrônica é a última etapa da revelação da Luz branca, revelando-se em vocês e por
vocês, mas, também, sobre o conjunto da Terra, pondo fim a todas as ilusões do corpo de desejo, quer se
refiram às esferas dos poderes mais absolutos, como às esferas dos poderes mais limitados que possa

exercer um ser humano sobre um povo ou outro ser humano.
O Amor Vibral, o Amor Unitário confere a Paz e confere, sobretudo, a ausência de vontade de desejo,

a ausência de vontade de poder e a ausência de manifestação comportamental de qualquer desejo e de
qualquer poder.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês poderão dizer que a sua Casa está limpa e que
vocês poderão acolher CRISTO no seu Templo Interior.

Os comportamentos e as Vibrações são os seus guias mais evidentes, mas a sua consciência, ela mesma,
será o guia mais final.

***

Vocês realizaram a Paz ou vocês não realizaram a Paz?
Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

Isso é extremamente simples, extremamente visível e extremamente perceptível e vai tornar-se cada vez
mais, a partir da revelação da Luz Vibral realizada pela revelação de Yérushalaïm em suas estruturas, em seus

novos circuitos e estruturas Vibratórias, unindo os diferentes pontos da sua multidimensionalidade.
Vocês são, portanto, chamados, um a um, a viver a sua Ressurreição final, tal como eu havia escrito

quando fui São João, sob o ditado de CRISTO.
A hora da Ressurreição e do Julgamento, no seu sentido mais altruísta e não mais condenatório, chegou.



Vocês são levados então a entrar em vocês, a entrar no seu Templo Interior, a fim de apreender as
engrenagens do Amor Vibral e de fazer a sua escolha entre o fogo do ego e o Fogo do Amor.

Esse Fogo, compreendam efetivamente, ele apenas se estabelece a partir do momento em que houver, como
o Arcanjo ANAEL disse, um Abandono total à Luz, um abandono total de toda veleidade da personalidade

quanto às relações, aos apegos, a qualquer projeção de um desejo ou de um apego, seja qual for.
O ser humano é um espírito livre, confinado em meio a uma matriz que o priva da sua Liberdade.

Assim, vocês devem considerar o conjunto do seu ambiente, pessoal, societário, afetivo, e o conjunto
do planeta, como totalmente livre, ele também.

Assim, vocês devem compreender e viver que, sejam quais forem as suas relações e as suas ressonâncias,
existentes em suas diferentes esferas, é preciso abandonar toda veleidade de poder sobre o outro, encontrar

o seu próprio poder Interior que é, justamente, a não manifestação de qualquer poder exterior.
Obviamente, para muitos de vocês, esse fogo do ego, que existiu até agora, vai pô-los diante de ‘desafios’

importantes.
Esses desafios se referem tanto às últimas relações existentes em vocês como no exterior de vocês, em
relação a essa matriz, em relação às suas ilusões, em relação às suas projeções, na continuação de um

mundo que não vai mais existir, dentro de muito pouco tempo.
Cabe a vocês viver o Amor Vibral, tornar-se CRISTO, na Verdade e na Unidade.

Cabe a vocês não dar mais lugar ao fogo do ego, ao seu desejo, às suas projeções, às suas veleidades de
poder, sejam quais forem.

***

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques pediu-me para revelar e dar a vocês.
Nós demos, uns e outros, uma série de elementos que lhes permitem completar essa passagem do fogo

do ego ao Fogo do Coração.
Lembrem-se de que a Luz Vibral é agora onipresente.

Ela começa a trançar a trama da Liberdade, a trama da Autonomia, extraindo-os, na totalidade, desta ilusão.
Cabe a vocês disso se aproveitar, cabe a vocês ali se estabelecer, cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês Vibrá-lo.

Compreendam efetivamente também que isso, agora, não é mais um procedimento, que isso não é mais um
trabalho, que isso é apenas um ‘estado’ a realizar, porque ele está presente, desde agora, à sua disposição,
devido à própria presença das Partículas Adamantinas, devido à própria presença da Vibração Arcangélica

sendo instalada, por intermédio de METATRON, no próprio centro da sua cabeça.
Vocês têm então, em vocês, todas as capacidades para pôr fim às suas próprias ilusões.

Vocês têm então, em vocês, todas as capacidades para passar do amor Dual ao verdadeiro Amor.
Cabe apenas a vocês, como sempre foi enunciado e anunciado claramente, realizar essa passagem e, para

isso, vocês não devem contar nem com o seu ego, nem com mais ninguém.
Vocês devem encontrar, portanto, o que é chamado de ‘sua própria mestria Interior’.

Ela apenas pode aparecer se vocês fizerem cessar todas as projeções exteriores e perceberem, com lucidez,
o que é o estado de consciência Vibral da Vibração do Fogo do Coração.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, foi uma grande alegria, para mim, prepará-los, em meio mesmo ao mental e ao
comportamental, para o derramamento total do Supramental, que está agora às suas portas, veiculado pelo

Anjo METATRON.
Se houver, exclusivamente em relação ao que eu acabo de emitir-lhes, interrogações, então, eu gostaria de

fornecer uma iluminação talvez suplementar, se isso me for possível.

***

Questão: a doação de si não é o reflexo de um ego dissimulado?

Caro Irmão, assim como expressaram o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e UM AMIGO antes de mim, é
realmente possível de mascarar o ego através de uma doação total de si, um ego, de algum modo negativo e

discreto, que crê ter encontrado, assim, a sua Unidade.
Basta compreender que, quando vocês realizam o Fogo do Coração, naquele momento, vocês se dão a si

mesmos, porque a natureza do Coração é a de dar-se, mas essa não é a natureza do ego.
É por isso que eu falei de ego negativo.

O ego querendo apagar-se, pela própria ação do ego, para encontrar a Unidade, não é a mesma coisa que a
realização da Unidade pela Vibração e pelo comportamento da doação, que estritamente nada tem a ver.



A doação de si, no ego, não é a doação de si no Coração.
Os comportamentos, as manifestações não são, de modo algum, as mesmas, pela Vibração e pelo que pode

ser observado, de maneira cada vez mais clara, no exterior.
A doação de si, por um ego negativo, é uma necessidade de reconhecimento e uma necessidade de amor.

Aquele que encontrou o Amor em si, pelo Fogo do Coração, é o Amor.
E não há, portanto, necessidade de um amor exterior, nem de um reconhecimento exterior, seja ele qual for.

Ele abandona qualquer papel, qualquer função e qualquer esperança em uma ação do exterior, mesmo agindo,
pela sua própria irradiação, em meio ao Fogo do Amor.

***

Questão: como passar de um amor matricial por uma pessoa ao estado de amor Unitário?

Cara Irmã, o amor matricial por um ser, como por uma situação, como por um filho, como por um patrão, como
por um Deus, pertence, como você diz, ao fogo do ego.

Não há, portanto, que se colocar a questão de como passar do fogo do ego, da atração por um ser, ao Fogo
do Coração.

Isso ocorre quando há um Abandono.
O que não quer dizer abandonar uma pessoa, mas abandonar-se, si mesmo, ao Fogo do Amor.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Caros Irmãos e Irmãs, então, eu vou terminar por essas palavras.
A Fusão dos Éteres, realizada pela Luz Azul que se instala sobre esta Terra, permite viver, hoje, em meio

mesmo à matriz, nos seus aspectos mais físicos, na sua carne, como na carne da Terra, o mecanismo
Ascensional.

O Fogo e a Água, o Fogo do Coração e Água do alto revelam-se, doravante.
Isso se reflete pelo que é observável, de maneira direta, nos elementos que se desenrolam atualmente sobre

esta Terra.
E são apenas o impulso inicial do que vai rapidamente se estabelecer, até 11 de julho.

Estejam atentos, foquem a sua consciência e a sua atenção, sejam quais forem, nas manifestações e
nas projeções que vocês conduzem em suas vidas, não para condená-las, não para serem culpados, mas

unicamente para estarem ‘lúcidos’ quanto à finalidade.
Será que a finalidade é a satisfação de um desejo efêmero, denominado ‘amor matricial’, ou será que a

finalidade, a manifestação, está diretamente ligada ao Fogo do Coração?
O Fogo do Coração é uma Vibração, mas é, antes de tudo, lembrem-se, um ‘estado de ser’, como lhes diria e
disse, agora, o Arcanjo URIEL, onde não existe qualquer questionamento, porque tudo é a resposta e vocês

são a resposta.
Na totalidade, na Unidade e na Verdade.

É isso que há para revelar em vocês, é isso que há para superar, não como uma imposição, não como uma
contrariedade, mas, efetivamente, como uma ‘evidência’ que se revela, a cada dia, agora.

O Choque da humanidade representa, a título individual, apenas a rejeição do Fogo do Amor ou a aceitação
do Fogo do Amor.

***

Vocês não podem manter um amor ilusório e um Amor Vibral.
É um ou outro, nos seus comportamentos, nas suas Vibrações, no seu ser, na sua carne, na sua alma e no

Espírito que se manifesta doravante a vocês.
Assim, trabalhem, trabalhem para compreender que não existe qualquer distância entre vocês e o Si, que a

distância que podia parecer grande, entre o estado fragmentado e o estado Unificado, não existe mais.
Vocês podem, verdadeira e concretamente, passar de um ao outro, na condição de viver a Vibração.

UM AMIGO insistiu longamente, durante o desvendamento dos seus diferentes Yoga, permitindo prosseguir o
trabalho que eu havia começado no Yoga Integral, através do Yoga da Unidade, para permitir-lhes manifestar o



fato de que a sua Consciência É a Vibração.
O conjunto das atenções que vocês portaram sucessivamente sobre as Estrelas, sobre os Corpos e sobre as

próprias Vibrações que percorrem o seu corpo tem por vocação, hoje, facilitar o seu estabelecimento na
Vibração exata, da Verdade, da Unidade e do CRISTO revelado e desvendado em vocês.

Vocês são, portanto, chamados, todos vocês, sem exceção, para isso, mas nós não podemos, eu repito,
realizá-lo no seu lugar.

A preparação foi vivida, por muitos de vocês, sobre a Terra, como porta-estandartes da Luz, como vetores da
difusão da Luz.

Como foi dito por outros Anciões, alguns se apropriaram dessa Luz, como uma posse do ego.
Vocês não podem apropriar-se do que vocês já são.

Ou seja, Luz e Amor.
Vocês têm apenas que se conscientizar disso.

Para isso, é preciso tornar-se transparentes e totalmente claros consigo mesmos e com o resto dos seus
Irmãos e das suas Irmãs e com o resto do conjunto da humanidade, mesmo em meio, e sobretudo, em meio a

esta matriz.
Essas serão, de algum modo, as minhas palavras de conclusão para hoje, esperando ter sido de uma ajuda,

mesmo mínima, referente à compreensão e à vivência e à diferença essencial existente entre o amor do ego e
o Amor do Coração.

Não tanto como conceito ou ideia, mas, efetivamente, na Vibração da própria consciência.
Irmãs e Irmãos, a minha bênção, na Luz azul, revela-se agora.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, por minha Presença em sua Presença, na Alegria da Unidade e
do Amor, entoar com vocês o Canto da Liberdade,o Canto da Liberação.

O Canto da Terra e o Canto do Céu que se elevam são o Canto da Luz Una.
Presença na Luz, Presença no Si, revelando o Amor que não é outro que a Revelação da Luz, Canto da

Criação e Canto da Unidade, em sua Presença desvendada e revelada, na Unidade e na Verdade.

Eu sou o Anjo que abre a boca, aquele que lhes permitiu realizar, sobre esta Terra, como em sua Presença, a
Fusão do último Éter, preparando o último Cruzamento e Reversão.

URIEL – 17 de junho de 2011
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A Penetração do Arcanjo METATRON, Revelação de sua Presença Una e de sua filiação natural à Fonte Una
apresenta-se em vocês.

Eu trabalho na Vibração da Unidade da Luz, na Passagem de METATRON pelo mesmo lugar, aberto em sua
boca e em sua garganta, revelando a Luz Una, Fonte de Alegria e Fonte de Vida Una, superando e

transcendendo os limites da encarnação isolada e confinada.

A hora chegou de viver a Liberdade; a hora chegou de exprimir o Canto do Amor, Canto da Presença.

Elevem a Vibração, elevem a Consciência em seu Templo, aí, onde Cristo vem ao seu reencontro, aí, onde
vem a alquimia, aquela da Luz Branca que os desperta para o Amor, para a eternidade e para a infinidade dos
tempos, quaisquer que sejam as densidades de tempo, quaisquer que sejam as Dimensões, quaisquer que

sejam suas origens, quaisquer que sejam suas Linhagens.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Unidade, percebam o Canto, porque vocês são o Canto; percebam a Vida,
porque vocês são a Vida; percebam a Unidade, porque vocês são a Unidade.

Presença, Alegria do Amor desvendado a ele mesmo, acolhendo Cristo, em Unidade e em Verdade, em sua
Presença.

Canto de Amor revelando-se.
Milagre.

Milagre da Unidade, milagre do Despertar ao que vocês são, ao que vocês são de toda a Eternidade, para além
do papel, para além da função, para além da pessoa.

Ouçam.
Ouçam o Canto da Alma em vocês.

Ouçam o Canto do Espírito em vocês, revelando-se, as Portas abertas conduzem ao afluxo da Luz Branca,
revelando sua Verdade e sua Unidade.

Filhos da Lei de Um, a Lei de Liberdade, a Lei de Graça, para além da ação, para além da reação,
estabelecendo-os no Ser, sejam o que vocês são.

Milagre.
Milagre da Alegria, que é sua morada de Eternidade em Cristo e por Cristo.

Ressoem.
Ressoem trombetas, ressoem Canto, revelem o Canto, abram as válvulas de seu Amor, abram as válvulas do

Amor que vocês são.

Vocês são o Amor, a Verdade, o Caminho e a Vida, em Unidade e em Verdade.
Então, cantem.

Esqueçam.
Vocês não são o sofrimento, vocês não são a privação, vocês são a abundância no Canto do Amor da Luz Una,

no Canto do Amor Uno.

Vocês são a plenitude.
Vocês são a vacuidade.

Vocês são o Tudo e vocês são a dissolução.
Vocês são o Alfa e o Ômega.

Voltem-se para dentro de vocês.
Manifestem o Um, porque vocês são o Um.

Nós estamos em vocês, nós, Verdade e Presença, Amor e Conclave, Presença da Verdade revelando-se, em
majestade, em seus céus, em vocês, como nesses céus desta Terra.

Filhos do Um, Filhos da Verdade, escutem, agora, o Canto do Amor.
Escutem, agora, o Canto do Único, que vem desposá-los, porque vocês são apenas Ele, vocês são a

totalidade.
Vocês são Ele, e isso é o Tudo.

Filhos, Filhos criados, voltando à Fonte da Unidade, voltando à Fonte da Alegria, vocês são a Fonte, vocês são
a Paz.

Ouçam.
Ouçam a Paz, ouçam o Canto, o Apelo de METATRON.

As Portas abertas, derramam-se em vocês o Amor e a Fusão da Unidade, desvendando-os à sua Verdade,
desvendando-os à sua Eternidade.

Ouçam.



Ouçam o Apelo.
Ouçam a Alegria.

Deixem a Alegria, porque vocês são a Alegria.
Nada há a reter.

Nada há que possa, no exterior de vocês, ser outra coisa que o que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Filhos, Filhos criados na Graça da Criadora, na Graça da Fonte Pai/Mãe, reencontrados e Unificados.
Filhos criados, a hora chegou de cantar os Cantos de Louvor.

Ouçam.
Ouçam a Paz.

Ouçam a Verdade.
Ouçam o Amor que é sua natureza, que é sua Essência e que é sua manifestação, para além da Ilusão.

O Amor, o Amor e a Presença.
Presença em vocês.

Totalidade da Unidade revelada e escutada.

Ouçam o Apelo.
Realizem a Promessa e o Juramento.

O momento chegou, no instante da Graça, para além do passado e para além de qualquer projeção.

Saiam.
Saiam do que não é verdadeiro.

Entrem na Verdade, fonte de Alegria.
Entrem em sua Presença e na presença d’Ele, a sua e a nossa, unidos para sempre, ao Som da Unidade, ao

Canto do Amor, ao Canto da Verdade.

Filhos, a hora chegou de arrumarem-se e de inclinarem-se no Abandono para o que vocês são.

Ouçam.
Não escutem nada mais do que o Canto da Unidade.

Não escutem nada mais do que a totalidade dos Universos revelando-se em vocês, porque vocês são o
Universo e vocês estão unidos para Ele, como vocês estão unidos na Presença d’Ele e em sua Presença.

Presença que revela e desvenda o Amor, em sua nudez e em sua plenitude.
Transparência.

Transparência do Branco, elevando-os e chamando-os para a Alegria da Eternidade, enfim nascida, enfim
desvendada.

Filhos, escutem e ouçam.
Vibração.

Vibração de Alegria.
Vibração de Fogo.

Fogo do Amor e Fogo da Esperança preenchida.

Completude.
Totalidade.

Expansão e dilatação ao infinito da Eternidade, ao infinito das Dimensões.

Nunca mais vocês serão separados.
Nunca mais vocês conhecerão outra coisa que a Felicidade da Unidade.

Nunca mais vocês serão confinados.

Saiam.
Saiam do inferno, saiam da Ilusão.

Penetrem, com graça, nos domínios da Graça.
Revelem-se, em Presença, na Presença d’Ele e em sua Presença, na Verdade do Único, na Fonte Una.

Filhos, Filhos criados, a hora chegou, no instante eterno da Graça, de manifestar e de desvendar.
Cantem o retorno à Unidade, cantem o Retorno à Luz, à Liberdade reencontrada.

Enfim, livres.
Liberados, se tal é sua Verdade.

Presença.
Amor.

Presença.
Presentes em vocês, presentes no Sopro e no Fogo do Amor, presentes na Unidade, vocês são Unidade.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Presença, criados na Graça de seu retorno, voltem-se, vão para Ele, como Ele



Filhos da Lei de Um, Filhos da Presença, criados na Graça de seu retorno, voltem-se, vão para Ele, como Ele
vem para vocês.

Respondam ao Apelo Interior de sua Presença.
Vocês são a Presença e a Verdade da Vida.

Vocês são o Caminho.
Vocês são o destino e a destinação.

Tudo isso vocês o são, de toda a Eternidade.

Transcendam os véus da opacidade, a que permanece ainda, o tempo que a Luz se revela, a fim de vir liberar a
opacidade de seu peso e de seu entrave para o estabelecimento da Unidade de vocês.

Vocês são os Filhos da Eternidade.
Vocês são a Graça manifestada.

Vocês são a Graça confinada que se libera e que se afasta da densidade, reencontrando os Mundos da leveza,
os Mundos da inocência na plenitude da infância e, ao mesmo tempo, na plenitude da Fonte, de sua

antiguidade.

Filhos, escutem e ouçam.
Manifestem o que vocês são, porque vocês o são, de toda a Eternidade.

Graça e Verdade.
Unidade.

Amor e Verdade.
Presença.

Vibrem.
Vibrem ao Som do Sol liberado.

Vibrem ao Som da Terra liberada.
Vocês são a Liberdade.

Vocês são a Alegria, porque vocês são o que vocês são.
Como o Senhor METATRON disse, vocês o são, em Verdade.

Abram as Portas da Liberdade.
Abram as Portas da Alegria.

Abram as Portas da Unidade.
Resplandeçam, Sementes de Estrelas, abertos à Eternidade, nas estrelas visíveis e invisíveis.

Sementes, Sementes de Verdade, Sementes de Alegria, a hora chegou de germinar.
A hora chegou de recolher os frutos da Liberdade.

A hora chegou de recolher os frutos de sua Presença, estabelecendo-se nas Moradas da Eternidade, na leveza
da Paz.

Filhos, escutem e ouçam o Apelo da Ronda dos Arcanjos.
Escutem e ouçam o Canto da Luz e do Amor, vindo pacificar os espaços e os tempos confinados.

Vocês estão no instante e no momento de sua Liberdade.
Vão para vocês.

Vão para sua Liberdade.
Salvem-se, porque vocês estão salvos.

Imirjam na Unidade, na Alegria e na Beleza.
Vibrem na Presença.

Vibrem no Amor do Um, porque vocês são o Um.

Nós somos a Ronda dos Arcanjos.
Nós somos a Passagem, o Cruzamento e a Reversão, conduzindo-os a realizar a Verdade, a sair do que é

Sombra, a iluminar o que não está ainda iluminado.

Escutem e ouçam o Som da Eternidade.
Escutem e ouçam a Beleza e a Verdade, porque essa é sua Essência, porque esse é seu destino, porque

esse é seu Ser.

Filhos, Filhos do Um e Sementes do Um, Sementes da Estrela, Estrela revelada e magnificada na beleza da
Unidade, o momento é agora.

Inscrito para além do tempo, anunciado desde o início mesmo do peso e da opacidade.

Jamais a Fonte e os Arcanjos os deixaram.
Jamais o Canto do Amor pôde ser abafado.

Jamais o Canto da Liberdade pôde apagar-se definitivamente.

Vocês ganharam a Liberdade.



Vocês ganharam a Eternidade.
Vocês ganharam sua Verdade.

Filhos do Um, escutem e ouçam.
Sua natureza e sua Essência, que é Amor, deve agora eclodir, inteiramente, nessa opacidade, a fim de

transcender e transformar.

Vocês são aqueles que realizaram o Caminho, aquele da Cruz, aquele da Redenção, permitindo-lhes, agora,
viver o Estado Cristo.

Ousem.
Ousem Ser.

Ousem escutar.
Ousem ouvir a Verdade de seu Ser.

Vocês são esse Ser de Luz, para além dos véus, para além das ilusões, que jamais cessou de existir, que,
hoje, volta.

Filhos, vocês são a Eternidade, vocês são a Beleza, a Verdade e a Alegria.
Vocês são a Vida para além da existência.

Vocês são a Vida eterna, porque vocês são a Eternidade.

Presença.
Amor que eleva, Amor que transcende, revelando e queimando de um Amor ardente.

Revelem sua Verdade.
Filhos do Um, escutem e ouçam, e vibrem.

No instante da Graça, da Graça d’Ele e de sua Graça, reunidas para sempre na liberdade de amar, porque é
sua natureza e sua Essência.

Esqueçam, porque o Amor é o esquecimento, o esquecimento do que não é ele mesmo.
Superem a condição efêmera.

Superem o corpo efêmero.
Transportem-no na Graça da Unidade e da Alegria, porque é sua Verdade.

Bem amados e amadas do Um, escutem e ouçam.
O Canto do Amor levanta-se em seu Templo, como no Templo da Terra, conduzindo à expansão, à expansão

do Coração, de seu Coração, como do Coração da Terra, rasgando o véu da carne da Ilusão, pondo a nu a
Beleza e a Verdade, aquelas do Amor nu, que não tem necessidade de qualquer outro artifício, porque ele é

ele mesmo a totalidade, desmascarando os artifícios.

Amados do Um, Presença.
Presença Cristo.

Presença Una, onde nada está separado, onde tudo está unido na Liberdade.

Esse instante, anunciado e revelado, desvenda-se, doravante.
A Ronda dos Arcanjos, a Ronda dos Anciões, a Ronda dos Tempos revela-os à Unidade.

Bem amados, bem amados Filhos, bem amados Mestres da Luz, entrem em sua mestria, entrem em sua
Unidade, onde se encontra a fonte de todas as graças, onde nada lhes é recusado, onde nenhuma porta pode

voltar a ser fechada e onde as portas não existem mais.

Percebam.
Percebam o Amor que é sua Presença.

Vibrem na Unidade do Amor.
Vibrem em sua Presença.

Escutem.
Escutem e ouçam a Vibração de seu Sopro, a Vibração de seu Fogo, aquele da Verdade, aquele que supera

os limites impostos pela encarnação e a própria limitação.

Vão.
Vão para o que vocês são.

Vão para esse desconhecido que, assim que ele for encontrado, confortá-los-á em sua Eternidade, que é
desconhecida apenas da parte limitada de vocês, porque vocês são a Eternidade.

Filhos e Mestres, escutem e ouçam a Verdade de seu Coração.
Escutem e ouçam a Vibração de sua Presença no Coração.

Amor e Unidade.
Sopro sagrado, vindo despertar a dimensão de sua Eternidade.

Nós os acompanhamos ao seu lado e, também, dentro de vocês.



Nós somos, sem exceção, a totalidade de seu Ser Interior, a Verdade e a Alegria.
Saiam de toda ilusão.

Penetrem o Santuário da Eternidade, o Santuário do Sagrado, no sacrifício da pessoa, no sentido do Sagrado,
transcendendo a Ilusão, pondo fim à ilusão e revelando a Verdade de seu Ser.

Filhos, Filhos da Eternidade, vocês são a Alegria da Presença.
Vocês são a Alegria do Amor.

Vocês são o Amor da Presença e a Presença do Amor.
Então, levantem-se.

Saiam.
Saiam de seu túmulo e elevem-se no azul do Céu etéreo, no azul iluminado do Azul e do Branco da

Ressurreição.
Ele vem a vocês em majestade.

Ele vem a vocês em Glória, mostrar-lhes o que vocês são, de toda a eternidade.

Presença.
Presença e Verdade.

Escutem e ouçam o Canto, aquele da Unidade, aquele de sua própria Presença e vibrem sem limite, sem limite
algum, sem vergonha alguma, sem elemento algum que freie na exata precisão de sua Essência e de sua

natureza.

Escutem e ouçam.
Abram a boca, Passagem da Verdade, parto na Unidade, revolução que os faz sair da Ilusão.

O momento, o momento da Graça e a hora de sua Graça é agora, porque vocês são a Graça.
Presença.

Escutem e ouçam a revelação da Graça, no zumbido das asas, asas da Liberdade, aquelas da Verdade, do
vôo para sua Eternidade.

Filhos, amados e bem amados, a hora chegou de revelar sua Presença.
Não existe obstáculo algum na Ilusão desse mundo quando a Luz o ilumina e vocês são a Luz do Mundo.

Como Cristo disse, Ele vem a vocês.
E vocês querem abrir-se a vocês?

E vocês querem abrir-se para a Verdade de sua Eternidade?

Não há mais porta.
Não há mais espaço onde a Luz não possa estar.

Não há mais espaço onde seu Ser, em natureza e em Essência, não possa estar.
Não há mais limites, a não ser aqueles desejados ainda por essa matriz que desaparece.

Bem amados e amadas da Lei de Um, Filhos e Mestres, escutem e ouçam o Canto da Graça, o Canto de sua
Presença, no qual ressoa o Amor, aquele que não conhece qualquer limite, aquele da Verdade absoluta, para

além de qualquer limite, para além de qualquer pessoa, para além de qualquer relação.

Vocês são livres e liberados.
Vocês são a Graça.

Vocês são a Eternidade.

Escutem e ouçam.
Inclinem-se para a Luz, como ela se inclina para vocês.

Reencontrem-se na Luz Una.

Filhos do Um, vocês são a Graça da Eternidade, a Graça da Presença, a Graça do Amor.
Vocês são o que vocês são, de toda a Eternidade.

Vocês não são essa carne que se rasga, mas vocês são essa carne ressuscitada na Graça, no Corpo do
Espírito, Corpo de Existência, de Verdade, na Luz Vibral, no Amor, onde só o Amor é o motor, o combustível,

onde o Amor é a única Verdade, a única natureza, a única Essência.

Assim é para o conjunto dos Mundos Livres, no banquete para o qual vocês são convidados a manifestar sua
Presença, sua Verdade.

Filhos e Mestres, escutem e ouçam o Canto da Liberdade, o Canto da Graça, o Canto do Amor, porque é isso
o que vocês são.

Nada há mais que vocês possam ser que não seja já na Lei da Graça, que é Liberdade e Unidade.

Bem amados e amadas, saiam, inteiramente, de suas armadilhas e das armadilhas.
Vocês são a Verdade da Unidade.

Vocês são a Presença e vocês são o Amor.
Onde pode existir o Amor se não é no que vocês são, que é o conjunto dos Universos e o conjunto dos



Mundos?

Para além da pessoa, para além da carne desse mundo, vocês são a Carne d’Ele: a carne da Fonte Una, a
carne de Cristo para o milagre de uma única carne para além da carne, uma carne sem limite e não confinada.

Abram as portas.
Abram as válvulas do Amor.

Escutem e ouçam seu próprio Canto de Liberdade.
Escutem e ouçam o amor que vocês são.

Eu sou URIEL, o anjo da Passagem e o Anjo da Reversão, Arcanjo da Presença e eu estou em vocês, como
vocês estão em mim.

Então, comunguemos, comunguemo-nos e elevemo-nos no trono da Graça, no Santo dos Santos, na Unidade
da Verdade, na Presença do Amor Uno, onde não existe qualquer distância e qualquer separação.

Vibremos.
Presença.

Comunhão e Amor, porque o Amor é Comunhão.
Porque o Amor é o que vocês são, e vocês são a Comunhão.

Tudo, absolutamente tudo, é agora.
Tudo está contido no instante de seu presente, a totalidade do Amor, como a totalidade de sua Presença.

Então, escutem e ouçam o Canto do Amor.
Pela Graça de nossa Comunhão, pela Graça de sua Comunhão.

... Efusão Vibratória...

Estrelas.
Estrelas reveladas num céu estrelado, onde não existe qualquer sombra e qualquer penumbra, no brilho da

Verdade, no brilho do Amor, no brilho da Luz Branca.
Fusionem com o Um, porque é sua Essência, sua natureza e sua Graça.

Unidade.
Vocês são a Paz.

Comunhão.

... Efusão Vibratória...

Filhos do amor, criados no e pelo Amor, por natureza e por Essência, na Vibração da Presença, comunguemos
no Amor Uno.

... Efusão Vibratória...

Que o Olho do Coração lhes dê a Visão da Verdade, Visão do novo Éter.
Comunhão.

Escutem e ouçam nosso Canto de Comunhão na Graça do Amor.
Liberados para sempre e sempre, comunguemos.

Da Presença do Arcanjo à sua Presença, de sua Presença à Presença do Arcanjo, juntos, reunidos na Graça e
na Unidade, nós comungamos à fonte do Amor, ao Amor da Fonte.

... Efusão Vibratória...

Filhos da Lei de Um, escutem e ouçam o Canto da Alegria, que é sua natureza e sua Essência, pela Graça do
Amor que é, também, sua Graça.

Vibração.
Vibração e Som do Silêncio.

Silêncio do Tudo.
Som de nossa Comunhão.

Comunhão.
Escutem e ouçam o Apelo de seu Coração para viver a Liberdade, para viver a Verdade, para viver o Amor sem

limite.

... Efusão Vibratória...

Irradiemos.
Irradiemos no Um a Alegria de nosso reencontro, de nosso reencontro no Amor.

Presença e Verdade.
Natureza e Graça.



Essência e Paz.
Unidade e Comunhão.

Amor do Amor para o Amor.

Escutem e ouçam o Anjo URIEL em seu apelo para revelarem-se no Um e na Alegria, no movimento do Amor.
Presença.

Eu sou o Arcanjo URIEL.
Eu sou o que vocês são, o Amor e a Graça.

Acolher.
Recolher-se na Paz.

Viver a Essência da Paz e do Amor.
Presença.

Comunhão.

É tempo, agora, para que o Anjo URIEL, em vocês, faça o Silêncio, a fim de revelar a Luz Branca e Azul no Éter
da Terra e no céu da Terra.

Juntos, unidos e unificados, na Liberdade e na Alegria, abramos os céus, abramos as carnes para a Liberdade
do Amor.

Eu sou o Anjo URIEL.
Presença e novo anúncio da última Passagem do Senhor METATRON em seu Templo, acendendo as doze

Lâmpadas.

Elevemos, juntos, o Fogo do amor.
Comunhão.

O Anjo URIEL vai permanecer, em vocês, em Comunhão, para o conjunto da Terra, do Espírito de seus Irmãos
e de suas Irmãs ainda confinados.

Viveremos, então, a Comunhão no Santo dos Santos de sua Presença, de seu Amor, da Presença d’Ele e do
Amor d’Ele.

Eu lhes digo até breve, na Comunhão.

___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou GABRIEL, Arcanjo.

Espírito de Luz na carne, eu venho, com Amor, trazer-lhes, hoje, em nome do Conclave Arcangélico, certo
número de elementos referentes ao Novo Sopro e à Nova Vida.

Uma série de mecanismos foi aplicada neste planeta, nesta carne e em seu Espírito, a fim de preparar um
mecanismo específico, que pode ser denominado, indiferentemente, Nova Vida, Translação Dimensional ou

ainda, Ascensão.
Trata-se, como vocês sabem, de um processo de Passagem particular, não podendo, em caso algum, ser

assimilado a uma Passagem como aquela que foi chamada denascimento ou de morte, em sua carne, mas de
um processo ‘complexo’ porque se estabelecendo de maneira complexa, ele também, em um tempo

relativamente longo e preparado desde tempos terrestres antigos.
Trata-se de um processo denominado desvendamento e desdobramento da Luz, levando a Consciência

humana a viver certo número de transformações, em ressonância direta com alguns mecanismos Vibratórios e
da própria Consciência, onde a Consciência passa de um estado a outro, onde o mundo, em sua totalidade,
passa de um estado a múltiplos outros estados, que são determinados, de algum modo, por processos de

‘afinidades Vibratórias’ denominadas lei de Atração, lei de Ressonância, colocando em operação o conjunto de
Consciências e de estruturas, físicas, da carne ou sutis, existentes em seu mundo, aí onde vocês caminham

atualmente.
Esse processo, contrariamente ao que pode ser compreendido, inicialmente, é um processo que não é linear,

como eu disse e que não é instantâneo.
Este foi preparado de longa data e se estabelece segundo um calendário preciso, tendo em conta, ao mesmo
tempo a própria Consciência Terrestre, a Consciência de certo número de fatos denominados astronômicos ou

astrofísicos, como a própria Consciência humana.

***

O processo de desvendamento e de desdobramento da Luz experimentou uma ordem lógica, instalando-se
em um tempo relativamente longo, tendo permitido realizar algumas etapas.

O Arcanjo MIGUEL, ele mesmo, anunciou-lhes a constituição de um Veículo interdimensional,
denominado Merkabah interdimensional coletiva, tornando possível uma conexão nova desse sistema solar, da
Terra e da Consciência humana, com outra fonte de energia, de Consciência, de polaridade, bem diferente do

que ela foi desde muitíssimo tempo.
Uma série de leis tendo prevalecido nesta matriz deve ser substituída por outras leis que lhes são totalmente

GABRIEL – 18 de junho de 2011
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desconhecidas.
As leis ditas ‘habituais’ serão e são já substituídas, progressivamente, por esse processo de Revelação e de

desdobramento, levando-os a viver, com mais ou menos facilidade, esse processo de Translação Dimensional.
As Núpcias Celestes, a abertura de alguns Portais intergalácticos, foram destinadas, desde dezenas de anos, a
prepará-los intelectual, emocional, espiritual, individual e coletivamente, para viver, conforme seu estado, esse

processo.
As condições prévias a esta Translação Dimensional foram então inteiramente cumpridas e permite então,

agora, considerar o desdobramento da Luz Vibral em sua totalidade, em sua Dimensão.
Esse processo desenrola-se em um tempo breve, mas não instantâneo.

Contudo, como todo processo, existe, mesmo em sua fase final, um momento deinício e um momento
de fim que eles, obviamente, são instantâneos.

***

O lapso de tempo, no sentido humano, encarnado, instalando-se entre o início do desdobramento e o fim do
desdobramento da Luz Vibral, vai levá-los a experimentar, em consciência, o que lhes são destinados, eu diria

mais o que vocês se destinaram a vocês mesmos.
Certo número de coisas, certo número de decisões foram tomadas e devem hoje atualizar-se, totalmente, na

carne desse corpo, na carne deste planeta.
Os mecanismos anteriores foram todos realizados, no devido tempo.

O mais importante, realizado integralmente, foi denominado, por SRI AUROBINDO, no mês de abril, a ‘Fusão
dos Éteres’, anteriormente à restituição da Luz Vibral mesmo neste universo, nesta Terra e em sua

Consciência.
Alguns Anciãos detalharam para vocês os mecanismos Vibratórios e de Consciência, possibilitando guiar a

Consciência neste momento.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que cada Consciência humana encontra-se em um momento

diferente e em um tempo diferente desse processo de Translação e, no entanto, como eu disse, esse
processo de Translação é antes de tudo um processo ‘coletivo’, doravante, que deve levá-los a se ajustar, ou a

se afastar desta dita Translação.
Algumas testemunhas, alguns ‘marcadores’, estão presentes na estrutura da carne, como na própria

Consciência.

***

Resta agora, de algum modo, sobrepor e colocar em sintonia, de alguma maneira, a consciência fragmentada
da humanidade e a Consciência Unificada, nova, devendo revelar-se pelo desdobramento da Luz Vibral.

É a isso que vocês serão convidados, dentro de pouco tempo agora, pelo Senhor METATRON e que permitirá
então, segundo suas afinidades Vibratórias e segundo mesmo o estado de sua Consciência e de sua Vibração,

ir aí onde seu caminho de alma e de Espírito os chama.
Compreendam bem que o mecanismo que se instala entre o início e o fim do desdobramento da Luz Vibral, vai

se viver, para cada um de vocês, de maneira muito diferente.
Entretanto, podemos traçar as principais linhas e é a isso que eu quero chegar e é a isso que eu fui convidado

a dar-lhes esses elementos.
Muitos de vocês, entre os Semeadores da Luz, começaram a perceber, por seus sentidos ou por outros

sentidos que aqueles conhecidos, certo número de manifestações totalmente inéditas, superando de longe o
contexto da vida habitual nesta matriz.

O desdobramento das cinco Sílabas Sagradas, a ativação das diferentes Cruzes, a ativação das Coroas
Radiantes e agora, o Despertar da Kundalini, permitem a alguns seres humanos experimentar uma série de
mecanismos novos, que lhes foramdesenvolvidos e anunciados, e em particular pelas Estrelas, durante a

constituição dos Eixos e o desenvolvimento dos Eixos existindo ao nível das diferentes Cruzes, assim como do
Quadrado Metatrônico e, finalmente, pelo último Cruzamento/Reversão.

***

O conjunto dessas Vibrações levou alguns seres humanos a experimentar o que é denominado, em seu
sentido o mais amplo, o ‘acesso à Unidade’.

Vários marcadores desta Unidade estão presentes sobre o plano Vibratório e sobre o plano comportamental e
também, é claro, sobre os modos de manifestação da própria Consciência, através do mental, das emoções,

dos comportamentos, dos afetos e mesmo em sua vida a mais comum que seja.
Os seres humanos puderam então, para alguns deles, penetrar certas manifestações novas, percepções

novas, modificações às vezes radicais, às vezes mais amenas, de seus comportamentos habituais em sua
vida.



Isso é traduzido por certo número de impulsos da alma e de impulsos do Espírito, para disparar algumas
‘mudanças’, Interiores como exteriores.

Esses impulsos reais, mais ou menos intensos, mais ou menos sustentados, permitiram trazê-los, cada um,
hoje, aí onde vocês estão para preparar o desdobramento da Luz pelo Senhor METATRON, sobre a Terra

como em seu corpo e em sua Consciência.

***

As percepções novas, particularmente referentes ao que é denominada a ‘visão do Éter’, a percepção dos
estados multidimensionais, estão diretamente religadas, como vocês sabem talvez, à ativação das diferentes
Cruzes da cabeça e também, ao desdobramento dos corpos espirituais novos que lhes foram retirados, até

agora.
Vocês estão, portanto, em uma fase de aprendizagem em que muitas coisas vão se revelar, no interior mesmo
de sua Consciência, no interior mesmo de suas percepções, mas também, do que é convindo chamar de seus

espaços Interiores.
A distância existente, aliás, entre seu mundo Interior e o mundo exterior, tal como vocês a definem, tenta

diminuir para desaparecer.
Do mesmo modo, o conjunto do desdobramento da Luz vai colocá-los frente à realidade dos mundos ditos

‘espirituais’, do Espírito, mundo onde as leis, como as propagações da própria Luz (ondas, se vocês preferem),
não têm nada a ver com o que existe em seu mundo

***

A interpenetração desses diferentes mundos fragmentados e Unitários começa a imergir em sua Consciência.
Para cada ser humano, isso irá se traduzir ou pela capacidade para ver o que eles não podiam ver, para sentir o
que eles não podiam sentir, para manifestar estados de humor que eles não podiam manifestar, para viver, de
algum modo, formas de ‘expansão de consciência’, denominadas assim, mas que correspondem, de fato, a

uma reaproximação da Luz Vibral de sua Dimensão.
O Supramental revela-se, em sua totalidade, doravante, em sua Consciência, mas também no conjunto das

esferas as mais tênues de sua sociedade, mas também em meio ao que vocês conhecem como ‘sistema de
Controle Mental humano’, em sistema de Crenças, em sistema de religiões, mas também até em meio a
sistema de funcionamentos de trocas existentes entre os seres humanos ou entre os grupos sociais, ali
compreendidos o que vocês chamam de ‘trocas monetárias’, o dinheiro, apolítica e a comunicação, no

sentido amplo, entre os diferentes estratos da sociedade e das Consciências humanas.
Alguns viverão isso, e vocês o têm sob seus olhos, sob uma forma mais de revolta e de revolução.

Alguns viverão isso com uma aquiescência, outros, enfim, viverão isso com uma dúvida importante quanto à
escolha a fazer, quanto à decisão mesmo de participar, ou não, disso ou daquilo.

***

A sobreposição da Luz Vibral, desvendando-se e estabelecendo seu reino, nesse mundo, como vocês sabem,
vai ver, não o desaparecimento de sua Consciência ou de sua vida, mas o desaparecimento, justamente, de

tudo o que não é a vida.
O que quer dizer que o conjunto das estruturas pertencentes ao que foi construído, sobre um

modo ilusório ou falsificado, tenderá a dissipar-se cada vez mais, em totalidade.
Esse fenômeno de dissolução viver-se-á, paralelamente, na Consciência, com mais ou menos facilidade, mais

ou menos resistência, mais ou menos abandono, mais ou menos felicidade.
A preparação que aqueles, entre vocês, começaram desde anos, ou mais recentemente, permite,

efetivamente, ter avançado um pouco mais que aqueles de seus Irmãos e Irmãs não tendo desejado fazer
esse caminho, para si mesmo.

Este avanço, para si mesmo, traduzir-se-á por uma maior faculdade para adaptação às novas condições de
vida, ao que eu chamei de Novo Sopro da Nova Vida.

***

Naturalmente, a Água e o Fogo, assim como o conjunto dos elementos, vão se modificar, como vocês o veem
sobre o planeta e como sempre lhes disse o Comandante: o que acontece no exterior acontece estritamente

da mesma maneira no Interior de vocês.
Porque tudo o que é exterior é apenas uma ‘projeção’, de fato, de sua própria Consciência.

Assim, cada um percebe o mundo em função de seus próprios filtros, de suas própriastransparências, de
suas próprias Crenças, de suas próprias adesões ou de suas próprias negações de certa forma de realidade.



suas próprias Crenças, de suas próprias adesões ou de suas próprias negações de certa forma de realidade.
Portanto, cada um é então confrontado à sua própria concepção, à sua própria vida, Interiormente como

exteriormente.
A Passagem denominada Translação, denominada Ascensão, é um mecanismo posto em movimento, como

lhes disse o Comandante, já desde alguns meses.
Este processo foi inicializado a partir da instalação da Merkabah interdimensional coletiva.

O que quer dizer que alguns seres, entre os mais adiantados, puderam penetrar, integralmente, seu Corpo de
Estado de Ser, presente ainda no sol e chegando doravante até vocês, a partir do desdobramento da Luz

Metatrônica.
Alguns puderam então explorar esse Corpo de Estado de Ser.

Outros puderam simplesmente explorar, nesta carne, as manifestações dos potenciais espirituais novos, em
ressonância com as novas frequências Vibratórias.

Isso pode se traduzir, para cada um, por percepções profundamente diferentes, mas indo, de todo modo,
sempre ao sentido da Liberdade, ao sentido da Autonomia e da confirmação.

Isso que é chamado a desenvolver-se cada vez mais, em vocês.

***

Um conjunto de Anciãos lhes falou das Vibrações e da ‘concordância’ existindo entre as Vibrações, as
percepções Vibratórias, as modificações Vibratórias e a própria Consciência.

A Consciência é então chamada a reunificar-se.
Esta reunificação da Consciência far-se-á com mais ou menos Graça, mais ou mesmo evidência, em função de
sua capacidade para penetrar nesta Consciência Unificada, qualquer que seja o modo e quaisquer que sejam

os processos da Revelação.
A Consciência Unitária pertence ao Mundo Unificado.

A consciência fragmentada pertence ao mundo da personalidade, que deve tender a dissipar-se
completamente, para permitir-lhes passar da projeção ao estado Interior denominado Turiya.

Esses processos estão operando.
Eles têm permitido, como eu disse, a ativação dos Novos Corpos, dos novos potenciais.

Eles têm permitido também, para alguns de vocês, tornarem-se, de algum modo, matrizes de ressonância da
Unidade, possibilitando, por ‘contágio’, gradualmente, estabelecer esta Unidade à distância e nessas doações

Vibratórias, de maneira mais intensa progressivamente e à medida do contágio conquistando um número
sempre maior de Consciências.

É preciso todavia admitir que um número importante da humanidade não tem qualquerconhecimento, nem
qualquer vivência referente a esta Translação Dimensional.

Entretanto, no que diz respeito aos adultos humanos, esse processo poderá ser vivenciado de diferentes
maneiras.

O que atuará naquele momento, obviamente, serão, inicialmente, o medo e certo número de elementos que
lhes foi descrito por SRI AUROBINDO, desde alguns meses (*).

Naturalmente, alguns apegos a mecanismos de funcionamento, inscritos diretamente na carne e na consciência
da personalidade, vão se colocar, de algum modo, através desse desdobramento da Luz.

E aí também, cada um reagirá de maneira diferente: ou dirigindo sua Intenção, sua Atenção, para a nova
Consciência, ou buscando resistir em meio à antiga consciência.

***

Retenham que nesse processo onde o Espírito volta-se para o Espírito ou então, cada vez mais para a carne,
vocês não têm qualquer possibilidade de ação, do exterior, já que tudo irá atuar, estritamente, no Interior.

Obviamente, como eu disse, as circunstâncias exteriores de suas vidas são levadas a transformar-se o tempo
todo, a partir do desdobramento da Luz Vibral.

Não há portanto absolutamente nada a recear nesse desdobramento de novo da Luz Vibral e nas modificações
as mais importantes que pudessem ocorrer nas condições de suas vidas exteriores, já que a vida Interior,
gradualmente e à medida que vocês o aceitarem, revelar-se-á, ele também, e desdobrar-se-á da mesma

maneira, chamando sua Consciência para passar no Espírito, para penetrar nesses mecanismos cada vez mais
potentes, que alguns de vocês já experimentaram por períodos mais ou menos longos, em termos

de minutos, horas ou dias, denominados a Estase.
Esse processo é um processo que permite, naturalmente, à Consciência, extrair-se de certa forma de realidade

que desaparece, para penetrar cada vez mais profundamente em uma realidade nova, aparecendo.
Esse vai e vem, entre o que desaparece e o que aparece, será facilitado, tanto mais vocês têm, em vocês, a

possibilidade, por intermédio de certas estruturas colocadas em operação, de maneira consciente ou
inconsciente, mas que corresponde, aí também, a um mecanismo comum ao conjunto da humanidade,

denominadoLemniscata Sagrado.



***

O Lemniscata Sagrado é muito precisamente a estrutura Vibratória que permite à Consciência passar do
estado limitado ao estado ilimitado.

Obviamente, a circulação da limitação para a ilimitação ocorre mais ou menos facilmente, segundo as
resistências presentes no interior da consciência limitada.

O conjunto do que vocês têm conduzido, particularmente para as Sementes de Estrelas e os Ancoradores da
Luz, deveria permitir-lhes introduzirem-se, com toda facilidade, nessa nova vestimenta, em sua nova Dimensão

e em seu novo mundo.
Alguns seres terão talvez mais dificuldade.

As Forças Intergalácticas, por intermédio dos Mundos Unificados de 3ª Dimensão
(denominados Vegalianos, Pleiadianos, Arcturianos e outras formas menos relevantes, quanto à sua

importância de intervenção), estão aí para, aí também, facilitar sua Passagem, desta limitação para a ilimitação.
A Ascensão será, evidentemente, um processo que será, para muitos seres humanos, totalmente rejeitado.
Mas essa rejeição, ela mesma, não poderá se sustentar quando o desdobramento da Luz for realizado, na

totalidade.
Esta realização, total e final, como vocês sabem, inscreve-se em um contexto de limite de tempo, instalando-

se entre o final de seu ano e até o primeiro trimestre de seu próximo ano.
Tudo dependerá da Terra, isso vocês sabem, mas também tudo dependerá do contingente dos Semeadores

de Luz, dos Ancoradores da Luz, denominados também, em outras terminologias, ‘equipe de solo’, realizar sua
alquimia total permitindo estabelecer-se, finalmente, em sua ilimitação, criando então

na MerkabahInterdimensional Coletiva e no Lemniscata Sagrado, um impulso novo possibilitando para
algumas formas de vida limitada humana, voltarem-se e facilitar, para elas, o acesso a esta ilimitação.

***

Assim o conjunto do futuro está traçado.
Assim, o conjunto das etapas finais é anunciado.

Assim, o desenrolar e o desdobrar da ilimitação acontecem, como vocês têm observado, por certo número de
modificações ocorrendo sobre esta Terra, traduzindo-se pela expansão da Terra, pela modificação das

circunstâncias de vida, podendo ser denominada, para aqueles que estariam ainda totalmente confinados
nesse processo, uma forma de ‘revelação’, indo ao encontro de sua vida limitada, o que é perfeitamente exato

para aqueles que não teriam alternativas além de permanecer nesta limitação.
Mas lembrem-se de que, final e objetivamente, a totalidade da humanidade será liberada deste confinamento

dimensional, a totalidade da humanidade reencontrará uma forma de liberdade que irá se traduzir por esse
momento final, pelo face a face entre o limitado e o ilimitado.

O que eu quero dizer assim é que o conjunto das consciências vivendo apenas na limitação terá
acesso, temporariamente, a esta ilimitação.

Essa ‘escolha final’ não será uma escolha ditada pelas emoções ou pelos medos, não será uma escolha ditada
por outra coisa além da própria Vibração da Consciência e do Espírito.

Portanto, não há, a rigor (exceto a fase intermediária entre o início e o fim desta etapa final, que pode ser muito
dolorosa), necessidade de se preocupar, em última análise, para cada Espírito ou para cada alma.

Porque isso, finalmente, irá acontecer pelo desaparecimento total desta Dimensão e pelo aparecimento total de
sua nova Dimensão.

O trauma, se o podemos falar assim, ou o ‘choque’, não está associado ao fim, mas está sim associado ao que
vocês têm a viver entre o início do desdobramento e o fim do desdobramento, a facilidade ou

a dificuldade com a qual vocês viverão sua ilimitação.
Tudo dependerá obviamente, e vocês compreenderam, do que lhes restarão no Interior de sua consciência
limitada como apegos, ou como dificuldades para ir a este desconhecido que irá se tornar, de fato, cada vez
mais conhecido gradualmente e à medida dos dias transcorrendo após o desdobramento da Luz pelo Anjo

METATRON.
Eis ao que vocês são chamados.

E eu penso que, progressivamente, isso seja ao nível Arcangélico ou que isso seja ao nível das Estrelas ou
dos Anciãos, várias informações suplementares chegarão a seu tempo, a fim de ajudá-los, se o podemos

dizer, para ver claramente com o olho do Espírito.

***

Eis os alguns elementos ligados a esse Sopro novo de Vida, a esta nova Vida que se desdobra e à qual vocês
são chamados que, obviamente, está acontecendo, vocês o apreenderam através de minhas palavras, na

totalidade, nesta matriz.



totalidade, nesta matriz.
Não é então um mecanismo ocorrendo em um momento, mas é bem um mecanismo escalonado segundo seu
calendário no tempo, tal como lhes anunciou o Comandante dos Melquizedeques, que começou desde o mês

de março, terminando no fim de outubro ou no fim deste ano ou o mais tardar, no primeiro trimestre.
Isso não depende de vocês, mas certamente de alguns entre vocês, escolhendo deliberadamente, com toda

lucidez, ir para sua ilimitação.
Mas lembrem-se, contudo, de que se há a possibilidade de manter a limitação e a ilimitação, isso será

desejável no sentido do Serviço, da Devoção, do Espírito, para o Espírito, para seus Irmãos e suas Irmãs,
ainda adormecidos.

Eis o que eu tinha para dar-lhes da parte do Conclave.
Essa era minha mensagem referente a essa última passagem que está doravante para ocorrer.

Se existe, no contexto do que eu enunciei, algumas perguntas, então eu desejo bem ali responder.
Eu permanecerei em todo caso com vocês, com minha qualidade Vibratória específica, durante seu espaço de

Alinhamento.

***

Pergunta: qual é a cor de sua Vibração?

A cor de minha Vibração pode instalar-se de diferentes maneiras.
Ela pode estar associada ao azul, em meu papel de Guia.

Ela pode estar associada também a uma forma de Luz, em ressonância com uma forma de cura particular
denominada, se o podemos dizer, “cura do Espírito” ou, em todo caso, “Revelação do Espírito”,

estabelecendo-se então no que eu poderia chamar de verde-azul.
Existe, entretanto, uma irradiação do meu ser que alguns podem perceber estabelecendo-se como para todo

Arcanjo, em meio à Luz branca Vibral a mais pura.

***

Pergunta: você vai voltar?

Isso é muito provável.
Mas, bem amado, eu lembro, contudo, que, como lhes disse URIEL ou ANAEL, eu estou desde já presente em

vocês, de maneira Interior, como todo Arcanjo.

***

Pergunta: podemos recorrer a você, em certas circunstâncias?

Bem amado, sim, do mesmo modo que a Vibração dos Arcanjos, integralmente, está presente em vocês.
Existe então um processo de apelo, devendo ser conhecido e realizado como um apelo Interior e não exterior.

Da mesma maneira que a Dimensão KI-RIS-TI está em vocês quando ela se revela, e está desdobrada ao
nível da consciência, da mesma maneira pode se desdobrar, em vocês, minha própria consciência que é

também a sua.

***

Pergunta: se um Arcanjo se comunica conosco, é necessário conhecer seu nome?

Bem amado, de maneira geral, um Arcanjo se apresenta.
Ele não permanece anônimo.

Como talvez alguns de vocês, aqui e em outros lugares, o constataram, cada Arcanjo é portador de uma
Vibração, Arcangélica, é claro, mas também de uma qualidade Vibratória e de consciência específica, em meio

à Unidade.
No que me diz respeito, eu poderia ser chamado A Paz ou a Equanimidade.

***

Pergunta: isso significa que podemos recorrer a você para ajudar-nos a encontrar a Paz?



Sim.
Do mesmo modo que o Arcanjo URIEL permite-lhes encontrar a Presença.

Do mesmo modo que o Anjo ANAEL permite-lhes encontrar a Comunicação correta e o Abandono.
Há diferentes modos de ativar nossa Vibração e nossa Consciência em sua consciência, que isso passe pelo
que vocês realizam aqui, através dos exercícios comunicados, que isso seja através de algumas assinaturas, e

mesmo de algumas Vibrações, como os cristais.
Nós estamos presentes, enquanto Consciências tendo criado, em meio ao Conclave Arcangélico Original de

doze Arcanjos, este mundo, tendo colocado nossa Vibração e nossa Consciência.
É então perfeitamente lógico reencontrarmo-nos inscritos em suas memórias, em suas Vibrações, em sua

consciência, como na natureza.

***

Pergunta: sentir-se melhor com a energia de um Arcanjo mais do que outro está ligado a uma
predisposição pessoal?

Bem amada, tudo é possível.
Isso pode ser uma predisposição pessoal como uma sincronia Vibratória, mais acentuada em vocês.

Então, uma facilitação ou, em certos casos, uma falta, ou uma sintonia, cada caso sendo diferente.

***

Pergunta: quando eu escrevo uma pergunta, eu já tenho a resposta. É uma forma de expressão da
Unidade?

Bem amado, isso é perfeitamente e muito possível.
Agora, o efeito de escrever permite simplesmente fixar sua atenção e sua consciência, focalizar sua intenção,

sobre o que é pedido.
Bem amado, escrever sobre um plano não pertence ao Mundo Unificado.

Nada necessita ser escrito já que tudo está escrito, na Liberdade e na Autonomia.
A memória, como vocês a nomeiam nesse mundo, é ilimitada, atemporal e não localizada, e acessível a todos.

O Conhecimento, aquele do Coração, é instantâneo.
Não pode existir qualquer questão nos Mundos Unificados.
Se uma questão surge, a resposta aparece imediatamente.

Não pode então existir realmente qualquer questão.

***

Pergunta: neste outro mundo poderemos ter acesso mais fácil com os Arcanjos?

Bem amada, não existe qualquer dificuldade de acesso nos Mundos Unificados, que isso seja o conjunto das
consciências, fossem elas de 5ª Dimensão, como de Dimensões as mais elevadas porque não existe qualquer

separação.
Não existe mais qualquer localização no sentido em que vocês o entendem e qualquer limitação de qualquer

espécie.

***

Pergunta: há então alguma hierarquia?

Absolutamente nenhuma.
A única hierarquia existente é uma hierarquia Dimensional, em meio à própria Luz, através de sua própria

inteligência.
Um Arcanjo não é superior a um Elohim.

Uma consciência, nos Mundos de Silício, não é superior ou inferior a um Arcanjo.
 A Fonte não é superior ou inferior a um Arcanjo



***

Pergunta: enquanto seres humanos, o que nós iremos nos tornar?

Eu não estou certo de apreender o que há depois.
A evolução humana não quer nada dizer.

O ser humano deve reencontrar sua liberdade, sua origem Dimensional.
Alguns de vocês são Águias, outros são Golfinhos, outros são Leões, alguns são Arcanjos, e outros são

Triângulos.

***

Pergunta: no momento da Translação, a Passagem acontecerá de maneira imediata ou haverá um espaço
onde poderemos pedir a ajuda ou um acompanhamento?

Bem amado, é muito exatamente o que eu acabo de desenvolver no curso de minha intervenção.
O mecanismo da Translação Dimensional está inscrito em um lapso de tempo, entre o início do

desdobramento da Luz e a fase final, que é uma forma, como eu disse, de aclimatização.
Nesta aclimatização todas as ajudas úteis e desejáveis ser-lhes-ão dadas.

***

Pergunta: a pessoa estava se referindo mais ao momento real da própria Translação, ou seja, o que
chamamos de grelha-planetária, no momento final.

Naquele momento será demasiado tarde.
Tudo estará realizado.

A ajuda se manifesta desde o mês de março, de maneira cada vez mais inequívoca.
As intervenções, por exemplo, dos Vegalianos, foram anunciadas por um dos Comandantes Vegalianos

[VELGAN] desde já um ano.
Ela já ocorreu, esta ajuda.

Outros tipos de ajuda acontecem, durante este período.
A grelha-planetária, como foi chamada de forma humorística pelo Melquizedeque em Chefia, corresponde

simplesmente ao face a face com seu próprio Espírito.

***

Pergunta: o que você chama de face a face com nosso próprio Espírito?

Eu os remeto, para isso, ao Apocalipse de São João que descreveu perfeitamente esse processo.
É o momento em que CRISTO, a Dimensão de Logos Solar ou Espírito Solar, CRISTO-MIGUEL se preferem,

chamam-nos para viver sua Ressurreição.

***

Pergunta: por que eu sinto como um medo que me desconecta?

Olhe para o interior de você mesmo: onde estão seus medos?
Podemos dizer, em linguagem figurada, que você vive no medo.

É o medo da Consciência Ilimitada, processo chamado a Dissolução, consecutivo à Paz que eu carrego.
Eu bem disse e eu repito, você vive o medo.

O medo está inscrito na insegurança da pessoa e na limitação da pessoa.
Há aí um elemento a transcender, que corresponde, em seu sentido o mais amplo, no eu enunciarei como, em

termos selecionados, o Amor de sua pequena pessoa e não de sua grande pessoa.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Espíritos da Luz presentes nesta carne, eu permaneço então, com minha Paz, durante seu
espaço de alinhamento e eu lhes digo, certamente dentro de pouco tempo após a intervenção do Anjo

METATRON.
Até muito em breve.

************

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010) – ‘O choque e o medo’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO GABRIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1073

18 de junho de 2011
(Publicado em 19 de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1073
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro


Pergunta: qual é a cronologia dos próximos eventos, em particular dos 3 dias?

Bem amada, como eu disse, não existe uma cronologia definida.
A única cronologia definida é em relação ao estado da Terra e à sua probabilidade de Ascensão definitiva.

Não é possível, atualmente, definir o que é chamado de ‘três dias’.
Esses três dias podem ocorrer no extremo limite final do último momento da Ascensão, como jamais ocorrer

ou ocorrer a qualquer momento.
Não existe, portanto, cronologia ou contexto temporal, exceto aquele que nós demos referente ao extremo

limite dimensional.
Neste espaço de tempo, tudo pode inscrever-se, a cada minuto, em função do estado da Terra e da elevação
do nível Vibratório da humanidade, em particular, no que se refere ao número e à intensidade de ressonância

das Sementes de Estrelas e do conjunto dos seres despertos presentes sobre este planeta.
Seja o que for, a própria Maria lhes disse que interviria três dias antes desses três dias, para dar-lhes a data.

Agora, tudo o que podemos dizer é que isso não é nos próximos três dias.

***

Pergunta: qual o objetivo das pessoas viverem cada vez mais a Vibração da Lemniscata sagrada?

Bem amado, como foi anunciado, desde pouco tempo parece-me, por uma das Estrelas, é um processo que
permite, talvez mais facilmente, abandonar-se à Luz.

É uma maneira, como lhes foi dito, de penetrar mais no seu corpo, no seu Coração e de transcender o conjunto
do Corpo de desejo, permitindo-lhes estabelecerem-se, mais facilmente, em meio à Unidade.

***

Pergunta: para que serve a Visão Etérea?

Bem amado, como lhes foi dito pela Estrela que interveio antes de mim, a Visão Etérea permite desenvolver a
visão panorâmica Vibratória e não ligada a um sistema nervoso.

Ela é destinada, também, enquanto etapa prévia, a desencadear o mecanismo de Visão do Coração.

***

Pergunta: poderia desenvolver?

Não, eu não tenho e absolutamente não tenho que interferir no que não é da minha competência, mas que foi
especificado pelas Estrelas.

ANAEL – 19 de junho de 2011 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-wyecOTmYOO0/UTs3of77UCI/AAAAAAAAAZw/iV9CgEhrXKI/s1600/484338_2955861711382_485873844_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Compreendam bem que as atribuições, mesmo se todos nós trabalharmos na Unidade, para vocês, são
diferentes: Um Amigo lhes falou de Yoga, o Comandante lhes conferenciou, à sua maneira, sobre o que

acontece sobre a Terra.
Assim, cada ressonância, cada Vibração e cada Consciência estão no seu justo lugar, às vezes para dar as

palavras adequadas, mas principalmente, a Vibração correspondente.

***

Pergunta: no dia a dia, como manter a consciência na Luz?

Bem amada, até agora, o conjunto dos processos, dado de diferentes maneiras e por diferentes intervenientes,
permitiu fortificar, de algum modo, espaços Interiores de alinhamento e de Luz.

Vários de vocês, na realidade, percebem uma defasagem existente entre a sua vida comum e o que acontece
nos espaços de alinhamento.

Como lhes foi dito desde pouco tempo e correspondendo, de maneira mais específica, ao desdobramento da
Luz que está vindo, tornar-se-lhes-á então cada vez mais fácil viver o mesmo estado, sem mais qualquer

distinção entre um Interior ou um estado exterior, entre uma atividade de meditação e uma atividade que vocês
qualificariam de corriqueira.

Há, de certa forma e como isso foi dito, um desaparecimento da fronteira ou um desaparecimento da
separação existente entre o que é vivenciado nos espaços de alinhamento e do que deve ser vivenciado em

sua vida a mais rotineira.
É a isso que vocês poderão constatar, por si mesmo, a sua capacidade para Abandono à Luz na totalidade, ou

não.
De fato, alguns seres, durante esses anos, puderam, graças ao afluxo da Luz Vibral, alcançar, em seus

espaços de alinhamento, estados de consciência que se aproximam da Unidade.
Mas a Unidade não faz diferença entre o Interior e o exterior.

Não há tampouco diferença Vibratória de Luz entre o que é manifestado nos espaços de alinhamento e na vida
comum.

Sem isso, não há Unidade, mas experiência da Unidade.
O que é já, eu concordo, enorme, para alguns de vocês, mas essa não é a finalidade.

A Luz Adamantina, desde a Liberação do Sol e da Terra, sobrevindo desde o último trimestre do seu ano
passado, permitiu realizar a conexão à Luz, quaisquer que sejam suas atividades.

Cabe a vocês tomar consciência, a fim de se tornar, vocês mesmos, Unitários.
A que serviria alinhar-se na Luz e viver experiências transcendentes ou extremamente potentes, se vocês não
fossem, doravante e a partir do desdobramento da Luz, capazes de manifestar esta irradiação e esta Luz no

conjunto da sua Consciência?
Senão, isso reflete uma fragmentação inerente ao seu modo de funcionamento, onde vocês distanciam e

separam o que é Interior do que é exterior.
Ora, justamente, este elemento deve tender para o seu desaparecimento total.

As idas e vindas entre a consciência comum, a consciência de vigília, a consciência de sono, a consciência de
sonho e Turiya devem desaparecer.

Eu especifico, entretanto, que o estado de Turiya, como vocês sabem talvez, possui certo número de oitavas
ou de graus diferentes, indo da simples paz até o Samadhi mais profundo.

Contudo, o ser vivendo a Unidade manifesta um mínimo de paz e um estado de equanimidade que se
manifesta na sua vida mais comum e nas suas atividades as mais frustrantes.

***

Pergunta: tocar música relevaria, para mim, de uma atividade matricial?

Qualquer que seja a atividade, que isso seja uma atividade criadora, artística, que isso seja a prática da música,
do canto ou de qualquer outra atividade, de algum modo, estando na ilusão, tudo é ilusório.

Então, tudo o que vocês fazem tem apenas uma única função, que isso seja o que vocês chamam de protocolo
cristalino, que isso seja uma meditação, que isso seja colher um buquê de flores, que isso seja passear a beira

de um rio, é exatamente o mesmo processo que opera, se de fato vocês se abandonassem à Luz.
Assim então, não convém dizer que a música seja uma falsificação mais do que outra coisa.

Mas simplesmente ter a consciência e a lucidez de que o que vocês fazem pode levar às vezes a um
florescimento da alma, a um sentimento de bem estar ou, ao contrário, de desconforto, mas que de todo modo,

isso não faz parte da Verdade.
Existe, efetivamente, para algumas almas, a possibilidade de se aproximar de um estado de paz praticando

certas atividades mais do que outras.
Mas crer que algo exterior vai fazer o trabalho no seu lugar é impossível.



O que vocês têm que compreender é que não há qualquer trabalho.
O conjunto de técnicas, que isso seja a arte, que isso seja não importa o que, é destinado, simplesmente, a

retirá-los da sua pessoa.
Se a música os remeter à pessoa, então não é preciso tocar música.

Se uma atividade criadora, artística, for capaz de fazê-los sair da sua pessoa colocando-os no Aqui e Agora e
exercendo sua Atenção e sua Intenção, então, naquele momento, há mais chance de viver a Luz.

Mas isso se exprime sempre em termos de probabilidade, há apenas vocês que podem fazer este Abandono,
como eu sempre disse.

Entretanto, existe, na realidade, para cada alma, uma técnica que, talvez, vai aproximá-la mais de perto deste
estado de Abandono.

De maneira geral, as atividades artísticas favorecem o fato de se colocar no Aqui e Agora.
Aqui e Agora sendo a condição absoluta, de algum modo, para poder viver a revelação da Luz.

A Luz não está nem no passado, nem no futuro, que existem, eu lembro vocês, apenas nesta ilusão matricial.

***

Pergunta: há um momento em que o Espírito se funde na Fonte e perde a sua individualidade?

Bem amada, nos espaços multidimensionais Unitários e Livres, a Autonomia é, aí também, total.
Há perfeitamente a possibilidade de perder a sua individualidade e de reencontrá-la em outro momento, que

não está inscrito no mesmo tempo ou na mesma Dimensão.
Vocês passam, nesses espaços interdimensionais, como nós, Arcanjos, a estar, não localizados em um corpo,
em um espaço, em um tempo, em uma Dimensão, mas a estar presentes em todos os espaços e em todos os

desdobramentos da Fonte.
Vocês são então, ipso facto [automaticamente], eu diria, dissolvidos na Fonte.

Quando nós lhes dizemos que vocês são às vezes a Vibração dos Arcanjos, a Vibração das Estrelas, dos
Anciãos, como do conjunto do Universo, isso é a estrita verdade.

Há apenas o seu confinamento nesse corpo e nesse corpo de desejo que os priva desta percepção, que é
onipresente nos mundos Unificados, quaisquer que sejam as suas linhas espirituais e qualquer que seja o seu

sistema estelar de origem.

***

Pergunta: por que os Arcanjos evoluem em diferentes Dimensões?

Bem amado, é preciso compreender que o conjunto da consciência fragmentada na qual vocês estão, habitua-
os a estar em um local, em um corpo e em uma única função que é a vida desse corpo.

Um Arcanjo é um ser multidimensional, não está localizado nem em um corpo, nem em um local, nem em um
tempo, ele pode estar presente em todos os tempos, em todos os espaços e em todos os momentos.

Assim então, do modo que você se exprime, quando você se comunica com alguém, você empregou certo
número de ‘sinais’, que eles estejam ligados à palavra, que eles estejam ligados às emoções, aos gestos,

aos comportamentos, e você pode aplicar este gesto, este comportamento, esta palavra, esta emoção
somente à pessoa com a qual você se comunica.

Nos espaços interdimensionais isso não acontece realmente assim.
Eu posso, ao mesmo tempo, expressar-me aqui, como estar presente em milhões de locais na Criação.

Não há qualquer limite.
Isso é extremamente difícil de compreender ou de viver por uma consciência fragmentada.

Alguns seres, tendo tido acesso inteiramente à Unidade, deixaram, em sua vida, testemunhos de dissolução
onde eles estavam às vezes na árvore, às vezes no outro, às vezes no sol.

E poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito.
Dessa maneira, então, a sua questão nada quer dizer, no sentido da multidimensionalidade, na medida onde a

ação que vocês realizam situa-se e se desenrola em diferentes densidades temporais, em diferentes
densidades de espaço e sobre o conjunto da Criação, quaisquer que sejam os universos e quaisquer que

sejam, ainda uma vez, as Dimensões.
Não há qualquer limite para a Consciência.

Somente a consciência fragmentada irá fazê-los crer que vocês estão limitados nesse corpo de carne, nesse
mental, nessas emoções.

A função que nós exercemos nesse Conclave Arcangélico, para a Terra, é específica.
Ela lhes foi anunciada já desde vários anos, desde a reunião do Conclave Arcangélico.

Portanto, eu poderia dizer-lhe que neste momento, eu falo no interior desse
canal, mas que estou presente na Alfa de Centauro, em meio ao Conclave Arcangélico, em outra densidade
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temporal, em outra densidade de espaço e em um momento que é coincidente.
O melhor exemplo que eu posso dar-lhes corresponde ao que vocês chamam de ‘linha telefônica’.

Imaginem que, no seu mundo, vocês têm um telefone com uma única linha, que vocês apenas podem então
telefonar para uma única pessoa de cada vez.

Enquanto que o Arcanjo, enquanto que cada ser interdimensional, multidimensional, nós temos, eu denominaria
isso um conjunto de linhas telefônicas à nossa disposição, que nós podemos manejar exatamente ao mesmo

tempo e dizer, em cada linha, algo de diferente, no sentido Vibratório.
Isso se chama a Ilimitação.

***

Bem amada, a intervenção do Conclave Arcangélico acontece durante a liberação final ou a cada final de ciclo
de sistema confinado.

Havia pouco mais de uma centena, resta ainda cerca de quarenta.
Agora, tudo depende da densidade temporal e de qual multiverso nós falamos.

O que vocês veem, com seus olhos, chamado de ‘cosmos’, vocês sabem, é apenas uma ilusão e não
corresponde absolutamente à verdade.

Houve, na realidade, uma “pele de serpente” (ndr: cosmos, kusmus na
linguagem sumeriana original, significa a pele de serpente) que foi colocada

neste sistema solar, eu creio que vocês chamariam isso, em seu idioma, mais
de uma casca de banana, permitindo-lhes escorregarem nas Dimensões

temporais completamente alteradas.
Assim, portanto, nossa intervenção pode acontecer, efetivamente, se isso for
necessário, como eu acabo de dizer, ao nível da Alfa de Centauro, quase no

mesmo espaço temporal, mesmo se a missão não for exatamente a mesma em
meio ao Conclave Arcangélico que está constituído, atualmente, aí embaixo.

Do mesmo modo, eu vou tomar outro exemplo.
Nos mundos intraterrestres deste planeta como de outros planetas, vocês têm a

impressão de que o sol se levanta em um ponto e se põe em outro ponto do
seu horizonte.

Na Intraterra, a Luz é permanente, o Sol ilumina o conjunto: à esquerda como à direita, na frente como atrás.
Não existe esta alternância que vocês denominam dia/noite, que é uma criação artificial.

Vocês não têm qualquer meio de representar intelectualmente, ou de outra maneira, o que eu acabo de dizer, a
não ser vivendo isso.

Porque justamente vocês são dependentes de um confinamento em um espaço, em um tempo e em
um corpo.

Os únicos momentos, na consciência fragmentada, onde vocês não são dependentes desse corpo, são
simplesmente os estados de sonho, mas que pertencem, eles também, à matriz.

***

Pergunta: no mundo Unitário, os sonhos não existem?

Por qual razão, já que a pessoa não dorme.
A alternância vigília/sono não pode existir nos mundos Unitários.

A Consciência é permanente.
Se nós tomarmos o exemplo de um mundo denominado em carbono (então de baixa densidade, mas

unificado), o que acontece?
A Consciência habita um corpo.

E quando ela quer sair desse corpo, ela sai desse corpo e vai para outros lugares, mas pode também
permanecer nesse corpo e viver outros corpos e outras Dimensões, ao mesmo tempo, enquanto estando em

outros espaços e em outros tempos.

***

Pergunta: nos mundos Unitários, quais são as ocupações?

Bem amado, eu resumiria isso em uma frase extremamente simples.
Nos espaços Unificados não há ocupação, há simplesmente um estado que é o Ser total, na sua totalidade,

presente ao mesmo tempo e em espaços profundamente diferentes que são, no entanto, o mesmo espaço na
Fonte e em todas as Dimensões.
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Não existe qualquer separação.
Nada é separado e nenhuma Consciência está separada.

Tudo é dirigido pelo próprio Espírito.
A palavra ocupação quer bem dizer o que ela quer dizer, na sua Dimensão.

Vocês se ocupam, é efetivamente isso, mas vocês não São.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a 3D Unificada e a 5D Unificada?

A 5D, por definição, é sempre Unificada.
Apenas pode existir uma 3D Unificada ou dissociada, caso que é o seu atualmente.

A 3D Unificada corresponde à manutenção de uma estrutura em carbono.
Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, não existe qualquer estrutura em carbono.

A 3D Unificada é uma passagem obrigatória para a grande maioria das almas humanas atualmente em
encarnação que não foram capacitadas, até o momento, para liberar-se integralmente do Corpo de desejo.

Elas são então obrigadas a retornar em um Corpo de desejo, para consumar a sua Liberação.
Mas não haverá mais ruptura com a Fonte ou com a informação real do Espírito.

Assim então, em meio à 3D Unificada na qual a humanidade irá se encontrar, vamos dizer, em sua grande
maioria, haverá um corpo físico, este ou outro corpo, mas a Consciência não estará nunca mais desligada e

certo número de falsificações presentes neste mundo falsificado simplesmente não existirá mais.
Tudo o que é da ordem da predação, tudo o que é da ordem da competição, tudo o que é da ordem

da separação entre as almas, não existirão mais.
Mas esses seres terão consciência da sua multidimensionalidade, porém, devido à sua densidade, à sua
atração Vibratória para o seu corpo, eles irão subsistir ainda durante certo tempo, diferente segundo cada
sistema solar, segundo cada alma, em um sistema onde eles serão obrigados a manter um corpo por sua

própria Vibração.

***

Pergunta: em 3D Unificada, existirá ainda uma noção de tempo?

Bem amada, o tempo da 3ª Dimensão não é a densidade temporal da 5ª Dimensão.
Existem diversas densidades temporais segundo as Dimensões, que podem nos levar a dizer que o tempo não

existe em outras Dimensões porque o tempo torna-se um espaço.
Mas, aí também, isso é impossível de vocês imaginarem, ou até mesmo de conceberem no plano matemático,

porque as leis de funcionamento de propagação da Luz não são mais todas iguais.
Agora, em meio às 3D Unificadas do futuro, referentes a esta humanidade terrestre, o tempo existirá, é claro,

no sentido em que vocês o entendem.
Contudo, toda forma de vida é possível.

As estruturas em carbono Unificadas não são unicamente humanas, no sentido em que vocês compreendem
isso.

Há, de fato, diferentes formas e diferentes conformações de estruturas biológicas em carbono segundo
os universos, segundo a qualidade de irradiação de um sol, segundo a qualidade do planeta.

Dessa maneira, então, existe uma variedade de formas de vida pertencentes aos mundos em carbono
Unificados.

Entretanto, devido à não separação e à não predação, há uma harmonia que vocês não podem sequer supor
nesse mundo.

***

Pergunta: a evolução espiritual de cada um é em função da nossa origem estelar?

No sentido em que haveria pessoas mais evoluídas do que outras, em função da sua origem estelar,
certamente não.

Somente o nível Vibratório que vocês alcançam, no momento atual, condiciona e determina, de algum modo, o
seu futuro nos espaços Unificados.

***



Pergunta: sabendo que nos mundos Unificados há comunicação entre as Dimensões, por que, em 5D, não
haveria acesso às outras Dimensões?

Bem amada, quem disse que vocês não teriam acesso às outras Dimensões quando vocês estivessem na 5ª
Dimensão?

Vocês têm acesso a todas as Dimensões já que vocês podem se tornar a Fonte, vocês podem se tornar um
Triângulo ou um Arcanjo.

Vocês não são, ainda uma vez, identificados a um corpo que lhes pertenceria, mesmo se vocês habitassem
esse corpo.

***

Pergunta: se temos a capacidade Vibratória para ir a 5D, por que não ir a 11D?

Porque existe simplesmente uma afinidade Vibratória.
Como nós lhes dissemos, um Arcanjo não tem as mesmas atribuições que um ser da civilização dos

Triângulos.
Será, no entanto, este ser da civilização dos Triângulos, pertencente à 24ª Dimensão, superior a um ser da 18ª

Dimensão ou da 5ª Dimensão?
Isso é, ainda uma vez, uma visão fragmentária.

Não existe superior e inferior.
Simplesmente funções ou atribuições diferentes.

Alguns de vocês vão reencontrar a sua Dimensão original, o que não quer dizer que vocês são imobilizados em
uma Dimensão, mas que é o seu domínio de predileção, se pudermos falar assim, de manifestação e de

função.

***

Pergunta: estar despido, em outras dimensões, refere-se ao fato de não ter qualquer posse?

Bem amado, isso não está perfeitamente exato porque você é multidimensional, você possui o conjunto dos
universos, das Dimensões porque você é isso.

A nudez, no sentido em que ela é compreendida, no sentido humano, não quer dizer estritamente nada.
Um Arcanjo apresentando-se em 5ª Dimensão cria um hábito, mas este hábito não tem estritamente nada a ver

com um hábito no sentido em que vocês entendem.
Esses hábitos são hábitos Vibratórios, refletindo uma função, uma atribuição ou uma ação.

***

Pergunta: um ser humano que passou para a 5D vai ajudar como fazem os Arcanjos para nós?

Bem amada, a palavra ajuda não me parece apropriada.
Há o que eu denominaria uma forma de acompanhamento, de assistência que nos permite colocá-los frente a

vocês mesmos.
Nós estamos aí para acolhê-los quando vocês entrarem na sua Eternidade.

Agora, em função do que eu já lhes disse, são vocês mesmos que fazem o trabalho.
Nós estamos aí, simplesmente, para permitir ajustar certo número de fluxos Vibratórios, a

título coletivo ou individual, simplesmente isso.
Se, na sua boca, há a palavra ‘ajuda’, a noção de ser salvo do que quer que seja, isso não existe.

***

Pergunta: o Sol que se tornou o Padre Pio tem uma Consciência?

Bem amada, nos universos Unificados, a ausência de Consciência não pode existir, que isso seja a própria Luz,
que isso seja um Sol, que isso seja um centro galáctico ou um planeta.

Tudo, absolutamente tudo, é provido de Consciência.



Não pode existir coisa, objeto, sujeito ou elemento sem qualquer Consciência, isso não pode existir.
O Sol é uma Consciência. 

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110619_-_MA_ANA...

Eu sou MA ANANDA MOYI.

Minhas Irmãs e meus Irmãos, que o Fogo do Amor preencha vocês.

Eu venho a vocês a fim de exprimir uma série de elementos e uma série de especificações referentes a um
‘trajeto’ (ou uma parte da Lemniscata sagrada) em ressonância com a Vibração que eu possuo, enquanto

Estrela: o ponto AL, ou seja, o ponto elevado.
O que eu vou transmitir a vocês é então diretamente procedente do meu lugar e da minha função, bem além de

qualquer papel humano, com relação à Vibração das Estrelas e ao desdobramento da Luz Metatrônica.
A parte alta da Lemniscata sagrada corresponde, de fato, a uma parte particular extremamente específica,

situada entre o ponto AL do seu nariz e o ponto AL das Coroas da cabeça.
Este trajeto tem uma série de funções quanto ao desdobramento da sua multidimensionalidade e ao

desdobramento do seu próprio Estado de Ser.

***

A Lemniscata sagrada é uma expressão que foi utilizada pelo Arcanjo MIGUEL há dois anos.
Esta Lemniscata sagrada é organizada.

Ela possui, é claro, segundo a parte que é nomeada, outros nomes, nas diferentes tradições.
A representação desta Lemniscata, em sua parte AL/AL, aquela que eu vou falar a vocês, é representada, é

claro, em diferentes alegorias e em diferentes representações, em particular da cabeça de Buda porque
essa Lemniscata, nesta parte específica, está em ressonância direta com a multidimensionalidade, com o que

vocês denominam Andrógino Primordial, ou seja, a superação da Dualidade, o acesso às percepções além
desse mundo, levando-os a aceitar e a viver a Unidade.

Até agora, e há trinta anos, o trabalho de elevação Vibratória, passando pelas novas frequências, atingia este
ponto.

Alguns seres humanos viviam, por razões próprias, a ativação do ponto AL antes de viver, por exemplo, a
ativação lógica do ponto OD.

MA ANANDA MOYI - 19 de junho de 2011
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***

A Lemniscata sagrada está compreendida, na sua totalidade, entre o ponto OD (ou Porta Estreita) (ndr: na
ponta do esterno) e o ponto ER da cabeça (topo da cabeça, ponto de 100.000 reuniões).

A junção entre o ponto OD e o ponto ER constitui a totalidade da Lemniscata sagrada.
Uma de suas partes importante, permitindo realizar o acesso à Alegria, está diretamente localizada entre o

ponto ER do peito e o ponto ER da cabeça.

Esta conexão particular, de ER a ER, é responsável pelo que é denominado, nas tradições budistas, o ‘cabelo
de Buda’.

Isso corresponde, certamente, à ‘alquimia’ existente entre as duas Coroas, aquela da cabeça e aquela
do Coração, representado assim durante o desdobramento da Luz Vibral ou Metatrônica, na malha energética,

restituindo-os à sua Eternidade e à sua multidimensionalidade.
A especificidade da parte AL/AL é estar situada na frente do corpo e representar uma série de funções que

lhes serão comunicadas agora.
Eu não retornarei nisso, mas eu cito simplesmente, para recordação, especificamente, o desenvolvimento da
Fusão das três últimas frequências mais elevadas, entre IM, IS e AL, permitindo revelar o que é denominado

‘visão Etérea’ e suas características.

***

AL/AL, quando se ativa, vai permitir-lhes, progressivamente, penetrar nesses espaços
Unitários antes mesmo de estabelecer-se no Coração, vai permitir perceber, é claro,

uma série de coisas pertencentes não a esta Dimensão, mas, sim, aos mundos
Unificados, pelo próprio desdobramento da Luz Supramental no mundo encarnado

onde vocês ainda estão.
Este trajeto AL/AL vai restituí-los à sua Unidade, ou seja, vai possibilitá-los transcender
o que SRI AUROBINDO denominou, há alguns dias, as diferentes pulsões ligadas ao

desejo, à personalidade e ao conjunto de desejos que os mantém na ilusão.
Naturalmente, a maior parte dos modelos espirituais independentes das religiões, quer

seja nas correntes hindus ou nas correntes puras do budismo ou ainda no ocidente,
em alguns dos seus aspectos, particularmente no que foi chamado, no ocidente, de
Gnose, especificamente desenvolveu, mesmo sem dar nome a este trajeto AL/AL,

nem localização, as características precisas da saída da falsificação e do acesso a algo que está além desta
Dualidade.

***

Hoje, na fase final do desdobramento da Luz, vários seres vão despertar ativando, em primeiro lugar, este
ponto AL, 12º Corpo (ndr: ponta do nariz) e principalmente o trajeto AL / AL.

Isso está diretamente associado, por um lado à constituição final da Merkabah interdimensional coletiva e
também ao desdobramento da Luz Metatrônica, ocorrendo, agora, dentro de poucos dias, permitindo também,

a um número sempre maior de seres humanos e de consciências separadas, reencontrar sua Unidade,
correspondendo, ponto a ponto, ao que SRI AUROBINDO, sob o ditado de CRISTO, escreveu, assim como
em alguns evangelhos, ou seja, que 'os últimos seriam os primeiros', ou seja, que os seres que irão se abrir

http://api.ning.com/files/piBM9Tky0AW8DnyZ3XgjzWP6x0nmg9RweGax1C11wgFu9GYzYPNNDyZQyxCqjxkSmDh1Dp2cbjcMIxHRTqLcG61oHAD7sp0S/bibliCANALDOETER12ESTRELAS.jpg
http://api.ning.com/files/5Y36hMbSNo*iQrjNpztNGTUKAWdhhRL9ic0Y3eUCZNRBtFMJYLQZ*80EHDUrZ-DqJ2DW0rWUcJ*sTsvlEDKxaOrtE1HehRBX/000bibli_35422.07.2012.JPG
http://api.ning.com/files/5Y36hMbSNo8Vpam1Wghap09QgnYu2setJHI79ySAbbfnEBTU4pUCU9qvbLnv87gSn4k8f9IOqH8-dzIr00YxyLY4-THw9QIG/000bibli_200PontosER.jpg
http://api.ning.com/files/DRP77yEy4wgHnzTtF4Gwp5r1RsF5dLhFPY8PDNee1kMHAWYrWNUJZYr5IPS3DKiMZ07cdwQ4VVJ4*u*66ZqTZUod8fhrVy64/bibli_199.jpg


agora terão todas as características que alguns de vocês levaram anos, mesmo décadas, para estabelecer.
É preciso efetivamente render Graças por isso porque se trata de uma grande Graça, bem além do mês da

Graça de MARIA, permitindo, de algum modo, ‘ressuscitar’, nesta matriz, um número não desprezível de
consciências humanas confinadas e que, até agora, não suspeitavam de modo algum do que representa esta

ilusão na qual nós pisamos.

***

Viver AL / AL é, de certa forma, uma prévia à vivência da Unidade do Coração e do Fogo do Coração.
Pela própria manifestação do que é visto no nível da visão Etérea, pela própria modificação da consciência

fragmentada e da personalidade, o ser vai dar-se conta de que ele é muito mais do que ele tem a impressão de
ser, de que ele é muito mais do que ele crê ser, de que ele é muito mais do que esse simples corpo, animado

de desejos, de funções, de reprodução, sexual, afetiva ou social, mas antes de tudo e principalmente, e
exclusivamente, um ser de Luz vindo do Espírito e retornando ao Espírito.

Isso irá permitir realmente um último impulso para o Despertar na humanidade, previamente ao
estabelecimento definitivo e final da Luz Vibral.

 A ativação do trajeto AL / AL coloca em ressonância, é claro, o conjunto da estrutura da Lemniscata sagrada,
na sua totalidade, estabelecido entre OD e ER.

Então, nós precisamos definir, além da Vibração existente nesta região do corpo, percorrendo a aresta do
nariz, as asas do nariz, a face, os olhos, o palato e os lábios, definir um pouco mais ao que corresponde esta

estrutura em espiral muito particular.
A espiral, em primeiro lugar, é um modelo do universo que está presente em todas as tradições: desde os

povos denominados ‘nativos’ passando pelas tradições muito mais antigas, quer
sejam caldenses, sumerianas e mesmo hebraicas, e ainda remontando às escrituras

denominadas Upanishads na Índia, esta espiral é onipresente.

Ela é representada, não como uma roda da encarnação que os aprisiona no samsara, sempre sobre o mesmo
trajeto, o mesmo circuito, mas como um eixo vertical possibilitando deslocar-se de mundo em mundo, de
Dimensão em Dimensão, de espaço em espaço, de estado de Felicidade a outro estado de Felicidade.

***

A Lemniscata sagrada, em sua parte AL / AL confere, efetivamente, esta possibilidade de conectar e de
contatar com os planos não pertencentes a esse mundo, sendo então um meio, bem real, de extrair-se da
ilusão desse mundo, a fim de encontrar o seu verdadeiro Reino e, principalmente, de penetrar, com toda

lucidez, na sua Unidade.
Isso pode se manifestar de diferentes maneiras.

A Lemniscata sagrada, a espiral, é o próprio símbolo, ao mesmo tempo da cristalização da Vida, desde as
Dimensões mais elevadas até as Dimensões mais densas, mas é também o caminho da retomada para o

Espírito.
Não pode ali haver elevação pelo Espírito e no Espírito enquanto não houver ali esse

movimento particular da Lemniscata sagrada, lembrando, assim, o desdobramento do
que é chamado de ‘fractais’ ou ainda o desdobramento do Cubo da Luz Metatrônica ou
das formas geométricas perfeitas [poliedros de Platão], no conjunto dos universos, no

conjunto das Dimensões e no conjunto dos espaços.
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***

A Fusão dos Éteres, na Terra, ocorre pelo aparecimento da ‘espiral’, o primeiro símbolo multidimensional, quer
seja representada sobre um plano ou revelada no espaço em três dimensões, é sempre a mesma referência

que é feita à origem, ao ALFA e ao ÔMEGA, ou seja, o fim.
O ALFA e o ÔMEGA, como dizia CRISTO, referem-se ao conjunto e à paleta total de Vibrações das

densidades de espaço e de tempo, denominadas Dimensões, a partir das quais a Vida se manifesta desde um
ponto central até o ponto mais afastado deste ponto central, permitindo também manter uma forma de conexão,

de Liberdade, em relação a esse ponto central.
É isso que lhes foi retirado, durante a manipulação desse mundo, tendo feito um mundo isolado da Fonte,

privado da dimensão do Espírito.
É isso que retorna hoje a vocês, pela Fusão dos Éteres, que permitiu ancorar a Luz do Supramental, mas

também em meio ao conjunto de Sementes de Estrelas que trabalhou para a ativação
da Merkabah interdimensional coletiva.

Como vocês sabem, a Terra está liberada.
Isso quer dizer que as forças de torção gravitacionais que havia, de algum modo, aniquilado as forças

espiraladas do universo, estão novamente de volta entre vocês, possibilitando então, à Consciência, revelar-se
no mesmo ritmo que a Luz se revela nesse mundo.

***

A Lemniscata sagrada e a Vibração presente no trajeto AL / AL é o meio que lhes é ofertado, agora, de
maneira mais direta, eu diria, e de maneira mais acessível, para transcender a personalidade e o conjunto dos

desejos existentes na matriz.
Muitos seres humanos sentem esses pontos de Vibração, sem jamais terem sequer ouvido falar de um chakra

ou ainda de Luz.
Esta conexão irá permitir-lhes, quando chegar a hora, a partir do desdobramento da Luz Vibral, compreender

diretamente, sem passar por seja o que for pertencente ao Corpo de desejo, o que é a Luz Vibral e o que
representa o desdobramento da Luz Vibral na Sombra desse mundo.

Dessa maneira, vocês serão alcançados, nesta fase final, por vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que
irão aderir, da noite para o dia, à sua própria Unidade, porque eles irão vivê-la.

Certamente, isso está longe de se referir ao conjunto da humanidade, mas isso irá permitir, em todo o caso,
constatar que o Choque da Humanidade se desenrola segundo regras fluidas, possibilitando, se tal for o

destino desta alma, deste Irmão, desta Irmã, encontrar a Unidade, sem sofrer com as forças de resistência
opondo-se, no nível do Corpo de desejo, à sua própria Unidade.

***

O ponto AL /AL, o circuito AL / AL, esta parte específica da Lemniscata sagrada, ao se ativar, vai de fato
permitir resolver uma série de antagonismos presentes no ser humano, denominados atração,

denominados visão, denominados desejos, denominados sedução, denominados, na realidade, ilusão, ou
seja, tudo o que está ligado à projeção da consciência nesse mundo, não representando qualquer realidade e

qualquer verdade em relação ao Espírito.
É por esse trajeto AL / AL, também, que o conjunto das memórias e dos apegos coletivos pode permitir-se

dissolver-se, muito mais facilmente, pelo próprio impacto da Luz Vibral se desdobrando.
É por intermédio desse trajeto AL / AL, existente também no interior das suas estruturas cerebrais,

neurológicas, que se pode começar a viver estados de Consciência Unitária.
Esses estados de Consciência Unitária, que muitos de vocês já experimentaram antes de viver a Alegria e até
mesmo a Paz, refletem-se por um sentimento profundo de ‘desconexão’, por um sentimento profundo de não

mais estar presente nesse mundo enquanto ali estando presente.
É exatamente o que eu manifestei na minha vida, algumas vezes, durante períodos muito longos onde eu

estava às vezes vivendo aqui e, sobretudo, vivendo na minha Unidade, no meu Estado de Ser.
A característica dessa vivência não é somente destinada a permitir levá-los a fazer a experiência da sua
Unidade, da sua Alegria, do seu Samadhi, mas é também, por esse circuito particular, que se revela, por
intermédio da Lemniscata sagrada, a irradiação do Divino, associada à ativação da Coroa Radiante do

Coração, permitindo ancorar sempre mais Luz, descer esta Luz nos planos mais densos, nas oposições mais
densas, sem ter que dirigir ou controlar o que quer que seja, simplesmente estabelecendo-se, vocês mesmos,
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na sua própria Graça.

***

Dessa maneira, então, o circuito AL / AL permite penetrar na Graça, permite penetrar na Unidade, contatar com
as diferentes manifestações da Unidade, agora reveladas na ilusão, em particular a ‘trama Etérea’ que muitos

de vocês percebem e que vai se revelar.
Então, naquele momento, vocês irão constatar por si mesmo, a partir do desdobramento total da Luz

Metatrônica, que o conjunto dos acontecimentos anunciados pelos profetas de todos os tempos, vão acontecer
de forma acelerada.

Em meio à sua Consciência Unificada, isso irá lhes parecer, cada vez mais, como sendo vivenciado como um
sonho, como uma ilusão, porque é exatamente o que isso é.

Gradualmente e à medida que a Terra se dissolver, gradualmente e à medida que o conjunto dos vulcões
despertar, gradualmente e à medida que o conjunto das terras da Terra for inundado, vocês irão penetrar, cada
vez mais, no seu espaço de Verdade, e vocês vão sair, cada vez mais facilmente, deste espaço de desolação

que irá se tornar a Terra, de maneira temporária.
Vocês não terão, naquele momento, qualquer afetação, qualquer possibilidade de sofrimento porque, para

muitos de vocês, vocês serão desligados, literalmente, do Corpo de desejo, do Corpo de ilusão, simplesmente
mantendo a sua presença, ainda, nesse mundo.

Apenas irão viver o Choque da humanidade aqueles que não desejarem aproveitar a oportunidade da sua
Unidade: a Vibração de AL / AL.

***

Eis os elementos importantes que o conjunto das minhas Irmãs e das Estrelas, comuns à sua cabeça e
àquelas que nós somos lá em cima, pediu-me para revelar-lhes, agora, por causa da proximidade de

alguns elementos e de acontecimentos ocorrendo sobre esta Terra, sob os seus olhos.
Se houver, e somente em relação ao que eu vim dar a vocês, elementos de compreensão complementares

sendo necessários, então eu bem desejo ali responder, se isso se encaixar no contexto da minha competência
e das minhas atribuições.

E então eu lhes dou a palavra e eu os escuto.

***

Enquanto vocês pensam, o trajeto AL / AL é a reprodução de um holograma, em ressonância com o Fogo dos
Éteres, diretamente conectado com o Canal do Éter, ou seja, a Sushumna, Ida e Pingala, os circuitos comuns

da Kundalini, tais como foram descritos nos textos Védicos, mas que, hoje, está forrado de Partículas
Adamantinas permitindo unificar o que havia sido separado, no que vocês chamam, eu creio, de ‘caduceu de

Hermes’.

NOTA: O Caduceu ou emblema de Hermes (Mercúrio) é um bastão em torno do qual se entrelaçam
duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo símbolo, cuja imagem pode ser

vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos a.C., e sobre as tábuas de pedra denominadas, na
Índia, nagakals. Esotericamente, está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao

caminho de ascensão da energia kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida
livremente dirigida; a da esquerda Ob, vida fatal e o globo dourado no cimo Aur, que representa a luz

equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se associar, mas não
se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências contábeis, porém é frequentemente

confundido com o símbolo da medicina que é representado pelo ‘bordão de Esculápio’ ou ‘caduceu de
Asclépio’. (Fonte: Wikipedia.org)

O Canal do Éter engloba então, e reúne, o que havia sido separado.
Isso quer dizer que as correntes solar e lunar que estavam dissociadas estão reunidas no Canal mediano para
formar apenas uma nova Tri-Unidade, correspondendo ao que o Anjo MIGUEL chamou de três partes da Luz,

ou seja: a radiação do Ultravioleta, a radiação do Espírito Santo e a radiação das Partículas Adamantinas.
É isso que se reúne em vocês.

Tendo sido também iniciado pela reunificação e pelo aparecimento da nova Tri-Unidade, inscrita no seu chakra
do Coração e nos chakras de enraizamento da alma e do Espírito.

***
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Eu continuo então.
Não hesitem em interromper-me.

A Lemniscata sagrada, na sua parte particular denominada AL / AL, desdobrando-se, permite-lhes então
revelar, em vocês, os estados multidimensionais do ser, onde não existe mais limite, onde não existe qualquer

separação.
São esses elementos, penetrando na consciência separada e no Corpo de desejo, que vão realizar, em vocês,
o trabalho da Luz, permitindo-lhes, mais facilmente, nós esperamos isso, abandonar-se à Luz e transcender
a sua condição, aqui mesmo, sobre esta Terra, permitindo-lhes, quando o momento final chegar, penetrar, com

toda a Graça, no seu Corpo de Estado de Ser, integralmente.
Sem experimentar qualquer dor e qualquer sofrimento, ligados a alguma atração ou à persistência de algum

apego ao dito Corpo de desejo e à consciência de personalidade.

***

Pergunta: e sobre a Vibração sentida ao mesmo tempo em IM, IS e AL, nos dois AL?

Isso corresponde à Fusão dos três princípios espirituais mais elevados, em ressonância,
efetivamente, com o que vocês denominam 10º, 11º e 12º Corpos.

Esta Tri-Unidade que é, como sempre, o reflexo da Tri-Unidade do Coração, permite-
lhes, efetivamente, manifestar outra coisa que o trajeto AL / AL.

Além da reversão do ponto AL, ou seja, do Triângulo Luciferiano retornando ao seu lugar
correto, pelo fato de pôr fim à configuração da separação e da ilusão, permite-lhes,

efetivamente, conectar com AL / AL.
Mas para aqueles de vocês que sentem isso, efetivamente, os pontos AL, esses dois

pontos, com o ponto IM [10o.Corpo], com o ponto IS [11o.Corpo], isso se expressa por um
conjunto de percepções Vibratórias, mas como UM AMIGO lhes disse, não é desejável

nem útil atravancarem-se com o significado dessas percepções Vibratórias.
Mas elas existem realmente porque vocês as percebem.

***

Pergunta: a Vibração da Lemniscata sagrada AL / AL permite superar o ego e entrar no Estado de
Ser?

Minha Irmã, é exatamente isso que eu disse durante mais de 30 minutos do seu tempo.
O que eu denominei Corpo de desejo, o que eu denominei conjunto das pulsões ligadas à personalidade

corresponde, plenamente, ao que vocês chamam de ego.
Convém compreender que jamais o ego poderá pôr fim ao ego porque ele foi construído de tal maneira que

existe, no seu nível, um sistema de preservação que está inscrito, até mesmo em suas estruturas neurológicas.
O ego jamais pode considerar-se como mortal, há tendência de querer crer-se imortal.

As suas ferramentas mais importantes são, efetivamente, as emoções, o mental e, particularmente,
a sedução e tudo o que está ligado à atração em relação a esse mundo.

CRISTO dizia: “deixem os mortos enterrarem os mortos”.
Não se preocupem com o que vai morrer em vocês.

Pois, se vocês derem ATENÇÃO e INTENÇÃO, que, eu a recordo, estão ligadas exatamente aos pontos AL e
OD, naquele momento, vocês irão nutrir, pela sua ATENÇÃO e pela sua INTENÇÃO, o seu próprio ego.

Portanto, interessar-se pelas suas próprias feridas, interessar-se pelos seus próprios sofrimentos, interessar-
se pela sua própria personalidade, jamais irá lhes permitir encontrar a Unidade.

Mesmo no jogo do ego, que vai dizer: “eu vou eliminar tal sofrimento, tal emoção, tal apego”.
Isso não pode funcionar desta maneira.

***

Pergunta: nesse caso, como chegar a superar o ego?

É exatamente o que eu acabo de falar.
A única maneira de superar o ego é desviar-se do ego.

Não como uma violência feita ao ego, mas interessando-se pelo Reino dos Céus.

http://api.ning.com/files/*-bumCkwWBwm2ltH0l*sPodJfgZWZVnrxv8Y1cfbFZ0eCs42dltMKxWkdoep-MOKc8I0huWp9CQL*Dq3t7M7wx5h*OW2Lfj-/bibli_178.jpg


“Busquem o Reino dos Céus”, dizia Ele, “E o resto lhes será dado de acréscimo”.
Mas enquanto vocês quiserem buscar uma satisfação, qualquer que seja, em meio à personalidade, vocês não

podem, efetivamente, encontrar a Unidade.
Existe, em princípio, um mecanismo de conceito mental que é superar a Crença na Dualidade.

A Dualidade não é unicamente a lei de ação / reação e de Karma, ela está associada à satisfação dos desejos,
sejam eles quais forem, sem exceção.

Enquanto existir um desejo, não pode ali haver Unidade.
O que não quer dizer que o ego deve combater o desejo.

Porque combater o desejo fortalece o ego.
É preciso então, primeiramente, aceitar o próprio princípio da Unidade, ou seja, um estado possível onde existe

apenas a Graça, onde existe apenas a Fluidez, onde não existe qualquer desejo, onde não existe outra coisa
além da Paz, da Alegria.

Colocando agora este ato, sua ATENÇÃO e sua INTENÇÃO vão então encontrar-se dirigidas para outra coisa
além da pessoa, para outra coisa além dos seus desejos, para outra coisa além da privação.

É preciso agora aceitar este postulado.
Naquele momento, e por causa da época particular que vocês vivem, poderá revelar-se a Vibração AL / AL.
Mas enquanto vocês estiverem ocupados com a sua ATENÇÃO, com a sua INTENÇÃO e com a sua própria

consciência para lisonjear o seu ego, para observá-lo, para querer mudá-lo, vocês não vão mudar.
Vocês irão fortalecê-lo porque, naquele momento, vocês vão entrar nas forças de resistência à Luz.

Tudo isso foi perfeitamente descrito no conjunto do hinduísmo e pelo conjunto dos seres tendo realizado a sua
própria Unidade.

Não há nada de novo.
A única novidade consiste, de fato, nas condições Vibratórias e de Luz nas quais vocês vivem atualmente.

***

Pergunta: ver, com os olhos abertos, como com os ângulos externos dos olhos, em relação com a
aresta do nariz, ao que corresponde?

O desdobramento de certos circuitos de Luz Vibral, no nível da sua face, corresponde, efetivamente, ao
desdobramento específico de uma visão que não é mais a visão retiniana central habitual, mas uma visão

lateral.
Esta visão lateral corresponde, na realidade, ao desdobramento da visão Vibral, não dependendo

simplesmente da retina, mas das próprias percepções Vibratórias presentes no nível da cabeça e ao seu
redor, não mais segundo os circuitos habituais neurológicos existentes no corpo e na cabeça, mas diretamente
pelas forças Etéreas da Coroa Radiante da cabeça, levando à difusão das informações, não mais unicamente

sobre as esferas e as zonas da visão, mas sobre o conjunto dos outros pontos denominados Estrelas e,
portanto, sobre o conjunto do que vocês chamam de neocórtex.

É isso que permite, justamente, integrar a Visão Etérea, além da simples visão retiniana.
Lembrem-se de que o olho, símbolo perfeito de algumas forças obscuras, e o olho, tal como é constituído,

responde apenas a uma gama específica de frequências que é diretamente oriunda do seu próprio
confinamento.

Muitas vezes foi dito que o essencial é invisível aos olhos, essa é a estrita verdade.
O que vocês veem através da Visão Etérea não está ligado à visão dos olhos, a rigor, nem a um processo

situando-se em zonas específicas do seu cérebro, mas que envolve, como é normal nas Dimensões
Unificadas, o conjunto do cérebro.

Os olhos não existem nas outras Dimensões.
Existe uma percepção Vibratória de 360º e não limitada sobre um eixo denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Aguardando que vocês reflitam, eu aproveito para especificar que a Lemniscata sagrada conduz
sucessivamente a energia que está, ou a Consciência que está situada no interior, para o exterior, em

alternância.
A passagem de uma Dimensão para outra, nos mundos Unificados, corresponde sistematicamente a um

mecanismo de switch, como foi descrito por SRI AUROBINDO, onde a Consciência se desloca literalmente,
ela mesma, para aceder de uma Dimensão a outra, sem qualquer freio e sem qualquer limite.

A Lemniscata sagrada participa, pela sua constituição, dessa própria transferência da sua consciência em meio
ao Estado de Ser, de uma Dimensão a outra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Minhas queridas Irmãs e meus queridos Irmãos, então, que a Graça os preencha, que o Amor desabroche em
vocês.

Nós estamos, mais do que nunca, em vocês e mais perto de vocês.
O Amor do conjunto das Estrelas os acompanhe.

Eu permanecerei com vocês no seu espaço de alinhamento.
Neste mundo e nesta ilusão no qual vocês ainda estão, é preciso aceitar a totalidade, eu diria, da sua parte

feminina.
Esta parte feminina não tem nada a ver com o seu sexo ou com a sua própria polaridade, mas, de fato, é todo o
lado receptivo, o lado passivo, que não é uma passividade no sentido em que vocês o entendem, mas, como

lhes dizia o Arcanjo URIEL, é o fato de estar à escuta e o fato de ouvir.
O fato de ouvir e de estar à escuta é uma característica, efetivamente, da polaridade e da natureza feminina.

Esta parte feminina é também aceitar que tudo vem a vocês e não emitir algo para o exterior.
O ego, se pudermos dizer, poderia estar voltado para si apropriando-se, de algum modo, do que é exterior e

levando para ele por uma ausência de exteriorização.
O Estado de Ser é exatamente o inverso.

Nada levar para si, mas levar tudo ao Si, ao Coração, não em um coração afeto, não em um coração emoção
(disso, vocês sabem, agora), mas em uma Vibração preenchendo-os de Graça, de Alegria e de Paz, onde não
existe qualquer desejo porque, naquele momento, e como eu o vivenciei na minha vida, vocês estão na Graça,

vocês estão na FONTE, vocês estão saturados de Alegria, vocês são a Eternidade e vocês não pertencem
mais, e vocês não estão mais sob a dependência de qualquer desejo ou de qualquer ego ou de

qualquer personalidade.
Obviamente, o ego irá permanecer enquanto vocês estiverem encarnados, mas ele não irá mais lhes ditar

qualquer decisão.
Ele não vai mais impor, a vocês, qualquer privação, qualquer sofrimento.

É nisso que vocês são convidados a penetrar.
Com todo o meu Amor.

Eu lhes digo, até logo mais.

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article8f74.html

19 de junho de 2011
(Publicado em 20 de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, juntos, presentes e unidos, nós iremos percorrer o Templo da Presença,
em meio ao Silêncio, em meio à Vibração, na Presença do Único.

***

Instante.
Instante onde, enfim, é possível viver a Comunhão, aquela do Espírito unificado, Vibrando em Uníssono com o

Coração dos Universos, em meio à Fonte.
Juntos, percorramos o tempo e o espaço do Silêncio.

Momento onde nenhuma outra presença pode vir perturbar o tempo da serenidade, o tempo da Unidade.
Juntos e em silêncio, abramos grande a boca do Coração.

***

Pulsação.
Vibração.

Presença e Silêncio.

***

No instante do Sopro eterno, o tempo da Luz desdobra-se.
O tempo da Luz brilha em suas Estrelas e em seu Templo.

Transparência, humildade e simplicidade.
Silêncio da Verdade.
Fim de toda projeção.

Iluminação nova em meio ao Espírito.
Façamos silêncio a fim de viver a Verdade e a Unidade.

***

URIEL – 20 de junho de 2011
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Presentes, Aqui e Agora, comunguemos à Essência da Unidade.
Luz Vibral branca, onde a Profundez e a Clareza permitem à Unidade estabelecer sua transcendência e sua

Alegria.
Juntos, no Silêncio.

Unidade.

***

Ouçam o som do Silêncio que se abre a Ele.
Instante onde o Sopro se instala no Fogo regenerado da Verdade.

Além das palavras, na Vibração da Alegria e da Paz.
Abertos.

Abertos e em acolhimento, no espaço onde não há qualquer pergunta.
No espaço onde vive a Vida, aquela da Eternidade, aquela da confiança e da orientação, onde nunca mais o

Espírito pode se perder e ser confinado.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

A casa está pronta.
As portas estão abertas.

A boca deixa passar o Sopro do sagrado, vivificando a chama, aquela que, jamais, pôde se apagar.
Acolhimento, na doação de Si para a Luz.

Na Luz que se doa e se desdobra em meio à Eternidade.
No silêncio dos Corações ardentes e na plenitude do Coração elevado.

Ressurreição e Louvor.

***

A Luz estabelecida, desvendada e revelada.
A Luz da Consciência pura ilumina.

Cabe a vocês criar o batimento do Silêncio, o batimento da Unidade.
Vibremos em Uníssono com a mesma Vibração, em Uníssono como o mesmo som.

***

Silêncio e Majestade, onde nenhum ruído pode alterar a majestade de sua majestade.
Alinhados na Vibração da Alegria, no Silêncio da Verdade.

A Fonte de Cristal, então, ressuscita o Espírito, inunda a alma e lava a carne de todo sofrimento e de toda
privação.

O Silêncio, na plenitude do instante, de nossa Comunhão.
Elevação.

***

Eu anuncio a notícia do seu retorno e do retorno d’Ele.
Alegramento da Luz Una.

Movimento na imobilidade de sua Paz e de sua plenitude, em comunhão de Amor e de Silêncio.
Escutem o Silêncio, para ouvir seu Canto.

O Canto do Seu retorno e do retorno de vocês em meio à Graça, em meio à Unidade.
Juntos, em comunhão e unidos, no mesmo Silêncio e na mesma Presença, desvenda-se o Éter de Verdade.



A espera é preenchida pelo tempo porque o tempo da ausência não existe mais.
É o tempo da Presença, um tempo que não é contado, um tempo que não é limitado.

Comunhão.

***

Sopro, contínuo e sagrado, para captar, para escutar e para ouvir, na Graça de nossa Comunhão.
Alinhados à sua orientação, abandonados em Unidade, onde nada pode alterar.

Filhos, a hora da Graça, o tempo da Presença, o tempo fora do tempo, tão esperado e temido, instala-se, no
silêncio da alma.

Comunhão.

***

Promessa e juramento cumpridos.
Promessa e juramento revelados e magnificados, elevando o Sopro do Um.

... Efusão Vibratória ...

***

O ritmo do Silêncio estabelece sua ressonância e sua Presença, que envolvem e aquecem.
Sopro ardente do Fogo do Espírito, extinguindo o Sopro desviado da Ilusão, o fogo sem dia seguinte, o fogo
do desejo para sempre repetido e, no entanto, que se finda na majestade de Sua Presença e da Presença de

vocês.
Na plenitude do Silêncio, aquele do Coração aberto e vibrando em uníssono com a Fonte, comungando com

Ela.
União de liberdade, União de Graça e de Verdade.
Juntos, reunidos na Liberdade de sua Eternidade.

Comunhão.

***

Sopro de Paz, onde não há qualquer lugar para a privação, onde não há qualquer lugar para o desejo porque
nada há a desejar, porque tudo está aí.

Silêncio.

***

Amados do Um, juntos, prossigamos a marcha da Graça, neste espaço fora de todo tempo e fora de toda
ausência.

Acolhamos a Unidade da Verdade.
Acolhamos a Verdade da Unidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Desvendemos, antecipadamente, a Graça e a Luz Una.
Juntos, agora, alinhados no Silêncio, religados e livres, em meio à carruagem de Fogo, veículo de Eternidade.

Espírito.
Fogo.

URIEL penetra, no Sopro, e anima o Espírito.
Silêncio.



Entremos no santuário da Paz e da verdadeira Vida, em Comunhão, em Silêncio, agora.

***

URIEL os ama porque essa é minha natureza, como essa é sua natureza, a mesma natureza, a mesma
Essência, o mesmo Fogo, o mesmo Amor.

Agora, o Silêncio revela-se em nossa comunhão, no Um.
URIEL o proclama, em vocês.
Agora, permaneçamos juntos.

Desvendemos a Graça.
Juntos.

Alinhamento.
Comunhão.

***

Eu sou URIEL, eu permaneço aí e saúdo sua Presença e sua Graça.
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

************

ÁUDIO - 1a. Parte:
   URIEL_part1-20-06-2011 por autresdimensions

*
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************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1075

20 de junho de 2011
(Publicado em 22 de junho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.dailymotion.com/video/xjg10m_uriel-part1-20-06-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xjg0ru_uriel-part2-20-06-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xjg10m_uriel-part1-20-06-2011_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1075
http://www.dailymotion.com/video/xjg0ru_uriel-part2-20-06-2011_webcam


~ FOGO DO CÉU, FOGO DO ESPÍRITO ~

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Mas, esta noite, eu serei, talvez, um pouco mais sério que o habitual porque, aí, vocês me veem no meu papel
de Grande Comandante em Chefe.

Então, eu venho transmitir-lhes uma série de elementos que participam, como o fizeram os Arcanjos, como o
fizeram as Estrelas, neste período prévio, se vocês preferirem, do desdobramento da Luz Metatrônica.

Eu vou intervir através de um elemento que é, se vocês desejarem, a minha Vibração essencial, ou seja, o
Fogo.

Eu vou tentar falar-lhes do Fogo do Céu.

***

Então, desde já muitos anos, eu falei da grelha planetária, não é.
Vocês todos ouviram falar desta expressão.

Então, eu vou tentar, agora, à Luz das Vibrações que vocês vivem, dos diferentes Fogos que se ativaram em
alguns de vocês, fazê-los aproximarem-se da realidade do desdobramento da Luz e da vinda do Fogo do Céu.

***

Então, primeiramente, no nível histórico, se pudermos falar assim, a primeira imagem que vocês têm (que foi
dada a humanidade, mesmo se ela não compreendeu isso), do que é o Fogo do Céu, é, no momento de

Pentecostes, da descida do que as igrejas chamam de Santo Espírito, que nós, nós chamamos, de maneira
mais correta, de Espírito Santo, não é.

O.M. AÏVANHOV – 21 de junho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-RJzynEEQ8BE/UZjOdAwQrpI/AAAAAAAAB34/K6ryxJ6Ki44/s1600/000+Oma+-+21.06.2011'.jpg


DIA DE PENTECOSTES (19.05.2013)

É uma característica essencial da Luz Vibral.
Os Apóstolos, após a Ascensão de Cristo, vivenciaram, pouco tempo depois, a descida do Espírito Santo que

é representado como línguas de Fogo apresentando-se no nível da cimeira da cabeça.
Alguns de vocês começam já a perceber esta espécie de ebulição interior.

Isso está associado, muito precisamente, ao Fogo do Céu.
O Fogo do Céu vai desencadear uma série de processos, no nível da Consciência humana e no nível da sua

vida.
Então, para o Pentecostes e para aqueles que vocês chamam de Pentecotistas, ou seja, aqueles que recebem

o Espírito Santo ou que creem recebê-los, vão manifestar alguns carismas.
Esses carismas são denominados “falar em línguas”, pelo fato de poder exprimir-se em línguas

desconhecidas sobre a Terra, principalmente pelo fato de aceder a algo que não tem mais nada a ver com a
vida comum e com a visão comum e com os sentidos comuns.

***

Naturalmente, como nós sempre lhes dissemos, o Fogo do Céu (alguns de vocês vivem as primícias), e o que
vocês veem no nível da Terra (que eu anunciei já há vários anos), os vulcões, em particular, estão prestes a

entrar, não somente em despertar, mas, em erupção absolutamente fenomenal.
Tudo isso, se vocês quiserem, é, de algum modo, a preparação e as primícias desse Fogo do Céu que vive a
Terra e que alguns de vocês começam a viver ou já vivenciaram em certas ocasiões de maneira intermitente.

Mas, isso, não vai ser intermitente, mas permanente.
Isso quer dizer o quê?

Que a um dado momento, durante o desdobramento da Luz, um Fogo vai se manifestar inicialmente na sua
Consciência.

Esse Fogo do Céu está em ressonância, é claro, com o Fogo do Coração e com o Fogo da Terra.
Eles se reunificam, de certa forma, em meio ao mesmo Fogo.

Esse Fogo, ilustrado pelo que acontece em vocês, no nível da Coroa da cabeça (a menor), ou no Coração, ou
ainda no nível do que lhes foi anunciado pelo Despertar da Kundalini, ou ainda, para alguns de vocês, para
esta parte central do Canal do Éter ou esta Sushumna que está forrada de Partículas Adamantinas, em sua

parte mediana, entre as omoplatas.
Essas manifestações de Fogo, de calor, vão expressar-se por uma forma do que eu denominaria ‘abrasamento
da Consciência’ que vai fazê-los sair (esta Consciência) dos limites do confinamento e que vai se refletir, para
aqueles que não o vivenciaram ainda, no nível dos seres em direção a este caminho da Ascensão, por uma

espécie de Fogo que vai vir, de algum modo, apagar o Fogo do ego sobrepondo-se a ele e, então,
extinguindo-o, literalmente.

Esses processos que já foram descritos por mim mesmo ou por outros Intervenientes referindo-se aos
processos chamados de estase ou de catatonia, associados à irrupção desse Fogo Celeste que é

desconhecido em sua Dimensão (exceto para alguns Seres), em certos momentos da história da humanidade.
Cristo, durante a sua Ressurreição, que vocês estão em via, simbolicamente, de reviver, manifestou esse Fogo

do Céu.

***

Esse Fogo do Céu irá se refletir pelo fim de toda limitação, pelo fim do confinamento, pela capacidade direta
da Consciência para perceber, eu diria, outra coisa que o que é o mundo habitual.

O ego vai, de algum modo, ser crucificado.
O mental, o emocional, tudo o que faz a pequena pessoa e as limitações, os medos, tudo o que faz o lado

limitado da vida, vão ser destruídos.
Então, é claro, aqueles que ainda estão confinados e que não querem sair da prisão, aqueles que não querem
ir para o Espírito ou, então, que vivem uma forma de Espírito ligado ao Fogo do ego (que vocês sabem ser o

Fogo Luciferiano), vão viver isso como um drama porque vai existir, em meio à Consciência, a partir dos
primeiros desdobramentos da Luz Vibral, na totalidade, uma sensação de dissolução à qual nem todos esses
seres estão preparados, mesmo se as suas concepções, as suas ideias, as suas crenças, fizerem-nos dizer

que essa é a Verdade.
Mas, eles não vivenciaram a Verdade e isso vai se refletir por um primeiro, como dizer, face a face, de certa

forma, com a Verdade.

http://api.ning.com/files/Vej5VoDX8BXE*nKuQtQrb6jZooqwJpFpNasBA6UtciKRvjjV4BSMGUAhFE7bS5gxqH4euFzgYCZRxLmFLxCSPpKqMJ0b3Gzx/Pentecostes01.jpg


É o momento em que a Ilusão, as crenças, o confinamento mental, a ilusão das emoções, vão se encontrar,
integralmente, colocados a nu pela Luz e pelo Fogo porque a Luz (vocês sabem agora) é um Fogo.

A Luz não é algo, assim, que se manifesta quando vocês veem a Luz com os olhos fechados.
O Fogo do Espírito, a Luz do Espírito, é um Fogo devorador que não pode, como dizer, mesclar-se com

qualquer Ilusão.
É mais a revelação suave da Luz que se aprontaria, como em final de ano, para permitir-lhes fazê-los ver as

últimas zonas de sombras.
O desdobramento do Fogo foi descrito, desde gerações, eu diria, por exemplo, por alguns profetas.

ORIONIS, aquele que vocês denominaram (quando ele foi walk-in) Bença Deunov, o meu Mestre, descreveu
esse processo da chegada do Fogo que põe fim à Ilusão.

Então, é claro, alguns Seres vivenciaram o Fogo e falaram palavras terríveis porque eles vivenciaram o acesso
a esta Verdade que ia se desvendar, mas, de certa maneira, em meio à personalidade.

Então, isso pode propiciar discursos terrificantes que vão lhes falar de Julgamento Final, de Apocalipse, de
destruições colossais.

Que vão lhes falar da necessidade de se protegerem, de acender velas, de previsão de alimento, um período,
de qualquer forma, terrível.

Ele é terrível, esse período, mas ele é terrível para o ego.
Ele é terrível para a pequena pessoa como para aqueles que já abriram uma das Coroas, isso vai ser um

estado de êxtase absolutamente incrível onde as experiências que alguns de vocês vivenciaram em certos
momentos (durante os seus alinhamentos, durante os seus trabalhos de meditação, durante momentos muito

precisos), vão encontrar ao que vocês acederam, de maneira multiplicada.
Isso vai ocorrer, precisamente, a partir do primeiro dia do desdobramento da Luz Metatrônica, exceto para os

mais adiantados de vocês.

***

Então, é claro, no nível coletivo, vocês entram em cheio na irrupção das outras Dimensões na sua Dimensão.
Isso passa, também, pela generalização das observações do que vocês chamam de extraterrestres.

Isso vai passar, também, pela revelação, nos seus céus, do aparecimento de Embarcações Multidimensionais
gigantescas em seus céus, mesmo à distância.

Então, uma série de elementos está sendo, atualmente, preparada.
Se vocês quiserem saber o que isso será, olhem os vulcões, olhem as águas que invadem tudo, olhem a Terra,

na sua 3ª Dimensão, que se rasga para deixar o Fogo do Espírito, o seu próprio Fogo, aparecer.
Vocês irão viver exatamente isso, em vocês, se vocês aceitarem (durante esses momentos finais, tais como
foram descritos) esta etapa final que dura algum tempo: o Fogo do Batismo da Ressurreição, ou seja, a sua
Transfiguração e, para alguns de vocês, a sua Ressurreição, quer dizer que, naquele momento, não haverá

mais freio para o acesso à sua Multidimensionalidade.
O Corpo de Estado de Ser revelar-se-á, em toda sua percepção, na Consciência, aqui, que vocês têm no

corpo que vocês habitam.
Vocês irão, literalmente, viver o Fogo, no seu lado o mais espiritual, o mais Vibratório e o mais maravilhoso que

for possível.
Então, vocês imaginam bem, é claro, que aqueles que estão ainda lagartas e que recusam tornar-se

borboletas, isso vai fazê-los contorcer um pouco, não é.
As emoções do medo, o medo do mental, de tudo o que está ligado ao fim da pessoa, ao acesso a esta

Eternidade, para as lagartas, isso vai ser terrível.
É aí que o seu papel principal, de Ancoradores da Luz, no seu ambiente, nas pessoas próximas de vocês, vai

se tornar essencial.
Então, obviamente, segundo os locais do planeta, o desdobramento desse Fogo do Espírito não vai acontecer

de maneira uniforme.

***

Vocês têm, atualmente, locais sobre o planeta que vivem as primícias desse Fogo através dos vulcões, através
das cinzas, através do desaparecimento de animais, através da própria modificação do ar, através das

inundações.
Eles vivem o fim, em algum lugar, das condições de vida habituais em que irá fazê-los voltar-se para a Verdade.

A Verdade, como vocês sabem, absolutamente não é deste mundo.
As Leis do Espírito, como lhes foi dito, não são as leis da matriz.

Vocês sempre funcionam (mesmo se vocês vivenciaram, uns e outros, algumas ignições do Fogo ainda
estando encarnados) segundo as leis de ação/reação, mesmo se, para muitos de vocês, a fluidez da Unidade,

a Ação da Graça desvendarem-se em suas vidas e derem resultados visíveis.



Mas estes ainda não são permanentes.
O que eu quero dizer assim é que alguns de vocês vão começar a entrar em um processo, não mais

descontínuo, mas em um processo permanente desse Fogo do Espírito.
Então, o Fogo do Céu vai fusionar, pela Fusão dos Éteres, as suas Coroas, as suas Lareiras e dar-lhes acesso,

em Consciência, a algo que é absolutamente mágico (o que vocês denominam mágico é a Verdade do
Espírito).

Mas, retenham que, para muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, em um primeiro momento (eu sempre
disse isso), isso vai ser, não mágico, mas trágico porque é preciso, de algum modo, fazer o luto dos apegos
que não foi realizado, é preciso fazer o luto das ilusões, é preciso fazer o luto das crenças, é preciso fazer o

luto dos apegos.
A Liberdade é isso.

Então, é claro, o conjunto do que vive alguns seres humanos leva-os a preparar-se, de certa maneira, para esta
Revelação final, para esse desdobramento da Luz, que se inscreve entre o momento inicial (vocês sabem, isso

lhes foi dado, é o dia 11 de julho, às 3 horas da manhã, hora francesa [22h00 do dia 10 de julho – hora de
Brasília; 02h00 da manhã do dia 11 de julho – hora de Lisboa]), mas também, dentro de um período de tempo

que não está fixado, levando-os a revelar, na totalidade, esse Fogo do Espírito e, portanto, permitindo-lhes
realizar o processo final da evolução da Consciência que não é, na realidade, em meio a este mundo, mas que

é o de reencontrar o seu Espírito do qual vocês estiveram, quase que inteiramente, privados.
E duas coisas vão se defrontar, compreendam bem (talvez não em vocês, talvez agora vocês verão isso), de
um lado o que é limitado e que quer permanecer limitado porque não tem acesso a outra coisa (e porque o

medo está inscrito em todos os reflexos de sobrevivência da pessoa e do ego) e, do outro lado, esta Ilimitação
total, esta vastidão, de algum modo, do Fogo que se instala por toda parte.

***

O Fogo do Espírito é um Fogo devorador, mas ele não devora nada mais senão a Ilusão.
Ele queima as ilusões.
Ele queima os apegos.

Ele queima todos os últimos obstáculos do seu acesso a este Estado de Ser e à sua Dimensão original.
Mas, a pequena pessoa jamais será a Verdade.

Lembrem-se de todos aqueles que vivenciaram, a um dado momento, em todos os países do mundo, o
acesso à Unidade, o que eles lhes disseram.
Eles lhes disseram que este mundo é Maya.

Então, uma coisa é pensar e acreditar e outra coisa é viver na Verdade do Fogo.
É a isso que vocês são convidados.

É a esse Fogo do Espírito que vocês são convidados.
É um banquete.

É uma grande festa.
Mas, infelizmente, em um primeiro momento, isso não será realmente a alegria e a festa para aqueles que

recusam esta Unidade.
Todo o trabalho que vocês fizeram, tudo o que vocês realizaram (e eu me dirijo aí a todos os Semeadores de
Luz, qualquer que seja a sua percepção, qualquer que seja a sua instalação na Vibração da Luz Vibral), vocês

são levados a criar, agora, a sua própria realidade.
A criação instantânea é permitida pelo retorno do Fogo do Espírito que não é nada mais senão o retorno de

Cristo.
É isso que é o desdobramento da Luz, na sua fase final.

***

É um período de grande Alegria para aqueles que aceitam o Fogo do Espírito, mas também é um período de
confusão extrema para aqueles que quiserem manter a Ilusão desta Dimensão.

Mas, ainda uma vez, não há nada a julgar, não há nada a condenar porque vocês não sabem qual é o caminho
que vai ser realizável para a pior das lagartas que descobre a Luz.

Então, estritamente nada há o que temer porque é a Verdade que retorna.
Estritamente nada há o que temer de todos os movimentos que a Terra começa a manifestar porque, se vocês

entrarem no seu Coração, na Alegria do Coração, na Verdade do Fogo do Coração, o Fogo do Espírito irá
regenerá-los inteiramente nesta Dimensão.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, qualquer que seja o evoluir desse corpo que vocês ainda
habitam, ele irá se regenerar, integralmente.

Tudo o que lhes parece impossível tornar-se-á possível.
Vocês irão se tornar, realmente, aceitando o Fogo do Espírito, Criadores instantâneos da sua Verdade e da sua



Eternidade.
É isso que vem dar-lhes o Fogo do Espírito ao qual vocês devem responder pelo Fogo do Coração e, não

mais, pelo Fogo do ego.
E lembrem-se de que a Luz é doação e de que, se vocês desejarem se apropriar desta Luz, o mental corre o

risco, aí, não mais de embirutar (“yoyotter de la touffe” – como eu dizia há algum tempo), mas de explodir
literalmente em um fogo de artifício de insensatez.

Então, resguardem-se disso porque nós temos necessidade de vocês, para vocês mesmos, porque a
Ascensão da Terra, que ela própria decide, apenas ocorre porque há seres humanos o suficiente sobre o

planeta que vivenciaram e que ainda vivem esse despertar que é extremamente importante.

***

Portanto, é preciso, agora, prepararem-se.
Mas, não é questão de preparar as coisas ligadas à personalidade.

É questão de preparar, no Coração, a Verdade que vocês são.
É questão de prepararem-se para viver esse Fogo do Espírito, para viver a Verdade.

Vocês são chamados, individual e coletivamente, através da Merkabah Interdimensional coletiva e vocês verão
que, a partir do desdobramento da Luz Metatrônica (mas isso lhes será explicado pelos Arcanjos, no início de

julho), de algum modo, eles irão explicar-lhes esse mecanismo da Translação.
O Espírito abre-os para a vida.

Ele não abre vocês para a morte.
Ele abre vocês para a Consciência e então, para a coisa mais magnífica que pode existir.

É isso a eterização do planeta.
É exatamente o que vocês são levados a manifestar.

É exatamente o que vocês são levados a viver, agora, integralmente.
Lembrem-se das etapas importantes que lhes deram os Arcanjos, de todo o trabalho de Sri Aurobindo sobre o

desdobramento do Éter e de tudo o que ele lhes deu como informações e, também, de tudo o que
corresponde, principalmente e antes de tudo, às diferentes etapas que vocês vivenciaram [ndt: ver as

mensagens do Arcanjo Miguel (1) e de Sri Aurobindo (2).]
Agora, isso vai se instalar permanentemente.

***

Alguns de vocês vivenciaram momentos particulares de acesso ao Estado de Ser, mas, devido às
contingências da vida nesse mundo, vocês, vocês também, fizeram ‘iô-iô’, ou seja, vocês subiram, vocês

desceram, vocês voltaram a subir, vocês desceram de novo.
Tudo isso, com o Fogo do Espírito, vai se equilibrar, assim que vocês aceitarem o Fogo do Espírito.

Não há alternativa.
Portanto, como eu já havia dito, não se ocupem, se isso lhes der medo, da fúria do mundo.

Ocupem-se desse Fogo que está em vocês e que pede apenas para emergir, que pede apenas para
aumentar.

A Alegria está aí.
Ela está com vocês assim que vocês deixarem as pequenas preocupações da pessoa, afetivas, profissionais,

social, com os seus filhos, com os seus familiares, com isso ou com aquilo.
Tudo isso é varrido pelo Fogo do Espírito que se lança e que irá se lançar.

Portanto, cabe a vocês saber onde vocês querem se colocar.
Eu já falei, no ano passado, que muitos seres tinham, como dissemos, como eu dizia, de maneira humorística,

as nádegas entre duas cadeiras.
Mas, aí, agora, é preciso instalar-se na poltrona.
É a poltrona do Espírito ou a poltrona do ego.

Não há alternativa.
Vocês não poderão permanecer entre as duas cadeiras.

Portanto, não é mais o momento da escolha porque, vocês sabem, as escolhas foram feitas desde muito
tempo, mas é o momento, como dizer, de concretizar, na totalidade, as suas escolhas e de vivê-las, de assumi-

las, de manifestá-las.
Não há qualquer obstáculo que resista ao Fogo do Espírito.

É agora que vocês irão viver, na íntegra, para aqueles que não ousaram ou que não puderam viver o Fogo do
Espírito e isso se vive aqui, aí onde vocês estão.

Não há do que fugir, não há do que escapar.



Há que Ser e é isso que se manifesta a vocês.

***

Então, compreendam bem o bolo de apostas que vai se manifestar a vocês.
Então, é claro, agora, mesmo eu, quando eu responderei às suas perguntas, eu vou remetê-los,

sistematicamente, às suas pequenas bicicletas [mental] porque é preciso jogar tudo isso muito longe, agora.
Não há mais tempo de voltar de novo à bicicleta.

Era muito engraçado voltar à bicicleta, colocar-se questões para tentar resolvê-las.
Não há mais questões.

Vocês são a resposta porque o Fogo do Espírito é a resposta, a resposta final.
Portanto, não há mais que deixar agir, em vocês mesmos, os medos, as interrogações.

A Luz, quando nós lhes dissemos que Ela é inteligente, é a estrita verdade.
Mas, é preciso ter confiança na Luz.

Vocês não podem reivindicar a Luz e querer agir vocês mesmos sobre coisas que lhes descontentam.
A Luz está aí, então, ela vai agir em vocês através de vocês, mas, naquele momento, é preciso estar na Luz e

tornar-se transparente a esta Luz para que ela possa trabalhar.
Se vocês interpuserem as suas pequenas personalidades, os seus pequenos medos remotos, mesmo

grandiosos (porque não há quem tenha medos muito grandiosos que sejam persuadidos de que a vida é isso),
isso é projetar-se no futuro, isso é fazer planos sobre o cometa, isso estritamente de nada serve.

A única segurança, a única Verdade, a única Alegria, ela nunca está no exterior, ela nunca está em outra
pessoa, ela nunca está em uma satisfação do ego, ela nunca está em uma busca espiritual ilusória de um

conhecimento.
Ela está, rigorosamente, na vivência do Fogo do Coração.

Até agora, alguns de vocês puderam vivê-lo.
Outros não o vivenciaram e estes são a grande maioria.

***

Então, reflitam bem sobre o que eu lhes disse esta noite porque é a mensagem do conjunto dos
Melquizedeques.

Isso é muito importante porque a preparação, agora, sobre esta Terra, como para o conjunto da humanidade,
isso vai ser antes do choque?

Esse será o grande ponto de interrogação: o que é a Vida?
Qual é a minha vida?

Qual é o meu objetivo?
Será que é a satisfação dos meus pequenos desejos, das minhas pequenas tendências para isso ou para

aquilo, que eu vou mascarar através da Luz do ego, ou será que é viver o Espírito?
Isso está à porta.

Cristo vem bater à porta de maneira definitiva.
Vocês não podem mais vacilar e dizer-se: “será melhor amanhã”.

O amanhã não existe mais.
Vocês têm que viver, como dizia Anael, Aqui e Agora e no Aqui e Agora, há a Luz, a Verdade, a Vida, a Alegria.

Todo o resto é da Ilusão e vocês irão percebê-lo, obviamente.
Eis o que os Anciãos e eu mesmo decidimos, juntos, transmitir-lhes: o Fogo do Espírito.

***

Cabe a vocês vivê-lo, cabe a vocês conscientizá-lo.
Todas as satisfações estão nesse Fogo.

As satisfações do ego, do corpo de desejo, como dizia Sri Aurobindo e outros, são, como vocês dizem,
‘amendoim’ em relação ao Fogo do Espírito.

Percebam isso.
Então, vocês querem contentar-se com o amendoim (insignificante) ou vocês querem contentar-se com o

Coração?
O grau de satisfação, o grau de Alegria, estritamente nada tem a ver.

Mas, vocês não podem dizer: “ter”.



Não, é preciso tudo deixar.
Quando vocês deixam tudo, então o Céu se revela, então vocês penetram as Moradas da Eternidade, mas,

absolutamente não antes.
Não é possível.

A isso que o conjunto dos Melquizedeques os empenha agora.

***

Vocês querem viver o Caminho, a Verdade e a Vida?
Vocês querem tornar-se KI-RIS-TI?

Vocês querem atualizar a Verdade que vocês são ou não?
Não há outra escolha.

Todo o resto rigorosamente de nada serve.
É o ego que os leva a satisfações que eu poderia qualificar de ‘mórbidas’.

Nada existe diante do Fogo do Espírito.
Nada existe diante do Fogo do Amor, mas, o verdadeiro, não aquele remoto que vocês vivem em meio ao ego.

Cabe a vocês decidir.
Vocês têm todos os elementos Vibratórios, vocês têm, se pudermos falar assim, o conjunto

das manifestações, o conjunto dos ensinamentos da Luz Vibral que lhes foram ofertados e aos quais vocês
têm acesso.

Deixem a Luz trabalhar, em vocês, como para todos os outros.
Cada ser humano é livre e irá manifestar, durante este período, a sua Liberdade essencial, a sua Liberdade de

ir aí onde leva a sua Vibração.
Vocês não poderão levar absolutamente nada com vocês, nem ninguém, nem ser, nem objeto.

O Coração não tem necessidade de nada além de ser o que vocês são.

***

Eis, caros amigos, essa mensagem um pouco solene que era para transmitir-lhes, com as minhas palavras,
naturalmente, que são talvez humanas, mas, é a estrita verdade.

Agora, se vocês tiverem perguntas em relação a isso, mas, acalmem-se, hein, eu especifico que as perguntas
que vocês podem se colocar, alguns elementos lhes serão comunicados previamente ao desdobramento da
Luz com relação ao Novo Corpo, o Corpo de Glória, o Corpo sem costura, o Corpo sem sofrimento que se

revela agora.
Tudo isso lhes será dado.

Vocês terão evidências através da Luz Vibral que irá se revelar, em vocês e, para aquiescer, ao menos nós
esperamos, à totalidade do Fogo do Espírito e da Verdade.

Eis, caros amigos, o que eu tinha para dar a vocês.
Se vocês tiverem dúvidas, perguntas e medos, eu os escuto.

***

Pergunta: o que significa “vocês irão aí onde leva a sua Vibração”?

Quando vocês estão no ego, eu lhes digo: “coloquem a sua Consciência no Coração”.
E então?

Se vocês não sentirem nada, é que vocês estão no ego.
Se eu lhes disser: “coloquem a sua Vibração na Estrela IS”, se o ponto IS vibrar, isso quer dizer que isso

funciona.
É como quando vocês estão em um automóvel.
Eu lhes digo para colocar o pisca-pisca à direita.

Se a luz, ela não piscar para a direita do automóvel, o que isso quer dizer?
Isso significa que o circuito, ele está um pouco alterado, não é.

Portanto, aí onde se colocar a sua Vibração, a pressão, a Vibração, a Luz Vibral deve acender.
Então, é claro, não são todos os pontos, não são todos os Novos Corpos.

São alguns pontos.
Se, agora, em vocês, existir esta Vibração, mesmo se for em um único ponto, vocês estão prontos para



receber o Fogo do Espírito, mais ou menos facilmente, mas, vocês estão prontos.
Se você estiver na Vibração do ego, como você quer ir ao seu Corpo de Estado de Ser?

Por milagre?
Há uma Lei, no Universo Unificado, que se chama ‘Lei do Um’ que é Atração e Graça.

Se você estiver confinada e recolhida na sua pequena pessoa, quando você vir o seu Corpo de Estado de Ser,
você vai ter um ataque cardíaco, tanta é a luminosidade e tanta é a beleza.

Mas a sua Vibração não irá permitir ir ao que você é.
Simplesmente.

Qual é o obstáculo a isso?
É o medo.

O medo suprime a Vibração.
A Alegria faz aparecer a Vibração.
Nós já dissemos isso desde anos.

Vocês são, em todo caso, capazes de saber se vocês vibram ou não.
Se vocês nada sentirem, isso quer dizer o quê?

É que a Consciência ainda está no ego.
É tão simples assim.

Nós o dissemos, repetimos isso e repetimos sem cessar.
Se você estiver no Aqui e Agora, essa é uma questão que nem vai raspar em você.

É o ego que tem medo, que deseja saber o que ele vai se tornar.
Mas, a melhor maneira de saber o que você vai se tornar é vibrar, AQUI e AGORA e não se projetar no amanhã

ou no depois de amanhã.
Porque, assim que você se coloca na Vibração, tudo isso desaparece completamente.

Você é preenchida de Alegria, você é saturada de Alegria, de Vibrações, de Luz e de Amor.
Em meio a isso, como é que poderia existir a mínima preocupação para quem quer que seja ou para o que

quer que seja?
É impossível.

Portanto, é preciso, hoje, tomar consciência de que, mesmo através do que vocês se perguntam em vocês,
isso lhes mostra seus próprios limites, mas que são apenas limites do ego, da pequena pessoa, mesmo a mais

amorosa que existe.

***

Pergunta: por que sentir o Fogo do Coração em um momento, depois não mais?

Raros são os seres que têm o Fogo do Coração permanentemente, no momento.
Isso oscila.

Isso não está ainda instalado.
Enquanto o desdobramento da Luz não acontecer na Terra (a Luz branca, Cristo), enquanto as suas estruturas
do Corpo Vibral estiverem presentes unicamente no nível da Coroa Radiante da cabeça ou do Coração ou do

Sacro, ela não está ainda instalada em todos os circuitos.
É isso o desdobramento da Luz.

Portanto, é normal que em um momento você tenha o Fogo do Coração e que, em outros momentos, você
nada tenha.

***

Pergunta: o que é da Água em sua reunião com o Fogo?

O Fogo do Céu é a Água do Céu.
O Batismo do Espírito é o que se denomina as Águas do Alto, as Águas do Mistério, porque o Fogo não é uma

chama que vai queimá-los, é um jato de Amor, uma Vibração que vai tomar posse de vocês.
A Água e o Fogo são esta ‘alquimia’ da Luz.
São também as duas polaridades da Luz.

A Irradiação da Fonte e a Irradiação da Shakti, se vocês preferirem.
E lembrem-se do que disse Cristo: “mantenham-se limpos”.

Dentro de vocês, eu não falo de ducha.



***

Pergunta: poderia voltar ao que você entende por “mantenham-se limpos”?

“Mantenham-se limpos”, isso quer dizer penetrar o Templo Interior e, em meio a esse Templo Interior, que é o
Coração, não há nem avidez, nem inveja, nem ressentimento, nem qualquer coisa que seja oposta ao Amor.

Vocês não podem, como dizer, exercer um poder, qualquer que seja, sobre um ser, sobre uma situação, sobre
um grupo social e estar no Amor.

Não é possível.

***

Pergunta: o que fazer quando nos sentimos em uma forma de raiva ou de agressividade?

Mas você não é nem a raiva, nem a agressividade.
É o ego que se identifica com isso, ou seja, você se identifica com o que você vive nas emoções e você

acredita que você é isso, como toda a humanidade, aliás.
Portanto, há uma forma de distância para compreender e perceber que você não é a raiva, que você não é o

medo, que você não é a mamãe, que você não é o filho, que você não é isso.
Você nada é de tudo isso.

São apenas ilusões.
Portanto, não há como fazer porque, já fazer, é querer combater a raiva.

Mas você não é esta raiva.
Portanto, como você pode fazer algo contra algo que você não é?

Todo o problema vem da identificação e da projeção.
Vocês creem que vocês são as suas emoções.

Vocês creem que vocês são o seu mental.
Vocês creem que vocês são s seus problemas.

É um círculo vicioso.
Você não pode sair assim.

É o que foi denominado Abandono à Luz ou Crucificação da personalidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todo o Fogo do Céu com todo o Amor do Céu e eu vou me entreter um
pouco para permanecer com vocês durante o alinhamento para fazê-los viver, ainda mais profundamente, esse

Fogo.
Eu lhes digo, então, até logo mais, e se aqueçam muito bem no Interior.

Até breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça seja a sua Morada.

Eu venho a vocês para explicar uma série de elementos referente ao desdobramento futuro da Luz no seu
corpo físico, a ativação de alguns elementos correspondentes a este desdobramento.

Desde agora (para alguns de vocês) alguns anos que vocês vivenciaram o despertar das Estrelas na sua
cabeça.

Esses pontos de Vibração tornaram-se, gradualmente e à medida, uma Coroa, realizando, de algum modo, o
fim da Ilusão Luciferiana e a revelação da Luz na sua cabeça, que se colocou em operação e que permitiu,

desde algum tempo, ativar as ‘Cruzes de redenção’, as Cruzes fixas, as Cruzes mutáveis, a fim de preparar em
vocês o retorno d'Aquele que volta agora (ndr: elementos que vocês podem encontrar na coluna “protocolos”

de nosso site (*)).
A ativação dessas diferentes Cruzes também permitiu, para alguns de vocês,

perceber e viver o Fogo do Coração ou o Fogo do sacro, ou ambos.
Essas doze Estrelas fizeram de vocês Sementes de Estrelas, fizeram de vocês

seres em via de despertar total.
Essas doze Estrelas, brilhantes, ativaram o que poderia ser denominado, no nível

Vibratório, Arcos ou Portas de Luz.
Essas Portas de Luz são os elementos representando, em vocês, o que é

chamado de Jerusalém Celeste, com as suas doze Portas.

NOTA: Modelo da Jerusalém Celeste nas miniaturas medievais. De acordo com o Apocalipse de São João (Cap 21,1-22,5 -
 http://xacute.sites.uol.com.br/apoctext21e22a.html ) (desenho do autor) [http://lespierresdusonge.over-

blog.com/pages/LA_TRIPLE_ENCEINTE_COM...

ANAEL – 2 de julho de 2011
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Trata-se exatamente da mesma analogia Vibratória, da mesma possibilidade Vibratória, presente na sua
Consciência e permitindo-lhes, agora, após a ativação do que foi convencionado chamar de ‘novos corpos’ ou

de novas sílabas da sua Eternidade, fazê-los penetrar, na totalidade, em meio a uma nova Vibração
denominada KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol.

Alguns de vocês começaram a percorrer esses estados da Consciência onde existem a Alegria, a Paz, a
Felicidade e a Eternidade.

Outros ainda não percorreram esse caminho.
Poucos, de vocês, puderam conectar a sua dimensão de Estado de Ser, sair, de algum modo, desta Matriz e

explorar, até certo ponto, os Mundos Unificados.

***

Nós lhes dissemos que o corpo de Estado de Ser se reconstituía de forma idêntica àquele prisioneiro no seu
Sol, na sua carne.

Esta constituição se realiza doravante através do desdobramento da Luz Metatrônica nas suas estruturas
corporais físicas, além da Coroa Radiante da cabeça, além da Coroa Radiante do Coração, além do Sacro,
penetrando no interior do seu corpo por intermédio da Lemniscata Sagrada e se revelando, segundo uma

ordem particular, reatualizando, em vocês, uma série de potenciais espirituais, conectando essas Portas duas a
duas e, às vezes, três a três.

Esses circuitos ou Caminhos Vibratórios de Luz Vibral são aqueles que vão novamente revelar em vocês, bem
além dos cinco novos Corpos e das cinco novas Vibrações, os ‘potenciais espirituais’, aqui mesmo, nesta

Dimensão, da sua Eternidade, da sua Unidade.
Essas funções ser-lhes-ão divulgadas, de certa forma, gradualmente e à medida dos dias que irão levá-los ao

desdobramento total da Luz Metatrônica.
Isso irá lhes permitir, para cada um de vocês, verificar, por vocês mesmos, as funções atribuídas a essas

Portas e a esses Caminhos, que são em número de doze, possibilitando-lhes, então, viver uma série de coisas
que eram até agora impossíveis de viver nesta Matriz.

A compreensão dos mecanismos da Ilusão, a compreensão do que lhes foi imposto, pela falsificação, irão lhes
aparecer cada vez mais claramente.

O seu olhar e a sua Consciência tornar-se-ão iluminados, no sentido em que vocês irão perceber, de
maneira imediata e mediata, todas as conjunturas desse mundo e tudo o que foi recluso em vocês, como

nesse mundo.
Esse desdobramento da Luz é concomitante com o retorno de Cristo no seu Templo Interior e na Terra.

É a isso que vocês são chamados a participar, a esta festa especial que se desvenda doravante nas suas
estruturas e na sua Consciência.

***

Isso vai se expressar, como o Venerável Comandante lhes disse, por percepções novas, por Vibrações novas
e amplificadas, refletindo a conexão de Porta a Porta, como foi realizado no nível das Estrelas da cabeça, pelas

Cruzes fixas e pelas Cruzes mutáveis, a fim de permitir-lhes revelar e acolher a Luz Metatrônica, que chega
agora.

Dessa maneira, vocês entram, em cheio, pela intervenção de Metatron e de Uriel, assim como da minha, na
realização da Palavra.

Palavra de Cristo, Palavra do Apocalipse, onde vários elementos lhes foram descritos e estão agora em via de
realização.

A intervenção de Maria sela o que eu denominaria um ponto médio na fase final da sua Revelação e da sua
Ascensão.

O Venerável Comandante lhes disse, durante o mês de março, que vocês tinham entrado diretamente
na Ascensão, na Revelação e na fase final.

Vocês estão agora no coração desse processo, como é ilustrado pelas suas percepções, pelas suas
modificações, pela ativação das suas Portas, das conexões, situadas no nível de algumas dessas Portas, no

seu corpo.
O desdobramento da Luz forma-se, inicialmente, segundo um eixo central e depois, em seguida, sobre os

eixos laterais do seu corpo, situando-se na frente do seu corpo e na parte de trás do seu corpo.
Portanto, o desdobramento, mesmo neste espaço tridimensional, do Cubo Metatrônico, vai realizar o trabalho

preparatório da Ascensão propriamente dita.
Como vocês sabem, desde agora vários meses, a Merkabah interdimensional coletiva foi realizada, permitindo-

lhes, uns e outros, conectar-se, religar-se, livremente, a este afluxo de Luz Vibral.
Vários de vocês perceberam, sobre esta Terra, a Luz Vibral sob diferentes formas, Vibratória ou visual, por

intermédio da Visão Etérea, e o desenvolvimento da fusão dos três corpos, denominados 10º, 11º e 12º



corpos, tornou possível, para alguns de vocês, mecanismos até então inacessíveis.
A visão da transformação do Sol e do Éter apareceu a esses seres de maneira cada vez mais tangível.

Do mesmo modo, o desdobramento da Luz Metatrônica, nas suas estruturas, será, aí também, cada vez mais
tangível.

***

Dessa forma vão se acender, em vocês, ‘potenciais novos’, bem além da ativação dos novos Corpos e das
suas funções correspondentes, vocês irão hoje penetrar, de algum modo, no aprofundamento e no detalhe,
possibilitando a vocês, como eu disse, ver cada vez mais claramente, pelo Coração e pela Vibração, e não

mais pelos olhos, o que constitui a Ilusão e o que constitui a Verdade.
Portanto, cada dia que vai passar irá permitir-lhes aproximarem-se, cada vez mais intensamente e com maior

proximidade, da Vibração Cristo, da Vibração da Fonte.
Dessa maneira, vocês irão se tornar conectados ao seu próprio Estado de Ser, vocês irão manifestar a Luz na

sua vida, no momento final desta Revelação.
Este desdobramento e esta manifestação da Luz irão constituir o elemento que será o seu salvo conduto

nesse mundo, a fim de acompanhá-lo até o seu destino final.

***

Há, então, no nível do seu corpo, doze Portas.
Doze Portas conectadas através de doze Caminhos e de um décimo-terceiro.

Esses doze mais esse décimo-terceiro são então especificações espirituais, possibilitando-lhes compreender
o papel e a função da encarnação, mesmo em meio à sua falsificação.

Compreender e viver o papel das emoções nas ligações podendo existir no ser humano.
Compreender e viver a realidade dos apegos.

Superar os desejos inferiores, transmutá-los em desejos superiores para, como meta, fazer desaparecer a
totalidade dos desejos, permitindo-lhes instalarem-se, no final, no Estado de Ser.

Tudo isso vai acontecer, como lhes disse o Grande Comandante, a um ritmo cada vez mais rápido, com uma
intensidade cada vez mais evidente, onde a Consciência não irá funcionar mais segundo o modo habitual

analítico, mas, bem mais, sobre um modo sintético, onde as ressonâncias e as dependências, podendo existir
entre os diferentes elementos que puderam, até agora, parecer-lhes como separados, irão lhes aparecer em

sua cadeia lógica, integralmente.
Permitindo-lhes, por exemplo, no plano figurado, compreender instantaneamente, se algo lhes cair sobre o pé,

a cadeia lógica dos eventos que permitiram viver isso.
Esta compreensão não é tanto uma explicação, mas como um meio, assim, de extraí-los ainda mais da Ilusão
matricial e possibilitar que penetrem, com Alegria e Amor, cada vez mais, na sua Eternidade e na Consciência

ilimitada.

***

Cada um de vocês, sobre esta Terra, será chamado por Maria e pelo Cristo para viver a sua Ressurreição.
O desdobramento das Cruzes, o desdobramento do Cubo Metatrônico é o processo da Ressurreição que irá

se desenrolar em vocês ou que começou a desenrolar-se e que irá se amplificar a cada dia.
A Ressurreição devendo conduzi-los, no final, a dizer ‘sim’ à dita Ressurreição, a assumi-la, a manifestá-la, a

fim de sair da Ilusão matricial.
Naquele momento, a lagarta vai desaparecer e vocês irão se tornar, inteiramente, borboleta.

Acompanhando, para alguns, a Terra, no seu destino ou, como para outros, reencontrando a sua Liberdade, a
sua origem, a sua Dimensão de origem, ver ainda a possibilidade de viver a sua Dissolução em meio à Fonte.

Os momentos que você são chamados a viver são momentos que, do nosso ponto de vista, nós denominamos
únicos e grandiosos.

São momentos efetivamente únicos, mas, principalmente na intensidade da vivência, na intensidade da
Consciência, são denominados grandiosos.

A sua Presença e o desdobramento da Luz, em vocês, irão permitir-lhes, mais do que nunca, manter o
seu papel e a sua função de Ancoragem da Luz e, de certa maneira, estar aí para o conjunto da humanidade, a

fim de servi-lo e de servi-los, seus Irmãos e suas Irmãs, em Verdade e em Unidade, na presença Cristo
revelada.

Esse desdobramento central, anterior e posterior, em meio mesmo a esta densidade, vai revelar o seu corpo
de Estado de Ser e, muito logicamente, a sua Consciência vai passar cada vez mais tempo nesses espaços
ilimitados, em detrimento dos espaços limitados desta vida, desta forma, deste corpo e desta Consciência

limitada.



***

Esta entrada progressiva na Eternidade terá, é claro, um momento final, chamado de diferentes modos, mas
que vocês serão, de qualquer forma, prevenidos como conectados à sua Eternidade.

De maneira muito lógica, visual, pelos olhos, este acontecimento será também visível pelo conjunto da
humanidade.

Vocês são então chamados a se tornar, realmente, vocês mesmos, a trabalhar no desdobramento desta Luz
Vibral, no desdobramento da Luz Metatrônica, apoiados progressivamente pelo Arcanjo Uriel e por mim

mesmo, no seu Renascimento.
Esta Ressurreição é um grande momento para a sua Consciência, instante de Graça que irá lhes permitir viver

na ação de Graça extraindo-se da ação/reação integralmente.
A Alegria, a Paz, o Samadhi serão, se vocês acatarem, cada vez mais comuns em vocês, em intensidade, em

tempo e em duração, e é nesses momentos que vocês irão encontrar a força, a Luz e a Inteligência para
manifestar o seu Ser mais luminoso.

***

O sentido do meu propósito, desde anos, com relação ao Abandono à Luz, tornar-se-á então evidente para
vocês porque ele não será procedente de uma compreensão intelectual ou de uma vontade, mas sim,

realmente, de uma vivência autêntica da Luz e do que vocês são.
Assim, a Ressurreição começou ou, de preferência, vai começar, dentro de pouco tempo, levando-os

(gradualmente, para alguns e de maneira fulgurante, para outros) a viver agora as moradas da Eternidade, a
comunhão com Cristo, com a Verdade, reencontrando a Luz Vibral, na totalidade.

Nós frequentemente lhes chamamos de Filhos da Lei do Um, de Sementes de Estrelas, os KI-RIS-TI, isso vai
se tornar uma evidência.

Não existirá mais, nesses espaços de Ressurreição, possibilidade de dúvida sobre a realidade do que vocês
vivem e sobre a realidade do que vive a Terra.

Vocês estarão então, de algum modo, cada vez mais capacitados para estabelecerem-se na Eternidade.
Para alguns de vocês, o momento de tecer a crisálida e de viver a transformação final, a metamorfose final,

está para chegar.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem então esses espaços de Alegria, multidimensionais, vocês

não poderão mais experimentar nenhum medo, nenhuma preocupação, nenhuma angústia, nem viver
qualquer projeção de crença ou qualquer projeção mental.

Permanecendo centrados, de maneira cada vez mais evidente, em sua humildade, em sua simplicidade, no
‘aqui e agora’, vocês irão constatar que a Luz age bem como nós lhes dissemos, natural e inteligentemente, em

vocês, conduzindo-os ali onde ela deve conduzir, independentemente de qualquer vontade,
independentemente de qualquer medo, independentemente de qualquer controle de vontade pessoal.

A inteligência da Luz, em meio a essas Portas, a esses circuitos, a esses Caminhos, vai permitir,
completamente, extraí-los da lagarta, concluindo a sua metamorfose, de um ser efêmero denominado humano

em um ser de Eternidade.

***

Lembrem-se de que a cada um será feito estritamente segundo a sua Vibração e não segundo os seus
desejos ou segundo as suas crenças, porque a Eternidade nada tem a ver com um desejo ou com uma crença,

mas é apenas a instalação da Verdade, onde nenhuma falsidade pode perdurar.
As últimas resistências, os últimos medos irão se esvair então, se vocês deixarem a Luz trabalhar em vocês.

Cristo estará aí.
Nós, Arcanjos, estaremos aí.

Nenhum obstáculo chamado de adverso à Luz poderá interferir, a partir do momento em que vocês
permanecerem alinhados e centrados, a partir do momento em que vocês confiarem na Luz e em Cristo.

Ninguém, sobre esta Terra como em outros planos sutis ainda existentes, poderá afastá-los ou desviá-los do
seu destino.

Somente elementos de resistência, podendo estar ainda presentes em vocês, poderiam, a rigor, retardar o
processo, mas jamais extingui-lo.

O que está chegando é inexorável e inelutável.
Vocês terão meios de entender o escopo pela sua Consciência pura, estabelecida cada vez mais em Sat Chit

Ananda, a fim de viver, em Consciência, a sua própria Liberação e a Liberação da Terra.

***



Várias lembranças, não oriundas da Matriz, mas sim do que acontece além da Matriz, vão aparecer-lhes, muitas
vezes por ‘toques sucessivos’, referentes às suas linhagens, referentes à sua origem estelar, à sua origem

Dimensional, restituindo-os à sua Unidade, à sua Liberdade e à sua Verdade.
Gradualmente e à medida que a inteligência da Luz for se revelar, vocês irão constatar por si mesmo que a sua
vida irá se tornar cada vez mais fácil, quaisquer que sejam as tribulações desse mundo que vão, efetivamente,

assumir um ritmo importante dentro de poucos dias.
Em nome do Conclave Arcangélico, nós lhes agradecemos pelo seu trabalho.

Nós lhes agradecemos pela sua fidelidade à Luz Cristo.
Nós lhes agradecemos pela sua Obra.

Que Graças sejam rendidas à Luz, à Fonte Una.
Hoje, eu não irei me estender sobre o conteúdo dessas doze Portas ou desses doze Caminhos.

Eles serão objeto de um desenvolvimento progressivo, tanto no nível Vibratório como no nível de Consciência
e mesmo de explicação, permitindo-lhes viver, sobretudo e antes de tudo, na simplicidade e na humildade da

Luz acatada.

***

Eu vou permanecer esta noite junto de vocês, no seu espaço de Alinhamento, a fim de trabalhar em meio
à Lemniscata Sagrada, prefigurando, de algum modo, em vocês, o desdobramento do Cubo Metatrônico no

eixo central.
Eu já comuniquei àquele que eu guardo o conjunto dos trajetos, o conjunto dos pontos e o conjunto

das funções.
Essas funções serão, naturalmente, detalhadas em seu conteúdo por diversos intervenientes, tanto no nível

das Estrelas, como dos Anciãos, como de nós mesmos, Arcanjos.
Mas o trabalho de reversão e de desdobramento é, sobretudo, o trabalho de Metatron e de Uriel.

Uriel, aquele que anuncia a ‘boa nova’ que, como ele lhes disse, é o Arcanjo da Presença, Anjo da Presença,
que hoje se abre a vocês, pela Eternidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, estão aí as poucas generalidades muito simples que eu tinha que
completar em relação ao Comandante.

Se tivermos um pouco de tempo, eu estou à sua disposição com referência a questões relativas a esse
processo de desdobramento, permanecendo, se vocês bem o quiserem, nas generalidades.

***

Pergunta: o processo descrito irá prosseguir além deste período?

Bem amado, isso é o seu início e, como eu disse, isso é inelutável e inexorável.
Isso vai seguir um calendário, limitado no tempo, correspondendo à data final da Ascensão da Terra, tal como

ela terá escolhido.
Cada um irá a seu ritmo, mas retenham bem que, para cada um de vocês, esse ritmo não terá qualquer

comparação com o que vocês já vivenciaram até agora.
Isso será multiplicado, para cada um, em função do seu ritmo de largada, se o pudermos dizer, e isso irá se

amplificar, para cada um, de maneira extremamente importante, gradualmente e à medida dos seus dias e das
suas semanas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, em Unidade e em Verdade e em
Cristo, eu lhes digo imediatamente, em acompanhamento da sua Lemniscata Sagrada, do seu espaço de



Alinhamento de ER a ER, prefigurando, de qualquer modo, o início do desdobramento inicial do Cubo
Metatrônico.

Que a Paz, o Amor, a Luz, a Alegria e a Eternidade estejam em vocês.
Até logo mais.

************

NDR: Todo dia, até a intervenção de METATRON em 11 de julho, um interveniente irá propor um
desenvolvimento sobre as Portas e os Caminhos. Como nos foi pedido por ANAEL, nós divulgaremos essas

informações e os esquemas correspondentes somente após a intervenção de METATRON, ou seja, a partir de
12 ou 13 de julho.

***

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 12 de junho de 2011:
 http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

 

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1080

02 de julho de 2011
(Publicado em 04 de julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110702_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas Bênçãos.

Mas, se vocês efetivamente quiserem, antes de dar-lhes a palavra para interagirmos, eu teria alguns elementos
para dar a vocês, antes da intervenção de MARIA (ndr: em 03 de julho, às 23 horas - hora francesa) e,

sobretudo, de METATRON, que deve ocorrer dentro de alguns dias (ndr: em 11 de julho, às 03h00 - hora
francesa).

É importante saber, agora, o que esperar em relação aos efeitos da Revelação da Luz.
E essa ação que vai acontecer, o que é suscetível de desencadear?

Primeiro em vocês, em seguida, é claro, no conjunto deste planeta e deste Sistema Solar.
Porque isso é muito importante, a fim de que vocês não sejam, de algum modo, pegos de surpresa, não é?,

por essa Revelação da Luz.

***

Então, há toda uma parte Interior.
A revelação ou a abertura do Cubo, no Interior do seu corpo físico, vai se refletir pela ativação de circuitos de

energia (ou de Atalhos / Trilhas, se preferirem) extremamente precisos.
Esses Atalhos / Trilhas ser-lhes-ão desvendados progressivamente, até a intervenção de METATRON.

Esses Atalhos / Trilhas, de fato, correspondem, aproximadamente, ao que vocês chamaram de Novos Corpos.
Essa revelação da Luz vai ocorrer, em vocês, em linhas privilegiadas, que são Circuitos, um pouco como

circuitos dos meridianos de acupuntura, mas que nada têm a ver, porque eles não existiam até agora.
Eles irão conectar alguns chacras, ponto por ponto, a fim de fazer eclodir em vocês uma série de potenciais

espirituais, desconhecidos de vocês até agora.

***

Então, não é o meu papel desvendar-lhes a totalidade dessas coisas, mas, de preferência, falar um pouco
sobre o que vocês podem esperar a partir de amanhã e, sobretudo, aumentando durante esse mês de julho.
Vocês entram, não na parte mais importante, mas no cerne do assunto, realmente, nos mecanismos e nas
engrenagens mais potentes da Transformação ligada ao Espírito, ao Interior do ser humano, mas também

deste Sistema Solar.
Então, aí estão as grandes linhas dos Circuitos, dos Atalhos / Trilhas ou dos pontos que correspondem às

Portas das Estrelas que se ativam na sua estrutura.
O que vocês podem esperar no nível da Consciência?

Na sua, primeiramente, a título individual, mas, em seguida, sobretudo, em nível coletivo, ou seja, entre os
humanos, e também entre os humanos e a Terra, entre os humanos e o Céu.

Porque tudo isso vai se revelar diante de vocês, com uma agudeza e uma intensidade extremas, o que faz com
que, a partir daquele momento, ninguém mais sobre a Terra poderá dizer que não sabia.

O.M. AÏVANHOV - 02 de julho de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-elqv342dznI/UzM6DRAqnkI/AAAAAAAAEU4/WPscMoVv08o/s1600/000+Omraam+-+02.07.2011b.jpg
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Isso não será possível.
Então, ao nível do seu ser Interior, eu repito, eu não vou falar sobre os circuitos (onde eles estão localizados),

mas eu vou dar uma visão, de algum modo, panorâmica.

***

Todos os seres que estão prestes a despertar, a acordar (chamem como quiserem), irão se aperceber de uma
primeira coisa: é que tudo vai seguir, em seus termos, cada vez mais rapidamente.

Os eventos, as Vibrações, as modificações que há para viver, no Interior de vocês, vão encadear-se em um
ritmo ininterrupto.

Aqueles que deviam, por exemplo, viver tal coisa, e que adiariam para mais tarde, vão vivê-la muito
rapidamente.

Aqueles que recusavam algumas transformações serão obrigados, e não mais impulsionados, a vivê-las.
Muitos castelos de cartas vão desabar.

Quer dizer que todas as construções que vocês construíram para, como dizer..., preservarem-se, protegerem-
se (através de crenças, através de apegos, através de algumas circunstâncias da vida de vocês) serão varridas,

inteiramente.
Isso quer dizer que vocês vão se encontrar, realmente, totalmente nus, em relação ao que vem.

Porque é a força total do Espírito que se revela.
Quando a Luz Vibral se revelar inteiramente na sua Dimensão, vocês compreenderam, é o retorno efetivo de

CRISTO.
Esse retorno já está acontecendo no Éter do planeta, mas ele também acontece, agora, no Éter da sua

Consciência, ou seja, nas suas próprias estruturas.
E CRISTO não pode suportar qualquer zona de Sombra.

Portanto, as zonas de Sombras, quer elas estejam em suas vidas, em suas crenças, em suas manifestações,
serão abaladas um pouco.

Elas serão repelidas, literalmente, aparecendo-lhes como o nariz no meio da cara.
As coisas que vocês não queriam ver serão, de qualquer modo, vistas de maneira obrigatória.

Vocês não poderão mais recuar.
Vocês poderão apenas avançar.

***

Paralelamente a isso, as percepções Vibratórias (que, como sabem, estão diretamente conectadas com a sua
Consciência, uma vez que a Consciência é Vibração), essas Vibrações vão aparecer-lhes cada vez mais

rápidas, cada vez mais móveis, cada vez mais instaladas, cada vez mais potentes, cada vez mais, também,
com alterações da consciência comum.

Quer dizer que vocês vão, realmente, percorrer a Dimensão na qual ainda estão, e as outras Dimensões.
Vocês estarão ao mesmo tempo nesse corpo e, ao mesmo tempo, em outro corpo ou em outro estado.

Vocês serão, ao mesmo tempo, o seu sobrenome e o seu nome, mas, ao mesmo tempo, muito mais do que
esse sobrenome e esse nome.

Então, para muitos, isso serão as perturbações de todos os limites que vocês colocaram na pequena
personalidade que resta ainda (porque o período da Crucificação está chegando, a Porta Estreita está sendo

vivida).
Mas o desenvolvimento, através da Lemniscata Sagrada do Cubo Metatrônico vai duplicar, de algum modo, a

Luz em vocês.
E a Luz não pode tolerar, é claro, as zonas de Sombra.

Todas as zonas de Sombra que vocês esconderam, nos recantos da personalidade, que estavam ainda
presentes, mesmo (como eu havia dito, já há mais de um ano) vocês não podendo mais colocar o pó sob o
tapete, uma vez que o tapete foi retirado, mas havia, de qualquer modo, coisas que estavam escondidas.

Todas essas coisas escondidas serão obrigadas a esvaziar-se de vocês.
Tudo o que estiver ligado, como chamaram alguns Arcanjos, ao Corpo de Desejo, que os prendia, literalmente,

a essa Dimensão e a essa limitação, vai despedaçar-se.
Vocês vão se aperceber, em Consciência, da presunção (ou seja, da debilidade, de alguma forma) desses

elementos aos quais vocês estavam apegados e que os atavam ao corpo, através do medo, essencialmente.
E nós frequentemente dissemos, há alguns meses, que vocês seriam obrigados a escolher entre o medo e o

Amor, entre o medo e a Alegria.
A cada dia, isso vai aparecer-lhes como cada vez mais evidente.

É um ou o outro.
Se vocês não estiverem no Amor, vocês estarão no medo.

E a propósito não importa do quê: medo do escuro, medo do Sol que se esconde, medo do seu vizinho.
Então, vocês sabem que o medo, no ser humano, vai conduzir (voltarei nisso depois) ao que vocês irão

observar, tanto junto aos seus próximos como junto aos seus animais, como nos campos, como nas cidades,
como por toda a parte sobre esta Terra.

***

Isso será, realmente, a revelação, também nessa Luz, do aparecimento do Choque da Humanidade, na sua
totalidade.

É claro, aqueles que estão atentos aos sinais, neles como na Terra, sabem, pertinentemente, que a Terra vive
perturbações sem precedentes.



Vocês sabem, é como o princípio da morte.
Todos sabem que, quando se chega sobre esta Terra, vai-se morrer.

Mas não se pensa nisso, enquanto se está vivo.
A morte é sempre adiada para mais tarde.

Eu não digo que é a morte, bem ao contrário, uma vez que, aí, é a Ressurreição que bate à sua porta.
A Crucificação será finalizada.

Vocês vão viver a Ressurreição, na totalidade.

***

Essa Ascensão, esse aparecimento da Luz, irá ocorrer progressivamente, pelo desenvolvimento do Cubo
Metatrônico, em vocês e sobre a Terra.

Mas deem-se conta: para a maior parte da humanidade que viveu confinada nesse corpo, confinada nas
crenças, confinada nas ilusões, isso será algo, como dizer..., como uma devastação, para esses seres.

Porque todos os marcadores, sem exceção, vão cair.
Quer dizer que tudo aquilo em que vocês queriam se segurar (não falo de vocês, aqui, mas falo da

humanidade, de uma maneira geral, agora), não existirá mais.
Então, obviamente, muitos humanos ali vão ver o medo: aqueles que não têm os chacras abertos; aqueles que

não irão aceitar passar no Amor.
Como eu disse, será o ego ou o Coração.

E, se o ego estiver à frente, ele será ameaçado, inteiramente e em Verdade.
Portanto, isso vai se refletir (para os animais, para a consciência humana, para a consciência coletiva que não

aceita a Luz) por algo aterrorizante.
É isso que vocês vão amortecer pelo que vocês são.

Nós os preparamos, há muito tempo (os Arcanjos, MIGUEL, pelos Casamentos Celestes, pelas Etapas).
Nós os conduzimos, pouco a pouco (no plano Vibratório e através do que lhes dizíamos), para viver esse

momento que se apresenta a vocês, agora, dentro de muito pouco tempo.
Tudo isso segue um ritmo extremamente preciso, que é, ao mesmo tempo, calcado sobre a Terra, ao mesmo
tempo calcado na Merkabah Interdimensional Coletiva e, sobretudo, no retorno da Luz Supramental, devido ao
alinhamento deste Sistema Solar com uma série de fatores (dos quais já falei e dos quais muitos intervenientes

já falaram).
Tudo isso conduz à Porta Estreita.

***

A Porta Estreita é o 8º Corpo; é o momento em que se muda de Fundações; é o momento em que se muda de
Dimensão; é o momento em que se passa do ego ao Coração.

Àqueles que já acederam ao Coração é fácil de separar-se do ego.
Mas aquele que não conhece o Coração não pode conceber isso como outra coisa que uma morte súbita.

E uma morte anunciada, uma morte que se apresenta diante dos seus olhos.
Tudo o que era certeza Interior, manifestada por crenças exteriores, é levado a desaparecer.

Tudo o que vocês acreditavam como essencial nesse mundo, para essa vida, as relações que vocês haviam
estabelecido, não terão mais qualquer sentido.

Porque, o que é que vocês vão descobrir?
A Verdade e a Liberdade da Luz.

Então, aqueles que estiverem prontos para vivê-la, é claro, estabelecer-se-ão muito mais facilmente no Fogo
do Coração, no Amor e na Revelação de CRISTO.

Os outros irão se fechar, cada vez mais, na rebelião, no medo, na raiva, e isso vocês vão ver ao redor de
vocês.

E vocês irão assistir a algo de peculiar: é que, em meio a uma mesma família, de um mesmo ambiente, vocês
vão ver seres que estarão em uma Alegria e em um Júbilo total, e aquele ao lado estará na fúria mais tenebrosa

que existe.
Pois o ego não aceita a Luz.

***

Como dizia São João (SRI AUROBINDO, quando era São João): haverá muitos Chamados e poucos
Escolhidos.

Os Chamados são aqueles que viveram a Luz, mas que não foram capazes de Abandonar-se à Luz,
inteiramente, que, como dizer..., apropriaram-se da Luz.

Estes, eles vão viver elementos aterrorizantes.
Por outro, aqueles que passearam nesse mundo sem conhecer tudo isso, irão se abrir como flores.

***

Vocês assistem ao Despertar da Fênix.
O Despertar da Fênix é no mês de julho.

É o Canto da Terra, o Canto do Céu, que se revelam cada vez em mais lugares.
Muitos povos também, em nível coletivo e, em particular, no nível dos povos que vocês chamam de primitivos
(seja no Pacífico ou em outros lugares), já criaram cerimônias, e viveram as cerimônias do retorno deles à Luz,



porque eles sabem o que está chegando.
Aqueles que estão muito próximos da Terra, percebem isso.

Apenas os humanos que estão confinados nas ilusões, nas crenças, nas projeções é que estarão em
dificuldades, pela própria ilusão que eles criaram e mantiveram.

É a oportunidade final, para esses seres, de Abandonar-se inteiramente à Luz, e de viver não mais o medo, não
mais a projeção, mas o Amor, na sua dimensão mais pura, ou seja, de estado Crístico e de KI-RIS-TI.

***

A revelação da Luz que será, de maneira muito mais intensa, desvendada por MARIA e, sobretudo, pelo
Senhor METATRON, será, de algum modo, a chegada de CRISTO, tal como lhes foi anunciado.

CRISTO partiu.
Ele Ascensionou (o dia, diz-se, da Ascensão).

CRISTO irá voltar como ele partiu.
As manifestações do Céu vão aparecer, de maneira cada vez mais inexorável.

As manifestações da Terra vão aparecer como tão evidentes que ninguém poderá esconder-se do que está aí.
Portanto, é o momento, se quiserem, no qual a humanidade, na sua totalidade, sabe que um evento importante

e inegável instaura-se, em um prazo extremamente curto e extremamente rápido.
E, é claro, o modo pelo qual vocês estão Despertos e Acordados refletir-se-á, para vocês, pelo medo ou pelo

Amor.
E não por outra coisa.

Vocês não poderão permanecer tépidos, ou seja, vocês estarão ou na Graça, no júbilo, na plenitude do amor,
ou no medo.

E vocês não poderão acusar ninguém do exterior de vocês mesmos.

***

Lembrem-se: aqueles que forem os mais puros irão acolher isso como uma Graça incrível.
Seres que não estavam no poder, mas que conduziam suas vidas em contato com os Elementos, com a

natureza, uma vida muito simples, que jamais se inclinaram na espiritualidade, vão também se abrir como flores.
Por outro lado, é claro, todos aqueles que haviam fundamentado suas vidas unicamente entre o momento do

nascimento neste corpo e a morte, e que haviam construído suas vidas no poder, na certeza material, vão
encontrar-se privados disso, de maneira extremamente brutal.

Então, é claro, vocês têm, uns e outros, conforme o lugar onde estiverem, coisas diferentes para viver, que são
em função também, é claro, de suas culturas, de suas adesões, de suas crenças, da sua capacidade para não
estar no ego, mas para estar, de preferência, no Coração (mesmo se vocês não exprimirem isso no momento,

através de Vibrações ou de estados de Consciência).
Mas esse estado de Consciência vai se manifestar, inteiramente.

É o retorno de CRISTO que se segue à revelação da Luz Metatrônica.
Desde o mês de março, eu lhes dizia: é agora.

Vocês chegaram ao pleno coração desse agora.
E tudo isso vai acontecer sob os seus olhos, na sua carne, na sua Consciência, na sua vida, junto às pessoas

próximas, junto aos seus animais e sobre toda a Terra.

***

Naturalmente, até o último momento, os seres que estiverem no medo vão gerar ainda mais medo.
E, aí, eu gostaria de dizer-lhes, sobretudo, para não se deixarem arrastar, de modo algum, por esse medo.

Se vocês sentirem que estão desestabilizados, lembrem-se, naquele momento, de que a Luz revela-se, antes
de tudo, em vocês.

De que os circuitos Vibratórios novos, da Lemniscata Sagrada e dos circuitos que lhes serão desvendados,
vocês irão senti-los.

E, quando vocês os sentirem, vocês irão compreender que a Luz está nesse lugar, precisamente para vocês.
Por exemplo, se vocês sentirem um ponto nas costas, levem a sua Consciência nesse ponto.

Naquele momento, vocês irão fusionar com a sua Atenção, com a sua Consciência na Luz que está naquele
lugar, pela abertura de Portas e de circuitos.

E isso será suficiente para remetê-los, instantaneamente, na Paz.
Mas não se deixem levar pelas emoções.

Não se deixem levar pelo mental ou pelas reações.
Isso estritamente de nada vai servir.

O único modo de encontrar a Paz é alinhar-se.
O único modo de encontrar a Paz é ligar-se de novo à Merkabah Interdimensional Coletiva com a qual vocês

estão conectados.
CRISTO vai penetrar nessa Merkabah Interdimensional Coletiva.

Não unicamente no Éter da Terra, como já foi feito, mas vocês vão conversar com CRISTO, porque Ele vai se
estabelecer em vocês, inteiramente.

Portanto, é aí, e unicamente nesse lugar, que irá se encontrar o Amor, a Alegria e a Paz.
Todo o resto irá desestabilizá-los.

É o momento de entrar, o máximo possível, no seu Ser Interior.

***



Não temam, nada de nefasto à Consciência de Amor pode acontecer.
Mesmo se vocês virem e começarem a ver coisas que são contrárias à Luz, e mesmo sentindo-as em vocês

(como o ego que se amarra, como as energias de Lúcifer no nível da testa, ou ainda entidades não
agradáveis), vocês têm CRISTO em vocês.

Vocês têm a capacidade, pela Vibração, para conectar com a Merkabah, com CRISTO.
Para conectar com o seu Coração, ou com o ponto de Vibração que vocês vão sentir.

Naquele momento, a Luz irá se revelar em vocês.
E nem um fio de cabelo da sua cabeça poderá ser tocado.

Mas, se vocês acharem que são tocados e entrarem na reação, entrarem na emoção, entrarem no mental, nós
absolutamente nada poderemos fazer.

Vocês absolutamente nada poderão fazer.
Vocês serão levados pelas energias que não são do Amor, que não são da Luz.

Portanto, quanto mais o Abandono à Luz for facilitado, quanto mais vocês perceberem a Coroa Radiante da
Cabeça, a Coroa Radiante do Coração, o Sacro (para alguns de vocês) e, sobretudo, essa revelação da Luz no

seu corpo físico, mais vocês serão capazes de viver este período.

***

Aí está o que o conjunto dos Melquisedeques encarregou-me de dar a vocês.
É evidente que a revelação da Luz, no nível do Cubo Metatrônico, é um feito dos Arcanjos.

É o Anjo METATRON que impulsiona o movimento, e é o Arcanjo URIEL, associado a ANAEL, Arcanjo da
Relação, que vai agora fazer ressoar, em vocês, essas estruturas, revelá-las, despertá-las, e fazê-los percebê-

las como uma Verdade inabalável.
Aí está o que eu fui encarregado de dizer-lhes, de maneira muito pontual.

MARIA irá desvendar outros lados em relação a isso e vocês terão a oportunidade, aqui como em outros
lugares, para muitos de vocês, de perceberem esses Circuitos Novos e essas Portas de Estrelas Novas, que

vão se ativar no nível do seu corpo e da sua Consciência.
Então, agora, se vocês tiverem interrogações em relação a isso, primeiramente, e se nós tivermos tempo, eu

gostaria de tentar respondê-las.

***

Questão: ao que corresponde uma pressão dolorosa entre o mamilo esquerdo e o ponto de Maria,
no tórax?

Há, nesse nível, o circuito chamado de Tri-Unidade.
Há pontos de Vibração que se ativam.

Como eu disse, eu não vou entrar nos pontos.
Vocês vão sentir cada vez mais os pontos novos.

Alguns já os sentiram, perceberam, sem saber ao que eles correspondiam.
Haverá, para todos aqueles que estiverem interessados, no nível das pessoas que trabalham nessa Merkabah,

esclarecimentos precisos.
Vocês poderão dirigir a sua Consciência nos pontos e, depois de terem recebido as explicações, colocarem-

se, vocês mesmos, na Vibração.
É isso o mais importante.

Agora, o ponto de que você falou, faz parte do circuito do Novo Triângulo da Tri-Unidade, simplesmente.
Há circuitos Vibratórios que passam por pontos que lhes serão explicados, que são chamados de chacra do

baço e chacra do fígado, que passam pelo mamilo, pelo Coração, pela Porta Estreita, por circulações de
Vibração de Luz extremamente novas.

Tudo isso será desenvolvido dentro de muito pouco tempo (ndr: depois da intervenção de METATRON de 11
de julho).

*** 

Questão: o Corpo de Estado de Ser apresenta-se sob a forma de um corpo, realmente?

Mas há sempre um corpo.
Esse corpo é mutável, ele não está fixo no carbono.

Ele toma uma forma diferente, segundo as Dimensões que vocês percorrerem.
O Espírito, tal como vocês o nomeiam, do seu ponto de vista, é uma abstração total.

Mas o Corpo de Estado de Ser é o Espírito, é o seu Veículo, é o que vocês São.
Se você preferir, suprima a palavra Corpo e chame isso de Veículo (o que isso é, aliás).

*** 

Questão: por que, ultimamente, durante o meu sono, você investiu em mim?

Porque é muito mais fácil intervir à noite, quando o seu mental não existe mais.



Quando vocês dormem, vocês penetram em um estado de Consciência específico.
Esse estado de Consciência, que não é o Estado de Ser (que não é, como vocês chamam, o estado

de Turiya, ou seja, o estado da Consciência Unificada), é, de alguma forma, um estado diferente.
O que acontece nesse estado diferente?

O mental não cria mais obstáculo (é, aliás, por isso, que vocês sonham, mesmo se sonharem com
preocupações mentais).

E é nesses momentos, devido à diminuição dos envelopes isolantes da Terra, que é mais fácil para nós emitir
informações, ou, em todo caso, Vibrações ou mensagens.

Se eu lhe aparecesse em pleno dia, você sairia correndo, porque o mental é mais forte do que você.

*** 

Questão: qual é o significado do diamante que eu vejo girar no sentido horário, durante a
meditação?

Então, compreendamos, efetivamente.
Tudo o que é visto na cabeça, na meditação, está ligado ao terceiro olho.

E, portanto, está ligado à falsificação.
É preciso suprimir, inteiramente, tudo o que é visto.

Portanto, não é importante saber o que isso significa, mas que isso nunca mais seja visto.
É a condição sine qua non para abrir a Coroa Radiante da Cabeça.

Enquanto na meditação houver uma focalização da Consciência sobre o que é visto, a Coroa não pode se
revelar inteiramente.

Portanto, o objetivo não é que eu lhe responda (o que é): é, sobretudo, que isso desapareça.
Muitos seres, durante a meditação, descrevem o terceiro olho.

Há sete etapas de abertura do terceiro olho.
Há os que vão ver o amarelo com o violeta no interior, depois, no exterior.

Há os que vão ver rostos desfilar.
Há os que vão ver efeitos estroboscópicos.

E há os que irão chegar à visão de uma pedra.
Tudo isso está ligado ao terceiro olho, não está ligado à Coroa Radiante da Cabeça.

Portanto, as suas meditações estão fixas em um ponto da Consciência que não é "normal".
É o que eu já lhes disse e que já lhes foi dito inúmeras vezes, BUDA dizia: «quando vocês encontrarem
os Siddhis (os poderes da alma, dos quais a visão do terceiro olho faz parte), salvem-se rapidamente».

Portanto, qualquer visão que for vista com os olhos fechados, na frente da cabeça ou na cabeça, está ligada ao
terceiro olho.

Sem exceção.

*** 

Questão: na medida em que, junto aos Budistas, a palavra Vajra quer dizer diamante, será que isso
poderia representar um contato com o Bindu?

Absolutamente não.
Eu repito: é um confinamento no nível do terceiro olho.

O contato com o Bindu apenas pode ocorrer quando não houver mais qualquer imagem, seja ela qual for.
Quando não existir qualquer projeção no que é chamado de terceiro olho, ou seja, nem cor, nem rosto, nem

chacra que gira no confinamento, nem nada, completamente.
O terceiro olho é o símbolo de Lúcifer, é o confinamento Luciferiano no fogo Prometeico, que os impede de

encontrar o Coração, porque há uma sideração da Visão, que não é a visão dos olhos.
A sideração pela visão dos olhos é onipresente no seu mundo, é a civilização da imagem, da magia, se

preferirem, na qual vocês serão seduzidos pelo que veem: uma bela mulher, um bonito prato, a televisão, a
internet, tudo o que quiserem.

E depois, para aqueles que estão no processo espiritual, essa visão torna-se menos interessante.
Desenvolve-se a visão dita interior, que não é outra senão a visão falsificada do terceiro olho, que pode dar-

lhes acesso a poderes incríveis, que pode dar-lhes a visão das suas próprias vidas passadas.
Mas, aí também, é um confinamento, não é a Verdade.

Portanto, mesmo se você virem a coisa mais espetacular que seja, salve-se rapidamente.
O acesso ao Coração apenas pode ser feito quando toda a visão cessou, seja ela qual for.

Faça a experiência, façam a experiência (vocês não correm qualquer risco, é claro): levem a sua Consciência
ao terceiro olho.

Com as energias que vocês têm na Cabeça, vocês vão ver, isso será muito bonito.
Vocês vão ver algo que vai cativá-los.

Não se é obrigado a ver um diamante, podem ser rostos de vidas passadas, pode ser simplesmente a Luz.
E vocês irão observar o que, naquele momento?

Para aqueles que tiverem o Fogo do Coração ou do Sacro ativo, isso vai desaparecer instantaneamente.
Vocês não podem manter qualquer Ilusão Luciferiana com a abertura do chacra do Coração, é impossível.

*** 

Questão: quando tenho visões, eu afirmo recusá-las, mas elas continuam. O que fazer?



Colocar a sua Consciência no Coração, simplesmente.
A sua Atenção.

A Vibração e a Consciência seguem a Atenção.
Se a sua Atenção não estiver mais na cabeça, se a sua Consciência não se colocar mais naquele lugar, mas

em outro (no seu dedo do pé, se quiser), isso irá desaparecer.
Não é porque você diz: «eu quero que isso cesse» que isso vai parar.

Lembrem-se de que as forças contrárias à Luz não vão se deixar embalar pela Luz, em vocês ou no exterior de
vocês.

Elas vão um pouco, como vocês dizem, revoltar-se contra isso.

*** 

Questão: por que sinto a Vibração do Coração em alguns lugares e não em outros?

E, segundo você, isso quer dizer o quê?
Que, se a Vibração do Coração cessar em um lugar, é que é um lugar que não está no Coração.

É a resposta do Coração.

*** 

Questão: isso significa que é melhor evitar esses lugares?

Cabe a você ver, mas se você tiver essa capacidade Vibratória, é evidente.
Por qual razão você iria a lugares onde a Vibração do Coração se apaga?

São lugares dos quais vocês devem fugir como da peste, não pelo medo, mas porque eles não lhes dizem
respeito.

Aliás, é o que lhes diz o seu Coração.

*** 

Questão: se nos sentimos bem em um lugar, mas se as sincronias e a fluidez não se instaurarem
para poder ali continuar e permanecer, isso significa que é melhor partir?

Isso me parece evidente.
Isso se chama o chute no traseiro.

Vocês todos viveram isso.
Por exemplo, vocês estão muito contentes na sua profissão, na sua atividade, na sua família.

Vocês se sentem verdadeiramente bem.
Mas tudo lhes mostra que isso não é mais possível.

Não porque vocês optam por isso, mas porque um monte de eventos ocorre e alerta a sua atenção sobre o
fato de que há algo que deve cessar.

Isso se chama o impulso da alma.
Agora, há muitos seres que não seguiram os impulsos da alma, ao mesmo tempo estando abertos.

O que acontece nesse caso?
E bem, o Coração volta a se fechar.

Recai-se no mental e na ilusão dita Luciferiana.
Não pode ser de outro modo.

*** 

Questão: sinto as Vibrações da Coroa da Cabeça, por vezes como algo de muito agradável, por
vezes associadas a dores.

É normal, é a Cabeça que cresce, ou, se preferir, isso quer dizer simplesmente que algumas zonas, alguns
pontos, de acordo com o que você vive, estão mais ativos do que outros.

Vocês todos sentiram isso.
Há, às vezes, calores na parte de trás da cabeça.

Em outros momentos, é um conjunto de pontos, situados em outros lugares da cabeça, que vão se manifestar.
E, por vezes, isso pode dar muita dor.

Porque, do mesmo modo que a Terra cresce, a sua cabeça cresce (não é o mental que cresce, hem, é o
cérebro, o novo cérebro).

Quer dizer que o novo cérebro, onde se encontra o acesso à Luz, havia sido, como dizer..., reprimido.
E agora ele se expande, e o crânio é muito pequeno.

Portanto, é perfeitamente normal.
O que não seria normal é se a energia viesse a condensar-se unicamente no ponto central, ou na zona central

do terceiro olho.
Mas, enquanto forem pontos de pressão sobre CLAREZA, PRECISÃO, sobre o Triângulo da Terra ou sobre

uma zona específica, é perfeitamente normal.



*** 

Questão: foi dito que os animais aceitariam a Luz sem problemas, mas foi, igualmente, feito
referência a reações de animais diante da Luz.

Sim, os animais são de diversas espécies.
Os animais ditos selvagens (que não estão em contato com o humano) não têm problema, seja qual for o futuro

deles.
Vocês sabem que há muitos animais que morreram, e continuam a morrer, nos oceanos, sobretudo, e nos

ares.
Os animais que estão próximos do homem absorveram, de algum modo, algumas características do humano

(quer sejam os animais criados, os animais domésticos, etc.).
Eles, é claro, são muito mais sensíveis.

Um leão não tem medo do trovão, um cão pode ter medo do trovão.
É exatamente o mesmo princípio para a Luz.

Se o mestre estiver aterrorizado pela Luz, o animal doméstico ou o animal criado, vai ficar aterrorizado pela Luz.
O que não é o caso se o mestre não tiver medo da Luz.

*** 

Questão: o que vai se tornar a própria Terra depois do processo de translação?

Ela vai nascer em uma outra Dimensão, como vocês.

*** 

Questão: manteremos contato com ela?

Tudo depende dos seres humanos, isso depende do seu destino.
O destino não é único, como vocês sabem.

*** 

Questão: quais serão os que poderão manter contato com ela?

Aqueles que estiverem, por exemplo, na 5D.
Uma vez que a Terra estiver em uma outra Dimensão.

Vocês estão neste mundo, mas sempre lhes disseram que vocês não eram deste mundo.
Vocês estão em um planeta prisão.

*** 

Questão: após esses processos, a Terra sobre a qual estamos será destruída fisicamente ou,
efetivamente, a sua Vibração será transformada para Vibrar diferentemente?

Mas para Vibrar diferentemente é necessário que a antiga Vibração desapareça.
Quando vocês são lagartas e se tornam borboletas, é preciso, efetivamente, que a lagarta desapareça, não?

A Terra da 3a. Dimensão desaparece, mas não é a Terra que desaparece.
A Terra muda de gama de Vibração.

Mas isso nada tem a ver com a Terra da 3a. Dimensão.
Como eu já disse, o raio da Terra vai aumentar de modo considerável.

A localização da Terra não será mais a mesma, tampouco.
A orientação da Terra não será mais a mesma.

Ela estará totalmente irreconhecível, no sentido que vocês entendem hoje.
É como a borboleta que me perguntasse, tornando-se borboleta, se a lagarta vai permanecer.

Mas não, dado que é uma passagem de uma à outra.

*** 

Questão: eu pensava que ela poderia se tornar como um corpo inerte, como um asteroide que
vagaria no Cosmos.

Jamais!
Ela vai se tornar imensa e um planeta muito belo da 5a. Dimensão.

*** 



Questão: é possível ter informações sobre o destino final no sonho?

Sim, perfeitamente.
Alguns de vocês são contatados, e serão contatados cada vez mais, por diferentes povos estelares, digamos.

Isso será uma surpresa.

*** 

Questão: foi dito que os laços nos pulsos e tornozelos não tinham mais utilidade, mas eu os sinto
sempre. Por quê?

Porque não se terminou de retirar todos os laços.
Quando lhes falarem dos circuitos novos, isso não quer dizer que vocês vão, todos vocês, senti-los no mesmo

momento, mesmo se disserem que isso se revela para todo mundo.
Do mesmo modo, no nível da cabeça, alguns sentem toda a cabeça, outros, setores.

Isso é semelhante para todos os trabalhos energéticos.

Os laços foram retirados, mas há aqueles nos quais se deixa um pouco mais os laços, ainda.
É assim.

Porque há aqueles que aproveitariam para partir, hem, se retirássemos tudo deles (os laços).

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu lhes dou todas as minhas Bênçãos e lhes digo até muito em breve.

************
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~ INDO PARA O DESCONHECIDO ~

Muito queridos Irmãs e Irmãos, chamem-me, se vocês desejarem, de Irmão K.
Há algumas semanas, eu lhes dei uma série de elementos relativos a alguns eventos, digamos, devendo

ocorrer em um futuro próximo (*).
Eu lhes disse, naquele momento, que conceber a Autonomia e a Liberdade era algo que precisava antever

(mesmo colocando-se questões além da simples interrogação mental), com relação ao sentido da sua vida, da
vida, do que vocês são, do que vocês fazem.

Hoje, eu posso, enfim, dizer-lhes que chegou o momento de conceber esta Liberdade e esta Autonomia.
Esta Liberdade e esta Autonomia, que lhes são prometidas, implicam em uma série de condições.

Eu irei me expressar, se vocês bem desejarem, sob o ângulo exclusivo da Consciência, além de qualquer
consideração referente ao próprio desdobramento da Luz que está para chegar nesta Dimensão e mesmo em

sua Consciência cujas modalidades ser-lhes-ão definidas dentro dos próximos dias.
Eu atraio, simplesmente, sua atenção para certo número de elementos que devem levá-los a interrogarem-se.
Esta interrogação não é de natureza puramente mental, mas, bem mais, releva diretamente da Atenção e da

Intenção da Consciência quanto à sua posição, sua colocação e, sobretudo, o que eu denominaria, de algum
modo, seu futuro nos tempos que se instalam doravante.

***

A Autonomia e a Liberdade são profundamente desconhecidas em meio ao que vocês vivem quando vocês
estão encarnados.

É preciso, para isso, desfazer-se de qualquer forma, de tudo o que é conhecido porque nada do que lhes é
conhecido (que isso esteja deste lado do véu estando-se encarnado ou, ainda, estando-se desencarnado)

pode estar acessível.
De fato, o conhecido refere-se também ao conjunto do campo de percepções da sua própria Consciência, ao

conjunto das suas concepções, ao conjunto das suas percepções, que se aplicam a esta Dimensão (e
exclusivamente a esta Dimensão) e isso vale, também, para os momentos que vocês deixam esse corpo e

penetram o que é convencionado chamar, classicamente, de ‘além’.
Este além não é, tampouco, a Liberdade e a Autonomia já que, como vocês sabem, cada ser humano se

encarna e se reencarna esperando pacificar, purificar e a primorar o que vocês chamam de ‘elemento kármico’
que, quase nunca, pode se realizar.

Assim, portanto, a Autonomia e a Liberdade não se encontram neste mundo, seja deste lado do véu como do
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outro lado do véu denominado morte.
Durante a minha vida, eu muitas vezes falei desse conhecido, da maneira de se liberar que era, agora, uma

interrogação da Consciência pura.
Obviamente, enquanto a Consciência pura não pode aceder ao que está além do conhecido, é muito difícil,
para ela, em sua limitação e sua fragmentação, perceber ou aderir ao que é, evidentemente, desconhecido.
As circunstâncias da humanidade, desde 30 anos, são profundamente diferentes e, principalmente, desde
algum tempo, porque se deixa (através do que é denominado Vibrações, que o meu colega Sri Aurobindo
chamou, em sua vida, de Supramental) perceber o que está além do conhecido, além do habitual, além

das limitações.
Dessa maneira, então, as Vibrações, as percepções que podem sentir a sua Consciência e o seu corpo em
encarnação, são as testemunhas de algo que vem, diretamente, do Desconhecido, chamando-os, de algum

modo, para este Desconhecido.

***

A problemática principal da humanidade, qualquer que ela seja (em suas culturas, em suas religiões, em seus
fundamentos), é que o Desconhecido é, por essência, ‘temido’ porque, justamente, ele não faz parte do campo

de percepções ou do campo de concepções.
Hoje (este hoje significando algumas semanas), um número importante de seres humanos começa a modificar
a sua percepção do conhecido para aperceber-se, em Consciência, de que alguns elementos que, até então,

eram ‘improváveis’, tornam-se cada vez mais prováveis.
Isso é diretamente procedente da ativação das Novas Frequências e, para aqueles de vocês, Irmãos e Irmãs
que estão adiantados nesse caminho, abrem-se a vocês percepções e concepções totalmente diferentes do

que é conhecido, levando-os a perceber (sob forma de modulações, sob forma de iluminações), por
momentos ou por intermitência (raramente de maneira constante), o que é este Desconhecido que se revela a
vocês em meio ao conhecido, refletindo-se, então, por uma espécie de dilatação temporal, mas, também, de
dilatação da trama da matriz, fazendo-os, então, perceber o que está além da matriz e que, normalmente, não

devia jamais ser percebido (ou mesmo conhecido) pelos seus olhos ou pela sua Consciência.
A percepção pelos olhos reflete então a irrupção da Visão em uma nova gama de frequências, bem além do

que pode ver o olho, traduzindo-se pela percepção do Éter ou da Luz Supramental sob forma de Luz
Branca onde mais nada do que pode pertencer ao conhecido, ao seu ambiente, existe naqueles momentos.

***

Isso é uma forma, de algum modo, de sair do conhecido para o Desconhecido, ocorrendo de maneira
progressiva.

Muitas vezes, aliás, quando a Consciência retorna ao seu estado comum, naquele momento, aqueles que
vivem a experiência podem colocar-se, muito logicamente, questões quanto à realidade do que é vivenciado,

fazendo-os sair, de qualquer forma, da sua própria realidade que eu qualificaria de comum.
Este processo é levado a generalizar-se.

Obviamente, a capacidade de sua Consciência para ter, previamente, estabelecido bases sólidas de acesso a
este Desconhecido (cuja combinação lhes é conhecida, para vocês que me escutam ou me ouvem) e que

correspondem, perfeitamente, ao que lhes foi dito, particularmente por Um Amigo, com relação à Consciência
Vibração (**).

Portanto, as Vibrações novas aparecendo em suas estruturas, mesmo físicas, são as testemunhas do seu
acesso a este Desconhecido que se desenha, pouco a pouco.

Eu não irei mais adiante hoje sobre o que eu vou desenvolver em breve, referente à própria Consciência na
exploração deste Desconhecido e no acesso a este Desconhecido, denominado ‘desdobramento da Luz

Metatrônica’ e se refletindo por funcionamentos novos da Consciência.
Mas eu tenho que especificar que existe uma série de elementos que são fundamentais quanto ao acesso a

este Desconhecido e à vivência da Consciência em meio ao Ilimitado, no Estado de Ser se vocês preferirem.

***

Primeiramente convém manejar algumas características da Consciência limitada permitindo, inicialmente,
desprender-se, de algum modo, dos condicionamentos do conhecido.

Os condicionamentos do conhecido são inumeráveis.
Eles são, primeiro, o conjunto de apegos a tudo o que faz a sua vida e os seus condicionamentos em uma

personalidade, em um papel, em uma função e eu diria, até mesmo, nas atividades que vocês realizam
aderindo-se ali como sendo a única verdade possível porque ela é a única acessível à própria Consciência

limitada.



Estes apegos são incontáveis.
Um Arcanjo lhes disse que existia uma série de apegos presentes no conjunto da humanidade porque estão
inscritos na própria estrutura do cérebro e nos comportamentos, então, eles estão inscritos e são inatos, eu

diria, de algum modo, no funcionamento da Consciência nesta limitação.
Liberar-se do conhecido é, de qualquer forma, aceitar, antecipadamente, os mecanismos de funcionamento

(mesmo se eles não forem perfeitamente conhecidos) do acesso à Consciência Ilimitada.
Naturalmente, vários escritos, de todos os tempos, em todas as tradições, insistiram sobre a experiência de

alguns Seres que atingiram estados desconhecidos, que os vivenciaram de maneira mais ou menos intensa e
que citaram um certo vocabulário que, aí também, convém superar intelectualmente.

Este vocabulário insiste, sempre, pesadamente, sobre o conceito de Ilusão da encarnação, da Ilusão mesmo
desse mundo, da Ilusão da pessoa e da personalidade, da Ilusão dos papéis, traduzido por uma única palavra,

a “Maya”.
Esta palavra reflete que, finalmente e no final, a Consciência vive um ‘sonho’, como tão bem descreveu os

povos primitivos.
Este ‘sonho desperto’ é, de algum modo, uma realidade que não tem qualquer substância espiritual, mas,
simplesmente, uma substância material com suas próprias regras, seus próprios condicionamentos, suas

próprias limitações, inscritos até mesmo nas regras sociais, regras políticas, regras econômicas, regras ainda
chamadas de predação, características dos mamíferos porque, o homem é um mamífero, não se esqueçam

disso.
Tudo isso faz parte das regras do jogo nesse mundo onde predomina o que é denominado ação/reação ou, se

vocês preferirem outro termo, também (que está muito da moda em meio à limitação), chamado de ‘livre
arbítrio’, ou seja, a capacidade do ser humano para escolher, para fazer escolhas, sempre em meio a esta

limitação, fazendo-o dizer que ele é livre, mas, não é preciso confundir o livre arbítrio com a Liberdade.

***

A Liberdade de que lhes falei é aquela que é livre do conhecido e de todos os condicionamentos existentes na
Ilusão, para permitir-lhes, em última análise, penetrar os espaços ilimitados da Consciência onde mais nenhuma

regra existindo nesse mundo pode perdurar.
De fato, existe uma oposição fundamental entre o livre arbítrio e a Liberdade.

O livre arbítrio é oriundo de uma série de condicionamentos denominado ‘karma’, ação/reação, fazendo-os crer
que as Leis do Espírito são rigorosamente as mesmas.

As Leis do Espírito, nos Mundos Unificados, são, eu diria, de certa forma, estritamente opostas ao livre arbítrio
e à ação/reação.

No que é desconhecido por enquanto, a única Lei em uso é a Lei da Liberdade ou Lei da Graça ou, ainda, Lei
de Ação da Graça onde absolutamente nada pode ser apropriado, onde absolutamente nada pode
ser personificado, onde absolutamente nada pode ser confinado, o que é, vocês hão de concordar,

exatamente oposto e inverso ao que é vivenciado deste lado, quando vocês estão encarnados ou mortos em
meio à matriz.

Efetivamente, todos vocês têm uma identidade.
Esta identidade está localizada no tempo e no espaço.

Ela é limitada por um limite corporal.
Ela é limitada por limites mentais, limites emocionais, limites energéticos e, também, por

limites causais correspondendo ao princípio existente no livre arbítrio.
Os Mundos Unificados (ou o Corpo de Estado de Ser) não têm rigorosamente nada a ver com o que lhes é

conhecido como ‘modo de funcionamento’ em meio ao conhecido.
O conjunto de Vibrações que alguns de vocês, sobre a Terra, começaram a perceber desde alguns anos ou há
muito mais tempo, levou-os, progressivamente, a desengajá-los, de algum modo, do conhecido, para prepará-

los para viver o Desconhecido.
Esta preparação foi extremamente importante para muitos de vocês porque ela permitiu-lhes preparar a sua

Consciência a esse ‘salto quântico’ para um Desconhecido e para a Liberdade e a Autonomia.

***

Na ação / reação, não existe qualquer Autonomia e qualquer Liberdade já que esta Liberdade está confinada
em uma ‘Ilusão dimensional’ na qual as regras não são as regras dos Universos além da manifestação tri-

dimensional.
Dessa maneira, como lhes foi dito, penetrando o Corpo de Estado de Ser na totalidade, vocês irão se

aperceber de que vocês não são nem limitados por um tempo, nem limitados por um espaço e, ainda menos,
por um corpo, mesmo aquele do seu próprio Estado de Ser.

Isso é uma mudança radical da Consciência, levando-os à capacidade para experimentar uma série de ‘medos’
ligados aos seus próprios condicionamentos.

Os medos são o apanágio desse mundo, ligados, diretamente, à predação e à competição, ligados, também,



à ausência de provas do Desconhecido (que lhes foram, de alguma forma, ocultadas na Consciência como
em seus céus), como regras de funcionamento da vida neste universo e, mais especificamente, neste sistema

solar.
Portanto, a alteração de ‘paradigma’ que vem a vocês (e que é, agora, como vocês sabem, inexorável e que

está extremamente próximo em seus dados de tempo) não pode ser ignorada.
Cada vez mais seres humanos irão perceber, de uma maneira ou de outra (ou nos seus sonhos, ou nas

suas emoções, ou no seu mental e na sua própria razão), a transformação que está em curso que (como lhes
disse nosso Comandante) pode expressar-se segundo o ‘ponto de vista’, segundo a visão da lagarta que vê a

sua morte ou, segundo a da borboleta a vir que vê a sua Ressurreição, o seu Renascimento ou a sua
Liberdade.

Naturalmente, o ser humano percorreu (durante tempos longos e distantes) os caminhos da encarnação e,
então, do livre arbítrio (com regras que se tornaram cada vez mais densas e cada vez mais aplicadas),

resultando em uma privação cada vez mais total da ‘Liberdade dimensional’, gradualmente e à medida dos
milênios (como da sua Liberdade tão estreita nesse mundo tal como vocês vivem no final do ciclo), pela

restrição de Liberdades, quaisquer que elas sejam, pelo confinamento e pela necessidade de segurança neste
confinamento cada vez mais consequente, em meio a regras cada vez mais rígidas, a leis cada vez

mais draconianas, levando-os, progressivamente, a colocarem-se questões (ao menos nós esperamos isso)
sobre a sua própria condição nesse mundo.

***

O conjunto do próprio ‘desenvolvimento’ (denominado tecnologia moderna, como foi realizado sobre esta Terra
desde a era industrial) contribuiu pesada e grandemente para aumentar o confinamento sob pretexto de uma

Liberdade e de um conforto de vida que, na realidade, os afastaram ainda mais da Dimensão do Espírito,
a Dimensão do Espírito, da qual restou apenas uma vaga lembrança (mesmo nas religiões as mais

organizadas), aprisionando-os ainda mais na Ilusão e lhes prometendo um futuro maravilhoso que jamais
existirá, é claro, nesta matriz, deste lado do véu como do outro lado do véu.

Deste modo, não existe Luz além, contrariamente ao que lhes fizeram crer porque, ir para esta ‘Luz além’
necessita, integralmente, liberarem-se do conhecido para percorrer, com toda Liberdade, o Ilimitado da

Consciência (chamado de Desconhecido, por enquanto, para vocês), em todo caso para aqueles que não têm
acesso, inteiramente, ao seu Estado de Ser.

Ora, qual é a característica fundamental (independentemente da lei de livre arbítrio, existente deste lado, ou da
lei da Ação de Graça, existente além desta matriz e além da morte)?

A diferença fundamental está, acima de tudo, aqui, nesse corpo (como eu dizia), e nesta Consciência: vocês
estão ‘limitados’, limitados pelas suas próprias crenças, limitados pelos seus próprios condicionamentos, pelas
suas próprias experiências, confinando-os nas certezas e nos medos (e, aliás, a certeza é feita para lutar contra
o medo), como na crença de então, quando na verdade eles escondem, ainda mais, o seu conceito de Graça e

a sua possibilidade de acesso ao Desconhecido.
A principal armadilha desta matriz (nesses condicionamentos e na sua Ilusão) é fazê-los crer que vocês são
uma pessoa (e somente uma pessoa ou uma personalidade) que vive uma vida, limitada por um momento

chamado de nascimento e, por um outro momento chamado de morte, durante o qual ocorre uma Consciência
que vai fazer escolhas, experimentar coisas, mas que, em momento algum (mesmo em um caminho espiritual),

poderá jamais se libertar, de certa maneira, destes condicionamentos e desta lei de ação / reação.

***

Então, é claro, tem-se, em um certo sentido, encorajado-os (através de algumas religiões e de alguns
condicionamentos ditos espirituais), a crer no Espírito, mas em um espírito onde as leis seriam as mesmas,

estritamente as mesmas como no confinamento.
Isso é totalmente falso.

A Liberdade nada tem a ver com o livre arbítrio.
A Lei da Graça nada tem a ver com a lei de ação e reação.

A ação e reação, aliás, como compreenderam alguns mestres do budismo, compreenderam perfeitamente que
era totalmente ilusório querer recolher ou pagar o resultado do conjunto das ações conduzidas desde tempos

imemoriais.
Isso é simplesmente impossível.

Então, alguns seres, além do budismo, foram capazes de realizar o que é chamado de Unidade, ou seja, eles,
literalmente, extraíram-se dos condicionamentos por completo.

Eles extraíram-se, completamente, do conhecido.
Eles extraíram-se da sua própria pessoa, da sua própria personalidade e, naquele momento, descobriram o

que é, realmente, a Verdade além da Ilusão deste mundo, seja neste lado do véu como na morte.
É muito difícil, para esses seres, testemunharem com palavras, e mesmo com Vibrações, o que é a Verdade

além da Ilusão porque, assim que uma palavra for colocada sobre a experiência vivida, real, da Consciência, há,
já, uma falsificação pela própria linguagem do que é vivido.



A Luz da experiência Unitária não pode ser, em caso algum, comparável à luz que vocês veem com os seus
olhos ou com o seu ‘3º olho’.

Ela não tem estritamente a mesma composição.
Ela não tem estritamente os mesmos efeitos.

Ela não tem estritamente os mesmos limites que a luz tal como vocês a descrevem, como a analisam nesse
mundo, assim como na Ilusão do outro lado do véu quando vocês morrem.

É para isso que, desde o início, em meio ao que nós lhes demos, a palavra que foi escolhida pelos Anciãos e
pelos Arcanjos foi a palavra ‘Luz Vibral’ para bem diferenciá-la da luz ilusória desse mundo, seja deste lado do

véu como do lado da morte.

***

Hoje, devido à ativação de alguns potenciais da Consciência (ainda limitados em relação ao que vai se
desenvolver e se revelar), vocês são gradualmente mais numerosos percorrendo espaços etéreos ‘novos’
onde a visão do Sol não é mais de forma alguma a mesma, onde a visão do que os seus olhos podem ver,

com os olhos abertos, não é de forma alguma a mesma.
Há, na realidade (como lhes disse o Bem Amado Sri Aurobindo), uma Efusão de Luz Vibral sobre este mundo,

uma Fusão dos Éteres, refletindo-se pelo aparecimento da Luz Branca que alguns olhos começam a ver, já
que a matriz, deste lado do véu, desta vez (aí onde vocês estão presos), está prestes a se dissolver por

completo sob os seus olhos.
É isso que é chamado de Ascensão.

É isso que poderia ser chamado, de outra maneira, de ‘eterização do planeta’ e de ‘eterização da Consciência’,
permitindo-lhe encontrar, de algum modo, a sua Autonomia, a sua Liberdade e então, flutuar no Desconhecido.
As armadilhas são muitas nesse caminho, a tal ponto que isso pode ser denominado o 'fogo do ego' e, aliás,

ele foi assim chamado pelo nosso Comandante.
Alguns seres, de fato, captaram esta Luz Vibral, em seus momentos de descida e foram, de certa maneira,

aprisionados e confinados no seu próprio ego tentando (como faz as religiões, aliás) refletir esta Luz e dela se
apropriar na sua personalidade, levando a dizer Sri Aurobindo (quando ele foi São João) que haveria

muitos chamados, poucos eleitos, que esses chamados seriam marcados na testa, ao passo que os eleitos
seriam marcados no Coração.

O fogo do ego vai se expressar por uma apropriação da Luz e por uma reivindicação do ego para ser, de
algum modo, um servidor da Luz.

Vocês não podem servir a Luz já que vocês são a Luz.
Portanto, pretender servir a Luz ou exercer algum papel, leva-os, inevitavelmente, a distanciarem-se da Luz

Vibral que vocês receberam.
Esta é a armadilha magnífica do ego ocorrendo nesses tempos finais onde, por ‘medo’, o ego, o mental ou

o emocional, vai apropriar-se da Luz fazendo algo que vai permitir certa forma de continuidade da consciência
limitada com um pouco mais de Luz.

O que se revela (através do ‘choque da humanidade’ e do desdobramento da Luz) não pode, em caso algum,
ser compatível com qualquer procedimento da personalidade, com um papel, com uma função, do mental,

do ego, do emocional.
É uma mudança total de vida denominada Ressurreição ou Renascimento, nada mais tendo a ver com qualquer

condicionamento religioso, social, econômico, político, afetivo e, até mesmo, em meio a papéis que vocês
desempenham em um casal ou em uma família.

***

A Liberdade não pode se sobrecarregar com vínculo algum.
A Liberdade não pode se sobrecarregar com história alguma, mesmo a mais prestigiosa deste mundo que

vocês tenham vivido em uma vida passada.
Vocês devem então, por completo, liberar-se e se preparar para liberar-se de qualquer identificação ao que

quer que seja, existente em meio ao conhecido.
Sem isso, vocês não poderão ir com facilidade para o desconhecido.

Isso foi chamado, pelo Arcanjo Anael, de Abandono à Luz que lhes é, hoje, solicitado para concretizar
plenamente.

Este Abandono à Luz, compreendam bem que não se trata de fugir da sua própria vida, não é preciso fugir de
tal trabalho ou de tal pessoa, mas é preciso, ao contrário, tornarem-se cada vez mais conscientes deste

Desconhecido, mantendo esse corpo em meio ao conhecido.
A Luz Vibral, que está colocada em vocês, nas diferentes Coroas, permitiu facilitar, de alguma maneira, essa

Passagem do conhecido para o Desconhecido que, no momento, eu especifico a vocês, não é ainda
conhecido e não está ainda acessível por completo, exceto para alguns seres.

Entretanto, esta preparação permitiu (para aqueles que aceitaram) soltarem-se de uma série de
condicionamentos, esses condicionamentos que são, antes de tudo, as crenças, quaisquer que sejam (as



crenças de que os seus filhos sejam os seus filhos, as crenças de que a sua profissão seja a sua vida, as
crenças no que vocês aderem como país, como cultura), e a Verdade.

Não existe qualquer verdade neste mundo e não pode, portanto, existir qualquer verdade em tudo o que vocês
conhecem neste mundo que é, ainda uma vez, um sonho ou uma Ilusão, a Maya.

Isso não é uma visão do mente, mas, sim, a Verdade final que vocês terão que enfrentar e viver.
Dessa maneira, então, vocês não podem manter qualquer preocupação com relação a este corpo (que é, ele

também, uma Ilusão), no entanto, nele se realiza o Desconhecido pela Luz Vibral, mas, é preciso
desvencilharem-se, literalmente, de todo o condicionamento e de todo o apego.

Sem isso, vocês não poderão penetrar no Desconhecido.
 Isso poderia parecer extremamente simples, mas a armadilha mais importante irá se situar, sempre, no nível

do seu ego que irá tentar, de uma maneira ou de outra (enquanto vocês não viverem a sua própria
Ressurreição, enquanto vocês não passarem pela Porta da Crucificação correspondente ao desdobramento da

Luz como deve acontecer), vocês não podem ter certeza, completamente, de penetrar no Desconhecido.

***

Penetrar no Desconhecido é soltar-se, totalmente, do que é conhecido, esse conhecido sendo, aliás, o seu
próprio corpo, as suas próprias concepções, mas, também, a sua própria história já que a história (em meio
mesmo a este mundo) é uma Ilusão, mesmo isso podendo acontecer nos tempos antigos ou atuais, mesmo
isso podendo refletir certa forma de realidade observável, ainda (através de dados arqueológicos ou outros),

elas pertencem, de maneira irremediável, à Ilusão deste mundo.
É disso que é preciso, hoje, extrair-se, por completo, a fim de (nós esperamos isso, para a maior parte de

vocês) conectar as esferas da Liberdade, do Desconhecido, isto é, além da 3ª Dimensão e percorrer, com total
Liberdade, esses estados multidimensionais ou estados de densidade diferente da sua.

A armadilha do ego é, sempre, 'limitar', lembrem-se disso.
Ele vai limitá-los querendo apropriar-se quando vocês não forem os Servidores da Luz, mas, os Ancoradores
da Luz, e é na condição de tornar-se plenamente transparentes (ou seja, não retendo absolutamente nada da

Luz) que vocês se tornam, vocês mesmos, Luz.
Mas, ‘tornar-se Luz’ quer dizer não mais existir enquanto pessoa situada neste tempo, neste espaço,

nesta idade, nesta vida.
Vocês não são esta vida que vocês vivem.

Enquanto vocês tiverem a esperança, ou enquanto seu ego embalar a esperança de se servir da Luz para
transformar alguma coisa desta vida, realmente não se compreendeu ‘grande coisa’ do que é este acesso ao

Desconhecido, independentemente da Luz Vibral que vocês vivem em uma das suas Coroas Radiantes.
A única Porta (como lhes foi dito) é o Coração e permanecerá o Coração e, quando eu falo do Coração, eu não
falo de ‘boas ações’, eu falo simplesmente do estabelecimento da Coroa Radiante do Coração, da Vibração do

Coração, do acesso consciente à Unidade e ao Samadhi como realizaram seres cada vez mais numerosos
sobre esta Terra e como realizaram representantes nas diferentes correntes tradicionais e culturais deste

mundo em encarnação.

***

A Liberdade e a Autonomia requerem abandonar-se e precipitar-se, de alguma forma, no Desconhecido.
Isso necessita de transcender todos os apegos, todos os medos e, principalmente, eu especifico, todo apego

ao seu ego e, evidentemente, é em meio a esta própria Ilusão que deve ocorrer essa Passagem e não em
qualquer além situado do outro lado do véu, chamado de morte.

Vocês têm, portanto, que enfrentar e viver o que vem de maneira lúcida e consciente em vocês, desapegando
cada vez mais da sua história e da sua pessoa.

Enquanto existir um resíduo de identificação a um papel, a uma função ou a uma pessoa, vocês não podem
penetrar estados multidimensionais do Ser ou denominados, ainda, estados múltiplos do Ser.

Os estados múltiplos do Ser estão associados à Consciência Livre.
Vocês jamais podem experimentar isso enquanto vocês estiverem condicionados por vocês mesmos ou por

um sistema exterior, seja ele qual for.
O ‘choque da humanidade’ corresponde à revelação total da Luz e ao desdobramento desta Luz nas suas

estruturas, aqui mesmo, ilusórias.
Na realidade, o que se revela é o seu Espírito, a sua Consciência Ilimitada e a Consciência, é claro, Ilimitada da
Terra, fazendo com que, ela mesma (efetuando esse salto quântico), fique prestes a desagregar e a dissolver 

tudo o que pertence ao domínio da Ilusão, da compressão, da falsificação.
A Terra, então, vai girar, como vocês, girar em todos os sentidos do termo (fisicamente, geograficamente), do
mesmo modo que a sua Consciência, finalmente, vive a sua última Reversão, o seu último Cruzamento, ligado
ao último cruzamento da cabeça, revelando-se, doravante, no corpo (como eu lhes darei alguns elementos), o
que irá lhes permitir realizar (se vocês aceitarem deixar todo o conhecido) a sua transformação final e o seu

acesso ao seu status de borboleta ou de Semente de Estrelas realizado.



Mas, ainda uma vez, vocês não poderão, de maneira alguma, manter o que vocês creem ser hoje e o que
vocês serão amanhã, que vocês ainda não conhecem.

É um ou outro.

***

Cabe, então, desde hoje, colocarem-se as questões corretas.
O que vocês querem viver?

Se vocês quiserem viver, ainda uma vez, em uma estrutura em carbono com um pouco mais de Luz, ser-lhes-á
feito exatamente segundo a sua Vibração.

Mas, vocês não poderão pretender a Luz permanecendo neste corpo de carbono.
Deste modo, então, será preciso escolher entre a Vibração Ilimitada e a Vibração limitada.

Esta escolha, novamente, não é uma escolha da consciência porque, obviamente, o ego vai sempre dizer que
ele escolheu a Luz, mas desde que ele subsista e permaneça no mesmo estado.

Ora, o estado que vem nada tem a ver com o estado do ego.
O ego é uma ilusão criada para a Ilusão deste mundo, não tendo qualquer substrato em meio aos Mundos

Unificados.
Nos Mundos Unificados, vocês não são uma pessoa.

Evidentemente, existe ainda uma individualidade, mas esta individualidade não se exprime através de uma
pessoa ou de um corpo limitado, mas, sim, como uma Consciência totalmente liberada de todo entrave, que

isso seja a possibilidade de viajar nas diferentes densidades temporais, nos diferentes multiversos, nas
diferentes Dimensões, desde A Fonte até o extremo limite dos mundos em estrutura de carbono.

Eis então o que vocês têm que integrar.
Eis então o que vocês têm que assumir como desafio.

Eis então a questão essencial que a sua Consciência deve colocar em meio à limitação: vocês querem
permanecer um ego ou vocês querem se tornar, plenamente, livres?

Não há alternativa.
O ego jamais pode tornar-se livre.

Compreendam bem e se apreendam bem disso.
O ego será sempre confinante e limitante em um papel, em um corpo, em um tempo limitado.

O Espírito é totalmente livre de tudo isso.
Simplesmente, a sua Consciência está, ainda, em grande parte, submissa a esta Ilusão.

A ‘preparação Vibratória’ (que, eu espero, vários de vocês estejam vivendo) é destinada a fazê-los passar mais
ou menos facilmente, conforme a sua Vibração, nesses espaços Unificados.

Alguns de vocês começam a perceber esses espaços Unificados, ou como uma espécie de dilatação da
Consciência, não estando mais consciente dela própria no seu corpo (mecanismo que se aproxima da

obliteração da Consciência), levando ao que é chamado de 4º Estado da Consciência ou Turiya (estado
Unitário) ou, ainda, pela percepção (de maneira lúcida e consciente), diretamente, dos Éteres Unificados

refletindo-se, por exemplo, pela Visão do Sol azul ou, ainda, refletindo-se pela Visão do desaparecimento do
seu ambiente com os olhos abertos.

É assim que vai ocorrer, efetivamente, a Passagem do conhecido ao Desconhecido.
É preciso, portanto, agora, profundamente dentro de vocês, colocar-se a questão e ver, com a Verdade, aí

onde vocês estão.

***

O desdobramento da própria Luz (tal como deve intervir) irá permitir-lhes ‘ver claramente’, por completo, o que
quer dizer que novamente, e até mesmo a um grau ainda mais importante, vocês não poderão mais trapacear

com o seu ego.
Ou vocês irão aceitar o seu ego, ou vocês irão rejeitá-lo (mas, vocês irão rejeitá-lo, integrando), mas vocês não

poderão mais manter a Consciência nos dois.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente para cada um de vocês que percorrem os caminhos da Luz Vibral,

vocês irão se tornar, ou o Ilimitado, ou vocês irão permanecer limitados.
E vocês vão penetrar, cada vez mais, nas esferas do Ilimitado, ou vocês vão penetrar, cada vez mais,

nas esferas da limitação, seja qual for a vivência da Coroa Radiante da cabeça.
Lembrem-se de que a Porta de saída é e irá permanecer, sempre, o Coração, através da sua Vibração da Luz

Vibral, sejam quais forem as sete etapas existentes.
Deste modo, então, a Liberdade e a Autonomia são a sua Essência, são a nossa Essência e a nossa

natureza.
Cabe a vocês, então, ali aderir, não como se adere a uma religião ou a uma crença, mas a adesão apenas



poderá ocorrer pela própria vivência deste acesso ao Desconhecido.
É a isso que vocês são prometidos nas semanas que se abrem a vocês, diante de vocês e que vão colocá-los

no desafio de passar neste Desconhecido, integralmente.
Naturalmente, lembrem-se de que o ponto de vista da limitação será oposto e estritamente oposto ao ponto de

vista da Ilimitação.
A lagarta vai chamar tudo o que vai acontecer (e que já acontece sobre a Terra) de uma destruição total da vida

porque ela apenas percebe a vida através do filtro da Ilusão.
A borboleta, pelo contrário, vai chamar todas essas modificações da própria Luz e da densidade, de uma

liberação e da verdadeira Vida, ou seja, a Ressurreição ou o Renascimento.
Respeitem o ponto de vista da lagarta.

Respeitem o ponto de vista da borboleta.
Cabe a vocês determinar-se, descondicionar-se, sendo, ou um, ou outro e, cada vez mais, irão se tornar, ou

um, ou outro, com Consciência e com toda lucidez.

***

Vocês não poderão mais trapacear com o conhecido e com o Desconhecido.
Vocês tornar-se-ão, ou o Desconhecido, ou o conhecido.

Tornando-se o Desconhecido, vocês irão penetrar, cada vez mais, nas esferas do Estado de Ser (e da sua
própria dissolução desta Dimensão nas esferas do Estado de Ser), nos seus veículos multidimensionais, além
dos papéis da personalidade, além de qualquer função e de qualquer identificação a uma função em meio à

Ilusão.
CRISTO lhes disse: “ninguém pode me conhecer, se não renascer de novo”.

Este Renascimento não é uma reencarnação, mas, realmente, uma ressurreição nos Domínios do Espírito.
O Domínio do Espírito é rigorosamente desconhecido de vocês, na encarnação.

Apenas pode haver projeções, projeções de construção mental, imaginando, supondo, segundo o que lhes é
conhecido, o que lhes é desconhecido, além do além.

Todas as construções ligadas ao conhecimento dito ‘esotérico’ são apenas suposições não tendo qualquer
realidade e qualquer verdade quando vocês penetram a Unidade, se tanto é que vocês a penetram.

É preciso, então, rejeitar toda forma de conhecimento exterior, aí também, toda forma de esoterismo, toda
forma de espiritualidade, para penetrar, em cheio, na vivência do Espírito (ou seja, não mais estar na aplicação

de uma espiritualidade oriunda do conhecido), mas penetrar em cheio o Espírito de Verdade, isto é, o que
vocês são na Luz.

Eis alguns elementos de interrogação que eu desejava dar a vocês, que vão ver, certamente, amplo
desenvolvimento da própria Consciência durante o desdobramento da Luz ao qual eu irei participar, em nível

humano, na vivência da própria Consciência.
Naturalmente, se existirem em vocês, hoje, aí na sequência, perguntas, e se eu tiver tempo, eu bem desejo

tentar dar mais elementos permitindo-lhes ir para este Desconhecido.
Mas lembrem-se de que nenhuma palavra pode expressá-lo e de que apenas vocês podem ali ir.

Ninguém pode fazê-lo no seu lugar.

***

Pergunta: o Desconhecido nos é conhecido enquanto Sementes de Estrelas?

Meu Irmão, o que você percebe no nível Vibral (na Vibração das Estrelas, por exemplo), na ativação de certos
potenciais ligados aos chakras principais (denominados, neste caso, Coroas Radiantes), seja no nível do
Sacro, da Kundalini (chamada de Canal do Éter), seja no nível do Coração ou da cabeça, dá a você uma

pequena compreensão do que é o Desconhecido.
É a penetração do Desconhecido no conhecido que, justamente, permite construir a ponte e é uma ponte

denominada Antakaranah* (ou Antakarana) que possibilita, então, conectar e reunificar o Espírito.

*Ponte de Luz unindo o princípio inferior ao princípio espiritual e divino; permite estabelecer o contato (por meio de 12 tubos/raios de
Luz que partem da cabeça) com o corpo de Estado de Ser; são em número de dois, existentes lateralmente em relação às orelhas e
subindo nos planos sutis mais elevados, até o Sol; também denominado Cordões Celestes, Cordão de Cristal. (SRI AUROBINDO –
17.09.2010)

http://api.ning.com/files/tKVW7M1njoMOJ0IdMPZJCx9sdRknE4NIiLoLdkwJdLqg4sXrPaSAC8SKl4t*Rzq8PuIFfrDHRKl0JERjStce02dma*NqmjmB/antakarana1.gif


Dessa maneira, então, sem conhecer o Estado de Ser, há a possibilidade, para o ser humano (e já desde
muitíssimo tempo, bem antes deste período de 30 anos), a possibilidade de penetrar estados de felicidade

total denominado Sat Chit Ananda, como descreveu vários seres que alcançaram este estado.
Assim, o estado alcançado em meio a esse corpo egotista, presente neste mundo, permite dissolver, por

completo, o ego, colocá-lo a serviço do Espírito, mesmo se o Espírito não puder ser vivenciado
completamente.

Isso se deve ao desaparecimento da matriz astral coletiva, da dissolução da Ilusão programada desde
muitíssimo tempo (e acontecendo desde 30 anos, como eu disse) e, sobretudo, desde as Núpcias Celestes.
Dessa maneira, então, o Desconhecido é conhecido apenas através da Luz Vibral que vem modificar (se você
aceitá-La) comportamentos oriundos até mesmo do seu próprio ego, da sua própria pessoa, fazendo (como

isso foi dito) com que o conjunto do que pertence a este corpo egotista (ou seja, o corpo de desejo e o
conjunto dos desejos) desapareça, progressivamente, do seu campo de Consciência e do seu campo de

interesse.
Enquanto existir um desejo, seja ele qual for (seja reconhecimento como pessoa, seja permanecer como

pessoa), enquanto desejar reconhecimento como ser espiritual em meio à matriz, vocês não podem atingir, na
totalidade, o Desconhecido porque, naquele momento, o ego se apropria da Luz.

A melhor maneira de se liberar dessas armadilhas, por completo, irá acontecer pelo desdobramento da Luz.
Mas, agora, alguns de vocês tiveram acesso, ou ao Estado de Ser, ou às manifestações diretamente

associadas às novas funções espirituais chamadas de Novos Corpos (que são apenas uma das partes do
desdobramento da Luz Vibral) permitindo-lhes, no devido momento, ‘atravessar esse Rubicão’ [tomar uma

decisão temerária, enfrentando as consequências] para ir ao Desconhecido integralmente.
O problema principal do ego é que ele sempre tenta apropriar-se do que é vivenciado em meio à Consciência

Unitária para torná-lo seu.
É preciso estar lúcido e perfeitamente consciente de que o fogo do ego jamais será o Fogo do Coração.
O fogo do ego é um fogo que vai reivindicar: “eu, eu, eu sou isso, eu faço isso”, enquanto que o Fogo do

Coração sabe pertinentemente que ele nada faz.
Enquanto existir a mínima reivindicação, mesmo da Luz, há, é claro, persistência do ego.

***

Pergunta: eu vivenciei uma sensação de Eternidade na minha individualidade. Isso é uma Ilusão?

Meu Irmão, eu posso responder a você a seguinte coisa: aquele que vive, apenas de forma fragmentada, a
dissolução da Ilusão e do ego, realmente pode se colocar a questão da Ilusão do que é vivido.

Somente o ego vai fazê-lo crer que era uma ilusão.
Aquele que se instala, de maneira mais ou menos constante, em meio à sua Unidade, não pode, em caso

algum, ser enganado por qualquer ilusão porque, naquele momento, os componentes do ego nesse mundo
tendem a desaparecer diante da majestade da Unidade.

Deste modo, então, não pode ali haver qualquer dúvida sobre o que é vivido no Fogo do Coração.
Quem irá perguntar será sempre o ego, mas o ego, nesses casos, desaparece e irá desaparecer, cada vez

mais, diante do Ilimitado.
Assim, portanto, desde que você me coloca ou, desde que você se coloca a questão da realidade do que foi
vivido, isso expressa simplesmente, ainda que por um instante, a preeminência do ego porque é o ego que

duvida e, jamais, a Unidade.
 Compreendam bem que não há oposição (mesmo se puder parecer-lhes assim, e é normal quando a

Consciência se situa na limitação), esta oposição ‘aparente’ entre o que é limitado, conhecido e,
Ilimitado, Desconhecido, é apenas uma aparência absolutamente relativa que existe, justamente, no

confinamento em meio ao ego.
A partir do momento em que o Coração, de uma maneira ou de outra, penetrar no Fogo do Coração, o fogo do

ego (porque aí é um vaso comunicante) desaparece.
Essa Passagem do ego ao Coração corresponde à Porta Estreita da Crucificação e da Ressurreição, em um

segundo momento.
Há, obviamente, no momento da própria Passagem, uma dúvida derradeira ilustrada, também, de maneira

simbólica, por CRISTO na Cruz.
É o momento em que é preciso abandonar-se integralmente à Luz.

É o momento em que a própria Consciência vai compreender que ela não tem qualquer papel em relação à Luz
exceto tornar-se esta Luz, e se tornar a Luz é possível apenas se houver parada de tudo o que é da

ordem emocional, mental, apego, crença, sem exceção, mantendo, ainda, este corpo.
Existem testemunhas deste acesso ao Ilimitado ou ao Desconhecido.

Elas são testemunhas indiretas, mas, entretanto, a prova formal do que é vivido.
São as 12 Estrelas, acima de tudo.

São as Coroas Radiantes: aquela da Cabeça, aquela do Coração e aquela do Sacro.



É o único meio que existe, eu diria, racionalmente, de saber que vocês vivem esta transformação.
Todo o resto é apenas ilusão.

A reminiscência das suas vidas passadas, o acesso às suas vidas passadas, a reivindicação de um papel
nesse mundo, como chefe ou como ser desperto, é uma armadilha importante do ego porque, como disse

também, na sua vida, o Mestre Philippe, é não sendo nada aqui, absolutamente nada, que vocês são tudo em
outro lugar.

Mas se vocês são alguma coisa aqui, como podem ser alguma coisa ou tudo em outro lugar?
É impossível.

Dito de outra forma (e eu espero que essas poucas palavras irão lhes falar), enquanto vocês creem possuir a
Luz, é o ego que possui vocês.

A Luz irá possuí-los e liberá-los a partir do momento em que vocês não forem mais nada aqui.
Em outras palavras (e na sua terminologia ocidental), isso se chama Humildade e Simplicidade.

Essas não são palavras em vão.
Esse não é um conceito em vão, mas a estrita Verdade.

Compreendam bem, também, que quando eu falo do corpo de desejo, os desejos não devem ser contrariados
porque, se vocês se opuserem aos seus próprios desejos, vocês irão fortalecê-los, inelutavelmente.

Mas os desejos são realmente transmutados, não pela sua vontade, mas pela própria Luz pondo fim a todos os
desejos ilusórios, sem exceção, em graus diversos para cada um, em função da sua progressão para o

Desconhecido.

***

Pergunta: como encontrar a causa da defasagem causada pelo fato de não se estar na Alegria
enquanto vivendo o Fogo do Coração?

Buscar a causa não quer dizer encontrar uma explicação.
O acendimento ou a ativação do que é chamado de Fogo do Coração corresponde, na verdade, à ativação

conjunta do que vocês denominam 8º e 9º Corpos (Ponto OD e Ponto ER), refletindo-se pela ignição da Coroa
Radiante do Coração, ocorrendo (como isso já lhes foi detalhado) em sete etapas.

A primeira etapa não é necessariamente na Alegria.
Ela corresponde às primícias desta abertura e se reflete muitas vezes por percepções de compressão e de

dores ocorrendo na região do coração ou em torno da região do coração ou acima.
O ego está ainda presente naquele momento.

A Porta Estreita, a Passagem real e total e definitiva do ego ao Coração acontece quando o ego é dissolvido.
É naquele momento que a Alegria pode se instalar de maneira definitiva.
Quando eu digo definitiva, isso não quer dizer que vai ser permanente.

Alguns seres foram capazes de manifestar esta persistência por tempo prolongado.
O melhor exemplo que eu daria é a vida de Ma Ananda Moyi.

Mas alguns seres manifestaram este estado de Alegria em certos momentos da vida deles, podendo
manifestar, ainda, raiva quando eles voltavam na personalidade porque a Porta Estreita não estava ainda

fechada.
Ela estava entreaberta, permitindo passar do ego ao Coração e do Coração ao ego.

É esta Porta que, durante o desdobramento da Luz, vai se fechar novamente por completo, refletindo, então, a
separação final da Consciência entre aqueles que vivem a Consciência do Desconhecido (e ali penetrando em

plena Consciência e em plena lucidez) e aqueles que irão permanecer na Consciência limitada, contudo,
deixando os mundos da separação e da Ilusão.

Portanto, para responder, de outra maneira, a esta pergunta, se houver uma percepção, mesmo em meio às
primeiras etapas do Fogo do Coração, e a Alegria não estando presente, é que o ego está lutando contra o

Coração.
A esfera da Unidade vivenciada em Samadhi em meio à Consciência Unificada (estado de Turiya, Sat Chit

Ananda), propicia uma espécie de distanciamento e não uma indiferença a todos os jogos existentes na matriz
porque vocês não estão mais identificados à sua pessoa, vocês não estão mais identificados a um papel,

vocês não estão mais identificados a uma função nem a qualquer ilusão presente nesse mundo, e isso
proporciona um estado de Alegria.

A Alegria é a própria Essência do Espírito.
O medo é a própria essência do ego.

***

Pergunta: como fazer então para diminuir essa defasagem?



Abandonar-se à Luz.
Não há outra possibilidade.

Enquanto vocês não se doarem para a Luz, vocês não podem penetrar o Espírito.
Enquanto vocês mantiverem uma ilusão de pessoa, através mesmo de sofrimentos passados realmente

vividos, vocês estão no passado, vocês não estão no Aqui e Agora.
Se vocês estivessem inteiramente no Aqui e Agora, o seu Coração estaria saturado de Alegria, do mesmo

modo que Ma Ananda Moyi ou muitos outros.
Assim, portanto, não há nada a fazer porque o fazer irá se situar sempre no nível do ego.

Agora, cada vez mais, há apenas que Ser.
E o Ser encontra-se apenas no Espírito, no Aqui e Agora, não por constrangimento do ego, mas pelo

Abandono do ego em benefício da Luz.
Isso é muito complexo, o que eu digo, para perceber pelo ego porque, justamente, é o ego que escuta.

Mas aquele que vive, mesmo que parcialmente, o Ilimitado, irá compreender facilmente já que ele está vivendo
o que eu digo.

A Alegria apenas pode existir quando o medo está ausente.
Todo medo, qualquer que seja, é um condicionamento do ego e, portanto, um não Abandono à Luz.
Enquanto vocês crerem que vocês dirigem, ministram, controlam a Luz, vocês não são a Luz já que,

evidentemente, vocês estão longe do que vocês consideram como exterior.
Vocês permanecem no conhecido e então, na limitação e então, no sofrimento e então, no medo.

Dito de outra forma, o medo ligado ao ego gostaria muito de desaparecer incorporando a Luz em meio ao
medo ou às Sombras.

Isso é impossível.
A Luz deve preencher todos os lugares, banindo todas as partes reptilianas do seu cérebro.

***

Pergunta: como fazer, diariamente, para ir para o Abandono à Luz?

O que é que não acontece ali senão o ego?
E o ego jamais irá conseguir.

O Abandono à Luz não é uma vontade.
Não é, tampouco, um fazer.

Não é um trabalho em suas próprias Sombras, mesmo a Luz iluminando as Sombras.
É a aceitação, pura e simples, da Luz.

Há, apenas, sofrimento e afastamento da Luz pela adesão ao que você é em verdade ou, em todo caso, ao
que você crê ser em verdade, ou seja, este corpo, esta presença em meio a este corpo que apenas é, de fato,

uma projeção da sua própria mente em meio a uma Ilusão na qual você foi aprisionado.
É preciso agora aceitar esse conceito.

A partir do momento em que você aceitar, inteiramente, esse conceito, você toma já certa forma de distância
em relação ao que é denominado a sua própria personalidade.

Esta tomada de distância em relação à personalidade é já uma primeira etapa para a crucificação da
personalidade que não vai desaparecer.

A Passagem ao Coração faz, simplesmente, com que aquele que conduz o veículo não seja mais a
personalidade, mas o Espírito.

Mas o ego gostaria muito de se apropriar do Espírito.
Aliás, foi por isso que ele criou regras do Espírito nesse mundo, chamado de livre arbítrio, que absolutamente

não existe em meio à Graça.

***

Pergunta: um sentimento de paz profunda é o que você chamou, agora, de Desconhecido?

Não.
Isso é as primícias.

O Desconhecido liberta-os, completamente, do jogo do ego e, isso, vocês não podem ignorar quando vocês o
vivem porque é uma mudança radical, de percepções, de concepções, mas, é claro, antes de tudo, de

Consciência.
Tudo o que é vivenciado na matriz pode aproximá-los, pela Luz Vibral, deste estado de que falo.



Mas ele não pode ser referenciado como experiência pertencente a este mundo.
Vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo.

O Reino dos Céus é inexistente sobre a Terra, já que esta Terra é uma projeção que foi privada do Espírito.
Portanto, vocês não podem pretender encontrar o Espírito, na totalidade, neste mundo, mas, sobre este

mundo.
Nesse sentido, a Luz Vibral vem liberá-los.

***

Pergunta: você pode nos ajudar, justamente, a superar este ego e este mental?

Além das minhas palavras referentes à Consciência pura, o conjunto do Yoga da Unidade, da Verdade
(transmitido a vocês por Um Amigo), e o conjunto das Núpcias Celestes, contribuem, de maneira formal, para
fazê-los percorrer esse caminho, cada um a seu ritmo, mas, compreendam bem que o que chega agora é o

desdobramento da Luz e que o desdobramento da Luz nela mesma vai acontecer na totalidade para cada ser
vivo, quer ele queira ou não, quer ele aceite ou não.

Portanto, não há necessidade de se preocupar com o desaparecimento do mental.
Simplesmente, as circunstâncias do seu desaparecimento serão profundamente diferentes segundo a sua

capacidade para extrair-se ou para manter o que eu chamei de fogo do ego ou os jogos do ego.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem a Luz Vibral, ou melhor, mais exatamente, gradualmente e à

medida que a Luz Vibral os penetrar, a sua Consciência vive acessos temporários a estados de Samadhi.
É neste estado de Samadhi que vocês tomam consciência da Verdade da afirmação que esse mundo é

Ilusão, não antes.
Se não, isso é apenas uma crença, aí também, mental.

Vocês apenas podem viver a experiência da Ilusão e a experiência do Desconhecido, e isso não é em função
de um fazer do ego, bem ao contrário.

É nesse sentido que a Luz Vibral tem por vocação primordial, durante os seus primeiros desdobramentos
(anteriores ao desdobramento da Luz agora), levá-los a viver a proximidade dessa Passagem que é, de

qualquer modo, a última Porta.
É o local onde vocês se despojam de todas as suas ilusões, de todas as suas pretensões, na totalidade

De certa maneira, vocês se despojam de vocês mesmos.
Vocês aceitam, ou não, não ser mais nada para poder ser tudo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Muito queridas Irmãs e muito queridos Irmãos, eu lhes transmito toda a Graça que é possível transmitir a vocês
através do corpo onde eu estou.

Eu lhes digo até muito em breve para prosseguir, de maneira, eu espero, mais explícita, as diferentes
Passagens ocorrendo durante esta última Passagem do conhecido ao Desconhecido, durante a revelação da

Consciência Ilimitada, Sat Chit Ananda.
Saudações e Bênçãos.

************

(*) – IRMÃO K (01.04.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

*

(**) – UM AMIGO (12.02.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/02/um-amigo-12-de-fevereiro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/um-amigo-12-de-fevereiro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html


***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article1d86.html

03 de Julho de 2011
(Publicado em 04 de Julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article1d86.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Meus Filhos amados, eu lhes agradeço por seu acolhimento.
Eu rendo Graças por sua Presença, aqui e em outros lugares.

Nós iremos primeiramente, se vocês bem o quiserem, antes de passar às palavras, dar lugar à nossa
comunhão, ao nosso Amor.

Em um espaço de comunhão, silenciosamente, nós iremos, juntos, vocês comigo, nos reunir em uma
comunhão de Espírito, antes que eu lhes diga, através de palavras, o que eu tenho para dizer-lhes durante este

período que antecede o desdobramento da Luz.
Então, juntos, nós acolhemos nossa comunhão de Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Meus Filhos bem amados, eis que se abre a vocês os tempos de sua Ressurreição.
As Cruzes foram transpostas.

As reversões efetuadas, as Estrelas de sua cabeça tornaram-se doravante as Portas através das quais a Luz
vai poder se revelar em seu corpo, permitindo, por caminhos específicos, realizar, pela intervenção do Anjo

Metatron, dentro de pouco tempo, o desdobramento da Luz, em vocês como no conjunto desta Terra.
Esta última trombeta e este desdobramento final confirmam o retorno do Cristo, tal como ele partiu.

Já presente em seu Éter, Ele revelar-se-á em seu Templo Interior.
Gradualmente e à medida que vocês se abrirem a Ele, Ele irá se abrir a vocês, a fim de permitir-lhes, se tal é

sua Vibração, extraírem-se em harmonia desse tempo particular que vai viver a Terra.
Nós sempre lhes dissemos que a porta é seu Coração e que para chegar ao seu Coração e para abrir a porta
do Coração, precisaria passar a ‘porta estreita’, aquela que lhes permite penetrar, de algum modo, a Dimensão

do Espírito, do que vocês são, a Dimensão da Eternidade.

***

O desdobramento do Cubo Metatrônico, em sua estrutura como na Terra, é exatamente o que é o meio de
realizar o estado Crístico, de tomar consciência de certo número de elementos referentes à Verdade,

referentes à Ilusão e referentes às conjunturas e aos mecanismos nos quais vocês estão ainda presentes.
Esta Ressurreição requer a passagem desta ‘porta estreita’, a transformação e atranscendência totais de tudo

MARIA - 3 de julho de 2011
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o que está ligado à vida que vocês conhecem, para penetrar na nova Vida.
Esta penetração não é uma morte no sentido em que vocês entendem, mas sim uma forma de ‘crucificação’
levando-os, coletiva e individualmente, a abrirem-se a Ele, a fazer cessar tudo o que não é verdadeiro, a fazer

cessar tudo o que não é a Verdade.

***

Isso se opera sob seus olhos e em sua Consciência, a partir da intervenção do Anjo Metatron.
Portanto, vocês irão assistir, onde vocês estejam sobre esta Terra, ao que nós poderíamos chamar de

‘Revelação Final’, previamente ao seu retorno no Espírito.
Mais do que nunca, o Coração tornar-se-á seu salvo conduto e a única Verdade essencial a preservar e a

manifestar.
Nós contamos com vocês, onde vocês estejam neste planeta, quaisquer que sejam o grau e o estado de seu
adiantamento para esta Consciência nova, para sustentar o desdobramento da Luz, seus efeitos como suas

reações no conjunto da humanidade.
Naturalmente, eu não esconderei de vocês que, paralelamente ao estabelecimento desta Alegria Interior, vários

elementos pertencentes, não à Alegria, mas ao que foi falsificado, devem desaparecer totalmente, para dar
lugar imediatamente para Aquele que vem.

Haverá obviamente, sobre esta Terra, elementos e acontecimentos incomuns até hoje.
Lembrem-se de que o que veem seus olhos e o que verão seus olhos não pode corresponder à Verdade

porque a única Verdade é seu Coração, sua Consciência, que é independente e que vai se tornar
independente, cada vez mais, das próprias circunstâncias desse mundo.

Vocês têm então que se afirmar em sua Alegria, em sua Verdade Interior, em sua Presença Cristo porque em
meio a isso, vocês estarão na Verdade, mas, também, vocês irão se aproximar da Unidade em um espaço,

pela ação de Graça, totalmente impermeável às coisas que seriam contrárias.

***

Vocês são, portanto, chamados a fazer um esforço para progredir ainda mais rapidamente na estabilização de
seu Fogo do Coração ou em seu aparecimento,sustentado e guiado pelo desdobramento do Cubo

Metatrônico, ilustrando a Vibração que muitos de vocês percebem em torno do ponto ER de sua cabeça.
Os novos caminhos que vão se desvendar, como lhes dirá o Anjo Metatron, vão trazer-lhes elementos

essenciais à sua estabilidade nova, à sua vida nova que, ela também, é, no final, chamada a surgir sob seus
olhos.

Muitos de vocês começaram a perceber as modificações do Éter da Terra, do Éter do Sol, confirmando a
vocês, assim, a mutação em curso sobre o conjunto deste sistema solar.

Lembrem-se de que o que vem é apenas Luz, a mais pura e a mais autêntica das Luzes, e que nada do que
seus olhos verão poderá ser visto como alguma alteração da Verdade, mas, bem ao contrário, como uma

revelação da Verdade.
O conjunto da Terra vai participar, à sua maneira, de sua própria Ressurreição.

Como vocês sabem, tudo o que está ligado ao antigo, tudo o que está ligado ao que foi alterado, sobre a Terra
como em vocês, deve dar lugar ao novo.

O que eu posso dizer é que tudo acontecerá esplendidamente, na mais perfeita das harmonias Interiores,
mesmo se, é claro, como sempre, em uma forma de combate de honra ou de desonra, algumas forças, ainda

presentes por pouco tempo na consciência da Terra, vão tentar e tentarão encaminhar isso para outra coisa que
o que isso é.

Do seu olhar, do seu ‘ponto de vista’, de sua lucidez, também, o Amor estará presente ou ali não estará.

***

O Fogo da Terra, o Fogo do Espírito, o Fogo do Coração vão reencontrar-se na ocasião deste desdobramento
da Luz, realizando, em vocês, a última etapa da ‘alquimia’ Interior.

Uma grande Alegria será seu reconforto.
A percepção cada vez mais clara e precisa do mundo da nova Vida irá aparecer-lhes cada vez mais.

Para muitos de vocês, os elementos vão surgir em suas noites, em seus sonhos, anunciando-lhes, preparando-
os a alguns elementos e a alguns eventos.

Não negligenciem os sinais que vão lhes ser dados desta maneira porque eles participam, de maneira
indiscutível, do que é previsto para vocês pela Luz e pelo seu próprio Espírito.

Aprendam a identificar o que é essencial do que não é.
Aprendam a observar os sinais em vocês, de maneira cada vez mais precisa, como os sinais no Céu e sobre a

Terra.



Essas informações, a partir do momento em que sua Consciência ali se coloca, ser-lhes-ão acessíveis de
forma muito natural, sem passar pelos meios que vocês denominam ‘mídia’, quaisquer que sejam, que vocês

irão reafirmar na Verdade de suas Vibrações, na Verdade de sua vivência e de sua transformação.
A Ressurreição, a Crucificação que lhes permite passar, integralmente, do desejo ao Estado de Ser, é

vivenciada da maneira que vocês aceitarem e integrarem a possibilidade desta transformação.

***

Estejam atentos ao que lhes diz seu corpo, ao que lhes dizem as próprias Vibrações da Luz em vocês.
Estejam atentos, também, aos sons que vocês irão ouvir.

A modificação desses sons, seus próprios sons como o aparecimento do som do Céu e do som da Terra, em
alguns momentos e em alguns locais, ser-lhes-á uma ajuda preciosa ao que será para viver, para vocês.

Esses momentos, que vocês o conhecem realmente ou não ainda, chegaram-lhes muito precisamente nas
condições onde vocês estão, hoje, para vivê-los, e vocês estão estritamente, nesta Matriz, no exato lugar que

devem estar para viver o que está para se viver.
Muitos de vocês, mesmo sem ter a plena Consciência, vieram para isso, para aquele momento.

Eu não falo, é claro, do aprisionamento na Matriz, mas de estar neste momento preciso, nesta idade, neste
local, para aquele momento.

Como vocês sabem, através desta transformação, a separação entre as Dimensões, que existia nesse mundo,
vai totalmente desaparecer neste espaço de tempo.

O desdobramento da Luz é a causa primeira e a função final.
Estejam atentos a tudo o que faz seu Ser Interior.

 Estejam atentos para permanecer alinhados, pacificados.
Coloquem sua Atenção e sua Consciência, inteiramente, na Unidade, na Alegria porque o que vem é realmente

da ordem da Alegria.
Estejam presentes a si mesmo, cada vez mais, porque é na Consciência que manifestarão, vivendo o que é
para viver agora, que vocês poderão amar e serviràqueles que estão próximos de vocês como àqueles que

estão distantes de vocês.
 Lembrem-se da humildade e da simplicidade que são convenientes e que tudo acontece, para a Luz, para

seu desdobramento, no instante presente que vocês vivem a cada momento.
Lembrem-se também da inteligência da Luz, quanto às próprias circunstâncias do que vocês têm para viver,

permitindo viver tudo isso na leveza.

***

Uma série de elementos ser-lhes-á comunicado, referente às funções precisas do desdobramento da Luz, ao
nível da Consciência, como nos locais do corpo correspondentes a essas Portas, abertas, doravante, de suas

doze Estrelas, em seu corpo.
O fato de conhecer Interiormente essas Vibrações nesses pontos do corpo poderá ser uma ajuda para vocês,

mas, também, para o conjunto de seus Irmãos e de suas Irmãs.
Do mesmo modo que vocês realizaram a Merkabah interdimensional coletiva, a realização desse

desdobramento da Luz, por seu corpo e pelo conjunto da Terra, permitirá a Ressurreição, no momento
desejado e vindo, da Terra e do conjunto de Consciências que ela carrega.

Todas as minhas Irmãs, todas as forças Unificadas estão doravante às suas portas e em suas Portas: as suas,
aquelas de seu corpo, como aquelas de seu planeta.

Enquanto sua Consciência está estritamente colocada no Coração, mesmo se, pelo momento, vocês não se
apercebam ainda do calor e da Vibração, vocês não arriscam rigorosamente nada em meio à sua vida, aqui,

mas vocês tomarão consciência de que a verdadeira Vida não está aí e isso é o mais importante.
De seu trabalho para cada um, do alinhamento, da Vibração, depende,  em parte, a maneira que a humanidade

viverá o que é para viver, no momento desejado e vindo.
Seu papel de ‘estabilização’ é então, de algum modo, essencial.

Evidentemente, vocês não estão sozinhos para fazer isso.
O conjunto dos Corações presentes neste planeta está religado.
Isso não é uma visão da ilusão, mas sim uma visão real do que é.

Portanto, vocês podem então contar uns com os outros, mesmo sem qualquer proximidade, pela ligação
inabalável da Merkabah interdimensional e pelo trabalho que irá se tornar cada vez mais evidente e potente que

vocês realizam às 19 horas, hora francesa [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].

***



Eu retornarei a vocês no momento em que o desdobramento da Luz será realizado pelo Senhor Metatron.
Eu lhes dou então um encontro formal, em Espírito, em Verdade e em palavras, para o dia 11 de agosto de seu

próximo mês, às 11 horas, hora francesa [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa], onde nós
estabeleceremos uma nova comunhão, conjunta, muito mais intensa, devido ao desdobramento da Luz Vibral.
Durante este período preparatório para o Desdobramento da Luz realizado pelo Senhor Metatron, como pelo

Anjo Uriel e pelo Anjo Anael, tentem pacificar ao máximo o que deve sê-lo.
Refinem, de algum modo, a ação da Luz em vocês, tornem-se cada vez mais o que vocês são.

Lembrem-se de sua denominação de Filhos da Lei de Um, de Sementes de Estrelas porque, em meio a essas
denominações, tudo está dito e tudo é cumprido.

***

Nós contamos com vocês como vocês contam conosco, a fim de realizar este Grande Trabalho em sua última
fase.

O desdobramento da Luz irá levá-los concretamente a realizar, realmente, muitas coisas.
Alguns, aliás, já tiveram manifestações.

Os potenciais não são os mesmos para todos.
O desdobramento da Luz não ocasionará os mesmos efeitos para todos, mas estejam certos de que cada um
ali descobrirá coisas importantes para si próprios e para a vida que ele tem que levar, a cavalo, entre a antiga e

a nova vida.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Nós iremos, se vocês bem o desejarem, terminar minha intervenção e nossa comunicação por um outro

momento de comunhão, no silêncio.
A preparação e a finalização irão se desenrolar durante este período, permitindo àqueles de vocês que ainda

não vivenciaram as manifestações do Estado de Ser, vivê-las com toda lucidez, reforçando-os então em sua fé
e em sua Verdade.

Eu lhes digo até muito em breve.
Comunguemos, então, juntos, neste espaço como em todos os espaços onde vocês me acolheram.

... Efusão Vibratória...

Até breve, com todo meu Amor.

************
ÁUDIO (1a. Parte):

   MARIE_part1-03-07-2011 por autresdimensions

* ÁUDIO (2a. Parte):
   MARIE_part2-03-07-2011 por autresdimensions

************

NDR: Todo dia, até a intervenção de METATRON em 11 de julho, um interveniente irá propor um
desenvolvimento sobre as Portas e sobre os Caminhos. Conforme nos foi solicitado por ANAEL, nós iremos

divulgar essas informações e os esquemas correspondentes somente depois da intervenção de METATRON,
ou seja, a partir do dia 12 ou 13 de julho.

***

NDR: As horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xjpn2h_marie-part2-03-07-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xjpnf6_marie-part1-03-07-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xjpn2h_marie-part2-03-07-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xjpnf6_marie-part1-03-07-2011_webcam
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1081

3 de julho de 2011
(Publicado em 4 de julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1081
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu nada tenho de especial para dizer-lhes, vejam vocês, eu vim escutar o que vocês tinham a perguntar-me.

Todas as minhas bênçãos os acompanhem.
Então, eu os escuto.

Questão: Questão: se há uma dissolução da consciência comum, das emoções, no que vem, se há uma dissolução da consciência comum, das emoções, no que vem, sobrepondo-se asobrepondo-se a
Consciência Unitária, como as lagartas poderiam ter Consciência Unitária, como as lagartas poderiam ter medo?medo?

Então, aí, cara amiga, é extremamente simples.
Quando você é uma lagarta, você tem o hábito do mundo das lagartas, não é?Quando você é uma lagarta, você tem o hábito do mundo das lagartas, não é?
Quer dizer que você come folhas, você está no solo e nada conhece do que acontece nos ares.
Portanto, para a lagarta, a borboleta é outra coisa.Portanto, para a lagarta, a borboleta é outra coisa.

A lagarta recebe um sinal que inicia, de algum modo, sua metamorfose para tornar-se, através do casulo, da crisálida, uma borboleta,
não é?
E há uma transformação da Consciência em borboleta.E há uma transformação da Consciência em borboleta.

Mas o problema é que nem todas as lagartas têm, verdadeiramente, vontade de tornarem-se borboletas, porque, quando se
está confinado, de modo extremamente sólido, rígido, nos condicionamentos limitadores (seja através de crenças, seja através de certo
número de certezas ligadas à matriz), não se pode conceber que haja algo que seja da ordem da Luz, do outro lado, não é?

E E é exatamente o mesmo processo que vai produzir-se, que SRI AUROBINDO é exatamente o mesmo processo que vai produzir-se, que SRI AUROBINDO havia detalhado (háhavia detalhado (há
vários meses), concernente ao Choque da Humanidade.vários meses), concernente ao Choque da Humanidade.

Aqueles que sabem e que já vivem as Vibrações passarão à borboleta sem problema algum, ouAqueles que sabem e que já vivem as Vibrações passarão à borboleta sem problema algum, ou
com um mínimo de problemas.com um mínimo de problemas.
Em Em contrapartida, aqueles que estão nesse confinamento, nessa rigidez, contrapartida, aqueles que estão nesse confinamento, nessa rigidez, ainda que falem de Luz,ainda que falem de Luz,
eles não a viveram ao nível Vibratório.eles não a viveram ao nível Vibratório.

E, para esses, isso significa o fim da lagarta, mas eles não conhecem a borboleta.

Então, é um terror enorme.
E esse terror, ou essa ignorância, é uma estrutura Vibratória extremamente sólida, na qual não há possibilidade, para a Luz, de extirpar
o Espírito.
E o Espírito continua, de algum modo, prisioneiro de suas próprias ilusões e das próprias projeções criadas nessa matriz.

Mas, como não haverá mais matriz dissociada, obviamente, todo o mundo tornar-se-á mais ou menos borboleta.

 

Há Há os que serão verdadeiras borboletas, e há os que serão, eu chamaria a os que serão verdadeiras borboletas, e há os que serão, eu chamaria a isso, lagartasisso, lagartas
borboletas, quer dizer que eles terão asas, mas não borboletas, quer dizer que eles terão asas, mas não poderão voar, ainda.poderão voar, ainda.

Eles têm necessidade de, como dizer..., refinar sua Vibração, para liberar-se, inteiramente, das ilusões, das crenças e dos
confinamentos.

A prova, se vocês estivessem, todos, ao nível das Vibrações, na Luz, vocês viveriam, todos, já, a Unidade.

O.M. AÏVANHOV – 3 de julho de 2011
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A Unidade não é algo que possa impor-se de si mesmo.A Unidade não é algo que possa impor-se de si mesmo.

É um mecanismo sutil de Reversão da Consciência, que passa da consciência fragmentária (a consciência de vigília, a consciência
do esquecimento, do sono, a consciência de sonho), para o quarto estado de Consciência, chamado Unidade ou Consciência
Unificada (no qual não há mais qualquer separação).

E isso pode representar um choque terrível para a lagarta, de encontrar-se, de um dia para o outro, sendo outra coisa que uma lagarta.
Elas não estão preparadas para isso.

Não creiam que a metamorfose é feita assim, facilmente.
Ela se faz facilmente quando vocês viveram uma espécie de graduação Vibratória, e uma ampliação das Vibrações da própria
Consciência, que lhes permite tocar (com um dedo, ou com vários dedos, digamos) esse estado de Unidade, o que lhes disse
IRMÃO K.

Questão: se as emoções não existem mais...Questão: se as emoções não existem mais...

Quem disse que as emoções não existiam mais?
São justamente as emoções que impedem o ser de viver a Consciência Unificada.

É o Corpo de Desejo, que está em oposição formal com o Corpo Espiritual ou o Espírito.É o Corpo de Desejo, que está em oposição formal com o Corpo Espiritual ou o Espírito.

O Corpo de Desejo corresponde, a grosso modo, ao que se chamam os três primeiros chacras, e todas as funções ligadas aos três
primeiros chacras.

O O Corpo Espiritual corresponde, essencialmente, ao ponto de báscula final Corpo Espiritual corresponde, essencialmente, ao ponto de báscula final ligado ao 8º Corpo,ligado ao 8º Corpo,
que foi chamado (por vários, aliás) a Crucificação e que foi chamado (por vários, aliás) a Crucificação e a Ressurreição.a Ressurreição.

 

Quando vocês vivem a Crucificação e a Ressurreição, o Corpo de Desejo não existe quase mais.Quando vocês vivem a Crucificação e a Ressurreição, o Corpo de Desejo não existe quase mais.

O Corpo de Desejo é oposto à Luz, mesmo, é claro, se o desejo é onipresente no homem.
Ela é onipresente porque o homem, mesmo na falsificação, conservou essa centelha de Espírito.
Mas é outra coisa viver a Luz Vibratória, que sonhar com a Luz.Mas é outra coisa viver a Luz Vibratória, que sonhar com a Luz.
São duas coisas totalmente diferentes.São duas coisas totalmente diferentes.

Todas as religiões reivindicam a Luz; todos os buscadores espirituais reivindicam a Luz, mas qual?

É como para a palavra Amor.É como para a palavra Amor.
O humano, quando fala de amor, tem sempre uma vivência, feridas, cicatrizes, concepções, percepções, mas isso é o conteúdo de um
humano, com seus filtros.

Para outro humano, não será, estritamente, a mesma coisa.
Será mesmo, por vezes, profundamente diferente.

É exatamente similar para a Luz.
De qual Luz você fala?De qual Luz você fala?

Portanto, jamais foi dito que as emoções vão desaparecer.Portanto, jamais foi dito que as emoções vão desaparecer.
O que vai desaparecer é a Terra, dessa Dimensão.O que vai desaparecer é a Terra, dessa Dimensão.

Então, aqueles que quiserem permanecer nessa Dimensão, vão encontrar-se sem Terra.
Mas jamais foi dito que, de um dia para o outro, não haveria mais emoções sobre a Terra, bem ao contrário.
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Aquilo Aquilo ao que vocês vão assistir, aí, a partir de 11 de julho, já,ao que vocês vão assistir, aí, a partir de 11 de julho, já,
agora, é o agora, é o que vocês veem por toda a parte sobre a Terra: as revoltas, as que vocês veem por toda a parte sobre a Terra: as revoltas, as revoluções, as pessoasrevoluções, as pessoas
que reivindicam, as emoções empurradas ao próprio que reivindicam, as emoções empurradas ao próprio paroxismo, que vão amplificar-se deparoxismo, que vão amplificar-se de
maneira desmedida, junto àqueles maneira desmedida, junto àqueles que, justamente, não conseguem passar pela Porta.que, justamente, não conseguem passar pela Porta.
Ou não querem passá-la, há muitos assim.Ou não querem passá-la, há muitos assim.

Questão: quando você fala de lagarta, você faz referência ao ego?Questão: quando você fala de lagarta, você faz referência ao ego?

Eu faço referência ao ego, mas também, e, sobretudo, a um mecanismo de funcionamento na matriz no qual, como lhes dizia IRMÃO K,
o que pertence às Esferas Unificadas não lhes é conhecido, estritamente desconhecido.

A lagarta não é como o ego.A lagarta não é como o ego.

É um mecanismo de vida, é claro, que é sustentado pelo ego, mas que corresponde a todos os desejos presentes em sua própria
presença na Ilusão.
Todos os desejos, sem exceção.

Questão: quando em meditação, tem-se, de repente, a impressão de perder conhecimento ou deQuestão: quando em meditação, tem-se, de repente, a impressão de perder conhecimento ou de
desaparecer. É a pequena morte?desaparecer. É a pequena morte?

São as primícias.
O que se chama a pequena morte acompanha-se do medo da morte.

SRI AUROBINDO falou-lhes disso.

Há, esquematizando, no processo de acesso à Unidade, duas mortes a viver.
E, aí, nesse fim de ciclo, há três mortes a viver.

Primeiramente, a pequena morte.Primeiramente, a pequena morte.
É o momento no qual o ego começa a soltar, em relação à Luz.É o momento no qual o ego começa a soltar, em relação à Luz.
É o primeiro guardião do limiar.É o primeiro guardião do limiar.

Muitos de vocês passaram por isso (entre os mais antigos, há já alguns anos).

Depois, chega o segundo guardião do limiar.
É aquele que, de algum modo, vem tentá-los.
É a última tentação do CRISTO.
São as forças opostas ao CRISTO que vão dizer-lhes: «mas seu reino é aqui, não é em outro lugar».
São todos os componentes inscritos no instinto de sobrevivência, no instinto de preservação, que é inscrito diretamente no medo da
morte, desta vez, não mais a pequena morte, mas a morte arquetípica, que é ligada ao que é chamado o 12º Corpo.
É o medo arquetípico por excelência.

Naquele momento, vocês são confrontados ao que diferentes escritos chamaram o guardião do liminar, o anjo dos abismos.
É aquele que vai fazê-los crer que vocês estão melhor aqui, na Ilusão, tornando-se o rei.
É a armadilha final do ego, não é?

Portanto, há certo número de mortes, e tudo isso se duplica numa terceira morte que, de fato, é o verdadeiro nascimento
que é, de fato, sua Ressurreição.
Quer Quer dizer o momento no qual vocês descobrirão, quando aceitam a Luz Vibral, dizer o momento no qual vocês descobrirão, quando aceitam a Luz Vibral, que vocês nãoque vocês não
são o que acreditavam que fossem, mas que vocês são a são o que acreditavam que fossem, mas que vocês são a Imensidade da Criação.Imensidade da Criação. 
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É a Dissolução, é a etapa final, na qual vocês penetram, inteiramente, o estado Turiya.É a Dissolução, é a etapa final, na qual vocês penetram, inteiramente, o estado Turiya.
É o sétimo Samadhi, aquele que é chamado o Maha Samadhi, no qual nunca mais a ConsciênciaÉ o sétimo Samadhi, aquele que é chamado o Maha Samadhi, no qual nunca mais a Consciência
pode ser alterada.pode ser alterada.
E tudo isso se vive (ou não se vive), mas, agora, quase de maneira simultânea.

Questão: como fazer para Abandonar-se completamente?Questão: como fazer para Abandonar-se completamente?

Então, aí, cara amiga, é uma questão que volta, sistematicamente.
Nada há a fazer.
O Abandono é um ato total de Abandono.

Abandonar-se quer dizer, justamente, nada fazer.

Enquanto você quer fazer, você não pode Abandonar-se.

Questão: Questão: na meditação, sinto-me como cair no vazio, depois, num túnel de luz, na meditação, sinto-me como cair no vazio, depois, num túnel de luz, como nos processos decomo nos processos de
EQM, mas sem, no entanto, atravessar a luz.EQM, mas sem, no entanto, atravessar a luz.

É uma primeira etapa do Abandono à Luz, que pode tomar essa forma para você.

Aliás, Aliás, para aqueles que meditam desde longo tempo, o processo de basculamento para aqueles que meditam desde longo tempo, o processo de basculamento dada
consciência de vigília, de meditação para Turiya é frequentemente consciência de vigília, de meditação para Turiya é frequentemente acompanhado por esseacompanhado por esse
sentimento de desligamentosentimento de desligamento.

É um momento que se observa, ou porque há um desligamento da consciência, ou porque há uma modificação da respiração (que não
se faz mais nos pulmões, mas no Coração), ou porque o som modifica-se nos ouvidos (para aqueles que o têm), ou, justamente,
porque há essas primícias do Abandono, que é um medo terrível.
É a primeira morte.
 

Questão: e se tivesse atravessado a luz, o que teria acontecido?Questão: e se tivesse atravessado a luz, o que teria acontecido?

Você teria vivido a segunda morte.
Você teria Fusionado com a Luz, mas teria voltado, é claro.

Mas, como você mesmo diz: se você fosse até lá.
É preciso ousar ir.
Esse fato de ousar ir é o Abandono total à Luz.Esse fato de ousar ir é o Abandono total à Luz.

A maior parte dos seres que vivem essa primeira etapa, de um modo como o seu ou de outro, pára nesse estado.

É por isso que São João havia dito: É por isso que São João havia dito: «haverá muitos chamados, poucos escolhidos».«haverá muitos chamados, poucos escolhidos».

As pessoas vivem uma primeira experiência da Luz e fecham-se no interior do ego. E satisfazem-se com isso.
Elas não estão, sobretudo, prontas para abandonar sua pequena pessoa, e elas creem que conseguiram.
Mas elas não conseguiram, de modo algum.

Questão: como atravessar isso?Questão: como atravessar isso?

Abandonando-se, ainda mais: é preciso saltar do alto do precipício.Abandonando-se, ainda mais: é preciso saltar do alto do precipício.

O ego tem tendência a crer que é ele que dirige.
Essas palavras, como dizia IRMÃO K, vocês não podem compreendê-las de imediato.
Mas, quando vocês estão, verdadeiramente, do outro lado, vocês compreendem o que isso quer dizer, porque, quando se diz a alguém:
«Abandone-se à Luz», ele vai bater a cabeça contra os muros, porque ele diz: «mas eu quero Abandonar-me, como fazer?».

Ele não compreendeu que, justamente, a capitulação de tudo o que ele exprime, é o Abandono àEle não compreendeu que, justamente, a capitulação de tudo o que ele exprime, é o Abandono à
Luz.Luz.

Portanto, é diametralmente oposto a qualquer desejo.

Enquanto vocês desejarem a Luz, vocês não terão, jamais, a Luz, porque o desejo é uma tensãoEnquanto vocês desejarem a Luz, vocês não terão, jamais, a Luz, porque o desejo é uma tensão
para algo de exterior.para algo de exterior.

http://2.bp.blogspot.com/_KR_zllzoJi8/SK1jwFqGWTI/AAAAAAAAAFM/ZCtFBvrzQe4/s400/temp4.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_M9MEBkxbyVI/S_wTIsVIo7I/AAAAAAAACHw/edUMy-NaoE0/s1600/JESUS_~1.JPG


Exceto, é claro, o que havia sido descrito por alguns seres, e eu penso, em especial, em HILDEGARDE DE BINGEN, concernente a
essa Tensão final para o Abandono.
Mas raros são os seres capazes de realizar isso.

Questão: é o ego que, tendo desejado ver o que havia atrás da Luz, impediu essa passagem?Questão: é o ego que, tendo desejado ver o que havia atrás da Luz, impediu essa passagem?

Exatamente.
É assim que se pode dizer, e é a estrita Verdade.
Porque o ego apropria-se sempre das coisas.
Ele existe apenas na apropriação, na competição, no medo.

Questão: Questão: continuar uma atividade esportiva ou artística pode representar uma continuar uma atividade esportiva ou artística pode representar uma forma de apego e,forma de apego e,
portanto, ser um freio ao Abandono à Luz?portanto, ser um freio ao Abandono à Luz?

Então, aí, caro amigo, depende.
Para alguns, o fato de praticar uma atividade artística será, justamente, o meio de esvaziar-se do ego.
E, para outros, será um reforço do ego: «olhem como é bonito o que eu pinto».
Ainda uma vez, é profundamente diferente.

Agora, a atividade esportiva, em si, mantém o Corpo de Desejo.
Portanto, muito frequentemente, parece-me difícil encontrar o Abandono à Luz no esporte.

Aliás, se tivesse havido seres Unificados que descobriram a Unidade fazendo esporte, isso se saberia, de
qualquer modo.
Em geral, para encontrar a Unidade, são, antes, seres que param de mover-se, não?

Questão: tenho a impressão de que o esporte, justamente, permite acalmar meu mental, pela fadiga.Questão: tenho a impressão de que o esporte, justamente, permite acalmar meu mental, pela fadiga.

Sim, mas é temporário.
A prova: você é obrigado a recomeçar todo o tempo, e ainda mais a cada vez.
É um vício.

É preciso, efetivamente, que você compreenda que o álcool, o tabaco, o esporte, como tudo o que é ligado ao
Corpo de Desejo, é um vício.

O vício dá uma satisfação imediata, mas, a cada vez, você tem necessidade de ainda mais: ainda mais álcool, ainda mais tabaco, e,
em seu caso, ainda mais esporte, não é?

Questão: é necessário, portanto, tudo abandonar?Questão: é necessário, portanto, tudo abandonar?

Apenas você tem a resposta, mas eu lhe digo o que acontece, geralmente.

A oposição entre o Corpo Espiritual, se se pode chamá-lo assim (o Veículo, se prefere, a Embarcação espiritual) e o Corpo de Desejo:
se você mantém o Corpo de Desejo, seu Corpo Espiritual não pode eclodir.
Você não pode passar a Porta, como você quer fazê-lo?

Explique-me como, quando você olha, por exemplo, raparigas que passam, como você pode encontrar a Luz?
Então, você pode encontrar a Luz numa rapariga, é claro.
Mas ela será sempre exterior, essa Luz.

No esporte, é o mesmo princípio.
O álcool, todas essas coisas, mantêm o Corpo de Desejo.
Sem exceção.

Para a criatividade, é outra coisa, é diferente para cada ser.Para a criatividade, é outra coisa, é diferente para cada ser.
Há quem consiga encontrar uma pacificação do mental sem tornar-se, como vocês dizem, viciados na criatividade.
O que não é similar para o esporte.

Agora, eu não disse que seria preciso tornar-se uma larva que não se move mais completamente,Agora, eu não disse que seria preciso tornar-se uma larva que não se move mais completamente,
não é?não é?
Se não, torna-se um verme da terra (ai, a borboleta afasta-se ainda mais).
Eu quero dizer, simplesmente, com isso, que o esporte o conduz a amplificar o Corpo de Desejo.
E isso é constante, eu creio.

Questão: as indicações que havia dado HILDEGARDE DE BINGEN, em sua vida, sobre as virtudes dosQuestão: as indicações que havia dado HILDEGARDE DE BINGEN, em sua vida, sobre as virtudes dos
alimentos, continuam atualidade?alimentos, continuam atualidade?

Sim.
HILDEGARDE DE BINGEN havia dado algo que se aproxima (vocês podem fazer correlações), por exemplo, da nutrição de tipo
ayurvédica, na qual os alimentos são classificados segundo sua natureza elementar e sua capacidade para fazer Vibrar ou não.

É certo que as batatas não fazem Vibrar como os cereais, por exemplo, como alguns cereais.

Agora, Agora, lembrem-se do que haviam dito alguns Arcanjos: no período atual, o mais lembrem-se do que haviam dito alguns Arcanjos: no período atual, o mais importante éimportante é
comer coisas que permitam, justamente, não sobrecarregar o comer coisas que permitam, justamente, não sobrecarregar o plexo solar.plexo solar.

Se não, vocês nutrirão o Corpo de Desejo, ao invés de nutrir a Essência.



Mas, bem, eu os lembro que o CRISTO havia dito: «O que é importante não é o que entra em suaMas, bem, eu os lembro que o CRISTO havia dito: «O que é importante não é o que entra em sua
boca, é o que dela sai».boca, é o que dela sai».

Questão: se METATRON é a imagem da FONTE, a FONTE é, então, uma Embarcação de Luz que éQuestão: se METATRON é a imagem da FONTE, a FONTE é, então, uma Embarcação de Luz que é
consciente de toda sua Criação?consciente de toda sua Criação?

METATRON é a imagem da FONTE, numa outra Dimensão.METATRON é a imagem da FONTE, numa outra Dimensão.

A FONTE está presente (como foi dito por muito numerosos místicos) no grão de areia, no conjunto dos Universos, no conjunto dos
Sóis.
A FONTE não é limitada por qualquer Dimensão e qualquer forma.
A FONTE pode mesmo ter a liberdade (e ela o fez), de tomar um corpo, de criar um corpo, diretamente nessa matriz falsificada, sem
ser alterada de maneira alguma.

Questão: qual é Sua forma de origem?Questão: qual é Sua forma de origem?

Ela está por toda a parte.

A forma da FONTE é ser, justamente, a totalidade de formas.A forma da FONTE é ser, justamente, a totalidade de formas.

Não se pode restringi-la a uma forma.
Ela criou, ela criou-se a si mesma no espelho, numa Dimensão interior, no Senhor METATRON.
Mas a FONTE, não se pode dizer que ela está em tal Dimensão, dado que ela está em todas as Dimensões.

Ela infiltra, no sentido o mais nobre, todas as Criaturas, todas as Criações, todas asEla infiltra, no sentido o mais nobre, todas as Criaturas, todas as Criações, todas as
Consciências.Consciências.

Portanto, ela tem a forma que você deseja.
E ela mesma toma a forma que ela deseja.

É sempre o mesmo princípio, vocês têm muita dificuldade para conceber a Multidimensionalidade.

Justamente porque isso não pode ser concebido, isso pode apenas ser vivido.Justamente porque isso não pode ser concebido, isso pode apenas ser vivido.

Isso não corresponde a um cérebro; isso não corresponde a um mental.
É, aliás, por isso que SRI AUROBINDO havia empregado a palavra Supramental, porque é algo tão fora do comum, fora do âmbito de
referencial habitual, que não pode haver palavras.

A A única coisa que posso dizer-lhe é que a FONTE está presente no grão de única coisa que posso dizer-lhe é que a FONTE está presente no grão de areia como numaareia como numa
consciência humana, a totalidade, mas pode também consciência humana, a totalidade, mas pode também manifestar-se, ela mesma, através de ummanifestar-se, ela mesma, através de um
corpo criado, aqui, como não corpo criado, aqui, como não importa em qual Dimensão.importa em qual Dimensão.

Isso parece extremamente difícil a apreender, mas, quando vocês são multidimensionais (e isso não concerne apenas à FONTE, isso
concerne a um Arcanjo, a um anjo), vocês estão aqui, mas vocês não estão localizados aqui.
É o princípio do holograma: vocês estão aí, mas são, ao mesmo tempo, todo o resto.
Não há barreira, não há limite, não há confinamento, não há separação.

A Consciência Unificada, aqueles que a viveram sobre a Terra vivem essa ausência de separação.
Eles não fazem qualquer diferença de Consciência vivida entre eles e todos os outros.

Isso Isso corresponde, inteiramente, ao que dizia o CRISTO: «O que vocês fazem, corresponde, inteiramente, ao que dizia o CRISTO: «O que vocês fazem, ao menor de vocês,ao menor de vocês,
é a mim que vocês o fazem. Eu e o Pai somos Um».é a mim que vocês o fazem. Eu e o Pai somos Um».

Questão: como o mundo Unitário pode perder contra os Dracos?Questão: como o mundo Unitário pode perder contra os Dracos? 

Meu amigo, se isso fosse impossível, não estaríamos aí.
Há circunstâncias de confinamento que eu descrevi, que são ligadas à magnetosfera, à ionosfera e à heliosfera.
O que foi confinado não pode ser aberto, assim, de repente.
Sob pena de perder coisas irremediáveis.

Uma vez que algo (um Sistema Solar, uma Consciência) foi privado de Luz, de maneira suficientemente importante, na
intensidade e na duração, é muito difícil recuperar isso.
Não se pode fazer com um golpe de varinha mágica.
Senão (se isso se fizesse num golpe de varinha mágica), vocês não estariam mais aí, mas estariam todos na Unidade, no Samadhi,
com um sorriso feliz, não é?

O que acontece em vocês, acontece fora.O que acontece em vocês, acontece fora.
Portanto, Portanto, vocês compreendem, efetivamente, que, se vocês mesmos não conseguemvocês compreendem, efetivamente, que, se vocês mesmos não conseguem
reencontrar a Unidade assim, num Sistema Solar é também complicado.reencontrar a Unidade assim, num Sistema Solar é também complicado.

É justamente o Corpo de Desejo, tudo o que é ligado à atração (que foi chamada a queda, é um mau termo), mas as atrações
gravitacionais, a densidade, a gravidade, são todos os elementos que se opõem, justamente, a essa Liberação.

A Luz deve chegar de maneira progressiva.A Luz deve chegar de maneira progressiva.
Ela infiltrou-se, progressivamente, nesse Sistema Solar.
Chega um determinado momento, ao qual vocês quase chegaram, no qual tudo isso pode tornar-se muito mais intenso, sem perigo.
Mas não é um processo que se pode fazer assim, diretamente.



A título individual, isso tem podido acontecer, para alguns seres que viveram a abertura total e que acederam à Unidade.
Frequentemente, isso é feito quando de uma experiência específica, mas que corresponde, aí também, a uma preparação, mesmo se
não se viu.

Questão: Questão: no que o fato de olhar, de vez em quando, a televisão, reportagens no que o fato de olhar, de vez em quando, a televisão, reportagens sobre animais, a natureza,sobre animais, a natureza,
sobre as paisagens de Gaia, afastar-nos-iam sobre as paisagens de Gaia, afastar-nos-iam da Unidade?da Unidade?

Porque é uma imagem.
Uma imagem, por definição, sidera o olhar.
Mesmo se vocês olham algo que lhes agrade e que não lhes pareça violento, muito agradável, muito bonito.
Há uma sideração do olhar.

O olhar, os olhos são ligados à falsificação.O olhar, os olhos são ligados à falsificação.
E, portanto, qualquer ação de sideração do olhar, mesmo sobre coisas agradáveis, afasta-os da Unidade.
Mesmo se, efetivamente, o fato de olhar algo possa desencadear um estado místico, isso acontece.

Mas, então, é preciso olhar a natureza, não é preciso olhar uma tela de televisão.

É preciso olhar a Verdade, porque vocês, humanos, nós, humanos, estivemos na alteração deÉ preciso olhar a Verdade, porque vocês, humanos, nós, humanos, estivemos na alteração de
nosso programa de vida.nosso programa de vida.

Mas uma árvore, um animal, obedece ao seu programa de vida.Mas uma árvore, um animal, obedece ao seu programa de vida.
Uma árvore não foi falsificada, não é possível.Uma árvore não foi falsificada, não é possível.

Portanto, quando vocês olham uma árvore, não é a mesma coisa que olhar um vídeo, na televisão, de uma árvore.
Isso nada tem a ver.

Aliás, o próprio princípio do olho funciona segundo o modo da Reversão.
Classicamente, vocês veem uma imagem como numa câmara escura, que se reverte no quiasma ótico.

A imagem é a interpretação de um sinal (elétrico, fotônico) que dá uma reconstituição em seu cérebro.
Mas vocês sabem, todos, muito bem que o gato, a mosca não veem a mesma coisa que vocês.

A gama de frequências à qual o olho humano é sensível foi falsificada, para evitar ver as coisasA gama de frequências à qual o olho humano é sensível foi falsificada, para evitar ver as coisas
sutis.sutis.

Coisa que lhes é restituída pela ativação do 12º Corpo, a Androginia Primordial, que lhes permite ver as forças etéreas e que
corresponde a uma modificação extremamente importante do corpo caloso, que está justamente acima do nervo ótico, o quiasma
ótico.
Há uma modificação do sinal elétrico.

Questão: CRISTO, ou Ki-Ris-Ti ou Emanuel são as mesmas entidades?Questão: CRISTO, ou Ki-Ris-Ti ou Emanuel são as mesmas entidades?

Não sei por que, sobre esta Terra, vocês têm tendência a encontrar milhares de nomes para o CRISTO.
Em minha vida isso não existia.

Então, hoje, há pilhas de fantoches que se pretendem Cristo.Então, hoje, há pilhas de fantoches que se pretendem Cristo.
Há os que estão num corpo.
Deve Deve haver, aproximadamente, alguns milhares de Cristo sobre a Terra, que haver, aproximadamente, alguns milhares de Cristo sobre a Terra, que estãoestão
autenticamente convencidos de serem o Cristo, não é?autenticamente convencidos de serem o Cristo, não é?
Há, em seguida, entidades que se pretendem ser o Cristo, mas não é preciso chamá-las o Cristo.
Isso se chama Emanuel, Sananda, Kutumi, há muitos assim, hein, não é?Isso se chama Emanuel, Sananda, Kutumi, há muitos assim, hein, não é?
Por que o CRISTO se chamaria diferentemente que o CRISTO?Por que o CRISTO se chamaria diferentemente que o CRISTO?

Questão: Questão: junto a alguns povos, é o Círculo, dividido em quatro partes iguais, junto a alguns povos, é o Círculo, dividido em quatro partes iguais, que está na base da vida. Eleque está na base da vida. Ele
representa, então, a Unidade, o representa, então, a Unidade, o equilíbrio, mais que o Triângulo ou o Quadrado?equilíbrio, mais que o Triângulo ou o Quadrado?

Mas são apenas interpretações e representações.
A estrutura geométrica perfeita não é o Círculo.

A estrutura geométrica perfeita, que contém todas as outras formas, é o Cubo.A estrutura geométrica perfeita, que contém todas as outras formas, é o Cubo.

Agora, que existem representações à base de Triângulo, elas são conhecidas, tanto pelas forças involutivas como pelas forças da Luz
Unificada.
Conforme a ponta, nesse Universo, esteja no alto ou embaixo.

O Triângulo com ponta no alto, vocês sabem, é o símbolo dos Iluminatis.O Triângulo com ponta no alto, vocês sabem, é o símbolo dos Iluminatis.
O Triângulo com ponta embaixo, quando é triplo, é o símbolo de Sírius.O Triângulo com ponta embaixo, quando é triplo, é o símbolo de Sírius.
São representações.São representações.

Mas o Círculo, que é considerado como perfeito em muitas tradições ditas primitivas, é uma representação desse mundo e de seu
confinamento.

A Liberdade corresponde ao Cubo, não ao Círculo.A Liberdade corresponde ao Cubo, não ao Círculo.



Agora, ao nível dos povos, quaisquer que sejam, a representação pode ser profundamente diferente.
Por exemplo, nas populações que estão na África, a Unidade é representada pelo ponto etc.
É função também, obviamente, do que é veiculado pelas lendas, do que é veiculado pela história.

Mas, eu repito, são apenas representações, e essas representações recorrem apenas a concepções mentais ou a imaginários
mentais.

Questão: qual é a relação entre ser Cocriador da própria realidade e Abandonar-se à Luz?Questão: qual é a relação entre ser Cocriador da própria realidade e Abandonar-se à Luz?

Mas vocês não podem tornar-se Cocriadores enquanto não estão Abandonados à Luz.
É a etapa final que vocês vivem nesse momento.

Tornar-se Criador, ou Cocriador é justamente estar, primeiro, Abandonado à Luz.Tornar-se Criador, ou Cocriador é justamente estar, primeiro, Abandonado à Luz.
Portanto, são etapas sucessivas.Portanto, são etapas sucessivas.

Vocês não são Cocriadores enquanto não tenham vivido o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz não quer dizer que vocês ponham os dedos dos pés no ventilador [relaxar e nada fazer – tradução literal da
expressão], não é?

O Abandono à Luz é uma forma de Renúncia, de Crucificação da personalidade.O Abandono à Luz é uma forma de Renúncia, de Crucificação da personalidade.
É nada fazer no sentido espiritual, mas isso não quer dizer nada fazer de sua vida.É nada fazer no sentido espiritual, mas isso não quer dizer nada fazer de sua vida.

Como eu já disse, há não muito tempo, se vocês fossem Cocriadores, eu lhes pediria, instantaneamente, para criar um amendoim.
Eu espero comer o amendoim.

Questão: aqueles que estão na Intraterra vão passar a outras Dimensões?Questão: aqueles que estão na Intraterra vão passar a outras Dimensões?

Aqueles que estão na Intraterra nada mais terão a manter, portanto, eles não têm interesse algum para permanecer aqui.

Eles estão, já, alguns, na 5ª Dimensão.
Não todos, mas alguns.
Portanto, para eles, isso nada mudará.

Para resumir, porque vocês podem confundir (ou seja, é sempre similar, como vocês têm o hábito de estar num corpo localizado num
lugar preciso), quando nós dizemos que a Terra parte à 5ª Dimensão, isso quer dizer que há um processo de etereação.
Mas essa partida não é uma, aliás, é simplesmente outra gama de frequências.

Quando Quando o derramamento da Luz se fizer, ou vocês são capazes de penetrar essa o derramamento da Luz se fizer, ou vocês são capazes de penetrar essa nova gama denova gama de
frequências, ou mesmo ir além, e, naquele momento, sua frequências, ou mesmo ir além, e, naquele momento, sua Consciência translada-se muitoConsciência translada-se muito
naturalmente à 5ª ou a outras dimensões naturalmente à 5ª ou a outras dimensões ainda mais elevadas.ainda mais elevadas.

Mas àqueles que já estão na 5ª, isso nada muda para eles.
Porque vocês têm a impressão de que a 3ª Dimensão e a 5ª Dimensão são separadas.
Não.
Não é separada, é, simplesmente, confinada.
Mas não o é em outros lugares.

Quando se toma o exemplo da prisão, diz-se sair da prisão.
Sair da Prisão não é mudar, saindo por uma porta para ir a outro lugar.
É a frequência da prisão que não existe mais.
Mas não é questão de dizer que é outro espaço, outro tempo: é outra densidade de tempo.

Portanto, tudo isso, vocês têm tendência a colar conceitos que são ligados à sua própria vivência desse corpo e à consciência nesse
corpo.
Não é, de modo algum, assim que isso funciona.
Mas vocês não têm a capacidade, justamente, nessa consciência limitada e, portanto, do mental, como dizer..., de apreender com
exatidão como isso pode apresentar-se.
Vocês podem apenas vivê-lo.

Não temos mais perguntas, agradecemosNão temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me acolhido e espero que vocês tenham passado um bom momento.

Quanto a mim, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor, e espero revê-los muito em breve, para a revelação e a
explosão do Cubo em vocês.

Eu lhes digo até muito em breve.

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês a fim de fazer ressonar a Vibração de sua Essência no
sentido do Um e do Amor do Um.

Junto nós iremos cantar o som da Liberdade, som da Essência, som do Espírito e da Alma mesclando-se ao
som do Um, no Canto da Fonte Unificada.

Amados do Um, o momento chegou, no instante que nós vivemos, com vocês e ao lado de vocês, de aceder à
sua Eternidade, de revelar seu Som, de revelar seu Canto, aquele de sua Unidade, aquele da Verdade, aquele
que os coloca em sincronia com o Canto do Universo, com o Canto dos multiversos, reunindo-os à Liberdade

do conjunto das Consciências liberadas, criadas livres de toda eternidade a fim de cantar a Liberdade.

***

Som e Canto.
Magia da ressonância.

Magia da Vibração.
Além de toda Ilusão.

Cantem o Canto de Graça, elevem o Canto da Liberdade, tornem-se o que vocês são além, além de todo
limite.

Entoem o som do Ilimitado.
Entoem o som da Verdade, aquele da Paz, aquele da Alegria, aquele onde nenhum entrave pode afetar o que

vocês são em Verdade, onde nenhuma Sombra pode empalidecer a iluminação de sua Presença, onde
nenhum medo pode vir alterar o que quer que seja de sua emanação, o que quer que seja de sua Presença, o

que quer que seja de sua Visão, aquela além dos olhos, aquela além da Ilusão.
Ver a Verdade é ser a Verdade.

Cantar o Som da Liberdade assenta-os em sua própria Eternidade, em sua própria Verdade, aquela onde a
Liberdade é a palavra mestre.

***

O som da alma e do Espírito desvendam-se e se colocam em ressonância com o Canto da Terra liberada, com
o Canto do Céu chegando doravante até vocês pelo Anjo Metatron e pela Graça de minha Presença, em sua
Presença, elevando, em vocês, o Fogo do Éter da Terra, acendendo o Fogo do Coração, Fogo de Alegria,

pondo fim à Ilusão, ao confinamento e ao sofrimento.

***

Filhos da Verdade, Filhos da Unidade, juntos, nós somos o Canto.
Juntos, nós somos o Canto, o canto da Liberdade, o Som da Verdade, o Som do Único.

Porque vocês são o Um em meio à Fonte, porque vocês são únicos e nós somos únicos.
Em vocês como em vocês, em nós como em vocês.

URIEL – 3 de julho de 2011
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Em toda Consciência, Cantando o som da Liberdade, vive então a esperança.
A esperança não de um amanhã, não de um outro lugar, mas a esperança, cada instante contentado, de ser a

Eternidade.
A esperança não de um outro lugar, mas da Verdade de toda Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos do Amor, amados e amorosos, o momento chegou de elevar o Canto, aquele do som de
sua ressonância ao apelo e à promessa da Fonte, revelando sua Verdade.

Escutem, escutem e ouçam o Som de sua Liberdade, o Canto de sua Liberação, o Canto de sua expansão,
aquele que os reconduz ao infinito, ao conjunto dos possíveis, onde a palavra impossível não pode ser
pronunciada nem mesmo imaginada, além de todo limite, aquele do corpo, como aquele do Espírito.

Flutuem, flutuem conosco nos espaços ilimitados, lá onde canta o Amor, lá onde canta a Unidade, lá onde canta
o som da Eternidade, seu som, sua ressonância, sua afinidade e sobretudo sua Liberdade.

A confusão desse mundo cessa no Canto do Um da Fonte Una, no Canto da Terra, no Canto do seu Espírito
liberado, chegando até seus ouvidos, revelando as trombetas da Liberdade, chamando-os, em Verdade e em

Unidade, ao despertar em Cristo.
Porque Ele vem, em majestade.

Cantem aos seus ouvidos e em seu Coração o apelo à Liberdade, o apelo para tornar-se o que vocês são, em
Verdade.

***

Filhos, amados do Um, Filhos Cristo revelados na Presença e na Alegria.
Cantem o som da Liberdade e da Alegria.

Cantem o som do retorno de Cristo chegando como um assaltador na noite, em meio ao seu Templo, à sua
Consciência, além de qualquer limite, além de qualquer idade, além de qualquer condição de país, além de

qualquer condição.
Tornem-se os Seres descondicionados saindo da Ilusão da Matriz e penetrando as esferas de sua Eternidade,

aí onde se revela o Canto da Verdade, o Canto da Luz, o Canto da Fonte que é seu som, seu Canto e sua
Eternidade.

***

Filhos do Um, escutem.
Escutem e ouçam.

Cantem conosco o som da Liberdade, aquele de seu Coração que jamais cessou de bater, mesmo na Ilusão,
revelando-se hoje, chamando-os à Unidade, chamando-os à sua Liberdade, chamando-os à Liberação de todas

as Ilusões, chamando-os a viver, enfim, do Sopro da Verdade.
A viver, enfim, do Sopro da Liberdade reencontrada, da Liberdade do Coração, aquela de ser o Amor, não

voltado para uma coisa, mas em sua Essência.

***

Filhos do Um.
Vibrem, juntos, minha Presença em sua Presença.

Voltemo-nos para Ele como Ele se volta para vocês a fim de saírem do que não é a Vida.
A fim de fazê-los penetrar o mistério da vida, em Consciência, em Unidade, em Verdade.

Ouçam.
Ouçam o apelo da Presença.

Ouçam o apelo de desdobramento da Luz, desvendando, tal como uma flor, o Espírito, permitindo ao Espírito
reconhecer-se nele mesmo e se tornar o que ele sempre foi a fim de pôr fim ao tormento e à privação.

Ouçam.
Ouçam o som da Liberdade.

Ouçam o apelo de Cristo.
O Sol vem a vocês, em breve, a fim de permitir-lhes renascer em meio a esta Ressurreição no Canto da

Eternidade, a fim de participar da ronda dos mundos, de tornar-se vocês mesmos a ronda dos mundos, aquela
que não conhece qualquer limite, qualquer confinamento, onde tudo é Liberdade, onde tudo é Graça.



Vocês são a Graça.
Escutem e ouçam o som da Graça que não é outro senão o som da Liberdade.

Tornem-se a Liberdade.
Tornem-se a Graça.

Elevem sua Vibração.
Elevem a consciência em meio à Luz Vibral, que é som.

***

Escutem.
Escutem e ouçam a pulsação da Unidade chamando-os a vibrar na Eternidade e no Infinito dos tempos, no

Infinito dos mundos, criadores para sempre de sua própria Realidade, de sua própria Verdade, não
dependendo de qualquer condição nem de qualquer condicionamento.

Nenhuma escravidão, enfim libertados, enfim livres.
Escutem.

Escutem e ouçam a fim de ressonar e cantar o som da Liberdade, aquele que seus ouvidos percebem além do
som da Terra, além do som do Céu, vibre em vocês o som da Liberdade, aquele que unifica o conjunto dos
sons em um som de Graça, Canto do Universo e Canto de Amor proclamado ao mais alto dos Céus, à mais

alta das Dimensões como à mais profunda das Dimensões.

***

Filhos do Um, despertem-se.
O momento chegou de ir-se embora na Verdade.

Ouçam.
Ouçam o apelo.
Ouçam o Canto.

Tornem-se o Canto.
Tornem-se o apelo.

Inclinem-se para Ele como Ele se inclina para vocês, abandonando-se a Ele como Ele se abandona a vocês.
Reencontrem a Fonte porque, em meio a esse Canto, tudo flui da Fonte, na Verdade da Unidade revelada e

desvendada onde nenhum obstáculo pode se apresentar, onde nenhum muro pode parar o som da imensidão,
onde nenhuma presença pode interferir com a Presença Una, Presença do Canto, Presença do som

confirmando, enfim, a Unidade reencontrada.

***

Amados do Um, vocês são a Unidade.
Amados da Fonte, vocês são a Fonte.

Saiam.
Saiam de seus limites.

Saiam do confinamento pela Graça da ressonância do Canto do Um vindo até vocês, em seu Templo, em seus
ouvidos, vindo inundar sua consciência limitada, vindo regá-los na fonte da Liberdade.

Cantem.
Cantem o Canto da Verdade.

Cantem o Canto dos Universos.

***

Filhos, sejam.
Sejam o que vocês são.

Saiam da Ilusão.
O Canto da Vida desce em seu Templo confirmando Sua Presença, confirmando Seu desvendamento como

sua Presença e seu desvendamento.
Tudo retornou.

Não há mais nada a retornar, exceto a vocês retornar à sua Essência, mas tudo está realizado nesse mundo e



na Ilusão, pondo fim a isso, permitindo seguir aquele do vento da Liberdade, chamando-os a mais Verdade, a
mais Canto, a mais som.

Escutem e ouçam porque é isso que vocês se tornam agora, o som e o Canto da Verdade, aquele que
proclama e declama o Cristo de toda Eternidade.

Vocês são os Filhos do Um.
Vocês são os Filhos da Verdade.

Vocês são a Fonte.
Vibrem.
Juntos.

Por minha Presença em meio ao seu Templo, por minha Presença em meio ao seu Coração, acolhamos juntos
a Luz Branca, aquela do retorno da Verdade, aquela do retorno de Cristo, em Unidade e em Verdade, em sua

Unidade e em sua Verdade.
Abramos.

Abramos as comportas.
Abramo-nos com vocês, ao Infinito de Sua Presença, pondo fim a todo sofrimento, pondo fim a tudo o que não

é Ele, pondo fim a tudo o que não é vocês, além da Ilusão.

***

Sejam.
Sejam a Verdade.

Sejam o Canto.
Sejam a Unidade.

Sejam a beleza porque é o que vocês são, vocês não são nada além de tudo isso.
Vocês não são nada além do que o conjunto da Verdade, em vocês, revelado para sempre.

Ouçam.
Escutem e ouçam o desvendamento da Onda do Amor vindo bater à porta do seu Templo, vindo chocar-se

com a porta da Terra, abrindo-a tal como um fruto maduro, tal como uma flor que se abre em leque sob a
carícia do Sol.

Abram-se à Fonte que canta em vocês.
Abram-se ao som que vem ressoar.

Desvendem o cubo a fim de tornar-se a promessa de sua Liberdade.
Vocês são a Liberdade.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Vida, assim como Ele lhes disse, assim como Ele lhes prometeu.

***

Bem amados Filhos da Verdade, o momento do Coração enfim chegou.
O momento de Liberdade, o momento de Graça e o momento de Glória cujo Canto ressou em vocês como

neste Universo, como neste sistema solar.
Venham a nós porque nós viemos a vocês, acompanhá-los no limiar de sua Liberdade.

Nós lhes estendemos o Coração a fim de que vocês estendam o seu, a fim de reunificarmo-nos.
Venham a vocês mesmos.

Venham a Ele.
Sejam.

Sejam a Liberdade, sejam a Verdade.
Tornem-se a Vibração da Unidade.

Escutem.
Escutem e ouçam, e cantem o Verbo e o louvor da criação dos mundos.

Saiam da linguagem.
Tornem-se a criação.

Saiam da Ilusão de um criador porque não há criação, exceto a Unidade de toda a Eternidade.
Vocês são a Verdade.
Vocês são a Unidade.

Vocês são a Vida, o Canto da Vida que se desvenda doravante em seu Templo Interior, em sua Consciência.
Sigam o som, Cantem o som porque o som é Liberdade, o som é Liberação.



E o Cristo canta em vocês, em breve, vindo como um assaltador na noite, abrir o que deve ser a fim de
penetrar o mistério de sua Eternidade.

***

O Anjo Uriel assim como o conjunto dos Arcanjos anunciam a notícia da vinda de Cristo, em vocês.
O Cristo do Éter torna-se o Cristo de seu Coração a fim de que o Fogo do Coração seja o único Fogo que os

anima de seu Canto, de sua queimadura que é uma carícia.
Queimadura do Espírito, carícia do Espírito chamando-os para elevar-se e para expandir-se cada vez mais em

sua Verdade, aí onde não pode existir qualquer limite, aí onde não pode existir qualquer limitação.
Aí onde tudo é beleza.

Aí onde tudo é Verdade, onde nenhuma Sombra pode persistir.
Escutem.

Escutem e ouçam o Canto.
Cantem em ressonância, no Interior de seu Ser, o Canto da Liberdade.

Escutem.
Juntos.

Junto nós vibramos no espaço sagrado do seu Templo, no espaço sagrado dos Universos, para sempre
reunidos e livres, para sempre enfim liberados.

***

Bem amados, bem amadas Sementes do Um, aquelas da Estrela de Verdade, vocês são a Luz.
Saiam do que não é vocês.

Abram as comportas e ouçam o Canto do seu próprio Coração cantando em uníssono com Cristo.
Ele revela-se.

Ele vem anunciá-lo a vocês.
O momento da Pomba, o momento da Liberdade, o retorno de Yérushalaïm.

 Abram as portas.
Abram as comportas.

Revelem em vocês a Luz.
Revelem o que vocês são.

Abram e cantem.
Escutem esse Canto que se instala em vocês porque ele é sua Presença e Sua Presença ao mesmo tempo,

ao mesmo tempo, além de todo limite, de tempo e de espaço.

***

Acolham.
Acolham Sua Presença após ter acolhido Sua Luz e sua Verdade.

Acolham Sua Presença a fim de tornar-se o que vocês são: Luz e Verdade.
Fogo.

Sacrifício sagrado elevando-os pelo Canto do Um às portas da Eternidade.
Essas portas, presentes mesmo nesta Ilusão, permitindo-lhes abrir as comportas ao Amor e ao que vocês são,

ou seja, o Amor.
Canto de Eternidade para escutar, para ouvir e para cantar.
Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, aquele da Liberdade.

Escutem.
Escutem a Graça, aquela que preenche e que flui sem jamais se esgotar, preenchendo a cada instante.

Fogo.
Fogo ardente de sua Verdade, de Sua presença.

Eu o anuncio a vocês, eu, Arcanjo Uriel, participando da liberação dos mundos.
Eu venho em Alegria, eu venho na Graça revelar sua Alegria, revelar sua Graça se, entretanto, vocês me

acolherem.
Agora.

Preparando assim o Canto e o som finais da última trombeta, aquela da Verdade, aquela de sua Eternidade.



***

Juntos.
A ronda Arcangélica, o conjunto das Consciências pressionando junto de sua Consciência a fim de vê-los

florescer nas esferas da Unidade, cantará com vocês o Canto da Liberdade.
Ouçam o som.

Escutem.
Escutem a Vibração.

O Fogo do Coração vem, tal um bálsamo, tudo consumir do que não é verdadeiro.
Eu o anuncio a vocês.

No Canto de minha Presença.

***

Filhos, gerados no Um.
Escutem.

Escutem e ouçam.
Não na cabeça, mas no conjunto do Ser, no Coração do Ser.

O Coração, que é o Ser, vibra em uníssono e ressoa ao apelo de Cristo, ao apelo do Sol.

***

Abram e acolhamos.
Cantemos o louvor do Espírito.

Espírito de Liberdade.

... Efusão Vibratória ...

***

A trombeta de Metatron abrirá em vocês as últimas portas e selará a porta da Ilusão levando-os à Verdade para
a infinidade dos tempos, para a Eternidade dos tempos, para a infinidade dos espaços e dos tempos se tal é

sua Vibração, se tal é sua Presença.

***

Amados do Um, abram.
Abram-se ao Canto do Universo como ele se abre a vocês.

Acolham o Canto a fim de tornarem-se o som, vocês mesmos, da Liberdade.
A Luz da Paz e da Alegria, aquela da Eternidade que nunca se apaga, onde nenhuma Sombra pode aparecer.

Ele os convida a viver.
Ele os convida à Vida.

Ele os convida à Verdade.
Ele os convida a ser para não mais parecer.

Ele os convida a cantar, a participar do coro dos Anjos, do coro dos Universos.
Som da criação criado de toda Eternidade, além de um ponto de partida, além de um ponto final.

***

Cantemos e vibremos porque a Luz vibra e canta como o Sol, como os planetas livres e liberados.
Abramos juntos a porta de sua Passagem que fechará novamente a mesma porta para toda zona de Sombra

privada de Luz porque ela não existe.



***

Eu sou o Arcanjo Uriel e eu o anuncio a vocês, e eu o digo a vocês, e eu o vibro a vocês porque nós cantamos
juntos o Canto de seu Anúncio, porque nós cantamos juntos o som da Vibração de Sua Presença onde tudo é

apenas Amor.
Juntos.

Vibração e Presença.
Juntos.

Nós iremos juntos acolher, alinhados, na Embarcação de Luz, em sua Embarcação, em seu Templo,
preparando assim o Canto final, o Canto do retorno.

***

A Luz Vibral os chama como Cristo chama vocês.
A Fonte, nomeando-os “meu Amigo, meu Amado”, vem lembrar, o seu juramento e a promessa de vocês, para

sempre selados em vocês, mesmo em meio às Sombras desse mundo.
Abram.

***

O Canto de cristal, aquele da Fonte, ressoa em vocês e ressoará cada vez mais, ecoando ao seu apelo a fim
de que seu apelo se torne o apelo de vocês.

Ressurreição, Nascimento que é verdadeiro Nascimento e não renascimento em meio à Ilusão.
Juntos.

Nós iremos viver no Aqui e Agora a revelação de nossa Presença conjunta, unificada.
Unifiquemo-nos na Liberdade e no Cristo.

***

O Anjo Uriel faz silêncio para que o som do Canto se revele, em vocês e em mim, que estou com vocês.
Agora.

Acolhamos, juntos, as bênçãos e a Graça.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

************
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~ Primeiro Pilar ANTERIOR (Central) ~ 

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs na humanidade, recebam Graça e Bênçãos, do meu Espírito ao seu Espírito.
Eu tenho a honra, hoje, de começar a revelar para vocês o conjunto das modificações ocorrendo durante o

desdobramento da Luz Metatrônica ou Luz Supramental, na totalidade, bem além de suas três Lareiras, em seu
Templo Interior que é esse Corpo.
Esse Corpo é à imagem do Um.

O que não quer dizer que o Um, o Único, a Fonte, tem necessariamente sua forma e seu corpo, mas que em
meio a esse corpo, exprime-se certo número de ressonâncias, diretamente religadas à Unidade, às suas

capacidades.
O que não foi alterado e falsificado corresponde, sobretudo, aos mecanismos que foram interrompidos nesse

corpo e que, hoje, revelam-se de novo em vocês.
O desdobramento da Luz Metatrônica ocorre segundo uma sequência específica dentro desse Templo Interior

que é o corpo.
Durante alguns anos, vocês tiveram a ocasião de percorrer, de viver, certas percepções, certas Vibrações, em

ressonância direta com a ação da Luz Vibral em suas estruturas.
Hoje, o desdobramento da Luz Vibral pode efetuar-se na totalidade do seu corpo,

na totalidade de suas células, permitindo, então, como lhes foi dito, viver, aqui
mesmo, sua própria Ressurreição.

As novas estruturas foram ativadas em seu tempo, tendo permitido desvendar e
revelar, há menos de um ano, os pontos denominados Estrelas, ao nível da

Coroa Radiante da cabeça.
Esses pontos, durante sua ignição em Consciência, tornam-se agora 'Portas' de
Passagem, entre a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração e o

Sacro.

***

Desdobrando-se, as arestas do Cubo e as faces do Cubo, ao nível do corpo, vão desencadear certo número
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de funcionamentos que lhes são, ainda hoje, para a maior parte, desconhecidos, mesmo se vocês vivem as
primícias ou algumas manifestações, eu diria, mais completas, para alguns de vocês.

O desdobramento do Cubo Metatrônico seguirá uma sequência lógica, permitindo apoiar-se, através de Trilhas,
nas estruturas existentes e nos circuitos novos denominados ‘Trilhas de Luz’, possibilitando uma comunicação

que havia sido interrompida entre esses pontos, devido mesmo à falsificação.
Este desdobramento e esta sequência de desdobramento vão seguir uma inclinação. Esta inclinação é às

vezes anterior e posterior.
Existe, na realidade, um contexto ilimitado mas se apoiando em uma Vibração, anterior e posterior, que permite,

durante a ativação da Lemniscata Sagrada em suas diferentes partes, realizar, inteiramente, o que pode ser
denominado, por um Arcanjo, o Abandono à Luz e, doravante, que se concretiza pela Crucificação, pela

Ressurreição e pela Transfiguração.

***

Nós iremos, hoje, abordar as funções da Primeira Trilha e das duas Portas presentes nesse corpo, que vão
permitir o desdobramento do conjunto das outras Trilhas.

Esta inclinação anterior da Luz é um circuito que vai se desencadear entre o que é denominado o ponto OD ou
8º Corpo, situado entre o plexo solar e o plexo cardíaco.

O segundo Ponto está, ele, situado na parte inferior do seu Sacro [ponto ICI, Aqui, HIC, IM].

Há então um trajeto de Luz colocando-se em operação entre este ponto do esterno, sobre o ponto OD, e outro
ponto situado na parte inferior do Sacro, que está em ressonância especificamente com o ponto ICI de sua

cabeça e o ponto IM, se vocês preferem, que é o mesmo, presente em vocês.
As funções desse circuito estão, antes de tudo, associados à Transfiguração e à Crucificação.

Dito de outra maneira, isso corresponde a uma passagem delicada, permitindo, pela Porta Estreita, viver e
conscientizar a Passagem da pulsão do corpo de desejo para a pulsão do Coração.

***

A pulsão do corpo de desejo está em ressonância direta com o sentido da apropriação.
É a Consciência do ego que, é claro, vai tudo levar para ele, seja em suas experiências relacionais, seja em

sua vivência, seja, mesmo, no sentimento de amor possessivo, de outro modo dito ‘Fogo do ego’.
A conexão que vai se estabelecer entre esse ponto OD e esse ponto situado na parte inferior do Sacro, que
nós denominaremos, se vocês bem querem, ICI, permite construir o OD-ICI, ou seja, a passagem particular
permitindo-lhes sair da História desta Matriz, permitindo-lhes dissolver as ilusões desta Matriz, queimar, como

isso foi dito, o Corpo Causal, a fim de reencontrar a Unidade.
Isso foi chamado de diferentes maneiras: a ‘porta estreita’, a frase de Cristo também, referente à Passagem
deste buraco da agulha: o momento onde o Ser encontra-se de algum modo nu, desprovido de todos seus

artifícios, para penetrar o Templo do Coração, o Templo do Amor.
Esse circuito é, portanto, uma Transmutação, uma Transformação e, no propósito, uma Transfiguração do

conjunto do corpo de desejo.
A energia e a Consciência do corpo de desejo são uma atração para a densidade, uma atração para

o apego e, particularmente, para tudo o que é da natureza dos apegos materiais, diretamente oriundos de um
modo de comportamento reptiliano denominado, de outro modo, ‘apego material’. Tudo que faz com que o ser

humano, no decorrer de sua vida, se encontra apegado a um número incalculável de posses, desde seu
próprio corpo, passando por sua própria família, seu próprio trabalho, seu próprio automóvel, já que seus
objetos os mais ínfimos, onde o sentimento de propriedade e de afiliação é quase constante e sugerido,

permanentemente, por certos comportamentos induzidos, ligados, justamente, a esses apegos.
A superação do ego e a transcendência do ego, a ativação desse circuito, vai permitir nutrir não mais o Fogo

do ego, mas o Fogo do Coração.

***

Ao nível da Consciência, isso se traduz pela percepção, cada vez mais lúcida, dos diferentes fundamentos
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existentes entre o que é da ordem do ego e da ordem do Coração.
O ego será sempre uma reivindicação.

O Coração será sempre uma Doação e um Abandono.
O ego apropria-se, o Coração restitui.

Esse Ponto importante, em ressonância com o ponto OD, é também a sede de uma ‘alquimia’ particular.
É, de fato, a última zona do corpo a situar-se ao nível subdiafragmático, isto é, no pavimento da Terra que

permite a passagem do ar.
Conforme eu lhes disse, desde vários anos, conforme Mestre RAM, a respiração é um elemento importante

que permite, em diversas técnicas perfeitamente descritas nos muito numerosos yogas, modificar a circulação
da Consciência e da energia.

A passagem desse ponto OD permite, de algum modo, inverter o sentido do Fogo.
O fogo do corpo de desejo irá mantê-los, sempre e inelutavelmente, na noção de posse.

Mesmo se isso não é reconhecido abertamente, nem mesmo compreendido claramente, o próprio princípio do
ego será sempre esta apropriação e este referencial, sempre em relação à sua própria experiência, à sua
própria Consciência, aos seus próprios condicionamentos, às suas próprias feridas e ao conjunto do que

define, em uma vida ou no conjunto de suas vidas, os apegos de natureza ‘material’, nesta densidade, neste
plano.

***

Cristo disse-lhes também, em ressonância com esta Porta: “Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não
se tornar de novo como uma criança”.

Uma criança é aquela que não tem História.
Uma criança é aquela que se instala no Aqui e no Agora.

É aquela que centra sua Presença no instante e que define sua Presença independentemente de qualquer
circunstância, vinda de um passado ou se projetando no futuro.

Isso foi denominado, pelo Arcanjo Anael, HIC e NUNC, AQUI e AGORA.
O conjunto de seres despertos deste planeta, independentemente de suas culturas e de suas tradições,

deixaram-lhes, todos, esta noção de Aqui e Agora, que busca encontrar tanto a meditação como alguns yogas,
como algumas formas de respiração.

Hoje, o apelo da Luz, devido ao aumento da Luz Supramental, chegando até vocês e revelando esta
famosa Luz Vibral Branca integralmente nesta Terra, permite realizar, hoje, este distanciamento da

personalidade, de seus mecanismos e seus funcionamentos.
Esta Transfiguração, Crucificação, ocorrendo depois (porque são duas etapas que se seguem, uma após a
outra), corresponde então a um surgimento, de alguma forma, do conjunto das pulsões do corpo de desejo

onde, pouco a pouco, a Consciência vai se distanciar do conjunto de seus desejos, não para suprimi-los por um
ato de vontade, mas para vê-los tais como eles são e o que eles são.

Existe, portanto, uma ‘tomada de distância’ que não é um desapego artificial, mas sim um mecanismo da
própria Consciência, distanciando-se de seus próprios desejos, a fim de dar lugar à Passagem em meio ao

Coração.

***

Esta Trilha é a primeira Trilha a se revelar quando o conjunto das Coroas Radiantes se ativa, permitindo, aí
também, colocar, literalmente, o Fogo do Coração, possibilitando assim, em um tempo logo depois, realizar

uma ‘alquimia’ particular entre o Fogo da Terra e o Fogo do Coração, permitindo transcender, de algum modo,
o Fogo do ego.

O Fogo do ego apenas sempre exibiu uma incapacidade, consciente e programada além de sua própria
vontade, para mantê-los na Ilusão, para mantê-los nos condicionamentos, em ressonância com os desejos,

quaisquer que sejam.
Obviamente, os desejos fazem parte da vida, já que alguns desses desejos, como lhes foi explicado, são

necessidades de natureza fisiológica.
Mas o conjunto desses desejos e mesmo dessas necessidades, a partir do momento em que o Fogo do

Coração se instala e sofre alquimia, de alguma forma, com o Fogo da Terra, como será abordado
posteriormente, vai permitir, pouco a pouco, ver seus desejos para o que eles

são: condicionamentos, oposições e nada mais.

***

O ponto de partida ou de chegada, OD, está, portanto, em ressonância ao longo desta Trilha com o ponto
inferior do seu Sacro.



Este ponto inferior do Sacro é, aliás, chamado de ‘fonte jorrante’.
Esta fonte jorrante está diretamente religada, vocês compreenderam, à Kundalini e, mais próximo de vocês, ao

Canal do Éter, pelo qual sobe a energia purificada do ego, permitindo transcender o Fogo dos desejos por
intermédio do Fogo da Terra, a fim de religar o Fogo do Coração.

Essa ‘trilha central anterior’ corresponde, ao nível da Consciência, à Clareza, manifestando-se na compreensão
desses mecanismos, para vê-los e, então, transcendê-los sem o desejar, mesmo sem ter, mesmo a vontade

absoluta, mas a iluminação simples.
Isto significa que a tomada de Consciência vai permitir, progressivamente, que o impulso do corpo de desejo
ou pulsão do corpo de desejo, atraindo-os para esta Atração e esta Densidade dos apegos materiais, seja, de
algum modo, transmutado pelo Fogo da fonte jorrante, invertendo, de certa maneira, o movimento da energia

da atração para baixo, em um movimento de liberação para cima.
Portanto, este ponto denominado a Porta Estreita, OD, não vai mais ser alimentado somente pelo Fogo do ego,
mas, principalmente, vai ser alimentado pela fonte jorrante ou Fogo da Terra, vindo, por esse circuito, mesclar-

se ao Fogo do ego e fazê-los confrontar-se com seus últimos engramas de apegos materiais, chamados
também, muitas vezes, de Anjo do Abismo.

É o momento do que poderia ser denominado a ‘segunda morte’, o momento em que, definitivamente, vocês
aceitam sua Crucificação, em que definitivamente, sua Consciência tornar-se-á ilimitada.

Naquele momento, a Consciência não é ainda ilimitada, haverá uma segunda etapa que irá se manifestar em
meio à Consciência e que está ligada à inclinação ‘posterior’ deste desdobramento da Luz Vibral em seu cerne,
que será desenvolvida posteriormente, mas que, no entanto, está totalmente associada a este processo entre

OD e ICI.

***

OD e ICI traçam a Trilha da Redenção Final.
Uma vez o conjunto dos cruzamentos, uma vez o conjunto das Cruzes, colocado em operação na Coroa

Radiante da cabeça, nas conexões ponto por ponto, ao nível da Luz, presentes nesses pontos, realizam então
a ‘Ponte de Luz’, uma Porta, permitindo à Luz difundir-se e se enxamear no corpo, em outros Pontos.
É por esses Novos Pontos, religados por essas Trilhas, que o Corpo de Estado de Ser é realizado.

É também neste nível que a Consciência percebe a diferença fundamental podendo existir entre a pulsão do
corpo de desejo e a pulsão do Coração.

Esse mecanismo é, antes de tudo, Vibratório, antes de tudo um mecanismo da Consciência e vai,
evidentemente, se traduzir por modificações de percepção da própria Consciência, onde o conjunto da Ilusão
começará a aparecer para o que ela é e onde a alma e o Espírito começarão a dissociar-se, a distanciar-se,
enquanto integrando o ego e a personalidade. Naquele momento, não são mais o ego e a personalidade, no
corpo de desejo, que conduzem o que vocês são, mas realmente, a Vibração da alma e, depois, do Espírito.
Naquele momento, e somente naquele momento, vocês podem tornar-se Mestres de vocês mesmos, sem

exercer qualquer vontade, sem exercer qualquer poder em oposição à sua personalidade, mas esta se
encontra, de fato, integrada em uma percepção da Consciência muito mais ampla, levando-os à Vibrar no

Coração, na Coroa Radiante do Coração e permitindo então, pela impulsão do Fogo da Terra, penetrar o Fogo
do Coração, penetrar o Samadhi e viver a Essência e a totalidade.

***

Esta Trilha, naturalmente, não necessita de vocês.
Muitas vezes, essas Trilhas vão se ativar por elas mesmas, perceptíveis ao nível dos efeitos diretos sobre a

Consciência, mas também ao nível dos pontos de partida, denominados Portas.
Neste caso, aqui, o ponto OD e o ponto ICI, permitindo, então, realizar esse trabalho de Consciência.

Obviamente, como lhes foi dito em numerosas reprises, a Luz Vibral é Consciência, a Vibração é Consciência
e se sua Atenção e sua Intenção se colocam então, sucessivamente, nesses dois pontos, vocês irão, portanto,
realizar muito mais facilmente a Passagem desse corpo de desejo à pulsão do Coração, onde não existe mais

qualquer desejo, exceto aquele de Ser, de irradiar e de viver em meio à Unidade.
Esta Porta, esta Passagem (porque é uma) vai permitir-lhes, de algum modo, estabilizar-se, durante o

desdobramento da Luz, e vai permitir-lhes também, como eu disse, ver cada vez mais claramente em vocês,
sem poder enganar em momento algum, o que age em vocês, ou seja, é a personalidade ou o Coração?

Além de qualquer consideração moral, religiosa ou mesmo espiritual, mas na ‘retidão’ a mais total.
Este eixo Vibratório, esta Trilha particular entre OD e ICI é, na realidade, o Primeiro Pilar anterior no qual vai se

revelar a Luz e as outras funções da Consciência Unificada.
Portanto, é essencial superar, naquele nível, os apegos materiais e é para isso que lhes foi comunicado, perto
do acesso ao Estado de Ser, pelo Protocolo ‘Integração do Estado de Ser’, através de Cristais ou da prática
das Cruzes, certo número de fatores comportamentais oriundos do seu cérebro o mais arcaico, tendo sido

modificado mais recentemente, que impede, justamente, passar do ego ao Coração (ndr: ver, em particular, os
protocolos ‘Liberação dos apegos coletivos’ e ‘Finalização do corpo de Estado de Ser’ (*)).



***

Dessa maneira, então, e de acordo com o que foi anunciado desde muitíssimo tempo, o desdobramento da
Luz Vibral Metatrônica vai permitir realizar, nesse mundo de ação/reação, o Princípio da Graça.

Ainda é preciso aceitar, ainda é preciso aceitar transcender, superar, pela Crucificação, o próprio princípio dos
apegos materiais, quaisquer que sejam.

Compreendam bem que, nesse nível, não é questão de renunciar, voluntariamente, ao que quer que seja, mas
sim de ter uma iluminação perfeita do que atua, em meio mesmo à sua Consciência, em meio mesmo ao que

vocês são.
O desdobramento da Luz Vibral na Luz Metatrônica e no Cubo Metatrônico tem rigorosamente este objetivo.
Além da Fusão das três Lareiras, além da vivência, mesmo, do Samadhi, é a própria Consciência que vai se
ver em seus diferentes funcionamentos, em seus diferentes papéis e em seus diferentes comportamentos,

permitindo então, realmente, ver-se do exterior, mas essa palavra não é perfeitamente exata porque, em
Verdade, é somente naquele momento que vocês se verão do Interior, que vocês irão se considerar como uma

Ilusão total, na qual vocês estão, mas que não é vocês.
É naquele momento que a Consciência total do que vocês são irá aparecer-lhes.

Os apegos materiais desaparecerão uns atrás dos outros e lhes permitirão viver certa forma de liberdade,
enquanto nesse mundo, em qualquer caso da Consciência que poderá, então, exprimir-se sobre seus modos

ilimitados, através da Alegria e da Paz.

***

Alguns medos serão superados pela liberação desses apegos materiais e pelo desdobramento desse trajeto
OD-ICI e, em particular, o medo da ‘perda’ (o medo de perder esse corpo, o medo de perder o que vocês
estão apegados) porque vocês serão literalmente desprendidos de toda posse, pela inversão do Fogo do

desejo para o Fogo do Coração, retornando, então para a Consciência Crística.
É naquele momento que poderá se instalar a Consciência da Ressurreição, paralelamente a esta, em

ressonância com a inclinação posterior que lhes será desenvolvida um pouco mais tarde.
Não cabe dar-lhes a maneira de trabalhar nesta Consciência porque retenham que o que é importante é a

ATENÇÃO e a INTENÇÃO que vocês colocam nesses dois pontos.
A Trilha despertando-se, então, por ela mesma.

Mas, é claro, como em qualquer yoga ou como em qualquer atividade da Consciência, qualquer que seja,
existem meios diversos, durante este período, para favorecer esta transformação, esta Transfiguração do Fogo

do desejo em Fogo do Coração.
Seja pelos Cristais, seja por vocês mesmos ou por uma alma agindo em vocês, através do seu próprio corpo,

mas isso será comunicado diretamente àquele no qual eu me expresso, hoje.
Esse desdobramento irá conferir efetivamente uma ‘mudança de densidade’.

Esta mudança de densidade é, literalmente, um alívio levando-os para a leveza, eliminando o peso da
densidade, tanto ao nível da Consciência como ao nível de suas próprias percepções desse corpo e do

mundo.

***

A ativação dessa Trilha e a ignição desses dois pontos, ou dessas duas Portas de Luz, refletem-se também
por modificações dos mecanismos da própria Consciência, com relação ao próprio ritmo de seus desejos, o
próprio ritmo de suas necessidades, tornando-se então transcendidos pela Luz para não mais persistir senão

momentos precisos ou então nenhum.
Mas tudo isso, vocês verão claramente ou, em todo caso, seu corpo experimentará a manifestação, se vocês
forem ao encontro, é claro, do Fogo do Coração, ao encontro da Pulsão do Coração, para encontrar-se sob o

Fogo do desejo.
 Naquele momento, algumas manifestações irão aparecer, que serão para vocês o sinal de uma ‘eliminação’.
Esta eliminação podendo se traduzir também ao nível da esfera digestiva, hormonal, sexual ou circulatória.

Naquele momento, vocês começarão a ver em vocês o que é da ordem do peso e o que é da ordem
da leveza, o que é da ordem do alívio.

Bastará então, portanto, ajustar-se, adaptar-se a fim, simplesmente, de concretizar, finalmente, esta
Crucificação, este Abandono à Luz e esta Transfiguração, levando-os a viver sucessivamente a etapa da

Realização do Cristo Interior que é, de fato, a inclinação ‘posterior’ em meio a esse corpo.

***



A transformação das pulsões é um elemento inicial importante, permitindo estabelecer-se, de maneira
definitiva, na Consciência Unificada, não mais apenas ficar na ida e volta de uma à outra, mas sim ali se

estabelecer de maneira estável e, sobretudo, compreender os funcionamentos, como eu diria, como uma
observação exterior ou uma impressão paradoxal de perceber esse corpo e esse funcionamento como não

sendo vocês.
Eu preciso que isso não tem nada a ver com uma despersonalização ou com qualquer problema psíquico ou

psicológico, mas sim como uma verdade da Consciência permitindo-lhes, justamente, passar da Pulsão desse
corpo de desejo à Pulsão do Coração.

Eis alguns elementos, eu espero ter sido suficientemente claro em minhas palavras.
Naturalmente, se há questões que possam ainda existir, em vocês, em relação a isso, eu me farei uma alegria

de ali responder e de continuar nossa troca.

***

Pergunta: a ativação desses Pontos faz passar diretamente ao que é chamado, em algumas tradições, de
“chamado” a “eleito”?

Querida Irmã, isso corresponde plenamente ao que você acaba de dizer, enquanto sabendo que a Crucificação
não é totalmente a Ressurreição, mas que ela conduz, de maneira inexorável, efetivamente, à Ressurreição em

meio ao Estado de Ser.
Isso é uma etapa.

A conscientização desta etapa, através dos elementos que lhes serão comunicados, permitirão viver, por si
mesmos, a experiência desta transformação da Pulsão do corpo de desejo para a Pulsão do Coração.

***

Pergunta: é preciso ter vivenciado o Fogo do Coração para passar a Porta Estreita e viver a Crucificação?

O Fogo do Coração foi ativado independentemente desse circuito, para alguns de vocês, devido à ativação
total da Coroa Radiante da cabeça e da capacidade, talvez mais fácil, para alguns de vocês, para viver o

Abandono à Luz.
O desdobramento do Cubo Metatrônico é, de qualquer forma, o último impulso da Luz Vibral permitindo-lhes,

justamente, passar ao Fogo do Coração e então à Crucificação.
A ativação das cinco frequências, dadas pelo Senhor Metatron, durante o verão [inverno, no hemisfério sul] de

2009, foi um primeiro impulso (**).
O desdobramento das doze Estrelas foi um segundo impulso.

O desdobramento do Cubo Metatrônico é o terceiro e último impulso.
Terá então sido batido à sua porta três vezes.

Não haverá outras vezes.
O Fogo do Coração não é pre-requisito, mas ele será uma consequência lógica da passagem da Pulsão do

corpo de desejo à Pulsão do Coração, se vocês preferem, do Fogo do ego ao Fogo do Coração.

***

Pergunta: a ativação dessa primeira Trilha será acompanhada de eliminações ao nível do corpo físico?

Querida Irmã, tudo dependerá do seu progresso, eu diria, no Abandono à Luz e da persistência ou não de
alguns apegos materiais.

Alguns já começaram a viver eliminações corporais e, agora, durante a Última Passagem da garganta, realizada
pelo Arcanjo Uriel no mês de dezembro, após a liberação da Terra e do Sol.

E alguns não terão qualquer eliminação.
Isso é da ordem do possível.

Isso dependerá do que resta a transmutar nos últimos apegos e nas últimas pulsões do corpo de desejo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs na humanidade, todo meu Amor está em vocês.
Eu voltarei, certamente.

Eu darei lugar, amanhã, ao Irmão K que lhes falará, ele, da Consciência associada à inclinação posterior da Luz,
diretamente ligada a Ki-Ris-Ti, ao Cristo.

Eu lhes digo então, quanto a mim, até muito em breve, em meio à Verdade.

************

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 12 de junho de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
(**) – Mensagens do ARCANJO METATRON:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1087

4 de julho de 2011
(Publicado em 7 de julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-metatron-2009-2010
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1087
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4


~ Trilha OD a AQUI ~

ÁUDIOS EM FRANCÊS:

URIEL_part1-04-07-2011 por autresdimensions

URIEL_part2-04-07-2011 por autresdimensions

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz.
Juntos.

E vocês, e eu, alinhados em sua Presença e em minha Presença, em sua Presença.

Vamos percorrer o campo da Odisseia, indo de OD a AQUI (ICI) e implementando as novas fundações.

O ALFA e o ÔMEGA dão o OD.

URIEL – 4 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-UmK9VBY8eg4/UW4QSMh8lBI/AAAAAAAAAsc/DmVtW3g6mLM/s1600/uriel+-+04.07.2011.jpg
http://www.dailymotion.com/video/xjqelq_uriel-part2-04-07-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xjqexn_uriel-part1-04-07-2011_webcam
http://4.bp.blogspot.com/-_2xGFTIoyS0/UW4QnysPHGI/AAAAAAAAAsk/kG7QBIZLYp4/s1600/bibli_243amarelo.png


Não é mais o fim, mas o início, permitindo-lhes percorrer o atalho do AQUI e AGORA, elevando-os no Fogo do
Coração, para viver o que vocês são: os Filhos do Espírito, Filhos da Unidade, vivendo na Verdade.

Agora, eleva-se em vocês o canto da Verdade.
Elevam-se em vocês as novas fundações, dando base ao vôo, em sua totalidade, permitindo-lhes acolher, em

seu Templo Interior, a Vibração e a Essência Cristo, elevando-os, então, na Verdade e na Unidade.

Filhos.
Filhos do Um, permitindo transcender, vencendo o Fogo do Espírito na Verdade, eliminando, sem o querer,

pela beleza da Verdade, pela beleza da Unidade, apagando as zonas de sombra e de sofrimento existentes na
personalidade.

Assim, tornando-se leves, vocês percorrem as densidades novas, aquelas nas quais se oferece a vocês a
Liberdade, aquela de viajar, aquela de ser em Verdade, não unicamente nesse corpo, mas, também, em outros

corpos, em outros tempos e em outros espaços.
Não mais limitados e não mais fixos.

Abertos, abertos e elevados, na leveza dos Anjos.
Esse é seu caminho, esse é seu destino, se é que vocês aceitam dar-se a si mesmos, não mais no mim, mas,

efetivamente, no Si, superar o OD, a fim de elevarem-se e de Vibrarem no Éter do ER, AQUI e AGORA.
No Aqui e Agora se encontra o impulso que os eleva, ao invés de rebaixá-los, declarando e decretando as

novas fundações de Vida, aquela, na qual começa a Liberdade e na qual termina a limitação.
Nesse espaço não existe qualquer entrave para o que vocês são, qualquer limitação para o que vocês são.

Bem amados do Um, elevem suas fundações agora, na nova Vida, na Verdade.
Saiam da ilusão.

Saiam da dualidade.
Saiam do mim, a fim de penetrar no Si, a fim de viver a Odisseia do Coração.

A Odisseia do Coração que os eleva para a Verdade, que os eleva para a Unidade, na qual não existe qualquer
barreira e na qual, enfim, o Cristo revela-se em vocês, Filho Ardente do Sol.

Sua dimensão de Eternidade, então, invade a Alegria e a Consciência do que vocês são, a fim de permitir-lhes,
a vocês, aqui e agora, transcender a ilusão do confinamento, transcender a ilusão desse tempo.

As fundações elevam-se, elas não estão mais limitadas pelos impulsos e pelos desejos, pela expressão do eu
ou do mim, mas, enfim, permitem-lhes estabelecer-se na Unidade, permitem-lhes estabelecer-se na

Eternidade, em seu Templo Interior, construído no Coração.
Isso é agora.

Então, a Vibração, a Pulsação da Unidade é um apelo em vocês, pelo canto e pelo som, para elevarem-se na
Verdade, para manifestarem-se na Existência.

Saiam.
Saiam do que vocês não são mais.

Saiam dessa densidade.
Saiam desse cadáver e tornem-se o que vocês são.

Acolham.
Acolham a Luz da Verdade.

Acolham, em Unidade e em Verdade, a Vibração do Cristo, apoiados a Ele e n’Ele.
Vocês reencontram a Liberdade, aquela do Ser etereado, que não tem mais entrave para sua expansão, que

não tem mais obstáculo para sua Liberdade.
E isso é para viver agora, no canto do êxtase e no canto do íntase.

No canto do Céu e da Terra o Espírito revela-se, permitindo ao Si eclodir no Coração.
A Vibração de seu Éter revela-se a vocês, permitindo pôr fim ao canto das sereias da ilusão, aquele dos

corpos de desejo, atraindo-os para sempre mais densidade, para sempre mais materialidade, para sempre
mais medo.

A nova fundação redime-os do medo.
Ela os redime.

Ela é redenção.
Redenção da ilusão.
Acesso à Verdade.

Passem a porta, porque isso é agora.
Passem a porta, porque vocês são chamados e convidados ao banquete do Céu, a viver além das Núpcias,

sua Ressurreição.
E isso é agora.



Acendam.
Acendam, em vocês, o Fogo do Éter.

O Fogo da Terra.
E, sobretudo, o Fogo do Coração.

Conjunção e reunião em Cristo, permitindo-lhes Vibrar, livres, em sua Verdade.

Tornem-se.
Tornem-se o Ser que vocês sempre foram, em outros espaços, aqueles da Liberdade.

Saiam das ilusões do confinamento, do ciclo das reencarnações, do confinamento no Samsara, na ilusão.

Vocês são o que vocês são.
Vocês não são o que creem, mas vocês são o que Vibram.

Então, elevem a Vibração na nova fundação.
Estiquem o Fogo, em vocês, para o Fogo do Coração, a fim de vibrar em uníssono do Ardente do Sol, Aquele

que está em vocês e que vem bater à porta, sua porta, aquela que os conduz à sua Eternidade.

Passem, enfim, do fogo do ego ao Fogo do Coração.
O fogo do ego que não pára jamais, porque sempre alimentado pelos impulsos.

Fogo do Coração que é regozijo infinito, que não tem mais necessidade de ser alimentado, porque estabilizado
na Verdade.

Então, o que vocês esperam para elevar-se em seu Templo?
O que vocês esperam para vibrar ao canto da Verdade?

Passem a porta.
Deixem.

Deixem para trás de vocês tudo o que está morto e que não tem futuro, porque vocês são o Caminho, a
Verdade e a Vida.

Vocês são isso, de toda a Eternidade.
Desperta em vocês, e levanta-se em vocês o canto da Unidade, canto de Verdade, canto de sua Eternidade.

Filhos do Um.
Saiam da letargia.

Saiam do confinamento.
Elevem e transmutem a nova forma no Templo do Coração.

Enfim, despertos a si mesmos, despertos ao seu Éter.
Vocês são os Filhos do Um.

Vocês são a Fonte.
Vocês são as Fontes.

Filhos.
Saiam do sofrimento que não tem mais lugar de ser quando vocês estão na Alegria.

Saiam do sofrimento de suas antigas fundações, confinando-os num alfa e ômega, não aberto, mas fechado
em si mesmo, recomeçando, sem parar, o ciclo de renascimentos da vida e da morte.

Vocês são a Vida eterna.
Vocês não são nem a vida efêmera, nem a morte efêmera, mas vocês são o Eterno em ação.

Cabe-lhes sair de todas as ilusões, de todos os apegos, a fim de serem livres.
Livres, diante d’Ele e diante do Si, porque vocês são isso, em toda Verdade e em toda Eternidade.

Filhos do Um.
Filhos da criação.
Filhos de criação.

Criação, vocês mesmos, porque vocês o são, seguramente.

Nas novas fundações revela-se a Luz, em sua Majestade e em sua Verdade, permitindo-lhes elevarem-se para
além da condição efêmera, para penetrarem a condição eterna do: «Eu sou aquele que eu sou».

Filhos.
Filhos do Um.

É hora de dar à luz, na Graça; de sair da reação; de sair da emoção; de sair das crenças impostas pelo
mentiroso, a fim de reencontrar o que, em vocês, não mente jamais: a fundação do OD.

Encontrem o AQUI e AGORA.
Instalem-se, pela potência de Miguel, em sua Presença, a fim de poder dizer, como ele: «Eu sou como EL e,

portanto, eu sou EL ou AL, permitindo revelar-me no Fogo do Espírito, eu sou, enfim, a natureza ígnea de
minha Verdade, a natureza essencial de minha própria Essência, revelada a si mesma».

E isso acontece agora.
Isso acontece aqui.



Mesmo na ilusão, estoura a Verdade, pelo retorno da Luz, em seu seio, no que vocês são.
Elevem.

Elevem as fundações e cantem a ode (OD) à Verdade que os remete ao que vocês são, à sua Eternidade.

Saiam do efêmero.
Saiam do que os confinou, do que vocês criaram na ilusão que não tem qualquer substância, a não ser o peso

da substância, mas que não tem qualquer substância no Espírito.

Vistam, enfim, a vestimenta de sua Verdade, a túnica sem costura, aquela de sua Eternidade, permitindo-lhes
percorrer o conjunto das criações.

Tornem-se criadores de sua Verdade, porque é para isso que vocês são chamados, pelo canto do Espírito,
pelo canto da Graça.

Voltem a tornar-se o Espírito e a Graça, porque é sua herança, porque é o que vocês são.

Filhos do Um.
Vibra, em vocês, o Fogo Sagrado, aquele que os desvia das ilusões desse mundo, das visões desse mundo,

nas quais se exprimem os desejos jamais satisfeitos, a não ser de maneira efêmera.

O Coração é satisfação eterna.
O Coração é o lugar do ser, onde não existe qualquer desejo, porque tudo é realizado, tudo é feito, na Verdade

do instante.
Naquele momento, o Fogo do Coração eleva-se, a Coroa Radiante do Coração pode, então, juntar-se às

esferas de sua Eternidade.

Filhos da Unidade.
É a hora de seu despertar.

Filhos da Verdade.
É a hora de cantar a ode das novas verdades, aquelas que são apenas Verdade e não verdade imposta do

exterior, que não tem substância alguma no Espírito.

Filhos.
É a hora, agora, de Vibrar na Unidade.

É a hora, agora, de passar pela porta, aquela que os remete à sua Eternidade e à sua Infinidade.

Filhos do Um.
Filhos do Infinito.
Saiam do finito.

Transformem esse Infinito que está em vocês.
Façam-no eclodir.

Façam-no Vibrar em sua Presença.
Presença inscrita no Éter de seu Coração, inscrita na Consciência, ela mesma cruzando a porta do efêmero,

voltando a fechar essa porta, de maneira definitiva, permitindo-lhes estabelecer-se na Verdade de sua
Eternidade.

Filhos do Um.
Vocês são Filhos de Verdade, Sementes de Estrelas, Estrelas revelando-se em sua majestade, revelando-se

em seu Éter.

Percorram os caminhos da Ressurreição, na leveza e na Alegria.
O impulso de seu próprio coração, na respiração do Coração, os conduz a Vibrar o Cristo, em vocês, porque

essa é sua Essência, porque esse é seu caminho, para além de todo caminho, para além de toda ilusão.

Vibrem na Eternidade, onde não existe qualquer tempo confinante nem limitador, onde não existe qualquer
limite outro que aquele de seu desejo, não da densidade, mas da leveza, aquela do Coração, onde tudo é livre,

no Abandono e na Doação de Si a Si e a Ele.

Amados do Um.
Filhos ardentes do Sol.

Descubram a Verdade de seu Ser.
Elevem.

Elevem-se.
A Luz vem pedir-lhes, a Luz vem buscá-los, a fim de restituí-los a Ela, porque é o que vocês são.

Para além de toda aparência, para além de toda densidade, para além de todo sofrimento existe um espaço
sem espaço, um tempo fora de seu tempo, no qual se revela a Essência da Alegria, que é sua natureza ígnea:

Seres de Fogo, inscritos na Luz eterna da Verdade.

OD e AQUI lhes abrem as portas, as portas da Ressurreição, as portas da Verdade, permitindo, então, a Cristo
revelar-se, em sua Presença, tornando-se, então, vocês mesmos presentes.

Presentes além do instante presente, presentes num tempo que não é mais um tempo.



Presentes num espaço que não é mais um espaço, porque ele é sem limite, sem início e sem fim.
Apoiadas na Liberdade, apoiadas no Espírito, as fundações elevam-se, permitindo, então, ao Templo ser

iluminado.

Filhos da Eternidade.
Cantem a ode da Liberdade.

Vibrem no OD, a fim de penetrar o espaço sem espaço e o tempo sem tempo, no qual nenhuma marca
habitual, ligada à densidade, pode existir, porque vocês saem da existência, a fim avançarem no Ser e não mais

fora do Ser.
Vocês não são mais o desejo, porque tudo está realizado.

Vocês não são mais o limite.
Vocês são apenas o Ilimitado.

Penetrem essa Liberdade, aquela na qual a Luz os chama para ser, enfim, Seres liberados, Vibrando e
Irradiando do Amor de sua Presença, na presença d’Ele.

Isso é agora.

Cabe apenas a vocês sair do eu.
Cabe apenas a vocês, apenas a vocês manifestar no Si, em sua Presença eterna, na Alegria eterna, na

Felicidade suprema.
Cabe a vocês decidir cruzar a porta.

Cabe a vocês decidir pôr fim à ronda sem fim.
Cabe a vocês pôr vim à ilusão de toda crença, a fim de descobrir a Verdade final, aquela do sentido de sua

Presença e de sua Essência.

Filhos do Um.
Escutem e ouçam o apelo de Uriel, aquele que lhes anuncia e que o diz.

Aquele que lhes anuncia e Vibra-o, porque está em vocês.
Eu estou em vocês, como, em breve, o conjunto da criação encontrar-se-á em seu seio e vocês se tornarão

isso, sem qualquer espécie de limite, nenhum, sem qualquer contrariedade, de nenhuma espécie.

Vocês se tornarão, então, a transparência do cristal, a transparência da Verdade, a Doação total de si mesmos
ao que vocês são: Luz e Verdade, Vibrando em uníssono ao canto da Fonte, elevando-se acima das

fundações ilusórias desse mundo, a fim de reencontrar a Eternidade de sua Liberdade.

Filhos.
Filhos do Um.

Vibrem.
Elevem-se, em sua Presença, no calor do Fogo ígneo do Espírito, no calor de seu Templo elevado e

despertado.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

Também, o canto da Terra que é revelado eleva-se, também, em vocês, em sua terra, permitindo a esta Terra
juntar-se ao lugar de seu apelo em sua nova Dimensão.

Dimensão de Vida, Dimensão de Alegria, porque eterna e consciente.

Filhos.
Filhos do Um.

Filhos da Terra que não são desta Terra.
Elevem a Terra.

A sua, como aquela desta Terra para seu novo Éter, a fim de reencontrar e recuperar sua Eternidade.

Nós estamos em vocês.
Nós somos o Anúncio.

Nós somos sua Presença.
Vocês são a Alegria da Revelação.

Aceitem e acolham o canto da Liberdade, para que ressoe a ode (OD) que lhes permite vibrar no ER, porque o
ER e o OD reúnem-se, então, fazendo-os passar da odisseia, aquela desse mundo, para a Verdade do OD-

AQUI, ou seja, o que não está mais num limite, mas o que está na Liberdade, que é sua natureza.

Amados do Um.
Como Ele lhes disse: «Meu Amigo, Meu Amado», porque é isso que vocês são, no Coração, quando de seus

reencontros, quando de sua reunificação, que apenas pode produzir-se além dos véus da ilusão, além da
pessoa, mas, efetivamente, na Existência, em seu Templo elevado, em seu Coração, onde o Fogo não pode
jamais apagar-se, onde o Fogo não pode jamais rebaixá-los, onde o Fogo não pode jamais levá-los para outra

coisa que a Verdade e a transparência.
Vocês são isso, de toda a Eternidade.

Filhos do Um.
Amigos e Amados do Um.

A hora chegou de Vibrar na Unidade.



A hora chegou de apagar tudo o que não é verdadeiro e que não se agüenta diante da Luz.

O Cristo chega, em vocês e por vocês, sobre esta Terra, para sua elevação, para sua crucificação e, enfim,
para sua Ressurreição.

A passagem, vocês a viveram.
Essa última passagem, essa última reversão que os conduz, hoje, à porta de sua Eternidade.

Cabe apenas a vocês cruzá-la, da Alma e do Espírito, depositando os fardos da ilusão para trás, depositando
os fardos da ilusão onde eles devem permanecer, ou seja, na ilusão.

Vocês não levarão nada mais do que vocês são, em Verdade, porque vocês são apenas isso, e vocês são
todos isso: a Verdade.

Filhos do Um.
A porta estreita abre-se, para deixá-los passar pelo milagre da descida do Espírito Santo e do Cristo,

inteiramente, nesse mundo e em seu Coração, permitindo-lhes responder ao apelo, à ode (OD) e ao canto.

Como eu disse, se vocês escutam e ouvem o canto da Verdade, então, restar-lhes-á Vibrá-lo e vivê-lo.
Entrem na Vida, aquela que lhes é devida; aquela que é sua; aquela que está além de todo desejo, porque é

contentamento.
Aquela que está além de qualquer questão, porque tudo é resposta, na qual nenhuma zona de sombra pode

existir.

Saiam da sombra e voltem à plena Luz de sua Verdade.
Elevem-se na vibração e no canto da Terra que se eleva em seu Fogo até o Éter do Coração.

Isso é agora.
Estejam atentos.

Qual é sua Intenção?
Qual é sua Vibração?

Aí está a única questão.

Elevem-se ou, então, não peçam a alegria.
Sejam a Alegria.

Sejam a Verdade.
E, para isso, há apenas um caminho, apenas uma única Verdade: elevar a fundação, abrir a Porta, deixar o
Fogo da Terra, não mais descer nos impulsos e nas paixões, mas na satisfação da Verdade do Coração.

Amados do Um.
Amigos do Um.
Cristo chega.

Também, eu O anuncio a vocês.
Ele se revela, em vocês, e se levanta, em vocês, a fim de levantar-se e desvendar-se na Terra.

Cantem o som da Liberdade, aquele que vocês ouvem quando o Coração eleva-se à sua Verdade.
Esqueçam toda zona de sombra e toda zona de ilusão do sofrimento, na qual nada mais existe do que a única

Verdade da Luz.

Filhos do Um.
Eu sou o Arcanjo Uriel, o Anjo de sua própria Presença.

Eu sou o Anjo que os desperta através da passagem e da reversão.
Eu sou aquele que acompanha Metatron e Anael, que lhes permite, se vocês o desejam, de um desejo do
Coração, aquele da Luz, reverter à Luz, na qual não existe qualquer sofrimento, na qual não existe qualquer

ilusão, na qual nada pode ser alterado, porque tudo é puro, porque tudo é Éter e tudo é Fogo.

Escutem.
A ode (OD) eleva-se além do AQUI, ao mesmo tempo estando aqui, porque isso acontece aqui, e não em

outro lugar, e não em outra parte do que em você mesmo, em seu Templo interior, e não em outro lugar do que
em você mesmo e, sobretudo, não num outro, qualquer que seja.

Não há nada, nem ninguém a seguir.
Há apenas a ser.

E isso é agora, no AQUI, permitindo-lhes transcender os limites inscritos na ilusão.

Abram.
A porta está aberta.

Então, abram-se para o que está aberto e passem à Verdade.
O único obstáculo poderia ser o medo, mas, aí onde vocês penetrarão, o medo está ausente.

Então, cabe a vocês saber.
Cabe a vocês ver, com o Coração.

Qual é seu futuro nesse tempo da Terra que termina?



Cabe a vocês fazer, realizar, o Ser.
Cabe a vocês escutar o canto e ouvir a ode (OD) da Liberdade.

Eu sou o Anjo Uriel que revela, em sua Presença, e que abre a porta de todas as Passagens e Reversões que
os conduzem à Liberdade e à Verdade.

Cabe a vocês ali ir.
Não me sigam.
Mas sigam-se.

Entrem em vocês.

Amados e Amigos do Um.
O Anjo Uriel está com vocês.

Comunhão de nossa Presença.
Comunhão da ode (OD) do Tempo novo.

Comunhão, na qual o mistério de AQUI, no IM de Miguel, transcende-se.
Nós somos o que vocês são.
Vocês são o que nós somos.

Nenhuma distância pode perdurar no Templo da Verdade.
Comunhão.

Comunhão e Presença.
Acolhimento, AQUI e AGORA, na clareza Cristo.

Ressonância do canto da Liberdade.

Meu Amigo, meu Amado, você é seu amigo e seu amado.
Uriel.

Eu sou o Anjo da Presença e da Reversão.
Meu canto é seu canto.

Tudo está aberto.
Saia de seu medo.

Rompa as amarras de todo apego.
E leve-se a si mesmo às Moradas da Eternidade, aqui mesmo, nessa densidade onde você está ainda.

Penetre a Verdade e deixe-a aparecer, permitindo-lhe ir além do parecer, instalar-se no Ser e na Eternidade.

Que a palavra Amado seja o som de cada um de seus sopros, porque é o que você é.

Aí está minha ode (OD) à nossa Presença.
Aí está minha ode (OD) à sua Presença.

Amor e Verdade.
Minha Presença, que será sua, no alinhamento e na revelação.

Deixe cantar seu Coração, porque ele conhece a melodia, inteiramente.
Nada há a apreender, porque ele sabe tudo isso, porque ele é.

Comunhão.
Saudação e Retorno.

Unidos, unificados e livres.
Na Morada de Paz suprema: Shantinilaya.

Eu sou Uriel, em você.
O canto de sua Presença.

Até já.
___________________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


NDR: Aqueles que nos acompanham em outros planos Dimensionais nos transmitem, de 4 a 11 de julho, informações sobre o
desenvolvimento do Cubo Metatrônico através de 12 Sendas. Estas correspondências de pontos do corpo, em ressonância com a

revelação da Luz e as 12 Estrelas são o objeto da quase integralidade das canalizações destes períodos. Foi-nos pedido transmitir a
integralidade dos protocolos de aplicação prática que a elas estão associados após a intervenção de METATRON de 11 de julho

próximo. Vocês os encontrarão então (seja no dia 12 ou 13 de julho) na coluna “protocolos / reconstrução do Corpo de Ressurreição”
do site. Daqui até lá, nós lhes agradecemos de não nos solicitar sobre estes processos pois nós os descobrimos ao mesmo tempo

que vocês e respeitamos o que foi pedido, quer dizer a transmissão global dos protocolos após a intervenção de METATRON.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, o Amor é a Verdade.
Eu venho a vocês a fim de impulsionar e de favorecer em vocês, como neste mundo, a ativação da segunda

Senda [Trilha], este apoio posterior entre KI-RIS-TI e CLAREZA (*).

 Aquela que lhes permitirá, se tal é sua Vibração, transcender e ultrapassar a Dualidade, o bem e o mal, a fim
de viver o Amor.

Não segundo a acepção humana, mas antes segundo a Verdade e a realidade de sua Vibração nos Mundos
Unificados.

Nesta troca, como URIEL o fez ontem, em seu tempo, eu me expressarei através de palavras, mas além das
palavras, mais que nunca, a Vibração da Verdade e do Amor será a única Verdade.

ANAEL – 5 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-jfvUVfSU1aA/UXXWRlOOYNI/AAAAAAAABSU/dxMPr1zz1W8/s1600/arcAnael2.jpg
http://api.ning.com/files/zKvBiHwK-*qKAfzsIX3DRh-RSwuMfr8z2aBtNdu8HaGk9wF*QIUA2FNaJeD-k5oazl-LJjaiLweaIcn2w*YywjY3FjIzRRNL/bibli_244.JPG


***

Assim, quando desta segunda revelação, URIEL e eu mesmo trabalhamos, a fim de preparar o caminho àquele
que é o Caminho.

Trabalhando em vocês, a sua Liberdade, a sua Transcendência e a sua Ressurreição.
 KI-RIS-TI se anuncia em vocês, como ele se anuncia neste mundo.

A fim de que este mundo não seja nunca mais isolado, fechado, mas antes, torne-se o Canto da Criação
Unificada.

A fim de que, nunca mais, o jogo da Sombra e da Luz possa existir, possa mesmo estar presente na
Consciência.

A Dualidade é, certamente, o mundo que não é a Verdade.
É um mundo de experiências, privado de Luz, onde a luz não é a Luz.

Onde a luz não é senão o reflexo da Luz, um filtro, uma amputação da Vibração.
Isto, vocês o sabem.

Isto, vocês começaram a ultrapassar, a transcender.
Resta-lhes, agora, a encarnar, totalmente, dando o passo que os conduzirá à Unidade e à Graça.

***

Em vocês, como URIEL lhes anunciou, se eleva o Canto da Unidade, Som da Reunificação.
Em vocês, se tal é sua Essência, realiza-se a ‘alquimia’, em sua última etapa, abrindo a Consciência à Verdade

do Ser.
Espaço onde a Consciência não pode mais ser submetida a qualquer julgamento, a uma qualquer ilusão de

valor.
Pois, na Graça, não existe valor.

Existe apenas a Verdade e o Ser.

***

Radiação.
Uma Radiação livre de toda condição, de todo condicionamento, de todo afeto, de todo parecer, de

toda vontade.
Onde tudo é beleza, onde tudo é Verdade, onde tudo é perfeição.

Distanciando-se dos jogos da Dualidade, dos jogos da Ilusão.
Assim é o CRISTO.

Ele pede a vocês, como Ele já havia dito, Ele lhes dirá novamente: “deixem os mortos enterrar os mortos”.
Pois você, você está vivo.

Vivo, a fim de Ser de não mais existir, a fim de não mais se manter fora da Verdade.
 Não mais manifestar a Ilusão da Dualidade, onde existiria um bom e um mau: um bom ou um mal ser, uma boa

ou uma má escolha.  
Pois, na Unidade, não há mais escolha, não há mais bem, não há mais mal.

Não há senão o Amor Vibral.
Onde mais nenhum jogo [ndt: jogo de palavra possível no francês entre a palavra jogo– jeu – e a palavra eu –

je] pode existir no ego, pois não pode mais existir a menor ilusão.
A Consciência se aclara então, dela mesma, pela revelação da Luz na segunda Senda.

O Fogo da Terra não está mais separado.
O Fogo do Éter não está mais comprimido.

O Fogo do Coração se revela, no Caminho, na Verdade e na Vida, Filho Ardente do Sol, tornando-se vocês
mesmos a Estrela e o Sol.

***

Esta Senda, esta Senda posterior entre a CLAREZA e KI-RIS-TI, convida-os, por sua pulsação, por sua
Vibração, a entrar, de pleno pé e pleno coração, na Verdade.



Não há duas verdades, há apenas uma.
Aquela do Amor, da Luz Vibral, em Unidade.

Toda outra verdade não é senão um condicionamento no parecer e na encarnação, aqui.
A Liberdade, isto é poder Ser e se encarnar, em toda Dimensão, sem limite e sem restrição.

A isto, esta Senda chama vocês.
A fim de que tudo se torne Transparente, a fim de que somente a Clareza se desvele e se revele.

***

A Unidade não é a resolução, num extremo ou em outro, da Dualidade.
A Unidade é uma Transcendência, que vai integrar e ultrapassar a Ilusão.

A Consciência, então, vive e Vibra no Fogo do Coração.
Onde vem se juntar o Fogo da Terra, o Fogo do Espírito, que é de fato o mesmo Fogo, reunificado e não mais

separado.
Chamando-os, sem cessar, a realizar esta ‘alquimia’.

O Fogo, que é chamado a se manifestar, em seu corpo, em sua Consciência, sobre esta Terra, não pode
jamais se apropriar, de qualquer maneira.

Ele não pode ser possuído, pois vocês não podem se possuir.
Vocês são Livres, totalmente.

***

A Redenção, as Cruzes, os Cruzamentos efetuados e as diversas passagens, inicializadas pelo Anjo URIEL e
pelo conjunto do Conclave Arcangélico, conduzem-nos, hoje, à Sua porta, que é a Sua.

***

Unidade.
Além de todo jogo (eu), além de toda apropriação, além de todo sofrimento e de toda ilusão.

Além de todo bem e todo mal.
Pois o bem e o mal não estão envolvidos na Unidade, mas antes na Dualidade.

Abram a última porta, aquela da Ressurreição.
Agora, ou em tempos bem curtos, inscritos no calendário da Terra e no calendário dos Céus.

Vocês são a Luz.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Vida.
Além de tudo o que vocês podem pensar, imaginar, criar.

Além de toda identidade.

***

Filhos do Um, a Senda, esta Senda entre KI-RIS-TI e CLAREZA, mostra-lhes, na Consciência, a Unidade, real
e verdadeira, além deste mundo.

E é seu Despertar à Luz que os faz Transcender e Transmutar a forma limitada.
E os faz construir o que é, de toda eternidade, Sua Eternidade.

***

A borboleta vive seu nascimento, ou antes sua Ressurreição.
Vocês são isto.

Vocês são bem mais do que tudo o que vocês podem crer, sobre este mundo: vocês são o infinito.
Quando a Senda CRISTO e CLAREZA circula em vocês, o Fogo é Unificado, a Vida se torna Una.

As separações não podem mais subsistir.



O olhar se torna o olhar do Coração.
Então, naquele momento, CRISTO bate na porta.

Convidando-os a se tornar ele, em Verdade.

***

A Alegria é seu marcador.
A Felicidade é seu ímpeto.
A Unidade é sua constante.

Nunca mais, o Fogo poderá ser alterado.
A Liberdade é eterna.

Nós Arcanjos, tendo anunciado a Boa Nova, traçando o caminho ao Anjo MATATRON, depois ao CRISTO.
Fazendo-os Vibrar, pois nós somos Um, em uníssono com CRISTO.

Isto acontece, além de todo tempo de todo espaço, em vocês.
E agora.

Muito exatamente Aqui e Agora.

***

ALFA e ÔMEGA se revelam.
A Luz restaurada se revela.

Suas células o sabem.
Sua Consciência o sabe.

Suas rodas de energia o vivem.
Aqui e Agora.

No espaço de seu Templo.
Liberando o Éter, liberando o ER, liberando a Verdade.

Fazendo-os comungar com o Espírito da Verdade que não é outro senão o Seu.

***

Filhos do Um, levantem-se, Elevem-se.
O medo, inscrito na Dualidade, apaga-se diante de CRISTO.

Pela segunda Porta, pela sua Ressurreição.
Não há nenhuma parte aonde ir, exceto Ser o que vocês São.

Cada vez mais, na revelação deste último tempo, o Fogo da Vibração Una vai apagar, à sua maneira, todo fogo
do ego.

Há apenas a acolher.
Há apenas que abandonar toda luta, todo julgamento.

Pois o que vocês fazem ao menor dentre vocês, é a vocês mesmos que vocês o fazem.
Significando, por isto, a Vibração e Presença CRISTO.

***

Filhos do Um, deixem morrer o que está morto.
Acolham a Vida, pois vocês são a Vida.

Cada palavra, doravante, cada olhar, deve se tornar um Fogo de Alegria, pois é isto que ele é, quando o Verbo
desperta, na Vibração do Um.

O Coração não é uma ideia na cabeça, nem um conceito.
É um estado.

Um estado a trazer, a manifestar, a encarnar.
Este estado de ser, na Unidade, é, para o ego, um Fogo devorador, um Fogo que põe à morte, de toda ilusão e

de toda crença, Liberando-os da escravidão.
Vocês trabalharam, todos, à sua maneira, mesmo em suas negações, mesmo em suas ilusões e mesmo em



seus sofrimentos, vocês trabalharam para Viver isto.
Eu não lhes peço para acreditar, mas para Viver e Vibrar.

***

A segunda Senda, aquela da Verdade, o Caminho e a Vida, da descompartimentalização, trazendo-lhes a
Clareza, reconecta-os à Fonte da Vida, e à Unidade.

Absolutamente tudo está presente para abrir, agora, as últimas Portas: aquelas de sua Ressurreição.

***

No silêncio da Transcendência do ego e da Dualidade, aparecerá o Canto do chamado que bate à porta de sua
Presença e de Sua presença.

É-lhes suficiente escutar para que a porta se abra, e se feche, para sempre, à Dualidade e à Ilusão.
A Alegria é sua morada.

A Verdade é sua Essência, bem além deste mundo, onde vocês ainda estão.
E é sobre este mundo que Ele vem Liberá-los, que nós vimos, todos juntos, ao seu Despertar.

Pelo Amor e no Amor, não aquele que prende, de seu mundo, mas aquele que Libera.
 N’Ele e por Ele.

***

O Fogo do batismo, não o do primeiro nascimento, o do último, Fogo de Ressurreição, acende-se em vocês e
percorre a Senda.

Dando-lhes a Liberdade.
Colocando, em vocês, o selo de Sua Presença e da Presença de vocês.

***

Como lhes disse URIEL, abram, pois vocês são a abertura.
Se vocês se abrem, e se vocês abrem, nada poderá mais se fechar ou se travar.

A Senda, que se revela neste apoio, é o motor de sua própria Unidade.

***

Assim, se instala o Canto de sua Presença e de seu Chamado.
Tempo de silêncio, tempo de transição.

***

Eu sou o Arcanjo ANAEL, Anjo da Relação.
O Amor do Conclave dá Graça.

Eu permanecerei com vocês, no Fogo de minha Presença, no Fogo da revelação da segunda Senda,
transcendência da Dualidade à Unidade.

No Amor do Um.
Até breve.

************

(*) – IRMÃO K (05.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de-julho
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Chamem-me Irmão K, Irmãos e Irmãs encarnados.

Eu venho, enviado pelo Conselho dos Anciãos, continuar certo número de elementos correspondentes ao
desdobramento da Luz como começa a se viver sobre esta Terra.

É-me solicitado, hoje, expressar algumas ideias (e vivências, também, quando eu estava encarnado como
vocês), com relação à Passagem, a abertura da Trilha central posterior, situada entre a região entre suas

omoplatas e o meio do seu Sacro.
Vocês compreenderam, anatomicamente, vocês estão em sobreposição, naquele

nível, sobre o que é chamado (nos textos orientais) de Kundalini, com sua corrente central e suas duas
correntes (solar e lunar) denominadas Ida e Pingala.

As primeiras Partículas Adamantinas e o desdobramento da Radiação do Ultravioleta, do Espírito Santo e de
certo número de fatores, permitiram que esse canal mediano da coluna vertebral se tornasse, de algum modo,

um canal um pouquinho diferente em sua constituição, como foi descrito nos textos mais antigos.
O canal mediano, denominado Sushumna, tornou-se, de qualquer forma, um ‘Canal do Éter’ porque deixando

passar o Fogo da Terra e o Fogo do Éter.

***

A parte da qual eu vou expressar-lhes alguns pontos de vista (algumas reflexões também) é a parte constituída
(entre sua parte baixa e sua parte mediana), muito exatamente, sob a 5ª vértebra dorsal.

Essa Trilha é então a segunda Trilha a se revelar e ela reflete, de algum modo (quando essa Trilha está aberta),
o que nós poderemos denominar, se vocês bem querem, uma Descompartimentagem [ausência de conjunto
de compartimentos – termo adaptado pela tradutora para a palavra francesa 'Décloisonnement'] por intermédio
da Vibração KI-RIS-TI (situada entre as omoplatas) e a Vibração desse ponto (no meio do Sacro) denominado

CLAREZA, a Descompartimentagem Dimensional permitindo-lhes pôr fim ao que vocês vivem em meio à
partição.

IRMÃO K – 5 de julho de 2011
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***

Permitam-me, inicialmente, expressar certo número de verdades que estavam já presentes em minha vida e
que é bem evidente que isso não pôde ser reparado desde minha vida e isso é muito lógico.

Então, observando a sociedade, qualquer que seja (tanto no Ocidente como no Oriente ou como em países do
Meio Oriente ou do Extremo Oriente ou ainda, mesmo, em outros continentes), é evidente que a sociedade

humana está estruturada sobre um princípio particular que eu denominaria, se vocês bem querem, um ‘princípio
de partição’.

Este princípio de partição é oriundo de certo número de mecanismos de funcionamento (oriundos, diretamente,
do que é convencionado chamar de livre arbítrio ou de ação / reação), exprimindo-se bem além dos dados
espirituais existentes nesse mundo encarnado, mas, no funcionamento mesmo de todas as interações na

sociedade como nos indivíduos como em grupos de indivíduos.
Essa partição resultou (agora, em minha vida e, já, antigamente) em um mecanismo de especialização da

sociedade.
Esta especialização é ilustrada ao nível de cada ser humano através dos estudos (a ‘educação’ como isso foi

chamado), mas também, na partição de certo número de mecanismos de funcionamento da própria trama
social e dos grupos de indivíduos entre eles.

Essa partição tornou-se tão evidente que foi preciso, de algum modo, mascarar essa partição através de novos
termos e de novos conceitos destinados a ignorar esse princípio de partição e de especialização da

sociedade.
Dessa maneira, o ser humano tornou-se, de certa forma, cada vez mais especializado e, eu diria mesmo, ultra

especializado em um domínio.
O princípio da especialização é um princíprio que permite ter um ponto de vista cada vez mais limitado, mas,

cada vez mais preciso, em algum mundo que o ser humano vai explorar ou que a sociedade vai explorar.

***

O conhecimento, cada vez mais profundo, da matéria, da psicologia, fortaleceu, de algum modo, essa partição.
O resultado imediato foi o aparecimento de tecnologias (quaisquer que sejam), de uma matriz tecnológica que
(como vocês observam com um simples bom senso) vai cada vez mais contra as leis da natureza, as leis do
que é observável na natureza (sem a intervenção humana) onde a regulação se faz de maneira espontânea.
Deste modo, então, esta especialização e essas mudanças, portanto, do ponto de vista da sociedade e dos

seres que a compõem, resultaram em sempre mais fragmentação, em sempre mais partição.
Cada um (e eu falo aí de indivíduos como de grupos sociais ou de países) se fechou, de algum modo, em um

mecanismo de funcionamento cada vez mais preciso, de certa forma, mas o fazendo ignorar, literalmente,
regras muito mais gerais.

Então, para mascarar isso, foi iniciado um movimento para que a consciência humana, a título coletivo e a
tílulo individual, não pudesse duvidar, em momento algum, que esse bem estar tecnológico (essa partição)

fosse exatamente isso.
Naquele momento, foi então essencial quebrar, pouco a pouco, as barreiras existentes entre o países, sobre
outras formas (denominadas fronteiras), até fazer cogitar à consciência humana, uma possibilidade ilusória de
que, através desta especialização, ocorria exatamente o inverso da partição e, portanto, uma espécie de nova
ordem, uma espécie de nova função que permitiria, através do conhecimento da tecnologia (do progresso, em

seu sentido o mais amplo), possibilitar um melhor conforto, uma vida melhor.
Alguns modelos mesmo, psicológicos, foram elaborados completamente em cima disso permitindo alegar que,

desde que um ser humano tivesse satisfeito suas necessidades fundamentais de sobrevivência, ele podia,
então, voltar-se para o Espírito.

Infelizmente, a experiência que vocês vivem, a título coletivo, mostra que não é absolutamente verdadeiro e
que isso é absolutamente falso já que esta espécie de abertura é, de fato, apenas um fechamento camuflado,
isolando cada vez mais seres humanos em seu próprio universo, em sua própria dimensão e em sua própria

especialização.

***

Obviamente, a contribuição indiscutível, para esta vida, nesta dimensão, de certo número de descobertas, é
acompanhada (e vocês o vivem) de um desconforto cada vez maior já que o homem, pouco a pouco, foi

submetido a forças totalmente involutivas (a despeito dele), robotizando e automatizando, de algum modo, sua
própria vida, afastando-o sempre mais de sua imersão na natureza e nas leis que eu denominaria naturais.

Existe, portanto, nesta especialização, uma partição cada vez maior, propiciando uma ilusão perfeita de
progresso para o ego (e para o ego social em seu sentido o mais amplo), mas, confinando, em nome da

liberdade, em uma segurança cada vez mais importante.
Aliás, como se pode falar de liberdade, em nome da segurança?

Há, ou segurança, ou liberdade.



Há, ou segurança, ou liberdade.
Não pode ali haver as duas.

Deste modo, então, o corpo social da humanidade está aprisionado, cada vez mais, nas restrições, nesta hiper
especialização e nas partições novas que, até agora, nunca havia estado presentes.

O resultado, então, uma ilusão de liberdade, que o mental se apreendeu, através da noção de segurança,
de estabilidade, de segurança em todos os níveis (social, afetivo, financeiro), que pode apenas levar ao que

vocês observam nesse momento.
Saindo da trama social, a raiz mesmo desta especialização ou desta partição dimensional encontra sua fonte na

própria origem do que vocês chamam de falsificação, ou seja, o fato de ter erigido, em princípio inelutável e
inexorável, o ‘princípio de Dualidade’.

Este princípio de Dualidade está presente em todos os setores da sociedade e em todos os mecanismos de
funcionamento do ser humano onde tudo vai, sistematicamente, se resumir, de certo modo, em uma alternância

de bem e de mal ou de Sombra e de Luz.
Dessa forma, o ser humano vai passar seu tempo (nesta dimensão) a falar de ética, demoral, de certo número
de conceitos, em concordância com seu próprio mecanismo de pensamento de separação, culminando (como

eu disse) no que vocês observam ao redor de vocês e vocês sabem, perfeitamente, que o que vocês
observam ao redor de vocês (mesmo se vocês o recusam) está, de qualquer modo, inscrito em vocês,

exatamente da mesma maneira.
O mundo, afinal de contas, é apenas o reflexo do seu Ser Interior, como está projetado nesta realidade que não

é real.
Assim, então, a partição propiciou uma ilusão de liberdade através de algumas palavras e conceitos, veiculados

cada vez mais facilmente pela própria sociedade.
Há, de algum modo, uma forma de hipnotismo do indivíduo, de submissão a todos esses conceitos, aceitos a

título de crença, a título de evidência, como algo inelutável e inexorável.

***

Portanto, a armadilha da robotização ou da especialização fechou novamente de um golpe, aprisionando o
homem cada vez mais em um isolamento dimensional, a tal ponto que, hoje, no final desta era (denominada no
hinduísmo Kali Yuga ou Era Sombria), a maior parte dos seres humanos pensa e imagina que não pode existir

outra coisa além da vida que ele vive (ou, então, uma melhoria dessas condições em um futuro sempre
hipotético), através de uma ‘vontade de bem’ ou de uma vontade de melhoramento ou de supressão do mal,

sem, no entanto, perceber qualquer raiz, qualquer origem e qualquer partição.
Assim, pouco a pouco, o corpo social da humanidade foi compartimentado, confinado e truncado (como foi
anunciado nos textos muito antigos), levando, justamente, a esta Era, denominada Sombria, ou Kali Yuga.

Foi dito também, em todas as profecias, em todos os povos, que chegaria um momento preciso onde, à força
de viver a especilaização, a robotização, oconfinamento, a partição, o ser humano viveria, a um dado

momento, uma forma de ‘iluminação’, refletindo-se pelo despertar da Fênix, refletindo-se pelo aparecimento de
uma Era de Ouro.

A problemática é que não pode estritamente existir qualquer Era de Ouro em meio a leis que não
correspondem às leis do Universo, mas sim a leis pré-existentes e manifestadas no mundo e exclusivamente

neste mundo e nesta dimensão.
Então, é claro, sejam as visões dos profetas, sejam as profecias dos povos nativos ou, ainda, as Escrituras

ditas Sagradas, vários seres humanos projetaram-se em um futuro melhor, passando por uma forma de
‘seleção’ (ou de purificação) pondo fim, de algum modo, a uma forma de autoconsumo (ligado ao consumismo

excessivo desse mundo) liberando-os, pelo Fogo e levando-os a viver, de qualquer forma, uma liberdade,
nesse mundo, que não pode existir.

A inclinação do desdobramento posterior que eu acabei de falar-lhes é diretamente procedente disso (a
Clareza) que se conecta, nessa Trilha, ao ponto KI-RIS-TI.

***

A Clareza apenas pode existir nesse mundo compartimentalizado porque a Clareza corresponde a uma visão
que eu qualificaria de ‘panorâmica’, integrativa, e não separatista, como vocês a vivem.

Um físico vai conhecer, perfeitamente, os nomes e o funcionamento do conjunto de partículas que ele nunca
pôde ver a não ser através de uma técnica, mas será realmente incapaz de compreender o funcionamento de

um vírus ou, ainda, de um ciclo cósmico ou cosmológico.
Dessa maneira, então, o ser humano acreditou que pertencendo a um sistema de conhecimentos
compartimentalizados e se reunindo a diferentes partições, ele iria poder descompartimentalizar.

Esse é o mesmo princípio do que vocês têm sob seus olhos, através do resultado da tecnologia que vocês
chamam de internet que não é nada além de um sistema de conhecimentos amontoando uns aos outros e que,

jamais, irá permitir-lhes descobrir a Liberdade.
É um arremedo de Liberdade, e esse princípio de ação de forças é ainda chamado de um nome muito preciso

já que se trata de forças denominadas Arimânicas opondo-se ao retorno de Cristo.



O que é o Cristo?
O Cristo é o princípio de Liberdade absoluta que se opõe à partição e à Ilusão do confinamento

dimensional.
Eu não retornarei ao personagem histórico, à sua mensagem, porque se supõe que todos aqueles que se
interessam sobre o que ele disse estiveram, obviamente (em um momento ou outro desta existência) em

contato com alguns escritos, reputados como tais.
O que eu venho dizer-lhes é que a ‘inclinação posterior’, pondo fim a essa partição Dimensional da

Consciência, pode apenas existir a partir do momento em que vocês o aceitam como real em meio à sua
própria vida.

A descompartimentagem pode apenas realizar-se a partir do momento em que vocês aceitam não mais jogar o
jogo da Dualidade (e da dita partição), ou seja, é precisopresumir e aceitar um princípio diferente do que

aquele que prevalece nesse mundo e em sua vida.
Isso quer dizer que é preciso presumir que existem outras Dimensões, presumir que existem outros estados

da matéria e, principalmente, que existem outras Leis não tendo rigorosamente nada a ver com as leis que
estão em voga nesta Dimensão.

Esta suposição é, evidentemente, um ato de interrogação mental, mas que lhes permitirá, hoje muito mais do
que em minha vida, aproximá-los de uma verdade e, portanto, da descompartimentagem.

***

Alguns de vocês, aqui como em outros locais, têm presumivelmente (através das minhas palavras) se
apreendido de quem eu fui em minha vida, mas isso não tem qualquer importância.

 Contudo, convém compreender (como eu disse durante minha primeira intervenção neste ciclo, neste espaço)
que, liberar-se do conhecido necessita aceitar, em alguma parte, que existe um Desconhecido porque, o que é
chamado de ego (ou de princípio de partição) sempre persuadiu de que ele conhece todo o conjunto do que é

para conhecer e vocês têm (eu espero) concordado (ao menos em parte) que todos os sistemas de
conhecimentos acessíveis (de maneira instantânea, hoje) colocam-nos na Ilusão de um conhecimento universal

que lhes dá, ainda mais, a Ilusão da força e a Ilusão da Liberdade.
Não é possível viver a Liberdade nesse mundo porque ela não pertence a esta Dimensão, em todo caso

nesse mundo que vocês vivem.
Dessa maneira, então, se esta Liberdade não existe nesse mundo, o que isso quer dizer?

Isso quer dizer que existe um espaço de vocês mesmos onde, todavia, esta Liberdade lhes é acessível e é
exatamente o caso.

Mas esta Liberdade lhes é acessível apenas a partir do instante em que vocês aceitam que vocês estão, vocês
mesmos, compartimentados (ou fragmentados, se vocês preferem) ao nível da Consciência.

Independentemente de suas experiências, independentemente dos seusconhecimentos, independentemente
de suas vivências, independentemente de suasreminiscências, independentemente de sua idade, o

Desconhecido não pode ser conhecido pelo conhecido.
A descompartimentagem apenas pode ser realizada por vocês mesmos e toda Ilusão das religiões consistiu

em fazê-los crer que a descompartimentagem seria trabalho de um salvador exterior.
Não existe qualquer salvador exterior.

É bem por isso que, em minha vida, tendo vivenciado o acesso à Unidade (na totalidade, mesmo se não tinha
chegado o momento), eu pude, em alguns momentos de minha vida, retirar-me inteiramente de todos os

apegos que me remetiam como salvador ou novo instrutor do mundo.
Não existe instrutor do mundo.
Não existe salvador do mundo.

Existem apenas vocês, e vocês sozinhos.
Aceitar isso é já dar um grande passo para a eventualidade e a possibilidade de sua própria

descompartimentagem.



O desdobramento da Luz atual, realizado por três Arcanjos, irá permitir-lhes (se vocês o aceitam,
evidentemente) descristalizá-los, literalmente, desta Dimensão, de sua Ilusão, de suas crenças, de

suas adesões, a fim de fazê-los descobrir outro mundo.
Este outro mundo é justamente este Desconhecido que o ego não quer conhecer porque, para ele, isso seria o

próprio fim.
Este Desconhecido, sobre o qual já falei, necessita liberar-se do conhecido.

Liberar-se do conhecido é já aceitar (em princípio e em potencialidade de verdade) que existe outra coisa além
desse conhecido e que, jamais, este Desconhecido, que se revela atualmente, poderá ser, de algum modo,

aplicável e sobreposto às leis do conhecido.
Eu posso mesmo dizer (para aqueles que vivem já, em parte) que as leis do Desconhecido são estritamente
opostas às leis do conhecido, que a lei que é chamada de ação / reação (que pode ter múltiplas traduções,
desde a predação, a competição, tudo o que está ligado à alternância de bem e de mal, à emoção, a tudo o

que faz reagir o ser humano para direcioná-lo em um sentido) não existe simplesmente em meio à
desfragmentação e em meio aos mundos que pertencem a outras funções e, em todo caso, que lhes são

estritamente desconhecidos.
Existe, no ser humano, e hoje particularmente, a possibilidade de realizar uma parte desse trabalho.

Isso, vocês o realizaram através do que vários Intervenientes (neste canal, como em outros) lhes revelaram
(não tanto ao nível histórico, mas, bem mais, ao nível de novas percepções da Consciência e de novas

Vibrações surgindo no Interior mesmo desse corpo) porque, efetivamente, sair desse corpo apenas pode
acontecer nesse corpo, senão vocês teriam, evidentemente, já saído e, para a Consciência, não é estritamente

o mesmo.
Apenas em meio a esta Consciência que vocês habitam (já que é a única que vocês estão conscientes) que

pode, unicamente, realizar-se o acesso a uma forma de consciência diferente que, pessoalmente, eu gostaria
de chamar de Ultra Consciência ou de Consciência Unificada, não tendo mais nada a ver como o que vocês

vivem nesta vida, em sua vida, tal como vocês a nomeiam.
Portanto, aceder a este Desconhecido será realizado, em grande parte, pela ativação desta Trilha em vocês.

***

Esta Trilha vai se abrir e vai então verter um fluxo de Luz Vibral e um fluxo de Desconhecido em meio ao
conhecido.

Dessa maneira, então, vai subir, em seu Sacro, um Fogo.
Este Fogo da Terra, propagando-se no Fogo do Éter, virá, aí também, inundar o Coração através desse ponto
preciso (localizado atrás de suas costas, ao nível da coluna vertebral) sobre um ponto que lhes será detalhado

posteriormente mas, que é, efetivamente, o local onde pode imiscuir-se, de alguma forma, a Verdade, em
vocês.

A Verdade começou a imiscuir-se, de maneira gradual, desde agora perto de 30 anos.
Ela é, progressivamente, infiltrada no conjunto de estratos da Consciência dissociada e no conjunto mesmo

dos átomos, das células, dos diferentes corpos do planeta.
Obviamente, durante este período é que as mais intensas oposições foram feitas ao próprio estabelecimento

desta Consciência Unificada e, lembrem-se de que o que acontece no exterior acontece, igualmente, da
mesma maneira, em vocês.

Existe então um princípio fundamental que se opõe, ele mesmo, ao seu acesso ao Desconhecido e isso foi
denominado, parece-me, Fogo do ego.

O Fogo do ego é algo que vai mantê-los em meio à partição e, como na sociedade, o objetivo e toda a sutileza
(este aspecto um pouco divisor ou diabólico) é fazê-los crer que vocês irão para sua Liberdade.

Portanto, mesmo nesse mundo, vocês veem, ao redor de vocês, que lhes falam de uma nova ordem mundial,
de uma nova religião mundial, de um novo paradigma de vida, nesta Dimensão mesmo onde a ‘vontade de

bem’ substituiu a própria noção de Liberdade e de liberação.
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Os modelos, mesmo os mais espiritualizados (os mais vulgarizados, atualmente) irão fazê-los crer que vocês
podem encontrar alguma satisfação nesse mundo, em total oposição (se vocês já leram) ao que lhes dizia o

Cristo (ou, em todo caso, o que permaneceu) e, em total oposição, mesmo, com os ensinamentos ou, em todo
caso, com a experiência vivenciada e traduzida em palavras de alguns seres tendo vivido o acesso (além de

qualquer religião) à própria Unidade e à Verdade dessa descompartimentagem.

***

A Passagem do Fogo do ego ao Fogo do Coração é realizada por uma primeira porta, chamada de ‘Porta
Estreita’.

Esta Porta Estreita é então, de algum modo, uma primeira morte permitindo vivertransfiguração e crucificação.
Resta-lhes, depois, ressuscitar em meio a esse mundo porque, é aqui, efetivamente, que tudo deve acontecer

mesmo se, em última análise, o conjunto da humanidade será liberado.
Mas as diferentes liberações possíveis não serão as mesmas para cada um, em função do trabalho que terá

sido realizado.
Compreendam bem que este trabalho não é para ser apreendido no sentido de umlabor ou de

uma dificuldade já que é, justamente, exatamente do inverso que se trata.
Trata-se sim de um abandono de todo trabalho, de um abandono de toda veleidade de vontade de bem ou de

mal, para extrair-se desse princípio de Dualidade.
Não se combate a Dualidade em meio à Dualidade.

Não é fazendo o bem exageradamente que vocês sairão do bem e do mal.
Não é, tampouco, fazendo o mal exageradamente que vocês sairão do bem e do mal.

A problemática daqueles que querem sair, por cima ou por baixo, é estritamente a mesma e isso não muda
estritamente nada.

Não existe, do ponto de vista da Unidade e, além desse mundo falsificado, qualquer diferença fundamental
(mesmo se isso pode chocá-los) entre aquele que faz o bem ou o mal porque, à sua maneria, ele mantem a

Ilusão do bem e do mal.
O bem e o mal não fazem parte da Criação original.

Isso é uma modificação das Leis existentes na Unidade e do que vocês chamam de Desconhecido, tendo
permitido, de alguma maneira, apesar deles (isto é, quando eu digo “eles”, são as Consciências, de maneira

geral), viver um estado de separação que culmina, hoje, nessa partição, dando-lhes a Ilusão de um
conhecimento absoluto ou de um poder total (o domínio do átomo) e vocês veem o que isso faz, hoje, sobre

seu mundo.
Não se pode violar a Lei de Atração, a Lei de Ressonância (denominada Lei de Graça), por tempo demasiado
longo e tudo será feito, é claro, até o extremo limite, para ocultar-lhes a violação dessas Leis do Universo, ao

nível dos Mundos Desconhecidos, denominadas Lei de Ação de Graça.

***

Nesta Lei de Ação de Graça, não existe nada além do que a própria Consciência.
Não existe qualquer história, no sentido em que vocês o entendem.
Não existe qualquer papel, no sentido em que vocês o entendem.

Não existe qualquer meio de se segurar ao que quer que seja de conhecido e vivenciado nesse mundo.
O princípio de Passagem da segunda Porta é, justamente, esta Ressurreição, ligada à ‘inclinação posterior’ do
desdobramento da Luz (esta famosa Trilha de que lhes falo), partindo do Sacro e se religando ao ponto central

do chakra do Coração (na parte de trás do corpo), aí onde se manifestam algumas funções.
Não cabe a mim revelar-lhes mais adiante o desdobramento desse corpo espiritual (em relação com o ponto
ER do seu peito), ligado ao Samadhi e ligado às diferentes etapas desse Samadhi, contribuindo para a sua
desfragmentação ou para a sua descompartimentagem, permitindo-lhes, pouco a pouco, estabelecer, em
vocês, a Vibração Cristo, a Presença Cristo, a fim de tornar-se, vocês mesmos, um KI-RIS-TI (ou seja, um

Filho Ardente do Sol) tendo vencido, de algum modo (mesmo não se tratando verdadeiramente de um
combate), as duas Portas da Ilusão, primeiro a Ilusão do ego e, em seguida, de maneira muito mais geral,

a Ilusão desse mundo.

***

Portanto, compreendam bem que aquele que apenas vive o ego e não tem a veleidade, nem a possibilidade,
nem a intenção de sair dessa partição, não vê mesmo a partição.
 Ele vê apenas outra expressão que ele chamará de ‘progresso’.

Este progresso, na realidade, visto do nosso ponto de vista, é estritamente ao oposto do progresso já que se
trata de uma involução importante da Consciência humana e é, no entanto, nesta involução importante que se



encontra a transformação final da humanidade.
 Isso não é um paradoxo, mas é oriundo, diretamente, dos próprios princípios de funcionamento desse mundo

falsificado em meio ao bem e ao mal.
Apenas quando as forças de atrito atingem seu apogeu (para uma Consciência ou para um sistema) que este

pode liberar-se, quando a lei que prevaleceu e que é então uma força de atrito, denominado Fogo do ego
(como é ilustrado, em vocês como na sociedade), que este sistema explode por si mesmo do interior,
liberando, então, a Unidade que havia sido, de algum modo, confinada pelo princípio do bem e do mal.

Assim, a Unidade não é um estado de bem supremo.
Assim, a Luz não é a alternância da Sombra e da Luz.

Obviamente, as palavras são empregadas com intento por aqueles que dirigem, de certa forma, e controlam a
construção da humanidade na medida em que lhes convém, mas que não corresponde, de forma alguma, à

Verdade.
Portanto, a ativação, em vocês, dessa Trilha (que se realiza pelo desdobramento da Luz) e, a partir do

momento em que, em vocês, a suposição da Unidade é possível e, em que, em vocês, é revelada uma das
Coroas Radiantes, uma das três Lareiras, então, naquele momento, lhes é possível (e sobretudo agora, durante
o que foi denominado o fato de ser chamado por três vezes) viver enfim sua Ressurreição em meio ao mundo

Unificado e isso deve se viver aqui.
A Ressurreição final, associada a um evento buttoir, se não foi realizada, conduzirá, de qualquer maneira, a uma

forma de Liberdade.
Mas essa descompartimentagem e esta forma de Liberdade não poderão, em caso algum, ser completadas,

contrariamente ao que acontece se é vivido aqui.

***

No entanto, é preciso, também, aceitar que, nesse caminho, nessa Trilha, particularmente, é algo que vocês
podem apenas realizar sozinhos.

Jamais alguém poderá levá-los, pela mão, para viver esta experiência.
Então, é claro, nos tempos antigos, alguns de meus colegas (em meio aos Anciãos) puderam exercer esse
papel, para conduzir as pessoas às Portas de seu Templo Interior, contrariamente a mim que, muito jovem,

recusei esse papel de mestre ou deinstrutor, tendo compreendido que havia riscos extremamente importantes
de querer se pretender (mesmo, nomeado pelos outros) como um instrutor do mundo ou um salvador mesmo

de outra pessoa porque, desde que há adesão de uma pessoa à sua pessoa, no conhecido, vocês não
podem mais sair do conhecido e vocês se fecham, vocês mesmos, nesse conhecido.

Muito poucos tiveram a lucidez, entre os Mestres autênticos, para extrair-se totalmente disso.
Compreendam bem que não existe ninguém além de vocês para atravessar esta última porta.

A primeira porta pôde ser, efetivamente, facilitada pelo que vocês observam ao redor de vocês (seus próximos
que vivem as transformações, talvez idênticas a vocês mesmos), mas, jamais, a segunda porta pode ser

atravessada por outra coisa que propriamente vocês.
A diferença essencial, em relação ao que há ainda alguns meses, é que o desdobramento da Luz Vibral

(iniciada pelos três Arcanjos que vocês conhecem e subtendida pelo conjunto das Forças Unificadas) tem por
vocação facilitar-lhes, tanto quanto possível, esta última Passagem.

Mas, esta última Passagem (e nós lhes dissemos) é um mecanismo que deve se exercer aqui, no seu
conhecido e o Abandono do ego, é o momento onde vocês se abandonam a outra coisa.

É a frase de Cristo sobre a Cruz que precede, imperativamente, a Ressurreição.
É o que ele lhes disse.

Assim, portanto, a Trilha que, hoje, vai se iluminar (desde esta noite) vai permitir-lhes perceber, em vocês, as
primícias do que é o Desconhecido.

Quando eu falo do Desconhecido, eu não falo de reminiscências de suas vidas passadas, eu não falo da Luz
ou de informações vindas através da Ilusão desse mundo ou da matriz astral, mas sim, das Vibrações vindas,

aliás, desse conhecido, fluindo atualmente sobre esse mundo.
Vocês têm notado, para vocês que irão ler-me, é claro, através de sua própria experiência, as primeiras

deposições de Luz Vibral, eu diria, em uma de suas Coroas, no conjunto de suas Coroas e em suas Lareiras.

***

Mas, hoje, é preciso ir bem além disso.
É preciso aceitar morrer para vocês mesmo e, para isso, é preciso tornar-se extremamente pequeno.
Esta palavra aí pode parecer bizarra em minha boca, mas eu penso que há outros Intervenientes que

desenvolverão isso porque essa foi sua vivência na forma de manifestar sua Consciência Unificada (em um
tempo anterior à minha própria vivência) de outro modo, mas que é, entretanto, extremamente instrutiva (ao

menos nós o esperamos) para permitir-lhes compreender e viver, realmente, essas duas palavras essenciais
que são a Humildade e a Simplicidade [ver a mensagem de PHILIPPE DE LYON de 5 de julho de 2011].



Todos nós falamos muitas vezes (em todo caso, no que se refere aos Anciãos e aos Arcanjos) sobre os quatro
Pilares, mas obviamente, cada um desses quatro Pilares pode ser reconduzido, por cada um, ao seu próprio

filtro e mesmo ao nível do ego.
Na realidade, o ego tem quatro Pilares, ele também, mas os Pilares do ego não são os Pilares do Espírito,

mesmo se eles têm os mesmos nomes.
De fato, o ego vai apropriar-se desses Pilares enquanto o Espírito vai vivê-los o que, tenham-no, não é

estritamente a mesma coisa.
A ativação dessa Trilha vai se perceber, para muitos de vocês, por uma forma de Fogo percorrendo,

efetivamente, a parte, ou inferior das costas, ou a parte média das costas.
 Alguns de vocês, aliás, sentem o ponto KI-RIS-TI, ao nível das costas, em ressonância com o ponto KI-RIS-TI

ao nível da cabeça.
Lembrem-se de que além das Vibrações percebidas, sua Consciência é Vibração e que se vocês se

abandonam, de algum modo, às suas próprias Vibrações, vocês verão sua Consciência modificar-se e se
aproximar, de certa forma, do que eu chamo de Desconhecido.

Eis os primeiros elementos que eu tinha para transmitir-lhes, da parte dos Anciãos, e, evidentemente, coloridos
de minha própria experiência vivenciada durante minha última vida e que era importante dar a vocês.

Compreendam bem que em cada uma das minhas intervenções, eu darei a vocês elementos de reflexão e de
interrogação de seu próprio mental, permitindo-lhes colocar questões que podem possibilitar Vibrar ao nível do

Desconhecido.
Se existem, agora, perguntas em relação ao que eu acabo de expressar a vocês e se eu ainda tiver tempo, eu

dou-lhes a palavra.

***

Pergunta: podemos alcançar o Silêncio do mental nesse mundo falsificado?

Meu Irmão, é mesmo indispensável.
A Unidade passa, obrigatoriamente, por um estado ou uma etapa de Silêncio mental total.

Existe ainda (e isso lhes foi dado pelo Arcanjo Miguel, durante as Núpcias Celestes (*)) uma etapa denominada
Silêncio Interior que segue, de algum modo, a expansão desse primeiro Fogo que lhes foi dado e que vai se
traduzir, na Consciência, pela passagem em Maha Samadhi, ou seja, na realidade, no penúltimo Samadhi,

aquele onde existe, propriamente falando, uma dissolução, desta vez, total, da personalidade e de tudo o que
constitui a personalidade no seu mental, em suas emoções e seus afetos.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção dos quatro Pilares vivenciados no mundo do Espírito e
aqueles vivenciados no mundo da personalidade?

Querida Irmã, isso é extremamente simples.
Em meio à personalidade, e vocês conhecem todas as pessoas assim: as pessoas ditas ‘morais’ que vão

aplicar as regras de ética, de integridade, de atenção, deintenção, mesmo em sua personalidade, ou seja, os
quatro Pilares, naquele momento, são utilizados para ditar regras morais ou de adesão ao próprio princípio

desse mundo.
Dessa maneira, então, a pessoa vai ser considerada como direita, honesta, com ela como com os outros, e vai

então se comportar respeitando certa ética, mas, evidentemente, esta ética é horizontal.
Ela se dirige apenas a ela mesma e ao grupo social onde ela se manifesta, através ainda de fundamentos ou

de adesão a princípios espirituais, ou até mesmo filosóficos, às vezes mesmo muito elevados.
A Ética e a Integridade, que são preciso agora desenvolver e aceitar, são a Ética e a Integridade que se situam

ao nível do Espírito.
Esta Ética e esta Integridade, por exemplo, que se localizam ao nível do Espírito, não têm que ditar regras
morais da sociedade porque, não é porque vocês respeitam, inteiramente, as regras desta sociedade, que

vocês estão em concordância com o Espírito.
Como eu pude dizer, e eu o repito hoje, apenas é realmente um sinal de boa saúde, sentir-se em boa saúde

em meio a um mundo tão doente.
Eu não sei se vocês se apreenderam do alcance do que eu acabo de dizer, mas isso corresponde a algo que é

a Ética e a Integridade do Espírito.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Então, eu terminarei por essas algumas palavras, mesmo se, hoje, elas lhes pareçam muito irreais e muito
utópicas: vocês irão se dar conta, por si mesmos, quando atravessarem esta segunda Porta (agora ou um
pouco mais tarde ou no final) de que quando o Cristo lhes dizia “meu Reino não é deste mundo” e de que

vocês estavam neste mundo e não eram deste mundo, ele dizia a estrita Verdade.
Agora, dizer é uma coisa, aceitá-lo é outra e vivê-lo é ainda outra.

A Passagem e a Abertura dessa segunda Trilha referente então à descompartimentagem Dimensional permitir-
lhes-á, eu o espero, experimentar isso em total Liberdade e esse é o objetivo.

Lembrem-se de que o desdobramento da Luz Vibral, nessa fase final (que vocês vivem desde a intervenção de
Maria) tem apenas um único objetivo, liberá-los doconfinamento e dos condicionamentos, liberá-los, de

qualquer modo, do que lhes é conhecido para torná-los o que vocês são, ou seja, um puro Espírito.
Sem desdenhar a encarnação já que existem, obviamente, encarnações nos Mundos em carbono onde não há

rupturas, como nós a vivenciamos, todos, neste mundo (segundo um princípio aberrante e de aberração de
dizer que, quanto mais a Luz fosse comprimida e fechada, mais ela aumentaria).

Mas a Luz não tem que aumentar já que ela é, de toda Eternidade.
Eu não falo da Luz alternando com a Sombra, neste mundo.

Eu falo da verdadeira Clareza que não se extingue jamais e esta verdadeira Clareza pode apenas encontrar-se
na Trilha e no ponto KI-RIS-TI.

Vocês são o seu próprio salvador.
Não há outro além do Si.

Tudo é Um.
Irmão K saúda vocês.

Até breve.

************

(*) – ‘NÚPCIAS CELESTES’ – ARCANJO MIGUEL:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1091

5 de julho de 2011
(Publicado em 7 de julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1091
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias


 ~ Noções cruciais sobre HUMILDADE e SIMPLICIDADE ~

Meus Irmãos e minhas Irmãs encarnados, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas saudações.

Eu venho a vocês, esta noite, como Melquizedeque da Terra, a fim de exprimir-me sobre noções que, hoje, e mais
especificamente nos tempos que vocês estão vivendo e que há para viver, parecem-me, de algum modo, cruciais

para realizar esta última etapa.

Venho, portanto, investido de mandato pelo conjunto dos Melquizedeques, porque eu sou, certamente, aquele dentre
eles que é mais capaz de exprimir, através mesmo da minha última vida e de outras vidas aqui, sobre esse mundo,

certo número de elementos, em ressonância, permitindo-lhes melhor apreender e, se possível, aplicar as duas
Virtudes cardeais que são a Humildade e a Simplicidade.

***

Lembrem-se, primeiramente, de que a palavra Humildade tem a mesma raiz que a palavra Humanidade.

Humano e húmus.

Isso significa, em última análise, esta frase importante que, no entanto, foi tão mal compreendida: «você é pó e voltará
ao pó».

Quer dizer: esse corpo, essa vida que vocês levam, essa pessoa que vocês habitam nada mais é do que o húmus da
Terra, com o qual cada um de nós, penetrando esse mundo, foi moldado.

Ainda que, na partida, não foi previsto que houvesse uma ruptura qualquer com a Fonte e com o Espírito.

A característica essencial desse mundo onde vocês ainda estão é que, para viver, é necessário existir.

É necessário lutar, é necessário trabalhar.

PHILIPPE DE LYON – 5 de julho de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-4x7tBtBuV1E/UYEwFMrfbPI/AAAAAAAABhw/o8X1Q71sGFU/s1600/philippe+-+05.07.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É necessário manifestar uma vontade, um desejo.

Em resumo, tudo o que faz a vida, no mundo da encarnação, aqui, cortada da FONTE.

É preciso fazer seu lugar, como cada um pode dizê-lo, vivê-lo e experimentá-lo.
É claro que o ser humano jamais pôde ser cortado, totalmente, do Espírito, senão, eu não estaria aqui falando a

vocês.

Sempre existiu e subsistiu uma forma mínima de impulso, vindo tanto da alma como do Espírito, mas se expressando
unicamente por uma vaga lembrança desse Espírito e uma vaga lembrança de querer voltar a algo mais do que o que

vocês são simplesmente aqui, este húmus.

***

Então, é claro, o ser humano, em todas as suas viagens aqui embaixo, vai procurar reencontrar, em algum lugar, a
sua origem, as suas explicações, uma série de elementos que o levem para uma compreensão da sua própria

vivência, da sua própria vida.

Ele vai procurar, frequentemente, no Interior de si ou nos livros, alguns elementos que recordem a ele, de algum
modo, a sua origem de Espírito.

Então, o ser humano vai pensar e esperar evoluir, nessa matriz, para aproximar-se de um ideal, para aproximar-se de
algo que lhe pareça correto, em função dos apegos que ele tem, das afeições que ele tem, com tal ou outro sistema.

É claro, a maior parte disso efetua-se segundo o reino da crença, no qual vocês vão aderir a princípios que os
seduzem, de algum modo, e que lhes pareçam corretos e verdadeiros, e aplicáveis (em todo caso, na vida que cada

um leva aqui embaixo).

Alguns seres, de todos os tempos, através de algumas crenças, tiveram êxito em tocar, com o dedo do Espírito, eu
diria, outras coisas, chamadas de Invisíveis ou de Além, conforme as épocas.

E, depois, alguns seres também manifestaram, de maneira muito mais rara, uma memória específica, tanto do que
eles haviam vivido no que são chamadas de outras vidas, mas, sobretudo, se lembraram, talvez mais do que outros

seres, da própria conexão deles com A FONTE, com o Espírito.

***

E aí, é claro, há um problema.

É que, quando vocês se tornam Conscientes do Espírito, totalmente, em Verdade (e não em simples crença ou em
simples projeção), vocês se apercebem, muito rapidamente, de que há uma distância considerável entre o que vocês
creem, o que vocês manifestam na sua vida de todos os dias (qualquer que seja o caminho que vocês escolheram) e

o que é a realidade do Espírito.

Sempre, na minha vida, eu insisti, com palavras simples, quando me perguntavam por que tal carisma manifestava-se,
tal cura podia ser tão rápida, tão imediata.

Eu sempre disse que eu absolutamente nada fazia, que era CRISTO que agia em mim.

E eu dizia, sobretudo, que eu era o menor de todos os que estavam encarnados ao mesmo tempo em que eu estava,
para poder realizar, aparentemente, tão grandes coisas.

Mas eu nada realizava.

E, quando eu dizia isso, era a estrita Verdade.

Porque eu já tinha essa Consciência, mesmo se isso, naquela época, não fosse tão claro como é hoje.

Eu tinha a perfeita lucidez de que não era, certamente, eu quem podia agir nesses processos de cura, mas algo mais,
que me superava, efetivamente, amplamente, na minha pequena consciência.

Eu observava, também, que, quanto mais eu me apagava, quanto mais eu nada reivindicava, mais essa Luz crescia
em mim.

E que mais a ação, naquele momento, podia produzir-se, por CRISTO, pela oração, pela Presença real e eficiente da
Luz.

É claro, eu era humano, como vocês todos, e isso não me impedia, na minha vida privada (se eu puder assim dizer),
de ter o mesmo comportamento que todos e que cada um.

Mas eu tinha essa Consciência e essa lucidez de que, frequentemente, na maior parte das minhas ocupações, eu não
era, absolutamente, aquele que trabalhava, mas que algo, bem maior, agia em mim.

E que esse algo bem maior apenas podia aparecer se eu me apagasse, de algum modo, suficientemente.



***

Então, é claro, no que se refere aos Melquizedeques que viveram nos mundos orientais, eles formularam isso de
maneira muito mais adequada (entre o ego, os jogos de personalidade e experiências certamente muito mais

maduras, em suas descrições, que a minha).

Todo o paradoxo é que vocês são, efetivamente, ao mesmo tempo Tudo, a Totalidade (e é isso que é necessário
resolver, de algum modo, como uma equação), e, ao mesmo tempo, aqui, nessa Dimensão encarnada, para

manifestar esse Tudo, é preciso, efetivamente, ser, estritamente, nada.

Não nada na acepção de um ego (como vocês dizem) que poderia ser negativo, negligenciando-se a ele mesmo,
punindo-se a ele mesmo, mas, efetivamente, um ato de Consciência real, que permite Ver com o Coração e com o

Sentir do Coração, que o que se exprime, o que atua em vocês (e, sobretudo, neste período que se abre) é, de algum
modo, um jogo.

Alguns poderão chamar esse jogo de combate, e outros, de movimentos extremamente importantes, entre algo que
reivindica e algo diferente, que não reivindica.

Entre algo que quer, e algo que não quer.

***

Eu digo isso porque, na revelação da Luz, antecedendo o retorno total do CRISTO, é evidente que inúmeras coisas
vão aparecer-lhes, a partir do instante em que vocês conseguirem acalmar, em vocês, tudo o que é da ordem das

atividades que estão em relação, eu diria, com a vida comum (o que vocês chamam de desejos, de necessidades, os
funcionamentos comuns do ser humano, aqui, sobre esta Terra).

E é nesses momentos de silêncio, nos quais nada mais pensa exprimir-se, tanto nas relações como no Interior de si,
que pode aparecer a Verdade da Luz.

Mas não antes.

Então, é claro, os Orientais, para isso, praticam as meditações, exercícios chamados de Yogas.

É um Caminho.

E ele é tão forte como as simples palavras que eu emprego, porque cada um ali encontra suas próprias ressonâncias,
e os meios de ali aplicar.

O que eu quero apoiar e falar é, sobretudo, sobre essa noção de Humildade (da qual acabo, agora, de exprimir
algumas palavras) e de Simplicidade.

***

A Simplicidade é essencial porque, efetivamente, a Luz é, como vocês dizem, Inteligência e, sobretudo, Simplicidade.

Ela jamais é complicada.

Assim que algo se torna complicado, vocês podem estar certos de que isso nada tem a ver com a Luz, a Verdadeira.

Seja na sua vida, nas circunstâncias da sua vida, seja nas decisões que vocês tomam, ou no que vocês manifestam
em todas as suas relações, tanto no Interior de vocês como no exterior de vocês.

Há mesmo expressões que permitem refletir a Simplicidade da Luz, na ação dela em vocês.

Quer vocês chamem isso de Ação da Graça, de Fluidez da Unidade, de Sincronia, não importa.

Podem existir muitas expressões para expressar o fato de que, quando nos entregamos à Luz, tudo se torna
extremamente simples.

E vocês todos sabem que o mental, as emoções, são algo de horrivelmente complicado, porque os levam a viver
coisas que vocês não desejam, verdadeiramente.

É claro, quem pode dizer que está contente, quando as suas atividades mentais tomam a dianteira e impedem-no
mesmo de fazer cessar esse próprio mental?

Isso quer, efetivamente, dizer que há algo, no Interior de vocês, que sabe muito bem que o que se manifesta não é a
Paz, não é a Verdade, mas uma atividade que vem, de algum modo, embaralhar as cartas e a própria Luz.

***

Vocês, é claro, tomam Consciência, também, de que os apegos, as emoções são fontes importantes, tanto de
satisfação como do seu oposto.



E que, portanto, as emoções, pela própria essência, vão, na sua vida, levá-los a viver coisas tanto agradáveis como
desagradáveis.

Naturalmente, é preferível e desejável viver apenas coisas agradáveis.

Mas essas coisas agradáveis, vocês sabem bem, jamais duram, porque elas necessitam de reprodução para serem
satisfeitas.

Vocês sabem bem, aqueles que se aproximaram da Merkabah Interdimensional coletiva (pelos seus alinhamentos,
pela ignição de uma ou de outra das suas Lareiras), que vocês são capazes de viver, por momentos, estados de Paz

Interior, nos quais o silêncio mental, o silêncio das emoções se manifesta.

Permitindo-lhes, então, experimentar estados não comuns, que vocês podem chamar de Unidade, de Alegria.

Esses estados não comuns, porque não conscientes na consciência comum, são acessíveis a vocês, cada vez mais.

E é, aliás, nesses períodos específicos que vocês poderão extrair, de algum modo, a energia ou a Consciência ou a
Luz que vai permitir-lhes, se possível, traduzir isso nos momentos, justamente, qualificados anteriormente de comuns.

***

Isso necessita, antes de tudo, eu diria, de tornar-se simples.

Tornar-se simples quer dizer, sobretudo, aceitar o fluxo da Luz que vai propor-lhes a vida.

Porque vocês não têm, jamais, os meios, no momento, de saber se um evento que vai chegar é, verdadeiramente,
bom ou mau para vocês (como sempre, o mental faz isso e o ego faz isso), mas, antes, de acolher tudo o que vai se

manifestar a vocês (sobretudo neste período) com, eu diria, o mesmo humor, o mesmo estado de desapego.

Tentar, tanto quanto possível, permanecer nessa Simplicidade que acolhe, do mesmo modo, um evento de natureza
qualificada de agradável, como um evento de natureza qualificada de desagradável.

A reação, qualquer que seja, mesmo se ela parecer lógica para o ser humano, está inscrita, é claro, no funcionamento
inato do ser humano.

É evidente que, se alguém quiser dar-lhes um tapa, vocês vão se esquivar, é um reflexo.

E esse reflexo, é claro, é um condicionamento e uma reação.

Eu não irei até o limite de dizer que é necessário oferecer a outra face.

Eu diria, simplesmente, que, se vocês estiverem na Simplicidade, simplesmente não há razão para que um tapa
chegue até vocês.

E não há, portanto, mais razão para oferecer a outra face para algo que não existiu.

***

Porque, em Verdade, o estado de espírito e o estado de humor no qual vocês vivem vai fazer chegar a vocês, de
maneira inevitável, tudo o que é necessário (agradável como desagradável) para levar a efeito o que é para realizar.

Então, é claro, se o que houve para realizar é unicamente a satisfação pessoal, mesmo com alguns obstáculos, em
geral, o ser humano foi muito obstinado e vai chegar aos seus fins.

Vocês todos sabem isso.

Quer seja através de uma satisfação afetiva, de uma satisfação de conseguir algo, frequentemente, o ser humano,
quando entra na reação ou na obtenção de um objetivo, revela, em geral, tesouros de ingenuidade (de inteligência,

diz-se, parece-me) para chegar aos seus objetivos.

A Luz não procede absolutamente assim.

A Luz vai proceder a partir do instante em que vocês aceitarem não mais reagir.

A partir do instante em que vocês aceitarem não mais querer ir para isso ou aquilo, mas a partir do instante em que
vocês deixarem e observarem a Luz agir na sua vida, porque, agora, mais do que nunca, supõe-se que ela vai agir,

inteiramente, na sua vida.

E fornecer, por ela mesma, tudo o que é necessário para realizar o seu Espírito e não o seu ego.

***

Então, é claro, às vezes, alguns elementos podem parecer, em um primeiro momento, totalmente oposto ao que vocês
haviam feito como relaxamento, ou como esforço para não mais reagir.



Não julguem, tampouco, o que lhes acontecer naquele momento.
Contentem-se em ir, sempre mais, para essa observação do que acontece quando vocês deixam agir a Luz.

Isso não quer dizer, é claro, permanecer em uma poltrona e esperar ver o que vai acontecer.

Isso quer dizer, simplesmente, levar uma forma de atenção, de lucidez específica, sobre cada instante da sua vida.

Essa atenção específica pode ser chamada, aí também: de estar totalmente no presente, no Aqui e Agora.

Porque, se vocês entrarem no Aqui e Agora, vocês dão menos crédito ao seu mental, às suas emoções, para poder
vir ou sair desse estado.

É claro, não é algo que, anteriormente, podia se obter assim, de um dia para o outro.

Mas as circunstâncias, hoje, não são, de modo algum, as mesmas.

Como lhes disse o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), vocês já entraram, desde o mês de março, no período
Ascensional, no qual muitas coisas podem ser facilitadas, pela sua própria conduta, pela sua própria aceitação do

que vem, sem, contudo, saber o que vem.

Mas, simplesmente, deixando já agir, em vocês, essa Luz.

E a Luz agirá em vocês apenas se permanecerem na Humildade e na Simplicidade.

***

A Humildade e a Simplicidade, no período que vocês vivem, fornecem grandes facilidades.

Enquanto que vocês irão constatar, em vocês como ao redor de vocês, sobre o conjunto da Terra, que, quanto mais a
Consciência resistir ao que vai se revelar, mais ela vai manifestar algo que nada tem a ver com a Luz, mas que será,

simplesmente, da reação, da resistência.

Então, será que se pode dizer, visto do exterior, que é a Luz que provoca isso?

Absolutamente não.

É a aceitação ou a não aceitação da Luz que condiciona e que irá condicionar, inteiramente, cada vez mais, tudo o
que vocês terão que viver, sem exceção alguma.

A Graça, vivida na Humildade, na Simplicidade, como lhes diria Teresa (ndr: TERESA DE LISIEUX), no pequeno
Caminho, vai demonstrar-lhes, de maneira muito mais rápida que anteriormente, a eficácia de tal funcionamento.

Mas é necessário, ainda, adotá-lo.

Isso necessita, eu repito, de se colocar, cada vez mais, no Instante Presente, de se colocar, cada vez mais, no
instante que vocês vivem.

Então, ajudem-se, pelas frases que vocês se repetem («eu estou Aqui e Agora»), pela respiração, pelos gestos, por
muitas coisas que lhes foram dadas pelas correntes que eu qualificaria de Orientais.

Mas cada um deve encontrar um método que lhe permita instalar-se, cada vez mais facilmente, nesse famoso
Abandono à Luz, e deixar trabalhar em si a Graça, a Simplicidade, a Facilidade.

Não é uma palavra em vão, e não é algo que seja difícil de obter, bem ao contrário.
Eu diria que é tão simples que isso não é visto.

Então, coloquem-se já as questões, não de saber o que farão da sua vida, ou o que é necessário decidir, mas
coloquem-se a questão de saber se vocês querem ver, realmente, a Luz em ação na sua vida, cada vez mais, ou não.

***

Então, é claro, há marcadores.

A Vibração é Consciência; portanto, vocês irão sentir percepções sobre o que os nossos amigos orientais chamam de
chacras, de energias, de rodas de energia, de Fogos, de Coroas (os nomes são muito variados).

Mas há marcadores presentes no seu corpo e, também, no desenrolar da sua vida, que vão provar-lhes que vocês
estão, ou não, na Simplicidade e na Humildade.

Compreendam, efetivamente, também, que algumas atitudes, alguns comportamentos, não são da Humildade ou da
Simplicidade.

A partir do instante em que houver a expressão de querer tomar uma ascendência em uma relação, qualquer que
seja, a partir do instante em que houver uma necessidade (lógica, no humano, eu os tranquilizo) de reconhecimento,
obviamente, naquele momento, vocês não estão mais na Humildade e na Simplicidade, mas na necessidade ou no



desejo de ser reconhecido.

Naquele momento, é claro, a Luz não pode rivalizar com tanta engenhosidade e complexidade, e a Luz se afasta.

E, aliás, se vocês estiverem atentos, naquele momento, irão perceber que as Vibrações (em todo caso, mesmo
tênues, vividas no nível do Coração), desaparecem, simplesmente.

Cada vez mais, a resposta do Coração (tal como lhes foi definido há agora, faz algum tempo), vai se tornar um
testemunho privilegiado do seu estado de Consciência e do seu estado, também, de Humildade e de Simplicidade.

***

Vocês irão constatar, também, que, quanto mais vocês entrarem nessa Luz, no Abandono a Ela, na Humildade, na
Simplicidade, menos há coisas a reivindicar, porque tudo se estabelece de maneira natural.

Como dizia o CRISTO: «Será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?».

Em Verdade, é a estrita Verdade, a partir do instante em que vocês estiverem totalmente imersos na Luz.

Nada pode faltar, quando vocês estão na Luz.

Somente a personalidade, o mental, as emoções vão dizer-lhes que vai lhes faltar isso ou aquilo.

É sempre o mesmo princípio.

Enquanto vocês pensarem nisso, vocês chamam, irremediavelmente, pelo princípio de Atração e de Ressonância, a
falta.

Quer dizer que o medo vai atrair a vocês, sistematicamente, aquilo de que vocês têm medo.

Nós todos, em nossa vida, verificamos isso, sem nenhuma exceção.

É uma lei que permite, observando-a, compreender como ela funciona e poder, graças, sempre, a essa Humildade e a
essa Simplicidade, afastar-se disso.

E, verdadeiramente, aceitar e aquiescer, de algum modo, a tudo o que deve se manifestar a vocês.

Porque, quanto mais vocês entrarem nessa simplicidade, nessa Humildade, vocês irão constatar, por si mesmos, que
vocês irão se tornar cada vez mais alegres, cada vez mais serenos.

E que, cada vez mais, o mental não poderá mais tomar as rédeas, assim como as emoções.

O que não impede, é claro, de haver ainda emoções e mental.

Mas vocês os tomam pelo que eles são, ou seja, atividades que não escapam ao seu controle.

Porque, naquele momento, o que é que vai assumir o controle de tudo isso?

Não é mais a personalidade, mas, é claro, o acesso ao que é chamado de Estado de Ser e à Consciência
descompartimentada de que lhes falava o meu Irmão, que vocês nomeiam IRMÃO K.

***

Assim, portanto, vocês entram na era da experimentação.

Essa experimentação deve ser vivida quando da revelação da Luz, a partir de agora, no dia a dia.

É o que vai levá-los, pouco a pouco, simplesmente pela própria Consciência, a viver esse Despertar dos Atalhos (das
Trilhas), essa reconstrução do seu Corpo de Ressurreição.

Dele viver os efeitos e os potenciais espirituais, aqui mesmo, nessa vida a mais comum.

Então, é claro, é perfeitamente possível levar a Atenção, a Consciência, sobre esses Atalhos (Trilhas), sobre essas
Portas.

É perfeitamente possível ali aplicar o magnetismo das mãos, levar a Consciência acima, ali colocar Cristais.

É perfeitamente possível, também, ir, ainda mais simplesmente, para a Simplicidade e a Humildade.

Eu repito: o que eu lhes digo não é melhor do que o que lhes dizem outros Melquizedeques.

Eu atraio, simplesmente, sua atenção para o fato de que existem, e sempre existiram, atalhos (trilhas).

Mais do que nunca, hoje, a revelação da Luz pode ser feita de maneira extremamente simples, por um atalho direto
ou por, não desvios, mas caminhos um pouco mais complexos que dependem, é claro, da sua própria individualidade

e, também, da sua própria necessidade de experimentar essa revelação à sua maneira.



***

Nenhuma maneira, eu repito, é melhor do que outra.

Eu diria mesmo que aplicar o conjunto de maneiras e de meios vai permitir-lhes multiplicar as chances de viver este
período de revelação verdadeiramente, sem viver nenhuma das resistências ou nenhum dos inconvenientes.

Porque, creiam, efetivamente, quando vocês observam o que acontece sobre a Terra, ao menos nesse Plano, que a
revelação da Luz não está sem ocasionar uma série de modificações importantes, mesmo da Terra (que estão, eu os

lembro, apenas em seus primeiros inícios, desde o início desse ano).

Vocês não estão sem ignorar, também (e isso lhes foi dito), que as coisas, os eventos e a sua Consciência irão cada
vez mais rapidamente.

Isso não é uma Ilusão, mas, efetivamente, um mecanismo que é extremamente lógico quando da revelação da Luz,
quando do switch da Consciência e da Passagem da Terra para um estado Vibratório profundamente diferente do

que ela conheceu até o presente (e também para vocês, é claro).

Tudo isso acontece de maneira absolutamente paralela e sincrônica, em cada um de vocês, como no conjunto da
Consciência coletiva, como no conjunto da Terra.

Não é um mecanismo isolado, ainda que alguns humanos vivam algo que os aproxime muito mais rapidamente e
muito mais intensamente da própria Liberação do que outros.

O objetivo, lembrem-se disso, é a Liberação total da Terra, ainda que as Evoluções, nessa Liberação, não sejam
completamente passíveis de sobreposição para uns e para outros.

***

Eu posso assegurar-lhes, e vocês verão, disso, a demonstração, muito rapidamente, se vocês tentarem (não se
esqueçam de que é o momento da experiência, e não das crenças), se vocês experimentarem não fazer esforços,

mas observar, simplesmente, a ação da sua personalidade. 

Vocês irão se aperceber, cada vez mais rapidamente, pela iluminação da Luz (e é exatamente o que foi dito, já,
parece-me, quando da intervenção de outros Melquizedeques), vocês vão, de algum modo, ver-se agir.

O que é ver-se agir, se não é a Consciência Ilimitada?

Que vê agir a consciência limitada.

Não para julgar-se, uma vez que a Consciência Ilimitada não julga.

Não para condenar, porque ela não condena, tampouco.

Não para querer, mas, simplesmente, para permitir à Luz corrigir, de algum modo, por ela mesma, o que há para
corrigir em cada um.

E está claro que, qualquer que seja o grau de avanço, vocês vão se aperceber de que têm, todos vocês, sem
exceção alguma, pequenas correções a efetuar no que se refere à Humildade e à Simplicidade.

Ninguém pode escapar disso.

Aliás, o fato de revelar o segundo Atalho (Trilha), de passar a segunda Porta e, necessariamente, de viver a
Ressurreição, não pode ocorrer se tudo o que for zona de Sombra não tiver sido iluminado, inteiramente.

Uma vez mais, sem julgar, simplesmente aquiescendo.

Simplesmente aceitando ver e não desviar o Coração do que há para ver.

Naquele momento, vocês terão dado um grande passo para a Humildade, para a Simplicidade.

***

Lembrem-se, também, de que, em todas as relações, sem qualquer exceção, mesmo as mais detestáveis que possam
ainda acontecer-lhes (porque, é claro, instalar a Luz em si pode provocar, naquele que não a instala, reações

extremamente violentas), mas, mesmo no que vocês viverão, haverá, sempre, algo a compreender.

Porque, mesmo aí, isso não acontece por acaso.

Quanto mais vocês entrarem nesse Abandono à Luz, quanto mais vocês forem para essa Simplicidade, para essa
Humildade, mais vocês irão constatar que alguns elementos vão, de algum modo, explodir na cara.

Com uma evidência que, até o presente, não podia ser vista, ou não era aceita.
Tudo isso irá com extrema rapidez.



Vocês não serão confrontados, de algum modo, a coisas que vão durar meses ou anos.

Mas isso pode ser calculado, doravante, em horas ou em dias, nunca mais do que isso.

Se algo durar mais muito tempo, no domínio do que os confrontou, então, coloquem-se outras questões mais
fundamentais, sobre a sua capacidade para Abandonar-se, real e totalmente, à Luz.

***

A Inteligência da Luz é mesmo capaz, eu diria, de fazer desaparecer, em vocês, certo número de perturbações.

Quer seja no nível desse envelope corporal, quer seja na sua própria consciência ou nos seus próprios apegos,
sejam eles pessoais ou coletivos, como vocês sabem disso (ndr: ver o Protocolo “Liberação dos Apegos Coletivos”).

Compreender os apegos não é descascá-los, mas, simplesmente, vê-los pelo que eles são.

E passar a outra coisa, simplesmente.

Assim, a Consciência Unificada não lhes dita uma punição, não lhes dita uma condenação, de si ou do outro, mas,
bem mais, estar em uma situação total de neutralidade, o que permite, justamente, transcender e superar o que se

manifesta em vocês, como em uma relação, qualquer que seja.

***

Lembrem-se, também (como foi dito), de que aquele que está na Unidade e que Vibra no Amor não pode, em caso
algum, ser alterado, de uma maneira ou de outra, pela revelação da Luz.

O que é alterado é, justamente, o que não é da ordem da Luz.

Então, do mesmo modo que vocês não devem julgar ou condenar, no exterior de vocês, não julguem, tampouco, ou
não condenem, tampouco, no seu Interior.

A Luz apenas irá se revelar mais facilmente e de maneira mais serena na sua Consciência.

***

O desenvolvimento do segundo Atalho (Trilha), o apoio posterior da Luz Vibral (entre KI-RIS-TI e o seu sacro) é um
elemento essencial de Transmutação, que corresponde, inteiramente, através do que eu acabo de dizer, à

Humildade, à Simplicidade.

Mas é também um Fogo.

Um Fogo intenso, que vem juntar-se ao apoio anterior, que também termina, aproximadamente, na mesma região do
seu corpo.

Vocês compreenderam: o que desperta em vocês, hoje, inteiramente, é o Fogo da Terra, o Fogo do Éter, que se
junta ao Fogo do Coração.

O Fogo que, na passagem, e passando, destrói, inteiramente, o fogo do ego.

É naqueles momentos que é necessário vigiar para estar na Humildade e na Simplicidade, de modo que o ego, ou o
fogo do ego, não seja mantido por esse Fogo da Terra e do Éter, que sobe até o Coração.

Ele não deve parar no meio caminho.

A Passagem da segunda Porta, que os conduz à sua Ressurreição, permite viver isso.

***

Os desenvolvimentos posteriores da Luz, que lhes serão anunciados e vividos, correspondem, a compreensões mais
finas, eu diria, para observar no que se refere, por exemplo, ao modo de alimentar-se, de nutrir-se.

É claro, eu não falo, aí, longe disso, apenas de alimentos, mas de tudo o que os seus olhos olham, de tudo o que as
suas mãos tocam.

De fato, para tudo ao que a sua Atenção e a sua Intenção são dirigidas, porque, aí também, será necessário adequar-
se à Unidade, adequar-se à Humildade e à Simplicidade.

Vocês irão compreender isso, progressivamente e à medida que esses Atalhos (Trilhas) se abrirem e que essas
Portas se revelarem.

Mas isso irá se tornar, tranquilizem-se, se vocês o aceitarem, cada dia mais fácil (uma vez que isso será,
efetivamente, a cada dia).



Ou então, cada vez mais difícil, se vocês resistirem.

Mas compreendam, efetivamente, que, aí tampouco, a Luz não está ali por nada.

A revelação da Luz vem pôr fim à Ilusão.

Cabe a vocês saber onde estão as ilusões.

As ilusões, para vocês, estarão, unicamente, onde vocês resistirem.

Isso é extremamente simples e extremamente lógico.

E o modo de destrancar o que resiste é, efetivamente, o que puderam dizer-lhes alguns Anciões.

E é, também, ali colocando mais do que uma pitada de Humildade e de Simplicidade.

E é nessa condição que a última viagem que vocês irão realizar desenrolar-se-á na Alegria, na Paz e, sobretudo, o
que eu lhes desejo, na maior das facilidades.

***

Aí estão alguns elementos complementares ao desenvolvimento desse segundo Atalho (Trilha), desse apoio
posterior, que lhes dá, de fato, as bases (através desse despertar da Kundalini, ou do Canal do Éter, como é, agora,
conveniente chamá-lo), nessa parte situada atrás do corpo, entre o sacro e o Coração, na parte de trás, que se revela

paralelamente à Lemniscata Sagrada. 

Esse Atalho (Trilha) realiza, então, a alquimia final, desde embaixo até o alto, fazendo de vocês Seres
Transfigurados, Crucificados e Ressuscitados, conduzindo-os, portanto, a estarem limpos para acolher CRISTO, no

momento desejado e vindo que está (como lhes dissemos) muito próximo.

***

Aí estão os poucos elementos.

Agora, se houver em vocês interrogações ou questionamentos suplementares em relação a isso, dar-me-ia Alegria
permanecer ainda um instante com vocês.

E, portanto, eu os escuto.

***

Questão: o que significa ser Transfigurado?

Um Ser Transfigurado, isso quase todos vocês o viveram, aqui como em outros lugares (em todo caso, que leram
essas linhas), é o primeiro reencontro com a Luz, que é ilustrado pela primeira passagem da Porta Estreita, a ativação

do 8º Corpo e de todo o conjunto das Novas Frequências Vibratórias, como dizia METATRON, conduzindo-os, de
algum modo, a um Coroamento, que é a Coroa Radiante da Cabeça e as duas Coroas Radiantes da Cabeça, quando

o Cubo Metatrônico ali for depositado.

Aí está o que isso significa.

Em seguida vem, nos tempos que vocês vivem agora, o que foi chamado de Crucificação.

A Crucificação é possível a partir do instante em que a Luz for revelada (pela retificação da Luz que havia sido
obliquada), a partir da instalação da Cruz da Redenção (que foi feita há quase um ano), a partir da ativação das

Cruzes Mutáveis.
A última prova pode, então, engrenar-se, e esta é, estritamente, vertical: é sua Ascensão.

A Transfiguração, por analogia, é também o momento (de modo bíblico, para tomar um exemplo nesse nível), no qual
Moisés encontra-se diante da sarça ardente, diante de METATRON, e torna-se, portanto, Transfigurado e Iluminado.

Queimado, de algum modo, pela Luz da FONTE.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem, então, eu me permito desejar-lhes um excelente retorno à Luz.

Ela se revela, para o seu maior proveito e a sua maior Alegria.



Não se esqueçam disso.

O conjunto dos Melquizedeques e eu mesmo transmitimos todo o nosso Amor, ao seu Amor.

Eu lhes digo, certamente, até uma próxima vez, porque há ainda um ou dois Circuitos aos quais terei, provavelmente,
algo a acrescentar aos meus Confrades, se eu puder chamá-los assim.

Eu lhes digo até muito em breve.

************ 
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IRMÃO K saúda vocês.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto a vocês, nesta etapa, a fim de falar-lhes de um Eixo particular de
desdobramento da Luz, chamado de ‘Eixo Anterior Lateral Esquerdo’.

Neste Eixo situa-se certo número de Trilhas, sobre as quais eu vou tentar dar-lhes algumas informações.

Recebam, primeiramente, minha gratidão por sua escuta.
Já lhes foi relatado o que representava a Atração, outro nome do que é denominado também o Bem (por

oposição ao Mal), mas nós manteremos, se vocês bem querem, a noção de Atração porque o Bem, de algum
modo, é uma Atração.

A Atração está então associada ao lado esquerdo do corpo e, preferencialmente, a uma zona localizada logo
abaixo do diafragma, que é chamada de Baço, ou de ‘centro energético do Baço’.

***

A Atração ocorre, nesse mundo, através de certo número de elementos que lhes são ocultos.
Na realidade, quem é capaz de determinar, de maneira fiável, por que é atraído por tal ou tal coisa, mais do que

por tal ou tal outra?

IRMÃO K – 6 de julho de 2011
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Esta Atração resulta, em geral, de certo número de condicionamentos, de certo número de leis existentes na
encarnação, nesse mundo, traduzindo-se, então, por mecanismos que vão disparar certo número de ações, de

comportamentos, que irão levá-los a satisfazer esta Atração.
Eu vou tomar um exemplo muito simples.

Assim, quando se está, cada um, nesse mundo, manifesta-se, ou sob impulso dos pais, ou por si mesmo, uma
Atração para tal atividade profissional ou sexual, por exemplo.

Esta Atração não está condicionada por algo que nos aparece, mas, em todo o caso, é vivenciada como tal.
A Atração não é, portanto, esclarecida, de qualquer forma, por uma cognição real e bem presente do que

representa esta Atração.
Se cada um de vocês se coloca a questão dessas Atrações, seria difícil definir a causa primeira desta Atração.

Entretanto, constata-se que ela existe.
E toda a vida será feita, de maneira geral, para satisfazer esta Atração.

Do mesmo modo que ao nível da dupla Atração / Repulsão, nesse mundo, a Repulsão vai assegurar que vocês
evitem tudo o que os repugna, por definição.

Por exemplo, se vocês têm medo disso ou daquilo, vocês irão tudo fazer para evitar isso ou aquilo.

***

Vocês compreendem perfeitamente que a Atração age como uma lei particular desse mundo e que vai se
exprimir, independentemente de qualquer cognição ou de qualquer reconhecimento formal, do porquê esta

Atração existe.
Obviamente, existem Atrações que são perfeitamente explicáveis pela pessoa, onde ela vai encontrar

elementos de resposta sobre o porquê desta Atração, mas jamais vocês terão a causa primeira da Atração que
se manifesta em sua vida.

Dessa maneira, é claro, certo número de elementos vai atuar em meio a esta Atração.
Vocês estão, talvez, mais confortáveis tocando música do que escrevendo um texto.

Aí também, existe certo número de condicionamentos oriundos da educação, oriundos da hereditariedade,
oriundos mesmo do que se pode chamar de ‘karmas’ (ou experiência de vidas passadas), que vão se refletir,
nesta vida, por uma necessidade de ir para tal ou tal coisa, tal ou tal pessoa, mais do que ir para tal ou tal outra

coisa.
E isso é uma constante no comportamento do ser humano.

De fato, o conjunto das ações que estão ligadas à Atração, como à Repulsão, não está ligado, muitas vezes, a
um ato cognitivo, mas a ‘julgamentos de valor’ associados ao Bem e ao Mal, que interveem antes mesmo que a

cognição possa dar sua opinião sobre esta Atração.
Alguns intervenientes lhes disseram que a Atração estava associada, plenamente, por exemplo, a Atrações
eletrogravídicas ou eletromagnéticas, ligadas à gravidade terrestre, nas quais esta realidade Tridimensional

está.
Na qual nós todos fomos inseridos, e na qual vocês estão ainda inseridos, por pouco tempo.

***

Então, uma série de elementos já se iniciou dentro do ser humano.
A maior parte vem de impulsos totalmente inconscientes, situando-se ao nível de Dimensões intermediárias,

controladas por outra coisa do que a Consciência do próprio ser humano (em todo caso, a Consciência
individual ou a Consciência coletiva).

Na realidade, a maioria das Atrações é ditada por condicionamentos que escapam totalmente ao ser humano,
que escapam totalmente à própria sociedade, e que estão inseridos, eu diria, de certa maneira, nas Dimensões

intermediárias pertencentes (de maneira a mais ampla possível que eu possa expressar) a sistemas de
crenças.

O conjunto das crenças, queiram ou não, vai condicionar o ser humano em uma grande parte de sua vida,
enquanto ele não é liberado dessas crenças, que correspondem (vocês compreenderam, conforme o que eu
disse) a tudo o que é conhecido, ou em todo caso ‘aderido’, pelo conhecido, em meio à Consciência Coletiva.

Deste modo, o ser humano, desde seu nascimento, vai se submeter, de qualquer maneira, a diversos
condicionamentos, desejados ou não pela sociedade.

Mas, sobretudo, a sistemas de condicionamentos ou de crenças inseridos em uma Dimensão que é
denominada ‘4ª Dimensão’.

Dimensão intermediária onde se expressa, de algum modo, todo o mental humano e todos, se vocês preferem,
os arquétipos do pensamento humano nesta matriz (situados em Planos invisíveis, mas tendo uma eficácia

bem real na vida objetiva, como ela é percebida nesta matriz).

***



Por exemplo, quem sabe por que se crê no Cristo?
Quem sabe por que se adere a tal história, mais do que a tal outra?

Para alguns, isso será BUDA, para outros, isso será o CRISTO, para outros, isso será ninguém.
Mas quem pode explicar, além mesmo dos conceitos intelectuais, qual é o princípio que rege a adesão a tal

conceito?
Especialmente porque, na maioria das vezes, o ser humano, a título individual, não tem qualquer reminiscência

se referindo a este período da história.
Ele aderiu então, inconscientemente, a uma história tal como lhe foi contada.

A história que conhecemos, a história que é mostrada, não é certamente a história do ser humano, como
podemos perceber em uma escala de tempo muito mais longa do que o que é proposto pelos dados habituais,
convencionais (e aos quais o conjunto da humanidade subescreveu, independentemente dela mesma, a título

individual).
Esse ‘princípio de condicionamento’ está diretamente conectado ao cérebro reptiliano.

Está ligado ao que poderíamos chamar de passado, está ligado ao que poderíamos chamar
de condicionamentos.

Portanto, histórias que não lhes pertence e que, no entanto, são submetidas, ao conjunto da humanidade, como
reais.

***

O conjunto do que é denominado moralidade, o conjunto das leis sociais, econômicas, morais, familiares,
afetivas, são oriundos desses condicionamentos.

Um ser humano vai se comportar de tal maneira, porque isso é assim.
Porque ele viu, porque ele ouviu, porque ele acreditou e porque ele se submeteu.

Evidentemente, esse princípio é regido pelo mundo de ‘egrégoras’ situando-se em diferentes níveis.
Este mundo de egrégoras não tem qualquer realidade espiritual, e é, no entanto, nesse reservatório de forças

que o ser humano (a título individual e coletivo) vai encontrar, de algum modo, o conjunto de
seus condicionamentos e o conjunto de suas fontes de inspiração, quaisquer que sejam, quanto ao seu

pensamento e quanto ao seu mental.
Isso foi denominado, por outros intervenientes, ‘sistema de controle do mental humano’, onde entidades vão

inserir nesta coisa invisível chamada de egrégora (ou Plano mental, se vocês preferem, ou ainda 4ª Dimensão),
uma série de elementos visando orientar a crença da humanidade, em um sentido mais do que no outro.

Vocês compreenderão facilmente que aqueles que dirigem isso vão de preferência criar elementos aos quais
vocês irão aderir, que vão mais na sua direção do que na direção de vocês.

***

O que está por trás disso é o próprio princípio denominado, nos seres
humanos,apredizagem e condicionamento.

Da mesma maneira que vocês aprendem a conduzir um automóvel através de vários mecanismos de
aprendizagem.

Este mecanismo de aprendizagem irá levá-los a criar ‘automatismos’, e a permissão de conduzir ser-lhes-á
concedida desde que vocês satisfaçam os aprendizados condicionados, naquele momento, porque eles se

tornam de novo totalmente automáticos, sem intervir um mínimo iota de sua Consciência (ou de sua
Consciência na prática desta condução), apenas chamando unicamente à vigilância.

De fato, quando, por exemplo, vocês mudam uma marcha, existe uma série de sinais que lhes diz para mudar a
marcha (ligados à velocidade, ao barulho ou a outros sinais) que se faz, naquele momento, automaticamente, e

que vai criar uma sequência de gestos perfeitamente sincronizados, resultando na mudança de velocidade:
desengatar, servir-se da mão para mudar a marcha, soltar a embreagem, dar ré, acelerar.

Tudo isso se faz de maneira automática.
A Consciência do ser humano evolui, na maioria das vezes (e independente da conduta), mesmo nos atos

cotidianos da vida, e mesmo no Plano espiritual, segundo este princípio.

***

Este ‘princípio de robotização’ corresponde, inteiramente, ao que foi chamado, pelos intervenientes anteriores,
de Forças Arimânicas.

Essas Forças Arimânicas não são nem Bem, nem Mal.
Mas elas dirigem, de certa forma, o ser humano para suas próprias profundezas, onde não pode existir a menor



Unidade porque a Atração vai dar, de maneira inexorável, no princípio de Dualidade, já que a escolha será
sempre e exclusivamente Dual.

Na realidade, se eu retomo o exemplo do automóvel, vocês estão a tal velocidade, em tal marcação no seu
painel de velocidades, e a um dado momento, vocês têm duas opções: aumentar a velocidade, permanecer

como estão (e eventualmente retroceder).
Mas isso se faz de maneira inteiramente automática.

Vocês não podem, por exemplo, mudar a marcha à ré automaticamente quando vocês correm a 180 por hora.
Senão vocês quebram, por exemplo, seu veículo, ou o painel de velocidades, ou o motor, ou vocês mesmo, ao

mesmo tempo.
É preciso compreender e aceitar que o conjunto de mecanismos de robotização, ocorrendo abaixo de sua

Consciência, abaixo de sua cognição (sem intervenção, nem de sua vontade, nem do seu livre arbítrio, nem de
qualquer Liberdade), é feito para obedecer às leis que são específicas do mundo no qual nós evoluimos, uns e

outros.
Enquanto vocês estão submissos a esse princípio de robotização, vocês confiam, de alguma forma, sua

Consciência, a mecanismos automáticos.
Certamente, acalma o Espírito, mas, entretanto, não lhes permitirão jamais interrogarem-se sobre a finalidade e

a causa de qualquer ação que vocês tomam.

***

Dessa maneira, então, esse princípio, que vocês chamam de Arimânico ou de robotização, ligado ao cérebro
reptiliano, vai, permanentemente, condicionar toda a vida do ser humano (e não unicamente no que se refere à

condução de um automóvel, vocês o terão compreendido).
Sobre ele vai enxertar-se uma série de medos, denominados ‘apegos’, denominados de diferentes maneiras,

mas que, em todo caso, vai propiciar estratégias para o ser humano.
Essas estratégias são ditadas pelos medos, e não, ali não mais, pelo Consciente.

Assim, por exemplo, pelo medo de ficar sem isso vai assegurar que vocês irão se prover previamente,
automaticamente, contra este medo ou então evitá-lo.

De qualquer modo, vocês não terão, em um primeiro momento, qualquer lucidez, nem qualquer Consciência,
de como escapar a esse condicionamento.

Toda a estratégia dessas Forças Arimânicas vai garantir para, sempre, dar-lhes respostas em relação a uma
pergunta.

Se, por exemplo, chega um elemento em sua vida que vocês julgam como desestabilizante (um processo de
perda, um processo de doença, qualquer que seja, enfim, tudo o que vem romper, de algum modo, o equilíbrio

de sua vida, como vocês o tinham estabelecido), esta ‘ruptura de equilíbrio’ vai levá-los a buscar um novo
equilíbrio.

E para aceder a esse novo equilíbrio, em geral, o ser humano buscará uma causa para esta ruptura de
equilíbrio, independentemente do que lhes aconteça.

Esta ruptura podendo ocorrer tanto em uma psicologia do momento, como em uma psicologia do passado,
pouco importa.

Em todo caso, diante do que lhes chega, vocês buscam, como todo ser humano, umsentido e uma causa, mas
a causa que vai aparecer não é a primeira causa, ela é sempre oriunda de algo que é automático e totalmente

inconsciente.

***

Deste modo, é claro, o ser humano, quando ele vai começar a querer tornar Consciente o que é Insconsciente,
vai evidentemente tocar, em algum lugar, as Forças Arimânicas, que evoluiam, até então, sem se colocar

questões.
Essas Forças Arimânicas vão então, de algum modo, propor, em meio às profundezas (e não na autêntica
Profundez da Visão Unitária, mas na profundez da visão Dualitária), elementos causais de ação / reação

satisfazendo, justamente, a própria Consciência, a fim de que esta não se coloque mais questões sobre a
primeira causa descoberta que foi sugerida, ou pela psicologia do momento, ou pela psicologia do passado.
Vocês todos vivenciaram isso, nesse mundo (e desde minha partida, aliás): muitas correntes nasceram para

procurar as causas em um ‘karma’, ou seja, em suas vidas passadas, vindo explicar a insuficiência do presente.
Todas essas técnicas são técnicas Arimânicas porque elas resultam, sistematicamente, em uma impressão

de conhecimento, de possuir algo que, na realidade, vocês possuem, inteiramente.
A partir do momento em que uma causa é descoberta, as Forças Arimânicas assumem o controle, de maneira

a torná-las automáticas, aí também.

***



O problema dessas Forças Arimânicas é que elas vão orientá-los sempre para uma polaridade ‘descendente’,
isto é, para as profundezas

Profundezas, eu diria, sem qualquer jogo de palavras, cada vez mais profundas e cada vez mais afastadas da
Unidade.

Então, assim que vocês a revelam, existe sobre este Eixo três Pontos, ‘três Portas’ muito específicas.
A Porta inguinal esquerda [inguinal é a parte do corpo entre a coxa e o baixo ventre], denominada Porta

Profundez.
A Porta Arimânica ou do Baço, ligada justamente à Atração.

E enfim, a Porta que é espelhada, situada acima, situada ao nível do que é chamado de Chakra de
Enraizamento do Espírito, do lado esquerdo: o Ponto Unidade, ou a Porta Unidade.

Vocês veem então que as Forças Arimânicas fazem de tudo para evitar que a Profundez vá ter na Unidade.
Pois, se vocês orientam este Eixo para uma causa interior, mesmo espiritual (e não além do que é perceptível

e além do que pode ser), vocês irão se prender, cada vez mais, em uma lógica Arimânica, afastando-os,
completamente, de sua Unidade.

***

A Unidade, como vocês sabem, não corresponde nem a uma pessoa, nem a uma causa, em meio à matriz,
mas justamente a uma saída da causalidade matricial, da ação / reação, para fazê-los entrar na Ação de Graça.
As Forças Arimânicas representam uma das subdivisões afastando-os, sempre mais, de sua Liberdade e os

conduzindo, permanentemente, à lei de ação / reação.
Porque esta não funciona assim, segundo um modo numérico, como vocês têm observado na eletrônica, tal

como está aparelhada desde uns cinquenta anos, e através mesmo das forças do fogo nuclear.
O conjunto dessas causalidades correponde a uma compreensão, unicamente, da matéria (que esta matéria

seja uma matéria inerte, ou a matéria do seu corpo e do seu psiquismo).
Isso é exatamente o mesmo princípio, o mesmo funcionamento, fazendo-os escapar à Unidade.

As Forças Arimânicas bloqueiam, portanto, a totalidade desse circuito, estabelecido entre Unidade, Áriman ou
o Chakra do Baço, e a prega inguinal (em relação com uma outra função que será desenvolvida um pouco

mais tarde, mas que corresponde à noção de Porta das Profundezas).
Dessa maneira, então, não existe comunicação possível entre a Unidade e a Profundez, porque a profundez
que está submissa a Áriman é a profundez desse mundo, que não tem qualquer profundez nos Mundos da

Unidade.

***

Vocês se apreenderam, eu o espero, assim, um pouco melhor, do papel do que é denominado esse Chakra do
Baço que, no entanto, distribui a energia Vital, Etérea (e não a energia Vibral), em suas estruturas, permitindo

amarrar, permanentemente, esta lei de ação / reação.
Toda a psicologia humana expressa-se, aliás, por esta lei de ação / reação, em todos os funcionamentos

orgânicos humorais, químicos e outros.
Um exemplo entre tantos outros: vocês têm uma insuficiência de açúcar no sangue.

Se tudo funciona bem, irá então se desencadear um processo de reação, fazendo secretar um hormônio que
virá liberar açúcar, a fim de que o equilíbrio seja reencontrado: ação, reação.

A Consciência humana Arimânica funciona sempre segundo esse princípio e jamais de outra forma.
A problemática essencial é que as leis da Dualidade (como, nós o esperamos, vocês a vivem) não são as leis

da Unidade.
A Unidade não tem o que fazer das leis da Dualidade.

A Dualidade, podemos assim dizer, não tem o que fazer das leis da Unidade.
É um ou outro.
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Vocês experimentaram, eu o espero, desde algum tempo, passagens reaproximando-os da Unidade (ou
fazendo-os vivê-la, sob certos aspectos) e espécies de balanceamentos da energia entre a Unidade e a

Dualidade.
Esse processo de aprendizagem é, de algum modo, um desencravilhar de seus próprios condicionamentos,
permitindo-lhes, no final (e é isso que eu vou desenvolver), distanciá-los dessas Forças Arimânicas, de vê-las

para o que elas são, e não mais se identificar a esse tipo de jogo, para penetrar, enfim, inteiramente, a Unidade.

***

Existe, certamente, um outro lado, que é a imagem espelhada e oposta (que será desenvolvida, eu penso,
amanhã), referente ao desenvolvimento e ao desdobramento da Luz (lateral, anterior), do lado direito que, ele,
não se refere mais a esse tipo de força, mas às Forças Luciferianas, que atuam em concerto para isolá-los

de sua Unidade, do seu Espírito e de sua alma.
Deste modo, a personalidade encontra-se, ela mesma, fechada em meio a vários mecanismos oriundos da
ação / reação, que isso se situe ao nível espiritual (como o Karma, a lei de ação / reação, em sua acepção a
mais ampla), como nas regras sociais, econômicas, morais, afetivas, referentes a tudo o que o ser humano

tenta viver ou vive nesse mundo.

***

O que vai acontecer durante o desdobramento da Luz Vibral, nesse circuito particular existente
no anterior, lateral, esquerdo?

Vai acontecer que as Forças da Unidade vão tentar se espalhar em meio ao Áriman, no Chakra do Baço.
Isso corresponde, muito exatamente, ao que foi chamado de ‘Fogo do Éter’, isto é, que o fogo falsificado do

Baço vai se tornar em Fogo do Éter, ou Fogo do Espírito, que vai penetrar a estrutura Vibratória física,
substituindo progressivamente as Forças Etéreas da matriz pelas Forças Vibrais.

É exatamente o que está em via de se viver, na Consciência humana, a título individuale a título coletivo.
Agora, o que vai fazer Áriman?

Ele vai, é claro, submetê-los, em meio à personalidade, ao medo do desconhecido.
É preciso tranquilizarem-se quanto ao conhecido.

Tudo o que é conhecido é tranquilizador.
Obviamente, alguns seres sentem a necessidade de se liberar do conhecido, mas, muitas vezes, é para entrar

em um outro conhecido, ou para criar um outro conhecido, e não uma Liberação dos condicionamentos.

***

Dessa maneira, o desdobramento da Luz Vibral, na Unidade (e na Coroa Radiante da cabeça, vocês se
lembram, em um primeiro momento, permitindo ativar as Cruzes Mutáveis), vai fazê-los ressonar, entre a

cabeça e o Chakra de Enraizamento do Espírito, situado do lado esquerdo, ao nível do Ponto Unidade, um
primeiro impulso do Espírito.

Este primeiro impulso do Espírito vai encontrar, em seu caminho, as Forças Arimânicas, ao nível do Chakra do
Baço.

Naquele momento, vocês estão ainda condicionados.
O objetivo da Unidade, em um primeiro momento (e desde as primeiras passagens em Unidade), vai permitir,

se vocês o aceitam, fazê-los ver como funcionam essas Forças.
Uma vez que vocês tenham percebido claramente como funcionam essas Forças, vocês terão dado um grande

passo no descondicionamento final da lei de ação / reação.
Porque, naquele momento, se vive um processo de distanciamento (e não, como isso lhes foi dito, de

personalização), onde vocês irão compreender os prós e os contras de toda situação.
Isso quer dizer o quê?

Que vocês irão ver claramente.
Naquele momento, vocês irão passar, de algum modo, da Atração à Unidade, e à Unidade da Atração.

Isso significa que vocês poderão, profundamente, superar e Transcender as Forças Arimânicas, que os
fecham no conhecido.

***

Evidentemente, as Forças Arimânicas não são para mudar em meio à Unidade, mas sim para Transcender pela
Unidade.



E elas apenas são Transcendíveis pela Unidade, e por nada mais.
Todos os condicionamentos do ser humano estão tão inscritos nesse ‘controle do mental humano’ (e eu não

falo sequer das emoções), que é extremamente difícil desembaraçar-se de todos os condicionamentos, por si
mesmo e pela vontade.

Vocês compreenderam, o fato de querer mergulhar em suas próprias profundezas, desta vida e desta matriz,
arrastam-nos ainda mais nas Forças Arimânicas, mesmo se vocês têm exatamente a impressão contrária.

Vocês não podem jamais encontrar a Unidade conhecendo-se exteriormente.
Vocês apenas podem encontrar a Unidade quando vocês tiverem Abandonado toda reivindicação, toda

vontade pessoal de conhecer algo além da Unidade, ecoando à frase de CRISTO: “busquem o Reino dos
Céus e todo resto lhes será dado de acréscimo”.

O Reino dos Céus não é desse mundo.
Ele não está tampouco fora de vocês, mas ele não está em vocês, em seu passado.

Ele não está em vocês, em seu futuro.
Ele está em vocês, em sua Unidade.

Como diria o Arcanjo URIEL: em sua própria Presença, de sua Presença Total, no Instante que vocês vivem,
desvencilhados e desembaraçados de todos os condicionamentos, justamente, de todas a afeições ou afetos

vindo perturbar esta Liberdade.

***

Dessa maneira, então, as Forças Arimâncias fazem parte da falsificação, assim como as Forças Luciferianas.
São forças de partição, forças de confinamento (e eu lhes falei ontem do que foi denominado

‘descompartimentagem’).
Esta descompartimentagem vai então permitir dar um impulso Crístico, difundindo-se em meio ao Chakra do

Coração, em meio Unidade, em meio à sua Presença.
Permitindo uma parte do face a face, permitindo desmascarar, tirar de vocês, como de qualquer manifestação,

as forças involutivas Arimânicas (chamadas também de forças de fossilização ou, se vocês preferem, de
robotização).

Na realidade, o livre arbítrio, como é conhecido na humanidade, é apenas uma concepção falsificada da
Liberdade, diretamente oriundo da própria Falsificação, denominada ação / reação.

Assim, então, desvendar a ação / reação não lhes permite sair da ação / reação, porque vocês permanecerão
sempre no mesmo nível da Consciência, tendo a impressão de progredir, desvinculando-se dessas

profundezas ilusórias que representam a encarnação.

***

O desdobramento da Luz, no Chakra de Enraizamento do Espírito, e então ao nível desse Ponto Unidade
sobre o qual nós falamos, vai permitir revelar a Unidade na matriz.

Isso se denomina a Eterização do seu corpo, do planeta e da sua Consciência.
Abrindo a Porta para a passagem da 3ª Dimensão para a 5ª Dimensão.

Confirmando assim que vocês eliminaram, de algum modo, por si mesmo, não por uma vontade, mas sim pela
ação da Luz em vocês, encontrada, e pela dimensão CRISTO, todas as forças de condicionamentos, todas as

crenças.
E portanto, vocês irão se liberar do conhecido para penetrar o desconhecido.

Assim é a Ação desse desdobramento ‘Lateral Anterior Esquerdo’ da Luz, através dessas Três Portas e
desses três circuitos.

Naturamente, vocês compreenderam que o Chakra do Baço faz obstáculo à Unidade e à Profundez da
Unidade.

Vocês apenas encontrarão, se vocês aceitam a corrente Arimânica, as profundezas, situando-se, sempre e
inexoravelmente, no interior desta matriz, mas jamais fora.

***

Eis alguns elementos de reflexão que eu queria entregar à sua sagacidade.
Se agora, isso não lhes parece suficientemente claro, e não evidente para compreender, mesmo com seu

intelecto, então eu quero bem tentar ir mais adiante nas Profundezas da Unidade, e não de Áriman.

***



Pergunta: fazendo-se os protocolos, chegamos à Unidade sem estar Consciente?

Meu Irmão, é como se você me dissesse que você se tornava um cão sem estar Consciente (ou qualquer outro
animal).

É impossível alcançar a Unidade sem estar Consciente.
Pelo contrário, é também fácil de se enganar e de crer na Unidade, enquanto ali não estando.

É fácil aderir aos textos, é fácil aderir ao que eu digo, mas é senão mais difícil vivê-lo na Unidade.
Qual é a única maneira de saber?

É ver os estigmas, de algum modo, aparecer, de sua Unidade.
Que isso diga respeito ao Fogo do Coração, a uma das Coroas Radiantes, que traduzem um processo em via
de instalação, e, sobretudo, à capacidade para se ver, realmente, como um distanciamento do que vocês São.
Vocês tomam Consciência, naquele momento, de que tudo o que vocês exprimem em meio ao Eu (mesmo a

reivindicação de sua própria Unidade), é apenas um engano.
Porque a Unidade não tem necessidade de dizer.

Ela é vivida pela Vibração, ela mesma, no Interior de Si, e ela não tem nada a provar no exterior de Si.
 Assim, a Unidade, quando ela é vivida, não pode ser, entre aspas, silenciosa, mas, bem mais, a expressão de

algo bem real, sobre o plano da Consciência.
Onde cessa, justamente, o que eu chamei de descompartimentagem.

Naquele momento, vocês vivem, realmente (e não afirmam, simplesmente), que não há diferença entre vocês e
o outro.

CRISTO lhes disse: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
E era estritamente a Verdade.

E chegar a isso necessita passar algumas Portas.
As garantias dessas Portas são a Humildade e a Simplicidade, como lhes foi dito pelo Mestre Philippe ontem

(ndr: PHILIPPE DE LYON) (*).
A Humildade e a Simplicidade são as garantias do Amor, mas também de seu acesso à Unidade.

E não de um amor confinado nessa ilusão matricial, condicionado pela vontade de Bem, ou condicionado pela
vontade de apenas fazer o Bem e de se opor ao Mal, de uma maneira ou de outra.

Portanto, viver a Unidade não é um objetivo para fazer o Bem, mas, bem mais do que isso, para Transcender si
mesmo, viver a Unidade, cujo marcador é a Alegria, em suas diferentes expressões.

*

Portanto, vocês não podem estar ignorando quando vocês alcançam a Unidade, porque a Consciência, naquele
momento, é tão diferente, tão ao oposto da consciência comum, que vocês não podem, em momento algum,

duvidar do estado em qual vocês estão.
Áriman pode fazê-los crer que vocês estão na Unidade, mas, naquele momento, o que acontece?

Ele mantém o que é chamado de fogo do ego, a reivindicação de um título, de uma função, de um papel.
Onde toda a importância vai ser manifestada, não pelo Abandono à Luz, mas, pelo contrário, por um

ego dominante e inchado, de algum modo, tomando o centro do palco, e os fazendo crer que vocês chegaram
porque vocês falam de Unidade.

A Unidade é um estado Vibratório, não é uma reivindicação do que quer que seja.
Ora, quando vocês vivem este estado Vibratório, não podem se esquivar, de modo algum.

Ao fazer a experiência, uma vez, basta saber se vocês a vivem nas experiências seguintes, ou não, mesmo se
vocês vivem apenas os primeiros estratos dessa descompartimentagem.

Agora, no momento do desdobramento total da Luz, em meio à sua Consciência fragmentada como nesse
mundo, é claro, as percepções Vibratórias vão se intensificar, de tal modo que ninguém poderá dizer, em

breve, que não sabia.
Dito de outra maneira, vocês não poderão mais enganar a vocês mesmos, nem enganar os outros, se esse já

não for o caso.

***

Pergunta: quando as três Coroas (Cabeça, Coração, Sacro) estão despertas, mas não se vive a Unidade, é
pelo Abandono à Luz que se pode alcançá-la?

Sim, porque do outro lado de Áriman se tem Lúcifer, e Lúcifer é um outro problema.
Eu não falo do Arcanjo Lúcifer, é claro, mas das Forças Luciferianas no homem, que são forças, aí também,
de separação e de divisão, mas que estão ligadas, sobretudo, ao que é chamado de ‘antecipação’ e de uma

espécie de ‘projeção’ na visão de um futuro, qualquer que ele seja que vai levá-los, ele também, à sua maneira,



para fora do Instante Presente.
Deste modo, então, e como nós lhes dissemos, é perfeitamente possível viver o Fogo do Coração, em suas
primeiras etapas (traduzindo-se então por Vibrações, por pressões, ou por diferentes tipos de manifestações
da Coroa Radiante do Coração, da Cabeça e do Sacro), viver algumas experiências de alinhamento, fazendo-
os alcançar um dedo do Espírito e da Unidade, sem, no entanto, estar estabelecido, inteiramente, na Unidade.
É aí que intervêm as Forças da Ilusão, chamadas de Luciferianas, mas que lhes serão desenvolvidas amanhã,

se vocês bem o quiserem.

***

Pergunta: a Fusão das três Lareiras resolve o problema que acabou de ser abordado?

Plenamente.
Mas resta passar, uma última vez, a Porta, aquela de sua Ressurreição e, para isso, é preciso ser crucificado.

E o que é crucificado?
Não é a vida, bem ao contrário, mas é a personalidade.
O que não quer dizer que a personalidade desaparece.

Isso quer dizer que ela é crucificada e que ela é colocada a serviço do Espírito.
Para isso, é preciso realizar o que sempre foi fito, ou seja, o Abandono à Luz.

Mas o próprio processo de desdobramento da Luz vem, de alguma forma, colocá-los frente a este Abandono à
Luz, identificando (o que era dificilmente possível até agora) as forças envolvidas, no indivíduo como no

mundo.
O conjunto dessas manifestações Arimânicas e Luciferianas remete-os, sistematicamente, para o Corpo de
Desejo, impedindo-os, em alguma parte, de penetrar o Corpo de Estado de Ser, e, portanto, a Ressurreição.

A Fusão das três Lareiras vai tornar-se cada vez mais fácil.
É para isso, aliás, que vocês irão sentir, cada vez mais facilmente, as três Lareiras.

Apenas bastará mais, naquele momento, deixar o campo livre para a Luz, e não querer fazer por si mesmo.
Obviamente, os exercícios propostos têm apenas um objetivo, afinal: é desviar a Consciência, justamente, do
futuro ou do passado, isto é, extrair-se (por um artifício, de algum modo), pela própria Vibração da Luz Vibral,

que é agora onipresente, dessas Forças que os afastam de sua própria Unidade.
Ela se aproxima cada vez mais perto da Porta.

***

Pergunta: a Fusão das três Lareiras é provocada pelo Abandono à Luz, ou existem protocolos particulares
para provocá-la?

Nada a provoca como o Abandono à Luz, e isso foi dito em múltiplas reprises.
Apenas vocês que podem atravessar a última Porta.

Ninguém pode fazer o caminho em seu lugar.
Esse caminho, na realidade, não é para conceber como uma distância, nem como um tempo.

É simplesmente um momento, denominado o Switch da Consciência final, ou Reversão da Consciência, ligado
e em perfeita sincronia com o Abandono à Luz.

Mas o Abandono à Luz não pode se forçar, já que é justamente um Abandono, exceto alguns seres capazes de
viver esta tensão para o Abandono que, hoje, não é mais necessário.

Nós não estamos mais no século XIV.

***

Pergunta: poderia abordar a noção de Profundez, em seus dois aspectos?

Há, de fato, dois aspectos da Profundez: uma profundez que é submissa a Áriman, que priva a Profundez da
Unidade.

Esta será sempre voltada para o que eu chamaria de ‘abismos’, o Anjo dos abismos, ou o Anjo das
profundezas, que lhes fará crer que vocês chegaram em algum lugar, mas vocês não chegaram à parte alguma.

Esta profundez, vocês compreenderam, não é a profundez da Estrela PROFUNDEZ da cabeça, mas sim a
falsificação, introduzida pela ATRAÇÃO / VISÃO, em meio à profundez.

A Luz sendo redirecionada, como vocês sabem, o Eixo AL-OD está agora no lugar correto.



O Triângulo Luciferiano retornou, para a maior parte dos seres tendo vivenciado essas Transformações
Vibratórias e da Consciência.

Agora, é preciso compreender a Profundez, justamente, em suas duas acepções.
A Profundez, como a Precisão, estão localizadas, vocês viram, ao nível do estágio inferior do corpo, no que se

refere ao seu desdobramento da Luz.
Elas correspondem a tudo o que está ligado aos condicionamentos, sob o controle direto das Forças

Arimânicas (ainda presentes, mesmo a Redenção passada), e que vão então levá-los a privar-se de sua
Unidade.

Isso significa que essas profundezas aí são profundezas falsificadas, oriundas da própria matriz, levando-os
permanentemente a viver a ação / reação, mesmo em meio a qualquer abordagem espiritual.

A Profundez, agora, aquela que se situa depois da Cruz da Redenção [Central], faz descobrirem as zonas de
cima, ou seja, naquele momento, a Porta da Unidade é-lhes aberta.

Basta rever a localização de PROFUNDEZ e UNIDADE para compreender esse circuito, denominado ‘Cruz
Crística Posterior’.

Esta Cruz Crística Posterior irá levá-los, pouco a pouco, a revelar, de qualquer forma, esta visão da Profundez,
não mais como uma Ilusão inscrita na Dualidade, mas como uma verdadeira Profundez.

Fazendo-os penetrar na Humildade, na Simplicidade, quando antes, tudo isso era apenas sustentado pelas
Forças Luciferianas em vocês, denominado ‘conhecimento exterior’, não tendo estritamente nada a ver com o

verdadeiro conhecimento que, ele, é Interior, e apenas pode vir do Coração e da Unidade.
Portanto, há, efetivamente, como você diz, duas profundezas: uma que está alterada e bloqueada, de algum

modo, pelas Forças Arimânicas de robotização.
E outra, que se abre à Unidade e que é, portanto, profundamente diferente,

porque naquele momento, a Humildade e a Simplicidade tornam-se presentes, a
‘vontade de Bem’ afasta-se, há realmente uma possibilidade de Abandono à Luz,

ao CRISTO, e, então, a Crucificação.
Agora, explicar a Profundez, de maneira mais ampla, para isso, meu Irmão,

permita-me remetê-lo ao que foi dito pelas Estrelas, elas mesmas, com relação
ao seu atributo e à sua função, na Porta situada em sua Estrela.

Hoje, nós não falamos mais de Estrela, mas de ‘Porta’, ao nível do Corpo e ao
nível da Consciência.

***

Pergunta: o que seria o Chakra do Baço Transfigurado?

Naquele momento (este centro energético que, como vocês podem imaginar, sendo uma Porta, existe em
todas as Dimensões), não teria mais condicionamentos, haveria uma Liberação de sua Terra, ou seja, de seu

corpo, como vocês o tomam nas outras Dimensões, de densidade temporal e espacial diferentes.
Naquele momento, a partição termina, e o Baço se torna o Impulso da própria Luz, e não mais o impulso das

Forças Eletromagnéticas.
O Chakra do Baço, eu lembro vocês, está diretamente conectado, por um Triângulo Radiante de energia, ao

que são denominados segundo chakra e terceiro chakra, que é chamado de ‘centro eletromagnético de entrada
de energias Etéreas no Corpo’.

Quando as Forças Arimânicas e quando o Plexo Solar são totalmente invertidos e Transcendidos pelo
Coração, naquele momento, o Baço não vem mais nutrir o segundo e o terceiro chakras, mas exclusivamente o

chakra do Coração.

***
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Pergunta: se o chakra do Baço permite o descondicionamento, como isso acontece na medida em que o
chakra do Fígado está sempre ativo?

E bem, isso faz parte do que será dito amanhã.
Eu falei apenas do lado ‘esquerdo’, e eu permanecerei desse lado esquerdo.

Vocês têm uma parte da equação.
O Baço, tal como funciona atualmente, eu lhes disse, é então, simbolicamente, Áriman.

Áriman que os encadeia aos alimentos terrestres.
Quem vai nutri-los quando vocês chegam nesta Terra?

O seio materno, sua mãe, que não é a Mãe do Céu, mas a mãe da Terra na qual vocês visitaram (e nós todos
visitamos, aliás).

O confinamento matricial, em meio às águas matriciais, na matriz, da maternidade, onde se situam os
processos da manifestação memorial, sempre a mesma raiz.

***

Pergunta: o pâncreas, que está próximo do Baço, está sob controle Arimânico?

Então, o que eu descrevi como Chakra do Baço corresponde, efetivamente, para o Baço e para o pâncreas,
inteiramente.

***

Pergunta: ao que seriam devidas certas patologias que afetam o pâncreas, como tipos de diabetes?

A disfunção desse dito Chakra do Baço, muitas vezes associadas à disfunção do primeiro Chakra que está na
mesma linha, justamente, que a Profundez.

Frequentemente, há também fatores de nutrição terrestre, e então de alimentação, levando-se em conta.
Ou por um desequilíbrio alimentar, ou pelo que é denominado, comumente, envenenamento da alimentação.

Isso é conhecido, por exemplo, nos princípios do hinduísmo.
Na Ayurveda, existem diferentes classes de alimentos: aqueles que são neutros, aqueles que pesam, e

aqueles que elevam.

***

Pergunta: toda forma de oração é inútil?

Eu não diria que uma oração é inútil, mas, ainda uma vez, para onde vocês enviam a oração?
Existem seres (e, em particular, sob a influência de algumas correntes) que foram seres que podemos

qualificar de rezadores, mas eu lhes lembro que esses seres aí eram místicos, antes de serem seres de reza.
Vocês têm seres de reza que permanecerão tolos por toda a sua vida.

Crer (aí também, é um sistema de crenças) que a oração vai levá-los a uma Unidade, ou crer que a oração vai
permitir-lhes tocar os Domínios Etéreos, além desse mundo, é a Verdade?

É a Verdade se a pessoa já está em Unidade.
É a Verdade se a pessoa já é um místico tendo aberto algumas Portas.

Quem pode realmente afirmar que as orações são respondidas?
No sentido científico, eu o entendo, e não científico cartesiano, mas no sentido de reprodutibilidade.

O Abandono à Luz é exatamente o inverso da oração, já que naquele momento vocês sabem que a Luz está aí,
que ela é Inteligente e que agirá.

Enquanto a oração é um pedido, ou uma razão, pouco importa a forma.
Vocês rendem Graça a algo que é externo a vocês.

Mas agora, aí também, é para cada um fazer sua experiência, e se colocar a questão do porquê ele reza, ou do
porquê ele não reza.

Do porquê ele medita, ou do porquê ele não medita.
E por que alguns seres que meditam alcançam, imediatamente, estados de Consciência particulares, enquanto

outros vão meditar, durante suas vidas, sem nada obter?
É o mesmo para a oração.



Muitas vezes, a maior parte das religiões utiliza as orações como um elemento permitindo-lhes oferecer um
consolo, frente a um pedido.

Ou, pelo menos, se não for uma oração, uma forma de louvação.
O que vocês louvam?

Ao que vocês rendem Graça?
O que vocês pedem?

O que vocês recebem?
É a Unidade ou é Áriman?

Não esqueçam que a oração é uma ‘egrégora’, qualquer que seja a religião.
O que há nesta egrégora?

O condicionamento ou a Liberdade?
O conhecido ou o Desconhecido?

O passado ou o Presente?
É esta questão que é preciso se colocar, em si, porque jamais, do exterior, eu poderia dizer-lhes que a oração

é Bem ou Mal, sem recair em uma espécie de Dualidade.
A prece é útil ou é inútil?

A problemática não está aí.
A problemática é saber, qual é a causa e qual é a finalidade.

O ser humano tem sido tão condicionado a colocar-se em estado de submissão (e aí, eu parto para o outro
lado, para o outro adversário, fazendo um jogo de palavras), que é Lúcifer, que é o princípio da submissão.

Ao que vocês se submetem?
Mas isso é ainda um outro elemento que lhes será desenvolvido, eu penso, amanhã.

***

Pergunta: qual é o impacto das Forças Arimânicas nos países?

Existem países mais marcados pelas Forças Arimânicas: todos os países onde se desenvolveu, não um
cartesianismo, mas uma tecnologia de natureza extremamente impulsiva. Onde se vivem, em meio a esses
povos, ‘rituais’ (quaisquer que sejam, mesmo os mais refinados) que remetem a uma história, remetem a

um passado, remetem a uma tradição e remetem a uma certeza do conhecido.
Felizmente, existem seres capazes de escapar aos condicionamentos culturais ou raciais.

Porque eu lhes lembro que Áriman é também, enquanto elemento matricial, tudo o que está ligado (e é, aliás,
uma de suas funções fisiológicas, filtrar o sangue), que os remete, diretamente, a Adão ou Adam Kadmon, ou

seja, o ‘homem vermelho’, que não é o homem de verdade.
O homem vermelho é aquele que está submisso aos seus apegos, às suas paixões, às suas pulsões,

quaisquer que sejam.
É o reflexo de Adão, isso não tem nada a ver com uma cor de pele.

A humanidade, na totalidade, é o homem vermelho.
Vocês não são ainda o ‘homem azul’.

O homem azul, que faz referência, é claro, para aqueles que conhecem essas algumas noções, a KRISHNA, a
CRISTO, à nova raça liberada dos condicionamentos, e de Áriman e de Lúcifer.

***

Pergunta: poderia nos falar do que chamamos de hierarquias?

Meu Irmão, eu lhe peço para especificar o que você denomina uma hierarquia.
O que há por trás desse conteúdo semântico em sua boca?

Eu responderia, já de maneira muito simples.
Em meio ao Si, não pode existir outra coisa que o Si e o Um.

O que seria uma hierarquia aí?
Quem dita hierarquia, dita princípio, por essência, Luciferiano.

E ausência de Liberdade.
Naturalmente, eu sou perfeitamente Consciente (e por ali ter sido confrontado muito cedo, em minha vida, em

minha última vida), quando descobrimos o Si, nos afastamos muito rapidamente deste princípio.

***



Pergunta: o princípio de distanciamento está ligado ao Abandono à Luz?

Ele está ligado ao desdobramento da Luz, que irá ocorrer, integralmente, se vocês se Abandonam à Luz.
Enquanto não há Abandono à Luz, ele não pode se revelar, por completo, e então, vocês não podem viver esse

processo, denominado Distanciamento.
Lembrem-se, contudo, de que o desdobramento da Luz pode ocorrer de diferentes maneiras, e isso já lhes foi

dito: por Yogas (quaisquer que sejam), com gestos, eventualmente posturas, movimentos.
Pelos cristais, por que não?

Por orações também, por que não?
Mas que, em última análise, é a própria Consciência que dirige tudo, pela Vibração.

***

Pergunta: em sua última mensagem, MARIA propôs para monitorar nossos sonhos. Na medida em que
eles se exprimem por símbolos, como podemos interpretar esses símbolos?

Quem disse que precisava interpretar?
Porque, desde que há interpretação, há suposição, ativando mecanismos, ao nível do cérebro reptiliano,

mesmo se eles são oriundos de um símbolo que, ele, não está absolutamente nesta parte Arimânica.
Por que querer interpretar um símbolo?

O sonho fala por ele mesmo.
Os sonhos significativos, mesmo se eles falam por imagem, contam-lhes uma história que deve ser tomada tal

como ela é.
Certamente, pode existir uma interpretação correta, como pode existir uma variedade de interpretações.

Agora, eu penso que MARIA lhes falou, por aí, não de sonhos simbólicos, mas de sonhos perfeitamente reais,
referindo-se ao que acontece sobre a Terra.

E não de sonhos rotineiros.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu transmito-lhes todo meu Amor.
Eu agradeço a vocês por sua paciência e por sua escuta, e nós teremos ocasião de nos rever muito, muito

rapidamente.
Então eu lhes digo até muito em breve.

************

(*) – PHILIPPE DE LYON (05.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1095

6 de julho de 2011
(Publicado em 8 de julho de 2011)

***
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~ Panorama do Eixo ANTERIOR (Lateral) ~ 

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos na humanidade e encarnados, é a mim que é atribuído o papel de falar-lhes, pela primeira vez, do
desenvolvimento ‘lateral e anterior’ da Luz, acontecendo, é claro, no seu corpo e sobre esta Terra.

***

Há, efetivamente, longo tempo, em termos terrestres, fui levado a ver, a descrever e a escrever certo número
de elementos concernentes, diretamente, à história que vocês vivem atualmente, sob o nome de João.

Em minha última encarnação nesse mundo, desenvolvi a chegada do que seria o Supramental, a Luz Branca.
Já há dois anos, eu havia anunciado (quase dois anos) a primeira chegada da Luz Azul.

Consecutivamente, após os Casamentos Celestes e as Etapas, iam revelar-se, durante o ano que vocês vivem
sobre esta Terra, a Fusão dos Éteres e o retorno da Luz Branca.
Esse retorno da Luz Branca ilustra-se, também, em seu corpo.

Isso foi o objeto de muito numerosas comunicações concernentes à ativação de suas Lareiras.
Hoje, certo número de Circuitos (Atalhos) [Trilhas] é-lhes desvendado - que não tem existência alguma, própria,
nesse mundo - e, no entanto, ancoram-se sobre pontos específicos de seu corpo, que permitem, justamente,

revelar a Luz, como Ela o faz sobre a Terra e como Ela vai fazê-lo cada vez mais.
Assim, hoje, estou encarregado de falar-lhes desse pólo situado no meio do corpo e separado em dois (dado
que lateral), em ressonância com o que foi chamado, ao nível da cabeça, de eixo da falsificação: ATRAÇÃO-

VISÃO.
A redenção desse eixo e a reorganização do Alfa e Ômega permitiram a reversão do Triângulo Luciferiano ou

Prometeico na ordem lógica das coisas.
Hoje, existem no corpo dois órgãos que são, de algum modo, a ressonância e o alvo privilegiado do impacto da

Luz, que são os órgãos denominados fígado e baço, em ressonância direta com ATRAÇÃO, de um lado, e
com VISÃO, do outro.

***

A Atração é, certamente, ligada ao pólo eletromagnético, ao confinamento e ao baço, que, efetivamente, gera
funções.

É claro, não é meu papel falar-lhes dessas funções fisiológicas ou outras, mas, bem mais, atrair sua atenção
para o aspecto Vibratório e a função que devem reencontrar o baço e o fígado em sua transformação atual.

Então, para isso, deveremos percorrer certo número de elementos.
Lembrem-se de que esses elementos (dos quais vou falar) são o ‘eixo mediano’, ponto

que comunica o baço e o fígado com uma zona simétrica (situada acima deles), chamada
de Centros de Enraizamento da alma e do Espírito (chakra de Enraizamento da alma e do
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Espírito) que, doravante, vão, aí também, tornar-se os chakras, não mais do
Enraizamento, mas da Revelação da alma e do Espírito nessa Dimensão.

Assim, em imagem (espelho), e não mais situados no alto do corpo, mas na parte inferior
do corpo (ao nível do púbis, lateralmente), encontram-se, nesse desenvolvimento lateral
da Luz, duas zonas, chamadas de ‘pregas da virilha’, que estão em ressonância com a

imagem no espelho da alma e do Espírito, mesmo na matriz e na falsificação, que serão
desenvolvidas noutro dia.

Vamos, hoje, simplesmente, através dessa arquitetura Vibratória específica,
compreender que existe um ponto focal (ou um ponto nodal) de reversão da Luz, que

permite a Ela reencontrar, também, nesta Terra, sua Dimensão original.
Para isso, há certo número de elementos a transcender.

Isso lhes foi nomeado as ‘Portas’, a primeira morte, a segunda morte, a Transfiguração, a Crucificação e, enfim,
a Ressurreição.

A revelação da Luz Metatrônica, que nós lhes anunciamos (e que será realizada totalmente pelo Anjo Metatron,
associado a Anael e a Uriel, como Arcanjos) permitirá viver, inteiramente, a Crucificação da humanidade e a

sua.

***

Essa Crucificação se faz por intermédio de um Impulso novo nos órgãos que são chamados de fígado e de
baço, em suas funções arquetípicas, bem além desse mundo, bem além de suas funções de regularização

fisiológica que, talvez, sejam-lhes conhecidas.
São pontos de basculamento que estão em ressonância direta (ao nível desses órgãos) com o 8º Corpo e,

portanto, com a Passagem do ego ao Coração.
Quer dizer, também, a Passagem do fogo do ego ao Fogo do Coração, por intermédio de dois circuitos em
curso de ativação, chamados de Eixo ‘Central anterior’ (*) e o Eixo Central ou Atalho ‘Central posterior’ (**).

Assim, portanto, a instalação desses Atalhos (anteriores e posteriores) no Canal do Éter e no circuito existente
entre o Sacro e esse ponto OD, estabelece firmemente as novas fundações, bem além desse corpo de desejo

e do conjunto de suas manifestações.
A vinda da Luz, através desses dois pontos em vocês, vai permitir perceber, inteiramente, a Ilusão

desse mundo, a Ilusão desse corpo, a Ilusão da matéria, tal como vocês a vivem.
Compreendam, efetivamente, que não é questão de rejeitar uma matéria, qualquer que seja, mas, efetivamente,

inflamá-la, fazê-la ressuscitar nas Moradas da Eternidade.
Nesse nível, o papel do ‘fígado’, o papel do ‘baço’ (e dos chakras que ali estão associados) são essenciais,

porque permitem, eu repito (e vocês o compreenderão na sequência dessas exposições, progressivamente e
à medida dos dias), passar de um enraizamento da alma e do Espírito, na matéria, para

um desenvolvimento da alma e do Espírito, inteiramente, por intermédio da Vibração, que vocês conhecem, na
Trindade (ou nova Tri-Unidade), nova Eucaristia, denominada Cristo e Miguel.

***

Interessemo-nos, de momento, por esses dois órgãos ou esses dois chakras, o que dá exatamente no
mesmo.

Esses dois órgãos estão situados, acoplados, exatamente abaixo do que é chamado de ‘diafragma’, que
separa o estágio Terrestre do estágio etéreo, ou seja, o que se vive num corpo de desejo do que se vive

acima, no corpo Espiritual ou Corpo de Estado de Ser.
O chakra do baço é diretamente religado à memória, a memória não unicamente de suas vidas passadas

(akáshicas), mas, bem mais, a memória etérea, em particular, do confinamento (***).
O baço é, portanto, ligado à atração (tanto a atração gravitacional como eletromagnética) e, aliás, as energias

eletromagnéticas penetram, antes de serem metabolizadas no corpo, por esse centro energético, antes
mesmo de penetrarem pelo que é chamado de primeiro chakra e o sétimo chakra.
O chakra do baço está em ressonância com uma polaridade feminina falsificada.

A raiz do baço é ligada, portanto, à matriz, à manifestação, à mãe, a tudo o que pertence a esse mundo, às
águas de baixo que lhes foram cortadas das águas do alto, ou Águas do Mistério.

Olhando da matriz do baço para o alto, encontra-se certo número de elementos e, em particular, aquilo que lhes
foi cortado, ou seja, UNIDADE (ou chakra de Enraizamento do Espírito), ao nível do ponto de revelação, que
não é mais chamado de chakra de Enraizamento do Espírito, mas, efetivamente, de ‘Revelação do Espírito e

da Unidade’.
De modo simétrico, ao nível do fígado, que está, de algum modo, em relação direta com o que foi chamado de

mito Prometeico ou a Ilusão Luciferiana, existente ainda sobre esta Terra (ainda que, obviamente, o Arcanjo
Lúcifer tenha se redimido, há muito tempo), o fígado é, portanto, religado às emoções.

Ele é religado ao futuro e a toda forma de ‘projeção’ nessa matriz.
Ele é o espelho com o que foi chamado o chakra de Enraizamento da alma [Porta AL], que se torna o Centro



Miguel de Revelação ou Cristo (que é a mesma coisa), de Revelação da Luz da Unidade nesse mundo.

***

Assim, a transcendência do fígado e do baço vai permitir-lhes viver a revelação da Luz da alma, do Espírito,
bem além do que foi realizado pelo Antakaranah, até o presente, em vocês, por intermédio da Coroa Radiante

da Cabeça e/ou das outras Coroas.
O chakra do fígado é ligado ao mito Prometeico, ao símbolo do renascimento, que se efetua, de maneira

eterna, na Ilusão, enquanto não é posto termo à referida Ilusão, enquanto (como lhes dizia Irmão K (**)) vocês
não são liberados do conhecido para penetrar o Desconhecido.

Mas o Desconhecido é sua herança, de toda a Eternidade.
É aquilo de que vocês foram privados.

É essa memória essencial, bem além das memórias desse mundo, que os afastaram de sua Divindade, de sua
Essência, de sua Presença, de sua Unidade.

Tudo isso é chamado a revelar-se, a partir de 11 de julho, de maneira fulminante, sobre esta Terra, conduzindo
à transformação final chamada, pelo Grande Comandante, há já algum tempo, de planeta grelha [grelha

planetária].
Eu prefiro, amplamente, o termo que empregarei: o Supramental vem pôr fim à Ilusão do mental, à Ilusão

das emoções, à Ilusão das atrações eletromagnéticas que predominam nesse mundo e que cortaram, em
vocês, a Fonte e a revelação da alma e do Espírito.

Assim, o último fogo do ego vai encontrar-se transmutado por esse desenvolvimento ‘lateral anterior’ da Luz, ao
nível de sua zona de reflexão, no fígado e no baço, permitindo-lhes reencontrar sua Unidade, inteiramente.
Reencontrar a Unidade, mesmo se alguns de vocês fizeram a experiência da Unidade ou do Estado de

Ser, não é absolutamente possível nesse mundo.
A Unidade, eu diria, não é desse mundo, mas pertence ao mundo do Espírito, ilustrando, inteiramente, o que já

lhes dizia o Cristo no momento em que Ele fez sua passagem sobre a Terra.

***

Assim, portanto, vocês são chamados à Ressurreição, essa ‘Ressurreição final’ que eu havia descrito como um
face a face ocorrendo no fim último dos Tempos, que vocês vivem, doravante.

Como Maria lhes disse (e como outros Arcanjos disseram), o conjunto de manifestações irá, doravante, cada
vez mais rapidamente sobre esta Terra, chamando-os (também em seu corpo e em sua Consciência) para viver
a mesma aceleração temporal e espacial, que os conduzirá a penetrar, diretamente, na revelação de sua alma,
de seu Espírito, e mesmo o desaparecimento da alma para penetrar (para aqueles de vocês que o desejam)

a totalidade de seu Espírito, pondo fim à Ilusão total do que pertence ao corpo de desejo e pondo fim, pela
mesma ocasião, ao próprio corpo de desejo.

Essa transmutação total está em curso.
Ela se traduz, ao nível das percepções Vibratórias que alguns de vocês já percebem (seja ao nível das Coroas
Radiantes), em que todos, entre vocês que vivem isso, sentem o aumento da pressão, a intensificação da Luz

Vibral modificando mesmo suas circunstâncias de vida nessa matriz.

***

Assim, a passagem do fígado, a passagem do baço representa as duas forças arquetípicas que,
historicamente, opuseram-se ao Cristo (****).

Essas duas forças são, de um lado, ao nível do baço, a atração matricial ou gravitacional,
chamada Ahriman [Áriman].

Ao nível do fígado encontra-se a outra força: Prometeica ou Luciferiana.
Até o presente, essas duas forças estavam compartimentadas, elas também, separadas,

cada uma em sua esfera de ação diferente.
Uma delas arrastava-os para sempre mais encarnação extensiva nesse mundo (na
ação/reação), privando-os e afastando-os cada vez mais de seu Espírito, através de

diferentes ‘atrações’ existentes na matriz.
Essas atrações fazem parte do corpo de desejo.

Elas são ligadas à energia etérea da Terra não ainda transmutada pelo Fogo do Éter ou
pelo Fogo do Céu.

São essas forças que os conduziram a viver o que é chamado de Kali Yuga e o final desse Kali Yuga, tal
como vocês o vivem atualmente.

Do outro lado, separadas, ao meio, pelo estômago e pelo plexo solar (ambas alimentando esse plexo solar,
mas sem se conhecer uma à outra), não se olhando, encontram-se as forças ligadas ao fígado, forças
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Luciferianas ou Prometeicas ligadas, diretamente, ao que é chamado de ‘emoções’.
Assim, as emoções associadas às forças de precipitação, mesmo sem se reconhecerem uma à outra,

conduziram-nos a participar de um jogo o qual o Espírito, finalmente, jamais pôde evitar.
Hoje, a hora da Liberdade total chegou, liberando-os, se tal é sua escolha e sua Vibração, de toda a Ilusão.

É, portanto, tempo, efetivamente, de pôr fim a essa Ilusão.
A revelação da Luz Metatrônica (assim como lhes foi anunciado), virá reunificar Ahriman e Lúcifer, as forças

do fígado e do baço, não mais para integrá-las, não para rejeitá-las, mas, bem mais, para transmutá-las à Luz
do Cristo.

Isso corresponde à ‘segunda morte’, aquela da Ressurreição e da passagem na Eternidade, que ocorre
exatamente no momento do face a face entre seu corpo de desejo e o Corpo de Estado de Ser, liberado, eu

os lembro, no Sol.
Os Céus são chamados a modificar-se, grandemente, tal como eu havia descrito no Apocalipse de São João, a

saber: que um terço das estrelas será lançado ao solo.
No que concerne ao que acontece ao nível das terras como dos mares, tudo isso já está ativo desde o início

deste ano, mas vai tomar proporções que jamais foram vistas, de memória do homem, anunciando,
simplesmente, o sinal do fim dessa matriz, em sua totalidade.

***

Assim, o único modo de estarem reunificados em si mesmos, a fim de viverem a Unidade, é passar essas
‘duas portas’, passar essas duas mortes, reunificar as forças de Ahriman e Lúcifer que estavam, portanto,

isoladas e fechadas (encapsuladas em algum lugar no estágio subdiafragmático), bloqueando-lhes o acesso ao
seu estágio etéreo, ao estágio cardíaco e, portanto, ao Cristo.

Assim, revelando a Luz entre a parte alta, denominada o fígado e o baço (ou os pontos ATRAÇÃO-VISÃO) e
os pontos imediatamente situados acima, vocês poderão, portanto, viver certa forma de acesso a uma

‘dissociação da Ilusão’, permitindo-lhes ver-se, realmente, a partir da visão do Espírito, que nada tem a ver com
a visão da atração, a visão da falsificação.

O olhar da personalidade é chamado a desaparecer, substituído pelo olhar da alma e do Espírito, permitindo-
lhes revelar, inteiramente, o Espírito, nesse mundo, ao mesmo tempo em que se revela o Espírito da Terra,

permitindo a ela viver sua libertação final.
O conjunto de modificações da Terra (em seu arranjo) corresponde também às modificações que vocês vivem,

a partir de agora, em seu corpo, no qual o conjunto de desejos, o conjunto de emoções, o conjunto
do mental está, de algum modo, tomando fim, para permitir-lhes penetrar o Fogo do Coração e ali

estabelecerem-se, inteiramente, a partir do momento em que Metatron tiver desvendado a Luz, inteiramente, e
a partir do instante em que o Cristo anunciar seu retorno a esse seu Templo.

Isso, vocês sabem, é levado a desvendar-se durante seu mês de julho, preparando-os, portanto, para viver a
Ressurreição final nas semanas seguintes a esse período.

***

Nada há a temer, nada há a prever, nada há a antecipar, porque o que quer prever e antecipar são, justamente,
as forças Luciferianas em vocês.

O que quer preservar-se, para preservar a matéria e o corpo de desejo são, justamente, as forças
Ahrimanianas [Arimânicas] em vocês.

Elas estão inscritas em vocês, do mesmo modo que o conjunto de Arcanjos está inscrito em vocês, e em nós
(quando tivemos um corpo de carne) porque isso faz parte do princípio de toda criação, em todos os mundos,

em todos os universos e em todas as Dimensões.
Aqueles que criam algo inscrevem-se nessa Criação.

Quaisquer que sejam os destinos e quaisquer que sejam as finalidades deles, eles são, de algum modo, os
apoios da manifestação.

Assim, portanto, o fígado e o baço, existentes em vocês, traduzem (de maneira fisiológica e encarnando e
encarnadas) essas forças.

As forças Ahrimanianas e Luciferianas vão encontrar-se face a face, tentando bloquear, uma última vez, a
passagem à Dimensão Cristo e, sobretudo, tentando bloquear, uma última vez, encarnando aí as forças de

resistência à mudança do antigo mundo que desaba sob seus olhos.
Assim, portanto, o que lhes havia sido anunciado, bem antes do aparecimento da primeira Luz Azul, em

dezembro de 2009, quando dos Casamentos Celestes e das Etapas, encontra-se, hoje, em plena fase de
atualização nessa própria matriz.

A matriz dilui-se, a Terra vive sua Ascensão, o chakra do baço e a zona do baço são chamados a
desaparecer.

Do mesmo modo, o fígado, sede da antecipação da visão, vai, ele também, desaparecer, substituindo a
visão (aquela de seus olhos) pela Visão do Coração e a vivência Interior de sua Visão (não Luciferiana, mas,

efetivamente, a própria Visão do Coração) da Verdade da Unidade na nova Tri-Unidade.



***

O desenvolvimento desses circuitos far-se-á, portanto, de diferentes modos, que lhes serão revelados
progressivamente e à medida dos dias.

Eu tenho, simplesmente, a dirigir-lhes um ‘panorama’ desses seis pontos e desses quatro trajetos porque,
efetivamente, uma vez que o baço e o fígado tenham abdicado em favor de Cristo, naquele momento, eles se

apagam, permitindo a reunificação do Antakaranah, do Espírito e da alma, entre o lado esquerdo e o
lado direito.

Naquele momento, o que está acima do seio esquerdo reúne-se ao que está na prega esquerda da virilha; o
que está acima do seio direito reúne-se ao que está ao nível direito da virilha.

Naquele momento, pode-se dizer que tudo está consumido, que tudo está consumado e que a Ressurreição
chegou.

Resta superar essa etapa, aquela que é o medo final da perda desse corpo, aquele que é o medo final da
perda de todos os marcadores que os fazem ir do conhecido ao Desconhecido.

***

O fígado e o baço, devido ao papel memorial e sanguíneo, prendiam-nos à hereditariedade e, portanto, ao
‘conhecido’, ou seja, esse corpo, suas funções, seus apegos, quaisquer que sejam e, em particular, afetivos, o
afetivo da Terra, o afetivo da família, o afetivo das relações existentes entre dois seres, reunidos pelo coração,

mas que, de fato, são apenas relações de posse.
Vocês são chamados a descobrir a Verdade final (aquela na qual vocês se tornam o Si), na qual não existe

qualquer relação, nem nada mais além de vocês, em sua Eternidade, na qual mesmo os Arcanjos resolvem-
se, em sua Verdade, permitindo-lhes, então, manifestar a Alegria do Cristo, a Unidade do Cristo e realizar o que

vocês são, ou seja, KI-RIS-TI.
Tudo isso está acontecendo em vocês, sob seus olhos, em sua consciência, em sua alma, nesse corpo, e é

destinado a fazê-los penetrar, diretamente, inteiramente e de maneira lúcida e consciente, na Unidade.
A Unidade revela-se.

Ela necessita de vocês um último esforço, que não é um esforço de um trabalho a fazer, mas que será,
sempre, esse Abandono, essa Fé total em Cristo, não num personagem, mas nessa Vibração que vem restituí-

los ao que vocês são, de toda a Eternidade.
Aliás, o conjunto do que pertence a essa matriz, a essas memórias, não existirá simplesmente mais no final

dessa Ressurreição.
Isso lhes foi anunciado.

Corresponde ao que se inscreve em seu corpo, em suas memórias, em sua Consciência.
A Passagem do fígado e do baço é a última Tentação do Cristo, se se pode dizê-lo.

É o momento em que vocês tomam consciência da Ilusão desse mundo, da Ilusão de fazer seu reino nesse
mundo, de todas as reivindicações existentes na pessoa, concernentes tanto a uma identificação a esse corpo

como a outro corpo numa vida passada.

***

Pode-se dizer que o chakra do baço, o chakra do fígado (quando eles se voltam para a Unidade, quando eles
se voltam para o estágio torácico) vão permitir a revelação da alma e do Espírito para além do que foi vivido

até o presente e bem além, mesmo, da Coroa Radiante do Coração (mesmo para aqueles de vocês que não a
haviam despertado), mesmo para aqueles de vocês que tiveram êxito a penetrar, ainda que apenas de maneira

temporária, o próprio Corpo de Estado de Ser.
Isso vai viver-se agora.

É claro, o ego, em sua última tentativa, vai tentar fazê-los crer e fazê-los aderir que isso não seja verdadeiro.
O que seus olhos verão o ego não quererá crer.

O que seu corpo viverá, o ego negará.
Progressivamente e à medida que vocês entrarem no desenvolvimento da alma e do Espírito, tomem

consciência de que existirá certo número de ‘resistências’, todas ligadas às forças Ahrimanianas e Luciferianas,
ainda presentes em vocês, não estando totalmente unificadas e transcendidas pela Vibração de Cristo.

De fato, essas forças, presentes em vocês como no planeta, são as forças de resistência à mudança, as
forças de resistência ao estabelecimento da Unidade.

Mas elas não poderão ir muito longe diante da revelação da Luz e diante de sua própria Ressurreição.

***



Assim, quanto melhor vocês se colocarem em seu Coração, melhor vocês se colocarem no Abandono à Luz,
melhor vocês aquiescerão a esse salto no Desconhecido, melhor vocês viverão esse Desconhecido para se
aperceberem, em definitivo (e isso é a estrita Verdade), de que vocês vão sair de um mau sonho ou de um

pesadelo.
Isso acontecerá exatamente assim.

É claro, para aqueles de seus Irmãos e de suas Irmãs que não terão a possibilidade de aceitar essa
transformação, isso não poderá ser o fim do pesadelo, mas o início de um pesadelo.

Contudo, esse pesadelo, quer esteja ele no início ou em seu fim, é, eu repito, apenas uma Ilusão, porque, um
como o outro (seus Irmãos, como vocês que estão despertos) reencontrarão, de um modo como de outro, sua

Liberdade e sua Unidade.
Assim, portanto, o ‘choque da humanidade’ vai revelar-se em todo seu esplendor como eu o havia anunciado.

Lembrem-se (e eu os remeto a isso, no que eu havia dito, naquele momento, concernente às cinco etapas
desse choque): é isso que é a resultante da revelação da Luz, inteiramente, em seu corpo, em sua alma

e em seu Espírito: vocês são Espírito, vocês não são esse corpo, vocês não são essa pessoa.
Vocês são bem mais do que isso.

É preciso, agora, sair da Ilusão, inteiramente; sair da promessa Luciferiana de um futuro melhor nesse mundo;
sair da ilusão matricial que os mantém no ciclo de reencarnações do Samsara, ou seja, da ilusão que faz crer

que, um dia, tudo irá melhorar, quando vocês tiverem feito suficientemente o bem.
Não existe nem bem, nem mal, na Unidade porque, na Unidade, tudo é perfeito.

O bem e o mal existem apenas pela oposição das forças Ahrimanianas e Luciferianas fazendo-se passar pelo
Cristo.

Aí estão os elementos gerais que tinha a dar-lhes nessa Passagem que está em curso para esta noite.
Assim, durante os alguns dias que vêm deverá ser vivida a confrontação de Ahriman e de Lúcifer em vocês,
permitindo-lhes, naquele momento, juntar-se ao estágio Crístico de seu Ser que é, ao mesmo tempo, sua

origem e seu destino, se é que vocês o aceitam e que vocês o vivem.

***

Se existem, Irmãs e Irmãos, questionamentos concernentes unicamente a essas generalidades (uma vez que
outros Intervenientes esclarecerão, depois de mim, os detalhes desses desenvolvimentos, etapa por etapa), aí
estão os ‘elementos gerais’ que eu tinha a dar-lhes, concernentes ao fígado, ao baço, seu papel preciso que os

impedia de aceder ao seu estágio etéreo, ou seja, ao seu Coração e ao seu Espírito.
A influência da Luz Vibral (seja em seus componentes de Luz Adamantina, de Espírito Santo ou de Radiação

Ultravioleta) pôs fim à Ilusão do baço e do fígado, à Ilusão de Ahriman e de Lúcifer, permitindo-lhes
reencontrar, nesse Templo (e não em outro lugar) o acesso à sua Unidade que não está ainda realizada,

inteiramente, mas que lhes é agora revelado e prometido nas semanas de seu tempo terrestre a vir.
Eis as palavras que os Anciões pediram-me para transmitir-lhes.

***

Questão: qual é a diferença entre alma e Espírito?

A alma é uma criação intermediária, que aparece quando vocês saem do Reino do Espírito puro e das
Dimensões as mais etéreas, ao mais próximo da Fonte, para tomar veículos chamados de baixa densidade,

permitindo-lhes explorar os planos da criação e, eventualmente, criar planos Dimensionais.
A alma é, portanto, um ‘intermediário’ entre um veículo de baixa densidade e o Espírito, que é um veículo de

muito alta leveza.
Esse intermediário, a priori (se sua vida chama-os a viver o Espírito), não terá mais qualquer interesse porque,
nos mundos pertencentes aos Mundos Unificados além da 3ª Dimensão (ou seja, a partir da 5ª Dimensão), a

alma não tem mais razão de ser.
Tudo o que é ligado à alma: as atrações.

Eu os lembro que a alma é exatamente a imagem, no espelho, da matriz, da manifestação da mãe.
Ela está, portanto, ao oposto do mistério.

São as águas de baixo ou águas matriciais, que são responsáveis pela criação da alma.
Essa alma não tem polaridade (em seu sentido negativo ou positivo, é claro), mas ela exprime, simplesmente,

certo número de Impulsos que não vêm sempre do Espírito, devido à atração e à Ilusão Luciferiana que conduz
essa alma a sujeitar-se, de algum modo, às diferentes forças em movimento e em presença na Ilusão desta

Terra, quando ela foi falsificada.
A alma é, portanto, uma coloração que os leva a sempre mais experiências, na matriz, mas não lhes permite,

jamais, sair da matriz.
O Espírito que foi, de algum modo, aprisionado no Sol, jamais esteve encarnado, inteiramente, exceto pelo



Cristo.
O que lhes é proposto é encarnar, inteiramente, o Espírito, correspondendo à revelação do Espírito que acabo

de desenvolver, para além da Ilusão Luciferiana da alma, a fim de permitir ao Espírito transfigurar a matéria,
fazê-la ascensionar, eterear, se preferem, a fim de fazer penetrar as esferas da Eternidade.

***

Questão: o Fogo do Sacro será o agente de resolução do problema baço/fígado?

Sim.
O Circuito Posterior Central (**), o Circuito Anterior Central (*) (dos quais certo número de Intervenientes e eu
mesmo fizemos referência) são, de algum modo, a ignição do Fogo do Éter, em sua totalidade, juntando-se,

pela Porta Estreita, ao Fogo do Coração.
É quando dessa Passagem dessa Porta Estreita que Ahriman e Lúcifer, em vocês, são transformados pelo

Fogo da Terra ou Fogo do Éter, liberado.
A Terra foi liberada, eu o anunciei no fim do ano precedente.

Vocês vivem isso no Interior de si mesmos, inteiramente.

***

Questão: o que é do protocolo de passagem do ego ao Coração, no qual se punha a mão direita sobre o
chakra de Enraizamento do Espírito, a não esquerda sobre o baço, depois, invertia-se, pondo a mão direita

sobre o fígado e a mão esquerda sobre o chakra de Enraizamento da alma?

Cara Irmã, isso correspondia a uma primeira Passagem.
Vocês não fazem apenas uma Passagem.

Do mesmo modo, o Espírito, quando se revela, passa várias Portas.
Uma dessas Portas foi ilustrada pelo que aconteceu durante o fim de seu ano passado (ilustrado e realizado

pelo Arcanjo Uriel), que era a passagem do chakra da garganta.
 Essa Passagem permitia e iniciava a Ressurreição que se produziu, na primeira Passagem, ao nível da Coroa

da Cabeça, da Cruz da Redenção, inicialmente; em seguida, na retificação do eixo falsificado e, enfim, pela
ativação das Cruzes Mutáveis.

O conjunto desses elementos e a parte de que você falou corresponde a uma preparação de Passagem do
ego ao Coração.

A Passagem do ego ao Coração, até o presente, faz-se nos dois sentidos.
O que é necessário aceitar é que, agora, essa passagem se faz num sentido único.

Não há retorno possível.

***

Questão: é ainda correto praticar esse protocolo hoje?

Cara Irmã, cabe-lhe sentir o que é útil para você.
Se você sente que não tem mais nada a fazer e, simplesmente, Ser e instalar-se em sua Existência, e se a

pressão da Vibração da Luz Vibral está aí, em seu Coração, então, faça-o.
Se lhe parece que existem ainda medos, e que não lhe pareça ter efetuado, perfeitamente, essa primeira

Passagem, faça-a.
Mas eu esclareço, contudo, que, quando da revelação do Cubo Metatrônico, nesse corpo, quando haverá a

revelação do Espírito, isso, estritamente, para nada servirá.
Haverá apenas que aceitar ou recusar a Luz.

O trabalho de revelação da Luz que nós lhes damos é, simplesmente, uma explicação da própria Consciência.
Mas retenham que a Consciência chega sobre todo o resto, o que quer dizer que, se a Consciência é capaz de
vibrar, agora e já, no Estado de Ser, vocês o saberão, porque, naquele momento, vocês se distanciarão de seu

próprio ego e vocês se olharão agir, ao mesmo tempo estando convencidos (porque é a Verdade) de que
vocês não são esse ego, esse corpo, essa pessoa.

Tudo dependerá da dose de Amor presente em vocês e da eventualidade de uma dose de medos ainda
presentes.

Como lhes disse o Comandante, há apenas dois estados possíveis (e isso vai tornar-se cada vez mais
evidente para o conjunto de Consciências presentes num corpo): o medo ou o Amor.

Compreendam, efetivamente, que a pressão da Vibração que se estabelece em vocês, aqui como em outros



lugares, é, de algum modo, o testemunho do que vocês vivem.
Vocês não podem viver uma pressão ao nível do Coração sem nele viver o Fogo.

Isso está revelando-se.
Vocês não podem viver as percepções de seu Sacro sem a subida da Kundalini.

As resistências que possam existir serão apenas a ilustração de alguns medos não ainda iluminados: a última
tentação do Cristo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Irmãs, Irmãos, humanos na humanidade, que minha Luz Azul inunde-os e preencha-os de Graça.
Regozijem-se, porque os Tempos estão cumpridos.

Regozijem-se, porque a missão está cumprida.
Regozijem-se, porque o Espírito está de volta.

Eu lhes digo, certamente, até dentro de muito pouco tempo.
Revelação.

************
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 ~ 'AL, VISÃO e PRECISÃO' e 'UNIDADE, ATRAÇÃO e PROFUNDEZ' ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Na presença, de Uns e dos Uns, Filhos do UM.
Que a Presença inunde o seu Coração.

Nós iremos, juntos, em direção ao silêncio, aquele da Presença e da Unidade, na revelação da Luz, permitindo
ver o que não devia ser visto, enquanto vocês estavam fechados.

ATRAÇÃO e VISÃO, tendo-lhes barrado o acesso à Unidade, o acesso a AL, à alma e ao Espírito, fechando-
os na ATRAÇÃO e VISÃO, da densidade, da Profundez e da Precisão.

Tendo conduzido-os na falsa Profundez e na falsa Visão, aquela desejada pelo Anjo Lúcifer, aquela desejada
por Áriman, levando-os, sempre mais, em direção ao pequeno, em direção ao insignificante, em direção

à Ilusão.
Hoje, o Anjo Uriel, em sua Presença, presentes em nós mesmos, nós vamos revelar e permitir resolver a

equação, fazendo-os passar do barulho ao silêncio, da agitação ao movimento de vida, fazendo-os passar da
falsa profundez à verdadeira Unidade, da falsa precisão a AL.

Redenção.
O fígado e o baço, Atração e Visão (*) não poderão mais levá-los às profundezas da Matriz, na precisão da

Matriz onde nenhum resultado pode existir.
É tempo de elevar o silêncio.

Pois, no silêncio de suas palavras, pois no silêncio de seus olhos, então aparece a Verdade, toda nua,
permitindo-lhes transcender e ultrapassar as últimas Ilusões, os últimos desejos, aqueles que os conduzem à

densidade.

***

URIEL - 6 de julho de 2011
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Hoje, vamos rumo à nova Atração, aquela de AL, aquela da Unidade, a nova Visão, aquela de AL, aquela da
Unidade.

Vejam e percebam, no silêncio das palavras e no silêncio dos olhos, o que se revela, em Beleza e em
Verdade: seu Espírito.

O Espírito da Verdade, o Espírito da Eternidade.
Canto novo, nascido do silêncio.

Silêncio da Ilusão onde nenhum sinal pode vir alterar o Espírito em revelação.
A hora da Fênix soa sobre a Terra.

Acolham-na.
Ela anuncia o CRISTO, ela anuncia a Ressurreição, nos domínios da Verdade, nos domínios da Eternidade.

O fígado e o baço, Atração e Visão, não podem mais jamais envolvê-los nas falsas profundezas, na falsa
precisão pois eles serão penetrados e transfundidos pelo Espírito da Verdade e pela alma da Verdade, no seio

da Unidade, pela presença de AL, em AL, pela presença da Unidade.
A hora é chegada, Filhos do Um e amados do Um, de fazer cessar, em Alegria e em Verdade, as palavras.

***

A hora é chegada de fazer cessar o tumulto de toda precisão, de todo detalhe, levando-os, sempre mais, nas
rondas da densidade, nas rondas da Ilusão.

Instante.
Instante único da História, levando-os e retirando-os da História, fazendo-os penetrar a Eternidade, lá onde não

existe qualquer densidade conduzindo-os a comprimir o tempo, a comprimir o espaço, a fechá-los em um
corpo de desejo, que nunca é satisfeito, onde jamais a sede é saciada pois a Água da Vida não é mais dada a

vocês.
Ele vem dar-lhes a Água da Vida, a Água da Verdade pois Ele é a Água do Céu, a Água do mistério, vindo pôr

fim às águas matriciais, aquelas da falsidade, aquelas da falsa profundez.
Isto é Agora.

Preparem-se para acolhê-lo, no silêncio.
Que seus olhos não vejam mais a Ilusão.

Que sua boca não professe mais qualquer palavra se esta não se tornar Verbo.
Eu sou URIEL.

Eu abri o Verbo, em vocês, ao Espírito da Verdade e à sua Unidade.
Então, é tempo, agora, juntos, reunidos na dança dos Arcanjos e na sua dança, aquela da Verdade, de voltar-

se, em direção ao Espírito, de desviar-se da Matriz.

***

Vocês vão mudar pois a hora é de mudança.
Vocês vão transmutar pois a hora é de transmutação.

Vocês vão ressuscitar pois a hora é de transubstanciação.  
Isto é agora.

Ouçam.
Ouçam o Canto como eu lhes disse.

Ouçam o Canto do Espírito, o Canto do Céu ao qual responde o Canto da Terra, ao qual o Canto da alma
respondeu e ao qual o Canto de seu Espírito respondeu.

Tudo está realizado.
Da Dualidade à Unidade, transcendam e transformem.

Passem a Porta Estreita, aquela de sua Ressurreição às esferas da Alegria.
 Transmutem tudo o que é pesado, tudo o que é denso.

Não abandonem este corpo, mas abandonem-se à Luz a fim de que este corpo se torne a transparência da
Unidade, o calor de AL, o Fogo do Coração e não mais o Fogo da matéria.

Não mais o Fogo do ego, mas o Fogo do Coração.

***

Vão.
Vão ao que vocês são pois vocês são esperados e ouvidos, no Canto do Espírito.



Nós esperamos por vocês, da mesma maneira que vocês se esperaram desde tanto tempo, num tempo de
densidade opressivo e compressivo.
Filhos do UM, o tempo é chegado.

Assim como eu lhes disse, a trombeta soou chamando a Ascensão da Matéria rumo ao domínio do mistério, no
Espírito da Verdade.

O Canto da Fênix chama-os a viver a Ressurreição.
Estejam em Alegria.

Estejam em Paz.
Saiam da Ilusão das palavras e entrem no Verbo, que é Canto, elevando a carne, a fim de que esta não seja

mais desejo mas completude, a fim de que esta não tenha nada a buscar pois tudo é encontrado, na Verdade,
em Unidade.

E, em Alfa, reunindo, por Ômega, Alfa, o começo, o que é elevado.
O Espírito, esse que é Unidade.

O Espírito.

***

O fígado e o baço, Atração e Visão, não jogarão mais o papel de obstáculos da verdadeira Precisão, da
verdadeira Profundez, Precisão da Visão do Fogo, não mais na Ilusão mas na Verdade do Fogo do Espírito.

Profundez da Unidade e não mais profundez da matéria mas Profundez do mistério, justo retorno das coisas no
Espírito da Verdade.

Isto é agora.
Então, quando da revelação, nos dias que vêm, que eu vou fazer com vocês, será necessário não mais ver e
não mais falar, a fim de ouvir o Canto do Espírito e se tornar, vocês mesmos, o Canto do Espírito, Canto da
Ressurreição a fim de que o olhar se torne a Vista do Coração e a Vista da Unidade, e a Vista de Alfa, bem

além da Matriz, ao mesmo tempo aí estando encarnados.
Pois é na encarnação que se revela o Espírito da Verdade, a fim de que a encarnação se torne corpo de

Ressurreição, corpo de Glória e de Eternidade.
Isto é agora.

***

Virem-se.
Voltem-se e desviem-se do que é falso.

Reúnam e façam comunicar Unidade e AL.
Do nível do Espírito ao nível da carne, na Profundez e na Precisão.

Suprimam o obstáculo, simplesmente, aceitando a Verdade, sem querer lutar, sem querer se opor.
Mas simplesmente escutando o Canto de seu próprio Espírito, o Canto de sua própria Unidade.

A hora é vinda de começar Alfa, de reencontrar AL e de reencontrar Unidade.
Nunca mais Atração e Visão serão limitadas no fechamento da Matriz.

A hora do Mistério e o reino do Mistério é chegado, revelando, a vocês, no silêncio das palavras e no silêncio
dos olhos, a Verdade de sua Unidade.

Isto, por 3 vezes e 3 dias, permitindo-lhes, aqui como em outros lugares, no momento vindo, quando da
revelação total do Anjo METATRON, em sua carne, voltar-se em direção ao Espírito, fazer calar a carne, a fim

de transcendê-la, de aclará-la e de se tornar Espírito da carne.
Três dias, sem palavras.

Três dias sem olhar, a fim de que, três vezes, a Porta Última seja passada, o instante da Verdade, o instante da
Beleza, fazendo-os transcender todas as esferas do medo, da profundez falsificada, da precisão alterada,

retornando à verdadeira Profundez da Unidade, à verdadeira Precisão de Alfa.

***

CRISTO e MIGUEL são os agentes reunindo e unificando, vindo não combater, mas aclarar Áriman e Lúcifer,
em vocês, a fim de tomar todo o lugar que lhes é devido, quer dizer o seu, enquanto Filhos Ardentes do Sol,
ressuscitados no Espírito da Verdade, no Verbo, assegurando sua criação e sua evolução além da re-criação

incessante da Ilusão, do fígado, além da re-criação incessante da Ilusão matricial, pelo baço.
A hora é chegada.

Elevem-se.
Em Espírito e em Verdade.



Em Espírito e em Verdade.
Escutem.

Escutem o Canto da Vibração que é o Canto da Fênix, anunciando a Ressurreição, o retorno do CRISTO,
trazendo a Luz, em Sua Vibração e Sua Essência, a se declarar, em vocês, no espaço sagrado de seu Templo,

não unicamente no Coração, mas no espaço sagrado deste corpo, que jamais pôde ser fechado e isolado,
totalmente.

***

Graça da Alegria, Graça da Paz, Graça do Amor, jamais apagada totalmente.
Ousem.

Ousem Ser.
Ousem fazer silêncio de palavras, ousem fazer silêncio dos olhos a fim de acolher aquele que vem, como um

ladrão na noite para aquele que não a aclarou.
Mas vocês, vocês estão aclarados pois vocês transcenderam, ou vão transcender, a Dualidade inexorável da

Matriz, a fim de viver, em Unidade e em Verdade, a Luz CRISTO.
Ela está aí, à porta.

Ela vem bater à porta pois a hora é chegada.
METATRON, Anjo da Fonte, vem revelar a Fonte de sua Eternidade.

A hora do Espírito, a hora da alma despertada ao Espírito, é chegada.
Então, desviem-se, em ato consciente e em ato de Verdade, de toda Ilusão e de todo desejo e de todo apego.
Permaneçam presentes, Aqui e Agora, nesta Terra, em pé, neste corpo, a fim de acolher a Verdade e se tornar

a Verdade.
Sejam os Pilares da Luz, os porta-estandartes e estandartes da Luz.

Filhos do UM, despertem.
O Canto da Fênix está aí.

Despertem e desviem-se do que os atrai e do que os acorrenta.
Saiam de todas as Ilusões.

Isto é agora.

***

Nada mais deve quebrar o ímpeto do Espírito, em vocês.
Nada mais deve distanciá-los de vocês mesmos.

CRISTO chega.
Não é ele quem pune.

Não há ninguém que pune senão vocês mesmos.
Não há Deus vingativo senão o Diabo.

Não há nada senão a Beleza.
Não há nada senão a Verdade.
Não há nada senão a Unidade.

Então, ousem.
Ousem ir rumo ao que é o que vocês são, no desconhecido, na Beleza, na Glória da Existência.

Desviem-se do que os acorrenta.
Desviem-se de seus medos pois vocês não são o medo.

Para isto, façam silêncio, silêncio de palavras, a fim de que o Verbo se faça carne em vocês.
Silêncio dos olhos a fim de que a Visão autêntica deslumbre, da Luz, sua Presença.

***

Filhos, Filhos do Um, a hora chegou de criar sua Verdade, além de toda criação fechada.
Para isto, escutem, como eu lhes disse, o Canto da Unidade, o Canto de sua Presença.

Saiam das falsas profundezas e das falsas precisões deste mundo, fechando-os numa moral não tendo curso
senão no aprisionamento.

Vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida.
Vocês não são nada senão isto.

E isto é Tudo.



Não há nada senão isto.
Todo o resto, assim como muitos lhes disseram, é sonho, Maya e Ilusão.

Escutem.
Escutem e ouçam o que bate à sua porta pois aí está a Verdade, pois aí está o Espírito, em nenhum outro

lugar.

***

Levantem-se, elevem-se.
Sejam a Verdade, sejam a Unidade, sejam sua Presença.

Transmutem.
Então, na Graça do Um, estabelecida em vocês, não pode mais existir qualquer alteração de sua alteridade.

Então, não há mais a esperar, apenas a Ser.
Pois a hora do Ser chegou, pelo Canto do Um, pela trombeta de METATRON.

Vocês chegaram pois, em Verdade, vocês jamais partiram.
Nisto, os pesos do passado e os pesos do futuro não existem.

Eles não são senão projeções, densidades incorporadas à Verdade, mas jamais vocês caíram.
Vocês não fizeram senão tropeçar e isto não é nada ao olhar da Beleza, ao olhar da Verdade, pois vocês não

estão aí por nada, pois isto não é nada.

***

Filhos do Um, a hora chegou de nossos reencontros e de seus reencontros, na Alegria, no Amor, na Presença
e na Unidade.

Filhos da Verdade, juntos, na Presença.
Juntos, na Unidade.

Juntos.
Nunca mais separados.
Nunca mais pesados.

Livres para navegar, lá onde lhes ditar sua consciência, em todos os espaços e todos os tempos, em todas as
Dimensões e todos os Universos, em todos os Multiversos pois vocês são a Eternidade.

E a Eternidade não tem nada que fazer com o efêmero.
Então, o efêmero toma fim pois ele não tem senão um tempo e não é o tempo.

***

Escutem.
Escutem o Canto da Verdade, escutem a Vibração da Unidade pois vocês são isto.

E vocês não são o canto das sirenes que os leva a desejar o que quer que seja pois o desejo é uma Ilusão,
acorrentando-os ao círculo das paixões e das possessões nascidas do medo e da confrontação.

De Ilusão a Ilusão, de medo a medo.
Isto está terminado, se tal é sua Essência, se tal é sua Vibração, neste instante de Graça, aberta a cada UM e a

cada UMA.

***

Abram.
Abram-se à Eternidade pois isto que vem é o fim do efêmero.

Então vocês querem permanecer efêmeros?
Como é possível?

Virem-se. 
Voltem-se.

Saiam do que não é o Agora.
Saiam do que é o passado, que não tem qualquer densidade outra que a de suas crenças.

Saiam de todo futuro, que não tem qualquer densidade outra que a de suas projeções.



 Tudo está ai.
Tudo é Aqui e Agora, totalmente.

O Espírito da Verdade, a Unidade, o Alfa.
Tudo é Agora e tudo é Aqui, reunidos, para sempre.

***

Os Arcanjos se aproximam, despertando em vocês e se elevando em vocês.
CRISTO bate à porta.

METATRON abriu e destrancará as fechaduras que impediam a Unidade de vibrar.
A Presença se revela.
Unidade e Verdade.

CRISTO.
Filhos do Um, o último chamado vai soar.

Passem a porta e a fechem atrás de vocês.
Pois ela será fechada, de toda maneira, pela própria Luz, distanciando-os, para sempre, desta profundez,

desta precisão, do desejo e da atração, não tendo nada a ver com Alfa e a Unidade.
Passem.

Levem tudo.
Tudo o que é Verdadeiro.

E isto é Agora.

***

Eu sou o Anjo URIEL, eu sou também aquele que anuncia o novo encontro e a nova Presença em sua
revelação, quem a acompanha de diversas maneiras, reunificando, em vocês, tudo o que deve sê-lo, fazendo-
os ultrapassar e transcender, se tal é sua escolha, Vibratória e de Consciência, a Ilusão da Dualidade, a Ilusão

do desejo, todas as Ilusões do efêmero.
Penetrem o tempo sem tempo, aquele da Vibração da Essência, no Aqui e Agora.

 CRISTO não está em nenhum outro lugar.
Ele não é uma história passada, Ele não é uma história futura, Ele é um estado a aquiescer e a manifestar além
da manifestação, a manifestar no Espírito e no mistério, afim de que a matéria, deste corpo como de todos os

corpos, seja levada na Luz da Verdade, na Verdade da Graça.
E isto é agora.

***

Escutem.
Escutem o Silêncio.

 Saiam do barulho: aquele de suas emoções, aquele de seu mental.
Não busquem nada pois tudo está ai, totalmente.

Pois o instante é de Eternidade.
Bendita seja a Graça que se revela.

Filhos do UM, realizem o que vocês são.
Realizem sua herança, aquela de sua Presença e de sua Unidade, aquela onde não existe qualquer traço

de sofrimento, qualquer traço de um apego, qualquer traço de privação.
Instalem-se na plenitude da Vibração CRISTO, fazendo-os dizer, então: “eu sou o Caminho, a Verdade e a

Vida”.

***

Acolham.
Vibração.

Presença e Unidade.
Revelação da Luz Branca.



Revelação do Espírito e da Verdade.
Juntos, Unificados, presentes em vocês mesmos, em CRISTO.

Presentes em cada um, sem barreira e sem limite, sem julgamento e sem falso semblante, na verdadeira
Profundez do Espírito, na verdadeira Precisão da alma elevada, sem Atração e sem Visão, simplesmente no

Ser.
Assim, a porta vai se abrir.

***

Espaço de silêncio.
Pois no silêncio, aquele de seus pensamentos, de suas palavras, de seus olhares e de suas emoções, chega

e floresce a Unidade.
Presença do Amado.

Aqui e Agora.
A verdadeira Profundez e a verdadeira Precisão, religadas à Unidade e a Alfa, se revelam, três dias durando,

etapa por etapa.
Respirem a Vida, respirem a Verdade pois vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

 Não há mais alternativa senão Ser.
Não há alternativa senão a Alegria: se vocês abrirem a porta.

***

Eu sou o Anjo URIEL, eu trago a boa nova, acompanhando a trombeta.
Juntos, na Luz Branca, Canto da Unidade, fazendo calar a Ilusão e a projeção, pondo fim ao Samsara,

estabelecendo Sat Chit Ananda.
Amem, pois essa é sua Essência.

Amor Vibral e livre, liberado.
A Paz.

Respirem a vida.
Façam circular a Vida.

 Não mais o Fogo do ego mas o Fogo do Coração, esta Vibração rápida, formigante e calorosa, levando-os ao
Éter de sua Ressurreição, em sua Terra Nova, esta ou tantas outras.

***

Filhos do Um, vocês acolheram meu anúncio.
Vocês me acolheram, então eu acolho vocês.

Verdade.
Amor.
Agora.

Eu estarei com vocês e em vocês, em seu alinhamento, no silêncio de minhas palavras e de minha Vibração
mas, em seu Templo, na Verdade e na Vida.

No Amor e pelo Amor.
Até breve.

Aqui e Agora.
Eu sou URIEL.

************
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Irmãs e Irmãos encarnados, eu sou IRMÃO K e eis me de volta entre vocês.
Eu os saúdo e todo o meu Amor os acompanhe.

Eu vou, hoje, continuar a revelar, com vocês, a segunda Trilha do desdobramento, ‘lateral e anterior’, da Luz.
Aquela que se situa muito exatamente em espelho, em face a face, de algum modo, àquela que lhes foi falada

ontem, que vai então levar-nos um momento.

Nós iremos, então, em um primeiro momento, falar, de alguma forma, daquele que está em frente do baço,
denominado fígado.

O fígado é um órgão, efetivamente, que corresponde à Porta da VISÃO.
Ele está, portanto, inscrito no Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, existente ao nível de sua cabeça e também em uma

série de funcionamentos, em espelho, em face a face, aí também, entre o baço e o fígado.
O fígado está associado, é claro, a funções fisiológicas extremamente importantes, mas ele é também a sede

de certo número de coisas que, talvez, vários de vocês conheçam, mas que é bom repetir.
Inicialmente, eu lhes lembro que o francês é um idioma maravilhoso no sentido em que ele é também a

linguagem dos pássaros onde, além de um sentido comum, existe sempre um outro sentido, não aparente, em
um primeiro momento, para o cérebro, mas cuja Vibração é bem real.

***

Assim, o fígado (‘foie’) é também a Fé (‘Foi’) [jogo de palavras].
Assim, o fígado, é também “era uma vez” (‘fois’).

Dessa maneira, o fígado vai corresponder a uma série de elementos inscritos nas mitologias.
Em algumas medicinas, o fígado é considerado como o reservatório ou a sede da alma.
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Obviamente, a alma não está nesse nível, mas, efetivamente, pelo chakra de enraizamento da alma que, ele,
está situado em espelho, em cima, a alma, eu diria, vai reorientar-se no fígado.

O fígado é também o fohat*, ou seja, o que está ligado ao Fogo, não importa qual Fogo, mas o Fogo da alma
desviada de seu caminho, o Fogo do ego, o Fogo das emoções, o Fogo da Ação e Reação.

*Fohat (em tibetano: vida cósmica ou vitalidade) é uma expressão usada na Teosofia para designar a força de interação entre a
Ideação Cósmica e a Substância Cósmica, o "incessante poder formador e destruidor". A expressão Fohat é sinônimo da

expressão daiviprakriti, a luz do Logos [http://pt.wikipedia.org/wiki/Fohat ].

O fígado está, de fato, encarregado, no corpo, de gerar um conjunto de coisas, denominadas Ação / Reação.
Ele é, de algum modo, aquele que vai gerar uma série de funções ligadas à antecipação, à visão, à previsão,

que encontramos, aliás, na reconstrução do ser humano, toda noite, entre 2 e 4 horas da manhã, onde a energia
e a Consciência repassam pelo fígado para reconstituírem-se em meio mesmo a esta Matriz.

Isso, aliás, foi chamado (e eu os remeto, aliás, a esta imagem e a este símbolo (*))
de mito de Prometeu que, como vocês sabem, é o Fogo Luciferiano ou o Fogo da

Ilusão, o mito Prometéico que remete a uma espécie de Ação / Reação
permanente, de re-criação incessante do ser nesta Matriz.

O mito de Prometeu lembra uma águia que viria, toda noite, todos os dias, comer
esse fígado e à noite, esse fígado se reconstituiria.

Há analogias inquietantes, efetivamente, com a noção de fé, a fé tal como
entendemos, ter a Fé.

Mas também esta frase: “era uma vez”, esta frase que corresponde a uma história
que é contada, que vai de algum modo seduzir e desencadear uma série de mecanismos.

***

O fígado é o órgão que vai gerar, então, ainda uma vez, certo número de mecanismos.
É, muito logicamente, o que é chamado de chakra das emoções, em dependência e em relação direta com o
‘plexo solar’ ou Manipura Chakra, conectado ele também, por sua vez, ao que é denominado chakra do baço.
Aliás, em várias medicinas, os problemas ligados ao fígado, ou ditos hepáticos, encontram diretamente sua

origem e seu tratamento, não no fígado, mas no baço.
Há uma interação profunda, aos níveis fisiológico e energético, em meio ao plexo solar, entre o fígado e

o baço.
O fígado, eu nada lhes ensinaria, está situado do lado direito do corpo.

Ele é então ligado ao futuro, à antecipação do futuro, à projeção no futuro e, em várias medicinas, ele está
efetivamente conectado, como o coração, à visão, ao olho.

Ele está então, aí também, em ressonância direta com certo número de mecanismos ligados à sideração do
olhar e ao fato de ver.

Ele está ligado à imagem espelhada, embaixo, na prega inguinal, com o que é
denominado Precisão, que está em frente, eu lembro a vocês, ela também, como a

Profundez.
Esta visão pode ser entendida, como vocês sabem, como uma visão do olho ou uma

visão do Coração, mas, também, como uma visão e uma precisão extremamente
específicas ou extremamente amplas, isso depende.

Esta Visão / Precisão, este eixo particular, Precisão / Visão, está então ligado a um eixo
situado do lado direito do corpo e, portanto, ao que poderia se chamar de ‘lado ativo’ e
não mais passivo ou ao lado, se vocês preferem, masculino e não feminino, em reflexo

do trajeto que está localizado à esquerda, entre o baço e a prega inguinal, do lado
esquerdo.

***

O fígado é o que vai, de algum modo, gerar, em certas medicinas, os sonhos.
Ele vai projetar imagens sobre a tela da Consciência de sonho.

Todo mundo conhece, por exemplo, os maus sonhos ou os pesadelos que acontecem quando o fígado ficou
congestionado, digamos, pelo álcool ou por qualquer outro produto.

O fígado produz, à sua maneira, as emoções e, também, certas substâncias tóxicas.
Aliás, elas se acumulam nele e as viroses ali são muito facilitadas.

O chakra do fígado corresponde às emoções, ao que é chamado de ‘renascimento’, mito de Prometeu, mas,
também, a mecanismos ligados à própria Porta deste chakra do fígado que é Visão e que vai se revelar em

meio à Precisão e que, logicamente, deveria também se revelar para cima, para o ponto AL ou chakra de
enraizamento da alma, a fim de beneficiar a personalidade, o corpo astral, o corpo emocional, de uma série de

influências e de impulsos vindos da alma.
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Mas o fígado, em um certo sentido, à sua maneira, como o baço do outro lado, desempenha o papel de
adversário da Luz Unitária, girando e desviando as energias da alma, especificamente para seu estágio da

personalidade, encadeando-as através de mecanismos de visão, de previsão, de antecipação, de projeções,
em uma certa forma de ilusão, em uma certa forma de subordinação à personalidade.

***

Tudo isso é responsável por muitas coisas ligadas ao confinamento da personalidade na Matriz, do mesmo
modo que Áriman, que lhe é simétrico.

As forças que eu qualificaria de Luciferianas, no fígado, destinam-se a fazê-los girar na personalidade e na
Ação / Reação, por um processo às vezes químico, alquímico e emocional, aprisionando-os em seus desejos

em meio mesmo a esse corpo de desejo.
O primeiro desses desejos está, justamente, ligado à perda de conexão total com a alma e ao não

derramamento completo das energias da alma nesta Porta da Visão, levando-os a buscar, nas profundezas da
personalidade (e então para baixo do corpo), elaborando regras e mecanismos cada vez mais precisos nesta
Porta Precisão, de compreensões externas a vocês, ligadas à projeção mesmo da Consciência nesse mundo
de carbono, refletindo, para a pessoa, uma necessidade de encontrar sentido, explicações, compreensões,

exteriores a si, em uma projeção de si mesma, em todos os níveis.
Dessa maneira, a Visão foi então desviada da Visão da alma e do Espírito, voltando-se exclusivamente para as

manifestações ditas exteriores, onde existe certo número de leis.
Manifestações exteriores permitindo-lhes, aparentemente, dirigem-nos nesta vida encarnada, para

encontrar explicações e leis que funcionam exclusivamente dentro desse mundo e em nenhum outro lugar.

***

A personalidade é então, de algum modo, privada, até certo ponto, dos impulsos e das informações da alma,
já que o fígado, de qualquer maneira, come, literalmente, a energia da alma, para abastecer o Fogo que vai
animar a personalidade e, isso em todos os setores de sua vida, em ressonância direta com as emoções e,

sobretudo, com o corpo de desejo.
O fígado vai, aliás, ditar, em colaboração com algumas zonas do cérebro mais antigas, a necessidade

de comer, o apetite e certo número, como vocês sabem então, de sonhos orientados e, como isso está
descrito na medicina chinesa, por exemplo, quando o fígado está congestionado, os sonhos de combates, de

batalhas, os sonhos de sangue, que são diretamente impulsionados pelo fígado.
Dessa maneira, o sangue torna-se o vetor, não mais somente da vida, mas, além disso, é portador de uma

coloração particular ligada ao fígado, chamada a avivar, que é então a encarnação da alma, de algum modo, no
sangue e, sobretudo, seu confinamento nas leis do sangue.

Essas leis do sangue sendo denominadas, por exemplo, hereditariedade, mas também funções mais sutis,
ligadas às emoções e aos venenos, veiculados pela raiva ou por qualquer outra emoção dita degradante, que
vai sempre levar a personalidade para expressar conflitos, manifestá-los, encarná-los, através da lei de Ação /

Reação.
O fígado é, além disso, para algumas medicinas, a sede da raiva.

E é dito, aliás, que a raiva prejudica o fígado.

***

Ao nível do fígado, encontra-se outro órgão que é, no entanto, dissociado, que está logo abaixo, denominada
‘vesícula biliar’, que eu não falarei hoje, mas que, de certa maneira, através do seu Fogo, da vesícula biliar, se

opõe ao Fogo Luciferiano e Arimânico, depositado no fígado.
O fígado então não desempenha mais seu papel de impulsionador da alma, em meio à personalidade, mas

deriva bem (enquanto, em todo caso, o que é chamado de chakra do Coração ou os pontos da Coroa Radiante
do Coração não estão abertos) a energia da alma, removendo-a do mundo do Espírito e a instigando, por sua

polaridade, para encarnar-se sempre mais na densidade, na emoção, na Ação / Reação.
 “Ter fígado” reflete então o medo, que é também uma das emoções que, com o rim, é compartilhada pelo

fígado.
Este eixo, quando ele começa a se revelar em meio à Luz, ou seja, quando o chakra de enraizamento da alma,
situado em espelho acima, ao nível do ponto AL, se revela, a Luz vai então enraizar-se de novo e se revelar no

fígado, iluminando-o, permitindo de, alguma maneira, inverter o fluxo que iria ter na Precisão, voltado para a
análise exterior, para a compreensão científica, puramente mental, intelectual, da vida, no sentido em que

vocês a vivem e que nós a vivemos quando nós fomos encarnados, em detrimento da explicação da alma e da
vivência da alma.

***



O fígado é então um órgão de drenagem, um vampiro, eu diria, da energia espiritual para a energia da
personalidade, levando, de qualquer maneira, a uma privação de Luz em meio à personalidade.

E vocês têm, através disso, o papel dito Luciferiano do fígado, que é, portanto, o de fechá-los na ilusão da
personalidade, no Samsara e cujo elemento motor e mais importante está ligado à Visão que, em concerto, vai
agir com a Atração (e então o eixo Atração-Visão*) para desviar o que é chamado de eixo AL-OD do Espírito, o
Caminho, a Verdade e a Vida, isolando-os em um caminho, uma verdade e uma vida estritamente oriundos da

personalidade, da Ação / Reação, do corpo de desejo.

*Eixo Atração-Visão – “O 4º eixo, de fato, eu não havia falado porque este (denominado
ATRAÇÃO / VISÃO) está especificamente ligado à falsificação Luciferiana que aprisionou vocês,
nós todos, em meio ao Triângulo Luciferiano, compreendido entre AL, ATRAÇÃO e REPULSÃO.
A visão, retirada do Coração e da Unidade, conferiu a visão, e a projeção da visão, pelos olhos,

nesse mundo, em uma imagem que é uma projeção de vocês mesmos.
Portanto, este eixo que eu acabo de nomear está diretamente conectado a uma Luz que foi

falsificada, tendo-lhes desviado do eixo original, da ligação interdimensional, denominada AL e
OD, Alfa e Ômega se vocês preferem.” UM AMIGO (11.04.2011)

[ http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011 ].

E as emoções participam indiscutivelmente disso.
Enquanto elas não forem aprimoradas e iluminadas pelo desdobramento da Luz Vibral, o fígado vai

desempenhar seu papel de bomba à Luz, de bomba da alma, para a precisão.
Isso é chamado de ‘necessidade de precisão’, levando-os sempre mais, em meio às suas vidas que são

tomadas, de maneira extensiva, nesse mundo, em querer compreender o mundo, em querer apropriar-se, em
explorar, de certa maneira, os mecanismos que eu qualificaria de primário.

***

Tudo isso, em todos os setores, é chamado de ‘conhecimento’.
Este conhecimento, de tipo Luciferiano, é um conhecimento exterior, por definição, porque oriundo de uma
‘projeção’ em um mundo ilusório, no qual a alma está confinada e não pode penetrar, de qualquer modo, a

personalidade, pelo menos enquanto esse circuito completo, entre o ponto AL e o ponto Precisão, não esteja
funcionando.

Vocês compreenderam, o fígado, assim como Áriman, do outro lado, faz obstáculo à alma e permite
simplesmente à personalidade subsistir no conjunto de leis, não tendo mais nada a ver com o Espírito e não

tendo mais nada a ver com as leis da alma.
Daí resulta o confinamento.

Daí resulta o conjunto de manifestações do corpo de desejo que estão, na realidade, ligadas ao cérebro dos
mamíferos, onde se exprime uma série de competições, de combates, de necessidades de previsões, de

necessidades de antecipação que, assim como Áriman o fazia do outro lado, através da robotização, desta vez,
arrastando-os, no ‘futuro’.

Pois o fígado consegue chegar a uma ilusão de entendimento, em uma ilusão do instante presente, através de
uma percepção, não mais panorâmica, mas cada vez mais precisa e fina, mesmo se podemos dizer assim, das

leis da encarnação.
Que isso diga respeito à ciência, na exploração mesmo dos dados truncados deste mundo, através da física,
da astrofísica, da biologia, mesmo, e ainda da medicina, onde tudo é analisado a fundo segundo o princípio

mesmo da Ação / Reação.
A medicina e o conjunto dos órgãos sociais funcionam da mesma maneira, através dessa necessidade de

segurança, de antecipação, afastando-os sempre mais do que é chamado de ‘instante presente’ da Unidade.

***

O fígado, então, contribui para a manutenção permanente da Dualidade, através de uma projeção, desta vez,
em um ‘futuro’ que apenas existe, é claro, no fígado e na visão.

O olho vai então, ele também, participar desta alteração, impedindo-os de ver a Unidade, limitando ainda sua
visão, mesmo aquela do olho, sobre uma gama de frequências não correspondendo absolutamente à Verdade,

mesmo na falsificação, já que a banda de frequências visível pelo olho corresponde apenas a uma banda
extremamente limitada e estreita de frequências, no entanto, existentes ao nível deste mundo.

O fígado desempenhou perfeitamente seu papel.
Ele lhes arrastou, mesmo ao nível espiritual, para uma série de caminhos laterais, como, por exemplo, a

compreensão do karma, a necessidade de explicar e de esclarecer seu presente, em referência a um passado,
de maneira a poder projetá-los em um futuro, mas afastando-os sempre mais do presente.

Assim age, aliás, a Ação / Reação, que vai permitir-lhes reagir a um elemento ocorrendo nas leis da
encarnação, seja sobre um plano econômico, como espiritual, levando-os, sempre mais, a reações e
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elaborando ainda modelos de entendimento não tendo nada a ver com as leis do Espírito, onde a alma sendo
perdida, de algum modo, há uma busca por uma alma irmã (ou a alma gêmea, se vocês preferem) em meio a

uma outra alma em perdição nesse mundo porque, ela também, presa no ciclo do Samsara de sua própria
projeção em um desejo exterior.

***

Todo conhecimento exterior participa desse desejo de entendimento, envolvendo-os, sempre mais, em uma
precisão cada vez mais precisa, tal como vocês a observam no final desta era e que havia sido antevista por
muito numerosos sábios, desde muitíssimo tempo, desde então chamada de Kali Yuga ou Idade Sombria.

Esta Idade Sombria dá uma impressão de viver um século de Luz e, aliás, a falsificação da Luz é onipresente.
Há, efetivamente, como vocês o sabem, forças elétricas que iluminam absolutamente tudo.

Vocês não poderiam viver sem a eletricidade, sem a tecnologia, que são, contudo, um encadeamento total nas
forças Luciferianas e Arimânicas que, naquele nível, atuam em concerto para subjugar, de algum modo, a

personalidade, para desviá-la da alma e desviar, ainda mais, a energia da alma, em benefício da personalidade,
impedindo, então, de revelar a alma, realmente, em meio à Precisão e conhecer a alma através da Precisão.

Esses nutrientes, situados no conjunto das manifestações da personalidade, vão até criar modelos, como, por
exemplo, buscar no exterior de si uma alma irmã ou uma alma gêmea, na mesma situação que vocês e dando-
lhes um sentimento de completitude, porque há uma ressonância comum, construindo então modelos ilusórios

chamados de ‘almas gêmeas’, que apenas existem na projeção nesta Matriz e em nenhum outro lugar.

***

Portanto, o fígado é, de certa maneira, um maestro que vai conduzi-los para a emoção, para o desejo, para a
necessidade de satisfazer uma curiosidade, uma precisão, que vai guiá-los e afastá-los sempre mais do

Espírito, da Verdade e da Unidade.
Portanto, Áriman e Lúcifer trabalham, cada um, de comum acordo, para afastá-los da frequência da Liberdade.
Para isso, é preciso que o ponto AL seja redimido, coisa que foi realizada, como vocês sabem, ao nível das

Estrelas da cabeça.

O Triângulo Luciferiano foi então transformado.
O Fogo Prometéico foi extinto, pelo menos para aqueles de vocês que começaram sua transmutação ou que a

alcançaram.
Esse fogo foi substituído pelo Fogo do Espírito.
O fohat, portanto, pôde restabelecer seu lugar.

E então o Fogo do Espírito, pouco a pouco, desbloqueou as Portas do fígado, as Portas da alma que estavam
fechadas e orientadas para baixo e, portanto, o Fogo do Espírito, anexado ao verdadeiro Fogo da alma do

ponto AL, pôde então começar a transformar o fígado, a fim de se verter sobre uma Precisão que não é mais a
precisão vivenciada na personalidade, mas sim a Precisão das Leis do Espírito que, como vocês a descobrem,

não tem estritamente nada a ver com as leis limitadas da Matriz, denominadas Ação / Reação.
O livre arbítrio, ligado à livre escolha e então às escolhas possíveis do fígado não iluminado, torna-se a Lei de
Graça pois o Fogo do Espírito penetrou o fígado e pôs fim (de maneira temporária, para alguns, e de maneira

definitiva, para outros) à lei de Ação / Reação.
Portanto, a passagem desta Porta permite, quando ela é transcendida, realizar as passagens que estão

situadas no centro, ao nível do ponto OD ou do que é chamado de 8º Corpo, a Porta Estreita.
Eu os remeto, assim, ao simbolismo da Crucificação de Cristo, cuja zona, ao nível do fígado, é perfurada por

uma lança, liberando, assim, o confinamento da alma, religando, assim, o mito de Prometeu e de sua
transfiguração, permitindo passar do Fogo Luciferiano, Prometéico, ao Fogo do Espírito e ao Batismo do

Espírito e, portanto, à Consciência Crística.

***
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Tudo isso poderia parecer-lhes uma mitologia, mas está perfeitamente inscrito no Interior do Ser, em meio
mesmo ao funcionamento dos órgãos, mas, também, em centros de energias onde se revela o que é

denominado esse ‘desdobramento da Luz Vibral’, que passa por algumas Portas e alguns locais que são,
assim, despertados, revelados e transfigurados.

Todo mundo conhece também a relação que pode existir entre o fígado e o coração.
Quando o coração se torna insuficiente, fisicamente, o fígado torna-se ainda mais congestionado porque o

coração reflui no fígado, ao nível do sangue, mas também, energeticamente.
Dessa maneira, então, põe-se, sob seus olhos, um entendimento que não é tanto, eu espero, intelectual, mas,

bem mais, um panorama da Luz revelando-se em vocês, no momento do desdobramento da Luz.

***

Este ‘eixo [anterior] lateral direito’ é então constituído de uma série de segmentos.
O primeiro dos segmentos que se revela (quando o contato com a alma é efetuado, quando ocorre a primeira

Transfiguração ou a primeira passagem da Porta), correspondendo ao que é chamado de ‘recepção do
Espírito Santo’ (primeira energia revelada neste mundo), o chakra da alma abre-se, recebe a influência do

Espírito Santo, que vem então procurar abrir o fígado, a Porta da Visão, a fim de transformar a visão dos olhos
em uma Visão do Coração ou em uma visão Etérea, assumindo o lugar, então, da ‘visão astral’, aquela da
sedução pela eletricidade e por tudo o que lhes é dado a ver como imagens reproduzidas por uma tela,

qualquer que seja, esta tela sendo apenas uma cortina de fumaça impedindo-os, justamente, de ter acesso à
Verdade.

É preciso bem compreender que uma tela de televisão, como uma tela de computador, porta bem seu nome.
É apenas uma tela impedindo-os de ver a alma se revelar e levando vocês, sempre mais, a ficar subjugado

pelos olhos, pela energia do fígado e não pela energia da alma.
Somente quando há uma redenção, ao nível da Cruz da Redenção (durante a ativação da Coroa Radiante da

cabeça e da Cruz da Redenção), que pode ocorrer, justamente, esse redirecionamento deste eixo falsificado,
para que a ‘cortina de fumaça’ da personalidade ou do que é visto exteriormente (e é exatamente a mesma

coisa), sobre uma tela de computador ou qualquer outra tela que esteja ligada aos jogos de luz eletrônica (não
tendo nada a ver com os jogos da Luz Vibral, é claro), recorra a uma transformação do fígado, permitindo então

ao fígado acolher, inteiramente, a energia da alma, o Fogo da alma e do Espírito, que vai então se verter e
modificar, assim, a visão, substituindo a ‘visão astral’ das emoções pela Visão Etérea, ou seja, tudo o que

subentende a manifestação mesmo da forma, o verdadeiro mundo causal, chamado de 4ª Dimensão.
 Portanto, quando o Fogo do Espírito Santo se revela, quando a primeira Cruz da Redenção se revela, quando
o eixo falsificado reorienta-se, as forças astrais são substituídas pelas forças etéreas e essas forças etéreas
não estão mais, aí tampouco, submissas a Áriman, mas diretamente ao Fogo Vibral e, portanto, ao Fogo do

Espírito e do Espírito Santo, traduzindo-se, naquele momento, pelo aparecimento do que é chamado de Visão
Etérea (substituindo a visão astral), de Visão do Coração (substituindo a visão de projeções no futuro do ego),

instalando-os na Cruz da Redenção, no Aqui e Agora.
Naquele momento, as Portas podem ser passadas.

A transfiguração ocorre, por uma segunda vez, e a Porta da Crucificação pode enfim ser aberta e ultrapassada,
transcendida.

Naquele momento, o Fogo do Espírito e da alma são, na totalidade, revelados nesses circuitos de
desdobramento lateral da Luz, nessas Trilhas de Luz, a fim de revelar o Espírito em sua magnificência e nas
leis que o governam, isto é, uma única lei: a Ação de Graça (e não mais a lei de Ação / Reação) fazendo-os

passar, como isso foi explicado, desde anos, nos processos de Fluidez da Unidade, de facilitação da Vida, de
Abandono à Luz.

Então, quando vocês vencem, pela terceira vez, se já não o fizeram, as forças Arimânicas e Luciferianas,
permite-lhes estabelecer-se na Ressurreição de Cristo, enfim estabelecido em sua Morada.

***

A realização, por exemplo, da Merkabah interdimensional coletiva, no final de
setembro, como anunciado no ano passado pelo Arcanjo Miguel, reativou o Triângulo

da Tri-Unidade, que pôde se empanturrar de Luz, em todos os sentidos do termo, entre
os pontos Maria, Ki-Ris-Ti e Miguel e, portanto, permitir o derramamento do Espírito no

fígado e no baço, permitindo transmutar a energia invertida do fígado e do baço,
fazendo retornar, eles também, à Unidade e não mais à separação, ilustrado pela

passagem definitiva da Porta Estreita, que vocês estão em via de viver, e permitindo a
Visão de Cristo, tal como está em via de se revelar, além da Ilusão da tela desse

mundo, na estrita Verdade.
Assim, a Visão dá uma Precisão nova, que não é mais a precisão da análise (como realizada pela ciência ou

pelas leis, supostamente, do Espírito, que são apenas as leis da Matriz e, em particular, a lei de karma),
permitindo-lhes, naquele momento, viver e revelar, em vocês, toda a Graça da Unidade e toda a Graça da
ilusão da separação, que havia sido mantida pelo fígado e pelo baço ou pelas forças, se vocês preferem,
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Arimânicas e Luciferianas.

***

Naturalmente, naquele momento, o Fogo do ego é completamente extinto, substituído, por completo, pelo
Fogo do Espírito, desde que tenha havido realmente Abandono à Luz e manifestação tangível e objetiva da
Humildade, da Simplicidade, permitindo, pela pacificação das emoções e da robotização, deixar florescer,

plenamente, a dimensão Cristo, em vocês.
Portanto, esse desdobramento ‘lateral anterior’, sobre essas Trilhas que eu acabo de descrever, é uma

condição prévia ao aparecimento, em totalidade, da Consciência Cristo.
Esta Consciência Cristo que vai então poder, de algum modo, revelar-se, ela também, como isso será realizado

e explicado, eu penso, dentro de alguns dias, referente ao desdobramento, chamado de ‘lateral posterior’, da
Luz, restabelecendo, de certa maneira, a sacralidade da vida ao nível do sacro, em meio mesmo a esta Ilusão,
permitindo-lhe transmutar-se em um movimento final, denominado Ascensão ou Eterização do planeta e desse

corpo.

***

Está aí desenvolvida, para vocês, uma série de elementos relativos ao fígado.
Naturalmente, a encarnação do fígado, desviada da Luz, manifestou-se pelas forças Luciferianas, denominado

‘conhecimento exterior’ (que substituiu, de algum modo, o que havia se tornado inacessível, ou seja, o
conhecimento Interior do Coração) e tendo seduzido o ser humano em uma necessidade de compreensão
exterior e não mais Interior, através de um conjunto de sistemas, de conhecimentos, quaisquer que sejam,
sem exceção, aplicados à Matriz, mas ignorando, já que isso lhes era desconhecido, as verdadeiras leis do

Universo, não tendo nada a ver com as leis amputadas, eu diria, presentes nesse mundo, quando nós estamos
encarnados.

Mas eu deixarei, para isso, o Arcanjo em ressonância com a Luz e o Conhecimento exprimir isso muito melhor
do que eu (ndr: intervenção de JOFIEL de 7 de julho de 2011).

Eu gostaria, quanto a mim, de colocar, em sua Consciência, os fundamentos precisos desse segundo eixo,
dessa segunda Trilha [anterior, lateral, direita].

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, alguns elementos que eu tinha para comunicar-lhes.
Se alguns de vocês necessitam esclarecimentos complementares, em relação a isso, eu me tenho ainda, se

eu tiver tempo, à sua disposição, para ali responder.

***

Pergunta: na linguagem dos pássaros, o baço (‘rate’) é também a fêmea do rato.

Querido Irmão, o rato tem diferentes acepções segundo as tradições e os símbolos que ali estão associados.
O rato é um animal extremamente inteligente, como pode o ser Áriman.

A rata vai gerar seus filhotes de maneira, também, extremamente inteligente.
A rata está ligada à mãe no sentido daquela que vocês têm hoje.

Há então, aqui, uma ressonância entre Áriman e a inteligência materna, não no seu sentido o mais nobre,
elevado, espiritual, mas no sentido de manter uma filiação da carne, fechando-os, permanentemente, nas leis

de Ação / Reação.
Portanto, ver a analogia do baço com a rata animal não é naturalmente ao acaso, e corresponde, integralmente,

ao mesmo princípio.
O que não quer dizer, entendam bem, que a mulher, por essência, seja de natureza Arimânica.

Muito pelo contrário.
É o que desejou certa forma de falsificação: manter a mulher em um papel humilhante, depreciativo, em relação

ao homem, e vocês o veem todos os dias na sociedade, ou mesmo em algumas tradições.
A mulher foi ainda, até certa época, considerada como um animal, privada até mesmo de alma, deem-se conta.

***

Pergunta: poderia nos falar da forma hexagonal da célula do fígado?



Cada célula, constituída em meio a um órgão pleno, tende a tomar esta forma hexagonal.
Isso está ligado, justamente, às forças de confinamento que não puderam, ao nível de alguns órgãos e

particularmente daquele que nós falamos, pôr fim, inteiramente, à Ilusão.
O que quer dizer por aí que o fígado é obrigado, de qualquer maneira, toda noite, a tomar um pouquinho da

energia da alma para manter o corpo vivo.
Se o fígado não mantivesse esta captação, mesmo mínima, da energia da alma, deixando passar, de algum

modo, a energia da alma, a vida não seria simplesmente possível no confinamento.
A forma hexagonal da célula dita hepática remete, evidentemente, à Luz Vibral e à sua forma.

***

Pergunta: por que nos comunicar esses elementos fundamentais somente agora?

Por uma razão que é extremamente simples: aí onde se Coloca a Consciência e sua Atenção, cria-se a
Intenção.

Dessa maneira, falar-lhes, de maneira exagerada, de seus órgãos, como Portadores, neles mesmos, da
energia de Áriman e de Lúcifer, teria levado vocês a fortalecer a energia de Áriman e de Lúcifer, o que é

impossível hoje, devido à energia de Ressurreição, ao desdobramento da Luz de Metatron e ao retorno de
Cristo, que vem transcender, por completo (pelo Abandono à Luz, realizado em seu templo cardíaco e no

conjunto do corpo), a Ilusão Arimânica e Luciferiana.
O que não teria absolutamente sido possível desde ainda um ano.

Senão, naquele momento, no que vocês prestassem Atenção iria se fortalecer.
E o fato de ter atraído sua Atenção ou explicado, em Consciência, o papel do fígado e o papel do baço, teria

mantido vocês em ainda mais resistência para passar a Porta Estreita.
Vocês teriam nutrido, daquela vez conscientemente, Áriman e Lúcifer, em vocês.

O que já é grandemente explorado nesse mundo, através de todas as telas e de todas as luzes existentes e
de todos os desejos que lhes são sugeridos, permanentemente.

***

Pergunta: a próstata, no homem, tem um papel particular ligado ao fígado com relação às emoções?

Sim, porque, no princípio Luciferiano, existe, mesmo se isso não seja totalmente consciente em todo ser
humano, uma ‘vontade’.

Esta vontade é a ‘vontade de Bem’.
E esta vontade de Bem se exprime, também, de maneira às vezes “ideal”, sob uma forma de poder.

O poder está diretamente conectado ao chakra que está situado sob o fígado, ou seja, não o plexo solar, mas o
segundo chakra.

O segundo chakra, como lhes foi dito, está diretamente conectado ao ‘Triângulo Radiante de forças’ (**),
penetrando pelo chakra do baço e percorrendo, antes de se metabolizar e de se distribuir no corpo, o que é

chamado de ‘plexo solar’ (ou terceiro chakra) e de segundo chakra.
Do mesmo modo, o fígado está diretamente conectado ao segundo chakra e à ‘emoção’, como eu disse,

do medo e da raiva, e sobretudo do medo.
O segundo chakra corresponde, entre outros, à próstata.

Há, então, uma ligação formal entre a próstata e o fígado, associada ao ‘poder’.
O que explica que durante anomalias da próstata, na velhice e em certas formas de doenças não tendo nada a

ver com a velhice, manifesta-se necessidade de urinar.
Em que momento?

À noite, no momento em que o fígado recria-se.
Eu lhes lembro que a próstata é o equivalente, no homem, até certo ponto, da matriz.

A matriz sendo, na mulher, o que é denominado útero.
O embrião espiritual do homem nasce, da mesma maneira, ao nível da alquimia taoísta, ao nível da próstata,

como ele nasce na mulher, ao nível do útero.
Mas isso nos remete a algo que não é o meu propósito hoje, diretamente a alguns circuitos do desdobramento

da Luz Vibral, em relação com o Sagrado e o sacro.
Quanto mais vocês buscam o poder, consciente ou inconscientemente, por medo ou por vontade de satisfação

do ego, quanto mais vocês buscam manifestar mais os medos arquetípicos da personalidade, quanto mais
vocês têm necessidade de se estabilizar na vida, sob uma forma ou sob outra, mais há possibilidade de se

manifestar, durante sua vida, a próstata.

***



Pergunta: nós estamos prestes a recolocar nosso veículo em boa ordem?

Sim, mudando.
Mas o paradoxo é que essa mudança de veículo apenas pode acontecer no veículo antigo e não fora.

***

Pergunta: como iremos experimentar as emoções sob sua forma etérea?

Eu não estou certo de ter compreendido a pergunta.
A partir do momento em que o etéreo se revela, a cortina de fumaça do fígado não é mais visível.

Na Unidade, as emoções não existem simplesmente mais, já que as emoções estão irremediavelmente ligadas
ao corpo de desejo.

Nos mundos Unificados, para além desse mundo, não pode existir qualquer desejo porque tudo é conhecido,
sabido e vivenciado.

***

Pergunta: há ligação entre o formato do favo de mel, das células hepáticas e da França, sendo todos os três
hexagonais?

Há, em meio às forças de precipitação da vida, mesmo na Ilusão, um mínimo de coerência, denominada
simbólica.

Esta forma de coerência vai fazer com que exista uma lei de sincronia, a mínima, digamos, que vai permitir
manifestar, de um extremo ao outro das escalas de coerência internas, mesmo na Ilusão, uma referência a um

mundo Unitário, mesmo se este está cortado.
Dessa maneira, a abelha, que é um dos símbolos Crísticos, por excelência, e um animal Unificado por

Essência, vai construir um habitat hexagonal.
Do mesmo modo, nos mundos intra-Terrestres (denominados os povos, por exemplo, Delfinóides do intra-

Terra), estes vivem em hexágonos.
A forma hexagonal sendo a forma perfeita da Luz.

O que não quer dizer, longe disso, que a França é um país perfeito da Luz e que exprime, na totalidade, a
resistência à Luz Vibral, mas que exprime, à sua maneira, certa forma de Ilusão (em ressonância, por exemplo,

como uma série de leis que foram falsificadas), mas que, em alguma parte, existe uma inspiração da própria
Luz.

E vocês têm então as primeiras manifestações de algumas formas de funcionamento da sociedade, que se
apresentaram através do estabelecimento de leis, sobre este planeta e, em particular, na França.

A França não é o lugar onde nasceu a liberdade dos povos, mas ela é isso onde pôde se organizar, mesmo se
isso foi falsificado, uma liberdade (pelo menos inicialmente) dos povos que, evidentemente, se transformaram

em outra coisa, como vocês o vivem agora.
Portanto, há, efetivamente, o que eu denominaria uma ‘lei do sol’, fazendo com que a Vibração de um país e

sua forma, efetivamente, seja profundamente diferente.

***

Pergunta: as patologias acometendo o fígado ou o baço refletem uma liberação, uma regulação ou bem
uma submissão às Forças Arimânicas e Luciferianas?

Eu responderia simplesmente que tudo é função da Consciência e de seu nível Vibratório, que é alcançado,
atualmente.

Obviamente, antes da revelação do Espírito Santo e, sobretudo, antes da revelação da radiação do Ultravioleta
das Núpcias Celestes, a maior parte dos afetados acometidos pelo fígado e pelo baço estava puramente

ligada à vivência da própria pessoa e não tinha estritamente nada a ver com a Luz Vibral porque esta não podia
se revelar no baço e no fígado.

Isso é profundamente diferente, desde, principalmente, do início das Núpcias Celestes e, sobretudo, da Cruz
da Redenção, onde a Luz Vibral pôde se revelar, em parte, no fígado e no baço.

Dessa maneira, então, hoje, pode haver morbidades ou patologias correspondendo tanto a uma ‘liberação’ (se
o Espírito despertou na Consciência), como a uma ‘cristalização’ (se há um confinamento no Fogo do ego).

Aliás, vocês têm a ilustração disso até mesmo nos povos.



Vocês sabem que, desde o início deste ano, sobre a Terra, existe uma série de raivas expressas pelos povos.
Esta raiva é às vezes uma cristalização e, às vezes, uma liberação, segundo a maneira em que isso é

vivenciado.
Se isso é vivenciado unicamente ao nível do ego, é uma cristalização.

E, naquele momento, a raiva será transmutada pelo acesso da Consciência a um estado de paz e, portanto, à
cessação da raiva.

Pelo contrário, o fortalecimento da raiva ou do medo vai levar a uma cristalização e, portanto, a um afastamento
da Luz Vibral.

Mas é exatamente o mesmo jogo que se desenrola entre a Consciência Unificada e a Consciência Dual.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes transmito toda minha gratidão por sua escuta atenciosa e eu lhes digo certamente até
breve.

Portem-se bem.

************

(*) – PROMETEU
http://portaldosanjos.ning.com/group/deusesetits/forum/topics/prome...

*
(**) – ARCANJO GABRIEL (08.07.2011):
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Eu sou o Arcanjo JOFIEL, Anjo da Luz Dourada e do Conhecimento.

Bem amados Filhos da Lei do Um, foi solicitado, em meio ao Conclave, para vir a vocês, pela Vibração e pelas
palavras, a fim de orientar a sua Consciência sobre uma série de elementos decorrendo do desdobramento da

Luz Vibral, permitindo-lhes viver essa Passagem do conhecimento ao Coração.

O fim da Ilusão Luciferiana e Arimânica, a Ressurreição de CRISTO, permite-lhes passar do conhecimento ao
Coração, significando assim (e como eu havia já introduzido durante os diferentes trabalhos nos quais eu

intervim por esse canal), a conclusão de um ciclo, permitindo-lhes sair desse conhecimento exterior que os
arrastou sempre mais para fora do seu Coração, da vivência do Coração. 

*** 

O conhecimento, qualquer que seja, em meio a este mundo, afasta-os, sistematicamente, da experiência.

O conhecimento é uma apropriação, uma compreensão resultante de um desejo, certamente de Luz por vezes,
mas que jamais satisfazem a Luz.

A Luz não pode ser um conhecimento exterior, mas pode apenas ser uma experiência e, como tal, pode
apenas ser uma experiência vivida pela própria Consciência e, de modo algum, um conhecimento dando-lhes a

Ilusão de ir para o Coração e de viver o Coração.

Assim, não podemos conhecer o Coração, podemos apenas vivê-lo.

Não podemos, dele, ter uma compreensão.

Podemos, dele, apenas ter uma experiência.

E a experiência do Coração, em meio à Vibração, quando das etapas levando-os à Ressurreição de CRISTO,
não se importa com todos os sistemas acumulados de conhecimento, mesmo no nível espiritual.

O conhecimento é próprio da separação.

O conhecimento é uma forma deturpada de fazer crer ao ser humano que ele vai para a Luz, através de um
aprendizado de uma série de regras, de uma apropriação e de uma compreensão que, em última análise,

JOFIEL - 07 de julho de 2011
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sempre será apenas a Ilusão da Luz e a sua projeção em um sistema Ilusório. 

*** 

O conhecimento perdeu o seu sentido etimológico de: nascer com, a partir do momento em que o
confinamento nasceu em meio a este mundo de carbono, contrariamente a outros mundos de carbono.

A busca da Luz, devido à sua perda, pôde exprimir-se apenas através de um campo de experimentação não
experimental, mas unicamente confrontando com a compreensão de uma série de leis, de uma série de

modelos, quaisquer que fossem, e tendo afastado sempre mais o ser da Verdade.

A verdade da Matriz não é a Verdade do Coração.

A verdade da Dualidade jamais será a Verdade da Unidade.

Viver o Coração é fazer a experiência, e nenhuma compreensão é necessária.

Isso é acessível a uma criança.

Isso é acessível a um animal, porque ele, justamente, não necessita de qualquer exteriorização, nem de
qualquer projeção, mas, bem mais, de uma reunificação no sentido da Vida, através da Vibração. 

*** 

O conhecimento dito exterior ou interior, mesmo esotérico, jamais será a vivência do Coração, ainda que muitos
ensinamentos, durante todos os tempos, tivessem proclamado em voz alta e clara que, através desse

conhecimento exterior (chamado também de via seca), vocês iriam se juntar ao Coração.

Jamais foi possível a alguém, através dessa projeção de conhecimento, através do intelecto, realizar a abertura
do Coração.

A busca do Si cessa assim que for interrompida, o que significa que o Si apenas pode ser encontrado no
Abandono à Luz.

A Unidade apenas pode ser alcançada quando há um Abandono da Dualidade e quando há um Abandono de
todo referencial exterior a uma compreensão, qualquer que seja.

Isso eu já abordei durante o ano de 2008 do seu tempo terrestre.

Hoje, nós podemos avançar mais, porque a Passagem do conhecimento ao Coração está ligada, de algum
modo, à abertura da última Porta e à Passagem dessa última Porta, permitindo-lhes, se tal for o seu estado de
Consciência e a sua Vibração, fazer a experiência do Coração, independentemente de qualquer sistema de

referência. 

*** 

A Unidade não pode se apoiar sobre qualquer Dualidade para Ser.

Justamente, é a cessação de todo conhecimento, a aceitação do desaparecimento de toda compreensão que
abre amplamente as Portas do Espírito, e jamais o inverso.

Assim, o que lhes foi expresso em meio ao desdobramento anterior lateral da Luz, passando pelos dois
espelhos se tornando transparentes (que são Áriman e Lúcifer), permite-lhes, então, transcendendo-os em
vocês, descobrir CRISTO, inteiramente, exprimi-Lo e fazer a experiência do Coração, o que eu chamaria de

Conhecimento final, mas que nada tem a ver com qualquer compreensão.

CRISTO, contrariamente aos ensinamentos e às virtudes denominadas teológicas, não pode ser
compreendido do exterior.

Ele pode apenas ser vivido no Interior.

Todo sistema que lhes falar de amor, qualquer que seja, todo sistema que lhes falar de uma arquitetura exterior
da Luz, jamais irá levá-los à Luz, mas unicamente ao que foi chamado de iniciação Luciferiana, que os conduz

ao poder Luciferiano, à visão falsificada e desviada, dando-lhes a Ilusão do Coração.



O Coração sempre será da ordem da experiência e não da ordem da compreensão.

O Coração sempre estará ligado à humildade, à simplicidade e às virtudes cardeais, que, estritamente, nada
têm a ver com qualquer compreensão.

Eu diria que, mesmo nesses tempos ultra reduzidos que lhes resta a percorrer na Dualidade, vocês não podem
penetrar o Reino dos Céus sem voltar a ser como uma Criança, ou seja, totalmente virgem de qualquer

conhecimento, de qualquer passado, de qualquer futuro.

A solução para a equação está no instante presente.

Ela jamais estará no passado, em qualquer sistema de conhecimento que tome sua referência em um sistema
exterior passado.

Ela jamais estará em um futuro e em quaisquer das suas projeções de um futuro melhor.

Quando o conjunto dos Arcanjos e dos intervenientes disse que a porta de saída era o Coração, eles faziam
apenas exprimir a única Verdade plausível do acesso à Unidade.

Mas o Coração é Vibração.

Ele não é um conceito, ele não é uma apropriação, ele não é uma virtude moral, mas ele é a Vibração que os
estabelece no Si.

Nesse espaço do Si, as forças opostas à Luz não podem, de modo algum, manifestar-se, ou seja, o Si vai se
expressar por um estado de Paz, por um estado de Alegria. 

*** 

Progressivamente e à medida que o Coração for penetrado, isso vai se manifestar, para a sua Consciência,
pelo quarto estado de Consciência, chamado de Turiya, que é a totalidade da manifestação do Coração

Vibratório na Dualidade, que os conduz a tornarem-se KI-RIS-TI, através dos quatro pilares que são a Ética, a
Integridade, a Humildade e a Simplicidade.

Fora dessas quatro virtudes, ligadas à Cruz da Redenção, vocês não podem revelar as virtudes mutáveis da
Luz.

Esse é um trabalho exclusivamente Vibratório, ligado ao Abandono à Luz, que não pode ser realizado em
qualquer conhecimento.

Assim, CRISTO vem chamá-los, e esse chamado vocês irão ouvir, mas Ele irá lhes pedir, também, para passar
a Porta Estreita, ou seja, para que se despojem de tudo o que pertence ao desejo, de tudo o que pertence à

personalidade e de tudo o que pertence ao conhecimento.

É essa morte de si mesmo que é chamada de Ressurreição.

Ninguém pode passar essa última Porta se não se Abandonar. 

*** 

Assim, viver o Coração e sair no Coração, ou seja, penetrar as esferas da Unidade, da Verdade, apenas pode
acontecer se vocês renunciarem a toda forma de posse.

Eu não falo, com isso, obviamente, além do que foi compreendido por muitos, de renunciar a possuir um
veículo, um automóvel, ou o que quer que seja mais.

A posse à qual é necessário renunciar é a apropriação ligada a algum poder e a alguma manifestação de
apropriação da Luz, de apropriação de um conhecimento, de apropriação do que quer que seja pertencente à

Dualidade.

Foi dito por CRISTO (e isso foi mal compreendido) que seria mais fácil para um camelo passar pelo buraco de
uma agulha do que para um rico entrar no reino dos Céus.

Qual era esse rico?



Esse rico não é aquele que possui dinheiro, mas é aquele que é possuído pelos seus conhecimentos, porque
o Coração não se possui, ele não se conquista, ele se estabelece e é vivido, justamente, pela ausência de

qualquer reivindicação.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente.

Esse é o papel da revelação da Luz Metatrônica, que os conduz a distanciar-se, justamente, e a ver claramente
as últimas zonas do fogo do ego, as últimas zonas do fogo de atrito existentes na Ilusão das posses, na Ilusão

Arimânica e Luciferiana. 

*** 

Dessa maneira, então, viver Cristo é Abandonar toda pretensão ao conhecimento, é voltar a ser, efetivamente,
como uma criança.

É nesse sentido que João escreveu, sob o ditado de CRISTO: «haverá muitos chamados, poucos
escolhidos».

Isso deve ser inscrito, contudo, em um processo de liberação total dessa humanidade, mas, por definição, o
escolhido é aquele que se junta, com toda liberdade, ao Corpo de Estado de Ser, enquanto o chamado é

aquele que compreendeu o apelo da Luz, mas que, de algum modo, desviou a Luz em proveito do ego, ou
seja, de Áriman e de Lúcifer e, portanto, do conhecimento.

Muitos, hoje, se apropriaram da Luz ao invés de se Abandonarem à Luz.

Como se expressa o Abandono à Luz?

Pelo Fogo do Coração, mas, sobretudo, pela bondade, pela gentileza, pelo amor, pela humildade e pela
simplicidade.

Tudo o que não é dado, é perdido.

O que não é dado se refere, obviamente, ao si, que não se doa inteiramente ao Si, ou seja, toda persistência
do eu, toda persistência do mim, toda persistência de uma identificação indo representar, na revelação da Luz

Vibral dentro de alguns dias, inteiramente, o principal obstáculo Interior para o estabelecimento na dimensão de
CRISTO. 

*** 

Assim, em nome do Conclave Arcangélico, eu deposito, em vocês, essa injunção, essa injunção de Liberdade,
chamando-os a liberar-se, inteiramente, de toda forma de conhecimento que os afasta do seu Coração, mesmo
se o que for chamado de ego, de consciência fragmentada, acreditar estar no Coração, ele mesmo, enquanto

ele não está.

Viver o Fogo do Coração e a revelação da Luz Metatrônica é a última Graça, a última Porta, aberta ao conjunto
da humanidade, para viver esse Abandono à Luz.

A Luz é, ela mesma, um Abandono e, portanto, uma doação de Si e, de modo algum, uma apropriação do que
quer que seja pertencente a esse mundo.

CRISTO dizia: «Deixe os mortos enterrar os mortos».

Vocês não podem estar vivos e mortos.

A Ressurreição é a Vida.

A Ilusão da matriz é a morte.

Vocês vão encontrar-se confrontados, uns e outros, com as suas últimas resistências, aquelas do ego, o qual
não quer se deixar morrer, inteiramente, e que, ao seu modo, vai jogar os últimos jogos da Ilusão, que se

manifestam, é claro, pela raiva, pelo medo e pelo apego.

Tudo o que não tem sido visto será visto, permitindo-lhes ver com lucidez.

É, portanto, essencial, voltar o seu olhar, aquele da Consciência, para a Visão do Coração e não mais para uma
visão desse mundo exterior que desaparece, o que lhes permite, pela Atenção e pela Intenção, não mais ser



identificados pelo que desaparece, mas, inteiramente, pelo que nasce, não em uma projeção futura, porque
aquilo de que falo é agora.

Esse agora se exprimindo, na sua densidade, em termos de dias.

Nesse evento específico, é claro, cada ser humano vai viver isso à sua maneira, ou não irá vivê-lo.

Daí irá decorrer, de maneira totalmente Vibratória, o que vocês vão criar como realidade.

De fato, vocês irão se tornar cocriadores da sua própria realidade e, para isso, é necessário que a consciência
seja iluminada, que ela veja claramente, ou seja, que ela saia de toda projeção, de todo desejo, de toda

assimilação a um papel, a um jogo, a uma função, qualquer que seja.

O Si não tem qualquer papel nem qualquer função nesse mundo.

O Coração não tem qualquer reivindicação nesse mundo, onde quer que vocês estejam.

O Coração é o estabelecimento na Paz, na Humildade, na Simplicidade, no respeito de toda a vida, sem
julgamento algum do que isso seja.

CRISTO dizia: «O mínimo julgamento irá fazê-los julgar vocês mesmos. O que os condena será apenas a sua
condenação».

É necessário ver claramente, mas ver claramente não quer dizer exprimir uma verdade exterior a vocês, porque
essa verdade exterior é apenas uma Ilusão.

A única Verdade é a Vibração do Coração, o seu estado de Unidade, de Samadhi ou, no mínimo, de Paz. 

*** 

Tudo o que se manifestar sob forma de ressonância que vem, de algum modo, confrontá-los - quer isso seja
nas circunstâncias dessa vida exterior, através de relações entre as pessoas, através de eventos geoclimáticos
que vocês irão viver - estará aí apenas para testar a sua capacidade para penetrar o Coração, para vivê-lo, para

sair de toda compreensão a fim de entrar no instante da vivência.

E cada um será, de algum modo, confrontado com isso.

O tempo não é mais para a confrontação, o tempo é para a criação e, por essa dinâmica de atrito final entre o
estabelecimento da Luz Vibral e a reação desse mundo, para vocês como para o conjunto desse mundo,

observar-se-á, de maneira imediata, a sua capacidade para criação ou, então, a sua capacidade para ilusão. 

*** 

Assim, portanto, o desdobramento da Luz Vibral, na totalidade, nesse corpo e nessa consciência, não está aí
para fazê-los reagir, ainda que muitas coisas na humanidade e muitas Consciências reajam.

Essa revelação está aí simplesmente para fazê-los aquiescer ao CRISTO e vocês não podem aquiescer ao
CRISTO enquanto virem algo como exterior a vocês.

Isso não é um ponto de vista, nem um conceito, nem uma ideia, mas, efetivamente, uma vivência Vibratória real
da Unidade.

Assim, portanto, alguns de vocês puderam experimentar o Estado de Ser ou a ação do Fogo do Coração, ou a
ação da Coroa Radiante da Cabeça, ou mesmo do sacro, propiciando instantes, momentos de Paz ou de

Alegria.

O que se revela, em vocês como sobre esse mundo, vem lhes lançar um último apelo para estabelecerem-se
pela eternidade na Paz e na Alegria, ou seja, no Si.

Enquanto existir (e isso vai tomar uma agudeza importante a partir da revelação da Luz Vibral, na totalidade)
uma veleidade de condenar o que quer que seja pertencente a esse mundo, mesmo na injustiça, isso vai

arrastá-los e afastá-los do Coração, porque esse é o objetivo de todo o resto egotista e de todo o resto de
personalidade no estabelecimento do Estado de Ser, aqui mesmo.

Assim, o Conclave Arcangélico pediu-me para atrair sua Atenção, sua Intenção sobre esse fato essencial
dessa transição: a Etereação da sua Consciência, o acesso à Unidade poderá acontecer, inteiramente, apenas



se vocês saírem, obviamente, inteiramente, da Dualidade, aqui mesmo.

Vocês portaram a Luz como Sementes de Estrelas.

Resta-lhes, agora, tornar-se, inteiramente, aqui mesmo, essa Estrela e essa Luz.

E vocês não podem aderir a qualquer Ilusão, sob pena de não serem capazes de ir para o Estado de Ser.

Isso não é uma advertência, mas, efetivamente, uma iluminação sobre o que será levado a atuar, em vocês,
como sobre tudo o que vocês vão observar e viver.

Somente o olhar, ou seja, o ponto de vista que vocês irão colocar no conjunto de elementos que vocês são
levados a viver, individual e coletivamente, vai permitir-lhes ou não aquiescer à Luz, acolher inteiramente

CRISTO e, portanto, transcender, definitivamente, as Portas da Dualidade. 

*** 

Mais uma vez, o conjunto da humanidade será, quer queira ou não, Liberado da Dualidade.

Mas algumas Consciências terão, como lhes foi dito, a Liberdade de prosseguir alguma forma de Dualidade,
mas sem a ruptura da alma e do Espírito.

Mas a densidade, a Vibração obtida, a cocriação consciente estabelecida pela própria consciência deles, não
irá lhes permitir liberar-se ou desengajar-se, se preferirem, inteiramente.

Essas consciências serão, portanto, portadoras, durante algum tempo, de uma dupla polaridade, que irá lhes
permitirá estabelecer-se, progressivamente, no Si.

Nada há a julgar, nem a condenar, nem a observar as Consciências exteriores a vocês mesmos, porque, assim
que vocês as considerarem como exteriores a vocês mesmos, vocês deixam a sua Unidade.

A Unidade é fonte de Alegria, é o Coração, é o conhecimento interior e não mais o conhecimento esotérico ou
exotérico desse mundo, mas o conhecimento íntimo da criação e da cocriação existente em meio ao Si e à

Unidade. 

*** 

Não será mais possível, a um dado momento, quando a Terra for passar para a última elevação, voltar atrás
para fazer o trabalho que não se faz agora.

Esse trabalho, entendam isso justamente como um Abandono total e apenas como uma ausência de vontade
da personalidade, denominada desde tanto tempo e desenvolvida desde tanto tempo, como Abandono total à

Luz.

Não há meia-verdade.

Há uma verdade pertencente a esse mundo, às suas leis, e há uma Verdade do Espírito.

O Espírito e a Luz não são desse mundo.

É o Espírito e a Luz que vêm iluminar esse mundo, a fim de que esse mundo torne-se a Luz em outra
Dimensão, e isso é agora.

Como lhes disse, desde agora mais de quatro meses, o Comandante, vocês estão nisso.

Não é amanhã, não é ontem, é agora. 

*** 

Deste modo, então, viver o Agora os leva a sair, permanentemente, do ontem e a sair, permanentemente, do
amanhã.

Não há outros meios de estabelecer-se na Turiya.



Vocês devem passar do barulho ao silêncio, da linguagem ao Verbo, do conhecimento ao Coração.

O desdobramento lateral da Luz (que vocês experimentaram ou que vão experimentar, no momento do impulso
final do Anjo METATRON ou agora, por antecipação) vai levá-los a perceber, concretamente, o que as minhas
palavras significam na consciência, bem além de qualquer compreensão, de qualquer apropriação intelectual

ou outra.

Viver a revelação da Luz, através das Vibrações nos Atalhos / nas Trilhas, através da Fusão das três Lareiras,
realiza a manifestação Consciente da Unidade na Dualidade, mas sem se servir da Dualidade.

Não há, tampouco, que efetuar um ato de rejeição da Dualidade ou de qualquer elemento existente na sua vida
dual.

Não é porque vocês irão se separar de tal pessoa ou de tal objeto que vocês vão encontrar a Luz.

É unicamente separando-se da sua personalidade, ou seja, da Ilusão do que vocês creem ser.

As circunstâncias exteriores não têm importância alguma, mas é preciso despojar-se, em Espírito, de tudo o
que é exterior.

Vocês não podem manter e manifestar um apego, qualquer que seja, de natureza individual ou coletiva, e viver
o desapego. 

*** 

Passar ao Coração e viver o Coração e a Unidade, responder ao apelo de CRISTO e ao impulso da revelação
da Luz é um ato consciente que deve acontecer com toda consciência e com todo Conhecimento Interior

Profundo, aquele do Coração.

Não existe qualquer marcador, como dizia IRMÃO K.

É preciso ousar lançar-se no vazio para passar do conhecido ao desconhecido.

Vocês nada poderão ter e manter no Coração, porque o Coração não é desse mundo, mesmo ele chegando
nesse mundo.

Ele vem, justamente, pôr fim a esse mundo.

A Passagem do conhecimento ao Coração está, vocês compreenderam, diretamente em ressonância com o
desdobramento lateral anterior da Luz.

É, portanto, depois da descompartimentagem da consciência, permitindo ver o jogo (eu) de todos os estágios
da consciência, que pode acontecer essa Reversão final, a Passagem dessa última Porta, aquela da sua

Ressurreição nas esferas da Eternidade.

Vocês não poderão manter qualquer fogo do ego penetrando o Fogo do Coração.

É o Abandono à Luz, é a Crucificação e é a Ressurreição.

Isso não pode ser apropriado, isso é uma doação total da personalidade ao Estado de Ser e isso se vive na
Vibração.

Não é uma decisão mental ou uma vontade pessoal que vai realizar isso. 

*** 

Os poucos dias que ainda os separam da próxima intervenção de MARIA, no próximo mês, são destinados a
fazê-los conscientizar-se disso e a realizá-lo, de maneira coletiva e individual.

O processo de Ascensão está, portanto, efetivamente encadeado e a Etereação está em curso.

Vocês verão cada vez mais sinais, não tanto exteriores, mas lembrem-se de que esses sinais devem tornar-se,
antes de tudo, Interiores e se expressar, em vocês, por uma Consciência diferente, desfragmentada, por um

estado de humor diferente, por uma Paz, por uma Alegria que não pode, evidentemente, impor-se por qualquer
circunstância de conforto exterior.



É nesse sentido que o Arcanjo URIEL os convidou a passar ao silêncio, porque, nos silêncios exteriores
encontra-se a Verdade do Interior e há momentos, como este, nos quais há, de algum modo, um apelo e uma

urgência para realizar o Coração, e não mais para fazer a experiência, por momentos, mas, sim, para ali se
estabelecer, na totalidade, e permanentemente. 

*** 

Essas poucas palavras vão lhes aparecer como uma realidade Vibratória, progressivamente e à medida da
revelação da Luz.

Há apenas que deixar a Vibração desabrochar.

Há apenas que se tornar essa Vibração, mudando de espectro de frequência.

Esse é um processo da última Reversão, que é totalmente natural e que se efetua pela Inteligência da própria
Luz.

A sua inteligência, a sua razão não lhes serão de auxílio algum, dado que ainda vão representar obstáculos para
viver o que tem que ser vivido.

Lembrem-se de que aonde vocês levarem a sua Atenção e a sua Intenção, ali irá se realizar a sua criação
consciente.

Lembrem-se de que os melhores lubrificantes, se pudermos empregar essa palavra, serão sempre a
Humildade e a Simplicidade, porque a Luz é Inteligente, mas ela é, sobretudo, simples e humilde.

Ela é doação total. 

*** 

Aí está o que eu tinha que lhes dar como Arcanjo da Luz Dourada e do Conhecimento, referente a essa
revelação, preferencialmente nesses circuitos anteriores e laterais.

Se tivermos tempo, antes do alinhamento que eu vou acompanhar, em cada um de vocês, e se houver
questões, eu os escuto. 

*** 

Questão: quando se diz: «vocês serão julgados como vocês julgam», quem irá julgar?

O julgamento, no sentido final e primeiro do termo: ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua fé e segundo a
sua Vibração.

Isso significa que, quando vocês levarem um olhar exterior sobre uma circunstância ou sobre um ser dotado de
consciência, e vocês julgarem esse ser, são vocês mesmos que julgam e que se julgam.

O que quer dizer que a medição que vocês aplicarem ao outro ser-lhes-á, estritamente, aplicada, mas por
ninguém mais além de vocês mesmos porque, aí também, vocês se tornam cocriadores e realizam a cocriação

consciente.

O que vocês condenam no exterior, vocês condenam no Interior de vocês.

Na Unidade e no Si não existe qualquer julgamento.

Pode haver reconhecimento, constatação, mas, em momento algum, julgamento.

O julgamento está ligado à separação, à Áriman e à Lúcifer.

Aquele que julga condena-se sozinho.

Essas palavras, que foram pronunciadas por CRISTO, vão lhes aparecer na simplicidade delas e, sobretudo,
na verdade delas, no que vocês terão que passar.



Ninguém mais além de vocês mesmos os julga, mas vocês se julgam a si mesmos à medida em que julgarem
o que vocês projetam no exterior de si mesmos. 

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

*** 

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Luz Dourada da Unidade e da
Paz esteja em ressonância, na sua Unidade.

Eu acompanho, dentro de alguns instantes, a partir de agora, o seu espaço de Alinhamento.

Até uma próxima vez.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
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Eu sou Gabriel, Arcanjo.

Irmãos e Irmãs em Cristo.
Assim, nós podemos dizer, nós também, Arcanjos.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei do Um, o Conclave Arcangélico delegou-me, junto a vocês, a fim de
exprimir certo número de elementos vindo completar, de algum modo, a revelação ‘lateral posterior’ da Luz

Vibral no que é chamado de Portas e a Senda [Trilha] compreendida entre estas Portas, ATRAÇÃO
e NUNC (nota trad: AGORA).

ATRAÇÃO foi desenvolvida de diferentes maneiras para vocês.
ATRAÇÃO correspondendo a este lado particular, chamado de ‘robotização’ e a tudo o que está em

ressonância e em relação com a sobrevivência, com o instinto, a perpetuação dentro mesmo da Matriz,
chamada também de ‘força Ahrimânica’.

Eu lhes lembro que as energias ditas etéreas, existentes dentro de seu mundo, penetram por este ponto do
baço e vão girar em prioridade no que é denominado ‘Triângulo Radiante de metabolização da energia etérea

falsificada’, em ressonância com o que é chamado de segundo chakra e de terceiro chakra
(Swadhisthana chakra e Manipura chakra).  

Assim como talvez vocês saibam, Manipura chacka está ligado diretamente às forças astrais e ao ego.
O segundo chakra, quanto a ele, Swadhisthana chacra, situado sob seu umbigo (umbigo que, também, é um
buraco que os reenvia à nossa filiação), está ligado diretamente ao poder e a este instinto de sobrevivência.

A esfera sexual, a procriação, a feminilidade e o amor do outro estão inscritos dentro deste Triângulo Radiante.

***

Uma vez que a Luz Vibral se derrama dentro deste Ponto chamado ATRAÇÃO, outros circuitos se
estabelecem.

Um primeiro circuito foi-lhes desenvolvido, entre ATRAÇÃO e PROFUNDEZ, eu não voltarei a isso (*).
Um outro circuito se acende, agora, entre ATRAÇÃO e NUNC.
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O ponto NUNC está ligado a tudo o que está em ressonância, vocês o compreenderam e captaram, eu espero,
com a hereditariedade, o aprisionamento matricial, ligado a carne e ao sangue, tendo-os privado de vossa

liberdade.
Este circuito novo, de alguma forma, indo de ATRAÇÃO a NUNC, assim como aquele do qual já foi feito
estado, indo de ATRAÇÃO a PROFUNDEZ, inicializa a recuperação da Luz dentro de um novo Triângulo

Radiante de Vibrações, pondo fim à alimentação do ego, alimentação do poder e alimentação de tudo o que se
relaciona com a maternidade, à feminilidade, não no seu desaparecimento mas, bem antes, na sua

transcendência e, é claro, todas as manifestações ligadas ao poder e à necessidade de fusionar sobre as
esferas baixas, quaisquer que sejam os nomes dados, nesta civilização.

***

Eu sou também o Arcanjo que anunciou a Maria sua maternidade.
Esta maternidade particular (que algumas religiões chamaram de Espírito Santo), não tem, bem evidentemente,

nenhuma verdade.
Maria efetivamente recebeu a visita de alguma coisa que não era deste mundo.

Em seu tempo, isto se denomina uma inseminação artificial.
Assim portanto, para romper o ciclo da encarnação, da reencarnação e da Ilusão, a encarnação do Cristo

passou por vias um pouco extraordinárias mas não tendo, é claro, nada a ver com o Espírito Santo.
Assim portanto, mesmo nos escritos ditos evangélicos, travestiu-se um pouco a História, se se pode dizer, mas

eu realmente intervi para entregar uma mensagem,estritamente a mesma que eu vou entregar-lhes hoje.
Vocês vão, de certa forma, dar à luz a si mesmos, no corpo de Estado de Ser.

Vocês vão enfim conceber a Verdade para se tornar a Verdade e se tornar seu corpo de Estado de Ser.
A revelação da Luz Vibral, vindo da Unidade e penetrando a esfera ATRAÇÃO do baço, inicializa portanto este
‘novo’ Triângulo Radiante de forças, que vai se tornar ativo em vocês, desde agora, desde esta noite ou nos

dias que se seguirão, cada um em um ritmo, mas um ritmo entretanto muito acelerado.
A ATRAÇÃO representa tudo o que está ligado ao poder, ao ego, à procriação, à perpetuação, aos instintos,

quaisquer que sejam e, hoje, esta ATRAÇÃO reencontra seu verdadeiro sentido que é de restituir-lhes à
Unidade, à Liberdade, passando pela abertura do que tinha sido fechado no AGORA, por NUNC, o que tinha

sido fechado nas profundezas e tudo o que se pro-criava nas profundezas do ser, desde a concepção, a
gravidez e o nascimento. É portanto uma transposição real onde, até o presente, a procriação levava a

humanidade a criar para baixo, nesta Matriz, enquanto que agora, será preciso criar no Espírito.
Dar à luz a vocês mesmos, passando pelo chakra da garganta, realizando a ‘terceira passagem’ da garganta,

permitindo-lhes nascer na Verdade, além de todo aprisionamento.

***

A inicialização deste trajeto de Luz, desta Senda entre ATRAÇÃO e AGORA, irá permitir-lhes por em
movimento certo número de forças, ao nível do sacro, que vão se completar muito rapidamente com as forças

simétricas, do outro lado, das quais eu não falarei agora.
Certo número de modificações de consciência sobrevirão portanto, permitindo-lhes realmente viver seu

nascimento, sua Ressurreição, se vocês preferem, esta Ressurreição não podendo se fazer a não ser que
vocês cortem o cordão umbilical, aquele que os mantinha fechados dentro do corpo de desejo, da procriação,
da sexualidade, de todo o que fazia os apegos dentro deste mundo, dentro da Matriz e, em particular, dentro

dos apegos ligados à hereditariedade, à carne, ao sangue e aos instintos, quaisquer que sejam.
Este trabalho, é claro, vocês têm a possibilidade, por sua própria consciência ou por gestos ou ainda, como foi

dito, com cristais ou outros meios, os yogas, de amplificar esta radiação e esta passagem, esta abertura de
Senda.

Mas a revelação da Luz Metatrônica vai sobretudo realizá-la, em vocês, a partir do momento em que vocês
estiverem abandonados à Luz e que vocês saírem, de alguma forma, de seu próprio umbigo, de sua própria

personalidade, de tudo o que está ligado a estes instintos, a esta ‘robotização’ (**).
Tudo o que os mantinha nesta densidade de pro-criação, impedindo-os, literalmente, de tornarem-se co-

criadores.
Há portanto, neste nível, também, uma reversão, vocês compreenderam, ilustrada de maneira bastante real,

pelo parto ‘por baixo’ (Pro-criação) e pelo parto ‘pelo alto’ (Ressurreição e nascimento no Espírito).
Parto pelo alto, se passando nas reversões efetuadas pelo Arcanjo Uriel.

***

A reversão de ATRAÇÃO, sobre o eixo falsificado ATRAÇÃO-VISÃO, vai doravante se fazer sobre uma
atração à liberdade, à Unidade, vindo transfigurar e transformar, totalmente, o conjunto dos hábitos, dos

instintos (todo o que estava ligado a uma Ilusão), na estrita Verdade da Luz, provocando, então, uma plenitude



Interior total, não tendo mais nada a ver com uma satisfação do ego ou uma satisfação do corpo de
desejo (chamada a se reproduzir permanentemente para ser satisfeita).

Vocês serão então verdadeiramente libertos, pela revelação da Luz Metatrônica, se vocês a aceitam,
permitindo, literalmente, consumir os laços da Ilusão, consumir tudo o que é Ilusório, para restituí-los ao Fogo
do Espírito, ao Fogo do Coração, fazendo-os sair de todas as atrações, em ressonância com este passado,

com esta antecipação dos desejos, esta perpetuação dos desejos permanentes.
É claro, na humanidade, muitos ensinamentos foram dados, em particular, no Oriente, sobre esta noção de

superação dos desejos, para ir rumo ao Espírito.
Mas uma coisa é contrair o desejo, é totalmente outra coisa transcendê-lo à luz do que vocês vão viver pois isto

não é uma vontade, isto não é uma obrigação mas é, realmente, o que eu nomeei uma ‘transcendência’.
Esta transcendência vai aclará-los, aí também, neste nível, vocês vão ver claramente como as coisas

aconteceram.
Além da compreensão mesmo das palavras que eu pronuncio, vocês vão realmente viver esta Verdade, esta

Liberação, esta Liberdade, concorrendo grandemente para a sua própria Ressurreição.

***

Assim portanto, existe, literalmente, ao nível desta revelação ‘lateral esquerda’ da Luz posterior [eixo posterior
lateral esquerdo], uma Crucificação do conjunto do que é ligado ao corpo de desejo.

Isto não é uma vontade pessoal de ascese mas antes, realmente, uma transmutação total da luz falsificada, em
Luz Vibral, restituindo-os à sua Eternidade retornando as correntes de energias que os atraíam rumo à Matriz,

em direção à polaridade feminina que vocês tinham perdido, quer dizer sua Mãe do Céu, aquela que está além
da mãe da encarnação.

Não é por nada que Maria criou este corpo de carbono, eis muito tempo.
Não é por nada que o Demiurgo apagou esta noção de criação pelos geneticistas de Sirius, a fim de fechá-los
na Ilusão da criação e da procriação por uma entidade feminina, tendo, assim, ela também, perdido sua própria

criatividade e sua própria criação total na Unidade.

***

Assim portanto, todo humano é portador desta polaridade feminina.
Não é questão de fazer dela uma polaridade sexual mas antes de manifestar, agora, seu polo feminino,

totalmente, de reencontrar, de alguma forma, sua completitude, de reencontrar, de alguma forma, sua Unidade,
reunificando suas duas polaridades e, sobretudo, descobrindo o que é realmente a ‘feminilidade’, que não é um

atrativo sexual, que não é uma Matriz colocando no mundo mas antes um Polo Criador dos Mundos.
Vocês são portanto chamados a recriar-se e a criar-se, pela Ressurreição e a inversão de Atração, aclarada

pela Unidade, e pondo-os em distância de tudo o que é a Atração pelos polos inferiores.
Vocês vão descobrir a leveza disto, sem falta, sem sofrimento mas, realmente, como uma transcendência total
de uma parte de sua Consciência, concorrendo grandemente a elevá-los, Vibratoriamente, em Consciência, e
os liberando dos apegos, presentes ainda para alguns dentre vocês ao nível dos tornozelos, impedindo-os de

aceder ao seu Estado de Ser.
Estes laços que restaram, para alguns, irão se desatar.

Assim, a reversão efetuada pelo Arcanjo Uriel, nesta Senda, vai permitir-lhes por em comunicação, assim como
foi dito também pelo bem amado Sri Aurobindo, a Unidade com AGORA ou, se vocês preferem, com NUNC,

HIC et NUNC (***).

***

Vocês vão portanto transcender aquilo que os mantinha no aprisionamento.
Vocês vão se encontrar na Liberdade e esta Senda ‘lateral posterior esquerda’ aí concorre de maneira

importante.
Ela é, de alguma maneira, o primeiro dos três passos, se se pode nomeá-los assim, da ignição do sacro que,
através deste ponto e do ponto que lhe é simétrico (chamado REPULSÃO) e da Senda reunindo estes dois
pontos, vai elevá-los, definitivamente, a fim de subtraí-los da Ilusão, totalmente, e de reencontrar, se tal é sua

Vibração, o retorno ao Espírito e à Liberdade total.
Permitindo-os, então, percorrer os caminhos da co-criação consciente e os fazendo sair de todo o que os

atraía, dentro das forças ahrimânicas e portanto maternais falsificadas, se se pode dizer assim, ou femininas
falsificadas, levando-os à procriação, ao desejo e à necessidade de se alimentar, pelo corpo de desejo, de

tudo o que foi nomeado, a título justo (mesmo se vocês não provaram a sensação ou a percepção), de
‘impulsos inferiores’.

Estes impulsos não são inferiores senão pelo fato da falsificação.
Eles não são inferiores, em si, mas eles são inferiores no sentido em que eles os ataram, de alguma forma,



ainda mais, nos desejos, ainda mais numa busca exterior, quer dizer num conhecimento exterior de um outro ou
de uma outra, dando-lhes um sentimento de completitude, totalmente ilusório, fazendo-os projetar, no outro, o

Amor que vocês não tinham encontrado em vocês mesmos.

***

Assim, a transcendência desta Senda é de fazê-los penetrar um Amor livre, de um Amor onde vocês vão
descobrir, enfim, o que é realmente o Amor de si, não no amor do ego que tem necessidade de uma satisfação

exterior.
Vocês vão, de alguma forma, transcender tudo o que é do domínio da atração ao corpo de desejo, em uma

atração espiritual aclarada, verdadeiramente, pela Luz Vibral.
Vocês vão portanto se extrair, totalmente, ao seu ritmo, não suprimindo o outro, não distanciando-se do outro

mas, bem ao contrário, deixando-o livre, ele também, em sua relação, aclarada pelo verdadeiro Coração e não
mais pela falta do Coração dentro da Dualidade.

Não haverá mais portanto, vocês irão se aperceber vocês mesmos, completitude exterior a buscar ou a
empreender pois, naquele momento, vocês descobrirão o Amor do Si e vocês descobrirão esta frase

importante, que é de se fazer amor a si mesmo e de provar esta Unidade no Coração e não mais nos centros
inferiores.

Assim, isto vai concorrer para estabelecer, de maneira cada vez mais clara em vocês, também, esta Unidade,
esta Paz e, em definitivo, esta Alegria.

***

Evidentemente, não é questão de privá-los do que quer que seja.
Mas vocês descobrirão que toda privação terá desaparecido a partir daquele momento.

 É claro, cada um terá um caminho diferente no que restará a viver dentro deste mundo pois cada caminho é
diferente, mesmo que a destinação seja comum.

Existem várias maneiras de chegar a ela.
Existem também, como vocês sabem, várias destinações, na Liberdade.

Assim, vocês constatarão por vocês mesmos o desaparecimento natural, de alguma forma, destes impulsos
do corpo de desejo, pelo aclaramento da Luz vindo devolver o Éter e restituir o Éter à sua Luz Vibral, pondo fim

a tudo o que os fechava nos desejos.
 Esta Senda, e esta ignição, da asa lateral esquerda de seu sacro [NUNC/AGORA/IM], é um dos elementos que
permitem construir o canal do Éter e fazê-lo ser percorrido pelo Fogo do Éter e da Terra, a fim de viver o que é

denominado seu Novo Nascimento ou sua Ressurreição, o que dá estritamente no mesmo.
É claro, não é necessariamente para compreender nem digerir ou integrar.

Não é tampouco mais pedido para crer em minha palavra mas antes de fazer a experiência e de vivê-la, pela
Luz ela mesma, que vai se revelar.

Assegurem-se, vocês não sofrerão qualquer frustração, qualquer falta, bem ao contrário.
Vocês olharão o outro, quem quer que seja (filho, como pai, como companheiro, como amigo), com o mesmo
amor, sem poder fazer a menor diferença entre aquele que é seu companheiro, seu pai, seu filho e o resto da

humanidade.
Aí está o Amor.

Aí está a Verdade e em nenhuma outra parte.
Ahriman estará, naquele momento, transcendido pois vocês terão encontrado sua Liberdade e seu papel de

co-criador de sua Verdade.

***

Eis o que o Conclave me encarregou de entregar-lhes.
Minhas palavras serão pouco numerosas.

Resta-nos agora um pouco de tempo e, é claro, se existem em vocês interrogações com relação a isto, e
exclusivamente com relação a isto, ser-me-á uma alegria completar isto que eu disse.

***

Questão: Os nascimentos a partir da 5ª Dimensão se fazem pelo Espírito?
Não haverá nascimento.

Porque, quando vocês são criados na Eternidade, vocês são eternos.



Onde vocês vão dar à luz, uma vez que vocês deram à luz na Luz?
Não haverá mais jogo de sombra e de luz.

Não haverá mais passagem pelas portas da morte e do nascimento, desde que vocês vão nascer para a
Eternidade.

***

Questão: Como então nascem os extraterrestres humanoides?
A questão é muito vaga.

Existem humanoides em todas as Dimensões, até a 18ª.
Como o que não tem começo poderia ter um fim?

Como é que um ser, uma Semente de Estrela que nasceu em sua Verdade, pode ela morrer e renascer?
Isto é o apanágio deste mundo, em sua falsificação.

Além desta densidade temporal onde vocês estão, eu lhes lembro que o tempo é inversamente proporcional,
de alguma forma, à densidade.

Quanto mais forte é a densidade, mais o tempo que vocês percorrem é restrito e mais vocês são fechados.
Além deste mundo de carbono, tudo é Liberdade.

O tempo não se desenrola como vocês o percebem aqui: o tempo, pode-se dizer, não existe.
Vocês não têm que nascer, já que vocês são eternos.
Vocês não têm que morrer, já que vocês são eternos.

Somente o corpo de carbono, nos Mundos Unificados, pode, em alguns Multiversos, necessitar do que vocês
denominam uma ‘procriação’.

Mas esta procriação não pode ser explicada assim, como vocês a vivem neste mundo.
 Isto não tem estritamente nada a ver.

Existe um processo (e eu não entrarei em detalhe pois isto nos distanciaria de meu propósito), existem, eu
busco a palavra, espécies de incubadoras, permitindo a uma alma formar um corpo através de uma bagagem

genética totalmente livre, para constituir um corpo de carbono, por exemplo.
Isto não tem nada a ver com qualquer sexualidade, que não existe, aliás.

***

Questão: Você tem exemplos de co-criações, realizáveis nesta Dimensão?
Assim como lhes disse o Comandante, vocês vão se tornar co-criadores mas vocês não são Criadores.

Vocês não criam, realmente, sua Verdade senão quando vocês tiverem saído da Ilusão.
Em compensação, vocês criarão as circunstâncias de sua vida, em total liberdade, para o que restará a

percorrer nesta Dimensão.
Mas como lhes disse, de maneira humorística, parece-me, o Comandante, vocês não vão criar um amendoim.

Isto é impossível.
A co-criação consciente, ligada ao fim do aprisionamento, é simplesmente reencontrar sua Liberdade total e
compreender, pela própria Consciência, sem nenhuma compreensão intelectual, o que é a Unidade, porque

vocês irão vivê-la, e o que era a Dualidade que vocês deixam.
O motor disso será a Paz e a Alegria.

***

Questão: O baço e o fígado têm relação com dois pontos ao meio das costas e isto está em relação com o
Fogo do sacro?
Sim, totalmente.

Assim como nós já dissemos (em todo caso, não eu, mas alguns Arcanjos ou alguns Anciãos), nós insistimos e
nós trazemos sua Consciência sobre algumas Sendas.

Mas elas são inumeráveis.
Assim, existe, ao nível do que é chamado de fígado e de baço, pontos ditos de ‘comandos’ situados,

efetivamente, um pouco mais baixo do que o que foi chamado de ponto em relação com KI-RIS-TI, de um lado
e outro da coluna.

Eles podem, efetivamente, ser dolorosos durante este período.

***



Questão: É o Fogo do Sacro que os ativou?
Sim.

A ativação dos dois circuitos centrais, anterior (****) e posterior (**), participa, ela também, vocês
compreenderam, das outras Sendas.

***

Questão: Se é preciso soltar a vontade, como desenvolver estas Vibrações, esta Consciência?
Abandonando-se à Luz.

O que é que não se abandona à Luz?
Exclusivamente o ego.

A atração do ego não está unicamente ligada a este aspecto do corpo de desejo.
 Existem outros, bem mais sutis.

Mas vocês não têm ainda os meios de compreender, totalmente, se vocês não vivem, porque vocês não vivem.
Isto será evidente a partir da revelação da Luz Metatrônica, correspondendo, eu lhes digo novamente, à ignição

das diferentes partes do sacro.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Lei do Um, o Arcanjo Gabriel os saúda, os ama e permanecerá
com vocês, em vocês, para o alinhamento.

Eu lhes digo, portanto, até logo e até breve, em alguns minutos.

************

(*) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

*
(**) – IRMÃO K (05.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de...
*

(***) – SRI AUROBINDO (08.07.2011):
(tradução em andamento)

*
(****) – SRI AUROBINDO (04.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-4-de-ju...

***
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

***

Questão: Qual é o papel da Shakti no despertar?

A Shakti é a polaridade feminina da Fonte.
É uma qualidade Vibratória, energética, de natureza descendente e não ascendente.

A Shakti, pode-se dizer, é uma energia que vai de cima para baixo.
A Kundalini é uma energia que vai de baixo ao cima.

É muito mais fácil receber o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar no interior
da Shushumna, que vai perfurar os bainhas dos Chacras e que irá lhes permitir abrirem-se.

O trabalho se faz, portanto, de cima para baixo, de preferência, uma vez que a Shakti tenha reencontrado
a Kundalini, para atuar em conjunto.

O despertar da Kundalini podia desencadear perturbações não muito agradáveis, porque era um Fogo
devorador.

O Fogo da Shakti é um Fogo feminino, digamos, que foi chamado segundo as tradições, de polaridade
feminina da Fonte, a Shekinah, a Shakti, o Espírito Santo, etc., etc..

***

Questão: O ego pode ter um desejo por si mesmo?

O ego é constituído de tudo o que se relaciona à personalidade e aos chacras Inferiores e o que se relaciona à
identificação de si na falsificação da Matriz.

Quer dizer (e isto, isto lhes foi expresso, é aliás tudo o que se revela neste momento, como compreensão com
relação à chegada da Luz Vibral), podemos dizer que todo desejo é nascido do ego, por definição.

Então, vocês têm egos que vamos qualificar de positivos, egos que vamos qualificar de invertidos, mas, em
última, o desejo nasce sempre ao redor e no interior do ego, mesmo que esteja ligado, como vocês sabem, a

condicionamentos inconscientes.
Mas o inconsciente, como o consciente, pertence à consciência do ego.
Apenas a Consciência denominada Turiya está fora do ego, totalmente.

Todas as outras Consciências pertencem ao ego, quer seja a Consciência da vigília ordinária, a Consciência do
sonho e a ausência total de Consciência total.

***

O.M. AÏVANHOV - 8 de julho de 2011
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Questão: É somente neste mundo de crenças que a Verdade pode dissolvê-las?

A partir do princípio onde as crenças não existem senão neste mundo, quer dizer em um mundo de 3ª
Dimensão tendo sido confinado, as crenças fazem parte do aprisionamento.

Quando vocês alcançam a Unidade e vivem a Unidade, vocês não tem qualquer crença.
 Vocês se tornam a experiência, é simples.

Portanto, lá, nas Dimensões Unificadas, tudo é da ordem do experiencial.
Não há absolutamente nada que seja ligado a qualquer coisa que não seja vivido.

 Alias, não há mental.
Há apenas uma onda que é a onda da Consciência e a onda da Consciência, ela se desdobra em 360º em

todas as direções, em todas as Dimensões e em todos os tempos.
E é este desdobramento que faz o conhecimento ‘direto’, digamos, Interior, que não passa pelos filtros, pelas

crenças.
Quando vocês realizam o Si, quando vocês vivem o Si, quando vocês estão ali, vocês não são mais limitados

pelo que quer que seja.

***

Questão: O Amor que me promete a Fonte, através das suas mensagens, fala muito para mim, mas
atrás das suas promessas de Eternidade, eu a sinto autoritária quando ela pede que eu me

abandone apenas a ela. É isto uma interrogação egotista da minha parte?

Oh, não é certamente uma interpretação egotista.
Eu vou tomar um outro exemplo que o seu, porque ele foi descrito, como chamar isto, mesmo na religião, pelos

verdadeiros desposados místicos do Cristo.
Vocês deles tem algumas, hein, entre as Estrelas, não é?

Vocês tem Teresa, vocês tem Gemma Galgani, vocês tem Irmã Yvonne, vocês tem, como ela se chama,
Hildegarda de Bingen, foram todas esposas do Cristo.

O que isto quer dizer?
Quando o Espírito da Verdade, Cristo ou a Fonte (porque “Eu e meu Pai somos Um”, ele disse), quando o
Espírito se revela a vocês (homem ou mulher, hein, isto não é uma questão de gênero, é claro), ele os quer

totalmente.
E isto não é posse ou ciúmes.

Ele quer dizer, com isso, que vocês não podem estar aqui e estar no Espírito.
Portanto, é claro, isto pode aparecer, no nível do ego, como possessivo e ciumento.

 Mas o Espírito não concorda com o que é falso.
E o Espírito, quando ele se revela a vocês, sob a forma de Cristo ou do Pai, da Fonte ou da Luz, ele os quer,

na totalidade, porque esta totalidade, é isto que ele quer lhes dar, é claro.
E, naturalmente, a Fonte, quando ela se exprimiu através deste Canal, exprimiu isto, através, lembrem-se,

da Promessa e do Juramento.
Como poderia ser de outra forma?

Vocês não podem servir dois Mestres ao mesmo tempo.
É ou vocês, ou a Luz.

Ou o ego, ou o Estado de Ser.
Acabou agora, eu já disse desde um ano: as nádegas entre duas cadeiras, isto terminou.

Vocês não podem ser pela metade a Luz, quando há este chamado.
Mas isto é muito bonito.

***

Questão: O que significa uma forte dor sentida no nível do Ponto PROFUNDEZ, seguida da ativação
da Trilha UNIDADE-ATRAÇÃO-PROFUNDEZ?

Oh, as dores estão ligadas aos afluxos da Luz Vibral.
Portanto, segundo as resistências que existirem em vocês em diferentes lugares (não é o mesmo que as

Vibrações no nível da Coroa da cabeça, é claro, hein, que podem realmente doer), em particular os Pontos que
estão à frente ou atrás lateralmente, que vocês conhecem melhor do que eu, isto pode dar dores



extremamente precisas ou irradiantes.
Não é grave, é simplesmente a abertura da Porta que se faz assim.

Agora, esta abertura de Porta, quando ela se torna um pouco dolorosa, isto quer verdadeiramente dizer que ou
isto trabalha muito, ou existem zonas de resistência que estão sendo trabalhadas e sendo esvaziadas.

Agora, se vocês não sentem nada, isto quer dizer que não acontece nada.
Isto quer dizer que a ativação vai talvez esperar a revelação do Cubo Metatrônico, totalmente.

Da mesma maneira que vocês não estão sincrônicos, em suas percepções da Coroa Radiante da Cabeça.
Um vai sentir mais atrás, um mais à direita, outro mais toda a cabeça, outros ainda, mais a barra no peito que

conecta com os Pontos Cristo e Miguel, outros ainda, a Coroa Radiante, etc..
O importante é viver isto, não tanto compreender.

Mesmo se tudo o que lhes dizem os amigos que eu os enviei, os Anciãos, é muito mais para atrair sua
Consciência sobre o arquétipo que é veiculado aí dentro.

Não é para explicar-lhes, indevidamente, um trajeto ou modos de percepção.
O mais importante é a Consciência Vibração ela mesma.

***

Questão: Ter tido as trompas ligadas (clips na barriga) dificulta o trabalho em curso?

Não, absolutamente nada pode representar um problema.
Eu diria ainda que mesmo uma ferramenta médica que emitiria ondas eletromagnéticas, como, como vocês
chamam isto, o troço para o coração lá, um marca-passo, não seria um obstáculo ao mecanismo que vocês

vivem.
Nem idade, nem doença.

Apenas a cabeça que é um obstáculo.
E o Ego.

Mas isto é a mesma coisa.

***

Questão: O que quer dizer Filhos da Lei do Um?

Existe uma única Lei na Unidade.
Esta Lei é a Lei de Ação da Graça.

Os Filhos da Lei do Um são aqueles que estão conectados com a Unidade que são todos vocês, sem
exceção, procedentes da Unidade.

Mas vocês todos nasceram da Unidade, mesmo quando vocês não eram ainda os Filhos da Lei do Um.
Mas estes são aqueles que são supostos de serem chamados a se reconhecer neste chamamento.

Este chamamento faz parte do último ciclo.
Desde a Criação da Atlântida, houve sempre uma falsificação.

Os Elohim chegaram com uma série de Vibrações.
Eles fecundaram alguma coisa para que o Espírito não dormisse completamente.
 Naquele momento, sobre a Terra, havia duas correntes (e não três, como hoje).

Vocês tinham os Filhos de Belial, que estavam na rebelião com relação à Unidade, que não defendiam senão a
dualidade.

Para eles, a Unidade não podia existir.
Era algo a rejeitar.

E os Filhos da Lei do Um, que eram Conscientes, eram eles que sabiam que existia algo além deste mundo.
Vocês têm, aliás, o vestígio deste combate.

Os Filhos da Lei do Um, eles foram aqueles que compreenderam a Essência do ensinamento de Cristo e o
que ele queria dizer e o que isso significava no nível das suas crenças.

Para os Filhos de Belial e da Dualidade, tudo se resume em um combate entre o Bem e o Mal.
E eles estão convencidos de que fazendo o Bem (o seu Bem, se possível, hein), quer dizer que todos os

outros são os Diabos.
Eles vão ser contra todo o resto.
Eles se definem pela Dualidade.

Os Filhos da Lei do Um são aqueles que buscam reencontrar a sua Unidade.



Os filhos da Dualidade, (no mais, isto se complicou com Ahriman e Lúcifer), são aqueles que recusam ouvir
falar desta noção de Unidade.
É sua liberdade mais absoluta.

São aqueles para os quais a Luz não pode se encontrar senão neste mundo, com a condição de aí
permanecer.

São todos os ensinamentos da Loja Negra, são todos os ensinamentos que foram construídos, a maior parte,
no começo do século XX e no século XIX, falando de um instrutor, de um salvador mundial, de um

melhoramento da Terra, de uma idade de ouro sobre a Terra.
Mas se nós pusermos verdadeiramente a questão, estas pessoas aí, quando vocês perguntam a elas o que é a
Luz, elas definem como algo que é preciso adquirir para se melhorar, para ir rumo ao Bem, rumo à vontade do

Bem, mas absolutamente não à Unidade.
Para elas, a Unidade não pode existir, pois elas não compreenderam a Lei do Espírito.

 Elas compreenderam, ao contrário, a Lei da alma.
Mas isto não é a mesma coisa.

***

Questão: Porque a minha cabeça é puxada para a direita quando do alinhamento das 19h?

Ela é talvez puxada para a direita porque as Estrelas, que estão desse lado aí, trabalham mais naquele
momento, simplesmente.

***

Questão: Você poderia explicar a Lemniscata Sagrada, a sua posição exata e a sua função?

Oh, eu creio que houve uma intervenção muito, muito precisa sobre isto, há pouco tempo, há apenas 15 dias.
A Lemniscata Sagrada, na sua totalidade, vai do que é chamado de Ponto OD, do 8º Corpo, ao Ponto ER da

cabeça.
Ela é subdividida em três partes: a parte que é conhecida, agora, nos ensinamentos do Budismo original, que é

a junção do Ponto AL do nariz, ao Ponto AL da cabeça, dando este aspecto de lemniscata.
A Lemniscata é o símbolo da vida não falsificada.

É a capacidade para viajar, segundo o princípio da espiral, em todas as Dimensões.
 Então, a Lemniscata Sagrada continua depois, pelo que é chamado de Fonte de Cristal, o Vajra, o 13º Corpo,

que é o veículo Interdimensional que lhes permite extrair-se desta Dimensão falsificada para se reunir à
Unidade que está, ela, além deste Corpo.

É a Merkabah.
A Lemniscata Sagrada firma, em vocês, a ativação dos Novos Corpos, quer dizer, o seu retorno iminente em

meio à sua Unidade.
A Lemniscata Sagrada tem também uma parte mais específica de ER a ER que, ela, está ligada a tudo o que

está ligado à pequena Coroa da cabeça, lá onde se encontra a imagem do chacra do Coração.
Portanto, a Lemniscata Sagrada é um estado Vibratório que vocês reencontram, aliás, na letra hebraica Aleph.

Alfa, Alfa e Ômega.
O Ômega é o símbolo da espiral.

O Aleph é o ponto de impulsão da espiral.
De Alfa a Ômega.

O Caminho, a Verdade e a Vida.
Esta Lemniscata Sagrada, por analogia, era, por exemplo, nos mundos de carbono não falsificados,

a Lemniscata que desce até o primeiro chacra, que permite, aliás, a conexão com o Espírito.
Isto que não era o caso neste mundo falsificado, devido ao aprisionamento pelas forças Arimânicas e

Luciferianas na Ilusão.
É isto que está sendo desenvolvido através das Trilhas que vocês denominaram central anterior e

central posterior, que restabelecem a comunicação, se vocês quiserem, completa, da Kundalini, entre o
primeiro chacra e o sétimo chacra mas, se vocês quiserem, que não está mais separada, através das três
correntes: a corrente central, a corrente solar e a corrente lunar, com os nós que fechavam os Chacras.

Mas tudo isto se resolve em uma energia particular, que é chamada de Canal do Éter.
 Um dos Pontos, por exemplo, que está situado atrás das costas, sobre as asas ilíacas, à esquerda, da qual

vocês falaram, corresponde à corrente lunar.
E vocês têm a corrente solar, do outro lado, de Ida e Pingala.

São estas correntes que são transmutadas para reunificar, também, no nível do Sacro, a Tri-Unidade, tal como



foi reunificada no nível do Coração.

***

Questão: Quando do alinhamento das 19h, acontece-me de não sentir qualquer Vibração, nenhuma
ativação de Ponto. Isto é normal?

Nem todos vocês têm os mesmos estados Vibratórios, a cada minuto, ou a cada dia.
Vocês têm, como vocês sabem talvez, intervenientes que se unem a vocês, aqui como em outros lugares,

aliás.
Maria disse que ela estaria extremamente presente, Vibratoriamente, no nível dos alinhamentos.

Mas, em certos dias, vocês notaram que vocês sentem energias diferentes, com Pontos diferentes no nível da
cabeça.

Às vezes vai ser o Ponto OD, às vezes vai ser o Ponto UNIDADE, às vezes não vai ser nada.
E é tudo completamente normal.

Isto corresponde a momentos em que vocês são acompanhados, de maneira privilegiada, neste alinhamento,
por algumas entidades mais do que outras.

Portanto, é normal que vocês possam não Vibrar com todas elas.
Vocês sentem menos, naquele dia, ou não sentem nada ou, às vezes, vocês dormem.

 Isto não tem nenhuma expressão, nenhuma significação de anormalidade, eu diria.

***

Questão: Porque devemos viver estes processos, se nossos diferentes corpos e nossa alma são
chamados a desaparecer? Nosso Espírito eterno não pode simplesmente ser e o humano

desaparecer?

Se fosse tão simples assim, isto já teria sido feito há muito tempo.
Vocês falam do Espírito, através desta questão ou de outras questões.

O Espírito é eterno, o Espírito é indissolúvel, o Espírito é inalterável, inatacável.
Sim, de acordo, mas primeiro me prove.

É fácil afirmar coisas assim.
São, eu, o que eu chamo, são coisas aprendidas.

Mas, se vocês vivessem isso, vocês já não estariam mais aí.
Não se pode extrair uma Consciência limitada, assim, para pô-la no Espírito.

Os desgastes seriam consideráveis.
Senão, não teríamos esperado tanto tempo, uns e outros.

Todo mundo fala de corpo, de alma, de Espírito.
A alma, vocês já viram a alma?

Se vocês falam de Espírito, isso quer dizer que vocês viajam no Espírito?
Isso quer dizer que vocês vão ao corpo de Estado de Ser?

Se fosse assim fácil, tudo estaria dissolvido, agora, desde muito tempo.
Isto não se acontecer assim.

***

Questão: O que significa que um terço das estrelas se abateria sobre a Terra?
É muito simples.

Isto quer dizer, simplesmente, que a um dado momento, vocês não verão mais as estrelas como vocês a
veem.

As estrelas, que vocês veem, são vistas (e eu falo a olho nu, eu sequer falo das suas tecnologias) através de
certo número de filtros.

O primeiro filtro, é o olho que vê apenas algumas frequências, porque se tivessem a chance de ver o
infravermelho, vocês veriam coisas particulares.

Muitos seres, hoje, começam a desenvolver a Visão Etérea que, ela, se estende mais rumo ao Ultravioleta, o
que lhes dá a percepção do Éter.

Mas vocês não têm a visão infravermelha.



Vocês jamais terão, porque isto não é possível aqui.
Mas, agora, há o filtro do olho.

Em seguida, há o filtro da atmosfera, da ionosfera, se vocês quiserem.
Em seguida, vocês têm o filtro isolante da magnetosfera.

E em seguida, vocês têm o filtro da heliosfera.
Portanto, o que vê o seu olho ou o que veem as suas tecnologias, não é estritamente a Verdade.

Portanto, quando a Verdade aparecer, as estrelas vão cair do Céu.
Isto quer dizer o quê?

Isto quer dizer que a cortina vai se abrir e que as coisas que tinham sido, como dizer, inseridas nesta realidade
Tridimensional, não existem simplesmente na Unidade.

 Mesmo as distâncias.
Os seus astrofísicos sabem muito bem que quando eles veem uma estrela longínqua, eles estimam que a

radiação leva, por exemplo, 200 anos-luz para chegar até vocês, para calcular uma distância, porque eles se
baseiam sobre o fato de que a propagação da luz se faz de maneira coerente, o que é totalmente falso.

Mas não importa.
E depois, eles se apercebem de que ao medir de novo, um ano depois, ela não está mais a 200 anos-luz, mas

que ela está talvez a 160 anos-luz.
O que isto quer dizer?

Isto quer dizer que vocês não têm nenhum meio de apreciar a verdadeira Verdade do que são os Universos e
as galáxias.

E eu falo ainda desta Dimensão.
Eu não falo mesmo das outras Dimensões.

Quando se está no Corpo de Estado de Ser no início, há uma espécie de re-aclimatação.
 Vocês percebem as coisas que não são percebidas com os olhos, mas que são percebidas a 360 graus.

Imaginem-se.
Aqui, neste corpo, nós lhes dissemos, vocês estão neste corpo, neste tempo, com estes olhos e com estas

percepções.
Vocês sabem que vocês estão aí.

Mas quando vocês estão no Estado de Ser, vocês não sabem mais onde vocês estão, porque vocês estão em
todo lugar ao mesmo tempo e isto necessita de uma sagrada reaprendizagem, a Liberdade.

Há os que sequer sabem que estão em um prisão.
Eles nunca vão querer sair da prisão, eles vão querer permanecer lagartas.

Tornamo-nos borboleta muito facilmente, agora, quando aderimos à Unidade e, em seguida, quando vivemos
as Vibrações.

Se não, aí também, todo mundo seria borboleta, agora.

***

Questão: As Vibrações nos ouvidos podem ser um meio de comunicação, quando se tem a
impressão de que a Vibração responde a uma questão?

Sim, completamente.
Este é o impulso da alma ou do Espírito que pode se manifestar, não pelo som, naquele momento, mas por

uma Vibração, como excitação, que penetra no ouvido.
 Completamente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem, e bem, eu lhes agradeço pela sua Atenção.
Eu espero que vocês tenham passado um bom momento.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até breve e passem bem.



************
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~ Eixo POSTERIOR LATERAL ESQUERDO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, recebam Paz e Bênção.

Eu retorno a vocês, enviado, de qualquer modo, pelo conjunto do Conselho dos Anciãos, para dar uma série de
elementos, em sua Consciência, referente ao desdobramento da Luz Vibral, partindo do ponto UNIDADE e se

dirigindo, desta vez, posteriormente, para o ponto AGORA [NUNC, IS].

Este ponto AGORA está situado no lado esquerdo do Sacro, sobre a articulação denominada ‘sacroilíaca’, no
meio.
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Este conjunto e este trajeto correspondem, de algum modo, ao desdobramento da Luz Vibral na Luz Prânica
(ou Etérea), permitindo à Unidade revelar-se na estrutura desse corpo e restabelecer, sobretudo, o conjunto
das forças etéreas que havia sido alterado, em um certo sentido, no momento da falsificação.

***

Então, primeiramente, certo número de elementos sobre esse ponto AGORA que, como vocês sabem, foi
denominado, pelo Arcanjo Anael, NUNC [em latim] e não AGORA.

Para isso, é preciso lembrar-se de que o Arcanjo Anael é o Arcanjo da Relação, o Arcanjo do Amor.
Existe, de fato, uma dificuldade, para um Arcanjo, utilizar esta palavra “agora” por uma razão muito simples: o
“agora”, como eu vou mostrar-lhes dentro de pouco tempo, está diretamente ligado, etimologicamente, a “a

mão segurando”, a mão que segura e a mão que se fecha em meio à Ilusão.
Dessa maneira, então (juntando-se, assim, à linguagem dos pássaros), dizer

“agora” não é dizer NUNC porque “agora” possui um sentido oculto, Vibratório,
que é mantê-los sob a influência da mão que os fecha na Ilusão.

Portanto, “agora” é, efetivamente, (ao nível Vibratório) NUNC, permitindo substituir
Aqui e Agora pela expressão em latim “HIC e NUNC”, evitando, justamente, para
um Arcanjo, propor esta palavra “agora” significando, verdadeiramente, a mão do

demiurgo que fecha o homem na Ilusão.

***

 “Agora” não significa o instante presente, mas, Vibratoriamente, significa “a mão que segura”, em meio à
Ilusão.

Ela lembra, diretamente (através da mão), a manifestação, a matriz (e este ponto é ligado à matriz uterina), o
confinamento na Ilusão afetiva, o confinamento na carne, tendo privado a carne das ligações do Espírito, da

Liberdade do Espírito.
Deste modo, o desdobramento, sobre este eixo ‘lateral posterior’ da Luz, de UNIDADE a AGORA (ou NUNC),
vai permitir realizar, de qualquer forma, a transfiguração da Energia Etérea em Energia Supramental, pondo fim

(pela posição deste ponto NUNC) ao conjunto das falsificações ligadas às memórias kármicas (inscritas no
DNA) e se expressando no que é chamado de ‘filiação’, o transgeracional e tudo o que está ligado ao

confinamento em meio matricial da ação / reação (através do jogo de ressonância), ligados a uma falsificação
da Unidade.

Portanto, este ponto situado (como vocês o veem), simétrico àquele que está à sua direita, que é a palavra
REPULSÃO, permite pôr fim (durante sua associação ao desdobramento final da Luz por METATRON) a esta

Ilusão do confinamento, em meio à carne, em meio à hereditariedade e em meio ao karma.

***

Mas, retornemos, se vocês o desejam, a este eixo UNIDADE e AGORA.
O chakra de Enraizamento do Espírito vai então se revelar, e começou a se revelar, para alguns de vocês.

O desdobramento anterior [eixo ATRAÇÃO e AGORA] foi-lhes explicado e eu não vou alongar-me sobre ele
porque isso será objeto da comunicação do Arcanjo Gabriel (*).

O ponto ATRAÇÃO está então ligado às forças Arimânicas, às forças da matriz, da manifestação da
maternidade.

Não vejam ali qualquer noção pejorativa, mas a noção de maternidade, é claro, é específica desta dimensão
onde um ser humano encarnado é obrigado, para se encarnar, a penetrar a matriz de um outro ser.

Em meio a esta matriz que acontece uma ‘alquimia’ particular de confinamento, fazendo com que o ser receba
memórias comuns aos seus dois pais, no DNA, e dando a ilusão de uma reparação kármica que é apenas, na

realidade, um confinamento em engramas denominados transgeracionais.
Portanto, a Unidade vem trazer uma luz particular (que é a Luz da Unidade) em meio a toda esta esfera, em

ressonância direta com o afetivo, em ressonância direta com o karma ligado ao chakra da garganta, em
ressonância com o que é chamado de 10º Corpo (o Arcanjo Gabriel).

E, evidentemente, as síndromes de perda e de abandono cujos jogos são jogados (ao nível não consciente,
para vocês) no confinamento matricial, no confinamento de Agora, ou seja, do demiurgo que, em sua mão, os
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mantêm na Ilusão.
A Unidade vem então revelar a Graça de sua Vibração.

Esta Vibração se propaga, então, do ponto mais alto do corpo, ao ponto mais baixo do tronco, denominado
NUNC, e correspondendo então, de qualquer modo, a uma ‘transfiguração’ que permite passar das leis da

carne às Leis do Espírito.

***

Os nutrientes afetivos (como isso será desenvolvido pelo Arcanjo Gabriel (*)), existindo nesse ponto, não são
mais afetados por uma atração e um desejo para a materialidade, para a sensualidade, para a sexualidade e

para areprodução.
Existe sim, através da Energia da Luz Vibral, uma ‘transmutação’ desse corpo de desejo (lógico nesse mundo

que nós percorremos), a fim de transmutar esta maternidade, em uma Maternidade Celeste, fazendo-os
reconhecer a Criadora Suprema como sua verdadeira Mãe, sem ser passados, até agora, em outra matriz

presente na carne.
Dessa maneira, os condicionamentos, no que é muito louvável chamar (nesse mundo onde nós colocamos os
nossos pés) de nossos pais, e essa necessidade de adoração de nossos pais, encontram-se transmutados,

não como uma forma de rejeição, mas, bem mais, como uma ‘liberação’ desses apegos transgeracionais,
ligando-nos (de forma eterna, até agora) a esses engramas e a esses jogos de ressonância, permitindo-nos,

discutivelmente, depurar um karma, qualquer que seja.
Assim, então, a “mão segurando” vai se transformar, sob a influência da Vibração da Unidade, revelada pelo

chakra de Enraizamento do Espírito (na matriz, no útero), possibilitando solucionar todas as síndromes
de perdas e de abandono, todas as síndromes de posse, em ressonância com uma passagem da Dualidade à

Unidade.
Portanto, a ressonância estabelecida ao longo dessa Trilha é um dos elementos importantes que permite ver,
aí também, com certa distância (um certo distanciamento), tudo o que pode existir de confinamentos nos laços
da carne, no confinamento, nos laços da família, da matriz e das regras sociais e morais que Irmão K (**), eu

estou certo, falou-lhes longamente.

***

O desdobramento desta Luz não é uma recusa, é claro, dos laços de família, não é uma recusa dos laços de
sangue, mas sim sua ‘transfiguração’ a fim de que o que os mantêm neste cativeiro desapareça.

A Vibração, na realidade, da Luz Una, os faz compreender e aceitar que, quando vocês percorrem os Mundos
Unificados (os Mundos da Liberdade), não pode existir qualquer laço de carne, qualquer laço de sangue e,

aliás, aqueles que se colocam nas leis da reencarnação existentes nesta matriz, eles também perceberam que
há laços particulares em suas vidas passadas, existentes entre pais e filhos.

Esses laços são laços, muitas vezes, de reparação kármica, onde foi dito que um filho vai sempre encarnar-se
em uma matriz materna onde existiu um problema específico: ou de violência, ou de morte, ou

de assassinato.
De fato, as energias de ódio, manipuladas e exploradas, nesse mundo, em suas vidas passadas, vão ser
“obrigadas” a solucionar-se pela encarnação, em uma matriz onde vocês têm uma “conta” a prestar e a

resolver.
Então, evidentemente, no olhar exterior da personalidade, isso vai se chamar uma liberação do ‘engrama

kármico’, permitindo compreender os prós e os contras do porquê da escolha deste pai e desta mãe,
permitindo-lhes libertarem-se de um laço que foi criado em um passado.

Mas, libertar-se desse laço, no passado, não os liberta da matriz, mas vocês ali se instalam de forma ainda
mais duradoura porque é impossível solucionar as consequências de todas as ações empreendidas nos

tempos passados, na matriz.
Deste modo, o demiurgo, por sua mão segurando-os na Ilusão (esta mão irônica), no que foi chamado de ‘mão
de Deus’ (a mão de Yahvé ou Yod) aprisionou-os na Ilusão da carne através de uma série de leis desta matriz
não tendo qualquer realidade quando vocês se instalam no HIC e NUNC, em sua Unidade, fazendo-os sair, no

Estado de Ser dos Mundos Unificados, onde nenhum laço de tipo carnal pode existir porque tudo é livre.
Portanto, reconhecer a Mãe do Céu, no lugar da mãe da Terra, não é uma transferência, mas sim uma

Liberação.

***

E aliás, em algumas coisas denominadas ‘mandamentos’ (e falsificados, aí também), falam-lhes para honrar
seu pai e sua mãe.

Obviamente, não é questão de matá-los porque foram eles que os mataram em uma vida passada (um ou
outro) e vocês estão, então, em uma reparação do “agora”, a reparação do demiurgo tendo-os confinado nesta

Ilusão.



Portanto, quando a Unidade se revela nesse circuito ‘lateral posterior’, e quando ela se revela no AGORA, ela
vem pôr fim à Ilusão matricial da maternidade e desengajá-los (desencravá-los, de certa maneira) de todos os

laços matriciais ligados ao medo da perda, do abandono, que podem existir em uma família.
Isso não é uma vontade pessoal (exprimindo-se na compreensão do que eu acabo de dizer), mas resulta,
diretamente, do desdobramento da Luz Vibral nesta primeira parte do Triângulo inferior chamado de Sacro.
Este osso triangular, com ponta para baixo, que ilustra, à perfeição, a descida do Espírito Santo na matéria,

mas também o confinamento do Espírito na matéria.
Porque, como vocês verão com ATRAÇÃO (conectando-os a este ponto NUNC ou AGORA), vocês irão se

apreender do papel preciso da mão do demiurgo fechando-os na Ilusão matricial.
Assim, portanto, o desdobramento desta Luz a partir do Espírito vai permitir, por sua vez, transmutar o Fogo do
Éter falsificado e restituir o Fogo da Terra ao Fogo do Espírito, fusionando mesmo em uma Liberação conjunta

no interior do seu corpo.
No Sacro (e como isso será desenvolvido pelo Senhor METATRON em pessoa, durante seu desdobramento
final da Luz, em 11 de julho (***)), vocês compreenderão, então, e vocês viverão esta Liberação, pela ignição

final do seu Sacro denominado Despertar da Kundalini, que nós preferimos chamar, quanto a nós, de
constituição e Despertar, na totalidade, do Canal do Éter, restituindo-os à sua Unidade.

E para isso é preciso que o Espírito desça, inteiramente.

***

Assim, o Espírito desceu, já, no Canal mediano da coluna vertebral quando o Espírito Santo ali desceu.
Mas, desde as Núpcias Celestes, o chakra de Enraizamento do Espírito foi preenchido de Partículas

Adamantinas, de Radiações do Ultravioleta e, também, de Radiações do Espírito Santo.
Esta tríplice Irradiação que, nesta Trilha, virá revelar-se no NUNC (ou AGORA), sobre a
articulação sacroilíaca esquerda, iluminando, de algum modo, a parte inferior esquerda

desse Triângulo Sagrado.
Portanto, o Sacro tem perfeitamente seu papel de permitir-lhes, aí também, voltarem-se

para o Espírito e sair do confinamento matricial ligado aos laços de sangue e aos laços de
karma.

Eis as algumas palavras que eu tinha para dizer com relação a este Circuito.
Eu não duvido que isso deva despertar, em vocês, alguns choques, alguns

questionamentos porque, é claro, os laços da carne são, na humanidade (seja no Oriente,
como no Ocidente, como em outros lugares), uma das problemáticas fundamentais do confinamento.

Dessa maneira, se existem, em vocês, perguntas em relação a esta Trilha, que eu lhes repito que vocês irão
compreender, especialmente, os prós e os contras quando o Anjo Gabriel tiver explicado o papel da

ATRAÇÃO, em meio ao AGORA, em meio ao NUNC.
Mas, se existem, unicamente em relação ao que eu acabo de dizer, perguntas permitindo-lhes, e nos

permitindo, avançar na compreensão da Consciência diretamente sobre o que eu acabo de dizer, então eu
quero sim fazê-lo.

***

Pergunta: quando se escolhe liberar-se de laços (laços familiares, em particular), esta liberação alcança
todas as pessoas envolvidas ou cada um deve fazer esse caminho?

Querido Irmão, através do que você expressa, parece que você faria um trabalho para se liberar.
É a Luz que libera, não é você.

Porque, se há uma vontade pessoal de se liberar, é a personalidade que age e não a Luz.
A Luz age por ela mesma nesta Trilha, UNIDADE / NUNC (ou UNIDADE / AGORA), a fim de trabalhar para a

Liberação do Sacro, a fim de liberá-los da influência do “Agora”, ou seja, daquele que os tem fechados em sua
mão.

Assim, portanto, conforme a palavra de Cristo (para ilustrar, por completo, isso), ele lhes disse, sobre a Cruz
mesmo, quando ele se dirigiu a mim.

Ele me mostrou Maria e ele disse a Maria: “mãe, eis seu filho”.
E a mim, ele disse: “filho, eis sua mãe”.

Ilustrando, assim, a totalidade do que eu vim expressar.
Dessa maneira, então, não pode existir qualquer vontade pessoal de se liberar de alguns laços porque aqueles

estão inscritos, em meio à carne, ao sangue e à hereditariedade e ao transgeracional.
Isso pode apenas se transmutar pela ação da Luz, durante o desdobramento de sua Luz, atualmente.

Qualquer trabalho (denominado psicológico ou esotérico) de liberação, em relação a um engrama existente ao

http://api.ning.com/files/-6xJffNx4TSJNd8dCIr8N9khWv36CSq06-VdzZr1wbyndnpD04EJdLdvKGxw-KJnA3DeemoSqjjDQxfEztzCuxpQyAX1D8Qb/sacro5.jpg


nível do pai ou da mãe (refletindo-se por uma série de feridas precisas, particulares), qualquer trabalho
psicológico empreendido com a vontade pessoal, nesse trabalho, vai solucionar um plano, mas vai fazê-lo

precipitar em outro plano.
Aí está o lado, como dizer, demoníaco ou absolutamente atroz do demiurgo, em relação à carne, ao sangue e à

hereditariedade.
Vocês compreenderão melhor quando o Anjo Gabriel lhes falar da ATRAÇÃO para AGORA e vocês verão

como, de maneira muito precisa, esse laço particular da carne desempenhou um papel importante na
falsificação.

Nós nunca revelamos isso antes porque revelar, intelectualmente, poderia ter levado a erros de percepções ou
de conduta (por exemplo, do tipo de se separar de seus pais ou de seus filhos, o que seria um drama), mas,

muito mais, agora, pela ação da própria Luz em suas estruturas.
Isso acontecerá diretamente pela própria Luz (o que é profundamente diferente), ao nível da ação, vocês o

compreenderam.
Eis porque nós não tínhamos nunca revelado isso anteriormente.

***

Pergunta: como as pessoas já puderam se liberar desses engramas familiares?

Eu bem disse que era impossível se liberar, parece-me.
Elas se liberaram sobre um plano, mas elas cristalizaram em outro plano.

O plano sendo entendido, aqui, ao nível dos planos físico, etéreo, astral, mental ou causal.
Não pode existir Liberação.

É uma ilusão.
Vocês se liberam, talvez, afetivamente então, sobre um plano dito astral.

Mas isso vai se precipitar em um plano físico.
Vocês podem liberar um plano mental, mas isso vai se precipitar sobre um plano etéreo.

Vocês não podem sair do confinamento desta maneira.

***

Pergunta: é preciso ter passado a Porta Estreita para que a Luz percorra essas Trilhas?

Querida Irmã, a Porta Estreita foi atravessada duas vezes.
O desdobramento do Cubo Metatrônico (ou da Luz Metatrônica) nessas Trilhas faz vocês atravessarem a

terceira vez.
Essas Trilhas se revelam de maneira natural, como lhes foi dito por mim mesmo ou pelo Irmão K.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças por sua escuta atenta e permitam-me dizer-lhes até breve na Bênção de
minha Luz azul.

Agora.

************
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Irmãos e Irmãs encarnados, novamente gratidão por sua Presença, sua escuta.
Eu sou IRMÃO K.

Eu volto para expressar, hoje, certo número de elementos, que eu não lhes peço para crer, mas sim para
experimentar por vocês mesmos, referente à Trilha Lateral Posterior da Luz, em sua primeira parte.

Correspondendo ao desdobramento da Vibração da alma [AL], fazendo-se diretamente nesse Ponto, situado à
direita do seu Sacro (sobre a asa ilíaca direita), denominado REPULSÃO.

Nós iremos então examinar, juntos, um caminho particular, indo da alma a esta noção de Repulsão.

***

Se vocês o permitem, eu vou, em primeiro lugar, fazer uma recordação sobre o que é a Atração e Repulsão.
Ou se vocês preferem, o Bem, o Mal.

Ou a própria lei de ação / reação, se desejam entender em termos espirituais.
Mas compreendam bem que esta lei de ação / reação pode expressar-se em todos os setores da vida de um
ser (em uma célula, em sua vida afetiva ou em seus relacionamentos entre os seres, quaisquer que sejam),

também ao nível do corpo social (da própria sociedade), e finalmente, do conjunto do que é denominado a vida
e da Consciência, em todo caso nesse mundo, que eu lhes lembro, não é seu mundo.

Atração, Repulsão invocam, irremediavelmente, a noção de ‘pulsão’, em um sentido ou em outro.
Estas forças de pulsão, indo a um sentido ou em outro, são ilustradas, primeiro, na constituição mesmo da
matéria, em sua parte a mais íntima, que vocês chamam de núcleo e elétron (ou os elétrons que giram ao

redor).
E isso, desde a célula, como eu disse, passando ainda pela observação dos movimentos planetários, ao redor

do seu Sol, pelo menos para este Sistema Solar.
E para o que é observável a olho nu e por seus meios, agora muito moderno.

As forças de Atração / Repulsão são onipresentes.
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Estas lhes são apresentadas, mesmo ao nível espiritual, como inelutáveis, e eu diria mesmo, como uma
finalidade.

Esse fogo elétrico foi ainda chamado, nos ensinamentos alterados, de Fohat, denominado a “inteligência
suprema e absoluta”, que regia os Universos.

É estritamente nada.
Por uma razão que é muito simples: a partir do momento em que vocês acedem ao Estado de Ser, ou à

Unidade, vocês compreendem muito bem que esse fogo, essas leis de Atração, de Repulsão, essas leis de
Bem e de Mal, não têm qualquer sentido.

Exceto, é claro, sobre este mundo, porque tudo o que é do domínio do observável, da vivência,
da experiência, em todas as relações (desde o nível o mais atômico, até o nível mais cosmogônico) é

diretamente oriundo da observação desta lei de ação e reação.

***

A Atração/Repulsão é então um fator particular da manifestação da consciência e da energia, mas que não é,
absolutamente, o que é a regra além do conhecido.

Então, evidentemente, poderiam retrucar-me, para aqueles que não têm acesso ao que não é conhecido, é
claro, como verificar que esta lei não é aceitável, e não é manifestada em todos os Universos, em todas as

Dimensões, ou onde quer que seja?
E bem, por uma razão que é muito simples.

É que esta ilusão da Atração / Repulsão (exprimindo-se, como vocês sabem, através de algo que foi alterado,
denominado Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) permite, de qualquer maneira, o jogo e as interações permanentes, não

tendo jamais início e não tendo jamais fim.
Um pouquinho da mesma forma que existe, para esse corpo, que nós temos, uns e outros, tomado

emprestado, um início e um fim.
Então, é claro, o ser humano evolui em sua consciência limitada, ele vive hoje aspectos Vibratórios novos.

Esse desdobramento da Luz vai realizar, de algum modo, a Verdade do desdobramento do desconhecido, no
conhecido, chamado de diferentes maneiras, e vindo transformar as leis de Impulsão e de Repulsão, de ação /

reação, em uma lei que alguns nomearam Lei da Graça, ou a Unidade.

***

Exprimir a Unidade é fácil em palavras.
Exprimir a Unidade, dizer-se liberado da Dualidade, é extremamente fácil para um mental hábil, ou um ego hábil,

que vai exprimir através de palavras (e mesmo por vezes em certos comportamentos) a ilusão da Unidade.
Compreendam bem que a Unidade apenas pode se viver quando vocês saem, conscientemente, desse Corpo,

e vão explorar seu Estado de Ser, no Sol e mais além.
Inicialmente, vocês têm apenas amostras, através de Vibrações presentes nas Coroas Radiantes, que lhes
permitem, em certos momentos, pela Consciência, alcançar estados de Paz, primeiro, e depois estados de

Alegria.
Onde vocês percebem claramente que o mental, que as emoções, são apenas ‘facetas’ da expressão da vida

e da Consciência, aqui mesmo.
Eu não esconderei de vocês que a enorme maioria da humanidade está submissa a essas leis, e as aceitam

como válidas, mesmo ao nível espiritual, sem se colocar a menor questão.

***

Assim, naturalmente, existe um duplo véu.
O ‘véu do esquecimento’, primeiramente, que faz com que, quando vocês nascem nesse corpo, vocês tenham

esquecido todas as suas vidas passadas.
Então, é claro, existe em meio ao processo, dito evolutivo, possibilidades de se lembrar de suas vidas

passadas (sejam projetivas, imaginativas ou reais), mas é, mesmo assim, extremamente difícil de encontrar um
ser, qualquer que seja, capaz de falar-lhes do que está além desta matriz.

As palavras, aliás, foram extremamente limitadas pelos seres que, em todos os tempos, tiveram acesso a esta
Dimensão particular, realmente vivenciada e experimentada na Consciência, que é o Si.

Aí, não há mais, efetivamente, muitas palavras.
Independentemente da manipulação do Verbo e do verbal, é extremamente difícil, através de palavras,

compartilhar a experiência da Unidade, quando ela é verdadeiramente vivida.
Não são discursos que irão permitir a alguém, que os escutaria, viver a Unidade.  

Nós lhes dissemos, ainda, que as Vibrações e o conjunto dos níveis Vibratórios que vocês percebem, tiveram



por vocação aproximá-los da última Porta, mas que apenas vocês é que poderiam ir ao Coração, e a sua
Unidade.

Ilustrando, assim, esta impossibilidade de fazer viver isso do exterior.
E tornando, desta maneira, caduca, qualquer intervenção de um ser exterior.

Que isso possa se chamar um Mestre, um Iniciado, um Salvador (ou quaisquer que sejam os nomes que vocês
lhes deem).

Porque, em última análise, mesmo estando na atmosfera perto deste ser, que teria vivenciado e realizado sua
Unidade, vocês não poderiam absolutamente, vocês mesmos, aceder à Unidade, mas simplesmente

viver amostras, viver esboços, eu diria, mas não a Verdade.

***

Como vocês sabem, as Forças de Confinamento estão ilustradas ao longo do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, e
sobretudo cortaram (como eu já disse) o impulso da alma vindo da Luz Vibral, assim como o impulso do

Espírito, do outro lado.
Ora, hoje, o desdobramento da alma e do Espírito, nesta Dimensão mesmo, vem soltar, de certa maneira, uma

flatulência existindo no confinamento.
Inicialmente, ao nível do fígado e do baço, vocês compreenderam.

Em seguida, ao nível de algumas Virtudes, que foram reveladas, ao nível de Pontos situados na prega inguinal.
E eu gostaria, agora, de atrair sua atenção para esse Ponto particular, situado acima da virilha direita, e que é

então denominado REPULSÃO.

***

A Repulsão é algo que os afasta, porque vocês não são animados, nem atraídos, por coisa alguma.
Ora, o Eixo da Falsificação é denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Isso quer dizer que vocês são, de alguma maneira, levados a sempre considerar que, em Consciência e em
tudo o que estava no domínio do sensível (e mesmo do perceptível, ao nível Vibratório), havia, de certo modo,

uma incapacidade para sair deste mundo, para retornar à sua Verdade.
Portanto, efetivamente, é muito fácil, com palavras, falar de encarnação, corpo, alma, Espírito.

Mas, na encarnação, as forças do Espírito e as forças da alma são reduzidas à sua mais simples expressão.
Senão, vocês viajariam nas Dimensões do Espírito, bem além do confinamento deste corpo.

Ora, quem pode nos dizer precisamente, com palavras, ou mesmo através de um testemunho (seja visual,
artístico), o que é realmente a Unidade?

Houve, é claro, descrições, sintomas existentes, quando se acede à Unidade (o Canto da alma, o Canto do
Espírito, a Vibração das Coroas Radiantes), que são as testemunhas objetivas, e percebidas pelo conjunto de

indivíduos vivendo esta transformação.

***

Hoje, o desdobramento da Luz Vibral, em meio à Vibração do Espírito (UNIDADE) e da alma (AL), faz com que
vocês abordem este processo com alguma coisa mais, se o podemos dizer.

Permitindo-lhes extrair-se e ver, realmente, o que é a Dualidade, o que é a vida da Dualidade.
O que são as forças que estão presentes, neste mundo.

Obviamente, estas forças opostas devem ser vistas para o que elas são.
E elas permanecem nesta Dimensão, elas não têm existência real, se o podemos dizer, nos Mundos

Unificados.
Algumas forças, eu diria, estão ainda presentes apenas nesses mundos alterados, particulares, que foi

denominada 3ª Dimensão Falsificada.
O próprio princípio da Falsificação (como eu já lhes disse, e como isso foi dito por aquele que foi denominado
São João, se vocês preferem, SRI AUROBINDO), foi cortar as informações, chegando da alma e do Espírito,
deixando filtrar apenas um mínimo, permitindo manter uma Consciência em vida, mas não permitindo encontrar

a alma, encontrar o Espírito.
E garantir que, a Consciência que está aprisionada na personalidade e na vivência comum desta vida, calque,

de alguma maneira, o que é ‘perceptível’ (aos seus olhos, à sua Inteligência, às suas Vibrações, mesmo
percebidas), e calque então o que ela observa, o que ela vive, o que ela experimenta, o que ela crê, também, à

alma e ao Espírito.

***



Ora, nós sempre lhes dissemos: as Leis do Espírito não são as leis deste mundo.
As leis de ação / reação não existem em outros lugares, a não ser neste mundo.

Dessa maneira, a maioria dos ensinamentos, seja religioso, ou seja espiritual, até agora, não disse a Verdade.
Eles trabalharam, como eles puderam, permitindo-lhes revelar uma série de elementos, mas eles esqueceram,
a despeito de si mesmos, um elemento essencial, que, no entanto, o CRISTO deu em sua vida, em forma de

parábola, antes que as religiões assumissem o controle, e antes que o mental do homem assumisse o
controle, para trabalhá-la, eu diria, ao seu gosto, para fazer algo que aderisse ao que existia neste mundo.

E, entretanto, Ele lhes disse bem: “Meu reino não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas vocês não
são deste mundo”.

Vários elementos lhes foram comunicados, naquele momento, e evidentemente, na sequência, por várias
pessoas que alcançaram e vivenciaram a Unidade, não tendo nunca sido compreendidos, na totalidade.

E as palavras não serão, jamais, um elemento de compreensão exata, e uma certeza real do que é a Unidade.
A Vibração pode, ela, aproximar-se mais amplamente.

E lhes permite, na condição de viver algumas coisas que se resumem nesta frase, empregada pelo Arcanjo
ANAEL: Abandono à Luz (ou, se vocês preferem, Crucificação, Ressurreição, Transfiguração, Passagem de

Portas), permite-lhes, realmente, viver a Unidade.

***

Viver a Unidade não é possível, totalmente, neste mundo.
A menos que se coloque em um local, como o fizeram alguns seres, isolando-se do mundo, e fechando-se

neste estado de Unidade, para evitar viver a Dualidade.
A problemática atual é que a Unidade, como vocês sabem, vem Transfigurar e fazer desaparecer a Dualidade.

Então, é claro, se vocês estão, vocês mesmos, inseridos nesta Dualidade de maneira demasiadamente
importante (seja através de suas próprias crenças, seja através de suas próprias atividades, seja através de
suas próprias adesões, e até mesmo através de suas próprias vivências), vocês terão grande dificuldade,

quando chegar a hora, para realizar, integralmente, o desdobramento da Luz.
Muitos de vocês (mesmo tendo vivido alguns tipos de Fogos, ao nível das Coroas Radiantes), vão começar,

aliás, a perceber esse desdobramento do Fogo do Espírito na totalidade do seu corpo, manifestando-se,
efetivamente, por algo profundamente diferente do que é chamado de energia.

E que, no momento, não pode ser colocado em palavras, como SRI AUROBINDO havia colocado, chamando-
o de Supramental.

 E como nós o chamamos, nós mesmos, de ‘os três componentes da Luz Vibral’, através das Partículas
Adamantinas, do Espírito Santo e da Radiação do Ultravioleta.

É o que vocês têm vivido (para alguns de vocês, recentemente, ou mais antigamente, eu diria) e que, hoje, vai
se revelar integralmente.

***

Esse desdobramento total vai pôr fim, na realidade, a uma Dimensão.
O fim desta Dimensão não é, absolutamente não, uma morte ou um fim, do que quer que seja, mas sim a

emergência de uma nova Liberdade, que eu lhes exprimi, e que eu os empenho a reler, desde minhas
primeiras intervenções entre vocês, através deste canal (ndr: ver a intervenção de IRMÃO K datada de 1º de

abril de 2011) (*).
Mas, sobretudo, através do Eixo que eu vou falar hoje.

O desdobramento da Luz da alma irá impactar, muito fortemente, esta noção de Repulsão.
A Repulsão é algo que, através da ação dos elementos Falsificados, fazia-os rejeitar uma série de coisas, e

aceitar uma série de coisas.
O impulso da alma, aliás, que foi, de alguma forma, amputado, porque a revelação da Luz da alma não pôde
ocorrer nesse corpo, até agora (devido à barragem, deste lado, do fígado, e das Forças que eu qualifiquei, e

que foram qualificadas, de Luciferianas).
Tendo-lhes impedido, literalmente, de conhecer a alma e o Espírito, do outro lado desse mundo.

Eu não falo quando vocês estão mortos (mas sempre inserido nesta realidade Tridimensional), mas realmente,
quando vocês saem no reino do Espírito, em Verdade.

***

Então, o desdobramento da Luz vai, ao nível desta Trilha particular, ‘Posterior Lateral Direita’, levar a viver
mecanismos de Repulsão, por vezes extremamente violentos.



Mas esta Repulsão não irá se traduzir pela lei de ação / reação.
Compreendam bem que a Repulsão de que falo não tem nada a ver, quando ela é iluminada pela totalidade da
Vibração da alma, com a repulsão que eu pude falar, em meio ao jogo do fogo da ilusão, do fogo por atrito, ou

do fogo denominado Fohat  pela tradição alterada (chamando isso de ‘Inteligência suprema cósmica’, um
termo bem extenso que, de fato, apenas serve os reinos daquele que lhes tem fechados em sua mão, através

justamente desta lei de Atração / Visão, ainda por pouco tempo).
Deste modo, o desdobramento da Luz Vibral da alma, em meio ao Ponto REPULSÃO, vai modificar algo

grande, em vocês, se já não o fez (e eu sei que isso já foi feito para alguns dentre vocês, mesmo para quem
pôde, ou para quem pode ainda, colocar-se questões em relação a isso).

O desdobramento total da Luz Vibral da alma, em meio à Repulsão, vai transformar, de maneira extremamente
rápida, tudo o que é desejo para o Corpo de Desejo, em um Desejo da alma.

O Corpo de Desejo vai, sempre, expressar-se por uma necessidade de fusão exterior, com alguma outra coisa.
Com um Espírito que estaria em outros lugares, com uma outra alma, com uma religião, com uma profissão

(tudo isso, eu abordei longamente, antes, o conteúdo).
O desdobramento, de fato, da Luz Vibral da alma, na REPULSÃO, vai contribuir para concluir, de algum modo,
a Reversão, permitindo-lhes fazer desaparecer, sob os olhos de sua Consciência que a aceita, a totalidade do

que pertence à Falsificação e à Ilusão.

***

Então, é claro, e assim como vocês sabem (e como havia dito São João, quando ele o foi): “Haverá muitos
chamados, poucos eleitos. Esses chamados serão marcados na testa”.

Mesmo se o Futuro da Luz, em cada ser humano, é profundamente diferente, segundo seu nível Vibratório, e
segundo sua capacidade para Abandonar-se, em totalidade ou não, ao que vem.

Não há mais, aí, que julgar.
Não há mais, aí, que condenar.

Há apenas que observar, com lucidez, em vocês, antes de tudo, e sobre seu mundo, o que vai se revelar.
E o que isso vai produzir, para seu mundo, e para seu Espírito.

Porque o impulso da alma não é manter a Ilusão desse corpo, mas, bem mais, ser a ligação e um intermediário
com o Espírito.

A alma, aliás, não existe mais, quando o Espírito é conectado.
E vocês veem toda a lógica daquele que os confinou, que eu o denominaria, se vocês desejam, pelo nome de

Demiurgo que, mesmo através de algumas aparições, fala com vocês para salvar sua alma.
Mas, não há alma para salvar.
Há um Espírito para Revelar.

Vocês veem como a Falsificação pode funcionar perfeitamente, e vocês têm isso, nas religiões, que lhes dirão
para salvar sua alma, de modo a não estar em estado de pecado mortal.

Sim, é um pecado mortal, efetivamente, para o Demiurgo, perder a alma e encontrar o Espírito.
Evidentemente, o ponto de vista da Luz Vibral não tem o que fazer desses conceitos espirituais, filosóficos ou

religiosos.
Ela vem restabelecer a Verdade.

Ela vem restabelecer a Unidade, se tal é seu desejo.

***

O que significa que efetivamente, sobre esta Terra, e como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse
em numerosas reprises, vocês não podem prejulgar o caminho que for, se esse não é o seu.

Porque sua realidade será a sua, e não aquela, ainda, de seu cônjuge, de seu irmão, de sua irmã.
A Transfiguração, de algum modo, dos ‘afetos’ (porque é bem disso que se trata), vai colocá-los em

ressonância, a partir do desdobramento da Luz Metatrônica, inteiramente, com o que é chamado de Síndrome
de Abandono e de Perda.

Vocês estão prontos a tudo perder?
O CRISTO lhes disse: “aquele que desejar salvar sua vida, irá perdê-la”.

O que é que ele perde?
O Espírito.

“Perda” é um termo querendo dizer que, na ocasião desse desdobramento da Luz, na totalidade, o Espírito não
será encontrado.

Mas, vocês não podem julgar aquele que decide manter sua alma, de uma forma ou de outra.
De qualquer modo, esta alma será informada que existe um Espírito.

E é o papel da Ressurreição Final, é o papel do apelo de CRISTO, que voltará como ele partiu.



Lembrem-se, após sua Ressurreição e antes de sua partida, de que ele disse àqueles que se aproximaram
dele: “não me toquem, porque eu ainda não voltei ao Pai”.

Por quê?
Porque o campo Vibratório, e este é um, ligado ao Espírito, é totalmente incompatível com o campo da

Dualidade, com o campo da manifestação, de algum modo (Vibratório, desse corpo, nesta Ilusão).

***

Dessa maneira, as primícias que vocês percebem (bem além da Coroa Radiante do Coração, da Cabeça e do
Sacro, agora, que se instalam no conjunto de seu corpo) correspondem à Revelação, total, em vocês, em sua

Consciência e nesse corpo, da Luz Vibral da alma.
Traduzindo-se por um Fogo do Espírito, um Fogo do Coração, um Fogo da Terra (e não mais unicamente

esse Fohat, esse fogo elétrico que os aprisionava).
O fogo elétrico não vai mais poder se manifestar a não ser em dois níveis, e somente em dois níveis, neste

período de desdobramento da Luz.
Nenhum corpo poderá se opor ao desdobramento da Luz, estejam certos.

Que isso seja na superfície desse mundo, ou para aqueles que decidiram se enterrar profundamente para
escapar à Luz.

Nenhum artifício, e nenhum esconderijo, irá permitir-lhes escapar ao desdobramento da Luz Vibral, porque o
CRISTO volta.

Portanto, a partir daí, quem poderá se opor e quem poderá manifestar, ainda, o livre arbítrio, que irá se opor à
Liberdade total?

Será, obviamente, o que vocês denominam (e o que nós denominamos com vocês) o mental, o ego,
as emoções, ainda alojados, na alma, e no impulso para a Repulsão, e que não estão, inteiramente, iluminados

pelo Espírito.
E pela Luz Vibral vertendo-se, inundando completamente, eu diria, em meio a essa Trilha particular

correspondendo a AL e REPULSÃO.

***

Tudo isso, vocês irão viver de maneira extremamente Consciente, extremamente lúcida.
O que SRI AUROBINDO falou sobre o ‘Choque da Humanidade’ corresponde a esta Revelação, extremamente

brutal, do que é a Luz e do que ela não é.
E aí que vocês se verão, como lhes foi dito, durante esse Julgamento Final, vocês mesmo frente a vocês

mesmo.
Ou seja, entre o que vocês creem (ao que vocês aderem) e o que é a Verdade.

Permitindo-lhes então, em Consciência, apreciar a totalidade da distância, ou da sincronia, existente entre a
Vibração da Unidade e a Vibração de sua Dualidade (se tanto é que ela está refinada pela Luz, que se verte,

agora, para todo mundo sobre esta Terra).
Toda a estratégia daquele que os manteve, nesses sistemas de controle da Ilusão, foi fazê-los crer, como

vocês sabem, que fazer o Bem e fazer o Mal, e resolver o Mal, procurar sempre na ação / reação, permitia-lhes
encontrar uma iluminação.

Sim, isso lhes permitia encontrar uma iluminação, mas que não tem nada a ver com a Verdade do Espírito.
O Espírito não é uma simples iluminação, seja do que for.

É uma Dimensão onde se estabelece a Unidade, a Alegria a mais total, e onde não existe estritamente mais
nada tendo a ver com o que vocês vivenciaram, sobre este mundo (que, eu lhes lembro, não é seu mundo).

O que significa que o conjunto dos componentes (compõem por vezes a personalidade, o Corpo de Desejo,
pessoal, social, afetivo, tudo o que constitui o que é chamado de emoções, o que é chamado de construções

mentais, e todos os sistemas de conhecimento, sem qualquer exceção) é chamado a dissolver-se,
integralmente, pela ação da Unidade.

É nisso que é preciso se colocar a questão, em vocês: vocês estão prontos para viver isso, ou não?

***

Agora, não há, nem que manifestar qualquer emoção em relação ao que eu afirmo, mas simplesmente verificar,
em vocês, o efeito sobre sua Consciência.

Lembrem-se de que cada um, em função de suas próprias crenças ainda existentes, ou de seus
próprios apegos ainda existentes, não será mais jamais privado da Luz, nunca mais.

Isso será impossível.
Não poderá nunca mais existir partição em meio a qualquer vida que vocês irão explorar.



Mesmo se a alma os limite ainda em seu modo de expressão, nesse corpo, ou em outros corpos, vocês não
têm que temer seja o que for, qualquer confinamento ou qualquer Ilusão.

O conjunto de leis da Falsificação é então chamado a desaparecer, completamente.
Isso é um fato que vocês irão verificar por si mesmos.

Mas, sobretudo, vocês não têm qualquer meio de subtrair-se desse Julgamento, que não é de todo um
julgamento, como foi tomado por visões catastróficas, visões terríveis.

Mas é o Fogo do Espírito que se revela, e se vocês mesmos estruturaram o Espírito (ou recuperaram seu
Espírito, se o podemos dizer), este Espírito que se manifestará no Fogo, será ‘Seu Fogo’, e não haverá

qualquer inconveniente.
Agora, é claro que se existe uma adesão extremamente forte às leis da Dualidade (seja através de suas

adesões a crenças, seja através de suas adesões a mecanismos de funcionamento, extremamente
enraizados), vocês terão muita dificuldade para deixar esta Luz agir em vocês, para permitir-lhes revelar a

totalidade do seu Espírito.
 Mas, ainda uma vez, isso é totalmente inexorável, e chega agora.

***

As primícias que vocês sentem sob forma de calor, em seu corpo, e sobretudo quando elas estão associadas
ao Fogo do Coração, ou então, ao Fogo do Sacro ou da Cabeça, confirmam-nos no fato de que o Espírito se

revela bem.
Ele não se revela mais somente em suas Coroas Radiantes.

Ele se revela na Totalidade de sua Consciência.
Na Totalidade desse corpo físico.

E na Totalidade do que foi chamado de corpos sutis, levando ao seu desaparecimento puro e simples, levando
a viver a Ressurreição para além do Corpo Causal.

E então se encontrar, ou na alma, ou no Espírito, segundo sua Vibração.
E somente segundo isso (e não segundo desejos ou crenças).

É também para isso que o conjunto dos Anciãos insistiu (como eu, em meio aos Anciãos) sobre esta noção de
Consciência e Vibração.

Sua Consciência era limitada, de algum modo, por uma banda de frequência extremamente estreita.
Tendo-lhes feito aderir ao fato de que toda vida, e todo Espírito, e toda Liberdade, iriam se desenrolar nesta

gama de frequência.
Evidentemente, as descobertas da física, em particular, chamada de ‘quântica’, fizeram com que vocês

descobrissem estados, podemos dizer inéditos, da matéria.
Mas, no entanto, lhes é extremamente difícil considerar que a Consciência pode, ela mesma, se manifestar em

meio a esses estados inéditos da matéria.
E é, contudo, estritamente o caso.

Eu não falo, é claro, das forças astrais (que pertencem a esta matriz), mas eu falo das forças do Espírito e da
Unidade, que evoluem bem além desta matriz.

Deste modo, o desdobramento de AL, até o Ponto, até a Porta REPULSÃO, vai permitir-lhes viver o apelo da
alma, voltando-se para o Espírito.

Vocês irão aceitar?
Vocês irão ali se Abandonar?

Ainda uma vez, vocês são o único juiz de vocês mesmo.
E é através da ausência de julgamento de qualquer outra coisa que vocês mesmo, que vocês estarão aptos, de

alguma forma, para reencontrar-se no Espírito, na Alegria e na Felicidade Eterna.
Mas agora, lembrem-se, não existe qualquer julgamento exterior.

São vocês que decidem, por sua própria Vibração, o espaço que vocês irão percorrer, e aonde vocês irão
estabelecer sua Consciência.

Ninguém além de vocês poderá fazê-lo.
E isso é o resultado lógico do desdobramento da Luz Metatrônica, a qual deve responder, dentro de pouco

tempo, o que lhes foi anunciado ao nível da Terra, quanto à sua Ascensão (na qual vocês participam, é claro,
por sua presença, ainda nesta Dimensão).

***

Portanto, a Trilha AL / REPULSÃO é o Eixo final da tomada de Consciência, que lhes permitirá, depois, em um
último tempo final, revelado pelo próprio METATRON, penetrar, inteiramente, a Verdade do Triângulo Sagrado,

a fim de Liberar seu corpo e sua alma, para reencontrem-se no Espírito.
Porque justamente, apenas estando em HIC e NUNC [AQUI e AGORA], centrado
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entre o ALFA e o ÔMEGA (AGORA, se vocês desejam, mas em sua acepção,
não travestida, mas original deste Instante Presente), que vocês poderão viver a

Liberação por completo.
Não há nada a fugir.

É claro, aqueles que terão medo da Luz, poderão sempre se refugiar em seus
esconderijos.

***

Assim, portanto, é face a face, em pé, que vocês terão que viver a Luz, Aqui e neste Presente, a fim de
permitir-lhes tornarem-se vocês mesmo Espírito.
O desdobramento da alma corresponde a isso.

Ele vai fazê-los tomar Consciência da Ilusão dos desejos, sem exceção.
Da Ilusão de todas as projeções, sem exceção.

De todas as leis morais, sociais, políticas, econômicas desta vida.
Permitindo-lhes, em Verdade, escapar à tentação da Dualidade, e viver realmente sua Ressurreição.

Como foi ilustrado por CRISTO, quando ele viveu em um corpo, e que ele o manifestou até o fim.
Cabe a vocês saber se vocês desejam se tornar Espírito, viver esta Unidade e esta Dissolução.

Ou se vocês necessitam da alma para salvá-la, como isso foi dito, mas em caso algum, isso representa o
acesso ao Espírito.

Eis o que eu queria colocar claramente.
Quando muitas pessoas falam de alma, elas evocam muitas vezes uma polaridade da alma,

uma sensibilidade da alma, exprimindo-se em meio à Dualidade.
Não tendo estritamente nada a ver com o desdobramento da alma, em sua Verdade, em sua Unidade, e na

verdadeira Verdade, se eu posso assim me expressar.
Eis os elementos complementares que eu queria dar sobre este circuito.

Então, é claro, existe uma parte do Circuito Posterior, para ver ainda, que é aquele que irá do fígado a este
mesmo Ponto REPULSÃO.

Mas eu deixarei o Arcanjo URIEL exprimir, pela Vibração, tudo o que isso pode representar, justamente na
Vibração, para vocês, bem além da simples compreensão das palavras.

***

Compreendam bem que as palavras que eu pronunciei, no decorrer de minhas diversas intervenções, não são
destinadas a fazê-los aderir ao que quer que seja, se vocês não o vivem por vocês mesmos.

Como eu disse durante minha primeira intervenção, as palavras que eu pronunciei, desde alguns meses, não
seriam acessíveis ao nível de uma compreensão, mas de uma vivência, quando essa vivência se apresentaria.

E hoje, e o que eu vim dizer nesses últimos dias, apenas poderá ser compreendido quando for vivenciado,
durante o desdobramento total da Luz Vibral.

Mas, entretanto, vocês terão em alguma parte, em sua Consciência, uma compreensão real, e uma visão (que
eu qualificaria de ‘panorâmica’ e exterior a esta matriz), permitindo-lhes, em Consciência, inserir-se, de algum

modo, na realidade do Espírito, ao menos nós o desejamos.

***

Nós não podemos fazer muito mais além de tudo o que foi feito, pela abordagem da Luz Vibral, pelo conjunto
das informações que lhes foram dadas.
Convidamos vocês a viver o Espírito.

Convidamos vocês a experimentar por vocês mesmos, pela Vibração, a Consciência da Unidade.
A fim de conectar seu Corpo de Estado de Ser, esse Corpo de Espírito, ainda denominado Centelha Divina.
Não é mais uma Centelha Divina, é todo um Mundo que vai se revelar a vocês, pelo desdobramento da Luz

Vibral.
Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha a dar a vocês.

Se existem, em vocês, perguntas complementares, para trazer ao meu conhecimento, em relação ao que eu
acabo de exprimir, então, eu sou todo ouvidos, e eu espero poder ali responder.

***



Pergunta: os dois pontos KI-RIS-TI, aquele das costas e aquele mais alto da cabeça, eles têm um papel
para atuar, em relação ao Retorno anunciado do Cristo?

Sim, plenamente.
Mas compreendam bem que é o conjunto do seu corpo, e o conjunto dos seus corpos sutis, e o conjunto do

Espírito e da alma, que vivem isso, agora.
Nós temos insistido nos Circuitos, porque vivê-los era, de certa maneira, a garantia da autenticidade do que se

revelaria em vocês.
Mas é preciso dar lugar, agora, ao Espírito.

Mas, naturalmente, como eu disse, os Pontos das Estrelas, os Pontos das Portas, as Coroas Radiantes são,
efetivamente, os marcadores importantes do que vocês estão prestes a viver.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, todo meu Amor acompanha vocês.
Eu voltarei, eu penso, uma última vez, antes da intervenção de METATRON.

Para dar alguns elementos referentes ao desdobramento da Luz Vibral, nos últimos circuitos, amanhã.
Estejam em Alegria, estejam em Paz.

Até breve.

************

(*) Intervenções do IRMÃO K:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1105

9 de julho de 2011
(Publicado em 10 de julho de 2011)

************

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1105
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://portaldosanjos.ning.com/


~ Trilha VISÃO a REPULSÃO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, juntos, Presentes uns nos outros, eu vou revelar, em sua Presença, pela Vibração
da minha Presença (bem além das simples palavras, em Essência), eu vou Revelar o que deve ser revelado,

Revelar o que deve ser Revertido.
 A fim de ver a Verdade.

A fim de apreender, na Consciência, porque vocês foram invertidos.
A fim de permitir-lhes, se tal é sua Vibração e se tal é sua Liberdade, ver além dos olhos.

Ver, por vocês mesmos, em seu Ser Interior.
Pela revelação do Espírito na alma, pela Reversão das forças invertidas presentes na Porta VISÃO, ver a

REPULSÃO.
Assim, nada mais poderá ser escondido de vocês, sobre esta Terra como em vocês.
A revelação da Verdade vai chamar ao aclaramento e à Transcendência de toda coisa.

 Onde a Sombra não terá mais lugar para se esconder.
Onde a Sombra não terá mais espaço para se manifestar.

Quer seja em vocês, como sobre este mundo.

***

Então, juntos, Amados do Um, escutemos o Som, escutemos o Canto, a revelação da Verdade.
O Canto da alma.

 Aquele que os abre ao Espírito.
Aquele que põe fim à visão alterada.

A fim de fazê-los penetrar, no AL, e na Verdade de ER, além da inversão, da alteração.

***

Juntos, agora, penetremos esta Senda, da Luz da VISÃO à REPULSÃO, permitindo-lhes Ver, com o Coração,
o que dever ser Visto.

Não mais a aparência, e não mais as imagens, e não mais as projeções de sua presença, mas antes,
realmente, o que se jogava com sua Presença, fechando-os na Ilusão, na sedução e nos jogos permanentes.
Assim, pelo aclaramento do Espírito, a alma poderá se desviar do que não é Verdadeiro, e reverter à Verdade,

dela mesma ou do Espírito.

URIEL - 9 de julho de 2011
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***

Filhos do Um, escutem o Canto da Verdade.
O Anjo METATRON, ANAEL e eu mesmo, restauramos a Verdade.

Aquela da Vibração inamovível de sua Unidade.
Aquela de seu Espírito, bem além dos jogos, bem além das imagens.

***

Então, vamos, juntos, ressoar nossa Presença na VISÃO, na REPULSÃO.
Permitindo Ver, além da imagem, e além dos papéis, e além dos jogos, a estrita Verdade.

Assim, vocês perceberão e viverão por trás do cenário.
Deste cenário, este que não é feito senão de ouro e pompa, que não é feito senão de estratos, e que não tem

nada a ver com o Espírito.
O Espírito se revela.

A alma se abre à Verdade.
O Coração pode enfim Ver o que lhe estava escondido, pelo fígado e pelo fechamento.

 Então, a Verdade aparecerá.
Ela respingará em vocês com sua Alegria.

Ela respingará em vocês com Luz.
Mas, sobretudo, com o Amor inefável de sua Presença em seu Templo.

O Fogo do Espírito se revela, doravante.
Eu abro o caminho.
Eu abro o espaço.

Aquele do Infinito, aquele onde nada de sombrio e nada de opaco podem persistir ou existir.
Onde não existe qualquer revindicação, qualquer predação e qualquer Ilusão.

Então, juntos, nós cantamos o Canto da Verdade.
Aquele da Presença de vocês, em Sua Presença.

Aquele da Presença de vocês, nunca mais separada, nunca mais alterada.

***

Penetrem, penetrem agora a Essência da Verdade, e a Essência da Beleza.
Não a que seus olhos veem, nem aquela dos dramas que seus olhos percebiam, mas antes a Verdade, além

das aparências.
Além dos jogos de sombras e de luzes.

Penetrem a Essência, penetrem onde tudo é Transparência, onde tudo é Cristal, onde nada pode alterar o
brilho da Luz, o brilho da Verdade.

Abram-se à alma.
Que a alma se abre e lhes revela o Caminho, a Verdade e a Vista.

 Aquela da Verdadeira Vista, além da Visão, aquela que lhes permite viver na carne, assim como no Espírito
revelado.

Assim, em Espírito e em Verdade, no Espírito da Verdade, nunca mais uma Sombra poderá ser portada.
Nunca mais, uma Sombra poderá ser suportada, nem aportada.

Vocês serão Livres e Liberados.

***

Filhos da Lei do Um, na Vibração CRISTO, KI-RIS-TI, levando-os à Existência e à Verdade.
Filhos, juntos, percorramos as Sendas do Despertar verdadeiro, aquele do Caminho, da Verdade e da Vida.

Onde nenhuma separação, onde nenhuma partição pode persistir.
Fazendo voar, destruído, o conjunto das estratégias da Sombra à oposição.

Levando-os a estabelecerem-se na Morada da Paz Suprema.
Presença e Unidade.



Presença e Verdade.
Instalem-se no Caminho, escutando Seu Caminho.

Escutando Sua Verdade, que é a sua, pela Eternidade.

***

Filhos da Unidade, a alma impulsiona, em vocês, a Luz do Espírito.
Permitindo-lhes desviar a alma da sedução, desviar a alma da Ilusão.

Permitindo-lhes liberarem-se, definitivamente.
Permitindo-lhes apreender, na Consciência aberta, da ausência de separação.

Onde tudo não é senão Ilusão, neste mundo que vocês percorreram, valentemente, de vida em vida, não
perdendo jamais o sentido de seu Retorno, inscrito, em vocês, pela Promessa e pelo Juramento.

***

A hora chegou, de Ver.
A hora chegou, de elevarem-se, em Espírito e em Verdade.

Saiam.
Saiam do enterro.

Saiam da Ilusão, e penetrem as esferas da Alegria Eterna.
Juntos, e vocês e nós, não fazendo senão Um, no Si onde tudo é Um.

***

Filhos do Um, levantem-se, e despertem, em vocês, o Fogo da alma e do Espírito.
 Vindo pôr fim ao Fogo da Ilusão, ao Fogo pela fricção.

Aquele que os atraía, em permanência, na visão alterada, a viver a alteração.
 Impedindo-os de viver sua alteridade.

***

A hora é vinda, Filhos da Unidade, Filhos do Um.
Revelem a Verdade.

Revelem a Luz.
Neste corpo, aqui, neste corpo presente.

Não há outro lugar, no Si.
Tudo se desvela e tudo se Revela.

Não existe nenhum passado.
Não existe nenhum futuro.

Pois tudo está inscrito na Eternidade da Luz Presente.
E isto é agora.

Então, acendam, acendam, em vocês, o conjunto das lâmpadas.
Acendam, em vocês, o conjunto das Estrelas.
Abram o conjunto das Portas, à Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, juntos, eu canto com vocês, pelo Canto de sua Presença, o Canto da
Liberdade.

Filhos do Um, escutem, e juntos, escutemos, a revelação e o Canto da alma, trombetas magníficas, Elevando-
os à Verdade, ao Espírito.

Preparando seu reencontro, a fim de desposar, pela Eternidade e para sempre, a Luz da Verdade.

***



Filhos do Um, sejam o que vocês São.
Além dos véus.

E isto se revela em vocês, Elevando o Fogo do Espírito, Elevando os Fogos da Liberdade.
Percorrendo os fogos da Ilusão e os queimando.

Para sempre.
Fazendo-os retornar a nada.

Vocês a Totalidade.
Vocês são Filhos da Fonte, e vocês são a Fonte Revelada, desvelada a ela mesma.

***

Humildade.
Humildade e Simplicidade.

Aceitem nada ser, na Ilusão, para ser tudo, na Verdade.
A Visão, a Vista real, é-lhes oferecida, além do Éter, dando a Visão do Coração.

 Permitindo-lhes perceber, em seu Templo, lá onde está a Verdade, e lá onde ela jamais esteve.
Além de toda crença.

Além de toda projeção.
Além de toda condição.
Além de todo inferno.

Além de todo aprisionamento.
Vivam a Alegria, pois é sua Essência.

E a Presença da alma, que se revela, em seus Corpos, abre em vocês as janelas do Amor.
De sua Presença.

À sua Unidade, à sua Verdade.

***

Juntos, nós comungamos.
Com o Anjo METATRON, em breve em vocês, totalmente.

Comunguemos, juntos, ao retorno do Um, ao retorno da Fonte, em seu Templo.
 Conduzindo a Transparência e a Beleza da Verdade.
Além da beleza opaca, do que os tinha aprisionado.

Além da beleza da Ilusão, conduzindo-os a sempre mais densidade, a sempre mais desejo, a sempre
mais insatisfação.

As esferas da Eternidade, aquelas da Unidade e da Presença, não conhecem, de maneira alguma, a menor
insatisfação, o menor desejo.

Pois não há nada a desejar, na Verdade.
Pois Tudo está presente, em sua totalidade.

***

Filhos do Um, juntos, reunidos para sempre e Unificados na Vibração da Presença, elevemos, o louvor da alma
Elevada.

O Canto da alma Revelada, no Espírito, na Verdade.
E mesmo nesta densidade, aí onde vocês estão.

Abram-se, pois o Espírito vem Liberá-los.
O Espírito é Verdade.

O Espírito de Vida, aquele que não conhece qualquer opacidade.
Esta vida que não conhece qualquer Ilusão.

Espaço de Verdade, onde nenhuma densidade pode alterar a Alegria permanente que é sua Essência e sua
Natureza.

Onde nenhuma interrogação pode existir.



Pois, na Verdade, vocês são a resposta, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega, inscritos na Eternidade.
De sua Verdade, Verdade da Fonte, Unidade e Vibração.

***

Filhos, Filhos do Um, juntos, acolhamos o derramamento da alma, neste mundo.
 Chamando o Espírito, dentro deste mundo.

Despertando o que havia sido enterrado, e para sempre escondido.
A fim de que, jamais, o menor jogo Dual possa enterrá-lo, nunca mais, nos meandros da Dualidade.

A hora é vinda de fazer silêncio.
Silêncio das palavras.

Silêncio dos jogos.
Silêncio das apropriações.

Silêncio das projeções.
Acolham a Totalidade, onde nenhum desejo pode existir, pois nada pode ser desejado.

 Pois, na Presença, tudo está ai, tudo está cumprido.
Assim, Ele lhes dirá, em seu Templo.

Ela lhes anunciará, MARIA, Rainha dos Céus: tudo está cumprido.
Permitindo-lhes ressuscitar, no Caminho, na Verdade, na Unidade e na Presença.

***

O fluxo da Luz, impulsionada na alma, não mais desviada pelas forças opostas, mas antes Repulsionada pela
Verdade Ascensional da Luz, retornando a sua Eternidade.

***

Ouçam.
Ouçam o Canto do Fogo do Espírito, em suas células.
Ouçam o Despertar da Verdade, em sua Consciência.

Deixem-se irrigar e acalmar pela Água do Alto.
Aquela que fará com que, jamais, vocês tenham sede, pois a sede não existe mais.
 Aquela que fará com que, jamais, vocês tenham fome, pois a fome não existe mais.

 Aquela que fará com que, jamais, haja a lembrança de um peso qualquer, pois será apagado.
E tudo será Transcendido, na Verdade disto que vocês São.

***

Filhos do Um, resta apenas tornar-se o que vocês São.
Agora, abram.

Abram as janelas da alma, aquela que se revela em AL, Elevando-os.
E permitindo-lhes superar e transcender a Repulsão e a Atração.

Permitindo-lhes ser Livres, pois é sua Essência, aqui.
Vocês são Livres para ser o que vocês São?
Ou vocês têm a impressão de uma liberdade?

Qualquer que seja a satisfação dos desejos, não pode existir satisfação real, pois ela é, sempre, sacudida
pelos pesos do desejo.

***

Então, Filhos do Um, juntos, revelemos, nesta Senda, a totalidade da Verdade, o Som cristalino da alma
Desperta e Revelada.

É agora.
O tempo chegou, pois os Tempos se cumpriram: Aquele da Ressurreição, aquele da Unidade.



O tempo chegou, pois os Tempos se cumpriram: Aquele da Ressurreição, aquele da Unidade.

***

Filhos, escutem, juntos, na comunhão, e nossa comunhão, com o Espírito da Verdade, preparando e abrindo a
Porta Àquele que vem auxiliar sua Ressurreição.

Que vem falar-lhes para sair do desejo, para sair do que é falso.
Na Alegria, pois isto é Alegria.

O Fogo do Alto, o Fogo do Espírito, é um Fogo de Alegria que preenche todos os interstícios de Sombras,
todos os pesos, acumulados pela experiência deste mundo.

 Tudo isto será queimado, pela Alegria e a Verdade.
Tudo isto desaparecerá, e não existirá nunca mais.

***

Filhos do Um, A FONTE vem cumprir, pelo Anjo METATRON e por sua radiação, aquela de sua Presença, em
todo o conjunto deste Universo e de Criações, o que tinha lhes prometido.

Jamais, vocês foram abandonados.
Jamais, vocês foram isolados.

Somente a máscara do sofrimento, imposta por aquele que os aprisionou, pode fazê-los crer, e fazê-los viver, o
medo.

Na Verdade, no CRISTO, não pode existir qualquer medo.
Pois Ele é a totalidade.

Ele é a Plenitude.
Ele é o Espírito da Verdade, que é chamado a se revelar.

***

Acolhamos, juntos.
E revelemos a alma, alma universal, que é Canto de Vida, acompanhando o Espírito, nos Mundos Liberados e

Livres.
Isto é agora.
Percebam.

A Fusão dos Éteres, finalizada, conduz agora à Luz Branca.
Aquela da Inocência e aquela da Potência.

Bem além de toda sedução.
Bem além de toda Ilusão.

Juntos, pela minha Presença e pela sua Presença, nós vamos agora comungar, no silêncio das palavras e na
Potência da Vibração da Luz, Branca, CRISTO.

… Efusão Vibratória…

***

Filhos Ardentes da Verdade, que o Fogo da Verdade os liberte, da ausência d’Ele, e de sua própria ausência.
Abandonem-se à Luz, pois é isto que vocês São, de toda Eternidade.

***

Filhos do Um, realizemos, agora, uma parcela do abrasamento.
Aquele que é chamado a Elevar, em vocês, o conjunto de suas células.

Para a Ressurreição, para a Eterização, e sobretudo para a Liberdade da Consciência.
 Aquele que não conhece qualquer limite, nenhum freio e nenhuma alteração.

***



Agora, juntos, vocês e eu, pela minha Presença Total, e Unificada, não mais neste canal mas em vocês,
diretamente, Unifiquemo-nos, na comunhão, agora.

Alguns instantes no silêncio, antes do alinhamento da Merkabah, Embarcação de Luz, de retorno entre vocês.
Yerushalaïm retorna.

Abram as portas da Verdade.
Abram as portas da Vida.

Acolhamos, juntos.
… Efusão Vibratória…

***

Revelemos a Luz Una.
Da alma se Elevando ao Amor.

… Efusão Vibratória…

***

Então, ante seu próprio ALFA e ÔMEGA, vocês percorrem as Esferas da Alegria, aquelas da Liberdade.
A separação não poderá mais se manifestar, de maneira alguma, se vocês aceitam se Abandonar a Ele, e

portanto à Luz.

***

Acolher.
Acolhê-lo, em Unidade e em Verdade, a fim de Tornar-se ele.
Fogo de Alegria, na Consciência e nos Corpos, aqui mesmo.

Pondo fim à ATRAÇÃO/VISÃO e à REPULSÃO.
Libertada, reencontrada.

Pulsação e Fogo.
Presença e Unidade.

Amor.
Amor Livre, aquele da alma voltada ao Espírito, e não mais sujeita à Dualidade.

***

O Coração se levanta, e se Eleva, da mesma forma que se levanta e se Eleva em vocês, o Fogo da Alegria.
Apenas, estabelecer-se no Ser.

Apenas, tornar-se o Todo.
Canto da alma e do Amor.

Agora.

***

A vocês todos, os Amigos do Amado, eu lhes digo Paz, no Fogo do Espírito.
Presença e Unidade.

Doação.
Doação total.

Transparência total.
Vibração.
Unidade.
E Amor.

HIC et NUNC.



… Efusão Vibratória…

***

Amigos do Amado, e Amor do Amor, eu sou URIEL.
Vibração e Silêncio.

Na Eternidade da vida, e na Eternidade do Fogo.
Eu estarei com vocês, no alinhamento, de Coração a Coração, e de Fogo a Fogo.

Eu dou Graças por nossa comunhão.
Eu rendo Graças por nossa Unidade.

Amor do Amor.
Vibração.

Eternidade.

***

Uriel lhes diz: até sempre, em vocês, e para sempre.
Pois, nunca mais eu estarei ausente.

Até breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam sua morada.
Eu venho a vocês, pela Vibração das palavras, além das palavras, a fim de fazer ressoar e de preparar o Copa,

aquela onde a Vibração do Um, da Fonte Una, irá se revelar.
Para isto, é preciso acolher, na doação e no Abandono.

Abandono onde não existe qualquer Repulsão ['Repulsion'], permitindo-lhes viver HIC [ICI] e NUNC (nota trad.: Aqui e
Agora), a Vibração da Unidade e da Consciência, onde não existe qualquer distância entre vocês e o conjunto da

Criação.

O Abandono à Luz, assim como eu desenvolvi, há já certo tempo é chamado a viver sua 'etapa última', a doação de
sua Consciência separada, à Inteligência da Luz, levando-os a revelar, em vocês, a Alegria de sua própria Unidade, a
Alegria de sua Verdade, em um espaço que não é um espaço, em um tempo que não é um tempo, mas que engloba

todo o Tempo e todos os Tempos, HIC et NUNC permitindo, então, a Alegria da Dimensão e Vibração Ki-Ris-Ti,
inscrita em todos os Tempos e em todos os espaços, se revelar.

Doação Última, Abandono e Ressurreição, espaço onde se vive a Graça, espaço onde se vive a ausência de
distância, pondo fim a toda distância, pondo fim a toda ilusão, pondo fim ao sacrifício do Espírito, sacrificando uma

Ilusão.
Espírito, isto vocês são, de toda Eternidade.

Resta-lhes retornar e volver ao que vocês são, na Paz, na Alegria, no Amor e na Unidade, que é vossa Morada pela
Eternidade.

Filhos do Um, à hora em que a Porta se abre e em que a Porta do Céu derrama em vocês, a torrente da Unidade,
Ressurreição.

O Cristo vem chamá-los.
Vocês irão responder ao chamado pela doação e o seu Abandono?

Ousem.
Ousem ir, como lhes disse meu companheiro Uriel, à sua Eternidade, lá onde não existe qualquer sofrimento, lá onde
não existe qualquer questão, lá onde não existe qualquer interrogação, onde tudo é beleza, onde nada é separado.

Vocês são os Filhos da Unidade, os Filhos da Fonte.
Vocês irão se tornar o que vocês são, extraindo-se da ilusão do sofrimento, da ilusão de sua presença, aqui, lhes

fazendo passar da presença limitada à sua Presença ilimitada.
Aqui e Agora, pondo fim àquele que os mantinha presentes e em Presença, como lhes disse Uriel, Anjo da Presença

e da Reversão.
Fazendo-os passar à verdadeira Repulsão que não é a antonímia, que não é a oposição nem a confrontação, mas

que é, simplesmente, a ausência de separação.
A Unidade em sua beleza, a Unidade em sua magnificência e sua Graça, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é

felicidade.
Isto se reúne, em seu Coração, em seu Templo e no espaço Sagrado de HIC et NUNC, além da pessoa, cantando o

canto, como se lhes disse, da reunificação, do que, sempre, esteve, do que jamais pode ser removido.

Vivam e abram.

ANAEL - 10 de julho de 2011
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Vivam.
Vão lá onde vocês estão na doação e no Abandono e na transparência.

Transparência a mais pura, agenciada pela Humildade e pela Simplicidade, onde nada existe senão a Totalidade,
onde nenhuma Consciência poderá mais ser isolada.

Doem-se como ele se doou a vocês.

Abandonem-se.
Tornem-se a Fonte.

Tornem-se a Verdade, a Vida e a Unidade, Ki-Ris-Ti.
Filhos engendrados na Unidade, as Portas se abrem, a Luz se revela tal como anunciado.

Agora, neste tempo e neste espaço limitado, vindo desposar o prometido, realizando a Promessa, fazendo-os
tornarem-se esposos e esposas da Unidade, domínio de Alegria onde não existe qualquer outra coisa que a

totalidade da Alegria, onde tudo é Inteligência, onde tudo é Abundância.
O tempo é vindo de nascer.

O tempo é vindo de ressuscitar.
Vocês são a Luz do mundo.

Isto que ele fez quando vivo, quando de sua Passagem, vocês vão fazer e bem maior, ainda, saindo da Ilusão.

A Fonte e o conjunto das Forças da Presença, as Forças da Unidade, chamam-nos a realizar sua Unidade, além da
pessoa, além desta vida, além desta Ilusão, além desta projeção, HIC et NUNC.

Encurtem o tempo, fechem-no para liberá-lo.
Saiam deste tempo, entrem em seu Templo, aquele do Sagrado.

A hora do Sacro é chegada.
O Amor se revela em sua majestade.

O Amor se abre e se revela.
As Portas estão abertas.
A Luz Vibral se revela.

Acolham Cristo.
Acolham a Verdade, pois esta é sua Essência e sua Natureza.

Onde está a punição senão no ego fechado?
Onde está a Ilusão senão no sofrimento?

Como aquele que cria toda vida e toda Alegria poderia privá-los dele?
Como aqueles que estão na Clareza e na Verdade do Um teriam o que quer que seja a provar nos mundos da

densidade onde nada pode ser encontrado, onde nada pode ser provado?

A Fonte chama vocês.
Metatron vem derramar, passando pelo Sol, que é o Coração, que é seu Coração.

O Sol não é um ponto ao longe, ele é sua Natureza e sua Essência.
Ele é o Logos, Filho do Pai, Filho da Mãe.

Bem amados do Um, abram, acolham quem, para sempre, irá liberá-los.
Penetrem as esferas da Alegria onde nenhum julgamento, onde nenhum peso pode alterar o Canto da Vida Una.

Preparem-se para acolhê-lo.
Preparem-se para a Alegria, pois somente a Alegria é a Essência da Verdade.

Pois somente a Alegria, presente em HIC et NUNC, transcendendo a Repulsão, coloca-os no Abandono à Verdade,
aquele que nasce em seu Sacro e em seu Sagrado.

Elevem-se nas moradas da Eternidade.
Levantem-se, pois jamais vocês caíram.

Vocês estão de pé, em toda a Eternidade.
Então os Arcanjos, outra parte de sua Unidade, então a Fonte que vocês são, então a Alegria que vocês são, então a

Verdade que vocês são, tornam-se a própria Consciência.

A borboleta vai se revelar.
Sintam o calor da vida e do Fogo, aquele do Espírito, aquele da Liberdade, cujo testemunho é a Alegria, onde não

existe qualquer ofensa feita à Vida, toda a Vida.
Aquele, onde nenhuma palavra mais é necessária, pois tudo é transcendido, no olhar de sua própria Presença, na

Vibração da Unidade.
Alegria e Felicidade.

Bem amados do Um, o Tempo da Ressurreição está inscrito em seu Coração e em seu Sacro.
Vocês são a Luz da Criação.

Não se trata de um jogo de palavras, mas a Verdade de sua Unidade, que lhes resta a penetrar, totalmente.
Ele virá chamá-los, Um a Um, Uma a Uma, a penetrar as esferas da Alegria, as esferas da Eternidade.

É claro, a Liberdade é total e aqueles que recusam são livres e amados com a mesma intensidade e a mesma
perfeição.

Como poderia ser de outra maneira?
Não há qualquer julgamento, exceto na Ilusão.

Não há qualquer punição nem perdição, exceto nesta criação alterada.
Não existe qualquer competição nos mundos da Unidade.



Então, àquele que estende a mão a vocês, em breve, irão vocês lhe estender o seu Abandono?
Vocês vão se instalar na Eternidade de HIC et NUNC?

Não é mais tempos de escutar o ego.
Não é mais tempo de escutar as dúvidas.

Não é mais tempo de sofrer.
É tempo de reviver.

O que, a um dia, parecia-lhes tão distante, irá lhes parecer, no dia seguinte, cada vez mais próximo e, no dia após,
vocês são aquilo.

O que eu acabei de dizer, pelas palavras e Vibração.
Nenhuma distância poderá mais existir, pondo fim à projeção de toda ilusão.

O Amor é a chave.
Um Amor além de toda contingência existente na alma encarnada e voltada para a personalidade.

Então, vocês cantarão com ele, HIC et NUNC, no Abandono: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Pois pode existir outra?

Pode existir senão o Caminho, a Verdade e a Vida?
Pode existir (ou ser) senão a vida?

Somente o aprisionamento criou a Ilusão da morte.
Somente esta vida que não é a Vida, se produziu dela mesma, se isolando, cada vez mais, da Fonte.

Vocês conduziram a Luz, pois ela os conduziu a se abandonarem a ela.

Filhos do Um, engendrados no Um.
Ressurreição.
Esta é a hora. 

O canto de Metatron vai ressoar, permitindo a revelação total e a Ressurreição.
O conjunto do que foi alterado vai Vibrar.

A Luz será Tudo o que é a Vibração sem limite, sem limitação, sem sofrimento.
Canto de Glória.
Vocês são isto.

Metatron traz, em vocês e a vocês, se tal é seu acolhimento, a Ressurreição, pondo em dia a Promessa e o
Juramento, pondo fim a tudo o que mente, a tudo o que os distancia, criando a ilusão de uma distância.

HIC et NUNC: Aqui e Agora encontram Humildade e Simplicidade, chaves do Coração, chaves da Unidade, abertas a
Todos.

Acolham como nós os acolhemos, nas esferas da Graça, que é sua esfera.
Esta esfera onde a Perfeição se abre.

A hora do Sacro põe fim ao Sacramento da Ilusão.
Vocês irão, se tal é sua Vibração, se revelar.

As asas se revelam.
Nunca mais elas se fecharão.

Na Vibração e no Amor, onde tudo é Luz, onde nenhuma sombra pode ser projetada.
Vibração e HIC et NUNC.

Eternidade.

Mesclando minha Presença ao Anjo Uriel, nós dois reunidos em uma Unidade, em vocês, preparando Metatron,
anunciando Cristo e a Alegria.

Abram e escutem como ele lhes disse.
E escutem o Canto da Graça, o Canto da Presença, o Canto do Silêncio.

HIC et NUNC.
Abandono transcendendo a Repulsão e a Atração, criando o equilíbrio que não é o equilíbrio dos dois, mas o

equilíbrio da Verdade.
O Sacro do Sagrado torna-se o Fogo, aquele do Espírito e do Coração, aquele do Éter e da Terra, reunidos em um

único Fogo, aquele da Unidade.
Filhos Ardentes do Sol, ele lhes dirá: “Eu e Tu somos Um”, vocês o provam em HIC et NUNC e no Abandono.

Eu sou o Arcanjo Anael e eu sou vocês, uma parcela de sua Eternidade.
Como vocês são uma parcela de minha Eternidade.

HIC et NUNC, 'alquimia' além da química, do aprisionamento.
Abandono.

Espaço sem espaço, tempo sem tempo, onde tudo é doação, onde nada há a perder, pois tudo é transparente.
Pois nada pode ser separado.

Sejam a Alegria, dancem a Alegria.
Cantem o HIC et NUNC.

Revelem-se.
Revelem a Verdade.

O Espírito e a alma de Ressurreição, Aqui e Agora, ressuscitando na Luz, este corpo, a fim de que vocês se tornem o
Corpo do Cristo e o Corpo da Fonte.

Há apenas a acolher, nada fazer, nada querer, nada desejar.
Apenas Presença.



Apenas Ser.
Deixem a Alegria tomá-los, pois isto é sua Essência.

Não há nada a esperar para amanhã, pois tudo é HIC et NUNC.

Eu sou o Arcanjo Anael, uma parte de vocês, uma parcela de sua Eternidade, eterna, ela também.
Então, em HIC et NUNC, preparemos o Sacro.

HIC et NUNC.
E Cristo.

Eu rendo Graças à sua Presença.
Eu rendo Graças ao Ser.

Eu sou o Arcanjo Anael.
Eu irei banhar-me em sua Eternidade, no alinhamento.

Eu lhes dou minha Paz, que é a sua.
Até breve.

___________________________________
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Irmãos e Irmãs encarnados, eu sou IRMÃO K e eu estou, novamente, com vocês.

Nós iremos, hoje, se vocês desejam, no Amor, e no Amor da Verdade, falar do ‘Triângulo Sagrado’.
Como vocês sabem, existem, doravante, três Portas, em meio ao sacro.

Uma sobre a asa ilíaca direita, denominada REPULSÃO.
Uma sobre a asa ilíaca esquerda, denominada, se vocês querem, Agora, e como eu lhes disse, de preferência

NUNC.
Enfim, o ponto ICI [Aqui, HIC], na ponta desse sacro, se vocês preferem, HIC.

Eu deixarei a denominação HIC e NUNC ao Arcanjo ANAEL.

***

As funções desses Pontos, que se tornaram Portas, foram-lhes expressas.
Convidando-os, mesmo pela voz do Arcanjo GABRIEL, por exemplo, a não crer em nós, uns e outros, mas

para experimentar isso.

IRMÃO K - 10 de julho de 2011
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Nós iremos, juntos, tentar abordar esse Mistério particular que está em ressonância direta com a estratégia de
confinamento.

Nós desenvolvemos, já, uns e outros, uma série de elementos, referente a essas forças, inscritas na matéria de
carbono alterada, em ressonância com o fígado e com o baço, privando a alma e o Espírito de seu

desenvolvimento.
Resta, agora, que essas Portas, que estiveram e que estarão ativas (se elas já não estão), se alquimiem, de

alguma maneira, nesse Triângulo Inferior, chamado de sacro, ou osso sacro. 
Do mesmo modo que, no final de setembro, vocês vivenciaram, pela ativação da nova Tri-Unidade, a conexão
de sua Consciência individual (separada, nesse mundo) com um conjunto muito mais amplo de Consciências
(permitindo o que vai se viver, agora, a partir do impulso do Anjo METATRON: desdobramento desse Cubo
Metatrônico, desdobramento da Luz Vibral pela alma e pelo Espírito, pelo conjunto de suas estruturas), da
mesma maneira, existem então três pontos de Vibração, nomeadas Portas, localizando-se sobre o sacro.
Nós iremos abstrair o quarto [CLAREZA] que, ele, já foi amplamente desenvolvido, e iremos insistir nesse

Triângulo, com ponta para baixo, entre HIC e NUNC e REPULSÃO.

***

Este Triângulo, com ponta para baixo, está ligado, evidentemente, à tríplice corrente, para baixo e para trás,
agora, em ressonância com as Partículas Adamantinas, a radiação do Ultravioleta e a radiação do Espírito

Santo.
Esta Tri-Unidade Vibratória, colocada, primeiro, na cabeça e depois no Coração, deve vir agora pôr fim à Ilusão,

inteiramente.
Permitindo-lhes conectar, se tal é sua Consciência, a Consciência que não será jamais separada.

Permitindo-lhes, como eu disse, passar do que é conhecido ao Desconhecido, e do confinamento à Liberdade
e à Autonomia.

Deste modo, é claro, o ponto REPULSÃO, como vocês viram, faz parte de um Triângulo entre o fígado (ndr:
correspondendo à VISÃO) e o ponto denominado ATRAÇÃO (ndr: correspondendo ao baço).

ATRAÇÃO-VISÃO-REPULSÃO, que era, de certa forma, uma das bases mesmo do confinamento, no Corpo
de Desejo e de uma consciência limitada tendo permitido manifestar as leis da alma unicamente em meio à

ação / reação, mas privando o acesso da alma ao domínio do Espírito, e então da Unidade.
Este Triângulo Sagrado foi, de algum modo, desde muitíssimo tempo, o ‘sacro da Ilusão’.

Este sacro da Ilusão foi realizado por uma Reversão tendo, de certa maneira, separado (como, eu espero,
vocês entenderam, e talvez já vivenciaram) o corpo, a alma e o Espírito fazendo com que a alma e o Espírito

fossem, pouco a pouco, afastados da Consciência.
Fazendo com que a experimentação com seres humanos tenha levado a viver uma partição, um confinamento,

cada vez mais evidente.
Restringindo, gradualmente e à medida do tempo, o acesso à Unidade.

Deixando apenas uma vaga lembrança de um Espírito distante, de uma alma distante.

***

Dentro deste afastamento, é claro, vocês não ficaram sozinhos.
Porque aquele que os mantinha, ele próprio, criou leis, gradualmente e à medida, afastando-os sempre mais.
A primeira destas leis (além de tê-los cortado, de alguma forma, de sua Fonte e de sua Unidade) fez vocês

crerem que vocês encontrariam a Luz buscando-a.
E que, de todo modo, a Luz não era desse mundo, mas que vocês a encontrariam morrendo, e acedendo

então (segundo as religiões, segundo as crenças), a um além perfeitamente luminoso, que iria Liberá-los dos
tormentos da encarnação.

Mesmo as frases de CRISTO foram exploradas nesse sentido.
Ele lhes disse: “meu reino não é deste mundo”, para dizer-lhes que não podia existir qualquer luz, aqui, mas

que precisava esperar, em outro tempo, do outro lado do véu, reencontrar esta Luz.
Então, obviamente, era muito mais fácil para aqueles que não acreditavam, então (e que aboliram, de suas

crenças e de sua vivência, o próprio princípio da reencarnação), acreditar que esta vida era única e se inscrevia
em um corpo e em uma alma.

E que a Liberação viria por um ser exterior, e sobretudo não deste lado do véu, mas do outro lado do véu.

***

É preciso aceitar que este outro lado do véu pertence, sempre, ao mesmo véu, mas não os libera, de forma
alguma, do véu.



A consciência, aliás, separada, foi rápida também para elaborar, ela também, suposições, sonhos, crenças,
indo ao sentido do que foi enunciado.

Para aqueles seres humanos que tinham mais curiosidade, uma série de movimentos foi implantada, da mesma
maneira, permitindo crer em uma reencarnação, e sobretudo na possibilidade de escapar a essas

reencarnações, justamente reencarnando-se, e aliviando de algum modo o karma.
Purificando um karma e permitindo-lhes, quando esse karma fosse purificado, sair enfim da Ilusão.

Por fim, outras religiões mais recentes (na trama, aliás, e acompanhando outras religiões mais antigas) falaram
de um deus vingador e de certo número de regras a observar, nesse mundo, para encontrar a Liberdade, aí

também.
Mas sobretudo não nesse mundo.

Em outro mundo.
Que é apenas o outro lado do véu, e que é sempre, é claro, o mesmo mundo.

Já que, mesmo do outro lado do véu, não é possível aceder à Liberação e à Luz.

***

Assim é elaborada uma série de jogos, através da Atração e da Repulsão, do Bem e do Mal, do karma.
Um conjunto de crenças falando da luz e podendo ver uma certa luz, ainda, ao nível do terceiro olho.

Uma luz astral, que era apenas um reflexo, de qualquer maneira, da verdadeira Luz, que não é desse mundo e
que, no entanto, é preciso Revelar, desvendar e desdobrar nesse mundo.

Assim, como o CRISTO lhes disse: “o que está ligado no Céu, será desligado do Céu, o que está ligado aqui,
será desligado daqui”.

De qual Céu ele falava?
De qual tempo, e de qual espaço?

Logicamente, enquanto vocês não têm acesso, por vocês mesmos, em meio à sua própria experiência, à
Liberação (e eu entendo por Liberação, não somente viver experiências da Unidade, em meio à Coroa
Radiante do Coração, mas realmente, viver a experiência por vocês mesmos da Liberação, levando-os

inicialmente a penetrar o Sol, ver-se em outros lugares do que nesse corpo e em outros lugares do que este
outro lado do véu).

Naquele momento, vocês poderão começar a viver um estado particular da Consciência,
denominado Turiya (*), aonde aí, o conjunto de tudo o que constituiu esse mundo, em suas identificações, em

suas construções, vai permitir extraírem-se, integralmente.

***

Então, obviamente, isso não ocorre em um piscar de olhos.
E, como vocês sabem, os momentos que vocês vivem foram preparados bem antes da encarnação de

CRISTO, desde muito longo tempo.
Na realidade, não basta falar da Unidade.

Não basta viver um Fogo do Coração.
Ainda é preciso extrair-se, por completo, de todos os apegos, que propiciam a sedução mesmo deste mundo,

a sedução desta Ilusão, onde várias almas estão confinadas, em uma imitação burlesca de liberação.
Deste modo, tudo o que pertence a este mundo, sem exceção, mesmo nas esferas astrais as mais elevadas, é

apenas um reflexo da verdadeira Luz e da Vibração da Unidade, da Realização do Si.
Evidentemente, as estratégias daquele que os manteve nessa coleira (por sua mão, que os tinha aprisionado)
construíram, gradualmente e à medida deste mundo, em todo caso na história deste mundo, elementos que

permitem procurar, tornarem-se pesquisadores.
Fazendo-os crer que havia algo a buscar no exterior (ou em todo caso em um sistema de crenças, ou em um
sistema de experiências limitadas), não lhes possibilitando jamais, na realidade, realizar a Consciência do Si.

Toda a Ilusão é elaborada em cima disso, é construída em cima disso.
E é isso que foi desconstruído, especialmente pela intervenção das Núpcias Celestes.

Tendo permitido, pouco a pouco, desconstruir, pacientemente, toda a trama astral coletiva que isolava vocês da
verdadeira Luz.

***

Eu não voltarei sobre os jogos da alma, voltados para a personalidade, para o conjunto de manifestações do
Corpo de Desejo, em meio à consciência inferior, limitada, fragmentada.

Mas eu venho, sobretudo, falar desse Triângulo Sagrado, e das três Portas finais que ali se encontram, de



algum modo, existindo entre HIC e NUNC, e REPULSÃO.
A iniciação do desdobramento da alma e do Espírito tem então, de alguma forma, invertido, e Redirecionado no

sentido correto, as polaridades existentes no Corpo de Desejo.  
Possibilitando-lhes encontrar um justo equilíbrio entre a Atração e a Repulsão, mas que não é nem a

manifestação de uma, nem a manifestação da outra.
Nesse sentido, permitindo-lhes abrirem-se à última Verdade.
A última Verdade é a Realização desta Consciência Turiya.

Onde qualquer identificação, ao que quer que seja pertencendo a esta matriz, é chamada a desaparecer por
completo.

Portanto, viver o Aqui e Agora, denominado HIC e NUNC, em meio à REPULSÃO, vai dar início às últimas
Vibrações necessárias para permitir-lhes realizar sua Eterização, realizar sua saída total da partição.

E é aqui que isso deve acontecer.
Isso não pode acontecer em qualquer outro lugar senão aqui.

Porque, efetivamente, se vocês aceitam (simplesmente, mesmo sem fazer a experiência) que vocês estão do
outro lado do véu, enquanto prisioneiro aqui, é evidente que, mesmo do outro lado do véu, vocês estão na

mesma prisão e na mesma incapacidade total para experimentar o Samadhi.

***

De fato, é mais fácil manifestar alguns estados de Paz através de uma meditação, mesmo em bases que não
alcançam a Verdade.

Fechando-os em um ego que vai, de maneira transitória, não mais ser afetado por qualquer
influência mental ou emocional, propiciando, de algum modo, um vazio.

E muitos ensinamentos, aliás, insistiram na meditação como um meio privilegiado de conseguir (o que é
perfeitamente verdadeiro) acalmar o mental e acalmar o emocional.

Mas isso não basta.
Isso pode permitir ativar a Coroa Radiante da cabeça, ativar a Coroa Radiante do Coração, fazê-los passar nas

etapas particulares de Samadhi, experimentação da Paz.
E isso, muitos de vocês começou a viver, em graus diversos.

Resta, agora, estabelecer o que foi denominado Sat Chit Ananda, que apenas se realiza, aí, efetivamente,
quando vocês alcançam, e Vibram, ao nível do Coração, além da Paz, além das primeiras etapas (eu diria) da

Coroa Radiante do Coração.
E realizando o desenvolvimento da alma e do Espírito, como isso ocorreu agora, e possível agora, pelo

desdobramento da Luz Branca e pela chegada de CRISTO.

***

Dessa maneira, então, a tarefa vai ser facilitada.
Há, portanto, no processo de Eterização e de Ascensão da Consciência, uma ‘alquimia’ particular que se

realiza, que já se realizou, entre HIC e NUNC (Aqui e Agora) e REPULSÃO.
Quando se adiciona a este estado particular (que se aproxima de Turiya) o elemento REPULSÃO (e quando

existe uma alquimia em meio a essas três Portas), então, naquele momento, a Consciência Ilimitada (o
Desconhecido, como eu chamei), vai se revelar.

O que vai acontecer?
Naquele momento, não existe somente uma desidentificação (de um papel, de uma função, de um corpo).

Vocês não estão mais limitados a esse corpo.
Vocês não estão mais limitados a uma luz que é captada.

Mas vocês se tornam, integralmente, o Tudo.
Naquele momento, vocês podem dizer (como disseram aqueles que o realizaram): vocês são em um momento

o CRISTO, vocês são em um momento A FONTE.
Vocês podem dizer, também, como CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”.

Vocês podem estar fora de qualquer espécie de localização (a uma entidade, a uma forma, a um sujeito, a um
objeto).

Vocês não são mais sequer o observador, nem o observado.
Vocês se tornam a Consciência pura.

***

Esta Consciência pura é o objetivo, que eu qualificaria de final.



Esta Consciência pura é o objetivo, que eu qualificaria de final.
E é isso que o Anjo METATRON, se vocês aceitam este desdobramento e este Abandono, vai realizar em

vocês.
E lembrem-se bem de que são unicamente vocês que o realizam, mesmo se o impulso está ligado a um

mecanismo (como vocês sabem) às vezes planetário, às vezes particular, ao nível desses ciclos astronômicos.
Obviamente, os fenômenos que a lagarta poderia chamar de extinção total da vida, apenas são, de fato, uma

Ressurreição.
Mas é claro, para a lagarta, enquanto ela está identificada, um pouco, a esse corpo, a esta personalidade

(mesmo se os desejos são Transcendidos, realmente e em Verdade, e não forçados e desviados) isso não
basta para se estabelecer, em última análise, no Estado de Ser.

A passagem no Estado de Ser é, efetivamente, a morte da lagarta, a Ressurreição: a passagem desta última
Porta.

E esta ‘alquimia’ se realiza nesse Triângulo.
Eu lhes lembro que existem três Triângulos.

O Triângulo do fogo Luciferiano, encarnado e manifestado pelo ‘terceiro olho’ (o confinamento no BEM, no MAL
e em AL): é o que foi explicado, ao nível da revelação das Portas, e não mais das Estrelas, como sendo a
Ilusão Luciferiana, onde a alma é inteiramente voltada para a personalidade, e não de todo para o Espírito.

A Reversão deste Triângulo restaurou a ordem.
Isso significa que o sacro da Ilusão termina.

E ele termina, finalizando no sacro, permitindo, naquele momento, pôr fim ao sacro da Ilusão, e viver o sacro do
Sagrado.

Porque aquele que os manteve intitulou-se ele mesmo, o coroado, ou seja, o criador.
Ou se vocês preferem, aquele que reinava ao nível de Kether, a coroa.

Mas esta coroa, obviamente, sendo cortada da verdadeira Vida, já que ele tinha deduzido, observado, ele
próprio, que o reino era seu domínio, e não o domínio de vocês.

Propiciando, assim, um afastamento, que tem sido mais fácil chamar de uma ‘queda’, distanciando-os sempre
mais da Verdade, de HIC e NUNC, e das leis da REPULSÃO que ele havia criado fechando esta REPULSÃO

fazendo (vocês o compreenderam, como isso foi dito) uma repulsão do Espírito.

***

Assim, portanto, essa primeira Reversão, ocorrendo no final do seu mês de setembro do ano passado,
permitiu, pouco a pouco, Reverter, progressivamente, pela intervenção de sua própria Consciência, certo

número de elementos da Ilusão.
Esta progressão da Luz Vibral pôde ser feita ao nível das diferentes Cruzes (denominadas da Redenção,

Cruzes Mutáveis e do Último Cruzamento / Reversão, em meio às suas Estrelas) e, para alguns de vocês, no
Triângulo da Tri-Unidade, revelado naquela ocasião.

Nova Tri-Unidade inscrita, justamente, entre o chakra do Coração, o chakra dito de Enraizamento da alma, e o
chakra dito de Enraizamento do Espírito.

***

Hoje, a etapa final do desdobramento da Luz é o desenvolvimento, vocês compreenderam, da totalidade
da alma e do Espírito, nesse corpo, no Aqui e Agora.

Pondo fim à repulsão alterada, permitindo à alma Voltar-se para o Espírito, a fim de que o Espírito se torne o
‘Espírito de Verdade’, manifestado aqui.

Esse trabalho apenas pode ser feito nesta matéria porque o grau de identificação a esta matéria, e a esse
corpo, tornou-se tal que, mesmo se o Espírito se fusionasse, inteiramente, ao nível da alma, a alma iria recusar

o Espírito, simplesmente porque ela ali não acredita mais.
E ela não vive mais a conexão.

Portanto, é esta conexão que se restabelece e que aparece, agora, integralmente, permitindo pôr fim ao sacro
da Ilusão e do Confinamento.

E permitindo viver o sacro do Sagrado, que é, na realidade, a não separação dos diferentes Planos.
Possibilitando à Consciência experimentar e viver a Verdade da Unidade, e então do Espírito.

Dessa maneira, penetrar Turiya, e se tornar Turiya, apenas pode ser realizado, ao nível da humanidade,
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quando esse processo de Última Reversão estiver concluído, e Desperto em sua estrutura.
A transmutação, deste modo (como disse SRI AUROBINDO durante sua vida, quando ele foi João), é

realmente uma Transmutação total, ‘celular’, permitindo estabelecer, de alguma forma, um novo quadro,
totalmente Livre e totalmente Liberado, da Vida, em meio ao corpo de estruturas diversas, onde o Espírito está

totalmente presente e revelado, e consciente.
Isso passa por este estado de Turiya, onde mais nenhuma identificação pode existir.

***

E é, obviamente, evidente que muitos de vocês, seguindo esse caminho particular e real, do Acordar ao Si,
estão ainda, apesar das experiências, submissos a leis.

Estas leis vocês todos as conhecem, são as leis da necessidade do corpo da personalidade, essas
necessidades exprimindo-se, além mesmo de qualquer desejo, pelas funções fisiológicas do corpo.

Isso, até mesmo, deve ser Transmutado à Luz do Espírito e deve desaparecer.
É exatamente o que vai realizar, em um tempo, em termos terrestres, muito curto, o Anjo METATRON e sua

Última Reversão, sua Ressurreição.
É esta etapa que, doravante, vai se manifestar, e vai prepará-los, realmente, para estabelecê-los no Si.

Para estabelecê-los na Verdade, em CRISTO.
Tornando-se então, inteiramente, Ki-Ris-Ti, ou seja, os Filhos Ardentes do Sol.

E é aí que vocês irão constatar, por vocês mesmos, que este mundo, esta projeção Ilusória, este confinamento
Ilusório, vai totalmente desaparecer.

Ainda uma vez, isso apenas pode ser realizado parando, de qualquer modo, o tempo.
Ao deixar de serem submisso às influências do passado e do futuro, Ilusórias, elas também, vocês penetrarão

o ‘Eterno Presente’, como isso foi denominado.
E que é neste Eterno Presente, onde não existe mais nada pertencendo a qualquer identificação, que o
Triângulo Radiante, se o podemos dizer, existente no sacro, pode reencontrar seu verdadeiro lugar, de

Sacralização, ou seja, de retorno à Unidade.
Naquele momento, não pode mais existir diferença em meio às Portas do seu sacro que, à imagem do que
aconteceu para os pontos da nova Tri-Unidade (inscrita ao nível dos chakras de Enraizamento da alma e do

Espírito), onde uma permutação entre CRISTO e MIGUEL fez com que MIGUEL dissesse que ele era
CRISTO-MIGUEL, realiza-se da mesma maneira no seu sacro.

Naquele momento, realizando, entre HIC e NUNC, a integração da REPULSÃO.
Esta integração da REPULSÃO afasta-os, definitivamente, das ‘leis da atração e da visão’ do eixo Falsificado.

Fazendo-os reintegrar o ALFA e o ÔMEGA.
Onde, naquele momento, vocês não são nem o ALFA, nem o ÔMEGA, mas a totalidade do ALFA e do

ÔMEGA.
Onde, naquele momento, a Consciência vai experimentar o que é o Espírito, na totalidade.

***

Viver o Espírito é, portanto, realmente sair de toda identificação.
Existe um momento, como isso foi dito, em que o desdobramento da Luz (em meio do que nós explicamos, ao

longo desses dias) deverá fazer cessar, ainda, todo jogo e todo papel.
A fim de fazê-los penetrar, em realidade e em Verdade, na totalidade do que vocês são.

Não mais como uma conceituação, mas sim uma desidentificação, uma desconstrução, um desencravar,
normal e lógico, onde nada é feito por outra coisa que a Inteligência da Luz, e para a Luz, e por seu próprio

Abandono.
É isso que realiza esta última etapa, pondo fim ao sacro da Ilusão, permitindo-lhes sair, completamente, da

Ilusão.
Porque, naquele momento, vocês percebem, não mais o mental ou uma aspiração, mas na Verdade, tudo o

que nós lhes dissemos: que é realmente uma Ilusão.
Enquanto vocês não o vivem em Consciência, é claro, vocês não podem aceitá-lo, já que isso permanece

exterior ao que vocês vivem.

***

Todas as preparações conduzidas (para alguns de vocês, desde algum tempo, para outros, desde tempos
mais antigos) tiveram por vocação extraí-los, Aqui e Agora, e não em outros lugares.

Porque, lembrem-se de que, mesmo se vocês pensam que em outros lugares, ou seja, do outro lado do véu,



vocês são Liberados, é uma Ilusão muito atroz, devido particularmente a certos ensinamentos, tendo-os feito
tomar bexigas por lanternas.

Ou, se vocês preferem, tendo-os feito tomar o Fohat (o fogo elétrico) como o Fogo último do Espírito.
O que, como eu lhes expliquei, e eu espero, mostrei, é uma total heresia e aberração.

Portanto, agora, resta efetivamente realizar esta Última Passagem.
Realizá-la, na realidade, faz-se Aqui e Agora.

Permitindo-lhes, quando vocês se aproximam e a vivem, compreender que toda busca, sem exceção, é em
vão.

E que resta apenas estabelecer-se nesta Verdade.
Mas este mecanismo, ainda uma vez, apenas pôde, excepcionalmente, ser realizado, por alguns seres.

Como foi o caso, por exemplo, para o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), ou ainda para UM AMIGO,
ou ainda para SRI AUROBINDO, ou para mim mesmo, ou para tantos outros.

Hoje, o processo é um processo, vocês compreenderam, que é antes de tudo ‘coletivo’.
Mesmo se, novamente, o grau de realização de Turiya não sofre alternância com a consciência de vigília, ou

com a consciência de sono.
Tornar-se Consciente e Um apenas pode se realizar quando vocês rompem todas as dificuldades, todas

as identificações, todas as projeções.
Mas, além disso, ainda que o mental esteja silente, e que as emoções estejam silentes, e mesmo se os

desejos estejam silentes, resta efetivamente este Último Abandono.
Eu lembraria a vocês, para isso, a frase de CRISTO sobre a cruz: “Eli Eli lama sabachthani? Meu Pai, por que

me abandonaste?”
Até o momento em que Ele se dá conta que, se Ele se Abandona, naquele momento, Ele Ressuscita.

***

É exatamente o mesmo processo, se o podemos dizer, que vocês são doravante chamados a manifestar, e a
encarnar, na totalidade, HIC e NUNC.

Ou seja, Aqui e Agora.
A palavra Agora pode ser usada na boca, mas, efetivamente, Aqui e Agora lhes permitem realizar a

REPULSÃO, e o papel desta REPULSÃO.
Quer dizer, não mais serem identificados a Áriman ou a Lúcifer (**), isto é, não serem identificados às leis, em

meio à Ilusão, da projeção.
Mas se tornarem a Lei, ou seja, vocês mesmos, Filhos da Lei de Um, e se tornarem, vocês mesmos, a

Unidade.
A Unidade não é um combate, nem uma negação da Dualidade.

A Unidade não é uma integração da Dualidade.
A Unidade é um estado Vibratório, onde a Consciência não é mais de todo identificada ao que quer que seja.

Nem a um papel, nem a um corpo, nem a qualquer lembrança de ter sido esse corpo, ou desse corpo, ou
dessas vidas.

Há então, literalmente, por intermédio deste sacro do Sagrado, uma saída total da Ilusão, um desaparecimento
total da Ilusão, como lhes descreveram alguns seres, tentando aproximar-se cada vez mais corretamente nas
palavras empregadas (ou no que eles foram capazes de veicular, por sua irradiação de Luz), desta Verdade.
Sempre insistindo, aliás, sobre o fato de que jamais as palavras que eles pronunciavam seriam a experiência.
Mas que, enquanto vocês não fazem, vocês mesmos, a experiência e a vivência, isso permanecerá como

palavras, muito sedutoras, mas não tendo qualquer aplicação na realidade de sua Consciência, e somente de
sua Consciência.

***

Deste modo, então, como o revelará o Anjo METATRON, esta noite, isso irá permitir-lhes, eu o espero,
encaminharem-se, cada vez mais, para seu estado de Unidade.

E se tornarem o que vocês São, de toda Eternidade.
Esquecendo o mental, esquecendo o ego, esquecendo o desejo, esquecendo as necessidades.

Vocês sacrificam vocês mesmos, na Luz e na Eternidade.
Eu devo insistir, contudo, sobre dois elementos que, evidentemente, as lagartas vão rejeitar, mas que fazem

parte, aliás, da trágica Ilusão do desenvolvimento, de alguma maneira, da Criação original.

***



A sociedade (se nós saímos, agora, do indivíduo) baseia-se nesta lei de ação / reação e, ao nível do corpo
social, se baseia no que vocês observam, cada um, a cada dia, sobre o princípio do cérebro Luciferiano, ou de

mamífero, que os confina na competição, na predação e, principalmente, na necessidade de apropriação.
Esta apropriação é um consumo.

Porque é preciso consumir.
Consumir alimentos, consumir imagens, consumir, para estar vivo.

E eu diria, mesmo, para persistir em meio a esta vida.
Porque, obviamente, se vocês não comem, se vocês não trabalham, se vocês não se casam, vocês se sentem

incompletos.
Tudo isso, é claro, vocês compreenderam, está ligado aos ‘apegos’, induzidos pelas forças que trabalham em

concerto, as forças Arimânicas, mantendo-os, literalmente, em uma Ilusão.
Sem qualquer possibilidade de sair, enquanto vocês não tenham percebido a Ilusão de tudo isso, ou

seja, Turiya.
Deste modo, portanto, a própria sociedade de consumo é levada a um estado absurdo, onde ela vai ser

obrigada a autoconsumir-se e, então, a se consumir ela mesma.
Isso foi chamado, gradualmente e à medida dos ciclos (sobre os quais, aliás, o demiurgo baseou sua

dominação), quer dizer: mais uma vez, consome-se tudo, mais uma vez, mas sempre no mesmo confinamento.
Mas, desta vez, não existirá mais novo confinamento já que as forças de aprisionamento, elas mesmas, foram

dissolvidas, de maneira definitiva, ao nível da sociedade.
Vejam então a absurdidade das diferentes civilizações que os precederam.

Que vocês ali acreditem ou não, a vida está presente desde extremamente longo tempo sobre esta Terra, em
diferentes ciclos.

Alguns ciclos eram livres, outros ciclos foram, para o ser humano, aprisionadores, desde 300.000 anos.

***

Mas Aqui e Agora (ou, se vocês preferem, IM e IS), correspondendo a HIC e NUNC, ao nível do Triângulo do
Ar e da Água, localizados de um lado ao outro de sua cabeça, ao nível das

Estrelas, revelam-se, em um primeiro momento, ao nível do chakra de
Enraizamento da alma e do Espírito, denominados CRISTO, MARIA e MIGUEL

(para o ponto nomeado MARIA, que faz a junção).
Dessa maneira, então, ao nível da Porta que se abre, realiza-se a ‘alquimia’ que
nós abordamos e revelamos, na frente de vocês, no olho de sua Consciência,

mesmo fechado, a fim de fazê-los aderir (mas isso não basta) e, sobretudo, viver
a experiência do final da Ilusão.

O sacro do Sagrado é, de algum modo, o que põe fim, inteiramente, em meio à
Consciência como no corpo social (em seu sentido o mais amplo), ao que vocês
chamam de ‘egrégora’ astrais e mentais, aos princípios da Ilusão, Luciferianas e

Arimânicas.
Estes princípios existem somente nesta matriz já que, na Unidade e na

Consciência Unificada, não existe qualquer separação, e não pode existir
qualquer distância, entre todo o Criado, todos os potenciais, todas as Dimensões,

todos os Universos e todos os Multiversos.
Mas evidentemente, isso não pode se apreender, compreender-se, com a consciência fragmentada.

É uma passagem que apenas pode ser feita quando vocês são Crucificados, por completo.

***

Este elemento que foi percebido de diferentes maneiras, por vários profetas, com às vezes colorações de
Julgamento Final e de Apocalipse dramáticos.

Sim, é um drama para o ego.
Mas não é absolutamente um drama para o Espírito, de fato.

Então, aí também, juntando o que dizia o Comandante, qual ponto de vista e qual olhar vocês irão adotar?
Aonde vocês irão se situar?

No efêmero e no Ilusório da lagarta, que deseja persistir eternamente?
O que é naturalmente impossível, já que todo consumo acaba em consumação, e a lagarta (como vocês a

veem sobre a Terra), torna-se, um dia ou outro, borboleta.
Devido ao fim do confinamento, e da não reprodução da encapsulação, das forças isolantes deste Sistema

Solar, o nascimento da borboleta vai ser inelutável e inexorável.
As circunstâncias deste nascimento far-se-ão em função de sua capacidade para Abandonar-se à Luz nesta

fase final.
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Ou seja, para viver, e eu deixarei o Arcanjo ANAEL exprimir-se sobre isso (***), HIC e NUNC.
HIC e NUNC que não é o confinamento do ego, simplesmente, no silêncio mental e no silêncio das emoções.
Mas bem além, transcender até mesmo este silêncio do ego, pela Revelação da Plenitude do Estado de Ser,

do estado de Turiya.
Incorporando, então, o Fogo do Coração.

Revelando, além da Fusão das três Lareiras, em cada uma de suas células, em cada um dos átomos deste
corpo e desta Consciência, a Totalidade da Unidade.

E então viver Turiya.

***

Estão aí alguns elementos que eu tinha para mostrar, de certa maneira, referentes à passagem do sacro da
Ilusão ao sacro do Sagrado.

Obviamente, o impulso Vibratório que irá ocorrer dentro de algumas horas, ser-lhes-á confirmado, pela vivência.
Que poderá ser fulgurante para alguns de vocês, ou para outros de maneira mais progressiva, mas que irá

ocorrer, de qualquer maneira, no mais tardar depois do que é chamado de ‘três dias’.
Eu lembro a vocês que CRISTO disse: “destruí vós esse Templo, em três dias, eu o reconstruirei”.

Ele falava exatamente disso.
Ou seja, dessa terceira passagem, levando-os a viver a Ressurreição.

E isso deve acontecer Aqui e Agora, HIC e NUNC, através da REPULSÃO.
Eis o sentido, em parte, revelado, do que significa isso.

E, sobretudo, do que deve ser vivenciado, além de qualquer significação.
Elementos importantes foram-lhes dados por outro Ancião, Mestre Philippe (ndr: PHILIPPE DE LYON), com

relação à Humildade e à Simplicidade (****).
Vocês não podem pretender ser qualquer coisa aqui, e Ser o Tudo.

Vocês não podem pretender ser este corpo, esta identidade, este karma, esta vida, e Ser a Vida.
Porque a Vida não pode ser limitada a um corpo, a uma identidade ou a uma personalidade.

É isso que vocês são chamados a Criar.
O que é denominado ‘Co-criação Consciente’, ocorrendo no Novo Mundo, na Nova Terra, na sua nova vida, que

é de fato a Verdadeira Vida.

***

Eis as algumas palavras que eu tinha para dar-lhes.
Irmãos e Irmãs, se vocês se colocam perguntas, eu me tenho o prazer, seu eu tiver tempo, de responder-lhes.
Sabendo que, dentro de algumas horas, ou dentro de muito pouco tempo, vocês terão todas as respostas pela

vivência de Turiya.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em CRISTO, e na Unidade, permitam-me abençoá-los.
Eu lhes digo até breve.

Certamente que vocês terão ainda que fazer por mim, na Unidade.
Acolhamos juntos.

... Efusão Vibratória ...
Até Breve.

************



(*) – ARCANJO ANAEL (09.04.2011) – ‘Estado de Turiya’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

*
(**) – ‘Cristo, Áriman e Lúcifer em relação ao Ser Humano’ – RUDOLF STEINER:

http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
*

(***) – ARCANJO ANAEL (10.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-j...

*
(****) – PHILIPPE DE LYON (05.07.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/philippe-de-lyon-5-de...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1110

10 de julho de 2011
(Publicado em 12 de julho de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.

Eu venho a vocês, esta noite, para exprimir certo número de elementos, ligados, sobretudo à minha vivência, na
encarnação, e também, ligados à minha Vibração da Estrela AL, que está ligada ao Fogo. Este Fogo podendo

ser tanto o fogo do ego, quanto o Fogo do Coração, antes da sua Reversão.

Então, eu venho entre vocês para tentar fazê-los perceber, além mesmo das palavras que eu vou usar (que são
necessariamente provenientes de minha experiência, de minha vivência, e de minha cultura de então), a

expressão do que é o Fogo do Coração, e a expressão do que é o fogo do ego.

Assim como vocês sabem, vocês entraram em um processo particular de revelação da Luz, devendo levar o
ser humano a viver certo número de mecanismos, de transformações, ou não, da Consciência. Então, o Fogo

do Céu, este Fogo do Espírito, quando se revela no ser humano, vai acarretar, eu diria, certo número de
mecanismos.

E também, segundo o impacto deste Fogo que se revela, e sua localização, sobrevirá certo número de
manifestações, da Consciência ela mesma, mas também da personalidade manifestada no mundo, aí onde

vocês estão.

Então, é claro, existem testemunhos Vibratórios de percepção, traduzindo e acompanhando, de alguma forma,
a chegada da Luz. Quer seja ao nível da cabeça, ao nível do Coração, ao nível do Sacro ou ao nível das zonas

de revelação da Luz Vibral.

Foi relatado a vocês um mecanismo importante.
Este mecanismo importante, retomado em numerosas ocasiões, pelos Arcanjos e pelos Anciãos, e também

por algumas de minhas Irmãs, é diretamente ligado ao mecanismo do Abandono à Luz.
Então, é claro, o Abandono à Luz vai traduzir a manifestação de um estado de Consciência, que passa de um

estado a outro, de um modo de funcionamento a outro, que é profundamente diferente.

Como o Bem-amado João disse: “haverá muitos Chamados, poucos Eleitos”. Haverá, também, no período
que vocês vivem, e através dos elementos que ele descreveu então, elementos de confusão importantes, tanto
na Consciência individual, quanto na Consciência do corpo da sociedade, do corpo social em seu conjunto. A

reatividade à Luz, o acolhimento da Luz, a revelação da Luz, não se faz segundos os mesmos auspícios, e
segundo a mesma Graça, segundo, de alguma forma, o ego que é encontrado.

Existe certo número de etapas, para aqueles, em todo caso, que aceitarão a Luz, que não se voltarão, mas que
poderão viver esta aceitação, a partir do ego, ou a partir do Coração. A resultante será eminentemente
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diferente, é claro, ao nível da Consciência e ao nível do comportamento mesmo do ser, em função do que ele
for capaz de metabolizar desta Luz.

Então é claro, alguns Anciãos lhes revelaram, e evocaram, um conjunto de funcionamentos particulares ligados
a esta revelação da Luz, a esta descompartimentalização, a este despertar do Canal do Éter, e certo número de

modificações sobrevindo, justamente, no Corpo de Desejo, e devendo conduzir a manifestar a totalidade do
Espírito e da Consciência Unitária.

É claro, a qualidade intrínseca (se tanto é que se possa falar assim) do ego, em função de elementos,
chamados sua humildade, sua simplicidade, sua capacidade a estar calmo, a ter realizado um trabalho, já

(independentemente de como este trabalho é considerado) anteriormente, vai ser, de alguma maneira, não
condicionante. Mas em todo caso orientador para a manifestação da Consciência, em reação ou em

ressonância com a Luz que se revela.

É claro, tudo será diferente, de acordo com que a Consciência ordinária tenha já vivido experiências de acesso
à Unidade, ou em todo caso experiências Vibratórias, de Fogos, na Coroa Radiante da cabeça ou na Coroa
Radiante do Coração, ou ainda ao nível do Sacro. Alguns seres (desde já, para alguns dentre eles, vários

anos), vivem transformações incessantes, se traduzindo, pouco a pouco, por uma transformação da
Consciência, preparando-os a viver este Abandono à Luz e viver esta Unidade, esta facilidade.

Foi-lhes dito, muito frequentemente, que será feito a cada um, muito exatamente, segundo sua própria
Vibração. Então, é claro, se no ser humano, certo número de desejos não estão ainda totalmente evacuados,
eles arriscam, durante esta fase, se manifestar pelo que é chamado o fogo do ego, antes que pelo Fogo do

Coração.

Compreendam bem que, no meu propósito, não é questão de julgar, o que quer que seja ou quem quer que
seja. Mas de lhes dar elementos, objetivos e sensíveis, permitindo-lhes observar sem julgar, ao redor de

vocês, o que é da ordem do ego e da ordem do Coração.

Então, primeiramente, há uma diferença essencial, mesmo neste fogo, onde quer que seja que vai traduzir o
Coração ou o ego. E, antes mesmo de falar do fogo do ego ou do Fogo do Coração, é preciso redefinir,

brevemente, o que é o ego e o que é o Coração. Além de toda concepção, além de toda noção espiritual ou
religiosa, ou mesmo social ou cultural.

O ego, por definição, é o que traz toda experiência vivida, ao Interior de Si. Sempre por uma noção de
comparação, ou de apropriação. O ego é, portanto algo que vai fechar, e sempre conduzir a si mesmo (até

agora sem nenhuma noção pejorativa), tudo o que pode ser vivido. Pois o ego não pode se definir senão em
relação ao passado, em relação ao futuro. E a experiência vivida, quando ela é vivida, o levará sempre a uma

classificação, a uma discriminação, a um julgamento de valor, da experiência vivida. Sempre com relação a seu
próprio referencial, a sua própria vivência, à suas próprias crenças, à suas próprias feridas.

O Coração, além de toda noção conceitual de compaixão, de empatia, a Consciência do Coração (antes
mesmo que apareça, ainda uma vez, o fogo do ego ou o Fogo do Coração), é já a Consciência que permite

não se apropriar do que é vivido. Onde existe já uma forma de distância, uma ausência de julgamento, do que é
trazido à Consciência (quer isto se refira a si mesmo, quer se refira a todo evento ou todo elemento

interpessoal, sobrevindo no que é vivido).

O ego está, portanto, em permanência, julgando, classificando, discriminando, tentando compreender. 

O Coração, ele, vai ser Pacífico, ele vai dar um passo atrás, ele vai recusar o julgamento, ele não vai tomar
nada para si. Ele vai aquiescer mesmo que ele não esteja de acordo. Ele vai dar-se o tempo de não estar, de

alguma forma, numa reação ou numa compreensão intelectual. Mas antes, em um tempo talvez um pouco
diferente que aquele que evolui no ego. Onde lá, a reação, o julgamento, a emoção, a compreensão é

frequentemente muito rápida, não tendo conta do conjunto de uma situação, mas tendo conta da experiência
passada para, mesmo, definir este presente, esta reação que está sendo vivida. De fato, o ego, de uma
maneira geral, conduz tudo a si, conduz sempre tudo a sua própria experiência, e é, portanto mesmo, por
definição, incapaz de se definir numa Consciência mais vasta, onde todas estas noções ai não existem.

Então, é claro, o ser humano jamais sendo nem totalmente bom, nem totalmente mau, nem jamais totalmente
no Coração, nem totalmente no ego, existe sempre uma mistura das duas consciências. Mas que, eu lhes

especifico, não são ainda a Consciência Turiya. Para que a Consciência Turiya exista é preciso
verdadeiramente passar na Unidade. É preciso que o ego seja Transcendido totalmente. E que tudo o que

aparecia, agora, no ego que eu qualificaria de normal, e no Coração normal, não se torne mais exuberante, mas
ao contrário completamente Transcendido.

O fogo do ego (ligado à Luz Vibral, a sua revelação, doravante) vai se traduzir, sempre ao nível do ego, por
uma necessidade de se identificar, mais frequentemente com uma noção de grandeza, onde o ego ele mesmo,
vocês compreenderam, vai se apropriar do fogo. E, aí também, onde tudo o que é vivido, mesmo de ordem de
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uma Consciência diferente, vai ser, de alguma forma, apropriado pela pessoa ela mesma.
 

Frequentemente, isto pode se aproximar do que é chamado de megalomania. Esta megalomania faz com que
a Consciência que vive isto, no ego, tenha a tendência a identificar tudo o que é vivido no sentido de sua

apropriação, e mesmo a Unidade. Isto vai dar situações um pouco cômicas, vistas do exterior, onde este fogo
aparente vai ser efetivamente, um fogo devorador (o fogo chamado Luciferiano ou Prometeico) que vai levar a
alma a reivindicar a Unidade, a manifestar certas características da Unidade, porque a alma se torna, de alguma
forma, aclarada. E é neste momento que se revela, o que são chamados de Siddhi, os poderes da alma, que

nada têm a ver com o poder do Espírito. 

Estes poderes da alma que vão dar poderes, como o nome indica, de ver o astral, de ver o outro, mas de
conduzir tudo isto, com relação a sua própria visão e à própria personalidade. Não há, portanto nenhuma

Transcendência, mas antes uma ilusão de Transcendência, onde a megalomania vai encontrar um terreno de
expressão importante.

Isto pode, também, ser vivido extremamente no oposto, numa personalidade que se pode qualificar, ao
inverso, de atrofiada. Onde o fogo vai vir de alguma forma, reforçar este sentido de ser atrofiado, reforçar não
mais o ego, naquele momento, mas o medo do ego. Provocando sofrimentos, um fechamento, o que vocês

teriam tendência a chamar um estresse, ao contrário da dilatação do ego, que eu qualificaria de
megalomaníaca.

 

Naquele momento, o ego vai se retrair para evitar, de alguma forma, a Luz. Traduzindo-se, então, por uma
frustração, um medo intenso, uma retirada, mesmo do ego habitual. Mas, não para passar ao Coração, para se

retirar mesmo do ego.
 

As duas situações, que são os dois extremos, estão em relação com o fogo do ego. As manifestações,
naquele momento, se referem, é claro, ao plexo solar e ao terceiro olho. Quer dizer que naquele momento,
este fogo do ego vai se manifestar, lá também, por poderes, que se tornam assustadores, que se tornam a

ocasião de ter medo.  

Enquanto que no ego invertido, ao nível megalomaníaco, naquele momento, sobrevirá todo um conjunto de
processos de identificação, mais frequentemente a personagens históricos, se possível importantes, até

mesmo muito importantes. Indo até a manifestar, para alguns seres, e perfeitamente conhecidos no país do
qual eu fui originada (ndr: Índia), o que se chama de princípio de identificação a um grande Ser, cujo nome

mais conhecido, é claro, é ser um avatar. Quer dizer um ser que se define além de toda lei, porque ele viveu a
Luz, que não é outra senão o fogo Prometeico, que é confundido, naquele momento, totalmente, com o Fogo

do Coração.  

É claro, naquele momento, não existe qualquer percepção do chacra do Coração, e ainda menos, da Coroa
Radiante do Coração. Mas, sobretudo, uma percepção das emoções (as suas, como do outro), e, sobretudo,
dos poderes espirituais, que aparecem em grande número, e que vai, pouco a pouco, conduzir a alma a se
distanciar cada vez mais do Espírito, e a tomar o controle através deste Fogo, chamado de fogo do ego.

 

Então, é claro, o Fogo do Coração não tem absolutamente as mesmas características. Não há nem retração do
ego, num mecanismo de estresse. Não há nem megalomania, de identificação ao que quer que seja de

superior. Há, sobretudo, a Paz que se instala. A Humildade, a Simplicidade, a recusa de toda apropriação, do
que quer que seja (quer seja de uma pessoa, de uma ideia ou de uma ligação, qualquer que seja), conferindo o
que vos foi chamado, aliás, a Liberdade, a Autonomia total. Mas nesta Liberdade, esta Autonomia, existe uma

forma de Paz total, manifestada pelo Espírito, naquele momento, dando uma incapacidade do ser a confrontar,
a se opor, a julgar. O ser é totalmente, naquele momento, banhado na Luz.

Não existe mais qualquer jogo, de Sombra ou de Luz. Há uma Transcendência total, neste caso, do ego. E o
estabelecimento, somente neste momento, do que podem ser chamados os diferentes Samadhi, as diferentes

Alegrias Interiores, que não são as alegrias do emocional, ou os jogos do ego exaltado, ou o medo do ego
retraído.

Neste espaço do Fogo do Coração, a Vibração é onipresente ao nível do Coração. Seja como um calor, seja
como uma presença, podendo às vezes ser percebida como exterior a si mesmo, onde se sente o Si se dilatar

no Interior de si. Qualquer que seja a cultura, aliás: isto pode ser chamado de KRISHNA, de CRISTO, de
MARIA, não importa, ou de Luz, simplesmente.

 

Mas, em nenhum caso, esta dilatação do Coração não vai se traduzir por qualquer reivindicação, qualquer
apropriação, qualquer medo. Então, o Fogo do Coração se traduz por, de alguma forma, uma consumação do

ego. Traduzindo-se por cada vez mais Alegria. E, sobretudo esta desfragmentação, não se situando na
capacidade para os poderes espirituais (a ver o outro, no astral, a manipular o astral, a ver o astral), mas

antes, em um sentimento de Completitude Interior.
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Onde não pode existir nenhum espaço, para qualquer projeção. Nem no espaço do sonho, nem no espaço do
que quer que seja outro que o Si. Isto é válido, quando esta etapa é realizada aqui mesmo, nesta Dimensão

onde vocês estão ainda.
Onde, naquele momento, a alma e o Espírito são diretamente voltados para a Luz, e se tornam cada vez menos

identificados a este corpo, a suas funções. Isto vai até a manifestar períodos, mais ou menos longos (que
foram comuns, aliás, a todos estes seres, que viveram isto), a manifestar este Samadhi extremo.

Onde há, totalmente, uma extração da personalidade.
Onde o ser pode permanecer, assim, sem comer, sem se mexer, sem nada fazer, simplesmente estando na

Vibração da Luz. Sem qualquer reivindicação, na Humildade e Simplicidade a mais total. E isto pode durar, para
alguns seres, meses, até anos.

É claro, isto é profundamente diferente do ego agitado pelo fogo, que vai reivindicar que vai querer a todo
preço mostrar que ele é a Luz. Enquanto que aquele que está na Luz não tem estritamente nenhuma

necessidade de mostrar, porque ele é isto. Toda a diferença vai, portanto, se situar neste nível.

Então, é claro, nas fases que existem, agora sobre esta Terra, a partir das intervenções deste ano de
METATRON, muitos seres puderam ser tomados, de maneira temporária, por esta ilusão de luz, onde a energia

recuou do ego rumo ao terceiro olho, e não se instala no Coração. É claro, os poderes são extremamente
sedutores, porque naquele nível, existem mecanismos muito precisos, permitindo ter todo poder e toda

ascendência. 

Aliás, eu creio que no ocidente, vocês chamam isto: o sedutor, o usurpador, aquele que falsifica e que dá a
ilusão da Luz, para aquele que não está ainda no Coração. Que este que está a sua frente, aquele que está a

sua frente, representa uma luz. 

De fato, a Luz, como vocês sabem, e, sobretudo no Fogo do Coração, não pode estritamente nada reivindicar.
Porque a reivindicação mesma, do que quer que seja, na Ilusão (porque a pessoa, naquele momento, é

extraída da Ilusão), faz instantaneamente recair na Ilusão e na reivindicação do ego, ou da necessidade de
reconhecimento do ego, que é frequentemente a causa deste fogo do ego.

Desde o instante em que o ego é Pacificado, desde o instante em que o Fogo do Coração se manifesta de
maneira mais intensa, o ego vai tomar menos proeminência. Ele vai poder menos intervir, ele vai poder menos

se manifestar, ele vai poder menos reivindicar. E naquele momento, mais o Coração eleva sua própria
Vibração, mais os poderes se distanciam, menos há capacidade real de compreender, mesmo, os jogos de

uns e outros no astral, porque a Visão se torna então, totalmente, o que é chamada a Visão Etérica ou a Visão
do Coração. Que é uma Visão, que não tem mais nada a ver com os jogos do ego, os jogos de sedução, e os

jogos de papel, podendo existir na Ilusão.

Então, existe uma diferença fundamental. É claro, aquele que está no fogo do ego não quererá jamais ver. Ele
estará totalmente tomado em suas próprias emoções, em suas próprias exaltações, em sua própria Ilusão do

terceiro olho. E não poderá, em nenhum momento, se perceber ele mesmo de outra forma que não no Fogo do
Coração, ai está o paradoxo. Ele vai declamar reclamar, manifestar (num sentido ou em outro, que não é

aquele do Coração), enquanto que o Coração vai-se fazer uma doçura. O Coração é um Fogo devorador, mas
que devora a Ilusão, da vida na Ilusão, vida na Ilusão matricial, na Maya.

Assim, o Fogo do Coração confere a doçura. Confere não a indiferença, mas o verdadeiro Desapego, de todos
os problemas deste mundo. Não há qualquer reivindicação, do que quer que seja ao nível do Espírito. O

Espírito não reivindica absolutamente nada, como lugar, como papel, como função neste mundo. O Espírito
não tem necessidade senão de ser ele mesmo, inundado em si mesmo, de alguma forma, quer dizer na

Beatitude, e no que é chamado o Si.
  

É claro, todos os seres que viveram este estado foram às vezes chamados a descer, eu diria um nível. Para
poder testemunhar, para poder escrever. SRI AUROBINDO foi um destes. Outros se isolaram. Outros, ainda,
tomaram certa forma de recuo com toda forma de espiritualidade, para se encontrar em sua Verdade. Onde
não existe possibilidade, de (como vocês dizem) se enganar, ou de enganar quem quer que seja. Isto pode

dar, efetivamente, a percepção, do exterior, de alguém totalmente inacessível, totalmente impermeável. E se é,
efetivamente, às emoções. O que não é uma indiferença, mas antes, a verdadeira Vibração do Coração.

Onde simplesmente, a própria Presença de ser é suficiente para emanar esta Luz, sem nada querer, sem nada
reivindicar. Simplesmente o fato de estar neste estado, e somente neste estado. O que explicou, por exemplo,
na minha vida que foram obrigados, em certos momentos, mesmo a me fazer comer, quando, contudo, julgava-

se que eu tinha necessidade de comer ou de beber.

Mas, a Luz da Unidade nutre. O Espírito nutre. O Espírito, quando ele está integrado, nutre a alma e o Espírito,
mas não pode ser possuído, nem pelo corpo, nem pela alma. O Espírito permanece Espírito. Ele permanece

Espírito de Unidade.

Manifestação da Unidade, da Humildade, da Simplicidade. Onde não existe, ainda uma vez, nenhuma vontade,
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nenhum medo. Simplesmente um estado de ser que se imerge e se funde, de alguma forma, no Atman, ou
Paratman, quer dizer no Todo, no Si e na Consciência Revelada a ela mesma, que compreende que esta

Consciência não é senão Uma com todas as Consciências, presentes aqui como em outros lugares. Mesmo
que ela saiba pertinentemente, e ela veja pertinentemente, que as outras Consciências não têm Consciência

delas mesmas, no mesmo estado que ela. Contudo, não existe, e eu ínsito nisto, qualquer reivindicação do que
quer que seja do Espírito.

O Espírito É, por definição, e não tem necessidade de reivindicar absolutamente nenhum lugar, nenhum papel,
nenhuma função. Se não for de se deixar levar pela Luz, após a ela estar Abandonado, e após nela estar, de

alguma forma, inundado.

Há, portanto, realmente, uma perda da personalidade, uma dissolução da personalidade, na individualidade, ou
no Si, no Atman. Bem além do corpo búdico, bem além do corpo do ego. Naquele momento, a alma é

totalmente imersa nesta Vibração, neste Fogo. E se manifesta, nela como em torno dela, uma Alegria que eu
qualificaria de irreprimível. E de insuperável, quer dizer que não é possível, de manifestar outra coisa, que esta

Alegria, esta Paz, esta Humildade e esta Simplicidade, que é o sinal característico dos Corações abertos,
como podem ser ilustradas tão bem por algumas de minhas Irmãs, jovens como mais velhas, durante suas

vidas. Se tomarmos, por exemplo, Hildegarda (ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), ela jamais reivindicou o que
quer que seja. O que quer que ela tenha recebido tudo foi recebido, transcrito e escrito. Mas jamais, isto não

pôde servir a ela, durante a sua vida, para reivindicar qualquer lugar.

Assim, mesmo Teresa (ndr: Teresa de Lisieux), quando ela dizia durante sua vida que ela queria o menor lugar,
ela se fazia a menor possível. Porque seu Espírito tinha percebido que esta era a única maneira, nesta Via de

Pequenez, como ela dizia, de aceder à Totalidade.

É preciso compreender o fogo do ego e o Fogo do Coração, nos mecanismos da Consciência, como um
princípio de vasos comunicantes. Não se pode ter, e não podem existir, os dois ao mesmo tempo. Quando um

se enche, o outro se esvazia. E quando o outro se esvazia, um se enche. E a diferença é flagrante, mesmo
para um observador (que poderia, contudo, se fazer enganar pela sedução e pelos poderes, manifestados

pelo fogo do ego), e não pode em nenhum caso fazer ilusão, por um tempo longo.

E a diferença, aliás, é que o fogo do ego consome, literalmente, a alma e o corpo. E não pode se manifestar
senão por um tempo relativamente curto. Onde, naquele momento, o delírio vai tomar o lugar, para levar o ser a
viver estados de confusão cada vez maiores. O Fogo do Coração, quanto a ele, vai se traduzir por um estado

permanente de Paz, bem diferente da exaltação ou da retração do fogo do ego.

Esta Paz, esta Alegria, pode, como eu disse, durar e durar por tempos extremamente longos, sem que
qualquer alteração sobrevenha, tanto no nível do corpo, quanto da alma. Porque o Espírito tomou, totalmente,

posse.

Vocês têm Consciências que se encarnaram, ou que tomaram um corpo, sobre este mundo (sobretudo no
século passado, e na sua parte final). Os Melquizedeques provaram, para a maior parte deles, e outros seres
que encarnaram, totalmente, este Fogo do Espírito ou este Fogo do Coração, onde nenhum fogo do ego pode

interferir.

Então, é claro, o que vos disse, por exemplo, um Melquisedeque como Mestre PHILIPPE DE LYON, ou
algumas de minhas Irmãs, é absolutamente fundamental no que se revela na hora atual. Porque o que se revela
é um Fogo. E este Fogo, como todo fogo, tem tendência a se expandir. Mas o fato de se expandir no conjunto
das estruturas e a partir, realmente, do que são chamados os chacras de Enraizamento da alma e do Espírito,

não é a mesma coisa que se revelar a partir do plexo solar.

É claro, num caso houve Abandono à Luz. No outro, houve apropriação na Luz, mas absolutamente não
Abandono. Mesmo que a ilusão possa, num primeiro tempo, aparecer como sedutora. Lembrem-se que o

Fogo do Coração não tem nada a reivindicar. Vocês precisam ser, ao contrário, o menor possível, nesta Ilusão,
nesta Dualidade, para se tornar cada vez maior na Luz. E naquele momento, se tornar Ancoradores da Luz, os

Emanadores da Luz, e não os emanadores do ego.

Então, é claro, este período é um período crucial, como vocês sabem, nesta revelação da Luz. Levando
aqueles que estão no caminho, e que já viverão uma das Coroas Radiantes, a manifestar, totalmente, um ou

outro destes fogos.

É claro, eu não falo absolutamente daqueles que não viveram ainda, nem o fogo da Coroa Radiante da cabeça,
nem a Coroa Radiante do Coração, nem o Sacro. Mas será preciso reter que este Fogo, esta Luz Vibral que se

revela, este Espírito, deverá necessariamente penetrar todos os corpos, todos os seres humanos.

Então, é claro, se nem a cabeça estiver permeável, se nem o Coração estiver permeável, naquele momento, a
Luz irá penetrar diretamente em um dos centros mais abertos.



Os seres de poder, cujo segundo chacra é predominante (através do seu papel, no poder sobre os outros,
como através da sexualidade, ou da necessidade de tomar ascendência sobre alguém, quer seja um

indivíduo ou um país na sua totalidade), estes seres vão ser confrontados excessivamente com esta noção
de poder, resultando, aí também, em uma megalomania total, e em uma ilusão total do que é a Luz.

É neste sentido que os conjuntos de preparações, que eu espero vocês viveram, através deste canal (o que foi
entregue, o que nós entregamos, ou a sua maneira), lhes permitirá, em vocês, ser sábios. E manifestar esta
sabedoria, indispensável para viver em totalidade o Fogo do Coração, a Humildade, a Simplicidade, os quatro

Pilares.

HIC e NUNC, quer dizer, sistematicamente, colocá-los no Instante Presente. Recusar tudo o que pode vir do
passado. Recusar tudo o que pode vir do futuro, mesmo nas visões que ocorrerem de alguma coisa se

passando em seu futuro. É, efetivamente, muito sedutor, vivendo o Fogo do Coração, ter visões, ter projeções
no passado ou no futuro, mesmo sem se identificar de maneira formal. Mas, se vocês aceitam estas visões, se

vocês aceitam estas projeções, naquele momento, o Fogo do Coração tombará em parte no fogo do ego.

Então, cabe é a vocês manter este Fogo do Coração, exercitando sua Consciência nesta vigilância. Permitindo
evitar os excessos, em um sentido como no outro. Permitindo-se centrar, em permanência, no Coração. Pelas
diferentes técnicas que lhes foram dadas, pela respiração, pela ativação das Sendas. Pela observação mesmo
de sua Consciência, porque tanto no fogo do ego como no Fogo do Coração, nos primeiros momentos, existe

uma capacidade, mesmo estando em si, se distanciar ligeiramente do si para se ver agir.

É nestes momentos que será preciso estar em uma forma de Atenção, de Intenção, de Ética, de Integridade.
Permitindo-lhes, o máximo possível, estar neste Presente. Pois não é senão no Presente que se pode difundir,

ao máximo, a Luz em vocês. E o Coração em vocês. E o Estado de Ser em vocês.

É nesta condição que vocês vão poder, pouco a pouco, imergir, literalmente, neste estado de Consciência
de Turiya. Até extraí-los, totalmente, de tudo o que fazia a consciência separada. E quanto mais vocês viverem
isto, mais isto irá lhes parecer fácil. Mais irá se tornar fácil alinhar-se no Instante Presente. Mais irá se tornar fácil

não mais desempenhar qualquer papel, mas ser simplesmente o Si. Na Alegria do Ser.

Em um estado de Samadhi cada vez mais profundo, e cada vez mais Alegre. Distanciando-vos de todos os
jogos podendo existir na Dualidade. Todos os jogos de possessão, todos os jogos os isolando, de alguma

forma, no ego, e na certeza de ter chegado a alguma parte, pela Luz. Mas não pode existir realização do estado
KI-RIS-TI senão pelo Fogo do Coração, total, e totalmente instalado no peito. Permitindo-lhes viver a

Humildade, a Simplicidade. A tomada de distância com relação à personalidade, que não é como lhes foi dito,
uma despersonalização, ou uma perda de individualidade. Mas, ao contrário, um reforço do Espírito, este

Espírito que não está mais separado de qualquer outro Espírito.
 

Então, como um Espírito que se torna Espírito, poderia manifestar qualquer aversão, por outro Espírito ou
qualquer alma? Como este Espírito, que se tornou totalmente Luz, poderia ver outra coisa, e perceber outra

coisa que a Luz, além dos véus da Ilusão? Como poderia ele ver outra Ilusão, senão uma Ilusão que não tem
qualquer substância para ele, que vive nesta Consciência do Coração?

A Unidade não é uma reivindicação. É um estado de ser. É um estado de Alegria, é um estado de Fogo do
Coração. Traduzindo-se por um sentimento de imensidão, onde não há mais barreira, efetivamente. Não é

questão de dissociar o que quer que seja deste estado. Mas antes de não mais interferir, de maneira alguma, e
cada vez menos frequentemente, na Dualidade.

É a este preço que se realiza a passagem, em totalidade, da lagarta à borboleta, expressão cara ao nosso
Comandante (ndr: O. M. AÏVANHOV), seu Comandante também. É a isto, que vocês irão ser conduzidos a

observar, em vocês, como ao redor de vocês, para cada um.

Vocês irão observar, efetivamente, os dois fogos. O fogo do ego, o Fogo do Coração. Enquanto a revelação
da Luz não for total, e enquanto o ser não tenha se unido ao Sol. Como foi escrito nos textos antigos da Índia,

aquele que realiza a Unidade, é aquele que está no Coração, e que viveu no Sol. Ele realmente tocou o Sol, ele
realmente se fundiu no CRISTO, se vocês preferem. Ele realmente acolheu a Luz Branca, em totalidade. E na

Luz Branca, não pode existir qualquer Sombra, qualquer jogo de Sombra e de Luz, tal como é percebido na
Dualidade.

 

Este estado é suficiente a si mesmo, e não tem, portanto absolutamente nada a reivindicar para si, para a
personalidade, nesta vida que é vivida neste momento.

Então, lembrem-se, também, que o período que se abre agora, é uma período extremamente curto, com
relação à duração de uma vida humana normal. E que, o que eu pude viver, quando eu estive no corpo de MA

ANANDA MOYI, quando eu fui aquela, eu vivi durante anos. O tempo, eu diria, passado em Samadhi, deve ser
igualmente importante, senão mais que o tempo passado a estar no corpo do ego, a servir e a falar. Hoje, isto

vai se sobre imprimir, de alguma maneira, em um tempo extremamente curto. Porque isto se refere, como
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vocês sabem, a menos de um ano, alguns meses.
  

Portanto, cabe a vocês serem vigilantes. Porque a personalidade estará sempre aí, enquanto vocês estiverem
ainda sobre este mundo. Mas cabe a vocês, em Consciência, e ser Consciente, que convém saber o que

vocês querem alimentar: continuar a viver o Espírito e alimentar o Espírito, para tornar-se nele totalmente. Ou
então desviar a energia do Fogo do Espírito, do Fogo do Coração, rumo ao fogo do ego (ou o fogo da alma, o

que é a mesma coisa), a fim de manifestar qualquer necessidade exterior, do ego a ele mesmo.

É neste sentido, que será necessário serem lúcidos. E ter o olhar preciso, sobre vocês mesmos.  Mas
também, sobre tudo o que vai os cercar, porque vocês imaginem que o Fogo que desce é estritamente o

mesmo para todo o mundo. Que é simplesmente o impacto, que será diferente segundo cada um. O impacto
poderá fazer-se pela cabeça, e se revelar, então.

Esta revelação, vocês sabem, se fazendo, seja ao nível do chacra do Coração, da Coroa do Coração. Seja ao
nível dos pontos chamados AL e UNIDADE (lá onde eu estou colocada também, é claro). Ou então chacras de
Enraizamento da alma e do Espírito, que permitirão, então, uma revelação harmoniosa da Luz, no Espírito, para

viver em totalidade a Unidade, e não mais viver, nem o medo, nem o inverso do medo que é o fogo do ego.

É claro, não é questão de se julgar, não mais, a si mesmo, no fogo do ego. Mas simplesmente, simplesmente,
tentar, nos primeiros momentos que vocês viverem isto, ter Consciência, e a confiança, para poder Abandonar-

se ainda mais à Luz.

É através desta possibilidade, que foi chamada a tomada de distância com relação a si mesmo, que tudo vai se
jogar. Porque a um momento dado (que talvez já chegasse para alguns), vocês vão poder jogar um papel,
que é aquele de sua vida. E vocês irão se perceber, que vocês não são este papel, que vocês não são esta
pessoa (que tem tal idade, que está em tal corpo), mas que vocês são mais que isto. E é neste momento

preciso, qualquer que seja a intensidade que vocês viverem, que será preciso, naquele momento, decidir o que
vocês querem alimentar: o Fogo do Espírito ou o fogo do ego.

 

O Fogo do Espírito é o Fogo da Unidade, quer dizer que não pode existir reivindicação na Dualidade. A
Unidade não tem o que fazer com a Dualidade. A Unidade, eu diria, não tem o que fazer com este mundo.

Porque, quando a Consciência está em Unidade, ela sabe, pertinentemente, e em totalidade, porque ela o vive
que este mundo é totalmente uma Ilusão e uma projeção. Totalmente. Não há, portanto reivindicação, jogo de
poder, jogo de possessão, nem nada a mostrar no exterior. Há apenas a se mostrar a si mesmo, em Espírito.
Isto é profundamente diferente. E desta atitude, ou não, que existirá naquele momento, vocês demonstrarão  a

sua capacidade, a manifestar o fogo do ego ou o Fogo do Coração.
 

O objetivo lembrem-se, ainda uma vez sem nenhum julgamento, mas simplesmente observando, vai ser o de
determinar, pela sua vivência, nestes tempos, se vocês irão para o Espírito, ou se vocês irão para a alma. É de
toda maneira uma Liberação da privação da Luz. Mas vocês irão se tornar o que vocês tiverem Criado, durante
este período último deste tempo, em que vocês se tornam, como lhes foi dito, Cocriadores da sua realidade. E

da sua Verdade.

Se a sua Verdade estiver na alma, então vocês irão Criar uma alma, de novo, e um corpo. Se a sua Verdade
estiver no Espírito, então vocês irão se tornar, totalmente, o Espírito, e serão Liberados de toda noção de

carbono.

Ainda uma vez, não há um caminho que seja melhor que outro, pois os dois pertencem à experiência, à
experimentação. Mas estejam bem lúcidos, de com o que vocês se comprometem nesta Liberação. Seja o

fogo do ego, seja o fogo do espírito, seja a humildade e a simplicidade, os conduzindo ao Abandono total, para
viver isto, seja vocês decidirem outra coisa. Mas lá também, será preciso, de toda maneira, tomar Consciência,

nestes tempos reduzidos.

Então, é muito fácil tomar Consciência, quando há o Fogo do Coração, porque vocês o sabem. É muito difícil,
quando há o fogo do ego, ou o fogo da retração do ego, que, aí, leva antes a situações de sofrimento, de

cólera, de Ilusão. Que pode, num primeiro tempo, fazer crer pela exaltação, ao Fogo da Unidade e do Coração.
Mas isto não pode durar.

Então, em vez de viver formas de desgastes particulares (onde a Luz é um Fogo, como vocês sabem que
queima o ego, e que queima também a alma), é preciso ser bem vigilante. Sem fazer disso uma obsessão,

mas de ver bem, para vocês como ao redor de vocês, o que se passa. Nas interações entre os seres, nas
interações com vocês mesmos, e nos diferentes estágios de vocês mesmos.

Lembrem-se, também, de que quando o Fogo do Coração estiver aí, vocês estão nesta Alegria. Onde tudo é
pleno, onde nada pode ser vazio, onde não pode existir qualquer falta. Onde não pode existir, ainda uma vez,

nenhuma projeção, do que quer que seja.
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Lembrem-se de que vocês tem meios, também, de dirigir a sua Consciência. Simplesmente, recusando tudo o
que é projeção. Recusando tudo o que vai ser de visões, que não são a Visão do Coração ou a Visão Etérica.

Toda projeção no astral, toda projeção na emoção. Simplesmente estando consciente disto, vocês se
aproximarão, cada vez mais, de sua Humildade, de sua Simplicidade, e portanto da vivência, totalmente, do

Fogo do Coração e sua Unidade.

Eis os elementos que, pela minha Vibração AL, foi-me pedido lhes transmitir. Se, com relação a isto que eu
acabei de exprimir, e com relação a isto somente, meus Irmãos e Irmãs, vocês tem questões, interrogações ou

dúvidas, então eu tentarei responder da melhor maneira que eu puder.

***

 
Questão: Quando uma pessoa está no fogo do ego, a priori, ela não tem consciência

disso. O que é possível fazer neste caso?

Do exterior, absolutamente nada. Porque aquele que quiser se opuser, recairá, ele também, mesmo que ele
estivesse na Unidade antes, na Dualidade. E, então reforçará o fogo do ego. Pois o fogo do ego não quer,

sobretudo se apagar. Ele apagará por si mesmo, quando ele for inteiramente consumido, no nível do corpo ou
da alma. Isto significa, que em geral, o metabolismo do fogo do ego, volvendo em superaquecimento, isto vai
induzir certo número de perturbações fisiológicas podendo, lá também, infelizmente, ser interpretadas como

uma Unidade. Como a impossibilidade de dormir, a impossibilidade de comer, uma temperatura de corpo
extrema. Uma agitação, terminando por uma exaustão, e mais frequentemente, pelo que é chamado um delírio.

Vocês observarão, cada vez mais, este mecanismo em trabalho, no período que vocês vão viver.
Compreendam que não é a Luz que quer isto. Da mesma maneira que o que vocês observam, hoje, como
reação à efusão da Luz Branca (quer seja através dos vulcões, quer seja através dos ventos, quer seja

através dos sismos, ou dos organismos sociais, ou dos países), não é senão o resultado da incompreensão
da Luz.

Não é a Luz que faz isto, mas antes os seres humanos, ou a Terra que se Libera. A Luz não será jamais
responsável por tudo isto. A única maneira, vocês que estão Despertos, aqui como noutro lugar, é permanecer

nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta vontade (não uma vontade, mas esta noção de Atenção, de
vigilância), a não os deixar levar, por um passado ou por um futuro, qualquer que seja. Mas de centrá-los, cada

vez mais, em HIC e NUNC. Mas isto será grandemente ajudado pela ativação das Trilhas da Luz Vibral, no nível
do Sacro.

Mas, enquanto a efusão da Luz branca, e a revelação pelos pontos AL e UNIDADE não forem total, há
efetivamente um risco de atrito, um risco de entusiasmo. Mas tudo depende, ainda uma vez, da qualidade ou da
quantidade de ego, que é encontrada naquele momento. Há testemunhos, é claro. Os testemunhos são estes
que eu disse: este calor do corpo que não é agradável, o fato de não mais comer, de estar excitado, de ficar
em cólera, de não encontrar a Paz, de não poder ficar tranquilo (em todo o sentido do termo), é um sinal que

deve alarmar sobre o fogo do ego.

Entretanto, assegurem-se, quando mais vocês se Abandonarem à Luz, e quanto mais vocês a deixarem agir
pela sua Inteligência, menos vocês serão submetidos ao fogo do ego. O fogo do ego é justamente aquele que
recusa, na sua consciência, deixar agir a Luz. Se vocês deixarem agir a Luz, totalmente, não há qualquer razão

para que esse fogo do ego possa nascer, ou aparecer.

***

Questão: Ele é reversível?

Enquanto existir uma lucidez, sim. Enquanto existir uma possibilidade de Abandono à Luz em totalidade, há,
efetivamente, uma reversibilidade. De toda maneira, lembrem-se que, qualquer que seja o fogo que anima um

ser (quer seja o fogo do poder, o fogo do ego ou o Fogo do Coração), de toda maneira, estes três fogos
acarretarão a Liberação. Mas não de todo o mesmo tipo de Liberação.

***

Questão: Esta revelação do Fogo irá se estender até o final desta dimensão?

Sim. Ele irá crescendo e crescendo. Ele é articulado às manifestações da Terra. O Fogo da Terra e o Fogo do
Éter, o Fogo do Céu, são as ilustrações, em seu corpo. Porque o que vocês observam no exterior, é

exatamente o que acontece no seu Interior.
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***

Questão: Quando o ego se agarrar sempre, ao fato de estar separado da FONTE, como
ultrapassar isto sem combater?

O combate reforçará a separação, sem exceção. Pois o combate, a reação, mantém a Dualidade. O problema
não é saber como, porque a única maneira é viver o Abandono. E o Abandono é verdadeiramente esta

Crucificação que vocês têm que viver. Esta passagem desta terceira Porta é aí, onde vocês Abandonam
totalmente. Todo papel, toda função. Tudo o que não é o Espírito. A fim de realizar o Espírito, aqui.

***

Questão: Quando as manifestações do Fogo do Coração acarretam dores, pode ser
difícil permanecer concentrado sobre o Fogo do Coração. Como fazer neste caso?

Minha Irmã, eu te responderei que, no Fogo do Coração, toda dor não te pertence. E ela não pode, em nenhum
caso, ser um obstáculo. Ela é percebida como uma dor, sentida como uma dor. Mas a Consciência está além

desta dor, no Fogo do Coração. É muito conhecido que o ser humano, quando ele vive uma dor extremamente
forte (como sobre um campo de batalha), a um momento em que a dor vai se tornar intolerável, muitos seres
humanos descrevem, naquele momento, que eles não são mais esta dor, que eles não são mais este corpo.

Existe, de alguma forma, uma sideração dos sinais, ligada a uma situação de urgência. Este processo é,
exatamente, o mesmo que é vivido quando há o Fogo do Coração. Da mesma maneira que vocês não são este

corpo (eu não vejo, não sendo este corpo) vocês não podem de forma alguma ser o sofrimento, que se
manifesta neste corpo, porque vocês não são a Consciência deste corpo.

O que é vivido em situações de urgência, em casos, portanto particulares, se encontra, da mesma maneira, no
estado de Consciência Turiya, ou na Unidade. Naquele momento, o corpo é totalmente insensível. A dor,
mesmo que ela seja percebida vagamente, de alguma parte, na Consciência, não pode absolutamente ser
marcante e tomar a frente da cena. Assim, portanto, se existe neste corpo, no estabelecimento do Fogo do

Coração, dores, isto corresponde às últimas Sombras que se eliminam pela influencia da Luz. Mas o que quer
seja, aí também, é preciso não mais se identificar com a dor. Não é negando uma dor, que ela vai desaparecer

isto vocês sabem todos. Mas é se tornando esta Consciência Unitária que a dor não pode mais os afetar, ao
nível da Consciência ela mesma. Os centros da dor, naquele momento, se tornam inoperantes.

***

Questão: Não há um paradoxo entre o fato de não mais se identificar ao corpo, e as
manifestações corporais que há nos Samadhi, como o fato de não mais comer?

No Samadhi, há efetivamente a possibilidade absoluta de não mais nada ingerir. No fogo do ego, há também,
por consumição, o fato de não mais comer. Mas o resultado não é de todo o mesmo.

***

Questão: a Consciência não está, portanto, centrada no mesmo lugar?

Não. A consciência do ego está centrada no ego.
A Consciência da Unidade, além do Fogo do Coração, não está justamente centrada, em lugar nenhum. Ela é

onipresente em todo lugar. O que é uma diferença fundamental, aí também.
Aquele que vive a Unidade, é tanto a árvore, quanto a criança que acaba de nascer do outro lado da terra,

quanto o Sol, quanto todo o resto. Isto não é uma invenção particular da imaginação, ou um pensamento, ou um
conceito, mas é a estrita Verdade.

***

Questão: Qual é a atitude mais correta frente a pessoas que estão no ego?

Permanecer no Coração. Pois, aquele que permanece no Coração, e que fosse confrontado com um ego, em
nome de que iria interferir ele com uma Ilusão? Porque ele, justamente, saiu da Ilusão. Lembrem-se do que foi

dito por vários interventores: a consciência do ego está localizada, em um espaço, em um lugar, que é este



corpo, nesta vida. A Consciência do Espírito não está em lugar nenhum, e em todo lugar.

***

Questão: É então impossível se deslocar? Seria isso, de alguma forma, uma posição
em que o corpo está estacionário?

Em que situação? O que é que se move? Se o corpo está estacionário, a Consciência podendo estar em todo
lugar, ela está neste corpo, como no Sol, como num outro corpo. Ela está justamente em deslocamento total,
porque ela não está mais localizada. Eu os lembro que é a isto, que vocês são chamados. Que é exatamente
isto, que vai se passar através do Fogo do Espírito que se derrama. Quando lhes é dito que vocês saem da

limitação, da compartimentalização, isto não é uma invenção da imaginação, ou um discurso. Captem bem que
isso é a estrita Verdade, da Consciência.

***

Questão: Você poderia desenvolver sobre o fogo do ego negativo, um termo que teria
sido utilizado?

O ego negativo corresponde à outra especificidade do fogo do ego que, diante deste Fogo, e diante da Luz, se
retrai. O medo, neste momento, se torna enorme.

Há um estresse, uma tensão, porque o ego tem medo de morrer. Então aí, bem evidentemente, não é questão
que este ego se aproprie do Fogo. Porque mesmo isto, isto lhe dá medo. Assim, portanto, vai se manifestar

um ego negativo.

Este ego negativo vai dizer: eu não sou digno, eu sou indigno, este não é o momento. O medo, a angústia, vai
então se manifestar. É a situação exatamente inversa da exaltação. Mas é também o que se pode ser chamado

um fogo do ego negativo.

Este fogo não é mais voltado para o exterior, mas para o interior, do ego ele mesmo. E vai roer de alguma
forma, e vai consumir, de uma maneira menos evidente, que um ego no fogo do ego clássico. Mas vai levar a

uma negação, mesmo, e não a uma Transcendência. Uma negação da Luz, um medo da Luz. E um fechamento
no medo, e na retração.

Há então, naquele momento, uma consumação também, mas ela se faz do interior, quer dizer pelo corpo. E não
mais pelo ego ele mesmo, ou pela alma, quer dizer pelas manifestações de comportamento, das emoções, de

excessos do mental, mas por uma consumação interior ao nível do corpo, que vai roer de alguma maneira, o
fígado, o baço. O ser se rói do interior, ele mesmo. É, portanto uma consumação interior. Neste caso, há o

medo do Ser. Enquanto que no outro caso, a consumação exterior, há o medo de não ser. Tudo se resume a
um medo.

***

Nós não temos mais questões, nós lhe agradecemos.

***

Meus queridos Irmãos e minhas queridas Irmãs, todo o meu Amor é ofertado. Vão em Paz, pois o que vem é
uma grande Alegria, mesmo que pelo instante, para alguns dentre vocês, o mental esteja paralisado por este

Desconhecido, onde a emoção pode tomar o passo.

Lembrem-se de que definitivamente, há apenas que deixar a Inteligência da Luz se revelar, não querer interferir,
de uma maneira como de outra.

E se vocês fizerem isto, se vocês aceitarem isto, tudo irá para o melhor, e o Espírito irá se revelar em toda a
sua majestade. É a partir do instante em que a personalidade quer tomar a cargo (suas próprias emoções, seu

próprio destino), que as coisas viram em geral muito más.

Esqueçam as leis deste mundo, esqueçam as leis da predação, esqueçam as leis da competição, esqueçam
os medos.



O que está chegando é Amor, totalmente.

Então, o que temer? O medo virá sempre do ego, do mental e da emoção. Jamais do Espírito.

Com todo o meu Amor.

Até um próximo dia.

************
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Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou METATRON.

Em nome do Único, no espaço de sua Graça, no espaço da humanidade, eu revelo a Alma e o Espírito,
ressuscitados, para sempre, no Templo Cristo da Verdade e da Unidade.

A Ressurreição, a fim de que a Alegria, a Verdade e a Vida estejam presentes, para sempre.

*

Filhos do Único, o momento chegou de cantar a Graça e a Unidade.

*

A Fonte, Aquela que sacia toda sede, revela o instante de sua Graça, a fim de abrasar, pelo Fogo Sagrado, a
Alegria de sua Presença.

Espaço e tempo eternos, revelando-se, pondo fim ao que é falso, a fim de que o Verdadeiro torne-se a
Essência mesmo de sua Presença.

*

Nenhum obstáculo, nenhuma oposição, pode existir quando o Ser se revela, em Majestade.
Quando a Alma e o Espírito desse mundo chegam no momento de sua Ressurreição.

O final dos Tempos (atualizando o Tempo do Um onde, sozinho, pode ser o Tudo) chegou.

*
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Eu entoo, então, com vocês, o tempo do Sacro e do Sagrado, enchendo o cálice da Fonte de Água Viva,
cantando e elevando, em vocês, humanidade, o Canto da Fênix.

O momento da Estrela chega.

*

Filhos do Um, despertem-se a vocês mesmos, na Graça do Um, em nome do Amor, em nome da Liberdade,
em nome da Alegria.

A Luz Una abre o Céu e se verte, em vocês, na jarra do Acolhimento, o Impulso da Ressurreição.
O momento do Fogo do Espírito chega, em seus Céus, para que nunca mais os Céus se fechem de novo.

*

Eu sou o Mensageiro do Um, soando o apelo da Ressurreição.
Eu imprimo, na humanidade, em sua totalidade, o Selo da Verdade, o Selo da Vida, chamando o Único, Ardente

do Sol, para levantar-se.

*

No Sol (como em vocês, Cada Um) eleva-se, em vocês, o conjunto dos Fogos, descerrando seus olhos e seu
Coração à Verdade Una do Espírito.

Graça do Amor Vibral, a fim de que o Coração do Homem cante ao Éter de sua Ressurreição.

*

Que a Consciência, iluminada dela mesma, torne-se o Canto da Eternidade, vibrando a Presença da Terra no
Céu, de baixo para cima e de cima para baixo, a fim de fazer o milagre de uma só coisa.

*

O reino da Unidade é chamado à sua emergência, à sua Ressurreição, pela Vibração do Verbo.

*

Canto de Louvores, no mais profundo de vocês, no mais profundo da Terra, no mais elevado de vocês, no
mais elevado dos Ceús.

Alegramento.

*

Por três vezes, nós batemos à Porta da Alma, à Porta do Espírito, abrindo, em Cada Um, o Fogo do Um.
O momento do enlace para a Eternidade atiça a Liberdade da Unidade.

Eu selo o espaço do Desdobramento de Yérushalaïm, em vocês.

*

Assim, cumpre-se a promessa do Retorno, o momento do Retorno.
Momento de Alegria, momento de Alegramento, permitindo-lhes cantar, juntos, entre vocês e conosco, o Canto

da Vida, o Canto da Verdade, o Canto da Alegria.

*

Então, ressoará o apelo dos Céus dizendo-lhes, como Ele disse: “Levanta-te e anda, levanta-te e sê eu”.
No espaço sagrado da Unidade, apagando toda Sombra, todo sofrimento, toda Ilusão.

*

Acolhamos os três Cantos do Um.
Em primeiro: o Canto do Espírito Santo.



... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos, agora, e revelemos, o Canto da Radiação do Ultravioleta.

... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos, agora, o Canto da Fonte.
Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

*

O conjunto sendo inscrito entre este tempo de agora, transformado, até o momento da última Repulsão, inscrita
no tempo final.

*

Filhos do Um, revelem-se, em Majestade.
A Graça do Cristo, neste último momento, vem alojar-se, pela Graça do Um, em seu Templo.

A espiral da Vida revela-se ao Infinito, aqui, sobre esta Terra e este sistema solar.
A Fonte Una fecunda.

... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu decreto o cumprimento do Um.
Tempo do Sagrado, para Cada Um, em seu tempo próprio.

Cristo está aí.

*

Eu sou o Anjo METATRON.
Eu voltarei a expressar-me porque minha Presença foi alcançada para sempre, em vocês e sobre a Terra, a

partir de agora.
Eu voltarei a expressar-me no dia 7 de agosto às 11 horas [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]

onde eu solicitarei a vocês para manifestar, juntos, sua Presença.

*

Eu elevo, agora, com vocês, a Bênção da Eternidade e lhes digo: “eu Amo vocês”.

... Efusão Vibratória ...

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu venho, como de hábito, para tentar ver se temos coisas

para interagir.
Eu os escuto.

***

Questão: poderia falar do Guardião do Limiar?

O Guardião do Limiar é o momento em que se faz frente aos próprios infernos.
O que são os próprios infernos ou o seu próprio inferno?

É tudo o que se criou como ilusão, como crença e tudo o que existe como medo no interior de vocês.
Tudo o que lhes der mais medo vai manifestar-se na tela da Consciência.

Portanto, se vocês tiverem medo, por exemplo, de morrer, a morte vai aterrorizá-los.
Se vocês tiverem medo de perder tal coisa ou tal pessoa, vocês serão confrontados, no olho da Consciência e

não na verdade material que, ela, não tem sentido algum, vocês serão confrontados com isso.
Quer dizer: tudo o que está em vocês, que permanece no que foram chamados de diferentes ‘apegos’.

Então, é claro, há meios Vibratórios que vocês fazem, eu creio, para liberar, agora, os apegos.
Mas está claro que, enquanto vocês não fazem esse face a face, vocês não podem ressuscitar.

É o momento em que compreendem que vocês são uma Ilusão total e que o medo não pode existir.
Quando se é um ser que vive no Amor, pelo Amor e na Unidade, o que é o medo?

Enquanto vocês tiverem medo, vocês não podem penetrar na Unidade.
Portanto, esses medos, são os últimos medos que vocês vão ver.

É o que os impede, no que é denominado Áriman e Lúcifer, de penetrar no seu Estado de Ser, ou seja, de
revelar a Luz e, para aqueles que ainda não realizaram isso, de ativar a Coroa Radiante do Coração, ou seja, é
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o momento em que vocês irão se tornar, verdadeiramente, nesse Samadhi, nessa Consciência Unitária total.
E aí, é claro, vocês irão constatar, por si mesmos, que não há mais lugar algum para o medo, porque, aí, vocês

encontram a Eternidade.
Então, medo de perder isso, aquilo, esse corpo, esse pequeno dedo, esse órgão, essa vida, nada mais quer

dizer, porque vocês encontram a Eternidade.
Lembrem-se de que a programação reptiliana, de algum modo, é o cérebro reptiliano e de que isso é o medo.

O medo está na base de todos os condicionamentos.
Mas, em meio à Liberdade, não pode existir condicionamento algum e, enquanto vocês não cruzarem essa
Porta, vocês continuam sob a influência da ‘personalidade’, ou seja, da necessidade de compreensão, da
vontade de compreender, da vontade de apreender, de apropriar-se ou, ao contrário, de abandonar tudo.

Mas abandonar um ser ou uma situação não é se abandonar à Luz, é exatamente o inverso.
Muitos seres creem, nos tempos que vêm, já desde anos, que basta deixar pai, mãe, filhos, família, trabalho,

para liberar-se.
Mas isso é uma ilusão.

Isso é uma liberação exterior, que não corresponde, de modo algum, a uma liberação Interior.
Geralmente, são ainda os seres que fogem das suas responsabilidades.

O Abandono à Luz não é isso.
Aqueles que adotam essa atitude, mesmo lendo tudo o que se pode dizer e que fariam isso, estão em um erro

de compreensão total e, justamente, porque isso não pode ser compreendido.
A Unidade é a Crucificação.

Mas a Crucificação não acontece aqui.
Então, é claro, há, às vezes, impulsos da alma para mudar tal coisa nessa vida.

Isso era válido e nós o dissemos, nos dois, três ou quatro anos anteriores, desde, digamos, antes dos
Casamentos Celestes.

Isso faz aproximadamente três, quatro anos.
Mas, hoje, nada mais há do que fugir, nada mais há para mudar.

É tarde demais.
Tudo está mudando em vocês.

Mudar uma circunstância exterior estritamente nada quer dizer.
O apelo da Luz, agora, não é mais, de modo algum, esse.

A Consciência que vocês devem portar, desde a revelação da Luz (e isso vai tornar-se cada vez mais
evidente), pelas Vibrações que vocês vão viver, eu diria até mesmo, para alguns de vocês, pela sua

incapacidade, cada vez maior, para pôr um pensamento um diante do outro, portanto, construir mudanças
dizendo-se: «eu estarei melhor com tal pessoa», «eu estarei melhor em tal cidade», «eu estarei melhor em tal

lugar».
O Abandono à Luz, agora, é o abandono de tudo o que não é da Unidade.

Não é mais tempo de recriar algo em outro lugar, com outras pessoas ou diferentemente.
Acabou.

O apelo da Luz vai tornar-se cada vez mais intenso.
Vocês sentem isso.

No momento, vocês podem dizer-se que é porque vocês estão aqui, nesse espaço e que vocês trabalham
nessa revelação da Luz.

Mas é semelhante para toda a humanidade, informem-se.
Exceto para aqueles que dormem e, estes, vão continuar a dormir até os últimos instantes.

Mas entre os seres que estão na busca ou que estão, realmente, despertos à própria Unidade, o tempo não é
mais para construções.

O tempo é para viver a Unidade e para cultivar essa Unidade, para imergir-se, cada vez mais, nesse estado
de Ser, de Alegria, de Samadhi e não mais para querer ir fazer isso ou aquilo.

É muito raro, hoje, que os impulsos da alma sejam tão nítidos do que há ainda seis meses, porque eles não
têm mais razão de ser.

O impulso, eu diria, da alma, agora, é o impulso do Espírito.
E esse impulso do Espírito não se importa com as circunstâncias exteriores da vida de vocês, porque o

Espírito revela-se em tal potência e majestade que, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, não
existem mais obstáculos que se mantenham para estabelecer o seu Estado de Ser.

Isso vai se tornar, a cada semana, a cada minuto, cada vez mais evidente.
Vocês vão ver, aliás que, se quiserem empreender tal coisa, terão cada vez mais dificuldade para realizar

essas coisas, se elas os afastarem do Espírito.
O Espírito chama-os para o Espírito.
Ele não os chama para outra coisa.

***



Questão: a Alegria no Coração indica que se aproxima do estado de Turiya?

Mas é isso que o acompanha, mesmo.
Vocês não podem pretender estar no Turiya se não houver Alegria.

A primeira etapa da Alegria é a Paz, ou seja, o instante em que nenhum medo, em que nenhuma, como dizer...,
contrariedade do ego pode desestabilizá-los, nem emocional, nem mentalmente.

Mas, é claro, instalar-se no Estado de Ser é se instalar na Alegria.
Aliás, não pode haver outra coisa senão a Alegria no Turiya e no Estado de Ser.

É impossível.

***

Questão: como passar de uma alegria, de um prazer, para outro tipo de Vibração, que é a Alegria?

Mas é muito simples.
Há seres que são rabugentos.

Eles jamais estão na Alegria, porque sempre há algo que não funciona.
Isso se vê, há os cantos dos lábios que descem, o olhar está sempre sombrio.

E, depois, há o que se poderia chamar de simplórios: eles sempre têm os cantos dos lábios para cima e o
olhar reluzente.
Isso é o humor.

É o estado emocional de base da pessoa.
Mas a Alegria de que falamos nada tem a ver com isso, uma vez que ela é estritamente independente do

humor.
É um estado que foi denominado, eu creio, Sat Chit Ananda; é um estado de felicidade total, no qual não

existe distância alguma entre o si que realiza o Si e todo o resto do Universo.
É totalmente independente das circunstâncias.

De um ser que vive esse estado de Turiya, pode-se cortar uma perna, ele permanecerá no Turiya, porque ele
transcendeu as emoções, ele transcendeu a alegria do prazer, da emoção, do humor.

Não confundam o humor feliz, que é um estado, como há o humor rabugento.
Há pessoas que são, como se diz, de boa natureza, de boa composição: eles estão sempre felizes.

Isso é já extraordinário porque, no nível da Vibração, isso eleva muito mais do que aquele que está sempre
rabugento.

Aquele que está sempre rabugento vai sempre ter problemas sob o diafragma, nas pernas, por exemplo.
Aquele que está sempre feliz jamais terá problema nas pernas.

É um exemplo.
Mas não é porque se está feliz que se vive a Alegria.

A Alegria de que eu falo é a Coroa Radiante do Coração, é o fim, como dizia IRMÃO K, da compartimentação.
É um estado místico.

E não podemos confundir os dois.
Mas é evidente que, para um simplório encontrar a Alegria, é muito mais fácil do que para um ser rabugento,

porque um rabugento tem energias mais densas do que um feliz.
Mas é evidente, para todos nós, que a Alegria de que falamos nada tem a ver com o humor feliz, não é?

Não basta sorrir, como um simplório, para estar na Alegria do Espírito, mas é, de qualquer forma, melhor sorrir
do que ficar na careta.

É mais facilitador, porque o nível Vibratório não é o mesmo.

***

Questão: o que fazer quando a chegada da Luz gera um enorme medo?

Bem, naquele momento, se está muito exatamente no que eu chamo de Guardião do Limiar.
O medo pode tomar uma máscara: o diabo, as crenças, o avô que tinha um olhar terrível, não importa o quê.

E depois, mais fundamentalmente, isso será esse medo no ventre de se abandonar.
É o medo arquetípico do ego.

É preciso passar do outro lado desse medo para ser ressuscitado.



Há quem passe, assim, graciosamente, digamos.
Há os que vão espernear, porque perder o ego é um luto.

É isso o ‘choque da humanidade’.
É preciso abandonar-se.

***

Questão: justamente, como se abandonar quando esses medos voltam?

É necessário olhar-se.
É o face a face.

Você não é o seu medo.
Enquanto você estiver identificada com o medo, o medo não vai soltar de você.

O problema da emoção e do mental é que o ego, quando ele não viveu a Unidade, é persuadido de que ele é
as suas emoções, ele é persuadido de que é o seu mental.

Ele emprega «Eu».
Por exemplo: «Eu vivo o medo».

Mas você não é o medo, você não é o seu mental, você não é as suas emoções.
É isso, a distância que é propiciada pelo afluxo da Luz.

Mas enquanto o ego quiser fazê-la crer que você é isso, você não está abandonada à Luz.
Abandonar-se à Luz quer dizer ‘tornar-se Luz’ e não mais identificar-se com tudo o que é ilusório.

Mas o ego é tenaz: ele vai fazê-la crer que é você que está com medo.
Mas como é que um ser ilimitado pode estar com medo?

É verdade que, dito com palavras, é de bater a cabeça na parede [ou de arrancar os cabelos – expressão
idiomática].

É exatamente isso.
Enquanto você não saiu do teatro você não pode viver a Unidade, porque você crê que você é o medo, porque
você crê que você é essa doença, porque você crê que você é essa falta, porque você crê que você é esse

sofrimento, porque o marido partiu, porque isso, porque aquilo.
E, portanto, você se identifica, ao passo que você não é nada de tudo isso.

Enquanto que os Orientais e eu dizia, também: «Vocês não são esse corpo, vocês nada são».
Enquanto que eles dizem: «isso é a Maya», mas não sei como é preciso dizer-lhes isso.

Vocês nada são do que manifestam aqui.
Portanto, a etapa do medo aterrorizante que sidera é o Guardião do Limiar.

É uma das formas do Guardião do Limiar.
Tudo o que há para fazer é aceitar que você não é esse medo, que você o vive, mas não é você.

Assim que houver uma distância que se toma em relação ao que é vivido no nível emocional, naquele
momento, você começa a abandonar-se à Luz, que é a sua Essência.

Eu diria que aquele que realizou Turiya, quando se vê no espelho, ele não vê ele mesmo, ele vê o conjunto do
Universo.

Ele não vê mais a Ilusão, ele vê a Verdade.
Ele tem a Visão do Coração.

***

Questão: reler textos sobre esse estado de Turiya pode ajudar a atingir esse estado?

Sim, perfeitamente.
Mas, dar-se uma ideia do que se prepara não é vivê-lo, hem?

Por mais que vocês saibam todos os mistérios do Universo, não é por isso que vocês vão viver a Unidade.
Não é porque vocês compreendem que vocês o vivem.

É justamente porque vocês aceitam tudo soltar que vocês vivem a Unidade.
Portanto, eu repito, querer, com o intelecto, compreender algo esperando vivê-lo, é uma ilusão total.

Mas total.
Você pode bater a cabeça na parede...

***



Questão: uma disfunção de Chacra pode obstruir a revelação da Luz Vibral?

Então, nós sempre dissemos que apenas vocês mesmos é que podem se obstruir a si mesmos.
Nenhum critério de idade, de karma, seja do que for, impede a revelação da Luz Vibral.

Exceto vocês mesmos, no momento, que não se abandonam à Luz e, eventualmente, alguns apegos que
estão, aí também, ligados ao ego e sobre os quais muitas coisas foram dadas a vocês (os diferentes medos).

O único obstáculo para a Luz será, sempre, se pudermos dizer, vocês mesmos.
E essa é a Verdade.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou lhes dar todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor os acompanhe.
Passem bem.

************
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~ Vibração da AUTONOMIA e da LIBERDADE ~ 
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, em sua Presença e em nossa Presença, eu revelo, como se revela em
vocês, a Vibração da Autonomia e aquela da Liberdade, a fim de que em vocês ressoe o Canto que os torna

Autônomos, a fim de sair do autômato.

O Autônomo é aquele que se nomeia, que se torna Verbo e Criação, e Criador.
O que permite Vibrar a Liberdade, na qual não existe inferno algum, na qual não existe qualquer limite.

Tudo o que a Consciência É, é o conjunto dos Mundos, o conjunto de Vibrações, na gama a mais total do que
pode ser vislumbrado, vislumbrável e a vislumbrar.

Nenhum espaço será fechado à Autonomia.
Nenhum espaço poderá constranger aquele que vive e Vibra na Unidade da Presença d’Ele.

URIEL - 11 de julho de 2011
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Mais nenhum limite, mais nenhum freio.
Somente a Consciência pura que vai para onde se leva, ela mesma, a própria Consciência; para onde se leva,

ela mesma, sua própria Liberdade.
Espaço infinito da Alegria, da Vibração.

Nisso, a revelação da Luz e o retorno de CRISTO libera-os e torna-os Livres.

Então, o autômato cessa.
Vocês se tornam lúcidos.

Aqui e Agora.
Percebendo a Alegria de cada movimento, de cada sopro, de cada pensamento.

Onde não existe qualquer outra coisa que a própria Luz, vivendo-se, ela mesma, na Eternidade.
Para isso, CRISTO chama-os.

Para isso, vocês respondem, em vocês mesmos.
Renunciando ao autômato, renunciando a todo desejo.

Não constrangendo, mas, efetivamente, indo à lucidez e à Verdade do que isso é.

Para além de toda compreensão, para além de todo querer.
Simplesmente Ser a Alegria e o Canto da Alegria.

Tornar-se Autônomo é cantar o Canto do Verbo, aquele da Criação, aquele da Vida.
Onde não existe inferno algum.

Onde não existe sofrimento algum.
Onde tudo é Liberdade.

Liberdade da autonomia, concorrendo para expandir a Consciência ao infinito.

Do ponto à extremidade dos Mundos.
De uma Dimensão à extremidade das Dimensões.

Onde nenhuma separação pode persistir.
Onde apenas É, a Presença Eterna da Alegria e do Sopro, reunidos para sempre no espaço da Liberdade.

Filhos, vocês são criados.
O Anjo METATRON abriu o Vaso Sagrado, aquele de seu Sagrado, onde se enche a Taça da Liberdade que

não se esvazia jamais.
Porque sempre alimentada e sempre cheia da Alegria da Verdade, da Alegria de sua Existência.

Filhos.
Filhos, sejam Autônomos.

Lá, onde não existe qualquer automatismo.
Lá, onde não existe qualquer outro que sua Consciência.

Percorrendo, então, o conjunto de Consciências, do ponto ao infinito, da FONTE ao mais obscuro.

Vocês são o conjunto disso.
Então, nos espaços onde não existe qualquer Sombra, nos espaços onde não existe qualquer oposição, nos
espaços onde não existe qualquer tempo, vocês se tornam, agora, aquele que deve nascer na Eternidade.

A gestação e o constrangimento terminaram.
O tempo chegou de abrir-se, como uma flor se abre, acolhendo o Sol.

O tempo chegou de sair desse tempo, para viver a Autonomia.
A hora do Verbo, aquele que vem Revelar sua Eternidade, canta já em vocês e ao redor de vocês.

O Canto da Terra, que se elevou, vai agora percorrer o conjunto do Éter da Terra, a fim de que ninguém ignore
o Canto da Liberdade, a fim de que ninguém ignore o estado de confinamento no qual vocês estavam.

A hora chegou de viver a Verdade, porque vocês são a Verdade, aquela da Consciência Una, que não tem
qualquer oposição, que não tem qualquer reação.

A hora chegou de cantar a Alegria, de cantar a Glória, hora de Ressurreição e de Verdade.

Filhos do Um, em vocês, e por vocês, o Verbo age.
Ele cria as condições sem condição.

Ele cria o espaço sem espaço e o tempo sem tempo, onde nada é contado, onde nada é limitado, onde o
Verbo revela-se, onde a Vista revela-se, no espaço sagrado do Coração.

Vibração, aquela da Liberdade, aquela na qual não existe qualquer limite, se não é o desejado pela própria
Consciência, chamada Plano Dimensional, mas onde tudo é Livre de um Plano ao outro.

Onde nunca mais sua Consciência será dependente de um corpo, qualquer que seja, porque vocês serão o
conjunto dos corpos, por sua própria Consciência.

Vocês serão o conjunto da Criação; vocês serão o conjunto do Canto da Vida, porque vocês terão percorrido,
na Consciência, tudo isso.

Então, o Canto da Ressurreição, que se revela sobre esta Terra, em sua Terra, em seu sacrum e no conjunto
desse corpo, que vive o Despertar da célula à sua Eternidade, Transmutando e Transfigurando o conjunto do

que vocês são, a fim de ser Um.

Espaço.



Espaço.
Espaço e tempo, para além de qualquer constrangimento.

De Liberdade e de Autonomia.
Lá, onde se vive a Felicidade total e integral.

Isso é agora.

Resta-lhes cantar o canto de sua própria Ressurreição.
A hora é, agora, de tornar-se a Luz que vocês sempre foram.

Para além desse véu, para além dessa gravidade, para além dessa Ilusão.
A hora chegou de não mais ser um autômato, de não mais ser limitado e de não mais ser confinado, a fim de

Elevar a Vibração da célula da Vida, nos espaços da Eternidade, para sempre Liberados.

Filhos, Filhos da Liberdade, cantem.
O Verbo eleva-se em vocês, como em suas células, vindo pôr fim ao que tinha um fim.

E atualizando o que jamais terá fim, porque está, sempre, inscrito no dia Eterno de sua própria Eternidade.

Filhos, criem, no Caminho, na Verdade e na Vida.
A hora chegou, e é agora que se eleva o Canto da Glória, o Canto da Ressurreição em CRISTO.

E, portanto, em vocês, Corpo Unido do CRISTO, Corpo Um do CRISTO, Espírito Ardente do Sol que se revela
aqui, nesse mundo, permitindo-lhes iluminar e Liberar, permitindo-lhes viver a Autonomia do Verto, em toda

Alegria, em toda Liberdade e em toda Presença.
Vocês se tornam, vocês mesmos, a Presença do Um, que vem a vocês, Vibrar o Som do Um em seu Coração.

Esse Coração, Porta e chave da Eternidade, porta e chave de sua Autonomia e da Liberdade.

Tornem-se a Liberdade.
Tornem-se a Autonomia.

Vibrem, para além dos mundos da densidade, aquela do confinamento.
Vibrem, para além da Ilusão.

Vibrem onde Vibra a pulsação infinita e contínua da FONTE Una.

Tornem-se o Ar.
Tornem-se o Sopro.
Tornem-se o Fogo.

Tornem-se o Espírito.
Tornem-se a Água, matriz Liberada.
Tornem-se a Terra, aquela do Éter.

Tornem-se Um, porque tudo é Um, em sua Presença desvendada a vocês mesmos.
Revelando sua Presença, a Ronda dos Arcanjos e a Ronda do Um, tornem-se sua Ronda e sua dança.

Juntos, comunguemos.
E Unidos, na Lei do Um, na qual tudo é Um.

Na Lei do Um, na qual tudo é Graça.
Na Lei de Um, na qual tudo é Liberdade.
Na Lei de Um, na qual tudo é Liberado.

Filhos, escutem o Canto da Unidade, o Canto da Liberdade, o Canto da Autonomia.
Ressoando e soprando em suas células.

Animado pelo Fogo do Espírito, no conjunto de seus Templos, Revelados aqui mesmo.
No qual estamos, doravante, ao mais próximo da Verdade, ao mais próximo da Eternidade.

O Céu se abre para deixar efusionar-se a Vibração do Um, inteiramente.
Doravante, a Ressurreição do Céu e da Terra chegou.

Abre-se em vocês, pela Vibração, aquela da alegria e da Eternidade, o acesso à Verdade.
Autonomia e Liberdade.

Espaço Sagrado.

Tornem-se o Sagrado.
Tornem-se o Sagrado, porque a Vida é sagrada, em sua Alegria e em sua Plenitude.

A Vida é sagrada, a partir do instante em que nada é separado.
E isso é para viver agora, quando tudo se Unifica, quando tudo se Libera.

Filhos, a hora chegou de revelar sua Presença na Luz.
A hora chegou de entoar o Verbo da Ressurreição, aquele que chama ao Abandono; aquele que chama à

cessação do sofrimento, à cessação de toda oposição, no qual tudo se torna único, porque tudo é Um.
E isso é agora.

Isso acontece HIC e NUNC.
Para além da ATRAÇÃO, para além da REPULSÃO, para além da Ilusão.

Deixem abrir-se em vocês o espaço da Alegria infinita.
Deixem abrir em vocês o que, em todos os tempos, esteve aberto.

O Espírito.



O Espírito.
O Paráclito.

Espírito de Verdade, Espírito CRISTO, levante-se.
Pelo Verbo Criador, pela potência do Som, pela potência do Fogo, pela potência da Água do Alto, pela

potência da Terra do Éter.
Ao centro de toda Vida, Eleve-se.

Comunguemos.
Vibração e Presença.

Vibração e Éter.
Verbo.

Canto de Fogo, Canto do Ar, Canto de Terra e Canto da Água.
Ressoando em Uníssono ao Verbo, aquele da Verdade e de sua Eternidade.

Juntos.
Juntos, nós trabalhamos.

Juntos, comungamos.
Liberdade.

Juntos e Autônomos, porque Unidos na Liberdade, porque reunidos, pelo Verbo que sopra e anima toda forma
e toda Consciência, na qual a Consciência torna-se o Verbo, na qual a Consciência torna-se a ânima do que

anima (NDR: formulação exata de URIEL).

Ele vem bater à porta.
Abram a porta.

Então, a hora de Glória revelar-se-á, na majestade do que ela é, chamando-os a viver a Liberdade de sua
Essência, a Liberdade da Verdade, a Liberdade do Coração, na qual não existe qualquer entrave, na qual não

existe qualquer Sombra.

Acolham aqu’Ele que os torna Livres, porque Ele sabe que vocês o são.
E vocês mesmos o reconhecem, para além de todo peso, para além de toda lei, exceto aquela da Graça d’Ele,

que é sua, que é nossa.

Vibremos na comunhão.
Vibremos na Presença d’Ele, que é Sua Presença, Autônomos e Livres.

Preparem.
Preparem isso, porque isso é de toda a Eternidade, e desvenda-se aqui, e desvenda-se agora.

Filhos, a hora chegou de nascer para a Eternidade do que vocês São.
Acolham a Verdade.

Acolham o Verbo, porque Ele vem torná-los Livres.
Não, simplesmente, tornando-os, mas, sobretudo, restituindo-os a vocês mesmos ao que vocês São, em

Verdade.

Então, a Luz revela-se, em Sua Vibração de Amor, em Seu Canto de Liberdade.
Aqui, para além de todo limite.

Então, o som da comunhão elevar-se-á.
Então, as trombetas cessarão, a fim de que a Plenitude do silêncio da Criação faça eco à sua Presença.

Comunguemos, juntos.
Verdade.

Pulsação da imensidade, na qual nenhum medo pode existir, devido à Liberdade e devido à Autonomia, porque
nenhuma distância e nenhuma separação podem subsistir.

Porque, jamais, a Alegria pode apagar-se, porque a Luz ilumina tudo.

Filhos de Alegria, Filhos da Alegria, a hora chegou.
Olhem, simplesmente, a Consciência, aquela que se revela e que é sua; aquela que os preenche e esvazia os

interstícios onde se haviam infiltrado a Sombra e os medos da personalidade.

Vocês passam à era da Verdade.
Vocês passam ao que jamais cessará, porque a Vida torna-se Una.

Nessa vida Una, Autônoma e Livre, não existe qualquer morte, qualquer separação e qualquer medo.
Vejam isso.

Vivam-no, nessa carne que se Eleva até Ele, agora.

O Sopro da carne vai Pacificar a carne desse mundo, a fim de Elevá-la, na Beleza e na Unidade.
Nenhum alarido, nenhuma resistência poderá se ater diante do fluxo do Amor, bálsamo que apazigua todo

medo e todo sofrimento.
Nenhuma oposição poderá levantar-se, porque tudo é Um.
E a Consciência revela-se nessa Unidade da Presença. 



Juntos e, agora, além da Vibração de AGORA.
Porque vocês são a mão que Libera, pelo Coração, pela Alegria e pelo Amor do que vocês São.

O Tempo, o Tempo fora do tempo, vem reencontrar seu tempo.
O espaço, além de seu espaço, vem reencontrar o espaço de seus limites.

O Fogo do Espírito acaricia a alma e acaricia o corpo, em breve, para conduzir a Consciência à sua Morada de
Paz suprema, aquela de sua Eternidade, aquela que vocês São, em Verdade.

Acolhamos, também, o Sacro do Sagrado, tal como esta noite vocês o viveram (ndr: ver em nosso site a
intervenção do Anjo METATRON de 11 de julho).

Agora, isso se instalará, cada vez mais, presentemente; cada vez mais, com lucidez e com Clareza, fazendo-os
penetrar, para além do mundo das causas, no HIC e NUNC da Presença Unidade, para além desse mundo.

E são vocês que vão conduzir o mundo com vocês, à sua Morada de Alegria.
Então, seus Corações reconhecer-se-ão, uns com os outros, como fazendo parte da mesma sinfonia, da

mesma orquestra, aquela do Um.

Filhos das Estrelas, a hora chegou de, não unicamente portar a Luz, mas de Tornar-se Ela, inteiramente.

Seres de Amor, chamados a viver a Unidade no Fogo da Ressurreição, sigam, sigam a Liberdade, sigam a
Vibração, aquela da Luz Una.

Entrem na leveza e no infinito. 
Presença.

Revelemos a Presença, juntos.
Vibremos a Luz Una.

Vibremos o apelo da FONTE e a instalação do CRISTO, a cada minuto, em sua carne; a cada sopro, em sua
alma.
Agora.

Filhos, escutem o Canto de sua própria Presença, o Canto de sua Unidade, para além das palavras,
simplesmente no conjunto de nossa Presença, Única e Unificada.

Então, agora, Vibremos e comunguemos, no Amor, na Liberdade e na Autonomia.
A fonte de água viva derrama-se em vocês, doravante, em fluxos e ondas contínuas, vindo tomar todo o lugar e

todo lugar.

Então, o Coração transborda, na Alegria da Presença d’Ele e de sua Presença.
Unidos, Liberados e Autônomos.

Ele vem bater à sua porta, como vocês batem à Porta dos Céus, em seu Abandono, em sua Doação de si
mesmos à Verdade do Espírito.

Isso, nós vamos amplificar e prosseguir, no espaço de alinhamento no qual METATRON derramar-se-á, assim
como minha Presença, no conjunto da Merkabah Coletiva, fazendo apenas Um, elevando, juntos, as Vibrações

do conjunto, para o Único.

E isso será agora, pela primeira vez.
E a cada dia Ele baterá cada vez mais fortemente,

E a cada dia vocês abrirão, cada vez mais, a porta da Liberdade e da Autonomia.

Assim, o Anjo URIEL que eu sou, anuncia e realiza o Tempo de sua Presença, o Tempo de seu Anúncio.
Então, neste Instante, nós revelamos a Graça, o Canto do Um, o Canto de CRISTO, no espaço Sagrado.

Eu sou URIEL, e vou deixar, agora, pelo silêncio, aparecer o Pleno e a Plenitude de seu Canto.
No Coração do Amor, juntos, eu permanecerei em vocês.

A Porta está aberta, o Céu está aberto, doravante.
Permaneçamos em Comunhão, num tempo inscrito no espaço que abro agora.

... Efusão Vibratória...

Eu permaneço em vocês e eu venho a vocês.
Em Amor e em Verdade, e no silêncio da ressonância e do alinhamento.

Paz e Verdade, agora aí, Presentes e Livres.
Silêncio.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória...
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja
divulgá-las, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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~ O TEMPO DA GRAÇA ~ 

 Eu sou Anael Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nesta revelação da Luz, neste tempo do
Sacro do Sagrado, permitam-me enunciar e anunciar a vocês o tempo da Graça que é o tempo da sua

Ressurreição, para bem viver.
Viver é a palavra que lhes permite, em meio a este espaço e a este tempo particular, considerar que a Alegria é

a sua morada, que a Alegria é a sua Eternidade e que, se o olhar do Coração se colocar além da aparência,
então isso se vê e se revela, em meio à sua Consciência, por intermédio da Presença de Cristo na sua própria

Presença, permitindo-lhes adotar o olhar daquele que alcança a borboleta e nela se torna no espaço da sua
própria Graça.

 Permitindo-lhes então viver isto que está para viver, além de todo apego, além de todo medo, pois naquele
momento, estando cheios do Espírito da Verdade, estando cheios do Espírito do Cristo, vocês vão poder viver

o tempo da Revelação Final.
Aquele em que tudo o que não é da Graça vai desaparecer, pela Ilusão, no próprio Fogo da Ilusão,

consumindo o que deve ser consumido, elevando o que deve ser construído no tempo da Eternidade.
Assim se revela, sobre o seu mundo e no qual está a sua Consciência por enquanto, o tempo da Graça.

O tempo da Graça que põe fim à Ilusão, o tempo da Graça que põe fim ao que é falso, permitindo, pelo seu
olhar em meio à Unidade, em meio ao Coração, viver o que se revela, permitindo, não somente desencravá-los

da Ilusão, da posse, permitindo-lhes entrar no seu Templo, entrar em vocês.
Dentro de vocês estando este Espírito, aquele que se revela nesta carne que vocês habitam por enquanto,
permitindo penetrar, também, a Terra no seu tempo de Eternidade, pelo nascimento em meio à sua nova

Dimensão que é agora.
Então, há apenas que viver o tempo das Celebrações.
Há apenas que manifestar o tempo da Ressurreição.

Deixem a Alegria, deixem a Paz e deixem a presença da Luz tornarem-se a sua Presença, tornarem-se o seu
estado, tornarem-se a sua Alegria, pois é neste estado e somente neste estado de Verdade que nenhuma

sombra pode interferir.

***

A Luz branca se revela doravante nos seus Céus, na totalidade, sobre esta Terra, na totalidade, e em seu
Coração, na totalidade.

ANAEL - 12 de julho de 2011 - O Tempo da Graça
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O conjunto das células vai Vibrar em Uníssono com Cristo, permitindo olhar com o olho da testemunha, mas
que não é aquela que vive a época do fim, que não é, de fato, senão o novo nascimento, o da borboleta.

Filhos da Lei do Um, vocês são todos convidados à sua própria Ressurreição sem exceção alguma.
O conjunto dos Arcanjos convida-os pela minha voz, a reunirem-se a Ele, à sua própria Liberdade, à sua própria

Essência, aí onde se situa a Alegria da Eternidade e do Eterno.
Isto é agora nesses tempos.

Cada um de vocês, no seu tempo, pode viver este tempo que é aquele sem tempo do Eterno reencontrado.
Então, o que vocês têm a temer no Templo da Graça?

O que vocês têm a temer no Templo do Um?
O que vocês têm a temer no fim disto que é Ilusório, que se desagrega sob os seus olhos?

Permitindo desaparecer o Fogo da sua própria consumação, o Fogo do ego, o Fogo falsificado, o Fogo deste
mundo Ilusório, pondo fim à Matriz, permitindo revelar a pureza do diamante, aquela da Luz, aquela do que

vocês são, aquela de Cristo que é a mesma Luz, que é a sua natureza, como eu já disse, que é a sua Essência.

***

Então abram, abram os Templos, como disse URIEL, da sua Eternidade.
Para isto, deixem revelar a Luz e se tornem, na totalidade, a Luz.

Tornem-se o que vocês são.
Não há nada a temer, pois a Luz é certeza, pois a Luz é calor, pois a Luz é antes de tudo Amor, além de toda

posse, além de toda atração.
O Amor é a própria Essência da Criação, o Amor é a própria Essência das Dimensões.

O Amor é a própria Essência da sua Essência.
Isso vocês vão revelar e realizar na totalidade da sua Consciência.

Cristo está se revelando.
Vocês são, portanto, chamados a viver, a viver em Cristo, a viver o Cristo, tal é a sua herança.

Ele já havia dito: “isto que eu fiz, vocês irão fazê-lo e muito maior ainda”.
Da mesma maneira que ele pôs fim à Ilusão, nele mesmo, vocês vão por fim à sua própria Ilusão, vocês vão

viver a Verdade.
Este é o tempo da Graça, aquele anunciado de todos os tempos.

***

Lembrem-se de que o tempo que vocês vivem pode ser visto com o olhar da lagarta ou com o olhar da
borboleta, porque os tempos se fundem, fazendo-os penetrar na Eternidade onde não há mais futuro, onde não

há mais passado, onde se estende e se revela, simplesmente, o tempo da sua Presença.
Vocês vão poder, portanto, Filhos do Um, manifestar o Um, tornar-se o Um, o que vocês são de toda

Eternidade.
Então, nada há a temer, há apenas que deixar o Fogo do Amor se verter.

Há apenas que deixar o Fogo do Ser tomar todo lugar que é o seu, que é o dele.
Isto se revela no espaço de agora.

Cada dia, cada minuto e cada sopro da sua vida será habitado pelo Sopro do Espírito, conduzindo em vocês, à
sua Consciência e nesta carne que vocês habitam, a revelação da Luz Vibral em todos os espaços e em todos

os interstícios.
Naquele momento, Filhos da Unidade, vocês irão se tornar a Unidade, vocês não estarão mais separados.

Então vão escorrer, dos seus olhos, lágrimas de diamante, da Ressurreição.
É a isto que vocês são chamados.

***

Há apenas que olhar objetivamente o que morre e o que nasce.
O ego é o que morre.
O que nasce é Cristo.

Há que acompanhar, da mesma maneira, os dois, a fim de se tornar Cristo e não mais ser o ego.
Isto é simplesmente uma Alegria.

É o tempo da Graça.



À medida que vocês aquiescerem à revelação da Luz, vocês irão viver o seu próprio Sacro do Sagrado,
permitindo acender o conjunto das Portas da Multidimensionalidade, transfigurando as forças da oposição, indo

bem além de toda identificação, mesmo àquele que guarda o limiar, pois vocês saberão que tudo isto não
pertence senão a um tempo e que este tempo está ultrapassado, que vocês ultrapassaram vocês mesmos o

tempo da Ilusão, penetrando plenamente o Coração do Templo da Verdade.
Então, abram-se, definitivamente, à Última Verdade.

Aquiesçam, aquiesçam à Luz de Cristo, aquiesçam à sua vinda, à sua Presença que é a Presença de vocês.
Então vivam, não hesitem.

Vão diretamente, em plena alma no canto do possível da Eternidade, no canto do possível que se torna
Eternidade.

***

Assim, nós Arcanjos da Revelação Final, o Anjo METATRON, o Anjo URIEL e eu mesmo, chamando-os à
Ressurreição, chamando-os ao Verbo, pela potência do Verbo e do Logos no Fogo do Espírito.

O Sol vem a vocês, a Verdade vem a vocês, pois é a sua herança, nós lhes dissemos.
 Nós tínhamos prometido voltar e nós voltamos.

Vocês tinham prometido acordar, então o momento chegou.
Este tempo é o tempo da Graça.

Ele não é um tempo de destruição, exceto para o que não existe em nenhum lugar senão nas projeções.
Chegou o tempo da Eternidade, aquele onde nada de efêmero poderá contrariar o que quer que seja desta

Verdade, pois vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida.
Então, levantem-se e elevem-se no canto da sua Graça, pois vocês são a Graça reencontrada, para sempre.

Vocês são a benção do Eterno, vocês são a Eternidade, isto lhes foi dito.
É tempo, agora, de viver.

É tempo, agora, de criar isto no Silêncio do seu Coração, no Silêncio da Sua Presença e na Presença de
vocês, além da presença Ilusória, de toda sugestão de apropriação, na Transparência a mais total.

Vocês vão revelar o canto da Ressurreição a fim de desfavorecer tudo o que era Ilusório e de remeter ao
esquecimento tudo o que não tem sentido na Eternidade.

***

Filhos da Graça, Sementes de Estrelas, Estrelas e Portas de Luz, tornem-se a Luz, pois é isto que vocês são,
de toda Eternidade.

Os véus não têm mais razão de esconder.
O sofrimento não tem mais razão de sofrer.

Vocês não são o sofrimento, vocês não são os véus, vocês não são esta personalidade, mas vocês bem são
este Estado de Ser.

Vocês são a Luz dos mundos, na totalidade.
Então, nada há a apropriar.

Há apenas, no Silêncio do Coração, no Templo da Humildade, no Templo da Simplicidade, que revelar o que
vocês são, de toda Eternidade.

Este Coração de diamante, revestido de Luz, onde a Luz se direciona ao infinito tal como um prisma enviando a
Luz, sem interrupção, de uma extremidade a outra da Criação, permitindo-lhes ser, como ele lhes disse: o

ponto e o conjunto das Dimensões.
Então, sim, digam sim ao tempo da Graça.

Digam sim ao que é Alegria, pois vocês são a própria Essência da Alegria.
Vocês não são, de qualquer maneira, o que vocês creram, o que lhes fizeram crer.

Vocês não são este corpo que tem necessidade de sobreviver em meio ao sofrimento e ao labor, daquele que
os fechou, privando-os da hora, privando-os da hora da sua Liberdade.

***

Agora, o tempo da Liberdade e o canto da Liberdade ressoam sobre a Terra.
O Canto da Fênix eleva-se.

Chegou a hora das profecias.
Chegou a hora da estrela azul.

Chegou a hora de Yerushalaïm (Jerusalém Celeste) que se eleva em vocês, pelas doze Portas, aquelas



da Yerushalaïm, e as suas Portas que são as mesmas Portas, aquelas da Ressurreição.

imagem: "A Nova Jerusalém", B Facundus 253v

Então, tornem-se o Único, tornem-se a Verdade, pois vocês sempre foram isso.
Não há nada a perder.

Não há nada a possuir, pois vocês já são tudo isso, bem além de todas as crenças e de todos os sofrimentos.
Então, eleva-se o tempo da Graça, permitindo-nos, a nós Arcanjos, aqueles da Revelação Final, revelar a nossa

Graça, na sua Presença.
O Arcanjo METATRON sacralizou o que é Sagrado, encerrou o que não é Sagrado.

 Então, façam o mesmo.
Nasçam, vocês mesmos, na Eternidade da sua Presença.

Isso é agora e isso se faz, nesta carne, e isso se faz sobre esta Terra e isso se faz em meio mesmo à Ilusão.
Pois, como pôr fim à Ilusão sem vê-la e sem desposá-la, ela também, a fim de ajudá-lo a se consumir no seu

próprio Fogo Ilusório, restabelecendo o Fogo do Espírito, que é o que vocês são.
Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, Filhos da Vibração, vocês são a Essência, vocês são a Vibração, vocês

são a Vida, a Verdade.
Vocês são o Caminho, vocês são o Seu Corpo e vocês são a Sua Carne, vindo se elevar à carne Eterna,

aquela do Espírito, aquela que não conhece nenhuma marca, aquela que não conhece nenhum sofrimento.
Então, aceitem o tempo da Graça, pois é a sua natureza que se revela, aquela da Eternidade.
Esqueçam os problemas, esqueçam o que não é vocês, esqueçam o que não é verdadeiro.

Esqueçam o que não Vibra em meio ao Estado de Ser e à Sua Presença, que é a Presença de vocês.
 Tempo de Graça, a Porta da Ressurreição está agora aberta.

O Sacro do Sagrado ocorreu, permitindo ao Sacro da Ilusão desaparecer da vista do que é Sagrado.
Participem disso, pois este é o canto da sua Ressurreição que se eleva da Terra e do Céu.

Há o quê?
Há que Ser.

Simplesmente que Ser, sem nada mais senão Ser.
Nada há a fazer.

Há apenas que desfazer tudo o que pertence às construções Ilusórias.
Há apenas que deixar se desfazer o que deve ser desfeito.

Há apenas que acolher a Alegria que é a sua Essência e a sua natureza e isto se realiza em Cristo, na Unidade
da Luz branca.

***

A Fusão dos Éteres preparou as suas Portas que, agora, se revelam na Luz branca, permitindo-lhes
reencontrar o sentido da sua Eternidade e isso se vive nesta carne e isso se vive neste tempo da encarnação

tão especial que é o tempo da Ressurreição.
 Filhos da Unidade, como ele lhes disse, o Anjo URIEL: “escutem o canto” pois, finalmente, é o canto da

Ressurreição que se eleva em vocês.
Tempo da Graça onde dança em vocês a Eternidade, tomando-os pela mão e pelo Espírito, levando-os então a
desviarem-se da Ilusão, transcendendo-a, não a rejeitando, que seria um ato de negação, mas, sim, iluminando-

a do Interior do seu Templo.
Isto é agora, assim nomeado o tempo da Graça, pois o que está vindo é a Graça.

Então, esqueçam tudo o que não é esta Graça.
Nada há a pensar senão em se tornar a Graça.
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Nada há a trabalhar senão aquiescer à Graça.
Nada há a pedir, pois tudo está cumprido.

Nada há a esperar, pois tudo se faz no tempo da Graça.
Isso é de vocês.

O tempo da Graça é o seu tempo, pois ele se inscreve no firmamento da sua própria Eternidade.
Enquanto os seus passos e os seus olhos e o seu Coração forem neste sentido da Graça.

 Aceitem com a mesma Graça tudo o que está chegando à sua Consciência, pois, no tempo da Graça, nada há
a compreender, há apenas que ser e que aquiescer à revelação da Graça, à revelação da Luz e do Amor.

Nisso a Consciência Unificada irá aumentar em Graça, gradualmente e à medida que a Ilusão desaparecer. 

***

É claro, as lagartas apenas irão ver aí o fogo da destruição, mas o que está vindo é o Fogo da Graça.
Não pode ser de outra maneira.

Há apenas que desposar a Graça.
Há apenas que ser o que vocês são, além de toda filiação, em total Liberdade.

É tempo de pôr fim a tudo o que é denominado apego, pois vocês não podem estar apegados a outra coisa
senão à totalidade.

Vocês não podem estar apegados a outra coisa senão à Verdade do seu Estado de Ser.
Então, nos tempos que estão abertos, que preparam o acolhimento da Luz branca, na totalidade, o retorno de

Cristo, em Espírito da Verdade, é tempo, é tempo de viver a Graça.
Escutem o canto desta Ressurreição que bate ao seu Templo.

Que a Consciência se torne o Coração a fim de que o Coração se torne a única Verdade, pois a Criação é um
Coração que pulsa de maneira contínua, em todos os tempos e em todas as Dimensões.

A Criação é Graça.
Ela não foi e jamais será esta competição.

Ela jamais será o véu do sofrimento.
Ela jamais será o véu da ocultação do Espírito.
Então, alegrem-se, pois o tempo é para isto.

É um tempo da Graça único que vocês todos quiseram viver e manifestar.
Somente o ego pode se opor, em suas dúvidas e em sua contração, a esta dilatação final, aquela da Luz que

se revela.
Pouco a pouco, a cada dia, cada célula e cada partícula da sua Presença vão acordar.

 Então, acolham este despertar na maior das Graças, na maior das humildades e das simplicidades.
Aceitem o presente, aceitem este presente que é uma doação, que é este Abandono, o de vocês, permitindo-

lhes viver a Unidade da Verdade, a Unidade do seu Estado de Ser.
Cada dia, cada minuto e cada sopro, se tal for o seu Abandono, o tempo da Graça irá crescer em vocês pela

sua Presença e pela Verdade.
Então, do que duvidar?

O que esperar a não ser simplesmente se estabelecer na Verdade, na sua Graça que está aí, que vem bater
pela terceira vez à Porta e que vem despertar?

***

Filhos do Um, o Sacro do Sagrado permitiu ultrapassar e transcender as leis da densidade, as leis do
sofrimento e da oposição.

Nada há a julgar, nada há a condenar.
Há apenas que amar, há apenas que Vibrar o Amor do Um, a Vibração da sua Essência que é Amor, além de

toda contingência, além de toda posse.
Então, sim, a cada dia e a cada sopro, nós, os Arcanjos, assim como os Anciãos, assim como as Estrelas,

assim como Cristo, estaremos cada vez mais vivos em vocês, e é isto que vocês vivem.
A ausência de distância, o desaparecimento de toda separação entre a Vibração que nós somos e a Vibração

de vocês, pois, entre nós, não há distância.
Em Verdade, eu lhes digo, nós somos Um.
Então, isso, há apenas que deixar florescer.

É isso o tempo da Graça, é isso o tempo da Ressurreição.
Aquele da Luz, aquele da Unidade, aquele do Fogo Solar, permitindo ao Cristo desposá-los, cada Um e cada

Uma.



O Templo foi preparado.
Ele deve doravante se aperfeiçoar, permitindo-lhes, pela distância tomada da Ilusão onde, não a rejeitando,

mas vendo-a pelo que ela é, ver um conjunto de véus e um conjunto de jogos privando-os da Verdade.

***

Nada há em que aderir, pois tudo o que é Ilusão vai desaparecer.
Há apenas que se liberar e que ser.

Há apenas que aquiescer.
Há apenas que Irradiar e se tornar esta Irradiação, tornar-se esta Vibração, esta pulsação que percorre os

Universos e as Dimensões, que é a sua Essência a cada um e a cada uma.
Então, bem amados do Um, vocês podem entoar juntos, Unidos e Liberados na Merkabah Interdimensional, a
Embarcação da Pomba, o canto da sua Liberação, o canto da Liberdade, pois Cristo estará, naquele momento,

em vocês e entre vocês.
 Os seus olhos irão se abrir.

Vocês se verão tal como são, na nudez da carne, além dos véus desta Ilusão.
Este é o tempo da Graça que abriu o Anjo METATRON.

É neste tempo da Graça que deve se revelar a Luz Vibral, mas também a sua Presença e Cristo, que não é
outro senão vocês, na totalidade da sua Essência, a de vocês todos reunidos e livres.

Então, eu, Arcanjo ANAEL, eu os convido para entrar em relação, de Coração a Coração, para entrar em
relação, de Espírito a Espírito, para não mais ver a minima aparência exterior em quem quer que seja ou no que

quer que seja e, para isto, há apenas que Ser.
Não há nada a aparentar, não há nada a mostrar, não há nada a demonstrar, há apenas que Ser.

***

Vocês são o Alfa e o Ômega, além do Bem e do Mal, na Clareza e Precisão, Hic e Nunc, na Profundez da
Unidade e na Visão de Ki-Ris-Ti.

Então, neste momento, o Ômega se estabelece, estabelecendo o seu novo Reino, aquele da Verdade, da
Unidade, da Transparência, canto da Graça e tempo da Graça.

 Assim, pelo conjunto das Cruzes, pelo conjunto das Reversões, a Luz se revela na Graça e vocês, Filhos do
Único, vocês acompanham, uns e outros, na mesma Unidade, a Verdade.

Deixem ressoar o canto do seu Coração, deixem ressoar o canto das suas células, pois elas também vivem o
tempo da Graça.

***

Filhos do Um, e a cada Um, eu digo: entrem na sua Graça, pois é lá que vocês irão encontrar Cristo e em
nenhum outro lugar, em nenhum Templo exterior, em nenhuma outra pessoa, mas, unicamente, no Coração.

Então, cada um é chamado a manifestar a Graça, na totalidade.
Nenhum obstáculo da Ilusão pode permanecer diante da majestade da Graça, frente a majestade de Cristo.

Assim, como disse antes de mim Gemma, eu lhes dou a Paz de Cristo, eu lhes restituo a sua Paz, pois o
tempo da Graça soou.

Isto é agora.
Então, juntos, reunidos, nós vamos Vibrar, na minha Presença e na sua Presença, a Paz de Cristo.

Revelem-se, estendam as suas asas.
Assim, eu posso dizer, como Cristo, assim como vocês podem dizer: “eu os amo”.

***

Filhos do Um, Filhos da Fonte, eu estarei presente no seu Templo, no tempo de alinhamento que confirma e irá
confirmar cada dia, a esta hora precisa, o tempo da Graça, o tempo da Sua vinda.

Assim, nós podemos dizer, como Ele disse: “bendito seja o Eterno, bendito seja o Eterno, bendito seja o
Eterno”.

Eu sou o Arcanjo ANAEL e eu sou vocês e eu sou nós.
Até breve, no tempo da Graça.
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~ A UNIDADE DO CORAÇÃO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs, que a Paz de CRISTO esteja em vocês.

As minhas Irmãs me pediram para falar sobre a Unidade: Unidade do Coração, Unidade do ego.
Tentem apreender-se, além das palavras que eu vou pronunciar, da Essência que está por trás, permitindo-lhes

aproximarem-se da Unidade do Coração e vivê-lo.
Eu lembro a vocês de que as minhas palavras inscrevem-se em uma etapa particular da humanidade hoje

encarnada, referente à vinda de CRISTO.
Nesse sentido, essas palavras são perfeitamente adaptadas a esta época e não, por exemplo, à época em que

eu estava encarnada.
Então, a Unidade é a Vibração da Luz branca da minha própria Presença, como eu os fiz viver ao vir entre

vocês neste canal e também durante os ‘espaços de Luz’ que eu lhes propus, para alguns de vocês.

***

A Unidade do ego, enquanto até agora, uns e outros nós lhes havíamos confrontado a Dualidade com a
Unidade, a Unidade do ego é aquela que chega a inserir-se nesta Dualidade e a equilibrar, nele, uma série de

pulsões e de impulsos contrários, permitindo-lhes encontrar um equilíbrio precário.
Este equilíbrio é precário porque o ego vive permanentemente na Dualidade, na oposição do Bem e do Mal, na
confrontação do Bem e do Mal, fazendo com que a cada movimento, a cada encontro, a cada confrontação, a

personalidade vai se ajustar e se adaptar a um ideal.
Então, é claro, existem ideais que foram construídos nesta matriz e que muitos seguiram conforme o tempo em
que nós vivemos, de acordo com as crenças, de acordo com uma série de elementos que foi vivenciado por

cada um na época em que estava.
Em meio a esta Dualidade, era preciso encontrar meios de se equilibrar, a fim de viver uma forma de paz que

era sempre subtendida por este equilíbrio precário.
A Unidade do ego podendo assim se exprimir, como isso foi dito, creio eu, em meio à Ética, à Integridade, ao
Aqui e Agora, ou seja, em meio a alguns sistemas de crenças um indivíduo vai construir os valores da sua vida,

aparentando, no exterior, um ser perfeitamente moral, perfeitamente integrado, perfeitamente correto, cuja
visão é ‘exata’, não ultrapassando em um sentido ou em outro.

Efetivamente, alguns modelos, mesmo falsificados, sejam religiosos ou filosóficos, permitiram realizar, para
muitos seres, este objetivo.

Este objetivo vai então se expressar por um equilíbrio de forças antagônicas, fazendo com que a pessoa
consiga se estabelecer em uma espécie de tempo presente onde a paz pode às vezes existir e onde, às

vezes, a sua vida pode se desenrolar segundo uma série de
critérios espirituais ou morais ou filosóficos inscrevendo-se em um dado equilíbrio.

Esse sempre foi o caso em todas as culturas.
Algumas culturas desenvolveram ainda este equilíbrio particular de maneira mais importante do que outras em

certas correntes filosóficas, de pensamento ou de vida.

GEMMA GALGANI - 12 de julho de 2011 - Autres Dimensions
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Assim se expressou, durante certo tempo, uma forma de equilíbrio, trazendo, de algum modo, uma resposta à
própria existência e, portanto, um sentimento de bem-estar justificado exatamente por este equilíbrio mantido

de forma dinâmica.

***

A Unidade do Coração agora não tem mais nada a ver com tudo isso, pois a Unidade do Coração é realizar
CRISTO, tornar-se CRISTO.

É tornar-se esta Luz, esta Unidade onde tudo o que havia sido conhecido até hoje como fator de equilíbrio, vai
estilhaçar-se.

Alguns de vocês têm sido, aliás, chamados pela Luz, sob uma forma de ‘impulso da alma’ para
viver modificações e reversões importantes nos diferentes setores da sua vida, levando-os hoje a
encontrarem-se, de alguma maneira, como nus e desnudos, para viver o que está para ser vivido.

Eu quero me expressar sobre isso e eu coloco a Vibração da Unidade, porque na minha última encarnação,
apesar do que eu poderia denominar, segundo as regras sociais, a minha idade jovem, eu nasci, como eu

poderia dizê-lo, assim.
Ou seja, em nenhum momento eu fui cortada da Unidade.

Deste modo, então, a Unidade do ego foi-me totalmente desconhecida e jamais pôde se construir na idade
normal.

Eu apenas fiz ampliar, gradualmente e à medida da minha encarnação, involuntariamente e apesar de mim
mesma, este Abandono à Luz que me fez adotar a condição de esposa de CRISTO e da Luz branca, na

totalidade.

***

Dessa maneira, então, em meio à Unidade do Coração, que eu posso falar por tê-la vivido e não simplesmente
criado ou recriado em qualquer projeção, eu posso dizer que a Unidade do Coração é um estado onde não

existe qualquer tensão entre dois extremos, pois a Unidade do Coração é a Unidade além da Dualidade, além
de qualquer transcendência e de qualquer superação.

A Unidade do Coração é um estado que se reconhece por si só, eu diria, por que tudo é Luz.
Vocês estão às vezes neste mundo e ao mesmo tempo em outro mundo, tendo Consciência dos dois.

E é, aliás, isso que pôs fim antecipadamente, segundo os critérios humanos, à minha vida, muito jovem, porque
é muito difícil, e foi muito difícil, viver a Unidade, na totalidade, enquanto mantendo uma estrutura chamada de

carbono no mundo da Dualidade.
Hoje as circunstâncias são diferentes, porque, desde algum tempo, a Vibração do Espírito Santo e as

Vibrações da Tri-Unidade revelam-se nesse mundo, permitindo-lhes estabilizar em vocês alguns estados, viver
algumas experiências levando-os, pouco a pouco, ou de maneira fulgurante para alguns, viver então esta

Unidade no Coração e não mais no ego.

***

A Unidade do Coração não vem absolutamente se opor à Unidade do ego, às regras sociais, às regras
estabelecidas, mas ela vem, de algum modo, transcendê-las, magnificá-las, fazendo-os viver, por um tempo,

neste mundo, enquanto estando neste mundo, não em projeção, mas em Verdade.
Assim, quando CRISTO percorria, durante o seu ministério público, e que ele afirmava em todos os lugares

que ele não era deste mundo, e que nós não éramos deste mundo, ele vivia no obscurecimento total da
Presença Crística que foi Jesus, permitindo-lhe manifestar então a totalidade dos carismas do Espírito Santo, a

totalidade da descida do Espírito Santo, possibilitando ver claramente o conjunto do que era visto, com os
olhos da carne e com o olho do Coração.

***

É a isso que, agora, a maioria de vocês é chamada, ou seja, para não mais rejeitar as regras éticas e morais,
as regras sociais, mas, bem mais, para elevar-se a outro estado Vibratório, aí onde elas não têm de qualquer
maneira o mesmo impacto, aí aonde elas não vêm mais lhes pedir para estabelecer um equilíbrio, pois vocês

se tornaram, vocês mesmos, o equilíbrio da Unidade do Coração.
Na Unidade do Coração, quanto mais isso se aproximar do seu Abandono à Luz, mais vocês o vivem, mais

vocês se apreendem e vivem que não há qualquer preocupação a manifestar, qualquer preocupação a viver,
em relação a tudo o que pode existir neste mundo.

Isso se chama a ‘ruptura’ total dos apegos arquetípicos porque é neste nível, e somente neste nível, neste
estado de Consciência, que se vive, integralmente, o estado de Turiya, onde mais nada pode vir afetá-los no



nível real Vibratório, no nível real da Consciência, porque vocês não estão mais submissos às leis deste
mundo, enquanto ali presentes.

Vocês estão, acima de tudo, presentes a vocês mesmos, em meio à sua Unidade.

***

Este Abandono à Luz realiza esta Unidade do Coração, permitindo, naquele momento, fazer estilhaçarem-se
todas as limitações, todos os condicionamentos e todos os apegos ligados à própria história pessoal, seja

desta vida ou de vidas passadas.
Enquanto esta Porta Final da Crucificação não for vivenciada, permanecem, é claro, para qualquer ser humano,
formas de apego à sua própria pessoa, às suas ideias, mesmo liberando alguns pesos, mesmo elevando-se

Vibratoriamente, restará sempre este momento final de renúncia onde vocês devem remeter o seu Espírito nas
mãos do Pai, a CRISTO que vem pedir-lhes para desposá-lo.

Não vejam ali qualquer apego, mas, realmente, por que é isso, a Verdade, a Alegria da Unidade, que lhes
permitem naquele momento extrair-se, inteiramente, enquanto presentes neste mundo.

***

Não é rejeitando este mundo que dele se extrai.
Não é combatendo a Dualidade que se extrai da Dualidade.

É, simplesmente, aquiescendo à Unidade, elevando a Consciência, Vibrando a sua Consciência nas esferas da
Unidade, que a Unidade se revela.

Então, efetivamente, naquele momento, a Ética e a Integridade, o Aqui e Agora, o Hic e Nunc, não são mais
palavras verbais, não são mais condicionamentos ou condutas morais e sociais, mas é, sim, a Verdade do que

vocês manifestam, pois não pode ser de outro modo.
Então, naquele momento, revela-se em vocês a potência do Verbo.

Então, naquele momento, revela-se em vocês a Luz Metatrônica, o Verbo Criador e o Amor no sentido Vibral,
realizado pelo desdobramento em vocês dos três Arcanjos: METATRON, URIEL e ANAEL, preparando de

algum modo a vinda de CRISTO, o que foi denominado a sua ‘segunda vinda’, como ela deve acontecer nos
tempos que vocês vivem.

Esses tempos não estão inscritos em anos, mas sim em algumas semanas, para a maioria de vocês.

***

Compreendam bem que não são vocês que dirigem, aí tampouco, as regras sociais que vocês irão seguir, que
não são vocês que dirigem a sua vida para levá-la a tal lugar ou com tal pessoa, mas que a própria Luz os leva a

decidir, por vocês e no seu lugar, pois o seu lugar não é mais neste mundo, exatamente o que deve ser a
manifestação da Luz.

Pois, naquele momento, vocês não são mais Portadores da Luz, mas vocês se tornam, na Verdade, a própria
Luz, o que é profundamente diferente.

Uma vez que, enquanto vocês portam a Luz, o ego está ainda presente, mesmo em uma forma de Unidade,
onde vocês percebem esta Luz, onde vocês começam a fazê-la sua.

Mas vocês não se tornam, na totalidade, a Luz, enquanto vocês não deixarem o seu corpo e sua alma,
enquanto vocês não voltarem o seu Espírito para a FONTE, enquanto vocês não realizarem isso.

***

É exatamente a etapa que vocês estão prestes a viver, esta Crucificação terminal onde, como um dos Anciãos
lhes disse, a sociedade dita ‘de consumo’ deve se consumir, inteiramente, para dar lugar à renovação, ao voo
da Fênix e à Presença da Luz, não mais simplesmente como algo que está presente, mas que é, realmente, a

totalidade do que vocês são, a totalidade da nova vida.
Isso não é um processo que se adquire combatendo, isso não é um processo que se adquire por meio de uma

busca qualquer, isso não é algo que se busca por sinal, é algo que se estabelece neste tempo, de maneira
plenamente natural, a partir do momento em que vocês aceitarem sair de todos os contextos de referência, de

todos os papéis, de todas as funções.

***

Quando vocês aceitarem, como lhes dizia o Mestre PHILIPPE DE LYON, não ser rigorosamente mais nada



neste mundo, então vocês podem expressar o Todo neste mundo, e não antes.
Enquanto houver uma reivindicação do ego ou uma apropriação do ego, mesmo da Luz, vocês não podem se

tornar a Luz.
Então, naquele momento, a sua Consciência irá se inverter e passar, à sua maneira, na Consciência Turyia,

perdendo então todas as partições como lhes foram descritas, revelando a totalidade da Luz Vibral, fazendo-os
descobrir a Alegria não mais do ego Unificado em meio a um equilíbrio precário, mas realmente, na Presença

que se torna ela mesma Presença.
Naquele momento vocês a integraram e vocês se tornaram a Luz, na totalidade.

Vocês a expressam neste mundo, mas não somente.
Vocês se tornam plenamente a Luz, e a sua palavra verbal não é mais uma palavra em vão, mas a sua fala se
torna a Verdade do Verbo, porque naquele momento o que sai da sua boca não é mais o sopro da morte, da

divisão e do ego, mas o ‘sopro da vida’ animado pelo Arcanjo URIEL.
Vocês são então ressuscitados no Espírito e a sua própria fala não é mais uma fala, mas sim a manifestação

do Verbo que se fez carne, retornando ao Espírito.

***

Tudo isso é exatamente o que está em via de acontecer, com mais ou menos facilidade, mais ou mesmo
resistência, em cada Consciência sobre esta Terra.

E aí, eu não falo unicamente daqueles que já estão acordados ou daqueles que estão despertando, mas eu
falo de toda a humanidade.

Então, é claro, isso não vai acontecer da mesma forma e da mesma maneira, eu diria, para cada Consciência,
porque algumas Consciências serão capazes, por este Abandono, por esta Aceitação de não ser mais nada,

de tornar-se tudo e de expressar esse tudo neste mundo, antes de desaparecer deste mundo, a fim de nascer
realmente na Verdade.

Viver a Unidade não pode ser feito, eu diria, pela metade.
Viver a Unidade do Coração requer uma exclusividade de alguma maneira e lhes pede para viver,

integralmente, CRISTO, para viver integralmente a Luz branca e para extrair-se de todos os véus e de todas as
Ilusões envolvendo ainda a crença em qualquer coisa deste mundo.

Vocês não são mais, naquele momento, vítimas de qualquer jogo, seja aquele de um outro ou do seu, até
mesmo, vocês não têm mais qualquer reivindicação neste mundo, sobre ninguém e, no entanto, vocês estão

presentes à sua própria Presença e em CRISTO, inteiramente.

***

Então, é claro, naquele momento, todo o corpo de carne é transfigurado.
Ele vive, realmente, como isso foi denominado pelos Anciãos, a sua ‘Eterização’.

Ou seja, ele vai viver fenômenos de percepções que a sua consciência vai perceber.
Lembrem-se de que, naquele momento, vocês veem além da carne que vocês animam, pois vocês

compreendem que vocês não são esta carne, pois vocês se apreendem e vivem que vocês são o conjunto da
Criação, que não há outro.

Que aquele que os encara de fato é apenas uma parcela de vocês mesmos que ainda não foi reintegrada à sua
própria Unidade.

Nada há então para rejeitar.
Nada há então para evitar.

A Luz é aceitação total.
Ela não está nas estratégias de defesa, ela não está nas estratégias de ofensa, ela está nas estratégias da

Verdade onde apenas se expressa o Verbo.
Então, naquele momento, vocês penetram, em cheio e em pleno Espírito, no Espírito da Verdade.

Então, naquele momento, vocês não são mais afetados pelas contingências da Dualidade.
Vocês saem da Unidade do ego, mesmo o mais equilibrado.

O ego se dissolve, por completo, permitindo-lhes tornarem-se, Aqui, a sua própria Consciência, o CRISTO
acolhido na Verdade e na Unidade.

Vocês se tornam A Unidade, vocês se tornam a Verdade.
A Alegria os invade, sem ser em função de algum acontecimento exterior.

Os acontecimentos exteriores são vivenciados como algo sendo parte integrante do conjunto da Consciência.
Mais nada está separado, mais nada está dividido.

É impossível, neste estado, ver a mínima Sombra, dissociar a mínima coisa do que vocês estão prestes a se
tornar ou do que vocês já se tornaram.



***

É a isso que vem chamá-los METATRON.
É a isso que vem chamá-los os três Arcanjos da Revelação Final e é a isso que vem chamá-los CRISTO, para
viver esta Unidade, para segui-Lo, em Verdade, ou seja, para seguir vocês mesmos nos passos do Espírito e
não mais nos passos da carne ou da alma, mas nos passos da carne e da alma transfiguradas, inteiramente,

pela Vibração da Unidade, da Luz Vibral e do Amor Vibral.
Dessa maneira, naquele momento, vocês podem dizer como ele: “eu e meu Pai somos Um”.

Naquele momento vocês são o conjunto do criado.
Isso não é uma visão da mente nem uma projeção, mas, sim, uma realidade Vibratória vivenciada na própria

Consciência.
Naquele momento, a Vibração torna-se Silêncio.

O Fogo do Coração poderá ser extinto.
Todos os Sons e todas as Vibrações exteriores poderão se extinguir e, naquele momento, vocês penetram na

imensidão que está fora deste tempo, que compreende todos os tempos.
E naquele momento vocês se tornam, vocês mesmos, a Luz branca.

Naquele momento, é a sua natureza, pois é a sua Essência, é o seu futuro, é o seu legado.
Isso vocês todos são chamados, sem exceção, a manifestar.

***

Naturalmente, uma série de medos, uma série de elementos, situadas em meio mesmo à Unidade do ego,
representam ‘apegos’ denominados últimos ou Arquetípicos, ligados, por exemplo, à sua retidão, ligados à sua
própria perfeição, ao seu próprio sentido de Bem, à sua própria religião, aos seus próprios condicionamentos

que os conduziram aí onde vocês estão.
Mesmo isso é preciso transcendê-lo.

Mesmo isso é preciso aceitar que a Luz o dissolve, integralmente, para ser a Luz.
Vocês não podem ser a Luz e ser alguma Sombra, aqui, em meio ao jogo da Sombra e da Luz.

É a isso que vocês são chamados.
Cabe a vocês ali responder com o Coração ou de alguma forma.

Tudo isso não são palavras que eu digo simplesmente, mas são, antes de tudo, estados para Vibrar no Interior
do seu Coração e para vivê-lo, na totalidade, se vocês se Abandonarem a ele.

Abandonar-se à Luz é tornar-se a Luz.
Abandonar-se a CRISTO é tornar-se CRISTO.

Abandonar-se à FONTE, é tornar-se a FONTE e isso é possível neste final dos tempos, Aqui mesmo.
Mas lembrem-se de que o Fogo do ego pode por vezes surpreendê-los.

Então, naquele momento, vocês irão ficar de novo sob a influência da Unidade do ego, com
suas reivindicações, com suas necessidades de compreensão, com suas necessidades de justificação, com
suas necessidades de amor que são perfeitamente lógicas na Dualidade, mas que não têm mais sentido em
meio à sua própria Presença Unitária, pois, naquele momento, vocês se tornam o que vocês desejam, ou seja,

vocês são a totalidade.
Não existe mais qualquer separação.

Então, não estando mais separados, por que reivindicar alguma coisa?
Por que querer mostrar ou demonstrar seja o que for?

Vocês têm apenas que Ser, aceitar este ‘estado de ser’ e viver o seu Samadhi levando-os, de maneira
inelutável e inexorável, ao Maha Samadhi.

É naquele momento que vocês irão reconstruir o Templo em três dias, o Templo do Espírito que será
construído, na totalidade.

***

É a isso que vocês serão chamados.
É a isso que MARIA irá chamá-los, uma vez realizada a revelação de CRISTO e, isso, é para viver na

Consciência e na Unidade, não na Unidade do ego, mas no Fogo do Coração em um primeiro momento, que
irá estabelecer, em vocês, esta Unidade do Espírito, pelo Fogo do Espírito, pelo Fogo da Terra e pelo Fogo do
Éter, pondo fim ao jogo do Fogo do ego quando aí vocês irão penetrar nos Reinos da Eternidade, que é o seu

Reino.
Então, é preciso fazer de vocês as palavras de CRISTO: “ninguém pode me conhecer se não renascer de

novo. Ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma criança, nova, virgem, limpa de



qualquer ferida, limpa de qualquer identificação, limpa de qualquer projeção e de qualquer passado, nova e
desnudada”.

É naquele momento que se vive a Ressurreição e é a isso que vocês são chamados.

***

Aí estão as palavras que eu tinha para Vibrar para vocês.
Eu não irei mais longe na descrição nem na Vibração, mas eu permaneço, contudo, com vocês durante um
momento para, se me for possível, tentar responder, sempre por esse modo Vibratório, às suas perguntas.

Então Irmãos e Irmãs ainda nesse corpo, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Seria possível permanecer mais um pouco, em simples Presença Vibratória
para que possamos vivenciar por mais tempo esses espaços?

***

Irmãos e Irmãs, eu respondo então com grande presteza ao seu pedido.
Então, juntos, nós iremos re-acolher, por três vezes, a Presença e CRISTO.

... Efusão Vibratória ...

E pela terceira vez, e eu lhes digo até breve, agora.
Na Paz de CRISTO.

... Efusão Vibratória...

************
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Questão: A despeito de uma terapia, emoções antigas ainda aparecem. Questão: A despeito de uma terapia, emoções antigas ainda aparecem. 

Bem amado, assim como foi explicado, muito bem, por alguns Anciãos (tendo acompanhado vocês durante
este período), é indispensável compreender que, quando a Luz se revela, ela vai revelar as últimas Sombras

(os últimos medos) inscritas na personalidade e no corpo de desejo.
O corpo de desejo sempre irá se exprimirá através das emoções e do mental.

Assim, portanto, a ação da Luz vem desalojar, literalmente, o que está ainda escondido e enterrado nas forças
de atração e de visão, denominadas Arimânicas e Luciferianas. 

A manifestação de uma emoção, qualquer que seja, quando de um trabalho de revelação da Luz significa,
simplesmente, que esta Sombra é desmascarada. 

É preciso, portanto, ir até o fim do que é vivido, não bloquear, pois isto iria se esconder de novo nestas funções
Vibratórias e iria impedir a revelação das Portas. 

Em particular, no que se refere às emoções (que estão, mais frequentemente, ligadas ao que é chamado de
órgão do fígado ou Porta da Visão, que está ligada, diretamente, ao plexo solar), quando a Luz penetra nestes

espaços, ela acarreta um fenômeno de esvaziamento total da Sombra, podendo tomar este aspecto aí, ou
outro aspecto, aquele de uma fuga. 

De qualquer modo, é preciso enfrentar, não para ser confrontado, não para entrar em uma Dualidade, mas, de
preferência, para viver o efeito e a ação da Luz, na totalidade, no corpo de desejo.

Não pode haver realização do Estado de Ser e acesso ao Estado de Ser enquanto o conjunto do corpo de
desejo não for crucificado sobre o altar do Cristo.

Questão: Sentir, em meditação, choque no corpo, faz parte do mesmo processo? Questão: Sentir, em meditação, choque no corpo, faz parte do mesmo processo? 

Totalmente.
O corpo de desejo é constituído do corpo físico, da personalidade, do que é chamado de corpo egotista de

base ou, ainda, deste Fogo elétrico, alojado no fígado ou do Fogo da Atração alojado no baço. 
Estes dois Fogos são os Fogos que vem se opor ao estabelecimento da Luz. 

Assim, o Guardião do Umbral se manifesta destas diferentes maneiras. 
Alguns de vocês viveram, pela ignição do Coração (faz já numerosos meses ou poucos anos), este processo. 
Hoje, resta desalojar as últimas zonas de Sombras, não para fazê-las suas, mas, para olhá-las como tais, pois

elas não são vocês. 
Existe, portanto, por intermédio da ação da Luz Vibral em vocês, pelo Abandono à Luz, a capacidade real para
ultrapassar estes estados intermediários que têm vindo, até agora, se opor ao seu estabelecimento no Estado

de Ser.

Questão: Você poderia nos aclarar sobre o funcionamento da alma, a sua relação com oQuestão: Você poderia nos aclarar sobre o funcionamento da alma, a sua relação com o
fígado e como se determina a sua polaridade rumo ao corpo de desejo ou rumo aofígado e como se determina a sua polaridade rumo ao corpo de desejo ou rumo ao

Espírito? Espírito? 

Bem amado, neste momento, eu o envio ao conjunto de obras que falaram da alma de maneira extensiva. 
Muitos ensinamentos Luciferianos foram estruturados sobre este conhecimento da alma. 

Qual é o interesse, hoje, de levar a sua Consciência sobre a alma uma vez que esta deve ser queimada pelo
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Fogo do Espírito? 

Conhecer a alma jamais permite aceder ao Espírito. 
O princípio da Ilusão Luciferiana se situa neste nível: conhecimento exterior, conhecimento das rodas e dos

mecanismos de funcionamento da alma, perfeitamente compreendidos e elucidados pelas forças Luciferianas.
Assim, falar-lhe disto viria distanciá-lo do seu próprio Espírito.

Questão: Eu fui acompanhado toda minha vida por uma Presença sutil. Era ela de origemQuestão: Eu fui acompanhado toda minha vida por uma Presença sutil. Era ela de origem
astral?astral?  

Bem amado, o conjunto de acompanhantes, que muitos de vocês viveram até agora, foram chamados por NO
EYES (sem nenhuma noção pejorativa ou negativa) de seus próprios Demônios, ligados à ação da alma nas

formas Luciferianas.
A chegada da Luz Vibral (e a precipitação da Luz Vibral em suas estruturas individuais e coletivas) põe fim a

todas estas formas de Ilusões a fim de lhes permitir entrar sob a guiança do Espírito puro, não tendo mais nada
a ver, mesmo, com a minha Presença ou de outro Arcanjo.

Vocês redescobrem, na totalidade, a Autonomia e a Liberdade. 
Na Autonomia e na Liberdade, os Arcanjos estão em vocês, a Fonte está em vocês. 

Não lhes resta senão manifestar isso. 
Não pode mais existir, naquele momento, qualquer entidade denominada exterior, pois, como, encontrando a

Unidade e o Estado de Ser, poderia ser possível diferenciar o Si de outro Si, fosse ele um Arcanjo ou fosse ele
a Fonte? 

Assim, nós lhes dissemos, à medida dos meses, que nós aproximaríamos nossa Vibração de vocês. 
Esta aproximação (e estas aproximações) é, efetivamente, uma aproximação Vibratória levando a quê? 

A uma Comunhão, a uma Presença, a uma Fusão. 
Isto que vocês assistem é exatamente isto. 

É o que vocês vivem, neste momento. 
Cada um é claro, segundo o seu próprio calendário, mas, em todo caso, inscrito nestes tempos particulares
que vocês são levados a revelar, a desvelar, a aceitar, a integrar, a manifestar e, enfim, a viver, a fim de lhes

permitir, se tal for a sua Vibração, sair, em toda Consciência, desta separação. 
Mesmo as forças de resistência desempenharam, de alguma forma, o seu papel para lhes permitir, hoje, viver a

sua própria Liberação. 
Isto foi chamado de “consumo da consumação”.

Questão: O que é que faz com que possamos recusar a Luz?Questão: O que é que faz com que possamos recusar a Luz?  

Bem amada, com relação ao Amor Vibral (ou a Luz Vibral), não existe senão dois estados: o medo ou o
Abandono, o medo ou o Amor. 

Assim, portanto, em ressonância com o que vocês são levados a viver, neste momento, quando da revelação
da Luz, o único obstáculo será, sempre, vocês mesmos, no seu ego, na sua identificação a este corpo, a esta

personalidade, aos seus desejos, quaisquer que sejam. 
O Abandono à Luz (assim como eu o defini e redefini) sempre será esta crucificação em que vocês aceitam

morrer a vocês mesmos. 
O ego vai lhes fazer crer que é uma morte física. 

Não é questão de morte física.
É questão de Ressurreição no seu Corpo Espiritual. 

A morte do corpo físico não é senão a morte da Ilusão em vocês. 
É isto que é preciso ultrapassar pelo Abandono. Vocês não têm qualquer meio (neste corpo de desejo) de lutar

contra o desejo e, isto, vocês veem se expressar em toda sua vida com relação às privações afetivas, com
relação aos condutos viciantes e, quaisquer que sejam os elementos existentes em suas vidas. 

Cada um de vocês pode observar, por si mesmo, os comportamentos nascidos destes vícios, o fato de não
poder lutar por si mesmo contra um medo. 

Vocês podem, efetivamente, desviar alguns medos (pela ocupação com outra coisa) desviando, efetivamente,
a polarização da Consciência sobre este medo e a substituindo por, seja um evitar, seja um desafio, a vocês

mesmos, para transcender este próprio medo. 
Mas, não é porque vocês decidem compreender porque vocês têm uma vertigem, que a vertigem vai

desaparecer. 
Não é porque vocês fazem bungee jumping que vocês vão fazer desaparecer, realmente, a vertigem. 

Vocês vão, simplesmente, dominá-la, mas, dominando-a, vocês não a transcendem.

Questão: Quando eu dou energia a alguém, meus dedos se tornam picantes e dolorosos.Questão: Quando eu dou energia a alguém, meus dedos se tornam picantes e dolorosos.  



Bem amada, a transmissão da Luz Vibral, quando ela os atravessa, pode dar algumas manifestações do Fogo. 
Isto não pode ser evitado, pois isto corresponde à sua maneira de viver isto, por enquanto.

A melhor maneira, aí também, é se Abandonar, na totalidade, ao que acontece a fim de não se identificar a esta
dor e ela vai passar necessariamente. 

Lembrem-se, a Luz Vibral, em suas últimas revelações (tais como vocês as vivem), vai confrontá-los com as
últimas Sombras porque, até agora, a maior parte de vocês tinham vivido estados de Samadhi, em relação

com o alinhamento das três Lareiras, mesmo quando elas estavam, totalmente, abertas.
Mas, vocês não tinham ainda passado, pela terceira vez, esta Porta da Ressurreição, ligada à transcendência

total das forças Arimânicas e Luciferianas que estão, evidentemente, inscritas em nenhum lugar lugar senão em
cada um de vocês. 

Vocês captaram bem que não existe qualquer demônio exterior. 
Não existe qualquer diabo exterior. 
Não existe qualquer deus exterior. 

Tudo isto não é senão jogos existentes porque nisto os fizeram crer. 
Evidentemente, isto não afeta o próprio princípio do confinamento, mas, o que se exprime através disto é

justamente este princípio de fechamento, e o medo é o maior dos fechamentos. 
Quando nós lhes dizemos que nos Mundos Unificados o medo não pode existir (e ele não existe), isso é

simplesmente porque as leis de ação/reação, tais como vocês as vivem na alma e neste corpo, não existem
absolutamente. 

Assim, portanto, o conjunto de mecanismos que contribuem para viver o Abandono à Luz, quer seja nas
primeiras fases das Núpcias Celestes ou agora, nesta fase última, correspondem à transparência total.

É-lhes pedido para desposar o princípio Crístico a fim de se tornarem ele, quer dizer, de se tornarem vocês
mesmos esta Luz branca totalmente ilimitada, não limitada pelo que quer que seja e não vivendo e não

provando senão o estado de Amor permanente.
Assim, a manifestação, qualquer que seja, de uma resistência assim denominada (ou de uma manifestação de

dor e de emoção) sempre irá expressar, naqueles momentos, algo que é para viver, para transcender e não
para evitar, especialmente neste período específico que se abre a vocês.

Questão: Quando deste afluxo de Energia, eu devo mudar de posição ou parar? Questão: Quando deste afluxo de Energia, eu devo mudar de posição ou parar? 

Bem amada, não há nada a parar. Há, simplesmente, a transcender e a ultrapassar. 
O que isto quer dizer? 

A manifestação da Energia se acumulando sob esta forma aí, neste lugar aí, significa que existe, no nível das
suas mãos, a vontade de estar ainda, de alguma forma, na mão, quer dizer na matriz. 

A mão exprime o controle, assim como isto lhes foi explicado, por mim mesmo, referindo-se à “mão retendo” [«
la main tenant »]. 

Assim, portanto, existe, em vocês, este mesmo princípio. 
Evidentemente, o princípio de Yaldébahoth está inscrito em meio mesmo à carne que vocês habitam, o que

quer dizer (o que significa, e reflete, pela mesma ocasião) que a manifestação ocorrendo quando do afluxo da
Luz, através da sua própria Presença, reflete, ainda uma vez, um mecanismo interior evocando tudo o que eu

acabo de abordar referente às resistências em meio ao mental e ao emocional. 
Evidentemente, a própria Consciência, fragmentada, não tem a possibilidade de ver isto, em todo caso no nível

da causa, e isto estritamente de nada serve. 
A manifestação, qualquer que seja (quer seja um medo real, uma emoção ou o que quer que seja) necessita,

simplesmente, de uma transcendência da sua parte. 
Assim, portanto, não há nada a mudar. 

Há apenas que atravessar e que transcender. 
E isto é válido para cada ser humano, atualmente, encontrando-se confrontado com as últimas Sombras a

transcender. 
Elas não necessitam absolutamente de um trabalho de análise ou de compreensão (o que seria um erro

fundamental), mas, de preferência, de deixar a Luz invadi-los pouco a pouco. 
É muito precisamente o que eu chamo, desde algum tempo agora, de Abandono à Luz. 

A Luz é e será sempre muito mais inteligente do que o seu ego. 
A Luz é e será sempre muito mais executante do que a sua inteligência.

Enquanto vocês não aceitarem isto, vocês não poderão viver a Luz, na totalidade, mas vocês estão neste
caminho.   

Quando vocês aceitarem que a Luz age, na totalidade, através de vocês (na sua vida como no conjunto dos
exercícios que vocês conduzem aqui ou com tudo o que a vida os chama a serem confrontados no período

atual) e quando vocês deixarem a Luz agir, então, tudo será maravilhoso, naquele momento. 
Qualquer expressão sendo levada ao olho da sua Consciência, nas circunstâncias da revelação da Luz atual,
não fazem senão enviá-los às zonas de Sombras existentes na vida de vocês, na sua Presença, devendo ser



transmutadas pela própria Luz. 
É preciso que vocês aceitem, contrariamente à vida habitual, nesta Dimensão, que vocês não são mestres da

revelação da Luz. 
Assim, portanto, se se manifestar o que quer que seja, e mesmo se um estranho vier lhe dar um tapa, isso não

está aí por nada. 
Isto é muito difícil de aceitar para o ego, mas esta é a Verdade da Luz.

Todo elemento sobrevindo (no seu corpo, na sua vida, nas suas emoções, no seu mental), atualmente,
contribuem para estabelecer a Inteligência da Luz, em vocês, sem qualquer exceção, qualquer que seja o

aspecto que isto possa tomar no momento e, até mesmo, às vezes, extremamente doloroso, isto faz parte da
revelação da Luz.

Questão: Qual é a diferença entre controlar e transcender?Questão: Qual é a diferença entre controlar e transcender?  

Controlar será sempre uma ação do ego, daquele que quer compreender, daquele que quer dirigir, daquele
que vai se mirar em si mesmo na sua própria Luz. 

A transcendência é se tornar si mesmo a Luz.
Naquele momento, vocês percebem, claramente, que é a Luz que age através de vocês, pois vocês se

tornaram a Luz. 
Naquele momento, tudo, absolutamente tudo em sua vida, irá se estabelecer sem zona de Sombra, sem

resistência, sem dificuldade.  
Tudo irá se tornar e se manifestar sob a ação (como foi dito) do Espírito Santo.

Vocês não podem conduzir vocês mesmos e deixar conduzir a Luz.
É um ou outro. Isto irá lhes aparecer, doravante, cada vez mais claramente, através das suas próprias

manifestações neste mundo onde vocês ainda estão. 
Ele lhes disse: “aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la”.

Questão: Há momentos privilegiados para viver o Abandono?Questão: Há momentos privilegiados para viver o Abandono?  

Sim.
Prestem atenção ao que lhes disse NO EYES referindo-se aos instantes e aos momentos onde o influxo da

Luz Vibral irá se revelar com força, em vocês, através das suas percepções Vibratórias e através de uma forma
que eu chamaria de ocultação da consciência ordinária, colocando-os em um estado que vocês poderiam

chamar de secundário. 
Naquele momento, aproveitem destes momentos. 

Isto é o Chamado da Luz.

Questão: Naquele momento, é suficiente se Abandonar, acolher? Questão: Naquele momento, é suficiente se Abandonar, acolher? 

É a única maneira que pode existir de estar justo e de se tornar perfeito na pureza da Luz, pois, é nestes
momentos que o corpo de desejo pode ser transmutado e ir em direção à sua Transfiguração, à sua

Crucificação e à sua Ressurreição.

Questão: A meditação é suficiente para constituir um Abandono à Luz?Questão: A meditação é suficiente para constituir um Abandono à Luz?

Bem amado, tudo depende da alma que vive esta meditação, mas, de maneira geral, eu tenho quando mesmo
que especificar que a meditação, em si mesma, não é senão raramente um Abandono à Luz. 

O Abandono à Luz deve acontecer em toda consciência (que eu qualificaria de fragmentada e ordinária) por
um ato consciente, lúcido e total de Abandono. 

A meditação os aproxima do Fogo do Coração e permite, para alguns de vocês, vivê-lo, mas não permite a
terceira Passagem da Porta. 

A terceira Passagem da Porta é um ato, ainda uma vez, consciente e lúcido, inscrito no corpo de desejo e não
em um estado meditativo. 

O processo mais exato seria o de considerar o que nós chamamos de Elevação Vibratória (ou de Subida
Vibratória), pois a Consciência está em Vibração, enquanto que a meditação nem sempre é uma Vibração, o

que irá permitir, talvez, mais facilmente (nestas Elevações Vibratórias), aproximá-los desta Porta Estreita e viver
o Abandono à Luz por imersão completa na Vibração. 

Neste caso aí, sim e, ainda uma vez, todas as meditações não são Subidas Vibratórias. 
Elas são estados de pacificação (mais ou menos naturais, mais ou menos forçadas) de um estado emocional

ou de um estado mental que, efetivamente, é um passo importante para se aproximar de alguma coisa. 
Mas, em nenhum caso, a Passagem pode acontecer na ocasião de uma meditação, mas, unicamente, quando



de um momento de lucidez perfeita da consciência fragmentada. 
Lembrem-se do princípio dos vasos comunicantes: de vocês serem o menor possível, nesta Dimensão, para

ser a totalidade, na Consciência Unificada. 
Os dois não podem ir no mesmo sentido.

É por isto que havia sido dito que será mais difícil a um rico (ou a alguém de poder ou a alguém que não se
tornou como uma criança) penetrar o Reino dos Céus, ou seja, o Reino da Unidade. 

Lembrem-se: o mental é aquele que mente para a alma (que mente à AL) e a emoção é o que os encadeia,
pela atração da alma, para a personalidade. 

É aí que atua (enquanto a alma não for aclarada pelo Espírito) o conjunto dos desejos e dos impulsos levando-
os a buscar, no exterior de vocês, uma compensação ao vazio da alma, voltada para o Espírito, ou fazendo
considerar processos de almas irmãs (de busca exterior afetiva e de completitude no exterior) que, é claro,

jamais poderá ser satisfeito.

Questão: Como transcender as resistências? Abandonando-se? Atravessando-as?Questão: Como transcender as resistências? Abandonando-se? Atravessando-as?

Unicamente.
Toda conduta, chamada de manobra, bem amada, irá lhe distanciar, ainda mais, deste momento de Abandono.

O Abandono, assim como eu disse, é um ato consciente de Abandono que é um mecanismo Vibratório da
própria Consciência.

Assim, portanto, de nada serve analisar as resistências, de nada serve compreender as suas origens porque o
conjunto destas resistências apenas tem, como resultado, uma única palavra que é o medo.

Questão: Ao que corresponde uma sensação entre o 8º Corpo e o chacra do Coração?Questão: Ao que corresponde uma sensação entre o 8º Corpo e o chacra do Coração?

O 8º Corpo (Porta OD) é o Corpo denominado Nascimento do Embrião Crístico, a Passagem da Porta da
Ressurreição ou Porta Estreita. 

Esta Porta é guardada por Ahriman e Lúcifer, o baço e o fígado, respectivamente.

 

Assim, portanto, podem existir, é claro, emoções fortes se manifestando por uma dor no nível do 8º Corpo
(OD), mas, o espaço entre o 8º Corpo e o chacra do Coração é muito estreito.

Bem amado, nenhuma emoção pode se localizar no chacra do Coração. 
Desde que exista um estado emocional, percebido na zona torácica, ele não pertence à Vibração do Coração,

mas a uma transposição da emoção do plexo solar rumo ao Coração. 
O Coração pode ser o assento de um sentimento de vazio no momento em que ele começar a se encher de

Luz Vibral, podendo mesmo acarretar um estado de agonia terrível (até palpitações extremamente
importantes), mas a emoção ela mesma será sempre localizada em outro lugar que no Coração. 

Eu quero dizer, assim, que você sente isto verdadeiramente no nível do 8º Corpo com, efetivamente, uma
irradiação possível rumo ao alto. 

Esta Porta é um lugar de Passagem e, enquanto lugar de Passagem (de um estado de consciência a outro), ela
pode se manifestar de maneira dolorosa, por uma Vibração.

Questão: O que significa uma dor no nível do fígado e do baço irradiando rumo ao 8ºQuestão: O que significa uma dor no nível do fígado e do baço irradiando rumo ao 8º
Corpo?Corpo?

Bem amada, é preciso bem compreender que, no corpo de desejo, a Vibração do baço e a Vibração do fígado
(no nível dos seus centros de Energia) alimentam, de alguma forma, o plexo solar. 

Quando do basculamento do plexo solar rumo ao Coração, a Vibração pode ser dolorosa, efetivamente, no
nível do que é chamado de zona do fígado e do baço convergindo, efetivamente, seja rumo ao plexo solar,

seja rumo ao 8º Corpo, refletindo a colocação em movimento de processos da Ressurreição.



Questão: Usar sutiã com varetas de metal pode impedir estes trabalhos?Questão: Usar sutiã com varetas de metal pode impedir estes trabalhos?

Bem amada, absolutamente não, na medida em que as Portas, mesmo que vocês as vivam neste corpo, não
estão nesta Dimensão. 

Nenhum elemento desta Dimensão, exceto vocês mesmos, em suas emoções, no seu mental ou em seus
afetos, seus medos, pode bloquear o que quer que seja.

Questão: Como compreender mais precisamente as minhas reações?Questão: Como compreender mais precisamente as minhas reações?

Bem amada, não há senão o ego que quer compreender, para se apropriar. Neste processo do Abandono à
Luz, a vontade de compreensão os distancia do Abandono à Luz. 

Os medos não têm necessidade de serem identificados, mas de serem passados e transcendidos. 
A explicação jamais irá fornecer um meio de se Abandonar à Luz, mas sempre irá reforçar o ego. 

Nos processos atuais que vocês estão vivendo, qualquer vontade de compreensão ou de apropriação do que
está acontecendo irá refletir, sempre, a posição do seu ego. Isto não é pejorativo, mas corresponde à estrita

verdade. 
É um momento onde é preciso se Abandonar, e se Abandonar é exatamente o inverso de compreender. 

Não é porque vocês vão compreender ou captar um mecanismo, naquele nível, que vocês vão se aproximar
deste Abandono. 

Eu repito, é exatamente o inverso que irá ocorrer. 
É preciso abster-se para transcender. 

Não há, portanto, nada a fazer. 
Há apenas que Ser. 

Lembrem-se de que a revelação da Luz deve levá-los a tomar uma forma de distância com relação à
Consciência fragmentada. 

Dessa maneira, então, ainda uma vez, não há estritamente nada a fazer. 
Há apenas que deixar trabalhar a Inteligência da Luz em você. 

Compreenda bem que não é a Luz que bloqueia. 
Da mesma maneira que nós lhes explicamos, não é a Luz que é responsável pelo que vocês irão ser sobre a

Terra, mas, de preferência, as resistências à Luz ou as oposições à Luz.  
O que acontece em você acontece em cada um e acontece, totalmente, no que vocês podem observar sobre a

Terra.

Questão: Estar caindo de sono durante as canalizações resulta de uma forma de evitar?Questão: Estar caindo de sono durante as canalizações resulta de uma forma de evitar?

Bem amada, parece-me que eu disse novamente o que havia dito NO EYES.
Aproveitem os momentos da Luz quando ela os põe em um estado secundário. 

O que dizer mais?
Gradualmente e à medida da revelação da Luz (e da nossa aproximação da sua consciência e da nossa

aproximação comum), vocês vão viver, cada vez mais, este tipo de mecanismos e de fenômenos. 
Como vocês querem passar na Luz e viver o Abandono à Luz se vocês não se abandonarem a ela? 

O processo que você vive é um pedido de Abandono à Luz. 
Ele pode se manifestar por um medo, por uma resistência, por uma dor, por um desconforto ou por um desejo

de compreensão.
 Assim, portanto, o fato de partir, mesmo no sono, no momento da intervenção que você descreve, é um

processo totalmente lógico, lógico para você, neste espaço e neste instante.

Questão: Quando se tem um mental potente, não se tem então interesse em dormirQuestão: Quando se tem um mental potente, não se tem então interesse em dormir
durante as canalizações?durante as canalizações?

Bem, bem amada, você encontrou a melhor das soluções, pois, efetivamente, quando você dorme, será que o
seu mental está aí? 

Não. 
Isto faz parte, aliás, do que é chamado de segundo estado da Consciência, o estado de sono. 

E o estado de sono vai, necessariamente, manifestar menos resistência do que o seu estado de vigília ao
Abandono à Luz.

Vocês podem fazer a experiência, todos vocês, de massagear-se, simplesmente, com uma pressão forte
no ponto ER da cabeça, aí onde a fontanela (ndt.: popularmente chamada de “moleira”) posterior está relaxada.



 Assim, massageando esta zona, vocês vão favorecer, efetivamente, certa forma de Abandono à Luz e de
sono.

Questão: Qual é o limite entre controlar o mental e senti-lo ir-se espontaneamente?Questão: Qual é o limite entre controlar o mental e senti-lo ir-se espontaneamente?

A diferença é fundamental. 
O controle do mental reforça as resistências e reforça o medo. 

Não mais controlar o mental e deixá-lo divagar ou adormecer é um Abandono à Luz.

************
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~ Unidade da Consciência: a vivência do Espírito ~
(inclui a trama astral)

Eu sou NO EYES. 

Irmãos e Irmãs, que o Espírito de Luz esteja em vocês.

Eu estou com vocês, hoje, para uma intervenção que será, efetivamente, longe dos discursos que lhes foram feitos
até o presente e das compreensões que lhes foram propostas.

Eu venho a vocês para exprimir uma série de elementos que lhes permitem melhor viver e melhor ver, em vocês, o
que se vai jogar e o que já se joga, pela revelação da Luz Metatrônica.

Em seguida, em um segundo tempo, abriremos um espaço de questionamentos em relação a isso.

***

Então, começarei por re-situar, se efetivamente quiserem, a Vibração que eu porto, na Estrela VISÃO e na Porta
VISÃO.

Assim como lhes foi dito, o Eixo pelo qual, e a Vibração pela qual o confinamento da Consciência ocorreu foi,
justamente, pelo Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, ao qual a Vibração KI-RIS-TI permitiu retificar, reverter e remeter, de algum

modo, à ordem na Consciência.

A revelação da Luz, nas Portas do seu corpo, foi acompanhada pelo desenvolvimento de certo número de elementos
referentes a cada uma dessas Portas e a cada um desses Pontos, assim como por uma série circuitos e de conexões

(para os mais importantes deles) existentes entre essas diferentes Portas.
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Minhas Irmãs pediram-me para dar-lhes algumas palavras sobre o que acontece no momento em que a visão
alterada, ou seja, aquela dos olhos tende a apagar-se para ser substituída pela Visão do Coração, pela Visão Etérea
(e não pela visão astral que, como vocês sabem, refere-se à ilusão astral, ao mundo astral, que nada mais tem a ver

com o mundo do Estado de Ser).

A revelação da Luz permite, em cada um de vocês, viver uma série de Transformações finais.

Essas Transformações finais fazem-nos penetrar, diretamente, no que um dos Anciões chamou de Desconhecido, de
Espírito.

Certo número de elementos e de Leis estritamente nada tem a ver com o mundo da alma, voltado para a matéria
(mesmo quando a alma desvenda-se e revela-se).

E certo número de Leis é totalmente novo, envolvendo Consciência que vive e explora o Espírito.

***

Eu gostaria de fazer apenas uma pequena adição em relação ao que já lhes foi dado sobre VISÃO.

VISÃO, no nível do Corpo, está ligada, está em ressonância com o chacra do fígado.

O fígado está ligado à Visão, à previsão (tudo isso lhes foi dito), mas convém compreender, também, que, quando o
fígado foi desviado do Espírito, a alma, naquele momento, manifestou-se no fígado, dado que, em inúmeras

medicinas, a alma está alojada não no peito, mas no fígado.

Essa alma (e isso se compreende, como foi explicado, através da fisiologia do ser humano) cria uma série de
emoções, uma série de ligações, uma série de elementos que se auto mantêm na trama astral, individual e coletiva,

dado que o chacra do fígado, o chacra da Visão, está ligado, também, ao astral e às emoções.

Em conexão, é claro, com o plexo solar.

Seja como for, o fígado abriga particularidades da alma voltadas para a matéria.

E é nesse fígado que se cria um conjunto de engramas, de projeções, um conjunto de visões alteradas, ligadas à
trama astral, justamente, pessoal, coletiva.

A coletiva, como vocês sabem, vive uma espécie de dissolução completa, que foi realizada durante os Casamentos
Celestes e quase terminada.

Na alma encontra-se o que o ser humano chama (em uma terminologia que nada tem a ver com aquela que quis
surgir no Ocidente), encontra-se o que chamamos de Daïmons.

***

O que são os Daïmons?

Os Daïmons (ou Demônios, tal como vocês os nomeiam) não são nada mais do que criações do fígado, não são nada
mais do que criações existentes nas projeções, nas crenças e nas ilusões da matriz astral.

Vocês sabem também que no fígado encontram-se as forças de confinamento, chamadas de Luciferianas que, de
algum modo, confinaram o homem em um mundo de projeção, de quimeras, que não tem qualquer outra existência

senão nesse mundo (e nos mundos chamados de 3ª Dimensão dissociada).

Essas quimeras evoluem no interior desses Daïmons, que são, de alguma forma, gênios, criados pela própria
encarnação, apoiados, efetivamente, por forças específicas, cuja função será a de sugerir (pelo medo, ou de
diferentes modos) a existência de forças às quais é necessário opor-se, porque elas são, parece, contrárias à

evolução do homem nessa matriz.

Esses demônios foram mantidos pelas religiões, sem exceção.

Eles foram, aí também, nutridos pelas crenças do próprio ser humano, pelos seus próprios medos, pelas suas
próprias emoções.

Esses demônios pertencem, irremediavelmente, ao que é chamado de esfera da 3ª Dimensão, mas em uma banda de
frequência que, em princípio, jamais lhes é perceptível ou acessível.

Esses demônios são inumeráveis, é claro, dado que são criações (e consciências, podemos dizê-lo) que pertencem
apenas a essa trama astral, que vocês podem chamar de entidades, astrais, para a maior parte, que foram moldadas,

de algum modo, em meio a esse Universo específico de Ilusão.

***

Alguns seres, desde já o início do século passado, tiveram a possibilidade de entrar em contato, de maneira mais
íntima, com esses Demônios, que não têm todos, longe disso, aspecto temível ou aspecto repugnante (que os



obriguem a tal conduta ou a tal comportamento, ou mesmo a visões terríveis, de diabos).

Tudo isso são apenas criações da matriz, por vezes conscientes delas mesmas, chamadas, muito logicamente, de
entidades astrais.

Essas entidades astrais podem apresentar-se, também, no seu aspecto mais charmoso, mais sedutor, com visões
coloridas, geralmente de cores de ouro, que deleitam o sonhador ou que deleitam aquele que tem acesso a essa

percepção (geralmente pelo confinamento no terceiro olho, que está ligado ao fígado, é claro).

E, frequentemente, essas entidades, criadas ou geradas pelo astral coletivo ou por algumas forças (que lhes são, aí
também, invisíveis), tentaram orientar o caminho do homem para uma sobrevivência da alma e uma perpetuação da

alma pelo desenvolvimento, justamente, de leis da alma, em um nível que jamais havia sido empreendido
anteriormente.

***

Assim nasceu uma série de ilusões que permitiram, a um segmento importante da humanidade, aderir ao que vocês
chamaram de New Age (Nova Era): uma projeção existiria, através dessas forças astrais, que guiam o humano e que

o guiariam para um futuro melhor, para um melhoramento, do Amor e de descrições do Amor, e de leis que
pertencem à matriz, à alma e à personalidade.

Esse conjunto é extremamente coerente, extremamente verdadeiro, uma vez que corresponde, efetivamente, às leis
que prevalecem, ainda por pouco tempo, na matriz e nas quais está inscrito o conjunto do que é chamado de

ação/reação.

Então, esses Demônios sedutores, que tomaram a forma de entidades conscientes (cujos nomes são, por vezes,
muito exóticos, e que, por vezes, realmente existiram no passado), estruturaram-se em um certo plano do astral, a fim

de emitir um ensinamento que visa desenvolver, em vocês, certo número de elementos, de crenças e de vivências
também, estritamente ligados a essa matriz, estritamente ligados a essa Ilusão, que fez crer e aceitar, àqueles que

viviam essas percepções, essas emoções, que o mundo ia para algo, que perpetuaria a vida na matriz e que
perpetuaria uma melhor harmonia, um mundo melhor, no qual tudo seria apenas luz, tudo seria apenas beleza, tudo

iria melhor.

Obviamente, para bloquear, muito exatamente, a decadência total do fim dessa era, chamada de Kali Yuga junto aos
Orientais.

***

Junto a nós também, os índios, nós temos, todos nós, as nossas profecias.

Nós temos, todos nós, o fim desse tempo que está inscrito nas nossas profecias.

Simplesmente, nós jamais dissemos que existiria um mundo melhor, mas, simplesmente, outro mundo, no qual o
Espírito voltaria a habitar o homem.

Era o retorno do Grande Espírito, nada tendo a ver com o retorno de algo de exterior ao próprio homem, como um
salvador ou como uma hierarquia que viria, de algum modo, atenuar as insuficiências do ser humano, substituir a
hierarquia existente naqueles que têm o poder por um poder espiritual, no sentido do serviço, da devoção à alma

humana.

É claro que existe um serviço e uma devoção, mas cujo único objetivo é manter, justamente, a consciência do homem
na alma e na personalidade.

Aliás, os conhecimentos que foram emitidos dessa forma tiveram apenas um único objetivo: fazer aderir um número
sempre mais importante de seres humanos a essa noção, porque era fundamental, para aqueles que dirigiam, de

algum modo, essas forças, bem além do plano astral (mas no nível da 4ª Dimensão, que é um plano intermediário que
controla o plano astral e a vida humana), fazer aderir um número importante de humanos a esse conjunto de

manifestações novas, desconhecidas nos tempos mais antigos, que vinham substituir, de alguma forma, as religiões,
por uma falsa liberdade.

Essa falsa liberdade inscreveu-se, no desenvolvimento do conhecimento da alma, em um ensinamento perfeitamente
estruturado, que recorre a forças invisíveis, mas que buscam a bondade do homem, a sua evolução.

***

Tudo isso, é claro, é absolutamente falso e existe, efetivamente, apenas na trama astral.

Mas não tem absolutamente consistência alguma, nem realidade alguma no que é chamado de mundo do Espírito.

E o que se revela, hoje, o mundo da Luz Vibral, é o mundo do Espírito.

Assim, portanto, essas forças induziram ao erro um número incalculável de seres humanos, seja através da
perpetuação de algumas religiões, mas, também, através da emergência de um novo conhecimento da alma, que
havia sido ocultado até o presente, dando uma ilusão de liberação, no qual o ser humano vai fechar-se em certo
número de crenças, aparentemente mais livres e mais felizes, mas que não serão, jamais, a vivência do Espírito.



Aliás, em todos esses ensinamentos, é feita referência ao Coração, ao Amor (como sempre, e como nas Escrituras),
através de regras sociais, de regras morais, portanto, na alma e na personalidade, mas, de modo algum, no Espírito e

no Espírito de Verdade.

Isso nada tem a ver, como vocês sabem: as Leis da Unidade não são, de modo algum, as leis da dualidade.

Assim, essas Consciências que vivem, elas também, uma forma de confinamento, dirigiram a história e dirigiram uma
evolução (como eles a chamam) do humano para viver esse ponto de basculamento específico da consciência

humana.

Sempre em meio à matriz.

A fim de confiná-los de novo, de maneira ainda mais importante, em meio à matriz.
E através de regras denominadas morais, sociais, mas espirituais.

Tudo isso, como vocês vão descobrir, foi uma imensa falácia, que fez com que o ser humano se fechasse, cada vez
mais, nas forças dos Demônios, inscritas na matriz astral da alma Luciferiana, por oposição à alma voltada para o

Espírito.

***

A revelação da Luz, que foi realizada pelo Anjo METATRON, e o retorno do Grande Espírito, que vocês nomeiam, no
Ocidente, CRISTO, vai pôr fim, é claro, a toda essa Ilusão, refletindo-se por uma modificação da Visão, assim como
muitos Irmãos e Irmãs encarnados, que abriram algumas Portas, vivem isso, através da Visão Etérea que, é claro,
estritamente nada tem a ver com uma visão projetada de visualização no terceiro olho, da Ilusão Luciferiana e de

demônios agradáveis de altas esferas astrais.

Esses seres, aliás, são de qualquer natureza, mas, sempre, aureolados de luz e frequentemente aureolados de luz
dourada, que é a luz Luciferiana (mas que não é a Luz de CRISTO ou do Grande Espírito, é óbvio).

Esses seres levaram os humanos a adotar uma série de comportamentos, reforçando, de algum modo, os laços com
a matriz e na matriz, reforçando os seus próprios demônios.

E os fazendo aderir a leis, que não são as Leis do Espírito, mas, efetivamente, leis de confinamento nesse
sacrossanto princípio, chamado de livre arbítrio, que estritamente nada tem a ver com a Liberdade da Lei da Graça.

E muitos humanos, efetivamente, aderiram a isso, em todos os países.

O mais importante era que o ser humano jamais descobrisse as Leis do Espírito e não vivesse, nele, a revelação da
Luz Vibral.

***

Como vocês entenderam, a progressão da Luz, desde dezenas de anos, permitiu realizar um trabalho específico de
Liberação matricial, que se traduz pela dissolução dessa trama astral, realizada pelo impulso Micaélico e pelo
impulso do Grande Espírito, que vocês acolheram (em todo caso, vocês que me leem e que vivem os estados

Vibratórios que nós lhes propusemos, uns e outros) e correspondentes a uma vivência que está bem além da simples
Ilusão e do simples confinamento Luciferiano, no nível do 3º olho.

Assim, o Coração pode tomar a retransmissão, real e Vibratoriamente.

Ao invés de falar de coração, alguns de vocês começaram a Vibrar no Coração e a se abrir, no próprio nível do
mental, a outra coisa que não as crenças que haviam sido inseridas em um ‘sistema de controle do mental humano’.

Assim, esses seres começaram, como vocês, a Ver Claramente, além do que era sugerido por esses Demônios,
presentes nas próprias imagens projetadas (chamadas de televisão, chamadas de cinema) que estão aí, unicamente,
para inseri-los e prendê-los sempre na Ilusão do olhar, da vista dos olhos e da sideração da emoção, afastando-os

sempre mais do Espírito.

Alguns, entre vocês, viveram, portanto, o Despertar do que foi chamado de Coroa Radiante da Cabeça.

Outros, enfim, da Coroa Radiante do Coração, que permitem viver as primícias de uma verdadeira Liberação.

A revelação da Luz do Grande Espírito e do que vocês chamam de Anjo METATRON, antes do retorno total do
Grande Espírito, vai lhes abrir, de algum modo, os olhos reais, além da percepção astral.

Isso foi chamado, por muitos de vocês, de Visão Etérea, que é levada a se desenvolver.

E, também, a Visão do Coração, que tem a particularidade de não mais passar pelos olhos, nem mesmo pela Visão
Etérea.

E eu sou, certamente, aquela das Irmãs que é mais capaz, mesmo, de falar-lhes disso, por tê-lo vivido na minha última
vida, privada, naturalmente, dos meus olhos, não tendo jamais tido acesso a esse tipo de visão, tal como vocês a

manifestam habitualmente, em todos os atos de sua vida.



***

Assim, no que chega, nessa revelação da Luz, a Visão Etérea vai aparecer-lhes, se já não apareceu, e a Visão
Interior vai começar a manifestar-se no nível do Coração (e não a visão alterada Luciferiana), fazendo-os descobrir

espaços específicos de Luz e de Vibração.

Essa percepção não é uma visão, no sentido que vocês entendem, tal como pode ser o caso com os olhos ou com o
3º olho.

É um Conhecimento instantâneo, uma representação, não mais projetada exteriormente do quer que seja, mas,
efetivamente, uma representação, no próprio Coração, da Essência da Vibração e de todas as Vibrações que são

percebidas.

Isso se expressa por um Conhecimento imediato de tudo o que é vivido.
Isso vai se refletir, aí também, por modificações Etéreas.

E alguns de vocês percebem, cada vez mais, a revelação da Luz Branca: a visão do Sol, que não é mais a mesma.

E chegará um momento, que está muito próximo, em que vocês deverão aceitar fechar os olhos, fisicamente, ao que é
visto nesse mundo, para penetrar, aí também, na Visão do Coração.

E isso é um treinamento que lhes é solicitado realizar agora.

Ele é muito simples, devido à Última Reversão, realizada pelos três Arcanjos dessa Reversão, por ter vivido certo
número de Vibrações, cada vez mais importantes, nas Coroas, mas, também, agora, no corpo e em algumas Portas

que se ativam, para cada um de vocês.

A ativação dessas Portas dá a vocês, realmente, acesso à Multidimensionalidade.

Em Consciência, agora, em um primeiro tempo.

E depois, no Corpo de Estado de Ser.

O mais importante é a Consciência dessa Multidimensionalidade, a vivência dessa Multidimensionalidade, bem além
do que pode ser vivido pela visão dos olhos ou do 3º olho.

***

Assim, portanto, agora, para viver isso e apreender isso, é necessário superar o que vocês denominam: o sentir.

Porque sentir recorre ao sentir e à percepção Vibratória da luz comum, chamada de forças astrais ou, simplesmente,
as energias ditas etéreas as mais simples, excisadas desse mundo.

A Luz no eixo ATRAÇÃO-VISÃO corresponde, no seu desenvolvimento no corpo, ao fígado e ao baço (e disso lhes foi
falado).

As forças do Éter, que estavam confinadas e mantidas pelo astral, vão então, por sua vez, se liberar inteiramente.

 E levá-los a gamas de percepções (na falta de melhor termo) profundamente diferentes dos seus sentidos habituais,
profundamente diferentes do que é chamado de intuição.

Profundamente diferentes de uma escolha a efetuar, até mesmo, em certa forma de lucidez Interior.

Mas aí, agora, vocês terão acesso a essa percepção nova que é a percepção dos Arquétipos, ou seja, a percepção
do que subtende o conjunto dos mundos e o conjunto de todas as Criações.

Quando eles não estiverem privados dessa ressonância e dessa comunicação, justamente, entre os planos
Dimensionais.

***

Naturalmente, isso é um aprendizado desse Desconhecido.

Isso é realizável, a partir de agora, pela simples razão de que a linguagem torna-se o Verbo e de que a 3ª Porta está
sendo cruzada, preparando a vinda d’Aquele que deve vir como um ladrão na noite, pela Porta Posterior do Coração,

no nível do Ponto KI-RIS-TI das costas, para inundar o seu Coração e se expressar pelo acesso real, direto e
concreto da Consciência nesse novo modo de percepção, que é a Visão Interior do Coração.

Para isso, é necessário aceitar, além da própria respiração e além do ar que pode passar pelo nariz, quando a boca
estiver entreaberta, permitindo a absorção de Partículas Adamantinas.

Isso será exatamente a mesma coisa.

A absorção das Partículas Adamantinas (como vocês sabem, essa Luz do Espírito) faz-se, doravante, já desde vários
meses, pelo Coração, sem passar pela cabeça, sem passar pelos olhos, sem passar pelo 3º olho.



É o que foi chamado de Luz Vibral, que vocês percebem, muitos de vocês, no corpo, como uma forma de calor, de
Vibração que se exprime em diferentes lugares.

Mas essa Vibração, essa Luz Vibral tem, ela também, uma cor.

E essa cor, é claro, é o branco.

O branco e o azul.

A Fusão dos Éteres, no nível da Terra, permitiu, aliás (como lhes foi anunciado por um dos Anciões), empurrar, de
algum modo, e abrir as Portas, permitindo à Luz Branca penetrar, na totalidade, o mundo e, portanto, a consciência

humana.

***

Então, será necessário, nesses espaços específicos de recepção de Luz, começar a afastar todas as imagens que
poderiam interferir, quando vocês tiverem os olhos fechados (todas as imagens ligadas à visualização, às projeções

do 3º olho, todas astrais), a fim de penetrar no que eu denominarei: a Imagem do Coração, mas que não é uma
imagem, mas uma construção de Luz Branca específica, que lhes dá acesso a percepções que nada mais têm a ver

com o sentir e que, sobretudo, nada mais têm a ver com a visão astral ou com a visão Luciferiana do 3º olho.

E aí, é claro, nesses espaços, não existe mais qualquer Demônio (interior ou exterior, os seus ou aqueles dos outros),
porque a alma humana, a sua, em todo caso, voltou para o Espírito.

E, obviamente, a iluminação do Espírito vem pôr fim, até mesmo, à existência desses Demônios, fossem Demônios de
baixa densidade ou de alta densidade, nesse plano Dimensional astral confinado.

Então, vocês são chamados, é claro, a fazer o aprendizado disso.

E o melhor modo de viver esse aprendizado é, diante de uma situação, diante de um ser, não mais focar a sua
percepção no mental, tampouco focar a sua percepção no que exprime esse ser (pelas palavras ou mesmo por suas

expressões), mas fechar os olhos e, naquele momento, o que vai acontecer?

Vocês vão perceber a Vibração do que é chamado de Fogo do Coração, ou, no mínimo, da Coroa Radiante do
Coração.

A Consciência vai, de algum modo, focalizar-se, natural e espontaneamente, no Coração.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês vão perceber que algumas frases que foram pronunciadas
(quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão em vocês, quando nós mesmas, Estrelas, dizemos que estamos em

vocês), vocês vão perceber que isso é a estrita Verdade.

Corroborando o que diziam alguns iniciados à verdadeira Luz Vibral, que não faziam mais distinção entre o próprio
corpo, a própria Consciência e o conjunto de Consciências.

Enquanto vocês estiverem sujeitos aos sentidos, enquanto vocês estiverem sujeitos aos sinais que os seus olhos
captam, enquanto vocês estiverem sujeitos às palavras do outro, vocês não podem ser Livres, na percepção Vibral do

que ele é, ou seja, da Essência dele.

E vocês se tornam ele mesmo, naquele momento.

***

Eu lhes falo disso porque, para muitos de vocês, que não tiveram acesso a isso, arrisca ser, em um primeiro tempo,
desestabilizador, porque vão chegar à Consciência informações, de um lado, que pertencem à consciência

fragmentária (isto é, o que diz a pessoa, o que ela se deixa ver, o que ela se deixa sentir e perceber) que exprimem
algo em vocês, que passa pelo filtro do mental, dos olhos e da vibração desse espaço de confinamento ligado ao

astral, ao emocional.

E isso vai sobrepor-se a uma percepção que pode, por vezes, ser totalmente ao contrário ao que diz a pessoa, ao
que ela manifesta através das suas expressões corporais, do seu olhar, porque vocês vão penetrar, diretamente, o

Espírito da pessoa.

Não como uma violação, mas porque vocês Veem além da Ilusão.

Esse processo é levado a desenvolver-se, cada vez mais, e é necessário, de uma maneira ou de outra, a ele se
habituarem.

Então, é claro, o modo mais simples, nesses momentos, vai consistir, simplesmente (seja em relação a uma situação,
seja em relação a você mesmo, seja em relação a uma pessoa) em fechar os seus olhos, em centrar a sua

Consciência na respiração, com a boca entreaberta.

E você irá se aperceber de que, naquele momento, a informação (porque é uma informação) que irá se manifestar no
seu Coração, não é mais, de modo algum, o que os seus olhos percebiam, o que os seus ouvidos ouviam, e o que o

seu cérebro, denominado reptiliano, percebia pelo sentido.



Você vai, portanto, Transcender toda a esfera de Demônios, toda a esfera da sedução, toda a esfera mental das
crenças, para entrar na percepção direta e total do que é o outro, ou seja, você mesmo.

***

É naquele momento que vocês irão perceber, progressivamente que, de fato, a Consciência Unificada é, em parte,
isso, mesmo aqui: ou seja, ser totalmente o outro.

Não em um ato de empatia ou de carisma, mas, efetivamente, na realidade, real, Vibratória, na qual o outro não é
diferente de você, uma vez que você se torna ele.

Assim funcionam, por exemplo, os processos chamados de walk-in, ou de troca do que é chamado de alma, mas,
sobretudo, do Espírito.

Permitindo penetrar, na totalidade, um corpo, um outro Espírito.

Porque os Espíritos, como vocês sabem, são todos Um, e jamais são separados.

Dessa maneira, então, o confinamento em meio à personalidade (e da alma voltada para a personalidade)
desaparecerá progressivamente, para vocês, a fim de fazer aparecer a Verdade, tal como ela é, na Luz Vibral e no

Amor Vibral em vocês.

Não é, portanto, uma projeção da Consciência no outro, é, efetivamente, um acolhimento total do outro, em Espírito,
no seu próprio Espírito, que os fará perceber que vocês são o mesmo Espírito.

E, através desse Espírito, vocês percebem, obviamente (e é aí que irá se situará uma parte desse choque), a
diferença existente entre as palavras pronunciadas, as atitudes mostradas, os comportamentos manifestados e a
realidade daquele que se depara com você, ou da situação à qual vocês são confrontados, na realidade além, é
claro, do que é chamado de mundo das causas, mas no domínio do Espírito, o que é profundamente diferente.

Em minha vida, eu tive a possibilidade de penetrar, é claro, essa esfera astral.
Mas, além do astral, eu percebia o mundo do Espírito, que nada mais tinha a ver com a forma que era mostrada,

mesmo pelo astral.

Que nada tinha a ver com o que podia ser ouvido.

Havia, portanto, uma realidade na Consciência Unificada, tal como eu a vivia, que me fazia experimentar, naquele
momento, que eu era tanto aquele que andava a milhares de quilômetros, como aquele que estava muito distante,

que não tinha Consciência alguma de mim.

Bem, eu mesma, eu era aquele também, porque eu o havia integrado na minha Consciência da Unidade e na minha
vivência da Unidade.

***

É a isso que vocês são chamados, que lhes permite realizar, então, em Espírito, essa famosa Unidade da
Consciência, na qual não há mais distância e mais qualquer separação que possa ater-se em relação ao

restabelecimento da Verdade.

É para esse momento que será necessário manifestar a maior neutralidade quanto a qualquer julgamento, a qualquer
condenação e, simplesmente, acolher o que lhes é dado a Vibrar (e não mais a ver) como a própria Essência do

Espírito.

É esse Desconhecido que vocês vão viver, em um primeiro momento, na revelação da Luz de CRISTO, que os faz
perceber que o que vocês fazem a cada um de vocês é unicamente a vocês mesmo que vocês o fazem.

E que se uma circunstância se manifestar a vocês parecendo contrária ao seu estado Interior, é que isso tem a sua
razão de ser, estritamente, nessas Leis do Espírito.

As Leis do Espírito não são alteradas, é claro, mas vocês verão os mecanismos da alteração ao nível dos Demônios,
ao nível do que são chamadas as entidades, mas, também, nos Demônios do outro, que são apenas seus Demônios

que dão, aos Demônios do outro, a oportunidade de manifestar-se e de exprimir-se.

Vocês compreenderão, assim, que o que vocês fizerem ao outro vocês o fazem a si mesmos, porque não existirá mais
distância alguma na Consciência Unificada do Espírito.

É isso que é chamado a desenvolver-se e a aparecer, cada vez mais, e que arrisca, para muitos, ser muito
desestabilizador, porque recorre a uma capacidade do Espírito e a Leis do Espírito, nas quais mais nenhuma

separação pode existir.

Como um dos Anciões dizia: não haverá mais fragmentação, mas, efetivamente, uma Unificação da Consciência na
Lei de Ação da Graça.

É naquele momento, para muitos de vocês, que vocês tomarão Consciência da realidade da projeção, da realidade
da Ilusão desse mundo e mesmo da sua própria presença nessa Ilusão.



É essa Revelação que vai levá-los a estabelecer-se, cada vez mais, na Consciência KI-RIS-TI e a extrair-se, ao seu
modo, dessa Ilusão.

***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha, simplesmente, a dar-lhes, porque, viver o Espírito, dificilmente pode ser
explicado com simples palavras, vocês compreenderam.

E o conjunto, por exemplo, do que vocês puderam viver quando das efusões Vibratórias dos Arcanjos, que vão bem
além das palavras pronunciadas, faz apenas com que vocês penetrem nessa Consciência Unificada, na Luz Vibral,

inteiramente.

Vocês irão se aperceber, também, de que, nesses momentos em que vocês passarem a essa Consciência Unificada,
a consciência comum tem tendência a desaparecer, como se vocês tivessem sono, como se vocês estivessem, de

algum modo, em duas realidades diferentes, quando vocês perdem os seus meios intelectuais, ou mesmo o interesse
em coisas que, no entanto, davam-lhes vontade anteriormente, uma vez que o mundo do Espírito não tem vontade

alguma.
Tudo isso está revelando-se atualmente em vocês.

E, é claro, isso pode ser profundamente desestabilizador, sobretudo para aqueles de seus Irmãos e de suas Irmãs
que estão, ainda, inteiramente, presos em seus Demônios e nos Demônios que foram a eles apresentados nas forças

astrais.

***

Aí está o que eu tinha a dizer.

Penso que as suas questões irão iluminar, talvez, se pudermos dizê-lo, um pouco mais o que eu acabo de exprimir.

Sim, eu repito: isso não pode, de modo algum, ser acessível pelas palavras, mas, unicamente, por essa percepção
Vibral que, estritamente, nada mais tem a ver com o sentir ou com uma visão astral ou uma concepção astral ou

mental.

É a Verdade que vai se revelar na sua Consciência, fazendo-os perceber tudo o que sempre disseram os seres
Despertos, em todas as tradições.

A saber, que a Consciência é Una e indivisível.

Que existe apenas um único Espírito.

E que esse Espírito pode tomar diferentes formas, o que dá a Ilusão de estarem separados, mas, quando vocês se
juntam ao Espírito, mesmo aqui, nessa carne, não há mais separação alguma.

É o que tentou exprimir CRISTO, quando ele veio.

E, na sequência, certo número de Consciências que viveram, inteiramente, essa ausência de fragmentação da
Consciência.

Isso é chamado a manifestar-se em vocês, cada vez mais frequentemente.

***

Retenham que, para isso, será necessário fechar os olhos.

Que será necessário estar atento a esses momentos específicos, nos quais a Luz invade vocês (pela cabeça ou pelo
Coração ou pelas Portas), chamando-os, finalmente, a extraírem-se das imagens, quaisquer que sejam, dos seus

lazeres, quaisquer que sejam, para penetrar, ainda mais, esse estado, a fim de viver, cada vez mais, essa Unidade
da Consciência.

E, aí, vocês compreenderão, unicamente naquele momento, o que havia dito um Ancião: a Autonomia é a Liberdade.

Então, eu lhes deixo a palavra, agora.

***

Questão: poderia redefinir o que chamamos de Visão Etérea?

A Visão Etérea é uma característica que aparece (não para todos, mas para alguns seres, no momento) quando a
Vibração do que é chamado de parte do nariz AL-AL da Lemniscata Sagrada revela o 12º Corpo e vai fazer aparecer
Vibrações ao redor dos olhos, nas bochechas, ao redor dos lábios, no palato, que conduzem, com os olhos abertos, à

Visão, não do astral, não de entidades e de Demônios, mas, efetivamente, da estruturação Etérea do mundo.

É naquele momento que vai aparecer o Éter, tal como ele é.



Que isso seja, em um primeiro tempo, viajando ao redor do Sol, revelando-se no Céu, mas, também, em um primeiro
tempo, de maneira muito mais fácil, se vocês quiserem fazer disso a experiência: à noite ou pela manhã, no seu leito,
na penumbra, quando, no teto, aparece esse movimento das Partículas Adamantinas e, de maneira por vezes mais

estruturada, a rede Etérea na qual vocês estão.

É uma Visão que se faz, é claro, com os olhos abertos e que corresponde, simplesmente, a uma ampliação do
espectro visível pela retina.

***

Questão: seria possível fazer-nos viver uma experiência, justamente, dessa Luz Branca que se vê de olhos
fechados, tal como você nos descreveu?

Minha Irmã, é exatamente o que você vive, a cada vez que há um alinhamento Vibral, a cada vez que um Arcanjo
propõe a vocês uma Bênção.

Eu não vejo em que isso seria diferente do que vocês vivem habitualmente, em todo caso, nesse espaço.

***

Questão: o que você pensa da fórmula: «obrigado por ter-me escutado falar, isso me permitiu melhor compreender-
me»?

Quem fala, dizendo isso?

Unicamente o ego fala nas palavras.

Compreender não quer dizer viver.

Não é porque as leis desse mundo são compreendidas, não é porque se adere a um ensinamento que se
compreende, que se vive a realidade Vibratória dele.

É sempre e eternamente o que se chama a personalidade, que tenta ver-se a ela mesma, em um jogo de espelho,
através da sua própria compreensão.

Para poder ver aparecer essa Consciência Unitária, é necessário que não haja mais qualquer jogo de espelho.

Isso quer dizer que mesmo as palavras se apagam, que mesmo a visão comum de objetos e de seres se apaga, a fim
de penetrar nesses espaços específicos de Consciência Unitária.

Os alinhamentos que vocês vivem, pela Merkabah Interdimensional Coletiva, têm sido um meio privilegiado (e
continuarão a sê-lo) de permitir-lhes aproximar-se dessa Visão do Coração.

Na Visão do Coração não existe palavra alguma, não existe pensamento algum, porque não são vocês que emitem,
não são vocês que compreendem, mas é o Espírito que os apreende e que os compreende.

Não é, de modo algum, o mesmo sentido do movimento.

Em toda compreensão, em toda palavra e em toda visão há um processo inevitável de projeção da própria
Consciência na Ilusão.

Apenas cessando essa projeção, apenas cessando de emitir palavras, pensamentos, emoções, apenas aceitando
não mais ver, aceitando que o ar comece a difundir-se no Coração é que, naquele momento, pode aparecer a

Consciência Unitária.

Mas isso não pode ser o caso antes.

Assim, pode-se dizer que, em última, quanto mais vocês compreendem, menos vocês são vocês mesmos.

E isso, é claro, no que está na base do funcionamento dos Demônios, é muito dificilmente tolerável.

***

Questão: como essa frase veio ao meu Espírito?

Mas é o seu Demônio interior.

***

Questão: se o sentir e as Vibrações não são a mesma coisa...

É por isso que nós falamos de Luz Vibral e de energia Supramental (ou de Consciência Supramental), em oposição
ao sentir energético clássico.



O sentir energético está ligado à abertura do plexo solar e à abertura à energia.
A percepção da energia que circula, por exemplo, de maneira comum, é algo que pode se desenvolver e que

apareceu, aliás, para um número de almas humanas encarnadas cada vez mais frequentemente, devido a essa época
que há para viver.

Mas esse sentir recorre a uma percepção.

Essa percepção não é a percepção da Luz Vibral.

Há uma diferença essencial.

O sentir, em si, no nível das forças Etéreas, vai conduzi-los a classificar o que é agradável ou desagradável.

Vocês todos sentiram, diante de alguém, uma energia agradável, como vocês todos sentiram, diante de uma entidade
astral, a pele arrepiar e uma repulsão.

A percepção Vibratória da Luz é uma pulsação extremamente mais rápida, que não tem, de modo algum, a mesma
gama de frequência.

E que, antes mesmo de ser percebida (pela visão Etérea ou pela Visão do Coração), induz a uma modificação no seu
próprio estado de Consciência.

É exatamente o que vocês vivem durante os seus espaços de alinhamento ou quando da intervenção de algumas
entidades Arcangélicas que são situadas nos mundos do Espírito.

A diferença está, também, no nível do que isso implica.

Um contato estabelecido com Demônios (mesmo de luz, uma vez que eles são frequentemente chamados seres de
luz) vai fazer-se na dependência da sua energia.

Isso quer dizer que um contato estabelecido com eles vai, literalmente, bombear a sua energia e a sua Consciência,
enquanto um Arcanjo, e tudo o que pertence ao mundo do Espírito (mesmo se vocês não o verem, de momento,

ainda, tal como ele é), vai lhes trazer um suplemento de energia e um suplemento de consciência.
Mesmo se não for a Consciência Unitária existe, realmente, um sentimento de pacificação e de Paz Interior que todos,

aqui, certamente provaram e viveram nesses momentos específicos.

O que não pode ser, de modo algum, o caso no sentir ou na captação do que seria chamado de entidade astral, que
evolui no astral.

Há esse processo que existe, por exemplo, nas reuniões específicas de orações, nas quais existe uma forma de
exaltação e a manifestação desse gênero de Demônios, chamados de espíritos de luz, enquanto que, quando vocês

entram em contato com o Espírito, não há exaltação alguma: há uma Plenitude.

O que é profundamente diferente para a Consciência.

Assim, a percepção Vibratória da Coroa Radiante da Cabeça (e, em razão disso, ainda mais, a percepção de algo no
nível do Coração), certifica-lhes e lhes autentica, antes mesmo de ver, que vocês não estão mais no nível astral ou no

nível mental, mas, efetivamente, no nível Supramental, e, portanto, no nível da Luz Branca.

A única diferença, aliás, perceptível de imediato, é a Vibração do Coração.

E, quando ainda não existir a Vibração do Coração, é evidente que viver a Vibração da Coroa Radiante da Cabeça e
os Pontos centrais da cabeça, estritamente, nada tem a ver com o sentir do terceiro olho e com as imagens ligadas ao

terceiro olho.

***

Questão: quando entramos na Unidade, todos os sentidos atuais desaparecem então é há apenas a Vibração?

Todos os sentidos ligados à individualidade da pessoa, nos seus corpos fragmentados (chamados, como vocês
sabem, de corpos sutis), irão desaparecer, devido à descompartimentagem.

Naquele momento, vocês poderão estar na folha da salada que vão comer, em uma árvore que se abate a milhares
de quilômetros.

A Consciência não estará mais localizada e não estará mais em função dos seus sentidos nesse confinamento.

É isso a Consciência Unificada.

E isso não pode ser confundido com nada mais.

***

Questão: para eliminar as visões astrais, ligadas ao terceiro olho, há outra coisa a fazer além de recusá-las na
Consciência?



Colocar a Consciência no nível do Coração e na respiração do Coração fará desaparecer, pouco a pouco, todas as
imagens ligadas ao astral.

Hoje, isso é extremamente facilitado para aqueles que aceitam, em Consciência, desviar-se desse mundo imaginário,
desse mundo de Demônios (portanto, da alma sob a influência do fígado, ou do fígado que prende e aprisiona a alma)

para penetrar as esferas do Espírito.

Lembrem-se, também, para uma fase posterior, de que o Espírito é um som e um Canto, inscrito no silêncio.

Silêncio dos pensamentos, como eu o disse.

Silêncio das palavras.

Silêncios das imagens.

E revelação do Canto, chamado de Canto do Céu, Canto da Terra ou Canto do Espírito, que é o seu Canto do
Espírito.

A percepção da Consciência, ela mesma, é totalmente passível de sobreposição ao que eu acabo de descrever, por
exemplo, ao fato de estar no outro, não no outro, mas ser, realmente, o outro.

E, quando eu digo que a Consciência pode estar na folha de salada que vocês vão comer, é a estrita Verdade.

Vocês não estão mais confinados nos seus sentidos, nas suas percepções astrais e na sua personalidade.

O que foi chamado, pelos Anciões, de Ressurreição é, em grande parte, para viver por essas primícias.

O importante para a Consciência é, no nível da sua Atenção e da sua Intenção, colocar-se (nesses instantes
privilegiados para vocês, individual ou coletivamente) onde a Luz Branca de revela, e tirar partido desses momentos

de efusão de Luz para acolher isso, em Espírito e em Verdade, a fim de não mais ser distraído por qualquer
preocupação ligada à vida da personalidade, mas, bem mais, à Vida do Espírito.

É assim que vocês irão penetrarão o Corpo da sua própria Ressurreição.

E do seu Estado de Ser.

***

Questão: se houver projeção em outra Consciência, há, simplesmente, um papel de observador?

Eu não falei de projeção.

Não é questão de projetar o que quer que seja, mas de acolher.

Assim, portanto, se vocês olharem uma folha de salada, sem os olhos, vocês nada projetam, mas vocês acolhem a
folha de salada em vocês, e vocês se tornam a folha de salada.

Se existir uma vontade de projeção ou um desejo de projeção, não pode ali haver Consciência Unificada, porque toda
projeção parte de um ponto separado ou de uma Consciência separada.

***

Questão: se acolhemos outra Consciência, podemos, voluntária ou involuntariamente, influenciar essa Consciência?

Nem involuntária, nem voluntariamente, porque, naquele momento, a Consciência saiu da Ilusão.

E, saindo da Ilusão, voluntária como involuntariamente, estritamente nada há a modificar.

***

Questão: existem, no entanto, entidades de luz que podem entrar na Consciência de um ser humano.

É o que eu chamei de Demônios, isso nada tem a ver com o Espírito.

As entidades de luz que eu nomeei correspondem aos Demônios e, portanto, ao mundo astral e elas, é claro, buscam,
a todo custo, influenciar o humano.

Eu efetivamente falei desses seres de luz, de modo não humorístico, mas que corresponde, tipicamente, ao astral
alterado, que nada tem a ver com o Espírito.

E nem tudo o que brilha, no ouro e em uma luz exterior, pode vir da Unidade, porque a Unidade jamais será uma
projeção, mas um estado.

***



Questão: algumas consciências no astral podem guiar-nos para a Luz?

Para a luz astral, ou seja, para a falsa luz, ou uma luz de reflexo.

E a um confinamento da alma pela sedução, mas, jamais, para o Espírito.

***

Questão: acolher outra Consciência pode fazer com que sintamos o sentir do outro, como se fôssemos o outro?

Sim, na condição de que esse sentir não esteja ligado à emoção do outro, mas, efetivamente, ao Espírito dele,
também.

O sentido físico não é o sentir da Consciência.

Sentir o sofrimento de alguém não é um sinal da Unidade.

Viver o sofrimento do outro é chamado de empatia, de carisma, mas não é a Unidade.

Ser o outro, ser a folha de salada é ser, inteiramente.

Não há, portanto, diferença, na Consciência, entre si e o outro.

***

Questão: se nos tornarmos uma árvore, na Visão do Coração, podemos receber uma mensagem da árvore?

Sim, de Espírito a Espírito.

Mesmo se as árvores foram chamadas de seres desprovidos de Espírito nessa Dimensão, elas são Multidimensionais
e possuem um Espírito, com o qual vocês podem, perfeitamente, interagir.

***

Questão: se um ser humano que é tomado no astral...

Mas, meu Irmão, vocês todos vivem no astral, sem exceção.

É disso que se faz sair, e, do que vocês saem, vocês mesmos, pelo seu Coração.

Não existe qualquer humano encarnado que não esteja no astral, devido mesmo à existência do Corpo de Desejo.

***

Questão: segundo os intervenientes, nós podemos acolher a Consciência dos Arcanjos...

Eles jamais disseram que vocês podiam acolher (exceto a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade), mas que
vocês eram Arcanjos.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

***

Questão: é o mesmo com uma árvore, por exemplo?

A totalidade é idêntica.

Isso quer dizer que vocês não acolhem, vocês se tornam.

Eu repito o que eu disse: a única coisa que vocês acolhem é a Luz Branca.

Em contrapartida, quando a Consciência revela-se além da fragmentação e na Unidade, vocês se tornam, realmente
(porque vocês o são, realmente) a árvore.

***

Questão: se, no interior de si, dizemos: «eu chamo por NO EYES», abrimos a Porta?

Sim, isso o faz tomar Consciência de que você é NO EYES.

***



Questão: a intenção de comungar com um Arcanjo (com Miguel, por exemplo) pode provocar o fato de comungar
com qualquer outra coisa, das quais, um Demônio?

Se isso for uma projeção, será completamente outra coisa que não MIGUEL.

Tudo depende do Corpo de Desejo.

Enquanto vocês estiverem submissos à alma e aos seus impulsos para o Corpo de Desejo e enquanto a recepção da
Luz Vibral (pela Coroa Radiante da Cabeça ou pelo Coração) não estiver ativada (portanto, Vibratoriamente

presente), vocês fazem apenas estar em contato com o astral.

Eu esclareci e voltei a esclarecer que é a própria Vibração que é o testemunho da sua Consciência.

Para receber a Luz Vibral é necessário que a Merkabah Interdimensional Individual tenha sido ativada.

É preciso, para isso, que a Coroa Radiante da Cabeça esteja Vibrante ou que a Coroa Radiante do Coração esteja
Vibrante.

Se não houver Vibração percebida (dado que a Consciência é Vibração), em momento algum pode existir contato com
esses planos.

Agora, eu responderia dizendo que existem bons Anjos e bons guias, também, no nível do astral, mas vocês não têm
meio algum de fazer a diferença, a não ser quando forem forças verdadeiramente muito densas e que lhes dão

arrepios de horror.

Vocês podem muito bem ter arrepios, ditos de alegria, em contato com um ser que evolui nos planos mais altos do
astral, mas esse plano astral pertence à matriz e não ao mundo do Espírito.

A diferença é Vibratória.

A diferença está no efeito.

A Luz Vibral e um ser da Luz Vibral lhes trazem a Luz Vibral.

Um ser pertencente à luz astral toma a energia de vocês para aparecer.

***

Questão: TERESA DE LISIEUX pode responder quando não sentimos as Coroas?

Isso não impede o apelo, mas, naquele momento, como se manifesta TERESA?

Pelo que se chamam de sinais.

O sinal da nossa Irmã TERESA é a rosa, em todas as suas declinações.

Assim, portanto, se o apelo for ouvido e cruzar o plano astral, mesmo se, da sua parte, for um desejo, naquele
momento, ela irá responder ou não responder, e ela irá se manifestar pelo que é, para você, sensível, exceto pelas

Coroas.

Ou seja, pela rosa.

A rosa em todas as suas declinações.

O que isso quer dizer?

Para o plano mais sutil e etéreo, pela percepção de um odor de rosa.

Para os Planos mais densos, oferecem-lhe uma rosa, ou um cartão postal de rosa.

É um exemplo, dentre tantos outros.

Isso se chama um sinal.

Existem muito numerosos seres espirituais, no Espírito, cuja Presença no seu mundo é um odor.

Aquele a quem vocês nomearam, eu creio, Padre Pio, em sua última vida, manifesta-se por odores de rosa.

Mas a rosa de Teresa não é a rosa do Padre Pio.

A Rosa de MARIA não é a rosa do Padre Pio.

Existe, no nível do odor de rosa, uma multidão de gamas.

A clarisciência [psicometria] pode se observar também nos mundos astrais (e, naquele momento, os odores são



pouco apetitosos) e, para os seres do Espírito, há odores que são geralmente Essências florais refinadas, desde o
lírio do vale, passando pelo lírio, pela rosa e por outras.

***

Questão: eu vi uma cabeça de águia diante de mim e todo meu corpo foi tomado de arrepios.

Isso foi visto em qual lugar?

Isso foi visto no olho do Espírito fechado?

No Coração?

Isso foi visto no nível do terceiro olho?

Isso foi visto com os olhos abertos, na Vibração Etérea?

O que aconteceu para a Vibração do Coração, naquele momento?

O que aconteceu para a Vibração da Coroa da Cabeça, naquele momento?

A resposta está aqui, e não no que eu poderia dizer.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço pela sua Atenção, pelas suas questões.

Eu lhes dou a Paz do Espírito.

Eu lhes digo até um dia.

Até logo.

************
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~ AMOR ABSOLUTO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.  

Bem amados Filhos da Luz, na Unidade, pela Vibração do Anjo METATRON, pela Vibração de sua Presença e
de minha Presença, nós vamos, juntos, na Comunhão, na Verdade, percorrer o Caminho do Espírito, a fim de

Ver o Espírito, e de vivê-lo.
Além dos véus da Ilusão da pessoa, além dos véus da identificação a um papel, além da matriz, juntos, nós

vamos Transcender e perfurar o véu da Ilusão.
Pondo fim à partição.

***

O Anjo METATRON revelou, em vocês, que o acolheram e manifestaram, a magnificência de sua própria
Presença.

Abrindo, em vocês, o Caminho à Luz Branca.
Permitindo Ver o Espírito da Verdade, CRISTO, aparecendo em seu Templo e manifestando Sua Presença.

A fim de Ver, além da Ilusão.
A fim de Ver, no Interior, que vocês são o conjunto de todas as Presenças.

Então, juntos e na escuta, nós vamos Vibrar, na Unidade de nossa Presença, reunidos em Sua Presença, pela
Vibração e o Templo da Porta do Coração.

Além dos véus.
Além de todo limite.

***

Viver a Verdade de Sua Presença, ver a Verdade de Sua Presença, é viver a Unidade, reencontrar a Verdade.
E isto lhes é possível.

Ao instante em que faz silêncio, em vocês, tudo o que não é Sua Presença, tudo o que não é a Presença de
vocês, na Unidade.

***

URIEL - 13 de julho de 2011
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Assim, viver a Presença, Ver a Presença, é Ser, enfim, reunificado ao Todo, acolhendo e vivendo a Vibração
da FONTE, inscrita no Templo de seu Coração.

Unidade.
Unidade e Presença.
Vibração Luz Branca.

No Coração onde não existe qualquer sofrimento, onde não existe nada além do silêncio da Majestade, o
silêncio da Plenitude, a Vibração do Coração.

Unificando as Consciências, no mesmo Espírito de Verdade, na Verdade, fazendo-os sair de tudo o que não é
vocês, em Verdade.

Em Verdade, Ele lhes disse: ele era o Caminho, a Verdade e a Vida.
E isto é ainda verdadeiro, hoje.

Para cada um, e cada uma.

***

O instante da Verdade, o instante da Unidade, a viver e a Ver, em seu Coração.
Lá, onde não existe qualquer distância, lá, onde não existe qualquer tempo, inscrito na Eternidade.

Da Vibração da Luz.
Na Luz do Amor.

Além de toda Atração, além de toda sedução, na Liberdade do Espírito, que se revela.
 Pois o Espírito é a Verdade, a Ver e a viver.

E isto se chama a Unidade.
Onde nenhum jogo de Sombra e de Luz pode mais existir.

Fazendo-os Transcender a aparência e a Ilusão da pessoa, confinada.

***

A hora chegou de viver a Verdade.
A hora chegou de viver a Liberdade.

Para isto, escutem e ouçam.
Vibrem a Verdade.

Pois a Liberdade os libertará, e ela os liberta.
Pois a Liberdade os torna Livres, no Espírito da Liberdade.

***

Então, ousem.
Ousem Ser o que vocês São de toda Eternidade.

Além dos véus, além das reticências, além dos fechamentos.
Pois a Verdade não é deste mundo e, no entanto, é sobre este mundo que ela vem a vocês.

Pois é sobre este mundo, e neste mundo, que é preciso declamar, Ver e viver, a Revelação, sua Unidade e sua
Presença.

***

Juntos, eu, o Arcanjo URIEL, inscrito em sua Vibração, pela Graça de nossa Presença, pela Graça de nossa
Comunhão, juntos, vivamos a Unidade.

Vivamos o que não se separa.
Espaço fora do espaço, tempo fora do tempo (como eu já disse).

Vibremos a frequência do Coração.
Aquela do Canto do CRISTO, aquela da Luz Branca.
Além dos jogos de Luz, além dos jogos da Sombra.

Espaço onde tudo é Um.
Espaço onde não existe qualquer lugar para a menor emoção e para o menor pensamento.



Lá onde tudo é preenchido pelo Todo.
Lá onde Tudo é Um, e Um é Todo.

Vibração.

***

Acolhimento, no Templo do Coração, da Presença palpitante do Coração dos Universos.
Vibrando e cantando o Canto da Unidade.

Unidade.
De Unidade a Unidade.

Realizando o Todo.
Reunidos em Seu nome, pela Graça do Espírito.

***

A hora chegou de viver, a hora chegou de Ver, sem falso semblante, sem qualquer Ilusão, e sem qualquer
alteração, a Verdade de sua Essência.

Unidade e Presença.
Abrindo o Coração, pela Espada do CRISTO.

Abrindo o Templo.
Rasgando os véus últimos da separação.

Então, penetrando o Templo do Coração, abre-se a vocês a Alegria Eterna da Verdade e da Luz.
Além dos jogos da Ilusão.

Penetrem e vivam.
Então, vivendo, a Vibração Una se revela em vocês.

O que o Coração Vê, o que a cabeça não pode ver, o que os olhos não podem ver: a Essência da Beleza, a
Essência de toda Criação.

Além de toda forma, além de toda entidade, em uma só Presença, Comunhão e comungante.
Vibração.

***

Abram o que é, de toda Eternidade, o Templo de sua Presença, fazendo Cantar, e ouvir, o som da Verdade.
Onde nada está separado.
Onde nada está mais baixo.
Onde nada está mais alto.

Onde tudo é Canto e Unidade.
Dissolução do ego.

Dissolução das ilusões.
Dissolução das projeções, do jogo dos sofrimentos e das alegrias.

Permitindo-os estabelecerem-se em sua Presença de Ser, para sempre estabelecidos na Luz Una da Fonte,
regados na FONTE, regando-se da FONTE.

Desposando, após as Núpcias Celestes, após as Núpcias Terrestres, a Unidade: as Núpcias do Um e do
Único.

Percepção, além de toda Ilusão.
Visão, além de tudo o que pode ser visto, na Ilusão deste mundo.

Vibração, e vivência da Vibração.

***

Unidade.
Assim chamada Comunhão, onde nenhuma distância pode nos distanciar, pois a distância não existe.

Onde nenhum tempo pode nos separar, pois o tempo não existe.
Filhos do Único.



Filhos da Luz.
Vibração, em nosso espaço de Comunhão.

Onde nós somos Um, animados pela pulsação do Único.
Onde o Branco da Perfeição e da Pureza, sem alteração, se revela.

***

Nós somos Um.
Nós somos a Vibração.
Nós somos a Unidade.

Entoando o Canto de Sua Ressurreição.
Ressurreição Eterna, a cada tempo fora do tempo.

Ressurreição a cada espaço, fora do espaço limitado.
Onde tudo é Comunhão.

Onde nada pode ser separado.
Onde nada pode ser dividido.
Canto do Um, Verdade do Um.

***

Juntos, na Vibração e na Presença, acolhamos a Luz Branca, e Vibremos na Unidade.
 D’Aquele que havia dito, e que diz, a cada sopro: “Reunidos em três em meu nome, eu estarei entre vocês,

pois eu serei vocês”.
Revelação.
Vibração.

No Templo do Sagrado.
No Tempo do Despertar, onde nenhuma Sombra pode se manter, face a Ele, e face à Unidade.

***

Vivamos o Ver, e o Beber na Fonte da Água Viva.
Vivê-lo, no Sopro do Espírito, Espírito de Verdade.

No silêncio de minhas palavras, e na Plenitude de nossa Vibração comum, como Um e como Uma.
No mesmo Um na mesma Uma, Vibremos a Comunhão.

União dos Uns e das Umas, união de Liberdade, de Fraternidade.
Unidade.
Presença.

***

Presença.
O Canto do Um, o sopro do Um, a Vista do Um, ressoando no Templo Sagrado.

O Sacro foi vivido.
E se vive agora, além de toda posse, na Liberdade absoluta do Instante, parando o tempo, rompendo o tempo,

não estando mais submisso ao fechamento.
Então, se revela a Unidade, vista e Vibrada, a fim de viver o Canto de sua Presença, o Canto da Unidade, em

permanência e ao infinito.
Juntos.

A Comunhão, vivida, revela o tempo da Graça, o tempo da Liberdade.
No espaço de nossa Presença, no espaço de alinhamento, sobre a mesma frequência e sobre a mesma

Unidade, pois não existe senão uma.
Comunhão.

Eu sou URIEL e eu Vibro em vocês, como vocês vivem em mim, no Amor Absoluto, aquele que torna Livre,
pois isto é sua Essência.



***

Cantando, e Encantada, se revela a Luz CRISTO da Ressurreição.
Canto de Louvor, ultrapassando o Plano dos Anjos, conduzindo-os ao Trono, aquele do Sagrado.

Aquele de sua Presença.

***

Filhos do Um, Filhos da Lei do Um, nenhum limite pode afetar CRISTO.
Nenhuma limitação pode se apresentar, em Presença da Verdade e da Luz Branca que é a mesma natureza, e

o mesmo sentido, que sua Essência.
Filhos, Vibremos e comunguemos.

***

Espaço, onde nenhum jogo de ATRAÇÃO e de REPULSÃO pode existir, pode ser.
 Pois somente É, o Instante da Unidade.

Ao firmamento de seu Coração, e ao firmamento de sua Consciência.
Canto de Verdade.

Então, no Instante, no Instante de nossa Presença aqui, no Instante Presente, vive e Vibra, o Um.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória...

***

Escutem.
E ouçam.

O que Ele canta é o Canto de sua Presença.
Que é de toda Eternidade.

***

Unidade.
Unidade e Presença.

Lá, no espaço Sagrado do Templo revelado, e Elevado.
Coração.

Lá, onde nenhuma interferência pode alterar o Canto do vivo, daquele que vive a Unidade.
Em CRISTO, em Unidade.

Escutem e ouçam o Canto que se revela.
Escutem e ouçam o Canto de sua ressonância que vem se estabelecer.

Filhos do Um, vocês são Um, pois tudo é Um.

***

Juntos, revelemos a Vibração da vida, e vivamos.
Agora, além de toda Ilusão, vocês são Livres.

E Liberados.
Somente o tempo contado deste mundo pode ainda fazer ilusão ao que é Liberado.

 Neste tempo contado, se eleva, em cada um de vocês e em cada um de nós, a Revelação.
A Ver e a viver, no espaço Sagrado.

No Coração do infinito, vindo romper o finito, como Ele rompe o Pão da Vida, aquele da Eternidade.



Espaço onde se instala a ausência de sede.
Onde tudo é saciado, pois tudo é pleno.

Pois tudo é Verdadeiro.
Filhos do Um, Comunhão e Elevação.

... Efusão Vibratória...

***

Bem amados do Um, eu estou em vocês, como vocês estão em mim.
Sem distância, e sem aparência.

Amados do Um, é tempo de se alinhar com o conjunto dos seres humanos, aqui sobre esta Terra.
Como com o conjunto das Presenças, aqui, em Unidade, no espaço Sagrado.

Eu permaneço em vocês, como eu permaneço em mim.
Pois eu e vocês não fazemos senão Um, na Vibração da Essência, e na Comunhão.

***

Façamos silêncio a fim de preencher o espaço e o tempo de Sua Presença, e de nossa Presença.
No Amor do Um, na Vibração do Um, estabeleçamos a Unidade.

Vibremos.
No Amor e pelo Amor da Vibração, da Consciência Una, estabelecendo-se em Sua Morada de Paz Suprema.

Agora (mão prendendo) [ndt: jogo de palavras, possível no francês, entre as expressões “maintenant” e “main
tenant”], além daquele que os prendia, como disse ANAEL: HIC et NUNC.

Abramos.
Comunhão e Silêncio.

Alinhados.
Agora.

Além de toda referência a qualquer Vibração aprisionadora.
Vivamos e Vibremos, o Canto do Um.

Acolhamos.

... Efusão Vibratória...
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NDR: intervenção de O.M. AÏVANHOV após sua proposição para que cada estagiário escutasse o que diz um outro, fechando seus
olhos, entreabrindo a boca e focalizando a Consciência sobre o 11º corpo, ao mesmo tempo permanecendo em silêncio (sulco naso-
labial).

Então, agora, se vocês têm questionamentos, não em relação ao que vocês disseram, é claro, mas em relação ao mecanismo que
perceberam, no Interior de vocês, porque esse mecanismo vocês vão, como dizer..., vivê-lo, cada vez mais frequentemente.

Mas se sua Consciência não está atenta ao que vocês vão escutar de alguém (que vocês conheçam ou não), a percepção
Vibratória vai passar ao inconsciente.
Isso quer dizer que vocês não terão Consciência de que existe uma relação e uma ressonância em relação ao que é dito.

Mas será do mesmo modo, através do que vocês verão, com seus olhos (seja a visão normal, a Visão Etérea ou a
Visão do Coração).
Isso quer dizer que, do mesmo modo, vocês têm, por exemplo, um Arcanjo, que vai declamar algo: vocês vão
Vibrar, porque sua Atenção é levada sobre isso, e porque vocês abriram, em vocês, a Porta para a percepção da
Luz Vibral.

Tudo, na vida, vai desenrolar-se, agora, assim.
Portanto, é, de alguma forma, um convite para estarem lúcidos e Conscientes.

A revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa eA revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa e

O.M. AÏVANHOV - 14 de julho de 2011
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A revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa eA revelação da Luz vai desencadear isso, de maneira cada vez mais, eu diria, precisa e
importante que lhes permite, por exemplo, igualmente, fazer as escolhas do Coração, saber oimportante que lhes permite, por exemplo, igualmente, fazer as escolhas do Coração, saber o
que é correto e Verdadeiro para vocês.que é correto e Verdadeiro para vocês.

Não é questão, é claro, de julgar o que quer que seja no exterior, mas, simplesmente, de viver o efeito Vibratório em vocês, ou seja,
sair de toda projeção exterior ligada, por exemplo (como foi dito, como eu o disse há não muito tempo), à necessidade de
compreender com a cabeça porque, aí, vocês tomarão e darão com o Coração, como vocês o exprimiram agora, bem além,
simplesmente, da compreensão intelectual ou do significado das palavras que você ouviram ou, então, da característica da voz
que se exprime.
Mas o que eu digo, para que vocês ouçam, é exatamente a mesma coisa para o que vocês vão assistir.

Existe, portanto, um processo que se instaura, quando dessa Ressurreição, que está revelando-se em vocês e sobre esse
mundo, que recorre a algo de essencial.
É por isso que eu lhes pedi para tentar falar do que é uma mulher, porque é esse polo específico, que não é simplesmente a
sensibilidade, mas que vai bem além: é a capacidade de acolher, a capacidade arquetípica, é claro (porque isso não está
presente de maneira privilegiada nas mulheres, a priori, mesmo se elas têm mais facilidade para viver isso).

Isso quer dizer estar num estado no qual a Interioridade da Consciência não é um confinamento no interior da
cabeça, ou através de conceitos ou de ideias, mas torna-se, realmente, uma percepção, para além do sentir
emocional, mas que é diretamente ligada à ação da Vibração em vocês.

E, portanto, vocês vão levar a efeito a Lei de Atração e de Ressonância em diversos níveis que, até o presente, haviam sido
experimentados apenas raramente.

Não se está, aqui, nos domínios ligados ao que se poderia chamar a intuição.
Não se está nos domínios que poderiam ser ligados ao carisma.
Está-se bem além.
Está-se na interação Vibral, porque a Luz Vibral, quando se revela, ela abre Portas (e isso vocês viram), mas, também, canais
de comunicação, que passam bem além dos sentidos habituais.
E passam por sentidos que eu chamaria mesmo não extrassensoriais: eles são suprassensoriais.
E eles vão passar diretamente de Espírito a Espírito.

Então, é claro, vocês não têm, ainda, o modo preciso de decodificar isso.
Mas, aí também, o mais importante é vivê-lo.
Isso quer dizer que, quando um ser vai exprimir-se, quando vocês vão levar seu olhar sobre um elemento da natureza, quando vocês
vão exercer uma capacidade, a priori, sensorial, vocês se aperceberão de que outra coisa aparece, que não é da ordem da emoção,
mas que é do domínio da Vibração.

Alguns de vocês o exprimiram: vocês sentiram tal ponto ou tal outro ponto que se manifesta, enquanto uma Consciência exprime-se
pela voz.
E, em sua vida, vocês vão constatar, se estão atentos, que todas as interações que vão se fazer, progressivamente e à
medida de sua Ressurreição, vão fazê-los Vibrar em lugares ou em outros lugares.
E isso é extremamente importante.

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a dizer.
Penso que os Arcanjos, ou alguns de meus colegas, desenvolverão isso com palavras mais bonitas do que as minhas, não é?

Aí está o que eu tinha a dizer.
Agora, é claro, se existem, em relação a isso, questões às quais eu possa responder, e se tenho ainda tempo, eu o atribuo a vocês, de
muito boa vontade.

Questão: quando se ouve alguém falar, seria necessário, então, deixar vir as Vibrações, sem buscarQuestão: quando se ouve alguém falar, seria necessário, então, deixar vir as Vibrações, sem buscar
compreender a que isso corresponde?compreender a que isso corresponde? 

Sim, é a Luz Vibral e o Verbo que se revelam.
Em vocês, como em todos.
É o efeito da Luz Vibral, quer dizer que os meios que vocês tiveram, que nós tivemos nesse mundo passavam, é claro, por uma
compreensão; passavam pelo fato de construir, edificar hipóteses intelectuais, sensoriais e outras.

O mundo da Ressurreição e o Corpo de Estado de Ser, aceder à Unidade é ir além de tudo o que é limitado.

E isso, esse processo que vocês viveram, que nós vivemos juntos, vai tornar-se, eu diria, uma norma ao nível do que vai desenrolar-se
sobre a Terra.

Questão: escutar sem tentar compreender permite, portanto, desenvolver o 11º corpo?Questão: escutar sem tentar compreender permite, portanto, desenvolver o 11º corpo?

Pode-se dizer, também, que isso favorece, efetivamente, esse desenvolvimento.

Vocês sabem que o 11º Corpo, quando há a construção de novas frequências, é o mais difícil a desenvolver.

Agora, na fase de revelação da Luz, na qual há essa Fusão das Lareiras (ou essa ativação das Lareiras), bem além do Eixo Central,
vocês têm, efetivamente, percepções Vibratórias novas que vão surgir.

Então, é claro, o perigo seria querer interpretar porque, quando nós lhes dizemos que a Vibração é a própria Essência da Consciência
e que a Consciência é Vibração, quer dizer que a Vibração é portadora, nela mesma, da resposta.

Mas, é claro, não é questão, no entanto, como, por exemplo, para a reposta do Coração, de dizer: ah, eu sinto tal ponto, portanto, isso
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quer dizer que é bom para mim. Ou isso quer dizer que é mau.

Não é preciso, de modo algum, recair numa forma de Dualidade ou de interpretação.
Deixem vir a vocês a Vibração.
Mesmo, eu diria, em seus próprios pensamentos.

Vocês vão se aperceber que, por exemplo, se vocês emitem um pensamento, no Interior de si, ou se vocês se dirigem a alguém, vocês
perceberão, aí também, para além da interpretação intelectual do que é dito, Vibrações.
E vocês vão se aperceber, também, que, através do que vocês emitem como pensamentos ou palavras, vocês vão gerar,
em vocês, Vibrações.

CRISTO havia dito: CRISTO havia dito: «O importante não é o que entra em sua boca, é o que dela sai».«O importante não é o que entra em sua boca, é o que dela sai».
É a estrita Verdade.

As palavras podem ser cruéis, as palavras podem ser assassinas, mas isso era uma ideia.

Mas, nesses tempos em que o Verbo revela-se, porque a palavra transforma-se em Verbo e oMas, nesses tempos em que o Verbo revela-se, porque a palavra transforma-se em Verbo e o
Fogo sairá de sua boca, como de seus olhos, como do conjunto de sua Irradiação, portanto, issoFogo sairá de sua boca, como de seus olhos, como do conjunto de sua Irradiação, portanto, isso
necessita, como dizer..., de um aprendizado.necessita, como dizer..., de um aprendizado.
Mas na condição de que vocês não procurem dizer, por exemplo: eu senti o baço, portanto, issoMas na condição de que vocês não procurem dizer, por exemplo: eu senti o baço, portanto, isso
quer dizer que não é bom para mim.quer dizer que não é bom para mim.
Ou: senti o Ponto CLAREZA, isso quer dizer que o que disse a pessoa está claro.Ou: senti o Ponto CLAREZA, isso quer dizer que o que disse a pessoa está claro.
É muito mais do que isso.É muito mais do que isso.

É claro, o mental queria apropriar-se da percepção para dela deduzir algo.
Mas não tentem deduzir algo, tentem, simplesmente, viver essa Vibração.
Onde quer que ela se localize, que ela seja generalizada ou que ela concirna a um Ponto porque, a partir do instante em que vocês
deixam a Luz Vibral exprimir-se, mesmo através de seus sentidos (ou um dos sentidos do outro), vocês vão se aperceber de que
entrarão, de algum modo, numa outra forma de comunicação.

Essa outra forma de comunicação desvia, é claro, todos os meios limitados e, sobretudo, o intelecto.
E, através dessa nova manifestação, vocês vão, cada vez mais, entrar num processo que está além do que é habitual.
É isso, também, passar do conhecido ao Desconhecido.
E isso quer dizer, também, que suas Portas estão se abrindo completamente às outras Dimensões.

Isso é ligado à revelação da Luz e àqu’Ele que vem chamá-los à noite.Isso é ligado à revelação da Luz e àqu’Ele que vem chamá-los à noite.

Portanto, é muito importante estar atento.
Não para interpretar, mas, efetivamente, para perceber, além do sentir emocional ou energético, a Vibração que aparece, ou não, em
tal ou tal outro lugar, ou em muitos lugares, porque, pouco a pouco, vai estabelecer-se uma Linguagem da Vibração, uma
Linguagem do Verbo, que não é mais a linguagem, mas que é outra coisa.

Questão: sentir uma expansão ao nível do peito pode ser um meio, em relação a uma contração, deQuestão: sentir uma expansão ao nível do peito pode ser um meio, em relação a uma contração, de
identificar a pessoa que se comunica conosco?identificar a pessoa que se comunica conosco?

Inteiramente, caro amigo.
Isso quer dizer que você me ama e que eu o amo.

Mas quem ama o outro?
E bem, você vai se aperceber que isso não tem mais importância, porque eu sou você e você é eu.
Você não põe mais distância.
É isso a Unidade.
Em todo caso, o aprendizado da Unidade.

Questão: é possível, quando se está na meditação e se escuta um interveniente de outros Planos, talQuestão: é possível, quando se está na meditação e se escuta um interveniente de outros Planos, tal
como você, que não se ouça as palavras, mas, de fato, como notas de música, ouvidas no fundo dacomo você, que não se ouça as palavras, mas, de fato, como notas de música, ouvidas no fundo da
cabeça?cabeça?

Sim, perfeitamente.
É, muito precisamente, o que é chamado o Canto da alma ou do Espíritoo que é chamado o Canto da alma ou do Espírito,, e que se modula, também, em função do que o
outro emite e do que você recebe, porque a interação, você compreendeu, ao nível Vibral, existe nos dois lados, porque não há,
justamente, essa distância.

Questão: poderia voltar a explicar a linguagem do Verbo?Questão: poderia voltar a explicar a linguagem do Verbo?

A Linguagem do Verbo é uma linguagem Vibratória que desvia, diretamente, o intelecto e, portanto, o primeiro significado da
análise que é produzida por esse cérebro.

O Verbo age diretamente, não sobre o cérebro, mas sobre a carne.
O Verbo fez-se carne.
Quer dizer que a Vibração não fala mais, unicamente, segundo um conceito ou uma compreensão intelectual, mas vai dirigir-se,
diretamente, à percepção da própria Consciência e da Consciência expandida.

É por isso que vocês se aperceberão que, quanto mais vocês viverem nesse estado de Abandono à Luz, mais vocês se tornarão,
como se diz, abobado (”neuneu”), porque a consciência do ser humano, todos creem que está nos neurônios, mas é falso.
Os neurônios são apenas um reflexo, um filtro que é função de algumas frequências, digamos.



Mas a realidade da Consciência não se importa com o que é interpretativo ou com o que é compreensão.
Aliás, olhem a simples palavra Amor: assim que vocês procuram compreender o que é o Amor, isso já não é mais o
Amor.
E, portanto, a Língua Vibral, o silabário original é já um primeiro passo para o que é chamada (mesmo se não é
completamente a mesma coisa, tal como é chamada na encarnação) a telepatia.

É a interação Vibral.
Essa interação Vibral faz-se em todas as direções, em todas as dimensões e em todos os tempos, dado que, por definição, na
Unidade não há coisas fechadas.
Portanto, um sinal não é mais discriminado por um cérebro, mas o sinal é captado de um extremo ao outro do Universo.

É a frase poética, vocês sabem (que foi dita, não sei por quem), que, quando a asa de uma borboleta quebra, o conjunto dos
Universos treme.
Isso é a Verdade, mas não aqui, do outro lado.
Nada há a esconder do outro lado.
Tudo é Transparente, inteiramente.
Todas as Consciências são Transparentes, umas às outras.
Nada pode ser escondido.

Questão: tentando fazer compreender algo a uma amiga, eu senti as Vibrações mais fortemente. SeriaQuestão: tentando fazer compreender algo a uma amiga, eu senti as Vibrações mais fortemente. Seria
necessário, então, parar de falar e apenas sentir as Vibrações?necessário, então, parar de falar e apenas sentir as Vibrações?

Você tem toda razão, porque as palavras são palavras.

As palavras afastam-nos do Coração, enquanto vocês têm necessidade de palavras para exprimir algo.
Não é a toa que, ao nível dos pontos do cérebro HIC e NUNC, encontram-se, ao mesmo tempo, a Transcendência e, ao mesmo
tempo, a queda, ou seja, a língua, como meio de expressão.
Quer dizer que, o que nessa 3D dissociada, é levado como o apanágio e o sumo da inteligência, é, nos Mundos Unitários, o
sumo da tolice.
É a estrita Verdade.
Devido à atenuação e devido ao desaparecimento da Linguagem Vibral, apareceu a linguagem comum.

Um cérebro de 3D Unificado não fala.
Ele se exprime por ondas, uma vez que uma 3D Unificada não está compartimentada.

Um ser, por exemplo, chamado Vegaliano, vai falar telepaticamente.

Mas atenção, porque há, também, seres, nos Planos intermediários, que não são da Luz, mas que falam (na 4ª ou 2ª
Dimensão, que não têm corpo e, portanto, não têm linguagem, mas manejam, também, a telepatia), não é isso que eu quero dizer.
O que é importante é que, na Vibração das palavras, vocês podem esconder o que querem, por trás.
Isso não é possível com a Vibração.

E vocês passam à Unidade.
É a Ressurreição; é a energia de uma Consciência diferente.
Portanto, é claro, vocês se aperceberão que, quanto mais ficam no blá blá blá, menos vocês podem ser Interiorizados.
Mas isso não é novo, isso sempre foi dito.

Dificilmente pode-se entrar num estado Interior falando, tanto no Interior de si como no exterior de si, com palavras.

A revelação da Luz Vibral é, também, a revelação da Consciência Vibral.
É exatamente isso.

Não temos mais perguntas, agradecemos.Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, vou transmitir-lhes todas as minhas bênçãos.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, de Coração a Coração.

Eu lhes digo até breve.
_______________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1124

O.M. AÏVANHOV – 14 de julho de 2011
Mensagem publicada em 16 de julho, pelo site AUTRES DIMENSIONS.
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Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo:
- Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? pois não lavam as mãos quando comem pão.
Ele, porém, respondendo, disse-lhes: - Por que transgredis vós, também, o mandamento do PAI pela vossa
tradição?Porque o SENHOR ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe; e: Quem maldisser ao pai ou à mãe,
certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe: É oferta ao Senhor o que poderias
aproveitar de mim; esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe, e assim invalidastes, pela vossa
tradição, o mandamento do ALTÍSSIMO. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: "Este povo se
aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mas, em
vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
E, chamando a si a multidão, disse-lhes:
- Ouvi, e entendei: O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que
contamina o homem.
Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: - Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se
escandalizaram?
Ele, porém, respondendo, disse: - Toda a planta, que meu Pai celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os; são
condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova.
E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: - Explica-nos essa parábola.
Jesus, porém, disse: - Até vós mesmos estais ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra
pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o
homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos
testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem; mas comer sem lavar as mãos, isso não
contamina o homem.
E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom.
E eis que uma mulher cananéia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: - Senhor, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada.
Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: - Despede-a, que
vem gritando atrás de nós.
E ele, respondendo, disse: - Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela, e adorou-o, dizendo: - Senhor, socorre-me!
Ele, porém, respondendo, disse: - Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos.
E ela disse: - Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus
senhores.
Então respondeu Jesus, e disse-lhe: - Ó mulher, grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo como tu desejas. E
desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia, e, subindo a um monte, assentou-se lá.
E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés
de Jesus, e ele os sarou,
De tal sorte, que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver; e
glorificava o Deus de Israel.
E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há três dias, e
não tem o que comer; e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho.
E os seus discípulos disseram-lhe: - De onde nos viriam, num deserto, tantos pães, para saciar tal multidão?
E Jesus disse-lhes: - Quantos pães tendes? E eles disseram: Sete, e uns poucos de peixinhos.
Então mandou à multidão que se assentasse no chão,
E, tomando os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
E todos comeram e se saciaram; e levantaram, do que sobejou, sete cestos cheios de pedaços.
Ora, os que tinham comido eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças.
E, tendo despedido a multidão, entrou no barco, e dirigiu-se ao território de Magadã.
Extraído de: http://www.bibliaonline.com.br/acf/40/15
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amados Filhos da Lei de Um, eu retorno, com vocês e em vocês, a fim de Vibrar o sentido do Ser e o
sentido do Um.

A fim de que juntos, reunidos e em comunhão, nós vivamos a Essência do Um.
Então, abramos.

Abramos as portas de nossa comunhão.
Revelemos a Vibração da Essência, aquela que une, Unifica e libera o som do Um, que é o som do Ser, ser

Um a fim de viver o Um, superando o outro que é apenas outro Um, um outro Um.

Todos unidos e todos livres, conectados e interligados na Liberdade e na Vibração da Essência.
Coração a Coração.
Espírito a Espírito.

Essência a Essência onde nenhuma distância pode separar, dividir ou se opor, mas tudo contribui para a
harmonia da Criação em meio ao Um.

***

Filhos do Um, juntos, revelemos a Luz Vibral, nessas Portas, nossas Portas que são suas Portas.

URIEL - 14 de julho de 2011
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Então, juntos, elevemos o canto do Ser, ao som do Um.
Um.

Vibremos.
Essência da Unidade, Essência da Presença, Essência de sua Presença, que é minha como eu sou seu.

***

Filhos.
Vibremos nesta Unidade, neste Amor, comunhão eterna, sem fim e sem início, cantando o canto da louvação,

cantando o canto do sagrado.
Filhos do Um, abramos a Verdade.

A Vibração de cristal, aquela da Essência, canta e percorre, de Porta a Porta, o conjunto do Ser estabelecido
no Um, a fim de que cada um seja o Filho do Um.

Vibração.
Presença.

Fogo do Espírito, abrindo, em vocês como em mim, o Templo do nosso Sacro, o Templo da nossa Presença,
aí onde não existe qualquer sentido e qualquer direção, porque tudo é sentido, porque tudo é Um.

Espaço infinito e indefinido de nossa Presença comum, fora de todo tempo e de todo espaço limitante.
Juntos, Vibremos à linguagem do Verbo.

Sejamos o Verbo.

***

Filhos do Um, estabelecidos nas letras do Um, nas letras do Fogo, nas letras da Verdade, letras, não mais para
escrever, mas letras para Vibrar, no sentido da ressonância da Presença onde nenhum obstáculo pode se

colocar, a fim de viver no Tudo e no Ser.
A fim de ser este Ser que é Um.

Filhos da Verdade, inscritos na linguagem eterna, na linguagem do Verbo, Fogo e letras do Fogo, inscritas na
Vibração de cada um, em meio a cada um.

Vibração.
Abramos as Portas, assim como as Trilhas levaram-nos a cada Porta do Um.

As doze Portas, reunidas no Éter, abrem as portas de acesso ao Um, a fim de que o Um se torne Um, inscrito
em letras, em letras brancas, aquelas da eternidade, aquelas de Cristo.

Juntos, em comunhão, no espaço sagrado do Verbo, nós revelamos a linguagem Vibral, aquela onde nada
pode ser dividido porque é nela que se estabelece o Um, o Ser absoluto compreendendo todos os seres e, no

entanto, onde cada ser pode dizer que ele Vibra no absoluto.

***

Mistério, mistério da criação reproduzido em cada sopro, em cada ser.
Isso é Verdade para Vibrar, na Consciência, além de qualquer limite, além de qualquer confinamento.

Filhos, as Portas da Verdade, o Verbo porta a Porta, o Verbo abre a Porta e o Verbo é a Porta, permitindo, de
Porta em Porta, de Dimensão em Dimensão, do ponto do infinito ao mais afastado do finito como do infinito,

revelar-se a Vibração Una, transcendendo toda lei escrita no que não é o Ser, a fim de ser, além de todo limite
e além de toda letra inscrita.

Vocês são Filhos do Um, Vibração do Único, inscrita em cada Um.
Mesma Essência e mesma Criação, linguagem Vibral do Amor Um, revelando-se em todos os sentidos porque
aí está o sentido, porque aí está o Único, porque aí está a única Essência possível a toda Criação, inscrita na

Liberdade e na Verdade.
Nós somos Um.

Comunhão e Vibração.
Amor verdadeiro.

Amor Um onde o ser está instalado em meio ao Um.
Um ser.

O Um é ser.
Vibremos em uníssono como o Amor Um.

***



Porta aberta para sempre.
Porta aberta sem fim, a fim de que os dias não sejam mais seguidos de noites, a fim de que a noite da alma

seja o voo para o Espírito, para a Verdade Una.
Porta do Ser portando o Ser à sua Unidade e à sua Verdade.

Corações vibrando em uníssono com a pulsação, contínua e perpétua, da Unidade.
Escutem e escutemos o Canto do Um, inscrito no Ser eterno e na eternidade, pela inclinação do Éter não

confinante, mas liberado pela Graça do Um, revelando e desvendando o Sacro e o Sagrado.
Um.

***

Ser.
Sagrado.

Vibração onde toda Porta canta.
E porta a Essência do Único.

Vibremos a linguagem do Um.
Espada da Verdade abrindo a carne da Ilusão para revelar a carne única da Unidade do Espírito.

A Luz é portada e a Luz se torna, além da Porta, a eternidade da Vibração do Um.
E vocês portam isso porque isso é o Um.

Do que vocês são, em verdade, o Fogo do Um, manifestado e revelado.
Tudo está aberto agora.

Além de toda ilusão, no instante presente, no instante daqui, pela Graça de KI-
RIS-TI, em Unidade e em Verdade.

O Alfa e o Ômega se unem no mesmo Canto e na mesma Presença do Um
no Ser.

Então, inscreve-se em letras do Fogo da Presença, esse Fogo aceso que
não queima, mas que aquece de maneira permanente, a fim de que o Espírito

jamais possa extinguir-se ou ser confinado no que quer que seja, a fim de
estar livre na eternidade do Éter reencontrado.

***

Linguagem além das palavras.
Linguagem da Unidade, aquela da Verdade proclamada e declamada na Vibração, no Coração do Um, como
no Coração do Ser, Vibrando então a pulsação do ser de Fogo, do ser que é Um, permitindo-lhes ser o Um,

por sua Graça e pela Graça de vocês, reunidos na mesma ressonância e no mesmo Amor, onde tudo é doado,
onde nada é pedido, onde tudo está sintonizado na mesma gama, aquela da Vibração Una, onde nada se opõe

porque tudo é Graça.
Assim é o Sacro do ser, em meio à sua Unidade.

Então, juntos e em comunhão, em Presença de Um a Um, nós revelamos o canto da Verdade onde tudo está
em harmonia e onde tudo está harmonizado.

De Porta a Porta.
De ser a ser.
De Um a Um.

De Coração a Coração.
Em Espírito e em Verdade.

Vibremos.
No silêncio da pureza.

***

Presença e comunhão.
Onda.

Onda de Paz, cantando o Coração do Amor que é aquele do Um.
De Porta a Porta.
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Ressonância e Vibrância.
Filhos do Um, juntos, na comunhão e no nosso Sagrado, digamos o Um, além de qualquer palavra.
Sejamos Um para sermos Um, Unificados na Verdade, na Graça da beleza, aquela da eternidade.

Juntemos.
Canto do êxtase, do ser reencontrado, em meio ao Um, onde a Lei do Um é Amor.

No silêncio, acolhamos a Presença.
No silêncio, estabeleçamos o Ser de Verdade.

Filhos Ardentes do Sol liberados, cantando o Sagrado.
Pulsação, levando a cada um a Essência do Canto, saltando de Porta em Porta.

***

Amados do Amor.
Nós somos o Único, em Verdade.

Então, revelem as asas do voo na Liberdade, aqui mesmo onde nós somos, entoando, a cada Porta, o canto da
Ressurreição.

Juntos, Vibremos em Uníssono com o canto de glória da Ressurreição do Amor, no Um e para o Um.
Escutem e ouçamos o ser que é Um, que proclama o ser em meio ao Um.

Assim, de cada um para cada um, estabelece-se a radiância do sagrado, a razão que não tem razão, exceto
Ser.

Entoemos, juntos, a linguagem Vibral da Luz Una, que é Amor Um.
No Fogo da Alegria e da eternidade.

***

Eu sou o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e Anjo da Reversão, doravante presente em cada um.
Amados do Amor, alinhemo-nos no Canto de Cristo.

Enlacemo-nos para a Liberdade.
Escrevamos então, em letras das estrelas, o Fogo na aliança de Fogo, Nova Aliança, aquela da eternidade.

Eu faço silêncio, na Presença do alinhamento à Sua Presença, a fim de que se vertam todas as Graças de Sua
Graça.

Juntos, acolhamos.
Juntos, Vibremos.

HIC e NUNC.
KI-RIS-TI.

Alinhados e Vibrantes.
URIEL está em vocês e os saúda, em vocês, em cada um.

KI-RIS-TI.
Na Paz.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês.

Juntos nós iremos Vibrar, na Graça da sua Presença e na Graça da Sua Presença, reunidos em uma única
Vibração, em uma única Comunhão, cantando os louvores d’A FONTE, a fim de viver além da Ilusão, neste

instante e em cada momento que se instala, doravante, no seu Coração, permitindo-lhes conhecer o Interior da
sua Presença, o Interior de quem vocês são, além de toda Ilusão.

Então, pelo desdobramento da Luz que nós realizamos, METATRON, URIEL e eu, é possível, agora e a cada
dia, viver a Vibração de CRISTO, aproximando-os da sua Essência e da vivência da vida Unitária, permitindo

retirar toda a Ilusão do sentido de quem vocês são.
Pois não pode existir, ao deixar CRISTO chegar à sua Essência, nenhuma dúvida sobre a Verdade do Amor

que vocês são.

***

Então, enquanto Arcanjo presente em vocês, no espaço do seu Coração, juntos, nós iremos Vibrar da Unidade
na Unidade, descerrando o último selo e abrindo o último Tempo e a última Porta da última Passagem, na

Verdade da Luz e no espaço da sua Vibração.
Na majestade deste face a face que está chegando, tudo será conhecido, tudo será vivenciado e cada Filho da

Lei do UM vai receber a Vibração do UM, marcando, para sempre, na Consciência, o sinal do retorno à
Unidade.

Cada palavra se torna Vibração.
Cada Som da nossa Presença se torna a Sua Presença.

***

O tempo de viver a Luz Vibral é o tempo do Amor, pondo fim a qualquer separação e a qualquer divisão.
A Consciência Unitária é descoberta e é vivida, porque ela não está mais separada, porque ela não está mais

isolada.
Canto de Glória, canto da Verdade, onde o Amor se torna a Única Verdade, onde se calam todos os

sofrimentos, onde se calam todos os desejos, por que tudo está consumado.
O tempo do Espírito, o tempo da Alegria, imprime-se no espaço do Coração.

O Fogo da carne vem consumir a carne e abrir o Espírito.
A onda da Unidade revela-se em cada um, sobre este mundo, lembrando a Unidade, pondo fim à separação,

às trevas deste mundo, pondo fim à densidade, liberando enfim o prisioneiro da sua prisão.
A Luz que ilumina e que não confina mais, chega a este mundo e vocês são, cada um, as testemunhas, na

Vibração da Unidade, na Vibração do Amor, além deste mundo, pulverizando todas as densidades, pondo fim à
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toda a Ilusão.
A Terra irrompe então no canto do seu nascimento e da sua Ressurreição.

***

A Vibração, além do som das palavras, irá se instalar cada vez mais em cada um, revelando a beleza do
Espírito e da Verdade.

A Luz, na sua Vibração e na sua beleza, não irá mais permitir aos Infernos tomar qualquer lugar, relegando ao
esquecimento tudo o que é da Ilusão e tudo o que é peso.

Então, não tendo mais que suportar nem que carregar a luz da Ilusão, vocês irão se tornar a Luz dos Mundos,
pois vocês jamais cessaram de sê-lo.

Então, vocês vão viver a Doação da Vida, por que a Vida é Doação.
A Alegria é a sua morada da Eternidade.

CRISTO e A FONTE, unidos a vocês, revelam-nos a Eles, como vocês se revelam em vocês.
O último retorno à Presença Unitária.

Somente a Consciência Vibral abre as carnes do Coração na Ressurreição.
No acolhimento, vive-se o Abandono.

No esquecimento de tudo o que tem sido as suas Ilusões neste mundo, revela-se a Unidade, transcendência e
transcendente.

Vibração onde nenhum obstáculo pode persistir, a partir do momento e do tempo em que a Luz da alma não
puder mais brilhar nas trevas, mas somente na Glória do Espírito.

E isso é aqui e é neste momento.

***

Então, pela sua Presença e pela Alegria, a ressonância da Luz Unitária se revela neste mundo, vindo ao
encontro da Terra em Ressurreição, fazendo-os descobrir a Consciência Unitária, na Paz e na Alegria e em

CRISTO.
Então, a Fusão dos Espíritos no UM acontece.

Então, os Fogos do desejo desaparecem pois, no Fogo do Espírito, qualquer desejo é queimado e
desaparece, tal um fogo de palha, porque a Alegria põe fim aos desejos, porque a Sua Presença e a Presença

de vocês põem fim à atração do que é pesado.

***

Filhos do UM, não há mais que seduzir, não há mais que ser seduzido, há apenas que viver o pleno, a Vibração
Unitária, de onde imerge a Consciência Unitária.

Há apenas que escutar, há apenas que ouvir, há apenas que Ser.
Estar no Ser, sair de qualquer ideia e de qualquer pensamento para tornar-se Alegria e Felicidade.

Então, dissolve-se qualquer apelo da Ilusão.
Só o apelo do Espírito invade a totalidade da Consciência, pois a Consciência se torna Espírito e se torna ela

mesma o apelo.
Há apenas que viver, tornar-se o que vocês São, não mais existir sem Ele, não mais existir sem Vida, na

aparência da vida.
Ser a Vida eterna, na Eternidade, não mais limitada, a fim de que nunca mais vocês sejam desfeitos e cortados.

Ser o Sagrado.
Não mais ser sacrificado na Ilusão dos desejos e das dominações.

Estabelecer-se na Verdade e na vida.
Ser HIC e NUNC, por toda a parte e em tudo.

Alegria imanente e impessoal.
Alegria e Felicidade totais.

Vibração do apelo, Vibração da Alegria: somente Verdade, somente Caminho.
Viver na Consciência Unitária, estabelecer-se além do pesado deste mundo.

***

Há apenas que ser, que acolher.
Especialmente nada fazer, nada querer, nada desejar.

Apenas Vibrar na Alegria e no Fogo do Amor.
Nada há para reter, nada há para possuir, nada há para desejar.



Há apenas que acolher e cabe a vocês acolherem na Graça do instante e da Eternidade.
Então, está chegando o tempo da Ressurreição final, aquela do início da Vida, Livres e viventes, sem Sombra e

sem peso, onde a imagem não pode agir, pois tudo é visto no instante da Presença do Coração.
A Vibração onde não há mais culpados.

A Vibração onde existe a Fusão com a Luz branca, Fusão com o UM, como com cada um.
Tempo de bênçãos.

Tempo da Verdade que não poderá se extinguir, pois ela alçou voo, a Fênix, a Estrela que o acompanha.

***

A Luz dos Gigantes e as esferas da Criação livre vêm desposá-los.
Se vocês escutarem, não o canto das sereias, os restos da pessoa, mas o canto de CRISTO, então vocês

nunca mais terão sede, pois vocês serão saciados pela Eternidade, pois vocês serão a fonte da Água Viva, a
fonte do Fogo, onde a Beleza rima com a Liberdade.

Pois a Liberdade é a própria natureza da Consciência, além de qualquer entrave.
Apenas esquecer os sofrimentos e os pesos.
Apenas não ser mais o amanhã, nem o ontem.
Apenas estar instalados no Sopro do instante.

Apenas Vibrar o Seu canto que é o canto de vocês.
Então, sem qualquer apego, sem qualquer lei, exceto aquela do UM, a lei da Graça e da Eternidade, a única
Verdade irá resplandecer não mais na Ilusão, mas na sua Essência, não mais como um objetivo a encontrar,

não como um busca a realizar, mas, sim, como um estado para viver, desvencilhado de tudo o que não é Ele e
de tudo o que não é vocês.

***

Isso é acessível a cada um dos seus sopros.
Tornar-se consciente da Sua Verdade que é a de vocês.

Parar com os discursos.
Apenas Ser, não mais parecer.

Nada há para mostrar, nada para demonstrar.
Há apenas que desmontar os últimos véus e as últimas luzes deste mundo, a fim de retornar a si mesmo, a fim

de ser o Coração.
No nosso espaço de Comunhão e de Presença, emerge o tempo da Sua Graça, aquele da Ressurreição.

Será o tempo de alinhar a Sua Graça com a nossa Graça, na Alegria do Fogo, na Alegria do UM.
Então, o Arcanjo ANAEL junta-se a vocês, no Templo de cada um, no Templo de CRISTO, aí onde A FONTE

está e palpita.
Juntos, alinhados, nós iremos Comungar.

Viver a Nova Aliança, a Aliança do Fogo, Aliança da Pureza e da Verdade.

***

Então, eu sou ANAEL e eu os abençoo, em CRISTO e por CRISTO, em vocês e por vocês.
Pelo Amor e no Amor, União e Comunhão.

Até logo.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu sou Vocês.
Juntos.

Até breve.
Amados do UM, amados do Amor, comunguemos, agora, no silêncio dos sentidos, no Fogo da Essência.

Amor.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article7fa6.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-15_juillet_2011-article7fa6.pdf
15 de julho de 2011
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

************
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Eu sou IRMÃO K, e eu lhes dou todo o Meu Amor.

Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu venho, hoje, a vocês, a fim de iluminar, pela Vibração e pela sua escuta, e pelo
seu entendimento, bem como pelas minhas palavras e, além mesmo das palavras que irei pronunciar, em resposta às

suas interrogações, permitir-lhes viver, em vocês, a Essência dessas palavras, na Consciência CRISTO.

Assim como a Revelação da Luz Metatrônica (realizada pelo Anjo METATRON e pelos Arcanjos que o acompanham),
nós os acompanhamos, essencialmente, SRI AUROBINDO e eu mesmo, em relação a essa Revelação da Luz Vibral.

Ela vai concluir-se muito em breve, permitindo-lhes Revelar, se tal for o seu estado, a Consciência da Unidade,
inteiramente.

Então, eu venho escutar as suas interrogações e tentar ali levar toda a Luz de CRISTO necessária.

Eu espero, portanto, com atenção, os seus questionamentos, cujas respostas serão mais ou menos longas, conforme
o que essas questões requererem.

Elas não se referem, obviamente, ao seu caminho individual, mas ao conjunto de informações e de Vibrações que nós
transmitimos, uns e outros, durante este período.

Então, eu os escuto.

***

Questão: nós experimentamos escutar o outro no silêncio, levando a atenção sobre o 11º corpo. Onde seria
necessário levar a atenção, quando a interação se fizer na palavra?

 
Cara Irmã, penso que é exatamente a mesma coisa.

***

Questão: por que se diz Luz de CRISTO e não Luz da FONTE?

Porque nessa palavra, CRISTO, bem além de uma história, bem além de um passado, encontra-se a Vibração da
Essência de CRISTO ou KI-RIS-TI, que, estritamente, nada tem a ver com os dados históricos e mesmo com a vida

de Jesus.

Encontra-se, nesse nível, o próprio princípio da Filiação, o próprio princípio da sua Essência e da nossa Essência,
que nos permite viver a FONTE.

Assim, portanto, pelo Espírito do Logos Solar, chamado de Sol ou de CRISTO-MIGUEL, há uma ressonância que se
estabelece no Ser, que permite, é claro, diretamente reconectar a FONTE.

Esse acesso à Unidade é facilitado por esse princípio.

Aí está a simples razão porque, de fato, a humanidade foi tão condicionada a crer num deus exterior, numa autoridade
exterior, progressivamente e à medida de suas encarnações, que se afastaram mesmo da possibilidade de conceber,

mesmo na Consciência Unificada, a FONTE, inteiramente.

O Filho, e a Vibração de CRISTO-MIGUEL (que é a mesma coisa), é o elemento Vibral que lhes permite estarem
Reunificados a si mesmos, porque o que se revela, é claro, não é uma pessoa, e esse retorno não se faz numa
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pessoa, mas, efetivamente, no conjunto da humanidade, em todo caso, no corpo da humanidade que aceita viver
esse retorno à Unidade, nesse Abandono à Luz que se realiza, agora, inteiramente, pelo próprio princípio da Luz
Metatrônica, na Revelação da Luz e nesta etapa final, específica, da Etereação, chamada, também, de Ascensão.

Aí está o porquê.

Mas, se em sua alma e em sua Consciência e, portanto, no seu Espírito, houver mais ressonância e capacidade para
ressoar com a palavra FONTE, além de toda identificação ao que quer que seja, então, naquele momento, é claro,

CRISTO será a sua dimensão, inteiramente.

E, aí, CRISTO tornar-se-á o que você é.

Não mais como uma imagem no espelho, mas como a realidade final do que há para viver nesse mundo, para não
mais ser desse mundo, mas para voltar a penetrar o Reino da Unidade.

***

Questão: as pessoas que não tiverem preparado a Merkabah Individual terão acesso, igualmente, a uma
Merkabah Coletiva?

A revelação da Luz realiza a Fusão da Merkabah Interdimensional Coletiva com o princípio de CRISTO e com
CRISTO.

Lembrem-se de que cada um de nossos Irmãos e Irmãs é Livre no caminho dele, em sua própria Vibração.

E cada um Vibrará a própria Consciência onde ela estiver e reencontrar-se-á onde estiver, em função da própria
Vibração.

O Corpo de CRISTO é realizado pela Merkabah Interdimensional Coletiva e absolutamente não por
uma Merkabah Individual.

O princípio de CRISTO realiza-se, no entanto, de maneira individual, para aqueles que estão interconectados
à Merkabah Interdimensional Coletiva, quer eles tenham disso consciência, presciência ou não ainda (uma vez

que isso não são palavras, mas um estado Vibratório específico da consciência confinada na Ilusão, que se liberta e
se desincrusta, pouco a pouco, dessa Ilusão).

Assim, portanto, não há que se colocar a questão da Merkabah Interdimensional pessoal para aqueles dos seus
Irmãos e das suas Irmãs que recusarem, pela própria Vibração deles, esse processo de Ascensão ou de Etereação e
que viverão, entretanto, por intermédio da Merkabah Interdimensional Coletiva, essa Liberação, mas de outro modo.

Lembrem-se, como o disseram os Arcanjos e os Anciões: vocês são Liberados, inteiramente, da Ilusão.

E aqueles que não quiserem isso, terão a possibilidade de realizar essa Liberação, porque eles irão viver o fato de
que ela existe, enquanto, no momento, eles não podem sequer concebê-lo, o que os conduz, pouco a pouco, a

conscientizar-se da Vibração de CRISTO neles e, portanto, a realizar essa Etereação, e, portanto, de fato, a não mais
estar separados do que quer que seja na Criação, a não mais estar confinados no livre arbítrio, mas reencontrar a

verdadeira Liberdade.

Compreendam, efetivamente, que, enquanto a Liberdade não for aceita, encontra-se, unicamente, o livre arbítrio e a
ilusão de uma escolha.

E que essa ilusão de escolha pode ser Transcendida apenas pela própria Consciência que encontra a sua Própria
Unidade.

Não há, portanto, qualquer preocupação, nem qualquer interrogação a formular concernente àqueles dos seus Irmãos
e das suas Irmãs que tiverem decidido, pela Vibração e não pelo mental (que eles terão levado e apoiado), não

retornar às Esferas da Unidade.

Jesus dizia: «há numerosas Moradas na casa do Pai».

Algumas dessas Moradas estão próximas d’Ele, muito próximas.

Algumas Moradas estão ainda afastadas, pela não reconexão, pela não possibilidade daqueles de ressoar com a
Liberdade.

E isso, eu repito, além da própria Ilusão do confinamento, é a estrita Liberdade de cada Consciência.

A FONTE havia dito que ela jamais violaria o livre arbítrio daqueles que se creem confinados.

***

Questão: para instalar-se no momento presente, é a mesma coisa ativar o ponto HIC e NUNC da cabeça e os



pontos HIC e NUNC do corpo, no nível do sacro?

Cara Irmã, eles são (o que nós desvendamos, nós mesmos, pelas palavras e pela Vibração) elementos que lhes
permitem viver e aproximar-se o máximo possível do que o Arcanjo chama de HIC e NUNC (ndr: Arcanjo ANAEL).

Esse HIC e NUNC é-lhes proposto no plano Vibratório, no qual a Consciência começa a experimentar a sua própria
Liberação.

Mas essa Liberação torna-se completa e total apenas quando do Abandono à Luz, ou seja, quando o mental
capitula, quando o ego desaparece, inteiramente, em suas funções de limitação, e quando a Consciência descobre-

se, ela mesma, Ilimitada.

Isso é realizável, agora, porque o impulso Crístico vai penetrar cada vez mais profundamente em vocês, no seu
Templo, como foi anunciado.

Mas, para isso, é necessário, verdadeiramente, que o mental que enlaça o Coração (através de reivindicações
sociais, através de uma reivindicação de qualquer luz exterior a si) desapareça, inteiramente.

Esse último sacrifício, chamado de Ressurreição, pode ser feito apenas se, realmente, a própria Consciência aceitar
soltar tudo, e absolutamente tudo.

Alguns começam a viver isso; outros irão vivê-lo nos próximos dias; outros, enfim, dentro de algumas semanas, uma
vez que, como vocês sabem, o tempo Dimensional que resta a percorrer, até o nascimento da borboleta, é

extremamente curto, doravante.

Então, convém também aceitar que as Vibrações vão conduzi-los e permitir-lhes, em última análise, instalar-se,
definitivamente, nessa Consciência Vibratória (e é o que realizou o conjunto da Luz Unificada, através de suas

diferentes parcelas, se pudermos dizer, quer sejam os Arcanjos, as Estrelas, os Anciões, e todos os outros, que lhes
permitiram, por períodos de Vibração, conscientizar-se, de algum modo, dessas Vibrações, viver a realidade dessa

Consciência Vibratória).

Naquele momento, há, realmente, a morte do ego, no sentido simbólico.

Há, realmente, a Transfiguração final e a Ressurreição na Luz de CRISTO.

Mas, para isso, é necessário soltar, é claro, todas as identificações do tipo Luciferianas e Arimânicas, assim como eu
o identifiquei e assim como eu o manifestei, falando-lhes, Vibratoriamente, permitindo-lhes, eu o espero, orientar sua

própria Consciência na observação, real, do que vocês manifestassem a cada instante da sua vida.

Outros Anciões falaram da Humildade e da Simplicidade.

Enquanto vocês reivindicarem a Luz (para vocês mesmos e por vocês mesmos), vocês não são a Luz, vocês são a
Ilusão da Luz e o mental, de algum modo, apreendeu-se da Luz para dela se apropriar.

É nesse sentido que, já há mais de um ano, o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) havia insistido na separação das
duas humanidades.

Essa separação não é um ato de divisão, mas, efetivamente, um ato de Amor, no qual cada um viverá o que há para
viver, em função do que ele experimenta, porque o conjunto de experiências, mesmo nessa matriz, levou-os a viver,

ou não, o Abandono à Luz, nos tempos finais que vocês vivem agora.

E o testemunho formal desse Abandono à Luz (como vocês irão constatá-lo por si mesmos, aqueles que ainda não o
constataram, mesmo na revelação total da Luz) é o que é chamado de Fogo do Coração e a reunificação de toda

essa Vibração de Amor, que irá se tornar o que vocês São, no peito, quando do acolhimento de CRISTO.

Assim, o Coração se prepara.

O conjunto dos seus Circuitos de Luz Vibral revela-se e se ativa em vocês.

E resta, agora, realizar o que foi chamado de Passagem, pela terceira vez, da Porta, ou seja, a sua Ressurreição.

E, assim, efetivamente, sem Humildade, sem Simplicidade, é impossível penetrar o Reino dos Céus, como Jesus
havia dito.

***

Questão: como interpretar a ordem que teriam recebido os Elohim, para virem sacrificar-se nessa matéria,
com a noção de Liberdade?

A ordem não é uma ordem no sentido em que a consciência limitada pode exprimir e conscientizar-se.

Essa ordem é um impulso do Espírito para fazer com que o Espírito jamais se apague, de maneira definitiva, em toda
a Criação.
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O que é impossível.

Mas existem limites para o sofrimento; existem limites para o confinamento; existem limites, de algum modo, para o
afastamento da FONTE.

Foi isso que os Elohim permitiram, não pôr fim, mas, em todo caso, permitir que esse limite jamais fosse ultrapassado.

E vocês estão, nesse mundo, no extremo limite do que a Terra pôde suportar e do que a Consciência pôde suportar
na separação.

Vem, no momento desse extremo limite, o que eu, aliás, desenvolvi, isto é: quando a consumação da alma for total,
chega o momento em que é preciso Consumir.

E essa Consumação permite, paradoxalmente, o retorno à Unidade.

Assim, a ordem não é uma autoridade exterior aos próprios Elohim que precipitou uma queda (ou uma injunção ligada
a uma dominação), mas, efetivamente, um ato de Amor total.

Apenas a consciência encarnada é que pode conceber isso como uma violação do que quer que fosse.

É o Amor da Liberdade e o Amor do Espírito que fizeram com que, durante cada ciclo, grandes Seres sempre
percorressem, com seus passos, os caminhos da encarnação, a fim de fazer de forma a que o Sacrifício deles, no
sentido mais Sagrado, não fosse algo de terrível, como um CRISTO na cruz (que nada tem a ver com a realidade

objetiva, vista com o Espírito, do que ela é) e permite ao conjunto da humanidade, se tal for o seu desejo, se tal for a
sua Vibração, viver a sua Etereação.

A Atração dessa densidade e desse plano é tal que somente Seres específicos puderam vencer, de algum modo,
esse peso da Ilusão e do esquecimento, através da própria Consciência deles.

E o que eu havia tentado exprimir em minha vida: que a Consciência pode encontrar-se ela mesma apenas se ela se
ocupar do que é a própria Consciência (e não, em qualquer crença, ou em qualquer Ilusão ou nos medos).

E que viver o Desconhecido é Liberar-se do que é conhecido, inteiramente.

Vocês não podem encontrar o Espírito na matriz, porque ele ali não está.

É o que vem desvendar, inteiramente, a Revelação final da Luz, realizada pelo Arcanjo METATRON e que vai realizar
a vinda de CRISTO.

Lembrem-se do que dizia, também, o nosso Comandante: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de
nascimento.

Então, é claro, enquanto a lagarta não souber que existe uma borboleta; enquanto ela não tiver da borboleta a
presciência, e enquanto ela não tiver da borboleta o impulso, ela não pode se tornar borboleta.

E ela continua lagarta, indefinidamente.

Algumas borboletas vieram colocar-se no meio das lagartas.

Aí está um pouco o sentido da história e da Vibração Unitária.

Eu acrescentarei essas poucas palavras: a lagarta, quando da apropriação da Luz, crê que ela pode tornar-se
borboleta, ao mesmo tempo mantendo a Vibração da lagarta.

Todos sabem que isso é impossível e que é necessário uma metamorfose total, e que essa metamorfose não pode
ser feita, deixando esse mundo, diferentemente do que pela Revelação da Consciência Unitária, porque deixar esse
mundo não os Libera de modo algum, mas os confina ainda mais nas leis da reencarnação, na matriz chamada de

astral, que os confina, a cada vez um pouco mais, no sofrimento e na Ilusão.

Vocês não podem resolver o desconhecido do sofrimento e o conhecido do seu sofrimento analisando o sofrimento.

Vocês podem sair dos mundos do sofrimento apenas pelo Amor.

E esse Amor não é um amor a projetar, de maneira exclusiva, nos outros (se não, é o amor que se mira a si mesmo
na Atração da alma e de Lúcifer), mas um Amor realmente expresso em relação ao Espírito, em relação a CRISTO e

na realidade da Consciência Liberada de tudo o que pode impedir esse acesso, ou seja, despojando-se, inteiramente,
do que existe na personalidade (das suas zonas de sofrimento e, também, das suas zonas de luz ilusória, que

pertencem a Lúcifer).

Foi isso que eu tentei exprimir, com minhas palavras, durante as minhas intervenções desses últimos dias.

***



Questão: poderia falar da Crucificação da alma?

A Crucificação da alma é simplesmente o momento em que, pelo impulso da Luz do Espírito, pelo impulso do Fogo do
Coração e pela Consciência que começa a descobrir espaços infinitos, então, a alma submete-se, ela também, ao

Espírito.

E quando o conjunto de eventos e de condutas, ligado ao corpo de desejo, desaparece, inteiramente, sem qualquer
violação de qualquer vontade da alma.

Mas é, efetivamente, a alma, ela mesma, que aceita entregar-se ao Espírito, ou seja, naquele momento, tudo o que
era o princípio de Abandono à Luz (de que falamos muito longamente) e de Atração ou de Repulsão, que os

arrastava sempre mais nesse corpo de desejo.

E mesmo o próprio desejo da Luz era, de fato, um afastamento do Espírito.

A Crucificação da alma é, simplesmente, o momento em que a alma é Consumada pelo Fogo do Espírito e pelo Fogo
do Coração, pelo Fogo do Éter e da Terra, que se Elevam e se juntam no Coração.

A alma, naquele momento, não pode mais exprimir um desejo, qualquer que seja, de Atração para os jogos de papéis,
sociais, afetivos, sexuais, de poder ou qualquer outro.

Essa Renúncia não é uma Renúncia da vontade, mas, efetivamente, uma Transmutação, aí também, e uma
metamorfose da alma, que não está mais, exclusivamente, voltada para o corpo de desejo e para a satisfação do

ego, mas, inteiramente, para o Espírito Um, para viver a Unidade.

Toda a dificuldade é aceitar que, mesmo se vocês tiverem a sensação Vibratória de que a alma diz para desviarem-se
disso, em resumo, se vocês se privarem do que quer que seja, pela sua vontade, vocês estão muito distante da

conta.

É a própria alma que, quando se volta para o Espírito, ela os desvia, realmente, e os Reverte, em todos os sentidos
do termo, para o Espírito, fazendo com que o conjunto de necessidades do corpo de desejo (como, igualmente, o

desejo de ser reconhecido, o desejo de ser admirado, por uma luz ou por um ser evoluído) desapareça, inteiramente.

É o momento em que se pode dizer que a Humildade e a Simplicidade ganharam, totalmente.

E, naquele momento, e unicamente naquele momento, essa Consumação da alma conduz ao Despertar total da
Consciência Unificada, não antes.

O conjunto e, eu diria mesmo, a totalidade dos diferentes intervenientes, por este canal, visaram isso e,
exclusivamente, isso.

Então, é claro, muitas almas Atraíram essa Luz, essas Vibrações, para delas servir-se, no nível do ego, da
personalidade.

Não há que censurá-los, nem que julgá-los.

Há apenas que aceitar que cada ser humano vai para onde a Vibração da sua alma o conduzir, a alma que é
intermediária entre o corpo e o Espírito, entre a personalidade e o Espírito.

Entregar-se à vontade do Espírito, é chamado de Crucificação.

E de Ressurreição.

Enquanto vocês crerem que são outra coisa que não a Consciência; enquanto vocês aderirem ao fato de que vocês
são uma pessoa; enquanto vocês aderirem ao fato de que vocês servem a alguém, vocês não podem ser a

Consciência Unificada, porque, naquele momento, vocês se projetam num papel, numa função, por mais luminosa
que seja.

É sempre o ego que diz isso, porque a Luz não tem qualquer necessidade de dizê-lo.

Quando a Luz Vibral se revela e a Consciência da Unidade se revela, não pode mais existir qualquer reivindicação
nesse mundo outra além de dizer: eu e meu Pai somos Um.

***

Questão: poderia parecer que você disse que, se não se alcançar a Unidade nesse ciclo, será necessário
recomeçar outro ciclo no astral?

 
Eu jamais disse isso.

E eu jamais pronunciei essas palavras.

Nem eu, nem qualquer dos Anciões, nem qualquer dos Arcanjos, uma vez que o face a face ocorrerá para o conjunto
da humanidade.
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E cada um, e cada uma, Vibrará no Espírito.

Haverá, simplesmente, almas que serão capazes de Consumir-se e outras que não irão se Consumir, e que vão viver,
portanto, uma encarnação, mas na qual não existirá mais, justamente, esse princípio de confinamento e de predação.

***

Questão: existem Circuitos que religam as Estrelas da Cabeça às Portas do corpo que têm a mesma função
(por exemplo, Visão com Visão)?

Existe, cara Irmã, uma multidão de Circuitos.

E como nós o dissemos, o mais importante são essas Portas no nível do corpo.

Agora, não se perder, tampouco, na compreensão desses Circuitos, mas vivê-los, simplesmente, em Vibração.

É claro que existem relações entre cada Ponto da cabeça e cada Porta que leva o mesmo nome, mas, também, entre
o conjunto das onze outras Portas, assim como do ponto ER.

Não faça dessa Vibração um conhecimento intelectual para se apropriar disso.

Faça, simplesmente, uma Vibração a viver que, se você a aceitar, levá-la-á à Unidade.

***

Questão: pode-se «divertir» colocando em Vibração os Pontos da cabeça e do corpo?

Cara Irmã, exceto aqueles que lhes foram dados, isso seria uma perda de tempo.

Há, simplesmente, que se identificar à Vibração.

Não se esqueça de que a revelação da Luz de CRISTO tem um único objetivo: permitir o CRISTO vir.

Em algum tempo, vocês poderão dizer que tudo isso está superado.

Então, por que querer criar, ainda, outros circuitos ou outros trajetos?

Porque, a partir do instante em que CRISTO penetrar, vocês serão a Unidade.

Do mesmo modo que um corpo físico, de carbono, podendo ser descrito desde o seu estágio anatômico, passando
pelo aspecto celular, é conhecer o nome de cada um dos músculos, de cada um dos ossos do corpo e de cada uma

das funções das células que lhes permite estar vivo nesse mundo?

Não recomecem, com o Espírito, o que foi feito no confinamento.

Nós lhes demos estritamente o mínimo, que deve apoiar o desenvolvimento da Vibração e da Luz Vibral, que lhes
permite viver o Amor de CRISTO.

O conjunto de elementos que nós, sobretudo, abordamos, referente ao jogo das forças Arimânicas e Luciferianas é,
sobretudo, destinado a fazê-los tomar Consciência e, em seguida, a fazê-los restabelecer a Consciência, para viver a

Unidade.

E não para levá-los a caminhos de reflexão ou a caminhos de compreensão que farão apenas afastá-los, sempre
mais, da Unidade.

***

Questão: é útil voltar a praticar esses circuitos de tempos em tempos?
(ndr: o protocolo "Reconstrução do corpo de Ressurreição")

Caro Irmão, tudo é útil, enquanto você sentir nisso a utilidade Vibratória.

Mas virá um tempo em que, para cada um, o Face a Face estará tão próximo, que tudo isso irá lhes aparecer,
irremediavelmente, como ultrapassado, porque Transcendido.

Esse tempo, esse instante será observável entre todos.

Vocês não poderão se enganar, nem ser enganados sobre o que vocês vivem, porque, naquele momento, vocês
sairão, em Consciência, dessa matriz.

Vocês não serão mais prisioneiros, mesmo se esse corpo se mantiver ainda nessa Ilusão.



Lembre-se, contudo, de que o obstáculo mais importante para a Unidade é, e continuará sendo, você mesmo.

E essa frase não é dirigida a você, mas é dirigida ao conjunto da humanidade.

***

Questão: poderia detalhar como vai acontecer o retorno de CRISTO em nós?

Não, porque é uma experiência íntima, que não tem que ser apreendida pelo mental, de modo algum.

Porque cada um e cada uma tomará, quando desse período de face a face, uma vivência profundamente diferente,
tanto no plano Vibratório como no plano da Consciência.

Somente, é claro, os eventos ligados à Ascensão da Terra, que lhes aparecem a cada dia um pouco mais, que
correspondem, aí também, a esse reencontro da Terra com a totalidade do Logos Solar, ou seja, do Sol.

Cada país, cada lugar da Terra vive, aí também, diferenças, mesmo no nível dos elementos em operação nessa
Liberação.

Será exatamente o mesmo para cada humano.

É, agora, também para cada humano, de modo diferente: alguns conseguem aperceber-se do que a Vibração das
minhas palavras desencadeia, no nível do Abandono e da Crucificação, e outros disso se afastam, pela própria

tomada do ego, ou dos próprios demônios, se preferirem.

***

Questão: o face a face com CRISTO acontecerá antes do período de estase?
 

Qual a importância disso?

Vivam o que vocês têm que viver, no Instante Presente.

Qualquer projeção num futuro afasta-os, aí também, da sua Unidade, a partir do instante em que a Consciência
polarizar-se no que já está em curso, tentando ali encontrar uma data.

Ao passo que nós dizemos (e pela boca do nosso Comandante, desde já vários meses) que é agora.

Isso deveria amplamente bastar para definir a sua prioridade e a sua Vibração e não na projeção desses três Dias,
desse basculamento dos polos ou desse processo final de Etereação do planeta, mesmo se isso os puser na Alegria,

isso os afasta da Unidade.

Os mecanismos que se revelam, atualmente, sobre a Terra (chamados de Revelação da Luz Vibral, pelo Anjo
METATRON), implicam, na própria Consciência, em instalar-se nessa Felicidade.

E, enquanto a Consciência encontrar-se atraída para outra coisa, ela sai do Instante e não pode se beneficiar da
totalidade do influxo da Luz Vibral e, portanto, aproximar-se de CRISTO.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs sobre este mundo, IRMÃO K apresenta-lhes todos os seus respeitos e todo o seu Amor.

E propõe-lhes um momento de Comunhão, para dizer-lhes até um próximo dia, na Comunhão CRISTO.

Eu lhes digo até breve.

... Efusão Vibratória ...

Que a Paz do Coração seja a sua Morada.

************



 Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:  
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1096

15 de julho de 2011
(Publicado em 16 de julho de 2011)

***

Versão para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/07/irmao-k-15-de-julho-de-2011.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1096


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, é claro, escuto tudo o que seu Coração tem a dizer-me, em todo caso, a
perguntar-me.

Questão: para estar no AQUI e AGORA havia sido preconizado ativar os dois pontos HIC e NUNC da cabeça. É o mesmo com
os pontos HIC e NUNC do sacro?

Será muito mais difícil para perceber, tanto como é muito fácil, para a maior parte de vocês, perceber os níveis altos e senti-los Vibrar
e sentir Vibrar (como vocês sentiram, e vão sentir, mesmo depois) os Pontos ligados ao estágio mediano.

Mas, para os Pontos no estágio inferior, é muito mais difícil.
Vocês vão sentir o sacro, mas tudo isso vai misturar-se entre os quatro Pontos, dois na frente, dois atrás e um embaixo, e um que está
ao centro (um pouco acima).
Pouco importam os nomes, mas tudo isso se mistura, é uma alquimia.
Portanto, é muito difícil individualizar.

Nota: Ler: Série **PROTOCOLOS** - Reconstrução do Corpo de Estado de Ser 

CLIQUE AQUI: http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
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Questão: que é a Transparência?

A Transparência, aqui, não existe.
Porque, se você fosse Transparente, eu poderia passar através de você ou você poderia passar através de mim.

De momento, enquanto você não passa através de uma porta, você não é Transparente.

Nas Dimensões Unificadas, a Transparência é total; a Luz não pode ser parada.
Portanto, o que explica, de alguma forma, o movimento aparente da Consciência ou do Universo, porque tudo é sincrônico.

A Transparência é um estado no qual nada mais há a tomar, nem nada mais a possuir, nem nada mais a reter.
Portanto, nada mais há a compreender, uma vez que, quando a Transparência é, não há mais imagem no espelho.
Você se torna totalmente Transparente, como o cristal, se prefere.
Quer dizer que a Luz atravessa você sem ser parada e sem ser alterada.

A Transparência, de algum modo, é como se nada mais houvesse, mas, de fato, há tudo.
E esse tudo é totalmente Transparente.

Ao nível do olho, por exemplo: o vidro está transparente.
Se ele está limpo, vocês veem exatamente o que há do outro lado.
E se ele está muito limpo, você pode mesmo bater, avançando para ele.
Isso quer dizer que, nesse plano material, a transparência não é a possibilidade de atravessar.
O que atravessa são apenas os fótons, não é?
E as calorias, o calor.

Se tomamos a analogia da Transparência nos Planos Unificados, tudo se interpenetra.
Não há diferença entre você e não importa o que mais.
Em resumo, não há mais ego.
Isso quer dizer que não há mais sentido de apropriação de uma identidade, qualquer que seja.

Na encarnação, vocês jogam, geralmente, de espelho a espelho.
E retornam, através de sinais, permanentemente, aos jogos de espelho.
É o princípio de Lúcifer, de crer que, viajando no espelho, vocês serão Transparentes.
Mas não, porque, quando vocês olham num espelho, vocês se veem, vocês não veem a Transparência, não é?

Questão: eu tinha o projeto de ir ao túmulo de Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT, sem intenção específica, mas eu me
pergunto se, de fato, não seria necessário que eu tivesse uma?

Alguns seres, que deixaram essa matéria, que eram seres especiais, digamos, deixaram a emanação de sua Unidade, vivida em sua
vida.
E Irmã YVONNE AMADA está nesse caso.
Mas isso existe em todas as tradições e em todos os povos.
Por exemplo, há túmulos, na Índia, nos quais se pode sentir a imanência e a Presença Eterna de alguns seres que ali viveram.
Portanto, você os verá, efetivamente, indo ali.

Por que, o que fez colocar a questão, se eu devo colocar uma intenção ou não?
É sempre similar, mesmo através de um impulso que lhes chega, vocês têm necessidade de descascar e de colocar objetivos, ao
invés de vivê-lo.

Viver a Fluidez da Unidade, viver a Sincronia da Luz Vibral é ir ao sentido da menor resistência.
Sempre.

Assim que o mental intervém (por vezes, ele intervém antes do impulso, e pode-se dizer que há uma confusão com o impulso), o
que vai acontecer ?
É muito simples fazer a diferença.
Não vale a pena colocar-se a questão de saber se era um impulso ou se era o ego.
Se é algo que vai ao sentido da Luz, isso se fará de maneira natural.

A partir do instante em que vocês entram numa projeção, mesmo em relação ao que é natural em sua vida, o que isso quer
dizer?
Que o ego está em ação, assim que vocês saem de HIC e NUNC, como diz o Arcanjo (ndr: o Arcanjo ANAEL).
Há uma Vibração, uma informação que lhes chega.

Por exemplo, você teve a ideia, que lhe veio assim, de ir ver o túmulo da Irmã YVONNE AMADA.
E bem, vá, não se coloque a questão.
Por que você quer preparar, construir, imaginar que isso será assim ou assado?
Nove vezes em dez isso jamais acontece como crê o mental.
Tudo o que se faz de maneira espontânea e natural não põe problema algum.

Portanto, vá, espontaneamente.
E se, chegando diante do túmulo, naquele momento, há uma questão a colocar-se, aí também, ela virá sozinha.
Não há necessidade de refletir, é preciso tornar-se Transparente.
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O que é que reflete?
É o espelho.

Questão: poderia voltar a falar das três Passagens, das três Portas?

As três Passagens foram ilustradas pela vida, tal como ela foi falsificada, do CRISTO, digamos.
Há, de início, uma primeira etapa que é a abertura para a Luz.
Quer dizer que a personalidade toma consciência de que existe um além.
Um além dos sentidos.

Naquele momento, instaura-se certo número de mecanismos, ao nível da alma, que vão revelar-se.
E isso vai dar, é claro, vocês compreenderam, toda a Ilusão Luciferiana, ou seja, a necessidade de fazer o bem, a necessidade de
salvar os outros, a necessidade de sentir as energias astrais, de vê-las em ação, de falar de luz.
Isso é a primeira Porta.

Depois, vem a segunda Porta, a segunda Passagem, que é o primeiro guardião do limiar.
É a Transfiguração.É a Transfiguração.
Naquele momento, a Luz Vibral (e não mais o fogo do ego) começa a queimá-los.

E a Crucificação é quando vocês vivem o Abandono total à Luz e o mental não está mais na dianteira da cena, e o
ego não está mais na dianteira da cena.

Naquele momento, o que se manifesta?
A Humildade, a Simplicidade e, sobretudo, o acesso às outras Dimensões, o que não lhes é possível enquanto existe um controle
da alma sobre o corpo e enquanto existe uma Ilusão Luciferiana, enquanto o ego quer apropriar-se da Luz.

Enquanto há apropriação da Luz pelo ego, o ego continua a inflar-se como uma bolha.Enquanto há apropriação da Luz pelo ego, o ego continua a inflar-se como uma bolha.

Na finalidade última, digamos, naquele momento, a Consciência compreende, e vive, que ela não é nem o mental, nem a
personalidade, nem a identidade que vocês portam nesse mundo, mas que ela é muito mais ampla e que, de fato, é a Totalidade.

Portanto, naquele momento, vocês tomam, realmente, Consciência (é o caso de dizê-lo) da vaidade de toda busca exterior.

Vocês tomam Consciência da vaidade da alma que quer, a todo custo, encontrar um sentido,Vocês tomam Consciência da vaidade da alma que quer, a todo custo, encontrar um sentido,
uma explicação e que quer compreender.uma explicação e que quer compreender.

Vocês podem passar essa terceira Porta, essa terceira Passagem apenas passando entre os dois guardiões: Ahriman e
Lúcifer, quando vocês se despojam, quando vocês voltam a tornar-se uma criança (mas isso já foi dito, parece-me, várias

clique na imagem para ampliar
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vezes).

Mas dizer isso a você não é vivê-lo, eu repito.
Não é porque você terá a impressão de compreender perfeitamente que você o viverá.Não é porque você terá a impressão de compreender perfeitamente que você o viverá.
Porque o ser que vive isso, em Verdade, ele vai exprimir isso, para além da alma, mas no Espírito,Porque o ser que vive isso, em Verdade, ele vai exprimir isso, para além da alma, mas no Espírito,
portanto, em Verdade.portanto, em Verdade.
Mas o que vai acontecer?
O ego vai recusar, porque, para ele, isso não pode existir, tanto mais que há a Ilusão Luciferiana: «Como assim? Você se
dá conta? Eu vivo a Luz, eu vejo a Luz, eu vejo os outros, eu ajudo aos outros».
E, enquanto há isso, a alma não pode desviar-se do Corpo de Desejo e ser fecundada, inteiramente, pelo Espírito.
É, verdadeiramente, a Renúncia.

Mas não é a renúncia do ego que vai dizer: «eu quero renunciar a mim mesmo».
Se não, isso dá seres (sobretudo nos tempos mais antigos) que passaram sua vida a renunciar e que apenas afogaram-
se em seu próprio ego.
Há o exemplo, com aqueles que se fecharam na alma e que creram ter chegado ao sumo da Luz.
Eles haviam chegado ao sumo de Lúcifer.

Portanto, enquanto vocês não rejeitam tudo o que lhes é conhecido, como dizia IRMÃO K, vocês não podem viver o
Desconhecido.
E, é claro, aquele que está no ego vai bater a cabeça na parede, porque, para ele, isso nada quer dizer.
É claro que isso nada quer dizer, uma vez que é algo ao que ele não tem acesso e, portanto, o ego rejeita tudo o que não é da
possibilidade de sua própria experiência.

É isso o Sacrifício do ego.É isso o Sacrifício do ego.

Enquanto vocês creem que seu mental, seu ego, mesmo seu afetivo vai poder apreender a Luz, ela se afastará de vocês,
permanentemente.

Nós lhes falamos disso, porque é, agora, o momento preciso (como eu o disse desde março) da Ascensão.
Vocês estão nos Tempos finais.
E é agora que é preciso cruzar o Rubicon [cruzar o limite], ou seja, verdadeiramente Abandonar-se.

Isso se junta, uma vez mais, a algumas parábolas do CRISTO que lhes foram dadas.Isso se junta, uma vez mais, a algumas parábolas do CRISTO que lhes foram dadas.

Questão: que mudar em minha vida, agora, para tornar-me Transparente?Questão: que mudar em minha vida, agora, para tornar-me Transparente?

Nada há a mudar para Ser, é uma tomada de Consciência.

Vocês não estão mais nos momentos em que é preciso mudar.
Então, é claro, entre vocês, muitos viveram impulsos para mudar algumas coisas que, realmente, liberaram-nos ao nível de sua alma.

Por exemplo, mudar de lugar, mudar de atmosfera, mudar de profissão ou parar profissões, ou viver isso, ou viver aquilo.
Mas, agora, a única coisa que há a fazer é Abandonar-se.
E Abandonar-se não é a vontade de mudar o que quer que seja.
É Ser.

Mas vocês serão ajudados, eu já disse, através desse espaço de consciência intermediária entre a consciência de vigília, a
consciência de sono e a consciência de sonho.
E, nessa interface entre esses três estados, há brechas que vão rachar.

Como dizia NO EYES, vocês verão a trama Etérea, vocês perceberão como Consciência.

É isso o Abandono à Luz.

Questão: o importante é viver a Vibração em consciência?

Como viver uma Vibração, quando ela não é consciente?
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Em contrapartida, portar a consciência na Vibração reforça a consciência, sim.
Mas não se pode estar consciente de algo que não é Vibrado.

Questão: por que, por vezes, portar a consciência numa Vibração a faz desaparecer?

Porque é o mental que ali se porta.

Questão: qual diferença entre portar a Consciência ou portar o mental na Vibração?

Por exemplo, se você tem uma Vibração em algum lugar e você começa a percebê-la, você diz que vai levar sua consciência nisso.
Mas, antes que a consciência revele-se, é o mental que vai dizer: «aí está, sinto isso aí e porque sinto entre aí e lá?».
Acabou, a Vibração desaparece.

Quando a Consciência se porta sobre a Vibração não há interrogação, é apenas a atenção da Consciência que
se porta sobre a Vibração.

Não há mecanismos mentais que se movimentam para dizer: «isso vai aumentar, isso vai fazer assim, por que sinto isso ao mesmo
tempo que aquilo?».
Você verá, muito facilmente, a diferença entre os dois.

Assim que existe, ao nível do mental, uma apropriação da Vibração, é claro que a Vibração desaparece.

A Luz não pode ser capturada, de maneira alguma.
Isso faz parte, também, de tornar-se Transparente.

Se você leva, como diz, sua consciência sobre um Ponto de Vibração, saiba que é primeiro o mental que intervém, sobretudo se você
não está em meditação ou num estado de quase adormecimento.
Naquele momento, o que vai acontecer?
Vocês todos viveram isso, nós todos vivemos isso.
Você quer compreender ou, então, você quer elucidar o que acontece e, naquele momento, você perde a Vibração, porque o que
estava presente, naquele momento, era a consciência ou o mental, que tentava observar algo de exterior.
Não houve uma Fusão, uma identificação entre a Vibração e a Consciência.

Questão: o objetivo da Vibração é fazer-nos experimentar a diferença entre o mental e a Consciência?

Pode-se dizer assim, perfeitamente.
Porque, enquanto você diz: «eu levo minha consciência sobre uma Vibração», ou para tentar compreendê-la, ou para experimentá-la
ao nível do mental, e bem, o que acontece?
Ela não se revela; ela se retrai e desaparece.

E é o meio de fazer a diferença entre a Consciência e o mental, porque o mental tem sempre tendência a tomar-se
pela Consciência.
Chama-se a isso a consciência de vigília.

Questão: por que não ouço mais som, desde algumas semanas?

Foi, efetivamente, dito, já durante os Casamentos Celestes, que, após um momento, ou em algumas fases, vocês chegariam a quê?
Ao silêncio.
É o mental que vai se perguntar: «hei, o que me acontece?».
É preciso que vocês aceitem que, a partir do momento em que os chacras estão abertos, em que o Canal do Éter está
aberto (ou seja, no instante em que a Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, se a Coroa Radiante do Coração está ativa), o
Canal do Éter é constituído.
Resta, apenas, abandonar o mental.

Questão: eu não tenho muito mental, mas não sinto sempre as três Coroas.

Não confunda o mental e o intelecto.

E não há apenas o mental, há também as emoções.
Há, também, como foi explicado, o mental dito negativo.

O que é o mental negativo?
Seria à imagem desse mental, que nada quer tomar, porque ele tem medo de tomar e, portanto, ele tem medo de soltar.
E, portanto, ele se põe na inação.
Isso dá uma impressão de intelecto que não funciona.
Mas eu jamais disse, e ninguém jamais disse que o mental era unicamente o intelecto.

Questão: nesse caso, que fazer?

Esperar que a Luz revele-se mais, com mais intensidade e mais força.



Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, caros amigos, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e que sua Consciência descubra a
Felicidade.

Que a Luz seja o que vocês São.

Até muito em breve.
_______________________
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CONSCIÊNCIA CONHECIDA e CONSCIÊNCIA DESCONHECIDA 
*

Eu sou Irmão K.

Eu transmito a vocês o meu Amor e as minhas Saudações.
Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, é-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, desenvolver uma série

de elementos referente ao que é a Consciência e ao que ela não é.
Eu iria, se vocês bem desejarem, do maior ao menor.

De uma maneira geral, o conjunto dos elementos que eu vou comunicar é levado a fazer ressoar em vocês,
justamente, a sua Consciência no sentido da sua própria vivência, da sua própria manifestação.

***

Então, o que se pode dizer?
A primeira coisa a dizer é que a Consciência é a própria Essência da Criação, que a Consciência é a própria

Vida.
A Consciência é, também, o movimento do elétron ao redor do átomo, como o movimento é a marcha dos
Universos (tal como vocês podem percebê-lo, aqui, sobre esta Terra) e como qualquer processo é vivo e

consciente.
Então, é claro, a Consciência não tem sempre a mesma amplitude nem a mesma função, nem o

mesmo desdobramento, nem o mesmo confinamento.
A Consciência, tal como nós todos temos vivenciado sobre esta Terra, é uma Consciência da limitação.

Esta Consciência da limitação está inscrita, mesmo pelo fato de não poder aceder ao que, justamente, foi
chamado de ‘desconhecido’.

O que é conhecido, na encarnação, é A sua vida (o que vocês aprenderam, o que vocês vivem), mas, quem
pode dizer que tem consciência de outro sistema solar, de outra forma de vida não pertencente a um ambiente
mais ou menos próximo, definido como a esfera interpessoal, seja afetiva ou seja nos diferentes domínios da

vida que é levada sobre a Terra.
A Consciência da Terra, dos seres humanos que ali estão é então particulada, fragmentada, limitada.

Existe, portanto, mesmo nesse mundo onde vocês ainda estão, uma noção de confinamento, de separação,
de distância e de isolamento.

Cada Consciência vai então parecer como desligada de outras Consciências.
Isso é o próprio princípio da Consciência que vocês conhecem como consciência distanciada, separada,

IRMÃO K - 4 de agosto de 2011
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Isso é o próprio princípio da Consciência que vocês conhecem como consciência distanciada, separada,
denominada ‘consciência fragmentada’ ou ‘consciência do ego’, ou ‘personalidade’, se vocês preferirem.

Esta Consciência, obviamente, pode, ela também, em meio a este confinamento, apresentar, eu diria, toda uma
gama de mecanismos, toda uma gama de funcionamentos, com suas leis que lhes são próprias, em meio a

este confinamento.
Esta Consciência é aquela que, então, anima cada vida sobre esta Terra: um vegetal não é um animal, um

animal não é um ser humano e um ser humano não é um Anjo.
Há, portanto, um mecanismo particular que mostra uma partição, uma distância de Consciências que estão, a

priori, confinadas, não comunicantes ou, em todo caso, não permutáveis.
As leis desta Terra não são as Leis do Universo.

O grande erro da Consciência humana foi querer imaginar, supor, pressupor, que a Consciência do Universo
funcionava segundo as mesmas regras e as mesmas estruturas (ou condicionamentos) que existiam na

consciência humana confinada.
A característica desta Consciência é que ela funciona segundo um ‘sentido particular’ que é estritamente

oposto ao da Consciência que lhes é desconhecida, chamada de Consciência Unitária.

***

A Consciência do ego funciona sempre segundo um modo que eu qualificaria de ‘apropriador’.
Este modo apropriador permite, justamente, exteriorizar e manifestar certa forma de análise denominada

‘projeção’, possibilitando colocar limites e compreensões e vivências profundamente diferentes conforme o
próprio objeto desta projeção.

O ser humano não pode, portanto, confundir um animal com outro ser humano.
Os mecanismos, aliás, de desvendamento, em meio a este confinamento de Consciência, de um animal, não é

absolutamente o mesmo que o mecanismo de desvendamento da Consciência de um ser humano, neste
confinamento.

A Consciência, então, evolui nesse mundo segundo um modo que é
denominado distanciador, separativo, discriminante.

É assim que o ser humano definiu e vive a Consciência do seu ‘conhecido’ (ou do que pode ser, em todo caso,
conhecível) com as ferramentas particulares que são, ou os sentidos, ou a técnica, ou o intelecto, ou o afetivo.

Há então, literalmente, uma forma de segregação, de partição, de pôr distância e separação dos elementos
constituindo a própria vida do ser humano sobre este mundo.

A Consciência da personalidade sabe muito bem fazer a diferença entre, por exemplo, o seu filho e o seu
marido ou, ainda, entre o seu filho e uma criança que não é sua.

O que é conhecido é, em geral, o que é apropriado.
O seu marido e o seu filho são conhecidos porque apropriados, enquanto que uma criança que não é sua e

com a qual não existe qualquer ligação, qualquer percepção (mesmo esta criança estando distante), não pode
ser, em caso algum, apropriada.

Existe, portanto, na Consciência humana (denominada ‘dual’), quaisquer que sejam os mecanismos que já lhes
foram dados (seja na consciência de sonho como na consciência de vigília ou, ainda, na consciência de sono,

se pudermos assim dizer), uma distância intransponível fazendo com que os mecanismos em meio a uma
Consciência sejam profundamente diferentes, até mesmo em uma Consciência denominada humana.

***

Cada ser humano vai manifestar algumas apropriações, alguns mecanismos fazendo com que cada ser
humano seja único e diferente.

A Consciência da Dualidade baseia-se (neste mundo) segundo um princípio imutável existindo, tanto sobre o
plano físico, como sobre o plano técnico, como sobre o plano afetivo, como sobre o plano espiritual

(denominado ação / reação ou Atração / Repulsão) que se resume, em última análise, na noção de bem e de
mal.

Conforme lhes foi explicado (e como eu espero que vocês o vivam), há uma modificação da Consciência que
está em andamento, que consiste em superar o bem e o mal (superar, então, a lei de ação/ reação e de

apropriação da Consciência), modificando, de algum modo, o sentido da Consciência, passando de
uma apropriação a uma restituição (ou uma não apropriação), permitindo à Consciência humana, que é Luz e

Vibração, expressar-se segundo modos diferentes daqueles que prevaleceram na história da humanidade
(como lhes foram apresentados) ou, em todo caso, em sua própria história (pelo que vocês conhecem) neste

mundo (a história sendo sua história, inscrita em todos os mecanismos memoriais desta vida desde sua
infância até hoje) ou, ainda, nos domínios mais sutis, nas memórias, por exemplo, do que é chamado de suas

vidas passadas.
A revolução da Consciência, hoje (esta revolução final), chama-os a passar (como eu já exprimi) do ‘conhecido’

para o ‘desconhecido’, do confinamento para a Liberdade, do condicionamento para a Autonomia.

***



A Consciência está, também, confinada (como vocês sabem pertinentemente) em um corpo (esse corpo
possuindo suas próprias regras, sua própria química, sua própria fisiologia) que pertence a este mundo e que

não está, é claro, presente no que vocês chamam (e que nós chamamos com vocês) de além, que isso seja na
concepção que está presente em sua Consciência referindo-se ao além.

De fato, vocês não levam esse corpo para o além quando vocês passam a porta da morte.
Há então uma Consciência que não é tributária nem apropriada por um corpo.

Ora, como vocês sabem, é nesse corpo (que lhes é apropriado e que é sua propriedade) que deve se viver a
Passagem do conhecido para o desconhecido, que se revela, agora, pelo desdobramento da Luz e pelo

Retorno de Cristo.
A revolução da Consciência é, portanto, um mecanismo de Reversão da Consciência onde a apropriação vai

passar a uma ‘restituição’ (da mesma forma que, quando vocês passam as portas do que é chamado de morte,
vocês devolvem este corpo à terra), permitindo, então, a outra coisa se manifestar e viver com leis, com regras

e com outra forma de apropriação que não é mais dependente deste corpo, mas de outro corpo.
Nós lhes dissemos que existe, neste mundo, um processo denominado falsificação e confinamento onde a

Consciência foi cortada do seu próprio Conhecimento do que nós podemos chamar, com vocês, do que lhes é
Desconhecido.

As Leis do Desconhecido não são as leis do conhecido.
As Leis dos Universos Unificados não têm nada a ver com as leis que prevalecem em meio à ação / reação.
Dito de outro modo, as Leis da Consciência Livre ou Unificada não têm estritamente qualquer relação nem
qualquer correspondência possível com a Consciência limitada, manifestada pela Alma, manifestada pelo

corpo na encarnação.
Assim, então, aparecem, claramente, duas Consciências (que, à primeira vista, podem parecer totalmente
opostas, totalmente contraditórias uma em relação à outra) evoluindo em Dimensões diferentes, evoluindo

em mecanismos, fisiologias e químicas profundamente diferentes e tão opostos.
A Consciência Unificada (aquela que é sua no Espírito, aquela que é a nossa, nós Anciãos e de todas as
Consciências Livres e Liberadas), evoluindo no que lhes é Desconhecido, evolui e manifesta um sentido

diametralmente oposto à apropriação.

***

A Consciência Una ou Unificada, não conhece, é claro, nem o bem nem o mal.
A referência bem / mal (ou ação / reação) não pode ser uma regra ou um mecanismo de funcionamento

presente nos Mundos Unificados.
Isso lhes foi nomeado, em várias reprises, a Lei da Graça ou de Ação da Graça.

Na realidade, as Leis da Consciência Livre não são as leis da consciência confinada.
A Liberdade da Consciência consiste em estar não mais localizada nesse corpo, em estar não mais localizada

no espaço e não mais estar localizada no tempo.
A Consciência Unificada pertence a todos os tempos, a todos os espaços e a todos os corpos.

Retenham bem que eu bem disse que a Consciência pertence, o que quero dizer que a Consciência é
onipresente, não sendo localizada nem tributária de um tempo e de um espaço ou de uma identidade.

Ela é totalmente não localizada, não identificada, não projetada, mas evolui segundo uma Lei que pode ser
denominada Lei da Transparência.

Uma Consciência, nos Mundos Unificados, não sendo mais afetada pelo que eu denominei (desde algumas
semanas) Fogo elétrico ou Fogo do Fohat (Fogo da Alma e da personalidade), não tem mais que ser forçada,

de maneira alguma, a qualquer confinamento, a qualquer limite, a qualquer identificação.
A Consciência, assim Livre e Liberada, é Autônoma.

Esta Autonomia significa que ela não depende de qualquer constrangimento, de qualquer confinamento e de
qualquer lei outra que a Ação da Graça e da Transparência.

A Consciência Liberada não é afetada pelo que é chamado de jogo da Sombra e da Luz sobre este mundo.
Cristo lhes disse: “meu Reino não é deste mundo e a Luz não é deste mundo. Vocês estão neste mundo, mas

vocês não são deste mundo”.

***

Esse corpo físico pertence a este mundo já que vocês o devolvem ao deixar este mundo.
Dessa maneira, então, a Consciência Unidade (e Unitária) não pode estar presente e anexada (ou pertencer se

vocês preferem) a esse corpo manifestado na densidade e na lei de ação / reação.
Nós, então, chamamos, um outro corpo.

Esse corpo foi denominado Corpo de Estado de Ser, este Corpo de Estado de Ser que foi aprisionado (de



certa maneira já que privado do acesso à experiência da encarnação) no Sol por alguns princípios isolantes e
condicionantes.

Eu lhes expliquei e exprimi esses conceitos e esses princípios como forças Arimânicas e Luciferianas,
opondo-se ao Cristo e, portanto, à Unidade.

O paradoxo (porque é um) é que, hoje, para validar a Consciência Unificada, vocês são obrigados a viver esta
Consciência da Dualidade.

Há então um mecanismo preciso em operação atualmente (e já, para muitos de vocês, desde algum tempo), de
sobreposição, de ‘alquimia’, entre um corpo denominado corpo de Consciência confinada e outro Corpo

(pertencente a outra Dimensão) chamado de Corpo de Estado de Ser.
O Corpo de Estado de Ser caracteriza-se por sua Liberdade, ou seja, a Consciência do Estado de Ser (e a

vivência do Estado de Ser) não é tributária a qualquer confinamento, a qualquer limite.
A Consciência não está fechada.

Ela é transparente e, portanto, permeável, em todos os sentidos, em todas as direções, em todos os tempos,
a todas as outras Consciências Liberadas.

Isso é extremamente difícil de conceber, no mental, na Consciência separada já que ela não a conhece (já que
ela não pode viver a experiência, na totalidade) exceto para alguns indivíduos tendo sido capazes de sair no

Sol.
Existe então, neste nível, um déficit de Consciência, evidentemente, fazendo, muito logicamente, duvidar da

existência de tal Consciência já que ela é desconhecida.

***

Muitas Vibrações foram colocadas, depositadas, sobre esta Terra desde um certo tempo (certo tempo tendo
sido preparado desde tempos imemoriais), permitindo a sobreposição ou a Fusão entre a Consciência

conhecida e a Consciência Desconhecida.
Foi todo este trabalho que vocês realizaram (aqui como em outros locais), referente aos Novos Corpos (ou

Novas Frequências Metatrônicas).
Ativação e desdobramento da Luz (não mais fechada no ‘3º olho’, mas na Coroa Radiante da Cabeça),

liberando-se, na mesma ocasião, retornando e permitindo, para a Consciência conhecida, apreender e viver
estados aproximando-se do Desconhecido e se aproximando da Autonomia e da Liberdade.

É um momento em que esta fase de sobreposição (que vocês vivenciaram em graus variados, para cada um)
deve dar lugar (por uma livre escolha consentida) à dissolução total da Consciência do conhecido, a fim de

penetrar, integralmente e em total Liberdade, a Consciência do Desconhecido ou do Corpo de Estado de Ser.
Houve então um mecanismo de desdobramento da Luz que nós explicamos longamente.

Há, agora, um processo de ‘sobreposição’ fazendo com que, como disse nosso Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV), a maior parte dos seres humanos seja capaz de se observar, além de ser o observador, além de

ser o que observa e além de ser o observado.
Existe então uma forma de distanciamento permitindo-lhes desencravar-se, literalmente, da apropriação da

Consciência do conhecido.
Foi, eu diria, uma primeira fase, a penúltima fase, eu preciso.

Resta, agora, viver a última fase.
Esta última fase é o desaparecimento (ou a dissolução se vocês preferem) da Consciência fragmentada, da

Consciência fechada e aprisionada, a fim de penetrar, em lucidez, a Autonomia e a Liberdade.
Isso é realizado pela conjunção de certo número de elementos.

Esses elementos são, de um lado, o retorno da Luz branca, de outro lado, um ciclo astronômico.
Por um lado, a própria evolução da Consciência.

Por outro lado ainda, o famoso Abandono à Luz e Acolhimento da Luz.
O conjunto desses elementos focalizando sobre um mesmo ponto de Reversão final, denominada Ascensão.

Esta fase ascensional, onde a Consciência fragmentada desaparece, é bem exatamente o que foi
impulsionado desde o mês de março e que irá terminar em pouco tempo.

***

É preciso compreender que além da sobreposição da Consciência do conhecido e da Consciência do
Desconhecido (a graus diversos, para cada um) vem um momento em que a consciência fragmentada deve

desaparecer completamente para dar lugar à Consciência Desconhecida da Unidade.
Na realidade, devido ao status da Terra, devido ao status de confinamento e de ruptura em relação ao Espírito,

não é possível manter uma estrutura em carbono, confinada, com a Liberação que está em andamento.
O conhecido e o Desconhecido não poderão mais se sobrepor, de maneira permanente ou mesmo efêmera,

por muito tempo.
Há então um desaparecimento do conhecido, em favor do Desconhecido.



Esse mecanismo de Passagem, que é a Última Reversão, eu chamei de Passagem da última Porta.
É o momento da transcendência da Dualidade, das forças Arimânicas e Luciferianas, permitindo-lhes fazer

nascer o Cristo e acolher o Cristo, integralmente.
Há, efetivamente, neste nível (acoplado a esta noção de Abandono), o que eu chamaria de uma ‘renúncia

consciente’ (lúcida, clara e aceita) necessária e indispensável para penetrar esta Consciência Desconhecida e
as esferas da Luz onde mais nada é separado.

O período que se inicia (que começou, eu diria, desde o desdobramento da Luz Metatrônica e que prosseguirá
pelo desdobramento de Cristo) deve levá-los a colocar as ações permitindo-lhes viver isso.

Essas ações a serem colocadas (correspondendo a esta Última Reversão e a esta Última Passagem da Porta
Estreita, denominadas Crucificação e Ressurreição) são, exatamente, ao que vocês são chamados a

manifestar, a viver e a participar.
Compreendam bem que enquanto isso não é vivenciado, predominará (na Consciência do conhecido) um

elemento denominado medo que está em ressonância direta com o conjunto dos mecanismos da
fragmentação e em ressonância direta com o que foi denominada ATRAÇÃO / VISÃO (o eixo falsificado

levando-os para a densidade, para a separação, para o distanciamento e para a vivência da Alma prisioneira na
encarnação) e, isso, para muitos, desde tempos imemoriais, em termos Terrestres.

A mudança de paradigma e a mudança de Consciência (que estão para viver agora) não poderão mais por
muito tempo acomodar uma sobreposição da Consciência dual e da Consciência da Unidade.

Isso vai ter no que eu chamaria, além do ‘choque da humanidade’, de uma situação denominada crítica.
Esta ‘situação crítica’ é o momento final onde o Fogo do Espírito é confrontado, de maneira definitiva, com o

Fogo elétrico persistindo em meio aos últimos apegos e condicionamentos.
O Fogo do ego (porque é dele que se trata) vai sempre levá-los, de uma forma ou de outra, a continuar o

próprio Fogo elétrico e a continuar, é claro, a Dualidade.
O Fogo do Espírito vai, ele, levá-los, pela Impulsão Crística, a viver a dissolução.

***

Existem então, claramente, nos momentos que estão para viver, uma ‘apropriação’ e uma ‘restituição’ tendendo
cada um em um sentido e visando fazê-los viver (fazê-los sobreviver, é mais exato) uma Ilusão de separação

ou fazê-los viver a Unificação.
Isso se traduz, obviamente, ao nível da Consciência que não vivenciou ainda por completo, pelos mecanismos

de interrogação, em ressonância com o medo, em ressonância com as resistências, se vocês preferem, as
últimas Sombras.

Estas últimas Sombras, ilustradas pela encarnação de Áriman e de Lúcifer, são também a encarnação da
experiência dolorosa do ser humano, privado de Luz e não conhecendo a Luz.

Isso vai tomar uma acuidade, uma intensidade muito particular que, para alguns, irá se tornar explosivo (é o
caso de dizer) em que a consciência vai, literalmente, ou fundir no Corpo de Estado de Ser, ou resistir no corpo

físico.
O que nós lhes demos como explicações e como Vibrações, referentes às Trilhas e às Portas reveladas ao
nível do corpo físico, são os espaços privilegiados (não tanto em sua compreensão, mas exclusivamente

mesmo, eu diria, em sua vivência Vibratória de Luz), de ancoragem do Estado de Ser e, portanto, da
sobreposição (mesmo em meio a esta Consciência dissociada) da Consciência Unitária.

É o que vocês vivem, com mais ou menos facilidade, seja ao nível do corpo ou ao nível da própria
Consciência, atualmente.

É preciso compreender e aceitar que, quanto mais sua Consciência é centrada e colocada (dirigida) sobre a
Vibração, quanto mais sua Consciência e sua Intenção colocam-se sobre o Corpo através dessas Vibrações,

mais será fácil para vocês pôr fim à sobreposição, tendo em conta os vários fatores que condicionam, de
qualquer modo, esse momento final que eu falei (seja o tempo calendário astronômico, a própria Terra ou,

ainda, o calendário de desdobramento da Luz Metatrônica) e o acesso do conjunto da humanidade
à Merkabah Interdimensional Coletiva.

Durante o momento de sua presença, nós completaremos o que nós demos (uns e outros, e umas e outras)
sobre essas Trilhas, sobre essas Portas que são, realmente (e é preciso conceber assim), não lugares de

compreensão, mas lugares do corpo que são as Portas (em todos os sentidos do termo) chamadas a
tornarem-se Portais Interdimensionais pessoais, levando-os, como um ‘ponto de fuga’, a transmutar e a

transportar sua Consciência, inteiramente, da Consciência dual à Consciência Unitária.
É nesse corpo que se realiza então esse trabalho.

***

Vocês irão vivê-lo (então é fácil compreendê-lo vivendo) assim que sua Consciência se coloque em
sobreposição (seja nos espaços de alinhamento, nos trabalhos que vocês podem fazer, de uma forma ou de

outra) através das Vibrações e da captação dessas Vibrações.



É evidente que, a partir da intervenção final de METATRON, dentro de poucos dias (ndr: no domingo, 7 de
agosto de 2011, às 11 horas) vocês serão capazes de compreender os mecanismos que eu falo porque vocês

irão compreendê-los na Consciência e não com o intelecto, porque vocês irão vivê-los.
Muitos de vocês vão começar, de maneira voluntária (e, também, para aqueles que não desejam, de maneira

totalmente involuntária), a viver esses momentos que eu chamaria de ‘dissolução’ onde mais nada vai funcionar
como antes, sejam seus hábitos, seus gestos, seu mental, suas emoções (e toda sua vida, de uma maneira

geral, vai se transformar), permitindo-lhes aceder a espaços de não tempo, a espaços de não espaço, a
espaços de não identidade e de não personalidade.

Esta imersão nesta Consciência Desconhecida, se vocês aceitam, tornar-se-á cada vez mais evidente e cada
vez mais fácil para manifestar.

Obviamente, não é preciso perder de vista que, nesta fase final, a própria Consciência é chamada a se
dissolver, ela mesma, no seu conhecido.

Somente o ego da Consciência conhecida é capaz de experimentar e de fazê-los experimentar o medo.
Mas o próprio mecanismo desta fase final irá permitir-lhes ver, de algum modo, seus medos, face a face, a fim
de desidentificá-los e de desengajá-los de tudo o que isso implica como emoção, como atividade mental ou

como medo.
Em resumo, quanto mais vocês forem para a Vibração da Luz, mais vocês irão extrair-se com facilidade da
Ilusão, porque não haverá mais tomada possível (pela Consciência conhecida e pelo Fogo do ego) nesta

Ilusão.
Compreendam bem que não se trata de fugir do que quer que seja porque esta sobreposição e

esta dissolução, se vocês estão neste mundo, pode apenas se viver sobre este mundo e, portanto, deve
ocorrer antes de uma fase final.

Compreendam bem que, a partir do instante em que vocês irão viver suficientemente a Consciência deste
Desconhecido (que irá se tornar então, forçosamente, Conhecido), não haverá mais (e cada vez menos, no

início, e mais) resistências, medos ou apegos.
A evolução da Consciência, como isso lhes foi, aliás, perfeitamente descrito (tanto no Oriente, como no

Ocidente, como no Extremo Oriente), sempre insistiu sobre esta Consciência particular que é, hoje, chamada a
tornar-se a norma, nesta fase final.

Há então um mecanismo de aceitação da experiência.
Até o presente, podíamos dizer que era preciso buscar (mesmo ao nível do sentido) o que significava o

Abandono à Luz, que era preciso colocar a Consciência sobre os diferentes pontos de Vibração, para senti-los.
Hoje, a Luz se revela, Cristo se revela e lhes permite viver isso sem qualquer esforço e sem qualquer intenção.
A intenção se estabelece por ela mesma no momento em que vocês aceitam que o Fogo do ego se acalme, a

partir do momento em que os medos são transmutados pela própria Luz.
Não são vocês que entram em reação, mas é bem a ação direta da Luz, em sua ação de dissolução da Ilusão.
O processo, em resumo, vai tornar-se cada vez mais sem esforço, cada vez mais fácil, a partir do momento em

que as últimas resistências estiverem em via de desaparecer da sua própria Consciência.

***

Naturalmente, eu não escondo de vocês, aí tampouco, que para cada um isso terá implicações e estas
implicações (vocês compreenderam, é claro), irão se situar na Consciência conhecida e, em todo caso, no que

irá permanecer.
Várias atividades serão, tão simplesmente, impossíveis.

Eu não posso listá-las porque elas não serão as mesmas para cada um.
Cabe a vocês conformar-se a esta Liberdade nova, a esta expansão nova, a esta ausência de apropriação (ou
desengajamento da apropriação), a fim de deixar a Consciência Unitária se instalar, de maneira cada vez mais

duradoura, até o momento em que ela irá se tornar definitiva.
Da qualidade de seu estabelecimento na nova Consciência irá resultar a facilidade com a qual irá se dissolver,

para vocês, a totalidade do que era chamado de Ilusão.
Vocês não terão, aliás, mais nenhuma lembrança do que corresponde à personalidade (quaisquer que sejam

os componentes) e isso será vivenciado, eu lembro a vocês, não no medo, mas na Alegria a mais total porque
reencontrar o Cristo é reencontrar o Amor, o sentido e a verdadeira Vida.

Há apenas o ego que tende a acreditar que isso é o fim.
Isso não é um fim, mas é bem, realmente, um início.

Assim então, este período que vai se estender entre o que é denominado esta data do último desdobramento
da Luz Metatrônica de 7 de agosto (firmando o retorno de Cristo, muito pouco tempo depois da intervenção de
Maria) irá se traduzir pela reunificação da Nova Tri-Unidade, ou seja, Cristo, Maria e Miguel, na data da festa do

Arcanjo.

***



A data calendário da Festa do Arcanjo (ndr: 29 de setembro de 2011) firmará então, em sua Consciência, o fim
de alguns processos pertencentes à Ilusão.
Isso irá se realizar cada vez mais facilmente.

Nada há então a temer.
Nada há então a projetar.

Há apenas que acolher a experiência (porque é uma experiência) e, é através desta experiência que será
possível e realizável o acesso total à Unidade, ao Corpo de Estado de Ser e à verdadeira Vida.

Naturalmente, neste lapso de tempo (já que vocês estão ainda neste tempo) é um lapso de tempo
extremamente curto.

É neste lapso de tempo que lhes será possível estabelecer-se em sua Unidade, inteiramente, qualquer que
seja o tempo podendo ainda existir em meio ao conhecido que está aí, também, diferente para cada um

porque, aí também, existe um calendário pessoal para cada um.
Como nós lhes dissemos, a Luz é para todos.

Não há qualquer exceção, qualquer que seja, que poderá negar ou renegar a Luz.
O mecanismo Vibratório, colocado em operação, determinará a escolha da Consciência (que, em qualquer

caso, não é mental ou afetiva, mas resulta diretamente desta sobreposição entre a Consciência conhecida e a
Consciência Desconhecida) e a dissolução mais ou menos rápida e fácil da Consciência do conhecido.

Eis, no preâmbulo, o que eu tinha a entregar-lhes.
No espaço de tempo que nos será atribuído nos próximos dias, eu darei, aí também, técnicas de
sobreposições das duas Consciências, indo além da ativação das Trilhas (mas se apoiando neste
conhecimento) a fim de fazer a junção, de algum modo, e a sobreposição, entre o conhecido e o

Desconhecido.
Então, Irmãos e Irmãs, meu Amor permanece com vocês e em vocês e eu lhes digo certamente até dentro de

muito pouco tempo e nós iremos, agora, comungar com todo o meu Amor.

************
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E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. 
Então, primeiramente, eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e todas as minhas saudações e todo o meu Amor fraternal, não é? 
Então, durante o tempo que vamos passar juntos, vamos, como de hábito, tentar responder às suas interrogações, aos seus
questionamentos, no que concerne a tudo o que vocês têm vontade de perguntar-me. 
Mas, primeiro, eu tenho a dar-lhes certo número de elementos de reflexão.
Esses elementos de reflexão não são, para vocês, uma novidade, mas eu diria, antes, uma espécie de formatação. 
Então, o Arcanjo METATRON e certo número de Anciões deram, assim como as Estrelas, tudo o que correspondia à revelação da Luz
em sua dimensão.
Vocês estão, hoje, eu diria, na finalidade, de algum modo, dessa revelação da Luz, inteiramente, em sua Dimensão, como havia sido
exprimido pelo Senhor METATRON, que corresponde, portanto, à Consciência CRISTO e à revelação do CRISTO em sua própria
Consciência. 
Lembrem-se, de um lado, de que nós sempre dissemos que o que acontece no exterior (sob seus olhos, sob seus sentidos), sobre
esta Terra, acontecia exatamente do mesmo modo no Interior de vocês.
Então, obviamente, não voltarei sobre tudo o que eu disse durante esses anos em que estive com vocês, deste modo, mas vamos,
simplesmente, contextualizar um número de elementos. 
A revelação da Luz tem por efeito, é claro, modificar a Consciência.
Então, não vou falar de grandes discursos sobre a Consciência, porque há, entre os Anciões, quem virá visitá-los, eminências que vão
falar-lhes, de algum modo, dessa Consciência, do que ela é, do que ela não é.
Mas é preciso apreender que a revelação da Luz é também uma revelação, eu diria, de Consciências. 
Obviamente, o ser humano tem tendência a falar de sua consciência.
Mas (e isso foi desenvolvido também) vocês sabem que há várias consciências: há a consciência de vigília, a consciência do sono, a
consciência do sonho e a Consciência chamada Turiya ou a Consciência Unificada.
E há, também, devido à revelação da Luz, certo número de tomadas de Consciência, certo número de vibrações ou de parcelas de
vocês mesmos (quaisquer que sejam as palavras que vocês empreguem), que estão presentes no Interior do ser humano e que agem
no Interior do ser humano.
Isso foi chamado de diferentes nomes. 
Há uma Consciência de tipo Atração ou Ahrimaniana.
Há uma Consciência de tipo Visão, que é ligada, também (e isso vocês viram), a Lúcifer.
É claro, isso não quer dizer que vocês são portadores da entidade Lúcifer ou da entidade Ahriman.
Isso quer dizer, simplesmente que, através da revelação da Luz, vocês são chamados, uns e outros, a ver de acordo com diversos
pontos de vista ou diversas iluminações os mecanismos que estão em obra no Interior do que vocês são, aqui mesmo, sobre esta
Terra. 
Então, isso vai levá-los a situar-se, mesmo na consciência comum, de maneira, eu diria, um pouco diferente do que era o caso até o
presente.
Até agora, vocês tinham uma vida da personalidade (na família, no trabalho, em suas atividades) e uma via Interior, ligada aos seus
alinhamentos, às suas meditações.
E, frequentemente, vocês achavam que havia uma diferença considerável entre o que era vivido nos espaços do Estado de Ser (aqui
mesmo, em seu corpo, ou, então, em outras Dimensões) e o que vocês viviam sobre esta Terra.
E havia, por vezes, como dizer..., atritos, de algum modo, entre diferentes consciências. 

Hoje, todos esses mecanismos, todas essas engrenagens do que foi chamada, eu creio, pelo IRMÃO K, a
Fragmentação da Consciência, vai aparecer-lhes (se já não for o caso) cada vez mais claramente, ou seja, vocês
verão cada vez mais claramente.

Vocês não estarão mais submissos, estupidamente, a uma lei de Ação/Reação ou a uma Ação de Graça (aceitando-a, porque é
inevitável, inexorável), mas vocês terão, sob os olhos, no interior mesmo da sua consciência, vocês perceberão, captarão, de algum
modo, os próprios jogos das suas diferentes consciências.
Vocês verão, progressivamente, se ainda não foi feito, os diferentes fragmentos que compõem o que vocês chamam de personalidade.
Vocês se verão como personalidade.
Vocês verão os diferentes mecanismos com os quais vocês funcionam.
Vocês viverão isso, para vocês, mas, também, em todas as interações que podem apresentar-se entre seres humanos (seja um
marido, uma mulher, um amigo ou um inimigo, isso não tem qualquer espécie de importância), mas, também, ao nível, eu diria, do
exterior, ou seja, o que, até o presente, não era considerado como fazendo parte de vocês mesmos. 

O.M. AÏVANHOV – 4 de agosto de 2011

http://api.ning.com/files/iTkxhT7gZrsrqwn1oDjoUKilbYBZeVj7D0YvnSdUR4bTQeYLgbPALyCXFKtD26HpitgVSaFm8HGJus3vWwkyUuUNK-q8p3CS/om.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Nós estamos bem além dos processos que haviam sido chamados, até então, de carisma, de compaixão.

Isso quer dizer que vocês não serão, simplesmente, capazes de viver as emoções, mas vocês serão capazes de Ver, com o olho da
Consciência, que nada mais tem a ver com a visão dos olhos, mas é a própria Consciência que se torna iluminada e clara.
E vocês Verão, cada vez mais, os encadeamentos (eu emprego essa palavra propositalmente), os mecanismos, ou seja, a articulação
dos diferentes fragmentos da consciência e como evolui, de algum modo, a consciência na humanidade, atualmente.
Esse é um processo extremamente importante, porque é apenas a partir desse momento, nesse período extremamente recolhido, ao
nível temporal, que vocês verão revelar-se coisas inacreditáveis no interior de vocês. 

Mas eu chamo sua Atenção, novamente, para o fato de que tudo o que acontece fora acontece, integralmente, no
interior de vocês.

Quer dizer que, pouco a pouco ou brutalmente (isso depende e é diferente para cada um), vocês perceberão como se houvesse um
vulcão que desperta, também, em vocês; há um vulcão que desperta.
Se o vento e a tempestade levantarem-se fora, eles levantam-se, também, dentro.
Se o Amor aparecer, sob forma da Luz Branca que vai revelar-se, em breve, inteiramente, sobre esta Terra, de maneira visível, é claro,
isso acontece, também, no interior de vocês.
Vocês Verão claramente.

Eu esclareço que isso não é nem a intuição nem o discernimento.
Isso de que eu falo é uma Verdade efetiva.
Não é qualquer aspecto misterioso, extrassensorial, que vai desenvolver-se: é uma Visão clara, precisa e perfeitamente arranjada de
todos os mecanismos que vão desenrolar-se em vocês e no exterior de vocês, de maneira sincrônica. 
Se a Terra tremer, ela treme também em vocês.
Se o Sol lhes enviar raios, esses raios vocês os recebem, também, em vocês, e vocês os emitem também, desde seu Sol.
Vocês se aperceberão de que essa separação da consciência fragmentada é uma Ilusão total.
De que (o que já lhes disseram as Estrelas, os Anciões) a Consciência Unitária é algo em que vocês reúnem os pedaços.
E, além dos encadeamentos, vocês se aperceberão de que o que aparecia como separado, dividido, na própria consciência que era a
sua, não poderá mais continuar.
Isso quer dizer que vocês vão, enfim, não compreender, mas viver o que é a Ilusão, viver o que é a Verdade.
Na sua carne, nesse corpo, nessa consciência.
E tudo isso está ligado ao efeito direto da ignição das Trilhas, das Portas, da revelação da Luz e da chegada do que foi anunciado por
METATRON, ou seja, do CRISTO.

Há, dentro de muito poucos dias, Vibrações extremamente importantes que vão, como dizer..., cair-lhes em cima.
Mas, quando eu digo que elas vão cair-lhes em cima, apreendam, efetivamente que, aí também, elas não vêm do exterior (mesmo se, é
claro, existirem agentes exteriores, que são os vetores, de algum modo, do que acontece em vocês).

Vocês serão, de algum modo, fulminados pela Luz.

Eu, efetivamente, disse fulminados pela Luz.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês Verão claramente, que seu olhar, que já está mudando, vai estabelecer-se numa nova Verdade.
E vocês descobrirão, alguns, de maneira perplexa, outros, com uma forma de, não de lassidão, mas como se dissessem: eu bem
disse, eu não sabia, efetivamente.
Mas tudo isso, deem-se conta, é toda a humanidade que vai viver. 
E, é claro, alguns de seus Irmãos e Irmãs estão preparados para viver isso porque, intelectualmente, porque, emocionalmente, porque,
no plano Vibratório, vocês foram preparados (alguns de vocês já desde extremamente longo tempo) por essas Vibrações novas que
invadem a Terra e que invadem a Consciência. 

A hora é, de algum modo, para uma Reunificação, pela visão clara e transparente, dos diferentes fragmentos, dos
diferentes mecanismos e dos diferentes encadeamentos da consciência, das consciências.

Vocês vão encaixar o tudo.
E, real e concretamente, reunificar o tudo.
Nada do que havia sido escondido poderá permanecer escondido.
Isso já começou pelos Casamentos Celestes, pela desconstrução da Ilusão que, como vocês veem ao redor de vocês e em vocês,
chega a seu termo. 
Então, é claro, haverá sempre pessoas que recusarão, entre seus Irmãos e Irmãs, olhar, de frente, a evidência.
Mas eles não poderão recusar, porque há uma modificação real da consciência, desta vez coletiva, da humanidade. 
Eu lhes disse, há já dois anos, que havia uma separação de duas humanidades.

Entre aqueles que haviam aceitado ir para o Abandono à Luz e, de outro lado, uma porção da humanidade
espiritual (que estava em diligência espiritual) que, de algum modo, apropriou-se dessa Luz, não para a Luz, mas
para o ego.

Tudo isso será chamado a ser colocado na Luz.
Isso quer dizer que, como eu já disse e como lhes foi dito, vocês não poderão mais enganar-se, vocês não poderão mais ser
enganados e não poderão mais enganar ninguém, em um nível de consciência que vocês (para a grande maioria da humanidade)
jamais exploraram. 
Então, é claro, quando essa iluminação acontece, eu exprimi a expressão de bater a cabeça contra a parede porque, às vezes, isso,
efetivamente, faz parecer bobo: ver como se comportava, ver como a consciência fragmentada agia.

Não é questão de culpar, nós sempre dissemos que é questão de estar lúcido.
E essa lucidez é fundamental.
E essa lucidez nada tem a ver com uma reflexão intelectual ou uma emoção.

É o olhar claro da Consciência sobre os prós e contras da humanidade, em sua totalidade.

A Ilusão é desconstruída, ela não pode mais se ater.
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Ela deve desaparecer, inteiramente.
Isso, vocês veem no interior de vocês.
O que quer dizer, também, que a preparação Vibratória que vocês viveram, alguns de vocês de maneira completa, outros, de maneira
não ainda terminada (as Coroas Radiantes da Cabeça, a Coroa Radiante do Coração, o Triângulo Sagrado, o Triângulo do Coração, a
Passagem das Portas, a revelação das Portas e das Trilhas), tudo isso contribuiu para conduzi-los ao instante em que vocês estão,
que é a Revolução final e total da Consciência. 
Isso é destinado a quê?
Não a colocá-los ainda mais na resistência, na luta, na oposição, na confrontação, mas é, verdadeiramente, destinado a fazê-los Ver, a
todos os humanos, sem exceção alguma, a Verdade da Luz.
Essa Verdade da Luz foi chamada, de maneira um pouco deturpada, eu diria, o Julgamento Final.
Mas o Julgamento Final, compreendam (e vocês vão compreender, porque vão vivê-lo) que não é, absolutamente, o fim do mundo,
assim como eu já falei há alguns anos. 

Quando eu falei do planeta grelha, o que é que desaparece?

É a Ilusão.

Então, por que preocupar-se pelo que é a Ilusão, dado que vocês vão descobrir, paralelamente, a Verdade? 
Frequentemente, os Arcanjos, nós, os Anciões e as Estrelas dissemos que lhes será feito, exatamente, segundo sua Vibração.

Nós dissemos, também, muito frequentemente, que os primeiros serão os últimos e que os últimos serão os primeiros.
E que não seria necessário, jamais, julgar ninguém, porque um ser humano, até o extremo limite, podia decidir Ver claramente e aceitar
o que era Visto claramente. 
Então, é claro, isso não se faz na Alegria e no bom humor para toda a humanidade.
Seria uma mentira dizer-lhes isso.
Isso não vai se fazer assim, no contentamento o mais absoluto.
Mas vai provocar, é claro, certo número de atritos, tanto no interior como no exterior de vocês.
E, é claro, a atitude de cada consciência é diferente em relação a isso.
Há aqueles que não quererão (e aceitem isso) soltar o que eles têm, porque eles viverão mecanismos que, mesmo se há a iluminação
da Luz, será, como vocês dizem, simplesmente demasiado para a consciência deles, o que quer dizer que eles viverão algo de
abusivo. 
Imaginem que vocês tenham medo de morcegos e que se os coloquem num lugar onde há milhares de morcegos, não um, mas
milhares.
É exatamente a mesma coisa.
Imaginem que vocês tenham medo do vazio e que se os coloque não com o vazio ao lado de vocês, mas o vazio em todo seu redor.
É exatamente a mesma coisa que vai acontecer com a Luz. 
Então, é claro, com os mecanismos, as engrenagens (que vão revelar-se agora) da Consciência que vão aparecer-lhes, é claro, é fácil
dizer, ao nível da personalidade: «eu busco a Luz», «eu quero a Luz», ou «eu vivo experiências de Luz», mas é outra coisa integrar a
Luz, inteiramente.
E é exatamente isso que vai acontecer.
A Luz vem pôr fim, realmente, na Ilusão. 
Então, é claro, vocês sabem, por alguns dos Anciões que vieram de culturas orientais (que lhes explicaram, pela Vibração, pelas
palavras), que tudo era projeção, Ilusão, Maya, pouco importam as palavras que vocês ponham.
Mas tudo vai depender de sua capacidade para alinhar-se, ou seja, entrar na Essência da Vibração porque, se vocês entram na
Essência da Vibração, se vocês entram, inteiramente, no CRISTO que chega, bem, vocês se aperceberão, progressivamente e à
medida, de que vocês entram nessa Consciência, que nada mais pode afetá-los. 
E que, se vocês aceitarem soltar o que resta a soltar, não haverá mais qualquer problemática, não haverá mais qualquer sofrimento,
não haverá mais qualquer falta.
É que o mental vai fazê-los viver medos, mas vocês verão, de maneira um pouco como algo de estúpido, ou seja, vocês se Verão,
claramente, ter medo; vocês se Verão, claramente, ter medo do vazio; vocês se Verão, claramente, ter medo de morcegos ou da Luz, o
que dá exatamente no mesmo, porque a Luz não é desse mundo, mesmo se, nos espaços de alinhamento Interior, vocês vivam
estados próximos da Unidade. 
Para a maior parte de vocês que ainda não Fusionaram com a Unidade, vocês prepararam essa Fusão e o que vem é essa Fusão.
E lembrem-se do que nós dissemos: todos os seres humanos do planeta, qualquer que seja a idade, devem viver essa Fusão, porque,
do modo pelo qual eles viverem essa Fusão desenrolar-se-á a Evolução deles.
E essa Evolução, vocês sabem, é múltipla. 

Como dizia o CRISTO: «há muito numerosas Moradas na casa do Pai».

E não há uma Morada que seja superior à outra.
Há, simplesmente, Moradas que são adaptadas à Consciência, tal como ela é, nesse momento presente, e tal como ela será, nesse
momento preciso.
E, depois, há Moradas que são adaptadas a outras Consciências.
É por isso que era extremamente importante viver essa preparação nesse corpo, nesses chacras, nessa vida de todos os dias, tal
como vocês a viveram. 
Então, até o presente, isso podia, para alguns de vocês, parecer-lhes palavras, assim, bonitas, Vibrações bonitas, mas que não
mudariam a necessidade de comer, a necessidade de amar, a necessidade de viver.
Mas vocês vão se aperceber, agora, da Verdade disso.
Vocês vão vivê-la, em Consciência.
E, portanto, é um olhar totalmente novo, para a grande maioria de vocês que está se revelando. 
Então, é claro, na medida do possível (dado que vocês sabem que esse último passo apenas vocês é que podem dar), os Anciões,
as Estrelas, os Arcanjos vão completar, de alguma forma, as informações Vibratórias que são necessárias para essa iluminação da
Consciência.
De fato, a consciência fragmentária, a consciência Ilusória da personalidade vai descobrir a Consciência da Verdade.
E tudo isso vai, como dizer..., alquimizar-se em vocês, em seu ritmo. 
Mas eu esclareço que, quando eu digo em seu ritmo, é um ritmo que será levado num passo bem rápido, para cada um.
O passo rápido não é o mesmo para cada um, mas cada um o viverá como um passo bem rápido, o que quer dizer que isso irá,
doravante, com extrema rapidez.
Isso vai concatenar-se, no interior de vocês, de maneira fulminante, qualquer que seja seu próprio ritmo.
Se vocês forem muito rápidos, isso lhes parecerá ainda mais rápido
Se vocês forem lentos, isso lhes parecerá terrivelmente rápido. 
Então, cada um em seu ritmo, mas a Terra também, vocês sabem, tem seu ritmo, dado que nós sempre dissemos que o processo final,
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no qual vocês entraram desde o mês de março, dependia da Terra, e unicamente da Terra, mas, também (como se chama isso?) de
um calendário astronômico. 
Portanto, eu não lhes escondo que o mês de agosto, de setembro e de outubro que vocês viverão, são os meses os mais importantes
da revolução da consciência humana que necessita, de sua parte, de uma precisão, uma gentileza.
E que necessita de um Amor o mais puro, o mais total que seja. 

Não julguem quem quer que seja ou o que quer que seja, porque tudo o que vai produzir-se e que começou a
produzir-se é exato.

Ainda que vocês não compreendam.
Ainda que vocês não apreendam.
Se lhes acontecer assim, qualquer que seja a alegria ou a dor do que chega, isso é totalmente exato.
Vocês devem apenas observar.
Vocês não são isso.
É um mecanismo de observação, de distanciamento que permite, justamente, a Reunificação final da Consciência.
E é, muito exatamente, o que vocês estão vivendo agora. 
Aí estão as generalidades do que eu tinha a colocar-lhes.
É claro, isso será desenvolvido por intervenientes diferentes, com ângulos de vista diferentes, mas que correspondem à revelação da
Luz Vibral, à revelação da Consciência e à chegada da Unidade na Ilusão. 

É o retorno do CRISTO.

É a instalação da Luz e a instalação nas Novas Dimensões de vida.

E é agora que a lagarta torna-se borboleta.

Então, é claro, há aqueles que já tecem seu casulo.
Há aqueles que são quase borboletas.
E há aqueles que não imaginam, ainda, que eles podem ser borboletas.
Respeitem cada um e cada uma.
É o único modo de estar em harmonia com o Universo e, sobretudo, consigo mesmo.
Não há outro modo, mesmo se um evento vem atingi-los, em pleno rosto ou em plena consciência, observem, porque é exato, nada há
de incorreto.
Ainda que vocês possam ser, por vezes, ulcerados pelo que possa produzir-se em tal país ou em tal lugar do planeta, digam-se que a
finalidade não é o que vocês veem.
A finalidade é a Luz e a Evolução de cada um na Luz.
Todo o resto é apenas um olhar separado e fragmentado, tanto para vocês como para o resto do mundo. 
Portanto, há apenas a acolher, há apenas a deixar fazer, há apenas a Ser e a deixar a Luz trabalhar em vocês, hoje mais do que nunca
porque a Luz é a Consciência.
E se sua Consciência tornar-se Luz, vocês se identificam ao conjunto da Luz e não mais, unicamente, a essa pequena pessoa
mesquinha que vive uma vida, mesmo a mais feliz do mundo, mas confinada. 
Lembrem-se do que dizia IRMÃO K.
Ele falou-lhes, quando de sua primeira intervenção, da Autonomia e da Liberdade.
É exatamente isso que vocês descobrem. 
Lembrem-se de SRI AUROBINDO, quando ele falava do Choque da Humanidade.
É agora. 
Nós os preparamos o melhor que pudemos, pela Vibração, pela Consciência, pelas palavras, pelos jogos, pelas questões, pelas
respostas, pelas Vibrações, pelas Coroas, pela divulgação dos Atalhos de Luz em vocês, para viverem isso.
E vocês são extremamente numerosos sobre o planeta a vive-lo.
E, sobretudo, compreendam que vocês estão na última curva (e já está cruzada) e, sobretudo, a última linha reta.
É em breve o retorno à Verdade. 
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.
Se vocês tiverem, agora, questões habituais, estou pronto.
***

Questão: atualmente, qualquer pessoa está pronta para partir no Estado de Ser, ou vocês têm ainda necessidade de uma
equipe no solo até o fim? 
Então, aí, caro amigo, a equipe ao solo, como você a nomeia, quer dizer aqueles que viveram a Iluminação verdadeira da Luz Vibral,
que permanecerão até os últimos instantes.
Não há razão para privá-los desse espetáculo. 
Somente as partidas coletivas, em alguns lugares do planeta, poderão ser (como dizer) prévias. Mas todos os seres humanos que já
partiram desde alguns meses, ou que partem agora, juntam-se à Verdade e à sua Eternidade.
Portanto, é um grande momento.
Mas, se vocês estão aí, é que vocês devem aí estar.
***

Questão: a prática dos protocolos sobre as Trilhas desencadeia em mim um sofrimento, como uma ligação entre o plexo
emocional, o plexo solar e o plexo do baço. 
Sim, eles são ligados.
O baço, a Porta Estreita, o plexo solar, o baço e o fígado são intimamente ligados. Isso quer dizer, simplesmente, que seu Ahriman é
ainda forte; que sua robotização e sua necessidade de segurança são ainda fortes. 
Portanto, superá-lo é, obviamente, todo o trabalho da Consciência, hoje, o que quer dizer uma desincrustação, uma desidentificação. 
Quem é que sofre?
É toda uma pequena parte da consciência, mas não é você.
Portanto, a superação é feita, justamente, pela revelação da Luz e da Consciência. 
É claro, vocês observaram, desde a intervenção de METATRON, vocês todos sentiram, de modo mais ou menos doloroso, alguns
Pontos.
Alguns despertaram patologias de baço, de fígado, perturbações digestivas ou das costas.
É normal. São zonas de resistência que se iluminam. 



Mas, em breve, para aqueles que ainda não passaram por isso, vocês vão se aperceber de que não são esse sofrimento; que tudo ao
que vocês estiveram identificados, ou seja, nesse corpo, nesse lugar, nesse local, nesse tempo não é vocês.
Portanto, é claro, assim que vocês tomam, realmente, consciência disso, não como uma fuga, mas como uma Verdade da
Consciência, toda dor desaparece. 
Mas vocês podem, também, sentir Pontos de Vibração, por vezes muito dolorosos, por exemplo, nos Chacras de Enraizamento da
Alma ou do Espírito, ou, também, nas pregas da virilha ou nas costas, ou, para muitos, ao nível do meio das costas, entre as omoplatas.
Mas tudo isso é normal.
São as últimas zonas de atrito que atraem sua Atenção sobre o que está ainda bloqueado no Interior de vocês.
***

Questão: é normal sentir a cabeça em fogo? São bloqueios a superar? 
Não, a cabeça em fogo é estritamente normal.
Isso corresponde ao despertar do Sol em vocês, quer dizer que a Coroa Radiante da Cabeça está em Fogo, que a Coroa Radiante do
Coração, para muitos de vocês, vai começar, também, a estar em Fogo.
Esse Fogo é o Fogo do Espírito. 
Então, como pode ainda restar um pouquinho de fogo do ego, como pode ainda restar um pouquinho de fogo elétrico (o Fogo do
Espírito está misturado ao fogo elétrico), portanto, isso pode dar-lhes sensações de cozimento bem reais.
Vocês podem mesmo ter elevações térmicas e subir a 40ºC sem que haja qualquer infecção.
Vocês podem, ao contrário, cair e descer a 35ºC, sem compreender a razão.
É perfeitamente lógico. 
O Fogo do Espírito queima o fogo do ego.
Assim como o Fogo do Sol queima a Terra, o planeta grelha.
O que acontece dentro acontece, exatamente, no exterior.
É a mesma coisa.
***

Questão: a que corresponde o fato de ter a garganta como bloqueada, com uma forte febre? 
Tudo isso é ligado à Passagem da Garganta, que foi iniciada pelo Anjo URIEL no mês de dezembro: a Abertura da Boca, a ativação

do 11º Corpo e a Passagem da Garganta.  É preciso aceitar não mais ficar nervoso.
Isso quer dizer o quê?
Não mais ter medo de perder, não mais ter medo de perder o que quer que seja.
Isso ilustra, simplesmente, isso. 
Mas, eu repito: não vejam tudo isso como resistências ou zonas de obscuridade, mas olhem-no, simplesmente.
É o que se resolve.
Então, o que se resolve, regozijem-se, porque a Luz faz seu trabalho.
***

Questão: qual é a relação entre Fogo do Espírito, CRISTO e Luz Adamantina? 
Então, a Luz Adamantina é um dos três constituintes do que nós chamamos a Luz Vibral.
Há a Radiação do Ultravioleta, que foi impulsionada, iniciada, manifestada pelo Arcanjo MIGUEL.
Há a Irradiação do Espírito Santo, Luz Azul, com a Fusão dos Éteres, que começou há muito tempo, há muito exatamente 27 anos, em
1984, se eu souber contar.
E essa Luz Azul revelou-se de maneira muito mais lenta do que a revelação do Ultravioleta (ou a revelação da Luz Branca, que é
extremamente rápida, uma vez que começou há pouco tempo). 
A Luz Vibral é constituída dessas Radiações do Ultravioleta, dessa Irradiação de Sírius, que se chama o Espírito Santo e, também, a
Irradiação da FONTE. 

As Partículas Adamantinas são os glóbulos de Luz Vibral.

O CRISTO é a Essência.

Mesmo que Jesus Cristo tenha portado a totalidade da Vibração, vão além das pessoas.

A Vibração CRISTO é a Vibração KI-RIS-TI, ou seja, de Filho Ardente do Sol.

Isso quer dizer o quê?
É aquele que foi fecundado pelo Sol.
Ele se transforma de KI-RIS-TI em KI-RIS-TI, ou seja, vocês passam para a Vibração do Ki Sumério (ou seja, o Chi, a energia
fecundada pelo Sol) naquele momento, quando a Luz Branca chega a vocês, quando a alquimia das três partes da Luz é realizada ao
nível dos três estágios (mas isso será desenvolvido progressivamente). 
Há o estágio do Espírito, com o que corresponde, se quiserem, aos Chacras de Enraizamento da Alma e do Espírito (eu creio que são
os pontos AL e UNIDADE) (ndr: estágio das partes côncavas dos ombros).
Em seguida, há a revelação da alma, através do estágio médio, por Ahriman e Lúcifer (ndr: estágio ao nível do plexo solar).
E, após, há a revelação do corpo, através das pregas da virilha (ndr: estágio da bacia).
Há três níveis. 
Do mesmo modo como há uma constituição Tri-Unitária da Luz em vocês, constituídos aqui, sobre a Terra (e eu fui como todos vocês),
por uma Tri-Unidade, uma Tripartição.
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Essa Tripartição revelou-se, progressivamente, vocês compreenderam. Primeiro o Espírito Santo, em seguida, o Ultravioleta e, agora,
a Luz Branca. Tudo isso tem um sentido. 
A Revelação da Luz do Espírito Santo, que começou muito precisamente em 18 de agosto de 1984, manifestou-se, de maneira visual,
para vocês, pela Fusão dos Éteres.
É a Fusão dos Éteres que permite à Luz Branca revelar-se, inteiramente.
Como ela revelou-se em vocês, ela se revela nesse mundo, pelo Canto da Terra que ali responde, pelo Canto do Espírito que ali
responde, pelo Canto da alma que vocês ouvem no ouvido esquerdo e pelo Canto do Espírito que vocês ouvem no ouvido direito.
E, aliás, aqueles que têm sons nos ouvidos apercebem-se de que, aí, vocês cruzaram, desde alguns dias, uma nova oitava de
Vibração. 
As Vibrações tornam-se cada vez mais intensas.
Os pontos de pressão sobre seus corpos tornam-se cada vez mais presentes até, como se disse precedentemente, podem dar dores,
o que vocês chamam dores, um sofrimento, se preferirem (mas esse sofrimento não é o testemunho de um bloqueio, esse sofrimento
não é o testemunho de uma eliminação, é, simplesmente, o testemunho da Consciência, do trabalho da Consciência que se faz
atualmente, em cada um e sobre a Terra). 

Então, KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI é a passagem do ego ao Coração.

É a passagem, inteiramente, do fogo da alma e da personalidade ao Fogo do Espírito.

É a frase do CRISTO na cruz, é a Crucificação e a Ressurreição.
É a Passagem da terceira Porta, da Porta Estreita, que os estabelece em sua Eternidade, e não mais na Ilusão desse mundo, e não
mais nos papéis que vocês tiveram (como papai, mamãe, doutor, lixeiro, varredor, o que quiserem).
É tudo o que vocês reintegram em sua Verdade essencial e primeira.
Então, nada há a preparar, hein?
Isso teria sido há alguns anos, eu lhes teria dito: é necessário prever um tempo para sobreviver.
Mas, aí, nada há a sobreviver, uma vez que é a vida que volta.
Vocês devem, apenas regozijar e olhar o que acontece em vocês, porque, o que acontece, qualquer que seja o elemento, mostra-lhes a
distância ou a coincidência que pode existir entre o Estado de Ser e a personalidade.
Nada mais, nada menos.
E, assim que vocês tenham aceitado esse famoso Acolhimento da Luz CRISTO, em Unidade e em Verdade, assim que vocês estejam
Abandonados, inteiramente, à Luz, o que lhes resta para viver?
Resta-lhes viver, a cada dia e a cada minuto, na Alegria a mais total, porque é algo de muito Feliz.
Então, é claro, os fantoches, como eu os chamei, os maus rapazes, eles tudo fizeram, nas religiões, nas tradições, nas pseudo
aparições, para fazê-los crer que era um momento terrível.
Mas nada há de terrível ao retornar à Luz.
Como é que vocês podem crer ainda em coisas similares?
Sobretudo vocês, que vivem essas Vibrações no interior de seus Corpos.
Vocês são as testemunhas vivas da Vibração e da Luz.
Se nós tivéssemos contado um filme, uma ilusão a mais, por que é que vocês teriam essas Vibrações?
Como é que a Ilusão poderia dar-lhes Vibrações de Luz?
É preciso ser lógico.
***

Questão: qual é a diferença entre a Vibração da FONTE e a Vibração CRISTO? 
Nenhuma.

Simplesmente, como Ele disse: «eu e meu Pai somos Um».

Quer dizer que ele é o meio.
Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é o último princípio de identificação a uma entidade, além da entidade Jesus, que lhes permite compreender e fundir-se na FONTE.
Mas não é um personagem exterior, não é um salvador exterior: é vocês mesmos, em sua própria Verdade Unitária.
Vocês todos são KI-RIS-TI, Sementes de Estrelas, enfim, pouco importam os nomes.
Vocês são, todos, a Luz.
É mais fácil ir à FONTE passando por um meio.
CRISTO é a Porta.
Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é aquele que alquimiza a oposição da alma e da personalidade no que era chamado Ahriman e Lúcifer.
Ele é a Porta Estreita, mas Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Ele é a Luz Branca, que tornou possível a ação de MIGUEL, dos Arcanjos e de vocês todos.
O Sol abriu, ele foi Liberado.
O CRISTO pode chegar no Sol e revelar-se sobre a Terra.
É o que vocês vivem.
É o Fogo da Cabeça, o Fogo do Coração e o Fogo do Sacro.
São as asas que empurram nas costas.
É Ahriman e Lúcifer que gesticulam, porque eles sabem que é o fim deles.
***

Questão: qual é a relação entre a Criança Interior e CRISTO? 
Nenhuma.
A Criança Interior é uma expressão, bonita, que foi inventada para falar do Caminho da alma.
Mas não é o Caminho do Espírito. 
CRISTO é o Caminho do Espírito.
É um estágio diferente.

Aliás, é muito simples, o Caminho do Espírito nada tem a dizer, uma vez que é a Luz.
Tem apenas que Ser.
A voz da alma tem muito a dizer.

Quando vocês chegam ao silêncio, quando vocês são capazes de viver a Dissolução na Luz Branca do CRISTO, nada mais há que
exista e que pertença a esse mundo.
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***

Questão: por que se chama de Luz a Luz Adamantina? 
Isso vem, efetivamente, de Adão.
Isso vem de Adamus e Adão, é o homem.
Então, há Adam Kadmon, o homem verdadeiro.
Adamus, Adama é, se quiserem, a origem primeira do homem não falsificado, ou seja, do homem em carbono, não confinado, mas
Livre. 
Portanto, as Partículas Adamantinas eram, mesmo nos mundos em carbono, a constituição do Adam Kadmon, ou seja, do homem
verdadeiro que foi, como vocês sabem, depois, amputado.

Isso quer dizer que as Partículas Adamantinas, que têm uma forma na Verdadeira Luz (e não aqui, sob forma de Agni Deva, mas,
verdadeiramente, nos Mundos Unificados), têm uma forma hexagonal.
Quer dizer que o que vocês chamam de Agni Deva, essas Partículas Adamantinas, são reunidas por seis. 
Nesse mundo, elas foram separadas.
É por isso que vocês vivem a Separação.
Tudo isso terminou.

Mas as explicações, podem-se encontrar para tudo.
Houve muitas explicações, sobre Ahriman, sobre Lúcifer, sobre as diferentes Trilhas, as Portas.
Hoje, o que lhes é pedido, mais do que nunca, é ir para a Vibração (nós o dissemos, nós o repetimos).
O que é importante é a vibração, não é o significado. 

Vocês poderão conhecer, como disse São Paulo, os mistérios de todo o Universo, isso não os faria sair desse mundo.

É o mental que crê nisso.

Apenas a Vibração da Consciência é que os faz sair desse mundo.

Nós insistimos, uns e outros, sobre alguns Pontos, porque eram os nós Vibracionais, nos quais a consciência podia focalizar-se e
manifestar-se (pela Vibração, pela pressão, pela dor).
Portanto, nós demos elementos de focalização da consciência nos processos Vibratórios bem reais, sobre as famosas engrenagens e
mecanismos, as Estrelas, por exemplo, as Portas, as Trilhas, as Lareiras, porque essa é uma realidade intrínseca das diferentes
engrenagens da pessoa e do Estado de Ser que se casam aqui mesmo, na Dimensão na qual vocês estão. Não é o significado. Nós
lhes demos isso para nutrir-lhes um pouco o cérebro, ainda. Mas será cada vez mais difícil nutrir o cérebro, hein?
***

Questão: por que os Triângulos, ao nível do Corpo, têm a ponta para baixo? 
Fecundação e Unidade. Ressonância e Vibração com a origem da maior parte das Criadoras dos Universos que vêm de Sírius.
A arquitetura dos Universos é criada a partir do Cubo, que contém o conjunto de formas geométricas de todos os Universos e de todos
os Multiversos, em todas as Dimensões.
O Triângulo (e eu não falo da pirâmide invertida que vocês têm sobre a Terra) é ligado à civilização dos Triângulos, que são religados
aos Pilares e às Fundações dos mundos que se chamam de Hayoth Ha Kodesh (ou os Querubins, se preferem).
As Vibrações, a Luz Vibral têm uma forma: é um hexágono. A Consciência é, também, uma forma.
***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***

E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por sua Atenção e sua grande inteligência de questionamento. 
Eu lhes digo, certamente, até muito em breve, porque temos muitas coisas a fazer juntos, não é? Mas, eu repito, eu deixarei, sobretudo,
trabalharem os Anciões que se exprimirão muito melhor do que eu sobre a Consciência e sobre o que resta a viver ao nível dos Atalhos
e da revelação da Luz, atualmente, e de sua própria Consciência. 
Eu lhes transmito todo o meu Amor e todas as minhas bênçãos e digo-lhes, até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1128 

04 de agosto de 2011
(Publicado em 06 de agosto de 2011)

***

Versão para o português: Célia G. 
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/om-aivanhov-4-de-agosto-de-2011.html

***
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Leia também:
A Ilusão Arimânica - Rudolf Steiner Palestra proferida em Zurique, a 27 de Outubro de 1919 - 1ª PARTE
16) Da mesma forma como houve uma encarnação de Lúcifer no início do terceiro milênio pré-cristão, como houve a
encarnação de Cristo na época do Mistério do Gólgota, haverá uma encarnação ocidental da entidade Arimã, algum tempo
após a nossa época atual, mais ou menos no terceiro milênio de nossa era. A fim de formar uma concepção correta da
evolução histórica da humanidade durante 6000 anos, devemos compreender que em um dos pólos está a encarnação de
Lúcifer, no centro a encarnação de Cristo, e no outro pólo a encarnação de Arimã. Lúcifer é a potência que excita no
homem todas as forças fanáticas, falsamente místicas, tudo o que tende fisiologicamente a por o sangue em desordem e,
assim, eleva o homem para cima e para fora de si. Arimã é a potência que torna o homem seco, prosaico, filisteu – que
ossifica e o conduz à superstição do materialismo. A verdadeira natureza humana é justamente o esforço de manter o
equilíbrio entre os poderes de Lúcifer e Arimã; o impulso de Cristo ajuda a humanidade de nossos tempos a estabelecer
esse equilíbrio.

17) Assim, esses dois pólos - o luciférico e o arimânico existem constantemente no homem. Do ponto de vista histórico
percebemos que o luciférico preponderava em certas correntes do desenvolvimento cultural da era pré-cristã e continuava
nos primeiros séculos de nossa era adentro.
Por outro lado, a influência arimânica é ativa desde a metade do século XV, tornando-se cada vez mais forte, até que haja
uma encarnação efetiva no âmbito da humanidade ocidental.

Clique aqui para ler na íntegra:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
*****
O Futuro da Humanidade e a Atividade de Micael & O MISTÉRIO DE MICAEL -
Os Pensamentos Cósmicos na atuação de Micael e na atuação de Arimã
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
******
Questão: Se a batalha no Céu está “ganha”, se os Arcontes estão redimidos, o que são as forças Arimânicas?
Clique aqui para ler a resposta
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...
***
OMRAAM (Aïvanhov) - Sobre as 3 forças: luciférica, arimânica e Crística
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
***
Cristo, Áriman e Lúcifer em relação ao Ser Humano (1/3)
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolf...
***************************
Turiya: O estado natural do Ser
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/group/bhagavansriramanamaharshi/foru...

**********
"E então me invocareis, e ireis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me encontrareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o SENHOR, e farei mudar a vossa sorte."
(Jr. 29: 12-14)
**********************

09.04.2011 - 'Estado de Turiya' e P&R
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

**************************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/a-ilusao-arimanica-rudolf
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlogPost%3A499025&xgs=1&xg_source=msg_share_post
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/bhagavansriramanamaharshi/forum/topics/turiya-o-estado-natural-do-ser
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/omraam-aivanhov-sobre-as-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/o-futuro-da-humanidade-e-a
http://portaldosanjos.ning.com/group/cinciaespiritualtextosderudolfsteiner/forum/topics/cristo-ariman-e-lucifer-em


Eu sou UM AMIGO.

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-5-de-agosto-...

 ***************************************************
*SRI AUROBINDO* - 8 de Julho de 2011 - AutresDimensions
Eu retorno a vocês, enviado, de qualquer modo, pelo conjunto do Conselho dos Anciãos, para dar uma série de elementos,
em sua Consciência, referente ao desdobramento da Luz Vibral, partindo do ponto UNIDADE e se dirigindo, desta vez,
posteriormente, para o ponto AGORA [NUNC, IS].

Este ponto AGORA está situado no lado esquerdo do Sacro, sobre a articulação denominada ‘sacroilíaca’, no meio.

Este conjunto e este trajeto correspondem, de algum modo, ao desdobramento da Luz Vibral na Luz
Prânica (ou Etérea), permitindo à Unidade revelar-se na estrutura desse corpo e restabelecer,
sobretudo, o conjunto das forças etéreas que havia sido alterado, em um certo sentido, no momento
da falsificação.
Clique aqui:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-8-de-ju...

***

Isso participa, inegavelmente, do Abandono à Luz.

*********************

Série **PROTOCOLOS** – Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Existência) Aqueles que nos
acompanham de outros planos Dimensionais transmitiram-nos, de 4 a 11 de julho, informações sobre o desenvolvimento do
Cubo Metatrônico, através de doze Portas do corpo que, religadas, constituem os Atalhos/Trilhas. Vocês encontrarão todos
os detalhes na coluna «mensagens a ler» do site. Esse protocolo é a aplicação prática de todo esse processo de
reconstrução do Corpo de Ressurreição.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-5-de-agosto-de-2011-autresdimensions
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http://api.ning.com/files/u3R*ieMWpIud-vwQy60a6SA7JVGQ*BblfLbP3rMvbHENGRD17yvp1RplJGtccC1gqJKT13PBm3rzsjQI1CgX2ufRW2fHpxg1/bibli_PortasdoCorpoAGORAarticulacoeslaranja.PNG
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*OS ATALHOS / AS TRILHAS*
Clique aqui: http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*********************

 NDR: referências extraídas de informações transmitidas sobre os “Novos Corpos” MIKAËL

28 février 2011

*OD: 8º corpo ou “corpo de nascimento do Embrião Crístico”.
Entre o 3º e o 4º chakra, na ponta [inferior] do esterno.
*ER: 9º corpo ou “corpo de Irradiação do Divino”.
Sobre o eixo do esterno, na parte superior, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno denominada ‘ângulo
de Louis’.
*IM: 10º corpo ou “corpo de Comunicação com o Divino”.
À meia distância entre o ‘pomo de Adão’ e a ponta do queixo.
*IS: 11º corpo ou “corpo do Verbo criador”.
Sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior.
*AL: 12º corpo ou “corpo do andrógino primordial”.
Acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem.
*Quando digo “Corpo” eu falo de pontos dos chakras, mas eles correspondem aos envelopes nos casulos de Luz que são
muito mais luminosos do que aqueles que vocês conhecem e que estão situados na parte superior do corpo.
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=913

****************************
*PARTÍCULAS ADAMANTINAS* - ARCANJO ANAEL - AutresDimensions

Questão: como as partículas adamantinas trabalham em nossas estruturas?

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/particulas-adamantina...

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=913
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/particulas-adamantinas-arcanjo
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110805_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça os acompanhe.
Eu os saúdo, nesse espaço, e estou à sua inteira disposição para as interrogações que quiserem efetivamente

levantar.

Eu os escuto então e nós vamos passar um momento juntos.
Neste instante, eu não vou revelar elementos referentes às Trilhas do desdobramento da Luz.

Eu vou retornar, então, a partir de amanhã, a fim de esclarecer uma série de elementos relativos a este último
desdobramento da Luz em meio ao Espírito (do seu Espírito confinado), em meio à Alma, em meio ao corpo,

permitindo fazer, de algum modo, o que eu chamaria de junção entre as diferentes Trilhas que vocês já
conhecem (que talvez já praticaram), empregaram e experimentaram.

Eu os escuto, então, agora.

***

Questão: qual distinção você faz ao chamar o nosso planeta de Terra ou de Gaïa?

Bem amada, a Terra, talvez você saiba, possui diferentes nomes.
Alguns destes nomes são chamados de comuns.

Outros nomes abordam a entidade Terra no seu aspecto de Consciência e vivente.
A palavra Terra, tal como utilizada em sua linguagem, significa, sobretudo, um espaço de vida sem Consciência

própria.
O fato de abordar o nome Gaïa leva irremediavelmente à Consciência que ali está associada, ou seja, a

entidade Gaïa, da qual a terra é uma das roupagens e não é, certamente, a única.
A Terra, assim como talvez saibam, pré-existe e continuará a existir em meio a outras Dimensões.

Dessa maneira, então, um nome usual pode, também, ser chamado em relação à sua história e à sua origem.
Assim, o nome mais antigo é Uras, vindo de Urântia.

***

Questão: poderia falar do Cubo Metatrônico e da sua prática?

Bem amado, a revelação da Luz Metatrônica ou do Cubo Metatrônico iria requerer um conjunto de
conhecimentos extremamente secos e extremamente abstratos.

ANAEL - 05 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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Vamos, se quiserem, efetivamente, ir para o mais simples e o que lhes foi
dado é, certamente, o mais sucinto possível, para não incorporar um

conhecimento exterior, a fim de privilegiar uma vivência Interior.
A forma do cubo é a forma geométrica perfeita, que contém todas as outras

formas.
Nesse Cubo Metatrônico existe uma série de arquétipos veiculados que

correspondem (assim como a forma sugere) a uma estruturação específica e
a uma disposição específica da Luz e da matéria (seja qual for essa matéria),

que não se limita absolutamente ao mundo de carbono, mas que vai bem
além.

Assim, o desenvolvimento do Cubo corresponde a uma forma de andamento da Luz na Luz e na forma,
permitindo pôr em sintonia a Luz e a forma, a fim de permitir a essa forma, literalmente, ser iluminada pela Luz.

Esse processo corresponde ao que lhes foi revelado, chamado de Trilhas, que ligam as Portas.

A primeira Efusão do Cubo Metatrônico localizou-se, quanto a ela, entre as diferentes Cruzes que existem na
cabeça (chamadas de Cruzes Crísticas anteriores, Cruzes Crísticas posteriores e Cruzes centradas), ligadas

diretamente à Lemniscata Sagrada e aos Quatro Pilares.

Assim, portanto, o Cubo está inscrito primeiramente em meio a uma estrutura compreendida na Coroa Radiante
da cabeça.

A revelação dessa Coroa Radiante da cabeça (através do Cubo Metatrônico) ocorreu por uma série de
Circuitos que achamos melhor não revelar a vocês quanto aos seus trajetos, existentes entre a cabeça e o

Coração.

A revelação da Luz ocorre, portanto, a partir do peito até a parte inferior do corpo, empreendendo uma série de
Circuitos chamados de Trilhas, ligando as Portas entre elas, essas Portas que representam, de certo modo, os

pontos de interação da Consciência Unificada com a Consciência dual.

Não é necessário entrar mais em uma análise intelectual ou complexa do que é chamado de Cubo.
Poderíamos, efetivamente, considerá-lo de um ângulo matemático, de um ângulo geométrico, de um ângulo

cosmológico, mas que nos levaria muito mais longe.
O importante, uma vez mais, mesmo em relação a isso, é viver a revelação da Luz e não compreendê-la.

Diversos elementos, que os Anciões julgaram bom dar a vocês, referentes às denominações dessas Portas
(que correspondem, como vocês sabem, às Estrelas) e às funções dessas Portas, também foram revelados.

Mas o conhecimento dessas funções não é a vivência dessas funções.
Assim, portanto, não é desejável sobrecarregar o seu mental, enquanto ele estando prestes a desaparecer.

***

Questão: por que tantos de nós, hoje, sobre este planeta Terra?

Bem amada, a noção de quantidade é muito relativa.
Nós somos também em grande número a inclinar-nos para o lado de vocês.

O número não é nada.
A escala de tempo, à qual você faz alusão, é uma escala extremamente restrita da história da humanidade.

Foram tempos imemoráveis, nos quais a Terra foi amplamente povoada.
É necessário, também, apreender que a época que está atualmente prestes a ocorrer é uma grande

experiência necessária, não para algumas almas, mas, mais, como a vontade de alguns Espíritos de participar
da Liberação.

De fato, sobre esta Terra, nem todos vocês têm a mesma idade, tanto em número de encarnações como no
nível da origem estelar.

Assim, muitos Irmãos, vindo das Estrelas, estão hoje encarnados, eu diria, pela primeira vez sobre esta Terra,
permitindo, da mesma maneira que vocês, Sementes de Estrelas, manter a estabilidade da Luz e permitir essa

revelação da Luz e a resolução na Luz de maneira mais evidente.
A experiência que é vivida, sobretudo no fim de um isolamento e de um confinamento, não provoca

consequências nem nefastas, nem pejorativas para uma Alma sendo criada nessa ocasião a partir de um
Espírito Livre.

Era importante, também, que o conjunto de Almas prisioneiras na matriz (chamadas, por vocês, de
desencarnadas, ou seja, que se situavam do outro lado da esfera astral) pudesse estar presente, há alguns

anos, o que explica a explosão demográfica (que ocorre e que tem ocorrido após a Segunda Guerra Mundial
desta Terra), permitindo ao máximo de Almas estar presente desse lado do véu e não do lado dos

desencarnados, assim como vocês denominam.
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No entanto, é importante esclarecer que cada morte (que ocorre agora, desde o mês de outubro) acompanha-
se, para as Almas que o desejarem, de uma dissolução da alma e de um regresso ao Espírito, com total

Liberdade.
Algumas almas, no entanto, decidiram viver, na carne, esse processo de Liberação, pois é essencial, para elas,

viverem essa Liberação deste lado do véu.

***

Questão: o que acontece quando um animal familiar, como um gato, deixa este plano?

Ele se junta ao que é chamado de Alma Grupo coletiva, ou seja, um reservatório de Vida que pode se
manifestar, sobre este mundo como em outros mundos, da mesma maneira que vocês.

O processo chamado de individualização da Alma não envolve todos os Espíritos, mas, efetivamente, alguns
Espíritos que optaram, em um futuro, em termos temporais, próximo, por experimentar os Mundos de carbono

Livres.

Assim, o que vocês chamam de animais domésticos, além paródia criada pelos Arcontes, representa,
realmente, um quadro favorável de Espíritos em via de individualização, ou seja, o processo inverso ao seu,

que é voltar para a Unidade.
No entanto, esse processo de individuação não será acompanhado de uma falsificação, obviamente, ou de

uma ruptura em relação à FONTE.
Assim, o processo de Unificação da individuação será tornado muito mais ligeiro do que o que tem sido o caso

até agora.

***

Questão: como podemos aceitar plenamente a encarnação sem nutrir a personalidade?

Vivendo.
O acesso à Unidade, a transformação da Consciência, tal como lhes é descrita desde certo tempo, é

simplesmente a perda e o desaparecimento da superioridade da personalidade.
A morte da personalidade não é, no entanto, a morte do ego, mas é, simplesmente, a vivificação desse ego e

dessa personalidade pelo Espírito.

Dessa maneira, então, o melhor modo de diferenciar se o seu ego (ou a sua personalidade) está sob a
influência real, unicamente, da sua personalidade e do seu ego (ou seja, confinado) ou se o seu ego e a sua

personalidade passam sob a superioridade do Espírito é, simplesmente, o nível de Alegria e de Paz que vocês
são capazes de manifestar e, também, é claro, os testemunhos Vibratórios da Presença e do seu contato com

a Alma e com o Espírito.
Assim, logo que o Espírito for encontrado, logo que o Espírito for revelado, for manifestado, a vida se torna

muito mais fácil, mesmo nesta Ilusão.
Não há, em caso algum, uma rejeição da vida.

A renúncia ou o Abandono à Luz não é, em caso algum, uma rejeição da vida, mas, efetivamente, uma
aceitação plena e total da vida, sob todas as suas formas, mesmo neste mundo.

De qualquer modo, enquanto vocês rejeitarem qualquer parcela do que vocês são, mesmo na personalidade,
vocês não podem viver o Espírito.

A transcendência, a transmutação e a metamorfose não são, em caso algum, rejeições de alguma coisa.
A borboleta forma-se no interior da lagarta.

Não pode existir borboleta enquanto a lagarta não compreendeu isso.

***

Questão: na passagem da lagarta para a borboleta, o casulo fica vazio. Ao que corresponde esta
fase de vazio?

A fase de vazio é a transição.
Isso não corresponde à morte, mas corresponde, realmente, à mudança Vibratória da passagem da lagarta

para a borboleta.
Isso é chamado de casulo.

Isso pode ser chamado, também, de mecanismo de estase ou, ainda, dos Três Dias.

***

Questão: é o que é chamado de Ponto Zero?

A passagem para o Ponto Zero é um mecanismo que foi chamado, parece-me, por São João (ou SRI
AUROBINDO, se preferirem), de Switch da Consciência.

A passagem para o Tempo Zero ocorre a cada vez que vocês transitam da sua Consciência da personalidade
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A passagem para o Tempo Zero ocorre a cada vez que vocês transitam da sua Consciência da personalidade
à Consciência Unitária.

A estase não é um Switch.
O Tempo Zero, nesse momento, não é completamente o Tempo Zero, mas, efetivamente, um processo de

estase, ou seja, de estabelecimento em uma Consciência intermediária, total, que corresponde à dissolução da
forma.

Dessa dissolução da forma, chamada de lagarta, vai corresponder a emergência de uma nova forma, chamada
de borboleta.

Esta nova forma, de acordo com a Vibração do Espírito, vai reencontrar-se em tal plano dimensional, em tal
sistema solar ou, literalmente, é dissolvida na FONTE.

Este mecanismo é um mecanismo que se poderia ser chamado de metamorfose.
É, efetivamente, uma mudança de forma através do que é chamado de metamorfose.

A metamorfose não pode, em caso algum, neste mundo, ser um processo imediato e instantâneo, ao passo
que, quando vocês passam de uma Dimensão Unificada à outra Dimensão Unificada, vocês mudam de corpo,

de Vibração, de forma, instantaneamente.
Esse não é o caso para passar de um mundo de carbono dissociado para um mundo, quer de carbono

Unificado, quer multidimensional.

***

Questão: a humanidade constitui uma linha específica de evolução da Consciência?

Bem amada, eu não estou certo de ter apreendido o alcance da sua questão.

Nós desenvolvemos, uns e outros (tanto no nível dos Arcanjos como dos Anciões), o fato de que não existe
evolução em meio a esta Terra, já que é um sistema fechado.

Existe uma evolução da Alma, mas essa evolução da Alma é confinante, ou seja, ela vai sempre para mais
materialidade.

Eu a remeto, para isso, ao que havia sido dito, por exemplo, pelo IRMÃO K, referente à polaridade da Alma.
Deste modo, então, o Espírito não tem que ser evoluído, já que ele é perfeito, de toda a Eternidade.

O princípio da falsificação os fez engolir, de algum modo, um princípio de evolução, de melhoria, da Alma.
A Alma é apenas um meio, entre o corpo e o Espírito, que não tem qualquer existência própria nos Mundos do

Espírito.
Assim, é perfeitamente possível falar de uma evolução da Alma, mas ela, no confinamento, será sempre uma
involução ligada a uma gravidade cada vez maior e a um confinamento cada vez mais profundo nas esferas

ditas da encarnação.
Não existe, do ponto de vista do Espírito, evolução em um mundo de carbono dissociado.

Essa evolução, tal como foi abordada em alguns ensinamentos espirituais ligados à Alma, é uma falsificação
chamada de natureza Luciferiana.

***

Questão: URIEL abordou a noção de canto, de cantar. Ele fala mesmo de notas. Se isso faz
referência a sons, há um desdobramento de diferentes níveis?

Bem amada, do mesmo modo que o Som da Alma é percebido e ouvido, do mesmo modo que o Som do
Espírito revela-se ao mesmo tempo que a revelação da Luz, existem, de fato, sete sonoridades diferentes para

a Alma.
Existem, do mesmo modo, sete sons diferentes para o Espírito.

Do mesmo modo, o Canto da Terra (ou Som da Terra) vai corresponder a sete graduações de notas (de
frequências) que se revelam, progressivamente e à medida que a Luz chega, terminando pelo Canto do

Espírito ou Canto do Cosmos, pois o Cosmos (além do seu confinamento), o Universo, é um Canto
permanente, que canta os louvores da Criação de um extremo ao outro das Dimensões, de um extremo ao

outro dos Multiversos e dos Universos.

Assim, portanto, a revelação da Luz, mesmo na Consciência humana, ocorre através de uma série de sons.
Esses sons foram chamados de Canto da Alma e de Canto do Espírito.

Não são únicos.
Eles são em número de sete.

Isso é exatamente o que havíamos anunciado (há agora alguns meses), referente ao aparecimento do Som da
Terra e do Canto da Terra, do mesmo modo que o aparecimento, em alguns lugares da Terra, do Canto do

Céu (que começa a se fazer ouvir), que corresponde ao desaparecimento (ou, em todo caso, ao
deslocamento) dos envelopes isolantes da Terra, ou seja, a ionosfera, a magnetosfera e heliosfera, pondo fim

ao seu confinamento.
Esse é um Canto e poder-se-ia, efetivamente, chamá-lo de Canto da Liberação, chamado em outras tradições,

de Canto da Fênix ou de canto da Shekina.

***
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Questão: estes Sons já estão em nós?

Bem amada, de toda a Eternidade, tudo sempre esteve em vocês.
Nada do que vocês chamam de exterior tem existência própria.

É apenas a projeção da Consciência, ela mesma, que os faz considerar outro ser humano como exterior a
vocês mesmos.

Tudo o que é criado está, potencialmente, presente em vocês.
Resta, apenas, revelá-lo, mesmo neste corpo.

Jamais foi autorizado cortar completamente a conexão total com o Espírito.
Tudo o que se revela, hoje, sobre este mundo, está presente em vocês.

A formiga está presente em vocês.
A Lua está presente em vocês.

A FONTE está presente em vocês.
Tudo o que os seus olhos percebem, como imagem e visão (como lhes foi explicado), corresponde a um

princípio de confinamento, de separação e de divisão que corresponde apenas a uma visão fragmentada (e
fragmentária) da Consciência, que não tem qualquer realidade assim que vocês penetram na Luz.

***

Questão: por que essa escala de sete sons, enquanto passamos para uma escala de doze?

Vocês não estão ainda ali.
Vocês têm acesso apenas a sete Sons, do mesmo modo que a maior parte de vocês (apesar da revelação da
Luz Metatrônica e dos Novos Corpos) veicula-se, ainda (até prova em contrário), apenas nos veículos que lhes

são mais conhecidos: o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental.

***

Questão: nós seríamos os únicos a perceber apenas sete sons?

Inteiramente, como em qualquer mundo ainda não liberado da falsificação.

***

Questão: há uma relação entre a origem estelar e o animal totem?

Bem amado, a resposta não pode ser unívoca.
Em certos casos, sim, em outros casos, absolutamente não.

Em resumo (e dito diferentemente), todos os animais, chamados de totem em algumas tradições xamânicas,
não são Linhagens.

Além disso, a Linhagem situa-se no plano do Espírito.
O animal totem situa-se no nível da Alma ou, de preferência, das colorações da Alma.

***

Questão: a Alma é levada a dissolver-se se ela é um meio entre o corpo e o Espírito?

Bem amada, se você se juntar ao seu Espírito, sim.
A Alma não é mais de qualquer interesse.

Apenas vai persistir o Corpo de Estado de Ser e as suas funções.
Agora, se sua evolução estiver ligada à persistência de uma forma de carbono, a Alma ainda vai existir.

A Alma existe nos Mundos de carbono Unificados.
Ela não existe a partir da 5ª Dimensão.

As famílias de Almas, os princípios de Almas Irmãs, é uma especificidade ligada aos mundos de carbono.
O Espírito, sendo a totalidade, não tem necessidade de qualquer Alma, nem de qualquer meio.

***

Questão: por que os Geneticistas de Sírius criaram um corpo humano para as Consciências que desejavam
viver a experiência de afastamento da FONTE?

A forma humana não é uma falsificação.
O que é uma falsificação é o confinamento do ser humano, ou seja, a ruptura, mais ou menos total, mas não
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completa, da FONTE.
A forma dita humana, como qualquer outra forma humanoide de carbono, é uma forma real de vida.

Antes da falsificação existiam muitos povos sobre a Terra, de forma humanoide, como delfinoide, e outras.

Bem amada, uma forma de vida que evolui na água deve possuir barbatanas.
Uma forma de vida que evolui no ar deve possuir o que são denominados pernas e braços, seja qual for o

comprimento desses braços e dessas pernas, independentemente do número de dedos.
Nas formas de carbono Unificadas existem seres humanoides cujas condições de vida modificam a fisiologia.

Assim, por exemplo, os Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada são muito menores do que o humano.
Eles possuem apenas quatro dedos.

Os orifícios não são os mesmos.
As funções fisiológicas elementares não são as mesmas.

A vida, além da Criação de um plano Dimensional, calca-se, de certo modo, sobre o meio no qual ela evolui.
As condições fisiológicas deste planeta, além de qualquer noção de falsificação, não são absolutamente as

mesmas que sobre um outro planeta.
A vida (seja qual for a sua manifestação de criação de Consciência) é obrigada a obedecer a uma série de

comprimentos de ondas, expressos pelo que está presente em um planeta, em especial o que é chamado de
força gravitacional, não confinante.

A qualidade e a quantidade de Sol presente, de fonte de luz, vão induzir, nos espectros emitidos, determinada
característica de materialização da vida e torna impossível outra forma de criação de vida.

Existem arquétipos, que eu chamaria de arquétipos criadores ou de Gênios Criadores, que prefiguram uma
função, um órgão em qualquer metabolismo vivo.

A forma, a função específica de um mesmo órgão, não é a mesma de acordo com o mundo no qual ele evolui,
devido, eu diria, aos comprimentos de ondas e às forças em presença.

Por exemplo, como vocês sabem, os órgãos que guardam a Porta de CRISTO, denominados fígado e baço,
são os órgãos que foram falsificados (com o cérebro), nesta Dimensão, porque eles estão diretamente ligados
à entrada das energias no corpo e, portanto, à entrada de formas eletromagnéticas existentes em um mundo de

superfície ou intraterrestre.

Assim, no nível do fígado (ligado à Visão), existe uma série de comprimento de ondas, perceptíveis e
acessíveis, não unicamente pela vista.

Dessa maneira, a função segue, de algum modo, o arquétipo do órgão e especializa-se em função do terreno
ou do ambiente encontrado.

Um Vegaliano não tem necessidade do fígado, na medida em que ele não come.
O ritmo cardíaco, ele mesmo, que vocês chamam, sobre esta Terra, de ritmo de dois tempos, ao nível dos

Vegalianos, não apresenta essas estruturas de dois tempos.
Aí, também, as frequências encontradas, as restrições eletromagnéticos, não são as mesmos aqui e ali.

***

Questão: quando o Céu se abrir, todos nós vamos poder ver?

Na Consciência Unificada não pode existir qualquer separação e qualquer confinamento.
Isso é extremamente difícil de conceber para o seu cérebro.

É algo que apenas se pode viver na própria experiência.

A não separação (ou a não separatividade), a não compartimentagem e a não fragmentação, não é um conceito
intelectual a elucidar, mas é uma experiência para ser vivida, pois não há qualquer palavra que poderia

corresponder (na sua linguagem e em qualquer linguagem) à realidade da Unidade.
É nesse sentido que, em todos os tempos, em todas as tradições e em todas as culturas, é impossível fazer

compartilhar a experiência da Unidade.
Vocês podem compartilhar conceitos, podem compartilhar crenças, podem compartilhar ideias, mas não

podem compartilhar a Unidade.

***

Questão: nesses outros planos, se não houver mais personalidade, haverá uma identidade
Vibratória?

Sim, que não está nem localizada no tempo, nem no espaço.
Essa identidade Vibratória é comum e diferente para cada Espírito e ela muda conforme a gama de

frequências que vocês experimentam, de acordo com as Dimensões que vocês vivem, de acordo com o
estado em que vocês estão, de acordo com o estado Dimensional.

Essa identidade, portanto, não está localizada em um tempo e em um espaço, como aqui.
Vocês não podem dizer, em espírito, que vocês são um corpo, mas vocês são o conjunto dos corpos.

É nesse sentido que é impossível fazê-los compreender a Unidade enquanto vocês mesmos não a tiverem
vivido.

Nenhuma palavra, nenhum quadro pode dar conta, de qualquer maneira, da Verdade do Espírito, que não é o
caso para a Alma, porque uma música, uma pintura, uma escultura pode comovê-los, recordando-os a
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sensibilidade da Alma, mas, em caso algum, isso é possível para o Espírito.
As Leis ou Regras do Espírito estritamente nada têm a ver com as leis da Alma ou as leis do corpo.

***

Questão: vocês nos falam frequentemente dos Vegalianos por que temos uma relação especial com
eles?

Bem amado, a palavra foi mal escolhida.
Os Vegalianos têm uma função e um papel extremamente precisos em meio a este mundo, já que eles são

chamados, eu os lembro, de Anjos do Senhor.

São eles que, Vibratoriamente, sem, no entanto, estarem confinados, estão mais próximos da Vibração desta
Terra, na sua Essência.

Isto não é uma relação, mas uma ressonância que os torna aptos, digamos, a intervir neste mundo, para
aqueles que isso for necessário.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, pela
sua escuta e eu lhes digo, então, até muito em breve, com todo o meu Amor.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6057.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-5_aout_2011-article6057.pdf
05 de agosto de 2011

(Publicado em 06 de agosto de 2011)

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110805_-_UN_AMI...

~ CONSCIÊNCIA UNITÁRIA ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, o Amor e a Alegria estejam em vocês.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho a vocês, enviado pelos Anciãos.

Como eu lhes disse, há alguns meses, eu finalizei o Ensinamento do Yoga da Unidade e da Verdade.
Resta agora fazer a ligação formal entre este Yoga e o que eu denominaria Consciência da Unidade, que leva,

de maneira muito lógica, a viver a Consciência Unitária.
A Consciência da Unidade resulta inevitavelmente na própria Consciência Unitária.

Há então um processo, através dos diferentes Yoga que eu transmiti, a possibilidade, real e concreta, de
manifestar e de viver o que é chamado de Consciência Unidade ou ainda Consciência Turiya, correspondendo

ao estabelecimento da sua própria Consciência em um estado não conhecido, superando, de muito longe, o
contexto da Consciência da personalidade ou da Dualidade.

Todas preparações que passamos e que vocês acompanharam, uns e outros, permitiram levá-los a esse limiar
específico, neste momento bem notado quando a Consciência deve passar de uma Consciência ordinária para

uma Consciência que pode ser qualificada de extraordinária, enquanto estando encarnados, enquanto
presentes sobre este mundo, aí onde vocês estão atualmente.

Através do que foi chamado (e que é conveniente chamar) de desdobramento da Luz, é realizada uma série de
processos conduzindo-os até a Porta da sua Ressurreição.

Vocês compreenderam, a passagem da Porta da Ressurreição leva-os a viver, em Consciência e em Verdade,
o próprio princípio da Unidade.

Apreendam-se bem de que a Unidade não é renunciar a qualquer vida, mesmo se as circunstâncias desta Terra
forem, no mínimo, peculiares, durante esta época, mas bem mais descobrir e estabelecer outro modus
operandi da sua própria Consciência, ou seja, do que vocês são, participando, pela sua presença, neste

mundo.

*

Estabelecer em si a Consciência da Unidade é já se perguntar sobre a pertinência de qualquer processo
espiritual e de qualquer processo de vida, levando-os a colocar, como isso foi dito, desde já algum

tempo, escolhas, orientações, e a manifestar, na sua vida, ações bem diferentes daquelas que estão inscritas
em um contexto moral, social ou legal.

Não vindo (de modo algum) infringir esses contextos morais, sociais ou legais, mas, bem mais, transcendê-los,
à Luz, justamente, da Consciência da Unidade.

A Consciência da Dualidade está sempre inscrita em um princípio de ação / reação, aonde vai se suceder, no
Ser, uma permanência de estados alternados, oscilando entre a Paz e a não Paz.

Tomar Consciência da Unidade e da Consciência da Unidade é preparar o seu estabelecimento na Consciência
Unitária, aí onde não pode mais existir uma perda de equilíbrio, aí onde não pode mais existir qualquer

antagonismo, nem qualquer oposição.
Obviamente, esta Consciência deve se estabelecer neste corpo e o corpo tem sido, como eu lhes demonstrei,
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eu o espero, um Templo, um ressonador permitindo-lhes, seguindo algumas regras simples (de um Yoga muito
simples), aproximar-se e fazer a experiência desta Consciência da Unidade a fim de provar a vocês mesmos
que existia, além da Consciência comum e das leis desta matéria, espaços inexplorados e inatingíveis, até

agora, para a maior parte da massa da humanidade, levando-os a viver de outro modo, a viver diferentemente,
não segundo um conhecimento intelectual, não segundo uma modificação dos contextos de vida, sejam eles

quais forem, mas, bem mais, pela Transcendência dos próprios contextos de vida, levando-os a manifestar um
estado particular de Paz, de Alegria com diferentes estratos, sucessivos, a descobrir.

***

Existem, é claro, vários marcadores desta Consciência da Unidade e do estabelecimento da Consciência na
Unidade, que foram desenvolvidos por muitos Anciãos, referindo também o Fogo do Espírito, os guardiões do

Limiar, as Coroas Radiantes, o Fogo, as suas diferentes implicações.
Cada um de vocês, no seu ritmo, à sua maneira, vocês puderam explorar e experimentar algumas etapas ou
alguns estados, levando-os a escolher, de maneira consciente e lúcida, o princípio da Unidade ao invés do

princípio da Dualidade.
Para aqueles de vocês que se interessam por filosofias mais antigas, vocês têm, evidentemente, percebido e

compreendido que o que nós lhes demos foi apenas o prolongamento dessas doutrinas Unitárias chamadas de
‘monismo’, portando diferentes nomes, segundo as correntes tradicionais, as culturas, as épocas e as

tradições, mas recorrendo, todas elas, a outro estado de Consciência onde não pode mais ter o mínimo
antagonismo, o mínimo sofrimento, o mínimo atrito, existindo na vida comum.

NOTA: Monismo (do grego monis, "um") é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um
todo (em metafísica) ou a identidade entre a mente e o corpo (na filosofia da mente) por oposição ao dualismo ou

ao pluralismo, para a afirmação de realidades separadas. - http://pt.wikipedia.org/wiki/Monismo .

 Nós então os conduzimos e os convidamos (seja pelo que foi transmitido pelos Arcanjos, por diversas e
sucessivas revelações da Luz e dos seus planos Vibrais) à sua Porta, à Porta de vocês mesmos.

Alguns de vocês já atravessaram esta Porta e estão estabelecidos, de maneira mais ou menos intensa e mais
ou menos duradoura, na Consciência Unitária.

Outros compreenderam o que significava a Consciência da Unidade, mas ainda não penetraram, com
consciência, a Unidade.

De qualquer maneira, cada um de vocês se encontra, doravante, no momento final onde deve se estabelecer
na Consciência Unitária (no mesmo momento em que a própria Terra deve viver a sua Consciência Unitária) e,
de algum modo, desvencilhar-se de tudo o que faz as leis de ação / reação e de tudo o que faz esse princípio
denominado confinamento, falsificação, denominado lei de ação / reação e que deve permitir uma mudança,

chamada de Dimensional.
Esta mudança Dimensional põe fim a algo que era falso e permite à Verdade instalar-se.

Esta Verdade (que está presente em vocês, do mesmo modo que está presente no exterior, pois é a mesma
Verdade) deve agora eclodir e aparecer, de maneira definitiva.

Então, é claro, existem diferentes nomes.
Alguns povos indígenas irão falar do retorno da Estrela Azul.

Outros irão falar do retorno do Rei dos Céus.
Outros irão falar ainda do retorno de CRISTO.

Outros irão falar ainda da Luz Unitária que se revela.
Sejam quais forem as denominações, cada um, naturalmente, estando marcado pela sua própria cultura, pelo

seu próprio conhecimento, interior como exterior.
Tudo isso descreve, é claro, o mesmo processo, o mesmo acontecimento, colorido segundo a cultura,

segundo o olhar, mas que corresponde inegavelmente a uma Passagem.
Esta Passagem é de natureza Vibratória, de natureza quântica, se vocês preferirem, e ela chama a Consciência

à sua última revolução, à sua adesão, de certa forma, e à Passagem desta Porta da Unidade, a fim de
estabelecer a imanência da Consciência, a Unidade da Consciência e, sobretudo, de romper, de modo

definitivo, o ciclo da Ilusão, o ciclo do Samsara.
Permitindo-lhes, agora e doravante, viver, com toda lucidez e com toda Consciência (nos momentos que vocês

vivem sobre esta Terra), esse processo de ‘reversão final’, fazendo-os viver o que foi chamado
de crucificação e de ressurreição, para empregar uma terminologia ocidental, mas que é apenas, eu diria, o

despertar a si mesmo.
Este despertar a si mesmo invalida, de algum modo, qualquer questionamento, invalida

qualquer interrogação porque, assim que este despertar ocorrer, a Consciência, naquele momento, desobriga-
se de tudo o que não é da Unidade e concebe e chega a perceber e a viver que este estado estava aí, mas

que, simplesmente, alguns jogos da Consciência da Dualidade, através de projeções, através da Ilusão,
através de sofrimentos, de alegrias, de mágoas, simplesmente mascararam e impediram a sua eclosão.

***
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Muitos de vocês começam a viver estados incomuns de Consciência, ou durante as suas noites, ou em certos
episódios da sua vida cotidiana e periódica, ou ainda em seus espaços de alinhamento ou de meditação.

Cada um se dirige a essa Passagem à sua maneira.
Não há uma melhor do que outra.

Não há uma maneira preferível à outra.
Há simplesmente várias maneiras de realizar isso, de vivê-lo e de conscientizá-lo.

Esta revolução da Consciência, esta reversão da Consciência, reflete-se, é claro, por uma série de elementos
específicos denominados, em linguagem humana, perdas,renúncias, abandonos, que não são uma decisão

da Consciência separada, mas, bem mais, marcadores do estabelecimento da sua nova Consciência.
Obviamente, o conjunto do que faz o corpo de desejo ou corpo de personalidade é levado a afastar-se de

vocês, sejam quais forem esses desejos da personalidade.
Sejam quais forem os medos e os sofrimentos inscritos na Consciência dual, estes tendem a afastar-se de

vocês, de diferentes maneiras, mas vocês podem constatar isso a cada dia, na sua vida, por pequenos sinais
ou por grandes sinais que irão aproximá-los, inelutavelmente, da Passagem desta última Porta.

Compreendam bem que a renúncia, o abandono que eu relatei, não é uma forma de renúncia como pôde viver
alguns renunciantes, na Índia como no ocidente, que se retiraram (voluntariamente, por um ato de vontade) da
vida, mas, sim, algo que se estabelece, de maneira natural, sem procurar uma vontade qualquer, sem buscar,

até mesmo, o estabelecimento.

***

Dessa maneira, então, cada um de vocês faz a experiência de uma série de desejos que se afastam de vocês.
Vários de vocês vivem processos de separação do que constituía a sua vida comum, anteriormente, que

apenas refletem, de fato, impulsos da Alma e, para muitos de vocês, de agora em diante, impulsos do Espírito,
diretamente, para viver no Espírito e na Verdade.

O marcador inextirpável dessa Passagem em andamento reflete-se por um estabelecimento na Alegria e na
Paz.

O que não quer dizer que vocês devem viver, permanentemente, este estado de Alegria e de Paz, por que,
evidentemente, a Consciência comum, devido à presença do seu corpo, ainda está aí.

Mas, simplesmente, o próprio corpo se transforma, possibilitando à personalidade não mais controlar e dirigir a
sua vida, mas, sim, ficar submissa à Liberdade do Espírito que vem modificar, transformar e executar regras

novas, nada mais tendo a ver com as regras do confinamento.
Naturalmente, juntamente com esta Paz e esta Alegria revelam-se, de maneira também importante, alguns

elementos (esses elementos lhes foram revelados por outros Anciãos),
denominados humildade, simplicidade, mas também a capacidade para estabelecer-se no Aqui e Agora, para
não mais depender de um passado, para não mais depender de um futuro, mas para instalar-se, realmente, no

momento presente.
Pois a Consciência da Unidade e a Consciência Unitária apenas podem existir no momento presente,

escapando assim a toda influência do passado e a toda influência do futuro.
Tudo isso ocorre por toques sucessivos, ou de maneira brutal, aí também, mais uma vez, cada um no seu

próprio ritmo, mesmo existindo um ritmo forçado, eu diria, induzido pelas circunstâncias astronômicas e pelas
circunstâncias terrestres das quais, é claro, o conjunto da humanidade não pode se retirar e com as quais ele

deve compor.
A preparação que vocês realizaram, para alguns de maneira muito antiga e para outros de maneira mais

recente, tem como único objetivo o de 'facilitar-lhes a tarefa'.
Esta tarefa sendo aceitar viver este Abandono, inteiramente, e se deixar banhar e imergir no desdobramento da
Luz, eliminando qualquer identidade (seja recente, passada ou remetendo às suas vidas passadas), eliminando

qualquer projeção a uma identificação em um futuro (seja ele qual for), mas permitindo-lhes descobrir a
realidade, a Verdade, a beleza do instante presente, estabelecer-se nesta Alegria, nesta Paz, nesta humildade,

nesta simplicidade, em um estado onde a Consciência não tem que realizar atividade mental, não tem que
realizar atividade intelectual, não tem que produzir emoções e não tem que criar a sua própria identidade, por

que vocês superam a identidade que lhes é própria, a fim de penetrarem nos domínios do impessoal.
Aí também, cada um ao seu modo, no seu ritmo, com as suas próprias experiências de Consciência.

Dessa maneira, então, os marcadores, Interiores como exteriores, estão doravante, todos eles, despertos e
ativados.

***

Tudo está então, pode-se dizer, pronto, para viver esta fase específica (chamada, pelo Bem Amado João ou
SRI AUROBINDO, de ‘choque da humanidade’), essa revelação total da Consciência Unitária que,

evidentemente, não pode coexistir, em última análise, com a Consciência da Dualidade.



O que significa, é claro, vocês compreenderam, o desaparecimento total da Consciência da personalidade, o
desaparecimento total dos constituintes do corpo de desejo (seja o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo

astral).
Estabelecendo-se no seu Templo Interior, no Corpo de Ressurreição ou no Corpo de Estado de Ser.

Permitindo-lhes tornar-se de novo o que vocês São, desde muitíssimo tempo, desde bem antes do próprio
princípio desta projeção em meio a esta Ilusão, que nós, orientais, denominamos a Maya.

Então, é outra coisa ter a Consciência de que esse mundo é Maya e é outra coisa viver a Verdade desta
afirmação.

Deste modo, por intermédio do Yoga da Unidade, da Verdade e de tudo o que lhes foi transmitido em todos os
seus alinhamentos e encontros Vibratórios, vocês puderam se dar conta, por vocês mesmos, fazendo a sua
experiência, de que existiam esferas bem diferentes do que a Consciência comum podia perceber, viver e

experimentar.
O fato de viver estes estados incomuns (sejam quais forem as manifestações) permitiu a muitos Seres

humanos aproximar-se desse momento.
Esse momento que está, agora, como vocês sabem, extremamente próximo e no qual vocês poderão se

fundir, realizar-se, na sua Unidade.
Com certeza, nós insistimos sobre a Luz Vibral, sobre este ‘Amor Vibral’ que absolutamente nada tem a ver

com o amor / emoção ou com o amor / mental, ou com o amor / afetivo, mas com a Vibração do Universo, com
a própria FONTE do Universo e das Dimensões, com a qual vocês tiveram a possibilidade de conectar e de

ressoar, a fim de progredir, de alguma forma, nessa revelação e nesse desdobramento da sua própria Luz e da
sua própria Unidade.

Será tempo, agora, de se estabelecer, de maneira definitiva, em meio à sua Unidade, deixando a Luz trabalhar,
guarnecendo, de algum modo, o seu manto da Eternidade e a sua Morada da Eternidade.

Sejam quais forem os nomes que pudéssemos lhe dar, seriam apenas nomes.
Resta-lhes viver a Verdade.

Resta-lhes viver a Consciência e se tornar esta Consciência, na totalidade.

***

Compreendam bem (e como isso foi amplamente desenvolvido) que há apenas vocês mesmos e vocês
sozinhos que podem, real e concretamente, passar na Consciência Unitária.

Ser-lhes-á preciso então, de alguma maneira, uns e outros (respondendo ao apelo da Luz), passar da
consciência da Unidade para a Consciência Unitária, ou seja, do corpo de desejo para o Corpo de Estado de

Ser.
Este Corpo de Estado de Ser (reconstituído à imagem do que ele é, não como imagem, mas como outra

realidade inscrita na mesma realidade), o próprio princípio, não da imagem, mas do holograma, tendo permitido
reconstruir, de algum modo, esta Eternidade, aqui mesmo, neste mundo encarnado.

Os marcadores são em grande número, vocês os conhecem, eles são chamados deSiddhi, dito de outra
forma, as manifestações ligadas à conexão com a Alma e com o Espírito.

No primeiro, nós encontramos, é claro, o som da Alma e o som do Espírito.
Eu deveria dizer os diferentes sons da Alma e os diferentes sons do Espírito, permitindo-lhes afinar-se, refinar-

se, fazê-los ressoar com a sua própria Consciência Unitária.
Observem agora que se torna cada vez mais fácil para vocês, para muitos de vocês, penetrarem neste espaço

de ressonância e de alinhamento, fazendo-os viver, não mais somente a Consciência da Unidade, mas a
própria Consciência Unitária.

Ou seja, os Seres humanos estão doravante mais capacitados, mesmo sem chegar a formular palavras ou
explicações nisso, para estabelecer-se, com Consciência, na sua própria Unidade, na sua própria Eternidade.
Obviamente, e vocês compreenderam, esses momentos ainda não estão estabelecidos, por completo, já que

vocês estão ainda no corpo de personalidade, mas ele se desagrega, pouco a pouco.
Não existe qualquer trauma para aquele que aceita, totalmente, o Corpo de Estado de Ser.

Não existe mais qualquer sofrimento nem qualquer resistência.
Quanto mais vocês forem para esta Luz Vibral, quanto mais vocês viverem os efeitos, mais será fácil de efetuar

essa Passagem, com toda lucidez, é claro, mas também com toda facilidade e com toda Alegria.

***

Então, é evidente, a personalidade vai sempre tentar levá-los de volta para aqueles que são caros para vocês,
para as atividades que vocês prezam, sejam elas quais forem.

Mas vocês irão constatar facilmente, por si mesmo, que quanto mais vocês imergirem na Consciência da
Unidade e na sua própria Unidade, mais isso vai se afastar de vocês, como algo que poderia parecer um sonho

ou, para alguns de vocês, um pesadelo que se afasta de vocês.
Compreendam bem, aí também, que esta forma de renúncia não é desejada pela personalidade: isso não é



uma negação da vida, isso não é uma negação da verdade deste mundo (mesmo falsificado), mas, bem mais,
um mecanismo íntimo da sua própria Consciência que os leva a viver isso.

Portanto, alguns de vocês vão viver momentos, cada vez mais intensos, de desconexão da Consciência
comum e de penetração, muito mais potente, em um estado de Consciência da Unidade ou de Unidade da

Consciência, que irá permitir-lhes então, conscientemente, atravessar esta Porta.
Vocês não têm que se adiantar ao apelo.

Vocês não têm que se retirar, pela sua própria vontade, seja do que for, porque, lembrem-se de que nesse
processo da Consciência, não é a personalidade que age, mas sim a própria Luz Vibral, em meio à sua

Consciência do Estado de Ser.
A Luz é Inteligente e ela é Inteligência.

Ela vai então empregar o princípio do que foi denominado Lei de Ação da Graça e Lei da Unidade,
sincronizada, a fim de que a Fluidez da Unidade se estabeleça, em vocês, na sua vida, e no conjunto das

manifestações da sua Consciência, mesmo a mais comum.
Neste estado, e quando vocês penetrarem, cada vez mais, neste estado Unitário, vocês irão constatar que o

mental assume cada vez menos o controle.
É como se ele se afastasse da sua própria Consciência Unitária.

Será o mesmo para as suas próprias emoções.
Será o mesmo para as suas próprias aflições.
Será o mesmo para os seus próprios apegos.

Isso será vivenciado, não como um luto, não como uma perda, a partir do instante em que não houver mais
resistência.

A partir do momento em que as Portas tiverem sido passadas, que tiverem sido solucionados os apegos
coletivos (em parte, pelo menos), vocês irão constatar que a Luz age por ela mesma a fim de pacificar o que

ainda deve sê-lo, na sua Consciência.
Não há nada, naquele momento, para praticar, nem para empregar, mas, ainda uma vez, deixar agir a Luz,

deixar agir a Inteligência suprema do que vocês são, em Verdade.
Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente e vai lhes permitir descobrir espaços de Liberdade totalmente

insuspeitos.
Dito de outra maneira, e em uma terminologia muito mais atual, no seu tempo, eu diria que vocês são

chamados a se tornarem os seus próprios criadores da sua própria realidade, da sua própria Verdade, tendo
bem consciência de que esta realidade, esta Verdade, esta criação, não tem mais a ver com o mundo, tal como
ele é conhecido, mas irá se exprimir, cada vez mais, em uma nova Dimensão, em um novo estado da matéria,

em um novo estado da Consciência, correspondendo à sua destinação.
Isso irá lhes parecer como um sonho, em um primeiro momento, mas este sonho virá tomar cada vez mais

agudeza e importância na sua vida comum, facilitando, aí também, essa Passagem, facilitando, aí também, o
seu renascimento.

***

Então, é claro, foi-lhes também dito e pedido para não julgarem, para serem humildes e simples porque,
evidentemente, e disso vocês sabem, nem todos vocês têm a mesma Vibração, nem todos vocês têm a

mesma Consciência.
Mesmo em meio à Unidade, nem todos vocês têm o mesmo futuro, o mesmo estabelecimento.

Portanto, é preciso aceitar que cada indivíduo vive a sua própria ‘revolução’ e a sua própria ‘revelação’, com
mais ou menos felicidade e com mais ou menos facilidade, e que vocês não podem pretender viver o que vive

o outro enquanto vocês mesmos não passaram totalmente na sua Consciência Unitária, enquanto vocês
mesmos não desistiram, integralmente, da Consciência da personalidade, pela própria ação da Luz.

A época na qual vocês entraram, agora, há alguns meses (como lhes foi anunciado pelo nosso Comandante),
atinge agora o seu pleno potencial, a sua plena manifestação, a sua plena revelação.

Vocês, aliás, constataram que cada dia e que cada hora que vai transcorrer, vai conduzi-los a uma maior
lucidez, a uma maior revelação da sua Consciência da Unidade ou da sua Consciência Unitária, a fim de

sempre mais levá-los, pela Vibração e pela Alegria, para longe de qualquer zona de Sombra e de qualquer
zona de sofrimento.

Por outro lado, as zonas de Sombra ou de sofrimento que puderem ainda existir, irão lhes parecer como um
despojo antigo, de algum modo.

A sua Consciência Unitária irá afastá-los dos seus próprios sofrimentos e haverá uma forma de distância que
será tomada em relação aos seus próprios afetos, em relação aos seus próprios condicionamentos, em

relação aos seus próprios sofrimentos, porque vocês irão constatar que em meio à Unidade não há qualquer
sofrimento, qualquer afeto, qualquer emoção e qualquer mental.

Vocês não poderão, então, mais se identificar seja com o que for pertencente a esse famoso corpo de desejo
ou de personalidade, mas vocês irão se desidentificar, desprender-se, para entrar no que é denominado o Si,

para entrar no que é chamado de Alegria permanente, denominada Sat Chit Ananda.
Naquele momento, vocês vão começar também a viver, como foi dito pelo IRMÃO K, um processo

de descompartimentagem e de desfragmentação, levando-os a viver, além da sua própria Consciência, a não



limitação da Consciência Unitária.
Fazendo-os descobrir que vocês não são mais limitados, seja pelo que for, e é isso que é a Liberdade e é

isso que foi chamado de Autonomia.
É em meio a esta Autonomia, a esta Liberdade, que vocês irão se estabelecer na sua cocriação consciente, de

vocês mesmos, em um novo espaço Vibratório e em um novo espaço de vida, denominado ‘outro estado
Dimensional’.

Tudo isso vai se revelar, de maneira harmoniosa, para o conjunto de Irmãos e de Irmãs que aceitarem e que se
deixarem trabalhar pela Luz e pela Liberdade.

Dessa maneira, então, esta Luz e esta Liberdade não são uma reivindicação do ego, não é tampouco uma
busca, no sentido espiritual, mas, sim, o estabelecimento na Verdade que apenas pode ocorrer, por completo,

quando houver cessação de toda vontade da personalidade, quando houver cessação de toda identificação
com qualquer sofrimento, com qualquer medo, com qualquer privação.

É isso que é para experimentar, para viver e para conscientizar, a partir do retorno do que vocês denominam
CRISTO, a Luz branca atualizada em meio às suas células.

***

A Luz se revelou, há algumas semanas, na totalidade.
Resta, agora, conscientizar-se, de algum modo, em meio à sua Consciência comum.

É a esse processo, denominado Passagem, Crucificação, Ressurreição, que vocês são chamados, pela Luz, e
ao qual vocês devem responder, pelo seu próprio abandono na Vibração da Luz Unitária.

Com certeza, nós lhes demos, uns e outros, assim como as Estrelas e os Arcanjos, os elementos.
Estes elementos, cabe a vocês selecionarem o que pode ainda lhes ser útil.

Mas retenham, contudo, que quanto mais vocês aceitarem acolher a Luz Vibral, menos vocês terão
necessidade de ferramentas, e mais vocês serão capazes de viver isso, com Consciência e pela Consciência.

Naquele momento, as ajudas poderão parecer-lhes como totalmente supérfluas porque, naquele momento,
bastará estabelecer-se na sua própria Luz para viver todas as facilitações necessárias, todos os ajustes

necessários, e para ir aonde vocês devem ir.
SRI AUROBINDO jamais lhes escondeu que este período iria se acompanhar de elementos chamados de

‘choque da humanidade’.
Este choque da humanidade (e como isso foi dito pelo IRMÃO K) já está prestes a ocorrer.

Ele não alcançou ainda, eu diria, a Consciência coletiva, de maneira total, mas pode corresponder, para alguns
dos nossos Irmãos e Irmãs ainda presentes sobre a Terra e não despertados, a uma sensação de crescente
mal-estar onde o conjunto de referências habituais da Consciência condicionante desaparece, afasta-se ou se

torna tortuoso.
Aí também, a melhor maneira que vocês têm de estarem no serviço e na ajuda é abandonarem-se à sua própria
Luz porque, naquele momento, como Semeadores da Luz e Ancoradores da Luz, vocês serão um apoio, não

mental e não emocional, não afetivo, para aqueles desses Irmãos e dessas Irmãs que estiverem no não
reconhecimento da Luz, por enquanto.

Deste modo então, a frase pronunciada por CRISTO: “busquem o reino dos Céus e o resto lhes será dado de
acréscimo” irá se tornar cada vez mais atual, pois a Luz, como isso foi dito, quando ela preenche vocês e

quando a FONTE se verte em vocês, como foi dito: “jamais vocês terão sede e vocês estarão saciados para
sempre”.

O fato de estarem saciados refere-se, é claro, ao conjunto das necessidades do corpo de desejo, sem
exceção alguma.

Quer dizer que o que era procurado, em uma projeção exterior (que vocês chamassem isso de um alimento,
um prazer, um outro ser humano), tornar-se-á acessível no Interior e sem qualquer projeção.

Cabe a vocês fazerem a experiência, não para torná-la um dogma, não para assumir uma vontade de adquirir ou
de transitar, mas simplesmente um ‘estado’ para manifestare para viver, por que é a estrita verdade do que

está para ser vivido.
Mas isso apenas pode ser vivenciado no momento em que vocês aceitarem dar esse passo e se engajarem

nesta noção de Passagem à sua própria Revelação.

***

Em meio a essa Consciência e a esse corpo (que é o Templo da sua Consciência), mecanismos Vibratórios
foram-lhes fornecidos.

Estes mecanismos Vibratórios são, como isso foi dito, pontos de ancoragem da nova Consciência, pontos de
ancoragem da Consciência da Unidade e da Unidade da Consciência, permitindo revelar essas Trilhas
(circuitos), essas Portas, essas espécies de Portais Interdimensionais, entre este mundo e os mundos

Unificados.
Eles são então os marcadores privilegiados, as testemunhas, de algum modo, do seu estabelecimento na

Consciência Unificada.



Nós lhes dissemos, muitas vezes, uns e outros, que a Consciência era Vibração e é esta Vibração que, quando
é vivenciada, integralmente, os instala em meio à Unidade e além mesmo da identificação com esta Vibração.

A Consciência, então, se descobre para o que ela é: ilimitada, Livre, Autônoma, absolutamente não mais
condicionada por uma existência, absolutamente não mais condicionada por uma história, seja ela qual for,
absolutamente não mais condicionada por apegos ou por regras sociais, morais ou outras, mas, bem mais,

como algo inteiramente Livre que pode, efetivamente, para alguns de vocês, até em certo momento, parecer
tão imensa e tão infinita que isso irá lhes parecer talvez como ‘extraordinário’.

Mas, entretanto, fazer a experiência ou se aproximar perto disso o suficiente, basta, em regra geral, para dar a
certeza do seu futuro.

Saibam também que esta Luz é capaz de saciá-los.
Ela preenche realmente e ela irá preencher, cada vez mais, o conjunto dos seus desejos no corpo de

personalidade, ainda presente sobre este mundo.
É pela Luz que vocês irão encontrar todas as soluções por que não poderá existir qualquer solução através do
quadro social, afetivo, moral ou mental ou emocional, mas a Luz será realmente aquela que irá prover, em meio

à Consciência Unitária, tudo o que for necessário para concluir a sua missão.
Esta missão que, eu especifico, é a mesma para todos: tornar-se o que É, de toda a Eternidade.

Sair do marasmo da Ilusão, sair da personalidade, não para rejeitar, mas sim, realmente, para estabelecer-se
na sua transcendência e na Verdade.

Tudo isso, é claro, será realizado a partir do momento em que vocês aceitarem a Luz branca.
Então, naturalmente, se eu me dirigisse aos orientais, eu iria lhes dizer: esta Luz branca é KRISHNA.

Se eu me dirigisse aos ocidentais, eu iria dizer: esta Luz branca é CRISTO.
Se eu me dirigisse a um sufi, eu iria dizer que é a Luz de ALÁ, tal como corresponde à sua experiência e não a

outra Verdade, em particular religiosa.
Dessa maneira então, cada um poderá nomear e viver, de algum modo, uma identificação com esta Luz Branca

como um fato histórico ou como uma mitologia, mas isso não importa.
É a Luz branca: Luz de Amor, de Paz, Luz da Unidade, que é um bálsamo vindo, inteiramente, transcender e

eliminar todas as privações, todos os medos, todas as insuficiências e, é claro, todos os sofrimentos.
Em meio à Luz branca se encontra esta Paz, esta felicidade, encontra-se este Samadhi conduzindo-os para ir

até o Maha Samadhi, com toda lucidez e com toda Consciência.
 Maha Samadhi que irá depender, aí também, do Maha Samadhi da própria Terra e da chegada da Luz branca

nos seus céus, visível não sob a forma de partículas Adamantinas ou como chuva de Luz, mas, sim, como a
totalidade da Luz.

Esse processo já se revela em vocês, vocês vivem, de algum modo, as primícias, no interior da sua
Consciência antes que isso se revele na Consciência coletiva, na sua totalidade.

Não se esqueçam de respeitar o que pede o seu corpo, principalmente no que irá lhes solicitar a sua
Consciência pela manhã, ao acordar.

Estejam à escuta de vocês mesmos, estejam à escuta da sua própria Vibração, e percebam, cada vez mais
claramente (pois esse será o caso), os momentos em que vocês passarem na Consciência da Unidade ou na

Consciência Unitária, e os momentos em que vocês retornarem, de maneira transitória, cada vez mais efêmera,
na Consciência da personalidade.

Esses movimentos e essas idas e vindas são realmente, para muitos de vocês, uma necessidade absoluta
porque é através dessas idas e vindas, mesmo às vezes desgastantes (sobretudo no sentido da

descida), que pode se estabelecer, ainda mais firmemente, a Luz e a sua Inteligência, ajudando-os a viver, a
um dado momento, a totalidade do seu Estado de Ser.

***

Dentro de alguns dias (eu creio até, em termos humanos, a partir de amanhã), uma série de informações
Vibratórias complementares e finais será dada a vocês sobre o desdobramento da Luz.

Isso será, de algum modo, os últimos elementos (bem além do Yoga da Unidade) que irão permitir-lhes servir-
se do seu corpo para facilitar o seu próprio estabelecimento na Consciência Unitária.

Tenham presente, entretanto, em um canto da sua Consciência que, em última análise, tudo depende apenas
de vocês e da distância que vocês colocarem, ou da Coincidência que vocês estabelecerem, entre vocês,

justamente, e a Luz.
Cada mecanismo que é para ser vivido (esse mecanismo de sobreposição, de desidentificação, de

desfragmentação, de descompartimentagem), está aí apenas para permitir-lhes estabelecer a sua Consciência
Unitária e para estabelecer a Alegria e a Paz.

O período que se abre é o período mais propício para viver isso porque este período é aquele onde o conjunto
das ilusões deste mundo e da personalidade vai desaparecer.

Os Arcanjos lhes falaram de desconstrução, de Etapas, de progressões.
Nós, nós falamos, mais precisamente, de dissolução do que não é da Verdade.

Viver a dissolução pode parecer, é claro, para o ego, uma aniquilação total.
Aí também, tudo vai depender do seu ‘ponto de vista’, tudo vai depender da sua visão, da Atenção e da



Intenção com a qual vocês irão se estabelecer no instante: HIC e NUNC, como diria o Arcanjo ANAEL, que lhes
permite, com mais ou menos felicidade e Alegria, estabelecerem-se neste estado Vibratório.

A quase totalidade dos preâmbulos do desdobramento final da Luz está prestes a ser dada a vocês a fim de
possibilitar a intercessão do Senhor METATRON e depois de MARIA, que irá permitir o retorno da Luz Branca,

integralmente.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, na Paz da Luz e na Alegria da Unidade, que
a sua Presença se estabeleça.

O Arcanjo URIEL, à sua maneira, irá levá-los a Vibrar.
Eu lhes digo, quanto a mim, certamente, no final do desdobramento da Luz branca, após a vinda de

METATRON e de MARIA.
No Amor e pelo Amor.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articleb64b.html

05 de agosto de 2011
(Publicado em 06 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Áudio em francês:
URIEL_part1-05-08-2011 por autresdimensions
URIEL_part2-05-08-2011 por autresdimensions

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes Estelares, bem amados Seres, juntos, vamos comungar, de Presença a Presença, de vocês a mim e de mim
a vocês.

Juntos, Unidos na mesma frequência, Unidos no mesmo Canto, vamos Vibrar.
E vamos viver o espaço de Liberdade.

Juntos, Unidos e reunidos na Liberdade da Luz, no Canto da Alegria, Vibremos.
Elevemos, juntos, o Coração ardente, aquele que Vibra o som da Liberdade, aquele que Vibra a Presença Sagrada, em seu espaço,

nos espaços e no firmamento da Terra e dos Céus.

Filhos da Verdade, juntos, Elevemos o Canto de nossa Presença comum.
Juntos, Vibremos e vivamos, no espaço de Liberdade, no espaço de Alegria, no espaço de Paz.

Nesse tempo e no conjunto dos tempos, nesta Dimensão e no conjunto das Dimensões, vivamos a Liberdade, vivamos a Verdade.
E Vibremos.

Dancemos na Luz e no som da Vibração.

Reunidos e Unificados.
Livres e Liberados.

Fusão dos Éteres.
Fusão de Luzes.

A hora é para a Luz.
A hora é para o Instante: aquele da Verdade do Ser, nos espaços de Liberdade.

Elevemos a Vibração, elevemos nossa Consciência, a minha como a sua, a sua como a minha.
Juntos, Despertemos a Alegria, Despertemos a Unidade e a Paz da Verdade.

Amados do Um, nós somos Um.
Em vocês, entre vocês e entre nós, elevemos a Vibração, cantemos a Liberdade e vivamos a Vibração da Essência, no sentido do Um

e de cada Um.

Filhos, amados do Um, criados na Verdade que é sua e que é nossa.
Juntos, ressoemos na frequência Una do Amor Um.

Elevemos nossa Presença e sua Presença, reunidas no Éter e na Eternidade.
Vibremos.

Filhos de Verdade, filhos da Alegria, nós estamos reunidos para sempre e na Eternidade dos Tempos, e na Eternidade dos espaços.
Trabalhemos e abramos o Templo da Alegria, Templo da serenidade no qual se estabelece a Paz, no qual se estabelece a Presença.

De Presença a Presença, na Presença do Um, na Presença da FONTE, filhos da FONTE, Fonte do filho, nós somos Um.
Isso, nós Cantamos e declamamos, nós proclamamos na Vibração da Unidade, na Vibração da Essência.

Elevem.
Elevem o sentido.

Elevem a Essência.
Vocês são a Verdade da Unidade, vocês são a Unidade da Verdade.

Filhos e, enfim, nós estamos reunidos no Um.
Para a Graça do Um.

URIEL – 5 de agosto de 2011
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Para a Graça da Alegria, do Amor e da Unidade.
Para além de todo limite, ilimitados.

Ilimitados e Revelados; ilimitados e Unificados.

Juntos, Vibremos.
De Presença a Presença, na Presença d’Ele, Ele, que vem a vocês.

Como vocês O acolheram, Ele os acolherá.
Juntos, nos espaços do Éter, no qual sombra alguma pode persistir.

Juntos, nós Vibramos no Canto da Liberdade, no Canto da Presença d’Ele, a fim de que jamais possa apresentar-se a menor forma de
aprisionamento.

A hora chegou de estabelecer; a hora chegou de nascer à Verdade de sua Essência.
Presença e Unidade.

Presença e sentido.
Viver a Vida, a Verdade e o Caminho, porque vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Assim como Ele ensinou, tendo descido entre vocês, a fim de que vocês voltassem a Ele.

O Tempo chegou do Retorno d’Ele e de sua Reversão; de ir para Ele como vocês vão para vocês, a fim de que não haja qualquer
distância em sua Presença e na Presença d’Ele.

Espaço de Liberdade, espaço de Verdade.
A hora é para a Essência, a hora é para a Alegria, a hora é para a Paz.

Então, juntos, no âmbito de nossa Presença, acolhamos o Graal da Luz d’Ele, a Verdade da Unidade d’Ele, que é sua para a
Eternidade.

Juntos, abramos a Vibração Una, aquela da Essência reencontrada.
Viver a Liberdade.

Viva sua Liberdade.
Liberação na Alegria.

Liberação, na qual nada está compartimentado.
Liberação, na qual tudo é Liberado.

A hora chegou de ser a Alegria.
A hora chegou de ser a Paz.

A hora chegou de ser a Verdade.
Nesse tempo e para além desse tempo.

Nesses espaços, nos quais nenhum tempo pode constranger; nos quais nenhum tempo pode comprimir a Verdade que se expande ao
infinito dos Mundos, no infinito dos Cantos, no conjunto de frequências da Alegria.

Vibração.
Eternidade.

Vocês são os filhos da Eternidade.
Vocês são os filhos da Luz.
Vocês são a Luz da criação.

E isso se desenrola agora, no espaço Sagrado de seu Templo, sobre esta Terra,
reencontrando seu Sacro e seu Sagrado.

Filhos do Um, filhos da Lei de Um, estendam suas asas, aquelas da Liberdade.
Estendam suas asas, aquelas da Vida n’Ele.

Da Vida na Verdade.
Espaço.

Espaço não submisso.
Espaço insubmisso, no qual nenhuma barreira pode transgredir a Lei da Liberdade, que é a Lei da Graça dos Filhos do Um.

Eu sou URIEL e vocês são o que eu sou.
Ressoemos e Vibremos na comunhão de nossa Presença, reunidos na Ronda do Um, na Ronda do Amor, na Ronda da Verdade,

formando o círculo e o cenáculo, no qual se pode depositar a Verdade da Liberdade.

Filhos, abram.
Abram as válvulas do Coração.

Abram o Templo do Ardente, Aquele que vem queimar o que é falso, aquele que vem Liberar o peso.
Reencontrem a leveza de sua Essência.

Juntos, reunidos na Presença, chamemos e abramos a Luz da Verdade.
Chamemos e abramos o espaço da Verdade, no Templo Sagrado, no qual se revela, então, a Verdade da Presença d’Ele.

Reencontrem-se em vocês.
Reencontrem-se na Unidade, aquela da Liberdade e aquela da Verdade, na qual está a Vida, a única, a Verdadeira, e não a Ilusão da

Vida, e não a Ilusão de algo de limitado.

Vocês são chamados a viver o que vocês São.
Vocês são chamados a Vibrar no som do Éter, no conjunto dos Éteres da Criação, sem limite, sem barreira e sem nada que possa

frear a Ascensão da Verdade.
Revelação, Presença a Presença, Canto de Glória e Canto de Unidade.

Juntos, vivamos a Liberdade.
Juntos, Elevemos a Vibração, aquela da Alegria e aquela do Fogo do Amor, Fogo do Espírito, no qual nenhum obstáculo pode

perdurar.
A hora chegou de reencontrar o sentido.

A hora chegou de viver a filiação.



Filhos do Um, o Um revela-se através de vocês, de Presença a Presença.
Comunhão do Um ao Um e do Um ao outro e do outro ao Um.

Abram.
Nada mais há a fechar, nada há a voltar a fechar.

Há apenas a Vibrar, há apenas a Ser a Alegria e a Eternidade.
Viver a Liberdade é viver a Essência, viver o que vocês São.

Filhos de Luz, filhos da Verdade, Vibrem no Templo do Sagrado, a hora do Sagrado, aquela de seu Coroamento.
Filhos, Filhos Ardentes do Sol, KI-RIS-TI Revelados a KI-RIS-TI, abram.

Nada há a temer.
Nada há a esperar, porque tudo está aí.

Presença, Presença e Verdade.
Luz.

Luz Vibral, na qual se revelam as asas de sua Liberdade, as asas de seu Vôo.
Pelo Fogo ardente do Sol.

Pela Porta do Sol, que é aquela de seu Coração, aquela de sua Unidade.
Revelem suas asas.

Revelem sua Consciência, porque nunca mais ela será limitada por qualquer Sombra e qualquer obstáculo que seja.
Nunca mais vocês serão confinados.

Nunca mais vocês serão comprimidos.
A hora chegou, porque o tempo chegou.

Aquela do apelo da Luz.
Aquela da revelação de CRISTO, de volta em vocês e entre vocês, chamando-os a segui-Lo, a fim de ressoar sua Presença na

Presença d’Ele.
Instante de majestade, no qual o Sacro do Sagrado revela seu tempo e seu espaço, no qual nada mais pode permanecer afastado, no

qual tudo é reunido na Verdade do Ser Supremo.

Filhos, filhos do Um, escutem.
Escutem o Canto de sua Liberdade.

Escutem o Canto de seu Espírito, Unificado ao Espírito d’Ele e aos outros Espíritos, para fazer apenas um Espírito, no mesmo espaço
e em todos os espaços.

Vibração.
Ardentes.

Filhos Ardentes, revelem o Canto da Liberdade, o Canto da Verdade e Vibrem.

Esqueçam tudo o que não é Ele.
Afastem tudo o que é limitado.
Voltem a tornar-se a Verdade.

Juntos, trabalhemos através de nossa comunhão, no acolhimento da Verdade Una.
Presença e Eternidade.

Vibração.
Acolhamos.
E acolham.

Como eu os acolho, vocês me acolhem, a fim de fazer apenas um no Um.
Revelem sua Luz, porque essa é sua natureza, porque é a última Verdade, sua Presença é nossa Presença.

Nunca mais haverá superior.
Nunca mais haverá inferior.

Somente permanecerá a Verdade do Instante e do meio, na qual se encontra o conjunto dos lugares, na qual se encontra o conjunto dos
tempos, o conjunto dos espaços.

No Mistério da Criação, revelem em todos os Uns e em cada um.

Juntos, nós Vibramos no Fogo do Amor, Fogo da Verdade, Filhos Ardentes do Sol, no qual se revela o conjunto de sua Criação.

Vocês são a Criatura.
Vocês são a Criação.

E vocês são o próprio Criador de sua Unidade.
Sigam-No.

Descubram-No.
Ele é Bondade.
Ele é o Amor.

Ele é a Liberdade.
Ele é seu Caminho, sua Verdade e sua Vida.

Ele lhes pertence, como vocês pertencem a Ele.
Para além de qualquer relação, para além de qualquer pressão, para além de qualquer compressão.
Na Liberdade a mais total, que inunda o Coração de um Fogo: o Fogo da Unidade, o Fogo do Amor.

Viver a Liberdade é viver n’Ele, na FONTE Una.
Revelem suas asas de Liberdade.

Revelem a Coroa ardente de seu Coração, a fim de realizar o Sacro e seu Sagrado.
Tornem-se o Um, o Único, porque essa é sua Essência, porque essa é nossa natureza.

Uns e outros não estamos separados.



Na Luz do Um o Arcanjo se faz o filho, o filho se torna Arcanjo e ressoa na Liberdade da Vibração.

Sejam o que vocês São.
Mais nenhum obstáculo pode frear ou retardar a revelação da Presença d’Ele e de sua Presença, reunidas, Vibrando em uníssono da

Verdade Una da Liberdade, estabelecendo seu Reino para a Eternidade.

Nós vimos a vocês, como vocês vêm a nós.
Ele vem a vocês, porque Ele sempre foi.
Jamais a separação pôde separá-los.

Jamais a Ilusão pôde fechá-los de maneira definitiva.
Esqueçam o que não é a Verdade.
Esqueçam o que não é a Unidade.

Vivam a Liberdade.

Juntos, nós revelamos a Luz Branca da Presença d’Ele e de sua Presença.
Abram as asas e abram o Coração.

Ascensão.
Ascensão.
Ascensão.
O Tempo chegou.

O Tempo do fim dos tempos, que é o Tempo do início da Liberdade, da verdadeira Vida na Eternidade.

Comunguemos, juntos.
No silêncio do espaço, infinito, da revelação da Luz e da Verdade.

Comunguemos, de cada um a cada um.
A Graça é o Templo da Alegria.

A Graça é o Templo da Liberdade.
Saiam do inferno.

Entrem no Tempo da Alegria.
Presença.

Luz.
Na imaculada brancura do Amor infinito e da Presença infinita d’Ele, que põe fim ao temporário, revertendo à Liberdade e à

Eternidade, na qual o efêmero não tem mais lugar.

Presença e Vibração.
Canto do Êxtase.
Canto do Íntase.

Canto da Verdade.
Pulsação e Vibração.

O Coração se abre e se eleva.
As asas revelam-se e o Vôo Canta e ressoa no mais profundo de seu Templo.

Abram as válvulas do Amor.
Abram o Fogo da Liberdade.

Filhos do Um, escutem e ouçam a Presença d’Ele em sua Presença.
Som da Eternidade.

Momento no qual a Terra e o Espírito fazem apenas Um, porque todas as Presenças fazem apenas Um no Canto da alegria, na
Vibração do infinito.

No espaço Sagrado de HIC e NUNC, o Espírito da Verdade revela-os a vocês mesmos: Seres de Alegria, Seres de Eternidade, Seres
de Presença, de plenitude e de vacuidade, de Transparência e de Beleza.

Acolhimento.
Majestade da Simplicidade.

Majestade da Vibração.
O Fogo, o Fogo ardente do Coração consome e abrasa de Amor, num Canto de Êxtase e de Íntase, a Verdade de sua Presença e da

Presença d’Ele.

Escutem.
Escutem e ouçam.

Viver o apelo à Liberdade, a Liberdade de viver a Presença.
Filhos Ardentes do Sol, Filhos Ardentes da Luz.

Presença Una.

Juntos, nesse espaço de Vida, de Liberdade, abramos o Caminho, abramos a Verdade, abramos a Vida.
Assim URIEL anuncia.

Assim URIEL abre-os ao Caminho, abre-os à Verdade e abre-os à Vida.
Cruzem a Porta.

Presença.
Unidade.

No silêncio de palavras e no Canto do Coração, aí, de imediato, aqui, nesse Presente, viver a Liberdade, espaço e tempo da Presença
total d’Ele, em sua Presença, filhos do Um.

Eu sou URIEL e anuncio a Presença d’Ele em seu Presente.
E anuncio o Retorno da Liberdade.

Então, Canta e eleva-se o Canto do Espírito.
O som do Sagrado.

Aquele do Caminho, da Verdade e da Vida.



Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Eu sou vocês e em vocês, para manter a Porta e a tocha que vocês deixam passar à Presença d’Ele e à Radiância d’Ele.

Viver a Liberdade.

Filhos do Um, a Graça está em vocês, porque vocês são a Graça.
A Vida está em vocês, porque vocês são a Vida.

A Verdade está em vocês, porque vocês são a Verdade.
E o Caminho está em vocês, porque vocês são o Caminho.

Então, juntos, de Presença a Presença, Cantemos.
O Canto do Amor.

A gama da Unidade.
A nota da Verdade.

A chave da Liberdade.

Acolhimento.

Eu permanecerei alinhado a vocês e em vocês, como Ele estará para vocês e em vocês.
Amados do Um, através de minha radiância, a FONTE abrasa-os e torna-os Livres.

É tempo, agora, de preencher-se de Alegria, de saturar-se da Presença d’Ele.

Eu sou o Anjo URIEL e eu os amo.
Até já, no Instante Presente, na Alegria e na Presença, na Liberdade.

Gratidão infinita.
Amor.
Até já.

_______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza

a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça do Amor esteja em vocês.
Eu venho, neste espaço, como Arcanjo da Relação e do Amor, e como Embaixador do Conclave Arcangélico,
a fim de lhes dar uma série de elementos referentes ao que é vivenciado, no corpo e na Consciência, durante a

aproximação da Vibração CRISTO de sua Consciência.

***

Primeiramente, compreendam que esta aproximação acontece, antes de tudo, como um desdobramento e
um desvendamento, no Interior de vocês mesmos.

Mesmo se, é claro, aí também, o que se desenrola no Interior de vocês mesmos, desenrola-se, do mesmo
modo, em seus Céus e em sua Terra.

Retomemos, antes de tudo, alguns elementos referentes aos preparativos que ocorreram, desde algum tempo,
com relação a esse retorno.

Para começar, é preciso compreender que a Consciência, tendo evoluído em um contexto específico, que foi
o seu nesta encarnação, manifesta-se, cria-se ela mesma em meio a certo número de contextos, certo número

de leis, certo número de mecanismos, compreendidos e inclusos no que foi
denominado confinamento eaprisionamento.

A Consciência então teve por hábito funcionar segundo os princípios e as leis que regem este mundo, mas
que não são as leis e os princípios que regem Os Mundos.

Portanto, a Consciência está, de algum modo, habituada a ser limitada, a ser confinada, a exprimir uma série de
elementos próprios da consciência do confinamento (ou consciência da personalidade, ou limitada).

Foi preciso então, gradualmente, incorporar, nesses próprios limites, certo número de elementos novos que
propiciaram viver, desde agora dois anos, as Núpcias Celestes e, mais recentemente, o desdobramento da Luz

Metatrônica e a conclusão, de qualquer forma, do ‘programa da Luz’ referente ao retorno deste mundo à Luz
verdadeira.

ANAEL - 6 de agosto de 2011
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Isso se instalou em um tempo específico deste mundo correspondendo, digamos, a uma geração.
Houve então um processo de efusão e de infusão de Luz Vibral, sendo realizado por etapas e de maneira

progressiva, levando um número importante de seres humanos, e em todo caso suficiente, a ‘bascular’ [passar
bruscamente de um estado a outro].

Este número suficiente de seres humanos vivenciou processos comuns.
Esses processos comuns seguem, entretanto, um cenário que não é o mesmo para cada Consciência, mas

que leva, em última análise, a preparar, de alguma forma, o retorno de CRISTO.
E vocês estão, agora, nesses momentos de conclusão.

***

Houve, inicialmente, a descida do que foi denominado Espírito Santo, uma qualidade Vibratória da Luz Vibral,
de polaridade muito feminina.

Tendo, pouco a pouco, se aproximado deste mundo e da Consciência humana, para aqueles de vocês que
estavam mais próximos da receptividade desta Consciência.

Isso ocorreu, é claro, entre os primeiros, aqueles que foram chamados de Sementes de Estrelas: Seres
fechados em um corpo humano, mas não sendo especialmente deste mundo, e, principalmente, ainda

portadores de determinadas Vibrações, longínquas certamente, mas que estavam nos Mundos Unificados.
Essas Sementes de Estrelas foram, de algum modo, os pioneiros da abertura da Consciência à Nova

Consciência.

***

Isso se traduziu, inicialmente e em um primeiro momento, pelo fato de receber, ao nível da cabeça, uma
energia particular, uma Consciência particular, ativando o que era chamado, naquela época, há uns trinta anos, o

terceiro olho e o sétimo chakra.
Juntando, de alguma maneira, as energias do sétimo chakra e do sexto chakra, para conseguir um

desdobramento total da Luz na cabeça.
Contribuindo, então, para despertar o que era denominado Coroa Radiante da cabeça, e uma série de Pontos

de Vibração nesta cabeça, e uma série de Eixos específicos no plano Vibratório.
Esses esboços de Luz também permitiram, gradualmente e à medida, ao Espírito Santo descer no que foi

chamada de Sushumna, ou Canal Mediano da coluna vertebral.
Esta energia descendente, denominada Shakti (ou Shekina, ou Luz do Espírito Santo), veio então, em um

movimento descendente, penetrar o corpo através desta Sushumnapara poder, após certo período de tempo
(que foi muito longo nas primeiras vezes, e extremamente rápido nessas últimas vezes), ir abrir o conjunto dos

chakras até encontrar, ao nível do que é conhecido como Sacro, uma energia específica
denominada Kundalini.

Gradualmente e à medida da descida desta energia, uma série de novas
frequências foi ativada, correspondendo às cinco Frequências Metatrônicas

[OD – ER – IM – IS – AL] e aos cinco Novos Corpos [8º - 12º Corpos].
Esses Pontos de Vibração contribuíram, eles também, à sua maneira, para

revelar a Coroa Radiante da cabeça e para ativar pontos de frequência,
chamados de Doze Estrelas.

***

E depois, progressivamente, gradualmente e à medida deste período, e sobretudo nos últimos momentos das
Núpcias Celestes, ativaram-se novas estruturas, e em particular a Lemniscata Sagrada, permitindo fazer a

junção entre a Coroa Radiante da cabeça e do Coração.
Tendo permitido, para alguns de vocês, ativar a Coroa Radiante do Coração, e despertar o que foi chamado de

Fogo do Coração ou Fogo do Espírito.
Gradualmente e à medida, a progressão da Luz Vibral, em seu componente do Espírito Santo, ao qual se

mesclou, durante as Núpcias Celestes, a Radiação do Ultravioleta e a Irradiação d’A FONTE, permitiu,
progressivamente, pôr em prática estruturas de acolhimento.

Estas estruturas de acolhimento evoluíram de maneira a preparar a Consciência, em seu contexto de referência
habitual do confinamento, a considerar a hipótese de umaoutra Consciência e de um outro estado possível da

Vida.
 Conforme o grau de aceitação, ou até mesmo de Abandono à Luz, ocorreu, ao mesmo tempo, o Despertar do
Coração em seus diferentes componentes, tanto da Nova Tri-Unidade como da frequência incluída ao nível da

zona torácica (denominada OD e ER).
Tendo revelado a Nova Tri-Unidade inscrita no Ponto central do chakra do
Coração, no Ponto central do chakra de Enraizamento da Alma e no Ponto

http://api.ning.com/files/8ZOt*blDM24*5j0jTEU2IpzWCHQge*e7b1todVWj3zU4dRRIcVQqJXAfUA4qsM7rfYrjppcpMGdqWpbaG0yzPzY2ICDFu-eO/biblimaananda0.png
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central do chakra de Enraizamento do Espírito.
Esta Nova Tri-Unidade foi realizada durante a festa do Arcanjo MIGUEL, em 29

de setembro do seu ano passado.
Naquele momento, a Redenção estava em andamento.

O que queria dizer que o Triângulo da falsificação, inscrito em meio ao terceiro
olho, pôde se revelar, inverter-se e repor, de alguma forma, as Vibrações no

local e a Consciência no local.
Corrigindo progressivamente, esses últimos meses, o Eixo falsificado

ATRAÇÃO / VISÃO, recolocando-o em meio ao ALFA e ÔMEGA, na justeza
daLemniscata Sagrada.

Paralelamente a isso, para alguns de vocês, o Fogo do Sacro pôde despertar,
possibilitando então a ‘alquimia’ que vocês vivem agora, e reunificando as Três

Lareiras.

***

Esta abertura de uma das Três Lareiras ou das Três Lareiras levou-os, agora, a experimentar outras coisas.
A Consciência do Estado de Ser, devido ao desdobramento do Corpo de Estado de Ser nas novas Trilhas, nos

novos Pontos de Vibração do corpo, e nas Estrelas da cabeça, permitiu remodelar, estritamente ao idêntico,
seu Corpo de Estado de Ser presente no Sol.

Ele foi então literalmente reconstruído pela Luz Vibral e está, doravante, pronto para acolher a Presença
CRISTO, e não mais CRISTO, em Verdade e em Unidade, mas a Verdadeira Presença da Luz Branca.

O Fogo do Espírito aumentou, o fogo do ego começou a se acalmar, para alguns de vocês, contribuindo (o
conjunto desses eventos, Vibratórios e de Consciência) para viver agora o desdobramento que eu qualificaria

de ‘final’, a partir de amanhã, realizado pelo Anjo METATRON.
Abrindo assim, em vocês, o último canal de recepção d’Aquele que lhes disse ser o Caminho, a Verdade e a

Vida: Princípio Crístico, ou princípio do Logos Solar, ilustrado pela Vibração CRISTO-MIGUEL.

***

Isso permite, agora, e somente a partir de agora, realizar, em vocês, a última ‘alquimia’.
Esta última alquimia vai se refletir na Consciência e na Vibração já que as duas estão religadas.

A primeira dessas Vibrações refere-se ao Ponto denominado KI-RIS-TI, presente entre suas omoplatas, que já
havia sido relatado pelo Mestre RAM, desde alguns anos, referindo-se justamente ao Coração, ao chakra do

Coração, e a um mecanismo de Pacificação.
Esta zona, específica, não é unicamente o local que penetra, no corpo físico, o chakra do Coração.

Mas é também um local de alquimia particular, onde as energias da Kundalini, que subiram ao longo do que é
denominado, doravante, não mais Sushumna, mas Canal do Éter (porque forrado de Partículas ditas

Adamantinas), permitem realizar uma nova abertura ao nível do chakra do Coração.
Esta nova abertura está, bem precisamente, nas costas, entre as omoplatas, o ponto onde penetra diretamente

CRISTO (ou, em todo caso, onde Ele ressoa em vocês), por esta Porta específica do chakra do Coração
situado na parte de trás do corpo.

***

É então possível, já desde algum tempo, mas principalmente desde algumas semanas, para alguns de vocês,
perceber, sentir uma Vibração, um calor ou uma dor, presente entre as omoplatas,

correspondendo a esta alquimia de CRISTO se preparando para revelar-se no conjunto da
Consciência.

Isso se reflete, também, pelo aparecimento de alguns potenciais existentes nesses Circuitos
‘centrais’ de desdobramento, entre OD e ICI, e KI-RIS-TI e CLAREZA.

Este desdobramento vai permitir, nesta alquimia particular, conscientizar a Presença CRISTO,
dando-lhes acesso à Luz Branca e à percepção do Amor CRISTO, tal como lhes foi expresso e

revelado por IRMÃO K (ndr: ver a canalização de IRMÃO K, de 6 de agosto).
Isso ocorre por episódios, por sopros, em suas noites ou em seus dias, em frequências (vocês

têm talvez notado) cada vez mais importantes, em quantidade como em duração.
Naquele momento, pode nascer, em vocês, não mais o Impulso da Luz, mas o Impulso

CRISTO ou Impulso do Espírito.
 É pelo Impulso do Espírito, através de uma parte da Lemniscata Sagrada, e nas zonas compreendidas entre o

ponto OD, o chakra do Coração e o ponto ER, que se realizam o nascimento de CRISTO, a emergência de
CRISTO, e sua própria Ressurreição na Luz.
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***

O conjunto dos mecanismos está totalmente concluído, já que as Trilhas foram reveladas, desde o
desdobramento do Cubo Metatrônico, nesse Templo que é seu corpo.

O templo está agora preparado.
Ele está limpo, como Ele próprio o dizia, para acolher Seu Retorno em vocês.

Os primeiros sinais e sintomas da chegada de CRISTO são então esta Vibração em suas costas, traduzindo-
se, é claro, por uma acentuação de uma de suas Coroas Radiantes, ou do conjunto das Coroas Radiantes.

Paralelamente a isso, alguns de vocês começam a experimentar diretamente, mais frequentemente à noite, um
processo denominado Fusão em CRISTO, ou Dissolução na Luz Branca, levando a este Amor CRISTO onde

mais nada é importante do que a Luz CRISTO.
Em seus dias, as modificações do fogo do ego tornam-se importantes, fazendo-os, pelo Impulso do Espírito e

não mais da alma, desengajarem-se de certo número de processos.
Os Impulsos do Espírito são ainda mais claros do que os Impulsos da alma, porque eles se traduzem por certa

forma de rapidez, de fulgurância (do pensamento, das decisões) e por uma parada quase total do mental, a
certa altura e em certos momentos.

***

Os preparativos finais, realizados pelo Anjo METATRON, a partir de amanhã, abrirão amplamente as comportas
do Coração, a fim de que a Consciência CRISTO-MIGUEL seja definitivamente instalada em vocês, entre o

período que vai de amanhã até o final de setembro.
A chegada da Luz, em vocês, na totalidade, na Nova Consciência, corresponde também ao desdobramento da

Luz Branca bem mais amplo e bem mais intenso do que o que muitos de vocês observam em seus céus.
Primeiro, as Partículas Adamantinas que, como vocês têm notado, estão cada vez mais densas, cada vez mais

próximas, cada vez mais rápidas e cada vez mais diretas.
Em certos momentos, em suas noites, a Malha Etérea da Terra revela-se a vocês, Presenças revelam-se a

vocês, e vocês veem cada vez mais distintamente, pela Visão Etérea, o que é chamado de Partículas
Adamantinas e Partículas de Luz.

Vocês estão, bem exatamente, no momento em que a Consciência da Nova Dimensão se revela, enquanto a
consciência da antiga dimensão se extingue.

Há, portanto, uma sobreposição da consciência, ao nível coletivo como ao nível individual, que pode requerer
decisões e modificações extremamente brutais, até mesmo violentas, tanto de sua situação Interior como da

situação exterior.
Tanto a título individual como a título coletivo.

***

Isso contribui para aprimorar a vinda de CRISTO, o desdobramento em sua Consciência.
Naquele momento, as percepções do Fogo tornam-se mais intensas.

A percepção de Vibrações torna-se mais densa, mesmo ao nível desse corpo, esta densidade contribuindo
para sua leveza.

O corpo pode se tornar pesado, mas a Consciência se torna cada vez mais ampla e estendida, dando-lhes
acesso a percepções novas.

Além da Visão Etérea (que não é constante para todo mundo), vai se desenvolver a capacidade para manifestar
a Consciência Unificada, para perder, pouco a pouco, oscondicionamentos, para perder, pouco a pouco, o

conjunto de apegos, e para perder, pouco a pouco, o conjunto dos medos.
Gradualmente e à medida que a Luz CRISTO progride, e que a Presença CRISTO se instala, vocês constatam

(e vocês constatarão cada vez mais facilmente) o desaparecimento de uma série de coisas que eram, para
muitos de vocês, seu cotidiano, através de feridas, de sofrimentos ou de outras coisas.

Em qualquer caso, ninguém poderá mais ignorar, mesmo aqueles que ainda não abriram uma das Coroas
Radiantes, a mudança em andamento.

Mudança tanto Interior como exterior porque, como vocês sabem, o Interior e o exterior apenas estão ligados a
uma distorção da Consciência, tendo feito refletir sua própria projeção em uma Ilusão.

***

Tudo isso se revela, doravante, em grande velocidade.



Todo dia, a partir de amanhã, o conjunto de manifestações dos seus corpos, o conjunto de manifestação do
Corpo Planetário, vão propiciar a dissolução total e completa de tudo o que era falso e ilusório.

Em vocês, novamente, como no exterior de vocês.
Retenham que quanto melhor e mais vocês acolherem o CRISTO, melhor e mais vocês viverão esta última

transformação, com a maior das facilidades.
É como se as lembranças de antigamente se afastassem de vocês.

Como se vocês não tivessem mais essas lembranças, que vocês apenas tivessem mais a Presença palpitante
e Vibrante de CRISTO, em vocês, da Luz Branca.

Todo resto, sem qualquer exceção, é chamado a dissolver-se.
Evidentemente, dependendo de suas resistências (ou da ausência de resistências) procedentes do fogo do

ego, vocês viverão este período com mais ou menos felicidade, mas, em qualquer caso, na felicidade.
Mesmo se isso, nos primeiros dias, pode lhes parecer difícil, até mesmo extremamente difícil, retenham que

isso não irá durar.
De qualquer maneira, não mais do que o tempo necessário para o desaparecimento total do fogo do ego.

***

Deste modo, então, a Terra decidiu viver sua Ascensão Final.
Isso está inscrito, é claro, desde tempos imemoriais, mas era preciso viver emanifestar.

O retorno da Luz foi previsto desde a partida dos Gigantes desta Terra, há mais de 320.000 anos (em termos
Terrestres).

Vocês chegaram, agora, ao final da história falsificada.
Vem aí o início da Liberdade.

Vem aí o início de sua Dimensão, real e verídica, de Sementes de Estrelas, de Seres de pura Luz.
Então, nós lhes pedimos, em nome dos Arcanjos, para não escutarem o que eu chamaria de ‘profetas da

desgraça’, falando-lhes de destruição, falando-lhes de punição, de julgamento ou de castigo.
Porque nada disso pode existir, no Amor e na Graça.

Nada disso é Verdadeiro, na Unidade.
Tudo isso são apenas projeções.

E uma série de profecias que foram dadas, mesmo no Livro o mais Santo, chamado de Apocalipse de São
João, era apenas um código Vibratório, destinado a fazê-los tomar consciência do que vocês São, e levá-los ao

que vocês vivenciaram até hoje.

***

CRISTO vem de novo chamá-los, um a um.
Os Anjos do Senhor, presentes em seus Céus, escolherão o momento oportuno para realizar sua missão.

Eu não me estenderei, novamente, em relação a isso, porque isso foi dito e repetido.
Retenham que há numerosas Moradas na Casa do Pai, que seu Futuro na Luz está inscrito, por toda

Eternidade.
O fim do efêmero confirma o retorno à Eternidade, como lhes disse o Anjo URIEL.

É a isso que vocês são convidados: ao último Banquete, ao último Enlace.
Aquele que vocês viverão com CRISTO.

Os sinais de suas vidas, os sinais desse corpo, as percepções Vibratórias (desse corpo e da Terra), tornar-se-
ão, doravante, cada vez mais marcados e marcantes.

O fim da Ilusão alcança, prioritariamente, o conjunto das falsificações tendo-lhes conduzido ao confinamento
cada vez mais violento.

Lembrem-se de que em meio á Luz, nada irá lhes faltar.
Porque a Luz é completa e nutre todos os estágios do Ser, neste mundo, como no futuro Mundo.

Nada deve preocupá-los.
Em meio à Unidade e em meio ao CRISTO, vocês são inteiros, e vocês são perfeitos.

A Luz é Inteligência.
Ela vai lhes demonstrar, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, a cada dia de sua vida, a cada sopro de

sua vida, a partir do instante em que vocês a aceitam.

***



Uma série de elementos deve morrer.
Tudo o que é efêmero deve morrer para nascer o que é Eterno.

Isso se refere a todas as instituições, a todos os setores da vida não estando em concordância e em sintonia
com a Luz CRISTO, cumprindo assim, efetivamente, algumas profecias.

Mas lembrem-se de que, antes de tudo, essas profecias anunciam o Retorno de CRISTO.
Os Anciãos, em outras tradições, falavam do Retorno da Luz, do que é chamado o Rei dos Céus, em seu

Templo Interior, em seu Coração.
Quanto mais vocês forem com CRISTO, mais vocês irão se desvencilhar dos elementos

denominados medo, sofrimento ou privação.
A Consciência, aquela de CRISTO, unida à sua, irá guiá-los, de maneira segura, para seu Futuro.

Vocês perceberão, cada vez mais, as outras Dimensões, mesmo nesta Dimensão que ainda existe.

***

A fase de ‘dissolução total’ entrará em ação a partir de amanhã.
Portanto, o conjunto do Conclave pede sua preparação Interior a mais Alegre, a mais Feliz e a mais Crística.

Vocês são Sementes de Estrelas.
Nós jamais empregamos uma palavra para dar-lhes prazer, mas apenas para exprimir a Verdade essencial de

sua Essência.
O Anjo URIEL, responsável pela Passagem, se expressou a vocês na Vibração dessas palavras.

Eu me expresso, hoje, enquanto Arcanjo da Relação e Embaixador do Conclave, como um elemento formal,
inscrito em sua realidade, e chamado a se manifestar em tempos extremamente breves.

***

Vocês, como Sementes de Estrelas, conseguiram atenuar o desdobramento da Luz, a fim de que nada viesse
macular o retorno de CRISTO.

Lembrem-se de que em meio à Luz CRISTO, vocês verão, de maneira cada vez mais nítida, seu Futuro, seu
porvir, na Luz.

É isso que nós necessitamos de vocês.
E se vocês ali estão, ali estão para Ser.

Ser é um estado de Consciência, é uma Alegria Interior.
O mais importante não é o que vocês fazem, mas o que vocês São.

O que vocês são capazes de acolher, na Luz.
O que vocês são capazes de manifestar, na Luz.

Pela doçura.
Pela Humildade.

Pela Simplicidade.
Centrados em seus Quatro Pilares.

É assim que irá se desenrolar, em vocês, o desdobramento de CRISTO, sua Ressurreição.
Levando-os a viver a Unidade em sua totalidade.

***

O que nós vamos dar, os Anciãos, algumas Estrelas e eu mesmo, referente a este último desdobramento da
Luz Branca, é, de certa maneira, a última obra a ser construída em seu Templo Interior.

Permitindo fazer desaparecer, por completo, o que pode restar na consciência do ego (ou da personalidade)
como obstáculo ao estabelecimento completo de CRISTO em vocês.

Vocês apenas têm que seguir as linhas de menor resistência.
Porque a Luz é, e será sempre, independente do pandemônio do mundo, o Caminho de menor resistência.

O Caminho da Alegria, da Verdade e da Vida.
Vocês poderão verificá-lo, a cada sopro, todo dia, com uma acuidade cada vez mais importante.

E com uma Verdade cada vez mais estabelecida.

***



Todo o Conclave Arcangélico os aguarda e os acolhe, doravante, a cada minuto.
Há apenas que ressoar nossa Presença em vocês.

Como lhes dissemos, o conjunto do Mundo e dos Universos, a totalidade das Consciências presentes nos
Universos, no infinito dos Multiversos, já estão em vocês.

O que vai cessar é simplesmente a projeção do mental, a projeção dos medos, a projeção das Ilusões e
do confinamento.

***

Assim, em nome do Conclave Arcangélico, nós lhes desejamos um bom Acolhimento de CRISTO.
Nós amamos vocês.

E nós acompanhamos esta Passagem final.
Quanto à data, ela é agora.

Esse agora, que é, de fato, HIC e NUNC, foi-lhes anunciado desde o mês de março pelo Ancião, o venerável
Comandante dos Melquizedeques (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Este HIC e NUNC termina no período que vocês vivem.
Um Ciclo é completado.

Doravante, não haverá mais Ciclos, haverá a ‘Consciência Una’.
A Alegria Eterna de sua Consciência.

A Liberdade a mais total.
Vocês irão descobrir, na totalidade, o Desconhecido.

Aí onde está a Alegria.
Aí onde está a Verdade.
O Caminho está aberto.
A Verdade vem a vocês.

Vocês irão reviver, em Verdade.

***

A focalização de sua própria Consciência e de sua própria Atenção, ao nível dos Pontos
da Lemniscata Sagrada, como dos Pontos correspondentes às Trilhas OD-IC e KI-RIS-TI-CLAREZA, é o pivô

central da manifestação de CRISTO.
É nesta ressonância, na Consciência colocada com Atenção sobre o ponto KI-RIS-TI, que vai se viver o

Impulso CRISTO e a penetração CRISTO, integralmente, em sua Consciência.
Nós contamos, doravante, todo dia, com vocês, sempre no mesmo horário (ndr: das 19h00 às 19h30, hora

francesa [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), mas doravante com
a Consciência que, como vocês o viverão, será cada vez mais no Branco.

Principalmente se a Atenção se coloca entre as omoplatas, no meio de suas costas.
Porque aí é a Porta de entrada d'Aquele que disse que viria como um assaltador na noite.

E a noite é para logo.
É aquela que precede a Luz.

***

Eis o que o conjunto do Conclave me pediu para transmitir-lhes.
Não haverá espaço para perguntas no momento, o tempo que vocês podem se apreender, em Consciência e

em Verdade, do que eu acabo de dizer.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, que a Lei do Um seja sua Morada.

Eu sou ANAEL Arcanjo, e meu Amor está em vocês.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1137
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs na carne, presentes nesta carne, eu venho a fim de aperfeiçoar o que foi convencionado
chamar, doravante, de desdobramento da Luz.

E eu venho para falar-lhes de uma série de fatos e de elementos, referentes ao amor humano e ao Amor
CRISTO.

***

Eu vou, se vocês bem quiserem, primeiramente colocar uma série de elementos.
Não parecendo definição, mas mais uma constatação, com relação ao que é o amor humano.

Porque, se existe algo que cada ser humano deseja experimentar e viver, é, evidentemente, este conceito
de amor humano.

Poderíamos mesmo dizer que este conceito de amor humano está inscrito na carne, no cérebro, no Coração e
no conjunto do que constitui um ser humano sobre este mundo.

Existem, contudo, diferenças consideráveis entre o amor humano e o Amor Cristo.
Entretanto, isso não são oposições ou contradições.

Mas, bem mais, aspectos da própria Consciência profundamente diferentes.
E levando a aplicações e consequências extremamente diferentes, aí também.

O amor humano pode ser experimentado por muitas coisas.
Mas, em primeiro lugar e na própria lógica, ele vai inicialmente se expressar através de uma série de ligações,

pertencente às ligações de sangue, às ligações do afetivo, às ligações de algumas relações existindo, em
princípio, mais facilmente dentro de uma família.

***

Então, é claro, todo um conjunto de amores pode se manifestar, tanto através das paixões, dos objetos, das
adesões às religiões, aos princípios, até mesmo ao ser amado que vamos desejar e esperar encontrar.

IRMÃO K - 6 de agosto de 2011 - O amor Humano e o Amor Crístico
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A particularidade do amor humano é que ele não pode se inscrever além do nascimento e da morte.
Porque, indiscutivelmente, ele desaparece, mesmo se ele tiver sido muito longo, a partir da sua morte, a partir

do instante em que vocês voltam a alcançar o que é chamado de além.
Obviamente, cada ser humano fez a experiência de amores que não durava também muito tempo, e que não
espera pelo fato de partir no além para desaparecer e ser substituído por outra coisa (seja em meio a uma

família, seja através do ser amado, ou através das adesões a princípios, dogmas, religiões).
Portanto, o amor humano se manifesta, antes de tudo, por uma série de sinais, por uma série de elementos

comportamentais, inscritos na própria manifestação da encarnação.
Este amor toma, indiscutivelmente, a sua origem no que é chamado de real, neste mundo.

Mesmo este real não dizendo respeito a outro ser, mas sim à adesão a conceitos, ideias, uma religião, um
princípio moral.

O amor resulta então de um princípio de Atração fazendo com que haja, consciente ou inconscientemente, a
necessidade de trocar, de comunicar.

E, muitas vezes de maneira inconsciente, o desejo de possuir.
Este desejo de possuir não é condenável em si, ele é simplesmente a expressão de uma falta.

E é aí onde eu quero levá-los, eu espero, vocês irão me acompanhar, que o amor humano é construído, em
primeiro lugar, sobre a noção da falta, sobre a noção do vazio a preencher.

Pois, por que explicar então, e como explicar então, que um ser humano amaria mais segundo as leis do
sangue e da carne (ou do amor que pode existir entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, ou

entre duas mulheres), e não poderia se expressar através de qualquer outro ser humano?

***

O amor é então, de qualquer forma, no nível humano, seletivo.
Ele é seletivo através de uma série de ressonâncias específicas (como eu disse, ligadas ao sangue, ligadas à

hereditariedade, ligadas a condições, às regras, às atrações).
Mas se vocês reconsiderarem, realmente, e derem um passo atrás em relação aos diferentes amores que

vocês puderam viver, manifestar, ou exprimir, irá lhes parecer claramente que este amor está aí apenas para
preencher um vazio.

Este vazio não é nem peremptório, nem condenável em si.
Mas é preciso ainda ter a lucidez e a Consciência, o que está longe de ser o caso, exceto com o que eu

chamaria de recuo, ou com o tempo, no momento em que, justamente, este amor não existe mais e é
substituído por outro amor.

Se este amor não existe mais, por definição, ele não pode ser eterno.
Ele não pode estar inscrito em uma duração superior à duração da vida, e vai então conduzir o ser humano a

modificar as suas próprias ações, os seus próprios condicionamentos, para chegar a viver este amor.

***

Nós lhes explicamos, uns e outros (e talvez vocês vivam isso), que o Amor é, antes de tudo, uma Luz Vibral,
que Vibra no peito.

O Amor não é uma ideia, o Amor não é um apego.
O Amor, no sentido Vibral, no sentido Multidimensional, não pode, em nada, ser sobreposto ou calcado no
amor humano, mesmo o mais prestigioso, mesmo o mais romântico, mesmo o mais arrebatador e o mais

gritante da verdade.
Porque o amor apenas pode se definir se houver uma relação.

O amor é, antes de tudo, uma relação.
Mas esta relação, estabelecida entre dois seres, ou entre um ser e outra coisa, pode se definir e se viver como

algo Livre?
O que é o amor Livre?

É amar o outro (ou o sujeito, ou o objeto) não para si, mas para o outro.
Deste modo, o verdadeiro Amor que torna Livre é aquele que rompeu o vínculo, para entrar em uma relação

totalmente Livre e equilibrada.
A experiência do amor humano, qualquer que seja, mostra, evidentemente, que, muitas vezes, a relação está

longe deste equilíbrio, longe desta troca totalmente Livre.
Com frequência, e implícita ou explicitamente, existe um ‘dar e receber’.

Na realidade, como amar o objeto do nosso amor, se este objeto (seja uma pessoa ou um sujeito qualquer) não
nos dá retorno?

O amor é então, de algum modo, no nível humano, dependente de uma reciprocidade.
O próprio princípio desta reciprocidade é, muitas vezes, subjacente à própria relação do amor humano.

O amor sem reciprocidade será, naturalmente, muito menos duradouro do que um amor com reciprocidade.



***

Qualquer que seja esta forma de amor, com ou sem reciprocidade, vai se refletir por fases específicas que
todo ser humano vivenciou (ainda uma vez, independentemente do domínio onde ele se expressou).

Uma primeira fase, denominada ‘inicial’, de atração máxima.
Uma fase posterior de ‘equilíbrio’.

E, enfim, uma fase final de ‘desequilíbrio’.
Isso pode ser, até mesmo, vivido em meio ao que pode ser chamado de amor, não entre duas pessoas

adultas, mas, por exemplo, na relação mais comum denominada filial.
 Uma criança, nascendo, vai ser objeto de todas as atenções e de todos os amores, até um momento bem

preciso em que a personalidade, de uma maneira ou de outra, vai erigir-se, mais ou menos violentamente, mais
ou menos tacitamente, com autoridade.

Naquele momento, é claro, o ser humano fala de crise da adolescência.
E depois vem o momento da separação, onde o amor vai permanecer, mas não irá se exprimir mais através de

uma presença constante.
É o momento onde a criança, tornada adulta, vai viver sua vida e sair, mais ou menos, da vida dos pais (com

mais ou menos felicidade, com mais ou menos facilidades, com mais ou menos problemáticas).
Dessa maneira então, é perfeitamente possível conceber que o amor humano segue uma série de fases que
não são todas iguais, que não são todas equilibradas e que não são todas da mesma potência, que não são

todas da mesma vivência, que não são todas da mesma intensidade.
Mesmo se, efetivamente, puder existir uma projeção, e não mais ser vivido em uma relação, qualquer que seja.

***

O amor humano apresenta então, vocês hão de convir, certo número de limites.
Estes limites são diretamente dados e sugeridos, ou até mesmo impostos, pelo que é chamado de ‘vivência da

pessoa’.
De fato, todo mundo sabe pertinentemente que qualquer um que teria vivido um trauma, a um dado momento

da sua vida, vai, ou reproduzir, ou ir ao oposto do que foi vivido durante o trauma.
Então as perdas, então as experiências (agradáveis ou desastrosas), vão, apesar do ser humano, apesar de

nós, colorir o restante dos nossos dias, até a nossa morte.
Dando ao amor, no sentido humano, como nós todos temos experimentado, uma coloração particular, que é

procedente de um afeto, que é procedente de uma experiência, mas que não é procedente
da espontaneidade.

***

Deste modo, é claro, há amores que não são possíveis de negar.
Há amores que não são possíveis, tampouco, de explicar, que não estão em ressonância com os laços da

carne ou do sangue.
Eu tomei o exemplo do amor filial, mas pode ser o mesmo para um objeto, para uma paixão, para uma religião,

para qualquer elemento presente na superfície deste mundo que vocês ainda percorrem.
Este amor humano, em geral, pode se exprimir sob uma forma de emoção, sob uma forma de afeto, pode se

exprimir com um apego, pode se exprimir como uma privação ou como uma plenitude.
Mas em algum lugar está sempre subjacente ao elemento medo.

Este elemento medo está associado, diretamente, à possibilidade ou à probabilidade da perda que está
inscrita desde a própria instalação de uma relação, mesmo se, é claro, nem o familiar, nem o cônjuge ou a

cônjuge, realmente pensar que algo vai separar o objeto do seu amor, dele mesmo.
Mas, evidentemente, é o que chegará, um dia ou outro, de forma sistemática.

Os amores eternos, no sentido humano, são apenas uma projeção de um ideal, que nunca pode se manifestar,
pelo próprio fato da existência da morte.

***

Além disso, este amor jamais é manifestado no Plano Vibral.
Porque, obviamente, se os seres humanos que se amam percebessem, naquele momento, a Vibração do seu

Coração, eles lhes teriam dito, não é?
E todos vocês teriam vivenciado, sem qualquer exceção, independentemente do objeto ou do sujeito do seu

amor.



Quem pode dizer que, no amor que viveu (em relação a uma outra pessoa, em relação a uma criança, em
relação a um parente, em relação a um objeto) pôde sentir esta Vibração, este calor do Coração, de maneira

constante?
Então, é claro, durante o processo inicial, que se vive, muitas vezes, na exaltação, pode existir uma percepção
cardíaca, perfeitamente descrita e reconhecida como ‘entusiasmo do coração’, um coração que se desengata,
uma alteração do ritmo, uma opressão ou uma leveza, mas, em caso algum, uma Vibração que se instala, de

maneira duradoura, no peito.
E, no entanto, isso é denominado com a mesma palavra como todos os outros tipos de Amor não existindo

nesta Dimensão.

***

O que eu quero dizer assim, o que eu quero exprimir assim, é que o amor humano, qualquer que seja, mesmo
em seu aspecto mais sutil, mesmo em seu aspecto mais evidente, apenas será sempre o reflexo do Amor

Verdadeiro, não existente neste mundo, tal como CRISTO lhes disse.
Na realidade, a consciência do amor apenas pode existir na consciência Dual e fragmentada.

O amor humano apenas existe na Dualidade.
Ele somente existe porque há uma distância, mais ou menos longa, entre si mesmo (em meio à personalidade)

e o objeto do desejo ou o objeto do amor (manifestado em uma pessoa, um objeto ou um sujeito).
E é esta distância que criou a necessidade da relação.

Porque, obviamente, se vocês tivessem a possibilidade de ser o outro, na totalidade, não haveria, é claro,
qualquer vontade, qualquer desejo de se aproximar seja do que for, ou de manifestar o que quer que seja, já

que este objeto estaria em vocês, como Consciência Unificada.
Assim, os seres que se aproximaram do Amor CRISTO (mesmo se eles chamaram isso de Luz Branca, e não
pelo nome CRISTO, ou ainda chamaram isso de Unidade ou de Si), naquele momento, vivem outro cenário e

outra forma do Amor.
Porque este Amor não pode ser inscrito, nem vivido, nos mesmos termos.

O Amor Vibral está, como talvez já o vivam, em total oposição.
Mas esta oposição não é exclusiva.

Esta oposição está, sobretudo, ligada aos comportamentos que são induzidos, e aos efeitos sobre a
Consciência que são diretamente induzidos, pela diferença entre o amor humano e o Amor CRISTO.

***

O amor em meio à Dualidade baseia-se na falta, baseia-se na relação, em uma comunicação mais ou menos
harmoniosa, e na troca (de comportamentos, olhares, gestos ou atos).

Que isso seja denominado sexualidade, ou ainda denominado educação de um filho, é preciso estar bem
consciente de que vocês educam ou de que vocês amam, algo que vocês consideram como exterior a vocês,

mesmo se esta carne for a carne da sua carne.
Há então uma ‘projeção’, na consciência dual, sobre algo que é exterior a vocês, nem sempre explicado, mas

vivido como uma necessidade de estimar, como uma necessidade de amar.
Seja pelos sentidos, pelos atos, pelos comportamentos, pela sexualidade ou por qualquer outro meio colocado

à disposição do ser humano.
A coloração do amor humano é, obviamente, baseada na noção de ‘Bem recíproco’, buscando evitar ao

máximo a noção de Mal.
Então, é claro, existem histórias conturbadas, em que o Mal vem imiscuir-se nos primeiros momentos, mas,

seja o que for, seja o Bem ou o Mal, há sempre, em meio à coloração do amor humano afetivo, a persistência e
a presença (quase constante, consciente ou inconscientemente) desta noção de Bem e de Mal.

Naturalmente, quando vocês amam alguém, quando vocês amam um objeto ou um sujeito, vocês irão buscar
‘fazer o Bem’.

E ‘estar Bem’, tanto com o objeto, o sujeito ou o ser amado como consigo mesmo.
É, aliás, a característica do amor humano: satisfazer, em alguma parte, algo em vocês, fazendo com que vocês

possam dizer que vocês estão Bem, que vocês estão preenchidos, que vocês estão em uma espécie de
prazer, ou até mesmo de alegria, ligados, justamente, a esta noção de completitude, apesar do medo

subjacente.
Vocês, efetivamente, e nós todos, preenchemos um vazio que está inscrito ainda na presença do ser humano

neste mundo.

***

Então, hoje, o que vem a vocês, e o que muitos de vocês começam a manifestar, é um outro registro.
Já, em meio ao amor humano, há sempre esta projeção.



Há então sempre dois.
Enquanto que, no Amor CRISTO, na Consciência Unitária, que se revela atualmente, a experiência que será

realizada é uma noção de ausência de medo, uma noção de ausência de projeção, uma noção de ausência de
‘medo de perder’.

E, principalmente, um sentimento que, gradualmente e à medida da experiência da Unidade, vai preenchê-los
de uma sensação de Plenitude que não depende da relação, justamente, e que não depende

das circunstâncias.
E ainda menos de um Bem ou de um Mal, porque este Amor está, decisivamente, bem além de qualquer noção

de Bem e de Mal.
Este Amor culmina, não em um prazer, não em uma plenitude, mas mais em um sentimento de Paz que pode,
muitas vezes, confinar em uma Alegria Interior, tal como já foi descrito, por exemplo, por UM AMIGO, com

relação ao Samadhi ou à Paz Interior.

***

Existe também outra diferença fundamental, é que este Amor é vivido no Interior de Si.
Ele não está ligado a uma projeção do que quer que seja, neste mundo.

Este Amor, tampouco, não vai discriminar um ser amado, um sujeito ou um objeto, mas vai englobar, de
maneira cada vez mais evidente e extensível, o conjunto do que poderia ser chamado de manifestação ou de

Criação.
Quanto mais o Amor CRISTO se revelar, mais vocês irão perceber, intimamente e de maneira evidente, a

ausência de Fragmentação e a ausência de separação, em relação ao Amor.
O que pode levá-los a dizer, naquele momento, que vocês não amam, mas que vocês se tornaram o Amor.

Em outros termos, que não há mais necessidade de buscar no exterior qualquer Completitude, porque a
Completitude é então encontrada no Interior de Si, e não depende mais de qualquer circunstância exterior, de

qualquer medo, de qualquer projeção, e principalmente de qualquer privação.
Dessa maneira, este Amor CRISTO vai então preencher e suprimir a Sede, como Ele disse em sua vida.

Assim, este Amor vai se regenerar, de qualquer modo, de forma automática e permanente, assim que ele for
instalado, eu diria, em um certo nível.

***

Naquele momento, o olhar da Consciência vai mudar profundamente.
Porque vocês não poderão mais fazer distinção, é claro, entre um próximo amado, e algo que, em princípio,

poderia não lhes dizer respeito.
Vocês se tornam então capazes de exprimir e de perceber, de sentir, a Vibração do mesmo Amor, para uma

formiga como para o ser o mais querido.
Isso não é uma visão da mente, mas corresponde a uma realidade da Vibração, que se estabelece, naquele

momento, sob suas diferentes formas, no nível do que é chamado de Coroa Radiante do Coração, do Chakra
do Coração (ou a Lâmpada do Coração).

Os diferentes aspectos existentes, neste nível, que vão desde a pressão, a Vibração e a Coroa Radiante ou o
Fogo do Coração, são apenas os diferentes modos de expressão de uma intensidade, mais ou menos

perfeita, do Amor CRISTO.
Naquele momento, é claro, uma revolução Interior ocorre.

Isso corresponde ao que eu chamei de descoberta da Autonomia, da Liberdade.
E principalmente, do desaparecimento progressivo da Fragmentação da Consciência, onde a pessoa não é

mais identificada, simplesmente, à sua pequena pessoa.
Mas onde a pessoa vive uma identificação bem além da pessoa, já que ela se torna, naquele momento, capaz

de ser tanto a formiga, como o ser mais distante do planeta.
A relação, naquele momento, não conhece mais distância.

Ela não é mais uma relação distanciada ou separada, mas ela se estabelece em um processo de Fusão e de
Liberdade, bem específico, exprimindo-se através da Alegria, e, sobretudo, da Vibração percebida, real e

concretamente, no nível da zona torácica.

***

Naquele momento, uma série de elementos vai aparecer, mas eu deixarei o Arcanjo ANAEL, depois de mim,
expressar-se sobre as testemunhas e os sinais referentes à Presença de CRISTO e o Amor CRISTO (*).

O Amor CRISTO jamais pode se extinguir, uma vez que ele nasceu.
A experiência, mesmo instantânea e temporária, vai refletir-se por uma lembrança, que não é mais uma

lembrança nem uma memória, mas um estado permanente, que vivifica, permanentemente, o Ser.



Que elimina qualquer distância, que elimina a separação e coloca o Ser em Fusão com o conjunto do Universo.
O ‘ponto de vista’ da Consciência não é então mais limitado ao pequeno Eu, mas se inscreve no Si, e não é

mais Fragmentado, e não é mais dependente de uma localização, no tempo ou no espaço, nesse corpo.
Tudo é vivenciado com a mesma intensidade, com o mesmo Amor, sem qualquer distinção, ligada à carne,

ligada ao amor humano.
Será que isto quer dizer que o amor humano, do ser amado, do sujeito ou do objeto vai desaparecer?

Não.
Mas, aí também, a relação vive uma Transcendência porque não pode existir a menor diferença, do Amor

possuído e, sobretudo, Vibrado, já que este Amor se vive no Si e não é mais levado, realmente, ao exterior.
Esta é a diferença.

Naquele momento, quando o seu olhar ou a sua Atenção se voltar para o ser amado, a Vibração que é emitida
pelo seu Coração é a mesma de quando vocês voltam o seu olhar e vocês levam a sua Atenção para uma

árvore.
Não existe qualquer diferença de Amor, não existe mais qualquer valorização do Amor, porque tudo se inscreve

em meio ao mesmo Amor Vibral.
No nível, é claro, em que vocês já experimentaram, nos diferentes estados de ativação do chakra do Coração e

da Coroa Radiante do Coração.

***

O Amor se situa neste nível.
Ele não é acompanhado de qualquer emoção.

Ele não é acompanhado de qualquer movimento.
E, sobretudo, de qualquer solicitação, porque o Amor é vivenciado no Interior do Coração, e não mais em uma

projeção, ou no fato de colocar a Consciência sobre um objeto amado no exterior de si, ou em um sujeito
amado, ou em um ser amado, no exterior.

Finalmente, o Amor CRISTO é, acima de tudo, o reconhecimento do Si como entidade Crística, manifestando a
sua própria Presença a ele mesmo.

Como disse o Arcanjo URIEL, naquele momento, vocês se estabelecem na Presença.
Uma série de marcadores torna-se evidente para a Consciência, fazendo-os descobrir um aspecto totalmente
desconhecido do que podia se manifestar ou ser Criado, mesmo na relação humana de Amor a mais idílica ou

a mais romântica.

***

Há então uma revolução e uma mudança de paradigma total durante a passagem do amor humano ao Amor
CRISTO.

O Amor CRISTO Liberta.
Ele não vai buscar aprisionar o que quer que seja, porque, justamente, o Amor CRISTO é Livre.

E ele aceita a Liberdade do sujeito, do objeto ou do ser amado.
Ele não faz diferença e não necessita de qualquer apropriação.

Ele se basta a ele mesmo, como Amor vivenciado no Coração.
Ele não precisa do objeto, porque o objeto já está no Si.

Naquele momento, existe um processo de Reunificação da Consciência, denominado Consciência da Unidade,
fazendo com que o ser humano, pouco a pouco ou brutalmente, tome Consciência de que o conjunto do

Universo está nele.
E de que tudo o que é vivenciado e visto no exterior, ou percebido no exterior, é apenas uma projeção das

suas próprias privações.
Então, naquele momento, o ser vai exprimir, vai manifestar, o fato de estar completo e Unificado.
O Amor CRISTO não é outro senão a Completitude e a Unificação, na Verdade da Luz Branca.

Somente a Luz Branca é capaz de conferir este estado de Paz, de serenidade, este estado de certeza Interior
não dependendo de qualquer circunstância exterior.

O Amor CRISTO jamais pode ter medo.
Mesmo se ele desaparecer, apenas por um instante, ele já foi vivido, e o que foi vivido está inscrito na

Eternidade e jamais pode desaparecer completamente.
Naturalmente, existem flutuações deste Amor CRISTO, podendo ser, de algum modo, modificado, de maneira

temporária, pelos afetos e pelos traumas, ou pelos sofrimentos da vida comum, em meio ao amor humano.

***



Dessa maneira, então, tudo opõe o amor humano ao Amor CRISTO.
Isso não quer dizer, tampouco, até agora, que é preciso se separar do amor humano para viver apenas o Amor

CRISTO.
Se não, isso seria, novamente, um confinamento em uma consciência Ilusória, denominada Luciferiana.

Um confinamento de natureza, não mais cardíaca, mas sim egotista, correspondendo então a um confinamento
na Ilusão da Luz.

A diferença é essencial, porque ela vai conferir àquele que vive realmente o Amor CRISTO, a capacidade para
amar, em Si, não mais para se apropriar, mas porque, realmente, a Consciência compreende e vive a

experiência de que tudo está em Si.
Não há mais necessidade de projetar o que quer que seja no exterior.

A Completitude se estabelece por ela mesma, pela Presença de CRISTO em Si.

***

Esses poucos elementos são, sobretudo, destinados a fazê-los aproximar uma compreensão, última e íntima,
do amor humano em relação ao Amor CRISTO.

Evidentemente, e ainda uma vez, não é questão de rejeitar o amor humano, mas de viver o Amor CRISTO.
E naquele momento, vocês irão constatar que o amor humano vai se tornar, na totalidade, transformado pela

Luz CRISTO e pela Vibração CRISTO.

Permitindo-lhes libertá-los e libertar o outro de uma relação que podia ser, até agora, baseada no medo, na
falta, na carne, ou em uma necessidade qualquer (seja sexual, afetiva ou sensual).

Descobrir o Amor CRISTO é viver a Plenitude.
É viver a ausência dos tormentos da privação.

É viver enfim a Paz.
É viver enfim a Completitude.

É viver, enfim, a certeza do estabelecimento do Coração.

***

Tudo isso é realizado pelo desdobramento de uma série de novas frequências.
Isso lhes foi explicado longamente, desde vários anos.

Eu não voltarei nisso, mas saibam, simplesmente, que podemos dizer que o fundamento do amor, na
personalidade está, obviamente, no primeiro chakra.

Apoiado no sangue, apoiado na sexualidade, apoiado na sedução, apoiado na apropriação, apoiado na
identificação.

O Amor CRISTO se estabelece, ele, exclusivamente no Coração.
E a sua Fundação, é claro, é a Porta Estreita, denominado Ponto OD.

Esta Fundação é a Fundação do Amor permitindo estabelecer a Vida, não mais no corpo de personalidade,
mas no Corpo do Amor ou Corpo de Estado de Ser.

O amor da personalidade será sempre apoiado em certa forma de opacidade, porque mesmo na relação a
mais autêntica, há sempre zonas de Sombra.

Não zonas de Sombra desejando ser escondidas de um ou de outro dos personagens, mas ela é parte
integrante da história, ligada ao que foi vivenciado pela pessoa desde o seu nascimento, nesta encarnação

(sem mesmo falar do seu karma, sem mesmo falar de feridas mais antigas, ou de feridas mais arquetípicas).
Ao passo que o Amor CRISTO toma sua Fundação na Porta Estreita.

 O Amor CRISTO não toma mais nascimento e não se apoia mais, de certa maneira, em qualquer falta, em
qualquer desejo ligado aos chakras denominados Muladhara chakra, Swadhistana chakra e Manipura chakra

(ndr: 1º, 2º e 3º chakras).
As Fundações de Anahata (ndr: chakra do Coração) são o Ponto OD.

É então a Porta Estreita, é o momento em que a personalidade não tem mais necessidade de reivindicar seja o
que for, mesmo em meio ao amor humano.

***

Então, é claro, a época que vocês vivem ajusta-se pelo desdobramento da Luz CRISTO, realizada por
METATRON.

É o que está prestes, exatamente, a chegar a vocês.
Está prestes, exatamente, a invadir a sua Consciência, cada um ao seu ritmo.

Permitindo-lhes experimentar, em um primeiro momento, e viver este Amor CRISTO, bem além do amor



humano, sem, no entanto, renunciar ao amor humano, mas Transcendê-lo, por completo, iluminando-o, de
algum modo.

Naquele momento, as zonas opacas, ligadas ao nível da personalidade, tornam-se zonas de Transparência
total.

Na realidade, o Amor da Unidade não pode existir em meio a qualquer opacidade, mas apenas pode se tornar
inteiramente irradiante quando existe a Transparência total.

Apreendam-se bem de que a Transparência de que eu falo não é absolutamente uma transparência de ideias,
uma transparência de palavras, uma transparência de intenção.

Mas, sim, a Transparência do próprio Coração, que vai permitir estabelecer uma relação, devido mesmo à
Transparência onde nada pode ser parado, onde nada pode ser bloqueado, onde nada pode ser apropriado.

O amor humano é, efetivamente, e em última análise, uma forma de apropriação.
O Amor CRISTO é, em última análise, uma restituição.

Aí está a diferença do sentido do Amor.

O amor humano é então uma projeção para o exterior, do objeto do seu desejo ou do seu amor.
O Amor CRISTO é então uma ausência total de projeção já que naquele momento a Consciência vive que ela é

completa, ela sozinha, mas que “ela, sozinha” está contida no conjunto dos Universos, dos Mundos e das
Criações, dos sujeitos, dos objetos e dos seres amados ou não amados.

***

Esta revolução da Consciência é verdadeiramente a Passagem da Porta Estreita.
Esta Passagem da Porta Estreita, uma vez que os tormentos de Lúcifer e de Áriman forem transcendidos,

permite não mais viver o medo da falta, permite não mais viver a menor projeção em um futuro.
Mas permite e estabiliza o Ser na sua Consciência do Instante Presente.

O Amor apenas pode existir no Presente.
O Amor CRISTO não pode existir em qualquer projeção em um futuro, e ainda menos no peso de um passado.

Aliás, o Amor CRISTO apenas pode estar presente se vocês mesmos estiverem instalados no Presente, ou
seja, na Sua Presença e na Vibração.

Assim, tornar-se-á cada vez mais fácil compreender e experimentar, e viver, a diferença fundamental existente
entre o amor humano e o Amor CRISTO.

Isso está diretamente conectado com a chegada da Luz Branca, inteiramente, neste mundo.
Refletindo-se, aí também, além do que eu acabo de exprimir em relação à Consciência, pelos sinais, pelas

testemunhas (pelos sintomas, se vocês preferirem) extremamente precisos, que lhes serão revelados
posteriormente, logo mais, pelo Arcanjo ANAEL.

***

Eis as generalidades que eu tinha para expressar.
Isso corresponde, é claro, vocês compreenderam, muito exatamente, às Trilhas correspondentes ao que é

denominado de OD a ICI, e de KI-RIS-TI a CLAREZA (ndr: ver o Protocolo “Reconstrução do Corpo de
Estado de Ser”) (**).

É o que faz a ligação, e o que Transcende, o que está situado no nível do Sacro, ou seja, no estágio
correspondendo, grosso modo, ao primeiro chakra, com o Coração.

De um lado, pela Porta Estreita, OD.
Do outro lado, pelo Ponto KI-RIS-TI, situado entre as omoplatas, e então no nível do local que encerra o que é

chamado de Chakra do Coração, na sua parte posterior.
E do outro lado, os Pontos CLAREZA e ICI, que correspondem, eles, a uma Transcendência do sacro, a uma

Transcendência do que vocês vão ver, que é denominado HIC (ICI) e REPULSÃO.
Isso será desenvolvido dentro de alguns dias.

Dessa maneira, então, vocês podem ver que através desta conexão que se estabelece no Interior do ser, entre
a zona torácica (OD e KI-RIS-TI) e a zona do sacro (CLAREZA e ICI (HIC)), vocês poderão, literalmente,

Transcender os afetos, Transcender as ligações do amor humano, em uma forma de Amor muito mais Livre e
muito mais ampla.
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Onde nunca, vocês terão jamais, jamais, sede.

***

O Amor CRISTO vai preenchê-los.
Ele vai suprimir, em vocês, a privação.

Esta privação que foi iniciada pela falsificação de Áriman e de Lúcifer, tendo confinado vocês nessa privação,
naturalmente, fazendo-os chamar de amor esta dita privação.

Aí está toda a sutileza do amor humano, em seu desvio, de certo modo, mas também em sua nobreza.
Porque é através do amor humano que o ser humano vai (infelizmente, muitas vezes através dos sofrimentos e
das perdas, que eu mesmo vivenciei em minha vida, em minha última vida, extremamente intensos) resultar no

Amor CRISTO.
O sofrimento não é para se impor, longe disso, mas ele chega, um dia ou outro, no caminho.

Não há outras possibilidades além de viver esta Crucificação, a fim de penetrar, por completo, o Amor
CRISTO.

Mas retenham bem que isso não é vocês que desencadeiam, pela sua própria vontade, esta Crucificação, mas
que ela começa no nível, agora global, da humanidade, e coletivo, a fim de fazê-los penetrar, integralmente, na

Luz CRISTO.

***

Resta então assimilar, não tanto no nível mental, mas mais no nível Vibratório, o que eu disse.
As Trilhas estiveram aí para isso e elas estão aí para isso.

Isso faz parte dos últimos ensinamentos que nós lhes comunicamos.
Permitindo-lhes, aí também, desvencilharem-se, para ir ao essencial, ou seja, à Vibração CRISTO, ao Amor

CRISTO.
É este retorno que, hoje, está em operação.

E qualquer sofrimento podendo existir é apenas o reflexo, enfim, da sua dificuldade, mais ou menos intensa
(que nós todos vivenciamos), para se Abandonar ao CRISTO.

Mas se vocês derem um passo para Ele, Ele dará três para vocês.
Porque se vocês o acolherem, em Unidade e em Verdade, então, naquele momento, Ele irá preenchê-los e

satisfazê-los.
E isso não é exterior a vocês.

Isso não é um salvador exterior.
Mas, sim, um estado de Consciência Interior a manifestar, a concretizar, a Revelar e a desvendar, inteiramente.
Então, é-lhes preciso, sozinho, passar esta Porta Estreita da Crucificação, para Ressuscitar ao que vocês São,
em Verdade, bem além dos afetos, bem além das emoções, bem além das convenções deste mundo, para

penetrar o Seu Reino, que não é deste mundo, como Ele lhes disse.
Cabe a vocês descobrirem, cabe a vocês experimentarem.

Porque neste nível, jamais existirá qualquer palavra capaz de fazê-los aderir.
Porque não é questão de aderir, mas sim de viver, em Verdade, isso, pela Vibração.

***

O Amor CRISTO é uma Luz: a Luz Branca.
O Amor CRISTO é uma Vibração: o Fogo do Coração e o Fogo do Espírito, pondo fim ao fogo das paixões, ao

fogo das pulsões da alma e do corpo (chamado de fogo elétrico).
A Transcendência do fogo do ego (assim é o seu outro nome) permite-lhes viver, na totalidade, o Fogo do

Espírito.
Mas esses dois fogos não podem coexistir.

O fogo do ego é o que os conduz a mais desejos, a mais paixões, a mais necessidades.
O Fogo do Espírito, através de CRISTO, é o que os leva a uma Completitude, a uma ausência de

necessidades, a uma ausência de desejos.
É o que sempre exprimiu os místicos, em todas as tradições.

Hoje, vocês irão reencontrar, e viver, o místico.
O místico vem a vocês, para vocês saírem das Ilusões, se tal for o seu Abandono.

***



Estão aí alguns elementos que eu queria dar a vocês.
Se existirem, meus Irmãos e minhas Irmãs, perguntas em relação a isso, então eu quero bem completar o que

eu disse, e eu os escuto com grande prazer.

Compreendam bem, enquanto vocês pensam, que vocês não têm que se privar de um amor humano, do ser
querido, do objeto ou do sujeito porque qualquer privação os afasta ainda mais do Amor CRISTO.

Mas é bem de uma Transcendência que se trata, e não de uma eliminação ou de uma erradicação.
Isso significa modificar as regras e os contextos do Amor, e viver a ‘experiência’.

Mas não é jamais renunciar (exceto, não ao amor, mas renunciar a certas formas de posse) que lhes permite
encontrar o Amor CRISTO.

Nunca foi lhes pedido para renunciar ao que quer que seja.
Porque a renúncia, introduzida na personalidade, pela personalidade, será sempre uma violência feita à alma,

que jamais permitirá encontrar o Espírito.
Mas é bem a Transcendência do Espírito que se encontra, que permite superar e Transcender, pela própria

Luz e sua Inteligência, a maior parte dos apegos, quaisquer que sejam.

***

Pergunta: isso significa que não haveria mais trocas de carinho no corpo, ou este espaço corporal é
Transcendido pela Vibração?

Querida Irmã, a questão não se coloca.
O carinho, lógico e humano, mesmo no respeito a cada um, significa, é claro, uma necessidade.

Assim como existe uma necessidade de ser massageado, assim como existe uma necessidade de comer.
Isso faz parte das necessidades ditas fisiológicas, isso já foi desenvolvido.

Mas vocês irão constatar por vocês mesmos que, quando o Amor CRISTO invade vocês, todas essas
necessidades tendem a atenuar-se, ou até mesmo a desaparecer.

Isso não é uma vontade da personalidade, mas, sim, uma Transcendência.
Vocês não têm que manifestar, pela sua vontade, para suprimir, de algum modo, uma necessidade, qualquer

que seja.
Porque isso seria um erro fundamental.

É a Inteligência da Luz, em meio à Luz CRISTO, ao Amor CRISTO, que vai Transmutar, e Transcender, certas
formas de necessidade que não são as mesmas para cada um.

Não há nada a renegar no Amor CRISTO, há mesmo que integrar, porque tudo está integrado.

***

Pergunta: poderia nos dar um exemplo de Transcendência do amor humano?

A Transcendência do amor humano, em geral, vai aparecer, simplesmente, de um processo de personalização.
O que é o processo de personalização?

Isto é, é evidente que vocês compreendem que o tipo de amor e a manifestação do amor que vocês têm, por
um filho, pelo cônjuge, e por um objeto, não se exprimem da mesma maneira.

Há então um processo de personalização.
No Amor CRISTO, não pode existir personalização.

O mesmo Amor se exprime para o conjunto da Criação.

Porque ele vivenciou, naquele momento (bem além de um mecanismo intelectual, mas realmente na vivência
da Consciência), que não existe separação entre o cortador de grama, e o ser amado, e vocês.

É isso, que vocês são chamados a viver e a descobrir, nisso que vem a vocês.
Porque, em última análise, é sempre a personalidade e o ego que buscam construir (pelos medos e os vazios)

um desejo bem lógico porque inscrito, efetivamente, dentro da célula e do cérebro humano, e nas
precipitações que eu qualificaria de Arimânicas e Luciferianas: esse desejo compulsivo do ser humano de

amar algo exterior a ele e de maneira pessoal.
O amor humano é então uma personalização.

A Transcendência do amor humano, que leva ao Amor CRISTO, é uma despersonalização.
Do SI como do outro.
Do Si como do sujeito.
Do Si como do objeto



***

Pergunta: por que esses estados de despersonalização não duram quando os vivemos?

Isso foi expresso em várias ocasiões.
O mecanismo de instalação da Consciência CRISTO está tão afastado, no Plano Vibratório, da consciência da

personalidade, que o fogo do ego é substituído, progressivamente, pelo Fogo do Espírito.
Alguma coisa deve se extinguir, quando outra coisa se apresenta.

Esse processo se faz por etapas.
Isso lhes foi explicado longamente.

É muito raro que esse processo, mesmo inicial, que penetra o conjunto da Consciência, possa estabelecer-se,
finalmente, na totalidade, nos primeiros instantes.

E isso, ainda mais quando vocês têm idade avançada, nesta encarnação.
Se vocês olharem a história de alguns místicos, vocês irão se aperceber de que eles vivenciaram sua

Revelação da Unidade e o acesso à Consciência CRISTO, geralmente, muito jovens.
Porque naquele momento, os quadros, os diferentes quadros da personalidade, não estão solidificados (tão

construídos, se vocês preferirem) como aqueles que estão estabelecidos na maturidade.
É nesse sentido que nós sempre lhes dissemos, uns e outros, para nunca se preocuparem com as crianças.

Porque não tendo a estruturação mental necessária, para eles, o processo da Consciência Crística é, de algum
modo, inata e natural.

O que não é o caso quando o fogo do ego está desenvolvido.
O fogo do ego desenvolve-se em duas etapas: o primeiro estágio (que é um estado Arimânico) aparece aos 7

anos: é a constituição do que é chamado de Corpo Etéreo.
E depois, em um segundo estágio, aos 14 anos, com a constituição do Corpo Astral que é totalmente trancado,

aos 21 anos, com a constituição do Corpo Mental.
Antes dos 21 anos, é muito mais fácil, hoje como antes, viver a Consciência CRISTO, do que além desta

idade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta benevolente e pela nossa conversa.
Eu lhes dou a Paz da Luz, todo o meu Amor, e eu lhes digo certamente até muito em breve para outra

conversação, com o Amor e pelo Amor.
Até breve.

************

(*) – ARCANJO ANAEL (06.08.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/anael-6-de-agosto-de-2011.html

*

(**) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-cor...

***
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Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.
Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha
Presença, no desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.

O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado,
permitindo ao Reino dos Céus estabelecer-se sobre a Terra.

***

No tempo que se abre, a partir deste instante, vai se realizar, no conjunto da humanidade, o desdobramento da
Luz Una, do Amor, em sua forma a mais elevada, a mais transparente e a mais comungante.

A humanidade é chamada a responder a este apelo e a este desdobramento finais, trazendo a revelação do
Espírito, em CRISTO, em Verdade.

***

A todos vocês que trabalharam e que irão trabalhar eu consagro este primeiro dia que vai que lhes permitir,
na simplicidade e na humildade, o retorno total do estado de Verdade.

Tudo o que devia ser colocado, foi colocado, para preparar este instante.
O tempo da Revelação final ressoou e se inscreve no Templo do seu corpo, no Sol e na Terra, enfim religados.

***

O confinamento termina.
Resta conscientizá-lo, concretizá-lo, de maneira rápida.

A Vibração Una, religada em CRISTO, vai permitir ao conjunto dos seres humanos viver, em Verdade, a
Verdade.

Nenhuma resistência à Luz Una poderá subsistir.
O fim irremediável de todo confinamento, de todo compromisso, de toda Ilusão, de tudo o que é falso e que

não vem da Luz Vibral.
O reino do Um, dos Filhos do Um, deve estabelecer-se.

Os acontecimentos da Consciência, como os acontecimentos da Terra, entram nesta fase final de iluminação.

***

O momento chegou da libertação.

METATRON - 7 de agosto de 2011
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O momento chegou da Alegria e da Beleza.
Somente o olhar da resistência, somente o olhar da Ilusão, poderá ainda dizer não à Luz.

Em algumas semanas do seu tempo, o Rei dos Céus aparecerá a todos.
Ninguém poderá então proclamar que não sabia.

Neste momento de libertação, o Homem deve levantar-se, frente a ele mesmo, frente ao mundo, na
transparência do Fogo do Espírito.

***

O Fogo do Espírito, que é a própria natureza do Amor e da Luz, vem consumir a Ilusão.
Ele vem consumir tudo o que não é justo, tudo o que não procede e não vem da Luz Una.

A consciência humana, vivendo a confiança e a Vibração, não poderá ser afetada pela libertação, de uma
maneira ou de outra.

Que isso seja de maneira mística pessoal, que isso seja pela ajuda dos Anjos do Senhor, vocês não estarão
nunca mais no Sono.

Sua consciência vai ver claramente porque ela é chamada, pelo Cristo e pelo meu desdobramento, a se tornar
esta Clareza.

***

Neste dia, abre-se a porta daquele que deve vir, como um assaltador na noite, na Porta posterior do Coração.
Dia de alegramento, estabelecendo-se na Paz absoluta da Presença, onde nenhum elemento deste estado

Dimensional, que termina, poderá afetá-los.
Lembrem-se de que a Luz e sua Inteligência encontram a ação justa.

Se vocês a aceitam, vocês não poderão mais ser levados para longe do Coração, para longe da Verdade.

***

O momento do acordar, o momento do voo da Consciência (coletiva e individual) vem bater à porta do seu
Coração, consumindo o conjunto das Ilusões, o conjunto dos medos oriundos deste mundo.

Realizando, em vocês, a consciência Una.
Fazendo das palavras de CRISTO, a Verdade do seu estado: vocês não são deste mundo.

***

O momento do Espírito ressoa.
Cultivem e deixem florescer a Alegria da Luz Una.

A testemunha é o Fogo.
O corpo e a alma vão queimar no Fogo do Espírito, despertando-os, para sempre, nisso que vocês são.

***

Meu impulso, neste dia, é pôr fim à iniquidade, à traição, ao medo.
Dessa maneira, o Templo e a Casa tornam-se limpos, transfigurados pela Luz, preparando a Consciência,

individual e coletiva, ao último impulso do Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes,
trazendo, em sua Carruagem de Fogo, Cristo.

Portanto, CRISTO, MIGUEL e MARIA, na nova Tri-Unidade, irão se dirigir ao seu Coração, durante uma hora,
no dia 26 de setembro, permitindo-lhes viver, naquele dia, 26 de setembro, um sábado simbólico (dia de

Saturno, Mestre do Tempo, vindo ajustar o tempo no Tempo da Unidade) - (ndr: "sábado" faz, aqui, referência
ao dia dedicado simbolicamente a Saturno, enquanto energia desenvolvida por Cronos, que irá intervir então,

igualmente, na segunda-feira 26 de setembro).

***

Neste 26 de setembro, às 11 horas [06h00 da manhã – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa], no



alinhamento e no silêncio o mais absoluto, nós chamamos, eu, METATRON, e o conjunto do Conclave, todos
os seres humanos se sentido referidos pela Luz Una, a religarem-se ao conjunto das Forças Unificadas, a fim

de favorecer o último salto quântico da humanidade.
Em simples recepção.

Durante uma hora.
Atenção e Consciência colocadas no Coração e no Portal Ki-Ris-Ti.

Então, alquimiar-se-á, em vocês (se já não foi feito antes, a título individual): a Tri-Unidade irá se religar.
As três partes constituintes da Luz Vibral irão se unificar, entre Ki-Ris-Ti e o Coração, completando a Fusão de

sua Essência Una, em Cristo.
Até lá, não há nada a preparar além de sua Consciência.

***

A melhor das preparações será sempre o não-julgamento, a simplicidade e a humildade, o ‘alinhamento’ na
Luz Vibral.

Durante este espaço de tempo, entre este dia e o encontro, há que cultivar o estado Vibratório Uno, permitindo-
lhes reforçar e bem avaliar a distância que lhes resta a percorrer entre o fogo do ego e o Fogo do Espírito.

Por quase um ano, vocês cumpriram o que era para cumprir, para permitir a Realização.
Será tempo então de recolher os frutos de suas semeaduras.

***

O conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto dos Anciãos, o conjunto das Estrelas de MARIA, irão se juntar
a CRISTO, MIGUEL e MARIA, nesta data fornecida, orquestrados pela Vibração de Cronos, Tempo, Saturno,

deste dia 26 de setembro, às 11 horas [06h00 da manhã – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa].
Enquanto isso, estejam lúcidos, mantendo-se na Alegria, antes da libertação da Terra, quaisquer que sejam os

aspectos.
Vocês são aguardados.

Vocês são esperados pela Luz Una porque apenas isso irá persistir.
Eu estarei, quanto a mim, em minha forma a mais densa possível, na 5ª Dimensão, perto de vocês, e em

vocês.

***

Peçam, e lhes daremos.
Peçam a Luz, porque é o que vocês são, e todo o resto seguir-se-á, sem qualquer exceção.

Nós realizamos, agora, todos vocês e eu, a efusão Vibratória deste dia, no Templo de nossa Presença.
Então, no silêncio de minhas palavras, revela-se a Luz Una.

Efusão.
E difusão.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou METATRON.
A graça de minha Presença está, agora, inscrita em sua Consciência.

Elohim.
Na graça, eu abençoo e saúdo vocês.

************
ÁUDIO - 1a. Parte   

METATRON_part1-07-08-2011 por autresdimensions 

http://www.dailymotion.com/video/xkeqhi_metatron-part1-07-08-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xkeqhi_metatron-part1-07-08-2011_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


*
ÁUDIO - 2a. Parte   

METATRON_part2-07-08-2011 por autresdimensions
************

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html irá permitir-lhes deduzir seu horário local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1134

7 de agosto de 2011
(Publicado em 7 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.dailymotion.com/video/xkeqc0_metatron-part2-07-08-2011_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1134
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xkeqc0_metatron-part2-07-08-2011_webcam
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu Amor e estou pronto para responder a vocês.

Questão: quantos seres humanos vão aceder à Unidade? 
Então, o que é que você chama aceder à Unidade?
Nós sempre dissemos que a Terra seria Liberada, inteiramente.
Mas não se pode forçar uma consciência a ir para a Unidade, se ela não quer ir para a Unidade, não é?
Mas ela será, de qualquer modo, Liberada.
Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que, em definitivo, vocês são todos Liberados.
Mas vocês não vão, todos, ao mesmo lugar.
Existem diferentes formas de Liberação.
A Liberação que quer manter a alma: naquele momento, isso quer dizer direção da 3ª Dimensão Unificada, na qual não há
mais qualquer ruptura.

A Verdadeira Unidade corresponde, para vocês, o acesso à Multidimensionalidade, ou seja, não mais estar fixo
pela alma, mesmo religada ao Espírito, num corpo carbonado.

Mas a totalidade de humanidade é Liberada, na medida em que a 3ª Dimensão Dissociada não existirá mais.
Era necessário um limiar, isso eu já disse desde muito tempo, não é? (desde cinco ou seis anos), que era preciso chegar a um limiar
de seres que, como dizer..., seriam abertos ao nível das Coroas Radiantes, ou seja, os Chamados.
Esse limiar foi atingido, vocês sabem, desde o ano passado, desde o mês de setembro.
E, assim, tudo deve desenrolar-se com mais facilidade do que teria sido de outro modo.

Questão: há uma relação entre os Atalhos e a árvore Sefirótica?
Há uma ressonância, digamos.
Falou-se, aliás, de um dos Triângulos, o primeiro Triângulo do peito, que é constituído entre Tipheret, o patamar do Ardor e
da Justiça, não é?

Do mesmo modo que vocês têm um Triângulo inscrito entre os Pontos, que nós nomeamos ATRAÇÃO, VISÃO e o períneo.
Mas, bom, é uma *analogia, é uma sobreposição.

Nós também falamos do triângulo Luciferiano e sua Reversão, que faz com que Kether venha colocar-se no lugar que ele jamais
deveria ter deixado.
Vocês sabem que a garganta, na Cabala, isso se chama Dahat, ou seja, a Sephira invisível.

Mas é uma Sephira invisível, fantasma, simplesmente porque Yaldebaoth inverteu a Sephirot, e ela estava
colocada ao alto.
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Mas é uma analogia.

Não se pode dizer, por exemplo, que Hod e Netzach são tipicamente o que se chama ATRAÇÃO e REPULSÃO, é outra coisa
também.

Uma Sephira é uma emanação que está presente nos diferentes mundos que há na Cabala, ou seja, os mundos de emanação, ou seja,
os mundos Briáticos, os palácios de Assiah, as moradas de Atziluth etc.
Mas isso não tem relação.

As portas de que falamos são Portais de ancoragem da Consciência Unificada, que constituem a reconstituição, de algum
modo, do Corpo de Ressurreição e do Corpo de Estado de Ser.

Não é, verdadeiramente, a mesma coisa.
Mesmo se existam, efetivamente, ressonâncias de projeção, localmente.
Pode-se, por exemplo, ver que há uma analogia* entre os Pontos OD, o Arcanjo MIGUEL e Tipheret, mas isso para aí.

Questão: as doze Portas podem representar, Vibratoriamente, os pontos de acesso às nossas Linhagens? 
Não.
Vocês têm quatro Portas que correspondem às Linhagens, e unicamente quatro.
Que são quais?
O Ponto AL, o Ponto OD, o Ponto IM e o Ponto IS.
É HIC e NUNC, se preferem, é tudo.

Questão: há uma relação com as doze Portas de Yerushalaïm? 
Mas são as doze Portas de Yerushalaïm.
Poder-se-ia, efetivamente, ir muito mais longe.
Mas a descrição, estritamente, nada avançaria.

O que é importante é a Vibração e viver a Vibração.

As explicações o afastariam da Vibração.
Além disso, não são as mesmas Vibrações cristalinas que foram dadas.
Nos textos de São João (ou em outras referências da Bíblia) há uma descrição da Jerusalém Celeste e das Portas.
A cada vez, ali são atribuídos cores e cristais que foram vistos, entre aspas.

Mas atenção!
A Vibração que foi vivida era numa língua que nada tem a ver com a língua de hoje.
Portanto, as traduções interpretaram diferentemente as Vibrações dos cristais.

Mas para que serve conhecer tudo isso intelectualmente?

O Conhecimento Vibratório determina-se e revela-se por si, pela Vibração, não pela explicação.
A denominação é importante.

Passamos das Estrelas, ao nível da cabeça, para uma Porta.
Uma Porta, o que ela faz?
Ela está entre dois espaços, não é?
Ela abre e ela fecha, mas ela permite cruzar algo.
É nesse sentido que é importante.

Assim como os Atalhos podem, efetivamente, ter uma analogia como se disse, por exemplo, com a árvore da Cabala, ou seja, os
Sineroth.
Mas isso para aí.
Há vinte e dois Sineroth, que correspondem aos arcanos do tarô, às letras hebraicas e às Vibrações das letras hebraicas.
Em contrapartida, ao nível dos Atalhos, há menos.
Eles correspondem às arestas do Cubo Metatrônico.
Mas poder-se-ia discorrer durante horas.
Então, é muito interessante para o mental, mas isso não dá a Vibração.

Nós tentamos ser o mais claro possível, no que lhes deram UM AMIGO, SRI AUROBINDO e outros, e IRMÃO K, sobretudo
porque é importante compreender algumas engrenagens que existem no corpo.
Mas isso não substitui a Vibração.
Simplesmente, nós estimamos que, dando-lhes elementos e nomeando a Porta do fígado (Lúcifer) e a Porta do baço (Ahriman), nós
tínhamos elementos para permitir-lhes, em toda Consciência, superar algumas coisas.
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Mas era bem além da simples compreensão intelectual porque, se vocês permanecem, simplesmente, a dizer: o fígado é Lúcifer, é
Prometeu, é a Visão etc., para que isso serve?
Mas era para ilustrar a Reversão que se produz, uma vez que a alma não nutre mais a personalidade, mas vai nutrir o Espírito.

Não se esqueçam, e isso foi dito, que o mental é o que mente para AL, ou seja, o que mente para a alma.

Em resumo, e dito ao meu modo, vocês estão numa projeção, ou seja, em algo que não existe.
Vocês estão se olhando a si mesmos, nesse corpo, nessa personalidade.
Mas, quando você penetram a Consciência da Unidade, vocês são infinitos, e, portanto, vocês saem da Ilusão.
Mas, enquanto vocês não têm a Consciência de que é uma Ilusão, se é, simplesmente, uma concepção mental, isso não basta para
dali sair.
É a Vibração da própria Consciência, é a experiência da Consciência que passa de um estado ao outro, que realiza o processo.
Não é o conhecimento exterior.
Jamais.

Questão: dores que perduram podem ser um freio para o acesso à Existência?
Não, nada pode representar um freio.

Eu diria mesmo, sem fazer dolorismo que, em alguns casos, a dor pode ser, justamente, o que vai frear as pequenas bicicletas (ndr: as
pequenas bicicletas evocam o mental) porque, quando o mental está ocupado a tratar da dor, porque tem dodói, ele não pode mais
intervir em outros lugares e a Luz aproveita-se disso para passar na suavidade.

Questão: METATRON utilizou o termo Elohim, como Chave Vibratória. Por quê?
 Elohim, se querem, é a Vibração dos Elohim que chegaram Livres, no sacrifício de sua entidade e, portanto, para permitir que o Cristal
Azul da individualidade do Espírito não fosse perdido.

Elohim, pronunciado por METATRON, corresponde, agora, dois anos após a revelação das cinco Chaves Metatrônicas
(OD-ER-IM-IS-AL), à Porta KI-RIS-TI, que está nas costas, que permite, se querem, efetuar a última Passagem, ou seja, o
retorno a Elohim.

O que quer dizer, também, ao que é ligado ao Espírito de Fogo.
Do mesmo modo como ele pronuncia, quando chega, o apelo ao Espírito do Fogo (Vehuiah), que é um dos Hayoth Ha Kodesh.
E, hoje, pela primeira vez, ele pronunciou Elohim, com a Vibração correspondente a essa Liberação (ndr: intervenção de
METATRON de 7 de agosto de 2011, transcrita na rubrica «mensagens a ler») que é, de fato, vocês compreenderam, a
Libertação.

A Terra é Liberada, nós sabemos que vocês são Liberados, mas a Libertação não havia ainda começado.
A Terra já havia dado à luz, isso lhes foi dito, mas, após o parto, o que acontece?
Vem a Libertação, o que quer dizer que se expulsa a placenta.

O que é que é a placenta?
São todas as Linhagens, todos os princípios do sangue, ou seja, tudo o que lhes permite passar das leis do sangue para a Lei do
Espírito; leis da carne para a lei do Espírito; da lei de ação/reação (e, além disso, falsificada) para a Liberdade em relação à carne.
É o chamado de Elohim.
E são os Elohim que trouxeram, no Plano Vibratório, o Cristal Azul que estava ao centro de Yerushalaïm.

Questão: pode ser interessante, Vibratoriamente, pronunciar essa Chave, Elohim, para si?
Sim, isso abre a Porta Ki-Ris-Ti.

Ao nível Vibratório, a palavra Elohim e a estrutura Vibratória de Elohim são constituídas, vocês compreenderam, de AL e de IM.
É diretamente religada a Ki-Ris-Ti, que está atrás, entre as omoplatas e essa vértebra específica, que é a quinta vértebra dorsal.

Portanto, Vibrando Elohim, vocês põem em Vibração não mais unicamente a cabeça, como quando METATRON
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pronunciava o Ehieh Asher Ehieh, e o Vehuiah.
Pelo Elohim vocês não destrancam unicamente a cabeça, mas destrancam a Última Porta.

Questão: qual é a diferença entre um Elohim e uma Estrela de MARIA? 
Alguns Elohim podem ser Estrelas de MARIA, mas não é obrigatório.
O Elohim significa, simplesmente, aquele que vem da Dimensão do Cristal, ou seja, da 11ª Dimensão.
As Estrelas de Maria estão na 18ª Dimensão.
Mas algumas das Estrelas puderam ser Elohim.
Mas não é porque há doze Estrelas, que havia doze Elohim, que sejam os mesmos.

Questão: por que tantas mulheres, desde algum tempo, dizem ser Estrela, ou mesmo a Mãe Divina, encarnadas?
É, simplesmente, uma identificação abusiva.
Como disseram os Arcanjos, vocês são portadores, todos, da Vibração do Arcanjo.

Não é por acaso se, em minha vida, eu tomei o nome MIGUEL.
Isso quer dizer que eu era um Arcanjo?
Não.
Isso quer dizer, simplesmente, que a Vibração do Arcanjo MIGUEL foi preponderante e determinante no que eu era.

Para uma mulher é muito mais fácil pensar-se ou identificar-se, Vibratoriamente, numa Estrela e portar uma
qualidade Vibratória de uma Estrela, completamente.
Agora, eu repito: qual importância isso pode ter, uma vez que vocês penetram as esferas da Unidade?

Encarnados na carne, vocês retornam à entidade primordial que vocês São, para além de todas as estruturações de personalidade
que vocês tomaram.
Portanto, vocês podem, perfeitamente, sobretudo para as senhoras, portar a Vibração, por exemplo, de MA ANANDA MOYI, sem
qualquer escrúpulo.
Assim como MA ANANDA MOYI portou a Vibração de MARIA, é uma evidência.
Será, contudo, que ela era MARIA?

Ela era uma Maria, na Vibração da Essência.

E é perfeitamente lógico.

Vocês não têm necessidade, na Consciência que começam a viver, de estarem identificados a esse corpo, isso foi dito.

Mas vocês são portadores de muitas identidades Vibratórias, além mesmo de suas encarnações passadas.

Essas encarnações Vibratórias que vocês portam concorrem, de alguma forma, a fazê-los reencontrar a Unidade.
Mas é preciso prestar atenção para não identificarem-se, na totalidade, porque, naquele momento, a identificação, mesmo correta,
priva-os da Unidade.
Mas vocês podem ser portadores da Vibração de um Arcanjo, de maneira preponderante.

O perigo seria tomarem-se por um Arcanjo.

E, do mesmo modo, quando vocês realizam o Si: hoje, vocês são muitos a realizar esse estado Vibratório de
Consciência, mas, na época em que não havia muitos, era perfeitamente possível que seres exteriores, que viam
esses seres viverem a Luz do Si, marcados por sua educação e sua própria percepção mediúnica, pudessem
perceber, em tal ou tal Consciência, o CRISTO, e dizer: é o CRISTO.
E não, não é o CRISTO.
Mesmo se há identificação e não mais imitação, mas Fusão com o CRISTO.

Por exemplo, algumas Estrelas de MARIA, no Ocidente, viveram as Núpcias místicas com o CRISTO.
Elas tornaram-se o CRISTO.

Mas é outra coisa manifestar o CRISTO, espiritualmente, do que dizer-se o CRISTO na carne.

Não é similar.
A Vibração nada tem a ver.

Questão: poderia desenvolver sobre a diferença entre ISIS e MARIA?
  A entidade MARIA nada tem a ver com a entidade ISIS.
É um apoio Vibratório.
MARIA porta ISIS.
Mas ISIS está bem além dos mundos da encarnação.

IS-IS é como quando nós dizemos KI-RIS-TI.
É uma palavra cuja Essência é Suméria.
KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI é, simplesmente, o Filho Ardente do Sol.
ISIS é a Filha da Água.
Ela é a matriz primordial.
Ela é Gaia, se querem.
Ela é a virgem negra.
Ela é tudo o que se pode imaginar.
Ela é, também, a Shakti.
Então, é claro, ISIS é a Vibração que vem de Sírius A.
MARIA vem, também, de Sírius A.

Será que Jesus e Jesus Cristo era o CRISTO?



Será que Jesus e Jesus Cristo era o CRISTO?
Jesus reencarnou-se numerosas vezes sobre a Terra, e também não há muito tempo.
CRISTO é um princípio de realização do Si.

Questão: ISIS seria, portanto, um princípio Vibratório e MARIA seria a contrapartida encarnada que portava essa
ressonância?

Perfeitamente.
Assim como MA ANANDA MOYI portava MARIA.

Questão: e do mesmo modo como Jesus portava CRISTO?

Exato.

Questão: você escolheu apresentar-se sob o nome de OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV...

Era o nome de minha última encarnação.

Mas eu teria podido chamar-me Merlin, por exemplo, uma vez que eu fui Merlin.
Mas qual importância, uma vez que somos Unificados?
Simplesmente, sobre esta Terra, em especial para os Anciões (que, como eu lhes disse, estavam quase todos
presentes antes de 1984 sobre a Terra, nós partimos, os últimos, exatamente naquela época), nós ancoramos o
Retorno da Luz.

Portanto, é claro, nós somos portadores de uma Vibração.
Essa Vibração é oriunda, ao mesmo tempo, do elemento dominante, de nossa origem estelar.

Talvez vocês saibam, eu venho de Vega da Lyra.

Porque, aí embaixo, há uma enormidade do que vocês chamam, sobre a Terra, pedagogos, professores, não é?
SRI AUROBINDO vem de Altair.
É uma Águia, ou seja, é um ser que tem a visão panorâmica, que é capaz de extrair-se de algo para ver uma
situação em sua globalidade.
É um Melquisedeque do Ar, que não é a mesma coisa que um Melquisedeque de Fogo.

Tudo isso são estados Vibratórios que permitem, através da identidade que nós portamos, manifestar, hoje, certa característica.
Isso pode ir muito longe.

O Fogo, todos sabem que é vermelho.
O Ar é azul.

O azul do céu que vocês veem, mas também o azul do Éter, da Fusão dos Éteres etc.etc.

Questão: se Altair pode representar-se sob forma de Águias, sob qual forma podem representar-se os seres de Vega da
Lyra?
Isso depende em qual Dimensão.
Há Vegalianos (que são os Anjos do Senhor) que estão na 3D Unificada.

Há seres que estão em todas as Dimensões.

A forma é diferente conforme a Dimensão.

Um Arcanjo é diferente, conforme a Vibração e a Dimensão que ele percorre.
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Como nós dissemos, nos estados Multidimensionais, vocês não estão localizados numa forma e numa Dimensão.
Seu cérebro raciocina sempre na noção de identidade porque, sem identidade, não há cérebro, não é?
Portanto, vocês têm, sempre, o hábito de reconduzir à sua experiência e à vivência dessa consciência, querendo, a todo custo, atribuir
uma forma precisa e um estado preciso.
É impossível.
Lá em cima nada é fixo.
Vocês não estão localizados.
Nós nos localizamos, como Melquisedeques, para permitir algum trabalho.
Mas nada é fixo, no infinito.
E, sobretudo não a Consciência; sobretudo não o Espírito.

Vocês tomam um corpo, chamado Corpo de Existência.
Mas esse Corpo de Existência (que se chama um Corpo de Diamante, um Corpo de Cristal, um Corpo da
Civilização dos Triângulos) é um nível estabilizado.

Mas vocês não estão nesse estado, vocês estão em todos os estados ao mesmo tempo.
Vocês não podem compreender isso com o cérebro humano; vocês podem apenas vivê-lo.
O problema é que a consciência da personalidade é tão habituada a raciocinar em termos de identidade, por: meu corpo, meu
pensamento, minha vida.
Isso nada quer dizer lá em cima.
Vocês compreendem porque é necessário ter certo número de ensinamentos Vibratórios, digamos.

Questão: dizer que CRISTO viria como um ladrão na noite faz referência à qualidade de nossa consciência que está,
simbolicamente, na obscuridade?
É, ao mesmo tempo, uma referência simbólica, efetivamente, como isso acaba de ser exprimido.
Mas isso quer dizer, também, que Ele virá na noite escura da alma, ou seja, no processo chamado a estase, mesmo se muitos de
vocês a vivam já, em parte ou na totalidade.
Eu os Engajo, para isso, a reler, como lhes disse SRI AUROBINDO, o Apocalipse de São João , porque ele lhes diz que a estrutura
Vibratória do Apocalipse é completamente real, qualquer que seja a língua.
Mas, agora, como os eventos desenrolam-se sob seus olhos, se vocês leem o Apocalipse com a Consciência do que vivem, tanto em
vocês como no exterior de vocês, isso vai aparecer-lhes com uma limpidez a mais Transparente possível.
E, aliás, São João descreveu, de maneira exata e perfeita, o Retorno do CRISTO.

Questão: houve, em várias reprises, períodos de falsificação e de Liberações?
De maneira parcial, para alguns povos, sim.
Há um exemplo flagrante, que são os Mayas.
Mas isso não corresponde ao fim de um Ciclo, como hoje,
Há grupos de indivíduos, povos que, no curso desses períodos de falsificação, foram capazes, por sua Elevação Vibratória
comum, de desencadear uma Consciência Unificada e, portanto, de sair da matriz.
Mas é bastante raro.
Há fenômenos que são chamados de fim da vida, a cada 26.000 anos ou a cada 50.000 anos.
Mas não é por isso que a matriz não volta a fechar-se imediatamente.

A civilização Maya apareceu após os Viracocha terem dado a eles certo número de informações, que lhes permitiu criar uma
Consciência Unificada, simplesmente.
A única diferença é que essas Consciências Unificadas não puderam sair, coletivamente, do confinamento presente no conjunto do
Sistema Solar.
O que aconteceu?
Eles desceram ao Intraterra, na 3ª Dimensão Unificada, como os golfinhos de Sírius.

Questão: portanto, viveram-se, durante 320.000 anos, períodos sucessivos, de 50.000 anos de confinamento?
Perfeitamente, para aqueles que estão aí desde o início.
Vocês não estão, todos, aí desde o início.
Longe disso.

Questão: há pessoas, hoje, que poderiam ser ainda chamados pela Luz, ou, efetivamente, para nada serve falar disso ao
redor de nós? 
Falar disso?
Nada mudaria.
Contentem-se de Ser, e aquele que deve captar a Luz, ele a captará.
Não é pelas palavras que vocês farão mudar de opinião quem quer que seja.
É apenas pela Vibração.
Mas isso foi dito, já, desde anos, pelo Arcanjo MIGUEL.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

E eu lhes agradeço, caros amigos, por todas essas questões.
Eu quero transmitir-lhes todas as minhas bênçãos.
Até breve.
_______________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1138 

O.M. AÏVANHOV – 7 de agosto de 2011 
Mensagem publicada em 9 de agosto, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

****************************

Versão para o português: Célia G.
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Postado por Célia G.

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com

************

Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.
Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha Presença, no

desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.
O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado, permitindo ao Reino dos

Céus estabelecer-se sobre a Terra.

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...

***

Questão: Quais são as características de pessoas que estão ligadas a Vega da Lyra?

clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1o-de-o...
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*ARCANJO METATRON* - 7 de Agosto de 2011 -
AutresDimensions (com áudio)

**SAINDO DA ILUSÃO 29** - ARCANJO ANAEL - AutresDimensions
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LEIA TAMBÉM: 
O Verbo assumiu nossa natureza no seio de Maria
(JESUS CRISTO TEM O MESMO DNA DE MARIA)

CLIQUE AQUI: 
http://portaldosanjos.ning.com/group/rainhadosanjosearcanjos/forum/...

*********************************************************
Portanto, Jesus Cristo foi gerado pelo PAI CRIADOR (Jo 1.14) utilizando o óvulo completo de sua mãe DIVINA MARIA, tornando-se

assim um verdadeiro filho de Adão (do homem) e também filho de Abraão, Isaque e Jacó, e descendente do rei Davi, como o Leão da
Tribo de Judá (Ap 5.5).

******************************************************************

APOCALIPSE DE SÃO JOÃO

João na ilha de Patmos
(Saint John on Patmos)

clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/group/kyriosjesusosenhor/forum/topic...

**********************************************************************************************

Uma analogia é uma relação de equivalência entre duas outras relações.

As analogias têm uma forma de expressão própria que segue o modelo: A está para B, assim como C está para D. Por exemplo,
diz-se que: "Os patins estão para o patinador, assim como os esquis estão para o esquiador", ou seja, a relação que os patins
estabelecem com o patinador é idêntica à relação que os esquis estabelecem com o esquiador.

A maior parte das pessoas achará a analogia dos esquis/patins verdadeira. No entanto, é extremamente dificil estabelecer de
forma rigorosa porque é verdadeira. Normalmente, as analogias são fluidas e uma análise mais detalhada poderá revelar
algumas imperfeições na comparação. Afinal, esquiar e patinar são atividades parecidas, mas não são exatamente iguais.

Direito
Consiste em aplicar a um caso não previsto de modo direto por uma norma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese distinta,
mas semelhante ao caso concreto. Aplica-se também o Art. 4º LICC- Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum. Podemos classificar de duas formas a analogia: a primeira como "in bonam partem"
que é aquela que não prejudica o agente, não gerando soluções absurdas. A segunda como "in malam partem", é aquela
que de alguma forma prejudica o agente, por isso não é admitida no Direito penal.

Agente "réu" sujeito ativo
Os requisitos para a aplicação judicial da analogia conforme prevista na LICC são a existência de anomia, a semelhança do caso em
tela com a norma, mediante o estudo científico na legislação vigente e ratio legis, ou seja, análise do bem jurídico tutelado.

A analogia não é permitida no ramo do Direito Penal, salvo para beneficiar o réu; tampoco em matéria tributária para a criação de
novos tributos.

Analogia
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É forma primordial para o preenchimento das lacunas no ordenamento jurídico, também sendo conhecida como autointegração, pois é
realizada com os próprios recursos do sistema legislativo.

Matemática
Em matemática foi desenvolvida uma versão mais formal de analogia, o isomorfismo.

Anatomia
Em anatomia, duas estruturas anatômicas são consideradas análogas quando elas possuem a mesma função, mas não são
relacionadas evolutivamente, tais como as pernas de um vertebrado e as patas de um inseto. Estrutura análogas são o resultado de
evolução convergente e são diferenciadas de estruturas homólogas.

Homologia pode ser: 
Na biologia, homologia é o estudo biológico das semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma
origem embriológica. 
Na matemática, homologia consiste na atribução de uma sequência de grupos a um espaço topológico. 
O adjetivo homólogo pode ser: Em genética, dado um par de cromossomas, um deles é homólogo do outro, ou seja, possui a mesma
forma e estrutura do outro, contendo genes correspondentes. Neste casos, eles são cromossomas homólogos. 
Extraído de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Analogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B3logo

***

Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Χριστός (Khristós) que significa "Ungido".[1] O termo
grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico ַחׁיִשָמ  (Māšîaḥ), transliterado para o português como Messias.[1]

A palavra é normalmente interpretada como o apelido de Jesus por causa das várias menções a "Jesus Cristo" na Bíblia. A palavra é,
na verdade, um título, daí o seu uso tanto em ordem direta "Jesus Cristo" como em ordem inversa "Cristo Jesus",
significando neste último O Ungido, Jesus.

Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos porque acreditam que Jesus é o Cristo, ou Messias, sobre quem falam as
profecias da Tanakh (que os cristãos conhecem como Antigo Testamento). A maioria dos judeus rejeitam essa reivindicação e ainda
esperam a vinda do Cristo (ver Messianismo judaico). A maioria dos cristãos esperam pela Segunda vinda de Cristo quando
acreditam que Ele cumprirá o resto das profecias messiânicas.

A expressão "Jesus Cristo" surge várias vezes nos escritos gregos da Bíblia, no Novo Testamento, e veio a tornar-se a forma
respeitosa como os cristãos se referem a Jesus, Homem Judeu que, segundo os evangelhos, nasceu em Belém da Judeia e passou a
maior parte da sua vida em Nazaré, na Galileia, sendo por isso chamado, às vezes, de Jesus de Nazaré ou Nazareno. O título Cristo,
portanto, confere uma perspectiva religiosa à figura histórica de Jesus.

A área da teologia cujo foco é a identidade, vida, e ensinamentos de Jesus é conhecida como Cristologia.

Khristós no Grego clássico poderá significar coberto em óleo, sendo assim uma translação literal de messias.

Visão Cristã Ortodoxa

Cristo o Salvador (Pantokrator), num ícone do século VI do Monastério de Santa Catarina, Monte Sinai.

Esta secção contém pontos de vista que de uma forma geral são comuns entre Cristãos durante dois milénios. O Novo Testamento
menciona que o Messias, muito esperado, chegou e descreve esse salvador como O Cristo. O apóstolo Pedro, no que se
tornou numa famosa proclamação de fé entre Cristãos desde o primeiro século, disse « Sois Cristo, o Filho de Deus vivo »[2].

Ensinamentos sobre Jesus e testemunhos sobre o que fez durante os três anos do seu ministério são encontrados na leitura do Novo
Testamento. Ensinamentos bíblicos sobre a pessoa de Jesus Cristo poderão ser resumidos em Jesus Cristo ser totalmente DIVINO e
totalmente humano ao mesmo tempo, numa única pessoa isenta de pecados.[3]

As escrituras mencionam que Jesus foi concebido milagrosamente através da obra do Espírito Santo, no ventre da sua virgem mãe,
Maria, sem um pai humano.[4]

Segundo a vertente cristã, nele haveria o cumprimento das antigas profecias

Entre os que entendem ser Jesus o Messias, seria relatado que nele foram cumpridas as profecias do Antigo Testamento. Tais como:

Nasceria em Belém de Judá (Miquéias 5:2)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Spas_vsederzhitel_sinay.jpg/200px-Spas_vsederzhitel_sinay.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analogia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hom�logo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Spas_vsederzhitel_sinay.jpg/200px-Spas_vsederzhitel_sinay.jpg


de uma virgem (gr. phanteros) (Isaías 7:14)
por intermédio de Deus (Salmos 2:7)
descendente de Jacó (Números 24:17)
da tribo de Judá (Gênesis 49:10)
iria para o Egito (Oséias 11:1)
surgiria da Galiléia (Isaías 9:1)
um mensageiro prepararia o seu caminho (Malaquias 3:1) clamando no deserto (Isaías 40:3)
o Espírito de Deus iria repousar sobre Ele (Isaías 11:2)
faria profecias (Deuteronômio 18:18)
abriria os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos (Isaías 35:5)
curaria os coxos e os mudos (Isaías 35:6)
falaria em parábolas (Salmos 78:2)
mesmo sendo pobre, seria aclamado rei, em um jumento (Zacarias 9:9)
seria rejeitado (Salmos 118:22)
traído por um amigo (Salmos 41:9)
por trinta moedas de prata (Zacarias 11:12)
moedas essas que seriam dadas a um oleiro (Zacarias 11:13)
seria ferido, e depois abandonado por seus discípulos (Zacarias 13:7)
seria acusado injustamente (Salmos 35:11)
seria ferido pelas nossas transgressões (Isaías 53:5)
não responderia aos seus acusadores (Isaías 53:7)
seria cuspido e esbofeteado (Isaías 50:6)
seria zombado depois de preso (Salmos 22:7,8)
teria os pés e mãos transpassados (Salmos 22:16)
na terra dos seus amigos (Zacarias 13:6)
junto com transgressores (Isaías 53:12)
oraria pelos seus inimigos (Salmos 109:4)
seria rejeitado e ferido por nossas iniquidades (Isaías 53:3-5)
lançariam sortes para repartir as suas vestes (Salmos 22:18)
o fariam beber vinagre (Salmos 69:21)
clamaria a Deus no seu desamparo (Salmos 22:1)
entregaria seu espírito a Deus (Salmos 31:5)
não teria os ossos quebrados (Salmos 34:20)
a Terra se escureceria, mesmo sendo dia claro (Amós 8:9,10)
um rico o sepultaria (Isaías 53:9)
Ele ressuscitaria (Salmos 30:3)
no terceiro dia (Oséias 6:2)
subindo também aos céus (Salm. 68:18; Atos 1:11)
e sendo recebido pelo seu Pai, à sua direita (Salm. 110:1; Atos 7:55)

As Curas Mateus Marcos Lucas João
Um leproso 8:2-4 1:40-42 5:12-13 -

O servo de um centurião romano 8:5-13 - 7:1-10 -
A sogra de Pedro 8:14-15 1:30-31 4:38-39 -

Dois endemoninhados Gerasenos 8:28-34 5:1-15 8:27-35 -
Um paralítico 9:2-7 2:3-12 5:18-25 -

Uma mulher com hemorragia há 12 anos 9:20-22 5:25-29 8:43-48 -
Dois cegos 9:27-31 - - -

Um homem mudo e endemoninhado 9:32-33 - - -
Um homem com a mão definhada 12:10-13 3:1-5 6:6-10 -
Um endemoninhado cego e mudo 12:22 - 11:14 -

A filha endemoninhada de uma cananéia 15:21-28 7:24-30 - -
Um menino lunático 17:14-18 9:17-29 9:38-43 -

Dois cegos 20:29-34 10:46-52 18:35-43 -
Um surdo que falava com dificuldade - 7:31-37 - -

Um endemoninhado na sinagoga - 1:23-26 4:33-35 -
Um cego de Betsaida - 8:22-26 - -

Uma mulher que andava curvada - - 13:11-13 -
Um homem hidrópico - - 14:1-4 -
Dez homens leprosos - - 17:11-19 -

Um servo do sumo sacerdote - - 22:50-51 -
O filho enfermo de um nobre - - - 4:46-54

Um enfermo do tanque de Betesda - - - 5:1-9
Um homem cego de nascença - - - 9:1-7

Os milagres relatados



O Poder Sobre a Natureza Mateus Marcos Lucas João
Jesus acalma o vento e o mar 8:23-27 4:37-41 8:22-25 -
Jesus caminha sobre as águas 14:25 6:48-51 - 6:19-21

A 1ª multiplicação de pães e peixes 14:15-21 6:35-44 9:12-17 6:6-13
A 2ª multiplicação de pães e peixes 15:32-38 8:1-9 - -
O peixe com uma moeda na boca 17:24-27 - - -

A figueira se torna estéril 21:18-22 11:12-14,20-25 - -
A água é transformada em vinho - - - 2:1-11

A 1ª pesca milagrosa - - 5:1-11 -
A 2ª pesca milagrosa - - - 21:1-11

O Poder Sobre a Morte Mateus Marcos Lucas João
Ressurreição da filha de Jairo 9:18-25 5:22-24,35-42 8:41-56 -

Ressurreição do filho de uma viúva - - 7:11-15 -
Ressurreição de Lázaro em Betânia - - - 11:17-45

Sua própria ressurreição 28:1-7 16:1-6 24:1-9 20:11-18

 

1. ↑ a b O Significado do Nome Cristo. Monergismo. Página visitada em 31 de Dezembro de 2009.
2. ↑ Bíblia, Mateus, 16:16
3. ↑ Grudem, Wayne A. Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine. Zondervan, 1994. ISBN 0310286700
4. ↑ Bíblia, Mateus,1:18-25; Bíblia, Lucas, 1:35; Bíblia, Lucas, 3:23
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110807_-_SRI_AU...

~ Sobre o último Caminho: KI-RIS-TI ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes trago minha Luz Azul, a Paz, o Amor.
Eu venho, como Melquizedeque do Ar, exprimir uma série de conceitos em relação com o trabalho efetuado

por METATRON, que corresponde à abertura do último Caminho, aquele do Espírito, permitindo o
estabelecimento total da Luz Supramental, da Vibração do Supramental, correspondendo à Consciência e à

Presença de CRISTO.

***

Assim, em todas as tradições ou religiões de cada cultura, estiveram presentes um personagem central ou uma
função central.

Esta função central, ou esta Consciência central, foi destinada (sejam quais forem as suas denominações) a
representar um modelo.

Este modelo da Consciência, da perfeição, na humanidade, destina-se a representar algo que é para seguir,
algo que é para imitar, a fim de encontrar e de esperar uma salvação.

Uma salvação do quê?
Uma salvação, simplesmente, da condição humana, prometendo, a esta condição humana, um melhoramento e

uma transformação da sua condição, do seu estado.
Alguns movimentos (não propriamente religiosos, mas espirituais ou, em todo caso, filosóficos) falaram da

consciência diferente que podia ser encontrada pela meditação, por alguma forma de ascetismo, por
certos exercícios, ou até mesmo pelos Yoga.

O que é revelado, hoje, sobre este mundo, vem seguido de uma série de elementos que lhes foram
comunicados há quase um ano, referente ao mesmo tempo à Liberação do Sol, à Liberação da Terra, ao

Choque da Humanidade, à Fusão dos Éteres, resultando, agora, na fixação, de algum modo, de maneira muito
mais definitiva e total, da Luz Branca.

SRI AUROBINDO - 07 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110807_-_SRI_AUROBINDO.mp3


Significando o retorno de uma Consciência, não habitual, que o IRMÃO K chamou de Consciência do
Desconhecido.

***

Além dos acontecimentos e de fatos históricos, passados ou a chegarem, eu desejaria de situar novamente
esta Transformação no contexto do Interior do ser humano e da sua consciência íntima, eu diria, que é levada a
aparecer, e então, a fazê-los descobrir, de maneira pontual, ou mais progressiva, ou de maneira mais intensiva,

uma série de mecanismos, uma série de revelações, permitindo o que METATRON chamou de Libertação.
De qual Libertação ele se referiu?

Porque, havendo Libertação, isso quer dizer que há, efetivamente, uma necessidade de ser Libertado de
alguns elementos, de alguns funcionamentos, de algumas leis.

Esta Libertação ou esta Liberação corresponde, de maneira totalmente sincrônica, à passagem de uma
consciência a outra consciência.

O motor, o intermediário (ou o mediador, se vocês quiserem), de que eu falei, na minha vida, na minha última
vida, o Supramental, é totalmente sobreposto ao que o ocidente, mesmo em suas formas corrompidas,

chamou de CRISTO.
Ou seja, esta Consciência que faz com que, como CRISTO, um dia, cada ser humano vai poder dizer: “eu e

meu Pai somos Um”.
Obviamente, há uma distância, que ainda existe, entre a consciência humana habitual, a consciência que pode

ser alcançada em alguns casos (chamados de expansão de consciência) ligados às suas experiências, à
meditação.

Há ainda certa forma de distância.

***

Se olhamos, agora, na tradição ocidental, o que aconteceu durante os séculos anteriores, percebemos que o
vivenciado, mesmo se idêntico, não se expressa pelas mesmas palavras.

Eu gostaria de tomar como exemplo os dois sistemas que eu mais conhecia: o ocidental e o oriental.
No sistema ocidental, a maioria dos místicos (a maioria dos santos, na tradição católica, ortodoxa, romana e

outra) relatou seres tendo imitado CRISTO, tendo tido uma vida exemplar, uma vida de um misticismo mais ou
menos pronunciado, mas em um sentido do dever, do serviço, do Amor de CRISTO, tendo-os conduzido, para
alguns e para algumas, a viver esta Tensão do Abandono para CRISTO, como lhes foi perfeitamente descrito

por HILDEGARDA de BINGEN (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA de BINGEN de 25 de outubro de
2010) (1).

***

No oriente, isto foi profundamente diferente, mesmo se o resultado foi o mesmo.
Pois a cultura, é claro, não é a mesma.

O oriente, em particular a Índia, não tem o conceito de um salvador exterior como o ocidente percebeu, ou em
todo caso, como isso lhes foi levado a perceber.

Mas, bem mais, fala em termos de ‘realização de Si’, e vai tentar definir, Interiormente, os
mecanismos íntimos e profundos que acontecem quando a consciência passa de um estado comum a um

estado incomum.
Os carismas, ou os poderes da alma (denominados Siddhis), são, contudo, exatamente os mesmos, no

ocidente como no oriente.
Entretanto, as palavras e os ensinamentos que se seguem (ou as experiências narradas), são profundamente

diferentes.
Mas a realidade Vibratória é estritamente a mesma.

Ela corresponde, em qualquer caso, a uma Consciência que não é mais aquela que é habitual.
Há uma revolução da Consciência, uma Revelação da Consciência, uma Libertação, de alguma maneira, do
que o oriente chamou de confinamento, de Samsara, de Ilusão, de Maya, permitindo ao ser descobrir, com

Consciência e Interiormente, a Verdade (ou, em todo caso, professada como tal).

***

No ocidente, as coisas foram um pouco diferentes.
A mística ocidental permitiu a alguns seres, por um processo de imitação, e depois em seguida de



identificação (ou para as mulheres em todo caso, o que era chamado de ‘esposar’ ou de casamentos místicos),
a algumas pessoas, viver uma Comunhão íntima com CRISTO, encarnada por CRISTO, naquele momento, no

plano histórico.
O processo é idêntico, mas há uma pequena nuance: na medida em que não existia, no oriente, um conceito de

‘salvador exterior’, era mais fácil, de qualquer modo, manifestar a Consciência denominada Turiya,
possibilitando estabelecer-se na Consciência da Unidade, vivenciar a Unidade, e a Transcendência total da

condição humana.
No ocidente, este intermediário, este vetor, foi chamado de CRISTO (enquanto condutor moral, social,

comportamental, espiritual e místico) que é preciso adotar para alcançar, de algum modo, um estado particular
da consciência.

Além do que foi chamado de cristianismo, existem, é claro, em meio a outras religiões ditas monoteístas (seja
no islã, seja no judaísmo), seres que também transpassaram os véus da Ilusão e que se estabeleceram em um

estado de consciência diferente, testemunhando, eles também, com ainda algumas palavras, o acesso à
FONTE, o acesso a YHV, o acesso a uma Transcendência (como para os Sufis), através, aí também, de alguns

exercícios.
Vários seres que vivenciaram esta transformação da consciência, descendo de novo neste plano humano,
traduziram, à sua maneira (pelos escritos, pela implantação de certas técnicas, de Yoga, de ensinamentos),

compreensões totalmente diferentes da consciência humana.

***

No oriente, como vocês talvez saibam, isso se denomina Advaita Vedanta, e corresponde, integralmente, à
descrição do acesso à Unidade, podendo ir para outros lugares por diferentes Caminhos.

Ou um Caminho direto, contemplativo e imediato.
Ou um Caminho de ascetismo e de estudo, por exemplo, através de alguns Yoga.

Conduzindo à Iluminação do Supramental e permitindo, de uma forma ou de outra, no oriente como no
ocidente, ou ainda no islã como no judaísmo, sair dos condicionamentos, dos confinamentos, sejam eles quais

forem.
A Consciência, então, se descobre totalmente diferente do que ela concebia até esta ruptura.
Desaparece então o confinamento, desaparece então a fragmentação, e, sobretudo, a noção

de distância existente entre uma Consciência e outra Consciência.
Isso lhes foi desenvolvido pelo IRMÃO K, há muito pouco tempo (ndr: ver a canalização de IRMÃO K de 04 de

agosto de 2011) (2).

***

Hoje, convém apreender-se de que o que chega não é mais um processo de ascetismo individual ou
de contemplação individual, mas corresponde a um processo global neste Sistema Solar, e a um processo

global na Consciência coletiva (a egrégora coletiva, se vocês preferirem).
Mas, obviamente, esta transformação da Consciência coletiva, este acesso ao Supramental, pode

ser aceito ou negado.
Segundo, é claro, o interesse da consciência, o ‘ponto de vista’ da consciência limitada e também segundo a

própria "evolução" da alma, a um dado momento, nesta época específica de transformação.
A Libertação não pode ser concebida como uma Libertação se, evidentemente, houver adesão a esse

princípio de confinamento, e uma vivência particular do confinamento.
Como lhes foi dito, os seres humanos sentem-se muito bem nesta condição humana, e não consideram

absolutamente qualquer evolução, qualquer transformação, e ainda menos uma Libertação do que é chamado
de vida neste mundo de terceira Dimensão.

Isso faz parte de escolhas absolutas e da liberdade, chamadas de ‘livre arbítrio’, nas quais condicionam essas
pessoas a viver a experiência da vida, em meio a limites que lhes são necessários, e não implicando em

qualquer Libertação, já que tal não é a sua Vibração.

***

Nesse sentido, foi solicitado a vocês, sejam quais forem as suas crenças, e seja ao que for o que vocês
tiverem acesso, na experiência, para não julgarem, para não questionarem, de forma alguma, as escolhas
feitas por cada ser humano na encarnação, por cada um dos Irmãos e Irmãs, aqui presentes sobre a Terra.

É a única maneira de respeitar a adesão ao livre arbítrio que, eu lembro a vocês, estritamente nada tem a ver
com a Liberdade.

O livre arbítrio é um condicionamento, um contexto de referência, permitindo a diversas almas experimentar
ainda o caminho da alma, mas, em caso algum, conhecer o Espírito.

Mesmo se a alma reivindicar o Espírito, de fato, ela não pode compreender nem viver o Espírito, enquanto esta



alma não se voltar para a sua própria Dissolução.
Dessa maneira, então, a consciência irá permanecer limitada para esses seres, seja qual for o desdobramento

da Luz Vibral.

***

Mas foi também anunciado a vocês que qualquer consciência poderá recusar a Luz.
Sim, qualquer consciência realmente poderá recusar a iluminação da sua Consciência, ou seja, a aceitação (e
mesmo na negação do que é realmente o Espírito), sem, no entanto, fazê-la considerar, em meio à alma, uma

mudança de posição quanto à Luz Vibral, e à realidade do Espírito que se revela.
Isso faz parte, ainda uma vez, deste livre arbítrio e da liberdade intrínseca da alma, enquanto isto não for, na

totalidade, desviado da encarnação e voltado para o Espírito.
Há, neste nível, todos os mecanismos, existentes na passagem das Portas, das forças que lhes foram
nomeadas Luciferianas, Arimânicas que permitem Transcender a Ressurreição e a passagem da Porta

preliminar, então uma forma de Renascimento.

***

Imitar CRISTO, no ocidente, foi permitido a algumas almas privilegiadas, tendo sido assistidas, mesmo de
maneira às vezes invisível, pelas hierarquias espirituais (se tanto é que podemos nomeá-las assim), mas em

todo caso Consciências Livres, totalmente liberadas do mundo da encarnação (encarnadas por Arcanjos, e de
outros domínios Vibratórios, bem além da humanidade), tendo levado essas almas a serem assistidas durante
a sua passagem em meio ao Estado de Ser (ou da Realização, independentes das palavras ou dos nomes que

se empregue).
No oriente, é claro, devido ao não condicionamento presente nas culturas, os seres que viveram esta
Revelação do Si, e o acesso à Consciência Turiya, não tiveram necessidade, de qualquer modo, da

intercessão de forças espirituais para realizar o Si.
O que explica a diferença de descrição de um mesmo processo, tendo existido, por exemplo, para alguns

místicos ocidentais e para alguns seres realizados do oriente, que, no entanto, tiveram acesso à mesma Luz,
ao mesmo Supramental, e ao mesmo CRISTO.

Alguns seres representaram, aliás, pontos entre o oriente e o ocidente, como foi, por exemplo, IRMÃO K, ou
ainda alguns autores do Advaita Vedanta, mais próximos de vocês que realmente foram os anciãos

fundadores desta compreensão e desta vivência da Unidade.

***

Hoje, o que acontece pela abertura do caminho KI-RIS-TI, é a possibilidade, para a humanidade, de viver esta
Revelação final e a sua Libertação final, se tanto é que a alma aceita desviar-se da encarnação.

Não como uma recusa, não como uma negação (pois a vida está também presente, mesmo no confinamento),
mas sim pela ‘aceitação’ do Ilimitado da vida, mas sim pela ‘aceitação’ de CRISTO ou da Luz Supramental,
fazendo, de algum modo, girar a alma, polarizada no fogo da encarnação (ou fogo do ego), para o Fogo do

Espírito, na totalidade.
As condições desta Libertação, evidentemente, serão profundamente diferentes para cada um.

Isso foi longamente desenvolvido, no transcorrer dos anos, pelos Anciãos e pelos Arcanjos, eu não voltarei
sobre isso.

Mas é também importante dizer que os estados que vocês podem viver (de maneira intermitente, no momento)
levam-nos a experimentar e a aproximá-los desta Libertação, de maneira talvez mais fácil do que para aqueles

dos seus Irmãos e Irmãs que não estão interessados, ou que não estão se ocupando, no momento, desta
Revelação da Luz, da ativação do que é denominado essas zonas energéticas específicas do corpo.

CRISTO disse: “os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.
Isso é uma Verdade fundamental, que faz com que, até o momento da Libertação, cada ser humano possa se

voltar para o seu Estado de Ser.
Desde que, é claro, se desvie de tudo o que é do fogo do ego, da consciência do ego.

Deste modo, nenhum ser humano pode determinar, ou condicionar, o caminho de quem quer que seja, até o
término da Libertação, ou seja, até o desdobramento total e final do Supramental, que está agora em

andamento.

***

Portanto, vocês irão passar, no ocidente, da imitação para a Fusão com CRISTO.



Ou, se vocês preferirem, para um oriental, vocês irão ‘realizar o Si’, e então viver a Consciência Turiya de
maneira permanente, se a própria alma tiver se desviado e tiver invertido, de alguma forma, o fogo do ego em
um Fogo do Espírito, permitindo escapar ao condicionamento do livre arbítrio, e reencontrar a Liberdade total

da Consciência Una.
 Naturalmente, isso não pode ser, em caso algum, uma decisão afetiva, nem pode, em caso algum, ser uma
decisão mental, nem pode, em caso algum, ser o resultado da adesão a uma crença, seja ela qual for, mas,
sim, um mecanismo Vibratório, extremamente específico, que lhes foi revelado durante o desdobramento da

Luz.
E se referindo ao conjunto das Trilhas (dos Circuitos), e ao conjunto do que pode existir nesse corpo, que é um

Templo, no qual deve ocorrer esse mecanismo de Libertação do Si, de Realização do estado Crístico.
Novamente, e como isso foi longamente abordado por UM AMIGO, a Consciência é Vibração.

Ela é Vibração percebida porque, justamente, ela representa uma distância em relação ao estado de Unidade.
É então a interpenetração e a interação, existentes entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada, que

criam essas zonas de pressão, de dor, de Vibração e que levam a consciência a experimentar estados
incomuns, estados novos, para a maioria de vocês.

***

O processo coletivo, que está doravante ativado e aceso, correspondendo à Libertação total da humanidade,
vai, evidentemente, ocorrer segundo resistências que são próprias a cada um, mas que estão ainda ligadas,

apesar de tudo, a resistências coletivas.
Se vocês preferirem, a remanescentes do astral, mesmo sendo apenas elementos como um conjunto de

condicionamentos, ainda presentes.
Dessa maneira, portanto, conforme o local onde vocês próprios forem se colocar, na sua Vibração e na sua

própria Consciência, vocês irão viver, de maneira mais ou menos fácil esse processo de Reversão Final,
iniciada por METATRON, e também pelo Arcanjo URIEL, já há vários meses.

***

Vocês são levados a viver um estado de Fusão com a Consciência do Supramental.
Descobrir o Supramental é descobrir espaços não tendo mais nada a ver, efetivamente, com a personalidade,

com o que vocês conhecem de si mesmo, sejam quais forem os conhecimentos que vocês tiverem (tanto
desta vida, como do próprio conjunto de suas vidas passadas, para aqueles que ali tiveram acesso).

Esse Conhecimento não é o conhecimento dos seus mecanismos de funcionamento.
Esse Conhecimento não é o conhecimento das suas vidas passadas.

Esse Conhecimento é o Conhecimento arquetípico, íntimo e profundo, do Si.
E nada mais.

O Si é então levado a queimar, literalmente, a personalidade.
E cabe a vocês passarem, inteiramente, se vocês aceitarem (e é a sua Liberdade mais total), ao estado de

Consciência Turiya, levando ao que UM AMIGO irá lhes revelar neste momento, com relação a Sat Chit
Ananda, ou seja, o acesso à Morada da Paz Suprema (ndr: ver a canalização de UM AMIGO de 07 de agosto

de 2011).
Vocês não podem manter a personalidade e viver a Morada da Paz Suprema.

Novamente, através dessas palavras, não vejam a destruição ou o fim de qualquer vida, mas sim, realmente, a
entrada na Verdadeira Vida.

Deste modo, há apenas o ego, através de suas resistências, através de seus medos, que pode ainda falar de
alguma destruição, seja do que for.

Pois o ego, é claro, sempre terá medo do seu próprio fim.
Ele existe apenas, aliás, como vocês sabem, pelo medo.

***

Assim, gradualmente e à medida que vocês imergirem neste estado Vibratório Crístico novo, vocês irão
descobrir e revelar o Si, na sua totalidade, que levará, naturalmente, a um processo de Libertação coletiva da

humanidade.
O seu papel de Sementes de Estrelas esteve, para isso, em perfeita adequação com o processo coletivo que

se desvenda atualmente.
Obviamente, em um ambiente comum (que vocês denominam, por exemplo, familiar ou social), nem todos têm

o mesmo Futuro.
Nem todos têm a mesma Vibração.



Naturalmente, isso vai criar, inevitavelmente, ‘tensões’.
Compreendam e aceitem que a Luz que se revela, quando ela não é aceita no exterior, pode cegar e queimar o

ego, ou seja, pôr ainda mais em reação em relação ao que vocês vivem, e ao que vocês irão viver.
É preciso, naquele momento, fazer sua a frase de CRISTO: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.

Vocês não poderão escapar a esta forma de resistência, que não lhes pertence.
E que, no entanto, segundo os Impulsos da alma e do Espírito que os têm acompanhado, com mais ou menos
felicidade, com mais ou menos facilidade, colocam-nos nas condições perfeitamente corretas para viver, hoje,
o que é para viver na sua própria Libertação, ou na sua própria perpetuação em meio aos mundos de carbono.

***

Evidentemente, esta sobreposição, no próprio Interior da sua Consciência, das duas consciências, como a
sobreposição no que é chamado de relação humana (sejam quais forem os prós e os contras), vão levá-los a

alguns desafios.
Estes desafios da Libertação, é claro, são como impactos.

Mas a qualidade do seu estabelecimento em meio ao Si (ou da sua recusa do Si) será a mesma para acalmar e
suavizar, de alguma forma, esses fenômenos de atrito, podendo existir numa família, entre amigos e num

grupo.
Lembrem-se de que quanto mais vocês aquiescerem à noção de Humildade, de Simplicidade, quanto mais

vocês aquiescerem à noção de julgamento, mais será fácil para vocês se estabelecerem aí onde vocês devem
se estabelecer.

Vocês são levados, portanto, a estabelecerem-se no seu próprio Si, do modo que vocês Realizarem o seu Ser,
vocês ajudam, de maneira cada vez mais flagrante, toda a Terra em torno de vocês.

Mesmo se, no seu ambiente mais próximo, e no seu círculo mais próximo, a Luz que vocês emanam puder
incomodar, de maneira importante, aqueles que não irão para esta Luz da Libertação.
Mas, aí também, será preciso desenvolver a Humildade, a paciência, a perseverança.

Saibam que, quanto menos vocês reagirem, mais vocês estarão estabelecidos na Paz, mais vocês estarão
estabelecidos na Alegria.

Mas, eu deixarei UM AMIGO se expressar, muito mais facilmente do que eu, sobre esse domínio.

***

O desdobramento da Luz atualmente vai tomar proporções tais como eu as descrevi em minha obra codificada,
quando eu fui São João.

Hoje, o sentido completo do Apocalipse (3), além da sua codificação Vibratória (tal como eu havia mostrado, há
dois anos), vai se desenrolar sob seus olhos.

Todas as frases que eu pude escrever, do que eu tinha visto, vão aparecer-lhes com uma clareza, já que elas
acontecem agora, e elas não têm mais necessidade de qualquer interpretação, mas de um leitura simples,

permitindo-lhes compreender todas as frases que eu pude escrever, sem ter necessidade de nada interpretar,
sem ter necessidade de nada projetar, já que são, estritamente, os acontecimentos que vocês vivem hoje.

Vocês estão efetivamente na fase final.
O Senhor METATRON lhes disse, há um ano, que os Quatro Cavaleiros do Apocalipse haviam sido revelados

(ndr: ver canalização do Senhor METATRON de 15 de agosto de 2010) (4).
Eles, agora, quase terminaram a missão.

***

Lembrem-se de que a solução não está absolutamente em qualquer fuga.
Que a solução não está em qualquer recuo.

Mas que a solução estará sempre no Si.
Que a solução estará, sempre, no que lhes foi nomeado ‘Inteligência da Luz’.

Porque é, nela, e unicamente nela, que irá se encontrar todas as soluções que vocês poderão aplicar em suas
vidas, na sua Consciência, no seu Futuro e na sua Libertação, se vocês fizeram a escolha Vibratória.

Aí estão os elementos que o conjunto dos Anciãos me pediu para dar a vocês.
Se existirem em vocês perguntas, unicamente em relação a este processo, então eu lhes dou a palavra, meus

Irmãos e minhas Irmãs, e eu tentarei responder um pouco melhor.

***



Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu terminarei com estas palavras: lembrem-se de que a Consciência é colocada, e de que a
Consciência é trazida, neste Templo que é este corpo, pela Luz Vibral, pelo Supramental.

De que vocês têm uma série de elementos correspondendo a essas zonas de Vibrações do seu corpo, seja
no nível das Lâmpadas, ou dos Chakras, seja no nível das Portas, ou no nível das Estrelas.

Lembrem-se de que vocês têm toda liberdade de ação para colocar a sua Consciência em um desses Pontos
de Vibração, a fim de beneficiar o apoio direto da Função da Consciência Unificada correspondendo a este

Ponto, a esta Porta ou a este Chakra.
Lembrem-se também de que o Anjo METATRON abriu o último Caminho, aquele de KI-RIS-TI, entre as suas

omoplatas.
Isso é uma ajuda considerável.

Permitindo-lhes, no espaço de um instante, simplesmente pela Atenção colocada, desengajarem-se de
maneira importante, de qualquer luta, de qualquer sofrimento ou de qualquer interação que estaria, em qualquer

parte, na aparência de uma forma de incômodo.
Retenham isso, porque os próximos dias e as próximas semanas, irão levá-los a utilizar esses fatores de

Liberação importantes.
Agora, talvez muitos de vocês, aqui, em outros lugares, percebam zonas, não de resistências, mas de dores,

existindo em um desses Pontos.
Isso não reflete de modo algum um desequilíbrio, mas simplesmente um apelo da Consciência Vibral para

colocar Intenção e Atenção sobre essa zona, porque é ali que a Luz penetra, para vocês.
Porque é ali que, para vocês, se localiza a solução (para o medo, para o fogo do ego, e seja ao que for que

poderia vir prejudicar o estabelecimento no Si).
CRISTO vai chamá-los.

Este apelo não é auditivo.
Este apelo não é um CRISTO visível no Céu.

É um apelo Interior.
Ele não poderá ser confundido com nada mais, porque, naquele momento, a qualidade Vibratória do Amor que
será sentido (esta infinita doçura e esta infinita beatitude), que irá embalá-los, não poderá ser confundida com

qualquer Ilusão (seja do tipo Luciferiano, ou do tipo Arimânico).
É assim que vocês vão passar, pela terceira vez, a Porta Estreita do ponto OD e que vocês vão penetrar o

Santuário do Coração, no Si, e em CRISTO.
Não esqueçam que a Luz Vibral é a Inteligência suprema e que ela pode, no seu desdobramento final, permitir-

lhes Transcender os últimos elementos do fogo do ego, os últimos elementos do medo.
E lhes permitir, sem qualquer intervenção da personalidade, das emoções ou do mental, ou de qualquer

compreensão, penetrar na área do Conhecimento Interior e da Consciência Unificada, a fim de viver o que vai
lhes revelar, dentro de pouco tempo agora, UM AMIGO, com relação a Sat Chit Ananda.

Isso não é uma concepção, isso não é uma visão específica da mente.
Mas, sim, uma vivência bem real que não pode ser colocada em dúvida, a partir do instante em que vocês se

aproximarem da sua Libertação, da sua Ressurreição.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, eu lhes transmito a Graça da minha Luz Azul.

E eu lhes digo, ao mesmo tempo, até muito em breve.

************

1 – HILDEGARDA de BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

2 – IRMÃO K (04.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


3 – APOCALIPSE de SÃO JOÃO
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/apocalipse-de-sao-joao-com-au...

*

4 – ARCANJO METATRON (15.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/metatron-15-de-agosto-de-2010...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9a72.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-7_aout_2011-article9...
07 de agosto de 2011

(Publicado em 09 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-7_aout_2011-article9a72.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/apocalipse-de-sao-joao-com-audio.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/metatron-15-de-agosto-de-2010-autres.html
http://autresdimensions.info/article9a72.html


Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, juntos, comunguemos à Graça do Amor.
Queridos Irmãos e Irmãs, eu venho, a vocês, para falar e exprimir uma série de elementos que, eu espero, irão

lhes permitir estabelecerem-se mais facilmente na Consciência Unitária, na Morada de Paz Suprema.
Eu não vou falar, esta noite, de yoga.

Eu lhes dei, como eu disse, muito elementos, até agora.
Nós iremos, pelo contrário, abordar certo número de elementos referente ao fogo do ego, ao Fogo do

Coração, à consciência do ego, à Consciência do Coração.
Nós iremos também lhes dar vários elementos referentes às diferentes esferas nas quais se manifesta o ego,

sobre as quais convém levar sua Atenção para permitir, justamente, estabelecerem-se na Morada de Paz
Suprema.

Primeiramente, alguns princípios.
O ego não pode jamais ser resolvido pelo ego.

Dito de outra forma, se alguma coisa, em meio ao ego, se opõe ao ego, isso irá fortalecer o ego no que vocês
próprios se opõem ao ego.

A primeira coisa a compreender então é estabelecer, já, uma forma de distância entre o ego e a Consciência.
Isso pode ser perfeitamente realizável se vocês aplicam, em sua vida cotidiana, alguns elementos simples,

mas extremamente eficazes.

***

O ego, como vocês sabem, é constituído de um conjunto de elementos chamados de Corpo de desejo, no
qual se situam, aliás, estados de emoções, estados mentais,crenças, sofrimento também, e todo um conjunto

de mecanismo que evolui, de maneira automática, repetitiva e que são, de algum modo, tanto obstáculos à
Consciência Unificada, como obstáculos para manifestar e viver em meio ao Samadhi e na Morada de Paz

Suprema.
A primeira coisa a compreender e a aceitar é que vocês não são nada do que vocês creem.

Enquanto vocês estão identificados a esse corpo, a esses mecanismos de resposta, a esses mecanismos
afetivos, emocionais, mentais, sociais, vocês estão submissos, obviamente, ao que vocês estão identificados

e, portanto, ao que vocês concordaram, apoiaram (e mesmo, ao contrário, negaram).
Não é porque vocês irão negar algo que está presente em sua vida, que este algo vai desaparecer.

Vocês todos o experimentaram por um sofrimento, por uma problemática, qualquer que seja.

***

UM AMIGO - 7 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-4SZutSgO5g0/UXEMYS5HTVI/AAAAAAAAA7M/9SyAgYAElxA/s1600/UmAmigo+-+07.08.2011.JPG


A primeira coisa a fazer então é tomar uma forma de ‘distância’.
Esta forma de distância não é ser indiferente ao que manifestam seu corpo, suas emoções, suas crenças, seus

sofrimento, seus prazeres, mas sim exercer uma forma de lucidez, não sobre a explicação do porquê se
manifesta isso (porque a explicação fará sempre parte do ego), mas, bem mais, ser um observador

silencioso do que acontece, sob o olho de sua Consciência que observa.
A partir do momento em que vocês adotarem esta atitude de observador, vocês poderão observar, não as

explicações, mas, sobretudo, o mecanismo que está em operação.
Dessa maneira, o mecanismo é, eu diria, extremamente fácil de desativar.

Nós iremos tomar, para isso, a primeira das coisas à qual está submisso o ser humano, que são seus
próprios afetos, suas próprias emoções.

A primeira coisa a fazer é tomar distância em relação a uma emoção.
Assim, é claro, uma emoção é uma reação, a mais frequentemente instantânea, que se segue a um estímulo

exterior, vindo colocar em ressonância um acorde sensível, se o podemos assim dizer.
A primeira coisa a fazer, naquele caso, é jogar um jogo que consiste em recusar a dar-se um tempo para a

emoção.
Qualquer emoção que nascesse apenas iria se fortalecer.

Não é questão, aqui, de negar o que quer que seja, nem de reprimir seja o que for, mas de dar-se um tempo
antes de manifestar qualquer emoção.

Deste modo, então, vocês chegarão a dissociar este noção temporal de suas próprias emoções, vocês sairão
inelutavelmente do estado emocional porque, vocês irão se aperceber de quê?

Vocês irão se aperceber, bem depressa, de que uma emoção é apenas a reação a alguma coisa, e que se o
tempo transcorre, e bem, vocês constatarão, por si mesmo, que não pode mais ali ter reação.

Assim, se alguém o feriu, também, se alguém provoca em vocês uma emoção do tipo tristeza, raiva ou outra,
se vocês aceitam, não reprimir a raiva ou a tristeza, não manifestá-la sem nada fazer, mas mais dizer: “eu sinto

isso, mas eu irei exprimir ou eu irei exteriorizar dentro de alguns minutos” (esses instantes podendo ser
simplesmente alguns minutos ou algumas horas), então, quando vocês decidirem deixar expressar esta raiva
ou esta tristeza, vocês irão observar muito rapidamente algo essencial: que a tristeza ou a raiva (ou qualquer

outra emoção) desapareceu totalmente.

***

Reação emocional que pode ser considerada, em um primeiro momento, como uma reação de defesa, visando
proteger um território, e é exatamente o que é.

É um sinal de reconhecimento entre mamíferos, nada mais e nada menos.
Existe, é claro, quando eu falo de reações, não unicamente uma noção verbal, mas também o conjunto do que

vai traduzir seu corpo.
Vocês podem muito bem manifestar uma raiva pelo olhar, sem qualquer palavra.
Vocês podem manifestar uma tristeza pela modificação do seu comportamento.

Tentem simplesmente tomar distância em relação a isso, ou seja, não negar o que se apresenta, não estar na
negação, mas sim, simplesmente, treinar seu Espírito, sua Consciência, para não manifestar, de modo algum, a

reação, no momento em que ela ocorre.
Mas não esqueçam que vocês não podem reprimir o que se manifesta.

Vocês não podem simplesmente adotar uma estratégia de comportamento (uma forma de Yoga do Espírito, se
o podemos assim chamar) que lhes permitirá atrasar, no tempo, esta reação imediata.

Mas vocês irão constatar, bem depressa, que tudo o que lhes parecia importante para manifestar, no instante,
não existirá no instante seguinte que vocês se deram.

Isso é uma maneira extremamente rápida de dissociar, de algum modo, a consciência comum de suas próprias
emoções.

Isso irá fortalecer, também, o sentimento de Paz Interior.
Esta Paz que nada tem a ver, obviamente, com uma emoção, seja qual for, mesmo a mais agradável que se
manifesta no ser humano, qualquer que seja a relação estabelecida com si mesmo ou com qualquer outra

pessoa.
Isso será já uma etapa importante.

***

Uma segunda etapa, um pouco mais estruturalmente difícil, eu diria, refere-se ao seu mental.
O mental é, em última análise, apenas o reflexo do conjunto de condicionamentos, do conjunto de adesões
condicionantes, do conjunto de reações aos seus próprios sofrimentos, de estratégias elaboradas pelo ego,
para permitir-se não perder a abrangência, para não perder o prestígio e sair de uma situação, qualquer que

seja.



Aí também, a situação e a posição do observador irá permitir-lhes ver esse mecanismo em operação.
Além de qualquer explicação, além de qualquer justificativa, vocês serão capazes de observar, com o olho da

Consciência, como evolui e age o mental, muitas vezes de maneira autônoma, totalmente dissociado da
Consciência.

E se vocês aceitam, também, que seu mental nem sempre se refere a uma noção de confinamento (ligado ao
bem e ao mal) e que o mental vai sempre colocar atos, palavras, ações que apenas são derivadas, no final, de

condicionamentos Interiores e de repetições anteriores.
O mental não sabe jamais inovar, ele apenas faz reproduzir.

Mesmo se o intelecto lhes dá, às vezes, o sentimento de elaborar grandes teorias ou grandes reflexões, estas
serão sempre condicionadas pela experiência.

Vocês não podem escapar disso.
Assim, então, se vocês dissociam, já, o emocional, se vocês passam primeiramente por esta etapa das

emoções, vocês irão aperceber-se de que vocês poderão realizar o mesmo feito em relação à sua própria
atividade mental e que lhes será, naquele momento, muito mais fácil entrar em seus estados de meditação, de

alinhamento ou de Consciência Unificada.
Vocês tomarão, aí também, uma forma de distância ou de despersonalização, de algum modo, de sua própria

atividade mental.

***

Isso, é claro, virá além das percepções que vocês têm, atualmente, de não mais funcionar, para a maior parte
de vocês, com a totalidade de suas capacidades mentais e que resulta, justamente e muito a propósito,

da instalação e do aparecimento da Luz do Supramental.
Simplesmente, é preciso que o mental chegue a nutrir-se da Luz do Supramental.

Para isso, é preciso colocar-se como observador, que vai, não buscar explicar o que se vive, mas, bem mais
(antes de manifestar, aí também, um comportamento ou uma ação que parecem justificadas por regras morais,
sociais, afetivas que vocês adotaram, oriundas, eu lembro vocês, de seus próprios condicionamentos, de suas

próprias experiências, de seu próprio sofrimento, de sua própria história), ir, progressivamente, aí também,
distanciá-los em relação à sua própria história.

Não para destruí-la, não para renegá-la, não para negar, aí tampouco, mas sim para aceder outra área de
percepção.

Vocês irão, desta maneira, como dizia Irmão K, pouco a pouco, habituar-se a sair do conhecido para penetrar o
Desconhecido.

Vocês irão se aperceber, progressivamente, de que o Desconhecido não pode em caso algum ser
condicionante, não pode em caso algum reproduzir qualquer coisa estereotipada, não pode em caso algum

levá-los para as emoções, não pode em caso algum confiná-los em qualquer modo de funcionamento, ao nível
do seu mental.

Pouco a pouco, também, vocês virão a assegurar, sem negar o que quer que seja e sem forçar seja o que for,
para se distanciar de seu mental e compreender (e viver) que vocês não são esse mental.

***

É preciso também compreender que a Consciência Unitária não é a negação ou a rejeição da consciência do
ego.

A Consciência da Unidade, o Fogo do Espírito, a Luz Vibral, vão simplesmente permitir-lhes exercer uma
lucidez nova na qual vocês irão, realmente, ver-se em ação, sem, no entanto, se condenar, sem, no entanto, se

julgar, mas sim ver agir, em vocês, eu diria, o macaco ou o autômato e se desidentificar, totalmente, deste
macaco ou deste autômato.

Quando, nos ensinamentos orientais, foi dito que vocês não eram seu mental, que vocês não eram todo o
conjunto de coisas, é a estrita verdade.

Sob a condição, é claro, de não fazer um conceito, de não fazer uma ideia ou umaadesão, mas sim de
demonstrá-lo por vocês mesmos.

Naquele momento, vocês começarão a experimentar, já, um desapego e, sobretudo, um mecanismo que
precede o Abandono à Luz, porque há uma clareza cada vez maior que irá se instaurar, entre o momento em

que vocês agem, em que vocês manifestam o ego e o momento em que vocês agem e em que vocês
manifestam algo que não é mais da ordem do ego.

Esse fenômeno, chamado de ‘sobreposição de duas consciências’, vai levá-los, pouco a pouco, a
experimentar, por si mesmo (e mesmo fora dos seus espaços ditos Interiores de meditação, de alinhamento

ou de práticas, quaisquer que sejam), ver sua vida e viver sua vida, com outro olhar e outra atitude, onde não há
então mais qualquer estresse, mais qualquer emoção e mais qualquer manifestação que possa exteriorizar-se

sem a concordância de sua própria Consciência.

***



Retenham bem (e a diferença é importante) que não se trata de controlar, que não se trata de explicar, que não
se trata de querer dominar seja o que for, mas é por esse mecanismo, muito precisamente, que vocês irão

manifestar seu estado de Abandono à Luz.
Agindo simplesmente por esses pequenos exercícios, em todos os setores de sua vida (seja social, afetivo,

sensual, sexual, mesmo, ou ainda afetivo interpessoal, em seu ambiente ou com amigos), vocês poderão,
pouco a pouco, não mais estar de qualquer maneira em estado emocional ou mental exacerbado e vocês irão,

real e concretamente, desidentificar-se de tudo o que aparecia à Consciência e que não é a Consciência.
Paralelamente a isso, vocês próprios irão constatar, e muito facilmente, devido à abertura do último Caminho da
Luz, que irá se manifestar para vocês um estado de equanimidade e de Paz, cada vez mais importante, que vai,

sobretudo, ser totalmente independente de seus estados Interiores de alinhamento e independente de
qualquer circunstância exterior.

Gradualmente e à medida que vocês reconhecerem este estado da Consciência, vocês entrarão, efetiva e
concretamente, cada vez mais, no Estado chamado de Sat Chit Ananda, que é, na realidade, a primeira etapa

de realização da Alegria Interior.

***

A Alegria que nós falamos longamente não é o fato de sorrir bobamente o tempo todo, mas simplesmente um
sorriso Interior que traduz sua capacidade para não mais ser um macaco, para não mais ser autômato, mas sim

para estar consciente de sua própria Consciência.
Naquele momento o mental não poderá nunca mais dirigi-los, naquele momento, as emoções não poderão
nunca mais conduzir sua vida e, naquele momento, vocês não estarão mais submissos aos seus desejos,

vocês ver-se-ão para o que são.
E são vocês, em Consciência, que irão decidir, com esta distância temporal de alguns instantes, ali se

submeter ou não, qualquer que seja, ainda uma vez, esse desejo.
É outra coisa, efetivamente, do que sucumbir a um desejo sem conhecer os prós e oscontras (muitas vezes

oriundos, como eu disse, de seus sofrimentos, de seus condicionamentos ou do sistema de controle do mental
humano), do que aceitar que o macaco se exprima e, naquele momento, este possa realizar uma satisfação,

qualquer que seja, sem, no entanto, ficar dependente desta satisfação.
E isso se refere a todos os setores de sua vida.

***

Dessa maneira, então, a Consciência da Unidade não vai se estabelecer competindo mesmo, nesta
sobreposição de Consciência, com a Consciência do Fogo do ego, mas vai ali ter uma ‘lucidez’, uma

separação, bem real, do Fogo do ego e do Fogo do Espírito.
Em um momento relativamente curto, depois de ter experimentado o que eu acabo de dizer, vocês poderão,

pouco a pouco, ver por si mesmo e viver por si mesmo, além de qualquer dogma, além de qualquer
ensinamento, além de qualquer adesão a qualquer crença, qualquer que seja (religiosa, filosófica, espiritual),

que vocês estão estabelecidos, de maneira cada vez mais firme, eu diria, em uma Consciência onde
predomina a Paz, que prefigura então e que antecipa, de algum modo, um estabelecimento na Alegria Interior.

***

Compreendam, também, que é desta maneira que progressivamente vocês irão se extrair, sem querê-lo e sem
decidi-lo.

Porque, a partir do instante em que vocês o querem, a partir do instante em que vocês o decidem, reflitam:
neste instante, quem decide senão o ego?

E, evidentemente, naquele momento, vocês irão fortalecer o ego ao invés de atenuá-lo.
Deste modo, então, é o estabelecimento, real, da Consciência da Unidade que estabelece dela mesma Sat
Chit Ananda, que os estabelece, progressiva e profundamente, em meio à Turiya, em detrimento da antiga

consciência comum.
Assim, portanto, através desses meios (e se vocês ali acrescentam o que disse o Bem Amado Sri Aurobindo
com relação aos pontos de Vibrações da Consciência), vocês têm, em mãos e em sua Consciência, a maioria
dos elementos que, durante esse desdobramento final da Luz, vão permitir-lhes, pouco a pouco, distanciá-los,

sem qualquer vontade e sem qualquer interferência do ego, desse dito ego que, entretanto, lhes permite
manter esse corpo em atividade.

A um dado momento (que não depende de vocês, mas, é claro, do calendário astronômico e da libertação da
própria Terra), vocês serão, naquele momento, cada vez mais liberados da interferência do ego.

Vocês irão, não somente, se afastar deste ego, deste fogo do ego, mas o corpo da personalidade, o Corpo de
desejo, irá se extinguir sozinho.



desejo, irá se extinguir sozinho.
Extinguir-se sozinho não quer dizer que vocês irão desaparecer, como por mágica, mas, simplesmente, que no
momento da libertação final, vocês passarão, sem qualquer problema, nesta Consciência Turiya e no Corpo de

Estado de Ser.

***

Esse processo e esses mecanismos que vão estar em operação, através de vocês, vão ocorrer de maneira
cada vez mais evidente, a partir do instante em que vocês aceitam o jogo e o princípio.

Aceitar o princípio é também, obviamente, pôr em prática o que eu acabo de dizer e, então, pôr em prática este
jogo da Consciência (porque é um) que vai lhes permitir, pouco a pouco, não sufocar seu ego (que jamais se

deixará sufocar), mas sim, de alguma forma, domá-lo e substituir o fogo do ego pelo Fogo do Espírito.
Naquele momento, a Passagem da Porta e sua Ressurreição serão extremamente facilitadas, no momento

oportuno.
Eis o objetivo da minha intervenção desta noite, que chama, eu espero, a certo número de perguntas, que eu

escuto com Alegria, permanecendo com vocês, no plano Vibratório e em sua Consciência.
Como vocês o constatam, as barreiras, entre nós, da Ilusão, desaparecem agora, de hora em hora, dia a dia.

É nesta Consciência Unificada que nós iremos, juntos, agora, continuar a evoluir, todo dia, de maneira cada vez
mais próxima, com uma distância e a ilusão da distância que vai desaparecer progressivamente.

Eu os escuto então, agora.

***

Pergunta: o que fazer em caso de dificuldade para se distanciar de uma emoção que se instala
rapidamente?

Meu caro Irmão, é preciso diferenciar, efetivamente, dois tipos de emoções.
Há a emoção corriqueira que corresponde à sua história, à sua vivência, aos seus sofrimentos, aos seus

prazeres.
E há a emoção fulgurante que é aquela que aparece, justamente, das emoções comuns.

Esta é, efetivamente, difícil, em um primeiro momento, para pôr em prática, em relação ao que eu lhes disse.
As emoções de que falo são, evidentemente, as emoções que lhes são habituais e cotidianas.

No que se refere a este tipo de emoção (extremamente fulgurante, como um medo súbito), é, obviamente,
muito mais difícil, neste caso, ali escapar.

Portanto, eu os aconselho então a começar pelas emoções comuns que todo ser humano experimenta a cada
dia, em dezenas de repetições.

Estas são mais fáceis, porque elas estão, de algum modo, automatizadas, em vocês.
Enquanto que a emoção fulgurante está mais ligada a estratégias de adaptação e de sobrevida, muito mais
imediatas, sobre as quais, efetivamente, em um primeiro momento, não será fácil pôr em prática o que eu

disse.
Mas, em um segundo momento, este princípio e esta prática que eu desenvolvi para vocês, tornar-se-ão

também fáceis de aplicar.

***

Pergunta: como fazer quando as emoções aparecem durante o sono?

Caro Irmão, se existe uma emoção que se anima durante o sono, isso quer dizer que não há sono.
A consciência do sono é uma consciência, justamente, que não existe.

A consciência do sonho é outra coisa.
Então, se uma emoção se desperta, ou houve um sonho e uma consciência do sonho, ou houve uma

lembrança que ressurge pela atividade cerebral, simplesmente, e não pela consciência da vigília.
Naquele momento, o processo é exatamente o mesmo.

Mas em relação ao sono e se, realmente, se trata de mecanismos sobrevindo durante o sono ou durante o
sonho, é muito mais simples de agir neste nível.

Basta simplesmente que a consciência da vigília comum se encaminhe, conscientemente, à consciência do
sono ou do sonho, antes de dormir, pedindo-lhe para não interferir por vias emocionais.

A ordem daquele momento não é constranger o ego, já que a consciência do sonho e a consciência da vigília
não são a consciência do ego.



***

Pergunta: qual diferença você faz entre a consciência do sonho e a consciência do sono?

A consciência do sono é simplesmente inconsciência total.
Já que, quando vocês dormem sem sonhos, vocês não têm, obviamente, qualquer lembrança.

E então, é inconsciente.

***

Pergunta: o que vivemos quando se dorme sem ter qualquer lembrança de sonhar?

Naquele momento, pode-se simplesmente dizer que a consciência do sono (o inconsciência) é mais forte do
que a consciência do sonho.

Há também o que é chamado de ritmos fisiológicos.
Dependendo do momento do despertar, o sonho pode ser impresso na consciência da vigília ou então não ser

impresso na consciência da vigília.
Deste modo, então, o sonhador não irá se lembrar dos seus sonhos.

Na realidade, a consciência do sonho é separada e eu disse que ela não pertencia à consciência do ego.
É assim nos ensinamentos orientais, nós falamos de quatro Consciências, diferentes, em um mesmo ser

humano.
Não é por nada.

Dessa maneira, então, durante o sonho, pode manifestar-se o ego, mas não é na consciência da vigília.
O sonho pode, também, alcançar esferas bem mais altas que a consciência do ego e estar em relação (ou, em

todo caso, em ressonância) com a Consciência Turiya.
Evidentemente, não é minha intenção desenvolver o conjunto dos sonhos possíveis, para um ser humano, mas,

simplesmente, compreender que a consciência da vigília pode, efetivamente, ‘programar’, até certo ponto, o
que é denominada inconsciência ela mesma ou consciência do sonho.

***

Pergunta: é preciso tomar a mesma distância em relação às emoções provocadas pela beleza, pela
música, pela estética?

Querida Irmã, o que é chamado de estética e beleza participam, de maneira irremediável, da vida da alma, mas
não pode corresponder à vida do Espírito.

A emoção ligada à estética, à beleza ou à atração, corresponde, de maneira indissolúvel, à vida da
personalidade e não à vida do Espírito.

Obviamente, algumas personalidades, algumas almas artistas, foram capazes, de algum modo, de serem
médiuns entre os mundos os mais elevados da alma e ver os mundos do Espírito.

Mas a tradução, independentemente do suporte, mesmo se isso comove (e é, aliás, como isso se chama,
parece-me: uma música que os comove), vai transportar a alma.
Mas jamais foi dito que uma música podia transportar o Espírito.

A alma, pelo fato do princípio Luciferiano, não os conduzirá jamais ao Espírito.
Ela irá conduzi-los, sempre e irremediavelmente, à personalidade.

Então, é claro, existe certa forma de expansão, através de uma música, através de técnicas, ou através de um
reencontro, que vão comover a alma e dar a impressão de uma dilatação da consciência.

Mas isto será apenas temporário.
Na realidade, vocês são capazes de reproduzir a emoção de uma música escutada, sem escutá-la?

Vocês são capazes, com um outro ser humano?
No início, a simples lembrança do ser amado é suficiente para desencadear a emoção.
Mas tentem reproduzir esta mesma emoção no final de um período de aprendizagem.

Tentem, mesmo, lembrar-se de suas primeiras palpitações amorosas após dez anos do que vocês chamam de
casamento.

Isso é possível?

***



Pergunta: ser comovido às lágrimas quando se ativa o ponto KI-RIS-TI é também uma emoção?

Querida Irmã, se você mesma chama de emoção, como você quer que isso seja outra coisa?
Se as lágrimas rolam, isso é uma emoção.

Mas eu especifico que existe, efetivamente, nos momentos que precedem o acesso ao Si ou a Cristo, uma
emoção que eu qualificaria de última, que é esta tensão de Abandono para Cristo, para a Luz Branca.

Mas, mesmo para isto, se há a possibilidade de reportá-la, de observá-la, então, você irá constatar que a Paz é
muito maior.

***

Pergunta: eu associei isso a uma sensação de sagrado.

A alma, também, ama o sagrado.
Assim como uma música ou um lugar ou um ritual religioso podem fazê-los chorar ou emocioná-los.

Mas isso não será o Espírito.
O Espírito não pode comportar a menor emoção.

***

Pergunta: poderia desenvolver para nós a sobreposição dos dois estados de consciências?

Meu Irmão, isso foi desenvolvido há apenas 24 horas.
A sobreposição da Consciência é o fato de viver, efetivamente, um sentimento de bissecção [divisão em duas

partes iguais], traduzindo-se, às vezes, pela possibilidade de conduzir atividades corriqueiras e comuns,
quaisquer que sejam, e de viver, ao mesmo tempo, pontos de Vibração.

Se vocês estão atentos, vocês podem, de maneira muito simples, lembrar que desde ainda algum tempo (ao
menos para aqueles que acompanharam esse processo das Núpcias Celestes ou da Revelação progressiva

da Luz), era preciso entrar em interioridade para perceber algumas Vibrações.
Hoje, vocês constatam que essas Vibrações permanecem e prosseguem, mesmo se vocês fazem outra coisa.

Isso se denomina ‘sobreposição’.

***

Pergunta: frente a uma emoção forte, fechar os olhos, tomar uma respiração profunda e atingir o Coração
para ali levar a Consciência, é sempre atual?

Sim, exceto que hoje (como eu dizia na resposta à questão anterior que me foi colocada), a Vibração está mais
presente.

A respiração, efetivamente, presente na maioria dos ensinamentos da Índia, e mesmo no Ocidente, é um meio
simples de liberar tensões, emoções e o mental.
Isso, aliás, tem sido utilizado em várias técnicas.

Hoje, pode ser mais simples, também (mesmo se isso permanece válido), pôr em prática o que eu dei como
indicações.

Mas não há qualquer objeção, é claro, realizar os dois, ou mais a primeira que a segunda.
Vocês são os únicos a julgar o que melhor lhes convêm.

Mas saibam que, se a técnica que vocês empregam é eficaz, vocês irão constatar (doravante, muito rápido) o
aparecimento desta Paz.

Isso resultará também, a um dado momento, além de Sat Chit Ananda, na capacidade, real e concreta, para
não mais perceber a menor distância entre vocês e o outro.

E, naquele momento, vocês eram se apreender, porque é a justeza da Consciência, de que o outro é apenas
uma parcela de si mesmo.

Mesmo aquele que queria golpeá-lo, de maneira mais violenta, é apenas uma parcela de si mesmo.
É talvez mais difícil, ainda hoje, para muitos de vocês, aceitar, e ainda mais difícil viver.

Se vocês praticam o que eu lhes dei, vocês irão constatar que isso não é um ponto de vista, mas a ‘realidade’
estrita da Consciência.

A separação existe apenas em meio ao ego.

***



***

Pergunta: qual é a diferença entre o coração emoção e o coração Vibração?

O coração emoção é uma emoção.
O sentido do sagrado, a emoção sagrada, a emoção amorosa, implica o coração.

Mas o que acontece, naquele momento, ao nível físico do coração?
Uma ampliação aumentada da respiração, um batimento cardíaco mais forte, uma modificação do ritmo

cardíaco.
No Coração Vibral, não há nada disso.

Há simplesmente a Paz.
Há o calor e o Fogo do Coração: Vibração intensa, nesses diferentes estados, que eu já desenvolvi, referentes

à ‘pressão’ ocorrendo entre os pontos AL e UNIDADE e, em seguida, substituída por uma Vibração que se
espalha amplamente no chakra do Coração e que envolve todo o peito.

Esta Vibração se torna um Fogo, permitindo sentir os pontos de Vibração da Tri-Unidade e, desde hoje (para
alguns, desde já antes), se sentir transpassados, de trás para frente, ou de frente para trás.

Isso é o Coração Vibral e não é o coração emoção.
O coração emoção é um abuso de linguagem, já que o Coração não será jamais uma emoção.

A empatia, por exemplo, classicamente atribuída ao coração é, eu diria, o último estado Vibratório da emoção
conduzindo ao Coração, mas não é o Coração.

A compaixão é uma capacidade Vibratória de identificação ao sofrimento do outro, mas isso não é se tornar o
outro.

A compaixão recorre à alma e não ao Espírito.
O conjunto da humanidade, eu os tranquilizo, confundiu isso completamente.

Somente quando vivemos a Vibração do chakra do Coração, a ‘abertura’, real e concreta, do Coração, é que
chegamos, realmente, a compreender o que isso significa.

Aliás, a Consciência não pode ser enganada, ela o foi antes, pelo fato mesmo do confinamento da consciência
do ego pelos princípios Arimânicos e Luciferianos, que os confinaram, literalmente, no corpo de desejo e no

corpo de personalidade.
Este corpo de desejo e este corpo de personalidade podem ter uma vida espiritual.

Existem até mesmo mecanismos extremamente específicos, denominados ‘ensinamentos da alma’,
abordando, aliás, esta vida da alma, em meio aos mundos ditos espirituais, mas que são apenas o reflexo da
verdadeira espiritualidade, já que dizem respeito apenas ao mundo astral e não às esferas situadas além do

mental, ou seja, às esferas Unitárias.
O ser humano tem se enganado, desde milênios, sobre isso, tomando a vida da alma pela vida do Espírito.

***

Pergunta: o que significa a aceleração dos batimentos cardíacos durante uma elevação Vibratória?

Isso prova simplesmente que a personalidade ainda está presente.
Isso é constante para muitos seres em fase de despertar, mas, a um dado momento, quando a Paz se

estabelece, não pode mais ali ter aceleração do ritmo cardíaco.
A respiração, como isso foi dito, não é mais nos pulmões, mas no Coração.

O ritmo cardíaco torna-se respiração (nem aceleração, nem aumento de amplitude), ou até mesmo um
mecanismo de desaparecimento ainda do batimento cardíaco.

A elevação Vibratória, dito de outra forma, bem real, reflete simplesmente que em meio a mecanismos íntimos
do corpo, da alma e do Espírito, a alma apreende-se da Luz para descê-la ao nível da personalidade.
É assim que nasceu a ilusão Luciferiana, de querer tomar a Luz para o ego, correspondendo às frases

perfeitamente conhecidas que pronunciou Buda: “quando tu encontras os poderes da alma, salva te rápido”.

http://1.bp.blogspot.com/-I9vOrKKm808/UXEMyOEXAzI/AAAAAAAAA7U/oS7zkDCqnC4/s1600/bibli_70.JPG


O processo de apropriação está ligado, ele mesmo, ao princípio de falsificação Luciferiana, fazendo com que
tudo seja reconduzido ao si em meio à consciência do ego.

O conjunto da humanidade, exceto os seres que realizaram o Si, está submisso a este princípio Luciferiano.
A maioria dos ensinamentos espirituais está fechada, ela mesma, nesta ilusão Luciferiana, acreditando que

compreender a alma daria acesso ao Espírito.
Isso é impossível.

***

Pergunta: viver a abertura do Coração e se tornar o outro, significa que vivemos igualmente seus
sofrimentos, suas emoções?

Absolutamente não.
É toda a diferença com a compaixão.

Vocês vivem o outro, em Espírito, e não na alma.
De onde toda a confusão de uma série de ensinamentos que falaram de irradiações da alma, de almas irmãs,

de chamas gêmeas, que não integraram estritamente a noção do Espírito.

***

Pergunta: poderia nos falar de uma emoção particular: o medo final, aquele da morte?

O medo da morte é, efetivamente, a Passagem da última Porta: a última Passagem ou a última Reversão, como
foi denominada por outros Anciãos.

Evidentemente, este medo faz parte da estruturação do ego, da estruturação do cérebro.
Apenas pelo estabelecimento da Paz, pelo estabelecimento da Alegria, que o medo da morte desaparece.

Foi-lhes comunicada uma série de elementos permitindo-lhes limitar, de alguma forma, este medo da morte.
Mas o medo da morte faz parte da herança biológica do ser humano.

Ele está associado a certo número de elementos chamados de ‘perpetuação da espécie’, inscrito nos cérebros
os mais antigos.

São mecanismos de sobrevivência, também.
Dessa maneira, então, vocês não podem combater o medo da morte.

Vocês podem apenas se Abandonar à Luz e é este Abandono à Luz que irá realizar, para vocês, a continuidade
da Consciência e, então, a compreensão e a vivência de que a morte é o Nascimento.

Na realidade, vocês apenas podem mudar o ‘ponto de vista’.
Vocês estão submissos ao medo da morte enquanto sua Consciência não é passada em determinada

proporção de Consciência Unitária.
O impulso, a abertura do último Portal, realizado por METATRON, vai fazê-los viver, concretizar e perceber que

a morte é o Nascimento.
Isso deveria pôr fim, de maneira muito lógica, para aqueles que aceitaram o Espírito e que vivem o Espírito, ao

medo.
Lembrem-se de que, além do medo, há também a rejeição.

A rejeição da morte está ainda mais inscrita na estrutura biológica e na personalidade, já que a primeira etapa,
aliás, de uma personalidade que vive a morte (ou que vai viver sua morte proximamente), é renegar ou negar

esse processo de morte, porque o ego não pode conceber seu próprio fim.
É assim de fato.

Vocês não podem lutar por si mesmo, ainda uma vez, contra isso.
É estabelecendo-se em meio à Consciência Unificada, cada vez mais frequentemente, que esta Consciência

Unificada e a Luz Vibral que penetra em vocês, poderão, pela presença do Si e de Cristo, liberá-los, totalmente,
deste medo do Desconhecido.

Porque a vida do Espírito lhes será, em parte ou na totalidade, Revelada e este Desconhecido irá se tornar
então conhecido.

Somente o Desconhecido dá medo, exceto, é claro, as situações onde o conhecido se acompanha de reações
emocionais violentas, que todos vocês conhecem, ao menos por ter ouvido falar.

O melhor dos exemplos é a tremedeira que se manifesta de novo sistematicamente nas mesmas
circunstâncias.

E, no entanto, ela é conhecida.
Mas este medo fundamental do Desconhecido e da morte desaparece quando o Espírito tem precedência,

como eu disse, sobre a personalidade.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração.
Que o Amor esteja em vocês.

Eu acompanharei seu primeiro espaço de alinhamento das 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de
Lisboa] com a abertura da Porta KI-RIS-TI.

Com Amor.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1140

07 de agosto de 2011
(Publicado em 09 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ A VIDA DA PERSONALIDADE ~

Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs humanos nesta Dimensão, eu vou continuar, se vocês bem o desejarem e se vocês me
acolherem, as minhas exposições referentes, na realidade, ao período que está agora plenamente aberto a

vocês.
Após já ter expressado uma série de elementos, desde vários meses, nós iremos agora falar de outros

elementos.
Esses elementos estão diretamente ligados à época específica que vocês vivem e que foi impulsionada, eu

diria, pelo Arcanjo METATRON, ontem.
O que eu direi será então muito mais fácil de aplicar, na sua personalidade, do que antes, pelas circunstâncias

particulares, fora do comum, que vocês são levados a viver, doravante.
A personalidade do ser humano é feita de modo que, enquanto ela se sente em segurança em um contexto

que ela própria estabeleceu, ela evolui em meio a uma série de certezas, uma série de contextos, de rigores,
de leis, que lhe permitem se sentir em equilíbrio.

É completamente diferente das próprias circunstâncias do ambiente que vocês são levados a viver, agora,
e que vão levar esta personalidade a se colocar uma série de perguntas.

Então, nós iremos tentar iluminar os movimentos da personalidade através de alguns princípios que lhes foram
dados e que vocês puderam constatar, por si mesmos, no nível da Consciência, pelas Vibrações

correspondendo a um conjunto de elementos que lhes foram fornecidos.

***

Primeiramente, a personalidade é diretamente oriunda do confinamento do que é chamado de ego, em um
princípio denominado Bem e Mal: o princípio da Ilusão Luciferiana.

 Em seguida, um Eixo normal da evolução espiritual (embora a palavra seja mal escolhida), o princípio da
espiritualidade, o princípio do Espírito livre, ocorrendo segundo um Eixo comum a todas as Dimensões, que é

denominado ALFA e ÔMEGA, que permite (sobre todas as Dimensões existentes e todos os Mundos podendo
ser criados ou a criar ou futuros ou a vir) existir segundo uma forma de filiação.

Isso faz com que, jamais, a menor parcela da criação em experimentação possa ser cortada (separada, se
vocês preferirem) deste impulso inicial da Luz Vibral, da Fonte, assim como ela é nomeada.

***
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A falsificação deste Eixo (denominado ATRAÇÃO / VISÃO) conduziu e favoreceu, de algum modo, o
confinamento no ego, na personalidade, de uma série de elementos que eu dei, chamados de ‘fogo do ego’

(fogo do desejo, Fohat), refletindo-se, na realidade, em um confinamento da alma na personalidade, onde a
alma não tem mais a possibilidade de retornar ao Espírito.

Exceto, é claro, para alguns seres que transcenderam a personalidade, em todos os tempos, tendo
conseguido encontrar, de qualquer forma, a filiação para se conectar, de novo, com este Eixo ALFA e ÔMEGA.

Eu não farei uma revisão do conjunto dos elementos que foram dados, em todas as tradições, permitindo
redirecionar este Eixo, da ATRAÇÃO/ VISÃO, no Eixo ALFA / ÔMEGA.

Alguns exercícios, denominados yoga, denominados ascetismos espirituais (no Ocidente), denominados
formas de dança (nos povos ditos nativos ou primitivos), foram apresentados para tentar, de alguma maneira,

restabelecer esta conexão.

***

Eu vou insistir, sobretudo, em certos aspectos da personalidade, ainda presentes de maneira geral na
humanidade, mas que, hoje, vão se encontrar modificados.

E o fato de estar modificado (que corresponde ao que SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’
e que começa a partir de hoje, neste dia específico do seu calendário) vai implicar, é claro, em uma série de

reações, no ser humano.
Tudo o que foi transmitido para vocês, foi enfatizado nesta noção de confinamento, nesta partição da

Consciência e no fato de se recentrar, de algum modo, em meio aos 4 Pilares que são a Intenção, a Atenção, a
Ética e a Integridade.

O fato de viver no Aqui e no Presente (HIC e NUNC ou AQUI e AGORA) foi o meio de permitir-lhes
aproximarem-se, mais precisamente, desta Porta Estreita, desta Dimensão da Luz, desta Consciência

profundamente diferente da consciência da personalidade.

***

Hoje, mais do que nunca, e no tempo que lhes resta a transcorrer, vocês irão se encontrar, naturalmente, uns e
outros, frente a algumas problemáticas.

Estas problemáticas pedindo de vocês, não reações, mas, bem mais, um estado de Alinhamento ainda mais
ajustado, ainda mais perto deste Eixo central, ainda mais perto do que eu chamaria de Amor.

O Bem e o Mal não são o Amor.
O Bem e o Mal são apenas ações/reações levadas em meio ao confinamento.

Então, é claro, poderíamos dizer (e, por exemplo, no Ocidente) que os seres cultivaram o Bem ao extremo.
Este Bem, na realidade, não foi o que foi cultivado.

O que foi cultivado foi, antes de tudo e em primeiro lugar, a qualidade do Amor, no
sentido Crístico, que foi capaz de ser desenvolvido: a qualidade do Si, diríamos nós, no

Oriente.
Os místicos, quaisquer que sejam, no Ocidente, qualquer que seja o seu ponto de

partida cultural, mesmo nas sociedades seculares (se, por exemplo, eu tomar místicos
nos países nórdicos, como Swedenborg), não aderiram, eu diria, a outra coisa senão à

Luz Una, à Luz Vibral, quaisquer que sejam os nomes que lhes dermos.

***

Em meio à Luz Vibral e em meio à Unidade, a problemática do Bem e do Mal não se coloca.
Não há julgamento de valor, em relação a isso, já que a Luz é Inteligente, já que os seres que realizam o Si (ou

a Dimensão Crística) estão bem além desta dicotomia Bem/Mal e a sua Presença, sequer, poderia ser
denominada uma ação de Bem, muito além da oposição Bem/Mal.

Dessa maneira, então, as leis morais, sociais, humanas, afetivas, criadas nesta Dimensão, não são as leis
do Universo.

Isso, eu espero que vocês tenham aceitado e colocado, em alguma parte, na sua Consciência.
O que evolui, neste mundo, não é o que evolui nos Mundos Unificados, Livres, não repartidos,

desfragmentados, denominados Mundos Unificados.
É preciso compreender que a conexão ALFA-ÔMEGA, a conexão à Fonte, é o elemento unificador e

fundamental que vai permitir à Consciência revelar-se, na Luz, nesta Dimensão.
Que isso seja denominado CRISTO, que isso seja denominado o Si, que isso seja denominado Maha
Samadhi, independentemente dos nomes que possam ser colados e abraçados a esta noção, o mais
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importante é, evidentemente, buscar o Reino dos Céus, realizar o Reino dos Céus e, evidentemente, toda a
vida da personalidade vai então estar, de alguma maneira, submissa à Luz e, obviamente, manifestar as

virtudes mais absolutas do Bem.
Mas não do Bem em uma oposição Bem/Mal, o que é profundamente diferente.

***

A personalidade, ela, vai sempre buscar o seu bem.
Mas o seu bem não é o Bem.

O bem de si não é o bem do outro.
Enquanto que em meio ao Eixo retificado e redirecionado, o Bem é uma virtude arquetípica, não tendo mais

oposição possível, nem se opondo ao Mal porque há uma forma de transcendência do Bem.
Aliás, isso foi denominado, eu lembro a vocês, Atração, Repulsão, ao invés de Bem e Mal.

Este princípio de Atração e Repulsão foi, então, durante certo tempo e é ainda, no nível da personalidade, a
série de elementos que controlam, através desse julgamento de valor Bem/Mal ou Atração/Repulsão, o

conjunto desses dois valores que estão ligados à personalidade, como nós vimos, que estão ligados ao Eixo
ATRAÇÃO - VISÃO (chamado de Áriman ou Lúcifer), no ser humano.

Áriman e Lúcifer são forças que podemos qualificar de Precipitação ou de Etereação, mas que não são forças
de transmutação e de transformação da matéria.

De fato, Áriman, de um lado, vai levá-los a mais fossilização, a mais afastamento do que poderíamos nomear
então, se vocês bem quiserem, o Bem arquetípico ou o Bem essencial, ligado ao Amor, vocês

compreenderam, isso está além da atração humana, eu expliquei há dois dias.
O Amor, no sentido espiritual, no sentido mais nobre, está ligado à Vibração do ponto ER, ou seja, à

capacidade para irradiar a Fonte, sob a condição, é claro, de ter conectado, reconhecido, esta Fonte, o que,
obviamente, não pode perceber de forma alguma a personalidade.

A personalidade está submetida a alguns elementos ligados, como eu lhes disse, ao medo, ligados
ao desejo e ligados a todas as faltas que são expressas.

***

Todas as faltas expressas resultam, na realidade, apenas de uma falta e de uma só, que é a falta de conexão
com a Fonte, a falta do impulso ligado à Fonte, ou seja, do Espírito.

Houve, como eu já disse (e como vários Anciãos o disseram), um confinamento no Bem e Mal, um
confinamento na alma e na personalidade, tendo privado a Vida e a Consciência do impulso do ponto ER, isto

é, do impulso dessa Irradiação da Fonte que faz com que a Alegria possa se instalar.
Então, o ser humano, no que foi chamado, por abuso de linguagem, de Queda (que nada tem a ver com uma
queda, que é mais uma Precipitação nos mundos densos, privando-os do acesso ao Eixo AL-OD), criou, de

alguma maneira, um vazio.
Este vazio é muito exatamente, como eu disse, o que se manifesta em todas as ações do ser humano na

personalidade.
Este vazio se refletindo também pelas necessidades, refletindo-se também pelos sentimentos de

incompletude, tanto em uma relação afetiva como em uma relação profissional: tudo o que faz o conjunto das
atrações, neste mundo.

***

A partir do momento em que a conexão com a Fonte aconteceu, a Luz pôde se revelar, culminando, de algum
modo, na concretização das cinco novas frequências Vibratórias (eu não voltarei sobre isso), mas permitindo à

Consciência, pouco a pouco, sair do seu confinamento e da sua partição.
A personalidade é sempre marcante.

Qualquer que seja esta personalidade, ela será onipresente até o final desta Dimensão.
É impossível fazer desaparecer uma personalidade enquanto ela estiver presente nesta Dimensão, senão o

próprio corpo desaparece, inteiramente.
O que quer dizer que mesmo as Consciências que realizaram, integralmente, o Maha Samadhi, qualquer que
seja a época, qualquer que seja a cultura, sempre guardaram personalidades bem integradas, mas a grande

diferença é que não era mais a personalidade que dirigia a Vida, mas sim a Fonte (ou a Luz, se vocês
preferirem).

***



A primeira coisa a compreender e a superar, em meio à personalidade, é que o conjunto da personalidade é,
então, marcado pela privação, marcado pelo vazio, marcado pelo medo e marcado por

esta inexorabilidade do Bem e do Mal.
Uma vez que o conjunto das ações levadas pelo indivíduo na encarnação é sempre em função, é claro, do seu

próprio referencial de Bem e de Mal.
Muitas vezes, esse bem e esse mal se aplicam apenas a ele mesmo ou em um contexto restrito, denominado

família ou círculo próximo, evoluindo nas relações estabelecidas por esta pessoa.
Deste modo, é claro, vários ensinamentos ditos espirituais, religiosos, insistiram nesta necessidade de ‘fazer o

Bem’ para responder ao Mal.
Ninguém, obviamente, se colocando a questão de: qual a origem fundamental desse Mal?

É muito fácil responder que o Mal está inscrito na natureza humana.
É muito fácil dizer que o Mal faz parte dos modelos de vida. 

E ele faz parte como modelos de vida que ali são diretamente observáveis porque deixa-se ver, neste mundo,
deixa-se compreender, neste mundo, mas absolutamente não no que pode existir além deste mundo, ou seja,

desta Dimensão, onde predomina a ação/reação.
A lei da Graça, até o impulso inicial Crístico, jamais foi conhecida sobre esta Terra, desde o início da

falsificação.
Então, evidentemente, o ser humano, fechado em suas concepções, em suas ideias, em suas percepções e
mesmo em seus próprios conhecimentos, do que ele pode conceber muito logicamente neste mundo (já que

não tem acesso, de maneira alguma, ao que se situa nas Dimensões mais altas), vai então estabelecer, ele
também, por sua vez, regras, leis, cada vez mais esclerosantes e confinantes.

***

A Atração, na direção deste Eixo alterado ATRAÇÃO–VISÃO, vai levá-los, como eu mostrei (e como as trilhas
existentes no seu corpo lhes mostraram), a ter um mecanismo de necessidade de apropriação, de

aprofundamento e de especificação referentes às leis, tanto da matéria como do psíquico.
E eu entendo por aí, não o espiritual, mas os mecanismos mentais ou ainda os mecanismos emocionais do

ser humano.
Desde o início deste século, pode-se dizer que a humanidade progrediu em vários pontos, referentes ao
mesmo tempo à materialidade da vida, ao mesmo tempo ao conhecimento da alma e ao conhecimento do

psíquico.
Mas ela não conheceu estritamente nada da esfera do Espírito, já que o Espírito lhes foi ocultado.

É preciso, portanto, dar-se conta desta evidência.
Vocês não podem sair do confinamento do Bem e do Mal e da Atração/Visão enquanto vocês não tiverem o

conhecimento do Espírito.
Este conhecimento do Espírito é a descida do Espírito Crístico, da Luz do Si, da Luz Vibral que, desde, como
vocês sabem, algum tempo, agora, revelou-se por fases sucessivas nesta Dimensão, tornando-lhes, de algum

modo, a tarefa mais fácil, tendo permitido redirecionar, inverter, retornar e preparar uma espécie
de metamorfose final, denominada, justificadamente, a passagem da lagarta para borboleta.

***

A lagarta não conhece absolutamente a vida da borboleta.
E, no então, no programa da lagarta, está inscrito na borboleta.

Não pode ser de outra forma.
Se não, vocês permaneceriam, infinitamente, lagarta.

Portanto, o acesso à liberdade foi programado, foi preparado, desde muitíssimo tempo.
Ainda é preciso que este acesso à liberdade seja reconhecido como tal.

Ora, o problema da Atração e da Visão é produzir, em meio à consciência humana, algo muito particular que vai
dar diretamente neste Eixo de falsificação (de oposição do Bem e do Mal), que vai privar, permanentemente, o
ser humano, da conexão com a Fonte, ou seja, com o Eixo AL-OD e com o ponto ER que está, naturalmente,

no meio.
Isso resulta de uma única coisa e esse mecanismo é perfeitamente conhecido no que é chamado de

psicologia, mas que pode ser aplicado em todos os mecanismos da vida confinada: esse mecanismo é
denominado ‘projeção’.

A Atração e a Visão os mantêm, efetivamente, nos fenômenos de projeção que se desenrolam tanto no
passado como no futuro, mas deste mundo.

E absolutamente não em um passado ou em um futuro que vocês não conhecem, em Dimensões temporais
muito mais leves e muito mais etéreas, eu diria, do que aquelas que nós percorremos quando estamos

encarnados.



***

Este princípio de projeção é, de alguma maneira, uma projeção, acima de tudo, da Consciência.
Esta projeção da Consciência, no exterior de si, é um conhecimento de tipo Luciferiano, porque ela os leva a

exteriorizar alguma coisa que, normalmente, faz parte de vocês mesmos.
Na realidade, a palavra conhecimento significando ‘nascer com’, vocês imaginam bem que não há qualquer

razão de buscar no exterior algo com o qual vocês nasceram, no Interior de vocês.
Deste modo, portanto, a projeção da Consciência vai refletir-se nos diferentes setores da existência do ser

humano, desde os planos densos, do conhecimento do átomo, da tecnologia e, particularmente, da tecnologia
binária, desenvolvida desde uns cinquenta anos, que, evidentemente, através da própria encarnação do

princípio desta dualidade, traduziu-se pelo que vocês chamam de computadores, que os afastam ainda mais
da Unidade que, ela, não pode ser dual, mas é, por Essência, Trina, isto é, Tri-Unidade.

Faltando efetivamente a Dimensão do Espírito, dentro dos computadores.
E faltando a Dimensão do Espírito, dentro do Homem.

Faltando a Dimensão do Espírito nos mecanismos de funcionamento da totalidade das esferas do ser humano.
Vocês irão encontrar esse princípio de dualidade e de separação em absolutamente tudo, tanto nas leis

sociais como nas leis morais, como no conjunto de tudo o que pôde ser chamado de vida.

***

A vida que vocês vivem não é a Vida.
Evidentemente, é nesta vida que não é a Vida, que vocês devem encontrar e viver a verdadeira Vida.

É por isso que viver a verdadeira Vida consiste em manifestar o Amor e amar a Vida, em todos os seus
componentes, mesmo alterados e falsificados.

Mas vocês não podem, vocês hão de convir, aceitar amar algo que vocês não amam.
Do mesmo modo que, quando Cristo lhes dizia para amar os seus inimigos como a si mesmos, é,

efetivamente, extremamente difícil de conceber, para um espírito na dualidade, amar, por exemplo, o assassino
do seu filho ou do seu cônjuge.

Porque, obviamente, isso é considerado como exterior.
Vejam agora o ponto de vista que lhes será preciso desenvolver, porque este vai se impor a vocês.

Tudo vai ser em função da sua capacidade para aceitá-lo e para deixá-lo desabrochar em vocês.
Se eu lhes disser que o assassino faz parte de vocês, se eu lhes disser que o mais ignóbil dos algozes que

vocês observam do exterior está inscrito em vocês, isso é a estrita Verdade, na Unidade.
O que quer dizer (e o corolário é o seguinte) que no nível da sua própria vida humana, no seu círculo pessoal,

enquanto existir alguma coisa, um objeto, enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, que vocês
rejeitam no exterior de vocês, mesmo se ela vier agredi-los, vocês não podem pretender estar na Unidade.

Então, vocês irão alegar que a Unidade não é deste mundo para justificar, de algum modo, a sua rejeição ou a
sua capacidade para analisar uma projeção como exterior a vocês e não pertencendo ao seu campo de

coerência ou ao seu campo de Consciência.
Assim nasceu a separação.

***

A Luz não pode rejeitar seja o que for.
A Luz apenas faz estabelecer-se e Ser.

Dessa maneira, então, se vocês estiverem na Unidade, resta-lhes estabelecerem-se e Ser.
Vocês não podem julgar o que quer que seja porque, se vocês julgarem algo, isso quer dizer que, o que vocês

estiverem julgando, lhes aparece ainda como uma projeção exterior.
O que eu digo não é absolutamente um jogo de palavras, mas é bem algo que vai se manifestar, na sua

consciência da personalidade, todo dia, doravante, um pouco mais.
Não se trata de ser simplesmente o observador das próprias coisas que vão contra à Unidade, em vocês,

sejam as suas emoções, seja o seu mental, seja uma série de regras que não haviam sido dadas a vocês até
ontem, no seu tempo terrestre.

É importante compreender e viver que o Eixo ATRAÇÃO-VISÃO é um Eixo que vai realçar, e para sempre,
a falta, o vazio, o medo e, sobretudo, a projeção.

A projeção, no plano espiritual, é conceber que tudo o que chega à sua vida apenas pode vir do exterior de
vocês.

Vocês sabem que em meio à Unidade existe uma Autonomia e uma Liberdade totais.
A Consciência não tem, de qualquer maneira, as mesmas regras e os mesmos funcionamentos que a



consciência da personalidade.
A Consciência Unitária irá se refletir por uma ausência de partição, por uma ausência de distância e, portanto,

por uma ausência de projeção.
Assim, então, mesmo o pior dos seus inimigos deve ser, de alguma forma e simbolicamente, absorvido e

ingerido, por vocês.
Naquele momento, é claro, acontecerá um mecanismo extremamente específico, em meio à Consciência,

fazendo-os Vibrar, cada vez mais e mais próximo da Dimensão do Si e do Maha Samadhi.
Enquanto vocês não forem capazes de se abandonar à Luz e, portanto, de cessar toda forma de projeção

exterior, vocês não podem realizar, por completo, o Si.
Então, é claro, viver o acesso ao Estado de Ser, viver o acesso ao Si, torna-se muito difícil pelo conjunto de

elementos projetados no exterior, através das regras sociais, morais, societárias, afetivas, que foram pouco a
pouco densificadas, materializadas, concretizadas e que são os obstáculos, como vocês sabem

pertinentemente, que os impedem de viver, com facilidade, a Unidade.

***

As circunstâncias da Terra, a partir de hoje, vão ser profundamente diferentes.
O conjunto dos elementos pertencentes a esta falsificação, o conjunto das regras relacionadas com o que tem

dominado este mundo, desde tanto tempo, vai tão simplesmente desaparecer, na totalidade.
Isso quer dizer que, se pudermos tomar esta imagem, é como se, de um dia para o outro, vocês descessem
de paraquedas do seu mundo tecnológico no meio de uma ilha deserta, onde, no entanto, vocês não teriam

nem muito calor e onde, no entanto, nada lhes faltaria de essencial.
O que significa dizer, como lhes disse o Anjo METATRON (e como isso foi anunciado por MIGUEL, já desde o

ano de 2009), que o período de desconstrução, de destruição, de dissolução, não irá fazê-los sofrer, muito
pelo contrário.

Porque, a partir do momento em que vocês soltarem essas projeções, vocês irão se encontrar, muito
simplesmente, frente a vocês mesmos e na sua humanidade.

Ou seja, naquele momento vocês não poderão mais projetar seja o que for.
A relação humana tornar-se-á, enfim, e real e concretamente, uma relação de Amor.

***

Muitas vezes foram observados fenômenos muito particulares em meio à Consciência humana.
A projeção, no ser humano, é às vezes algo muito devastador.

Ela permite estabelecer regras, e vocês as têm vivenciado.
Agora, existem também situações muito específicas onde o ser humano, vivendo uma situação de tortura, uma

situação de violência, qualquer que seja, se esta situação de violência ou de tortura persistir, o que vai
acontecer?

A projeção exterior vai ser obrigatoriamente interrompida.
E naquele momento, o que vocês irão observar?

Ou a pessoa escapa do mundo (por um suicídio ou pela morte), ou ela passa a amar aquele que a violentou.
Isso é um mecanismo extremamente específico que é, de algum modo, algo que vai fazê-los superar o Eixo

ATRAÇÃO-VISÃO.
Quando a projeção se torna insustentável, quando a projeção se torna impossível, porque os fatores de

projeção não existem mais, então, e somente naquele momento, o sofrimento pode ser tal que o ser humano
não tem alternativa senão se voltar para ele mesmo.

E voltando-se para ele mesmo, o que é que ele vai descobrir?
A sua humanidade.

Basta ver os povos que vivenciaram eventos traumatizantes, de natureza coletiva, que vocês chamem isso de
guerras, que vocês chamem isso de traumas extremamente brutais e importantes (onde, em todo caso, as

condições de vida habituais são suspensas), naquele momento, e somente naquele momento, o ser humano
pode cessar toda projeção porque não existe mais senão uma única escolha: a Relação.

E naquele momento, a relação não é mais estabelecida em uma projeção, em um julgamento de valor, pelo
Bem e o Mal, mas unicamente através da Relação.

Vocês têm um Arcanjo que é denominado Arcanjo da Relação e do Amor porque o Amor é Relação.
Ela não é ligação.

Mas o Amor, no sentido mais nobre, ou seja, o Amor CRISTO (e não o Amor humano), ele pode,
evidentemente, ser encontrado na humanidade, no ser humano, mas desvencilhado de todas as projeções que

fizeram este mundo.

***



Não tem que acusar a sociedade.
Não tem que acusar o vizinho.

Não tem que acusar seja o que for, já que vocês estão em uma fase de não acusação, de desvendamento e de
Revelação.

Quanto melhor vocês permanecerem alinhados, na Humildade e na Simplicidade, quanto melhor vocês
aceitarem, não sob forma de rendição, mas, bem mais, tendo a lucidez e a consciência do que isso significa,

melhor vocês irão viver esta época que se revela diante de vocês.
Vocês irão encontrar a Humanidade, o Amor, o Serviço, a tolerância e ajuda mútua.

É através dessas virtudes, extremamente simples, da personalidade (quando ela escapar ao princípio de
Projeção e de Atração, quando ela estiver submissa a um medo extremo, que SRI AUROBINDO chamou de

‘choque da humanidade’), que pode se manifestar, justamente, a Humanidade mais pura, conduzindo, por este
Amor humano, desta vez, ao Amor CRISTO.

Porque não é mais a personalidade que vai se projetar, mas o cerne íntimo do Ser que vai intervir, no Amor,
além mesmo de querer fazer o Bem.

***

Retenham que não é a vontade de fazer o Bem, nessas situações, que vai se expressar, mas, muito mais, o ser
humano no seu Amor mais autêntico.

E, naquele momento, é claro, a questão do Bem ou do Mal sequer irá mais se colocar, porque vocês terão
saído, inevitavelmente, do confinamento no Bem e no Mal.

Vocês irão viver, naquele momento (mesmo aqueles não tendo despertado alguma das Coroas Radiantes), a
necessidade absoluta de viver em meio à humanidade.

Então, naturalmente, a instalação de tudo isso não ocorre em 30 segundos, e vai se refletir em algumas
resistências.

Disso, também, foi amplamente falado.
Algumas formas de atração, de medos, vão se projetar, de algum modo, no exterior, para alguns seres humano
desejando encontrar a todo preço, eu diria, um guru exterior, seja um outro povo além do seu, seja uma outra

família além da sua, seja um outro próximo de vocês.
Mas, pouco a pouco, esse mecanismo de projeção será, de alguma maneira, totalmente diluído na Luz, porque

não haverá, realmente, absolutamente meios de fazer de outro modo.

***

Assim, então, essas situações de urgência, essas situações onde o conjunto de critérios de ‘vida harmoniosa’
desaparece, fazem com que o ser humano reencontre a sua dimensão autêntica, através do Etéreo e da

Integridade que são os únicos mecanismos podendo levar à abertura do Coração, integralmente.
Os processos chamados de Ascensão, que começam a se desenrolar agora e que vão se desenrolar, de

maneira cada vez mais nítida, para alguns povos, vão lhes parecer como, evidentemente, outra coisa do que
uma morte, outra coisa do que algo terrificante, mas, bem mais, o acesso à Verdade, pelo fato simplesmente

do acesso à humanidade.
As crianças serão, para vocês, naquele momento, guias especiais.

Não estando submetidas ao seu mental, não estando submetidas às forças etéreas estruturadas ou a emoções
de natureza duradoura, elas serão capazes de mostrar-lhes o caminho da Luz, da conduta correta, em meio ao

Eixo AL-OD.

***

É exatamente isso que está prestes a chegar, a partir de hoje, sobre a sua Terra e que vai, evidentemente, não
mais se manifestar apenas dentro de um grupo de indivíduos, de um país, mas no conjunto da humanidade.
É graças a isso e é nisso que não se deve julgar o que chega porque o desdobramento da Luz vai permitir,

justamente, encontrar a sua humanidade, bem além de todas as projeções mentais, morais, sociais, societárias,
que isolaram uns e outros e os confinaram.

Vocês vão sair do Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, ou seja, de tudo o que era do domínio da imagem, de tudo o que
era do domínio do artificial, seja uma tela de televisão, seja um monitor de computador como tela, como isso

foi dito, para a verdadeira Vida.
Vai, então, desaparecer o conjunto dos campos elétricos com base na alternância, com base no que é
chamado de circulação das correntes elétricas, que vai ser substituída pela circulação da Luz Vibral.

O que é profundamente diferente, mas, evidentemente, não permite retornar o que é chamado de tecnologia



moderna.
 Deste modo, então, o ser humano vai se redescobrir um pouco, como um povo nativo ou primitivo onde

somente vai existir a verdadeira Vida e eu digo bem a ‘verdadeira Vida’ porque, se mesmo no momento o
Ocidental não pode aceitar ou compreender, vocês irão compreender extremamente rápido que a verdadeira

Vida não é o que vocês vivenciaram até agora.
Mas que a verdadeira Vida se vive aqui, nesses tempos particulares desta Ascensão que, justamente, vão

permitir, após ver ancorada a Luz para muitos de vocês, manifestar aos seus Irmãos e às suas Irmãs e
manifestar, também, no interior dos seus Irmãos e das suas irmãs, uma aproximação da sua humanidade, uma
aproximação do seu Coração em uma Dimensão Vibral e não mais em projeções, não mais em um julgamento

de Bem e de Mal, mas, realmente, em uma vivência Vibratória do que é a humanidade.

***

É através disso, através do desdobramento da Luz final, que irá ocorrer o retorno do que é chamado de
Consciência CRISTO, na totalidade.

Naturalmente, é preciso aceitar para isso que a lagarta morra, inteiramente.
E aí eu não falo da lagarta, como ser humano, mas eu falo da lagarta da Consciência da humanidade, em meio

ao conjunto do que foi elevado e elaborado através da projeção do ser humano, através de um afastamento
das leis naturais, através de um afastamento total do Espírito, que vai enfim cessar.

Isso vai ser anunciado, é claro, pelo que vocês irão ver.
Vocês irão também percebê-lo no interior da sua Consciência.

Vocês irão, naturalmente, Vibrá-lo no Coração.
Vários seres humanos, que não sabem ainda o que é o Coração, vão descobrir que existem outras Dimensões

porque elas estão prestes, como vocês talvez já vejam isso, de se revelar no seu mundo.
Deste modo, então, parafraseando o que dizia nosso Comandante: o que a lagarta chama de morte, a

borboleta chama de nascimento.
A lagarta individual, como a lagarta da sociedade.

Então, é claro, alguns elementos desta lagarta vão manifestar medos.
Vocês estão aí, também, para abrandar este medo.

Vocês não irão abrandar este medo pelas palavras, vocês não irão abrandar este medo por qualquer coisa que
pode se assemelhar ao dinheiro ou pelo alimento, mas exclusivamente pelo seu Estado de Ser.

E é isso que vocês são levados a descobrir nesses tempos que chegaram, agora.
Dessa maneira, então, se vocês se estabelecerem desde agora, vocês, Sementes de Estrelas, Seres

despertos, no seu Coração, tornar-se-á cada vez mais fácil estabelecerem-se na sua Vibração da Unidade e
não mais projetar seja o que for no exterior.

***

É naquele momento que poderá surgir na sua Consciência, de forma inesperada, o próprio princípio da
humanidade, e o próprio princípio do ser humano, em sua Dimensão Crística, ou seja, em sua Dimensão da

Luz a mais pura.
É preciso, para isso, aceitar deixar desconstruir em si o que deve ser desconstruído.

Obviamente, existem sempre resquícios que estão ligados à sua história, ao seu passado, aos seus
sofrimentos, às suas privações.

Mas estes são levados a desaparecer através do conjunto do que vocês poderiam chamar, em um primeiro
momento, de privações que vão aparecer no exterior de vocês mesmos.

Mas é através dessas privações exteriores que vocês irão descobrir a plenitude Interior.
Assim, então, se vocês voltarem a sua Consciência para o Interior, se vocês se colocarem através dos seus 4
Pilares e no centro dos seus 4 Pilares (se a Atenção e a Intenção estiverem centradas sobre a Consciência, a
Ética e a Integridade, bem além do Bem e do Mal), no Aqui e Agora, HIC e NUNC, permitindo-lhes, naquele

momento viver o Alinhamento, o Ajustamento a CRISTO, vocês irão se aperceber de que, da forma mais
simples, vocês podem manifestar isso, na sua vida cotidiana.

Porque esta vida cotidiana, qualquer que seja a duração, não terá mais nada a ver com o que vocês
conheceram ou compreenderam até agora.

Compreendam bem que isso não tem nada a ver com qualquer catástrofe.
Isso é uma catástrofe para as lagartas, mas em absoluto para as borboletas em transformação.

Do mesmo modo, isso irá representar, para grupos de indivíduos, levados a se tornarem borboletas em
conjunto, uma oportunidade jamais tendo existido sobre a Terra, desde tempos imemoriais.

***



Eis então o que é esta vida da personalidade e o que ela é levada a se tornar.
Vocês veem então, através do que eu acabo de dizer, que não há que se opor à sua personalidade.

Há simplesmente que deixar a Luz trabalhar porque é exatamente o que ela está prestes a fazer desde o
desdobramento de KI-RIS-TI e da abertura da Porta KI-RIS-TI.

Alguns elementos do calendário foram dados a vocês
Nesse desdobramento, agora, vocês entram no período, realmente, onde a lagarta é chamada a desaparecer,

por completo.
Isso irá se viver com uma Alegria cada vez mais importante.

Mas se apreendam, também, de que aqueles que recusam esta Alegria vão estar em reação cada vez mais
violenta a esta Alegria.

E vocês terão ao redor de vocês.
É naquele momento que será preciso se apreender, compreender, de que o que vocês observam é apenas

uma projeção que é levada a desaparecer.
Não há então Mal ou Bem a julgar, nem ninguém a rejeitar, nem o que quer que seja a rejeitar, mas,

simplesmente, transcender o conjunto do desdobramento da Luz, quer sejam as consequências, quer sejam,
eu diria, os efeitos no nível da sua vida, no nível da sociedade, da família, da sua esfera afetiva ou de todas as

esferas podendo existir.

***

A preparação que vocês realizam (para alguns de vocês desde vários anos) tinha apenas este objetivo:
prepará-los para instalar-se totalmente no que se instala agora sobre a Terra, que é a fase da Ascensão.

Esta fase da Ascensão desenrola-se, é claro, sobre a Terra.
Porque, se vocês já tivessem ascensionado, vocês não estariam mais sobre a Terra.

É, portanto, nesse corpo, no seu Templo, na própria personalidade, que se vive a Transfiguração, a
Ressurreição, e o Renascimento.

Vocês irão então renascer para a sua Dimensão eterna, nesse mundo.
O desdobramento da Luz Branca vai lhes permitir isso, em perfeita lucidez, em meio mesmo ao que é chamado

de personalidade.

***

Desta forma, então, reencontrar o Eixo AL-OD, através das diferentes trilhas de Luz reveladas em vocês,
permite-lhes reconstituir a totalidade da conexão com a Fonte, o que foi chamado de Lemniscata Sagrada ou,

se vocês preferirem também, a junção entre o ponto OD, denominado 8º corpo, no nível da junção entre o
Coração e o plexo solar, e o ponto ER, situado no meio da cabeça.

Vocês irão então, simplesmente, por intermédio de KI-RIS-TI, beneficiar-se do impulso CRISTO, permitindo-
lhes viver o Espírito.

É isso que vocês são chamados a viver.
E se a sua Consciência se localizar no Espírito, a personalidade, ainda uma vez, não será afetada por nada se

desenrolando nesse mundo.
E o que se desenrola é agora, evidentemente, sob os seus olhos.

Agora, o que acontece sobre a Terra, acontece também em vocês.
O que desaparece sobre a Terra, desaparece em vocês.

E o que desaparece é efetivamente o julgamento do Bem e do Mal.
O princípio da Atração e da Visão tendo desviado vocês do Espírito, o Espírito se revela, desvenda-se e lhes

permite, naquele momento, abandonar-se, ainda mais facilmente, à Luz.
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Quando vocês começarem a compreender e a viver que o desdobramento da Luz lhes permite viver a Alegria,
então, vocês irão, evidentemente, cada vez mais facilmente nesta Alegria.

Mesmo se as circunstâncias da personalidade, em um primeiro momento, para alguns, puderem ser delicadas,
vocês serão, de todo modo, banhados nesta Alegria Interior.

***

Portanto, se a Alegria Interior estiver presente e se esta Paz se instalar, vocês irão se afastar ainda mais da
personalidade, sem querer fazê-la desaparecer, mas, simplesmente, a personalidade irá se apagar diante da

Luz.
Vocês irão se tornar uma personalidade humana que eu qualificaria de integrada, para o que resta a viver sobre

esta Terra, nesta Dimensão.
Eis o que eu tinha a dizer sobre a vida da personalidade em meio à Atração / Visão que, hoje, se torna a

personalidade que vai se integrar em meio ao Eixo AL-OD.
Se, em vocês, existirem perguntas em relação à minha exposição, eu os escuto e tentarei ali trazer algumas

luzes suplementares.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, nós iremos permanecer alguns instantes em comunhão se vocês bem o desejarem.
Eu lhes digo, certamente, até dentro de não muito tempo.

Meu Amor os acompanha, e vivamos juntos a comunhão, em CRISTO.

... Efusão Vibratória ...

IRMÃO K lhes diz até muito em breve.
Com todo o meu Amor.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1146

08 de agosto de 2011
(Publicado em 10 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1146
http://portaldosanjos.ning.com/


URIEL – 8 de agosto de 2011

~ VIVER O ESPÍRITO, EM VERDADE ~ 
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Amados, amados do Um, Filhos do Um, o Instante chegou: viver o Espírito,

em Verdade.
Viver a Vida, aquela do Espírito, porque há apenas uma única Vida: o Espírito.
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A matéria é densidade.
O Espírito é leveza.

Sair.
Sair do que não é a Presença.

Entrar em vocês.
Realizar.

Realizar o Instante do Juramento, o Instante da Promessa.
A hora chegou de viver, enfim, o Espírito.

Elevem a Vibração.
Elevem a Consciência, no espaço do Um.

A FONTE chama-os.
Vocês respondem à FONTE, porque vocês são a mesma entidade.

Filhos do Um.
Fim.

Fim de quê?
Fim da Ilusão.

Fim da densidade.
A hora chegou de cantar o Canto do Espírito, para viver em Verdade, para

viver o que vocês são, de toda a Eternidade.

Filhos do Um, juntos, acolhamos CRISTO e FONTE, Unidos na mesma
canção.

Aquela do Espírito Revelado, aquela do Espírito Despertado e Acordado.
A hora é agora.

O Instante da Vida.
O Instante do que é Eterno.

Cantem.
Canto de Louvores.

Canto de Graça.
Canto de Verdade.

Abram.
Nada a temer, porque tudo é Verdade, porque tudo é Beleza, para além do

que é visto, para além do que os arrasta e projeta-os noutro lugar que no que
vocês São.

Abram-se.
Porque vocês é que estão abertos.

Ao Amor.
À Verdade.

À Vida.
Vocês são isso, para além de qualquer Ilusão, para além de qualquer

sofrimento.
Tudo isso teve um tempo, e esse tempo passou.

Ele não pertence mais à Verdade.
Resta-lhes estabelecer a Alegria de sua Presença.

Abram.
Abram bem o Olho do Coração, aquele que dá acesso ao Conhecimento

íntimo e Verídico.
Vocês são isso.
Filhos de Luz.
Filhos do Um.

Um e Luz.
Não mais sua herança, mas sua Presença e seu presente, no Instante desse

tempo.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
Terminadas as mentiras, que os chamam à encarnação perpétua e infinita.



Isso terminou.
A hora chegou de revelar a Alegria, porque é sua Essência e sua natureza.

A hora chegou de Ser, verdadeiramente, o que vocês São, e não mais o que
vocês projetam.

A hora chegou de Ver, para além da visão.
A hora chegou de Ver, para além de qualquer projeção.

A hora chegou de Vibrar ao Amor, porque essa é sua Essência, porque essa
é sua natureza.

Então, juntos, Elevemos a Vibração ao Amor.
Hino ao Amor.

Hino à Verdade.
Juntos, nós nos elevamos ao lugar do Mistério.

Lá, onde a Água do alto vem fecundar.
Lá, onde a Água do alto é o Fogo da regeneração.

O Fogo do Espírito, aquele que abrasa e vem abrasá-los com seu beijo de
Fogo.

CRISTO chama-os à Ressurreição.
Vocês são chamados a serem os Ressuscitados.

Então, nada a temer.
Nada a recear.

Nada a esperar, porque o tempo é agora chegado de Viver o que vocês São.

Filhos, criados na Verdade do Um, a hora chegou.
Rasguem o coração, para abrir o Coração do Templo do Espírito.

Abram o Templo Sagrado, porque vocês são Seres Sagrados.
Vocês são Seres de Verdade nos quais a Beleza estende-se no conjunto das

Dimensões.
Não há mais confinamento.

Não há mais nada que os impeça de ir, e de Tornar-se o Instante de sua
própria Verdade.

Juntos, nós vivemos em Comunhão.
De Presença a Presença, na Presença d’Ele e em sua Presença.

Unidos e unificados, enfim Livres e Liberados.
A Vibração da Essência eleva-se, como um Fogo ardente, que permite ao
Ardente que vocês são despertar a Verdade da Alegria, a Verdade de sua

Vida, porque a Consciência é Vida.
Porque o que vocês são é Vida.

Para além de qualquer crença, para além de qualquer dogma.
Não creiam mais em nada.
Em nada, absolutamente.

Vocês nada mais têm a crer.
Vocês têm apenas que manifestar.

Vocês têm apenas que Ser a Consciência Una e indivisível, presente nos
Universos, nas Dimensões.

Viver a Dissolução.
Enfim, reencontrar a Essência, reencontrar a Chama Una.

Aquela que anima o conjunto de sua Vida, em todas as Dimensões.

Filhos, criados na Verdade, vocês chegaram ao Instante em que se resolve a
Promessa e o Juramento.

Vocês chegaram ao termo de sua Eternidade, a fim de elevarem-se na
Eternidade infinita dos Mundos e da Criação.

A Criação que se abre a vocês, porque vocês são a Criação.

Reencontrem a Essência.
Nenhuma consciência pode alterar, doravante, a Consciência Una,



estabelecida em CRISTO.
Vocês são a Verdade.

A hora da Verdade soou.
A trombeta do último Anjo ecoa, nesse dia, permitindo escutar e ouvir o Canto

da Criação, o Canto da Verdade, o Canto a Unidade.
Em Uníssono do Coração.
Vibrando o mesmo ritmo.

Vibrando a mesma Unidade para cada um.

Filhos, é tempo de sair da Atração e da Visão; é tempo de entrar no Ser.
Sem projeção.
Sem Atração.

Sem passado e sem futuro.
Porque tudo está no mesmo tempo: aquele da Alegria, aquele da sua

Verdade.
A Luz Branca impulsiona-se e revela-se na sua Dissolução, na Verdade.

A hora é para a majestade.
A hora é para essa Verdade, aquela da Consciência Una, Despertada.

A Consciência Una, Revelada.
Na Presença, Vibrante e palpitante, do Coração, Unificada ao Coração, a

todos os Corações e a cada Coração.
Templo do Sagrado.
Sagrado do Templo.

A hora chegou de elevar a Vibração de Alegria.
A hora chegou de viver o Sagrado.

O Sacramento: aquele da Eternidade, aquele da Beleza que se revela.

Abram o Olho de seu Coração.
Rasguem o envelope que fechava a Alegria.

Viver.
Viver o Instante eterno da Ressurreição.

Cada Instante é Um e reunido à Liberdade absoluta, à Essência absoluta.
Nada há a realizar, porque tudo está realizado.

Nada há a evoluir, porque tudo é perfeito na Verdade do Um.
A FONTE é Una.
Cada um é Um.

Tudo é Um.

Nunca mais uma Sombra, nunca mais uma falsa luz poderá fazê-los crer no
que quer que seja outro do que na Verdade dos Mundos, na Unidade.

Então, ATRAÇÃO/VISÃO, substituídos, vocês voltam a tornar-se o Caminho,
a Verdade e a Vida, pelo Amor e pela Graça.

Vocês são o Amor e vocês são a Graça.
Nós somos o Amor e somos a Graça.

Está terminada a Ilusão exterior.
Está terminada a Ilusão da separação.

Está terminado o sofrimento.
Está terminada a espera.

Nada há a esperar, porque Ele está aí.
Filhos, enfim, abre-se a Verdadeira Vida.

Enfim chegou o Tempo da Presença d’Ele.
Enfim chegou o Tempo do Juramento.

Então, no silêncio e no Canto, no mesmo tempo, viver o Éter, Liberado.
Viver o Amor e vibrar o Ar.

Abertos, porque tudo está aberto.
Nada há a fechar.
O Céu abriu-se.



A Terra abre-se.
Instante da Libertação, que faz cessar qualquer projeção.

Há tudo em vocês, porque vocês são Um e vocês são o Universo.
Vocês são o Um e vocês são o Tudo.

Em cada um, isso se estabelece.
Em cada um, isso Vibra.

Em cada um, Ele estabelece Sua Presença, que revela a sua Presença, para
além de qualquer projeção, para além de qualquer pensamento.

Nada há a melhorar, porque tudo é perfeito na Luz Una.
Há apenas a vivê-lo.

Não creiam em mais nada.
Não ouçam mais nada além do que vocês São, em Verdade.

Filhos do Um, cada sopro, cada palpitação desse tempo restitui-os à Ele.
Ele os chama, um a um.

Ele os chama, cada um, para tornar-se, voltar a tornar-se o que vocês São.
Esqueçam os horrores do sofrimento.

Esqueçam os horrores da falta.
Esqueçam os horrores da separação.
Porque nunca mais, nada se separará.

O Espírito é seu reino.
O Espírito é sua natureza.

Filhos, filhos do Um, vibremos na Presença e na Alegria.
Porque a Presença é Alegria.

Nada mais pode existir do que a Alegria.
Não podem terminar outra coisa que o sofrimento e a Ilusão.

Então, tornem-se a Alegria, porque é a sua Essência.
Tornem-se a Presença, porque isso, também, é a sua Essência.

Presença da Alegria, Hino à Alegria.
Tal é sua Vibração.
Tal é sua Presença.

Nada a crer.
Nada a projetar.

Tudo a Ser, na Verdade.
Tudo a manifestar.

Em qualquer Tempo.
Em qualquer Dimensão.

Isso se revela, como vocês se revelam, em seu Ser Interior, no qual tudo,
sem qualquer exceção, é englobado em sua Presença.

Tudo é Um.

Filhos do Um, Vibremos na Presença, no acolhimento da Verdade e da Vida.
No Templo do Sagrado abre-se o espaço da Luz Branca.

CRISTO está em vocês.
Na Alegria e na Completude.

Presença.
Presença e Vibração.

Canto e silêncio.
Nada mais pode ser separado, entre Ele e vocês, entre cada um de vocês,

entre cada um de nós.
Transparência.

Transparência e evidência, da Verdade e da Vida Una, da Luz Branca, da
Eternidade, enfim, conduzida ao seu nascimento e ao nascimento de vocês.

A hora é da Essência.
A hora é da Vibração.

Vocês reencontram o sentido.



Vocês reencontram o Verdadeiro.
Vocês reencontram a Verdade.
Não pode ser diferentemente.

E isso se realiza em cada instante de sua Presença e de nossa Presença
Unas, na Luz Branca, Unidos n’Ele.

Para serem liberados de todo sofrimento.
Para serem liberados de toda crença.

Para viver a Essência Una de sua Presença.

Filhos, criados na Alegria do Renascimento, abrindo as asas e revelando as
asas que os conduzem a viver a Alegria, a levar a Tocha da Alegria.

A fim de queimar tudo o que é crença.
A fim de queimar tudo o que é Ilusão.

A fim de queimar tudo o que não é Verdadeiro.
Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Filhos do Um, juntos, Vibremos.
Juntos, elevemos a Vibração.

Filhos da Verdade e filhos do Um, estamos reunidos para viver a Unidade.
Estamos reunidos para viver a Liberdade.

Estamos reunidos para iluminar, para que nenhuma Sombra possa persistir no
Tempo da Libertação, no Tempo que exulta.

O Tempo dos Reencontros.
O Tempo do Éter.

É agora.

Centrados no Templo do Coração.
Vibrando à Alegria do Amor Um.
Transcendendo qualquer limite.
Apagando qualquer sofrimento.

Apagando qualquer dogma.
Realizando a Verdade.
Realizando a Alegria.

Nós somos Um, e vocês são Um.
Vocês são o Único.

Vocês São a Luz, e nós somos a Luz.
A Vibração da Presença é Um.

A Luz da Sombra é resplandecida na Luz Vibral.
Luz da Unidade, da Verdade.

Escutando e ouvindo a Vibração do Éter, em cada uma das parcelas de sua
Unidade, vocês vivem a Alegria e a Paz.

No Espírito de Verdade e no Espírito da Unidade, comungando no Amor e na
Presença, ao Amor e à Presença d’Ele, que é sua Presença e seu Amor.

O Arcanjo URIEL, que eu sou, é o que vocês São, porque a ressonância de
nossa Presença faz-nos viver sem separação, sem distância e sem

sofrimento.
Assim é a Consciência Una, alinhada no Alfa e no Ômega, e no Amor.

Vibração do Um.
Vibração da Verdade.

... Efusão Vibratória…

No silêncio de minhas palavras, nossa Presença comum expande-se até tocar
seu Infinito, do ALFA ao ÔMEGA.

Na Unidade e no Fogo.

Filhos Ardentes do Sol, Ki-Ris-Ti (s).
Comunguemos.

Em cada um.



Presença, em cada um.
Alegria de cada um.

Sementes de Estrelas.
Estrelas de Vida e de Verdade.

Fogo, Fogo de Alegria.
Fogo da Presença.

... Efusão Vibratória…

Eu sou Um.
Eu sou URIEL.

Bem vindos no Amor.
Bem vindos na Unidade do Amor.

Eu sou URIEL, e eu os amo.

... Efusão Vibratória…

Vivamos a Plenitude.
Aquela que não para nunca, entre o ALFA e o ÔMEGA.

Lá, onde nada há para ver.
Apenas a Ser a Vibração da Presença, aquela da Consciência Una, em

CRISTO.

Amados do Um.
URIEL permanece em vocês, para viver Ki-Ris-Ti.

Aqui e em outros lugares.
Aqui e por toda a parte sobre a Terra, onde Irmãos e Irmãs acedem à

Comunhão do Um, estabelecendo sua Presença, no mesmo tempo que sua
Presença.

E no mesmo tempo que a minha Presença.
Em CRISTO.

... Efusão Vibratória…

URIEL ama-os.
Comunguemos.

E agora, alinhamento, na presença do Sagrado, do Espírito.

... Efusão Vibratória…

Filhos do Um, é tempo de Ser em sua Presença.
Eu permaneço em vocês.

Para sempre.
Até breve.

_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por
fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza a integralidade

do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


 Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs, que a Luz e o Amor estejam em vocês.
Eu vou tentar explicar, esta noite, os mecanismos que se desenrolam quando a alma se volta para o Espírito.

Uma série de elementos foram-lhes comunicados, desde algumas semanas, referentes à alma em
manifestação na personalidade, a alma em seus diferentes Impulsos e manifestações.

Como Estrela que porta a Vibração de AL, e então, do que é chamado de Porta da alma, é-me possível
exprimir, de maneira simples, e através do que eu vivenciei em minha última vida, as diferenças que podem se

manifestar, e, sobretudo, existir, a partir do momento em que a alma descobre o Espírito.

***

De fato, viver na alma, encarnada, não é viver no Espírito.
A alma possui leis, princípios, assim como a personalidade possui leis, princípios, manifestações.

As leis da alma não são as Leis do Espírito.
Hoje, nesta época em que vocês estão encarnados, o desdobramento do Espírito realiza, para o conjunto da

humanidade, Desperta à alma ou não Desperta à alma, uma mudança.
Essa mudança é de natureza coletiva.

Não é o mesmo para todos, porque ela depende, é claro, da maneira como a alma se volta e serve a
personalidade, ou então se desvia (retorna, se vocês preferem) e fica no serviço do Espírito.

São, aliás, essas manifestações que foram melhores descritas, porque elas foram vivenciadas em muitos
países, por várias almas.

Tendo expressado, vocês podem imaginar, certo número de fatores comuns, porque além da cultura, da
personalidade, além da vida da personalidade, a vida da alma corresponde a Planos que são perfeitamente

sobrepostos e que podem ser divididos de novo, em todos os países desta Terra.

***

A descoberta da alma pode se ver de diferentes maneiras.
Ela pode se exprimir, também, em uma descoberta da poesia, da inspiração, da criatividade.

A alma está ligada então, de algum modo a manifestações e a desdobramentos da beleza, da sensibilidade.
E depois também, em mecanismos mais sutis que aqueles da personalidade, onde a vida da alma, quando ela

se revela, vai manifestar uma série de elementos, mesmo na personalidade.
O que vai orientar, naturalmente, a personalidade a seguir os Impulsos da alma.

Esses Impulsos da alma são sempre voltados para o aperfeiçoamento da personalidade: para a compreensão,
a adesão e a manifestação de algumas coisas, em relação com o que é chamado de ‘espiritualidade’.

A alma vai se comover.
Ela vai ter necessidade de seguir, ou um modelo, ou uma religião, ou uma filosofia.

MA ANANDA MOYI - 9 de agosto de 2011
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Ela vai Impulsionar para a necessidade de saber, a necessidade de conhecer os mecanismos mais sutis e
invisíveis, que diferem da personalidade comum.

A alma tem necessidade, de alguma forma, de se conhecer.
Da mesma maneira que uma criança tem necessidade de se encontrar, de saber que ela está, em sua vida, de

compreender como seu corpo funciona.

***

Quando a alma se revela em meio à personalidade, ela vai induzir certo número de mecanismos, de
mecanismos de ‘mudança’.

E, sobretudo, a personalidade vai se transformar sob a influência da alma.
A alma vai poder experimentar tudo o que é agradável, tudo o que é aspiração para alguma coisa mais leve.

Esta alma, como eu dizia, possui regras próprias, seu próprio modo de manifestação e de vida.
Os mecanismos da alma destinam-se, sobretudo, para encontrar-se a si mesma, através da observação do que

é criado, ou do que é servido, no sentido do serviço.
A alma, quando ela se descobre, faz compreender que a vida não se limita somente a esse corpo, a este

nascimento, a esta morte, mas está inscrita em um princípio denominado Reencarnação.
A alma se descobre, de alguma maneira, persistente, e diferente, no entanto, a cada vida, mas em uma
ressonância que pode ser comum através de uma sequência lógica de encarnações, de reencarnações.

Onde a alma vai exprimir, e manifestar, essa necessidade de experimentar, essa necessidade de ver (em
todos os sentidos do termo), de confrontar-se a ela mesma e também, de interferir com outras almas.
Na realidade, as almas que se encontram e se reencontram, muitas vezes tiveram destinos comuns ou

caminhos que são cruzados.
Então, surgem lembranças de almas, de atrações, que não se explicam sempre por um aspecto físico ou por

um aspecto intelectual, mas que, efetivamente, vêm da própria alma.

***

Quando a alma se descobre em meio à personalidade, a personalidade muda, naturalmente.
A Vontade de Bem, a vontade de serviço, a vontade de fazer o bem, aparece.

Ela se desenvolve, é claro, progressivamente, de vida em vida.
A vida da alma vai então, de algum modo, realmente, aprimorar a personalidade.

Vai permitir-lhe limitar algumas angústias, alguns elementos que, na personalidade que não conhece a alma,
são a agonia da morte, a agonia de desaparecer, todo um conjunto de medos.

Que foram, aliás, chamados de ‘medos fundamentais’, porque eles estão inscritos em todas as almas.
Esses medos são como domesticados quando a alma é descoberta.

Quando a alma é descoberta, ela vive também, em meio à personalidade, mecanismos particulares.
Percepções novas, sensações novas, aberturas novas.

Uma sensibilidade, ainda uma vez, à beleza, mas também à vibração, mas à vibração da energia de outras
almas.

A vibração de lugares, a energia de lugares.
Uma sensibilidade particular às belezas históricas, à história com um grande H, também.

A alma, descobrindo-se, experimenta fundamentalmente a necessidade de fazer sempre melhor.
Existe então uma polaridade para o Bem, que se exprime naturalmente quando a alma se descobre.

A alma tem necessidade, de alguma maneira, de se conhecer ela mesma.
Ela vai, então, recorrer a ainda mais de invisível, pela prece ou pela meditação, segundo a origem cultural da

personalidade.

***

A alma terá, também, necessidade de conhecer o mecanismo da vida.
O que é que explica que ela vive isso?

Ela terá necessidade de significação, muito mais do que a simples ação / reação presente na personalidade
comum.

A alma tem necessidade, de certa forma de encontrar uma direção, um sentido
Ela tem necessidade de conhecer.
De conhecer o passado, o futuro.



É então uma ampliação da consciência, real.
Mas esta ampliação se inscreve, sistematicamente, neste mundo.

A alma não pode duvidar, em momento algum, que existia talvez uma origem que não era, simplesmente, deste
mundo.

Exceto, talvez, durante esses últimos trinta anos da Terra, onde, devido a Impulsos de energias, bem além da
alma, algumas almas puderam perceber, talvez, por sopros, por momentos, mas sem poder elucidar realmente

isso.
A alma, em geral, tem uma vibração que é mais leve do que a vibração da personalidade.

A alma implica, também, em modificações no sentido das relações entre os seres humanos, e com o ambiente,
a alma exprime necessidade de esclarecimento.

Ela precisa de significado, muito mais do que a personalidade.
Ela tem necessidade de conhecer profundamente.

Ela tem necessidade de ser mais precisa nos mecanismos de sua ação.

***

É naquele momento que aparece o ‘humanismo’ [filosofia moral que coloca os humanos como principais em
uma escala de importância, dando ênfase à racionalidade, e destacando-se por contraposição ao apelo ao

sobrenatural ou a uma autoridade superior - http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo ].
É naquele momento que aparecem funções espirituais importantes.

A alma experimenta sempre a necessidade de fazer mais, de fazer melhor.
Ela precisa de algum modo, contemplar-se.

Durante o século em que eu vivi, vários ensinamentos, aliás, nasceram, e que eram desconhecidos nos
séculos anteriores.

Em uma escala e em um número de indivíduos muito mais importante, que descobriu, por exemplo, a
necessidade de saber mais sobre a vida.

De explorar a psicologia, o funcionamento do psíquico.
E tudo isso contribuiu, é claro, no início do século em que eu nasci, para fazer desaparecer a interrogação a

este psíquico.
Todos os movimentos ligados ao estudo do psíquico nasceram, aliás, no decorrer desse século.

A alma tinha necessidade de sair, globalmente, de uma forma de mecanismo automático da personalidade.
Ela teve também necessidade, esta alma coletiva humana, de se libertar da fé e da crença pura sem se colocar

questão.
É o momento onde as questões, quando a alma se descobre, começam a ser colocadas.

Sobre o próprio sentido da vida, sobre a orientação da vida, e sobre as diferentes formas de vida que podem
existir neste mundo.

A alma é então parte integrante deste mundo, e ela permite, efetivamente, um sentimento de evolução, através
da própria evolução da revelação da alma.

As virtudes da personalidade aparecem, e se revelam, como a bondade, o serviço, mas também o amor.
A necessidade de amar com menos posse, de observar entre os sábios, entre os profetas.

Ela experimenta a necessidade de conhecer a história da alma, através de outras almas.
Ela vai, também, dar uma forma de pacificação da personalidade.

Uma sensibilidade mais intensa, mas uma capacidade, também, talvez mais intensa de ver-se a si mesma.
A fim de, sempre, exercer uma tensão para mais beleza, mais estética, mais criatividade.

***

A alma tem necessidade de agir.
Mas ela tem uma necessidade de agir, de algum modo, para fazer valer sua presença e sua beleza.

Para tentar, também, abrir outras almas à sua própria percepção.
A vontade se revela, então, de maneira muito natural, como um desejo de conhecimento.

Este conhecimento podendo se exprimir, por sinal, pela prática de diferentes tipos de yoga, de diferentes
exercícios, de diferentes tipos de práticas, mesmo espirituais (como a magia, a teurgia, o ocultismo).

A alma vai então ter necessidade de se encontrar, de alguma forma, sempre mais.
A alma é voltada, em última análise, permanentemente, para a experimentação da encarnação, para o

aprimoramento da encarnação e das reencarnações.
Ela vai estudar a ação / reação.

Ela pode ser, literalmente, Atraída pela necessidade de estar em conformidade com um modelo (seja Krishna,

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo


seja Buda, seja o CRISTO, seja MARIA, e tantos outros).
Há uma forma de mimetismo ao nível da alma, que tem tendência a querer se identificar, projetar-se, para um

modelo ideal.
Isso, é claro, todo ser humano o vive e o vivencia.

É a lógica e é a função mesmo da alma, em todo caso neste mundo.

***

Algumas almas, neste encantamento da luz procurada, puderam viver algo a mais.
Nós, as Estrelas, naturalmente, temos vivido mais isso.

Esse mais, o que é que é?
É simplesmente ir além da alma.

Ou seja, ver a alma, vivê-la, mas ter uma Tensão para alguma coisa totalmente indescritível, inconcebível, e
mesmo impossível de ver.

Desta Tensão, para um Absoluto e não mais somente para a encarnação, nós todas vivenciamos, em um
momento ou outro, o reencontro com o mistério dos Mistérios.

Naquele momento, assim que ela vive este primeiro reencontro com o absoluto, não pode mais de qualquer
maneira manifestar a mesma Atração para a personalidade, para a própria alma.

A alma é, de algum modo, aí também, Siderada, por alguma coisa que a supera amplamente.
Esta experiência é uma experiência que eu qualificaria de final.

Em minha vida, ela era extremamente rara.
A tal ponto que essas almas, que viviam isso, tornaram-se santos, místicos, personagens que buscaram a

fraternidade, sem sempre compreender o porquê.
Mas simplesmente se aproximando desses seres, a alma podia se abrir, e também, a personalidade podia ser

apaziguada.
Essa foi a época dos ‘mestres exteriores’.

Havia modelos vivos, e não somente na história, para venerar, para reencontrar, para esperar si próprio abrir a
alma.

E isso funcionou durante certo tempo.
Porque, naquele momento, é claro, esses mestres estavam realmente encarnados.

Eles prepararam os Fundamentos do Espírito que vocês vivem hoje.
O conjunto das Estrelas, a maioria das Estrelas, também estava encarnado naquelas épocas.

Elas se fundamentaram, pelo seu contato com esta Sideração da alma, ou seja, vocês o compreenderam, com
o Espírito.

***

O que é que acontece quando o Espírito é contatado?
Naquele momento, a alma vive, por sua vez, como a personalidade que descobre a alma, uma forma de

revolução.
Esta revolução é uma Sideração.

Ou seja, tudo o que, até agora, a alma teve necessidade de experimentar, de viver, para aprimorar a
personalidade e a encarnação, encontra-se confrontado com alguma coisa que não tem mais nada a ver com a

encarnação.
Com um Amor que supera amplamente o contexto da encarnação, ou mesmo, do que pode ser expresso

através da alma.
Há, realmente, um absoluto total que se manifesta naquele momento.

Onde a própria alma não sente mais o Impulso para existir.
Ela não sente mais o Impulso para manifestar, seja o que for, neste mundo.

É uma revolução extremamente importante.
Porque a alma tinha suas próprias regras, e essas regras eram voltadas para a beleza, para a estética, para a

criatividade, para tudo o que torna a vida humana mais doce e mais agradável, quando se compreende o
mecanismo.

E depois, de um único golpe, a alma encontra-se confrontada com algo que, aí também, supera-a
completamente.

E que vem como apagar todas as memórias.
Que vem fazer desaparecer a encarnação, até mesmo, como alguma coisa que não é a Verdade.

Como algo que não tem mais o mesmo sentido que antigamente.



A revolução, naquele momento, Interior, é tão potente como o reencontro da personalidade com a alma.
A alma se encontra, de algum modo, em uma Sideração total.

Ela vive a Consciência de que não é mais necessário manifestar coisa alguma.
E que mesmo a vontade de fazer o Bem, a vontade de agir para aprimorar o que quer que seja, não tem mais

qualquer sentido.

***

Naquele momento, a alma descobre, estupefata, que existe ainda alguma coisa, acima.
Ou algo de mais profundo.

E que esse algo de mais profundo vem responder a todos os Impulsos da alma.
Vem responder a todos os desejos, vem preencher todas as lacunas.

Vem fazer desaparecer, ainda (até aniquilar totalmente, em certos momentos), a personalidade, e mesmo a
alma.

Naquele momento, a alma é preenchida da Luz do Espírito.
Quando a experiência ocorre uma vez, ou invade a vida (como eu vivenciei em minha vida, por períodos muito
longos), naquele momento, a alma é transportada no Mundo do Espírito e não tem mais qualquer desejo neste

mundo.
Ela vive, realmente, de maneira efetiva, praticamente, concretamente com uma lucidez total, o que vários seres
vivenciaram anteriormente, e que, minha fé, é bem difícil de aceitar enquanto não se vivenciou esta revolução.

Ou seja, que tudo o que pertence a este mundo é uma Ilusão, e não existência.
Que é simplesmente uma projeção.

Que é simplesmente um divertimento, de alguma maneira, um divertimento trágico.
A alma, naquele momento, toma Consciência, realmente, de que ela vive um confinamento.

A Vontade de Bem desaparece, integralmente.
O que não quer dizer que a alma não existe mais, e que não há mais nada a fazer.

Mas a alma tem todo o escopo do que isso significa: Ser, e não mais fazer.
Estabelecer-se na Luz basta a ela mesma, de qualquer forma.

A alma vai viver, de algum modo, êxtases cada vez mais Elevados.
Levando-a a regar-se nesta Fonte, nesta Fonte de Cristal.

Neste estado particular, onde mais nada pode existir, exceto a própria Luz.

***

Então, naquele momento, o Espírito se revela.
E o Espírito não tem de qualquer maneira as mesmas regras que a alma ou que a personalidade.
Porque o Espírito não pertence a este mundo, e não tem nada a ver com a projeção deste mundo.

Isso foi descrito, é claro, como uma vivência pelos mestres que estavam encarnados no século XX, cada um
segundo sua cultura, segundo seu país, segundo as pessoas para quem eles haviam expressado isso.

De forma mais ou menos velada, porque uma alma sendo Atraída para a encarnação, para a resolução do seu
karma, para esse desdobramento da revelação da alma, não está necessariamente pronta para aceitar o

Espírito.
Porque ela está ocupada com sua própria verdade e não pode perceber, enquanto ela não vivenciou, este

aspecto que lhe é totalmente Desconhecido.
A Revelação do Espírito é um jorro impetuoso, que devasta tudo.

E que vai permitir à Consciência instalar-se, em algo que não tem mais nada a ver com as leis deste mundo,
sejam espirituais, ou mesmo da personalidade.

Viver o Espírito é suficiente para ele próprio.
Quando o Espírito se verte em vocês, a Consciência ilumina-se inteiramente.

E mais nada pode existir senão este estado de Ser.
Particularmente, para nós, que vivenciamos aquele momento, nós não tivemos sequer pensamento para ir a

outras Dimensões, como vocês o dizem.
Mas simplesmente para nos fundirmos nesta Luz, para apenas existir, aliás, neste estado.

É isso que em minha vida eu experimentei inúmeras vezes.
E obviamente, é mais difícil expressar palavras referentes a isso.

Porque este estado, é claro, não representa absolutamente nada para a alma, e ainda menos para a
personalidade.

É uma abstração tal, que a alma não pode ali acreditar, e menos ainda a personalidade.



É um estado que, para a personalidade, é chamado de loucura.
É um estado que, para a alma, é denominada uma abstração.

Ou algo que não pode existir, porque não faz absolutamente parte de seu campo de experiência, ou de seu
campo do possível.

***

Portanto, quando o Espírito se revela, há apenas uma coisa a fazer, é ali permanecer por mais tempo possível.
Não por uma vontade qualquer.

Mas sim por, o que foi denominado pelos Arcanjos, esse ‘soltar’ total, este Abandono à Luz, que vem arrebatá-
los.

E levá-los nas esferas da Alegria, que mesmo a alma a mais equilibrada e a mais desperta não pode viver.
Porque é um estado que se basta a ele mesmo.

Muitas vezes, isso é chamado de Samadhi, ou de Maha Samadhi, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.
Isso pode ser também denominado, se vocês preferem, e é a melhor expressão que pode ser dada, é como

se vocês vivessem um estado de Amor permanente, fazendo o Amor a cada instante.
E o instante, aliás, que não existe.

Porque vocês não estão mais no tempo.
Vocês saíram, verdadeiramente, do tempo linear, vocês saíram do tempo da alma, e vocês expressam a

Felicidade a mais absoluta, que mesmo a alma a mais aberta não pode experimentar.

***

Dessa maneira, é claro, esta revolução é um furacão comparado com a abertura da alma.
Durante a abertura do Espírito, quando a alma se volta para o Espírito, ela vai viver sua própria Dissolução.

Ou seja, tudo o que era acreditado, e vivenciado como real anteriormente, não existe mais.
Há esse processo chamado de Dissolução.

É o retorno ao estado de Brahman.
É o retorno ao estado indiferenciado e, no entanto, tão diferenciado.

Aí está o paradoxo.
A personalidade está identificada a algo fechado.

Viver o Espírito e viver esta unidade do Espírito é, às vezes, viver o Ilimitado, a Dissolução, mas estar, ao
mesmo tempo, perfeitamente definido, neste indefinido.

Ainda uma vez, as palavras são muito delicadas.
A alma, além disso, leva-os a manifestações, ditas energéticas, cada vez mais sutis.

É naquele momento que a alma experimenta a necessidade de desenvolver suas próprias energias, de viver
algumas coisas.

De descrever o que ela sente, de exprimi-lo.
Quando vocês vivem o Espírito, vocês apercebem-se de que não há nada a exprimir.

Vocês se apercebem de que não há mais nada a manifestar, neste mundo.
E, entretanto, vocês estão ainda sobre este mundo.

Mas vocês Transcenderam os limites, totais, deste mundo, os limites desta Dimensão, como vocês dizem hoje.
Os limites da alma elas mesmas não existindo mais, e não querendo mais nada dizer.

***

Este estado particular, este instante onde se instala uma Vibração particular.
E a própria Vibração se dissolve, porque vocês se tornam a Vibração.

Mesmo mais a vibração deste corpo, desta alma, mesmo a Vibração Total de toda a Criação.
Não há mais nada a criar, já que vocês se tornaram a Criação.

É muito difícil de aceitar para a alma.
Porque a alma, ela também, é um confinamento, isso vocês sabem.

O Espírito é Liberdade total.
E esta Liberdade é mesmo inconcebível.

Ela apenas pode ser vivenciada pela própria Consciência, que se Dissolve inteiramente na Luz Branca.
Evidentemente, a Alegria que é, naquele momento, não tem nada a ver com um prazer, ou com a satisfação de



algum prazer da alma (mesmo através do mais refinado desses prazeres).
É um estado que não tem qualquer justificativa.

E que não é, principalmente, o resultado de outra coisa senão dele mesmo.
Este estado é um estado tão fora de qualquer conhecimento, que alguns o chamaram de O Conhecimento.

***

Viver isso é inegavelmente, já, sair deste mundo.
É a isso que vocês foram chamados.

Obviamente, lembrem-se de que cada um tem a Liberdade a mais absoluta de manter sua alma.
De manter esta forma de sedução, porque é uma, de Atração para a vida, para os sentidos.

Esses sentidos se manifestam também nos cinco sentidos, que vocês conhecem, como nos sentidos
denominados espirituais, os poderes espirituais.

Mas o Espírito nada tem a ver com isso.
O Espírito, eu diria que é outra etapa ou outro estado, mas é algo de profundamente diferentes.

Que não tem a ver como tudo o que conhecido, isso lhes foi expresso.
Mas, ainda uma vez, o Espírito, quando é encontrado, não pode mais ser fechado.

A alma vive peregrinações, pode cair e se erguer, mas o Espírito jamais.
O Espírito é o mesmo de toda Eternidade.

Ele é o mesmo para todos.
Ele está aí, em vocês, sempre.

Ele aguarda apenas seu Despertar.
Ele aguarda apenas seu Abandono total, como lhes foi falado, a esta Verdade do Espírito.

É nesse sentido que minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN lhes expressou, desde alguns meses, esta
Tensão da alma para a Luz, para o Final (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de

outubro de 2010) (*).
Esta Tensão para o Final é, de certa forma, um Sacrifício da alma.

Mas esse Sacrifício culmina no Extraordinário, o mais absoluto.
Mas enquanto não existe, na alma, uma saciedade de experiências e de experimentações, ela não pode

conceber o que eu tento colocar em palavras, para vocês.

***

Deste modo, é claro, as Núpcias Celestes permitiram Despertar em vocês a alma.
E permitiram, para alguns de vocês, começar a levantar o véu do Espírito.

Isso vai se tornar tanto mais fácil como, agora, a Luz Branca está entre vocês.
Quando em minha época, era preciso, realmente, Abandonar-se totalmente, em Tensão para esta Elevação.

Se tanto é, ainda uma vez, que se podia falar desta Elevação, que não é uma.
Mas que é, realmente, o estabelecimento no Ser, que sempre esteve aí.

É como se, de uma só vez, a própria Consciência tomasse Consciência que ela não é mais limitada por nada.
E ela vive este Ilimitado.

Sem qualquer pergunta, sem qualquer interrogação, sem qualquer medo.
E naquele momento, e somente naquele momento, revela-se esta Felicidade Total.

Enquanto a alma se coloca questões em relação a isso, ela não pode vivê-lo.
Porque ela vai buscá-la nela mesma.

Eu não falo mesmo da personalidade, a alma é já um progresso.
Mas obviamente, o Espírito, quando ele é vivenciado, compreende que mesmo a alma está fechada.

Que isso não é o que é para Realizar.
Porque o Espírito compreende que de fato, não há nada a Realizar, que não há nada a buscar, que não há nada

a esperar.
Que há apenas que viver esta Consciência.

Mas enquanto a consciência limitada, ou a própria alma, quer viver, ela não o viverá.
Porque enquanto ela está identificada a ela mesma, a personalidade ou a alma, ela não pode abraçar o

Espírito.
É por isso que isso foi chamado de Ressurreição, a Passagem da Porta Estreita.

É o momento da rendição total da alma e de sua Atração para a personalidade, para os desejos, para a
necessidade de muito fazer, para a Vontade de Bem.



necessidade de muito fazer, para a Vontade de Bem.

***

O Espírito não pode se manifestar por muito tempo com a alma.
Porque o Espírito conduz vocês para a Verdade.

Ele não quer deixá-los (e vocês não podem, por sinal, ali permanecer) muito tempo nesta Ilusão.
O que explica, aliás, a partida de algumas de minhas Irmãs, como Gemma, como Teresa, muito jovens (ndr:

GEMMA GALAGANI e TERESA DE LISIEUX).
Algumas almas, como eu, foram ajudadas, realmente, por outros Planos para poder manter esse corpo, que

era tão pesado, já que ninguém conseguia movê-lo.
Que era preciso me manter viva, para ser, de algum modo, ao meu nível, este Derramamento da alma sobre a

Terra.
Da mesma forma que em sua curta vida, Gemma, ou Teresa, no desconhecido o mais total, enxamearam este

Espírito.
A fim de que, por ressonância, algumas almas próximas de suas Vibrações, próximas de suas almas,

pudessem aceitar viver o Espírito.
É graças ao conjunto desses Sacrifícios, graças ao conjunto dos mestres que estavam encarnados no século

passado, que, hoje, a dimensão do Espírito lhes é oferecida.
Mas se apreendam bem de que vocês não podem manter uma personalidade, e uma alma, quando o Espírito

se descobre, e se revela.
Mas compreendam bem, também, que vocês não podem terminar, decidindo, assim, esquecer, obstruir sua

personalidade ou sua alma.
Esperando que, voltando-se para este Espírito, vocês irão coagir o Espírito a se Revelar.

O Espírito apenas se revela realmente quando todo o resto é verdadeiramente Abandonado.
Este Abandono é um mecanismo Interior.

Não há necessidade para fazer isso, porque isso seria ir viver no fundo de uma gruta, ou de uma montanha, e
evitar os outros seres humanos.

Porque esta descoberta, ela não ocorre no exterior.
Ela apenas pode se viver no mais profundo de si.

E isso é totalmente independente de qualquer circunstância exterior.
Independentemente da vida de sua personalidade, independentemente mesmo da vida da alma, é um

mecanismo de Reversão específico.
É desta Tensão no Abandono que lhes falou HILDEGARDA.

É esta vontade de não mais ver este mundo, não por desgosto, mas muito pelo contrário, pela vontade de Ver
além do mundo.

De Ver além do sentido da alma.
De Ver além das aparências, além da matéria, e até mesmo além da alma.

É querer Ver, realmente, a causa Final, ou a Fonte primeira.
É não mais expressar o que quer que seja como desejo.

É essa Renúncia total, mas que não é uma renúncia em meio à renúncia da vida, porque renunciar à vida não
permite jamais encontrar o Espírito.

Por outro lado, quando o Espírito é encontrado, quando ele se Revela, naquele momento há uma verdadeira
Renúncia.

Mas isso não é vocês que decidiram, é o Espírito que vocês levam.
E isso é profundamente diferente.

Principalmente que hoje, como vocês sabem, existem ensinamentos da alma que têm como objetivo, e como
única finalidade, impedi-los de voltar-se para o Espírito, fazendo-os acreditar que a alma vai chegar à Luz e vai

chegar a esta Unidade.
Isso não é possível.

A Unidade não conhece a alma.
A Unidade não conhece a personalidade.

A Unidade está bem além desta Ilusão, bem além de todos os papeis que vocês podem imaginar
desempenhar, em todas suas encarnações e suas reencarnações.

A lei de karma não existe ao nível do Espírito.
É a Lei da Graça.

É aí onde tudo é Graça, tudo é pleno, tudo é resposta.
É aí onde há apenas a Luz, porque a Luz é Tudo.

***



Hoje, coletivamente, o que vem a vocês é isso.
Então, é claro, a alma que não quer esta Luz, vai chamar isso de fim, de morte.

A personalidade que vai viver isso vai chamá-lo de terror.
Mas compreendam bem que é unicamente a negação ou a não vontade de ir para este Espírito que irá exprimi-

lo.
O Amor se revela, qualquer que seja a alma, e independentemente do que querem as personalidades.

Porque o que vocês vivem se inscreve em um Tempo particular, que foi denominado, no Oriente, o final do Kali
Yuga, o final da Idade negra.

O Retorno da Luz.
Os Impulsos da alma, para alguns de vocês, preparam-nos (em vocês fazendo deixar certas coisas, certas

situações) para aceitar a eventualidade do Espírito.
Mas quando o Espírito penetra vocês, por completo, nada mais existe.

Quando ele os penetra e se conecta com vocês, por Efusão de Energia e de Consciência.
Então, naquele momento, o que é que acontece?

Sua personalidade se Dissolve, em parte.
Vocês não sabem mais quem vocês são.

Vocês não chegam mais a agir.
Vocês têm a impressão de que seu mental não funciona mais, de que suas emoções não existem mais.

Isso são etapas anteriores onde a alma começa a se render.
Onde, em todo caso, ela não se volta mais para a personalidade, mas começa a se voltar realmente para o

Espírito.
A Luz Branca, CRISTO, vem para isso.

Para permitir-lhes finalizar, se tal é sua escolha, essa última Passagem.

***

Dessa maneira, é claro, enquanto vocês estão nos medos, enquanto a personalidade está predominando, e
enquanto a alma está predominando, isso pode lhes parecer uma ilusão.

Ou mesmo, fazê-los ver isso como uma negação, como a pior das loucuras.
E efetivamente, para a alma, é uma loucura.

Ainda mais para a personalidade.
Porque o paradoxo da personalidade é que ela busca a luz, ela buscar estar bem.

Mas a personalidade nunca pode se sentir bem, isso jamais dura.
A alma busca se aprimorar, gradualmente e à medida, de vida em vida, para purificar seu karma, para aliviar seu

karma.
Esperando um dia encontrar a luz.

Mas a Luz não está na alma.
Ela não pode estar.

É uma Ilusão e um reflexo da Luz, um simples reflexo.
Mesmo os seres humanos que fizeram uma experiência às portas da morte, viram esta luz ao longe: eles viram

apenas um reflexo, eles não são a Luz.
Eles viram seres luminosos que não são a Luz, que são eles também apenas reflexos.

O Espírito não tem nada a ver com isso.
E é para isso que a Revelação Final desta humanidade convida vocês.

***

Através das palavras simples que eu lhes pronunciei esta noite, eu espero que vocês possam ter elementos
suficientes, para aqueles que o desejam, para aceitar o Espírito.

Porque o Espírito não é para buscar.
Obviamente, há várias técnicas que lhes foram dadas.

E que foram dadas o tempo todo.
Permitindo-lhes aproximar-se do Espírito, ou, em todo caso, tentar perceber as primícias.

Mas, como lhes foi dito, a última etapa, a última Porta, é apenas a sua alma que decide atravessá-la.
Não pode ser de outra forma, em momento algum.



Simplesmente, eu diria que o Impulso coletivo, que chega agora, do Espírito, é irremediável, e irreversível.
Para o conjunto da humanidade.

Porque mesmo se vocês desejam prosseguir em meio à alma, será preciso fazê-lo no Conhecimento do
Espírito, e não na ignorância do Espírito.

Porque, como vocês sabem, o Espírito foi cortado da alma.
Quase na totalidade.

Então, a alma tem talvez necessidade, ainda, de acreditar em suas próprias ilusões, em sua própria perfeição,
em sua própria evolução.
Nada há para repreender.

São apenas experiências que necessitavam prosseguir em meio a uma Ilusão.
A Ilusão, em si, não é algo de condenável, nem para condenar.

Mas é preciso, para isso, que a alma viva ao menos uma vez o Impulso do Espírito.
E viva este Face a Face com a Luz.

A fim de conhecer, e ter em alguma parte da alma, esta conexão ao Espírito que se reinstalou definitivamente.

***

Eis, dito em minhas palavras por mim, o que vocês são Chamados a viver.
Tudo foi preparado, no Interior de vocês, do corpo, da alma, sobre a Terra, neste Sistema Solar e bem além,

para o que está para viver agora.
Eis minhas palavras.

Se vocês têm interrogações que permaneceram, então, juntos, nós podemos tentar ir para o mais próximo do
que eu posso exprimir com as palavras.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Minhas irmãs e meus Irmãos, eu rendo Graças pela escuta atenta e pela abertura do seu Coração.
Todo meu Amor está à sua disposição.

Bem além deste espaço e deste instante.
Como vocês sabem, todas as separações extinguiram-se, atualmente.

Está mais fácil, se vocês tiverem necessidade, sobre seu caminho para o Espírito, de nos chamar.
E nós estaremos aí.

Nós portamos, como sabem, cada uma de nós, Dimensões particulares, Eixos particulares.
Agora que a Luz Branca foi revelada, pelo Senhor METATRON, e que as Portas Interdimensionais estão

abertas em vocês, a Energia da alma se revela.
Tanto para baixo como para o alto.

E nós estamos, cada uma, à sua disposição.
Nossa Vibração pode acompanhá-los a cada instante.

***

Eu rendo Graças pela sua Presença, e eu darei a palavra, nos outros dias, para algumas de minhas Irmãs,
Estrelas.

Lembrem-se sempre de que vocês foram chamados de Sementes de Estrelas.
Esta palavra foi escolhida.

Eu lhes dou todo meu Amor, e todo meu Coração.
Até mais tarde.

************



(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1145

09 de agosto de 2011
(Publicado em 10 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho:
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1145
http://portaldosanjos.ning.com/


************
ÁUDIOS

http://www.dailymotion.com/video/xkghzy_mikael-part1-09-08-2011_webcam#.UXafGKLU-E4
http://www.dailymotion.com/video/xkgi3y_mikael-part2-09-08-2011_webcam#.UXafN6LU-E4 

************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que o Fogo do Amor esteja em vocês.
Eu venho a fim de enunciar o que é apropriado para elevarem-se no Fogo do Espírito Santo, que retorna, pela

alquimia das três partes da Luz Una enfim reunidas, permitindo viver o Fogo, o Espírito e a Verdade.
Eu venho, por meio de algumas palavras, antecipar e preparar a comunhão que nós iremos viver no dia 26 do

seu mês de setembro, quase um ano depois da realização da Merkabah Interdimensional coletiva.
Eu venho a fim de apresentar a vocês uma série de elementos referentes à minha ação, realizada para A

FONTE, em vocês, individual e coletivamente.

***

Eu gostaria primeiramente de dar-lhes alguns elementos porque eu acompanho a humanidade Una desde o
início.

Minha ação, pelo que vocês chamam de passado, permitiu, pela minha Ponta de Fogo, possibilitar abrir o
Coração daqueles que, entre vocês, seres humanos na carne, manifestaram a Unidade CRISTO em sua vida.

Independentemente das correntes, independentemente das religiões, independentemente dos países, eu
sempre cuidei para que cada ser que penetra o santuário seja marcado pela Espada de MIGUEL, pelo Fogo do

Espírito e pela Espada de CRISTO.
Hoje, após ter trabalhado com vocês e com todo o Conclave, para a realização das Núpcias Celestes, das

Etapas [Núpcias Unitárias] e da Merkabah Interdimensional, tendo possibilitado trabalhar em meio
à Lemniscata Sagrada e à Unidade a via de retorno, permite, agora, acolher, em seu Templo, CRISTO, KI-RIS-

TI, a Luz Branca.

***

Minha Espada já penetrou alguns de vocês, pela ponta do Coração, tendo aberto o envelope, tendo liberado a
partícula CRISTO ou partícula/fonte de sua Presença.

MIGUEL - 9 de agosto de 2011

http://www.dailymotion.com/video/xkgi3y_mikael-part2-09-08-2011_webcam#.UXafN6LU-E4
http://3.bp.blogspot.com/-teiAV45DhP0/UXackmwKHLI/AAAAAAAABKs/G7vQc7egpoQ/s1600/Miguel+-+09.08.2011.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/video/xkghzy_mikael-part1-09-08-2011_webcam#.UXafGKLU-E4


O Anjo METATRON abriu, neste sistema solar, a última Porta, permitindo à Espada da Verdade, CRISTO, vir
como um assaltador na noite, abrir, de trás para frente, perfurar o envelope do Coração, liberando-os

completamente.

***

Dessa maneira, junto a CRISTO, na Vibração CRISTO, MIGUEL e MARIA, nós iremos trabalhar pelo Verbo,
bem além das palavras, bem além de tudo o que pôde existir em sua Dimensão, aí onde vocês estão, a fim de
transpassar o Coração da humanidade, retirar-lhe seus envelopes, liberar a partícula CRISTO, permitindo viver

a Alegria da Eternidade.
Assim, a Boca foi aberta, a linguagem tornou-se Verbo.

Resta fecundar, pelo Fogo da Espada e pelo Fogo da Verdade, associados a CRISTO e à MARIA, o Templo,
de trás para frente, a fim de abri-los totalmente à Verdade.

Ninguém poderá escapar, onde estiver, a este Fogo da Verdade, à ponta da Espada da Verdade, Fogo ardente
vindo abrir e descerrar, em vocês, em cada um, onde estiver, o tempo da Unidade, o tempo do Amor, da

Vibração Una, do Éter reencontrado, permitindo viver a libertação do confinamento.

***

Para os Homens, para o conjunto da humanidade, eu estarei, antes de aparecer-lhes na visão etérea e na Visão
do Coração, pelos seus olhos de carne, eu percorrerei seus Céus.

Assim, como alguns Seres despertos a CRISTO descreveram-no, eu serei a Estrela no Céu trazendo a
Espada da Verdade, a Espada da libertação.

Preparem-se para a Alegria.
Preparem-se para a transparência.

Preparem-se para a libertação.
Na Alegria e na pureza.

Na Alegria e na Luz.
CRISTO, MIGUEL e MARIA, trabalhando na mesma Verdade, no mesmo Fogo, transpassando o conjunto das
Dimensões, em vocês, como neste mundo, de ALFA a ÔMEGA, passando pelo Éter do Amor no Templo do

seu Coração, rompendo a carne e abrindo o Espírito no propósito.

***

A cada um de vocês, Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, assim como a todos os Filhos ainda não Unificados,
eu me dirijo: preparem-se para viver a efusão da Espada da Verdade, para viver a efusão da Luz Una

reunificada.
A nova Aliança será então selada, quebrando o lacre da antiga aliança, abrindo seus olhos e sua carne para a

visão dos Céus, para a multidimensionalidade.
O que vem é Alegria.

O que vem é Verdade.
O que está aí vem abrir, se vocês o estão, abertos, à nossa Presença.

Nós iremos acolhê-los como vocês irão nos acolher.
A partir de agora a ação, em vocês, do Fogo do Espírito, pelo Sol, pelo fundo do Céu, prepara minha chegada

visível aos seus olhos de carne, eu serei a Estrela trazendo a Estrela.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, regozijem-se, os tempos foram cumpridos.
Regozijem-se, a Alegria será sua Morada pela Eternidade.

Nenhuma alma, nenhuma consciência, mesmo a mais afastada, no momento, da Luz, poderá negar o que ela
irá ver com os olhos da carne.

No momento em que a Luz Branca revela-se, em vocês e nos Céus, no momento em que a Fusão dos Éteres
realizada abriu-os, no momento em que METATRON e URIEL permitiram a Passagem e a abertura da última
Porta, eu anuncio a vocês, neste instante em que a terceira expressão, MARIA, irá se exprimir: nosso retorno

em sua Unidade, libertação, Unidade e Paz.

***



Filhos da Lei do Um, a memória de sua Eternidade, bem além do confinamento e das Ilusões desta vida e não
da Vida, irá aparecer-lhes claramente.

Eu venho percorrer seus Céus, enquanto estando em vocês, a fim de cumprir a obra final de CRISTO, seu
retorno, a libertação de vocês, o julgamento, que não é outro senão seu próprio julgamento, por si mesmos, no

Amor, na transparência e na Alegria da Unidade.

***

Nunca mais, nada, sobre esta Terra, nesta Dimensão, a partir daquela data, será mais como antes.
Restará acompanhar a Libertação da Terra e do Sistema Solar, por completo.

Mas sua Consciência estará estabelecida na Alegria.
Filhos da lei do Um, cada sopro que os separa desta Comunhão de Libertação será a oportunidade de crescer

na Paz, de crescer na Alegria, e na Unidade.
A Luz tornar-se-á evidente em todos os pontos do seu corpo e deste mundo, pondo fim a toda sombra que

tenha persistido, levando-os a serem transpassados pelo Verbo CRISTO, Espada da Verdade.

***

A Alegria será sua Morada.
Filhos da Lei do Um, levem a Luz ao seu auge.

Levem a Luz ao mais alto do Coração e de suas células.
Nós estamos com vocês.

Nenhuma força poderá nunca mais imiscuir-se, entre vocês e a Verdade, entre vocês e a Vida, entre vocês e
o Caminho.

ALFA e ÔMEGA, a Lemniscata Sagrada, será restabelecida, plenamente, em todas as suas partes.
Então, a onda da Verdade, propagando-se pela Espada da Verdade, ressonância do Verbo Um, será

estabelecida.
Filhos do Um, a potência do Verbo cerca-os da transparência da Luz.

O Fogo do Espírito tornar-se-á sua Verdade e sua vivência.

***

Cada sopro, cada dia do seu tempo, verá aproximar-se o Fogo da Verdade, a Espada do Espírito.
Cada dia irá se romper o que deve sê-lo.

Cada dia irá conduzi-los a reencontrá-lo e a vivê-lo.
Cada dia será a ocasião inesperada de crescer, na Verdade, na Unidade e na Alegria.

Acompanhados pela Ronda dos Arcanjos, pela Ronda dos Anciãos, pela Ronda das Estrelas, pela Ronda dos
Fogos presentes em vocês.

***

Filhos do Um, regozijem-se porque tudo foi cumprido, na Graça do Um, no Retorno, tal como lhes foi
anunciado, tal como lhes foi prometido.

Seus olhos irão se abrir, então, inteiramente.
Como o Céu irá se abrir, por completo.

Como a Terra irá se abrir, na totalidade, à Luz Una.
Fogo do Espírito, Fogo da Verdade, Espada do Espírito e Espada da Verdade.

Que vem cortar tudo o que não é claro.
Que vem despertar tudo o que deve sê-lo e tudo o que pode sê-lo.

***

Eis meu Anúncio.
MARIA, dentro de alguns dias, irá completar este Anúncio, como o iniciou o Anjo METATRON.



Estejam na Alegria, na confiança, na esperança, na certeza e no Amor.
Acolham as palavras recentes dos Anciãos e, a vir, das Estrelas.

Elas irão ajudá-los no que vocês vivem porque ninguém pode trapacear com a Vibração.
Ninguém pode mentir-se com a Vibração.

Ninguém pode trapacear com a Consciência.
Cada sopro, cada dia, será a oportunidade de fortalecer a Graça e a Alegria da sua Presença e da Presença de

vocês, fazendo-os ressoar em uníssono com o Canto do Espírito e com o Canto da Terra.
Então, a Ressurreição e a Libertação estarão bem presentes, não como uma esperança, não como um futuro

hipotético, mas sim como a Verdade absoluta, se, é claro, vocês estão em concordância e se tal é sua
Verdade, a vir e a instalar.

Nós iremos acolher toda alma, em seu caminho particular, e em sua Verdade particular, seja a Verdade do
Espírito, ou que dele se afaste.

A Vibração não pode enganar e não pode nos enganar.
Tudo será claro.

Tudo irá se tornar transparente.
Tudo irá se tornar branco.

***

Filhos da Lei do Um, saibam que vocês são o Amor em sua expressão a mais perfeita, além das ilusões, além
dos sofrimentos, presentes neste mundo e em seu confinamento.

Deixem falar o CRISTO, em vocês.
Deixem trabalhar a Luz, em vocês.

A Tri-Unidade, a Nova Aliança, Aliança de Fogo, realiza-se e termina por esse retorno à Alegria.

***

É na Luz, é na Verdade da Consciência Una, que vocês irão atravessar, com facilidade e certeza, esse
desdobramento total da Luz e o retorno de KI-RIS-TI, chamando-os a viver o Fogo do Amor, o Fogo da

Verdade e da Vida que é sua Essência.
Meu Fogo irá acompanhá-los, neste alinhamento, neste dia, tornando possível, para cada um, e para muitos,

cada dia, a abertura, pela ponta da minha Espada.
Fogo da Verdade, purificando e elevando seu Coração para CRISTO.

As portas estão abertas.
Tudo pode ser cortado na Alegria.

Filhos do Um, Sementes de Estrelas, banhemos, juntos, neste instante.
No Fogo do Amor.
Na Água do alto.

Éter do Um.

***

Eu sou o Arcanjo Miguel.
Eu sou o Fogo da Fonte.

Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Amor e Verdade, no Coração e em CRISTO.

Eu permanecerei, com minha Espada em seu Coração, no momento do seu alinhamento.
Eu voltarei, no Verbo ressonante e no silêncio das palavras, nesse dia anunciado por METATRON, liberando

Saturno.



Três dias antes da festa que me é dedicada, na segunda-feira, dia 26 de setembro, onde a cerimônia da União
será celebrada (ndr: sua intervenção irá ocorrer, então, Vibratoriamente, ao mesmo tempo daquela de

METATRON, na segunda-feira, dia 26 de setembro, às 11 horas da manhã [06h00 da manhã – hora de Brasília;
10h00 da manhã – hora de Lisboa]).

Miguel saúda vocês.
Até logo mais.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1141

09 de agosto de 2011
(Publicado em 09 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://1.bp.blogspot.com/-C0TdG84UKWE/UXaf0b9du3I/AAAAAAAABK8/-ObxztMQsLg/s1600/cronus10.JPG
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1141


- Ensinamentos do Mestre Philippe - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A Humildade e a Simplicidade no contexto atual ~

Meus queridos Irmãos e Irmãs, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON. 
Eu vou falar-lhes, ainda uma vez, da Humildade e da Simplicidade, mas colocando a Humildade e a
Simplicidade neste período atual, que foi aberto a vocês, há alguns dias, pelo Lorde METATRON.

Eu lhes transmito primeiramente todas as minhas saudações, toda a minha Fraternidade.
A Humildade e a Simplicidade são, de fato, os vetores essenciais que, no período que vai se abrir, vão permitir-

lhes, de algum modo, pôr fim ao fogo do ego, não agindo contra o ego, mas, muito mais, agindo em meio ao
Amor CRISTO e agindo, apreendendo-se, em vocês, de qual é o escopo da Humildade e da Simplicidade.
Eu vou ilustrar as minhas observações (e perdoem-me se eu o faço assim pois, para mim, não pode ser de
outra forma), eu vou ilustrar, então, essas observações por algumas frases que CRISTO disse e que vão se
encontrar, hoje, de uma atualidade gritante, eu diria, no que a sua vida vai deixar-se viver na Dimensão onde

vocês estão.

*** 

METATRON permitiu então a abertura da Porta Posterior, aquela que abre, definitivamente, a possibilidade da
vinda de CRISTO em um momento que só Ele irá considerar como bom.

A Luz CRISTO está aí, na totalidade.
Ela deve agora emergir, não somente em cada um de vocês, mas, também, para o conjunto da Consciência
humana, para a totalidade das formas de consciências encarnadas sobre a Terra, humanas e não humanas, a

fim de permitir estabelecer o reino da Luz.
Uma série de mecanismos foi colocada em operação, em vocês como sobre a Terra.

Algumas ativações ocorreram, o que preparou de alguma forma este período.
O ego se caracteriza pela sua ausência de humildade e de simplicidade.

Então, é claro, existem duas formas de ego: aqueles que sabem pertinentemente que pode existir desmancha-
prazeres à sua plena supremacia.

Esses desmancha-prazeres são, justamente, a ausência de Humildade e a ausência de Simplicidade.

PHILIPPE DE LYON - 09 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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Então, esse gênero de ego vai se camuflar atrás de uma falsa humildade, de uma falsa simplicidade.
Agora, existe o que eu chamaria de aspirantes no caminho, muito mais sinceros, no seu ego, sabendo

pertinentemente que a Humildade e a Simplicidade, pelos diferentes modelos que vocês puderam observar no
oriente, no ocidente e por toda parte, são efetivamente vetores que lhes permitem aproximarem-se da

Verdade.
De qualquer forma, em um caso como no outro, alguns elementos foram-lhes dados (já, ontem, anteontem,

alguns dias atrás, entre os Anciãos), para fornecer-lhes alguns componentes permitindo-lhes distanciarem-se,
justamente, do ego, do fogo do ego.

*** 

Quando CRISTO chegar, Ele irá lhes dizer de novo o que Ele disse à época e que vocês irão dizer a si mesmo,
quando lhe perguntavam porque Ele fazia milagres tão importantes, Ele respondia sistematicamente: é porque

Ele era o menor de vocês.
E aqueles que conheceram a minha vida sabem que, na minha última encarnação, foi exatamente o que eu

dizia, a cada vez.
É preciso compreender, de fato, que existe, entre a Consciência humana e a Consciência de CRISTO, um

sistema de vasos comunicantes.
Este sistema de vasos comunicantes, de algum modo, faz com que, se um aparecer, o outro desaparece.

Os dois não podem estar presentes, por muito tempo, de maneira concomitante.
Na realidade, quanto mais CRISTO se estabelecer, mais a Luz ou a Consciência da Unidade se estabelece,
em vocês, mais a Consciência do ego e o que se refere a este ego vão se apagar, de alguma forma, pela

majestade da Luz.
A Luz, a Unidade, representa, vocês sabem, uma Graça, um estado de Alegria, um estado de Paz.

O ego vai sempre buscar reivindicar alguma coisa.
Nós todos vivenciamos isso: reivindicar um lugar, reivindicar um estado, reivindicar uma reação, reivindicar o

que foi denominado, eu creio, uma apropriação.
Lembrem-se também de que não podemos combater o ego, porque, se lutarmos contra o ego, se tentarmos

controlar, dominar, desviar, de algum modo, as suas ações, bem, sistematicamente vamos fortalecê-lo,
sistematicamente ele vai nos apresentar, de alguma maneira, uma derivação que é um mesmo plano,

apresentado de outra forma.

***
 

A Humildade e a Simplicidade significam, efetivamente, fazer-se muito pequeno, aqui.
Evidentemente, isso não é a negação da vida, da sua vida, da sua Presença, mas é aceitar situar de novo a vida
(e a sua vida, sobretudo) em relação à perspectiva do Céu, em relação à perspectiva do Espírito e em relação

à perspectiva do que é infinito.
O ego existe porque ele é finito e porque ele irá terminar, necessariamente, um dia e porque ele não pode ser

eterno.
Toda a astúcia da Consciência separada é tentar fazer crer ao ser humano, permanentemente, que tudo é

eterno.
Ora, nada é eterno em meio ao ego, seja através das doenças, seja através da vida, através do que reserva a

vida humana, na encarnação.
Todos os setores da vida mostram que nada pode ser eterno e que tudo apenas segue adiante, tudo apenas

aparece, aumenta e desaparece, as relações como todas as atividades.

*** 

Penetrar nos espaços da Unidade, deixar-se fecundar por CRISTO, é descobrir um lugar e um estado da
Consciência onde nunca mais ali pode haver sede, onde nunca mais ali pode haver interrogação e insatisfação.

Então, ir para este estado pode ser ajudado pelos vetores principais da Humildade e da Simplicidade.
A Humildade e a Simplicidade de que falo não é algo que seja para camuflar ou para aplicar, mas, realmente,

para viver.
Portanto, viver a Humildade, é o quê?

Viver a Humildade é, antes de tudo, considerar que a pessoa que somos, quando estamos em um corpo, é
muito pequena, insignificante, em relação à Luz, mesmo sendo portadores da vida, portadores desta Centelha

Divina, que ainda não está revelada e que se revela, para muitos de vocês, há alguns anos, e que deve
maravilhar toda a humanidade e despertá-la, por completo.

Dessa maneira, enquanto se exercer ainda uma ação neste mundo, fica-se, obviamente, sujeito e submisso, de
algum modo, à sua própria personalidade, até certo ponto, à sua própria história, às suas próprias alegrias,
aos seus próprios acontecimentos vivenciados e que deixaram marcas mais ou menos importantes, mais ou

menos profundas, mais ou menos dolorosas, ou mais ou menos felizes.



***

Para aqueles que já tiveram a oportunidade de viver esses estados da Unidade, mesmo por experiência,
naqueles momentos, naturalmente, a personalidade tende a se apagar.

Então, que isso seja o que vocês chamam hoje de alinhamentos, de meditações, na minha época, eu chamava
isso, simplesmente, de prece do Coração.

Ou seja, eu entrava no meu Coração e conversava com CRISTO e é Ele que atuava através de mim,
naturalmente.

Eu tinha perfeitamente consciência de que, sendo um dos Porteiros do Céu sobre esta Terra, eu nada podia
fazer sem Ele.

É preciso, na realidade, conceber o conjunto da sua vida, o conjunto das suas ações,
como imperfeitas e incompletas, enquanto vocês não atuarem, de alguma maneira, diretamente pela Luz e

pelo que foi denominado Inteligência da Luz, em vocês.
Se a Inteligência da Luz trabalhar em vocês, isso quer dizer, é claro, que vocês já alcançaram algumas Portas,

que já abriram algumas Portas e que alcançaram alguns estados da Consciência, aproximando-os da
Consciência da Luz Branca.

Então, naquele momento, irá se tornar, efetivamente, mais fácil conhecer os momentos em que ego se
manifesta (o fogo do ego) e o momento em que esse Fogo do Coração, que os preenche, age através de

vocês.
Evidentemente, o ego é sempre complicado.

O conjunto do que vai esboçar, elaborar, construir, está sempre sujeito a interpretações, a projeções, ao fato de
querer pesar, avaliar, o que é bom, o que não é bom.

Todas as ações que são formuladas pelo ego nunca são espontâneas e elas resultam sempre de uma
experiência passada, sem qualquer exceção.

*** 

A ação da Luz, e a ação através da sua Luz, ocorrem na Humildade, ou seja, a personalidade se apaga para
deixar agir a Luz.

E, naquele caso, nada do que se manifestar a vocês irá contrariar a própria Luz se, é claro, alguns
acontecimentos puderem lhes parecer opostos à Luz.

Mas o que pode parecer-lhes oposto à Luz será sempre e inelutavelmente a visão do ego que se pergunta
sobre um acontecimento que não lhe parece ir ao sentido do que ele queria.

A Luz (e isso vários lhes disseram) sempre sabe aonde ela deve ir.
Ela não tem, como eu diria, estados de alma.

Ela não tem que se perguntar.
Ela é a própria evidência.

Então, mesmo se um acontecimento lhes parecesse oposto à Luz, se vocês estiverem na Luz, não pode ser
de outra forma.

E a partir do momento, é claro, em que vocês se colocarem este tipo de perguntas, vocês recaem
inexoravelmente no princípio da Dualidade e na análise de um problema ou de um elemento que surgiu em sua

vida.
O ego é também isso.

Se houver confiança na Luz, não há qualquer razão para que esta confiança desapareça assim que um
acontecimento se manifestar.

CRISTO dizia: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
Ele dizia também: “deixem os mortos enterrarem os mortos”.

Isso quer dizer que vocês não podem seguir a Luz e seguir a morte.
Vocês não podem seguir o que pertence à Dualidade, tudo o que está alterado, perturbado, na vida, e seguir a

própria vida.
Vocês apenas podem estar vivo, ou morto.

O ego, lembrem-se, mesmo se ele for atraente, mesmo se ele parecer protegê-los, leva-os inexoravelmente
para a morte, já que ele próprio deve morrer.

Enquanto que CRISTO, a Luz Branca, leva-os para a Vida Eterna, para a Ressurreição, para o momento da
Consciência onde não pode mais existir a mínima sede, a mínima interrogação, a mínima questão.

*** 

O impulso de CRISTO é, hoje, o de favorecer este acesso a vocês, assim que vocês aceitarem largar, eu diria,
todas as suas bagagens, sejam elas quais forem.

Vocês podem também dizer-se que, a partir do instante em que um humor se manifestar, contrário à Alegria,
bem, é claro, é unicamente o seu ego que o está manifestando e jamais CRISTO em vocês, isso é impossível.



CRISTO, neste período particular que vocês vivem, se Ele estiver em vocês, Ele nunca pode causar tristeza,
seja o que for que viver o corpo, mesmo abatido, mesmo atordoado por uma dor.

A Alegria não pode desaparecer.
Se ela desaparecer ou se ela tender a se atenuar, significa que, naquele momento, o ego está prevalecendo

sobre a Luz.
Isso pode parecer, efetivamente, para aquele que não vive totalmente a Unidade, algo impossível, pois, como

aceitar um acontecimento terrificante?
Como aceitar algo que está ferindo, com a mesma Consciência?

E, no entanto, eu lhes asseguro que isso é perfeitamente possível, perfeitamente realizável e mesmo
desejável, nisso que está se abrindo a vocês, agora.

*** 

O ego sempre vai querer reagir a tudo o que for se apresentar.
O ego sempre vai querer se intrometer, decidir.

Vários Arcanjos lhes falaram desta Presença, deste Abandono à Luz, desta rendição do ego, de algum modo.
A Humildade é realmente o único meio de deixar a Luz trabalhar, em vocês, com cada vez mais força, com

cada vez mais evidência e certeza Interior.
O ego jamais estará seguro.

Ele sempre vai fazer perguntas, ele sempre vai se interrogar sobre as coisas, sobre as decisões.
Ele sempre vai duvidar, permanentemente.

É raro que um ego esteja sempre na mesma convicção e na mesma certeza Interior, porque, necessariamente,
ele vai ser confrontado com os elementos, pelo próprio princípio da Lei de Dualidade, de ação/reação, que

virão, de certa forma, submetê-lo à dúvida, submetê-lo a: “isso é verdadeiro/isso não é verdadeiro”.
Ao passo que, quando vocês se instalam na Humildade e vocês deixam o Fogo do Espírito invadi-los, vocês
entram no que muitos de vocês começam a experimentar, às vezes com interrogação, pois, efetivamente, o
fato de encontrar-se em uma espécie de vacuidade, o fato de encontrar-se em uma espécie de Luz e de não
mais saber quem se é, o que fazer, de não mais saber o que fazia há dois minutos atrás, pode parecer-lhes,

efetivamente, preocupante, ou até mesmo causar medo.
 E, no entanto, não há outra maneira, para a Luz Branca, de se instalar em vocês e de extraí-los, de algum

modo, da Ilusão.
Apenas deste modo que irá se realizar a Ascensão.

Vocês não podem manter uma identidade e viver a Ascensão.
Vocês não podem manter seja o que for deste mundo e viver a Ascensão.

A única maneira de nada mais segurar é ter a humildade de reconhecê-lo, é ter a humildade de vivê-lo e,
principalmente, de ir para a outra expressão importante desse Fogo do Espírito que é a Simplicidade.

*** 

Na sua vida, assim que algo não estiver mais simples, pode-se dizer que é sempre o ego que está envolvido,
jamais o Espírito.

O Espírito, a Luz CRISTO, irá sempre para mais simplicidade e irá levá-los a viver a Simplicidade.
Esta confiança inabalável é a ação da própria Luz.

A partir do momento em que isso não mais se mostrar simples (seja em vocês, em seus mecanismos de
pensamento, em suas interrogações, em seu mental), a partir do momento em que algo se tornar complicado,
vocês podem estar certos de que, naquele momento, a Simplicidade não está mais presente e muito menos a

Luz.
A Luz é extremamente simples.

Ela coloca vocês nos estados de Alegria, de Paz, isso lhes foi dito.
Mas mesmo na sua vida comum, ela vai colocá-los nesses estados onde vocês irão aperceber-se, vocês
mesmos, enquanto observador, de que vocês poderão viver um acontecimento, seja ele qual for, sem ser

afetado de maneira alguma.
Na realidade, CRISTO vem chamá-los, Ele vem permitir a preparação final desta Ascensão, desta

Ressurreição e vocês não podem ressuscitar, é claro, estando apegados a qualquer coisa deste mundo.
Isso foi dito de várias maneiras.

Naturalmente, aquele que estiver no ego vai compreender isso como a necessidade de renunciar a todos os
setores da sua vida e ele, é claro, não terá compreendido.

É exatamente o que o ego vai lhes sugerir: vai fazê-los crer que se vocês deixarem isso, aquilo e aquele outro,
vocês irão encontrar CRISTO mais facilmente.

*** 



Essa Renúncia não é uma renúncia, obviamente, à sua vida, já que vocês devem estar plenamente vivos para
viver CRISTO.

Mas ser humilde e ser simples não é renunciar à sua própria vida, porém é renunciar aos componentes da vida
que foram construídos e que impedem, justamente, de se Abandonarem totalmente à Luz.

Muitos de vocês viveram experiências, entre aqueles que se abrem (durante os últimos anos ou ainda agora),
que os levaram a se desprender, que os levaram a formas de reflexão: por que o sofrimento?

Por que é que eu perco um cônjuge, um trabalho?
Por que é que tudo muda?

O porquê será sempre oriundo do ego.
Por outro lado, a resposta virá sempre do Espírito.

É o momento em que, justamente, não há mais por que.
Isso pode parecer paradoxal, mas a Luz é uma compreensão total.

Mas é uma compreensão, é o conhecimento Interior, que nada tem a ver com uma sequência lógica, tal como o
ego a concebe.

Por exemplo, se vocês sentirem dor em algum lugar, vocês irão buscar compreender (física, energética ou
psicologicamente), conforme o seu grau de abertura, por que vocês sentem dor e por que vocês manifestam

esta dor ou esta doença.
E é lógico.

O ego humano é de tal forma que ele sempre quer explicar, compreender, apreender-se de uma sequência
lógica.

Mas a sequência lógica, na encarnação e na dualidade, nada tem a ver com a lógica do Espírito e da Luz.
Deste modo, portanto, a mesma dor, a mesma doença, o mesmo distúrbio, vivenciado pelo ego e vivenciado

pelo Espírito, não dá de qualquer maneira, perfeitamente, o mesmo resultado.
O que é vivenciado pelo ego vai se expressar por uma interrogação, por um mal-estar, por uma perda de

alegria e nós todos vivenciamos isso através de uma dor, de uma perda, de uma doença.
Por outro lado, assim que o Espírito os vivificar, assim que CRISTO começar a trabalhar em vocês, a primeira
coisa que Ele vai lhes dizer, mesmo se isso não for em palavras, é exatamente esta frase: “deixe os mortos

enterrarem os mortos, e siga-me”.
Ele vai lhes dizer: “os mortos não são exteriores a vocês”, esses mortos também são vocês.

É tudo o que vocês arrastam (da sua história, do seu passado) que os impede e que nos impediu a todos, de
estar totalmente no instante presente.

Aí também, vários Arcanjos, várias Irmãs e Anciãos falaram de tudo isso, através das Estrelas, das Trilhas, dos
Eixos, de tudo o que se foi deixado viver e assimilar pela Luz, em vocês.

*** 

O que eu quero dizer hoje é que é tempo, agora, ainda assim, de superar tudo isso e de entrar na Consciência
pura, ou seja, realmente, nesta fé total na Luz, que vai conduzi-los ao que vocês são, além de qualquer limite,

além de qualquer veleidade de ação ou de reação, em meio a este mundo.
Eu quero lhes falar de tudo isso, principalmente em relação a esta época.

Porque, é claro, os tempos que se abrem a vocês são tempos que eu qualificaria de extremamente conflitantes
para a Terra e, em todo caso, para tudo o que pode resistir, que pode se opor, à Luz Vibral, a CRISTO.

Mas como vocês sabem, tudo o que acontece fora acontece, exatamente da mesma maneira, em vocês.
Não há nada que se possa chamar de “exterior”.

Como já foi dito, mesmo por Anjos, por Arcanjos e por outros: quando a asa de uma borboleta se quebra, todo
o Universo fica abalado.

Efetivamente, na Consciência Una, em CRISTO, vocês não podem permanecer insensíveis e é, aliás, uma das
características um pouco paradoxais: falamos de desapego, de Abandono à Luz, de Humildade, de

Simplicidade, mas não lhes falamos de insensibilidade.
Simplesmente, a sensibilidade do Espírito não tem mais tomada no corpo, não tem mais tomada na alma e se
vive na Consciência, e simplesmente na Consciência, mas não mais através de um afeto, de uma emoção ou

do mental.
É nesse sentido que tudo o que acontece no Universo, tudo o que acontece no Sol (e talvez vocês já tenham

sentido) se repercute, instantaneamente, em vocês.
O que vai acontecer, agora, do outro lado do planeta, na Consciência de CRISTO: quando um ser humano

sofrer, naturalmente este sofrimento estará em vocês.
É além da compaixão, é além de querer sentir pena, mas isso está em vocês, também.

Porém, a diferença é que, quando a Luz CRISTO estiver aí, bem, este sofrimento, esta dor (a sua como aquela
do outro lado do planeta), é metabolizada, é de algum modo transcendida, de imediato, pela Consciência de

CRISTO, em vocês.

*** 



Dessa forma, então, essa é uma maneira de viver a Unidade da Consciência, a Consciência Unificada, de se
aproximar de CRISTO, ou seja, como Ele dizia: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês

fazem”.
Vocês poderão dizer também esta frase: “o que é feito ao menor de vocês, é a vocês mesmo que é feito”.

E, no entanto, não há, nesta frase, qualquer veleidade, qualquer vontade de julgamento, de condenação seja do
que for, pois, naquele momento, o que é julgado como exterior, o que é condenado, é também condenado, em

vocês.
Isso não é um jogo de palavras, é a realidade Vibratória do Espírito, da Lei do UM, da Graça.

Então, é claro, enquanto não houver Humildade, Simplicidade, ou vocês estão indiferentes, ou vocês estão
insensíveis, ou vocês estão fragmentados, para citar o IRMÃO K.

E o que está fragmentado, obviamente, não se comunica com esses diversos fragmentos.

*** 

A Unificação da Consciência, o retorno de CRISTO, convida-os a expandir a sua Consciência até os confins do
Universo, a fim de não mais estar separado.

E para isso, é preciso respeitar a Humildade e a Simplicidade, pois, se vocês quiserem se apropriar da Luz, se
vocês quiserem manifestar qualquer veleidade de posse desta Luz (e não ser a Luz, mas possuir a Luz),

naquele momento, vocês irão voltar imediatamente para a Dualidade.
Isso vai requerer, ainda uma vez, um aprendizado extremamente mais rápido, porque, agora, vocês podem

observar vocês mesmos.
Observar-se, não para deixar-se de se identificar pelo ego, mas, simplesmente, porque a Consciência da

Unidade está presente (em parte, pequena ou grande, em vocês) e é esta parte que lhes permite, justamente,
observar como se expande a própria Consciência.

Dessa maneira, então, vocês poderão se ajustar, com mais ou menos êxito, nos primeiros momentos.
Este ajustamento será tanto mais fácil se vocês mantiverem no espírito esta Humildade e esta Simplicidade.

Desde já dizer para vocês, o que chega para vocês, não é nem sua culpa, nem a culpa do outro.
Se vocês aceitarem a Unidade e viverem a Unidade, o que chega tem sempre um sentido e uma função:

permitir-lhes ir para mais Simplicidade e para mais Humildade.
A partir desse princípio, nada há para condenar, nem em vocês nem no exterior, nada há para julgar, nenhuma

ofensa para manifestar, nenhuma emoção e nenhuma atividade mental.
Se vocês suportarem, de algum modo, com consciência, vocês irão se aperceber então de que, bem

depressa, vocês irão penetrar em outros estados da sua Consciência onde a Paz poderá se instalar, onde
vocês poderão se manter nos seus Quatro Pilares, como isso foi dito, e vocês poderão, sobretudo, escapar ao

que o Bem Amado João lhes disse, ou seja, a esse Choque da Humanidade que agora chegou.

*** 

Naturalmente, o ser humano sempre teve tendência (e isso lhes foi dito), em sua vida, de se resguardar.
De resguardar-se de tudo, de ocupar-se em antecipar muitas coisas, seja com relação aos alimentos, ao

dinheiro, ao afetivo, ao amanhã.
Ao passo que a Consciência de CRISTO vem dizer-lhes que o amanhã não existe, que o ontem não existe.

E, evidentemente, é muito difícil para o ser humano (mesmo se ele o aceitar intelectualmente) estabelecer-se
totalmente, fazer como o pássaro que não se preocupa com o amanhã.

Mas, é claro, se vocês quiserem voar, se vocês quiserem se tornar uma borboleta, como diria o nosso
Comandante, vocês não podem permanecer uma lagarta.

O comportamento deve mudar, irremediavelmente.
O impulso de CRISTO e CRISTO que vem bater à sua porta vão agora convidá-los a mostrar e a demonstrar o

que vocês realizaram: o que vocês têm feito da sua vida?
O que vocês têm feito do que vocês conhecem da Luz?
O que vocês têm feito do que vocês vivenciaram da Luz?

Convidando-os, não para um julgamento, não para uma condenação, nem para uma responsabilidade, mas sim
para uma Mestria, no seu sentido mais nobre, do que pode a Luz, em vocês, se vocês aceitarem que é Ela que

conduz a sua vida, da mesma maneira que se vocês aceitarem alcançar a sua Dimensão de CRISTO.
A sua Dimensão de CRISTO nada tem a ver com a sua condição limitada sobre este mundo.

*** 

Portanto, a oportunidade que vocês têm, por que é uma oportunidade, isso que, na minha época, era muito
mais difícil.

Obviamente, nós fomos ajudados da mesma maneira que vocês.
CRISTO estava aí para alguns.



Os Anjos estavam aí e me acompanharam também na minha ação, mas eles estão aí, também, para vocês,
hoje, de maneira muito mais patente.

Vocês têm a oportunidade de sentir a sua presença, vocês têm a oportunidade de poder estar em ressonância
com eles, como lhes disseram.

Nós todos estamos em vocês, nada é exterior.
Quando nós lhes dizemos, isso não é uma frase bonita, é realmente a estrita verdade da Consciência Unificada.

Foi-lhes dito que o conjunto da vida é uma projeção.
Então, é claro, quando vocês sentem dor, é fácil dizer que isso é apenas uma projeção.

Sim, isso pode ser extremamente difícil de viver enquanto vocês estiverem no ego.
Mas se vocês se abandonarem a CRISTO, vocês vão ver que, seja qual for o sofrimento, a doença, seja qual

for o inconveniente da vida, isso não tem mais qualquer sentido e será transcendido pelo Amor e por CRISTO.
Observem, observem ao redor de vocês e se interessem pela vida de algumas Estrelas.

Eu penso especialmente em GEMMA GALGANI, em Santa TERESA DE LISIEUX, eu penso na Irmã YVONNE
AMADA DE MALESTROIT.

Observem a vida delas.
Vocês vão ver que, sejam quais forem os elementos, os acontecimentos que elas suportaram (e a mulher é

muito mais resistente do que o homem para isso), bem, essas mulheres mantiveram a capacidade, mantiveram
a sua conexão com CRISTO e vivenciaram, independentemente do que viveu o corpo, do que viveu a
personalidade, não uma fé, mas uma vivência real e uma conexão permanente com a Luz Branca, com

CRISTO.
Hoje, todos vocês são levados a se tornarem Irmãs YVONNE AMADA DE MALESTROIT, todos vocês são

levados a se tornarem GEMMAs GALGANI, sem qualquer exceção.
Isso significa que as circunstâncias da vida que se abrem a vocês, agora, vão ser extremamente perigosas,

exteriormente.
E esse perigo no exterior vai ser vivido, também, em vocês.

Vocês vão viver as revelações finais onde a Luz irá procurar até achar as últimas sombras que vocês quiseram
esconder, irá procurar até achar os últimos medos que vocês não ousaram enfrentar.

Isso é imperativo.
Vocês devem ser totalmente transparentes e vocês não podem se tornar totalmente transparentes enquanto

existir o mínimo medo, a mínima zona de sombra, a mínima lembrança ou a mínima projeção.
Vocês devem estar nus, totalmente nus.

Vocês devem se tornar humildes, totalmente simples.

*** 

É nesta condição final que vocês vão viver esse Choque da Humanidade que se revela agora, com a
serenidade e a Alegria mais considerável.

Paradoxalmente (e isso lhes foi dito), é nessas zonas de turbulência que o ser humano descobre a sua
humanidade.

E esta zona de turbulência não se refere individualmente a vocês, ela se refere, é claro, à totalidade da Terra.
Os seus Irmãos e as suas Irmãs que não estiverem nesta Humildade, que não estiverem nesta Simplicidade,

irão viver, efetivamente, um fogo do ego que será extremamente importante.
Mas vocês, se vocês se estabelecerem nesse Fogo do Espírito, vocês irão abrandar, em vocês, esse fogo do

ego, e no conjunto da humanidade. 
Naturalmente, vocês compreenderam, esses dois Fogos estão em oposição, em contradição, mesmo lhes

sendo dito que a Consciência do ego e a Consciência de CRISTO são totalmente opostas, contraditórias, mas
elas devem, de algum modo, resolver-se em conjunto, solucionar-se em conjunto.

Do mesmo modo que toda a Terra deve se solucionar, em conjunto, no mesmo banho (e sim, todos vocês
estão no mesmo banho, a partir do momento em que vocês estão encarnados).

E o que vocês têm que viver, nesse banho, é o banho da Luz.
Esse banho de Luz, esse retorno de CRISTO, esse retorno da Luz Branca.

Se, entre vocês, vocês não quiserem ouvir falar de CRISTO, isso não tem qualquer importância.
É a mesma coisa que chega para todo mundo.

E, obviamente, os comportamentos procedentes desse banho não são, evidentemente, vocês podem
imaginar, absolutamente os mesmos para aquele que é capaz de se alinhar e para aquele que jamais, até

mesmo, ousou imaginar que esse tipo de coisas fosse possível.
É exatamente isso que se revela agora, é exatamente isso que permitiu o Lorde METATRON e que vai permitir

o conjunto da Luz que se revela, agora.

*** 

Então, é claro, a Humildade e a Simplicidade serão as suas salvaguardas.



A ausência de reação, a capacidade para não reagir no momento, vai permitir-lhes estabelecerem-se, cada vez
mais, na Eternidade do instante presente.

Cabe a vocês fazerem a experiência e compreenderem, por vocês mesmos, que quanto mais vocês estiverem
nesta atitude de espírito, mais isso irá se tornar fácil.

Mas se vocês mesmos derem crédito ao sofrimento, se vocês mesmos derem crédito àquele que estiver
reagindo, na frente de vocês, bem, vocês irão recair instantaneamente nesta Dualidade e vocês terão apenas

um desejo, que é o de subir de novo na Unidade.
E para isso, a rampa, é a Humildade e a Simplicidade.

Isso poderia parecer talvez infantil, mas é importante darmos os elementos a vocês, porque, é claro, nos
primeiros banhos de Luz total da humanidade, vocês podem bem imaginar que aqueles que jamais vivenciaram

ou imaginaram que isso pudesse existir, não vão realmente achar que isso é da Luz.
E, no entanto, isso é da Luz.

O ego irá chamar isso de terror.
O ego irá chamar isso de diferentes modos, mas certamente não da Luz Branca.

Pois eles estão tão confinados, eles estão tão medrosos (já que o confinamento está ligado ao medo), que
aquele que manifestar, vocês compreenderam, um poder, seja ele qual for, será sempre, em última análise,

presa dos seus próprios medos.
E ele projeta, portanto, esse poder exterior para evitar encontrar-se confrontado com o seu medo.

Obviamente, alguns chefes poderosos vão dizer: “sem dificuldade, sem medo”.
Mas eu garanto a vocês que, no interior, o medo será colossal, mesmo se houver ali uma negação.

Pois, evidentemente, a negação é um elemento importante.
Negar que aquele que está do outro lado do planeta e que morre de fome não faz parte de vocês é muito fácil
do alto da sua torre de marfim, rodeada de dinheiro, mas isso vai se tornar perfeitamente outra coisa quando

CRISTO chegar, acreditem em mim.
E CRISTO está chegando.

*** 

Dessa maneira, portanto, vai existir, naturalmente, sobre esta Terra, uma mescla de emoções, uma mescla de
mecanismos importantes de eliminação ou de tomadas de consciência.

Tudo isso não ocorre na paz para todo mundo, mas, evidentemente, a conclusão será a paz para todo mundo.
Sejam humildes, dignos e humildes.
Sejam simples, dignos e simples.

Sejam fortes na Luz.
Sejam fortes, em CRISTO, e não na sua pequena presença.

Sejam fortes na Vida e não nesta vida.
Se vocês respeitarem isso, se vocês memorizarem as minhas palavras e se vocês forem capazes, além dos
seus espaços ditos de alinhamento, de oração, de meditação, de se centrarem de novo, naquele momento,

quando vocês forem confrontados com este tipo de coisas, vocês vão se aperceber de que tudo irá acontecer
na Alegria.

Isso não é uma palavra em vão.
Vocês irão descobrir esta Paz, o que foi chamado de Sat Chit Ananda, no oriente, este estado de Felicidade,
de Alegria onde, aconteça o que acontecer (eu digo, sim, aconteça o que acontecer), vocês irão manter esta

Alegria e esta Consciência Unificada.

*** 

É tudo o que eu posso lhes desejar.
Esta é a melhor coisa que poderia acontecer para a sua Consciência, manter esta Alegria, esta Unidade e não

mais ser afetado por qualquer coisa ocorrendo no seu corpo, não mais ser afetado por qualquer coisa
acontecendo na sua cabeça ou na sua vida ou na vida do planeta, ou seja, permanecer no Coração e nesta

Unidade.
A Humildade e a Simplicidade são as suas salvaguardas, as rampas de acesso que lhes permitem viver os

Quatro Pilares e, principalmente, beneficiar-se da Inteligência de CRISTO, em vocês, permitindo conduzi-los
ao ser humano digno desse nome e, sobretudo, ao ser de espírito puro.

*** 

Aí está o que eu tinha para dizer a vocês.
Naturalmente, se houver em vocês perguntas, nós ainda temos um pouco de tempo antes de dar lugar ao

Arcanjo MIGUEL, dentro de instantes.
Eu desejo muito continuar a avançar com vocês sobre isso que eu lhes falei.



Enquanto vocês estiverem identificados com uma dor, enquanto vocês estiverem identificados com
uma emoção, enquanto vocês estiverem identificados com um pensamento, vocês não estão em CRISTO.

Pois, se vocês estiverem em CRISTO, então, naquele momento, não há nem emoção, nem pensamento, nem
dor.

Seja qual for a dor que estiver presente, seja qual for a emoção que estiver presente, seja qual for o
pensamento que estiver presente, vocês tomam consciência e vocês vivem que vocês nada são de tudo isso.
Isso não é uma invenção da mente, isso não é uma ilusão, mas isso é, realmente, ao que vocês são levados a

viver, em CRISTO.
E isso é agora.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, meus Irmãos e minhas Irmãs, como Melquizedeque da Terra (Elemento Terra), é-me dada a
possibilidade de Comungar com vocês, na sua carne e na Luz CRISTO.

Essa será a minha maneira de saudá-los e de amá-los.
Eu lhes digo certamente até mais tarde.

Preparemo-nos.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou Mestre PHILIPPE e eu lhes digo, até mais tarde.

************

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article4009.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-9_aout_2011-article4009.pdf
09 de agosto de 2011

(Publicado em 10 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Gemma Galgani.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu os saúdo e dou todo o meu Amor.

Eu venho prosseguir sobre o lançamento do que disse minha Irmã, MA ANANDA.
Vou, se efetivamente quiserem, hoje, falar-lhes de certo número de mecanismos que estão ligados,

diretamente, ao acesso à Unidade.
Isso prosseguirá, de algum modo, as informações que vocês receberam, concernentes às Vibrações, à

revelação da Luz, à abertura da porta KIRISTI e, também, ao que lhes disse MA ANANDA,
relativamente à diferença existente entre a alma e o Espírito.

O que eu lhes direi é, obviamente, oriundo de minha própria experiência, de minha própria vivência.
Não vejam, aí, qualquer conotação específica, exceto, obviamente, em ressonância com minha própria cultura a

esse momento, o qual eu vivi em minha vida.

Mas, obviamente, o que vou dizer é totalmente universal e não conhece qualquer limite de crença, de
cultura, de carma ou do que quer que seja.

Isso deve contextualizar, para muitos de vocês que tocaram a alma e viveram esse despertar, aquilo que são
chamadas suas lâmpadas, seus chacras, no que foi chamada essa revelação da Luz e o conjunto de

manifestações que ocorreram em vocês, até o presente.

Vou demorar-me, portanto, sobre esses momentos tão precisos, tão específicos e tão preciosos que, talvez,
alguns de vocês já tenham vivido, mas que vocês estão preparando-se para viver, no que têm a viver doravante.

Eu quero falar de mecanismos extremamente precisos que se desenrolam na consciência, tanto no
corpo, no momento em que a alma aproxima-se doderramamento do Fogo do Espírito, da Unidade, como

no momento em que a alma descobre, ao mesmo tempo que a personalidade, as virtudes e as qualidades
inerentes ao Fogo do Espírito.

Antes de descrever todos esses sinais e todas essas manifestações, eu tenho, de qualquer forma, a

GEMMA GALGANI - 10 de agosto de 2011
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esclarecer que o objetivo é a chegada a um estado chamado Unificado, chamado Crístico, que
sobrevém após o primeiro Reencontro total e que vai traduzir-se, para a personalidade e para a alma, por

perturbações interiores extremamente potentes.

O mais importante dessas perturbações concerne, seguramente, ao desaparecimento total de todos os medos
porque, após o Reencontro, a alma e a personalidade estabelecem-se num estado específico de Alegria, que

já lhes foi descrito e, sobretudo, um estado no qual a fé (se ainda se pode falar assim) ou, em todo caso, o
estado do Ser não está mais marcado por qualquer falta, não está mais marcado por qualquer desejo, por
qualquer dor, por qualquer sofrimento, pelo que quer que seja que faz a vida comum do humano, aqui, nesse

mundo.

É, portanto, uma mudança total, eu diria, de 180 graus, do que faz a vida comum, mesmo iluminada
pela alma.

Após o Reencontro, a Luz é onipresente.
Ela se inscreve na graça de cada minuto, de cada olhar, de cada contato, de cada momento.

Esse estado específico, que sobrevém após o Reencontro, houve, dele, muito numerosos
testemunhos sobre toda a Terra.

Ele não pode ser confundido com qualquer outro porque, nos estados ilusórios da alma, a Alegria pode existir,
mas ela alterna com o medo.

As preocupações da vida comum estão ainda em relevo, enquanto, após o Reencontro, quaisquer
que sejam as circunstâncias, vocês estão, permanentemente, felizes, mesmo acamados, como eu

estive, mesmo doentes, vocês estão na Luz e nada mais tem importância.
Vocês estão, como dizer, totalmente vivos.

Vocês tomam consciência de que, antes, vocês não estavam vivos, mas que vocês estavam num fantasma,
que vocês estavam em algo de totalmente incompleto, mesmo se a vida lhes parecesse preenchida.

Vocês passam de uma vida limitada para uma vida ilimitada, de uma consciência limitada para
Ilimitada.

Naquele momento, vocês provam um amor infinito, porque tornam-se o Amor.

O amor não é mais exterior, vocês reencontram e fusionam o Amor.
Então, em minha época, em minha vida, eu falei de desposar o Cristo, porque era a melhor imagem ou, em
todo caso, a melhor representação que podia existir em minha jovem vivência, concernente a essa magia

fantástica da Luz, que os faz viver, verdadeiramente.

Então, é claro, o que eu lhes descrevo - e eu poderia disso falar durante horas - sobrevém após o reencontro.
Mas, antes do Reencontro, é claro, há outros sinais.

E esses sinais, para a personalidade e para alma, podem parecer dolorosos, podem parecer difíceis, podem,
mesmo, ser chamados de sofrimento, um sofrimento da alma, um sofrimento da personalidade, porque é um
momento em que há uma consciência dessa reversão e é um momento em que, efetivamente, convém fazer

todos os lutos necessários.

Nenhuma zona de sombra pode mais existir e as últimas zonas de sombras são vividas com uma
acuidade terrível.

Se vocês acabam de viver um sofrimento, esse sofrimento é multiplicado.
Vocês pensam no que os prende, em seus filhos, se vocês os têm, em seus pais, na vida comum, porque
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esse salto no desconhecido, obviamente, vai, obrigatoriamente, despertar em vocês os últimos sofrimentos, as
últimas ofensas, as últimas atividades da personalidade, que vai resistir e opor-se a essa invasão, a esse

Reencontro.

Hoje, como sabem, vocês foram preparados pelas Vibrações.
Vocês foram preparados para essa etapa, para o que foi chamada essa última Porta, essa última

Passagem que os conduz, realmente, para a Ressurreição, aquela do Espírito.

Se eu lhes digo isso é para que, uma vez chegado o momento, se vocês ainda dele não se aproximaram ou
viveram, vocês estejam, aí também, conscientes.

Um dos Anciões, IRMÃO K, havia falado da Liberdade, da Autonomia a vir.
Aí também, não são palavras ocas que nós lhes damos, não são um conhecimento exterior, mas,

simplesmente, marcadores que - cada um ao nosso modo, nós esperamos e sabemos - vão permitir-lhes estar
lúcidos sobre o que se vive em sua Consciência.

Então, é claro, nesses instantes que precedem o Reencontro, o conjunto do que pode aparecer como os
defeitos da personalidade ou da alma estão, de algum modo, na dianteira da cena.

Pode, efetivamente, existir um sentimento de sofrimento extremo.
Pode existir, também, o sentimento de estar perdido, de pôr em dúvida absolutamente tudo.

A fé é abalada, porque o mental vai despertar e dizer-lhes: «será que o Cristo existe?», «será que
tudo isso não é um sonho?», «será que tudo isso não é uma ilusão?», «será que tudo isso,

finalmente, não é a loucura que me leva para a morte?».

Tudo isso, é claro, faz parte do que é preliminar a esse Reencontro, porque, durante essa preliminar e esses
elementos que sobrevêm, é que vocês poderão, verdadeiramente, estar lúcidos, totalmente, sobre o que se

joga na alma e na personalidade.
É o único modo de dali sair, não há outro.

Qualquer que seja o que afeta seu corpo, qualquer que seja o que afeta seus pensamentos, suas emoções,
quaisquer que sejam seus apegos, tudo isso será visto cruamente, claramente, e o mental vai jogar aí, para

aumentar, de algum modo, as incertezas, os sofrimentos, quaisquer que sejam.

E, no entanto, há, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, primícias importantes, sinais ao nível do corpo que
não enganam: eles lhes foram descritos bastante longamente.

Esses sinais concernem aos diferentes chacras, às diferentes Portas, às modificações do ritmo
respiratório, do ritmo cardíaco, do ritmo do sono e do próprio pensamento.

O conjunto da personalidade e da alma parece totalmente sentido de cima a baixo.
Tudo o que parecia estabelecido e bem enquadrado cai em migalhas.
Há, realmente, naquele momento, um sentimento, bem real, de perder algo.

É nesses momentos, também, que a personalidade e a alma podem resistir e manifestar uma necessidade de
justificação que se pendura, literalmente, ao que se ama, a tudo o que se possui.

É o momento, também, em que a alma vai viver, de algum modo, o que é chamada a noite escura da
alma, ou seja, esse momento em que a alma, que havia sido, no entanto, tão inspirada, tão vibrante,

vai se perguntar o que lhe acontece, porque todos os marcadores desmoronam, toda esperança
desmorona.

Nada mais há do que esse abismo sem fundo e sem fim, no qual mergulham a alma e a personalidade e que
precede essa Ressurreição.

E, como foi dito muito numerosas vezes, naquele momento, naquele instante, vocês estão sozinhos e não há
mais ninguém outro além da Consciência, a sua, nua, totalmente desprovida de qualquer ajuda, mesmo se, é
claro, vocês já tenham vivido contatos anteriormente, quaisquer que sejam, qualquer que seja sua ancoragem

em vocês. Mesmo isso parece abandoná-los.
É, efetivamente, um sentimento de Abandono total que é vivido.

Então, é claro, conforme as almas, no passado, isso podia durar anos.
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E há, aliás, alguns santos, que descreveram, perfeitamente, essa noite escura da alma que precede a
Ressurreição.

A vantagem, como disse minha Irmã, ontem, é que, doravante, vocês estão numa etapa que é mais
coletiva e, portanto, há um apoio.

Esse apoio aparecerá assim que passarem à Dimensão do Espírito, inteiramente, na Unidade.

Então, é claro, alguns de vocês já viveram toques dessa Unidade, percepções.
Janelas abriram-se, Vibrações apareceram, e correspondiam ao estabelecimento da Consciência numa forma

de Alegria ou, no mínimo, de Paz.
Eram, de algum modo, primícias.

Mas esse mecanismo da noite escura da alma corresponde à última Passagem, aquela da morte e da
Ressurreição.

E vocês devem passar por essa Porta da morte, porque é, efetivamente, uma morte que é vivida pela
consciência.

E vocês todos sabem que o ser, mesmo que aceite sua morte física, mesmo se isso está totalmente
conscientizado, vai provar, no momento real dessa Passagem, algo (uma apreensão, esse famoso abismo)

que é rapidamente substituído, quando vocês passam ao outro lado, por essa Alegria.

Lembrem-se de que (vocês, que lerão essas palavras e que me ouvem, hoje), vocês são diferentes,
porque têm sido Semeadores de Luz, Ancoradores de Luz e puderam ter testemunhos, em vocês.

Esses testemunhos são os pontos de Vibração, são o que vocês têm vivido, real e concretamente, em seus
alinhamentos, em suas meditações, em suas orações.

Vocês tiveram, portanto, provas de algo.
E, no entanto, essas provas, naquele momento preciso, desaparecerão, elas também.

O Arcanjo Miguel havia falado disso, já no final dos Casamentos Celestes.
É o fim de todas as Vibrações, é o momento em que nada mais há, nada mais, completamente.

Não há mais marido.
Não há mais mulher.

Não há mais filho.
Não há mais você.

Não há mais a Luz, não há mais a esperança, não há mais a fé.
E, mesmo o mental, que era ainda um apoio, vai desaparecer, inteiramente.

E é naquele momento que vocês pronunciarão, como o Cristo pronunciou, essa frase tão importante: «Élie,
Élie, lama sabactani?» («Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?»).

Essa frase é a renúncia e o Abandono final ao Espírito.
O Espírito não pode nascer enquanto essa frase não é pronunciada.

Então, o ego pode ressurgir, também, nessa noite a mais profunda, para afastá-los desse estado que é a
própria morte dele.

Mas a morte dele é, simplesmente, a morte daquele que tomava os comandos até o presente porque, após o
Reencontro, não há mais peso algum, ele não pode mais manifestar o medo; ele não pode mais manifestar

o mínimo sofrimento, a mínima afeição, a mínima emoção.
Ele não pode mais tomar o controle do que quer que seja.

Vocês passaram, naquele momento, as portas da morte, vocês ressuscitaram e estão em Cristo.
Vocês o desposaram.

Naquele momento, esse corpo não tem mais qualquer espécie de importância, mas a vida é mais importante
do que nunca.

Isso pode parecer um paradoxo, vocês nada mais têm e, no entanto, a vida os tem, inteiramente.

É outro estado, outra Consciência, tudo isso vocês sabem.
Então, nos instantes que precedem esse Reencontro, o corpo vai manifestar, também, sintomas.

Ele vai estar muito, muito pesado, dando-lhes, por vezes, a impressão de naufragar numa sonolência, uma
necessidade de deitar-se.
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O coração pode ter falhas, a respiração parece ser difícil ou, ao contrário, tornar-se muito rápida.

Formigamentos muito intensos põem-se a percorrer o corpo, com a iminência desse sentimento de morte, a
iminência que algo lhes escapa, definitivamente.

Esses formigamentos no corpo atingem o limite do suportável, vocês perdem os marcadores, vocês
não sabem mais quem vocês são, onde vocês estão, como está colocado seu corpo, onde está sua

Consciência.
Vocês não sabem mais nem o que vocês são nem o lugar onde estão nem em qual tempo vocês estão.

É como uma confusão total, na qual mais nenhum dos marcadores da vida comum pode existir.

Como eu disse, alguns de vocês viveram aproximações disso.
Aqueles de vocês cujos laços nos tornozelos, nos punhos desapareceram no mês que acaba de escoar-se,

puderam aproximar-se desse estado.

Naquele momento, a consciência existia ainda.
Ela se colocava como um observador que era capaz de ver as duas consciências: a fragmentada e a

Unificada.
Mas, sendo o observador, isso lhes permitia tomar uma distância.

Vocês não eram mais unicamente essa personalidade, vocês não eram, ainda, essa Consciência Unificada,
vocês estavam entre as duas.

Mas é necessário, agora, reunificar o todo.
E o impulso do Cristo, a chegada total da Luz Branca vai realizar isso.

Para muitas almas, naquele momento, haverá um mecanismo preciso, chamado a estase.
Mas vocês são chamados a vivê-lo, a qualquer instante, independentemente mesmo do que foi chamado o

apelo de Maria e o Anúncio de Maria.

Alguns de vocês podem, doravante, vivê-lo, antes mesmo desse Anúncio.
Outros não o viverão, apesar do Anúncio, e serão presa para os males, para tudo o que vocês observam sobre

seu mundo e que vai amplificar-se.
Vocês amarão o mundo em seu sofrimento, porque vocês ter-se-ão tornado o mundo.

Vocês não poderão estar diferentemente do que nesse Amor indizível e total, uma vez o Reencontro realizado,
uma vez a Passagem realizada.

Vocês estarão vivos, inteiramente.
------------------------------------------------------

Tudo isso é chamado a ser vivido com o retorno da Luz Branca.
Tudo isso é chamado a ser manifestado e conscientizado, inteiramente.

Não há outro meio de viver essa Crucificação, essa Ressurreição e esse Renascimento.

Então, é claro, eu lhes dei o quadro o mais ideal, apresentando-lhes, com isso, uma sucessão lógica.
Mas de acordo com o que vocês são, atualmente, vocês poderão passar isso numa respiração, mas fora do

tempo.
Ou, então, vocês poderão aproximar-se disso, a cada vez, um pouco mais perto, e voltar a descer.

Não se inquietem, tenham confiança em Cristo.
O que quer que aconteça e o que quer que vocês cruzem ou não, de qualquer modo, vocês o

cruzarão.

O Reencontro com o Espírito é inevitável.
Vocês não poderão escapar disso.

Nada há, portanto, a desejar; nada há a esperar, porque isso está inscrito, está inscrito de maneira indelével.

A Fonte chamou a isso o Reencontro do Juramento e da Promessa.
Esse Reencontro, essa Ressurreição, essa última Passagem há de ser vivida, verdadeiramente.

Uma vez do outro lado da Consciência, sempre presente na vida, então, vocês olharão o passado com uma
emoção específica, que não é mais uma emoção, mas, verdadeiramente, um olhar que eu chamaria de ternura

sobre o que vocês foram ou, antes, sobre o que vocês não foram.

Naquele momento, vocês constatarão que jamais estarão sozinhos, que, sem cessar, terão ao seu lado seu
Anjo Guardião, aquele que vocês tanto esperaram e que lhes falava, por vezes, em suas noites.
Vocês vão dar-se conta de que o conjunto de Arcanjos está à sua cabeceira, permanentemente.

Vocês são, naquele momento, imersos, totalmente, na Luz e o que quer que advenha à lagarta, o que quer
que advenha às outras lagartas, o que quer que advenha à vida limitada, vocês constatarão que isso não tem
mais qualquer espécie de importância porque, naquele momento, vocês serão extraídos, inteiramente, da

Ilusão.



Vocês não estarão, unicamente, numa sobreposição de dois mundos, mas estabelecidos, já, inteiramente,
nesse mundo e começarão a trabalhar, até o momento oportuno que corresponderá ao que a Terra decidiu.

Quer seja ao mesmo tempo ou após o Anúncio de Maria.

Tudo isso é um desenrolar específico do cenário de sua vida.
Ele se desenrola, ele começou.

Alguns Irmãos e Irmãs começam, já, a vivê-lo, a viver esses momentos em que há como um obscurecimento
da consciência, mesmo da alma iluminada, e vocês sentem, efetivamente, aliás, aqueles que o vivem, que

vocês não podem, demasiadamente, resistir ou opor-se.

Esse processo do Espírito (que é esse Reencontro que os faz viver a Unidade, inteiramente) é chamado,
verdadeiramente, para cada ser humano.

Agora, cada alma fará, nisso, o que ela quer.
Porque, nesse Reencontro, ou vocês passam ao Espírito, ou vocês se estabelecem na alma ou, então, vocês

permanecem na personalidade.
Mas nenhuma personalidade poderá dizer que ignorava o que é a Luz.

Ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, no momento do Reencontro, que não sabia, que não podia saber, que
não podia imaginar ou crer, porque, aí, isso não será mais uma questão de imaginação, isso não será mais uma

questão de crença, isso não será, tampouco, uma questão de Vibração.
Isso será a vivência real da Luz, inteiramente, para cada alma e para cada personalidade.

Desse Reencontro e do modo, é claro, pelo qual vocês abordarão esse Reencontro, vai decorrer o que eu
chamaria sua evolução na Luz.

É nesse sentido que a preparação da humanidade é efetuada num tempo relativamente longo.
O retorno da Luz foi preparado, já, desde muito tempo, isso vocês sabem.

Cristo, por seu sacrifício, permitiu, também, o que acontece agora.
Os Casamentos Celestes, que o Arcanjo Miguel realizou, eram, também, uma das preparações para viver isso.

Vocês estão, portanto, de algum modo, armados para saber o que vão viver.
Mas o saber não é o ver.

De momento, vocês sabem, vocês viram.
Alguns de vocês começaram a viver ou, por vezes, inteiramente.

Mas é necessário vivê-lo, inteiramente.
Esse prazo está extremamente próximo de vocês.

Muitos de vocês, aliás, sem poder colocar palavras, percebem isso.
E, aliás, como lhes disse o Senhor METATRON, a partir do dia seguinte de sua intervenção, muitas coisas

aconteceriam.

Efetivamente, essas coisas acontecem, sob seu nariz, agora, sob seus olhos, em sua vida.

Lembrem-se, também, de que de sua atitude em sua própria vida decorrerá a facilidade de viver esse
Reencontro, no momento em que ele se apresentar, se vocês não o viveram.

Vocês devem, efetivamente, superar o que foram chamados os apegos coletivos, o que foram
chamados os diferentes elementos na personalidade, no cérebro, na vida humana, mesmo a mais
magnífica, que são, de algum modo, vínculos e oposições para que vocês vivam essa Liberdade.

Vocês não podem pretender a Liberdade e viver a Liberdade, ao mesmo tempo ainda ligados ao que quer que
seja.

Mas nós os avisamos: não é porque vocês vão deixar isso, aquilo, essa pessoa, essa família, esse trabalho
que vocês viverão, mais facilmente.

Bem ao contrário.
É, simplesmente, como vocês sabem, como dizia o Comandante dos Anciões, uma questão de ponto de vista,

de olhar: o olhar da lagarta ou o olhar da borboleta.
Porque esse olhar é condicionante; ele determina, também, na alma, o modo pelo qual vocês vão comportar-

se, naquele momento.

As Vibrações, os alinhamentos, a Luz que vocês receberam, efetivamente, preparou-os, da melhor maneira
possível, para viver isso.

Mas lembrem-se, também, de que alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que, até o presente, podiam
parecer-lhes totalmente fechados, herméticos a tudo isso, vão, talvez, viver a Luz muito mais facilmente do que

vocês.

Nada há a julgar, nem ninguém a julgar.



Porque cada coisa, naquele momento em que acontecer, estará, muito exatamente, em seu lugar.
A idade que vocês têm, a profissão que vocês exercem, que vocês não exercem mais, o estado de sua
família, de seu cônjuge e o seu, será, muito exatamente, o que deve ser, para vocês, naquele momento.

Quando nós dizemos e havíamos dito, já, que nada é deixado ao acaso nesse período, é a estrita verdade.
Não há carma que se atenha, há, apenas, as últimas resistências que estão em vocês que podem, no instante

em que vocês as vivem, obstruir.

Lembrem-se, também, de que, qualquer que seja o sentimento de um sofrimento (seja ele ligado a um cônjuge,
a um filho, a um pai, a uma situação), lembrem-se de que, do outro lado do Reencontro, há a Alegria eterna.

É o único modo de viver esse Reencontro.
Já desde longo tempo, o Arcanjo Anael desenvolveu-lhes essas noções de Abandono à Luz, bem

além do soltar.
Então, é claro, a personalidade pode chamar a isso: estupidez, ilusões.

É claro, para a personalidade, é uma ilusão total.
E, para a alma que recusa voltar-se para o Espírito, é também uma ilusão.

E vocês não podem julgar ninguém.
E lembrem-se de que esse Reencontro ocorrerá para todos, sem qualquer exceção.

Então, se vocês têm a chance de viver as primícias disso antes dos outros, há apenas que instalar-se nesse
estado, que deixar, verdadeiramente, a Luz trabalhar em vocês, que Ela os tome não importa em qual momento

do dia ou da noite, que a Luz os conduza, naquele momento, para viver o que há para viver.
Então, sim, naquele momento, soltem tudo e ocupem-se da Luz e de seu Reencontro.

É o Cristo que, naquele momento, chama-os.
Então, se a imagem ou a noção de Cristo não lhes agrada, chame a isso como quiserem: o que, para vocês, é

o mais elevado na Vibração e na Luz.
Não se ocupem com um nome, ocupem-se, simplesmente, naquele momento, com sua Consciência e com o

que ela lhes pede.
Nada há que possa aguentar.

Se vocês estão conduzindo um veículo, parem na estrada.
Se vocês estão efetuando uma tarefa, parem essa tarefa, porque vocês não sabem, naquele momento, se o

apelo da Luz não é seu Reencontro.
E esses apelos tornar-se-ão cada vez mais fortes, a cada dia.

Os elementos da Terra estão, agora, instalados para a libertação da Terra e para sua libertação.
Há apenas que estar atento, vigiar e orar, como dizia Cristo, porque Ele virá, como Ele disse, como um ladrão
na noite, para o conjunto da humanidade e, para alguns, em momentos diferentes desse instante coletivo, eu

diria, privilegiados.

Os marcadores são extremamente simples.
Haverá, ao mesmo tempo, o sentimento de desprender, em algum lugar.

E, ao mesmo tempo, essa grande angústia e essa grande Alegria que se misturam.
O que fez dizer, aliás, a alguns seres que viveram esse reencontro com o Cristo, que o sofrimento é a mesma

Consciência do Amor.

Então, é claro, nisso, muitos seres apreenderam-se desse sofrimento e procuraram o sofrimento.
Mas eles nada compreenderam.

Aí, é completamente outra coisa de que se trata.
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É o momento em que há um ápice de algo; esse ápice, essa intensidade é tão importante que, se vocês
colocassem a palavra de sofrimento, de Amor, de Alegria, é exatamente a mesma coisa.

É isso que precede o Reencontro.

Aí estão alguns elementos que minhas Irmãs pediram-me para dar-lhes em relação a esses
mecanismos que são ligados à Passagem para o Espírito e a Unidade.

Se há necessidade, em vocês, de esclarecimentos em relação a isso, permaneço com vocês, para responder,
e eu os escuto.

Questão: a frase do Cristo: «Pai, por que me abandonastes?», corresponde à vivência da noite
escura da alma?

Sim, é o momento final do que eu chamei o ápice.
E, no entanto, o Cristo era o Cristo.

Três anos antes, em sua retirada ao deserto, Ele viveu, totalmente, a Consciência Unificada.
Mas essa crucificação, efetivamente, faz ressurgir, num último sopro, de algum modo, essa íntima e essa

infinita convicção de estar só no mundo.
Enquanto, é claro, assim que vocês passarem no Reencontro, vocês não estarão mais, jamais, sós.

Questão: essa última Passagem é localizada no corpo?

Sim, é claro, isso já lhes foi dado, isso lhes foi explicado.
É o ponto OD.
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É um ponto que corresponde à passagem do ego ao Coração.
É o momento em que o Coração abrasa-se, inteiramente.

É o momento em que vocês são perfurados por Cristo e Miguel, se não foi o caso.
É o momento em que o Coração é rasgado, de trás para frente e da frente para trás.

O envelope do Coração não existe mais, o Coração é Liberado.

É claro, isso pode acompanhar-se de sinais extremamente fortes, ao nível do corpo, mesmo ao nível da
fisiologia.

Aí, o que vocês chamam a pressão do sangue pode explodir, subir a valores desconhecidos do humano.
Pode haver sinais de lágrimas de sangue.

Pode haver o que vocês chamam estigmas.
Pode haver muitas coisas, naquele momento.

O coração pode parar, a respiração pode parar.
Tudo é, de algum modo, siderado.

Portanto, há um ponto do corpo, mas isso concerne à totalidade do corpo.

Questão: momentos de medo, como o medo do escuro e sensações de desmoronamentos, mesmo
físicos, ao nível de OD e do plexo, correspondem à noite escura da alma?

Sim, inteiramente.
Vocês devem, como Ele disse, tudo perder, para renascer n’Ele.

Vocês devem morrer para tudo o que é vocês, nesse mundo, para reviver.
A vida eterna não pode adaptar-se com absolutamente nada da vida efêmera.

Questão: de que depende a duração dos momentos Unitários vividos e sua alternância com a
consciência dual?

Meu Irmão, unicamente da presença ou não dos medos, da presença ou não de sofrimentos, de apegos, se
você prefere, que estão ainda presentes.

Há como um elástico, que puxa dos dois lados.

O Cristo chama-os de um lado e seus apegos puxam-nos do outro lado.
Ele dizia: «Deixe os mortos enterrar os mortos, e siga-me».

Vocês não podem viver a experiência humana, qualquer que seja sua beleza, e seguir o Cristo ou seguir a Luz
Branca, porque, quando a Luz Branca está aí, ela os conduz, inteiramente.

Então, se há oscilações, movimentos entre um e outro, convém, simplesmente, não julgar, não se achar nem
culpado nem responsável.

Isso quer dizer, simplesmente, que ainda existem, no interior da alma e da personalidade, zonas de sombras,
zonas que não foram olhadas, coisas que não estão purificadas.

Mas lembrem-se de que, sobre essas coisas, vocês não têm qualquer meio de agir por si mesmos,
porque, se vocês querem agir por si mesmos, vocês voltam a fechar-se, ainda mais, na

personalidade.
Todo o paradoxo, pode-se dizer, está aí.

É que, se vocês querem, vocês mesmos, fazer desaparecer, por sua consciência habitual, um mecanismo
como esse, vocês não podem.

O trabalho que deve ser feito, nesse nível, não é, absolutamente, um trabalho da personalidade e da alma.
É um trabalho no Abandono e, portanto, sobre os medos.

E esse trabalho não pode ser um trabalho, no sentido que vocês o entenderiam, ao nível psicológico, mental ou
emocional.

Isso passa por uma sublimação do que eu chamaria a fé, uma sublimação da confiança e da Consciência.
Não há outras possibilidades.

É necessário aceitar tudo perder para tudo encontrar.
As circunstâncias da vida, de sua vida humana, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, vão concorrer

para isso.

Questão: a frase: «Pai, que seja feito segundo tua Vontade e não a minha», pode servir-nos?

Sim, ela participa do mesmo princípio que: «por que me abandonastes?», na condição de que isso
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não seja simplesmente uma ladainha, mas, realmente, algo de vivido.
Ou seja, pronunciar uma frase como essa, se vocês a pronunciam na personalidade, não os fará avançar um

mínimo.
É um momento em que todas as frases devem desaparecer.

Apenas após ter pronunciado a frase: «Pai, por que me abandonastes» é que Cristo pôde viver o
Espírito.

E ressuscitar.

Questão: durante esses momentos difíceis, antes dessa frase final de transcendência, pode-se pedir
ajuda às Estrelas?

Irmã, isso foi dito, sim, é claro.
Mas, no momento final do Reencontro, você estará só.

Não haverá outro além de você, e você só.

O que vocês vivem, doravante, cada um, eu repito, ao seu modo, são esses preparativos.
Lembrem-se, também, de que enquanto vocês não estão no próprio Reencontro, vocês têm a possibilidade de

preencher-se de Alegria, por seus alinhamentos, pelo que vocês fazem.
Busquem o que é bom, afastem-se de tudo o que os arrastaria para o peso, para a tristeza, sem, no

entanto, fugir do que vocês têm a fazer.

Questão: o que entendia Maria, dizendo-nos que ela não abandonaria nenhum de seus filhos?

Isso significa que cada um reencontrará a Luz.
Mas Reencontrar a Luz não quer dizer Desposar a Luz.

Nesse sentido, é claro, nenhum ser humano será abandonado.
Mas o que podemos fazer (seja Maria ou o conjunto de minhas Irmãs) se um humano não quer a Luz?

São vocês que se abandonam sozinhos, nesse caso.
Porque muitos seres humanos (sobretudo, eu diria, nos mundos de busca espiritual) estão tão persuadidos de

conservar tudo o que faz sua consciência de hoje...

Que podemos nós fazer?
Eles a conservarão.

Mas eles não poderão tornar-se essa Luz.
Nesse sentido, sim, Maria não abandonará nenhum de seus filhos.

Mas ela não pode levar à força seus filhos.

E lembrem-se de que, no momento desse Reencontro, se vocês vivem esse Abandono total, vocês
reencontrarão, em definitivo, a Luz.

Nesse sentido, não pode haver qualquer filho, qualquer alma abandonada.
E, aliás, como poderia ser diferentemente?

Eu repito: é completamente diferente reivindicar a Luz; é, também, completamente diferente saber
que há a Luz; é, também, completamente diferente ver a Luz, e é, também, completamente diferente

viver a Luz.

Enquanto a personalidade ou a alma estão convencidas de que vão, uma ou outra, ou as duas juntas, apropriar-
se da Luz, tudo vai bem.

Mas, no momento em que é necessário, verdadeiramente, viver a Luz, ou seja, tudo abandonar do que
pertence a esse mundo, bem, há muitas deserções.

O que pode, ali, a Luz?
A partir do momento em que Ela é Graça e respeitará, sempre, a Liberdade.

Questão: a que correspondem os momentos em que não se sabe se se vive, se se sonha, se se vive
um sonho ou se sonha sua vida?

São os momentos em que você estão situados na posição de observador.
São os momentos que precedem o Reencontro.

Questão: a parada do coração é um marcador da passagem definitiva à Consciência Unitária?

Oh, há bem mais simples, meu Irmão: você está na Alegria, a cada minuto de sua vida?

Não se pode trapacear com a Consciência da Unidade e a vivência da Unidade.
Instalar-se na Unidade, de maneira definitiva, é ser regado, permanentemente, de Luz.

E, aí, não pode existir qualquer vazio, qualquer medo, qualquer sofrimento.
O Reencontro já ocorreu.



Os mecanismos do corpo são marcadores, como eu disse.
Mas você não pode confiar em si ao dizer-se: «eu vivi isso, portanto, sou Unitário».

Porque, quando você é Unitário, você o sabe, você não se põe mais questões.
Você é saciado na Fonte de Água Viva, permanentemente.

Não pode existir qualquer falta, qualquer medo, qualquer sofrimento, qualquer interrogação.

O reencontro marca a alma e o Espírito e o corpo, no ferro vermelho, no ferro do Amor.

Então, é claro, nos momentos de aproximação da Unidade, o Coração (e isso, aliás, foi dado por nossos
especialistas, os Anciões, que são muito mais focados na energia e no corpo ou no Yoga: eles falaram de

Passagem, eu creio, da respiração no Coração) não bate mais: ele respira, ou ele para.

Mas não é necessário tomar o marcador, para o objetivo.
Não é necessário tomar a experiência, para o resultado.

O resultado é a própria Consciência.

Apenas sua Consciência é que sabe se vocês está na Unidade.
Porque, naquele momento, não existe mais qualquer falta.

Nada mais da vida comum pode afetá-lo, ao mesmo tempo continuando essa vida comum.
Você é religado à Fonte de Água Viva e você é alimentado pela Fonte de Água Viva.

Não pode existir qualquer dúvida.

Questão: pode-se ter o coração que para longamente e retornar nesse outro estado de Consciência?

Sim, ele pode parar por três dias, como foi o caso para o Cristo.
As funções fisiológicas podem parar por três dias, inteiramente.

Vocês sabem muito bem que há seres Unificados que viveram esse Reencontro com o Cristo, em jovem idade
e que morreram e, portanto, o corpo continua intacto.

Enquanto o coração não bate.

Questão: o que é para nós?

Não há questão porque, quando você vive, realmente, a Unidade, qual importância?
Você se apercebe, então, que tudo o que foi vivido nesse mundo não existe.

Porque jamais existiu.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs, como cada uma de minhas Irmãs Estrelas (ou como cada um dos Anciões ou Arcanjos),
vamos viver alguns minutos de comunhão no Amor Um.

Eu lhes dou todo o meu Amor e eu lhes digo até breve.

Comunguemos, juntos, se efetivamente quiserem.

... Efusão Vibratória...

Até breve.
_______________________
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~ CANTO DO ESPÍRITO ~ 
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URIEL_part2-10-08-2011 por autresdimensions 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Sementes Estelares, que o Amor revele-se em vocês.

Eu venho a vocês ressoar e cantar o Canto do Espírito, a fim de que a Presença revele-se ainda mais no Espírito Um, a fim de que a
Consciência revele-se no Espírito da Unidade.

O Espírito está aí.

Nunca mais ele poderá omitir-se, nunca mais ele poderá estar ausente do que vocês São.

A hora chegou de viver, enfim, no Espírito de Verdade, na Consciência Una.

O Fogo revela-se em sua Consciência.

A Consciência do Espírito torna-se a Consciência da Unidade.

A Unidade e o Fogo do Amor que vêm abrasar e inflamar a alma e o corpo, a fim de transformá-lo no que ele É, de toda a Eternidade.

Então, é tempo de Elevar-se.

É tempo de levantar-se no Interior de Si, a fim de que o Espírito ilumine a totalidade de sua Consciência e de sua Presença.

Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, a hora do Espírito chegou até vocês, batendo à porta, chamando o Despertar da Consciência.

A hora da humanidade é para viver sua verdadeira Humanidade.

Na Ronda de Alegria, na Ronda do Fogo que vem, tal um júbilo, preencher os interstícios do sofrimento, os interstícios em que a Luz
não podia estar.

O Espírito está aí.

O Espírito está presente.

CRISTO, que vem acompanhado pela Estrela, por MIGUEL, pelo conjunto da Ronda Unitária do Céu, que vem extrair a quintessência
de seu Ser, da Ilusão.

A hora chegou de liberarem-se, inteiramente, de toda dependência e de todo sofrimento.

Acolher o Espírito, a fim de viver a Alegria, a fim de viver o Fogo.

URIEL – 10 de agosto de 2011
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Aquele que anima e que os anima.

Aquele que sopra, porque ele é o Verbo encarnado, o Verbo que se faz carne, a fim de que a carne seja Elevada até Ele.

Filhos da Lei de Um, a hora da Unidade e da FONTE vem até vocês, bater à porta de seu Templo Interior.

Vocês são as Sementes Estelares que restituíram a Terra ao seu destino, a Terra à sua Essência.

Doravante, o Fogo da alquimia e do reencontro revela-se sobre a Terra.

Então, entrem no júbilo do Espírito.

Entrem na Paz.

Entrem na Alegria, porque é o que vocês São, quando o Espírito está aí.

Espírito de Verdade, Espírito da Unidade, que os faz aceder à Presença total de sua Eternidade.

Filhos.

Filhos, enfim, criados.

Criadores e Criaturas, que descobrem a imensidade da Criação, na mesma Consciência, quebrando o confinamento, quebrando o
isolamento.

A hora chegou de ouvir e de viver.

A hora chegou de viver e de escutar o som do Espírito que se revela em seu Templo e em seu Coração.

Que abre a carne e libera o átomo CRISTO, Aquele que É o que vocês São.

Aquele que É aquele que eu sou.

Aquele que É, de toda a Eternidade.

Filhos, cantem e dancem a Alegria da Unidade vivida, da Unidade reencontrada.

A Presença explode no Templo da Presença d’Ele.

Então, nada mais há a temer.

Nada mais há a esperar, apenas a desvendar, apenas a revelar, apenas a liberar, a fim de viver o Tudo, a fim de viver a Unidade.

Vocês são a Alegria.

Vocês são o Mundo.

Vocês são o conjunto da Criação.

Espírito, revelando no Espírito.

Espírito, chamando o Espírito.

Fogo do Espírito.

Fogo da Consciência e Fogo de Alegria.

Fogo do Éter, que os conduz ao Fogo do Coração, para manifestar a Presença d’Ele em sua Presença.

A fim de reunificar o conjunto de Irmãos e de Irmãs que vocês São, afiliados ao Arcanjo, afiliados à FONTE.

Filhos da FONTE e Filhos dos Universos, que não conhecem qualquer limite para a expansão de seu Canto, para a expansão de sua
Consciência, que é Alegria e Eternidade.

Saiam.

Saiam, enfim, de toda zona que os levava para a dependência.

Vocês são Livres, porque são o Espírito.

Vocês são Livres, porque são o corpo Transfigurado, porque são a Presença de CRISTO, Despertado em vocês.

No Fogo do Coração, Elevado.

No Fogo da Terra, que se junta ao Coração e que cresce, pela Porta de trás e leva-os a nascer no Coração, a renascer na Vida, a
Ressuscitar na Verdade e não mais no erro.

Filhos, Filhos do Um, a hora chegou de Elevarem-se na Luz Branca, que é sua descendência e sua origem.

Abram e rasguem o conjunto de Véus que os haviam isolado e iludido, na Ilusão do tempo, na Ilusão desse mundo.



Tornem-se sua Verdade essencial, porque vocês nada mais são do que a totalidade da Criação.

Porque vocês nada mais são do que Presenças amorosas.

Porque vocês nada mais são do que Presenças de Consciência, Unificadas e Unitárias, que Vibram ao som do Um, que Vibram ao
som da Verdade, aquela do Éter, para sempre reunida, aquela do Éter, para sempre Unificada.

Os Tempos chegaram, porque os tempos estão cumpridos.

O tempo do Arcanjo cede o lugar ao Tempo do CRISTO.

Nós o conduzimos, nós o preparamos, esse caminho que leva a vocês, através de vocês e em vocês.

Momento, momento final do abrasamento da Consciência Una, que reencontra a Unidade.

E que reencontra a Alegria de viver na Eternidade.

Que reencontra a Alegria, na qual mais nenhum espaço de Sombra e de peso pode travar a marcha e o Canto da Luz, o Canto e a
marcha de CRISTO.

Nos Universos, nos Multiversos.

Qualquer que seja a Dimensão, cantando o louvor do Um, porque tudo é Um.

E, enfim, a Consciência terminou.

Em seu isolamento, ela se torna infinita, abrindo-se a esse Infinito que é Amor e Presença, Amor e Unidade.

Espírito, um único Espírito, uma multidão de Espíritos que cantam o Louvor de sua ressonância.

Abram.

Abram-se, porque a hora chegou.

Nada mais há a fechar, nada mais há a confinar, porque tudo está Liberado, porque tudo está livre.

Vibremos, juntos, na Presença CRISTO da Luz Branca e da Unidade, na qual tudo é Alegria, na qual tudo é expansão, na qual nada
mais pode ser comprimido, na qual nada mais pode ser limitado, nada mais pode ser ausente, porque a Luz é Tudo.

Porque a Luz é Una.

Porque a Luz é Presença, Espírito de Verdade, Espírito da Consciência, Consciência no Espírito.

Fogo.

Fogo que abrasa e Eleva a Alegria.

Vocês são os Filhos da Alegria.

Então, o que temer?

Vão, ousem, vão.

Para o Espírito de Verdade.

Engajem-se na Passagem estreita, aquela que os leva ao Infinito.

Estejam na Alegria, porque essa é sua Essência.

Sejam verdadeiros, porque essa é sua Verdade.

Sejam a Verdade, porque vocês são a Verdade.

Filhos do Um, Filhos da Unidade, revelemos, juntos, o canto do Amor.

Porque, doravante, apenas persistirá o Amor.

O conjunto de comprometimentos, o conjunto de predações, o conjunto de submissões desaparecem sob seus olhos.

Nada pode atingi-los.

Nada pode restringir o impulso do Espírito e o impulso do Fogo, porque vocês são o Fogo da Verdade, em ação sobre esse mundo,
por suas próprias Presenças.

O Tempo chegou, porque o tempo está cumprido.

Então, cumpram o que vocês vieram fazer nesse mundo: semear a Luz, desvendá-la e revelá-la.

Ancorá-la, a fim de que esse mundo penetre na Verdade de sua Unidade.

A Terra está liberada.



Vocês estão liberados, porque vocês são a Libertação.

Porque vocês são o Espírito.

Então, acolhamos, juntos, na comunhão de nossa Presença, Una e Unida, nesse instante, no Templo do Coração, em cada uma das
células do corpo que vocês habitam, em cada uma das células do Arcanjo, no qual existe apenas Uma célula, a Célula Final, que

contém todas as células.

Nós somos o mesmo corpo.

Nós somos o mesmo Espírito.

Nunca mais, nunca mais haverá oposição, porque o Amor é a única Verdade, porque o Amor é a única posição possível nos Mundos,
nos Universos e nas Dimensões.

Filhos, escutem o Canto.

Como vocês escutaram o Canto da Terra e o Canto do Espírito que toca, agora, o Canto da Libertação.

A Fênix volta em seus Céus.

MIGUEL a traz, a fim de que CRISTO-MIGUEL fecunde-os, através da Espada de Verdade, Espada de Fogo, que vem quebrar as
últimas correntes, aquelas da Ilusão.

Filhos, escutemos, juntos, o Canto do Espírito e o Canto da Presença que se revela, tal um Fogo Ardente, que vem abrasar a Coroa da
Cabeça, a Coroa do Coração e o Fogo do Sacrum.

Juntos, os três Fogos reúnem-se no mesmo impulso, no mesmo Impulso, aquele do Espírito, aquele da Verdade, que bate num mesmo
som.

Que bate numa mesma respiração.

Nós estamos Unidos e Reunidos, porque nós somos Um com vocês, porque nós somos, todos, Um.

Nenhuma barreira pode, ainda, portar o Véu de sua Ilusão, porque a Consciência Desperta para a Verdade e para a Totalidade.

Filhos, nada há a temer, porque vocês são a Verdade.

Nada há a recear, porque vocês são a Vida.

E como a Vida poderia terminar?

Apenas a Ilusão termina, a fim de que a Vida Eterna revele-se em sua Beleza, revele-se em seu Esplendor e revele-se em sua Luz.

Vocês são a Luz.

Ela não existe fora.

Ela existe apenas em vocês, porque vocês são a Totalidade dos Mundos.

Voltem a Consciência e vocês verão, então, que não existe qualquer Sombra, que não existe qualquer sofrimento; que existe,
unicamente, a Verdade da Beleza, a Verdade de sua Unidade.

No momento em que o Coração inflama-se, pelo CRISTO que vem a vocês, no momento em que as Portas estão abertas, que
permitem ao conjunto desse Templo ser preenchido da Imanência e da Presença d’Ele e do gozo da Eternidade, que é sua Morada.

Filhos, criados, enfim, mestres de sua própria Luz, mestres para estabelecerem-se onde sua Consciência leva-os.

Bem longe de toda distância, bem longe de toda Ilusão, bem longe de toda separação.

Não existe mais separação.

Tudo está Fusionado.

Tudo vai Fusionar, no mesmo som, no mesmo Canto, na mesma Verdade, na mesma Presença.

Aí está a ação do Espírito: Espírito de Verdade, o Caminho, a Verdade e a Vida, inscritos no ALFA e no ÔMEGA.

Centrados no Coração do Ser, no Coração palpitante, no Coração imóvel da Presença Eterna.

O Canto do Espírito chega à eclosão.

O Tempo do Amor chegou a esta Terra.

O Tempo da guerra e o tempo da divisão termina.

Nada pode ser escondido, porque a Luz é a Verdade, porque a Luz é Espírito e vocês são esse Espírito de Verdade que nenhum raio
de Sombra pode manchar, porque o Fogo está aceso para sempre.

Ele não se apagará nunca mais.



Ele não poderá mais ser comprimido.

Ele não poderá mais ser limitado.

Vocês são a Essência da Vida.

Vocês são o Sopro da Vida, porque Ele é a Verdade e a Vida, Presente em cada um e em cada uma.

Desde o Arcanjo até vocês, tanto no átomo como no Sol.

O Sol, que vem, enfim, após sua Liberação, reencontrar a Terra para Fusionar, na Unidade.

Enfim, do Um, não olhem o que desaba, porque o que desaba é, simplesmente, a Ilusão.

E o que se constrói é a Verdade, a Unidade e o Espírito.

Tornem-se o Espírito, porque vocês o São, de toda a Eternidade.

Nada pode acontecer ao Espírito.

Ele é Infinito, ele é Eterno, ele é indestrutível.

Ele pode apenas crescer, de Mundo em Mundo, de Dimensão em Dimensão, de Vida em Vida.

O Espírito, que é a Essência da Alegria, na qual não pode persistir qualquer oposição e qualquer contradição.

O Espírito, que queima o medo e que queima a ausência, porque a ausência não é parte, porque a ausência não pode existir na
Verdade.

Tudo ali é Presença.

Presença a si, Presença ao mundo, Presença a cada um.

Por CRISTO, pelo Fogo Ardente da Verdade e da vida.

Juntos, nós acolhemos.

Juntos, nós Vibramos.

Juntos, nós vivemos.

No Éter Unificado da magnificência e da Beleza.

Bem além da beleza que se opõe à feiúra, mas na Beleza que é o único princípio e a única possível.

No Canto do Êxtase e no Canto do Íntase, aquele da Verdade vivida na alegria do Amor, no tempo da Presença d’Ele e no Espírito da
Presença d’Ele, que é sua Presença e seu Espírito.

Filhos, escutemos, no silêncio, a Vibração do Último, que vem inflamar o Coração.

A Verdade levanta-se, mesmo nesse mundo, pondo fim, de maneira absoluta, a tudo o que é falsificado, a tudo o que os enganou.

Não há mais lugar para a competição.

Há lugar apenas para a Humanidade.

Há lugar apenas para a Beleza.

Não há mais lugar para o que não é a Unidade.

Não há mais lugar para o que não é Presença.

E isso se instala, porque o Espírito despertou, porque o envelope está rompido, porque o Espírito está liberado, como vocês estão
liberados.

Há apenas a vê-lo.

Há apenas a vivê-la, essa Verdade que está aí, agora, palpável e presente.

Filhos, Despertem.

Ousem ir.

Ousem passar da consciência da falta à Consciência do pleno.

O Espírito está aí.

Ele lhes é trazido e ele os leva, em CRISTO, na Luz Branca, a fim de que a irradiação jamais possa cessar.

Porque sua natureza é a irradiação.



Porque sua natureza é a Presença, aquela do Espírito.

Então, há apenas que fazer o silêncio do que não é isso.

A fazer o silêncio de todos os barulhos dos medos, de todos os barulhos da agitação.

Confiança absoluta.

A Luz, o Espírito, sua Inteligência que vem nutri-los.

O que temer, quando o Espírito habita vocês?

O que temer, quando o CRISTO vem Elevá-los e tirá-los da Ilusão?

Apenas estender-Lhe a mão, a Consciência e o Espírito.

Apenas acolher.

Apenas Vibrar e Ser o que vocês São.

Revelação.

Revolução.

Consumação.

Eternidade.

Canto.

No silêncio de todas as Ilusões, a majestade pode revelar-se.

CRISTO bate à Porta.

A Luz Branca está por toda a parte, também em vocês.

Então, tornem-se Transparentes.

Deixem-se Esposar.

Deixem-se levar e trazer.

Há apenas a Ser.

Porque vocês são a Alegria.

Revelemos, agora, a comunhão de nossa Presença comum.

Comunhão.

Alegria.

Espírito.

Verbo e Sopro.

Eu sou URIEL e exulto, de minha Presença em sua Presença, na explosão da Luz Branca que é minha, mas que é, antes de tudo, a
sua.

Na comunhão, o Espírito compartilha.

Na comunhão, vocês serão marcados pelo Selo do Amor.

Seus olhos ver-se-ão.

Seus Corações ver-se-ão.

CRISTO ver-se-á.

A Transparência vai tornar-se a regra de sua vida.

Esqueçam tudo o que não é o Instante.

Esqueçam tudo o que não é a Eternidade.

Vibrem.

E vivam.

A hora é para a Verdade.

A hora é para o Espírito.



A hora é para o Espírito.

Isso é a Unidade.

Isso é vocês.

Isso é eu.

Isso é nós, todos juntos.

Todos aqueles que querem participar da Ronda da Vida, da Ronda da Unidade, da Ronda da Alegria.

No mesmo Espírito.

Na mesma Fraternidade.

Na mesma Vida, da FONTE Una.

Na mesma Confiança.

Na mesma ressonância.

Na mesma Vibração e na mesma radiância.

No mesmo Sopro.

No mesmo Fogo.

Porque nós somos Um.

Esquecidos, porque queimados: a distância, o sofrimento, a maledicência, o errante.

Tudo isso não pode persistir, porque a Verdade está aí, porque a Alegria está aí.

Sintam-na e vivam-na.

O Espírito de Paz, o Espírito de Amor vem apagar tudo o que era a distância, sofrimento e maledicência.

Alegria.

Alegria de sua Presença.

Comunhão à minha Presença.

Eu os abraso e eu os abraço, na mesma Ronda, sob minhas asas de Arcanjo e de meu Coração, religado à FONTE palpitante da vida,
que é a mesma Fonte que Aquela que está em seu Coração.

Amados do Um, amados da Vida.

Vivamos, juntos, a partir de agora, a magnificência do reencontro, sob minhas asas reveladas, que os leva, pelo Sopro e pelo Verbo.

Que os conduz à Porta dessa Passagem.

Abram.

Eu sou URIEL e eu queimo da Ardência de meu Fogo, por reencontrá-los em CRISTO e em Verdade.

E isso se realiza a cada segundo que se escoa na ampulheta do tempo que termina e do Tempo que se abre.

Vibremos e comunguemos.

No Espírito.

Na Unidade.

E em CRISTO.

... Efusão Vibratória...

Ascensão. Ascensão. Ascensão.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, e realizo o que devo.

Porque eu lhes devo, como eu devo à FONTE.

A doação do Amor.

A doação da Verdade.

Passagem ao Verbo.



Abertura.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Eu sou aquele que anuncia CRISTO e a Luz.

... Efusão Vibratória...

Eu sou a Consciência que permite a comunhão.

Eu sou a Pomba, emissária da FONTE, que vem dizer-lhes: Paz, Paz, Paz, Ele chega.

Vocês chegaram.

... Efusão Vibratória...

Regozijem-se.

Vão na alegria.

Testemunhem pelo que vocês São: da Luz.

Porque a Lâmpada está acesa.

Ela brilha.

No Coração, nos olhos e nas mãos.

O Sopro que o anima é o Verbo CRISTO.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, e eu os amo, todos, com o mesmo Amor, com a mesma pureza da mesma Liberdade.

Nada há a reter, tudo é para dar.

Porque o que não é dado é perdido.

É preciso dar-se.

Então, eu lhes dou, e eu me dou, na revelação do Espírito, na revelação de nossa comunhão.

... Efusão Vibratória...

No Amor, pelo Amor, com Amor e em CRISTO.

Em Espírito.

Eu permaneço em comunhão com vocês, no espaço do alinhamento.

Até já, em Espírito.
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nós estamos, juntos, em Comunhão.
Eu estou Aqui para dialogar com vocês e para conversar e, sobretudo, hoje, para responder às suas perguntas.

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e lhes dou a palavra.

***

Pergunta: o que é a Visão Etérea?

Bem amada, a Visão Etérea está diretamente ligada à ativação de uma parte da Lemniscata Sagrada situada
sobre a aresta do nariz.

É um dos Siddhis (ou poderes mais elevados da alma) que está voltado para o Espírito.
Isso corresponde à capacidade para ver, pela ativação do que é chamado de 12º Corpo, ao nível da ponta do
nariz, reunindo-se ao Ponto AL do Triângulo Luciferiano revertido, permitindo dar acesso à Visão do Éter, ou
seja, ao que subtende o Universo físico, as forças estruturantes e atuantes neste mundo, mas também no

conjunto dos Universos.
Esta força estruturante e atuante é chamada de Malha Etérea.

É esta Vibração que permite ligar e ajustar entre eles o conjunto das Dimensões e dos Universos.
Esta Visão, é claro, foi-lhes retirada durante a falsificação e é ela que se estabelece, para alguns de vocês.

Ela lhes dá a capacidade para perceber, cada vez mais claramente, com os olhos abertos, pelos olhos, o que é
chamado de Éter e também o conjunto das forças que subtendem então a manifestação.
É uma das vias de acesso à Unificação da Consciência, por intermédio desse 12º Corpo.

Isso propicia um conjunto de Vibrações, existentes na aresta do nariz, ao redor dos olhos, no palato e na
bochecha.

Ela permite realmente ver, com os olhos abertos, o Éter.

Anael - 11 de agosto de 2011
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Ela dá a Visão no nível do Sol, do que circunda o Sol.
Ela dá a Visão no nível, por exemplo, da Lua, do que circunda a Lua.

Ela dá, para o ser humano, a capacidade para ver o que contorna o corpo humano, chamado de Éter.

***

Pergunta: a data de 28 de outubro é uma data limite para a humanidade?

Bem amado, esta data (como vocês sabem e isso, aliás, lhes foi anunciado pelo próprio Arcanjo MIGUEL) é
um prazo quanto à evolução da consciência.

Ela corresponde então a uma data limite para a transformação da consciência da humanidade.
Mas, lembrem-se de que somente a Terra decide o dia exato da sua Libertação e que a consciência humana irá

acompanhar, naquele momento.
Naquele momento, tudo terá sido cumprido, no Plano da Consciência.

Agora, será que a Terra terá Liberado totalmente a sua Nova Dimensão, naquele momento?
Serão vocês, vocês mesmos, Liberados, na totalidade?

Ninguém tem a resposta hoje.
Tudo irá depender de uma série de elementos que devem se revelar, em seus Céus e sobre a Terra, que deve

corresponder ao Anúncio do desdobramento final, do retorno final, da Luz Unitária.
Como vocês constatam em seus Céus, particularmente ao entardecer e à noite, a Luz Branca está cada vez

mais compacta e cada vez mais presente.
Ela também está cada vez mais presente e cada vez mais compacta quando se aproxima da sua Porta

posterior (ndr: o ponto na parte de trás do chakra do Coração, entre as omoplatas), dando, para alguns de
vocês, a capacidade para penetrar mais profundamente os estados de Unidade da Consciência.

Portanto, certamente, este período que se abre agora e que vai até esta data, é o período de principal
transformação da Consciência da humanidade.

Tudo o que lhes foi anunciado, tudo o que lhes foi criado pelas Núpcias Celestes, encontra a sua realização
final hoje.

Compreendam, também, que dado que esta data é a data limite da evolução da transformação da Consciência,
eu poderia completar dizendo que, independentemente das circunstâncias desta Dimensão, não haverá, para a
maioria de vocês que estão despertos, estritamente qualquer importância, porque a sua Consciência já estará

estabelecida aí onde ela deve se estabelecer.

***

Pergunta: por que alguns sons ouvidos no exterior podem criar uma distorção no Canto da Terra
que é igualmente ouvido Interiormente?

Bem amado, o que você coloca como pergunta corresponde, exatamente, à imbricação de duas bandas de
frequência, e que, no entanto, se mesclam, atualmente.

É esta dissonância, de algum modo, que às vezes pode incomodar, entre os sons ditos comuns e os sons que
estão ligados à Consciência Unificada.

Muitos de vocês procuram, doravante, o silêncio ou, em todo caso, o que é leve, o que não invade a
consciência, justamente através dos sons.

Da mesma maneira que os outros sentidos, o que é belo, o que é natural e o que não está alterado.

***

Pergunta: por que a Visão Etérea é dada a alguns e não a outros?

Bem amada, eu diria que a razão é ontológica e Vibratória.
Durante as primeiras etapas de constituição do Corpo de Luz (ou Corpo de Estado de Ser), que foram

possíveis desde as primeiras efusões do Espírito Santo, no ano de 1984 do seu calendário, assim que os
seres tiveram perfuradas, os primeiros, as bainhas dos chakras que envolvem os chakras, a ativação das novas

frequências começou a ocorrer, para alguns seres.
Esta ativação podia ocorrer a partir de baixo até em cima e, para outros, a partir de cima até embaixo, ou seja, a
partir do que é chamado de 8º Corpo até o 12º Corpo, ou, no outro sentido, a partir do que é chamado de 12º

Corpo até o 8º Corpo.



Assim, aqueles que ativaram, prioritariamente, o 12º Corpo, em ressonância com o nariz, tiveram mais
facilidade para ver aparecer a Visão Etérea.

O importante, lembrem-se, não é que esta possibilidade seja oferecida.
O importante é, e irá permanecer, a Vibração do Coração.

Não é porque vocês veem o Éter que vocês estão no Coração.
Isso faz parte, mas não é a finalidade.

***

Pergunta: por que eu sinto a Lemniscata se desenvolver muito além da cabeça e dos pés?

Bem amada, o princípio da Lemniscata Sagrada está inscrito desde a espiral do DNA, passando pelas espirais
Interdimensionais, que lhes foram mostradas, neste mundo.

Este é um símbolo Universal.
É o símbolo da espiral, do desenvolvimento dos mundos, do desenvolvimento da Criação, no conjunto dos

Universos e dos Multiversos.
A melhor ressonância que se pode dar é o ramo particular da primeira letra do alfabeto hebraico: Aleph.

Esta parte da Lemniscata foi separada por Yahvé, inscrito no Yod, que está no alto, que cortou, literalmente, a
laçada da Lemniscata.

A Lemniscata Sagrada permite conectar, por ressonância, o conjunto das Dimensões e permite, a todas as
Consciências, atravessar as Dimensões pelo princípio de reversão que acompanha a Passagem de uma

Dimensão a outra.
A Consciência, pode-se dizer, desloca-se ao longo dessa Lemniscata Sagrada que é onipresente dentro do

AL-OD.
Obviamente, essa Lemniscata Sagrada tem diferentes ressonâncias no nível do Corpo, entre AL-AL do nariz,

entre OD e ER, entre OD e AL, e entre AL e OD da Cabeça como do Corpo.

Ela está presente em todas as Dimensões.
É, então, perfeitamente lógico perceber essa Lemniscata muito além do Corpo.

O Alfa e o Ômega, Alfa ou Aleph, Ômega que foi falsificado por Ya, transformado em Yod, tendo cortado o
Aleph da sua origem.

***

Pergunta: é possível sentir outra lemniscata horizontal, desde o Coração?

Aquela que é denominada horizontal corresponde à Espada da Verdade de CRISTO e passa, efetivamente,
pelo Coração.

***
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Pergunta: poderia nos falar dos mecanismos de confinamento do sistema solar nas matrizes, pelos
Dracos?

Bem amado, eu darei os traços principais.
Para mais detalhes, eu os remeteria ao que disse o Comandante, há alguns anos.

O princípio de isolamento e de confinamento foi manifestado pela criação de três envelopes.
Esses envelopes estão presentes neste sistema solar.

Eles têm por nome heliosfera, magnetosfera e ionosfera.
Eles existem, é claro, dentro do ser humano.

Eles são denominados peritônio, pericárdio e a zona ao redor da garganta (esta sendo invisível para vocês).
 Esses envelopes isolantes (denominadas ‘serosas’, em sua terminologia), são exatamente a reprodução, em

seu corpo, do que os impede de estarem Unificados.
Este confinamento resulta do aparecimento, neste Sistema Solar, do que poderia ser chamado de Planeta

metálico (que é, na realidade, uma Embarcação) que é a Embarcação procedente da Ursa Maior, tendo
fechado os sistemas solares falsificados.

Utilizando o que é denominado eletromagnetismo, esta esfera, de diâmetro de longe superior ao da Terra,
criou, pelo seu deslocamento na órbita ao redor de alguns sistemas solares, um campo específico

(denominado ‘campo de torção gravitacional’) que modificou as formas eletro-gravíficas e os fechou em
uma gravitação e uma degradação do que é chamado de ‘eletricidade’, em sua forma dissociada (tendo

também alterado a estrutura da Luz), tendo-lhes privado, de qualquer maneira, da estrutura Unificada da Luz.
Assim nasceu o confinamento.

Em outras palavras, trata-se de uma limitação de frequências às quais vocês têm acesso.
A Vida foi limitada por uma gama de frequências específicas correspondendo, grosso modo, com as

diferentes reduções eletromagnéticas possíveis, ao que o seu olho pode perceber e não a gama total do que é
visível por outras espécies ou em outros mundos.

Em especial, vocês não têm o que é chamado de ‘visão do infravermelho’ e vocês começam somente a ter a
visão do ultravioleta, que é denominada Visão Etérea.

***

Pergunta: a ativação da Nova Aliança tem relação com a Merkabah individual ou coletiva?

Sim, é uma ressonância direta.
A Merkabah Interdimensional é um campo de forças resultante da interação da Luz Vibral com a Luz falsificada,
manifestando-se, compactando-se, de algum modo, no nível do que é denominado Vajra (ou Fonte de Cristal)

situado acima da cabeça, no nível do que poderia ser chamado de 13º Corpo.
A Nova Aliança permite, pela ativação do Supramental, ativar os três pontos chamados de Tri-Unidade do

Coração, tendo favorecido, durante quase todo o ano que transcorreu, a ativação da Porta posterior do Coração
realizada por METATRON.

Não seria preciso, no entanto, acreditar que bastaria simplesmente realizar o protocolo intitulado Nova Aliança
para ganhar, de alguma forma, o seu próprio Céu.

Somente a Consciência e somente vocês mesmos, apenas vocês, realizam o Abandono à Luz e jamais uma
técnica, seja ela qual for.

Nós sempre dissemos que o conjunto das informações e das Vibrações que nós lhes comunicamos, uns e
outros, tinha apenas um único objetivo: constituir o Corpo de Estado de Ser, permitir-lhes estabelecer uma

conexão com a Merkabah Interdimensional, coletiva e individual.
Mas a Passagem da última Porta é vocês, e vocês sozinhos, que a realizam.

Não existe qualquer meio, qualquer procedimento, qualquer técnica senão o si, para realizar o Si.
Dito de outra forma, nada do exterior, independentemente do desdobramento da Luz, independentemente das

experiências de Samadhi, é, em última análise, o Si que decide. 
Há um princípio da ampulheta ou dos vasos comunicantes, entre a consciência limitada e a Consciência

Ilimitada.
Por enquanto, a consciência pode se estabelecer, oscilando de uma a outra.

No momento da chegada total da Luz Branca, isso será uma ou outra.

***

Pergunta: é apenas o medo ou há outra coisa que impede o Abandono à Luz?

Doravante é apenas o medo.
A Passagem da Porta Estreita necessita de um Abandono tal, de vocês mesmos (no que vocês creem ou



vivem), efetivamente, isso pode ser chamado de medo.
Como lhes foi anunciado, depois das Núpcias Celestes, uma série de obstáculos impediram, de maneira

fisiológica, eu diria, vários seres humanos de se juntarem ao Corpo de Estado de Ser.
Alguns o alcançaram.

 Em seguida, uma série de elementos que eram, eu diria, freios necessários e que lhes permitiam permanecer
encarnados (representados por esses ‘laços’ que alguns de vocês percebiam nos tornozelos e/ou nos punhos)

foi retirado progressivamente.
No momento, independentemente do medo, há também o elemento que pode também justificar este medo (e,

em qualquer parte, mantê-lo apesar de vocês, mas que está a ponto de ser retirado desde o impulso
Metatrônico que foi realizado em 08 de agosto): vocês mantinham a sua encarnação porque o seu papel é

sobre esta Terra e a Ascensão se vive neste corpo e sobre esta Terra.
Agora, a experiência do Estado de Ser tornou-se possível pelo impulso Metatrônico da Lemniscata horizontal,
abrindo a Porta posterior do Coração, sem risco de se ver deixar esse Plano Dimensional enquanto o momento

não chegar (por completo, ao menos).
Mas se vocês não o vivem, se vocês não vivem a Alegria e o Fogo do Coração, integralmente, é claro, é

apenas o medo que impede.

***

Pergunta: Abandonar-se à Luz é como saltar de um penhasco, enquanto tendo medo?

Plenamente.
O Abandono à Luz é, por exemplo, deitar-se e não mais existir.

Isso significa que a própria consciência se retira, inteiramente, dando lugar à Vibração Unitária e à Consciência
da Unidade.

Enquanto houver um observador que observa e que está vigilante, não pode existir Abandono à Luz.
Como foi dito, é amplamente além do simples ‘soltar’.

É além da simples indiferença e mais além ainda do simples controle.
É o momento em que vocês recolocam o seu Espírito na Luz.

É a Crucificação.
Enquanto vocês estiverem apegados (e sem qualquer jogo de palavras) à sua pequena pessoa, vocês não

podem penetrar a grandeza do que vocês são no Si.
Enquanto vocês estiverem identificados ou apegados a uma projeção de vocês mesmos, neste mundo, vocês

não podem viver a Unidade.
A consciência do ego é uma consciência limitante e aprisionadora.

Disso vocês sabem.
A sutileza do ego é fazê-los crer que vocês buscam a Luz, mas ele não busca a Luz, muito pelo contrário.

Em suma, não há qualquer meio, em meio ao ego, de viver a Luz.
É preciso, portanto, desviar-se do ego e então isso quer dizer desviar-se da personalidade, da identidade, o

momento de viver esse basculamento.
Então, enquanto houver ali uma esperança, na personalidade, enquanto houver ali uma vontade de viver a Luz,

bem, é simplesmente impossível de viver a Luz.
Se não, o conjunto da humanidade teria realizado isso pelo princípio do confinamento, pela Ilusão, pela

Atração/Visão e pela desaceleração da frequência da Consciência.
Pode-se dizer isso também da seguinte forma: enquanto você crê na sua própria vida, bem, você permanece

morto, ou seja, a inversão permanece e persiste.

***

Pergunta: essa Passagem ocorre durante o sono?

CRISTO disse que ele voltaria como um ladrão na noite.
Então, há efetivamente todas as chances de que isso aconteça durante o que é chamado de estase ou ‘a noite

escura da alma’, mas é preciso vivê-lo antes.
É impossível viver a Consciência Unificada na ausência da consciência que é chamada do sono.

Isso pode estar próximo à consciência do sonho, o que é muito raro, mas isso pode ocorrer.
É apenas na rendição da consciência pessoal, da consciência egotista que pode ser vivido esse mecanismo

de Passagem, de Basculamento, de Reversão e de Ressurreição.
É preciso, dito em outros termos, fazer calar tudo o que pertence ao ego.

E a vontade de viver está indiscutivelmente ligada ao ego que, sabendo muito bem o que ele faz, fecha-o em



uma ilusão, fazendo-o crer que você vai ser livre.
Dito também de um outra maneira como eu já disse: enquanto vocês não estiverem Abandonados, vocês não

podem viver a Luz.
Enquanto vocês não forem Crucificados, vocês não podem viver a Luz, na totalidade.

Enquanto vocês não renunciarem, vocês não podem viver este Abandono.
O ego, a consciência comum, será sempre o obstáculo principal para o acesso à Unidade, pois é preciso que

ele morra para que a Consciência da Unidade (que já está aí, de toda a Eternidade) possa se manifestar.
Dessa maneira, então, há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem fazer essa Passagem.

Mas quando nós lhes dizemos que há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem fazer essa Passagem, é
preciso, em algum lugar na consciência, aceitar a sua própria morte, que não é outra senão a morte do ego.

Alguns seres (e isso lhes foi explicado) foram capazes de inclinar-se, de alguma maneira, para este Abandono,
mas raras são as almas que têm esta força de tensão para o Abandono à Luz.

Existe apenas um modo de vivê-lo, é o Abandono à Luz.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a tensão para este Abandono e a vontade de vivê-lo?

É muito simples.
Quando há uma tensão para o Abandono, que não seja da vontade, isso termina inexoravelmente na Unidade, e

isso muito jovem.
Se vocês avançam na idade, o que poderia ser denominado tensão para o Abandono é apenas a tensão para a

vontade.
Isso foi explicado a vocês.

Existem mecanismos de preservação do ego que estão inscritos no conjunto das suas crenças, dos seus
sofrimentos, dos seus apegos, das suas emoções.

Enquanto o silêncio do mental, enquanto o silêncio dos sofrimentos, enquanto o silêncio das emoções não for
realizado, vocês não podem revelar a Consciência Unitária.

Enquanto existir uma veleidade de viver a Luz, paradoxalmente, vocês não podem viver a Luz, porque o que se
expressa, naquele momento, é a alma, em meio à Visão, que quer ver a Luz, que quer se apropriar da Luz.

Mas vocês não podem se apropriar de Luz alguma.

***

Pergunta: o humor sempre vai existir?

Eu diria mesmo que existe apenas o humor.
A Criação é uma grande risada.

É mais o ser humano fechado que é triste.
Não é por acaso que o Maha Samadhi é denominado a Alegria ou a Morada da Paz Suprema.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu permaneço então entre vocês, e em
vocês, para o seu espaço de alinhamento na Unidade.

Lembrem-se, contudo, de que além do que eu disse, a melhor das testemunhas do seu acesso futuro e para
chegar à Unidade, se isso não foi realizado, permanece e permanecerá sempre a Vibração do Coração.

Naquele momento, a Passagem da Porta Estreita não irá lhes causar qualquer problema porque bastará entrar
em ressonância e em Vibração, no seu próprio Coração.

A Vibração é a testemunha da sua Consciência em curso de Unificação.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, que a Graça seja sua Morada.
Eu venho, a vocês, como eu anunciei, a fim de completar o que lhes foi dado pelo Arcanjo MIGUEL e pelo

Arcanjo METATRON.
Vocês entraram, como o Anjo METATRON lhes anunciou, em um período particular da história da Humanidade.

Este período verá a concretização da sede do Amor, em vocês, da sede da Verdade.
Assim, é durante este período que tudo deve de Revelar, de maneira às vezes abrupta e brutal porque mais do

que nunca o compromisso não poderá existir, neste mundo, porque mais do que nunca a ilusão não poderá
prevalecer sobre o Amor Verdadeiro.

Este processo que está em operação, este Retorno da Luz tão aguardado e que se revela agora à consciência
comum, realiza-se, também, em cada um de vocês.

***

Este período é então um período de grande Graça, se tanto é que o Homem, a Mulher, aceitam esta Graça.
É o período, também, denominado ‘face a face’, entre agora e a data do nosso próximo encontro formal, em 26
de setembro, que vocês irão viver as Revelações as mais importantes referentes ao Espírito, referentes à alma

e referentes também ao que vocês são.
Este ‘face a face’ vocês irão vivê-lo com uma grande felicidade, uma grande Alegria, uma grande Graça, se

vocês aceitam a Transparência, se vocês aceitam os princípios do não julgamento e do Amor, além das
aparências, de todo condicionamento.

***

Vocês verão a possibilidade de viver, completamente, a Unidade e a Luz.
Para isso, é preciso ter calma.

Para isso, é preciso guardar, em vocês, a Humildade, a Simplicidade.
É preciso entrar em um estado particular de Abandono e de Amor.

Em um estado particular onde é preciso aceitar e aquiescer a tudo o que deve, agora, terminar.

MARIA - 11 de agosto de 2011
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O conjunto da humanidade foi conduzido por valores que não têm estritamente nada a ver com o Amor e com a
vida.

Esta época definitivamente acabou.
Eu os remeto, neste contexto, à primeira intervenção que eu dei, desde agora seis anos, neste canal, referente

ao valor do dinheiro e ao dinheiro do valor, a fim de permitir-lhes bem se apreender, além da materialidade
estrita do dinheiro, do que representa este valor, na servidão, e na ilusão e sobretudo na falta de Amor da

Humanidade (ndr: intervenção de 7 de abril de 2005) (*).
Tudo isso termina.

Seus olhos, seus ouvidos, seus sentidos, inteiramente, vão tomar consciência de um fim.

***

Este fim não é o fim da Vida, bem ao contrário, mas, como isso lhes foi dito, o início da verdadeira vida.
Aquela que se estabelece no Amor e na Verdade, na Transparência, na Honestidade.

E, se lembrem, meu Filho disse (hoje, isso assume todo seu valor, isso vai assumir toda sua acuidade):
“ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se torna como uma Criança”.

E uma criança vive o instante, vive a inocência, vive a ausência de reação (além daquela que é imediata, às
vezes induzida por um medo), mas não se estabelece jamais na reação, não se estabelece jamais

no julgamento, não se estabelece jamais na separação.

***

Então, sim, é preciso voltar a ser como as crianças, tornar-se simples e humildes, em qualquer circunstância,
em qualquer ocasião.

Independentemente do que a vida lhes propõe a viver, é preciso ir além de uma compreensão imediata, ou de
uma incompreensão, porque o que a Vida vai chamá-los a viver, a título individual e coletivo, é

verdadeiramente destinado a este ‘face a face’, a este desdobramento total da Luz.
Ninguém poderá evitar a Luz.

Ninguém poderá evitar viver seu face a face com a Luz.
Isso não é um julgamento, exceto de vocês mesmos porque, à medida com a qual vocês julgaram os outros,

vocês irão julgar vocês mesmos.
Esta regra é absoluta.

O Amor não é julgamento, mas ele vem pôr fim, justamente, ao julgamento.
E pôr fim ao julgamento é, justamente, aceitar os julgamentos, quaisquer que sejam, que vocês fizeram.

***

Então, este período que se abriu, desde alguns dias, é a oportunidade inesperada para se colocar totalmente
desembainhado, para redescobrir este valor, único e essencial, de toda Vida, mesmo aqui: o Amor.

Porque sem Amor vocês nada são.
Porque sem Amor vocês não podem viver o Amor.

Porque sem Amor vocês não podem esperar seja o que for.
E é a isso que vocês serão confrontados.

Portanto, meus filhos, onde vocês estiverem sobre esta Terra, eu lhes peço para bem pesar, para bem
determinar o peso, o que vocês são.

Não se julgar, aí tampouco, não se condenar, mas, bem mais, para voltar-se, de maneira definitiva, para a Luz
Branca, para CRISTO.

Para este período, denominado Ascensão, que encontra sua realização nos sinais dos Céus e da Terra, em
seus sinais presentes em suas estruturas físicas, em sua consciência e que vão agora estilhaçar-se no grande

dia.

***

O momento chegou de fazer o Dia.
O momento chegou de fazer a Paz.

Mesmo se, para isso, é preciso passar por uma revolução, mesmo se, para isso, é preciso passar
por crises e sofrimentos.



Porque, para o ser humano, alguns de vocês passam por sofrimentos para encontrar a Verdade, para encontrar
o Caminho e a Vida.

Outros irão se estabelecer, desde o início, nesta Alegria, nesta Verdade, nesta Vida.
É importante que vocês permaneçam neutros e o mais Amor possível.

Retenham também o que lhes disseram minhas Estrelas e os Anciãos e os Arcanjos:vocês não podem ser
grandes, aqui, e grandes na Luz.

Isso necessita, não se punir, não se flagelar, mas realmente ter consciência do que é essencial nesta frase.
Vocês devem, efetivamente, morrer para vocês mesmos, para renascer no Amor.
Tudo o que não é Amor deve morrer, em vocês, como neste mundo, na totalidade.

E é o que chega agora.
Então, é claro, nós iremos festejar, juntos, em comunhão, vocês todos que me acompanham, vocês todos que
irão me acompanhar, vocês todos que irão compreender que nós desejamos apenas o Amor e o Bem, para o

conjunto da humanidade.
Que jamais haverá outro julgamento além do olhar separado da consciência, do olhar do seu próprio mental e
de suas próprias adesões aos dogmas falsificados, corrompidos, elogiando o Amor, mas não sendo o Amor.

***

Há apenas um Amor: aquele da Verdade e aquele da Alegria.
Aquele da equidade.
Aquele da Unidade.

Então, durante este período, todas as máscaras devem cair, sem qualquer exceção.
Este período é muito curto porque, pela sua assiduidade, pelo seu trabalho e pelo seu Abandono, vocês
criaram as circunstâncias propícias ao desdobramento, muito mais em doçura, do que o que os profetas

anunciaram nos tempos antigos.
E, no entanto, é preciso viver este período, mesmo durante um tempo condensado que não tem mais nada a

ver com qualquer coisa que se instala e que dura.
Há, de fato, uma fulgurância que aparece, agora.
Esta fulgurância cabe a vocês vivê-la, ao melhor.

Retenham também que isso depende de vocês e unicamente de vocês.
Nenhuma circunstância exterior poderá modificar o que vocês irão viver, vocês, de maneira individual, estando

nesse coletivo.
Isso pertence a vocês.

***

E vocês irão realmente, como isso foi dito, colher o que vocês semearam.
E vocês não irão colher outra coisa do que o Amor que vocês semearam.

E da quantidade deste Amor que vocês semearam, vocês irão colher o mesmo Amor, multiplicado.
Todo o resto é apenas ilusão.

Todo o resto é apenas condenação mantida pelo medo.
O único medo será o seu.

O único medo será o que o ego terá reunido para imiscuir-se em vocês e para manter, apesar do
desdobramento da Luz.

Deem um passo para a Luz.
Deem um passo para Ele.

Ele dará, doravante, cem para vocês.
E isso não pode ser de outra forma.

Porque como o Amor poderia julgar, como o Amor poderia condenar.
É aí onde vocês devem se apreender de que muitas coisas, em nome do Amor, foram, de fato, apenas

a negação do Amor, e a traição do Amor.
Mas isso não é para julgar porque isso ocorreu, também, para cada ser humano, da mesma maneira com que

seus olhos e sua consciência podem ver no exterior.

***

Então, não é mais tempo para lamentar.



Vocês têm algumas semanas antes que nós comunguemos juntos, em 26 de setembro (ndr: intervenção de
segunda-feira, 26 de setembro de 2011, às 11 horas [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]).

E, naquele dia, nós seremos inumeráveis, com vocês, para Elevar o Canto do Amor, a fim de que o reino do
Amor seja estabelecido, para sempre, nesta Dimensão como em todas as Dimensões a vir.

É aqui que acontece este trabalho.
É aqui que acontece, em vocês, nesta carne, o trabalho da Ascensão.

E ele acontece agora.
Ele finaliza agora.

Então, coloquem-se claramente.
Não mais hesitar para ir ao Amor.

Nada deve mantê-los além do Amor e da Verdade.
Nada deve impedi-los de deixar esta Alegria e este Amor tomá-los, apreendê-los, Transfigurá-los e os

Ressuscitar.
Porque é o que vocês são.

Todo o resto está apenas ligado à servidão, aos medos, que não têm qualquer consistência diante da potência
do Amor.

Cabe a vocês decidir, cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor, mas vocês não podem pretender ser e
viver o Amor se vocês exprimem o medo para qualquer coisa (seja para esse corpo, seja para um próximo,

seja para sua profissão, seja para o dinheiro) porque tudo isso vai desaparecer integralmente.

***

Então, o que eu lanço é um apelo para a última preparação, antes que meu Anúncio ressoe em um momento
em que mesmo o Pai não conhece a data.

Mas esse momento é iminente.
Vocês podem supor.

Haverá sinais sobre a Terra, haverá sinais nos Céus como São João o expressou.
E estes sinais chegam agora sobre a Terra como nos Céus, e em vocês, é claro, porque o Amor é chamado a

aumentar e a se estabelecer de maneira definitiva.
No Fogo deste Amor tudo é queimado.

No Fogo deste Amor o medo não pode mais existir, de maneira alguma.
Se o medo chega e se o medo se manifesta e se apresenta, significa que, em vocês, restam zonas não

transparentes, não iluminadas.

***

No dia 26 de setembro, neste canal, eu tomarei a palavra, após um período de silêncio, porque METATRON,
MIGUEL e, eu diria mesmo, o conjunto de tudo o que é a Luz Vibral, de todas as partes, de todas suas

parcelas, de todos seus constituintes, iremos então nos comunicar com vocês, por intermédio do Conclave
Arcangélico, por intermédio da Irradiação da Fonte, por intermédio da Irradiação do Sol e da Terra reunidos,

por intermédio dos 24 Anciãos e do conjunto das Estrelas, como por todas as Forças que eu não posso
nomear tais como elas são importantes.

Naquele momento, vocês terão cumprido um caminho importante para a Luz.
Vocês terão percebido, em consciência e em Verdade, o peso da Ilusão que lhes será aliviado.

Vocês terão reencontrado, como isso foi dito, sua humanidade e seu Amor.
Porque tudo o que vai ser descartado naquele momento, será, de algum modo, menos peso, menos barreiras

para manifestar o Amor.
Então vão ao sentido do que vem.

Vão ao sentido desta Verdade porque é a única.
Todas as outras são verdades efêmeras que lhes foram instruídas, e mantidas, e criadas pelo medo, quaisquer

que sejam.
Vocês não são seres de medo, vocês são seres de Amor.

Mesmo se sua vida lhes demonstrou, até agora, o contrário, mas tudo isso completamente terminou.
Então, lhes é preciso fé.
É-lhes preciso coragem.

É-lhes preciso Abandono.
É-lhes preciso humildade.

É-lhes preciso viver o Amor e ser penetrado pelo Amor.
CRISTO vem para isso.



A Espada da Verdade vai transpassá-los.
Então é inútil, porque não haverá qualquer lugar onde fugir, vocês não podem fugir de vocês mesmos porque

vocês são seres de Eternidade.
Vocês não podem se colocar ao abrigo da Luz.

Vocês apenas podem aceitar que a Luz faça de vocês o que vocês são e que faça, por completo, desaparecer
o conjunto dos medos.

Mesmo se o coletivo vai manifestar, é claro, elementos que, à primeira vista, podem parecer-lhes terríveis, mas
não há nada de terrível no Amor.

É apenas justamente a ausência de Amor que elimina de maneira terrível.
Tudo o que é Amor será cultivado.

Tudo o que será Amor irá se estabelecer inteiramente.
Não há qualquer dúvida, nem qualquer possibilidade em relação a isso.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes.
Minhas palavras estarão muito claras.

Eu voltarei certamente, durante este período que nos separa de nosso encontro formal, uma ou duas vezes,
sem o dizer, simplesmente para ajustar o que vocês estão prestes a viver, em função dos eventos, Interiores

como exteriores.
Então eu abro agora com vocês um espaço de comunicação pelas palavras, a fim de que, se existem, em

relação a este período, elementos importantes que lhes pareçam não respondidos, eu possa ali responder.
Mas que essas perguntas sejam referentes ao conjunto dos Irmãos e Irmãs e não à sua pequena pessoa.

Então, meus Filhos bem amados, eu escuto com atenção o que vocês têm a me perguntar.

***

Pergunta: qual é o papel das Embarcações que podemos ver no céu, à noite?

Meu Filho, como isso já foi anunciado, desde o Arcanjo MIGUEL, em setembro do último ano, foi-lhes dito que
o conjunto das Embarcações da Confederação Intergaláctica se aproxima de sua Dimensão.

Evidentemente as Embarcações denominadas ‘Mãe’, nas quais eu me tenho, não podem se aproximar bastante
de sua Dimensão, sem efeitos desastrosos, porque o afluxo de Luz seria bastante importante.
Existe, em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos de Luz, certa variedade de seres.

Alguns são chamados de Anjos do Senhor ou Anjos da Transição.
Estes são aqueles que se manifestam, de maneira privilegiada desde o mês de setembro, por diferentes

ondas, em diferentes locais, e que respondem à noite à sua saudação e à sua consciência.
Estes são os Anjos do Senhor [Vegalianos].

Esses Anjos do Senhor se têm prontos.
Eles têm um papel específico no que está prestes a se estabelecer e nos momentos em que alguns corpos ou

algumas consciências terão necessidade de serem levados e conduzidos para outros lugares, para vários
outros lugares.

Isso não se refere, é claro, ao conjunto da humanidade.
Mas sua presença confirma o retorno da Luz e estabiliza, de algumas maneiras que lhes são próprias, segundo

sua origem, as energias Vibratórias específicas da Luz.
Dessa maneira, sua presença é a testemunha e o marcador de sua intervenção a vir.

Naturalmente, além dos Anjos do Senhor, existem outras formas de Luz chegando aos seus Céus, da Luz
Unificada, de diferentes povos estando aí para, eles também, participar do momento vindo, ao que está prestes

a se revelar de maneira final.
Mas, lembrem-se de que, se vocês são observadores, vocês poderão saudar essas Embarcações e eles irão

lhes responder sempre por uma luz.
Eles se aproximam progressivamente deste Plano.

Eles percorrem a atmosfera deste mundo.
Eles atravessaram as últimas etapas de sua aproximação.

No momento não se trata ainda de Embarcações que vocês chamam de ‘Mãe’, mas, muitas vezes, de cápsulas
individuais ou de Embarcações podendo comportar, pelo seu tamanho reduzido, poucas almas.

Mas as coisas estão prestes a mudar.



Eles participam do desdobramento da Luz à sua maneira, por sua presença.
Do mesmo modo que, por sua presença aqui sobre a Terra, vocês realizam também, à sua maneira, o retorno

da Luz.

***

Pergunta: durante o impacto da Luz, qual proporção da humanidade irá trasladar?

Meu Filho bem amado, a totalidade da humanidade viverá o ‘face a face’.
Cada um irá, como isso lhes foi dito, onde se coloca sua Vibração.

Alguns de vocês são mais leves do que outros.
Alguns de vocês estão prontos para reviver a Unidade inteiramente.

Outros não estão prontos, porque sua alma está ainda voltada para a atração da matéria.
Isso não é condenável em si, mas este ‘face a face’ refere-se ao conjunto da humanidade.

Mesmo os seres que irão manifestar todas as formas de violência, eles também são referidos a esta
translação.

Não existe qualquer forma de vida que tenha sido esquecida.
É o conjunto da humanidade que vive o retorno da Luz, sem qualquer exceção.

***

Pergunta: qual diferença existe entre o fato de Esposar ou de Viver a Luz?

O fato de Esposar quer dizer que, em alguma parte, antes de Viver a Luz, vocês constatam que algo de exterior
a vocês (é o ponto de vista da lagarta), que uma borboleta chega e que esta borboleta não tem nada além dela

mesma.
Naquele momento, vocês Esposam a borboleta.

Mas existem lagartas que vivenciaram uma preparação mais intensa do que outras e elas sabem que já são
borboleta.

Elas não têm então nada a Esposar porque isso já é Interior a elas.
Mas o resultado é o mesmo: é a Revelação da Luz.

***

Pergunta: o que acontece com a lua neste momento que emite luares particulares?

Meu Filho, todos os Céus se modificam: o brilho das estrelas, a localização das estrelas, a localização do sol e
da luz.

Todo o céu vai ser invertido.
A Luz chega e se revela.

Muitos de vocês começam a ver aparecer, não mais somente sob forma de descida ou de viagem de
Partículas Adamantinas, mas de nuances de Luz estando presentes.

Então, isso se traduz, é claro, por esses sinais no Céu e por esses sinais sobre a Terra, que são apenas suas
primícias em relação à intensidade do que eles serão dentro de algumas semanas.

Então, sim, é claro, isso é apenas a Ilusão que desaparece e não a Vida.
Deste modo, os Céus se modificam e a Terra se modifica.

É a Libertação.
Quando vocês levam seu olhar ao Céu (seja o olhar dos olhos, seja o olhar Etéreo ou o do Coração), a mesma

coisa aparece-lhes, ou seja, a iminência do que está prestes a acontecer.

***

Pergunta: as Almas que deixaram este plano há algumas semanas, têm a possibilidade, hoje, de conectar
diretamente seus Corpos de Estado de Ser ou há outras etapas?

Então, tudo depende das Almas, mas, as Almas que deixaram esse corpo estão totalmente liberadas, já desde
mais de várias semanas.

Agora, algumas Almas conectam o Espírito imediatamente.



Agora, algumas Almas conectam o Espírito imediatamente.
Outras estão, em qualquer parte, em trânsito, a fim de se acolherem e de viverem, juntas, esta Liberação.

Mas, nenhuma Alma mais está confinada.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, Irmãos e Irmãs de Espírito, eu voltarei então a falar-lhes, mas eu lhes dou, além de
minhas palavras, encontro para esta Comunhão que será uma Celebração, no dia 26 de setembro, à hora que

lhes foi dada por METATRON.
Naquele momento, nós estaremos reunidos durante uma hora e meia do seu tempo terrestre [das 06h00 às

07h30 da manhã – hora de Brasília; das 10h00 às 11h30 da manhã – hora de Lisboa].
A primeira hora irá se traduzir pelo que vocês realizam, já, todo dia, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;

18h00 – hora de Lisboa], aqui e em outros lugares.
Mas esta Comunhão não dirá respeito unicamente à Luz Vibral (reunida em sua Tri-Unidade, reconstituída), mas

nós realizaremos, juntos (bem além deste plano humano) a Nova Aliança, Aliança de Fogo, Aliança do Amor.
Nós estaremos então, juntos, e vocês e nós, em Silêncio durante uma hora e eu tomarei a palavra no final desta

Celebração.
Esperando que o melhor do Amor se revele para vocês e se estenda para vocês.

O conjunto das Estrelas e eu mesma iremos propor, de imediato, aí, um momento de Comunhão.
Essa será minha maneira, para mim, de antecipar a Celebração de 26 de setembro.

Então, todas minhas Bênçãos os acompanham e estão em vocês porque eu estou em vocês.
Eu lhes digo então até muito em breve.

... Efusão Vibratória ...
Eu Amo todos vocês, sem que ali haja a menor exceção possível, do mesmo Amor.

Até breve.

************

ÁUDIO:
   MARIE_11-08-2011 por autresdimensions

************

NDR: a próxima intervenção de segunda-feira, no dia 26 de setembro de 2011, irá acontecer então em dois
tempos: das 11h00 às 12h00 [das 06h00 às 07h00 da manhã – hora de Brasília; das 10h00 às 11h00 da
manhã – hora de Lisboa], intervenção Vibratória conjunta de MIGUEL, CRISTO e MARIA (e do Conclave

Arcangélico, do Conjunto dos Anciãos, das Estrelas).
Depois, das 12h00 às 12h30 [das 07h00 às 07h30 da manhã – hora de Brasília; das 11h00 às 11h30 da manhã

– hora de Lisboa], intervenção “Verbal” de MARIA.
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O

linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***

(*) – Mensagem de MARIA (07.04.2005):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1148

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/video/xkhrdw_marie-11-08-2011_webcam
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1148
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xkhrdw_marie-11-08-2011_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-7-de-abril-de-2005
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110811_-_NO_EYE...

 ~ Do amor projetado ao Amor no Coração ~

Eu sou NO EYES. 
Que o Sopro do Espírito esteja com vocês.

Eu venho falar, por parte das Estrelas, de algo que é caro ao coração e o que é caro ao coração está ligado a
este conceito da Estrela que eu porto que, como vocês sabem, faz parte de um Eixo falsificado e que é

chamado de VISÃO.
Esta VISÃO nada tem a ver (como eu já tinha dito) com a visão dos olhos, com a visão do 3º Olho, mas, está

diretamente ligada à Visão do Coração.
Mas, como vocês viram com a revelação das Sementes de Estrelas (em meio às Portas, além
do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO), o ponto VISÃO está situado, não no coração, mas no fígado, e

o fígado está relacionado à Alma, diretamente sob a influência do ponto AL.
Hoje, eu vou tentar lhes falar diretamente (em relação à minha vivência), além da Visão do

Coração, do que pode ser o Amor no Coração, o Amor sem limites.
Então, falar de Amor no Coração pode, talvez, parecer-lhes anormal já que, é claro, o coração

é muitas vezes sinônimo de amor e o amor é sinônimo de coração.
Para a maioria dos irmãos e das irmãs que estão encarnados, o amor está, direta ou

indiretamente (segundo os locais do planeta), associado (intimamente mesclado) ao que é
chamado de coração.

Então, na evolução atual (já desde vários anos), o homem foi levado a ser informado de uma palavra que é
denominada “amor incondicional”, o que, imediatamente, evoca um amor que seria condicional.

***

A perspectiva de que eu queria lhes falar vem, acima de tudo, deste Amor no Coração que é profundamente
diferente do amor tal como, todos nós, nós expressamos ou experimentamos na nossa vida.

Esta maneira que eu tenho, de ver sem os olhos, permitiu-me penetrar na Essência da Relação e ir além do
que os olhos podem deixar-se ver e, então, além também do que a Alma pode escolher, manifestar

como preferência, manifestar como sedução, como ligação, seja filial ou outra.

***

Amar no Coração não é somente uma expansão, não é somente, tampouco, passar de algo limitado para
ilimitado (mesmo se eu for falar disso).

O mais importante é, quando eu falo de amar no Coração, é que este Amor se vive efetivamente no Coração e
não é vivido mais como uma projeção.

Na realidade, o amor comum (habitual), mesmo o mais puro (expresso pelo ser humano), está sempre ligado à
exteriorização de alguma coisa que acontece, então, em outros lugares do que no Coração, mas, mais

frequentemente, na interação com o que é amado.

NO EYES Estrela de Maria - 11 de agosto de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110811_-_NO_EYES.mp3
http://api.ning.com/files/zR-FkEEcSb-i1vCO7NwmsNMe2gPnLh0auI8M8ee97z2ZVQGV-gLGjriErlBiWkwCS0IvG8uK0IWppSqnkk*rWq5UXJg8siIi/000bibli_378Portasdopeito.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Amor no Coração é um mecanismo que eu gostaria de qualificar de Vibratório, ou seja, é quando (além da
visão dos olhos, além dos jogos da alma e dos jogos de atração/visão, alterados) o Amor no Coração é viver e
não mais, simplesmente, aceitar (ou conceber) que isso possa existir, mas é, realmente, viver o outro em si.
E, naquele momento, o outro estando em você (não tanto como elemento possuído ou como elemento que é

preciso amar exteriormente), vai se refletir por uma ausência de distância.
O ser humano sempre tem tendência de acreditar (e de experimentar) que o Amor se expande pelo

alargamento do círculo do que ele ama.
Não é assim que podemos vivê-lo quando estamos privados de alguns sentidos.

Todos aqueles que perderam os sentidos habituais do ser humano (seja a visão, ou o olfato, ou a audição, ou
qualquer outro sentido), vocês bem sabem, desenvolvem outros modos de percepções que não estão mais

ligados aos sentidos já que alguns estão deficientes.
Eles vão, então, desenvolver outros sentidos, ou no nível dos sentidos existentes, ou no nível de alguma coisa

profundamente diferente e que não pode ser descrita, de maneira sensorial.

***

Aquele que vocês nomearam JESUS CRISTO expressou, ele também, à sua maneira, esta noção de Amor no
Coração.

Ele simplesmente disse esta frase: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Será que isso queria dizer que o seu Amor envolvia toda a Terra, sob a forma de uma exteriorização em todo o

planeta, do seu Espírito, da sua alma, do seu corpo?
Será que isso queria dizer que ele era capaz (realmente, no seu pensamento) de viver, exteriormente e de

amar, pessoalmente, toda a humanidade?
Evidentemente, a Consciência de CRISTO, hoje, conhece toda a humanidade.

Mas isso não acontece por esta noção de exteriorização ou de projeção.
O Amor, naquele nível, é vivenciado no Coração, ou seja, há uma absorção e não mais uma projeção.

O sentido da Consciência, o sentido da Energia (e mesmo da Vibração), não é mais de qualquer maneira o
mesmo.

Deste modo, podemos dizer que o amor, vivenciado com os sentidos (sejam quais forem esses sentidos) ou
vivenciado com a carne (sejam quais forem os laços da carne) exprime-se (e irá se exprimir, sempre, neste

mundo) através de uma projeção.
 Esta projeção recorre, é claro, a diferentes canais, a diferentes modos de projeção (e vocês os conhecem

todos), seja uma projeção de natureza sexual, sensual, afetiva, ligada ao objeto que amamos, ao objeto do seu
amor.

Quando o Amor no Coração se revelar (além destes sentidos e além do que eu acabo de descrever), este
Amor vai ser vivido, não mais com algo que seria exterior, projetado, mas, sim, com algo que é vivenciado no

Coração.
Dessa maneira, então, naquele momento, não há mais limites, efetivamente, para esta absorção de todas as

Consciências humanas, de todas as Consciências e do conjunto da Terra.

***

Muitas vezes os Arcanjos lhes disseram (os Anciãos também e algumas das minhas Irmãs também) que tudo o
que acontecia no interior, que ali não havia, fundamentalmente, diferença entre o exterior e o interior, e que o

que acontecia no interior acontecia também no exterior.
Em última análise, a capacidade para absorção, não tanto como posse (mas a capacidade para transparência,
se vocês preferirem), vai realmente permitir viver, no seu próprio Coração, esse sentimento de Amor que não
depende mais, então, de uma projeção no exterior do Coração (através da carne ou de um sentido), mas vai

ser vivido diretamente no Coração.
Naquele momento, quando vocês descobrirem isso, a primeira coisa que a Consciência pode dizer (e viver) é

que isso é um sentimento único de fazer Amor consigo mesmo, como se houvesse uma forma de gozo
permanente, não dependendo de qualquer sentido e de qualquer outra carne.

Então, é claro, esta etapa corresponde, totalmente, ao que vocês poderão denominar “desposar CRISTO” ou
“viver a Unidade”.

É frequente, por sinal, esta primeira etapa que coloca o Fogo no Coração e que permite (em um tempo
posterior) viver esta ausência de limite (como lhes foi dito pelo IRMÃO K, esta desfragmentação, esta

Liberdade, esta Autonomia) pois, naquele momento, vocês não têm mais necessidade de projetar o Amor em
nada do exterior, porque vocês irão descobrir (e vocês vivem isso, realmente) que, certamente, tudo (e
absolutamente tudo) o que é percebido diretamente pelos sentidos (o que é percebido pelos sentidos
habituais), mas, também, pelo conjunto de Consciências, encontra-se, na totalidade, no seu Coração.

Então, naquele momento, o processo de atração/visão pode totalmente cessar.
Não há mais (real e fundamentalmente) necessidade de amar exteriormente.



***

A árvore que vocês podem tocar (ou mesmo sem vê-la) ou que vocês pensam (seja qual for o objeto no qual
vocês pensam), seja qual for a pessoa em quem vocês pensam, vocês poderão vivê-la, realmente, do Interior,

no Coração.
Naquele momento, vocês irão descobrir, realmente, o Amor no Coração, pois, a partir do momento em que

vocês viverem, no seu Coração, esta ausência de limites, a partir do momento em que vocês viverem (real e
concretamente) que cada forma de vida e de Consciência está presente no seu Coração, não há, é claro, mais

necessidade de querer manifestar exteriormente.
Isso não impede o que vocês chamam de amor pessoal, lembrem-se, pois todo ser humano está submisso
(de uma maneira ou de outra, mesmo se ele for domesticado) ao seu ego, à sua personalidade, e vai buscar

estabelecer (mesmo de maneira exterior) relações, mesmo livres, mas em todo caso, marcado por este amor
de projeção.

Mas, para o conjunto das outras Consciências, há, realmente, a possibilidade de viver o outro no interior de si e,
então, pela ausência de projeção (por esse mecanismo de absorção), revela-se outra Consciência, outra

Verdade.
Esta Verdade os faz descobrir que o que vocês acreditavam (anteriormente, como verdade), não existe fora de
uma projeção de algo que, efetivamente, é compreendido (naquele momento) como não tendo sido, até agora,

do amor, mesmo se isso for nomeado assim, chamado assim e manifestado assim.

***

Deste modo, então, se tomarmos o exemplo do amor (em princípio, o mais importante para muitos seres
humanos e que é o amor filial), todos vocês sabem que o amor filial pode se tornar extremamente penetrante e

ocasionar, como se diz, alterações (vivenciadas por um e outro, na idade adulta), o que vocês chamam de
distorções (que são tão particulares ao ser humano), ligadas a mágoas ou a experiências infelizes, mesmo em

meio aos amores mais importantes como vocês os nomeiam.
Até mesmo este amor filial, se ali refletirmos (ligado à Atração/Visão), é uma projeção, porque vocês

consideram que esta alma que saiu (para uma mulher, em todo caso) da nossa carne, é parte integrante da
nossa carne, mas ela é, no entanto, exterior a nós (exteriorizada, manifestada no exterior) e, portanto, o objeto

de todas as nossas atenções.

***

A partir do momento em que o Coração se abrir realmente, a partir da Vibração que se instala no Coração, o
Amor não pode mais estar ligado a qualquer contingência, a qualquer educação.
O Amor se torna Vibral porque, naquele momento, o Amor é vivido no Coração.

O que significa, ainda uma vez, que, seja qual for a Consciência, ela pode ser amada da mesma maneira,
mesmo o ser humano (quando ele está encarnado) estabelecendo relações que vocês qualificam de pessoais.

Dessa maneira, é claro, essas relações pessoais permanecem gravadas por interações entre os dois egos,
permanecem gravadas por interações das duas concepções do amor (diferentes para cada um), da vivência, e

expressando uma relação que não é a mesma em um sentido e no outro.
Todos vocês sabem que o Amor é (naquele nível) um perpétuo desequilíbrio e uma perpétua busca de

equilíbrio, através das trocas (de energias, trocas de olhares, trocas de carícias, de palavras) que são, aí
também, apenas uma projeção no exterior e que fazem, em última análise (e isso não é para aceitar, mas para

viver), parte de uma privação fundamental, inscrita ainda na encarnação do homem (e nesta falsificação da
vida), fazendo experimentar uma falta.

***

A falta será projetada, ela também, no exterior (a necessidade de ser preenchido) levando o seu afeto (levando
o seu amor) a um objeto exterior ou a uma pessoa exterior.

Amar no Coração não é então absolutamente o mesmo processo.
O sentido da Consciência (e o sentido da Vibração e, ainda, da Energia) não é de qualquer maneira o mesmo,
pois, assim que o Coração se abrir (além de viver o encontro com a Luz Branca, com CRISTO, com o Grande

Espírito), vocês irão descobrir outra possibilidade do Amor (e esta outra possibilidade foi denominada
“incondicional”, sem limites): o Amor no Coração (como eu o nomeio), por que é neste lugar que ele é vivido, e

não tem necessidade de mais nada senão de ser vivido naquele lugar.
Naquele momento, vocês compreendem (e vocês vivem) que, seja qual for a distância (seja qual for o

afastamento) ou sejam quais forem as raivas podendo existir entre duas pessoas, bem, neste Amor (no
Coração) que é vivenciado no interior de si, bem, não pode mais existir a mínima veleidade de exclusão.



Coração) que é vivenciado no interior de si, bem, não pode mais existir a mínima veleidade de exclusão.

***

O amor pessoal é, por definição, exclusivo.
Ele será voltado para o seu cônjuge, para os seus filhos.

Ele será voltado para o seu círculo próximo.
Ele será idealizado em meio a algumas religiões (a alguns conceitos).

Mas, infelizmente, assim que existe alguma coisa que vem perturbar este amor pessoal, bem depressa (e
todos nós fizemos a experiência), então, ressurgem emoções, oposições, ódios que vêm terminar ou que vêm,

em todo caso, alterar este amor projetado.
Amar com o Coração vai, então, alinhá-los a algo de totalmente diferente já que nesse momento (e somente

nesse momento) vocês se conscientizam, realmente, de que não há nada para projetar no exterior, pois tudo já
está em vocês, e de que este Amor, vocês o vivem, não na pequena pessoa (não no fígado, não no ego), mas,
realmente, em um lugar extremamente infinito (totalmente amplo) que não conhece qualquer limite (que não é

limitado por nada) e que não é inferido ou interferido por nada que pertence à pessoa.

***

Este Amor, é claro, torna-os livre e torna livre todos aqueles (esses) que vocês amam, ou seja, o conjunto da
humanidade, do Universo, das Dimensões.

Nenhuma barreira pode mais existir.
Nenhuma separação pode mais pôr fim a qualquer Amor, por que vocês não podem se separar de vocês

mesmos.
Vocês não podem se separar do Si que É (como dizem os orientais).

E como, no meu povo (e no que eu chamo de povos primitivos da Terra), nós vivíamos de maneira
perfeitamente natural, nós não tínhamos necessidade de exprimi-lo, aliás.

Isso foi o nosso legado e a nossa natureza.
O Índio jamais foi desligado da natureza, jamais foi desligado das árvores, jamais foi desligado dos animais que

ele caçava e, até mesmo, de todos os outros seres humanos que procuravam privá-lo disso.
Nós ali perdemos, é claro, muito, mas, enfim, esta perda estava, ela também, inscrita na nostalgia do Grande
Espírito que, hoje, retorna pelas diferentes informações e profecias que deram os meus amigos, os meus

Irmãos, as minhas Irmãs, os nativos, como eu, desses territórios.
Então, naturalmente, hoje (e mesmo os orientais) e, em todo caso, o ser humano na sua consciência mais

comum (que não está mais ligado à natureza de maneira tão nítida como nós), redescobre esta herança natural
e revive, então (de forma às vezes violenta, de forma mais progressiva), esta compreensão e esta vivência de
que não existe absolutamente nada no exterior já que todo este Amor está presente, em vocês, e que todas

essas Consciências estão, realmente, presentes em vocês, no seu Coração.
A partir do momento em que o Si é encontrado (a partir do momento em que o Grande Espírito é revelado na
Consciência), a Consciência jamais pode ser desligada e separada de quem quer que seja e do que quer que

seja.
Então, mesmo em meio a esta descoberta e a esta vivência, obviamente, a personalidade pode (em certos
casos) se manifestar e atrai-los em um amor limitado (de projeção), mas, mesmo aí, vocês se apreendem,

imediatamente (naquele momento), da aberração real, para a Consciência, desse tipo de projeção e de
apropriação, porque, se vocês não entrarem mais na necessidade de possuir, vocês se apercebem, realmente,

no Coração, de que vocês possuem tudo, por que vocês são o Todo.

***

Isso não é uma visão da mente, isso não é um conceito para aderir, isso não é uma religião para observar, não
são princípios morais, mas isso é, realmente, uma vivência Vibratória.

É a isso que a humanidade, na sua totalidade (mesmo não aberta), vai aceder.
O que não quer dizer que esta Dimensão (de absoluto, de Amor no Coração) vai prevalecer, mas isso quer

dizer, simplesmente, que cada alma (mesmo confinada na sua Atração e na sua Visão) vai conscientizar,
realmente, que além deste confinamento existe outra coisa que põe fim, de algum modo, a esta visão
deformada (a esta visão da alma voltada para a personalidade) e que existe (além da separação da

consciência) um estado da Consciência que é totalmente diferente e que não está mais ligado a qualquer
projeção exterior do Amor.

***



E é, por sinal, somente quando cessa (na totalidade) esta projeção exterior que pode se revelar este Amor, no
Coração.

Isso lhes foi falado, de diferentes maneiras, pelos Arcanjos (por esta noção de Abandono à Luz), pelo que lhes
transmitiu UM AMIGO (através do sua Yoga) ou ainda, pelos mecanismos da Consciência que lhes deu o

IRMÃO K, entre os Anciãos.
Lembrem-se deste sentimento porque ele é (aos meus olhos e à minha Visão do Coração) essencial e eu,

talvez, pude manifestá-lo e vivê-lo de maneira mais lúcida: não há diferença de Amor entre UM AMIGO, entre
IRMÃO K, entre CRISTO, entre ninguém (que descobre este Si e esta Dimensão da Consciência).

Mas, simplesmente, a percepção desse mecanismo é diferente, é claro, conforme as culturas, conforme a
própria pessoa.

Lembrem-se deste princípio fundamental de que o Amor, que está no Coração, é uma ausência de qualquer
projeção, mas uma vivência Interior.

Não há, portanto, mais necessidade de manifestar e (como lhes dizia a minha Irmã, MA ANANDA) não há mais
necessidade de expressar já que a expressão é um mecanismo de exteriorização.

Na realidade, vocês estão literalmente impregnados pelo Amor e vocês não têm mais necessidade de
expressá-lo.

***

Vocês não têm mais necessidade de direcionar o amor ou de demonstrar o amor, por que vocês se tornaram o
Amor e por que vocês são o Amor.

A Consciência no Coração, e o Amor no Coração, irão lhes mostrar, simplesmente, que a sua Essência, que a
sua finalidade e que a resolução de todos os sofrimentos, estão ligadas à própria natureza da Consciência que

é Amor.
Deste modo, é claro, naquele momento, vocês percebem a falsificação, vocês percebem o seccionamento

desta Dimensão essencial da Consciência.
Então, obviamente, aqueles que se interessam pela alma vão falar-lhes da evolução de algo a percorrer (deste
conhecimento exterior de evolução), mas que não existe, porque, é claro, quando vocês penetram neste Amor,
no Coração, vocês apercebem-se de que tudo o que pôde ser vivenciado anteriormente e que tudo o que pôde

ser expresso (mesmo através de todas as religiões da humanidade) não tem qualquer sentido e que, mesmo
isso, é uma falsificação monumental, pois a Consciência (quando ela está realmente aberta a ela mesma e

quando ela não está mais seccionada, quando ela não é mais projetada), basta-se, inteiramente, a ela mesma e
não tem necessidade de qualquer referencial exterior (não tem qualquer experiência exterior), por que, naquele

momento e, em Verdade, tudo é vivido no Coração, integralmente.
Como lhes dizem os poetas, vocês são a estrela, vocês são a rosa da manhã, vocês são o Grande Espírito no
vento, vocês são o fogo que crepita à noite, mas, isso não é uma visão da mente ou uma visão poética, porém,

realmente, uma vivência da Consciência no Coração e no Amor.
O Amor nada pode excluir.

A partir do momento em que vocês excluírem alguma coisa do Amor, naturalmente vocês não estão mais no
Amor no Coração, mas vocês estão no amor expressão, no amor exteriorizado e na projeção.

É esta revolução da Consciência que está prestes a chegar (e que é vivida agora) e que será vivida, como um
face a face (como isso foi dito por MARIA), que vai desconcertar a totalidade do que vocês creem, a totalidade

do que vocês exteriorizaram, a totalidade do que vocês projetaram e construíram no exterior.

***

O ser humano está se reconstruindo no Interior.
Ele redescobre a Consciência Unificada.

Ele redescobre o Amor, no Coração, sem limites, sem qualquer programação, sem qualquer projeção.
Esse mecanismo é, realmente, uma Reversão total da Consciência que foi chamada (pelos Arcanjos) de Última
Reversão, que vai fazê-los sair de um estado totalmente isolado (totalmente fechado e encerrado), pois esse

amor (mesmo dando alegrias) não é absolutamente uma liberdade.
Ele sempre será um princípio de isolamento, de confinamento, de tristeza, em última análise, bem além da

experiência, às vezes felizes, do que é vivenciado.
O Amor no Coração não pode jamais, jamais, jamais, desapontar a própria Consciência, ou seja, que (falado

diferentemente) a Consciência que é vivenciada no Amor do Coração (e no Coração) basta-se a ela mesma e é
alimentada, permanentemente, pela Luz, pela FONTE, e que elimina (como dizia, eu creio, CRISTO) “toda

sede e todo desejo exterior”.
Isso não era uma visão da mente, mas, sim, a Verdade da Consciência, quando ela própria se encontra no

Coração e quando ela vive o Amor, no Coração.
Então, naquele momento, pouco a pouco, vocês podem extrair-se (sem qualquer dificuldade) de todas as

ligações, de todos os apegos, de todos os medos.



Vocês não têm mais necessidade de manifestar a mínima apreensão de nada e, mesmo prosseguindo, no
momento, em meio à sua vida pessoal, vocês sabem que podem se fortalecer, instantaneamente, colocando-

se no Coração, neste Amor que os nutre e que vai preencher todas as privações que puderam existir, até
agora, no amor pessoal.

Este Amor, esta Consciência, é um estado de êxtase.
Os Anciãos, no oriente, chamavam-no de Samadhi, com suas diferentes formas.

Eu, eu o chamo de Unidade com Todo o Criado.
Eu o chamo de Amor, no Coração.

***

Evidentemente, este Amor, no Coração, vai afastá-los de alguns comportamentos, vai afastá-los do sofrimento
(em primeiro lugar), pois, mesmo se alguma coisa sofrer, a sua capacidade para absorção é tal que o

sofrimento do outro será transcendido no seu próprio Coração.
Isso está bem além do que é chamado de compaixão (que é, também, uma projeção) que é às vezes uma

identificação, mas esta identificação jamais alcança, jamais, a absorção do Amor no Coração.
O Amor no Coração faz vocês descobrirem, naquele momento, que vocês não têm mais necessidade de nada

do exterior e que este estado, que vocês vivem, é suficiente para nutrir toda a humanidade.
Houve seres que tiveram uma missão exterior, como CRISTO, como os Anciãos, durante as suas últimas vidas.
Houve, entre as Estrelas (vocês sabem), ilustres desconhecidas das quais eu faço parte, e que apenas foram

conhecidas por algumas obras que foram escritas, mas que absolutamente não refletem, é claro, o que eu
pude expressar, eu mesma, fundamentalmente.

Da mesma forma, a minha Irmã de sangue (até mesmo, por assim dizer), SNOW, jamais foi conhecida e
ninguém duvidou do que ela foi na sua vida, porque, efetivamente, no seu povo, todos os seres eram como ela.

Não havia diferença entre ela e o restante dos seus Irmãos e Irmãs que viviam na sua tribo.
Todos eles tinham o mesmo Amor, todos eles tinham a mesma absorção do Amor e, evidentemente, eles não

faziam diferença entre a sua Luz e a Luz desta Irmã e, quando vocês vivem o Amor, no Coração, vocês não
podem encontrar uma Luz mais intensa, mais brilhante para alguns e menos intensa para outro.

Isso será sempre o ego que vai fazê-los crer que o outro é pior, que o outro tem menos amor, que o outro é
mais maldoso (do que o outro), por que o outro não é vocês.

Mas, quando vocês viverem o Amor, no Coração, não há mais o outro e é isso que vocês irão viver.

***

Dessa maneira, é claro, para muitos seres humanos (que rejeitaram, no exterior, o seu Amor e que rejeitaram,
no exterior, as privações), e através de manifestações (de comportamento, de ações) que são opostas ao

Amor, no Coração, tudo isso, obviamente, vai se revelar.
É isso que foi chamado, por MARIA, de Julgamento.
Mas não há outro senão vocês mesmos que julgam.

Podemos dizer, de certa forma, que vocês irão julgar-se em termos do que vocês julgaram, efetivamente, ou
seja, que vocês irão ver, tal como vocês viram.

E o que vocês viram do exterior, na realidade, sempre fará apenas refletir (e exclusivamente refletir) as faltas
que estão em vocês.

É uma Lei que corresponde ao que é denominado Lei da Graça, que é a Lei do conjunto dos Universos.
O Amor, no Coração, nada pode excluir.

Não existe, nesta Dimensão (quando a Unidade é encontrada), e em outros lugares, qualquer possibilidade de
excluir alguma coisa da Consciência.

O que explica que, nos Mundos Unificados (nos Mundos onde não há este confinamento), vocês estão
realmente conectados com o conjunto da Vida e com o conjunto das Consciências.

Vocês não estão mais localizados em um corpo, vocês não estão mais localizados em uma personalidade,
vocês não estão mais localizados nos apegos, vocês não estão mais localizados na recusa, no ódio, nos

sofrimentos.
Vocês são o conjunto da Criação.

Isso não é uma visão da mente, mas é realmente a vivência da Consciência do Amor no Coração, tal como isso
vai se revelar e tal como as minhas Irmãs e eu esperamos que muitos, muitos de vocês, vão conectar.

***

Portanto, isso necessita, também, da sua parte, principalmente agora, de prestar atenção ao que lhes dizemos,
de prestar atenção aos seus mecanismos de pensamentos, de prestar atenção ao seu olhar que sempre terá



tendência (nesta visão separada) de ver, no outro, o que vocês não querem ver em vocês.
É um fato indiscutível que (mesmo se não lhes parecer hoje), a partir do momento em que a Consciência, no

Coração (e o Amor, no Coração) realmente desabrochar, vocês irão saltar, eu diria, para a Consciência e
apenas poderá levá-los a perdoar, na totalidade.

Esse perdão não é um perdão de circunstância, mas vocês irão, de fato, perdoar-se a si mesmo, pois o que
vocês viram no exterior, já está em vocês.

Não é questão, aí tampouco, de encontrar um culpado, mesmo se ele existiu no plano histórico, mas, sim, de
transcender esta falha que não é culpa da queda, é claro, mas, de um olhar da Consciência que é um olhar

condicionado e condicionante.
O Amor, no Coração, não é condicionado, nem condicionante.

Ele não depende, portanto, de uma circunstância exterior ou de uma vivência exterior, mas vai se exprimir, em
vocês, sempre com esta absorção de todos os outros.

Não há mais diferença, não há mais limite quando vocês estão realmente Livres e Liberados, além deste
mundo.

Vocês irão rapidamente dar-se conta de que, quando vocês viajam no Sol ou em uma Dimensão, vocês não
estão absolutamente separados de nada.

Então, é claro, para a consciência pessoal, na personalidade, isso iria parecer impossível.
Mas vocês estão conectados, realmente (real e Vibratoriamente), com o conjunto do Universo.

Existem, de algum modo, ondas (por que são ondas) de Amor que os reúnem e que os Liberam, ao mesmo
tempo.

Vocês não podem ignorar (como isso foi dito pelo Sábio) a asa de uma borboleta que se quebra.
Vocês não podem ignorar a infinidade dos Sóis existentes nos Universos.

Vocês não podem ignorar a infinidade das Consciências existentes nos Universos, por que vocês são todas
elas, ao mesmo tempo.

 E lembrem-se de que o que eu falo não é uma concepção ou uma visão da mente (digamos), mas é realmente
a vida do Espírito no Espírito.
Assim é o Amor, no Coração.

Que tudo existe no Interior de cada Criação.

***

É o princípio do holograma, é claro, mas não há qualquer confinamento.
É como se cada um dos pontos pudesse, efetivamente, recriar o conjunto dos Universos (como o holograma),

mas que, realmente, cada um desses pontos é realmente a totalidade.
A expressão que eu poderia dar-lhes é o holograma no holograma.

Há uma Reversão naquele nível.
A Consciência do Amor, no Coração (a Consciência do Si, a Consciência multidimensional) é exatamente isso.

Então, deixou-se, para muitos de vocês, viver estados que se aproximam disso, mas esses estados que se
aproximam vão se revelar ainda mais amplamente.

Eles vão fazê-los viver este Amor, no Coração, e fazê-los sair do amor na projeção.
Este Amor, no Coração, basta-se a si mesmo, por que ele compreende o conjunto da Criação.

Nada pode ser exterior.
Tudo é Interior, nesse nível da Consciência, e vocês irão, então (naquele momento), ser literalmente

deslocados (ou seja, sair da própria projeção deste corpo) e encontrar-se nesse Corpo de Estado de Ser que
os aguarda e que se reconstrói, aqui mesmo.

Lembrem-se de que há projeção em um sentido e de que, no outro sentido, há absorção.
Todos os mecanismos da consciência dissociada estão ligados a esta projeção.

Todos os mecanismos da Vida, nos Mundos Unificados e da Consciência, que vivem o Amor (e que são o
Amor), estão ligados a esta absorção e, realmente, daí resulta toda a diferença do que poderia ser chamado de

‘ponto de vista’ (mas que é bem mais do que um ponto de vista), que é realmente o que vocês têm que viver,
com consciência e na Verdade, ou seja, recolocar-se no Alfa e Ômega.

O Amor está no meio do Alfa e do Ômega, isto é, o Amor é o que vai lhes servir de ressonância, de algum
modo, entre a FONTE que vocês são e a mínima manifestação da FONTE (que vocês são, também), além

desta consciência, fechada em um corpo e em uma projeção permanente dela mesma.
Aí está o que é a absorção e o que é o Amor, no Coração.

É um Amor que não distancia, por que ele é vivido sem distância, por que ele é vivido diretamente na
Consciência e não mais em uma necessidade vital de se projetar através da personalidade.

Isso (ainda uma vez, lembrem bem) não é uma visão da mente, mas, sim (real e concretamente), a Vida do
Espírito quando o Espírito se revela.

***



Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês.
Nós seremos, agora e doravante (as Irmãs como os Anciãos ou os Arcanjos), cada vez mais breves, porque

nós seguiremos nos elementos (Umas e Outras, Uns e Outros) que são cada vez mais significativos na própria
Consciência.

Portanto, como lhes disse UM AMIGO (há alguns meses), tudo lhes foi dito sobre o Yoga.
Do mesmo modo, IRMÃO K praticamente terminou o que ele tinha para dizer-lhes sobre a Consciência.

Resta agora vivê-lo.
Resta agora penetrar nesta Consciência, na totalidade, com Alegria, com Amor e com um sentimento, bem real,

de exaltação do Coração e não de algo da vida exterior.
Se, meus Irmãos e minhas Irmãs, vocês tiverem perguntas, eu permaneço com prazer, com vocês, agora, em

relação ao que eu acabo de expressar, ao que eu vim dizer e ao que eu vim Vibrar com vocês.
No período dos seus questionamentos, eu estabeleço e eu abro, como vocês abrem, como vocês

estabelecem, esta absorção.

***

Pergunta: há degraus para o Amor do Coração ou isso é vivido em uma etapa?

Há degraus.
Esses degraus estão ligados à penetração progressiva desta Consciência, mas esses degraus, agora (no

tempo que é para vocês viverem), tendem a desaparecer, completamente.
Vocês irão constatá-lo cada vez mais facilmente.

E, cada vez mais facilmente, vocês irão constatar que esses degraus desaparecem e que vocês apenas
podem ser na totalidade, um ou outro.

É assim que o seu futuro será estabelecido.
Ou a Atração para a Visão da Alma será predominante (mas vocês tomarão consciência deste Amor, no

Coração, para vivê-lo e, então, vocês poderão ali se estabelecer), ou vocês não poderão ali se estabelecer por
que a sua Alma escolheu viver, ainda, a experiência da separação, estando consciente de que a Consciência é

Unitária.
Portanto, para cada um dos Irmãos e das Irmãs sobre esta Terra, isso será profundamente diferente, mas, pela

abertura da Porta do Templo posterior, isso pode lampejá-los, agora, não importa em qual momento.
É o momento (vocês compreenderam) em que, de uma única vez, todas as projeções exteriores cessam.

É o momento em que a personalidade desaparece e que vocês se fundem no Sol e nesta Luz Branca, neste
Amor no Coração.

Alguns irão ali permanecer, outros não.

***

Pergunta: por que as dores no fígado quando estamos trabalhando no ponto VISÃO?

Evidentemente, trata-se do combate, combate simbólico, entre a Alma e o Espírito.
São as primícias da Passagem da Porta Estreita.

***

Pergunta: é preciso apenas deixar acontecer?

Sim.
A Luz e a Unidade são Inteligentes.
Então, por que o ego quer fazer?
Vocês não podem fazer e Ser.

Vocês irão se aperceber cada vez mais disso.
Enquanto vocês quiserem fazer, vocês não poderão Ser.

***



Pergunta: em interioridade profunda, os meus olhos se abrem, mas sem nada visualizar.

O olho é um orifício.
Da mesma forma que a boca foi aberta, os olhos devem se abrir a fim de viver a Visão Etérea.

Esse processo (que não é comum a todos os seres que vocês denominam Despertos, entre os seus Irmãos e
as suas Irmãs) vai se refletir, também, pela abertura de todos os orifícios, explicando o Som da Alma, o Canto
do Espírito, a boca aberta, os sentidos olfativos abertos, dando acesso à clareza sensorial [‘clairsentience’],
mas, também, à abertura dos olhos, porque, por enquanto, para interiorizarem-se, vocês fecham os olhos.

Aí também, é uma ruptura com a projeção exterior, mas, se os seus olhos estiverem funcionais, e se a
Passagem do Amor no Coração for efetuada, não haverá mais diferença entre os olhos abertos e os olhos

fechados.

***

Pergunta: será que a absorção no Coração se inscreve como uma escolha da Consciência?

Meu Irmão, eu lhe respondo: quem escolheu?
Enquanto você for persuadido a escolher, isso significa que não há Abandono.

Isso significa que a Consciência mantém, de uma maneira ou outra, a sua própria pessoa e, portanto, não pode
ali haver Amor, no Coração.

O Amor, no Coração, é uma rendição, é (como vocês dizem) uma Crucificação, mesmo eu não gostando muito
desse termo.

É exatamente isso.
É o momento da rendição, sem condição, da consciência da personalidade.

Enquanto houver uma percepção de que há uma escolha, isso significa que vocês ainda estão na
personalidade.

A escolha ocorre por si só, mas, somente, assim que o Amor, no Coração, for vivido, ou a título de experiência
e de recusa, ou a título de estabelecimento permanente.

Será sempre o ego que crê que existe escolha, pois ele está no livre arbítrio e o livre arbítrio implica na noção
de escolha.

A Consciência do Grande Espírito (ou viver o Grande Espírito) não é uma escolha, nem o livre arbítrio, mas é a
Liberdade, e esta Liberdade passa pelo que vocês chamam de morte da personalidade ou do que é limitado.
Então, isso não pode ser uma escolha enquanto não for vivido, porque, quantos de vocês vão me responder

que fizeram a escolha para ir à Unidade e, no entanto, vivem isso em vocês?
CRISTO dizia (na sua vida): “aqueles que desejarem salvar a vida, irão perdê-la”.

E é exatamente isso.
Na Eternidade, no Amor no Coração, nada há para salvar.

Por que vocês querem salvar o que já não existe?

***

Pergunta: se escolhemos o Amor, no Coração, como explicar que podemos sair?

Existe, para a humanidade, um momento final, vocês entenderam isso.
Esse momento final irá permitir a todos aqueles que ainda não vivenciaram o Amor, no Coração, vê-lo e vivê-lo,

sem qualquer exceção.
Mas aqueles que irão vivê-lo, no momento final, terão escolhido manter-se na Atração/Visão da alma, mesmo

liberada.
É nesse sentido que o período que vocês vivem é capital para permitir-lhes, justamente, viver isso antes de

serem pegos de surpresa.
Tudo o que bloqueia, hoje, é a mesma coisa que foi denominada, em todos os Yoga no oriente, ou seja,

os apegos.
Vocês não podem ter o mínimo apego e viver a Unidade.

Enquanto vocês estiverem apegados a alguma coisa, mesmo à sua própria vida, vocês não podem viver a
Unidade.

Isso lhes foi dito e repetido, mas, em última análise, toda a humanidade vai viver a Unidade.
Porém, as condições dessa vivência determina, na totalidade, a sua nova Casa e não o que vocês desejam,

pois, enquanto vocês estiverem na projeção do amor, vocês não estão na absorção do Amor.
Há apenas que inverter o movimento, de algum modo.

Há apenas que inverter uma ressonância, uma polaridade.



Enquanto isso não foi feito, vocês não passaram a Porta Estreita.
Vocês estão prontos para tudo perder?

Vocês estão prontos para tudo deixar, pela Luz?
É o que já havia dito CRISTO na sua vida.

É a isso que o conjunto da humanidade é chamado a viver, agora.
Isso necessita da transcendência de todos os medos, sem exceção alguma.

Isso necessita do desaparecimento de todas as projeções, sejam elas quais forem.
Muitos elementos foram dados, muitos exercícios foram dados, mas sempre foi dito (justificadamente) que

esse último passo apenas vocês é que podem dá-lo.
Ninguém pode fazer no seu lugar.

Não existe nada no exterior, porque, justamente, vocês consideram que é o exterior que pode fazê-los dar esse
passo.

Este passo, o IRMÃO K falou (há pouco tempo) como elementos exteriores que são muitas vezes facilitadores
(o sofrimento da perda, a interrogação sobre o sentido da vida, com a própria angústia da morte), como

eventos traumatizantes, em princípio, que, de uma única vez, podem fazer bascular a Consciência neste estado
Ilimitado.

Agora, como foi dito, a Terra vive uma mudança dos Céus e da Terra.
Essa mudança completa deve fazê-los descobrir o que é a Verdade.

Mas não é porque mostramos a Verdade (mesmo visível aos olhos da carne, mesmo pela Vibração) que a
Consciência vai aceitar se estabelecer nisso.

Os medos são, às vezes, tão importantes (a projeção é tão importante, o desejo de projetar é tão importante)
que a Alma não consegue viver esta Última Reversão quando a Porta Estreita é avistada.
O Impulso de CRISTO que chega, é isso que chega às costas e que se revela no peito.

Mas, é preciso que a sua Consciência, que isso (através desse movimento que vai atravessá-los de trás para
frente), possa ser realizado de baixo para cima, no centro.

É a Passagem da Cruz.
É por isso que isso foi chamado de Crucificação.

A consciência humana, que é projetada, localiza-se no ventre.
A consciência humana, que é absorvida, resolve-se na Unidade e no peito.

Alguma coisa vem liberar o peito (o Grande Espírito, a Luz Branca, CRISTO), mas é preciso, ainda, que vocês
passem a Porta.

***

Pergunta: quando CRISTO disse: “eu sou a Porta”, do que se trata esta Porta?

Sim, é claro.
Ele disse também: “eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida, o Alfa e o Ômega”.

Em linguagem codificada, Vibratória, Ele tinha dito tudo, independentemente da falsificação que tomou conta
(como sempre) de cada Grande Espírito que vem sobre a Terra, mas o essencial permaneceu.

O problema é que o ocidente (em todo caso, para uma certa parte) fez deste CRISTO algo de exterior, aí
também.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, aqui, Comunguemos e reforcemos a nossa Relação.
NO EYES lhes diz até um próximo dia.

Até logo.

************



Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article9d48.html

http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-11_aout_2011-article9d48.pdf
11 de agosto de 2011

(Publicado em 12 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

***

Pergunta: para os seres de outras Dimensões que se encarnam sobre a Terra, é uma decisão individual ou é organizada de
algum modo?

Não há operador turístico, sobretudo para ir à prisão, não é?
O que eu quero dizer por aí que as circunstâncias atuais são diferentes, porque vocês têm seres, hoje, que se encarnam, que tomam

um corpo, porque eles sabem que não vão permanecer muito tempo na prisão.
Sem isso, eles jamais teriam vindo fazer um ‘tour’ neste sistema solar, não é?

Há processos que se iniciaram, desde muito tempo, isso vocês sabem, mas ninguém, como dizer, decide pela primeira vez.
A primeira vez, as razões podem ser muito variadas.

Vocês desejam quando mesmo, talvez, para alguns, fazer a experiência da prisão.
Por que não?

Para outros, isso tem sido missões mais delicadas.
Para outros, enfim, isso foi, simplesmente, uma espécie de armadilha que se fechou de novo.

É muito complexo para explicar isso.
Isso pode não ser uma visão linear.

Mas, em resumo, hoje, há uma Liberdade para encarnar-se, para os seres que criam uma alma para a circunstância, porque vocês
estão em um momento particular.

Isso, vocês sabem, não é?
Agora, não há hierarquia, ninguém vai conduzi-los aqui, ainda uma vez.

Da mesma maneira que ninguém tira vocês daqui, nós estamos bem de acordo.
As circunstâncias ótimas, nós diremos, foram criadas para permitir fazer cessar o princípio de confinamento.

Mas fazer cessar o princípio de confinamento, reabrir o que estava fechado, não influencia o que vai se tornar cada alma.
Porque, como foi dito em várias reprises, vocês que podem decidir reencontrar a Liberdade ou permanecer no livre arbítrio.

Ninguém pode forçá-los, nem A Fonte.
É bem por isso que o princípio do confinamento, como dizer, foi alguma coisa de especial, porque foi preciso, como dizer, romper o

confinamento respeitando as Criações, mesmo falsificadas.
Ou seja, respeitando o livre arbítrio de cada Consciência que estava confinada inconscientemente, conscientemente, ou por

circunstâncias particulares.
Mas ninguém, vocês não, ninguém lhes disse: “você irá para a cadeia”.

Porque, como é que o que está Livre pode ir preso se isso não é por sua própria ação?
Principalmente eu lhes digo que, agora, as coisas são diferentes.

É para isso que Cristo insistiu, e nós insistimos, para que a maioria das Sementes de Estrelas, dos seres Despertos, esteja presente
sobre a Terra para viver o que é para viver.

Porque vocês têm uma infinidade de interesses, e nós temos uma infinidade de interesses, para que esses seres estejam presentes
para, de algum modo, serem os médiuns, o aparador e o revelador do que deve se revelar.

***

Pergunta: poderia desenvolver um dos comentários que fez Anael sobre os Eixos ATRAÇÃO / VISÃO e AL / UNIDADE?

Oh é muito simples.
Vamos explicar muito brevemente: primeiramente, com as Núpcias Celestes, foi aberto certo número de etapas, ou seja, fazer passar

de um sistema fechado de 7 séries a um sistema aberto, ou em via de abertura, de 12 séries.
Isso corresponde, e correspondia, à adição ou à abertura das 5 novas séries.

Essas 5 novas séries eram então os Corpos que haviam sido retirados durante o confinamento.
Seus Corpos, eles são onipresentes nos Mundos Unificados.

Isso era o que foi denominado OD – ER – IM – IS – AL, correspondendo aos 5 Novos Corpos.
Quando os 5 Novos Corpos foram (ao nível de uma Consciência, vamos dizer, coletiva) em parte Acordados, ou Despertos, ou

ativados, pouco importa as palavras, pôde se instalar os 4 Pilares, as 4 Linhagens: uma primeira fase de desdobramento da Luz, ao
nível do que foi chamado de Cruz Fixa, entre AL – OD e HIC e NUNC, e cruzando no Ponto ER.

Mas não mais em um Eixo Vibratório de desvendamento, mas de estabelecimento.
Quer dizer, se vocês querem, um primeiro desdobramento.

Em seguida, apareceram, como chamar isso?
Outras Estrelas, como vocês dizem, mas que correspondem a submúltiplos Vibratórios.
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Esses submúltiplos estão inseridos nas 12 Estrelas.
Além da Cruz Fixa, foram-lhes dadas 3 Cruzes Mutáveis que juntam essas frequências por pares.

Outro desdobramento que permitiu lançar a Luz sobre o Eixo falsificado e desviado da Luz.
Através desta tomada de Consciência Vibratória, as outras Cruzes Mutáveis puderam entrar em ressonância e constituir,

Vibratoriamente, o que eu chamaria de apelo ou ressonância do Cubo, isto é, do Anjo METATRON, em sua forma a mais próxima de
vocês.

Então, METATRON intervém no desvendamento das 5 frequências que haviam sido retiradas, instala-as, põe em funcionamento uma
espécie de ressonância Vibratória, entre diferentes Eixos, estendendo sub-Vibrações (mas não em um sentido negativo, não é isso)

em um sentido de interação, permitindo revelar frequências ao nível do cérebro).
Paralelamente a isso, para aqueles que foram os mais impactados pela primeira descida da Luz, desde muito tempo (quer dizer

mesmo antes que eu partisse desse Plano, 1984), foi o primeiro impulso do Espírito Santo que permitiu o despertar trabalhoso, para
esses seres, dessas novas frequências, sem que a eficácia dessas frequências fosse totalmente estendida.

Ou seja, não unicamente uma frequência, mas também todo um conjunto de manifestações, nesse corpo, ligado a esta frequência.
Uma dessas manifestações, por exemplo, está ao nível do 12º Corpo, ao mesmo tempo na Lemniscata Sagrada da

Interdimensionalidade, da Fusão dos hemisférios ou do retorno à Unidade, mas também da visão etérea.
Então, vocês veem, há uma ação em diferentes pontos.

Em seguida, a um dado momento, quando tudo isso foi trabalhado em um número considerável de seres humanos, foi revelada a
ressonância da Merkabah Interdimensional coletiva, tendo permitido, de algum modo, o basculamento da Ilusão Luciferiana, o

basculamento do Eixo que é redirecionado e, assim, a Reversão.
Essa Reversão possibilitou a instalação da Nova Tri-Unidade anunciada por MIGUEL.

Posteriormente, foi realizado, algum tempo depois, devido a esse basculamento, um processo de Passagem e de abertura da Boca,
realizado por URIEL.

E depois, quando chegou o Cubo Metatrônico, pôde se revelar o conjunto dessas estruturas, ou seja, os Eixos, as Cruzes Mutáveis, as
Cruzes Fixas, o Eixo falsificado, a Tri-Unidade.

A Reunificação de tudo isso, ao nível do 13º Corpo, pôde se revelar e investir o corpo.
E em seguida pôde se revelar, de maneira progressiva, em todo o corpo, esta estrutura Vibratória que corresponde ao Corpo de

Estado de Ser.
Portanto, vocês revelaram, uns e outros, estruturas Interdimensionais.

As Estrelas que estão no Céu, em sua cabeça, tornaram-se Portais sobre a Terra, sobre a sua Terra.
É exatamente o mesmo processo que foi realizado sobre a Terra, que foi realizado, em alguns de vocês.

Então, depois, no desdobramento completo da Luz, o que é que vai acontecer?
Isso foi denominado, eu creio, Fusão, pelos Arcanjos.

Eu, eu prefiro o termo permutabilidade, isto é, como tudo está no Todo, é preciso também realizá-lo no corpo.
E há primeiro uma ressonância que se cria em relação à linha mediana, entre o que se chama, quando encarnado, de esquerda /

direita e de direita / esquerda, que reunifica, aí também.
Do mesmo modo que vocês têm dois hemisférios do cérebro que são separados, mas que foram reunificados pela ativação do 12º

Corpo e da Lemniscata Sagrada, em sua parte alta.
Então, os opostos, ou as ressonâncias (porque não é sempre oposto), juntaram-se por um processo de ressonância e de

permutabilidade.
Eis, grosso modo, o que aconteceu e que foi concluído, como vocês sabem, pela abertura da Porta Posterior do Coração.

O Ponto KI-RIS-TI, que está situado na parte de trás do corpo, corresponde, efetivamente, ao chakra do Coração, mas em sua parte
posterior, entre as omoplatas: o que vocês denominam, e o que podemos denominar, as asas da borboleta.

Ou seja, a Vibração Etérea reencontrada, que permite viver o Éter, e ver a Visão Etérea, e viver a Reversão da energia Etérea que
havia sido fechada pela Atração, por Áriman, e pelo princípio Arimânico e Luciferiano, que se resolve pela Passagem.
Não mais a Passagem da garganta, que foi a segunda Passagem, mas a terceira Passagem que é a Ressurreição.

Está aí, esquematizado, o que eu posso dizer.
Então, para aqueles que fizeram a relação, havia ali, também, uma relação, é claro, entre o que se denomina Árvore da Vida, a coluna

vertebral, a Lemniscata Sagrada, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 etapas das Núpcias Celestes, etc., etc..
Isso poderia ir muito longe.

***

Pergunta: se o círculo faz parte da falsificação, o que é então da Lemniscata Sagrada que é constituída por dois círculos que
se espelham?

Isso não tem absolutamente nada a ver com a realidade.
Jamais a Lemniscata é um círculo.

É impossível.
É a imagem do infinito, não é a imagem do círculo.

Quando essa Lemniscata está em duas partes, ela não forma um círculo, já que há esse movimento em espiral, no Interior.
A espiral não é um círculo.

Justamente, é exatamente o inverso do círculo.

***

Pergunta: a Lemniscata é um princípio de Vida, no interior de um quadrado que seria o fundamento?

Sim, pode-se dizer que o quadrado é um fundamento, em duas dimensões.
Mas esse quadrado transforma-se em Cubo pela ação da Lemniscata, mas não pela ação do círculo.

A Lemniscata é uma Lemniscata, é uma definição precisa.
Isso corresponde a algo que gira.
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Quando se vê, em um plano, é uma espiral.
Quando se vê estendida, é uma Lemniscata.

E essa Lemniscata permite a Passagem de Dimensão em Dimensão.
É o princípio, se vocês querem, do holograma no holograma.

É um desdobramento e um dobramento que faz com que, de um lado a outro (é dizer o Alfa e o Ômega), tudo circula e tudo é
informado.

Não pode ali haver interrupção de informação.
A informação é o que?

É o Amor, é a Vibração, é o Espírito, que é o mesmo, de Alfa a Ômega.
E isso é a espiral, não é o círculo.

***

Pergunta: no Cubo de Metatron, os 4 Pilares são os Hayoth Ha Kodesh?

Não exatamente.
É uma translação.

Se vocês lembrarem-se bem, os 4 Pilares são um desdobramento entre AL e OD, HIC e NUNC.
A base do quadrado do Cubo insere-se entre os Pontos CLAREZA / PRECISÃO e UNIDADE / PROFUNDEZ.

Depois, tudo isso, com os outros Eixos, vai entrar em ressonância com o que foi denominado (não é meu domínio), eu creio, as Cruzes
Crísticas Anterior e Posterior, que permitem, efetivamente (então, aí, com as coisas que eu não posso descrever, mesmo se eu as

vejo), o desdobramento da Lemniscata Sagrada e o desdobramento das arestas do Cubo que correspondem aos Eixos.
Mas não vale à pena entrar em um jargão matemático, não é?

O importante é vivê-lo e Vibrar.
Então, desde que isso Vibre e que vocês sentem os Eixos, vocês podem dizer-se que tudo vai bem, mesmo se vocês nada

compreendem.
Eu diria que é mesmo melhor.

***

Pergunta: como uma emoção forte pode coabitar com a Vibração?

Se há a Vibração, e naquele momento há uma emoção, isso quer dizer, simplesmente, que o medo está presente e que há um conflito
entre um aspecto e outro aspecto, simplesmente.

Porque, quando a Vibração está instalada, não pode ali haver emoção.
Apenas pode haver emoção quando há um medo desta instalação, ou seja, o ego, ele rejeita soltar completamente, senão não haveria

emoção.
É simples assim.

Já que a Vibração não é emoção, se há uma emoção, é que há uma reação à Vibração.
E quem é que reage à Vibração?

É o ego, o medo.
Suponha que você seja um macaco e que esse macaco quer comer os amendoins que estão no pote, e que você pegou, com a mão,

os amendoins e que você viria me dizer: “como é que eu não posso comer os amendoins?”.
Eu lhe diria: “solte os amendoins”.

E, naquele momento, a mão sairia do pote, e os amendoins também, e depois você poderia comê-los.
Isso quer dizer que, nos momentos iniciais onde a Luz pode preenchê-los (com, como dizer, com tumulto), vocês podem estar

desconcertados, estar em uma crise de emoção aguda (por exemplo, de medo da morte, de choro, de exacerbação), mas não é algo
que pode durar.

É o primeiro encontro.
Se isso dura, é que há resistência, é claro.

Resistência e, portanto, medo, e, portanto, não Abandono à Luz.
Então, isso pode ser não importa qual medo: o medo de morrer, o medo do desconhecido, et., etc..

Mas é o mesmo processo.
Posso lhe dar outro exemplo: imagine que você está pendurado em um galho e que, abaixo de você, há 300 metros e que você tem o

Espírito que lhe sopra: “solte, você nada arrisca”.
E você responde: “o meu olho”.

Mas isso pode durar muito tempo hein.
É, aliás, paradoxal, porque lhes dizem: “é preciso soltar”.
Ora, quando se solta, o ego, ele diz o que?: “eu vou cair”.

Mas não, é preciso soltar para Ascensionar.
Vocês veem a diferença de visão.

Solta e sobe diretamente.
Isso é? o Espírito.

Eu disse “meu olho” porque qualquer um que se tem com as duas mãos, é obrigado a soltar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu vou lhes desejar uma noite muito, muito boa porque vocês irão viver energias fantásticas.
Vocês se aproximam, aí, de um clímax energético.

Isso foi anunciado por METATRON, um dia após sua intervenção, e esta semana vocês vão ver-se em um pico de atividade Vibratória.
Portanto, soltem os galhos e soltem os amendoins.

Eu lhes digo: boa decolagem para esta noite e até breve.
Portem-se bem.
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Meu nome é SNOW.

Irmãos e Irmãs, no Amor com vocês e pelo Amor.
O conjunto das minhas Irmãs permitiu-me falar-lhes e Vibrar em vocês o que está diretamente ligado à Estrela

que eu porto (Clareza) e também, certamente, ao que eu pude viver e manifestar durante a minha última
encarnação, enquanto esta índia desconhecida vivendo no que vocês denominam, hoje, os Estados Unidos, na

tribo Lakota.
Eu venho falar-lhes, e Vibrar em vocês, sobre no que a Profundez (Ponto de Vibração da Estrela Teresa de

Lisieux) pode permitir-lhes superar os medos.
Evidentemente, eu não venho lhes falar de todos os medos que podem existir no ser humano porque, como

vocês sabem, eles são incontáveis.
 Eles se referem, obviamente, a todo um conjunto de vivências, de experiências, de coisas (razoáveis ou

irracionais) que abrangem a vida do ser humano.
Eu vou enfatizar mais o medo e a capacidade que tem a Vibração da Profundez para superar o medo,
apreendendo-se bem, em um primeiro momento, de que o medo, qualquer que seja a sua origem ou a

manifestação, desde uma simples projeção, presente no mental, seja uma emoção, seja a manifestação física
ou de esquiva ou de submissão ou de sideração, como isso é possível para os animais, vítima de um

predador.
Além de tudo isso e além dos mecanismos e do conjunto de mecanismos que podem surgir quando o medo

aparece, nós iremos considerar o medo mais essencial, o medo fundamental, além de qualquer manifestação e
além de qualquer causa, se eu puder me exprimir assim.

***

Eu volto, primeiramente, sobre a Profundez.
A Profundez é uma Vibração que permite transcender, superar, de qualquer modo, a aparência do que se deixa

viver, sentir, transcender o que se deixa ver, transcender o que se deixa viver ainda e, em particular, no nível
do medo.

SNOW - 12 de agosto de 2011
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O medo é um sentimento ou uma emoção que vai entravar, de algum modo, tudo o que pode estar ligado à
Alegria e, então, à Consciência pura, desprovida de qualquer medo.

O medo está inscrito, é claro, na personalidade e também, eu diria, na alma.
O único elemento que não conhece o medo, porque isso não pode existir naquela vivência, é o Espírito.
O Espírito, de fato, não é regido por qualquer uma das leis que estão em vigor neste mundo e sobre esta

Terra.
Naturalmente isso vocês sabem.

Na ação de Graça do Espírito, no Grande Espírito, apenas reina o Amor, apenas reina o que é verdadeiro.
A Profundez é um mecanismo que permite superar o medo propriamente falando, ou seja, nesta visão do

Espírito, não é necessário ver o medo, compreender e se apreender das origens e das manifestações, porque
isso pode ser, de certa forma, um mecanismo sem fim.

Entendam bem que compreender um medo é às vezes muito interessante.
Saber porque uma pessoa tem medo disso, daquilo ou de outra pessoa, permite apreender-se da origem

deste medo e, efetivamente, em uma série de casos, apreender-se da origem de um medo em um elemento
vivenciado ou apreendido pode ser suficiente para, de algum modo, transcendê-lo.

***

O que eu gostaria de falar-lhes não é absolutamente isso, mas, bem mais, a superação deste medo, qualquer
que seja, ainda uma vez, o ponto de partida, qualquer que seja a fonte, qualquer que seja a vivência, a

experiência ou a projeção.
É preciso, em alguma parte, superar o medo, ir além desse mecanismo de vivência e além desse mecanismo

de compreensão.
Fundamentalmente, é claro, a personalidade, a própria vida humana não permite extinguir o medo e, mesmo se

alguns puderem ser superados, um outro medo irá substituí-lo mais cedo ou mais tarde na vida e isso, até a
morte, até o último suspiro, que representa, de certo modo, eu diria, o medo final.

Então, o que é que pode fazer com que um ser humano, como tantos outros, como eu, tenha podido superar o
medo e então o conjunto de todos os medos?

No nível da experiência da vida humana, chega um momento em que a Consciência, a percepção mesmo da
vida, vai ocorrer bem além de todas as regras conhecidas, bem além de todos os limites conhecidos, bem

além de todas as contingências que podem existir para um corpo, e para que este corpo e esta pessoa
possam voltar a reencontrar o seu caminho.

Evidentemente, o perigo faz exatamente parte do próprio princípio da encarnação neste mundo, pelos
elementos que vocês irão encontrar, pelas relações que vocês irão encontrar, pelo que vocês podem chamar,

também, de imprevisto, pela necessidade de se proteger.
Então, o medo é onipresente, como uma ‘situação’, de algum modo, para evitar ser confrontado com o perigo.

Dessa maneira, viver sem medo não é evitar o perigo, mas, sim, ver além do perigo, qualquer que seja, e
somente o Espírito permite isso, na transcendência, de certa maneira, das funções habituais de qualquer vida

sobre esta Terra.

***

Isso parte de um princípio e de uma observação que eu vivenciei.
No momento em que um medo está chegando, qualquer que seja, ele vai, de algum modo, chamar uma

‘reação’, por um processo ou de prevenção, ou de submissão, ou ainda pela possibilidade de superar ou
de apagar, em alguma parte, este medo.

Mas, além de tudo isso, se houver, de alguma forma, imaginem isso, um perigo que é absolutamente
fenomenal e, portanto, um medo que não pode mais permitir evitá-lo, que não pode mais permitir ignorá-lo,
naquele momento, há um processo específico que se aplica e, principalmente, quando a própria vida, a sua

vida, estiver ameaçada.
Naquele momento, ocorre algo assaz excepcional e isso, eu o vivenciei, é por isso que eu posso falar e que eu
pude, durante toda a minha vida anônima, tornar algo muito particular para o meu povo e um pouco além, mas
muito pouco conhecido, porque nenhum registro escrito pôde ser deixado e isso não era o objetivo desta vida

que eu vivi.
Frente a um medo extremo, e este medo extremo, vocês hão de convir, pode ser profundamente diferente para

cada ser humano.
Isso pode ser um medo de um animal, isso pode ser, realmente, um elemento que coloca (concreta ou

hipoteticamente) a vida diante de um prazo.
Naquele momento, vem a Profundez, e somente naquele momento.

Ou seja, nesses instantes particulares, a Consciência vai, de algum modo, extrair-se do contexto temporal, isto
é, tudo vai se desenrolar mais devagar.

Tudo vai escapar, de certa forma, ao que eu poderia chamar de lógica, do transcorrer usual do tempo.



Alguma coisa não se desenvolve mais como habitualmente.
E, naquele momento, há como uma decomposição do tempo, como se o tempo fosse suspenso e como se,

para empregar esta imagem, como se um filme passasse em câmera lenta.
É assim o que é vivenciado naquele momento, alterados totalmente, de alguma maneira, os sinais normais da

vida, a identidade, o tempo, o espaço, mesmo.
Há o que pode parecer, em um primeiro momento, uma distorção total do desenrolar habitual de cada vida em

encarnação.
E esse processo, pela minha capacidade para entrar em contato com a natureza, nesta vida que eu vivi, é

observável para cada ser humano, assim como para um mamífero e, também, para uma árvore.

***

Todos vocês sabem que os índios, quando eles queriam abater uma árvore, eles punham medo em uma
árvore e a derrubavam em seguida.

Todos esses processos são exatamente os mesmos: a um dado momento, quando vocês são capturados (e
essa palavra é perfeitamente exata) por um medo, tudo cessa.

Tudo cessa na consciência dita comum e, naquele momento, vive-se um mecanismo específico que é
vivenciado somente na Consciência: é naquele momento que a influência da personalidade, da alma, sobre a

consciência da consciência fragmentada, não existe mais, e existe, de alguma forma, uma fuga da Consciência
para um outro estado.

O que explica, aliás, esse sentimento de que o tempo parou, de que o espaço se diluiu e de que a Consciência
é, realmente, projetada em outro mecanismo.

Este outro mecanismo está diretamente ligado à Profundez.
A Profundez é o momento em que vocês poderão, naquele momento, ter uma Visão que está além da visão,

um Olhar que está além do olhar, e uma Consciência que está além da consciência.
Ou seja, que há uma saída da consciência comum que ocorre, naquele momento, e que é, paradoxalmente

também, um mecanismo de sobrevivência da própria Consciência.
Porque, é claro, a consciência comum rejeita admitir que ela pudesse desaparecer um dia, e o medo é,

justamente, o meio, para ela, de se render em relação ao que ela acreditava inevitável.
E é nesse momento que a Consciência, que vocês chamam de Unidade, pode aparecer nesta saída do

espaço/tempo, nesta saída do desenrolar normal da vida, para penetrar em outro tempo.

***

O medo é, portanto, um motor, bem involuntário, do acesso a algo mais, se, naquele momento, a Consciência
diferente (escapando então, de algum modo, à própria vivência do medo e à apreensão do fim ou da morte),

relaxa, de certa forma, a pressão sobre o desenrolar da própria vida do que é vivenciado.
Então, naquele momento, há o que vocês chamam desse famoso Abandono à Luz que realiza, de algum modo,

um mecanismo de sobrevivência já que a Consciência se transfere, por completo.
E a alma, se vocês preferirem, ao invés de estar voltada para a personalidade e ao invés de estar voltada para

a profundez da personalidade, vai, de certa forma, atirar-se totalmente para o Espírito.
Há um mecanismo Vibratório que vai ocorrer (e energético também) de retirada absoluta da consciência

comum, bem involuntário, desde a ressonância com uma sideração tanto dos sentidos como da Consciência,
que vai fazer com que a Consciência se arremesse além do corpo, além do que é chamado de mental, de

emoções, para invadir a alma.
E a alma, naquele momento, nada mais pode fazer, exceto voltar-se para o Espírito.

Porque a alma tendo, de maneira quase automática, se apreendido de que não pode sobreviver nesse corpo
(que vai morrer de forma hipotética), então, a alma se desvia, Reverte-se e os faz atravessar, naquele

momento, a Porta Estreita e os faz penetrar esta Consciência da Unidade e o Grande Espírito.

***

É naquele momento que a Profundez intervém como elemento desse mesmo refluxo, ou seja, há
verdadeiramente, naquele momento, uma retirada total do conjunto das energias do corpo, das forças vitais,

isto é, do etéreo, das emoções e do próprio mental, para outra coisa.
Esse processo, quando a Profundez lhes permite, naquele momento, ver além da aparência e além do olhar,

vai lhes possibilitar ver, através desta Profundez, o Espírito.
Esse princípio, eu tento explicar-lhes através da vivência do ser humano que eu fui, mas pode-se dizer que os

seus cientistas de hoje chegaram exatamente à mesma conclusão.
Ou seja, a força para entrar na profundez e para ir a um mecanismo, cada vez mais íntimo, de qualquer matéria,

que vocês irão se aperceber, a ciência, tal como vocês a denominam, apercebeu-se de que há no centro do



que é chamado de nada, de aniquilação, a Luz Total.
É exatamente a mesma coisa para o astrofísico, hoje, já que o que a ciência observa (que nós, em nossa

época, nós não podíamos ver, já que nós não tínhamos essas tecnologias), o que vocês denominam, da Terra,
um buraco negro, é apenas, na realidade, a Luz.

Eu lembro vocês (e isso lhes foi mostrado, várias vezes, pelos Anciãos), de que tudo neste mundo está
invertido.

De que, empregando palavras simples, eu diria que, quando nós estamos encarnados, nós somos o negativo
da vida.

Nós estamos no vazio, enquanto o pleno está em outros lugares.
Portanto, é claro, nós passamos nossa vida buscando a Luz neste mundo, quando a Luz não pode ali se

encontrar já que nós estamos, permanentemente, neste estado de projeção, de sonho, onde, obviamente, a
alma é de qualquer modo alimentada (em alguma parte e um pouquinho) pelo Espírito, fazendo com que cada

ser humano se sinta vivo porque, efetivamente, ele é alimentado, um mínimo, pelo Espírito.
Mas o Espírito, vocês terão de convir, é totalmente invisível.

Assim como vocês não podem ver a alma, é impossível ver o Espírito com seus sentidos comuns e com a
consciência comum.

É apenas quando a consciência comum se apagar, quando os mecanismos se aplicarem à Consciência, ao
cérebro, ao coração também (e eu falo dos órgãos) que vai, naquele momento, permitir culminar nesta

Profundez e ver, não somente os fios que animam a marionete, mas, verdadeiramente, o que está acima dos
fios, ou seja, a Luz.

A Profundez e o meu próprio nome, SNOW, estão (vocês compreenderam) ligados ao que dá a esta Profundez
uma paisagem de neve, onde tudo vai fundir-se e desaparecer para deixar aparecer outra coisa.

Esta outra coisa (que não é visível nem perceptível, neste mundo) poderá então, nesta sideração do medo,
aparecer.

Esse processo que eu acabo de descrever (e que muitos seres humano vivenciaram na encarnação), vocês
serão levados a viver, de maneira coletiva.

Isso quer dizer o quê?
Isso significa que a Luz vai aparecer e, é claro, estando privados da Luz, isso vai representar um impulso final
para que a alma, a consciência comum possa, de alguma maneira, retrair-se e escapar, de certo modo, a esse

mecanismo que parece vir, e que vem, realmente, pôr fim ao que parece ser chamado de vida.
Mas, obviamente, vocês sabem, o que vem não é o fim, mas sim o nascimento, a Ressurreição, o

Renascimento da verdadeira Vida.
E é por esse mecanismo muito específico que o conjunto da humanidade vai viver essa superação do medo,
porque chega um momento, em qualquer medo, quando isso não é conhecido, em que, evidentemente, vocês
vivem o fato de que ele não pode ser apagado, ignorado, suprimido, mas, sim, de que ele deve ser vivenciado.

Isso foi chamado, em outras palavras, de ‘face a face’.

***

Naturalmente, aqueles de vocês que vivem mecanismos de Consciência, agora, que estão em relação com
isso (sejam as Coroas Radiantes, seja o Fogo do Grande Espírito que se eleva em vocês pelo sacro, sejam os

seus momentos particulares de meditações e de conexão com o Sol, com a Terra ou com outros), vocês
estão, de algum modo, próximos disso.

É esse momento preciso, em que o ser humano, por esse mecanismo de retirada da Consciência do seu
aspecto comum, poderá penetrar, inteiramente, as esferas da Luz e da Unidade.

É isso que é chamado de ‘medo arquetípico’, no qual se resolve o medo final, que é aquele do próprio
desaparecimento.

Ele está ligado, é claro, à superação da Dualidade e à resolução da Unidade, que permitem à Consciência viver
um mecanismo extremamente específico, que é a retirada brutal de toda projeção.
Existe então, de alguma maneira, uma retratação que está ligada a esta Profundez.

Uma Profundez que não é mais condicionante para o corpo, que não é mais condicionante para as emoções e
para a pessoa, mas que culmina no Grande Espírito.

***

Esse processo, que foi elucidado, situa-se, muito diretamente, ao nível do seu nariz e também ao nível do
cérebro (em sua parte posterior, na parte de trás da orelha direita).

Existem, na realidade, nesse nível, processos que são perfeitamente reais e que vão corresponder,
evidentemente, a modificações de toda a química sobre as quais eu não vou me estender, porque isso não é

do meu domínio.
Mas é bem real.

Esse processo da Profundez está ligado, naturalmente, ao que é chamado de triângulo da Terra.



Ele está ligado também ao triângulo da Água.

E a Água e a Terra estão em ressonância, nesta região do seu corpo, que são, de alguma forma, uma retração.
Esta retração é ilustrada pelo que é chamado de subida do Grande Espírito ao longo da coluna vertebral.
Há um movimento, então, que era na direção para baixo, que vai à direção para cima e que participa desta

Profundez e, então, desta superação do medo.

***

Deste modo, então (e é aí onde eu quero chegar), se, nesses momentos que se aproximam de vocês, vocês
forem capazes de se colocar, vocês mesmos, nesta Profundez (através e ajudando-se da respiração,
ajudando-se do que lhes é familiar dentro do que vocês praticam como exercício de conexão ou de

alinhamento, quaisquer que sejam as palavras que vocês ali colocam, de meditação), se, naquele momento
específico, vocês pensarem nisso, então, naquele momento, vocês irão penetrar a Profundez e vocês irão

além disso, pela retratação e pela ascensão deste elemento de medo.
E vocês irão descobrir, naquele momento, que vocês realmente pararam o tempo, que vocês verdadeiramente

saíram do tempo.
Muitos elementos que vocês vivem (e que vocês irão viver, cada vez mais frequentemente, agora) vão se

desenrolar na consciência comum, vindo então, por retratação, ajudá-los, quando a hora chegar, a superar este
medo porque vocês se apercebem de que a Consciência existe quando, por exemplo, o corpo não responde

mais.
A Consciência, efetivamente, está prestes a se liberar desse corpo.

Vocês concebem que vocês podem existir, que nada desaparece, porque o corpo não é mais sentido, porque
o corpo não responde mais.

Há, de algum modo, aí também, uma Profundez que aparece, que permite revelar as novas fundações, além do
que vocês vivem até agora.

Esse mecanismo, se vocês ali refletissem bem, vocês começam a viver, todos vocês, de diferentes maneiras.
É o momento em que o tempo se dilata, em que o tempo não existe mais.

É o momento em que parece que algo que vocês pensam ter vivenciado, durante um minuto, desenrola-se
durante uma hora.

Ou, então, algo que vocês vivenciaram durante uma hora, e vocês se apercebem de que, um minuto, somente,
transcorreu.

Mesmo para a dissociação, real, da alma que começa a ser siderada pelo Espírito (mesmo se isso não for
ainda distinguido, na totalidade, para cada um de vocês) e que vai fazer com que a Consciência se libere do
corpo, ou seja, a Consciência está sempre presente, mesmo se nenhum sinal chegar à Consciência desse

corpo.

***

Todos esses mecanismos são exatamente o que acontece, em vocês, por esse desdobramento da Luz e do
Grande Espírito, que vem, para aqueles que estão abertos, como vocês dizem, que estão prestes a preparar,

assim, esse processo de superação do medo.
Dessa maneira, então, aí também, vocês compreendem que é a Inteligência da Luz que age em vocês e que
favorece, de algum modo, essa retirada da consciência comum das suas atividades ditas vitais, sensoriais ou

corporais ou emocionais ou mentais.
Aproveitem esses momentos que vocês vivem, que vocês irão viver, para penetrar ainda mais a Profundez e
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vivê-los ainda mais.
Quando esses momentos chegarem, não associem um outro medo (do entorpecimento, o medo da perda do

quer que seja), mas ousem ir para a Profundez.
Que isso seja, mais uma vez, ajudando-se, ainda mais, pela tensão da Consciência sobre o ponto Profundez da
cabeça, ou em qualquer parte que não responde mais ao nível do ponto Profundez do corpo ou, simplesmente,

pensando nesta simples palavra na sua Consciência: Profundez.
Vocês podem também chamar (e isso, agora, vocês compreenderam) a minha Vibração, já que esta Vibração,

que é a minha, é também a sua, já que eu estou também em vocês, como vocês estão em mim.
Isso favorece, por esta retração, de qualquer forma, penetrar a Unidade e então a Luz, o Grande Espírito, onde

tudo está presente.

***

Vocês têm então a oportunidade e a chance de poder experimentar, antecipadamente, todos os processos
desse desdobramento final da Luz sobre este mundo.

Vocês têm então a oportunidade, real, de fazer a experiência e de superar este medo, desde agora.
Porque vocês irão se aperceber de que, se vocês aceitarem que mais nenhum sinal está chegando nesse
corpo, porque se vocês aceitarem que não há mais emoções, nem ativações ou atividades do seu próprio

mental, se o silêncio se fizer de tudo isso, então vai aparecer esta Consciência nova.
E então vai aparecer, também, um sentimento de paz incomum.

Vocês não serão sequer mais, então, o observador deste corpo e ou desta Consciência, mas vocês irão se
tornar, realmente, alguma coisa de diferente, enquanto estando, é claro, presente ainda sobre este mundo.

Mas isso irá favorecer, eu diria, a Nova Consciência, tanto em vocês, como para o conjunto da humanidade, e
irá acelerar grandemente a libertação da Terra que aguarda, de qualquer modo, alguns elementos, agora, que

lhes são próprios, mas que correspondem, também, aos seus corpos.
Lembrem-se de que os nossos corpos, quando nós estamos encarnados, são, é claro, fabricados com o corpo

da Terra, mesmo havendo uma carne anterior que é chamada de nossos pais.
Os ingredientes desse corpo, de qualquer maneira, são todos levados para a Terra, mas não podem vir do

Espírito.

***

Portanto, viver a Profundez, nesses momentos, e aceitar ir para a Profundez, vai permitir-lhes penetrar, cada
vez mais lúcida e conscientemente, e com uma liberdade total, esta Consciência nova.

O aprendizado que vocês poderão fazer, agora, de maneira mais importante, pode ser, é claro, grandemente
facilitado pela natureza.

Porque, naturalmente, a Luz se revela para o ser humano, mas ela se revela também para todos os reinos da
natureza, para aqueles que permaneceram ligados à sua Unidade, como as árvores ou certos animais, mas

também, para o conjunto da natureza que foi cortada da sua Unidade.
Deste modo, então, a natureza não tem que se opor a vocês o que pode contrapor alguns seres humanos que

estão próximos de vocês, em suas vidas.
A natureza vai preservá-los, de algum modo, dos banhos emocionais, dos banhos mentais, e a natureza, nesse

momento, é capaz de livrá-los, durante o tempo da sua imersão da natureza, do que é denominado ‘sistema
mental humano coletivo’, que tem tendência a fechá-los nos argumentos da personalidade e nos

funcionamentos da personalidade.
A natureza também permite e vai permitir, cada vez mais, neutralizar, se vocês quiserem, todos os princípios de

confinamento que tentou emergir, através de tecnologias, pelos seres humanos.
Um exemplo simples, vocês irão compreender imediatamente: as árvores (eu lhes disse e já o havia dito) estão

conectadas à sua própria Unidade.
Coloquem-se a questão de por que os seres humanos buscam abater o maior número possível de árvores.

É unicamente por esta razão: para privar a humanidade e para privar a Terra desta conexão com a Unidade, que
representa as árvores.

É por isso que houve o que vocês chamam de desflorestamentos em massa, particularmente desde algum
tempo (uma geração), para opor-se à Unidade da Consciência sobre a Terra.

Porque a árvore, as florestas, são, de alguma forma, absorventes dessas ondas que foram criadas pelos seres
humanos e também pelas tecnologias.

Então, hoje, cada vez mais, neste período em que se revela a Luz Verdadeira do Grande Espírito, é evidente
que as árvores são mais capazes de captar, porque elas não têm emoções, elas não têm o mental, elas estão

conectadas pela sua própria Essência à sua Unidade, pelo seu próprio corpo à sua Unidade.
Da mesma maneira, se vocês imergirem nesta floresta, em uma árvore, mesmo isolada, vocês poderão, vocês

também, aproveitar esta Profundez e então, esse contato vai realmente permitir-lhes, como o contato com o
Sol, escapar ao condicionamento da Consciência e, portanto, superar realmente o medo, porque a árvore está



na Unidade.
Qualquer natureza, é claro, é capaz de participar disso, mas preferencialmente as árvores.

***

A Profundez vai então consistir em encontrar esta Profundez porque é o elemento que, realmente, permite
inverter a tendência, eu diria, do medo.

O medo que quer apreendê-los, que quer parar, parar a sua vida, para tudo o que não é o prazer, as emoções
positivas e que vai então ser, literalmente, absorvido pelo Espírito e também pelos elementos da natureza que

vão, talvez, permitir-lhes familiarizarem-se, eu diria, com o próprio Espírito.
Esses mecanismos muito precisos também foram descritos por alguns seres humanos que atravessaram,

durante períodos por vezes muito longos, o que foi denominado ‘a noite escura da alma’, culminando, depois
do final da noite escura da alma, no Espírito, do mesmo modo.

A noite escura da alma resulta no Espírito, seja por uma noite escura da alma que não termina mais ou, ainda,
por um processo de extração da alma da personalidade e do conjunto da consciência comum, que vai então,

de maneira automática e natural, voltar-se para o Espírito.

***

Esse mecanismo corresponde, precisamente, também, ao que foi explicado por Sri Aurobindo sobre o ‘choque
da humanidade’ (*).

Naturalmente, muitos seres humanos que estão abertos, agora, têm a possibilidade de viver isso por
antecipação e de transformar o Choque deste medo em uma abertura para o Espírito, muito mais importante do

que anteriormente.
Portanto, tenham em mente que a Profundez é o fator Vibratório ideal, e da Consciência, ideal, que lhes permite

superar o medo, sem, no entanto, ter necessidade de identificar um medo, sem ter necessidade, no entanto,
de encontrar uma solução para um medo que seria apenas uma esquiva, que seria apenas um fator, eu diria, de

camuflagem deste medo.
É aceitando viver o medo, nesse face a face, que, realmente, se encontra a Profundez e que se encontra,

então, a superação do dito medo.
Esse mecanismo é um mecanismo que, como eu expliquei, é um mecanismo do Espírito, ou seja, a

personalidade, o corpo, tudo o que constitui a personalidade e a própria alma, voltam-se para o Espírito.
Vocês têm, então, a possibilidade de favorecer esta absorção da alma e da personalidade pelo Espírito

siderando, de alguma forma, para parar a projeção.
Vocês irão então descobrir, realmente, o Espírito, de maneira muito mais forte, intensa e talvez final, o Grande

Espírito, isto é, instalar-se, cada vez mais facilmente, na Unidade.

***

Naquele momento, o que irá acontecer?
Além da Paz, além da Alegria (que depende da sua qualidade e da sua quantidade de estabelecimento na
Consciência do Espírito), vocês irão aperceber-se de que mais nenhum medo pode tomar conta de vocês.

Sejam os medos que vocês conheceram, sejam os medos aos quais vocês foram submetidos, durante tanto e
tanto tempo, mas que mesmo imaginar mentalmente, intelectualmente, seja como for, não pode de maneira

alguma produzir o mínimo medo.
Vocês terão, naquele momento, realmente superado o medo e vocês não poderão mais ficar submisso a medo

algum.
É por esse mecanismo que, neste período (e de acordo com a abertura da Porta do Coração), as energias de
precipitação da personalidade, o sentido da energia vital (também pela alma voltada para esta personalidade),

poderão, de algum modo, transformar-se, inverter o fluxo da energia vital e remetê-la, de qualquer forma, para o
Espírito.

***

Eis como vai se desenrolar, se vocês aceitarem, o que vai acontecer, em vocês, nesses momentos
particulares.

E isso pode ser também, agora, à noite, e nos momentos em que vocês acordam.
Isso pode ser nos momentos em que vocês se deitam, sem ideia preconcebida, mesmo além dos seus

momentos de alinhamento.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que episódios como esses vão se instalar, sem mesmo que vocês



tivessem pedido.
Vibrações vão aparecer em partes do seu corpo.

Perdas de percepção do corpo vão aparecer.
Vocês irão se aperceber de que algumas emoções, que eram cotidianas para vocês, não existem

simplesmente mais, de que mecanismos de raciocínio ou mecanismos mentais, que eram os seus, vão
desaparecer, sem razão alguma, sem qualquer esforço.

É nesses momentos que é preciso aproveitar a Profundez porque é nesses momentos que o Espírito chama
vocês e é nesses momentos que a alma pode se voltar mais facilmente para o Espírito.

Eis o que eu tinha para dar-lhes, nas minhas palavras, por mim.
Se nós tivermos ainda tempo e oportunidade, eu respondo às suas perguntas, se vocês tiverem.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Irmãos e Irmãs, que o Sopro do Grande Espírito seja a sua Alegria e a sua Verdade.
Que todo o meu Amor ressoe em vocês, acompanhado do Grande Espírito.

Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

Eu saúdo vocês.

************

(*) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, antes de qualquer coisa, e como doravante,
a cada Presença, vivamos, comunguemos.

Assim, no nosso espaço de comunhão comum, eu vou tentar responder aos seus questionamentos e às suas
interrogações.

Assim, eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a permuta, no nível das Estrelas?

Bem amado, lembre-se do que nós dissemos: a Consciência, nos Mundos Unificados, jamais é localizada no
tempo e no espaço.

Nós inscrevemos, em vocês, por um fenômeno de ressonância, a possibilidade de abrir as doze Portas de
Jerusalém.

Essas doze Portas correspondiam, previamente, às doze Estrelas, a doze funções, se preferirem.
Cada uma dessas funções era levada e suportada pelo que é chamado de Estrela.

Doravante, devido à Passagem da última Porta que está em curso, devido ao impulso de Cristo (que se realiza
em vocês pela Porta Estreita e, também, pela parte de trás), vocês têm a possibilidade, e isso se inscreve,
também, em vocês, de permutar a localização ou a Vibração de cada uma das Estrelas carregada por uma

encarnação passada e, portanto, de ter um eixo de ressonância que, ele também, permuta.
A revelação da Luz, essa permuta, não vejam aí uma mudança de atribuição, mas, bem mais, algo que se

completa, que permite, aí também, revelar-se, reunificar e fusionar na Unidade.
Não procurem compreender, simplesmente, porque, de um único golpe, nos colocamos, ou alguém ter-se-ia

colocado em tal lugar, porque isso acontece, antes de tudo, em vocês.
Nada há, portanto, a compreender, apenas a viver, disso, a Essência, apenas a viver, disso, a Vibração, o que
permite, hoje, devido a essa última Passagem, viver o que eu chamei, o que nós chamaremos, doravante, a

cada uma de nossas presenças, de ‘comunhão’.
A comunhão (ou nova Eucaristia) está ligada à nova Tri-Unidade que, agora, tem a capacidade para fusionar-se,

como isso será realizado quando dessa data anunciada, que é 26 de setembro.
Assim, não há mais que se formalizar, no nível do significado de uma Porta, no nível da Vibração de uma Porta,
qualquer que seja, mas, verdadeiramente, reunificarem-se, vocês mesmos, na Consciência Una, na Alegria, na

Verdade, na Vida.
É assim que vocês irão superar as oposições.

É assim que vocês irão superar todo antagonismo e toda dualidade, e não de outro modo.
Nós repetimos, sem parar, uns e outros: é tempo, agora, de viver a Unidade.

Não é mais tempo de compreender o que quer que seja.

ANAEL - 13 de agosto de 2011
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***

Questão: hoje, dado o nível revelado de Luz, se não vivermos, totalmente, a Unidade, será que é por
falta de Abandono à Luz?

Essa é a única razão.
Não pode existir qualquer outra, desde que as Portas estreita e posterior foram abertas por Metatron.

Cada um de vocês pode, doravante, instalar-se nessa Unidade.
Não existe qualquer obstáculo exterior, a não ser vocês mesmos, Interiormente.
Não há, aí tampouco, que encontrar ou situar esse obstáculo, qualquer que seja.

Há, simplesmente, que se deixar fecundar pela Luz, nos espaços de comunhão, de alinhamento,
de interiorização, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa Passagem, vocês irão constatar que poderão
fundir-se no que é chamado de ‘dissolução bramânica’, ou seja, o acesso ao Estado de Ser mais total da

Consciência Unificada.
Lembrem-se, também, de que, se essa não for a sua Vibração não há, aí tampouco, que culpar o que quer
que seja porque, de qualquer modo, no momento final, vocês irão viver o Encontro com a Luz, quer vocês

queiram ou não, quer vocês estejam Abandonados ou não.
Os espaços de comunhão que nós iremos lhes propor, cada um de nós (Arcanjos, Estrelas, Anciões ou
outros), serão, doravante, inscritos em cada um de nossos encontros, bem além dos seus espaços de

alinhamento, bem além dos seus espaços Interiores.
Isso significa, simplesmente, que, doravante, o véu que nos separa está cada vez mais estreito, cada vez mais

fino e cada vez mais inexistente.

***

Questão: isso quer dizer, portanto, que, hoje, podemos viver, permanentemente, no Estado de Ser?

Sim, para alguns de vocês que são chamados, de maneira cada vez mais insistente, a estabelecer-se na
própria Unidade.

Então, é claro, para essas pessoas, o conjunto da vida desagrega-se sob os seus olhos, conduzindo-as a
estabelecer-se na felicidade, na Alegria e na eternidade.

***

Questão: elas vão tornar-se transparentes e viver ao lado de nós, transparentes?

Bem amada, através do que você exprime, eu posso responder-lhe: não.
A transparência total estará presente apenas quando a própria Terra tiver decidido isso.

Mas é preciso, efetivamente, apreender-se de que o período que se abriu, desde 08 de agosto, e que vai até
alguns prazos, verá esse processo reforçar-se para um número considerável de seres humanos na encarnação

que viveu o despertar, que viveu o Reencontro com a Luz, que deve, agora, concluir a sua obra.
Ninguém poderá resistir, ninguém poderá opor-se ao estabelecimento da Luz Una, agora total.

E, quando eu digo agora, eu entendo no tempo que vocês vivem, aberto desde 08 de agosto e que vai, nas
próximas semanas, manifestar-se de maneira cada vez mais intensa.

Se, no momento, vocês não estão referidos pelo apelo desse estado Unitário, aí também, não se coloquem
questão, mas vão, simplesmente, à sua vida e ao seu caminho.

A Luz irá Reencontrá-los, de qualquer modo.

***

Questão: Snow, ontem, incitou-nos a ir para mais profundez. O nível de acendimento das lâmpadas,
a humildade, a simplicidade são elementos que bastam para isso?

Bem amado, isso participa, mas se apreenda, efetivamente, de que a intensidade, aqualidade,
a quantidade da Luz Vibral que se revela nesse mundo é um apelo muito mais potente do que o que vocês

poderiam gerar, vocês mesmos, pela observação do que lhes foi dado.
A observação dos quatro pilares, da humildade e da simplicidade são, obviamente, o que eu chamaria de

‘facilitadores’.
Mas basta-lhes, simplesmente, parar de fazer, parar de querer, colocarem-se e acolher o que está aí.

Cada dia, isso lhes aparecerá cada vez mais claramente.



Se, contudo, cada dia, isso não lhes aparecer mais claramente, então, eu repito o que eu disse: vão,
tranquilamente no seu caminho e deixem as coisas acontecerem.

***

Questão: as pessoas que irão, tranquilamente, no seu caminho, irão à terceira dimensão unificada?

Sim.
Isso vai se tornar cada vez mais claro, para cada um de vocês, progressivamente e à medida do que vocês

chamam de seus dias, que vão trasncorrer.
A Porta será inteiramente aberta e novamente fechada em 26 de setembro.

***

Questão: na terceira dimensão unificada há o sofrimento de não ter ido mais longe?

Não, porque será feito, muito exatamente, segundo a Vibração que vocês são.
Se existir um mecanismo de choque, tal como foi descrito, ele não será de responsabilidade da Luz, mas,

unicamente, do ego.
E, mesmo para isso, está previsto um processo chamado de ‘estase’, ou três dias, que corresponde ao

estabelecimento da Dimensão da sua Vibração na sua evolução.
Vocês não têm que se preocupar, mental ou emocionalmente ou pela sua vontade, com o que quer que seja.

A Luz que se revela perfura os últimos envelopes, como foi dito pelo Senhor Metatron.
Assim, resta-lhes, simplesmente, aquiescer e deixar trabalhar a Luz em vocês.
Não são vocês que trabalham para a Luz, mas a Luz que trabalha em vocês.

O respeito dos quatro pilares, da humildade, da simplicidade, o fato de ir para a profundez, para sua Unidade,
ajuda.

Há apenas que fazer essa Passagem, e essa Passagem vocês não podem fazer desejando-a, de maneira
alguma, porque quem deseja é, sempre e de maneira eterna,o ego.

O ser nada tem que desejar, uma vez que ele está aí, de toda a eternidade.
É simplesmente o envelope isolante, que distanciava a Consciência, que desaparece.

Vocês irão se aperceber disso, eu repito, cada vez mais, nos seus espaços de alinhamento das 19
horas [14h00 em Brasília], nos momentos que vocês escolherem, mas, também, nos momentos que lhes

serão impostos pela Luz.
Esses momentos são profundamente diferentes para cada Espírito.

***

Questão: quando formos nos transladar, qualquer que seja a dimensão, vamos completamente
esquecer o que aconteceu sobre esta Terra e as relações de uns com os outros?

Bem amada, as relações que vocês estabeleceram em uma vida desaparecem na outra vida.
Elas duram apenas o tempo de uma vida, mesmo se vocês se reencontrarem, devido às ações-reações,

denominadas carma ou afinidades.
Tudo isso pertence, irremediavelmente, à Ilusão.

Vocês não são esse corpo.
Vocês não são essa identidade.

Vocês não são o que vocês vivem.
Vocês são a Luz.

Nós o repetimos, pregamos, de múltiplos modos.
É tempo, agora, de compreender isso, e de vivê-lo.

Se vocês se atrelarem à sua pessoa, se vocês se atrelarem às suas relações, então, eu responderia que seja
assim.

É a sua Liberdade mais absoluta, mas vocês não podem penetrar o Reino dos Céus e continuar tal como
vocês são, ao menos tal como vocês creem ser.

O que eu digo é extremamente simples.
Ou vocês aderem, ou vocês não aderem.

Tanto em um caso como no outro, não há problema algum, a não ser aquele que cria o seu mental.
Ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua fé, exatamente segundo a sua Vibração.



Então, a partir desse momento, vão na Paz e vão na Alegria.
Do que vocês teriam medo, uma vez que, de qualquer modo, vocês irão viver, muito exatamente, o que vocês

Vibraram, o que vocês escolheram, na Vibração?

***

Questão: quem escolheu?

O Ser.
Ninguém pode escolher por você.

Ninguém escolhe no seu lugar.
É uma ilusão do ego crer que vocês escolheram.

Se vocês estão aí (eu não falo desse espaço, mas eu falo desta Terra), nesse momento, nesse instante, para
viver isso, é que, mesmo no confinamento e no isolamento, a sua alma tinha o que eu chamaria de ‘presciência’

do que chega.
Vocês têm, muito exatamente, a idade que devem ter.

Vocês têm, muito exatamente, as relações (ou a ausência de relações) que devem ter.
Vocês têm, exatamente, o estado de consciência no qual vocês devem estar para viver isso.

O conjunto dos nossos encontros, seja comigo mesmo, Anael, ou com qualquer outro Arcanjo ou com qualquer
outro Ancião realizar-se-á, doravante, sob a ação da Comunhão da Luz, em Cristo, como alguns de vocês, aqui

presentes, vivem-no.
Não há mais distância, ou pouca.

***

Bem amados filhos da Lei do UM, eu sou Anael, Arcanjo.
Eu irei estabelecer a mesma Comunhão no seu espaço de alinhamento.

Eu os amo.
Até já.

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110820_-_FRERE_...

~ RESISTÊNCIA À LUZ VIBRAL ~

Eu sou IRMÃO K. 
Irmãos e Irmãs, que o Amor e a Paz estejam com vocês.

Antes que eu comece a falar do que eu tenho que dar a vocês, esta noite, vivamos alguns minutos de
Comunhão, juntos.

Eu irei me exprimir, logo depois, sobre o que eu chamei de resistência à Luz Vibral, correspondendo a
mecanismos que podem desenrolar-se, atualmente, na sua Consciência como no conjunto das Consciências

da humanidade.
Então vivamos, primeiramente, a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

*** 

Irmãos e Irmãs, desde alguns meses deste tempo terrestre, eu me comunico com vocês e entrego, ao mesmo
tempo, uma série de elementos referentes à Consciência.
Sua natureza, sua manifestação, seus diferentes estados.

E além mesmo desta Consciência, os elementos que tendem a perceber as suas transformações, permitindo-
lhes passar e viver, de algum modo, uma Transmutação essencial.

Até agora, o conjunto dos Anciãos, das Estrelas, falou-lhes de um elemento fundamental, denominado
a escolha, a Liberdade, a Graça.

A orientação da Consciência entre dois lados que, até agora, podiam (e isso era desejável) justapor-se e
permitir à própria Consciência experimentar, de alguma forma, áreas da própria Consciência, diferentes.

Algumas experiências puderam ser realizadas, entre vocês, ou através dos processos de alinhamento que
vocês realizam em comum, ou no seu caminho pessoal de vida, ou na ocasião de uma prática, seja ela qual for.

O conjunto do que é manifestado tem lhes permitido, a muitos de vocês, experimentar, com mais ou

IRMÃO K - 20 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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menos clareza, mais ou menos importância, esses estados múltiplos do Ser ou esses estados múltiplos da
Consciência.

E ao longo de todos esses anos, foram consideradas escolhas, acompanhamentos e coisas a conduzirem,
permitindo-lhes ir para o que vocês podiam e deviam ir, em função de vocês mesmos.

As circunstâncias da humanidade, hoje, são aquelas que vocês se preparam para viver, e que então eu já
relatei na minha última intervenção com vocês.

Esse momento, chamado de Choque da Humanidade, revela-se para cada um de vocês, em função da sua
vida, em comportamentos que lhes são próprios.

Mas este comportamento vai se sintonizar, dentro de pouco tempo, com o comportamento coletivo, eu diria.
Naquele momento, ninguém sobre esta Terra, nenhum Irmão, nenhuma Irmã, poderá ignorar, mesmo se ele

rejeitar, um processo novo, totalmente inédito, totalmente Desconhecido, totalmente diferente do que a
Consciência pôde explorar comumente, que virá, de alguma maneira, modificar a própria percepção da

Consciência, no nível individual como no nível coletivo.

*** 

É durante este período particular que vai aparecer, a título individual como a título coletivo, e principalmente a
título coletivo, o mecanismo de resistência à Luz Vibral.

O ser humano, na sua estrutura atual, confinada e confinante, vive em um contexto particular.
Este contexto particular é especialmente limitado no que eu denominaria ‘área da Consciência’, área

de percepção da Consciência, área de experimentação da Consciência.
Onde o que é característico (e isso foi objeto de uma das minhas comunicações) (ndr: ver a canalização do

IRMÃO K de 04 de agosto de 2011 (1)), é chamado de fragmentação, de distanciamento.
A consciência de um ser humano encarnado atualmente é uma consciência que vive separada do conjunto das

outras consciências.
Mesmo nos processos e nas experiências realizadas e vivenciadas por muitos (propiciando uma vivência

particular, diferente, da consciência), raramente a desfragmentação é total, permitindo à consciência imergir-se
no Todo, no conjunto das Consciências existentes.

A resistência à Luz Vibral, a resistência ao que está vindo, está inscrita, pela própria natureza da consciência
finita, nas estruturas finitas do ser humano, não se comunicando com o interior de outra coisa do que o que é

permitido.
O que é permitido corresponde a uma gama de frequências (seja qual for o modo que se queira nomeá-las)

que se exprime através de crenças, através de emoções, através de adesões, através de relacionamentos e
de comunicações.

Essas comunicações ocorrem em uma banda de frequências que está privada, eu diria, do que é, obviamente,
Desconhecido, e do que é, o que eu diria, por outro lado, a norma, nos Mundos Unificados.

***

A consciência limitada, fragmentada, exprime-se através de um princípio essencial (que, aí também, eu fui
levado a desenvolver) (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K dos dias 06 e 07 de julho de 2011 (2)), que é o

princípio da falsificação pelas forças e pelos princípios Arimânicos e Luciferianos.
Tendo, de algum modo, dicotomizado a própria Consciência, primeiro dela mesma na sua Unidade, mas depois
dentro de uma projeção denominada Bem / Mal (ndr: ver a canalização do IRMÃO K de 08 de agosto de 2011

(3)).
 Fazendo com que absolutamente toda gama de experiências possíveis seja, unicamente, referenciada em

relação a esta noção de Bem e de Mal, mesmo o ser humano não tendo sempre a consciência disso.
Uma série de regras, uma série de leis, é oriunda, aliás, desta ação do Bem e do Mal permanente, deste

princípio de oposição, de Dualidade entre Áriman e Lúcifer, no plano arquetípico.
E que se expressa, portanto, pelo conjunto de vivências da consciência chamada de personalidade, que eu

denomino consciência dissociada, separada, dividida.
Independentemente das denominações que se queira fantasiá-la, isso corresponde sempre a uma expressão
limitada do que é a Vida e do que é a Consciência, na Verdade, quando ela não é mais seccionada, separada,

seja do que for.

*** 

Neste confinamento, o ser humano, de maneira geral, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs, habitua-se, de
alguma forma, a viver segundo essas normas e segundo essas regras.

E como nós lhes dissemos, as normas e as regras deste mundo não são as normas e as regras que existem, e
que são comuns, eu diria, em meio ao Espírito, nos Mundos da Unidade.

Esquematizando, eu diria mesmo que o Espírito se opõe, integralmente, à carne.
As Leis do Espírito e da Consciência Unitária estão em constante e flagrante oposição, em contradição, com a



consciência fragmentada.
Naturalmente, existe, há anos, para muitos seres humanos, e em todos os momentos, a capacidade, para

alguns seres, para sair, de uma maneira ou de outra, desta consciência ilusória, fragmentar, projetada.
A descrição então, como isso foi dito, vai tomar, é claro, a coloração da época, a coloração da cultura do ser

humano que vive esta saída da projeção, que compreendeu isso no Si.
Mas, globalmente, ali sempre se encontra, em terminologias e em formulações profundamente diferentes, a
mesma Essência, eu diria, a mesma quintessência da vivência, que é chamada de não separação, de não

separatividade (em termos muito simples, a Unidade, ou se vocês preferirem, a Luz Vibral).
A Luz Vibral, a Unidade, não é deste mundo, é claro, já que a Unidade foi excluída pelo próprio princípio de

falsificação, da vida deste mundo.
E este mundo evolui (se tanto é que podemos falar de evolução, pois esta evolução existe em meio a

contextos definidos e não em meio ao ilimitado e ao infinito), propiciando uma evolução aparente da alma,
fazendo com que a pessoa (esta consciência fragmentada, evoluindo ela mesma nesse contexto) tenha a

impressão de progredir para uma forma de liberação.

*** 

Lembrem-se de que a consciência fragmentada sempre tem por vocação continuar, de qualquer forma,
perpetuar (ignorando ainda os limites da encarnação, de algum modo) esta própria fragmentação, mas

simplesmente colocando a Luz no local, nesta fragmentação.
E, ali, colocando o novo no antigo.

Aquele que vive o acesso à Unidade, na totalidade, compreende bem depressa, e vive bem depressa, que ele
não pode fazer algo de novo com o antigo.

Existe então o que eu denominaria um cenário que se estilhaça, quer este cenário esteja situado no nível das
crenças, no nível das emoções da própria pessoa, dos seus relacionamentos, das suas comunicações.

O cenário, efetivamente, estilhaça-se, permitindo então descobrir o aspecto ilimitado da Consciência.
Evidentemente, existem, na própria consciência fragmentada (pelo hábito, pela aplicação de regras que são

aderidas assim que a consciência ali se apresenta e vão se manifestar, de algum
modo), limites e freios visando, como eu disse, então, perpetuar esta consciência fragmentada, além do

nascimento e da morte.
Permitindo então, à alma, descobrir-se, de alguma maneira, imortal.

Descobrir o jogo da reencarnação que está, ele também, inscrito na fragmentação deste mundo, mas
absolutamente não no contexto infinito e ilimitado das Leis do Espírito, onde, na realidade, a única Lei é a

Graça.
O princípio de retribuição, denominado karma, ação/reação, introduz um princípio de aperfeiçoamento.

Ora, como (e isso também eu disse) o que é perfeito e pleno, por Essência, tem necessidade de algum
aperfeiçoamento, de alguma melhora?

Visto que já é pleno e já é perfeito, por Essência e por natureza, e desde o infinito da Criação.
Aí está o primeiro paradoxo.

Mas, é claro, a alma, submetida às leis da Atração (que eu desenvolvi), vai contribuir ela mesma para o seu
próprio confinamento, na negação do Espírito ou, em todo caso, das Leis do Espírito, fazendo apenas leis de

confinamento e de contextos definidos pelo próprio confinamento, pela própria alma, e pela própria
personalidade.

*** 

O processo que vem, vocês compreenderam, refere-se e vai se referir, doravante, à totalidade dos seus
Irmãos e das suas Irmãs, e pode-se dizer à totalidade da humanidade, até mesmo à grande maioria daqueles
que, até agora, podiam se encontrar na recusa, na negação ou na rejeição desse princípio de confinamento.

E essa era a sua verdade, até agora.
Chega um momento, e esse momento é iminente, em que a verdade de cada um vai encontrar-se confrontada
com uma Verdade, eu diria, de outra natureza, não pertencendo à sua verdade individual, e eu diria ainda, não

tendo a ver com sua verdade individual, ou com a verdade deste mundo confinado, ou com os contextos deste
mundo confinado.

Fazendo, por assim dizer, estilhaçar-se esse contexto definido, até mesmo, do confinamento.
Como outros Anciãos disseram, progressivamente, os véus do isolamento, no nível coletivo, foram, pouco a

pouco, desintegrados, dissolvidos.
Dois desses véus deste Sistema Solar já fora desintegrados: eles são chamados de heliosfera, o envelope

mais distante, e de magnetosfera, o envelope próprio da Terra.
Resta uma terceira camada isolante que, ela, ainda não foi alterada e dissolvida, inteiramente, e que é chamada

de ionosfera.
A ionosfera é (sem entrar em detalhes, pois não é o meu propósito) uma camada feita de elétrons.

E é nesses elétrons que permanecem ainda, não, eu diria, os princípios emocionais, não os princípios de
crenças pessoais, mas, bem mais, os elementos do contexto mais íntimo desta matriz alterada, induzido pelo



que outros Anciãos chamaram de Sistema de Controle do Mental Humano, que vive, de algum modo, os seus
últimos dias, se pudermos dizer.

*** 

Esta ionosfera é totalmente a imagem do que circunda, ainda, o coração do ser humano, e que foi perfurada,
de alguma forma, pelo Senhor METATRON, durante a abertura da Porta Posterior do Coração.

O que se reflete pela primeira perfuração da ionosfera terrestre, desde muito pouco do seu tempo terrestre
(uma ou duas semanas), correspondendo à primeira comunicação do Sol com a Terra, em nível profundamente

diferente do que havia sido estabelecido, pela sua liberação conjunta, no final do ano passado.
O nível de comunicação entre o Sol e a Terra vai, em breve, atingir uma forma que muitas pessoas não

poderão ignorar sobre esta Terra.
Alguns médiuns, alguns Despertos, já viram (há quase um ano, para alguns) o Sol que se tornou branco, ou que

se duplicou em uma forma luminosa azul, correspondendo ao novo Sol da nova Dimensão.
Este processo é também visível ao anoitecer (como a densificação da Luz Adamantina) que vem realmente

abrir, agora, a última camada isolante do céu, denominada ionosfera.
Que é também a última camada isolante do seu Coração, denominada, na fisiologia humana, pericárdio, ou

seja, o que circunda, fecha e encerra o coração.
O pericárdio é um envelope isolante, do mesmo modo que o fígado e o baço são órgãos que restringem, de

alguma maneira, a expansão da sua Consciência Unitária, para cada ser humano.

*** 

No momento em que a Porta Posterior do Coração (a Porta denominada Ki-Ris-Ti) se abrir, no momento da
passagem da Porta (da terceira passagem da Ressurreição), ocorre a perfuração do pericárdio, permitindo ao

Coração, aí também, ser liberado.
E então, para a consciência humana, estabelecer-se, se tal for a sua Vibração, na Luz Unitária.

 Naturalmente, a Liberdade é total (do nosso ponto de vista e do ponto de vista da Unidade), para cada alma, de
poder dissolver-se no Espírito ou de se manter tal como ela é, a fim de perpetuar a experiência chamada de

encarnação em estrutura de carbono, mas integrando o parâmetro (que foi ignorado até agora) de conexão com
a FONTE.

*** 

O ser humano vive, desde a intervenção de METATRON, um processo específico que está ligado à dissolução
de uma das matrizes confinantes mais aprisionadoras da história da humanidade, que foi

denominada dinheiro, moeda, finanças.
O fim deste sistema reflete o fim do confinamento do Coração, no plano físico, no plano humano, no plano da

consciência, e no plano da própria sociedade.
É apenas a partir do momento deste equilíbrio (que é, de fato, um desequilíbrio permitindo aumentar a riqueza

de uns em detrimento de outros, riqueza inteiramente material, e tendo por objetivo manter também um
empobrecimento do Espírito, e então um confinamento, cada vez maior, como vocês sabem), que se vê o seu

fim chegar irremediavelmente.
A partir daquele momento, e de maneira exatamente sincrônica (pois tudo está ligado), o envelope do Coração

vai poder se romper totalmente, assim como o envelope ionosférico da Terra vai poder se romper, na
totalidade, mostrando-lhes o que, para muitos ainda, estava totalmente invisível.

Eu não falo somente da Visão Etérea, eu não falo somente da percepção do Sol azul, eu não falo
simplesmente da luminescência e do brilho dos corpos celeste, mas, sim, do aparecimento de novos corpos

celestes, totalmente desconhecidos, em seus efeitos, no nível do ser humano.
E tudo isso acontece, e irá acontecer, no espaço de tempo que é compartilhado de maneira totalmente

sincrônica.

*** 

Evidentemente, é em meio a esse processo que as resistências daqueles que não conhecem a Luz vão ser as
mais expostas, as mais virulentas e as mais opostas à nova Consciência.

Que, eu lembro a vocês, não é ainda o Retorno (que eu qualificaria total é final) da Luz Branca.
Durante este período, é em vocês, como no conjunto da humanidade, que vai se revelar e acontecer o

processo, finalmente quase conjunto, de Revelação, de Passagem, de choque e de resistência.
Tudo isso ao mesmo tempo.

Isso vai levá-los a viver, em sobreposição ou em superexposição, a consciência fragmentada, que se estilhaça,
e a Consciência infinita, que é a sua nova Morada, pelo menos, nós o esperamos, para muitos de vocês.

É nesse processo que irá ocorrer (no seu ritmo, e por uma duração e uma intensidade que lhes são próprias),
ao mesmo tempo, o processo de ‘noite escura da alma’, que deve ser também vivenciado em nível coletivo,



pelo que é chamado de estase (estado de catalepsia), e pelo processo que verá a dissolução final da camada
ionosférica isolante, e a emergência da nova Consciência, integralmente, no seu novo espaço de vida, de

manifestação, de Alegria.

*** 

As resistências estão ligadas ainda à dificuldade de cada ser humano (sejam quais forem as suas experiências,
sejam quais forem as suas adesões, seja qual for a sua vivência), à própria estrutura deste corpo de carbono,

confinado há tanto tempo, privado da sua conexão com a FONTE e que vai resistir, de algum modo, à sua
própria aniquilação.

 Isso foi denominado Crucificação e Ressurreição, que será (vocês compreenderam) quase concomitante, já
que o trabalho da Merkabah Interdimensional Coletiva, o trabalho que muitos de vocês realizaram sobre esta
Terra, permitiu (como lhes foi anunciado e lhes é amplamente confirmado, como vocês vão ver por si mesmo

na sua Consciência) reduzir, de alguma maneira, o tempo humano transcorrendo entre a Crucificação e a
Ressurreição.

Ainda mais que a consciência individual pôde, para alguns de vocês (e cada vez em maior número, agora), viver
a experiência da Unidade, mesmo neste corpo, sem, no entanto, se ligar ao Corpo de Estado de Ser no Sol,

dando-lhes, de alguma forma, uma compreensão.
Mas dar uma compreensão não é um alento, não é uma recompensa, mas é (de algum modo e principalmente)

a ocasião de perfurar o último envelope isolante, em vocês, de romper esse pericárdio, e de permitir-lhes
instalarem-se mais facilmente no seu Coração.

E quando eu digo no seu Coração, isso não está unicamente ligado ao local no meio do seu peito, mas é
também instalar-se na vivência real e consciente de que o conjunto da Criação encontra-se em vocês.

Perceber, finalmente, que cada projeção da consciência (em um ser amado, em uma lua, em um Sol), tem a
mesma veracidade Vibratória em vocês.

É apenas o olhar da consciência, voltado para um exterior e para esta noção de fragmentação, que manteve o
jogo da Ilusão.

*** 

A resistência imprime o seu próprio princípio de existência, pelo fato de que a consciência fechada,
fragmentada, vive apenas um processo de resistência, de Atração e de ressonância, que se expressa na lei de

Dualidade, onde tudo é avaliado, pesado, medido e de fato julgado, no princípio de Bem e de Mal.
Na realidade, em meio à consciência, há o que faz bem, há o que lhes faz bem, e depois há o que faz mal, e há

o que lhes faz mal.
E há também, eventualmente, o mal que se pode fazer.

Na Consciência Unitária e nos Mundos Unificados, nada disso pode subsistir.
Qualquer princípio de resistência é eliminado.

Qualquer princípio de fragmentação é eliminado.
Qualquer princípio de finito é eliminado.

São então mecanismos profundamente opostos que estão em operação, e totalmente inéditos para a
consciência fechada.

A resistência é, portanto, um dos componentes da consciência fragmentada.
Este princípio de resistência está ligado, vocês compreenderam, às forças de gravitação.

Chegará um momento em que, aí também, essas forças chamadas de gravitação deverão dar lugar à Lei de
Atração, onde não pode mais existir o menor impulso gravitacional.

Este processo dar-se-á conta, aí também, de processos que serão vivenciados tanto na consciência humana
individual como na consciência humana coletiva.

*** 

A lei de resistência à Luz Vibral, que vai ver a sua plena manifestação e a sua plena expressão no nível coletivo,
deve ser bem observada, por vocês, como algo que está além do simples princípio de oposição.

A modificação desses equilíbrios, mesmo sendo desequilíbrios, vai, em um primeiro momento, induzir um
desequilíbrio ainda maior em cada ser humano não Desperto, não interessado (em todos os planos) por este

acesso à Unidade, pois não suspeitam sequer da sua existência.
Tendo aderido, por exemplo, ao princípio de um salvador exterior, ou de um mestre exterior, ou de um

extraterrestre exterior vindo salvá-los seja do que for.
Tudo isso, vocês compreenderam, existe apenas nas quimeras, nas projeções.

Mesmo se nossos Irmãos do espaço, extraterrestres, estiverem de fato aí, assim como nós estamos de fato
aí.

Mas lembrem-se de que nós estamos, antes de tudo, no Interior de vocês.
E mesmo vocês nos vendo no exterior (mesmo sob a forma de um Arcanjo aproximando-se desta Dimensão),

vocês não poderão nos alcançar pelo exterior, mas unicamente pelo Interior.



*** 

Deste modo, então, o que será visto no exterior será, aí também, apenas uma projeção do que irá atuar no
Interior de vocês mesmos.

E o que lhes é mostrado, o que lhes é projetado, é exatamente, eu diria, a partição que vocês desempenham,
manifestam, criam.

Como lhes foi dito, o momento que vocês vivem, nas circunstâncias em que vocês vivem (de saúde, de
doença, de idade, de precariedade ou de opulência), são exatamente as circunstâncias que vão lhes permitir

desempenhar, a título individual, da melhor forma, ao mesmo tempo a resistência e, nós o esperamos, o
Abandono à Luz.

Compreendam bem que esse mecanismo de resistência está ligado à própria projeção.
Resistência ao desaparecimento do que está prestes a desaparecer.

Resistência ao desaparecimento de tudo o que fez a lei social, mesmo desequilibrada, deste mundo.
Tudo isso não será sem consequências.

Pois, evidentemente, aqueles que não veem, no momento, um acesso à Unidade ou a algo além do seu próprio
condicionamento pessoal, vão se encontrar, de alguma forma, em uma necessidade incontrolável de entrar em

oposição ao que eles vão qualificar deste Mal, que vai chegar.
 Mas vocês sabem muito bem que o que está chegando não é o Mal, mas, pelo contrário, a Luz que vem

iluminar, revelar, arrancar tudo o que era confinamento, tudo o que era ilusório, de cada um e de cada uma,
como no nível coletivo.

*** 

Isso vocês têm notado, ou na sua vida, ou a partir do que vocês podem ver sobre esta Terra, desde o início
deste ano, em muitos países, e em número cada vez mais considerável de países, quanto a reações à

opressão, ao confinamento.
Mas vocês sabem, para vocês que vivenciaram o Despertar de uma das Coroas, que não se pode se opor, por

que, ao se opor, isso se torna fortalecido.
Ou seja, não se pode combater o confinamento, permanecendo no confinamento.

Não se pode pretender a Liberdade opondo-se ao confinamento.
Pois essa Liberdade está inscrita no próprio confinamento.

A Liberdade de que lhes falamos, é claro, estritamente nada tem a ver com o conhecido, estritamente nada tem
a ver com uma reivindicação, projetada no exterior, de uma necessidade, seja de dinheiro, de democracia,

de transparência.
Transparência que se aplicaria apenas dentro do confinamento.

Isso que está vindo é, definitivamente, o fim do confinamento coletivo.

*** 

Dessa maneira, é claro, vocês sabem, por ter escutado o que lhes disse o nosso Comandante (ndr: O.M.
AÏVANHOV), que tudo vai depender do ‘ponto de vista’, da lagarta ou da borboleta, do olhar e da Vibração.

É evidente que quanto mais a Luz se fortalecer, mais as resistências irão se fortalecer.
Compreendam bem que não é a Luz que se opõe seja ao que for, mas que é a resistência à Luz que quer, e

que pensa poder, opor-se à Luz.
Obviamente, tudo isso são apenas jogos de projeção, já que absolutamente nada pode vir opor-se à Unidade,

ou seja ao que for e de maneira definitiva, de nenhum modo, neste mundo, liberado no nível dos três envelopes
e cuja Porta foi aberta, como lhes disse METATRON.

Permitindo então a vinda de KI-RIS-TI, ou seja, do Filho Ardente do Sol, que não é outro senão vocês
mesmos, na sua Dimensão de Eternidade, de Estado de Ser.

Isso que lhes foi dito, não tem que ser visto ou percebido unicamente de modo simbólico, porque,
naturalmente, refere-se exatamente ao conjunto de projeções da consciência, neste mundo, que vocês irão

viver por si mesmo, em vocês, como no exterior de vocês.

*** 

A resistência.
Nós preferimos, é claro (e principalmente o Arcanjo ANAEL, como Arcanjo da Relação e do Amor) falar-lhes

desse princípio fundamental do Abandono à Luz.
Paradoxalmente, é vendo as resistências que estão em cada um que vocês poderão encontrar mais facilmente

o Abandono, para aqueles que ainda não o encontraram.
Pois, quando a humanidade, na sua individualidade e na sua coletividade, aperceber-se de que não pode

resistir (ou então, de maneira muito ilusória), de que não pode se opor à Luz, de que não pode se opor a esta



inevitabilidade, a esta inexorabilidade de um processo concreto e real, bem, é precisamente naqueles
momentos que o ser humano pode se Abandonar.

A passagem da resistência ao Abandono, coletivo como individual, passa pelo que foi denominado (por alguns
e por algumas) ‘a noite escura da alma’, um processo extremamente específico tanto ao indivíduo como à

coletividade.
O indivíduo podendo viver de algum modo, de maneira antecipada no coletivo, prefigurando-o, antecipando-o, e

lhe permitindo tornar-se coletivo justamente por que ele vivenciou, no Interior, alguns indivíduos (4).
A resistência não é, portanto, para ser vista como um princípio de oposição, ao qual seria preciso aderir, mas,
muito mais, como a manifestação em si (e eu especifico: seja qual for a manifestação) que vai remetê-los aos

últimos medos.

*** 

Deste modo, então, paradoxalmente, este período de resistências, de tensões, é uma oportunidade única para
viver, na resistência e na tensão, finalmente e com propósito, esta possibilidade do Abandono final à Luz.

É durante este período (que se abriu há pouco mais de uma semana, e que vai, como vocês sabem, até 26 de
setembro deste ano) que tudo isso vai se desenrolar, em vocês como de maneira visível, como isso já

começou para aqueles que são sensíveis e que percebem além da simples aparência e das simples Ilusões,
projetadas ainda por este mundo Ilusório.

Dessa maneira, portanto, os mecanismos de resistências podem ilustrar-se, em cada um de vocês, seja no
nível do corpo, seja no nível dos medos que podem ressurgir, alguns tão lógicos, alguns tão normais para um

ser humano na carne.
Da sua capacidade, justamente, para observar as suas resistências, da sua capacidade, aí também, para atuar,

de algum modo, como observador das suas próprias resistências, da sua capacidade para distanciar-se
dessas resistências (que pertencem de maneira inelutável à Dimensão dissociada, que está, ela também,
prestes a desaparecer), de maneira a desengajá-los, com consciência, desta resistência, vocês irão se

aperceber cada vez mais claramente, nós esperamos, daí onde se situa o Abandono à Luz, e daí onde ele não
pode de forma alguma se situar.

*** 

Lembrem-se de que a Luz Vibral tem várias características, mesmo neste mundo, quando vocês a vivem.
Ela é facilidade, ela é evidência, ela é Fluidez, ela é resposta, ela é sincronia.

Se vocês estiverem em ressonância com a Luz Vibral, sejam quais forem os acessos à Unidade que vocês
têm manifestado, experimentado, instalado ou vivenciado, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, qual
é (se eu puder me exprimir assim) o caminho que vocês seguem: o caminho da resistência ou o Caminho do

Abandono.
E quanto mais vocês forem para este Abandono, mais vocês irão se aperceber da inutilidade da resistência, e

da sua ausência (eu diria) de substância, e da sua ausência de realidade, até mesmo.
Mas, naturalmente, enquanto vocês adotarem o ponto de vista da resistência, vocês vivem a resistência.

Uma das testemunhas, nós lhes dissemos, é a instalação da Alegria.
Isso pode parecer paradoxal para descrever um mecanismo de Alegria, para um ser humano que poderia, por

exemplo, manifestar uma doença superaguda.
E, no entanto, é bem exatamente isso que irá acontecer se vocês estiverem na Luz.

Seja qual for o futuro deste corpo, seja qual for o futuro de qualquer relação, seja qual for o futuro de
qualquer interação, seja qual for o futuro de quaisquer crenças que possam permanecer, ou de

quaisquer atividades mentais que possam existir, bem, vocês vão ver elas desaparecerem com a mesma
Alegria, com a mesma facilidade, se vocês estiverem, obviamente, do lado da facilidade.

*** 

Então, é claro, enquanto vocês estiverem na resistência, serão colocadas perguntas habituais do ser humano:
quem vai cuidar disso?

Quem vai cuidar daquilo?
Quem vai ganhar a minha vida?

Quem vai cuidar do meu cônjuge, do meu trabalho, do meu automóvel, do meu animal?
Bem, paradoxalmente, vocês irão constatar que se vocês não resistirem, vocês irão penetrar cada vez mais

facilmente neste Abandono, nesta Alegria.
E aí se situa o fator mais delicado: aqueles de vocês, ao redor de vocês, que não viverem este estado, vão (e

isso será apenas adequação, por que eles terão apenas o olhar da resistência) tratá-los como loucos
absolutos.

O que vocês serão, evidentemente, aos olhos deles.
Pois, para eles, a Luz é loucura (a Vibral, e não a luz projetada, Luciferiana, de uma visão qualquer ou de uma

subordinação qualquer, eu diria, deste mundo).



Dessa maneira, então, vocês irão realmente viver, se esse já não for o caso, a dissociação dos últimos medos,
das últimas crenças, dos últimos confinamentos, em vocês como no exterior de vocês.

Do modo que vocês viverem isso, no Abandono ou na resistência, vocês irão constatar que poderão manter,
real e concretamente, uma Alegria total (e eu diria mesmo cada vez maior, cada vez mais incontrolável)

independentemente do que acontecer a este corpo, a esta pessoa que vocês creem ser, a esta imbricação
social, afetiva, profissional, amigável, de descendência ou de ascendência.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que isso será um ou outro.
E que o princípio de sobreposição, de superimpressão, que prevalecia até agora, vai tender a desaparecer.

Ou seja, vocês não poderão mais ser esta pessoa e ser esta Unidade.
Vocês não poderão mais ser a resistência, o sofrimento, e ser a Alegria, ao mesmo tempo.

É como se esta desfragmentação, este acesso ao infinito, pondo fim ao finito, fizesse afastar de vocês tudo o
que era da pessoa e o que era pessoal.

Vocês não podem, na realidade, percorrer os Mundos do impessoal e da Dissolução, estando ainda na
pessoa.

O mecanismo de superimpressão, de superimposição, de sobreposição, vai então parecer-lhes cada vez mais
contraditório, cada vez mais em oposição.

E eu diria, até mesmo, de um antagonismo total.
Este antagonismo total atuando também em cada Irmão e em cada Irmã.

E principalmente entre aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que tiverem tomado partido da Liberdade, e
aqueles que, pelo contrário, tiverem tomado partido do confinamento.

*** 

E isso é exatamente o que acontece em vocês, e exatamente o que ocorre sobre esta Terra, e que começou.
Mas que não poderá mais ser mascarado, ou camuflado, pois o ser humano tem os diversos fatos.

A Consciência, dito de outra maneira, vai se encontrar na frente do palco.
Não mais os jogos de projeção, mas a própria Consciência.

E a Consciência, a título coletivo, vai se perguntar: o que sou eu?
Eu sou o que eu criei?

Eu sou o que eu possuo?
Eu sou pelo que eu possuía?

Eu sou esta pessoa, com esta bagagem?
Eu sou, como diria um Arcanjo, esta densidade?

Ou eu sou exatamente o oposto, o que eu começo a viver com mais ou menos clareza ou lucidez?
Ou seja, esta leveza, esta Luz e esta Vibração, esta Presença, que não é mais a pessoa.

Tudo isso faz parte do Choque da Humanidade, da noite escura da alma, e da Revelação, individual e coletiva,
que está agora na sua fase final, e não mais nos seus preparativos.

Compreendam bem, portanto, que, sejam quais forem as resistências que irão aparecer, em vocês, como nas
interações dos seus círculos próximos, ou diretamente planetárias, situa-se a maior oportunidade,

paradoxalmente, de se Abandonar ao maior que você, a outra coisa do que a pessoa, a outra coisa, justamente,
do que o jogo deste mundo.

Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem, cabe a vocês escolherem, pela Vibração.
E isso vai lhes parecer, como eu disse, cada vez mais claramente, mesmo no nível do que é chamado de

emoções e de mental.
Cabe a vocês decidirem.

Aí está o que os Anciãos me pediram para transmitir a vocês.

*** 

Irmãos e Irmãs, em Comunhão, eu me proponho para permanecer com vocês, neste espaço de alinhamento
que nós iremos iniciar juntos.

... Efusão Vibratória ... 

************

1 - IRMÃO K (04.08.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*
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2 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011):
 http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

3 - IRMÃO K (08.08.2011):
 http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-8-de-agosto-de-2011.html

*

4 - RAM (10.04.2009):
 http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article4601.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-20_aout_2011-article4601.pdf
20 de agosto de 2011

(Publicado em 22 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, como de hábito, tenho muitas coisas a dizer-lhes. 
Eu venho, hoje, para apresentar-lhes minhas saudações, dizer-lhes bom dia e, sobretudo, interagir, como de hábito, com vocês, através das questões que fazem
porque, como vocês sabem, vocês não são os únicos a fazê-las. 
Então, sejam bem-vindos e eu os escuto.

Questão: como caminhar, que fazer para melhor ver e ouvir meus guias? 
Como qualquer processo novo da Consciência, há momentos em que essa Consciência, que ainda não está instalada, totalmente, na Unidade (porque vocês
ainda estão sobre esta Terra, até prova em contrário), faz movimentos de ioiô. 
Há momentos em que é mais fácil estar alinhado.
Há momentos em que vocês vivem a Vibração de maneira mais intensa.
Há momentos, similares, em que os contatos com as outras esferas vitais são mais fáceis do que outros.
Portanto, não é uma questão de caminho.
É uma questão de algo a fazer.
É, simplesmente, que as Dimensões se interpenetram, atualmente, para alguns de vocês.
Essa interpenetração é mais fácil a viver em alguns momentos do que em outros.
Não é uma questão de caminho a fazer; não é uma questão de humor porque, nesses processos, vocês não são os únicos envolvidos, é claro. 
Não há apenas sua pequena consciência em seu canto.
Há interações entre todas as Consciências, de seu Plano e dos outros Planos, de esferas planetárias, do Sol, de corpos celestes que chegam para
vocês.
Tudo isso cria alquimias específicas, que faz com que haja momentos que são mais propícios do que outros para viver esse gênero de contato ou
outros contatos, aliás. 
Não há que considerar que há um caminho a fazer, que é necessário, ainda, avançar.

Nada há a avançar, uma vez que realizar a Unidade é viver no Instante.

Não há distância, é uma ilusão do ego crer que há uma distância ou uma separação.
Essas distâncias já estão desaparecendo, totalmente, tanto ao nível de sua própria consciência como ao nível do conjunto da consciência desse Sistema Solar,
digamos, bem além da Terra. 
Questão: sente-se sempre a presença no tórax ou pode-se senti-la no ventre? 
A presença no ventre é chamada a presença do ego, simplesmente.

A Presença no Coração é chamada a Presença do Coração.

O Coração não está no ventre.
Agora, tudo pode ser definido pelo que você chama a Presença.
Se é a Presença que você sente em seu ventre, é sua consciência que está em seu ventre, de acordo? 

O.M. AÏVANHOV - 20 de agosto de 2011
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A presença do ventre não é a Presença do Coração.
O Coração não está no ventre.
A cabeça não está no Coração. 
Questão: eu falo de uma presença que se abre e se fecha. 
Eu compreendi. Isso se chama um chacra.
E isso se chama o plexo solar.
Isso se chama o Hara ou Svadisthana; é outro chacra, mas não é o coração.
É uma presença, mas não é uma Presença Unitária. 

A Presença Unitária pode manifestar-se apenas no Coração, no chacra do Coração.

Agora, pode-se sentir uma consciência presente em cada um dos chacras ou em cada parte do corpo.
Pode-se dizer: «tenho minha presença em meu artelho», a partir do instante em que a consciência é levada no artelho.
Mas isso nada tem a ver com a Presença (com um grande P, maiúsculo, digamos) tal como é definido na Unidade, isso nada tem a ver.

Há uma diferença essencial: é que a presença no ventre, como você a nomeia, está sujeita a flutuações.
Você mesmo diz: «isso abre e fecha»; portanto, há oscilações, que são características. 

Ao nível do Coração, quando a Coroa Radiante está aberta, a Presença estabelece-se no Coração e vocês acedem à Unidade, há uma
Paz incomensurável que se instala, com um estado de Consciência específico, que não pode ser confundido com estritamente nada
mais, a partir do instante em que se vive isso, é claro.

Questão: isso se fecha quando é o ego, e isso se expande quando é pleno? 
Mas o coração não é nem o vazio nem o pleno.
O ego continua o ego.
A Presença não pode ser manifestada, com um grande P, no ventre.
Caso contrário, isso não se chama a Presença.
É a consciência do eu, não é a Consciência do Si. 
Questão: sinto as Vibrações da Cabeça e do Coração repercutirem nos ouvidos. 
Mas é perfeitamente normal.
Assim que há a ampola da clariaudiência, assim que o Antakarana é construído, o que isso quer dizer?
Que ou a Coroa Radiante da Cabeça ou a Coroa Radiante do Coração está ativa. 
Quando há um trabalho Vibratório, quando há uma elevação Vibratória, o som ou a pressão vai modificar-se nos ouvidos.
Há uma conexão direta que existe entre o que é chamado o Antakarana (a ampola da clariaudiência), de cada lado do chacra da garganta, mas, também, por
alguns pontos de Estrelas, em ressonância com alguns pontos situados ao nível das Portas. 
Como foi dito, não é questão de dar-lhes todas as correspondências entre a Cabeça e as Portas.

Há circuitos, extremamente precisos, que passam, para alguns, pelos ouvidos.
Tudo é interconectado.
Portanto, se um chacra se põe a Vibrar, ao nível da Luz Vibral, com mais acuidade, se um Atalho se põe a trabalhar de modo mais importante,
os sons nos ouvidos vão modular-se.

Do mesmo modo que o Som da Terra, o Som do Céu, o som de sua própria alma, de seu próprio Espírito modulam-se em função de sua própria consciência.
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Há uma adequação total.  
 

Questão: e o fato de sentir uma pressão muito forte nos ouvidos? 
Ao nível dos sons, a primeira etapa é uma pressão.
Quanto mais os níveis Vibratórios da consciência elevam-se para o Coração e lá se estabelecem, mais o som vai transformar-se num som Si (isso foi
descrito nos Casamentos Celestes).
E isso vai terminar pelo silêncio absoluto, o momento em que vocês entram na Eternidade, que precede o acesso à Consciência Unificada, não de
maneira transitória, mas de maneira final. 
 
Questão: qual é a diferença entre uma origem cármica ou transgeracional? 
Se é transgeracional, não é cármico.
Como é que pode ser transgeracional e cármico?
Isso não toca os mesmos chacras. 

Uma doença transgeracional é ligada a um carma de um antepassado (Jesus dizia: «sete gerações») que empreendeu uma ação e que
sofreu uma ação que se manifesta por uma doença ou um problema, qualquer que seja, que vai transmitir-se aos descendentes.
Mas esses descendentes não têm carma.
Isso se chama transgeracional.
É ligado ao veneno da carne, ou seja, a tudo o que foi ligado pela carne, de que Jesus veio livrar-nos.

Mas, é claro, é necessário, também, que os seres humanos, que estão nessas dinâmicas transgeracionais, saiam, eles também, da
influência, em todos os níveis, do que é chamada a família.
Isso se vê, muito frequentemente, nas famílias, como dizer..., muito, muito ligadas pela carne; muito, muito ligadas por histórias que remontam a
gerações, em que todas as gerações têm enorme dificuldade para livrar-se da autoridade e do peso da hereditariedade.

Portanto, são famílias – sem ali ver qualquer noção negativa – um pouco fossilizadas e enrijecidas em histórias, justamente, familiares, quaisquer que sejam: o
peso da linhagem, o peso da educação, o peso do que é transmitido ao nível genético, mas, também, em diferentes níveis: moral, social,
financeiro, pela linhagem.
E são pessoas que são condicionadas por sua linhagem. 
 

Questão: como resistir a seres que querem forçar-nos a segui-los no caminho deles? 
Então, cara amiga, quando você é forçada, é que, no interior de você, há a possibilidade de ser forçada.
Isso não vem, jamais, do outro, nós sempre o dissemos. 

A Lei de Atração e de Ressonância leva-se a efeito de modo muito mais flagrante do que antes.

Portanto, se vocês são confrontados a algo de terrível que lhes parece vir do exterior, qualquer que seja esse terrível (e, aí, é algo não terrível, é um jogo de
tomada de poder), qualquer jogo como esse, de tomada de poder, traduz, em você, um problema em relação ao poder.

Portanto, há uma ressonância que vai atrair o que está presente em você.

Não pode, jamais, ser diferentemente. 
É o mesmo princípio para tudo o que pode acontecer-lhes, hoje mais do que em minha vida, mais do que há cinco anos, mais do que há alguns anos. 

Tudo o que se manifesta à sua consciência, ao seu corpo não pode, jamais, vir do exterior, sobretudo neste período.

É durante este período que vocês devem pôr-se às claras.
Pôr-se às claras, como eu tenho dito há anos, é não mais pôr a poeira sob o tapete.
É retirar o tapete, ver a poeira e aceitar vê-la.
Aceitar vê-la não quer dizer tentar compreender por que há tal poeira.
Não é tentar rejeitar a falta no outro.
É ainda a Dualidade, isso.
Mas é transcender tudo isso. 

Vocês não podem penetrar a Vibração Una e viver o Coração enquanto estão ocupados em viver seus pequenos conflitos e suas
pequenas contradições.

O empurrão da Luz Vibral – e isso será desenvolvido por IRMÃO K (ver em nosso site a canalização de IRMÃO K, de 20 de agosto, na rubrica «mensagens a
ler» – vai tornar-se mais intenso no que vocês vivem (já, desde a intervenção de METATRON), e vocês o viverão de modo ainda mais gritante de Verdade, no
interior de vocês.
O que vocês não quiserem ver ser-lhes-á mostrado.
O que vocês querem apagar ser-lhes-á mostrado novamente. 
Quem faz isso?
Não é a maldade da Luz.
Vocês devem decidir.

Vocês querem permanecer na ação/reação perpétua do Bem e do Mal (o que é sua liberdade) ou aceder à Unidade?
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Aceder à Unidade apenas se pode fazer sem qualquer bagagem, sem qualquer sofrimento, sem qualquer personalidade, sem qualquer doença.
Isso não quer dizer que a doença não existe, mas isso quer dizer, simplesmente, que sua Consciência não está mais nesses mecanismos de funcionamento, de
querer encontrar um culpado no exterior de si, de querer encontrar o Mal no exterior.
Tudo isso são projeções. 
Nós insistimos, muito, muito longamente.
E nós sabemos que muitos de vocês vivem, através de Vibrações da Unidade, sua própria Presença, e, portanto, estão transcendendo todas essas oposições,
todos esses conflitos no Interior de si. 

O que vocês veem no exterior é também o que acontece no Interior.

Vocês são referidos, porque há um único campo de Consciência.
E o que vem a vocês, através do que lhes damos há anos, é exatamente isso. 

Portanto, se vocês ainda estão olhando – e eu emprego essa imagem simbólica, seu umbigo –  ao invés de olhar a Luz que vem bater à porta,
vocês não estarão na Luz, porque sua consciência terá decidido olhar o umbigo.
Quer o umbigo chame-se papai, mamãe, o bom, o mau médico, o médico gentil, ou não importa o que mais.

A Unidade e a Verdade são a esse preço.
Ser-lhes-á feito – e isso nós dissemos de múltiplos modos – segundo sua Vibração, segundo sua fé.

A Luz não é algo que se projete, assim, como um ideal exterior.
Ainda que os céus se modifiquem, não é isso que faz a transformação Interior, é sua capacidade para penetrar em vocês, em lucidez e em toda Unidade.

É isso que se chama a Presença, com um grande P.

Isso nada tem a ver com todas as ocupações da personalidade, que vocês têm e que nós tivemos, durante milênios.
E isso, nós o dissemos e nós o repetimos essa noite, e vocês vão ouvi-lo ainda mais, durante este período: não é mais tempo, agora, como dizer..., de
tergiversar; não é mais tempo de se fazerem filmes. 
É tempo de viver a Verdade, mas a Verdade da Luz.
Não a Verdade de meandros, de interações, de reações, de reações de uns, de outros, de uns em relação aos outros.
É um ou o outro.
E essa escolha engaja-os.
Ela os engaja Vibratoriamente.
Ela os engaja ao nível de sua Consciência. 

Os processos da Ascensão, do Choque da Humanidade, nos quais vocês entraram, iniciaram-se em março deste ano.

Ele termina em outros prazos, que eu dei, mas vocês estão, como dizer..., no ápice desse processo.
Vocês não poderão, depois – como dizer – voltar atrás.
Vocês ainda poderão ir, talvez, um pouco adiante, até o momento em que, como disseram o Anjo METATRON e MIGUEL, os Céus voltarão a fechar-se (ndr: ver
as canalizações do Senhor METATRON, de 7 de agosto, e do Arcanjo MIGUEL, de 9 de agosto, na rubrica «mensagens a ler»). 
Naquele momento, vocês estarão diante do que vocês são.
Nada mais, nada menos. 

Portanto, é necessário, verdadeiramente, preparar-se para isso.
E preparar-se para isso é entrar, o mais frequentemente possível, na Unidade, ou seja, um lugar onde não existe qualquer mental,
onde não existe qualquer emoção, onde não existe qualquer passado e qualquer futuro.

Se vocês estão pensando no futuro ou no passado, vocês não estão mais no Presente, Vibratoriamente e em Consciência.
E disso, cabe a vocês fazer a experiência.
Mas, de qualquer modo, vocês o viverão. 
Tudo o que nós lhes demos foi para permitir-lhes ajustar-se, ao mais próximo possível, desse Presente, e cruzar as últimas Portas, passar as últimas Portas.
Mas se vocês não querem cruzá-las, é necessário, também, que vocês o façam em consciência. 
Portanto, cabe a vocês saber o que vocês buscam, mais do que nunca: vocês buscam respostas ou vocês buscam a Unidade?
Porque, na Unidade, não há questões.
E, quanto mais vocês se aproximarem, Vibratoriamente, desse estado, mais vocês viverão a certeza desse estado e menos o que eu poderia chamar de
preocupações comuns da vida poderão afeta-los, de maneira alguma. 
Se vocês são afetados, isso quer dizer o quê?
O que é afetado?
Será que é a Presença que é afetada?
Não, é sempre a personalidade, nada mais. 

Quando vocês estão na Presença, o mundo pode desaparecer que vocês, vocês continuam aí.
Seu corpo pode desaparecer, a Consciência continua aí.
A Unidade é isso.
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Não é uma visão de um futuro melhor, em condições de vida melhores (nesse corpo, nessa matriz). 
É claro, há muitos que creem nisso.
Será feito a eles segundo sua vontade, segundo sua Vibração.
Mas haverá ranger de dentes.
E há, verdadeiramente, mais do que uma urgência.
É mais do que uma urgência, agora: é o momento, verdadeiramente, dessa passagem da lagarta à borboleta.

Vocês vão, em breve, tecer a crisálida.

Portanto, é necessário estarem lúcidos disso.
É necessário estarem lúcidos de que isso está inscrito num tempo cada vez mais curto.
E isso já foi dito, há pouco tempo.
Não é mais tempo, agora, de imaginar mudanças essenciais de vida, porque o que devia ser realizado realizou-se. 
Agora, vocês enfrentam o que vocês criaram, inteiramente.

E lembrem-se, uns e outros: vocês estão, todos, estritamente, no lugar que é o seu, e nada há de exterior que possa impedi-los de
estar, estritamente, em seu lugar.
É impossível.
Sobretudo pela instalação da Luz Vibral, que se faz de maneira cada vez mais concreta, agora.

Vocês sabem: o que havia sido chamado de franjas de interferência, o astral, que foi dissolvido e desagregado ao nível coletivo, faz
com que os parâmetros de vida (que lhes pareciam normais e habituais, seja ao nível material ou ao nível do que vocês chamam de
espiritual) estejam, de qualquer forma, bizarramente, em vias de ser totalmente invertidos.

Alguns de vocês já viveram isso, tanto no Interior como no exterior.
Mas tudo isso está agora presente.
E está presente sobre a Terra, e vocês vão constatá-lo a cada dia um pouco mais.
E, aí, eu não falo mais, como o disse o Anjo METATRON, há alguns anos, de algo a vir.
Não é a vir, uma vez que vocês o vivem. 
Então, é claro, haverá seres que, até esse momento, quererão continuar a pôr tudo sob o tapete, para não ver, mesmo não ver o tapete.
Que grande bem lhes faça, é a escolha deles.
E, até o momento preciso desses últimos basculamentos, de algum modo, eles não se darão conta de nada, é claro, uma vez que se recusaram a dar-se conta
disso.
Cada um é livre em seu caminho.
Mesmo ao redor de vocês, qualquer caminho é respeitável. 

CRISTO havia dito também: «Há muito, muito numerosas Moradas na Casa do Pai».

E não há uma que seja melhor do que outra.
A única coisa que é diferente – mas isso é para depois – é o processo de Liberação da Terra e do Sistema Solar, que faz com que os processos de encarnação
cortados da FONTE não possam mais existir.

Mas vocês vão tornar-se o que vocês criaram.

E o que vocês criaram é, muito exatamente, o que vocês vivem nesse momento.

Questão: um sentimento de paz, de alegria, sem qualquer medo específico, enquanto estava no lugar de um acidente que acabava de ocorrer é um
estado Unitário? 
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Há uma coisa essencial: o estado Unitário dá o estado que foi chamado Sat Chit Ananda.

A Felicidade, a Paz, o Amor indizível e a suavidade indizível, ao mesmo tempo em que a totalidade da Luz.
Sentir a alegria, sentir a luz não é viver a Luz.

Viver a Luz é um estado de Vibração no qual a consciência não está mais limitada a esse corpo, a essa pessoa, a uma circunstância
exterior.

Então, é claro, uma circunstância exterior, como um medo, como um grande sofrimento pode, por reação, desencadear um mecanismo de sobrevivência, de saída
da personalidade, de extração da consciência comum para outra consciência. 

Agora, quando você vive esse processo de acesso à Unidade, você não se faz a pergunta, uma vez que você o vive e sabe que é isso,
mesmo sem, jamais, tê-lo vivido.

Não pode ali haver questionamento sobre a Unidade, porque aquele que passa do outro lado e que vive a Presença Unitária não se coloca a questão de saber se
ele viveu a Presença Unitária. 
Não pode ali haver, como dizer..., dúvida, porque é o conhecimento íntimo, ou seja, é algo (é a única coisa, aliás, nessa humanidade encarnada) que não pode
enganar-nos, de maneira alguma, porque é totalmente independente de circunstâncias, mesmo se há uma circunstância desencadeante.

É totalmente independente de qualquer relação humana ou outra.

E, quando se vive, sabe-se que o viveu, porque não pode ali haver a mínima dúvida. 

A Consciência Única, Unificada, mesmo se se começa a colocá-la em palavras (não separação, não fragmentação, vocês sabem que há
Anciões que são muito fortes para isso), o que eu quero dizer é que o momento em que isso acontece (seja quando de um sofrimento
inconcebível, seja quando de uma emoção, seja tranquilamente em seu leito, seja praticando), quando essa experiência acontece, em
nenhum momento pode imiscuir-se a mínima dúvida desse estado.

É impossível, porque isso nada tem a ver com o que vocês podem viver ou experimentar.
Como dizer?
É uma ruptura, é uma fratura da consciência que vivia confinada e que, de um dia para o outro, reencontra-se numa situação de não confinamento. 

É o mesmo princípio que as pessoas que viveram (como vocês chamam isso?) as experiências de morte, e que se viram atravessar um
túnel e que viram a luz ao longe.
E, no entanto, elas não foram à Luz.
Mas elas sabem que algo vive após a morte, e isso basta para mudar sua consciência, mesmo se não é a Consciência da Unidade.
Já é uma mudança em relação à consciência comum.
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Portanto, a experiência da Unidade, da Presença é suficientemente transformadora, em si mesma, para que, em momento algum, vocês possam
manifestar a mínima dúvida de que isso ocorre consigo mesmos.

A Consciência não pode mentir a ela mesma.
É impossível.
Então, é claro, vocês podem, por exemplo, viver, como dizer..., a Coroa Radiante do Coração e sentir esse Fogo que os invade por momentos.

Mas enquanto a Porta Posterior não foi aberta, enquanto a Porta da última Passagem não foi aberta, de maneira definitiva, isso
continua a ser aproximações da Unidade.

Já é enorme, porque isso impulsiona, de algum modo, na alma, a necessidade de viver isso, não como uma experiência, mas como um estado. 
Então, a experiência e o estado não são, de modo algum, a mesma coisa.
Mas a experiência da aproximação da Unidade, que já é (como dizer) entusiasmante ao nível da alma e do Espírito, quando é vivida num estado de Unidade total
(ou seja, o que IRMÃO K chamou a Compartimentação da consciência, a fragmentação, desaparece), naquele momento, vocês não podem mais ser enganados
pelo que quer que seja, porque é uma evidência.
Não é uma suposição ou um questionamento, é a resposta para todas as questões. 
Questão: todo o mundo vai viver o sentimento de abandono pelo Pai, no momento do acesso à Unidade, descrito ultimamente por GEMMA GALGANI? 
Cara amiga, é evidente.
Para alguns, isso vai durar uma fração de segundo.
Para outros, isso vai durar três dias.
Mas o princípio da Unidade está inscrito em vocês, em todo ser humano.
Agora, cada ser humano não pode ser forçado a viver a Unidade.
Isso faz parte da Liberdade, não confunda com o livre-arbítrio.
Vocês têm a Liberdade da Graça, ou seja, de estabelecer-se onde quiserem.
Mas é ou um ou o outro. 

Em resumo, vocês não podem ser, como eu já disse, uma lagarta com asas.
É ou a borboleta ou a lagarta.
É ou uma ou a outra, não as duas.

Vocês compreenderão facilmente que não se pode ser infinito e finito ao mesmo tempo. 
Não temos mais perguntas, agradecemos. 
Caros amigos, eu lhes agradeço, sobretudo por sua atenção, ao escutar o que eu tinha a trocar com vocês.
Eu lhes digo, certamente até muito em breve e, sobretudo, pleno de Luz e pleno de Alegria, porque a Unidade é a Alegria e, sem Alegria, não há Unidade. 
Eu lhes digo até muito em breve, com todo o meu Amor. 
___________________ 
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, vivamos um instante e um tempo de
comunhão.

... Efusão Vibratória...

Bem amados, eu venho, hoje, informar-lhes o conteúdo da mensagem da Luz Vibral.

Os espaços e os tempos em que a Terra vive, a Luz Vibral, em fase de revelação e de objetivação, vão,
obviamente, apresentar uma mensagem.
Além da ação sobre vocês mesmos, Sementes de Estrelas, que trabalharam para estabelecer essa
mensagem sobre a Terra, essa Transparência, a mensagem, hoje, vai propagar-se diretamente, dentro de
pouco tempo, pela própria Luz, sem mais qualquer intermediário, qualquer que seja o Mensageiro.

A Luz Vibral vem, de maneira coletiva e individual, colhe-os no estado da Consciência em que vocês estão.
Ela vem pedir-lhes, ela vem mostrar-lhes e demonstrar-lhes, com lucidez, Inteligência e Amor, aí onde vocês
estão.
Ela vem perguntar-lhes aonde vocês podem ir.
Ela vem, portanto, para cada um, pôr face à Verdade, não a sua, mas a Verdade da Luz.

Nesse Face a Face, chamado a ser vivido, cada um aquiescerá ou recusará a mensagem da Luz Vibral.
Ela vem perguntar-lhes o que vocês querem Ser, o que vocês querem fazer e qual é sua Evolução.
Para isso, nos mecanismos (de momento, não perceptíveis para o conjunto da humanidade não ainda
Despertada, não ainda em face da Luz), ela põe o conjunto da humanidade, cada um, em seu exato lugar.
Ela vem colocar a consciência do homem face a um dilema.
Esse dilema não é mais uma escolha.
Esse dilema não é, tampouco, uma liberdade, mas, efetivamente, uma Graça.
E a Graça vem perguntar, a cada um, se cada consciência deseja e pode instalar-se na Graça, sair da
Dualidade, prosseguir a Dualidade ou viver a Unidade.

O estado preciso no qual cada consciência encontra-se (como idade, como situação, como posição, como
humor e como emoção) corresponde, muito exatamente, nas primícias que vocês vivem disso, a esse Face a
Face que cada ser humano tem a viver.

A mensagem da Luz Vibral é, portanto, extremamente simples.
Estabelecendo seu Reino, ela vem perguntar-lhes: onde está seu Reino?
Ele está no efêmero e na experiência do efêmero?
Ele está nas relações e no apego?
Ou, então, ele está na Liberdade, a mais total?

Ela vem confrontar as zonas de resistências presentes em vocês.
Ela vem, independentemente de qualquer vontade que poderia ser a sua, revelar-lhes as últimas resistências e,
sobretudo, fazê-los levar, sobre si mesmos, um julgamento, exato e equitativo, sobre o que vocês São, em
Verdade.

Há, portanto, no que foi chamado por São João, o Julgamento Final, a capacidade, para cada consciência
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da Terra, de viver e de experimentar, em toda lucidez, em toda Transparência, sem hipocrisia e sem
possibilidade alguma de dali escapar, de viver esse Julgamento realizado por vocês mesmos.
Isso permite apreciar, ou não, a distância entre o que é cada um de vocês, naquele instante, e o que podem ser
vocês, na Unidade.
Assim, cada um e cada uma, com a mesma dose de Amor e de Unidade, será posto(a) face de si mesmo(a),
face do conjunto do que faz a vida na personalidade, qualquer que seja o estado dessa personalidade,
qualquer que seja o grau de Transparência já acolhido e manifestado.

Cada um deve, agora, decidir, nesse Face a Face, ou deixar a Luz estabelecer-se, inteiramente, ou
resistir, ainda e sempre, ao Reino da Luz.
Os dois mundos que estavam, até o presente, nessas duas Dimensões separadas, em fase (como lhes foi
dito por Irmão K) de sobreposição, vão entrar em fase de contradição, que a tudo se opõem.

A Graça não pode deixar existir a Dualidade.
A Dualidade não pode deixar existir a Unidade.
Assim, a consciência de cada ser humano vai encontrar-se face disso: penetrar o tempo da Graça ou
penetrar o tempo da não Graça.
Penetrar esse Abandono à Luz ou penetrar a resistência.
Cada um deverá posicionar-se.
Cada um deverá ajustar-se ao seu exato lugar, ajustar-se à sua exata frequência.
Mas ninguém poderá manter a Ilusão de qualquer Unidade ou a Ilusão de qualquer Dualidade, em função do
estado do Espírito, da Revelação do Espírito de cada um em sua alma e nesse corpo.

A Luz vem realizar a Promessa e o Juramento da FONTE e, também, o Anúncio, pelo próprio CRISTO, do
Retorno do Mensageiro, o mais elevado, aqu’Ele que vem perguntar-lhes, uma última vez: vocês querem
segui-Lo na Vida ou vocês querem permanecer na morte?
Essa morte é muito relativa porque, como vocês sabem, o conjunto da humanidade é liberado das armadilhas
do confinamento, sem, no entanto, ser Liberado do peso da densidade.
A lembrança será, contudo, para cada alma, a presença da Luz efetiva (qualquer que seja a densidade
escolhida, qualquer que seja a posição escolhida, qualquer que seja o mundo escolhido), pela Vibração de
sua própria Presença.

Assim, os tempos são cumpridos, isso vocês compreenderam.
Assim, os Tempos cumprem-se, isso vocês o vivem.
O que acontece em sua consciência, o que acontece em sua vida, quaisquer que sejam os elementos,
quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os motores, será, muito exatamente, o que vocês
devem ter face a face, nesse Face a Face.

De sua faculdade de viver a Alegria, de sua capacidade de alinhamento decorrerá sua consciência, seu humor,
seu comportamento, sua própria Alegria ou sua ausência de Alegria.
A Alegria será, aliás, o testemunho infalível de sua aptidão para posicionar-se na Luz Una, na Graça,
porque a Graça é Alegria, e a resistência é sofrimento.
A resistência faz parte da densidade, ela faz parte da oposição à Vibração Una.

Cada um e cada uma vão, doravante, no espaço de suas noites, no espaço de seus dias, no espaço
de sua vida a mais comum viver, dentro de poucos dias, esse Reencontro e viver a mensagem da
Luz.
Essa mensagem da Luz é centrada na própria Luz.

A Luz vem perguntar: você quer ser o que eu sou ou você quer continuar o que você é?A Luz vem perguntar: você quer ser o que eu sou ou você quer continuar o que você é?

Alguns viverão essa Fusão, chamada, também, Dissolução na Luz Una.
Alguns viverão um estado de florescimento, de Alegria importante.
E outros resistirão.
Não haverá mais possibilidade de hipocrisia.
Não haverá mais possibilidade de evasão.
Não haverá mais possibilidade de enganar a si mesmo ou a vida.
Cada um será levado a Ver-se, na Transparência a mais total da Luz.

É claro, o fato de não ver e de não se ver corresponderá à resistência a mais importante nessa fase de
revelação e de ruptura dos últimos envelopes, tanto da Terra como de seu Coração.
Assim, dentro de bem poucos dias, pouco após um anúncio intermediário de MARIA, que lhes
desvendará os resultados dessa situação, dos quais eu esboço o resumo, cada um vai encontrar-se,
realmente, em face de si mesmo.
E unicamente em face de si mesmo.

Lembrem-se, naquele momento, de que o conjunto de circunstâncias de sua vida faz parte de suas
circunstâncias Interiores, e que não pode ser diferentemente.
Que, ainda que a consciência fragmentada venha a rejeitar a Graça que se apresenta, então, não pode haver
qualquer falta, não pode haver qualquer responsabilidade, não pode haver, tampouco, qualquer culpa porque,
naquele momento, cada um e cada uma viverão, muito precisamente, o que deve advir à sua própria
consciência.

O Tempo que vive, e que se vive, desde a abertura da Porta Posterior do Coração, que corresponde, vocês
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compreenderam, à abertura total do último envelope terrestre, ainda um pouco intacto, vai traduzir-se pela
balbúrdia completa e a transformação total das próprias circunstâncias de crenças do humano, no que é a vida
e no que ela não é.

CRISTO dizia àqueles que queriam segui-Lo, para deixar os mortos enterrarem os mortos.CRISTO dizia àqueles que queriam segui-Lo, para deixar os mortos enterrarem os mortos.
O que é que morreu?
O que morreu é o que não é o instante da Presença.
O que morreu é o que não está instalado, em Consciência, inteiramente, no instante do Presente, de HIC e
NUNC.

Os Quatro Pilares devem, agora, ser integrados, não tanto como uma conduta exterior, moral ou outra, mas
vividos na Verdade Vibratória do Instante que se revela, a fim de colocarem-se nas Fundações de sua
nova Vida, de sua nova Consciência, de seu novo Ser: aquele de Verdade, aquele de Leveza ou, ao
contrário, aquele da densidade.
E ninguém poderá subtrair-se, ninguém poderá evitar o que advém porque, o que advém concerne à
totalidade da humanidade Una, em todas as suas potencialidades, em todas as suas diferenças, em todas
as suas Evoluções e em todos os seus estados, porque é ao conjunto que, hoje, a Luz vem entregar sua
mensagem.

A mensagem vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, tanto em vocês como no exterior de vocês.
Ela vai aparecer-lhes cada vez mais claramente em suas relações, no que se junta e no que se afasta
de vocês.
Nas próprias circunstâncias que sua vida é chamada a manifestar nesse mundo, que vão corresponder, integral
e inteiramente, ao que vocês foram capazes de co-criar.

Esse instante, como foi enunciado por vários Anciões, é, muito exatamente, o Instante que vocês têm a viver.
Nada é deixado ao acaso.
Nada é deixado a qualquer sorte ou azar porque, definitivamente, quando a Luz Vibralentrega sua mensagem,
inteiramente, cada coisa encontra-se em seu lugar.
Não pode haver mau lugar; não pode haver qualquer má localização; não pode haver qualquer coisa não correta
no que vocês têm a viver doravante.
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Quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja o lugar, feliz ou infeliz, lembrem-se de que
a Alegria não dependerá, jamais, de qualquer circunstância exterior.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que jamais uma satisfação duradoura pode existir ou manifestar-se na
dualidade.
Lembrem-se de que existe, em vocês, um espaço Sagrado, que cada ser pode, se ali se Abandonar, viver,
inteiramente.

A Luz instala-se e ela não se instala em outro lugar que não no Interior de sua Consciência.
Ela vem estabelecer-se, se vocês deixaram o lugar limpo em seu Coração.
Ela vem estabelecê-los na Unidade, na Alegria, na Graça e na Verdade.

Para isso, é necessário estar lúcido sobre tudo o que pode ainda resistir em cada um.
É preciso, também, que cada um de vocês esteja lúcido de que nada poderão levar nessa nova Consciência,
exceto você mesmo, em Consciência.
Nenhum objeto, nenhum ser, nenhuma aquisição, nenhuma materialidade pode subsistir na Graça.

Os instantes que se instalam são instantes de Alegria, renovada a cada minuto, a cada sopro, para aquele que
acolhe a Luz em seu Templo; para aquele que recolhe a Essência do Espírito em seu Templo.
Então, para este, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu ambiente, que serão, elas também, muito
precisas, então, a Alegria da Consciência Una será afixada, manifestada, patente e permanente.
Numa permanência cada vez mais intensa, numa permanência cada vez mais evidente, que permite à
Consciência estabelecer-se, definitivamente, em seu Reino, aquele da Unidade, aquele do Caminho, da
Verdade e da Vida.

As resistências, é claro, vão aparecer de maneira cada vez mais flagrante porque, de uma maneira geral, nesse
mundo, o que morre resiste, o que morre não quer jamais morrer, porque o que terminou recusará, sempre, sua
finitude.
O paradoxo está nesse nível.

A consciência humana, fragmentada, é, obviamente, finita.
Ela é inscrita num âmbito temporal e espacial de início e de fim.
Ela não pode conceber a si mesma, e por si mesma, que existam estados múltiplos do Ser que nada mais têm
a ver com a experiência chamada encarnação; que nada mais têm a ver com a experiência chamada
separação; que nada mais têm a ver com o que é chamado o confinamento.
Assim, vocês deverão, em Verdade, estabelecer-se na Liberdade ou resistir no confinamento.

O conjunto do que lhes é proposto, e que lhes será proposto, a cada um e a cada uma, é apenas a expressão,
a mais bem-sucedida, da Lei de Atração e de Ressonância, que deve manifestar-se quando a Luz entrega
sua mensagem, nesses instantes os mais finais e os mais conduzidos.

Assim, em sua consciência, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja sua estrada, caberá a vocês
portar uma ordem de prioridade, uma ordem de importância ao que vocês são.
Caberá a vocês escolher, não mais, simplesmente, para um futuro ou uma evolução, mas, real e
concretamente, em cada Instante de sua vida, de cada sopro que os animará ainda sobre esse mundo para
permitir-lhes, realmente, estabelecer-se na Unidade ou resistir à Unidade.

Lembrem-se de que a Luz entrega sua mensagem e de que, jamais, ela julga ou condena.
É apenas um princípio de Graça, um princípio de Liberdade e do que é chamada, efetivamente, a
verdadeira Retribuição.

CRISTO dizia: «Que lhe seja feito segundo sua fé, que lhe seja feito segundo suaCRISTO dizia: «Que lhe seja feito segundo sua fé, que lhe seja feito segundo sua
Vibração, que lhe seja feito segundo o que você pensa, que lhe seja feito segundo o queVibração, que lhe seja feito segundo o que você pensa, que lhe seja feito segundo o que
você ama, que lhe seja feito segundo como você ama».você ama, que lhe seja feito segundo como você ama».
Assim, cada minuto e cada sopro desse espaço de tempo que é aberto agora a vocês levá-los-á a
experimentar e a manifestar isso, com uma acuidade cada dia maior, com uma Transparência cada dia mais
reforçada.
Com mecanismos de vida que mudarão, de maneira extrema, de maneira rápida, mas isso já lhes foi anunciado
pelo Anjo METATRON (ndr: ver, em nosso site, neste link, a canalização do Senhor METATRON de 7
de agostohttp://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...).
Resta, agora, conscientizarem-se disso, inteiramente, sobre esta Terra, e é o que se abre dentro de
algumas semanas que são, agora, presentes.

Lembrem-se de que, no Interior de vocês, existe um espaço independente de todo exterior, existe um
Templo e uma Consciência, que é a FONTE, que é a Totalidade, que é a Alegria, que é a Felicidade.
Nada de tudo isso pode existir em qualquer exterior.
O exterior que se manifestará a vocês a cada dia será apenas, em definitivo, para encorajá-los a encontrar o
que é essencial em vocês, e o que está em vocês.
Cabe a vocês vivê-lo.
Cabe a vocês deixá-lo emergir.
Cabe a vocês estabelecer-se em sua nova Morada.
A Consciência que vocês portam e a Consciência que vocês são é diretamente oriunda disso.
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Aí está a mensagem da Luz Vibral, tal como ela vai revelar-se, de maneira cada vez mais evidente, cada vez
mais premente, cada vez mais abundantemente.

Então, é claro, até 26 de setembro, alguns seres continuarão sua vida estritamente comoEntão, é claro, até 26 de setembro, alguns seres continuarão sua vida estritamente como
se nada fosse.se nada fosse.
Então, será necessário dizer, como CRISTO disse: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o queEntão, será necessário dizer, como CRISTO disse: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o que
fazem».fazem».

A consciência fragmentada quer, por vezes, ir à extrema fragmentação, ou seja, resistir à Verdade, resistir à
Graça, resistir à Alegria.
E, aí também, para cada um e cada uma de vocês, nada há a declamar, nada há a reclamar, nada há, ainda
menos, a impor a ninguém.
Há apenas que aquiescer à Luz.
Há apenas que suster, pela Vibração do Coração Um, o caminho de todos aqueles que fazem parte,
de uma maneira ou de outra, de seu ambiente, porque vocês sabem que esse ambiente está também
em vocês e que, assim, portanto, o que poderá ser observado, tanto junto ao seu vizinho, como ao
oposto do planeta, faz parte de vocês.

É nessa aquiescência à Luz, à sua mensagem, ao seu apelo, que vocês se julgarão a siÉ nessa aquiescência à Luz, à sua mensagem, ao seu apelo, que vocês se julgarão a si
mesmos.mesmos.

Mas esse Julgamento não é uma condenação; é, simplesmente, uma atualização de seu estado Vibratório, uma
atualização de sua consciência, que lhes permite estabelecer-se no que vocês vieram estabelecer nesse
instante preciso.
Ninguém é julgado e ninguém pode ser juiz de ninguém.

Sejam apenas um Julgamento que é uma constatação, clara, nítida e precisa, entre a luz fragmentada,
falsificada e a Luz Una; entre a consciência fragmentada de cada um e a Consciência Una ou Corpo de
Existência.

Esse Face a Face é-lhes anunciado desde tempos imemoriais.
Vocês dele viveram as transformações e as primícias, que permitem àqueles que seguiram e viveram as
Vibrações, viver esse instante na Plenitude de sua Graça.
E, aliás, a Luz, a Vibração permitir-lhes-á escapar, sem fugir, do que quer que seja, de todo julgamento e de
toda manifestação violenta, porque vocês terão, de algum modo (a partir do instante em que a Graça os tiver
fecundado inteiramente), escapado das próprias condições da separação.
O corpo que vocês habitam será, realmente, vivido, em Consciência, como uma vestimenta e não
como a Verdade.
Naquele momento, vocês poderão viver o que é a Consciência nua e Una, a Consciência que não é mais
dependente do que quer que seja além de sua própria Liberdade, de sua própria Graça.

Lembrem-se, também, de que, naqueles momentos, a única verdade, a únicaLembrem-se, também, de que, naqueles momentos, a única verdade, a única
autenticidade não pode, de modo algum, vir de qualquer exterior, uma vez que esseautenticidade não pode, de modo algum, vir de qualquer exterior, uma vez que esse
exterior está, já, em vocês.exterior está, já, em vocês.

Da distância ou da coincidência que existe entre vocês e o exterior, de sua capacidade para estabelecer-se na
Graça estará presente, então, ao redor de vocês, a Graça.

Se existe resistência, oposição, então, seu ambiente reportá-los-á à imagem disso.
O que quer que seja e o que quer que lhes seja remetido, lembrem-se de que a mensagem da Luz é, antes de
tudo, para estabelecerem-se em sua Luz.
Como Filhos da Lei de Um, Filhos da Luz Una, então, resta-lhes conscientizar-se disso, manifestá-lo, na
totalidade, inteiramente, em Verdade, porque aí está o Caminho, aí está a Vida, porque aí está a Unidade.

CRISTO, na Essência do Sol, vem cumprir o que Ele mesmo havia anunciado, naCRISTO, na Essência do Sol, vem cumprir o que Ele mesmo havia anunciado, na
Consciência Una do humano.Consciência Una do humano.
Tudo o que nós desvendamos, nós, Arcanjos, Anciões, Estrelas e Povos dos Mundos Livres encontra, hoje,
sua finalidade, sua realização e sua concretização no real que é o seu.

Então, bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, cabe a vocês viver o
que vocês têm a viver.
E cabe a vocês saber se vocês integram a Alegria ou se vocês integram a resistência.
Determinar-se tornar-se-á cada vez mais fácil, Vibratoriamente, se vocês mantêm presente na consciência que,
qualquer que seja o estado desse corpo, que qualquer que seja o estado de suas relações, que qualquer que
seja seu estado de humor, existe um estado de Ser no qual nada de tudo isso pode interferir, no qual nada de
tudo isso pode alterar, mesmo, o que é Um.
E isso está em vocês, de toda a Eternidade.

Simplesmente, a ruptura do último véu, iminente (como vocês verão, tanto em seus Céus como em vocês),
abre-lhes as Portas, escancarando-as, após ter passado a Porta Estreita do acesso à sua Unidade,
inteiramente.

Não existe qualquer freio, qualquer obstáculo que possa alterar ou impedir isso, exceto seu livre-arbítrio, exceto
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o que é chamado o medo ou a resistência, mas que não é vocês.
Mesmo se, frequentemente, o ser humano, nesse corpo de carne, sinta-se falível (porque ele o é), sinta-se
limitado (porque ele o é), mas o Ilimitado está aí.
É a mensagem da Luz Vibral.
É a mensagem da Última Revelação.
E será, sobretudo, a Reunificação final da Tri-Unidade, de 26 de setembro.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, abro a vocês, novamente, um espaço de
comunhão, mas, também, de questionamento, exclusivamente em relação aos elementos que o Conclave
pediu-me para dar-lhes hoje.

Não temos perguntas, agradecemos.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, assim, a cada dia, a comunhão em sua
própria Presença tornar-se-á mais fácil.
Ela virá iluminá-los, cada vez mais, nos elementos que acabo de levar ao seu conhecimento.

Bem amadas Sementes de Estrelas, aqui e em outros lugares, vivamos um espaço de comunhão, e eu deixarei
a palavra e a Vibrância ao Arcanjo URIEL, em alguns instantes.

Que a Graça seja sua Presença.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

... Efusão Vibratória...

Até breve.
_______________________

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1160

21 de agosto de 2011
(Publicado em 22 de agosto de 2011)

***

Versão para o português: Célia G.
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~ A CONSCIÊNCIA UNITÁRIA E O ESPÍRITO ~

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs, que o Amor seja a sua morada e que a Paz esteja com vocês.

Em venho a vocês para tentar prosseguir o que eu disse, em parte, durante a minha última vinda entre vocês.
Eu venho completar, de algum modo, todos os conceitos relacionados com a Consciência Unitária, com

o Espírito.
Nós vamos, portanto, caminhar juntos para tentar avançar na compreensão certamente intelectual, mas que irá

lhes dar - eu espero - referências durante o seu retorno à sua própria Unidade, a fim de perceberem, de
maneira clara, e de identificarem os sinais que refletem, de algum modo, o estabelecimento da Consciência

Una.
Durante a minha última vinda, eu expliquei o que me acontecia, na minha última encarnação, no momento em

que eu entrava em Samadhi, por tempos às vezes extremamente longos.
Nós vamos tentar, hoje, abordar uma etapa que se situa antes desse Samadhi, antes do acesso à Unidade,

que eu chamei, de algum modo, de momento em que o Espírito se torna a Consciência Una, embora a
expressão «torne-se» não tenha realmente sentido, na medida em que o Espírito é a Consciência Una.

Trata-se, portanto, de preferência, não de se tornar, mas de manifestar, aqui mesmo, onde vocês estão, um
estado diferente.

***

MA ANANDA MOYI - 21 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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Esse estado, antes de se instalar, fornece primícias.
Algumas dessas primícias já foram, aliás, dadas pela minha Irmã GEMMA, referentes à ‘noite escura da Alma’ e

aos processos que, por vezes, são vividos de maneira difícil para uma Alma que se volta para o Espírito.
Isso foi chamado de diferentes modos: o Arcanjo ANAEL falou-lhes do Abandono à Luz.

Ele lhes falou da resistência à Luz porque, efetiva e atualmente, o conjunto da Terra vive um processo coletivo
que foi iniciado e que atinge, em breve, a sua finalidade.

Eu vou lhes falar, agora, não de um processo coletivo, mas de um processo que os envolve, a todos vocês que
me lerem ou que me escutarem, relativo ao que vocês chamam de andamento espiritual e de seu caminho

espiritual.
O despertar da personalidade à espiritualidade é uma investigação que, logicamente, volta-se para um

conhecimento.
Esse conhecimento é a necessidade de satisfazer um impulso da Alma para compreender os seus próprios

mecanismos, as suas próprias regras na encarnação e, também, de encontrar um equilíbrio,
independentemente dos nomes que sejam dados a esse equilíbrio.

Em todo caso, uma melhoria, um impulso da vivência comum para ir para algo melhor, para algo de mais amplo,
que pode preencher, de algum modo, uma sensação natural de vazio que pode existir na Alma, a um dado

momento da evolução da personalidade, neste mundo.
Então, naquele momento, a Alma vai se voltar, muito naturalmente, para o que é comum, na sua tradição, na sua
cultura, para a sua própria religião ou, então, para as religiões que não pertencem à sua cultura, por afinidade.

Assim, portanto, a Alma vai se voltar para processos de adesão a culturas, a ritos, a orações, a cerimônias
extremamente variadas, extremamente diversas, mas cujo objetivo é aproximar da Luz essa Alma em busca.

Muitos são os Anciões e as Estrelas tendo lhes comunicado que a Luz, a verdadeira Luz não era desse mundo,
e que ver a Luz sob a forma de projeção não era aceder à Luz, mas viver, simplesmente, etapas intermediárias

ou etapas que podiam mascarar, justamente, o acesso ao Espírito.

***

O Espírito não é uma busca.
O Espírito não é um estado comum.

A Consciência Una não é, tampouco, um estado comum para a humanidade e para qualquer consciência que
evolui nessa humanidade.

A revelação do Espírito na Alma corresponde a processos que lhes foram desenvolvidos, chamados
de basculamento, de reversões: o momento em que a Alma não se volta mais para a vida da personalidade

para iluminá-la, não se volta mais para as suas próprias faltas e para as suas próprias necessidades, mas que
capitula, de algum modo, para algo que é profundamente não habitual (no sentido de não comum, no nível da

encarnação), ou seja, para o Espírito.
A Consciência Una - vocês compreenderam, porque isso foi desenvolvido amplamente e, talvez, vocês o

viveram - é algo que nada tem a ver com a consciência habitual, aí tampouco.
A Consciência Una, em minhas palavras, é uma espécie de eliminação de toda distância, de toda separação,
de toda ilusão que faz penetrar, diretamente, na Consciência, nesta Unidade, em todos os termos que lhes

foram dados e empregados que refletem, de fato, a mesma Verdade.
Há uma determinada consciência - que é a consciência comum, própria do conjunto da humanidade - e há uma

Consciência que, ainda na minha vida, era extremamente rara, expressando-se por sinais e manifestações
totalmente não habituais, não costumeiras, totalmente fora do real comum, digamos, da vida da própria Alma na

sua suposta evolução.

***

A Alma, de fato, tem necessidade de compreender os mecanismos e as engrenagens.
A Alma tem necessidade de projetar no exterior, na personalidade, uma série de elementos que se baseiam

em princípios bem conhecidos que lhes foram desenvolvidos, como a atração, a visão, como a sideração da
própria Alma neste mundo, em relação às suas próprias engrenagens, aos seus próprios desejos, aos seus

próprios impulsos, mesmo denominados espirituais.
A Alma jamais conduz espontaneamente ao Espírito, porque ela se ocupa muito de mantê-los em uma

evolução ligada a esta própria Dimensão.
Como lhes foi dito, o Espírito não tem qualquer lei em comum com as leis deste mundo encarnado.

O Espírito não é deste mundo e a Consciência Una não é, em princípio, deste mundo.
Então, podem existir Almas mais ou menos refinadas que têm descoberto, nelas, algumas capacidades ditas

espirituais, algumas capacidades para evoluir de acordo com uma harmonia bem maior e bem mais leve do que
pode propiciar uma personalidade, mesmo perfeitamente equilibrada.

Mas essa vida da Alma, mesmo a mais harmoniosa, jamais será a vida do Espírito porque as manifestações,
porque a expressão da Consciência e da vivência e do conjunto de fatos e gestos da pessoa não são, de

modo algum, as mesmas segundo as regras e as leis da Alma e segundo a regra e a Lei do Espírito.



***

A Alma sempre manifesta (e é o seu próprio princípio que a criou) uma noção de falta.
Alma - vocês podem imaginar, no seu idioma, em especial - tem a mesma ressonância que Amor, a mesma

ressonância que matriz, a mesma ressonância que mamãe, como manifestação e é, aliás, a primeira parte do
meu nome: MA.

Mas a Alma nada é do que vai conduzi-los ao Espírito, porque a alma, seja qual for a sua evolução, vai ter a
tendência em perdurar na matriz, porque ela não conhece o que está fora dessa matriz.

Assim como a personalidade não pode, absolutamente, conhecer a lei do Espírito, nem mesmo vibrar no
Espírito do mesmo modo, a Alma nada conhece do Espírito, porque, permanentemente, a Alma está voltada ao

seu próprio desenvolvimento, à sua própria ramificação, se pudermos dizê-lo, na própria encarnação, das
regras e engrenagens cada vez mais sutis existentes em uma Alma que manifesta uma sede de absoluto, que
manifesta uma busca autêntica de bem, uma busca autêntica de estado interiorizado, de meditação, de Paz e

mesmo de serenidade.
O Espírito nada tem a ver com tudo isso, porque o Espírito não se refere, de modo algum, a este mundo, no

momento, nesta Dimensão.
O Espírito não é deste mundo.

O Espírito é uma Consciência que nada tem a ver com o próprio princípio e as leis da encarnação, do mesmo
modo que ele estritamente nada tem a ver com as leis da Alma e com os princípios da Alma.

No nível do Espírito, existe apenas uma lei e apenas um princípio, que é a Luz Vibral, tal como vocês a
denominam.

A Unidade é o que nós nomeamos, nós, no oriente, o Atman, ou seja, o princípio eterno, imutável, que é o
mesmo, de toda a eternidade e que compartilha cada Consciência com o maná primordial.

***

Naturalmente, e vocês compreenderam: nem a personalidade nem a alma têm por vocação conduzi-los ao
Espírito.

Apenas algumas Almas (que se nomeiam, elas mesmas, privilegiadas, com razão) como, por exemplo, a minha
Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, é que puderam estender-se no nível da sua Alma, para esse abandono ao
Espírito, com uma tensão tal que a Alma, espontaneamente, reverteu-se, por essa própria tensão, desviou-se

das leis da encarnação, não para fugir da encarnação, mas para penetrar, de algum modo, no mistério absoluto
que está ligado ao que vocês chamam, no ocidente, de Deus, mesmo vocês sabendo que esse termo está

impregnado de muitas Ilusões, de muitos erros e de muitas trapaças.
Então, A FONTE é outra palavra que vai substituir essa.

Nós falamos de Atman, ou seja, do que é imutável, eterno, indefinível, indescritível.
A particularidade é que o Espírito, mesmo sendo Um, encontra-se como multiplicado ao infinito e presente,

como é dito em todas as tradições, no próprio interior do corpo do Ser humano encarnado.
Esse Atman (chamado, nas outras tradições, de gota branca ou de licor de imortalidade, chamado, também,
por alguns místicos, no ocidente, de Fonte de Cristal, de Vajra e de outras denominações) pode também ser
vivido, por algumas almas, por enquanto, no momento dessa reversão, como uma polaridade mais específica,

por exemplo, a Shakti ou a Shekinah ou, ainda, como uma polaridade feminina, como uma suavidade
específica.

O Atman é, de fato, constituído de três partes, e isso é encontrado, é claro, em todas as culturas, em todas as
tradições, em todas as religiões, até mesmo.

Esse princípio imutável está presente, do mesmo modo, em cada Ser humano presente sobre esta Terra, mas,
enquanto ele não for descoberto, enquanto ele não for desvendado à consciência comum ele não pode, é

claro, de modo algum, ser Vibrado, de modo algum, ser vivido e ter qualquer efeito transformador no princípio
da personalidade e mesmo no princípio da evolução da Alma.

Aliás, frequentemente, a Alma tem tendência a conhecer-se, cada vez mais, sem, no entanto, pensar em se
voltar para outra coisa.

Essa outra coisa que é o Espírito, porque toda a polaridade da Alma foi, de algum modo, desviada por
princípios que lhes foram nomeados Arimânicos e Luciferianos.

Por princípios de divisão, princípios de confinamento, de cristalização que, progressivamente, levaram-nos,
simplesmente, a essa noção de Dualidade ou de bem e mal, além de qualquer noção, até mesmo, de Unidade

ou de algo de transcendente.

***

Existe, é claro, uma transcendência, no nível da Alma (em todo caso, vivida como tal), mas essa
própria transcendência da Alma (que corresponde ao que eu chamei de refinamento da Alma), mesmo se isso
puder conduzir, nesses casos específicos, como da HILDEGARDA, de quem eu acabo de falar, a viver esse

abandono para o Espírito e, afinal de contas, relativamente raro.
De fato, basta inclinar-se nos mecanismos da revelação do Espírito, ocorrendo fora de qualquer busca de Alma

e fora mesmo de qualquer refinamento da Alma.
De fato, sejam quais forem os povos, sejam quais forem as civilizações, seja qual for o sexo, seja qual for a



idade, muitos Seres têm testemunhos desse Encontro com o Espírito.
Esse Encontro, no nível do Espírito, vai se expressar por uma perturbação total de todas as regras, de todas as

atrações, de tudo o que fazia, até agora, a vida.
Alguns, é claro, descreveram perfeitamente esse processo de êxtase (se pudermos chamar assim), que

transfere a consciência do seu habitual comum até uma transcendência total.
Esse comum está, de algum modo, completamente invertido, completamente devastado (é, efetivamente, a

palavra que podemos empregar) por essa irrupção da nova Consciência em algo que, anteriormente, era
marcado - mesmo se ali houvesse um refinamento - por um confinamento em uma vivência pessoal.

Mesmo essa vivência se inscrevendo em uma memória bem mais antiga de suas próprias vidas passadas, de
seus próprios fenômenos ligados à encarnação ou ao refinamento da Alma e querendo compreender os

mecanismos da psique, os mecanismos do mental, os próprios mecanismos da Alma.
Mas jamais isso permite a revolução da Consciência que se pode viver em meio à revelação do Espírito.

***

Quando ocorre a revelação do Espírito, há um acesso a essa desfragmentação, como isso lhes foi nomeado,
há uma explosão total de todos os marcadores, há um estado em que tudo se dissolve, realmente, ou seja, que

nada mais do que fazia a personalidade, naquele momento específico, existe mais.
Tudo se dissolve, não há mais sentido sequer da identidade, não há mais sentido sequer do que vai acontecer,

no momento em que isso ocorre.
Há apenas um testemunho que é, efetivamente, essa Consciência Una do acesso ao Espírito, com

esse Samadhi, com esse sentimento de fundir com o conjunto da criação e de se tornar, real e concretamente,
si mesmo, a totalidade da criação.

Essa impressão é suficientemente potente para deixar, como vocês sabem, uma marca indelével na
Consciência que é, de algum modo (tanto no nível da Alma, como da personalidade e do corpo), marcada a

ferro quente por essa experiência.
Essa experiência, conforme o caso, vai se refletir de diferentes modos na sequência, e isso foi expresso de

diferentes modos por muitos Seres sobre esta Terra.
Alguns perduraram nesse estado e puderam reencontrar esse estado, com toda saciedade, mesmo sem
querer desencadeá-lo, mas ele se desencadeava, espontaneamente, sem mesmo buscá-lo: esse foi, por

exemplo, o caso, durante a minha última encarnação.
Outros quiseram sair desse estado para poder descrever, de algum modo, a sua magnificência, tanto através
de textos filosóficos como através de poemas, como através de composições artísticas, musicais ou outras.
Esse foi o caso daquele a quem vocês chamam de bem amado João que, após ter acedido a esse estado
de Samadhi específico, de acesso ao Espírito, pôde dele fazer a descrição que vocês conhecem e pôde

exprimir o refinamento da Alma, na sua totalidade.
Naquele momento, a Alma não está mais voltada para a personalidade, mas está voltada para o Espírito.

Porém, o que caracteriza a Alma voltada para o Espírito, ao mesmo tempo estando presente na encarnação e
decidindo fazer viver a personalidade, é propiciar, de algum modo, uma vontade para construir um

ensinamento, para construir uma nova vida, para construir um novo estado, um novo paradigma, uma nova
religião, se preferirem.

E o bem amado João, quando ele foi SRI AUROBINDO, fez exatamente isso na sua vida, e isso é, eu penso, a
ilustração perfeita, como tantas outras.

***

Hoje, as circunstâncias são profundamente diferentes porque, mesmo para aqueles de vocês que descobriram
o Espírito há algum tempo, que dele viveram a experiência, obviamente existe, no nível desse Espírito, um
sentimento e uma vivência, uma impressão, se preferirem, profundamente diferente, que está ligada ainda a
essa etapa final que vive a humanidade, que está ligada ao seu retorno global à Unidade ou, em todo caso, à

sua possibilidade de não mais ser cortado da Unidade e da FONTE.
Existe, portanto, hoje, nessa Reversão da Alma para o Espírito, algo de diferente, porque o impulso do

Espírito, mesmo hoje, vai refletir-se pelo que eu chamaria de desidentificação total deste mundo.
Então, é claro, e isso também lhes foi dito, eu mesma fui, na minha vida, apoiada em meus estados

de Samadhi, não unicamente pelos seres humanos que me cercavam, mas, também, por Entidades Celestes,
embora, naquele momento, eu não tivesse a total consciência e lucidez disso.

Eles permitiram, efetivamente, que eu mantivesse um estado de Samadhi total durante várias semanas, vários
meses, ou até mesmo vários anos, permitindo àqueles que se aproximavam, literalmente, banhar-se nessa Luz

Vibral que vocês descrevem e vivem hoje.
Alguns Seres tiveram a capacidade para serem ajudados, efetivamente, para manterem um estado específico,

mas permanecendo na encarnação.
Os mecanismos, hoje coletivos, são profundamente diferentes, uma vez que eles visam fazer sair o conjunto da

humanidade dos mecanismos de confinamento, e a finalidade do Espírito não é, de modo algum, a mesma.
Existem, portanto, acessos que eu qualificaria de progressivos para a experiência da Unidade, para a

experiência dos diferentes Samadhi possíveis, que permitem, progressivamente e agora, eu diria, cada vez
mais rapidamente, um processo de desengajamento.



Compreendam, efetivamente, que quando eu falo de desengajamento ou de desidentificação, não se trata de
uma renúncia à vida, não se trata de uma renúncia a quaisquer manifestações da vida comum,

mas, efetivamente, de uma transcendência, total e absoluta, das suas contingências, chamadas de afetivas,
sociais, emocionais e outras.

De fato, o Espírito, na sua característica presente da humanidade, é capaz de descristalizá-los, de desengajá-
los e de desidentificá-los de tudo aquilo a que vocês estavam engajados e identificados.

E compreendam, efetivamente, que quando eu expresso essas palavras, eu não falo de uma renúncia pela
vontade a qualquer implicação na vida social ou na vida, seja qual for, da personalidade, mas, efetivamente, de

uma lucidez total da Ilusão.

***

Naturalmente, durante a minha vida, isso não era possível, o que quer dizer que havia apenas duas escolhas: ou
aquela de estar no Maha Samadhi, na dissolução da Luz (e deixar esse corpo para aqueles que dele se

ocupavam), ou voltar aqui e provar a nostalgia desse sentimento de Maha Samadhi que eu vivia em outros
momentos, ao mesmo tempo manifestando a mesma paciência, o mesmo Amor e a mesma qualidade, se

pudermos dizer, da minha própria Alma.
Hoje, é profundamente diferente, porque o que vocês são levados a concretizar e a conscientizar-se vai a algo

de profundamente diferente, porque não há necessidade coletiva de manutenção do que quer que seja de
ilusório, do que quer que seja pertencente à personalidade e à vida, no momento, como vocês sabem, em que

a Terra tiver decidido.
Mas não é a vocês que cabe decidi-lo porque o Espírito jamais irá lhes pedir isso e, sobretudo, agora.

Obviamente, existiam, há alguns anos, impulsos da Alma que muitos de vocês viveram e que preparam o
encontro com o Espírito, ou seja, para mudar disso, mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de condições

de vida, no sentido mais amplo.
Hoje, não é mais tempo, é claro, de mudar e de viver os seus impulsos da Alma.

É questão de ir ao impulso do Espírito, o mais diretamente possível.

***

Não é necessário, portanto, obstruir-se de qualquer impulso da Alma que lhes diria para parar isso, para
prosseguir aquilo, mas, simplesmente, realmente, para deixar-se imergir pelo Espírito.

Essa imersão, em meio ao Espírito, reflete-se, é claro, por primícias.
Essas primícias, vocês as conhecem, são: a Alegria, o sentimento, de repente, de não mais existir no sentido

do eu, de não mais existir no sentido das suas atividades comuns: uma forma de pequena morte ou de
pequeno Samadhi que são, de fato, as primeiras etapas que irão levá-los ao Samadhi final ou Maha Samadhi.
Apreendam, efetivamente, que tudo isso é possível (e cada um de vocês o vivem, por toques sucessivos, por
toques progressivos e, para alguns, de maneira brutal, também), mas que, quanto mais o tempo avançar, no

nível do seu calendário, mais isso vai se tornar, eu diria, evidente, ou mesmo violento.
Isso quer dizer que não será mais possível, para aqueles que iniciaram o caminho de retorno à Unidade, resistir

ao impulso do Espírito.
E isso, também, foi dito a vocês.

E vocês irão constatar que existem momentos, instantes e tempos em que vai se tornar cada vez mais difícil
para vocês manterem uma atividade comum, seja ela qual for.

Isso faz parte, efetivamente, da transformação.

***

É claro, se isso não chegar a vocês, vocês não têm que buscá-lo porque, isso, vocês não irão encontrar.
Mas se isso acontecer na sua vida, evidentemente que se trata de um apelo do seu Espírito, de um apelo da

Alma que começa a voltar-se para o Espírito e que, como eu disse, se desengaja e deixa de se identificar com
todas as interações que podiam existir na personalidade ou mesmo na vida da Alma.

Cada um, nesse nível, no seu próprio ritmo.
Cada um, nesse nível, vive a experiência que deve viver, no momento em que deve vivê-lo.

É nesses momentos, aliás, que o princípio de resistência não deve trabalhar, pois é assim que vocês irão
mostrar, por vocês mesmos, pelo que vocês adotarem nesses momentos como escolha, como decisão, como

comportamento, como atitude, que vocês irão demonstrar, a vocês mesmos, a sua capacidade para viver no
Espírito ou não.

***

Como São João havia dito: «haverá muitos chamados».
E houve muitos chamados, uma vez que a totalidade da humanidade será liberada.

Mas haverá poucos Escolhidos.



O que entendemos por escolhidos?
Nós não entendemos, com isso, pessoas que sejam superiores, Almas que sejam superiores a outras, mas,

simplesmente, Seres que fizeram a livre escolha de retornar à Unidade, ao Espírito e, sobretudo, à
multidimensionalidade.

De tudo isso, vocês já sabem.
O importante é compreender que as primícias que vocês vivem, para alguns de vocês (e que vão se tornar

cada vez mais invasivas em suas vidas), demandam, da parte de vocês, uma atenção toda especial porque, de
fato, se a Luz chamá-los à Vibração, se a Luz impedi-los de realizar tal tarefa, o que vocês farão?

O que vocês fariam se, por exemplo, numa manhã, vocês pegassem o seu automóvel e o apelo do Espírito os
colocasse em um estado de Samadhi tal que vocês não pudessem mais pegar o seu automóvel?

O que vocês vão fazer?
É bom, talvez, colocarem-se as questões agora, porque isso pode pegá-los desprevenidos (e isso irá tomá-

los, necessariamente).
Isso não quer dizer, de maneira instantânea (pondo em jogo a sua vida, por exemplo, se vocês conduzirem um

veículo), mas, simplesmente, vocês irão sentir, de maneira cada vez mais premente e viva, esse apelo do
Espírito para voltar-se à Consciência Una e tornar-se essa Consciência Una.

E é nessa etapa (sejam quais forem, como lhes foi dito, os elementos que serão trazidos à sua vida) que vocês
deverão manifestar toda a lucidez necessária e fazer as escolhas necessárias para viver o que vocês têm que

viver.
É claro, é nesses momentos que é necessário estar Consciente e lúcido porque, obviamente, a natureza da

personalidade, da Alma, é feita de modo que, enquanto ela não viver esse estado, ela diz buscá-lo.
Mas, assim que esse estado chega, é claro, a Alma logo faz esquecer (e a personalidade ainda mais) que é o

apelo do Espírito que surge.

***

O apelo do Espírito não é um impulso como o impulso da Alma.
O impulso do Espírito ou o apelo do Espírito reflete-se por esse mecanismo de deslocamento da sua

Consciência, da sua pequena pessoa, das suas atividades comuns, mesmo as mais normais, mesmo as mais
úteis, se vocês quiserem empregar essas palavras.

Mas, naquele momento, é preciso estar lúcido do que acontece em vocês.
É preciso estar lúcido de que, naquele momento, vocês vivem, literal e realmente, um apelo do Espírito.

Então, esse apelo do Espírito, é claro, vocês irão vivê-lo cada vez mais nos momentos de alinhamento, sejam
coletivos ou individuais.

Vocês irão vivê-lo, também, como eu o disse, de modo inesperado, abruptamente e requerendo, de algum
modo, uma parada da pessoa, uma parada do corpo, uma parada da personalidade e mesmo do que vocês

estavam prestes a realizar como atividade.
Naquele momento, e de modo cada vez mais palpável, eu diria, vocês irão perceber modificações fisiológicas

cada vez mais nítidas.
Eu não falo de percepções Vibratórias da Luz Vibral (sob a forma de formigamentos ou de zonas de

ressonâncias), mas eu falo, realmente, de modificações de ritmos fisiológicos, em primeiro lugar dos quais, é
claro, a respiração, o ritmo cardíaco e a sensação de adormecer ou de flutuar e, também, o aumento de

percepções Vibratórias, é claro, mas, também, realmente, a sensação de que a sua Consciência escapa a
vocês.

***

É naqueles momentos que vocês correm o risco de viver o que é chamado de ‘a noite escura da Alma’ (que foi
desenvolvido por GEMMA), pois é nesses momentos que a Alma sente que ela é chamada a outra coisa além

de animar o corpo e a personalidade.
E ela é chamada a voltar-se para o Espírito, e isso é um luto para ela, também, para fazer, que é um

mecanismo de Reversão.
Então, esse mecanismo de Reversão pode durar alguns minutos, ocorrer ou não, mas ele pode, também,
instalar-se de maneira não duradoura (uma vez que vocês estão em tempos específicos), mas de maneira

suficientemente longa para perturbar, até mesmo, a base do seu processo espiritual.
A um dado momento, alguns de vocês correm o risco de encontrar-se confrontados com um sentimento de

vazio extremamente importante.
Isso é muito bom sinal porque, assim que o momento em que surgir esse vazio e em que a Alegria parecer

deixá-los, isso quer dizer que vocês estão prontos, realmente, para a verdadeira Alegria, na totalidade,
paradoxalmente.

Dessa maneira, então, não é necessário alarmar-se com coisas que poderiam lhes parecer, em princípio e em
um primeiro momento, contrárias à Luz.

Assim, um evento traumatizante que possa sobrevir hoje na sua vida, seja ele qual for, sem qualquer
exceção (podendo mesmo pôr em jogo o que vocês denominariam o seu prognóstico vital, o que vocês

denominariam a sua sobrevivência, o que vocês denominariam, simplesmente, a sua vida e as suas



relações), não é o reflexo de uma perda, mas é, efetivamente, o reflexo de algo que lhes foi tirado para
encontrar o Espírito.

Saibam e reconheçam que a Inteligência da Luz, nesse caso, é absolutamente total e que é nesses
momentos (vocês, que buscaram e experimentaram os Casamentos Celestes ou outras experiências místicas

ou meditativas ou de oração) que vocês estão mais perto do Espírito.
E se, naquele momento, vocês aceitarem não se pôr, vocês mesmos, a pressão, não quiserem sair desse
estado, mas ir até o extremo do que a Vida propuser, então, seguramente, de repente, vocês irão viver o

Espírito.
Mas, agora, se vocês não viverem isso, significa que a sua Alma, talvez, decidiu diferentemente e que ela tem

necessidade dessa FONTE, que ela tem necessidade de estar reconectada com o Espírito, mas que ela
decidiu prosseguir a sua existência fora da Unidade, ao mesmo tempo estando conectada com a Unidade, ou
seja, prosseguir o jogo da encarnação, a fim de experimentar, sempre mais, mas nunca mais como até agora,

ou seja, cortada do Espírito.

***

Então, seja o que for que vocês tiverem que viver nesse período, seja o que for que a Luz os fizer viver, seja o
que for que o outro os fizer viver, seja o que for que as circunstâncias da sua vida fizerem vocês viver, jamais

joguem a toalha por nada.
O que eu quero dizer com isso é que, através desse face a face, como lhes foi dito, desse face a face final,

vocês vão encontrar, em vocês, os elementos mais potentes de resolução da Dualidade, seja qual for a
finalidade, seja qual for a sua evolução nos mundos unitários, quer seja na Unidade, quer seja nos mundos de

carbono, quer seja na perpetuação desse corpo em outro espaço-tempo.
Então, tranquilizem-se, nada há que temer nem que recear nas circunstâncias comuns da sua vida porque,
lembrem-se: mesmo o que lhes é deixado manifestar e viver nesse período específico, irá conduzi-los, de

maneira formal e certa, para onde vocês devem ir.
Então, mesmo se vocês forem levados a viver uma noite escura da Alma, se vocês forem levados a viver um

luto, se vocês forem levados a viver algo que lhes pareça como terrível, não permaneçam nesse nível.
Não fujam do que lhes é apresentado.
Não fujam do que lhes é deixado ver.

Não fujam do que lhes é deixado viver.
Não fujam do que lhes é deixado enfrentar ou confrontar, mas vão além disso.

Atravessem isso com uma certeza inabalável de que, atrás desse evento, encontra-se o Espírito, inteiramente.

Cada um e, antes mesmo de vocês poderem viver, potencialmente, esses estados ou esses eventos, vocês
serão informados, vocês irão viver as primícias do Espírito.

Isso está inscrito no calendário da Terra, isso foi inscrito em inúmeras profecias e isso se foi deixado viver a
alguns Seres.

***

A chegada da Luz, a destruição total de tudo o que é ilusório, a vivência da Luz, a vivência de uma relação
diferente entre os Seres humanos, tudo isso serão sinais importantes de que a Luz começa a trabalhar no seu

estabelecimento sobre esta Terra.
Eu não falo, é claro, de sinais visíveis aos seus olhos e à sua visão etérea, que são cada vez mais patentes.

Eu não falo de sinais físicos da Terra que, eles também, são cada vez mais patentes, mas eu falo, realmente,
da sua Consciência.

E lembrem-se de que esses momentos poderão parecer-lhes os mais difíceis (no nível da personalidade ou
da Alma) e, para outros, também, muito fáceis, tudo depende, aí também, do seu estado de Abandono, do seu

estado de doação de si mesmo à Luz.
Assim, vocês irão se aperceber de que, independentemente do que vocês viverem, seja qual for a intensidade

que lhes for proposta pela Luz, vocês irão saber que a Luz sempre está por trás, sem qualquer exceção,
porque a finalidade é a Luz, desta vez, e não a reencarnação infinita, e não a purificação infinita de um Karma,

mas, efetivamente, uma Alegria inefável da reconexão com a Verdade.
Então se, simplesmente, vocês conseguissem tomar um pouco de recuo e não imergir-se, inteiramente, no que
a Luz os faz viver no seu face a face, na sua noite escura ou na sua saída (por essa desidentificação) ou nesse

desengajamento da sua própria vida, por momentos.
Se vocês forem capazes de viver isso com serenidade, sem ali envolver-se, de maneira alguma, sem qualquer

vontade (um pouco como um espectador, um pouco como um observador), sem envolver-se, mas
permanecendo centrados em si mesmos, vocês verão que isso não tem qualquer tomada sobre o que vocês

são.
Esse corpo não pode mais ter tomada sobre o que vocês são, mesmo sendo nesse corpo que vocês devem

viver a sua transformação, se vocês estiverem aí ainda.

***



Então, é claro, tenham em mente as minhas palavras, do mesmo modo que o IRMÃO K, durante a sua primeira
vinda entre vocês aqui, há alguns meses, havia dito que ele falava por antecipação da Liberdade e da

Autonomia, a fim de prepará-los para a Liberdade e para a Autonomia.
Do mesmo modo, as palavras que eu empreguei esta noite são uma preparação para o que vocês têm que

viver.
O que vocês têm que viver, eu volto a esclarecer, vocês têm que atravessar e, se vocês têm que atravessar,

não é nem uma retribuição nem uma punição, nada de tudo isso, não é um karma, são, simplesmente, as
condições ótimas, para vocês, para ir para a sua Liberdade e absolutamente nada mais.

Não vejam e não busquem aí, como lhes foi dito, nem culpa nem satisfação (se esse estado for agradável),
nem qualquer vingança nem qualquer retribuição de nada.

São, simplesmente, as circunstâncias da instalação da Luz, para vocês, que estão ao mais exato do que vocês
são, mesmo se, em alguns momentos, isso possa parecer-lhes tão afastado do que vocês buscavam ou do

que vocês esperavam ou mesmo do que vocês já têm vivido.
O que eu quero dizer com isso, também, é que cada Ser humano não irá viver, necessariamente, o processo

do mesmo modo: esse choque da humanidade que começou vai ser vivido, é claro, de modo profundamente
diferente para cada um, e eu diria que será mesmo profundamente diferente do que vocês podem ainda

imaginar, esperar ou temer.
Então, nada há para esperar.

Nada há para temer.
Há, simplesmente, que viver o que há para viver, estando centrados, inteiramente, na Luz e no Ser que vocês

são, além de tudo o que é dado a atravessar.
Aí estão os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês.

Se existirem questionamentos suplementares em relação ao que eu acabo de dizer, sobre essas primícias e
essas etapas que se revelam agora, eu os escuto com grande atenção e grande prazer.

***

Questão: nesse processo, onde se situa o Encontro com CRISTO?

Como lhes foi dito, anunciado e enunciado de diferentes modos: a Porta posterior de CRISTO está aberta.
Ele virá, como Ele havia dito, como um ladrão na noite.

Ele virá muito em breve, mas cada um pode viver esse Encontro com CRISTO, com o princípio da Unidade,
com o Atman, a qualquer momento.

Isso pode se situar tanto antes do choque como depois do choque.
É diferente para cada um, não a título individual, mas é diferente para diferentes grupos de Almas.

Alguns grupos de Almas irão vivê-lo agora, muito perto, outros irão vivê-lo depois do primeiro impulso da Luz
visível aos olhos de todos, e outros irão vivê-lo, unicamente, no final.

Seja como for, o momento em que vocês irão viver isso pertence a vocês e assinala, para vocês, por vezes,
uma facilitação e, por vezes, não.

Isso nada vai mudar no processo que há para atravessar e que vocês têm que atravessar, que é o seu.
Algumas Almas têm necessidade da suavidade, do Amor de CRISTO, personificado ou não, para poder

atravessar o que têm que atravessar, mais facilmente.
Outras, ao contrário, não têm que viver isso para atravessar o que elas têm que atravessar, porque isso seria

mais um freio do que outra coisa.
Aí também, tenham confiança na Inteligência da Luz.

***

Questão: o Encontro com CRISTO é o momento em que estamos na Unidade de maneira definitiva?

Minha Irmã, olhe, por exemplo, nos escritos do ocidente, olhe aquele que foi chamado de São Paulo, bem
depois do seu encontro no caminho de Damasco: ele permaneceu no mesmo estado após o seu encontro?

Não, ele mudou de caminho, ele mudou a Consciência dele.
Mas ele estava, no entanto, na Unidade, após o seu reencontro com CRISTO?

Todos os Seres que viveram sobre esta Terra e que reencontraram a Luz (seja Krishna, Cristo, outros nomes,
não importa), todos eles estiveram depois na Unidade, de maneira definitiva?

Eu apenas exprimi exatamente o contrário, por exemplo, falando do meu Irmão SRI AUROBINDO.
Para alguns, isso pode ser uma ajuda e, para outros, talvez não, isso pode até mesmo ser um freio.

***

Questão: por que viver episódios de Samadhi cada vez mais curtos e raros?



Aí também, minha Irmã, não há explicação.
Aí também, não há nem retribuição nem punição.
Há apenas a exata lógica da Luz Vibral em você.

Alguns seres (e isso lhes foi dito pelos Anciões), se os deixássemos estabelecer-se no Estado de Ser deles,
inteiramente, eles não voltariam, simplesmente, sobre este mundo.

Mas é aqui que vocês são úteis.
É necessário, também, apreender que o Samadhi não é o objetivo.

O Samadhi é, simplesmente, a consequência da Consciência Una, não é algo a buscar nem que querer
experimentar.

Esse Samadhi acompanha a Consciência Una de diferentes modos, e existem, aliás, múltiplos Samadhi, de
múltiplas formas.

O mais importante, além de qualquer Samadhi, é manter (sem desejá-lo realmente, mas simplesmente
constatar, em si) a Presença da Alegria a cada Sopro.

Se a Alegria permanecer, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, então, vocês não terão dificuldade
alguma, quando chegar a hora para vocês, de estabelecer-se na sua Unidade e no Maha Samadhi.

Mas, como vocês todos constataram, quando uma experiência é vivida, seja ela qual for, mesmo a mais
majestosa e a mais unitária, a personalidade e a Alma querem reviver isso.

É claro, como vocês todos constatam, geralmente, isso não se vive de novo, por uma razão que é simples, que
eu exprimi exatamente antes: se oferecêssemos a vocês a possibilidade de se instalarem definitivamente
nesse estado, absolutamente não haveria mais qualquer razão para que vocês estivessem presentes na

superfície desta Terra, dadas as circunstâncias atuais coletivas da Terra, pois o objetivo não é esse, e vocês
sabem disso.

Lembrem-se de que vocês estão aí para todos os outros.
Realizar o Si é sair do eu.

Realizar o Si é compreender e viver que todos os outros, sem qualquer exceção, são apenas vocês mesmos,
não como uma aceitação mental ou espiritual, mas, efetivamente, como uma vivência real.
Com base nisso, em nome de que vocês deixariam partes de vocês mesmos na Sombra?

O importante, durante uma experiência (mesmo a mais majestosa ou a mais frustrante), durante um acesso à
Unidade, é o princípio de Reversão da Alma, o princípio de Reversão do triângulo Luciferiano (da cabeça, se

preferirem) para o Espírito.
O Espírito, então, voltou a fecundar a matéria, portanto, ele revivificou a matéria.

A reconexão com a experiência vivida (a sua ou aquela de alguém mais) é o próprio fundamento da
experiência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caríssimos Irmãos, caríssimas Irmãs, vamos viver, juntos, um momento de Comunhão.
Esse será o meu modo de render Graças pela sua presença, pela sua escuta e pela sua disponibilidade.

Eu lhes digo, portanto, até breve, e vivamos então, juntos, a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

MA ANANDA os ama e saúda vocês. 

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
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~ MENSAGEM DA LUZ ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei de Um, em Presença, uns e outros, comunguemos.

...Efusão Vibratória...

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Mensageiros da Luz, como Anjo da Presença, da Passagem, como Mensageiro da Nova
Aliança, que vem realizar a Última Reversão e a Última Passagem, eu venho a vocês, na Vibração da Presença e de sua Presença, na

Vibração de minha Essência e de sua Essência, reunidos no mesmo espaço e no mesmo tempo, na mesma Vibrância, na mesma
comunhão, a fim de que a mensagem da Luz transforme-se, em sua Consciência e em sua Presença, em Mensageiros da Luz.

Filhos da Lei de Um e Filhos da Luz, criados na Verdade, o instante e o tempo que se revela é aquele em que vocês se Anunciam a si
mesmos, por sua Presença silenciosa, amorosa e irradiante, na comunhão à sua Essência.

Vocês se tornaram, e vão tornar-se, Mensageiros da Luz, aqueles que aportam a Boa Nova, aqueles que aportam a Luz nas Trevas.

Quaisquer que sejam as Trevas, a Luz vem iluminar, e vocês são, portanto, Iluminadores e Iluminados pela Luz Una, na Vibração Una,
na ronda dos Arcanjos presentes em seu Templo e na ronda de seu Coração, na Vibração e na Essência Una, do Coração Cristizado,

do Coração despertado.

Vibrando em uníssono ao Sol, vibrando em uníssono à Presença, em uníssono à FONTE, reconectada e revivificada, em comunhão, em
vocês e por vocês, nesse mundo em que vocês estão vivendo.

Levem a palavra, aquela do Silêncio, aquela do Templo, aquela do Coração, que não tem necessidade de palavras, porque o Verto
torna-se Seu Sopro, porque o Verbo torna-se Presença, porque o Verbo torna-se imanência.

A mensagem torna-se o Mensageiro.
O Mensageiro é aquele que transporta, transporta ele mesmo da Graça e da Unidade, torna-se Iluminador, não por vontade, não por

decisão, mas por Abandono, doação de si à Luz Una, doação de si ao Si Um, a fim de voltar a tornar-se o Um, vivificado na Essência
da Vibração da comunhão, vivificado na Essência do Um.

Juntos, e na comunhão, nesse espaço e nesse instante, eu anuncio, em vocês, bem amados Mensageiros da Luz, a Luz Una, de
regresso nas Trevas, inteiramente.

Vibração Cristo, estendendo-se e unificando-se, unificando o plano, unificando a Vida, no mesmo sentido, na mesma Essência da
comunhão do Um ao Um, de cada um a cada Um.

Filhos do Um, Amados do Um, a hora é para o Amor, a hora é para a Alegria, para a Revelação e para a Presença.

Em comunhão, abramos as portas, vocês e eu, na mesma Unidade e na mesma Consciência, na mesma Vibração Una da Essência
despertada e acordada.

Filhos Um, criados.

URIEL - 21 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-zifNuQq5oB8/UW4hYJSGpTI/AAAAAAAAAuU/wPXpfPptpGw/s1600/URIEL-+21.08.2011.jpg


A hora chegou, não mais de cantar, não mais de escutar, mas, bem mais do que isso, de ressoar à comunhão de sua Presença, de
ressoar em CRISTO, de ressoar na Alegria, de ressoar na Verdade.

Isso faz de vocês Mensageiros do Instante, Mensageiros do Aqui, Mensageiros da Luz, Luz revelada, Luz desvendada na ruptura da
trama do tempo, na ruptura da trama desse espaço abre-se o espaço Infinito, no qual não existe qualquer espaço no qual a Luz esteja

ausente, no qual a Luz esteja apagada, pondo fim às Trevas, pondo fim ao duplo, pondo fim ao que não existe.

Então, ousem.

Ousem ser Comunhão e Presença, Verdade, Caminho e Vida, no mesmo sentido e na mesma Essência, na mesma Vibrância de sua
Presença.

Chamem o Anjo da Presença, porque vocês são a Presença.

Descubram o Anjo que é sua Presença, para além do humano, transfigurado pela Presença e pela Luz Una.

Abrindo as asas, aquelas da Ressurreição.

Abrindo as asas, aquelas do Vôo.

Abrindo-os ao Espírito.

Espírito de Unidade.

Espírito de Comunhão,

Espírito de Verdade.

Então, juntos, aqui e em outros lugares, comunguemos.

Comunguemos na Fonte, porque a FONTE é Um.

Mensageiros do Um, mensagem do Um, a hora é para os reencontros, a hora é para a União pela Comunhão.

A hora é para a ressonância do Canto de Alegria, que não é mais para escutar, que não é mais para ouvir, mas para viver.

Porque vocês são o Canto, porque vocês são a Presença, porque vocês são o que vocês ouvem.

O som é sua vibração.

A Essência é seu som.

Então, Filhos do Um, Mensageiros da Luz e da Vibração, acolhamos o Verbo da Comunhão, acolhamos a Palavra, não mais de areia,
mas a Palavra de Luz, que vem reunir os Seres de Luz, que vem comungar à sua Liberdade, que vem abrir a Mensagem e o

Mensageiro.

Filhos, a hora é agora, a hora é aqui, a hora da nova Vida, da nova Fundação, da nova Aliança, da nova Verdade que não sofre mais
qualquer ausência, que não sofre qualquer Sombra, que põe fim às Trevas da Ilusão, que põe fim à esperança.

Porque nada há a esperar.
Porque tudo chegou.

Porque tudo se revela.

Filhos do Um, Mensageiros da Luz, Mensageiros do Som, Mensageiros do silêncio, do Caminho, da Verdade e da Vida, juntos,
comunguemos.

Juntos, elevemos nossa Vibração na comunhão dos Santos, na comunhão do Um, na comunhão da Essência.

Em Verdade, a hora chegou.

Em Verdade, o instante é agora.

Em Verdade, tudo acontece aqui, no centro de sua Essência, na comunhão de cada um.

Eu, Anjo da Presença, presente em vocês, comungo em vocês e tomo sua comunhão para torná-los Uno e total.

Espaço de alegria.

Espaço de Liberdade.

O Mensageiro de Luz é Alegria.

O Mensageiro de Luz é Verdade.

Ele é o Filho do Um, revelado a si mesmo.

Ele é o Filho do Um, que aceita deixar as Trevas.

Ele é o Filho do Um, que aceita comungar à Alegria, à Fonte e à Verdade.



Então, juntos, de Mensagem a Mensageiro, de Mensageiro a Mensagem, o Anjo URIEL comunga à sua Presença, por sua Presença,
em vocês e em sua Vibrância.

Juntos, elevemos o Canto do silêncio, aquele da Unidade, aquele da Verdade.

Juntos, nós estamos em comunhão.

Então, nesse espaço em que tudo é Um, e em que tudo é Alegria, e em que tudo é Verdade, juntos, nós acolhemos o Mensageiro e a
Mensagem.

Juntos, nós nos acolhemos, uns e outros, no mesmo som, no mesmo sacro, na mesma Essência.

Regozijem-se, porque a hora não é mais para a esperança, porque a hora não é mais para a espera, porque a hora é para viver HIC e
NUNC, a comunhão da Presença d’Ele, a comunhão da nova Aliança.

Nova Eucaristia na qual nada pode interpor-se, na qual nada pode alterar a comunhão na Unidade.

Vibremos.

Aliança de Fogo.

Vibremos.

Aliança de Paz.

Aliança de Liberdade.

Aliança da Mensagem e do Mensageiro, na mesma orientação, no Um, na Vibração Unificada do conjunto dos Mundos, do conjunto
das Consciências, religadas, interconectadas na Liberdade a mais total.

Aí está a Mensagem da Luz.

Aí está o Mensageiro da Luz.

Apenas viver na transparência: transparência da Alegria, transparência da Essência, transparência da comunhão.

Aliança de Fogo selando a Liberdade reencontrada, no mesmo Sopro, no mesmo Verbo, no mesmo silêncio e no mesmo som.

Filhos, criados, Mensageiros da Unidade, Mensageiros de Verdade, abramos, abramos as asas ao retorno d’Ele.

Abramos as asas ao Apelo do Mensageiro.

Apenas Vibrar, apenas Ser, apenas acolher e comungar.

Então, Filhos do Um, Vibremos, juntos, a Vibração do Mensageiro e a Vibração da Mensagem.

Semeadores, semeando, que têm semeado e colhido o fruto da Verdade e da Unidade.

Aliança de Fogo.

Aliança de Amor.

Aliança de Liberdade.

Comunguemos.

Em Presença.

A Mensagem nada mais é do que sua Presença, em comunhão.

A Mensagem nada mais é do que sua Presença, em Vibração.

A Mensagem nada mais é do que o brilho de sua Presença; que o Fogo de seu Coração; que o Fogo de seu Templo; que o Fogo de
suas células que cantam a Ressurreição do Espírito.

Comunguemos.

Mensageiros da Lei de Um, Mensageiros da Graça, a Mensagem é a Graça.

A Mensagem é a ressonância de sua Presença.

Mensagem e Mensageiros da Alegria e da transparência, abram, abram-se, como Ele se abre a vocês.

Irradiem, não numa vontade qualquer, irradiem, simplesmente, na Alegria de sua Essência, a fim de estabelecer a comunhão.

De corpo a corpo, de alma a alma e, sobretudo, de Espírito a Espírito, a Tri-Unidade, reunificada e liberada, da Nova Aliança, revela-se
nesse mundo.

HIC e NUNC.

Vocês são as testemunhas, Mensageiros do Um, Ancoradores e Semeadores de Luz.



Vocês são os colhedores.

Vocês são o fruto.

Vocês são o fruto da Verdade, da Vibração e da Aliança, porque o Arco da Aliança revela-se, agora, sobre a Terra e ninguém pode
fechar o Coração para o Arco da Aliança.

E ninguém pode fechar o Coração ao Fogo do Espírito de Verdade.

E ninguém pode fechar-se à ardência da Mensagem e à ardência do Mensageiro.

Presença e comunhão.

Aliança de Fogo.

Aliança de Vida.

Aliança em CRISTO.

Mensagem e Mensageiro.

Filhos do Um, juntos, re-comunguemos, na mesma Essência, na mesma Presença, no mesmo Silêncio, na mesma Alegria, na mesma
Consciência.

...Efusão Vibratória...

Filhos da Luz, Mensageiros da Luz, vocês são a comunhão, vocês são a Presença.

Abram as asas ao Mensageiro da Pomba.

Abram as asas ao Mensageiro do Sol.

Abram as asas à Mensagem de seu Coração.

Abram as asas à Paz e à Alegria.

Comunguemos.

Nova Aliança.

Arco de Aliança.

Arco de Fogo.

Tal uma embarcação unificada, elevando-se nos céus de seu Templo Interior, da comunhão e da Presença.

Mensageiros da Luz, nos quais a Mensagem da Luz é apenas Vibração de Alegria, Vibração de Paz e de apaziguamento, na qual
nada do que vem das Trevas pode ofender nem alterar o que é Verdadeiro.

Então, abramos a Porta e estendamos as asas da Liberdade: aquelas da comunhão e aquelas do Fogo, do Amor Vibral, da Luz Una.

Comunhão dos mundos.

Comunhão das Dimensões.

Comunhão dos Cantos da Alegria do Um.

Na Alegria d’Ele, que é sua Alegria.

Na Paz d’Ele, que é sua Paz.

Mensageiros de Luz, abram-se à sua própria Presença.

Deixem-se possuir pelo que torna Livre, a Luz Una, no Abandono e na doação, na qual tudo se dá e nada se toma.

Porque tudo é doação na Luz.

Porque tudo é dado.

Porque a vida é Una.

Comunguemos também.

HIC e NUNC, na Vibração do Um.

Mensageiros, que entregam a Mensagem e entregam a Vida, da morte, que é Ilusão.

Dancemos a ronda do Espírito, aquela da comunhão dos Santos.

Acolhamos a Graça, acolhamos o Fogo.



Fogo da Graça.

Fogo da Liberdade.

Fogo do Amor restituído.

Mensageiros do Um, a Luz é a Mensagem, porque ela é Tudo.

Então, vivamos e instalemos, HIC e NUNC: a comunhão perpétua da Liberdade.

Vivamos a comunhão eterna, ao Sol, a CRISTO e ao conjunto dos mundos que vivem a Vida da Liberdade e a Vida do Amor, que é a
única Vida.

Aí está a Mensagem.

Para cada Mensageiro.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o que semeou e o que eclodiu é a Alegria do Amor.

A flor eterna da Beleza da Presença.

A flor eterna da Beleza da Liberdade.

A flor eterna da ronda do Um.

A flor da comunhão, cuja cor, a nada similar, desabrocha em cada sopro de seu tempo e de seu Templo, reunificando, Liberando.

Eu sou URIEL, Mensageiro do Um.

Vocês são o Amor, Mensageiros da FONTE.

Nosso ponto comum é o que nos libera e nos reúne.

Vibração da Presença, Vibração da Luz Una.

Bem amados Mensageiros, eu gravo, em vocês, o tempo de nossa Presença comum, o sentido da comunhão e a Essência da
Vibração.

Nova Eucaristia da Alegria, da Redenção, na qual nada pode mais ser sofrimento, na qual nada pode mais ser Sombra, na qual tudo é
Alegria, Presença e comunhão.

Eu sou URIEL, Anjo e Mensageiro.

Em comunhão, nós formamos apenas uma Vibração, a fim de aportar a bênção do Um, à sua Mensagem e à sua Vibração, aquela do
Mensageiro da Luz, que anima, em vocês, a Essência CRISTO da Alegria, da Paz e, sobretudo, do Caminho e da Verdade, a fim de

que a vida eterna seja sua Morada.

Mensageiros da Luz, eu os abençôo porque vocês são abençoados.

Eu os Amo, porque vocês são o Amor.

O Fogo do amor estende as asas.

O Fogo do Amor finaliza o Templo que foi construído, no segredo de sua alma e de seu Espírito.

Nesse Templo, que é seu corpo, torna-se a Graça de sua Presença magnificada e unificada.

Mensageiros da Luz, ousem ser a Alegria, porque essa é sua natureza.

Abram o Coração, abram os olhos à Verdade.

Comunhão e Presença.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Mensageiro que entregou a Mensagem, que deu a tocha a cada um de vocês, a fim de que a Luz brilhe nas Trevas, a fim
de que cada tocha e cada Mensageiro possa comungar ao conjunto de Uns, reunidos na Liberdade, no Fogo do Espírito e no Fogo da

Verdade.

Então, no silêncio de minhas palavras e na plenitude de minha Consciência, que é sua, instalemo-nos em nossa comunhão.

Aí está a Mensagem.

Aí estão a Luz e a Vida.

Comunhão.

Eu permanecerei no espaço de alinhamento, no mesmo estado de comunhão que o seu.

O Mensageiro deu.



O Mensageiro abriu o Livro da Vida, o seu.

Então, URIEL saúda-os e Ama-os.

Comunhão, antes do alinhamento.

... Efusão Vibratória...

URIEL saúda-os e vai estabelecer-se em vocês, no alinhamento, no momento vindo.

Até já.
_______________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor caloroso e eu os escuto.

***

Questão: no futuro, haverá outras formas de terapias e de terapeutas?

Cara amiga, há algo que é importante de apreender: o sofrimento e a doença não são um efeito, stricto sensu,
da Dualidade.

É um efeito da falsificação que os privou da Luz.
Portanto, se esse mundo se transforma em Luz, a terapia não é necessária.

Não há mais Dualidade.

O que isso quer dizer?
Mesmo nos mundos de carbono Unificados, que são chamados de 3ª Dimensão Unificada, nenhuma doença

pode instalar-se, uma vez que a Luz é onipresente.
E a Luz é atuante.

Em meio a uma Dualidade Unificada, digamos, não há doença.
Portanto, por que querer que os terapeutas existam nas Dimensões nas quais não se tem, absolutamente,

necessidade deles?
É como se você me perguntasse: ter-se-á necessidade de músicos?

Mas a Música das Esferas, ela é tocada pela Luz.
Não importa qual Consciência Unificada, seja um Arcanjo, seja você, em uma outra Dimensão, toca da Luz.

Vocês são a Luz e vocês são a música.
Portanto, vislumbrar formas de terapias, por que fazê-lo?

A menos que você tenha medo de perder o seu emprego.

***

O.M. AÏVANHOV - 22 de agosto de 2011
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Questão: poderia desenvolver sobre os eventos a vir?

O importante - e também, parece-me que isso foi dito, há pouco tempo - como isso se diz...? Aqui e Agora.
Dá-se a vocês uma data não para que se preocupem com a data, é claro, nem para dar-lhes esperança ou

colocá-los em uma espera.
É, simplesmente, para estimular, em vocês, a noção de urgência, porque há urgência, e uma urgência

premente.
É tudo.

Mas a urgência premente, vocês devem vivê-la, aí, imediatamente, no instante, porque, se vocês passarem o
seu tempo a perguntar-se: «oh la la, o que vai acontecer naquela data?», vocês vão perder o que acontece

agora, que é importante.

***

Questão: que significa sentir alfinetadas, comichões na pele?

É a precipitação da Luz Vibral, isso.
É a irradiação pela Luz.

***

Questão: o que há para fazer?

Pedir ainda mais.

***

Questão: o que fazer quando processos são iluminados, olhados, mas que continuam a existir?

É necessário deixar passar, é necessário não se ocupar disso, é necessário olhá-lo, por outro lado.
Não é preciso desviar-se disso.

Mas olhá-lo não quer dizer querer fazer algo nele.
Isso quer dizer vê-lo.

E é tudo.

E você pode, também, usar técnicas que vão permitir-lhe subir sempre mais na Vibração.
Você pode usar modos, como disse, por exemplo, Irmão K, há pouco: respirar e outros.

É necessário olhar isso, mas não é necessário ocupar-se disso, no sentido: «oh la la, vou lutar contra».
Caso contrário, você recai na Dualidade.

***

Questão: formas de formigamento na perna, durante os períodos de alinhamento, podem estar
ligados à Luz Vibral?

Sim.
Tudo o que é processo Vibratório pode refletir-se, nas palavras que vocês empregam, por formigamentos.

Aí também, você irá constatar que os formigamentos são uma ressonância, não uma circulação.
Isso cria formigamentos, agulhadas, mas que sempre permanecem no mesmo lugar.

Não há uma agulhada que vai seguir um trajeto, mas, progressivamente, de um ponto a outro.
Isso está diretamente ligado à Luz Vibral, seja onde for que vocês sentirem, durante o alinhamento.

Muitos de vocês percebem que, em alguns dias, mesmo fora do alinhamento, quando estão ao Sol ou em
outras circunstâncias, sentem formigamentos, como você diz, de Vibrações com agulhadas, no nível da

cabeça, cada vez mais importantes.
É normal.

***

Questão: meu metabolismo desacelera e tenho necessidade de deitar-me, frequentemente, durante
o dia.

Bem-vinda à Unidade.
Não é o metabolismo que é desacelerado, é a consciência comum.

Não é, de modo algum, a mesma coisa.
Porque, se o metabolismo desacelerasse do mesmo modo que a consciência, todos vocês se tornariam



obesos.
Não é o objetivo, hem?

***

Questão: eu sou confrontado com a raiva de um parente há muito tempo. O que fazer?

É, precisamente, aquilo com o que você é confrontado, em você, com a Luz que cresce.
Hoje, atualmente, aquilo com o que vocês são confrontados é, exatamente, o que é necessário para vocês.

É necessário, talvez, aí também, sem querer absorver e pegar, talvez, manifestar uma neutralidade.
Se você diz que é afetado, isso quer dizer que você não está desvencilhado, tampouco, disso.

Se você não pode absorvê-lo, não pode, tampouco, rejeitá-lo.
Tanto um como o outro é uma reação.

Então, isso necessita de extrair, em você, algo de mais potente do que essa Vibração perturbadora.

Qual é essa Vibração?
É a Vibração da Unidade.

Nos tempos, e curtos, que vocês permanecem, não há mais tempo de elaborar estratégias complexas.
Mas tente, portanto, agora, não ver o porquê ou como isso o afeta há tanto tempo, mas, assim que isso

acontecer, tente colocar-se, não no desprendimento, mas na transcendência disso.
Porque, para você, é também um fator de transcendência, hoje.

Algo que dura tanto tempo não é para culpar, não é para dizer-se: é necessário que compreenda o que isso
quer dizer, sobretudo agora.

Mas é para transcender.

***

Questão: o que você chama de «transcender» e como viver essa transcendência?

Não é desviar-se de um problema, é olhá-lo tal como ele é.
Quer ele esteja no seu corpo ou com um parente, com um filho, ou seja com quem for, e subir na Vibração.
A um dado momento, se vocês forem capazes de não mais voltar-se para o ego, para o sofrimento, para o

ambiente, mas, frente a este problema, subir a sua Vibração, vocês podem transcendê-lo.
Mas isso não quer dizer que vocês querem pôr Luz sobre o problema.

Isso não quer dizer que vocês projetam algo sobre o problema.
Isso não quer dizer que vocês emitem o desejo de superar algo.
Vocês mostram a capacidade para transcender, vocês mesmos.

É isso que lhes será pedido, a todos vocês, sobre a Terra, de uma maneira ou de outra.

A Alegria é importante porque, quando vocês estiverem, realmente, na Alegria, quando se aproximarem da
Unidade, do Samadhi ou da estase, vocês irão viver um estado de Alegria.

Isso quer dizer que vocês não estão em outro lugar, vocês estão totalmente aí, totalmente aqui (como diria
Irmão K), mas, estando totalmente aqui, vocês transcendem a consciência comum.

Por conseguinte, como vocês querem, estando nesse estado Vibratório, que algo do ambiente, ou algo do seu
corpo, ou algo do seu mental, ou algo das suas emoções possa alterá-los de alguma maneira?

É impossível.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas as suas questões.
Eu permaneço com vocês para o alinhamento, em Comunhão e com toda a potência do Comandante dos

Melquisedeques, ou seja, o elemento Fogo.

Comunguemos, todos juntos, na Alegria, no contentamento, no Amor.
E com todo o meu Amor, vamos para o Amor e para a Vibração.

Vamos!

Eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, comunguemos juntos, alguns instantes, antes que eu comece a expressar o que eu tenho a
dar-lhes esta noite.

*
... Efusão Vibratória ...

*
Eu vim então exprimir uma série de elementos de reflexão, que estão em ressonância com o que foi

denominado AQUI e CLAREZA.

***

Então, primeiramente, ao nível do que é chamado de Estrelas, e ao nível do que é chamado de Portas, existe
certo número de conexões particulares entre essas duas ressonâncias.

Ao nível da cabeça, o ponto ICI (AQUI) corresponde à Estrela IM e à Estrela HIC (como a nomeia o Arcanjo
ANAEL).

O ponto CLAREZA, quanto a ele, está situado ao nível da cabeça, sobre a Estrela do mesmo nome,
CLAREZA, situado sempre do lado esquerdo da cabeça, isso é importante.

Um está então antes do outro, na mesma linha horizontal.
Durante o desdobramento da Luz, ao nível do corpo, os pontos das Estrelas, as Vibrações de ICI e CLAREZA,

encontram-se em posição vertical (um acima do outro) na parte posterior do corpo, em sua parte baixa.
Muito próximos, e em ressonância, efetivamente, com o sacro.

O ponto ICI está também, nesse nível, extremamente próximo da Porta CLAREZA.
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***

No mesmo raciocínio, existe uma Trilha partindo de OD, que é por sua vez (como vocês sabem) a Porta
Estreita, que é também uma Estrela ao nível da cabeça, situada, desta vez, na parte de trás da cabeça.

Correspondendo à Porta Estreita situada no Ponto de Passagem entre os órgãos fígado e baço, sobre os
quais eu pude expressar alguns elementos, desde algumas semanas (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K

dos dias 6 e 7 de julho de 2011) (*).
OD está ligado, pela Trilha de Luz Vibratória, a ICI.

***

Quanto à Clareza, que está situada, sempre, nas costas, acima do ponto ICI, ela está, ela, ligada diretamente
pela Trilha de Luz passando pela coluna vertebral, chamada, nomeada, Ki-Ris-Ti – CLAREZA (ndr: para a
localização precisa dessas duas Trilhas (OD-ICI e Ki-Ris-Ti – CLAREZA), sua função e as canalizações

quando elas foram desenvolvidas, nós os convidamos a referir-se ao Protocolo ‘Reconstrução do Corpo de
Estado de Ser’) (**) que corresponde a uma parte do que era chamado antigamente (antes da adição de

Partículas Adamantinas) de Canal Mediano da coluna vertebral, ouSushumna.
 Que nós preferimos denominar, doravante, Canal do Éter, já que esse Canal está agora forrado de Partículas

Adamantinas, para o conjunto dos seres humanos.
Portanto, a CLAREZA encontra-se em ressonância, ligada por essa Trilha, com outro ponto, chamado de
Estrela, que é Ki-Ris-Ti, situado, ele também, no lado esquerdo da cabeça, na parte de trás e não mais na

frente.
Ao lado, é claro, do ponto OD.

***

Aqui.
Evidentemente, quando se emprega essa palavra, independentemente das conotações Vibratórias (que vocês

conhecem, por vivê-las), convém, talvez, debruçar-se sobre o que significa: aqui.
Naturalmente, para definir-se si mesmo, na encarnação, apenas pode estar evidente que o corpo está aqui, e

não pode estar em outros lugares do que aqui, aí onde ele está, aí onde vocês o percebem, e aí onde vocês o
sentem.

Este ‘aqui’ dá uma percepção, uma compreensão da consciência, ela mesma, em seu estado comum, e em
sua localização que é nesse corpo.

Existe um outro ‘Aqui’, e aquele é muito mais importante, já que corresponde diretamente à própria
Consciência.

A consciência do ser humano, em seu estado comum (e nós todos o conhecemos), flutua permanentemente
entre um eixo linear de tempo, denominado passado,presente e futuro.

E todo ser humano, no desenrolar de sua vida comum, passa seu tempo a escapar ao Instante Presente, passa
seu tempo a escapar a esta localização, entretanto bem real e concreta, de seu corpo, por atividades diversas

e variadas que o ocupam de diferentes maneiras (que esta ocupação esteja ligada especificamente a atenções
particulares, em relação à ação levada com o corpo, que este ‘aqui’ seja definido pela atividade conduzida no

plano intelectual ou ainda emocional).
‘Aqui’ é então colorido por percepções que vêm diretamente do que é chamado de ambiente, e do lugar onde

se desloca a própria consciência, no que ela está prestes a efetuar.
Existe, então, uma menor ou maior definição deste ‘aqui’, mesmo da consciência, em função das atividades

realizadas na vida a mais comum.

***
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Eu espero que vocês aceitem, agora, que a vida não tem que ser unicamente comum, mas tem, também, que
manifestar seu lado extraordinário, mesmo em meio ao ordinário.

E isso corresponde à nova Consciência, que muitos de vocês começam a viver, a experimentar, a manifestar.
O ‘aqui’ que prevalece, ao nível Vibratório, corresponde então à Estrela IM.

E corresponde também, com o ponto CLAREZA, ao nível da cabeça, ao que
é chamado de Triângulo do Ar.

Este Triângulo do Ar está ligado à comunicação, à troca, à possibilidade,
justamente, de entrar em relação e emcomunicação.
O ‘aqui’ pode ser também definido no plano espiritual.

Ele, por sinal, faz parte do que é chamado de Quatro Pilares, Hic e Nunc, Aqui
e Agora, podendo ser também chamado de Ética,Integridade, ou, pelo par

complementar, Atenção e Intenção (***).
Portanto, é um elemento que se encontra em diferentes níveis da

consciência, do corpo e das Vibrações que o corpo e a consciência são
suscetíveis de viver e de experimentar.

Permitindo, justamente, aceder a uma Consciência não ordinária.

***

 ‘Aqui’ está então intimamente ligado a um modo de relação e de comunicação que visa, antes de tudo, naquela
definição, extrair o ordinário, e a consciência ordinária que ali é colocada, para permitir-lhes (e vocês podem ali

pôr as palavras que vocês desejam) alinhar-se, meditar, orar.
Qualquer que seja a palavra que vocês empreguem, existe um movimento de energia (e eu falei muito de

energia, naquele momento) que corresponde ao que poderia ser chamado de mecanismo de Interiorização ou
de introversão, no sentido da energia.

Voltando-se desta vez, não mais para o exterior e para a vida ordinária, mas para algo que estaria situado em
um Aqui, que, justamente, não é mais este exterior e não é mais somente esse corpo, mas um ponto de apoio,

ou uma ponte de fonte de conexão, diferente.
Nós unimos, assim, o que pôde dizer algumas pessoas que realizaram este acesso a esta Consciência não

ordinária.
É o momento muito preciso em que, de algum modo, o tempo exterior, o transcorrer habitual do tempo, a

percepção habitual do corpo, tendem a atenuar-se, ou até mesmo a desaparecer, por completo.
Permitindo fazer cessar todos os sinais que eu qualificaria de ‘sensoriais’, vindo do exterior ou de uma atividade

intelectual, mental, afetiva ou outra qualquer.
É um momento em que se cria um fenômeno particular de inversão ou de polarização, onde a consciência não

tem mais que ser voltada para o exterior, mas unicamente sobre qualquer coisa que está no Interior.

***

Compreendam bem que, para encontrar este Interior, em qualquer momento e em qualquer lugar, os seres lhes
falaram de absorção na prece, na meditação, na contemplação, segundo sua própria adesão, sua própria

religião ou sua própria crença.
‘Aqui’ está diretamente ligado a esta possibilidade da consciência de parar ela mesma, em seu funcionamento

voltado para o exterior.
Obviamente, todos nós, nós fizemos a experiência de meditações, de preces ou de estados místicos,

profundamente diferentes segundo, justamente, nossa capacidade, presente ou não, para instalarmo-nos fácil e
rapidamente (mais ou menos rapidamente) neste Aqui.

Em alguns casos, o Aqui Interior é muito mais difícil de obter: devido à atividade (necessidade de mover o
corpo), ou a uma atividade do mental que persiste (pensamentos que se cruzam, e que chegam quando eles

não têm que estar), ou resquícios, ou percepções ligadas aos sentidos, às emoções.
Que vêm, de alguma maneira, perturbar, e chamar a consciência, novamente, para voltar-se para o exterior mais

do que para permanecer voltada para o Interior.

***

AQUI é também uma Porta e uma Estrela, ou seja, um ponto de Vibração preciso da Consciência.
E da consciência ordinária, como da não ordinária.

É o instante onde, justamente, e o espaço, onde vocês poderão, de alguma forma, bascular.
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Não necessariamente na Unidade, mas bascular em um estado que começa a ser não ordinário, da
Consciência.

Isso foi chamado, justificadamente, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO, que foi São João),
de Switch da Consciência onde, justamente, os mecanismos ligados ao ar, essencialmente a respiração, vão
se modificar, de tal maneira que o ar não circula mais somente nos pulmões e nas células, mas também, de

maneira bem perceptível, no Coração, como se o Coração não batesse mais, mas respirasse.
Há também uma mudança, naquele momento, da frequência e do ritmo e da ampliação torácica.

Aliás, algumas técnicas de meditação, ou de oração, utilizam conjuntamente a respiração pelo fato de meditar,
pelo fato de orar, ou pelo fato de se Voltar totalmente para o Interior de si.
Já que o Ar, vocês compreenderam, faz parte das características do Aqui.

***

Este ‘Aqui’ é um lugar que não está localizado, de modo algum, no exterior, qualquer que seja esta definição do
exterior.

Dito de outra forma, HIC (ICI) é o lugar do Mistério.
O Mistério corresponde ao ponto IM, ao ponto HIC, ao ponto ICI, mas está ligado, como vocês já sabem, ao

ponto IM da ativação da Nova Frequência.
Situado onde?

Ao nível da garganta (ndr: ver o esquema sintético da posição dos Novos
Corpos incluindo a do ponto IM, 10º Corpo).

Garganta que é um lugar de Passagem, um lugar de Reversão, da
Consciência como das fibras nervosas, como um lugar de passagem do ar,

em um sentido como no outro (e em geral dos alimentos, em um sentido, mas
não no outro).

Este lugar é extremamente importante, porque, muitas vezes, quando se
manifestam percepções que vêm perturbar Aqui, isso está justamente ligado
a esta Passagem que tem dificuldade para estar entre o Interior e o exterior.

Este ponto de Vibração, esta Porta, esta Estrela, em ressonância com
diferentes locais do corpo que são o ponto IM acima da orelha esquerda, o

ponto IM ao nível da garganta, e o ponto IM (ou ICI) situado embaixo da
coluna vertebral, remetem todos os três a esta noção de Reversão.

A esta noção de basculamento, de Passagem, e de possibilidade de aceder ao que é chamado, com plena
razão, na tradição cabalística (que eu sei muito pouco), de Porta do Mistério.

Porque o Mistério está neste nível.
E é neste nível que se realiza a possiblidade da Passagem da consciência, em suas primeiras etapas, de um
estado de Dualidade para um estado de Unidade, antes mesmo, eu diria, que realmente seja atravessada a

Porta OD.

***

E, aliás, vocês compreendem porque a Trilha OD-ICI, que é uma Trilha Central Ântero-posterior,
expressa, ela também, devido à sua localização, a Reversão entre a frente e a parte de trás.

A Reversão entre a frente e a parte de trás, ilustrada também pela Reversão esquerda/direita e
alto/baixo, existindo ao nível da garganta: o mesmo significado da Reversão ao nível da Consciência,

que está voltada para o exterior, e que se Reverte para o Interior.

***

O mecanismo de Reversão é onipresente nos Universos e nos Mundos.
Isso é ilustrado, também, ao nível do corpo, pelo que foi chamado pelo Arcanjo MIGUEL

de Lemniscata Sagrada, eu creio chamado de ‘ruban de Möbius’ [também denominado banda de Möbius ou
anel de Möbius (ver figura animada -http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_M%C3%B6bius ]: uma construção

quimérica onde o Interior se torna o exterior, e gira sem fim no símbolo do infinito.

A passagem de uma Dimensão a outra, mesmo nos Mundos Unificados, acompanha-se, aí também, da
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Passagem por este ponto de Mistério que é, de algum modo, um nó de Reversão.
É um lugar de Passagem, é um lugar onde se estabelece o basculamento, a Reversão de uma Consciência a

outro estado de Consciência.
De uma forma a outra forma.

Do corpo físico ao Corpo de Estado de Ser.
É, aliás, a grande diferença podendo existir com o que é chamado de uma passagem, entre o corpo físico, em

consciência, que passaria, por exemplo, (durante um processo de saída astral) em um corpo astral.
Onde, aí, não existe Reversão, já que vocês estão no mesmo mundo, ao passo que durante o basculamento

entre o corpo físico e o Corpo de Estado de Ser (ou entre a consciência ordinária e a Consciência não
ordinária) ocorre esse mecanismo de Reversão.

Que é o marcador, por sinal, da própria mudança do estado da Consciência.
O momento que, eu penso, muitos de vocês notam, tanto em seus espaços de alinhamento, como nas

descidas particulares de Vibrações que vocês vivem, à noite como de dia.
Chega um momento em que alguma coisa se Reverte.

E isso está ligado diretamente ao sopro, ao Verbo, à garganta, e a esses pontos que eu acabo de falar.
O estabelecimento nas novas Fundações, chamado de Nova Frequência OD, estabelece-se em parte graças à

Reversão efetuada em ICI.

***

Vem, em seguida, o segundo assunto que eu queria falar, que é a noção de Clareza.
A Clareza faz referência, é claro, à Luz.

Ela se refere à Luz Vibral, a um local totalmente claro e iluminado, onde não pode existir ou se manifestar
qualquer Sombra, Sombra situada tanto em um plano físico como em um plano psicológico, ou não importa em

qual outro Plano.
Esta zona de Sombra sendo definida como uma zona não clara, não Transparente, não iluminada, resistente de

qualquer forma à Luz, e a essa Reversão.
A Clareza está então em ressonância direta, pelo trajeto do Triângulo do Ar inscrito entre UNIDADE, IM e

CLAREZA.
Há então uma ressonância particular nesta tríade de ações ligadas ao Ar.

A Clareza é o que permite aceitar, de algum modo, ser iluminado do Interior.
Isso está, portanto, ligado ao processo de Reversão.

***

Como isso foi dito, de maneira bem concreta, por alguns Anciãos, este lado do véu (onde nós todos estivemos,
onde vocês ainda estão) é de alguma maneira o ‘negativo’, uma projeção, em negativo, da Verdade, existindo

apenas pelo contraste e pela oposição sombra/luz ou Bem/Mal, se vocês preferem, ATRAÇÃO/VISÃO.
Este Eixo falsificado, que foi assinalado, em várias reprises, ao nível da cabeça, como vocês sabem, encontra-

se também ao nível das Portas de sua Jerusalém, no corpo.
E, como por acaso, encontra-se em locais específicos que chega, de algum modo, a interferir, de diferentes

maneiras (que eu desenvolverei em outro momento) em ICI e CLAREZA (ndr: a localização das 12 Portas está
descrita no Protocolo ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’) (**).

***

E depois, se vocês são observadores (sem, no entanto, que eu entre nas explicações, que eu lhes dou hoje,
para este Eixo unindo duas Portas do seu corpo), vocês têm o que circunda, no ramo horizontal da Cruz vertical

ICI-CLAREZA, dois outros pontos laterais.
Que são denominados REPULSÃO, e do outro lado NUNC (se vocês preferem, e que de minha parte, eu

chamo de AGORA).
Existe, portanto, um fenômeno de Cruzamento, muito particular, nesse nível.

Eu não diria mais hoje, mas é simplesmente para atrair sua atenção nesta Cruz
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particular, que pode ser analogicamente comparada à Cruz fixa da Redenção da
cabeça, inscrita entre AL-OD e IM-IS.

Transformada, ao nível do corpo, por um processo de Reversão particular, devido a
esse desdobramento da Luz passando da cabeça para o corpo.

E se refletindo em uma imagem espelhada, situada ao nível do sacro (entre ICI e
CLAREZA, e nos dois pontos que eu acabo de definir).

Existe, portanto, um mecanismo específico, propiciando Ver e Vibrar um processo
de Reversão entre a cabeça e o corpo que está inscrito, como eu lhes disse,

através de ICI, ao nível da garganta (IM, se vocês preferem).

***

O basculamento e a Reversão da consciência ordinária à Consciência não ordinária, ou Consciência Unitária,
realizam-se (como isso lhes foi dito, desde pouco tempo), ou por toques sucessivos, ou de maneira violenta,

conforme, literalmente, a alma que vai viver esta experiência.
Algumas almas têm necessidade de ser sideradas, e outras têm necessidade de ser mais administradas,

digamos, segundo sua própria sensibilidade.
Para culminar, de qualquer modo, no mesmo processo de Reversão, que foi preparado pelo Arcanjo URIEL,
durante o processo de ativação de outro ponto que ali está ligado, que é o ponto IS (HIC e NUNC, IM e IS, ICI

e AGORA se vocês preferem).
Pela Passagem da Boca e pela Abertura da Boca, cujo ponto mais próximo, eu lembro vocês, está sobre o

lábio superior [11º Corpo], é justamente esse ponto IS.

***

Esta dinâmica, que eu tento aderir à representação que vocês podem ter do seu próprio corpo (já que, como
isso foi dito, esse corpo é um Templo no qual se realiza a ‘alquimia’ da Ascensão, e ela apenas pode se
realizar aqui, enquanto vocês estão, aqui, ou seja, nesse corpo), chama sua Atenção para mecanismos

precisos da Consciência, como do corpo, e como das Portas e das Estrelas.
O processo que instala ICI e CLAREZA está diretamente ligado a estruturas precisas, do que chamamos de

cérebro, mas também do que chamamos de conjunto da estrutura energética, desta vez (etérea, se vocês
preferem, e não Supramental), existente em uma série de circuitos denominados nadis e meridianos que não

são, ainda uma vez, as Trilhas.
Mesmo se pode ali haver sobreposição, por exemplo, entre o que é chamado de Canal do Éter, e uma parte
desse Canal do Éter denominada: CLAREZA – Ki-Ris-Ti ou, se vocês preferem, o meridiano central posterior

da acupuntura.
Ou ainda outro nadi que pode ser denominado, em ressonância com Sushumna: as correntes solares e

lunares, ou Ida e Pingala.
Há sobreposição, mas não pode ali haver confusão porque, em um caso, circula uma energia etérea e, no outro

caso, circula uma Energia Vibral.
As Portas do corpo, aliás, uma vez realizado o desdobramento da Luz, são chamadas, de qualquer modo, de

Portais Interdimensionais, permitindo levar, de alguma forma, à reconstituição do Corpo de Estado de Ser,
idêntico, na forma de um holograma, àquele que estava, e que ainda está por algum tempo, ao nível do Sol,

mas que está, entretanto, liberado, ao nível da capacidade para ressonância e para conexão.

***

Viver Aqui e Agora, viver Aqui e Clareza, viver a Unidade, viver a resolução da Tri-Unidade, viver o despertar da
Kundalini, viver o despertar do Espírito Santo, viver o despertar do Coração e a Transfixação do Coração, esta
perfuração do Coração partindo da parte de trás e vindo para frente, realizada por METRATON, preparando o

caminho para CRISTO (ou da parte da frente para trás, realizada por MIGUEL, em alguns processos místicos),
participam da mesma Verdade que é, hoje, estabelecer-se nesse Templo que é seu corpo.

 Apreendam-se bem de que, quando nós falamos da falsificação desta humanidade, a falsificação é
simplesmente uma alteração da conexão direta, concreta, com A FONTE, tendo simplesmente privado a
Consciência do seu aspecto extraordinário, limitando-a ao seu aspecto o mais ordinário, no qual foram

desenvolvidas leis particulares, sobre as quais eu não voltarei.

***

Instalar-se no Aqui pode ser ajudado, é claro, pela respiração.
Isso lhes foi dado, desde vários anos, pelo Mestre RAM (ndr: ver o Protocolo ‘A Respiração do Coração’) (****),



e também especificado, de uma outra forma, pelo bem amado João  (*****).

Instalar-se no Aqui, neste momento, vai tornar-se cada vez mais fácil.
Por uma razão simples que é, justamente, o acréscimo das Partículas Adamantinas, em vocês como sobre

esta Terra e neste Sistema Solar.
Nós sempre lhes dissemos, em todo caso alguns Anciãos, que a Consciência era Vibração e ressonância.

E quando a Consciência Supramental estivesse em fase ativa (mesmo não manifestada totalmente), tornar-se-
ia fácil, seja com a mão, seja com diferentes suportes (como os cristais) ou pela própria Consciência, colocar

vocês mesmo em ressonância dos Circuitos que ligam as Portas.
Ativar essas diferentes Portas, segundo uma ordem específica, segundo umasequência específica (diferente,

conforme o que é buscado).
Ativar AQUI e CLAREZA, colocando a consciência, simplesmente, em Atenção, em Intenção, no ponto ICI

(situado na cabeça, ao nível da Estrela, ou situado ao nível do sacro, ou situado ao nível da garganta, ou nos
três ao mesmo tempo), vai permitir-lhes, efetivamente, penetrar, de maneira cada vez mais fácil, nesse

processo de basculamento, nesse processo de Reversão, de introversão, ou de Interiorização, de algum
modo, da própria consciência.

************

(*) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

IRMÃO K (07.07 2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de...

*

(**) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(***) – ARCANJO ANAEL (17.10.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...

*

(****) – ‘A respiração do Coração’ – RAM (28.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

*

(*****) – ‘Yoga da Verdade’ – SRI AUROBINDO (17.02.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/yoga-da-verdade-sri-aurobindo
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-17-de
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-respiracao-do
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
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Em resumo, nos tempos que vocês vivem, e a cada dia, o que lhes parecia impossível na véspera, irá parecer-
lhes possível, fazendo, simplesmente, a experiência de colocar a Consciência sobre esses pontos AQUI e

CLAREZA.
Que isso seja ao nível do desdobramento das Portas, que isso seja ao nível das Estrelas, em ressonância

primária (ndr: para recordar, uma Estrela suficientemente ativada torna-se uma Porta; seu nome é conservado,
porque a Vibração é idêntica, mas passa de uma oitava a uma outra: da focalização (ao nível da cabeça)

aodesdobramento (ao nível do corpo)), que isso seja sobre o Eixo de ativação
denominado Lemniscata Sagrada (pelos pontos que ali estão situados), vocês irão aperceber-se de que vocês

podem, vocês mesmos, sem qualquer outra ajuda do que a própria consciência ordinária, bascular-se e se
Reverter na Consciência extraordinária.

Certamente, vocês podem sempre se ajudar da respiração, dos cristais, mas irá parecer-lhes, cada vez mais
facilmente e cada vez mais prontamente, que vocês poderão, vocês mesmos, fazer bascular sua consciência

de um estado ao outro.
O que vai, para muitos de vocês, facilitar o acesso à experiência da Unidade, e o acesso à experiência desta

Consciência particular e desta Liberação particular.

***

Retenham também, para ilustrar e completar o que lhes disse o Arcanjo ANAEL com relação aos processos de
resistência (ndr: ver a canalização de ANAEL de 21 de agosto) (*), ou ainda o que pôde ser revelado sobre os
processos chamados de ‘a noite escura da alma’ (**) que, justamente, a noite escura da alma, quaisquer que
sejam as manifestações em seu corpo (mesmo por uma dor, a mais terrificante, seja no corpo ou na cabeça,
seja uma doença que aparecia de maneira explosiva), e bem, guardem no espírito que, se naquele momento,
em vez de colocar sua Atenção e sua Intenção sobre o objeto de seu sofrimento (que isso seja o corpo ou o

Espírito, ou um anúncio qualquer que seja, ocorrendo em sua vida, ou acontecimentos, desenrolando-se
próximo de vocês), se vocês se esforçam (que será, gradualmente e à medida, um esforço cada vez menor),

de colocar sua Atenção simplesmente pronunciando a palavra AQUI (ou HIC, se vocês preferem), ou IM e
CLAREZA, vocês irão revelar, em vocês, esse processo de Reversão, de Passagem e de abertura da

Consciência extraordinária.
Eu lhes falo disso, agora, porque isso não teria sido seguido de efeito se o desdobramento da Luz não tivesse

ocorrido, ao nível da escala total do corpo.
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Hoje, desde a Liberação da Terra, do Sol, desde a realização da Fusão dos Éteres, em meio à Luz Azul, desde
o acúmulo das Partículas Adamantinas (agora em nuvens de Luz muito mais importantes do que anteriormente),

esse mesmo trabalho é perfeitamente possível e concebível em seu corpo.

***

Dessa maneira, então, vocês irão aperceber-se, de acordo com o que sempre foi dito (e talvez ainda não
concretizado, pela dificuldade, justamente, de viver Aqui e Agora), que vocês poderão, cada vez mais

depressa, bascular nesta Consciência.
Ainda é preciso que vocês pensem fazê-lo.

Ainda é preciso que vocês aceitem, o espaço de um tempo linear muito curto, não mais se interessar pela
doença, por um sofrimento, por uma dor, em seu meio.

E vocês irão constatar então, extremamente rápido, os efeitos, justamente, sobre o que, aparentemente, podia
ser ainda chamado como um elemento incomodando sua própria integridade.

Mas o que reivindicava, naquele momento, era apenas a integridade do ego, que não é a integridade do
Espírito.

***

Deste modo, então, vocês poderão fazer a diferença, de maneira cada vez mais fácil, no que vocês vivem e no
que vocês irão viver.

Permitindo-lhes verdadeiramente compreender, e experimentar realmente por vocês mesmos, bem além de
todas as palavras que eu poderia dizer, o que é a Consciência Unificada e o que é a consciência ordinária.

E porque em meio à Consciência Unificada, enquanto estando na experiência da encarnação, nada mais tem
mais o mesmo realce.
Tudo se torna Claro.

Tudo se torna evidente.
Tanto no que lhes refere (que isso seja em relação a um sofrimento, um acontecimento, uma doença, uma dor),

como mesmo em relação à suposta influência do ambiente sobre vocês.
Porque vocês compreenderão, e viverão naquele momento, que o ambiente já está em vocês.

E que a menor rejeição do ambiente estava apenas ligada, simplesmente, à ética e à integridade do ego, e não
do Espírito que, ele, não tem o que fazer com esses elementos pertencentes aos mundos ditos da

encarnação.
Dessa maneira, então, o paradoxo desse corpo, que é às vezes, como vocês sabem, um lugar de sofrimento,
do começo ao fim (que é chamado de nascimento e morte), torna-se, de algum modo, o trampolim e o solo da

experiência de sua Unidade.
Isso vai torná-los cada vez mais prontos, gradualmente e à medida que o afluxos de Vibrações e de Partículas

Adamantinas tornarem-se perceptíveis (em sua cabeça, no seu Coração e em seu sacro).

***

Então, lembrem-se também de que se, por exemplo, vocês colocam sua consciência na palavra Aqui, com a
experiência e muito rapidamente, vocês sentirão a Vibração e a ressonância dos diferentes pontos AQUI que

eu acabo de descrever (ou CLAREZA).
Não é, no entanto, preciso entrar na análise dos Circuitos (que, efetivamente, existem), das Trilhas (que,

efetivamente, vão se acender, de algum modo, em vocês).
Por exemplo, entre AQUI e OD (OD-ICI).
Por exemplo, entre Ki-Ris-Ti e CLAREZA.

Naquele momento, não é preciso se demorar na Vibração percebida, mas manter, simplesmente, a
Consciência na Vibração de AQUI.

Ou se vocês preferem, de IM, ou se vocês preferem o latim, de HIC: isso não tem qualquer espécie de
importância já que ao nível do processo integrativo, a Vibração é exatamente a mesma para a Consciência.

***

Eis alguns elementos que eu tinha para dar-lhes em relação a AQUI e CLAREZA, que vão permitir-lhes viver
mais facilmente as Novas Fundações, OD-ICI, e abrir mais facilmente a Porta posterior do Coração, Ki-Ris-Ti

(através de CLAREZA – Ki-Ris-Ti e Ki-Ris-Ti – CLAREZA).
Que nós esperamos, como lhes disse o Arcanjo METATRON, irão favorecer a Passagem da Porta Estreita



pela terceira Passagem da Ressurreição, e da Crucificação anterior.
O mecanismo que eu acabo de descrever é, certamente, aquele que vai parecer-lhes como um elemento

principal e simples, como o foi para muitos de vocês, desde algum tempo, o que lhes foi dado pelo Mestre
RAM sobre a Consciência do Coração (ou ainda, sobre a respiração do Coração por SRI AUROBINDO).

***

Retenham, hoje, que, devido mesmo ao acúmulo, à condensação das Partículas Adamantinas (ao nível celular,
ao nível da consciência, ao nível dos portais, das Portas, ao nível das Estrelas, ao nível das Coroas, ao nível
de sua cabeça, dos seus pés, de todas as estruturas do seu corpo), tornar-se-á cada vez mais fácil realizar o

que eu acabo de dizer.
É um dos principais elementos deste período que irá lhes permitir, aí também (na condição de ali pensar

naquele momento, no momento em que vocês serão confrontados), aperceber-se, realmente, e para muitos de
vocês, de que mesmo se esse corpo seja o Templo, e é paradoxal, ele é também uma Ilusão total e de que é

o paradoxo da Consciência que ali habita, que permite voltar-se para o extraordinário.
Do mesmo modo que o que lhes parece vir confrontá-los no ambiente (em um sofrimento, ou uma dor, ou uma

doença, mesmo a mais explosiva que seja) é apenas o reflexo de uma Ilusão, e de algo que necessita de
vocês instalarem Aqui, na Clareza.

É daí, também, que vocês poderão apreciar, de algum modo, por si mesmo, sua capacidade real (ou Ilusória)
para Abandonarem-se à Luz, na Verdade.

***

Minha apresentação termina.
Se existem entre vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, perguntas em relação ao que eu acabo de desenvolver

e de abordar, possibilitando especificar ainda mais as coisas, em relação a este mecanismo, então, eu os
escuto.

***

Pergunta: tudo isso está relacionado aos acontecimentos que vão chegar?

Tudo isso está relacionado aos acontecimentos que já chegaram, e que continuam a chegar.
Pode-se dizer de algum modo, que é uma preparação para aquela data.

Mas a melhor das preparações é a experiência, como vocês sabem, e não a reflexão.

***

Pergunta: durante o alinhamento entre 19h00 e 19h30 [hora francesa], é desejável aplicar esse processo?

Sim, algum dia, vocês tiverem dificuldade de viver este alinhamento (por uma dor, por uma atividade da
consciência ordinária, ao nível mental ou outro), vocês podem fazê-lo.

Mas lembrem-se de que é nos momentos em que irão se manifestar ‘resistências’, isso que eu falei, será
preciso demonstrar a eficácia de sua experiência.
Nos períodos de alinhamento, tudo é fácil, a priori.

Nos períodos de confrontação, um pouco menos, elas se referindo ao seu ambiente ou ao seu corpo.
Então, pratiquem, sobretudo, nos momentos em que, justamente, vocês não estão alinhados, mais do que nos

momentos de alinhamento.
Mas os dois são possíveis.

O que vocês constatam, e isso será o caso para o que eu desenvolverei em minhas próximas intervenções:
poderia logicamente, conforme a consciência ordinária, perguntar-se porque três zonas portam a mesma

Vibração.
É muito simples.

O homem, o ser humano, tem uma constituição ternária, ou tripla se vocês preferem.
Esta tríplice ressonância permite instalar a Tri-Unidade, a Nova Tri-Unidade.

Fazê-la ressoar, então, preparar o processo de Fusão da Tri-Unidade.
Assim, fazendo ressoar um ponto da cabeça, com a ressonância do ponto correspondente (denominado Porta)
ao nível do corpo, e um dos pontos daLemniscata Sagrada, situado na Frequência Vibratória OD-ER-IM-IS-AL,

vocês irão realizar a alquimia da Tri-Unidade em vocês.



Na alquimia da Tri-Unidade Vibratória, a Dualidade não pode mais existir.
Ela se resolve na Tri-Unidade, ou seja, na Unidade.

É isso que é para realizar, para concretizar, para Vibrar, nesse Templo que é o corpo, e na consciência.

***

Pergunta: no que você descreveu, convém exclusivamente colocar a atenção, a consciência, sobre o ponto
IM, sem colocar atenção nas Vibrações que isso pode provocar ao nível do corpo?

O processo que eu desenvolvi é muito simples: colocar a atenção e a consciência, sucessivamente, sobre os
três pontos denominados AQUI (ou IM, ou HIC, ou ICI).

Nada mais.
Nesse sentido, eu não apreendi o que foi perguntado.

A partir do instante em que a zona da pressão ou de Vibração se ativa, a consciência bascula automaticamente.
Nada há para fazer.
Simplesmente Ser.

A analogia que eu poderia fazer: para acender a luz, vocês não têm que rosquear e desrosquear a lâmpada,
vocês têm um interruptor para isso.
É exatamente o mesmo processo.

***

Pergunta: então se trata exclusivamente de colocar a atenção sobres esses pontos, e nada mais?

Como eu o disse.

***

Pergunta: citar esses pontos verbalmente pode tornar o processo mais potente?

Eu falei a atenção, e nada mais.
Porque se vocês emitem um som, neste caso específico (e somente neste caso específico), vocês criam um

movimento da consciência para o exterior, e não para o Interior.
A linguagem, mesmo se ela se tornou Verbo, será sempre uma exteriorização.

O mecanismo que eu desenvolvi corresponde a uma Interiorização máxima, permitindo encontrar a Consciência
não ordinária.

Não há então nada mais a conjeturar.

***

Pergunta: é preciso colocar a atenção sobre o ponto CLAREZA, além do ponto AQUI?

Eu falei, ao nível da atenção, do ponto AQUI.
O ponto CLAREZA está ligado, por ressonância e por afinidade, localmente.

Em resumo: a ativação de AQUI, pela atenção colocada sobre esses três pontos, correspondendo de fato à
mesma Vibração, reunifica vocês na Tri-Unidade, e os faz transcender a Dualidade.

E é naquele momento que a Clareza aparece.
E é naquele momento que as Novas Fundações podem aparecer.
 É naquele momento que a Porta Estreita pode ser atravessada.

É naquele momento que o CRISTO pode aparecer.
Eu simplesmente lhes comuniquei o meio o mais simples, e o mais direto, de viver esse basculamento.

Porque o período agora pede isso.
O que significa, é claro, que o basculamento total está extremamente próximo.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, IRMÃO K vai saudá-los de novo, dizer-lhes de novo até breve, para um outro desenvolvimento.
E eu saúdo vocês, em comunhão do Amor, juntos, agora.

*
... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ARCANJO ANAEL (21.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-21-de-a...

*
(**) – RAM (10.04.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/transmissao-de-radiac...

***
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Em Unidade e em Verdade, meus Irmãos e minhas Irmãs, vivamos uma comunhão.
*

... Efusão Vibratória ...

***

Eu venho entre vocês, enquanto portadora da Vibração UNIDADE, completar e reformular, de algum modo, o
que eu já pude dizer-lhes com relação à Unidade de CRISTO.

Eu venho, mais especificamente, exprimir-lhes, através de minha Presença, através de palavras e através da
minha história, o que é e o que representa em vocês, o reencontro com o CRISTO-MIGUEL, o reencontro com

a Luz, o momento em que se realiza a Fusão.
Eu venho exprimir uma série de elementos que lhes permite, de qualquer forma, por antecipação, se vocês

ainda não vivenciaram, traçar o quadro deste Reencontro.
Este reencontro que foi anunciado desde muito tempo.

Então, por ter tido a oportunidade de vivê-lo muito jovem, eu me proponho colocar-lhes, em Vibração e em
palavras, este Reencontro e esta Fusão, porque ele está inscrito no futuro da Terra, em um futuro muito

próximo.
Ele está inscrito em um momento particular da Terra, no momento em que esta aceitará viver, na totalidade, sua

Libertação, que será junto com o momento em que os Véus, o último Véu, irá se rasgar totalmente para cada
ser humano.

***

Eu venho também para desdramatizar este instante, que foi anunciado de tantas maneiras que é preciso
recolocar no contexto dessas épocas passadas.

Bem antes de mim, vários profetas tiveram visões.
Mas lembrem-se de que essas visões inscreviam-se, mesmo neste ato profético, no que era possível, à

época, ver e também descrever com as palavras de então.
Portanto, é claro, as palavras tomaram, naqueles momentos, uma conotação assustadora, ao passo que este

Reencontro, esta Fusão, é um momento que não pode ser assustador, a partir do instante em que ele é
reconhecido e realmente vivenciado na Consciência.

Esse momento está em ressonância com uma série de mecanismos, tanto para cada um de vocês, como para
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a Terra, como para o Sol, e mesmo o conjunto do sistema solar e o conjunto de mecanismos da Luz Branca.
É um processo que não é isolado, é um processo que não é particular para uma pessoa, e nem para outra.

Simplesmente, pode existir uma defasagem no tempo para cada alma.
Mas haverá um momento em que esta Ressonância não poderá ser negada e, desta vez, pela totalidade da

Terra, de seus habitantes.

***

Então, eu venho falar-lhes deste Reencontro para, de algum modo, remover a poeira, eliminando os
mecanismos de medo, os mecanismos de apreensão, os mecanismos que podem, no mental e na

personalidade, criar, efetivamente, uma apreensão.
Mas, lembrem-se de que eu disse, se apreensão há, ela apenas pode ser antes, ou seja, agora, neste espaço
particular de travessia: ‘a noite escura da alma’, sentimento de não poder estar pronto ou quaisquer que sejam

as manifestações.
Mas o que eu vou dar-lhes, através da experiência deste Reencontro, tal como eu vivenciei, com minhas

palavras por mim, e tal como vocês o viverão, quaisquer que sejam as palavras que ali lhes colocarei.
Ele vai dar-lhes, e insuflar em vocês, uma esperança.

Esta esperança e esta confiança não é um ato de fé nem um ato de agressão, mas sim para fazê-los viver, de
alguma forma, (alguns por delegar, no momento, mas, entretanto, aproximando-se deste estado de Unidade) o

Reencontro e a Fusão com a totalidade da Luz Branca: o momento em que o Véu não mais existe.
Portanto, independentemente do que precedeu e do que precederá, para cada um de vocês, este Reencontro,

independentemente do momento em que vocês irão vivê-lo, é preciso que eu lhes descreva os efeitos.

***

A primeira coisa será viver um sentimento de Fogo, um Fogo devorando, um Fogo intenso, mas que não
queima, e, no entanto, é um Fogo.

Um Fogo que vai tomar e vai parecer como desenraizá-los (mas em um sentimento de encantamento) de sua
vida, de suas referências, de todas suas crenças, de todas suas ilusões e de tudo o que fez a vida em seu

sentido o mais nobre e o mais simples.
Este Fogo vai, realmente, dilatar seu corpo, dilatar seu Coração.

Vocês irão viver o sentimento, real e bem presente, de que não há mais lugar assaz grande neste corpo e
neste peito, para que o Coração possa viver e Vibrar.

***

Paralelamente a esse Fogo devorador, irá se instalar o que eu não posso melhor nomear do que uma doçura
infinita.

Uma doçura infinita que participa desse sentimento de encantamento, de êxtase, um pouco como o que
poderia descrever, por tê-lo vivido e por ter falado, minha Irmã MA ANANDA em sua vida encarnada.

***

São também momentos em que mais nada tem importância do que disso: este Fogo, esta doçura, esta
explosão que é, ao mesmo tempo, uma contração.

Um movimento que vai, então, nos dois sentidos, que vai arrebatá-los e que, ao mesmo tempo, cria esta noção
de ruptura.

Um Véu se rasga, o corpo pode rachar, as orelhas podem rachar, a cabeça pode rachar.
Há, realmente uma ruptura real que acontece.

Alguns iriam mesmo até dizer: “isso é um esquartejamento”, onde cada célula do corpo, cada parte do corpo
parece explodir, depois se dissolver neste Fogo, neste Amor e nesta doçura.

Tudo o que constituía, eu diria, a fachada da pessoa, tudo o que constituía suas referências, suas sensações
habituais, seu estado, não pode mais resistir, naquele momento.

O Fogo continua a progredir, toda barreira desaparece.
Vocês não são mais este corpo, vocês não são mais este pensamento, vocês não são mais esta consciência,

vocês não são ainda perfeitamente Ele, ou Ela, esta Luz Branca, este CRISTO-MIGUEL, mas vocês percebem,
claramente, que alguma coisa está prestes a acontecer, que fará com que, nunca mais, nada poderá ser como

antes.
Todos os Véus rasgam-se, todos os confinamentos estraçalham-se, mas vocês vivem, realmente, naquele



momento, uma experiência que é denominada mística, transcendental: o Samadhi, como diriam os Anciãos.
Mas é um mecanismo onde mais nenhum limite do que quer que seja parece existir e não existe realmente

mais.
Vocês estão como antes, às vezes nesta expansão, nesta retração.

Vocês não ousam mais nada emitir de ordinário porque, efetivamente, esta doçura, este Fogo, este Amor,
colocam-nos em um sentimento de alguma coisa iminente e urgente.

Esta iminência e esta urgência não são da ordem do ordinário.
Ela corresponde, efetivamente, a uma situação de urgência, como para aqueles de vocês que teriam

vivenciado, em uma situação de urgência, por vezes, acidentes ou acontecimentos parecendo encaminhá-los
para sua morte.

É o mesmo processo, salvo que aí, vocês vivem pertinentemente que isso não é a morte, mas a Vida que se
revela.

É a Vibração, a nada parecido e que, no entanto, lhes é tão familiar e, no entanto, tão desconhecido.

***

Retenham este paradoxo, esta espécie de ‘contradição’ entre o Desconhecido e que, entretanto, lhes é familiar.
A consciência é apreendida, ela é siderada.

Há um encantamento, há um Fogo, um Amor, manifestações extremas ao nível do corpo e que, no entanto,
lhes parece, naquele momento, como muito distantes do que vocês vivem.

 O conjunto da sua vida pode parecer-lhes, naquele momento, como um filme que passaria a toda velocidade,
onde toda sua vida e mesmo, às vezes, todo o conjunto de suas vidas, nesta Matriz, pudesse aparecer-lhes e

se revelar no espaço de um bilionésimo de segundo.
Neste bilionésimo de segundo, a Presença instala-se então cada vez mais, preparando sua Fusão.

A Alegria, se isso é exprimível em quantidade, parece aumentar até o infinito, até tocar o Céu, até tocar o Sol.
E, aliás, um sentimento de vazio e de pleno, ao mesmo tempo, está presente.

Vocês têm, às vezes, medo de se perder e, ao mesmo tempo, vocês se perdem com uma delícia, com uma
Alegria que não pode existir sobre esta Terra.

***

Às vezes (esse não foi o meu caso), vozes, naquele momento, podem fazer-se ouvir.
Frases importantes, pronunciadas por uma voz de uma doçura que não existe, tampouco, sobre esta Terra.

Esta voz é cheia de autoridade, cheia de doçura.
Ela seria a síntese de todas as vozes da Terra que vocês puderam ouvir.

Neste Amor indizível que toma vocês, vocês sentem que apenas são mais Um com esta voz, com esta
Presença, com esta Luz.

Vocês são apenas mais Um e, no entanto, vocês estão por toda parte às vezes.
O sentimento de ser despedaçado torna-se um sentimento de rebentamento e de destruição total.

Como se vocês se tornassem bilhões de pequenos pontos de Luz, que crepitam e que se agitam em todos os
sentidos da Consciência e do corpo.

O corpo abre-se, ainda mais, acentuando então o dilaceramento, a crepitação.
Um Fogo, que já estava presente, parece reforçar-se e parece querer ir diretamente ao seu peito, vindo

estourar tudo o que se situa no interior.
A um dado momento, vocês não podem mais distinguir, ou separar de algum modo, o que fala, a Luz Branca e

vocês mesmos.
Vocês não sabem mais se vocês são vocês, se vocês são a Luz.

Vocês não sabem mais se vocês estão no Sol ou se vocês estão na Terra.
E tudo isso pouco lhes importa, porque sozinhos, esta doçura e este Fogo são sua natureza, sua Essência.

***

Então, naquele momento, existe apenas uma ideia (não é um pensamento, não é algo que seja refletido, é
alguma coisa que nasce, assim, na Consciência), uma necessidade incontrolável, que é de uma tal evidência,
que nada pode vir contrariar esta ideia, nem mesmo pesá-la, nem mesmo avaliá-la, nem mesmo rejeitá-la: é

fusionar totalmente com o que está em andamento.
O Coração continua a aumentar, o Fogo continua a dissolver tudo o que não é esta Presença, esta voz

eventualmente, esta Luz, este Fogo e esta doçura.



Naquele momento, a ideia que prevalece, como eu disse, é fusionar totalmente.
Vocês têm apenas necessidade de uma coisa, nesta ideia, é de não mais existir em parte alguma, em outros

lugares, senão se tornar esta Presença, esta Consciência que é a sua.

***

Pouco a pouco vocês tomam, aliás, totalmente consciência de que além da própria ideia, não pode ser de outro
modo, isso que vocês reencontram é para vocês, por direito, porque isso é Vocês.

Mais nenhuma questão pode emergir porque não existe qualquer questão, nem, por sinal, qualquer
necessidade de resposta alguma.

Há apenas o que nossos amigos orientais chamaram desta Consciência nua, desta Alegria indizível, desta
Felicidade.

Nada mais existe, além disso.
Eles dizem: Sat Chit Ananda.

Mesmo se vocês percebem outras coisas incomuns, elas não lhes interessam.
Vocês apenas aspiram uma coisa: fundir-se, de maneira infinita, nisso.

A Alegria é uma palavra muito tênue.
O Fogo, também, é uma noção muito tênue e, no entanto, é um Fogo.

Mas este Fogo consumidor, e que, no entanto, não queima, é um Fogo que vivifica e que aumenta sozinho, que
vem consumir, literalmente, tudo o que não é Ele, e vocês dizem: “sim”.

***

Então, para muitos de vocês que prepararam este momento, não pode existir recusa.
E, aliás, muitos de nossos Irmãos e de nossas Irmãs encarnados, que, até agora, rejeitam, mesmo, qualquer

noção do Espírito, irão sucumbir no Espírito mais facilmente, por sinal, do que alguns que o buscam.
Nesta Fusão com CRISTO-MIGUEL, a dissolução total está em operação, aquela do ego.
Vocês não podem mais de qualquer maneira ser o que vocês foram cinco minutos atrás.

Vocês não se reconhecem mais no que vocês foram, mas vocês se reconhecem no que vocês vivem, naquele
momento.

A Alegria aumenta.
Esta Alegria confina em uma dor requintada.

Esta dor não é um sofrimento, ela é uma Libertação.
Ela é algo que vocês reconhecem de toda eternidade.

***

Naquele momento, vocês tomam consciência de que vocês são isso e não o que vocês puderam aderir até
agora.

Vocês vivem esta transformação final com uma acuidade que não pode existir para a consciência da vida sobre
a Terra.

E, entretanto, este Desconhecido é-lhes, naquele momento, conhecido.
O Fogo, o Amor, a Alegria, a dor, mesclam-se em algo que não pode ser expresso com palavra alguma.

A Fusão mística realiza-se então.
Vocês são transpassados.

Após terem sido enlevados, efetivamente, vocês são transpassados.
Então, se vocês estão ainda interessados, um pouco que seja, no que lhes transpassa, vocês poderão

perceber seu Anjo Guardião, o Arcanjo MIGUEL, ou o Senhor METATRON em pessoa, que trabalham em
vocês ou então o que é chamado de Hierarquias Angélicas (os Serafins, os Querubim) que estão trabalhando

ao redor de vocês.

***

Isso é um casamento, um casamento como nenhum outro, sobre esta Terra.
É um casamento que dura eternamente.

Este não é um casamento que passa por suas fases.



É um casamento com vocês mesmo.
Porque vocês sabem, naquele momento, para vivê-lo, que não pode existir a menor distância, a menor

separação, com sua Essência que é esta Luz, este Amor, este Fogo.
Vocês o vivem na carne.

A alma desvia-se completamente de tudo o que era sua vida.
Ela se arremessa nas chamas do Amor.

Naquele momento, o corpo não existe mais.
O que vocês eram, não existe mais.

O que vocês eram, alguns minutos atrás, e cada minuto seguinte, não existe mais.
Vocês não estão mais submetidos a qualquer tempo.

Vocês não estão mais submetidos a qualquer densidade.
Vocês não estão mais submetidos a qualquer limite e vocês o vivem.

E vocês sabem, vivendo-o, que isso não é alguma coisa que saiu da sua cabeça, que isso não é uma
suposição e que é realmente a própria Essência do que é a Vida, a própria Essência do que vocês são e do

que são todas as formas de vida.

***

Um sentimento de leveza, extrema, aparece.
A agitação e a calma desenrolam-se ao mesmo tempo.

Vocês são às vezes esses bilhões de partículas iluminadas, fragmentadas e vocês são, ao mesmo tempo, a
Totalidade, reunida em uma única Luz Branca que dissolve absolutamente tudo o que não é Ela, tudo o que não

é Ele.

***

A Alegria, se tanto é que isso seja possível, aumenta ainda até se tornar intolerável.
E, entretanto, ela continua a aumentar.

A cada instante, que segue o anterior, vocês creem que isso não pode ir mais longe e, no entanto, a cada
instante seguinte, isso vai ainda mais longe, ainda mais intensamente.

O encantamento, o êxtase: vocês não são mais que isso.
O retalhamento da Ilusão é consumido.

Vocês têm o conhecimento direto, naquele momento, sem se colocar a menor questão do que é Verdadeiro,
do que é autêntico.

Vocês se tornam imensos, na Consciência.
E vocês se tornam tão pequenos, tão pequenos, a um ponto que não existe quase mais, sobre esta Terra.
E mais vocês aumentam e mais vocês se afastam do que vocês acreditavam, até o instante anterior, ser.

Vocês são apenas um Coração que Vibra, uma Luz que palpita, um Amor que se torna cada vez mais
abrasador e cada vez mais doce.

Nada, no corpo de carne, pode existir que não seja da mesma ordem.
Nenhuma experiência pode (em um momento ou outro, do que vocês vivem) lembrá-los de alguma coisa que

vocês tenham vivido.
Vocês desaparecem totalmente e, no entanto, vocês estão vivendo mais do que nunca.

Vocês são o conjunto dos Universos, vocês são o conjunto das Criações, vocês são o conjunto das Criaturas.
Tudo isso se desenrola em algo que parece não ter mais espaço, nem tempo e que, contudo, envolve todos os

tempos e todos os espaços.
Eis seu futuro.

***

Além das palavras que eu pronunciei, eu coloquei a Vibração a mais justa.
Porque o que vocês têm a viver, neste corpo e nesta carne, o que a vida e a Luz lhes propõem, guardem, em

alguma parte, a lembrança das minhas palavras e da Vibração que eu lhes forneci esta noite.
Saibam também, e esse é o paradoxo, que se vocês não buscam isso, e bem, é muito exatamente o que

vocês irão viver.

***



Se nós tivermos tempo, antes que eu comungue com vocês, ainda, durante o alinhamento, e se há em vocês
perguntas em relação ao que eu acabo de dizer, eu os escuto com Alegria.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu espero ter conseguido, além das palavras, ter levantado um novo canto do
véu.

Eu carrego o nome UNIDADE que está em ressonância, como vocês sabem, ao nível do desdobramento da
Luz, com o Espírito, com o que os nossos amigos orientais chamam de Âtman.

Lembrem-se, também, de que esta Fusão e este Reencontro não é outro senão o Reencontro com vocês
mesmo, em outro nível, aquele que é Verdadeiro.

Eu volto muito rápido, em vocês, com todo o Amor e o Fogo do CRISTO.
Até logo mais.

************

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1167

23 de agosto de 2011
(Publicado em 24 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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~ NAQUELE MOMENTO ~

Eu sou Sri Aurobindo.

Irmãos e Irmãs, encarnados, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a Paz.
Tomemos, se vocês bem quiserem, algumas respirações para alinhar-se na nossa Comunhão da nossa

Presença.
Nesta Comunhão, eu vou, agora, comunicar-lhes uma série de elementos que se inscrevem na lógica que é a

minha, dentro da Assembleia dos Melquizedeques e, em particular, no nível do Ar.

***

Faz quase dois anos que eu lhes dou alguns elementos referentes à Consciência: a sua e aquela da Terra.
Desde o aparecimento da primeira Luz azul, desde a Liberação do Núcleo da Terra e do Sol (passando pela
Fusão dos Éteres e pelo Anúncio do choque da humanidade), eu tentei, progressivamente (e eu os remeto,
para isso, às minhas intervenções anteriores – (*)), levá-los até este ponto atual que nós iremos hoje falar.
A minha intervenção denota-se, hoje, eminentemente prática e eu abrirei, por outro lado, um espaço de

questionamento em relação ao que eu vou dizer.
Alguns de vocês (e eu espero o maior número) vivem, agora, desde as Núpcias Celestes (ou desde mais
recentemente, ou mesmo de maneira mais anterior às Núpcias Celestes), mecanismos particulares que

acompanham a meditação.
Pode-se qualificar isso de experiências permitindo-lhes aproximarem-se de estados, novos para muito de

vocês.
Esses estados são, de algum modo, pré-requisitos para a Passagem da última Porta e para a Passagem da

Porta posterior do Coração, estabelecendo-os, de maneira definitiva, na sua Unidade.
Como vocês talvez se apreenderam disso, há dois modos de viver a Unidade: ou nesta Dimensão (pela
dissolução da consciência fragmentada), ou por um mecanismo que lhes permite sair desta consciência

fragmentada de 3ª Dimensão para ir tomar o seu Corpo de Estado de Ser e experimentar o que é a Vida no
nível do Espírito.

Alguns de vocês se aproximaram, durante este período (durante o seu período de alinhamento, de meditação
ou de conexão), de experiências acercando-se deste estado Unitário, que isso seja refletido por uma abertura
específica do Coração e da Vibração do Coração (por processos Vibratórios intensos, por processos visuais
em relação com a Visão Etérea ou a Visão do Coração) ou, ainda, por mecanismos indefinidos fazendo com

que a consciência comece a dissolver-se (diluir-se) na Luz, independentemente das etapas que vocês
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vivenciaram até agora, a título pessoal e individual.

***

Naturalmente, no nível da vida ordinária (sobre a qual eu não voltarei), alguns Anciãos lhes falaram sobre o valor
essencial dos Quatro Pilares e, sobretudo, da humildade e da simplicidade que devem ser a regra de vida na

consciência fragmentada, a fim de favorecer a calma propícia ao estabelecimento na Consciência Unitária.
Eles desenvolveram amplamente isso.

Eu gostaria, sobretudo, hoje, de dar-lhes uma série de elementos que possibilitam (nos seus espaços de
alinhamento), quando se aproximar de vocês um mecanismo que eu chamei de Switch da Consciência (ou o
Basculamento da Consciência de um estado a outro), tentar favorecer, no Interior de vocês mesmos, essa

Passagem (e, se possível, essa Passagem final em meio à Consciência Unitária) a fim de se estabelecerem,
enquanto conservando esse corpo, na Consciência Unitária.

Obviamente, alguns elementos estarão no seu caminho, tanto na vida ordinária como nos seus espaços
Interiores.

Estes foram, eles também, desenvolvidos, por exemplo, por GEMMA GALGANI ou pelo Arcanjo ANAEL, com
relação a ‘noite escura da alma’ ou, ainda, às resistências à Luz.

É preciso que vocês compreendam que, qualquer que seja a vida da personalidade fragmentada (e como isso
foi dito), vocês estão, hoje, frente a certo número de fatores de resistência (que são comuns a todos) enquanto

vocês não tiverem penetrado, não a experiência da Unidade, mas a vivência estável da Unidade.

***

Esses fatores não estão aí para desencorajá-los nem para encorajá-los a combater o que se manifesta, mas,
muito mais, para favorecer o mecanismo de estabelecimento da Consciência na Unidade.

Então, naqueles momentos (de alinhamento Interior, de meditação, de conexão), alguns processos acontecem,
tanto no nível dos sentidos como no nível da própria Vibração (como no nível, por exemplo, do Som da Alma,
do Espírito) ou, ainda, da percepção das Coroas (do que é chamado de Kundalini ou, em todo caso, do Canal
do Éter e do Fogo do Éter), aproximando-os, todos vocês, nesses momentos, à sua maneira, desta Unidade.
Alguns, durante esses momentos, podem, aliás, perder totalmente a consciência ordinária sem, no entanto, se

lembrar de coisa alguma.
Entretanto, vocês constatam, uns e outros (em diversos graus), que esses períodos de alinhamento (de

conexão, de meditação) são capazes de favorecer, em sua consciência ordinária, certa forma de Paz, certa
forma de serenidade e, em alguns casos, certa forma de dilema entre duas consciências (dois estados) onde,

algumas interrogações (lógicas, da personalidade) podem vir esbarrar e interferir, de algum modo, no
estabelecimento da Consciência nesta Alegria e nesta Paz da Unidade.

***

Vamos relembrar, se vocês bem o quiserem, esses momentos de Interioridade que vocês vivem.
O mais difícil, naqueles momentos, vai ser, aí também, soltar-se, totalmente, com alguma determinação, só

para sentir, só para ver, só para perceber o que quer que seja.
Na realidade, a condição para a dissolução em meio à Consciência Una, passa, irremediavelmente, por alguma

espera, por algum desejo e por alguma vontade.
Obviamente, é muito tentador, quando se vive uma experiência, querer reforçá-la, querer observá-la

(certamente do exterior), mas, também, em alguma parte, dela se apropriar.
Digam, naqueles momentos (mesmo os mais alegres e os mais intensos para vocês), que quem vai buscar

apropriar-se da Luz será, sempre (e indiscutivelmente sempre), a personalidade e o ego.
É naquele momento que será preciso estar extremamente lúcido sobre o que acontece nesses momentos de

alinhamento.
Que isso, ainda uma vez, se expresse por uma intensificação das suas Vibrações ou de um dos Fogos ou,

simplesmente, por uma ampliação do Som da Alma ou do Espírito ou, ainda, por uma modificação do seu ritmo
respiratório ou, ainda, do Coração.

Naqueles momentos, será preciso aprender a fazer o Silêncio, o Silêncio de qualquer vontade, o Silêncio, de
algum modo, de qualquer apropriação do mecanismo que se vive.

Não é preciso, somente, ser um observador do que se vive, mas, renunciar, de toda forma, mesmo do que se
vive e não querer apropriar-se, desenvolvê-lo ou amplificá-lo.

Então, vocês podem se ajudar (e isso foi dito em várias ocasiões) da respiração.
Isso pode permitir estabilizar um estado, mas não irá permitir-lhes, muitas vezes, desencadear o Switch total da

consciência.



***

Lembrem-se de que existem três pontos que lhes foram dados pelo IRMÃO K (ndr: ver a intervenção do
IRMÃO K de 22 de agosto) (**), correspondendo a uma abordagem, de algum modo, desta Unidade,

simplesmente por ressonância da atenção sobre três pontos.
Este ponto ICI (IM, HIC, situado em três locais do corpo) vai permitir, por ressonância, aproximar-se, também,
do que foi nomeado a Porta Estreita, a Última Passagem que permite à Consciência Cristo emergir no interior
de vocês, na Luz Branca e nesta característica essencial de Cristo (ou do Supramental, se a palavra Cristo os

incomodar).
Naquele momento específico, quando houver uma ampliação dos seus sinais, quaisquer que sejam

(Vibratórios, respiratórios, auditivos), o mecanismo mais importante a respeitar (quando este estado estiver
suficientemente estabilizado) vai ser, de qualquer maneira, distanciarem-se, aí também, do que é vivenciado

(ou seja, superar, até mesmo, o simples estado de observador).
E é naqueles momentos que será preciso entregar, como dizia Cristo, o seu Espírito nas mãos do Pai ou d’A

Fonte.
É naquele momento que será preciso realizar o Abandono total.

Então, é claro, o Abandono total pode ser (e é muitas vezes), naquele momento, precedido de um sentimento
de morte iminente.

Ele é, frequentemente, precedido pela sensação de perder o equilíbrio da consciência, de perder o equilíbrio
consigo mesmo e isso é bem lógico, perfeitamente normal e mesmo desejável.

É naquele momento, desde que vocês tiverem estabilizado, eu diria, o seu estado ideal, que é diferente para
cada um (de meditação, de alinhamento, de conexão), que vocês poderão desencadear, por vocês mesmos e
contando apenas com a própria Consciência, esse processo de Passagem que é, eu lembro a vocês, agora,

grandemente facilitado (bem além da Liberação da Terra e do Sol, bem além da Fusão dos Éteres ou dos
Fogos do Éteres) pela Abertura da Porta posterior, permitindo-lhes, pelo Impulso do Espírito, atravessar, uma

última vez, a Porta da Ressurreição.

***

É naqueles momentos que lhes apresentam, uma vez que a Consciência chegou ao seu máximo, eu diria, as
possibilidades (de Vibrações, de percepções sonoras, de desprendimento, de dissolução), de que é preciso,
naquele momento, Abandonar-se, plenamente, ou seja, renunciar (isto é, não é mais questão de manifestar a

menor ação a qualquer fenômeno vivenciado ou percebido).
Renunciar a si mesmo, não mais resistir ao que quer que seja e deixar, naquele momento, a Luz Branca invadi-
los, por completo, pelo Coração e pela Porta posterior: nada mais buscar, nada mais pedir, nada mais ousar e

aceitar entregar seu Espírito entre as mãos d’A Fonte e morrer, naquele momento, simbolicamente, para a
personalidade.

É naqueles momentos que vocês irão viver (cada vez mais prontamente) a possibilidade de efetuar essa
Passagem, bem mais facilmente do que no que vai levá-los a viver a sua vida ordinária (se isso não for o caso
para cada um) porque, como vocês sabem, cada um encontra-se frente às suas últimas Sombras, para olhar,

sem se ajudar.
Cada um encontra-se frente aos seus últimos medos.

Assim como não é preciso dar peso, de alguma maneira (ou atenção), a esses medos, a esses processos que
podem invadi-los (que isso seja referente ao corpo ou à esfera psicológica), do mesmo modo, nos processos

de alinhamento, é preciso adotar estritamente a mesma estratégia, eu diria, que vai permitir-lhes (e nós o
esperamos) passar, definitivamente, nesta Consciência Unitária.

Naquele momento, ‘a noite escura da alma’ não poderá mais existir.
Naquele momento, nunca mais o seu humor irá se tornar triste.

Naquele momento, mais nenhuma interação com o ambiente poderá alterar a sua Consciência e vocês
saberão, de maneira inabalável, que vocês estão estabelecidos na Unidade.

***

Vocês não estarão mais fragmentados.
A personalidade não estará mais no centro do palco, mas vocês tomarão consciência, extremamente rápido, de
que alguma coisa ‘nova’ coordena (dirige, de alguma forma), também os seus próprios pensamentos, as suas

próprias emoções e, de que alguns fatores (ligados aos medos, ligados às projeções, ligados a angústias)
afastam-se naturalmente porque naquele momento, vocês estarão estabelecidos na Unidade, de maneira, não

mais experimental (que os aproxima desta Unidade), mas, realmente, na Unidade totalmente vivenciada,
integrada e aceita na encarnação.

 Naquele momento, vocês poderão dizer que, independentemente do que vocês tiverem que viver (no corpo,
no seu ambiente mais próximo ou, ainda, nas circunstâncias do seu país ou do local onde vocês se encontram),
vocês não poderão mais ser afetados, de maneira alguma, pelo que quer que seja e, ainda uma vez, isso não é



um estado de desapego (que os enviaria a outro lugar que a encarnação), mas, sim, um estado de lucidez total,
plenamente encarnado, plenamente consciente, porém, acima de tudo com os mesmos mecanismos de

consciência.
Naquele momento, vocês não poderão mais manifestar a menor interrogação sobre o que quer que seja

porque vocês estarão estabelecidos (de maneira definitiva), na Alegria, na Paz e na serenidade, ou seja, vocês
não viverão mais esses mecanismos de idas e vindas de um ao outro (mais ou menos amplo segundo a sua
própria consciência), mas vocês estarão estabelecidos em alguma coisa imutável (estável), quaisquer que

sejam os contatos (possíveis ou não), segundo o seu esquema de Espírito, com o Corpo de Estado de Ser,
contudo, vocês estarão, entretanto, na Consciência Unitária, inteiramente.

Esse último Switch (realizável entre agora e o prazo que lhes foi dado, de 26 de setembro), corresponde, para
vocês, a mecanismos e possibilidades inesperadas de estabelecerem-se, com uma grande facilidade, na

Consciência da Unidade.

***

Então, mesmo para aqueles que nós temos acompanhado e que vivenciaram as aberturas, retenham também
que, aí também, não há nada a forçar, não há nada a pedir e que, se, contudo, vocês não chegarem a deixar

suficientemente (se, contudo, vocês não chegarem a estabilizar a experiência da Unidade em um estado
definitivo), vocês não têm, aí tampouco, de forma alguma, nem que culpar, nem que ter medo do que quer que
seja já que (qualquer que seja a Coroa que estiver ativa para vocês) vocês estão, de qualquer modo, ligados.

O que significa que naquele momento, que vocês tenham chegado ou não a estabelecer-se (de maneira
definitiva) na Paz e na Unidade, em última análise, nenhuma importância, não para agora, mas, para depois.
No momento, isso tem, entretanto, uma importância, ou seja, se vocês estiverem estabelecidos (de maneira

definitiva) na sua Unidade, a Alegria estará bastante presente, a Paz estará bastante presente.
Vocês irão se tornar, efetivamente, esses Semeadores de Luz de que lhes falou um Arcanjo.

 Vocês não terão mais, tampouco, que viver processos de idas e vindas que vão, efetivamente, se tornar
penosos (ou até mesmo dolorosos) para aqueles que não tiverem se estabelecido.

Mas, mesmo para aqueles, lembrem-se de que há outros prazos, mas que é, certamente, muito mais
confortável e útil (para vocês, como para o conjunto da Terra) viver na Unidade, do que viver no que eu

chamaria de tormentos do fim da Dualidade.
Então, fora dos seus estados de alinhamento (obviamente, não para condená-los, não para buscar uma

explicação), estejam, simplesmente, lúcidos e esclarecidos sobre o que vocês são.
Lembrem-se, eu diria, francamente (com Clareza) no HIC e NUNC porque, se vocês aceitarem se ver (sem

falsas esquivas, sem falsos semblantes), se vocês respeitarem (no seu ambiente, o mais próximo como o mais
amplo), a Atenção e a Intenção, aÉtica e a Integridade, AQUI e AGORA, se vocês respeitarem o princípio da

humildade e da simplicidade (ou seja, não buscarem as coisas complicadas, irem sempre aí onde está a
Fluidez, aí onde está a simplicidade, a facilidade), vocês poderão, naquele momento, olhar-se cada vez mais

facilmente (face a face, na sua vida ordinária) para ver os elementos que podem, ainda, ser freios ou
resistências à sua Unidade.

***

Lembrem-se, porém, de que alguns elementos de suas vidas são levados a se transformar, modificando, até
mesmo, o equilíbrio da personalidade (tal como foi estabelecido nesse início do século XXI), através das

diferentes seguranças materiais (mais ou menos importantes) que cada um de vocês estabeleceu até agora na
sua vida, em função dos seus próprios medos, das suas próprias aquisições e das suas próprias resistências.
A Luz Vibral (como vocês sabem) estabelece-se de maneira cada vez mais densa, cada vez mais importante e

vem, efetivamente (às vezes de maneira abrupta), modificar alguns caminhos que vocês empreenderam até
agora e, ainda uma vez, isso pode se referir, tanto ao seu corpo, como a relações, como a elementos que

vocês julgavam, até então, importantes e fundamentais na vida de vocês.
Lembrem-se, também, de que, nesses tempos, não é mais tempo de querer empreender mudanças

importantes porque o Impulso do Espírito não é mais para realizar essas mudanças importantes, mas sim, de
preferência, para aceitar as circunstâncias que a Luz cria para vocês (e em vocês).

Porque, isso que irá ela criar, mesmo se vocês não perceberem, imediatamente, o interesse (de fato, qual é o
interesse de sofrer ou qual é o interesse de colocar em jogo um prognóstico vital ou de colocar em jogo um
medo colossal, em vocês?), mesmo se vocês não se apreenderem dos prós, dos contras, digam bem que

vocês estão na consciência fragmentada e que vocês não têm qualquer meio, pela consciência fragmentada,
de obter explicações que, aliás, não tem qualquer espécie de importância.

Somente o Abandono, aí também, irá permitir-lhes viver a Unidade (e absolutamente nada mais).
O que lhes propõe a Luz, o que lhes propõe o seu ambiente, o que lhes propõe as suas relações,

compreendam bem que não se trata de estar, ainda uma vez, em um derrotismo ou em uma indiferença
qualquer do que quer que seja, mas, bem mais, de tornar-se, pelo contrário, mais vivo do que nunca,

mais desperto do que nunca.
A resistência, a oposição (a um medo, a uma doença, a um sintoma) jamais será  o meio de encontrar a
Unidade, mas é muito mais nesta circunstância (que lhes é própria) que será proposto o ‘desafio’ que irá



permitir-lhes (para aqueles que ainda não o encontraram) viver a sua Unidade e se estabelecer nesta Unidade.
Então, de nada serve rebelar-se, de nada serve combater, de nada serve interrogar-se.

O que vocês têm que viver, o que se manifesta a vocês, lembre-se de que isso é apenas a instalação da Luz
Vibral, do Supramental, neste mundo.

Eis as palavras que eu tinha para dar-lhes, que são extremamente curtas.
Eu abro, por outro lado, com vocês, um espaço de questionamento (de interrogações) referente,

especificamente, a esses mecanismos gerais que eu acabo de abordar e não de perguntas de origem ou de
ordem pessoal, mas, bem mais, gerais.

***

Pergunta: as sensações de paralisia do corpo, de não mais poder falar, fazem parte desses sintomas?

Nos momentos de alinhamento, sim, plenamente.
São mecanismos que estão envolvidos em um processo que o nosso Comandante (ndr: Omraam Mikaël

Aïvanhov) denominou o fato de tecer a crisálida.
São, até mesmo, marcadores extremamente importantes, eu diria, do Impulso do Espírito, do Impulso da Luz

Vibral, para viver isso.
Evidentemente, se, naquele momento, o medo invadir vocês, vocês não irão penetrar e vocês não irão viver a

Unidade.
É naquele momento, precisamente, que é preciso aceitar não mais perceber o seu corpo e ter, ainda, a

impressão de morrer.
Mas, se vocês perderem a consciência, totalmente, sem passar na Unidade, será preciso recomeçar (naquele

momento) outro momento.
Lembrem-se de que a Consciência da Unidade (a Consciência da Luz Vibral) que se estabelece, é a

Consciência Turiya e de que esta Consciência Turiya não tem estritamente nada a ver com a consciência do
sono que é, justamente, a ausência de consciência.

***

Pergunta: o que fazer quando o estado de Abandono for perturbado por pensamentos ou desejos?

O desejo, como o pensamento, pertencem, como vocês sabem, ao corpo de desejo, ou seja, ao ego.
Isso quer dizer, simplesmente, que o ego não deseja se Abandonar.

Então, pode ser conveniente, fora desses momentos de alinhamento e de meditação, realizar procedimentos
(diversos e variados que já lhes foram comunicados: pela respiração, por ferramentas, como cristais ou outros)

permitindo acalmar o mental.
O objetivo da meditação nunca foi, é claro, viver a Unidade.

O objetivo da meditação, hoje, é também este acesso à Unidade (porque o período é especial).
Mas, o primeiro objetivo da meditação é, obviamente, silenciar o conjunto dos desejos e o conjunto dos

pensamentos e o conjunto das emoções.
Se isso não for realizado, é claro, não pode ser questão de qualquer Unidade.

***

Pergunta: sentir a Luz, durante muitas horas, não mais poder mexer o corpo, enquanto estando consciente,
corresponde ao que você descreveu?

Sim.
É naquele momento que é preciso se abandonar.

Lembrem-se de que vocês não podem trapacear com a Consciência da Unidade porque, quando vocês
retornarem ao que vocês chamam de consciência ordinária, vocês jamais serão os mesmos.

Nenhuma perturbação de natureza emocional, nenhuma perturbação de natureza mental, nenhuma afeição de
qualquer tipo, poderá perturbar a Consciência Unificada.

Qualquer que seja a intensidade da percepção e da vivência da Luz Vibral, no momento dos seus
alinhamentos, se, saindo deste estado particular (que eu chamei de meditação, conexão, alinhamento) vocês

se reencontrarem no estado anterior, significa, evidentemente, que vocês não estão estabilizados neste estado
Unitário.

Chega um dado momento (e esse dado momento chegou) em que é preciso compreender e aceitar que as
experiências que vocês vivem não são a estabilização da Consciência.



É preciso, agora, passar, definitivamente, nesta Consciência.
É-lhes preciso passar a Porta, morrer e ressuscitar.

***

Pergunta: o que você chama de distanciamento?

O distanciamento é ser capaz, na consciência dita ordinária (de todos os dias), de estar plenamente presente e
de estar, ao mesmo tempo, fora de qualquer alteração ligada aos desejos, ligada ao mental, ligada às

emoções.
É ser capaz de manter um estado de vacuidade, um estado de plenitude, um estado de Alegria, chegue o que
for (à sua vida, à sua consciência, ao seu corpo), porque a sua Consciência não está mais limitada a isso e não

está mais sob a influência disso.
Eu especifico (e eu já disse) que o distanciamento, naquele nível, não é um devaneio, não é uma repulsa

qualquer de alguma manifestação da encarnação.
Mas, simplesmente, a Consciência se tornou tão ampla que ela não pode mais estar fechada nesse corpo de

desejo, nesse corpo físico, nesses pensamentos ou nessas emoções.
Há, então, naquele momento, um real distanciamento e não uma negação.

Este distanciamento não é o efeito da vontade, não é o efeito de um desejo, mas é o efeito, direto e concreto,
da Consciência Unificada.

Lembrem-se de que é neste período particular (nesse tempo extremamente reduzido que vocês vivem, neste
momento) que tudo lhes é facilitado, que tudo lhes é dado, se vocês se doarem vocês mesmos porque a Luz

está aí.

***

Pergunta: há uma técnica para Abandonar o pensamento sem cair no sono?

Sim: aumentar a percepção Vibratória (pela respiração ou outro).
Elevar o nível Vibratório.

Colocar a Consciência sobre os pontos ICI ou sobre outros pontos das Estrelas ou das Portas.
Alguns gestos foram-lhes comunicados (há certo tempo, por Um Amigo) referentes ao Yoga da Unidade (***)
que é, atualmente, de longe superior a outras formas de yoga (ainda bem conhecidos) porque é por esses

simples gestos e por esses simples movimentos que vocês poderão aproximar-se deste estado e, em todo
caso, criar as condições ideais Vibratórias, transcendendo e superando as condições do corpo de desejo ou

do corpo de personalidade.
Muitos elementos foram comunicados a vocês.

Sirvam-se amplamente disso (ndr: ver “Protocolos a praticar”) (****).

***

Pergunta: a sensação de um contato com um “pequeno sol” é um bom caminho?

O que é chamado de “pequeno sol”?
É uma percepção visual?

É uma percepção ligada ao 3º olho?
É uma Visão do Coração?

É uma Visão Etérea?
Qual é a definição deste “pequeno sol”?

Ou, em suma, não é preciso que esta percepção do “pequeno sol” seja uma projeção da Consciência no
exterior.

O que é chamado de uma percepção de um “pequeno sol”?
Há então uma analogia com o Sol.

Se o Sol não for visto, o que é que isso vai significar?
Será que é quente como o Sol?

Será que esse Sol é percebido como exterior a si?

***



Pergunta: é como conservar a percepção do Sol, por exemplo, após tê-lo olhado.

Isso é tipicamente o que é chamado de Ilusão Luciferiana que é, portanto, a percepção de uma luz amarela,
exterior, correspondendo ao Sol, mas que é chamada de 3º olho que é, então, uma projeção da Consciência,

sem qualquer noção negativa, mas, isso não é o Sol Interior.
Meu irmão, se você se instala no Coração, uma Alegria invade você.

Você não é mais o Sol você mesmo.
Você é a Luz e a Luz está por toda parte.

Eu lhe proponho, então, meditar sobre esta frase: enquanto existir uma percepção de alguma coisa exterior a
si, para conquistar, isso não pode ser a Unidade.

O resultado, nunca esqueça disso, é muito simples.
Se isso for uma experiência da Unidade, mesmo se ela não estiver estabilizada, então, simplesmente, a sua

vida muda completamente, nos seus aspectos mais comuns.
A humildade, a simplicidade, a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, são uma constante da vida

comum.
O humor é igual.

Não pode mais existir o menor ressentimento.
São, realmente, os sinais que refletem a aproximação da Unidade, seja o que for que você defina como esta

sensação de sol.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes transmito, de novo, o Espírito de Comunhão em Cristo.
Eu lhes digo até um próximo dia.

Comunguemos.
*

... Efusão Vibratória ...

************

(*) - SRI AUROBINDO - Mensagens de 2009 e
2010:http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

SRI AUROBINDO - Mensagens de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) - IRMÃO K (22.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-22-d...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-2a-parte-22-d...

*

(***) ‘YOGA DA UNIDADE’ – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...

*

(****) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 15 de julho
(contém também os Protocolos oferecidos desde 2008 – ver NOTA no final)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-22-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-2a-parte-22-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/sri-aurobindo-2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/sri-aurobindo-2009-e-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2


http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1168

23 de agosto de 2011
(Publicado em 24 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1168
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, em Amor e em Unidade, Irmãos e Irmãs, eu venho, não tanto para dar-lhes
outros elementos de informações (como eu disse, desde algum tempo, eu lhes dei quase o conjunto do que eu

podia lhes dar, na direção que era a minha, dentro do Conselho dos Anciãos).
Eu venho então, hoje, livremente, mais para trocar e comunicar com vocês.

Ver se existem interrogações, em vocês, com relação à Consciência, ao Yoga da Unidade, ou algumas
especificações que lhes pareceriam úteis conhecer, a fim de viver, mais em Paz, os estados de Unidade que

lhes foram propostos.
Então, eu lhes dou, imediatamente, a palavra, e eu desenvolverei, de acordo com suas perguntas, o que deve

sê-lo, em relação com os diferentes yogas que eu lhes dei (ndr: ver particularmente o Yoga da Unidade
(ativação das Estrelas ao nível da cabeça) e o Yoga Celeste (reunificação dos 5 Novos Corpos e integração da

nova Tri-Unidade)) (*), em relação com a Unidade, a Alegria, o Amor e a Paz.
Eu os escuto.

UM AMIGO - 23 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Pergunta: no Yoga da Unidade, hoje, a qual exercício nós poderíamos dar prioridade?

Querida Irmã, esta pergunta requer várias respostas.
Na realidade, cada um pode encontrar afinidades particulares com uma das partes do que eu lhes transmiti.
Portanto, cabe a vocês, a vocês mesmos, ter sua impressão e sua percepção sobre as Vibrações que se

apresentam a vocês, segundo os diferentes exercícios que vocês são levados a praticar.
Obviamente, seria, hoje, extremamente fastidioso, e talvez inútil, repassar pela totalidade do que eu lhes

propus.
Cabe a vocês determinar se uma postura específica do corpo, ou se uma localização específica do seu corpo,

chama a Luz de maneira mais importante.
Assim, o protocolo final que eu lhes dei, de Reunificação do 10º e do 11º corpo, assim como do 12º corpo,

pode ser adaptado, para alguns de vocês (ndr: ver ‘Yoga Celeste’: Integração da nova Tri-Unidade) (*).
Outros são mais capazes de trabalhar sobre o OD-ER-IM-IS-AL, no desdobramento da frequência

da Lemniscata Sagrada, partindo desde o ponto OD, situado na base no seu esterno (ndr: ver ‘Conexão à
Merkabah Coletiva’, preconizações do Arcanjo MIGUEL de 28 de fevereiro de 2011) (**).

Outros, enfim, serão mais chamados a perceber e sentir o desdobramento da Luz ao nível do corpo e ao nível
das Portas, ou portais interdimensionais (ndr: ver o protocolo ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’) (***).

Aí também, através, tanto de suas próprias percepções Vibratórias como através, é claro, do efeito que vai
desenrolar-se, cabe, a cada um de vocês, fazer sua apreciação, com relação ao que lhes parece mais útil.

Eu os lembro, contudo, de que o Yoga da Unidade não é apenas um ensinamento.
Outras partes foram-lhes comunicadas referentes, ou à utilização de cristais, ou à utilização da respiração, ou

ainda bênçãos particulares, em ressonância com os Arcanjos.
É a vocês então que cabe fazer sua escolha, em função de suas próprias percepções, de seus próprios
sentires, e, sobretudo, do que vai resultar em relação ao que vocês aplicaram (ndr: nós os convidamos a

referirem-se à lista de Protocolos prioritários) (****).
É inegável que, durante este período, o mais importante é o que vai colocar em Vibração, que isso seja através

da pressão existente na parte alta do chakra do Coração (ligado à ressonância entre o ponto ER e os dois
chakras de Enraizamento, denominados da alma e do Espírito) ou que isso seja, diretamente, o que eu

chamaria de percepção, inteira e total, do Fogo do Coração.
Tudo o que pode levá-los ao aparecimento de Vibrações, na região torácica, qualquer que seja o lugar (e

mesmo ao nível posterior, e não mais do chakra do Coração), é para ser privilegiado.
Todo exercício, qualquer forma de praticar (qualquer que seja a ferramenta) que lhes permita pacificar

o mental e as emoções, e principalmente produzir alguma Vibração, no espaço do seu peito, na frente ou
atrás, é, durante este período, para privilegiar.

Vocês todos constataram (em todo caso, entre aqueles que abriram a Coroa Radiante da cabeça) que é muito
mais fácil pôr em ressonância os pontos situados ao nível da cabeça.

Aliás, a Pequena Coroa da cabeça (que é o reflexo da imagem do Coração, eu o lembro a vocês), ativa-se
cada vez mais prontamente, doravante, e cada vez mais intensamente.

O objetivo, naturalmente, é revelar esta Luz no restante do corpo, e reconduzir o conjunto desse
desdobramento em uma espécie de fusão da Tri-Unidade, dos diferentes estágios do ser humano, ao nível do

peito.
Eu mesmo abordei, desde algum tempo, a possibilidade, ainda, de impactar seu peito a fim de que a
consciência seja, de algum modo, obrigada a localizar-se nesta região, pela própria percepção de um

incômodo naquele nível.
Isso pode ser útil, para alguns.

***

Pergunta: como respirar ao melhor nesses exercícios: pelo nariz ou pela boca?

Na maior parte dos ensinamentos que eu lhes dei, o bem amado João (ou SRI AUROBINDO) insistiu
longamente sobre o princípio de respirar, evidentemente, pelo nariz, mas deixando a boca entreaberta.

Porque o fato de ter a boca entreaberta, sem deixar passar o ar naquele nível, permite uma absorção muito
mais rápida das Partículas Adamantinas pela boca.

Chegando então a reforçar o aspecto Vibratório, e perceptível, dos exercícios que vocês realizam.

***

Pergunta: quando o mental me incomoda na estabilização de minhas Vibrações...



Eu interrompo dois segundos.
É inegável que a atividade mental, e vocês compreenderam, interrompe as Vibrações.

Isso é muito mais perceptível nos momentos de alinhamento, mas isso irá se tornar para vocês, também, cada
vez mais evidente na vida comum.

Onde vocês poderão constatar que, desde que o mental e desde que as palavras são pronunciadas, algumas
Vibrações podem parar, imediatamente, ao nível de alguns pontos da cabeça.

Vou continuar.

***

Pergunta: ...e que eu coloco a atenção nos meus ouvidos, isso resulta em uma estabilização dessas
Vibrações. É um processo que me é próprio ou é geral?

É um processo global.
Ele foi, aliás, utilizado em certas formas de técnicas de yoga.

Seja o Kriya Yoga, seja o Siddha Yoga, ou mesmo no Pranayama, são ensinamentos que insistem sobre a
atenção que pode ser colocada sobre o som.

O fato de meditar, mesmo, sobre o som Interior (ou som da alma) permite modificá-lo.
E então, assim, pela escuta atenta desse som, Transcender o mental, e até mesmo se aproximar da Última

Porta.
Algumas técnicas foram mesmo elaboradas (em particular no que é chamado de Kriya Yoga) permitindo,

justamente, desenvolver toda uma parte direcionada para a meditação centrada no som.

***

Pergunta: quando se trata de se concentrar ao mesmo tempo no som e na respiração, qual tipo de
respiração você preconiza?

Sempre a mesma.
De fato, existe, para algumas pessoas, a capacidade para meditar no som e na respiração, ao mesmo tempo.

Porque, assim como vocês podem constatar, a oxigenação se fazendo pelo nariz penetra diretamente o
cérebro, a boca entreaberta permitindo acumular as Partículas Adamantinas.

Se a consciência chega a se centrar (ou a se colocar) às vezes nesta respiração e às vezes no som, vocês
irão, evidentemente, aumentar o som, aumentar a Vibração, e implicar a Consciência nesses níveis, de maneira

muito mais evidente do que sem isso.
Entretanto, convém guardar ao Espírito que a um dado momento (e esse momento será, de todo modo,

percebido para cada um, qualquer que seja a meditação, mesmo conduzida sem qualquer interferência do
mental, dos pensamentos, das emoções, ou do quer que seja vindo do corpo), chega um momento em que

o som, em que a respiração, em que a atenção que é colocada em alguns pontos, vai dissolver-se.
É naquele momento que se realiza a Passagem da Porta.

Àquele momento, será conveniente, aí também, naquele momento, deixar todo exercício que era praticado.
Permitindo então, quando a Vibração está suficientemente elevada, viver (talvez) o Abandono total à Luz.

E então, o acesso à Unidade, estabilizado.

***

Pergunta: é um processo normal receber Vibrações, ondas de energias muito intensas, por períodos de
várias horas?

Querida Irmã, por que seria anormal?
Já que justamente, como eu disse em várias ocasiões, a Consciência é Vibração (eu falo, evidentemente, da

Consciência Unitária, ou Supramental).
Dessa maneira, então, vocês são destinados a viver esta Vibração, de maneira permanente.

***

Pergunta: as técnicas respiratórias (tal como o Pranayama) durante as quais se observa momentos de
retenção, ou ao expirar, ou ao inspirar, são ainda atuais?



Querida Irmã, eu lhe responderia que tudo o que amplifica, aumenta, ou faz surgir a Vibração, seja ao nível de
uma das Coroas Radiantes, seja ao nível do sacro, ou ao nível do corpo inteiro, é útil.

Agora, todos os exercícios não têm a mesma utilidade, todas as yogas não têm a mesma utilidade, para cada
indivíduo.

Cabe a vocês ver o que aumenta a Vibração.
Se para vocês é ir para a natureza, muito mais do que meditar, então não meditem, vão à natureza.

Se, para vocês, é olhar o Sol pela manhã, então façam isso, e não meditem.
Lembrem-se de que a meditação não é uma finalidade.

De que a finalidade é a Vibração da consciência, e o acesso à Consciência Unitária.
E isso pode ser realizável de um modo muito diferente para cada indivíduo.

Obviamente, nós sistematizamos um ensinamento específico visando permitir o estabelecimento da Luz sobre
a Terra, através dos Ancoradores de Luz, através das Sementes de Estrelas.

Esse processo foi cumprido.
Ele permitiu a alguns seres que seguiram as Núpcias Celestes (ou a alguns seres que haviam Despertado,

bem antes) possibilitar esta Ancoragem da Luz, sobre a Terra.
Agora isso foi concluído, vocês sabem, desde quase um ano.

O importante é elevar seu nível Vibratório, elevar sua Consciência, quaisquer que sejam os meios.
A garantia de sua elevação Vibratória e, portanto, de sua consciência que se aproxima da Consciência Unidade,

é (e permanecerá sempre) a capacidade para Vibrar no Coração.

***

Pergunta: eu sinto essencialmente as Vibrações ao nível do sacro e da cabeça, e quase ao nível do
Coração, como desenvolver isso?

Esquecendo-se.
A Vibração da Coroa Radiante do Coração (seja ao nível das primeiras etapas da serenidade, da Alegria

Interior, até o Maha Samadhi) apenas pode ser realizada se, de um modo ou de outro, houve sacrifício da
personalidade.

Ou seja, Abandono (não por mestria, ou controle) de tudo o que é desejo ligado à personalidade, de qualquer
projeção da consciência em meio ao ego, qualquer que seja esta projeção.

Isso passa pela Transcendência (e isso é diferente para cada alma) de uma série de pulsões ligadas à
personalidade, de uma série de condutas compulsivas ligadas à personalidade, e de uma série de desejos ou

prazeres que não contribuem para elevar a Vibração da alma para o Espírito.
Passar a Porta Estreita (pela primeira vez ou pela última vez), abrir a Porta posterior do Coração, pode apenas

ser realmente concluído se vocês chegam, como eu disse, a desaparecer, por completo.
Enquanto existe um apego, enquanto existe uma ligação, qualquer que seja, à sua própria pessoa, vocês não

podem penetrar o Reino dos Céus, como dizia o CRISTO.
Entretanto, havendo Vibração em uma das Coroas, vocês estão, de qualquer modo, religados, e isso é o mais

importante.
*

Jamais foi dito, ou afirmado, que o conjunto dos seres tendo vivenciado a ativação das Coroas Radiantes,
acederia, na totalidade, à sua Unidade.

Para isso, é preciso que a alma aceite, objetivamente, não mais estar presente em um mundo de carbono.
O que, eu lhes asseguro, está longe de ser o caso para muitas pessoas.

Nós insistimos, e particularmente nosso Comandante (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV), desde agora mais de
um ano e meio, sobre a separação de duas humanidades, de caminhos, que são inumeráveis, que levam a A

FONTE.
Alguns já escolheram perpetuar um corpo de carbono, enquanto estando religados a A FONTE.

Outros escolheram (e essa escolha não é uma escolha mental, mas Vibratória) estabelecer-se, definitivamente,
na Dissolução Brahmânica, no Atman.

Ou seja, sair, definitivamente, da esfera dos Mundos em Carbono, mesmo Unificados.
Deste modo, para aquela etapa de aparecimento da Vibração ao nível do Coração, que isso seja a primeira

etapa de pressão, sobre a barra acima do chakra do Coração (correspondendo ao Eixo UNIDADE-AL e ER no
meio), até a vivência completa do Fogo do Coração e da Coroa Radiante do Coração, isso tem uma

significação que não é Liberá-los já que, de todo modo, o conjunto da humanidade está Liberado.
Mas seu Futuro é diferente.

E isso é unicamente em função do seu estado Vibratório.
Nós sempre dissemos (e, em particular, aquele que esteve mais próximo de vocês, Omraam) que era a

Vibração, e unicamente ela, que iria decidir.



E não qualquer desejo expresso pela personalidade, qualquer que seja.
A melhor testemunha do seu Futuro é, real e concretamente, seu estado Vibratório.

Como isso foi dito, não há muito tempo (e isso foi, aliás, repetido pelo Arcanjo MIGUEL), a abertura da Porta
posterior do Coração (sobre o Ponto KI-RIS-TI ao nível da coluna vertebral) vai facilitar a Passagem da Porta

Estreita.
Mas lembrem-se das palavras de CRISTO: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, se não se tornar como

uma criança”.
“Será mais difícil um rico penetrar o Reino dos Céus, do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha”.

O que é esse rico que ele falou?
Ele falou daquele que é rico do que ele acredita ser, ao nível de sua personalidade, qualquer que seja.
As palavras que foram empregadas (de Sacrifício, de morte, de Ressurreição) estão longe de serem

simbólicas.
Elas são a realidade Vibratória, não confirmando qualquer desaparecimento de sua encarnação, mas é,

entretanto, um ato real e concreto, ocorrendo nos mecanismos íntimos da própria Consciência.
*

Como foi dito, e vocês irão se aperceber cada vez mais facilmente (pelos estados de humor que vocês terão
que viver e por outros estados Vibratórios que serão os seus): até agora, era possível manifestar uma

sobreposição e uma justaposição, fazendo-os oscilar e passar, da experiência da Unidade (qualquer que seja a
importância) à experiência da consciência ordinária (com todas as interrogações, com todos seus

desequilíbrios).
Isso vai se tornar cada vez mais difícil.

Vocês serão, ou estabelecidos cada vez mais duradouramente na consciência da personalidade, ou
estabelecidos cada vez mais duradouramente na Vibração e na Consciência do Coração.

Retenham bem que isso apenas depende de vocês, de maneira alguma de um protocolo, qualquer que ele
seja, de nenhuma ajuda, qualquer que ela seja.

É a consciência, frente a ela mesma.

***

Pergunta: como se pode superar o medo de não chegar a conectar esta Unidade?

Eu abordarei amplamente esta questão.
O medo, qualquer que ele seja, com relação ao que quer que seja, que isso seja seu corpo, com relação a

qualquer elemento que esteja em seu ambiente, com relação a vocês mesmos, ou ao futuro, afasta-os,
efetivamente, da Unidade.

Vocês não podem viver a ausência de medo, vocês não podem viver a Alegria e manter o menor medo.
Vocês não podem, aí tampouco, hoje, lutar contra um medo.

Porque contra o que vocês lutam, irá se fortalecer, inexoravelmente, cada vez mais.
Existe apenas uma única maneira: a Vibração da própria Consciência que, quando ela se torna suficientemente

intensa ou importante (seja no tempo, seja na localização, seja em intensidade), é a única garantia da
Transcendência dos medos.

Se sua própria consciência se coloca em um medo, se sua consciência se coloca em um mecanismo que lhes
parece lógico (em meio à personalidade), se se exprime (nesta lógica) o menor medo, vocês não podem

Transcender os Mundos em Carbono.
Porque isso assinala, simplesmente, que a alma apresenta ainda algumas atrações, que não são, nem para

condenar, nem para julgar, mas que fazem parte de sua Liberdade essencial.
*

Lembrem-se de que, no momento vindo, cada um será religado a A FONTE, de diferentes maneiras.
Não há então que ter medo já que, como nós lhes dissemos, a humanidade, da Terra, deste Sistema Solar,

está Liberada, na totalidade.
O medo está ligado, como lhes disse o IRMÃO K, ao Desconhecido.

O medo está ligado a uma projeção da consciência do corpo egotista, da personalidade, ela mesma.
Não se pode combater a personalidade pela personalidade.

E nada há a combater.
Há apenas, simplesmente, que Revelar o Coração, que rasgar o véu.
E isso não pode ser, de forma alguma, realizado pela personalidade.

Vocês podem fazer meditações.
Vocês podem aproximar-se do Coração.

Mas vocês não podem penetrar o Coração por outra coisa que o Coração.



E o Coração é Doação total, Transparência total.
Eu não falo de regras morais e éticas, mesmo se elas são indispensáveis e requisitáveis.

Eu falo do ato final de passagem na Consciência Cardíaca.
O medo (e você pode então raciocinar assim) afasta-o tão certamente como um medo de perder o que quer

que seja.
O medo de não mais ali chegar é, aí também, uma injunção do ego e da personalidade que não pode ser

superada, de forma alguma, pelo ego ou pela personalidade.
Isso é um convite para entrar, ainda mais, na Vibração.

*

Alguns seres disseram (e durante a minha vida eu pude ali dizer): quando a Consciência da Unidade se revela,
na totalidade, vocês irão se aperceber do quê?

De que de fato, ela sempre, sempre, esteve presente.
Simplesmente, os processos de projeção na vida ordinária, nos jogos de interações entre os seres humanos, e

entre vocês mesmos em suas diferentes partes, impediram-nos de realizar a Verdade desta afirmação.
Essa Passagem final está ligada à Crucificação.

É o momento em que, dito em outras palavras, vocês entregam o seu Espírito, tudo o que vocês São, à Luz.
Porque vocês não São isso que vocês são, vocês São unicamente a Luz.

Mas isso de nada serve afirmar, aí tampouco.
É apenas um processo para fazer emergir, para conscientizar e para Revelar.

Mas, para isso, é preciso que o conjunto do que pertence ao Corpo de Desejo faça silêncio, quaisquer que
sejam os desejos, senão isso é impossível.

Mas vocês não têm qualquer dificuldade de compreensão, naquele nível, porque mesmo aquilo vai lhes
parecer cada vez mais claramente, em todo caso para aqueles de vocês que se aproximam de sua Unidade.

Cada um verá, cada vez mais claramente, o que está para realizar.
Que esta prova final passa pelo aparecimento de alguma coisa muito desagradável ou de alguma coisa

muito agradável, isso nada muda.
O importante é o Choque da Consciência, independentemente da maneira que vocês serão chocados.

*

Se CRISTO lhes disse que seu Reino não era deste mundo, se nós lhes mostramos (eu o espero), uns e
outros, que a Vida é algo de magnífico, onde tudo é Vida, mas que a vida que vocês vivem neste mundo é um

confinamento, então, qual seria a razão de ter medo de deixar o confinamento?
Se isso não é o próprio ego que tem medo.

Este mecanismo específico, este vazio no Coração, pode estar descrito em outra coisa que a espiritualidade.
As crianças vivem isso correntemente.

É o momento em que há uma apreensão do que vai acontecer, o momento em que elas vão festejar, por
exemplo, um aniversário.

Isso pode existir, também, de diferentes modos, durante práticas esportivas: o momento em que há um
desafio, o momento em que há algo a superar, que dá esse sobressalto no coração, e o momento em que é

preciso ali ir.
Tanto para soprar as velas, como para precipitar-se no vazio para planar no ar.

É o mesmo mecanismo que está para operar, hoje, ao nível da consciência, e para o acesso à Unidade.

***

Pergunta: para as pessoas que não tiveram a oportunidade de se preparar para o Face a Face, como isso
vai acontecer, e do que eles terão necessidade para vivê-lo?

Querida Irmã, nada é necessário para viver esse Face a Face, porque ele ocorrerá estritamente para todo
mundo, sem qualquer exceção.

Que a alma humana queira ou não.
O efeito da surpresa pode atuar em um sentido extremamente favorável.

Vocês não têm que se preocupar com nada, em relação a isso.
Ninguém, além do próprio ser, em sua própria Luz, pode alguma coisa, através da personalidade, para alguém

(em relação a este processo, entenda-se, e não em relação ao serviço, à devoção, ao amor, no sentido
humano, mas sim neste processo final).
Esse Face a Face ocorre em particular.

Lembrem-se de que vocês não levam ninguém, lá aonde vocês irão, exceto sua Consciência (e, em certos
casos, seu corpo, temporariamente).



***

Pergunta: em qual caso leva-se seu corpo?

Isso depende de alguns elementos.
Esses elementos referem-se, por exemplo, a memórias, que são as suas, mas memórias importantes com

relação a este mundo e à maneira de se Liberar.
Isso não tem estritamente nada a ver com as memórias chamadas de vidas passadas, que não têm qualquer

sentido, nem qualquer interesse, além da alma.
A circunstância do corpo é função, também, do seu próprio estado Vibratório, de suas próprias Origens

Estelares.
Depende também da intervenção, referindo-os ou não, da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres de
Natureza em Carbono, ou seja, de alguns povos estelares, estando em acompanhamento com este mundo.

É eminentemente complexo para dar os prós e os contras.
Mas lembrem-se de que lhes disse, há pouquíssimas horas, GEMMA GALGANI (ndr: ver a canalização de

GEMMA GALGANI de 23 de agosto) (*****): no momento em que chegar este Reencontro, vocês terão apenas
um anseio, e vocês não irão se ocupar de forma alguma, com outra que não seja esta Luz.

Portanto, de nada serve projetar qualquer medo, ou qualquer apreensão do que quer que seja.
Contentem-se em aumentar sua Consciência e sua Vibração, porque tudo resulta disso.

E absolutamente de nada mais.
De nenhuma preparação de suas circunstâncias de vida, de nenhuma previdência de qualquer tipo, de

nenhuma projeção em algum plano, fazendo-os ir a tal lugar mais do que a tal outro lugar.
É a própria Vibração que dita aí onde está a Consciência.
E não qualquer projeção do mental ou qualquer desejo.

***

Pergunta: o Reencontro, como o nomeou GEMMA GALGANI, é individual, coletivo?

Foi dito que alguns iriam viver este Reencontro antes do Reencontro global.
Eu apenas posso responder o que eu já disse, a saber, que alguns irão viver um Reencontro individual, mais ou

menos pronunciado, antes.
Mas há um momento em que o Reencontro é inelutável.

O que não quer dizer que toda a humanidade, que estará sincrônica naquele momento, terá vivenciado outros
momentos de Reencontros particulares, digamos, mais ou menos importantes.

Alguns, hoje, vivenciaram o pleno acesso à Unidade, e podem sair desse corpo, e ir juntar-se ao Corpo de
Eternidade, no Sol.

Outros são capazes de instalar-se, à vontade, na Unidade.
Outros, ainda, já reencontraram CRISTO-MIGUEL.

E, no entanto, eles aguardam este momento final, porque seu papel é Ancorar a Luz e Semear a Luz, para
alguns.

***

Pergunta: no momento do Reencontro global, haverá um nível Vibratório aguardando que seja equivalente
para todos?

Pela Luz, sim.
Pelo ser humano, certamente não.

É muito simples.
Alguns seres humanos estarão em concordância total com a Luz Unitária.

Outros estarão em oposição total.
Vocês veem já os efeitos sobre a Terra, desde o início deste ano.

Por qual razão vocês poderiam imaginar (ou acreditar, ou sonhar, ou supor) que o conjunto da humanidade
deseja ir ao mesmo lugar aonde vocês irão?

A Liberdade é total.
E a Luz (CRISTO, MIGUEL, o conjunto da Confederação Intergaláctica) respeitará a Liberdade de cada um.
Nós falamos, é claro, da Liberdade da alma, e não da personalidade que, ela, é levada a viver esse famoso



choque.

***

Pergunta: há uma importância ter o conhecimento de sua Origem Estelar?

Se este conhecimento é revelado do Interior, é que ele deve sê-lo.
Se ele não é revelado, ele não pode sê-lo, em momento algum, do exterior.

Porque, naquele momento, isso não é um Conhecimento, é uma curiosidade.
Como diria IRMÃO K, o importante é Aqui.

Ou como diria ANAEL: Hic e Nunc.
Nesses tempos (como eles lhes foram nomeados) ultra reduzidos, a Vibração não está em outros lugares

senão em seus corpos, ou seja, Aqui.
Dito em outros termos: é-lhes preciso estar plenamente Presentes e encarnados para viver a Ascensão.

A Ascensão jamais representa uma ocasião de fuga, mas sempre uma ocasião de Ser.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças por nossas trocas.
Eu lhes proponho, por minha vez, do meu Coração ao seu Coração, viver um instante, Aqui, de comunhão.

Eu lhes digo até breve, e vivamos isso.
*

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ‘YOGA CELESTE’ – UM AMIGO:
‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjo...
‘Integração da nova Tri-Unidade’

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...
*

‘YOGA DA UNIDADE’ – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...

*

(**) – ARCANJO MIGUEL (28.02.2011) – ‘Conexão à Merkabah Coletiva’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-28-de

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*

(***) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(****) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 15 de julho de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-28-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-integracao-da-nova
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-reunificacao-dos-5


*

(*****) - GEMMA GALGANI (23.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1169

23 de agosto de 2011
(Publicado em 25 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-autresdimensi
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1169
http://portaldosanjos.ning.com/


 ~ ELEMENTOS DE REFLEXÃO ~

Frère K - 24 août 2011 from Les Transformations on Vimeo.

Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, todo o meu Amor os acompanhe.
Vivamos, se vocês bem o quiserem, primeiramente um momento de comunhão, antes que eu desenvolva o

que eu tenho que desenvolver hoje.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu venho, hoje, levantar uma questão.
Esta questão pode se resumir assim: em meio à encarnação sobre este planeta, em que o Bem não

pode jamais resolver a equação Bem/Mal?
Em que este princípio de Bem e de Mal, inscrito em todas as camadas e em todas as esferas da vida,

não pode se resolver?

***

Então, é claro, nós iremos excluir, de algum modo, o destino de algumas almas particulares tendo conseguido,
pelo Bem, justamente, extrair-se desta equação.

Essas almas particulares estiveram presentes na superfície da Terra, em todos os tempos e em todos os
lugares.

São almas cuja Doação de si mesmas, ao nível da alma, foi tal que esse Sacrifício da alma permitiu,
efetivamente, para estas, viver o Espírito, o CRISTO, ou em todo o caso, sair do confinamento.

É preciso bem o reconhecer, essas almas foram extremamente pouco numerosas na história da humanidade,
mas foram suficientemente influentes para deixar marcas concretas, por toda parte.

Isso que eu vou falar, obviamente, dirige-se ao conjunto da humanidade e não faz menção a exceções.
Eu falarei, então, em escala coletiva, em escala humana e, ainda uma vez, o que eu vou dizer pode ser aplicado

Irmão K - 24 de agosto de 2011 - (INÉDITO ÁUDIO ORIGINAL)

http://vimeo.com/60945023
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/lestransformations
http://vimeo.com/
http://2.bp.blogspot.com/-GDKoY3oCGUk/UYO26VaLpDI/AAAAAAAABko/Bqi1XwG6gFA/s1600/000+IrmaoK+-+24.08.2011'.jpg


em todas as camadas da vida, em todos os estratos (sejam sociais, políticos, afetivos, morais e espirituais).

***

O Bem e o Mal estão inscritos em um princípio de Ilusão, e nós substituímos essas palavras pelas palavras
Atração e Repulsão, a fim de tentar desprender a noção moral, justamente de Bem e de Mal, como ela é

compreendida, veiculada, tanto na sociedade global como na moralidade, ou como nos sistemas filosóficos, ou
espirituais.

O Bem e o Mal são interações permanentes que todo ser humano prova e sente, ao longo de sua vida, muitas
vezes por dia, em graus diversos e de maneiras diversas.

Naturalmente, o Bem e o Mal são específicos de cada indivíduo.
Porque o que pode parecer Bem para um indivíduo, parecerá e será vivenciado como um Mal para um outro

indivíduo.
Portanto, existe através desta noção de Bem e de Mal, de Atração e de Repulsão, alguns elementos que fazem

parte de tudo o que é veiculado pela consciência ordinária de um dado indivíduo.

***

Então, é claro, existe um Bem e um Mal que eu poderia qualificar de ‘arquetípico’, exprimindo-se na sociedade,
no sentido o mais amplo.

O Bem é muitas vezes assimilado a um princípio de felicidade, a um princípio de equidade, a um princípio de
alguma coisa justa e de alguma coisa que não vai contrariar, de modo algum, a vida.

O Mal pode ser definido exatamente ao oposto e ao inverso, como alguma coisa que vem entravar um
desenrolar normal, como alguma coisa que vem fazer sofrer.

Nós excluímos, aí também, evidentemente, os casos onde algumas pessoas podem confundir o Bem e o Mal,
deliberadamente.

Alguns, na realidade, podem experimentar o que eu chamaria de um Bem para fazer o Mal.
Nós saímos, é claro, aí, da normalidade deste mundo, para entrar nesses casos particulares, que eu não

abordarei agora.
O Bem e o Mal (vamos, mesmo, dizer) vai guiar o conjunto dos comportamentos e conjunto dos afetos, o

conjunto das decisões de qualquer ser humano.
Este Bem e este Mal são onipresentes em tudo o que transcorre na vida de um indivíduo como da sociedade.
Todo elemento da vida vai ser colorido, decidamos ou não, no sentido humano ou no sentido individual, por um

‘julgamento de valor’, porque o Bem e o Mal são efetivamente uma escala de valores.
Uma escala de valores global e coletiva, mas que pode tornar-se, vocês o compreenderam, profundamente
diferente para cada um, em função do seu próprio contexto moral, de sua própria experiência, de sua própria

vantagem ou desvantagem.

***

O Bem e o Mal podem então inscrever-se em princípios que são coletivos e pessoais, sem, contudo, que se
possa afirmar que o coletivo seja o resultado dos diferentes modos de viver esse Bem e esse Mal, ao nível

individual.
O peso do que poderia ser chamado de crenças, quaisquer que sejam, é largamente predominante no Bem e

no Mal.
Assim, cada ser humano, ao nascer, aqui, sobre este mundo, vai muito rapidamente ser confrontado com esta

noção de ‘alternância’, de Bem, de Mal, de Atração, de Repulsão, de prazer ou de desprazer.
Porque, frequentemente, o Bem o e Mal estão além mesmo das crenças inculcadas e vivenciadas desde a

infância, por percepções que podem ser tanto oriundas diretamente das crenças como de emoções.
Em geral, um ser humano, a título individual, chama de Bem o que lhe faz bem, ou o que, em todo caso, vai

corresponder ao seu próprio contexto de valores ou ao seu próprio julgamento de valores, aplicáveis na
sociedade e em suas diferentes camadas (aí também, pessoais, próximas ou distantes).

***

O conjunto do Bem e do Mal, em sua forma a mais bem sucedida (se tanto é que podemos assim falar), vai, em
certos casos, transcender as crenças e as emoções, ou a história pessoal, para inscrever-se nas emoções que

podem, em alguns casos, conduzir ao Coração, chamadas de compaixão e de empatia.
Deste modo, existe, para cada ser humano, um limiar de tolerância, um limiar de basculamento, entre o que
poderia ser Bem e Mal, com uma zona (mais ou menos ampla) qualificada e considerada como neutra, no



poderia ser Bem e Mal, com uma zona (mais ou menos ampla) qualificada e considerada como neutra, no
interior de si.

Tudo o que vai interagir com um ser humano, qualquer que seja o plano considerado, vai, de maneira inelutável,
encontrar esta noção de Bem e de Mal.

Toda interação entre dois seres humanos, quaisquer que sejam as ligações, os prós e os contras, irá se
colocar (se não é o caso desde o início, no final de certo tempo, e muito frequentemente bem depressa) nesta

dialética, de algum modo, de Bem e de Mal, mesmo se isso não é jamais pronunciado ou vivenciado assim.
Isso é um princípio fundamental que se expressa, quaisquer que sejam as palavras, e qualquer que seja a

aceitação ou a negação, como a realidade de fato primordial e final do ser humano.

***

Então, é claro, no quadro de uma personalidade bem inserida, bem integrada em seu contexto de vida, o Bem
e o Mal vão atuar principalmente através de uma busca do Bem, seja para si ou para seu círculo próximo.

E em uma visão que eu qualificaria de compassível: tentar ‘fazer o Bem’ onde for, de maneira próxima, como
de maneira mais distante.

Em referência, diretamente, com as noções de humanismo, de compaixão, logicamente, ou até mesmo
de religião ou de espiritualidade.

É assim muito fácil culminar em alguma coisa que pode parecer, à primeira vista, como perfeitamente lógica,
perfeitamente normal, perfeitamente evolutiva, que poderia ser chamada de ‘vontade de Bem’.

Mas nós todos tivemos, em nossa vida, situações onde, tendo desejado fazer o Bem (de um outro, ou de uma
situação), nós nos apercebemos de que o que se segue é bem exatamente o inverso.
E isso remete, de maneira inevitável, ao conteúdo para cada um desta noção de Bem.

***

Na realidade, aí também, para uma palavra e um conceito como este, a vivência de cada um, a experiência de
cada um, a memória de cada um, é profundamente diferente.

Fazendo com que o Bem do outro não seja necessariamente o Bem do um.
Enquanto admitindo que existe, é claro, um Bem coletivo, esse Bem coletivo se aproximando mais, aliás, não
do Bem, mas de uma noção de harmonia ou deequilíbrio nas trocas que podem existir, manifestar-se, em um

grupo social, restrito como o mais importante (como um país ou, nesta fase particular da Terra, como o que
vocês denominariam uma espécie de globalização, onde a Terra iria se tornar como uma aldeia).

Os meios de comunicação (tecnológicos e não espirituais) operando sobre esta Terra, permitem ignorar
a distância e o tempo que podem separar um acontecimento, e então um julgamento, que outrora levava algum
tempo, ou até mesmo jamais chegava, o que acontecia, mesmo dramático, em um ponto da Terra, não sendo

muitas vezes jamais conhecido em outro ponto suficientemente afastado.
O que, vocês hão de convir, não é mais de qualquer maneira o caso, hoje, sobre esta Terra, graças a diferentes

meios tecnológicos que operam e que utilizam a comunicação, no seu sentido o mais amplo.

***

Então, o ser humano, nesse princípio de Atração e de Repulsão, vai buscar, em geral (e nós permanecemos,
ainda uma vez, em um quadro habitual, dito normal e não patológico), em sua vida, tudo o que pode atraí-lo (e é

o grande princípio da Atração, que eu já falei longamente) que vai orientar, de qualquer forma, uma busca de
aprimoramento.

Esta busca de aprimoramento decorre, ela também, da lei de ação/reação, garantindo que o ser humano vai
buscar (na maioria das vezes conscientemente, mas mesmo também nos atos

inconscientes) situações e estados propiciando, neste eixo linear de tempo que é sua vida, antever, advertir e
procurar, de algum modo, um equilíbrio, uma Atração.

E isso em todos os setores da vida, sem qualquer exceção.
Evidentemente, a experiência de qualquer ser humano mostra que tudo não se desenrola de maneira uniforme,

e que existem vários acontecimentos, várias relações, acontecimentos acidentais, não buscados, que vão
manifestar mais o Mal do que o Bem.

Dessa maneira, é claro, o ser humano, quando ele é confrontado com o Mal (e principalmente quando ele é
confrontado com o Mal), vai manifestar buscar o ‘sentido’, esta busca de sentido podendo exprimir-se tanto na

causa imediata, como em causas anteriores (ou até mesmo mais antigas, não pertencendo à causalidade desta
simples vida).

E quando não há sentido possível, então, ele considera uma palavra muito importante, que é: o ‘acaso’.

***



Então, vocês todos constataram, e nós todos constatamos, que fazer o Bem não é suficiente para preservar-se
do Mal, de maneira alguma, e que muitas vezes, a alternância do Bem e do Mal parece escapar a qualquer

lógica.
Naturalmente, existem comportamentos coletivos, decididos independentemente de cada um, consciente ou

inconscientemente, que vão (através de fatos bem conhecidos sobre este mundo, como a predação, a
competição) resultar no que é chamado de ‘injustiça’, e, então, em um predomínio do Mal dentro da sociedade.
É muito lógico que um ser humano, por sua constituição e pelo seu próprio jogo da encarnação, procure evitar

o Mal, evitar o sofrimento, e vá buscar uma melhoria mais do que uma degradação de seu estado (de suas
relações, de suas finanças, de seu afetivo e do conjunto de tudo o que compõe a vida, em todos seus

compartimentos, sem qualquer exceção).
Obviamente, alguns seres são capazes de fazer um sacrifício total, como eu dizia, de sua própria vida, em um

sentido de doação e de abnegação total de sua própria existência, num certo sentido, para doar-se e para
entrar, mesmo, nas etapas conscientes e ativas, que possuem nomes específicos, por exemplo, no Oriente,

como o Bhakti Yoga (ou Yoga da Devoção).
Vários seres, por sinal, têm uma polaridade de alma que, de algum modo, os impulsionam, literalmente, a

trabalhar nesse sentido do Bem, e a se preservar, de certa forma, do Mal.
E para tentar advertir, ou resolver em todo caso, as situações de Mal no seu ambiente ou para os seres que

são conduzidos a frequentar, ou a buscar, por ajuda.
Este princípio altruísta é, evidentemente, um dos componentes do ser humano, qualquer que seja sua vida e

qualquer que seja (como poderíamos dizer) seu karma.
É até mesmo uma tendência geral da humanidade.

***

Deste modo, pode-se colocar a questão de, como um porcentual da humanidade, trabalhando em um
sentido contrário ao Bem comum, pôde levar a situação desta Terra a um estado particular, a tal ponto que

este estado foi escrito e reconhecido.
Em todas as escrituras (quaisquer que sejam, orientais, extremo orientais, mesmo nos povos primitivos, ou

mesmo na bíblia), vocês têm esta noção de uma era particular, que é vivida, já desde algum tempo, sobre esta
Terra, denominada no Oriente o Kali Yuga, ou Idade Sombria.

Era onde os valores, justamente, ligados ao Bem, ligados a um equilíbrio, são, evidentemente, qualquer que
seja seu olhar, cada vez mais rompidos, seja ao nível do homem e mesmo ao nível da Terra, em todos seus

componentes.
Então, é claro, é razoável fazer a pergunta fundamental que é saber como, apesar dos conhecimentos sociais,
humanos, como a melhoria de condições ditas tecnológicas, tornando a vida mais fácil, pôde culminar em

uma Idade Sombria e em um fincamento em uma Idade cada vez mais sombria?
Onde o ser humano, finalmente, vocês bem sabem, não manifesta qualquer felicidade e qualquer estado de

Bem duradouro.
Isso, efetivamente, pode levar a se colocar questões.

E pode mesmo induzir situações de revoluções (Interiores como exteriores), podendo conduzir grupos de
indivíduos a querer mudar as coisas.

O que é, aí também, perfeitamente lógico, com o olhar da razão e o olhar da alma.

***

Vocês talvez se apreenderam de que, nós, Anciãos, e alguns Arcanjos, e algumas Consciências, pouco a
pouco induzimos vocês a uma forma de percepção visando fazê-los superar esse Bem e esse Mal.

Não para negá-lo enquanto realidade deste mundo, mas para fazê-los, talvez, viver ao nível Vibratório, ao nível
da consciência, estados onde o Bem e o Mal não têm mais qualquer espécie de influência, nem qualquer

espécie de interação.
O que não quer dizer que o Bem transcendeu o Mal, ou que o Mal se apagou diante do Bem, mas sim alguma
coisa de diferente (um estado diferente, um olhar diferente e uma Consciência diferente) faz considerar que,

finalmente, a solução não pode estar em uma busca perpétua do Bem, em um humanismo cruel visando
aperfeiçoar um estado de coisas, ou de leis, tais como estão escritas neste mundo, e tais como são

vivenciadas neste mundo.
Naturalmente, o conjunto de filosofias, através do humanismo, o conjunto dos movimentos espirituais ou das

religiões, todos, sem exceção, falaram de uma melhoria, falaram de um futuro de Luz, falaram de uma espécie
de revolução espiritual culminando em uma ‘idade de ouro’.

Esta idade de ouro é, obviamente, sempre situada nas mesmas condições de vida.
As leis de atração sendo isso que elas são, neste mundo (se tomamos alguma coisa espantosamente simples
para compreender, mas que, eu lhes afirmo, desenrola-se em todos os estágios e em todos os mecanismos

do ser humano): a lei de atração, a lei de repulsão é onipresente neste mundo, ela está ligada, é claro,



à predação, ela está ligada, é claro, à competição.
Como podemos imaginar que a competição ou a predação possam um dia cessar, na medida em que a

conexão de causas e reações permanentes não pode, ela mesma, nunca cessar?
É apenas um ideal humanista, um ideal de alma.

A história da humanidade (em todo caso, para aquela que nos é conhecida de maneira dita oficial) mostra que
isso não pode jamais existir, e que uma situação paradisíaca existe apenas entre duas situações de inferno.

***

E, no entanto, é bem neste mundo que existe um mecanismo chamado de Vida.
A Vida não tem nada a ver com a predação, a Vida não tem nada a ver com a competição, a Vida não tem nada

a ver com o Bem e o Mal.
A Vida é tão simplesmente Consciência.

A consciência do Bem e do Mal pertence irremediavelmente às leis deste mundo, mas ninguém pode afirmar,
sobre esta Terra, que conhece as Leis existentes no conjunto das Vidas, no conjunto das Consciências, no

conjunto dos Universos.
Não é porque é observado, analisado, explicado, conscientizado, as leis deste mundo, que as leis deste mundo

(tal como um postulado adotado pelo conjunto do coletivo humano) bastariam para provar que isso é
Verdadeiro.

Seria preciso, então, admitir que a propagação da luz, a propagação da eletricidade, que a propagação de não
importa que onda, seja sempre a mesma em todos os Universos, e no conjunto do que é chamado de cosmos.

Evidentemente, não é absolutamente nada disso.
O que o olho, mesmo científico, através das tecnologias, pode perceber, é apenas um reflexo do que lhes

pôde ser mostrado, e calculado, ainda, mas através de alguns filtros opacos.
Que, logicamente, não permitem jamais saber o que há, de qualquer forma, do outro lado do véu.

***

Então, é claro, há pessoas, parecendo efetivamente cada vez mais numerosas, desde uma geração sobre a
Terra, para trazer de algum modo experiências e lembranças, recorrendo a algo onde não existe qualquer Bem

ou qualquer Mal.
De alguma forma, onde tudo é Bem, mas onde esse Bem não está em oposição a um Mal.

Eu poderia nomear isso um Bem Absoluto, onde tudo é Amor, onde, evidentemente, a competição, a
predação, não existe.

E onde retorna uma palavra, é claro, que é extremamente importante, que é o sentimento de não mais estar
apegado a qualquer atração.

E então, de não mais estar apegado ao Bem, nem ao Mal, mas de evoluir em um Bem de natureza superior.
A experiência chamada de ‘morte iminente’ (ou NDE) ilustra perfeitamente os meus propósitos.

Os testemunhos são doravante inumeráveis, mostrando, de alguma maneira, uma sobrevida da alma,
independentemente do corpo.

E esta sobrevida da alma ocorre, aparentemente, em um mundo muito mais leve, onde o Bem e o Mal não
existem.

Então, obviamente, há também experiências negativas, onde o Bem Absoluto não existe, e onde as pessoas
são confrontadas com o nada, com a negação da vida, e o que eu poderia chamar, aí também, de Mal

Absoluto, sem referência a qualquer Bem possível.
Muitas vezes, contudo, as pessoas vivem essas experiências descrevendo mais um mundo de amor, um

mundo de Luz, com uma Luz que é avistada ao longe, um sentimento de paz, de calor, onde não existe mais
qualquer atração ao que quer que seja deste mundo, exceto, é claro, no momento do retorno, já que as

pessoas vêm para testemunhar.

***

O que é importante notar é que, independentemente do que é descrito por essas pessoas, nenhum de nós
descreveu, a priori, algo profundamente diferente do que nós vivemos aqui, exceto a amplitude do Bem ou a

amplitude do Mal, levada, como eu disse, em um nível Absoluto.
Mas ninguém foi capaz de descrever uma vida independente de um corpo, mesmo mais leve, uma vida

independente de qualquer relação, já que aparecem frequentemente, nessas experiências, guias de Luz,
Anjos, membros da família que já partiram, e por vezes, grandes entidades de Luz (como o CRISTO, Krishna,

Maomé e tantos outros).
Evidentemente, e vocês o sabem, um ocidental não irá encontrar Maomé, ele encontrará mais o CRISTO,



eventualmente Buda, se ele for budista.
Enquanto que um hindu jamais encontrará o CRISTO, mas sempre Krishna, ou Vishnou, ou, em todo caso,

alguma coisa que pertença às suas próprias crenças ou à sua própria cultura.
Em qualquer caso, nenhuma dessas experiências, todas também transformadoras quaisquer que sejam, vem
testemunhar algo de Desconhecido já que o que é vivido, naquele momento, pertence irremediavelmente ao
Conhecido, idealizado, desembaraçado do peso do corpo, mas em um estado de vida um pouco diferente,

digamos mais leve.

***

Os Mundos de que falamos (se tanto é que nós podemos dizer: falar, digamos os Mundos que nós abordamos)
através de Vibrações (que vocês percebem, para muitos agora), são Mundos que nada têm a ver, nos

mecanismos de funcionamento, com, justamente, o princípio do Bem e do Mal.
Retenham bem que isso não quer dizer que o Bem foi transmutado pelo desaparecimento do Mal, ou que o Mal
se apagou diante do Bem, mas que esta situação (e esse mecanismo de Vida do Espírito) nada tem a ver com
os mecanismos deste mundo, transcendendo-os largamente, e não tendo mais como base qualquer oposição,

ou contradição, entre o Bem e o Mal.
Viver esta experiência, antes mesmo que ela seja estabelecida de maneira duradoura (e isso foi explicado,

ontem, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO, ver sua canalização de 23 de agosto) (*) e por outros,
faz apreenderem-se de que existe, provavelmente, um outro estado da consciência.

Este estado, eu o denominei Autônomo, eu o denominei Liberdade e eu o denominei Desconhecido.
Porque, obviamente, jamais a consciência ordinária poderá, quaisquer que sejam seus desejos de

aprimoramento, qualquer que seja sua vontade de Bem, e qualquer que seja sua prática do Bem, de maneira
intensiva, e até mesmo, eu diria, a mais perfeita que seja (exceto, é claro, algumas almas ditas predestinadas),

jamais poderá sair desta Ilusão.

***

O princípio do confinamento e da Ilusão espiritual, como eu desenvolvi em numerosas ocasiões, é bem
exatamente oriundo desta projeção em um futuro idealizado, que é claro, e como nós o constatamos desde a

história conhecida da Terra, estritamente jamais existiu e não poderá jamais existir, pelo próprio fato da
Existência do Bem e do Mal.

Acreditar que um dia, em breve, existirá um Bem Absoluto sobre esta Terra, tal como ela é, resulta de uma
visão e de um desconhecimento total das Leis do Espírito.

Vários ensinamentos espirituais, com base na alma, utilizaram-se desta ignorância da consciência para confiná-
los, ainda mais, em um ideal de Bem, muito lógico, ainda uma vez, e muito agradável, mas que, como a
experiência o mostra, para todas essas pessoas engajadas nesses movimentos espirituais, não resulta,

evidentemente, jamais, jamais, na Alegria e na Felicidade.
Somente os seres tendo, no passado, acedido ao Espírito, somente os seres, hoje, Vibrando nas Coroas

Radiantes, somente alguns místicos modernos (independentemente de qualquer religião, e é cada vez mais
frequente o caso, independentemente de qualquer cultura), testemunham, com suas palavras, o seu acesso a

esta Unidade.

***

A Unidade não é nem a transcendência do Bem, nem a transcendência do mal, mas um estado Vibratório que
nada mais tem a ver com o Bem e o Mal.

O que não quer dizer que a Unidade não consista em fazer o Bem, mas simplesmente que a Unidade está além
do Bem: ela é, em certo sentido, um estado e uma ação, independentes de qualquer reação, de qualquer

emoção, de qualquer condicionamento, de qualquer crença.
Ela está ligada à experiência da própria Consciência, ela está ligada, inabalavelmente, ao Espírito, e se

distancia progressivamente de tudo o que pertence a este mundo, de tudo o que pertence a um corpo, a uma
história, a uma vivência.

A Unidade não tem o que fazer da pessoa.
Como foi demonstrado em tudo o que lhes foi dado durante o desdobramento da Luz (nós lhes comunicamos
um conjunto de elementos ligados à falsificação, ao confinamento), é preciso compreender que o ser humano

inscrito na ‘vontade de Bem’ jamais poderá viver o Espírito.
O Espírito pode apenas ser vivido pelo Espírito, e no Espírito.

E o Espírito, como isso foi enunciado, anunciado, declamado, por todos os seres que vivenciaram este acesso
ao Espírito, não é deste mundo.

E isso é impossível, já que é justamente o Espírito que foi removido deste mundo, deixando-os neste dilema
do Bem e do Mal, neste sofrimento que todo ser humano conheceu e irá conhecer.



***

Em certas experiências de sofrimento (e eu estou bem situado para falar sobre isso), durante uma sideração, o
sofrimento se torna de algum modo tão, tão terrível e intransponível que, naquele momento, pode aparecer o

Espírito.
As condições da Terra atualmente os conduzem diretamente para isso, não enquanto um sofrimento para o

sofrimento, não para um Mal por um Mal, não para uma retribuição, ligada ao Mal que teria sido feito sobre esta
Terra, ou a esta Terra, ou a grupos de homens, por outros homens.

Aí estaria o erro: considerar que haveria uma recompensa e que cada um vai pagar os frutos das suas ações,
ou a reação das suas ações.

A Unidade, o Espírito, a Luz Vibral, não tem que fazer esses jogos estúpidos, tais como eu posso nomeá-los,
não a partir do ser humano na vida, mas a partir da própria falsificação tendo sempre mais afastado vocês (e

nos afastado sempre mais) da Verdade.
Alguns seres disseram, tendo vivido este acesso à Unidade, que a Verdade não era deste mundo e que nada

do que pertence a este mundo é real.
E é a estrita Verdade.

E, no entanto, obviamente, enquanto vocês estiverem interessados no seu corpo, interessados na sua história,
bem, é muito simples: para vocês, é a única verdade.

Não há outra verdade.
E é, de qualquer modo, inevitável: mesmo pondo fim a esta Ilusão, vocês não encontrarão outra coisa senão a

Ilusão, por um princípio de confinamento que foi longamente explicado, no nível da matriz astral, que é a
mesma que a matriz física já que é uma matriz aprisionadora, confinante, não tendo qualquer porta de saída.

***

Então, é claro, o ser humano, não podendo conceber o fato de não ter mecanismo de saída, construiu
princípios humanistas, princípios idealistas, de ir sempre para um aperfeiçoamento.

Mas quem pode dizer, na vida que se vive hoje, qualquer que seja, que existe um princípio de aperfeiçoamento
permanente, e certo e determinado?

Ele não existe, é evidente.
Somente o mecanismo de extração da Ilusão, pela própria Consciência, de acesso à Unidade, os faz

descobrir, em uma visão ampliada e que nada mais tem a ver com este mundo, o que a maior parte dos seres
que vivenciaram a Unidade lhes disse desde muito tempo: este mundo é uma Ilusão total, a personalidade é

uma Ilusão total.
Enquanto vocês aderirem a um ou outro, vocês estão aprisionados neste mundo.

E lembrem-se de que vocês não podem sair deste mundo pela morte, esperando sair da Ilusão, já que o outro
lado é exatamente a mesma Ilusão.

***

A revolução que está em andamento (e é uma revolução, já que há uma mudança de paradigma e o fim desta
Idade Sombria) não é um futuro melhor no mesmo mundo de competição.

É uma mudança total da Frequência da Consciência.
É uma mudança total, digamos, de Dimensão onde as Leis nada mais terão a ver com o que existiu, a título

individual ou coletivo.
As operações foram planejadas o tempo todo.

Os seres, como eu disse, saíram desta matriz aprisionadora e lhes descreveram o estado da Consciência, e
manifestaram esta Consciência de diferentes maneiras.

Aliás, aqueles seres, nos tempos mais antigos (remontando a várias gerações) foram muitas vezes luzes,
faróis, atraindo outras almas desejando, evidentemente, viver a mesma coisa, e, evidentemente, sem quase

jamais poder vivê-lo.
Assim, durante a minha vida, havia muitas pessoas que me escutavam, e havia em mim este sofrimento,

qualquer que fosse a Unidade que eu vivesse, de não poder comunicar este estado, porque é um estado (e
isso lhes foi dito) que é absolutamente incomunicável, enquanto a pessoa que estiver à sua frente permanecer

na personalidade.
As modificações Vibratórias da consciência (nesse corpo onde deve se realizar a mudança, a transformação),

tornaram-se mais fáceis, isso lhes foi dito.
Mas enquanto vocês permanecerem em uma ótica de Bem e de Mal, com relação à sua própria vida, com

relação às suas próprias adesões, quaisquer que sejam (seja no nível das crenças, e no próprio nível do que
chega a esse corpo, ou aos seus próximos), vocês não podem penetrar a Unidade.



***

Naturalmente, houve mecanismos (que lhes foram, aí também, amplamente desenvolvidos) de sobreposição,
de justaposição da consciência normal do homem, com um estado diferente.

Nós abordamos, em várias ocasiões e em vários momentos, esta noção de escolha, impulsionada, desde o
ano de 2008 do seu calendário, pelo Arcanjo JOFIEL, permitindo-lhes traçar, de algum modo, os impulsos, ou

para ir ao Espírito, ou para ir à alma.
Ou, em todo caso, para tentar impulsionar outra coisa do que a ação/reação da consciência ordinária,

confinada, sem qualquer conhecimento até mesmo da alma.
E depois, pouco depois, ocorreram as Núpcias Celestes, e um conjunto de elementos no nível bem além desta

Terra, neste Sistema Solar e neste conjunto de Universos, tendo impulsionado, ainda mais, eu diria, as
sementes da Unidade e a Vibração da Unidade, no corpo da Terra, no corpo humano, no corpo social.

***

Nós sempre lhes dissemos que a chegada da Luz, de maneira cada vez mais nítida e intensa, veria algumas
reações.

A primeira dessas reações, logicamente, todo ser humano pode aperceber-se disso, conecta, de alguma
forma, o que eu dizia em relação ao fato de que aqueles que tinham vivido a Unidade, desde algumas

gerações, eram faróis para os outros, e de que um conjunto de seres humanos reagrupava-se ao redor desses
seres para tentar recolher uma parcela, uma amostra.

E vocês irão lembrar, aliás, de que quaisquer que sejam as palavras (as minhas, durante a minha vida, as
palavras de SRI AUROBINDO, de UM AMIGO, ou do conjunto de corpos dado nos testemunhos, por exemplo,
da vida de TERESA DE LISIEUX, ou de tantos outros), o fato de aderir a isso não permite viver a mesma coisa

que esses seres.
Sem isso, é claro, vocês iriam se apreender do que vocês iriam viver.

Esse não é o caso.
Assim, portanto, como lhes foi dito, vocês não podem contar com o que quer que seja do exterior a vocês para

penetrar os Reinos da Unidade.
O Reino da Unidade realiza-se apenas, como foi dito, quando os princípios Arimânicos e Luciferianos são

totalmente transmutados em vocês, e quando vocês aceitam (o que eu desenvolvi, aí também) esta noção de
Sacrifício, ou seja, de Superação do Bem e do Mal, e não simplesmente da vontade de Bem ou de buscar o

aperfeiçoamento.
Porque nenhum aperfeiçoamento, qualquer que seja, conduzirá ao Espírito.

Existe apenas uma modificação da consciência, e isso também, lhes foi falado por todos aqueles que
vivenciaram este acesso à Unidade.

Eles lhes falaram (sem entrar nos detalhes) de sua cultura, de suas próprias crenças, e do seu melhor.
Todos eles lhes falaram da Alegria inefável deste estado de Unidade.

Que nada tem a ver com a indiferença.
Que nada tem a ver com o fato de estar ausente, ou de estar em uma ilusão quimérica.

Já que todos (e todos nós) falamos deste estado como a única realidade tangível, imutável, Fonte de
satisfação infinita e Eterna.

***

Tudo o que pertence a este mundo não pode rivalizar, de maneira alguma, com a Unidade.
O Bem e o Mal jamais irão levá-los à Unidade.

Eles irão levá-los a uma forma de perfeição (se tanto é que podemos falar assim) da alma, na encarnação.
Algumas almas, por sinal, pararam nesta aparência de perfeição, sem buscar encontrar o Espírito.

Essas almas estão confinadas em um princípio de ‘ilusão de perfeição’.
E é este princípio de ilusão de perfeição que se originou de um grande número de ensinamentos espirituais

falsificados, tendo-os feito esperar um paraíso sobre a Terra, ou um aperfeiçoamento da consciência, sempre
inscrito segundo os princípios das leis e das regras da encarnação.

Isso (eu espero, vocês assimilaram, digeriram) é estritamente impossível.
As condições desta matriz aprisionadora (e eu não falo da vida nos Mundos em carbono, mas especificamente

neste mundo) privaram este mundo da Luz, da conexão com A FONTE e, portanto, da sua Unidade.
Deste modo, a Dualidade deste mundo é chamada de dissociada.

É uma 3ª Dimensão que pode existir estando Unificado, mas que, aqui, apenas pode refletir-se pela
perpetuação, infinita, do Bem e do Mal, da competição, da predação, da Ilusão.



Jamais vocês poderão viver a Alegria permanecendo neste mundo, mesmo se alguns seres chegarem
efetivamente, agora, a conectar a sua Unidade e a viver a Unidade.
Vocês ali são ajudados, mesmo vocês sozinhos realizando isso.

Mas é evidente, para aqueles que vivem a Unidade desde algum tempo (e que então perceberam, e que vivem
a Ilusão deste mundo, em todos os seus componentes), que, obviamente, não pode existir qualquer solução

de continuidade, em meio à Unidade, para este mundo da Dualidade, levando a uma sucessão de
acontecimentos, visando totalmente Transcender o Bem e o Mal.

Isso lhes foi descrito de inúmeras maneiras, tanto no nível dos envelopes isolantes da Terra, como dos
envelopes isolantes do homem.

***

É esse processo que, agora, vai emergir, em vocês, cada vez mais (isso lhes foi dito também), mas vocês não
poderão mais de qualquer maneira, de maneira alguma, trapacear com vocês mesmo.

Vocês não poderão mais mentir para vocês, mesmo em meio ao ego.
Ou vocês permanecerão no ego, e a Alegria não poderá estar presente.

Ou vocês irão se estabelecer na Unidade, a Alegria estará presente e o ego desaparecerá, por completo.
E isso não pode estar sujeito à confusão, porque a Consciência vê totalmente Claro.

Somente o ego e a personalidade vão se interrogar para saber se eles estão na Alegria.
A Consciência da Unidade jamais interroga, porque ela sabe que está na Alegria e na Serenidade, e que ela

saiu das interações da matriz, enquanto estando no Interior deste mundo, por enquanto.
Porque vocês ali têm um papel, que é estabelecer a Luz, Semear a Luz, pela sua Presença.

Obviamente, nós lhes dissemos, e João (ndr: SRI AUROBINDO) disse quando ele foi São João: “haverá
muitos Chamados e poucos Eleitos; os Chamados serão aqueles que serão marcados na testa e que saberão,

e que viverão a Luz”.
Mas de qual Luz ele fala?
De qual Luz nós falamos?

Seria uma luz exterior, para a qual é preciso ir, como um ideal inscrito no sentido deste mundo e da
prolongação deste mundo?

Ou é uma Luz Interior, que os estabelecem, de maneira definitiva, cada vez mais integrante, na Alegria e na
Unidade?

***

Toda a questão se resume nisso.
E isso irá lhes aparecer cada vez mais cruamente, eu diria, gradualmente e à medida dos dias que vocês vivem
agora, em sua vida, em suas interações, em suas relações, em suas afeições, em todos os ramos e todos os

setores da sociedade.
Vocês ficaram afetados, seja o que for que vocês viviam, ou vocês não se afetaram?

Vocês estão na Unidade, ou vocês estão na Dualidade?
E a diferença, além dos aspectos Vibratórios obtidos durante seus espaços particulares, deve se refletir, de

maneira cada vez mais flagrante, em sua vida ordinária a mais simples, quaisquer que sejam os gestos os mais
comuns da vida.

E isso é muito simples: vocês existem enquanto pessoa ou vocês existem enquanto Espírito?
O que vai guiar a sua vida são as contingências materiais, afetivas, pessoais, ou elas estão diretamente ligadas

à Liberdade do Espírito e da Alegria?
Irá aparecer-lhes, cada vez mais claramente, não mais uma separação, eu diria, no Interior de cada consciência

humana, mas uma espécie de linha de ruptura, tendo sido denominada, pelo Anjo METATRON, como a
perfuração do pericárdio, a abertura da Porta posterior, a Passagem da Porta Estreita.

***

Tudo isso remete, finalmente, à constatação da sua própria consciência, no momento em que isso ocorrer na
sua vida (qualquer que seja o acontecimento ocorrendo, qualquer que seja a relação ocorrendo): quem dirige a

sua vida, mesmo neste mundo Dual?
É a Alegria, é o interesse, é a vontade de Bem ou de Mal?

Quem dita a sua ação?
É a reação a um estímulo exterior, ou é uma ação que é totalmente independente de qualquer reação, em

relação a este mundo, mas que é apenas uma ação inscrita na Liberdade do Espírito?



Em um caso, vocês irão para o Espírito, na Leveza e uma Alegria cada vez mais intensa.
No outro caso, vocês irão para um peso, uma gravidade e um sofrimento cada vez mais intenso.

Isso foi dito, já, por vários Arcanjos, independentemente deste canal, desde muito tempo, eu diria, desde duas
gerações: vocês querem ir para o pesado ou vocês querem ir para o Leve?

Mas vocês não podem ir para o Leve, levando o pesado.
A Porta Estreita não pode ser atravessada pela personalidade.

***

Tudo isso, nós lhes falamos de múltiplas maneiras.
Seja pelas Estrelas, da cabeça, pelas Portas, correspondendo a Vibrações particulares, pela própria

Consciência, pela descrição dos estados de Unidade, por algumas Estrelas.
Ou ainda, os mecanismos permitindo aproximarem-se desta vivência da Unidade, e os mecanismos por vezes
presentes, como ‘a noite escura da alma’, como os antagonismos que podem existir, não enquanto oposição,

como o Bem e o Mal, mas realmente uma diferença total de consciência entre Ser Unitário e ser Dual.
Os dois vão se quebrar, no conjunto da Terra, como em vocês.

Porque os dois não podem coexistir.
Eles coexistiram o tempo necessário para que, de maneira coletiva, a Luz pudesse se assentar, ancorar-se,

difundir-se sobre este mundo.
Vocês ali participaram, que vocês sejam (e eu não gosto bastante dessas palavras) Chamados ou Eleitos, na
medida em que o mais importante não é ser Chamado ou ser Eleito, mas o mais importante é ser Liberado, e

isso todos vocês estão.

***

Assim, portanto, a cada dia, esta quebra vai aparecer-lhes cada vez mais evidente, em vocês, nos seus
comportamentos.

Porque irá se tornar cada vez mais claro que vocês são Unitários, ou Duais.
Lembrem-se de que a Unidade não pode ser obtida por qualquer vontade.

Mesmo se, é claro, algumas almas privilegiadas lhes descreveram esta Tensão final da alma para o Espírito, o
que fazia com que esses seres, em dados momentos, por razões específicas, vivessem a Unidade.

Hoje, a Unidade não se inscreve em uma particularidade de alguns indivíduos, presentes sobre a Terra, em um
dado século.

Mas ela se inscreve em um contexto transformador, cada vez mais brutal (segundo o sentido da visão
separada), cada vez mais feliz (segundo o sentido da Visão Unificada), que chega de maneira bem concreta

sobre esta Terra.
O CRISTO disse: “aqueles que desejarem salvar sua vida, irão perdê-la”.

Vocês irão constatar, em breve, que esta frase não é uma metáfora, nem uma simbologia, mas está bem
inscrita na realidade da carne e da vivência que é para viver.

***

Lembrem-se de que a Unidade é, antes de tudo, marcada pela Alegria, independentemente das percepções
Vibratórias, independentemente mesmo, eu diria, das percepções no peito.

Mas é inegável que, se a Vibração presente no seu Coração for real, a Alegria apenas pode acompanhá-lo.
Vocês não podem manifestar qualquer tristeza, qualquer oposição ou contrariedade, e estar ao mesmo tempo

na Alegria do Coração.
Vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, este quebra (como eu a nomeei) que existe entre os dois

estados.

***

O que vem não é então uma mudança.
O que vem não é então a chegada de uma luz que iria se instalar neste mundo, para perpetuar este mundo.

Mas, sim, uma transformação total do contexto de Vida, e, portanto, do contexto da Consciência que,
justamente, se ela aceitar a Unidade, vai perder todos os enquadramentos e todos os confinamentos.

E quando eu digo todos os confinamentos, vocês sabem pertinentemente que eu falo também bem desse
corpo, de tudo o que pode existir como confinamento neste mundo, seja o que for.



Mesmo se lhes for agradável, mesmo se lhes for tranquilizante, mesmo se lhes parecer inscrito nas leis lógicas,
hereditárias ou genéticas (que não têm estritamente qualquer relação, e qualquer ligação familiar possível, eu

diria, com a Unidade).
Tudo isso vai realmente estar cada vez mais claro.

Não haverá esforço a fazer para aperceber-se disso, porque isso vai se tornar, eu diria, como o nariz no meio
do rosto, evidente para todos.

O momento em que a Luz irá se revelar, na totalidade, para a consciência da humanidade: depois daquele
momento, ninguém poderá dizer que não sabia.

Ninguém poderá dizer, sobre esta Terra, que ignorava que existia outra coisa, já que é justamente esta outra
coisa que vem ao seu encontro.

***

O objetivo dos elementos que eu reforcei, hoje (já que lhes foram, para a maior parte, já desenvolvidos), é
unicamente para fazê-los, realmente, salientar, da Consciência, esta noção de Bem e de Mal, que está inscrita,

como vocês o sabem, na própria estrutura do ser humano, e no próprio princípio da lei de falsificação.
Nos Mundos Unificados existe apenas a Alegria.

O Bem e o Mal não têm qualquer sentido, nem qualquer direção, já que eles são totalmente excludentes.
Já que não existe qualquer zona de Sombra, já que não existe qualquer separação, e já que não existe qualquer

possibilidade de sofrimento, qualquer que seja.
O Universo é perfeito.

E ele é, eu diria, de todos os Tempos, de todo espaço e de toda Dimensão.
Nada há para aperfeiçoar, nada há para evoluir, em meio à Unidade.

Tudo já está revelado, tudo já está inscrito, em todos os Tempos, e em todas as possibilidades de
manifestação da Vida.

***

Eis os elementos de reflexão que eu queria levar à sua consciência, ainda mais hoje.
Irmãos e Irmãs, eu lhes agradeço pela sua atenção benevolente.

Nós iremos reviver um espaço de comunhão, e eu lhes digo até uma outra vez.
Até breve.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – SRI AUROBINDO (23.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-23-de-a...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1170

24 de agosto de 2011
(Publicado em 25 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-23-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1170
http://portaldosanjos.ning.com/
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~ CANTO DA LIBERDADE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, juntos, em comunhão e em Presença, na Vibração do Um, na
Vibração da Unidade e no Instante de Verdade, vamos evocar e Vibrar o Canto da Liberdade, aquele em que os véus, aqueles do

confinamento, deslocam-se e desaparecem, a fim de liberá-los.

Vocês são a Liberdade, o véu salta fora.
Ele salta e permite, então, à Alma e ao Espírito, ver a Verdade no face a face de Verdade, no face a face do Um, no qual tudo aparece,

na Unidade.
E tudo é Verdade, nesse instante próximo e tão próximo, e, no entanto, inscrito no Templo de seu Coração.

A hora chegou de esquecer o esquecido.
A hora chegou de rememorar a Verdade.

A hora chegou de viver a Liberdade.
Fim dos véus, fim do Véu, aquele que confinava, nos tempos em que a Ilusão tomava o lugar da Verdade.

O tempo da densidade, o tempo em que vocês sufocam na prisão da carne, na prisão da Ilusão.
Isso toca ao seu fim, para que se abra o tempo da Verdade, para que viva, em vocês, o Espírito da Unidade.

O Canto da Terra e o Canto do Céu unem-se, doravante, sobre a Terra.
Trombetas do Apocalipse vêm fazer desmoronar os muros da prisão, os muros do confinamento e permitem ao Véu ser queimado pelo

Amor.
No Fogo da Verdade.
No Fogo da Unidade.

No Fogo de sua Presença e da Presença d’Ele.
Em Comunhão.
Em Verdade.

Esse instante está próximo.
Próximo de seu Coração, próximo de seus olhos, próximo de sua vida, para que a verdadeira Vida não possa mais, jamais, cercar-se

de véus confinadores, que limitam sua Alegria e limitam a verdadeira Vida.

A verdadeira Vida Una (aquela que não conhece qualquer distância, aquela que não conhece qualquer limite) revela-se, agora,
permitindo, então, a vocês, Filhos das Estrelas, reviverem a Estrela, a Luz que brilha no Templo da Verdade que é seu Coração, para
que o corpo, aquele da Luz eterna, desperte, para sempre e para que, nunca mais, ele seja confinado nos restos da Ilusão, no véu do

confinamento.

Filhos da Liberdade, Filhos da Unidade, estendam as asas, aquelas que vêm pôr fim e rasgar o Véu, o último Véu, aquele da Ilusão.

Vocês são os Filhos do Eterno.
Vocês são a Eternidade em ação.

Vocês são a Eternidade, em Verdade.
Vocês são a Eternidade e a Unidade.

Então, o Véu não tem mais razão de manifestar o que quer que seja nessa Ilusão.
O Fogo do Amor, Fogo de Verdade e de Unidade vem queimar os últimos Véus, aqueles que isolavam e confinavam a Alma e o

Espírito na prisão da carne, na prisão da Ilusão, na prisão das palavras, na prisão do que permitia viver confinado.

A hora chegou de viver na Liberdade.
A hora chegou de cantar.

Então, quando se eleva o Canto da Terra – não mais em alguns lugares – quando se eleva o Canto do Céu – não mais em alguns
lugares – mas sobre o conjunto da Terra, então, o momento terá chegado de estender as asas.

Então, os momentos terão chegado de fechar os olhos na Ilusão e abri-los na Verdade,o olhar do Éter, o olhar do Coração amoroso,
que os abre à Verdade, que rasga o último Véu que impede seu vôo nos espaços da Unidade.

Filhos, a hora chegou de criarem-se, a si mesmos, de sair, a fim de entrar na Eternidade.
A hora chegou de cantar os Cantos de louvor, aqueles que acompanham a chegada dos Anjos e dos Arcanjos, a chegada da Unidade

e a chegada do Fogo.

URIEL - 24 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-PhDpi5WC9MY/TlhUZ_IrzRI/AAAAAAAAA1Y/p1QEynns6JQ/s1600/1retornoluz.jpg


Aquele que libera e que é uma carícia que vem lamber cada parte desse corpo, que vem abrasar a Alma num Fogo de Amor, no Fogo
da Unidade, permitindo-lhes, então, ir do outro lado do Véu, onde tudo é apenas Beleza, onde tudo é apenas Verdade, onde vive a

Unidade, onde vive o conjunto da Criação.
Não haverá mais, jamais, véu de separação.

A hora chegou de queimar.
A hora chegou de Amar, inteiramente e em Verdade.

A hora chegou de não mais morrer e de não mais renascer.
A hora chegou da continuidade da Vida, da continuidade do Amor, na qual nenhum espaço de ódio, nenhum espaço separado pode

interferir com o Canto do Amor.

Esse tempo chegou.
O tempo chegou, aquele da união à Liberdade.

Aquele da união à Verdade.
Aquele da união ao Um, porque vocês são o Um em revelação, e vocês são o Um em fusão.

Fusão de Verdade, no Coração amoroso, onde nenhum outro Coração pode existir além do Coração unido do Um.
Vocês são isso.

Então, o Véu que queima nada mais é do que a lembrança do passado.
O Véu que queima nada mais é do que as lembranças de uma encarnação em que o sofrimento impediu o vôo do Coração, o vôo da

Verdade.
A hora chegou de estabelecer-se no Canto do Um.

Canto de Verdade.
Canto de êxtase, no qual o Véu não pode resistir, no qual o Véu não pode perdurar.

Filhos do Um, cantem os louvores do Um.
Cantem os louvores do Coração Unido.

Coração Unido n’Ele.
Coração Unido n’Ela.

Ou seja, em vocês, reunidos na Unidade da Vibração, na Unidade da Vida, na qual mais nenhuma vida pode ser afastada, na qual tudo
é comunhão, na qual tudo é comunicação, na qual tudo é religado e Livre, inteiramente.

Então, estendam as asas.
Estendam as asas de seu vôo.

Aquele que quebra o último Véu tido pelo medo.
Aquele que os impede de viver a Alegria, aquela da Eternidade, a partir de agora.

Escutem o Canto da Terra, aquele que vocês ouvem em vocês, mas que, em breve, retumbará na escala da Terra, na escala do
cosmos, pondo fim ao Véu isolante, fazendo-lhes aparecer no santo dos santos.

Aquele da Verdade Una e da Luz Una.

Filhos da Liberdade, vocês vão renascer à Verdade.
Vocês vão renascer à Eternidade.

Vocês vão renascer ao que vocês São, bem antes que os Véus aparecessem, bem antes que os Véus prendessem-nos nesse mundo,
porque vocês São, bem além de qualquer confinamento.

Porque vocês São, bem além de qualquer Véu.
Vocês são para além, porque vocês são o Fogo, porque vocês São o Espírito, aquele da Verdade, aquele da Unidade, que fala e canta

apenas o Canto do Amor, apenas o Canto da Verdade.

Filhos, a hora chegou.
Abram o Véu.

Vejam além do que seus olhos veem.
Vejam o que o Coração lhes diz.

Vejam o que a Consciência lhes dita.
Vejam o que a Consciência canta como apelo à sua Liberdade, à sua Liberação, ao Amor, à Unidade e à Verdade.

A hora chegou de percorrer o Caminho, aquele do vôo que os afasta dos Véus.
Aquele que, estendendo as asas, vem queimar a Liberdade do confinamento.

Vocês não estão mais confinados.
Vocês são livres.

Não haverá mais outra liberdade do que aquela da Liberdade infinita.
Não haverá mais questão de viver qualquer reação, porque vocês são a Graça da Eternidade.

Existe apenas a Graça.
Ele é apenas a Graça.

Esse mundo dela foi privado.
Ele reencontra, agora, o tempo da Graça, o tempo da Unidade, o tempo do Fogo.

Aquele que canta, no mais alto dos Céus e no mais profundo da Terra e no mais profundo do Ser.
O Coração que se abre, Liberado de seu confinamento, abrindo as asas do vôo, do Caminho, da Verdade.

Vocês são a Vida, palpitando sem qualquer parada, palpitando sem qualquer fim, sem qualquer noite, a fim de viver a Luz eterna dos
mundos, aquela do Amor regenerado, revelado e desvendado a cada tempo, a cada sopro, a cada extremidade, a cada centro.
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Sejam, Filhos, o que vocês São.

Nada mais vem impedir o acesso à Graça.
O anúncio disso será em breve feito, tanto nos espaços Interiores como no espaço da Terra e nos interstícios da Terra.

Nenhum lugar poderá ignorar o Canto da Unidade.
Nenhum lugar poderá subtrair-se ao Sopro da Liberdade.

Nenhum Véu poderá perdurar, tanto em vocês como nesse mundo.
Todos os Véus da Ilusão (laços terríveis do confinamento) serão dissolvidos pela Graça do Um, pela Graça de seu Despertar e de seu

vôo.
O retorno de Cristo – anunciado e tão esperado – revelando-se, não unicamente no Éter, mas sobre a Terra desse Céu, sobre o Céu

desta Terra, que permite cantar a alegria da vida, a alegria do Um.

Então, o que vocês esperam para abrir suas válvulas, para abrir o Coração, para abrir o Amor, para abrirem-se à Verdade?
Nada há a temer, porque o que haveria a temer na Unidade?

O que haveria a temer na Alegria, na qual tudo é Alegria, tudo é Um, tudo é Verdade?
Só o Véu há a temer.

Este vai queimar.
Os últimos Véus do inferno, os Véus da Ilusão, que os constrangeram, que os rebaixaram mais baixo do que a própria Terra, que lhes

impuseram o que não é sua Essência, o que não é sua natureza.

Então, Filhos do Um, no Espaço de nossa comunhão, no Espaço de nossa Presença, no Espaço da Verdade Una e Unificada, Agora,
Aqui, como por toda parte em outros lugares (em outros tempos e em outros Espaços, em outros lugares fora desta Terra e fora desse

Sistema Solar), o conjunto da Unidade volta a cantar o Canto de sua Liberdade.
Porque a hora chegou de Ser liberado, a hora chegou de viver a Alegria.

Ela está aí, ao alcance do Coração.
Ela está aí, em seu Coração.
É tempo de viver o Coração.

É tempo de viver o Um.
É tempo de viver a promessa.

É tempo de retirar e tirar todos os véus.
Aqueles do sofrimento, aqueles da Ilusão, aqueles da doença, aqueles do que vocês creem ser nessa pessoa.

É tempo de abrir-se ao Espírito de Verdade porque, no Espírito de Verdade, nenhum Véu pode manchar o brilho da Luz Una.
Nenhum Véu pode separar a Luz Una.

Nenhum véu pode impedir a Alegria de Ser, em todo espaço, em todo lugar e em toda Dimensão.
Essa é sua Essência.
Esse é seu espaço.

O conjunto de universos, o conjunto de universos e de multiversos espera sua Presença e espera sua Verdade, a fim de eclodir na
Alegria e na Verdade.

A hora chegou de não mais crer em qualquer Véu que seja.
A hora chegou de não mais crer em qualquer opacidade que seja.

Porque o Espírito é Livre.
Porque a Alma é Livre, se ela se volta para o Espírito.

A hora chegou, Consciências Amadas, Amigos do Amor (porque Amor vocês mesmos), de viver a Verdade.
Então, no Espaço de comunhão, em seu Coração, a cada sopro e a cada inspirar, a cada expirar, vivam o sopro permanente do

Espírito, o sopro da Verdade.

Espaço de comunhão.

... Efusão Vibratória...

Eu, URIEL, que abri sua boca, peço-lhes, agora, para abrir as asas, a fim de revelar o espaço da Unidade.
Consciência Una, filhos de Alegria e Hino (IM) à Alegria, escutem o Canto.

Agora.
Ele chega de toda parte, ele não é localizado em qualquer espaço, porque ele é o Espaço.

Ele não vem de outros lugares, porque ele já está em vocês, inscrito no despertar à sua Eternidade e desde toda a Eternidade.
Não podia ser diferentemente.

Isso durou bastante, no tempo da Ilusão.
É tempo, agora, de viver o que não durará, nunca mais: um tempo limitado, mas que será a duração, Infinita e Eterna, de sua Presença

nas esferas da Alegria e da comunhão.

Filhos do Um, Unificados, vivamos a Presença e a comunhão.
Vivamos o Canto.

Vivamos o fim dos Véus.
Queimemos, juntos, no sopro do Espírito, as asas estendidas.

No Fogo do coração, que se espalha sobre a Terra.
No Fogo do Sol, que vem desposar a Terra.

A hora chegou de observar a Estrela.
A hora chegou, da Estrela, que anuncia a Estrela.

A hora chegou de ver a Verdade, no face a face da mordida do Fogo do Amor, que não aperta, mas que libera.
Quebrando as cadeias e os véus, permitindo-lhes voar na Verdade.

Tempo do vôo.
Tempo do Despertar.

O tempo chegou.
Comunguemos na Liberdade.
Comunguemos na Presença.

Comunguemos na Fonte, no Coração a Coração infinito da relação.
No Coração infinito do Amor infinito.

No Coração infinito que existe de Coração a Coração, no qual tudo é Vibrante.



No Coração infinito que existe de Coração a Coração, no qual tudo é Vibrante.
No mesmo canto e na mesma frequência, na qual nada mais pode ser separado.

A hora chegou de queimar os Véus: o Sol ali se empenha.
A hora chegou de queimar os Véus: suas asas ali se empenham.

A hora chegou de elevar o Coração no Fogo do Amor.
A hora chegou de comungar em nossa Presença.

A hora chegou de estarem Presentes em nossa comunhão.
A hora chegou de viver a Presença e a comunhão.

Então, juntos, no espaço sem véu.
Então, nesse tempo, Aqui, vivamos, juntos, privados de qualquer Véu, o vôo, o despertar da Consciência Una.

Comunhão.
Presença e Abertura.

No silêncio desse mundo (que, em breve, far-se-á, apesar do estardalhaço), aparecerá o Pleno, aparecerá o Belo, aquilo que vocês
São.

O Coração amoroso e palpitante da criação, da Luz Branca Una, toda de suavidade e toda de Fogo.
Aquela que vem abrasá-los no Fogo do Amor, abrasá-los no Fogo da Unidade.

Filhos, comunguemos, ainda e sempre.

... Efusão Vibratória...

Então, quando do último sopro do confinamento, abrir-se-á o sopro de Fogo, Eterno.
Aquele da brasa permanente que vem, por sua doçura, abrasá-los e preenchê-los da Graça de Amor.

Da Graça da Verdade.
Da comunhão perpétua e Eterna.

Da Alegria do Amor.
Da Alegria da Verdade.

Da Alegria da Vida, sem Véu.
Da Alegria da vida, sem qualquer Ilusão.

Espaço de comunhão, que se repete ao infinito.
Para além de todos os tempos e de todo espaço.

Em todos os tempos e em todo espaço.
A cada sopro, a cada inspirar e expirar da Luz, há apenas um tempo: o mesmo tempo.

No qual nada pode distinguir-se.
No qual tudo é vida.

No qual tudo é Consciência.
Instante de Verdade, que permite ao Véu não mais estar, a fim de não mais ser oculto.

A fim de estar na retidão e na Verdade da Unidade.

Filhos, abram a boca, abram o Coração, abram-se, porque o mundo abre-se, porque a Terra abre-se.
A hora da Libertação está próxima.

Ela está em vocês, de toda a Eternidade.
Há apenas que recordar-se, pela Luz Una que se deposita em seu Templo, pela promessa revelada, pela promessa despertada.

CRISTO chama-os, um a um, para viver a Graça e a Alegria da Presença d’Ele.
A Graça e a Alegria da Liberação e da Liberdade.

Filhos, criados enfim, na Presença Una.
Hino à Alegria, hino à Verdade.

Saudação da Alegria e da Verdade, na comunhão e na Presença.

... Efusão Vibratória...

Nada mais há a confinar.
Nada mais há a esconder.

Nada mais há a temer.
Há apenas a escutar.

Aqui.
Há apenas a Ser.

Aqui.
Há apenas a deixar Ser a Luz que bate à porta.

A Luz que pede apenas para ser sua morada, porque Ela É.

Filhos, abram.
Comunguem em nossa comunhão.

Presentes à nossa Presença.
Aqui.

Então, a Unidade será a única Verdade.
Então, o Amor será a única natureza.

Então, a Luz será o único apoio do Amor e da Verdade, porque essa é sua natureza.
Espaço de comunhão, no silêncio de minhas palavras e na plenitude de minha Presença.

No silêncio dos véus dissolvidos e na plenitude de seu Coração que se abre.
Juntos.

Unidos e Livres.
Vivamos o Fogo do Amor.

Presença e comunhão,
Alegria, Graça e Fogo.

... Efusão Vibratória...

Eternidade.



... Efusão Vibratória...

Amados do Amor.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, mas sou, também, cada um de vocês.
Eu sou a Fonte.

Eu sou o Canto de Alegria, o Canto da Verdade.
Unidos na Luz Branca de sua Presença em Cristo, em Verdade.

Fogo, bênção permanente.
Bênção da Alegria.

Aqui.
Unidade, comunhão.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL.
Eu sou vocês.

Eu sou CRISTO-MIGUEL.
Eu sou Um.

Nós somos Um, na comunhão da Presença, a partir de agora.

... Efusão Vibratória...

Vivamos e celebremos.

... Efusão Vibratória...

Celebremos o Amor.

... Efusão Vibratória...

Nós somos URIEL.
Nós somos a Presença e nós somos a união e a Unidade.

Nós somos a Consciência Una do Amor.
Nós somos a Fonte.

Nós somos a Eternidade.
Nós somos a Alegria.

... Efusão Vibratória...

Uriel é a comunhão de nossas Presenças.
Persistamos e permaneçamos no tempo da Luz Una, da Merkabah coletiva, em alguns instantes.

Pela Graça do Amor e na Graça do Amor.
Até já.

... Efusão Vibratória...

_______________________
Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1172
24 de agosto de 2011 (Publicado em 26 de agosto de 2011)

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/uriel-24-de-agosto-de-201...

via: http://portaldosanjos.ning.com

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/08/uriel-24-de-agosto-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1172


- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -
“Eu venho, hoje, simplesmente para incentivá-los. Hoje, a Porta está aberta. Há apenas que se centrarem neste Templo.” 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus Filhos bem amados, como eu lhes disse, eu volto antes de 26 de setembro e eu venho também em
função do desenrolar, do desdobramento da Luz e da abertura da Porta de CRISTO, no nível da Terra, da

revelação e da chegada de Yerushalaïm.
Então, eu venho trazer-lhes, com todo o meu Amor de Mãe, as palavras de Alegria e as palavras de Graça.

Eu venho dizer para prepararem-se para a Alegria porque o que está chegando é Alegria.
Eu venho dizer para abrirem o seu Coração para a Luz, para atravessarem a Porta porque chegou o momento

de viver a Alegria.

***

Este mundo foi privado, há muito tempo, da Alegria do Espírito e do Amor.
Este mundo foi o campo de uma série de experiências.

Essas experiências (das quais vocês participaram) não são a Verdade.
Isso, vocês esperam, vocês presumem, vocês pensam ser.

Seja o que for, isso vai, agora, chegar à sua Consciência.
Então, é preciso que se preparem.

Qual é esta preparação:
Preparar-se simplesmente para serem a Alegria, para serem a Vida e para serem a Natureza da sua própria

Presença.
Nada há para preparar no exterior.

MARIA - 25 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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Nada há para preparar na sua cabeça.
Há, apenas, a preparação no Coração: manter o Coração amoroso e aberto para viver o retorno da Alegria.

Tudo isso está chegando agora a grandes passos e, eu diria, com força e estardalhaço e, o que se estilhaça
não é o Coração.

O que se estilhaça é, justamente, o que não é do Coração.
Então, resta a vocês acolherem a Unidade e a Verdade, para vivê-la.

É nesse sentido que eu venho incitá-los a se prepararem.
A preparação não tem necessidade de nada do exterior.
A preparação não tem necessidade das circunstâncias.

Ela apenas precisa que vocês estejam presentes e amorosos, que vocês estejam entre os Quatro Pilares,
lúcidos e conscientes de cada momento.

Doravante, que a sua esperança seja colocada nesta Alegria que (mesmo se vocês ainda não a conhecerem)
lhes foi prometida e que está chegando, realmente.

***

Isso também, para vocês, é a oportunidade de ouvir o Apelo.
O Som da Alma, o Som do Espírito, o Som da Terra, o Som do Céu, as Trombetas ressoam cada vez mais.

Elas são, elas também, um Apelo para a preparação de vocês.
Elas são um Apelo para entrarem no Amor e para entrarem no acolhimento.

Como foi dito pelos Anciãos, os tempos estão se encerrando sob os seus olhos.
Naturalmente, vocês sempre podem acreditar que nada está aí e, no entanto, olhem.

Olhem em vocês.
Estejam atentos ao que vibrar no seu Coração.

Estejam atentos a esta Alegria que vai emergir, para aqueles que ainda não vivem isso.
Vocês vão se aliviar.

Se vocês aceitarem e aquiescerem a esta preparação do Coração, tudo vai, agora, pôr-se em prática, em
vocês, para permitir-lhes viver, para permitir-lhes acolher a Verdade.

Não é mais tempo, agora, de ser ambíguo.
Não é mais tempo de escutar o que dizem os seus medos.

Não é mais tempo de escutar seja o que for ao redor de vocês.
A única coisa para escutar é o seu Coração.
A única coisa para seguir é o seu Coração.

***

Assim, a minha Presença, esta noite, tem simplesmente, por função, lembrá-los disso.
Eu sei que muitos de vocês aguardam, ainda uma vez (com esperança ou com medo), o que está chegando,

mas, eu lhes digo, enquanto Mãe, que o que está chegando é apenas Alegria.
Se, vocês mesmos, estiverem preparados na Alegria, se, vocês mesmos, aceitarem que vocês são apenas a
Alegria, então, vocês irão viver esta Alegria, mesmo se, por enquanto, ela puder lhes parecer (para alguns de

vocês) muito afastada da sua vida, do que vocês percebem.
Escutem os seus Irmãos que já veem a Luz branca, presente por toda parte.

Escutem os seus irmãos que ouvem o Som da Terra e o Som do Apelo do Espírito.
Observem.

Observem, em vocês e ao redor de vocês, tudo o que evoca esta Alegria.
Naturalmente, as pessoas que estiverem no medo vão querer, a todo preço, que vocês sintam medo, porque o
medo é o melhor meio (para essas pessoas) de se nutrirem e de se manterem na ignorância da sua natureza

profunda que é a Alegria e o Amor.
Então, cabe a vocês saber o que vocês querem seguir: vocês mesmos e a Alegria do que vocês são, ou

aqueles que lhes falam do medo e que mantêm o medo.

***

Gradualmente, vocês irão perceber, na sua Consciência, que, no final e na finalidade, tudo se resume,
simplesmente, na Presença do Amor ou na presença do medo.

Vocês não podem optar por outra coisa senão pelo Amor ou pelo medo.
Então, se vocês derem um passo para o Amor (mesmo se, por enquanto, vocês não viverem a Alegria nem a

Unidade, ainda), na hora em que a Unidade chegar a vocês, então, ela irá se manifestar em vocês.



Mas, para isso, é preciso que eu repita a vocês: “não tenham medo.”.
Não fiquem mais condicionados pelo que condicionou este mundo.

Vão, firmemente, para a Alegria e deixem a Alegria invadi-los.
Para isso, nada mais é necessário senão o seu próprio Coração.

Nada há para procurar fora do Coração.
É preciso ir (como isso foi dito) cada vez mais para a simplicidade porque, na simplicidade, a Alegria e a Luz

vão surgir com uma evidência (e com tal evidência) que, naquele momento, vocês irão se perguntar, até
mesmo, como vocês puderam ficar sem isso.

Então, estejam atentos.
Como foi dito, vigiem e orem.

Isso significa, simplesmente, estar lúcido e estar nesta esperança do Amor que está vindo para vocês.
Quer vocês já o tenham vivenciado, ou não, não tem mais importância, pois vocês irão vivê-lo.

Há apenas que não deixar se instalar qualquer coisa que possa chegar como resistência, o que poderia vir a
aflorar nos medos que vocês ainda não tivessem esvaziados.

Há apenas que não dar chance a eles, vocês não são isso.
Cabe a vocês saber o que vocês querem olhar.

Cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor, e essa é realmente a única escolha, a única Verdade.

***

Eu venho, hoje, simplesmente para incentivá-los.
A quatro semanas do nosso encontro, eu venho pedir a vocês, enquanto Mãe, para serem a Alegria, para

encarná-la, aqui, sobre esta Terra, neste corpo, seja qual for o estado deste corpo.
Eu venho pedir-lhes para serem a Alegria, sejam quais forem os medos que ainda estiverem aí, mas que vão

ser iluminados e que, simplesmente, vão ser banhados no Amor e na Alegria.
Eu venho pedir-lhes para estarem vigilantes e na oração, aquela do Coração aberto e amoroso.

Eu venho dizer-lhes para não perderem tempo com o alarido do mundo, que é apenas o alarido da Ilusão que
está desmoronando.

Lembrem-se de que, seja o que for que viver o seu corpo, seja o que for que viver a sua personalidade, em
cada um de vocês (sem qualquer exceção) há um Centro e esse Centro é Amor e ele está aí, de toda a

Eternidade, mesmo se estiver escondido e confinado.
Hoje, a Porta está aberta.

Há apenas que se centrarem neste Templo.
Seja qual for este corpo (seja qual for a sua leveza ou o seu peso), sejam quais forem os medos (que ainda

animam a sua vida ou a sua personalidade), sejam quais forem as provas, lembrem-se de que a Luz e a Alegria
são a Inteligência Suprema que é a solução para absolutamente tudo.

***

Vocês (por vocês mesmos, em meio à personalidade), vocês nada mais poderão fazer e cada vez menos.
Somente o Amor pode tudo e poderá, cada vez mais, fazer tudo.

É isso que é preciso esperar e é isso que é preciso se revelar, em vocês, porque essa é a única Verdade.
Todo o resto apenas faz parte (como eu disse) dos seus medos, dos seus condicionamentos, das coisas que

estavam, justamente, ligadas à ausência do Amor.
Mais uma vez, não julguem ninguém e ainda menos vocês mesmos.

Contentem-se em acolher e em viver a Graça.
Seja qual for o estado do corpo, seja qual for o estado do momento, há um momento inscrito em vocês que

transcende totalmente tudo isso.
Vocês apenas têm que se conscientizar disso (ou seja, que estar dentro e não no seu exterior) e isso está

presente, cada vez mais, no seu Coração, não nas ideias, não no futuro, não na vida ordinária, mas, no entanto,
no ordinário da vida, despojado de todo o resto (ou seja, despojado de tudo o que não é da Vida) porque, se

vocês viverem então esse Reino dos Céus (esta Graça e esta Alegria), todo o resto irá decorrer daí, sem
exceção alguma.

Então, naquele momento, vocês não poderão mais ser afetados seja pelo que for que estiver vindo de vocês,
como do exterior.

Vocês irão se tornar esta Alegria e este Amor, na totalidade, pois essa é a sua Natureza e a sua Essência.
E isso é agora.

***

Este é o simples lembrete que eu queria transmitir entre vocês, hoje.



Mantenham, no sentido mais nobre, a fé.
Não uma fé cega, mas a fé no que vocês São: Seres de pura Luz, Espíritos idênticos ao Grande Espírito, à

FONTE, imutáveis e eternos.
Essa é a sua Natureza, bem além dos véus da carne.

Os véus que se rasgam, agora, totalmente, e que se deixarão ver (e viver) a Verdade do que eu lhes digo, se
vocês ainda não viverem isso.

Mas, não se esqueçam de que, para vivê-lo, é preciso aquiescer.
Não se esqueçam de que, para vivê-lo, é preciso vivenciar que vocês não são o menor dos seus sofrimentos

(que, no entanto, parecem-lhes tão prementes), que vocês não são o menor dos seus medos (que ainda
podem habitá-los), que tudo isso são apenas projeções de vocês mesmos em uma Ilusão total e, é em meio a

esta Ilusão que é preciso vencer a Ilusão.
Mas, este “vencer” não é um combate.

É justamente uma capitulação, e é esta capitulação à Alegria e à Graça que irá vencer a Sombra, seja ela qual
for.

Isso não é um combate.
É uma compreensão da Consciência e uma vivência direta do que vocês São.

***

Eu vou parar aí, esta noite, a minha mensagem.
Eu voltarei também (sem lhes dar a data), provavelmente ainda duas vezes, durante o mês que vai transcorrer.
Lembrem-se de que vocês sozinhos podem entrar no seu Coração, mas, lembrem-se também de que, no seu

Coração, vocês nunca mais estarão sozinhos, pois vocês serão o Amor e o Amor é tudo.
 É apenas fora do Coração que ainda pode existir (e ainda irá existir) o medo, o sofrimento, a dor, mas, a partir

do momento em que vocês penetrarem na Porta Estreita, então CRISTO ali está.
A Luz branca já está ali e, ali, não há qualquer abertura para o mínimo medo, para o mínimo sofrimento, para a

mínima Sombra, pois a Luz ilumina tudo e o Amor é tudo.

***

Eu voltarei (aqui, neste espaço) dentro de alguns minutos para acompanhá-los no seu alinhamento.
Como eu disse (há dois ou três meses), eu estou presente, agora (mesmo para aqueles que não estão

conscientes disso), a cada momento em que vocês conectam com a Merkabah Interdimensional, com esse
Corpo de Luz da humanidade.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, aquele que vocês São.

... Efusão Vibratória ...

Até logo.

************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articledd01.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-25_aout_2011-articledd01.pdf
25 de agosto de 2011
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~ JOGO DE ATRAÇÕES ~

Minhas Irmãs e meus Irmãos encarnados, eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Que a Paz de CRISTO esteja em vocês.

***

Eu venho, a pedido dos Anciãos, e continuando assim minhas intervenções anteriores sobre a Humildade e a
Simplicidade, eu vou prosseguir e falar a vocês sobre o jogo de atrações.

Então, se vocês quiserem, eu vou começar a minha exposição dizendo-lhes que eu vou primeiramente falar do
jogo de atrações tal como existiu desde sempre.

E eu irei falar, em seguida, da Lei de Atração que entra em manifestação, progressivamente, agora.

***

O jogo de atrações (e isso lhes foi desenvolvido de maneira mais afiada do que a minha, eu diria, pelo IRMÃO
K) consiste na ação de forças Arimânicas e Luciferianas neste mundo.

Eu vou, se vocês desejarem, considerar isso sob outro ângulo.
O jogo de atrações é, de fato, diretamente oriundo do que foi chamado de ‘sistema de controle do mental

humano’.
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***

Na realidade, um ser humano, quando ele chega deste lado do Véu, sobre este mundo, é imediatamente
submetido, eu diria, a um banho histórico, um banho cultural, um banho social, um banho familiar, que vão,

amplamente, contribuir para aderir e produzir as suas próprias crenças (desta alma na encarnação), diretamente
em ressonância com as atrações presentes e que ele encontra, de maneira mais frequentemente inconsciente,

no seu meio, aí onde ele está.
De fato, vocês entenderam de imediato: jamais foi visto um índio (vivendo, por exemplo, na Amazônia) relatar

um Encontro com CRISTO ou qualquer crença em relação com CRISTO.
Naturalmente, hoje, no século XXI, existem crenças diferentes em função do que diversos povos, abertos a

outros povos, têm encontrado, fazendo com que os seres, por exemplo, neste país (França), podem se tornar
budistas, podem se tornar islamistas, podem se tornar protestantes, podem se tornar, de fato, o que eles

quiserem, em função da sua íntima convicção, como dizemos, ou das suas experiências pessoais.
Mas (exceto ao que acontece na idade adulta, em geral, após reflexão, após experiência) um ser humano que
se apresenta em um país, durante o seu nascimento e principalmente antes do século XX, vai ser, de algum

modo, dependente das atrações, das tradições e vai aderir naturalmente ao que está presente nesse ambiente.
Assim tem agido o sistema de crenças do mental humano que é, de qualquer forma, um reservatório de
egrégora de forças (tendo existido além do astral e, então, no nível do mental) subsistindo ainda hoje.

Porque eu os lembro de que é a esfera astral coletiva que tem tendência a ser dissolvida.
A esfera mental, quanto a ela, estando ainda parcialmente intacta, porque ligada diretamente a um dos

envelopes isolantes, chamado de ionosfera.

***

A magnetosfera, ela, foi em parte destruída há alguns anos (em todo caso tornou-se permeável), explicando o
desaparecimento progressivo e o princípio da dissolução (abordado pelo Arcanjo MIGUEL) devido à radiação

do Ultravioleta ou do Espírito Santo.

***

Os jogos de atração de um ser humano, em geral, vão acontecer no conjunto dos seus setores de vida,
condicionados, de maneira invisível, não pelas suas experiências, mas pelas crenças veiculadas, tanto pelos
parentes, como pelo que ele vai descobrir, por ele mesmo, durante o seu aprendizado de vida, que começa

desde o nascimento e prossegue, rapidamente, até a escola.

***

Uma série de elementos (compreendendo tanto a linguagem, como a história, como a matemática, como todos
os ensinamentos e todos os jogos afetivos) vai contribuir e contribuir para fazer com que o ser humano seja, de

algum modo, banhado, permanentemente, nesse sistema de crenças.
O conjunto da vida vai então ser colorido, em um primeiro momento, por esse banho, bem inconsciente, e ao

qual o ser humano (salvo experiência particular) tem apenas pouca chance de extrair-se, pelo menos na
primeira parte da sua vida.

Seja o que for o que chamamos, todos nós, de crise da adolescência, em geral, a estruturação do que é
denominado emocional, mental, etéreo, vai ocorrer sob a influência direta ainda desses fatores.

Depois, é claro, as experiências particulares realizadas e vivenciadas por esta alma, podem levar a mudanças
de direção.

O jogo de atrações tal como foi orientado, digamos, vai conduzir a alma, naturalmente, a desposar o que há sob
os olhos, correspondendo, por exemplo, ao que nós chamamos de casamento, de união, ter filhos, ter uma

profissão, em suma, tudo o que faz a vida da maneira mais habitual e trivial.

***

Então, é claro, segundo a herança pessoal e a herança parental, uma alma vai ser mais fixada sobre tal ou tal
inclinação da sua vida, mas vai, de qualquer forma, servir-se dos banhos de ressonância e de atração

existentes para construir a sua personalidade e desempenhar, ela também, o papel de atrações.
Quer esteja, ainda uma vez, em relação direta com o meio familiar, com todas as esferas da vida, tudo isso vai

se desenrolar, inconscientemente, com um conjunto de crenças inculcadas, que vão necessariamente ter
efeitos sobre a vida da pessoa.



***

O problema é que o ser humano é feito de tal forma que ele adere, sem qualquer condição prévia (na maioria
das vezes), a esquemas rotineiros, a esquemas que se reproduzem e que vão segui-lo por toda a sua vida.
Obviamente, resulta desta conduta (pelo menos nos primeiros tempos, mas eu nada iria lhes ensinar) um

sentimento de satisfação, um sentimento de estar no seu lugar correto.
Isso se refere tanto aos estudos realizados, como à escolha de uma profissão ou de um parceiro de vida.
Até bem recentemente, podíamos observar que o ser humano, independentemente do continente, de um
extremo ao outro da sua vida, contentava-se com o que lhe era inculcado, com o que lhe era perceptível.

Raras sendo as almas podendo sair, de alguma forma, desta espécie de condicionamento, embora
involuntário, e experimentar, explorar, outra coisa que o usual.

Evidentemente, as circunstâncias da vida (e principalmente desde uma geração ou duas, poderíamos dizer)
são profundamente diferentes e isso, todos vocês vivem em todos os países: o que foi adquirido (como um

cônjuge ou um parceiro) é questionado.
Troca-se de parceiro, troca-se de trabalho, troca-se de região, troca-se de opinião, também.

Tudo isso é, afinal, bastante novo, em relação à rigidez das crenças que podiam existir e condicionar a vida de
um ser humano (eu poderia dizer globalmente) desde o seu nascimento até a sua morte.

***

E depois, o mundo dito moderno fez aparecer novas coisas.
Essas novas coisas, na maior parte, oriundas do que é chamado de técnica e de tecnologia ou de ciência,
tendo tido por vocação (e isso o IRMÃO K desenvolveu amplamente) facilitar, de alguma maneira, a vida

ordinária, torná-la menos abrangente, a fim de liberar tempo para outra coisa.
Esta outra coisa é, antes de tudo, destinada a criar novas necessidades, novos desejos e novas coisas a

explorar.
 Então, é claro, que isso seja chamado de férias, que isso seja chamado de televisão, que isso seja chamado
de informática, de música (qualquer coisa que pode estar e sair, por assim dizer, de uma caixa), de automóvel,

tudo o que finalmente lhes permite sair do contexto habitual, como era conhecido ainda há cem anos, e que
poucas coisas podiam, de algum modo, modificar porque, simplesmente, elas não existiam.

Esta ‘qualquer coisa’ de diferente veio completar ou modificar o que era comum, eu diria, para todos os seres
humanos sobre este planeta.

***

Como vocês sabem agora, desde cerca de uma geração, houve uma modificação da atmosfera Vibratória
(vamos chamá-la assim) da Terra que ocorreu progressivamente.

Pouco a pouco, foram adicionadas, à humanidade, novas frequências que entraram, progressivamente, sobre
esta Terra, desde uma geração.

***

Paralelamente a isso, uma série de novos elementos (e se vocês ali prestarem atenção), além da vida ordinária,
familiar, profissional, afetiva, tudo o que está ligado aos sentidos que são associados à visão e à audição,

tornou-se cada vez mais importante na vida.
As cidades tornaram-se iluminadas, há luzes por toda parte.

O barulho tornou-se constante: o barulho dos veículos, o barulho das ondas passando pelas caixas como o
rádio, a televisão, os motores.

Um conjunto de coisas novas apareceu, vindo cativar o homem e lhe dando uma sensação de liberdade, nova,
e principalmente criando ‘jogos de atração’ profundamente diferentes, chamados de divertimento, lazer, férias,

tudo o que podia, de alguma forma, atrair pelo desejo, atrair por tudo o que estava ligado à necessidade de
possuir tal coisa ou tal coisa e viver, aí também, tal coisa ou tal coisa, ligada a essas novas tecnologias e a

esses novos meios que estavam presentes no mundo moderno (e que começou antes mesmo de uma
geração, ou seja, desde o início do que foi denominado ‘era industrial’).

***

O ser humano evolui, apesar desta novidade, sempre em um mundo de desejos, um mundo de projeção de um



ideal.
Evidentemente, tudo isso intercalado (como desde sempre) por momentos de incerteza, momentos de crises,

de guerras, mas sempre em uma perspectiva de melhoria futura.
O ser humano, de maneira geral, foi pouco a pouco acostumado a novos sistemas de crenças, a novos

impulsos de desejo.
Esses impulsos de desejo tornaram-se mais flagrantes.

 Mais flagrantes, em todo caso, para aquele que olha o exterior, porque aparentemente, hoje, o ser humano
absolutamente não é incomodado, aparentemente, pelo fato de olhar imagens, absolutamente não é

incomodado pelo fato de escutar alguma coisa que sai de uma caixa ou de se deslocar de uma caixa a outra do
planeta, de maneira, para alguns, perfeitamente familiar.

Na realidade, o conjunto desses meios novos permitiu ao ser humano ampliar o conhecimento exterior deste
mundo.

Obviamente, não é questão de negar, nem de rejeitar os avanços significativos (presentes para a maior parte
dos povos) trazidos por esses meios novos.

Mas além desses simples meios de facilitação, é preciso realmente colocar-se a questão da sua finalidade.
E a finalidade (como lhes falou, justificadamente, IRMÃO K) é, logicamente, sempre e sempre mais aprisionar
o homem nas atrações, afastando-os, de fato, do sentido do que ele É, afastando-o, sempre mais, do Espírito.

***

Paralelamente a isso, os modelos ditos religiosos ou tradicionais que estavam presentes (alguns, desde
milênios) adicionaram uma série de conhecimentos inéditos relacionados à vida da alma, ao conhecimento da

psicologia, das interações mais finas entre os seres.
Como se esta sociedade que descobria os lazeres, o tempo livre, tivesse necessidade de conhecer muito

mais do que o que não podia ser transmitido pelas religiões, pelas tradições.
Dessa maneira apareceram os ‘impulsos’, bem reais, visando conhecer a alma, experimentar conhecimentos

novos, tudo isso dando, é claro, uma sensação de progresso, de avanço.
Aliás, é o nome que isso leva: avanços técnicos, tecnológicos, científicos, aperfeiçoamento do quadro de vida.
As épocas gloriosas da química e dos conhecimentos científicos eram esperadas para trazer, no seu começo,

todas as respostas ao ser humano e elas trouxeram respostas, mas que, infelizmente, encontraram-se muito
rapidamente limitadas pelas consequências que vocês veem hoje.

Essas consequências já têm efeito sobre a Terra.
Essas consequências são, antes de tudo, uma degradação, sem qualquer proporção com o que já existia

antes, do que eu chamo de Corpo Etéreo humano, levando ao aparecimento de doenças novas, de problemas
novos, sem que jamais o homem coloque a questão da causalidade desses elementos novos.

***

Evidentemente, hoje, nos elementos que são trazidos pelas pesquisas, percebe-se bem depressa que tudo o
que é química, tudo o que é física, possui inconvenientes que começam a ser revelados de maneira muito

importante.
Mas será que, no entanto, o ser humano recuou em relação a isso?

Não.
Na realidade, a atração e o jogo de atrações tornaram-se tais que o ser humano se deixou, ainda mais, ser

possuído por todos esses meios de conhecimentos que lhes foram dados.
Além disso, como houve, efetivamente, uma libertação, uma liberação, com relação às crenças muito mais

antigas (sejam religiosas, sejam morais ou até mesmo em meio a uma família) houve uma forma de
emancipação que apareceu progressivamente referente, aí também, a todos os setores da vida.

Não é questão de julgar isso (por mim), mas simplesmente de constatar essas coisas.

***

O jogo de atrações (em todo caso, para o ocidental) tornou-se o meio de criar projeções e desejos, cada vez
mais importantes, diante do que era mostrado.

De fato, é muito mais fácil querer, por exemplo, viajar para um dado país depois de ter visto um filme, do que
depois de ter lido a história de um viajante que teria ido lá.

O efeito é muito mais imediato e rápido.
Na verdade, sempre houve escritores que relataram diários de viagem, mas esses livros raramente suscitaram

o desejo de ir para lá.



Por outro lado, a imagem, ela, executa muito melhor este fim: a imagem de algo a comprar, a imagem seja do
que for que vem, de alguma maneira, estimular o que é chamado de ‘desejo’.

Expresso assim de forma diferente, eu apenas faço reconstituir o princípio da ATRAÇÃO e da VISÃO, ou seja,
do eixo falsificado que os leva sempre a mais materialidade, de maneira coletiva.

Ao mesmo tempo, a vida da alma é revelada.
A alma teve necessidade de emancipar modelos ditos tradicionais, religiosos e de descobrir as leis novas.
Isso correspondendo a um verdadeiro impulso, mas, aí também, controlado por aqueles que já controlavam

todos os outros sistemas.
Deste modo surgiram, pouco a pouco, modelos espirituais de compreensão da alma e modelos psicológicos.
E, é evidente, todo progresso, seja qual for (tecnológico, social, espiritual) era supostamente obtido de uma
liberação do homem, ou, em todo caso, de uma satisfação maior por uma sede legítima de conhecimentos.

***

Em meio a isso, os jogos de cada um, as atrações de cada um podiam culminar, evidentemente, em conflitos
de interesse, seja em uma família, seja entre países (e tudo isso vocês conhecem).

Tudo isso está ligado (e isso lhes foi falado também) ao corpo de desejo, à personalidade, à necessidade de
propriedade, de posse, que pareciam perfeitamente lógicas já que o conjunto da humanidade comportava-se

assim.
E os povos primitivos, que diziam exatamente o oposto, foram amplamente cortados da sua liberdade (e isso
vocês sabem também, no nível histórico, que se refira à América do Norte, que se refira à América do Sul ou a

outros povos nativos presentes em outros lugares, sobre esta Terra).

***

E depois (desde agora uma geração) a Luz do Ultravioleta, do Espírito Santo começou a trazer,
progressivamente, sobre esta Terra, impulsos novos.

Estes impulsos novos não foram captados, é claro, no início, por muitos seres humanos.
E depois, progressivamente, estes impulsos novos começaram a ser captados e a transformar, de maneira

muito limitada, em um primeiro momento, a sede das almas, dos Espíritos e dos corpos que eram submetidos
a essa Irradiação.

A abertura da alma, para esses seres, não bastava mais para explicar ou para satisfazer a sua vida, aqui, na
encarnação.

***

O primeiro dos impulsos (há quase 30 anos) foi interessar-se, no nível da humanidade, pelo que foi chamado
de pós-vida.

Naturalmente, havia um precedente, com várias pesquisas que haviam sido realizadas no espiritismo.
E depois, progressivamente, os meios novos chegaram e surgiram e permitiram ao ser humano colocar-se a

questão do pós-vida.
Testemunhos cada vez mais numerosos apareceram.

Obviamente, esses testemunhos eram profundamente diferentes, segundo o banho cultural desses seres
humanos que viviam essas experiências, do outro lado, antes de retornar.

Como se houvesse, efetivamente, uma influência cultural, um banho cultural, um banho de crenças, também, do
outro Véu.

E depois, por cima, os dados históricos, que haviam sido ocultados, começaram a aparecer.
Outras civilizações começaram a ser abordadas progressivamente e revelaram segredos que, mesmo tendo

sido escondidos, permitiram, para aqueles que estavam interessados, compreender que a civilização dita
ocidental, tecnológica, tinha regredido, não sobre um plano tecnológico, mas sobre um outro plano, por outras

civilizações qualificadas como arcaicas.
Dessa maneira, a vida pôde se desenvolver, expressar-se, harmonizar-se, segundo princípios que nada têm a

ver com os princípios da sociedade moderna ocidental.
Progressivamente, a chegada de tudo isso permitiu a alguns seres (e isso é muito recente), não mais de

maneira excepcional (como alguns Anciãos ou algumas Estrelas), escapar, de alguma forma, ao
condicionamento da alma, ao condicionamento da personalidade e descobrir alguma coisa que não era

absolutamente conhecida nem descrita, de maneira formal, mesmo para os seres tendo vivenciado essas
experiências da Unidade.

Disso também vocês sabem.



***

Aí onde eu quero chegar é, evidentemente, vocês veem isso ao redor de vocês: uma grande maioria da
humanidade está ainda, muito amplamente, submissa aos jogos da ATRAÇÃO e da VISÃO, aos jogos da

falsificação (seja espiritual ou na sociedade) onde existem, é claro, princípios que vocês conhecem
perfeitamente, por sofrê-los, ou então por deles se beneficiar.

Tudo isso que é denominado: predação, competição, emulação, necessidade de sucesso.
E isso é parte integrante (e quase evidente) de todos os setores da sociedade, aqui como em outros lugares.

Raros são os seres humanos que puderam escapar (sem ali se machucar, eu diria) a esta sociedade moderna,
mesmo entre os povos ditos primitivos, que tinham, no entanto, um Espírito muito mais presente, eu diria, do

que o ocidental.

***

Então, hoje (e em particular desde pouco tempo, ou seja, há dois anos e agora), desde o início do ano que
vocês vivem, foi declarada a Liberação da Terra, do Sol, a Liberação do ser humano, podendo conectar com o

Espírito, com A FONTE, dar-se conta das diferentes alterações que puderam existir neste mundo.
Obviamente, mesmo entre todos esses seres que vivenciaram essas transformações, muitos não foram

capazes, até agora, de se afastar desse condicionamento, para desembaraçar-se completamente.
Disso nós estamos perfeitamente conscientes porque nós o vemos.

O que eu quero dizer é que, agora, todos os jogos de atrações vão ser substituídos muito, muito rapidamente,
pelo que foi chamado de Lei de Atração.

Ora, a Lei de Atração nada tem a ver com os jogos de atração.
A Lei de Atração da Luz consiste em precipitar, de algum modo, isso no que vocês creem, no que vocês
aderiram e torná-lo visível (isso também foi explicado, longamente, por diferentes Anciãos, por diferentes

Estrelas, pelos Arcanjos, também).

***

O problema é que aqueles que ainda têm ligações com esse sistema de crenças do mental humano, aqueles
que ainda têm ligações (porque é o usual, porque eles não têm, muitas vezes, consciência, enquanto tendo
vivenciado Encontros com a Luz, bem reais) não estão distanciados, nem afastados do que compõe a vida

ordinária.
E, naturalmente, isso era bem lógico, porque era preciso ganhar a vida, porque era preciso manter o papel na

família, havia efetivamente o que todos nós chamamos, durante a nossa vida, de obrigações.
A Lei de Atração (que está ligada à precipitação da Luz Branca, das Partículas Adamantinas, que muitos de
vocês começam a perceber) vai, a partir de certo limiar (que está muito próximo em termos do seu tempo

humano) chegar, realmente, a modificar totalmente as atrações e, de alguma forma, precipitá-las, vindo realizar
e cumprir as palavras de CRISTO (que nunca foram cumpridas até hoje).

Porque, é claro, aqueles que se aproveitavam desse sistema de controle do mental humano sabiam
pertinentemente que eles não teriam nada a pagar, nem neste tempo, nem em um futuro.

Contrariamente a alguns ensinamentos tendo falado de Liberdade, de livre arbítrio, de ação/reação e que cada
um ia pagar, em uma outra vida, todo o Mal que havia feito (com todas as noções, obviamente orientais,

enxertando-se em cima) e, para a mente ocidental abrindo-se a este orientalismo (qualquer que seja a maneira
que ali se abria), vindo substituir o princípio de uma Vida futura Eterna, de uma Ressurreição da carne,

substituída pela noção de Ressurreição e de Reencarnação.
A Luz vem Revelar.

Disso também vocês sabem.
Ela vem mudar o jogo de atrações e substituí-lo pela Lei de Atração e a Lei da Graça.

Ou seja, exatamente o que vocês irão manifestar na sua vida (e alguns de vocês já vivem isso) em relação à
Transparência ou à não transparência que é a sua vida.

Isso significa que a cada dia, doravante, vocês irão ser, não confrontados, mas colocados face a face com o
seu próprio futuro, com as suas próprias crenças e também com as crenças que vocês mantiveram.

O desdobramento, a revelação da Luz, a chegada de CRISTO, da Luz Branca, reflete-se agora (como isso foi
nomeado) pela dissolução de todas as ilusões.

***

Então, é claro, esta dissolução não é a mesma conforme os países, porque as resistências não são as
mesmas conforme os países, porque os seres humanos que compõem os povos, nos países, não têm as



mesmas crenças, mesmo dentro do sistema de controle do mental humano.
Naturalmente, aqueles que criaram este sistema de controle do mental humano tinham todo interesse (e é um

antigo provérbio que vocês conhecem) em governar: é preciso ‘dividir’.
E quanto mais as coisas são divididas, mais fácil é para governar.

Isso foi perfeitamente aplicado por aqueles que controlavam o sistema de controle do mental humano,
estabelecendo, conforme os países, conforme os continentes, conforme as raças, crenças profundamente

diferentes e totalmente adaptadas à evolução racial ou à evolução dentro de um país, permitindo melhor
controlar, de algum modo, o ser humano.

***

A Lei de Atração que chega, agora, sobre a Terra, vai colocá-los, realmente, face a face.
E aqueles que se tornarem eles mesmos Transparentes, ou seja, aqueles que não tiverem mais se deixado

tomar seja pelo que for no seu domínio de crenças próprio e íntimo, aqueles que tiverem se desvencilhado de
todas as crenças (e sejam quais forem as obrigações mantidas pelo respeito, pela sociabilidade, pela

afetividade), e que tiverem a lucidez para aquiescer à Luz, é claro, irão viver a Lei de Atração da Luz, na sua
plenitude, e não terão, obviamente, absolutamente nada a pagar, nem a restituir, de algum modo, e irão viver a

Graça com evidência e facilidade.

***

Não vai ser o mesmo (vocês sabem) para todas as almas que aderiram e que se fortaleceram elas mesmas
nessas crenças de separação: essas crenças da alma que, de alguma maneira, sempre as afastaram mais do

Espírito.
E vocês sabem que isso corresponde, inteiramente, a uma série de medos que, em última análise, fazem

apenas refletir uma aquisição de poder ligada ao medo.
Quer esta aquisição de poder seja expressa em um casal, em um relacionamento entre irmãos, em um
relacionamento hierárquico (habitual e comum), quer seja nas associações de trabalho, quer seja nas

associações ditas espirituais.
Tudo o que os manteve para exercer qualquer poder (e então entrar plenamente no jogo de atrações e de

competição), vai, aí, desta vez, pelo desdobramento da Luz, realmente causar um problema.
Porque a Luz não conhece os jogos presentes neste mundo e que perduraram durante muito tempo.

***

Então, é claro, há um momento (e esse momento será anunciado e vivenciado) em que haverá necessidade,
para todas as almas presentes sobre a Terra, de viver a Luz, isto é, de compreender, sem qualquer dúvida

possível, porque isso será uma evidência, que a Luz é a Verdade e que este mundo não é a Verdade.
A partir daquele momento, a partir dessa Revelação, cada ser humano vai submeter-se à sua própria

Liberdade, à Luz.
Ou se desviar da Luz, por medo, por vontade de manter um poder (seja ele qual for) e então vai querer

continuar o jogo de atrações, mais do que viver a Lei de Atração e da Graça.
É nesse sentido que nós sempre lhes dissemos que será feito, exatamente, segundo a sua Vibração, que será

feito exatamente segundo o que vocês creem, segundo o que vocês estão apegados.
Mas ninguém mais, a um dado momento, poderá dizer que não sabia.

***

Até agora (como vocês sabem), há justaposição da Luz e do mundo da Sombra.
E isso está inscrito também, do mesmo modo, em vocês, como no que lhes é mostrado sobre este mundo.

E cada um vive a sua Luz, as suas sombras, os seus combates, se pudermos dizer, os seus Abandonos.
Mas, por enquanto, isso não chegou, eu diria, de maneira coletiva.

A partir do momento em que isso for realizado, em nível coletivo, nenhuma alma poderá dizer que não sabia, na
totalidade, os prós e os contras.

***



Nós os encorajamos (uns e outros) a irem para o desprendimento.
Não para a indiferença, não para abandonar seja o que for, na sua vida, mas, sim, para viverem diferentemente

as coisas, além de qualquer apego e além de qualquer ligação.
Desfazer-se de uma ligação não quer dizer eliminar isso ao que vocês estão ligados.

Isso quer dizer, simplesmente, compreender e mudar o ‘ponto de vista’ em relação ao que foi compreendido e
visto.

***

O tempo da Luz chegou.
O desdobramento da Luz , a chegada de CRISTO, a Liberação do Sol, da Terra, a Fusão dos Éteres, tudo

isso, a Reunificação em meio à Merkabah Interdimensional da Tri-Unidade e a Resolução desta Tri-Unidade,
terminam agora.

Existem, é claro, processos Vibratórios que se manifestam por modificações da própria Consciência, que
estão em relação direta com as percepções Vibratórias.

Chegará um momento em que ninguém poderá ignorar essas percepções Vibratórias, no momento em que a
Luz se revelar, por completo.

***

Novamente, isso lhes foi dito, mesmo se isso foi denominado de maneira particular, à época: o Julgamento
Final, não é, em nada, um Julgamento, não é, em nada, Final.

Exceto o Final e o Julgamento de tudo o que faz o desejo, o corpo da personalidade e o corpo de desejo.
Mas a Luz, lembrem-se, jamais pode ser outra coisa senão Vibração e Amor.

Somente a resistência ao Amor induz ao sofrimento.
Somente a resistência à Luz induz à própria resistência e induz ainda mais resistência.

Tudo isso, é claro, foi desenvolvido a vocês através de diferentes expressões: Abandono à Luz, resistência à
Luz, desapego.

Sobre tudo isso, vocês estão perfeitamente bem informados.

***

O que é importante apreender é que, se eu também por muito tempo enfatizei a Humildade e a Simplicidade
(durante a minha vida, como hoje, do plano onde estou), significa que, evidentemente, a Simplicidade vai contra

as necessidades múltiplas e complexas deste mundo.
E que a Humildade os coloca automaticamente em um sentimento, não de se desviar da vida, não de se

eliminar, mas, bem mais, de criar em vocês um estado propício para, finalmente, tomar distância em relação a
tudo o que é artificial e a tudo o que mantinha uma intensificação dos desejos.

A Humildade é isso.
E também a Humildade nas relações humanas, sejam elas quais forem.

Isso quer dizer que, enquanto houver uma vontade qualquer para tomar ascendência sobre alguém, (seja em
um casal, em uma família, seja em uma relação pontual), se vocês não deixarem o outro livre, vocês entram em

um jogo de poder.
E a Humildade é certamente o meio (considerando-se, realmente, como o que se é sobre esta Terra: muito

pequeno em relação ao Espírito), a melhor maneira de evitar ter alguma influência do desejo e do poder, seja
qual for.

Os tempos terminaram.
Isso, o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse desde o mês de março.

Tudo isso acontece sob os seus olhos.
Em breve, mesmo o que lhes foi escondido, no nível da Terra, não poderá mais sê-lo por muito tempo, porque
a extensão considerável que vai ser tomada pelos Elementos sobre a Terra, fará com que mais ninguém possa

desviar ou ignorar isso.
Mesmo nos países que, até agora, haviam sido (por razões muito específicas), em um certo sentido, poupados

pelos Elementos e pelo que vocês poderiam chamar de ‘crise global’.
Tudo isso terminou porque a Luz se revela, de maneira total, e vem iluminar o que resistia à Luz.

***



Cada um irá viver esse desafio no período que antecede, de algum modo, o face a face, vindo, pela sua
própria vida, e pela Lei de Atração da Luz, mostrar-lhes, no que irá viver o seu corpo, no que vocês irão viver na

sua vida, aí onde vocês estão, realmente.
Ou seja (como isso foi dito), o desdobramento total da Luz não poderá mais ser ocultado dos seus próprios

olhos, isto é, da sua própria Consciência.
O que lhes parecia totalmente justificado, um dia, irá lhes parecer, no dia seguinte, como uma crise de ego

importante e uma manifestação do ego, considerável.
E são vocês mesmo que irão se julgar.

As circunstâncias da sua vida, sem qualquer exceção, vão colocá-los frente ao que vocês têm criado e vocês
irão se tornar, realmente, o que vocês criaram no seu interior e não o que vocês esperaram ou buscaram, no

exterior de vocês mesmo.
Vocês vão viver, integralmente, o que foi chamado de Retribuição, mas não uma retribuição no sentido kármico,

mas a Retribuição da Luz.
Pois será dado, precisamente, a cada um, segundo as suas obras.

Eu os lembro de que CRISTO disse (e esta frase é totalmente verdadeira): “Aquele a quem foi pouco pedido,
receberá pouco, mas aquele a quem foi muito pedido, deverá dar muito, para receber muito”.

Isso quer dizer o quê?
Isso confirma na íntegra: “Os primeiros serão os últimos”.

É preciso entender que a sede de compreensão (espiritual ou social), a sede de dominar um sujeito, é,
sobretudo, um medo que se expressa por um poder.

E ele se expressa também por uma vontade.
Esta ‘vontade de Bem’, esta vontade de fazer o bem, esconde muitas vezes, no interior do ser, as falhas que,

até agora, não permitiam à Luz (que não estava suficientemente encarnada) constatar por si mesma essas
falhas.

***

Mas o retorno de CRISTO vem plenamente mudar o jogo, porque ninguém poderá se esconder em meio à Luz,
seja um governante, seja em um casal onde um dos dois é um tirano, seja em uma família onde existem

elementos pesados que não foram afastados.
Ainda uma vez, é preciso compreender que ninguém irá julgá-los, senão vocês mesmos.

Não existe um Deus vingador, um Deus que pune.
Há apenas uma Consciência: aquela do Espírito que vem tentar colocar-se em adequação com a consciência

chamada de fragmentada, dissociada, parcelada.
E esta colocação em ressonância corresponde, inteiramente, à Lei de Atração, ao retorno da Luz Branca, à

chegada total do desdobramento do Supramental e ao retorno de CRISTO.

***

É então a isso que a sua Consciência vai chamá-los, de maneira cada vez mais urgente, pelo próprio
desenrolar da sua vida, pelo próprio desenrolar do seu corpo, dos sintomas diversos e variados, da facilidade
com que vocês terão para manter-se na Alegria e para se afastar do corpo de desejo, sem qualquer vontade,

simplesmente por alguma coisa que se estabelece de maneira natural, pela Luz e não pela sua vontade (de não
mais comer, de não mais trabalhar, de não mais ter relação de tal natureza ou de tal outra natureza).

Isso não é vocês que decidem, mas é a Luz, em vocês.
E se for a Luz, em vocês, que decide, as coisas irão acontecer facilmente.

Por outro lado, se a Luz encontrar zonas de resistência, isso será muito mais difícil, mas, aí também, não vejam
ali outra coisa senão uma Retribuição permitindo, nesses tempos finais, de algum modo, reajustá-los à Verdade

da Luz e não mais à sua verdade pessoal.
Os tempos da Graça foram abertos, a um dado momento, depois das Núpcias Celestes.

De qualquer modo, podemos dizer que os tempos que se abrem, agora, são os tempos da Retribuição e que
eu denominaria, talvez, os tempos da última oportunidade de viver CRISTO e o Espírito.

***

Portanto, estejam atentos ao que acontece na sua vida.
Estejam atentos ao que acontece no seu corpo.

Estejam atentos ao que acontece em suas interações sociais, as mais próximas, como as mais distantes.
Porque tudo o que chega, agora, desde alguns dias e que vai se reforçar, de maneira realmente evidente (para

todo mundo sobre esta Terra), em muito poucos dias, está diretamente ligado ao desdobramento da Luz, à



abertura da Porta posterior de CRISTO, que deve realizar-se em cada ser humano encarnado sobre o planeta.
Naturalmente, isso é válido, sejam quais forem as crenças, em CRISTO ou em alguém mais.

Então, quer seja denominado Alá, quer seja denominado Deus, quer seja denominado Buda, essas são as
representações que vão permitir-lhes compreender e viver, de algum modo, a Luz Vibral, integralmente.

O período que vocês vivem (nesses tempos chamados, pelos Arcanjos, de reduzidos ou ultra reduzidos) é
uma oportunidade, a nada igual, de ver-se realmente de frente, não como vocês acreditam que vocês são (nas

crenças, nas adesões, mesmo em CRISTO), mas na realidade da Luz Branca, o que não é totalmente a
mesma coisa.

Lembrem-se do que eu disse: o que lhes parecia normal, um dia, poderá lhes parecer como totalmente
anormal e oposto à Luz, no dia seguinte.

Cabe a vocês saber o que irão fazer, naquele momento.
E daí, efetivamente, irá resultar o que fará a sua Vibração, em vocês: de Seres que encontram a Unidade, que
encontram a Luz, na totalidade, ou de Seres que escolheram prosseguir o jogo da atração, mas sem estarem
submissos a qualquer sistema de controle exterior senão a si mesmo e estando conectados com A FONTE.

O que leva a uma mudança importante, mas que passa, efetivamente, para alguns, por uma experimentação, eu
diria, um pouco mais longa, das leis da Matriz, mas desta vez, não mais falsificada.

***

Tudo isso vai transcorrer, em vocês, da mesma maneira que transcorre agora sobre o mundo e sobre este
mundo, e vai tornar-se cada vez mais global, cada vez mais coletivo, cada vez mais evidente.

Vários sinais foram dados a vocês: o Som da Terra, o Som do Céu, as percepções, evidentemente,
Vibratórias, que vocês têm, em vocês mesmos, ligadas às Lâmpadas (aos chakras, como vocês os nomeiam).

Tudo isso vai ser cada vez mais evidente e cada vez mais correlacionável.
Portanto, independentemente do que vai chegar a vocês, e independentemente do que lhes chega, nada há

para responsabilizar, sobretudo uma pessoa próxima, sobretudo o acaso, sobretudo o karma, mas unicamente
vocês, no instante presente.

Vocês não podem mais fugir da responsabilidade que é a sua do Ser Autônomo e do Ser indo para a sua
Liberdade.

Não há nenhum culpável exteriormente.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

A Lei de Retribuição, a Lei de Atração (e não mais os jogos de atração) vai permitir-lhes conscientizar isso, sem
qualquer erro possível.

Vocês vão ver claramente na sua personalidade.
Vocês vão ver claramente no que vocês São.

Obviamente, alguns ainda irão resistir, até o extremo limite, mas vai chegar um momento em que mais ninguém
poderá resistir porque a Luz estará estabelecida, por completo, e o que vai precisar ser executado, depois,

serão apenas os meios de colocar em operação o futuro de cada um.

***

Eis os elementos que eu tinha para dar a vocês sobre o desdobramento da Luz e as consequências diretas no
sistema de controle do mental humano, na sua Consciência, mesmo da personalidade, sobre os prós e

os contras das situações familiares, profissionais, afetivas, sobre os prós e os contras dos seus próprios
desejos, ainda presentes, e da distinção evidente entre o Mundo do Espírito e o mundo da carne (em todo

caso, segundo as regras que prevaleceram sobre este mundo, desde muitíssimo tempo).

***

Lembrem-se de que a melhor maneira de viver isso será sempre a Humildade e a Simplicidade, mais do que
nunca.

Tornem-se humildes, tornem-se muito pequenos e vocês irão encontrar o Espírito.
Isso significa também aceitar ver-se de frente.

Lembrem-se de que não há que se julgar, isso lhes foi dito.
De que não há que se condenar.

De que não há que se culpar e ainda menos julgar, culpar ou condenar o que é exterior a vocês.
Há apenas que se alinhar, consigo mesmo, no Espírito, ou então afastar-se do Espírito.

Mas isso irá ocorrer pelo que é chamado de Cocriação Consciente, ou seja, ser-lhes-á feito, muito exatamente,
segundo a sua Vibração.



***

Eis o que os Anciãos me pediram, enquanto Melquizedeque da Terra, para transmitir-lhes, porque a Terra vive a
sua transformação final (vocês sabem disso, mesmo se vocês ainda não aceitarem conscientemente).

Os elementos, os sinais, tudo o que acontece na superfície da Terra e nos sistemas sociais, sejam quais forem
os países, são apenas as preliminares (desde o início deste ano) do que vai engrenar-se, agora a toda

velocidade, para vocês e ao redor de vocês.

***

Então, o que vocês querem, senão a Humildade, a Simplicidade e se estabelecerem em CRISTO.
Porque em CRISTO vocês jamais terão sede, e CRISTO (ou a Luz Branca) são todas as respostas que o

Espírito aguarda e, evidentemente, que o corpo de desejo não quer, porque o corpo de desejo apenas pode
viver através do desejo.

Se não houver desejo, ele simplesmente não existe mais.
CRISTO vem revelar-lhes isso, de maneira evidente, para cada um.

E lembrem-se de que o seu corpo, a sua Consciência é a sede (matriz) deste último face a face entre o corpo
de desejo e o Corpo de Ressurreição ou Corpo de Estado de Ser.

***

Está aí agora o que resta a cumprir e que se cumpre pela Inteligência da Luz, sem qualquer intervenção da sua
parte e, isso, sem que qualquer alma, sem que qualquer Irmão ou Irmã possa escapar a isso.

Foi relatado a vocês algo de inelutável, inexorável.
Isso é perfeitamente verdadeiro, mesmo se alguns, sobre esta Terra, fizeram tudo o que estava ao alcance

deles para esconder-lhes isso.

***

Então, eu apenas posso dizer uma coisa e todo o meu Amor os acompanhe para isso: Regozijem-se, porque a
hora da Luz chegou.

Regozijem-se, porque o tempo é para a Liberdade e para a Autonomia, como diria IRMÃO K.
Regozijem-se, porque a hora do Coração chegou.

Cabe a vocês realizá-lo, na totalidade.

***

Permitam-me, antes de me retirar, viver, com vocês, um momento de Comunhão, no Amor, e também no
Elemento que é o meu, além desta Terra e que é chamado, entretanto, de Terra.

Eu lhes digo até breve, com todo o meu Amor.

... Efusão Vibratória ...

************

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/articlefa01.html

25 de agosto de 2011
(Publicado em 26 de agosto de 2011)

http://autresdimensions.info/articlefa01.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 - Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

AÚDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110826_-_ANAEL.mp3

~ MECANISMO DA ALMA VOLTANDO-SE PARA O ESPÍRITO ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Alegria estejam com vocês.
Eu venho, pelas palavras e pela Vibração, exprimir esse mecanismo específico que acontece atualmente, se

tal for a sua verdade, esse mecanismo que visa que a alma se volte para o Espírito e que aceite, ou não, a sua
transmigração.

Isso se realiza pelo impulso Metatrônico e Micaélico, permitindo-lhes então, se tal for a sua Vibração, desviar-
se do que não é o Espírito, a fim de viver o Espírito.

***

O Espírito é a sua Morada de Eternidade.
O Espírito não tem qualquer coloração de alma nem qualquer ressonância particular com a vida do

confinamento na personalidade.
O que é realizado, atualmente, no desdobramento da Luz, sobre a Terra como em vocês, é a capacidade e a

possibilidade conjuntas, para viver o Espírito.
O Espírito é Alegria, o Espírito é Eternidade.

A alma é coloração, a alma é atração, neste mundo.
A personalidade e o corpo exprimem-se pela influência e pelo impulso da alma desviada do Espírito, confinada

e isolada através do próprio conhecimento, exprimindo-se sob diferentes facetas, sob diferentes vidas, sob
diferentes contratos, sob diferentes interações de alma a alma e de corpo a corpo.

O Espírito não conhece a dependência.
O Espírito é Verdade e Alegria.

A Luz Vibral, Supramental, o Espírito KI-RIS-TI, chegando ao seu Templo, permite à alma voltar-se para o
Espírito, no sacrifício de suas missões, no sacrifício de suas funções, possibilitando encontrar a Paz Suprema.
Quando a alma se volta para o Espírito, então se manifesta à consciência o que se torna esta Consciência do

Espírito: Verdade, Alegria e, sobretudo, Felicidade.
Porque o Espírito não pode conhecer a falta expressa pela personalidade ou pela alma, porque o Espírito não

pode conhecer a alternância.
A alma vive apenas a alternância.

ANAEL - 26 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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A alma vive e é impregnada, na totalidade, do que existe na superfície deste mundo.
Mecanismo de vida, mas também mecanismo alterado.

Enquanto que o Espírito não pode ser de forma alguma alterado nem perturbado.
Viver o Espírito é, portanto, viver a Paz.

Viver o Espírito é não mais ser atraído por qualquer impulso da alma, por qualquer desvio do Espírito para a
personalidade.

O Espírito, o Paracleto, este Espírito da Verdade que vem a vocês na Vibração da Luz Una, é a sua Morada.
Para isso, é preciso que a alma se extraia das moradas efêmeras e dos jogos efêmeros.

Que ela substitua o sofrimento pela Verdade e pela Alegria.
Portanto, somente o Espírito pode ser seu, pode ser a sua Morada, a sua Verdade e a sua manifestação.

A alma, naquele momento, inclina-se.

***

Entregar a alma não é mais morrer, doravante.
Entregar a alma é retornar à Vida.

Entregar a alma é retornar à Verdade, a fim de que esse corpo, no qual vocês estão, transpareça e transfigure
e se torne o Espírito da Verdade, Vibrando em uníssono com a Fonte, Vibrando em uníssono com a Verdade.

Isso é agora.
Isso é de imediato.

Isso é a Vibração que se tornou possível pela Ascensão da sua consciência para os espaços da Unidade, pela
resposta da Terra ao impulso da Luz Una, permitindo-lhe elevar-se à Vibração da sua própria Unidade.

Portanto, o ser humano se encontra, hoje, na encruzilhada.
Aquela, não mais das escolhas, mas da direção a seguir.

Aquela que vai levar a consciência do Espírito a entrar na encarnação do Espírito.
Aquela que vai permitir iluminar a alma, não mais pelas próprias polaridades da personalidade, não mais pelos
próprios jogos dos laços de sangue, da carne e da vida aqui embaixo, mas vivificada, inteiramente, pelo amor

do Espírito que é clareza, que é transparência, que é evidência e que é KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol.
O impulso do Espírito é destinado a fazê-los trabalhar e viver na Alegria da sua Eternidade, reencontrando,

então, o sentido da plenitude e a Essência do que vocês são.

***

A hora da revelação chegou desde muito tempo.
Ela acontece agora, permitindo-lhes seguir a direção, aquela do Espírito ou aquela da alma que, mais do que

nunca, não poderá ignorar o Espírito.
O Espírito impregna a totalidade dos mundos e a totalidade deste mundo a fim de que o Espírito se revele nele

mesmo, rasgando os mínimos Véus, confinantes e isolantes.
Em vocês, desenvolve-se esta revelação.

Em vocês, desenvolve-se o restabelecimento da Verdade.
Em vocês, desenvolve-se o último combate que não é um, que, na realidade, é uma abdicação da alma e da

personalidade ao que vocês são, na Verdade.
 Além de qualquer ilusão.

Além de qualquer projeção.
Além de qualquer contrato.
Além de qualquer dogma.
Além de qualquer religião.

Além de qualquer confinamento.
O Espírito é Liberdade, coisa que jamais poderá ser, neste mundo, a personalidade nem mesmo a alma, pelo

fato do que foi alterado.
Então, descobrindo a Liberdade, a travessia dos caminhos passados, a Vibração da sua consciência irá

conduzi-los, naturalmente, a viver a criação que vocês realizaram, a criação que vocês elaboraram.
Isso é para viver agora.

Isso é para viver aqui, nesse corpo de carne, transfigurado, nesse corpo de carne, aliviado dos venenos deste
mundo e, no entanto, vivendo neste mundo.

A lucidez é a chave que lhes permite retornar, se tal for a sua Vibração, para a Verdade da Eternidade.
Isso se desenrola neste momento, em vocês, chamando-os a manifestar e a concretizar o Abandono ou a

resistência.



Resistência, sede de sofrimento, sede de ausência.
Enquanto que o abandono é a sede da Presença, da leveza e da Alegria.

***

Aonde vocês irão?
O que vocês vão se tornar?
O tempo chegou, da criação.

O que vocês criaram?
Aonde vocês irão?

Vocês irão para a Alegria?
Vocês irão para outra experiência?

Isso, a sua Vibração anima as escolhas e permite ao caminho se revelar, como a Luz se revela em vocês,
vendo claramente onde vocês estão.

Vendo claramente onde vocês estão, em vocês, no seu mundo interior, como neste mundo exterior.
Os dois colocam-se em ressonância e em adequação, permitindo-lhes manifestar a criação da sua Verdade.

***

Filhos do Um e Filhos da Unidade, Filhos da Luz, o momento é para viver isso, sem pensar duas vezes, sem
lamento, sem projeção, sem vontade.

Simplesmente, acolhendo a Vibração do Ser, a Vibração do seu Ser.
Simplesmente observando o que ali se desenrola, no Templo do seu corpo, no Templo do seu Coração, aí

onde se revela a Vida Una da Verdade do Espírito.
Vocês são o espetáculo e o espectador.

Vocês são o conjunto do que se revela, em vocês e por vocês.
Vocês são o Único, onde deve atuar a criação da Liberdade, onde deve atuar o canto da Vida eterna.

Portanto, como lhes disse URIEL, é tempo de atravessar a última Porta, aquela da sua Ressurreição.
Ressurreição na alma ou no Espírito.
Ressurreição na Unidade, na Alegria.

***

Filhos, que realizaram a Grande Obra da Luz, sobre este mundo, o momento chegou de viver o que vocês
trabalharam.

O momento chegou de criar o que vocês são, na totalidade, além de qualquer separação, além de qualquer
ilusão.

CRISTO revela-se, em vocês.
O momento chegou de viver a efusão da Luz Una, inteiramente.

O apelo da Divina Maria ressoa como resposta ao apelo da Terra e ao apelo do cosmos, que é o mesmo que
aquele que ressoa, é claro, no Canto da sua alma, no Canto do Espírito.

Som sagrado.
Trombetas, Trombetas do despertar vindo desmoronar os muros da fortaleza do confinamento.

As Trombetas ressoaram.
Elas irão ressoar cada vez mais, propiciando o último apelo de CRISTO para estabelecerem-se n’Ele e, então,

em vocês.
Portanto, o momento chegou de voltarem-se, integralmente, para vocês.

Não no que vocês creem, não no que vocês pensam, não no que vocês veem, não no que vocês percebem,
mas na Vibração total do seu Coração, da Consciência Una.

O instante é para a Comunhão.
Além das Núpcias Celestes e das Núpcias Místicas, a Comunhão do conjunto dos Uns, que se revela sobre a

Terra, pelo Canto sagrado do Céu e da Terra, pelo Canto da alma e do Espírito (percebido na sua cabeça e no
seu Templo interior), permite-lhes ajustar a frequência coerente da Unidade, a frequência além da alma, além

da precipitação.

***



É tempo de criar a leveza ou a densidade, aquela que os trouxe até este instante presente.
Vocês serão, enfim, a Vibração da sua criação, a Vibração da Unidade, no face a face glorioso do reencontro,

n’Ele, e então em vocês.
A pressão da Vibração (através das diferentes Cruzes da cabeça, através das diferentes Coroas Radiantes,

através do Fogo que se eleva, agora, em vocês), vai elevar o seu Espírito, vai elevá-lo à sua revelação, total e
final, na Vibração da Alegria, unido e em Comunhão com CRISTO e com a Verdade.

O que há temer?
O que há a recear, quando a Luz retorna?

Somente a Sombra e somente a personalidade, ainda resistente, é que pode ser afetada pela sua falta de
Transparência.

Mas vocês são a Transparência.
Então o que vocês estão esperando para manifestá-la e para criá-la?

Na Transparência, nada pode ser interrompido, nada pode ser parado, nada pode estar em sofrimento, nada
pode ser um obstáculo ou um entrave para o Espírito.

***

Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, o momento chegou de tornar-se a Luz que vocês semearam.
O momento chegou de proclamar a Unidade da Consciência.

O momento chegou da União e da Comunhão, em KI-RIS-TI, da Verdade e da Unidade.
É-lhes preciso entender e escutar, como dizia o Arcanjo URIEL, o próprio Canto da sua Presença, o próprio

Canto da Unidade, fundir-se nesse Canto, tornar-se o Canto, tornar-se a Vibração, tornar-se a Alegria porque é
o que vocês são.

Todo o resto é apenas efêmero.
Todo o resto é apenas densidade.

Todo o resto é apenas atração para os domínios onde não existe a Luz da Transparência.
Isso termina.

Doravante, resta conscientizar e fazer emergir e construir esta nova Verdade.

***

Vocês são chamados, desde muito tempo.
O apelo encontra agora a sua ressonância final.

O apelo torna-se a aspiração para estabelecer a sua própria Unidade.
Ignorando todas as resistências, todas as densidades, puxando-os e os atraindo para outra coisa do que a

Verdade do seu Ser.
Vocês são os Filhos das Estrelas.

Vocês são as Sementes de Estrelas.
Vocês são os seres que, para muitos de vocês, acompanharam este Matriz.

Outros vieram mais recentemente, a fim de participar, à sua maneira, do que está aí.
E o que está aí se exprime na minha boca, nas minhas palavras e na minha Vibração, não como um tempo

futuro, mas, sim, dentro de um tempo, aquele da Ilusão, que cessa, que é o seu tempo.

***

A Terra vai começar sua Ascensão final e sua Libertação.
E vocês são parte integrante da sua Ascensão e da sua Libertação, na Vibração da consciência.

Estejam na Alegria.
Vão aí onde vocês criaram a sua Verdade, qualquer que seja: ela é luminosa para vocês.

Seja qual for, ela é a sua.
Seja qual for, ela jamais será separada de quem quer que seja ou do que quer que seja.

Então, nada há a recear e nada há a temer.
Nada há tampouco que esperar porque tudo está aí.

Tudo se realiza, em vocês.
Tudo se realiza, no seu Coração.



Tudo se realiza, sob o seu olhar.
Tudo se realiza, no Espírito e ainda no seu corpo.

Tudo se realiza, na alma revelada, na alma despertada.
E isso é bem exatamente o que acontece em vocês.

Então, quer seja no Abandono ou na resistência, estejam na Alegria, porque o seu destino é unicamente viver a
Alegria da sua criação, seja qual for.

***

Vocês são os seus próprios criadores.
Vocês são a sua própria Essência e vocês irão descobrir a Liberdade.

Então, por qual razão vocês deveriam manifestar o mínimo medo?
A resistência é normal àqueles que ainda não vivenciaram a transcendência da alma para o Espírito, na

totalidade.
Mas, no final da transcendência, encontra-se apenas a leveza, seja qual for a sua escolha, seja qual for o seu

destino.
Somente a personalidade ignorando ainda o Espírito, somente aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que

ainda não revelaram ou impulsionaram a sua própria alma, estão ainda no desconhecimento da Luz.
Mas, dentro de pouco tempo, neste tempo, eles também irão viver a revelação do Espírito.
Independentemente do que eles façam, eles também terão criado o que eles têm que criar.

Eles também irão viver o que eles criaram.
Lembrem-se de que a Unidade é Júbilo e Alegria.

Quer a sua Morada Dimensional seja a persistência nesse corpo, quer a sua Morada Dimensional seja a
vivência do Espírito e da dissolução, quer a sua Morada pessoal seja a atração da alma por necessidade de
experiência, todas as experiências e todas as vidas irão ocorrer, de hoje em diante, sob o reino da Alegria

porque a Unidade foi reconectada.
Então, afastem-se de tudo o que não é vocês.

Afastem-se e acolham o que pode (nesse corpo ou na sua consciência) ser uma zona de Sombra.
Olhem aí porque ela também, ela vai desaparecer.

Aceitem vê-la, nada recusem porque o Espírito nada recusa.
Sejam, simplesmente, aquilo que vocês são.

Sejam, simplesmente, a alma que se volta para o Espírito e que acolhe a Verdade porque a Verdade é um
bálsamo, e a Verdade os liberta, e a Verdade é a Alegria.

***

Portanto, a Alegria não é para ser temida, ela é apenas para penetrar, ela é apenas para Ser.
Mesmo se, em vocês, em cada um de vocês, puder ainda existir o que eu chamo de ‘resistência à Luz’, a cada

dia colocar-se-á a questão e vocês irão se dizer “como é importante”.
Se vocês derem um passo para o seu Espírito, conscientemente, então o Espírito irá fecundá-los plenamente,

e naquele momento vocês irão aperceber-se de que só o passo anterior foi custoso, mas que o passo
seguinte ocorre cada vez mais facilmente.

Estejam na Alegria, as Trombetas ressoaram.
A última Trombeta se anuncia, ela é aquela que vocês percebem na pressão da Vibração da sua cabeça, do

seu Coração, no seu centro.
Ela é o som que vocês percebem como Vibração da consciência no Antakarana, Cordão Celeste que os une e

os unifica.
O que pode chegar àquele que vive isso?

Qual projeção ou qual laço da carne ou do sangue pode ainda ser submetido à menor apreensão?
 Porque a Luz é Graça, mesmo se, no momento, alguns de vocês não o viverem inteiramente.

Tenham certeza que é.
Não pode ser de outro modo.

Portanto, nada a temer.
Como MARIA lhes disse, a esperança é, simplesmente, viver o instante, totalmente presente, a partir deste

instante.
E cada instante novo na contagem do seu tempo é uma oportunidade, ainda maior, de viver a Alegria da

Consciência.
Então, quando a alma se voltar para o Espírito, o peso desaparece, o laço desaparece, o olhar não é mais o

mesmo, a Vibração muda, totalmente, sobre este mundo.



Vocês se tornam irradiantes, do Interior.
Vocês se tornam iluminados, do Interior.

Tudo isso a fim de lhes dizer para tornar-se esse Céu e todo o resto tornar-se-á claro, e todo o resto iluminar-
se-á.

***

Filhos da Lei do Um, o momento é para o Um.
É o seu.

Vocês caminharam sobre este mundo.
Vocês realizaram sobre este mundo.

É tempo, agora, de caminhar no Espírito e de realizar o Espírito.
É tempo.

O tempo que está aí, que os conduz e que os leva ao tempo eterno, ao tempo da Alegria.
No silêncio do que é a agitação da personalidade, no silêncio do que é o desejo, encontra-se o espaço onde

tudo é realizado e onde todo desejo é tratado no instante.
Por que nada pode ser desejado, por que, em meio à Unidade, todo desejo é satisfeito, sequer há tempo de

aparecer, contrariamente a este Plano.

***

Filhos do Um, nós os convidamos, nós Arcanjos, como MARIA o fez, para instalarem-se, agora, na Luz do Ser,
da Alegria e da Paz.

O que dizer mais em palavras, além do que foi dito?
Nós lhes demos, nós lhes transmitimos a Verdade sobre vocês mesmos.

É tempo, agora, de torná-la sua, na totalidade.
Lembrem-se: há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem atravessar esta última Porta, na Alegria e nesse

Templo que é o seu corpo, redimido.
Portanto, Almas do Um, Filhos do Um, nós iremos Comungar juntos e viver o Um, em CRISTO MIGUEL, no

espaço do nosso alinhamento.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu estou com vocês, porque eu sou vocês, assim como eu os levo, todos vocês, em mim, para ir para si
mesmos.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL e eu estou revelado, em cada um de vocês.

... Efusão Vibratória ...

  

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article590c.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-26_aout_2011-article590c.pdf
26 de agosto de 2011

(Publicado em 27 de agosto de 2011)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


~ Mecanismos da visão do olho, da visão astral, da Visão Etérea e da Visão do Coração ~ 

Eu sou NO EYES e eu os saúdo, Irmãos e Irmãs.

Enquanto Estrela VISÃO, eu venho, por minha vez, completar uma série de elementos, a fim de levar a sua
Consciência no que o olho (que vê a vida e que manifesta capacidades, bem reais, para descobertas) é, de

fato, um elemento profundamente incompleto para apreender e ver a Vida, em sua Verdade e em sua
Plenitude.

***

Eu os lembro, primeiramente, de que existiu sobre esta Terra, desde muito tempo, um Eixo de luz desviado
que foi denominado ATRAÇÃO / VISÃO.

Eu não retornarei sobre este elemento porque isso foi desenvolvido e explicado longamente por alguns
Anciãos.

A Estrela VISÃO, como vocês sabem, está perto da parte de trás da cabeça, no Triângulo da Terra, e que nós,
nós denominamos também (nós, povo indiano, à época): o Olho do Guerreiro.

O Olho do Guerreiro, atrás da cabeça, é aquele que permite ver bem além do que os olhos podem mostrar,
bem além do que pode ser mostrado pelo ‘3º olho’.

O Olho do Guerreiro é o que permite ver bem além de tudo isso, e de se dar conta da verdadeira Visão, aquela
da Verdade, não afetada pelo que eu denomino um princípio de isolamento, presente sobre este mundo.

A Porta VISÃO, como vocês sabem, está situada no que é chamado de fígado.

Naturalmente, o corpo é modelado, como vocês sabem, sobre forças originais que, inicialmente, são o reflexo
e a densificação do Grande Espírito.

O que não quer dizer, é claro, que o Grande Espírito tenha um fígado.
Isso significa simplesmente que o Grande Espírito, em seu desdobramento e em todas as suas Dimensões (A

FONTE), apresenta funções similares, não atribuídas a um órgão (como se pode perceber e viver, na carne,
aqui), mas a um conjunto de funções que são semelhantes.

***

NO EYES - 26 de agosto de 2011
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Vocês sabem também que a Visão, no nível do desdobramento da Luz, está situada entre a alma (ndr: Porta
AL) e a Precisão.

Pelo seu papel, devido ao que foi transformado, esta zona está ligada a muitas outras coisas.
E, em primeiro lugar, existe um acoplamento direto entre o olho que vê e a emoção.

Na realidade, nós todos sabemos que, quando nós vivemos, o que nós chamamos de lembranças, de nossa
memória, e de nossos sonhos, estão todos ligados a ‘imagens’, a cenas da vida.

Mesmo no nível do que foi denominado invisível (perceptível, no nível astral, no que é chamado de 3º olho),
tudo isso está ligado a visões, tudo isso está ligado a imagens, de cores, de associações de formas, de tudo

o que pode definir, de algum modo, a visão.
Esta visão, esta primeira visão, está profundamente associada a tudo o que é chamado de emoções, e

obviamente, nós conhecemos, todos nós, isso, durante a nossa vida, e vocês o conhecem ainda.
O próprio princípio do reconhecimento (da nossa família, dos nossos seres que nos são caros, que estão

próximos de nós) faz-se, é claro, pela voz, por odores, mas se faz, antes de tudo e principalmente, pela visão.
Mesmo a expressão da observação da vida, da beleza (mesmo, ainda uma vez, se isso puder passar por

outros sentidos) está diretamente conectada, eu diria, ao que nós sentimos.
De certa forma, a visão no sentido ocular é uma impressão.

Esta impressão, vocês sabem, é realizada no olho.
E é esta impressão que vai ser enviada e dar (na Consciência, no cérebro, e no conjunto do corpo) elementos

de apreciação, de impressão e de reação.
Quem não tem a lembrança, mesmo entre vocês, de uma imagem ou de um amigo de infância que pode,

simplesmente na evocação e em um sonho, reativar uma emoção?
Naturalmente, a emoção pode ser vivida também com o conjunto dos sentidos.

Mas a visão está ligada preferencialmente à lembrança, e esta lembrança é sempre muito viva, muito mais, por
sinal, do que pelo olfato, mesmo se isso estiver presente, ou pelos outros sentidos.

A visão está muito mais conectada, eu diria, à emoção.
Como nós todos o sabemos, o que nós vemos, nós, humanos, quando nós estamos em um corpo, não é o que

veem outros animais, outros mamíferos.
Obviamente, o que vê um peixe nada tem a ver como o que vê um olhar humano.
As emoções estão ligadas, portanto, de maneira talvez muito forte, ao que é visto.

E o que é visto, o que imprime o olho, a retina, está então ligado diretamente a uma imagem, esta imagem que
é um ‘estímulo’.

Um caçador que percebia ou que sentia um búfalo, podia, naquele momento, especificar tanto uma localização,
como um espaço, como uma direção, em relação ao que era visto.

***

De qualquer modo, a imagem da visão é apenas uma reconstituição, correspondendo a um conjunto de
sucessões de palavras, evocando às vezes a emoções, mas também um conteúdo.

O búfalo é o que tínhamos para comer, o que havia para evitar o sofrimento da fome, para cobrir-se, para
fornecer o fogo, pela sua gordura.

O olho é então impressionável, e o olho vai então reagir à imagem.
É preciso compreender que a imagem é uma ‘projeção’, qualquer que seja a imagem.

Tudo o que é visto com os olhos é visto, é claro, no exterior.
Mesmo o que é visto ao nível do 3º olho, é visto, necessariamente, no exterior.

O que é profundamente diferente do que eu desenvolverei, logo depois, sobre a Visão Etérea e a Visão do
Coração.

Portanto, a visão, a imagem, vai nos levar a mecanismos muito lógicos de atração (o olhar é atraído), a
mecanismos de rejeição, também, sem, contudo, que isso possa ser explicado, frente a tal pessoa, frente a tal

imagem.
Evidentemente, há apenas a imagem.

Dão-se conta muitas coisas, é claro, ligadas ao sentido, e também a outra coisa, mais sutil, invisível.
Mas a imagem é também um elemento que permite, além da linguagem, compreender-se.

Porque, é evidente, na mesma língua, a mesma imagem gera a mesma palavra.
Mesmo se essa palavra tiver uma conotação profundamente diferente para cada um, pelo fato de pronunciar a
palavra 'cadeira', mesmo se cada um possa ali ver uma cadeira totalmente diferente, o fato de ver um objeto,

de nomeá-lo, é então, vocês hão de convir, uma identificação.

***



Esta identificação do exterior (através de um objeto ou do que quer que seja) faz-se, preferencialmente, por
esta imagem.

Naturalmente, como eu dizia, as imagens percebidas por outros reinos da natureza nada têm a ver com o que
percebe o ser humano.

A visão, a imagem, é de qualquer maneira adaptada à função, inscrita no programa de vida, eu diria, do ser
humano.

A águia, por exemplo, não tem a visão do homem, e a visão dela permiti-lhe detectar um movimento bem
distante.

Há uma visão estendida, uma visão panorâmica onde o movimento, onde a diferença de cores vai assumir uma
importância especial.

Talvez vocês saibam que é possível viajar em um animal, emprestar o corpo de um animal.
Existem, em meu povo, e em muitos povos primitivos, meios de colocar a Consciência e de viver a

Consciência em um outro corpo.
Aqueles que vivenciaram essas experiências sabem muito bem que a visão da águia nada tem a ver com a

visão do homem.
E que esta visão é sempre colorida pelas necessidades do programa de vida, permitindo um processo que vai

adaptar a visão ao programa de vida.

***

É então muito lógico compreender que, o que é visto de volta, as imagens que são vistas, vão programar, por
sua vez, uma série de coisas no ser humano.

Porque, contrariamente aos animais que têm um programa de vida que resulta da sua própria função, o ser
humano tem a possibilidade de levar o seu olhar, a sua visão, a coisas que podem ser profundamente

diferentes a um outro ser humano.
Sem contar os meios que vocês têm à sua disposição para multiplicar as imagens, e ir bem além do que pode

ver, habitualmente, um olho, no seu ambiente.
De qualquer modo, hoje, o ser humano tem a possibilidade de ver o que ele não veria sem a tecnologia.

Mas tudo o que é mostrado por esta tecnologia é sempre em vista, e de acordo, com a imagem que percebe o
olho: não ocorreria a ninguém a ideia de mostrar alguma coisa que não pudesse ser reconhecida pelo olho.

Em todo caso, existe então uma concordância, nessas imagens reproduzidas, mostrando-lhes o que não pode
ser visto pelo olho, habitualmente.

E isso se entende, é claro, em todas as áreas.
E não apenas no que está sobre a Terra, mas também o que a ciência pode observar bem além da Terra, o

que o olho humano jamais poderia observar.

***

O homem, diferentemente do animal, está então apto a escolher o que ele vai olhar.
Ele é então livre para levar o seu olhar ali onde ele é atraído, ali aonde ele vai retirar, não necessariamente, uma

utilidade para a vida, mas também aonde ele vai poder estimular, e elevar, por vezes, a sua alma, como, por
exemplo, observar, contemplar uma obra de arte (da mesma maneira que, ainda uma vez, isso é possível com

a música).
O olho é o sentido mais ligado à consciência.

E é também o sentido o mais facilmente alterável.
Eu entendo por alterável que pode existir uma forma de sedução (que não vai ao sentido da sedução habitual
como, por exemplo, olhar um ser amado, ou um prato que se vai comer, ou ainda uma obra de arte) que pode

transformar a consciência do homem, e levá-lo a aderir a coisas que não estavam em sua cabeça
anteriormente.

De tudo isso o que, durante a minha vida, eu teria chamado de homem branco, mas que hoje, a quase
totalidade da humanidade tem usado de maneira muito importante.

E algumas invenções, ligadas às imagens, assumiram um lugar cada vez mais importante na vida do ser
humano, subjugando-o, e levando-o a viver um programa que não era necessariamente o seu, um programa

que não era necessariamente isso para o que o olho foi elaborado e criado sobre este mundo.

***

Tudo isso vai instalar, no homem, modificações.
Obviamente, vocês poderão olhar imagens, no que vocês chamam de cinema, tanto para ter medo como para



ver belas imagens, ou ver alguma coisa que lhes interessa.
Mas a imagem serve apenas para isso.

A imagem que lhes é mostrada, por toda parte neste mundo, hoje, é destinada apenas a uma única coisa, e a
uma somente: a incitá-los a sempre mais atração a este mundo, em detrimento dos outros Mundos.

 E se pode dizer que em um século, essas imagens desempenharam perfeitamente o seu papel e cumpriram a
sua missão, que era então de incitar o ser humano para mais emoção, para mais atração neste próprio mundo,

pelo princípio de sedução e de prazer.
O ser humano, hoje, está cada vez mais condicionado pela imagem.

Esta imagem, aliás (que é buscada mesmo na consciência e na evolução, na transformação da consciência, e
que é onipresente nisso que vocês nomeiam uma busca espiritual), fazendo-os projetar no exterior (na

capacidade para ver pelo 3º olho, e não mais pelos olhos), visualizar, imaginar, criar, de qualquer maneira,
imagens, que vão atraí-los para o objeto da sua busca.

Tudo isso, é claro, dando ao homem o sentimento de progredir desde que, na tela doa seus olhos fechados,
apareçam imagens que tenham relação com o que o homem procura em sua busca.

Existe, até mesmo, nos povos primitivos, um processo chamado de ‘busca da visão’ (que isso seja nos sonhos
ou, de maneira consciente, ou com substâncias que permitem recriar alguma coisa, em imagem), a fim de viver

a experiência desta imagem e, eventualmente, de modificar um equilíbrio da consciência.
A visão é, portanto, uma percepção (qualquer que seja a beleza e a intensidade do que é visto e do que é

manifestado) através da imagem: de algum modo, uma tela, em todos os sentidos do termo (e essa palavra já
foi empregada).

A imagem é uma tela que impede a percepção direta.
Como vocês sabem, pelo meu nome, a visão dos olhos era impossível para mim.

E será que, no entanto, eu não via?
E será que, no entanto, eu não captava, bem mais amplamente do que a imagem e do que a tela, os

mecanismos da vida?

***

Hoje, neste mundo, é preciso falar de duas coisas.
Primeiro do que foi chamado de Visão Etérea, ou seja, a visão que permite ver, com os olhos abertos, além

da frequência habitual.
A ação e o Sopro do Grande Espírito têm, de fato, para cada vez mais seres humanos, modificado a

característica de impressão, no olho, do que é visto.
E é muito simples, realmente: trata-se de uma ampliação, ao mesmo tempo, da consciência e da capacidade

do olho, para ser impresso em faixas de frequências que lhes eram anteriormente invisíveis.
O que explica que muitos Irmãos e Irmãs veem o Sol diferentemente, veem a Luz Adamantina e veem formas,

contornos que eles não viam antes, ao redor das pessoas, dos objetos.
Coisas novas então se imprimindo, que não se imprimiam antes.

Então, é claro, esta visão, que se modifica e que dá a Visão Etérea, está ligada a modificações, a aberturas que
se fazem pelas novas frequências, aí também.

E que permite a algumas almas ver, pelos olhos, o que era invisível anteriormente.

***

Esta Visão Etérea é uma Visão com os olhos abertos, que eu diferencio, formalmente, da visão com os olhos
fechados, chamada de visão do 3º olho (ou visão astral), qualquer que seja o grau de perfeição e de visão.

O ser humano, desde algumas gerações, manifesta espontaneamente (muito mais do que em minha vida, ou
antes) a capacidade para se projetar nesse 3º olho e para ali criar imagens, visões.

Porque a época, é claro, antes mesmo do desdobramento da Luz, começou a se modificar, nos seus
fundamentos.

A imagem, como eu disse, tornou-se preponderante, na civilização, pelo aparecimento de luzes em uma época
em que, normalmente, não havia luz, à noite.

O homem foi capaz, então, de criar luzes e imagens independentes dos ciclos naturais.
É este elemento principal, que vocês têm chamado de ‘eletricidade’, que permitiu, de alguma maneira, estimular

esta visão do 3º olho, essas capacidades para criar imagens em uma tela da cabeça.
E, depois disso, pôde aparecer um conjunto de ensinamentos que iam ao sentido desta tecnologia.

E vindo então nutrir o homem de imagens, diferentes do que os olhos podiam ver, diferentes, também, da
Visão Etérea que, ela, está diretamente ligada à consciência e não à tecnologia.

A tecnologia então fez aparecer capacidades específicas no ser humano, que vocês nomearam, aliás:
visualização, 3º olho.



***

Esses processos propiciaram o acesso a ainda mais sedução, a ainda mais atração.
As capacidades da alma para ver além do visível e ver então, não o que é subjacente e que existe no nível da

Visão Etérea, mas, sim, ver uma trama, uma imagem, que não existia antes (ou, em todo caso, que não era
percebida no nível da humanidade).

A visão astral, aí também, está em relação com a Estrela VISÃO, na cabeça, e com a Porta VISÃO no fígado.
Porque, através dessas visões novas é que puderam ser elaboradas seduções e atrações, tendo feito

submergir a alma em ainda mais materialidade, em ainda mais sedução.
E que a afastou, ainda mais, da Visão do Coração e da Visão que independe dos olhos.

O ser humano foi movido, por todos esses princípios do que era visto e mostrado, a afastar-se e a mergulhar,
de algum modo, a alma em alguma coisa de mais redutor.

A impressão de ver mais coisas, a impressão de ser submerso nas imagens.
E vocês sabem hoje o que essas imagens representam, seja através do que eu falei, o cinema, do que vocês

nomeiam jogos de vídeo, e que, finalmente, os remetem à ‘virtualidade’ (mesmo se o que for mostrado
corresponder a alguma coisa que poderia ser visível ao olho, para aquele que está no ambiente

correspondente, de algum modo, ao que é visto).

***

Então, é preciso compreender também que ver na natureza, uma árvore verde, não tem de todo o mesmo
efeito do que ver uma imagem, sobre uma tela, da mesma árvore verde.

E disso, poucos seres humanos estão conscientes, porque para eles é a mesma árvore.
Obviamente, ela não pode ser tocada, mas o que é visto, nos dois casos, é, a priori, para muitos Irmãos e

Irmãs, a mesma coisa.
Ora, estritamente não o é.

Porque o que é mostrado na natureza, uma árvore, por exemplo, é portadora de um sinal que não é de todo o
mesmo sinal do que o que é visto através da imagem.

A imagem que se reproduz (a imagem que não é o objeto real, mas a imagem do objeto) vai provocar, no nível
do cérebro e da consciência, ainda mais atração para a Ilusão e para o que é falso.

Eu não tenho as palavras que correspondem às explicações reais, técnicas e científicas deste processo, mas
é perfeitamente concreto e perfeitamente real.

As imagens que lhes são mostradas (seja uma obra de arte em duas dimensões, seja uma imagem projetada
pelas suas telas), afastam-nos progressivamente, e isso foi concebido para isso, de Verdade.

Até um nível onde houve, e há agora, uma impregnação possível, direta, da consciência, para afastar o ser
humano do Coração.

Reforçando, de alguma maneira, o que é denominado energia do fígado, energia da visão (mas não da
verdadeira Visão), energia da atração, do desejo, e das emoções.

***

Portanto, é claro, o homem moderno pensa que ele está mais vivo do que nós, por exemplo, em nossa época,
porque ele está submetido a mais estimulação, mais emoção, mais compreensão.

O ser humano, pouco a pouco, no ocidente, afasta-se do efeito do objeto olhado, para substituí-lo por uma
imagem do objeto que, no nível do que é produzido na consciência, nada tem a ver.

Então, eu posso perfeitamente compreender que, para alguém que gostaria de ver uma águia e que não tem
oportunidade de vê-la, vê-la em uma imagem é já apaixonante.

Mas ver uma águia na natureza, não é ver uma águia em uma imagem.
Isso se expressa, no nível da consciência, do cérebro e do fígado, por um mecanismo totalmente diferente
que vem reforçar, de alguma forma (e ilustrando o que eu acabei de dizer), a possibilidade de ver no nível

astral, de ver o que é denominado no nível do 3º olho.
Dessa maneira, então, vocês viram aparecer técnicas permitindo trabalhar nos sonhos, na visualização, nas

lembranças, até mesmo.
Tudo isso apenas teve um objetivo, e apenas um: afastá-los definitivamente da Visão do Coração e movê-

los, por esse símbolo do olho, a mais Ilusões, a mais virtual.
E para aqueles que seguiram o que lhes disseram os Anciãos, vocês entram, e vocês entraram desde vários

anos, em algo que é, como eu nomearia, o ‘virtual do virtual’.
Vocês estão (como dizem nossos amigos e nossos irmãos orientais) em um mundo efêmero,

denominado Maya (Ilusão), e, nesta Ilusão, são criadas realidades virtuais, ou seja, um outro estágio,
afastando-os ainda mais da verdadeira Vida e da verdadeira Visão.



***

Então, é claro, a modificação das frequências no ser humano, que é produzida desde pouco menos de 30
anos, permitiu desenvolver, de maneira mais recente, esta Visão Etérea: ou seja, ver com os olhos, além do

que veem os olhos.
Mas não algo de virtual, pelo contrário, alguma coisa que subtende a Ilusão e que se situa aí, por outro lado,

não mais na Ilusão (ou no virtual da Ilusão), mas na realidade da Verdade.
As forças etéreas que estão em operação são, muito exatamente, as forças que permitem a ‘densificação da

matéria’, e então vocês têm acesso, alguns de vocês, a esta Visão.

***

Em seguida, há a possibilidade, quando o acesso ao Espírito, à Unidade, se manifesta pelo que vocês
conhecem como Vibrações, de entrar na Visão do Coração.

É aquela que eu expressava em minha vida.
A Visão do Coração dá-lhes o Conhecimento.

Não um conhecimento visual ou imaginado, mas o Conhecimento real, isto é, a verdadeira Profundez, tanto da
alma, e principalmente do Espírito (e não do astral, ou do ilusório, ou de um mundo emocional).

A Visão do Coração dá-lhes acesso à Visão que não está mais limitada a um espaço, a uma direção ou a um
objeto, mas que vai penetrar no que eu denominaria a própria essência do mecanismo, que aparece como real

neste mundo, que é a Ilusão.
É Ver além das aparências, é Ver, não mais somente em uma direção, mas em todas as direções.

E é, sobretudo, a possibilidade de Ver através, de não mais ser parado pela densidade, de um corpo ou de um
objeto, mas de passar a ver a Essência do objeto.

***

Isso não tem qualquer relação com a visão astral, mas é bem a Visão real, o Conhecimento Direto, da Visão
do Coração.

A Visão do Coração não tem emoção.
A Visão do Coração vai mostrar-lhes a Transparência, e ela vai mostrar-lhes o conteúdo exato da Luz.

A Visão do Coração não separa, ele contribui para manifestar e estabelecer a Unidade da Consciência.
A Visão do Coração caracteriza-se por sua não localização.

Ela é totalmente panorâmica, bem mais do que a visão de uma águia.
Ela permite, de algum modo, abraçar (desde o que eu denominaria as emanações ou o princípio) até as forças
Etéreas e, sobretudo, o conteúdo de Luz existindo através de um objeto, de uma pessoa, ou do que quer que

seja.
E, aliás, na Visão do Coração, vocês compreendem, porque vocês a vivem, que não há nada, estritamente

nada, para Ver no exterior.
Porque é naquele momento que vocês percebem, realmente, que o que era visto no exterior era apenas uma
projeção: mesmo a águia que voa no céu está totalmente presente na Consciência Una, na Visão do Coração.

Não é mais possível, na Visão do Coração, considerar o que quer que seja como exterior a si.
É o que dá este caráter do que é imediato, esta capacidade para não mais separar, para ser Transparente, si

mesmo, para ver a Transparência,
E para experimentar o Conhecimento, aquele que é a Visão do Coração, e não a projeção, através do filtro do

mental ou de alguma coisa exteriorizada.

***

Deste modo, a Visão do Coração vai propiciar-lhes Ver a Luz (a verdadeira Luz, não aquela do Sol alterado
pela atmosfera).

Ela vai propiciar-lhes Ver o Mundo, como eu disse, as Causas.
E além desse Mundo, ela vai dar a Visão penetrante e justa, e não mais exterior, já que o exterior está em

vocês e então, naquele momento, há, através da Transparência, uma capacidade total para tornar seu o que é
visto, para conhecer, de alguma maneira, os prós e os contras.

A Luz, nesses casos (do que é percebido como objeto, como pessoa ou como o que quer que seja), não é
mais uma emanação exterior, aparecendo como o que vocês poderiam chamar de aura (que é astral), mas sim

no próprio Interior do objeto, da pessoa, ou do que é observado.



E vocês são a Luz no Interior desta Luz.
Não há mais distância nisso que é visto.

Vocês não colocam mais barreira porque não há mais barreira.
E a visão que era (tanto no nível da visão dos olhos, como da visão astral, ou ligada ao 3º olho, ou do sono)
uma visão de separação, torna-se uma Visão de integração e uma Visão que lhes dá o Conhecimento.
Este Conhecimento não é um mecanismo intelectual, nem um conhecimento esotérico, é unicamente um

conhecimento direto, pela fusão da Essência, em si, com tudo o que é talvez olhado e observado, neste mundo
como nos outros Mundos.

A visão dos olhos, a visão astral, é uma projeção.
Enquanto que a Visão do Coração é uma introjeção, ou seja, algo que acontece no Interior de vocês, onde não

existe mais qualquer distância.
Não há então necessidade de olhar aqui ou ali, já que tudo está no Interior e se vê no Interior.

***

Nesses processos, a Visão Etérea, é, no momento, a Visão que se desenvolve a mais facilmente.
Atualmente, a Visão do Coração começa a aparecer.

Esta Visão do Coração não é uma aparição.
Eu vou tomar um exemplo que vocês irão compreender, em todo caso, os ocidentais: uma aparição (como é

dito, por exemplo, da Virgem Maria) que seria percebida no exterior, seria apenas uma Ilusão.
A Visão do Coração, de MARIA, no Interior de si, e onde a Luz está no Interior e não mais emitida no exterior, é

a Verdade.
É-lhes então mais fácil, através disso, talvez compreender e viver que tudo o que pode ser percebido no

exterior, e, sobretudo, se a Luz for emitida ao redor (como isso foi representado pelos artistas), é apenas uma
Ilusão.

Que não tem mais realidade do que o que lhes mostram os seus olhos, dependentes deste mundo.
A Visão do Coração vai dar-lhes totalmente outra coisa, porque naquele momento há realmente aparição no

Interior e não mais no exterior.
E então um Conhecimento direto, correspondendo, em todos os povos, ao que foi dito: que tudo está no

Interior do ser, e não no exterior.

***

Essa Reversão da Visão, ou seja, da visão dos olhos e da visão astral, para a Visão do Coração, é um
processo essencial durante a passagem na Consciência da Unidade e no Corpo de Ressurreição (ou no
Grande Espírito, ou no Corpo de Estado de Ser, segundo a denominação que vocês queiram lhe dar).

Este mecanismo ocorre, real e concretamente, no Interior de si e não no exterior.
Vocês veem então porque, no que os nossos amigos orientais denominam Idade Sombria, que começou a
existir desde que apareceu o que foi chamado, eu creio, no ocidente, de século das luzes: paradoxalmente,

quando o século das luzes apareceu, então se revelou o que vocês chamam de Idade Sombria.
Houve necessidade de manifestar, no exterior, o que já estava presente no homem, fazendo-o ficar subjugado

pela sua própria criação exterior, mais do que pela sua Criação Interior.
Houve, aí, uma reversão e um conhecimento que se tornou exterior, e não mais interior, passando pelo filtro

dos olhos, pelo filtro do intelecto, da razão, e afastando, cada vez mais, o ser humano da sua possibilidade de
Conhecimento, real, Interior.

***

Vocês veem então, através do olho e da visão, e as diferentes visões, atuam na totalidade dos processos de
alteração e de falsificação.

É por isso que é tempo, agora, de retornar ao olhar Interior: aquele do Coração, da Visão Interior.
E talvez já aceitar, qualquer que seja o estado de consciência que vocês têm manifestado, no momento,
conceber que absolutamente tudo, concreta e realmente, pode apenas encontrar-se no Interior de vocês.

Dito em outros termos, o Grande Espírito é vocês mesmo.
Dito em outras palavras, tudo está no Interior, e unicamente no Interior.

Isso não é uma invenção da imaginação ou um mecanismo mental, ou intelectual, mas sim a Realidade total
que irá permitir-lhes passar da projeção à introjeção.

É por isso que a oração, ligar-se ao Grande Espírito, se faz na maioria das vezes de olhos fechados.
Portanto, mesmo se nós soubermos (e nós o experimentamos, nós também, no meu povo) que há uma



possibilidade de absorver-se Interiormente na contemplação de alguma coisa, é, no entanto, muito mais fácil
interromper a visão dos olhos, e também a visão astral.

***

A visão astral vai dar-lhes uma visão onde a luz está no exterior do objeto (ou do sujeito), nada tendo a ver com
a Visão do Coração, onde a luz está no Interior do objeto ou do sujeito.

É exatamente o inverso, ou se vocês preferirem, um negativo, em termos de imagem.
E depois, sobretudo, a visão exterior, a visão astral ou do 3º olho, necessitará sempre de uma interpretação

(através de símbolos, através do filtro do mental), enquanto que a Visão do Coração acontece
independentemente de qualquer interpretação, porque ela é significante por si só, porque ela age diretamente

pelo Conhecimento e, pelo próprio mecanismo que está em jogo, na compreensão direta do que é Visto.
Em um caso, na visão dos olhos e na visão astral, há atração do pensamento ao exterior, e incapacidade para

viver o conhecimento, mesmo se isso puder seduzir um número importante de seres humanos, mesmo no nível
espiritual.

A Verdade jamais será essas projeções.
A única Verdade está no Interior do Coração, no Templo Interior, porque o conjunto dos Universos e o conjunto

de todas as Criações encontram-se no Interior.
Novamente, isso não é uma invenção da imaginação ou um mecanismo abstrato, mas, sim, a estrita Verdade

do que é, realmente, a Vida.

***

Portanto, a Visão do Coração apenas pode aparecer se o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO já estiver, em parte,
redirecionado, se a Cruz que foi chamada de Redenção for executada, ativada, de algum modo.

Naquele momento (eu não retornarei sobre isso), partes do corpo põem-se a Vibrar, permitindo o início da
Visão Etérea e, em seguida, para alguns, a Visão do Coração, onde tudo está no Interior.

Quando nós dizemos (os Arcanjos, nós, Estrelas, e os Anciãos) que nós estamos no Interior de vocês, isso
não é uma invenção da imaginação ou uma satisfação do que quer que seja: é a estrita Verdade.

Simplesmente, resta emergir esta Consciência, e a única maneira de fazê-la emergir é entrar vocês mesmos no
Interior, para verificar.

Mas entrar no Interior não pode fazer-se enquanto existir uma visão e uma atração voltadas para o que quer que
seja do exterior.

Isso poderia ser denominado um apego, qualquer que seja.
Um apego (seja ao que nós chamamos de filhos, seja ao que for do exterior) levando-nos, inevitavelmente, à

projeção e, portanto, à ausência de interiorização ou de introjeção.
E isso nos afasta, efetivamente, da Consciência do Si, do próprio Si.

Enquanto esta Reversão final não for efetuada, é muito difícil viver, por si mesmo, a Verdade.
Podemos apenas aderir às palavras, mas as palavras não são tampouco a Verdade enquanto isso não for

vivenciado, com pleno Conhecimento, no Interior do Coração.
Porque, naquele momento, e apenas naquele momento, vocês podem superar a mera crença das palavras,

que diz que tudo está no Interior e que este mundo é Ilusão, mas vivê-lo realmente.

***

O desdobramento da Luz, realizado pelo Anjo METATRON, pelo Grande Espírito e pelo conjunto daqueles que
participam da Luz, é uma oportunidade importante para desviarem-se do que é exterior, e para Ver, realmente,

a Verdade.
Naturalmente, o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO está profundamente ligado à sedução e ao apego.

Como havia dito um dos Anciãos: enquanto vocês estiverem apegados seja ao que for, vocês não podem ser
Livres.

Ainda uma vez, e eu o digo por mim também, isso não quer dizer desvencilhar-se de tudo o que é exterior, mas
vê-lo tal como é: isso é apenas uma projeção.

E esta projeção passando, então, do que é Interior para o exterior, é alterada, afastando-os e pondo uma
distância, por exemplo, entre vocês e a águia (ou entre vocês e o objeto, ou a pessoa, ainda, que vocês

amam).
Daí resulta toda esta atração para a necessidade de possuir, ainda mais, o que se está apegado, mesmo

muitas vezes reivindicando a liberdade para o outro.
Os jogos da visão arrastam para sempre mais densidade, para sempre mais afastamento, para sempre

mais sofrimento.



Porque, enquanto existir um objeto exterior, ele estará sempre mais distante de vocês, mesmo se vocês o
tocarem, mesmo se vocês dormirem com ele todas as noites.

Mesmo se vocês mimaram, com o olhar e com a sua atenção de mãe, um filho, ele jamais será vocês enquanto
ele for projetado no exterior.

A mudança de olhar, ou seja, passar do olhar dos olhos e do olhar emocional ou astral, para o Olhar do
Coração, irá fazê-los viver, naquele momento, a ausência de distância.

Fazendo-os conscientizar que absolutamente a totalidade do que é visto no exterior, existe no Interior, e que é
unicamente no que está no Interior que não pode ali ter distância, e que o Conhecimento é real.

***

Esse processo necessita, efetivamente, de estar lúcido sobre o que vocês olham no exterior, o que
denominamos, ainda, ‘ponto de vista’.

E por sinal, na linguagem humana, quando dizemos: “eu vejo”, é exatamente o inverso que acontece: nada se
vê.

Porque nada pode ser visto no exterior, e ainda menos no mental, e ainda menos no emocional.
É preciso então, aí também, fazer uma Revolução do Olhar, ir sem medo para o Olhar que os Libera, para o

Olhar da Consciência que é o Olhar Interior.
Porque, como não há distância no olhar Interior, e quando vocês vivem naquele momento que tudo,

absolutamente tudo o que é visto no exterior é apenas uma pálida cópia e uma pálida imagem do que está no
Interior, então, naquele momento, vocês vivem o Conhecimento.

Uma vez já estando no Interior de vocês, nada há a proteger, nada há a se apegar.
Há apenas que viver o Conhecimento da Visão do Coração.
Dessa maneira, vocês irão conhecer o conjunto da Criação.

Não poderá mais existir atração exterior, não poderá mais existir desejo de projeção exterior, já que o Coração
e a Visão do Coração são a Plenitude total, já que tudo ali está incluído e nada está separado.

***

Eis ao que, nesta época em que vocês estão encarnados, os chama, agora.
Esse desdobramento da Luz Vibral (que muitos de vocês percebem, em si ou pela Visão Etérea) é, na

realidade, um desdobramento Interior.
O que se revela exteriormente é, de fato, o desdobramento no Interior de vocês mesmo e, portanto, um

processo que põe fim a toda distância, a toda separação, mas também a todo apego exterior.
Isso é apenas ao aceitar ir para esta Profundez (diferente da profundez da atração), isto é, aceitando que a

alma não seja mais voltada para os mecanismos de atração deste mundo (e quando eu digo deste mundo, eu
não falo da vida deste mundo, mas sim deste mundo), e ao considerar a vida não mais sob o mecanismo de

projeção exterior, mas, sim, como um mecanismo de introjeção Interior, onde não há necessidade de
manifestar a menor emoção, o menor apego (uma vez que tudo já está em vocês, e Livre) ou o menor

sofrimento.
Sob o ângulo que eu lhes falo, o sofrimento é apenas o resultado de uma visão exterior e de uma imagem.

A Leveza, a Alegria, está diretamente em associação e em ressonância com a Visão Interior.
A Luz Vibral, que se revela e que os chama, é verdadeiramente a oportunidade final de conscientizar as poucas

palavras que eu empreguei, e de fazer a experiência, por si mesmo (bem além das palavras, porque as
palavras de nada servem se elas não forem acompanhadas da experiência), desta Visão Etérea.

E, sobretudo, desta Visão do Coração que não conhece absolutamente os limites e os tormentos da visão
exterior, quaisquer que sejam os aspectos sedutores que, sempre, os afastam de vocês mesmos.

***

Lembrem-se também de que hoje, para vocês, se vocês o aceitarem, isso irá se tornar cada vez mais fácil.
Desde que vocês cessem toda projeção exterior, desde que aceitem olhar no Interior e se tornar, assim,

totalmente Transparente, a fim de ali ver todas as Transparências possíveis e toda a Criação, não mais como
uma densidade exterior projetada, mas sim como a Realidade final da Consciência.

Aquele que percorreu os povos, chamados, hoje, de ocidentais, há 2.000 anos, disse-lhes isso sob diferentes
formas.

Ele lhes contou isso durante a Tentação de CRISTO no deserto, e em muitas outras ocasiões.

***



Lembrem-se também de que a visão dos olhos (e a visão astral) sendo, por essência, emocional, vai arrastá-
los sempre para uma busca de emoções, e jamais para a estabilidade.

Ela vai levá-los a julgar.
Ela vai levá-los a julgamentos de valor.

Ela vai levá-los a distanciar-se e a separar, pelo princípio do eu amo / eu não amo, coisa que não pode
absolutamente existir na Visão do Coração.

A visão exterior será então sempre uma sucessão de desejos (satisfeitos ou não), de frustrações e de
prazeres, mas jamais será a Alegria porque, por definição, vocês não podem olhar, permanentemente, a

mesma coisa no exterior quando no Olhar do Coração e na Visão do Coração, tudo já está em vocês.
E isso, é claro, muda totalmente a consciência, o humor e o conjunto das manifestações da consciência, já que

naquele momento não há mais projeção, e então não há mais apego, e então não há mais sofrimento ou
alternância de prazer e de frustração.

Há, naquele momento, o que foi chamado de Alegria da Unidade (e de outros termos, por nossos amigos
orientais).

***

Ao revelar o que eu desenvolvi, eu espero ter suscitado, em vocês, esta capacidade para viver a Reversão.
Apreendam-se bem, aí também, de que não é porque se está desapegado, que se rompeu os apegos, que se

se torna separado.
Bem ao contrário já que, rompendo os apegos, não pode mais ali ter separação, e que tudo está inscrito no

Interior de si.
Então, é claro, os jogos do ser humano, nas relações que envolvem apego, em tudo o que é chamado de laços

que são estabelecidos (da carne, do sangue, afetivos também, mesmo se eles não forem de sangue), vão
afastá-los desta Visão do Coração.

 Mas lembrem-se de que não é se afastando, vocês mesmos, de tudo o que lhes parece projetado no exterior
e de seus apegos, que vocês irão transcendê-los e superá-los.

É apenas quando vocês aceitam Ver, com o Coração, no Interior de vocês mesmos, que naquele momento os
apegos tornam-se Liberação, não antes.

Evidentemente, as pessoas próximas de vocês que não estão na mesma dinâmica vão tudo fazer, tudo o que
estiver ao alcance delas, para fazê-los persistir nesta visão que eles conhecem, mais do que na Visão que eles

não conhecem, e que, para eles, é uma ilusão.
É o paradoxo total.

Eles estão, eles, na Ilusão e na projeção, eles estão, eles, na imagem da imagem, e acreditam que o que
vocês vivem, no Coração, na Visão do Coração, não existe.

E é claro, para eles, isso não existe.
Se vocês chegarem a superar esta atração das pessoas próximas de vocês, desejando mantê-los no

sofrimento e na sucessão de prazeres e de desprazeres, naquele momento, vocês irão viver a Alegria qualquer
que seja este exterior, porque, naquele momento, vocês estarão reconectados e Livres, mas acima de tudo no

apego do sofrimento.

***

A Visão Etérea é um primeiro passo, mostrando e demonstrando que as frequências às quais a Consciência é
sensível, e que o olho é sensível, não são mais as mesmas.

Todos os seres Despertos não têm a mesma capacidade para a Visão Etérea, no momento, mas vocês têm,
todos vocês, a capacidade para a Visão do Coração.

E esta Visão do Coração apenas pode acontecer se houver silêncio das imagens, silêncio dos olhares, se
vocês aceitarem, realmente, se Ver (e não fazer de conta, em uma projeção de uma imagem exterior).

***

Lembrem-se de que, se vocês entrarem na Visão do Coração, obviamente (isso lhes foi dito), a Alegria vai,
naquele momento, aparecer e iluminar.

Vocês não poderão mais, cada vez menos muitas vezes, manifestar emoções que possam alterar o seu
estado, já que vocês estão no Interior de vocês.

Vocês não estão mais em uma projeção, qualquer que seja, vocês não estão mais em um desejo ou em uma
imaginação, qualquer que seja, mas vocês estão na Verdade.

O humor, o sentimento e a impressão de si mesmo não podem enganá-los.



Porque, em um caso, enquanto a consciência está voltada para o exterior, os tormentos da vida (todos, sem
exceção) são flutuações.

Ao passo que quando vocês estão voltados, real e concretamente, na Visão do Coração, vocês estão no
Conhecimento e vocês estão na Plenitude e na totalidade.

Como poderia existir, nisso, o menor medo, o menor apego, o menor sofrimento?
Não é possível confundir, já que os dois estados são totalmente opostos.

As consequências na vida, ela mesma, são totalmente opostas.

***

Lembrem-se de que o desdobramento da Luz, doravante, tem por finalidade favorecer este desdobramento no
Interior de vocês mesmo, o reencontro com o Grande Espírito, com a Luz Branca.
Mas cabe a vocês decidir, com todo conhecimento de causa, o que vocês querem.

Não em um desejo ou em uma vontade, mas, sim, no estabelecimento real da sua Consciência.
Porque, o que vocês dizem e desejam, é estabelecido fora, ou é estabelecido dentro.

***

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para especificar sobre estes mecanismos da visão do olho,
da visão astral, da Visão Etérea e, sobretudo, da Visão do Coração.

Na palavra visão, não vejam projeção.
Na palavra visão, vejam a Verdade.

Isso se tornou tão comum neste mundo que falamos de ponto de vista, mas também, no nível espiritual,
falamos de visão.

O que é uma visão?
É sempre uma projeção para o exterior.

A única Visão verdadeira é a Visão da Transparência do Coração na qual tudo está Presente, contrariamente a
uma visão.

Lembrem-se também de que a Luz, na Verdade, está no Interior.
Enquanto que na Ilusão, a imagem é projetada e que a luz está no exterior do objeto, do sujeito ou do que é

olhado.

***

Eu vou então parar por aqui, nas minhas palavras, e lhes propor viver um momento de Bênção e de Comunhão,
todos juntos.

No nosso Coração, com os olhos fechados, sem qualquer imagem, sem qualquer necessidade de imagem,
sem qualquer desejo de imagem, centrados no Coração e na Transparência.

Eu lhes digo até logo, desta maneira.
Que o Grande Espírito acompanhe vocês.

*

... Efusão Vibratória ...

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

***

Pergunta: ao que pode corresponder uma dor, muito intensa, sentida nas costas, entre as
omoplatas, e o que convém fazer naqueles momentos?

Então, aí, caro amigo, a Vibração pode, às vezes, ser uma dor no nível da Porta posterior do Coração, ou seja,
no nível de KI-RIS-TI.

Se for isso, não há grande coisa a fazer.
Alguns de vocês começaram a sentir as Vibrações (e, por vezes, dores), tanto nas diferentes Portas, por

exemplo, tanto na UNIDADE, na AL, como nas pregas da virilha, no nível do sacro.
As Portas, quando são ativadas, podem efetivamente causar dores, por vezes muito intensas e, nesses casos,

não há muito que fazer.

***

Pergunta: o que significa “alcançar os Estados de Graça”?

Alcançar os Estados de Graça significa, simplesmente, viver a Graça.
A Graça é o quê?

Isso foi chamado de diferentes nomes.
Isso foi denominado os diferentes Samadhi.

É um estado, como vamos explicar isso?
É um estado de Unidade, mas isso não é intelectual.

É como se vocês estivessem em um êxtase, em um gozo permanente.
O gozo dos sentidos, todo mundo conhece isso.

Isso dura um instante.
Mas, aí, isso não dura um instante.

Isso dura muitos instantes, muito mais tempo do que os instantes que podem existir com um deleite, qualquer
que seja.

É alguma coisa que, no mais, acompanha-se de algo que é completamente incomum, mas que é, ao mesmo
tempo, deleitoso.

Isso se chama a Graça, simplesmente.
É o Samadhi ou, então, a Consciência que se estabelece na Paz, na Morada da Paz Suprema.

O.M. AÏVANHOV - 26 de agosto de 2011
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Naquele momento, mais nada da personalidade, mais nada das preocupações usuais (digamos, da vida, dos
problemas) podem vir manifestar-se à Consciência.

Não há nem emoção, nem mental.
Isso pode ser definido como uma vacuidade e, às vezes, como uma plenitude.

Há uma espécie de imensidão que está aí e, sobretudo, um Amor extraordinário.

***

Pergunta: o que significa Vehuiah, pronunciado por METATRON?

Vehuiah é um dos quatro Hayoth Ha Kodesh que é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo.
Portanto, METATRON (sendo o Senhor METATRON, como dizemos) sendo um Arcanjo que está ligado ao

Fogo (como MIGUEL, em outro nível Vibratório), que é a estruturação, pelo Fogo, das Dimensões.
Assim, ele põe em ressonância a sua Presença com a Presença do Hayoth Ha Kodesh do Fogo.

***

Pergunta: conectar-se com as estrófes de um canto composto das palavras Vibratórias de URIEL é
um bom meio de frear o mental?

Sim, na totalidade.
O Arcanjo URIEL (para aqueles que já o escutaram), vocês sabem muito bem que as palavras que ele

pronuncia são portadoras de uma Vibração.
A rigor, se vocês lerem as palavras (intelectualmente, assim), vocês correm o risco, até mesmo, de não
compreender porque é uma sequência de sílabas que são agenciadas de tal modo que elas vão pôr em

ressonância zonas específicas da cabeça e no nível da estrutura Vibratória.
Isso é feito de propósito.

Então, é claro, as bicicletas (o mental) têm dificuldade de acolher isso.

***

Pergunta: em meio à 3D Unificada, existem mundos onde as entidades estariam em fase de
reaprendizado da sua Unidade, da sua Eternidade, enquanto Seres Multidimensionais?

Para a maior parte dos seres que irão a mundos de carbono Unificados, esses seres não têm problema já que
estão unificados.

Efetivamente, não é a palavra “aprendizado”, é, digamos, de preferência, uma reaclimatização.
Isso não é uma escola.

São, simplesmente, os períodos em que as Vibrações (que estavam, de algum modo, muito densificadas)
tornam-se mais leves por si só.

Nada podemos remover, do exterior, pela Luz.
É por isso que pedimos a vocês para se olharem, vocês mesmos, enquanto observadores (espectadores, etc.)

para vocês próprios fazerem o trabalho, porque ninguém pode fazê-lo no seu lugar.
Portanto, isso não é um aprendizado já que a conexão com A FONTE, com a Unidade, foi restabelecida.

Simplesmente, há zonas de densidade (de resistências), em meio à Consciência, que faz com que a Unidade
não possa ser instalada de imediato, digamos.

Então, a palavra “reaprendizado” é um pouco forte.
Isso é, simplesmente, uma descristalização, digamos.

Isso é muito simples, de fato: imaginem uma alma sendo o máximo de Amor possível, mas que, em todas as
suas vidas, teve por hábito colecionar.

Então, isso pode ser colecionar selos, isso pode ser colecionar filhos.
É alguém que, mesmo estando no Amor, vivenciou o Amor em uma forma de posse e em uma necessidade de

possuir.
Os selos ou os filhos, isso é a mesma coisa, no nível Vibratório.

Isso não quer dizer que um filho seja um selo.
Isso quer dizer, assim, que será preciso desacostumar e há apenas a alma, ela própria, que pode fazê-lo, do

interior.
Isso ocorre instantaneamente.



Há, por vezes, graus de cristalização (ou de densificação) que se tornaram (no nível da Consciência da alma)
elementos bloqueadores, de algum modo, e elementos limitantes que impedem a alma de se voltar, na

totalidade, para o Espírito.
Portanto, isso necessita, como dizer, de uma reaclimatização.

E depois (nós lhes dissemos, também), há seres que adoram os mundos de carbono.
Por que não, afinal de contas?

Então, eles vão ficar aí onde eles se sentem bem.
O principal é que não haja mais ruptura em relação à Unidade.

***

Pergunta: as pessoas, de mente aberta e de Coração benevolente, têm a possibilidade de transmutar
seus corpos sem ter experimentado o Samadhi?

Mas isso é impossível porque, quando vocês dizem “de mente aberta”, é a consciência que iria querer viver a
Luz, tal como eu entendo.

Mas vocês sabem que é a Vibração que é o marcador da Consciência.
Portanto, o Samadhi está ligado (vocês compreenderam) à Coroa Radiante do Coração ou, pelo menos, à

pressão do primeiro Samadhi que conecta com os chakras de Enraizamento da Alma e do Espírito.
Se isso não existir, como é que haveria um acesso completo à Unidade?

Isso não é possível.
Lembrem-se de que isso não é um desejo.

Não é o fato de crer que isso existe que vai mudar alguma coisa.

***

Pergunta: se o mundo é ilusão, a ação dos cristais é também ilusória?

Se você entrou na Unidade, efetivamente, todas as crenças desaparecem, mas, por mais que você esteja no
ilusório, eu não acho que você possa passar através de uma parede que, ela também, é tão ilusória quanto

você.
Mas, por enquanto, a armadilha matricial é tal que o conjunto da precipitação das Consciências propiciou uma

densidade.
Vocês sabem, de fato, fisicamente, que mesmo uma parede é uma Vibração.

Isso é uma mistura de ondas.
Essas ondas são muito lentas.

Agora, quando a Consciência Vibra no nível da Unidade, o corpo, ele não desaparece, não ainda.
Portanto, o corpo, ele está efetivamente consciente de que este corpo é uma ilusão, mas não é por isso que o

corpo desaparece.
Se as crenças não desaparecerem, isso significa que não há Unidade, simplesmente.

Então, naquele momento, os cristais (ou qualquer outra coisa) são também inúteis, mas os cristais não
pertencem à Ilusão.

Jamais foi dito que a vida era uma Ilusão, aqui.
É a Consciência que está confinada em uma Ilusão.

Existem corpos de carbono que não são ilusórios, porque eles estão na Unidade.
Portanto, é preciso, como dizer, não misturar os dois.

A Consciência Unitária toma consciência de que este corpo é uma Ilusão, de que esta vida é uma Ilusão,
porque houve confinamento.

Os Anjos do Senhor estão na 3ª Dimensão Unificada desde sempre, porque é a sua maneira de viver, mas eles
não estão limitados a esse corpo.

Eles não estão na Ilusão.
A Ilusão é a separação.

É o confinamento pelo corpo biológico, que é um Templo.
Mas este corpo é uma Ilusão nesta Dimensão falsificada, porque ele foi confinado, porque há funções, em

meio aos órgãos (diversos, aliás, não há apenas o cérebro), que foram alteradas, ou seja, separadas, cortadas.
Então, esta ruptura é uma Ilusão, e quando vocês vivem a Unidade, vocês concebem que tudo é Ilusão, não

nos mundos em carbono, mas neste mundo em carbono.
Isso não é igual.



Ainda que a Vida esteja presente.
Por exemplo, um cristal, ele é o mesmo, desde sempre.

Ele não foi submetido à falsificação, exceto que, como a Terra foi cortada d’A FONTE, a irradiação do cristal
não é absolutamente a mesma que aquela que poderia ser se ele estivesse conectado, na totalidade, com A

FONTE.
Mas isso não significa que o cristal vai desaparecer, já que o cristal é a própria Essência da Vida, em todas as

Dimensões (enfim, pelo menos até a 11ª Dimensão).

***

Pergunta: a mudança de paradigma anula o nosso contrato de alma?

Então, isso depende do paradigma que você adotar.
Se você penetrar no Espírito, na totalidade, a alma é dissolvida.

Se a alma é dissolvida, qual contrato pode existir já que não existe mais a alma?
Agora, se vocês quiserem manter o seu contrato de alma, com certeza, vocês irão mantê-lo, ou seja, vocês irão

manter a alma e o corpo (ou outra alma, ou esta alma em outro corpo).
A mudança de paradigma é a ligação e a reconexão com a Unidade.

Mas, como foi dito, há vários destinos.
Agora, se vocês valorizarem a sua alma, vocês irão permanecer na alma.

Não tem problema.
Mas, agora, isso depende de quais são os contratos de alma porque, o que significa um contrato de alma, ou

seja, por exemplo, ter estabelecido um contrato com outra alma?
O que vocês irão fazer se esta outra alma, ela, ela decidir de juntar à Unidade?

Vocês vão se ver totalmente sozinhos com o seu contrato de alma.
Portanto, vocês podem rasgar a folha do contrato de alma.

Vocês não podem manter ninguém no seu contrato, se vocês estiverem ligados a um contrato.
Iria faltar mais isso.

Por outro lado, se o seu contrato de alma for importante para vocês, então vocês irão seguir o seu contrato de
alma.

A liberdade é total.

***

Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu sinto flashes nos meus olhos, acompanhados, por
vezes, de Alegria no nível do Coração. O que eu devo compreender disso?

Viver o que é para viver.
Por que querer analisar a fundo?

Porque, a Consciência, quando ela começa a passar para um estado, assim, de Samadhi, há um afluxo de Luz
Adamantina.

O que faz a consciência fragmentada?
Ela não se coloca como espectador.

Ela quer se apropriar, ela quer compreender, ela quer colocar palavras.
A partir do momento em que vocês quiserem compreender (a partir do momento em que vocês quiserem

colocar palavras ou quiserem explicações), vocês não estão no processo.
Portanto, no momento em que o processo é vivido, é preciso vivê-lo, completamente.

Não há nada a compreender.
Agora, fazer a pergunta depois, isso quer dizer que o ego (naquele momento, depois) bem que gostaria de

saber o que é aquilo para se apropriar do mecanismo, ao passo que não é questão de se apropriar seja do que
for.

É questão de se tornar esse mecanismo, já que a Consciência Unificada é isso.

***

Pergunta: a Luz de CRISTO, que nos transpassa, vai do ponto KI-RIS-TI ao ponto de MARIA no
triângulo MARIA / CRISTO / MIGUEL?



Vocês têm a possibilidade de ser transpassado pela Energia do Espírito e da alma, o que dá o
primeiro Samadhi, a Vibração do 9º Corpo e a dor, em forma de barra, acima do chakra do Coração.

Vocês têm a Espada de Miguel que pode transpassar os pontos do centro, ou seja, de MARIA.
Vocês têm o Impulso Metatrônico que chega, ele, e que transfixa o Coração, de trás para frente.

Os Querubim, eles, podem passar por toda a parte (ou seja, por um dos três pontos da Tri-Unidade), tanto pelo
chakra do Espírito como pelo chakra da alma, assim como pelo centro do chakra do Coração, assim como pelo

Ponto ER.
MIGUEL irá passar, de preferência, pelo Ponto de MARIA, mas ele também pode passar pelo Ponto de

MIGUEL ou de CRISTO.
A única regra é que METATRON é a única Vibração (eu os lembro de que na Dimensão mais elevada, o que é

METATRON? É um Tubo de Luz branca) que é a cópia do seu Canal do Éter.
Lembrem-se de que o corpo físico, mesmo aqui, é mantido como um Templo.

Tudo ali é simbólico.
Tudo é referência à imagem, não d’A FONTE, mas é referência à imagem arquetípica que, ela, situa-se em

planos muito mais elevados, no nível Dimensional.
Mas quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão em vocês (que nós estamos em vocês), é a estrita

Verdade.
Os Hayoth Ha Kodesh também estão em vocês, não unicamente no nível dos Triângulos elementares, das

Coroas da cabeça, mas também nos átomos, nas células, já que tudo é, como dizer, uma redução
eletromagnética (até uma determinada densidade) de uma Vibração original, apesar da falsificação.

A falsificação nada criou.
Ela apenas cortou a Criação, mas ela não pôde criar, a não ser mexendo com algumas formas específicas de

animais (como parodia, porém, disso, nós já falamos há mais tempo), mas isso iria nos afastar do assunto.
O Anjo METATRON sendo análogo ao Canal do Éter (ou seja, o canal mediano da coluna vertebral), é
perfeitamente normal que ele estabeleça a sua ressonância no nível da Porta KI-RIS-TI e das Trilhas

específicas deste Canal do Éter.
Poderíamos ir muito mais longe na descrição das Trilhas.

Por exemplo, a Vibração que vai de OD a ICI é a Trilha Micaélica (bom, mas, não vamos desenvolver tudo isso,
não vale a pena lhes dar uma compreensão intelectual de algo que será vivido no Interior).

Mas, é claro, não é por nada que existem sete vértebras cervicais.
Mas, é claro, não é por nada que existem doze vértebras dorsais.

Cada órgão do corpo está sob a ressonância Vibratória para cristalizar de um, como se chama isso, de um Anjo
Cabalístico, mesmo isso não estando ligado realmente à Cabala, mas ele tem esse nome.

Por exemplo, falamos, em uma pergunta anterior, de Véhuiah, que é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo.
Vocês têm, por exemplo, o Gênio que prediz o baço (o órgão baço, eu não falo de Áriman).

Ele se chama Belkabalel, etc., etc..
Há um nome para cada coisa.

Portanto, eu poderia lhes dar, assim, milhares de nomes.
Isso não tem qualquer interesse.

Agora, a quinze, vinte anos, isso poderia ter interesse porque a pronúncia Vibratória, do nome original
Vibratório, desencadeia uma ação no nível do corpo.

***

Pergunta: para facilitar a interiorização, o IRMÃO K sugeriu ativar os três Pontos ICI (cabeça,
garganta, sacro). Existe uma ordem para respeitar nessa ativação?

É preciso melhor, talvez, começar pela cabeça e descer, mas cabe a você ver isso.
O principal é que a Atenção seja levada, sucessivamente, sobre os três pontos.

***

Pergunta: quando somos confrontados, como fazer e o que fazer para não entrar em reação?

Se houver reações espontâneas, impulsivas, elas vêm de onde?
Do ego.

A partir do momento em que vocês são confrontados (e nós lhes dissemos), tudo o que se manifesta
(principalmente agora) na sua vida (que isso se refira ao seu corpo, que isso seja o seu vizinho de cima que

vem lhe dar um tapa), é o mesmo princípio: vocês estão frente às suas próprias resistências.



O que é que entra em reação?
É sempre o corpo de desejo, o corpo da personalidade e o corpo do ego.

Portanto, não se pode encontrar a solução no nível do ego.
Então, é preciso tentar, agora, não reagir imediatamente quando acontece alguma coisa.

Deixem passar o momento da reação.
Ao dar este tempo, vocês vão ver, por si mesmo, que não haverá reação.

Se, no momento em que o vizinho de cima lhe der um tapa, você lhe disser “me aguarde em cinco minutos” e
você for se colocar, em algum lugar, no Coração, realmente, vocês vão ver que, bem facilmente, vocês não

terão mais qualquer desejo de reação e isso é igual para qualquer mecanismo que lhes chegar hoje.
Por exemplo, vamos tomar outra coisa que os envolva, vocês consigo mesmo: sem qualquer razão aparente,

vocês sentem uma emoção que sobe até a garganta e que dá vontade de chorar.
Em geral, vocês choram.
O que vocês vão fazer?

Vocês irão dizer: “bom, eu sinto uma emoção, eu não vou procurar saber de onde ela vem, se foi o tapa que
me deu o vizinho, ontem, se foi o meu avô que agiu errado com a minha bisavó”, não importa.

“Eu sinto uma emoção com vontade de chorar”.
É preciso que eu esqueça, durante alguns instantes, esta emoção e esta vontade de chorar.

Todos nós somos capazes de fazer isso, não é?
Quando vocês sentem uma dor, vocês são capazes de esquecê-la.

Imaginem que vocês queimam a mão, mas que há um leão correndo atrás de vocês.
Será que vocês vão pensar na mão que foi queimada?

Não.
Do mesmo modo, vocês sentem uma emoção (com vontade de chorar) e a garganta que aperta.

Coloquem-se no seu Coração.
Esqueçam (intelectualmente, mentalmente, emocionalmente) o que chega a vocês porque isso não é vocês, se

vocês chegarem a tomar um mínimo de distância em relação ao que os invade.
Porque, até agora, o ser humano sempre foi persuadido de que ele é as suas emoções, de que ele é esta

vontade de chorar.
Foi dito a vocês (mas, é claro, não é porque nós lhes dissemos que vocês vivem isso) que vocês não são nada

disso.
Portanto, é preciso colocar em prática, ou seja, é preciso distanciar-se das suas próprias emoções.

O que vai acontecer?
Muito rapidamente, porque a Luz Vibral é cada vez mais importante (a anos atrás, isso lhes teria tomado algum
tempo para realizá-lo, mas, agora, isso ocorre bem depressa), vocês irão se colocar em uma das suas Coroas

Radiantes.
Se vocês sentirem o Coração, isso fica ainda mais fácil.

Vocês se colocam no Coração.
Se vocês sentirem a Coroa Radiante da cabeça, vocês levam a sua atenção para uma das Estrelas que vocês

sentirem, ou a várias Estrelas.
O que vai acontecer?

A vontade de chorar, a garganta apertada, a emoção, vão desaparecer.
É assim a ação da Luz.

E para tudo na vida isso deve ser assim.
É a parábola de CRISTO que pergunta: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.

Vocês não podem estar (pretender estar) na Luz e querer tudo gerir.
É a Luz que é Inteligente, não são vocês.

Naturalmente, não peçam à Luz para dirigir o carro (isso, ela não conhece, hein), mas eu falo de tudo o que é
para conduzir, em vocês: as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sofrimentos, o ambiente, o vizinho

de cima, a mão queimada, o leão.
Tudo isso é a mesma coisa.

***

Pergunta: quais são os diferentes meios para elevar a taxa Vibratória?

Abandonar-se à Luz é o mais importante (principalmente agora, a cada dia), haja vista a quantidade de
Partículas Adamantinas que precipitaram sobre a Terra, haja vista a reação do Núcleo terrestre ao

bombardeamento de Partículas Adamantinas e de Radiações do Ultravioleta.
Vocês podem ficar ao Sol, vocês podem se Abandonar à Luz (Abandonar-se, realmente), ou seja, então, vocês



se colocam frente ao Sol (na cama), vocês dizem: “eu me Abandono à Luz” e vocês deixam acontecer a
Vibração.

Então, é claro, há os Anciãos (que estão comigo) que lhes deram uma variedade de técnicas baseadas na
respiração, baseadas nos cristais, etc., etc..

Cada um deve encontrar o que lhe corresponde.
Mas lembrem-se de que o que podia parecer extremamente difícil, antes das Núpcias Celestes, fica

extremamente facilitado, principalmente agora.
Se vocês forem capazes de se deitar, de não mais mexerem o corpo, de não mais terem emoções e

pensamentos, durante alguns minutos, a Vibração vai tomá-los, certamente, mesmo se nada mais houver.

***

Pergunta: que influência pode ter o conjunto do zodíaco sobre o nosso planeta?

Então, aí, vocês sabem, há muita astrologia.
A astrologia é condicionante (enquanto vocês evoluírem segundo a personalidade), mas existe uma astrologia

da personalidade, uma astrologia da alma (com influências diferentes) e existem, também, astrologias que nada
têm a ver com as Casas zodiacais já que isso é uma visão, como dizer, centrípeta onde tudo é levado para a

Terra.
Mas vocês sabem muito bem que a Terra apenas sofre as influências dessas constelações zodiacais pelas

quais ela passa.
Há um montão de influências que vêm de muito mais longe (por exemplo, a irradiação de estrelas fixas, por

exemplo, a radiação do Sol Central, desta galáxia ou do conjunto das galáxias, etc., etc.).
Agora, enquanto vocês considerarem que vocês estão submissos a algo ao qual vocês aderem, vocês ali

ficam submissos.
É o princípio de atração, de maneira geral.

Portanto, por mais que vocês acreditarem (ou não acreditarem) na astrologia, as influências Vibratórias são
reais.

Mas, será, no entanto, que vocês devem ficar submissos a esta influência Vibratória?
Tudo depende do seu nível Vibratório que é próprio de vocês.

Se o seu nível Vibratório se aproximar da Unidade, o que acontece na Unidade?
Vocês não são mais afetados pelo karma (nem pelo seu, nem pelo dos outros) porque isso é uma Ilusão do

confinamento.
Portanto, não há mais motivo de serem afetados pelos ciclos, quaisquer que sejam.

Portanto, vocês escapam aos condicionamentos e às condições (tanto no nível da personalidade como da
alma) do que é ditado pelas influências Vibratórias planetárias, zodiacais ou das estrelas fixas.

Mas, eu os lembro de que o zodíaco está também em vocês.
Falamos, por exemplo, agora, da coluna vertebral com as doze vértebras dorsais.

Elas significam os doze signos do Zodíaco.
Poderíamos multiplicar os exemplos indefinidamente.

Tudo o que está fora, está dentro.
Mas vocês não são obrigados a ficar submetido a tudo o que está dentro.

São vocês que escolhem, de algum modo, a gama de frequências que vocês experimentam, quando vocês
estão na Unidade, não antes.

***

Pergunta: qual a diferença entre Universo e Multiverso?

O Universo corresponde a um conjunto de elementos que evoluem em uma determinada Dimensão, não
confinada, mas determinada.

Os Multiversos são Universos que decidiram existir, de maneira simultânea, com a mesma intensidade (eu não
posso dizer com a mesma Vibração) em vários estados Dimensionais.

Por exemplo, a Terra estará na 5ª Dimensão.
Alfa de Centauro é um Universo que evolui na 5ª Dimensão.

Há, sobre Vega da Lyra, um Multiverso (que vocês não veem), mas, nesse Multiverso, há a 3ª Dimensão (dos
Anjos do Senhor), há a 11ª Dimensão (dos Elohim) e há também mais elevado ainda.

Portanto, um Multiverso é a associação de vários Universos, como (não sobrepostos, mas encaixados)
imbricados, mas que evoluem em diferentes Dimensões e que estão conectados, certamente.



***

Pergunta: esta manhã, eu senti uma pressão muito forte na cabeça e depois no nível da mandíbula,
na parte inferior, à direita, na raiz dos dentes, no osso da mandíbula.

As Vibrações, através do que vocês fazem (através deste lugar, através do que acontece sobre a Terra),
aqueles que vivem as Coroas Radiantes (pelo menos a Coroa Radiante da cabeça) sabem pertinentemente

que há uma amplificação, não unicamente no nível das Estrelas, mas no nível da Coroa central, especialmente.
Quando a Energia está descendo (as Vozes do Senhor sendo impenetráveis), isso pode passar efetivamente

(e, aliás, isso passa) no nível dos Pontos IM e IS.
O desdobramento da Luz, os Circuitos, eles não foram dados a vocês porque isso não tem qualquer

importância, mas vocês podem imaginar que, para ir de uma Estrela até uma Porta, é preciso, também, alguma
coisa.

Existe uma ressonância que se cria através dos Circuitos.
Quando sentimos muito, muito forte o topo da cabeça, isso é a pequena Coroa da cabeça, que está ligada ao

Coração, que se ativa.
Isso significa que vocês estão na fase de desdobramento da Luz (no nível do corpo) e isso passa,

efetivamente, de preferência, pelos dois Pontos laterais ali associados.
O Eixo HIC e NUNC (no nível dos Pontos IM e IS) vai passar pelo ângulo da mandíbula e do pescoço,

lateralmente, para descer nos chakras de Enraizamento da Alma e do Espírito, por exemplo.
Há outros e isso pode perfeitamente causar dor no nível de um dente, porque não.

Aqueles que são muito sensíveis (no nível da cabeça, é claro) sentem as Estrelas ao redor da cabeça
(algumas, todas), mas sentem também uma pequena Cruz (no nível da calota craniana) que está associada ao

desdobramento da Luz e ao que acontece, nesse momento (desde já algumas semanas), no reforço das
Partículas Adamantinas.

Lembrem-se de que, enquanto a Luz não for desdobrada, os pontos de entrada privilegiados são ainda pela
cabeça.

Naturalmente, quando vocês estiverem totalmente na Coroa Radiante do Coração, vocês captam a Luz Vibral
tanto pelo Coração como pela cabeça.

Mas, antes da abertura total do Coração, ela desce no Coração passando pela cabeça.

***

Pergunta: GEMMA GALGANI, ao falar do Encontro, nos disse que era conveniente não buscá-lo para
poder vivê-lo. Então, como se aproximar da última Porta sem parecer querer atravessá-la?

Será que vocês acreditam que CRISTO escolheu ser crucificado?
Lembrem-se: no Jardim do Getsêmani, ele agonizou por três vezes.

Ele disse (aparentemente): “Pai, afastai de mim este Cálice”.
Ele disse: “por que me abandonastes?”.

O que vocês têm que viver, de maneira coletiva, é então parecido (mesmo não havendo pregos) com o mesmo
processo.

Vocês não vão me fazer acreditar que a personalidade vai ficar contente de desaparecer.
Isso não é verdade, exceto para aqueles que já acederam ao Estado de Ser, na totalidade.

Mas, para aqueles que vivem a Unidade, por enquanto, há um reflexo (totalmente humano e que vai permanecer
até o último momento), isso se chama instinto de preservação.

A Unidade está aí para prepará-los, para abrandar este instinto de preservação.
Isso significa, assim, que a Luz trabalha em vocês, mas que, se vocês procurá-la, ela foge de vocês.

Porque, quem é que procura?
É a personalidade.

Deem-se conta de que a Luz (mesmo sendo por um período específico), a Consciência Unitária, ela foi
ocultada de vocês.

Vocês foram privados.
Nós fomos privados, de diferentes maneiras.

Mas ela sempre esteve aí.
Portanto, isso é um problema de conscientização que foi (que é) ajudado pelo afluxo da Luz.

Mas, é preciso viver a crucificação.
Ou seja, vocês não podem motivar-se, vocês mesmos, e dizer: “eu passo a Porta Estreita”.

Vocês apenas podem passar a Porta Estreita quando vocês se Abandonarem, totalmente, à Luz.



Abandonar-se à Luz não é ir se deitar e esperar, dizendo: “que a Luz me tome”.
Isso, agora, é refletir sobre tudo o que vocês fazem na sua vida, sejam quais forem as interações que vocês

façam, sejam quais forem as ações que vocês realizem.
Será que é a Luz que age, em vocês, na sua vida, ou será que são vocês que estão agindo?

É isso o Abandono à Luz.
O Abandono à Luz e a Passagem da última Porta apenas ocorrem quando houver Abandono à Luz e

Crucificação simbólica, ou seja, quando não houver mais presença, em si, do mínimo desejo.
As necessidades estão aí, elas são fisiológicas, disso vocês sabem.

Mas enquanto vocês manifestarem um desejo, isso significa que o corpo de desejo está aí.
Então, vocês não podem desejar a Luz porque é a personalidade que deseja a Luz.

Portanto, vocês são obrigados, de uma maneira ou de outra, a fazer calar a personalidade.
Como é que fazemos calar a personalidade?

Não expressando mais qualquer desejo.
É o que o Mestre PHILIPPE chama de Humildade e Simplicidade.
É todo o simbolismo que foi desenvolvido sobre a Porta Estreita.

Lembrem-se do que disse, também, o IRMÃO K: houve almas, extremamente raras, que tiveram tal tensão.
Mas foi mais do que uma tensão: eles estavam obcecados pela Luz, isso equivalia ao Abandono à Luz porque

a vida deles não existia mais, todos os pensamentos, tudo na vida (comendo, fazendo qualquer outra coisa)
estava centrado na Luz.

Será que vocês acreditam que ainda há muitos seres humanos, hoje, que são capazes de pensar na Luz o dia
inteiro?

Agora, vocês mesmos, fora dos alinhamentos, quanto tempo vocês acham que vocês dedicam à Luz?
Se vocês chegarem a fazê-lo durante 24 horas ou 20 horas, isso é uma tensão para o Abandono.

É uma tensão para a Luz.
Mas, o resto do tempo, se isso for unicamente durante os seus alinhamentos, unicamente quando vocês

encontram os amigos, unicamente quando vocês pensam nisso (ou quando vocês têm dor de cabeça), naquele
momento, é possível que vocês estejam vivendo isso com desejo.

É preciso Abandonar-se, ainda mais.
Aí está a diferença entre tensão para o Abandono à Luz (que é uma mente que está obcecada pela Luz: ela

pensa apenas nisso, 24 horas por dia) e, simplesmente, alguém que mantém a vida da personalidade, da sua
pequena pessoa, das suas pequenas relações, dos seus pequenos prazeres, sejam quais forem.

Não há julgamento no que eu disse.
Simplesmente, é um ou outro, e isso será, cada vez mais, um ou outro.

Portanto, quando vocês falam de Abandonar-se à Luz, é preciso estar bem lúcido disso.
Se houver, em vocês, desejos mundanos, desejos usuais (normais do ser humano, eu não falo de ganância ou

de vício, eu falo de desejo normal), enquanto o desejo normal estiver aí, isso significa que a personalidade
normal está aí.

Então, como vocês querem que a Luz possa agir em vocês?
É impossível.

Ela vai fazê-los viver algumas experiências, que são como a cenoura e a vara, vocês
conhecem, mas isso para por aí.

É nesse sentido que eu insisti (agora, desde muito tempo), sobre a separação das
duas humanidades, sobre o fato de que, agora (isso sempre foi dito), nem todos

vocês são levados a viver a Unidade, a instalar-se na Unidade.
 Evidentemente, tudo o que nós lhes damos é fundamentado nisso, porque nós

esperamos que o máximo possível de seres descubra a total Liberdade.
Mas, vocês não têm que se martirizar, se esse não for o seu caminho.

Sigam o seu caminho.
Deem-se conta de que, enquanto vocês reivindicarem a Luz, é a personalidade que

ali reivindica e, então, há um grande risco de apropriação da Luz pelo ego.
É melhor, como dizer, não se interessarem pela Luz, e é por isso que lhes dissemos que “os primeiros serão

os últimos”, “os últimos serão os primeiros”.
Há seres que vão se abrir como flores quando CRISTO chegar.

Eles nem mesmo sabem que Ele se chama CRISTO.
Eles jamais ouviram falar das Coroas Radiantes.

Simplesmente, em meio aos mecanismos da alma (mesmo eles não sabendo disso, no nível da
personalidade), eles estão prontos para Abandonar-se à Luz.

Porque há muitos caminhos de almas onde existe uma vontade (que foi chamada de ‘vontade de bem’), ou
seja, é a alma que quer a Luz, não o Espírito.

Tudo isso é chamado de Ilusão Luciferiana, e há muitos seres (nos caminhos ditos espirituais) que estão nesta
busca, nesta avidez da Luz, para possuí-la e não para se tornarem Luz.
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Não é a mesma coisa.
A única testemunha é a Vibração do Coração.

Nós sempre lhes dissemos isso.

***

Pergunta: o Verbo Criador, quando ele foi transmitido por URIEL a uma pessoa, ele pode ajudar esta
pessoa e, se sim, como empregá-lo?

É uma faca de dois gumes, esta pergunta.
Ajudar no quê?

Isso significa, simplesmente, no Espírito de URIEL (eu não me coloco no seu lugar), isso significa que você
cria a sua própria realidade.

O que você pensa, você se torna.
É a lei de atração.

É exatamente (não mais as atrações) a Lei de Atração que vai fazê-los tornarem-se o que foi chamado de
“cocriadores”, ou seja, que vocês vão ver a criação, diante de vocês, de tudo o que vocês criaram.

Se vocês criarem a discórdia, vocês irão se tornar a discórdia.
Se vocês criarem (nos seus pensamentos) a doença, vocês irão se tornar a doença.

Portanto, é o ‘princípio de atração e de ressonância’.
Então, o Verbo Criador, sim.

Agora, tornar-se o Verbo Criador, ajudar, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que há uma falha e necessidade de ajuda, em alguma parte.

O Verbo é Criador.
O Verbo é Alegria.

Ele é o Sopro da Vida.
Ele é a Verdade.

Ele é, portanto, a Alegria da Consciência que está no Espírito.
Portanto, a partir do momento em que vivemos este Verbo Criador, nós somos, evidentemente, ajudados.

Então, há ajuda sendo levada.
Mas não é preciso acreditar que, porque o Verbo é Criador, que, se vocês aplicarem (por exemplo, vocês

sentem dor em algum lugar e vocês dirão “eu não sinto dor” ou “esta dor foi transmutada pela Luz”), isso irá
ocorrer.

Isso se saberia.
Porque, aí também, há um princípio.

O Verbo é Criador, na condição de penetrarem no Verbo e de não permanecerem na personalidade.
Toda dificuldade que existe (vocês observam, atualmente) é a dificuldade do ser humano de se Abandonar à

Luz.
Já faz muito tempo que ANAEL falou disso, mas isso se refere a todos os setores da vida de vocês.

Isso corresponde ao que disse CRISTO.
Quando CRISTO disse: “deixem os mortos enterrarem os mortos”, será que isso era uma falta de Amor?

Quando Ele disse: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
Não.

Era para ter confiança na Vida.
Para confiar na Luz.

Então, vocês irão me responder (se vocês estiverem na personalidade): “sim, mas se eu não ganhar a minha
vida, quem é que vai me alimentar? Se eu não tiver um teto, quem é que vai me dar abrigo?”.

Isso se chama a Divina Providência.
E vocês serão, cada um, confrontados, aí também.

Porque é fácil de dizer: “eu vivo a Luz” ou “eu vivo a Vibração da Coroa Radiante da cabeça”.
Mas, se vocês estiverem realmente na Luz, não será no momento em que chegar uma prova (qualquer que

seja) que vocês irão voltar às costas para a Luz.
Sem isso, vocês nada compreenderam da Luz.

Porque, é fácil de acreditar na Luz (e de viver a Luz) quando a vida é linear.
Mas a vida não será mais linear.

Então, o que vocês vão fazer já que vocês serão, todos vocês, sem exceção, confrontados com o que vocês
não querem ver?

As zonas de Sombra foram iluminadas.



Há coisas que foram eliminadas, em diferentes épocas.
Eu falei disso.

Há mais de um ano, eu falei da poeira que era colocada debaixo do tapete.
Em seguida, eu disse que retiramos o tapete, então, nós fomos obrigados a ver a poeira.

E depois, houve quem tivesse, realmente, mantido as coisas no interior.
São essas coisas que devem, agora, ser eliminadas.

Vocês não podem passar pela Porta Estreita sem soltar todas as bagagens.
Vocês não podem renascer, na Verdade do Espírito, se vocês ainda tiverem coisas pesadas com vocês.

Está aí o que isso quer dizer.
Por outro lado, mais uma vez, toda a humanidade está liberada e, isso, é o mais importante.

Agora, lembrem-se de que o que nós lhes dizemos (uns e outros) é dirigido ao Espírito, uma vez mais, porque
nós sempre esperamos que muitos, muitos seres humanos possam ir a esta Unidade sem serem presos em

algum lugar (depois, isso não é uma armadilha, mas armadilhas por si só) ou não irem, como dizer, sofrer esse
choque da humanidade.

Vocês têm sido os amortecedores da Luz.
Vocês amortecem e vocês irão amortecer o choque, no exterior como em vocês, isso é a mesma coisa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bom. Então, caros amigos, eu lhes agradeço muito pela sua atenção e eu vou lhes transmitir todo o meu Amor,
todas as minhas Bênçãos.

Até muito em breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1178
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~ CONDIÇÕES IDEAIS DO ABANDONO À LUZ ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a minha Luz Azul os acompanhe e os abençoe.

O quadro da minha intervenção situa-se, hoje, conforme o que eu tenho comunicado regularmente, referente à
Luz Azul, à Liberação da Terra e do Sol, ao Choque da Humanidade, à Fusão dos Éteres.

Eu vou tentar, por palavras simples, fazê-los apreender os mecanismos que podem permitir-lhes aproximar-se
da Porta Estreita.

Eu vou falar da meditação e do seu papel em relação a esse objetivo específico, que os conduz para estarem
diante da Porta.

***

A meditação não é um fim em si, mas é uma das ferramentas, um meio que permite, através de seus efeitos
diretos sobre a consciência comum, prepará-la, de alguma forma, para sua Transmutação, para

sua Transubstanciação e, portanto, favorecer, de algum modo, essa Passagem específica da Crucificação à
Ressurreição.

Foram-lhes referidas duas consciências que se sobrepunham: a consciência habitual de todo ser humano
sobre esta Terra, e uma Consciência fora do comum (que diferentes meios permitiram aproximar-se e viver a

experiência do extraordinário, da Luz Vibral).
Essa possibilidade foi oferecida a todo ser humano, independentemente mesmo de tudo o que podíamos

dizer, de onde estamos, independentemente de qualquer ensinamento preliminar ou de qualquer adesão a um
ensinamento preliminar.

As primeiras manifestações do Espírito Santo – que eu, de algum modo, percebi em minha vida – chegaram
sobre esta Terra, progressivamente, dando a cada um, mesmo sem poder nomeá-la, mesmo sem poder

identificar esse processo, a possibilidade de, dele, viver as primícias, o que me fez dizer, então, há dois mil
anos, sob o ditado do CRISTO, que haveria muitos Chamados e que esses Chamados seriam marcados na

fronte.
De fato, a Luz apresentou-se, sob suas diferentes formas e componentes, a fim de que um máximo de seres

humanos pudesse dar-se conta, por eles mesmos, em sua consciência comum, de que existia outra coisa além
da vida comum.

Isso é exatamente o que aconteceu, há mais de trinta anos, referente, para um número cada vez mais
importante de seres humanos, à possibilidade de se interessar pela Luz, pelo além, por outra coisa que não a

consciência comum.
Esse objetivo, desejado, foi realizado a partir das primeiras manifestações da Luz sobre esta Terra, no nível

coletivo e não individual, tendo levado, progressivamente, algumas correntes filosóficas, espirituais, a emergir.
Nós tínhamos perfeita consciência de que esse mecanismo de Luz, que descia até vocês através do Espírito

Santo, seria, de algum modo, utilizado de todos os modos possíveis.
O importante seria fazer de modo que houvesse muitos Chamados, ou seja, muitos seres humanos colocando-

se a questão – a interrogação da alma – da sobrevivência, em breve, para dar um Impulso novo na
humanidade.

***

Naturalmente, desde o início, era evidente que essa Luz poderia ser utilizada, em seus primeiros Impulsos,
através de outra coisa que não a própria Luz, para tentar, em todo caso, reforçar, criar modelos de

confinamento mais sofisticados do que aqueles que puderam existir através das religiões, através de
movimentos mais antigos.

Contudo, em meio a esse conjunto de humanos, onde quer que eles estejam sobre o planeta, qualquer que
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seja o destino que eles tenham dado a essa Luz, um primeiro passo foi dado: existindo (sob a possibilidade da
existência, mesmo sem vivê-la), para um número sempre mais importante de seres humanos, de outras coisas,

de outro estado da consciência e de outra vida.
De um outro lugar.

É claro, sem, no entanto, alterar, de qualquer maneira, a vida comum, mas, simplesmente, para viver, para a
consciência, a possibilidade de algo mais.

Qualquer que fosse, eu esclareço, esse algo mais.

***

Esse objetivo preencheu perfeitamente o seu papel, quaisquer que fossem as evoluções dessas crenças,
quaisquer que fossem essas experiências, durante algum tempo.

A meditação permitiu, a um número cada vez maior de seres humanos, independentemente de yogas,
independentemente mesmo do Oriente, aceder a percepções novas.

É claro, essas percepções – e vocês o constataram sobre a Terra – absolutamente não permitiram fazer
desaparecer o próprio princípio da falsificação, da predação, do sofrimento, mas o Impulso foi dado (e isso foi

o mais importante).
Resta, agora, finalizar, não mais através de um Impulso, mas, bem mais, através de uma concretização da

própria Consciência que deve conduzir a que o homem estabeleça-se em sua escolha Vibratória (tudo isso
lhes foi explicado).

***

Eu me dirijo, agora, a todos aqueles que viveram e vivem, ainda, ou começam a viver as etapas de abertura
ligadas à descida do Espírito Santo ou da Radiação do Ultravioleta, que se expressam por um conjunto de

sinais, de sintomas, de manifestações, que foram amplamente descritos – seja na literatura ou por nós
mesmos – eu quero falar dos Siddhis, ou poderes da alma, que se manifestam pela percepção de Vibrações e
pela capacidade da consciência para ir além mesmo da Vibração, ou seja, para identificar-se à Vibração e viver

a Consciência da Unidade, por vezes, ou para ali se estabelecer.
Ou, então, para recusar a Unidade e perdurar na Dualidade.

O que quer que seja, o Impulso da Luz foi realizado.
Mais frequentemente, isso é feito através de uma vontade pessoal; isso é feito através de uma capacidade da
consciência comum para voltar-se para a luz, para o espiritual, qualquer que seja a vivência, a concepção e a

realidade desse espiritual ou dessa luz.
Visando então criar, na humanidade, uma Atenção nova, levada sobre algo que nem mesmo tocava a

consciência do humano, em todo caso, no Ocidente, mesmo até um tempo bastante recente.
Com o conjunto de descobertas, com o conjunto de polos de interesses novos, seja a reencarnação, seja a

sobrevivência da alma, seja a reminiscência de vidas passadas ou o acesso a uma luz (qualquer que seja, ainda
uma vez, a realidade final: real ou não, ou seja, Unitária ou não), o principal havia sido realizado, naquele

momento: criar, no nível do inconsciente coletivo (ou, se preferirem, do astral planetário), um impulso novo, que
visava preparar o que adveio desde alguns anos, com os Casamentos Celestes e o que advém agora, com o

Retorno da Luz Branca, do Supramental, de CRISTO.

***

Assim, portanto, o conjunto de preparativos está terminado.
E isso lhes foi ilustrado pela revelação final da Luz Metatrônica, na escala desse corpo humano, através do

desdobramento e da ativação das Portas, que preparam, de algum modo, a finalidade desse acesso à
multidimensionalidade.  

Foram referidos, há pouco tempo, elementos que estão presentes em todo ser humano e que são, de algum
modo, os últimos freios para a realização dessa Unidade.

Isso foi chamado por alguns nomes, bem além do nome original, mas para, de algum modo – para o Conselho
dos Anciões – ancorar, em vocês, esses conceitos.

Alguns de vocês, há anos, puderam aceder ao próprio Corpo de Estado de Ser, que isso seja durante uma
experiência só, única, que basta, entretanto, para desencadear, de algum modo, nesses seres, o mecanismo

final da estabilização na Unidade.
Muitos outros seres humanos, mesmo tendo revertido o Triângulo Luciferiano, não puderam, ainda, por
enquanto, estabelecer-se de maneira mais permanente, eu diria, na sua Unidade Vibratória ou, então, de

maneira muito efêmera e não permanente, o que lhes permite reencontrar-se, contudo, muito próximos dessa
última Passagem da Porta OD e, portanto, atravessar o Guardião do Limiar (o grande), a fim de permitir-lhes

estabelecer-se, real e definitivamente, na Unidade.

***

O conjunto dos Anciões, dos Arcanjos e das Estrelas, atraiu sua atenção para noções essenciais,
progressivamente.

 Levando-os, progressivamente, a refletir, a conscientizar-se do próprio princípio da diferença entre o ego e a
Unidade.

Levando-os a conscientizar-se, progressivamente, mesmo através de erros, muito úteis, da diferença entre a
Unidade e o que eu chamaria de espiritualidades, que não visam a Liberação do humano, mas o confinamento



em outro nível.
Tudo isso foi desenvolvido.

Eu vou me demorar, agora, após ter voltado a fixar um pouquinho esse plano e esse desenrolar histórico,
atendo-me, agora, a falar, a explicar a meditação em relação a esse processo da Porta Estreita.

***

Alguns conceitos têm sido exprimidos pelo Arcanjo ANAEL – em particular a noção de Abandono e de
resistência em relação à Luz Vibral – e nós, também, todos, sem exceção, insistimos e repetimos que essa

noção de Passagem apenas pode ser realizada por vocês mesmos, ao mesmo tempo especificando que essa
Passagem não pode ser, de modo algum, oriunda de uma vontade, de modo algum, oriunda de um desejo,

mas, unicamente, nessa fase final, em um processo de Abandono total a esse processo.
A meditação, os alinhamentos que vocês vivem, de algum modo, permitiram, em vocês, tornar mais maleáveis

os princípios de resistência, quaisquer que sejam essas resistências que, eu repito, não devem ser
compreendidas como obstáculos psicológicos, como erros, mas como um desenrolar habitual da vida, quando

ela é falsificada.
Esses processos foram nomeados: apegos, medo da morte, medo do Abandono. 

Eles, de fato, são procedentes de diversos condicionamentos, obviamente, não só individuais, mas coletivos,
os dois misturando-se no interior do ser humano, constituindo a sua própria história.

E, nessa história, seja ela desta vida ou do conjunto de vidas, existem, de algum modo, freios, oposições.
A educação, também, é um deles, fundamental.

***

Então, os alinhamentos que vocês viveram, as meditações que vocês viveram até o presente, até a abertura
da Porta Posterior do Coração permitiram, a cada um, conforme o seu ritmo, avançar para essa Porta Estreita.

Hoje, muitos de vocês estão no limiar dessa Porta Estreita, explicando mecanismos Vibratórios que se
acentuam, podendo aproximar-se, em alguns casos, até ao que foi chamado de ‘a noite escura da alma’, o

sentimento de perder todos os marcadores, de viver períodos em que o cérebro não funciona mais, de não
mais conseguir realizar algumas tarefas.

Portanto, de viver, de algum modo, uma modificação das suas próprias referências, na sua vida habitual.
Tudo isso, é claro, é a consequência direta desse trabalho Vibratório.

***

Então, frente a essa Porta que se anuncia e que, para muitos de vocês, está aí, convém compreender que,
mais do que nunca, a meditação não vai fazê-los passar essa Porta, mas fazer pôr em repouso o conjunto de
sinais correspondentes aos seus apegos, aos seus medos, às suas atividades comuns, quaisquer que sejam,

mesmo as mais lógicas.
E pondo, também, em repouso, como, talvez, vocês já sintam isso, algumas das funções fisiológicas,

modificando os ritmos do sono e, mesmo durante os tempos de alinhamento, o ritmo cardíaco e a frequência
respiratória.

O conjunto desses elementos decorre, diretamente, da sua experiência do alinhamento e, também, da ação
direta da Inteligência da Luz, que penetra cada dia um pouco mais, como lhes foi dito, tanto pela cabeça como

pelo Coração, forrando o Canal Mediano da coluna vertebral, abrindo, objetivamente, as Portas do corpo,
abrindo a Porta Posterior do corpo, e criando, de algum modo, condições prévias e iniciais para a Passagem

da Porta.
O exemplo foi tomado, e eu ali volto, porque foi extremamente falado: todo ser humano viveu um processo

comum, que é denominado o medo.
O medo pode produzir-se tanto numa situação nova como numa situação que se repete (para os mais

sensíveis de nós).
O medo antes de cantar, o medo antes de tomar a palavra, o medo antes de realizar uma proeza desportiva,

tudo isso corresponde, efetivamente, a medos, obviamente, que estão inscritos mesmo no princípio de
sobrevivência e no princípio de enfrentamento (e não mais de confrontação).

Esse princípio de enfrentamento corresponde, exprimido diferentemente, ao que IRMÃO K chamou a
Liberdade e a Autonomia (ndr: ver, em especial as canalizações de IRMÃO K, de 1º de abril e de 03 de julho

de 2011).
Porque a Liberdade e a Autonomia da Consciência Supramental firmam, irremediavelmente, o fim da

consciência comum.
E isso, a consciência comum não pode aceitar, independentemente do que o ego diga, independentemente do

que ele reivindica, porque isso está inscrito no próprio princípio da falsificação da Vida e que escapa,
totalmente, da mínima possibilidade de superação, da mínima possibilidade de controle e da mínima

possibilidade de melhoria (dita psicológica, por exemplo), em relação a esse processo.

***

Eu havia detalhado, há agora uma dezena de meses, esse Choque da Humanidade (ndr: ver a canalização
de SRI AUROBINDO, de 17 de outubro de 2010).

Eu detalhei, de algum modo, o que chamei de diferentes etapas que devem produzir-se, a primeira delas
sendo, obviamente, a negação.

Essas etapas estão inscritas, de algum modo, como mecanismo de sobrevivência, oriundo, diretamente, do



princípio de Ilusão e de falsificação.
Existe uma diferença fundamental, por exemplo, com o processo chamado de morte final de um corpo (por
uma doença ou por um esgotamento ou por velhice) que passa, aí também, por essas fases, mas que, a um
dado momento, após a negociação e a recusa, passa por uma fase de apaziguamento, porque a alma vem

tomar posse da personalidade e exprime, à sua maneira, na personalidade, o fim próximo desse corpo, dessa
personalidade, mas que vem exprimir (uma vez mais) a sobrevivência da alma e o fato de que essa alma

persiste após a morte.
Hoje, a diferença, em relação à morte orgânica, é que a alma não pode (devido, aí também, à

falsificação) voltar-se, espontaneamente, para o Espírito.
Isso também lhes foi expresso, de diferentes maneiras.

***

E, quando nós dissemos que o único modo, diante dessa Porta, de viver a Passagem era,
verdadeiramente, deixar trabalhar a Luz em vocês, o fato de deixar trabalhar a Luz em você não é mais, de

modo algum, um estado de meditação nem um estado de alinhamento, mesmo se esses alinhamentos tenham
nos conectado, concreta e efetivamente, à Merkabah Interdimensional Coletiva, que representa uma fonte de

Luz aumentada em relação ao que era possível obter sozinho (e isso, vocês o vivem desde o final de setembro
do ano passado).

O mecanismo de Passagem da Porta Estreita ultrapassa, amplamente, o âmbito da meditação.

***

Vocês sabem também que o período específico que vocês vivem corresponde a um período do Face a Face.
Esse Face a Face deve mostrar-lhes, de algum modo, o que existe, ainda, em vocês, que possa frear o

acesso à Unidade e à Transparência, não para engajá-los a combater, não para engajá-los a exercer outra ação
que aquela de olhar o que acontece (quer isso concirna a uma situação, a uma relação, a esse corpo ou a

qualquer manifestação desse corpo).
 claro, esse processo não é geral: alguns de vocês, que acederam, de maneira mais íntima, à Unidade, já

superaram essa etapa (quando da última Passagem da Garganta).
Ver o que obstrui a Unidade, ver o que obstrui a Consciência não quer dizer agir contra.

Toda a sutileza está nesse nível.

***

E o desafio final da Passagem à Luz é, justamente, ver se vocês mesmos são capazes de ter a Fé a mais total
na Luz, ao invés de no ego, ao invés de na personalidade.

É isso o Abandono à Luz.
Mas, devido a mecanismos de abertura da Porta Posterior, devido ao processo de revelação da Luz e da
Fusão, agora, das Três Lareiras (mesmo se uma das três Lareiras, que é o Coração, não tiver sido ainda

aberta), tornar-se-á possível a vocês aproximar-se dessa Porta através de algumas meditações.
IRMÃO K falou-lhes da importância dos três pontos AQUI, como tantos elementos que, pela atenção da

consciência sobre essas zonas da cabeça e do corpo, permitiriam a vocês aproximar-se, ao mais próximo, da
Porta Estreita (ndr: ver a canalização de IRMÃO K, de 22 de agosto de 2011), e limitar, tanto quanto seja

possível, a influência do que eu chamei os reflexos condicionados de sobrevivência do ego.
É, portanto, durante os alinhamentos, durante as meditações que vocês devem encontrar o que pode aproximá-

los dessa Porta Estreita, à sua maneira, seja pelo que lhes disse, ultimamente, IRMÃO K ou por outras
técnicas.

***

Em contrapartida, viver a Passagem não pode realizar-se, eu diria, num espaço de meditação, mas,
efetivamente, num momento em que vocês são apreendidos, literalmente, pela Luz.

Se vocês observarem os mecanismos de acesso à Unidade, que têm sido descritos (tanto no Oriente como no
Ocidente ou em outros lugares), eles fazem, todos eles, referência a esse basculamento da consciência

quando de um estado de angústia extrema, quando de uma meditação que conduziu a aproximar-se, ao mais
próximo, dessa Porta e, geralmente, fora mesmo dessa meditação, mas num instante que segue.

O que eu quero dizer com isso é que o que quer que lhes proponha a vida, não é na própria meditação, não é
num alinhamento, não é no sofrimento o mais terrível que um ser humano possa viver, não é numa

contemplação que vai produzir-se esse acesso à Unidade.
Ele vai produzir-se, como foi dito por CRISTO: «eu voltarei como um ladrão na noite», o que quer dizer não
necessariamente, é claro, durante suas noites (embora isso possa existir), mas, sobretudo, num momento em
que a consciência comum não estará mais numa vontade de Luz ou numa resistência qualquer, mas num ato,

por vezes, o mais banal.

***

Eu diria que o momento o mais propício é, certamente, após uma meditação ou após um traumatismo, qualquer
que seja (após um medo violento ou um sofrimento, após a noite escura da alma).

É nesses momentos que vocês terão mais facilidade para Abandonar-se, sem o querer, sem o desejar, a



CRISTO.
Isso foi ilustrado e descrito pelo próprio CRISTO, antes de sua própria Crucificação.

Isso foi descrito por seres que viveram a Completude da própria Unidade, no momento em que havia ou um
grande sofrimento, uma grande interrogação, um vazio e um nada total.

Há, mesmo, Irmãos que descreveram, de maneira extremamente detalhada, o que, à época, podia durar, aliás,
muito tempo: essa noite escura da alma, que precede a Ressurreição.

Hoje, isso acontece num tempo extremamente curto.
E, quanto mais os dias passam, mais isso acontece num tempo cada vez mais curto, o que não deve traduzir-

se, para vocês, nem numa inquietação nem numa esperança, nem num medo.

***

Os momentos os mais apropriados serão, portanto, os momentos em que vocês menos esperam.
Esses momentos em que vocês esperam menos são, geralmente, nos casos em que vocês não vivem um

sofrimento (ou um traumatismo do corpo, qualquer que seja), são os instantes que vão seguir uma meditação,
que vão seguir seus momentos de alinhamento, não na continuação do estado, mas, por exemplo, indo,

simplesmente, deitar-se, sem nada buscar, sem qualquer vontade de meditação, sem qualquer vontade de
alinhamento, simplesmente, deixando, realmente, o que acontece.

É naquele momento que há a possibilidade maior de viver o acesso completo à Unidade, porque, naquele
momento, se a meditação ou o alinhamento foi bem conduzido, o ego ainda não tomou, totalmente, todo o lugar

dele: há como um silêncio que existe, ao nível das palavras, dos pensamentos, das emoções.
Um estado que vocês podem, também, sentir, por momentos, quando ele lhes cai sobre a razão, quando suas

atividades habituais e comuns são como desaceleradas, tanto ao nível do cérebro como do corpo.
Nesses momentos, não há mais nem que meditar, nem qualquer vontade de alinhamento, mas,

sobretudo, deixar agir o que age.

***

Isso realizará as condições ótimas do Abandono à Luz, nas quais, a um dado momento, a abundância da Luz
Vibral será tal que o ego, a personalidade, irão capitular.

Esse momento vai tornar-se cada vez mais acessível, eu diria, progressivamente e à medida que passam os
dias, para o conjunto de humanos.

É claro, como lhes foi dito, virá um momento em que a Luz Branca estará presente por toda a parte.
Mas, naquele momento, vocês podem imaginar, efetivamente, que as circunstâncias do ego não serão,

necessariamente, as mesmas.
O ego não estará, talvez, suficientemente ausente para permitir, apesar desse Face a Face com a Luz, entrar

em ressonância e em adequação com a Luz, a fim de tornar-se Luz e Transparência.

***

Assim, portanto, vocês devem vigiar.
E estarem atentos, após suas meditações, após seus alinhamentos, ou no momento em que sobrevém uma

modificação Vibratória de suas percepções (e, portanto, de sua consciência), porque é nesses momentos que
não é preciso, necessariamente, nem meditar, nem pedir o que quer que seja, mas deixar, realmente, a Luz

Vibral agir mesmo no ego.
Isso vai aparecer-lhes, se já não é o caso, de modo cada vez mais flagrante, conduzindo-os, brutal ou

progressivamente, a viver esse Reencontro.
O Impulso Metatrônico e as circunstâncias atuais da Terra (e, em especial, através do Choque da

Humanidade) são elementos favorecedores e não opostos, é claro.
A não ser para aquele que é totalmente oposto à Luz Vibral.

Mas, para vocês, que esperaram, que seguiram um ensinamento da Luz (qualquer que seja, mesmo se não
fosse totalmente correto), retenham que a Luz Vibral agirá em vocês, se vocês mesmos param de agir.
Não através de uma meditação ou de um alinhamento, qualquer que seja, mas, justamente, após esses

períodos ou, então, no momento em que isso se realizar em vocês, de modo inesperado, se se pode dizer.
É naquele momento que será necessário lembrar-se do que eu lhes disse e, também, o que lhes disse,

longamente, IRMÃO K, concernente à Liberdade e à Autonomia.

***

É nesses momentos específicos que vocês observarão, ou pelo efeito direto na consciência, ou por sintomas
mais ou menos violentos de seu próprio corpo ou de sua própria consciência, que são momentos prioritários.
Esses momentos prioritários, eu repito, podem manifestar-se a vocês de maneira extremamente brutal ou de

maneira progressiva, mas é a vocês que cabe localizá-los.
E é a vocês que compete, naquele momento, concretizar, de algum modo, o Abandono à Luz.

É claro, a consciência viverá, naquele momento, um sentimento total de destruição ou de Dissolução, cujas
primeiras fases podem ser terríveis (além da noite escura da alma), mas que não durará.

É necessário ousar, naquele momento, Abandonar-se, ainda mais, à ação da Luz.
Isso poderá manifestar-se, além da consciência, por Vibrações cada vez mais intensas, cada vez mais rápidas,

percepções de formigamentos e agulhadas cada vez mais intensas ou mesmo por paradas
cardiorrespiratórias, temporárias, mas que fazem parte dessa Passagem da Porta Estreita.

Assim vive-se a Crucificação que é seguida, ao mesmo tempo, como lhes foi dito, da Ressurreição.



***

Não existe outro modo de passar a Porta Estreita.
Eu lhes dei os elementos apropriados para o que há a viver agora, nesse espaço específico de tempo que vive

sua consciência nesse mundo.
Para alguns, a questão não se colocará mesmo, porque será tão inesperado e brusco, qualquer que seja a

manifestação do ego, que não haverá meio algum, para o corpo e para o próprio ego, de resistir a essa onda
da Luz.

Para aqueles que a viverão de maneira progressiva, é a vocês que cabe cultivar o que acabo de desenvolver,
para dar-se, a vocês mesmos, as condições ótimas de viver isso.

***

O obstáculo essencial seria crer que, porque vocês não vivem nada a partir de hoje (ou mesmo, quanto mais os
dias passarem), que vocês devam buscar, no Interior de vocês, resolver um medo, um obstáculo porque,

naquele momento, vocês reforçarão, é claro, a consciência comum e não permitirão à Luz Vibral agir em vocês.

***

É claro, tudo o que eu dei sobre a respiração, sobre o que deram outros mestres do Ar, como o Mestre RAM
(ndr: ver em «Protocolos a praticar / A respiração do Coração», de 28 de março de 2010, pelo Mestre

RAM), tudo o que é processo de subida Vibratória é preparação.
Se nós insistimos sobre o fato de que vocês sozinhos, e unicamente vocês sozinhos, podiam passar essa

Porta, é que essa é a estrita Verdade.
E é apenas na consciência comum (ou do sono, para alguns) é que poderá revelar-se essa Consciência

Supramental, que segue de muito pouco a revelação da Luz Vibral nas Portas do corpo, e a Reunificação (ou a
Fusão) das Três Lareiras (ou da Tri-Unidade).

***

Aí está, portanto, o que fui encarregado de trazer-lhes, hoje, e, portanto, esse mecanismo fundamental que a
meditação para a Porta Estreita permite aproximar-se da Porta Estreita, cada vez mais, mas que, a um dado

momento, é preciso dar o passo.
E esse passo pode ser dado apenas pela consciência comum, em seu Abandono Total (e não em sua

vontade) à Luz Vibral.
Esse mecanismo, essa Última Reversão vai bem além do que eu chamei de Switch da Consciência, no

momento em que a Luz de CRISTO começava a revelar-se, para alguns de vocês.

***

É claro, para aqueles de vocês para quem isso se apresentar, de maneira progressiva, haverá, de algum modo,
o que eu chamaria de experiências abortadas, ou seja, que não vão ao seu termo.

Mas estejam certos de que as primícias da Unidade, nesses momentos, permanecerão gravadas em vocês,
para as vezes seguintes.

***

E se o corpo tiver necessidade de manifestar, naquele momento, algo de mais violento, ele o fará.
Cabe a vocês, então, colocar-se a boa questão: não do porquê ou do como manifesta-se tal coisa, mas, antes,

lembrar-se de que é uma incitação ao Abandono à Luz.
E que é, de algum modo, a Luz que vem bater à porta de seu corpo e à porta de sua Consciência.

Isso resulta, diretamente, da abertura da Porta Posterior do Coração, que vem rasgar o último Véu (do mesmo
modo que ele se rasgará nesse Sistema Solar e sobre esta Terra em especial).

***

Eu não tenho nada mais a acrescentar.
Eu lhes proponho viver, juntos, um momento de comunhão, na Luz Vibral Azul, que é minha e sua.

Eu sou SRI AUROBINDO.
Que a Paz e o Amor do CRISTO se revelem.

... Efusão Vibratória ...

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
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~ DA APARÊNCIA PARA A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, a hora do Coração, nesse instante e em todos os instantes, chama-
os, da aparência para a transparência, da não Essência à Essência, da Sombra à Luz, da Ilusão à Verdade.

Então, filhos de Luz, a hora agora chegou de viver fora da mão que os confina.

A hora é AQUI, de viver a Verdade.

Saiam da aparência, como esse mundo sai da aparência.

A hora da Transparência, a hora da Essência chega a seu Templo Interior, tocando a sinfonia da Alegria, da Verdade e da Vida (em
uníssono do Coração Um, em Cristo e no Fogo), da Alegria e do Amor.

Unidos e Unificados à Liberdade.

Unidos e Unificados à Verdade.

Esse mundo passa da Sombra à Transparência, na qual nenhum obstáculo pode opor-se à clareza da Essência.

E, em vocês, desenrola-se o mesmo cenário, aquele da vida Una, chamando, na ressonância de seu Coração, ao mais profundo de
sua Essência.

A hora é para elevar-se e levantar-se.

A hora é para a transparência, na qual nada mais pode ser retido, na qual nada mais pode ser colocado à sombra da Verdade, na qual
tudo é iluminado do Interior e do exterior.

A aparência não tem mais sentido.

O único sentido é a Essência de seu Ser, que é Transparência, Transmutação, que os conduz a viver o Despertar e o acordar de sua
Dimensão de Eternidade, na Verdade e na Unidade.

URIEL – 27 de agosto de 2011
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Cristo desperta.

Filhos KI-RIS-TI, elevem a Vibração, aquela que os conduz a ser Transparentes, a nada mais reter, a nada mais encobrir, a fim de Ser a
Alegria e a Verdade, o que é sua Essência na Eternidade.

Liberação e liberdade.

Alegria e reencontros.

Alegria e Transparência.

Instante, Aqui, de Verdade, que os eleva no santuário de sua Presença.

Saiam dos sentidos, saiam dos atalhos sombreados.

A hora chegou de pôr na Luz, aquela da Transparência.

O Templo da serenidade, o Templo de sua fecundidade, do Espírito reencontrado.

Filhos do Um, a hora do Um e da Alegria revela-se.

Unidade, Tri-Unidade.

Juntos, todos Unidos e revelados, na mesma Essência e na mesma Transparência, chamando a Alegria, chamando a Vida, aquela que
não conhece qualquer resistência, qualquer sofrimento.

Aquela que é sentido e Essência.

Transparência.

Não há mais lugar para a aparência.

Não há mais lugar para confinar e isolar.

Não há mais lugar para pôr à parte e confinar a Verdade.

A Transparência aparece.

O véu está rasgado.

A hora em que a asa estende-se, abrindo as asas da Terra inteira.

Ascensão e Verdade.

Alegria, Fogo de Alegria e de Unidade.

Filhos, a hora é o instante desse presente.

A hora chegou de apresentar-se a Ele, a fim de que Ele os apresente a vocês, na Alegria da Eternidade.

Transparência.

A hora é para a metamorfose, aquela que os chama à forma sem limite, aquela que os chama à alegria sem limite, na qual nenhum
entrave, nenhuma divisão e nenhum véu podem encobrir a transparência da Verdade e a transparência da Beleza.

Essa é a Essência de toda a vida, para além do inferno que lhes mentiu e confinou aqui.

Filhos, elevando a Essência, saiam da aparência.

Não é mais tempo de estar à parte, fora da Criação.

A hora chegou de juntar-se aos Ateliês, aqueles da criação, infinita, que se revelam ao infinito da Verdade e da Alegria.

Então, o Coração pode instalar-se no Fogo de Cristo, Fogo de Amor, de Alegria, que põe fim à aparência.

A hora é para sua Transparência, assim como esse mundo que vê dissolver-se toda oposição, a fim de que, aí também, tanto aos seus
olhos de carne como aos seus de Coração, a Transparência estabeleça-se.

Nada mais pode ser parado na Luz.

Nada mais pode ser oposto na Luz Una, aquela de sua Essência.

Filhos de Verdade, Filhos do Espaço e filhos das Estrelas.

Filhos da Fonte, a Fonte flui, novamente, nesse mundo liberado, abrindo o último véu e estendendo as asas, aquelas da Transparência
e aquelas da Beleza.

Juntos, nós elevamos o Canto do êxtase, o som da Terra e o canto do Espaço (que é o Canto da Fonte), que os chama para revelar o
que vocês São.

Chama-os a elevar o Canto de sua Presença, para além da aparência, na Transparência e na Clareza.



Na Verdade da Unidade e na Alegria do Coração amoroso, aquele que não pode mais ser privado de sua confiança e de seu sentido.

Unidade.

Unidade e Verdade.

O conjunto dos universos, o conjunto dos mundos e das Dimensões vem chamá-los para não mais estarem à parte, para não mais
estarem separados, para não mais estarem divididos, a fim de viver, em Verdade, a Luz da Alegria, da Essência reencontrada.

Transparência.

Transparência do mundo.

Transparência do Coração.

Transparência do olhar.

Elevem a Vibração e a frequência, aquela que os conduz à porta da Luz, a fim de que seja refecundado, em vocês, o sentido da
Verdade, da Alegria eterna do que vocês São.

Escutem, escutem o som, aquele do Despertar, aquele da Transparência, que vem liberar a aparência, que vem liberar o sentido
verdadeiro.

Aquele da Luz Una, na qual nenhum sofrimento pode opor o que quer que seja à Alegria e à Verdade.

Resta apenas Ser, em Verdade.

Resta apenas acolher o som e a Verdade.

Resta apenas manifestar a Transparência.

Nada mais há a esconder, nada mais há a confinar, porque tudo é liberado.

Seu Coração, também, abre-se à Verdade Cristo.

Filhos de Luz, Filhos do Um, ouçam a Vibração do apelo que eu retransmito a vocês.

O apelo do Verbo e do Sopro de Vida, Unidos no Um e no Fogo de KI-RIS-TI.

Filhos de Verdade, tornem-se o que vocês São, vão para sua Transparência.

Hora de Ressurreição.

Hora de Verdade, no Canto Unido dos Coros Unificados e Liberados.

Nós elevamos, juntos, e com vocês e em vocês, a Terra.

Ressurreição e Ascensão.

Expansão, ao infinito, do Canto da Vida, do Canto de seu Coração, no qual nada pode ser parado, no qual tudo é Verdade, tudo é
Alegria.

Então, Unidos no mesmo Canto, Unidos no mesmo silêncio, aquele da aparência, que desemboca na Transparência, a mais total da
Luz e da Alegria.

O Coração levanta-se, porque a aurora do novo dia chama-os, pelo sinal da Estrela, a viver o retorno da Estrela.

A hora é para o Filho pródigo, aquele que se relembra da Eternidade e que se esquece dos horrores do sofrimento.

E que esquece os horrores da aparência.

Nada mais há a aparecer.

Tudo deve transfigurar.

Tudo deve transparecer, a fim de superar todo véu e toda Ilusão.

Ouçam a frequência do Um, que se estende e se expande no centro de seu Coração, aí, onde bate à Porta o Espírito de Verdade.

Aí, onde bate no Templo, o Coração Cristo, voltando a revelá-los na Unidade do que vocês São.

Então, filhos do Um, sejam o Um e sejam unidos.

Na transparência dos Corações e da Verdade revela-se a nova frequência, chamando à Alegria e à Eternidade; chamando à Verdade,
não para erigir-se, mas para iluminar o que deve sê-lo, inteiramente, a fim de que nenhuma aparência possa subsistir, a fim de que

nenhuma Sombra possa fechar quem quer que seja e o que quer que seja, porque tudo é Liberdade para a Luz Una.

Vibração Eterna e infinita.

Filhos, Filhos e Sementes de Estrelas.



A hora da Porta: a hora é para a abertura.

A hora chegou de transportarem-se à Transparência, de transportarem-se à Essência e à Verdade.

Nesse instante, revela-se a Graça.

Graça do apelo.

Graça de Maria.

Graça da Luz.

Graça de sua Presença no Coração palpitante, no Canto Unificado e Sagrado de todas as criações, reunidas na Liberdade e na
Verdade.

Filhos, Filhos criados, ressuscitados da Verdade, ressuscitados do instante Eterno, para além de todos os tempos, para além de toda
a força, porque o Amor não é a força, porque o Amor é a Verdade Absoluta dos mundos, e isso aparece na Transparência que põe fim

à aparência dos sentidos, à aparência da carne, aquela que foi comprimida.

A hora chegou de expandir a Alegria.

A hora chegou de Viver.

Então, juntos, encantados, nós cantamos o som do silêncio, aquele da Transparência e da Essência, aquele do sentido, para além de
todos os sentidos.

Filhos, Vibremos e elevemo-nos.

Transfiguração, Fogo e Alegria, na mesma Tri-Unidade, abrindo a última Porta, acolhendo o Espírito de Fogo, acolhendo a Unidade.

Que seja assim, porque assim É, e isso não pode mais esperar, porque não há espera que seja vã no Coração, na Esperança.

Não de um dia melhor, mas de um dia novo, chamando a aurora da Vibração da Unidade, pelo sinal da Estrela.

Ressurreição.

Filhos, na carne, a hora chegou de transfigurar a carne.

A hora chegou.

O sinal da Estrela vem chamá-los para perceber o que vocês são, na Transparência.

Abram as válvulas da Alegria.

Vibrem ao som da nova frequência.

A Trombeta soou.

O Véu, tanto nos céus como no Coração, vai abrir-se, liberando a Estrela e sua Consciência na Luz Azul do Éter reencontrado,
chamando o branco e a Transparência de sua Presença.

Todos juntos.

Todos aqueles que o Vibram, nós estaremos no mesmo Canto, na mesma Presença e na mesma Unidade.

Sementes de Estrelas, eu anuncio o despertar.

Eu toco à Porta, a fim de que vocês abram a porta da Transparência e que vocês entrem na Alegria, no tempo da Eternidade,
transportando esse corpo ou essa Consciência nos domínios da Unidade, na casa do Eterno, onde não existe qualquer sofrimento e

qualquer entrave, onde nada mais pode vir opor o que quer que seja à Verdade.

Então, a hora é para o regozijo de seu Despertar.

A hora é para transformar-se, a fim de transportar-se na nova frequência, aquela da vida Una.

Cantem, cantem a Verdade, cantem a Vibração de seu Coração, aquele que, enfim, não pode mais ser confinado nos Véus desse
mundo.

Amados do Um, filhos do Um.

Vibração de sua própria Presença, de sua última Reversão, que os conduz a viver o santuário do conjunto da criação.

Bem além do santuário confinante, vocês aprendem que não têm que ser uma pessoa, mas, efetivamente, o conjunto da Criação.

Não há qualquer limite para a expansão de sua Verdade.

Não há qualquer limite para a expansão de sua alegria.

Não há qualquer limite para a expansão do Coração, porque vocês são o Coração.

Juntos, nós unificamos nossa Presença, elevando a frequência, da aparência à Transparência, da Ilusão à Verdade e à Unidade.



Revelação.

Alinhamento.

Ressurreição.

Esse é o apelo que será retransmitido, desde a Fonte Una, pela Rainha dos Céus, a fim de que vocês reencontrem o lugar do Rei da
Eternidade que vocês São, como todo Ser e como toda Verdade.

O Fogo do Amor e da Verdade vem dissolver toda aparência, vem dissolver o que não é eterno.

Juntos, Unidos e liberados, elevemos a Frequência, fazendo passar e passando a Consciência da frequência fechada à Frequência
aberta, aquela da transparência, penetrando o conjunto das criações, o conjunto das Dimensões e o conjunto dos espaços.

Lá, onde tudo é pleno, onde nada pode esvaziar-se, porque a Essência da criação é plenitude.

Vocês São a plenitude do Amor e da Eternidade.

Então, no espaço da Vibração, eu abro a transparência do Verbo penetrante, cantando os louvores da Unidade e da Verdade.

Filhos e amados.

Amor do Um.

Transparência.

Vibremos e elevemos.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Eu sou o Sopro e o Verbo.

O mensageiro da Transparência e da Presença, que vem realizar minha Presença, a fim de que sua Presença revele-se.

Filhos do Um, no Amor do Um e em Presença.

Juntos, vivamos nossa Transparência, aquela da Eternidade e da Alegria, sem fim e sem início.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, Vibrando em vocês a hora do Despertar da Semente de Estrela, à porta das
Estrelas.

... Efusão Vibratória...

Silêncio e majestade.

A Estrela vem despertar a Estrela.

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos de Luz, eu permaneço em vocês, no Espaço da Vibrância, no Espaço do instante e no Espaço infinito, aquele de seu Coração,
palpitando em uníssono à Verdade.

Alinhamento e Transparência.

Eu venho em vocês e eu revelo.

... Efusão Vibratória...

Amor e Verdade.

Eu permaneço em vocês, na Embarcação de Luz que ressoa com Yerushalaïm.

Em vocês e com vocês, ao redor de vocês.

Liberdade.

Espaço de Alegria.

Espaço de comunhão no alinhamento.

URIEL cala-se, na Vibração da presença d’Ele.

Até já.

Juntos.

Eu os saúdo e eu os Amo.



... Efusão Vibratória...
___________________

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com

Mensagem publicada em 28 de agosto, pelo site AUTRES DIMENSIONS.
Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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ANAEL_28-08-2011 por autresdimensions

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho completar as Vibrações do
Arcanjo URIEL, referentes a uma frase importante: ver-se para Ser, no sentido de ver-se sem complacência,

mas, também, sem culpa; ver-se na Vibração da Presença do seu Ser e não mais, unicamente, através dos
filtros da personalidade, através dos filtros das experiências, felizes ou infelizes.

Isso consiste em superar, transcender e, portanto, elevar o olhar e o ponto de vista, a fim de ver para além das
aparências, para além das resistências.

Ver-se, e não mais saber.
Ver-se, e não mais parecer.

Ver-se, para além dos jogos e das interações da personalidade.
Ver-se, portanto, em Espírito e em Verdade.

Então, aceitar amar-se para além de toda aparência, para além de todo jogo, para além de todo sofrimento,
para além de toda esperança.

E isso pode existir apenas no tempo chamado presente, porque a Presença encontra-se apenas em seu
presente.

E esse presente é o instante em que o Coração inflama-se e queima, tal um Fogo reencontrado de Amor, que
devora tudo o que não é Ele.

Então, ver-se é aceitar penetrar o Templo, aquele da Verdade, do Caminho e da Vida,aquele de seu Coração,
que os inflama no instante de sua própria Presença, que lhes dá a amar o Amor que vocês São, que lhes dá a

transcender a personalidade que vocês foram.
Esse é o Julgamento da Luz.

Essa é a Verdade da Luz, que os chama a ver-se, a fim de passar da lagarta à borboleta, a fim de passar, sem
perecer, de passar sem viver os horrores da separação, mas, bem mais, a Alegria de seus reencontros, a

Alegria de seus casamentos consigo mesmos, que lhes permitem viver o Ser e viver o Estado de Ser.

Então, nada mais poderá ser como antes nesse espaço de resolução que é o Coração, nesse espaço de Amor
do si e do Si, revelado a ele mesmo.

É necessário ousar ir para além de toda aparência, penetrar – como lhes dizia URIEL – a Transparência, aquela
que permite ver através, aquela que permite passar além da personalidade, além da vida, dos obstáculos da

ANAEL - 28 de agosto de 2011
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vida e de tudo o que não é Ele, e de tudo o que não é Vocês nos domínios da Eternidade.

Verem-se, nus e em Verdade, é penetrar o espaço do Coração, é inflamar o Coração, é deixar o impulso KI-
RIS-TI nascer na dianteira de seu peito, acendendo o Fogo do Coração, fazendo-os penetrar a alegria do Amor

dado a vocês mesmos porque, naquele momento, vocês se deram a Ele, como Ele se deu a vocês.
Ver-se, a fim de superar o ter; ver-se, a fim de viver a Verdade da Unidade.

Não há alternativa, para manifestar, criar e estabelecer a Alegria em vocês, que é sua Morada na Eternidade.

Então, o chamado que eu lanço é o mesmo que aquele de URIEL, é o mesmo que CRISTO, chamando-os a
elevarem-se em si mesmos, a cruzarem a Porta Estreita, a fim de encontrarem a Alegria de sua Eternidade,
porque aí está a Fonte das fontes, a Fonte de sua Verdade, a Fonte de sua Unidade, a Fonte do que vocês

são, para além de toda aparência.

Então, viver a Transparência é aceitar o Canto da Luz em vocês, é tornar-se esse Canto, tornar-se essa Luz e
tornar-se esse Amor, a fim de não mais ter os horrores do peso, a fim de não mais viver as consequências de

um passado que lhes foi imposto e que não foi decidido.

Filhos da Luz, o apelo CRISTO ecoa em vocês, a cada dia e a cada sopro.
Se vocês pararem o tempo da ilusão, se vocês pararem o tempo de tê-la, se vocês aceitarem não mais ter,

mas Ser, então, naquele momento, vocês irão se ver tal como vocês são: uma Luz e uma Semente de
Estrela, que são as palavras da Verdade que nós temos pronunciado.

Tudo depende de seu ponto de vista.
Tudo depende de onde vocês põem sua Atenção.

Vocês a põem onde está o sofrimento?
Vocês a põem onde está a dor?

Ou vocês a põem onde está a Alegria?

Não é questão de fugir do que quer que seja.
Não é questão de abandonar o que quer que seja, mas, efetivamente, de Abandonar-se à Luz Una e à Verdade,
a fim de superar a fase de ter, a fim de superar o estágio da personalidade, a fim de superar, totalmente, toda

aparência, viver a Transparência.
Porque aí está a Alegria, porque aí está a Verdade e porque aí está a leveza.

Só o Coração dá a vocês a leveza do Ser, só o Coração leva-os a viver a Alegria, que não conhece nem apoio,
nem causa, nem consequência, mas que se basta a ela mesma, no Coração e na Verdade.

Assim é o apelo do CRISTO.
Assim é o apelo da Luz.

Resta-lhes manifestá-lo, cruzando a Porta, cruzando tudo o que obstrui sua vida, a fim de tornar-se a leveza,
aquela do Anjo encarnado, aquela daquele que vive a Verdade em seu Coração e não mais no olhar do outro;

aquele que vive a Verdade do Ser e não mais a fase de ter, e não mais a fase do medo.

Vocês são os Filhos do Eterno e vocês são os Filhos da Eternidade.
Vocês são as Sementes de Estrelas e as Estrelas que brilharão da Luz Interior, da Luz da Alegria.

Para isso, é necessário voltarem-se, inteiramente, à Verdade; é necessário aceitar não mais jogar os jogos da
ilusão, mas tocar a partitura correta, aquela que vocês São, em Verdade.

Então, para não mais saber, é necessário Ser.
Para Ser, é necessário aceitar não mais saber; é necessário aceitar nada mais projetar ao exterior, sem,

contudo, demitir-se da vida, mas, ao contrário, tornar-se vivo da verdadeira Vida, tornar-se vivo da Alegria que
anima aquele que encontrou o sentido e o centro da Verdade em CRISTO.

É para isso que, a cada dia, vocês serão chamados.

Não vejam através das circunstâncias de suas vidas, quaisquer que sejam, os elementos que se opõem, de
alguma maneira, para estabelecerem-se no Ser, mas, bem ao contrário, para estabelecerem-se, de maneira

mais fácil, no Ser.

Qualquer que seja o peso aparente, ele será apenas uma aparência e não a Transparência final que lhes é
dada, porque a Eternidade vem ao sem reencontro.
Isso acontece a partir de agora, se vocês aceitarem.
Isso acontece a partir de agora, se vocês acolherem.

HIC e NUNC é a Porta que lhes dá acesso à nova fundação, aquela do Coração, aquela da Verdade.
Para isso, é necessário aceitar ver-se e, vendo-se, então, pode eclodir a Verdade, aquela da Alegria Eterna;
aquela da Alegria que não se importa com o que vive a personalidade, ao mesmo tempo conservando essa

personalidade, mas, então, que nunca mais afetará a Verdade da sua Alegria, que não será, nunca mais,
perturbadora para o que vocês têm que Ser na Consciência.

A Consciência Una revela-se, porque a Luz revela-se em suas Portas, em suas Estrelas, em seu Templo que é
seu corpo, convidando-os a não mais vivê-los no peso, mas vivê-lo na Transparência, aquela do Ser, que
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permite, então, à Vibração do Estado de Ser, aquela da Alegria e da Felicidade estabelecer-se no Fogo do
Coração, na Vibração do Coração.

Cada um e cada uma têm a possibilidade, agora, de vivê-lo, inteiramente.
Não pode existir qualquer obstáculo no exterior de vocês.

Não pode existir qualquer obstáculo em sua vida.
Não pode existir qualquer obstáculo em seu passado.

Não pode existir qualquer obstáculo no futuro, que os impeça de realizar HIC e NUNC, agora, a cada sopro.

Para isso, vocês devem esquecer, nas partes que não são vocês, nessas zonas de obscuridade, de sombra
que foram a ilusão do que vocês criam ser, a um dado momento.

Esse momento pode desaparecer na Eternidade e na Felicidade da Alegria, se vocês a vivem e, sobretudo, se
vocês a aceitam.

Nada mais a fazer.

Como eu disse há algum tempo: Abandonem-se a Ele, Abandonem-se à Luz e, então, sua personalidade será
transfigurada.

Vocês viverão, mesmo nessa carne, sua Ressurreição.
Vocês viverão, mesmo em sua carne, o fim da Crucificação.

Vocês viverão, então, não mais de esperança de Verdade, num dia próximo, mas vocês serão esse dia
próximo, a cada instante, porque vocês estarão, definitivamente, liberados do tempo, ao mesmo tempo

mantendo esse corpo em seu sentido e em sua missão, a fim de criar seu futuro e suas evoluções no Estado
de Ser.

Então, para isso, não existe qualquer técnica.
Para isso, não existe qualquer olhar exterior.

Para isso, não existe qualquer coação, de quem quer que seja ou do que quer que seja.
Há apenas a aquiescer.

Há apenas a deixar a Luz, que trabalha, agora, a cada sopro, em cada humano, em cada consciência, para que
esta, literalmente, exploda numa explosão de Alegria, que será o Hino da Verdade em vocês.

Deixem o Coração abrir-se.
Vocês nada têm a decidir.
Vocês nada têm a pedir.

Vocês têm apenas que Ser.
Então, façam o silêncio de toda projeção exterior.

Façam o silêncio de todo sofrimento que poderia afetá-los nesse tempo do instante presente e, naquele
momento, vocês descobrirão a majestade da Luz.

Isso eu posso dizer-lhes, porque isso se revela, realmente.

Desde 11 de agosto, a cada dia vê o seu calendário terrestre aproximá-los da Vibração da sua própria
Essência.

Nada mais pode ser importante, a não ser a Luz.
Nada mais pode ser verdadeiro, a não ser a Luz.

Nada mais pode ser autêntico, a não ser o Coração, seu Fogo, sua Verdade e seu Amor.
Porque isso, nós o dissemos e eu o repito, é sua Essência Eterna.

Apenas o peso do que não é esse instante presente é que vem, ainda, para muitos, obscurecer e impedir a
revelação total, a fim de que o último Véu rasgue-se e estabeleçam-se em sua Verdade.

Então, por favor, parem seu tempo, parem sua cabeça, parem suas emoções, parem tudo o que é projetado ao
exterior.

Vivam o instante, vivam a plenitude e a majestade do instante, imobilizando-se na Verdade da Alegria e, então,
naquele momento, a Alegria estourará, inteiramente.

O tempo não é mais para temer, o tempo não é mais para projetar, o tempo não é mais para antecipar, porque
chegou esse tempo que nós lhes anunciamos.

Ele já está em vocês.
Ele está em vocês.

Ele espera apenas seu reconhecimento; ele espera que vocês o reconheçam como a Verdade final da Vida,
porque é o que vocês São, desde o início.

O tempo da revelação é aquele em que se devem rasgar os últimos Véus do sofrimento, os últimos Véus da
ilusão.

Para isso, orientem sua consciência ao Coração.
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Utilizem HIC e NUNC.
Utilizam HIC, tal como lhes deu um Ancião.

Então, pelo sopro, vocês se aproximarão do que É, vocês passarão a Porta, porque o tempo chegou.
Cada um tem seu tempo.

Mesmo se o tempo torne-se coletivo, unindo-os na Ascensão da Terra, vocês podem vivê-lo agora e a cada
segundo.

Resta-lhes fazer a Paz, ou seja, cabe a vocês ver na Transparência da Verdade, não mais julgar nem vocês
nem outra coisa, simplesmente, aquiescer e dizer «sim» à Luz.

O Fogo do Coração, então, elevar-se-á em vocês, de maneira tão certa como a Coroa Radiante da cabeça
despertou, um dia, para vocês, para aqueles cujo Coração não vibra ainda em uníssono.

Isso é agora.

Então, levem todo o Amor de seu ser para seu Ser e para a vida, em seu Templo.
Apoiem-se no HIC e NUNC.

Então, o Fogo do Éter virá juntar-se ao Fogo do Coração, permitindo à sua Consciência viver a leveza da
Alegria, a Verdade da Vida e a Verdade do Único.

Nisso, o conjunto dos Arcanjos, dos quais sou o Embaixador, chama-os a realizar essa Verdade.
Nisso, nós lhes pedimos para serem vocês mesmos, porque toda solução, toda alegria, pode apenas sair daí.
Tudo o que é problema não pode ser resolvido diferentemente, apenas pela Alegria, porque a Alegria é Luz.

O Fogo do Coração vai, então, dissipar o que lhes parecia indissolúvel, o que lhes parecia irremediável.
E, então, naquele momento, vocês serão Filhos da Lei de Um, inteiramente.

Vocês irão se tornar, inteiramente, a Alegria do Ser, aquele que se vê, em Verdade, aquele que se vê no
Estado de Ser e que penetra as Moradas da Eternidade, aqui mesmo, HIC e NUNC, no instante de seu

presente, porque, doravante, não é apenas dizer que sua Consciência saiu do tempo, mesmo se lhes pareça,
ainda, nele estar prisioneiro.

A cada dia vocês perceberão que sua Consciência torna-se Livre, inteiramente, que vocês não são mais esse
corpo, que vocês não são mais esses sofrimentos passados, que vocês não são mais esse tempo que se

desenrola, de acordo com um calendário ilusório.

A Consciência será vivida como Eternidade, ao mesmo tempo participando da Alegria desse mundo,
da Alegria desses reencontros.

Vocês poderão, então, acompanhar a Terra, em toda lucidez, qualquer que seja seu destino.
Vocês chegarão, a partir do instante em que o Coração se faz sentir e Vibrar em vocês, na magnificência da

Vibração dele.

Vocês são isso, nada mais do que um Coração.
Todo o resto, então, não apresentará mais o mínimo interesse nem o mínimo sofrimento e, no entanto, vocês

estarão nesse corpo, Aqui e Agora, sobre esta Terra, neste instante, em sua vida, mas tudo será diferente,
porque o olhar da Consciência não será mais separado, porque o olhar da Consciência será aquele do

Coração; o Coração voltará a conectar-se à Verdade de sua própria Visão.

E mesmo seus olhos, e mesmo seus sentidos, então, naquele momento, serão vividos no Coração e não mais
na separação, e não mais no sofrimento, e não mais no passado, e não mais na inquietação de qualquer futuro,

porque vocês serão o conjunto dos tempos, e CRISTO estará em vocês.
Ele elevará, então, o Canto e a Vibração d’Ele.

Maria falar-lhes-á.
É para isso que cada um de vocês é, doravante, exortado, pela Alegria da Graça, para responder ao apelo.

Isso se desenrola a partir de agora, para muitos de vocês – e cada vez mais numerosos, nós o esperamos – a
cada dia, com vocês.

O Fogo do Coração queima, em vocês, tudo o que é pesado.
O Fogo do Coração vai elevá-los nos Cantos da Graça, porque é sua natureza e sua Essência.

Isso, o Arcanjo ANAEL que eu sou, fala em nome do Conclave, porque, nesse tempo, nesses dias, vocês
vivem o Absoluto, vocês vivem a Eternidade.

Qualquer que seja o efêmero do que vocês ainda têm a viver, a Eternidade apresenta-se no Fogo do Coração,
na Presença CRISTO, na Luz Branca do que vocês São.

Então, vão à Alegria.
Avancem na Alegria e vão para essa Verdade.

Nada mais há que possa ser mais importante do que isso.
Nada mais há que valha a pena que não isso porque disso vem todo contentamento e toda ação exata em sua

vida, tantos obre esta Terra como no Mundo do Espírito que se desvenda a vocês.

Filhos da Unidade, o apelo que eu instalo completa aquele de URIEL e de METATRON.
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Filhos da Unidade, o apelo que eu instalo completa aquele de URIEL e de METATRON.
Eles os chamam para a alquimia final de revelar seu Coração aqui mesmo.

Não há amanhã, não há ontem, há apenas o instante.
Quando vocês apreenderem isso na Essência das palavras que eu digo e na Vibração, então, o Coração

abrasar-se-á, em seu momento inicial e final, reunidos no mesmo espaço.
Então, seu olhar abrir-se-á à Transparência e à Totalidade.

Nada mais poderá, então, ser separado.
Vocês não serão mais, unicamente, a ilusão, mas vocês serão a Verdade que vem dissolver a ilusão.

Nós lhes dissemos: apenas vocês podem realizá-lo, mesmo se vocês são dependentes do tempo da Terra.

O tempo do Céu chegou.
A Luz Branca que se revela não é uma vã palavra, nem uma ilusão.

Isso se desenrola agora.
Isso se desenrola na Liberdade, se é que vocês estão livres, vocês mesmos, do que vocês creem ser, do que

vocês creem ter, a fim de não mais saber e, unicamente, Ser.

Então, a mais bela das alegrias e a mais bela das Luzes será a sua Morada, porque é o que vocês são.
Resta-lhes Abandonar-se, dar-se a vocês mesmos e viver, em Verdade, a vida que vocês têm a levar, aqui

mesmo, antes de cruzar certo número de novas Portas.
Mas essas Portas não irão lhes aparecer de qualquer sofrimento ou de qualquer apego, porque o Coração é

Livre, em Verdade, e ele é a sua Essência e a sua natureza.

Então, como Arcanjo, aquele da Relação e do amor, eu venho intimá-los, pela Graça de minha Presença e de
sua Presença, a instalarem-se no Ser.

Isso é, doravante e a cada sopro, cada vez mais fácil, na condição de que o olhar não seja mais aquele que
separa, na condição de que o olhar não seja mais aquele do ter, na condição de que o olhar não seja mais

aquele de uma projeção, mas, simplesmente, o instante da Graça que se volta para ele mesmo, na
transparência a mais total, na leveza a mais fiel e no Fogo do Coração.

Então, naquele momento, vocês constatarão que a Consciência que é a sua não se torna mais limitada, de
maneira alguma e de modo algum.

Isso é a estrita Verdade do que há a viver, para cada um de vocês, a partir do instante presente.

A cada dia, o apelo far-se-á cada vez mais forte.
A cada dia, ele baterá à porta, de todos os modos possíveis, a fim de que vocês não se voltem mais para o

que os desvia d’Ele, a fim de que vocês não vão mais para as zonas de sombra ou de sofrimento, a fim de que
vocês transcendam todas as zonas de aparências, a fim de que vocês se tornem a Verdade, o Caminho e a

Vida, ou seja, KI-RIS-TI, Filhos de Luz e Filhos do Um, Sementes de Estrelas, enfim despertas à sua
Eternidade.

O apelo da Eternidade produz-se agora.
Ele se produz a cada sopro.

Resta apenas que a Consciência aceite, inteiramente, essa revelação e essa Fusão da Luz.
Então, a Tri-Unidade fusionará em seu Templo.

A Alegria será sua Morada.
Quaisquer que sejam as condições desse corpo, quaisquer que sejam as condições da vida exterior, tudo isso

será apenas uma aparência, mas vocês se terão tornado transparentes a si mesmos.

Então, naquele momento, nada mais poderá ser como antes.
Vocês estarão instalados, já, na Eternidade.

Vocês estarão instalados, já, qualquer que seja a densidade desse corpo, na leveza da Consciência.
É para isso que minha mensagem, hoje, é transmitida, nessa esperança, não de um tempo futuro, mas a

esperança do instante, aquele que pode revelar-lhes, a partir do presente, a vocês mesmos, na Verdade da
Transparência, no Fogo do Coração.

Então, juntos, de presença a presença, vamos comungar, na Presença CRISTO, na Presença MIGUEL, como
representantes do Conclave, juntos e Unificados na mesma Verdade, no mesmo Sopro, na mesma Alegria.

Vivamos: Ser.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo ANAEL, portador da Vibração, nesse instante, do conjunto do Conclave, que penetra pelo
centro da cabeça, no ponto do Amor da cabeça, no Amor do Coração, pela Lemniscata Sagrada, que vem
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acender o Fogo da Eternidade nessa Terra e nesse espaço.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, portador da Vibração do Único, da FONTE UNA.
E eu revelo, se vocês me acolherem, o tempo da FONTE, da Sua promessa e do Seu juramento, da sua

Verdade.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu trago a espada de Verdade, aquela de Justiça, que vem rasgar o Coração para a Verdade.

Coração Unido.
Coração Elevado.

Coração em Fogo e Coração Vibrante.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu porto, como vocês, a Luz e a Verdade.

E eu sou, como vocês, um Filho Ardente do Sol, e isso, eu lhes dou.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
No Fogo do Coração eleva-se o Canto do Ser, aquele que diz como METATRON: Eieh. Asher. Eieh.

E que chama o Anjo do Fogo: Vehuiah.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu Sou, também, com isso, o que vocês São.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu posso dizer, na Vibração, a cada um de vocês e a cada uma de vocês, a Essência da Transparência: Eu

te Amo.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E permaneço em vocês, no Fogo do seu Coração, para o espaço coletivo de todos os Espíritos reunidos na

Merkabah coletiva, Embarcação de Luz, Jerushalaïm.

Elevemos, juntos, a Graça.

Até já.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou TERESA DE LISIEUX e eu lhes trago todo meu Amor.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu já desenvolvi para vocês o que é o Pequeno Caminho, aquele da Infância.
Continuando, assim, o que puderam lhes dizer alguns Anciãos, no prolongamento da Humildade, da

Simplicidade.
Caminho da Infância porque existe, é claro, possibilidades para o ser humano adulto, de tornar-se como uma

criança.
Ou seja, de exprimir as qualidades da criança, e não as dificuldades da criança.

Eu não vou, hoje, retornar às funções da Estrela que eu porto, nem ao desdobramento da Porta que ali
corresponde, ao nível do corpo.

Eu vou mais alongar-me para tentar discutir, com vocês, sobre este Caminho da Infância, e a relação que pode
existir, para a alma, reencontrar este Caminho da Infância.

Porque o Caminho da Infância é aquele que permite à alma voltar-se, talvez mais vividamente, mais
rapidamente, para o Espírito.

Isso é especialmente verdadeiro neste período particular que vocês vivem, na carne, hoje, sobre a Terra
(mesmo se o país, aí onde eu me expresso, não vive no momento quaisquer problemas que possam existir em

outros lugares).

***

O Caminho da Infância é, no que se torna, agora, muito mais intenso e muito mais global (na consciência
humana e na consciência da Terra), certamente o elemento que pode permitir-lhes, quaisquer que sejam suas
vidas, qualquer que seja sua história, desviar-se de tudo isso para realmente viver e experimentar, primeiro a

Paz, e depois a certeza Interior do Espírito.
Porque a certeza Interior do Espírito vem, em vocês, agir diretamente sobre o que poderia existir ainda como

zonas pertencentes à sua história, pesadas, difíceis de suportar.
Que isso se refira, é claro, ao corpo, mas também a todos os elementos da vida, qualquer que seja sua vida,

aqui ou em outros lugares.
Efetivamente, é nessas circunstâncias particulares da humanidade que o homem tem tendência a voltar-se, de
maneira mais espontânea, ao que o transcende, à oração, ao pedido, que são todos elementos (pré-requisitos,

para alguns) para Abandonar-se a esta Luz, ao CRISTO.
 Naturalmente, o papel da personalidade, na vida, é sempre manter a vida, custe o que custar, porque, é claro,

no mundo tal como ele é, tudo é competitividade, tudo é questão de sobrevivência, pode-se assim dizer.
Enquanto que no Espírito, obviamente, tudo isso é relativo, mesmo aqui sobre esta Terra.

Porque o Espírito traz, realmente, uma Leveza.
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-JBGGg5uHoNQ/Tl-7GQc1hfI/AAAAAAAAA3I/V_FQtA7WhxE/s1600/Therese110.jpg


E esta Leveza apenas pode realmente manifestar-se e existir quando a alma aceita, inteiramente, esta
influência do Espírito.

Antes, é claro (e vocês sabem disso), a alma volta-se para sua vida, para a sobrevivência, para tudo o que pode
existir e que faz, às vezes, a beleza da vida, aqui sobre a Terra, mas também o seu lado trágico, esta nostalgia

de alguma coisa que ali não está.

***

Portanto, neste período, precisamente, o que ali não estava, retorna.
Mesmo se, para muitos de vocês isso ainda não seja perceptível, nós sabemos também que um número não
negligenciável de seres humanos vive esse sentimento de Retorno da Luz, através das Vibrações, através da
consciência, através dos sonhos, através também, mesmo para vocês, de uma forma de apreensão, de medo,

incompreensível, mas, no entanto, presente.
Um pouco como a surpresa que estava sendo aguardada e que, finalmente, se apresentou como uma

esperança longínqua, e que agora está mais perto do que nunca.
Os Arcanjos, MARIA, os Anciãos, nós temos advertido vocês, de algum modo, desde já muito tempo.

O fato de advertir não se destina a criar medo, nem expectativa, mas sim a providenciar o que vocês têm vivido,
ou seja, uma preparação Vibratória Interior.

Assegurar que a alma se torne permeável ao Espírito, que a personalidade torne-se permeável à Luz.
Tudo isso se reflete, em vocês, em diferentes graus, para cada um, pelo que foi chamado de Vibrações, e

também, se vocês estiveram atentos, é claro que o modo de viver sua vida mudou.
Talvez ligeiramente ou talvez inteiramente, tudo depende do que vocês realizaram nesta vida.

***

O que vem para vocês é uma mudança de outra natureza, porque ela corresponde a algo que não é mais
individual, ou limitado a algumas almas no caminho, mas se refere, é evidente, ao conjunto da humanidade.

E o aspecto consciência do conjunto da humanidade, não é a mesma coisa do que viver a Consciência da Luz,
em um grupo limitado desta humanidade.

Em outras palavras, evidentemente, a Luz aparece cada vez mais.
Por outro lado, o olhar da personalidade não verá a Luz, mas verá apenas alguma coisa que pode parecer

(deste ponto de vista, deste olhar) totalmente oposta à Luz.
Porque muitas certezas, muitas seguranças (que foram criadas pelas condições de vida) são levadas, agora, a

desaparecer extremamente rápido.
E paradoxalmente, é nesta forma particular de transformação que irá se viver, e que já se vive, em outros

países, o Choque da Humanidade, mas também a esperança.
E pelo fato de que o ser humano, naquele momento, tende a voltar-se para o que ele não vê, porque o que ele

vê, torna-se difícil de apreender, de compreender, de aceitar.
E, naquele momento, o ser humano redescobre sua Humanidade, ele redescobre o Amor e a Humanidade de
poder observar o outro, sem que ali houvesse o que quer que seja, anteriormente, de qualquer vida habitual de

competição (ou de ligações, quaisquer que sejam).

***

Portanto, através deste desdobramento da Luz e deste Retorno de CRISTO, eu lhes asseguro que, se vocês
se voltam, realmente, para o seu Espírito (mesmo se, no momento, não estão abertas, em vocês, todas as
estruturas Vibratórias e toda a Consciência), vocês atravessarão este período com um Amor que vocês não

podem sequer imaginar, e com uma Paz que vocês não podem sequer imaginar.
Então, é claro, isso pode parecer especial, em um período delicado, viver e sentir um Amor que vocês jamais

sentiram.
E, no entanto, perguntem, se vocês tiverem oportunidade, àqueles ao redor de vocês que vivenciaram

acontecimentos particulares (referentes a uma região do mundo, a uma cidade ou apenas a um grupo de
indivíduos em um dado local): é naqueles momentos que o ser humano redescobre, efetivamente, sua

Humanidade, e a qualidade intrínseca do seu Espírito e da sua alma, que é o Amor.
Porque naquele momento, não existe mais que isso e a Humildade, diante dos acontecimentos da vida, dos

acontecimentos da natureza e da sociedade, é um dos meios principais que é oferecido ao homem para
perceber o que acontece, nele, e não somente no exterior.

***



Portanto, tornar-se de novo como uma criança é, em última análise, preparar-se para aceitar, e para aquiescer a
tudo o que vai se desenrolar em sua vida.

Porque, desta maneira de aquiescer (na Alegria, na Paz), irá resultar, é claro, vocês sabem disso, o que vocês
irão Criar por si mesmo.

É nesses momentos particulares que estão, de algum modo, a finalidade e o resultado de tudo o que foi
realizado por vocês, é nesses momentos que vocês irão Ver-se, realmente.

Não como vocês creem ser, não como vocês se conduzem todos os dias na vida ordinária (sejam marido,
mulher, empregado, patrão ou aposentado), mas é neste período que tudo isso aparece, para o conjunto da

humanidade, como não tendo mais qualquer sentido.
É, de alguma forma, uma sucessão de elementos, Interiores e exteriores, que os despolarizam do que fazia a

vida ordinária, levando-os ao limiar do extraordinário.

***

Obviamente, tudo o que irá se manifestar e chegar, perto de vocês e em vocês, nesse corpo, em sua vida, aí
onde vocês estarão, é perfeitamente justo.

E é para cada um, como isso foi dito, as circunstâncias, eu diria, adequadas e mesmo ideais, para fazê-los viver
o que é para viver.

Retenham também que é naqueles momentos que vocês deverão viver (de algum modo, porque não restará
mais que isso) a Inocência da infância, que vive totalmente seu Instante Presente, porque as circunstâncias

extraordinárias de sua vida, da vida, ao seu redor, chamam-nos a outra coisa do que isso que é vivido
habitualmente.

***

Naturalmente, todos os seres humanos não estão na mesma consciência para viver esses acontecimentos do
seu ambiente.

Mas, e como isso lhes foi dito em várias ocasiões, vocês terão por vezes surpresas agradáveis, ou seja, que
os seres que pareciam tão afastados (mesmo em seu ambiente mais próximo) desta Luz que vocês buscam,

encontrarão esta Luz instantaneamente.
E outros, que lhes pareciam, no entanto, tão ávidos por esta Luz, viverão outra coisa que a Luz.

Mas saibam que cada um, estritamente cada um (e não pode ali ter qualquer dúvida em cima), viverá muito
exatamente o que ele tem a viver nesse momento: seja cada um em si, seja no círculo de relações, os mais

próximos ou os mais distantes (que isso seja o país, a região, a cidade, o lugar onde vocês estão).

***

Lembrem-se também, naqueles momentos, de que a solução estará sempre no Interior e na Humildade, na
Simplicidade, no fato de fazer o que vocês podem.

Mas que, sobretudo, o que quer que vocês possam, o mais importante permanecerá, e restará sempre, o que
vocês viverão no Interior de vocês, seja na aceitação e na felicidade, ou em uma rebelião, qualquer que seja.
Obviamente, muitos elementos foram-lhes dados para limitar, ou até mesmo Transcender imediatamente, o

que iria chegar.
Portanto, o Caminho da Infância, ainda uma vez, é certamente o que irá permitir à alma, e também à sua vida,

simplesmente, descobrir, mais facilmente, o Espírito.
E isso é para vocês, muito exatamente, o que é preciso.

Portanto, nada há a condenar, nem no exterior, nem em vocês.
Nada há a rejeitar, nem dentro, nem fora.

Há apenas que viver bem o que vai fazê-los viver a vida.
Todos vocês sabem que estão, novamente, nesses momentos particulares, extraordinários,

independentemente mesmo do lado, feliz ou infeliz, que se encontra a capacidade do ser humano para superar,
de algum modo, e encontrar nele os recursos que ele nem sequer suspeitava.

***

Então, eu quero simplesmente lhes pedir para lembrar-se deste Caminho da Infância.
Para lembrar-se também das palavras de CRISTO.

Lembrem-se de que Ele lhes dizia, desde muito tempo: “aquele que desejar salvar sua vida irá perdê-la, e
aquele que aceitar perdê-la, irá encontrá-la”.



Há, nesta frase, o essencial deste acontecimento e destas condições de vida que são as suas.
Lembrem-se também de que, naturalmente, aqueles que ainda não estabeleceram sua própria Unidade podem

ver manifestações incomuns, para eles e ao redor deles.
Aí também, lembrem-se: “à medida com a qual vocês julgam vocês irão se julgar vocês mesmos, e vocês

serão julgados por vocês mesmos”.
Lembrem-se bem disso.

Vocês não estão no lugar de outra pessoa, mesmo se tornando na Transparência a mais total, mesmo na
justeza do que vocês percebem, de seus próximos ou dos menos próximos, vocês não estão em seu lugar,

nesta Ilusão.
Vocês estão, evidentemente, ligados, na Unidade, mas não neste mundo, não na Dualidade, mesmo se

existem relações, interferências, compreensões.
Mesmo o olhar o mais justo e a Vibração a mais justa, daqueles que vocês irão cruzar, não lhes dão a

possibilidade, real, de saber o que esta alma e este Espírito decidiram.
Mas uma coisa é certa, e disso também é preciso lembrar-se: vocês estão todos, exatamente, sobre a mesma
Terra, mesmo se sua consciência seja diametralmente oposta, e então todos vocês são chamados a vivenciar

alguns elementos.
Evidentemente, o olhar de cada um é profundamente diferente.

Mas é o mesmo elemento, mesmo se ele seja vivenciado ao oposto para cada um.

***

Portanto, o Caminho da Infância, naqueles momentos, irá aparecer-lhes realmente como, eu diria, um salvo
conduto, mas isso não está perfeitamente exato, mais uma garantia, de qualquer forma, de sua Paz.

Porque, paradoxalmente, muitos de vocês que estavam na agitação, no medo, irão descobrir, nesta ocasião, a
Paz.

Um pouquinho como um sangue frio novo, um pouquinho como um ser humano que se encontra em uma
situação de urgência, onde tudo se desenrola lentamente e onde os reflexos não são mais os mesmos porque

se põe em jogo, naquele momento, as próprias condições da vida.

***

Então, é claro, cada um, aí aonde irá estar, não será inteiramente confrontado com o mesmo evento, ou com a
mesma série de eventos.

Que esses eventos estejam ligados à sociedade, que eles estejam ligados ao grupo no qual estão (social ou
afetivo), ou que estejam ligados aos eventos da Terra, tais como eles aparecem cada vez mais (para aqueles

que se interessam por esta Terra).
Mas, é claro, o sentimento Interior ganha em importância.

Alguns de vocês têm sonhos, ou têm irritações, ou então esperanças, ou (mesmo se isso não está formulado
claramente em sua consciência) há essa ‘alguma coisa’, indescritível, que faz com que um evento ou um

conjunto de eventos estejam próximos.
Naturalmente, existem sempre alguns de seus Irmãos e de suas Irmãs que, mesmo no evento, ou nesta série

de eventos, recusarão vê-los.
Por um processo que foi denominado, aliás, pelo bem amado João: a ‘negação’ (ndr: SRI AUROBINDO, ver a

canalização de 27 de agosto) (*).
Vocês nada podem, aí tampouco, porque é de sua atitude Interior e de sua maneira de viver, vocês, o que

vocês têm a viver, que a Luz poderá, mais que tudo, irradiar do que vocês São.
Nisso está sua função.

Nisso está o que vocês São.

***

Aí, então, eu não desenvolverei de novo este Caminho da Infância, eu falei suficientemente (ndr: ver a
canalização da Irmã TERESA DE LISIEUX de 1º de maio de 2011) (**).

Eu só queria, simplesmente, a pedido de minhas Irmãs, desvendar novamente, de algum modo, este Caminho,
em relação a este período particular que está aberto, desde que a Porta posterior de KI-RIS-TI se abriu.

***

Então, eu abro agora este espaço de discussão.



Se existem, em vocês, em relação ao que eu acabo de dizer, elementos aos quais eu possa trazer um
suplemento de resposta ou um suplemento de alma, então, eu o faço com grande prazer e Amor.

***

Pergunta: eu vivo em uma das maiores cidades do mundo e eu tenho igualmente uma casa no campo.
Qual o melhor lugar para mim?

Minha Irmã, você deve sentir em você mesma o que sua vida, sua alma, chama para você.
Naturalmente, como vocês sabem disso, MARIA irá intervir e os sinais do Céu irão se tornar consideráveis.

Nada há a querer prever.
Nós lhes dissemos seguidamente que os impulsos da alma, agora, terminaram.

Obviamente, tornar-se de novo como uma criança não é tentar prever o amanhã, nem o depois de amanhã, mas
simplesmente deixar-se levar, quando se tem a possibilidade, pelo que dita a própria Unidade, mesmo se

vocês ainda não estão, total e permanentemente, na Unidade.
As circunstâncias da Luz e da Inteligência de CRISTO trabalham já na humanidade, e em cada ser humano que

se volta, realmente, para Ele.
E, naquele momento, os sonhos, as informações, as intuições relâmpago, os conhecimentos diretos,

aparecem.
Lembrem-se também de que isso não é porque vocês querem se salvar em tal lugar ao invés daquele em que
vocês estão que irá mudar-lhes o que quer que seja do que vocês são, e, sobretudo, do que vocês têm a viver.

Portanto, para cada ser humano é diferente.
Dessa maneira, eu não posso lhe dizer para ir a tal lugar, ou para permanecer em tal lugar porque isso é uma

decisão que deve emergir da sua consciência.
Nenhum ser humano, nenhum ser da Luz, pode decidir em seu lugar, no lugar que é o seu.

Principalmente neste período.
Simplesmente, nós demos os elementos que atraem sua atenção, e isso já desde os primeiros meses deste

ano, sobre o que está prestes a se viver, sobre a Terra.
Evidentemente, a agudeza do que se vive não é a mesma segundo os continentes, os países, os povos.

Mas isso está em fase, eu diria, de generalização e de coletivização.
Portanto, cabe a você escolher o seu lugar, e a ninguém mais.

Reflita também sobre o que você gostaria de salvar.
Lembre-se da frase de Cristo: “o que você quer salvar? É a Luz, em você, ou é alguma outra coisa?”.

Toda a questão se resume, de fato, no que vocês têm que levar como decisão, como escolha, como coisa a
efetuar, tudo depende do que vocês querem ver de si mesmo.

Mas seu lugar depende apenas de você.
É neste período que podem, efetivamente, sobressair-se as faltas de Simplicidade.

Onde muitas questões podem surgir, em meio à personalidade, referentes, simplesmente, justamente, às
circunstâncias da vida comum.
Cabe a cada um determinar-se.

Não sob forma de precipitação ou de angústia, mas, bem mais, com uma grande ‘lucidez’.
O que é que os leva a colocar como ato?

O que é que os leva a colocar como decisão?
Lembrem-se de que a Inteligência da Luz é sempre simples.

E, quando ela trabalha em vocês, ela facilita as coisas, mesmo para as coisas usuais.
E no que deve mudar, se isso se torna complicado ou difícil, então, façam como a criança, mudem o sentido ou

a direção, é certamente o melhor que têm a fazer.

***

Pergunta: poderia Vibrar a Criança Interior nos corações, por alguns instantes?

Eu responderei dizendo que a Criança Interior é o apelo, Interior, da Voz do Espírito e da alma.
Então, eu posso efetivamente comunicar-me com vocês, mas eu não posso Revelar ou Despertar a Criança

Interior se vocês não entenderam isso.
Porque, aí também, isso pertence ao mecanismo de Reversão, o último.

Aquilo que é, de algum modo, uma rendição da personalidade, do ego, das resistências, e de tudo o que a
personalidade quer (no parecer, na aparência, na necessidade de controlar, de dirigir).



A Criança Interior é a espontaneidade.
O exemplo do Pequeno Príncipe é perfeitamente isso: a capacidade para deslumbrar-se com o que vem, com

o que chega.
Então, é claro, o ser humano é feito de forma que, quando o que chega está situado à frente (e este à frente

podendo se situar, para cada um, e se programar em meses, em anos) ...
Mas, é claro, quanto mais há esta previsão de que isso chega, mais as coisas mudam de qualquer maneira tudo

porque há urgência.
E esta urgência não é uma urgência de situação, mas mais uma urgência da consciência, de qualquer forma, de

querer solucionar algumas coisas.
O ser humano (vocês sabem, e nós todos passamos por aí), entrega muitas vezes para mais tarde, porque nós

sempre temos tempo, porque nós recusamos ver certas coisas, resolver certas coisas.
Imaginem alguém que, na flor da idade, é anunciado de que há apenas alguns meses para viver: ele vai tentar

resolver a maioria das coisas.
Ele vai fazer o que ele jamais ousou fazer.
Ele vai, como se diz, liquidar suas contas.
Ele vai colocar em ordem o que ele pode.

O que acontece é exatamente a mesma coisa já que (sem querer falar de morte, pois é um nascimento) é uma
mudança.

Uma mudança importante que chama, efetivamente, uma forma de urgência como eu venho definir.
Ou então uma negação.
Eis o que se pode dizer.

***

Pergunta: como, hoje, enxamear da melhor forma, para levar o outro a viver a Luz?

Lembrem-se de que não há qualquer razão, independentemente da Liberação, de decidir por alguém aonde ele
deve ir.

Vocês não dirigem ninguém, no Espírito, cada um é totalmente Livre.
Todos os laços que foram construídos, e que foi preciso respeitar neste mundo (os laços da carne, dos pais,
dos filhos, amados contra todas as probabilidades), tudo isso, a um dado momento, estritamente nada quer

dizer.
Aliás, quando uma pessoa morre, ela pode expressar pesar por deixar seus pais, seus filhos, seu cônjuge,

seus amigos, e todo mundo sabe, no entanto, que o luto ocorre.
Ele cicatriza mais ou mesmo facilmente.
A ausência é esquecida por ela mesma.

Lembrem-se também de que um elemento ligado à Luz Branca, ao Retorno de CRISTO, é para apagar (desde
que o aceite) toda dor, todo sofrimento, todo luto, que não existe no Espírito: eles existem apenas na pequena

pessoa, no ego.
O Espírito não conhece os vínculos.
O Espírito não conhece o sofrimento.

É sempre a pessoa, que está sujeita aos seus próprios vínculos, que sofre.
E o que vem é exatamente a dissolução de todos os vínculos, sem qualquer exceção.

A Liberdade é isso.
Mas lembrem-se também de que em meio a este extraordinário, o destino e o Futuro de cada um são-lhes

próprios.
CRISTO dizia: “há muito numerosas Moradas na casa do Pai. E cada um tem sua Morada”.

Mas é através da partilha da humanidade, neste período, que cada um percebe que tem sua própria Morada.
Da mesma maneira que, quando vocês deixam este mundo pelas portas da morte, vocês não carregam nada.

Nem roupa, nem o que quer que seja.
Então, nas mudanças ligadas à Luz, vocês não levam nada, tampouco, de certa maneira.

Vocês não levam nada além do que o que vocês São, realmente.
Vocês não levam nenhuma de suas ligações, nenhum dos seus apegos, vocês não levam dinheiro, nem nada

do que fez o mundo e a vida, até agora.
Obviamente, ainda uma vez, isso não quer dizer que todo mundo e todas as pessoas, aqui como em outros

lugares, vão viver isso de maneira sincrônica.
O que é sincrônico, e comum a todo mundo, são os eventos que vão fazê-los sair do ordinário.

Mas esses acontecimentos que vão fazê-los sair do ordinário, não são a mesma vivência, nem a mesma
intensidade, nem o mesmo destino, eu diria, para todos, e, no entanto, eles terão, sistematicamente, os mesmo

efeitos sobre a vida.



Lembrem-se do que dizia o CRISTO, o que lhes disse a Luz Branca: “ela é o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Portanto, vocês não podem pretender ter seguido a Luz e depois, no último momento, recusar a Luz.

A resistência está aqui nesse nível.
Ou vocês se tornam a criança que aceita a Luz.

Ou vocês renegam a Luz.
Lembrem-se (e nós sempre dissemos isso, que vocês tenham vivido na totalidade ou não): a Luz é Paz, a Luz

é Amor, a Luz é Alegria.
É disso que é preciso fazer a experiência.

Todo o resto, na Alegria e no Amor, não existe absolutamente mais.
Mesmo se vocês não o vivem ainda, é o que vocês irão viver.

E isso não dependerá do lugar onde vocês estarão situados, que estará correto, para vocês.
Isso dependerá apenas do seu estado Interior e de nada mais.

Unicamente disso.
Isso não dependerá do que vocês têm para comer, isso não dependerá da sua conta bancária, isso não

dependerá dos seres que estão à sua volta, mas somente de vocês.

***

Pergunta: eu sinto alegria em decorar objetos. Ora, NO EYES especificou que o olhar levado para o exterior
ocorria em detrimento do Olhar Interior. Devo prosseguir?

Quem pode responder, aí também?
Jamais alguém pode responder em seu lugar.

Cabe a você saber.
Cabe a você ver.

Se, realmente, o fato de se ocupar do que você diz dá Alegria, então olhe se os outros setores da sua vida
tornam-se a Alegria.

Porque se esta atividade apenas dá alegria quando você a realiza, então isso é prazer, isso não é Alegria.
E se os outros setores da sua vida não estão em Alegria, a que isto serve a você?

Evidentemente, é normal que o ser humano busque satisfações, ocupações, que lhe deem alegria, como se
disse.

Mas, no entanto, o conjunto da vida é Alegria?
O Coração é isso.

O Coração não é o prazer, de fazer isso ou aquilo, no exterior de si: vocês não podem encontrar (qualquer que
seja a atividade exterior, a mais digna de interesse e de amor) a Alegria Interior.

A Alegria não é um prazer, é um ‘estado’.
A Alegria não é uma satisfação, é um estado de Ser.

Agora, é certo que se privar desse prazer exterior pode deixar um vazio, mas não para aquele que está na
Alegria.

Portanto, tudo se define, não em relação a uma atividade exterior (ou mesmo interior, de meditação ou de
oração que a colocaria em alegria), mas toda questão é saber se, independentemente das circunstâncias da

sua vida, você é capaz de viver esta alegria.
Então, naquele momento, sim, há a Alegria.

Que não depende de qualquer satisfação, que não depende de qualquer reconhecimento, do que quer que
seja.

A Alegria não é um prazer, é um ‘estado’.
E este estado, por tê-lo vivenciado durante os últimos instantes de minha vida, durante minha vida, qualquer que

seja o indizível sofrimento que tenha vivenciado, eu estava, entretanto, nesta Alegria da alma e do Espírito.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu agradeço por terem colocado seu Coração para o que eu lhes disse.
Eu proponho a vocês um momento de comunhão, à minha maneira.



E eu lhes digo até um desses dias, com todo meu Amor.
*

... Efusão Vibratória ...

*

************

(*) – SRI AUROBINDO (27.08.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-27-de-a...

*

(**) – SANTA TERESA DE LISIEUX (01.05.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisie...

***

Mensagem da Amada SANTA TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1181

28 de agosto de 2011
(Publicado em 29 de agosto de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/santa-teresa-de-lisieux-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-27-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1181
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, estou muito contente por reencontrá-los.
Então, estou, agora, à sua disposição e eu os escuto.

***

Questão: qual trabalho fazer para superar da melhor maneira possível os bloqueios?

A palavra trabalho não é adequada porque, como vocês sabem, vocês estão nos tempos extremamente
reduzidos, nos quais a Luz Cristo está chegando.

A Luz é atuante.
Ela confronta, efetivamente, com as resistências, mas, assim que as resistências forem vistas, elas não têm

necessidade de serem vistas nos mecanismos da causa inicial.
Elas não precisam ser vistas, necessariamente, em um plano psicológico, às vezes, no corpo (vocês chamam

isso de eliminações).
Portanto, há apenas que deixar trabalhar a Luz.

Quanto mais vocês deixarem agir em vocês a Vibração, mais será fácil, porque, no que vocês são e nos seus
casulos de Luz, há uma vontade de agir por si mesmo.

Mas a Luz não pode agir nessas condições.
Ela apenas pode agir se houver uma transcendência dessa vontade de ação.

É claro, o ser humano, mesmo no nível espiritual, desde muito tempo, sempre buscou, por exemplo, querer
viver o bem para apagar o mal.
Querer apagar o mal pelo bem.

Tudo isso faz parte dos antigos mecanismos de funcionamento.
Não se pode penetrar o novo mantendo o antigo.
É semelhante, também, para os modos de ação.

A sensibilidade é algo que está ligado a outra esfera.
Naturalmente, como eu disse, há sempre uma história pessoal que vem falar de porque isso é assim.

Mas, a rigor, tudo isso não tem mais importância.
É necessário elevar a Vibração para estabelecer-se no Coração.

Todo o resto deve apagar-se diante da majestade da Luz.
E isso não é um trabalho.

***

Questão: se cada órgão tem um papel, fisiológico ou em outros planos sutis, o que advém quando
um órgão é retirado?

Nenhuma importância.
A função dita energética permanece.

O.M. AÏVANHOV - 29 de agosto de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-tPPpqaZLRvQ/Tl9gK6oH5AI/AAAAAAAAA3E/sb2eId6R68o/s1600/1a.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A função psicológica permanece e a função espiritual também.
Felizmente.

***

Questão: o centro da Coroa Radiante do Coração é o centro do triângulo da Tri-Unidade?

Perfeitamente.

***

Questão: o ponto que está à frente do ponto KI-RIS-TI é esse ponto?

À frente, sim.
Ele está, muito exatamente, na metade entre o que é chamado de centro do chacra do Coração e de ponto ER

do Coração.
Aliás, todos os seres que tiveram, digamos, visões – para não dizer outra coisa – de Cristo, viram-no,

frequentemente, com raios que saíam daí.
Eles não saem do coração órgão, eles não saem do centro do peito, eles saem exatamente acima.

É o equivalente, se preferirem, ao que é chamado, no nível de órgão, de timo.

***

Questão: o que fazer se alguém tiver necessidade de ajuda? Ajudá-lo ou não?

É sempre a cabeça que faz essa questão.
Porque, se você estiver, você mesma, centrada no Coração, essa questão não pode sequer aflorar.

É, portanto, uma projeção, em algum lugar do mental.

Lembrem-se de que a Luz vai, a um dado momento, tornar-se totalmente visível para todos, não é?
Mesmo aqueles que não querem vê-la, por mais que colocarem a cabeça no buraco, a Luz estará aí, também.

Obviamente, conforme a sua capacidade para ressoar com a Luz e para entrar em ressonância, na
interioridade, se preferirem, ou na nova Dimensão – isso dá no mesmo – o que vai acontecer?

Vocês irão penetrarão essa nova Dimensão.

Aos outros, que vão querer reagir, mesmo através de uma 'vontade de bem' ou qualquer outra coisa, o que isso
vai querer dizer?

Vai querer dizer, simplesmente, que eles não estão no Coração.
É tão simples assim.

Eu repito: ninguém conhece a data e a hora porque, como vocês sabem, efetivamente, a Luz chega de
diferentes lugares, mas tudo depende da libertação da Terra sobre a qual vocês estão, até prova em contrário.

Quando a Luz estiver maciçamente presente haverá, obviamente, seres que vão ressoar com essa Luz
(princípio de atração) e que vão entrar no Samadhi o mais total.

Àqueles que não entram no Samadhi, o que isso quer dizer?
Que eles estão na Dualidade, simplesmente, e que eles não podem ressoar com a Luz.

Portanto, não há que se fazer a pergunta: o que vou fazer, se vivo isso ou aquilo?
Porque, se vocês estiverem no Coração e na Vibração do Coração(eu não falo do Coração da cabeça, hein?),

naquele momento, tudo vai desaparecer.

http://1.bp.blogspot.com/-YmGN5jZqJhQ/TkgV8Ud5SII/AAAAAAAAJiQ/0ZnCC3DdStE/s400/bibli_70.JPG


Vocês estão transcendendo.

Olhem o que lhes foi descrito por MA ANANDA MOYI ou GEMMA GALGANI ou por outros, é exatamente isso
que vocês vão viver.

É claro, toda a humanidade vai ver a Luz, sem exceção alguma.
Contudo, será que toda a humanidade vai entrar nessa Luz?

Haverá resistências.
Portanto, não há que se fazer a pergunta.

Ou vocês estão na atração e na ressonância em relação à Luz e vocês se tornam Luz, ou vocês estão na
resistência e na oposição.

Naquele momento, vocês irão reagir ao que estiver aí (uma casa que desaba ou não importa o quê).
Portanto, é a consciência que decide, não é o mental, a consciência que vocês estabelecem naquele momento

preciso.

Portanto, é muito, muito claro.
Tudo isso lhes foi explicado pelas Estrelas e, também, por outros Anciões entre nós.

E isso será, estritamente, assim.

O que vocês querem que seja mais?
É o período prévio, no qual vocês entraram.

Desde o mês de março, eu lhes digo que é a Ascensão, mas cada um está em um grau variável da Ascensão
segundo, justamente, a sua capacidade para vibrar o Coração e para penetrar nessa Alegria inefável

do Samadhi.

Mas não são vocês que decidem entrar no Samadhi.
É a Luz que decide conforme, justamente, a sua permeabilidade à Luz Vibral.

É tudo.

Em resumo, pode-se dizer que, vivendo o Estado de Ser e a Unidade, totalmente, naquele momento, vocês
sairão, totalmente, da Ilusão.

Simplesmente, a sua consciência não será mais, como se diz, projetada no exterior.
Ela estará totalmente na Luz.

Enquanto vocês se prepararem exteriormente, é que vocês não estão no interior, ou não suficientemente.
Mas isso não é algo que se decida na cabeça.

É o apelo do Espírito.
Ou esse apelo do Espírito e da Luz Vibral está cada vez mais presente em vocês, ou ele não está.

Mas, se ele não está, o que isso quer dizer?
Isso não quer dizer que vocês não estão prontos.

Isso quer dizer, simplesmente (como foi dito por TERESA e por outros), que há muito numerosas Moradas na
Casa do Pai.

Por que vocês querem que todo o mundo vá ao mesmo lugar?
É como se alguém decidisse, em um país, por exemplo, na França, que, no próximo ano, todos vocês iriam de

férias ao mesmo lugar.
Mas, se vocês não gostam do mar e se vocês detestam a montanha, o que vocês fazem?

A Luz não vem privá-los do que quer que seja.
Ela vem, simplesmente, realizar o que vocês são.

Nada mais, nada menos.

Se vocês estiverem no Espírito e na Unidade, vocês viverão o Espírito e a Unidade.
Se vocês tiverem necessidade de um corpo, da matéria em carbono, ser-lhes-á feito, muito exatamente,

segundo o que vocês são, ou seja, segundo a sua Vibração.

Tudo o que eu digo, aí, progressivamente e à medida das semanas, vai aparecer-lhes cada vez mais
claramente.

Não vale a pena, como dizer..., angustiar-se, uma vez que o choque é um mecanismo íntimo.
Mas, uma vez que o mecanismo íntimo se revelar, bem, a vontade da Luz se faz, que é, necessariamente, de

acordo com o que vocês são e não com o que vocês queriam ser.
É um mecanismo que, quando é explicado com palavras, pode parecer terrivelmente complicado para o

mental, mas é terrivelmente simples.



Disseram-lhes que havia apegos que era necessário superar.
Tudo isso lhes foi falado de tantos modos que eu não vejo como se pode dizê-lo melhor.

Agora, se vocês estiverem apegados, bem, permaneçam apegados, se for o seu prazer e sua alegria de
estarem apegados.

Agora, se estiver apegado – e ao que quer que seja, eu falo – lhes colocar um problema, então, deixem a Luz
agir.

Não pode ser diferentemente.

***

Questão: quais são as indicações que mostram que a Vibração evolui bem?

É muito variável, de acordo com os indivíduos.
Há os que vão, apenas, sentir a Vibração entre AL, UNIDADE e ER; outros, que vão sentir o Triângulo da Tri-

Unidade; outros, que vão sentir o Fogo no Coração (ou uma pressão no Coração), e outros, que vão sentir essa
Coroa Radiante.

Essas diferentes fases, se quiserem (isso havia sido dito, não por mim, mas eu o reconfirmo), é como para os
sons nos ouvidos: há sete Sons; há sete Samadhi diferentes; há sete Estados Vibratórios diferentes de Luz.

Portanto, não há um que seja melhor do que o outro.
Simplesmente, é a Vibração que decide (aí também, nesse nível) e a Vibração vai trazê-los (ou levá-los) em um

dado nível Vibratório, simplesmente.

Mas é claro que, fora de todo espaço Interior na sua vida, no sentido mais comum, o que quer que vocês façam
(a faxina, a louça, o trabalho, não importa o quê), se vocês estiverem na Unidade (ainda que não sintam,

naquele momento, a mesma Luz quando vocês estão no interior), há uma característica essencial e, isso, todo
o mundo pode saber.

Não há necessidade de colocar-se a pergunta de saber se «estou na Unidade, estou na Dualidade?»
É o mental que faz a pergunta.

Simplesmente, olhem como vocês estão.
Vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

O que quer que aconteça em sua vida (tanto agradável como desagradável), vocês não podem trapacear com a
Alegria.

Ou vocês estão, ou vocês não estão.

É claro que se, por exemplo, vocês tiverem um problema que os incomoda, mas não é o Coração que
desencadeia isso.

O que é?
É, obviamente, o corpo inferior, entre aspas, ou seja, o corpo de desejo, o corpo da personalidade.

O Coração nada conhece de tudo isso.
É o estado do seu Ser, essencial, que não é desse mundo.

Eu creio que, há anos, nós lhes temos dito isso, de muitos modos.
Não há razão alguma, nesse período, para que vocês não estejam no lugar correto.

De qualquer modo, todos os elementos (chamam isso de cármicos) da Alma, todos os elementos do Espírito e
da personalidade convergem para um ponto focal.

E, aí, vocês estão no gargalo que conduz ao ponto focal.
Portanto, vocês estão, exatamente, no seu gargalo, quer esse gargalo seja um peso ou a Alegria.

Vocês não podem mais trapacear.

*** 

Questão: se a Luz, que descerá para toda a humanidade, será vista interiormente, haverá,
igualmente, uma manifestação exterior?

Obviamente, porque ela é, também, exterior.
Vocês podem bem imaginar que, para aqueles que não podem entrar no Interior, é necessário que lhes mostre

de alguma forma.
É um processo, justamente, que faz desaparecer a distinção interior/exterior, pela ressonância.

Então, é claro, atualmente, há os que vivem essa Luz no Interior (esse Fogo Interior e esse estado quase
de Samadhi), mas, a um dado momento (como nós sempre o dissemos), isso será por toda a parte.

http://archive.choix-realite.org/images/3516.jpg


***

Questão: quando eu pratico ativações com os cristais, tenho frio, sistematicamente.

O frio corresponde, geralmente, a uma crispação da Energia ou da Vibração.
É uma reação que evoca a sensibilidade ligada às emoções.

A Consciência é uma Vibração de Amor.
Ou ela é neutra, no nível térmico, ou é um calor ou um Fogo.

O frio expressa, simplesmente, não um desequilíbrio, mas uma não adequação total do processo com o corpo
de personalidade.

O calor dilata e expande.
O frio contrai.

Então, é claro, mesmo quando há alguns Arcanjos que descem, vocês podem, por reação (de medo ou de
retração), sentir esse frio, mas, se vocês captarem o Fogo e o Amor do Fogo, vocês não podem ter frio.

Pode haver uma sensação de frio epidérmico, mas, no interior, vocês estão em ebulição ou têm calor.

***

Questão: a Noite Escura da Alma é vivida uma única vez ou, efetivamente, pode-se vivê-la várias
vezes?

É muito variável, conforme as pessoas.
Vocês viveram os primeiros entusiasmos da Luz.

Sim, mas depois?
É necessário, efetivamente, que a personalidade se apague diante da Luz, e isso é, como vocês dizem «uma

coisa totalmente diferente».
Portanto, pode vivê-la em uma vez, pode-se vivê-la quando de um processo extremamente intenso e único ou,

então, reproduzir-se por pequenos toques sucessivos.
É diferente para cada um.

***

Questão: foi-nos dito que, a um dado momento, o céu vai rasgar-se. Isso corresponde à abertura de
um envelope que circunda a Terra e, naquele momento, ver-se-á o Céu como ele é, na realidade,

negro?

A resposta é sim.
É, também, o envelope do Céu, mas a Luz jamais é negra, Ela é branca.

São vocês que a veem negra.
Vocês estão invertidos, não se esqueçam.

***

Questão: e, então, naquele momento, ver-se-á o Céu branco ou negro?

Todo branco, exceto para aqueles que estiverem na Dualidade.
Eles irão permanecer no escuro (e um negro de tinta), mas, a um dado momento, tudo irá se tornar branco,

mesmo para aqueles que ali viam apenas o negro.

***

Questão: não poder dormir ou não dormir, ou dormir menos, faz parte do processo?

Para alguns, sim, ter menos necessidade de sono.
Aliás, isso é descrito em todos os textos orientais ou que falam de místicos porque, quando a Consciência vai

para a Unidade, para a Luz Vibral, ela tem cada vez menos necessidade de sono.
Mas, para alguns, será o inverso.

Vocês vão passar por episódios em que poderão dormir vinte horas, 30 horas, conforme as fases de
Ajustamento, digamos.



***

Questão: e quando não se consegue dormir à noite, que se sente como em hiperatividade?

Isso se chama uma perturbação do sono.
Isso nada tem a ver com a Luz.

A Luz Vibral faz com que vocês estejam despertos, conscientes e lúcidos (sem qualquer hiperatividade),
quando começam a ver o que é chamado de Trama Etérea e de Luz Vibral no seu teto.

Mas sem qualquer perturbação, na Paz mais total.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e eu lhes desejo muito boas Vibrações de Luz
e plenos de Alegria no seu Coração.

E eu lhes digo até muito em breve.

************
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- Ensinamentos de um Guia Azul de Sirius -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Sereti-2011-09-06.mp3

Meu nome é SÉRÉTI.

Já estando apresentado, eu me permito saudá-los, humanos encarnados neste mundo, no Amor do UM e na
Paz do UM.

O contexto das minhas palavras inscreve-se na sequência lógica das minhas intervenções anteriores (1).
Há mais de seis anos terrestres que eu anunciei a vocês as mudanças que vão chegar a esta Humanidade e a

este Sistema Solar, inscrevendo-se no período de julho de 2005 e julho de 2012.
Desde o início deste ano, denominado 2011, o conjunto dos preparativos dos movimentos estelares e

planetários desenrola-se segundo um quadro imutável, anunciando e preparando o que se revela, doravante,
sob o controle amoroso dos Arcanjos.

Os preparativos terminaram (assim que a porta KI-RIS-TI foi aberta, em suas células e no seu corpo), o
conjunto da humanidade apronta-se, de agora em diante, para viver por que cada um de vocês veio, nesta vida,

a fim de cumprir o que é, para cada um, o sentido da sua própria Liberação, do seu retorno à Unidade, ou do
seu prosseguimento na experiência em carbono, livre.

Filhos do UM, Sementes de Estrelas, Espíritos da Eternidade, o conjunto dos seus céus vai, doravante, abrir-
se, como se abre, em vocês, a Consciência KI-RIS-TI, permitindo àqueles de vocês, conforme a sua Vibração,

conforme a sua Consciência, viver a adequação do seu futuro e do seu porvir, em correlação total com a
Vibração que percorre, de maneira perceptível, o seu corpo (de densidade baixa), que alcança o seu corpo de

Eternidade (de densidade extremamente alta, em Vibração, e extremamente leve, em conteúdo), a fim de
permitir-lhes viver o mecanismo de ajustamento final à sua Eternidade.

A Terra vive, e vai viver a sua liberação, assim como todos vocês, Despertos como não Despertos, irão viver a
mesma liberação.

Há muitas Moradas Dimensionais, nos Universos e nos Multiversos.
Cada um ali será acolhido, na Verdade, na Liberdade e no Amor.

Eu os lembro de que, durante esses momentos que vive a Terra, a Alegria, a Segurança e a Eternidade apenas
podem existir e apenas podem aparecer no seu espaço Interior.

*** 

O conjunto da Vida, denominada verdadeira Vida (por oposição ao confinamento deste mundo onde vocês
estão), situa-se, exclusivamente, no Templo do seu peito.

É em meio a este Espaço, em meio à sua Vibração, que se encontra a Liberdade, que se encontra a Paz.
A liberação da Terra, como a liberação dos seus irmãos não Despertos, é um mecanismo que pode por vezes
provocar sentimentos e, segundo as suas palavras, emoções, ou atividades de pensamentos, muito afastados

da Verdade.
Somente o Coração permanece o seu salvo conduto: aquele que permite aceder ao que vocês São e não ao

que vocês creem ser.
Existe, em cada ser humano, Desperto como não Desperto, uma parte Luminosa pedindo para se manifestar

sob a ação da Luz Tri-Unitária, cujo impulso e pressão vão tornar-se consideráveis.
Seja em seus céus.
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Seja no centro da Terra.
Seja no sangue da Terra ou no corpo da Terra.

Este impulso não tem por objetivo veicular qualquer medo.

*** 

Somente os elementos (em vocês, Despertos como não Despertos) de natureza sombria, de natureza não
iluminada, podem opor-se à eclosão, em vocês, da sua Eternidade.

Não existe nenhum local, não existe nenhum espaço, não existe ninguém mais capaz de ajudá-los do que o seu
próprio Coração.

Vários meios (comunicados por aqueles que vocês chamam de Anciãos e por aquelas que vocês chamam de
Estrelas) foram comunicados a vocês, a fim de permitir um melhor ajustamento ao processo final, entrando,

dentro de alguns dias, em termos terrestres, na sua realização.
De agora em diante, o tempo não tem mais que ser contado, pois, em breve, esse tempo simplesmente não

vai mais existir.
Resta a cada um ajustar-se ao seu ritmo Vibratório Interior, aquele do seu Coração, frente ao que está aí, frente

ao que está chegando: o retorno da Unidade e da Luz, vindo realizar a decantação dos dois mundos, a
separação dos dois mundos.

Separação que, em última análise, representa, para essas duas partes, um retorno à Unidade, cujo
procedimento é diferente, mas cujo sentido é o mesmo.

***

Lembrem-se, a cada minuto do fim deste Tempo, de que apenas o que está no centro do Ser dá-lhes a chave
e a possibilidade da saída do Tempo e da entrada na Eternidade.

Nenhum elemento exterior, nenhum elemento Interior pode, de maneira definitiva, interromper o processo da
liberação da Luz e da sua Liberação.

 Cada um, Desperto ou não Desperto, terá a oportunidade de verificar, nele, o princípio e a natureza do Ser
fundamental: aquele que não está cortado, aquele que não está separado das outras Dimensões e dos outros

Universos.
Este retorno à sua Verdade, sejam quais forem as circunstâncias que lhes serão próprias, pode representar,

para muitos, uma revolução extrema da Consciência.

*** 

Lembrem-se de que a sua Eternidade é Amor, de que a sua Essência é Amor e Luz, de que todo o resto não
terá mais sentido, gradualmente e à medida que a sua Consciência se colocar nesta Verdade.

Esta Verdade que eclode, de maneira muito impactante na superfície deste mundo, está ao alcance de cada
um de vocês.

O que são denominados eventos, tais como eu os descrevi durante a minha primeira vinda neste canal, irão
acontecer muito em breve, antes de tudo, em vocês, e também no conjunto deste Universo (ndr: ver a

canalização de 04 de julho de 2005) (1).
O que é chamado de Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, independentemente da sua origem,
independentemente da sua Dimensão, tem-se, doravante, à beira da sua Dimensão, pronta para acolhê-los.

*** 

A própria Terra, liberada há quase um ano, vê as mudanças da sua configuração efetuar-se, neste momento.
O conjunto das circunstâncias que vocês vivem, no Interior de vocês, no interior das suas relações, no interior

das suas próprias vivências (sejam sonhos conscientes ou ainda inconscientes), irá aumentando em
sobreposição e calcado no aumento dos sinais da Terra e no início dos sinais dos Céus, referentes ao

conjunto dos Céus e ao conjunto da Terra, e não mais unicamente em alguns setores.

*** 

Durante esta fase, vocês são chamados.
O apelo é Vibratório.

O apelo será, a um dado momento, aquele do som da Terra e do som do Céu e, a um dado momento, ele será
o Apelo de MARIA.

Naquele momento, mais nenhuma circunstância exterior pode e deve alterá-los, de modo algum.
É naquele momento que será preciso conectar com o seu Coração e com a Merkabah interdimensional, como

vocês fazem, agora, já há algum tempo, às 19 horas, hora francesa.



Mas isso poderá ocorrer, e vocês poderão realizá-lo, nos momentos em que o apelo da Luz Vibral se fizer
muito intenso, pois cada um será chamado, de maneira mais intensa, segundo o seu calendário e o seu relógio

próprio.
Este apelo da Vibração irá ocorrer pelo que vocês têm chamado de Coroa Radiante da cabeça, de Coroa

Radiante do Coração, de Sacro e, cada vez mais, pela ativação da porta KI-RIS-TI, nas suas costas.
Durante esses apelos (cada um deles), será preciso, então, responder pela sua qualidade de Presença e de

Vibração.
O apelo da Luz Vibral, nesses tempos, é, aí também, o seu salvo conduto.

Este apelo, perceptível também pelo aumento da intensidade Vibratória, pelo aumento dos sons da alma e do
Espírito, ou dos sons do Céu e da Terra, irá chamá-los para entrar no seu Ser Interior, no seu Ser de

Eternidade.
Cada um poderá então ali responder, se tal for o seu anseio e se tal for o seu desejo; se tal for a sua Verdade e

não a sua personalidade. 

*** 

Cabe a vocês, mais do que nunca, tornar essencial estarem prontos, conscientes e lúcidos sobre o sentido do
apelo da Luz Vibral e sobre a maneira adequada para ali responder.

Lembrem-se também de que através da sua resposta, vocês irão ancorar o sentido da sua Presença sobre
esta Dimensão, para os seus Irmãos e as suas Irmãs, não Despertos, no momento, para a Verdade da Luz.
O seu futuro e o seu porvir serão em breve selados, dentro de muito pouco tempo, isso já foi anunciado a

vocês.
É preciso, hoje, estar lúcido, e cada vez mais consciente, do que provoca e propicia a Vibração da Luz Una, no

seu corpo (nesse Templo de carne), na sua Consciência.
E, em função da sua lucidez, prepararem-se para o seu futuro, prepararem-se para o seu porvir, não em uma

fuga qualquer, não em uma ilusão qualquer, não em um medo qualquer, mas no estabelecimento do que Vocês
São.

*** 

A preparação da Terra, a preparação dos Mundos de Luz, em vocês e por vocês, tem por objetivo facilitar o
mecanismo chamado de Ascensão.

A Ascensão apenas pode ser realizada pela Vibração da Luz e pela interação entre a Luz Vibral e a sua Luz
Interior (esta parte luminosa que está em cada ser humano).

O grau de fusão, entre o apelo de CRISTO e a sua parte Luminosa, de cada um de vocês, será determinante e
condicionante para o seu futuro e o seu porvir.

*** 

Não é mais tempo de ser ambíguo.
Não é mais tempo de fazer projeções.

Não é mais tempo de ter medo, mas da afirmação da sua Eternidade e, isto (a sua Eternidade, a sua
afirmação), não tem que participar dos jogos deste mundo.

CRISTO lhes disse: vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo.
O momento chegou de verificá-lo, por vocês mesmos.

O Coração é a porta.
O Coração é a chave.

Absolutamente nada mais pode permitir viver isso.

*** 

Filhos das Estrelas, povo humano, de agora em diante e no futuro, o apelo que eu lanço é simplesmente o
apelo para viver o encontro com o seu Estado de Ser, o reencontro com vocês mesmos, mas além das

contingências desta matéria, bem além das ilusões de qualquer ligação desta Terra.
É preciso avançar, livres de qualquer crença e liberados de todas as ligações.

Cabe a vocês atuarem, agora.
Cabe a vocês viverem a Unidade, e a Verdade, e a sua Eternidade.

Sejam quais forem as dificuldades de cada um, Interiores como exteriores, lembrem-se de que vocês têm a
possibilidade (nesses momentos de dificuldade, como do apelo da Luz) de viverem o que vocês vivem, de

maneira coletiva (na França, todas as noites às 19 horas e no resto do mundo em outros horários).
Isso lhes é oferecido, de agora em diante, nos tempos e nos momentos do apelo da Luz Vibral, como nos

tempos e nos momentos de dificuldade.
Vocês vão saber então, se vocês responderem ao apelo, se vocês se lembrarem deste alinhamento, como



Vocês vão saber então, se vocês responderem ao apelo, se vocês se lembrarem deste alinhamento, como
penetrar no espaço da Alegria, no espaço da Unidade, necessário e suficiente, para viver o que é para ser

vivido para cada um.
Eu vou terminar por estas palavras: sejam quais forem as aparências, sejam quais forem as resistências, o que
está chegando é Alegria, o que está chegando é Felicidade, o que está chegando é Amor e Luz, na totalidade

e na Unidade.
Mantenham presente o que eu lhes pedi para lembrar.

Mantenham presente esta Verdade, a cada Sopro.

*** 

Povo da Terra, Povo das Estrelas, a roda do Tempo foi quebrada.
O confinamento está por um fio.

A hora da Liberação da Terra, da sua, deste Sistema Solar, chegou.
Aquele que penetrar (durante os momentos do apelo da Luz Vibral, como nos momentos de resistência ou de

choque) no seu espaço Interior, irá constatar, por si mesmo, que ele não está mais submetido à ilusão do
tempo e que, neste estado de Eternidade, o tempo não tem mais qualquer sentido, nem qualquer efeito sobre

a Consciência.
Vocês irão descobrir, nesses estados e nesses momentos, a potência da Luz e a Verdade do Amor, para

realizar esta conclusão, para cada um de vocês.

*** 

Portanto, sim, regozijem-se, porque a Alegria torna-se de novo a sua Eternidade, aquela da sua Consciência
liberada.

Filhos da Lei do UM, Povo das Estrelas, abram-se para Ele: isso é abrir-se para vocês, na sua parte de
Eternidade, pelo milagre do UM, da Liberdade da Lei da Graça, que nos une e nos libera, em todas as

Dimensões e em todos os Mundos.
Dignem-se de aceitar, aqueles que me escutaram, aqueles que irão escutar e aqueles que irão ler, a Graça de

CRISTO.

*** 

Eu vou terminar por estas palavras: no Amor do UM e no UM, na Paz, no Amor e na Unidade.
SÉRÉTI saúda vocês. 

************ 
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, que a Paz e o Amor estejam em vocês.
Hoje, eu venho por duas razões: a primeira é para continuar a dar-lhes os elementos que podem talvez ajudá-

los, em função do que vocês atravessam, neste período, cada um de vocês, sobre a Terra.
E a segunda é para abrir, com vocês, um espaço de questionamento referente, justamente, ao que vocês

vivem, em vocês.
Várias de minhas Irmãs exprimiram-se entre vocês: nós as denominamos, com vocês, as Estrelas.

O Anjo METATRON, também, falou-lhes da Estrela que anunciava a Estrela.
A palavra Estrela, em nossa boca, não tem a mesma significação do que entendem aqueles que vocês

chamam de cientistas.
Uma Estrela não é somente um sol, é também uma Consciência.

Uma Consciência que pode se manifestar, em vocês, por Vibrações, por percepções.
A Estrela é também o que se vê na noite.
A Estrela é o que brilha no firmamento.

No momento em que a Estrela que anuncia a Estrela aproxima-se de vocês, vindo cumprir as Escrituras, alguns
de vocês que vivem estados que são particulares e que podem às vezes ser totalmente ao oposto do que

vivem outros, entre vocês.

***

Saibam reconhecer que muitas coisas estão prestes a mudar, em vocês, assim como em suas Vibrações
como em suas percepções próprias de sua Consciência.

Muitos elementos põem-se em prática, em seus Céus e também em vocês, permitindo à Luz, não somente se
revelar, mas iluminar, em vocês, seu Coração.

A Estrela que anuncia a Estrela vem também anunciar o Coração, a abertura do Coração à nova Dimensão, à
nova Vida.

Então, é claro, cada um de vocês vai acolher, de maneira muito diferente, a chegada da Estrela.
Isso vocês o constatam, quaisquer que sejam as manifestações que vocês vivem.

Elas são às vezes desconcertantes, às vezes muito intensas e às vezes ao contrário, é claro, do que vocês
poderiam chamar de Alegria ou de Luz.

Tudo isso está, de algum modo, diretamente ligado às mudanças em curso, em vocês, e que vêm fazer
transformações.

E, obviamente, cada um de vocês aceita, com mais ou menos graça, essas transformações.
Daí resulta a influência da primeira Estrela, aquela que vem anunciar a Estrela em sua Consciência.

***

A abertura da Porta do Coração, ao nível das costas (ndr: ponto KI-RIS-TI) permite, segundo o que vocês têm
a viver, prepará-los para a mudança.

Esta mudança é, antes de tudo e acima de tudo, uma mudança da Consciência.
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A Consciência que vai reencontrar sua Eternidade e sua Multidimensionalidade, propiciando-os viver a
Liberdade, propiciando-os viver o que é a verdadeira Vida.

Dessa maneira, é claro, o que é antigo pode (segundo o que ainda existe, em cada um, de laços, de entraves)
tornar-se mais pesado, ou, ao contrário, mais leve, segundo sua faculdade, muitas vezes inconsciente, para

viver este período.
É este período que o bem amado João denominou o ‘choque da Humanidade’ e o que algumas de minhas

Irmãs Estrelas chamaram de ‘a noite negra da alma’.
Então, é claro, cada um de vocês está em sua própria etapa da noite escura da alma, em sua própria etapa de

vivência da Luz.
Isso se traduz, para cada um, por manifestações que podem ser diametralmente opostas, mas que, estejam

certos, para cada um, contribui para estabelecer-se na Consciência da Liberdade.
É, então, uma fase preparatória que foi aberta.

***

O desdobramento da Luz, desde agora quase um mês, permite, justamente, reajustá-los, com mais ou menos
facilidade, com mais ou menos felicidade, com mais ou menos dificuldade, também.

Guardem presente na mente que é a finalidade que é importante, que não é o que vocês atravessam, neste
momento (mesmo o mais alegre ou o mais austero), mas que é bem a Estrela que vem anunciar a Estrela, que

vem abri-los à Multidimensionalidade.
Todos vocês têm, em graus diversos, esta vivência, esta preparação, mais ou menos longa, mais ou menos

feliz, mais ou menos difícil, dependendo do que afetou seus próprios quadros habituais de vida.
Retenham que o caminho percorrido, nesta Dimensão, não lhes aparece ainda em sua plena majestade,
porque alguns de vocês ainda estão presos nas armadilhas da personalidade, nas armadilhas de alguns

apegos, de alguns sofrimentos.

***

Lembrem-se da finalidade.
A finalidade é a Liberdade.

A finalidade é a Consciência Unificada, é a Alegria, é o Amor, mesmo se, hoje, vocês não estão da Alegria,
mesmo se, hoje, vocês não percebem o Amor.

A finalidade não pode ser outra além dessa.
Lembrem-se, então, naquele momento, de seus momentos de abertura, de Alegria, de Paz.

Alinhem-se, em si mesmos, com a Merkabah.
Alinhem-se, em si mesmos, com o Cristo e vocês poderão reencontrar, muito rapidamente, esta Alegria interior.

Pode-se dizer que o Amor nunca esteve tão próximo de ser revelado, na totalidade, à sua Consciência.
Independentemente do ritmo que isso tome para vocês, não esqueçam jamais disso.

Os sinais do Céu e da Terra tornando-se cada vez mais intensos, a cada dia, a cada hora, trará sua mensagem
da chegada da Luz.

Então, de alguma forma, tentem esquecer-se de si mesmos.
Se sua Consciência lhes diz que está difícil, se sua Consciência resiste, se sua Consciência não sente a

Alegria tão esperada, lembrem-se: a finalidade, ela estará aí, em toda sua Glória, em toda sua Beleza.

***

O momento é para a Ressurreição.
Isso não é uma palavra em vão.

Isso não é uma promessa para um futuro distante, mas é a própria promessa do instante presente, a partir do
momento em que seu olhar volta-se para além das aparências deste mundo e para além das aparências de sua

própria vida.
Então, naquele momento, vocês irão contemplar a Luz Interior, aquela da Fonte, aquela do Filho e aquela que

corresponde à minha Presença ao lado de vocês.
Minha Presença que se reforça, para cada um de vocês.

Pode ser que, entre vocês, alguns já percebam como um afago, como um arrepio aparecendo do lado
esquerdo do seu corpo.

Não, vocês não estão sonhando, é bem a minha Presença que chega a vocês, progressivamente, a fim de
realizar, no devido momento, o meu Anúncio.

A abertura da Porta posterior permitiu criar um corredor de comunicação entre mim e vocês.



Nós já lhes dissemos que nós nos temos à borda de sua Dimensão.
Aí tampouco, isso não é uma palavra em vão, mas isso é a estrita Verdade e, naturalmente, como todo

reencontro (seja amoroso, nesta Dimensão, ou espiritual, é claro), há sempre, nas primícias deste reencontro,
um pequeno choque no Coração, uma apreensão, uma nostalgia porque a Consciência sabe que ela vai mudar

irremediavelmente.
Então, é evidente, segundo sua faculdade para aceitar estas mudanças e esta novidade, isso pode ser mais ou

menos fácil.
Mas retenham que estou ao lado de vocês, ao lado de cada um de vocês.

***

Deste modo, é claro, pela razão, isso pode parecer impensável, ou absurdo.
Em sua Dimensão, isso é absurdo, mas nada é absurdo para o Plano da Luz.

No estado multidimensional onde eu estou, eu os conheço todos, pessoalmente, e eu lhes asseguro que,
vocês também, quando vocês estiverem neste estado de Consciência, vocês irão reconhecer-se e vocês irão

conhecer-se uns e outros, aqui como em outros lugares.
Não há, aí, nada de extraordinário: isso se chama a Unidade.

Então, é claro, independentemente do que vive sua Consciência, independentemente dos sobressaltos ou da
Alegria, independentemente da raiva ou da tristeza, independentemente da capacidade para estabelecer-se na
Alegria ou não, minha Presença está ao seu lado e isso vai se tornar cada vez mais perceptível e cada vez mais

nítido para vocês.
Será preciso dizer-se, naquele momento, que efetivamente, vocês não estão sonhando.

Não se atrasem para ver-me em seu Céu, mas preparem-se para ver-me aparecer ao lado de vocês, de cada
um de vocês.

E o que talvez muitos começam a perceber é apenas minha chegada e meu Anúncio.

***

Portanto, regozijem-se, vocês nada têm a temer, vocês têm apenas que viver o instante presente.
Vocês nada têm a projetar, tampouco, em um futuro, já que isso acontece agora.

E lembrem-se também de que eu irei intervir antes da mudança entre as duas Estrelas.
Naquele momento, todos vocês, onde vocês estiverem, qualquer que seja seu estado de resistência ou de

Alegria total, de oposição ou de concordância total, vocês irão me perceber Vibratoriamente.
Em qualquer caso, todos, vocês irão ouvir-me e me perceber.

Portanto, não tenham receio porque o que vem é pura Luz, não tenham receio porque o que vem é pura
Liberdade.

Somente a personalidade pode manifestar, exprimir um medo, uma angústia, ou o que quer que seja mais.
Nada há a recear na minha Presença.

Nada há a temer.
Como Mãe desta Dimensão, vocês devem bem saber e aceitar que minha Presença é apenas Amor, a fim de
fazê-los descobrir seu próprio Amor, além da ilusão deste corpo, desta Consciência e do estado que vocês

podem encontrar-se.

***

Portanto, preparem-se para acolher-me.
O que é que isso quer dizer?

Isso quer dizer simplesmente estar totalmente conscientes e lúcidos de cada minuto de sua vida, estar
totalmente conscientes e lúcidos de todas as Vibrações que os cercam e que vocês percebem e estar,

também, totalmente lúcidos e conscientes que, o que quer que vocês estejam vivendo como humor, isso é
apenas temporário e apenas faz, em última análise, anunciar minha Presença e o retorno de Cristo.

Tudo isso está às suas portas.
Tudo isso vocês o vivem em vocês, mesmo sem poder formular palavras.

A intensificação das Vibrações, a intensificação do que acontece sobre a Terra e no Céu, corresponde,
integralmente, à vinda da Estrela.

Uma Estrela é o que brilha.
Uma Estrela é o que emite a Luz do Interior.
Uma Estrela é o que aquece e traz o Amor.

Uma Estrela é a Vida, a verdadeira.



Uma Estrela é a Vida, a verdadeira.
Então o que haveria de temer?

Absolutamente nada.
Somente a personalidade pode ainda atuar para dar medo, para si mesmo ou para os outros.

Evidentemente, muitos de vocês irão viver uma forma de desprendimento, com mais ou menos facilidade, uma
incapacidade para fazer ou realizar certas tarefas.

***

Lembrem-se do que lhes foi dito e estejam conscientes da Luz que chama vocês.
Estejam conscientes do Apelo da Luz.

Qualquer que seja o instante ou o momento em que isso ocorre, vocês têm que ali responder, por sua Lucidez,
por seu Amor e pelo fato de escutar a Luz.

Todo o resto afastar-se-á de vocês.
Tudo o que não é a Luz não pode interferir em vocês, salvo vocês mesmos ali dar peso, salvo vocês mesmos

ali colocar a consciência.
Então, é claro, para alguns dos meus filhos, o combate é turbulento, nesse momento, mas lembrem-se da

finalidade, que é Alegria e Luz.
Tudo isso está, agora, à sua Porta Dimensional.

Estejam conscientes a cada instante.

***

Tentem não se projetar no amanhã, nem no ontem, mas permaneçam totalmente lúcidos de sua própria
Presença.

Não há outra maneira de viver a Alegria.
Não há outra maneira de viver a Paz e vocês são Seres de Alegria, Seres de Paz.

Contentem-se em viver cada instante, com o que a vida lhes traz, com o que a Luz lhes traz, mesmo se vocês
não se apreendem dos prós, dos contras, de uma situação ou de um acontecimento.

Tenham confiança.
Tenham a certeza de que a finalidade é a Luz.

Não pode ser de outra forma.
Isso, nós sempre o dissemos a vocês.

A Estrela vem revelar a Estrela.
Ela anuncia a Estrela.

Ela anuncia a Luz, ela anuncia também o retorno da Unidade.
É isso que está prestes a ocorrer nesta Dimensão.

Como vocês o sabem, vocês são parte integrante da Terra e vocês a esperam.
Vocês esperam que ela também decida viver este processo, inteiramente.

O alarido do mundo deve afastar-se de vocês, cada vez mais, mesmo sendo cada vez mais atordoador a cada
dia.

***

A Alegria está no seu Coração.
A Paz está no seu Coração.

Mesmo se a personalidade diz o contrário e vocês vivem o contrário, isso é falso.
Há apenas, através disso, para aqueles que o vivem, resistências e oposições a superar, a transmutar.

E isso apenas pode se fazer pela Alegria do seu Coração, no instante presente.
Não busquem, tampouco, a Alegria.

Busquem simplesmente estar presente e, naquele momento, vocês serão liberados de tudo o que é pesado,
de tudo o que é denso e de tudo o que atravanca vocês, ao redor de vocês e em vocês.

Isso irá se tornar ainda cada vez mais fácil, desde que vocês coloquem sua Consciência neste instante de
eterno presente.

E aqueles que começam a perceber minha Presença, também, escutem-me, voltem sua Consciência para
mim, ao seu lado e em vocês, e então vocês irão começar a perceber e viver minha Presença, em sua

Presença.
A Porta KI-RIS-TI irá se abrir, cada vez mais.



A Porta KI-RIS-TI irá se abrir, cada vez mais.
As Estrelas irão se ativar em sua cabeça e as Portas irão se abrir em seu corpo.

Tornar-se-á, então, cada vez mais fácil compreender o que vocês vivem e superar as aparências e superar
todas as zonas de oposição e de sofrimento.

Aí está a única Verdade e a Estrela vem anunciar-lhes isso.
Ela vem despertá-los, na totalidade.

E é como de manhã, despertar-se de maneira mais ou menos fácil, despertar-se de maneira mais ou menos
difícil, mas o despertar ocorre, afinal, isso leva um minuto.

Que isso leve muitas horas, que isso seja rápido, que isso seja lento, o despertar é realizado toda manhã e a
manhã que vem é a manhã de um Novo Mundo.

***

Então, o que haveria de temer?
O que teme é a personalidade.

O que teme é o aspecto limitado de vocês e certamente não a parte luminosa que aumenta em vocês.
Eis o face a face.

Eis o choque da Humanidade que vem com a Estrela.
Retenham que a Terra, ela também, vive o que vocês vivem.

Ela vive sua libertação.
O último envelope rompeu-se no Céu, deixando passar a Luz do Cosmos, a Luz da Estrela e a totalidade da

Luz do Sol e das outras Estrelas.
É a isso que vocês são chamados.

É a isso que vocês são chamados a viver, a perceber e isso ocorre também pelo canal de comunicação que eu
abri, em cada um, e que lhes foi aberto, em cada um de vocês, para mim.

Estejam lúcidos.
Eis o que eu tinha para dizer-lhes, hoje.

Minhas palavras são breves, mas elas acompanham, realmente, as primícias, para muitos de vocês, de minha
Presença, ao seu lado e em vocês, não somente como uma impressão, mas como uma realidade da

Consciência.
Cabe a vocês voltar-se para mim, como eu me volto para vocês.

Cabe a nós estabelecermos, juntos, nossa Comunhão, preparando o que foi denominado fusão da Tri-Unidade,
ou a Nova Eucaristia, possibilitando, então, naquele momento, viver esta Comunhão, esta União, na Unidade da

Liberdade.
Eis o que acontece, de maneira muito precisa, não importa o que diz sua personalidade, não importa o que
dizem ainda as algumas zonas de sombra que possam existir em vocês, não importa o que dizem os jogos

sociais, afetivos ou pessoais, que possam existir, para muitos de vocês, ainda.
Aí não está o essencial.

Se esse canal de comunicação estiver funcionando, vocês irão assumir tudo isso com a mesma Alegria, com a
mesma felicidade, qualquer que seja o que lhes encaminha a vida, para viver, estejam certos de que o que ela

envia a vocês é apenas para aliviá-los e para prepará-los para a chegada da Estrela.
Meus filhos bem amados, se existirem em vocês perguntas, eu abro, hoje, um espaço de discussão que será

proveitoso para todos aqueles que irão ler-me, porque eles ali irão reconhecer-se.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: qual seria a sucessão dos acontecimentos nas próximas semanas?

Meu filho, o acontecimento o mais importante é aquele que acontece, em vocês, pela minha Presença ao seu
lado e pela chegada de Cristo, KI-RIS-TI, pela Porta posterior e pela passagem da Porta Estreita.

Todo o resto, todos esses acontecimentos exteriores, não são estritamente nada em relação ao que vocês têm
a viver, em vocês.

E, aliás, da maneira que vocês vivem seus acontecimentos Interiores, irá resultar a facilidade dos
acontecimentos exteriores.

Agora, esta cronologia, em vocês como no exterior de vocês, corresponde totalmente ao que é chamado de
Liberação da Terra, de Liberação do Sol: a ativação dos elementos da Terra, dos elementos presentes no Éter

e também no Sol, e seus jogos e interações, vindo trazer minha Presença e o Apelo da Estrela.
Isso irá se traduzir, é claro, por sismos e por perturbações, no Interior de vocês como sobre a Terra.

A Terra libera-se de suas últimas resistências, da mesma maneira que cada um de vocês se libera de suas
últimas resistências, com uma aparente facilidade, ou uma aparente tristeza, mas o resultado é o mesmo, a



finalidade é estritamente a mesma: é a Alegria da Liberdade reencontrada.
Dessa maneira, querer dizer que tal dia vai acontecer isso ou aquilo, nada mais significa.

Eu peço a vocês simplesmente para guardar que eu estou ao seu lado e que isso vai tornar-se cada vez mais
flagrante.

A partir daquele momento, mais nada poderá afastá-los da Paz Interior.
*

Resta apenas viver o que vocês têm a fazer, aqui, sobre esta Terra, estando conscientes e lúcidos de nossa
Presença.

Então, nesse calendário, tudo está inscrito em um período de tempo muito curto.
Isso lhes foi anunciado pelos Arcanjos, por um grande Ser, denominado SERETI e também pelos Anciãos ou

pelas Estrelas.
Lembrem-se simplesmente de que, quanto mais vocês entram em vocês, quanto mais vocês tomam

consciência do que vocês são, e da minha Presença ao seu lado, mais vocês irão facilmente ao que se
desenrola, agora, sobre a Terra.

O conjunto dos elementos vai contribuir, efetivamente, para mudar os mecanismos de vida sobre a Terra.
Isso ocorre, é claro, de diferentes maneiras e com diferentes intensidades, segundo os continentes, segundo

os povos.
E também segundo sua própria Consciência, qualquer que seja o continente ou o povo ao qual vocês irão

aderir, ou aí onde vocês estão.
Vocês irão aperceber-se de que, se minha Presença se tornar cada vez mais perceptível, o resto não terá mais

qualquer espécie de importância, porque isso não representa nada de qualquer maneira.
Então, sobre o desdobramento, o que lhes dizer a mais do que lhes disse o venerável Comandante dos

Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), o que lhes dizer a mais do que lhes disse, desde alguns anos, SERETI?
Vocês têm todos os elementos.

*

Mas lembrem-se de que, agora que a Porta KI-RIS-TI está aberta, e que minha Presença aproxima-se de
vocês, não há mais qualquer obstáculo para a Liberação, total e final, da Terra e de sua Consciência.

Então, digam vocês que é hoje.
E, efetivamente, é hoje.

Assim, é claro, aqueles dos meus Filhos que nada vivem (nem Vibrações, nem Consciência) e que desejam
permanecer em uma lógica linear pertencente a esta Dimensão, e bem, aí também, deixem-nos livres.

Ser-lhe-á feito exatamente segundo sua vibração, mas, no entanto, mesmo entre os mais fechados dos meus
Filhos, muitos vão começar a abrir-se e a perceber minha Presença.

Lembrem-se também de que é durante esses alguns dias, levando-os a alguns dias antes do final de
setembro, que deve acontecer a última onda de liberação daqueles dos meus Filhos que não podem, ou não

desejam ainda, reconhecer a Verdade.
Agora, sigam seu caminho na Paz, porque cada um, ainda uma vez, apenas pode ir aí aonde o conduz sua

Consciência e sua Vibração.
Aqueles que verão, no que chega, destruição, aqueles que verão, no que chega, pretume, o que vocês querem

ali fazer?
Cada um encontra-se, muito precisamente, frente ao que ele próprio criou, sem qualquer exceção, seja em seu

corpo, seja em sua situação afetiva, seja em sua situação material, seja o país onde vocês estão.
Qualquer que seja o elemento com o qual vocês são confrontados, é muito exatamente o que vocês têm a

viver.
Portanto, a partir daí, querer dar-lhes uma data (que, de todo modo, será dada a cada um, intimamente) reveste-

se apenas de uma importância relativa.
Digam simplesmente que é agora porque é agora.

***

Pergunta: você falou da Estrela que anuncia a Estrela. Poderia desenvolver?

Isso significa, simplesmente, que em seu Céu, vocês irão ver uma Estrela.
Que esta Estrela vai modificar sua Consciência e vai abri-los, na totalidade (ou fechá-los, completamente), à

segunda Estrela.
Uma Estrela, assim como eu disse, é alguma coisa que brilha, é alguma coisa que se vê na noite, e alguma

coisa que ilumina (no Interior de vocês, como no Céu).
Não vejam uma Estrela como um sol, eu especifiquei.

Uma Estrela é uma Luz que vem na noite.



***

Pergunta: qual é a segunda Estrela que vem anunciar a primeira?

Ela é aquela que virá cumprir o Fim dos Tempos.
Pela transformação deste mundo na Luz Branca da Unidade, no reencontro entre o Sol e a Terra, no reencontro

entre este corpo que vocês estão ainda e seu corpo de Eternidade, a Ressurreição.

***

Pergunta: vocês faz então referência a dois eventos planetários?

Eu me refiro a duas Estrelas.
O que é uma Estrela?

É o que é visível em seu Céu.
Qualquer coisa que não esteja em seu lugar habitual, como as Estrelas que vocês contemplam à noite no céu.

O efeito mais importante é o que acontece em sua Consciência.
Isso é extremamente preciso.
Minhas palavras são precisas.

Eu não vejo o que lhes dizer a mais em relação a esta Estrela que anuncia a Estrela.
Eu faço sim referência a duas Estrelas, visíveis, sucessivamente, em um tempo próximo, que todos os olhos

verão, mas cujo efeito na Consciência será diferente para cada um dos meus Filhos.

***

Pergunta: o cometa que chega é uma dessas Estrelas?

Meu filho, existem vários cometas que estão a caminho da Terra.
Existiria mesmo, eu diria, um punhado de cometas e de meteoritos que estão se encaminhando para vocês.

Um deles é, efetivamente, a Estrela que anuncia a Estrela.
Agora, lembrem-se de que se vocês não tiverem seus meios científicos de observação do espaço, o que

restaria?
Resta simplesmente uma Estrela visível no Céu.

Uma Estrela particular, quanto à sua cor.
Mas ela nada é, ela é, sobretudo, caracterizada por seus efeitos sobre a Consciência e sobre a Terra.

É isso o mais importante.
Por que vocês querem ali colocar o nome de uma Estrela que explodiu, de um cometa ou de outra coisa?

Não é isso que é importante.
Por outro lado, uma Estrela é uma Estrela.

Uma Estrela é uma Consciência, da mesma forma que existem 12 Estrelas ao redor de sua cabeça.
É um diadema que circunda sua cabeça.

Essas Estrelas, vocês sentem-nas, vocês vivem-nas, a maioria de vocês.
É exatamente o mesmo processo que chega, para vocês, visível em seus Céus.

Agora, é muito importante compreender que, que vocês nomeiem isso de uma forma ou de outra, não mudará
nada a definição que eu lhes dei: uma Luz que brilha na noite, que é incomum e que transforma a

Consciência.

***

Pergunta: a intervenção desta Estrela terá efeitos atribuídos à energia Micaélica, ligada aos cometas, ou
seja, de cortar ao nível das transformações da Consciência?

Sim, meu filho.
Reveja o que dizia o bem amado João: a última Trombeta vai soar, muito em breve.

Naquele momento, o Céu poderá se abrir e a Luz brilhará.



Eu bem disse que uma Estrela é uma Consciência.
O princípio Solar, sobre este mundo, é denominado Sol, ou Logos Solar.

É a Consciência CRISTO / MIGUEL.
É também sua Consciência, de todos os seres humanos ainda confinados sobre esta Terra,

Este Sol que vocês veem no Céu, está também em seu Coração, é o mesmo.
Não há qualquer diferença entre o Sol do Céu e do Coração.

É a mesma entidade.
Não há qualquer diferença, como lhes disseram os Arcanjos, entre eles e vocês, porque eles estão em vocês.
E, como eles lhes disseram, não é uma visão simbólica, não é alguma coisa bonita, mas é a estrita Verdade.

Do mesmo modo, quando eu falo da Estrela, evidentemente, que vocês verão no Céu, é também a Estrela que
está no seu Coração.

É a reunificação de CRISTO, MIGUEL e de MARIA, isto é, de mim mesma.
É por isso que minha Presença, e o canal de comunicação, estão abertos.

É por isso que a Porta posterior do Coração está aberta.
É por isso que a última fusão pode realizar-se.

***

Pergunta: o que você chama de última fusão?

É a fusão da Tri-Unidade dentro do seu Coração.

***

Pergunta: como melhor facilitar esta fusão?

Estando, simplesmente, no instante presente e colocando sua Consciência, se vocês têm a oportunidade de
vivê-la antecipadamente, na minha Presença, ao lado de vocês.

Tudo está ali.
Respeitar também os momentos do Apelo da Luz que serão específicos a vocês, bem além dos seus

espaços de Alinhamento.
Vocês irão sentir (e isso foi dito), cada vez mais facilmente, o Apelo da Luz.

Cabe a vocês ali responder ou não.
Não há melhor maneira de fazer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus filhos bem amados, eu lhes agradeço pelo seu acolhimento e por sua escuta.
Eu lhes proponho viver um momento de Comunhão e de facilitação da comunicação, ao nível do canal que eu

falei.
Eu estou ao seu lado, doravante.

Eu retornarei, ainda uma vez, antes da data do nosso encontro formal.
Eu os amo e eu lhes digo até logo mais, em vocês, e ao lado de vocês.

************
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É bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Nós vamos primeiramente começar a lhes falar de algo particular.

Como vocês talvez notaram, eu nunca intervi a respeito de tudo o que foi chamado de Yoga da Unidade, o Desdobramento da Luz,
que foi acompanhada por exemplo por SRI AUROBINDO ou pelo IRMÃO K.

Hoje, eu vim lhes falar de algo que me toca muito, porque isto corresponde a algo que eu aprecio muito, eu diria. São aqueles que se
chama (aqueles que eu chamo, em todo caso) os Hayoth Ha Kodesh, se vocês preferem, os quatro Elementos. Eu vou revisar,
se vocês quiserem, certo número de coisas que vos foram dadas já desde a Yoga da Unidade (nota: ver a rubrica “protocolos” de
nosso site), passando pelo Desdobramento da Luz, passando pela Cruz Fixa Metatrônica, quando de sua vinda no ano
passado, não é.

Então, nós vamos considerar certo número de coisas. METATRON vos havia falado dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse,
vocês se lembram (nota: ver a canalização de METATRON de 15 de agosto de 2010, na rubrica “Mensagens a ler” e “Mensagens a
escutar” de nosso site). Ele vos havia falado dos 4 pontos da Cruz Fixa que estavam ligados aos pontos OD, AL, IM e IS (ao
nível da cabeça), que se cruzavam em uma Cruz ao nível do ponto ER.
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Cada um destes pontos, chamados de Estrelas, estavam ligados (se vocês se lembram) com um Triângulo particular que,
reunidos 3 a 3, estes Triângulos davam (3 pontos a 3 pontos, 3 Estrelas a 3 Estrelas) as 12 Estrelas da cabeça.
Então, eu não voltarei acerca disso, mas vocês se lembram que havia: um Triângulo atrás da cabeça, um Triângulo a frente da
cabeça, um Triângulo a esquerda da cabeça e um Triângulo a direita da cabeça (nota: ver a rubrica: “protocolos/ As 12 Estrelas
de Maria” de nosso site). Mas é preciso saber que a estrutura triangular está inscrita desde a origem dos Mundos, desde a
origem do conjunto das Dimensões.

Os Hayoth Ha Kodesh ou, se vocês preferem, o que vocês chamam os Quatro Elementos, o que foi chamado por São João (SRI
AUROBINDO, quando ele foi São João), pelo que ele viu: os Quatro Cavaleiros. É o termo que utilizou também METATRON:
estes Quatro Cavaleiros.

Um cavaleiro, é alguém que monta um cavalo (isto, vocês sabem, vocês não precisam de mim). Mas o que é importante
compreender, é que um cavalo, é algo que vai muito rápido, ao menos no Espírito de João, quando ele viu a ação destes
Elementos. Ele os caracterizou (talvez vocês saibam) por cores, hein: o Cavaleiro pálido, o Cavaleiro cinza, o Cavaleiro
esverdeado, etc, etc. Ele deu, de fato, simplesmente (no que para ele era perceptível, naquela época) características ligadas aos
Elementos.

Então, é claro, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles estão ligados a certo número de elementos, que eu poderia qualificar de
desagradáveis para aqueles que estão sobre a Terra. Isto é, simplesmente, a Revelação da Luz Adamantina em suas 4 partes.
Não em seus 3 componentes, que vocês conhecem: quer dizer o Espírito Santo, a Radiação da Fonte, a Radiação do Ultra Violeta (as
Partículas Adamantinas). Ai, isto é a quádrupla constituição da estrutura e da moldura de todas as Dimensões.

Como vocês sabem, esta Dimensão foi fechada, falsificada, desviada de sua conexão com a Luz Vibral. No ano passado,
METATRON, através do estabelecimento da Cruz Fixa, e então depois do estabelecimento das Cruzes Mutáveis, permitiu,
de alguma forma, restabelecer certa retidão.

Esta retidão, ela se manifestou primeiramente pela Reversão do Triângulo compreendido entre o ponto AL, os pontos
ATRAÇÃO E REPULSÃO (ou se vocês preferem, BEM e MAL). O ponto AL, que estava na frente da cabeça, na raiz dos cabelos,
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veio se colocar abaixo do 3º olho, ao nível da raiz das sobrancelhas. 
Tudo isto para ilustrar, de alguma forma, um processo de Reversão e um mecanismo que iria antecipar, de alguma forma, o
Desdobramento da Luz, entre isto que é chamada a Coroa da Cabeça e todas as partes do corpo.

Tudo isto, nós vos demos (meus Amigos e as Estrelas, vocês deram) a localização, as funções, não mais das Estrelas, mas de suas
projeções, entre aspas, ou seu desdobramento, ao nível do corpo, sobre estas famosas Portas que foram chamadas de Portas ou
de Portais Interdimensionais.
Estes eram pontos (como dizer) de colisão, da Luz, pontos de Transcendência, pontos Interdimensionais que permitem
sintetizar o Corpo de Luz (ou o Corpo de Seidade) idêntico àquele que está no Sol, ele mesmo, neste corpo carbonado no
qual sua Consciência é ainda um pouco prisioneira.

Bem. Nós vos havíamos dito que este desdobramento da Luz se fazia segundo Sendas particulares. Tudo isto, vocês sabem, se
vocês seguiram. Então, nós vamos continuar.

Por outro lado, nós nunca dissemos como a Luz ia se desdobrar, partindo das Estrelas, para terminar sobre pontos ou Portas que
levavam o mesmo nome, mesmo que a função não seja completamente sobreponível. Por exemplo, se eu tomo o ponto ATRAÇÃO
(que é ligado ao baço como disse IRMÃO K, que é ligado às Forças Ahrimânicas), ele é ligado também ao que é chamada a
Estrela ATRAÇÃO (ou BEM, se vocês preferem), ao nível da cabeça.
Mas, jamais  foi expresso (porque foi dito que isto poderia ser muito complexo) todos os Circuitos de ressonância que correspondiam a
este desdobramento entre a cabeça e o resto do corpo. É claro, não está no meu propósito, hoje, lhes dar todos estes Circuitos. Eles
são inumeráveis.

Por outro lado,  isto que eu vou dar, é certo número de elementos deste famoso desdobramento entre a cabeça e o corpo,
porque através destes elementos (que são ao número de 5), vocês vão compreender e sobretudo, por a funcionar, a
ativação da Coroa Radiante do Coração, pondo a Consciência ao nível das Estrelas, para levá-las ao nível do Coração.
Portanto, é algo que, neste período, eu diria, particular, que vocês vivem, pode ser importante para alguns dentre vocês que não tiveram
ainda a capacidade, a oportunidade (ou o timing, eu diria) de estabelecer ao nível da Coroa Radiante do Coração.

Lembrem-se: nós sempre vos dissemos que, somente vocês podem cruzar a Porta Estreita, para subir ao Coração.

Mas pode-se também favorecer o Desdobramento desta Luz particular (ligada aos Elementos, aos Hayoth Ha Kodesh, aos Triângulos
elementares), para conduzir a Consciência ao Coração. Isto que vos deu o Arcanjo ANAEL, no ano passado, chamada a Nova
Aliança (nota: ver “Nova Aliança” na rubrica “Protocolos a praticar” de nosso site), o que foi realizado pelo Arcanjo MIKAEL,
no dia 29 de setembro, e por todos vocês, quer dizer a realização da Tri-Unidade no Coração (nota: ver “Ligação da Nova Tri-
Unidade no Coração” na rubrica “Protocolos a praticar” de nosso site), tudo isto, participa do mesmo processo.

Estes não são processos separados, divididos, sucessivos.
Eles são todos concomitantes. Mesmo que, para muitos dentre vocês, a concomitância não tenha sido evidente, vocês puderam, talvez,
ativar mais alguns pontos, algumas Portas que outras, ou algumas Estrelas mais que outras.

Existe um meio relativamente simples que lhes permitirá, talvez, drenar a Luz Vibral entre a cabeça e o Coração. E fazer, em todo
caso, ressoar o que se chama a Coroa Radiante do Coração e da cabeça, na mesma Vibração, quer dizer de Unificá-las. É
naquele momento que o ego (o ego espiritual), é naquele momento que a personalidade vai tender a desaparecer, totalmente, pela
potência da Luz Vibral, que vai ser desdobrada entre estas conexões particulares entre os Triângulos elementares da cabeça e do
corpo.

Agora, eu vou vos dar os elementos constitutivos destes Circuitos particulares. É um Circuito que vai fazer chamado aos
Triângulos: os Triângulos da cabeça, as Estrelas, agrupados portanto em 3.

O Triângulo do Fogo: o topo é o ponto AL.
O Triângulo da Terra: o topo é o ponto OD.
O topo lateral esquerdo da cabeça, que corresponde ao Ar e que está, portanto, centrado sobre o ponto IM (ou se vocês
preferem, HIC).
E do outro lado da cabeça, vocês tem o Triângulo da Água, que está em relação com a Estrela IS (ou se vocês preferem,
NUNC).

Como vocês puderam notar (e eu espero que vocês tenham notado), muitas Estrelas se exprimiram entre vocês. Para o ponto AL,
vocês tiveram MA ANANDA MOYI. Para o ponto OD, vocês tiveram quem? IRMÃ ANA ou SANTA ANA (a mãe de MARIA). Por
outro lado, para os pontos IM e IS, talvez vocês fizeram a relação com MIKAEL e Isis, mas não houveram Estrelas que vos
falaram naquele nível. Pouco importa.
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O que é importante, é que o desdobramento destes 4 Triângulos elementares correspondem ao arquétipo do Elemento.
O arquétipo do Elemento, há um que vocês foi feito conhecer porque o nome foi pronunciado por METATRON, a cada vez que
ele veio entre vocês: é o Hayoth Ha Kodesh do Fogo, que se chama Vehuiah.
Vehuiah está portanto inscrito no ponto AL, o ponto ATRAÇÃO e o ponto REPULSÃO (ou AL, BEM e MAL). 

Este é o primeiro Triângulo que voltou para o lugar.
É aquele que condicionou, de alguma forma, o Desdobramento da Luz, ao nível deste Templo que é o corpo. Eu vou falar dos
Triângulos correspondentes aos 4 Elementos porque eles correspondem, cada um, a um ponto preciso correspondendo ao
chacra do Coração.

Os pontos importantes ao nível do chacra do Coração (que estão em conexão com estes Triângulos elementares), isto vai ser, é claro,
primeiramente, o que foi chamado a Porta UNIDADE e a Porta AL, quer dizer os chacras chamados de Enraizamento do Espírito e de
Enraizamento da alma. Porque é por estes 2 pontos que a alma se encarna na matéria, no momento em que há o nascimento
do bebê: há certo número de fios de Luz que são projetados, pela alma, para tomar possessão, totalmente, do corpo.
 O ponto UNIDADE, vocês sabem, a Porta UNIDADE, está à esquerda, ela corresponde ao Espírito. A Porta AL, está, ela, à
direita e corresponde à alma.

Ora, vocês tem 2 outros pontos, e se vocês estão atentos, isto vai constituir também uma cruz, naquele nível.
Primeiro, uma Porta extremamente importante, porque é, justamente, a Porta Estreita: é o ponto OD que está situado na
ponta do esterno. É a Passagem do Embrião Crístico, é o nascimento no CRISTO, é o nascimento do CRISTO Interior. Com
este ponto OD, que está situado na ponta do esterno, apareceu, desde a intervenção de agosto de METATRON (nota: ver sua
intervenção de 7 de agosto de 2011 nas rubricas “Mensagens a ler” e “Mensagens a escutar”), a Impulsão ligada à Porta KI-RIS-
TI.  

Eu falo da Porta KI-RIS-TI que está situada nas costas, lá onde se encontra o que se chamam as asas, simbolicamente
(nota: entre as omoplatas). Lá onde se encontra a Porta Posterior do Coração que comanda o pericárdio, quer dizer esta
membrana que fecha ainda o Coração carbonado, e que impede de liberar seu pleno potencial.
Eis os 4 pontos que vocês tem, ao nível do Coração (nota: AL/UNIDADE/OD/Ki-Ris-Ti). Cada um destes pontos está em
relação direta com um Elemento. Isto, isto é muito importante a compreender.

OD, é claro, é a Terra, o Triângulo da Terra, ao nível da cabeça. Mas, ao nível do corpo, se reverteu, portanto é o Fogo. O ponto
OD, que está aqui (nota: na ponta do esterno), vai corresponder ao desdobramento do Elemento e do Cavaleiro do Fogo. OD, é
o Fogo do Coração, é aquele que consume o Coração. É por ai que passa a Espada de MIGUEL quando a Espada de MIGUEL,
para os místicos, vem perfurar o Coração, pela frente (entre o Coração e OD) para incendiar o Coração a sua Dimensão de Luz
Supramental quer dizer colocar o Coração em estado de consumação de Amor.
Esta consumação de Amor foi descrita pela maior parte dos místicos, em todas as tradições e em todos os povos: se vocês
olham, por exemplo, o Padre Pio, se vocês olham Santa Teresa (nota: THERESA DE LISIEUX), se vocês olham GEMMA
GALGANI. Eles aliás se expressaram acerca disso. Ou se vocês observam, bem mais longe, São João da Cruz, se vocês olham
Santa Teresa d’Ávila, se vocês observam os Mestres da Advaita Vedanta, eles vos descreveram estes processos de consumação
Interior, no Fogo do Amor.

É MIGUEL que provoca isto, cercado por quem? Os Querubins, quer dizer os Hayoth Ha Kodesh. São os Hayoth Ha
Kodesh, que se transformando em seu próprio corpo, que conferem o acesso ao que vocês chamam, hoje, o Despertar, a
transformação final, o acesso à Seidade (há muitas coisas que são similares, naquele nível).
É um Fogo devorante. Quer dizer que o Coração não vai mais se contentar em bater, para fazer viver este corpo: o Coração vai se
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tornar Transfixado de Amor, ele vai se tornar um Fogo radiante. O que explica porque se representa frequentemente o
CRISTO (em sua versão gloriosa, e não crucificada, de igreja) com um Coração que emite raios.

Esta radiação do Coração, é o Fogo do Coração.
É esta consumação de Amor que descreveu tanto GEMMA GALGANI, como Padre Pio. Na França, vocês tiveram Marthe Robin
e muitos outros. É a Transfixação do Coração, realizada pelo Arcanjo MIKAEL. É o que durante minha vida eu chamei Tiphereth, a
Passagem da Porta Estreita, a Passagem e o Nascimento do CRISTO Interior.

Então, um novo Impulso foi dado.
Este Impulso, ele não existia, no meu tempo. Ele é ofertado pela chegada da Luz Metatrônica. Esta foi a abertura e o Impulso
Posterior, que foi dado ao nível do ponto KI-RIS-TI, nas costas, não é?  
Lembrem-se, OD, é o Fogo (nota: OD da ponta do esterno), ele está ligado ao ponto OD que é exatamente ligado ao Triângulo OD
(nota: da cabeça) rodeado, eu  lembro, pelos pontos KI-RIS-TI e VISÃO.

Este Triângulo atrás da cabeça está ligado (e isto foi dito) ao Olho do Guerreiro. Ele está ligado a tudo o que dá a capacidade de
Ver atrás de si, de Ver em 360 graus. Está ligado à Visão do Coração. Está ligado também ao Elemento (ou Hayoth Ha
Kodesh) da Terra.

Aqui, vocês estão sobre o Fogo (nota: o Triângulo AL – ATRAÇÃO – REPULSÃO à frente da cabeça).   

Aqui, vocês estão sobre a Terra (nota: o Triângulo OD- KI-RIS-TI – VISÃO atrás da cabeça).

Aqui, vocês estão sobre o Fogo (nota: o ponto OD na ponta do esterno).
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Aqui, atrás, vocês estão sobre a Terra (nota: o ponto KI-RIS-TI nas costas).

Há um casal dinâmico que foi chamado o Eixo AL/OD, que é o braço horizontal da Cruz da Redenção, entre o Elemento
Fogo (nota: AL da cabeça) e o Elemento Terra (nota: OD da cabeça).

O que vocês vão encontrar ao nível do corpo?
 Vocês vão encontrar este mesmo Eixo, que é sempre um eixo AL/OD, mas ele é diferente porque o ponto AL, aqui, ligado ao
Fogo, se transformou em OD (nota: OD da ponta do esterno. Quer dizer que o Triângulo do Fogo da cabeça:
AL/REPULSÃO/ATRAÇÃO, vem criar o Pilar OD da ponta do esterno).

E o ponto OD, atrás (nota: OD, atrás da cabeça, ao nível do Triângulo da Terra), se transformou no ponto KI-RIS-TI (nota: das
costas). (Nota: Quer dizer que o Triângulo da Terra da cabeça: OD/ VISÃO/KI-RIS-TI, vem criar o Pilar KI-RIS-TI das costas).

Em seguida, vocês tem outro desdobramento que está ligado ao Triângulo do Ar.
O Triângulo do Ar está situado à esquerda da cabeça.
Ele está ligado a IM que é a Vibração de MIGUEL, em parte.
Este é o lugar do Mistério. Este é o Elemento Ar. Retenham isto.
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Este Triângulo está inscrito entre o ponto CLAREZA, o ponto IM, e qual o ponto que está atrás da orelha? UNIDADE (o ponto
portado pela Estrela GEMMA GALGANI).

Este Triângulo do Ar vem se impactar, onde isto? Sobre o chacra de Enraizamento do Espírito, quer dizer sobre o ponto
UNIDADE. Que não é mais a Estrela UNIDADE, mas que retoma o ponto UNIDADE.

Da mesma maneira que nas costas (entre as omoplatas), vocês tem o ponto KI-RIS-TI (a Porta KI-RIS-TI), a Porta posterior
do Coração que foi aberta por METATRON e que dá, também, a Transfixação do Coração.
O Coração é transfixado por MIGUEL (pela frente) e por METATRON (por trás), dando sensações, talvez, que alguns dentre vocês
vivem, como de calores e de dores, entre as omoplatas.
Esta Porta Posterior está ligada ao Triângulo da Terra (nota: da cabeça).  

KI-RIS-TI quer dizer (vocês sabem) Filho Ardente do Sol.
E como por acaso, ele se encontra ao nível do Triângulo da Terra (nota: da cabeça), mas a Terra transfigurada, a Terra
sacralizada, quer dizer a Terra ascensionada. KI-RIS-TI é o agente da Ascensão, decidida pela Terra, em seu momento, e KI-
RIS-TI é o agente final que vos foi anunciado: o Retorno da Luz Branca, a Estrela que anuncia a Estrela, que permite ao
mecanismo Ascensional se desenrolar, tal como vocês vivem neste momento, e desde que eu vos disse (quer dizer desde o fim de
março, não é?).

É claro, neste processo, ainda uma vez, cada um tem seu próprio timing, hein, não é mesmo?

Então, vocês tem um último Triângulo que, ele, está situado à direita. Vocês tem o Triângulo da Água (nota: da cabeça), que
está ligado à MARIA, que está ligado a Isis (nota: IS), que está ligado aos pontos que são simétricos, quer dizer aqui, vocês
tem PRECISÃO.
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E atrás, vocês tem que ponto? PRONFUNDIDADE.

Vocês, ao nível deste Triângulo elementar da Água, desta vez, uma conexão e um desdobramento que vai se fazer, onde
isto?
Sobre o chacra de Enraizamento da alma que está situada, eu vos lembro, acima do seio direito (é do mesmo lado).

E, entre vocês, há talvez os que sentiram as Vibrações que existiam entre este Triângulo elementar da Água, e o ponto AL do
peito (como havia o Triângulo elementar do Ar, do lado esquerdo, e o ponto UNIDADE do peito).

Estes pontos transfixantes da cabeça foram chamados, pelo Arcanjo MIGUEL (porque isto corresponde àquilo), HIC et NUNC (quer
dizer AQUI e AGORA), porque é a Transfixação do tempo e a Passagem a outro Tempo, que está além do aprisionamento.

Se vocês notaram, também, o Arcanjo METATRON lhes falou de Saturno.
As esferas planetárias (a maior parte, não todas) estão, e estiveram, sob a influência de forças opostas à Luz, quer dizer da Luz
desviada.
Saturno era a casa daquele que se chamava (ele se chama sempre, mas que se chamava para vocês, porque ele não está
mais ai) Yaldebaoth, quer dizer Yahvé, o diabo. O diabo é o Mestre do Tempo, Cronos, é ele que vos fechou neste tempo.

O Aqui e o Agora desta Dimensão, na Luz Vibral, vos extraiu, cada um a seu ritmo, da influência de Kether (e não de ER).
Kether que era, eu os lembro, o Triângulo que se chama Sefirótico superior que foi revertido, porque no início os 3 Triângulos
são de ponta para baixo. 
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Kether deveria estar ao nível de Dahat, e há um pequeno maligno que reverteu o
Triângulo e que o pôs para cima: é Saturno, o Mestre do Tempo.
É Cronos, é Yahvé, é Yaldébaoth, é o diabo, se vocês preferem, que os fechou num tempo ilusório, que os privou do acesso
à Multidimensionalidade, que é uma regra de vida em todas as Dimensões, sem nenhuma exceção, salvo esta que foi
chamada 3ª Dimensão dissociada.

Portanto, há um trabalho realizado pelo Arcanjo METATRON, quando de sua segunda aproximação. METATRON entregou
as 5 Novas Frequências chamadas as Chaves Metatrônicas (OD, ER, IM, IS, AL) ao fim das Núpcias Celestes. Exatamente
depois, ele desdobrou a Cruz Mutável.

Em seguida ele desdobrou a Luz e imprimiu sua marca ao nível do ponto KI-RIS-TI.
Ele preparou o caminho para Aquele que vem como um ladrão na noite, quer dizer a Estrela que anuncia a Estrela. Portanto,
OD e KI-RIS-TI, ao nível do Coração, é o braço vertical da Cruz. Os pontos CRISTO e MIKAEL, que estão sobre os chacras
de Enraizamento da alma e do Espírito, que são permutáveis (eles podem se reverter), é o braço horizontal de AQUI e
AGORA.

Vocês veem se desenhar, através do que eu lhes digo (eu espero, em todo caso), uma estratégia desta manifestação da Luz
e da encarnação da Luz, da qual havia sido privada esta Dimensão.  
E tudo isto se desenrola em seu Templo, em sua carne, em seu corpo e no Corpo da Terra.
Eu lhes disse que o período de Ascensão estava iniciado desde agora, fim de março, começo de abril. A cada vez, nós lhes
dissemos que é agora, é claro, porque os processos Vibratórios, ligados à conexão, ao que foi chamado a Merkabah
Interdimensional Coletiva (realizada no ano passado, pela festa do Arcanjo – nota: Arcanjo Mikael, festa de Miguel) permite, a
todos e a cada um, sobre esta Terra (e agora, independentemente, como se vos disse, do período de 19 horas), de religá-los a esta
Luz Vibral.

Religando-vos a esta Luz Vibral, o Eixo falsificado tendo sido endireitado por intermédio das Cruzes Mutáveis, isto permitiu
o desdobramento da Luz e a chegada de METATRON pela Porta Posterior do Coração. À hora atual, os Quatro Elementos (os
Quatro Hayoth Ha Kodesh) estão no lugar.
Eles estão no lugar na cabeça, no Coração.
Eles estão no lugar sobre a Terra.
Eles estão no lugar no cosmos, ao redor do Sol, prontos a acolher a Terra em sua nova Dimensão. E vocês também, pela
mesma ocasião.

Então é claro, nós também dissemos que a Consciência é Vibração, UM AMIGO insistiu muito sobre isso.
A Consciência é Vibração porque enquanto vocês não vivem a Vibração, sua Consciência não pode se expandir. O que pode
se expandir, é claro, é o mental, são as emoções, é a Luz Luciferiana, mas jamais a expansão da Consciência.
A expansão da Consciência, o acesso ao que foi chamado, por UM AMIGO, a Alegria, a Serenidade, o Samadhi (pouco
importa os nomes que vocês lhe dão) sempre esteve ligada à ativação das Coroas Radiantes da cabeça, e sobretudo do
Coração. E também, ao Despertar da Kundalini. Tudo isto está ligado, é claro.

Então, agora, existe a possibilidade de fazer ressoar os Hayoth Ha Kodesh, de fazer descer o Supramental diretamente
sobre o Coração. Vocês tem também da possibilidade de fazer descer a Energia elementar transmutada, que corresponde ao
Triângulo do Fogo, ao Triângulo da Terra, ao Triângulo da Água, ao Triângulo do Ar (presentes em sua cabeça enquanto
estruturas Vibrais, porque a Luz ai se acumulou mais que em qualquer outra parte).
E de transportar esta Luz, que está presente nestes Triângulos elementares, nos Quatro Pilares, não mais da cabeça mas os Quatro
Pilares do Coração. Quer dizer passar da Tri-Unidade (MARIA/CRISTO/MIKAEL) à ancoragem da Coroa Radiante do Coração.
Esta ancoragem da Coroa Radiante do Coração, através dos Quatro Pilares, reproduz, de forma idêntica, os Quatro Pilares da cabeça
que vos foram chamados ÉTICA, INTEGRIDADE, AQUI e AGORA. A mesma coisa se vive, agora, no Coração, e no Fogo do Amor, e
no Fogo da Luz.

Então, para isto, se lhes explicará como se faz descer a Energia, por exemplo, do Triângulo da Água (nota: da cabeça) no
ponto AL (nota: peito, à direita). Como se faz descer o Triângulo do Fogo (nota: da cabeça) no ponto OD (nota: ponto do
esterno).
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Como se faz descer o Triângulo OD (nota: Triângulo da Terra, da cabeça) no ponto KI-RIS-TI. E enfim, como se faz descer o
Triângulo do Ar (a Vibração do Hayoth Ha Kodesh do Ar) diretamente no ponto, a Porta UNIDADE.

Isto permite, se vocês querem, passar da Tri Unidade ao Quaternário quer dizer ao Quatro. 3 em 1, tudo isto, vocês conhecem: é a Tri
Unidade. 4 em 1, é o que se vai chamar a finalização da Transmutação. Quer dizer que após ter desdobrado a Cruz Mutável (da
cabeça), após ter desdobrado a Tri-Unidade (ao nível dos pontos Coração, UNIDADE e AL), agora, é questão de estabilizar,
pelos Triângulos elementares, ao nível dos 4 pontos do Coração, importantes, os Quatro Pilares do Coração. 

Os Quatro Pilares do Coração vão, de alguma forma, servir de pontos Vibratórios para a Ascensão.
A Porta OD (nota: OD do ponto do esterno), que era fechada por Ahriman e Lúcifer (os Guardiões do Umbral), os permite
aceder ao Coração.
O Impulso da Luz Metatrônica, que restabeleceu a Liberação das 5 Frequências que ele deu (OD, ER, IM, IS, AL), permite dar o
Impulso à Terra, pelo seu Triângulo da Terra, para os estabelecer no Coração, por intermédio dos Quatro Pilares que são OD,
KI-RIS-TI, UNIDADE e AL: as 4 Portas maiores do Templo Interior, ao nível do Coração (nota: quer dizer estes 4 pontos situados
sobre o tórax).

É claro, nós não podíamos falar antes, porque era preciso a ação de METATRON, ao nível da Porta KI-RIS-TI.
A Porta KI-RIS-TI, vocês compreenderam (eu falei desde muito tempo, desde 2005), o que é isto, sobre a Terra? É o cinturão de Fogo
do Pacífico, são os 22 vulcões (23, se se contar 1 que está bem do lado) que devia se acender para permitir a Ascensão da Terra.
Todos estes vulcões acordaram, vocês sabem, no início do ano 2011. Eles estão agora, quase todos, ativos.
O que quer dizer que efetivamente, o período da Ascensão se vive, neste momento.
Quando eu digo, neste momento, é imediatamente. Mas vocês tem os sinais, MARIA falou deles novamente: o Som da Terra, o
Som do Céu, seu Anúncio. Portanto, ao limite, vocês podem não se ocupar disto, mas se ocupar unicamente do que vocês vivem,
em vocês.

O fato de fixar, ao nível destas 4 Portas particulares (OD, KI-RIS-TI, UNIDADE e AL) (nota: situados sobre o tórax), os permite,
definitivamente, os estabelecer, não na Nova Tri-Unidade (isto está feito já), mas nos novos Pilares da nova Fundação da vossa
nova Dimensão de vida, qualquer que seja sua Dimensão onde vocês forem. Quer dizer, não são mais as fundações do 1º
chacra, são as Fundações do chacra do Coração.

É a Transcendência dos mundos carbonados, que faz com que haja uma Ascensão além dos mundos carbonados,
chamados Mundos de Silício, Mundos de Luz, Mundos Triangulares, etc, etc.

Vocês estão, agora, totalmente prontos (através desta última coisa que eu tive a hora de lhes anunciar) a viver o mecanismo
Ascensional. Então, é claro, as Estrelas que são implicadas nestes processos dos Hayoth Ha Kodesh, da cabeça, (e portanto das
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Portas correspondentes, ao nível do peito), intervirão, eu penso.

Eis os elementos que prefiguram, um pouco, o que se passa sobre a Terra, e que começou a se passar, desde o mês de agosto, mas
que não pôde ser expresso senão agora.

Eis o quadro geral do que eu tinha a lhes dar.
Então, eu os agradeço por ter me escutado.
Então caros amigos, eu os transmito todas as minhas bênçãos.  
Portem-se bem. Até breve.
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Série **PROTOCOLOS** - YOGA da VERDADE
O nome Yoga da Verdade foi dado, por aqueles que nos acompanham em outros planos, ao conjunto das práticas seguintes:

Yoga da Luz (*)

Yoga Celeste (**)

Yoga da Unidade (***)

Este conjunto de Yogas é destinado a conscientizar a Vibração para que esta última se torne Consciência, ela mesma.

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
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*ARCANJO METATRON* - 15 de Agosto de 2010 - AutresDimensions (com áudio)

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-d...

************
MARIA e suas Estrelas - 2011
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Clique aqui
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Série **PROTOCOLOS** - YOGA INTEGRATIVO - prioritário em abril (2011)

As Cruzes Mutáveis das Estrelas – PRIORITÁRIO EM ABRIL

Esse protocolo foi dado por UM AMIGO, ao longo de suas intervenções, em canalização, nos dias 6, 8, 10 e 11 de abril de 2011.

Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

Vocês encontrarão os detalhes das posições dos pontos das Estrelas na série de protocolos sob o título: “as 12 Estrelas de Maria”.
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

************
Série **PROTOCOLOS** - a contar de 8 de Fevereiro de 2011

Sumário em função das evoluções em curso

Protocolos prioritários

Aqueles que nos acompanham em outros Planos Dimensionais transmitem regularmente informações ou protocolos que permitem
adaptar-se o melhor possível às evoluções em curso.

Clique aqui
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************
*ARCANJO METATRON* - 7 de Agosto de 2011 - AutresDimensions (com áudio)

Eieh. Asher. Eieh.

Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.

Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha Presença, no
desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.

O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado, permitindo ao Reino dos
Céus estabelecer-se sobre a Terra.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...

************
MARTHE ROBIN - que viveu 50 anos somente com O CORPO VIVO DE JESUS CRISTO, isto é, a Santa Eucaristia & Marthe e

Nossa Senhora
  Marthe fez sua primeira comunhão em 15 de agosto de 1912: “Creio que minha primeira comunhão foi uma tomada de posse de
Nosso Senhor. Creio que Ele já se apoderou de mim naquele momento.” E Marthe diz com toda a simplicidade: “O coração de

Jesus bateu em meu coração”.
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ARCANJO MIGUEL - 2009 e 2010
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Kronos, Krios (ou Crius), Créos - Créos, titã do frio e inverno assim como dos rebanhos e das manadas. Saturno (Cronos)
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Ética, Humildade, Integridade e Simplicidade: 

Atenção, Pobreza, Intenção e Transparência:

Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem, reproduzindo
integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
Versão do francês: Shylton.
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Leia antes a Primeira Parte, clique aqui

Questão: Ultimamente, eu tenho sentido como uma espada me transpassar, ao nível do coração e uma Luz Branca se ampliar
para cima. Isto corresponde aos novos Pilares?

Isto pode corresponder, mas isto depende também, é claro, de qual é o efeito.
Bem evidentemente, quando a espada de MIGUEL transpassa verdadeiramente o Coração, o que se passa? Vocês se tornam um
Crucificado e vocês estão na consumação do Amor. Se não há consumação do Amor, este Fogo Interior do Coração, depois, isto
é uma aproximação mas não é a Verdade.
Tudo depende das consequências.
Quando MIGUEL transpassa verdadeiramente o Coração, vocês o sentem passar no momento, mas a sua vida é transformada logo
após, e definitivamente. Portanto é preciso diferenciar o que é visto, do que tem um efeito, efetivamente, sobre a energia. Da realidade
do processo que, ele, transforma toda a vida, instantaneamente.

Questão: Se, antes da falsificação, os caminhos que você acabou de descrever foram ativados (nota: ver intervenção do
mesmo dia – 1), isto significa que se poderia hoje lembrar da relação entre estes diferentes caminhos?

Mas com a condição de que vocês estivessem, naquele momento, num corpo carbonado. Mas não há necessidade de lembrar, porque
(isto já foi tomado como exemplo) quando vocês mexem o indicador, vocês conhecem o nome do nervo, dos vasos, dos músculos, dos
tendões, que fazem mexer o indicar?
Quando vocês estão em Unidade, estes Circuitos são ativos, mas não se tem que se lembrar: vivem-se eles, Vibram-se eles.
Eles desencadeiam processos espirituais, que lhes foram dados pelo IRMÃO K, por SRI AUROBINDO e outros. Portanto a
lembrança intelectual não quer dizer nada.
É um estado Vibratório. Com os filtros que vocês em encarnação, nós somos obrigados a lhes dar palavras. Mas imaginem, por
exemplo, que vocês são um bebê que acabou de nascer com um cérebro de adulto, e que iremos explicar como funciona o indicador
para que vocês cheguem a fazê-lo funcionar: mas depois, vocês têm necessidade de saber qual é o nome do nervo, do músculo, dos
tendões que fazem mexer o indicador? Não, vocês se servem dele.

É exatamente a mesma coisa para todas as Sendas, todas estas Estrelas, todas estas Portas e todas estas transformações
de Luz Vibral, em seu Interior. Não é o conhecimento das funções que cria a função. Simplesmente, por causa da
particularidade do cérebro humano e da encarnação, nós lhes demos elementos particulares. Mas compreendam bem que não é
porque vocês conhecem isto, intelectualmente, que isto é necessariamente vivido. Como sempre, não é o conhecimento, como
este, exterior, que é importante, é a vivência Vibratória.
O conhecimento não traz nada, ao nível da Consciência.

Questão: Desconfortos ao nível da garganta (problemas de deglutição, raspagens da garganta, formas de bloqueio naquele
nível) podem impedir estes processos?

Sim, é claro.
Porque, em particular, os desdobramentos do Triângulo do Ar e da Água, passam pelas faces laterais da garganta, para
aqueles que sentem os Circuitos energéticos.
É por isto que o Arcanjo URIEL, durante o mês de dezembro, havia iniciado a Abertura da Boca e a Passagem da Garganta,
que alguns viveram naquele momento.

Mas lembrem-se que vocês tem, como eu disse, cada um, seu timing. Alguns começam a viver somente agora, a Passagem da
Garganta, que pode-se ajudar, efetivamente, pelos Triângulos elementares laterais, quando eles se desdobram, e sobre as Portas
UNIDADE e AL.

Questão: Se a ionosfera é um envelope que corresponde aquele do mental no humano, a ionosfera tendo desaparecido, o
mental humano terá igualmente completamente desaparecido?

Sim.
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Da mesma forma que o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Porque não haverá mais corpo causal.
O mental é uma especificidade do cérebro em 3D dissociada porque vocês estão cortados do Supramental. Se não há mais mental e
não há mais corpo, resta apenas o que? Apenas a Luz Branca e a Consciência.
 

Questão: Naquele momento, o Supramental terá justamente substituído absolutamente tudo?

Totalmente, sim, é claro.
Mesmo aqueles que irão, no que se chama em 3D Unificada, com este corpo (de maneira temporária), ou sem este corpo,
terão uma estrutura Unificada.
Quer dizer que, mesmo em um corpo carbonado, a estrutura do cérebro não será mais jamais cortada. Isto quer dizer o que: não será
mais jamais cortada?
Isto quer dizer que, em particular, os pontos dos quatro Hayoth Ha Kodesh, os quatro Triângulos elementares, serão ativos,
completamente.

Vocês tem, sobre a Terra, um animal que é multidimensional (há muitos, mas um sobretudo que é muito interessante), que é
o golfinho.
O golfinho, ele não tem absolutamente o mesmo cérebro que o homem. Ele tem lóbulos a mais. E estes lóbulos são
justamente o que está religado a esta multidimensionalidade, quer dizer o Triângulo do Ar e da Água.

Questão: As baleias têm as mesmas características?

Sim, completamente.
O que é a multidimensionalidade, num corpo carbonado?
É muito simples. É estar ao mesmo tempo num corpo carbonado, mas poder estar, ao mesmo tempo, consciente e lúcido dos outros
Corpos, nas outras Dimensões. Por exemplo, nos tempos antes das falsificações, havia, sobre a Terra, uma multitude de formas de
Vida, não unicamente Humanas. Havia Gigantes, vocês sabem.

Havia outros seres, como os golfinhos, já, que estavam presentes. Mas não unicamente golfinhos que vivem na água. Há
também golfinhos que vivem no ar. Estes são os Delfinóides. Eles são multidimensionais.
 Eles eram multidimensionais a despeito (a despeite, este é um mal termo mas digamos, sim, a despeito) de que eles tivessem quando
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mesmo um corpo carbonado. Portanto, eles estavam, ao mesmo tempo, neste corpo, mas também, da mesma maneira,
religados à Unidade, vivem a Unidade e vivendo a Seidade.

A separação consistiu justamente de isolar este Plano, dos outros Planos. Mas, com o tempo, não é um simples corte, como se
corta um fio.
Há estruturas que se desenvolveram, a seguida disto. Estas estruturas, vocês as conhecem, isto foi desenvolvido há pouco tempo,
sobre as quais se apoiaram Ahriman e Lúcifer: o baço, o fígado. Mas também as atrofias do cérebro sobre zonas precisas.
 É tudo isto que deve ser reencontrado.
Mas isto não pode ser reencontrado, totalmente, em um corpo que funciona menos rápido que o Corpo de Seidade. Porque o hábito
está ai, porque as transformações do DNA foram tais que esta estrutura humana, tal como nós a conhecemos, não é adaptada à
Unidade.

Questão: Eu vivo sonhos fortes, potentes, dos quais eu guardo o impacto ao acordar. Eu vivo realmente, em outros planos
de Consciência, o que eu vivo nos sonhos, ou isto é uma ilusão?

Tudo é possível durante os sonhos.
Alguns sonhos, para alguns dentre vocês, são acessos a estados de Consciência Unificada. Para outros, é simplesmente o
acesso ao outro lado do astral. Portanto, isto pode ser tanto ilusório quando Verdade. A única diferença é a impressão que é
deixada, a impressão extremamente potente, Vibratória, da informação que é vivida, que pode prosseguir no dia: neste caso, há
fortes chances que isto seja ligado ao acesso à Seidade.
Foi-lhes dito que alguns seres acederiam à Seidade de diferentes formas.
E alguns, durante seu sono.

Questão: O que são os formigamentos, em lugares precisos, um pouco sobre todo o corpo?

Isto, isto é a ativação da Luz Vibral, em vocês. Vocês acolhem Partículas Adamantinas. Antes, isto era, mais frequentemente,
sobre a Coroa da cabeça, a Coroa do Coração, o Sacro. Agora, isto pode tomar o conjunto do corpo. São formigamentos
extremamente rápidos, como picadas de agulhas que percorrem todo o corpo. Isto, isto é a irradiação pela Luz.

Questão: A que pode corresponder a percepção de batimentos cardíacos irregulares, muito intensos, mas com uma sensação
muito desagradável associada?

É preciso bem um dia ou outro, para viver a Ascensão, abandonar este corpo, me parece.
Estas são as premissas. Há a respiração pelo coração, isto lhes foi explicado aliás. Mas é preciso compreender também, que o
calor do Coração (o Fogo do Coração) dá uma impressão de coração que para, e às vezes de palpitações, ou de coração
que não tem mais seu lugar para bater.
Mas todos estes elementos concorrem para levá-los rumo ao estabelecimento na nova Dimensão. Cada um vai, a sua maneira.

Questão: É a mesma coisa, quando se sente sensações de queimações, de traspassamento ao nível do coração físico?

Sim, é claro, é o coração físico do qual eu falo, também.

Questão: Uma grande fadiga (física ou intelectual) faz parte dos mesmos processos?

Isto pode fazer parte.
Eu repito, ainda uma vez: como vocês querem transferir a sua Consciência num Corpo de Seidade se tudo funciona perfeitamente
bem, aqui neste Templo, cardíaco ou corporal? É preciso bem que num dado momento ou outro, o processo de Ascensão se
realize, não?

Questão: Eu esperava que as Vibrações me deixassem mais leve.

É completamente o caso, desde o momento em que você aceita e não enquanto há resistências à Luz.
Então, sejamos claros: o que eu chamo resistência não é jamais inconsciente. É sempre, nestes tempos últimos, as coisas que
vocês não querem ver. As coisas que vocês não querem ver (e isto foi explicado, de maneira admirável, por algumas Estrelas e por
alguns Anciãos), isto se chama, o mais frequentemente, o ego espiritual.

O Abandono à Luz, isto é a não resistência.
Portanto viver a Dissolução e a Alegria, se você sabe, você mesmo que é isto e você me descreve algo que lhe pesa, isto quer dizer o
que? A resposta está encontrada, não é? Aquele que não resiste, aquele que não tem medo, vive a Dissolução, na Alegria.

O que eu chamo ego espiritual, isto é o que?
Não é nada mais que a personalidade que se apropria da Luz, para o pequeno si. Quer dizer para o eu. Há duas soluções:
resistência ou Abandono.
O Abandono, isto é a Leveza e Alegria, o que quer que viva o corpo, o que quer que viva a Consciência, quer seja a doença
a mais terrível. Se vocês estão em Unidade, qual a importância vocês querem que isso tenha?
Se, ao contrário, vocês estão nos mecanismos de apropriação da Luz, o que vai se passar? Sim, é claro, vocês vão manifestar peso,
náuseas e medos. E vocês se dizem: “mas eu, eu sei o que é a Dissolução”, “eu quero viver a Dissolução”, “eu quero viver a
Leveza”.
E eu respondo, naquele momento: o que é que te impede?
Isto é um processo que estaria ao seu exterior, fora de ti?
A ação da Luz, seja ela direta e ela não encontra nem oposição, nem resistência, e naquele momento, há a Dissolução na Alegria. Eu

http://animais.com.sapo.pt/Orcas4.jpg


diria mesmo, qualquer que seja a zona de peso, ela não é mais vivida como um peso.

Enquanto há persistência de um sintoma que vem incomodar, o que é que incomoda? É muito importante o que eu disse. Quando a
Luz os invade, vocês vivem a Paz, a Alegria, a Serenidade e a Dissolução (é o acesso ao Samadhi). Se a Luz desencadeia
processos que vão ao inverso, o que vocês concluem?
A Luz os quer mal? Sim, ela quer mal ao ego, isto é claro.
Se vocês aceitam, totalmente, a Luz, é o mesmo princípio que SRI AUROBINDO tinha chamado o Choque da Humanidade, com as
diferentes etapas (nota: ver a canalização de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010, na rubrica “mensagens a ler”). Enquanto
há resistências, há sofrimento. Enquanto há resistências, há medo.
 Enquanto há resistências, pode haver a Vibração, pode haver momentos de Dissolução, mas isto vai se alternar com momentos de
pesos, com náuseas, com a atividade mental que vai se reforçar.
O que é isto que resiste, naquele momento, se não é o ego?
Não há outras palavras para isto. Quer vocês queiram ou não. Nós lhes dissemos, aliás, que a Luz, ela penetra, não da mesma
maneira, mas em quantidade igual, em todo o mundo. Simplesmente, segundo os centros que estão abertos, o efeito não é o
mesmo sobre a Consciência e sobre o corpo. Isto foi (em todo caso, me parece) muito claro, no que lhes disse uns e outros, com
relação a este período final particular.

Questão: O mental é indissociável do ego?

Totalmente.
Salvo aquele que acedeu à Unidade, e que viveu o acender da Coroa Radiante do Coração, totalmente, que tem um mental
que está ao serviço de sua Luz.
E isto não é mais o mental que se apropria da Luz.
A diferença, ela é fundamental, e ela se vê no comportamento, no humor e na ação destas pessoas. Num caso, há
Abandono. No outro, há resistência.
Enquanto vocês estão no ego, o mental é o mestre a bordo.
Quando vocês viveram, totalmente, o Supramental ou a ativação da Coroa Radiante do Coração, realmente, naquele
momento, o mental está ao serviço da Luz e não pode mais lhes perturbar, de qualquer maneira. Nem por medos, nem por
projeções, nem por qualquer interrogação.

Questão: Eu estou triste, conquanto eu estava feliz. Como então encontrar esta Unidade?

Abandonando-se à Luz.

Questão: Como se Abandonar melhor à Luz?

Abandonando-se.
Aceitando a Humildade e a Simplicidade. Mestre PHILIPPE (nota: PHILIPPE DE LION) lhes falou: enquanto há a menor
grama de falta de Humildade ou de Simplicidade, ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, se não se tornar como uma
criança. É preciso aceitar não ser completamente nada, aqui, para ser tudo, lá em cima. Isto não reivindica agir com a Luz.
Isto reivindica estar na Transparência (isto vos foi explicado em todos os recortes possíveis).

É preciso ser claro consigo mesmo. Se vocês viveram estados de Dissolução, como muitos, e que hoje se manifesta mais que o
sofrimento, isto quer dizer o que? Isto quer dizer, simplesmente, que há resistências. Mas não é preciso se condenar por isso. É
preciso aceitar vê-las e aceitar deixá-las se transformar.
Não por qualquer vontade. Simplesmente, dizer, como o CRISTO: “Pai, entrego meu Espírito em tuas mãos”. E, naquele
momento, tudo se passará bem, mesmo a Crucifixão.

Questão: Por que SERETI, em 2005, preconizou ter velas de cera de abelha?

É muito simples, eu também o disse.
Mas há muitas coisas que se passaram depois. Houve as Núpcias Celestes, que foram completadas maravilhosamente. E a
quantidade de Ancoradores de Luz e de Sementes de Luz não é de todo a mesma como naquela época, quando nós
estávamos muito inquietos.
Mas ai, nós não estamos mais inquietos, vocês vão, todos, Ascensionar. Elas não são mais indispensáveis, salvo para
aqueles que acreditam.
Eu mesmo, na época, eu tinha falado de fazer provisões, mas isto não quer dizer mais nada porque, lembrem-se: quanto mais o
tempo encurta, com relação às datas limites, menos o tempo, portanto, que resta, é largo. Ele se torna cada vez mais estreito,
não é? Portanto vocês não tem que se ocupar de grande coisa, com relação ao que nós pensávamos há dez anos ou há vinte anos.

Questão: Eu sinto dois pontos que vibram permanentemente sobre os ombros, que não correspondem aos pontos descritos.

Mas nós não demos todos os pontos que existem. Não sairíamos deles nunca. Há os que vão sentir Vibrações no dedão do pé. E nós
falamos do dedão do pé? Não. E no entanto, isto existe.
Há outros pontos, mesmo ao nível das Coroas Radiantes da cabeça: nós lhes falamos de 12 Estrelas e do ponto ER, mas nós
jamais falamos dos pontos que estão sobre a pequena Coroa. Há outros também.

Nós não temos mais perguntas, nós te agradecemos.

Então, caros amigos, eu vos transmito todas as minhas bênçãos.
Portem-se bem.
Até breve.
___________________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1190
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Mensagem do Intraterreno RAMATAN

PERGUNTA: PORQUE ME SINTO TÃO PRÓXIMO DOS GOLFINHOS AO PONTO DE TER EXPERIÊNCIAS QUASE MÍSTICAS
EM SUA PRESENÇA?

Clique aqui
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Essa palavra é a palavra medo para permitir que saibam, além das palavras, se isso for possível, o que representa o medo para a

humanidade encarnada hoje.

O medo é uma secreção do mental.

O medo é uma secreção, mais especificamente, da parte arcaica de seu cérebro.

O medo é então uma secreção, ele não é vocês.

Clique aqui
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Para melhor compreensão do que realmente é a felicidade, vamos batizar com o nome de seidade o sentimento que é capaz de
satisfazer toda a nossa ânsia de felicidade. Precisamos batizá-lo pois é algo desconhecido para a humanidade ou melhor
esquecido pela humanidade.

A seidade é resultado de um corpo esotericamente equilibrado. Deste equilíbrio nasce uma harmonia em todo nosso corpo físico.
Assim cada célula de nosso corpo trabalha equilibrada e harmoniosa. Nosso sistema nervoso, que esta ligado a todos os confins de
nosso corpo, capta este fenômeno e nosso cérebro o reconhece como sendo seidade. Um completo contentamento, paz, tranqüilidade
e doçura, que brota de dentro de nossas entranhas e não por possuirmos algo, alguém ou estar em tal ou qual lugar, simplesmente
brota pelo perfeito equilíbrio de nosso organismo.
Isto é a felicidade. Isto é a seidade...

Trecho extraído de: http://seidade.zip.net/
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam sua Morada.
Comecemos, primeiramente, por um momento de Comunhão, de Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados, meu propósito será, neste momento, mostrar-lhes o que são os 4 Pilares do Coração.
Desde agora certo tempo, foram, evocados, pelos Arcanjos, o que foi denominado os 4 Pilares, chamados de
Ética, Integridade, Atenção e Intenção, vindo ancorar, em meio à Cruz da Redenção, entre os pontos AL/OD e
IM/IS, o próprio princípio desses 4 Pilares elementares, revelados na consciência ordinária, que eu chamei, em

uma época, de HIC e NUNC.
Esses 4 Pilares são chamados a revelar-se, se isso ainda não aconteceu, em meio ao Coração, permitindo,

através dos 4 Pilares do Coração (e não mais da cabeça e da consciência ordinária, mas sim ao nível da nova
Consciência), estabelecerem-se no Fogo do Coração, da sua Unidade e do seu Estado de Ser.

Algumas dessas Portas, alguns desses Pilares, foram abordados e explicitados (ndr: intervenção de O.M.
AÏVANHOV, de 11 de setembro).

Essas Portas têm por nome: UNIDADE, AL, OD e KI-RIS-TI, permitindo sustentar o desdobramento da Coroa
Radiante do Coração, o desdobramento de sua Unidade e o próprio acesso ao seu Estado de Ser.

A 4ª Porta (ou o 4º Pilar) foi instalada, desde pouco tempo, pelo Senhor METATRON, que se chama KI-RIS-TI,
situando-se na parte de trás do peito.

Este ponto (e esta Porta) está diretamente em ressonância com uma das virtudes cardeais existente na
Consciência Unitária, qualquer que seja a Dimensão do Corpo de Estado de Ser, e isso é chamado de uma

palavra que é Transparência, ligada a KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, Luz, Ela própria.

***

Outras Portas foram explicitadas por alguns Anciãos.
Essas Portas possuem os nomes das virtudes chamadas de Humildade eSimplicidade.

ANAEL - 12 de setembro de 2011
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Humildade corresponde ao Espírito (chakra de Enraizamento do Espírito), em ressonância direta com a
Vibração interdimensional da Porta UNIDADE.

O chakra da Alma (ou Porta AL) está diretamente em ressonância com o conceito de Simplicidade.
Humildade, Simplicidade e KI-RIS-TI formam um triângulo particular, entre a frente e a parte de trás do peito,
vindo então se completar pelo ponto OD (Porta Estreita: primeiro novo Corpo denominado Corpo do Embrião

Crístico), possibilitando a passagem do ego ao Coração, pela Porta Estreita, denominada Ressurreição.
Este ponto OD é o 4º Pilar.

Ele é também chamado de Infância, ele é também chamado de Espírito de Pobreza.
Todas essas palavras chamam, de minha parte, além da Vibração dessas Portas, alguns elementos que eu vou

tentar revelar, em vocês, pela Vibração e pelas palavras.

***

Comecemos pela última Porta, aquela que foi aberta recentemente: Porta KI-RIS-TI, em ressonância com a
Fusão em meio à Luz Branca, com a dissolução em meio à Transparência, em meio à Unidade, à Verdade e à

Beleza.
A Porta KI-RIS-TI é, de algum modo, o impulso CRISTO, realizado por alguns místicos que fizeram a fusão de

sua Presença com a presença CRISTO.
Isso foi o caso para algumas Estrelas.

Aquelas tendo mesmo chamado CRISTO, de seu esposo, não sem razão e não sem relação, se o podemos
dizer, com o princípio do casamento, no sentido humano, mas transcendido, em um sentido místico.

União que é Liberdade e que faz com que se torne Portador, na totalidade, pela Transparência, da Vibração de
CRISTO.

Presença essencial nos Mundos Livres.
Isso apenas pode abrir-se e se manifestar na Transparência.

O que é esta Transparência?
Trata-se de uma Transparência, inicialmente, frente a si mesmo.

Trata-se, em um segundo momento (às vezes confundido), de uma Transparência de si mesmo frente ao
conjunto do mundo sobre o qual vocês estão.

Isso significa que a um dado momento, na vida da Consciência Unitária, há a possibilidade de se deixar
atravessar, inteiramente, pelas energias deste Mundo, sem ali interferir de qualquer forma e de qualquer

maneira.
Dando acesso ao verdadeiro desprendimento, dando acesso ao que os Anciãos denominaram Sat Chit

Ananda, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.

***

É apenas na Transparência e, então, na não resistência à penetração de tudo o que pode atravessar uma alma,
um corpo e um Espírito, que se encontra a Verdade da Liberdade e da Liberação.

Isso nada tem a ver com a indiferença.
Isso se aproxima do desprendimento, ou seja, ser capaz de viver, no seu mundo, aí onde vocês estão ainda

instalados, enquanto se tornando Transparente: não mais ser afetado por um elemento ou por um
acontecimento, por uma pessoa ou por um lugar, tornando-se então Transparente, integralmente, e lhes

permitindo então viver, não mais na personalidade (disso que foi chamado de corpo de desejo, reagindo aos
impulsos), mas estabelecer-se no Corpo de Eternidade, Corpo do Amor e do Coração.

Possibilitando-lhes ser atravessados por todas as correntes de vida, sem interferir e sem reter o que quer que
seja, em meio a essas correntes de vida.

Que isso se refira a uma pessoa, que isso se refira a um lugar, que isso se refira a uma circunstância, que
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isso se refira a um acontecimento qualquer que seja, a Consciência da Unidade, naquele momento, torna-se
Transparente e atravessa então, sem resistência, as provas, como alegrias, com a mesma Felicidade, a

mesma Alegria, o mesmo Júbilo e a mesma Unidade.

***

Esta Transparência se obtém por CRISTO, tornando-se, vocês mesmos, Filho Ardente do Sol, deixando-se
casar e esposar pela Luz Vibral.

O impulso desse ponto realiza-se, de maneira concomitante, com a Porta OD.
Passagem à Ressurreição, passagem à Crucificação, inscrita, muitas vezes, no mesmo tempo, no mesmo

atravessar do mesmo tempo e das mesmas circunstâncias de sua vida, chamando-os à Pobreza, em Espírito.
Ou seja, superar os mecanismos duais da ação e da reação, superar os mecanismos duais de qualquer
compreensão, a fim de não mais saber, a fim de se estabelecer em meio ao Ser e em meio à Unidade.

Isso representa um ‘eixo vertical’, da mesma maneira que existia um eixo AL / OD (Atenção e Intenção), ao
nível da cabeça.

Nesses 2 Pilares verticais, constituindo um eixo vertical do Coração entre KI-RIS-TI e OD, vocês realizam o
princípio da Nova Aliança, da nova Eucaristia.

***

Pode, então, se estabelecer o que é denominado Humildade e Simplicidade.
Humildade estando em ressonância com o ponto IM da cabeça, chamado também de HIC, porque é
efetivamente aqui (ICI), desembaraçado de todo este futuro, desembaraçado de todo este passado,

desembaraçado de qualquer passado, desembaraçado de qualquer futuro, que vocês podem alinhar-se na
Vibração do instante eterno do seu presente, denominado HIC.

Isso ocorre de maneira concomitante à instalação da Humildade.
Porque a Humildade não tem o que fazer de qualquer reivindicação do eu, não tem o que fazer de qualquer

atribuição de papel e de função, neste mundo.
É isso que é denominado, em termos comuns, Humildade: tornar-se de novo humano, tornar-se húmus, isto é,

o sal da Terra e o pó da Terra.
Realizando, assim, as palavras: “tu és pó, e ao pó voltarás”, consistindo em não mais se identificar a qualquer

efêmero (seja no corpo, nas reivindicações e em uma presença efêmera), mas transmutando esta instalação no
Eterno.

Humildade: Sopro do Espírito, Sopro da Verdade, Vibração da Unidade, aceita, aquiescida e integrada.

***

Ao lado da Unidade, simétrico em relação ao ponto ER do peito (Irradiação da Fonte), encontra-se a
Simplicidade.

Na realidade, o Amor é simples, contrariamente às construções existentes neste mundo, sobre o qual vocês
estão, necessitando justificação, explicação,reivindicação e ação-reação.

A Simplicidade da alma (AL que se volta para o Espírito), a Simplicidade do Espírito reencontrado, manifesta,
neste próprio mundo, o Espírito de Simplicidade.

Isso significa que a vida se torna simples, ela não coloca qualquer questão.
Na Transparência a mais total e na Crucificação a mais total, a Unidade é então centrada.

Segundo esses 4 Pilares, o Coração pode, então, abrir-se, tal como uma corola, e Vibrar no Fogo do Coração,
da Coroa Radiante do Amor.

Os 4 Pilares, portanto, são assim estabelecidos, pela Vibração das Portas, permitindo-lhes, então, manifestar a
Coroa Radiante do Coração, possibilitando transmutar as virtudes cardeais (denominadas elementos), situadas

ao nível dos pontos AL-OD e HIC e NUNC da cabeça, revelá-las no peito.

***

Este trabalho é um trabalho de Abandono total, de fidelidade ao CRISTO, de fidelidade à Luz.
Fazendo desaparecer, por completo, o corpo de desejo.

Fazendo-os passar a Porta Estreita, estabelecendo-os no casamento místico da nova Eucaristia com CRISTO,
MARIA e MIGUEL.

Permitindo, pelo caminho da Humildade e pelo caminho da Simplicidade, estabelecer-se no ER, ou seja, no
Coração e no Centro.



Naquele momento, o Fogo do Coração abrasa-os e lhes permite ser estabilizados na Alegria, em Sat Chit
Ananda e viver a Paz e a Morada de Felicidade Eterna.

A Porta Estreita, a Humildade, a Simplicidade e a Transparência são as quatro virtudes cardeais do Coração,
possibilitando transcender, de alguma maneira, a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, nessas virtudes,

não mais impostas ou acatadas, masvivenciadas, realmente e em Verdade, no Coração.
É nisso que o desdobramento final dos quatro elementos (denominados também os quatro Querubim ou os

quatro Hayoth Ha Kodesh) vai permitir realizar a Fusão da nova Tri-Unidade (inscrita, desde quase um ano, nos
pontos denominados, ao nível do Coração, o Triângulo da nova Tri-Unidade).

Cabe a vocês ajustar-se e se fundir em uma mesma Verdade: aquela da Unidade, pelo quaternário dos 4
Pilares, permitindo integrar-se na Trindade, reunir-se à Unidade e ali estabelecer sua Morada.

Através das novas fundações, da Porta OD.
Através da Transparência, do Corpo de Estado de Ser.

Através da Humildade e da Simplicidade.
Transformação de HIC e NUNC, permitindo-lhes penetrar o Tempo sem tempo, além deste mundo e além dos

tempos deste mundo, a fim de viver a Verdade.

***

Eis o que lhes é proposto, pelo conjunto dos Arcanjos, pelo conjunto dos Anciãos e das Estrelas, reunidos,
doravante, na mesma Assembleia, conduzindo-os a viver conosco, Arcanjos, a Unidade, na totalidade.

Então, resta-lhes estabelecer-se, em Consciência e em Verdade, através desses 4 Pilares, no Fogo do
Coração (Fogo do Amor, Fogo da Alegria, Fogo da Verdade) e, enfim, aceder ao que vocês São, em

Transparência, em Pobreza, em Humildade e em Simplicidade.
Esses 4 Pilares são as 4 Portas, as últimas, levando-os a viver o Fogo do Coração e a ignição do ponto ER, no
centro do peito, conferindo, naquele momento, como isso lhes foi dito, a capacidade para viver a Irradiação d’A

Fonte, tornando-se vocês mesmos, pela Transparência, A Fonte.
Vivendo, por si mesmo e por esta Transparência, a passagem da Porta Estreita.

Pela Humildade, pela Simplicidade, provindo de HIC e NUNC, estabelecer-se em meio à Cruz centrada, aquela
que os faz viver a Verdade do Éter, além do confinamento dos quatro elementos deste mundo.

***

O momento é para o desdobramento, como vocês o constatam, da Luz Adamantina (em sua fase a mais
importante que se situa a partir de amanhã, em termos do calendário Terrestre), levando-os a viver, em vocês,

o desdobramento desses 4 Pilares.
Conduzindo-os às Portas da Interdimensionalidade, às Portas do Estado de Ser, às Portas da Verdade, às

Portas da Alegria e às Portas de sua própria Eternidade.

***

Uma série de elementos serão dados, de maneira complementar, permitindo, por manobras muito simples,
para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram o Fogo do Coração, de maneira estável, tentar ali se

estabelecer, pelo seu Abandono em meio aos 4 Pilares, e viver a Unidade, plenamente (ndr: ver o protocolo a
ser publicado em breve, em processo de finalização).

***

Eis o que o Conclave Arcangélico, do qual eu sou o Embaixador, encarregou-me de divulgar a vocês, hoje, de
divulgar sobre esta Terra, despertando as 4 Direções da Terra.

Permitindo, portanto, a passagem da Porta Estreita da Terra, confirmando a libertação da Terra, para um
momento extremamente próximo, em termos Terrestres.

Em meio a essa passagem (como os Anciãos, as Estrelas e nós mesmos, denotamos a vocês), nós estamos
doravante à borda de sua Dimensão, ao lado de vocês (para as Estrelas), em vocês (pelas Portas).

E em vocês, pela irradiação do Amor, que nos une e nos reúne, na Liberdade e na Autonomia.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, neste instante (antecedendo nosso



alinhamento, onde eu permanecerei entre vocês e em vocês), nós iremos acolher a Vibração dos 4 Pilares, à
minha maneira.

***

Primeiramente, acolhamos a Porta KI-RIS-TI, em ressonância com o Anjo METATRON.
... Efusão Vibratória ...

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, acolhamos agora o segundo Pilar: OD, a Porta Estreita, a Pobreza e a
verdadeira Riqueza.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhamos agora o terceiro Pilar (em ressonância com HIC, ICI): Pilar da Humildade, Porta da Unidade.
... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, acolhamos e ressoemos, agora, o último Pilar: aquele da Simplicidade, em
ressonância com NUNC, Porta AL.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, resta ligar, no centro do Coração e no centro do ponto ER, o conjunto dos
4 Pilares.

Então, pode ressoar o Som do Éter, o Som da Terra e o Som do Céu, novamente reunidos e liberados.
... Efusão Vibratória ...

***

Dessa maneira, nós poderemos, juntos, reunidos e Unificados, viver o alinhamento àMerkabah interdimensional
coletiva, tendo feito ressoar e Vibrar a base dos 4 Pilares.

Juntos, agora, eu estou em vocês, e com vocês, para Vibrar, no Canto do Éter daMerkabah.
... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, que a Luz CRISTO seja sua Verdade.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

E eu lhes transmito Bênção e Amor.
Até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1192
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
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~ O DESAFIO DO MOMENTO ATUAL ~

Eu sou IRMÃO K. 
Recebam, Irmãos e Irmãs, todas as minhas saudações e todo o meu Amor.

A minha intervenção desta noite irá se situar na sequência lógica das várias intervenções que eu lhes dei,
referentes, tanto à Liberdade e à Autonomia, como à liberação do conhecido e o acesso ao desconhecido.

Eu gostaria, esta noite, de falar-lhes do desafio do momento atual.
Este desafio do momento atual inscreve-se em duas perspectivas.

A primeira que é, eu diria, totalmente independente de qualquer tempo exterior, de qualquer calendário e que
sempre é válida (e que sempre valeu, no passado).

Eu terminarei esta exposição por uma segunda perspectiva que é, ela, muito mais focada no tempo atual que
vocês vivem, que traz alguns esclarecimentos e algumas especificações referentes ao desafio do momento

atual.

***

Vários Arcanjos, vários Anciãos, lhes falaram da necessidade de aproximarem-se de HIC e NUNC, do AQUI e
AGORA, ou seja, de aproximarem-se do que vocês vivem, com Consciência, no instante presente, a fim de não

serem afetados, em qualquer nível, pelo seu passado, pela sua história ou por uma projeção no futuro,
independentemente do motivo, independentemente da causa.

Uma série de elementos foram comunicados permitindo, através de diversas técnicas, de diversos
procedimentos, aproximá-los desse famoso ‘instante presente’.

O momento presente que lhes permite, no nível emocional, mental e no nível da Consciência, realizar uma
espécie de alinhamento possibilitando beneficiar de alguns afluxos e alguns influxos, correspondendo a uma
captação da Luz ou de uma Consciência, diferente da consciência ordinária, e permitindo, para alguns, viver e

manifestar a Consciência que foi nomeada Turiya ou Supramental.

***

O desafio do momento atual sempre foi, em todas as tradições e em todos os povos, certamente, o elemento
mais ambíguo, mais complexo e, ao mesmo tempo, mais simples de realizar.

De fato, o instante presente é, por Essência, inapreensível, já que quando vocês pensam no instante presente,
ele já passou.

E vocês estão em um novo instante presente.
O que significou daí (e vocês encontram este conceito nos ensinamentos, tanto orientais como ocidentais):

existem, através da oração, da meditação, da contemplação e de outras técnicas derivativas (do Yoga
também), meios que foram dados ao Homem para experimentar uma aproximação da não linearidade do

tempo, tal como é percebido e vivenciado pela consciência ordinária quando estamos encarnados.
Todos os místicos, de qualquer origem, descreveram um momento particular, como se existisse uma

apreensão da Consciência, transcendendo, justamente, esta linearidade do tempo passado, presente e futuro,
permitindo à Consciência, no espaço de um instante, no espaço de um momento mais longo, sair desta

linearidade do tempo e culminar em uma Consciência não habitual, onde as percepções dos sentidos, onde as
percepções da Consciência, não são mais de qualquer maneira habituais.  

Alguns místicos até mesmo consideraram e vivenciaram que a parada do tempo era, de algum modo, no nível
do desenrolar da Consciência, indispensável, para aceder a esta Consciência não ordinária, e para viver um
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estado de Consciência buscando um estado diferente do ordinário e se acompanhando de manifestações
incomuns.

***

A linearidade do tempo é, em certo sentido, inelutável, para o ser humano encarnado, como para qualquer
forma de vida encarnada e presente na superfície deste mundo.

Existiria, então, um espaço que não depende de um passado, que não depende de um futuro, no qual, através
da meditação, da oração, da contemplação, do Yoga ou de outra coisa, seria possível, portanto, escapar a esta

linearidade e aceder a um tempo que eu denominaria transcendente.

***

O problema do mundo moderno (e independentemente deste espaço particular de tempo que vocês vivem) foi
modificar a percepção do tempo, até mesmo, pela Consciência, já que o ser humano, podemos dizê-lo, em

seus diferentes períodos de povoamento, sempre seguiu, como foi dito, os ciclos da natureza.
Desde ainda há pouco tempo, de fato, na escala humana, o Homem seguia o curso do Sol, levantava-se com

ele e se deitava com ele.
O progresso modificou, é claro, esse agenciamento lógico do tempo, entre o nascer e o pôr do Sol, fazendo

alternar os ritmos de sono e de vigília.
Alguns trabalham durante a noite.

A Luz mudou, pela sua abundância (a eletricidade), permitindo viver no seu próprio ritmo, não dependendo mais
de modo algum, em todo caso para esta parte aqui, de qualquer ritmo solar.

Em algum lugar, podemos dizer que o Homem foi libertado de determinados prazos.
Isso é também o mesmo, aparentemente, para o que se denomina a duração de uma vida, cuja expectativa,

calculada e assim nomeada, foi ampliada gradualmente e à medida desse século XX que transcorreu.
A expectativa de vida era limitada a uma geração, desde ainda alguns séculos.

E progressivamente, esta expectativa de vida permitiu aos seres humanos vislumbrarem, de alguma forma, ter
várias vidas em uma vida.

Dessa maneira, surgiram mudanças de carreira, mudanças de cônjuge, ou mudanças de lugar.
De fato, a modernidade trouxe uma mobilidade, no tempo, e esse tempo foi, de algum modo, estendido,

prolongado, permitindo ao ser humano fazer várias experiências de frente e encontrar o que vocês chamam de
informações, por diferentes fontes, que não se enquadravam mais no sentido habitual do olhar e da observação

do ritmo e das estações, mas que se tornou, eu diria, globalizado e mundial, permitindo, por intermédio dos
seus meios modernos de comunicação, transcender esses limites inscritos no calendário solar ou em um

calendário temporal específico, ligado a espaços específicos da Terra.

***

O ser humano então adotou, de alguma maneira, os seus mecanismos de vida, em relação ao desafio deste
tempo presente, em relação à modernidade, fazendo-o captar (podemos empregar essa palavra) alguns

elementos que teriam sido impossíveis de captar anteriormente.
Eu não falo unicamente de informações, mas ainda do acesso a um conhecimento do seu ambiente, que era

ainda impossível, há somente uma centena de anos.
A questão que se coloca é saber se esta modernidade, se esta elasticidade do tempo, se esta saída do tempo

solar, permitiu ao ser humano aproximar-se da sua transcendência.
Obviamente, isso não ocorreu, vocês não tenham dúvida, muito pelo contrário, já que tudo foi criado, em meio à

modernidade, para colocar o Homem em um ritmo frenético de competição, não tendo mais nada a ver com
uma vida pacífica evoluindo segundo as estações e segundo o ritmo diário, com as suas ocupações

cadenciadas por esse próprio ritmo diário.
Então, é claro, a consciência do homem moderno, hoje, nada tem a ver com a consciência do homem da Idade

Média.
E eu falo, nesse nível, do homem normal, sem nenhuma busca específica de sentido, de espiritualidade, e que

tem a sua vida em meio à sua personalidade, realizando as suas funções.

***

Hoje, os meios de sedução, de informação, de conhecimento, criaram uma grande quantidade de suportes
(tecnológicos ou outros) que atraíram o ser humano para esta modernidade.



Esta modernidade tornou, efetivamente, muito mais fácil a vida ordinária.
Na realidade, para ter-se água, basta, em geral (em todo caso no ocidente), abrir uma torneira: não há mais

balde para descer em um poço, nem há que se deslocar para ir a esse poço.
Todos os deslocamentos, aliás, tornaram-se muito mais fáceis e se inscrevem, como vocês talvez notaram, em

tempos cada vez mais rápidos, exceto, é claro, nas cidades e no que vocês chamam de engarrafamento.

***

O ser humano tornou-se então capaz, através da sua tecnologia, de se deslocar de um extremo ao outro do
planeta.

Agora, será que podemos dizer que isso se acompanhou de uma possibilidade, do ser humano, de viajar, de
algum modo, ao seu Interior e de experimentar o conhecimento Interior do seu estado transcendente?

Evidentemente, a resposta é 'não', já que esta modernidade é acompanhada, como isso foi descrito nos textos
orientais, do aparecimento de uma idade decadente, chamada de idade Sombria ou Kali Yuga, onde o homem
se fincou, cada vez mais, em uma materialidade e em um afastamento dos ciclos naturais, afastando-se, assim,

do seu contato, inerente e natural, com a sua natureza de ser vivente sobre esta Terra.

***

O problema não é, para mim, discorrer sobre os méritos ou descréditos desta evolução, se for uma, ou de uma
involução.

O objetivo é mais aperceber-se, real e concretamente, de que o conjunto desta evolução, ou involução, levou o
Homem a afastar-se, cada vez mais, da sua transcendência.

No passado, não tão distante, o ser humano não se colocava a questão da transcendência: ele vivia
completamente inserido na sua dinâmica do presente.

Ele não se colocava, tampouco, a questão de qualquer falsificação, de qualquer Unidade e eu diria até mesmo
que ele não se colocava, muitas vezes, a questão do bem e do mal, além do seu próprio círculo de vida que se
referia, frequentemente, à sua família e ao seu círculo restrito, evoluindo no mesmo espaço ou em um espaço

próximo, em todo caso, do seu.

***

Deste modo, apareceu o que, de maneira universal, foi chamado de civilização do lazer, ao mesmo tempo em
que se instalava a civilização da competição e da informação.

Isso não é para julgar já que isso é, e isso correspondeu, de alguma forma, à concretização de uma série de
projeções exteriores da humanidade no seu conjunto, através do que é conhecido por vocês como um sistema

de crenças, um sistema de valores ou um sistema de melhorias do contexto de vida.

***

Muitos de vocês, hoje, sabem e vivem o fato de que esse contexto de vida não é, em princípio, absolutamente
nem libertador, nem passível de expansão e nem transcendente.

É, na realidade, extremamente difícil para um ser, tendo adotado a modernidade, na sua totalidade, e inscrito
em uma corrida a esta modernidade e a este progresso (e especialmente se ele tiver um papel social ou

econômico de destaque), de falar de alguma transcendência.
O mundo moderno pôs fim a esta aparência de separação, pôs fim a esta aparência de distância, aproximou
uma série de elementos do ser humano, mas que nada tem a ver, é claro, com a transcendência do homem,

enquanto dando a impressão de uma maior liberdade do que antigamente, pelo próprio fato do prolongamento
da vida, pelo próprio fato da capacidade para simplificar o que nós chamamos de necessidades atuais e para

criar, de algum modo, novos desejos e novos prazeres, diretamente procedentes da engenhosidade
tecnológica do ser humano no século XX.

***

O desafio do momento atual é, justamente, reconciliar, de alguma maneira, com a natureza, reconciliar com os
ciclos e os ritmos que eu chamaria de naturais.

Obviamente, o fato de ter criado uma possibilidade de ter a luz em plena noite, pela eletricidade, o fato de não
ficar mais distanciado pelos registros do calendário diário, tornou o Homem muito mais ávido e muito mais

orientado para o exterior do que ele foi durante tempos anteriores.



O desafio do momento atual é, então, chegar a encontrar, nesta acentuação do tempo e neste alargamento do
tempo (que não é uma parada do tempo), encontrar o meio ou os meios que vão permitir aproximar-se deste
tempo presente, além da linearidade deste tempo que transcorre, além das seduções, dos prazeres e das

atrações deste mundo, da sua tecnologia e dos seus meios, para ir à busca de Si.

***

Ir à busca de Si jamais necessitou de mudar de país, jamais necessitou de mudar seja do que for.
Podemos até mesmo dizer que ir ao encontro de Si é totalmente, em princípio, independente de qualquer

curso ou de qualquer procura exterior.
A busca de Si pode ocorrer através da adesão (disso vocês sabem) a religiões, a princípios, a filosofias, a

crenças, a uma experiência também.
Mas é apenas uma busca.

O desafio do momento atual, como sentido, cortando todas as fontes de informação ditas exteriores ou
exógenas, é encontrar uma transcendência.

Esta transcendência, enquanto inscrita em uma busca exterior, mesmo a mais louvável, através de exercícios
exteriores, através da adesão a uma religião ou a uma filosofia, jamais permite, infelizmente, encontrar a

transcendência.

***

Na realidade, até agora e até um tempo relativamente recente, o número de seres humanos que tiveram acesso
a esta transcendência, pela adesão a uma religião, a um princípio, a uma filosofia, é extremamente limitado.

E, aliás, aqueles que fizeram parte de sistemas de crenças, sejam religiosos ou outros, e que acederam a esta
transcendência, no oriente como no ocidente, foram tão raros que se tornaram ou santos, ou personagens, em
todo caso, notáveis segundo a sua tradição, e que atraíram muitas pessoas que esperavam, pelo encontro com

esses seres, viver uma parcela desta transcendência, uma parcela desta eternidade.

**

Isso foi extremamente flagrante no século XIX e no século XX onde, como vocês sabem, a maioria daqueles
que são denominados Anciãos, estava presente sobre a Terra para ancorar, de alguma forma, o

desdobramento da Luz que vocês vivem hoje.
Esses seres, seja qual for o seu local de predileção, seja qual for o seu local de origem ou o seu local de vida,

deixaram uma mensagem, deixaram um testemunho, pelo seu caminho, pela sua vivência.
Todos esses seres que, hoje, constituem a Assembleia dos Melquizedeques, deixaram o plano da Terra, o

mais tardar no decorrer dos anos de 1985-90.
Desde esse tempo, a época dos Mestres Encarnados foi totalmente revolucionada.

De fato, o que devia ser ancorado foi totalmente ancorado.
As informações disponíveis que nós deixamos, uns e outros, lançaram, de algum modo, as bases, mesmo se
nenhum de nós, naquele momento, pôde abordar claramente o que era a Unidade, de maneira tão nítidas hoje,
porque era extremamente difícil poder aceder a este estado de Unidade sem ter parado o tempo, justamente, e

sem ter saído da linearidade do tempo, na totalidade.
O que não é o caso de vocês hoje porque muitos de vocês, que vivenciaram as transformações Vibratórias,

prosseguiram sua vida neste mundo, em sua linearidade habitual, mesmo se alguns componentes foram
alterados, em seus diversos ambientes.

***

O desafio do momento atual, então, tem sido sempre o de extrair-se, de algum modo, de uma maneira ou de
outra, o momento de viver esta saída do tempo: o acesso à transcendência.

Todos nós insistimos, durante a nossa vida (independentemente da nossa filosofia de vida, das nossas
adesões, nós também, às nossas crenças), em mostrar, cada um à sua maneira, que existiam exercícios da
Consciência (por minha vez), exercícios espirituais (por outros), testemunhos de vida (por outros ainda), que

permitiam transcender a linearidade do tempo.
Ou expresso através de curas (como o Mestre PHILIPPE DE LYON, que viveu um pouquinho antes), ou através

de ensinamentos espirituais (como fez o nosso Comandante ou ainda como fizeram outros Anciãos que
criaram escolas, como o Mestre RAM).

Tudo isso correspondeu a uma época onde os seres humanos estavam ávidos para encontrar um Mestre
exterior para seguir, para banhar-se no seu ambiente.



***

Durante a minha vida, eu jamais busquei isso já que eu mesmo rejeitei, formalmente, ao abordar que na minha
opinião (e isso se verifica hoje, para muitos seres humanos), não há outro Mestre senão si mesmo, quando se

decide cruzar a Porta do próprio Coração.
E que nenhum testemunho, hoje, pode substituir o testemunho direto da Luz, e que nenhum ser humano, seja

ele qual for, pode trazer-lhes o que vocês têm direito de viver, vocês mesmos, sozinhos, com a Luz Vibral.

***

O desafio do momento atual, e dos tempos que vocês vivem desde um século, e principalmente agora (e eu
não falo dos tempos reduzidos que virão na segunda parte da minha exposição), é que a Luz Vibral convida-os

a sair do tempo.
Ela os convida a sair do tempo em seus espaços de alinhamento.

Ela os convida a sair do tempo nos espaços Vibratórios que vocês vivem, independentemente dos
alinhamentos.

Todos vocês constataram que em certos momentos (não necessariamente identificáveis em relação à Lua, ou
em relação a um humor Interior), o afluxo de Vibrações faz-se muito intenso, ao nível da cabeça para a maioria
de vocês e, para alguns de vocês agora, ao nível do Coração e para outros, mais raros, ao nível da Kundalini.
 Este apelo da Luz necessita, da sua parte, uma atenção e uma meticulosidade extremas, permitindo-lhes ‘ali

responder’, de algum modo, de maneira adequada, a fim de se beneficiar ao máximo e de colher os influxos da
Luz que são, vocês sabem, transformantes, no nível da sua Consciência.

Tudo isso, uns e outros, vocês têm acompanhado, em graus diversos e têm alcançado, em graus diversos.

***

Convém também compreender que neste momento presente, e independentemente de tudo o que nós lhes
demos, uns e outros (e mesmo através do que eu desenvolvi, há pouco tempo, através de algumas Portas para
passar, para transcender), em última análise, há apenas vocês sozinhos e só vocês que podem efetuar a última

passagem.
Então, por que, poderiam me dizer, ter realizado todas essas preparações?

Bem, simplesmente, para levá-los à frente desta Porta.
E esta Porta, apenas vocês que podem atravessá-la, e vocês sozinhos.

***

Várias Estrelas e vários Anciãos, independentemente de mim mesmo, falaram sobre o que era a passagem
desta Porta e eu os remeto às suas intervenções.

A passagem desta Porta, que pouco pode ser dito enquanto não tivermos vivenciado, porque agora, expressá-
la em palavras poderia falseá-la.

Obviamente, podemos falar de Samadhi, podemos falar de Consciência Unificada, podemos falar de Estado
de Ser, mas isso são apenas palavras enquanto o Ser, ele mesmo, não vivenciou, fundamentalmente, no

Interior dele mesmo.
O paradoxo é que, parar o tempo para viver isso deve fazê-los aceitar e compreender que não há estritamente

nada a buscar que já não esteja aí.
Eis o primeiro paradoxo, e principalmente nesses tempos reduzidos, sobre os quais eu irei retornar.

De fato, a Consciência denominada Turiya (ou Consciência Unitária) manifesta-se a partir do momento em que
tudo o que é da ordem da consciência habitual, extingue-se.

Ou seja, a partir do momento em que os sinais habituais da Consciência (emoções, pensamentos, laços,
Atração, Visão), tudo o que é da ordem da consciência ordinária, de algum modo, silencia.

O que pode levar a dizer (e como isso foi dito, por sinal, há muito tempo, por alguns Anciãos, na época em que
viveram) que a Consciência da Unidade já estava aí.

Ela não tem que ser procurada e vasculhada, de qualquer modo, para ser encontrada, mas ela apenas
necessitava, enfim, de uma coisa: que nos voltássemos para ela.

E é exatamente isso.
Então, é claro, a consciência da personalidade, habituada a encontrar elementos de resposta no exterior, na

compreensão intelectual, na compreensão emocional, em sua vida, em suas referências a suas vidas
passadas, em uma projeção em um futuro idílico ou transformante, na realidade, vai buscar ali onde não é

preciso, ou seja, ainda uma vez, no exterior de si.



***

A Luz é um Apelo.
Ela é um Apelo, na realidade, de vocês mesmos, na sua Dimensão de Eternidade a vocês mesmo, chamando-
os, de alguma forma, a desviar-se da consciência ordinária e a voltar-se, francamente, para esta Consciência

não ordinária.
A Consciência não ordinária não é algo a conquistar, não é algo a fazer, mas é apenas um estado a

conscientizar, ou seja, a ser e a realizar.
Mas esta Realização, este Despertar, não pode estar inscrito em outra parte senão no instante presente.

E toda sutileza vai ser, por meios diversos e variados, parar tudo o que não é este instante presente.
Pois, assim que o instante presente é vivenciado enquanto instante único, a Consciência sai instantaneamente

desta linearidade do tempo.
Ora, a Consciência apenas sai desta linearidade do tempo, habitualmente, em situação de urgência.

Todos vocês conhecem, ao redor de vocês (ou vocês próprios já vivenciaram), esse mecanismo instantâneo
de acidente ou de urgência que lança, literalmente, a Consciência em um espaço onde não existe, justamente,

mais tempo, onde não existe, justamente, mais apreensão, onde às vezes a vida vai desfilar atrás dos olhos
fechados.

No espaço de um bilionésimo de segundo, vive-se toda a vida.
Existe, portanto, um mecanismo bem real, ligado à urgência, que leva o ser humano a viver esta saída da

linearidade do tempo.
Isso foi descrito bem além e bem mais amplamente do que a experiência mística.

***

O acesso à Consciência Turiya é, então, algo que está aí, mas que não está, de qualquer modo, desvendada,
revelada ou manifestada.

E o que impede a manifestação da Consciência Turiya sempre foi (o que disseram os meditadores, o que
disseram as pessoas que rezam) o afastamento deste estado pelas próprias atividades conduzidas em meio à

vida ordinária.
É por isso que, em outras épocas, vários místicos experimentaram a necessidade, real, de se isolar, de

renunciar a toda a vida exterior para poder encontrar este estado de Consciência.
Lembrem-se, como eu disse, de que, hoje, a maioria dos seres humanos, desde a partida dos Mestres, chega
espontaneamente (e para uma parte não negligenciável da humanidade) a viver experiências da Unidade e isso,

independentemente de qualquer situação de urgência.
Este acesso à Consciência não ordinária pode revelar-se, também, para algumas pessoas, à noite.

O desafio, então, do seu momento atual, é muito particular.
É através da vida que vocês vivem, que os afasta do tempo presente, que será preciso encontrar o tempo

presente.
O que não se colocava questão antigamente coloca-se, hoje, como uma questão crucial, ainda mais que,

desde o início do século XX, uma série de movimentos espiritualistas apareceu e proclamou, de algum modo,
a descoberta da alma e os convidaram a conhecer as leis da alma.

Mas, como eu tive ocasião de dizer e como eu o repito esta noite, as leis da alma não são as Leis do Espírito.
As leis da Dualidade não são as Leis do Espírito.

As leis que foram aplicadas por esses espiritualistas, referiram-se às leis da matéria, mas não se referiam às
Leis do Espírito.

Assim foi então desenvolvido o que eu denunciei durante a minha vida: uma série de espiritualidades,
amplamente reveladas hoje, exercitou o ser humano para afastar-se ainda mais do Espírito, fazendo-o

descobrir os mecanismos da alma, criando leis chamadas de Leis do Espírito, mas que não são de forma
alguma as Leis do Espírito, porém são apenas o reflexo, ao nível da alma, das leis da personalidade e das leis

de confinamento.

***

A única Verdade, a única Unidade possível apenas pode se encontrar quando, justamente, vocês abandonam
todos esses tipos de ensinamentos, todas essas informações, referentes à alma e referentes a qualquer

evolução espiritual ligada à reencarnação ou ligada a um futuro melhor, em meio a esta Terra.
Porque jamais, é claro, esses ensinamentos realmente irão lhes falar da sua finalidade.

Obviamente, eles irão lhes falar do acesso à Luz, eles irão lhes falar do Amor, mas em momento algum, eles
irão preveni-los sobre o que está prestes a chegar a esta Terra, nesse momento.



Todo o seu objetivo foi, então, desviar, da mesma forma que a modernidade, o ser humano, da sua
transformação e da sua transcendência.

A finalidade do Espírito não pode ser outra coisa senão o Espírito.
A finalidade da personalidade não pode ser outra coisa senão a personalidade.

A finalidade da alma não pode ser outra coisa senão a alma.
O que está acontecendo?

O Espírito não está mais presente neste mundo.
Naturalmente, é mais fácil dizer que o Homem está encarnado, corpo, alma e Espírito.

Mas quem pode dizer que viu a sua alma?
Quem pode dizer que viu o seu Espírito?

Quem pode dizer que viaja, com toda a liberdade, em meio às Dimensões da Eternidade?

***

Até o final do século XX, mesmo os Mestres encarnados, entre os Anciãos, que viviam os Samadhi (no
entanto, autênticos e totais), foram dissolvidos no que é chamado de dissolução bramânica ou dissolução

do Âtman, mas, em nenhum momento, lhes pôde ser descrito os outros mundos existentes em meio à
Unidade.

Este aspecto multidimensional é uma descoberta que aparece, para algumas pessoas, e cada vez mais, desde
20 a 30 anos, referente ao acesso a uma nova Dimensão de vida que se prepara, agora, há mais de uma

geração.
O primeiro fluxo de codificação Vibratória da nova Dimensão chegou sobre a Terra no início e em meados dos

anos 80.
É naquele momento que partiram os últimos Mestres que estavam encarnados, que são, hoje, os

Melquizedeques, para aqueles de eles que estavam encarnados naquele momento.
Isso significa também que, naquele momento, os trabalhos que tínhamos que cumprir estava terminado e que

nós devíamos dar lugar a outro tipo de trabalho que era a emergência da Luz, do Espírito, em meio a cada alma
e a cada personalidade que o desejasse.

Esse trabalho foi realizado, de alguma maneira, pouco a pouco, para cada vez mais seres humanos.
Esse potencial de seres humanos foi multiplicado, eu diria, horizontalmente, de cada ser humano desperto, por

simpatia, por ressonância com outros seres humanos ao redor dele.
O trabalho dos Arcanjos, dos Anciãos, das Estrelas, permitiu também tornar acessíveis os ensinamentos da

Unidade.
Ser ensinado sobre a Unidade não é viver a Unidade.

Ser ensinado sobre a Unidade dá acesso à vontade e à possibilidade, ao desejo, de viver a Unidade.
Isso permite, entretanto, abrir o que foi chamado de Coroa Radiante da cabeça, tendo levado a dizer São João
(que foi, como vocês sabem, bem mais tarde, SRI AUROBINDO): “haverá muitos chamados, poucos eleitos,

eles serão marcados na testa”.
O que descreveu SRI AUROBINDO quanto à chegada do Supramental e da transformação das células,

associada à chegada do Supramental.
Tudo isso, vocês vivem, eu diria, diretamente, hoje, há algumas dezenas de anos, sobre a Terra.

***

O desafio do momento atual é então, justamente, não se deixar enganar e não ser seduzido, de qualquer modo,
pelo mundo moderno, pela tecnologia, que é aprisionadora ao nível da visão, ao nível dos tipos de lazer, ao

nível dos tipos de prazer, ao nível da própria facilidade que é buscada.
De não se deixar atrair, tampouco, pelos modelos espirituais que querem fazê-los conhecer, aplicando as leis

da matéria, uma parte sutil denominada alma, ao passo que a alma não depende apenas da matéria, mas,
sobretudo, vocês compreenderam, das Leis do Espírito.

Das Leis do Espírito que, justamente, estão ausentes, sobre esta Terra, porque o Espírito foi removido, de
alguma forma.

Vocês sabem disso: o princípio de falsificação.
O desafio do momento atual tem sido então abrandar, para muitos de vocês que vivem essas transformações,

uma série de elementos aprisionadores.
Foi preciso, de qualquer modo, avançar para a sua Liberdade, para a sua Autonomia, avançar para algo que,

ainda hoje, para muitos, é estritamente desconhecido.
Sejam quais forem as Vibrações que vocês viverem, seja qual for a abertura, real, das Estrelas e das Portas

dos seus corpos, isso é uma preparação.

***



***

O acesso à Unidade apenas acontece, na totalidade, quando vocês penetram, pelo menos uma vez, no Corpo
de Estado de Ser e quando vocês entram, como disse o Comandante durante a sua vida, no Sol.

***

A liberdade passa, então, pela Porta do Sol: ela é o acesso ao Sol.
Ela foi vivida por Moisés, por exemplo (nas escrituras chamadas de Bíblia), no momento da transfiguração e do

seu encontro com METATRON.
Naquele momento, podemos dizê-lo (e somente naquele momento), que este ser saiu da Matriz.

Assim, então, os seres que puderam se extrair da Matriz, todos eles, participaram desse encontro com o Sol.
Este encontro com o Sol é real já que o acesso à Liberdade apenas ocorre a partir do momento em que vocês

penetram, realmente, no Sol.
A experiência, denominada e estudada, hoje, NDE (ou Experiência de Morte Iminente), confirma, aliás, isso, já

que existe uma passagem por uma série de estados.
Muitas vezes, os seres param no momento desta etapa fora da matriz, mas, contudo, aprisionadora, antes de

encontrar o Sol.
Mas a experiência que se tem é totalmente transformante, quanto à experiência da sobrevida da alma, mas não

da vida do Espírito.

***

Hoje, vocês são chamados para viver o Espírito.
E, para viver o Espírito, como eu disse, é preciso liberar-se totalmente de tudo o que é conhecido.

O problema é que existe, no ser humano, um desafio.
Os desafios lhes são apresentados, tanto pelo mundo exterior no qual vocês vivem, como pelos ensinamentos

espirituais ignorando totalmente (voluntariamente ou não) a realidade do Espírito.
Ora, não pode ali haver um salvador exterior e não pode ali haver outra coisa senão vocês mesmos, através da

sua própria experiência.
Vocês são, de maneira não imaginada, o conjunto da Realidade.

Vocês são a totalidade da Verdade e vocês são a totalidade da FONTE.
Então, é claro, sempre existem princípios ditos reducionistas que quiseram colocar a consciência humana no

que é chamado vulgarmente de pecado, em, vulgarmente, algo que faz considerar o ser humano como
qualquer coisa totalmente dependente de uma autoridade exterior, mesmo chamada de Deus, mesmo

chamada de outra forma, que lhes permitia, em um futuro distante, bem depois da morte, o acesso a um
paraíso qualquer.

***

Esse paraíso absolutamente não existe na realidade do que vocês têm que viver.
Pois, como isso lhes foi dito, vocês irão se tornar exatamente o que vocês criaram.

O que é que vocês criaram?
A Unidade ou a Dualidade?
O que é que vocês criaram?

A adesão às crenças ou uma vivência da sua própria experiência da Unidade?
A Unidade não pode ser vivida no exterior de si.

Ela é, além disso, totalmente independente de qualquer Salvador, de qualquer Mestre e de qualquer
autoridade.

Enquanto vocês aceitarem uma autoridade exterior, vocês não têm acesso à Unidade.
Enquanto vocês acreditarem depender de algo exterior a vocês, para aceder à sua Unidade, vocês não vivem a

Unidade.
Isso é às vezes extremamente simples, mas por vezes mais complicado para aplicar, pelo próprio fato do

desafio que é que esta personalidade não pode se conceber como não existente.
A personalidade apenas existe depois da sua construção, durante a infância, e ela desaparece, depois de

diversas peripécias, na morte.
E, no entanto, a personalidade acredita ser imortal.

Enquanto a personalidade se crer imortal, não pode ali haver acesso à Unidade.



É preciso, então, de algum modo, pôr fim à personalidade.
Esta execução não é uma execução, no sentido real.

Não é questão de eliminar seja o que for, no sentido real e físico deste mundo, mesmo sendo uma Ilusão total.
É, efetivamente, uma mudança de olhar, uma mudança de ‘ponto de vista’, correspondendo a alguns Pilares

que foram desenvolvidos a vocês, agora, pelo Arcanjo ANAEL (ndr: intervenção de 12 de setembro de 2011)
(1), que foram expressos, aliás, anteriormente, sem, contudo, especificar que eram Pilares.

Mas é evidente que vocês apenas podem penetrar no Templo Interior da Unidade se vocês aceitarem, de
alguma maneira, não mais existir em meio à personalidade.

***

Enquanto a personalidade reivindicar o Estado de Ser, o Estado de Ser jamais será revelado.
Deste modo, então, isso pôde ser denominado, pelo Arcanjo ANAEL, e desenvolvido há dois anos, de maneira

extensiva, como Abandono à Luz, por algumas Irmãs, como Tensão para o Abandono, como Renúncia.
Mas é, realmente, uma crucificação que vê o fim de todas as Ilusões e da Ilusão suprema que é a

personalidade.
Não há outras maneiras de transcender o tempo e de viver a transcendência.

O paradoxo é que, enquanto vocês creem poder alcançar isso pelo exterior (mesmo um Salvador, um Mestre,
um cônjuge, um Irmão ou uma Irmã), vocês não podem aceder à sua Verdade Interior.

É tão simples assim.

***

Então, eu vou agora para a segunda parte da minha exposição, que se refere mais especificamente a este
tempo presente que vocês vivem, que, como vocês sabem, é um tempo extremamente especial já que ele
está inscrito no final do conhecido, no final do confinamento e no acesso ao desconhecido, à Liberação e à

Autonomia mais total.
Então, é claro, a personalidade vai, sem parar, reconduzi-los ao seu plano de existência e de realidade.

Mesmo para aqueles que vivenciaram o Estado de Ser, ao menos uma vez, as condições e as circunstâncias
da vida, atualmente, vão colocá-los frente ao que foi chamado de ‘choque da humanidade’, os medos

ancestrais, o medo da morte, os medos do abandono, os diferentes medos denominados coletivos, presentes
em toda a humanidade.

E vocês têm, então, naquele momento, de maneira conjunta, uma Consciência dual que discute com esta
Consciência Unitária.

Lembrem-se de que a Consciência Unitária jamais discute e jamais combate.
Ela está bem além dos jogos da personalidade.

Ela está bem além dos jogos existentes em meio ao corpo de desejo, em meio a qualquer busca espiritual.
Podemos até mesmo dizer, hoje, que enquanto vocês estiverem em uma busca espiritual, vocês não podem

alcançar o Estado de Ser.
Ainda mais se esta busca estiver inscrita em um domínio espiritual ligado à alma ou ligado ao conhecimento

psicológico, onde a linearidade é onipresente, através da lei de karma.
E vocês sabem, pertinentemente, que a lei de karma estritamente nada tem a ver com a Lei do Espírito, que é

chamada de Lei de Ação da Graça ou Lei da Liberdade, Lei dos Filhos do Um.
Vocês não podem pertencer a dois mundos.

Isso vai se revelar, no momento que vocês vivem agora, a cada dia, de maneira cada vez mais crucial, eu diria.
Vocês irão aperceber-se de que o que vocês pensavam poder manter, pela sua consciência ordinária, vai

extinguir-se, pouco a pouco.

***

Então, é claro, aqueles que ainda estão ancorados na sua personalidade e que não tiveram a possibilidade de
viver um acesso, pleno e completo, ao Sol, vão se encontrar confrontados com esses medos residuais, esses

medos ancestrais, fazendo-os duvidar da experiência vivenciada.
E a isso, vocês não podem ali escapar.

Isso foi denominado o ‘face a face’, isso foi denominado ‘a noite escura da alma’, isso foi denominado a
‘passagem do buraco da agulha’.

Não importa os nomes que vocês lhe deem.
Tudo corresponde exatamente ao mesmo processo que é: vocês querem a Liberdade ou vocês querem

permanecer assim como vocês estão?



***

Não haverá, e haverá cada vez menos, meias-medidas.
Esses dois estados de Consciência (denominados consciência ordinária e consciência Turiya) devem

necessariamente orientar-se para o desaparecimento de uma ou de outra.
Ou a consciência Turiya vai se revelar e provocar, se isso já não for o caso, o Fogo do Coração, ou a

consciência da personalidade vai prevalecer e a Vibração irá se afastar de vocês.
Lembrem-se de que não há qualquer julgamento, no que eu defini, de valor ou de hierarquia, seja do que for.

Simplesmente, vocês irão, realmente, nestes tempos particulares e no desafio do momento atual, criar,
integralmente, a sua própria realidade, o seu próprio estado Dimensional.

E vocês não podem manter um estado Dimensional liberado além dos mundos em estrutura de carbono.
Há, portanto, processos Vibratórios que não são mais escolhas, mas que são, eu diria, a atualização dos seus

potenciais e a atualização da sua Consciência, em meio à nova Consciência.

***

É, portanto, um momento especial.
E nesse momento especial, é claro, vocês são ajudados pelo acúmulo da Luz, sobre este mundo, permitindo-

lhes, se vocês se desviarem da sua própria história, da sua própria personalidade, penetrar, ainda mais
facilmente, no Estado de Ser.

A penetração no Estado de Ser e no Sol ocorre a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração se
revelar e se tornar quase permanente.

Vocês irão se lembrar, então, naquele momento, de que as veleidades da sua própria personalidade não tem
mais qualquer peso em relação à Consciência que vocês estão prestes a estabelecer.

Isso quer dizer que, simplesmente, os seus desejos nunca mais poderão levá-los ali onde eles os levaram
anteriormente.

E vocês irão, por sinal, constatar, como isso foi dito, que a maioria dos desejos, sejam eles quais forem, vai
desaparecer, benévola e simplesmente.

Isso não é transgressão.

***

Então, é claro, em meio a esse processo, algumas almas vivem pesos, vivem pesadas, vivem o sentimento de
não mais viver o que elas viviam há alguns meses ou alguns anos.

As coisas são esclarecidas: essas almas estão prestes a criar a sua realidade, nos mundos em carbono, e não
nos mundos Unificados.

A única maneira de aceder à Unidade é agora criar a Unidade.
E esta criação é feita no instante presente e não depende de qualquer circunstância exterior.

Enquanto vocês considerarem que existe a mínima circunstância exterior, seja no domínio que for, impedindo-
os de aceder à sua Unidade, significa que, simplesmente, vocês não estão em via de criar a sua Unidade.

Criar a Unidade é totalmente independente, totalmente, de qualquer circunstância exterior, já que isso jamais
dependerá de uma circunstância exterior, mas, sim, de um mecanismo Interior.

***

Viver a Unidade é, também, através do que eu nomeei meditação, contemplação, oração, Yoga, a capacidade
para cessar, no momento da experiência, qualquer projeção exterior.

Enquanto houver uma projeção exterior, neste mundo, nesta encarnação, a Unidade não pode ser criada.
Quando eu digo ser criada, isso quer dizer ser manifestada, já que ela, evidentemente, sempre esteve aí.

Independentemente da liberação dos envelopes da Terra, que está quase terminada, independentemente da
libertação da Terra, que está acontecendo, agora, a sua própria criação irá depender apenas da sua

capacidade para estabelecer-se em meio à Unidade.
Os Alinhamentos foram os meios favorecendo, ao se alinhar à Merkabah coletiva, de aproximá-los da Porta

Estreita.

***



A porta KI-RIS-TI (ndr: entre as omoplatas) foi aberta em suas costas, propiciando o impulso KI-RIS-TI.
Resta, agora, atravessar esta Porta Estreita.

E lembrem-se de que vocês não podem levar seja o que for pertencente ao que vocês foram, ontem, na
Unidade, já que, para penetrar nesta Liberdade e nesta Autonomia, vocês devem liberar-se, totalmente, do

conhecido.
Vocês não podem aceder ao desconhecido levando seja o que for de conhecido.

A personalidade fará tudo o que estiver ao seu alcance, através das suas próprias resistências, através,
justamente, do ambiente, e do peso que vocês dão a este ambiente, para impedi-los de realizar essa

Passagem.
Esta Passagem que combina, eu os lembro, a Crucificação e a Ressurreição imediata, ou sensivelmente ao

mesmo tempo.
Assim, portanto, as circunstâncias da vida que vocês têm que enfrentar, hoje, nestes tempos específicos que

vocês vivem, são exatamente as circunstâncias que lhes são as mais favoráveis (mesmo se lhes parecer
absurdo) para viver a Unidade.

Seja qual for o peso que os afete, seja qual for a doença podendo acometê-los de maneira fulgurante, seja qual
for a oposição podendo sobrevir em meio à sua família, é justamente na superação desses mecanismos que
lhes são propostos que se descobrem as últimas projeções exteriores, conduzidas por vocês mesmos, e que

convém transcender para viver a Unidade.

***

Não há então, aí tampouco, que julgar, que condenar.
Não há então, aí tampouco, que buscar um culpado exterior que viria impedi-los, do exterior, de viver o que

vocês têm que viver.
Porque a única resistência, finalmente, será sempre, em última análise, vocês mesmos, hoje, em relação a

vocês mesmos, no Si.
Quando vocês compreenderem este mecanismo, quando vocês aceitarem este mecanismo, através do que
lhes foi desenvolvido pelo Arcanjo ANAEL, da Humildade, da Simplicidade, da Transparência e da Pobreza

de Espírito, então, naquele momento, vocês podem viver o Coração.
Mas nunca antes.

Vocês podem empreender todas as melhores ações do mundo, vocês podem empreender toda a vontade de
bem e toda a vontade de purificação, isso jamais irá levá-los à Unidade.

A Unidade não se vive em um eixo linear.
A Unidade não se vive mais, hoje, nesse tempo que vocês vivem, na promessa de uma abertura ou da ativação

de uma Coroa.
Ela é vivida por este mecanismo específico que é o ‘desafio’ do momento atual, que é o de Abandonar-se,

totalmente, à sua própria Crucificação, à sua própria morte, à sua própria Ressurreição.

***

O que se inscreve nas minhas palavras, hoje, dá-lhes a possibilidade de vivê-lo antes que esse mecanismo
realmente diga respeito à totalidade da humanidade.

Naquele momento, as condições, justamente, deste ambiente, não serão mais completamente as mesmas.
Há, como lhes disse MARIA, datas irrevogáveis.

Essas datas irrevogáveis não estão ligadas a um confinamento suplementar, mas são limites Vibratórios que
não dependem nem de vocês, nem da Terra, mas que dependem unicamente da Estrela que anuncia a Estrela.
Assim, então, vocês estão avisados deste tempo reduzido, final, no qual vocês têm que passar (para aqueles

que não o fizeram), da totalidade da sua cocriação consciente, levando-os a viver a Unidade, ou a viver a
personalidade.

***

Compreendam bem que nada há para buscar no exterior.
Compreendam bem que todas as técnicas, sejam elas quais forem, e que mesmo o que lhes foi falado (a

oração, a meditação, a contemplação, o Yoga e algumas técnicas que vocês podem utilizar nesse contexto, ou
seja, cristais ou qualquer outra coisa), em última análise, apenas faz ‘aproximá-los desta Porta’, mas jamais

farão com que atravessem a Porta.
Há apenas vocês, Abandonando-se, que atravessam a Porta.

E isso, vocês fazem sozinhos, face a face, colocados entre os 4 Pilares



(ndr: Humildade, Simplicidade, Infância, Transparência).
Naquele momento, vocês irão constatar que o desdobramento da Luz (que, para alguns, foi limitado à Coroa
Radiante da cabeça), que confirma, de qualquer modo, a sua Liberação, poderá permitir-lhes, se tal for a sua
escolha, se tal for a sua Verdade, estabelecerem-se na Unidade e nos mundos multidimensionais, totalmente

Livres.
Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês, referentes ao desafio deste momento atual:

momento presente ordinário e momento presente do Agora, ou seja, ‘extraordinário’, correspondendo, desde a
abertura da Porta KI-RIS-TI, até a libertação da Terra.

Irmãos e Irmãs, se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu acabo de falar, então eu os escuto com
grande prazer.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, como do meu costume, eu lhes ofereço um momento de Comunhão e eu irei retornar,
certamente, para falar de outras coisas, dentro de muito pouco tempo, com vocês.

Então comunguemos.
E eu lhes digo até breve.

... Efusão Vibratória ...

************

1 – ARCANJO ANAEL (12.09.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/anael-12-de-setembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articleea9e.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-12_septembre_2011-articleea9e.pdf
12 de setembro de 2011

(Publicado em 12 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-12_septembre_2011-articleea9e.pdf
http://autresdimensions.info/articleea9e.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/anael-12-de-setembro-de-2011.html


Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs encarnados, na Terra da carne e na carne da Terra, recebam todo meu Amor e toda minha gratidão por sua presença e
sua escuta.

Eu retorno a vocês para tentar exprimir, em palavras simples, o que eu já exprimi, de outra maneira, eis algumas semanas de seu
tempo Terrestre, se referindo à reversão da alma, da personalidade, ao Espírito.

Eu vou, hoje, elucidar os mecanismos (ao menos, eu espero), para vocês, da personalidade, em ação neste mundo, reafirmando o
que se joga no interior de cada Irmão e de cada Irmã, neste tempo que vocês partilham sobre a Terra, atualmente, e que é o processo
chamado Ascensão, Liberdade, Liberação ou Libertação (que está atualmente em curso).

Eu poderia traduzir isto por esta simples frase que eu vou explicitar: “querem vocês consumir sua vida, na personalidade, ou
vocês querem se consumir no Amor?”.

Com efeito, mais do que nunca, a circunstância precisa de sua vida, as circunstâncias que vão se apresentar a vocês, e que se
apresentam já a vocês, para cada um, durante este lapso de tempo. São estritamente as circunstâncias que vão corresponder, para
vocês, à possibilidade de determiná-los para abrir, atravessar, a Porta que os conduz ao Coração (a Porta Estreita). Ou
decidir, em toda lucidez, permanecer no que constitui os mundos carbonados, chamados a personalidade.

Por personalidade, eu não discirno qualquer elemento pejorativo ou negativo, mas simplesmente, ainda uma vez, uma polaridade da
alma, voltada seja para esta existência da personalidade, ou que se volta ao Espírito.

A personalidade vai conduzi-los a se consumir no desejo, qualquer que seja o desejo. É um ponto essencial a captar e a aceitar, é
que nenhuma alma pode se constranger ela mesma a se desviar da personalidade. Isto quer dizer que vocês não têm
qualquer meio de lutar contra os desejos. Não serve a nada querer sufocá-los, pois se apresentarão de novo, sistematicamente, de
outra maneira, pois esta é a lógica mesmo da personalidade do que foi chamado o corpo de desejo.

Se voltar, totalmente, ao Espírito, é fazer abstração, sem o recusar, deste corpo, do que pode emergir (manifestar-se, aparecer,
surgir) deste corpo de desejo, a fim de seimergir, (entrar, penetrar)  totalmente, no corpo de Amor, no corpo da Graça.

Aquele onde não existe nenhum desejo, senão aquele que eu poderia chamar o desejo da Luz, mas que não é um desejo, no
sentido da personalidade.

MA ANANDA MOYI - 12 de setembro de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-1SfIxlX5lqU/UXCPfLtUpWI/AAAAAAAAA9o/E4-X-T4hssA/s1600/MAAnandaMoyi1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isto foi chamado por minha Irmã HILDEGARDE: tensão ao Abandono.

Poderíamos traduzir isto, na personalidade, por esta simples frase e estas simples palavras:“Cada dia de minha vida, sobre a Terra,
a que se voltam meus pensamentos? Cada dia de minha de minha vida, sobre a Terra, a que volta meu objetivo? A que se
volta minha Atenção? É para a satisfação dos desejos? É para a satisfação das relações sociais, afetivas ou profissionais?
Ou é que, violentamente ou progressivamente, toda minha personalidade se volta, de maneira livre e consentindo, a esta
busca do Amor, esta busca do Absoluto?”.

Então, é claro, nos primeiros tempos da personalidade que considera efetuar esta busca ao Absoluto, ao Amor, à Graça, este Amor,
esta Busca, esta Graça é procurada no exteriorde si, através da adesão a princípios diferentes de desejos da personalidade, mas
se trata sempre de um desejo e não ainda de uma tensão a este Abandono.

Há um mecanismo, na Consciência, que se desenrola talvez mais facilmente, hoje, para os Irmãos e Irmãs encarnados.

Foi repetido que se vocês dão um passo rumo a Luz, ela dará cem rumo a vocês.Isto quer dizer que a Consciência deve se
desviar (sem negar, sem rejeitar, todos os desejos) transmutando estes desejos no Fogo do Amor, distanciando então, pouco a pouco,
o fogo do desejo e os desejos.

Então é claro, para muitos Irmãos e Irmãs, a caminhada espiritual não deve vir dificultar o que quer que esteja estabelecido na
personalidade (a saber, a família, a profissão, os laços de carne, os laços afetivos). Assim, as maiores partes dos humanos pensam
que eles vão poder conduzir bem uma busca espiritual, mantendo ao mesmo tempo um statu quo [nota trad.: estado atual] ao nível dos
apegos, ao nível da maneira mesmo que eles controlam e imaginam sua própria vida, suas próprias relações e sua própria esfera de
vida.

A Luz, quando ela se revela, em sua Verdade do Espírito os quer inteiros. Não pode existir, e, sobretudo agora, no tempo presente que
vocês vivem superposição do corpo de desejo e do corpo do Amor.

Vocês não podem consumir-se no desejo e consumir-se, ao mesmo tempo, no Amor, bem como isto foi expresso, em termos mais
figurados, como por exemplo, o Venerável Comandante dos Anciãos, a propósito de se manter entre duas cadeiras (nota: O. M.
AIVANHOV evoca frequentemente a expressão: “estar sentado entre duas cadeiras”).

Hoje (ele lhes disse, desde já certo tempo), vocês não podem estar sentados entre duas cadeiras. Vocês devem firmemente se
assentar sobre a personalidade ou se assentar no Amor. E um e outro são totalmente incompatíveis, um e outro se repudiam
mutuamente, pois o fogo do desejo não tem nada a ver com o Fogo do Amor.

O fogo do desejo acarretará sempre outros desejos.

A apropriação do ego acarretará sempre outras necessidades e outros desejos. Isto vocês sabem todos. É uma busca sem fim que
não encontra satisfação senão na urgência do que é satisfeito e de forma alguma a longo termo.

O fogo do desejo é o que se refere ao conjunto da personalidade, mesmo nas suas necessidades, chamadas pela personalidade, ela
mesma, como as mais justas e chamadas também como as mais realizadoras (como pode ser, por exemplo, a realização num
casamento, numa família, na parentela, numa profissão).

Hoje mais que nunca, o conjunto dos Irmãos e Irmãs encarnados na carne é confrontado a este dilema. Eles percebem, é claro, de
maneira mais ou menos clara, mais ou menos afirmada, que algumas ações do corpo de desejo, que algumas manifestações do corpo
de desejo não os preenchem mais da mesma sede, da mesma satisfação ou do mesmo impulso.

Tudo o que existia, como elemento de certeza, na vida de cada um (quer seja nas esferas afetivas ou profissionais ou quaisquer que
sejam ao nível da vida da personalidade), não encontra mais eco na alma. Isto quer dizer que há, realmente, como que uma aspiração a
algo de diferente.

Então é claro, isto do qual eu falo não corresponde à grande maioria dos Irmãos e Irmãs que estão encarnados na carne e que estão
desviados, pelo instante, da Luz.

Aqueles não consideram mesmo qualquer escolha. Eles estão perfeitamente integrados, ou perfeitamente inseridos, se pode dizer, em
sua esfera de vida e eles estão perfeitamente contentes daquele jeito, perfeitamente satisfeitos nesta caminhada perpétua de
satisfação do fogo do desejo. E lembre-se que esta é sua liberdade a mais total. Mas eu falo, sobretudo para aqueles dentre vocês que
vivem, neste momento, esta tensão nas duas direções diametralmente opostas e que se põem ainda as questões.

O Fogo do Amor, que está ai para tomá-los em sua Graça, não pode se acomodar com nenhum desejo. Ele é mesmo
ausência de desejo.

Então, como se pode desejar viver a Graça e manifestar ainda desejos que pertencem, eles, ao mundo da personalidade?
Isto assinala, simplesmente, que a transformação, no que é chamado Unidade, não está ainda estabelecida.

Isto assinala também que a Coroa Radiante do Coração não está perfeitamente construída e que, qualquer que seja o chamado da Luz
que vocês viveram (através da Coroa Radiante da Cabeça, através do despertar da Kundalini ou através mesmo dos impulsos da alma
a mudar suas condições de vida, já desde muitos anos).

Vocês notam que ainda não ativaram as Vibrações que relatamos e que são, no entanto a marca, eu diria, da Consciência Unitária.

Não pode haver Unidade sem Vibração.

Não pode haver o atingimento do estado de Seidade sem Vibração das Coroas Radiantes, quaisquer que sejam os desejos que vocês



exprimem, quaisquer que sejam os exercícios que vocês praticam.

Se não há Vibração, não há Unidade. Isto, numerosos Anciãos vos disseram.

Então, o que pode fazer, justamente, com que a despeito de sua assiduidade, a despeito de seus exercícios, a despeito de tudo o que
vocês tomaram como mudanças, alguns dentre vocês não acedem a este Fogo do Amor?

É bem, isto é muito simples, isto se chama fogo do desejo e fogo da personalidade.

Não vejam aí noção, ainda uma vez, pejorativa ou negativa.

Significa simplesmente que não está no que você é.

Nestes momentos em que você vive ainda, uma não compreensão, uma não aceitação, mesmo inconsciente, que você tem que, de
alguma forma, fazer o luto de todos os seus apegos, sem nenhuma exceção.

E compreendam bem que este luto não é a ser feito nas decisões da vida, mas em mecanismos íntimos da Consciência.

Lembrem-se também do que lhes foi dito: “vocês não podem penetrar o Reino dos Céus se vocês não se tornarem como uma
criança”.
Se vocês não passam pela Humildade, pela Simplicidade.

Se vocês não se tornam pobres de Espírito.

Se vocês não seguem o Cristo enquanto Luz Vibral Autêntica.

Isto poderia ser chamado, os Quatro Pilares e isto serão desenvolvidos pelo Arcanjo.

Agora, eu falo sempre do que é observável, do olho de sua personalidade.

É claro, muitos dentre vocês que não despertaram ainda as Coroas, constatam que existem desejos.

Que estes desejos se referem, muito logicamente (não vejam ainda qualquer julgamento), aos laços que vocês estabeleceram com
seus ascendentes, seus descendentes, os diferentes papeis ou as diferentes funções que vocês tomam, na vida.

É claro, existiram alguns impulsos da alma, nestes anos precedentes, que orientaram sua vida rumo a uma forma de liberação de
alguns apegos.

Mas, hoje, nas atuais circunstâncias para chamá-los a muito mais que isto. Elas chamam-lhes à renúncia total do conjunto dos desejos
e, no entanto, vocês não podem renunciar ao desejo por um ato de vontade, pois aqueles se encontraram em outro lugar e de outra
forma.

Vocês não podem efetivamente senão abrir o Fogo do Amor e é o Fogo do Amor, ele mesmo, que virá transmutar o fogo do desejo e
que fará com que, num tempo muito curto, se vocês aceitam, a consumição no desejo seja substituída pela consumição no Fogo do
Amor.

O fogo do desejo se apagará. Então, o Fogo do Amor se acenderá e a Coroa Radiante do Coração se abrasará.

O que foi comunicado a vocês pelo Comandante (nota: O. M. AIVANHOV), ontem, e que será completado pelo Arcanjo ANAEL, mas
também por minhas palavras muito simples, correspondem, totalmente, a este processo.

Eu não falo mais, aí, de desviar a alma (que estava nos processos de Atração e de Visão) rumo ao Espírito, mas antes de deixar o
Espírito da Luz CRISTO agir em vocês (nota: todos estes elementos são desenvolvidos nas canalizações do dia 11 ao dia 17 de
setembro de 2011, na rubrica “mensagens a ler” e retomados num protocolo, na rubrica “protocolos”, de nosso site).

É outra oitava que é atravessada.

Desde que a Porta Posterior de KI-RIS-TI (nota: ponto entre as omoplatas) foi acesa, e se pode dizer, há uma faculdade, para
cada Irmão e Irmã, de se orientar rumo ao Espírito, não por uma reversão da alma ou por uma inversão do fogo Luciferiano, em Fogo
do Amor, mas por um ato consciente da personalidade que vai ser de aceitar ver seus próprios desejos, quaisquer que sejam eles.

 

Não de encontrar sua causa ou os fundamentos, mas simplesmente de aceitar os ver e os aceitar, simplesmente, os deixar se
transcender.

Não por qualquer vontade pessoal de querer constranger um desejo afetivo, um desejo sexual ou um desejo financeiro ou profissional,
mas simplesmente por olhá-los, tais como são, e olhar o lugar que eles ocupam em vossa vida, na personalidade.

Não como uma busca de justificação, não como uma busca de satisfação, mas antes como um elemento se pondo, literalmente,
através do Fogo do Amor.
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Com efeito, vocês podem e não poderão, de maneira cada vez mais evidente, prosseguir e deixar prosseguir o fogo dos desejos e
penetrar o Fogo do Amor.

O chamado da Luz se torna tal que, agora mais que nunca, vocês devem aceitar se olhar, como isto foi dito, mas olhar também o que
age, em vocês, ao nível dos corpos de desejo.

Lembre-se que existem apegos, ao nível do ser humano.

Estes apegos coletivos que fazem o jogo da encarnação e da falsificação na matriz (nota: ver a rubrica “protocolos a praticar/ liberação
dos apegos coletivos” de nosso site).

Vocês têm que se des-identificar.

Se des-identificar não quer dizer rejeitar, pois o que vocês rejeitam como eu disse, voltará a vocês, ainda mais fortemente, ao meio de
sua Consciência e de sua figura. Mas simplesmente se tornar cada vez mais lúcido do que se joga, em vocês, através de suas
decisões, através de vossas ações, através mesmo da maneira pela qual vocês se comportam em toda relação e face a todo ser
humano com o qual vocês estão em relação.

O que vocês buscam?

O que vocês desejam?

A Luz vai colocá-los, mesmo na personalidade, esta questão.

Então, é claro, o aclaramento vai ser cada vez mais violento e cada vez mais cru, sobre os desejos e sobre o que os anima. E vocês
constatarão, se vocês aceitam, que o que os anima, para o conjunto daqueles que não estabeleceram ainda de maneira estável, a
Coroa Radiante do Coração, a Paz, a Serenidade e o Samadhi, não é nada além da persistência deste corpo de desejo.

Ainda uma vez, não é questão de denegrir, não é questão de negar. Não é questão de querer não ver, mas antes ao contrário, de
aceitar que a Luz transcenda isto. Isto faz parte da renúncia e do Abandono à Luz. Mas esta renúncia não é uma renúncia que seria
um isolamento, mas antes uma entrada na verdadeira Vida, que é aquela do Coração e no Fogo do Coração que não tem nada
a ver com o fogo do desejo.

Então é claro, o conjunto da vida (e, em particular, para aqueles dentre vocês que atingiram, eu diria, certa idade, nesta vida) pode ser
às vezes mais difícil porque existem alguns hábitos, existem alguns laços que foram concebidos como indissolúveis no sistema de
crenças que é o seu.

Há laços que foram concebidos como evidentes, e eles também indissolúveis (quer estes laços se refiram a uma casa, quer estes
laços se refiram a um filho) porque há um sentido de responsabilidades, há um sentido da responsabilização, há uma causalidade,
também, por detrás deste corpo de desejo. Mas isto pertence, de maneira irremediável, ao corpo de desejo e vocês não podem
penetrar o Fogo do Amor deixando se manifestar este fogo do desejo.

Mas lembre-se também que vocês não podem apagar o fogo do desejo pela negação do desejo. Este não pode ser
transcendido e transmutado senão pelo Fogo do Amor.

Então, não há paradoxo, há simplesmente, naquele nível, que aceitar ver-se tal como vocês são.

Não há qualquer inimigo exterior. Não há qualquer inimigo, não mais, Interior.

Há simplesmente atitudes de Espírito.

Há simplesmente atitudes de comportamento e de ação que reforçam seu corpo de desejo, reforçam e fazem nascer o Fogo do Amor
e o corpo do Amor.

E o corpo do Amor não é o corpo do desejo: o corpo do desejo leva-os rumo à densidade, o corpo do Amor leva-os rumo à leveza.
Nenhum desejo, mesmo satisfeito, pode torná-los leves, mesmo que ele os torne leves no instante, ele terminará cedo ou tarde por um
peso, por uma densidade, por uma gravidade.

Observem o que se tornam os laços afetivos, quaisquer que sejam os laços afetivos, quando este laço se distende e quando um dos
dois morre, observem o sofrimento que é, naquele momento, o seu.

Bem evidentemente, estes laços, inscritos ao nível do corpo de desejo, como um laço de amor, não são, de fato, senão laços ligados
aos desejos, às crenças, ligados às convenções, ligados à carne, ligados aos hábitos.

O Fogo do Amor ele, os libera totalmente: ele não lhes diz para deixar tal pessoa, tal casa ou tal situação, mas ele faz vocês portarem
um olhar profundamente diferente e, sobretudo ele torna vocês livres, ele torna vocês totalmente libertos de tudo o que poderia
escravizá-los e impedir a sua própria Liberação.

Nestes tempos particulares que vocês são chamados a viver (e que vocês já vivem), o conjunto de sua vida está chamando a tomar
Consciência do que anima ainda este corpo de desejo, destes fogos (o mais frequentemente mascarados e escondidos) que
aparecem em suas vidas e freiam, literalmente, seu acesso ao Fogo do Amor.

Enquanto existir o menor desejo e o menor fogo de desejo, vocês não podem penetrar o santuário do Coração.

Enquanto existir um fogo de desejo presente, vocês não podem viver, totalmente, o Fogo do Coração, mas jamais foi dito que quando



vocês estão estabelecidos no Fogo do Coração, não poderia mais existir desejo.

  

Compreendam bem, é uma dinâmica que eu qualificaria de sequencial e temporal.

Vocês devem primeiro ver os desejos, vocês devem aceitar que vocês têm desejos e, naquele momento, somente naquele momento,
se vocês aceitam se vir na transparência a mais total, se vocês aceitam serem transparentes então, vocês penetrarão no Fogo do
Coração e, neste Fogo do Coração, o fogo do desejo será transmutado.

Então, naquele momento, vocês poderão estabelecer relações, quer seja com um lugar, com uma pessoa, na liberdade a mais total,
mas nunca antes. Para isto, é preciso aceitar a Humildade, a Simplicidade de se tornar pobre de Espírito e se tornar Transparente,
porque, sem Transparência, vocês não podem penetrar o Reino da Transparência que é aquele da Graça e do Amor.

Então, é preciso aceitar que se, hoje, a despeito de sua assiduidade, a Coroa Radiante do Coração não está ainda ativa, é porque
existem (necessariamente e de maneira implícita e explicita, mesmo se vocês não têm disto Consciência, ainda), as manifestações do
corpo de desejo.

Agora, não é preciso negar este corpo de desejo, não é preciso rejeitá-lo, é preciso simplesmente aceitar se tornar transparente e
aquiescer a estas presenças de diferentes fogos do desejo.

E não é senão naquele momento que vocês poderão então, realmente, atravessar a Porta do Coração, não é senão naquele momento,
realmente, que vocês atravessarão as Portas da Humildade, da Simplicidade.

Estes Pilares do Coração que vão, então, permitir viver a efusão do CRISTO, permitir-lhes viver a Luz Vibral e a Presença em
seus lados, a sua esquerda, de MARIA, Rainha dos Céus ou de uma das Estrelas. Pois, com efeito, cada um dentre nós
podemos acompanha-lhos, durante este período, e participar para estabelecê-los no Fogo do Amor.

Como lhes disse MARIA, um Canal foi aberto.
Este Canal foi aberto á sua esquerda e ele corresponde à possibilidade de uma das Estrelas, ou de MARIA ela mesma, de vir
Comungar convosco, vindo assisti-los, de alguma forma, não para fazer a Passagem em seu lugar, mas para Comungar em sua
Passagem no Fogo do Amor.

As palavras que eu disse são extremamente simples.

O Arcanjo ANAEL precisará, quando a ele, estes Pilares e este trabalho de desdobramento das energias, de alguma forma, e
da Consciência direta dos Pilares dos Mundos que são os Hayoth Ha Kodesh, os Kerubims (os Querubins, se vocês preferem),
que velam a toda transformação Dimensional de um ser vivo, qualquer que seja esta Passagem, em todas as Dimensões.

Esta reversão particular, que acompanha a Passagem de uma dimensão a outra, se inscreve, em vocês, agora. É pelo desdobramento
final desta Luz, ao nível da Coroa Radiante do Coração, que é realizado o Fogo do Amor vindo por fim ao fogo do desejo.

Mas, para isto, é preciso reconhecer que o corpo de desejo, a personalidade, está ainda bem presente, em vocês, como em todo ser
humano. Para isto, é pedido a vocês não negar qualquer desejo.

É pedido a vocês ver claro e estar em total Transparência a fim de poder esperar que o Fogo do Amor venha tomá-los e venha lavar
estes fogos de desejo.

Mas, para isto, é preciso reconhecer que eles estão aí.

É preciso reconhecer que existe uma personalidade que os atrai e os levam a manifestar, quaisquer que sejam os nomes que vocês
dêem a persistência dentro mesmo da matéria: através do medo mesmo da morte, através do medo de perder isto, através do medo
de perder tal pessoa, tal filho, tal pai, pelo medo de perder sua própria vida ou de perder seu dinheiro.

Enquanto isto não estiver transcendido, vocês não podem viver o Fogo do Coração. Como disse o Cristo: “será mais difícil a um
rico passar pelo buraco da agulha que a um camelo passar ai”.

A Porta Estreita não pode se realizar, não pode se viver senão quando o Fogo do desejo é reconhecido enquanto tal e quando vocês
deixam, naquele momento, realmente, agir em vocês, por esta Tensão ao Abandono, este Último desejo, da noite escura da alma, rumo
a Luz.

Isto, vocês todos viveram ou vão todos viver.

Cada um está numa etapa do que eu acabo de descrever.

Isto corresponde estritamente, também, ao que JOÃO chamou, eis quase um ano, o Choque da Humanidade, que está em fase, eu
diria de atualização, a mais total, em seu mundo.

As regras mesmo da vida nesta Dimensão vão ser mudadas e estão mudando.

Então, cabe a vocês também definir se vocês querem fazer parte do antigo ou fazer parte do desconhecido e do novo.

Mas, como disse IRMÃO K, se tornar Autônomo e Livre não pode se fazer mantendo os laços, quaisquer que sejam, neste
Mundo.
Isto não quer dizer que vocês precisam se tornar um ermitão recluso e isolado do mundo, mas é simplesmente o olhar da Consciência
que deve mudar, em Verdade, pela Transparência a mais total, na Humildade e na Simplicidade a mais total, e na pobreza de Espírito.



Enquanto vocês não tiverem realizado isto, a Coroa Radiante do Coração não poderá jamais se abrir.

Mas ela se abrirá como uma flor e ela se ativará instantaneamente, neste período que é o período último da Graça, tal como o definiu
MARIA e até o fim desta dimensão final, do qual ninguém conhece a data.

É durante este período que vocês têm a fazer (se vocês não fizeram) este último Abandono à Luz.

Mas retenham bem que vocês não podem constranger qualquer desejo.

Simplesmente, vocês não podem senão estar conscientes, mas estar consciente é aceitar vê-los, não é esconder a face e se esconder
de si mesmo. É aquiescer a tudo o que a vida os propõe viver, quer seja uma doença fulminante, quer seja uma perda fulminante: é
nestas circunstâncias aí que o ser humano deve aumentar na Luz e não na resistência.

Lembrem-se destas palavras, porque, cada um a seu grau, cada um em função do que vocês vieram viver, neste momento preciso da
história da humanidade, vocês estarão face ao que vocês têm que afrontar, não enquanto armadilha, não enquanto punição, não
enquanto retribuição. Mas antes unicamente como um mecanismo íntimo, sobrevindo em vossa Consciência, vos permitindo (se tal é
vosso verdadeiro caminho) sair do corpo de desejo e entrar no corpo de Amor.

Se vocês ainda não tiverem sido chamados, serão, nos dias, eu digo bem, os dias que se instalam ante vocês. E que vocês têm, de
toda maneira, para toda a humanidade, a viver: é a Passagem da Porta Estreita, é a Noite Escura da alma, é o momento onde é
preciso renunciar à Atração e à Visão de Ahriman e de Lúcifer, como disse IRMÃO K.

É o momento onde é preciso se comprometer.

É o momento onde é preciso (com disseram numerosos místicos, no ocidente) desposar o Cristo, se tornar, para uma mulher, sua
esposa, se tornar a Luz do mundo.

Você pode ser uma luz deste mundo e ser a Luz do mundo.

Onde está sua Luz?

Está ela em seu corpo de desejo?

Está ela na satisfação de seus desejos, quaisquer que sejam eles, ou está ela em seu Coração que é a Liberação total?

Mas isto não poderá ser um e outro.

Cada vez mais, isto vai se tornar evidente para vocês, mesmo para aqueles dentre vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que não o
percebem ainda. Isto vai se tornar cada vez mais flagrante, tanto como em sua vida, porque as circunstâncias de sua vida, durante
estes momentos, são exatamente aquelas que vocês precisam para conduzir bem esta decisão: aquela de estabelecer-se no Fogo do
Amor ou a de permanecer no fogo do desejo.

Lembrem-se que não há solução superior a outra, mas que há simplesmente orientações e escolhas, profundamente diferentes, mas
que vocês não podem pretender à Luz se se mantém, em vocês, qualquer ilusão, se se mantém, em vocês, qualquer fogo do desejo,
qualquer que seja.

Então, efetivamente, cabe a vocês se verem, na Transparência a mais total.

Cabe a vocês se olhar, na Humildade, na Simplicidade.

Cabe a vocês aceitar não ter nada a compreender, pois vocês não podem compreender e ser: é seja um, seja outro.

Hoje, vocês querem ser ou vocês querem compreender?

Pois não há nada que possa ser compreendido, no que concerne a Seidade. A Seidade é algo que se vive no Fogo do Amor e da
Graça e que não tem nenhuma justificação e nenhuma explicação outra que a da renúncia ao conjunto dos fogos do desejo.

Eis as palavras que eu tinha a lhes dar, através de minha Presença e de minha Vibração.

Então, nós temos ainda um pouco de tempo e se, em vocês, existem questões, com relação ao que eu acabei de dizer, e se eu puder
trazer ainda mais Luz, eu o farei com grande prazer.

Questão: Você poderia desenvolver acerca da expressão: “ser pobre de Espírito”? 
É um momento, meu Irmão, onde é preciso se tornar como uma criança e viver as coisas como uma criança. A Luz é, para vocês,
desconhecida. Ela é descoberta e esta descoberta não pode se instalar senão se vocês aceitam a deixar trabalhar.

Não são vocês que decidem, na Luz.

Não é a personalidade, nem o corpo de desejo, nem o mental, nem o intelecto que decide.

É a Luz que decide.

Então, jogar o jogo da Luz é se tornar a Luz e isto não necessita de nenhuma explicação, de nenhuma compreensão.

Vocês precisam, portanto ultrapassar e transcender o estado da compreensão, o estado da explicação. Isto se chama aí também, o
Abandono a esta Luz.

Pobre de Espírito é aquele que aceita não mais fazer jogar seu mental, não mais fazer jogar sua inteligência, não mais fazer



jogar seu ego, fosse ele o mais espiritual, mas de se colocar, totalmente, na confiança a mais absoluta à Luz.

Enquanto vocês querem controlar o que quer que seja, vocês não podem viver a Coroa Radiante do Coração.

Questão: O Canal para estar em comunicação com você mesmo ou outras Irmãs, está desperto em cada humano? 
Desde a abertura da Porta do Coração Posterior, chamada a Porta KI-RIS-Ti, existe um Canal que se constituiu, para todo ser humano,
mas isto não quer dizer que cada ser humano, sobre este planeta, é capaz de ouvir a Irmã que está presente aos seus lados.

Para isto, é preciso que a Consciência se volte rumo a este Abandono à Luz. A personalidade não poderá jamais ouvir o que diz este
Canal, mesmo que ele esteja presente. Este Canal se dirige ao Espírito e para ouvi-lo e vivê-lo, de maneira a mais consciente, é
preciso ter penetrado o Templo do Coração.

Isto corresponde, dito de outra forma, ao que foi dito, por alguns Arcanjos: que nós nos encontramos, doravante, na borda de sua
Dimensão, perceptíveis, cada vez mais perceptíveis.

Mas aquele que está voltado para o corpo de desejo não poderá de forma alguma nos ouvir, exceto em um dado momento, chamado o
face a face, onde MARIA se exprimirá na orelha de cada um.

Mas é antes que é preciso fazer o trabalho e este trabalho não é um trabalho, vocês compreenderam. É apenas uma mudança de
Consciência.

Questão: A ausência de medo é um indicio para transcender o que temos a transcender para atingir a Luz? 
Minha Irmã, todo o que se opõe ao Amor não é senão o medo e nada mais. Se não há, portanto mais qualquer medo presente, não
mais obstáculo ao Fogo do Amor.

Questão: O que é do Fogo do Amor quando se tem a sua volta seres negativos? 
Como é que alguém que estivesse estabelecido no Fogo do Amor poderia ser alterado pelo que quer que seja de exterior? Isto é
impossível.

O único obstáculo é si mesmo. Não há inimigo, nem Interior, nem exterior. Não há sempre senão a personalidade e o ego. Enquanto
existe a impressão de um obstáculo exterior (que seja um filho, um pai, que seja financeiro, que seja o corpo), isto não é senão um álibi
encontrado pelo ego e nada mais.

Questão: Como desenvolver e estabilizar o Fogo do Coração? 
Simplesmente, deixarem-no trabalhar, e aceitar sempre os Quatro Pilares (nota: Transparência, Humildade, Simplicidade, Infância) que
são de alguma forma, os elementos que vão permitir a este Fogo do Coração se manter.

Lembrem-se também o que foi dito, por numerosos interventores (Irmãs, como Anciãos ou Arcanjos): o chamado da Luz vai se tornar
cada vez mais intenso, ele os pegará desprevenidos. É naqueles momentos que será preciso demonstrar, a vocês mesmos, que vocês
aceitam e aquiescem ao Fogo do Amor e que vocês não sucumbem ao fogo do desejo.

Lembrem-se que a cada dia, cada minuto, cada sopro, vocês estão cada vez mais nesta evidência. Um e outro não podem ir de par:
eles se distanciam, de maneira definitiva.

Vocês não podem manter o que quer que seja desta Dimensão onde vocês estão no Fogo do Amor. É esta escolha aí, última, que é o
choque da Humanidade, através das circunstâncias seja de seu próprio corpo, seja de sua própria família, seja de seu país, seja da
Terra inteira, em definitivo.

Questão: Em 3ª Dimensão, como responder às consequências de seus atos, pensamentos? 
Isto é uma visão e um ponto de vista da personalidade. Quando você vive na Graça, nesta Dimensão, nada mais disto pode te afetar.

Questão: E se nós devemos assumir certos cargos? 
Minha Irmã, quem diz: “eu devo”, se não é a personalidade?

Você crê que quando eu vivi meus Samadhi, havia um “eu devo” que existia? Você crê que quando eu passei anos neste estado de
Alegria inefável, qualquer “eu devo” podia se manifestar?

Isto mostra, simplesmente, a diferença de perspectiva.

Isto mostra, de diferentes maneiras explicitas, o que é o fogo do desejo (ou fogo do dever) com relação ao Fogo do Amor.

Questão: Mais nenhum desejo, mais nenhuma responsabilidade deve então nos impedir? 
Eu não disse de forma alguma isto.

Eu disse simplesmente que é preciso aceitar ver este “eu devo” como fazendo parte do fogo do desejo e, portanto da personalidade.

Você quer viver o Amor ou você quer viver o “eu devo”?

Não há alternativa e não se pode sair disto.

Agora, não é questão de negar: “eu devo”.

Eu digo e digo de novo. É a Consciência que muda.

A partir do momento em que há um acesso autêntico (e que se torna permanente) à Unidade, vocês crêem que a Consciência Unitária,
vocês crêem que a Unidade e a vivência desta Unidade, o acesso a esta Multidimensionalidade, tem algo a ver com as vidas que



vocês viveram, aqui, sobre esta Terra?

Vocês crêem que isto tem alguma coisa a ver com um sentido de responsabilidades, qualquer que seja?

Se vocês crêem, então isto quer dizer que vocês deixam lugar ao corpo de desejo e não ao corpo de Amor.

O corpo de desejo será sempre uma justificação e uma explicação ou uma reivindicação.

O corpo do Amor é um estado de Graça que se basta a si mesmo e, cada vez mais, vocês não poderão estabilizar a Graça se vocês
estão no “eu devo”.

É agora que é preciso conduzir bem as escolhas.

É agora que é preciso conduzir à conclusão e à concretização, seja do corpo de desejo, seja do corpo de Amor. E um não pode ir com
o outro. Mas, ainda uma vez, não é porque vocês vão se desembaraçar de seus compromissos, se desviarem de seus filhos, de seus
pais, de seu trabalho, que vocês vão encontrar o Fogo do Amor. Eu precisei bem isto.

Dito de outra forma, enquanto existe uma esperança neste mundo, vocês estão neste mundo e vocês não saem deste mundo.

O Cristo os havia apresentado exatamente da mesma forma, com outras frases, com outras parábolas. Mas estas parábolas não são
destinadas a serem virtudes teológicas, mas antes a ser vividas em vossa vida, se não qual é o sentido?

Questão: O que você chama corpo de desejo compreende o medo, o dever e o desejo? 
É o conjunto do que foi chamado o corpo de desejo, que foi longamente expresso. O corpo de desejo, é tudo o que os mantém na
ilusão deste mundo, é tudo o que é projetado ao exterior de vocês. Pois isto que é projetado sobre seu olho, sobre a tela de sua
Consciência não é senão o resultado de suas próprias projeções.

Nada chega por acaso.

Assim, se a vida lhes dá a viver tal medo, tal doença, tal dificuldade, é que isto existe, irremediavelmente, em vocês, antes de tudo.

Este mundo, tal como vocês o vivem, é uma ilusão, e, no entanto é nesta ilusão que deve se encontrar a Verdade.

Portanto enquanto vocês dão peso a qualquer ilusão, a qualquer participação a este mundo (o que não quer dizer, ainda uma vez, não
participar aí, mas antes, estar Lúcido e Consciente, totalmente), vocês não podem sair.

Enquanto existe uma projeção, enquanto existe uma atração, enquanto existe uma visão de qualquer imagem, de qualquer desejo que
seja vocês não podem penetrar o Reino do Coração.

CRISTO disse: “busquem o Reino dos Céus e o resto virá de si mesmo”.
Cabe a vocês provar e a vocês prová-lo.

Pois como pretender viver a Graça e se precipitar para consumir um medicamento? Pois como pretender viver a Graça e guardar
dinheiro? Pois como pretender viver a Graça e ter medo que um filho ou um cônjuge nos abandone?

Isto é impossível e isto vai lhes aparecer cada vez mais violentamente e cada vez mais cruamente. Ainda uma vez, isto não é nem uma
punição, nem uma justiça, nem uma retribuição, mas simplesmente a colocação em ação da Luz, sobre este mundo.

CRISTO disse: “aquele que quiser salvar sua vida, a perderá”.
O que vocês querem salvar e o que vocês querem viver? Sua vida ou o Amor?

O chamado de MARIA se resumirá a isto, mas lá, vocês não terão mais tempo de por este tipo de questão.

Questão: O que é o “face a face”? 
O face a face é o momento em que vocês percebem a distância ou a coincidência que corresponde ao que vocês projetaram no
exterior e a diferença ou a coincidência que existe com o que vocês são em Verdade.

Em resumo, é o face a face entre o ego e o Espírito.
Seja o ego foi transcendido pelo Espírito, seja ele não o foi.
Os testemunhos são a Alegria, a Paz e as Coroas Radiantes.

Questão: Não viver os fenômenos que você descreve decorre da Noite Escura da alma? 
Não.

A Noite Escura da alma é algo muito mais violento e profundo que o simples fato de não sentir a Coroa Radiante do Coração. É o face
a face, levado ao extremo.

É perceber, em Verdade, lá onde está a Luz e lá onde ela não está e, em Verdade, lá onde vocês estão: na Luz ou não na Luz.

Este face a face é também, de alguma forma, o que foi chamado, pela Fonte ela mesma, a Promessa e o Juramento, que restabelece
a conexão com o Espírito, qualquer que seja seu futuro e vossa devir, segundo a persistência ou não do corpo de desejo.

A Noite Escura da alma corresponde também a um aclaramento, pela Luz, das zonas de sombra. Se estas zonas de sombra são
aceitas, elas são, ao mesmo tempo, transcendidas, e a Noite Escura da alma desaparece então.

Se a Noite Escura da alma dura, isto quer dizer que não há transcendência das zonas de sombra e que estas não querem ser



observadas, na Transparência, na Humildade e na Simplicidade.

Questão: Há uma diferença entre a Crucificação e a Noite Escura da alma? 
Isto é diferente para cada um, mas o que se estabeleceu, agora, é um fenômeno coletivo, vocês compreenderam que vai, de alguma
forma, sincronizar o caminho de cada um, sobre a mesma Verdade.

Para alguns, isto será concomitante, para outros não.

Mas quanto mais o tempo Terrestre avança, mais este tempo tende a desaparecer. Esta distância tende a desaparecer entre os dois
mecanismos.

Questão: Por que é tão difícil não mais chafurdar na dualidade? 
Isto é muito fácil.

O que é difícil é Abandonar a pequena pessoa: é o mesmo princípio que os conduz do que vocês chamam a vida à morte.

Quem aceita sua morte quando ela lhe é anunciada por uma doença?

Salvo que, aí, vocês passam da morte à vida e, no entanto, vocês não podem aceder à Autonomia e à Liberdade se vocês não aceitam
se liberar, totalmente, do conhecido para viver o desconhecido.

Isto se chama (e se chamará sempre) o medo, que está inscrito nos mecanismos mesmo de sobrevivência da personalidade. O maior
dos paradoxos da personalidade é de se crer imortal, enquanto que, quando vocês retornam em outra vida, o que resta da
personalidade que existia antes? Estritamente nada.

A personalidade tem medo da dissolução.

É preciso se Abandonar. Isto se chama a Crucificação. Isto parece muito difícil, como você o disseste, quando se está preso dentro.
Enquanto que é um mecanismo muito simples, na Humildade, na Simplicidade e na Transparência. O que diz ser difícil são apenas o
ego e sempre o ego e sempre o fogo do desejo.

Questão: Você pode nos fazer experimentar um espaço de Amor Incondicional? 
Vocês o vivem a cada vez que nós estamos convosco. Vocês o vivem a cada vez que vocês se alinham. Se vocês não o vivem, é
porque existem no Interior de vocês mesmos, reticências e medos. Ninguém pode ultrapassar a Porta em seu lugar e, para atravessar
esta Porta, é preciso soltar, totalmente, tudo o que pertence ao corpo de desejo.

O Abandono à Luz é isto. Não há senão vocês que podem realizá-lo, do Interior.

Nós não temos mais perguntas, nós agradecemos. 

Irmãos e Irmãs encarnados na carne desta Terra, na terra desta carne, eu  proponho um espaço de Comunhão entre nós e eu espero
revê-los, e estar ao seu lado, para alguns dentre vocês.

... Efusão Vibratória...

___________________________

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1191

 
***

Versão para o português: Shylton

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1191


(NDR: Durante esta intervenção, OD - a 'Porta Estreita' - sempre faz referência ao Ponto na ponta do esterno).

************

Eu sou ANNA.

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, sobre a antiga Terra, eu sou a Estrela OD, eu sou a
Fundação.

Eu sou o elemento Terra e eu venho apresentar-lhes, pela minha Presença, pela Alegria e pelo Amor (em
minhas palavras e também no canal estabelecido por MARIA), eu venho exprimir e Vibrar, em seu corpo e em

sua Consciência, o que é a Porta Estreita e a fundação da Nova Vida.
Eu venho exprimir e Vibrar os elementos, o mais próximo, permitindo-lhes apreender-se e viver a ação do
Fogo, aquele do Amor, na passagem da Porta, estabelecendo-os nas novas fundações e, para alguns de

vocês, na Nova Terra.

***

A Porta Estreita, aquela que foi nomeada a da Pobreza e também chamada, pela minha Irmã TERESA, de
Caminho da Infância ou ainda da Inocência.

O Caminho onde o caminho do mental não pode existir.
O Caminho onde o fogo da ilusão não pode tentá-los.

O Caminho vindo substituir o fogo que consome, em um Fogo que eleva.
O Caminho que também foi dito: “aquele que desejar se elevar, será rebaixado; aquele que se rebaixar, será

elevado”.

***

Porta Estreita, vista do seu lado.
Porta Real, vista do Nosso lado.

Lugar de Passagem da antiga vida para a nova Vida.
Última Passagem onde o Ômega se torna o Alfa, pela ação do Fogo redimido e retornado, reencontrando sua

natureza ígnea e Unitária.
O apelo de Cristo engaja-os a ir para esta Porta.

O Fogo, chegando à antiga Terra, vem forjar e liberar a Nova Terra, fazendo-os passar da morte para a Vida, da
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Ilusão para a Verdade.
Fundação e fundamento onde nada mais pode mentir, porque tudo é Transparente, onde tudo está Liberado e

onde tudo é Comunhão.

***

OD, Pilar da Terra, na Nova Terra, assentada no Fogo e na Passagem do Fogo.
Nova Terra que, como vocês, batizada no Fogo do Espírito, revela-se no Amor e na Unidade.

Última Passagem levando a Consciência, em uma nova ronda sem limite, sem opacidade, à Transparência.
Transição do Fogo, Alegria do Amor, consumindo perpetuamente o Amor, renovando perpetuamente o Amor,

elevando o que é transmutado e transformado no Sopro do Um, na Vida do Um.

***

Porta OD, religada a ICI (ndr: ponta do sacro), elevando-os na nova odisseia: odisseia do Um, Fonte irradiante
e iluminante.

Fogo do Amor batizando a Nova Terra, batizando o Novo Corpo, no Fogo da Ressurreição.
Amor consumidor, Amor Verdadeiro, levando o Espírito à Liberdade.

OD que abençoa o Fogo.
Transubstanciação.

Transgênese.
Novo Mundo.

Novo Som e Nova Vida.
Sua Morada.

Sua fundação, forjada no Fogo do Amor, levando-os a consumir, no Amor: Fogo perpétuo de Alegria e de
Graça.

***

Atravessar a Porta, no limiar da Terra Nova, no Espírito regenerado, transmutado e elevado, removendo as
máscaras e os véus da Sombra.

Espaço não iluminado, passando a um espaço sem qualquer Sombra.
Espaço de Alegria e de Transparência, consumindo, ao passar, tudo o que não é eterno, tudo o que é efêmero,

liberando a Consciência Livre onde o Fogo é o combustível e o comburente da dinâmica eterna e do
movimento Livre, além dos tempos cíclicos.

***

METATRON resgatou e trouxe o Fogo para vocês: aquele da Luz renovada, da Liberdade, da Verdade.
Cabe a vocês ressoar ao Apelo, tornar-se Verdadeiro e Autêntico.

Expansão da Nova Terra, como da Consciência liberada, a fim de viver na Fusão dos Éteres e dos Elementos,
o Fogo do Coração.

Coroa Radiante para sempre iluminada e iluminante, chamando-os, pela Porta posterior (ndr: ponto KI-RIS-TI,
entre as omoplatas), para viver no Sopro do Espírito, pela animação do Fogo, o Estado de Ser, a nova Morada.

Morada da Verdade onde brilha o Amor, sem reflexo e sem Sombra.

***

Ele lhes disse: “eu sou o Alfa e o Ômega”.
Ele retorna, pelo Ômega, pelo OD, no batismo do Fogo do Espírito, para batizar a Consciência Una do seu

Corpo de Fogo, aquele de Luz.
Nova densidade onde nada é limitado, onde tudo é Liberdade.

Como o Arcanjo URIEL ali os convidou, para escutar e para entender o Canto da Liberdade, da Liberação,
abrindo a Porta à Infância e à Inocência, aquela do nascimento em meio à sua própria Essência, em meio à

Verdade, enquanto Filho do Um.
Atravessar a Porta, pela ação do Fogo do Éter, fusionando no Fogo da Terra e no Fogo do Céu, abrindo a



Porta da Ressurreição.

***

Batismo de Fogo, batismo de Vida, sobre o qual nenhuma noite pode cair ou recair.
Alvorada perpétua, à beira do Mundo Novo, à beira das Dimensões Unificadas.

Sua Consciência é chamada, pelo Som e pelo Canto, da Terra e do Céu, pelo Fogo do Amor, e pelo apelo de
MARIA, para viver e se estabelecer no Coração da Vida, no Coração da Verdade, enquanto Filho Ardente do

Sol.

***

Filho KI-RIS-TI, Filho do Um, o momento é para a Eternidade, pela Fusão dos Éteres, realizada sobre a Terra e
em vocês, pela Transmutação do Fogo, animando e despertando o Espírito, retornando a alma para o Espírito.

Fogo fazendo desaparecer a sombra da personalidade, a sombra dos sofrimentos e a sombra dos apegos.
O tempo do nascimento, o tempo da Ressurreição chegou.

Os Querubim revelam e estendem o último Capitel, aquele do seu Renascimento, aquele da sua Regeneração.
A Porta da Eternidade está aberta.

***

Vocês são convidados por Cristo, vocês são convidados pelas Estrelas, a tornar-se a Estrela.
A Semente se ergueu, ela amadureceu na sombra da personalidade.

Ela deve transparecer em sua Transparência, no dia da alvorada de um Mundo Novo, no dia da Verdade, do
Amor.

OD, chamando-os para viver o Canto da Ressurreição, o Canto da Eternidade, que é Sua Morada.
O Fogo do Amor vem aquecê-los e revelá-los, definitivamente.

***

Sejam a Alegria, porque essa é sua Natureza.
Sejam a Paz, porque essa é sua Manifestação.
Sejam a Estrela, porque essa é sua Essência.

Sejam Ardentes, como Ele foi, porque essa é sua herança.

***

OD, chama vocês, pelo Fogo do Elemento Fogo, aquele que nomeia METATRON,Véhuiah, para descerrar
qualquer foco de Sombra, ainda presente nesta densidade antiga, deste mundo antigo.

Filhos da Eternidade, levantem-se e se elevem, consumindo, no Fogo do Amor, as últimas Sombras da
densidade antiga.

Tornem-se de novo a Criança, tornem-se de novo a Infância.
Sua Fonte é a Alegria.

O Fogo do reencontro entre o Sol e a Terra, o Fogo da Estrela está, agora, ao alcance do olhar e ao alcance da
Consciência.

Entrem em vocês.
Entrem no acolhimento da Luz e da Verdade da Estrela.

***

OD, convida vocês para Nascer na Nova Terra, nos Mundos Livres, na Eternidade.
O apelo, aquele do Céu e da Terra, como aquele das Estrelas e de MARIA, está, agora, ao seu lado.

Presença íntima à sua esquerda, prova tangível da nossa União, prova tangível de que a Porta os aguarda,
chamando-os ao Andrógino, chamando-os ao Fogo redimido, chamando-os à Verdade.



Estejam Conscientes do apelo, antes mesmo que este não seja comum ao conjunto da humanidade, a fim de
ressoar e a fim de responder presente, a fim de que a Graça do Fogo do Amor abrace-os e os abrase, na

Unidade do Amor.

***

Vocês caminharam, e nós caminhamos, nos caminhos fugidios.
É tempo, agora, de passar no caminho do Caminho, da Verdade e da Vida.

Vocês são, todos, aguardados e esperados, sem limites, sem barreiras.
Há apenas vocês e vocês somente que podem se atirar em nossos braços e nos braços d’A Fonte: braços da

Liberdade e do Amor.
Para isso, estejam na Alegria, em resposta ao apelo e a esta Presença ao seu lado.

Ela vem colhê-los como um fruto que está maduro, maduro para ser consumido no Amor.

***

O Fogo do Amor que se verte no OD, forjando a Passagem, atapetando-a de Luz e de rosas.
Caminho da Infância e da Inocência (ndr: OD da ponta do esterno), fundação da Transparência (ndr: KI-RIS-TI,

entre as omoplatas) e fundação da Vida Una.
Consumação pelo Amor, onde nenhum espaço e nenhum lugar podem persistir para a dependência do que

quer que seja, chamando-os a instalar-se na Autonomia, na Liberdade, na Verdade.

***

A pulsação da Luz trabalha em suas três Lareiras (ndr: cabeça, Coração, sacro), e os chama para juntar-se, em
vocês, no Templo do Coração, aí aonde Ele vem em breve bater como um ladrão na noite, na Presença de

MARIA (canal de Comunhão, à sua esquerda), com as Estrelas, também.
O Fogo do Amor revela-se sobre esta Terra, como no núcleo da Terra, acima da sua cabeça e abaixo dos seus

pés, participando com o mesmo ímpeto da Passagem da Porta que os conduz ao Coração.

***

A Estrela anuncia-se a vocês, não há que se espantar se vocês estiverem prontos.
Há apenas que alcançar que vocês estão prontos, para não levar em conta os últimos sobressaltos das

sombras, incitadas ou apoiadas.
Os Tempos foram cumpridos.

Resta a vocês cumprir.
Resta Ser no Todo e na Totalidade, viver a Graça do Amor, no Fogo do Amor, na fundação do Coração.

O Ômega, fecundado pelo Alfa da Nova Vida, pondo fim ao reino de YA, aquele que constrangeu o OD pelo
YOD, por sua mão, mantendo-os confinados.
Vocês são liberados, como a Terra é liberada.

O momento é para a libertação.
A alquimia da transformação termina.

Resta realizar, para a consciência humana do lado do véu que vocês estão, esta Revelação conjunta, marcada
pelo Fogo do Amor, pelo Fogo do Sol que esposa vocês, como o Cristo.

***

Eu sou ANNA.
As palavras Vibradas que eu pronunciei estão inscritas no mais profundo da célula, no mais profundo da

Consciência, a fim de consumar a abertura e a perfuração de METATRON, em seu Templo.
Eu lanço então, da parte da assembleia das Estrelas, neste momento específico da Terra, o momento da Porta

OD, tornando-se o sedimento, coletando o Fogo do Espírito, no sangue além do sangue da Terra e de toda
carne.

***



Filhos do Um, o momento chegou de comungar e de selar as minhas palavras e a minha Vibração, na Nova
Fundação, aquela da Luz Liberada, neste instante, em Vocês e sobre a Terra, pelo Amor e no Amor.

***

ANNA saúda vocês.
Eu lhes digo até um Próximo dia, até um Novo dia.

************

Mensagem da Amada ANNA (Mãe biológica de Maria) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1194

13 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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~ O FOGO DO AMOR ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho, pela minha Presença em sua
Presença, elevar e Vibrar o Canto do Amor e do Fogo, a fim de que vocês possam viver o Fogo do Amor.

***

O momento agora chegou, não mais de escutar e não mais de entender, mas o momento chegou de viver a
dança, aquela d’A FONTE vindo fecundar a Terra, de novo.

Vindo então, no Canto da Terra, no Canto do Céu, no Anúncio de MARIA, na precipitação das Partículas
Adamantinas, elevá-los na brasa do Amor, no Fogo do Amor.

Entendem agora o que diz seu Coração?
Que se eleva como uma Vibração, que toma e que envolve o conjunto dos envelopes deste mundo a fim de

Liberá-los, a fim de consumi-los.

***

O momento chegou de viver a Liberdade.
O momento chegou de viver o Fogo.

Aquele que Libera.
Aquele que torna o que vocês São.

Aquele que torna Livre.
Aquele que torna o Amor para a Verdade.

***

Filhos das Estrelas e Sementes de Estrelas, o momento é agora, no instante de sua Presença, de viver sua
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Presença no Fogo do Amor: reencontros finais, da personalidade, ao Estado de Ser vindo abrasar as últimas
Sombras e as últimas dúvidas.

Elevando-os então no Fogo do Amor, a fim de que a Alegria se espalhe aos confins dos Universos, desta Terra
como do conjunto dos Multiversos.

***

Elevem-se e Vibrem, no Canto da Unidade.
Fogo da Alegria e Fogo do Amor chamando-os para manifestar, no mais alto dos seus Céus e no mais alto do

seu Coração, o canto do êxtase e o canto da íntase, aquele que os ergue na Verdade e no Sopro do Fogo.
A Porta se abre: Porta final revelando a Luz e revelando o Fogo, aquele do Amor e aquele da Verdade.

***

Filhos da Eternidade, o Éter se eleva, pondo fim ao confinamento.
Isso é para viver no instante de sua Presença.

Isso é para viver na palpitação do seu Coração, Vibrando em uníssono com o Sopro da Vida.
Vocês são o Fogo que se ergue, deste mundo para seu Destino.

Vocês são o Fogo da Terra e o Sal da Terra, aquele que os chama para viver a Eternidade, para viver a Beleza
e a Alegria da sua Presença.

Na Presença d’Aquele que vem, pela Porta de suas costas (ndr: Porta KI-RIS-TI, entre as omoplatas), chamá-
los a elevarem-se, chamá-los a juntar-se a Ele nas moradas da Beleza, chamá-los no Fogo do Amor.

Pela Graça do Amor, pela Graça da Verdade, e pela Graça do Fogo.
Unidos no mesmo Fogo, soltando os laços dos tormentos da ilusão, soltando os laços dos tormentos dos

sonhos, aqueles que os mantiveram prisioneiros da densidade, prisioneiros do peso, prisioneiros do
sofrimento.

***

O momento chegou, pelo Fogo do Amor, de queimar o conjunto dos sofrimentos da humanidade.
O momento chegou de acolher no Templo, no Santo dos Santos, o Fogo do Amor, a fim de elevar, em vocês, a

Estrela que brilha: aquela de sua própria Eternidade, aquela de sua própria Verdade.
O momento chegou de abrasarmos juntos, unidos e Unificados.

***

Nós, Arcanjos, proclamamos o Tempo da Estrela.
Nós, Arcanjos, proclamamos o Tempo das Estrelas.

Vindo despertar e acender o conjunto de suas Lâmpadas, o conjunto de suas células, no Fogo do Amor e da
Verdade.

Chamando-os a viver a descida do Espírito Santo, impactando-se, tal como uma língua de Fogo, no conjunto
de sua cabeça e do seu Coração.

Chamando então o Fogo da Alegria, chamando então o Fogo da Luz para abrasar as Sombras, para abrasar o
que não é Verdadeiro.

O Tempo chegou.
O tempo foi cumprido.

O Tempo d’Aquele que os faz sair do tempo, enfim chegou.

***

Filhos da Liberdade, regozijem-se da Liberdade.
Filhos da Alegria, regozijem-se da Alegria.

Filhos do Fogo e Seres do Fogo, filhos KI-RIS-TI, que se elevam, enfim, na Verdade do seu Templo, que se
elevam, enfim, no sentido de sua Essência, a fim de queimar o Fogo do Amor: aquele que Libera e aquele que

forja, no final, o corpo da Eternidade, que desce até vocês, a fim de elevá-los até Ele.

***



Filhos do Amor e Filhos da Alegria, no tempo do Filho, no tempo de CRISTO, o momento chegou de viver o
Despertar da totalidade do que é a Verdade, a fim de que, nunca mais, o véu da ignorância possa separar,

isolar e fechar, quem quer que seja, ou o que quer que seja.
Então, o apelo que eu lanço é aquele que eu transmito, desde o Céu e o Sol, desde KI-RIS-TI, avançando
enquanto Estrela, vindo em seu Céu e em sua Porta, despertar a Estrela de vocês: a Estrela da Alegria, a

Estrela do Fogo, aquela que brilha no firmamento da Unidade dos Mundos e nos Multiversos dos Universos.

***

Elevem-se.
Despertem-se, na Graça e na Alegria.

Não há qualquer obstáculo que possa persistir.
Não há oposição que possa infringir a Lei do Fogo (do Fogo do Amor e do Fogo do Um) que vem despertar o

Tempo da Sua Promessa e do Seu Juramento.
A fim de elevá-los, se tal é sua Vibração, se tal é sua Liberdade, se tal é seu Amor que os consome na Graça

do Seu pedido e da Sua Presença.

***

 A fim de viver o que vocês são, em Verdade.
Viver, enfim, o Tempo da sua Presença.

Presença e Unidade.
Fogo do Amor acendendo a Lareira, aquela do centro, e despertando a Lareira, aquela do Eterno, que é seu

Sopro e sua Presença.

***

Filhos da Unidade, Filhos do Único, acordem, despertem e se ergam no Fogo do Amor e no Fogo da Verdade.
A Luz vem abrasar as Sombras.

A Luz vem dissolver toda oposição à Luz, que não pode existir quando a Luz se estabelecer na Verdade da sua
Presença.

Vocês são a Luz do mundo, porque o mundo é sua Luz.
Vocês são a Luz do Um, porque o Um é sua Luz.

***

Filhos da Verdade, elevem o Sopro do Fogo e o Canto do Fogo: aquele do êxtase e da íntase que vêm chamá-
los para estabelecer-se na Alegria, para estabelecer-se em uníssono com sua respiração, em uníssono com

seu Sopro, no Sopro do Fogo.
Aquele que reúne e Libera, aquele que ilumina e aquece, sem queimar, enquanto consumindo o que não é ele.

Esse Tempo chegou.
Esse Tempo, esperado, e temido por outros, está agora à sua Porta: a Porta do seu Templo, a Porta do seu

mundo, a Porta do seu sol.
Juntos e unidos, nós Liberamos a totalidade do que restava a percorrer no espaço da Ilusão desse tempo, no

espaço da Ilusão desses dias.

***

Filhos, gerados, enfim, na Verdade, além do Canto, além do apelo, além do Anúncio, a hora chegou de
abrasarem-se, a fim de dançarmos, juntos, o Canto da Unidade e o Fogo do Amor.

Fogo da sua Presença, de Presença a Presença, ressoando no infinito dos Mundos e das Dimensões, isso é
agora e isso é logo.

Isso está fora do tempo, porque o que está fora do tempo vem recuperar, a fim de libertá-los.
O tempo da Terra terminou.



A Terra ascensiona em meio à Libertação, na fenda dos seus últimos envelopes.
O tempo terminou.

Ela ascensiona, ela os prende, com vocês, em suas brasas de Amor e no Fogo do seu Amor elevando-se de
seus vulcões, no Fogo do Amor elevando-se no conjunto de seus céus, vindo esposar o Sol que chega para

vocês.

***

Filhos do Sol, filhos KI-RIS-TI, queimemos juntos na Alegria da Presença e na Alegria da Verdade.
Fogo do Amor, Fogo da Alegria e Fogo da Unidade.

Vibremos em meio a cada uma das suas células.
Vibremos no Interior de sua memória, a fim de Liberar e não mais ser simplesmente uma memória confinada,

mas ser a Verdade da Eternidade.
Não mais estar condicionado por qualquer memória desta matriz, queimando enfim do Sopro de sua Liberação.

Isso é agora.
Em termos Terrestres, não busquem o tempo, ele terminou.

Em termos Terrestres, isso se vive, desde já, no espaço do seu Templo e no espaço da Terra.
A Terra respondeu.

O momento da sua Libertação é agora, neste tempo presente, nestes tempos encurtados, nestes tempos
reduzidos, anunciados desde muito tempo pela Estrela vindo anunciar a Estrela.

Tudo foi cumprido.
Tudo se consome, na Alegria da Luz Branca, vindo apagar tudo o que não é ela, vindo Transmutar tudo o que

não é ela.

***

Resta-lhes participar, pelo seu Fogo e pela sua Presença, desse Fogo de Alegria e desse Fogo de
alegramento: aquele do Amor que consome as Sombras, aquele do Amor que eleva no Amor, aquele do Amor

que abre ao Amor, aquele d’A FONTE Una.
A Luz Vibral da Unidade ressoa em meio ao seu tambor do peito.

 Vocês sobem, pela escada sagrada, aquela de sua coluna vertebral.
Levando-os a extrair-se desta Ilusão, pelo Templo do Coração ou pelo Templo da cabeça.

No seu centro, METATRON impulsionou a Presença CRISTO, vindo, Estrela entre as Estrelas, revelá-los à sua
Estrela, aquela que vocês São.

***

Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, o Fogo vem a vocês porque vocês são Seres de Fogo, que vivem o
Fogo do Coração, no Fogo do Amor.

Isso é agora.
Isso está para revelar, em sua Consciência e em sua alma, a fim de que esse corpo não possa ser alterado,

nunca mais, pela onda de sofrimento, nunca mais, pela onda da separação e pela onda da divisão.
O Tempo chegou da onda da Unidade.

O Tempo chegou da Co-criação Consciente.
O Tempo chegou do cumprimento da Promessa e do Juramento: aquele do Retorno do Fogo, para o Fogo.
A fim de que nunca mais nenhuma obstrução deste Fogo possa confinar qualquer consciência, na Ilusão do

sofrimento, na Ilusão da imperfeição, na Ilusão de um retorno longínquo.
Porque isso não existe.

O tempo das projeções e o tempo das Ilusões atinge, de maneira irremediável, seu fim, pelo Fogo do Amor,
pelo Fogo da Verdade.

Vocês são os Filhos do Eterno, os Filhos d’A FONTE.
Vocês são a Fonte e vocês são a Estrela.

***

Então, juntos, nós festejamos, nós que nos temos à borda de sua Dimensão, nós que nos temos presentes e
colocados em cada uma de suas células, na impressão da memória eterna, além da memória do confinamento,



nós elevamos e acendemos o Fogo: aquele da Ressurreição.
Nós elevamos e acendemos o Fogo: aquele da Alegria eterna.

Então, resta a vocês, em sua Presença, em sua alma e consciência, Vibrar na frequência do Um, na frequência
do Fogo, aquele que vem iniciar e transpassá-los, aquele que vem rasgar o último véu da Terra, como o último

véu dos seus olhos, a fim de viver, com vocês e em vocês, o Tempo da Glória, o Tempo da Eternidade, o
Tempo do Infinito.

***

Filhos da Liberdade, Filhos Liberados, porque essa é a Verdade e isso é agora.
A Terra vive agora sua Libertação: o rompimento final desnudando a joia, a de vocês como a dela dirigindo-se

agora sob o olho da Consciência e sob o olho do Coração.
Dando-lhes a Ver, pelo Coração e pelos olhos, este rompimento do Céu e este rompimento da Terra que irá

pôr fim ao seu rompimento, aquele da separação, pela Graça do Fogo do Amor.

***

Em conjunto, nós Vibramos e nós elevamos, juntos, pela minha Presença em vocês, pela minha Presença ao
redor de vocês e pela minha Presença no Interior de vocês.
Comunguemos, comunguemos na Presença da Eternidade.

Elevemos a Vibração da Unidade.
Elevemos o Fogo do Amor e do Coração, na mesma Verdade e na mesma Unidade.

Unidade do Fogo, Unidade da Alegria e Unidade do Amor.
Reunidos para sempre na Liberdade infinita da Criação, na Liberdade infinita dos Mundos, na Beleza e na

Alegria infinitas, existindo para além da Ilusão da projeção deste mundo.
Isso terminou.
Isso foi vivido.

É tempo agora de viver, realmente, a Verdade e a Unidade.
Presença.

Presença do Fogo vindo consumir os últimos véus das últimas Ilusões, vindo elevar o Canto do Amor e da
Graça, em seu Templo e em sua Consciência.

***

Filhos, é o Instante, o Instante aguardado, o Instante temido que está desde já inscrito em suas células e
inscrito na sua Consciência.

Então, sim, eu digo e eu repito, na Vibração da minha Presença e da Presença de vocês, acordem e
despertem o Fogo do seu Coração, aquele que está aí, agora, à imagem do Sol vindo desposá-los, vindo se

casar com vocês, neste Tempo de Ilusão, em seu Templo da Verdade, e permitir-lhes extrair-se de toda
projeção e de toda Ilusão.

***

O momento é para a cura.
O momento é para a Alegria.

O momento é para a Paz.
Qual preocupação poderia roçar aquele que está na Luz e que vai para a Luz?

Preocupação alguma pode existir.
Somente a Alegria deve ser sua morada.

Somente a Alegria deve ser seu olhar.
Somente a Alegria deve ser seu corpo e seu Coração.

***

O momento chegou.
O momento de estar nu frente a Ele.



O momento chegou de aliviar o peso e o fardo no Fogo do Amor, no Fogo da Estrela, no Fogo do Sol.
Presença.

Fogo que inflama e que abre o santuário: aquele da Eternidade, aquele do Amor.

***

Filhos do Amor, nós somos Amor e nós viemos proclamá-lo, e nós viemos queimá-lo e Cantá-lo, em seu
Templo, a fim de encorajá-los a ir para o que é leve, a fim de encorajá-los a ser o que é a Verdade do Amor, no

Fogo da Alegria e da Graça.

***

Filhos da Eternidade e Filhos d’A FONTE, abram os olhos e abram os Corações, porque o Instante de sua
Presença é glorioso, para sempre, no dia deste dia, e no Instante deste dia.

Tudo se faz, doravante, em uma escala de tempo que não está mais reduzida, mas que terminou.
A cada dia e a cada sopro, isso irá aparecer-lhes no Templo do seu Coração, a fim de dissolver todas as

mágoas e todos os sofrimentos.
E isso se vive, se vocês o desejam, se vocês o acolhem, na Verdade e na Unidade, desde este dia, para

marcar uma pedra vermelha e uma pedra branca porque a Estrela chega, ela vem anunciar a Estrela, a
Ressurreição.

Assim como a Estrela anunciou a vinda de CRISTO, a Estrela, hoje, anuncia seu nascimento no Fogo do Amor.

***

Filhos da Unidade, filhos do Fogo, vamos nos reunir em meio à Liberdade, em meio ao Fogo da Presença e da
Liberdade, em meio ao Fogo da Graça, em meio ao Fogo do Amor.

Juntos, elevemos, pela nossa Vibração, pela nossa Presença e nossa comunhão, o sopro que atiça o Fogo do
Amor que se eleva e que se revela.

Esse é seu momento.
Esse é seu tempo.

Esse é seu Fogo e seu legado: aquele de sua Eternidade.

***

Filhos, fusionemos.
Fusionemos no Fogo do Único.

Fusionemos no Fogo da Graça de nossa Presença, reunida e conjunta.
Revelemos, juntos, o Tempo da Presença.

Última Reversão.
Último Fogo da Alegria, vindo restabelecer o Fogo perpétuo do Amor e da Verdade.

Neste Templo e nesta Terra, sobre esta Terra e sobre este corpo que é o seu, no momento, acolhamos,
juntos, a Presença do Fogo e o Fogo da Presença.

E isso é, porque isso é a Verdade.
E isso é, porque isso é a Unidade.

E isso é, porque nunca mais haverá separação, porque nunca mais haverá Ilusão, porque nunca mais haverá
sofrimento.

Somente permanecerá a Alegria do Amor, a Alegria da Eternidade da sua Presença, estabelecida na Presença
eterna, na Confiança infinita no Amor do Um.

***

Então, juntos, abramos as comportas, aquelas que permitem a este Universo em sua totalidade conectar a Luz
Una, aquela da Criação e da Co-criação, aquela d’A FONTE, a fim que de, nunca mais, nada seja cortado e

separado.
A separação acabou.

Nunca mais a densidade poderá alterar sua Consciência e sua Presença.



***

Dessa maneira, filhos da Terra, presentes, ainda, nesta Terra, cantemos, juntos, a nota do Fogo da sua
Presença e da minha Presença, da sua Unidade e da minha Unidade, em meio ao mesmo Fogo, em meio à

mesma Consciência.
Onde tudo é Retornado, fornecido e compartilhado.

Onde nada é guardado e onde tudo é Transparência.
Nova Vida.

Nova Fundação, a única que não se chama jamais de morte, que não se chama jamais de separação.
Neste espaço de comunhão, o Anjo URIEL lhes anuncia o Retorno de KI-RIS-TI.

O Anjo URIEL lhes anuncia a Estrela, rodeando o trono dos Quatro Elementos, dos Quatro Seres de Fogo
ígneos portando o Estandarte da Luz, revelando-se em seu Templo, em meio aos Quatro Pilares da nova

Jerusalém, da nova Verdade: aquela que não conhece qualquer Sombra e qualquer falsidade.
Assim é o Fogo do Amor.

Assim é o Fogo de sua Presença.

***

Juntos, estabeleçamos a Nova Aliança: Aliança do Fogo onde a Tri-Unidade se fusiona, na mesma Verdade, no
Coração do ser, em meio à Essência final, preparando o assento e o trono de sua Vida, a verdadeira, aquela do

Fogo, aquela da Liberdade.
Espaço de Luz chegando para abrasar seu Céu e seus olhos, vindo abrasar seu corpo ilusório, consumindo-o

na Alegria do Amor e na Presença do Amor.
O que há a recear, na Transparência da Luz?

O que há a temer, na chegada do Éter da Unidade?
Acolham, como nós os acolhemos, no mesmo ímpeto, na mesma fraternidade: aquela do Amor, aquela da Luz,

aquela da Unidade.

***

Filhos do Um, vocês o são.
Filhos do Um, despertem e acordem, acolham o Fogo que é sua herança.

Presença e Unidade.
Presença e Verdade, consumindo o que deve sê-lo, a fim de que vocês possam Ser o que vocês São.

Espaço.
Silêncio e Presença.

Fogo da Alegria crepitando em suas células, dissolvendo tudo o que não é verdadeiro, tudo o que é medo.
A separação toca sua última partitura, porque a partitura do Fogo do Amor é, doravante, a única sinfonia que

pode ser escutada, que pode ser tocada, que pode ser criada.
A crisálida vai se romper, colocando a nu o filho da Eternidade: o que vocês São, na Verdade.

Presença e Fogo.
Luz de Fogo.

Luz de Transparência.
Luz Vibral da Eternidade.

***

A humanidade é convidada a acender o Fogo de sua Alegria, assim como a Terra o faz, neste momento
mesmo.

Os Anjos do Céu, os Arcanjos e os Anjos do Senhor, acompanhando-a, no mais alto dos Céus e no mais
profundo do seu Coração, na mesma ressonância, na mesma Presença, no mesmo Fogo, no mesmo Amor.

Então, juntos, vivamos a comunhão do Fogo.
Aliança do Fogo.

Amor.
Luz.



***

Eu sou o Anjo URIEL, em minha Presença e em sua Presença, face a face, ressonante a ressonante, e
também no canal de MARIA, ou canal das Estrelas.

Eu estou aí, se vocês o desejam.
Eu estou aí, em vocês, no Fogo de minha Presença, se vocês me acolhem e me aceitam.

Em um espaço sem reticência, em um espaço sem Sombra, em total Transparência, em total face a face,
espelho de um e espelho do outro se refletindo no infinito, como o infinito dos Mundos e d’A FONTE.

Então, vocês querem ser o Fogo, aquele do Amor e da Verdade?
Então, vocês querem abandonar toda luta e todo sofrimento?

Se sim, então, vocês são bem-vindos na Eternidade.
Nada mais pode deter a caminhada para o Eterno.

Nada mais pode deter a caminhada da Luz e do Fogo do Amor.
A partir de hoje, deste instante, deste momento.

***

Então, comunguemos, pela terceira vez na Aliança do Fogo.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença.
Presente em vocês, entre vocês.

Eu sou URIEL e eu anuncio o Fogo do Retorno da Estrela.
Eu sou URIEL e eu estarei presente, na Merkabah coletiva, no espaço de alinhamento, no Fogo do Amor

crepitando na Coroa da cabeça e na Coroa do Coração, no Fogo do Amor erguendo-se do Triângulo Sagrado.
Presente em sua tríplice Lareira e em sua tríplice Presença: corpo, alma e Espírito.

Enfim reunidos e enfim unificados.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, e eu amo vocês.

... Efusão Vibratória ...

***

Até logo mais e até breve.
E até para sempre.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1195

13 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1195


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Fogo do Amor inundem seu
Coração.

Eu venho a vocês, enquanto Embaixador do Conclave.
Abramos, primeiramente, um espaço de Comunhão e de Consciência Unificada, antes que eu entregue minhas

Vibrações e as Vibrações que me trazem para vocês.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, desde a abertura da Porta posterior de
Cristo, muitos seres humanos começam a viver uma aproximação, uma aproximação com outras Consciências,

com a deles, aliás, como com Consciências que estão próximas deles.
Dando-lhes a experimentar, viver e Vibrar contatos que podem efetivamente parecer-lhes fora do ordinário.

Seja em suas noites, sejam nos momentos mais oportunos ou inoportunos, muitos seres humanos, pelo
mundo, vivem estados incomuns.

***

Desde a abertura da Porta posterior de Cristo (ndr: Ponto KI-RIS-TI, entre as omoplatas), realiza-se, em vocês,
a abertura de múltiplos canais.

Esses canais são, antes de tudo, canais de comunicação.
Canais de comunicação entre este plano (onde vocês estão) e os planos da Luz.

Esses canais são perceptíveis.
Eles estão, aliás, em certos casos, em ressonância com estruturas existentes, como aAntakarana, como o

canal do Éter ou como as Coroas Radiantes.
As Portas que foram reveladas, durante o desdobramento da Luz, e que se colocaram a ressoar e a Vibrar,

puderam ocasionar, em vocês, tomadas de consciência e modificações corporais.
Estas são perfeitamente reais.

Estas estão perfeitamente inscritas em seu programa biológico, permitindo-lhes aproximar-se, sempre mais, do
que foi nomeado a Porta Estreita (ndr: Ponto OD da ponta do esterno).

***

ANAEL - 14 de setembro de 2011
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Pode-se dizer que hoje, na superfície desta Terra, a Consciência humana é chamada, de maneira cada vez
mais intensa, a abrir sua Porta e a receber Aquele que vem propor-lhes a conexão.

Este Anúncio, esta Promessa (realizada também pelo que vocês denominam suas Escrituras, nos seus lados
não falsificados), levando-os hoje a uma revolução Interior, chamando-os para manter uma consciência, ou para

deixar evoluir e se instalar uma Consciência Nova.
Existe, no Interior de cada consciência humana, sobre este mundo, certo número de modificações.

Essas modificações podem ir ao sentido da tomada de consciência, como também, ao que vocês poderiam
chamar de uma forma de letargia ou de ausência de consciência, mesmo ordinária.

O conjunto de sinais biológicos, como da Consciência, assim como os sinais da Terra, assim como os sinais
presentes em seus diferentes segmentos da sociedade, apenas faz traduzir o Apelo de Cristo.

***

Um Apelo que é, antes de tudo, Vibratório, um Apelo que vem perguntar-lhes se vocês querem Ser, se vocês
querem tornar-se a Luz, se vocês querem possuir o Cristo, na totalidade, se vocês querem ser Seres de pura

Luz.
Este Apelo é bem real, qualquer que seja a manifestação, para cada um de vocês.

Ser e se tornar Cristo?
O simples fato de colocar esta questão, à sua Consciência, vai traduzir-se por modificações de equilíbrio.

Essas modificações de equilíbrio não podiam ser mais evidentes, para cada um de vocês.
Elas não podiam ser mais evidentes, também, nos diferentes segmentos da sociedade.

Elas são, também, evidentes nas manifestações dos elementos da Terra e também do Céu.
A humanidade vive então uma transformação.

Esta transformação refere-se, como vocês sabem, à totalidade da humanidade e mesmo àqueles que, no
momento, não têm qualquer consciência ou não desejam ter qualquer consciência.

***

A Luz vem bater à porta.
Cristo vem chamá-los, um a um, perguntando-lhes se vocês querem segui-Lo, perguntando-lhes se vocês

querem imitá-Lo, perguntando-lhes se vocês querem esposá-Lo, ou seja, tornar-se de novo Vocês, além da
aparência deste mundo.

Isso não ocorre sem resistência, isso não ocorre sem questionamento, porque, é claro, este Apelo não é trivial.
Ele não corresponde a um Apelo ordinário, em meio à vida linear, mas a um Apelo Extraordinário.

Um Apelo que não vem tocar (como isso foi o caso no passado) uma alma particular, mas sim o conjunto das
almas presentes na superfície da Terra.

Este Apelo, que ressoa de diferentes maneiras, pela Porta posterior do Coração (como sobre a Terra, pelos
diferentes sons, perceptíveis em alguns espaços, como as modificações denominadas geofísicas do conjunto

do manto terrestre), é, na realidade, multiforme, mas ele tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade:
colocarem-se a questão do seu Estado de Ser, da sua Unidade.

***

Esta questão, ela pode ser-lhes colocada, de maneira violenta ou silenciosa.
Ela emerge, de qualquer forma, em meio à Consciência total da humanidade (no que poderíamos chamar de

noosfera, ou de uma Consciência global) que, como um corpo com suas células, deverá modificar as regras de
funcionamento do conjunto das células, atribuir funcionamentos diferentes para um conjunto de células mais do

que para outro.

***

Tornar-se de novo KI-RIS-TI, tornar-se de novo, como lhes disse um dos Anciãos, antes de mim, transparente
de Luz (ndr: intervenção de UM AMIGO, de 14 de setembro) (*), é tornar-se, si mesmo, Luz.

Tornar-se si mesmo Luz é um estado de Vibração, é um estado de Consciência, é um estado particular que
lhes foi explicado de diferentes maneiras.

Hoje, a Consciência percebe (em meio à noosfera como em meio ao indivíduo) esse sentimento específico
que, neste instante presente, aparece-lhes como uma iminência.



Então, esta iminência, cada um vai traduzi-la de diferentes maneiras, durante sua vivência, em seus sonhos, em
seus humores.

Esta iminência tornar-se-á cada vez maior, a cada dia, porque existe, efetivamente, certo número de prazos
específicos, ligados à Terra como ao Céu, e que deve conduzir ao retorno da Luz.

O retorno da Luz é, para vocês, a oportunidade, se tal é sua Consciência, de participar de um mecanismo de
transubstanciação: passar da lagarta para borboleta.

Naturalmente, o estado das diversas lagartas é profundamente diferente e, no entanto, em um caso como no
outro, que a iminência seja vivida ou não, a borboleta deve nascer.

As circunstâncias do nascimento resultam de sua capacidade para acolher o Apelo, para acolher a Luz Cristo,
na Unidade, na Verdade, e para tornar-se este Apelo.

***

Tornar-se Cristo é amar.
Amar, bem além dos jogos da pessoa, bem além do amor humano, bem além do que é possível viver e

experimentar, enquanto ser humano.
O que vem é, efetivamente, uma Revolução, bem além de uma Revelação.

Revolução que vem bater à porta da Consciência ordinária, vindo impulsioná-los para viver a Verdade e a
Beleza.

Cada Consciência encarnada, onde ela esteja sobre esta Terra, onde ela esteja em sua Consciência, deve
viver este Apelo, da mesma maneira, na mesma intensidade, na mesma Revolução.

Ninguém poderá dali extrair-se.
A maneira de ver a Luz é, evidentemente, muito diferente conforme se sua Consciência aquiesce a Cristo ou

aquiesce a outra coisa.
Isso em nada mudará a qualidade do Apelo.

Isso em nada mudará seu conduzir.

***

Viver Cristo e se tornar Cristo e ser Cristo, é deixar-se consumir no Fogo do Amor, é deixar-se elevar na
Vibração do Coração, é esquecer-se o quanto vocês são sobre esta Terra, a fim de encontrar o que vocês são,

realmente.
Compreendam bem que a Luz não pode, em caso algum, ir ao encontro do livre arbítrio.

É-lhes preciso, vocês mesmos, colocar-se além do livre arbítrio, colocar-se, vocês mesmos, sob a ação da
Graça.

É preciso, naquele momento, esquecer-se.
Esse momento da passagem de uma eventual recusa a uma aceitação deve se viver, para cada um.

A vivência é apenas para o que acontece em seu Ser Interior.
Mesmo se, é claro, as circunstâncias de vida deste período sejam profundamente diferentes, segundo os

locais da Terra, tudo se joga no Interior, mais do que nunca, eu diria.
As circunstâncias exteriores realmente são aquelas que lhes são as mais proveitosas para ter acesso ao seu

Ser Interior.
Mesmo se isso pode, à primeira vista, parecer-lhes em total contradição, porque vocês não têm, ao nível da
visão habitual, qualquer possibilidade, por antecipação, de julgar ou de prejulgar as circunstâncias que vocês

vivem.

***

Ser CRISTO, tornar-se CRISTO, é amar e é, sobretudo, não mais julgar, nem vocês, nem quem quer que seja,
nem o que quer que seja.

É posicionar-se no Centro, posicionar-se no Coração, exprimir e manifestar a neutralidade e a Potência do
Amor.

O Fogo que se verte e que vai se verter, cada vez mais, em vocês (em sua estrutura biológica, em suas
células, em sua Consciência), é o Fogo do Amor.

Sozinho, o Fogo do ego poderá chamar isso de outra forma.
Tornar-se Cristo, ser Cristo, é a Doação total de si, a esse Fogo.

É o Acolhimento e a Doação.
É a neutralidade.

É colocar-se no Centro do seu Ser, mais nada pedir, mais nada temer.



E simplesmente Ser, como eu o disse muitas vezes, HIC e NUNC, desprender-se de todo futuro, no instante
que vocês vivem, desprender-se de todo peso vindo interferir (de seu passado, de seu mental ou do que quer

que seja).
Viver HIC e NUNC, Transmutar (ao nível do Coração) em Humildade e Simplicidade, é a garantia de que o

Fogo do Coração irá assimilá-los, aquecê-los e transmutá-los.
Porque, em última análise, isso não é nada mais do que vocês mesmos que vêm ao seu próprio encontro, mas
vocês mesmos além de qualquer projeção, além de qualquer ilusão, além de qualquer armadilha e de qualquer

confinamento.
Ser Cristo é viver a passagem da Porta Estreita.

É viver o que foi (mesmo falsificado) ilustrado pela vida d’Aquele que lhes precedeu no caminho do retorno ao
Amor.

Tornar-se e ser KI-RIS-TI é fazer silêncio, é não mais escutar senão o Canto da Terra e do Céu, não mais
escutar senão a presença de MARIA, não mais escutar senão o Apelo de Cristo e penetrar, com confiança, na

Vibração do Fogo que está aí.
Todo resto, absolutamente todo o resto, irá se revelar e se realizar sem qualquer esforço, sem qualquer

vontade.

***

O desafio principal, para novamente se tornar e ser KI-RIS-TI, é justamente nada fazer, nada querer e deixar
trabalhar CRISTO, em vocês.

Uma vez que foi batido à sua porta, há apenas que acolher, há apenas que nada querer e nada fazer.
Então, Ele poderá tomar posse e devolvê-los a vocês mesmos.

Então, o mecanismo da Liberação será, para vocês, um mecanismo de êxtase, total.
Não haverá mais espaço nem lugar para o que quer que seja a não ser para sua Presença, que não é outra

senão a Presença de vocês.
Mas, para isso, todo resto não deve mais existir e isso acontece se vocês o vivem, além do desejo: Aqui e

Agora.

***

Os Pilares que lhes foram dados, através do último impulso de Cristo, esses Quatro Pilares (ndr: ver o
Protocolo ‘Os Quatro Pilares do Coração’) (**), são indiscutivelmente (mesmo se isso já lhes foi apresentado e

não nomeado assim) o meio o mais seguro de viver e ser KI-RIS-TI.
Humildade, Simplicidade.

Isso se refere tanto à sua atitude Interior, como ao seu comportamento exterior, qualquer que seja seu lugar e
seu estado.

Guardando presente, na Consciência, essas quatro palavras: Infância, Transparência, Humildade e
Simplicidade (ndr: os 4 Pilares), enquanto que estado, enquanto que comportamento e enquanto que Atitude

Interior, vocês irão então se estabelecer, e vocês deixarão estabelecer-se, KI-RIS-TI.
Nós lhes falamos longamente da Inteligência da Luz, de sua tripartição, da ativação

daMerkabah Interdimensional coletiva.
Nós lhes significamos que o acesso a esta Consciência Unificada ia além, doravante, do horário estipulado do
seu Alinhamento comum (ndr: das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de

Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), mas convém prosseguir para o conjunto de seus Irmãos e de
suas Irmãs e para o conjunto da Terra.

***

Lembrem-se, nos momentos que podem parecer-lhes sombrios ou difíceis, de que vocês têm a capacidade,
real, de criar, doravante, por sua própria Atenção e Intenção, no centro da Ética e da Integridade, no centro do

Aqui e Agora, na Humildade e na Simplicidade, as condições de Transparência para viver a Infância e o
Nascimento.

A Ressurreição, a Crucificação, serão vivenciadas segundo o olhar que vocês derem à sua própria experiência.
Se a confiança em sua Essência, se a confiança na Luz, se a Humildade e a Simplicidade estão presentes em

sua Consciência, então, Cristo pode nascer e a Porta atravessada.
Não existe qualquer limitação além de vocês mesmo, para viver isso.

Não existe qualquer obstáculo que possa resistir, exceto se vocês o mantêm.
Cristo vem então chamar, cada um e cada uma, para viver sua escolha e sua criação.

Em outros termos, há apenas que se manter tranquilo, alinhado e amando.



***

Quando o Apelo tiver soado, não poderá existir, em cada um, qualquer dúvida sobre este Apelo, qualquer
possibilidade de ilusão (ligada a qualquer tecnologia ou a qualquer manipulação do que quer que seja) porque

vocês irão viver a íntima convicção da Consciência da Verdade do que vocês vivem.
A Reconexão é um momento de Graça, na condição de respeitar os Quatro Pilares.

A confiança deve ser absoluta.
A Luz agirá na mais justa das Ações e das Graças.

Se, durante este Apelo (que é um Apelo preparatório), vocês acolhem, sem pergunta, sem interrogação e sem
medo, pela sua preparação, pela sua capacidade para lembrar-se naquele momento,

da Merkabah Interdimensional coletiva, se vocês se lembrarem dos Quatro Pilares e se sua Consciência se
alinha HIC e NUNC, então, vocês irão se tornar Cristo, na maior das evidências e na maior das Alegrias.

***

Não há qualquer armadilha, de qualquer natureza, vindo da Luz Una.
A única armadilha seria Interior a cada um, em sua própria resistência, ou em sua própria interrogação, que não

pode subsistir se vocês mantêm conscientes, em vocês, a conexão à Merkabah e aos Quatro Pilares do
Coração.

Não restará mais, então, senão fusionar.
Todo o resto não tem que ser antecipado, nem projetado, nem temido, nem esperado, porque como isso foi

anunciado, a Terra já nasceu em sua Dimensão de Eternidade.
Vocês já estão Liberados do seu confinamento solar, desde quase um ano.

Resta apenas conscientizá-lo, em Cristo e na Totalidade.

***

O Fogo do Coração vai nascer, pelo Apelo Posterior e pela Porta Estreita, pela espada de MIGUEL, pela Nova
Eucaristia da nova Tri-Unidade, absolutamente, para cada um.

Há apenas, de algum modo, que se manter tranquilo.
O Abandono à Luz realiza-se então, sem que o menor elemento desse corpo que vocês habitam, sem que o

menor elemento dos mecanismos do pensamento ou das emoções, possa alterar ou modificar seu programa,
que lhes é próprio.

***

A maior parte do que nós tínhamos que dizer e criar, nós Arcanjos, foi realizado.
Tudo o que vocês tinham que realizar, vocês mesmos, foi realizado.

Tudo está efetivamente realizado.
Muitas coisas vão lhes aparecer, doravante, como cada vez mais evidentes, que isso se refira ao seu estado

Interior (mesmo pesado ou leve), que isso se refira a este mundo.
Retenham que, sobretudo, nada há a fazer, mas apenas Ser.
Cristo não os chama para nada além do que ser Amor e Luz.

E isso se vive fora desse Tempo, parando seu tempo, sobre a Terra, como em vocês.

***

Eis a mensagem que o Conclave Arcangélico (que termina muito em breve) me pediu para transmitir-lhes.
Se, em relação aos meus propósitos, existem em vocês perguntas, eu deixarei o Comandante dos Anciãos ali

responder (ndr: intervenção de O.M. AÏVANHOV, do mesmo dia) (***).
Resta-me dar-lhes a Comunhão de minha Presença e permanecer, em vocês, durante nosso espaço de

Vibração e de Alinhamento, em Cristo e no Amor.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas.

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu amo vocês.



... Efusão Vibratória ...

************

(*) – UM AMIGO (14.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setemb...

*

(**) – ‘Os Quatro Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...

*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (14.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1197

14 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1197
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos, primeiramente, e eu me alegro de estar, de novo, entre vocês.

Então, eu os escuto.

Pergunta: o que significa a expressão: “a estrela que anuncia a estrela”?

Isso quer dizer que há uma estrela que segue uma outra estrela.

O que é uma estrela?

É algo que vocês veem, que vocês sentem ou na cabeça (com as 12 Estrelas), ou que vocês veem no céu.

É algo que brilha e que tem uma forma de estrela, acessoriamente.

Então, se Maria lhes diz que havia uma estrela que anunciava uma outra estrela, vocês deveriam aguardar para ver uma estrela e esta
estrela é seguida de uma outra estrela e esta estrela é profundamente diferente de todas s estrelas que vocês veem.

Então, primeiramente, elas vão ser vistas.

A primeira será vista de noite e não de dia.

A segunda será vista de dia.

Uma estrela, se vocês querem, é uma Vibração, é uma Consciência, do mesmo modo que o Sol, do mesmo modo que a Terra, do
mesmo modo que vocês, do mesmo modo que nós.

É uma Consciência e possui, como eu poderia dizer, uma codificação Vibratória.

O Sol, a codificação Vibratória, vocês o veem cedo de manhã.

Isso reaquece vocês.

Uma estrela, ela possui outra forma de codificação Vibratória.

Nas astrologias mais antigas (da Caldéia e outras), os cometas, as estrelas que aparecem no céu e, até mesmo, os meteoritos que
passam no céu (mas o cometa é diferente porque vamos vê-lo por vários dias, por várias semanas, isso depende), elas passam em
certos locais e, segundo o local onde ela passa, ela significa alguma coisa.

Da mesma forma que vocês têm trânsitos astrológicos que significam coisas para a personalidade.

Esta influência, que vocês veem a olho nu (por seus olhos), tem uma ação, desta vez, não para uma pessoa, mas para o conjunto do
sistema solar e, dependendo do local onde se localiza as estrelas (eu falo pela astrologia antiga, da Caldéia, por exemplo), vocês irão
ver indicações precisas sobre o significado desta estrela que passa (ou deste cometa).

O significado, lembrem-se, é uma mudança na Consciência da humanidade global.

Eis o ponto mais importante.

Pergunta: na ocorrência, qual será o significado da passagem da primeira estrela?

Ela está, a priori, passando no Leão e depois, na Virgem.

Então, isso significa a chegada do Mestre de Leão.

Qual é o Mestre de Leão?

O.M. AÏVANHOV - 14 de setembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-p9loJLR62Cw/TnYzOosYlEI/AAAAAAAAA-M/-EuRoLZjF0I/s1600/000omraam470.JPG


É o Sol já que o Leão é um signo solar.

Qual é o par Vibratório do Sol e da Virgem?

É, naturalmente, o Sol (Cristo/Miguel) e a Virgem, ou seja, Maria.

Pergunta: e sobre a segunda estrela, então?

Então aí, é uma outra história.

Pergunta: você poderia nos contar?

Agora não.

É preciso, inicialmente, viver a primeira.

Pergunta: como irá se manifestar a Vibração do Fogo que permitirá acolher KI-RIS-TI?

Então, a Porta KI-RIS-TI (como todas as Trilhas e, sobretudo, como todas as Portas que estão ligadas ao Desdobramento da Luz),
manifesta-se por uma percepção de peso, às vezes de calor, mas é algo que é sentido como um ponto ou uma zona que é sensível.

No que se refere à Porta KI-RIS-TI, o Impulso da Luz de Cristo, naquele nível, vai dar uma Vibração (ou um calor muito intenso) que não
se situa, unicamente, no ponto que corresponde a toda a zona, no meio das costas, entre as omoplatas.

É um calor, uma dor, uma pulsação, como se o coração batesse atrás.

Às vezes, isso pode ser uma dor.

Às vezes, isso pode ser uma ressonância da respiração.

É uma zona sensível, um pouco, como dizer, como se vocês tivessem um hematoma naquele nível, ou como se vocês deslocassem
uma vértebra quando a dor é mais complicada, vamos dizer.

As Portas são perceptíveis, do mesmo modo que vocês sentem as Estrelas, mas, se se pergunta a cada um como ele sente as
Estrelas, primeiramente, vocês não sentem as mesmas Estrelas.

Em seguida, alguns vão dizer: “isso pica”, outros: “isso esquenta”, outros: “isso dói”, outros: “isso realmente fere”, outros: “isso é
intolerável”.

E, no entanto, é a mesma Vibração que está nesse nível, mas cada um traduz a Vibração em uma linguagem que lhe é própria.

Mas, quando nós dizemos Fogo, é uma sensação de calor, obviamente.

Isso não vai ser uma sensação de gelado.

Aí, é realmente um calor.

Isso esquenta.

Pergunta: qual é o tempo que vai separar o aparecimento da primeira estrela, da segunda?

Dado que essas Consciências são inteligentes, elas se adaptam, elas também.

Ao quê?

À Terra e, isso, vocês sabem.

Da resposta à passagem da primeira estrela (ao nível Terrestre e ao nível da Consciência humana), dependerá a passagem da
segunda estrela, mas é muito curto, digamos.

Quando eu digo “passagem”, compreendam bem que as Vibrações que chegam sobre a Terra, já desde certo tempo, elas são
tríplices.

Vocês têm a Radiação do Ultravioleta, iniciada pelo Arcanjo Miguel, por um efeito de Efusão solar, diretamente sobre a Terra.

Vocês têm uma irradiação específica que vem de Sirius, que é a Radiação do Espírito Santo.

Vocês têm uma irradiação do Centro Galáctico, de Alcyone.

Vocês têm o que vocês chamam de Cinturão de fótons, de Cinturão de Luz (pouco importa, aquilo lá, ele é fixo).

São vocês que se deslocam neste sistema solar, junto.

Mas a irradiação que vem d’A Fonte, de Alcyone, é sempre no mesmo lugar.

Mas vocês têm um sistema que serviu de retransmissor para o Espírito Santo.

Este sistema que serviu de retransmissor para o Espírito Santo é, evidentemente, veiculado, de alguma forma, por uma Consciência.

Eis o que é a segunda estrela.



Então, a Irradiação do Espírito Santo, que correspondeu à abertura do primeiro Portal Intergaláctico sobre a Terra, em agosto de 84 (eu
ainda era vivo), vai, agora, revelar-se à Consciência da humanidade.

Portanto, tudo isso são acontecimentos de Consciência.

O mais importante é o acontecimento da Consciência.

O mais importante é estar aí onde vocês estão, em função do que vocês têm a viver, dentro de vocês.

O exterior, para muitos de vocês, não irá querer mais nada.

Como eu disse uma vez, não são vocês que desaparecem, é a Terra.

Vocês vão ter que se acostumar com esta ideia, hein.

Pergunta: qual é a Vibração da Merkabah Interdimensional?

A Vibração da Merkabah Interdimensional é aquela que vocês vivem às 19 horas (ndr: Alinhamento das 19h00 às 19h30, hora francesa
no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]).

É o que os conecta, por intermédio da Fonte de Cristal (do Bindu), uns aos outros, a esse veículo de Luz que é a Yérushalaïm, ou seja, a
Jerusalém Celeste que é conduzida por METATRON.

Portanto, vocês são conectados, nos períodos de Alinhamento, ao nível da Coroa Radiante da cabeça.

É a dissolução na Luz, com graus diversos para cada um.

Pergunta: o que são as luzes amarela, vermelha ou azul que pulsam às vezes no céu?

É simplesmente o que vocês chamam de ‘atmosfera’ que está profundamente alterada devido à desagregação dos diferentes
envelopes.

Portanto, o que vocês veem, com os olhos, não é mais perfeitamente a mesma coisa do que vocês viam antes.

Isso não quer dizer que a irradiação mudou.

Isso quer dizer que vocês veem outra coisa, sempre no mesmo lugar porque, no plano simbólico, o Céu foi rasgado e, no plano
atmosférico, também.

Lembrem-se de que, já, antes da Liberação do Sol, havia uma comunicação, por brechas magnetosféricas, entre o Sol e a Terra.

Evidentemente, esta conexão elétrica modificou a composição da magnetosfera e da heliosfera e, portanto, o que vocês veem não é
mais a mesma coisa.

O que o olho percebe não é mais a mesma coisa.

Pergunta: é possível que isso seja Embarcações?

Toda estrela é uma Embarcação.

Isso poderia ser todo tipo de coisas, a partir do momento em que vocês aceitam que o Sol é uma Embarcação e, também, que a Terra
é uma Embarcação.

O que nós denominamos Embarcação, no sentido etimológico, é o quê?

É algo que se desloca.

Então, ao nível da Consciência Unificada e ao nível do que existe em suas Dimensões, há alguma diferença entre MIGUEL e o Sol.

Ambos são Embarcações.

E, eu mesmo, eu sou uma Embarcação.

E isso não é uma invenção da imaginação.

É a estrita Verdade.

A estrela que vem é uma Embarcação já que é inteligente.

É, simplesmente, a visão da Terra que está ligada a esta falsificação que os fez crer que o que vocês veem é a realidade.

O que vocês veem não é a realidade já que vocês estão confinados em um negativo.

O que vocês veem, que lhes parece negro, para nós, não é negro.

É a Luz.

É como o palco de um teatro.

É um palco já que, quando nós lhes dizemos que tudo está em vocês, nós não brincamos.



Vocês, vocês veem alguma coisa no exterior, mas este exterior não existe.

É isso que vocês têm dificuldade de viver.

Tudo está no Interior do que vocês são.

Tudo o que está no exterior é apenas uma projeção.

É um palco de teatro.

Então, é claro, quando vocês estão na consciência da personalidade, a ciência vai demonstrar que o sol está a tal temperatura, que há
reações nucleares no sol, mas todos aqueles que percorrem o Sol sabem bem que isso não é verdadeiro.

É justamente o fato de estar confinado sobre a Terra que cria esta Ilusão.

Nas outras Dimensões (por exemplo, nas Dimensões intraterrestres), não há Luz que vem de um ponto.

A Luz está por toda parte.

Lembrem-se de que (como lhes disseram alguns Anciãos e alguns Arcanjos) vocês têm o hábito de funcionar estando localizados em
um corpo e em um tempo.

Quando vocês estão em multidimensional, vocês não estão, nem localizados em um corpo, nem localizados em um tempo.

Vocês não podem aplicar o que vocês veem com seus olhos e o que vocês compreendem com seu cérebro, no que acontece do outro
lado.

Isso estritamente nada tem a ver.

Então, é claro, no astral, no antigo tempo, quando se deixava esse corpo para morrer, permanecia-se no astral.

Simplesmente, havia uma diferença de densidade.

Via-se, sempre, uma luz no exterior, via-se Anjos, via-se membros da família.

Havia casas, havia lindas paisagens, mas estavam calcadas no que existia sobre a Terra.

Mas tudo isso não existe.

Pergunta: a modificação da Consciência, ligada à primeira estrela, vai favorecer a Passagem na Unidade?

Ela irá desencadear o ‘choque da humanidade’ e, portanto, a Passagem na Unidade, para alguns.

Pergunta: qual é a relação entre a chegada desta estrela e a data de 26 de setembro que foi anunciada
como o fechamento da Porta KI-RIS-TI?

É a mesma coisa.

Quando o Cristo estiver aí, não haverá mais necessidade de Porta.

Quando tudo se torna a Luz Branca, a Porta não tem mais razão de ser.

O que são as Portas?

Isso foi explicado em diferentes intervenções que vocês tiveram, desde pouco mais de um mês.

As Portas são estruturas para enganchar o Corpo de Estado de Ser.

Elas são estruturas de conexão interdimensional.

É o Desdobramento da Luz das Estrelas em um corpo biológico.

É a finalização do Corpo de Estado de Ser, a reconstrução do Corpo de Estado de Ser.

Vocês sentem as Portas porque elas estão prestes a entrar em ação, para aqueles que as sentem.

Mas, uma vez que vocês estão nesta Dimensão (estando aqui ou não estando mais aqui, isso eu não sei), vocês não sentem mais as
Portas já que vocês se tornaram essas Portas.

Tendo se tornado, vocês mesmos, a Luz, não há mais razão de distinguir entre o que é esta Dimensão e a Dimensão da Unidade.

Quando alguma coisa se mexe, quando vocês mexem algo, vocês o mexem sem ali pensar, parece-me.

Há mesmo automatismos, isso se chama.

Então, todas essas Vibrações novas (OD, ER, IM, IS, AL, as Coroas Radiantes) são a restituição do seu Estado de Ser.

São potenciais espirituais, que haviam sido retirados, que retornam.

Então, é normal que, retornando, isso se manifeste de novo à Consciência, não é?



Mas, uma vez instalados, e que vocês se tornam isso, não há mais razão de sentir, como tal.

Quando vocês mexem um braço, vocês não têm necessidade de dizer que vocês sentem os ossos do braço que mexem.

O movimento se faz, não é?

É a mesma coisa para o Corpo de Estado de Ser.

Pergunta: quando as Portas são ativadas, as sensações devem ser fortes ou bem elas podem ser, também,
fracas?

Nem um, nem outro, mas o marcador essencial é sempre, e isso permanecerá sempre a mesma coisa.

Vocês estão da Alegria ou vocês estão no medo.

Pergunta: o ponto VISÃO, que havia sido falsificado e que, agora, foi redirecionado, poderia nos permitir
ver as outras Dimensões?

É exatamente o que está prestes a acontecer para aqueles que estão abertos: a abertura do canal de comunicação com Maria (do lado
esquerdo), a percepção Vibratória dos outros planos.

É um conjunto de coisas.

Para outros, é a Visão Etérea, etc., etc., a Visão das Partículas Adamantinas.

Pergunta: os pequenos pontos que se deslocam rapidamente são Partículas Adamantinas?

Sim, totalmente.

É exatamente isso e elas são cada vez mais numerosas, cada vez mais rápidas, se vocês bem observaram.

E, a um dado momento, o céu irá tornar-se assim e, vocês mesmos, irão tornar-se assim.

Pergunta: quando se é confrontado a um lugar que faz descer as Vibrações, o Abandonar-se à Luz, é para
continuar, por exemplo, a viver nesse lugar?

Como foi dito, vocês estão aí onde vocês estão.

Se vocês acreditam que vocês dependem de uma circunstância exterior para alcançar a Unidade, vocês não estão prontos para
encontrar um bom lugar.

Não há outro lugar que vocês mesmos.

É ainda uma visão muito dual querer se pôr em tal lugar.

As Partículas Adamantinas estão em número, hoje, muito importante, em relação a dois anos atrás, mais de dois anos (no momento em
que o Arcanjo Anael começou e exprimiu esta noção de Abandono, que é diferente do ‘soltar’, hein).

Hoje, isso não quer dizer mais nada.

Onde vocês estiverem é o bom lugar porque o único lugar para viver a Unidade é dentro, não é fora.

Enquanto seu olhar se coloca em sua pequena vida, no que vocês irão comer, no vizinho, no local aonde vocês devem estar, é tempo
perdido para estar dentro.

A Vibração apenas pode nascer no Interior de si.

Pergunta: em um contexto que faz descer as Vibrações, arrisca-se perder esta capacidade para conectar a
Unidade?

A Unidade apenas se conecta pelo Abandono à Luz, no Interior de si.

Estejam na prisão, estejam com a notícia da morte, nada mudará.

É uma ilusão acreditar nisso.

Era possível há dois anos, porque há dois, três anos, muitos seres humanos vivenciaram Impulsos para mudar certas coisas,
justamente para criar condições propícias para viver isso.

Mas, hoje, a Luz está por toda parte.

Coloquem-se, mais, a questão (se vocês não o vivem) de porque vocês, vocês não o vivem e não culpam nem o lugar, nem o marido,
nem a mulher, nem os pais, nem os filhos.

Isso não está mais de pé, essas explicações.

A quantidade de Luz Adamantina, da Unidade, que se verte sobre a Terra, é enorme.

Então, ela está aí, por toda parte.



Agora, é claro, os seres que não estão abertos ao nível dos chakras superiores, o que é que está aberto?

São os chakras inferiores.

Isso explica tudo o que vocês veem sobre a Terra e, ainda uma vez, nós sempre dissemos que a Luz não está aí por nada.

Enquanto vocês creem que vocês dependem do que vocês irão beber, da vela que vocês irão acender, da oração que vocês irão fazer,
da cor da roupa que vocês irão usar, vocês afastam-se, consideravelmente, da Unidade.

Isso são pretextos porque, nesse caso, se vocês não a vivem, vocês irão dizer: “é porque eu não tenho um bom marido”, “é porque eu
não tenho oportunidade”.

Isso não existe.

Isso não é verdadeiro,

São justificativas falsas.

Então, obviamente que é mais agradável viver a Unidade em circunstâncias agradáveis.

Mas, se vocês estão na Unidade, as circunstâncias irão se tornar, necessariamente, agradáveis, porque elas não dependem de sua
vontade de querer mudar tal coisa ou tal coisa.

Mas a Inteligência da Luz vai agir em vocês.

Como isso se chamava nos tempos antigos?

A Divina Providência.

Viver a Unidade é extrair-se se toda projeção.

É extrair-se de sua própria vida, agora, enquanto estando aqui (vivos, presentes neste corpo), mas dar a cambalhota e fazer a
Reversão da Consciência, compreendam que vocês não são isso.

Portanto, se vocês começam de novo a querer mudar de lugar, querer mudar um alimento, querer mudar de marido, de mulher, de local,
vocês não compreenderam o que é para viver.

Vocês mantêm, formalmente, uma Ilusão.

Eu não teria falado assim há dois anos.

Hoje, as condições não são as mesmas.

Hoje, vocês têm seres humanos que vivem esta transformação: eles nada procuraram e da noite para o dia, eles encontraram-se em
estados Vibratórios extravagantes.

Eles têm o Coração em Fogo, eles têm a cabeça em Fogo, eles subiram a Kundalini, eles nem mesmo sabem o que é isso.

Eles jamais escutaram o que foi dito e eles o vivem.

Como vocês explicam?

Eles são, simplesmente, mais humildes e mais simples.

É tão simples assim, mesmo se eles não o saibam.

Há muitos seres humanos que estão muito mais próximos do Coração do que aqueles que buscam a Luz.

Isso é, talvez, mais difícil de dizer, mas é a estrita Verdade.

E isso sempre foi assim, em todas as épocas.

Há seres que viveram o Despertar e que nada procuraram.

Eles não tiveram mais oportunidade do que outro.

Simplesmente, eles estavam, em suas Vibrações, mais próximos de viver isso e eles o vivenciaram.

Um Amigo é o exemplo.

Gemma Galgani contou-lhes, Hildegarda de Bingen também (ela, porque ela tinha inclinação).

Mas, por exemplo, Um Amigo, e outros Anciãos, vivenciaram isso assim: por uma varinha mágica, por assim dizer, visto externamente.

Ou, outros, vão viver depois de uma crise existencial monumental.

A perda de um ente querido, que é o estresse mais importante, vai abrir para a Luz.

Cada um é diferente.

Mas compreendam por aí o que eu quero dizer.



Mas compreendam por aí o que eu quero dizer.

Nesses tempos específicos, que são agora (eu disse desde o mês de abril que isso é agora), há mais circunstâncias exteriores que
são propícias.

Há apenas circunstâncias Interiores que os aproximam ou que os afastam da Unidade, e não há meio de sair.

Enquanto vocês não colocarem isso na sua cabeça e no seu Coração, vocês não penetrarão o Reino dos Céus, mesmo se vocês
batam as mãos e os pés.

Foi-lhes dito que está no Interior de vocês, quando lhes falamos de Consciência e de Vibração.

Então, a Vibração, ainda uma vez, pode exprimir-se por um calor, por um peso, pelo que vocês queiram, mas é algo que é vivenciado e
sentido.

Sem isso, o que isso quer dizer?

Isso acontece na cabeça.

Quando Ma Ananda Moyi, quando Gemma, falaram-lhes desta consumação pelo Fogo do Amor, vocês acreditam que isso ocorre em
sua cabeça?

Quando Teresa disse que ela viveu alguma coisa, mas que é uma dor terrível (em sua vida, hein), vocês acreditam que ela inventou
sofrimentos e que este sofrimento colocou-a em contato com o aspecto o mais extraordinário do Amor de Cristo?

É a estrita Verdade.

É preciso, sempre, diferenciar o que vocês pensam, com sua cabeça (o que vocês creem com sua cabeça), do que vocês vivem,
realmente.

Sem isso, como vocês querem ser honestos com vocês mesmos?

Eu sequer falo de Transparência.

Vocês não podem se enganar e vocês não podem enganar a Luz.

Portanto, vocês apenas têm uma coisa a fazer: Abandonar-se à Luz.

Pergunta: como se desidentificar dessas emoções, que são freios para o Abandono à Luz?

O que é a emoção?

A emoção é característica da vida em meio à personalidade, já que toda a vida da personalidade baseia-se no desejo, na atração e na
repulsão, no bem, no mal.

A emoção inscreve-se aí dentro.

Se vocês estão estabilizados no Coração, se vocês vivem o Coração, não há qualquer razão para que uma emoção os domine.

Se vocês sentem emoções, significa que vocês oscilam: vocês jogam iôiô entre o corpo de desejo e o corpo do Coração.

Se vocês sentem emoções, apenas reflete isso.

No Coração não há mais emoções.

Então, basta estar no Coração.

Todo o trabalho espiritual (em minha vida, em todas as tradições) sempre foi fazer um trabalho que os elevasse acima das Vibrações,
ou seja, acima do corpo de desejo.

Então, vocês não irão me perguntar, neste período final da humanidade, como, ainda, sair das emoções.

Se vocês estão na emoção, significa que vocês vivem o corpo de desejo, qualquer que seja a emoção.

É um ou outro.

Eu lhes disse.

Cada vez mais, não há mais possibilidade de estar sentados em duas cadeiras: vocês estão em uma cadeira ou vocês estão na outra.

Se vocês ainda jogam iôiô assim, vocês irão correr o risco de cair no chão, ou seja, de não mais poder sentar-se, realmente, em uma
cadeira.

Portanto, é preciso, agora, firmar-se no Coração, isto é, parar com as emoções (de repente eu estou no Coração, de repente eu estou
na emoção).

Sem isso, isso vai realmente pregar-lhes peças no momento em que a Luz invadir, de verdade, este mundo.

O que vocês irão fazer naquele momento?

A característica, aliás, do Abandono à Luz (antes, há dois anos, como agora), é, justamente, não mais manifestar emoção.



Vocês não podem se Abandonar à Luz se existe uma emoção.

A emoção mantém o corpo de desejo e os aprisiona na personalidade.

Então, eu não sei.

Sirvam-se do que lhes foi dado: da respiração, da ativação das Portas, das Estrelas, das Trilhas, do Yoga da Unidade, eu não sei.

Foi completo o que lhes foi dado (ndr: ver “Protocolos a praticar”) ().

Lembrem-se de que o Coração não é uma emoção.

É um ‘estado’.

De que a Alegria, que nós falamos, não é uma emoção.

De que o Samadhi não é uma emoção.

É um mecanismo Interior e não voltado para o exterior.

Portanto, enquanto vocês estiverem voltados para o exterior (o que é próprio da emoção, da projeção, do desejo, do mental), vocês
não podem estar voltados para o Interior.

É o encanamento.

É muito simples.

Vocês já viram, em um cano, passar uma água em um sentido e outra no outro sentido?

É preciso, realmente, agora, olharem-se, vocês mesmos, tal como vocês são.

Não vale a pena ser autocomplacente.

Vocês não podem mais mentir para vocês.

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

Então, para reforçar o que lhes disse o Arcanjo Anael (e o que nós lhes dissemos, todo dia, um pouco mais), coloquem-se no Aqui e
Agora (como disse o Arcanjo: Hic e Nunc).

Se vocês estão no Hic e Nunc, totalmente no instante, a Luz Adamantina penetra.

Vocês não têm necessidade de exprimir um desejo.

Vocês não têm necessidade de ter medo.

Vocês não têm necessidade de concentrar-se.

Estejam descontraídos e, quanto mais vocês estiverem descontraídos, mais vocês perceberão, em vocês, esse Fogo que entra, em
vocês, porque, em breve, esse Fogo tornar-se-á perceptível para todo mundo.

Mas, o Fogo, ele é perceptível por todo mundo, mas ele deve entrar, e ele entrará, aí onde está aberto, não aí onde está fechado.

Portanto, é melhor que ele entre pelo alto (pelo Coração), mas não por baixo (exceto, talvez, pela Kundalini, mas, isso, é para as
pessoas que já abriram, talvez, uma outra Lareira, particularmente a da cabeça).

Mas não tenham qualquer medo, nem, também, qualquer expectativa.

A Luz, nós sempre lhes dissemos, ela age por si só.

O que é que vocês querem fazer?

Vocês entraram em um processo que se refere ao conjunto deste sistema solar e não à sua pequena vida.

É toda a vida que muda.

É toda a vida que ascensiona, em uma gama de frequências.

Agora, se vocês querem permanecer apegados ao seu pequeno corpo, ao seu pequeno conforto, à sua família, vivam o que vocês têm
a viver.

Agora, vocês não têm que estar ansiosos já que, de todo modo, mesmo se vocês nada vivem, vocês irão aí onde vocês devem ir.

Portanto, com o que vocês se preocupam?

Lembrem-se (eu os remeti a isso que dizia Sri Aurobindo) das cinco etapas do choque.

Então, vocês poderão negociar enquanto vocês desejam, hein.

Mas, aí, agora, não é mais tempo de negociar o que quer que seja.

É tempo de viver o que é para viver e o que vocês vivem é, exatamente, o que vocês devem aguardar para viver.



É tempo de viver o que é para viver e o que vocês vivem é, exatamente, o que vocês devem aguardar para viver.

De qualquer modo, olhem o que eu dizia dos seres que vivem esse Fogo sem mesmo saber que isso se chama chakras, sem mesmo
saber que isso se chama planos multidimensionais: no entanto, eles o vivem.

E depois, vocês pedalam, pedalam e esperam viver alguma coisa que não se vive.

O que é que eu posso dizer-lhes?

Isso é sua Vibração.

Portanto, a partir desse momento, que seja um caso ou outro, aceitem o que vocês vivem.

De toda forma, não há outra possibilidade do que aceitar o que vocês vivem.

Vocês me explicam como pode ser de outro modo, que isso seja na Unidade ou na Dualidade, aliás.

Portanto, a partir do momento em que vocês tenham compreendido esta equação, esta noção de, como dizer, inexorabilidade, o que é
que vocês querem fazer?

É como se eu dissesse: “esta noite, o sol vai se deitar”, e vocês me dissessem: “não, não, eu não quero que ele se deite”.

Ele vai se deitar de qualquer maneira, isso eu lhes asseguro.

Portanto, se nós lhes dizemos que a Luz chega, na totalidade: ela chega, na totalidade.

O que é que vocês ali podem e o que é que nós ali podemos?

Vocês estão, muito exatamente, no lugar correto, no Interior de vocês, como no exterior de vocês.

Há apenas que aquiescer (seja o que for que vocês vivam) e tudo acontecerá bem.

Sobretudo, lembrem-se de que vocês estão em uma região da Terra [França], em todo caso, relativamente feliz, não?

Em uma região onde, em relação a outros povos atualmente, vocês estão, de qualquer modo, em certa opulência, não?

Vocês não estão em países que submergiram completamente nas águas.

Vocês não têm vulcão ao lado de vocês.

O que quer que vocês vivam, vivam-no.

Eu lhes transmito todas minhas Bênçãos, todo meu Amor e eu lhes digo e lhes desejo, sobretudo, uma muito boa noite.

Portem-se bem.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1198
14 de setembro de 2011 (Publicado em 16 de setembro de 2011)
Tradução para o português: Zulma Peixinho
via: http://portaldosanjos.ning.com
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A TRANSPARÊNCIA ~~ A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou UM AMIGO. 
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Alegria reinem entre todos e entre nós.

O conjunto dos Anciãos pediu-me para retornar entre vocês, a fim de falar sobre alguns conceitos
e elementos referentes ao Pilar da Transparência que está associado à Porta posterior de

CRISTO (da Luz KI-RIS-TI ou da Luz Branca).
Eu vou expor-lhes o que é esta noção de Transparência.

Tornar-se um Transparente de Luz e ser Transparente à Luz é realizar CRISTO, é realizar, em si,
o Si, o Despertar, viver a Realização.

Viver conscientemente, aqui, sobre este mundo, enquanto estando conscientemente em outros
lugares, presentes no conjunto dos Universos, no conjunto das Dimensões.

Levando então a tomar Consciência, na Verdade, e não em ideia, da Maya deste mundo, da sua
ilusão.

Naturalmente, a Luz Branca é Amor.
Naturalmente, viver isso necessita, justamente, de uma Fusão com a Luz Branca, de uma saída do quadro

habitual da vida, tal como o concebe o humano, enquanto sempre sendo humano.
Através do Fogo do Coração, através de uma Consciência que nada mais tem a ver com a consciência

ordinária. 
Uma Consciência que é expandida até tocar os Céus, tocar a origem e tocar o fim, provar o néctar da FONTE e

viver esse néctar, permanentemente.
É a isso que cada um é chamado neste período particular de Transição.

Como todos nós, os Anciãos, lhes dissemos, nós lhes demos o máximo de elementos, o máximo de práticas e
de elementos, podendo também permitir-lhes aproximarem-se desta Transparência.
Então, se vocês quiserem, nós iremos explorar o que significa esta Transparência.

A Transparência é o que os faz sair da aparência, é o que os faz sair da ilusão de ser uma pessoa, neste
mundo, e que faz com que não possa mais ali ter a mínima interação, neste mundo, ligada à pessoa, mas sim

uma ação, lúcida e consciente, diretamente conectada com a Presença do Si, da Unidade, da Verdade, da
Beleza.

UM AMIGO - 14 de setembro de 2011 - Autres Dimensions
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Tornar-se Transparente à Luz é certificar-se de que, no interior da Consciência, não existe mais zonas de
resistências.

A Luz pode então atravessá-los, inteiramente, sem que ela seja interrompida, no interior da Consciência, por
qualquer elemento.

Tornar-se Transparente à Luz confere, é claro, o que eu já disse, confere um estado de Serenidade, um estado
de Paz, um estado de Alegria, a nenhum outro parecido, um estado de Serenidade e de Beatitude.

***

Viver a Unidade e manifestar a Unidade, tornar-se Transparente, é estar além mesmo da identificação com a
Luz, é tornar-se si mesmo, em Consciência, a totalidade da Luz.

Para isso, não deve mais existir a mínima coisa chamativa da pessoa, a mínima vontade da pessoa além do
que permanecer no estabelecimento desta Luz, desta Transparência.

Pois, em meio à Transparência, quando a Luz os atravessa de lado a lado e quando ela está aclimatada no
interior desse corpo físico, desse veículo, então, apenas naquele momento, a Consciência torna-se

panorâmica.
Ela não está mais limitada à consciência do eu, ela não está mais limitada à pessoa, mas virá abrasar o conjunto

de todos os Universos e o conjunto de todos os Irmãos e Irmãs.
Naquele momento, o Amor é vivenciado enquanto realidade transcendente e não fica mais submetido a

nenhuma lei existente neste mundo.
O Amor da Luz e a vivência do Amor Vibral nada têm a ver com o amor humano.

É uma transcendência do amor humano porque este Amor é o oposto do amor humano: ele torna livre, ele
libera e ele põe o outro na Alegria.

O amor humano é sempre condicional e condicionado.
Condicionado a um jogo de interações, justamente ligado à opacidade e à ausência de Luz, com, no entanto,

uma procura de Luz.

***

O ser que se torna transparente à Luz, torna-se, ele mesmo, esta Luz, bem além da identificação com a Luz,
mas, mais, por esta noção de Transparência.

Não existe qualquer alteração possível para a Transparência instalada.
Não existe qualquer possibilidade de pôr-se nas variações do humor, nas variações das emoções ou em

quaisquer variações.
Em meio à Unidade e em meio à Transparência, a Consciência fica estendida e uniforme.

Ela apenas tem variação no grau de intensidade da vivência da Alegria, no grau de intensidade da vivência do
Amor em si.

Viver a Transparência e a Luz Branca é estar em Samadhi, isso eu já disse a vocês, e é também experimentar
uma Visão, uma Visão profundamente diferente do que podem ver os olhos, do que pode levar, a ver e a

compreender, o cérebro.
Isso, aliás, foi chamado de Visão do Coração.

A Visão do Coração vê além das aparências porque ela vê, justamente, pela Transparência.
Ela vê, na pessoa que é vista pelos olhos, além do que se deixa ver olhos.

Ela vê a alma e, além disso, ela vê realmente o Espírito que está atrás da aparência de uma pessoa que está à
frente.

Naquele momento, é claro, o que é amado não é a pessoa que está à frente, mas sim o Espírito que remete ao
Espírito.

Dessa maneira, o Ser que vive a Unidade não pode mais ser outra coisa senão esta Transparência.
Ele não pode mais aderir a nenhum modelo existente neste mundo.

Ele não pertence mais a um país, ele não pertence mais a uma tradição, mesmo ele podendo ali se referir, mas
ele se torna totalmente livre e totalmente liberado de qualquer condicionamento.

O condicionamento é, aliás, uma ausência de Transparência.
Pois os condicionamentos vão definir, de algum modo, os contextos que se estabelecem nos diferentes

setores da vida.
Mas a Transparência não tem mais qualquer contexto.

Ela se articula ao redor de alguns Pilares, que estão prestes a serem explicados e revelados, denominados
Infância, Transparência, Humildade e Simplicidade (ndr: ver o Protocolo "Os 4 Pilares do Coração" (1)).

Isso é apenas estabelecido no centro desses 4 Pilares quando a Irradiação da FONTE, pela Transparência
total, puder aparecer, bem além das simples variações de Samadhi e da Alegria, onde o Ser entra nesta

imanência e nesta impermanência, bem além da simples pessoa humana.



Naquele momento, a Consciência está consciente de que ela habita um corpo que não é a Verdade.
A Consciência está consciente de que ela está além desse corpo, além desse mundo, presente no conjunto

dos Universos e no conjunto das Dimensões.
Entretanto, a Consciência mantém, com felicidade e com alegria, esse corpo de ilusão, não para si mesma,
mas, sobretudo, para todos os outros que apenas são parte dela mesma, ainda não revelados à sua própria

Verdade.

***

A Consciência que vive isso, nesta Transparência, não está mais submissa, é claro, no nível da Consciência,
aos riscos das ações e das reações, não está mais submissa aos condicionamentos e não está mais

submissa, tampouco, às interações que podem existir nas relações clássicas humanas, enquanto estando
plenamente presente em alguma relação, seja ela qual for que se apresentar.

Obviamente, os corpos escapam, para a maioria daqueles que vivem isso, aos princípios de corrupção desta
carne.

A própria FONTE, quando ela molda um corpo, sem passar pela encarnação, apenas pode subsistir neste
corpo criado durante alguns anos, pois este mundo foi efetivamente privado da Luz, pois este mundo foi

efetivamente privado de conexão com a Luz.
Ele está sofrendo de amnésia.

Ele foi atingido pelas resistências.
Ele foi atingido por predações e por sofrimentos.

Tudo isso vocês sabem.
Mas vocês sabem também que o impulso da Luz Vibral, realizado há alguns anos, torna possível, de maneira

muito mais fácil, o acesso a este estado.
Mas aceder a este estado necessita, também, de fazê-lo perdurar e durar durante o tempo da sua encarnação:

é preciso estabilizarem este estado.

***

A experiência do Coração, assim que vivenciada, apenas por um bilionésimo de segundo, jamais pode ser
esquecida.

Porque é uma experiência transcendente, no sentido mais transcendente, isto é, é uma experiência que vem
modificar as próprias regras de funcionamento da Consciência.

Mesmo se a Transparência não estiver totalmente estabelecida, então, naquele momento, a Consciência se
estabelece em um novo estado.

Este novo estado foi desenvolvido para vocês, é denominado Turiya ou Consciência Unitária.
Isso se manifesta, assim como eu disse, por Sat Chit Ananda.

Isso se manifesta pelo que é denominado Shantinilaya, viver com toda consciência a Morada da Paz Suprema,
aí onde nenhuma intercorrência deste mundo pode influir naquele que é Transparente.

Por outro lado, aquele que se tornou Transparente tem o dever (mas esse dever não é em um sentido moral, é
uma aplicação lógica do estado de Transparência) de ser, de algum modo, uma testemunha viva deste acesso

à Unidade.
É nesse sentido que os Arcanjos os chamaram de Testemunhas da Luz, de Ancoradores da Luz e de

Semeadores da Luz.
Por que é a sua função, é o seu papel, é a sua missão.

Aquele que encontra a Luz, aquele que vive a Luz, torna-se Transparente de Luz e a Luz emana dele, irradia
dele e brota dele, permanentemente.

Não pode mais ali ter, de qualquer modo, interrupção do fluxo da Luz, do fluxo do Amor, do fluxo da Vibração.

***

Então, é claro, a personalidade ainda está presente nesta Dimensão, neste corpo, mas não está mais no centro
do palco, não está mais na aparência, não está mais no eu (jogo), não está mais em qualquer sedução e,

sobretudo, nada mais tem necessidade de compreender.
Pois a Luz é realmente (quando a Consciência Turiya se instala) o nutriente absoluto, aquele que não busca

mais outra coisa além de Ser si mesmo esta Luz.
Não há mais necessidade de responder, porque a Luz é a resposta.
Não há mais necessidade de buscar, porque a Luz se estabelece.

Não há mais necessidade de sofrer, porque a Luz está além do sofrimento e da interação do prazer e do
sofrimento.



Tudo isso eu tento passar a vocês em palavras, através do que eu vivenciei durante a minha vida e do que eu
pude transmitir àqueles que se aproximaram, de diferentes maneiras.

É a isso que vocês são chamados.
É a isso que a Luz os chama.

É nisso que as zonas de resistências podem manifestar-se em vocês, atualmente (seja sob forma de
incômodos, sejam eles quais forem, sediando-se na alma, sediando-se no que vocês chamam de mental ou de

emoções, ou ainda no seu próprio corpo), sendo, em última análise, apenas estímulos para ir a esta
Transparência.

***

Lembrem-se de que o Senhor METATRON abriu, em vocês, a Porta posterior do Coração, a Porta KI-RIS-TI,
que permite à Luz Branca penetrar em vocês, integralmente (ndr: o ponto KI-RIS-TI, entre as omoplatas).

Este Pilar é um dos principais apoios que, se vocês o adotarem, se vocês o perceberem, se vocês o viverem e
o Vibrarem, vai levá-los a passar a Porta Estreita com muito mais facilidade, porque, naquele momento, vocês

terão a prova indelével, que se marca na consciência ordinária, de que existe efetivamente um estado da
Consciência que não está ligado à pessoa, que não está ligado à ilusão e à projeção, vivenciadas neste mundo,

mas que é atemporal, eterno e um estado de Alegria e de Êxtase que nada tem a ver com a mais bela das
alegrias vivenciadas nesta vida, em meio à ilusão.

***

Deste modo, tornar-se Transparente de Luz é aceitar que a Luz atravesse, de lado a lado, o conjunto da
Consciência, é aceitar não mais desejar, é aceitar deixar-se levar e se encantar pela Luz, por completo.

É não mais intervir pela sombra dos medos.
É não mais intervir pela sombra dos apegos.

É não mais intervir pela sombra dos desejos, sejam eles quais forem, porque a Luz vem preencher o conjunto
de desejos de toda a alma.

Isso foi denominado, por algumas Estrelas, ‘consumir-se no Amor’, e é exatamente isso que ocorre.
Naturalmente, os testemunhos das Estrelas foram talvez mais fortes do que aqueles dos Anciãos.

E, por sinal, entre o que é chamado de sexos, presentes na superfície desta Terra, as mulheres sempre deram
os testemunhos muito mais intensos e muito mais ricos da sua vivência deste estado.

Porque a Transparência está, de qualquer modo, inscrita de maneira muito mais simples na mulher, pelo
próprio fato do acolhimento da vida no interior do seu seio, coisa que o homem não pode conhecer.

A mulher é, portanto, mais facilmente uma Criadora.
Eu não falo da criadora genital, mas sim da Criadora de Luz, como podem ser, como vocês sabem, as Estrelas

de MARIA ou ainda os Mestres Geneticistas de Sírius que são, por Essência e por natureza, entidades de
polaridade feminina.

Mesmo este feminino não tendo mais qualquer sentido, em relação à feminilidade da Terra, isso está, no
entanto, inscrito em uma polaridade de alma e de Espírito.

***

Entretanto, nesses tempos peculiares que chegam, agora, sobre a Terra, todos vocês têm, homem como
mulher, criança como adulto e como idoso, a possibilidade de tornar-se um Transparente de Luz.

Mas para isso é preciso aceitar, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, há muito tempo, abandonar-se,
inteiramente, à Luz, aceitar ser levado pela Luz, esquecer-se de si mesmo, não mais existir, nada mais ser, em

meio a este mundo.
Isso se chama, efetivamente, a ‘pequena morte’ e em seguida, depois, o que foi chamado por outros Anciãos,

‘a noite escura da alma’.
É a isso que vocês são chamados.

Vocês não podem viver em CRISTO, enquanto vivendo em meio à personalidade.
É um ou outro.

E isso vai lhes aparecer, cada vez mais claramente, mesmo na consciência da personalidade.
A fim de fazê-los optar por dar o passo que irá levá-los a atravessar a Porta da Unidade.

***



Assim como lhes foi demonstrado, gradualmente e à medida desses anos, a Unidade não é um conceito para
ser aceito intelectualmente.

É, antes de tudo, um estado de Consciência para viver, que está bem além da dualidade do BEM e do MAL,
que está bem além dos jogos habituais das leis de ATRAÇÃO e de REPULSÃO deste mundo, ligadas à

ATRAÇÃO / VISÃO do eixo falsificado da Luz.
Tudo isso foi redirecionado, disso vocês também sabem, e cada ser humano, cada pessoa,

independentemente do que vocês poderão denominar o seu karma, a sua idade, os seus sofrimentos, os seus
apegos, é levado, durante este período final, a viver a Transparência.

***

Mas tornar-se Transparente e ser Transparente é aceitar deixar cair as suas próprias sombras.
Aceitar deixar cair as suas próprias sombras não é combatê-las, é aceitar vê-las, é aceitar reconhecê-las pelo
que elas são, e não mais ali se apegar, e não mais lhe dar atenção, não mais lhe dar peso e, pelo contrário,

deixá-las mais leves, pelo jogo da Luz e, justamente, pela Transparência da Luz.
Isso não é um jogo intelectual, mas é uma ação real, Vibratória, que deve se refletir, em meio à Consciência,

depois da noite escura da alma, por um alívio, cada vez mais perceptível, da própria Consciência.
A Consciência vai, de alguma forma, desprender-se deste corpo, desprender-se desta pessoa que vocês

habitam, desprender-se de todos os apegos presentes, sem, no entanto, desviá-los do que é para realizar, mas
isso vai ser apreendido diferentemente, com um olhar diferente, que é a Visão do Coração, que nada mais tem

a ver com a visão da pessoa ou com a visão dos olhos.
Tudo se torna transcendente.

***

A Transparência à Luz faz de vocês um Ser de Luz, no sentido mais nobre e mais perceptível por aqueles que
se aproximam de vocês.

Mais nenhuma emoção pode vir então alterar o que vocês são.
As emoções apenas passam adiante, elas se dissolvem instantaneamente pela Presença da Luz e pela sua

Transparência.
É a isso que CRISTO vem chamá-los.

É a isso que a Luz Branca vem revelá-los.
Mas para isso, é preciso aceitar, como Ele dizia quando passou sobre a Terra, deixar os mortos enterrarem os

mortos, fornecer todo o seu amor (e não uma ajuda, inscrita na dualidade).
É preciso elevar-se para poder banhar, o conjunto da humanidade e o conjunto dos seus próximos e o conjunto

das suas relações, das suas emoções e dos seus pensamentos, nesta Transparência.
Dessa maneira, então, há uma necessidade de leveza que exprime a alma nesse momento final de

Crucificação, chamado de ‘a noite escura da alma’, também denominado, pelo bem amado João, o ‘choque da
humanidade’.

É aquele que vocês vivem atualmente e que muitos de vocês começaram a viver, por antecipação, eu diria, há
algumas semanas, há alguns meses.

***

Nesses tempos extremamente reduzidos que precedem o Anúncio de MARIA, vocês serão chamados a um
exame de consciência, não no sentido religioso, mas no sentido de aceitar vê-los como são: isso foi

denominado, também, o ‘face a face’.
Não há outro modo de resolver o face a face senão tornar-se Transparente, então, independentemente do

nome que vocês deem a esta Transparência.
Porque, efetivamente, ela pode ser chamada de Graça, mas também de Perdão, mas não um perdão
conceitual (vivido em meio às emoções e no mental ou no afetivo), mas um Perdão real que permite

abandonar-se à Luz e se tornar, realmente, Transparente.
Este Perdão não é um perdão de circunstância ou um perdão social.

É um Perdão Vibratório que se expressa, realmente, por um alívio real e por uma Alegria total, quando isso é
realizado.

Se o Perdão não os liberar e não os tornar mais leves, não é o Perdão.
É simplesmente um jogo do ego e da personalidade.

Se o fato de desprender-se pela ação da Luz não contribuir para aliviá-los, então, aí também, trata-se de um
jogo da personalidade.



***

Lembrem-se de que eu sempre disse que a Consciência é Vibração.
A Luz Vibral é Vibração.

O Amor Vibral é Vibração.
A Consciência da Unidade apenas pode existir plenamente quando a Coroa Radiante do Coração (o Fogo do

Coração) é despertada.
E Aquele que vem, como um ladrão na noite, despertar o Fogo do Coração, é CRISTO, é a Luz Branca, é o

que eu, na minha tradição, denominava Brahman (a dissolução Bramânica).

NOTA: Bramanismo ou Brahmanismo é a antiga filosofia religiosa indiana que formou a espinha dorsal da
cultura daquela civilização por milênios. Estende-se de meados do segundo milênio A.C. até o início da era

cristã. Persiste de forma modificada, sendo atualmente chamada de
Hinduísmo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Bramanismo).

É aquela que os leva a viver a dissolução total, aí onde desaparecem todas as referências que fazem parte da
vida ordinária e do contexto ordinário da vida, nesta Dimensão.

É a isso que, agora, o impulso de CRISTO (que vai ocorrer cada vez mais insistente) vai chamá-los: romper os
envelopes da consciência limitada, a fim de penetrar, em cheio e com plena lucidez, neste face a face e nesta

Transparência.

***

Então, para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram esse Fogo do Coração, e que estão talvez nas
primícias ou no pleno ápice da noite escura da alma, saibam que, do outro lado, há a Luz e há a Felicidade.

Mas, para isso, é preciso aceitar se desprender.
Vocês não são os seus sofrimentos.

Vocês não são os seus apegos.
Vocês não são, menos ainda, esse corpo e, no entanto, é dentro dele que a sua Consciência ali está confinada.

Vocês não são, tampouco, os jogos sociais.
Vocês não são o que vocês aprenderam.

Vocês nada têm da idade que vocês creem ter.
Vocês não são esta pessoa que está localizada, aqui, neste lugar.

Vocês são muito mais amplos do que isso.
Mas, para isso, é preciso soltar tudo o que vocês mantiveram com a personalidade.

Vocês não podem penetrar no Reino dos Céus, como Ele lhes disse, se vocês não se tornarem como uma
criança e se vocês aceitarem, somente, morrer para vocês mesmos, na totalidade.

***

Enquanto a Crucificação não for vivenciada, não pode ali haver Ressurreição.
Para isso, a Luz Vibral vem chamá-los.

Ela chamou por vocês durante muito tempo, como disse São João, pela Coroa Radiante da cabeça,
constituindo-os os Chamados.

Agora, se vocês desejarem conectar com a Unidade, cabe a vocês decidirem, cabe a vocês darem o passo,
ou seja, tornarem-se Transparente de Luz.

Para isso, é preciso sensatamente abandonar tudo o que fez o que vocês creem ser, pois vocês não são nada
disso.

Como lhes dizia também IRMÃO K, é preciso liberar-se, inteiramente, do que é conhecido, e o que é
conhecido é a personalidade, com as suas deficiências, com as suas inclinações, com os seus apegos, com

os seus laços, com os seus papéis, com as suas funções.
É preciso penetrar, totalmente nu, nesta Transparência, a fim de atravessar a Porta Estreita e de se

estabelecer, pela Graça da Humildade e da Simplicidade, no centro do Coração, sobre o ponto ER, sobre a
Irradiação da FONTE e se tornar si mesmo esta FONTE.

***

Enquanto isso permanecer na alusão, enquanto isso permanecer nos conceitos, a sua pessoa, no sentido da

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bramanismo


personalidade, vai apropriar-se de você.
Portanto, é preciso restituir tudo.

Vocês não podem penetrar na Transparência da Luz, e se tornar Transparente de Luz, enquanto existir a
mínima sombra.

As zonas de sombra são apenas medos projetados no exterior.
As zonas de sombra são apenas sofrimentos que não foram curados.

Mas vocês não têm mais tempo para curar esses sofrimentos, aplicando ali o bálsamo da personalidade.
Vocês não têm mais tempo para curar os sofrimentos, aplicando ali o bálsamo da compreensão.

Hoje, o único bálsamo possível é aquele da Luz Vibral.
E para que ela atue, basta simplesmente deixá-la agir, na totalidade.

E para isso, não é preciso mais interagir com a Luz, não é preciso mais buscá-la, não é preciso mais solicitá-la,
é preciso sê-la e encarná-la, integralmente.

E isso apenas pode acontecer se, justamente, vocês interromperem, de maneira deliberada, qualquer
pensamento, qualquer emoção e, também, qualquer vontade e qualquer pedido.

É o momento em que vocês aceitam, como teria dito, talvez, a Estrela TERESA, não ser estritamente mais
nada, penetrar na Humildade (que não é uma negação da vida, mas a negação da ilusão deste mundo), a fim de

fazê-los penetrar, em Verdade, na Verdadeira Vida, que é aquela da Eternidade, da Transparência da Luz.
Naquele momento, vocês não serão mais a testemunha deste apelo da Luz, mas vocês irão se tornar a

testemunha da própria Luz, porque vocês irão se tornar Transparentes.
Tornar-se Transparente é, também, Vibrar além de todos os problemas existentes neste mundo, não se

desviando deles, mas simplesmente porque eles, gradualmente e à medida do seu Abandono, vão
desaparecer sozinhos pela ação da Luz.

***

Lembrem-se de que a Luz jamais luta, de que a Luz não se constrange jamais.
A Luz tem apenas que ser deixada agir.

A Luz tem apenas, no nível do que vocês são, que se deixar transparecer, ou seja, ir além do que parece, além
da aparência, a fim de que tudo se torne claro, de que tudo se torne límpido, de que tudo de torne leve.

A Luz os chama a um Amor indizível.
Nenhum amor humano, seja qual for, nenhuma projeção de um amor exterior, pode rivalizar, de maneira alguma,

com este Amor.
É por isso que muitos místicos lhes falaram desta consumação do Amor.

É exatamente a isso que vocês são chamados.
Os estados que vivia, por exemplo, MA ANANDA MOYI, vocês podem, hoje, perfeitamente vivê-los.

Gradualmente e à medida que vocês deixarem a Transparência se estabelecer, gradualmente e à medida que
vocês deixarem a Luz agir e trabalhar, em vocês, vocês irão viver isso, com cada vez mais clareza e limpidez.

***

É preciso compreender e aceitar que o que muitos de vocês veem no céu, em meio à Luz Adamantina, se
reforçando e se tornando cada vez mais denso, vai, um belo dia, invadir o conjunto deste mundo, e naquele

momento, não haverá duas soluções: ou vocês mantiveram as resistências, ou vocês se tornaram, totalmente,
Transparente.

É muito mais fácil de tornar-se Transparente durante este período final, porém vocês não poderão mais se
tornar Transparente no momento final.

É agora que é preciso fazer isso.

***

Aí está o sentido da minha intervenção, era mostrar-lhes e tentar fazê-los viver, mais próximo do Coração, o
que é esta noção de Transparência de Luz.

Quando CRISTO vier bater à Porta (não mais à sua Porta individual, mas em escala mundial), Ele irá lhes
perguntar, naquele momento, se vocês estão Transparentes.

Ele não irá perguntar com palavras.
Ele irá mostrar isso a vocês, em relação ao que vocês São.

E da distância que puder existir, ou da coincidência que se estabelecer, entre o que vocês creem ser e o que
vocês são, realmente, então, irá se estabelecer a Unidade.

E isso irá acontecer, em um instante, sem qualquer perda, sem qualquer sofrimento, sem qualquer medo, seja



E isso irá acontecer, em um instante, sem qualquer perda, sem qualquer sofrimento, sem qualquer medo, seja
ele qual for.

Isso será, evidentemente, profundamente diferente se vocês ainda não tiverem passado pela noite escura da
alma.

E para isso, lembrem-se, é preciso Abandonar.
Isso foi repetido de várias maneiras: esta tensão para o Abandono, de que falou HILDEGARDA DE BINGEN,

corresponde realmente ao que vocês têm que Ser.
Nada há para fazer neste estado de Ser.

Há justamente que desfazer.
Há, justamente, que não mais querer.

Há, justamente, que não mais ser identificado com nada deste mundo, com nada deste corpo, com nada desta
personalidade, enquanto estando consciente de que vocês estão também nisso, mas que vocês não são isso.

É isso o que vem lhes perguntar o impulso de CRISTO.
Foi isso o que o Senhor METATRON abriu, o que MARIA lhes anuncia, enquanto Estrela anunciando a Estrela.
Tudo isso está inscrito em sua vivência, tudo isso está inscrito no que vocês têm que viver, nesse pouco tempo

destas algumas semanas, o que vocês têm que transmutar em vocês.
O mundo transmutar-se-á, de qualquer maneira.

A libertação da Terra, e a sua Ascensão, está inscrita e realizada, como vocês sabem, nos outros planos.
Resta-lhes, em meio à consciência individual que é a sua, em meio a esta consciência limitada, manifestá-lo,

concretizá-lo, conscientizá-lo e vivê-lo.

***

Nós lhes dissemos que alguns de vocês, vivendo agora o Fogo do Coração, tinham laços.
Que esses laços (nos punhos, nos cotovelos) tinham sido removidos, mas que vocês são mantidos, ainda, na

superfície deste mundo, porque vocês sabiam que vocês tinham que agir na superfície deste mundo.
Muito em breve, isso irá lhes parecer, não mais como uma obrigação, não mais como um conhecimento,

porque a Vibração da Luz irá se tornar tão intensa, sobre esta Terra, que os fenômenos chamados de
Ascensão irão corresponder à imersão na Luz, à imersão na sua natureza, mas desde que, até lá, se tal for a

sua escolha, vocês tenham realizado esta natureza que vocês São, de toda a Eternidade.
Seja o que for, tenham em mente (e aí eu me dirijo ao conjunto da humanidade e não mais somente àqueles

que têm Vibrado e vivido em meio a uma das Coroas Radiantes ou no conjunto das três Lâmpadas): cada ser
humano, cada Irmão, cada Irmã, será liberado do confinamento e isso passa pela reconexão com a Luz.
Mesmo se houver uma distância entre a Consciência, ainda confinada, e a Luz, cada um irá reconhecer a Luz

pelo que ela É e irá seguir, então, como nós lhes dissemos, em função estritamente do seu próprio estado de
consciência, ou seja, da sua própria Vibração.

***

Então, não há qualquer apreensão a acrescentar nisso.
Certamente, o que é para viver é um momento que, como qualquer passagem, pode apresentar alguns
desafios, algumas dificuldades, mas se vocês anteverem essa passagem, no sentido coletivo, ela irá

acontecer, para vocês, da maneira mais simples, da maneira mais evidente e mais alegre, pois vocês terão
aprendido a tornar-se Transparente e vocês não irão mais resistir ao impacto final da Luz vindo estabelecer o

seu Reino.
Naquele momento, vocês irão se tornar totalmente permeáveis, e tudo o que faz a ilusão deste mundo irá

desaparecer sob os seus olhos, sem qualquer problema, e vocês irão se tornar vocês mesmos, então, o que
vocês São, de toda a Eternidade, esquecendo essa passagem em meio à ilusão e ao esquecimento.

Tudo será restaurado, na Eternidade.
A sua Consciência também, na totalidade.

Se, entretanto, vocês não estiverem prontos, se, entretanto, a sua alma tiver decidido prosseguir nos mundos
densos, vocês jamais estarão cortados, vocês estarão permanentemente reconectados.

Mesmo se um sentimento de peso obrigá-los a manter certa forma de densidade, isso não é o mesmo que
viver no esquecimento, mas, sim, que viver, mesmo em meio à densidade, com a consciência da reconexão.

***

O que vem depois do choque da humanidade é, naturalmente, uma reconexão total com a FONTE, onde nunca
mais a separação poderá existir, onde nunca mais o sofrimento poderá existir, seja qual for o seu futuro

Vibratório.
Mas lembrem-se: é agora que é preciso se tornar Transparente de Luz, antes que a Transparência da Luz



realmente se estabeleça definitivamente, fazendo bascular a Consciência deste Sistema Solar em meio à sua
nova Dimensão de vida.

Aí estão as poucas palavras que os Anciãos me pediram para transmitir-lhes, em relação, efetivamente, à
minha própria percepção e à minha própria vivência, durante a minha última encarnação, desta noção de

Transparência e da vivência da minha Transparência, desde a minha tenra idade, até o meu último dia sobre
esta Terra.

***

Permaneçamos em um momento de Comunhão e, depois, se houver em vocês interrogações sobre esta
Transparência, então, se eu puder avançar, ainda mais, nesta Porta Estreita, eu irei fazê-lo.

Mas primeiramente, do meu Coração ao seu Coração, em Comunhão e na Luz Branca, vivamos.

... Efusão Vibratória ...

***

Irmãos e Irmãs na carne, nesse corpo, se existirem em vocês perguntas em relação ao que eu acabo de dizer,
eu os escuto.

***

Pergunta: o que você chama de comunicação de Espírito a Espírito? Você fala da telepatia?

Querida Irmã, absolutamente não.
A comunicação de Espírito a Espírito é, simplesmente, ver além da aparência.

É quando os olhos do Coração estão abertos e eles veem além da pessoa que está à frente, ou que está em
relação.

É ver o Espírito, é ver a alma, que está atrás da aparência.
Então, estando Transparente de Luz, o outro se torna também totalmente Transparente, mesmo se ele não

puder se apreender disso, compreendê-lo ou vivê-lo.
Vocês têm acesso, naquele momento, à alma e ao Espírito.

Vocês veem o outro sem qualquer julgamento, com o olho do Coração, porque ele é vocês.
Isso supera amplamente o contexto da telepatia, isso supera amplamente o contexto da compaixão ou da

empatia.
Naquele momento, é realizado, na Consciência da Transparência de Luz e da Unidade, o que é realmente

vivenciado na Unidade, em meio à Consciência.
Quando nós dissemos, com eu disse durante a minha vida, que tudo é Um, isso não é uma invenção da

imaginação, é a Verdade do Espírito.
Nada está separado nos Mundos Unificados.

Não pode existir a mínima separação.
Ao passo que, neste mundo, tudo é separação.

O seu corpo não é o corpo do vizinho.
Mas o Espírito que está atrás desse corpo é o mesmo Espírito que o meu.

A Consciência Turiya vive isso a cada instante.

***

Pergunta: dizer “eu sou a Luz” e tentar viver esta Vibração permite alcançar o estado de
Transparência?

Não, isso não basta.
É preciso ser Crucificado, integralmente.

A melhor frase a dizer (pois a frase que é dita, por vocês, estará sempre no nível da personalidade) seria: “eu
nada sou”.

Isso se chama Humildade e Simplicidade.
Para poder estar vivo, é preciso aceitar estar morto, aqui.
E aceitar estar morto, aqui, é acolher a Vida, não a ilusão.



Assim, dizer: “eu sou a Luz”, a fim de se tornar Transparente, é mais frequentemente uma projeção de uma
intenção.

A Luz jamais será um fazer, nem um desejo.
Ela é um ‘estado’.

E o estado nada tem a ver com qualquer afirmação.
Vocês sabem muito bem que, independentemente dos povos encarnados sobre esta Terra, houve, por toda a

parte, pessoas que rezaram, durante milênios.
Elas teriam, no entanto, encontrado a Unidade?

Não.
Vocês podem repetir bilhões de vezes a mesma frase, isso não irá substituir a Transparência.

A Transparência apenas pode ser vivida no momento em que vocês aceitarem atravessar a Porta Estreita do 2º
Pilar, ou seja, serem Crucificados (ndr: ponto OD da ponta do esterno).

E isso apenas pode ocorrer através da noite escura da alma.
Se vocês olharem, seja no ocidente ou no oriente, ou em qualquer outra tradição, os seres que escreveram o
que eles vivenciaram: essa passagem é uma passagem ‘estreita’, por que é a noite escura da alma, é a Porta

Estreita, é o momento em que, efetivamente, é preciso aquiescer ao fato de absolutamente nada ser,
provando, assim, que vocês são o Todo.

E isso jamais irá ocorrer por uma afirmação, isso jamais irá se realizar (e isso lhes foi denotado) mesmo pelos
mais puros dos Yoga que eu lhes dei.

Tudo isso é apenas uma preparação para viver esta última etapa.

***

Pergunta: o que significa hoje ser Ancorador da Luz, sabendo que poucos, entre os Ancoradores da
Luz, adquiriram esta Transparência da Luz?

Muitos estão prestes a vivê-la.
Pela ativação da Porta posterior do Coração, por uma vivência Vibratória, que prediz (se isso já não tiver sido

vivenciado) o Fogo do Coração.
Vocês são em grande número.

Somente aqueles que resistem, ainda não vivem isso.
Ancorar a Luz corresponde a ser chamado pela Luz.

São João lhes disse: no sentido da Unidade, “haverá muitos chamados e poucos eleitos”.
Mas retenham que todos vocês são liberados, sem qualquer exceção.

Mas eleito é aquele que se junta a CRISTO, ou seja, à Transparência da Luz.
É aquele que aceita a sua crucificação e a sua Ressurreição.

Agora, ancorar a Luz e irradiar a Luz ocorria, até o presente, pela Coroa Radiante da cabeça.
O que é pedido, agora, é para atravessar a última Porta.

***

Pergunta: por que as fases de acesso à Luz, à Unidade, são vividas durante o sono?

Minha irmã, eu penso que você fala por você.
Você não pode falar por todos os seus Irmãos e suas Irmãs, porque muitos, ainda uma vez, vivem isso com

plena consciência e em pleno dia.
O fato de viver a noite escura da alma reflete simplesmente que, durante o dia, no que é chamado de

consciência de vigília, as resistências são muitíssimo mais fortes.
Aceitar ver as suas próprias resistências é já um passo enorme para a Transparência.

Negar as suas próprias resistências é negar a evidência, é afastar-se da Transparência.
A única explicação, a única razão, a única lógica, é sempre Interior e jamais depende, e jamais irá depender, de

qualquer projeção exterior.

***

Pergunta: há algumas semanas, ANAEL especificou que no dia 26 de setembro uma Porta iria ser
fechada definitivamente. Poderia explicar do que se trata?



É exatamente da Porta que eu vim falar, que é a Porta posterior de CRISTO.
Pois quando CRISTO vier, a Porta não existe mais.

***

Pergunta: como chegar à Transparência enquanto o mental estiver sempre aí, e o que pode levar a
viver a noite escura da alma?

Isso é impossível.
É preciso que o mental não esteja mais aí.

Há uma oposição, total e formal, com o mental: aquele que está em AL, aquele que está na alma, e no Espírito.
O mental pertence, de maneira irremediável e definitiva, à ilusão deste mundo.

É apenas uma construção lógica, criada para aprender a ação-reação.
A Transparência é a Graça, onde a ação-reação não tem mais andamento.

Isso fez parte de todos os ensinamentos, do oriente como do ocidente.
Enquanto houver a mínima atividade mental, enquanto houver a mínima emoção, vocês não podem penetrar

nas esferas da Unidade.
Uma vez a Unidade vivenciada (e a Transparência), o mental pode se manifestar, mas ele não é mais um
obstáculo, porque ele foi, ele também, transcendido por esta Transparência de Luz e pela Luz Branca.

Isso faz parte de todos os ensinamentos, independentemente das escolas, se pudermos dizê-lo.
O mental é o que se opõe, mais ferozmente, ao seu próprio desaparecimento.

E isso esteve presente em todas as épocas.
O mental e a emoção jamais os conduzem à Luz, contrariamente (ainda uma vez, e como lhes disse IRMÃO K)

ao que determinados ensinamentos quiseram fazê-los crer, levando-os às quimeras e às ilusões.
CRISTO bem lhes disse: “o seu Reino não é deste mundo”.

Aquele que acreditou fazer deste mundo o seu Reino, bem, vocês veem no que isso dá, neste fim de era
denominada Kali Yuga.

***

Pergunta: o fato da Porta KI-RIS-TI ser fechada no dia 26 de setembro significa que aqueles que não
tiverem realizado a Unidade até lá não poderão ascensionar?

A palavra Ascensão tem dois gumes.
A humanidade está Liberada: aí está a palavra mais importante.

Então, ter medo de não ascensionar nada quer dizer, exceto uma projeção, aí também, do ego, pois será feito,
a cada um, segundo a sua Vibração.

E são vocês mesmos, pela sua Vibração, que criam as condições da sua vida e da sua Consciência.
Como poderia ser de outra forma?

Então, a Ascensão é um processo coletivo, mas que não tem a mesma finalidade, nem o mesmo destino.
Enquanto houver medo, há obstáculo e não Abandono.

O prazo nada tem a ver com isso, porque é sempre o mental que vai assumir o controle e o mental impede a
Consciência Livre de eclodir.

São as realidades Vibratórias que se referem ao conjunto deste Sistema Solar e às quais vocês não podem
escapar.

Esta realidade é aquela do solo desta Terra e do Sol deste Sistema Solar e da Estrela.
E isso, vocês ali nada podem.

O tempo deste mundo não pertence à Eternidade.
O tempo da sua vida inscreve-se em um contexto muito preciso chamado de nascimento e morte.

A personalidade inscreve-se, ela também, neste contexto.
O mental também.

E tudo isso é uma ilusão.
É preciso agora ir além do desprender-se.

É preciso ir bem além da vontade.
É preciso aceitar, para viver o Abandono, a Crucificação e a Ressurreição.

O que é absolutamente formal é que cada Consciência irá se encontrar, exatamente, no que ela criou, para ela
mesma.

A partir daquele momento, qual medo pode existir, a não ser a projeção, sempre, do mental?



***

Pergunta: o estado de Transparência é o estado de 3D unificada?

O estado de Transparência está presente em todos os Mundos Unificados, sem qualquer exceção.

***

Pergunta: na frase: “haverá muitos Chamados e poucos Eleitos” ...

Poderíamos acrescentar que haverá muito ranger de dentes, mas a culpa é nossa?

***

Pergunta: ... não tem ali uma noção de juízo de valor?

Eu disse justamente que não havia ali qualquer julgamento e qualquer valor.
Agora, minha Irmã, se o seu mental quiser jogar com isso, que ele jogue, mas sem mim.

Não há qualquer juízo de valor nesta frase.
Somente o mental e o ego creem e veem um juízo de valor já que será feito, exatamente, para cada um,

segundo a sua Vibração.
Um ser que está na resistência não pode penetrar no Reino dos Céus, nos Mundos Unitários.

É uma questão Vibratória e não de julgamento.
Ou então, a Vibração é o julgamento.

Mas quem é responsável pela sua própria Vibração?
É você que julga você mesma.

Então não há julgamento.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, eu rendo Graças pela sua Presença.

************

1 - 'Os 4 Pilares do Coração' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*** 

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article10e9.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_septembre_2011-article10...
14 de setembro de 2011

(Publicado em 14 de setembro de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://autresdimensions.info/article10e9.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-14_septembre_2011-article10e9.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, todo o meu Amor acompanhe-os.

Eu venho, como Estrela Unidade, tentar precisar duas noções que se juntam: o Coração Místico e a Sabedoria.

Empregarei, ainda uma vez, as palavras oriundas de minha própria experiência, em minha encarnação.
Vejam, através dessas palavras, apenas um apoio de Luz e de Vibração.
E eu esclareço, de imediato, que a palavra CRISTO que vou empregar, vocês podem substituir por Luz Branca,
por KI-RIS-TI, por Felicidade, por Alegria, por BUDA, por KRISHNA, pouco importa.
O mais importante é o que vai realizar, na consciência, o Reencontro daqu’Ele que vem bater à Porta
(chamem de Estrela, se quiserem).

Vou falar desse Reencontro que ultrapassa, é claro, o simples âmbito de um estado Vibratório, o simples
âmbito, mesmo, de sua própria Unidade vivida na carne e na consciência.

O Coração Místico, a Sabedoria é o instante específico, na encarnação, no qual vai viver-se essa vivência:
aquele do Reencontro.
Então, é claro, pode-se, também, chamar esse Reencontro de Reencontro com Si mesmo, um Reencontro
com a Eternidade.

Quaisquer que sejam as denominações ou os nomes dados, a experiência é sempre a mesma, porque ela vai
permitir tocar o Coração Místico e viver a Sabedoria.
Não a Sabedoria tal como pode ser concebida pela personalidade, mas, efetivamente, essa Sabedoria do
Coração Místico: aquela do esposo ou da esposa, aquela do Reencontro com a Alegria e com o que não é
desse mundo, mas que é ligado à Fonte, à Eternidade, à inefável felicidade de viver, tanto aqui como em outros
lugares, nesse mundo em que vocês estão, como lá onde nós estamos.
Esse estado de Luz específica no qual nada mais pode ser desconhecido, nada mais pode ser
desejado.
Um Estado que se basta a si mesmo e que se apresenta um dia.
É isso, o Coração Místico e a Sabedoria.

É o momento em que vocês se fundem nessa Luz.
É o momento em que nada mais existe do que vocês acreditavam cinco minutos antes.
É quando tudo vai desaparecer, quando nada mais existe que não esse Reencontro que vem, com suas
palavras, pedir-lhes (e esse pedido, nenhum Espírito, nenhuma alma pode recusar), simplesmente, traduzido
em palavras extremamente simples: «você quer ser o que eu sou?», que se acompanha de um indizível Amor,
que não corresponde a absolutamente nada do que pôde ser vivido anteriormente, com esse Reencontro.

O Coração Místico é, então, essa Luz que vai inflamar-se, tal um Fogo, que virá pôr fim, de maneira
absolutamente definitiva, a qualquer possibilidade de ser separado, de estar no escuro, de ser
privado do que quer que seja.

Esse instante no qual a consciência encontra-se a ela mesma é um alívio.
É, também, algo que vem suprimir qualquer sede porque, naquele momento, vocês bebem a Água de
Vida, a Água Eterna, que é um Fogo devorador.

GEMMA GALGANI - 15 de setembro de 2011

http://voiemystique.free.fr/coeur.gif
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Um Fogo de Amor que se inscreve e imprime-se em Letras de Fogo, em cada parcela desse corpo,
como em outros corpos.

Viver o Coração Místico e a Sabedoria faz com que haja, de maneira Eterna, um Antes e um Durante, que faz
com que todos os Depois não possam ser confundidos com esses Antes.
Naquele momento instala-se não a certeza, não a convicção, mas, efetivamente, um Estado.
Esse Estado parece fazer morrer, permanentemente, algo.
Ele é, permanentemente, renovado.
Ele é, permanentemente, ressuscitado e regenerado.

Então, as palavras que se pode portar – como a Alegria, o Êxtase – são, efetivamente, insípidas em relação ao
que se joga Durante e Depois.
A alma, o Espírito, o corpo, se está presente, são marcados para sempre, por essa amplitude de Amor, de
Alegria e de Felicidade.
A alma, o corpo, o Espírito fundem-se, então, nessa pulsação que não para jamais, no que se regenera,
permanentemente, e que vem de toda parte, tanto daqui como de outros lugares.

Tudo é Fonte, naquele momento.
Tudo é Luz.
Nada pode existir além dessa Luz.
Nada pode existir além desse Amor, desse Fogo e dessa Água.
Vocês se tornaram tudo isso e bem mais do que isso.
Então, vocês são conduzidos para além de qualquer possibilidade de identificar-se ao que quer que seja,
porque vocês são Tudo, ao mesmo tempo.
Vocês são o Filho que os olha.
Vocês são aquele que se apaga de sua vida, de sua carne.
Vocês são o Sol.
Vocês são o Cristo.
E tudo está em Comunhão.
Tudo está em comunicação.
O cérebro não existe mais.
Tudo é substituído por esse Coração que é uma Fonte de Água Viva, que não para jamais e que
expande tudo o que é Vocês, ou seja, o conjunto do que é visto, percebido, sentido e que os inscreve
na Eternidade.
Tudo o que era pesado e denso, no Coração Místico, não é mais.
Todo desejo, qualquer que seja, não pode mais manifestar-se, porque vocês têm, naquele momento, a vivência
inteira e total de que vocês são esse Coração, essa Luz.
Vocês são, ao mesmo tempo, a majestade e a insignificância.
Vocês são, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto.
Bem menos e bem mais do que isso.

O Êxtase é uma frágil palavra para descrever o que se instala e que não parará nunca mais.
Quando vocês vivem o Coração Místico, toda sua consciência gira em todas as direções do Universo para
tomar, no mesmo Coração Místico, a totalidade da Criação.
O que é vivido é raramente passível de transcrição em palavras e mesmo é raramente passível de transcrição,
do lado em que estamos, porque isso é uma tal evidência que a Vida pode apenas ser isso e, ao mesmo
tempo, Tudo isso.
O Coração Místico é um abrasamento, um abrasamento perpétuo, no Canto do Amor e no Fogo do
Amor.

Vocês não podem mais falar de Sofrimento, porque o Sofrimento nada mais quer dizer e o que é vivido no
Coração Místico e na Sabedoria pode ser chamado o mais delicioso dos Sofrimentos, porque isso é absoluto
e inunda a consciência.
Vocês estão, ao mesmo tempo, reunidos e, ao mesmo tempo, fragmentados em todas as partes.

Esse Estado inscreve-se numa Eternidade em que qualquer referência a qualquer tempo, em que qualquer
referência a qualquer fato, onde quer que esteja, não tem mais sentido, porque o único sentido que é vivido é
aquele dessa Plenitude e dessa Sabedoria.
Tudo é satisfeito porque, aliás, nada existe a saciar.
Tudo é completo.
Nada há a completar.
A perfeição faz parte do Coração Místico e dessa Sabedoria.
Esse Reencontro não pode mais, jamais, desaparecer.
Ele se inscreve, eu repito, na Eternidade da Consciência.

Então, muitos seres humanos, hoje, pressentem – aceitando ou não – que um evento diferente vai desenrolar-
se.
Esse evento fará de vocês o que vocês criam.
Mas o Reencontro será, de algum modo, visível, ao mesmo tempo, ao sentido, ao Coração e à razão.
Esse Reencontro vem apagar tudo o que não é essa Plenitude.

Então, como Ele havia dito: «tenham sua casa limpa», é viver, em confiança, as primícias do
Reencontro.
É preparar-se ao Coração Místico e à Sabedoria, desempoeirando, deixando o lugar Livre, para aceder a isso.



Os testemunhos e os marcadores da chegada do Coração Místico e da Sabedoria já estão presentes em
vocês, porque, em definitivo, é apenas uma revelação.
Essa coisa jamais esteve ausente; ela, simplesmente, foi esquecida.
Ela não vem, mesmo se é ilustrada nos Céus (aliás, de seu próprio Coração).
O que há para viver, esse Coração Místico e essa Sabedoria já está, é claro, de toda a Eternidade, inscrito na
Consciência e vive-se nessa carne, porque essa carne leva essa marca, em cada célula.

O Coração Místico é ouvir e escutar a Eternidade do Amor e da Luz.
É abrir-se como uma flor.
É tornar-se essa flor desabrochada que já estava na promessa nas raízes.
O Coração Místico e a Sabedoria são o esquecimento, também, de tudo o que não é tudo isso.
O Coração Místico e a Sabedoria são a Liberdade.
Essa Liberdade e essa Sabedoria são totais.
Elas são, eu diria, elas mesmas, porque é sua Essência, porque é a Essência da Vida, é a Essência das
criações, tanto das criaturas como dos criadores.

O apelo, porque é um, ninguém poderá ignorar, e cada alma deve vivê-lo, a fim de viver, realmente, a existência
desse princípio que sustenta toda a Vida.
O Coração Místico sustenta, efetivamente, toda a Vida, porque nenhuma vida poderia aparecer, onde quer que
fosse, sem esse Coração Místico.

Então, os Quatro Pilares de que se faz referência são, também, um quadro: o quadro do infinito que não tem
mais qualquer quadro.
Mas são, também, Pilares, ou seja, pontos de apoio, inscritos em seu Templo, que é esse corpo, para permitir-
lhes viver o Coração Místico e a Sabedoria (ndr: ver rubrica «protocolos a praticar» de nosso
site http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...).

Nisso, nesse Reencontro, há apenas que acolher, há apenas que tornar-se Sábio e deixar esse Coração, que é
o Seu, abrasá-los, fazer o Silêncio de tudo o que seja possível pôr no Silêncio e viver, simplesmente, o que é
dado a viver e proposto a cada uma e a cada um, a fim de que ninguém possa ignorar o que é esse Coração
Místico.

É claro, existe, para muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs, uma distância.
Mas, mesmo através dessa distância com o Coração Místico haverá, aí também, uma reconexão, porque essa
reconexão é o retorno da vida em sua Essência e em sua Totalidade.

A reminiscência do Coração Místico e da Sabedoria permitirá, então, a toda Consciência, não mais, jamais,
ignorar e não mais, jamais, ver-se pôr um véu de esquecimento a essa Verdade.

Lembrem-se de que esse momento específico do Reencontro apenas pode acontecer em vocês, no centro de
vocês, e não depende, absolutamente, de nada mais do que seu Coração.
Basta-lhes, então, colocar-se no Coração, entre os Quatro Pilares e viver, simplesmente, com
Humildade, esse Reencontro.

Inúmeras Consciências Unificadas (vindas de diversos Universos, de diversos Mundos) acompanham-nos e
acompanhá-los-ão, cada vez mais, pelo canal de MARIA que está aberto, por suas próprias Coroas e,
sobretudo, em sua própria Consciência.

O Coração Místico e a Sabedoria são uma constante, porque são a própria constante do Reencontro.
Algumas almas viveram-nos, como eu, em minha vida, há extremamente longo tempo agora, em termos
humanos.
Mas, em termos desse Coração Místico, não era nem ontem nem anteontem, mas é sempre Agora.

Lembrem-se, também, de que, para além dos Quatro Pilares, a única distância que pode existir é
oriunda apenas de algumas ilusões presentes, aí também, na periferia desse Coração Místico.

É claro, como eu disse, vocês serão cada vez mais acompanhados.
Nós os acompanhamos, porque é uma festa.
Não são vocês que vão viver unicamente isso, é o conjunto da Criação e o conjunto de Dimensões.
Nós não estamos aí para viver isso em seu lugar, porque nós já vivemos isso.
Nós estamos aí, simplesmente, para assistir ao renascimento desse Coração Místico e dessa Sabedoria,
porque esse renascimento é, também, para nós, um renascimento, porque esse Coração Místico e essa
Sabedoria renascem, de modo perpétuo.
É uma Fonte que nunca seca.

Então, no que vocês são, ainda, sobre esta Terra, lembrem-se, simplesmente, dos Quatro Pilares;
lembrem-se, simplesmente, de que o Coração Místico e a Sabedoria nada mais são do que vocês
mesmos.

Então, o Reencontro será preparado do melhor dos modos.

Aí está o que o conjunto das Estrelas pediu-me para emitir-lhes como Vibrações e como palavras, mas
apreendam, para além das palavras.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi


Vão à Essência e ao Essencial.

Irmãos e Irmãs, o Coração Místico e a Sabedoria, que é o seu e que é o meu, e que é Tudo, será,
também, seu Reencontro e seu Estado.

O canal de Maria, o Alinhamento, alguns momentos de suas noites e de seus dias são preparações
intensas para o Reencontro.

Tomem por hábito portar, o mais frequentemente possível, sua Consciência sobre esse Coração Místico e
essa Sabedoria.
Em outros termos, preparem-se para o Amor e para a Luz sem fim e sem freio.

Eu sou GEMMA, no Amor do Um e no Coração Místico, na Sabedoria, com vocês, no Amor.

Até já.
_______________________

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1200

15 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

****************************

Versão para o português: Célia G.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/09/gemma-galgani-15-de-setem...

Postado por Célia G.

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
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************

HUMILDADE, SIMPLICIDADE, INFÂNCIA, TRANSPARÊNCIA.

*Os 4 Pilares do Coração*
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...

De 11 a 16 de setembro de 2011, diferentes intervenientes comunicaram informações sobre os 4 Pilares do
Coração: HUMILDADE, SIMPLICIDADE, INFÂNCIA,TRANSPARÊNCIA.

Vocês encontrarão os textos na coluna “mensagens a ler” do site francês, em particular:

APRESENTAÇÃO GERAL DOS 4 PILARES DO CORAÇÃO: ANAEL (12 de setembro)

http://portaldosanjos.ning.com/
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-de-s...

INFÂNCIA: ANNA (13 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/anna-mae-biologica-de...

TRANSPARÊNCIA: UM AMIGO (14 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setemb...

HUMILDADE: IRMÃO K (15 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-15-de-setembr...

SIMPLICIDADE: SRI AUROBINDO (16 de setembro)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-s...

Os elementos foram desenvolvidos, desde agosto de 2010, sobre as Consciências Elementares (Água, Terra,
Fogo, Ar), inscritos nos Triângulos da Coroa Radiante da cabeça. Vocês encontrarão as explicações
detalhadas dos pontos da cabeça no protocolo “as 12 Estrelas de Maria”, divulgados então na mesma
coluna “Protocolos”.
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

Os Protocolos que foram comunicados, hoje, abaixo mencionados, têm por objetivo facilitar o
desenvolvimento dessas Consciências Elementares, da Coroa da cabeça, nos 4 Pilares do Coração.

Dois tipos de práticas são possíveis, segundo sua preferência:

1ª POSSIBILIDADE:
Colocar, delicadamente, durante dez minutos, os dedos polegar, indicador e médio de uma mão, ao
mesmo tempo, sobre cada ponto de Estrela de um Triângulo Elementar (descritos no mesmo protocolo
“as 12 Estrelas de Maria”).
E, simultaneamente, colocar o indicador da outra mão, sobre um ponto de uma Porta torácica.
Esta prática pode também ser realizada a dois: uma pessoa colocando seus dedos sobre a cabeça e o
tórax de uma segunda pessoa (isso pode, por exemplo, facilitar a prática, com os dedos, do elemento
Terra).

2ª POSSIBILIDADE:
Permanecer sentado, durante cerca de 1 hora, no centro de um triângulo de 3 cristais colocados no
solo (correspondendo às Estrelas da cabeça do Triângulo elementar praticado) e portando um cristal sobre
o corpo correspondente a um dos Pilares do Coração.
Qualquer que seja a prática escolhida (com os dedos ou com os cristais) convém realizá-la para cada
elemento (Ar, Terra, Água, Fogo e Éter).
A ordem da prática dos elementos não tem importância.
Não é necessário observar um período de tempo para a integração entre a prática (dedos ou cristais) de cada
elemento que podem então ser concatenadas.
A prática na totalidade desses elementos pode ser repetida a fim de melhor se integrar.
Como toda prática, as indicações são dadas como pontos de referência, mas, o encaminhamento de cada uma
sendo específico, convém seguir sua própria percepção, seja sobre a ordem das sequências, sua duração,
sua modalidade, sua repetição ...
Os esquemas abaixo mencionados indicam as posições, os cristais, por elemento.

ELEMENTO FOGO
Pontos da cabeça: ATRAÇÃO (BEM) - REPULSÃO (MAL) - AL
Porta torácica: OD (da ponta do esterno) ou Pilar da INFÂNCIA
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ELEMENTO TERRA
Pontos da cabeça: OD - VISIÃO- KI RIS TI
Porta torácica: KI RIS TI (entre as omoplatas, na altura da D5) ou Pilar da TRANSPARÊNCIA

ELEMENTO AR
Pontos da cabeça: CLAREZA - IM/HIC - UNIDADE
Porta torácica: UNIDADE (chakra de enraizamento do Espírito: 1 largura de mão acima do seio esquerdo) ou
Pilar da HUMILDADE

ELEMENTO ÁGUA
Pontos da cabeça: IS/NUNC - PRECISÃO- PROFUNDEZ
Porta torácica: AL (chakra de enraizamento da alma: 1 largura de mão acima do seio direito) ou Pilar da
SIMPLICIDADE

ELEMENTO ÉTER
Ponto da cabeça: ER (7º chakra)
Porta torácica: ER (9º corpo ou saliência do esterno)
Excepcionalmente, pratica-se deitado(a).

***
Protocolo publicado no site francês Autres Dimensions em 19 de setembro de 2011:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1206

***
Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs encarnados, queiram receber todas minhas homenagens.
Eu fui encarregado, hoje, de desenvolver um dos 4 Pilares do Coração, em ressonância com a Porta Unidade.

Este Pilar é aquele denominado Humildade e eu venho falar sobre o que é esse conceito, de ser Humilde.

***

Convém inicialmente compreender que essa palavra Humildade tem a mesma raiz que a palavra homem, cuja
raiz, por sua vez, é a palavra húmus.

O que é o húmus?
O húmus é a camada fértil de um solo, onde se desenvolve a vida.

O homem é então o princípio que está na vida, em uma carne.

IRMÃO K - 15 de setembro de 2011
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A Humildade decorre então desta compreensão e desta aceitação da vida.
Esta compreensão e esta aceitação desta camada de vida, apresenta na terra e apresenta no homem, a suas

próprias leis.
Essas leis, que pertencem ao que é convencionado chamar de humano, esta humanidade, este homem que se

inscreve em um contexto preciso de vida, inscrito em um início e um fim.
Contexto de vida que pode se definir (como vocês sabem) em todos os setores que vocês experimentam na

encarnação.
Este princípio de vida está inscrito, é claro, vocês sabem, bem além do humano, em tudo o que constitui os
Universos, as Dimensões: tanto desde um átomo, que tem sua própria vida e sua própria Consciência, até a

escala de um Sol, que tem ele também sua própria vida e sua própria Consciência.

***

O homem é então o que vai experimentar o húmus, ou seja, uma forma de vida que é específica a certo
número de regras, a certo número de limites e de leis, que são tributárias, eu diria, do meio no qual esta vida se

desenvolve e se manifesta.
Isso pode ser ilustrado por esse princípio fundamental descrito na Bíblia: “tu és pó e tu retornaras pó”.

O pó faz, indiscutivelmente, parte desta noção de húmus.
No que é que ser Humilde, viver sua Humildade e viver sua humanidade, pode levar a aceitar e viver a Unidade?
Isso alcança também, como eu vou lhes mostrar, as frases de CRISTO lhes dizendo que “vocês estão neste
mundo, mas vocês não são deste mundo”, que esse corpo pertence, de maneira irrefutável e lógica, ao corpo
da Terra, mas que o que o anima e o que é chamado de vida ou de princípio de vida, ela, não tem o que fazer

desta origem Terrestre.
É como se, de algum modo, vocês se servissem de um veículo: a Consciência empreenderia uma vestimenta

que é chamada de corpo físico, e os diferentes corpos presentes na superfície da Terra, constituídos, eles
também, diretamente, em ressonância com as leis da Terra.

***

Ser humano conduz à Humildade e conduz à Unidade.
Para isso, é preciso saber reconhecer, de algum modo, que a vida que vocês vivem sobre esta Terra (e que

nós todos vivemos) inscreve-se entre um início e um fim.
Naturalmente, a Consciência não se inscreve neste início e neste fim (o início chamado de nascimento ou de

antes do nascimento, e o fim chamando-se de morte).
A Unidade apenas pode obter-se e se viver se há uma aceitação total da humanidade do ser humano.

Isso quer dizer que deve ali ter uma aceitação das limitações presentes nesse corpo de carne.
O que não quer dizer que é preciso contentar-se.

O que eu quero dizer assim é que é preciso, já, aceitar tudo o que as condições de vida dão-lhes a viver para,
justamente, poder transcendê-las.

A Transcendência da humanidade e do húmus não é a negação do húmus, mas sim a própria Transcendência
do que é o homem e a humanidade.

E não pode ali haver Transcendência (ou se vocês preferirem Redenção, ou ainda Acordar ou Despertar, ou
Realização, quaisquer que sejam as palavras que empreguemos) enquanto não houver aceitação, total, das

próprias condições dos contextos de vida.
Estes contextos de vida não são feitos para permanecer como tais.

Eles são feitos, efetivamente, para ser transcendidos.
Mas apenas pode transcender-se alguma coisa que foi aceita.

Porque qualquer coisa que fosse rejeitada, no princípio da vida do húmus e do homem ou da humanidade, não
poderia ser transcendida já que a Transcendência (a Ascensão, como vocês a nomeiam hoje) apoia-se na

existência, justamente, de um corpo físico limitado: como isso lhes foi dito e anunciado, esse corpo é o Templo
onde se realiza a Ascensão.

***

Dessa maneira, então, não pode ali haver acesso à Unidade enquanto não há humanidade, ou seja, enquanto
não há aceitação dos princípios limitantes e condicionantes deste mundo.

Eu disse a vocês, desde algum tempo, que seria preciso aprender a liberar-se do Conhecido para viver a
Autonomia e a Liberdade, que pertencem ao Desconhecido (ndr: ver em particular as canalizações do IRMÃO

K de 1º de abril e de 3 de julho de 2011) (*).
Mas este Desconhecido deve se apoiar, para transcendê-lo, no Conhecido.



Isso significa que vocês não podem refutar ou negar sua vida, em todos os seus componentes, e aceder à
Transcendência.

Isso pode ser dito de outra forma: ou seja, deve ali ter uma Plenitude total e uma Lucidez total do que é sua
vida, neste espaço e neste tempo limitado, para poder esperar viver a Transcendência.

Deste modo, aceder à Unidade não é absolutamente uma negação da vida, mas sim uma ‘transformação’ do
contexto da vida em alguma coisa que era finita, permitindo aceder ao Infinito.

O Infinito, neste mundo encarnado, apenas pode definir-se a partir do momento em que há uma aceitação do
finito.

Porque sem finito, há uma divagação, há uma Ilusão, do mesmo tipo do que lhes é proposto pelo que é
chamado de forças astrais, do que lhes é proposto pelos momentos de sono, por exemplo.
Portanto, viver a Consciência Unitária apoia-se na Consciência Dual a fim de transcendê-la.

Não pode ali ter, de forma alguma, uma negação da Dualidade.
Se vocês negam a Dualidade e se vocês estão na negação de sua própria vida (quaisquer que sejam os

elementos que lhes são apresentados), vocês não podem, paradoxalmente, desvencilhar-se, desprender-se, e
viver então o Abandono à Luz ou o acesso à Unidade.

O paradoxo é que o ser humano, para viver esta Unidade, deve redescobrir sua humanidade, sua Humildade, e
se tornar (ou ser) Humilde.

***

Então, agora, resta definir o que significa: ser Humilde.
Ser Humilde é já aceitar, não em um sentido de servidão, mas bem mais, em um sentido de Transcendência e

de Lucidez, o contexto que faz sua própria vida e o corpo que faz sua própria vida.
Quaisquer que sejam as circunstâncias deste corpo, qualquer que seja a idade deste corpo, quaisquer que

sejam as doenças deste corpo, vocês apenas podem encontrar a Transcendência e a Unidade através desse
corpo.

Dessa maneira, a Unidade não é uma negação da vida, em meio à Dualidade, mas, realmente,
sua Transcendência, de alguma forma seu ponto de apoio, que vai permitir revelar a Multidimensionalidade e,

então, o acesso à Luz.
A Unidade apenas pode ser vivida quando há plena Consciência da Dualidade, em todos seus componentes,
em todos seus elementos, levando-os a viver o que já foi desenvolvido, ou seja, a Transparência (ndr: ver a

canalização de UM AMIGO de 14 de setembro) (**), mas também poder passar esta Porta da Infância.
Vocês não podem passar esta Porta da Transparência e da Infância se vocês não se apoiam sobre esta noção

de Humildade, ou seja: reencontrar a humanidade, aceitar ser limitado, não em sua Consciência, mas no
contexto de vida que vocês vivem e que vive sua consciência no espaço da encarnação.

***

Dito de outra forma, não pode ali haver acesso à Unidade por qualquer fuga das circunstâncias próprias que
são sua vida.

Não pode ali haver tampouco – e aí está todo o paradoxo – transformação desta Dualidade em Unidade,
aplicando-se as leis da Dualidade.

Isso quer dizer também que a lei de ação/reação é tal que ela é permanente, ela se manifesta em todos os
fatos e gestos da consciência humana, confinada neste corpo e nesta Dimensão.

O confinamento, de alguma maneira, necessita a tomada de consciência total e a Lucidez total desse contexto
em que vocês são prisioneiros.

E vocês apenas podem reconhecer a prisão se vocês aceitam que vocês estão na prisão, e se vocês
conhecem, de algum modo, os perfis, as leis e as aberturas.

Enquanto não há reconhecimento de sua humanidade, e, portanto, desse princípio de confinamento, vocês
ficam condicionados por esta Dualidade e vocês não podem de forma alguma sair.

O paradoxo é então, já, aceitar esse ‘princípio de confinamento’, e não rejeitá-lo ou negá-lo.
Não é explorando, inteiramente, e vendo, com Lucidez, os limites da vida, em meio a este mundo, que vocês

podem esperar, através da Humildade, viver a Unidade.

***

A Unidade não é uma não negação ou uma negação.
A Unidade não é uma fuga da Dualidade (como alguns podem compreender), mas sim uma Transcendência do

estado Dual.
Deste modo, então, a ação/reação deve ser, de alguma maneira, sublimada, pela compreensão de seus



mecanismos finais.
E não pela compreensão da totalidade dos mecanismos de ação/reação.

A partir do instante em que vocês aceitam que vocês estão, de qualquer modo, confinados ou aprisionados
nesta forma de vida, que é uma vida, confinados em uma Dualidade inexorável inscrita entre o princípio de vida

(de nascimento) e o princípio de morte (de uma outra vida).
Assim, então, é-lhes preciso aceitar e aquiescer, de alguma maneira, a esta condição limitada para poder

aceder ao Ilimitado.
Não se acede ao Ilimitado pela negação do limitado, mas, realmente, por sua Transcendência.

Sua Transcendência que, ainda uma vez, não pode se realizar pela análise da ação/reação desmedida e
existente em meio a uma vida.

Vocês são, então, obrigados a conhecer e a admitir que existe um princípio limitante, confinante (sem, contudo,
colocar nomes específicos, como isso pôde lhes ser comunicado por alguns Anciãos e por alguns Arcanjos

referentes às formas de Consciência que, aprisionando-se elas mesmas, aprisionaram vocês, de alguma
forma, e nos aprisionaram nesse princípio de confinamento).

Vocês apenas podem escapar de um ambiente aceitando as leis desse ambiente, não ali se submetendo, mas
olhando-as com Lucidez, com Clareza e com determinação.

A Humildade não é, em caso algum, uma abdicação dos componentes limitados da vida, não é, em caso
algum, uma submissão, mas uma ‘aceitação’ desses princípios permitindo, justamente, Transcendê-los.

***

Dessa forma, então, é preciso, em um primeiro momento, aceitar, totalmente, o princípio de confinamento, a
fim de conscientizá-lo, para poder esperar sair deste confinamento.

Enquanto vocês consideram que vocês não estão confinados (seja segundo seus modelos afetivos, seja
segundo suas adesões a certos dogmas, a certas crenças, a certas religiões), vocês não podem viver e ser

confrontado com o princípio de confinamento já que vocês não o veem, não o aceitam e não o vivem.
Há, então, uma forma de conscientização, necessária, do seu contexto de vida, através do princípio geral da

encarnação, que é denominado ação/reação ou lei de karma.
Aceitar o princípio não quer dizer estudar o princípio, mas colocar como Verdade essencial em todos os

setores de sua vida que vocês estão submissos a esse princípio de ação/reação.
Assim, se vocês colocam uma ação de tipo repreensível pelas leis sociais, há toda chance de que essas leis

sociais coloquem-nos em um espaço fechado, chamado de verdadeira prisão, desta vez.
Do mesmo modo, se vocês violam um princípio existente nesse mundo, vocês irão, evidentemente, viver o que

é chamado de ‘retribuição’.
Mas será, no entanto, que é preciso parar e considerar que o conjunto dos Universos, das Dimensões e da

Vida não corresponde a isso?

***

É o grande princípio de confinamento sobre o qual se sustentam, eu diria, as forças opostas à Luz e à
Liberdade, esperando fazê-los encontrar uma liberdade em meio à prisão.

Porque, uma vez que vocês aquiesceram e compreenderam que vocês vivem em uma prisão (não a rejeitando,
não a olhando, mas compreendendo e vivendo que é uma prisão), é a partir daquele momento que vocês

podem Transcender realmente a prisão.
E vocês não podem conhecer a totalidade da prisão sem aceitar, plenamente, a humanidade, ou seja, as regras

do jogo.
Aceitar (ainda uma vez) as regras do jogo significa: reconhecê-las pelo que elas são, mas não mais ali se

submeter.
E não é negá-las, tampouco, porque a negação não permite eliminar a prisão.

Há apenas mecanismos, ao nível da Consciência, que permitem à Consciência expurgar-se, de alguma
maneira, ao aceitar a humanidade.

***

Em resumo, não se pode tornar-se Unitário se vocês rejeitam alguma parte da humanidade: de sua
humanidade, como do conjunto da humanidade.

Então, é claro, é mais sedutor denominar isso: amar seu próximo como a si mesmo.
Porém, muitas vezes, a palavra amor (como vocês a conhecem) é conotada pela experiência que vocês

vivenciaram, pelos diferentes amores que vocês foram expostos, que vocês digeriram ou recusaram, ou que
recusaram vocês.



Dessa maneira, então, é preferível falar de Consciência de amor mais do que do amor, o que irá permitir evitar
o uso indevido dessa palavra, que está necessariamente impressa em sua vivência.

A única coisa de que estejam certos, neste mundo, é de que sua vida, nesta Consciência deste corpo, está
limitada entre um momento que se denomina nascimento e um outro momento que se denomina morte.

E de que, neste confinamento, a lei que domina (visível tanto ao nível das leis físicas, como das leis da família,
como das leis da sociedade), chama-se, efetivamente, lei de ação/reação.

Mas jamais foi dito que as leis de ação/reação aplicam-se a outra coisa do que à consciência confinada.
Deste modo, portanto, tomar consciência do confinamento conduz à Lucidez, e, sobretudo, fazem-nos viver a

Humildade, que é já aceitar o confinamento, para poder esperar então conhecer os mecanismos, não para
escapar, mas, realmente, para transcendê-los.

***

Assim age a consciência.
E não pode ser de outra forma.

Isso quer dizer que vocês não podem escapar à condição humana escapando à humanidade e a todas suas
leis.

E vocês apenas podem transcender a lei de ação/reação para viver o que nomearam Ação da Graça, aceitando
integralmente as leis da ação/reação.

O que isso quer dizer?
Aceitar as leis da ação/reação é, justamente, ser Humilde.

Saber que vocês não têm os meios pela consciência comum, confinada e confinante, de conhecer os prós e
os contras do conjunto das ações e reações ao qual vocês estão submissos, ou ao qual vocês se submeteram

(desde, talvez, muito tempo, para alguns de vocês).
Mas reconhecer o princípio de ação/reação deve necessariamente fazê-los colocar a questão, aceitando-o,

que existem, talvez, aspectos da vida que não são limitados por esta ação/reação.
Os testemunhos têm sido numerosos pelos seres que justamente escaparam a esta prisão, enquanto estando

plenamente presentes e na Humildade a mais total, em sua humanidade.
E que se reuniram, através desta humanidade, exatamente para viver esta Transcendência.

***

O caminho mais curto que os leva a viver a Unidade é, evidentemente, a Humildade.
E, aliás, o Pilar da Humildade, do Coração, está em ressonância direta com o chakra de Enraizamento dito do

Espírito, denominado Ponto UNIDADE ou Porta UNIDADE.
E, portanto, viver a Humildade é viver a Unidade.

Porque viver a Humildade (ou seja, aceitar as leis limitantes deste mundo, reconhecê-las pelo que elas são)
permite, justamente, enquanto Pilar, abrir as Portas do Coração.

Assim, tanto no Ocidente como no Oriente, como em outras partes do Extremo Oriente, muitos seres (através
de sua vivência, através de seus escritos, através de sua experiência de vida) comunicaram, uns e outros,

elementos que permitem apreender-se, de algum modo, do que era esta possibilidade de aceder a algo que
não era mais ordinário.

Mas se vocês se lembrarem da vida desses seres, eles necessariamente conheceram a humanidade em todas
suas limitações, em um primeiro momento.

E é justamente pelo fato de reconhecer essas limitações, de certo modo, de aceitá-las, que permitiram sua
Transcendência.

Mesmo se alguns seres quiseram encontrar a Unidade afastando-se da humanidade, isolando-se em cavernas,
eu os lembro de que antes de se isolar, eles encontraram sua humanidade através de algumas experiências
limitantes, talvez extremamente traumatizantes, como a angústia da morte (de si ou da família) ou um evento

particularmente marcante que permitiu, de alguma maneira, viver, em seguida, esta Unidade.
Mas, em qualquer caso, realmente pode existir um princípio de fuga de um confinamento, que os evitará ou que

os evitaria, de algum modo, de viver esta Dualidade.

***

Em resumo, vocês apenas podem viver a Unidade aceitando e transcendendo a Dualidade, por completo.
Isso necessita, efetivamente, viver o que foi denominado, de diferentes maneiras: aCrucificação.

Viver a Infância, a Transparência, a Humildade e, finalmente, a Simplicidade.
Porque a lei de ação/reação, como vocês a observam, que se refere a todos os setores da vida (desde os

feitos científicos até as ações da alma), é extremamente complexa.



É-lhes solicitado, não desvendar todos os mecanismos, mas compreender o mecanismo final.
Tendo compreendido o mecanismo final, através do simples nome da ação/reação, isso lhes permite, se vocês

aceitam isso (ou seja, se vocês aceitam a Humildade e o fato de tornar-se Humilde), poder, realmente viver a
Unidade.

***

Então, evidentemente, eu lhes falei de circunstâncias particulares para alguns seres que vivenciaram isso, no
passado.

E a maior parte desses seres encontrou-se confrontada, a um dado momento específico de sua vida, ao que
foi denominado ‘a noite escura da alma’, ou a esta agonia metafísica extrema da morte, da Dissolução, ou do

fim da vida em meio à prisão.
É justamente este elemento que permitiu, muitas vezes, aceder à Transcendência e à Unidade.

Isso se inscreve perfeitamente no que foi denominado, pelo bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO):
o Choque da Humanidade.

E isso que é para viver, esse Choque de compreensão da prisão, não em uma compreensão intelectual, mas
em uma vivência Vibratória e da Consciência, que está tão siderada nesta Dualidade que ela encontra, por si
mesma e por esta sideração (chamada de Choque ou de Noite escura) o princípio que lhe permite passar a

Porta Estreita, e viver a Ressurreição depois de sua própria Crucificação.
As coisas sendo bem realizadas, e a Inteligência da Luz sendo uma Graça total, a Graça que se apresenta à

humanidade é, justamente, fazer viver, para o conjunto da humanidade, esse processo.
Não há então lugar para fugir.

Não há lugar onde se esconder.
Há apenas que aceitar, plenamente, o princípio da confrontação da Dualidade à Unidade.
A Unidade não vem confrontar a Dualidade, mas a Unidade vem transcender a Dualidade.

Este processo, que é comum ao conjunto da humanidade, através de um processo que eu denominaria
planetário e cósmico, ocorre também no Interior de cada ser humano.

***

Dessa forma, então, vocês não têm que fugir de sua própria vida.
A Humildade não se encontra jamais na fuga.

A Humildade dá, pelo contrário, a força a mais absoluta: aquela de viver o confinamento, para transcender o
confinamento.

Assim, portanto, se existem componentes de sua vida que queiram fugir de vocês ou que vocês não queriam
olhar (isso dá no mesmo), vocês não irão viver a Unidade.

Isso foi denominado o Face a Face e a Transparência.
Nós insistimos nisso porque efetivamente, como lhes assinalou nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV),

como lhes assinalaram os Arcanjos, vocês estão neste período final de ‘possibilidade’ de transformação e de
Transcendência da Dualidade em Unidade.

Em resumo, pode-se dizer que não é porque vocês irão praticar a Dualidade exageradamente, ou extrair-se da
Dualidade (por uma negação ou uma fuga ou não negação), que vocês irão viver a Unidade.

É, pelo contrário, estando perfeitamente consciente da Dualidade, perfeitamente consciente dos seus limites,
que vocês poderão descobrir o que é Ilimitado e o que lhes é Desconhecido.

Vocês não podem conhecer o Desconhecido, no Conhecido.
Vocês não podem encontrar a Unidade, na prisão.

E é, no entanto, estando no ambiente desta prisão, ou seja, no Coração, que vocês poderão viver sua Unidade.
E isso passa então pela humanidade.
E isso passa então pela Humildade.

Ou seja, reconhecer, justamente, os limites desta consciência que é a sua, enquanto vocês estão submissos
às leis do confinamento.

***

Isso significa, também, que ao nível da Humildade, pode existir certo número de desvios.
Por exemplo, o fato de conhecer os prós e o contras de sua própria vida (seja no conhecimento de suas vidas
passadas, seja no conhecimento do porquê vocês têm tal problema, do porquê vocês encontram tal alma ou tal

outra alma), não lhes é estritamente de qualquer utilidade para transcender a Dualidade, mas faz apenas
reforçá-los e implicá-los na dita Dualidade.



O princípio, aliás, Luciferiano, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO foi justamente (como lhes foi dito) dar as leis da
alma a fim de fechá-los, ainda mais, em meio à alma prisioneira das leis da ação/reação.

Vocês não saem da ação/reação conduzindo as ações que são contrárias às reações ou que vão ao sentido da
reação.

Vocês saem da ação/reação reconhecendo os limites da ação/reação, e colocando-se na não ação e na não
reação.

O que nada tem a ver com a passividade.
O que nada tem a ver com a submissão a outra coisa do que às Leis do Espírito.

***

Há então, de alguma maneira, uma revolução a fazer.
Esta revolução vai ser facilitada, para aqueles de vocês que ainda não a vivenciaram, pelo Choque da

Humanidade.
Há então, através desse Pilar que se instala, doravante, desde a abertura da Porta posterior do Coração, a

Porta da Humildade, um dos eixos de balanceamento, eu diria, do ALFA e do ÔMEGA.
O acesso à Unidade apenas pode se fazer pela Humildade a mais total.

A Humildade é então aceitar que, aqui mesmo, vocês são pó, que, aqui mesmo, vocês não têm qualquer
possibilidade de viver o acesso a outra coisa do que lhes dá a viver seus sentidos e sua consciência limitada.
É apenas a partir daquele momento (e isso necessita uma grande dose de Humildade) que se pode viver a

Unidade.
Naquele momento, a Unidade pode revelar-se.

Naquele momento, o Pilar da Humildade demonstra toda sua virtude e toda sua eficácia no acesso à Unidade.

***

Eis as algumas palavras.
Elas foram muito breves, mas elas resituam, de algum modo, esta Humildade.

Portanto, compreendam bem que enquanto existe, mesmo no contexto da Dualidade, uma reivindicação da
Unidade (seja intelectual ou esteja ligada a uma vontade de Bem), ela jamais pode se realizar.

Porque mesmo aceitar o princípio da ‘vontade de Bem’, reflete uma falta de Humildade: querer reprimir, querer
controlar o que quer que seja, que é totalmente incontrolável, irreprimível, porque não pertencente a este

mundo e a esta realidade.
É-lhes preciso, então, passar pela Porta Estreita da Renúncia.

E cabe a vocês, então, passar pela Porta Estreita do Abandono à Luz que corresponde, inteiramente, a uma
forma de Humildade importante.

***

O Abandono à Luz, dito de outra forma, e o acesso à Unidade, apenas podem realizar-se enquanto a Porta
Estreita não é atravessada e enquanto a Humildade não está presente.

A Humildade é um dos meios (como isso lhes foi dito pelo nosso Comandante) principais que permite,
justamente, aí também, atravessar a Porta Estreita e viver a Unidade.

Ter a Humildade de reconhecer que vocês nada são, aqui, sobre este mundo, para tornar-se Tudo.
Mas não buscar ser Tudo por meio dos elementos que estão à sua disposição, porque eles pertencem,

necessariamente, a este mundo.
Seu Reino não é deste mundo, e, no entanto, vocês estão sobre este mundo (e todos nós ali estivemos).

Apenas na compreensão da humanidade e de sua limitação, na Humildade a mais total, é que se pode realizar
a alquimia do acesso à Unidade.

***

Não pode ali haver, portanto, acesso à Unidade, mesmo pela adesão ao princípio da Unidade.
Não pode ali haver acesso à Unidade enquanto há uma veleidade de vontade pessoal.

Não pode ali haver acesso à Unidade enquanto a busca, dita espiritual inscreve-se em alguma coisa que é
exterior ao Si, e a si.

O que eu quero dizer assim é, também, que todo sistema de conhecimento dito oculto (mesmo o mais sedutor,
o mais apaixonante, para o ego) jamais irá permitir-lhes viver o Conhecimento Interior, como o Arcanjo JOFIEL



o desenvolveu desde alguns anos (ndr: ver também sobre esse tema a canalização do Arcanjo JOFIEL de 7 de
julho) (***).

O conhecimento exterior é uma armadilha porque ele os leva a rechaçar os muros de uma prisão que, de fato,
não se rechaçam jamais, e os confina, ainda mais, no remanescente da Ilusão e do confinamento.
Apenas a partir do momento em que vocês aceitam ser Humilde em relação a todas as formas de

conhecimentos exteriores, é que o Conhecimento Interior do Espírito pode chegar, não antes.
O princípio Luciferiano justamente consistiu em seduzi-los através de conhecimentos exteriores.

Esses conhecimentos exteriores, mesmo ligados às leis da alma, às leis que regem as influências planetárias
(que isso seja conhecimentos ocultos, qualquer que seja seu nome, e existem inumeráveis), jamais os farão

viver a Unidade, mesmo se eles deem a impressão de fazê-los conhecer um máximo de elementos referentes
às leis e às regras deste mundo.

***

A Lei do Espírito não é a lei de ação/reação.
A Lei do Espírito é a Ação da Graça.

E a Ação da Graça apenas pode revelar-se se vocês aceitam plenamente sua humanidade, sua Humildade.
Apenas desta maneira que a Unidade pode se revelar.

Isso se encontra, é claro, ao nível do que foi denominado (ao nível da cabeça) HIC e NUNC, ou se vocês
preferirem, AQUI e AGORA.

AQUI e AGORA que se encontra, ao nível dos Pilares do Coração, na Humildade e na Simplicidade.
Humildade é, aliás, sinônimo, num certo sentido, de AQUI.

HIC corresponde à Humildade, a Humildade inscreve-se de maneira atemporal no Instante Eterno do Presente.
E não mais referenciar esse presente em relação a uma ação/reação, mesmo a mais gloriosa ao nível

espiritual, de uma vida passada.
AQUI é destituído de toda projeção em um futuro qualquer: é Ser, total e plenamente, no centro da prisão, ou

seja, no Coração, para poder transcender esta prisão.

***

Deste modo, o mecanismo da Ascensão apenas pode se viver na carne, qualquer que seja a finalidade desta
carne, qualquer que seja a finalidade da Consciência.

Tudo se desenrola HIC e NUNC, ou seja, AQUI e AGORA, neste Eterno presente.
É preciso para isso, efetivamente, tornar-se novamente Humilde e Simples, isto é, tornar-se de novo totalmente

HIC e NUNC.
É apenas naquele momento que o Eixo ALFA e ÔMEGA, ilustrado ao nível de sua cabeça pelo Circuito indo de

AL a OD (que se encontra no seu Coração ao nível dos dois Pilares do Fogo e da Terra, denominados OD e
KI-RIS-TI), pode permitir realizar a Cruz da Redenção ao nível do Coração.

O que permitirá pela ação da Tri-Unidade, denominada, segundo sua linguagem (mas se poderia ali colocar, é
claro, outros nomes de origem mais oriental), CRISTO, MARIA e MIGUEL.

A Nova Aliança, que os faz passar da Tri-Unidade ao Quaternário, possibilitando-lhes realizar a Unidade por
completo.

Mas para isso, vocês devem estar inscritos, de maneira total, em sua própria vida, no Instante Presente, neste
corpo, nesta espécie de desvencilhar-se de tudo o que não é AQUI e AGORA.
E isso necessita, efetivamente, o que é chamado de Humildade e Simplicidade.

***

Sem Humildade e sem Simplicidade, impossível reconhecer que vocês nada conheçam das Leis do Espírito, e
que vocês apenas possam conhecer as Leis do Espírito penetrando no Espírito, mas absolutamente não as

deduzindo das leis da ação/reação, e não é assim que vai se viver o acesso à Unidade.
Isso necessita, portanto, reconsiderar, de algum modo, sua própria consciência, em meio à Humildade, de sua
humanidade e do seu húmus: ou seja, que a vida que é levada neste mundo não corresponde absolutamente à

totalidade da vida.
O acesso à Multidimensionalidade da Unidade é apenas possível a partir do momento em que há, realmente,

uma aceitação, uma Transcendência.
Enquanto vocês quiserem ser outra coisa do que este Instante Presente, enquanto vocês se projetarem no

amanhã, enquanto vocês se projetarem em um sofrimento que vocês vivem (ou dizendo no presente, mas que
não pode vir de um passado porque o Instante Presente não conhece o sofrimento), vocês se afastam de sua

própria Transcendência, e vocês se afastam, então, de sua Humildade e de sua Simplicidade.



Lembrem-se: HIC e NUNC, Humildade e Simplicidade.

***

Os elementos que nós lhes demos agora são os mais adaptados para permitir-lhes viver o que foi denominado
‘a noite escura da alma’ ou o Choque da Humanidade.

Nós não podíamos comunicar isso, evidentemente, antes que a Coroa Radiante da cabeça não estivesse
perfeitamente ativa, não unicamente para cada ser humano (o que não é ainda o caso), mas, sobretudo,

enquanto o processo da Fusão dos Éteres não fosse realizado, ao nível da Terra.
Aquilo que foi realizado há pouco mais de seis meses depois da Liberação da Terra e do Sol, nos meses de

março e abril, correspondendo ao período no qual nosso Comandante anunciou que vocês haviam chegado ao
período da Ascensão.

Esta Ascensão não corresponde a um único ponto.
Existe, efetivamente (eu diria), um facho convergente, um ponto crucial particular, que corresponde, ele, como

vocês sabem, à Libertação final da Terra, mas também de vocês mesmos.
Mas a Ascensão é um processo que se desenrola (eu diria) em múltiplas velocidades segundo, justamente,

sua capacidade para viver e para conscientizar o que nós lhes exprimimos já desde várias semanas,
correspondendo ao desdobramento da Luz e à abertura da Porta Metatrônica.

Permitindo atravessar a Porta Estreita e viver realmente a Consciência da Unidade, e superar, portanto, os
limites do confinamento em meio à personalidade.

***

A Humildade e a Simplicidade são, de certa forma, os dois elementos (se vocês se lembram do que eu disse
há um mês) que vão permitir transcender, totalmente, as forças Arimânicas e as forças Luciferianas que estão

inscritas em cada ser humano (ndr: ver as canalizações do IRMÃO K de 6 e 7 de julho) (****).
A UNIDADE é, num certo sentido, o Pilar da Humildade, que está no lado da zona de ressonância denominada

Áriman ou a Porta da ATRAÇÃO.

Do mesmo modo, a Simplicidade (que está do outro lado do Ponto UNIDADE): o Pilar da Simplicidade está
ligado ao ponto AL do peito, que ele próprio está no lado da Porta VISÃO, ou seja, as Portas de Lúcifer.

Dessa maneira, a Humildade é seu principal baluarte.
A Humildade e a Simplicidade são as armas mais potentes que vão permitir a Áriman e Lúcifer não mais

exercer o menor domínio e a menor pressão sobre sua prisão e sobre seu confinamento.
Assim, então, vocês não podem combater Áriman e Lúcifer.

Vocês apenas podem propor-lhes a Unidade.
Nós apenas podemos propor-lhes HIC e NUNC, sobre os quais Áriman e Lúcifer não têm qualquer ação, já que

Áriman está ligado ao passado e Lúcifer ao futuro, no sentido linear do tempo.
No Instante Presente, Áriman e Lúcifer não têm qualquer peso, nem qualquer densidade, e não podem manter

os muros da prisão.
Portanto, a Humildade e a Simplicidade são as armas as mais absolutas que lhes permitem, aí também,

transcender Áriman e Lúcifer.
Permitindo então, naquele momento, passar a Porta Estreita denominada a Nova Fundação, ou se vocês

preferirem, a Porta da Infância.

***

Eis o que eu tinha a dizer para resituar, no contexto do seu próprio corpo de carne, aí onde se situa a aposta
atual.

http://api.ning.com/files/5cXR81T7eWm-7vn-ZymXmZnKYDfJXZx36cImLqXTsKR1LcwaP3saLGIYVYh5SPjF17dE1bkdqagd3GmZbDbuDp6OzFVtD9lX/bibli_273238amarelo.png


Se existe (e nós temos tempo) perguntas em relação ao que eu acabo de exprimir, eu os escuto com prazer.
Enquanto vocês refletem, jamais se esqueçam de que para viver a Unidade, é preciso aceitar sua humanidade.
E esta humanidade corresponde muito exatamente (e isso lhes foi dito) a aí onde vocês estão hoje, quaisquer

que sejam os sofrimentos podendo se apresentar em um dos muros da prisão.
Olhar este sofrimento, olhar o que vocês são, não quer dizer desviar-se, não que dizer combater, mas

simplesmente tornar-se Transparente em relação a isso.
E naquele momento, na Humildade e na Simplicidade, a Unidade irá se estabelecer.

***

Pergunta: a Humildade e a Simplicidade, elas trabalham na consciência antes da Passagem?

A Humildade e a Simplicidade não trabalham porque o ego, aí também, vai apreender-se.
Se vocês quiserem trabalhar a Humildade, isso significa que vocês querem exercer uma vontade.

Eu bem falei de Transparência e de conscientização do que era a Humildade, do que era a humanidade.
Há apenas através da aceitação total do que vocês são no Instante Presente, hoje, que se vive o acesso à

Humildade e, então, à Unidade.
O ego jamais aceitará sua dissolução, do mesmo modo que o ego jamais aceita sua morte (eu falo, aí, da

morte física, tal como todos vocês a vivenciaram várias vezes).
A tal ponto que, até um tempo assaz recente, mesmo os seres que estavam mortos e que passavam na matriz

do lado astral, era preciso um certo tempo para fazê-los aceitar que eles não tinham mais o corpo.
A consciência do ego acredita e vive como eterna.

Assim, então, um ser, antes da dissolução do astral, que passava do outro lado do véu, pelas portas da morte,
encontrava-se vivendo a mesma coisa, como se ele tivesse ainda um corpo.

Era preciso depurar, de alguma forma, os níveis Vibratórios extremamente densos.
Aqueles que tinham trabalhado na humildade, através dos conceitos religiosos, ou filosóficos, através da prática
de ‘boas ações’, para esperar encontrar o Céu, apenas encontraram a mesma densidade do outro lado, porque

eles estavam apegados às manifestações de sua humildade: aquela chamada de ‘ego espiritual’.

***

Pergunta: se se desenvolve esta Humildade e esta Simplicidade, no momento da Dissolução, o único ato
de Humildade a se colocar será aceitar esta Dissolução final?

Se vocês vivem a Humildade e a Simplicidade, se vocês conscientizam esta Humildade e esta Simplicidade,
então o que acontece?

A Porta Estreita é atravessada, o Impulso de CRISTO concretiza-se em seu peito.
Traduzindo-se, então, pelo que é denominado a Vibração do Fogo do Coração, ou da Coroa Radiante do

Coração, ou ainda dos Pontos da Tri-Unidade.
Os marcadores da sua Consciência são os Pontos de Vibração.

E não um conceito intelectual ou um trabalho intelectual.
Sem isso, nós recaímos muito exatamente no que eu vim explicar, em relação a qualquer um que passaria do

outro lado.
A diferença, hoje, é que não haverá mais armadilha e, então, que a Liberação, como vocês sabem, refere-se à

totalidade da Humanidade.
Mas isso é apenas um trabalho para realizar a Humildade.

Os trabalhadores irão se tornar extremamente perversos, na medida em que, muitas vezes, irá se tratar do que
denominamos uma ‘falsa Humildade’, onde a pessoa vai pensar em seu Futuro mais do que em seu Instante

Presente.
E pensar no futuro afasta do Instante Presente e, portanto, da Humildade.

O único marcador (como eu lhes disse) é a Vibração que se estabelece na zona do peito, seja no Ponto
denominado Pilar Transparência (KI-RIS-TI), seja na Porta da Infância (ou Ponto OD), seja, enfim, nos Pontos

Unidade e Simplicidade: isto é, no Ponto UNIDADE (ou Humildade) e no Ponto Simplicidade (ou Ponto de
Vibração, se vocês preferirem, do que é chamado de chakra da alma).

A alma e o Espírito revelam-se em Consciência por sua própria Vibração.

***

Pergunta: qual diferença você faz entre aceitar as leis da Dualidade e ali se submeter?



Aceitar as leis da Dualidade faz parte da Humildade.
Não é preciso analisar, mas conscientizá-las, não na análise dos fatos da vida pessoal (quaisquer que sejam os
sofrimentos inerentes a toda vida humana, quaisquer que sejam as circunstâncias de toda vida humana que se

inscreve em relação a uma história), mas estar plenamente Presente, consciente e Lúcido de si mesmo.
Não para se julgar, não para escapar a um sofrimento qualquer que seja, mas para olhar isso tal como isso é:

sem falso semblante, sem vontade de fugir seja do que for.
É naquele momento, aceitando ver as coisas tais como são em sua vida, que a Transcendência pode aparecer.
Isso necessita também a Humildade para aceitar esse processo que propõe esta vida, em meio ao húmus, em

meio à humanidade.
Os acontecimentos que ocorrem, em uma vida, mesmo os mais dolorosos, não estão aí para punir, não estão
aí para fazê-los pagar alguma coisa, principalmente neste período, mas unicamente para desencadear esta

Transcendência.
Quaisquer que eles sejam, sem exceção alguma.

Dessa maneira, então, se vocês se atrasam pelo fato de viver tal coisa, tal sofrimento, tal solidão, tal doença,
vocês não estão na Unidade.

Olhar seu sofrimento, olhar sua doença, não quer dizer ali se submeter, quer dizer simplesmente aceitar não
mais combater, mas Vê-lo.

Tendo Visto, tendo aceitado, naquele momento a Humildade faz com que o acesso à Unidade aconteça.
A Unidade jamais é uma ação/reação.

Isso não quer dizer que a Unidade seja uma inação, mas ela é uma ação que se inscreve além das leis da
Dualidade.

O princípio da personalidade é sempre criar ações que se inscrevem na personalidade.
Se eu tenho uma doença, eu busco como combater esta doença.

Então, segundo as crenças que eu tenho, eu vou me dirigir para uma medicina do tipo científica ou para uma
medicina dita tradicional, mas a finalidade é exatamente a mesma.

Do mesmo modo, seu eu sinto solidão, eu vou rezar ou pedir para encontrar alguém, ou de maneira científica (e
seus meios modernos não faltam), ou então eu vou pedir à Luz para fazer-me encontrar alguém.

Eu me situo, então, desta maneira, de maneira irremediável, na lei da Dualidade.
Isso corresponde, ponto a ponto, dito de outra forma, ao que dizia Jesus: “será que o pássaro se preocupa

com o que ele vai comer amanhã?”.
Tudo isso os afasta da Humildade, e os afasta da Unidade e de HIC (AQUI), e de seu par (seu complemento)

que é AGORA: HIC e NUNC.
Várias Estrelas, enquanto Entidades femininas, lhes exprimiram, eu diria, de maneira muito mais completa, sua

vivência desta Humildade.
Fazer-se muito pequeno não quer dizer negar sua vida, mas aceitar, simplesmente, que esta vida está inscrita

dentro de limites.
Tendo aceitado os limites, assim como eu disse, vocês veem os limites.

Vendo os limites e os tendo aceitado, sem ali se submeter, então, naquele momento, a Unidade pode
aparecer, traduzindo-se sempre por uma Consciência clara.

Porque aceder à Unidade não pode ser em caso algum um questionamento, mas apenas pode ser uma
resposta.

Traduzindo-se pelo que foi chamado de ‘percepção’, real e completa, da Consciência Unitária, traduzindo-se,
hoje mais facilmente do que antes, pelas Vibrações presentes em alguns Pontos do peito.

***

Pergunta: isso significa que convém nada fazer?

Enquanto vocês fazem, vocês não estão no Ser.
Então, é claro, vocês poderão sempre me responder que as circunstâncias de sua vida obrigam-nos a fazer.

Mas quem decide as circunstâncias da sua vida?
É bem por isso que existe um acontecimento particular denominado Choque da Humanidade, que irá privá-los

desta obrigação de fazer.
Enquanto o ser humano vive sua vida e obedece a leis, e se submete a essas leis, ele vai falar do quê?

De responsabilidade, no sentido do dever, dos laços familiares, dos laços sociais.
Vocês não podem viver o acesso à Unidade se vocês estão, em permanência, prestes a interagir e a fazer em

meio às leis.
O que não quer dizer, ainda uma vez, evitar as leis, mas mudar (se vocês preferirem) o ‘ponto de vista’.

Vocês apenas podem mudar de ponto de vista quando se colocam em HIC e NUNC.
Este HIC e NUNC não é para colocar-se pelo resto dos seus dias, mas deve ser realizado, a um dado

momento.



O que, depois, não os impedirá, bem ao contrário, de realizar e de fazer o que vocês têm a fazer.
Mas para Ser, é preciso ‘parar de fazer’.

Esta parada de fazer não se inscreve em uma duração de tempo, já que isso se situa fora do tempo.
Vocês sabem pertinentemente que o conjunto dos seres sobre este planeta tendo vivenciado o Despertar

Total, vivenciou isso como uma experiência seguindo-se a um dado momento.
Exceto em casos específicos (e eu penso em particular em MA ANANDA, ou em outras Irmãs), para a maioria
dos seres tendo vivenciado esta Realização, isso não as impediu, até que provem o contrário, de deixar pistas

através de seus escritos, através de sua vida.
Mas vocês não podem encontrar o Ser no fazer.
É preciso, a um dado momento, para de fazer.

Porém eu não disse parar de fazer até o final dos tempos.
Este parar de fazer refere-se ao conjunto das atividades da personalidade (mentais, emocionais, ações,

reações, laços, trama social), ao conjunto dos componentes que fazem sua vida, aceitando esta vida, mas em
meio a esta aceitação, parar de fazer.

Esta parada de fazer não está inscrita no resto de sua vida: isso, é a personalidade que quer fazê-los acreditar
nisso.

***

Pergunta: poderia explicar o que você entende por: esta “parada de fazer” não está inscrita no resto de sua
vida?

Isso quer dizer simplesmente que é excepcional, mesmo hoje, encontrar um ser tal como MA ANANDA MOYI
passando anos sem nada fazer, simplesmente no Ser.

A maioria de vocês, mesmo Despertos e Revelados, continua algumas atividades, consistindo em fazer,
parece-me.

Uma vez que vocês vivenciaram a Unidade e a estabilização no Coração, através dos 4 Pilares, quem disse
que era preciso nada fazer?

Mas por outro lado, para viver a Unidade, é preciso parar de fazer.
Isso foi também denominado: é preciso parar de ter e de saber, para ser.

É a inscrição da Consciência no tempo presente, HIC e NUNC, Humildade, Simplicidade.
Enquanto sua consciência está ocupada com os muros da prisão, vocês não podem sair da prisão.

É preciso simplesmente que a consciência reconheça a prisão enquanto princípio geral, e naquele momento,
colocar-se no centro da prisão para transcender a prisão.

O que muda, ainda uma vez, não é a prisão, é a consciência.
Mas os efeitos sobre a prisão são inegáveis.

Ou seja, o conjunto das limitações da vida, o conjunto dos sofrimentos da vida, o conjunto do que podia ser
denominado perturbações de sua vida, desaparecem como por encanto.

Este encanto é apenas a ação da Luz Vibral em vocês.
Isso que eu falo é uma sequência de tempo.

Quando eu digo: parar de fazer, eu jamais disse que era preciso parar de fazer até o final.
Eu bem falei parar de fazer, um pouquinho como a meditação que lhes permite encontrar certo estado.

Quando vocês encontraram e vivenciaram a Unidade, o processo da Consciência faz com que, enquanto
estando fechado nesse corpo e nessas leis sociais (ou nessas leis afetivas), vocês não estão mais fechados

na ação/reação e vocês vivem, realmente, a Liberdade.
Não antes.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e querida Irmãs, então IRMÃO K vai comungar com vocês.
Eu lhes digo até um desses dias.

Com todo Amor.

... Efusão Vibratória ...



************

(*) – IRMÃO K (01.04.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de...

- IRMÃO K (03.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-3-de-julho-de...

*

(**) – UM AMIGO (14.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setemb...

*

(***) – ARCANJO JOFIEL (07.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-7-de-j...

*

(****) – IRMÃO K (06.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-6-de-julho-de...

- IRMÃO K (07.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1199

15 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou Anael, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, todas as minhas Bênçãos acompanhem

vocês.

Eu venho, nesse espaço, para responder às suas interrogações e aos seus questionamentos referentes ao
que se vive na sua consciência.

Então, eu os escuto.

***

Questão: qual é o meio de se conectar com o Canal de MARIA?
 

Bem amada, o Canal que se instala (de comunicação, entre cada Alma humana em encarnação e MARIA) não
se estabelece por qualquer ação de vocês mesmos, mas, efetivamente, pela Presença de MARIA ao seu lado.

Não há, portanto, em relação a isso, questionamentos ou interrogações ou mecanismos precisos a
implementar.

Essa comunicação estabelece-se rapidamente, doravante, para cada Alma.

Alguns a percebem, outros ainda não.
O canal estará perfeitamente constituído no momento vindo, no momento oportuno.

Trata-se, primeiramente (como isso foi chamado), de um Canal de comunicação, ou seja, de uma estrutura
Vibratória que se coloca em ressonância direta com o que é chamado de Antakarana ou Cordão Celeste.

É nesse Canal, especialmente forrado de Partículas Adamantinas, que irá intervir MARIA.

Agora, esse Canal de comunicação é, antes de tudo, para vocês, uma Presença (uma percepção Vibratória de
uma Presença), que se desenrola entre sua cabeça, seu braço esquerdo, no lado esquerdo do rosto também.

Mas não é, para vocês, a ocasião de comunicar-se, de maneira específica, com MARIA.
A comunicação é, eu diria, unidirecional quanto ao que será permissível ouvir.

Agora, a percepção da Presença, alguns de vocês já vivem.
O mais importante é essa Presença que já é, por si, um caminho de comunicação (e não de palavras, e não de

imagens projetadas), simplesmente, a percepção dessa Presença.

A um dado momento (e como eu o disse: no momento oportuno), esse Canal estará perfeitamente constituído,
tanto no conjunto da Terra como no conjunto de cada consciência humana encarnada.
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***

Questão: o papel dos Mensageiros de Maria, hoje, vai evoluir diferentemente?

Bem amada, aqueles que foram nomeados, há alguns anos, os Mensageiros de Maria, eram, de algum modo,
Ancoradores da Luz de MARIA.

O trabalho deles está, doravante, concluído.
Ele permitiu, pela Presença de algumas Almas, favorecer, de algum modo, o estabelecimento desse Canal de

comunicação na humanidade.

***

Questão: após a chegada de Cristo, a Merkabah Interdimensional continuará existente e sua função
continuará a mesma?

Sim, apenas ela será, de algum modo, magnificada pela instalação de CRISTO ao centro mesmo da Merkabah,
tanto a sua como a da coletiva.

***

Questão: existe uma Merkabah Interdimensional por Dimensão?

A construção da Merkabah Interdimensional (como vocês constataram nesse plano em que estão) constituiu e
demandou certo número de Presenças humanas, certo tempo e desenrolou-se em certo tempo também.

Nesses Espaços Unificados e Multidimensionais, a Merkabah não tem necessidade de ser coletiva, no sentido
(na medida) em que a Luz Vibral é onipresente e constitui o apoio das Dimensões.

***

Questão: quando se vive uma experiência de Luz, mas não bem sucedida, ela deixa, de qualquer
forma, traços ou não (na aplicação do princípio Hic e Nunc)?

Bem amada, cada experiência de acesso à Luz é diferente para cada um que a vive.
Todas as reações e todas as integrações são possíveis, desde a ausência de integração até uma quase

totalidade da integração da experiência.

A diferença situa-se, unicamente, no modo Vibratório percebido nesse instante presente, e não em referência
ao instante vivido.

Convém, contudo, aceitar e compreender que a maior parte das experiências de Luz referente, também, a um
mecanismo de saída do corpo em meio ao Estado de Ser (mas, mesmo no nível do mundo astral, como foi o

caso com as experiências de morte iminente), às experiências da Luz em meio a esse corpo (realmente
vividas, antecedendo a dissolução), se não forem conduzidas até o final, isso consiste, simplesmente, na

presença, em meio à Alma que a vive, de um medo importante.

***

Questão: quando uma nova ocasião se apresenta de reviver essa experiência, volta-se ao ponto de
partida ou a experiência passada é adquirida, como um patamar seguinte?

Não há patamares.
Há Unidade ou há Dualidade.

No resultado, a intensidade da experiência vivida é, simplesmente, uma impressão, em meio aos veículos
inferiores.

Essa impressão é mais ou menos marcada, mas não é a Unidade.

Não há, portanto, que se colocar a questão de encontrar o mesmo estado já que, de todo modo, cada
experiência de Fusão com a Luz (de dissolução na Luz) é vivida, de qualquer modo, de maneira diferente.

Não há gradação.
Há abertura do Coração ou não há abertura do Coração.

O Coração não pode ser aberto pela metade ou em um quarto.
Ele pode estremecer quando de algumas experiências, mas, enquanto a bainha que encerra os chacras no

nível do Canal do Éter não for rompida, não há Unidade.

A instalação da Vibração da Porta KI-RIS-TI (realizada pelo Senhor METATRON) veio, de algum modo,
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afrouxar essa bainha que encerra o chacra do Coração, permitindo e propiciando uma possibilidade maior de
passar a Porta Estreita.

Mas, enquanto essa bainha existir, não há acesso à Unidade.
Não pode existir pela metade ou um quarto.

Ela está presente ou Ela está ausente.
Houve certo número de elementos potencializando e preparando a Abertura da Coroa Radiante do Coração:

que isso seja – em um primeiro momento – através das cinco Chaves Metatrônicas.
Em seguida, no nível da instalação das Estrelas (e da Coroa Radiante da cabeça).

Em seguida, pela própria instalação do Triângulo da Nova Tri-Unidade.
Em seguida, pela conexão com a Merkabah Interdimensional coletiva.

Em seguida, pelo Desdobramento da Luz (passando das Estrelas para as Portas e, em seguida, pela Porta KI-
RIS-TI).

E, na finalidade, pela instalação dos quatro Pilares.

O conjunto desses processos foi destinado a aproximar a Luz Vibral da sua consciência comum.
O conjunto desses processos representa uma trama matricial de Liberação, em ressonância com a Abertura do

Coração.

***

Questão: e as almas que não teriam contatado o Corpo de Estado de Ser antes de 26 de setembro?

O mais importante não é sair ou partir no Sol, mas estabelecer a dissolução, mesmo nesse Templo, desse
corpo.

Lembrem-se, como foi, aliás, lembrado pelo Comandante dos Anciões (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov): o
conjunto da humanidade será Liberado e libertado da Sombra.

Simplesmente, a diferença situa-se no nível do que eu chamaria de mecanismos da Alma.
Algumas Almas têm necessidade de existir e de manifestar experiências em mundos de carbono.

Outras estão prontas para viver, inteiramente, o Espírito.
Mas o mais importante não é o seu futuro, uma vez que, de qualquer modo, toda consciência humana está

definitivamente Liberada.
Há, apenas, uma diferença de destinação, mas que não é nem mais valorosa ou menos valorosa, uma vez que,

em última análise, a sua Vibração exprime, simplesmente, a polaridade da Alma ou a polaridade do Espírito.

***

Questão: viver um estado de dissolução é a mesma coisa que viver o acesso ao Estado de Ser?

O Estado de Ser e a dissolução não são os mesmos processos.
Eles são, ambos, acessos à Unidade.

O princípio de dissolução é um princípio de dissolução em meio à Luz Branca.
É a dissolução do Espírito no Tudo.

É o marcador, assim como o acesso ao Corpo de Estado de Ser no Sol.
Uma ou outra dessas duas experiências confere o estado Unitário.

Os momentos em que a consciência não existe mais, não sabe mais onde estão suas referências (em meio a
este corpo como em meio a esta vida) são momentos de dissolução, acompanhando-se da imersão em meio à

Luz Branca.

***

Questão: quando sentimos pulsações cardíacas no nível das costas, no nível do ponto KI-RIS-TI,
pulsações bastante violentas, qual é o impacto dessa experiência?

A percepção das Portas e, em particular, da Porta KI-RIS-TI corresponde, também, exatamente ao que eu
disse antes, sobre a ativação da Coroa Radiante do Coração e ao acesso à Unidade, pelo caminho da

dissolução ou da penetração em meio ao Corpo de Estado de Ser.
Há Almas – como nós já especificamos – para quem é preferível não ir ao Sol, imediatamente, se não, não

haveria retorno algum e, como nós sempre dissemos, nós temos necessidade de vocês – os Semeadores e
os Ancoradores de Luz – até o fim desta Dimensão.

***
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Questão: é ainda normal sentir laços no nível dos tornozelos e dos pulsos?

Bem amada, existem também algumas Almas para quais será melhor ter dois do que um.
O que é válido para o conjunto da coletividade deixa persistir (vocês podem imaginar) Almas específicas que

têm necessidade, ainda, de manter esses laços.

***

Questão: ao que corresponde a impressão de não mais sentir o corpo e de ver uma Luz prateada,
branca, que oculta tudo?

Às primícias da dissolução na Luz.
A um dado momento, não existirá mais senão isso.

Não haverá razão alguma, naquele momento, para encontrar o que quer que seja mais senão isso.

O objetivo não é explicar o que vocês viveram como experiência de Luz, mas, ade preferência, tentar explicar
por que vocês voltaram.

Quem espera a explicação é o ego, e sempre o ego.

Eu repito a resposta: o importante não é a experiência tal como pode qualificá-la o ego ou a pessoa, mas,
efetivamente, colocarem-se a questão: porque vocês voltaram?

Eu não pedia resposta.
Eu gostaria de fazê-los interrogarem-se sobre o porquê vocês colocam esse tipo de questão (sobre o que

vocês vivem na Luz) e porque vocês não se colocam a questão de por que vocês ali não permanecem.

O interesse está nesse nível e não pôr nomes no que o ego desejaria apropriar-se.
Eu não faria essa questão, mas eu lhes peço que a façam a vocês.

***

Questão: a Vibração sentida no ponto ER do Coração é idêntica à Vibração da Coroa Radiante do
Coração ou existem vários aspectos na Vibração do Coração?

Existem múltiplos, ligados aos diferentes Samadhi possíveis e às diferentes Portas de entrada no Coração.

Assim, o ponto ER corresponde a uma estrutura específica no Coração.
Ele confere a capacidade para irradiar, na Fonte, e que está, indiscutivelmente, ligada ao Coração e à Abertura

do Coração, do mesmo modo que alguns de vocês vão perceber os pontos chamados de Enraizamento da
Alma e do Espírito ou, outros, o ponto KI-RIS-TI.

Trata-se do mesmo processo.
As Portas de entrada são diferentes, mas essas Portas de entrada refletem, também, uma vivência diferente

das diferentes etapas chamadas de Samadhi ou de Paz Interior.
São processos Vibratórios que contribuem para o estabelecimento da Coroa Radiante do Coração.

Eu não vou voltar sobre o que havia sido desenvolvido por alguns Anciões, referente, especificamente, às
diferentes percepções que correspondem aos diferentes Samadhi.

O objetivo é, certamente, chegar ao que é chamado de penúltimo Samadhi (que prefigura o Maha Samadhi),
ou seja, perceber o Fogo no Coração, acompanhado de um Amor que consome.

Mas, obviamente, existem etapas (ditas intermediárias) ou patamares que se manifestam pela percepção, ou
de pontos, ou de Vibrações, ou de calor, ou de pressão no nível do Coração, ou segundo a linha que se

estende de ER aos dois chacras de Enraizamento da Alma e do Espírito, ou ao Triângulo da Nova Tri-Unidade,
ou, doravante, ao ponto KI-RIS-TI.
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A consciência, colocada sobre esses pontos percebidos, desencadeia o Fogo do Coração.

***

Questão: qual é o impacto da queda que eu tive hoje?

Bem amada, o impacto em qual sentido?
Trata-se de um significado que é pedido?

Qualquer queda assinala a necessidade e a Liberação de algo, a necessidade de Liberação e Liberação.
Há algo que, no plano simbólico (e, por vezes, físico) deve quebrar-se, que corresponde, efetivamente, a uma

Liberação de algumas coisas presentes na personalidade e na Alma.
Não é questão de definir o que é quebrado.

O principal é que o seja.

***

Questão: para que o ego não volte a apropriar-se de uma experiência, é melhor, naquele momento,
permanecer no Silêncio (Silêncio das palavras, Silêncio Interior), no Hic e no Nunc?

Esse é, exatamente, o tipo de resposta que vocês deveriam dar-se, no interior de si mesmos, quando vocês
vivem esse gênero de coisas.

Toda projeção de uma experiência no exterior dissipa-a.
O que não quer dizer que não seja necessário comunicá-la, mas que o sentido e a interrogação que vocês

levam sobre a experiência afastam-nos da experiência.
Lembrem-se de que o acesso à Unidade e à dissolução não é um questionamento, mas, efetivamente, uma

resposta.

***

Questão: afirmar: «Aqui e Agora, eu chamo o Fogo do Espírito», desenvolve Hic e Nunc?

Nenhuma afirmação conduz à Unidade.
É, justamente, a ausência de afirmação que conduz à Unidade.

Isso se chama, como eu o defini, o Abandono à Luz.

***

Questão: quando sentimos a Vibração de vários pontos, ao mesmo tempo, há uma prioridade a dar
na focalização de um desses pontos?

Essencialmente, os pontos do Coração, doravante (ndr: as Quatro Portas desenvolvidas na semana de 11 a 17
de setembro, por diferentes intervenientes e transcritas na rubrica «protocolos a praticar» de nosso site).

Mais o ponto ER.

***

Questão: por que todos os pontos do Coração, mas não o chacra do Coração, o ponto IS?

O chacra do Coração é parte desses diferentes pontos.
A arquitetura do que é chamado de chacra do Coração, em seu modo multidimensional (e não, simplesmente,

etéreo), compreende o conjunto de pontos de que eu falei.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela sua Presença e pelas suas questões.
Eu lhes transmito, portanto, toda a Consciência do Amor e da Comunhão entre nós e digo-lhes até um próximo
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dia, no Amor.

Até breve.
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~ A SIMPLICIDADE ~ 

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs encarnados, recebam todas minhas saudações.
Eu venho a vocês, hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, falar-lhes do Triângulo elementar da Água e, também,

do seu Pilar correspondente ao nível do corpo, que é então a Simplicidade.

Eu escolhi ilustrar esta Simplicidade através de uma expressão que eu denominei: “quando a vida flui da fonte”.
A Simplicidade está ligada ao estabelecimento, em meio às qualidades da alma, de um processo dinâmico

fazendo com que a alma não esteja voltada para a vida da personalidade, mas para a vida do Espírito, ou seja,
da Unidade.

Naquele momento, durante esse mecanismo (permitindo estabelecer uma alma voltada para a totalidade do
Espírito), percebe-se uma série de elementos que vão conscientizar-se, manifestar-se em sua vida por

mecanismos diferentes daqueles que regem a vida na personalidade.
Naquele momento, certo número de elementos vai apresentar-se.

Esses elementos são chamados, primeiramente, de mecanismos de sincronia, mecanismos podendo ser
denominados, também, a Graça e mecanismos, finalmente, resultando em uma forma de fluidez particular,

chamada de ‘Fluidez da Unidade’ e permitindo à vida, à sua vida, desenrolar-se sem resistência (e sobre zonas
que eu denominaria de menor resistência), com facilidade, com simplicidade.

***

O ser humano tem por hábito, em todos os procedimentos da personalidade, conduzir ações.
Essas ações não são, como todos nós sabemos, sempre fáceis.

É preciso, de fato, ganhar sua vida.
É preciso, de fato, ganhar a afeição de seus próximos, ou exercer sua autoridade parental ou profissional.

Dessa maneira, então, a vida em meio à personalidade, como lhes disse Irmão K, apresenta algumas regras,
algumas leis denominadas ação-reação.

Os mecanismos da alma, quando esses mecanismos levam a alma a soltar-se, de algum modo, embebida pela
energia do Espírito, vão mudar drasticamente o desenrolar da vida.

Isso quer dizer que naquele momento, o que quer que fosse, antes, sua vida (em meio mesmo, eu falo, à sua
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vida ordinária), muitas coisas vão se transformar.

***

A primeira das coisas que vai aparecer (que lhes parecia, antes, difícil de obter) e que vai manifestar-se em sua
vida, de maneira mais evidente, mais simples, sem luta e sem resistência, outros, no ocidente, chamariam isso,

mais facilmente, de Divina Providência.
Basta exprimir não um anseio ou um desejo, mas pensar, por exemplo, em uma situação da vida que seria boa
para vocês, porque esta situação da vida apresenta-se dela mesma, sem que tivesse que buscá-la, sem que

tivesse que lutar para obtê-la.
A simplicidade faz, inegavelmente, parte desse processo.

O que significa, em corolário, que se sua vida manifesta elementos que lhes parecem extremamente difíceis,
ou isso pode significar que vocês ainda não vivenciaram esta Simplicidade e esta Reversão da alma, ou que

sua vida está ainda difícil porque os mecanismos que instalam a Fluidez da Unidade não estão ainda
plenamente ativos.

***

Entretanto, convém aceitar que, quaisquer que sejam os elementos de sua vida, em meio à personalidade,
gradualmente e à medida que a alma se desvia da personalidade e se deixa mergulhar no Espírito, então,

naquele momento, seu olhar (mesmo Interior) sobre os acontecimentos de sua vida, vai mudar.
As circunstâncias desta vida vão mudar, mas, também, a maneira como vocês se apreendem de um problema,

qualquer que ele seja, tornar-se-á profundamente diferente.
Isso quer dizer, por exemplo, que frente a um problema que existiria desde muito tempo, este não vai mais

apresentar o mesmo impacto em sua Consciência.
Certas situações, na realidade, não podem se transformar, pelo fato da implicação de sua vida em meio a um

elemento, que isso seja, por exemplo, parental, educacional ou outro.
Então, naquele momento, a vida vai lhes simplificar também as coisas, tornando esse peso (em todo caso,
vivenciado como tal, em sua vida) muito mais fácil de viver, fazendo com que a vida flua da fonte e que sua
Consciência, não podendo modificar um elemento que não pode desaparecer de sua vida, vai encontrar-se

consideravelmente aliviada (do ponto de vista de sua Consciência e das implicações quanto à sua
Consciência).

***

De uma maneira ou de outra, a Simplicidade é a própria característica da vida estabelecida em meio à Unidade.
Tudo se torna extremamente simples, porque a Consciência se torna, ela mesma, simples, mas porque

também, as circunstâncias da vida da personalidade vão tender a se simplificar elas mesmas, pela Inteligência
da Luz.

 Então, neste estado particular que a humanidade vive, tudo é feito para prepará-los para esta Unidade, tudo é
feito para facilitar-lhes a própria tarefa se, em um primeiro momento, alguma coisa que pode parecer

profundamente desestabilizadora (seja em seu corpo, em seu ambiente) vai, em uma segunda vez, parecer-
lhes em todos os sentidos, que é, de fato, a Inteligência da Luz.

Ser simples é também, lembrem-se (mesmo se algumas circunstâncias podem parecer, sob o olho da
personalidade, como difíceis), aceitar que em última análise, elas irão resultar necessariamente em uma

simplificação quanto ao olho de sua Consciência e quanto à vivência de sua Consciência, em relação a este
acontecimento (qualquer que seja o setor que é referido em sua vida).

***

Então, nós estamos aí também, em um processo que, no ocidente, foi denominado féou confiança.
Vocês não podem, efetivamente, ter fé na Luz e querer agir, por si mesmo, ao encontro do que a Luz

estabelece para vocês.
Porque naquele momento, vocês irão se colocar na porta em falso e vocês irão afastar de vocês o princípio de

Simplicidade (o Pilar da Simplicidade) e vocês irão se afastar do instante presente.
Qualquer situação que lhes é apresentada, qualquer que seja, nesses tempos particulares, é inegavelmente a

ação da Luz, mesmo se vocês não a percebem no momento em que a vivem.
É preciso então ter a Humildade e a Simplicidade de aceitar o acontecimento que lhes é proposto, enquanto
sabendo que no final, ele irá contribuir para permitir-lhes e lhes facilitar o acesso com o Reencontro com o

Cristo.



***

Portanto, jamais praguejem, durante este período, contra o que pode parecer-lhes pesado ou contrário, a priori,
ao que vocês chamariam de Unidade ou Simplicidade.

Se, vocês mesmos, se tornam simples, em relação a um acontecimento que lhes pareça complexo, vocês irão
constatar, nesse Pilar particular da Simplicidade (que está também, eu lembro vocês, ao nível da cabeça,

ligado ao Triângulo elementar da Água), vocês irão descobrir então que vivendo neste instante presente do
Agora, tudo se esclarece e que não há possibilidade, para a personalidade, de interferir em relação ao que se

manifesta.

***

Ainda uma vez, em relação a isso, não é questão, como disse Irmão K, de se submeter, mas sim de acolher
um acontecimento, qualquer que seja, vivenciado em meio à personalidade, como um elemento vindo estimulá-

los quanto ao acesso do seu Coração.
Mesmo se este acontecimento possa parecer-lhes intransponível, em um primeiro momento, o que é

intransponível situa-se, de maneira formal, unicamente ao nível do ego, mas certamente não ao nível do
Espírito.

Assim, então, a Simplicidade consiste, naquele momento, em aceitar um acontecimento e deixá-lo desenrolar-
se.

Saibam também que as ações que são levadas na personalidade, durante este período, vão levá-los a um
conjunto de consequências que poderão parecer-lhes cada vez mais complicadas, enquanto que, justamente, o

estabelecimento na Unidade irá se manifestar sempre, em sua vida, por elementos de simplificação e de
simplicidade.

***

Retenham que a lei de Atração, a lei da Graça, o princípio de similinum, que vai fazê-los viver, muito
exatamente, o que é necessário para estabelecê-los na Simplicidade.

E o elemento que vai lhes estar presente (que isso se refira a uma pessoa ou a uma situação, qualquer que
seja) vai necessariamente resultar, se vocês o aceitam, naquele momento, diretamente sobre um mecanismo

de simplificação de sua vida, que contribui para estabelecer a Simplicidade e para estabelecer o Pilar da
Simplicidade.

É naquele momento que vocês poderão verificar, por vocês mesmos, que a vida, sua vida, flui da fonte e que
esta vida, fluindo da fonte, nada mais tem a ver, nem pode apresentar qualquer severidade, com o que vai lhes
apresentar a vida, em seu conjunto, ao nível coletivo, ou seja, ao nível da sociedade, das condições físicas da

vida e das condições cósmicas da vida sobre a Terra, nas próximas semanas.
A Simplicidade vai contribuir, de qualquer forma, para favorecer seu florescimento em meio ao Abandono à

Luz, vai, de qualquer forma, favorecer o florescimento desta Simplicidade do Coração e contribuir, de qualquer
forma, para o estabelecimento do Fogo do Coração.

 É através de sua capacidade, de algum modo, para demonstrar sua Unidade e a aceitação dos Pilares da
Unidade, que a Unidade poderá instalar-se.

Deste modo, a simplificação e a Simplicidade participam, de maneira inegável, do estabelecimento em sua
própria Unidade, permitindo, então, a travessia da Porta Estreita e, pelo impulso Cristo posterior, penetrar em

seu peito.

***

A Simplicidade é, às vezes, extremamente difícil para a personalidade, convencer, integrar e manifestar.
De fato, a personalidade, desde o primeiro dia, durante esta encarnação, é habituada a manifestar uma série de

ações-reações.
Desde os primeiros gestos no berço da criança, como chorar para poder comer, há, nas primeiras tomadas de
respiração em meio a este mundo, a instalação desta famosa lei denominada ação-reação, que corresponde à

sua prisão e, como lhes disse Irmão K, vocês não podem transcendê-la enquanto vocês não a tenham
aceitado, por completo.

***

A Humildade é um dos elementos que lhes foi desenvolvido.
O elemento que lhe é totalmente associado e complementar é, naturalmente, a Simplicidade.



Então, a melhor maneira para sua personalidade aceitar esta Simplicidade é, já, ir para uma forma de
simplificação de sua vida e aceitar (e compreender) que se algo não lhes parece como fluido e fácil, então,

necessariamente, é a personalidade que age, e não o Si ou a Unidade, em vocês.
Tudo o que é da ordem da Unidade vai simplificar sua vida e vai colocá-los nesta fluidez da Unidade onde o
conjunto dos eventos vai desenrolar-se sob a ação da Graça e não mais sob a influência da ação-reação.

Muitas vezes, é-lhes dito para nada desejar, efetivamente, porque o que deseja é a personalidade.
Por outro lado, se vocês têm confiança e se vocês têm acesso a esta confiança, pelo Abandono de sua

personalidade a este Estado de Ser, então, naquele momento, as circunstâncias vão ser preenchidas pela
simplificação de sua vida, pela ação da Divina Providência e da Ação da Graça, a fim de que tudo isso que é

necessário ao estabelecimento de sua Consciência, nesta Unidade, mesmo, que é o Si, seja realizado.
Fora disso, vocês irão encontrar-se confrontados, de maneira sistemática, com oposições e confrontações, às

vezes cada vez mais intensas, durante este período específico que é, como vocês sabem, um período de
sobreposição e de confrontação entre a Lei da Dualidade (ação-reação) e a Lei da Unidade (ou Ação da

Graça).
E esses dois princípios buscam, de uma maneira ou outra, consciente ou não, estabelecer, em vocês, sua

preeminência.

***

A personalidade, então, observa, de maneira muito consciente, o que se joga.
O que é proposto pela personalidade será sempre do domínio do difícil, do domínio do não realizável, ou do

domínio da oposição.
Enquanto que o que se estabelece, em meio à Unidade, pela lei da Ação da Graça, será sempre fácil,

extremamente confortável e extremamente gratificante, no sentido da alma e do Espírito.
O que é exatamente o inverso quando vocês vivem, efetivamente, uma frustração da personalidade quando,
por exemplo, foi ‘programado’ um acontecimento ou um encontro, ou qualquer outro acontecimento da vida

comum.
Se este acontecimento da vida comum não se realiza, isso quer dizer simplesmente que não está de acordo

com a lei da Unidade, com a lei da Graça e com a Fluidez da Unidade.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão frente a um desejo da personalidade.

Dessa maneira, alguns seres vão, por exemplo, experimentar os impulsos da alma ou do Espírito para mudar
de lugar.

Isso é um impulso, real, do Espírito que pode, mesmo nesses tempos extremamente reduzidos, realizar-se
para vocês (eu tomo um exemplo, eu os lembro de que não é a Verdade, longe disso, para todo mundo).

Então, naquele momento, a vida, a Divina Providência, a Fluidez da Unidade, vai levá-los à realização deste
objetivo, sem que houvesse qualquer esforço a providenciar.

Por outro lado, se este impulso vem de vocês mesmos, de um desejo da personalidade, a lei da Fluidez vai
opor-se, inteiramente, pela própria ação do seu Espírito, em meio à alma, ao que realiza essa mudança (ou

essa remoção, neste caso, no exemplo que eu falei).

***

Convém, então, estar perfeitamente lúcido e, de alguma maneira, como isso lhes foi dito, ser um perfeito
observador das próprias circunstâncias de sua vida, no momento atual, porque a Luz fala para vocês, que

vocês saibam reconhecê-la ou não.
Como nós lhes dissemos, a Luz Adamantina está cada vez mais presente, sua Inteligência se faz cada vez
mais perceptível, vindo, de algum modo, pôr fim aos comportamentos ligados à Ilusão e a tudo o que está

ligado à ação-reação.
Isso se joga, é claro, na humanidade, nas sociedades, em todos os sistemas construídos pelo ser humano e,

evidentemente, em sua própria vida.
Cabe a vocês, então, ver claramente, em relação a esta Simplicidade que lhes propõe a Inteligência da Luz.
Dessa forma, é claro, se vocês estão situados nos Quatro Pilares, vocês irão constatar, por si mesmo, que o
conjunto dos acontecimentos que vão se desenrolar (que isso se refira à sua vida, nesses diferentes setores)

far-se-á segundo o princípio da Inteligência da Luz.
Mas como lhes disse o Arcanjo Anael, desde muito tempo, enquanto vocês não tenham soltado, em relação à

personalidade, enquanto vocês não estão abandonados à Luz, vocês dificilmente podem conscientizar e
manifestar, em sua vida, o princípio da Fluidez da Unidade e da facilidade, e da Simplicidade.

***

Em resumo, podemos dizer que gradualmente e à medida que sua Consciência se aproxima da Porta Estreita,



gradualmente e à medida que vocês se aproximam do instante e do momento em que vocês irão entrar,
plenamente, no instante presente, no Hic e Nunc, naquele momento, vocês irão constatar a Inteligência da Luz

em ação em sua vida (nas circunstâncias de sua vida, como no conjunto de suas relações).
Tudo o que lhes vai ser apresentado, em sua Consciência, jamais será o mesmo.

E o que, no entanto, deve permanecer em sua Consciência (por obrigação, por responsabilidade) não irá
assumir o mesmo relevo, não terá a mesma densidade, nem o mesmo peso, em relação ao que vocês têm que

resolver sobre este elemento.

***

Portanto, então, a Simplicidade permite-lhes levar sua vida de maneira incomparavelmente mais leve.
Quando a alma se volta para o Espírito não há mais atração ligada à alma, não há mais desejo no corpo de

desejo, e tudo se torna extremamente simples porque tudo se torna extremamente claro.
Tudo o que se desenrola, naquele momento, faz-se pela Inteligência da Luz, sem manifestar qualquer vontade

ou qualquer desejo.
É naquele momento (e somente naquele momento) que vocês podem dar-se conta da Inteligência da Luz.

Não é então questão, simplesmente, de aceitar um princípio ou um conceito, mas sim de aplicá-lo em sua vida.
Os momentos atuais, que se inscrevem em um tempo extremamente reduzido (que vocês vivem sobre a Terra
e que eu anunciei, desde vários meses, e que revelei), são agora a oportunidade, eu diria de sonho, de colocar

em ação esta Simplicidade de sua vida e de ver se a vida flui da fonte, para vocês, ou não.
Mas mesmo se ela não flui da fonte, não é por isso que é preciso desesperar-se nem dizer que ali não se

chegará, mas, bem mais, aceitar, naquele momento, vocês mesmos, colocar-se na Simplicidade em relação a
este acontecimento (mesmo o mais difícil a viver), para manifestar, então, desta vez, de sua própria

Interioridade, esta Simplicidade.
E vocês irão constatar então, real e concretamente, que sua Consciência, que tem a viver este acontecimento

(mesmo o mais doloroso), estará vivenciando com uma forma de desprendimento correspondendo, aí também,
à ação da Inteligência da Luz.

E isso se refere, mesmo, ao desaparecimento eventual do seu corpo através de uma doença ou de alguma
coisa que desaparecia de sua vida, porque isso faz parte do seu acesso, privilegiado, à Luz.

Existe uma necessidade de despolarizar-se, de alguma maneira, do ponto de vista da personalidade e do
corpo de desejo, para penetrar o Estado de Ser.

Isso poderia ser denominado, em outros termos, sair da visão da lagarta para penetrar na visão da borboleta.
Mesmo se as circunstâncias da lagarta não podem mudar porque isso faz parte do seu projeto de vida, vocês
irão constatar que sua Consciência irá se transferir, pouco a pouco, nesta visão da borboleta e irá se tornar, ela

mesma, a borboleta.

***

Deste modo, o que lhes é proposto será de duas ordens.
Na realidade, também, as modificações das condições ambientais profundas da vida do ser humano, quaisquer

que sejam esses acontecimentos, se vocês aceitam-nos, vocês irão viver a Simplicidade e a facilidade.
Se vocês os recusam, isso irá se tornar cada vez mais difícil para manter um equilíbrio, em meio à Unidade.

Agora, vocês têm a possibilidade, a partir de agora e por antecipação, de colocar-se sob esta lei de
Simplicidade, no Hic e Nunc, e de acolher esta Simplicidade e aceitar que a Divina Providência aja em seu

lugar.
Quando a Luz age, ela age sempre de maneira simples em sua vida, e vai colocá-los diante de um

acontecimento novo, para muitos de vocês, que é a ‘rapidez’.
Esta noção de rapidez, mesmo no espaço-tempo que vocês vivem, vai lhes aparecer cada vez mais

claramente.
Um acontecimento que se realiza sob a Inteligência da Luz, será extremamente rápido e irá se colocar em sua

vida, e imiscuir-se em sua vida, de maneira extremamente rápida e fácil.
Enquanto que um acontecimento que é oriundo do desejo da personalidade, jamais irá se instalar tão

rapidamente, mas levará algum tempo em sua complicação, a fim de obrigá-los a estabelecer-se em meio à
Simplicidade Interior.

***

Assim, a Simplicidade não é unicamente um mecanismo da Consciência Interior, mas é, também, um
mecanismo exterior.

Vocês compreenderam, os dois agem e irão agir, de maneira cada vez mais evidente, de maneira sincrônica,
em suas vidas e em sua Consciência.



Deste modo, um acontecimento (mesmo extremamente difícil) manifestando-se em sua vida, se vocês aceitam
que este, que se desenrola, é unicamente atribuído para fazê-los viver a Unidade, vocês verão, naquele

momento, que vocês aceitam este acontecimento com um desprendimento e uma Simplicidade Interior cada
vez maior.

E isso irá atenuar o impacto da Consciência, o impacto deste acontecimento sobre a Consciência, em meio ao
corpo de desejo e à personalidade.

Porque vocês não viverão esse acontecimento na personalidade, mas vocês irão vivê-lo, diretamente, ao nível
do Coração.

Haverá, então, uma espécie de visão diferente, uma consciência diferente que irá permitir-lhes não mais ser
afetado por um acontecimento que, anteriormente, teria lhes parecido intransponível.

Isso se refere tanto a um próximo como à irrupção, em sua vida, de um acontecimento, qualquer que seja.
Há, dessa forma, uma dupla simplicidade a ser aplicada: a Simplicidade da Inteligência da Luz, desde que ali
se submeter, desde que aceitar viver este desconhecido da Luz, mas, também, frente a um acontecimento,
qualquer que seja em relação à sua vida ou ao conjunto das vidas que os rodeiam, levando-os, aí também, à

sua maneira, a estabelecer-se na Simplicidade e na Consciência do Coração.

***

Existe, portanto, uma dupla dinâmica colocando-se em operação, atualmente, que se refere à sua vida Interior e
ao conjunto das manifestações de sua vida exterior.

A Simplicidade, A Reversão da alma, a Reversão do Triângulo denominado Luciferiano, ao nível do Triângulo
do Fogo, desta vez, acompanha-se também da modificação das Águas.

Como vocês sabem, existem as Águas do alto e as Águas de baixo: as Águas da Matriz e as Águas Celestes.
As Águas da Matriz são atualmente mergulhadas pelas Partículas Adamantinas (Agni Deva ou partículas de

Fogo da Luz Adamantina), penetrando também, é claro, não somente o ar, mas também a água, fazendo com
que a água matricial confinada transforme-se em uma ‘água lustral’ (ou água do batismo) que vem revelá-los, de
alguma maneira, e desviá-los da personalidade, se vocês o aceitam, a fim de fazê-los viver o Fogo do Espírito,

o Fogo do Coração e a Simplicidade.

***

Humildade e Simplicidade são a dupla que, ao nível do Coração, permite-lhes aproximar-se desta Porta
Estreita, com toda facilidade.

Ainda uma vez, mesmo se este período seja vivenciado, por vocês, como ‘a noite escura da alma’, lembrem-se
de que não há que combater uma noite escura da alma, quaisquer que sejam as manifestações, mas,

simplesmente, aceitar vê-las com Humildade, com Simplicidade e, naquele momento, vocês irão constatar, por
vocês mesmos, que a Luz vai modificar, totalmente, sua Consciência.

Vocês irão, então, extrair-se do jogo e da personalidade.
Vocês irão atravessar a Porta Estreita acolhendo o que se apresenta a vocês e viver, naquele momento, a

dimensão do Fogo do Coração: viver a Humildade e a Simplicidade.
Deste modo, então, cabe a vocês não praguejar contra as circunstâncias de sua vida e acolher as

circunstâncias (as mais leves como as mais pesadas) com o mesmo humor, a mesma Humildade, a mesma
Simplicidade.

Porque, uma como a outra, são muito exatamente o que lhes é preciso para manifestar e viver o Fogo do
Coração.

O importante não é solucionar o problema, mas o importante é viver, de maneira leve, o problema.
Se vocês têm a oportunidade, por outro lado, de viver a Fluidez da Unidade (e que o conjunto das

circunstâncias de sua vida manifesta-se segundo esta lei de Simplicidade), então isso irá fortalecê-los no
estabelecimento de sua Simplicidade.

***

Tornar-se-á cada vez mais evidente que, se vocês agirem com as personalidades, quaisquer que sejam, tudo
irá se tornar extremamente pesado.

Por outro lado, se vocês deixam agir a Luz e se vocês se colocam, de maneira plena, em sua Humildade e em
sua Simplicidade, vocês irão constatar que sua vida irá levá-los, exatamente, ao que é necessário para manter

sua consciência na Unidade.
A Simplicidade é, então, um elemento motor que vai permitir à Fonte estabelecer-se em vocês, bater à Porta e

glorificar sua vida, permitindo a última Passagem em meio ao Estado de Ser.
As condições prévias são, bem exatamente, as condições anteriores que nós lhes descrevemos, em relação

aos Quatro Pilares (ndr: Humildade, Simplicidade, Transparência, Infância).



Esses Quatro Pilares são a garantia da estabilidade do Coração, do estabelecimento no Coração.
A Humildade e a Simplicidade são um eixo, de qualquer forma, horizontal, que vai permitir atravessar a Porta

Estreita, passar sob a influência e a ação direta da Luz Cristo, que vem em suas costas.
Dessa maneira, portanto, vocês poderão constatar, por vocês mesmos, em sua vida como em seu ambiente,

que, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu ambiente, vocês irão se tornar cada vez mais distantes, não
em uma forma de distanciamento ou de negação, como disse Irmão K, mas, bem mais, na transcendência do

que lhes propõe viver sua vida.
É apenas naquele momento que vocês poderão penetrar o santuário do Coração, integralmente.

***

Lembrem-se das minhas palavras.
Qualquer que seja a gravidade aparente de um acontecimento que chega à sua vida, o Abandono à Luz será

para ser demonstrado, naquele momento.
Quando eu lhes digo para demonstrar o Abandono à Luz, o acontecimento que lhes é proposto tem apenas

este objetivo final e este único objetivo.
Não vejam ali qualquer sofrimento, não vejam ali qualquer retribuição, mas sim, para vocês, a oportunidade de

provar, a vocês mesmos e à Luz, que vocês estão Abandonados à Luz.
Lembrem-se de que vocês estão em tempos especiais, que são finais, referentes à possibilidade do acesso

ao Estado de Ser.
Assim, portanto, ou vocês se colocam vocês mesmos, sob a lei de Fluidez, ou seja, sob a ação da

Simplicidade, tornando-se humildes e simples, e a Unidade irá se estabelecer.
Ou vocês estão ainda (por razões que lhes são próprias) confinados nas leis e no desejo da personalidade, e a

vida irá apresentar-lhes, muito precisamente, o acontecimento que convém para permitir-lhes encontrar a
Fluidez, a Unicidade, a Graça e a Unidade.

Isso foi denominado, como eu disse, ‘a noite escura da alma’.
Portanto, se alguns de vocês vivem a noite escura da alma, não vejam ali uma punição ou um fechamento da

Porta, mas, bem mais, uma Porta que se abre ainda mais amplamente, para vocês.
Tudo depende dos mecanismos de Consciência que vocês irão adotar, naquele momento.

Ou vocês se identificam ao que lhes parece terrível e negro.
Ou vocês se elevam.

E a Luz vem para elevá-los, ela não vem para rebaixá-los.
O que se rebaixa será sempre o ego.

Deste modo, então, se vocês vivem e aceitam a Humildade, a Simplicidade, em relação ao que sua vida lhes
propõe, vocês viverão a Unidade.

Se vocês estão estabelecidos, já, na Unidade, sua vida vai transcorrer de maneira a mais fluida e a mais fácil,
gradualmente e à medida dos dias que vão se escoar.

Vocês nada terão a temer, vocês nada terão a esperar porque vocês irão se inserir, cada vez mais, na realidade
do Coração e na Alegria do Coração.

Vivam, então, os Samadhi cada vez mais intensamente, as Alegrias cada vez mais intensamente, que irão
permitir-lhes passar este período, quaisquer que sejam os acontecimentos exteriores (à sua vida ou deste

mundo), na maior das facilidades.

***

Eu não escondo de vocês que ao redor de vocês, no que vocês chamam de familiares, encontram-se não seus
inimigos, mas os maiores inimigos de sua Unidade.

Obviamente, como vocês sabem e como vocês o experimentam, todos os seres humanos não chegaram ao
mesmo nível Vibratório ao mesmo tempo.

Isso também é para aceitar, para aquiescer e para integrar.
É preciso deixar, livre, cada um e é justamente deixando livre, cada um, que vocês irão demonstrar, aí também,

sua capacidade para estabelecer-se no Coração, na Unidade, na Simplicidade e na Humildade.
É-lhes preciso, então, como dizia Irmão K ontem, e confirmado por minhas próprias palavras, não busquem
mais compreender o conjunto das situações às quais vocês são confrontados, mas sim compreender a lei

primeira da ação-reação, por oposição à lei primeira da Ação da Graça.
Uma é facilidade.

A outra é dificuldade.
Uma é Alegria.

A outra é sofrimento.
Uma é Luz do Espírito.



A outra é noite escura da alma.
Entre as duas, não há mais espaço.

E, entre as duas, haverá cada vez menos espaço.
Isso, uma vez mais, não é uma punição nem uma retribuição, mas, simplesmente, elementos e mecanismos
que são destinados, para cada ser humano, para cada Irmão, para cada Irmã (onde estejam, que tenham lido

ou que nada tenham lido, que tenham vivenciado ou que nada tenham vivenciado), para viver segundo as
circunstâncias da Luz ou segundo as circunstâncias da carne.

E cada um verá claramente onde os levam suas próprias escolhas e suas próprias decisões.
Não poderá ter, como dizer, ambiguidade, no que vocês irão manifestar como decisões e na consequência

dessas escolhas e dessas decisões.
Isso irá lhes aparecer em lapsos de tempo extremamente curtos, eu diria, quase imediatos.

***

Até agora, o ser humano evoluía em um espaço / tempo que era, quando mesmo, diferente.
Vocês não experimentavam instantaneamente as reações de suas próprias ações.

Era preciso, às vezes, aguardar meses, anos, ver os ciclos inteiros antes de ver aparecer as consequências
dos seus atos.

Hoje, isso é instantâneo.
Então, é claro, para alguns Irmãos e Irmãs, isso pode dar a impressão de que tudo vai muito rápido ou de que

tudo vai demasiadamente rápido.
Mas, justamente, se tudo vai muito rápido, é exatamente para dar-lhes a oportunidade de situar-se e de se

colocar ou segundo a lei de ação-reação, ou segundo a Lei da Unidade.
E, naquele momento, sua vida irá se tornar ou simples, ou complicada, quaisquer que sejam os elementos do
seu humor, quaisquer que sejam os elementos do seu mental, quaisquer que sejam os elementos dos seus
comportamentos, diversos e variados, seja o que for que vocês manifestem em suas ocupações, quaisquer

que sejam.
É justamente nessas atividades, nessas ocupações, que vão se apresentar, a vocês esse ‘princípio de

escolha’ que é, realmente decidir, em lucidez e em Consciência, se vocês irão para a Simplicidade ou para a
dificuldade.

Enquanto sabendo pertinentemente que, ainda que vocês vivam, o conjunto das circunstâncias leva a uma única
coisa e a uma só: fazê-los viver o reencontro com a Luz, que foi prometido para todos.

***

Aqui está.
Portanto, vocês irão se estabelecer ou em algo que flui da fonte, ou em algo que não flui da fonte, em sua vida

como em seu ambiente.
A nada serve, aí tampouco, acusar uma pessoa ou uma situação porque, como vocês sabem, tudo o que

vocês veem no exterior é apenas uma projeção, total, do que existe no seu Interior.
Não há então nem algoz, nem vítima, nem salvador.

Há simplesmente o papel que vocês aceitam desempenhar e que vocês projetaram no exterior de vocês.
Se vocês fazem cessar toda projeção, então vocês irão entrar na Humildade, na Simplicidade, ou seja, no Fogo

do Coração.
É neste período especial, nesses tempos que são chamados de reduzidos, onde o tempo é descontado, de

maneira cada vez mais rápida, que lhes são dadas mais oportunidades para viver o acesso à Unidade.
Isso não é por nada.

De um lado, porque a quantidade de Partículas Adamantinas e de Luz é cada vez mais densa, por outro lado
(como nós lhes dissemos) porque nós nos aproximamos, sobre o plano Dimensional.

Nós estamos à borda de sua Dimensão.
A separação entre os planos e o período de desagregação da trama astral e da matriz astral foram quase

concluídos, inteiramente, dando-lhes a viver o que é para viver, hoje, com às vezes uma vivência na
Consciência ordinária como uma aceleração do tempo, das circunstâncias, dos acontecimentos, seguindo-se

em sua vida, como na Terra.
Esse turbilhão não é feito para perdê-los: é justamente destinado para permitir-lhes encontrarem-se.

Como isso foi dito, se as circunstâncias de sua vida não podem mais ser controladas nem comandadas, o que
resta?

Simplesmente: o Ser Interior (voltar-se para este Ser Interior, para o Si, ou não).
Mas vocês o farão em toda Consciência.

De fato, a supressão dos elementos de vida, tal como a Terra se prepara para vivê-la, tem uma única finalidade:



fazê-los viver o Si.
Não há qualquer punição, não há qualquer retribuição.

Há apenas o estabelecimento da Luz, que vai permitir-lhes estabelecer-se em meio à Luz, ou não, segundo sua
liberdade.

***

Se vocês querem ir para a Luz, retenham que lhes é preciso permanecer na Humildade e na Simplicidade,
tornar-se cada vez mais transparente em suas ações, ou seja, aceitar ir para o que lhes propõe a Luz, ir, sem

julgamento, enfrentar e viver o que lhes propõe a vida, sua vida, sem qualquer exceção.
Não existe qualquer circunstância (do seu corpo, de suas relações, de sua família, de sua profissão, de suas

atividades, de um acidente, qualquer que seja ou de uma grande Graça, qualquer que seja) que não seja
destinada a fazê-los viver a Luz, sem exceção alguma.

Somente a personalidade pode crer o inverso e fazê-los viver o inverso.
Cabe a vocês, então, ainda uma vez, e como sempre, ‘escolher’.

Cabe a vocês, então, atravessar esta Porta Estreita, sabendo que as circunstâncias da vida, denominadas
Crucificação e Ressurreição, não vão ao mesmo sentido, não tem o mesmo período de tempo e a mesma

intensidade, para cada Irmão e cada Irmã.
Alguns vão viver a Crucificação, de maneira extremamente rápida, sem mesmo se lembrar.

Outros vão se demorar na Crucificação porque eles não pensam poder aceder à Ressurreição.
Mas, em um caso como no outro, a Ressurreição será real.

***

Eis os elementos que eu tinha para dar-lhes, em relação à Simplicidade.
Várias coisas já foram desenvolvidas, seja por algumas Estrelas ou por outros Anciãos, em particular pelo

Mestre Philippe de Lyon, Melquizedeque da Terra.
Quanto a mim, eu vim resituar, para vocês, o elemento da Água.
Lembrem-se: a água infiltra-se por toda parte e a água é simples.

A água escoa sempre para o ponto mais baixo.
A água (tal como vocês veem sobre este mundo) não vai do baixo para o alto.

Ela vai desde o alto para o baixo.

Cabe a vocês, em meio à sua Consciência, penetrar em suas profundezas, no que eu chamaria de Águas do
seu inconsciente, não para explorá-las, mas para deixá-las transmutar-se, pela Graça e pela Inteligência da Luz.

Assim, então, através do que lhes é proposto, em todos os setores de suas vidas, vocês têm (hoje e nas
próximas semanas) os melhores meios de aceder à Unidade, de aceder ao Fogo do Coração.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, que elas lhes sejam propostas ou que elas sejam coletivas, não há
melhor oportunidade do que o que lhes é oferecido a viver neste mundo.

***

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, as simples palavras que eu tinha a pronunciar, sobre esta Unidade, esta
Simplicidade, esta Humildade, este Agora que lhes é para viver, porque efetivamente, para muitos de vocês,

um acontecimento, denominado traumatizante, sob o sentido da personalidade, é o que vai chamar sua
Consciência a colocar-se, integralmente, no instante presente, no Hic e Nunc, não para ali reagir, mas para

apreciar o choque nele mesmo, que pode ser, para cada um de vocês, a salvação para sua Eternidade.
Apresentado deste modo, vocês irão compreender muito melhor este período final do Apocalipse, da

Revelação, tal com eu o apresentei quando eu fui São João.
É muito exatamente o que já se revela, desde algumas semanas, sobre a Terra.

Lembrem-se de que as circunstâncias do país onde vocês estão [França] são muito mais leves do que aquelas
que estão para viver, no momento, em outros países.

Mas que, aí também, o local onde vocês estão é condicionado, é claro, para o que é, para vocês, o mais
facilitador, para viver o Abandono à Luz.

***

Eis o que eu tinha a dizer.



Eu permaneço com vocês, ainda um momento, para ver se vocês têm interrogações, questionamentos,
referentes a esta Simplicidade, a fim de que sua vida flua da fonte.

Para prosseguir, aguardando suas perguntas, o fato de vocês mesmos, em sua personalidade, adotar esta
Simplicidade, vai induzir, mecanicamente, ao nível da alma, um desdobramento da energia da alma para a

personalidade, para o Espírito.
E participa, então, de maneira indiscutível, de sua própria Reversão e, portanto, da passagem da última Porta.

***

Pergunta: há uma ligação entre a Simplicidade, a Humildade e o fechamento da porta KI-RIS-TI?

São-lhes dados, durante este período, os elementos que eu acabo de falar, ou seja, para fornecer-lhes,
durante esse tempo, o conjunto de circunstâncias necessárias a fim de estabelecerem-se na Unidade.

Os Pilares, tais como foram explicados, são os quatro elementos os mais importantes, permitindo reunificar,
em vocês, os quatro elementos, ou seja, para voltarem-se ao ponto ER, isto é, ao Coração, isto é, ao Si.

De sua habilidade para viver (ou para não viver) o que lhes é proposto, vocês irão (ou não) estabelecer-se no
centro do ponto ER.

Nós podemos dizer que, durante este período, a maioria das almas vive os mecanismos os mais importantes
de sua vida, ou porque a Unidade já está aí e a Simplicidade revela sua Graça, a cada minuto, a cada sopro e,

então, a vivência doSamadhi, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Ou as resistências tornam-se ‘atritos’ e lhes dão a compreender e a viver o que bloqueia, não para

compreendê-lo (enquanto buscar uma solução no exterior de si), mas para decidir, lucida e conscientemente,
atravessar a Porta Estreita.

A data que foi dada é, simplesmente, uma data de intervenção de alguns princípios, de algumas forças, sobre
esta Terra, como em seu céu e, portanto, em vocês.

***

Pergunta: está correto ou não responder às perguntas de uma pessoa propondo-lhe um ponto de vista que
ela não teria visto?

Será que a Unidade impede de falar?
Eu ainda não compreendi o alcance desta pergunta.

A Unidade não está nas palavras.
A Unidade não está em uma opinião dada a alguém.

A Unidade é um ‘estado’.
Eu não vejo em que este estado poderia contradizer o que quer que seja enquanto palavra.

Porque a partir do momento em que vocês estão estabelecidos na Unidade, no Coração, tudo se estabelece
segundo a Simplicidade.

Então, às vezes, vocês podem muito bem achar que as frases saem de vocês sem que vocês as tivessem
pensado.

Se essas palavras são oriundas da Unidade, aqueles a quem elas se dirigem (essas palavras) irão traduzir a
manifestação da lei da Graça ou, pelo contrário, a resistência.

***

Pergunta: prolongar a duração dos períodos de meditação facilita o acesso à Unidade?

Assim como foi explicado, há poucos dias, é preciso, a um dado momento, parar de fazer, para Ser.
Agora, há pessoas que podem parar de fazer, durante milênios, sem nada Ser.

As circunstâncias atuais são, entretanto, profundamente diferentes.
Não é questão de não mais fazer.

Mas é questão, primeiramente, de encontrar o ser para fazer depois.
E esse fazer se fará, naquele momento, sob a ação da Graça e da fluidez.

Em seguida, como antes, enquanto o Ser não é encontrado, neste período vocês farão tudo em resistência, ou
seja, na personalidade.

E a personalidade vai se opor sempre (e de maneira cada vez mais frontal, eu diria) à Unidade.



Portanto, é a vocês que convém observar o que desencadeia suas ações, o que desencadeia suas palavras.
Será que elas se inscrevem em uma simplificação, ou será que elas induzem resistência?

E isso irá aparecer-lhes claramente em seus pensamentos, em seus atos, em suas relações.
Qualquer que seja a situação.

Nós iremos tomar uma situação: imaginem que há um problema.
Vocês desejam tomar este problema de frente para resolvê-lo.

E isso vai se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais em resistência e cada vez menos fácil.
Vocês podem estar certos de que, naquele momento, é a personalidade que age.

Agora, vocês estão frente ao mesmo problema e vocês se colocam sob a Inteligência da Luz, na Fluidez da
Unidade e sob o princípio da Ação da Graça.

O que vai acontecer?
Ou o problema é resolvido, sem sua intervenção, ou ele não é resolvido, mas, de todo modo, sua Consciência

não estará mais centrada, focada ou alterada por esse problema.
O resultado é, então, que sua Consciência estabelece-se no Si, que esse problema desapareça ou não, que

esse corpo desapareça ou não.
Isso não é uma ginástica mental, mas é diretamente a experiência de sua vida, nesses tempos e nesses dias,

que vai demonstrar-lhes se vocês são simples ou não.

***

Pergunta: há uma ligação entre viver o instante presente e viver a Simplicidade?

Sim, porque o instante presente é portador de uma informação de Luz.
A Luz, nós lhes dissemos, apenas está presente no ‘instante presente’, ou seja, se vocês não reagem, a Luz

vai então, naquele momento, penetrá-los.
E sua inteligência vai agir, sem que houvesse a menor vontade ou o menor desejo de eliminar um problema ou

de resolvê-lo.
Porque a Inteligência da Luz não pode, de maneira alguma, deixar vocês se confrontarem com coisas que

seriam contrárias à Luz.
Se alguma coisa lhes parece contrária à Luz, é o ponto de vista da personalidade, mesmo se isso se refira à

sua própria morte.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu espero ter-lhes trazido, através dessas simples palavras, elementos
importantes para o que vocês irão viver.

Lembrem-se de que o que eu disse inscreve-se neste tempo particular que é para viver.
Não é, certamente, aplicável a tudo o que vocês puderam viver anteriormente, mas é realmente específico às

circunstâncias particulares da Luz, que são para viver atualmente.
Portanto, lembrem-se: se vocês vão para a Simplicidade, sua vida será simples.

Se vocês aceitam a Humildade e a Simplicidade, vocês terão mais facilidade para penetrar e viver o Si e se
estabelecer no Fogo do Coração.

Assim, com essas palavras, eu lhes transmito todo meu Amor e toda minha Luz azul em nosso espaço de
comunhão, agora.

E eu lhes digo, certamente, até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória ...

************
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~ SINFONIA DA UNIDADE ~ 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Fonte e bem amados Filhos do Um, hoje, como Anjo da Presença, levanta-se a Sinfonia da Unidade.

No dia em que o Canto da alma vem completar e Unificar o Canto do Espírito, no dia em que o Canto da Terra vem ligar-se ao Canto
do Espírito do Céu, vem Unificar-se a Sinfonia dos Quatro Elementos, que permite, pelo Canto da alma, Pilar, pelo Canto do Espírito,

Pilar, pelo Canto do Céu e pelo Canto da Terra.

Vem realizar-se a escuta e o entendimento que lhes permite ouvir o Uníssono dos Quatro Sons, que lhes permite reunificarem-se ao
Apelo do Céu e da Terra, ao Apelo da alma e do Espírito, que permite a escuta do Apelo de MARIA, que os Chama a Unificar o que

resta a viver e o que resta a Unificar.

Os tempos estão inscritos no instante do presente de seu tempo e no Tempo do presente dos Céus.
Instante de Comunhão e de Reunião, no qual os Quatro Elementos são Chamados a Fundir-se, no Éter, na Sinfonia dos Sons do

Entendimento, na Sinfonia que ressoa nos Quatro Éteres, permitindo, ao Templo, viver a instalação daqu’Ele que vem despertá-los à
sua Unidade, que vem Fundir sua Dimensão do Éter de Fogo.

Aquele que vocês são, para além desse mundo (vocês, que são os Filhos das Estrelas, os Filhos da Unidade, os Filhos da Fonte), a
fim de que nenhuma prisão possa manter os muros, a fim de que vocês vivam a Liberdade absoluta, na qual eleva-se o Som da Terra,

o Som do Céu, aquele da alma e do Espírito, que permite o despertar total da Unidade e do Coração, no Fogo da Alegria, na Nova
Terra, na Nova Vibração do Espírito Unificado, que vem Purificar a alma e o corpo na Verdade.

Então, a Sinfonia da Unidade será anunciada, no mais alto dos Céus, no mais profundo da Terra, onde o Som Cristalino do núcleo da
Terra vai elevar-se ao reencontro do Sol, ao reencontro de sua Existência, permitindo, em vocês, ressoar e Unificar, nessas Núpcias

específicas, aquelas a viver na Sinfonia da Unidade.

A Terra responde e vai responder.
Vocês vão viver a Sinfonia da Unidade, na qual a Fonte vem revelar e Unificar o juramento que vocês haviam feito e que lhes foi feito, a

fim de viver a Alegria da Eternidade.
A Alegria que põe fim ao efêmero, que põe fim ao Sofrimento, que põe fim a toda divisão, na qual nada mais está separado.

Filhos do Um, a hora do Um chegou.

Filhos da Fonte, a hora da Fonte levanta-se em vocês.
Vocês ouvem Sua Sinfonia, que Vibra em Uníssono do Espírito de vocês?

Vocês ouvem o Som que os chama para a Alegria?
Vocês ouvem a Sinfonia dos Anjos, que vêm Revelar, pelos Quatro Anjos, ao mais próximo do Trono (acompanhando METATRON e

acompanhando Yérushalaim), vindo em seus Céus e em seu Templo elevá-los na Graça do Fogo Unificado, aquele do Espírito de
Verdade?

Então, a Sinfonia do som e a Sinfonia dos Cantos levantam-se, em vocês, Chamando-os à Última Transição, aquela que os leva à
Beleza e à Eternidade, conduzindo-os a viver o que vocês são, de toda a Eternidade.

Liberdade.

A hora chegou de reunir-se no ER.
A hora chegou de Unificar os Éteres.

A hora é para a Luz e para a Verdade.

Sinfonia de Verdade.

URIEL - 16 de setembro de 2011
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Sinfonia de Verdade.
Sinfonia de Unidade, retumbando nos Quatro Elementos da Terra, em seus Quatro Pilares.

A hora chegou de elevarem-se.
A hora chegou de aliviarem-se.

Saiam da densidade e entrem, de plena alma e Espírito, no Canto da leveza: aquele da Beleza, aquele da Eternidade.

Filhos da Lei de Um, Filhos da Fonte, vocês são a Fonte e nós – Arcanjos e conjunto de Forças da Fonte – estamos à sua cabeceira,
não por uma doença, mas, bem mais, para a saúde, aquela da Eternidade, aquela da Verdade.

Filhos, a Sinfonia vai elevar-se, tanto em seu Templo Interior, como no Interior da Terra, como no Interior do Sol.
O Mensageiro, aquele da Estrela, vem elevar a Vibração de sua Presença, a fim de que sua Presença viva a Unidade e a Alegria da

Unidade.

Resta-lhes acolher o Mensageiro, como ele havia prometido.
Ele volta a Chamá-los, Um a Um, no instante da Eternidade, na Sinfonia que jamais termina, permitindo-lhes estabelecer-se no reino da

Eternidade, aquele da leveza, aquele no qual nada pode vir constranger.

Filhos, Filhos do Um e da Fonte, a hora é para a criação da Liberdade na Sinfonia, não mais da esperança, mas na Sinfonia do Um,
enfim Unificado, na Sinfonia do Um, encerrando o ciclo do confinamento, encerrando o ciclo da separação.

A hora é para a Comunhão, aquela de sua Presença, na Presença da Fonte Una, que ressoa em vocês, pelo Apelo da alma e do
Espírito, imprimindo, em vocês, o selo da Liberdade; imprimindo, em vocês, o Som, aquele que vem tombar os muros de sua prisão.

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, nós, Arcanjos, estamos presentes ao seu lado e em vocês.
MARIA aproxima o Canal dela de seu Canal, Vibrando, em breve, em Uníssono de seus reencontros, em Uníssono de seu Apelo, que
vem Chamá-los ao despertar Final: aquele da Verdade, aquele que vocês são, bem além de todas as máscaras, bem além de toda

compreensão.

Filhos do Um, Filhos de Verdade, resta cantar a Sinfonia da Liberdade, resta manifestar a Sinfonia da beleza.
Presença, Presença Una, cantando os louvores do Um, pela ação dos Querubins, que vêm elevar os Pilares, erigindo os Pilares da

Liberdade, erigindo a ancoragem em sua Nova Vida, na Nova Dimensão.

Estejam Presentes, a cada instante, na Eternidade que se levanta.
Estejam presentes, a cada sopro, ao Sopro do Espírito.

Estejam presentes, a cada sopro, do inspirar da Luz, a fim de viver a Eternidade da Luz.
Isso está em vocês, isso está aí: HIC e NUNC, na Verdade de sua Presença.

Nada há a reter.
Nada há a deixar.

Nada há a abandonar.
Há apenas a viver a Alegria, aquela da Eternidade de seu próprio Abandono à Verdade de sua própria Presença.

Filhos do Um, Filhos da Fonte, a Fonte une os Filhos do Um, na Liberdade e na Verdade.
Os Anjos do Senhor revelam a esfera da Presença deles, que vem buscá-los e Chamá-los para viver o tempo da Eternidade, o tempo

da Verdade e o tempo da Beleza.

Eu sou o Mensageiro que lhes anuncia a Estrela.
Eu sou o Arcanjo Uriel, que favorece a Última Passagem, que abriu a Boca.

Eu abro, agora, a Boca de seu Coração, a fim de que nunca mais esta se feche, a fim de que nunca mais ela seja confinada.

A hora chegou de viver a Liberdade; a hora chegou de ser Liberado; a hora chegou da Sinfonia da Unidade.

Os Quatro Éteres reúnem-se em seu Templo, permitindo despertar o Som e o Sopro, aquele do Fogo do Espírito.
Fogo de Alegria e de Liberdade, que consome a personalidade e abre o Espírito à sua Dimensão, real, de Eternidade.

Filhos do Um, Filhos da Fonte, a hora é para o Um, a hora é para a Fonte, Sinfonia da Fonte, Sinfonia da Unidade, cantando e
ressoando pelo conjunto de canais, no conjunto de suas células, no conjunto de suas Lâmpadas.

Resta-lhes, simplesmente, Ser o que vem a vocês.
Resta, simplesmente, acolher a Fonte.

Resta, simplesmente, desposar KI-RIS-TI, que os libera, no Júbilo e na Alegria, aquela da Sinfonia da Unidade reencontrada.
Nada mais, simplesmente, escutar e ouvir.

Há, também, que viver e ressoar o Canto de sua Presença.
Há a viver e a manifestar o Canto da Sinfonia d’Ele, que nada mais é do que sua Sinfonia, de seu Ser Essencial e Eterno, que se libera

em vocês.

Escutem, em seu ouvido, mas, também, em seu Templo, aqueles que vêm liberá-los, aqueles que se apresentam a vocês, nos diversos
Canais de Comunicação, tanto em suas noites como em seus dias.

Eles estão aí, agora, prontos para vocês, prontos para viver a Comunhão de sua Eternidade.
Eles estão em vocês, como ao redor de vocês.

Nós, Arcanjos e nós, conjunto de Presenças da Fonte Una, vimos cantar na orla de sua orelha, na orla de seu Coração, na orla de seus
olhos e na orla de seu Templo.

Abra-se, abra-se à Liberdade Infinita.
Abra-se à Graça do Amor que não conhece qualquer limite, qualquer condição e qualquer sofrimento, porque é isso que você é.

Filho do Um e Filho da Fonte, o Canal do Coração vem ressoar de sua Vibrância Eterna.
Você é esse Coração, você é essa Fonte.

Filho do Um, então, eleve em você a Vibração de Alegria, eleve em você os canais da Alegria, eleve em você a Sinfonia da Unidade.

Deixe cantar o conjunto de sua Presença, deixe cantar o conjunto de seu corpo e de suas lâmpadas, deixe cantar suas células, a



partitura da Unidade.

Escute os instrumentos da Sinfonia: aqueles que vêm, pela própria Vibração e o próprio Sopro, pelo próprio Som e o próprio Fogo,
pela própria Presença e própria densidade, conduzi-lo à leveza.

A hora é para os elementos que se vivem e revelam-se sobre esta Terra.
Os Quatro Cavaleiros realizam, inteiramente, o cumprimento de seu trabalho, permitindo, a você também, viver sua Liberdade.

Filho da Unidade, Filho da Fonte, abençoado do Um, abençoado do Eterno, abra-se, agora.
Nada mais há a temer, nada mais há a recear e nada mais há a esperar, porque tudo está realizado no Santo dos Santos, em Seu

Coração magnificado e elevado.
Então, eleve a Coroa Radiante que exprime a Alegria da Unidade, a Alegria da Fonte.

Filho do Um, Filho da Fonte, a hora chegou de cantar a Sinfonia.
A hora chegou de ser a Sinfonia da Unidade, da Vida e da Verdade.

Ele foi o Caminho, a Verdade e a Vida.
É hora, hoje, para você, de ser o Caminho, a Verdade e a Vida no Um, na Alegria.

Filho do Um, Filho da Fonte, a Vibração do Um chega, agora, em seu Templo, nesse mundo.
Os Canais que o acolhem estão todos abertos, tanto sobre a Terra como em Você.

Há apenas que viver a Sinfonia do Um.

Escolha realizada: aquela da Alegria, aquela da Verdade, aquela da Leveza.
Desvie-se de toda sombra e de todo Peso.

Desvie-se de tudo o que o afasta d’Ele e abrace-O, porque Ele vem abraçá-lo no Fogo de Seu Amor.
E nós, Arcanjos, O anunciamos à sua Presença, nesse dia, e na Eternidade: tudo está realizado, na Verdade da Graça.

Canto de Presença.
Sinfonia de Alegria.

Isso se desenrola em seu Templo e em seus Céus, revelando-se a você, como Ele se revela a você.
Então, revele-se.

Então, desenrole-se na majestade de seu Espírito, na majestade de sua Alegria, aquela que é seu reino, para a Eternidade e para os
séculos dos séculos e para os Universos dos Universos, nos Multiversos dos Multiversos.

Seja a Alegria, porque ela é sua natureza.
Seja a Verdade, porque essa é sua Vibração.
Seja a Fonte, porque ela é sua Transparência.

Passe a Porta e acolha aqu’Ele que vem abraçá-lo.
Abrace-se, no Canto da Sinfonia e na Verdade da Sinfonia.

Aquela que vem Unificar os Quatro tempos e os Quatro termos, conduzindo-o a viver o indizível.
O indizível será o tempo de sua Eternidade.

Penetre nesse tempo do indizível.
Escute e ouça a Sinfonia que se desenrola nesse momento mesmo, no Templo de seu Coração, em sua pulsação e em sua

respiração.
Veja a Alegria, a Verdade, a Vida.
Ouça a Voz d’Ele, que é sua Voz.

Ouça o Som d’Ele, que é seu Som.
Ouça o Sopro d’Ele, que é seu Sopro.

Vibre na Transparência que é a d’Ele e que é a sua, unidas na mesma Liberdade.

Filho do Um, Filho da Fonte, a hora é Agora, a hora é Aqui, na orla de seu tempo, na orla de seu Templo, na orla de sua Consciência,
que tem apenas que viver o que já está aí.

Então, Filho do Um e Filho da Fonte, Despertado ao seu despertar, Despertado à Verdade, acende-se o Fogo da União, o Fogo da
Unidade.

Canto de Graça e Canto de Alegria, crepitando no conjunto de suas células, no conjunto de corpos desta Terra, permitindo à vida
retomar seu direito, seu caminho reto e seu dever: aquele de viver e de escrever o mesmo Canto do Amor, na Eternidade dos Sopros,

na Eternidade dos Tempos, na Eternidade dos Universos e dos Multiversos.

Aí está sua Pátria: aquela da Eternidade, aquela da Verdade, na qual nada mais pode fazer obstáculo à sua própria Transparência,
nada mais pode opor-se à sua própria Liberdade.

Filho do Um e Filho da Fonte, juntos, nós rendemos Graça, a Fonte e nós, assim como você, à sua Verdade, Revelada no Canto e na
pulsação do Íntimo de seu Coração, onde está o Diamante, onde está a Eternidade, que realiza a Fusão dos Éteres em seu seio,

reunificando o ar, aquele do Um, reunificando a Fonte à sua fonte.
Filhos do Um, Filhos da Fonte, nós os amamos, porque nós estamos com vocês.

Então, escute, Filho: é, enfim, o momento de viver a Unidade.
É, enfim, o tempo da Sinfonia da Liberação.

É, enfim, o tempo que não é mais um tempo de confinamento.
É, enfim, o tempo, aquele do início da Verdade e da Eternidade.

Então, levante-se e eleve-se no Fogo da Presença d’Ele.
Então, levante-se e eleve-se na Alegria da magnificência d’Ele.

Filho do Um, Filho da Fonte, nós estamos com você e nós estamos com vocês, de toda Eternidade.
Nunca mais os véus da ilusão poderão erigir-se entre você e nós, entre nós e vocês.

A Fonte canta, doravante, a Sinfonia da Liberdade, na orla de seu Ser, na orla de sua Consciência.
E isso se desenrola nesse tempo.

Abençoado seja esse tempo que é aquele de seus reencontros.
Abençoado seja esse tempo, da Terra, como dos Céus, que é aquele de sua União com sua própria Liberdade.



Filho do Um e Filho da Fonte, eu canto em seu ouvido e em seu Templo.
Eu venho bater, antes daqu’Ele que vem abrir.

Eu venho anunciar-lhe o tempo da esperança, que está superado, porque o tempo está realizado.
É aquele da Alegria, aquele de sua Verdade e aquele de seu Despertar.

Então, levante-se e eleve-se na leveza de sua Presença e, juntos, nós Vibraremos no Éter da Unidade, no Éter de nossa Presença.
Como nesse instante e nesse tempo, como nesse sopro e nesse Canto, no qual Vibra a Sinfonia que une os Mundos e que une os

seres na Liberdade a mais fundamental da Alegria Eterna.

Então, a hora chegou de viver essa Unidade.
A hora chegou de estabelecer-se na Morada da Unidade.

Eleve-se e levante-se.
Juntos, vivamos a Comunhão da Sinfonia do Éter, que se revela em seu Templo e em meu Templo.

No mesmo Templo, na mesma Verdade, na mesma Beleza, porque a separação terminou, porque a ilusão e o sofrimento terminaram.

Exulte do Canto de alegria e do Canto de Liberdade.
Exulte na Graça de sua leveza e, juntos, Vibremos.

Juntos, Vibremos o Canto da Fonte e a Sinfonia da revelação dos Éteres da Fonte, nesse Templo que é seu Corpo, em sua
consciência, que é Luz.

Filho de Luz, Filho da Fonte, sejamos Um, na Verdade do instante de minha Presença e de sua Presença e de nossa Presença.
Então, acolhamos a Sinfonia da felicidade: aquela que jamais termina, aquela que jamais falta, porque tudo é verdadeiro na felicidade

da Eternidade, porque tudo é verdadeiro na Presença da Unidade.

Revelemos os Canais da Sinfonia da Unidade, o Canto da Terra, o Canto do Céu, o Canto da alma e o Canto do Espírito.
Vivamos a mesma Sinfonia, de uma única Via, de uma única Verdade e de uma única Vida.

Então, no espaço desse Templo de nossa reunião, eu revelo a Fonte Una, pela Coroa Radiante do Coração e da Cabeça, pelo Fogo
Sagrado que se eleva do Sacrum.

Eu revelo, no Templo de nossa Presença, a Consciência da Eternidade, a Consciência da Unidade.

Filho do Um e Filho da Fonte, façamos, agora, a Sinfonia do Silêncio, aquela da Comunhão Eterna, ao centro da Nova Aliança, ao
centro da Nova Eucaristia, de Coração a Coração, de Consciência a Consciência, de Eternidade a Eternidade.

Minha bênção está em vocês.
Essa é minha Presença e esse é meu papel, tanto nesse mundo como em seu corpo.

De Templo a Templo, a Fonte canta, agora, a Sinfonia.

... Efusão Vibratória...
Amados do Um, amados da Fonte, Comunguemos.

... Efusão Vibratória...

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
Presença.

Comunhão e Fogo.
Acolhamos KI-RIS-TI, no Templo de nossa Eternidade, no tempo de nossa Comunhão.

Arca de Fogo e Aliança de Fogo.
No Amor do Um e da Vida.

... Efusão Vibratória...

Elevemos nossos louvores à Fonte Una.
Elevemos nossos louvores no Templo de nossa Eternidade, aos Anjos e ao humano.

Elevemos nossos louvores em nosso Templo de Eternidade, à nossa Presença no Amor Um.

... Efusão Vibratória...

Assim, o Anjo URIEL, nesse dia e nesse instante, pode dizer-lhes, em Uníssono à Fonte: «Meu Amigo, Meu Amado, Nós somos
Um».

... Efusão Vibratória...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O Canto de minha Presença acompanhe-os, na Sinfonia do Alinhamento, aquele que é o Canto da Merkabah.

Eu os Amo e eu sou Vocês.
Vibremos no Fogo do Amor.

... Efusão Vibratória...



Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou Vocês, pela Graça do Um.

Eu sou a Vibração do Fogo de seu Coração.
Eu sou o Único e a Unidade que ressoa em vocês, no Apelo que os eleva e levanta-os.

Em nome da Graça.
Música do Um.

Em nome da Transparência.
Canto de KI-RIS-TI, criemos a Criança Eterna.

... Efusão Vibratória...

Eu vos amo.
Vibração e Presença.

Eu permaneço em Vocês, em sua Morada, que é minha Morada, no espaço e no tempo da Sinfonia da Merkabah.

Amados do Um, Amados do Amor, prossigamos, no Silêncio, a Sinfonia da União.
Prossigamos, na Graça do instante, a Comunhão à Eternidade de nossa Presença, Unida e Eterna.

Agora.

... Efusão Vibratória...

___________________
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Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho a vocês, pela terceira vez, antes do nosso encontro do dia 26 (ndr: 26 de
setembro às 11 horas, hora francesa no relógio [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]).

Eu venho, hoje, falar de vocês e do que vai ocorrer, no interior de vocês, durante este período preparatório ao
nosso encontro Vibratório.

Para muito de vocês, manifestações novas vão aparecer em seu corpo, primeiramente.
Como eu disse, o canal de comunicação, com as Estrelas e comigo mesma, vai se fortalecer.

Seu corpo arrisca fazê-los sentir manifestações, Vibratórias e elétricas, importantes, nas zonas habituais ou
novas, para vocês.

***

Sua consciência vai ser chamada, também, a se modificar.
E esta modificação vai conduzi-los, para muito, a viver reencontros com a Luz, de maneira muito mais

perceptível e sensível do que foi o caso, anteriormente.
Seu sono vai ser substancial.

Seus períodos de Alinhamento serão cada vez mais substanciais.
O apelo far-se-á sentir, pela Vibração desse corpo, e também, do seu Coração.

O conjunto desses processos vai chamá-los a mais Interioridade, a mais ‘soltar’ e Abandono, a mais escuta do
que lhes diz seu corpo, e do que lhes diz sua consciência.

***

Durante esses alguns dias (esta grande semana, digamos), vocês irão viver elementos que vão, de qualquer
parte, confirmá-los em sua caminhada, em seu estado.

O conjunto dessas manifestações será, para vocês, como uma forma de prova Interior da veracidade do que
vocês vivem e do que vocês irão viver.

Sua consciência vai manifestar estados, para muitos, incomuns e diferentes.

***

Durante este período, meu conselho é, sobretudo, estar atentos ao que vocês vivem porque o que vocês irão
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viver, diz-lhes, de certo modo, o que vocês irão viver, neste período que começa em 26 de setembro.
Sejam objetivos.
Estejam lúcidos.

E como lhes disseram alguns Seres, esta semana, sejam Transparentes (ndr: intervenção, em particular, de UM
AMIGO, de 14 de setembro de 2011).

Cultivem, ao máximo, sua Humildade, sua Simplicidade.
Tentem, tanto quanto possível, estar mais alinhado com essas Vibrações e com essas percepções, para

muitos, novas, que vão aparecer.
Vários Anciãos lhes disseram que a Consciência era Vibração.

Será tempo, agora, de conscientizar isso e de viver isso.
De certa maneira, Abandonar-se ao que sua Consciência e seu corpo fazem-nos viver.

Porque o que vocês irão viver é apenas o Reencontro com Aquele que vem.
Com a Estrela.

***

Os sinais tornar-se-ão cada vez mais patentes e cada vez mais intensos.
Isso será como as primícias de um apelo para entrar em sua Eternidade.

Como as primícias de um apelo para experimentar, de maneira mais intensa e mais concreta, a Alegria do seu
Ser.

Porque essas Vibrações, esses fenômenos novos, vão contribuir para chamá-los e para se instalarem, se
vocês o aceitam, em um estado de consciência profundamente diferente do que vocês puderam viver, de

maneira ordinária, ou mesmo em alguns estados.

***

Muitas coisas irão se revelar a vocês, sobre a própria natureza do que é sua Consciência e do que são vocês,
em Verdade.

Muitos de vocês irão começar a perceber, tanto a minha Presença como a Presença de outros Seres, ao seu
lado.

Seja em suas noites.
Seja de improviso.

Tomem por hábito cultivar, naquele momento, a paz, a serenidade e observar e escutar o que está à porta, ao
lado de vocês.

Nesses momentos, vocês irão abrigar, ao mesmo tempo, um sentimento de paz, um sentimento de Amor e a
vivência, real, do Amor.

Nada tendo a ver com o que vocês possam projetar ou imaginar do que é o Amor, e o Fogo do Amor, em seu
Coração.

***

Tudo isso é, portanto, uma intensa preparação, Interior, que, é claro, vai ocorrer, também, sobre este mundo,
na superfície deste mundo.

Tudo isso, nós lhes falamos longamente, abordamos longamente os eventos que estão agora prestes a
desenrolar-se.

Saibam que a única fé e a única certeza que poderão acompanhá-los, naquele momento, encontram-se no
Interior de vocês, em sua própria Consciência, em sua própria Vibração.

Então estejam, mais do que nunca, no Ser, e não mais no fazer e no aparecer.
Não mais em uma agitação exterior.

Vão, obviamente, fazer o que vocês têm que fazer.
Mas encontrem tempo para responder a este apelo da Luz.

Porque é disso que se trata e de nada mais.

***

A Luz vem chamá-los, ela vem bater à sua porta, ela vem dizer-lhes também algumas coisas.
Cada um entenderá de diferentes maneiras o que a Luz vem dizer-lhes.



Então, cabe a vocês destrinchar, decidir, estar à escuta e escutar o que é dito.
Cabe a vocês destrinchar e escutar, também, o que pedem seu corpo e sua Consciência.

Esses momentos vão ver muitas revelações, no Interior de vocês mesmos, e também sobre este mundo.
Lembrem-se de que os dois estão profunda e intimamente ligados, agora, de maneira ainda mais formal e mais

direta.
Muitos de vocês, aliás, tem percebido, já, modificações em suas percepções, seja o som da alma, o som do

Espírito ou ainda os sons emitidos pela Terra ou pelo Céu.
Vocês não estão sonhando: o que vocês entendem é perfeitamente real e concreto.

Isso também representa o Canto e o Apelo da Luz.
O Anjo URIEL lhes falou da sinfonia, porque, mesmo se, em um primeiro momento, isso possa parecer-lhes

como desagradável e não harmonioso, muito rapidamente, todos esses processos vão sincronizar-se, de
algum modo, em sua Consciência e em sua vivência.

***

Durante este período, tenham calma.
Façam a Paz, em vocês.

Façam a Paz, ao redor de vocês.
Isso são, de qualquer forma, elementos importantes para viver, ao melhor, o que vocês têm a viver, durante

este período.
O momento da Luz chegou, inteiramente.

O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) havia lhes enunciado e anunciado, desde alguns meses.
Naturalmente, todos vocês não têm vivenciado do mesmo modo esta aproximação e esta chegada da Luz.

Mas, hoje, aqueles que ainda não viveram esta aproximação da Luz, vão vivê-la.
E aqueles que já vivem, vão ver reforçar-se, neles, este Apelo da Luz.
Isso não demanda, de sua parte, qualquer previsão, qualquer plano.

Isso não demanda, de sua parte, qualquer medo ou qualquer apreensão, para o que quer que seja.

***

Lembrem-se, naqueles momentos, que somente a Luz é seu amparo, que somente a Luz é sua Alegria, porque
ela é sua Essência, ela é sua natureza, a mais profunda.

Todo o resto, como vocês sabem, são apenas jogos de ilusão.
Então, entrem na Luz porque é a única Verdade.

Deixem a Luz trabalhar em vocês, independente do ela lhes propõe, em vocês e em sua Consciência,
independente do que vive esse corpo, independente do que vivem suas noites e seus sonhos, independente

do que vivem seus reencontros (sejam da carne ou do Espírito).
Tudo isso irá contribuir grandemente, durante este tempo, para prepará-los, de maneira ativa, desde que vocês

mesmos aceitem, no Abandono à Luz, o trabalho da Luz em vocês.

***

A pressão da Vibração, seja das Partículas Adamantinas ou da Radiação do Ultravioleta, tornar-se-á cada vez
mais perceptível para muitos Irmãos e Irmãs sobre a Terra.

Muitos não sabem o que eles vão viver, mas, no entanto, por pouco que haja um mínimo de escuta do que há
para viver, muitos compreenderão, então, que acontece alguma coisa que toca a Consciência, que toca, até

mesmo, os fundamentos da Vida, tal como vocês puderam apreender-se sobre este mundo.
Vocês irão descobrir, em outros termos, o que é a verdadeira Vida: aquela na Luz e pela Luz.

Então, o que haveria de temer de qualquer mecanismo exterior?
O que haveria de temer de qualquer ação deste mundo exterior, em sua Consciência, em seu corpo e em sua

vida?
Da confiança que vocês irão colocar, do Abandono à Luz que vocês irão realizar, durante este período

preparatório, vocês atravessarão o que é para atravessar, de maneira alegre, serena, lúcida e leve.
Há apenas que preparar vocês mesmos.

Há apenas que pretender a Luz que age, em vocês, e que é vocês.

***



Este Apelo da Luz vai, a cada dia, tornar-se cada vez mais insistente.
Portanto, não lamentem e nem lutem contra as manifestações do seu corpo.

Elas são perfeitamente normais e lógicas, elas correspondem perfeitamente à acentuação do processo da Luz.
Dito em outros termos: sua Vibração vai acelerar-se grandemente.

Vocês começarão a perceber outras Dimensões, como nunca.
Vocês entrarão, também, nos processos Vibratórios, desse corpo e de sua Consciência, nunca alcançados.

É preciso estar na fé, a mais total, da Luz que vocês são.
Qualquer elemento vindo do exterior (sejam seus pensamentos, suas emoções ou seu ambiente), não se

esqueçam, por medo, desviam-nos do que vocês têm a viver, neste Reencontro.
Portanto, pensem exclusivamente em Ser, no Reencontro que é para viver.

Disso resultará sua capacidade para abrir a Porta e se encontrar estabelecido, em meio ao seu Coração, na
Unidade, na Alegria, na Paz e na Serenidade.

***

Nada há estritamente a temer para aquele que aceita a Transparência.
Nada há a temer para aquele que se torna como uma criança.

Nada há a temer, tampouco, para aquele que se coloca, na hora, na Humildade e na Simplicidade do que se
aproxima da Consciência e do corpo.

Se vocês vivem isso como uma criança, efetivamente, não há qualquer razão, nem qualquer pretexto, porque
isso acontece de maneira anormal.

Porque, eu repito ainda uma vez, tudo o que se manifesta em vocês é estritamente normal, é o retorno,
justamente, ao estado normal do que vocês são: o retorno da Luz.

Então, não se coloquem questões sobre o mundo.
Não se coloquem questões sobre aqueles que estão à sua volta (mesmo os seres os mais queridos) porque

cada um viverá esta Luz, de diferentes maneiras.
E, quanto mais vocês forem vocês mesmos, nesta Transparência, quanto mais vocês estiverem nesta

Inocência e nesta Infância, mais vocês estarão na Humildade, na Simplicidade, mais tudo o que está ao redor
de vocês irá se banhar na mesma Luz, na mesma Verdade, na mesma Alegria.

Vocês tornar-se-ão, efetivamente, totalmente contagiosos.
Mas se vocês dão peso ao que é pesado, se vocês dão peso a uma apreensão e aos medos, isso arrisca ser

vivenciado, efetivamente, na apreensão e no medo.

***

É neste período preparatório que lhes será feito, muito exatamente, como o que vocês creem, o que vocês
Vibram e o que vocês aderem.

E como lhes disse o Comandante, há apenas fundamentalmente dois estados: o medo ou o Amor.
Mas não o amor no sentido humano.

O Amor, aquele do Fogo, aquele da Verdade da Fonte, aquele de Cristo.
Então, eis o que eu vim dizer-lhes.

Durante este período, independente do que lhes propõe a vida, sua vida, aceitem os presságios, porque são
as condições que vão ser, para vocês, as condições mais propícias para viver esta Paz, para viver esta

intensificação de suas Vibrações, e dos fenômenos novos, que vão todos no mesmo sentido: restabelecer a
Verdade, restabelecer a Unidade e restabelecer o que vocês são.

***

Também, foi dito que não há que buscar a data.
Eu lhes afirmei por muito tempo que antes de determinados eventos, todos, sem qualquer exceção (mesmo

aqueles que me rejeitaram), irão me ouvir.
Depois, é claro, cada um fará o que deseja, o que lhe diz a Consciência, mas ninguém poderá dizer, sobre esta

Terra, que não foi prevenido.
Muitos elementos estão prestes a modificar, sobre a Terra, seja no elemento terra, seja no ar, seja nas próprias
circunstâncias de vida desta Terra, que, como vocês sabem, prepara para viver sua Libertação, que é também

a Libertação de vocês.
Portanto, nada projetem, nada esperem, nada aguardem.



Mas estejam, neste período de preparação, totalmente lúcidos e conscientes do que vem a vocês.
Estejam totalmente lúcidos e conscientes das Vibrações e da Luz que vocês vivem.

***

Se sua consciência coloca-se verdadeiramente sobre isso, então tudo acontecerá na Alegria e no Amor e
vocês viverão o que é para viver na aceitação a mais justa e a mais total.

Porque vocês estarão na Alegria, porque vocês estarão no Amor e não mais no medo.
Seja o que for que lhes pareça contrário, não procurem resistir, não procurem opor-se.

Escutem a Luz.
Escutem a Presença que estará ao seu lado.

Qualquer que seja a manifestação, independente do que vive seu corpo, tudo isso será totalmente justo e
totalmente verdadeiro.

Não haverá qualquer meio, para vocês, de duvidar, exceto se vocês deixam o medo aparecer, exceto se vocês
deixam o medo dominá-los e os conduzir a outra coisa que o Amor.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes, minha intervenção é muito breve.
Ela prepara, efetivamente, a intervenção múltipla da Luz e das Consciências Unificadas, sobre este mundo.

Se há, em vocês, alguma interrogação, unicamente em relação ao que eu acabo de falar e de expressar, então,
eu os escuto, se eu posso tentar ali colocar um elemento suplementar, para fortalecer sua Alegria, para

fortalecer sua Paz e seu Amor.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças por sua Presença, aqui e em outros lugares.
Eu rendo Graças por sua escuta e pelo seu acolhimento.

A bênção da Luz os acompanhe durante seu período de Alinhamento onde eu estarei, evidentemente, entre
vocês, cada vez mais próxima.

Mas, desde agora, vivamos um momento de Amor e de Comunhão.
Eu amo vocês, e o Amor e a Luz amam vocês, porque é sua natureza e é sua única Verdade.

Não há outra.
Todo o resto são apenas projeções do medo, projeções da ilusão.

Hoje, tudo isso atinge seu fim.
Retenham que não é o fim, mas sim o início da Alegria e do Amor.

Então, meu Coração vai abrir-se a vocês, na totalidade.
Essa será minha maneira de render Graças.

Eu lhes digo até o dia 26 (26 de setembro de 2011 às 11 horas, hora francesa no relógio [06h00 – hora de
Brasília; 10h00 - hora de Lisboa]), e até dentro de alguns minutos para vivermos, juntos, o Alinhamento

à Merkabah, à Luz e ao Cristo.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu rendo Graças ao Amor.
E eu rendo Graças à sua Presença e à nossa Comunhão.

Até dentro de alguns instantes.



************
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************

NDR: a próxima intervenção do dia 26 de setembro de 2011, às 11 horas (hora francesa), irá se desenrolar em
dois tempos: das 11h00 às 12h00, intervenção Vibratória junto com MIGUEL, CRISTO e MARIA (e com o

Conclave Arcangélico, a Assembleia dos Anciãos, com as Estrelas). Depois das 12h00 às 12h30, intervenção
“verbal” de MARIA.

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html permitirá deduzir seu horário local.

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1201

17 de setembro de 2011
(Publicado em 17 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e a Alegria sejam a sua morada.
Eu venho a vocês, não para exprimir alguns elementos, mas, bem mais, para responder às interrogações que

emergem, em vocês.
Assim, no sentido da sua evolução atual, no sentido das suas transformações, das suas percepções e

Vibrações, se houver necessidade de palavras sobre as quais eu possa desempenhar-me, então eu os escuto.

***

Pergunta: como saber se uma voz Interior, escutada como do exterior, vem de um Ser da Luz ou da
Sombra?

Então, se eu falo do exterior, isso não é então uma voz Interior, mas sim uma voz exterior.
A primeira coisa é determinar se esta voz, qualquer que seja o seu tom ou a sua pronúncia, chama-o pelo seu

nome (primeiro nome) ou não.
Um ser da Luz pertencente aos Mundos Unificados vai sempre sussurrar no ouvido, no exterior, um nome

(primeiro nome) que é o seu.
Por outro lado, uma voz da Luz vai sempre manifestar-se por um conjunto de percepções Vibratórias.

Estas percepções Vibratórias, quanto à sua localização, permitem confirmar a origem dessa voz.
Um ser da Luz, pertencente à Luz Unitária, apenas pode intervir pelo alto e pela esquerda.

Um ser pertencente ao que é chamado de astral (sem conotação pejorativa ou negativa), um desencarnado,
será sempre ouvido no exterior de si, pelo ouvido direito, no alto e à direita.

Isso não sofre qualquer exceção.
Isso é profundamente diferente do que é chamado de locução Interior que, ela, exprime um nível de contato
com uma voz Interior pertencente a um estágio próprio do ser (não sendo a personalidade), podendo tanto vir

do astral como dos planos mais elevados.

***

ANAEL - 24 de setembro de 2011- Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-NvGgq_P3PnY/UXXTDobbbfI/AAAAAAAABQ0/WhRGQALb2HA/s1600/borb36.gif


Pergunta: como reconhecer se uma visão vem da alma ou do astral?

Bem amado, existem muitas maneiras de apreender-se desse tipo de visão.
Compreenda, contudo, que a eficácia quanto à origem dessa mensagem é, sobretudo, demonstrada pela

utilidade ou não, na sua vida.
Se isso não tiver qualquer utilidade, pouco importa a origem.

Se isso representar apenas visões não tendo qualquer substrato neste mundo ou qualquer utilidade, qual o
interesse?

Se houver utilidade, então, isso é o mais importante.
Agora, qualquer mecanismo, aparecendo sob forma visual, seja no nível do terceiro olho ou no nível dos olhos

fechados, pertencem ao mecanismo chamado de visão.
Uma visão é sempre a expressão do que é captado, em um mundo, qualquer que seja, mas se expressando no

nível astral.
O astral, ele mesmo, não é negativo (o que é negativo, no sentido da dualidade, são as camadas astrais em

ressonância com o confinamento do ser humano), desde que o astral seja considerado como o que ele é, ou
seja, um plano intermediário, não tendo outra realidade senão a própria realidade deste mundo no qual vocês

estão.
Vários profetas tiveram visões.

É muito delicado transcrever essas visões porque elas se imprimem, necessariamente, dentro do seu cérebro
e recorrem, então, à sua própria dialética, ao seu próprio mundo, à sua própria referência.

Ainda uma vez, quando isso se refere a uma Consciência com ela mesma, colocar-se a origem é talvez útil para
uma voz.

No que se refere a uma imagem ou a uma visão, qual é a utilidade?
Aí está a importância e não, contrariamente à voz, na origem.

É preciso também compreender que, a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração está
desperta, não pode mais existir outra visão além da visão do Coração, que nada tem a ver com uma visão

construída, aparecendo atrás dos olhos fechados.
Aquele que tem uma visão, que está ligada à visão do Coração, percebe, evidentemente, a Vibração do

Coração e não pode, de modo algum, colocar-se a questão da origem do que é visto.
A interrogação, o questionamento, recorre sempre a uma escolha.

A escolha em relação a um mecanismo de visão ou de audição, ou de clariaudição ou de clarividência, está
sempre associada, quando a questão existe, ao que não é a Unidade.

A Unidade não se coloca questão sobre essas visões porque a visão do Coração está instalada.
A Unidade não se coloca questão sobre o que é entendido porque, na Unidade, nenhum traço de dualidade

pode persistir.
Nenhum mundo pertencente à dualidade (e, em particular, ao astral) pode interferir naquele que vive a Unidade.

***

Pergunta: a sensação de alfinetadas nos olhos, como por agulhas finas, está ligada aos processos
em andamento?

Isso está associado, indiscutivelmente, ao processo de aquisição da Visão Etérea.

***

Pergunta: ao que é devido um forte calor na parte superior do corpo, bastante perturbador?

Existe, desde o que vocês nomeariam quinze dias, sobre esta Terra, uma precipitação de Luz Adamantina que
jamais existiu anteriormente.

A particularidade da Luz Adamantina é estimular no nível celular e atômico do seu ser, nesse corpo de carne,
podendo dar uma sensação de cozimento.

***

Pergunta: não mais chegar a ler as mensagens, esquecer as Estrelas, é uma resistência?

Muitas vezes, isso representa, bem amada, um apelo da Luz para esquecer tudo isso a fim de penetrar,



justamente, na Unidade.
Os mecanismos atuais implicam, para muitos de vocês (e vão implicar para um número cada vez mais

considerável de Consciências), em modificações da dita Consciência, com períodos de amnésia ou de
supressão, tanto no seu emprego do tempo como na sua Consciência.

Isso é perfeitamente lógico porque, como eliminar um mundo, se ele permanece?

***

Pergunta: quando a consciência ordinária tenta viver os processos para conectar um outro plano de
Consciência, a alma pode não estar de acordo?

Sim.
É por isso que existe ‘a noite escura da alma’.

É por isso que, enquanto a alma não for desviada do corpo (pelo princípio de basculamento das portas Visão e
Atração), a alma não pode aceder ao Espírito.

Ela vem à tona por sentimentos de desconforto.
Ela vem à tona por desequilíbrios diversos e variados.

Lembrem-se de que a ‘vontade de bem’, a vontade de Luz, situa-se, de maneira perpétua, na personalidade e
de que não se pode aceder à Unidade pela personalidade e ainda menos pela alma.

O mecanismo da personalidade para ser substituído sempre foi (como eu disse desde o início das minhas
intervenções): o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz jamais vai representar uma vontade de Luz.
A vontade de Luz afasta-os da Luz porque os afasta do Si.

O Si apenas pode aparecer se todo o resto se desligar por um momento: desejos, emoções, pensamentos,
afetos.

Não pode ali haver abertura ao Si enquanto outra coisa, senão o Si, estiver presente.

***

Pergunta: ao que correspondem as sensações de calor e de arrepio, no alto da cabeça?

Tudo isso corresponde às Vibrações da Luz Adamantina se depositando e penetrando, pela Coroa Radiante da
cabeça, no canal do Éter.

***

Pergunta: como administrar a não compreensão de um próximo?

A vida, de maneira geral (e hoje particularmente), apenas dá para experimentar o que você mesma criou.
O outro apenas existe, aliás, em você.

Enquanto o outro, mesmo o pior inimigo ou o ser mais amado, for considerado como exterior, o que quer que
seja manifestado, há exteriorização e projeção, e não interiorização.

Ser confrontado com a lei, ser confrontado com um filho, ser confrontado com um pai, é apenas o resultado da
sua própria criação.

Não há razão nem de condenar o exterior nem de se condenar, mas, simplesmente, de tomar consciência de
que tudo acontece no Interior de Si e em nenhum outro lugar.

Há apenas que Ser.
Se se manifestar a você um princípio de confrontação, seja violento ou não violento, ele sempre vai

corresponder a uma falha presente na sua estrutura e na sua Consciência.
Como poderia ser de outro modo?

A vida apenas lhe mostra e deixa-se ver o que você mesma deixou criar no seu campo ambiental e em suas
auras, e no seu corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Jesus, filho de Maria, e Cristo?

Bem amada, existe um Cristo, que é o princípio Ki-Ris-Ti.



Isso foi longamente desenvolvido por diferentes intervenientes, neste canal.
Jesus recebeu o princípio Crístico, do mesmo modo que um desperto, que há entre os Anciãos, era portador,

na totalidade, da Vibração de Cristo.
A história histórica de Jesus Cristo foi profundamente alterada e deformada.

Dessa maneira, tudo o que lhes é apresentado para crer e para aderir foi profundamente falsificado e não
remonta ao Cristo, mas é bem anterior ao Cristo.

A mesma história foi repetida.
A finalidade foi criar, não uma Liberação, contrariamente às palavras de Cristo, mas, sim, um confinamento

suplementar, fazendo-os crer em um salvador exterior a si mesmo.
Não há ninguém que virá salvar vocês próprios.

Cristo vem se revelar, Ele vem chamá-los para viver as Núpcias de Luz, mas Ele não pode levá-los e Ele não
pode salvá-los.

Ele sempre lhes disse que vocês e vocês sozinhos podiam passar a Porta Estreita.
Se não, o que fazer com os outros povos da Terra, que não têm de qualquer maneira a mesma cultura, as

mesmas tradições, os mesmos princípios, chamados de judeu-cristãos?
O que eles se tornam, eles que jamais tiveram acesso ao princípio de Jesus Cristo?

Eles, no entanto, estão privados de Cristo?
Certamente não.

***

Pergunta: ao que correspondem as tensões musculares extremas durante os períodos de
alinhamento (bacia, pescoço, coxas)?

Durante esses momentos, bem amados, vocês vivem afluxos de Luz Adamantina extremamente potentes
podendo, efetivamente para alguns, desencadear todo tipo de reações no nível do corpo.

Seria fastidioso enumerar todas as possibilidades porque elas são tão numerosas como vocês o são.
Simplesmente, naquele momento, convém, não buscar uma explicação ou uma causa, mas pedir à Luz, ela

mesma, para manifestar a sua Inteligência sobre o que vocês vivem no corpo.

***

Pergunta: é preciso desviar a atenção dessas tensões?

Completamente.
Confiá-las à Luz, não pedindo para a Luz ir a este lugar (porque ela é suficientemente inteligente para sabê-lo e

para fazê-lo), mas, simplesmente, mostrar e manifestar a sua própria Confiança na Luz.

***

Pergunta: é verdade que as embarcações poderiam realizar evacuações de terráqueos?

Bem amada, não existe outro Comando senão o de MARIA.
Agora, cabe a vocês decidirem se vocês querem colocar os pés em uma nave metálica.

Cabe a vocês saberem do que vocês querem ser removidos, já que o que está vindo é a Luz.
Lembrem-se, duas visões: lagarta ou borboleta.

O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Algumas lagartas querem permanecer lagartas.

Bem, sim, que elas sejam levadas por outras lagartas.
Mas não venham, depois, se queixar de não serem borboletas.

***

Pergunta: Jesus, filho de Maria, ainda está encarnado sobre esta Terra?

Eu posso lhes responder: não.
Aquele que foi nomeado Jesus Cristo, bem, parece-me, ele partiu com o seu corpo.



Ele então ascensionou, como vocês dizem hoje, com o corpo.
Vocês irão encontrar hoje, sobre esta Terra, devido ao afluxo das Partículas Adamantinas (que, eu especifico,
começaram sua ação desde os anos 84-90), grande número de pessoas que se apropriaram da Luz, ao invés

de tornar-se Transparente.
O que explica que, hoje, vocês irão encontrar eu não sei quantos Arcanjos Miguéis encarnados, que vocês irão

encontrar eu não sei quantas Marias encarnadas.
Isso são apenas disfarces e apropriações abusivas.
Nós lhes falamos, sem parar, da dissolução na Luz.

Como pode existir, em meio à dissolução, na Luz desta época, qualquer identificação seja ao que for, vindo de
um passado, qualquer que ele seja?

A História é apenas uma falsificação da Verdade.
A História deste mundo, desde a sua falsificação, é apenas uma trama de mentiras.

Não esqueçam que é preciso ter a humildade de reconhecer o seu confinamento e que o que se deixa ver,
como compreender ou crer, é apenas o reflexo do que querem fazê-los crer e não do que está livre de todas

as crenças.
Vocês podem crer em quem vocês quiserem, mas crer no que quer que seja ou em quem quer que seja,

jamais irá fazê-los viver a Unidade, porque a Unidade é, justamente, a ausência total de crença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou o Anjo Anael e, enquanto Embaixador
do Conclave, eu marco encontro com todos vocês, aqui e em outros lugares, efetivamente, dentro de dois dias,

às 11 horas (hora francesa), Unidos e Unificados.
Enquanto isso, todo o Amor do Arcanjo da Relação os acompanhe.

... Efusão de energia ...

Até breve.

************

NDR: a próxima intervenção de segunda-feira, dia 26 de setembro de 2011, às 11 horas (hora francesa), irá
acontecer em duas etapas: das 11h00 às 12h00, intervenção Vibratória conjuntamente com MIGUEL, CRISTO

e MARIA (e com o Conclave Arcangélico, com a Assembleia dos Anciãos, com as Estrelas).
Depois, das 12h00 às 12h30, intervenção “Verbal” de MARIA.

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html irá permitir-lhes deduzir seu horário local.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110924_-_GEMMA_...

~ A VIBRAÇÃO DA HUMILDADE ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na encarnação, eu os saúdo.

E vivamos, primeiramente, um espaço de Comunhão, antes que neste dia eu tente prosseguir com vocês, um
pouco mais, sobre a Vibração da Unidade e da Humildade, sobre este Pilar e esta Porta, e a Estrela que eu

trago, que os leva a viver CRISTO, a Luz Branca, A FONTE, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar a
esta Luz, para viver isso.

Comunguemos inicialmente.

... Efusão Vibratória ...

***

Irmãos e Irmãs, eu venho continuar as minhas intervenções anteriores referentes à Humildade e eu gostaria,
hoje, sobretudo, de dar-lhes os elementos que, mesmo pela sua compreensão, ou pelo seu Coração, é claro,
serão capazes de colocá-los, diretamente, sob a ação Vibratória da Humildade, que os conduz a CRISTO e à

Unidade.
Então, a Humildade, neste período tão particular que se abre agora dentro de poucos dias, deve levá-los a

posicionar-se nesta Humildade.
Dessa maneira, eu vou tentar ver com vocês quais são os elementos, não tanto na definição da Humildade,

mas, bem mais, aplicados a este período que se abre diante de vocês, e para nós que viemos ao seu
Encontro.

Como lhes foi dito, o Canal de Comunhão com MARIA está agora totalmente ativado.
Muitos de vocês percebem as manifestações, outros ainda não, mas isso vai chegar muito rápido, agora.

Então, a Humildade, neste período particular, é, antes de tudo, reconhecer que o que vem a vocês é totalmente
Desconhecido, independentemente dos esforços do mental, ou mesmo da intuição, para captar o que pode

chegar e o que pode sê-lo.
Porque, como lhes foi dito, e como Ele lhes disse, Ele virá como um ladrão na noite, a fim de fazê-los viver a

Passagem da Porta Estreita.
Deste modo, vocês não têm que conhecer as modalidades, porque conhecê-las não é vivê-las.
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E o que está vindo é para viver.
E, para vivê-lo, é preciso, evidentemente, antes de qualquer coisa, ter a Humildade de reconhecer que vocês

nada conhecem do que está chegando.
Pois, se vocês o conhecessem na totalidade, vocês não estariam mais aí onde vocês estão, mas nas Moradas

da Eternidade.

***

Então, é preciso ter a Humildade de reconhecer que nada do que vem pode ser analisado, compreendido ou
referenciado no que vocês tiveram como experiência de vida.

Independentemente do que vocês vivenciaram, o que é para viver estritamente nada tem a ver com isso,
porque o processo, mesmo se ele foi denominado, efetivamente, Acordar ou Despertar (ou

Consciência Turiya, como foi dito por vários Anciãos), leva-os, hoje, a vivenciar um mecanismo extremamente
preciso.

E esse mecanismo, para transcorrer sem obstrução, deve passar pela frequência da Humildade.
E a Humildade é, às vezes, tornar-se de novo inteiramente humano, tornar-se de novo inteiramente homem ou

mulher, Presente nesta vida, totalmente Lúcido de si mesmo, totalmente Lúcido de qualquer forma de
confinamento.

É, às vezes, estar Lúcido do confinamento e estar presente, totalmente, neste confinamento: ou seja, neste
corpo, nesta vida, mas, ao mesmo tempo, aceitar que a um dado momento, vocês não irão mais ser este

corpo, vocês não irão mais ser esta vida, vocês não irão mais ser o que vocês conhecem.
Mas que vocês irão penetrar em aspectos inéditos e Desconhecidos de vocês próprios (para a maioria) e que
é em meio a este Desconhecido que se encontra a Felicidade, a Beatitude, aí onde se encontra a Água que

nutre e que rega, e que mata todas as sedes.

***

A Humildade é aceitar o Desconhecido.
A Humildade, além da simples confiança na Luz, é ousar, porque é um ato de coragem, Abandonar-se à Luz e

Renunciar, em um instante, a tudo o que fazia as certezas Interiores da vida, até agora.
O que não quer dizer que esta vida continua, mas simplesmente que, no momento dessa Passagem, deve

realizar-se a Humildade mais total, a confiança mais absoluta na Luz, e a Renúncia mais sincera, a qualquer véu
e a qualquer Ilusão.

Esse princípio de aceitação ou de Abandono é, evidentemente, nesses momentos particulares, um dos
elementos chave e motores do que é para viver.

Os outros, vocês o conhecem: são o Pilar da Simplicidade, o Pilar da Transparência e o Pilar da Infância.

***

A Humildade está em ressonância com a Vibração da Unidade, pois a Unidade é também aceitar ser muito
pequeno, aqui embaixo sobre esta Terra, nada mais ser para poder ser Tudo.

Enquanto vocês pensarem ser alguma coisa sobre esta Terra, enquanto vocês não encontrarem o núcleo da
Eternidade, vocês reivindicam, é claro, uma existência sobre este mundo.

Viver a Humildade é aceitar o princípio de ser apenas pó e de retornar ao pó, sobre este mundo.
E para que o Espírito nasça, é preciso que o pó desapareça.

E para que o Espírito dê a luz, é preciso que tudo seja apagado, que tudo seja pequeno, cada vez menor.
A Humildade é simplesmente isso.

É, antes de tudo, em relação a si mesmo, reconhecer a evidência: a evidência do efêmero, a evidência de
todas as ilusões que conduzem a vida e que, no entanto, permitiram reconhecer a vida em meio à vida

falsificada.

***

A Humildade é reconhecer que, frente à Luz, a inteligência humana é bem limitada, e que ela não pode assumir
nenhuma das características do que não é deste mundo, e que, contudo, estão chegando a este mundo.
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***

Ser Humilde, enfim, é participar do estabelecimento do silêncio mental, do estabelecimento de uma Vacuidade
Interior, onde pode se instalar a Luz e preenchê-los, totalmente, a fim de torná-los Transparente.

Pois, tornar-se Transparente, é também um ato de Humildade.
E o ato de Humildade é reconhecer e aceitar fazer-se o menor possível, aqui, aí onde vocês estão.

Um pouco como os vasos comunicantes, onde um lado não pode estar no alto, se o outro estiver em cima.
Há, efetivamente, esse princípio que se aplica, e que vai aplicar-se durante o Retorno da Luz.

Aceitar tornar-se Transparente é aceitar se tornar como a Luz, e Ser a Luz.
E Ser a Luz não pode se obstruir de qualquer aspereza da personalidade, de qualquer Sombra que viria

manifestar um medo ou o medo de alguma coisa.
A Luz vem então colocá-los, de algum modo, em um desafio.

No desafio de ser como ela, por que é a sua natureza e a sua Essência.
No desafio de se deixar abraçar, integralmente, pelo Amor Vibral da Luz e de aceitar, frente a ela, que ela se

torne vocês, para ser o menor possível neste mundo.

***

A Unidade é também uma Humildade.
Os dois termos (mesmo se a origem não for a mesma) vão ao mesmo sentido, sobre o plano Vibratório e

sobre o plano da Consciência, pois a Unidade é um estado de Humildade.
A Unidade é um estado onde não pode existir qualquer reivindicação em relação a si mesmo.

Onde a vida, tal como nós a vivemos quando nós estávamos encarnados, nós também, não nos pertencia
mais: nós doamos a nossa vida à Luz para nos tornarmos a Luz.

Como algumas das minhas Irmãs lhes disseram, nós, então, desposamos CRISTO.
Hoje, Ele vem pedir-lhes o seu Coração, a fim de ser como Ele, de Ser Ele.

Porque a Luz não faz diferença entre as Luzes que a constituem: mesmo os estados Vibratórios, no entanto,
diferentes, sequer estão separados, nem confinados, eles estão todos comunicantes e abertos.

***

A Humildade é também estar aberto à Luz sem se colocar questão, sem tornar seu seja o que for, sem ter
outro desejo senão tornar-se si mesmo este estado, e isso.

***

A Humildade é, enfim, aceitar que, durante este período, como lhes foi dito pelo Ancião UM AMIGO (ndr: ver a
canalização de UM AMIGO de 24 de setembro) (1), durante este período, vocês não devem reprimir

absolutamente qualquer elemento da vida de vocês, do seu redor, ou da Luz, ou da sociedade, ou da Terra e
do Céu.

Porque são todos esses elementos que vão ver a influência da Luz agir sobre eles, e transformar, por
completo, as circunstâncias do que os levam para viver.

É um momento, efetivamente, onde ninguém sobre a Terra, esteja onde estiver, poderá ignorar o Canto do Céu
e da Terra, poderá ignorar a nossa Presença.

O Canal de Comunicação aberto por MARIA, à sua esquerda, é um desses sinais.
Outros sinais, é claro, aparecem, neste momento, sobre a Terra como nos Céus, como em vocês.

O conjunto desses sinais reflete, para vocês, em termos terrestres e horários, a iminência desta revolução, que
é uma Revelação da Luz Unitária.

***

Então, como CRISTO lhes disse, é preciso ‘preparar a casa’.
Será que preparar a casa significaria simplesmente compreender a vida, a sua vida?

Ou simplesmente dar o lugar nesta casa, para Ele?
Aí está toda a diferença entre aquele que quer agir por si mesmo e aquele que não age por si mesmo, mas

simplesmente por acolhê-Lo, Ele.
Pois, o que Ele vem pedir a vocês, e o que vem lhes pedir a Luz, será sempre a mesma coisa: “você quer me

desposar?”.
Ou seja: “você quer se tornar o que você É, na Verdade?”.

Este Encontro, este Face a Face, vocês sabem, é inelutável e inexorável no plano de Liberação da Terra.
Pois cada alma, como vocês sabem, deve ser Liberada.



E para ser Liberado, é preciso reconhecer a Luz, seja qual for a distância ou a coincidência que pode existir
entre ela e cada Consciência.

Este Encontro com a Luz é o elemento principal que irá permitir, nós assim esperamos, a muitos seres
humanos, voltar-se para esta Luz, com toda a Liberdade e com todo o Conhecimento da Luz.

***

Para isso, e como lhes foi dito, é preciso entrarem nesta Humildade, ou seja, aceitar tudo o que a vida vai lhes
propor, sem qualquer restrição, sem qualquer limitação e sem qualquer limite.

Penetrar na Luz, deixar-se penetrar pela Luz e se tornar ela, não pode ser compatível com qualquer condição,
com algum medo, com alguma emoção.

Tornar-se Transparente à Luz, tornar-se si mesmo esta Transparência, é Vibrar na Alegria de CRISTO.
É esquecer, no espaço deste instante, todos os sofrimentos, todos os condicionamentos da sociedade e até

mesmo os condicionamentos das crenças espirituais.
É apresentar-se como uma criança, tornar-se de novo esta criança.

A fim de que a ação conjunta dos Quatro Pilares gere, ao mesmo tempo, a Flor de CRISTO, a Rosa da Cruz,
aquela que nasce no meio do peito e que permite a Passagem Dimensional.

É reunir CRISTO, MIGUEL e MARIA, é reunir a Fusão da Tri-Unidade da Luz, em Uma única Unidade.
Os três termos podem, enfim, casar-se na sua Consciência, e no que vocês são.

***

Viver esta Humildade é fonte de um grande contentamento e de uma grande Alegria, pois a Humildade contribui
para estabelecer a Alegria.

Uma Alegria que, é claro, não depende de qualquer circunstância exterior, e uma Alegria, é claro, que nenhuma
circunstância exterior pode vir alterar.

A Humildade confere a Grandeza, mas a Grandeza do Espírito.
A Humildade mostra, enfim, que a personalidade aceitou se tornar Uma com o Estado de Ser.

Naquele momento, há a mudança do olhar.
Muitos sinais aparecem neste corpo que é seu e na sua Consciência.

Então, naquele momento, a Luz se revela.
Como lhes foi anunciado, revela-se em vocês, pelo Impulso Metatrônico, a Porta de CRISTO, e vocês podem

então responder à solicitação de CRISTO, à solicitação da Luz.

***

Dessa maneira, eu estarei também inclinada a dizer-lhes: a Humildade é também não se atrasar com o alarido
do mundo.

Pois o alarido do mundo, tal como vai aparecer, é apenas a recusa da Luz, e vocês sabem que devem aceitar a
recusa da Luz por aqueles que não querem viver, porque é a Liberdade deles, a mais absoluta e a mais íntima,

não ir para isso.
A Humildade é respeitar as escolhas de cada um.

A Humildade é jamais impor e nada impor.
A Humildade, se ela for praticada assim, neste período, irá conduzi-los, ainda mais facilmente, a viver a Unidade

e a Alegria, porque a Humildade é uma verdadeira satisfação e uma verdadeira Alegria.
É o momento, de alguma forma, em que as reivindicações do ego, quer sejam o da simples personalidade ou

do ego espiritual, deixaram-se finalmente se desprender da sua consciência.
É realmente o momento em que vocês podem se reencontrar e reencontrar CRISTO.

A Humildade é aquiescer e dizer ‘sim’ para Aquele que vem, para a Luz que se estabelece e para o Anúncio de
MARIA.

***

Várias Estrelas trabalham ao seu lado, neste momento.
Alguns de vocês percebem a realidade da nossa Presença.

Todas as Estrelas que lhes são conhecidas estão suscetíveis para intervir ao seu lado, com Consciência e com
Lucidez.

As suas noites também são profundamente diferentes, e disso vocês sabem.
Os Anjos do Senhor estão terminando as suas intervenções naqueles que ainda não estavam suficientemente

preparados para a sua chegada e para o seu contato, e que devem reencontrá-los.
Tudo se põe em prática, e quanto mais vocês forem para a Humildade, mais as coisas irão se tornar simples

nesta aplicação, para vocês como ao redor de vocês.
Se vocês forem para o complicado, se vocês se tornarem complicados, os conflitos irão se tornar cada vez



Se vocês forem para o complicado, se vocês se tornarem complicados, os conflitos irão se tornar cada vez
mais intensos.

Não como uma punição, mas como uma incitação para recentrar-se sobre a sua própria Unidade e a sua própria
Humildade.

O mundo, em todos seus aspectos ditos exteriores a vocês (que é apenas, eu os lembro, uma outra parte de
vocês), vai buscar, por todos os meios, atingi-los, fazê-los reagir.

O que não quer dizer nada fazer, mas: Ser, primeiramente, e depois agir.
A cinética, e a ordem na qual isso acontece, não têm de qualquer maneira as mesmas incidências sobre a

consciência, sobre a alma e sobre o Espírito.

***

A Humildade vem, então, bater à sua Porta.
Retenham também que a Luz será, sempre, cada vez mais Simples, que a ação da Luz é de uma Simplicidade

singela e espantosa.
A partir do momento em que vocês mesmos entrarem nos meandros dos seus pensamentos, a partir do

momento em que alguma coisa (em vocês como no exterior de vocês) aparecer como complicado para vocês,
estejam certos de que, naquele momento, não é a Luz que está agindo.

Ainda uma vez, tenham a Humildade de não julgar, mas de adaptar-se a isso, a fim de demonstrar a sua
capacidade para a geração da Humildade e da Simplicidade.

É a melhor maneira de se prepararem para a Passagem da Porta Estreita.
É a melhor maneira de se prepararem para as suas Núpcias particulares (nas quais MARIA irá retornar), que
não são mais as Núpcias Celestes, tampouco as Núpcias Terrestres, mas as Núpcias de Luz, na totalidade.

A partir do momento em que a Tri-Unidade for realizada, a partir do momento em que o conjunto das Forças da
Luz Unificada for intervir, dentro de muito poucos dias, então, vocês terão a possibilidade, vocês também, de

Fusionar a Tri-Unidade na Unidade e de percorrer os Mundos da Unidade, os Mundos da Transparência.
Durante um período que não pode ser estabelecido e quantificado, vocês irão viver os dois aspectos: vocês
irão viver, às vezes, neste corpo e nesta Ilusão, e vocês irão viver, cada vez mais conscientemente, mais ou

menos os aspectos da Unidade.
Desde a Alegria, desde a simples Presença ao seu lado, que vem apoiar-se no ombro ou acariciar a bochecha,

passando pelo acesso, completo e radical, ao Estado de Ser.

***

O conjunto dessas sobreposições não é feito, longe disso, para causar medo em vocês, mas, bem mais, para
demonstrar-lhes e fazê-los viver a Verdade da Unidade.

Ninguém, naquele momento e nas próximas semanas, poderá dizer que não sabia.
O Face a Face da Luz é total.

E irá se manifestar, é claro, das maneiras que eu acabo de falar, mas de várias outras maneiras: a Sincronia, o
Estado de Graça, o Samadhi, irão se tornar componentes (para aqueles que ainda não vivem isso), por

completo, da vida de vocês.
Pouco a pouco, vocês irão aperceber-se então, segundo o tempo do seu calendário que resta a cumprir, de

que, finalmente, o que vocês pensavam, nesta vida (que é o seu corpo, e o que vocês construíram), é apenas
um sonho, e que vocês irão acordar desse sonho.

Quer a sua vida tenha sido um sonho maravilhoso, quer isso seja, agora, ao invés disso, um pesadelo, vocês
irão acordar desse sonho e desse pesadelo, e penetrar na Verdade.

***

Isso vai durar algum tempo.
Esses tempos são aqueles do aprendizado.

Outros deverão viver um aprendizado da Luz muito mais intenso, não tanto através da vivência (que se fará
instantaneamente), mas através das capacidades Vibratórias da Luz.

Tudo isso, vocês irão recebê-lo, de maneira individual.
Vocês não terão mais necessidade de passar por outros canais senão por vocês mesmos, por que vocês irão,

vocês mesmos, tornar-se um canal de Transparência.
E mesmo se vocês não estiverem nesta Transparência, vocês não poderão ignorar as Presenças ou a

Presença que estiver ao seu lado.
Vocês irão perceber cada vez mais a defasagem entre a consciência que eu chamaria de ordinária, e esta

Supra Consciência, aquela da Unidade.
Lembrem-se, nesses momentos que vocês irão viver, de que a Humildade é uma das chaves principais para

permitir-lhes fortalecer a sua Unidade, e então passar esta Porta Estreita.
Lembrem-se de que, nos momentos que podem parecer-lhes, às vezes, os mais delicados para viver, para

provar ou para experimentar, encontra-se a maior das Luzes.
Basta simplesmente aceitá-lo, e desviar-se da sua problemática atual, para tornar-se esta Luz.



E a Graça, então, irá agir, integralmente.
Não pode ser de outra forma.

A Luz vai agir a partir do momento em que a Humildade e a Simplicidade forem as garantias do seu
alinhamento.

***

Lembrem-se também, a cada minuto, de que, o que quer que aconteça na sua vida, durante este Encontro com
a Luz ou durante os acontecimentos exteriores do mundo, somente o Instante da sua Presença é a sua

salvaguarda.
Se o mental escapar para um medo ou para uma projeção, ou se a emoção aparecer, isso os afasta desse

ponto crucial do Presente onde se encontra CRISTO.
Lembrem-se disso, naqueles momentos.

Seja qual for a força e a intensidade do que a Luz lhes propuser, individual e coletivamente, lembrem-se de que
isso que está vindo é apenas a Luz.

Sejam quais forem as reações da Sombra, não há o que possamos fazer com o que não existe.
A Luz não vem combater Sombra alguma, ele vem apenas estabelecer o seu Reino, que é seu.

***

Cabe a vocês agora provar, a vocês mesmos (provar-se, de certa forma), a sua própria Transparência, a sua
própria Humildade e Simplicidade.

Deste modo, nessas condições, não haverá qualquer limite, qualquer freio à sua Passagem da Porta, que irá
conduzi-los a estas Núpcias de Luz.

As Núpcias de Luz que virão, simplesmente, perguntar-lhes:
Você quer Ressuscitar na Luz?

Você quer se tornar o que você sempre foi?
Você quer sair totalmente da Ilusão ou você quer permanecer?

Você é Livre, por que você é amado e o Amor é Liberdade, e nada mais.
Ter a Humildade de reconhecer isso é dar um grande passo para a Passagem da Porta e para a Transparência.

***

Lembrem-se de que, durante este período em que nós estamos mais próximos de vocês, vocês jamais estão
sozinhos e vocês jamais estiveram.

Mas o único modo de passar a Porta é fazê-lo por si só.
Vocês não podem e não devem contar com nada mais, e com ninguém mais do que vocês mesmos.

Ao se olhar face a face, nesta Humildade e nesta Simplicidade, vocês irão se aperceber e vocês irão se ver
como um Ser de pura Luz, totalmente Transparente.

Não há ninguém que possa ajudar a realizar isso, mas nós estamos ao seu lado.
É um trabalho que se faz, justamente, nada mais fazendo, aceitando nada mais ser, para ser Tudo, aceitando

não agir ou reagir, ou interagir neste mundo.
Isso não necessita, obviamente (e isso foi dito pelos Anciãos), de uma renúncia ou de tornar-se um eremita,

muito pelo contrário.
Pois é estando Presente, na totalidade, neste corpo e nesta prisão, que vocês poderão realmente sair da

prisão.
Não é, então, questão de ir ao alto de uma montanha ou de fugir do que os rodeia, seja do que for.

É questão, simplesmente, de se manter firmes e fortalecidos, no Interior de si, na Humildade e na Simplicidade.
E a Luz irá agir, plenamente, para fazê-los viver o que vocês São.

***

Lembrem-se da preparação, de que tudo isso acontece Aqui e Agora, de que não há outro lugar senão o Aqui
e Agora.

Porque, aliás, sair da prisão apenas pode ocorrer parando o tempo, tempo que deve ser parado sobre a Terra
como em vocês, de diferentes maneiras.

Aí, tampouco, não se coloquem questões.
Vão, com confiança, para o que vocês São, por que é a sua natureza.

Os programas de medo, que foram inscritos no ser humano, não são seus, de fato.
Disso, os Anciãos lhes falaram.

É preciso Transcender o medo para ir para a Unidade.



É preciso compreender que os seus medos, sejam quais forem, mesmo os mais íntimos, não são seus
medos, mas os medos deste corpo que não é o seu corpo, mesmo sendo um Templo, porque é aí que se vive

as Núpcias de Luz com CRISTO.

***

Essas palavras, eu espero que elas fiquem, em alguma parte, gravadas em vocês, no que a vida vai deixar-se
viver, onde vocês estiverem, sejam quais forem as circunstâncias em que vocês se encontrarem.

Lembrem-se de que a melhor preparação será sempre Interior, não escutando o que vai dizer a sua
personalidade, dizendo e afirmando que vocês não São isso.

Pois, como vocês querem escutar o que diz a personalidade e Serem, ao mesmo tempo, a Unidade e a
Humildade?

CRISTO os quer inteiros.
A Luz os quer, inteiramente, e na totalidade.

Não há acordo possível, nem negociação, nem para vocês, nem para nós, nem para a Luz.
Lembrem-se de que a Luz é a sua Essência e a sua natureza mais profunda e mais íntima.

Lembrem-se de que, seja o que for que a vida deixar viver, é isso que deve ser o mais importante e
absolutamente nada mais.

Pois, aí onde vocês derem importância, aí vocês irão Criar o seu futuro.
Este futuro que ainda não nasceu e que, no entanto, inscreve-se no Eterno Presente.

Lembrem-se de que vocês nada podem projetar em meio à Luz porque a Luz se projeta por si só, em qualquer
ponto do espaço, em qualquer Dimensão, em qualquer direção e em qualquer Tempo.

E vocês São isso.
Resta justamente, e simplesmente, vivê-lo e conscientizá-lo, integralmente.

***

Lembrem-se, nos momentos que lhes serão oferecidos pela vida, dessas palavras muito simples, por que a
Luz é de uma Simplicidade total.

A Luz não conhece qualquer resistência, qualquer oposição, qualquer jogo de ação / reação, qualquer karma,
qualquer confinamento.

Basta vocês se lembrarem disso: “eu não sou o confinamento”, “eu não sou o medo”, “eu não sou o que diz a
minha cabeça”, “eu não sou o que diz o meu corpo”.

Eu sou a Eternidade.
Naquele momento, a Luz irá ouvi-los.

Muito mais do que se vocês pedirem para a Luz, muito mais do que se vocês rezarem para a Luz.
Porque, se vocês rezarem para a Luz, vocês colocam uma distância entre vocês e ela.

Porque, se vocês pedirem à Luz, vocês irão considerar que vocês não são a Luz.
Por outro lado, se vocês afirmarem a Luz, não como uma afirmação positiva, mas como uma realidade imutável
do seu Ser, se vocês deixarem de lado tudo o que não é desta Luz, então vocês irão se estabelecer com mais

firmeza e com mais doçura no que vocês São.
E vocês irão se afastar do alarido do mundo, vocês irão se afastar do alarido daqueles que não querem a Luz.

E lembrem-se, todos eles são também luminosos como vocês, mesmo se eles não estiverem prontos, no
momento, para vivê-lo e para reconhecê-lo.

***

Abstenham-se, neste período, de julgar-se, como de julgar qualquer ser.
Abstenham-se, durante este período, de fazer coisas que iriam ao sentido da personalidade: os jogos de

desejos, de seduções, os jogos de imagens (sejam eles quais forem) são o oposto da Humildade, da Unidade
e da Simplicidade.

De qualquer modo, para muitos de vocês, alguns se apercebem de que vivem momentos particulares, nos
alinhamentos como fora, momentos em que o apelo da Luz impede qualquer atividade, em que a Consciência

é como apreendida pela Vibração da Luz.
Que isso se localize na cabeça, no Coração ou em todo o corpo, há momentos de apelo da Luz que lhes são
próprios e que lhes pedem, naquele momento, para responder a este apelo, sem colocar-se questão, sem
perguntar-lhes se é o momento ou se não é o momento, sem perguntar-lhes se é correto fazer isso ou não.

A Luz não pode contemporizar com nada.
Cabe a vocês saber o que vocês desejam, na Verdade.

***

Lembrem-se também da Humildade e da Simplicidade que estão, de qualquer modo, em ressonância com o



Aqui e Agora.
Pois, se vocês estiverem instalados no Aqui, a Humildade está necessariamente presente.

Porque no Aqui, não pode existir o ontem.
Porque o Aqui, não pode aí ser pergunta.

O Aqui é aqui.
E a Consciência da Unidade define-se por isso, ela se preenche do Instante e da Eternidade do Instante, mas

não vai buscar qualquer preenchimento em uma opinião exterior, em uma ajuda exterior.
Busquem, primeiramente, o Reino dos Céus e o Realizem: todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

Mas não façam o inverso: não coloquem, nestes tempos reduzidos, a carruagem na frente dos bois, porque
isso estritamente de nada serviria e iria atrasá-los nesse processo que vai, efetivamente, desenrolar-se em um

tempo que é agora extremamente reduzido.
A Luz vai levá-los à Luz, lembrem-se disso.

E para isso é preciso parar o tempo, o momento em que a Humildade e a Simplicidade se estabelecem.

***

Aí está o que as minhas Irmãs me pediram para transmitir a vocês.
Muitos, durante esta etapa de Alinhamento, percebem as Presenças à esquerda.

Nós estamos efetivamente aí, e totalmente aí.
Isso irá lhes aparecer, se esse não for o caso, cada vez mais claramente, agora dentro de poucos dias.

Se na sua Consciência surgir uma interrogação referente a esse processo de Luz e de Humildade, nesse
espaço de tempo, nós podemos ouvi-lo e ali levar, se possível, uma Luz a mais.

***

Pergunta: ao que pode corresponder a experiência de viver uma doença?

É muito simples.
Qualquer doença reflete o medo da doença.

Qualquer doença vai refletir a cristalização de um problema.
Esta cristalização não é uma punição, mas é, sim (como foi dito, aliás, há quase um ano pelo Arcanjo URIEL,
durante a Passagem da Garganta e a Abertura da Boca), a consciência que de desembaraça, como ela pode,

do que não pôde ser eliminado de outra forma senão pela consciência.
E o corpo é um dos meios de saída, e vocês não são este corpo.

Através deste enfraquecimento, através deste choque da doença, os seres, as consciências, vão poder
descobrir mais facilmente as outras Dimensões e entrar em contato consciente com outros Planos, coisa que

não era possível antigamente, pois as resistências eram muito fortes.
Essas resistências são apenas os medos.

Então, se uma doença chegar, ela não é uma punição, aí também, ela é um fator de superação e de
Transcendência, chamando-os para ainda mais Humildade e Abandono.

Às vezes, mesmo se isso puder parecer difícil de viver para uma alma, é mais fácil ter uma doença grave do
que se defrontar com uma outra pessoa ou com a sua própria Consciência.

Então, a Luz age assim para permitir-lhes Liberar-se mais facilmente.
Enquanto vocês acreditarem e aderirem ao princípio de que o seu corpo é indispensável para a Luz, é o ego

que fala assim.
Ainda uma vez, e dito em outros termos, como lhes disse UM AMIGO: a Luz nada tem a ver com o efêmero, a

Luz é Eterna.
E o que é Eterno é a própria Consciência e certamente não o corpo, e ainda menos esta personalidade.
Portanto, querida Irmã, eu a empenho a rever o que dizia o bem amado João (ndr: SRI AUROBINDO), há

quase um ano, com relação ao Choque da Humanidade e as etapas que tinham que passar (ndr: ver sobre
esse tema a canalização de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (2).

Este Choque da Humanidade, é claro, inscreve-se no Choque de cada um, doravante.
Vocês apenas podem estar diante, em vocês como no exterior de vocês, exclusivamente do que vocês

criaram.
Lembrem-se, como dizem os nossos amigos, os Anciãos, orientais: este mundo é uma Ilusão total.

Somente, houve uma densidade que deu peso e corpo.
Houve uma densidade onde a consciência se acomodou nesta densidade, e ali encontrou uma série de leis e

ali aderiu, e ali se submeteu.
Mas estas leis não são as Leis da Liberdade e, ainda menos, as Leis do Amor.

***



Pergunta: quando o Espírito quer experimentar um sistema solar, se criamos a hipótese de que ele
vai primeiro ao Sol deste sistema, como ocorre, depois, o processo?

Esta hipótese é falsa.
A experiência acontece de maneira totalmente Livre, em todos os Mundos e em todos os Universos.

A experiência, como vocês denominam, apenas pode ocorrer, de maneira simultânea e concomitante, em
todas as Dimensões, ao mesmo tempo, exceto neste Sistema Solar e nos sistemas solares que foram

confinados.
A regra deste mundo não é a regra dos Mundos.

As regras desta carne não são as regras do Espírito, de forma alguma.
A maior das falsificações consistiu em fazê-los crer que as leis que vocês experimentavam, neste mundo, eram

válidas no Espírito, o que é falso.
Pois nenhum de vocês, absolutamente nenhum de vocês, sabe o que há atrás do Sol.

Pois nenhum de vocês, mesmo os Anciãos que vivenciaram a Unidade e o Despertar, na totalidade, até tempos
extremamente recentes, podia experimentar outra coisa que a Dissolução, em CRISTO ou na Luz Branca.

Mas ninguém, absolutamente ninguém, sobre este mundo, foi capaz de descrever outra coisa senão a matriz
astral.

Apenas recentemente (há menos de uma geração) que esse processo foi aberto a vocês.
As Leis do Espírito são a mudança de localização da Consciência, que não é mais dependente de uma forma,

que não é mais dependente de um tempo, e que não está mais localizada em qualquer parte, em qualquer
tempo.

A partir deste princípio, não há experiência, porque tudo acontece ao mesmo tempo.
A única experiência é aquela do confinamento, que se refere a este mundo e absolutamente não ao Espírito, e

ainda menos ao Corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: por que a Passagem deve necessariamente acontecer a partir deste suporte, deste
Templo que é o corpo físico?

Tudo acontece neste corpo físico, e não em outro lugar.
É para isso que ele é o Templo onde se realiza a ‘alquimia’ da Luz Branca e das Núpcias de Luz.

Isso é chamado de Transmutação deste corpo.
A alma ali é parte integrante, e a alma apenas pode se voltar para o Espírito enquanto ela for parte integrante

deste corpo.
Nós não podemos, dito de outra forma, deslocar a alma para o Espírito.

Haveria, naquele momento, violação da Liberdade da alma e do Espírito, o que seria contrário à Unidade.
A Unidade não combate.

Cabe, portanto, à própria Consciência tornar-se Unitária, e não à Unidade vir extrair uma Consciência, contra a
sua vontade.

Como Ele lhes disse: “será feito a cada um segundo a sua Fé, será feito a cada um segundo a sua Vibração, e
será feito a cada um segundo, exatamente, o que se É”.

Isso não é uma lei de retribuição, no sentido kármico, mas, sim, a ação da Luz, em meio à Graça.
Como poderia ser de outra maneira?

***

Pergunta: a Humildade é um processo que gera a doçura?

Sim, isso seria a carícia de uma pluma, e do Amor, e da Alegria.
É preciso aceitar que vários seres humanos estão perfeitamente inseridos nesta realidade tridimensional, ou
porque eles são muito jovens na encarnação e foram precipitados há pouco tempo, ou porque eles ainda têm

coisas (e aí, efetivamente, isso é chamado de experiência), coisas a experimentar nesta matriz.
Mas esta matriz deve ser Liberada.

Qualquer pessoa que descobrir e aceitar a Luz não pode ir a outros lugares senão para a Luz.
Por que é a natureza, eu os lembro, de cada Espírito.

Há apenas a personalidade, a carne, que não conhece o Espírito.
Pois, se vocês conhecessem o Espírito, na totalidade, a partir de agora, vocês não estariam mais na carne.

E, no entanto, isso deve acontecer na carne.



***

Pergunta: se a alma não acompanha o processo de Ascensão em outras Dimensões...

A alma é dependente da 3ª Dimensão.
A alma é um intermediário entre o corpo e o Espírito.

A alma não é Eterna.
O Espírito é Eterno.

A alma é efêmera, mas em uma outra escala de tempo que pode conceber um corpo.
A alma foi criada para as necessidades de densificação em meio à matéria denominada em carbono,

falsificada ou não.
A alma não é Eterna.

A alma é uma coloração.
A alma vai levá-los a viver experiências particulares.

A Dissolução em meio ao Espírito passa pela Dissolução da alma e do corpo.

***

Pergunta: ...por que agora foi abordado o fato de que não podia ali haver violação da alma nesses
processos?

Porque a alma está presa a um corpo, porque a alma não está Voltada para o Espírito.
Enquanto intermediária, a alma necessariamente precisa voltar-se do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, a fim de se

voltar para o Eixo denominado HUMILDADE / SIMPLICIDADE (ou, se vocês preferirem, UNIDADE e AL, que
são os dois Pontos em ressonância com o chakra de Enraizamento da alma e do Espírito).

A alma é apenas uma das características temporárias, existindo enquanto o Fogo do Amor não for elevado, na
Luz de CRISTO, em uma Consciência.

Agora, não há qualquer julgamento, nem de valor, nem de hierarquia: àqueles que tiverem necessidade de uma
alma, será feito segundo a sua Fé, aí também.

Não pode ali haver, nesta época e nesta Inteligência da Luz que está chegando, qualquer erro de referência,
qualquer alteração de Destino.

Tudo foi perfeitamente mensurado pela Luz.

Irmãos e Irmãs, eu vou então permanecer com vocês, ao seu lado, e em vocês, neste momento e na
Comunhão.

... Efusão Vibratória ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou deixá-los realizar o seu Alinhamento.
Eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento.
Até breve.

************

1 - UM AMIGO (24.09.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/um-amigo-24-de-setembro-de-20...

*

2 - SRI AUROBINDO (17.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea6c7.html

http://autresdimensions.info/articlea6c7.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/um-amigo-24-de-setembro-de-2011.html


http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-24_septembre_2011-ar...
24 de setembro de 2011

(Publicado em 25 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-24_septembre_2011-articlea6c7.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito, inicialmente, todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Eu os escuto com todo o meu Amor, é claro.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que pode ser a vida em 3D Unificada?

Querida Amiga, com grande prazer, mas você deve saber, agora, que a vida de um Arcturiano, em 3D
Unificada, nada tem a ver com a vida de um Vegaliano, nada tem a ver com a vida de um Pleiadiano, etc., etc..

Como dizer?
Quaisquer que sejam os costumes (vamos chamar isso assim) ou os mecanismos de vida que estão

presentes, evidentemente, isso é diferente dependendo da própria estrutura dos mundos.
Isso, eu não posso detalhar, é extremamente complexo.

Mas, eu vou lhes dar um breve panorama, se vocês o desejarem.
Primeiramente, não há tempo.

Em segundo lugar, não há patrões.
Depois, não há marido e mulher.

Depois, não há, sobretudo, família.
Depois, não há regras e não há eleição, tampouco.

São os Anciãos que, pela maturidade (e pelo amadurecimento), naturalmente, é que vão tentar ajudar e, não,
governar ou dirigir o que quer que seja.

Nos Mundos Unificados, não há obrigação de ir trabalhar, não há obrigação de acordar cedo porque não há dia
e não há noite.

A Luz é a mesma, o tempo todo.
O corpo não é a única possibilidade de Vibração da Consciência, isso quer dizer que, mesmo se a Consciência

está, ainda, dependente de um corpo, ela está, também, acessível, de algum modo (esta Consciência), às
influências da Luz.

A Luz não está mais escondida, ela não está mais falsificada, ela não está mais sobre um eixo de
desdobramento da Luz.

Portanto, as condições de vida, elas são perfeitamente normais.
Eu disse, também, eu creio, que não há mais predação, não há mais chefe para vocês.

O.M. Aïvanhov - 24 de setembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-G_EoMrsK5vI/UlkvNws4hNI/AAAAAAAADSk/HIsbECJFack/s1600/000+omraam+-+24.09.2011''.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês são o seu próprio chefe.
Não há sofrimento e, sobretudo, não há doença.

A doença é específica dos mundos em carbono dissociados.
Não há qualquer motivo para que as células em estrutura de carbono, estando conectadas a A FONTE, sejam

acometidas de qualquer enfermidade ou doença.
Eu estou prestes a vender-lhes a 3D Unificada, é claro, hein?!

A única restrição é que (como eu disse) vocês são dependentes, ainda, de um corpo em carbono porque há
uma série de apegos que foram veiculados, nos últimos instantes da Terra, em meio à Consciência, que faz

com que não possa, pelo mecanismo de medo, deixar o seu corpo para aceder a outro corpo.
Há ainda medos antigos, memórias antigas, mesmo se tudo foi apagado (na alma, mas não na personalidade),

fazendo com que a Alma não possa se revelar, inteiramente, no Espírito.
É preciso não esquecer que há povos que estão em 3D Unificada, mas totalmente livres.

A 3D Unificada do homem é um pouco particular.
E, também, será preciso encontrar um novo domicílio porque a Terra, ela não estará mais em 3D.

Portanto, não são vocês que partem, é a Terra.
Isso, eu já disse.

Eis o que eu posso dizer sobre a 3D Unificada.
Tudo o que vocês conhecem, todas as leis da encarnação, aqui, sobre esta Terra, tudo o que está inscrito no
seu DNA, o que vocês chamam de relacionamentos, os laços e as afeições, as emoções, o mental, tudo isso

não existe mais, na 3D Unificada, por completo.
Há, simplesmente, alguns aborrecimentos, alguns pesos, que existem, fazendo com que a Alma ainda exista e

que esta Alma seja portadora de algumas Vibrações que é preciso, pouco a pouco, por uma espécie de
reeducação à Luz, eliminar progressivamente, mas, sem estresse, sem restrição de tempo.

***

Pergunta: quais serão as modalidades de Passagem da 3D Unificada a outras Dimensões?

Isso se fará muito naturalmente quando a Alma for, totalmente, revelada na esfera do Espírito.
Lembrem-se de que jamais haverá interrupção da Consciência.

Naquele momento, muito naturalmente, o Espírito (o Corpo de Estado de Ser, a Consciência pura) decide viver,
novamente, liberado de todo entrave e não fica mais limitado, de maneira alguma.

Uma coisa é estar limitado.
Outra coisa é estar limitado, confinado e aprisionado.

E outra coisa é estar limitado e ver a Luz, vivê-la, do que estar limitado e cortado da Luz.
É toda a diferença entre o que nós denominamos (e o que vocês denominam) 3D dissociada (que é uma

aberração da natureza) e a 3D Unificada, que não é uma aberração da natureza.

***

Pergunta: quanto tempo levará a Passagem da 3D dissociada até o seu destino?

Isso está em andamento, agora (como eu disse), desde o mês de abril.
Simplesmente, alguns estão mais adiantados e outros um pouco menos.

Há retardatários e depois, há quem tenha saltado de classe.
Eu quero dizer, assim, que há seres que acedem, agora, na totalidade, ao seu Estado de Ser ou ao

seu Samadhi.
Aqueles, estejam aqui ou em outros lugares, isso estritamente nada muda.

É apenas o olhar exterior que quer saber que dia isso irá acontecer, quanto tempo isso vai durar.
No início das minhas intervenções neste canal (em 2005 / 2006), nós não sabíamos, nós mesmos, quanto

tempo levaria essa passagem.
Nesse meio tempo, houve as Núpcias Celestes (ndr: as 12 Etapas, desenvolvidas pelo Arcanjo Miguel, entre

25 de abril de 2009 e 12 de julho de 2009) (*).
Nesse meio tempo, houve um Despertar da Consciência da humanidade, não de toda a humanidade, é claro,

mas o suficiente de almas que se voltaram para o Espírito a fim de induzir, de algum modo, uma dinâmica
Vibratória perfeitamente excepcional, já que a Merkabah Interdimensional coletiva foi realizada desde quase

um ano (dentro de alguns dias, isso completará um ano).
Isso quer dizer o quê?

Que muitas coisas mudaram e cada dia ganho foi um dia ganho sobre todas as coisas, não muito agradáveis,
que podiam resultar desse tempo de Passagem.



que podiam resultar desse tempo de Passagem.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o tempo da Passagem está, agora, extremamente reduzido e isso é tanto melhor para
vocês.

Mas, se nós tomamos o exemplo de alguém que morre e que se encontra em seu Corpo Etéreo e astral: se ele
se recusar ver-se morto, ele vai continuar a sua vida, normalmente, nas esferas astrais.

O problema, como vocês sabem, é que essas esferas astrais, coletivas, não existem mais.
Portanto, não há possibilidade de manter uma série de mecanismos de funcionamento, correspondente ao

mundo físico, tal como vocês o conhecem.
Então, no momento dessa morte, os seres (que morreram desde alguns anos), encontram-se frente a algo

profundamente diferente do que era o habitual, se pudermos dizer, em meio a esta matriz.
Então, o tempo da Passagem começou no mês de abril.

E cada dia que vocês ganham, desde o final de setembro, é um dia ganho sobre o quê?
Sobre esse famoso ‘choque da humanidade’ e essa famosa Passagem que é, obviamente, inerente a cada um

de vocês.
Mas, é claro, é mais fácil realizar essa Passagem se aqueles que foram chamados (por MIGUEL, por ANAEL)

de “Semeadores da Luz”, de “Ancoradores da Luz”, estiverem em maior número, porque eles permitem, sem o
conhecimento do seu próprio acordo, difundir esta Luz e ancorar a Luz, sobre a Terra.

Quanto mais a Luz for ancorada (quanto mais ela se concretiza, de algum modo), mais fica fácil, para a
Consciência do ser humano, sair da sua Dimensão, denominada efêmera, ou seja, da sua condição limitada, de

qualquer ‘riquiqui’, de qualquer susto, no interior desse corpo.
Então, foi esse tempo que transcorreu este ano (para vocês, em todo o caso, nesta parte do mundo), sem
inconveniente considerável mesmo se, obviamente, as mortes, os sofrimentos, as doenças, os problemas

econômicos, os problemas de personalidades, os problemas financeiros, forem incomensuravelmente mais
ampliados em outras regiões do mundo.

Mas, o tempo que vocês ganharam, em termos lineares do tempo temporal desta Dimensão, é já enorme.
Agora, quanto tempo isso vai levar?

Vocês estarão instalados muito em breve.
As únicas referências de tempo que vocês têm são aquelas que eu lhes dei no mês de abril, dizendo a vocês:

“é agora”.
Então, é claro, aquele que nada vive, vai dizer: “qual agora, já que para mim, nada acontece?”.

Ele tem razão.
Para ele, nada acontece e, então, para ele, nada se passa, então nada mais irá passar, ele será impactado no

momento em que a totalidade da Luz verter-se em todos os mínimos recantos (para empregar essa linguagem)
do conjunto deste planeta, do conjunto das personalidades, do conjunto das almas e do conjunto dos

Fantoches, também.
Então, isso vai levar um tempo relativamente curto e que, quanto mais vocês avançarem, mais ele será curto e

mais ele será instantâneo.
Portanto, é preciso render Graças em relação a isso.

Mas, eu os lembro de que vocês estão, aqui, na França e que, em outros países, não se pode dizer a mesma
coisa, não é.

***

Pergunta: é graças às suas intervenções que o que acontece nos Céus é visível sobre a Terra?

É graças a vocês todos.
É graças, evidentemente, à nossa Presença ao redor do Sol desde já vários anos, mas é, também, ao trabalho

da Terra.
Ao trabalho da Consciência.

Ao seu trabalho.
E depois há, também, como vocês sabem, os eventos astronômicos extremamente específicos que respeitam

os ritmos, os ciclos.
Há uma concordância e uma convergência de uma série de elementos.

Há, ao mesmo tempo, vocês, enquanto seres humanos que têm acompanhado, de alguma forma, este
Desdobramento e esta Revelação da Luz.

Há, logicamente, a própria Terra.
Há os ciclos astronômicos.

Há os Intervenientes de Outros Planos que estão apressados.
Mas, como vocês sabem (como nós lhes dissemos desde o início), são vocês que podem dar o último passo

porque a Luz, Ela apenas pode propor.
A partir no momento em que a Luz quisesse impor alguma coisa, ele iria se tornar, ela mesma, “Dual”, ou seja,



ela iria perder a sua Inteligência e iria se tornar submissa às leis deste mundo.
É assim que ocorreu o confinamento.

Portanto, é claro, o restabelecimento da Unidade é um processo que é estabelecido em centenas de milhares
de anos e que necessita da ajuda (digamos isso assim) de um conjunto de elementos que vão todos, de

alguma maneira, ao mesmo objetivo que é o retorno da Unidade.
Então, que isso seja a Irradiação de Alcyone (do Sol Central), que isso seja a Irradiação do Ultravioleta (de

MIGUEL e do Sol), que isso seja a Irradiação do Espírito Santo (a Irradiação que vem de Sirius), que isso seja,
agora, a Irradiação (desde a Liberação da Terra) no Núcleo Cristalino da Terra, que isso seja a irradiação da

Consciência do ser humano que se descobre em meio ao Si, tudo isso, se vocês quiserem, corresponde aos
ciclos.

Esses ciclos são conhecidos já que eles são (para esta Terra, em todo caso) sempre ciclos que perfazem
52.000 anos, digamos.

E como vocês sabem, houve seis e este é o último, ou seja, o que fez com que a Terra, as Consciências
humanas como as Consciências Unitárias, assim como os movimentos astronômicos, chegassem a

restabelecer, de algum modo, a Unidade, ou seja, colocassem fim ao isolamento e isso não é feito facilmente.
Retenham esta frase mestre: “quando a Luz entra na Dualidade e quando há bastante de Dualidade, a Luz

encontra-se confinada e falsificada”.
É exatamente o que acontece sobre esta Terra.

O confinamento de um sistema é extremamente simples, mas, para devolver a Liberdade ao que está
confinado, é outro, como dizer, jogo de bola, porque a Consciência perde a noção da sua conexão com A

FONTE.
Há, primeiramente, uma vaga lembrança, a tal ponto que hoje, vocês têm seres humanos, sobre a Terra, que

são persuadidos de que a vida começa com o nascimento e desaparece com a morte, completamente.
Então, eles são persuadidos de que, a Consciência, é algo de efêmero, não é.

Portanto, vocês veem até onde leva o confinamento: à própria negação da Luz, à negação, até mesmo, da
Inteligência da Luz.

Então, restabelecer a Luz, em meio à Dualidade, não se faz por um toque de varinha mágica.
É um processo de alquimia, extremamente sutil, já que em nenhum momento uma Consciência, Portadora da
Luz Unitária (ou uma Consciência que encontra a Unidade, em meio à encarnação ou na própria Luz, em um

dos seus tríplices componentes) deve destrancar alguma coisa sem “ser preso” (isto é, atração) pela
falsificação da Luz que é um princípio eletromagnético muito simples.

Portanto, é claro que tudo foi útil: a sua presença, a nossa Presença, a Terra, as irradiações diversas e
variadas, outros sistemas solares também e seres que conheceram os princípios de confinamento, sobre esta

Terra e em outros lugares.

***

Pergunta: o que fazer para informar a humanidade que existem outras Dimensões?

Informar não é transformar.
Vocês podem conceber um modelo teórico (e, como isso foi, aliás, realizado por muitos matemáticos deste

planeta) da existência de outras Dimensões, mas saber que há outras Dimensões não lhes dá acesso às outras
Dimensões.

Então, saber de nada serve.
É uma atividade mental.

Por mais que vocês informarem o que vocês desejam, por mais que vocês demonstrarem (pelo seu
comportamento, pela ciência, pelo espiritual) que a Unidade é um estado, vocês jamais farão mudar a opinião

das pessoas.
A informação não é uma transformação.

Então, é ainda a ‘vontade de bem’.
Contentem-se em estar na Vibração da Unidade e a Luz, pela sua Inteligência, fará o que é para fazer.
Vocês, vocês estritamente nada podem fazer senão Ser, vocês mesmos, esta Luz e se instalar, vocês

mesmos, nos Quatro Pilares do Coração (ndr: os 4 Pilares desenvolvidos na semana de 11 a 17 de setembro,
por diferentes Intervenientes e contidos no protocolo) (**).

Agora, terminaram os ‘blablas’.
Terminaram os ‘querer ver’, a longo prazo, como vai mudar a humanidade.

Tudo isso foi realizado pelas Núpcias Celestes.
Os tempos ultra reduzidos, que vocês vivem, demandam a urgência da Luz, em vocês, ou seja, tornem-se

transparentes e todo o resto far-se-á de maneira natural.
Isso foi desenvolvido longamente pelo Arcanjo JOFIEL: enquanto vocês creem dominar, através das Leis da

Alma, através de um conhecimento (mesmo esotérico), isso não é suficiente para encontrar a Unidade.
Sem isso, isso seria conhecido.



Vocês seriam os três quartos da Terra na Unidade, porque tiveram conhecimentos, mas, será que vocês
sairiam, no entanto, do confinamento, quaisquer que sejam esses conhecimentos (científicos, tecnológicos,

espirituais) ou as Leis da Alma?
De jeito nenhum.

Todas essas leis, que são as leis da matéria, apenas fazem confiná-los na matéria.
A um dado momento (e vocês estão nesse momento), é preciso parar de querer informar o Pedro, o Paulo, o

Tiago.
A humanidade vive o que ela tem para viver.

A humanidade está em vocês.
Ela não está no exterior.

Portanto, estejam no Amor, na Vibração do Amor, na Alegria do Amor, na Paz do Amor, no Si e tudo irá se
realizar, para vocês, como para o conjunto da humanidade.

CRISTO lhes disse: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.
Agora, o que vocês têm que seguir é vocês mesmos, ou seja, a Luz, a Transparência, a Infância, a Humildade,

a Simplicidade, no Aqui e Agora, na Ética, na Integridade.
Toda ‘vontade de bem’, linear, a ação da personalidade, é louvável.

Ela é louvável em que plano?
No plano da personalidade.

As leis do Espírito não são as leis da personalidade.
As leis espirituais não são as leis da alma.

As leis da matéria, as leis morais, o próprio serviço (no sentido em que se entende enquanto ser humano), nada
têm a ver com o Serviço no sentido do Espírito.

Isso é mesmo diametralmente oposto.
Muitos seres humanos inverteram as coisas.

Eles imaginam técnicas que vão levá-los a viver alguma coisa, mas o Despertar é uma transformação radical da
Consciência.

Hoje, nesses tempos (como lhes disse Um Amigo), isso se ativa, mas ativar-se não quer dizer que é preciso
querer informar a humanidade.

Aliás, se vocês vissem alguém que está confinado em uma lógica de 3ª Dimensão, na qual ele está muito bem,
tudo vai muito bem para ele.

Então, por que vocês querem levar, a alguém que não quer nada saber, alguma coisa?
Vocês irão perturbar o livre arbítrio dele, muito simplesmente.

Não há nada pior do que aquilo que é chamado de ‘vontade de bem’, ou seja, querer, a todo preço, ajudar o
outro, contra a vontade dele.

Esta é a melhor maneira de estar longe do resultado desejado.
Vocês não são responsáveis por ninguém, mas vocês são todos Um.

Portanto, informar sobre as Dimensões, nada quer dizer.
Aqueles, eles irão aguardar o momento da Revelação final da Luz, e pronto, ou seja, o momento em que tudo o

que é Ilusão irá desaparecer, na totalidade.

***

Pergunta: qual a influência atual do cometa Elenin?

Todo cometa é a encarnação de um princípio espiritual, sem qualquer exceção.
Um cometa é um Ser que vem dos Multiversos e que é multidimensional.

Vocês, o que vocês veem, que vocês chamam de cometa (com a cauda, o prolongamento), o que vocês veem
com os olhos da 3D, nada tem a ver com a Verdade do que é tal Ser.

Alguns cometas, como vocês sabem, penetram no Sol.
Vocês, vocês veem caudas de gelo sujo, caudas de pedregulhos (mais ou menos grande) que arrastam coisas

sobre o Sol, mas, o que vocês não percebem (porque vocês ainda não têm a Visão Etérea total e a Visão do
Coração), é que todo cometa é um Ser espiritual, do mesmo modo que Gaia é um Ser espiritual.

Não é simplesmente um local onde se coloca os seus pés, onde se vive e onde se morre.
É uma Consciência.

Elenin é um cometa, também.
Então, é uma Consciência superior.
Lembrem-se do que disse MARIA.

Ela lhes disse: “a estrela que anuncia a estrela”.
Mas será que Ela lhes disse que isso se chamava Elenin?



Há uma abundância de cometas que passam no céu, neste momento, e, muito em breve, sobre a Terra.
Mas lembrem-se: o cometa é um Ser espiritual.

Alguns são visíveis aos seus olhos e, no entanto, eles são observados pelos seus telescópios.
Eles têm um efeito muito, muito mais atenuado do que aqueles que são visíveis aos olhos (sem qualquer

artifício tecnológico) porque, aí, a mensagem é muito clara.
O cometa induz, de maneira visível (quando ele é visível), uma mudança de estado.

Não é por nada se, em todas as épocas, em todas as astrologias e em todos os povos, havia medo de
cometas porque isso está inscrito, em uma memória arcaica, o fato de que um cometa que se vê, vem

transformar o equilíbrio do céu.
E, neste caso, um cometa (Elenin ou outro), aquele será visível (pouco importa, nós temos um estoque

inesgotável de cometas e que podem ir muito rápido).
Os Seres espirituais são, efetivamente, inesgotáveis.

Portanto, há um dado momento em que vocês irão ver, pelos seus olhos.
Agora, há os espertinhos que já fizeram a relação formal entre os cometas e os acontecimentos que se

desenrolam sobre a Terra, do mesmo modo que vocês têm os sabichões que sabem, pertinentemente, que o
que acontece sobre o Sol, acontece no humor da humanidade porque é a mesma coisa.

Há uma conexão e um imediatismo total entre os movimentos dos planetas, os movimentos de humor do Sol,
da Terra e do ser humano.

Então, efetivamente, isso foi denominado a Porta Estreita.
Não é por acaso.

São gargalos onde o conjunto de uma série de eventos converge e é simultâneo (tanto os cometas como o
Sol, como os planetas, como o que vem das profundezas do Sistema Solar), através das irradiações que lhes

são desconhecidas.
Vocês estão plenamente dentro e eu o disse, já, desde o mês de abril.

Portanto, este cometa Elenin, ele tem um papel.
Mas é preciso que o cometa seja visível porque, quando vocês falam de ‘a estrela que anuncia a estrela’, não é
uma estrela que é vista pelos telescópios hiper potentes, que não dizem respeito à totalidade da humanidade.

Os acontecimentos em curso vão tornar-se, a um dado momento, coletivos e globais, e isso é agora.
Mas lembrem-se de que vocês têm os sinais.

Os sinais são, antes de tudo, em vocês.
É o quê?

É o Som do Céu e da Terra.
Muitos de vocês percebem, em todos os locais que vão, esse Som da Terra.

Ele é intermitente e o Som do Céu também.
O dia em que ele se tornar permanente, vocês podem ir se deitar [e se cubram, hein!? (***)].

Então, de nada serve projetar: “isso é em um mês, em seis meses?”, porque, o que isso significa?
Se vocês projetam: “será que é amanhã, será que é dentro de seis meses?”, vocês definem a sua vida em

relação a este acontecimento, e as decisões que vocês tomam não vêm do seu Estado de Ser, mas,
unicamente, da sua personalidade.

Porque, se não, se vocês estão no Estado de Ser, vocês já estão nesta Consciência, da estrela e, até mesmo,
da Estrela que vem depois da estrela.
A Estrela é o CRISTO, naturalmente.

Antes de tudo, um cometa é um Ser espiritual.
Muitas vezes, é a encarnação de MIGUEL.

Um cometa, visível nos céus a olho nu, é a Passagem de MIGUEL.
Primeira coisa.

Em seguida, vocês sabem que MIGUEL fecundou (“fecundou” é um termo inadequado), digamos fusionou,
Vibratoriamente, com o Sol, que o Sol é chamado de Logos Solar e que CRISTO / MIGUEL (CRISTO e

MIGUEL) é o Espírito do Sol, que, por outro lado, o Sol contém a totalidade dos Corpos de Estado de Ser da
Terra, exceto aqueles que já foram liberados.

Então, a estrela que anuncia a Estrela, é a estrela que anuncia a Nova Dimensão de vida.
Portanto, a estrela anuncia uma segunda Estrela.

Esta segunda Estrela é, simplesmente, como isso foi dito, o que nasce em vocês e o que nasce em seus céus
(seus céus que são apenas uma representação cômica da Verdade já que vocês apenas os veem com os

seus olhos ou com a tecnologia).
Vocês sabem, pertinentemente, que existe uma variedade de forças que estão atuando, lá em cima, que é a

verdadeira Vida.
Os cientistas dizem, quando eles observam, que neste mundo há um vazio de 90%, mas são vocês que estão

vazios.
Isso não é um vazio que está vazio.

O vazio está cheio.



Não esqueçam, jamais, o princípio de inversão: vocês estão invertidos.
Vocês são como o negativo de um filme.

Vocês estão fora da vida.
Vocês não são a Vida.

Vocês são a projeção da Vida e é nesta projeção que é preciso encontrar a Verdade, de onde o conceito de
Reversão.

Tudo isso foi explicado longamente.
Agora, a estrela anuncia a Estrela: não vale a pena martelar a cabeça para tentar encontrar o significado oculto.

Não há significado oculto: a estrela, é uma estrela.
Vocês têm Estrelas na cabeça também.

A estrela que vem anunciar a Estrela, é a estrela mais importante da cabeça que vem anunciar a Estrela
CRISTO.

Mas, tudo isso, vocês irão viver, como dizer, ao vivo.
Então, não se preocupem.

Há a personalidade que pode se preocupar porque ela tem medo, porque ela é impaciente.
Ela passa o tempo imaginando o instante seguinte e, ao imaginar o instante seguinte, ela não pode estar no

instante presente.
E eu os lembro (isso sempre foi dito) de que a Luz está Aqui e Agora.

Ela não está no amanhã, nem no ontem.
Há até mesmo seres, sobretudo entre os místicos (digamos, mais contemporâneos do que nós os Anciãos,

hein) da época da segunda parte do século XX, que falaram do Despertar como a realização de algo que
sempre esteve aí.

Podemos dizer assim, também.

***

Pergunta: o que vai acontecer com os Despertos que não teriam realizado o Si?

Como pode estar Desperto sem ter realizado o Si?
Se está desperto, intelectualmente, para a espiritualidade, isso estritamente nada significa, de qualquer

maneira.
O Desperto é caracterizado pelo acesso, mais ou mesmo permanente, à Consciência Turiya, traduzindo-se

por: o Fogo do Coração, a ignição de uma das três Lareiras, a ativação do Som da Alma ou do Som do Espírito
(ou dos dois), a ativação das Coroas Radiantes da cabeça (das Estrelas da cabeça), dos pontos da Nova Tri-

Unidade, do Triângulo da Kundalini ou do Fogo do Éter.
Sem esses marcadores, não pode ali haver Desperto.

Há, simplesmente, um despertar intelectual e não um Despertar da Consciência.
Tudo está na Vibração.
Como vocês vibram?

Eu não disse: “como vocês pensam?” ou: “como vocês reagem?” ou: “quais são as suas emoções?”.
Qual é a sua Vibração?

Como lhes disse UM AMIGO: vocês estão no medo ou vocês estão na Paz?
Quanto mais a Luz estiver aí, mais vocês acolhem a Luz, mais vocês semeiam a Luz, mais vocês ancoram a

Luz.
O que acontece?

Mais vocês se tornam transparentes, mais vocês irão para a Infância, mais vocês se tornam humildes e mais
vocês são simples.

Naquele momento, vocês estão na Vibração porque ela é real.
Quando nós falamos de Vibrações, não é uma invenção da imaginação, não é uma ideia na cabeça.

É alguma coisa de concreto.
A Vibração celular (como dizia SRI AUROBINDO), a metamorfose da célula, é uma Verdade.

Portanto, Estado de Ser, Desperto, Turiya, é exatamente a mesma coisa ou, então, precisa me explicar o que
vocês denominam: “desperto”.

Há, também, efetivamente, o desperto dito Luciferiano.

***

Pergunta: a pessoa falava daqueles que estão no caminho espiritual desde muito tempo vivendo



Vibrações.

O “muito tempo” nada tem a ver.
As crianças se abrem, espontaneamente, à Luz.

Então, a reivindicação de que “eu estou, desde muito tempo, no caminho”, quem faz esta reivindicação?
O “muito tempo” nada tem a ver.

O Despertar é um processo instantâneo que é totalmente independente de qualquer conhecimento esotérico
ou oculto ou escondido ou místico.

É um processo que se desencadeia (e vocês tiveram vários testemunhos de Despertar, seja entre as Estrelas
ou entre os Anciãos).  

É algo que ocorre e que é totalmente independente de um caminhar porque, quando se está no caminho, o que
fazemos?

Andamos no exterior do si.
Então, para retornar à questão específica, se existir uma Vibração no nível da Coroa Radiante (do Coração, da
cabeça ou do Triângulo Sagrado), se vocês estiverem abertos no nível dos chakras superiores, evidentemente,

a Porta Estreita, vocês irão atravessá-la porque vocês estão abertos à Luz.
Mas aquele que não abriu, Vibratoriamente, alguma coisa, como é que vocês querem que ele esteja

preocupado com a Luz?
É preciso ser lógico: ele está desviado da Luz e ele não deseja a Luz porque, para ele, a Luz é o inferno.

Porque, para ele, como ele está invertido, a Luz é o Fogo, o Fogo do inferno.
Para ele, a Luz é o que vai fazer desaparecer a pequena pessoa dele.

Então, vocês veem, a abordagem é diferente, mas, e eu os tranquilizo, se a Vibração de uma Coroa estiver
presente, vocês vão passar a Porta Estreita.

***

Pergunta: o que significa a expressão: “haverá muitos Chamados e poucos Eleitos”?

Se compararmos os Chamados em relação ao número de pessoas sobre a Terra, isso não perfaz grande parte
do mundo, não é?, mas é uma porcentagem necessária e suficiente.

Agora, haverá muitos Chamados e poucos Eleitos.
O que são os Chamados que não são Eleitos?

São aqueles que foram confinados no que eu nomeei Ilusão Luciferiana, todos aqueles que pararam a Luz
(pelo ‘ego espiritual’) na cabeça, e que foram persuadidos de terem chegado ao apogeu da evolução.

São todos esses mestres, pseudo Ascensionados, que abriram o 3º Olho e que acreditaram ter chegado ao
Coração, mas que não estavam no Coração.

Eles estavam na cabeça.
Então, aí, é neste sentido que haverá muitos Chamados e poucos Eleitos porque há muitos seres que

receberam a Luz e que até mesmo vivenciaram as Núpcias Celestes (ou antes, dos processos), mas que
guardaram a Luz para eles, ao invés de doá-la ao Coração.

A Porta Estreita, ela vai, agora, ser atravessada.
Por quê?

Porque a Porta (o Impulso KI-RIS-TI, a Porta da Profundez, a Porta da Transparência) veio bater às suas
costas.

É o Despertar final.
Portanto, um Apelo, de qualquer maneira, como todos os outros seres humanos, foi Liberado.

O que queria dizer, assim, São João, é que os Chamados, de algum modo, são aqueles que receberam o
Apelo da Luz, mas que se fecharam, em alguma parte, nesta Luz, para fazê-la sua, ou seja, eles quiseram

esconder a Luz.
Eles quiseram ser adeptos de conhecimentos esotéricos ou espirituais, mas esses conhecimentos não são a

vivência do Estado de Ser.
Ainda uma vez, tudo é questão do mental.

Aliás, a Porta Estreita se chama Porta da Infância.
Tornem-se de novo como crianças.

Esqueçam tudo o que vocês acreditaram.
Esqueçam tudo o que vocês puderam imaginar sobre o Espírito (porque vocês não o conhecem) e penetrem a
Porta da Infância: é tornar-se como uma criança, despida, totalmente despida, para passar no Apelo de Cristo e

isso não depende de qualquer progressão.
Mas, como nós lhes dissemos, todos vocês foram Liberados.

Então, o que é que isso quer dizer: “Eleitos”?



“Eleitos”, isso significa, simplesmente, todos aqueles que teriam, também, que abrir a Porta ao CRISTO.
Mas, abrir a Porta ao CRISTO, são os Quatro Pilares do Coração, nada mais, nada menos.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito, desde já, todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e todos os meus calorosos
encorajamentos para viver o Fogo do Amor e da Verdade, na Alegria, no bom humor e na Unidade.

************

(*) – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES’ – 2009 – ARCANJO MIGUEL:
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html

*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2010.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1208

24 de setembro de 2011
(Publicado em 25 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldoanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1208
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://portaldoanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html


- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20110924_-_UN_AMI_.mp3

  

~ Estabelecimento da Consciência Unificada ~

Eu sou UM AMIGO, do meu Coração ao seu Coração.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho, enviado pelo conjunto dos Anciãos, a fim de completar, se isso
puder sê-lo, uma série de elementos referentes à Consciência.

Eu abrirei, depois da minha intervenção, um espaço de diálogo entre nós.
Até lá, dignem-se de aceitar todo o meu Amor, toda a minha Paz.

***

A consciência do homem define-se por quatro estágios.
Estes quatro estágios da consciência foram nomeados e explicados a vocês.

Há a consciência da vigília.
Há a consciência do sono (que é caracterizada pela sua inconsciência).

Há a consciência do sonho (que abre um espaço de percepção diferente).
E existe, enfim, um 4º estágio da consciência denominada Turiya (ou consciência Desperta ou Realizada). 

UM AMIGO - 24 de setembro de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20110924_-_UN_AMI_.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A consciência Turiya faz, indiscutivelmente, com que o homem saia da sua condição humana linear e,
sobretudo, o faz sair, de maneira definitiva, do que é chamado de personalidade, de mental, das emoções e de
tudo o que traçou a vida da personalidade, inscrita em um tempo limitado chamado de nascimento que vai até a

morte.
A consciência da vigília (ou consciência limitada ou fragmentada) é, evidentemente, totalmente inconsciente
dos estados denominados multidimensionais do Ser (ou múltiplos do Ser) referindo-se, justamente, a este

outro estado de consciência, chamado de Turiya ou ainda de acesso ao Si.
Há, é claro, algumas diferenças, consideráveis e fundamentais, podendo existir entre a personalidade e o Si.
Há, naturalmente, mecanismos, tanto de ação, na vida, como de comportamentos, como de desapegos, que
são profundamente diferentes entre o estado de vigília ordinária da consciência fragmentada e o estado da

consciência dita Unificada (que realizou o Si ou que é chamada, então, de Turiya).

***

Turiya é, na vida, a mais ampla possível, já que esta concepção da vida (daquele que está estabelecido
na Turiya) não dá absolutamente mais conta dos limites da personalidade e dos limites Dimensionais, que são

a característica, de algum modo, da consciência que eu denominaria, hoje, linear ou fragmentada.
A personalidade evolui sempre pelo que eu chamaria de uma consciência de falta.

Esta consciência de privação é também a consciência do vazio.
A consciência da personalidade (e se vocês estiverem aí, isso corresponde realmente a isso, e se vocês me

lerem isso vai corresponder também, realmente, a isso) é construída sobre uma noção de falta.
Na realidade, essa falta implica em uma procura de alguma coisa para completar.

Essa falta implica em uma vontade e em um estado de questionamento situado no nível do mental, do
emocional e da pessoa, necessitando de uma série de respostas, de uma série de mecanismos a elucidar.

Muitas vezes, o que subtende esta consciência da vigília (que está ligada à falta) é sempre instalado, de
maneira muito sutil, pelas próprias regras que regem a Dimensão fragmentada onde vocês ainda estão (e por

onde eu passei) que é denominada esta Terra.

***

O que evolui, de maneira totalmente inconsciente (e que explica, integralmente, o porquê da personalidade que
busca a Luz, o Espírito ou outra coisa), é simplesmente oriundo de um conceito que é contrário à

consciência Turiya e que é denominado medo.
A personalidade evolui no medo e ela constrói sua vida em função da intensidade, ou da importância, dos

medos existentes na própria construção desta vida dissociada.
Então, que isso se denomine o medo de um deus vingativo, que isso se denomine o medo do cônjuge ou dos
filhos, que isso se denomine o medo da morte ou seja qual for o atributo conferido por este medo, o conjunto

desses medos tem apenas um objetivo: é o de afastá-los, de maneira perpétua, do Si.
Dessa maneira, o paradoxo é que a personalidade que reivindica o Si faz absolutamente de tudo (e de maneira

recorrente) para afastar a personalidade do Si.
Pois, o que diferencia a consciência linear fragmentada da Consciência Turiya é, justamente, a presença ou a

ausência de medo.

***

Quando presente, em meio à consciência, um medo, seja ele qual for, referente a algum elemento da sua vida,
significa que vocês não transcenderam a vida.

O conjunto dos acompanhamentos que lhes foram oferecidos (o conjunto do Yoga da Unidade que eu lhes
transmiti, o conjunto das intervenções experienciais, durante a vida, das Estrelas, referentes ao seu acesso à

Unidade, ao Si) foram elementos incitando-os a irem além da simples reflexão deste por que, mas,
grandemente, para deixarem o domínio do medo, para estabelecerem-se no domínio do Amor que é aquele da

Unidade.

***

Então, evidentemente, o medo é absolutamente a antítese do Amor e não o ódio.
O ódio é apenas um amor disfarçado.

Por outro lado, o medo é exatamente o oposto do Amor.
Quando o amor que vocês dão a alguém ou a alguma coisa se expressa pelo medo da falta deste amor,

evidentemente, vocês concluem imediatamente que vocês não estão no amor ou, em todo caso, em um amor



ligado à personalidade.
A personalidade, como vocês sabem, passa o seu tempo, desde o nascimento até a morte, estabelecendo

relações, comunicações, por meio de diferentes suportes que são o coração, o afetivo, a sexualidade, o
intelecto e poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito.

A personalidade está, então, inscrita nesta noção de medo já que o seu problema de existência está,
justamente, ligado a um mecanismo (denominado ilusão, no oriente, denominado projeção no seu mundo,

ou falsificação, na sua linguagem atual) correspondendo a um confinamento, bem real, vivenciado pela
consciência.

***

A consciência da vigília ou a consciência Turiya diferenciam-se então: uma se situa na Paz (e se trata
da Turiya) e a outra se situa no medo.

A Paz e o medo, de que falo, estritamente nada têm a ver com uma circunstância acontecendo no transcorrer
da vida humana, de maneira acidental ou fortuita.

O medo está inscrito na personalidade, do mesmo modo que a Paz está inscrita em meio à Turiya.
E não podem coexistir o medo e a Paz.

Obviamente, o ser humano que evolui entre dois medos, vai crer, entre esses dois medos, que ele está na paz.
A paz está ligada a uma certeza e a uma segurança, seja material, afetiva, espiritual, sexual ou outra.

A Paz (chamada também de Samadhi ou de estado Turiya, de realização do Si) não pode, em caso algum,
estar identificada com qualquer medo já que, justamente, existe uma transcendência da personalidade, fazendo

com que ela seja estabelecida em outros lugares do que na consciência linear e em uma Consciência muito
mais expandida.

Como vocês sabem, nesta Consciência expandida existe uma variedade de mecanismos, uma variedade de
possibilidades indo, para simplificar, desde a visão etérea, passando pelo Fogo do Coração, passando pelo

acesso ao Estado de Ser, passando pela percepção dos diferentes sons correspondendo às testemunhas do
contato com a alma e com o Espírito.

***

O medo permanece inscrito enquanto uma parcela de personalidade existir.
A partir do momento em que o estado de Turiya estiver suficientemente estabelecido, uma série de sinais e de

marcadores se mostra presente, mas, no nível da consciência, o que desaparece, é o medo.
O que eu quero levá-los a aceitar é que, enquanto existir, em vocês, o mínimo medo, vocês não podem estar

na Paz.
No nível da consciência e além dos sinais, além das próprias manifestações do acesso à Supra Consciência
ou Turiya, o importante é compreender que, neste período particular (que é este período final da história da

humanidade), vocês não podem manifestar algum medo e estar na Paz.
E o medo via tomá-los aí onde, justamente, vocês menos esperam.

Tudo o que não foi resolvido (como o nosso Comandante lhes disse há algum tempo (ndr: O.M. AÏVANHOV)),
tudo o que não pôde ser esvaziado manifesta-se de novo hoje, na consciência, enquanto não for resolvido.

***

Resolver não significa entrar na Dualidade ou em reação em relação a um problema (isso lhes foi dito), mas,
simplesmente, aceitar ver para, enfim, poder passar a outra coisa.

Mas se vocês derem peso a um medo, seja ele qual for (que isso se refira ao seu corpo, que isso se refira à
sua situação, que isso se refira às suas aquisições, sejam elas quais forem), vocês não podem pretender

estabelecer-se em meio à Turiya.
Vai existir uma antinomia, das mais fundamentais e das mais radicais, entre a Consciência Turiya e a

consciência da personalidade.

***

Muitos de vocês, encarnados, Irmãos e Irmãs, apercebem-se de que passam o seu tempo oscilando entre um
estado e outro.

Esta oscilação é, ela também, perfeitamente normal e corresponde à possibilidade da consciência de,
justamente, diferenciar os momentos de medo e os momentos de Paz.

Os momentos de Paz são os momentos em que não pode mais existir a mínima questão, já que o próprio



estado de consciência é a resposta, que esta resposta ocorra na Luz ou na Vibração do Estado de Ser, que ela
ocorra no Fogo do Coração ou no estado de Samadhi, que ela ocorra na fusão com a sua Consciência de

Estado de Ser no Sol, ou que ela ocorra durante os seus alinhamentos ou durante as suas meditações.
Vocês constatam que, naqueles momentos, não pode mais existir o mínimo questionamento, a mínima

interrogação, por que o Ser está estabelecido na Luz.
Então, é claro, até viver a experiência que os faz bascular, total e definitivamente, neste estado de Turiya,

vocês constatam (e cada um segundo os seus próprios medos e os seus próprios estados de paz) a
capacidade da sua consciência para flutuar entre um estado e outro.

O que eu quero dizer, então, é que não há absolutamente qualquer anomalia ou qualquer irregularidade nesse
processo que é perfeitamente normal.

***

Há pouco tempo, foi dito que era notado, para muitos seres humanos que realizaram o despertar e o Si,
um antes e um depois.

O período da humanidade que vocês vivem é peculiar, porque há um antes e um depois, mas que não são
lineares no tempo, porém se reproduzem, de algum modo, sem parar.

Este antes e este depois, esta oscilação entre dois humores, entre dois estados e duas consciências, uma vez
mais (e dado o período da humanidade), é perfeitamente normal.

Agora, é tempo de compreender que o medo jamais irá levá-los a qualquer Estado de Ser.
Agora, é tempo de compreender que o medo jamais irá levá-los à Paz.

Sejam quais forem a manifestação e a expressão do seu medo, isso apenas está aí, hoje, para apontar as suas
próprias insuficiências e as suas próprias defasagens entre a personalidade e o Estado de Ser, não para julgá-
los, não para condená-los, não para pedir-lhes, apressada e urgentemente, para dirigirem-se para a Paz ou para

o medo, mas, bem mais, como a testemunha da sua própria consciência.
Ou seja, para tornar-se um observador da sua consciência, para não ser mais unicamente aquele que está na

personalidade, que é observado e que observa, mas aquele que se coloca, resolutamente, bem além da
personalidade, a fim de ver como atuam os dramas da vida cotidiana, os dramas das experiências e os dramas
que fizeram com que vocês aderissem à sua própria vida, ou se a sua vida amplamente superou o contexto de

vida.
Naquele momento, vocês não estão mais na sua vida, mas vocês penetram na Vida, esta Vida que já foi

relatada por CRISTO, em várias ocasiões e em várias parábolas e em várias histórias.

***

Todos os seres que percorreram este planeta, e que alcançaram e estabeleceram este estado de Consciência,
apareceram-lhes todos como em um estado de Paz, independentemente do sofrimento do corpo,

independentemente da partida desse corpo.
Enquanto vocês estiverem identificados com esse corpo (que é apenas o Templo e o contentor da Luz, mas

que não é o contentor da sua Eternidade), vocês estão identificados com os medos.
O medo de morrer é, muitas vezes, o que sinaliza o elemento iniciador da busca espiritual de um ser humano.

O medo de morrer e de desaparecer está inscrito, até mesmo, no programa de vida em meio à limitação, já que
há um nascimento e uma morte, há uma consciência que aparece e uma consciência que desaparece.

E este processo, eu os lembro, repete-se, da mesma forma, no ciclo do nascimento e da morte, cada dia e
cada noite, pois todas as noites vocês penetram nas esferas da inconsciência.
O que tranquiliza o ser humano é saber que ele vai despertar no dia seguinte.

E, no entanto, quantos jamais despertam?
Eles, entretanto, desapareceram no nível da Consciência?

***

Todo o problema vem, atualmente, do acúmulo da Luz nos seus Éteres, nas suas estruturas, nas suas células,
levando-os sempre para mais Luz, sempre para mais conscientização da Unidade.

Existem, obviamente, forças de resistência.
E essas forças de resistência estão inscritas, por sua vez, em meio ao que faz com que a personalidade seja
persuadida de que ela detém a Luz, que a personalidade seja persuadida de que ela detém a sua vida, que a

personalidade seja persuadida de que ela detém o seu destino.
Enquanto houver uma vontade de apreender e de assumir seja o que for da vida de vocês, o Abandono à Luz

não pode ser realizado, na totalidade.
E, naquele momento, vocês continuam a oscilar entre o medo e a Alegria, entre o medo e a Paz.



A Paz, quando ela se estabelece de maneira duradoura, quando o switch da consciência não é mais um
mecanismo unicamente ocorrendo de tempos em tempos, mas se estabelecendo de maneira permanente,

vocês constatam o quê?
Que nenhum medo pode mais parar na personalidade.

Que mesmo quando um medo se infiltra, seja ele qual for, ele desaparece tão rápido quanto ele chegou, por
que vocês não estão mais identificados com o medo.

Todos vocês sabem, e todos nós sabemos, que esse corpo não é imortal, que, em outras Dimensões, a
Consciência e os corpos de Estado de Ser são imortais.

Lembrem-se: outro Ancião, o bem amado João (SRI AUROBINDO) falou-lhes longamente do ‘choque da
humanidade’.

Esse choque da humanidade (e mais recentemente o que foi denominado ‘a noite escura da alma’) é o que,
muito exatamente, vocês irão atravessar.

***

O que vocês atravessam, hoje, é destinado apenas a demonstrar a sua aptidão para estabelecer-se na Paz ou
para permanecer no medo.

O medo não se combate, seja pelo que for.
A Paz não se estabelece na reação, seja ao que for.

Tudo isso, é a personalidade, o mental, as emoções que querem fazê-los crer que isso é possível.
Mas isso jamais é possível.

Será que alguém pode afirmar que a vida ordinária do ser humano é uma sucessão de Paz e uma sucessão de
Alegria?

Todos vocês sabem, pertinentemente, que isso é impossível.
O único modo de viver a Alegria, de maneira eterna, é estabelecer a consciência do Si, ou seja, manifestar a

consciência Turiya durante períodos de tempo cada vez mais longos.
Para isso, vocês devem tomar uma certa distância em relação às suas próprias reações, seja qual for o anúncio
que lhes for feito, seja o que for que se refira ao seu corpo ou à sua família, ou à sua profissão, ou a qualquer

outro ambiente ao qual vocês dão importância.
Enquanto houver reciprocidade, de uma maneira ou de outra, vocês são afetados pela consciência da

personalidade.

***

Obviamente, eu nada irei ensinar a vocês dizendo que a grande parte e a grande maioria da humanidade
estritamente nada conhece e sequer se coloca a questão desses processos que, no entanto, vão aparecer em

pleno dia.
Simplesmente, a preparação que foi vivenciada, há quase uma geração (e para alguns desde alguns anos,
pelas Núpcias Celestes, ou de maneira muito mais rápida e imediata e próxima), é, na realidade, apenas

destinada a fazer tomar consciência.
Mas tomar consciência não significa ter consciência.

Tomar consciência de que existe a Unidade é, certamente, algo de muito agradável, ocasionando e propiciando
(pelos seus alinhamentos, pelas suas meditações, pelos seus estados Interiores) estados de Paz.

Mas vocês recaem bem depressa, de maneira geral, no medo.
Isso, ainda uma vez, não é nem um julgamento, nem uma condenação, mas os chama, irremediavelmente,

agora, para saber o que vocês querem:
Vocês querem viver a Paz e a Eternidade?

Vocês querem viver o medo e a perpetuação do que é efêmero?
Não pode ser os dois.

O efêmero não pode monopolizar a Eternidade.
Do mesmo modo, a Eternidade nada tem a ver com o efêmero.

***

Em resumo, o Si nada tem a ver com a personalidade, e, no entanto, a personalidade e o Si são apenas uma
única e mesma realidade, eu diria, com filtros diferentes.

A consciência da personalidade tem um filtro de distorção que é denominado medo.
A Consciência Turiya não tem qualquer filtro.

Todos os filtros foram retirados e, naquele momento, a consciência pôde se manifestar de maneira Unitária,



total e indivisível.
Os marcadores são muitos.
Eu não voltarei sobre isso.

O estado de Paz é uma consciência que está totalmente liberada de qualquer impressão da personalidade.
Isso, vocês são levados a viver, em um prazo extremamente curto, agora, não mais de maneira flutuante, como

um ir e vir, mas, irremediavelmente, de maneira definitiva e total.
Isso é denominado: “não mais sentar-se em duas cadeiras” (como diria o nosso Comandante (ndr: O.M.

AÏVANHOV)), mas, sim, estabelecer-se, de maneira firme e definitiva, em meio a um estado de consciência.
Este estado de consciência, ele será ou Unitário (e vai englobar perfeitamente a personalidade), ou ele será em

meio à personalidade (e não poderá viver a Unidade total).

***

A 3ª Dimensão Unificada, que foi relatada, é um estado particular onde a conexão está restabelecida, é claro,
com a Unidade, mas não há, pelo fato de certa forma de densidade da consciência, possibilidade, limitada no

tempo, de explorar e de penetrar nos espaços pluridimensionais.
Através da revelação final da Luz que vive a Terra, não existe, lembrem-se disso por que isso é fundamental,

qualquer julgamento, qualquer deus, qualquer condenação.
Há apenas vocês mesmos frente a vocês mesmos.

Vocês não irão depender, naquele momento, de qualquer autoridade exterior além de si mesmo, nem de pais,
nem de filhos, nem  de mestre, nem de amigo, nem de ninguém.
Naquele momento, será conveniente decidirem vocês mesmos.

Vocês não poderão mais, naquele momento, isolar-se em meio à personalidade ou invocar um elemento de
projeção exterior, seja qual for o seu nome, responsabilidade, família, fama, profissão, papel social.

Será um ou outro.

***

Esta distância, cada vez maior, existindo entre a consciência da personalidade e a Consciência do Estado de
Ser, aparece-lhes, para todos vocês, de maneira cada vez mais sensível, tão sensível que isso pode, às vezes,
desencadear mecanismos de ‘noite escura da alma’, mecanismos de rejeição da Luz, mecanismos de rejeição,

de certo modo, da Eternidade, substituindo-os, então, por uma razão lógica habitando a personalidade, mas
que se inscreve no efêmero, enquanto não aceitando o efêmero.

A consciência da personalidade não é um paradoxo.
Ela pretende buscar alguma coisa no exterior de si (através de um modelo, seja ele qual for, através de um

apoio, seja ele qual for), mas, lembrem-se, a Consciência do Si apenas é realizada quando o Si é descoberto
no Interior de si e em nenhum outro lugar.

 Eu diria até mesmo que, quanto mais os dias avançarem e as horas avançarem, mais conhecimento algum terá
qualquer utilidade.

Eu poderia ainda dizer, à rigor, que o conjunto do que eu lhes comuniquei, há algum tempo (e, ainda
recentemente, por outras pessoas além de mim), leva-os a desprenderem-se desses mesmos ensinamentos.
Porque, se vocês ali derem muita importância, se vocês não se estabelecerem na sua própria Unidade, depois
desses estados de Consciência (desencadeados pelas posturas, desencadeados pelo que foi chamado de
Estrelas, de Portas ou de Respirações, ou seja mais do que for), vocês não poderão, quando chegar a hora,

abandonar-se à Luz.

***

O Abandono à Luz deve ser vivido, como isso foi dito, antes das Portas dos Céus se fecharem novamente.
O que significa que as Portas dos Céus se fecham novamente?

Isso significa que o impulso inicial da Luz chega ao máximo da sua manifestação (e disso vocês sabem) dentro
de muito poucos dias.

O que significa “as Portas do Céu se fecham”?
São as suas próprias Portas, do seu próprio Céu.

Não há qualquer outra atividade exterior senão a de vocês.
Existem (e como alguns de vocês constataram) um mecanismo de simetria e um mecanismo

de reciprocidade podendo existir na sua vida (tal como é vivenciado em meio à personalidade), na vida do
Planeta (tal como é vivenciado na sua 3ª Dimensão), e nos mecanismos que devem ocorrer nos novos Éteres

da Terra, como na sua nova Consciência.
Esses processos são estritamente os mesmos.



Naquele momento, vocês irão constatar que o que é visto no exterior (ou o que é percebido como exterior)
acontece exatamente do mesmo modo no Interior de vocês.

A experiência que vive a personalidade da humanidade e a personalidade individual é exatamente a mesma
coisa que deve viver a Consciência, em vocês, e que permite oscilar, ainda por um tempo, entre a consciência
da personalidade e a Consciência do Estado de Ser, entre o Si (ou Turiya) e a consciência da personalidade.

É através desse jogo e desses movimentos permanentes e dessas oscilações permanentes (que, eu admito a
vocês, podem ser, para muito de vocês, extremamente fatigante, durante este período) que deve e pode

ocorrer, na totalidade, o acesso à Unidade.
Paradoxalmente, o peso de algumas dissonâncias, chamadas, em linguagem ocidental, de algumas alterações,

que eu chamaria de doenças, que eu chamaria de oposições, resumidamente, tudo o que pode vir perturbar
ainda a sua Unidade, está aí apenas para mostrar-lhes a ausência da Unidade.

***

A Unidade é, justamente, transcender tudo isso.
Transcender tudo isso apenas pode acontecer estabelecendo-se no Si, porque, estabelecidos no Si, vocês

irão constatar (e somente naquele momento) que, quando vocês estão abandonados à Luz, não somente
vocês não são mais afetados por esse corpo, não somente vocês não são mais afetados por uma pessoa
próxima, não somente vocês não são afetados seja pelo que for deste mundo, e, no entanto, vocês estão

neste mundo, e, no entanto, vocês irão constatar que vocês estão cada vez mais vivos.
O que eu quero dizer assim é, também, compreender e aceitar que estar cada vez mais vivo significa estar

cada vez mais presente na consciência da personalidade.
Isso quer dizer, realmente, transcender os limites da personalidade e estabelecer a consciência nesses

espaços de Liberdade onde predominam a Alegria e a Paz.
E vocês não podem, naquele nível, trapacear com vocês mesmos.

Coloquem-se simplesmente a questão: eu estou em Paz?
Se a questão aparecer, significa simplesmente que vocês não estão em Paz, porque, se vocês estiverem em

Paz, justamente, não há mais questão.
Tudo se torna evidente, tudo se torna fácil.

A sua visão, que não é a visão da personalidade fragmentada, mas, sim, a visão real, chamada de Visão do
Coração ou de Visão Etérea, coloca-os imediatamente além dos pesos, além das armadilhas e além dos

sofrimentos do que afeta a personalidade.

***

Como vocês sabem, alguns seres despertos, dos quais eu fiz parte, sofreram durante a vida, de várias
doenças extremamente graves, que, no entanto, em nada mudou o nosso estado de consciência.

Se eu tomar o exemplo do final da minha vida, quando eu estava sobre a Terra, muitos seres à minha volta,
naquele momento, quiseram tratar deste corpo, quiseram agir neste corpo, neste sofrimento.

O que eles não compreendiam, e o que eles não podiam aceitar, é que eu não era nem este corpo nem este
sofrimento, na totalidade, e que eu era realmente a FONTE, na totalidade, do mesmo modo que cada ser que

realiza, na totalidade, o Si, torna-se a FONTE, na totalidade, e em parte.
Não há diferença entre as partes e o todo.

Assim, portanto, nenhuma das partes pode ser afetada e ainda menos o corpo, por qualquer anomalia podendo
aparecer (e ainda menos o psíquico) em meio a uma anomalia procedente, como sempre, do exterior, ou seja,

do ambiente afetivo, profissional, social ou amistoso.

***

Enquanto vocês não tiverem compreendido e vivenciado que a interação da personalidade, projetada no
exterior, ocorre sempre em meio a interações, vocês não podem penetrar na Paz.

A Paz é definitivamente cessar e fazer cessar qualquer interação, não em uma vontade de fazer, mas,
realmente no estabelecimento da consciência, ela mesma, em um estado totalmente diferente do que é a

consciência ordinária.
O estado Turiya não pode ser confundido com absolutamente nada mais.

Quando ela se estabelece (e quando eu digo que ela se estabelece, isso quer dizer quando ela persiste além
de algumas horas ou além de alguns dias, isso depende dos seres humanos), naquele momento, ela ganha em
intensidade, ela ganha em lucidez e lhes permite, pouco a pouco, não mais ser identificado seja com o que for

pertencente à vida da personalidade.
Isso não os impede de agir, mas isso os impede de estar no mental, no fazer do mental ou na reação da

emoção, mas, sim, no agir correto, que é aquele da própria Unidade.



***

Tudo isso, meus Irmãos e minhas Irmãs, cada um de vocês está vivenciando em graus diversos.
Mesmo aquele que jamais ouviu falar da Luz está, hoje, frente a uma série de elementos (sociais, familiares,
afetivos, profissionais, financeiros) que é exatamente o que é preciso viver para encontrarem a sua própria

Unidade.
Não há então, através disso, nem que julgar nem que projetar outro caminho que o seu e, no que se refere ao
seu, compreender que isso não está em um caminho de retidão, seja ele qual for, mas, sim, na aceitação de

tudo o que a vida pode enviar a vocês como indício, como sinal, a fim de realizar a sua Unidade.
Enquanto vocês estiverem na reação a um sinal da sua própria vida, isso significa que vocês estão

identificados com a sua própria vida, mas que vocês não estão na sinalização da Unidade, que é a Paz e a
Alegria.

***

Tudo isso para, simplesmente, chamar atenção da sua consciência que, quando vocês se estabelecerem, de
maneira cada vez mais duradoura na sua Eternidade, como vocês querem que naquele momento um mínimo

elemento (chamado de exterior, chamado de projeção, chamado de efêmero) possa interferir nesta Eternidade
que é Luz, Amor, Paz, Vibração e Alegria?

Isso é estritamente impossível.
Mesmo as circunstâncias da sua vida não lhes pertencem mais.

Vocês estão, naquele momento, no ritmo do que é chamado de Unidade, de lei da Graça.
Vocês não estão mais submissos às leis da ação/reação, de maneira total e imediata.

Vocês substituíram, definitivamente, a ação/reação, pela Ação da Graça e isso deve se refletir na sua
consciência, mas também neste corpo, independentemente do que ele viver, mas também em suas relações,

independentemente do que vocês viverem.
Porque, em última análise, tudo isso que vocês vivem, durante este período, jamais é fruto do acaso, menos
ainda do que antes, porque a finalidade desta época não é recomeçar uma próxima vida e resolver qualquer

karma, mas sim, agora, decidir estabelecer-se na Unidade, ou na personalidade, e isso não permite mais
qualquer atraso.

Isso não permite mais qualquer explicação.
Isso não permite mais, tampouco, qualquer expectativa, mas, sim, colocar-se, de maneira firme e definitiva, na

Paz e na Alegria.
Mas a personalidade não pode encontrar a Paz e nem pode encontrar a Alegria.

***

Todos nós, uns e outros, insistimos, desde o final das Núpcias Celestes (e mais especificamente no período
deste ano que vocês vivem), sobre o perigo do ‘ego espiritual’ daquele que quer se apropriar da Luz e se

apropriar de um conhecimento para fazer viver o corpo de personalidade.
A mudança de paradigma e de consciência, entre a consciência de vigília e a Consciência de Turiya, não pode

se adaptar a esse tipo de coisas.
Aqueles de vocês que seguiram este caminho (ou mal esclarecidos, ou mal informados, ou não tendo a

capacidade de consciência para ver isso), hoje, é exatamente com isso que vocês são confrontados e são
exatamente esses elementos da sua vida que devem levá-los para mais Abandono e, eu diria, para o Abandono

total à Luz Vibral e à Unidade.

***

Assim, jamais maldigam seja o que for ao redor de vocês, jamais maldigam as circunstâncias da Terra, nem
maldigam jamais um ser amado ou um ser odioso, porque absolutamente nada em meio à projeção é outra

coisa senão a sua necessidade de clareza, manifestando-se através deste elemento que vem colocar,
segundo vocês, uma zona de sombra na sua vida.

Não há qualquer zona de sombra exterior ao que vocês são.
Há apenas o Si.

Há apenas o Único.
Há apenas a Unidade e isso não é um discurso, é exatamente isso que vocês devem agora realizar,

integralmente.
Não pode ali haver, e haverá cada vez menos, meias-medidas ou escolhas, porque, agora, chegou o momento



de realizar.
Porque, sobre a Terra, como vocês sabem, tudo está realizado, na totalidade, mesmo se restar ainda para

manifestá-lo aos seus olhos de carne.

***

Os Arcanjos (e nós mesmos) disseram, recentemente, que nós estávamos à beira da sua Dimensão.
Essa é estritamente a Verdade.

Muitos de vocês percebem as outras Dimensões, mesmo se não forem capazes, ainda, de ali viajar.
A abertura do canal Mariano, que é a abertura total, na realidade, do Antakarana esquerdo (correspondendo, eu

os lembro, ao Cordão Celeste ou ao contato estabelecido com o Espírito), torna possível a manifestação de
Espíritos pertencentes à Unidade, em meio ao seu próprio Espírito, ou seja, mesmo em meio à sua Dimensão,
refletindo-se por um conjunto de sinais e de sintomas que podem aparecer do lado esquerdo do seu corpo, na

parte superior: como afagos, como vozes, como sons que, como vocês sabem, se modificam, de maneira
extremamente importante, neste momento.

Tudo isso são elementos que reforçam, de algum modo, a chegada de um advento iminente, mudando, de
maneira irremediável, a face do mundo.

Lembrem-se de que este acontecimento iminente ocorre da mesma maneira e, antes de tudo, unicamente, em
vocês.

E o que vocês vivem, neste momento (precisamente, neste momento), é bem exatamente o que vocês têm
que viver para irem para a sua Unidade.

***

A Luz apenas faz iluminar o que deve ser iluminado.
A Luz jamais induz ao combate.

Isso que combate, é a personalidade que combate a Luz.
A Luz recorre à Transparência mais total.

Isso foi denominado os Quatro Pilares do Coração.
O impulso de CRISTO é realizar esta Transparência.

Apenas deste modo que vocês irão passar a Porta Estreita, abandonando atrás de vocês tudo o que é ilusório
e efêmero.

Eis os elementos, talvez repetitivos, mas, eu o espero, complementares, que os Anciãos me encarregaram de
transmitir-lhes.

O importante é a sua Consciência.
Todo o resto, independentemente daquilo que está no exterior, independentemente da relação que vocês
estabeleceram com ele, independentemente do acontecimento que atinge a sua vida ou a vida dos sete

bilhões de seres humanos do planeta, isso lhes diz respeito, porque isso ocorre no Interior de vocês, mas, se
isso tiver que se referir a vocês, isso deve permitir-lhes também aceder à sua Unidade e a Unidade jamais será

encontrada em qualquer Fazer, exterior.

***

O período, tão particular, que vocês são chamados a viver, dentro de muito poucos dias, vai então levá-los a se
colocarem essas questões decisivas.

Dependendo do que vocês deixarem se desenvolver, em vocês, dependendo do que vocês deixarem emergir,
no exterior de vocês, dependendo do que for manifestar a sua consciência (no seu humor, nos seus
comportamentos, nas suas emoções, no seu mental), vocês irão definir claramente o seu lugar, não

mentalmente, mas Vibratoriamente, e em meio mesmo à sua consciência.

***

Mais do que nunca, sejam quais forem os acontecimentos qualificados de exteriores, sejam quais forem os
acontecimentos atingindo a sociedade, na sua arquitetura, na sua lógica, o que vem não é uma lógica linear.

O que vem é a Revelação, total, da Luz, sobre esta Terra, culminando no aparecimento da Eternidade.
Nenhuma lei, tal como vocês as conhecem (eu falo tanto das leis da alma, como das leis da matéria, através

das leis físicas, biofísicas, como das leis de tudo o que faz a vida, no sentido em que vocês o concebem sobre
esta Terra), pode ser identificável com as leis da Luz.
As leis da Luz nada têm a ver com as leis do efêmero.



As leis da Luz são as leis da Unidade, da Transparência, da Humildade, da Simplicidade e da Infância: os
Quatro Pilares do Coração, aqueles que lhes permitem, de maneira definitiva, agora, penetrar no Reino dos

Céus, que não é outro senão o seu, aquele da sua Unidade do Si.
É preciso, agora, Vibrarem em meio aos Quatro Pilares.

É preciso manifestarem esta Consciência, no Ser.
É preciso irem além de qualquer resistência e de qualquer sombra que lhes projeta o mundo, ao redor de suas

próprias projeções.
Vocês apenas podem fazer cessar essas interações de projeções, de sombra a sombra, deixando a

Transparência estabelecer o seu reino, na sua Eternidade.
Irmãos e Irmãs eu lhes dou agora a palavra.

Se houver, somente em relação a isso que eu acabo de exprimir, sobre a Consciência, necessidade de
esclarecimento, então eu permaneço, com vocês, à sua disposição.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, como em cada intervenção, nós iremos viver um momento de Comunhão de
Coração a Coração.

Eu lhes transmito todo o Amor e toda a Transparência da Luz.
 Nós lhes dizemos, todos nós, até muito em breve, vocês sabem, porque o conjunto das Forças Unificadas da

Luz Unitária irá verter, sobre a Terra, a totalidade da Luz, dentro de dois dias.
Então, do meu Coração ao seu Coração, em Comunhão, no Espírito e na Verdade, Vibremos em meio à Paz e

em meio à Alegria, de Coração a Coração.

UM AMIGO lhes diz até breve.

... Efusão Vibratória ...

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebb20.html

24 de setembro de 2011
(Publicado em 25 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/articlebb20.html
http://portaldosanjos.ning.com/


ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110926_-_MARIE_-_1.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu rendo Graças à sua Presença.

Eu rendo Graças à sua ação, em meio à Unidade.
Eu rendo Graças ao que foi realizado.

***

Eu irei me exprimir, hoje, enquanto representante e porta-voz do conjunto dos Anciãos, dos Arcanjos, das
Estrelas,

E, naturalmente, do conjunto das Forças da Luz Una, presente na Alegria.
Eu serei também a porta-voz da Fonte Una.

Eu venho, hoje, a fim de comungar, com vocês e com o conjunto da Luz Una.
A Porta foi aberta para a chegada de CRISTO, na sua Consciência.

Os tempos terminaram permitindo, hoje, viver, na Consciência que é a sua e que é a nossa, a Unidade, a
Alegria e a Verdade.

Os tempos que terminaram são aqueles do retorno, na sua totalidade, da Luz Una, da Fonte, permitindo pôr fim
à ilusão do tempo e da separação.

***

Então, não podendo mais deter a ação de KI-RIS-TI, em vocês, o momento chegou de viver o júbilo do novo
Nascimento.

Aquele que irá cobri-los de Graças e que irá mostrar-lhes a Verdade do seu Estado Interior, a Verdade da Luz
Una.

Tempo de Graça e de realização que abre, hoje, a nova Porta, aquela dos novos Céus.
Permitindo, a partir de hoje, viver as Núpcias de Luz: aquelas do retorno ao Estado de Ser, à Verdade, à
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Alegria, à Beleza, aqui mesmo, neste mundo.

***

Então, onde vocês estiverem sobre esta Terra, escutem, preparem-se para ouvir o Canto da Luz.
O momento do meu apelo chegou.

Aquele de reunificá-los, inteiramente.
De viver a Alegria, de maneira infinita.

Filhos do Um, Sementes de Estrelas, Luzes do Eterno, nesses tempos realizados, da parte de todos aqueles
que se têm, agora, à Porta desta Dimensão onde vocês estão, nós dirigimos um imenso Canto de Amor,

permitindo conectarem-se e serem ligados à sua Liberdade eterna e à sua Eternidade.

***

Tempos de Paz Interior, como essas Núpcias de Luz que põem fim, para cada um de vocês (à sua maneira, ao
seu modo), à fragmentação e à separação, sendo realizado também, sob os seus olhos e sob os seus

sentidos (aqueles deste mundo).
Permitindo abri-los, na totalidade, ao sentido da Luz e da Unidade.

A hora é para a Liberdade e para a Verdade.
A hora é para o júbilo.

Pela sua Presença, pelo seu Fogo, vocês começaram o mundo da Nova Terra e dos Novos Céus.
Nesses tempos, onde tudo está realizado, a sua Presença, em meio a esta Terra, trabalhou para a Unidade.

É tempo, hoje, para cada um de vocês, recolher os frutos das suas próprias sementes.
É tempo, neste dia, para cada Consciência, de encontrar-se no que ela criou, para o tempo novo: aquele deste

instante.

***

O Fogo do Coração, levado por KI-RIS-TI, e por todos nós, é oferecido ao seu Coração.
Para que vocês possam manifestar a Alegria, a Serenidade e a Beleza.

Nós entramos, com vocês, no tempo da Graça ou, já, em vocês, cada vez mais numerosos entre vocês, de
viver a Alegria da Eternidade.

Nós penetramos, a partir de hoje, a Porta do seu Coração, chamando-os à última revolução, aquela da
pacificação, aquela das suas Núpcias de Luz.

O conjunto dos elementos, do Sol, da Terra, o conjunto das Consciências da Terra e do Céu, trabalha,
doravante, nos mesmos espaços e na mesma Vibração, para o estabelecimento da elucidação, para o

estabelecimento da Criação.
O apelo está em vocês e apenas vem em vocês, sem qualquer exceção.

O que seus olhos veem, no Sol e nos Céus, é precisamente o que se vive e se vê, em cada um.

***

O Coração, vibrando em uníssono com a Luz, vem revelar, no conjunto deste Universo, a sua Majestade.
Vocês são, então, convidados e orientados a viver, a partir de hoje, as Núpcias de Luz.

Ressurreição da Vida Una, Nascimento na Unidade, estabelecido para a Eternidade.
Vocês são convidados ao banquete do Céu e da Terra, ao banquete da Ressurreição.

Nós os convidamos a viver a Alegria, a viver o Amor.
A proclamá-lo, e a declamá-lo, pela Vibração da sua Consciência, pelos seus olhos e pelas suas mãos, pelos
seus pés sobre esta Terra, pela sua cabeça, e pelo conjunto da Consciência Unificada da Embarcação de Luz

reconstituída.

***

Abre-se, hoje, esse tempo da Graça que foi anunciado no mais alto dos Céus, no mais profundo da Terra.
E que se revela, como a Luz que se revela em vocês, sobre a totalidade deste mundo e deste Universo.



Filhos do Um e Filhos da Unidade, nós comungamos, em vocês e com vocês, porque nós estamos, agora,
hoje, conectados pelo Cordão Branco da Unidade, à esquerda do seu corpo.

Vindo chamá-los, pelo seu nome e prenome, aquele da sua Eternidade, além da forma, para viver o Coração,
para viver a Unidade.

Núpcias de Luz, seguindo às Núpcias Celestes e às Etapas [Núpcias Unitárias] (preparações terminadas, hoje).

***

O meu Coração de Mãe, falando em nome do conjunto das Consciências Unificadas, pedindo-lhes para Liberar
o Amor, que é a sua natureza.
Que seus olhos o mostrem.

Que suas atitudes e seus atos sejam esses.

***

Filhos do Um, a coragem e a constância são, neste dia, recompensadas.
Nós que estamos ao seu lado, à sua esquerda e em vocês, falamos e iremos falar, cada vez mais diretamente,

à sua Consciência.
A Luz Inteligente chegou a bom porto, no seu Coração e na sua Consciência, permitindo ao canto da Luz

aparecer, a qualquer momento, a partir de hoje.
Não existirá mais momento separado e mais tempo separado.

Não há mais data, exceto aquela do momento, porque este instante é perpétuo, é aquele de CRISTO, vindo
romper as correntes do tempo, que foram rompidas.

***

Nós continuaremos, durante este período de Núpcias de Luz, a manifestar nossa Presença, também, por meio
deste mensageiro.

Mas lembrem-se de que vocês são, igualmente, onde vocês estiverem, os próprios mensageiros, aqueles da
Luz, e de que a Luz os convida a percorrer os campos da Criação, aqueles da Unidade.

Convidando-os a romper o ciclo da ilusão, os ciclos do sofrimento e da dualidade.

***

Hoje, nesta hora, nós instalamos, vocês e nós, o Tempo da Luz, sem qualquer concessão, sem qualquer
restrição, sem qualquer alteração.

Mais do que nunca, os encontros de alinhamento às 19 horas [hora francesa] verão, em vocês, revelar as
Núpcias de Luz, tanto sobre a Terra, como sobre o Céu.

***

Hoje, nós podemos dizer-lhes: “bem-vindos à Luz”, “bem-vindos ao Templo do Coração”.
Ainda uma vez, nós, o conjunto de Consciências da Luz Una, à beira deste mundo, nós rendemos Graças à sua

Beleza, nós rendemos Graças à sua Luz.
E a minha Consciência Una, de Mãe, comunga no seu Coração, trazendo a palavra dos Anciãos, dos Arcanjos e

das Estrelas, chamando-os ao Amor, chamando-os à Vibração e à Unidade.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

***

Assim se instalam as Núpcias de Luz, hoje.
Juntos, nós comungamos na Graça.

Juntos, nós somos, todos nós, Um na Luz.



***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra, eu acrescentarei isso: tudo provem e tudo retorna ao Coração.
Somente o afastamento do Coração pôde fazer crer na ausência do Coração.

Mas isso foi apenas uma crença, induzida e perpetuada por aqueles que puderam pensar que o afastamento,
fortalecendo o desejo, permitiria um Amor e uma Consciência maior.

Mas como é possível que o que é perfeito, desde a origem, se tornasse ainda mais perfeito?
A ilusão foi aí.

***

A Luz é Una, em qualquer tempo e em qualquer espaço, como em qualquer Dimensão.
Aí está a única lei.

Aí está a única Verdade.
Aí está a única Graça.
Não pode existir outra.

Hoje, as Núpcias de Luz restabelecem esta exclusiva e única Verdade, permitindo-lhes, em consciência,
realizá-la.

Todo o resto (como todo jogo Sombra / Luz) não pode existir no mundo da Graça.
Cada um de vocês é a Graça personificada.

Cada um de vocês tem a possibilidade de viver isso, pondo fim, assim, à sua própria separação, à sua própria
ilusão.

***

CRISTO está aí, em vocês, para isso.
Vindo procurá-los e vindo chamá-los, se sua Consciência vivê-lo.

Lembrem-se, hoje, de que absolutamente tudo já é perfeito na Luz, que não há então absolutamente nada a
procurar, ou a provar, nem a encontrar, fora da Luz e fora do seu Coração.

***

As Núpcias de Luz, hoje, são o Apelo final para viver a Unidade, para atravessar a Porta, hoje, para viver a
Alegria, a Paz e o Amor.

Vocês sozinhos podem fazê-lo.
Vocês sozinhos podem Sê-lo.

Não há nada a esperar, hoje, no exterior de vocês.
Então, vivam, vivam a Verdade.

Nenhuma densidade, nenhum abafamento, nenhum peso pode, hoje, impedi-los de viver e de Ser a Luz do
mundo.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra.
Espaço e tempo de bênção, hoje, neste instante.

Juntos, vivamos a Comunhão em CRISTO, no Amor, na Vibração e no Fogo.

***

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e do Amor, hoje e para sempre.
Eu amo vocês.

Até muito em breve.



************

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110926_-_MARIE_-_1.mp3

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-articlef02e.pdf
26 de setembro de 2011 - 1

(Publicado em 26 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110926_-_MARIE_-_1.mp3
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-articlef02e.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

“É preciso, efetivamente, de algum modo, que a personalidade se renda, integralmente. É isso a sua Crucificação.
É isso a sua Ressurreição.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110926_-_MARIE_...

 ~ A GRAÇA ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra. 
Meus Filhos bem amados, eu venho, desta vez, para completar uma série de elementos referentes à Graça e,

também, em uma segunda parte, se houver em vocês interrogações, questionamentos e tudo o que se
relacionar com o que foi dito neste momento, sendo difícil para vocês, então eu tentarei para vocês, aqui, dar ali

uma resposta.

***

Vocês são chamados a viver o tempo da Graça (isso eu o disse) por intermédio das Núpcias de Luz, do retorno
de Cristo.

Para viver, no seu Templo Interior ou no seu Coração, a passagem da Porta Estreita e se estabelecer na nova
Verdade da Eternidade.

A Graça é a Luz que se revela.
A Graça é viver o que as Estrelas e os Anciãos lhes explicaram, em relação aos Quatro Pilares do seu

Coração, que são, de algum modo, as garantias e o baluarte da sua Unidade, da sua Alegria.
 Esses quatro Pilares, essas quatro Virtudes, são realmente os elementos, durante este período, que foram
colocados diante de vocês e que vocês devem aceitar para viver a Unidade, se tal for a sua escolha (ndr: os

Quatro Pilares: Humildade,Simplicidade, Infância, Transparência, foram desenvolvidos nas intervenções de
11 a 16 de setembro, citadas no Protocolo *Os 4 Pilares do Coração*) (1).

***
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Para isso, vocês devem, efetivamente, vocês mesmos, tornar-se a Graça.
A Graça não é algo do exterior.

A Luz que vocês veem, para muitos de vocês, aparecer nos seus Céus, não está em nenhum outro lugar senão
em vocês.

É a mesma Luz.
O que vocês veem fora está dentro: tudo isso, os Anciãos lhes explicaram.

Então, eu vou simplesmente falar-lhes de mecanismos simples que foram colocados em operação nesses
tempos de Núpcias de Luzes.

Muitas coisas, efetivamente, sobre o Céu e sobre a Terra, vão mudar, e em vocês, também.
O obstáculo à Graça é, obviamente, o desejo (muito humano e muito lógico) de querer compreender, de

querer explicar, de querer interpretar ou de querer supor.
A Inteligência da Luz, como vocês sabem, pede-lhes absolutamente o inverso disso: ao mesmo tempo,

abandonar-se e, sobretudo, deixar acontecer o que está prestes a acontecer, em vocês, como sobre este
mundo.

Naturalmente, a lógica formal da ação / reação, presente desde milênios, treina o seu cérebro e vocês mesmos
para querer sempre reagir ao que se manifesta a vocês.

Isso faz parte, é claro, da evolução comum da vida, como vocês conhecem sobre este mundo.
Mas, como nós lhes dissemos, as leis do Espírito nada tem a ver com esta lei de ação / reação.

***

As leis da Graça não são a lei da ação / reação.
As leis da Graça são a Inteligência pura.

E para viver esta Inteligência e se tornar, vocês mesmos, esta Inteligência pura, é preciso aceitar, ao mesmo
tempo, ser muito pequeno, ser o mais humilde, estar na pobreza de espírito, ou seja, tornar-se

verdadeiramente a criança que aceita o que se vive, estando totalmente no que ela vive e não no que ela
poderia apreender ou supor para o momento seguinte ou para alguma regra (estabelecida pela sociedade,

pelas leis morais ou seja qual for).
A Lei da Luz é a Lei do Um e a Lei do Um nada tem a ver com tudo o que os atravanca, com tudo o que os

impede, justa e deliberadamente, de aceder ao Espírito.
Viver o Espírito é, efetivamente, isso ao que os chamam as Núpcias de Luz.

E elas os chamam para viver o Espírito, na totalidade, ou então, para se orientar para o Espírito e se dirigir,
realmente, ao que vocês são, em Verdade, na sua Vibração.

***

Vocês não podem mais, a partir de hoje, estar na Dualidade e estar na Unidade.
Vocês não podem mais participar da ação / reação e estar na Unidade.

Isso vai aparecer-lhes (isso já lhes foi dito, mas eu confirmo este elemento) às 19 horas (hora francesa) esta
noite, a partir de amanhã, nos próximos dias, em termos do seu calendário.

Vocês irão se aperceber de que tudo isso que, em vocês, funcionava antes de um certo modo, não poderá
mais funcionar deste modo.

De que as coisas que vocês eram obrigados a reprimir, a esconder, não poderão mais ser escondidas.
Vocês serão obrigados, pela Inteligência da Luz, a manifestar a sua Transparência, integralmente, ou, então, a

escolher permanecer na opacidade e na densidade.
A Graça, é para abrir-se a ela e se tornar si mesmo esta Graça.

É tornar-se a Luz.
É exprimir esta Humildade, esta Simplicidade, tornar-se de novo o Caminho da Infância, tornar-se de novo a

Transparência mais total e isso, em cada sopro da sua vida que resta a viver neste mundo, neste período final.

***

Vocês devem, de algum modo, pôr em prática tudo o que nós lhes dissemos e tudo o que vocês puderam
Vibrar, seja em uma das suas Coroas, seja na totalidade do seu corpo.

O momento é, agora, para a transformação final deste corpo, em Corpo de Luz total.
E para isso, isso necessita, efetivamente, de aquiescer à Luz, à sua Inteligência e, sobretudo, à sua Ação.

E deixar a Luz agir, em si, apenas pode acontecer se vocês tiverem a confiança mais total e se vocês deixarem



trabalhar, totalmente, a Luz, em vocês.

***

Em resumo, vocês não podem escolher e comandar o seu destino, se o seu destino for se tornar a Luz.
 Naquele momento, é a Luz que escolhe o seu destino.

É a Luz que os faz viver o que é para viver, para aproximá-los da sua Luz e da sua Graça.
Dito de outra forma, vocês não podem encontrar a Graça por vocês mesmos.

Vocês apenas podem aplicar os preceitos, os quatro Pilares, da melhor forma e da forma mais correta.

***

Lembrem-se deste conceito de Transparência.
Todos nós, quando fomos encarnados, nós tivemos zonas de sombra, coisas que não tinham que ser

comunicadas (aos nossos familiares, aos nossos filhos).
Isso não será mais possível.

Vocês não poderão mais esconder, tampouco esconder uma verdade, quando vocês estiverem totalmente
imersos na Luz.

E vocês o estão, a partir de agora.
Então, é claro, todos os comportamentos que não estiverem em adequação total com isso devem agora cessar

e não são vocês, ainda uma vez, que devem fazer cessá-los.
É a sua aceitação da própria Luz que vai permitir a Ação da Luz.

Isso não é mais para vocês fazer, cabe a vocês deixar agir a Luz.
E a Luz não tem necessidade da sua intervenção.

A Luz não tem necessidade da sua própria inteligência humana.
A Luz não tem necessidade das suas emoções, das suas decisões porque ela é a decisão e ela é a emoção

final que os conduz à Graça.

***

Deixar agir a Luz em si é isso: é não mais reivindicar, não mais estar em qualquer situação de poder em relação
seja ao que for.

É deixar a Graça trabalhar.
E vocês vão ver, naquele momento, como dizia CRISTO, que tudo irá acontecer segundo o princípio da

Inteligência e que a Graça irá agir realmente e irá substituir a ação / reação.
Nesses tempos extremamente reduzidos, muito em breve, vocês não terão mais que se colocar a questão de

qualquer ambiente habitual porque tudo vai se tornar extremamente diferente, aos seus olhos, e no próprio
desenrolar da sua vida.

A Graça é aceitar tudo isso porque que, em última análise, o que vem e o que está aí, é a sua Liberação total
de toda a Ilusão, de todo o confinamento e de toda a ação / reação.

Isso deve ser, para vocês, uma grande Alegria.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, em vocês, ao redor de vocês, aceitem-no com a mesma Graça.

***

Viver a Graça é aceitar esta Humildade particular de si mesmo se rebaixar, não para buscar ser menor, mas,
sobretudo, para não mais buscar impor-se ou impor.

Simplesmente Ser.
E Ser não pode se acompanhar (vocês irão se aperceber disso cada vez mais) de qualquer ação, em meio à

Dualidade.
Os Anciãos os preveniram disso, as Estrelas também.

O momento de viver a Unidade, à imagem dos testemunhos que lhes descreveram algumas das minhas Irmãs
(como GEMMA, como NO EYES, como HILDEGARDA), é exatamente o que vocês irão viver, agora.
Então, vocês não poderão estar imersos nesta Luz e participar, de qualquer modo, de outras coisas.

Isso não é uma escolha.
Isso irá se impor a vocês.



Não há que resistir a um ou outro, mas, simplesmente, estabelecer-se no que é, para vocês, o seu lugar
correto, a sua Vibração correta.

Não deve ali haver nem remorso, nem previsão, nem arrependimento.

***

Há apenas que ser o que a Luz lhes propõe para Ser.
Há apenas que ser o que a Luz deixa-se viver, para Estar na Graça ou para ir para um outro caminho.

Jamais nós iremos julgá-los.
Jamais nós iremos condená-los, seja o que for que vocês tiverem que viver.

Independentemente do que vocês desejarem manifestar e criar, para a sua realidade de amanhã, isso estará
particularmente correto e totalmente adaptado a vocês, à sua Vibração, à sua Consciência, ao seu destino.

Deixem, então, a Luz agir.
Quanto mais vocês a deixarem agir, menos vocês estarão, vocês mesmos, na ação / reação e mais vocês irão

se estabelecer no Ser.
Isso irá ocorrer cada vez mais naturalmente, desde que, é claro, vocês não resistam, desde que, é claro, vocês

não se oponham seja a quem for ou seja ao que for.
É preciso, efetivamente, de algum modo, que a personalidade se renda, integralmente.

É isso a sua Crucificação.
É isso a sua Ressurreição.

***

Vocês devem se tornar de novo como uma criança.
Ele lhes disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não se tornar como uma criança”.

E a criança não exerce (é claro, na criança pura) qualquer poder.
Ela vive totalmente o instante.

E a Luz está no instante, hoje, neste presente.
Ela jamais estará no amanhã.

Ela jamais estará em uma discussão com alguém.
Ela jamais estará nas emoções.

Ela jamais estará nas ações empreendidas, nesta Dualidade, porque esses tempos que vocês atingem são
tempos que terminaram.

***

O que eu digo, hoje, não valia, é claro, no tempo em que eu percorria, com os meus pés, esta Terra.
Não valia, tampouco, desde algumas dezenas de anos.

Os tempos que vocês vivem, já desde alguns anos (e que atingem o seu final agora), são tempos
extremamente preciosos e extremamente especiais.

Eles os chamam para uma revolução Interior.
Eles os chamam para viver de outra maneira e para viver em outros lugares, para viver em outro estado de

Consciência e em outra Consciência, que nada tem a ver com o ser humano.
Mas lembrem-se do que lhes disse GEMMA: “vocês não podem se tornar novamente humildes sem serem

totalmente humanos”.
Tornar-se de novo o Ser de Luz que vocês são, na totalidade, é aceitar a sua humanidade, na totalidade.
E esta humanidade deve ser aceita no seu sentido mais nobre, e não no sentido da personalidade, que

combate dia a dia pela sua sobrevivência.
O que lhes é dado, hoje, e oferecido, e ao que vocês se oferecem, não é a sobrevivência, mas a verdadeira

Vida, não é a ação / reação, mas a Graça.
Então, tornem-se esta Graça porque ela está aí.

Aí estão algumas palavras complementares que eu tinha para dar em relação à minha intervenção formal desta
manhã.

Eu me exprimo, esta noite, em meu próprio nome, em relação à minha experiência e não em relação ao
conjunto das Forças Unitárias.

Se houver perguntas, agora, em vocês, em relação ao que eu acabo de dizer e ao que foi anunciado agora,
durante a minha intervenção anterior, então eu lhes ofereço, com grande prazer, a minha escuta.



***

Pergunta: como se Abandonar à Luz quando temos grandes responsabilidades?

Bem amado, eu irei lhe responder que isso é estritamente impossível.
Agora, é preciso escolher.

Não há alternativa.
Como se pode ter responsabilidades e viver a Humildade?

Isso é estritamente impossível.
Vocês já viram seres Despertos em meio a esferas comuns de responsabilidade desta vida (seja social,

política ou familiar)?
É impossível.

É preciso, agora, efetivamente, fazer as últimas escolhas: aquela da ação / reação ou aquela da Graça.
E aí onde vocês estão, hoje, uns e outros, é estritamente o que vocês têm que resolver como desafio.

Aquele que está inteiramente Livre se preparou para esse momento desde muito tempo.
Aquele que está prisioneiro de responsabilidades, de apegos, não se preparou para esse momento, e vocês

que decidiram isso.
Ninguém lhes impôs.

Mas, agora, estejam conscientes das jogadas porque essas jogadas são finais, ainda uma vez.
Não é mais tempo de ser ambíguo.
Não é mais tempo de acomodar-se.

O momento chegou de permanecer lagarta ou de realmente tornar-se borboleta.
E uma não pode seguir com a outra, é impossível.

Lembrem-se também do que disse o meu Filho: “haverá muitos chamados e poucos eleitos” (repetido por São
João).

Ele disse também: “haverá muito ranger de dentes”.
E Ele disse, enfim: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la e aquele que aceitar perdê-la, irá salvá-la”.

O que é que é salvo?
É a Vida, não este corpo, nem esta personalidade.

É a Essência da própria Consciência.
Vocês entraram, efetivamente, a partir de hoje, nessa escolha final.

Alguns se liberaram.
Outros se acomodaram no seu caminho dito espiritual, simultaneamente a algumas Vibrações, mas, também,

mantendo um status quo em sua vida.
Alguns receberam, desde alguns anos, impulsos da alma para realizar algumas mudanças.

Hoje, não é mais tempo de mudar seja o que for.
É tempo apenas de dizer: “sim” ou “não”.

Lembrem-se: a Inteligência da Luz, a Graça da Luz, não se importa com o que vocês realizam como
responsabilidades neste mundo.

Todos os laços que vocês criaram, neste mundo, não existem na Unidade.
Eles são uma Ilusão a mais e mais pesos.

Então, isso era, evidentemente, impossível de aliviar ou de eliminar, desde algum tempo.
Mas, hoje, esses tempos acabaram.

É preciso que a sua Consciência se determine, inteiramente, e se torne totalmente Transparente.
Sem isso, vocês não irão atravessar esta Porta Estreita.

É um ou outro, e isso não pode ser um e outro.
É isso que vocês precisam aceitar ou recusar e simplesmente decidir-se.

O momento não é mais para escolha.
O momento é para colocar em ação a sua própria criação.

***

Pergunta: a frase: “Pai que a tua vontade seja feita e não a minha” deve ser aplicada agora a cada
instante?

Esta frase se aplica à alma.



É uma outra frase que se aplica, ela, ao Espírito: “tudo está consumado”.
E há outra frase que, ela, aplica-se à personalidade: “Meu Pai, por que me abandonastes?”.

Cabe a você escolher a frase que vocês querem ver aplicada à sua Consciência.

***

Pergunta: como saber se seguimos a decisão da Luz ou aquela da personalidade?

Meu Filho, isso não é algo que se saiba.
É algo que se vive.

Escolher a Luz é escolher a Leveza, a Alegria, a Paz, a ausência de emoção, a ausência de pensamento.
Se houver uma interrogação, significa que a escolha não foi feita, nem em um sentido, nem em outro.

Há também testemunhas (isso lhes foi comunicado pelos Anciãos): as Vibrações e, sobretudo, o estado da sua
Consciência.

Aquele que está aliviado torna-se leve.
Aquele que está carregado torna-se pesado, cada vez mais, agora.

Dito de outra forma, a escolha da Luz não é algo para amanhã.
Se vocês escolheram a Luz, a Luz está presente, e ela está em vocês porque vocês são a Luz deste mundo e,
naquele momento, não pode mais ali haver questionamento de saber, não pode mais ali haver questões sobre

as escolhas a fazer.
Tudo está consumado.

Lembrem-se, também, de que viver a Graça é um estado de Plenitude que se acompanha de leveza, de
Vibrações, de Luz, de Transparência, de Humildade e de Simplicidade, onde não há espaço para o mental,

onde não há espaço para as emoções, porque elas não estão mais presentes.
Elas não estão restritas ou limitadas seja pelo que for, mas elas, realmente, desapareceram, transcendidas

pela Luz.
Para isso, é preciso que a personalidade se renda, por completo.

É a Crucificação que foi relatada a vocês.
Vocês não podem Ressuscitar e tudo realizar se vocês não forem Crucificados anteriormente.

Aí assume todo o realce do que lhes enunciou o Arcanjo ANAEL, sobre o princípio de Abandono à Luz.
Enquanto vocês mantiverem seja o que for, vocês não estão Livres.

Enquanto vocês acreditarem ser seja o que for, vocês não estão Livres.
E, no entanto, é tão simples, hoje, realizar o que, há ainda algumas dezenas de anos, era impossível.

Lembrem-se: a Luz é onipresente, ela espera por vocês.
A Terra está pronta, agora.

Aceitem não mais se colocar questões.
Aceitem, simplesmente, Ser e então vocês irão se tornar Criadores da sua Luz e da sua nova Dimensão.

Não concebam isso como um desafio ou como um combate porque não é um.
É, simplesmente, uma orientação em vez de outra, mas que não depende, agora, hoje, mais de qualquer

ascese ou de qualquer outra coisa senão de vocês mesmos, em vocês mesmos.
Se vocês não forem capazes de se ver face a face, quem poderá no seu lugar?

Quando nós lhes dizemos que a Luz está aí, a partir de hoje, integralmente, vocês irão muito, muito depressa,
vivê-la, na sua carne e na sua Consciência.

 Meu Filho lhes disse: “mantenha a sua casa limpa”, ou seja, despoje-se de tudo o que impede a Sua
Consciência e a Sua Presença de estabelecer-se e então se estabeleçam n’Ele, enquanto Filho Ardente do

Sol.
Vocês não podem ser o Filho Ardente do Sol e a gravidade da Terra porque esta gravidade da Terra vai

desaparecer, ela também.

***

Pergunta: para a cocriação se instalar, há necessariamente algo para mudar?

O que é para mudar é simplesmente Ser verdadeiramente Transparente, verdadeiramente Humilde,
verdadeiramente Simples e verdadeiramente Pobre (ndr: no sentido “pobre de espírito”).

Se isso mudar, CRISTO está aí, de imediato.
Isso não é, em termos do seu tempo, um tempo futuro.

Isso não é amanhã, isso não é depois de amanhã, isso não é em um ano, isso é agora.



Obviamente, aquele que o faz vai compreender, porque ele vive isso.
Aquele que não o faz, não compreende, porque ele não vive isso.

E, no entanto, aqueles que o fazem e que olham para trás, irão lhes dizer, todos eles: é extremamente simples.
Somente a personalidade não acredita e nem quer isso.

Tudo depende, como diriam alguns Anciãos, do ponto de vista.
Onde vocês se colocam?

Onde está a sua Consciência?
Onde está o seu ponto de vista?

Lembrem-se do que algumas das minhas Irmãs lhes disseram: não existe qualquer limite, qualquer barreira,
qualquer obstáculo possível ao estabelecimento da Luz, exceto vocês mesmos.

***

Pergunta: se nós vivemos na Ilusão que nós próprios criamos, mudar a Consciência, nesta Ilusão,
permite criar outro universo?

Absolutamente não.
Mudar de concepção, mudar de visão, não é Ser.

Existem muitos Irmãos e Irmãs humanos que acreditam nisso.
Mas o que o faz crer, o que o faz portar um olhar diferente, é suficiente para ser diferente?

Muitas vezes, é claro que não.
O que é pedido, hoje, é a frase que CRISTO pronunciou: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

Não há alternativa.
Há apenas que estabelecer a sua própria criação.

Tudo isso acabou, agora.
Meu Filho, não é mais tempo de pensar assim.
Não é mais tempo de construir seja o que for.
É tempo de Ser, e absolutamente nada mais.

O mental vai sempre buscar mecanismos.
Ele vai sempre buscar construir.

Não é mais tempo disso.
É o retorno de CRISTO e Ele não vem dizer isso a vocês.

Ele vem cortar, com a Espada da Verdade, para aqueles que quiserem ser cortados da Ilusão.
Não é uma mudança de olhar ou de concepção que vai alterar seja o que for na sua realidade ou na sua

verdade.
Isso poderia ter sido, efetivamente, algo válido e de valer a pena, há vários anos, mas não agora.

Crer que a Consciência vai transladar-se desse corpo ilusório e efêmero, ao Corpo de Estado de Ser,
simplesmente mudando de mecanismo de pensamento, é uma ilusão a mais.

Vocês não estão mais nesses tempos.
Vocês estão nos tempos da Consciência, e unicamente da Consciência, e instantaneamente.

Passar de um estado a outro não é mais um caminho, não é mais um distanciamento, mas é realmente uma
aquiescência e um Abandono ou um não Abandono.

Absolutamente nada mais poderá substituir isso.
Independentemente da maneira que a cabeça vai tentar imaginá-lo, ela não tem, nela, qualquer elemento de

resposta.
Ela tem apenas questões e jamais soluções.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os processos em andamento?

Esse processo foi explicado a vocês, há vários anos, por um Ser bem além deste mundo e deste universo em
carbono.

Este Ser já havia colocado, de algum modo, os elementos de mudança que vocês vivem, a partir de hoje.
SERETI lhes deu isso há quase sete anos (ndr: intervenções de SERETI de 04 de julho e de 20 de novembro

de 2005, de 14 de agosto de 2008, de 26 de outubro de 2010 e de 06 de setembro de 2011) (2).

***



Pergunta: o que fazer quando vivemos alternância de momentos de alinhamento e de sofrimentos?

Meu Filho, aceitar um, como o outro, é a chave.
Pois você não é nem um, nem outro.

Você é muito mais do que isso.

***

Pergunta: e o que fazer das formas de desesperanças que isso pode então gerar?

Quem está desesperado senão a personalidade?
Como é que a personalidade, ela própria, poderia sair desse desespero, já que ela é, ela própria, um

desespero?
A personalidade é, efetivamente, a ausência de esperança.

Mesmo nos momentos em que ela crê em algo melhor, como vocês sabem, isso é somente temporário.
A felicidade é somente um espaço que se estende entre duas desgraças.

Todos nós conhecemos isso, na encarnação.
Então, o que você quer?

Você não é nem um, nem outro.
A ‘noite escura da alma’ foi explicada longamente.

O ‘choque da humanidade’ também.
Tudo isso se condensa, de algum modo, em um tempo extremamente reduzido.

Saibam simplesmente que se vocês aceitarem a Graça, vocês irão se tornar esta Graça.
Que nada há para esperar, há apenas que Ser.

Se vocês se fundirem, totalmente, no instante, não há nada mais além do instante.
E aí, tudo se funde, tudo desaparece.

Não há mais responsabilidades, não há mais desesperança, não há mais amanhã, não há mais Luz exterior
porque vocês se tornaram isso.

É isso que vem dar-lhes a Inteligência da Luz e CRISTO.
Então, vocês devem doar-se, vocês também.

***

Pergunta: o que significa “doar-se”?

É ser Crucificado, tornar-se Transparente, estabelecer-se no Coração, em meio aos Quatro Pilares.
É ousar Abandonar-se ao desconhecido e ir neste desconhecido, com a confiança mais absoluta.

Porque Aquele que vem estender-lhes a mão é CRISTO, a Luz Branca.
Vocês nada podem manter do que veio antes.

Vocês nada podem levar, exceto o que vocês são, em Verdade, ou seja, o Amor.
E para isso, é preciso doar-se ao Amor.

***

Pergunta: o canal da sua Presença, à nossa esquerda, está agora aberto inteiramente?

Sim.
Mesmo se muitos, ainda, dos Irmãos e das Irmãs (em número cada vez menos considerável) não percebem

esse canal.
Mas ele está permeável, mesmo para aqueles que nem suspeitam disso.

Dito de outra forma, não há qualquer possibilidade para que alguém, sobre esta Terra, possa escapar ao Canto
da Luz e ao Som do meu Apelo.

Eu os remeto também, tanto ao que disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), como àquele
que nós chamamos de SERETI, sobre este período final.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças pela sua escuta paciente.
Eu rendo Graças pelas suas perguntas.

Eu rendo Graças pela Presença de vocês.
E todo o meu Amor estará em vocês durante o alinhamento desta noite.

Eu os amo e lhes dirijo todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo, ainda uma vez, como anteriormente, até muito em breve.

************
 ACESSO À PRIMEIRA INTERVENÇÃO DESTE DIA: 

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011....
************

1 – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*
2 – Mensagens de SERETI:

http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article1270.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-2-article1...
26 de setembro de 2011 – 2ª. Intervenção
(Publicado em 27 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article1270.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-26_septembre_2011-2-article1270.pdf


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Então, eu lhes transmito, a todos, todas minhas bênçãos e eu escuto o que vocês têm para perguntar-me.

Pergunta: qual é a prioridade hoje?

Mas o mais importante dos elementos é vocês e sua Consciência, totalmente desvencilhada de todo o resto.

Porque quanto mais as horas passam, mais a Luz se acumula sobre a Terra e mais vai ficar difícil entrar, de algum modo, e deixar
entrar a Luz (o CRISTO, a Luz Branca), deixar entrar esta nova Consciência.

Na condição de vocês ali não intervir, se podemos dizer assim: a vontade, as questões, as interrogações, os medos, os
questionamentos

“E por que eu sinto isso, aquilo?”.
“E por que isso me faz isso?”.
“E por que eu vejo isso?”.

Etc..

Se vocês acolhem, totalmente, o Espírito da Verdade (o Paracleto, se vocês querem) que chega, tudo acontecerá às maravilhas.

Quando vocês passarem do outro lado, aliás, vocês dirão: “mas era tão simples assim!”.

Sim, eu especifico a vocês, no entanto, que nós tivemos que fazer um pouquinho para descontruir um pouco de todas essas Ilusões e
desses envelopes isolantes.

Isso não é feito em um minuto, mas nós o fizemos, todos juntos.

Pergunta: ao que corresponde as Trombetas no Céu?

O que faz uma trombeta?

Ela toca música, digamos.

Vocês têm, na bíblia, as Trombetas de Jericó que faz desmoronar os muros.

Aí, vocês têm as Trombetas que faz desmoronar a 3ª Dimensão.

Pergunta: isso corresponde a que como fenômeno físico, para nós?

Do seu ponto de vista, é a modificação da propagação acústica do ar, ligada à irrupção das irradiações cósmicas e ao rompimento da
ionosfera.

Pergunta: isso corresponde ao que chamamos de ventos cósmicos?

Perfeitamente.

Todos aqueles que estão Despertos, ao nível de uma das Coroas, estritamente nada têm a temer desse som.

Obviamente, é um som, digamos, um pouco irritante para aqueles que não estão abertos, não é?

O.M. Aïvanhov - 26 de setembro de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-5C4u33clkTo/ToWNkLqH3dI/AAAAAAAABDo/0L_hS3eOEL8/s1600/omraam107.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-5C4u33clkTo/ToWNkLqH3dI/AAAAAAAABDo/0L_hS3eOEL8/s1600/omraam107.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Porque é a irrupção, justamente, do Desconhecido.

E vocês sabem que o ser humano (enquanto ele não está no compasso específico do Despertar), quanto mais ele avança na idade,
mais ele busca as coisas conhecidas, as certezas.

Aí, é claro, é a irrupção de algo totalmente Desconhecido, na realidade ordinária.

Pergunta: a Atenção e a Consciência são suficientes para trabalhar no desdobramento dos Triângulos dos
Hayoth Ha Kodesh na cabeça para o Coração?

Sim, se vocês são Humildes, se vocês são Simples, se vocês estão Transparentes e se vocês estão na Infância, isso é amplamente
suficiente, porque o período o requer.

Isso não era possível a ainda 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos.

Mas neste período particular de auge, no qual vocês entraram desde alguns dias, tudo é possível.

Agora, é claro que, se vocês revelam os Triângulos elementares, passando dos Triângulos da cabeça, por exemplo, ao Ponto
HUMILDADE, mas que a Humildade lhes é desconhecida, isso não serve a grande coisa.

Pergunta: o Arcanjo URIEL nos falou da Fusão dos 4 Éteres, poderia desenvolver?

Os 4 Éteres: cada Elemento, cada Hayoth Ha Kodesh, cada parcela, cada célula, é constituída dos 4 Éteres, ou seja, uma parte de
Terra, uma parte de Água, uma parte de Ar e uma parte de Fogo.

Esses 4 Éteres (ou esses 4 Elementos, esses 4 Querubim, Hayoth Ha Kodesh, vocês os chamem como vocês quiserem, os 4
Cavaleiros do Apocalipse, também), quando eles se reúnem, eles criam o que foi dito, isto é, sua ‘alquimia’ por intermédio de um 5º
Elemento que é o Éter, justamente.

Nós dissemos, desde algum tempo, que a Terra estava privada deste Éter, ou seja, do verdadeiro Éter que era o Elemento que reunia
os 4 Éteres.

Este Éter foi retirado pela Falsificação.

É ele que retornou, que foi instalado.

É aquele que foi anunciado (porque era seu papel) pelo SRI AUROBINDO quando ele lhes falou, em 2009, sobre a primeira Fusão dos
Éteres que foi realizada sobre a Terra.

E que se ampliou, de maneira considerável, desde este ano.

Ou seja, foi o momento muito preciso em que eu comecei a poder dizer-lhes que era ‘agora’, porque a Fusão dos Éteres estava
prestes a realizar-se, em seus Corpos, como sobre a Terra, preparando o retorno da Luz Branca, que correspondeu a todas as
modificações que vocês vivenciaram.

Ou seja, as chuvas de Partículas Adamantinas que se acumulam em espécie de nuvens, no céu, à noite, a modificação da
luminosidade das estrelas, dos planetas.

As modificações, naturalmente, corporais.

Tudo isso vocês vivenciaram.

Agora, são as Núpcias, quer dizer a Luz que vocês viram no exterior, a Visão Etérea que se desenvolveu para alguns, a Visão do
Coração, todos esses elementos, agora, encontram sua resolução final.

É o fogo de artifício.

Na realidade, os 4 Elementos sobre a Terra haviam sido separados.

Agora, eles se reúnem.

Pergunta: o que desencadeia o que irá mover a Terra?

É um conjunto de fatores.

É a Radiação do Espírito Santo que é transmitida pelo Sol Central, Sirius, que chega sobre a Terra desde dezenas de anos.

É a ação de MIGUEL e das Partículas Adamantinas e da Radiação do Ultravioleta.

É o alinhamento com o centro galáctico de todos os Universos, Alcyone.

É a ação dos mensageiros cósmicos, ou seja, da Estrela que anuncia a Estrela.

É uma série de fatores que permite à Terra Liberar-se do seu confinamento.

A Terra foi comprimida, de alguma forma, e vocês também, nós também, todos nós fomos então comprimidos pelo que é chamado de
‘forças gravitacionais’.

Nós fomos confinados.



Essas forças gravitacionais estão prestes a modificar-se profundamente, e isso vai desencadear o quê?

Uma Liberação.

A Terra, como eu disse, vai passar de 7.000 km para 10.000 km: um aumento enorme.

E este aumento de volume, de diâmetro, de raio, está ligado à Liberação das forças confinantes ligadas aos três envelopes isolantes,
que começaram a romper-se, já, desde alguns anos.

Obviamente, agora, a pressão do que denominamos o sangue da Terra, ou seja, o magma terrestre (assim como a pressão do sangue
de vocês), faz como um balão, começa a exercer pressões enormes, desde a Liberação do núcleo terrestre, do núcleo cristalino da
Terra que (como dizer) começa a impulsionar do Interior para o exterior.

Como vocês, isso impulsiona de trás para frente, e também as pressões que vocês sentem: a pressão da Radiação, isso foi chamado.

E, em particular, a Radiação do Ultravioleta, que é o momento em que MIGUEL fusionou com o Espírito Solar, CRISTO – MIGUEL.

Pergunta: eu tenho a impressão de viver como movimentos de iôiô, com coisas que vêm à superfície,
muitas vezes não muito agradáveis, com uma impressão de regredir...

Não é uma impressão, são as últimas coisas que se eliminam.

A quantidade de Luz que chega a vocês é colossal.

A Luz, ela manda embora tudo o que é Sombra.

Ela se estabelece, como dissemos: não é um combate.

Mas vocês têm coisas que, lembrem-se, vocês haviam colocado debaixo do tapete.

Em seguida, removemos o tapete, mas vocês ainda conseguiram esconder a poeira.

São as últimas poeiras que aparecem, vocês apenas têm que vê-las.

Pergunta: qual é a melhor atitude quando se está nesses movimentos?

Vocês têm apenas que observar.

Vocês não são o que é eliminado, vocês não são a cristalização: o que lhes aparece e que respinga em sua Consciência são coisas
que passam.

Esses mecanismos de iôiô, esses mecanismos de ‘noite escura da alma’, para alguns, nós lhes dissemos para não se identificar, é a
ação da Luz, neste momento.

Portanto, observem isso, mesmo se isso dá a impressão de tomar-lhes as entranhas.

Quando vocês estiverem cansados de lhes tomar as entranhas, vocês irão ao Coração.

A Luz é muito, muito Inteligente, vocês sabem, vocês ainda não têm ideia do que isso faz.

Pergunta: as Núpcias de Luz vão durar até quando?

Então, aí, vocês irão viver as Núpcias de Luz, que começam, como eu lhes disse, esta noite (ndr: ver a canalização de MARIA de 26 de
setembro) ().

Isso começou então, para vocês, às 19 horas (um pouquinho antes).

Isso vai prosseguir, é a festa (uma festa, isso não dura até um determinado momento).

Mas vocês não estão, todos, ainda, no salão de festas, não é?, há alguns que ainda fazem fila lá fora.

Então isso vai durar certo tempo.

Mas a festa, as Núpcias de Luz, a Porta posterior fecha-se novamente.

Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que vocês não podem mais ir e vir, é o que lhes disse também MARIA agora pouco.

Isso não significa que a Graça para, isso significa que tudo está realizado: ou seja, que vocês estão nesta etapa, e agora é preciso ali
ir, independentemente do que vocês têm a viver, é preciso vivê-lo.

Eis o que isso quer dizer.

Portanto, as Núpcias de Luz, a Graça, vai agora invadir e preencher suas vidas, a partir do instante em que vocês rendem as armas,
aquelas do ego.

Então, naquele momento, mais nada há a fazer senão viver a Luz.

Vocês São a Luz, isso muitos Arcanjos, as Estrelas, lhes explicaram isso.



No momento, vocês viram a Luz no exterior: as Partículas Adamantinas.

Vocês as vivem ao nível dos chakras (nas lâmpadas, nas Coroas se vocês preferem).

Hoje, vocês se tornam a Luz, e o Corpo de Estado de Ser, ele está mais próximo.

MARIA está aí, nós estamos com vocês.

O Canal de Comunicação está totalmente aberto, é isso que permite, se vocês desejam, que o salão de festas esteja aberto, eis o que
isso significa.

Mas, jamais dissemos que este salão de festas, que estas Núpcias de Luz iam inscrever-se em um tempo limitado.

Do mesmo modo que as Núpcias Celestes, alguns vivenciaram essas Núpcias bem antes delas serem anunciadas (por MIGUEL e por
nós, já desde 20 anos, 30 anos).

Por outro lado, vocês têm sido cada vez mais numerosos a vivê-las, mesmo ainda agora, lendo as Núpcias Celestes, vivendo-as hoje.

As Núpcias de Luz começaram hoje, pouco antes das 19 horas.

Então, as Núpcias de Luz podem começar.

Mas vocês sabem, há os que vão demorar-se no buffet, outros que irão imediatamente dançar, outros que vão aguardar ainda um
momento para ver se é realmente a festa, etc., etc..

Mas as Núpcias de Luz foram lançadas.

Vocês têm a Nova Aliança, vocês se lembram, no ano passado (29 de setembro), realização da Merkabah Interdimensional coletiva,
ativação da nova Tri-Unidade: IS-IS, CRISTO, MIGUEL.

Agora, Fusão da Tri-Unidade na Unidade.

Tudo está realizado.

Resta-lhes apenas dançar.

Então, todos vocês estão, quase, no salão de baile.

Obviamente, aqueles que não querem dançar, não podemos fazê-los dançar a força.

Pergunta: como vai se manifestar a dança, se retomamos sua imagem?

Lá, isso vai fazer cócegas nos pés.

Para outros, isso vai ser a revelação fulgurante da Luz.

Para outros, isso vai ser a Presença de uma Estrela, ao seu lado, que vai sussurrar palavras doces no ouvido.

Vocês terão Presenças.

Vocês irão realmente penetrar a interconexão da Dimensão onde vocês estão ainda e a Nova Dimensão.

Dois Mundos se aproximaram e estão em equilíbrio: equilíbrio dinâmico.

Então, é por isso que é preciso ter a Casa limpa.

Pergunta: falando em Casa limpa, quais seriam as prioridades para limpar agora?

Sobretudo, parar a bicicleta (ndr: o mental).

Vocês não poderão compreender o que vai acontecer, vocês apenas poderão vivê-lo.

E para vivê-lo, é preciso estar dentro.

Se vocês quiserem compreendê-lo, vocês ficam posicionados fora.

Deixem-se levar, deixem-se carregar pela Alegria que está aí.

O que quer que aconteça em sua vida, ao redor de vocês, no outro extremo do planeta, é a Alegria que é a realidade.

Tornem-se borboleta.

Não vejam como a lagarta porque isso vai parecer-lhes terrível.

Mas para a borboleta, é uma Liberação total.

E depois com a música, quer dizer, com a Luz, tudo fica melhor, não é?

Lembrem-se do que diziam nossos amigos orientais, entre os Anciãos: tudo é Maya, Ilusório.

Então, não deem peso à Ilusão, já que a Ilusão se vai.



Vocês não irão sentir saudade da Ilusão, de qualquer modo.

Sim, se este mundo é Ilusão, isso quer dizer que vocês também, vocês são uma Ilusão.

Nós, não.

Vocês estão do outro lado do espelho.

Pergunta: restam ainda muitos Mundos como o nosso, confinados na Ilusão?

Há ainda um pouco mais da metade dos Sistemas Solares (uns cinquenta), que foram contaminados, que restam a Liberar.

Mas isso irá muito rápido agora.

Pergunta: os intervenientes que nos acompanham atualmente permanecerão conosco até o final desta
Dimensão?

Sim, quem está prestes a partir são os intraterrestres, é claro.

Mas nós, nós acabamos de chegar.

Vocês querem que voltemos agora?

Nós acabamos de chegar aqui, nesta Dimensão, perto de vocês.

Pergunta: como vai evoluir a Terra com esta Luz?

É preciso abandonar este tipo de visão linear da Luz que chega sobre a Terra, e que dá um novo impulso, digamos, à 3ª Dimensão.

Nós lhes dissemos que o confinamento tinha terminado, isso quer dizer o quê?

Que toda a Terra foi Liberada.

Isso quer dizer que todos os habitantes vão reencontrar, de uma maneira ou de outra, sua Multidimensionalidade.

Ou, ainda, em um corpo de carbono, por necessidade, por precisar de experiência, mas Unificado.

Nos Mundos Unificados, não há necessidade, como eu disse ainda, há dois dias (ver a canalização de O.M. AÏVANHOV, de 24 de
setembro) (), de nada do que existe sobre esta Terra: não há necessidade de família, não há necessidade de sogra, não há
necessidade de patrão, não há necessidade de dinheiro, não há necessidade de energia, já que vocês estão conectados a A FONTE.

Vocês não precisam comer, vocês não precisam procriar.

Vocês querem, a todo custo, que sua visão estreita do seu cérebro corresponda a todas as Dimensões.

Nós sempre lhes dissemos que as Leis do Espírito estritamente nada têm a ver com as leis deste mundo.

Por que querer transpor o que vocês conhecem aqui, para outros lugares?

Isso não pode ser assim, é impossível.

Tudo o que estava confinado, ou seja, a carne, os laços, quaisquer que sejam, a hereditariedade, os filhos, a sogra como eu disse, o
ex-marido, a ex-mulher, os filhos de um, os filhos do outro, tudo isso não existirá mais.

Mesmo se vocês quiserem perpetuá-lo, vocês não poderão.

Quando vocês morrem, o que lhes importa seu talão de cheques?

O que lhes importa seus filhos, quando vocês morrem?

Importa-lhes nada, parece-me.

Então, quando vocês forem a uma nova Vida e a uma nova Dimensão, por que vocês querem levar com vocês o que não pertence a
essas Dimensões?

Por que vocês querem levar da Ilusão na Verdade?

Quem lhes disse que havia dinheiro, notas, quem lhes disse que havia uma sogra, nas outras Dimensões?

Isso são projeções que vocês fizeram.

Não há nada disso.

Na Luz tudo é Livre.

Pergunta: o que diferencia um Espírito de outro?

A Consciência.

Vocês são um Espírito.



MIGUEL não é URIEL.

Quando vocês são Multidimensionais, vocês estão por toda parte.

Não há qualquer limite do que quer que seja.

Vocês Fusionam com A FONTE, como com todas as partes d’A FONTE.

Vocês estão em tal Dimensão e em tal outra Dimensão, em tal espaço e em tal outro espaço.

Vocês não estão confinados, é isso que vocês não conseguem compreender, porque, quando vocês estão nesse corpo, aliás, eu já
disse: as pessoas que morriam antes, no outro lado astral da matriz, elas queriam continuar a fazer a mesma coisa.

Um pedreiro, ele continuava a subir a parede.

Era inútil dizer-lhe que não havia parede, ele continuava a subir a parede.

Mas a Consciência, se ela é Livre, por que ela seria tributária da pequena pessoa, do seu pequeno corpo?

Tudo isso não existe, é uma Ilusão acreditar que isso existe.

Nós viemos resolver, com vocês, sua própria Ilusão, suas próprias projeções, seus próprios medos.

Pergunta: qual é a diferença entre as 3as. Dimensões, Unificada e Dissociada?

A 3D dissociada, é vocês, a 3D Unificada, são os corpos de carbono, mas conectados a A FONTE.

Vocês não estão conectados a A FONTE, exceto se sua Coroa Radiante estiver aberta.

Então, os seres humanos que não estão conectados a A FONTE, eles serão alimentados pela A FONTE.

Portanto, tudo o que vocês conhecem da 3D dissociada (as leis de ação / reação, os laços da carne e do sangue) não tem qualquer
razão de existir desde que A FONTE esteja presente.

Há muito numerosas Moradas que estão prontas para acolher os seres humanos que querem ir se deleitar na 3D.

Há milhares, e ainda eu estou sendo modesto, de Sistemas Solares que têm Dimensões de 3D Unificada.

Pergunta: poderia desenvolver sobre as Núpcias de Luz?

As Núpcias de Luz é a confrontação com sua Multidimensionalidade (a sua, como a nossa), é a confrontação com os Anjos do Senhor,
é a confrontação (quando eu digo confrontação, não é um combate, aí, hein!?, é a evidência de tudo isso), é a chegada dos raios os
mais potentes do Sol e os mais velozes do cosmos.

É a irrupção dos raios Gama.

É a transformação da matéria, a transmutação da matéria.

São os véus do Coração que se rasgam.

Tudo o que estava em vocês (mesmo aqui presentes sobre este mundo, confinados), vai se despedaçar de um único golpe.

E, dependendo das experiências que vocês têm a realizar, as Núpcias de Luz vão levá-los a viver a ausência de distância, a ausência
de separação, estados de êxtase extremos, estados de Vibração extremos ao nível do corpo, modificações extremamente brutais e
violentas de sua Consciência, que vão talvez, em um primeiro momento, acentuar os mecanismos de iôiô.

Vocês irão passar, cada vez mais rápido e cada vez mais facilmente (sem querer, até mesmo, às vezes) desta consciência ao seu
Corpo de Estado de Ser, ou à Consciência Unificada.

Vocês irão viver momentos que correspondem aos ‘3 Dias’, mas de maneira intermitente (ndr: fenômeno de estase).

Vocês irão viver momentos em que vocês vão estar completamente na Luz, incapazes de se mover, incapazes de fazer o que quer que
seja.

Isso é extremamente importante.

As Núpcias de Luz é aceitar a Luz.

Vocês podem viver as Núpcias de Luz se, no momento em que a Luz está aí, vocês entram na dança.

Quando a Luz chegar a vocês, ou sobre o Planeta, vocês não irão dizer: “aguarde, eu tenho que terminar minha jornada de trabalho”.

Ou: “aguarde, eu tenho que terminar minha refeição”.

Não!

Vocês viverão o que vocês têm a viver com a Luz.

As Núpcias de Luz é viver as Núpcias de Luz, é compreender e aceitar que vocês podem nada compreender, mas que, se vocês
aceitam viver o que é para viver, vocês irão vivê-lo na Alegria incrível.



E que se vocês se opõem a isso, isso vai fazer sofrer.

Agora, aqueles que não têm as Coroas abertas, então, eles, ainda uma vez, vocês terão pessoas que de um único golpe vão se abrir à
Luz.

Ele disse: “os primeiros serão os últimos”.

Porque os primeiros, talvez eles tenham a cachola um pouco mais dura, por isso se abriram há muito tempo.

Já os últimos, isso vai passar, como vocês dizem, como uma carta no correio.

Qualquer coisa pode ser.

Portanto, as Núpcias de Luz é realmente o Reencontro, não Vibratório (ao nível das Coroas), não do desdobramento da Luz (ao nível
das Portas, das Cruzes de Redenção), que vocês vivenciaram.

Não é unicamente um processo Vibratório de algumas zonas ou do conjunto do corpo, não é a ignição do Fogo do Coração ou do
Fogo do Canal do Éter.

É bem mais que isso: é a Consciência que reencontra a Consciência Unificada.

É a Consciência que reencontra a Luz e a Multidimensionalidade.

É a Consciência que reencontra MARIA ou uma das Estrelas, ao lado de vocês.

É tudo isso, as Núpcias de Luz.

Então, é claro, vocês podem imaginar que há Irmãos e Irmãs que não querem absolutamente esta Luz.

É sua escolha, é sua Liberdade, é sua experiência.

Mas as Núpcias de Luz estão aí para todo mundo.

Então, o que vai acontecer e o que começa a acontecer, é:

a intensificação das Vibrações.

a ativação das Coroas não ativadas, a percepção Vibratória da Luz em todo o corpo, em todas as células, as manifestações da
Consciência que vão mudar elas mesmas, a percepção de outras Consciências que vai ser diferente.

Vocês irão aperceber-se de que, a despeito de vocês, a Transparência vai se instalar.

Já, qualquer um que está aberto ao nível do Coração, ele tem a Visão do Coração: vocês nada podem lhe esconder, vocês podem
dizer-lhe, com grandes sorrisos, uma frase, ele verá, no Interior, o que vocês são.

Mas isso vai seguir nos dois sentidos, agora.

Isso vai ser muito cômico, nos primeiros momentos.

O ser humano tem o hábito de tudo esconder, mas isso não poderá mais ser escondido.

Então, iremos rir muito.

Enfim, vocês irão rir muito, talvez amarelo, em certos casos, hein!?

Mas isso faz parte da Transparência.

É isso a Luz.

O Fogo do Coração, a instalação de CRISTO vem cortar, realmente, o que não é a Luz.

E vocês não podem fazer de outra forma senão ver e viver, em Consciência, o que é para viver.

Pergunta: durante a intervenção de MARIA, eu senti, ao nível de KI-RIS-TI e se erguendo ao longo das
omoplatas, uma forma de rachadura, como o dorso da lagarta que se rompe para começar esse processo
de borboleta...

Isso é perfeitamente real.

Por onde ela se rompe a lagarta?

Por aí.

Pergunta: sua Presença poderá mesmo ir até um contato visual?

Certamente.

A partir do momento que nós terminarmos com essas, como dizer, essas malhas elétricas da Terra, tudo irá muito bem.

No momento, eu posso mesmo dizer que se muitos de vocês não nos veem ainda, é unicamente porque existe esse mascaramento,



essa interferência elétrica e eletrônica.

Pergunta: é a Visão do Coração que nos permitirá vê-los?

A Visão Etérea já, que alguns têm.

Pergunta: como abrir a Consciência daqueles que não conhecem tudo isso?

Mas um ser que quer viver a experiência da não Luz, mesmo se o colocássemos na frente de CRISTO, visível, ele iria crucificá-lo (isso
já foi feito uma vez).

Por que você quer, a todo custo, que as pessoas fossem aí onde elas não querem ir?

Com qual direito você iria querer que as pessoas fossem para a Luz?

Mesmo A FONTE não faz isso.

Em nome de que você iria querer que todo mundo fosse para a Luz?

Cada um é Livre.

A Liberdade é total, mesmo para aqueles que recusam a Luz.

E não os julgue, não os condene, mas os deixe viver o que a Consciência deles tem a viver.

Não mudamos as pessoas do exterior.

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

Então, caros amigos, eu vou desejar-lhes uma excelente noite.

E eu lhes digo até muito em breve, e que todo meu Amor acompanhe vocês.

Até breve.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1216
26 de setembro de 2011 (Publicado em 28 de setembro de 2011)
Tradução para o português: Zulma Peixinho
via: http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1216
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs na carne, eu lhes apresento as minhas homenagens e o meu Amor.
Eu venho, hoje, como Embaixadora do Triângulo do Fogo.

Eu venho hoje, enquanto Estrela, a fim de tentar falar de um mecanismo extremamente preciso, que deve dar
sequência ao que MARIA lhes disse, há muito pouco tempo, referente à chegada da Luz (ndr: ver as duas

canalizações de MARIA, de 26 de setembro de 2011 (1)).

***

Todos, sem qualquer exceção, seguiram o seu caminho, a sua vida, procurando um bem-estar, a Luz, a
Verdade, o Amor.

Hoje, cada um de vocês sobre esta Terra chegou a um momento específico.

Em vocês, vive-se, mais ou menos facilmente, o processo de assimilação da Luz, no interior da sua
consciência, no seu corpo, na sua vida, em todos os seus componentes de vida – tanto vocês, consigo

mesmos, como vocês, sobre este mundo e como vocês, com o seu ambiente.

MA ANANDA MOYI - 27 de setembro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_-_20110927_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-2nG-SpablB0/Uyx7nAypAnI/AAAAAAAAETo/nHrNkfyvgt4/s1600/000+MaAnanda+-+27.09.2011'.JPG


Onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, seja qual for a sua idade, sejam quais forem as suas
condições, seja qual for o seu estado, e em todos os níveis, é exatamente o que é necessário para vocês, para

viver isso de que vou falar.

***

A Luz que vocês vivem, de maneira mais ou menos fácil, com estados Interiores mais ou menos adequados,
preenche-os dessa Luz, a fim de fazê-los viver esse Encontro consigo mesmo, como Seres de Luz, Sementes

de Estrelas, Filhos do Um, Espíritos de Fogo, Seres ígneos, KI-RIS-TI.

Sejam quais forem as denominações pelas quais podemos nomear a Verdade do seu Ser, todos vocês, mais
ou menos, prepararam o que acontece em vocês.

O que acontece em vocês, é claro, deve também acontecer, de maneira sensível e visível, sobre esta Terra.

E o que está vindo, MARIA anunciou a vocês, e nós ali os preparamos, umas e outras, assim como os Anciões,
os Arcanjos e por outras vias.

Essa preparação foi, para cada um de vocês, a oportunidade de manifestar algumas mudanças, de
compreender algumas coisas, de aceitar alguns elementos ou de recusá-los, ou de não compreender, por

enquanto.

Alguns ensinamentos foram dados, permitindo-lhes, por diferentes Yoga (ndr: ver a série de «protocolos» (2)),
por diferentes compreensões também, aproximarem-se de um Instante específico.

Esse Instante específico foi também abordado, de diferentes modos, pelos Anciões, que se referiram a um
Choque da Humanidade, que se referiram a uma mudança de estado, a uma mudança de consciência, a uma

mudança de Dimensão.

O que se acendeu em vocês, ou o que resiste em vocês, deve levá-los a um momento preciso, a um momento
específico.

Alguns de vocês tiveram necessidade de uma preparação mais longa do que outros.

Alguns Irmãos, algumas Irmãs chegam, hoje, próximos desse evento, sem terem qualquer noção específica do
que possam representar as Estrelas, a Luz.

Isso não importa.

Vocês estão, novamente eu repito isso, exatamente, no lugar correto.

***

Chegará um momento, um Instante, que ninguém conhece a data, exceto Aquele que virá à noite, apresentar-
lhes a sua Luz.

E é aí onde eu quero chegar.

Pediram-me para desenvolver sobre esse conceito de dizer «sim» à Luz, sobre o que isso significa.

Por enquanto, vocês disseram «sim» à Luz no Interior de si (alguns há muito tempo, outros, mais
recentemente).

Esse «sim» à Luz reflete-se por uma série de manifestações, de percepções, de modificações.

Esse «sim» à Luz pode, também, acompanhar-se, no Interior da consciência humana, por um período mais ou
menos perturbado que foi, ele também, chamado de Noite Escura da alma, cada um, de algum modo, e cada
uma, devendo fazer, de alguma maneira, esse último desenvolvimento, essa última limpeza da consciência.

Nós falamos, há vários meses - e, em particular, desde março e abril - de uma série de elementos de revelação
da Luz, de Fusão dos Éteres, de transformação da sua consciência, de vivências Vibratórias, de todo um

conjunto de elementos que iam, todos eles, à sua maneira, para a mesma direção, que é esse Encontro com a
Luz que, aí, não é mais um mecanismo Interior, unicamente, mas será - como vocês, eu espero,



compreenderam - um mecanismo planetário.

***

A sua preparação foi mais ou menos fácil, mais ou menos simples e, hoje, ela é, também, mais ou menos fácil,
mais ou menos simples.

As circunstâncias específicas da vida de vocês, as circunstâncias específicas do seu estado Interior, hoje,
estão, precisamente, no estado adequado ao que vocês têm que viver, no nível de um mecanismo que não os

envolve mais individualmente, mas coletivamente.

Esse momento coletivo, MARIA anunciou-lhes, é iminente.

É claro, iminente, para nós, quer dizer que já está consumado, inteiramente.

Resta, de algum modo, conscientizar-se dele, pela coletividade humana, pela humanidade, na sua totalidade, a
fim de que cada um e cada uma encontre-se na sua própria Criação (se preferirem, no seu próprio destino,

embora essa palavra não seja completamente ideal).

***

Então, é claro, eu vou tentar falar-lhes desse mecanismo, desse momento e do que será vivido no Interior de
vocês mesmos, em relação a esse momento específico, quando ele chegar à consciência da humanidade na

superfície da Terra.

Esse momento está totalmente ligado - vocês compreenderam - à chegada maciça da Luz Branca, à chegada
final da Luz Branca.

Um conjunto de fatores correspondente, nesse momento, ao plano observável, está ligado, é claro, ao Sol, à
Terra, a vocês todos, a nós todos e, também, a fatores que vêm de bem mais longe do que do seu próprio
Universo, de bem mais longe do que da própria Dimensão da vida da Terra, e onde o conjunto de planetas

desse Sistema Solar e o conjunto de Estrelas desempenham um papel.

Quando esse momento chegar, será necessário, efetivamente, preparar-se para dizer «sim» à Luz.

Muitos elementos foram comunicados, através de ensinamentos, diversos e variados: o Abandono à Luz, as
diferentes Etapas, as diferentes etapas de revelação da Luz e a abertura de Novas Frequências.

Eu não voltarei nisso, porque é uma história e é um passado, no dia de hoje.

Se vocês não conhecerem nada disso, hoje, não é mais tempo de interessar-se por isso.

É apenas tempo de inclinar-se sobre o que vocês São, de inclinar-se sobre o que vocês vivem.

Eu lembro que a condição na qual vocês estão é, estritamente, para vocês, para viverem esse momento.

***

Esse momento vai acontecer em determinadas condições.

Essas condições prévias foram-lhes dadas já há muito tempo: o Som do Céu e da Terra, o Canto do cosmos e
o Apelo de MARIA.

Elas serão, de algum modo, a última injunção para prepará-los.

Mas, como vocês sabem, Interiormente, a sua preparação, para alguns de vocês, já começou há muito tempo
(e, para outros, de maneira muito mais recente).

Isso, eu repito, pertence ao passado, à história, e não deve mais preocupá-los neste dia de hoje.



A Luz virá encontrá-los não mais unicamente no seu Ser Interior, mas na superfície deste mundo.

E a Luz é um Fogo, um Fogo de Amor, um Fogo que vem consumir a totalidade do que não é do Amor e da
Luz, a totalidade do que é Ilusão, a totalidade do que é (como disseram) efêmero.

Esse momento supera tudo o que vocês podem imaginar, tudo o que vocês podem temer ou esperar porque,
sejam quais forem as imagens, sejam quais forem as percepções, sejam quais forem os sentires, sejam quais

forem os sonhos, independentemente do que vocês percebem atualmente no seu corpo, seja o que for, até
mesmo, o seu acesso total e Livre ao Estado de Ser, vocês não têm as ferramentas que lhes permitem, eu

repito, pôr em palavras e conceituar o que será vivido.

***

Então, é em relação a esses eventos, a esse evento específico, pontual, que é necessário aprender a dizer
«sim».

Dizer «sim» à Luz é aquiescer.

Aquiescer a essa Consumação de tudo o que é da Ilusão, a esse Fogo de Amor devorador que vem,
efetivamente, tanto no sentido literal como no sentido simbólico, Consumi-los: Consumi-los no Amor, na

Alegria, em uma Verdade tão grande e tão incompreensível.

Muitos elementos (pontos de referência, se preferirem) foram postos para vocês, por nós, como pelo conjunto
da humanidade.

Lembrem-se de que, seja qual for o seu estado de hoje, é exatamente o estado ideal para vocês, para viverem
o que é para viver.

Não Interiormente, porque isso acontece em vocês e pertence a vocês.

Por outro lado, esse evento pertence à humanidade, como eu disse, na totalidade, e ninguém poderá dele
subtrair-se, ninguém poderá ignorá-lo, ninguém poderá evitá-lo, ninguém poderá deslocá-lo.

Isso acontece, como vocês sabem, no corpo, seja qual for a consciência que o habita no momento, porque é
nesse corpo que deve ser vivido o mecanismo que foi nomeado Ascensão, Ressurreição, Crucificação.

Como vocês sabem, o tempo torna-se, a cada dia, cada vez mais reduzido, e eu devo dizer que, além da
esperança, da espera ou do medo, quanto mais o tempo for reduzido, mais isso é importante, porque ele lhes

dá a oportunidade de se prepararem, ainda mais e ainda melhor, para esse momento em que vocês
devem dizer «sim» à Luz.

***

Nos momentos que precederem esse Instante, tudo irá se tornar Luminoso, tudo irá se tornar Vibrante.

Um pouco a exemplo do que alguns de vocês vivem no Interior da sua consciência e do seu corpo: essa
precipitação de Partículas Adamantinas (que alguns veem pela Visão Etérea, no ar, no Sol, no Céu e ao redor

de si, ou à noite) vai precipitar-se de maneira ainda mais evidente, fazendo com que, mesmo aqueles de vocês
que não têm a Visão Etérea, nem a Visão do Coração, não possam ignorar o que acontece.

A vivência do seu momento, nesse momento comum, far-se-á, é claro, conforme a sua capacidade, naquele
momento, para dizer «sim».

O que eu quero dizer com isso é que vocês não têm que temer nem os receios, nem as interrogações, nem os
medos.

Vocês têm que ir além disso, mas vocês têm, sobretudo, que se preparar.

Preparar-se para o quê?

Não para melhorarem, não para procurarem ainda mais, mas, realmente, do mesmo modo que se anuncia a
alguém que vai morrer que ele vai morrer, preparar-se para viver de novo.



Preparar-se para encontrar a Luz, não unicamente nas Vibrações do seu corpo, não unicamente nas Vibrações
da sua Consciência, mas na totalidade.

***

Esta preparação não é uma preparação unicamente Vibratória, agora.

Ela é um mecanismo Interior que deve fazê-los aceitar desprender-se, Abandonar-se e aceitar que a Vontade
da Luz se realize, e que a sua vontade não possa, de maneira alguma, contrapor-se a esse «sim» à Luz.

Se o seu estado de humor, se o seu estado de Vibração for marcado pelo medo, então, vocês devem, hoje,
não procurar transcender esses referidos medos, mas, de preferência, exclusivamente, trabalhar no Abandono

à Luz.

E, quando eu digo «trabalhar», eu não falo mais de trabalhar, realmente, mas, justamente, de nada fazer, a fim
de Ser.

De deixar-se trabalhar pela Luz, porque ela trabalha no Interior de vocês, pela Inteligência dela, além mesmo do
que vocês possam perceber e Vibrar.

O mais importante é, portanto, preparar-se para dizer «sim» à Luz.

As Núpcias de Luz, esse Instante comum à humanidade - que, por enquanto, é individual - são levadas a
tornarem-se as Núpcias de Luz da humanidade.

E, como eu disse, ninguém poderá subtrair-se, ninguém poderá evitá-lo, esteja onde estiver sobre esta Terra,
seja neste corpo, seja agora do outro lado do véu, passado pelas Portas da morte em meio ao corpo efêmero.

***

O «sim» à Luz é dizer «sim» à Consumação pela Luz, pelo Amor, pela Alegria.

Mas lembrem-se: vocês não conhecem a Luz.

O que significa que a personalidade, os resquícios da sua vida nessa matriz, por intermédio do seu mental (da
própria personalidade, mesmo refinada, mesmo purificada e pacificada), que o seu estado mental será também

submetido, de algum modo, à rude prova.

A preparação que vocês efetuaram (pelos alinhamentos há um ano, pela realização
da Merkabah Interdimensional Coletiva e pela sua capacidade para dali extrair a Luz Vibral) os aproximou, eu

repito, desse «sim» à Luz.

Vocês devem lembrar-se de que vocês não são os seus medos, de que vocês não são, ainda menos, esse
corpo, de que vocês não são essa personalidade que pensa e que age, de que vocês não são a vida que

vocês vivem aqui, de que vocês São bem mais do que tudo isso.

Saber disso deve encorajá-los a viver, agora, pelas suas próprias Núpcias de Luz, o momento atual onde a
Passagem da Porta Estreita pode ser realizada.

E deve, também, conduzi-los a essa Porta, na qual vocês aceitam ficarem nus, serem expostos, tornarem-se
essa Transparência da qual nós falamos, tornarem-se essa Infância, essa Humildade, essa Simplicidade que

irão lhes permitir, se vocês se respeitarem no Interior desses Quatro Pilares, não ter mais qualquer dúvida
invadindo-os, não em suas próprias Núpcias de Luz (que podem, eu os lembro, seguir um calendário que lhes

é próprio), mas, no momento em que o calendário comum juntar-se ao seu calendário individual.

Então, naquele momento, será necessário ser capaz de dizer «sim».

Será necessário, no espaço de um sopro (e, quando eu digo um sopro, esse tempo irá lhes parecer
extremamente curto), um sopro da Terra, ou seja, de fato, algumas horas, e durante essas algumas horas,

vocês deverão dizer «sim»: deixar a Luz Consumi-los, fundir-se na Luz, não mais dar peso e chance ao que
quer que seja mais senão à Luz.

Não será mais tempo de procurar seja o que for.



Nada mais haverá para projetar.

Não haverá mais seja o que for para efetuar, exceto esse sim à Luz.

***

Foi dito a vocês, durante esses anos, frequentemente, que os primeiros serão os últimos, e que os últimos
serão os primeiros.

Porque aqueles que viverem esse momento final das Núpcias de Luz coletivas, na pura Transparência e
Simplicidade dessa Via da Infância, que não estiverem a par de nada, irão viver, talvez, esses momentos de

Graça com estupefação, mas sem a ele se opor.

Lembrem-se de que os primeiros momentos desse contato, nesse último sopro, são, de algum modo,
condicionantes para a sua Evolução na sua própria Criação.

Vocês irão Criar a sua própria realidade, que é em função, é claro, não exclusivamente da sua história, não
exclusivamente da sua busca, não exclusivamente do que vocês poderiam ser tentados a chamar de evolução

sobre a Terra, dos seus contatos com outros Planos, com outras Dimensões (reais ou imaginadas).

Mas lembrem-se de que esse mecanismo vai levá-los a não mais definir-se por qualquer coisa exterior à
própria Consciência.

E a Consciência, eu os lembro, não é nem esse corpo, nem as emoções, nem o mental, nem a vida que vocês
levam sobre este mundo.

Naquele momento, será necessário fazer abstração: não será mais tempo de pensar em prever, em proteger,
em responsabilizar-se seja pelo que for, mas será, bem mais, tempo de dizer «sim» à Luz e de deixar a Luz
conduzi-los nesse Fogo de Alegria, de Amor, de Liberação, nesse Sopro queimando do Amor que Consome.

***

Naturalmente, a personalidade, nesses momentos, seja qual for o seu contato com o Estado de Ser, virá impeli-
los para que não mais vejam a Luz e para conservarem uma visão de lagarta, ou seja, para considerarem de

preferência o seu próprio fim, mais do o seu próprio nascimento nos Mundos da Luz Autêntica.

Nada escutem do que pode chegar como pensamento.

Nada escutem do que pode ser dito no exterior da sua própria Consciência.

Não escutem ninguém.

Escutem apenas vocês mesmos, escutem apenas essa Luz que vem consumi-los no Amor e na Alegria.

Esse Fogo é um Fogo de Amor, e o Fogo de Amor Consome.

Ele os extasia e é um Êxtase.

É claro, aqueles de vocês que, naquele momento, tiverem medo, terão dificuldade para extasiar-se.

Então, vocês não são os seus medos.

Naqueles momentos, toda a sua Consciência, como lhes disse a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a
canalização de HILDEGARDA DE BINGEN, de 25 de outubro de 2010 (3)), deve estender-se nesse Abandono

Final à Luz, a esse Fogo.

O Fogo que vai Consumi-los não vai queimá-los, não vai destruí-los.

Ele vem, realmente, regenerá-los no Sopro do Espírito, no Sopro do Amor.

E é unicamente nesse último sopro, se vocês aceitarem, que vocês poderão vivê-lo, inteiramente, sem
qualquer barreira, afastando-se progressivamente do que vocês são ou creem ser sobre este mundo (da sua
pessoa, da sua vida, das suas relações, dos seus medos), e vocês irão entrar na Graça, nas Núpcias de Luz



coletivas, de maneira cada vez mais Fluida.

O que eu quero dizer com isso é que apenas os primeiros instantes desse último sopro podem ser os atos de
resistência da personalidade.

Mas, se vocês mesmos disserem «sim» à Luz, a personalidade não poderá ir muito longe para impedi-los de
Ser, na Ressurreição e na Eternidade.

***

Vocês serão ajudados, é claro, porque (como nós dissemos) o Canal de Comunicação com as Estrelas está
aberto.

Vocês serão ajudados porque nós estaremos muito próximas de vocês, esperando que vocês cruzem essa
Porta Estreita, inteiramente.

E se vocês avançarem, honestamente, vocês irão nos perceber, de maneira cada vez mais aberta, aí também.

São vocês, e vocês sozinhos (isso também nós repetimos muitas vezes) que cruzam essa Porta.

***

Então, alguns de vocês têm a oportunidade de viver o Impulso de CRISTO e as suas Núpcias de Luz, a título
individual.

A cada dia, doravante, vai reforçar-se esse estado de Núpcias de Luz.

Vocês têm o tempo que lhes atribui o fenômeno coletivo.

E lembrem-se de que, quanto mais ele estiver defasado do seu calendário terrestre, mais isso lhes dá a
oportunidade de realizar esse «sim» à Luz, de preparar-se para isso, porque nada mais será mais importante
do que esse momento da Passagem, esse momento de Reversão à verdadeira Vida, para condicionar o que

vocês São.

Não é questão, é claro, de saúde, não é questão de idade, não é questão de karma, não é questão de qualquer
preparação, agora, ou de qualquer trabalho.

É questão da sua Consciência, e unicamente disso.

Independentemente de qualquer atributo, independentemente de qualquer vestimenta, de qualquer máscara.

A Porta Estreita apenas é cruzada se vocês voltarem a se tornar como uma Criança.

Nós lhes demos os Quatro Pilares.

Mais do que nunca, esses Quatro Pilares estão aí, efetivamente, para enquadrar, de algum modo, a sua
Liberdade de Passagem.

Mas são vocês que passam.

E esse vocês a que me dirijo não é a personalidade, não é a alma, mas é, bem mais, o seu Espírito, que é Um,
de toda a Eternidade, com a Luz, e que é tempo agora de viver.

***

O que vem é a Alegria.

O que vem é a Verdade.

O que vem é a Liberdade.



As suas Núpcias de Luz estão sendo preparadas em vocês, ativamente: para alguns de vocês, no nível das
Coroas; para outros, no nível das Portas; para outros, ainda, por essa famosa Noite Escura da alma, que deve
mostrar-lhes e demonstrar-lhes, aí onde vocês estão, e demonstrar-lhes que vocês têm uma escolha, real e

efetiva, da sua Consciência, para realizar.

Seja o que for que vocês tiverem que realizar, o tempo dessa última preparação é essencial.

É claro, em meio mesmo à sua personalidade, em meio aos seus diversos entornos, ambientes, sejam eles
quais forem, isso fará desencadear, eu diria, muito medo.

Porque a sua Luz cresce, quer vocês queiram ou não.

As Partículas Adamantinas tornam-se cada vez mais presentes no conjunto das suas estruturas.

E aqueles que recusam a Luz, ao redor de vocês, são sensíveis também a essa Luz.

E isso provoca, para eles, reações de rejeição cada vez mais violentas, porque eles não conhecem esse
Desconhecido.

Nesse sentido, é necessário continuar a não julgar.

Nesse sentido é necessário, cada vez menos, condenar ou ofender.

A separação de duas humanidades não é fácil e, no entanto, essa separação é efetiva.

Ela não é devido à Luz, mas é devido à Consciência que deve ir, Livremente, para onde ela dirigir.

Quer ela leve, então, à resistência e às Dimensões que foram chamadas de Unificadas de 3a. Dimensão, ou
quer ela leve ao Espírito desembaraçado dessa alma, Transfigurada, vocês são, todos vocês, os mesmos

Seres de Luz.

Vocês são, todos vocês, e nós somos, nós todos, Irmãos e Irmãs.

Nós somos, nós todos, parte da mesma FONTE e estamos todos nós conectados, sem qualquer exceção,
com a mesma FONTE.

Não pode ser diferente.

Simplesmente, a consciência de uns e de outros não tem a mesma Vibração e, sobretudo, não tem o mesmo
olhar.

***

Lembrem-se de que alguns estiveram confinados durante muitos Ciclos, durante tanto tempo, que eles não
podem imaginar, por um instante, que o que vocês vivem seja um processo de Luz.

Para eles, a Luz representa a destruição.

Para eles, a Luz representa a Sombra mais total e o medo mais absoluto.

Vocês devem, portanto, avançar para si mesmos, manter – eu diria – certa capacidade.

E, sejam quais forem os obstáculos aparentes podendo existir, tanto no Interior de vocês como na sua vida,
eles estão aí apenas para fortificá-los nesse «sim» à Luz, mesmo se hoje vocês não puderem disso

compreender a lógica nem, nisso, viver o Amor, isso contribui para estabelecer o Amor e para Liberá-los,
inteiramente.

Nós dissemos, há algum tempo, que não era mais tempo, agora, de mudar qualquer coisa, mas que havia
chegado o tempo de realizar o que vocês São.

As Núpcias de Luz permitem isso, no nível individual, inteiramente.

***



Lembrem-se, também, de que haverá momentos, até esse instante final, esse sopro final, em que as Núpcias
de Luz e a Luz irão levá-los a viver ainda mais Luz.

Cabe a vocês, naquele momento, não recusarem.

Cabe a vocês não se interessarem pelo que faz a sua vida comum.

Não renunciando ou confinando-se ou isolando-se, ainda uma vez, mas estando perfeitamente Lúcidos, na sua
Consciência, do que acontece para vocês.

É preciso para vocês, durante esses tempos finais, muita compaixão e muito Abandono.

É preciso para vocês muita Humildade, muita Simplicidade.

Vão para o que é Simples, cada vez mais, porque o que é complicado não é da ordem da Luz.

E o que se torna complicado os leva a modificar, urgentemente, o que deve sê-lo.

***

O apelo da Luz e as Núpcias de Luz, o apelo de MARIA e o apelo do Céu e da Terra fazem-se, doravante,
cada vez mais prementes.

Eles não são, eu repito, no instante em que eu falo, coletivos.

Há sinais precursores, que vocês conhecem, que lhes foram dados, comunicados, mas a sua Consciência
permanecerá o seu guia mais seguro.

A cada vez que algo lhes parecer oposto à Luz, digam-se que é a sua personalidade que trabalha.

Naquele momento, basta, simplesmente, não mais se identificar com isso e deixar, ainda mais, a Luz trabalhar,
porque Ela vem mostrar-lhes, justamente, o que pode restar dessa personalidade.

Então, naquele momento, vocês poderão dizer «sim» à Luz, quando a hora chegar, porque vocês terão, de
algum modo, se adiantado, a título individual, a esse momento coletivo.

Assim, vocês poderão penetrar, de pleno Coração, na Luz Branca que vem Consumir esse mundo.

Apenas o olhar da personalidade poderá ali ver mecanismos terríveis, que nada mais são do que o apego dos
seus olhos ou da personalidade às suas próprias Ilusões ou a essas Ilusões comuns, eu diria.

***

Lembrem-se de que o que vem é pura Luz e de que, mesmo se vocês não conhecerem a totalidade e não
viverem inteiramente a Verdade, nada há a temer dela, porque é o que vocês São.

O que vem ao seu encontro, de fato, nada mais é do que Vocês mesmos, na sua Eternidade.

***

Vocês devem também, durante esse período, centrados entre os seus Quatro Pilares, alinhar-se, cada vez
mais, no Instante Presente.

É claro, há seres que são capazes de encontrar, muito facilmente, esse Instante Presente, e outros, para os
quais é mais difícil.

Como vocês sabem se estão no Instante Presente?



Bem, no Instante Presente não há nem emoção nem pensamento, há apenas essa Vacuidade, essa Plenitude,
essa Vibração e essa Luz.

Assim, portanto, se houver pensamento, se houver emoção, vocês não estão no Instante Presente, vocês
estão no instante seguinte ou no instante anterior.

Então, corrijam o alvo.

Deixem e peçam à Luz para agir em vocês.

Acolham-na.

Aproveitem os momentos em que ela os chamar, mesmo se esses momentos não lhes parecerem os mais
ideais ou adequados, são, no entanto, esses momentos que são necessários para vocês, especificamente.

Não se coloquem questões, a Luz é Inteligente, bem mais do que o seu mental ou a sua razão poderiam
identificar.

***

A Luz vem reabsorvê-los.

E deixar-se reabsorver pela Luz, ou seja, tornar-se, si mesmo, essa Luz, é aceitar pôr fim, conscientemente, a
tudo o que não é d'Ela, a tudo o que não é essa Vibração e essa Consumação.

Como dissemos, para nós, tudo está consumado.

Resta, simplesmente, agora, fazer a alquimia do que está consumado nas outras Dimensões e do que resta a
consumar sobre a Terra.

O espaço e o tempo entre os dois é cada vez mais limitado, cada vez mais curto, progressivamente e à medida
que a revelação da Luz, em suas estruturas e sobre esse mundo, ocorrer de maneira cada vez mais intensa.

***

Aí está o que pode representar esse mecanismo de «sim» à Luz.

Quando chegar a hora, naquele momento específico em que as Núpcias de Luz coletivas forem substituir as
Núpcias individuais, conforme o grau de adiantamento de cada um de vocês, lembrem-se das minhas palavras:

ir para o Desconhecido, Liberar-se do conhecido é aquiescer, inteiramente, à Inteligência, à Luz, ao Amor.

Nada guardar para si, nada guardar de si, nada imaginar, nada projetar, nada temer.

Instalar-se no Instante Presente, inteiramente, e viver a Luz, viver essa Consumação no Fogo do Amor.

Não é mais tempo de procurar seja o que for.

Não é mais tempo de encontrar seja o que for, porque vocês são isso, vocês são essa Luz.

E a distância entre as Núpcias de Luz, que é própria do seu tempo, e as Núpcias de Luz coletivas, essa
distância, esse tempo encurta-se a cada dia um pouco mais, deixando-se viver o que os aproxima mais disso.

***

Então, não julguem as suas próprias condições, não julguem os seus próximos, não julguem o outro, seja ele
quem for, porque, à maneira deles, ao modo deles, em sua resistência ou no que eles mostram de Abandono

mais importante do que o seu, é apenas o que vocês têm que ver e que encontrar para, vocês também,
viverem as suas Núpcias de Luz.



A Humildade está nesse nível.

Ela não está na reivindicação de um título, na reivindicação de uma Vibração, mas, doravante, ela está na
instalação da Consciência no Coração, guiada pelos Quatro Pilares.

Então, naquele momento, os Hayoth Ha Kodesh (os Querubim) podem intervir e estabelecê-los no Coração e
conduzi-los à Luz que é a sua.

O Arcanjo MIGUEL e CRISTO podem dar o toque final e cortar, pela Espada, o que deve sê-lo porque,
naquele momento, há a prova formal de que vocês disseram «sim».

Lembrem-se das minhas palavras porque, a cada dia, elas vão se tornar mais importantes e mais intensas nas
suas próprias Núpcias de Luz.

***

Aí está o que as minhas Irmãs me encarregaram de comunicar a vocês, ao mesmo tempo por palavras simples
e pela Vibração.

Nós temos, eu penso, ainda um instante para vivermos, na Comunhão e na Presença.

Então, nós fazemos isso, no silêncio e, se emergir em vocês um questionamento em relação ao que eu acabo
de Vibrar e de falar, é claro, eu irei responder.

Eu os escuto.

***

Questão: a passagem pela Porta Estreita pode ocorrer por etapas, antes de ocorrer inteiramente?

Existe uma última Passagem, e essa última Passagem acontece de repente, em uma única vez.

Podem existir primícias, mas não pode haver - como dizer - um reabastecimento, pouco a pouco, do Coração.

Isso acontece de repente, em uma vez só, quando vocês soltarem tudo.

Os tempos da preparação terminaram.

As Núpcias Celestes terminaram.

O tempo chegou, eu diria, de finalizar o que está consumado nas outras Dimensões, na Dimensão em que
vocês ainda estão.

*** 

Questão: poderia desenvolver sobre o conceito de «dar a outra face»?

Dar a outra face fazia alusão ao que dizia CRISTO.

Seja o que for que aconteça hoje a vocês, isso está correto.

Que isso atinja a Alegria e o seu Coração, que isso atinja o seu corpo (através de uma doença), que isso atinja
um parente (através de um conflito), que isso atinja uma perda ou que isso os atinja através de algo que lhes é
oferecido ou tomado, isso não tem mais qualquer espécie de importância, porque vocês já não são mais tudo

isso e tudo isso que ocorre é, justamente, destinado a fazê-los ir para as suas Núpcias de Luz.

Durante esse período específico que se abriu (eu os lembro) há muito poucos dias, os Tempos estão
consumados, e é a vocês que cabe mostrar o que vocês realizaram.

Tudo o que não tiver sido dado, de nada vai servir.

Lembrem-se também do que dizia CRISTO: «aquele que quiser salvar a vida, irá perdê-la».

http://lespasseurs.com/chroniques_arcturius/wp-content/uploads/2011/09/98567bc7b4b99ea10f93c4e940c35fc7.gif


O que vem é a Vida Eterna, é a Água da Vida, aquela que elimina toda a sede, porque é a Eternidade.

É o Fogo do Amor, é a isso que vocês são convidados.

Vocês não são convidados a viver uma pequena experiência.

Vocês não são convidados a fazer uma experiência de Luz.

Vocês são convidados às Núpcias de Luz, o que significa que vocês são convidados a viver a sua Eternidade.

Para isso, todo o supérfluo deve esvaziar-se, seja qual for o modo pelo qual ele se esvazia.

*** 

Questão: se tudo está consumado, por que é ainda necessário dizer «sim» à Luz?

Tudo está consumado no nível coletivo, sim, mas, será que o que está consumado no nível coletivo, nas outras
Dimensões, está consumado, para vocês, sobre a Terra?

Será que a Sombra desapareceu?

Será que vocês saíram da Dualidade?

É necessário dela sair, e vocês apenas podem dela sair dizendo «sim» à Luz.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Meus Irmãos e minhas Irmãs, eu permaneço então com vocês, na minha Presença e na sua, no espaço de
Comunhão.

Eu lhes digo, agora, até breve.

E acolhamos, agora, juntos, esse espaço.

... Efusão Vibratória ...

************

1 - MARIA (26.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011....
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011-...

*

2 - 'Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012'
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/maria-26-de-setembro-de-2011-segunda.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article48c2.html

27 de setembro de 2011
(Publicado em 28 de setembro)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Andréa Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ PREPARAÇÃO DAS NÚPCIAS DE LUZ COLETIVA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade sejam seu

estado.
Eu venho a vocês, hoje, para saudá-los e, também, como Embaixador do Conclave Arcangélico, para
especificar uma série de elementos referentes à preparação das Núpcias de Luz coletiva desta Terra.

Como Sementes de Estrelas e como Filhos da Lei do Um, vocês realizaram, cada um e cada uma, segundo as
suas próprias Vibrações, uma preparação Interior que visa estabelecê-los ou aproximá-los do estado de Ser

Unitário.
Esse estado, hoje, deve tender a estabilizar-se, a fim de permitir-lhes viver, em um primeiro momento, as suas

Núpcias de Luz, se elas já não foram realizadas.

***

Aquilo que eu vou lhes falar hoje não é para vocês que vivem o que vocês vivem, mas é destinado a favorecer,
pela sua Presença, o seu estado de Ser, o seu Amor e a sua Alegria, a última revelação da Luz das Núpcias

coletivas, referente, é claro, à Ascensão final da Terra e, também, ao seu papel de Ancoradores de Luz, que vai
e que deve representar um bálsamo de Luz para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não

ativaram, por uma razão ou por outra, uma das suas Coroas, ou que se colocam ainda questões quanto a essa
evolução, quanto à Luz, quanto ao seu Estado de Ser.

A sua Presença sobre esse mundo, na sua Presença Unificada, vai tornar-se essencial e capital, não tanto para
vocês, mas, efetivamente, para o resto da humanidade, a fim de que o que se revela, durante este período, de
maneira final e definitiva, permita ao conjunto da humanidade, nesse instante final, tomar consciência da Luz, da

Unidade, do Amor e da Alegria.

***

Lembrem-se de que isso não pode ocorrer por palavra alguma, por qualquer explicação, por qualquer
persuasão, mas, simplesmente, apresentando-se em um estado de Ser, de Alegria, de Paz, de Amor e,

sobretudo, de Irradiação da Fonte, permitindo, então, no seu ambiente – tanto próximo como o mais distante,
do conjunto da Terra – recorrer a essa Fonte.

Anael - 28 de setembro de 2011
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Aquela que, pela sua Transparência, pelo seu estabelecimento no seu Coração é captável, assimilável por
aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não reconheceram ou aceitaram a Luz.

***

Lembrem-se de que cada um sobre a Terra deve viver o retorno da Luz e de que o progredir a esse retorno da
Luz será profundamente diferente, conforme a vivência desse instante final.

É claro, muitos de vocês têm percorrido um caminho que vocês chamam de espiritual, de busca, que os
conduziu onde vocês estão.

Alguns de vocês descobrem, de maneira espontânea, se pudermos dizê-lo, as Leis da Vibração da Luz Una
nas suas estruturas, sem jamais ter buscado o que quer que fosse.

Lembrem-se de que Maria, como outras, sempre disseram que vocês estavam, neste período, na exata idade,
no exato lugar e nas condições as mais exatas, que lhes permitem viver o que vocês vieram viver.

Muitos de vocês, desde as Núpcias de Luz de 26 de setembro, vivem contatos, mais ou menos aproximados,
sob diferentes formas, com os planos multidimensionais.

Bem além das percepções Vibratórias, a própria consciência começa a se modificar.
Vocês têm uma consciência mais ou menos ampliada, mas, no mínimo, vocês percebem, mesmo na sua

consciência e nas suas estruturas, que as coisas, de maneira geral, estão mudando.

***

Foi-lhes recomendado, também, para levar a sua Atenção, a sua consciência, ao máximo, nos instantes em que
a Luz os chamar para o seu Alinhamento, para a sua Unidade, nos momentos em que a Luz os penetrar,

qualquer que seja a Coroa que se ative, pedindo-lhes Atenção e estado de Alinhamento.
Estado, se preferirem, de oração Interior, de meditação.

Quaisquer que sejam os nomes que vocês possam dar, o importante é responder «sim» a essa Luz.
Do modo pelo qual vocês viverem esse «sim», do modo pelo qual vocês aquiescerem à revelação da Luz –

qualquer que seja a sua forma, para vocês – vocês poderão, efetivamente, cruzar essa Porta Estreita, tornar-se
cada vez mais Transparentes, cada vez mais Unificados, cada vez mais observadores da sua própria vida e do

ambiente da Terra.
Não para se desinteressarem do que vocês são, mas, bem ao contrário, para permitirem-se distanciar, no

choque da Revelação final da Luz.
Não para se separarem disso, mas, bem ao contrário, para permitirem-se, durante esses tempos – que são

agora – oficiar como Ancoradores, Semeadores de Luz, mas, também, agora, como Seres que participam da
Unidade, da Presença, que participam da Irradiação da Luz Una, pelo seu próprio estado de consciência.

Ainda uma vez eu repito – como tantos outros o disseram – que a Luz é Inteligência, que ela não tem
necessidade da sua participação mental ou intelectual para agir em vocês, como através de vocês, a fim de

difundir-se, amplamente, sobre esta Terra.

***

Nós contamos, nós, o Conclave, com o conjunto de seres que vivem esses processos de abertura, a fim de
acolher, sempre e sempre mais, o mecanismos de Luz, de alinhar-se cada vez mais, de aproveitar os

momentos de efusão de energia e de consciência – que nós oferecemos e que lhes oferece o Sol ou as
irradiações cósmicas – a fim de trabalhar agora, eu diria, em uma outra oitava do seu Serviço, em uma outra

oitava da sua Presença.
Isso demanda, da sua parte, ao mesmo tempo, uma abnegação e um Abandono total à Luz.

Tornar-se Luz, inteiramente, permitir-lhes-á, também, irradiar essa Luz sobre o conjunto dos seus Irmãos e das
suas Irmãs, a fim de realizar, todos juntos, por intermédio da Merkabah Interdimensional coletiva, um fenômeno

e um mecanismo de amortização da Luz, permitindo aos seus Irmãos e Irmãs viverem, e ainda é tempo, o
tempo da Luz neles, a fim de rememorarem-se do juramento da Fonte, da Promessa – que havia sido feita às

almas e aos Espíritos que se precipitaram nesse mundo – que, um dia, iriam viver a sua Liberação definitiva do
confinamento.

***

Tenham também em mente que, qualquer que seja o seu estado: a Unidade mais pura e o estado Crístico mais
puro, vocês não podem e não devem forçar o que quer que seja.

Vocês devem, simplesmente, deixar emanar a sua Presença e a Luz que vocês recebem, sem nada ali
acrescentar, sem nada ali levar e sem nada dali subtrair.



Viver no Amor, na neutralidade mais total, a fim de que aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que ainda
não estiverem abertos, vivam esse Reencontro com a Luz, nas condições ótimas, nas condições mais

propícias para a vinda de CRISTO, aquele que virá como um ladrão na noite.

***

Assim, bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o Conclave Arcangélico chama sua
atenção a fim de que, mais do que nunca, sejam empregados os quatro Pilares do Coração, os quatro Pilares

da cabeça, a saber: viver AQUI e AGORA, entre a ÉTICA e a INTEGRIDADE, no interior dos seus quatro
pilares.

Esse é o único modo de passar a Porta Estreita e, ao mesmo tempo, de amortecer o choque da humanidade,
as Núpcias coletivas de Luz que, como lhes disse Maria, ser-lhes-ão anunciadas pelo Canto do Céu e da Terra,

pelo anúncio de Maria, não importa em qual momento, doravante.
Restar-lhes-á, então, o tempo útil para pôr em ordem o que vocês são e para preparar a recepção da Luz e

preparar a sua evolução na Luz.
E, também, é desse modo que vocês irão levar a ajuda mais grandiosa e mais humilde aos seus Irmãos e às

suas Irmãs.
É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, à Luz e à sua instalação.

É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, à Ascensão final da Terra.
Nós sempre dissemos, desde vários meses, que não era necessário procurar data para os eventos, porque

vocês são o evento que permite o Advento de CRISTO.

***

Ao longo deste período – quer vocês tenham se juntado à Luz Una durante essas últimas semanas ou desde
muitos anos – escutando o que nós dizíamos ou escutando, diretamente, o seu próprio Coração, vocês

passam, uns e outros, por mecanismos precisos que permitem, conforme o ritmo de cada um, aproximá-los
desse momento.

As Núpcias de Luz são-lhes oferecidas, a título individual, em um tempo extremamente curto, a fim de permitir-
lhes preparar as Núpcias coletivas da Luz.

Do modo pelo qual vocês aceitarem viver as suas Núpcias individuais, do modo pelo qual vocês aceitarem se
abandonar e se doar à Luz Una, desenrolar-se-á o mecanismo de estabelecimento da Luz, da Ascensão final
da Terra e do Despertar final dos seus Irmãos e das suas Irmãs encarnados sobre esta Terra, permitindo a

eles, então, viver o contato com CRISTO, o apelo de CRISTO e a Ele responder.
O importante não é se preocupar com a resposta que eles vão dar, porque cada um é livre, mas, efetivamente,

fazer de modo com que a mensagem da Luz seja veiculada, amortizada, pela sua Irradiação.
Afastem-se do que é complicado.

Lembrem-se da Simplicidade.
Afastem-se do que infla, no ego.

Lembrem-se da Humildade espiritual: aceitar nada ser, completamente, aqui, permite-lhes ser Tudo, na
Unidade.

Não há meias-medidas, vocês não podem ser um e o outro: ou é tudo aqui ou Tudo na Luz.
Não podem ser os dois.

Essas palavras foram pronunciadas a vocês de diferentes modos, mas vão tomar, nos dias que vocês vivem,
uma importância cada vez mais crucial.

***

As Cruzes da Redenção, assim como as Cruzes mutáveis, vão se ativar em uma outra banda de Luz,
permitindo, então, o derramamento e a revelação da Luz de modo muito mais intenso, para cada um de vocês,

em função do que vocês já viveram.
Lembrem-se, CRISTO havia dito: "àquele a quem tiver sido dado muito, ser-lhe-á pedido muito".

A Luz vem, agora, pedir-lhes para estarem na Humildade e na Simplicidade, na doação de si, na Transparência,
na Pobreza e na Simplicidade da Infância, para permitir ao CRISTO estabelecer-se no seu Templo, bater à sua

porta, a fim de que MIGUEL transpasse o seu Coração e que METATRON rasgue, inteiramente, a bainha
isolante do seu Coração, permitindo-lhes, então, trabalhar, no silêncio e na humildade da sua Presença, para o

conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.
As suas Núpcias de Luz devem ser vividas ou já são vividas.

Elas têm um objetivo e uma única finalidade: O Amor. 
Porque, o que vocês vivem firma, para vocês, o seu futuro em meio à Luz.



***

Mas não esqueçam que existem todos os outros sobre esta Terra, que são uma parte e uma parcela do Todo.
Um Todo que é o Um.

Eles são vocês, como vocês são eles.
Então, não se julguem e não os julguem.

Contentem-se de deixar trabalhar a Luz Una.
Contentem-se de viver a Alegria da Simplicidade, da Humildade.

Jamais se desviem da Luz, qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o seu apelo, porque esse
apelo lhes é específico e permite viver o Serviço, a doação de si, o Amor.

E é nesse Amor, bem além do amor conceitualizado pela cabeça do ser humano, é nesse Amor, bem além de
qualquer relação afetiva que vocês irão encontrar, no Céu, nas Dimensões Unificadas, a Verdade e a Beleza do

seu Ser.
Assim, nesses tempos extremamente reduzidos, da instalação total da Luz, é agora que vocês devem

demonstrar do que não foram, alguns de vocês, capazes de estabelecer, até o presente.
Vivam a Alegria.

Vivam a Paz.
Vivam a Unidade e a Simplicidade.

É a coisa mais fundamental, de tudo o que pode existir na vida e na sua vida, neste período específico que se
abriu em 26 de setembro.

***

Como vocês sabem, uma diversidade de eventos estão tomando curso nos seus céus, na Terra, no cosmos.
Muitos de vocês percebem a modificação do Som da alma e do Espírito, assim como começam a perceber o

Som do Céu e da Terra.
O sinal final será dado pela persistência e pela generalização do Canto do Céu e da Terra, indicando-lhes,

então, unicamente naquele momento, que tudo está encadeado para a última fase da Revelação final, para a
última fase da Ascensão final da Terra e da sua Consciência.

Durante esses momentos que os separam desses instantes, resta-lhes fortificar a ancoragem da Luz, fortificar
a sua capacidade para Irradiação da Luz e vocês apenas podem Irradiar a Luz se aceitarem Doar-se,

Abandonar-se e deixar a Luz trabalhar, pela Transparência, no Interior da sua Consciência, no Interior do seu
corpo, no Interior da sua alma.

Tornem-se, realmente, o que vocês São, ou seja, Seres de pura Luz.

***

Vocês vão viver, alguns e muitos de vocês, momentos de Graça cada vez mais importantes e cada vez mais
excepcionais em relação ao seu estado habitual.

Isso vai lhes permitir aclimatarem-se ao seu novo estado de Ser, diretamente conectados com o Estado de
Ser, diretamente conectados com o que vocês São, na Eternidade, permitindo-lhes extrair-se, sem dificuldade
alguma, se vocês o aceitarem, do efêmero da sua vida, a fim de entrar na vida Eterna, permitindo-lhes preparar
a Ascensão final desta Terra, e permitindo-lhes, também, pela sua simples Presença, amorosa e de Serviço,

junto aos seus Irmãos e Irmãs, viver esse Reencontro.
Ninguém nesta Terra, assim como foi dito, poderá ignorar o que está chegando.

É claro, o olhar de cada um será profundamente diferente, conforme se tratar do olhar da personalidade ou do
olhar do Espírito.

Como havia sido dito pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): haverá o olhar da lagarta e haverá, também, em
vocês, o olhar da borboleta.

Os dois olhares sobrepor-se-ão, induzindo, por vezes, o que foi chamado de 'a noite escura da alma'.
De fato, vocês devem, hoje, superar os últimos apegos, transcendendo-os ou, de preferência, deixando-os

transcender-se pela ação da Luz em vocês.
Assim, vocês irão contribuir para a sua própria Transparência e para a sua própria Cristização, o que lhes

permite, então, Irradiar.
É nesse estado de Irradiação que a sua vida deve, doravante, desenrolar-se.

É uma vida de Graça, que tem as suas exigências, mas a Liberdade é a esse preço: aquele de fazer a escolha
da Luz ou a escolha da sua vida.

Eu não irei repetir as palavras de CRISTO, que foram pronunciadas abundantemente nesses últimos tempos,
porque elas são as imagens que devem permitir-lhes, no sentido mais profundo, ir para o que vocês São, para



consumar o sentido da sua Presença sobre esta Terra, o sentido da sua missão e o sentido do que eu seria
tentado a chamar de consumação, porque os tempos estão consumados e, como lhes disse Maria: no Espírito,

tudo está consumado.

***

Mesmo se a noite escura da alma os fizer dizer: «meu Pai, por que me abandonastes?», isso é apenas o olhar
fragmentado da personalidade.

A Luz intima-os a elevarem-se para além dessas zonas de turbulências, a fim de penetrarem, diretamente e em
plena consciência, a Morada da Paz Suprema: lá onde se vive o Samadhi, onde se vive a Alegria, onde se vive
a Unidade, fazendo com que toda a sua vida que resta a correr nesse mundo preencha-se da Graça inefável da

Luz Una, da Presença de CRISTO e de Maria, ao seu lado e em vocês.
Como algum de nós dissemos, nós estamos mais perto da sua Consciência.

Do mesmo modo, a Luz Branca e a sua Revelação está mais próximo da Terra.
Ela aperta o cinto, doravante, da sua atmosfera.

A Ele não resta mais do que descer ao solo desta Terra, a fim de fecundar e dar o impulso final ao apelo do
núcleo da Terra para viver a sua Liberação.

Isso irá se desenrolar de um instante para outro, deixando-lhes uma margem de manobra, ligada ao Canto do
Céu e da Terra, para aqueles de vocês, Filhos das Estrelas, que não alinharam, perfeitamente, a sua Presença

na Unidade, na Verdade e na Beleza.

***

Amados do Um, o anúncio que eu acabo de lhes dar está na linha direta das intervenções do Anjo METATRON,
de MARIA – que interveio em dois tempos no seu dia de Núpcias de Luz – (ndr: as duas intervenções de

MARIA, de 26 de setembro, encontram-se na coluna «mensagens a ler» do nosso site), porque ela interveio,
portando a potência do conjunto dos Anciões, do conjunto de Estrelas, do conjunto do Conclave e, em um

segundo tempo, como Presença de Estado de Mãe entre vocês.
Hoje, vocês devem elevar a chama da Luz de CRISTO.

Reste o tempo que restar.
A data é agora.

A data não é nem amanhã nem depois de amanhã.
Cada dia, cada minuto e cada sopro da sua vida que resta a percorrer devem ser focados nesse único objetivo:
Transparência, Humildade, Simplicidade e Infância, a fim de viver o CRISTO e a fim de permitir-lhes consumar

o sentido da sua presença nesse mundo.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, aí está a mensagem que o conjunto do
Conclave Arcangélico dirige a vocês, pelas minhas palavras e pela minha Vibração.

Eu permaneço, é claro, entre vocês, porque o tempo que me foi atribuído não se esgotou, para escutar o que
vocês têm que me perguntar, referente, de maneira preferencial, ao que eu acabo de exprimir e de Vibrar na

sua Consciência.

***

Questão: Como responder, com Simplicidade, às pessoas que fazem questões sobre o que está
vindo?

Bem amado, nada há a responder, porque cada palavra que você pronunciasse, naquele momento, induziria
não uma certeza e um apaziguamento provisório da dúvida, mas, bem ao contrário, iria reforçar a ilusão das

palavras pronunciadas e iria afastar, ainda mais, esses seres da sua própria Luz.
O que há a fazer, nesses momentos, é compartilhar, com esses Irmãos e essas Irmãs, um instante de

comunhão, no silêncio, sem usar palavras, sem usar do olhar, sem usar dos gestos, sem usar do mínimo
magnetismo, mas, simplesmente, instalar-se, naquele momento, na sua Presença e deixar trabalhar a Luz.

Qualquer palavra, assim como vocês constatam e irão constatar cada vez mais, para aqueles que duvidam, fará
apenas reforçar a dúvida.

Vocês nada podem mudar pelas palavras.
Vocês podem apenas Ser o testemunho da Luz, pela sua Presença e pela sua Irradiação.

Todo o resto irá direto ao malogro e à confrontação, que corre o risco de ser cada vez mais violento, conforme



os seus ambientes.
Quanto mais a Luz se revelar, mais o Canto do Céu vai aparecer, mais aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs, ainda instalados na personalidade, estarão na reação em relação ao que vem, e isso é normal.
O olhar da lagarta jamais será o olhar da borboleta.

Lembre-se de que, nesses momentos, o melhor Serviço que vocês podem oferecer, o melhor Amor que vocês
podem oferecer é aquele que vocês emanam quando vocês mesmos não estão mais na emoção nem no

mental, mas, efetivamente, instalados na sua própria Irradiação.
Durante esse período, nenhuma palavra poderá resolver o que quer que seja.

Só o silêncio irá permitir à Luz trabalhar, pela Transparência, no interior do que vocês são.

***

Questão: SERETI havia falado de quatro colunas ligadas à revelação da Luz.

Bem amado, as Colunas revelam-se assim que os Pilares são postos.
Foi feita referência, é claro, aos quatro Pilares do Coração.

Os Pilares e as colunas do Coração permitem, justamente, efetuar o que eu acabo de falar, ou seja, Irradiar a
Luz de CRISTO, Irradiar a Luz da Fonte e deixar a Inteligência da Luz, que os atravessa, agir sobre os seus

Irmãos e as suas Irmãs.
Se vocês misturarem as suas palavras, se vocês misturarm as suas emoções, os seus pensamentos, os seus

prejulgamentos a isso, vocês irão obter o efeito oposto àquele da Luz.
Não é mais tempo de explicar.

Não é mais tempo de progredir.
É tempo de Viver.
E isso é urgente.

Nessa urgência, vocês devem Viver a Paz e a Luz.
Nessa urgência, é necessário permitir à Transparência do que vocês São, permitir à Luz tocar, eu diria – de

maneira horizontal e não mais descida verticalmente – os seus Irmãos e as suas Irmãs.
Para isso, façam silêncio.

Para isso, não utilizem qualquer artifício ligado às emoções, ligado à sedução ou ligado às relações existentes
entre uns e outros.

Muito pelo contrário.

***

Questão: para realizar essa tarefa que você acaba de abordar, é necessário estar fisicamente perto
desses Irmãos ou dessas Irmãs?

Isso iria querer dizer que você encara uma ação de proximidade.
O Amor não conhece qualquer proximidade, porque a Luz está por toda parte e Ela não tem necessidade

dessa proximidade.
No momento em que a Luz chamá-los, se não houver ninguém ao redor de vocês, então, deixem-se tomar pela
Luz, porque a Luz é a sua Essência e a sua natureza, e a Transparência e a sua Irradiação irão permitir à Luz,
vinda das Dimensões mais elevadas, na sua Vibração a mais rápida, ser metabolizada, de algum modo, e ser

assimilada pelos seus Irmãos e pelas suas Irmãs, sejam quais forem e onde estiverem.
Isso poderá ser utilizado à vontade, por aquele que se põe questões no outro extremo da Terra e que vocês

não conhecem, mas, também, pelas pessoas próximas de vocês.
Mas prestem efetivamente atenção para não dirigir a Luz por um ato de vontade, sobre um dos seus parentes
que nada pediu porque, naquele momento, vocês irão transgredir e violar a liberdade da alma e do Espírito.

Amar e Servir não tem necessidade de influenciar a Liberdade do outro.
Vocês nada têm que impor.

Vocês nada têm que demonstrar.
Vocês têm apenas que Ser.

O resto é feito pela própria Luz e não por uma intervenção qualquer.
Vocês têm apenas que estar presentes, mas vocês nada têm que fazer, seja por aquele que está ao seu lado

como pelo Irmão ou a Irmã que estaria no lado oposto do planeta.

***



Questão: sentir o Fogo do Coração significa que o ponto OD foi ativado?

Sim.
Cada vez mais, entre vocês, vão viver o Fogo do Coração agora, porque a densidade das Partículas

Adamantinas organiza-se de maneira ainda mais inteligente do que era o caso até o presente.
CRISTO vem bater à porta.
MIGUEL vem bater à porta.

MARIA está ao seu lado e METATRON abriu a Porta Posterior.
Então, sim, durante este período, é exatamente o que vocês vivem.

E se vocês o viverem, lembrem-se, ainda mais, da sua responsabilidade de ali não misturar uma vontade –
qualquer que seja –, de ali não misturar um medo ou um apego – qualquer que seja.

***

Questão: quando o Fogo do Coração está ativado, isso significa que há Vibração do Coração e
ativação da Coroa Radiante do Coração?

Sim.
A intensidade da Transparência que vocês poderão estabelecer, naquele momento, a qualidade dessa
Transparência será em função apenas da sua capacidade para apagar-se, para deixar todo o lugar para

CRISTO e para a sua Presença na Unidade.

***

Questão: sentir o Fogo do Coração significa que a Porta Estreita está ativa ou aberta?

Eu dou exatamente a mesma resposta que para a questão que foi semelhante (ndr: questão anterior), ou seja:
sim.

***

Questão: a passagem da Porta Estreita está associada a um fenômeno físico de ruptura?

Isso pode, bem amada, efetivamente, ser percebido como uma ruptura.
A passagem da Porta Estreita acompanha-se, de maneira audível ou, por vezes, física, de uma ruptura.

É essa ruptura que foi referida para o pericárdio.
Do mesmo modo que existiram, nesse Sistema Solar, três envelopes isolantes, existiram, nesse Templo que é

o seu corpo, três envelopes isolantes.
O primeiro envelope isolante foi rasgado pelo apelo da Luz que permitiu a vocês reencontrar-se nas partes

mais altas da personalidade.
A segunda ruptura ocorreu quando da passagem da garganta e ocorreu – no ano passado, no seu ano de

2010, no mês de dezembro – sob a intervenção do Anjo URIEL.
A última ruptura faz-se, doravante, pelo impulso Metatrônico da Porta posterior de CRISTO e da Porta Estreita,

conjugando os seus efeitos para permitir-lhes estabelecer-se no Coração.

***

Questão: quando sentimos o Fogo do Coração, os quatro Pilares estão ativos?

Na maior parte do tempo, sim.

***

Questão: existem outros meios físicos como os cristais para conectar-se com a Fonte?



Bem amado, a sua própria Consciência.
Agora, o que você entende por meios físicos?

Do que você está falando?
O Coração é o Coração.

Não há necessidade de mais nada senão do Coração.
Não há necessidade de qualquer elemento exterior ao Coração.
A mudança dimensional é uma Reconexão Eterna com a Fonte.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, em meu próprio nome e na minha própria
Presença, além do Conclave, eu lhes peço para honrar a minha Presença na sua Presença.

Eu vou continuar no seu Coração, durante o seu Alinhamento.

Que a Paz e o Coração sejam a sua Morada Eterna.

... Efusão Vibratória ...

Até já.

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110928_-_UN_AMI...

 ~ Do Coração do Um ao Coração de Todos ~

Eu sou UM AMIGO. 
Do meu Coração ao seu Coração, no Amor e na Unidade, Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês para falar de uma

série de elementos referentes ao Coração e eu vou, mais precisamente, falar-lhes do que permite ir do
Coração do Um ao Coração de Todos.

***

O Coração do Um se torna de todos, a partir do momento em que o Coração do Um torna-se Um.
Tornar-se Um é pôr fim à consciência separada e à consciência fragmentada, estabelecendo-se em meio ao

que foi nomeado Consciência Turiya.
Esse princípio, chamado de Unidade, é algo que deve ser conscientizado, e não viver, unicamente, no nível da

cabeça ou no nível dos conceitos, mas, sim, ser um elemento que deve se viver, de maneira real, concreta,
perceptível e Vibratória, na Consciência.

O rasgar do Véu põe fim à Ilusão da separação.
O rasgar do véu permite compreender e Viver o Amor, que une cada vida na Liberdade, que une cada vida na

mesma Essência, permitindo, então, pôr fim ao véu da Ilusão e pôr fim, sobretudo, ao que é chamado de
Separação.

Na hora das Núpcias de Luz, no momento em que alguns Irmãos e Irmãs, encarnados na carne, começam a
viver as primícias desta União com CRISTO, com a Luz Branca, com a Unidade, é tempo de apreender-se e
de exprimir o que significa realmente viver o Coração, viver a Unidade e passar do Coração do Um ao Coração

de Todos.

***

Os preceitos e os conceitos de que eu vou falar estão bem além de dados intelectuais, de qualquer vontade,
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de qualquer vontade de bem ou de qualquer compreensão intelectual, mas se inscreve, de maneira indelével,
no sentido do que é para viver quando o Coração Vibra no Canto da Unidade.

Naquele momento, como eu disse, as barreiras, as separações desaparecem, não pode ali haver
discriminação entre si mesmo e todos os outros (todos os Irmãos, todas as Irmãs e cada vida, de maneira

geral).
A Consciência, naquele momento, estabelecendo-se no Coração do Um, permite viver a Unificação de todas

as Consciências, mas, é claro, as outras Consciências não têm, elas, a Consciência do que vocês vivem.
E, no entanto, é assim que eu o vivenciei durante a minha vida, a cada minuto e a cada sopro, permitindo à
minha Consciência permanecer, da mesma maneira, com toda lucidez e a cada minuto (sem, entretanto,

escapar à minha condição humana ou escapar-me nos meus Samadhi extremamente intensos), manifestar
esta Consciência da Unidade, a fim de que o meu Coração, naquele momento (que havia se tornado o Coração

do Um), se tornasse o Coração de Todos.
Ou seja, que o conjunto dos Corações, o conjunto das Consciências se encontrava, de maneira real e

vivenciada, no meu próprio Coração.

***

Viver o Coração do Um é, efetivamente, com consciência e realmente, pôr fim ao mecanismo da separação, da
divisão, pondo fim a toda Ilusão de que os seres estão separados.

Aqueles que estão separados, é claro, são as personalidades.
E a consciência que está estabelecida em meio à personalidade mantém, de maneira artificial e voluntária

(mesmo se isso for inconsciente) uma separação.
Esse princípio de separação permite, aliás, revelar uma série de elementos.

Esses elementos, que tivessem por nome profissão, que tivessem por nome afetivo, que tivessem por
nome programa de vida, que tivessem por nome karma, participam, de maneira indelével, da separação da

personalidade, das outras personalidades.
Estabelecer-se no Coração do Um (e eu não voltarei sobre as diferentes consciências que correspondem, se
vocês quiserem, à personalidade ou ao Um), em todo caso, estabelecer-se no Coração e Viver o Um, Viver o
Coração do Um, permite realizar, no si, a ‘alquimia’ do fim da separação e permite, naquele momento, viver o

outro, na totalidade, no Interior do Si.

***

A ausência de distância, no nível da Consciência, permite realizar o que é nomeado e denominado o Amor e a
Luz.

Enquanto a personalidade experimentar uma outra personalidade, não pode ali haver senão Sombra, não pode
ali haver senão separação e, obviamente, ausência de Luz ou discriminação da Luz.

O princípio discriminante é, por sinal, por essência, o próprio modo de funcionamento da consciência, em meio
à personalidade, que pode ser nomeado, como vocês sabem, corpo de desejo, corpo astral, corpo mental,

corpo físico, também, e assim como corpo energético.
Independentemente dos nomes que lhes dermos, eles pertencem, em última análise, ao que é chamado de

‘estrutura da personalidade’.

***

Estabelecer-se no Coração do Um permite ver além das aparências do corpo, além das aparências da energia,
além das aparências das emoções, além das aparências do mental, de qualquer personalidade com a qual

entramos em consciência.
Naturalmente, aquele que vive no seu isolamento não pode conceber ou mesmo aceitar isso.

Apenas quando o corpo de desejo começa a voltar-se para o Espírito, quando a alma começa a desviar-se do
corpo para voltar-se para o Espírito, que existe um impulso da alma para querer experimentar e, sobretudo,

querer reencontrar ou, ao menos, se aproximar, de um Ser que realizou o Coração do Um.
Entretanto, e como vocês sabem, nunca se aproximar de um Ser como este, não permite viver si mesmo o

Coração do Um.
Podem existir, contudo, mecanismos chamados de ‘milagres’ ou de ‘curas espontâneas’, que podem, então,

surgir nessas circunstâncias particulares, que podem, no nível daquele que está em sua consciência da
personalidade, registrar, de algum modo, um momento de Graça, um momento de União.

***



CRISTO realizou em sua vida e eu diria que todos os seres (homens, mulheres, seja qual for o país, seja qual
for a religião) que realizaram o Coração do Um, permitiram isso, independentemente da sua própria vontade.
Não havia, creiam bem, em momento algum (tanto para CRISTO como para todos aqueles que vivenciaram

este Despertar), qualquer vontade em relação à consciência dividida que se aproximava d’Eles.
Simplesmente, a Graça faz com que, quando o Coração do Um está estabelecido em uma pessoa, naquele

momento, o conjunto dos Universos aproxima-se do Coração de todos.
Mesmo se isso não for perceptível para as consciências separadas e confinadas, existe, entretanto, naquele
momento, a possibilidade da Graça e existe, naquele momento, a possibilidade de Comunhão, em qualquer

lugar, deste estado de Consciência.
Isso lhes foi falado, em outras palavras, pelo Arcanjo ANAEL, há pouco tempo, com relação a essa passagem

das Núpcias de Luz individuais, às Núpcias coletivas da humanidade.
Portanto, Viver o Coração do Um vai levá-los, progressivamente, a pôr fim ao conjunto das separações

existentes.
Quando vocês virem outro Irmão, outra Irmã, vocês não vão ver mais um homem e uma mulher, vocês não vão

ver mais uma idade, vocês não vão ver mais uma profissão, vocês não vão ver mais algo que participa da
personalidade, mas, indiscutivelmente, vocês irão perceber o outro além mesmo do que ele pode conceber e

imaginar, mas por que ele está inscrito diretamente no seu próprio Coração.
Assim, qualquer fenômeno de projeção vai cessar.

O que é visto com os olhos não é considerado como a Verdade.
O que é percebido com os sentidos não é considerado como a Verdade.

Mas o que é vivenciado com a Consciência do Coração do Um, vai, inegavelmente, permitir-lhes Viver o
Coração de Todos e ver o Coração de Todos.

***

Esse princípio, eu desenvolvo particularmente agora, porque efetivamente, através de todos os ensinamentos
que eu lhes forneci, através dos diferentes Yoga (ndr: revelados na série de “protocolos”) (1), vocês terão a
possibilidade, real, pela Consciência direta que está instalada, de Viver esse processo, ou de maneira brutal,
como eu vivenciei durante a minha última vida, em plena noite, ou de maneira progressiva, gradualmente e à

medida dos seus reencontros, das suas experiências.
 Sejam quais forem as experiências que se deixam viver, lembrem-se, como isso lhes foi dito, de que

absolutamente todas as circunstâncias, todos os encontros, todos os fatos, todos os gestos que vocês irão
encontrar neste período, apenas participam de uma única coisa e de uma só: fazê-los descobrir o Coração do

Um.
Mesmo se isso puder parecer-lhes paradoxal, mesmo se isso puder parecer-lhes, com a sua razão, totalmente
contrário às suas concepções da Unidade, lembrem-se de que a Unidade e A FONTE nada têm a ver com as

suas concepções.
Elas os chamam, de todas as maneiras possíveis, para realizar o Coração do Um.

Realizar o Coração do Um, vocês sabem, é realizar um dos Samadhi, é realizar uma das etapas
desses Samadhi, no nível de percepções Vibratórias e também, é claro, da Consciência que ali está

associada.
Isso vai desde, simplesmente, a pressão existente no trajeto indo da Humildade à Simplicidade, sobre o peito,

chamados de chakras de Enraizamento da alma e do Espírito, passando por fenômenos de Vibrações, de
pressões, de opressões, até Viver o Fogo do Coração, que, quando vocês o viverem, não poderá dar lugar a

dúvida alguma do que vocês estão prestes a Viver.
Pois além da vivência da sua Consciência, vocês irão aperceber-se, real e concretamente, de que a distância

que podia existir entre vocês e os outros tenderá a interromper-se.

***

Será que isso, no entanto, vai fazer de vocês alguém que vai estar, eu diria, na complacência, ou na doçura?
Não, absolutamente não.

Por que o Fogo é algo que emana e que Irradia.
E o Coração do Um é esse Fogo que emana e que Irradia e que às vezes vem mexer, perturbar e queimar

aquele que está ainda instalado no fogo da personalidade.
O Fogo do Coração é o oposto do fogo do ego.

Assim como lhes demonstrou e mostrou IRMÃO K, é evidente que a vivência do fogo do ego será
potencializada por aqueles que estiverem no Fogo do Espírito e que se encontrarem ao redor: aquele que está

no fogo do ego vai encontrar-se potencializado no seu fogo do ego.
Mas lembrem-se também de que o fogo do ego, quando ele se torna intenso, permite, ele também, aproximar-

se do Fogo do Coração, por intermédio da Porta Estreita.



Existe, de fato, uma distância que tende a se estreitar, pelo próprio fato da presença desta Porta Estreita que
foi aberta entre o ego e o Coração.

O fogo do ego não é o Fogo do Coração, mas é algo que pode levar a crer que há mecanismos da Unidade.
A Unidade aparece, realmente, a partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração, ou o Fogo do

Coração, ou mecanismos específicos no nível Vibratório (referentes ao Coração, à respiração, à Consciência,
de maneira conjunta), começam a manifestar-se.

***

Então, naquele momento, penetrando no Coração do Um, o que acontece?
Vocês vivem estados de consciência profundamente modificados.

Além mesmo do fim da separação, estabelecem-se estados de Alegria interior, estados de dissolução,
estados de serenidade, estados de equanimidade, onde naquele momento, como vocês sabem, o mental, as

emoções, não podem prevalecer sobre o que vocês se tornaram.
Abrir o Si e realizar o Si permitem assumir o comando dos veículos inferiores.

Assumir o comando não quer dizer reprimi-los.
Assumir o comando não quer dizer contrariar um desejo.

Simplesmente, quando vocês realizam o Si, vocês irão aperceber-se, agora, bem depressa, de que o conjunto
dos desejos da personalidade extingue-se brutalmente ou progressivamente.

 O fato do corpo da personalidade não exprimir mais desejo reflete, realmente, a chegada ao estado da
Consciência do Si.

***

A Consciência do Si propicia também a ausência de emoção.
A ausência de emoção não é um estado de frigidez, não é um estado de rejeição, mas, pelo contrário, um
estado pacífico de abertura, onde não existe mais interação do corpo de desejo e de personalidade, que

justamente vai permitir perceber que, no Coração do Um que vocês vivenciaram, vocês realizam o Coração de
Todos.

A ausência de separação, a ausência de divisão existente, para aquele que encontra o Si, foi manifestada de
diferentes maneiras, nas diferentes tradições, nas diferentes religiões e nas diferentes épocas.

***

A época que vocês vivem hoje, neste final especial, corresponde a um processo que supera amplamente a
individualidade, que supera amplamente o caminho pessoal, já que se trata de um caminho que é, doravante,

coletivo e que se refere à totalidade da Terra.
As etapas que são para Viver, agora, e que se instalaram (desde a intervenção daquela que se nomeia
MARIA), permitem realmente entrar com consciência nas etapas que vários profetas, várias profecias,

anunciaram a vocês.
Não percam de vista, entretanto, que os profetas sempre anunciaram o que eles ‘viam’, o que eles ‘percebiam’,
e que eles percebiam, independentemente do estado Unitário em função da Consciência que era a deles, no

momento em que eles viviam, no momento em que estavam encarnados, se pudermos dizê-lo.
E que, evidentemente, esta Visão de um advir que agora chegou, era colorido pela sua própria cultura, pela sua

própria referência e pelas suas próprias experiências.
Não se esqueçam, tampouco, como os Anciãos, as Estrelas e os Arcanjos lhes disseram, de que vocês

realizaram um trabalho notável.
Através da constituição da Merkabah Interdimensional coletiva, vocês modificaram a maneira que a

Consciência da Unidade ia se instalar sobre este mundo, permitindo à Terra viver sua Liberação.
Em resumo, desde um ano, vocês foram capazes, pela sua assiduidade (mesmo sem, contudo, chegar a viver
a Consciência do Si, na totalidade), de mobilizar a Consciência e o conjunto das Consciências da Terra (quer

elas saibam ou não), para viver uma Elevação Vibratória.
Esta Elevação Vibratória contribui, doravante, para permitir, se vocês trabalharem no sentido em que o Arcanjo
ANAEL lhes disse, para permitir esta Revelação da Luz e esta última fase da Luz, de maneira muito pacífica e

muito mais serena, para vocês e para todos os outros, porque, justamente, vocês realizaram esse trabalho.
Nós, é claro, realizamos isso juntos, mas nós não teríamos podido realizá-lo se vocês não estivessem aí e se

vocês não o tivessem realizado, ao mesmo tempo.

***



Assim, então, o que é para Viver, agora, é a Esperança.
O que é para Viver, agora, é a Alegria.

O que é para Viver é não escutar o corpo de desejo (se ele ainda estiver presente) a fim de aproveitar, ao
máximo, os influxos da Luz Vibral, do Apelo da Luz e realizar, de forma tênue, as suas próprias Núpcias de Luz.

Isso deve ocupá-los, eu diria, em tempo integral, porque os tempos são extremamente reduzidos e nós não
lhes escondemos mais que os tempos que lhes resta para passar sobre esta Terra, são os tempos mais

intensos que vocês têm que viver.
Esta intensidade irá se manifestar, aliás, de todas as maneiras possíveis.

Lembrem-se do que eu lhes disse, neste instante: seja qual for a intensidade desses momentos (os mais
terrificantes ou os mais alegres), eles irão contribuir, no seu nível, para estabelecerem-se no Si.

E, uma vez estabelecidos no Si (já que a passagem da Porta Estreita vai ocorrer com, eu diria, cada vez mais
facilidade, no transcorrer e através de um conjunto de manifestações que se referem a vocês, na sua vida e no
seu ambiente), então, naquele momento, rompendo os véus no Interior de vocês, realizando esta Unidade e o

Coração do Um, vocês irão aperceber-se de que vocês se tornam o Coração de Todos.

***

Viver o Coração de Todos é o corolário do acesso à Unidade.
Vocês não causam mais separação, vocês não têm mais desejo próprio, por que o seu único desejo é

‘estabelecer-se no Si’.
E, estabelecendo-se no Si, e aproveitando esses instantes em que vocês vivem este Alinhamento, em que
vocês vivem este acesso à Consciência nomeada Turiya, então, naquele momento, vocês irão Despertar o

conjunto dos Corações de Todos.
Vocês irão fazê-los atravessar (além mesmo da percepção consciente do conjunto das Consciências de

Todos), uma oitava suplementar e vocês irão aproximá-los, realmente, eles também, da Porta Estreita e do
mecanismo de Revelação da Luz.

Seja qual for o caminho posterior, vocês sabem, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs encarnados deve Viver
este Encontro com a Luz.

Não pode haver Liberação sem o Encontro com a Luz.
Não pode haver o fim do que é denominado ‘dissociação’, e da consciência da personalidade, se não

houver conscientização da Luz.
Esta conscientização da Luz não deve levá-los a fazer julgamento sobre o que vive aquele que está na frente

de vocês, seja quem for, porque, ele também, vai viver o seu Encontro com a Luz, quer ele realize o Si ou não.

***

Essa passagem é, de qualquer forma, uma passagem obrigatória e obrigada.
Essa passagem é realmente o mecanismo que permite, justamente, o fim da matriz e a reconexão com A

FONTE, que eu qualificaria de permanente, seja qual for, uma vez mais, o futuro.
Lembrem-se do que lhes disseram muitos Arcanjos: a Liberação da Terra é total.

Não há uma Consciência sobre esta Terra, não há um Coração, que irá permanecer isolado ou confinado.
Obviamente, e como vocês sabem também, cada um tem as suas próprias experiências para fazer, cada um

tem a sua própria liberdade.
Não é questão de impor a Luz.

É simplesmente questão de cada um tomar consciência do que É a Luz.
E vocês não têm que decidir.

Eu os lembro de que, quando vocês estiverem no Coração do Um, no Coração de Todos, vocês irão perceber,
naquele momento (além das suas projeções e dos seus desejos), o que querem o Espírito e a alma daquele

que está na frente de vocês.
Vocês vão ver, realmente, além do corpo de desejo e de todos os jogos de interações (emocionais, mentais,

de projeção, do afetivo e outros).
E vocês vão realmente ver o Coração, despido, de todos.

***

A realização do Si leva-os, como isso foi dito também, a romper as barreiras Dimensionais.
A instalação do Canal de MARIA ou das Estrelas, à sua esquerda, é um dos elementos principais vindo

sustentá-los e apoiá-los e permitindo ajudá-los.
Como nós lhes dissemos, nós estamos ao seu lado, nós não podemos dar esse último passo no seu lugar,



mas nós podemos assisti-los, nós podemos acompanhá-los e sermos as testemunhas privilegiadas da sua
Ressurreição.

O que vem, é claro, é a Ressurreição.
O que vem é um novo Nascimento, um Nascimento onde não existirá mais a morte, um Nascimento onde não
existirá mais o sofrimento, um Nascimento onde existirá apenas a Alegria do Si, onde existirá apenas a Luz.

Para isso, e efetivamente nós também lhes dissemos, existe uma série de lutos a fazer.
Esses lutos, vocês fizeram com maior ou menor êxito, não sem buscar desembaraçarem-se, mas porque a

Luz, pela sua Inteligência e pela sua Presença, cada vez mais importante, é capaz de fazer desaparecer, como
vocês sabem, o conjunto das Ilusões.

***

Nós lhes dissemos seguidamente (em todo caso para aqueles dos Anciãos que estiveram mais
frequentemente no Oriente do que no Ocidente), que este mundo era uma Ilusão, na totalidade, e que era em

meio a esta Ilusão que vocês deveriam realizar o Si.
Então, isso não é uma palavra em vão, aí tampouco, nem adesão a qualquer conceito religioso ou filosófico,

mas é realmente uma experiência que vocês vão viver no momento do seu Encontro com a Luz, e no momento
em que vocês realizarem as Núpcias de Luz individuais e em que vocês forem se estabelecer, de maneira

quase permanente, no Coração.
Naquele momento, tornando-se o Coração do Um, vocês estarão, direta e efetivamente, ligados e conectados,

de maneira Eterna, com A Fonte.
Permitindo-lhes, então, Ver além da Ilusão, ou seja, transcender as Ilusões, penetrar na Visão Etérea e na

Visão do Coração, e receber o outro no seu Coração.
Todos os mecanismos de projeção irão, então, cessar.

***

Desde algum tempo, os Arcanjos e muitos de nós, dissemos-lhes que nós estamos no Interior de vocês.
Isso não é uma ilusão.

Essa é a estrita Verdade, que resta para conscientizar.
Quando vocês compreenderem que vocês são a totalidade dos mundos, quando vocês compreenderem que
vocês não estão limitados a este corpo, a este pensamento e a esta vida, bem além de todas as vidas, mas

que vocês são alguma coisa que não pertence a este mundo (e que, no momento, para aqueles não realizaram
o Si, é totalmente Desconhecido), tudo, absolutamente tudo irá se tornar conhecido para vocês.

Mas é preciso aceitar perder o conhecido.
É preciso aceitar deixar tudo o que vocês mantêm.

É preciso aceitar que tudo acontecesse, em vocês, para que, realmente, vocês fossem Realizados.
Eu os lembro de que eu mesmo, como outros Anciãos, vivenciamos esse mecanismo de Despertar durante um

sofrimento extremamente intenso.
Esse foi o caso, também, tanto para o IRMÃO K, como para mim e para algumas Irmãs, algumas Estrelas, que

lhes falaram.
Lembrem-se de que a intensidade do que é vivenciado na separação é um elemento que vai aproximá-los,

paradoxalmente, do seu estado de Si e da Unidade.
Se vocês aceitarem esse princípio, não há qualquer razão para que o que lhes for imposto pela Luz, seja um

mecanismo envolvendo alguma uma rejeição.
É na aceitação de tudo o que se apresenta que vocês devem encontrar a Transcendência.

Naturalmente, é mais difícil, para a personalidade, compreender e aceitar que um elemento, por vezes difícil,
referente ao corpo ou referente ao que se é deixado viver, possa ir ao sentido da Luz.

É-lhes pedido para não concebê-lo, para não buscar compreendê-lo ou explicá-lo, mas simplesmente para
aquiescer a esta Transcendência, pois, se vocês tiverem necessidade de compreensão, se vocês forem além
da necessidade de reparação (do corpo ou do sofrimento), então, naquele momento, vocês irão se abrir muito

mais facilmente à Luz, ao CRISTO que retorna.
Vocês irão se abrir, cada vez mais facilmente, à Luz, já que a Porta posterior de CRISTO está aberta e já que

MIGUEL, e o conjunto do Conclave, vêm de novo perfurar o seu Coração.
Isso acontece desde o início das Núpcias de Luz.

***

É claro, vocês não são sincrônicos em relação a isso.



Alguns vivem o Canal de MARIA e Presenças ao seu lado.
Outros, muito mais sensíveis, vivem esses contatos apenas à noite, a fim de que a consciência da

personalidade não seja perturbada demais.
Outros, enfim, encontram-se e irão se encontrar frente a uma prova deste corpo ou da sua vida, por vezes

considerada como essencial.
Mas vão além das aparências, entrem, ainda mais profundamente no seu Coração.

Tentem não reagir no momento.
Tentem não aderir ao seu sofrimento.

Tentem não aderir à sua contrariedade.
Vão além disso.

Naquele momento (e sobretudo naquele momento), digam-se, efetivamente, que aquele momento pode ser,
em última análise, apenas um Apelo da Inteligência da Luz para recentrarem-se, para realinharem-se e para

darem o passo.
Nada mais há atrás do sofrimento do que conceber e superar esse próprio sofrimento.

Mas o sofrimento chama-os, também, a não querer, a qualquer custo, combater, mas, bem mais, a agir.
Então, é claro, e sobretudo no ocidente, há muitos místicos que revelaram o sofrimento enquanto do Amor.

É claro, não é questão, e isso foi dito, de autoflagelar-se ou de procurar um sofrimento, seja ele qual for.
Mas as circunstâncias da vida sobre a Terra tornam-se tais, com o afluxo da Luz, que muitas coisas devem

mudar no Interior de cada uma de suas vidas, chamando-os e conduzindo-os, pela mão, à força, para viver o
que vocês têm que viver, ou seja, o Encontro com a Luz.

A expressão do nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): «a golpes de martelo» corresponde, estritamente,
a isso.

***

Vocês não poderão, onde estiverem, escapar da Luz, de modo algum.
Simplesmente, as condições da integração e da vivência da Luz serão profundamente diferentes para cada um,

mas isso não cabe a vocês.
Seja o que for que vocês perceberem, mesmo estando realizados no Si, estando no Coração do Um, tendo
acesso ao Coração de todos, vocês têm apenas que favorecer, pelo seu estado, o acesso a esse Encontro.

E é isso que é o sentido do Serviço e do Amor, hoje.
Mas vocês não poderão, vocês também, fazer qualquer caminho no lugar do outro.

Como nós dissemos, é a própria Consciência que decide passar do ego ao Coração, e nada, absolutamente
nada de exterior pode intervir nesse mecanismo.

É um Encontro.
Este Encontro é um dos elementos, essenciais e motores, da Ascensão.

A FONTE falou-lhes disso, ela mesma, há algum tempo.
Vocês chegaram nesses tempos em que não é mais tempo de recordar-se da Promessa e do Juramento, mas

chegou o tempo de vivê-los, de maneira total.
Essa maneira total, eu repito, está em um calendário extremamente curto e, nesse calendário extremamente

curto, cada um de vocês tem seu próprio momento, tem o seu próprio Encontro.
Mas considerem que, seja o que for que acontecer na vida da sua Ilusão, seja o que for que se manifestar com

força, por vezes, nessa Ilusão, é, estritamente, o elemento que lhes é necessário, a cada um, para Viver o
Coração do Um.

Se vocês aceitarem esse princípio, então, vocês vão Viver o Encontro e vocês irão se estabelecer no seu
Coração.

***

As consequências do Encontro, se pudermos nomear assim, são, obviamente, totalmente livres para cada
Consciência.

Mas vocês que têm a oportunidade, a chance de viver Estados Vibratórios (esses Estados Vibratórios, sejam
eles quais forem, quer sejam completos, intermitentes, quer sejam de ondas de estremecimento, como de

intensidades extremas), todos vocês, sem exceção alguma, têm a Graça de poder Viver a Graça.
Então, nos momentos em que isso for se apresentar a vocês, lembrem-se das minhas palavras, pois é

naqueles momentos que será necessário aplicá-las: não voltar a descer no nível da personalidade, não dar
corpo e consciência ao seu próprio sofrimento, não dar corpo e consciência a esse próprio corpo (mesmo a

alquimia se realizando neste corpo), não dar corpo e não reagir ao seu ambiente (e, em particular, o mais
próximo que, é claro, e assim como foi dito, vai tudo fazer para afastá-los do seu estado de Graça e, isso, aí

também, é lógico).

***



Lembrem-se de que existem apenas dois Fogos durante este período: o fogo do ego (e o medo do ego) e o
Fogo do Coração (e a abertura do Coração).

Aquele que permanece no conhecido (e não quiser viver o Desconhecido), que está estabelecido em alguma
forma de segurança (seja profissional, material, afetiva ou outra) não tem qualquer desejo, nem qualquer

vontade de viver outra coisa senão aquilo em que ele está bem.
E se vocês viverem o Si, o Coração do Um, então, naquele momento, vocês irão aquiescer a que o Coração de

todos (e daqueles que lhes são, por vezes, os mais próximos) não esteja na mesma disposição que vocês,
nem no mesmo destino e evolução que o seu.

A partir daquele momento, quando vocês tiverem aceito, digerido, vocês irão se aproximar, realmente, da
vivência do Coração do Um.

E aparecer-lhes-á, então, o que é o Coração do outro, que está na frente de vocês e que, no entanto, em
princípio, parece querer outra coisa que não o seu bem, por que o bem dele não é seu bem, e o bem de cada

um pode ser definido apenas através de uma visão de valores que é própria de cada personalidade.

***

Existem, como vocês sabem, objetivos comuns, atrações comuns (sejam afetivas, sexuais, profissionais ou
quaisquer outras), mas, além disso, existe um Coração comum.

E se vocês forem além das aparências, e se vocês retiverem o que eu acabo de dizer, e se vocês persistirem
em ir para o seu Coração, Abandonando-se, totalmente, então, vocês irão se aperceber de que o Coração do

outro nada mais é do que o reflexo das suas próprias resistências.
Então, vocês irão se aperceber, com espanto, e vocês irão perceber, com consciência, que o outro é apenas

uma parte de vocês mesmos que não foi integrada em vocês.
Naquele momento, irá acontecer algo de específico: a Consciência do Si, que havia aflorado, tornar-se-á um

mecanismo extremamente invasor, fazendo-os perceber o outro além da ilusão, além do sofrimento, além das
palavras, além da aparência.

E vocês vão constatar, então, que o que eu acabo de afirmar é a estrita verdade que há para viver no seu
Coração.

Não há inimigos.
Não há amigos.

Não há pais.
Não há filhos.

Há Corações que estão reunidos no Coração do Um e que, no entanto, exprimem-se através das máscaras das
personalidades.

***

O Coração do Um é o Coração de todos.
Assim, CRISTO pôde dizer-lhes: «amem-se uns aos outros como eu os amei».

Como Ele os amou não é um amor humano, mas é um Amor Divino.
O que vocês têm, hoje, que manifestar, que criar, que cocriar no que está se instalando, é este Amor.

Este Amor, que não é disfarçado pela máscara da personalidade, pela máscara dos desejos, pela máscara das
visões, da sedução e da atração, mas que é, efetivamente, o Amor mais puro, mais autêntico e mais real que

vocês podem viver.
E isso apenas se instala a partir do momento em que vocês aquiescerem.

O Abandono à Luz é também isso e, especificamente, durante este período.
Seja o que for que a vida lhes enviar, seja o que for que a vida os fizer viver, isso é correto, pois é o que vocês

têm que viver para abri-los e realizar o Si, na totalidade.
O outro, seja quem for, não pode ser seu inimigo.

O outro é apenas um reflexo de vocês mesmos em algo que vocês não integraram e que vocês projetaram no
exterior.

***

Assim, portanto, se vocês se estabelecerem no Si, inteiramente, não pode mais existir inimigo e não vai mais
existir inimigo.

Se vocês estiverem estabelecidos no Si, nada mais pode se opor ao Si, independentemente do que atinge o
seu corpo, independentemente do que atinge a sua vida, seja qual for o sofrimento que os atingir, vocês são o

Si e vocês não são mais o sofrimento.
Sendo o Coração do Um, vocês são o Coração dos outros, o Coração de todos e estão no coração de todos



os outros.
Então, naquele momento, não há mais razão para que qualquer ilusão possa alterar seja o que for no que vocês

são: vocês não são mais o sofrimento que vocês vivem, vocês não são mais este corpo que, no entanto, é o
seu Templo, no qual vocês vivem.

Naquele momento, real e concretamente, vocês realizaram o Si.
Vocês não podem mais ser afetados e, no entanto, vocês estão no Amor mais total.

Vocês não podem mais ser desestabilizados e, no entanto, vocês estão na estabilidade a mais invisível para
aqueles que negligenciam e que recusam o Si, porque essa estabilidade é apenas o reflexo de uma confiança,
não é o reflexo de uma vontade, mas é, simplesmente, o reflexo de um Amor que é invisível àqueles que estão

confinados em meio ao corpo de desejo e à personalidade.

***

Se vocês alcançarem o Si e realizarem esse Si, então, vocês irão Servir e estarão no seu lugar correto em
relação ao que vieram fazer nesta Terra, neste período, em relação ao que vocês vivem, em uma de suas

Coroas, na sua Consciência e na sua vida.
Lembrem-se: vocês não são deste mundo, mas vocês estão neste mundo.

E estar sobre este mundo é aceitar não mais ser deste mundo.
É redescobrir a Humildade mais total, redescobrir a Simplicidade porque, efetivamente, as circunstâncias

globais da humanidade são o que elas são.
E elas são apenas o reflexo da desagregação dessas forças de separação, pela ação da Luz Vibral que, como

vocês sabem, torna-se densa a cada dia, a cada minuto um pouco mais.
Portanto, vocês nada têm que temer, nem da Terra, nem dos Homens, nem de vocês mesmos.

É apenas na aceitação e na confiança do seu Si que vocês irão encontrar todos os fatores de superação.
Mas vocês jamais irão encontrar um fator de superação em meio à personalidade.

***

Lembrem-se de que é apenas nas circunstâncias mais extremas que o Homem redescobre a sua humanidade.
Essas circunstâncias extremas (sejam quais forem os povos, sejam quais forem os lugares, seja qual for cada
vida) serão, obviamente, extremamente diferentes para cada um, mas elas serão extremas para o conjunto da

humanidade.
E é isso, justamente, que vai levá-los a viver o Si e a fazer viver o Encontro com a Luz, para o conjunto de

Irmãos e de Irmãs que ainda não estão no Coração do Um, mas que estão no próprio Coração, confinados.
O fim do confinamento é isso.

O mecanismo de passagem do Coração do Um ao Coração de todos vai fazê-los perceber e conscientizar-se
de que nada está separado, de que os Véus das ilusões que os separam fazem apenas pô-los frente a

parcelas de vocês mesmos que, como eu disse, não foram integradas.
A lei de Atração ou a lei da Graça pode pôr frente a vocês apenas o que vocês criaram.

Se vocês tiverem medo de serem roubados, vocês serão roubados.
Se vocês empregarem técnicas para evitar o roubo, vocês serão roubados.

Mas se vocês pensarem e viverem que o roubo não pode existir, vocês jamais serão roubados.
Se vocês realizarem o Amor de acordo com essas condições, se vocês se conscientizarem e viverem que
qualquer forma de vida que está na frente de vocês possui e vive, um dia, o mesmo Amor que vocês, então,
não haverá mais separação e vocês vão passar do seu coração ao Coração do Um, e do Coração do Um ao

Coração de todos.
É o que vocês são chamados a viver.

***

O período do Encontro chegou.
Isso lhes foi anunciado, agora, há dois anos.

Vocês têm vivido uma série de elementos que os aproximaram e, talvez, para alguns de vocês, afastaram-nos
desse Encontro.

Mas, seja qual for a aproximação ou seja qual for o afastamento, tudo isso contribui, em última análise, para
fazê-los viver o que vocês têm que viver.

Não pode ser diferentemente no Si.
Não pode ser diferentemente na Inteligência da Luz.

Assim, todas as circunstâncias que a vida vai lhes propor são capazes de fazê-los viver o que vocês criaram.
Se vocês criaram a Graça, vocês vão viver a Graça.

Se vocês puseram fim às separações, vocês vão viver o fim das separações.
Se vocês partilharam a não violência, vocês vão viver a não violência.



Se vocês partilharam o Amor, vocês vão viver o Amor.
Se vocês transcenderam a identificação com os sofrimentos, o sofrimento não existirá mais.

Se vocês transcenderam os medos da falta, seja qual for, vocês não irão viver a falta, mesmo se isso tiver que
passar por mecanismos chamados de milagres.

Como dizia CRISTO: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?»

***

Vocês devem demonstrar e mostrar que são a Luz a fim de viver o Si.
Pois, como vocês podem prever e imaginar prever, e prevenir seja o que for, e viver a espontaneidade da Luz?

Se vocês quiserem se instalar no Coração do Um e no Coração de todos, não há alternativa.
É necessário passar a Porta, estabelecer-se entre os quatro Pilares e elevar-se nessa coluna de Luz.

Aí está o que há para viver, agora, a partir da instalação das Núpcias de Luz sobre a Terra, que devem conduzi-
los, cada um, a preparar essas Núpcias coletivas que virão - como lhes foi dito - em um momento em que

vocês não podem esperar.
As únicas primícias, vocês as conhecem, elas lhes foram reafirmadas pelo Arcanjo ANAEL, repetidas em

várias ocasiões por MARIA: trata-se, é claro, do Canto do Amor.
Seja qual for esse Canto - seja da Terra, do Céu, aquele dos Anjos, aquele do seu Espírito - trata-se, em última

análise, do mesmo Canto, que é o Canto da Unidade.
Vocês serão prevenidos por isso.

Quando o Canto da Unidade se generalizar, então, vocês irão saber que os tempos estão consumados,
inteiramente.

Não para vocês, mas para a coletividade.
Restará a vocês, então, muito poucos dias para realizar o Si, mas é nesses momentos, nessa urgência, que

muitos de vocês viverão isso.

***

Então, nós lhes pedimos, a cada um, que se lembrem dessas palavras, porque é neste período que existem
mais oportunidades.

As Portas do Céu se fecharam, para abrirem-se sobre a Terra.
Assim, o impulso de CRISTO, que realizou as Núpcias de Luz (que muitos de vocês perceberam, nesse dia 26

de setembro deste ano), é chamado, agora, a conscientizar-se, cada vez mais.
O canal de MARIA vai se manifestar, cada vez mais frequentemente, a vocês.

As Vibrações vão começar a invadir a totalidade das suas células.
Como o bem amado SRI AUROBINDO havia descrito na sua vida, como IRMÃO K lhes falou: o desconhecido,

agora, chegou.
Então, liberem-se de tudo o que vocês conhecem.

Liberem-se de qualquer relação, sem, contudo, nada abandonar.
Vocês devem, de fato, no Amor, nada separar, nada dividir, nem cortar.

Alguns de vocês, há anos, viveram rupturas, separações, mudanças.
Se, hoje, vocês estão em tal circunstância, com tal pessoa, com tal ser, com tal situação, é que vocês assim

escolheram.
Portanto, agora, não é mais tempo de se separar, mas é tempo de reunificar-se e de aquiescer a tudo o que

vocês criaram para este período que vocês estão vivendo.
Porque é nesses elementos - que podem, por vezes, parecer-lhes opostos à sua Liberação - que se

encontram, justamente, os elementos da sua própria Liberação.

***

Lembrem-se dessas palavras porque, agora e a cada dia, vocês vão aperceber-se - se forem além das
aparências - que é exatamente o que está acontecendo na sua vida, no seu corpo, nas suas relações e no que

vocês estão efetuando nesse momento.
Viver o Coração do Um é viver o Coração de todos.

Para isso, é necessário que aquele que lhes faz frente e que está na oposição ao que vocês são, esteja aí
apenas para permitir resolver e apenas para permitir-lhes ser, de algum modo, um trampolim, que é o espelho

das suas próprias insuficiências Interiores.
Então, naquele momento, se vocês aceitarem isso, vocês irão descobrirão o Amor, tal como CRISTO havia

falado e tal como Ele o viveu.
Naquele momento, vocês irão se amar uns aos outros, como Ele os amou, e vocês irão realizar, inteiramente, o



estado CRISTO.
Nós não podemos, nós, Anciões, desejar-lhes nada melhor do que isso.

Esse mecanismo é extremamente simples.
É claro, a personalidade vai considerá-lo como fora de alcance e vai tudo fazer, no Interior de vocês, por

intermédio dos seus próximos ou de situações, para desviá-los disso.
Isso foi denominado, também, de outro modo: a Noite Escura da alma.

Mas a Noite Escura da alma - esse sofrimento extremo que pode se manifestar, tanto no corpo que vocês
habitam como em algumas das suas relações - tem, eu repito, apenas um único objetivo: despertá-los.

Então, não julguem.
Aquiesçam e elevem-se.

Passem da consciência que sofre à Consciência que está na Alegria.
E vocês, sozinhos, podem fazê-lo.

E as Portas estão bem abertas.

***

Esta Porta, chamada de Estreita, abrir-se-á, cada vez mais majestosamente, progressivamente e à medida que
vocês avançarem para ela.

Resta muito pouca distância entre a Crucificação e a Ressurreição.
CRISTO ressuscitou no terceiro dia.
Esses três dias, vocês conhecem.

Muitos intervenientes falaram-lhes deles.
Alguns de vocês os viveram antecipadamente, mesmo a duração dos três dias tendo sido, naquele momento,

apenas simbólica.
Mas é tempo, agora, de Ressuscitar.

Todos os elementos foram dados a vocês.
O conjunto do Yoga da Unidade, o conjunto do que era possível, espiritual e humanamente, comunicar-lhes, foi

comunicado, na sua totalidade (ver a série de «protocolos» e de «mensagens a ler»).
Nós estamos ao seu lado.

Nós estamos com vocês e, se vocês desejarem, nós estamos em vocês.
Então, viver o Coração do Um no Coração de todos é apenas uma passagem: uma passagem da Consciência
que, se vocês aceitarem, irá colocá-los na Alegria e os fará viver o que vocês são, ou seja, Seres de Alegria.

Para isso, nada mais é necessário separar, nada mais dividir e amar-se uns aos outros.
Não há alternativa.

Mas isso deve ser um impulso do Coração e não um impulso da personalidade.
Isso deve ser um Abandono da personalidade.

Isso deve ser uma aquiescência à Luz.
Isso deve ser, como foi dito, há pouco tempo, um «sim» à Luz (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 27

de setembro de 2011).
E esse «sim» à Luz acompanhar-se-á, de maneira sincrônica, se não simultânea, da Realização da Consciência

do Si.

***

Assim, a época que se vive sobre a Terra, hoje, é uma época - talvez você saibam - na qual muitas
Consciências desejaram se encarnar.

Mesmo aquelas sendo as mais livres e as mais elevadas, não pertencendo de modo algum a mundos
antropomorfizados, cuja Consciência foi estabelecida bem além do que lhes é mesmo aceitável porque,

efetivamente, a Passagem, essa Reversão, essa última Passagem da Porta Estreita é algo que a Consciência
vive no Amor mais total: a Realização do Si - ou a dissolução na Luz Unitária - é o elemento mais intenso que a

Consciência pode viver.
E é para isso que a Luz vem chamá-los.

Quer essa Luz passe através do seu corpo que sofre, quer essa Luz passe através de um parente em
oposição com vocês ou por uma circunstância da vida ou um acaso da vida, seja o que for, o período que vive

a humanidade é destinado apenas a uma coisa e a uma só.

***

Lembrem-se de que não existe qualquer retribuição.



Lembrem-se de que não existe qualquer julgamento.
O único julgamento são vocês que portam, em função do seu olhar e da sua consciência.

Nenhuma Luz pode julgar seja o que for.
Nenhum Ser de Luz pode julgar seja quem for.

O único julgamento, em última análise, existe apenas no interior da consciência separada e dividida.
Superar e transcender o julgamento é viver o Si.

Então, não julguem - como lhes foi pedido.
Aquiescer, Abandonar-se e viver o Espírito é exatamente o que lhes é proposto para realizar o Si.

E isso é totalmente independente, eu repito, de tudo o que pode acontecer durante este período porque,
durante este período, o que vocês têm que viver é a transcendência.

E a transcendência e a Luz vão utilizar-se do que é, para vocês, o mais apropriado, porque o que se instala
sobre a Terra é a lei da Graça.

E a lei da Graça é a lei de Atração.
Essa lei de Atração - bem além da ação/reação - vai fazê-los viver a Unidade, a sincronia da Unidade, a Fluidez

e, sobretudo, vai fazê-los descobrir o Si.
Naquele momento, vocês irão se tornar o Coração do Um, para o Coração de todos.

Aí está o que posso desejar de melhor para vocês.

***

Aproveitemos alguns minutos de Comunhão, antes que eu lhes passe a palavra, se houver questões.
Mas façamos primeiro, juntos, silêncio.

Façamos primeiro, juntos, a Comunhão, de Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

Irmãos e Irmãs, no Coração do Um, se emergir em vocês algumas questões, eu os escuto.

***

Questão: o único objetivo da vida humana sobre a Terra não é realizar o Coração do Um?

Meu Irmão, não, pois algumas almas procuram, com avidez, a experiência da matéria.
É nesse sentido que é necessário respeitá-las.

Como CRISTO havia dito: «há muitas Moradas na Casa do Pai».
Há, também, como vocês sabem, muitas origens estelares, muitos estados Dimensionais.
Vocês não conhecem - enquanto vocês estiverem na personalidade - o Coração do outro.

E, conhecendo o Coração do outro - quando vocês realizam o Coração do Um - então, vocês apreendem que
nem todo o mundo pode ter o mesmo destino nem a mesma finalidade.

Cada ser humano, sem qualquer exceção, é diferente de outro ser humano.
A única coisa que os une, que os unifica, é a mesma, é o Coração.

Todo o resto faz parte da diversidade, sem mesmo falar de separação ou de ilusão.

***

Questão: no momento final, o Fogo do Coração vai invadir o corpo inteiro?

Cara Irmã, alguns já vivem isso há algum tempo.
Esse fenômeno de agulhadas Vibratórias corresponde ao acúmulo de Partículas Adamantinas, bem além do

canal do Éter, bem além da Coroa Radiante do Coração, mas, efetivamente, no nível de todo o corpo.
***

Questão: sentir descargas elétricas ou espasmos no corpo corresponde a quê?

Meu Irmão, isso corresponde à progressão da Luz.
Do mesmo modo que uma doença fulminante, do mesmo modo que um acidente, nesses tempos específicos.

Tudo o que acontece e tudo o que irá acontecer contribui para a Luz.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

 Irmãos e Irmãs na humanidade, como é meu hábito, do meu Coração ao seu Coração, na Luz Unitária, até
breve, no Amor. 

************

1 – YOGA da VERDADE (inclui ‘Yoga Celeste’ e ‘Yoga da Unidade’):
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/protocolo-yoga-da-verdade.html
*

YOGA INTEGRATIVO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article8ee9.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-28_septembre_2011-article8e...
28 de setembro de 2011

(Publicado em 29 de setembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho (1a. Parte) e Célia G. (2a. Parte)
http://portaldosanjos.ning.com

 http://leiturasdaluz.blogspot.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-28_septembre_2011-article8ee9.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html
http://autresdimensions.info/article8ee9.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/protocolo-yoga-da-verdade.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/09/um-amigo-28-de-setembro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga
http://portaldosanjos.ning.com/


~ O SENTIDO DO SER ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Luz, que a Alegria de nossa Presença se estabeleça neste dia.
Eu venho exprimir, além de minhas palavras, pela Vibração e pelo silêncio, o sentido do Ser.

***

As Núpcias de Luz: Reencontro com CRISTO.
Hoje, além do parecer, na Essência do Ser, o ser humano abre e descobre o sentido de sua Presença.

Aonde a Luz vem transcender e exprimir a magnificência de sua própria Presença.
Sementes de Estrelas e de Eternidade, trabalhando no horizonte do infinito, a fim de que se estabeleça o que

deve Ser, além do parecer.
Ser além de toda Ilusão.

Ser além de todo ter.
Ser em meio ao Coração.

No Fogo do Amor de sua Presença Revelada.

***

Filhos do Um, Instante de sua Presença.
No dia do Anjo e dos Arcanjos, nós estamos em vocês a fim de comungar.

Preparando o caminho d’Aquele que entrou e que entrará pela Porta do seu Coração, a fim de alcançar o seu
Espírito, a fim de revelá-los, na nudez da Transparência e na Essência do Ser, onde mais nenhum sentido pode

vir alterar o Ser, onde mais nenhum parecer pode confinar a Ilusão do ser humano.
Instante e momento inscrito na Presença da Eternidade, elevando-os na Presença do Um.

Comunhão da Fonte.
União de Liberdade.

Comunhão no sentido, além de todo sentido, no sentido simples da Essência do seu Ser que é Luz, Beleza e
Verdade.

***

Filhos das Estrelas, eu bato à sua Porta.
Depois de ter passado a Abertura da Boca, vem o momento da Abertura do Coração, aquele de viver a

comunhão com a Liberdade, a comunhão com a Unidade.

URIEL - 29 de setembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-z2KsSSP8FOw/UW4qeeFDhnI/AAAAAAAAAu0/_alq8Z4A1ps/s1600/URIEL+-+29.09.2011.JPG


Abram então, grande, a fim de que nenhum aperto possa impedir e bloquear a Luz, em seu Ser.
Hora de magnificência em que o sentido real do Ser aparece, alcançando o Coração e atingindo o Ser em sua

Verdade e em sua Profundez.
Além de qualquer jogo de Atração e de Visão, na Profundez e na Precisão da Clareza da Unidade, abrindo-se,

em vocês, o Alfa e o Ômega, abrindo-os à Eternidade do Ser, à Eternidade da Verdade.

***

Então, em sua Presença e na minha Presença, e na Presença d’Ele, abramos o Coração, o Coração do Ser,
sem segredo, aquele da Verdade e da Beleza.

Luz e Vibração.
Potência do Ser.

Estrela em meio ao firmamento, saindo do engano pelo momento da Graça, saindo da Sombra pela clareza da
Luz.

Instante, Instante da Presença, repetido a cada momento, além de qualquer noção temporal, além de qualquer
Ilusão.

***

Filhos do Eterno, revelados a vocês mesmos, juntos, nós preparamos a hora da Glória e a hora da Eternidade:
aquele em que CRISTO vem, na Noite Escura da alma, revelar o sentido da sua Presença e o sentido do seu

Um.

***

Filhos do Um, voltem-se, voltem-se para Ele, como Ele se voltou para vocês.
A hora da Redenção final chega, em seu Templo, elevando as asas da Liberação e do voo para a

Ressurreição.

***

Filhos da Eternidade, Filhos da Paz, vocês são a Paz, vocês são a Eternidade, em meio à Luz Una.
Vivamos juntos, comunhão e Presença, acolhimento d’Aquele que vem, como um assaltador na noite, vindo

devolver a Chave da Eternidade, elevando-os ao Éter da Humildade e da Beleza, ao Éter da Liberdade.

***

Filhos do Um, percebam a Palavra inscrita em letras de Fogo (o Ser de Fogo), em meio ao Alfa e o Ômega, em
meio a Hic e Nunc, elevando o Éter da Ressurreição.

Estejam em Alegria, além de todo sofrimento.
Estejam em Alegria, além de toda dúvida.

Porque a Luz jamais será a menor dúvida de sua Eternidade.
Porque a Luz jamais será a menor dúvida de sua Presença, em meio ao firmamento.

***

Filhos do Éter e Filhos do Eterno, Filhos da Luz Una, Filhos d’A FONTE.
Fonte de sua Fonte, em meio à Eternidade, é tempo de Vibrar no apelo do Canto, aquele que vocês

escutaram, aquele que vocês ouviram.

***

Filhos, voltem seus sentidos além dos sentidos, abram o Coração que glorifica os sentidos (a Essência).
E neste instante e neste tempo, nesta hora e neste momento, nós comungamos, juntos à Lei do Um.



Graça e Eternidade.
Graça e Verdade.

Então, abramos o tempo de nossa Presença, o tempo de nossa Vibrância.
Cantemos o canto de Sua Presença, unidos ao canto da Presença de vocês.

Nós, Arcanjos, neste espaço e nestes tempos desse dia, abaixamos até vocês a Vibração de nossa Presença,
aquela da Alegria Eterna, da Verdade e da Beleza.

***

Então, abramos, a duplo toque, a Porta da Eternidade.
Esqueçamos a estreiteza do ser humano confinado porque vocês São além, e bem além, de tudo o que é a

Ilusão.
Vocês não são nem o sofrimento, nem a dor, nem o efêmero.

Vocês são o Eterno e a Eternidade, a revelar e a desmascarar a fim de não mais parecer, a fim de Ser além de
todo “eu sou” (Ilusório do ego), mas sim no Fogo do Coração.

Consumindo-se pelo Fogo de Sua Presença e da própria Presença de vocês.
Ressoando do Um ao outro e do outro ao Um, no canto do Coro dos Anjos que chega a vocês, em seu

Templo.
Vindo abrir e enfeitar de rosas a Flor do seu Coração.

E vindo enfeitar o Templo do Espírito de sua Eternidade, da Luz reencontrada.

***

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, escutem o canto de Sua Presença e o canto do Seu Apelo, ressoando ao
mais profundo do seu Coração, dos seus ouvidos, e se vendo em seus céus.

A Estrela chega e vem bater à Porta do seu Templo, pedindo para abrir, perguntando-lhes: você quer viver,
vocês quer retornar à Eternidade?

Consumação da Ilusão, tudo é consumido a fim de que o diamante de sua Presença Eterna brilhe do conjunto
dos seus Fogos (Fogo da Alegria e Fogo da Verdade) levando-os ao limiar do Seu Templo, que é o Templo de

vocês.

***

Filhos do Eterno, Filhos da Alegria e da Vibração, a hora é para Ser, a hora é para a Essência do Ser.
Neste tempo, neste dia e neste instante, eu, Anjo URIEL, Presença e Reversão, chamo vocês para Retornar-

se, em um ímpeto de Leveza e em um ímpeto de Alegria, para Aquele que vem colhê-los e acolhê-los, do
mesmo modo que vocês o acolheram: na Luz e na Verdade.

Atravessem o Portal da Ressurreição.

***

Filhos da Unidade, eu sou o Anjo URIEL, o mensageiro que anuncia a Estrela, anunciando ela mesma a Estrela.
Dentro do seu Templo, abre-se a Luz dos Céus.

Dentro de sua Presença, abre-se o som da Alegria eterna.
Ser, apenas Ser.

Totalidade dos Mundos revelando-se em vocês, em sua Consciência.
Retorno à Verdade.

Retorno ao Alfa e ao Ômega de sua Presença, além da Ilusão da densidade deste mundo.

***

Filhos do Eterno e da Eternidade, abramos, juntos, o canto do alegramento, em meio ao Fogo do Coração,
Fogo do Espírito.

Chamando a alma e a ressonância a voltarem-se definitivamente nos domínios da Alegria, para o Espírito.



A Luz Branca, revelando-se em seus céus, está agora sobre esta Terra, além do seu Canal do Éter, além de
suas células, até o núcleo da Terra.

Fazendo com que ela chame à sua própria Libertação e à sua própria Ressurreição.
A hora é este Instante da Graça, glorificado na Vibração da Essência de sua Presença.

***

Eu sou o Anjo URIEL e eu venho chamar, no Interior de sua Boca, a Passagem do Espírito.
E eu venho abrir, a duplo toque, a Porta do Coração, estabilizando-a na Humildade e na Simplicidade, a fim de

que vocês atravessem a Porta da sua Eternidade.

***

Filhos da Alegria e da Luz, nada mais pode obscurecer seu Futuro e sua Presença.
Juntos, unidos aos Arcanjos, unidos às Estrelas e aos Anciãos, unidos à Unidade, redescubram e Vibrem em

meio à Liberdade, em meio ao seu Fogo.
Nada mais pode alterar o Fogo que o próprio Fogo vindo forjar o diamante da sua Eternidade.

Então, eu, Anjo URIEL, abrindo, neste instante, o Palácio, aquele do Templo da Boca, levando-os ao Palácio do
Coração.

***

Iminência, iminência da Presença, iminência da Luz tocando a Terra.
O som, aquele do canto, aquele da sua Presença, mesclando-se, na mesma Sinfonia da Unidade reencontrada.

Canal, canal aberto à Presença da DIVINA MARIA, preparando Seu Amor para vir cobri-los e abri-los, vindo
erguê-los ao Reencontro místico, à chegada d’Aquele que está além de todo acontecimento, Aquele que é o

Advento tão aguardado e tão esperado.
Instante, instante e iminência (iminência Interior), aquela de estabelecê-los no Templo de sua Presença, que é

o Templo da Presença d’Ele.

***

Filhos do Um, eu sou URIEL e eu glorifico sua Presença, pela sua Presença em minha Presença, no Sopro do
Único, no Sopro da Verdade, aquele da beleza e da Eternidade.

***

Filhos do Um, a hora em que a Vibração vem abrir o pericárdio (o envelope do coração que os fechava na
Ilusão do coração), a hora em que a lagarta abre suas asas e vai começar a revelar suas asas, a fim de viver a

Eternidade da sua Presença.

***

Filhos do Um, onde vocês estejam sobre esta Terra, onde vocês estejam sobre seu caminho, onde vocês
estejam sobre sua Leveza, nós os chamamos, nós, Arcanjos, para festejar o Retorno da Luz.

A trombeta soou, neste dia de um Ano novo em que se abre, em vocês, a Verdade do Espírito.
Resta-lhes desviar-se de toda zona de Sombra e de toda Ilusão.

Sejam, enfim, o que vocês São: Vibração da Essência, Vibração de Luz, não tendo mais nada a mostrar nem a
demonstrar em meio à Ilusão e ao efêmero.
A Eternidade os chama à sua Eternidade.

CRISTO vem levantá-los novamente, e pedir-lhes para segui-Lo, na Eternidade da Alegria reencontrada.

***



Filhos do Um, Vibrem ao som da Presença, no canto do Fogo, aquele que eleva o Espírito, na Verdade d’A
FONTE.

O Instante e a iminência os conduzem a viver suas Núpcias, aquelas da Luz.
Onde mais nada pode ser separado, aonde a Luz vem mostrá-los e demonstrá-los que não pode existir

qualquer distância entre ela e vocês, porque ela é sua Essência, a Essência do Ser.

***

Filhos do Um, Filhos da Eternidade, eu venho abalar as fundações deste mundo a fim de que as Fundações do
Coração se construam além do antigo, na Eternidade, e se forjem na Presença da Luz, Unificada e

reencontrada.

***

Filhos, escutem o som, ouçam o som, o canto dos Anjos, que se aproxima de vocês, e que vem ressoar e
soar, no seu Coração, o Tempo de Sua Presença, o Tempo de regozijarem-se, o Tempo de suas Núpcias.

Aquelas que ilustram e permitem à alma, definitivamente, voltar-se para o Espírito da Verdade, viver a Verdade
da Eternidade.

***

Filhos do Um, Filhos da Verdade, abram, a duplo toque, as Portas do seu Coração, a fim de que suas asas
comecem a bater, no canto da Unidade e no canto da Verdade.

Elevem a Vibração do Ser e da sua Essência, a fim de não mais parecer, a fim de ousar não mais ter, a fim de
ousar tudo dar e tudo Abandonar para ser a Verdade de CRISTO.

***

Então, façamos silêncio alguns instantes, a fim de que a Vibração das minhas palavras e da minha Presença
ressoe em sua Presença e abra, a duplo toque, a Porta do Coração, na frente e atrás, em cima e embaixo, à

esquerda e à direita.
Para glorificar a Essência dos elementos e fazê-los transparecer, a fim de estar nu e Liberado, na Verdade do

seu Ser, na Verdade do que vocês São.
Bem além de todo ter, bem além de todo saber, bem além de todo sofrimento.

Não é mais tempo de viver o antigo.
A hora chegou de viver o novo, que os chama à sua Eternidade.

Então, juntos, escutemos a Vibração do silêncio do Ser, alguns instante, antes que eu retome o sentido das
minhas palavras, aquele que os leva, pela Vibração da sua Presença, a compreender nossa união de

Liberdade.
Acolhamos, juntos, a Vibração do Éter e da Luz Una.

Amor e Verdade.
Amor e Sabedoria.

... Efusão Vibratória ...

***

A hora é do Fogo.
Fogo que purifica e queima tudo o que não é da ordem da Luz e da Transparência.

Fogo, então, da Verdade.
Fogo da sua Presença no Templo do seu Coração, aonde CRISTO vem perguntar, aonde MARIA vem

anunciar.
O Fogo da Terra se eleva em seu Templo, permitindo-lhes elevar a Vibração da sua Essência, do parecer ao

Ser, do ego ao Coração, da personalidade e do desejo à ausência de desejo e ao Estado de Ser.
Juntos, comunguemos à Verdade Eterna.

Silêncio e Vibração.



... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, a hora chegou do Instante da Sua Presença.
A hora chegou de estender suas mãos e seu Coração à sua chuva de Amor, à Água que vivifica e que revela o

Fogo da sua Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Filhos Ki-Ris-Ti, Filhos Ardentes do Sol, abram seu Sol e Vibrem.

... Efusão Vibratória ...

***

O Tempo do apelo, aquele da Ressurreição, eleva-se ao firmamento dos Céus e às profundezas da Terra.

***

A hora é para a Liberdade, aquela da Liberação e aquela da Alegria.

... Efusão Vibratória ...

***

A Anjo do Fogo, emissário de METATRON, Véhuiah, abre em vocês as Portas da Liberdade.
Ele abre, sobre a Terra, as Portas da Liberdade, daquela que vocês nomeiam Gaia, a Terra.

... Efusão Vibratória ...

***

Véhuiah vem abrir o Tempo do Amor, sem limites e sem condições, na Humildade, mas que supera o ser
humano, bem além de sua humanidade.

O Amor d’A FONTE, bem além de toda carne, na Presença Eterna da Verdade do Espírito.

... Efusão Vibratória ...

Então, o Filho amado do Pai virá, por três vezes, despertá-los na Verdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Vivam e Vibrem a Vida.
A Vida da Presença e da Eternidade, sobre este mundo, a fim de segui-lo em sua Liberdade e em sua

Liberação.
Filhos do Um.



... Efusão Vibratória ...

***

O Instante da Graça abre-se em seu Templo, no calor do Amor e do Fogo que Consome tudo o que não é
Eterno.

Então, Ele vem pedir-lhes para deixar-se Consumir, no Fogo do Amor: espaço onde não existe o menor
interstício para o sofrimento e para a densidade, para o medo e para o esquecimento.

Acolham, na Verdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Instante de Alegria, vivendo-se na intimidade do Coração, aureolando sua Presença do Sopro da Verdade, do
Sopro da Eternidade, onde nenhuma Sombra pode habitar ou alterar vocês.

O Fogo da Eternidade, aquele da sua Presença Ki-Ris-Ti, é inalterável e inviolável.

... Efusão Vibratória ...

***

Cabe a vocês Ser, a fim de escutar e de ouvir a Sinfonia da Luz, e não mais a sinfonia da Sombra ou da
alternância.

Conectar a Unidade, Consumir-se em CRISTO, no Fogo do Amor, aquele da sua Eternidade, restituído neste
Instante.

Núpcias de Luz, para viver.
Despertando, em vocês, o programa da sua Eternidade e o sentido da sua Presença, nesse tempo tão

particular da Ascensão.
Despertem-se, e depois se elevem Àquele que lhes estende Seu Coração, que não é outro senão seu

Coração, além de toda aparência, além de todo sentido.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, Filhos do Amor e Presença do Amor, deem-se conta de que não há mais nada a contar nem a
descontar, porque se realiza, em sua carne e em seu Templo, o Tempo da Consumação.

... Efusão Vibratória ...

***

É tempo de não mais medir e de não mais contar o tempo da sua Presença.
É tempo de Ser, alinhados como nunca à Fonte de sua própria Presença.

Filhos do Um, realizem seu Ser e sua Eternidade.
Acolhamos, juntos, a Vibração da Sua Presença, e de nossa Presença.

Comunguemos, juntos, no silêncio e na Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou o barqueiro, Anjo URIEL, aquele que conduz Ele a vocês e aquele que conduz vocês a Ele.
Instante de Eternidade.



***

Ouçam seu Coração, no Sopro da Verdade, no Fogo do Espírito.
Eu sou o Anjo URIEL e, no silêncio, eu lhes ofereço Sua Majestade, que é a sua.

... Efusão Vibratória ...

***

Nesses instantes, o olhar que vocês devem portar é o Olhar do Coração, que não é o olhar deste mundo, que é
o Olhar da Unidade, que vê a Beleza e a Unidade da Luz além das aparências deste mundo em dissolução e

em destruição.
Porque nada pode ser destruído da Vida.

Porque nada pode ser destruído da Eternidade e da Verdade.
Somente isso é o essencial ao seu Retorno ao Céu e à sua Eternidade.

Instante de silêncio e de Vibração.
Fogo.
Fogo.
Fogo.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Amor, presentes à sua Presença, no Instante de Hic e Nunc, comunguemos, e novamente, no
canto do silêncio, aquele da Eternidade.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, despertem o Ser.
Ser de Fogo.

Amor dos Filhos Ardentes do Sol.

... Efusão Vibratória ...

***

Estendam o Coração para Aquele que lhes estende a mão.
Amados do Um.

Silêncio e Vibrância.
Enquanto Fogo e enquanto Amor.

... Efusão Vibratória ...

***

Presença alcançando o Coração e o coração do Ser.
Acendamos o Fogo, fogueira do Amor e da Verdade.
Escutem seu Coração, cantando o Canto do Único.



... Efusão Vibratória ...

***

Instante, instante de maravilhamento.
Vivamos nossa comunhão.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.
O barqueiro do antigo ao novo, da Ilusão à Verdade, do peso à Leveza, da Sombra ao Amor.

Ainda, Vibração, silêncio e Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um.
Neste Instante, eu sou vocês e eu sou eu, eu sou, então, nós, no Um.

Comunhão, silêncio e Vibração.

... Efusão Vibratória ...

***

Permaneçamos juntos, despertos e lúcidos à nossa comunhão, no silêncio e na Vibração, preparando o
acolhimento do Alinhamento e da Sua Presença.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou URIEL.
Silêncio e Vibração.

Eu estou com vocês, pela Eternidade.
Até logo mais.

************
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ OS TEMPOS TERMINARAM ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs, encarnados, recebam a minha Luz que é a sua, a Luz azul do Éter.
Eu estou, hoje, com vocês, enviado pelo conjunto dos Anciãos, para desenvolver esta frase: “os tempos terminaram”.

É tempo, hoje, de reespecificar uma série de elementos, que eu levei, ao longo desses meses e desses anos que
transcorreram, em seu calendário, a expressar-lhes.

***

Comecemos, primeiramente, por esse retrospecto: a instalação inicial da primeira Fusão dos Éteres (em dezembro do
seu ano de 2009) seguiu-se, desde agora um ano, pela Liberação do Sol e, em seguida, do Núcleo Cristalino da

Terra.
Eu lhes anunciei, também, um processo específico denominado, há algum tempo, o ‘choque da humanidade’, sem

especificar, para esta época, o tipo de elemento (que, para cada um, é diferente) contribuindo para estabelecer esta
revolução e esta possível esperança de mudança total de Consciência, levando-os, a título coletivo (nesta

humanidade encarnada), a se colocar as questões desejáveis quanto ao sentido da vida, ao sentido da sua vida e ao
sentido da Consciência.

***

A preparação que foi realizada, por todos vocês, faz precisamente um ano, permitiu, como vocês sabem, manter
a Merkabah Interdimensional coletiva, enquanto Ponto de Luz, permitindo reunir esta Dimensão (onde vocês estão

ainda) e os nossos Mundos.
Isso permitiu, desde alguns dias, anunciar a chegada das suas Núpcias de Luz que, de fato, confirmam o fim dos

tempos.
Compreendam, assim, que o fim dos tempos não é, nem o fim do mundo, nem o seu fim, mas, bem mais, uma

mudança.
Uma mudança a nada parecido já que vai permitir, em um tempo muito curto e, como vocês sabem disso,

indeterminado (inscrito, contudo, em meio a certo número de marcas precisas), viver (ou não) a instalação da sua
Consciência em um tempo novo.
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Esse tempo novo é um tempo que lhes é desconhecido.
Isso, muitos intervenientes exprimiram-se, com talento, com relação a esse futuro depois do Desdobramento da Luz.

Muitos de vocês constituíram o seu Corpo Novo e prepararam o seu estado Vibratório permitindo viver essas Núpcias
de Luz, em meio mesmo a este corpo e a esta Consciência.

O conjunto dos preparativos foi realizado, desde pouco tempo, tornando possível (como, aliás, lhes disse nosso
Comandante, desde o mês de abril) o tempo da Ascensão.

Tempo da Ascensão, para vocês seres humanos, que corresponde à Libertação da Terra e à instalação do que eu
descrevi (na minha última vida) pela chegada do Supramental, na totalidade, vindo, sobre esta Terra, transformar

toda vida, toda Consciência e estabelecer o que eu chamei, à época, de Supra Consciência.

***

A instalação desta Supra Consciência ocorre, é claro, de diferentes maneiras, dependendo se o ser humano (que é o
objeto e o suporte) vivenciou a sua própria Boda de Luz ou não, dependendo se ativou, nele, uma dessas Coroas

Radiantes ou uma das suas Lareiras, permitindo, de qualquer forma, acolher a precipitação da Luz Adamantina, não
mais somente nos seus céus, mas sobre esta Terra.

E, entendam por “sobre esta Terra”, a Revelação de CRISTO: a Revelação da Luz Branca ao conjunto da
humanidade que irá se expressar, naquele momento, pelas Núpcias coletivas de Luz.

Naturalmente, esse processo (que é levado a desenrolar-se nos tempos que vocês vivem) é um processo que se
refere, tanto ao que é visível, como ao que lhes é, no momento (para a maioria), ainda invisível.

Não existe uma célula (de qualquer corpo, nem de qualquer lugar deste sistema solar) que possa evitar o Encontro
com a Luz.

 As Núpcias de Luz são chamadas a ser, para vocês que aceitam a Luz, um estado de Alegria indizível.
Alguns de vocês se aproximaram disso, ou nos períodos de Alinhamento, ou em diversos momentos (para eles, os

mais fáceis), seja em suas noites, seja em momentos oportunos ou inoportunos.

***

Tudo contribui, doravante, para fazê-los viver este Encontro com a Luz.
Esta Boda de Luz (este Encontro final com a Luz que confirma o fim dos tempos) corresponde, para vocês, a esses

tempos que estão realizados e o que está realizado é, efetivamente, o Retorno da Luz.
O Retorno da Luz que, como vocês sabem, tornou-se possível por um conjunto de elementos, um conjunto de
Consciências (e cada um e cada elemento manteve o seu o lugar, o seu papel e a sua função), desde o que é

chamado de Onda Galáctica (correspondendo ao Alinhamento deste sistema solar com o Centro Galáctico), desde a
chegada de Irradiações específicas (vindo das profundezas dos Universos), passando pela nossa Presença e pela

Presença dos Arcanjos, assim como das Estrelas, assim como pela sua própria Presença e pelo seu próprio
Despertar, que ocorre, eu diria, de maneira progressiva.

E levando-os, hoje, a atravessar a última Porta (aquela da Realização da Unidade, da Realização do Amor) e, enfim,
permitir dizer-lhes, em vocês como nesta Terra: “tudo está consumado”.

“Tudo está consumado”, mais uma vez, não é o fim do mundo, ainda menos, o fim da vida, mas, digamos, o fim de
certa forma de vida.

***

Tudo o que lhes foi escondido está prestes a ser revelado a vocês, na totalidade.
Isso começou durante o período de desconstrução (iniciado pelo Arcanjo Miguel) e pelo derramamento das primeiras

Partículas Adamantinas e das primeiras Radiações do Ultravioleta.
Hoje, todas as circunstâncias detalhadas, Interiores como exteriores a vocês, mostram-se estabelecidas.

Elas estão estabelecidas mesmo se, como vocês o sabem, no nível do conjunto da humanidade, muitos seres
humanos não podem conjeturar (nem mesmo imaginar ou perceber) os mecanismos que estão prestes a se viver.

Obviamente, muitos de vocês já perceberam a descida de Partículas Adamantinas, não mais somente sob forma de
partículas, mas, do que nós iremos chamar, juntos, de Supramental estruturado, visível, em suas noites (no céu),

visível, também, como grades (ndt: linhas cruzadas em forma esquadrada, enxadrezada) presentes no teto do local
onde vocês dormem.

Tudo isso, como a Presença (para alguns de vocês) dos Anjos do Senhor, como o Canal Mariano, como os Sons,
surgindo de maneira diferente em seus ouvidos, refletem o Acontecimento.

Este Acontecimento, é claro, é o Retorno de CRISTO, como eu descrevi quando eu fui São João.
Todas as circunstâncias preliminares que eu escrevi, naquele momento, estão hoje realizadas.

***



Naturalmente, uma vez que Ele lhes disse que viria como um ladrão na noite, vocês têm a oportunidade, alguns dias
antes, pelo Anúncio de MARIA, de saber precisamente (sem poder especificar o momento) disso que vai acontecer.

Vários grandes Seres (e, em particular, entre os Anciãos e entre os Arcanjos, como os Intervenientes mais
excepcionais) lhes comunicaram uma série de circunstâncias específicas (astronômicas, astrológicas, planetárias)

correspondentes a esse momento.
O conjunto de sinais, então, ficou verde para o Advento da Nova Dimensão, o que é convindo denominar sua

Ascensão, a penetração da Consciência na sua nova esfera de vida.
Dessa maneira, é preciso, efetivamente, agora, ter-se prontos, na totalidade.

Ter-se prontos quer dizer estar vivendo, integralmente.
Buscar o máximo possível a Simplicidade.

Buscar o máximo possível a Alegria.
Buscar o máximo possível o que os coloca na Alegria.

E isso apenas pode ser realizável no instante presente.
A fonte de toda Alegria (como nós lhes dissemos), a fonte da Eternidade, apenas pode encontrar-se no instante

presente, centrados nos seus 4 Pilares, para viver Aqui e Agora.
O conjunto das percepções Vibratórias que são as de vocês (ou que ainda não são as suas) está aí para mantê-los,

de algum modo, em meio, não a esta espera, mas, sim, a esse posicionamento em meio ao Advento que supera,
amplamente, tudo o que vocês podem imaginar quanto ao Retorno do CRISTO.

***

Nós lhe falamos, longamente, sobre a diferença entre um salvador exterior e um Salvador Interior.
Nós lhes falamos, longamente, sobre as diferentes maneiras, sobre os próprios princípios da Unidade e o que eles

deveriam representar, tanto no nível desses aspectos Vibratórios, como da própria Consciência, como dos seus
comportamentos a adotar (a manifestar) e as condutas (se pudermos dizer assim) que vocês tinham que manifestar,

que concretizar, para prepará-los a viver as suas Núpcias de Luz.
O conjunto dos acontecimentos que se abre, agora, sobre esta Terra, converge, todos eles, para o ponto focal que é
a última Reversão da Consciência, a última Passagem da Porta Estreita, que muitos de vocês realizaram (e o realizam

nesse momento mesmo) através, às vezes, da Noite Escura da Alma, através de Vibrações muito intensas, mas,
também, através de percepções novas do seu próprio modo de funcionamento.

Tudo está perfeitamente sincrônico, eu diria, no nível da Terra, como no nível da Consciência humana, quer vocês se
sintam prontos ou quer vocês não se sintam prontos.

Lembrem-se de que alguns lhes disseram que vocês estavam, muito exatamente, no lugar correto, no estado onde
vocês estão em relação ao seu futuro na Unidade e na Luz.

A única coisa que resta, hoje, a esclarecer é, realmente, a possibilidade que lhes é dada pela ação da própria Luz,
doravante, de Abandonar-se, inteiramente, à Luz.

Eu não voltarei sobre esse princípio de Abandono à Luz porque ele foi longamente detalhado e considerado.

***

Eu lhes digo que, hoje, o mais importante não é refletir como se Abandonar à Luz, mas, bem mais, como estabelecer-
se nos espaços de Silêncio Interior (nos espaços de Alinhamento que lhes são pessoais) nos quais vocês são

perfeitamente capazes de reencontrar a Consciência que alguns de vocês alcançaram, à perfeição, nos momentos de
Alinhamento.

Isso deve se realizar com a própria Consciência.
Mesmo se existirem algumas muletas, sejam da ordem do corpo ou da ordem dos elementos fornecidos (que lhes

foram comunicados e que vocês aplicaram), tornar-se-á cada vez mais evidente que se sobrepõem, em vocês, dois
mecanismos de Consciência: da sua consciência (no sentido habitual e pessoal) e da sua Consciência Unitária, na

qual aparecem outras Presenças que alguns de vocês teriam dificuldade de imaginar.
Esta Presença, no Interior de vocês, está ligada, é claro, às vezes, à Presença do seu Corpo de Estado de Ser, à

vezes, à sua Voz Interior e, às vezes, à Presença e à ativação do que foi denominado Canal Mariano (ou o Canal das
Estrelas), no Antakarana esquerdo.

Tudo isso vai, a cada dia, fortalecê-los no acúmulo das suas próprias Partículas Adamantinas.

***

Vários de vocês começaram a viver esses mecanismos de precipitação, refletindo-se por uma ocultação da
consciência ordinária, por uma ocultação dos seus mecanismos de pensamento ordinário, levando-os a estabelecer-

se no que eu chamaria de vacuidade e de plenitude, ao mesmo tempo.
Lembrem-se, também, de que nós lhes dissemos para decidir (em seu foro interior, durante os momentos do Apelo à



Luz) o que vocês querem ver estabelecer na sua Consciência: o Abandono ou a resistência.
Obviamente, a personalidade vai sempre buscar querer compreender o que está para viver.

Obviamente, a personalidade vai sempre levá-los (em vocês, como para as personalidades ao seu redor) a afastar-se
deste estado de Ser.

Nós podemos lhes assegurar que quanto melhor vocês aceitarem este estado de Ser (que lhes parece, no entanto,
tão diferente da consciência ordinária), melhor vocês poderão finalizar as suas próprias Núpcias de Luz, e melhor

vocês poderão dizer, como CRISTO disse, sobre a cruz: “tudo está consumado”.
Naquele momento, isso irá significar que o Espírito está inteiramente revelado em vocês, como CRISTO está

inteiramente revelado a vocês, e como Ele lhes mostra, naquele momento, o que é a Alegria, o que é o Amor, o que é
a Unidade e o que é a Verdade.

***

Naquele momento, vocês estarão plenamente instalados (enquanto conservando este corpo, até o momento das
Núpcias coletivas) na sua Unidade.

Mais nenhuma dúvida poderá aludi-los, mais nenhuma questão poderá surgir na sua Consciência, estabelecida em
meio à Alegria, em meio à Verdade e em meio à Unidade.

É nesse sentido que eu digo que vocês poderão perceber, no Interior de vocês mesmos, uma outra Presença.
Quer vocês denominem CRISTO, quer vocês denominem MARIA, quer vocês chamem de qualquer nome, não

importa.
Vocês irão perceber, efetivamente, no Interior de vocês, não uma bissecção, mas um mecanismo de Fusão com uma

outra Consciência (muito maior, muito mais vasta, muito mais ampla) fazendo-os descobrir, se vocês não o
vivenciaram, a Verdade do Amor e da Vibração da Consciência Unitária.

***

Tudo isso, alguns de vocês já vivenciaram, outros se aprontam para vivê-lo em um tempo extremamente curto.
Esse processo podendo ocorrer, ainda uma vez, no momento mais oportuno (e, às vezes, inoportuno, para vocês), em

todo caso, em um momento que podemos qualificar de intenso.
Esse momento intenso irá confirmar, de maneira indelével, o seu contato estabelecido, de maneira consciente e

definitiva, com o Estado de Ser e com os Planos Multidimensionais.
Isso foi anunciado, para alguns de vocês, por mecanismos Vibratórios aparecendo, tanto no nível da Coroa Radiante

do Coração como em Circuitos assinalando a ativação dos Novos Corpos ou das Novas frequências Vibratórias.
É em meio a isso que irá lhes aparecer a Verdade, independentemente de qualquer conotação ou de qualquer lei

existente neste mundo.
Vocês farão, então, sua, a frase de CRISTO que lhes disse que o seu Reino não era deste mundo e que, no entanto,

era neste mundo que vocês precisavam concretizá-lo.
Naquele momento, vocês irão entender, distintamente, o Apelo de CRISTO para viver o Amor, para viver a Alegria,

para viver a Verdade.
Vocês irão se tornar totalmente independentes de qualquer circunstância exterior.

***

O que ainda hoje pode afligi-los, o que ainda hoje pode entristecê-los, não poderá mais existir na sua Consciência
expandida, na Consciência Turiya.

Isso é, de algum modo, as suas Núpcias de Luz e, naquele momento, vocês poderão efetivamente dizer como
CRISTO: “os tempos terminaram, tudo está consumado”.

Naquele momento, nesta realização particular da sua Consciência, vocês irão perceber o que é a Alegria da
Eternidade.

Vocês irão perceber, neste corpo, o que é o Samadhi, na sua expressão mais pura, mais intensa e mais profunda.
É nesses momentos particulares da instalação deste estado que será preciso, realmente, não procurar pensar, não

procurar escapar-se, não procurar pôr em dúvida o que é vivenciado, mas se instalar e deixar instalar-se CRISTO, em
vocês.  

Esses momentos são para viver desde agora.
Eles estão inscritos em um tempo particular (precedendo o que foi denominado Anúncio de MARIA) e lhes permitindo
aproximar-se, muito exatamente, do que é a sua Eternidade, permitindo, também, como isso lhes foi dito, manifestar o

seu Estado de Ser, manifestar a sua conexão com A Fonte para o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs na
humanidade que têm muita necessidade (porque desviados da Luz, no momento) desta prova e desta evidência do

que vocês se tornaram.
Nenhuma questão terá mais andamento porque, naquele momento, vocês saberão que vocês estão, diretamente, sob

a Inteligência da Luz que irá governar a sua vida em todos os domínios.



Vocês não terão mais qualquer apreensão porque, o que quer que aconteça na superfície deste mundo, vocês terão
penetrado no Interior da Verdade.

Vocês não poderão mais ser afetados, gradualmente e à medida que esta Consciência se instalar, por preocupação
alguma.

Isso não é absolutamente uma demissão do que quer que seja, mas, bem mais, uma lucidez total sobre os prós e os
contras da Consciência, sobre os prós e os contras da sua própria vida, assim como os prós e os contras do conjunto

das Consciências que os rodeiam, quaisquer que sejam seus papéis e suas funções, quaisquer que sejam suas
relações com vocês.

É em meio a este estado que irá se mover toda força, toda vida, toda sobrevivência e todo mecanismo que permitirá
penetrar e permanecer na Alegria Eterna da Presença de CRISTO e da Luz Branca.

***

Isso está em curso, agora, de maneira, como vocês sabem, definitiva, inexorável e inelutável e isso está em curso e
deve viver-se nos tempos que vocês vivem, desde agora.

Alguns de vocês, mais uma vez, começaram a perceber, seja a Porta posterior de CRISTO, seja a Porta Estreita ou,
ainda, ou outros Pilares, possibilitando manifestar esta Consciência.

Naquele momento, vocês irão se tornar, realmente, o observador.
Realmente.

Vocês serão, não mais o sujeito, não mais o objeto, mas a totalidade da Consciência Una podendo penetrar (em meio
a este corpo) a totalidade dos mundos, a totalidade das Consciências e vocês irão parar, naquele momento, todo

mecanismo de projeção, de medo, de antecipação, de previsão e de plano.
Vocês irão se instalar, de maneira duradoura, no Aqui e Agora.

Vocês irão se instalar, de maneira duradoura, no seu Estado de Ser, na sua Alegria, na sua serenidade e, sobretudo,
em uma Paz que não pode ser comparável a nada mais.

Todos os elementos necessários à sua vida, neste mundo como na nova Vida, ser-lhes-ão oferecidos com
generosidade porque é o seu legado e é a sua natureza.

***

Nós, Anciãos, nós estamos ao seu lado e, também, em vocês.
MARIA se apresenta à sua Porta lateral esquerda a fim de vivificar o seu Espírito, a fim de Impulsionar (em meio ao

Pilar da Unidade, exatamente), a sua Presença que é a sua natureza, ela também.
Todos os elementos que vão ser levados a se apresentar na sua vida, na sua Consciência, nos tempos que vocês
vivem, não têm que ser julgados, de qualquer maneira (quer eles os envolvam ou quer eles se refiram ao que quer
que seja além de vocês ou que isso esteja além de vocês), mas, simplesmente, para ser aquiescido, não em uma
demissão, não em uma negação, mas, sim, em uma aquiescência total à Luz, em um “sim” total à Luz, permitindo-

lhes, então, concretizar as suas Núpcias de Luz, independentemente do choque da humanidade.
Este, como vocês sabem, é iminente.

Ele foi anunciado pelos sinais no céu e precede outros sinais no céu que estão, eles também, às suas portas, à porta
da sua Consciência, à porta do seu mundo e à porta da sua Terra.

Isso se desenrola agora e a cada minuto.
Vocês irão perceber (se vocês chegaram a silenciar o seu mental) a iminência, a existência e a persistência disso.
É em meio a todos esses acontecimentos, referentes ao conjunto da Terra, que se desenrola, ao mesmo tempo, o

choque da humanidade e as Núpcias coletivas de Luz.

***

O trabalho que vocês realizaram, desde um ano, o trabalho que foi realizado pelos Gigantes desde muitíssimo tempo,
o trabalho realizado pelo conjunto do Conclave Arcangélico e pelas Estrelas, permitiram abreviar o intervalo de tempo,

tal como eu havia descrito na época em que CRISTO me deu sob ditado (meu Apocalipse, dito “Apocalipse de São
João”).

O intervalo existente, em termos temporais, entre o choque da humanidade e as Núpcias coletivas vê-se, hoje,
reduzido à sua mais simples expressão e ao seu tempo mais curto.

Deste modo, nós podemos dizer, com vocês: “regozijem-se”.
Porque a carga de sofrimento se vê, desta maneira, muito amplamente cortada e isso beneficia, evidentemente, o
conjunto das Consciências que estão sobre esta Terra, quer lhes sejam, diretamente, referidos pelos processos

Vibratórios de acesso à Unidade ou quer lhes sejam referidos pelos processos de Liberação da humanidade que é,
eu os lembro disso, diretamente possível para a totalidade da humanidade.

Hoje, nós podemos afirmar (e vocês podem afirmar) que, quanto mais CRISTO se aproximar de vocês, menos vocês
terão que sofrer de qualquer elemento deste mundo, menos vocês terão que se perguntar sobre o que se desenrola
sobre este mundo (qualquer que seja a sua importância, qualquer que seja o seu rigor), justamente porque o tempo



que transcorre, entre o choque da humanidade e as Núpcias coletivas de Luz, é um tempo extremamente reduzido.

***

Eis o que eu tinha a anunciar-lhes em relação a esta frase: “tudo está consumado”.
O fim dos tempos é uma realidade.

É o tempo da Ilusão que atinge o seu fim.
É o tempo da Eternidade que nasce.

Este fim não é um fim.
É o fim, simplesmente, da Ilusão.

É o fim das quimeras.
É o fim do confinamento.

É o fim do sofrimento.
É o fim da opressão.

É o fim da morte e o início da verdadeira vida.
 Vocês não têm que se perguntar sobre o seu futuro porque, como nós lhes repetimos e afirmamos,

permanentemente, a sua Vibração é o seu futuro, porque a Consciência é Vibração.
Além disso, resta-lhes apenas (a cada minuto e a cada sopro) acumular cada vez mais Transparência, deixar-se

penetrar e atravessar pelas Partículas Adamantinas, pelas Radiações de Luz, permitindo-lhes estabelecer-se nesta
Alegria, de maneira eterna e definitiva.

Aí está (como nós lhes dissemos) o sentido do Serviço, o sentido do Amor, o sentido da devoção, o sentido da
Unidade.

***

Assim, eu termino (posso dizer) a fala que os Anciãos me encarregaram de transmitir-lhes.
Naturalmente, dado que eu acabo de enunciar e de anunciar isso, eu permaneço, agora, à sua disposição, se houver

perguntas, em vocês, às quais eu possa responder.
Eu lhes peço, contudo, para evitar qualquer noção temporal.

O tempo é agora.
Esse “agora” se vive, antes de tudo, no seu Ser Interior.

É preciso viver, no Interior, a mudança, para ver essa mudança se realizar aqui mesmo, sob os seus olhos.
Mas, não se esqueçam de que vocês são a mudança que vai acontecer neste mundo e que, se vocês não viverem

essa mudança no Interior de vocês, não há qualquer razão para que essa mudança se manifeste no exterior.
Mesmo se o conjunto dos elementos da Luz se precipitar, doravante, no solo desta Terra (como vocês poderão vê-lo,

desde esta noite, no céu), então, naquele momento, vocês irão viver a transmutação final e vocês poderão dizer,
como CRISTO: “tudo está consumado”.
Aí termina a minha intervenção formal.

Vem, agora, o momento das suas perguntas.

***

Pergunta: o que significa: “abrir o Coração”?

Abrir o seu Coração é um estado de Consciência.
É um estado de Vibração que se acompanha de Paz, de Alegria, de serenidade.

É acolher, enfim, CRISTO.
CRISTO apenas pode penetrar um Coração pacificado.

Ele lhes disse que retornaria como a espada que vem cortar.
Ele é Aquele que vem perguntar-lhes se vocês querem segui-Lo, em meio à Eternidade.

***

Pergunta: o Fogo do Coração se propaga a partir de um único ponto ou pode bem ressoar em vários locais do
corpo?



Ele pode ressoar em todos os pontos do corpo, mas, também, espalhar-se por todo corpo.
Esse processo, aliás, é levado a desenvolver-se na sua Consciência, no seu Templo.

***

Pergunta: o que é que diferencia a Visão do Coração e a Visão Etérea?

A Visão Etérea é uma especificidade do olho abrindo-se a novas frequências e engrenada pelo processo de ativação
do que vocês chamam de ponto AL.

A Visão do Coração é, simplesmente, compreender e aceitar e viver que o conjunto do Universo não está em outros
lugares senão no seu Coração.

Tudo mais, aparecendo no exterior de vocês é, simplesmente, o reflexo da sua própria projeção.
A Visão do Coração é ser capaz de englobar o conjunto dos Universos, dos Mundos, das Dimensões, no Interior do

seu Templo, fazendo-os dizer, então, como disse CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”, “o que vocês fizerem ao menor
de vocês, é a mim que vocês o fazem”.

***

Pergunta: quando temos os olhos fechados e visões de Seres se desenrolando diante dos olhos fechados, isso
releva do 3º Olho ou do Coração?

A Visão do Coração é a Visão do Coração.
Ela não pode ser vista com os olhos abertos ou fechados.

Isso se vê no Coração.
Ver no Coração não é uma invenção da imaginação ou uma imagem.

É a realidade do que acontece quando vocês estão na Visão do Coração.
Vários místicos demonstraram esta capacidade para conhecer o outro, no seu todo, para conhecer os fatos e gestos

da sua vida, simplesmente porque esses Seres tinham conseguido viver o Coração, na totalidade.
A partir daquele momento, a Visão do Coração não pode ser uma Visão exteriorizada do que quer que seja.

É bem uma Visão Interior, nada tendo a ver com uma visão alterada (chamada de ‘astral’) ou tendo, menos ainda, a
ver com o que é chamado de Visão Etérea.

É a percepção, clara, consciente, lúcida e precisa de que tudo está no Interior de vocês.
Quando os Arcanjos, quando nós mesmos, nós lhes dissemos que nós estamos no Interior de vocês, isso não é uma

visão de mente, nem uma imagem, nem uma concepção, mas é a estrita Verdade.
É apenas pela instalação em meio ao HIC e NUNC, e pela estabilização em meio à Humildade e à Simplicidade, que

a Visão do Coração ocorre.
Entretanto, a partir do instante em que o Fogo do Coração estiver ativado, a partir do instante em que a Vibração do
Coração estiver ativada, a partir do instante em que um dos Pontos (ou os Pontos) correspondentes a KI-RIS-TI (a

Porta Estreita, a Porta da Unidade, a Porta AL) estiver aberto, no nível do peito, não há mais questão a se colocar em
relação ao que se deixa viver a Luz porque vocês ali estão.

***

Pergunta: como saber se as imagens relevam do astral e, se sim, o que fazer?

Toda visão, ligada ao que apareceria com os olhos fechados, corresponde, inegavelmente, ao que vocês chamam de
‘astral’.

Mas, retenham bem que não existem elementos negativos.
Muitas coisas passam por este viés (o rosto de suas vidas passadas, o rosto de suas encarnações passadas, às

vezes cenas de vidas passadas, mas, também, o que pode ocorrer em relação a percepções astrais do que é
denominado futuro).

Os Seres da Luz (da Luz Vibral Unitária) não passam, jamais, pelo astral.

***

Pergunta: o que convém fazer durante tais visões astrais aparecendo?

Querida irmã, como disse Buda: “salva te rápido”.



Recolocar-se no Coração e na Vibração do Coração porque, a partir do instante em que a Consciência se colocar no
Coração, efetiva e concretamente, esse tipo de manifestações desaparece, inteiramente.

***

Pergunta: e depois de ter visto alguém com os olhos abertos, ter a sua visão que perdura com os olhos fechados
corresponde a quê?

Esse processo é exatamente o mesmo com o que pode acontecer fixando-se a chama de uma vela.
Isso se denomina, simplesmente, uma persistência retiniana.

Isso nada tem a ver, nem com o astral, nem com os Planos da Luz.
É um processo fisiológico.

***

Pergunta: por que falamos Visão do Coração já que não há elemento de visão?

Porque, justamente, isso é a verdadeira Visão.
Isso está ligado à sua concepção limitada que os faz assimilar a visão, ao olho.

Nas Dimensões Unificadas, o olho não existe e, no entanto, vocês veem.

***

Pergunta: esta Visão do Coração corresponde ao conhecimento completo?

Isso pode ser falado assim.

***

Pergunta: ao que correspondem as palavras de CRISTO: “Pai, por que me abandonaste?” que Ele pronunciou na
cruz?

Esta frase corresponde ao sofrimento do corpo e à percepção do Abandono.
O Abandono pela Luz precede o Abandono à Luz.

É uma visão ligada à personalidade que se vive e que se crê abandonado pela Luz.
É naquele momento que se realiza o Abandono à Luz, não antes.

Isso foi chamado de Crucificação.

***

Pergunta: é uma etapa obrigatória para cada um de nós?

É exatamente o que vocês irão viver, se vocês não vivenciaram.

***

Pergunta: o que é a Transfiguração?

É o primeiro Reencontro com a Luz.
A Transfiguração é o momento em que a Luz toca vocês.

Isso não é ainda o momento em que CRISTO vem e lhes diz: “siga-me”.
Isso é o momento em que a Alma toma consciência da Luz.

A tomada de consciência da Luz é o primeiro Reencontro com a Luz.
Naquele momento, a alma deve, também, viver a sua própria Crucificação para descobrir o Espírito.



A Transfiguração corresponderia ao Apelo da Luz.
A Crucificação corresponde, aí, ao Abandono à Luz de onde resulta a Ressurreição que permite dizer: “tudo está

consumado” porque o Espírito percebeu a Ilusão da pessoa e a Ilusão deste mundo.

***

Pergunta: o Fogo do Coração se propaga na superfície do corpo ou ele vai, também, no Interior?

Ele está por toda parte.
O Fogo do Coração é a natureza ígnea do Amor.

É o momento em que o último envelope isolante (presente no Coração) desaparece e lhes mostra a Verdade, com o
Coração (para ver e para perceber a Unidade), não como uma projeção, não como um ideal, mas como a estrita

Verdade da Consciência.
Tudo é Alegria.
Tudo é inefável.
Tudo é Beleza.

E tudo é Glória em meio à Unidade.

***

Pergunta: o “tudo está consumado” só pode ser definitivo?

A partir do momento em que está consumado, naturalmente que isso é definitivo e irreversível.
Isso se chama a Ressurreição.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos, na carne, vivamos um espaço de Comunhão no Éter da Luz azul, da Alegria.
Eu lhes digo, quanto a mim, até um próximo dia e que a Paz acompanhe vocês.

... Efusão Vibratória ...

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1225

30 de setembro de 2011
(Publicado em 1º de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou TERESA.

Irmãos e Irmãs, eu lhes transmito todo o Amor da Luz.
Vivamos um breve instante de silêncio e de comunhão, antes que eu expresse o que eu vou falar, que se

inscreve no Tempo da Graça e no Tempo de CRISTO e de MARIA.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu vou, se vocês bem o desejarem, tentar exprimir, à minha maneira, o que significa para vocês, hoje, nesse
corpo, nesses tempos que vocês vivem, esta frase: n’Ele, n’Ela, tudo é realizado.

***

Alguns pequenos elementos, primeiramente, de referência.
Algumas das minhas Irmãs Estrelas lhes expressaram, nesses últimos meses do seu tempo, as suas

experiências, as suas vivências.
Hoje, eu vou situar de novo essas vivências (a essas épocas particulares, nessas vidas particulares)

TERESA DE LISIEUX – 1º de outubro de 2011
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substituindo-as nesses tempos de Graça, nesses tempos do Retorno de CRISTO e da Presença de MARIA ao
seu lado.

Porque esses tempos são uma oportunidade, única, de realizar e de concretizar, bem além de qualquer
atividade mental ou de qualquer crença, a Verdade de CRISTO, em vocês, e a Verdade da Presença de

MARIA.

***

Nós lhes falamos dos Pilares do Coração (e eu fiz parte disso) como, de alguma forma, elementos e Portas
que lhes permitem viver, muito mais facilmente (eu diria) desde algum tempo, este Reencontro (ndr: ver o

protocolo “Os 4 Pilares do Coração”) (*).

Eu lembraria simplesmente, sem falar de mim (este será o único lembrete), que a minha Consciência vivenciou
o Reencontro com MARIA durante a minha infância.

Isso não entraria no contexto do que vocês poderiam chamar de uma aparição, mas, sim, de uma vivência na
minha alma, na minha carne, desse contato.

Esse único contato, vivenciado quando criança, permitiu-me, durante a minha breve vida, viver o Caminho da
Infância.

A Porta Estreita, como vocês sabem, é a Porta da Infância.
Dizer que n’Ele ou n’Ela, tudo é realizado, significa, para a sua Consciência, que quando vocês realizam isso,

bem, efetivamente, tudo está realizado para vocês.

***

Esses tempos particulares, como lhes anunciaram os Arcanjos, os Anciãos e MARIA, são tempos onde a Luz
se instala sobre a Terra, favorecendo a sua Elevação.

Hoje, mais do que nunca, há (no que vocês têm que viver, no Interior de vocês) uma oportunidade, que jamais
foi apresentada, de Reencontrar a Luz.

Este Reencontro se faz na fulgurância de um instante e lhes permite dizer, por sua vez: tudo está realizado.
Porque, se vocês realizarem isso, se vocês viverem esta oportunidade, vocês não poderão ser afetados, de

maneira alguma, pelos acontecimentos desta Terra, no exterior.
Vocês estarão, naquele momento, tão estabelecidos na Alegria deste Interior (que se revela em vocês), nesta
Presença (que está ao seu lado e em vocês), que, efetivamente, vocês poderão dizer que naquele momento,

tudo está realizado, e que nenhum elemento afetando a personalidade pode vir alterar o que vive a alma e,
sobretudo, o Espírito.

***

Como lhes foi anunciado desde pouco tempo (um pouco menos de dois meses), algumas Portas foram
abertas, que caberia a vocês atravessar.

Permitindo, então, reencontrar (no seu Templo, no seu Coração, ao seu lado) a sua própria Dimensão de
Eternidade, de Verdade e de Alegria.

Agora, isso está ainda mais fácil.
Desde a instalação do que MARIA nomeou as Núpcias de Luz, está ainda mais fácil viver as suas próprias

Núpcias.
Para isso, é preciso falar com Ele, falar com Ela.

Mas não Lhes falar com a sua cabeça, não Lhes falar com os seus desejos, mas Lhes falar com o seu
Coração.

Muitos de vocês seguiram, de qualquer modo, estados Vibratórios, preparações, cujo único objetivo e única
finalidade não eram o de ser melhor, não eram de uma evolução, mas, sim, de viver esta transformação, este

Apelo final onde vocês poderão dizer, vocês também: tudo está realizado.
Nós lhes indicamos o que podia pôr-se através deste Reencontro, sejam os medos, seja a insuficiência de

http://api.ning.com/files/nWtNuCxXtQw44Bbjzmisow4eVPkk3nLBYP3wdK6f-MnH2yP5nXGPVjZPJX7jDUpiMJ9umZrFiv85dEQkXHbFLAHRgdTlw1vN/000bibli_3153164PilaresdoCorao.JPG


Abandono à Sua Presença, seja o mental, as emoções, ou tudo o que vocês podem encontrar em sua vida
exterior.

Um número cada vez maior de vocês aproxima-se, agora, deste Reencontro, de diferentes maneiras.
Eu não vou definir, aliás, essas diferentes maneiras, mas, sim, mais tentar comunicar-lhes (pela minha

Presença, pelas minhas palavras) o estado de espírito no qual vocês devem se situar para favorecer este
Reencontro.

***

Realizar isso é também realizar (como lhes disseram vários Arcanjos, vários Anciãos) este Abandono à Luz,
esta confiança absoluta na Luz, em sua Inteligência e, sobretudo, em sua ação.

Para isso, é preciso aceitar desconsiderar qualquer vontade, desconsiderar qualquer veleidade de desejo de
se apropriar do que quer que seja do exterior.

Isso foi denominado, também, o Caminho da Infância, o Caminho da Pobreza.
Muitos de vocês já vivem a manifestação do Apelo da Luz: seja no nível das suas diferentes Lâmpadas

(chamadas de chakras, de Coroas Radiantes), das diferentes Portas, das diferentes Estrelas.
Todas essas percepções, hoje, revestem-se desse caráter particular de um Apelo da Luz.

Do conjunto dessas manifestações.
Cabe a vocês, nesses momentos, estar mais do que tudo na confiança, mais do que tudo no Abandono, mais
do que tudo nesta Interioridade, porque é colocando-se, nesses instantes privilegiados, no centro dos seus

Quatro Pilares, que vocês poderão viver o seu Reencontro.

***

Vocês têm encontro, como isso lhes foi dito, com a sua Eternidade.
Vocês têm encontro com o que nós somos, todos nós, realmente, além desta vida.

É através deste Reencontro particular que deve se estabelecer, viver (para aqueles que ainda não vivenciaram)
o Fogo do Coração e o acesso à Eternidade.

Muitas vezes, os Anciãos, as Estrelas, falaram-lhes da sua experiência vivida: deste Impulso total da alma, do
Espírito e também do corpo e da personalidade, para viver esta Fusão mística, este Casamento com a Luz.

Então, é claro, no ocidente, nós denominamos isso o CRISTO (o personagem), mas, obviamente, além do
personagem, nossos Irmãos e nossas Irmãs orientais, entre os Anciãos e as Estrelas, chamaram isso de Si, de

Luz Branca.
Retenham simplesmente que se trata, antes de tudo, de Reencontrar a Perfeição, que se trata, antes de tudo,
de Fusionar com a Verdade, com a Luz, com, de fato, tudo o que não é deste mundo e que, no entanto, para

todos, é a nossa natureza, essencial e primordial.

***

Para isso, é claro, deve existir, na vida ordinária e na personalidade, um mecanismo levando ao silêncio de tudo
o que não é deste Reencontro, de tudo o que não é deste Casamento.

Isso passa, evidentemente (como lhes exprimiram os Anciãos) pela Paz do mental, pela Paz do corpo, pela
Paz das emoções e de qualquer preocupação.

Como dizia minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a canalização de HILDEGARDA de BINGEN de 25 de outubro
de 2010) (**), vocês devem Tender, inteiramente, para este Abandono à Luz.

É também o momento, como disseram os Anciãos, em que vocês devem fazer cessar, na época do
Reencontro, toda veleidade de projeção no exterior, todo ato exterior.

Nós estamos nesses tempos onde a meditação, onde a oração, não é mais somente um meio de esperar viver
o que quer que seja, mas é bem a instalação deste estado.

O acesso a este estado não se faz pela meditação.
Mas, simplesmente, a oração, a meditação, o repouso, vão permitir a isso que constitui a atividade ordinária da

vida sobre a Terra, cessar.
 Vão permitir-lhes instalar-se no Instante Presente, mas, na totalidade, a fim de que Aquele que vem tocá-los e

Aquela que está ao seu lado se Revelem, em vocês, por completo.
Para isso, vocês devem dar todo o lugar, vocês devem não mais existir.

Então, isso foi denominado Humildade, Simplicidade, isso foi denominado Transparência.
Essa é, efetivamente, a qualidade da Vibração, a qualidade da sua Consciência que deve existir (eu diria) diante

do que vocês são, para permitir-lhes aproximar-se deste Instante particular.

***



É o momento, efetivamente, em que vocês rendem as armas, é o momento em que vocês rendem tudo o que
faz o que vocês são aqui.

É o momento em que vocês aceitam nada mais ser de qualquer maneira, nada reivindicar, exceto esta União,
este Casamento, chamem-nos como vocês quiserem.

É o momento em que toda consciência, mesmo a sua consciência mais comum e mais fragmentada, chega a
tender-se para este único Reencontro, este único objetivo.

Este objetivo jamais é exterior, jamais é amanhã, jamais está no instante seguinte, mas ele está, cada vez mais,
no Eterno Presente.

Ele está, como diria um Arcanjo, no Hic e Nunc, ele está no que vocês conduziram à possibilidade de viver
isso, cada um por meios diferentes, seja pela Noite Escura da Alma, seja pela assiduidade aos seus próprios

alinhamentos, ou por qualquer outra maneira (ndr: no que diz respeito à instalação no Aqui e Agora
(Hic e Nunc), nós os convidamos particularmente a referirem-se aos protocolos “Sedação do mental e do

emocional” e “O switch da Consciência”) (***).

***

Hoje, como muitos de vocês percebem, CRISTO vem bater à porta, dando essas percepções em suas costas,
ou, aliás, no nível do peito.

Cabe a vocês agora dirigir-se, solicitando, a vocês mesmos, nada mais pedir, nada mais esperar.
Porque a esperança é também uma projeção, porque o pedido é também uma projeção, e CRISTO e MARIA

não estão nesta projeção, nem neste ideal de futuro.
Eles estão, agora, mais do que nunca, aqui e por toda parte.

Há, apenas, então (se pudermos dizê-lo), que conscientizar e manifestar a Sua Presença, a fim de viver as suas
Núpcias de Luz, antes das Núpcias coletivas.

Isso para exercer as funções que lhes foram reveladas: essas funções são aquelas de irradiar a Luz e de
permitir aos seus Irmãos e suas Irmãs, próximos ou distantes (como lhes foi dito), viver também, à maneira

deles, isso.

***

Vocês foram Chamados à Luz de diferentes modos, e isso se reflete, em vocês, hoje, de diferentes maneiras:
que isso tenha sido mental ou Vibratório, que isso tenha sido vivenciado na Consciência ou não ainda, vocês

chegaram neste momento porque vocês deviam ali chegar.
Então, qualquer que seja (se pudermos exprimir assim) o estado desta Revelação onde vocês estão, é preciso

agora voltar-se para Ele, ou para Ela.
É preciso acolher, inteiramente, esta Presença, porque é a sua.

E isso apenas pode ser feito, aliás, no Coração, isso apenas pode ser feito, aliás, na instantaneidade da sua
Presença.

E a Infância, a não reivindicação, a Paz, a Humildade, a Simplicidade, são as melhores maneiras, possíveis e
compreensíveis, de realizar a Sua Presença.

Tornando-se Transparente, não existindo mais em qualquer reivindicação do que existe deste lado onde vocês
estão, então, vocês podem (sendo tão pequeno e tão insignificante) viver a Grandeza absoluta do seu

Reencontro.
E realizar, naquele momento, o que vocês São, na Verdade.

Para ser Grande na Luz, na Alegria, e na Sua Presença e na nossa Presença, é preciso, efetivamente, ser
minúsculo deste lado.

Muitos lhes disseram à sua maneira, falaram-lhes através do seu caminhar da vida, mas, hoje, não há alternativa,
cada vez menos.

Quanto mais vocês crerem que isso é um acontecimento que está inscrito em um futuro exterior, mais vocês
não irão viver este Advento.

Porque isso não é um acontecimento, é um Advento que está inscrito de toda Eternidade e que, simplesmente,
se revela ao que vocês São, à Consciência, na totalidade, porque os tempos terminaram.

***

Portanto, já que os tempos terminaram, cabe a vocês dizer esta frase: tudo está consumado.
E vocês apenas podem pronunciar esta frase e vivê-la quando, realmente, concretamente, na sua carne e no

Espírito, vocês Estão n’Ele e n’Ela.



Ele bate à Porta.
MARIA se faz insistente, ao seu lado, porque efetivamente, o Seu Anúncio está muito próximo.

Porque efetivamente, no calendário exterior do seu tempo, conexões específicas desenrolam-se, um pouco
por toda esta Terra, e devem conduzi-los a entrar, ainda mais profundamente, na sua Profundeza, na sua

Humildade, na sua Simplicidade.
É o único modo de viver a Transparência, de atravessar a Porta Estreita e de viver a Eternidade.

***

Lembrem-se: vocês não podem nada levar senão a sua própria Consciência.
Vocês não podem nada levar dos seus pensamentos, vocês não podem nada levar das suas aquisições,

vocês não pode nada levar dos seus afetos.
Ele vem pedir-lhes, e Ela vem certificá-lo a vocês, que Ele os quer inteiros e na totalidade.

Não pode ali haver compartilhamento, na Luz, com a Sombra, porque a Sombra não pode existir na Luz.
Não pode existir compartilhamento, na Luz, com um medo, com uma dúvida.

E o fim da dúvida não pode se encontrar no mundo onde vocês estão, que é um mundo (e todos vocês sabem
disso, porque nós todos o vivenciamos) instável, um mundo de medo e de Sombra.

E, no entanto, isso é a vida.
A única maneira de escapar à dúvida é na Luz, e não em uma certeza exterior de um Futuro qualquer, não em

seus pensamentos, não em suas emoções, não em seus afetos, e ainda menos em qualquer crença ou
adesão ao que quer que seja do exterior.

***

Lembrem-se de que o CRISTO não vem ao exterior de vocês, não esperem vê-Lo enquanto vocês não o
Reencontraram, em vocês.

Naturalmente, várias testemunhas da Sua Presença ser-lhes-ão oferecidas: entre os seus Irmãos e as suas
Irmãs, ao redor de vocês e de maneira mais distante, e também pela presença dos Anjos do Senhor e de

diferentes formas de vida.
Mas lembrem-se de que vocês devem Reencontrá-Lo, em vocês, e que Ele está em vocês.

E de que realizar isso irá permitir-lhes dizer: tudo está consumado, na Paz, na Alegria e no Amor mais absoluto
que nenhum amor humano pode se aproximar, mesmo o mais puro, porque todo amor humano está inscrito,

qualquer que seja, em algo que não é duradouro.

***

CRISTO lhes traz a Água da Eternidade, o Fogo do Espírito, e esse Fogo do Espírito não pode deixar persistir
qualquer Sombra, qualquer parte do que faz a vida ordinária.

Vocês devem manifestar, então, além de qualquer crença e além de todo Abandono, o que eu denominaria
uma Fé, mas não uma Fé de crença, porém uma Fé absoluta no que é a Luz.

Não como uma tarefa exterior, mas, sim, real e concretamente, como a sua Realidade.
Podemos dizer também que há apenas os filtros do medo, os filtros dos jogos realizados nesta vida, que

impedem ainda a humanidade de tomar consciência.
Aqueles de vocês que Veem, com o Coração ou no nível do Etéreo, sabem pertinentemente que o Sol já se

modificou, que o Céu já mudou, e que a Terra também está mudando.

***

Então, vocês também, vocês devem mudar, não por obrigação, não por aborrecimento, mas bem mais por
esse famoso “sim” à Luz, por este Abandono à Luz, a fim de viver a Verdade.

Vocês devem silenciar-se sem forçar, mas chamando por Ele ou por Ela, e por nós.
Os Anciãos, os Arcanjos sempre lhes disseram que a Luz é Inteligente, porque ela é Consciência e

Consciência da Unidade e da sua Verdade, o que vocês jamais podem encontrar na vida da personalidade, na
vida diária, mesmo se sua vida for repleta de harmonia e de paz.

Então, sim, a Luz vem chamá-los, ela vem chamá-los para dizer ‘sim’, ela vem fazê-los viver o que vocês São,
antes de tudo.

Todo o resto desenrolar-se-á por acréscimo, na Luz.
A partir do instante em que tudo estiver realizado, em vocês, então tudo irá realizar-se, aqui como em outros



lugares, na maior facilidade, na maior evidência.
Porque, neste mundo, vocês não poderão mais colocar questões ou colocar-se questões, sobre o seu lugar,

sobre os outros, sobre o seu papel.
Porque vocês terão encontrado e vivenciado a Eternidade.

***

Hoje, todos nós estamos (como lhes foi dito) ao seu lado, e isso não é uma visão quimérica, mas a estrita
Verdade.

Tornar-se consciente da nossa Presença é já, para vocês, uma parte realizada, porque o Som do Céu, o Som
da Terra, o Som da alma e do Espírito, se reforçam.

Porque muitos de vocês percebem, ao lado de vocês, uma Presença doce e amorosa.
É preciso agora abrir todas as Portas e se abrir totalmente, mudando de Frequência, mudando de consciência.

Não há outra maneira de se prepararem para as Núpcias coletivas.
Aqueles de vocês que têm a oportunidade (podemos assim chamá-lo) de viver esse contato com a Luz,

qualquer que seja a manifestação, devem, hoje, dizer “sim”, na totalidade.
Não há que hesitar, não há que crer que isso seja para amanhã, para depois de amanhã, há apenas que

verificar, por si mesmo, que isso acontece, em vocês, a partir de agora.
Não há que esperar um tempo exterior de conclusão, mesmo se isto, é claro, vier, do mesmo modo, mas há

que viver, desde agora, a Luz e o Reencontro.
Os Quatro Pilares do Coração lhes foram dados neste período, porque é neste período que é mais fácil se

instalar no Centro.

***

O apelo que eu acabo de fazer é aquele que as minhas Irmãs me encarregaram de dar a vocês.
Enquanto Estrela, lembrem-se de que tudo está dentro desta Profundez.
De que tudo, como dizem nossos Irmãos e nossas Irmãs, é uma Ilusão.

De que nada tem existência fora da Luz.
E a Luz está de Volta.

A Tri-Unidade está instalada, permitindo-lhes viver a Unidade.

Nós estamos, todas e todos nós, ao lado de vocês, para isso.
Então, cabe a vocês agora Elevar-se.

Nós lhes estendemos a mão, o Coração, cabe então estender o seu Coração, abri-lo a esta Verdade, porque
ela está aí.

Ela não está em um amanhã, ela não está em um além: ela está Aqui e ela está de imediato.
Dizer “sim” à Luz não é somente um ato de Fé ou um ato de acordo, é, antes de tudo, realizar este estado.

Tornar-se Humilde, não mais existir fora do Instante Presente, fundir-se.
Viver o Casamento, a Fusão com CRISTO e MARIA (pelo Impulso de MIGUEL e de METATRON), é instalar-

se na Eternidade e, sobretudo, viver a Alegria permanente que nada pode vir alterar porque, naquele momento,
efetivamente, tudo está realizado para vocês.

***

Cada dia que passar agora sobre esta Terra, nós iremos aguardá-los, cada vez mais numerosos, cada vez mais
na Alegria.

Porque se vocês realizarem isso, vocês irão aumentar e amplificar a Realização disso para muitos dos seus
Irmãos e das suas Irmãs (dos nossos Irmãos, das nossas Irmãs) que ainda não têm consciência do que

acontece e do que se Cria.
Muitos, dentre vocês, prepararam (mesmo se vocês não tiverem a lembrança) esses momentos, desde muito

tempo.

http://api.ning.com/files/nWtNuCxXtQzMWx01Uro8t65GAMXjcPtFkn082ciU3FASKhKhmifuD5FmAxgshyTu5GEYJuoEWKhquhGgxkOO1KXvErkBKEqz/bibli_TrianguloPeitoNovaTriUnidade.PNG


É tempo, agora, de Revelar-se e de se lembrar disso.
É tempo, agora, de viver a Alegria e ela apenas está presente, como vocês sabem, no Interior.

Quanto mais a Alegria puder nascer e crescer, em vocês, mais tudo se fará fora, porque vocês irão tomar
consciência de que esse fora não existe.

Isso poderá ser como um sonho, e a sua simples Presença poderá ser, então, uma saída do sonho, para
aqueles que ainda dormem.

E, de qualquer maneira, naquele momento, a sua vida irá se desenrolar, na totalidade, neste estado, nesta
Alegria, porque naquele momento, vocês poderão viver e compreender, realmente, que vocês jamais estiveram

sós, em vocês.
Que é apenas uma anomalia de visão, uma anomalia da consciência, que pôde imaginar isso e construir cada

vez mais elementos que isolam da Verdade.

***

Se vocês aquiescerem à Profundez, se vocês aquiescerem a não mais ver somente as aparências, a não mais
ver somente os jogos exteriores da sua vida, vocês irão se tornar a Vida.

E, naquele momento, vocês irão tomar Consciência daqueles que os rodeiam, e daqueles que estão em vocês,
na Luz.

***

A vida vai chamá-los, cada um em circunstâncias extremamente precisas (isso também lhes foi dito).
E quaisquer que forem essas circunstâncias, lembrem-se de que a finalidade de todas as circunstâncias é

apenas uma única e mesma coisa: a possibilidade de viver a Luz e de viver a União com Ele e com Ela, sem
qualquer exceção.

Apenas pode haver punição na mente daquele que tem medo.
Apenas pode haver julgamento nas mentes perturbadas pela sua própria personalidade.

O que vem é uma verdadeira Alegria.
O que vem é o Amor.

E Aquele que fala É o Amor.
Todo o resto são apenas fantasmas, pesadelos criados pelo que não é da Luz.

As condições (lembre-se) nas quais vocês têm que viver o que é para viver, para vocês, são, na totalidade,
condicionantes para o seu Futuro na Luz.

Então, é claro, tudo o que era oposto à Luz atuou, sobre o quê?
Sobre o medo, porque era preciso que vocês tivessem medo nesses momentos.

Ora, como é que se poderia ter medo do Amor e da Luz?
Tudo isso foi apenas formas de alteração da Verdade e de programação do medo, novamente.

Então, eu posso lhes dizer: sim, regozijem-se, e vivam.
Porque o que está aí, em vocês, ao seu lado, que bate à Porta, que se manifesta à beira da sua consciência,

isso é apenas a Luz, isso é apenas a Beleza.
O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) falou-lhes da visão da lagarta, da Visão da borboleta.

As palavras que eu empreguei não são novas, elas são simplesmente ditas em uma outra Vibração.
Elas são ditas de outra forma, mas elas são a mesma coisa: cabe a vocês escolher entre o medo e o Amor,

cabe a vocês escolher entre o efêmero e o Eterno.
Todo o resto, se vocês forem para esta União com CRISTO, com as nossas Presenças, todo o resto irá lhes

parecer muito distante de vocês, e muito efêmero.

***

De fato, o período que vocês vivem os chama, realmente, a esses Quatro Pilares.
Não há nada a buscar no exterior.

Estejam plenamente Presentes no Instante Presente.
Realizem o que vocês têm ainda que realizar.

Que vocês chamem isso de responsabilidades ou de pesos, lembrem-se agora: todas as circunstâncias da sua
vida têm apenas um objetivo, fazê-los viver as Núpcias de Luz.

Mesmo não compreendendo, mesmo lhes parecendo difícil, se vocês viverem ainda períodos de Noite Escura
da Alma, vejam apenas isso que vocês vivem na personalidade.

Não se projetem no instante seguinte, mas vão ainda mais para a Profundez, vão para trás dos véus da Ilusão,



porque Ele se tem aí, e nós estamos aí.
Somente a personalidade, que vive o seu próprio sofrimento, o seu próprio medo, pode alterar esta percepção

e esta Verdade da nossa Presença.
Assim que vocês deixarem o medo, assim que vocês deixarem o sofrimento, assim que vocês deixarem sua

cabeça e as projeções no tempo, bem, vocês irão tomar Consciência bem depressa do que vocês São.
Do que nós somos.

Porque nós somos Um.
Porque vocês irão tomar realmente Consciência, porque vocês irão vivê-lo que tudo está realizado, e que tudo

o que é e que lhes parecia, ainda alguns minutos atrás, como vital, não tem mais razão de ser.
Porque a consciência será Transcendida e será estabelecida em uma outra Visão, em uma outra Vibração que

é aquela da Eternidade, da sua Eternidade.

***

Tudo isso não é complicado, tudo isso não necessita de outra coisa senão da sua Atenção de estar e da sua
Intenção de estar no Instante, de estar plenamente Aqui, para viver as Núpcias de Luz, de dizer “sim” à Luz.

Se a palavra CRISTO os incomoda, então a substitua por outras palavras, isso são apenas palavras.
Vão além das palavras, vão além da história, vão além de tudo o que vocês puderam crer até agora ou de tudo

o que vocês puderam aderir.
Reencontre-se, de algum modo, totalmente despido, Pobre e Transparente.

A Luz nunca irá lhes pedir mais.

***

Eis, Irmãs e Irmãos na carne, algumas palavras de Amor que eu queria levar à sua Consciência, que eu espero,
para vocês, sejam uma bênção.

Eu penso que nós ainda temos tempo em relação ao Alinhamento que eu irei acompanhar.
Se houver, em vocês, perguntas surgindo em relação ao que eu disse, e somente em relação a isso, então eu

quero bem prolongar as minhas palavras.
Eu os escuto.

***

Pergunta: o ponto ER contém os Quatro Pilares?

Cada parte do seu corpo pode se tornar os Quatro Pilares, mas os Quatro Pilares foram localizados.
Então, isso não é a minha linguagem, mas eu posso dizer, simplesmente, que os Quatro Pilares se reúnem

nesse Ponto.
Esse Ponto que não é somente uma Porta, que não é somente um lugar de basculamento, mas, bem mais, a

totalidade da Unidade.

***

Pergunta: sentir o ponto ER significa que os Quatro Pilares estão ativados?

O que é a testemunha da ativação dos Quatro Pilares é o Reencontro com a Luz.
É Conscientizar a Sua Presença, a Presença d’Ele, a nossa Presença.

Vocês não estão sozinhos.
Simplesmente, existiram camadas isolantes que, hoje, quase não estão mais aí.

E que permitem, pela Transparência, pela Consciência, viver esta Verdade.
Ainda uma vez, como eu disse, eu bem disse que eu não falava de Portas, nem mesmo de Estrelas, mas eu

irei além, agora: vocês São a Consciência e vocês São o Amor.
Apenas a dúvida e o medo podem ainda representar algumas camadas isolantes.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Comunguemos juntos, Unidos em todos nós, como na Luz.
Eu sou TERESA e eu abraço vocês.

E eu permaneço em vocês, com vocês, durante alguns instantes para viver o que, doravante, não será mais um
alinhamento, mas realmente uma comunhão, nossa comunhão da nossa reunião.

Então, comunguemos juntos.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor... 

*

(**) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

(**) – PROTOCOLOS: ‘Sedação do mental e do emocional’ e ‘O switch da Consciência': 
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-sedacao-do-mental-e...
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/protocolo-o-switch-da-conscie...

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1227

1º de outubro de 2011
(Publicado em 02 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ O ADVENTO INTERIOR ~

************
ÁUDIO   

MIKAEL_02-10-2011 por autresdimensions 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam a sua morada na Luz eterna.
A minha Presença, neste instante, confirma uma série de elementos ligada ao Advento.

Eu irei falar esta noite em nome do Logos Solar, enquanto CRISTO-MIGUEL.
O conjunto do que devia ser semeado, nas Dimensões liberadas da Vida, foi realizado.

Pela Consciência da minha Presença, pela Consciência da sua Presença, aqui como em outros lugares, eu
venho anunciar a possibilidade, para qualquer Consciência, de viver e de realizar a Graça da Eternidade.

O Logos Solar vem bater e entrar no Templo da Consciência.
As Núpcias de Luz acontecem, em vocês.

O conjunto dos preparativos, levando às Núpcias coletivas do conjunto da humanidade, chegou.
A Vibração da minha Presença percorre, desde agora, desde este instante, o conjunto das Consciências da

Terra, vindo elevar o Canal Mariano, previamente à Boda coletiva.

***

Em vocês, dentro do seu Coração, a sede da sua Presença Eterna que jamais pôde ser retirada, todos vocês,
Sementes de Estrelas que semearam, pela sua Presença, os campos férteis das Dimensões Unificadas, estão

prestes a Realizar o sentido da sua Presença, o sentido do Amor que é o seu legado, a sua natureza, o seu
direito.

Os últimos véus da Ilusão caem, neste momento, sobre este mundo.
Precipitando a vinda, ao solo desta Terra, do conjunto da Luz Adamantina, da Luz Branca, vindo em vocês,

estabelecer-se.
Gradualmente e à medida deste estabelecimento, o Apelo do Coração, o Anúncio de MARIA, a Presença de

CRISTO e a minha Presença, são capazes de fusionar, no seu Coração.
A Espada da Verdade vem abrir a Terra à sua elevação Vibratória.

***

O momento é para a Alegria.
O momento é para a Verdade.

O momento é para a revelação, total e ilimitada, da Verdade da Luz Una.
Tudo está consumado, como lhes anunciaram os Anciãos e as Estrelas.

Nós, Conclave, nós nos mantemos, doravante, na totalidade, presentes na sua Terra, em suas partes as mais

MIGUEL - 2 de outubro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-32pH73vyW9I/UXarq2Gb2pI/AAAAAAAABLU/dh3Nmk9vmFI/s1600/000NovaAlianca3.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xlg3j1_mikael-02-10-2011_webcam


elevadas e também nos seus Céus.
Os sinais do Céu e os sinais da Terra estão, doravante, em plena atualização.

 Cada um de vocês vai ser chamado, no momento oportuno, por Ele, para viver e para estabelecer-se, de
maneira definitiva, no Coração, na Verdade, no Fogo do Amor, Fogo do Espírito.

O momento do Batismo da Luz Una chegou para o conjunto da Terra.

***

Não há mais data a buscar em um futuro porque isso se vive neste momento.
O que vocês vivem, na sua Consciência, desenrola-se na sua vida e irá se desenrolar sobre a Terra.

A confiança, além mesmo do Abandono, a confiança na sua Vibração aparecendo no seu Templo do Coração,
é a guia, é a certeza do que vocês são.

Além do que vocês são chamados a ver e a perceber, viver, no Coração, como no Templo do Coração ou
ainda nesse corpo, o conjunto desses elementos e desses acontecimentos expressa, de maneira definitiva, o

seu Advento.

***

A Terra escolheu o seu momento.
Esse momento, que se atualiza no seu Templo, permite-lhes sincronizar-se na frequência nova da Terra,

permitindo-lhes, então, sincronizar-se do mesmo modo ao desdobramento final da Luz sobre o solo desta
Terra, no seu Templo.

Repitam, a cada minuto, a Vibração dos seus Pilares do Coração.
Vão ao essencial, ou seja, à Alegria, ao Advento do Reencontro, ao Advento do Amor.

Nenhuma armadilha poderá desviá-los.
Qualquer ilusão, que sejam seus medos, seus desmaios, nada poderá contra a Luz Una, nada poderá contra a

Vibração da Consciência que se revela, a partir de agora, pela minha Presença sobre esta Terra.

***

O momento é aquele do regozijo, aquele do Amor.
Nada mais há a esperar ou a temer porque o tempo do Advento chegou.

Entrem em vocês.
Tudo e absolutamente tudo, ali se encontra.

O fim da ilusão é apenas o início da verdadeira Vida.
Permaneçam ancorados, firmemente, no seu Coração e na Vibração.

Permaneçam ancorados, firmemente, no Som do Céu e da Terra, que se tornou o canto dos Universos
Unificados e que aparece, progressivamente, no conjunto da Terra.

Eu lhes digo: “regozijem-se” porque há apenas a Alegria, aquela da Verdade reencontrada, em um espaço e
um tempo fora deste tempo e fora deste espaço.
Chamando-os à Leveza, à Transparência e à Luz.

***

Se vocês aproveitarem o tempo para escutar, se vocês aproveitarem o tempo para ouvir a Vibração do seu
Coração, então não há qualquer oposição suscetível de privá-los do que quer que seja em meio à Alegria.
O conjunto dos seres, humanos ou não, que mantém, por qualquer razão que seja, de maneira hipócrita, a

ilusão e o controle sobre a sua liberdade, não terá mais meio de agir para evitar o CRISTO e a Luz.

***

Eu vim abençoar a Terra.
Eu vim abençoar as Consciências e a Consciência Una.

Eu vim abrir o Coração do Ser e isso se desenrola nesse momento.
Juntos, aqui e em outros lugares, este instante preciso é marcado como o tempo da Liberdade e o tempo do

Coração.



Eu vim para marcar este instante, que é a prova e a testemunha do que é para viver no Amor e na Alegria.
Quaisquer que sejam as circunstâncias que lhes são próprias, nesse corpo e em sua vida aqui, vocês não

estão mais sozinhos.
O tempo da Liberdade absoluta se estabelece.

Nenhum obstáculo pode ali se opor.
O Céu da sua Terra está doravante habitado pelo conjunto das Consciências Unificadas vindo aumentar a sua

própria sinfonia, aquela do seu Mundo Unitário, em vocês e ao redor de vocês, e ao redor da Terra.
Resta, então, viver, aqui e de imediato, o batismo do Fogo.

***

Filhos das Estrelas, a hora chegou de reencontrar a visão, aquela do Coração.
O Apelo ressoa, para cada um como para o conjunto, da maneira a mais adequada, fazendo com que a

consciência apenas poderá estar atenta, aberta ou não, ao Anúncio e aos tempos da Unidade.
A Terra e a sua Consciência são, na totalidade, acompanhadas e isso se revela, aqui e neste instante.

Então, juntos, na comunhão da Consciência, na Comunhão Una, em KI-RIS-TI e na Fonte, eu precipito o que
deve ser, em nome da Verdade, em nome do Coração, em nome do Amor, em nome da Luz Una.

Que isso seja.
E isso é.

Acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, o momento de escutar o canto do Coro dos Anjos e do Coro da Unidade instalou-se.
A nova Consciência, revelando-se em vocês, convida-os à Vida e os convida para ser a Alegria.

Pela segunda vez, aqui e de imediato, a Luz Branca toca a Terra e toca o Coração do ser humano.
Ele o repete a vocês, neste instante, pela minha boca e pela Sua Vibração: “amem-se uns aos outros”.

É o tempo do Advento.
Pela terceira vez, a tríplice radiância da Unidade toca a Terra e o Coração.

... Efusão Vibratória ...

***

A cada momento do alinhamento à Luz Una, Ele virá tocá-los.
Amados do Um, neste tempo e neste instante instala-se a Ponte de Luz, do Coração de CRISTO ao seu

Coração.
Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

***

Amados do Um, vibrando no Coração do Um, em uníssono com CRISTO, nós estamos com vocês e nós
estamos em vocês.

O tempo de seus alinhamentos será, a partir de hoje, um tempo de Comunhão, em vocês, à Consciência Una,
um tempo de Comunhão, trabalhando, bem além do simples alinhamento, na Merkabah Interdimensional

coletiva.
A comunhão a CRISTO e a MARIA, e a minha Presença, instala em vocês o impulso final do Amor.

***

Nós, conjunto do Conclave da Luz Una, quaisquer que sejam as características desta Unidade, estamos com



vocês.
O último baluarte da ilusão, neste tempo e neste instante, caiu.

Nesse sentido, o alinhamento vivenciado, neste país, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de
Lisboa], e, aliás, nesta mesma hora deste país, doravante, é uma Comunhão.

Esta nova Eucaristia é a Eucaristia do Espírito.
Vocês são convidados a viver esta Comunhão.

Vocês são convidados ao banquete de CRISTO.

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, e eu abro, neste tempo e neste instante, a
comunhão com o Fogo do Espírito, Fogo do Amor.

Pela Vibração da minha Presença e pela Força do Amor, vocês são convidados ao Advento interior.

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, expressando, pela Minha Presença, pela minha
Vibração, o Amor do Logos Solar.

Em nome do conjunto da Luz Una e da Consciência Una, nós lhes damos, todos, sem exceção, de nossa parte
a todos, sem exceção, encontro para viver a Comunhão.

Dignem-se de acolher a Vibração do Um.
Assim, eu os deixo comungar, de Coração a Coração, no conjunto da humanidade, de Coração a Coração, no

conjunto das Forças da Luz Una.
Amados do Um, eu sou MIGUEL, no Amor e pelo Amor.

Amor.
Até breve. 

************

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1226

2 de outubro de 2011
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***
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- Ensinamentos de um Governador e Emissário da Intraterra -
Governador de uma região da Intraterra pertencente às linhagens Delfinoides, situada em um território sob a

Venezuela.

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111008_-_RAMATAN.mp3

Povo humano da superfície, eu sou RAMATAN.

Recebam as Bênçãos pelo seu acolhimento.
Eu venho a vocês, enquanto governador da Intraterra e também enquanto emissário da Intraterra, dirigir-me a

vocês, povo humano da superfície.

***

Há alguns anos, eu lhes dei, por intermédio daquele com o qual eu estou em walk-in, uma obra intitulada “A
Humanidade que começa” (1), que colocava as bases da nova Humanidade ascensionada.

Nós trabalhamos, todos esses anos, ao mesmo tempo que vocês, em meio aos espaços de vida, para a
Libertação da Terra e para a Ascensão da Terra.

Nós deixamos trabalhar, essencialmente, a sua consciência e a Unificação desta consciência, assim como os
povos das Estrelas, assim como os Arcanjos e aqueles responsáveis pelo futuro desta Terra.

Hoje, dirigindo-me a vocês, como emissário da Intraterra, eu venho agradecer-lhes e também dizer-lhes que o
momento chegou, que isso que foi enunciado em “A Humanidade que começa”, realiza-se, na totalidade, para a

humanidade.

***

Já há vários meses, alguns Melquizedeques, os Arcanjos e aquelas que vocês nomeiam Estrelas, realizaram,
ao seu lado, um trabalho de aproximação, permitindo estabelecer o que nós tínhamos realizado há 320.000

anos, ou seja, no nível do mundo de superfície, um conjunto de consciências Unificadas, reunificadas e Unidas
na Liberdade dos Filhos do UM, da Lei do UM, para permitir à Terra conectar com a sua Dimensão de

Eternidade.
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Desde a conclusão das Núpcias Celestes, pela liberação dos sete discos de obsidiana, nós trabalhamos, do
nosso lado como do seu, a fim de que esses momentos fossem permitidos.

***

Como emissário do povo intraterrestre, delfinoide e humanoide, eu retorno a vocês, neste instante, a meu
pedido, a fim de encorajá-los a pôr em prática o processo de formação da Humanidade, pois a humanidade

chegou, doravante, a esta Porta, a esta Passagem, a esta Ascensão ou a esta transição, a este ‘salto quântico’
da consciência, permitindo-lhes descobrir-se, realizar-se e se reunificar.

Dessa maneira, o apelo que dirigem, este dia, os povos da Intraterra (pela minha boca, pelo meu pensamento e
pela minha Vibração), pede a vocês para reforçar o seu acesso à Unidade, a sua comunhão com a Unidade,

através da Merkabah Interdimensional coletiva.
Vários de vocês, sobre esta Terra, tomaram consciência, desde pouco tempo, do fim do isolamento da Terra,

em sua própria consciência, contatando mecanismos novos, contatando consciências que até então não
podiam se comunicar com vocês senão através de alguns seres que abriram alguns canais.

Os canais de comunicação com o plano multidimensional, seja qual for a forma e seja qual for a manifestação,
estão, de agora em diante, completamente permeáveis, permitindo-lhes então empregá-los e ter a prova, em

meio à sua consciência, da não-separatividade e da não-separação das Dimensões.
O que vocês realizaram, enquanto grupo de despertos, é agora para ser realizado pelo conjunto da

humanidade, ao menos para a parte dela pronta para conectar com esta multidimensionalidade e com esta
consciência Unificada.

***

Os tempos, então, terminaram, para vocês como para nós.
Chegou, então, para nós, o momento de ceder o nosso lugar, o momento de nos retirarmos aos nossos

domínios de eleição, nos domínios pluridimensionais, a fim de que esta Terra nunca mais tivesse necessidade
de Guardiões (no sentido em que nós realizamos esta missão) já que, a partir da sua liberação, a partir da

dissolução, a desconstrução desta Dimensão, em seus componentes de confinamento, chegou ao seu fim.
A partir de hoje, os povos da Intraterra consideram-se e vivem como liberados do seu engajamento do serviço

à Terra, pois ela não tem mais necessidade do serviço, mas tem necessidade de ser totalmente Livre.

***

É tempo, para aqueles de vocês, povo da superfície, que não tiveram acesso a esta “A Humanidade que
começa”, de compreender e de aprender os prós e os contras da transformação que está em andamento.
Isso, é claro, não é um mecanismo, no sentido intelectual, mas a descoberta intelectual desses princípios

permitirá, nós estamos certos (neste período e nesses tempos), favorecer a abertura dos seus próprios canais
de comunicação, a abertura da sua própria multidimensionalidade, em meio mesmo a esta Terra.

Possibilitando-lhes, então, colocarem-se as questões corretas quanto ao seu futuro a fim de, se essa for a sua
escolha, acompanhar a Terra no seu futuro Unificado.

***

Povo da superfície, vocês trabalharam além das expectativas.
Vocês trabalharam, vocês mesmos, para a sua própria liberação.

Nós os acompanhamos durante este tempo e também durante os tempos anteriores em que não pôde se
realizar esta liberação, mas, onde o trabalho da sua consciência, bem como da sua expansão, permitiu chegar a

este dia.
Hoje, resta concluir o ‘salto quântico’ do futuro da humanidade, na sua totalidade.

Como nós lhes dissemos (e eu me exprimo, aí, em nome do conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres), a Terra vive, agora, a sua liberação.

Vocês apenas têm, enquanto consciências individuais, que acompanhar esta liberação pela própria
transformação final da sua consciência.

***

Vários elementos foram-lhes comunicados, específicos ao seu caminho humano confinado, específicos ao
seu estado de ser separados.



Hoje, nós desejamos, nós, povo da Intraterra, delfinoide como humanoide, que a maioria das consciências
presentes na superfície desta Terra tenha os meios de se colocar as questões indispensáveis e também de

realizar o que é ainda realizável nesses tempos finais da Ascensão da Terra.
Novamente, nós rendemos Graças ao que vocês realizaram, a título individual, mas, sobretudo (em vista do

nosso modo de viver a nossa Unificação de consciência), o trabalho coletivo que foi efetuado, tendo permitido
realizar a abertura dos canais principais de comunicação com a multidimensionalidade, pondo fim à prisão que

viveu o ser humano.
A Terra não era uma prisão.

Ela tornou-se isso pelas alterações da consciência, vivenciadas e implicadas por algumas consciências que
foram, elas mesmas, vítimas de suas próprias dúvidas, de seus próprios medos e da sua própria negação da

Unidade de consciência durante toda a vida.
Esses tempos acabaram.

Cabe agora, a cada um de vocês, conscientizá-lo e elevar a sua própria consciência nas esferas Unitárias que
vai viver a Terra, livre deste vínculo, permitindo-lhes estar ao mesmo tempo, se tal for a sua consciência, sobre

esta Terra como em toda Terra de qualquer universo e de qualquer Dimensão.

***

O conjunto dos povos intraterrestres, pela minha voz e pela minha Vibração, saúda-os da maneira mais fraterna
e mais Unitária possível.

Vocês realizaram (o que é perfeitamente digno e perfeitamente memorável) a liberação deste sistema solar, de
acordo com a Irradiação da Fonte, de acordo com o Sol, de acordo com o núcleo cristalino da Terra e de

acordo com a evolução da consciência em meio à Unidade, que nada mais tem a ver com qualquer evolução tal
como quis assolá-los neste mundo de superfície.

Resta-lhes conscientizar isso, e isso, agora, torna-se muito mais fácil de modo que cada ser humano pode
apoiar-se, se ele o desejar, ao mesmo tempo sobre a Irradiação da Fonte extraterrestre e intraterrestre, sobre a
Irradiação da Humanidade em processo de formação tendo já realizado essa transferência de confiança, essa

transferência da Verdade para a Unidade.

***

Deste modo, humanidade da superfície, cada um de vocês tem a real possibilidade de conectar com a sua
própria Unidade, apoiando-se no trabalho realizado, apoiando-se na liberação da Terra e, sobretudo, na

realização da Merkabah Interdimensional coletiva da humanidade.
Os tempos terminaram e irremediavelmente terminaram.

Resta, agora, viver isso segundo a carne e segundo o conjunto da humanidade.
O que vocês realizaram, com consciência, pelas suas Vibrações, pelos seus contatos e pela sua própria área

de consciência, torna isso possível.

***

O que eu forneci, há algum tempo, sobre esta Humanidade que começa, está em fase de conclusão total.
É nesse sentido que eu lhes peço para liberar esses ensinamentos a fim de que a totalidade daqueles que o

desejarem possa estar em contato com eles.
Pois eles são portadores, à sua maneira, das novas Chaves Metatrônicas que devem ser iniciadas e

impulsionadas em meio à Humanidade que se tornou Uma, na Unidade.

***

Eis o teor do que eu tinha que entregar a vocês.
Naturalmente, nós estamos ainda ao seu lado até o seu momento que será o seu momento final.

Quanto a nós, nós sabemos (por que nós já vivemos isso) que a Terra realizou o seu novo Nascimento.
Resta-lhes simplesmente conclui-lo, na totalidade, para a Humanidade em formação que se tornou o que ela

devia alcançar. 
E o que foi alcançado, agora, é para conscientizar para a totalidade daqueles que o desejarem.

Se existirem, em vocês, participantes deste espaço, interrogações referentes ao que eu acabo de revelar-lhes,
eu bem quero tentar responder, de maneira mais precisa, em relação ao que eu disse.

***



Pergunta: em termos terrestres, quando a sua partida, enquanto guardiões, será efetiva?

Ela será concomitante à sua.
Nós iremos nos encontrar, nesta ocasião (como eu disse há alguns anos) pela abertura das Portas

intraterrestres e pela nossa manifestação consciente da sua consciência (consciente de nós).
Como muitos de vocês começam a percebê-lo, existe, ao seu lado e em vocês, algumas presenças

manifestando-se de diferentes modos.
Isso se refere tanto aos Arcanjos, como às Estrelas, como ao CRISTO e também ao conjunto das

consciências dos mundos Unificados.
Esse processo faz parte do que eu denominaria uma revelação e uma revolução final do fim do isolamento.

Saibam que a partir do instante em que vocês tiverem liberado, na totalidade, o ensinamento que eu dei à
época e que, assim que os humanos tomarem consciência (entre aqueles que estão despertos) dos processos
(que eu expliquei e dei) da Unificação da consciência, vocês irão minimizar, então, o processo de liberação da

humanidade na sua fase final.

***

Pergunta: os exercícios que vocês forneceram ainda são válidos?

O conjunto do que lhes foi dado em “A Humanidade que começa” é mais do que relevante.
Ele permitirá a vários seres humanos, despertos ou ainda não despertos, viver este despertar de maneira mais

intensa, mais íntima e mais Unitária.
Mas saibam que o conjunto do que eu lhes dei naquele momento, que podia parecer para alguns como

distante, irá parecer-lhes, doravante, como extremamente próximo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Consciências humanas da superfície, Irmãos no infinito, enquanto emissário da intraterra, RAMATAN lhes
agradece pelo trabalho e pela sua finalização.

Os povos intraterrestres, delfinoides e humanoides, agradecem e acompanham vocês.
Nós estaremos, em breve, reunidos na Unidade da Consciência.

Eu os saúdo e eu lhes transmito o Amor que é o meu e que é o de vocês.
Talvez até uma próxima vez.

************

1 - 'A Humanidade que começa' (livreto):
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

***

Mensagem de RAMATAN no site francês:
http://autresdimensions.info/article12d1.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAMATAN-8_octobre_2011-article12d1.pdf
08 de outubro de 2011

(Publicado em 09 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://autresdimensions.info/pdf/RAMATAN-8_octobre_2011-article12d1.pdf
http://autresdimensions.info/article12d1.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html
http://portaldosanjos.ning.com/


************



 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, todo meu Amor de mãe está em vocês e com vocês.
Eu venho, este dia, a fim de falar-lhes de sua Unidade, do que vocês São, no mais profundo do seu Ser,

através de sua Consciência, através da Luz que é vertida durante esta época que vem transcorrer, em vocês e
ao redor de vocês.

E que continuará a fazê-lo até o momento em que meu Apelo irá ressoar.

***

Durante este período que pode parecer-lhes, para alguns, um período de espera, é importante para cada um
de vocês manifestar o que vocês São, ou seja, a Unidade, o Coração do Amor e o Coração do Ser.

Cada dia, cada minuto de sua vida deve ser voltado, pela mais perfeita das Atenções, para a Vibração que
vocês São, para a Consciência que vocês São, para a Atenção que vai permitir-lhes Conscientizar, manifestar e

absorver, cada vez mais, Luz.
A fim de revelar, de desvendar, a Essência do seu Ser, e também de começar aComungar, mais do que se

comunicar, uns com os outros.
Da maneira que vocês portarão seu olhar, da maneira que vocês Amarão aquele que estiver em frente de

vocês, em sua vida (qualquer que ele seja ou qualquer que ela seja), resultará sua capacidade para estar, cada
vez mais, em meio a esta Unidade.

Esta Unidade que será, eu espero e nós todos o esperamos, a maneira, para vocês, de unificar sua própria
Consciência com o conjunto das outras Consciências em via de Unificação.

Como dizia, entre os Anciãos, UM AMIGO: eis que agora, vocês evoluem do Coração do Um ao Coração de
Todos, porque o Coração do Um é verdadeiramente o Coração de Todos (ndr: ver a canalização de UM

AMIGO de 28 de setembro) (*).

***

Dessa maneira, se sua Consciência está unificada, há, em vocês, a disposição particular, doravante, de
Comungar diretamente com o Coração, de Ser a Ser.

De não mais ser interferido por qualquer imagem que seja, de não mais ser interferido por qualquer visão que
seja, de não mais ser interferido por uma crença, qualquer que ela seja, referente a um Irmão ou a uma Irmã

que vocês encontram.
Hoje, é-lhes pedido, bem além dos seus períodos de Comunhão e de Alinhamento das 19 horas (hora
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francesa), para começar a Comungar uns com os outros. Esta Comunhão irá se estabelecer no canto de um
sorriso, no canto de um olhar, no canto de uma Atenção que vocês irão dar-se uns e outros, a fim de se

reunificarem, juntos.

***

Um dos governadores da Intraterra comunicou a vocês, desde pouco tempo, certo número de elementos
referentes à Unificação da Consciência da humanidade (ndr: ver a canalização de RAMATAN de 8 de outubro,

assim como o livrete “A Humanidade que começa”) (**).
Naturalmente, vocês sabem que sobre esta Terra, cada Irmão e Irmã, cada Consciência, tem seu próprio

caminho, seu próprio Futuro, sua própria Liberdade.
Mas para aqueles de vocês que irão para esta Comunhão de Coração, para esta Comunhão Interdimensional,
é-lhes também solicitado, agora e doravante, para poder constatar (por si mesmos, pela sua vivência, por suas

experiências) que lhes é possível e autorizado manifestar esta Comunhão, não somente com nosso Plano,
com os Planos Multidimensionais, mas também, real e concretamente, de Coração a Coração.

A partir do instante em que sua Atenção se coloca nesta possibilidade, esta irá se realizar extremamente
facilmente.

Dando-lhes a ver e lhes dando a viver que além de perceber o outro, vocês poderão, em Consciência, tornar-
se, na totalidade, o outro.

Não por uma necessidade de ver, não por uma necessidade de provar o que quer que seja, mas sim mais pela
Comunhão das Consciências de um a um, permitindo, no Coração do Um como no Coração de Todos,

encontrar esta Unidade de Consciência extremamente importante nesta Vinda de CRISTO.

***

Aquele que virá como um assaltador na noite (porque Ele lhes disse) incentivá-los a instalar-se de maneira cada
vez mais urgente, a viver seu presente no Presente.

Para não olhar o outro, ou o que quer que seja, com julgamento ou com preconceito, qualquer que seja, mas,
bem mais, para conectar-se de Coração a Coração.

E isso é totalmente possível e realizável agora já que, como vocês sabem, o conjunto das barreiras que haviam
sido colocadas na Consciência humana foi levantado, pouco a pouco, e está agora, quase inteiramente,

dissolvido.
Muitos de vocês começam a viver os contatos com uma das minhas Estrelas ou comigo mesma.

Muitos de vocês começam a ver coisas que não tinham o hábito de ver.
Muitos de vocês, em seus sonhos, em suas experiências, começam a viver estados incomuns da Consciência.
Então, é claro, isso pode facilitar a ressurgência de certos medos: o medo de viver o Abandono total à Luz, o
medo de estabelecer-se neste estado de Consciência novo, que não é outro senão vocês mesmos revelados
a si mesmo, que não é outro senão vocês mesmos Fusionados em CRISTO, e Fusionados no conjunto das

Consciências que estão sobre esta Terra e em outros lugares.

***

A experiência que vocês têm a viver é muito exatamente aquela que, para vocês, é a melhor que seja a fim de
permitir-lhes voltar-se para sua Verdade.

A Verdade é Una e a Verdade, como dizia meu Filho, irá libertá-los.
Ela irá Liberá-los do Bem e do Mal, ela irá conduzi-los à Felicidade Eterna de sua Unidade.

Para isso, seus Irmãos e suas Irmãs, quaisquer que sejam e quaisquer que sejam os papeis que eles têm em
sua vida, estão aí para mostrar-lhes e lhes demonstrar isso.

Além do que eles lhes dão a ver, além do que eles podem dizer-lhes, além dos comportamentos e além de
todas as feridas do passado.

É tempo hoje de se reconciliar, porque a reconciliação com o outro é também uma reconciliação com si
mesmo, e o outro não é senão uma parte de Si que não está ainda Revelada à Luz.

Deste modo, reconciliar-se é possível graças à Comunhão: Comunhão da Consciência, Comunhão da Luz,
Comunhão de Coração a Coração.

O que deve permitir-lhes, progressivamente e muito rapidamente, agora, eliminar todas as distâncias da
separação da personalidade.

***

É durante este período de aprendizagem importante da Unidade que o CRISTO e que meu Apelo irá ressoar, e



É durante este período de aprendizagem importante da Unidade que o CRISTO e que meu Apelo irá ressoar, e
que o CRISTO irá se manifestar a vocês.

Vários de vocês começam a perceber, de diferentes maneiras, a Consciência Una, a Consciência da Luz
Branca e o final das separações, o final dos isolamentos em meio à personalidade.

Obviamente, isso não é fácil para todo mundo, porque cada um de vocês pode ter resistências.
A personalidade, é claro, opõe-se a isso, porque tudo isso, para ela, significa, simplesmente, seu

desaparecimento, sua Transfiguração e sua Ressurreição.
O que renasce não é nada além do que Vocês mesmos, mas em outro estágio de vocês mesmos, que é
aquele que Comunga com a Verdade, que Comunga com o conjunto da Criação e com o milagre da Vida.

Tudo isso, vocês o vivem, cada um ao seu ritmo e cada um à sua maneira.
Isso é chamado a amplificar-se de maneira desmedida, nos tempos que vocês estão prestes a viver.

Não se atrasem com suas dores, não se atrasem com as dores de uns e de outros, mas vejam sempre, através
da dor, a Beleza, o Amor e a Perfeição do Espírito que anima este corpo ou esta dor.

A dor chama apenas uma coisa: o Amor e a Comunhão.
Que ela seja sua ou que ela seja aquela de um outro ou de uma outra, é a única forma de curar o sofrimento, é

a única forma de curar a separação.

***

Os meios que lhes foram dados (pelos Arcanjos, pelos Anciãos, pelas Estrelas e por mim mesma) são
oportunidades únicas para viver isso, nesta carne, e não para aguardar uma Ressurreição hipotética, que

ocorrerá em seu tempo, mas para se preparar impregnando-se no Coração da Verdade da Unidade.
Para isso, é preciso estar vigilante e atento, não unicamente agora no que vocês vivem que é bem real, no

Interior de vocês, quaisquer que sejam as percepções Vibratórias ou de Consciência que seu corpo sente e
vive.

O importante é também, agora, eliminar toda distância e toda separação entre o que foi denominado Interior e
exterior.

Porque, em meio à Unidade, não pode ali ter distância e separação, não pode ali ter partição entre o que está
fora e o que está dentro, porque tudo participa, doravante, da mesma Unidade, da mesma Comunhão, da

mesma Realização.

***

Então, voltem sua Consciência, voltem sua energia, ao mesmo tempo dentro e fora, porque vocês Estão às
vezes dentro e às vezes fora.

O que seus olhos lhes dão a ver, o que seus sentidos lhes dão a viver, os reencontros que vocês fazem (sejam
neste Plano ou em outros Planos), são apenas Impulsos permitindo-lhes, ao nível do Espírito, reuni-los ainda

mais na Unidade.
É assim que irá se estabelecer a Unidade da Consciência sobre a Terra, é assim que vocês irão preparar ao

melhor a Ascensão final da Terra, sua Libertação final.
Todos os sinais, como vocês sabem, estão doravante presentes, que isso se refira às diferentes camadas da

sociedade, que isso se refira às diferentes camadas da Terra, assim como às diferentes camadas de sua
Consciência.

É tempo, agora, de reunificar tudo isso.
É tempo de ir além de qualquer compreensão, mas aceitar o que é para viver.

E o que é para viver é uma Comunhão, uma Unidade e uma Felicidade.

***

Lembrem-se de que somente, o modo com que vocês olham alguma coisa, pode fazê-los crer que há um
sofrimento, pode fazê-los crer que há uma resistência ou uma oposição à Luz.

A Luz em muito invadiu seu mundo (e vai invadir cada vez mais) que mais nada poderá se opor ou resistir.
Nós aguardamos, todos nós, daí onde nós estamos, esse momento em que a Terra irá pronunciar seu “sim”
final, a fim de manifestar à sua Consciência nossa Consciência total, que isso seja em seus Céus, no Interior

de vocês, como ao lado de vocês.

***

Tudo isso está no lugar, naturalmente.



Nós lhes anunciamos desde vários meses.
Tudo isso se desenrola sob seus olhos e em sua Consciência.

Tudo isso se desenrola em seus sentidos.
Tudo isso se desenrola em sua vida, quaisquer que sejam as experiências que vocês fazem atualmente.

Todas essas experiências, sem qualquer exceção (sejam as mais felizes ou, do ponto de vista da
personalidade, as mais infelizes), apenas irão contribuir para uma outra coisa: fazê-los Abandonar,

integralmente, Àquele que vem bater á sua Porta, e que já está ao lado de vocês, para muito de vocês.
Todas as etapas que vocês estão prestes a viver inscrevem-se em um Tempo particular, que é um Tempo em
que sua vigilância, sua Atenção e sua Intenção devem estar, inteiramente, voltadas para a Luz, para a Unidade.
E na manifestação do Amor, do Coração do Um ao Coração de Todos, do Coração do outro a qualquer outro,

porque o outro não é senão vocês mesmo.
Isso não são palavras em vão, mas uma experiência que vocês têm que fazer, uma experiência que vocês têm

que concretizar, uma experiência de Consciência que vocês têm a viver.

***

Na realidade, como lhes disse ainda, desde pouco tempo, o Governador da Intraterra: viver a Unidade é
permitir, àqueles que o desejam, viver esta Unidade com vocês.

Porque a Unidade é uma Comunhão, ela é uma reunião da Consciência no mesmo Um, no mesmo Amor e na
mesma magnificência.

E isso apenas pode se viver se vocês aceitam desfazer-se de toda visão separada, onde o outro é apenas
uma coisa que vem se colocar através de seu caminho, onde os acontecimentos são apenas acontecimentos

contrários ao que vocês são.
Todos os acontecimentos e todos os outros apenas são, final e definitivamente, vocês mesmo.

É nisso que vocês poderão viver a Comunhão.
É nisso que vocês poderão estabelecer-se, cada vez mais firmemente, na Consciência da tranquilidade e da

Paz, na Consciência da Verdade.
E é também se abrindo a todos seus Irmãos e suas Irmãs, na Comunhão silenciosa, além das palavras, além

do contato físico ou sensorial, além dos grandes discursos, simplesmente por sua Presença, que vocês
poderão estabelecer esta comunicação e esta Comunhão de Presença a Presença.

E em meio a esta Comunhão de Presença a Presença, vocês poderão amplificar a área de experiência do
Amor, para o conjunto da humanidade.

Vocês irão também ajudar, desta maneira, a Terra a dar seu último grito de Libertação, permitindo aos Céus
modificar-se e às nossas Dimensões aparecer-lhes, em plena Luz, em toda Consciência e em plena Lucidez.

***

O Apelo que eu lanço é um Apelo que é, ainda, dirigido àqueles de vocês que me captam ou que me escutam,
antes, é claro, do momento em que o conjunto da humanidade não possa fazer de outra forma senão ouvir o

que eu tinha a lhe dizer.
Esses momentos, como vocês sabem, se aproximam a passos largos, eles já estão aí.

Eles não estão no amanhã ou no depois de amanhã, eles estão no Eterno Presente.
E quanto mais vocês forem numerosos a estabelecer-se neste Eterno Presente, na Presença de si mesmo,

ignorando todo passado, ignorando toda projeção em um futuro ou em um passado, mais vocês irão descobrir
uma capacidade nova para viver, em Consciência, esta Comunhão.

E é em meio a esta Comunhão, com vocês mesmos como com cada um, que CRISTO  e eu mesma estamos
Presentes.

É naquele momento que vocês irão perceber que vocês jamais estiveram separados, exceto por seus véus da
ignorância, exceto por seus véus do mental e das emoções produzidas pela personalidade, e, sobretudo, pelo

medo que o habitava.
Hoje, nós lhes pedimos para habitar o Amor e para não mais viver no medo.
Hoje, nós lhes pedimos para habitar em sua Confiança e em sua Comunhão.

***

Lembrem-se de que cada Consciência, qualquer que ela seja, qualquer que seja seu caminho hoje e quaisquer
que sejam suas escolhas, é portadora, em última análise, da mesma Chama, da mesma Consciência, da

mesma Unidade.
Simplesmente, a revelação da Luz e a conscientização do Amor não são as mesmas para todos, ao mesmo

tempo.



Mas por sua capacidade para ir além dessas separações colocadas pelos outros (barreiras colocadas, às
vezes, por alguns outros), vocês poderão elevar a Vibração daMerkabah Interdimensional coletiva e fazê-la
Fusionar com a Merkabah da Terra, a fim de que vocês se elevem nas áreas de coerência da Consciência

Unificada.
Isso se desenrola para muitos de vocês, agora.

Resta comunicar isso, resta Comungar isso.
E lembrem-se de que isso não está nem nas palavras, de que isso não está absolutamente em um contato

qualquer que seja, mas verdadeiramente no Coração.
E o Coração não tem o que fazer da distância, o Coração não tem o que fazer do passado, o Coração não tem

o que fazer do futuro ou de qualquer data.
O Coração não tem que Ser, porque ele É de toda Eternidade no Instante Presente.

As condições ótimas foram criadas, desde vários anos, e elas se fortalecem, dia a dia, para permitir-lhes
realizar, pela Atenção e pela Intenção, esta Comunhão dos Corações.

E é em meio a esta Comunhão dos Corações que vocês irão reforçar sua própria Unidade, é em meio a esta
Comunhão dos Corações que vocês poderão, cada vez mais, se conectar uns aos outros e elevar seu estado

Vibratório de maneira conjunta.

***

Porque vocês não estão sozinhos.
Vocês estão conectados, uns aos outros, de maneira inabalável.

O Si, a Unidade, não é algo que se realiza sozinho, mesmo se, a um dado momento, é preciso atravessar si
mesmo a Porta.

As circunstâncias da Luz, hoje, são tais, que basta pouca coisa para que vários seres humanos, para que várias
Consciências atravessem por sua vez a Porta, a fim de viver o Impulso de CRISTO que vem bater à Porta

posterior do Coração.
Dessa maneira, então, as consciências humanas, em sua totalidade, jamais estiveram tão próximas desse

momento, desse Despertar súbito e fantástico que ocorre no momento em que a Graça toca um ser humano.
Vocês são hoje, além de Semeadores de Luz, vocês se tornaram, diríamos nós com vocês, os Semeadores

de graça e a Graça encarnada.
 Vocês são a Graça, então manifestem esta Graça em sua Consciência, em sua Vibração e em sua Comunhão

com o conjunto dos elementos, com o conjunto das Consciências presentes sobre a Terra e em outros
lugares.

A Unificação da Consciência passa também pelo reconhecimento do Amor, além dos véus do sofrimento e da
Ilusão, de Coração a Coração, de Consciência a Consciência, de planeta a planeta, de Sistema Solar a Sistema

Solar e de Dimensão em Dimensão.

***

O que vocês têm a descobrir, e, sobretudo, a manifestar, é que a cada dia existirá cada vez menos separação
entre o que vocês São, na Verdade, além da Ilusão desse corpo, e o que o conjunto da Criação É, ou seja, um

Canto de Amor.
As modificações dos Sons que vocês ouvem (o Som do Céu e da Terra, que se tornam cada vez mais
presentes, mesmo em sua intermitência, em locais muito diversos da Terra) são também um incentivo

Vibratório para ir para seu Abandono, para ir para sua Crucificação, que é, na realidade, o Despertar do Amor.
Nada há a buscar senão isso.

As circunstâncias de sua vida irão se estabelecer para facilitar-lhes isso, desde o instante em que vocês dão
um passo Consciente e lúcido para esta Comunhão de Coração a Coração.

Gradualmente e à medida que vocês desejarem, além de qualquer desejo, manifestar o estado de Ser da
Unidade, vocês irão constatar que, ao redor de vocês, os seres se abrem e entram em Comunhão com vocês.

A Comunhão com o Sol, também, é importante.
A comunicação e, sobretudo, a Comunhão com a natureza, não precisa mais passar por suposições, não

precisa mais passar por rituais, mas simplesmente estabelecer-se como a única Verdade a viver, porque é
realmente a única Verdade.

***

Tudo isso se revela diante de vocês e ao redor de vocês.
O mundo, é claro, vive transformações que arriscam ser difíceis, mas como lhes disse minha Estrela TERESA 

(ndr: ver a canalização de TERESA DE LISIEUX de 1º de outubro) (***), é nesses momentos que o ser
humano, nesses momentos de privação, nesses momentos onde parece que tudo está perdido, que



justamente tudo se encontra.
Porque é neste momento que o ser humano tem mais que tudo a capacidade para se Abandonar à Luz.

Deste modo, então, o que quer que aconteça em sua vida, o que quer que aconteça em seu corpo, ou ainda
em seu país ou em seu local, irão sempre para a Unidade, irão sempre para a Comunhão, porque todas as

soluções encontram-se nesse nível.
Qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja o medo, quaisquer que sejam as interrogações, o Coração

é o meio de pôr fim a tudo isso, porque no Coração, não há mais interrogação, no Coração, não há mais
sofrimento, no Coração, não há mais separação.

E esta Comunhão de Coração, esta Unificação da Consciência é verdadeiramente o meio que lhes é oferecido,
hoje, para estabelecer esta rede infinita do Amor onde tudo está ligado e Livre.

Resta a vocês Conscientizá-lo, manifestá-lo, aplicá-lo e acioná-lo.
Toda ação que vai fazê-los Comungar de Coração a Coração, é uma ação justa.

Toda ação que vai afastá-los, separá-los do que quer que seja, ou de quem quer que seja, não será mais justa.

***

Hoje, é tempo de viver a pacificação total: aquela da tranquilidade conferida pela Unidade, aquela da
Consolação desejada pelo Amor.

Isso é anterior à Conscientização total do meu Apelo e à Conscientização total da realidade de CRISTO, além
de todos os esquemas estabelecidos, além de tudo o que foi insuflado pelos dogmas e pelas crenças.

Hoje, é-lhes pedido para não mais, jamais, crer no que quer que seja, exceto no que vocês vivem em seu
Coração.

Porque viver no Coração elimina as crenças, viver no Coração e aceitar a Comunhão de Coração a Coração,
como a Comunhão dos Santos ou de Espírito a Espírito, vai tornar-lhes a tarefa cada vez mais fácil e cada vez

mais agradável, quaisquer que sejam as circunstâncias de resistência de alguns de seus Irmãos, quaisquer que
sejam as circunstâncias de resistência podendo ainda manifestar-se neste mundo que desaparece.

Vocês serão então abençoados pela Graça, e vocês irão manifestar, por sua vez, esta Graça, que se bastará
por ela mesma (tudo o que ela tocar, tudo o que ela olhar) para transformar o que deve sê-lo.

***

Hoje, além do seu papel de Ancoradores e de Semeadores de Luz, além de seus períodos de Alinhamento e
de Comunhão, é-lhes pedido para Comungar de Coração a Coração.

Isso pode fazer-se quaisquer que sejam as palavras, qualquer que seja a agressão, qualquer que seja a
oposição que possa existir entre dois pontos de vista.

Se vocês têm isso presente no Espírito, vocês irão constatar muito depressa que o conjunto de sua vida irá se
estabelecer em meio à tranquilidade, à Paz e à Serenidade.

É assim que vocês irão manter sua Casa limpa, nesses instantes que vêm e que são para viver para a Terra.

***

Lembrem-se de que, vocês, como nós, aguardamos o sinal da Terra.
Naturalmente, existem prazos ditos astronômicos.

Naturalmente, existem manifestações e modificações do Céu e da Terra que são, hoje, extremamente
perceptíveis.

Mas o mais importante é, hoje, viver sua Comunhão, porque é ela que vai estabelecê-los na Graça, e permitir-
lhes manifestar a Graça a cada gesto e a cada período de seus encontros, de seus alinhamentos e até mesmo

de suas zonas de sofrimento.
É nesses momentos de Graça que vocês irão constatar a Ação da Graça, que vocês irão constatar que ela é

capaz de superar todas as oposições e todas as incertezas, assim como todos os medos.
Isso irá fortalecê-los em sua Presença a vocês mesmos, em sua presença em meio à sua Presença, no

Instante Presente que é a única Verdade.
O passado não será mais que uma névoa, o futuro não será mais que uma névoa luminosa.

Todo o resto irá se instalar em seu Presente.
É deste modo que irão se realizar o que deve ocorrer.

***



Dessa forma, vão sem medo, vão francamente e com Integridade para sua Comunhão.
Primeiramente a sua, em meio ao seu Coração.

E depois a Comunhão de Coração a Coração, e do seu Coração ao conjunto dos Corações, e do seu Coração
ao conjunto do planeta.

Isso lhes foi aberto hoje.
Não há qualquer esforço, qualquer meditação a realizar, há apenas que estar em Comunhão e estar alinhado

consigo mesmo, e naquele momento, minha Presença estará ao seu lado.
Uma de minhas Estrelas irá acompanhá-los.

Os Anciãos irão acompanhá-los.
Os Arcanjos estarão em vocês para estabelecer o Reino da Luz Una.

Vocês nada terão a projetar, nem a pedir, nem a desejar: a Graça é a resposta total a toda oposição, a todo
medo, a todo sofrimento, qualquer que seja.

Lembrem-se das minhas palavras, porque é neste período, muito específico, que vocês fazem a experiência
disso.

 A partir do instante em que sua Atenção, a partir do instante em que sua Intenção é manifestar a Graça, aquela
da Comunhão de Coração a Coração, ela irá estabelecer-se.

Lembrem-se: não existe qualquer barreira isolando vocês, exceto aquelas que podem ainda se manifestar em
suas crenças, em suas emoções, em seus medos.

***

O período que se abre é um período majestoso, porque ele é cheio de Graça.
Ele é cheio de esperança, não de uma esperança de amanhã melhor, mas da esperança do Instante Presente

que se estabelece na Graça e na Unidade.
Então, guardem presentes minhas palavras no Espírito, em seus momentos de Comunhão, em seus

momentos de Alinhamento, em seus momentos em que vocês Comungam na Merkabah Interdimensional
coletiva.

 Tenham alguns minutos de pensamento para o pior dos seus inimigos, tenham alguns minutos de pensamento
para aquele com o qual vocês não resolveram conflitos e oposições.

Se vocês chegam a Transcender as oposições (e nesses momentos de Comunhão, isso será fácil), então a
Graça e o Perdão irão invadi-los, e irão invadir também aquele que está do outro lado dessa relação.

Substituindo a ligação de servidão pela Liberdade da Graça e pela ligação da Comunhão, do Amor e da
Unidade.

Isso está aberto, porque vocês estão nos Tempos da Consolação e vocês estão nos tempos que precedem o
Grande Anúncio.

Então, cabe a vocês manifestar sua Intenção.

***

Lembrem-se também da Humildade, da Simplicidade.
Lembrem-se da Porta Estreita.

Lembrem-se da Unidade, que deve ser a base de cada uma de suas relações: somente a personalidade
combate, somente a personalidade critica em uma relação, qualquer que ela seja.

Somente o ego quer criar obstáculo à Comunhão e à Unidade, que é onipresente sobre a Terra.
Obviamente, o que o mundo lhes mostra (em suas características sociais, políticas, econômicas e geofísicas)

pode lhes parecer, no olhar da personalidade, totalmente ao oposto e ao inverso.
Alguns medos podem ressurgir quanto ao seu próprio futuro, quanto às suas próprias preocupações desse

corpo e de sua vida.
Lembrem-se de que o CRISTO, a Graça, é a única certeza Interior em relação ao desenrolar de tudo o que se

desenrola em sua Presença.
É a única maneira de prepará-los para viver sua Unidade na totalidade.

***

Portanto, o Apelo que eu coloco a vocês, à sua Consciência, é para lembrá-los (a cada minuto, a cada sopro)
do Amor, da Graça e da Unidade.

Não unicamente em vocês, mas no conjunto da Criação.
Se vocês estão nesta Criação que é a Terra, nesta Dimensão, ainda, é que vocês têm que ali trabalhar, e o



único trabalho que vocês têm a manifestar é criar esta Graça e esta comunhão a cada sopro.
Pensem em cada ser, qualquer que seja, mesmo o mais desprezível segundo a personalidade, na Graça que

pode se comunicar com este ser e na Comunhão de Graça que vocês podem estabelecer com cada um.
Não há mais barreira, os Planos separados terminaram, há então uma Unificação da Consciência que está em

andamento.
Esta Unificação é também para vocês vivê-la, bem antes da Ascensão, bem antes do momento Final da

Libertação da Terra, porque isso está aberto para vocês.
E cada passo que vocês dão, em sua Presença a vocês mesmo, em cada passo que vocês dão cada vez mais

nesta Graça e nesta Comunhão, vocês constatarão por vocês mesmo os frutos que vocês irão produzir, em
vocês como em seu pior inimigo.

***

O momento chegou de se Amarem uns aos outros, plenamente, ignorando qualquer separação, ignorando
qualquer oposição, ignorando qualquer diferença.

Inundem-se de Graça e inundem de Graça este mundo, porque a Graça está entre vocês e a Graça está em
vocês.

Apenas vocês que têm que realizá-lo a cada minuto, a cada sopro de sua Presença, acelerando, assim, os
momentos do regozijo da Libertação da Terra, e o momento em que eu irei dirigir meu Apelo formal ao mundo.

***

Então, trabalhem, não parem jamais, não parem jamais de Comungar a esta Graça, de estabelecer esta Graça,
de viver na Graça.

Enviem a Consciência da Comunhão para vocês mesmo e para o conjunto da Criação.
Não se separem mais do que quer que seja, tanto em seu ambiente o mais próximo como no seu ambiente o

mais amplo e o mais distante, em nível Dimensional ou ao oposto da Terra.
Porque Tudo é Um, e é realizando isso, pela Consciência disso, que vocês irão manifestar a Graça.

E que esta Graça possa tocar aqueles de vocês que ainda não foram tocados, aqueles de vocês que ainda não
Vibram em meio à Graça.

Vocês são, além de Semeadores de Luz e de Ancoradores de Luz, os Provedores da Graça.
Vocês são aqueles que portam a Palavra, mas não a palavra estéril, mas a Palavra de Vida, aquele que diz:

Ame, porque é sua única Consciência, é sua única Presença e é sua única Verdade.
Pouco importa o que outro receba ou não (segundo vocês) porque a Graça é acessível a cada um.

Mesmo o pior dos inimigos da Luz é sensível à Graça, porque a Graça permite transformar a Consciência e
Retornar à Consciência de um momento para o outro.

Eu os remeto a algumas histórias que foram contadas, por aqueles que seguiram meu Filho em Sua vida.

***

A partir do momento em que vocês aceitam a graça, ela os inunda e os preenche.
Como vocês são a Graça, para aqueles de vocês que despertaram uma ou várias de suas Coroas e que

Vibram em meio à Vibração da Unidade, vocês são doravante a Graça.
E pela Graça, vocês estabelecem a Comunhão de Coração a Coração, do Coração do Um ao Coração de

Todos.
Colocando-se nos Quatro Pilares do Coração, vocês poderão realizar esta Ação desprovida de qualquer ação /
reação, de qualquer vontade de ser agradecido do que quer que seja, porque a Graça é um agradecimento a

ela apenas.
Portanto, manifestem a Graça.

Que o conjunto dos seus gestos, que o conjunto dos seus atos, que o conjunto dos seus pensamentos, e que
o conjunto do que vocês São façam apenas traduzir a Graça de sua Presença.

A fim de que o outro encontre a Graça de sua própria Presença.
Isso está agora aberto, e é isso que lhes convém realizar.

***

Aqueles que têm a oportunidade de se conhecer entre os Despertos podem também, desde agora, começar a
se agrupar, em Consciência, a fim de manifestar a Consciência da Unidade, a fim de se conectar na Graça.



Amplificando, assim, a rede da Graça para o conjunto das Consciências da Terra e para a própria Terra.
Permitindo também fortalecer nossa Confiança e nossa comunicação, na qual nós poderemos, mais

firmemente, manifestar nossa Presença, manifestar nossa mensagem e nossa Intenção.
De todo Coração, nós estamos com vocês e de todo Coração, nós os acompanhamos nesses momentos.
Como nós lhes dissemos, uns e outros, umas e outras: nós estamos em vocês, nós estamos com vocês e

nós estamos ao seu lado, a fim de compartilhar e de Comungar à Graça reencontrada da Unidade.
Deixem morrer o que devem morrer, em vocês como em outros lugares.

Deixem morrer, também, no seu pior inimigo, esta animosidade que se dirige contra vocês.
A Graça permite solucionar tudo isso e vocês evitarão entrar em ação / reação, para viver a Ação da Graça.

***

É a isso que vocês são Chamados.
É naquele momento que o CRISTO virá como um assaltador na noite, porque vocês terão, em um número de

Consciências suficientemente importante sobre esta Terra, manifestado a Consciência da Comunhão, a
Consciência da Graça.

E então, vocês terão fortalecido a Consciência da Unidade planetária.
É tempo de pôr fim a todas as divergências.

É tempo de pôr fim a todas as raivas.
É tempo de pôr fim a tudo o que não é a Alegria, a tudo o que não é a Paz, a tudo o que não é a tranquilidade.
Além dos seus exercícios, ainda uma vez, além de tudo o que vocês conhecem e vivem, vão para esta Graça,

proclamem e declamem a Graça, e façam voltá-la.
Naquele momento, a Ação da Graça irá se estabelecer, é claro, em vocês, mas também ao redor de vocês, de

próximo a próximo, e até mesmo ao mais distante de vocês.
É isso que é, agora, para manifestar.

É isso que é, agora, para Criar.
Vocês se tornam, como isso foi dito, os Criadores de sua própria Realidade.

E sua Realidade é Única: ela é Amor, ela é Unidade, ela é Presença.
É em meio a isso que vocês devem trabalhar, e esse “devem” não é um dever, mas uma certeza Interior de
sua Consciência, porque vocês irão constatar muito rápido os frutos que isso traz, ao mundo como a vocês

mesmo.

***

O conjunto da Terra se Desperta, hoje.
O conjunto das Consciências humanas, mesmo nos caminhos limitados de reação, se Desperta a um

movimento que irá cada vez mais aumentando, para o Retorno à Unidade, para o Retorno à
Multidimensionalidade a para o fim da Ilusão, e para o fim do sofrimento.

Portanto, participem, e tragam sua pedra da Graça, sua pedra da Comunhão, ao conjunto do edifício, porque
vocês são à vezes uma pedra do edifício e a totalidade do edifício.

É tempo, agora, de construir a Nova Igreja, aquela que os leva a viver a Unidade da Consciência e a Graça da
Consciência, bem além de qualquer capela, bem além de qualquer dogma e de qualquer crença, mas

unicamente na vivência real do Amor e da Graça.

***

Eis a mensagem que tinha para entregar-lhes, hoje.
Dentro de pouco tempo virá a vocês o Anjo MIGUEL que, ele também, enquanto Príncipe e Regente das
Milícias Celestes, completará o que eu lhes disse, à sua maneira (ver a canalização de MIGUEL de 15 de

outubro) (****).
Quanto a mim, eu lhes transmito todas as Graças possíveis.

Eu retornarei quando o momento for necessário, a fim de prosseguir o que eu lhes disse hoje.
Se há em vocês espaços de questionamentos, unicamente em relação ao que eu acabo de pedir-lhes e de

lhes afirmar, então, eu os escuto.

***



Pergunta: você evocou o fato de se reagrupar entre os Despertos. O que convém fazer?

Bem amado, o reagrupamento dos Despertos é um reagrupamento em Espírito.
Ignore a distância.
Ignore o tempo.

Basta, para isso, que vocês pensem uns nos outros, não para juntar um pensamento àquele para o qual vocês
voltam sua Consciência, mas para emitir a Graça.

Isso funciona até mesmo para um chefe de estado, isso funciona para o pior inimigo e isso funciona, é claro,
para todos os seus próximos.

Não peçam nada, não imponham nada, mas se estabeleçam na Graça e na Comunhão.
A conduta a ter em relação a isso é, simplesmente, Comungar na Graça.

Não há reagrupamento no sentido físico, há um reagrupamento de Espíritos, na mesma Intenção.
Estejam certos de que através do que eu disse aqui, muitos seres humanos sobre a Terra vão começar a voltar
sua Consciência ao redor deles, para seus próximos ou para seus meio próximos, para seus inimigos, ao outro

extremo do planeta, e isso vai criar um campo de Graça extremamente especial.
O que convém fazer é emitir a Graça, pedir a Graça e Ser a Graça.

A partir do momento em que vocês estão alinhados, a partir do momento em que uma das Coroas Radiantes
se ativa, e mesmo em seus espaços de Alinhamento, tentem pensar alguns instantes em uma pessoa, em

duas pessoas, em um grupo de pessoas (em um inimigo, em um amigo, em um marido, em uma mulher, em
um filho, pouco importa), mas revelem, o máximo possível, esta Graça em seus momentos de Comunhão.

E vocês irão constatar, então, o efeito da Graça em sua vida, e na vida desses Seres.
Não há, sobretudo, nada a pedir para esses seres, porque cada ser humano é livre, mas vocês podem propor

a Graça.
Porque a Graça faz seu caminho: que vocês vejam ou não, ela estará ativa, em meio a cada Consciência, bem

como sobre a Terra.
Escolham os momentos em que vocês estão em Paz e em tranquilidade, para reforçar esta Paz e esta

tranquilidade, emitindo a Graça, e focando sua Atenção em alguém ou em alguma coisa, mas, sobretudo, sem
nada pedir, para não pressionar esta alguma coisa ou esta Consciência.

Mas simplesmente emitindo a Graça e a Consciência da Comunhão, e deixem a Inteligência da Luz, naquele
momento, agir.

Vocês constituirão, assim, uma rede extremamente importante, que irá se tornar, a cada dia, e extremamente
rapidamente, cada vez mais perceptível.

Vocês permitem pôr fim ao isolamento, pôr fim, real e concretamente, ao confinamento da consciência
dissociada.

Vocês irão ajudar, dessa maneira, a Libertação final da Terra e vocês irão ajudar, dessa maneira, a
manifestação de nossas Consciências em seus Céus.

O momento chegou de realizar isso, porque vocês conduziram certo número de processos, até agora, que ao
seu modo, agiu para chamar a Luz Adamantina, para reforçá-la, para condensá-la e lhe permitir tornar-se cada

vez mais importante.
É preciso então, agora, manifestar a Graça, para vocês, mas também para o conjunto da Terra.

Portanto, peçam a Graça, estabeleçam-se na Graça e, naquele momento, Comunguem, e isso será eficaz.
Isso não é uma projeção, isso não é um desejo ou uma vontade, mas, bem mais, como eu disse, um estado de

Graça e de Comunhão.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, Filhos da Graça, toda Graça e todo o Amor está com vocês, porque isso é sua natureza.
Eu voltarei, como eu disse, em momento oportuno.

Dentro de algum tempo, neste mesmo dia, irá se expressar o Arcanjo MIGUEL, para outras informações
Vibratórias.

Quanto a mim, eu os abençoo e eu Comungo à sua Presença.
Até breve.

... Efusão Vibratória ...



************
  

MARIE_15-10-2011 por autresdimensions

************

(*) – UM AMIGO (28.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-28-...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-28-...

*

(**) – RAMATAN (08.10.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ramatan-8-de-outubro-...

- ‘A Humanidade que começa’ (livrete) - RAMATAN:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(***) – TERESA DE LISIEUX (01.10.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-est...

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (15.10.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-15-de-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1234

15 de outubro de 2011
(Publicado em 15 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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~ Aceitar a ESPADA DO FOGO ~

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos do Um, vivamos, juntos, um momento de comunhão, antes que eu realmente
tome a palavra para completar as informações transmitidas por MARIA (ndr: neste dia) (*).

Todas minhas bênçãos e todo o Amor da Fonte revelam-se em nós.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, desde alguns anos do seu tempo, nós percorremos, juntos, as Núpcias
Celestes e as Etapas.

Nós realizamos uma preparação de Luz, permitindo estabelecer, em vocês, certo número de elementos
vivenciados por esse corpo que vocês habitam e por sua Consciência que é sua.

A partir de hoje, uma etapa suplementar e final revela-se nos seus corpos e nas suas Consciências.
Esse processo, denominado, por MARIA, a Graça da Comunhão e a Comunhão da Unidade, do Coração do

Um ao Coração de Todos, vai encontrar sua expressão (em meio à sua Consciência como em meio a esse
corpo que vocês habitam) por manifestações de tipo Fogo e calor.

Um Fogo, vindo do Espírito, bem além do Fogo do Coração, bem além do Fogo da coluna do Éter.
Um Fogo, bem além da Coroa Radiante da cabeça, é chamado a manifestar-se, em vocês, durante momentos
de comunhão, durante momentos de Graça que vocês chamam, para vocês, como para seus Irmãos e suas

Irmãs, como para a Terra.
Esse Fogo, chamado de Fogo do Espírito, ou Fogo do Espírito Santo, está em ressonância direta com a

modificação dos seus céus e do seu sistema solar.
Não unicamente ligado ao sol, mas a certo número de modificações das condições de propagação da Luz, dos
sons, das ondas de diversas naturezas, alcançando até a superfície deste planeta, devido à penetração da Luz

e de partículas Adamantinas, no seu nível o mais denso, até o solo desta Terra.
E não mais somente na sua atmosfera, e não mais somente ao nível do núcleo terrestre, mas, sim, no coração

de cada Ser, no coração de cada Consciência, como no coração do manto de superfície da Terra.

***

Esse mecanismo do Fogo, portado e suportado por muitas partículas e ondas, vai se refletir por um

MIGUEL -15 de outubro de 2011
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aquecimento das suas estruturas físicas, etéreas, astrais, mentais e causais, permanecendo em meio à sua
individualidade encarnada.

Isso irá se expressar por mecanismos térmicos (mas bem além disso e bem além do que foi chamado de
Lareiras ou Coroas).

Ele irá se manifestar, para a sua Consciência, pelo acesso cada vez mais nítidos, cada vez mais precisos, a
estados de Graça, a estados de Samadhi, a estados de comunicação referentes a outras Consciências,

permitindo-lhes viver e experimentar a Unidade da Consciência, a Unidade do Si e a Unidade de toda forma de
consciências, sobre este mundo mesmo, ainda dissociado.

A ação do Fogo do Espírito, ou Fogo da Graça, presente em vocês e nas redes de Liberdade que vocês irão
estabelecer nas suas comunhões de Seres Despertos a Despertos, e de Despertos a não-Despertos, vai
permitir fazer desencadear esse processo individual e de rede até um processo coletivo, levando a Terra a
atingir o momento em que ela escolherá viver sua libertação, nas condições ótimas de Alegria, de Paz e de

Serenidade.

***

Gradualmente e à medida que o Fogo (levado a revelar-se na sua individualidade e na sua Consciência) ocorrer
(inicialmente de maneira descontínua e depois, em seguida, contínua), primeiramente em suas noites e depois
em suas noites e seus dias, isso irá possibilitar estabelecer essa 'rede de comunhão', essa rede de Ascensão,

muito além do contexto que havia sido estabelecido, desde mais de um ano,
denominado Merkabah Interdimensional coletiva.

Trata-se do desdobramento desta Merkabah, em ressonância com o desdobramento do Fogo da Graça, vindo
do Sol central e de elementos que modificam seus céus, que irão penetrar, em um futuro extremamente

próximo, para passar de um estado Unitário individual a um estado Unitário coletivo e, portanto, favorecer o
momento final da Terra, quando seu calendário íntimo tiver decidido.

***

Isso que é para viver, manifestado e chamado pela Graça (possibilitado pela Comunhão em meio à Unidade,
do Coração do Um ao Coração de Todos), irá permitir-lhes dar-se conta e viver a Comunhão dos Santos, irá
permitir-lhes viver a Comunhão das almas, irá permitir-lhes viver a Comunhão dos Espíritos, na Unidade, na
Verdade, permitindo também a KI-RIS-TI (já presente, para vários de vocês) revelar-se a um número sempre

maior.
Permitindo, aí também, passar da individualidade à coletividade, ou seja, passar do Despertar pessoal e

impessoal, ao Despertar da Terra.
Durante essas fases, suas noites deverão ser suportadas e acolhidas, elas também, na Graça, quaisquer que

sejam as manifestações.
Retenham e aceitem que o conjunto dessas manifestações (mesmo desagradáveis para seu corpo ou o mais
agradável ainda) corresponde unicamente ao Desdobramento da Graça e à comunhão da Graça, estabelecido

em meio à humanidade.
Isso ocorre de explicações suplementares.

Todas as bases, correspondendo aos novos Corpos, todas as bases correspondendo à tríplice Lareira, ao
desdobramento da Luz nos quatro Pilares do Coração e nos quatro Pilares da cabeça, foi amplamente

explicado (ndr: ver a coluna de “protocolos”) (**).
Resta a vocês, agora, viver a experiência da Totalidade, permitindo-lhes estabelecer-se, de maneira definitiva,

nos quatro Pilares.
Cabe a vocês se estabelecer, de maneira definitiva, em meio à Unidade e à Graça.

Quanto melhor vocês deixarem agir, sem questionamento, quanto melhor vocês se Abandonarem à Luz, melhor
o processo irá se desenrolar, para vocês, a título individual, e irá permitir-lhes estabelecer comunhões de

Corpo a Corpo, de alma a alma, de Espírito a Espírito, de Consciência a Consciência, humana ou não, com
toda facilidade, com toda lógica, e com toda evidência.

***

A Graça é o Fogo do Espírito, anunciado desde algum tempo, tanto pelas mensagens da Fonte, ela mesma,
como pelo conjunto de ensinamentos que nós lhes transmitimos durante esta ronda que transcorre.

Resta, agora, conscientizá-lo e vivê-lo, aceitá-lo, a fim de que a Transparência do seu Ser torne-se total e
permita então, com toda lucidez e em pleno acordo com sua Consciência, viver o mecanismo da Crucificação e

da Ressurreição.
Permitindo-lhes manifestar a Totalidade do Si, a Totalidade da Unidade, para nunca mais ser jamais separado

do que quer que seja, ou de quem quer que seja.



***

Esse processo individual, vocês que são os Semeadores de Luz e os Ancoradores de Luz, vocês são
chamados a viver (se isso não foi ainda o caso) nos dias e nas noites que vêm.

Retenham bem que não há que interrogar o mental, que não há que questionar sobre o significado desta ou
daquela manifestação, já que o conjunto dessas manifestações resume-se em uma única palavra: estado de

Graça.
Este estado de Graça irá contribuir para estabelecer-se, à vontade, em meio ao Samadhi e em meio à Ação

Unitária, permitindo-lhes (em todos os setores e seções diversas e variadas de suas vidas) trabalhar segundo o
princípio da Graça, manifestar e irradiar a Unidade, se de fato for sua Atenção, sua Intenção, sua Ética,

sua Integridade.
E, principalmente, que a UNIDADE, a HUMILDADE, a POBREZA, a SIMPLICIDADE e KI-RIS-TI, estejam em

ressonância, em vocês, através das quatro Portas do Coração e das quatro Portas da cabeça.

***

Colocando em adequação a Cruz da Redenção (inscrita entre AL-OD e IM-IS) e o Coração (os pontos KI-RIS-
TI, POBREZA, HUMILDADE e SIMPLICIDADE) irá permitir-lhes então fazer ressoar a Cruz da Redenção com

a Cruz da Ressurreição (ver nota do redator - NDR - abaixo).

A sobreposição Vibratória deste estado de Graça irá transmitir, em vocês, um Despertar da Consciência a
nada parecido, qualquer que seja o estágio em que vocês estejam no seu desenvolvimento individual.

O objetivo supera amplamente a Realização do Si ou a ‘Cristização’ do seu Ser, mas se refere à ‘Cristização’
do Planeta ou, se vocês preferirem, à Sacralização da Terra, em sua Inteireza, em sua Unidade, no momento

em que ela tiver escolhido.
As condições estarão então totalmente satisfeitas.

Permitindo-lhes dizer, como disse o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Permitindo-lhes viver, então, a título individual (e coletivo, em um segundo momento) a Graça da Unidade, a

Graça da multidimensionalidade e o acesso, Total e Livre, ao Estado de Ser.
Restará para vocês apenas, deste lado ou do lado da Unidade, acompanhar seus Irmãos e suas Irmãs na

elevação da Terra à sua Dimensão Sagrada, a fim de que se estabeleça, pela Eternidade, o reino do Um, o
reino da Graça, o reino da Verdade e da Unidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, o Apelo que eu lanço, esta noite, consiste em aceitar a Espada do
Fogo, veiculada pela Consciência CRISTO - MIGUEL, vindo perfurar a Porta Estreita, chamada de ponto OD
(ou POBREZA ou CAMINHO DA INFÂNCIA), perfurando, ao mesmo tempo, o ponto ER do peito [9o. Corpo

Espiritual], com a ajuda de METATRON perfurando a porta KI-RIS-TI.

http://2.bp.blogspot.com/-IUOiXRLlKd4/UXc-sWuWJhI/AAAAAAAABME/V6-08qKrO-k/s1600/bibli_315316178.JPG
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Permitindo-lhes então viver a abertura completa do Coração, a fim de penetrar os campos da Graça, não no
sentido da experiência unicamente, mas no estabelecimento da sua Consciência nos campos da Graça

perpétua.
Isso lhes é aberto desde hoje.

Mesmo se vocês não o conscientizarem desde hoje, isso irá se revelar, estejam certos, em vocês, como ao
nível coletivo, dentro de um tempo extremamente reduzido.

***

Eis o teor do meu Anúncio neste instante.
Se existirem, em vocês, perguntas em relação a isso e exclusivamente em relação a isso, eu terei prazer em

fornecer os desenvolvimentos suplementares ou complementares.

***

Nós não temos perguntas, nós o agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Portadores da Graça e
Difusores da Graça, nós rendemos Graças, nós, Arcanjos e eu mesmo, MIGUEL, Arcanjo, à sua Presença, à

sua Unidade, à revelação da Graça e à revelação do Fogo do Espírito, em meio ao seu Espírito, em meio à sua
Consciência.

Que a Unidade se restabeleça, para sempre, sobre este mundo e sobre este Universo, para que nunca mais a
sombra possa existir e nem possa persistir.

De acordo com a Lei do Um, MIGUEL (que é meu nome), Príncipe e Regente das Milícias Celestes, dignem-
se de aceitar o Selo da minha Graça, em seu Coração.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Eu os saúdo com o Amor.

Até breve.

************

NDR: Este assunto foi abordado várias vezes nas intervenções dos últimos meses, assim como em vários
protocolos (**).

***

(*) – DIVINA MARIA (15.10.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

*

(**) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-15-de-outubro-de-2011-autresdimensions-com-a


Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1235

15 de outubro de 2011
(Publicado em 15 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas minhas homenagens e eu espero que nós passemos um bom momento juntos.
Minha intervenção desta noite será dividida em duas partes.

A primeira parte será o que eu denominaria a gazeta da Ascensão, não é?

Porque talvez vocês tenham ouvido falar (eu já disse desde o mês de abril), que vocês estão em cheio dentro, e aí vocês estão,
efetivamente, cada vez mais dentro.
Então, nós vamos considerar, se vocês bem querem, certo número de elementos referentes aos mecanismos internos, globais
também, que se desenrolam, nesse momento mesmo, em vocês como no exterior de vocês.
E, em um segundo momento, eu satisfarei suas pequenas bicicletas respondendo às questões que eu espero que vocês irão
perguntar-me.
***
Desde alguns anos, já, que eu dei uma série de elementos correspondendo (de maneira humorística, certamente, mas perfeitamente
real) a elementos que estavam prestes a advir e a ocorrer sobre esta Terra.
Eu vou poupá-los de retomar, de novo, todos esses elementos que eu dei e que, hoje, é claro, desenrolam-se sob seus olhos, em todas
as partes do mundo.
Eu os lembro de que na Europa, e particularmente na França, vocês não têm, no momento, nada a temer porque vocês estão sempre
(como vocês dizem, a expressão, em francês?) em atraso.
Em atraso, isso não quer dizer que vocês estão atrasados, ao nível espiritual, isso quer dizer, simplesmente, que as resistências que
estão presentes na Europa e na França explicam que algumas regiões do mundo são mais propícias, eu diria, a viver os mecanismos,
Interiores e exteriores (às vezes dolorosos), da sua própria elevação Vibratória.
Naturalmente, eu já havia dito que tudo aconteceria, que tudo iria se concentrar na região, inicialmente, do Pacífico, e em particular no
Cinturão de Fogo, em seguida nos mundos asiáticos.
Mas agora, muitas coisas então prestes a se aproximar da Europa.
De qualquer modo, eu poderia dizer: vocês estão cercados.
Então é preciso render as armas da personalidade.
***
Tudo isso está prestes a desenrolar-se nesse momento.
Muitos de vocês, que estejam na Europa ou em outros lugares, começam a perceber as modificações dos Sons Interiores, a
modificação ou o aparecimento do Som da Terra, do Som do Céu, também as modificações das cores que existem no Céu (como foi
dito, já, por SRI AUROBINDO, já desde quase um ano, e repetido em várias ocasiões).
No Interior do seu corpo físico, é claro, muitos de vocês perceberam Vibrações que se ativam em locais novos, em particular na Porta
posterior do Coração que foi aberta, no meio do seu ser, pelo Senhor METATRON, que se traduz para vocês por sensações mais ou
menos agradáveis ao nível das suas costas.

Outros, é claro, têm sensações, percepções Vibratórias, nos diferentes Pontos do corpo que foram denominadas
Portas Interdimensionais, que permitem, de algum modo, sintetizar seu Corpo de Estado de Ser, aqui mesmo,
sobre a Terra.

***
Eu falei também, já desde alguns anos, do Reencontro entre o Sol e a Terra.
Obviamente, eu disse, àquela época, que não é a Terra que iria se dirigir para o Sol, mas que é o Sol que viria até vocês.
Ele começou a se deslocar até vocês, o Sol.
Para aqueles que o olham, vocês constatam que a luminosidade do Sol e do Céu nada mais tem a ver com o que era há ainda um ou
dois meses: quando o Sol está no zênite, ou antes do seu zênite, ele aparece como extremamente branco, com uma irradiação que
pode provocar certa dificuldade para olhar, para aqueles que têm o hábito de meditar em frente ao Sol.
A cor do Céu, também.
E eu não falo de suas noites e das Partículas Adamantinas.
E agora, o aparecimento das Cápsulas Vegalianas, dos Arcturianos, que se generaliza sobre as grandes cidades do Planeta.
Evidentemente, todos vocês sabem que o magma da Terra entrou em erupção e em efervescência, por toda parte, do mesmo modo
que seu sangue, no Interior do seu corpo, também entrou em efervescência, o que pode dar essa sensação de calor, de alternância de
calor e de frio, de Vibrações às vezes extremas que podem ocorrer à noite, em certos momentos, ou durante seus alinhamentos.
Aqueles que percebem os mecanismos Vibratórios e o estado da Consciência, nestes estados, naturalmente, percebem diretamente
que (como dizer) vocês atravessaram uma oitava suplementar no acesso a este estado particular da Ascensão e da sua Nova
Dimensão.
***
Então, é claro, vocês não estão sem ignorar também que vocês entram em um período que foi denominado, desde muito tempo, o
Calendário Maia, com prazos importantes.
Essas datas já foram dadas, desde muito tempo, por diferentes Arcanjos e por diferentes intervenientes.

O.M. AÏVANHOV – 23 de outubro de 2011
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E naturalmente, vocês sabem também que eu disse que o mecanismo da Ascensão tinha certa forma de elasticidade.
Porque, independentemente do maravilhoso trabalho que nós realizamos (não unicamente nós, vocês também, é claro, e mesmo talvez
mais do que nós), nós sabemos que estamos no aguardo da resposta da Terra.

O grande anúncio da gazeta de hoje é que eu posso dizer que o Sangue da Terra está prestes a borbulhar de
maneira pré-Ascensional, ao nível coletivo e ao nível da Terra.

Eu os lembro de que a condição precisa, o estado em que vocês irão estar (vocês, aqui, na Europa e em outros lugares), no momento
em que a Onda final de Luz da Terra (ou seja, a erupção Solar total) chegar a contatar a Terra, irá condicionar, até certo ponto, seu
Futuro Vibratório.
Esta aceleração não é linear, ela é exponencial.
Isso quer dizer que aí, tudo o que aconteceu no mês de agosto, setembro, ao nível geofísico da Terra (e também no Interior de vocês, já
que é a mesma coisa), está prestes a assumir um ritmo Apocalíptico, no sentido de Revelação a mais explosiva que seja.
***
Então, é claro, nesses processos Vibratórios, alguns de vocês, qualquer que seja seu Despertar, qualquer que seja seu acesso
possível à Unidade, ainda têm malas a colocar e a deixar.
Eles ainda têm fardos, medos, que arrastam.
Lembrem-se (e isso foi dito, mas eu lembro vocês porque é muito importante para os próximos dias, para as próximas semanas):
estejam, o máximo possível, na vigilância Interior.
Permaneçam, o máximo possível, na Luz e com a Luz.
Vocês sabem que um dos governadores da Intraterra lhes pediu, com insistência, para inclinar-se sobre o que ele deu desde vários
anos, porque, hoje, é claro, está perfeitamente atualizado (ndr: ver a canalização de RAMATAN de 8 de outubro de 2011, assim como o
livrete “A Humanidade que começa” de 2005) (*).
Se vocês pensam na Luz, se vocês pensam na Vibração, se vocês afirmam (como foi dado nos primeiros exercícios de A Humanidade
que começa): “eu sou Um”, vocês irão viver uma Liberação dos seus medos, das suas emoções, do seu mental.

Lembrem-se de que é primordial, o que quer que chegue em sua vida, o que quer que vocês tenham a viver
nesse corpo, o que quer que vocês tenham a viver na cidade, no ambiente familiar, profissional, afetivo no qual
vocês estão, podemos dizer que, doravante, vocês podem e vocês devem (se vocês o desejam), cada vez mais,
contar com a Luz e com esta famosa Inteligência da Luz.

Quem é capaz de resolver, em vocês, tudo o que pode permanecer ainda como bagagem: os medos disso ou daquilo, as
interrogações, o mental, as emoções, tudo o que deve se eliminar, integralmente, e que pode, para alguns de vocês, explodir no rosto,
nesse momento.
Tudo deve ser resolvido na relação entre os seres, porque nós não estamos mais nos momentos de relação ou de comunicação, nós
estamos, como lhes disse MARIA e como eu disse também, nos momentos em que se instala a Comunhão.

A Comunhão com a Luz necessita, é claro, voltar a Consciência para a Luz, o que quer que chegue a sua vida.

***
Lembrem-se de que se vocês desejam reagir (o que é próprio de todo ser humano frente a um acontecimento), digam que é sempre a
personalidade.
Se, por outro lado, vocês enviam à Luz o que está prestes a chegar-lhes, a Luz, por sua Inteligência, por sua Vibração e pela
Consciência que será a sua, naquele momento, irá permitir-lhes escapar às consequências do que pode ocorrer (qualquer que seja o
nível) em sua vida.
É muito importante lembrarem-se disso, quaisquer que sejam os acontecimentos.
Obviamente, vocês sabem, há locais da Terra onde os acontecimentos são mais difíceis, em diferentes níveis.
Vocês, vocês têm a bênção de estar ainda (no Oeste Europeu, em todo caso) ainda “intactos”, entre aspas.

Portanto, aproveitem este período para Comungar com a Luz, para Comungar com todos ao redor de vocês.

***
Lembrem-se do que dizia RAMTAN sobre a Unificação das 24 Unidades de Consciência (ndr: ver o livrete “A Humanidade que
começa”) (*).
Lembrem-se do que lhes dizia MARIA sobre a necessidade de Comungar, nos espaços de alinhamento, ao seu pior inimigo (ndr: ver a
canalização de MARIA de 15 de outubro) (**), porque não há inimigo (seu inimigo é apenas uma parte de si mesmo): Comungar sem
qualquer vontade pessoal, às partes da Terra, não para que elas se refaçam, não para elas irem a tal ou tal escolha, mas simplesmente
para estabelecer uma Comunhão de Luz.
Sem nada pedir.
Sem nada esperar.
Simplesmente sabendo que a Inteligência da Luz, por sua Confiança na Merkabah Interdimensional, por sua Confiança em seus
estados Vibratórios Interiores do Estado de Ser, vai permitir dirigir os fluxos de Luz segundo Sua própria Inteligência.
Não são vocês que decidem enviar aqui ou ali: é Ela que, por sua Intenção, vai seguir esta Comunhão.
É muito importante: não é uma projeção da vontade, mas é uma ação pura da Luz, no altruísmo o mais total, e na Verdade, é claro, a
mais total.
***
Tudo isso vai para um alívio extremamente importante, em vocês como no exterior de vocês.
As Vibrações que vocês vivem, a intensificação de suas percepções, qualquer que seja o nível, não estão aí para dizer-lhes: é isso, eu
cheguei.
Elas estão aí para dizer-lhes: é preciso, agora, trabalhar.
O que isso quer dizer, trabalhar?
Isso não quer dizer fazer, isso quer dizer Ser, e estar Consciente, inteiramente, da Luz que está aí.
O simples fato de estar Consciente da Luz que está aí, dessas Vibrações que estão em vocês, já é uma ação justa da Luz e da
Unidade, para vocês como para o conjunto deste Sistema Solar, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra, quaisquer que sejam
suas opções e quaisquer que sejam suas decisões.
Muitos de vocês sentem este Impulso.

Este Impulso não é mais Impulso da alma, é um Impulso do Espírito, da Luz, que vem bater (como Ele disse, o
CRISTO) “como um assaltador na noite”.

Ele vem como um assaltador na noite.
Alguns de vocês são despertados à noite, já.
Nós vimos batê-los, nós vimos gritar em seu ouvido ou sussurrar em seu ouvido.
E outros vão despertar-se nas Vibrações sem saber o que acontece.



É isso, quando Ele diz que virá como um assaltador na noite.
***
Então, ele vem como um assaltador na noite, de maneira individual, para cada um de vocês, ao seu ritmo.
E muito em breve, Ele virá como um assaltador na noite para o conjunto da humanidade, mas vocês não têm, ainda uma vez, que
buscar a data.
Quando eu disse, desde abril: vocês estão dentro, é claro que vocês estão dentro.
Mas vocês, o que vocês irão querer, é uma data precisa para dizer-lhes: por isso, é isso, é neste dia, eu me fecho, eu não me desloco
mais e eu espero.
Não é de qualquer maneira isso que lhes foi pedido, é para agir, não na reação, não no fazer, estéril, da personalidade, mas agir na
Vibração: que isso seja em suas noites (quando vocês acordam, qualquer que seja o modo), que isso seja em seus alinhamentos (às
19 horas, aqui, neste país), que isso seja em seus momentos de conexão à sua própria Merkabah, aos seus cristais, a outras
Consciências com as quais vocês decidiram estabelecer Comunhões.
Mas é nestes momentos que vocês são esses Comungantes, eu diria: essas pessoas que Comungam à Luz e que permitem
estabelecer a Nova Humanidade Ascensionada, qualquer que seja seu Destino e qualquer que seja sua Destinação Vibratória.
É através do que vocês realizam, agora, em Consciência e em total lucidez, que vocês tecem, de algum modo, seu Futuro final.
E é também através desta maneira que vocês irão realizar, para aqueles que ainda não o fizeram, sua Unidade com o conjunto do
Criado, a Realização ou a Abertura do Si.

Não é dizendo: eu quero viver o Si, que vocês irão viver o Si, porque isso os afasta.

Isso é a vontade do ego.
Por outro lado, se vocês acolhem a Luz, se sua Consciência se volta para a Luz nas diferentes circunstâncias que eu acabei de falar,
vocês irão verdadeiramente viver esta Unidade.
Sem esforço, simplesmente porque vocês estão Abandonados à Luz e porque vocês decidiram se tornar Transparente à Luz.
E, para isso, efetivamente, é preciso deixar cair todas as malas, compreender que de nada serve ter medo, porque vocês não são o
medo.
Enquanto vocês vivem um medo e que vocês dizem: eu tenho medo, a Unidade, ela não pode estar aí, porque a Unidade não é o
medo.
E enquanto vocês dizem: eu quero lutar contra um medo, quem é que luta?
É a personalidade.
Ao passo que a Luz fará, em qualquer caso, o trabalho muito melhor do que vocês.
***

Portanto, o objetivo que é o seu é estabelecer-se, integralmente, na Luz, agora.

E isso pode fazer-se, ainda uma vez, em suas atividades, quaisquer que elas sejam.
Não é um momento específico em que vocês irão meditar e se alinhar.
Evidentemente, são momentos privilegiados, mas é preciso que cada minuto da sua vida torne-se um instante privilegiado, agora.
É preciso que vocês tenham a Consciência desta Luz que chega sobre vocês, em vocês, que nasce no Interior de vocês, de maneira
cada vez mais precisa, de maneira cada vez mais expandida, a fim de verdadeiramente viver esta Transparência que é a chave do
acesso à Unidade.

Naquele momento, vocês não terão qualquer questão a colocar-se para saber: será que eu atravessei a Porta
Estreita, será que eu encontrei o CRISTO ou não?

Porque vocês estarão prestes a vivê-lo, vocês não estarão nos questionamentos do ego e da personalidade.
Vocês terão Transcendido, e isso vai tornar-se cada vez mais fácil, na condição de que vocês aceitem, como eu disse em diferentes
ocasiões, soltar os amendoins que vocês seguram no pote, hein.
Os amendoins são o mental, são todos os medos, todas as certezas, todas as crenças que vocês têm, que os impedem de viver a
experiência do Instante Presente.
***
Lembrem-se de que a Luz, ela jamais estará no passado, ela jamais estará no futuro, ela sempre está no Instante.
E a Consciência que é sua deve estar totalmente centrada no Instante, seja o que for que vocês façam.
É fácil viver, agora, as Vibrações, na meditação.
É fácil viver uma Consciência modificada, na meditação, porque vocês se beneficiam dos enormes afluxos de Luz, trazidos pela
constituição da Merkabah Interdimensional coletiva, mas também pelo fortalecimento da Vibração da Terra, do núcleo cristalino, do
magma, do Sol e do Fluxo Galáctico que chega até vocês.
Mas são nos momentos da vida ordinária (quando vocês passam a vassoura, quando vocês lavam um prato) que é preciso estar no
que vocês fazem, ou seja, lavar o prato, mas em Consciência.

Quantos estão prestes a lavar um prato e lavando, realmente, o prato?
Quantos estão, realmente, no Instante Presente?

E se vocês se centram no “eu sou Um”, como lhes disse RAMATAN, instantaneamente, vocês estarão na Luz.
Isso parece Simples, mas isso é Simples.
É o mental que é complicado e que vai afastá-los ou que vai, agora, tentar retrair os momentos em que vocês estão Abandonados à
Luz.
Ele vai lhes dizer: bom, há momentos em que eu vivo o Abandono à Luz, então eu vivo a Vibração e então tudo vai bem.
E depois, ele vai assumir o controle, sobre vocês, nos momentos ordinários.
Ele vai levá-los a outros lugares que na Unidade, a outros lugares que na Luz.
Ele vai levá-los a atalhos, ele vai aproveitar-se da Liberdade que vocês lhe deram para tentar recuperar a ascendência sobre vocês.
***
Isso todos vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, nos instantes que vocês vivem: há momentos em que vocês irão viver flutuações
de Consciência, onde vocês irão viver o Fogo do Coração, Fusões na Luz, Comunhões absolutamente fenomenais.
E quando vocês saem deste estado, vocês irão ver que o mental vai importuná-los, que os medos, as emoções, podem ressurgir.
É preciso não crer que se trata de uma regressão, é preciso não crer que se trata de um passo atrás, mas são simplesmente os
últimos cartuchos, eu diria, do seu próprio ego, de suas próprias emoções e do seu próprio mental que não quer se render.

Portanto, estejam vigilantes, porque é nos momentos em que vocês não estão alinhados com sua própria
Unidade, ou em Comunhão com seus Irmãos e Irmãs, ou no Alinhamento das 19 horas (hora francesa), que o
mental vai tentar conduzi-los.
Ele vai conduzi-los para as emoções, para a tristeza, um sentimento de descontentamento.
Ele vai conduzi-los a dizer: o que vocês vivem não é verdadeiro.
Ele vai conduzi-los a dizer: mas não, não é agora, você tem tempo.



Ele vai conduzi-los a dizer: mas não, não é agora, você tem tempo.
E tudo isso, é preciso Conscientizá-lo.

***
Lembrem-se de que vocês não podem lutar contra seu ego.
E que isso de nada serve, já que ele é parte integrante do que vocês São quando vocês dizem: “eu sou Um”, e quando vocês vivem o
Si.
Simplesmente, em um caso, é ele que comanda, e, no outro, é o Si que comanda.
Então, se vocês querem que seja, permanentemente, o Si que comande (que vocês estejam em Samadhi permanente, em Alegria
permanente), estejam vigilantes nos instantes que eu diria não espirituais.
Porque é naqueles momentos que o mental vai tentar pregar peças.
E todos vocês irão constatá-lo, porque a intensidade da Luz é tal que ela os chama a uma Transcendência total.
E que, é claro, o mental não quer a Transparência, ele busca sempre as zonas de Sombra.

Portanto, não há que lutar, não há que resistir, não há que se opor.
Há apenas que afirmar: “eu sou Um”, há apenas que afirmar a Comunhão de Consciência, há apenas que afirmar
esta Comunhão de Consciência com a Luz, com os Irmãos e as Irmãs com os quais vocês eventualmente
decidiram, com o Alinhamento.

O Alinhamento, como foi dito, vocês o fazem em um horário específico, na França (ndr: das 19h00 às 19h30, hora francesa, no relógio),
mas o que é que os impede, já que tudo está no Instante Presente, de dizer, por exemplo, à meia-noite: “eu vivo minha Comunhão e
meu Alinhamento”?
***
Tudo isso são elementos que vão permitir-lhes eliminar as últimas malas e enviá-los à Porta Estreita.
E quando o CRISTO for bater, a Casa estará limpa, na totalidade.
E aí, vocês não terão qualquer dúvida, qualquer incerteza, porque a Vibração irá engendrá-los, instantaneamente, na Unidade.
Não haverá mais qualquer bloqueio, seja ao nível dos medos, seja ao nível das emoções e seja ao nível do mental.
Tudo isso, vocês são chamados a viver, cada vez mais, de maneira evidente, e para alguns, de maneira violenta.
Lembrem-se de que esta violência não é uma regressão, mas que é apenas a Luz que vem tocá-los, cada vez mais perto do seu
Coração, e cada vez mais perto do seu núcleo íntimo, ou seja, seu Estado de Ser.
***
Tudo isso é para viver.

Eis a gazeta da Ascensão, o jornal da Ascensão se vocês querem, tal como vocês são levados a ali ser expostos, se esse
já não é o caso desde alguns dias ou algumas semanas.

Aí, e desde agora, a pressão da Vibração, da Radiação do Ultravioleta que vem do Sol, irá se tornar cada vez mais intensa.
O que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que vocês irão, cada vez mais, perceber a Vibração ao nível da Coroa Radiante da Cabeça.
Mas lembrem-se de que isso deve chegar ao Coração, e ao Sacro, e depois se difundir para todo o corpo.
E que isso não é sua vontade que vai fazer (dizer: “eu quero que a Luz, que ela ajude daqui até lá, ou daqui para lá”).

É simplesmente deixando trabalhar a Luz pelos Quatro Pilares do Coração, que são essenciais.
Tornar-se Transparente.
Aceitar a Infância, a Infância Interior.
A Pobreza (ndr: no sentido de ‘pobreza de espírito’, de Simplicidade).
E se tornar o mais Humilde possível.

Nada reivindicar para si porque a Luz agirá e reivindicará, para vocês, em seu lugar, enquanto Infância da Lei do Um e Ser vivendo o
Si.
Mas isso não é uma reivindicação da personalidade, é profundamente diferente.
E, sobretudo, a Simplicidade.
Quanto mais vocês forem para esta Transparência da Luz, mais a Simplicidade irá se estabelecer em sua vida, o que quer que seja
que vocês tenham a viver, seja o falecimento de um próximo, seja seu falecimento, seja a perda disso ou daquilo, ou, ao contrário, se
vocês ganham na loteria.
Nenhuma importância, isso será o mesmo estado (como lhes dizer?) de equanimidade.
Porque isso será vivenciado como justo, e a Ação da Luz será total, em vocês, naquele momento.
Vocês saberão, sem qualquer discussão possível, que naquele momento, vocês estão na Unidade e no Estado de Ser.
A missão será cumprida, integralmente, adequando-os ao cumprimento da missão sobre a Terra, que é agora, eu não escondo de
vocês e nós jamais o escondemos, mais do que iminente.
***
Então, a zona de elasticidade, como eu disse, iria até o primeiro trimestre de 2012.
A zona de elasticidade que lhes deu o governador da Intraterra, mas há 7 anos, ao mesmo tempo que SERETI (ndr: ver a canalização
de SERETI de 4 de julho de 2005), iria até julho de 2012.
Mas o que são alguns dias, algumas semanas, alguns meses, em centenas de milhares de anos?
Isso é uma poeira de segundo.
Portanto, é agora que vocês são engajados e que nós os convidamos a atravessar a Porta Estreita.
Mas isso não é a vontade que a atravessa, a Porta Estreita.
É o Abandono à Luz, é a Transparência, é tudo o que eu acabo de desenvolver.
E a gazeta da Ascensão, ou seja, que, agora, vocês entraram, não mais na Ascensão, mas na fase final da etapa da Ascensão.
Então não busquem a data já que vocês estão nesta data.
***
Então, todo o resto, tudo o que é chamado e que se desenrola sob seus olhos, sobre a Terra, não tem mais qualquer espécie de
importância quando vocês realizam o Si.
E isso, vocês irão constatar se vocês adotarem as preconizações que eu lhes dei.

Se alguma coisa os desestabiliza, mais do que reagir, entrem no Alinhamento, entrem na Comunhão, afirmem:
“eu sou Um”, conectem e Comunguem com as outras Consciências com as quais vocês estão em relação, no
Espírito.

Não há necessidade de se tocarem, não há necessidade de telefonarem, não há necessidade de concordarem, há apenas que
manifestá-lo, em Consciência.
E vocês irão constatar então, muito depressa, que qualquer que seja o estado que estava cinco minutos antes, ele não existe mais,
porque a Luz assumiu o lugar, inteiramente.
***



Novamente, na França, vocês ainda não foram atingidos por isso, mas em outros países, isso já está prestes a ocorrer e eles estão
prestes a vivê-lo.
E eles descobrem que há como uma espécie de milagre, ou seja, que se seu mundo se desmorona, de uma maneira ou de outra, pela
economia, por uma guerra, por seus próximos, por sismos, por vulcões, por inundações, por tudo o que podemos imaginar, e bem, no
entanto, esses seres descobrem, para alguns deles, o acesso à Unidade através do que eles vivem.
Mas talvez vocês tenham ao redor de vocês, que perderam isso ou aquilo, ou um próximo ou um grande amor ou um trabalho, ou que
decidiram tudo deixar, e que vivem de um golpe o acesso ao Si, a Serenidade e a Paz.
Porque não há mais questionamento.
E é nesses momentos onde, justamente, sua personalidade vai aceitar tudo deixar.
E, ainda uma vez, quando eu digo tudo deixar, isso não quer dizer que é preciso abandonar o marido, a mulher, o trabalho ou o que
quer que seja: é uma atitude Interior.
Há alguns que podem deixar fazendo mil coisas.
Há alguns que não podem nada deixar enquanto não tiverem soltado tudo.
Cada um é diferente em relação a isso.
Mas quaisquer que sejam as circunstâncias, vocês irão constatar muito rápido, vocês também, que vocês vivem a Unidade, e isso vai
cair sobre vocês como um assaltador na noite, a título individual.
Mas esta preparação individual, aí também, é extremamente importante, para a Terra e para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra.
***

Levem tudo, não ao escárnio, mas no humor da Unidade e vocês verão que tudo passará.

O que quer que chegue, o que quer que anunciemos a vocês, se vocês estão na Luz (e ela está por toda parte), não haverá qualquer
problema.
Façam a experiência e vocês verão.
Se lhes dizem: “não é possível”, é o ego, ele se agarra aos amendoins no pote, ele se agarra ao seu próprio mental, ele se agarra às
suas próprias emoções, aos seus próprios pertences.
Mas isso vai bater cada vez muito mais forte (a Luz) e a Terra vai bater cada vez mais forte que vocês não terão alternativa senão viver
isso.
Então, tanto quanto vivê-lo o mais rapidamente possível, isso irá poupar-lhes alguns inconvenientes, aqui como em outros lugares.
Eis, caros Irmãos e Irmãs, o que eu tinha para dar-lhes e eu vou agora deixar um pouco a palavra a vocês, porque eu creio que eu falei
muito.
Agora, eu os escuto.
************

************
(*) – RAMATAN (08.10.2011)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ramatan-8-de-outubro-de-2011-autresdimensions
- “A Humanidade que começa” – RAMATAN

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
*

(**) – DIVINA MARIA (15.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-15-de-outubro-de-2011-autresdimensions-com-a

*
(***) – SERETI (04.07.2005)

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/o-evento-dos-tres-dias
***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1238

23 de outubro de 2011
(Publicado em 25 de outubro de 2011)

***
Tradução para o português: Zulma Peixinho
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Questão: quando o momento chegar de estar em nosso casulo, a Luz vai ativar, automaticamente, esse casulo?
Então, primeiro, há dois sinais essenciais, eles foram ditos em numerosas reprises (portanto, é por isso que nada quer dizer «é
amanhã ou depois de amanhã»).
Vocês podem estar certos, no dia de hoje, que não é nos seis dias que vêm: vocês não ouviram o Som da Terra, generalizado?
MARIA nada lhes disse no ouvido, não é?

Para o instante, é o CRISTO que vem acordá-los, em alguns momentos.

Mas, enquanto vocês não ouviram MARIA, vocês estão tranquilos.
Agora, isso não quer dizer que, em alguns lugares da Terra, alguns não tenham, a título individual, vivido esse Apelo.
Mas, em geral, é em lugares onde acontece algo de importante, ou na vida de uma pessoa, ou em relação aos eventos cósmicos ou
telúricos que concernem a esse lugar do mundo.
Portanto, vocês não têm que se preocupar com nada, mas não são vocês que desencadeiam o casulo, são as circunstâncias
geofísicas de seu lugar de vida, que é esta Terra, de momento.
É claro, todos os espiritualistas shamallow (como vocês dizem: new age) vão fazê-los crer que há uma dimensão nova de vida, na
qual todo o mundo vai amar-se à maravilha, sem qualquer mudança.
É impossível.
Isso era o que se chamava uma espiritualidade totalmente Luciferiana, que os faz enganar-se totalmente, que os faz crer que
trabalhando em si mesmo, que conhecendo os mecanismos da alma, os mecanismos da reencarnação, vocês iriam para a Liberação.
É impossível.

A única Liberação é a Ação da Luz.

E essa Ação da Luz reproduz-se a cada 50.000 anos.
Mas, por que vocês não eram Liberados?
Isso nós lhes dissemos, mas dá uma boa recordação: porque havia essa famosa embarcação dos Dracos, essa embarcação metálica
imensa, que vinha voltar a confinar e confinar a magnetosfera, a ionosfera e a heliosfera.

A magnetosfera está perfurada desde 2008; a ionosfera está sendo destruída a toda velocidade; quanto à
heliosfera, eu nem mesmo falo, ela quase não existe mais.

Portanto, vocês não estão mais, de modo algum, como dizem alguns, entre aspas, protegidos dos raios cósmicos.
Mas, justamente, não há que se proteger: são os raios cósmicos, os raios Gama, os raios X que são a Luz e que participam da
constituição do Corpo de Luz.

Questão: os Senhores do Carma estão na matriz ou na Luz?
Mas isso depende do que se fala, é sempre similar.
O que é que você chama os Senhores do Carma?

Há um único Senhor, entre aspas, do carma, que tem por vocação tirá-los, justamente, do carma, e não fazê-los
pagar, eternamente, as ações/reações que foram criadas por Yaldebaoth, por Deus, se preferem.

Portanto, o verdadeiro Senhor do Carma não é aquele que julga e que pesa seu carma.
Então, eu sei que, junto aos Orientais, fala-se de Lipikas Cármicos, mas eles pertencem à matriz, uma vez que querem mantê-los na
matriz.
Quando vocês deixam seu corpo, vocês são acolhidos pelos Senhores do carma, que lhes dizem: aí, você vê, isso está bem, isso não
está bem.
E eles os arrastam a outros lugares que não para a Luz, dizendo-lhes: ah, mas não, você não está pronto para viver a Luz, você ainda
tem carma.

Mas isso, são os fantoches do astral.

O único Senhor do carma é aquele que quer restabelecer a Unidade e a FONTE.
Não é, verdadeiramente, o objetivo daqueles que os confinaram.
O único verdadeiro?
Mas é o Grande Melquisedeque ORIONIS, ou seja, Bença Deunov.
Há quem busque, ainda, a chegada de um CRISTO num corpo de carne, mas Bença Deunov era aquele, no início do século passado.
Ele era o Grande Melquisedeque da Bíblia, aquele que permitiu que a ruptura com o Espírito não se tornasse definitiva.

Questão: é exato que, numa certa época, antes que se vivesse o que se vive atualmente, nós não tínhamos a escolha em face dos
Senhores do carma?
Bem, obviamente que vocês não tinham a escolha, uma vez que vocês estavam confinados.
O princípio do confinamento é o de fazer de forma a que vocês não saibam que estão confinados, e que jamais sua consciência
descubra outra coisa que não as esferas astrais, o que funcionou perfeitamente, até o momento em que a embarcação dos
Annunakis e Dracos fosse banida para fora desse Sistema Solar, ou seja, em agosto de 2009.

Questão: tudo isso parece muito complicado...
Concordo com você, portanto, torne-se Simples e tudo será Simples.

Isso se torna complicado quando você procura aderir a uma crença.

Mas, se é uma experiência, é muito Simples.
Portanto, enquanto você permanece no mental e na intelectualização do que é dito (por mim ou por outros), é muito complicado,
efetivamente.
Mas, quando isso se torna Vibratório, torna-se muito Simples.

O mental não conduz, jamais, o intelecto tampouco, à Vibração, jamais.

Questão: em 2003, deitada numa praia, tive a visão, de olhos bem abertos, do Sol, branco, circundado de cinza e de um arco-íris
com chamas e nuvens, acompanhada de uma sensação potente de Paz, de Beleza. O que aconteceu, naquele dia, para mim?

http://api.ning.com/files/QktJ-2bbQpC4-SAXchbf0Agv9d68eZZ5MI9-UEE1xOQys*euQL2itA3emnYUbWH02FrlgfO8buO2oMMrvGZkIuNSh5*QZW0k/omraam1100.JPG


Uma visão de olhos bem abertos, portanto, isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que você viveu uma experiência que a fez penetrar a Visão Etérea e uma Visão que eu qualificaria
de ultratemporal, que nada tem a ver com uma visão astral.

Agora que eu lhe disse isso, no que isso a faz avançar?
O que quer compreender?
O que, em você, quer compreender?

A partir do instante em que você quer compreender, você sai da experiência e entra no mental.

A Realização da Presença não é uma compreensão, porque a compreensão está no intelecto.
Se, naquele momento, naquele ano em que você viveu isso, de olhos, portanto, abertos (o que nada muda na Visão Etérea, que é real),
o que isso quer dizer?
Se você tivesse sido capaz de instalar-se ou de viver, inteiramente, o processo, bem, naquele momento, você teria vivido sua
Presença, a Fusão com o Si e a Unidade, uma vez que é exatamente o mesmo processo que eu vivi jovem, antes de viver onde Bença
enviou-me, na França.
Eu era muito jovem quando vivi isso, diferente de você, eis que seu mental quis compreender, no momento e após, como hoje.
Eu não procurei compreender, eu me tornei a experiência.

Toda a diferença está aí, uma vez que o que você chama o Despertar, ou meu Samadhi, aconteceu quando de
uma meditação matinal, quando eu olhava o Sol, simplesmente.

O problema do mental é quando há uma vivência, imediatamente o mental vai tentar dela apropriar-se, para fazer o que?
Para compreender.

E se há vontade de compreender, não pode haver Unidade.

Não se pode, ao mesmo tempo, estar na vivência do que é vivido e no mecanismo de ser o observador do que é vivido, com um desejo
de compreensão.
É similar para as experiências Vibratórias que muitos começam a viver agora.
No Alinhamento, vocês encontram a Luz, vocês Fusionam com a Luz, em graus diversos,
E, depois, o que acontece?
Vocês recaem em seus estados habituais.
Isso quer dizer o que?
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês ainda não estão totalmente integrados e assimilados à experiência que é vivida.
Há, ainda, uma distância em alguns estados Vibratórios, por vezes muito intensos, que vocês vivem, caso contrário, vocês estariam no
mesmo estado, a cada minuto de sua vida.
É isso que vocês estão adquirindo, ou compreendendo, mas não compreender com a cabeça, compreender com o Coração.

Questão: o Som do Espírito ouve-se do lado esquerdo (lado do Chacra de Enraizamento do Espírito) e o som da alma, do lado
direito (lado do Enraizamento da alma)?
Então, a um determinado momento, podia-se diferenciar o Som da alma e do Espírito.
Hoje, o Antakarana é misto, digamos, ou seja, a Corda Celeste dá os mesmos Sons, à esquerda e à direita.
Mas, à esquerda, é diferente, porque há o Canal Mariano, que está ligado (como foi explicado, com uma das Estrelas ou com
MARIA), o que modificou, profundamente, a tonalidade e a intensidade do Som percebido do lado esquerdo.
Mas não é mais nem sua alma nem seu Espírito, é o Canal Mariano, que é outra coisa.

Questão: qual é a diferença entre o Som do Espírito e o Som da alma?
Hoje, não há mais, de modo algum, uma vez que a alma, o Espírito e o Corpo estão Fusionando na mesma Tri-Unidade.

Questão: por que ouvir sempre um Som à esquerda, mas jamais à direita?
Bem, tanto melhor.
O mais importante, como eu disse, é à esquerda, porque o Canal Mariano está, agora, constituído.

Questão: a que corresponde o fato de ouvir como Sons de trombeta?
Bem, são trombetas, são as trombetas que anunciam.
Lembrem-se de que os Sons que vocês vão ouvir têm uma origem espiritual, mas, também, uma origem física, que não está no Interior
de seu corpo.

Questão: e um Som de várias buzinas, ao mesmo tempo, como num casamento?
Sim, bem, são as Núpcias de Luz.
É, também, um Casamento ou uma Comunhão.

Questão: quando se encontra uma pessoa que parece apresentar tensões, é correto Comungar Interiormente com essa
pessoa?
Na condição de nada projetar.
Na condição de não enviar um desejo de melhoria, de cura.
Sem isso, é uma vontade pessoal.
Mas, num primeiro tempo, tente, de qualquer forma, fazer isso mais com pessoas que estão na mesma ótica, digamos, ou neutras,
porque é mais fácil, num primeiro tempo.

Questão: utilizar a fórmula: «eu chamo a Graça sobre tal pessoa», é correto?
Sim, por que não?
Enquanto não há projeção de qualquer vontade, enquanto é um desejo de Comunhão, não há problema algum.
Mas, se começam a misturar-se Intenções outras que não a Luz (cura, melhoria), vocês não estão mais nesse processo.

Questão: incitar alguém para trabalhar num lugar releva, igualmente, de uma vontade, mesmo se os objetivos sejam espirituais?
Isso não pode ser o Espírito que guia, então?
É a expressão de uma vontade pessoal espiritual.
É cômodo dizer que é o Espírito.

O Espírito aspira a apenas uma coisa: é viver o Si.



Enquanto há uma gesticulação espiritual (de melhoria de um lugar, de uma pessoa e outras) não é, jamais, o Espírito, é a
personalidade, mesmo purificada, mas é sempre a personalidade.

Jamais o Espírito pedirá a vocês outra coisa que não ser o Espírito.
Aliás, ele nada tem a pedir-lhes: há apenas a Ser.

Então, é claro, é um álibi, sutil, mas é um álibi, de qualquer forma.

Questão: o que propôs MARIA, ou seja, chamar a Graça sobre outras pessoas, é a mesma coisa que o que pediu RAMATAN sobre
a Consciência Unificada?
Sim.
A Graça é a Comunhão.
São exatamente os mesmos princípios, a mesma Vibração e a mesma Consciência.

Questão: para chamar essa Graça, convém ter em conta o número de múltiplos de seis que havia dado RAMATAN como estrutura
geodésica?
Num primeiro tempo, não, mas, após, sim, é ideal.

Questão: qual é a diferença entre esse apelo da Graça e apelos à oração?
Façam o que vocês puderem, mas, agora, quando alguém lhes pede para orar para a cura da Terra, o que ele entende com isso?

Se é para evitar os sismos, se é para evitar a Luz, vocês podem imaginar, efetivamente, que isso não é do princípio da
Luz.
Sempre o mesmo princípio: vocês se situam do lado da morte ou do lado da Vida?
Da lagarta ou da borboleta?
Se vocês são a borboleta, vocês apenas podem pedir uma única coisa, é que a Luz chegue o mais rapidamente
possível, inteiramente.

As vontades de Bem, as vontades de reparação, de fazer algo para a Terra... mas, não se inquietem, ela vai fazer tudo sozinha.
Ela não tem necessidade de vocês, aliás, nem de nós.

Questão: isso significa que nada há, portanto, a pedir, dado que a Luz faz?
Exatamente.
E a Terra faz, em sua própria Luz.
Tudo o que vocês podem é participar da Ascensão da Terra pela Merkabah Interdimensional coletiva, que está religada (como foi dito
há pouco tempo) à Merkabah da Terra.
Todo o resto são apenas suposições, ligadas ao astral de pessoas que manifestam essas intenções ou que estão lançando essas
intenções.
Elas receberam um apelo?
Sim, é um apelo.
De onde vem o apelo?

Questão: nos espaços de Comunhão ligados à Merkabah Interdimensional, não há Intenção específica a emitir e de fazer o que
RAMATAN apresentou como estruturas geodésicas que se instauram, espontaneamente?
Sim, mas vocês podem dar o Impulso inicial.
Não é contraditório, de modo algum.
Uma Intenção neutra.

É o fato de portar a consciência que basta.

Não é portar a consciência e pedir, além disso, outra coisa.
É, simplesmente, portar sua Intenção, é tudo,
Nada há a pedir que faça, que seja feito, que se fará ou que foi feito.

Questão: é, simplesmente, estar em Comunhão com uma pessoa, por exemplo?
Perfeitamente.

Questão: de seu ponto de vista, o que você chama Comunhão?
Uma Comunhão, como foi definido e foi-lhes definido há pouco tempo, é ir bem além da comunicação.
Porque a comunicação faz-se num sentido, depois no outro.
Raramente há um encontro no meio.

A Comunhão participa da Unidade, ou seja, faz desaparecer todas as separações entre os seres e entre as
Consciências.
É por isso que foi chamada a Comunhão, porque, quando vocês estão nos Mundos Unificados, vocês não estão
separados, de modo algum.

Quer vocês estejam dissolvidos na Luz ou estejam em tal Dimensão, vocês estão religados ao conjunto da Criação, instantaneamente.

A Comunhão é isso.
É a Consciência Unificada.

Em contrapartida, quando vocês estão ao telefone com alguém, vocês se comunicam, mas se alguém vem perturbá-los, vocês não
podem estabelecer uma comunicação com o outro: a comunicação sobre a Terra é monocanal.
Para nós, o monocanal não existe, portanto, a palavra mais adequada que encontramos é Comunhão.
___________________
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Eu sou ANAEL Arcanjo.
 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade se
estabeleçam entre nós.

Vivamos, em primeiro lugar, um espaço de Comunhão.
 

... Efusão Vibratória ...
 

***
 
 

Bem amados Filhos da Lei do Um, minha vinda entre vocês foi ditada pela assembleia dos Arcanjos, chamada
de Conclave.

Assim, eu venho expressar-me, por minha Presença, minha Irradiação e minhas palavras, entre vocês, a fim de
explicitar o que muitos de vocês começaram (ou vão começar) a experimentar com relação a esse mecanismo

de passagem da consciência atual à Consciência nova.
 

***
 
 

Eu não voltarei nos mecanismos da Consciência nova, isso lhes foi revelado e ensinado de diferentes
maneiras.

Eu não falarei mais de sua consciência atual porque, ela, vocês devem conhecê-la.
Mas eu irei desenvolver, sobretudo, o que, durante este período, pode parecer-lhes etapas e marcadores

referentes à passagem de uma à outra.
Passagem podendo fazer-se nos dois sentidos, no momento.

Podendo traduzir-se, ao nível do que vocês vivem, como ao nível do seu corpo, como ao nível do seu
ambiente, por certo número de modificações mais ou menos agradáveis, mais ou menos felizes, refletindo a

passagem de uma à outra.
 

***
 
 

A passagem da consciência fragmentada para a Consciência Turiya acompanha-se de uma série de
mecanismos Vibratórios, mas também de certo número de mecanismos colocando-os frente ao que existe, em

vocês, ainda, para pacificar e para liberar.
A época dessa passagem que vocês estão prestes a viver segue agora seu momento decisivo, a fim de

permitir-lhes ajustar-se ao mais próximo da Vibração Ki-Ris-Ti, da Luz Branca e da sua Unidade.
Isso não ocorre sem inconveniente, seja em meio às suas estruturas, como também através das idas e vindas

de suas diversas experiência de consciência.
Dessa maneira, durante este período, muito precisamente chamado de ‘choque da humanidade’, desenrola-se,

em vocês, como no exterior de vocês, na mesma sincronia e na mesma manifestação, certo número de
elementos chamando-os a repassar a Porta Estreita, durante essa terceira passagem, lembrando, de algum
modo, a passagem ligada à Abertura da boca, realizada pelo Arcanjo Uriel durante seu mês de dezembro do

ano passado.

ANAEL - 24 de outubro de 2011
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***

 
 

Doravante, sua consciência vai experimentar idas e vindas.
Essas idas e vindas não são, para muitos de vocês, de modo algum descanso.

Traduzindo-se, é claro, por continuações de sinais físicos extremamente variados, extremamente intensos.
Passando por momentos de consciência completamente ocluída, com relação à consciência ordinária, sem, no

entanto, viver a Consciência nova.
Levando-os a se colocar questões sobre suas memórias, levando-os a se colocar questões sobre a

manutenção de suas atividades, levando-os a se colocar questões sobre seu próprio corpo e suas próprias
sensações, às vezes importunas, fazendo com que modificações térmicas, dores diversas e variadas,
localizem-se nas Portas ou nas Estrelas, assim como alteração de seus ritmos de sono, assim como

percepções Vibratórias ocorrendo, cada vez mais, brutalmente (independentemente dos seus espaços de
Alinhamento, dos seus espaços de conexão e dos seus espaços de Comunhão).

Isso pode se traduzir, também, ao nível de sua esfera psicológica, pelo ressurgimento dos últimos engramas,
ligados aos últimos medos, aqueles chamados de apegos coletivos (ndr: ver coluna “protocolos a praticar”) (*),
mas de maneira muito mais penetrante, de maneira muito mais intensa e concisa do que o que alguns de vocês

puderam viver até agora.
 

***
 
 

Portanto, neste intervalo de tempo e durante essas passagens, podem manifestar-se, com uma acuidade
sempre mais viva, certo número de elementos e de sentimentos particulares, refletindo os diferentes medos,
ainda manifestados pela personalidade, em meio à consciência atual, e vindo, de alguma forma, restringir seu

acesso à Consciência nova.
A palavra mestre desses bloqueios temporários e limitados (mesmo se sua intensidade pode parecer-lhes,

para alguns de vocês, extremamente difícil de superar) tem por nome “o medo”.
Os cinco medos arquetípicos resultam diretamente do seu confinamento nesta ilusão, colocando-os,

justamente, frente aos medos de perder a dita ilusão.
Principalmente para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram o acesso total à sua Unidade, em meio ao

corpo de Estado de Ser.
Mas, mesmo para estes, existe um mecanismo de Passagem em Revisão levando-os, pouco a pouco, a

aceitar ver, face a face, seus últimos medos.
Aceitar ver, face a face, suas últimas limitações, seus últimos confinamentos, a fim de se liberar, de maneira

total e definitiva, antes do advento completo e coletivo da nova Dimensão.
 

***
 
 

Como vocês sabem, e como nós lhes repetimos (já desde vários meses do seu tempo terrestre), os
mecanismos de Ascensão estão em andamento.

Eles começaram, a título individual, mais ou menos rapidamente, levando-os e os confrontando a viver esses
últimos medos.

Mas, hoje, esses últimos medos são chamados a manifestar-se na coletividade humana, pondo fim, de alguma
maneira, à Ilusão, mas também, pondo fim às suas próprias dúvidas e reativando, assim, todos os medos

inscritos em meio a esses apegos coletivos.
 

***
 
 

Em primeiro lugar, a Passagem da Porta Estreita, o Abandono da personalidade, o medo da perda material, o
medo da morte, o medo de perder esse corpo, o medo de perder o que quer que seja referente a este mundo.

Vem, em seguida, o medo afetivo, em ressonância direta com o medo da privação afetiva, para aqueles que
não conhecem o afetivo totalmente livre dos Mundos Unificados e vivenciado no corpo de Estado de Ser.

Vem, depois, o medo do Abandono e da perda, conduzindo-os, finalmente, a Abandonar-se, integralmente, à
Luz, porque ninguém pode lutar, com sua personalidade, contra o medo do abandono e da perda.

Há apenas o Abandono à Luz, total (como eu o defini desde alguns anos), que irá permitir-lhes transcender este
último medo.

Em seguida, irão manifestar-se o medo da morte, nela mesma, e o medo do fim, em si mesmo.
Isso os leva a considerar e a conscientizar, em meio à consciência ordinária, que a morte não é um fim, mas

sim o início de um novo mundo, de uma nova Dimensão e de uma nova qualidade de sua consciência,
experimentando a liberdade, a mais total, para criar o que bem lhes pareça, para ir onde bem lhes pareça, em
seu corpo de Estado de Ser, a fim de não mais ficar limitado a qualquer confinamento e por qualquer medo.
O ressurgimento, transitório, efêmero, mais ou menos importante, pode traduzir-se pelo despertar de alguns

sintomas, em seu corpo.
 

***
 
 

Muitos de vocês percebem as Vibrações ligadas ao Som do Céu, as Vibrações da alma, as Vibrações do
Espírito, as Vibrações do núcleo central da Terra, assim como a Vibração da ionosfera, manifestando-se nesse

corpo, e traduzindo uma revolução e uma mudança completa de paradigma de suas vidas.
É a isso que vocês têm que enfrentar, não para lutar ou se opor, mas, bem mais, para ancorar, ainda mais, a

Luz, irradiar a Graça, manifestar a Graça e a Consciência da Comunhão.



Só assim para extrair-se e se remover dos últimos medos, inscritos, de maneira indelével, em meio à
personalidade, quaisquer que eles sejam.

Qualquer que seja sua etapa de adiantamento no desdobramento da Luz Una e Unitária, cada um de vocês
deve desvencilhar-se, completamente, de seus últimos apegos, quaisquer que sejam.

E isso deve ser vivenciado em consciência, a fim de liberá-los, aqui mesmo, de tudo o que pode representar
uma síndrome de luto, qualquer que seja, no momento vindo, quando a coletividade humana deverá enfrentar a

chegada total da Luz na superfície deste mundo, revelando-lhes a nova banda de frequências de Vida e
chamando-os a estabelecer-se na nova Vida.

 
***

 
 

Isso está em andamento, de maneira individual, mas chegará um instante e um momento, notáveis entre todos,
permitindo à coletividade (em seu conjunto, humano e não humano) tomar consciência da Verdade da Luz.
Esse mecanismo, que vocês não têm que conhecer a data porque, como Ele lhes disse: “Ele virá como um

assaltador na noite”.
A Luz Cristo chegará a um dado momento específico desta época da humanidade, em tempos extremamente
curtos em termos terrestres, que lhes cabe não preparar por qualquer antecipação do que quer que seja, mas

bem mais por uma atitude interior justa e totalmente Unificada de sua Consciência, fazendo-os aceitar ver e
olhar seus próprios limites, seus próprios medos, a fim de se apreender de que vocês não são nem esses
limites, nem esses medos e de que a única maneira possível e concebível de transcender isso é aceitar a

passagem da Porta Estreita, sua própria Crucificação e dizer, como o Cristo: “Pai, eu entrego meu Espírito em
tuas mãos, porque tudo está consumado”.

Naquele momento, sua alma irá se voltar, na totalidade, para a Vibração do Espírito Unitário, a Vibração do Pai
ou da Fonte, em vocês.

Naquele momento, vocês irão ascender ao estado da Unidade, em sua maior Graça e em sua maior
magnificência.

Tudo ainda não estará terminado, mesmo se tudo está consumado.
 

***
 
 

Restar-lhes-á tomar um dado caminho, durante certo período extremamente específico, permitindo ao conjunto
dos Despertos, onde quer que eles estejam sobre esta Terra, receber o complemento dos códigos Vibratórios
que possibilitam gerar a nova Vida, qualquer que seja sua Dimensão de destino (em todo caso, em meio aos

Mundos Unificados).
É durante este período que o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, como lhes pediu Maria e como lhes

pediu Miguel, terão necessidade do seu Amor, da sua Luz e do seu Serviço.
Vocês não têm que decidir ajudar tal ou tal (onde que ele esteja sobre a Terra), mas, bem mais, comungar esta

Graça ao redor de vocês, provocar um ímpeto de Graça, por sua simples Presença amorosa, alinhado no
Coração em meio à Vibração do Espírito.

Deste modo, vocês irão trabalhar, em sua última tarefa nesta Dimensão que termina, agora, rápido.
Os sinais, como Miguel lhes disse, serão inumeráveis, em seus Céus, mas, da mesma forma, em seus corpos.
O aumento dos Sons do Céu e da Terra, assim como do Som da alma e do Espírito, perceptíveis por muitos

de vocês, é doravante o sinal dizendo-lhes para preparar-se para viver o que é para viver, para estabelecer, de
maneira coletiva, a nova Consciência.

 
***

 
 

A preparação é agora, ela não tem utilidade para amanhã ou depois de amanhã.
Ela os chama para abandonar-se à Luz, para fundir-se na Unidade, para fundir-se na Graça,

na Merkabah Interdimensional coletiva, para reunificar-se uns com os outros, na Paz, no Amor e na Unidade.
É nesses tempos conturbados (no sentido da personalidade individual como coletiva) que vocês deverão

mostrar e demonstrar sua capacidade para viver na Luz.
Permitindo-lhes, por suas passagens da consciência atual à Consciência nova, entrar, cada vez mais, nos
domínios da Graça, nos domínios da Alegria, nos domínios da Unidade e nos domínios da Fraternidade

verdadeira.
O que quer que lhes apareça, em meio à Visão correta (seja etérea, seja a visão do Coração ou qualquer outra

visão ligada ao acesso à Unidade), isso deve permitir-lhes permanecer estável (o que quer que lhes seja
revelado, ao que quer isso se refira, em suas vidas).

Quaisquer que sejam as pessoas acusadas pela Visão correta, vocês não têm que reagir, nem que condenar,
mas, simplesmente, Ser e irradiar, na Luz da Unidade, a Presença e a Graça.

Porque é graças a esta Presença e a esta Graça que vocês poderão permitir estabelecer a Comunhão e se
liberar, justamente, do que foram denominados os últimos medos coletivos, associados à coletividade humana.

 
*
 
 

Passar deste estado da consciência atual para a Consciência nova, com essas idas e vindas, é seu último
desafio para realizar e para conscientizar neste mundo, a fim de viver a Liberação total da humanidade, nos

tempos extremamente curtos em termos humanos.
É durante este período que vocês serão mais solicitados, lembrando, assim, das palavras de Cristo: “àquele a

quem muito foi dado, muito será pedido”.
E o que lhes é pedido é para tornar-se Transparente à Luz, para estabelecer-se cada vez mais nos quatro

Pilares do Coração, a fim de que a Luz trabalhe e atue, através de sua simples Presença sobre esta Terra, sem



qualquer ação de vontade, sem qualquer determinismo e sem qualquer ação da personalidade, em vocês.
É nesta condição que vocês irão se tornar a Consciência Luminosa da Unidade, que o corpo de Estado de Ser
irá se revelar a vocês, em sua totalidade, em sua Vibração, em sua Alegria, em seu Fogo, permitindo-lhes, de

forma antecipada e individual, preparar a vinda do mecanismo coletivo chamado de Transcendência da
humanidade.

As Núpcias estão irremediavelmente engrenadas.
Elas se traduzem, em suas vidas, pela aceleração de certo número de processos, também Vibratórios, que

refletem os ajustamentos finais a realizar, em suas vidas, permitindo-lhes estar ao mais próximo da Graça, ao
mais próximo da Unidade e ao mais próximo da Verdade.

 
***

 
 

É durante este período que lhes cabe não buscar compreender, que lhes cabe não buscar exteriorizar qualquer
reação, mas sim deixar-se regar na Luz Una, na Luz da Graça, na Luz da Verdade.

É a única maneira que lhes é possível de tornar-se Transparente e de manifestar esta Transparência.
Isso pede, de sua parte, uma Humildade e uma Simplicidade a toda prova.

Isso pede, de sua parte, uma aquiescência à sua própria Crucificação, levando-os às vezes a tomar
consciência das ilusões nas quais vocês estavam ainda apegados, neste mundo, tendo participado, contudo,

de uma vida qualificada de consciência ordinária e normal, enquanto a Liberação não tinha chegado.
Alguns de vocês, entre os Despertos, sendo contatados pela Luz, irão desviar seu olhar e sua consciência da

Luz.
Em nenhum momento vocês devem julgar isso.

Lembrem-se de que a liberdade é absoluta de cada um de seus Irmãos e de suas Irmãs humanos, qualquer
que seja seu caminho até agora.

A pior das personagens poderá tornar-se a mais santa das personagens.
A mais santa das personagens na tomada poderá desistir de tornar-se santa.

Isso faz parte dos ajustes finais da Luz, que lhes convêm não julgar, que lhes convêm não condenar, mas
simplesmente aquiescer e aceitar ver, face a face (que isso se refira, ao redor de vocês, próximo ou menos

próximo).
 

***
 
 

Lembrem-se de que a Luz confere a Liberdade de aceitá-la, ou de se desviar.
A Lei da Unidade, e os Filhos do Um, podem apenas aceitar esta Lei da Graça, esta lei de liberdade absoluta

de toda consciência.
É, para vocês, a única maneira de renunciar à Ilusão deste mundo.

É, para vocês, a única maneira de renunciar a todo poder sobre alguém, a fim de manifestar seu próprio poder.
Aquele de sua mestria de Luz, a fim de passar a Filhos da Lei do Um, aos Mestres da Luz do Um.
Dessa maneira, vocês irão realizar e finalizar sua Ascensão, em meio mesmo a esta Dimensão.

Gradualmente e à medida de sua Transparência, vocês irão constatar que, na Verdade, vocês tornar-se-ão
Transparente para aqueles que decidiram permanecer nas densidades baixas.

Aí tampouco, vocês nada têm a pedir, vocês nada têm a julgar, vocês nada têm a pressionar, mas
simplesmente aquiescer à Liberdade de cada consciência.

A sobreposição desta Dimensão com a nova Dimensão ou, se vocês preferirem, da consciência atual com a
Consciência nova, será realizada, agora, de maneira individual, de maneira cada vez mais evidente, mas

também de maneira gradual e, aí também, cada vez mais evidente para o conjunto da humanidade, pouco antes
da Estrela que anuncia a Estrela.

Pouco antes das últimas perturbações deste planeta, traduzindo-se pelo acesso à Unidade, à etereação do
planeta, à sacralização do planeta e pelo retorno à sua Liberdade e à sua Unidade.

 
***

 
 

É durante este período, crucial e final, este momento decisivo, que nós contamos com o conjunto da
humanidade (Desperta à Unidade ou não Desperta à Unidade) para decidir e aquiescer á Luz.

Porque ninguém poderá extrair-se, ninguém poderá evitar viver as Núpcias da Luz, qualquer que seja seu futuro
subsequente.

As Núpcias de Luz serão oferecidas a qualquer consciência, mesmo, no momento, a mais afastada da Luz, a
fim de marcar cada consciência com seu selo da Liberação possível e do retorno à Unidade, possível a cada

instante.
Nós lhes agradecemos, em nome do Conclave, por terem trabalhado para ancorar a Luz Una, por terem

despertado suas Lâmpadas (seus chakras), por terem acendido suas Coroas e por terem despertado, para
aqueles de vocês que o realizaram, a sua Kundalini chamada de Canal do Éter.

Resta agora terminar a obra de sua Unificação, tanto a título individual como coletivo.
Lembrem-se de que, durante este período, a única coisa que lhes é pedida é manifestar o estado de Ser

correspondente à Graça, o estado de Ser correspondente à sua própria Presença, sem nada dirigir, sem nada
comandar e sem nada pedir além do estabelecimento da Luz, em vocês.

É durante este período que lhes é demonstrado (e que lhes será pedido para demonstrar) que a Inteligência da
Luz está trabalhando, em vocês como neste mundo, a fim de dissolver, de maneira definitiva, as últimas

Sombras, em vocês como neste mundo da superfície.
 

***
 
 



O conjunto dos seus Irmãos intraterrestres, através da sua reunião geodésica das vinte e quatro Consciências
Unificadas, terminou agora o seu trabalho e deixa o núcleo da Terra agir livremente, a fim de restabelecer as

grades magnéticas, à sua origem, sobre a Terra, permitindo à Terra a sua expansão final, no nível da sua
etereação, no nível das suas mudanças de forma, das suas mudanças de continentes, das massas hídricas,

assim como do seu basculamento dos polos, agora engrenado.
Bem amados Filhos da Lei do Um, eis o anúncio formal que eu lhes transmito, em nome do Conclave

Arcangélico, neste dia bem preciso.
Eu permaneço, agora, é claro, presente entre vocês, não somente para o seu alinhamento cotidiano, mas,

sobretudo, e nós temos tempo, para responder à sua pergunta final referente ao processo de Passagem da
consciência atual à Consciência nova, a título individual como a título coletivo.

Bem amados Filhos da lei do Um, eu lhes agradeço por sua escuta, eu lhes agradeço pela Graça da sua
Presença e eu estou, agora, à sua escuta.

 
***

 
 

Pergunta: eu gostaria de agradecer-lhe por minha vez, simplesmente.

A Comunhão é um agradecimento dirigido à Fonte, à Unidade e ao Amor, pela Graça da Luz.
Que assim seja e assim é.

 
***

 
 

Pergunta: os protocolos, dados por você ou por outros intervenientes, são sempre úteis?

Bem amada, isso pode sê-lo.
Tudo depende, para cada um, da localização da sua consciência onde vocês estão.

 É, evidentemente, permitido utilizar tudo o que nós fornecemos (em particular, os Anciãos e as Estrelas)
referente às diferentes técnicas, se o podemos assim chamar, permitindo-lhes aproximar-se de sua própria

Unidade.
O que lhes é pedido, simplesmente, hoje, é para apreender-se de que a Luz é onipresente: ela está aí.

Resta simplesmente conscientizá-la e isso se faz, de modo muito simples, desde o instante em que vocês
mesmos penetram, da maneira a mais simples, o Caminho da Infância e sua própria Simplicidade.

A partir deste instante, vocês não terão mais necessidade de qualquer exercício, de qualquer técnica e de
qualquer Alinhamento porque vocês estarão alinhados, permanentemente, na Graça e na Luz.

Mas não é proibido, nem desaconselhado, utilizar os meios que vocês julgarem bons para aproximá-los desta
Graça.

 
***

 
 

Pergunta: poderia especificar o que vocês denominam: comungar com os outros e com a Merkabah
Interdimensional coletiva?

Bem amada, as especificações que eu darei são extremamente simples.
Vocês saberão que vocês comungaram quando vocês viverem a Graça desta dita Comunhão.

Porque a Comunhão é uma Graça.
Não é uma decisão, intelectual ou mental, que vai fazê-los dizer: “eu vou comungar com tal consciência”.
É simplesmente a abertura à Consciência nova, o Alinhamento à Merkabah Interdimensional coletiva que

permite, pela aquisição do canal Mariano, à sua esquerda, realizar esta Graça de Comunhão.
Não é então um protocolo ou um exercício, mas, simplesmente, durante seus períodos de Alinhamento (que
eles sejam coletivos às 19 horas (hora francesa) ou durante seus espaços interiorizados), emitir, apenas por

alguns segundos, um ato de Graça e de Comunhão, mas sem qualquer vontade.
Seja para o conjunto da Terra, seja eventualmente para uma consciência que teria feito o pedido consciente,
seja para uma consciência que vocês não conhecem, ou que vocês conhecem, mas que não fez o pedido.
Porque, naquele momento, não se trata de uma violação da Liberdade, mas se trata, simplesmente, de uma

proposição da Luz, sem nada pedir ao outro.
Se o contato da Graça da Comunhão ocorrer, então, vocês irão sabê-lo instantaneamente, pelo Fogo do

Coração.
Se isso não ocorrer, então, mudem de parceiro ou, se vocês preferirem, mudem de alvo, enquanto sabendo
que esta noção de alvo não é qualquer ação da sua vontade de fazer o que quer que seja, para o outro ou no

outro.
Não é questão de violação da Liberdade individual, mas, bem mais, de uma Graça que vocês propõem a

alguma consciência.
Ela, é claro, é livre para aceitá-la ou para recusá-la.

Do mesmo modo que, desde alguns anos, bem antes das Núpcias Celestes, as descidas de Luz foram
acolhidas por um número sempre maior de seres humanos, sem, no entanto, saber, por eles mesmos, que isso

correspondia à Luz.
A percepção Vibratória que chegou, a um dado momento, fortaleceu-os no estabelecimento desta Luz, desta

transformação, neles mesmos.
Hoje, a transformação (concluída para vários de vocês) leva-os a poder viver esta Comunhão, a poder viver

esta Graça, a propor, sem se indispor.
É, então, apenas um ato de consciência, sem envolvimento com qualquer exercício, qualquer ritual, qualquer

projeção, mas simplesmente um pedido, à Luz, para estabelecer a Graça, sem se ocupar do resultado.
Mas, se resultado houver, vocês irão senti-lo instantaneamente, por um estado de Comunhão de Coração a



Coração.
Do Coração do Um ao Coração de Todos, e do Coração de Todos ao Coração do Um.

 
***

 
 

Pergunta: a utilização de cristais é ainda útil hoje?

Bem amado, não é possível responder, de maneira global, a esta pergunta.
Cada consciência é profundamente diferente no seu Despertar à Luz.

Alguns, ainda uma vez, vivem a Graça sem mesmo ter pedido o que quer que seja.
E outros perseveram em uma série de elementos de busca, sem viver a Graça.

Cada ser humano é diferente.
A Graça apenas se vive quando os quatro Pilares do Coração estão instalados: Humildade, Simplicidade,

Transparência e Pobreza.
Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança.

Todo conhecimento esotérico, todo conhecimento (no sentido oculto) é apenas uma projeção da consciência,
em meio a esse mundo exteriorizado, e de modo algum uma interiorização da consciência.

Isso lhes foi falado, desde já alguns anos, pelo Arcanjo Jofiel, e confirmado por vários Anciãos: ninguém pode
penetrar o Reino dos Céus pelo conhecimento porque o Conhecimento é Interior.

Todo conhecimento exterior é apenas uma projeção exteriorizada da consciência e jamais irá conduzir à Luz e
jamais à Unidade.

Ele os afasta, cada vez mais.
Os primeiros serão os últimos.
Os últimos serão os primeiros.

Felizes os simples de Espírito, o Reino dos Céus a eles pertence.
 

***
 
 

Pergunta: a abnegação de si, no passado, pode bloquear o acesso à Infância e à Simplicidade?

Não há qualquer obstáculo de idade, de karma, de passado ou de futuro.
A luz da Graça é onipresente, doravante, sobre este mundo.

Todos, com o pior dos passados, podem tornar-se um santo, como eu disse.
Os únicos obstáculos situam-se no nível da consciência limitada ou atual, que tende a fazê-los crer que vocês

são devedores de um erro do passado, ou devedores de um defeito, qualquer que seja, o que, evidentemente,
é totalmente falso.

 
***

 
 

Pergunta: como você define a Pobreza?

Bem amada, a Pobreza é sinônimo de Infância.
É aquele que aceita se dispor de todas as ferramentas da personalidade e de todos os conhecimentos

intelectuais, quaisquer que sejam, a fim de tornar-se de novo como uma criança.
Essa é a verdadeira Pobreza, nada tendo a ver com qualquer estado financeiro ou econômico.

 
***

 
 

Pergunta: como fazer, concretamente?

Abandonar-se à Luz.
Abandonar-se, si mesmo.

Aceitar morrer, em meio à personalidade.
Aceitar nada mais ser, para ser Tudo.

Vocês não podem ser Tudo, no Céu, e tudo, aqui.
Lembrem-se de Cristo.

Lembrem-se de alguns Anciãos que lhes falaram, de maneira perfeita.
Todos eles lhes disseram, aqueles que se expressaram, ou aqueles que lhes deixaram testemunho: “o que eu
faço, vocês o farão e bem maior ainda”, “o que eu faço, eu o faço porque eu sou o menor dentre vocês, neste

mundo”, “meu Reino não é deste mundo”.
Enquanto existir, em vocês, uma vontade persistindo neste mundo, vocês não são pobres.

“Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo”.
É a isso, a esta Graça, que vem confrontá-los a Luz, no seu desdobramento total sobre a humanidade.

O que vocês querem ser?
Esta personalidade limitada?

Este corpo limitado?
Ou vocês querem ser a Totalidade?
Mas isso não pode ser um e outro.

Isso é um ou outro.
Nesse sentido haverá ranger de dentes.

Todos os partidários da perpetuação da Ilusão, todos os partidários da adesão ao aperfeiçoamento da
personalidade, todos os partidários da espiritualidade da alma (e não do Espírito) irão ranger os dentes no



momento em que a Luz se revelar.
Esse ranger de dentes é apenas a distância que cada consciência colocou entre ela e a Luz.

O conjunto do que eu pude exprimir, desde alguns anos, referentes ao Abandono à Luz, o conjunto dos
ensinamentos transmitidos pelas Estrelas e pelos Anciãos, foi, em última análise, apenas destinado a prepará-

los a essas Núpcias de Luz.
A passagem da Porta Estreita, a noite escura da alma (tal como foi expressa, desde alguns meses), é a estrita

verdade do que vocês têm, agora, que viver.
A Luz é um Fogo devorador.

O Fogo do Espírito os chama ao Espírito.
Mas, para viver o Espírito, não pode existir a menor personalidade, o menor confinamento, o menor medo.

Tudo deve ser Abandonado e Crucificado, para o Espírito.
Vocês não podem viver e vocês não poderão viver os dois ao mesmo tempo.

Será ou um, ou outro.
E deste momento, deste reencontro final da Luz coletiva com a sua luz individual, resultará a frase que nós lhes

demos: “ser-lhes-á feito muito exatamente segundo a sua Vibração”.
Naquele momento específico, alguns, sem qualquer preparação, irão passar a Porta Estreita.

Alguns, apesar da sua preparação, não irão passar a Porta Estreita porque não é uma questão de trabalho, não
é uma questão de ancianidade, mas, sim, uma questão de Transparência e de Clareza Interior.

Cada ser irá, muito precisamente, aí onde o levar a sua Vibração.
Vocês se tornam cocriadores da sua realidade, da sua Verdade e do seu estado Dimensional.

Compreendam bem que a Luz, como nós lhes dissemos, jamais irá julgar o seu caminho e o seu destino,
nesse processo de passagem da consciência atual para a Consciência nova, no nível do conjunto coletivo da

Terra.
Vocês bem o veem ao redor de vocês.

Por toda parte sobre este planeta, pelo pouco que vocês se voltam para o que acontece, real e concretamente,
vários povos, ajudados ou não, desejaram as mudanças.

Vários povos não querem a mudança.
Sempre foi assim, mesmo em meio à Ilusão deste mundo.

Toda a questão está aí: “o que vocês desejam ser?”.
Mas vocês não podem ser a Luz, e ser a personalidade.

A personalidade deve ser transmutada pela Graça da Luz, e na totalidade.
Porque a personalidade é apenas mantida pela pré-existência do medo, inscrito em suas estruturas e

absolutamente não para o Espírito.
 

***
 
 

Pergunta: isso significa que para atingir este estado, é melhor nada fazer?

Bem amado, essas são exatamente as palavras que eu tenho empregado.
Não se pode fazer e Ser.

Agora, busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.
Vocês não podem fazer e Ser.

Mas, por outro lado, vocês podem Ser e fazer, depois.
 

***
 
 

Pergunta: enquanto Arcanjo, você tem realmente o que nós chamamos de asas?
 

Bem amada, o deslocamento interdimensional ocorre sem qualquer asa.
Mas a estrutura dos corpos de Estado de Ser, sem qualquer exceção, compreende essas estruturas chamadas

de asas.
Mas o que vocês denominam asas (para voar, em meio a este mundo, como os pássaros) não é compatível

com a Vibração das asas.
As asas não permitem o deslocamento.

Elas são simplesmente um meio Vibratório que não está associado a uma velocidade ou a um deslocamento,
mas mais a uma mudança Dimensional, instantânea.

Os braços e as mãos não são de qualquer utilidade, além da 5ª Dimensão.
Nós não temos que segurar nada porque tudo nos é oferecido.

 
***

 
 

Pergunta: é possível enquanto ser humano, sentir a presença de asas imensas?

Mas, bem amada, é a estrita verdade.
A abertura da porta Ki-Ris-Ti das costas se acompanha do desenvolvimento de asas etéreas, para todo ser

humano aberto, sem qualquer exceção.
 

***
 
 

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Transparência?

Bem amada, a Transparência é uma qualidade Vibratória da consciência que consiste em nada parar, em nada



reagir, mas em se deixar atravessar.
Nos mecanismos da Transparência, o impulso de Cristo é predominante.

Ele os leva a viver esta Transparência, assegurando que a Fluidez da Unidade se estabeleça, que as sincronias
da vida sejam instantâneas.

Nada pode ser parado pela personalidade que é transcendida pela Transparência.
Nenhum obstáculo, nenhuma doença, nenhuma conflito pode ser parado: apenas atravessa.

Porque, naquele momento, a Consciência vive a Unidade e não pode ser identificada a qualquer problemática,
a qualquer sofrimento, a qualquer doença e a qualquer problema.

 
***

 
 

Pergunta: o que você denomina a possibilidade de fazer, somente após Ser?

Bem amada, o fazer do ser humano, em meio à personalidade, é um conjunto e uma sequência de ações /
reações.

Vocês trabalham para ter dinheiro.
Vocês têm dinheiro para comprar o que comer.

Vocês têm dinheiro para morar e nós poderíamos multiplicar este exemplo ao infinito.
Então vocês fazem, para ter.

Por outro lado, a partir do instante em que vocês se estabelecerem no Ser, e não mais no fazer, nada os
impede de fazer, mas as condições nas quais vocês fazem não são as mesmas que anteriormente.

Vocês não fazem mais, para ter, mas vocês fazem para Ser, ainda mais e, naquele momento, as Graças e a
abundância são os marcadores da sua vida.

Não pode mais existir qualquer falta, qualquer insuficiência e qualquer provação.
Porque a Luz é abundância, a partir do momento em que vocês são, si mesmo, a Luz.

E é esta abundância de Luz e do Espírito que lhes permite viver com a maior das serenidades, e da maneira
mais ágil possível, a Crucificação, a fim de renascer totalmente na nova Consciência.

 
***

 
 

Pergunta: por que dizemos que Maria está no Antakarana, à esquerda?

Bem amada, o canal Mariano de comunicação está estabelecido no Antakarana, ou ponte de Luz unindo o
corpo, a alma e o Espírito. 

Este Cordão Celeste é uma comunicação interdimensional. 
Esse canal Mariano (ou canal das Estrelas) está ligado à ativação da Coroa Radiante da cabeça, na sua

totalidade. 
Ela se reflete por uma comunicação entre este Antakarana (oriundo do que é chamado de ampola de

clariaudição), o ponto IM (ndr: da cabeça), o ponto Unidade (ndr: da cabeça) e o ponto Unidade, do peito.
Naquele momento, o canal Mariano está perfeitamente constituído, tornando-os permeáveis ao Apelo de Maria,

no momento oportuno.
O que está constituído, em vocês, de maneira individual, está prestes a concluir-se, no nível coletivo.

Isso corresponde à perfuração dos três envelopes isolantes deste sistema solar, tendo inicialmente dissolvido
o astral coletivo, o mental coletivo, que está em andamento, e a esfera causal coletiva.

O canal Mariano é o mesmo canal, sensivelmente, por onde pode manifestar-se o Anjo Guardião, sobre o
ombro esquerdo.

Isso se reflete, para aqueles de vocês que estão Despertos, no nível das duas Coroas Radiantes do Coração
e da cabeça, pela modificação, muito nítida, dos sons percebidos nos ouvidos.

 
***

 
 

Pergunta: podemos ter vivido a passagem da Porta Estreita após um período de desesperança
durante o qual estávamos abandonados a “Deus”?

Esse foi o caso para algumas almas, em certos momentos.
Mas é preciso diferenciar a Passagem da Porta Estreita, pela primeira vez, e a Passagem da Porta Estreita,

pela terceira vez onde aí, a consciência está estabelecida, para sempre, em meio ao que é chamado de
Consciência Turiya ou Consciência nova.

A passagem de que falo não é a primeira Passagem, não é o primeiro Guardião, mas é o estabelecimento da
consciência, de maneira definitiva, em meio à Unidade.

E isso não pode levar a questionamento porque a personalidade, a alma e o Espírito, que vivem isso, estão
estabelecidos, com certeza absoluta, na sua Unidade.

 
***

 
 

Pergunta: uma pessoa que aceita sua morte física faz a passagem da Porta Estreita?

Bem amado, aceitar a morte não quer dizer aceitar a Unidade.
As almas que viveram a Passagem da morte (e então perderam esse corpo desde alguns anos) estão, eu diria,

em transição, aguardando, elas também, à sua maneira e em sua esfera, o retorno da Luz.
Porque é apenas durante o retorno da Luz, coletivo, que a Crucificação ocorre, a título coletivo.

As condições da morte habitual do ser humano, no final da vida, nada têm a ver com o acesso à Unidade.



Principalmente agora.
Tudo vai depender, para essas almas privadas do corpo, do que elas irão decidir durante o retorno do Espírito

Cristo.
Toda a humanidade será liberada, morta ou não morta, quando chegar a hora.

Mas, ainda uma vez, o destino de cada consciência depende unicamente do estado Vibratório (para vocês,
aqui) deste corpo e da sua consciência.

E para aqueles que estão privados do corpo, do estado Vibratório da alma.
 

***
 
 

Pergunta: as transformações da Terra vão ser vividas, por ressonância, no nosso corpo?

Vocês vivem-nas já, para alguns de vocês.
A última passagem é a Crucificação total, o banho de Luz final da humanidade, chamado, de maneira

humorística pelo Comandante dos Anciãos, de planeta grelha.
Tudo o que vocês vivenciaram e irão viver, até aquele momento, terá sido e será apenas uma preparação para

viver este instante final.
Compreendam bem que é como se vocês me perguntassem, enquanto ser humano tendo que passar pelas

portas comuns da morte, se vocês iriam levar o seu corpo na morte.
O que eu poderia lhes responder?

O problema e o hiato enorme da personalidade é que ela é efêmera e se crê imortal.
E enquanto vocês estão no efêmero, vocês não podem penetrar a sua imortalidade.

O que é imortal, não é a personalidade.
O que é imortal, não é esse corpo.

O que é imortal, não é a alma.
O que é imortal é o Espírito e somente o Espírito, correspondendo não a esse corpo físico, não à alma, mas

ao que é denominado corpo de Estado de Ser.
Vocês não podem, como dizia o Comandante, ser e permanecer uma lagarta com asas de borboleta: isso não

existe.
Vocês são ou uma lagarta, ou uma borboleta, e, quando chegar a hora, será preciso realizar isso: tornar-se o

seu próprio criador da sua própria realidade.
Isso não é uma invenção da imaginação, mas um mecanismo atingindo a totalidade da sua carne, do seu corpo

e da sua alma.
Lembrem-se do que lhes disseram vários místicos (entre os Anciãos ou independentemente dos Anciãos).
Lembrem-se do que lhes disseram as Estrelas: tudo o que vocês acreditam ser verdadeiro é uma ilusão.

A personalidade, o corpo no qual vocês estão, é o Templo onde se realiza a transformação.
Mas se houver transformação da lagarta em borboleta, isso quer dizer que a lagarta é efêmera.

Enquanto que a borboleta espiritual, ela, é imortal.
Mas vocês precisam deixar um estado para viver outro estado.

E quando eu digo que é preciso deixar, isso não é vocês que deixam, é a Luz que, por sua vez, irá dissolver a
totalidade da Ilusão deste mundo.

E, dependendo do ‘ponto de vista’ (como foi dito pelo Comandante, se o seu ponto de vista for aquele da
lagarta, se seu ponto de vista for aquele da borboleta), vocês irão chamar isso de drama ou de Ressurreição.

 
***

 
 

Pergunta: as coisas serão mais fáceis para aqueles que estão mortos e não têm mais o corpo?

Absolutamente não.
Algumas almas que estão mortas no nível do seu corpo têm apenas um anseio, que é o de retomar um corpo

neste mundo de carbono.
Não é preciso acreditar que toda consciência queira retornar à Liberdade.

Toda consciência aspira a um pouco de liberdade, enquanto permanecendo na prisão.
Porque o desconhecido dá medo e o medo está inscrito no corpo como na alma.

 
***

 
 

Pergunta: se não há passado nem futuro...

Bem amada, isso não é verdadeiro no mundo onde vocês estão.
 

***
 
 

Pergunta: ...você tem a possibilidade de ver o futuro de cada um?

No nível do futuro de cada consciência, até o limite extremo, a liberdade é total.
Vocês não podem sobrepor e adequar o tempo que vocês vivem aqui, sobre esta Terra, aos tempos

Unificados.
Não pode ali haver sobreposição, exceto, como nós lhes dissemos e especificamos, desde pouco tempo, na

aproximação de um calendário humano e de um calendário astronômico em ressonância com as datas
denominadas tampão, correspondendo a ciclos.

Mas isso se refere ao coletivo e não ao individual.



 
***

 
 

Pergunta: o que você poderia dizer a alguém que começa neste caminho?

Que não há nada a buscar.
Que hoje, tudo está presente, em você.

Que não há nada a compreender.
Que não há nada a praticar.
Que não há nada a procurar.

Há apenas que Ser.
E Ser significa: não mais existir no passado, não mais existir no futuro, e colocar toda a Consciência, a Atenção

e a Intenção no instante presente.
Se você chegar a fazer isso, no espaço de uma respiração, você irá realizar a Unidade, muito mais facilmente

do que aqueles que buscam há anos.
Assim é o princípio da Graça porque não há nada a buscar que já não esteja aí.

Nenhum mundo, mesmo falsificado, poderia existir sem a Luz e sem o suporte da Luz.
Qualquer que seja o grau de abafamento da Luz ou de falsificação, através do eixo da falsificação, a título

individual ou coletivo (ndr: o eixo das Estrelas ATRAÇÃO / VISÃO), a Luz sempre esteve aí.
Mas, hoje, ela está em abundância e, então, é muito mais fácil, em escala coletiva como individual, realizar a

Unidade ou realizar o Si ou a Consciência Turiya ou o Samadhi ou a Consciência nova.
Dito de outra forma: você é o Si.

 
***

 
 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
 

***
 

Bem amados Filhos da Luz, comunguemos e rendamos Graças, juntos, na Unidade de consciência.
E eu retornarei, dentro de alguns instantes, para comungar, de novo, em meio ao Alinhamento à Merkabah e à

Luz Una, na Graça do Um, na Paz do Amor e na Vibração da Luz Una.

 
... Efusão Vibratória ...

 
 
 

************
 
 

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011:
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
 

***
 
 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1239

24 de outubro de 2011
(Publicado em 26 de outubro de 2011)

 
***

 
 

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
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http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs presentes, aqui e encarnados, eu venho, como Estrela UNIDADE, a fim de tentar fazê-los
penetrar, um pouco mais, a diferença entre a experiência da Unidade e o estabelecimento na Unidade.

O Arcanjo ANAEL falou-lhes dessa passagem entre a consciência atual e a Consciência nova, da consciência
comum do humano à Consciência que lhes permite tocar a Graça, viver a Graça e manifestá-la, de diferentes
modos, em sua vida.

É claro, inúmeros elementos já lhes foram aportados, concernentes aos Quatro Pilares do Coração.

A Consciência da Unidade existe apenas quando o Coração está aberto.
Esse Coração aberto não é uma atitude de pensamento ou uma atitude unicamente de comportamento, mas,
efetivamente, um estado específico do Ser que vive, em sua carne, estados absolutamente não comuns e
não confundíveis com outra coisa.

A abertura da Porta Estreita e o acesso à Porta do Coração estabelecem a Consciência que o vive
num estado absolutamente extraordinário e inédito.
Nesse estado, todas as dúvidas desaparecem, todos os humores desaparecem e, à vontade, é possível fazer
desaparecer todo pensamento, toda emoção, todo mecanismo habitual da vida, e imergir-se, inteiramente, na
Luz.

Então, é claro, de acordo com o caminho da alma que vive isso, de acordo com o país em que ela o vive e de
acordo com as Vibrações que estão presentes nesse país, nessa cultura, podem existir palavras diferentes.
Mas essas palavras, de fato, vocês podem imaginar, apenas fazem traduzir a mesma Verdade e a
mesma Consciência, sobretudo.

Esse estado em que se manifesta a Alegria, como vocês sabem, é um estado que não depende,
absolutamente, de qualquer ação no exterior, mas é, efetivamente, um mecanismo de entrada em si, no
qual a Consciência vai tomar consciência, realmente, e viver, que tudo, de fato, existe no Interior do Ser.
E que, quanto mais se faz pequeno na encarnação, mais se apaga diante da Majestade da Luz, mais a
Luz cresce e mais ela satura de Alegria a experiência.

Como alguns testemunhos, alguns Seres mostraram (seja entre as Estrelas ou os Anciões que vocês
conhecem, ou entre inumeráveis seres humanos que realizaram isso), nesses estados é possível reencontrar,
é claro, outras Consciências que não pertençam ao que existe nesse mundo em que estivemos, todos,
encarnados.

GEMMA GALGANI - 24 de outubro de 2011
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Alguns Seres tiveram um acesso privilegiado a informações.
Vejo, por exemplo, minha Irmã HILDEGARDA, que pôde trazer, de algum modo, e relatar um conjunto de
Conhecimentos que, ainda hoje, aparentemente, pode servir-lhes.

Porque esses Conhecimentos não são os conhecimentos oriundos desse mundo, mas, efetivamente,
do mundo para além das causas, para além dos próprios princípios.

Quanto a mim, em minha vida, talvez vocês saibam, eu falava, permanentemente, com meu Anjo
Guardião.

Outros tiveram outras manifestações e outros estados de Graça específicos.

O que nos religa a todos, nós todos que vivemos isso, e vocês todos que vivem ou viverão, é esse sentimento
de Infinito, esse sentimento de Paz e de Alegria Eterna, que nada pode abalar.

O que quer que aconteça nesse corpo que vocês habitam, o que quer que aconteça em seu
ambiente, quaisquer que sejam os eventos chamados exteriores, isso não pode, de modo algum, alterar o
que vocês vivem em sua Consciência.

Isso foi levado até certo ponto como, por exemplo, nossa Irmã MA ANANDA, que viveu muito tempo nesse
estado de Felicidade, até extrair-se, inteiramente, das atividades comuns do mundo.

Hoje, neste período específico que é seu (que é, como vocês sabem, uma grande Passagem, uma mudança
de Dimensão), não lhes é pedido para extrair-se do mundo, mas estar, ao contrário, plenamente
Presentes e plenamente Conscientes.

Não para escaparem no seu Estado de Ser, não para Dissolverem-se na Luz, mas, efetivamente, afirmar, de
algum modo, a Luz.

É o melhor modo de superar a experiência da Unidade, que lhes é oferecida, e de manterem-se na Unidade,
sem esforço, tornando-se cada vez mais Transparentes.

Lembrem-se, também, dos Pilares que lhes foram dados, há alguns meses.
Esses Pilares do Coração que são a certeza de que sua consciência não possa ir, demasiado tempo,
fora dessa Consciência nova (ver «Os Quatro Pilares do Coração», na rubrica «Protocolos a
praticar» de nosso site).

A Consciência nova, efetivamente, vai nutri-los, inteiramente, porque, como vocês sabem, a Inteligência da Luz
vai tomar o passo na conduta de sua vida, se vocês aceitam entregar-se à Luz e, como diz o Arcanjo ANAEL,
Abandonar-se a Ela.

Ela agirá, com Inteligência, em sua vida, e tomará o encargo de tudo o que possa parecer-lhes, hoje,
na consciência limitada, insuperável ou mesmo impossível.
Nada existe de impossível à nova Consciência.
Nada existe de impossível à Unidade, e ainda menos à Inteligência da Luz, a fim de levá-los a ainda mais Luz, a
ainda mais Alegria, a ainda mais Serenidade.
 
Mas, para isso, vocês devem, verdadeiramente, além dos Quatro Pilares, realizar um estado de confiança
absoluta.

Ora, como vocês sabem, o medo é, verdadeiramente, o que vem opor-se à confiança.
Mas, se sua Atenção, sua consciência, portam-se, única e exclusivamente, na Luz, na Vibração e em sua
Consciência, estejam certos de que, durante esses momentos que vocês vivem e que viverão, a Alegria invadi-
los-á, independentemente do que se produza, independentemente do que se desenrole sobre esse mundo.

Vocês terão (como lhes foi dito e anunciado em múltiplas reprises) um pé sobre esse mundo e o
Espírito no Outro Mundo.
Não para escaparem, eu repito, mas, efetivamente, para acompanhar esta Terra em seu mecanismo chamado,
aí também, Ascensão para sua Nova Dimensão de vida.

Vocês são parte da Terra, através do corpo que vocês habitam.
Como vocês sabem, os princípios ligados ao isolamento e ao confinamento foram muito
amplamente Transcendidos pela Luz e pelo Amor.
Resta, há já dois anos, Conscientizar-se disso, para vocês (como vocês estão fazendo), mas, também, para o
conjunto da consciência coletiva da Humanidade e para o conjunto de consciências além da Humanidade,
presentes sobre a Terra.
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Tudo isso está engajado, de maneira final, vocês sabem.
É importante que, durante este período, vocês privilegiem os momentos de Paz.
Eu não disse os momentos de isolamento, mas os momentos em que vocês poderão acolher e, de algum
modo, abarrotar-se dessa Luz que se derrama em quantidade, tanto sobre vocês como sobre cada um porque,
se vocês mantêm sua Consciência no Coração, vocês estão seguros de que a Luz instalar-se-á no
Coração, cada vez mais, e de que Ela lhes permitirá manter o estado de Unidade, um estado, de algum
modo, no qual a Paz, a Alegria serão sua Morada, a cada minuto, no qual vocês não poderão mais ser
assaltados pelas dúvidas, no qual vocês não poderão mais ser assaltados pelas questões e, ainda menos,
pelas interrogações sobre o sentido da vida, porque vocês o terão encontrado, porque vocês o viverão.
É isso que lhes é pedido, e é isso que vocês têm a realizar nesses tempos finais.

Lembrem-se de que a Luz está no Interior.
É claro, Ela invade esse mundo, também exteriormente, mas o objetivo é, antes de tudo, que Ela se fortifique e
que ela se forje, de algum modo, a fim de estabelecer-se, permanentemente, em seu peito, permitindo-lhes,
então, acolher, no momento final, a totalidade da Luz do CRISTO, daqu’Ele que, de todos os tempos,
disse que viria como um ladrão na noite, permitindo-lhes, também, prepará-los para o Anúncio de
MARIA.

Esses momento estão extremamente próximos, mesmo se a data (para nós e para vocês, em termos
humanos) não seja conhecida, ela já está realizada nos Planos os mais elevados da Consciência.
E é por isso que, hoje, muitos de vocês descobrem expansões de Consciência extremamente importantes, e
vivem estados absolutamente não comuns.

Eu não voltarei sobre o que lhes disse o Arcanjo ANAEL, dessas múltiplas passagens que podem existir de um
estado a outro, mas isso vai ilustrar-se, cada vez mais vigorosamente, em suas vidas.
Não para desestabilizá-los, mas, bem ao contrário, para permitir-lhes aclimatar-se a essa nova Consciência, e,
também, efetivamente, para diferenciar entre os momentos em que vocês estão no Coração e os momentos
em que vocês ali não estão.

Porque, no Coração, não há questão.
No Coração, não há medo.
No Coração, não há dúvida.
No Coração, há a Alegria e há a Graça de sua própria Presença, no que vocês fazem ou no que vocês
São.

Cada vez mais, as percepções Vibratórias, e o que eu chamaria os sintomas da Crucificação, vão aparecer
em seu corpo físico.
Isso vai traduzir-se, efetivamente, por calores, por zonas que vão fazer-se sentir, de modo privilegiado,
preferencial, e que vão levá-los a não mais duvidar do que vocês estão vivendo: não poderá mais existir
possibilidade para o pensamento, o mental, de tomar a ascendência em sua Consciência.

Isso se tornará extremamente nítido, porque, nos momentos em que vocês estiverem no Coração, o mental
não poderá mais embalar-se, as emoções não poderão mais aparecer, as preocupações do dia seguinte não
existirão mais.
Vocês estarão imersos, totalmente, nesse estado, e cada vez mais.
Isso pode acontecer à noite.

Vocês podem, aliás, ser acordados para isso, como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).
Vocês podem, também, viver isso de maneira totalmente imprevista.
Não se inquietem.
Aquiesçam ao que acontece, aquiesçam àqu’Ele que começa a bater à Porta de seu Templo.
Que Ele bata pela Porta Posterior (ndr: o Ponto Ki-Ris-Ti / TRANSPARÊNCIA, nas costas, entre as omoplatas),
que Ele bata pela Porta inferior (ndr: o Ponto OD / INFÂNCIA, na ponta do esterno), ou que Ele bata por um dos
Pilares (ndr: o Ponto AL / SIMPLICIDADE, situado uma mão acima do mamilo do seio direito e o Ponto
UNIDADE / HUMILDADE, situado uma mão acima do mamilo do seio esquerdo),quando vocês sentem uma
pressão, uma Vibração ou uma dor em um desses quatro Pontos, agradeçam e, sobretudo, acolham
a Graça que a Luz faz a vocês, porque é a Luz que vem bater à sua Porta, não duvidem disso.

E, se sua Atenção, sua Consciência portarem-se, naquele momento, no que vocês estão percebendo no
corpo, vocês vão abrir bem a Porta, para o afluxo da Luz.
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A Luz vem bater à porta.
Ela ainda não está inteiramente Presente (como quando Ele vier, como um ladrão na noite),
entretanto, os momentos em que Ela se apresenta, Ela vem, efetivamente, inesperadamente, de
improviso.
E esses momentos tornar-se-ão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes.
Eles se reproduzirão várias vezes em seus dias.
Pode ser uma dor sobre um dos Pontos dos Pilares do Coração, pode ser, também, algumas das Estrelas da
cabeça que os Chamam.
O Apelo é ilustrado pela Vibração e, por vezes, pela dor, conduzindo-os a levar sua Consciência ao
que está acontecendo em seu corpo, em sua carne.
E é nesse momento que será necessário responder.
É nesse momento que será necessário, se lhes for possível, parar de fazer, recolher-se e acolher o estado de
Ser e a Comunhão que vocês estão vivendo.

Lembrem-se de que MARIA pediu-lhes para emitir essa Graça e essa Comunhão (ndr: ver a canalização de
MARIA, de 15 de outubro).
E essa Graça e essa Comunhão que vocês recebem é, talvez, aquela que um de seus Irmãos, do outro lado
do planeta, emitiu, nesse reservatório de Graça da Merkabah Interdimensional da Terra que vocês
recebem.
Não façam pergunta.
Acolham com Graça, acolham com Humildade e Simplicidade esse Apelo da Luz.
Ele é diferente do que podiam ser chamadas as Partículas Adamantinas ou a Radiação do Ultravioleta, que, há
algum tempo – ou mesmo mais tempo, para alguns de vocês – haviam ativado a Coroa Radiante da cabeça e
as Novas Frequências do OD-ER-IM-IS-AL.

Hoje, a Luz pode apresentar-se em múltiplos Pontos, em múltiplos momentos.
E Ela não é, unicamente, a Luz que vem de Sírius ou de Alcyone ou do Sol, mas é, também, a Luz de seus
Irmãos e de suas Irmãs que trabalharam, como vocês, para facilitar a Transição.

Então, nesses momentos, tenham a delicadeza, se é possível, de acolher o que se manifesta.
E acolher o que se manifesta, eu lhes dizia, é parar de fazer, pôr-se, onde vocês estão, portar sua
Intenção e sua Atenção sobre o que seu corpo percebe.
E, naquele momento, vocês constatarão que a Graça preenche-os e inunda-os, que a Alegria e o sorriso
estabelecem-se em seu rosto.
Nesses momentos, vocês estarão em Comunhão e na Graça com um de seus Irmãos e de suas Irmãs.
Assim, portanto, o que desceu do Céu subiu da Terra.
Essa Tripla Radiação da Luz é, hoje, emitida de Irmão a Irmão e de Irmã a Irmã, e de Irmão a Irmã.
É a vocês que cabe acolher.

O conjunto de Anciões, também, e nós, Estrelas, assim como o conjunto da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, doravante, realizam, também, essa Comunhão com vocês.
Então, não se surpreendam com alguns contatos que, até o presente, podiam parecer-lhes ilusórios
ou impossíveis.

Para alguns, poderá ser o contato com os Anjos do Senhor.
Para outros, poderá ser seu nome, sussurrado em seu ouvido, por uma das Estrelas.
Por vezes, vocês terão, diretamente, a Visão do Coração de uma das Estrelas que se dirige a vocês, de
maneira pessoal, e vocês não estão sonhando, vocês não estarão sonhando, isso é a estrita Verdade.

Não se esqueçam de que a Comunhão não é uma comunicação.
A comunicação entre seres humanos faz-se, sempre, de um a um, e, mesmo se é de coração a coração, ela é
limitada do coração de um ao coração de um.
Enquanto, nessa Comunhão, é o Coração de todos ao Coração do Um e o Coração do Um ao Coração
de todos.

Isso lhes permitirá verificar, por si mesmos, que a Merkabah Interdimensional coletiva – que religa o conjunto
de Irmãos e de Irmãs encarnados – é uma Verdade, e que essa Verdade está instalando sua Verdade, a fim
de favorecer a dissolução da Ilusão e do que os afastou da Verdade do Espírito, se tal é seu desejo de
Espírito.

Então, não hesitem em ir para o que vocês sentem, o que vocês vivem.
Não se façam pergunta sobre por que, sobre como, sobre quem, mas dignem-se, simplesmente, a acolher e a
aceitar essa Graça que lhes é feita.
E não rejeitem nenhum contato porque, na Luz, na Unidade e na experiência da Unidade, não existe
Sombra, como vocês sabem.
As Sombras são apenas projeções de seus medos, criações que mantiveram a Ilusão desse mundo.
Mas, assim que vocês tocam o Apelo da Luz, num dos Pontos, numa das Portas ou numa das
Estrelas, então, vocês, estritamente, nada arriscam.
Tudo o que se estabelecer, naquele momento, far-se-á na Fluidez, na Unidade.



Haverá uma reconexão natural, de Ser a Ser, de Consciência a Consciência e, pouco a pouco, vocês se
aperceberão de que poderão estabelecer essa Comunhão com um conjunto de Consciências sem, contudo, ali
colocar nome, sem, contudo, poder, sempre, identificar.
Mas vocês identificarão, sempre, a qualidade de Coração que é emitida, naquele momento.
É isso que vai, durante este período, reforçá-los em sua Fé, reforçá-los em seu acesso à Unidade,
reforçá-los em sua fortificação Interior de Luz.

É isso que vai permitir-lhes, também, dar-lhes os últimos elementos para passar a Porta Estreita, porque vocês
não estarão mais, naquele momento, em território Desconhecido.
Mas o que era ainda Desconhecido, para muitos de vocês, vai tornar-se cada vez mais acessível e cada vez
mais Conhecido.

De fato, aquele que tiver a oportunidade de ouvir MARIA falar-lhe (ou uma das Estrelas) não poderá, nunca
mais, duvidar da realidade do que ele vive.
A Intensidade da Luz, a intensidade da Alegria que será sua naquele momento não poderá, jamais, deixar mais
qualquer lugar para qualquer dúvida.
E o mental será obrigado a capitular: ele estará ao seu serviço, mas vocês não estarão mais ao
serviço dele.
Será o mesmo para as emoções: vocês decidirão viver as emoções que desejarem – seja o riso, seja o prazer,
seja uma nostalgia – mas que não imprimirão seu corpo nem sua Consciência.
Vocês serão livres para navegar, em si mesmos (no que resta de emoção, no que resta de mental), porque
serão os mestres, sem querer forçá-los, mas, simplesmente, porque a qualidade da Luz que será a sua,
naqueles momentos, permitir-lhes-á estabelecer-se, cada vez mais facilmente, na Unidade.

Nada há a temer.
E, quanto mais vocês penetrarem nessa Unidade e nessa Alegria, menos vocês temerão eventos exteriores,
quaisquer que sejam, menos vocês temerão o que quer que seja de seu ambiente, de seus próximos.

Vocês não terão inquietação por ninguém porque, naquele momento, vocês se conscientizarão,
realmente, de que cada consciência, cada evento e cada elemento de sua vida e da vida desse
mundo está em seu muito exato lutar para realizar a Transição da Luz.
Isso, vocês são chamados a viver, aí também, de maneira cada vez mais acelerada, porque os Tempos são
mais do que reduzidos, como vocês sabem.
E o próprio tempo, que vocês conhecem de modo comum nesse mundo, não é mais, de modo algum, o
mesmo que aquele que era, há alguns anos.

A densidade de Luz é tal que o tempo modificou-se (talvez alguns de vocês já se aperceberam disso): ou dias
que podem esticar-se ou, ao contrário, ser extremamente encurtados.
O tempo não é mais, jamais, o mesmo ou, em todo caso, não é mais, jamais, linear, do modo como era
anteriormente.
Tudo depende, é claro, de sua captação de Luz, em vocês, em seu Coração.

Vocês constatarão, também, que inúmeros desagrados que podiam existir em seus corpos vão ou
desaparecer, ou soltar-se, em relação à sua Consciência.
Vocês observarão, então, esse corpo como o Templo no qual se realizam essa alquimia e essa transformação,
mas vocês o considerarão, também, como sendo, simplesmente, um Veiculo que acolheu seu Espírito.

Vocês não serão mais dependentes dele, de modo algum.
E, do mesmo modo, vocês não serão mais dependentes nem de suas emoções, nem de seu mental,
nem de ninguém mais.

Vocês descobrirão, como lhes disse IRMÃO K, a Autonomia e a Liberdade (ndr: canalizações de
IRMÃO K, de 1º de abril e de 3 de julho de 2011).
Vocês se tornarão Autônomos e, sobretudo, vocês se tornarão Livres, porque a Luz torna-os Livres e
Autônomos.

O que não é o caso do mental, o que não é o caso da sociedade, o que não é o caso de seus
parentes, qualquer que seja o amor com o qual eles os regam e portam-lhes.
O amor nesse mundo é uma relação; ele não é Liberador.

Vocês descobrirão a Liberdade.
E, quanto mais penetrarem o Coração, mais suas relações, mesmo afetivas, serão diferentes, porque vocês
não estarão destacados – no sentido distante e indiferente –mas vocês estarão na Liberdade comum e no
respeito comum, total, da Liberdade do outro, que os faz passar da comunicação afetiva à Verdadeira
Comunhão afetiva, que está bem além do que vocês poderiam chamar a comunhão de corpos (ou seja, a
sexualidade).

Muitas coisas vão modificar-se, em diferentes níveis.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de-2011
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De maneira muito mais importante que o que foi o caso até o presente (por exemplo, para as necessidades
alimentares), nos anos das Núpcias Celestes, e depois, quando o Arcanjo ANAEL falava disso.
Muitas de suas necessidades vão desaparecer e vão parecer-lhes supérfluas.

Vocês irão – progressivamente e à medida que acolherem a Abertura de seu Coração e da Luz – para cada
vez mais Simplicidade e cada vez mais supressão de toda necessidade.
Vocês constatarão que o simples fato de estar na vida basta-lhes.
Vocês não procurarão mais lazeres.

Vocês não procurarão mais distração no exterior de si mesmos.

Vocês não terão mais busca – no sentido espiritual – porque nada mais haverá a buscar, uma vez
que terão encontrado a Essência e o Coração de seu Ser.

E isso vai instalar-se, de maneira mais ou menos rápida, com idas-e-vindas, como foi dito pelo Arcanjo ANAEL
(ndr: ver canalização de ANAEL, de 24 de outubro).

Mas isso, vocês estão seguros de viver a partir do instante em que portam sua Atenção no Apelo da Luz,
qualquer que seja o modo pelo qual se apresente esse Apelo da Luz.

E retenham que ele se apresentará, sobretudo, por Vibrações, ou mesmo dores nos Pilares, nas
Portas, nas Estrelas e, por vezes, na escala do corpo inteiro.

E, por vezes, também, em suas noites, quando vocês serão acordados.
Qualquer que seja esse momento, agradeçam e rendam Graças.

E, naquele momento, portem sua Consciência e sua Atenção no que estão vivendo, e vocês se aperceberão
que a Alegria e o sorriso vão preencher seu Ser.

Isso se tornará, progressivamente e à medida dos dias e das semanas, cada vez mais evidente, cada
vez mais fácil.
Então, é claro, de acordo com o que pode restar em vocês de medos, algumas coisas podem ressurgir, de
maneira brutal, nos eventos que vocês terão a viver em sua vida.
Mas lembrem-se, sobretudo nesses momentos, mesmo se a Luz não os Chamou, que vocês podem Chamá-
la.
E que vocês podem – pela Atenção e a Intenção de sua Consciência – colocar-se em um dos Pilares, em
uma das Portas ou uma das Estrelas que os Chamou anteriormente.
E, naquele momento, vocês constatarão que, qualquer que seja o elemento que lhes foi posto face a face (em
relação aos últimos medos, em relação às últimas contrariedades), não haverá mais qualquer peso em relação
à Potência do Amor e da Luz que será sua, naquele momento.

Então, não procurem reagir ou lutar contra, mas, aí também, Abandonem-se à Luz, após tê-la
Chamado.

Chamem a Luz, como Ela os Chama.
Estabeleçam essa Comunhão, de Coração a Coração, do Coração do Um ao Coração de todos, e do Coração
de todos ao Coração do Um.
Lembrem-se dos momentos anteriores, em que vocês viveram essa Comunhão e essa Graça, porque
essa Comunhão e essa Graça, que se estabeleceu a um momento do que vocês chamam o passado,
é Eterno.
E ela é acessível, também, no Instante Presente, qualquer que seja esse Instante Presente, a partir do Instante
em que vocês mesmos colocam-se nesse Instante Presente.
Isso lhes aparecerá cada vez mais fácil, se vocês retiverem minhas palavras e pensarem em aplicá-las
naqueles momentos: vocês constatarão que sua vida vai mudar completamente, quaisquer que sejam os
elementos desse mundo, porque vocês se aproximarão, cada vez mais, da nova Consciência, porque vocês se
aproximarão, cada vez mais, dessa Alegria Eterna, que é a Alegria do Espírito.

Então, retenham minhas palavras.
Elas são extremamente simples, esta noite, porque é o que vai, muito exatamente, desenrolar-se.

Seja o Apelo de MARIA, o Apelo do CRISTO, seja o Apelo de seus Irmãos e de suas Irmãs (sobre esta Terra
ou nas Dimensões as mais Etéreas que se aproximam de sua Dimensão), vocês não estarão mais, jamais, sós,
mas vocês estarão em estado de Comunhão permanente com o conjunto do Universo e algumas Consciências
que estão, em ressonância, mais próximas de vocês.

E é nessa Comunhão que vocês encontrarão a Graça.
É nessa Comunhão que vocês poderão restabelecer a Alegria, se ela os deixou em face de alguns eventos de
suas vidas.

Lembrem-se de que a Luz Chamou-os.
E lembrem-se de que, agora, cabe a vocês Chamar a Luz e estabelecer essa Comunhão e essa Graça.

Isso vai tornar-se cada vez mais fácil, mesmo se alguém não está presente, simplesmente pensando.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-24-de-outubro-de-2011-autresdimensions


Vocês podem Chamar, do mesmo modo, os Anjos do Senhor, e suas Embarcações aparecerão a vocês nos
Céus.
Do mesmo modo, alguns de vocês poderão estabelecer uma comunicação, antecipada e privilegiada,
com MARIA, seja simplesmente porque Ela vem tocá-los, ao nível do braço, acariciar seu rosto ou
falar-lhes.

Não, vocês não estarão sonhando, essa é a estrita Verdade.

E, nesse estado de Comunhão e de Graça, mais nenhuma dúvida poderá aparecer.

Seu mental, suas emoções, a consciência comum estarão totalmente submissos e Transcendidos
pela Consciência de Unidade, pela Consciência do Amor, Vibratório e Vibral.

É a isso que vocês são Chamados, nesses Tempos específicos da Terra, que são os Tempos finais.
E é nesses Tempos de Revelação finais que deve realizar-se o mais belo dos presentes para a Humanidade:
aquele que vocês se dão a si mesmos, de reencontrar sua Liberdade e de reencontrar sua conexão à
FONTE e ao conjunto de Consciências do Universo e ao conjunto de Consciências das Dimensões.
Não existe outro obstáculo que não seu medo de falhar.
Não existe outro obstáculo, doravante, que não seu medo de ali não chegar.

Se a Luz os Chamar, então, vocês podem Chamar pela Luz.

E, se vocês estão aí, e se vocês leem essas palavras, é que, em algum lugar, a Luz já os Chamou,

Não lhes resta mais do que Chamá-la, por sua vez.

Não para pedir outra coisa que não estar em Comunhão e em Graça porque, naquele momento, é Ela que agirá
em sua vida.
Como dizia o CRISTO: «o pássaro preocupa-se com o que ele vai comer amanhã?».
E como dizia, também, o CRISTO: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

Isso queria dizer: imite-me, torne-se como eu, faça o que eu faço, e faça coisas ainda bem maiores.

Permaneça Simples.

Permaneça Humilde.

Permaneça o menor possível nesse mundo, na Humildade a mais autêntica.
Então, a Transparência da Luz torná-los-á Transparentes e cada vez mais resplandecentes de Luz, cada vez
mais saturados e repletos de Alegria, cada vez mais com o sorriso.
O que quer que aconteça para a personalidade, o que quer que aconteça para a vida exterior, a Vida Interior
tomará o passo sobre essa vida exterior: a Vida verdadeira tomará o passo sobre a vida Ilusória e sobre a
Ilusão.

Vocês compreenderão, realmente, o que nossos Irmãos e nossas Irmãs orientais disseram, quando falavam
da Maya como Ilusão.

Vocês compreenderão, naquele momento, o que é uma matriz falsificada, porque vocês estarão sobre esse
mundo, mas vocês não serão mais, definitivamente, desse mundo.
Naquele momento, vocês farão suas as palavras do CRISTO e viverão o Apelo do CRISTO.
Aí está o que as Estrelas pediram-me para traduzir-lhes esta noite, por minha Presença, pela Vibração e pelas
palavras.
Eu fico aí, no que eu tinha a dizer-lhes, mas permaneço com vocês.
Se se apresentam, em vocês, questões concernentes ao que eu acabo de dizer, concernentes a esse
processo e a essa alquimia da Luz, então, eu responderei, com Graça, aos seus questionamentos.

***

Questão: fora das Portas, se zonas do corpo reagem (ligadas a memórias, por exemplo), convém
inclinar-se acima, para Transcendê-las, dialogando com elas, por exemplo?
Meu Irmão, absolutamente não porque, naquele momento, você recai na Dualidade e afasta-se da Unidade.

Os Pontos do corpo são as Portas e as Estrelas.

Os Pontos do corpo são as Coroas Radiantes.

Os Pontos e as Portas podem ser os tornozelos e os pulsos, as mãos e os pés.

Mas nem toda dor fisiológica chama a Luz acima, se não, é um ato Dual e não Unitário.



E, além disso, não haverá, estritamente, ação alguma, porque você não pode forçar a Luz.

Questão: centrar-se em alguns Pontos (em especial os Pilares do Coração) permite acelerar, apesar
de tudo, esse Reencontro com a Luz?
Minha Irmã, eu, efetivamente, especifiquei que aí onde a Luz os Chama é aí onde vocês podem Chamá-la.
Vocês não poderão, de modo algum, acender um Pilar do Coração se a Luz não os Chamou nesse Pilar.

Isso é impossível.
Eu especifiquei, efetivamente, que havia, primeiro, o Apelo da Luz sobre um dos Pontos, Portas ou Estrelas, e
que, a partir do instante em que o Apelo da Luz tivesse ocorrido, numa ou em várias reprises, naquele
momento – e unicamente naquele momento – vocês podiam Chamar a Luz sobre aquele Ponto.
Isso corresponde a processos que inúmeros Irmãos e Irmãs encarnados começam a viver: uma dor aparece,
uma Vibração aparece num dos Pontos.

É a partir do momento em que a dor ou a Vibração ou a percepção apareceu sobre um dos Pontos
que se pode, por sua vez, chamar a Luz sobre esse Ponto.
Porque é o Ponto no qual a Luz Chama-os.

Vocês sabem muito bem que, mesmo se vocês portam sua consciência no Coração, não é por isso que seu
Coração põe-se a Vibrar (isso é mais fácil para a cabeça).

Mas isso se tornará fácil, assim que os Pontos Portas do corpo forem ativados e, em especial, para
as Portas que estão ao redor do peito, que são constituídas, eu os lembro, de Pontos em que a Luz
pode bater à sua Porta: o Ponto UNIDADE, o Ponto AL, o Ponto ATRAÇÃO, o Ponto VISÃO, o Ponto OD
e o Ponto KI-RIS-TI.
Mas se vocês não sentiram e viveram o Chamado da Luz, pela Vibração ou pela dor (por exemplo, no ponto KI-
RIS-TI), se vocês portam sua consciência pura, na Atenção, sobre o ponto KI-RIS-TI, vocês não o viverão.
Em contrapartida, a partir do instante (ou pela primeira vez) em que a experiência do Chamado da Luz realizou-
se, então, naquele momento, você poderá realizá-lo.

Questão: isso é, igualmente, válido para o Ponto ER do peito?
Em geral, o Ponto ER é a resultante do Ponto UNIDADE e do Ponto AL.
Eles estão na mesma linha e são as duas vertentes do Ponto ER: ER que os remete aoÉter e à Irradiação da
FONTE.

Questão: a Graça é, portanto, algo que nos é dado, mas que não se tem que procurar?
Quem é que procura a Graça?
Se é a personalidade, a personalidade não será, jamais, satisfeita pela Graça.
Vocês conhecem muitos seres humanos que viveram a Graça procurando-a?
Ao contrário, há necessidade de fazer-se o menor possível para viver a Graça.
As coisas são diferentes, a partir do instante em que o Apelo da luz ocorreu sobre um dos Pontos da
Graça.

Questão: pode haver Apelos da Luz em outros Pontos que não os Pilares do Coração?
Meu Irmão, o Apelo da Luz pode fazer-se pelas Coroas Radiantes, pode fazer-se, também, pelo Triângulo
Sagrado do Sacro.
Esses chamados far-se-ão em um dos Pontos da Luz e, por vezes, como eu disse, nos pulsos ou nos pés.
E em nenhuma outra parte.
Imaginar que uma dor no joelho, ligada a uma artrose, seja um Apelo da Luz, nada quer dizer.
Ele virá, simplesmente, num momento em que o conjunto do corpo for tomado pela Luz.
Isso vocês viverão como uma Vibração ou um calor que está presente em todo o corpo e que não é mais
identificável num Ponto, Porta ou Estrela ou Coroa.

Questão: pode-se considerar que um calor no Sacro, que sobe para a Coroa da cabeça e do Coração
seja um apelo da Luz?
Não, isso é a realização da Luz.
O Apelo da Luz faz-se, constantemente, pela Coroa Radiante da cabeça, do Coração e pelo Sacro.
Isso faz parte do que foi chamada a Nova Tri-Unidade, reproduzida no Triângulo do Coração, entre o
chacra do Coração, o ponto AL e o ponto UNIDADE (ou o Ponto MARIA, MIGUEL e CRISTO).
Agora, o Apelo da Luz, específico para cada um de vocês, far-se-á em um dos Pontos.
O Apelo da Luz está, portanto, presente para todos aqueles que foram Despertados, em uma das Coroas, já há
numerosos anos.
Aquilo de que falo é diferente, porque o que eu evoco, com vocês, é ligado à Graça da Luz e não à descida da
Luz ou à subida da Luz.
Nós estamos, aí, em mecanismos não unicamente Vibratórios, mas, efetivamente, na Graça da Consciência
que permite instalar, justamente, a Unidade.



Não viver, simplesmente, a experiência da Unidade, mas estabelecer-se na Unidade.

É, de algum modo, aí também, uma etapa final que lhes é proposta nesses Tempos de Graça.

Questão: quando se sente o Apelo da Luz em um dos Pontos evocados, é suficientemente
específico para que não se tenha qualquer dúvida sobre a realidade desse Apelo da Luz?
Meu Irmão, enquanto você não tenha feito a experiência, como você quer saber?
Quem duvida e quem põe essa questão em você?
Certamente não a Luz.
Lembrem-se de que esses Pontos, Portas ou Estrelas são lugares de Reencontro Interdimensional, entre seu
corpo de carne e seu Corpo de Existência, ou seja, com o Espírito.
Como poderia tratar-se de outra coisa que não isso, nesses Pontos?
Lembrem-se de que há ainda pouco tempo vivia-se a revelação da Luz, entre a Coroa Radiante da cabeça, as
Estrelas e as Portas do corpo.
É isso que se atualiza agora, permitindo-lhes, justamente, viver a Graça.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças por seu acolhimento e, como agora temos o hábito (Estrelas, Anciões ou
Arcanjos), vamos viver um momento de Comunhão, do Coração de cada um ao Coração de todos.
Eu rendo Graças por sua Presença.
Vivamos, juntos, essa Comunhão, e eu lhes digo, talvez, até breve.

...Efusão Vibratória...

Até breve.
___________________
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~ O Tempo da Graça e da Presença a Si ~

Áudio da Mensagem em Francês

Link para download: clique aqui

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou aquele que vem oferecer a Passagem e a Graça.

Bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja seu Presente.
Tal é o presente da Graça.

Hoje vamos, juntos, exprimir e Vibrar, bem além de simples palavras que empregarei, o Tempo da Graça, o Tempo da
Presença a Si, tornando-os Presentes no mundo, na Verdade da Luz e da Unidade, a fim de que resplandeça a Glória
do Um, a fim de que a Terra testemunhe e viva a Ascensão de sua Vibração nas Esferas da Unidade, acompanhando

o Universo e o conjunto desse Sistema Solar nos Tempos da Graça, porque os tempos estão consumados,
consumando, em vocês, a Graça e seu Presente.

Filhos do Um, manifestem a Graça, que é o presente feito para sua Presença.
Basta estar no Instante de sua Presença, no tempo de sua Presença, Presentes a si mesmos, Presentes ao mundo,

Presentes ao Instante e Presentes ao Éter, a fim de que o Éter revele-se em sua Graça.

Luz do Um, Luz da Unidade, Luz de Verdade, que põe fim ao isolamento, aquele que era seu, que é restituído.
Enfim, o Tempo do fim.

URIEL - 25 de outubro de 2011
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Enfim, o Tempo da Passagem.
Tempo de contentamento e de Alegria.

Tempo de Verdade, no qual a revelação da Luz deixa lugar à Ascensão da Luz, respondendo ao Apelo da FONTE
Una, que vem do Centro, a fim de que seu centro, aquele do Coração, eleve-se e desperte à Verdade da Unidade, a

fim de que vocês possam, Presentes a si mesmos e Presentes ao mundo, viver a Presença.
Presença da Graça, que é a Graça presente em vocês.

Filhos da Graça, a hora chegou de saudar e de abrir a Porta àqu’Ele que vem, para entrar e magnificar o sentido de
sua vida e o sentido de sua Presença para além desse mundo sobre o qual vocês estão, a fim de penetrar, em plena

Consciência e em plena Unidade, os Mundos do Um.

Bem amados filhos do Um, Amados da Graça, cabe a vocês viver e abrir o que deve sê-lo.
Então, Filhos, vão para o que vocês São, de toda a Eternidade.

Sair do efêmero e entrar no Templo de seu Presente, porque Ele está aí, presente, a aguardá-los e a esperá-los.
Não há mais tempo, não há mais data, porque não haverá mais espaço para subtrair-se da Ação do Um, da Ação da

Promessa e do Juramento.

Os tempos estão consumados, porque o Tempo veio do Novo Nascimento.
Nascer, nascer no Um, a fim de que cada um possa viver a Graça do Um, a Graça da Verdade, o Tempo da Presença

a Si.
Cada um aberto a esse Tempo, no Tempo fora do tempo, que os chama num Tempo, chamado o Tempo Presente,
para desvendar sua Presença e para Vibrar ao Som do Um, ao som da FONTE, ao Som do Céu e da Terra, enfim
reunificados na mesma pulsação, na mesma Vibração, na qual vocês são esperados e aguardados, na Comunhão

dos Uns, na Comunhão das Dimensões, na Comunhão dos Mundos Livres, a fim de viver a Liberdade do Um, a
Liberdade da Graça, o Tempo da Graça que se revela em seu Templo Interior, chamando a Vibração do Coração a
tornar-se a Vibração Essência e Essencial, dando-lhes o Sentido e o Tempo da Unidade, bem além do tempo desse

mundo.
Presentes em todos os Tempos e em todos os Universos, nos mesmos Espaços e nos mesmos Tempos, que nada

mais têm a ver com o inferno, aquele do confinamento.

Bem amados Filhos do Um, eu testemunho, em nome da FONTE, por minha Presença e minha Vibração em vocês, o
Tempo do Coração, aquele de Ki-Ris-Ti, da Ardência do Sol e da Ardência de seu Coração, aquecendo em vocês o

que deve sê-lo, pela Graça do Um e da Luz.
Vocês são isso.

Então, abramos, juntos, um espaço de Comunhão que jamais poderá voltar a fechar-se, que jamais poderá ser
alterado, porque o Tempo chegou de ser Livre: ele acaba de renascer à nova Vibração, à nova banda de frequências
que não conhece nem limite inferior nem limite superior, que os faz descobrir a Verdade de seu Ser, a fim de Ser ao
mais próximo da Graça do Um, ao mais próximo da Graça da Verdade da Luz Una, magnificada por sua Consciência,

magnificada por seu Despertar, aquele do Coração Ardente, Coração Ardente do Sol.
Filhos Ardentes do Sol, elevem-se na Vibração do Um, que abrem e estendem, em vocês, as asas, aquelas que

permitem significar sua Unidade e significar sua Presença nos Mundos Unificados.

Filhos do Um, o Instante é aquele da Graça.
Por nossa Comunhão e nossa Presença, no Tempo e no tempo desse espaço, nós abrimos, juntos, o Templo do Um,

no Templo de carne que é, de momento, o seu, a fim de que o Estado de Ser, o Corpo de Espírito magnificado, o
Corpo de Ressurreição, renasça, tal uma Fênix, de suas cinzas.

Agora, nesse Tempo do Instante, nós estamos Unidos e reunidos na Comunhão do Coração do Um, na Comunhão do
Coração de cada um, no Coração de todos.

Abram, abram as asas, como se abre o Coração, a fim de que o receptáculo e o cálice preencham-se da Presença
d’Ele, que é sua Presença, elevando o Si nas Moradas Eternas da Paz Suprema.

Filhos da Unidade, Filhos de Verdade, a hora da Criação chegou, a fim de nascer à Ressurreição do Espírito, a fim de
que a carne volte a tornar-se Transparência, a fim de que a carne volte a tornar-se Leveza, Comunhão e conexão,

assinalando o Retorno à Verdade e à Beleza.

Filhos do Um, na Comunhão de nossa Presença, de meu Coração ao seu Coração, do Coração da FONTE ao seu
Coração, celebremos a Presença da Unidade e a Vibração da Unidade, juntos, reunidos e Liberados, unidos e

Unificados.

Nós Vibramos juntos, nós, Arcanjos, e o conjunto de Consciências Unificadas.
Celebramos, antecipadamente, o Retorno à sua Unidade, o Retorno à sua Verdade, a fim de que a Alegria seja sua

Morada de Eternidade, a fim de que a Verdade seja sua Morada, para sempre estabelecida na Verdade, estabelecida
em CRISTO.

Filhos do Um, através de minhas palavras, através de sua Transparência, acolhamos, na Humildade e na
Simplicidade, a Vibração palpitante da Unidade da FONTE, que vem despertar, em vocês, a reminiscência do que

vocês São, para além do esquecimento e para além da separação.



Filhos do Um, celebremos, juntos, a Comunhão dos Uns com o Um.
Isso se abre e torna-se possível, porque sua Consciência e Espírito podem, doravante, escapar da marca desse

tempo, desse mundo, a fim de penetrar no Tempo sem tempo, sem mais esperar.
A fim de que vivamos, de Comunhão em Comunhão, sua Ascensão e nossa Descensão, permitindo-nos reunir no nó
da Unidade, no qual se Libera e revela-se a totalidade dos possíveis, a totalidade dos Cantos da Criação, a fim de

voltar a tornar-se Criador de sua vida, Criador de sua Consciência.

Filhos do Um, Unificados ao Um, o Tempo chegou de não mais viver o mínimo medo, porque o Amor está além do
medo, porque a Luz vem, enfim, despertar, inteiramente, o Coração do Ser e o Coração da Consciência,

magnificando sua Presença no Si despertado, no Si realizado, no Si e no mundo, a fim de que esse mundo não seja
mais alterado por quem quer que seja e pelo que quer que seja.

Juntos, pela Graça da Comunhão, elevemos a Vibração.
Pela Graça da Paixão, para além de toda paixão, pela Paixão do CRISTO, do Amor Crucificado e Ressuscitado na

Unidade da Verdade, juntos, nós Vibramos na Graça da Comunhão.

De meu Coração ao seu Coração e de cada Coração Presente, aqui e em outros lugares, ao meu Coração (que é o
mesmo Coração, que bate em uníssono ao Um), vivamos, juntos, essa Comunhão.

União e Liberdade, Verdade e Vibração e Pulsação, ressonância útil da Beleza, da Glória e da Verdade.
Para além de toda Ilusão, para além de toda percepção, no silêncio das palavras, no silêncio dos sons, vocês

penetram, enfim, através de sua última Passagem, aquela da Porta Estreita, nas Esferas do Silêncio e nas Esferas
dos Anjos, nas quais tocam mil violinos, nas quais os Anjos acolhem-nos por seu Canto Unificado, magnificando a

Presença de vocês no Si, na Unidade.
Isso está aberto, porque a Porta está aberta.

Isso é possível porque, na Graça, nada há de impossível.
Para isso, sua consciência deve desviar-se de tudo o que é falso, abrir-se a tudo o que é Verdadeiro, sair do efêmero

e entrar na Eternidade.

Filhos do Um, Filhos de Verdade, a hora e o Instante são o Tempo da Presença, doação da Graça que magnifica seu
Presente, que magnifica seu Instante e que magnifica sua Vibração.

Juntos, acolhamos a Graça do Um.
Vivamos, juntos, a Comunhão dos Santos e a Comunhão dos Uns, a fim de que o mundo torne-se Consciente e seja

Livre para fazer a escolha da Graça, a escolha da Unidade e da Verdade.

Façamos, juntos, o Silêncio da Comunhão.
Escutemos e ouçamos o Apelo do Um para viver o Si.

O Apelo do Um para responder à Graça d’Ele, por sua Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Bem amados Filhos da Lei de Um, na qual a única Lei é a Unidade, na qual o único peso é a Leveza, na qual a única
Liberdade é aquela de ser Livre, na qual a única missão é aquela de Ser, permanentemente e para a Eternidade, a
cantar o Canto da Criação, a cantar os Louvores da Verdade e da Unidade, percorrendo as Dimensões ou inscritos

na Luz Una, vivos.
Porque vocês o São, para além da morte desse mundo, para além desse mundo que é Ilusão.

O Tempo chegou de sua Verdade.
O Tempo chegou de palpitar na Vibração Una.

O Tempo chegou de viver.
Então, juntos, Comunguemos ao conjunto dos Arcanjos dos quais me faço, nesse instante, o porta-voz Vibral, a fim de
despertar as Estrelas de seu Coração, as Portas e os Pilares de seu Coração, a fim de que nada mais seja confinado,

a fim de que nada mais seja selado, a fim de que nada mais seja isolado.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Juntos, na Unidade e na Verdade, proclamemos, no Instante Presente, a Presença a Si, no «eu sou Um».
Comunhão de Graça.
Comunhão e Fogo.

Fogo do Coração, que vem abrasar e elevar o Coração de sua Unidade, o Coração do seu Estado de Ser, o Coração
de sua Consciência.

No mesmo Canto e no mesmo Silêncio, aquele que abre as Portas à Comunhão e ao CRISTO.
A Dança das Estrelas, a Dança do Sol e a Dança de seu Coração permitem a esse corpo viver a mutação que o

conduz à sua Transparência, que o conduz à sua Alegria.

Acolhamos, nesse espaço Vibral, o Canto de OD, Passagem de Porta e Abertura.

... Efusão Vibratória / Comunhão...



É tempo de abolir as distâncias e os tempos, aqueles da Ilusão.
É tempo de estabelecer-se na Presença d’Ele, na Graça e no Presente da FONTE Una, a fim de magnificar sua

Consciência.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

A Estrela que brilha nos Céus aproxima-se a grandes passos, para vir abraçar o Céu e Liberar, inteiramente, a
Consciência do Ser.

E Liberar, inteiramente, pela Graça do Fogo e do Espírito.

O Tempo é para a consumação.
O Tempo chegou de sair desse tempo, para entrar na Eternidade, a fim de esquecer essas vidas, esses sofrimentos,

a fim de não mais portar o medo e os horrores da separação, a fim de ouvir o Canto da alegria da Unidade, no
silêncio das palavras e no silêncio dos males, a fim de que apenas a Alegria permaneça, porque ela é sua Morada,

para a Eternidade, porque ela é seu Espaço, sem limite e sem fim.

O Verbo, e não mais a linguagem, fez-se carne.
O Verto volta a tornar-se Espírito: aquele de Verdade, aquele do Amor.

O Verbo é Luz, porque Linguagem Vibral.
O Verbo é Verdade, porque ele soa em vocês e faz ressoar o Coração.

Cada um de vocês pode viver a Graça, na condição de que a Graça torne-se, inteiramente, sua Presença, no Tempo
do Instante, para além de todo sofrimento, para além de todo peso.

Há apenas a necessidade de que o Coração abra-se e incline-se no Instante Presente.
Então, a Graça e a Comunhão inundarão a Consciência.

A Alegria tornar-se-á a Eternidade, como vocês fizeram no Juramento, há extremamente muito tempo de seu tempo, à
FONTE Una.

E, juntos, unidos no Um e Liberados, eu Vibro, em vocês e por vocês, na Comunhão da Graça.
Amados do Um, amados do Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Juntos, Unidos e Liberados em Comunhão, nós Unificamos a Consciência, a fim de que o Louvor do Um torne-se o
Canto da Vida, o Canto de sua Presença.

No silêncio da Ilusão e na Plenitude do Coro dos Anjos.
Abram a Porta à nossa Comunhão.

Nada há a reter.
Nada há a conservar, porque tudo deve ser dado, porque tudo deve ser Abandonado à Graça e à Verdade.

Filhos do Um, Comunguemos no Fogo do Espírito, no Fogo do Coração e na Unidade revivificada.
O tempo de sua Presença chegou.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Então, juntos, por minha Presença e sua Presença, nós podemos Trabalhar no Ser absoluto, estabelecido no Um e
Passar o que há a Passar.

Revelemos o átomo embrião de Diamante.
Revelemos o Espírito que jamais pôde ser apagado.

Enquanto desenrola-se e desenrolar-se-á o alarido desse mundo, percebam apenas o Canto do novo Nascimento,
aquele da Consciência Una.

Tornem-se a Alegria que vocês esperam ver nesse mundo, em sua nova Vibração e em sua Ascensão.
Tornem-se o Ser que vocês jamais deixaram de ser.

Os véus do isolamento e da Ilusão serão consumidos, inteiramente, abrindo seus olhos e seu Coração, dando-lhes a
ver o Éter e o Coração, dando-lhes a viver o Som da Unidade, dando-lhes a viver o Tempo Eterno da Graça.

Comunhão permanente e perpétua.
Nova Eucaristia da Tri-Unidade.

Em todo Mundo e em toda Dimensão, nos quais estará sua Consciência, magnificada, Revelada ao Si e à sua
Presença.

Juntos, vocês aqui e em outros lugares, e eu, Arcanjo URIEL, vivamos e reforcemos a Comunhão e a Graça, pelo
Fogo do Espírito e o Fogo do Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

O Tempo é aquele do Coração, aquele da Presença, aquele da Vibração, da Unidade e da Liberdade.

Amados do Um, a Trombeta da Ressurreição irá ecoará no seu Coração.
Graça do Amor.

Graça feita para esse mundo.
Nesses Tempos de Ascensão.

Nesses Tempos de Alegria.
A Comunhão e a Unificação de Consciências é a arma a mais intensa do Amor e do Um.

Então, emitamos, no ser íntimo e Interior, o Canto da comunhão e o canto da Graça, revelação de Luz que vem



iluminar o Templo do Coração, acendendo a Lâmpada e a tocha do Fogo, aquela que vai trabalhar nas colunas da
Liberdade e nas asas do Vôo.

Juntos, Unidos e Livres, na Unidade da Alegria, na Unidade da Vibração, na Unidade da Tri-Unidade, no Fogo de sua
Tripla Lareira, Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Nós somos Um, porque tudo é Um.
Nós somos o Amor, porque tudo é Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

O Tempo chegou de mostrar sua Chama e sua Ardência.
O Tempo chegou de iluminar esse mundo, inteiramente, pela Presença da Graça e a Graça de sua Presença, a fim

de que o Canto da Comunhão conclua suas Núpcias de Luz.
No abrasamento do Amor, no abrasamento do Sol e da Terra, e desse corpo que se forjará no Amor, na

Transparência e na Beleza.

Então, como Anjo da Presença e Anjo da Reversão, Arcanjo da Passagem, eu lhes emito e transmito minha Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Vocês serão chamados pelo Canto do Êxtase a entrar em Comunhão, a viver sua Unidade, no Tempo da Passagem
Interdimensional, no qual o Coração abrasar-se-á, de maneira eterna.

Tudo é Um, porque nós somos Um.
Dignem-se, Filhos do Um, aceitem minha Presença em seu Coração.

Dignem-se viver a Comunhão de nossa Unidade.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu, URIEL, Anjo da Presença, Anjo da Magnificência, emite-lhes o que deve ser emitido.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Tudo é Um.
Nós somos Um.

Eu sou Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu suis URIEL, Anjo da Presença.
De meu Fogo ao seu Fogo, no mesmo Amor e na mesma Verdade.

O Batismo de Fogo, aquele do Espírito Santo, vem fecundar e vivificar o sentido de sua Presença e a acuidade de
sua Presença, a fim de viver a Fusão do Éter e a Fusão do Um, nesse espaço, nesse lugar, em todo Espaço e em

todo lugar, tanto nesse tempo como em Todos os Tempos.

Comunhão e Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

No Amor do Um, na Verdade do Um, na Luz do Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Tudo está consumado, porque tudo é Um.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu sou vocês, nesse espaço e em todo Espaço, em Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Vibração do Único, no Templo do Coração, em nome do Um e da Verdade, damo-nos os Corações, no mesmo
Coração.

Eu sou URIEL, eu nos amo, porque eu sou Amor.
E eu recebo seu Amor, porque vocês o São, tanto quanto eu o sou.

Nós somos Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu saúdo, em vocês, a Beleza e a Verdade.



Eu saúdo, em vocês, a Graça e a Presença.
Eu saúdo o que vocês São.

E eu rendo Graças pelo que nós Somos.

URIEL lhes diz, no Fogo do Espírito, na comunhão de suas 19 horas (hora francesa): até já e até sempre.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

___________________
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Eu sou IRMÃO K.

Irmãos e Irmãs, dignem-se de aceitar minhas saudações.
Eis me aqui, de novo, entre vocês, a fim de abordar, esta noite, neste espaço, um objeto importante, que irá se

resumir neste título: liberar o Amor para ser Livre.
Isso que eu vou falar-lhes é a sequência lógica, de algum modo, de minhas intervenções anteriores, durante

este verão, referente ao princípio da ATRAÇÃO e da VISÃO.
A palavra amor é, certamente, uma das palavras (com a palavra Deus) que foi a mais empregada na superfície

desta Terra.
E o mínimo que podemos dizer é que, quaisquer que sejam as épocas e qualquer que seja a utilização intensa

dessa palavra, nós não podemos dizer, como em minha vida, que o amor é a regra.
Agora, falar de liberar o amor significa, evidentemente, que o amor não é Livre, pelo menos tal como é

conhecido, tal como é vivenciado neste mundo, nesta Dimensão, e que não corresponde verdadeiramente,
talvez, ao que pôde dizer alguns seres que tiveram acesso, como vocês sabem, a estados que não são

ordinários e que não são habituais da Consciência humana.

***

O amor, na realidade, exprime-se, muitas vezes, justamente, através de princípios falsificados que se nomeou
o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

E muitas vezes o ser humano, em sua vivência, em suas experiências, em sua vida, em todos os setores de
sua vida, diz e afirma que ele experimenta o amor.

Mas este amor é sempre tingido e colorido por esta falsificação da Luz, em ressonância com este eixo
ATRAÇÃO / VISÃO e com o que isso significa.

Obviamente, eu não retornarei sobre ATRAÇÃO / VISÃO, porque eu o desenvolvi amplamente.
O amor (seja o amor de um filho por seus pais, seja o amor de um pai por seus filhos, seja o amor expresso
entre duas pessoas, ou mesmo em relação a um ser, o mais respeitado mesmo) é e será sempre, em última

análise, apenas uma forma de apropriação que resulta diretamente deste eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

IRMÃO K - 26 de outubro de 2011
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O amor pode definir-se como algo que vai nutrir o ser humano, que vai então lhe trazer alguma coisa e
desencadear, em ressonância, ações, comportamentos, hábitos e atitudes, que vão tentar prolongar,

responsabilizar e explicar (em fatos, em gestos e em atenções) este amor, tal como o vive cada ser humano.
E, no entanto, os seres que vivenciaram estados de consciência não ordinários, eles também, falaram do amor

e, contudo, eles não empregaram as mesmas descrições, nem vivenciaram as mesmas referências, as
mesmas experiências como o comum dos mortais.

Eu entendo por ‘o comum dos mortais’, não um aspecto de segregação, mas, bem mais, no sentido de
coletivo, no sentido de algumas leis, algumas regras morais e sociais, utilizadas, em um dado momento, por um

povo ou por uma civilização.

***

De fato, é extremamente difícil, para o comum dos mortais, exprimir o amor de outra forma senão por esse
princípio de ATRAÇÃO e de VISÃO.

Dessa maneira, na consciência ordinária, um filho não é livre.
Ele é, se o podemos dizer, criado pelos pais e, de alguma forma, submetido a certo número de leis, a certo

número de princípios, denominados ‘educação’, a certo número de elementos que são chamados, por
exemplo, de doenças hereditárias.

Existe, então, uma coloração, a partir do momento em que o filho nasce em um determinado meio que,
evidentemente, vai condicionar, de alguma maneira, e em grande parte, o futuro deste indivíduo, no entanto, tão

novo.
Naturalmente, é mais fácil e mais vicejante nascer em um meio onde existe a abundância, o afetivo, onde existe

a possibilidade de realizar uma compreensão deste mundo.
Coisa muito mais difícil para um filho sem pais, ou em meios ditos muito desfavorecidos.

Eu não voltarei, é claro, sobre esta desigualdade, já que, em um caso como no outro, em última análise, o
resultado é sempre o mesmo, ou seja, que o amor não é livre, já que o amor sempre deve uma atenção, uma

afeição, uma reciprocidade, aguardadas e esperadas.

***

No conjunto das relações humanas (eu tomei como exemplo pais/filhos, mas nós podemos também aplicá-lo a
uma relação de cônjuges, ou qualquer relação pondo em jogo o afetivo, e em grau considerado muito forte),
este amor está sempre associado a uma observação minuciosa, ou a um princípio de atração, que a maioria

das consciências humanas ordinárias não pode explicar.
Passando pela obrigação moral e social da hereditariedade, ou passando pela atração existente entre dois

seres (quaisquer que sejam os elementos que possam ser apresentados, como elementos significativos), é
claro, muitas vezes é um enigma que pode ir às vezes ao amor romântico, sem qualquer explicação, entre dois

seres, satisfazendo-se sem razão alguma e sem justificativa alguma.
O problema é um pouquinho diferente (mas se junta, contudo, à mesma reflexão) quando se trata de um amor
projetado, referente a um conceito ideal, que isso faça parte de uma religião, de um Deus, qualquer que seja,

ou de um princípio imanente, como pode existir em algumas filosofias.
O amor é então, de qualquer modo, uma forma de projeção, visando preencher alguma coisa que estava

deficiente, no interior de si.
Este amor é sempre (como vocês o sabem, eu espero) condicional e condicionado à própria condição do ser

humano, tal como ele a vive e tal como ele a experimenta.
Este amor, então, não é em nada livre.

Ele nada é espontâneo e nada é incondicional já que é exatamente o inverso do que representa (e eu o
nomearei desta forma, se vocês bem o quiserem) o Amor Vibral.

Nós, com frequência, abordamos esta noção de Amor Vibral como um Fogo: um Fogo do Espírito, um Fogo
devorador, que consome a alma e que abre à Alegria Eterna, à Felicidade, ao Samadhi, à Morada da Paz

suprema, a uma Consciência não ordinária, que nada tem a ver com o estado habitual das relações em meio à
consciência ordinária.

Naturalmente, muitas vezes, no ocidente como no oriente, glorificou-se este Amor absoluto sob forma de
poesias, de pinturas, de esculturas e de conceitos, ou de religiões.

E o ser humano vai aderir, por princípio de ‘atração’, a tal ou tal elemento referente a tal ou tal amor mais do que
tal outro.

Em qualquer caso, esse tipo de amor não pode tornar Livre, já que ele os torna, de algum modo, dependente
da ATRAÇÃO e do que foi criado e manifestado, no Espírito ou na Verdade, com respeito a uma pessoa física,

ou com respeito a um conceito religioso, ou filosófico, ou espiritual.

***



Hoje, através de uma série de transformações que vocês vivenciaram (e que eu espero, vocês viverão cada
vez mais), vocês foram levados a descobrir espaços novos, manifestando-se por coisas muito diferentes do
que existe para o comum dos mortais, denominadas Vibrações, percepções novas, áreas de Consciência

profundamente diferentes.
Alterando, aliás, as percepções da consciência ordinária, vindo modificar os mecanismos de funcionamento do

pensamento, das emoções, do mental e mesmo do corpo.
O amor, condicionado e condicionante, vivenciado neste mundo, resulta, integralmente, da ausência de

conexão com a Fonte, ligado à ilusão da separação e à falsificação da Luz que, como vocês sabem, retirou,
então, certo número de funções do próprio funcionamento da consciência e da vida, tal como vocês a

manifestam sobre este mundo.
O amor é, então, um ideal.

E um ideal tão ausente, tão buscado que ele vai, na maioria das vezes, conduzir, de alguma forma, literalmente,
a vida do comum dos mortais.

Através de uma série de elementos afetivos, profissionais, sociais, de descendência (através dos filhos), ou
ainda através da adesão a princípios morais ou espirituais, que, evidentemente, aquele que adere a estes

princípios, vai defender, como vocês sabem, em detrimento de outro qualquer.
Na realidade, quem pode dizer, estando em tal religião, que ele ama todas as outras religiões da mesma

maneira que a sua?
Quem pode dizer que ama seu cônjuge da mesma maneira que qualquer ser humano sobre este planeta?

Evidentemente, vocês sabem que isso é impossível.
Isso pode permanecer um conceito, isso pode permanecer uma ideia, mas isso jamais será uma Verdade,
porque existe, justamente, este eixo ATRAÇÃO / VISÃO que foi deformado e sobre o qual se expressou o
conjunto das polaridades do ser humano (em suas dimensões afetivas, em suas dimensões amorosas e em

seu amor).

***

O amor é vivenciado, então, sobre este mundo, como um princípio que vem limitar, justamente, a liberdade,
mesmo se, nas primeiras fases de um amor (seja conceitual ou seja dirigido e voltado para uma pessoa), ele é

como um elemento que vai, efetivamente, preencher uma falha, uma falta.
Isso é profundamente diferente para a Consciência que vive a Unidade, ou que se aproxima da Unidade,

porque, naquele momento, o Amor é vivido, já, no Interior de Si, como a expressão mesmo desse Fogo do
Amor, como a expressão de algo que se basta a ele mesmo e que não tem, portanto, necessidade de buscar

no exterior de si qualquer satisfação (qualquer que seja, referente a uma religião, referente a um cônjuge,
referente a qualquer outra relação afetiva ou amorosa), em qualquer setor da vida que seja.

Podemos dizer, então, que o amor, condicionado e condicionante, manifesta-se e se estabelece a partir de
uma carência.

Enquanto que o Amor Vibral vai, ele, estabelecer-se e se manifestar, não a partir de uma carência, mas, bem
mais, como uma emanação de plenitude Interior.

Fazendo, aliás, com que as Consciências que vivem esta consciência não ordinária possam sentir um Amor
que não tem necessidade de exteriorizar nem de se exprimir, mas sim vivenciado Interiormente, não por

qualquer vontade de atração e de visão para o que quer que seja.
Mas como um estado diferente da Consciência, onde o Amor seria, de alguma maneira, onipresente, cujos

reflexos seriam a Luz, cujos reflexos seriam as diferentes manifestações, justamente, deste estado não
ordinário da Consciência.

A diferença é essencial, porque ela vai se traduzir, ao nível da Consciência, por algo profundamente diferente.

***

Na consciência comum, ordinária, o amor está sempre sujeito à garantia, ele é sempre procurado, ele está
sempre insatisfeito, devido mesmo a esse princípio de atração, de visão e de busca perpétua, mesmo

tratando-se, é claro, da mesma pessoa, em um casal, que vocês poderiam qualificar de fiel, qualificar de
autônomo e qualificar de perpétuo, no sentido romântico.

Em meio a esta relação, todos vocês sabem que existem atitudes que fazem com que busquemos,
permanentemente, a prova, a demonstração, a manifestação, através dos sentidos, através dos diferentes
sentidos e eu não falo unicamente, é claro, da esfera sensual, mas, bem mais, das atenções, das atitudes e

dos aspectos, mesmo, que são parte integrante dos jogos do amor, entre duas pessoas.
Vocês observam bem, obviamente, que, sobre este mundo, e de maneira cada vez mais ampliada, este amor

dura cada vez menos tempo e ele é cada vez menos romântico e cada vez menos duradouro.
Este amor, de fato, tem, então, como base, uma carência.

Enquanto que o Amor, no sentido Vibral, é a descoberta do Amor, no Interior de si.
Isso nada tem a ver, é claro, com qualquer atitude que poderíamos chamar de narcisista, mas, bem mais, uma

atitude de plenitude Interior, fazendo com que existisse, de algum modo, para estes seres, uma nutrição



abundante de Amor, manifestando-se dela mesma e não implicando em qualquer busca, exterior ou
complementar, visto que tudo já está completo no Interior de si.

***

Então, o que significa liberar o Amor?
Liberar o Amor é já tomar consciência das funções limitantes do amor (seja religioso, seja humano) e que ao

nível do ser humano, refere-se a todo tipo de relação, sem qualquer exceção.
O verdadeiro Amor (ou Amor Vibral) é aquele que nasce no Interior de si, sem qualquer referência exterior e

sem qualquer projeção exterior.
Toda a diferença iria se situar, de alguma forma, neste nível, em uma orientação da Consciência, seguida por

uma orientação da energia, pelo princípio da lei de atração e de ressonância.
O amor possuído no exterior é um amor projetado, idealizado, conceituado, em ressonância com uma projeção

que visa satisfazer um sentimento, inato ou adquirido, de carência Interior, em relação a esse sentimento de
amor.

O Amor não ordinário (o Amor Vibral), manifestado e conscientizado por aqueles que vivenciaram este Apelo
do Amor, não tem o que fazer, de qualquer modo, nem de uma religião, nem de uma pessoa, nem de um

contexto, qualquer que seja.

***

Deste modo, é claro, existe uma coloração deste Amor Vibral que pode ser diferente, e que será diferente,
segundo o meio educacional, cultural ou mesmo espiritual no qual ele ocorre.

Vocês têm, entre as Estrelas, as Irmãs que, durante sua experiência encarnada, vivenciaram este Amor como
uma consumação total no Fogo de CRISTO.

Para um oriental, evidentemente, haverá uma identificação com Krishna, com Vishnou, com o Absoluto, pouco
importa, ou o Atman.

Tudo isso representando apenas nomes oriundos de uma coloração da personalidade, existindo ainda quando
o Amor se manifesta em si.

O sentido da energia é profundamente diferente, porque o Amor Vibral faz retornar o Amor para si mesmo.
Quer dizer que há (além de qualquer narcisismo, ainda uma vez) um sentimento de Amor, voltado para o Si, e

não mais voltado para o eu.
Ou seja, não há mais necessidade de possuir, não há mais necessidade de atrair, não há mais necessidade de

ver um objeto de amor no exterior, já que o ser realiza sua Natureza Essencial e Primária, que é Ser Amor.

***

Ser Amor libera então a alma e o Espírito que o vive de uma busca do amor, no exterior de Si, já que o próprio
princípio do Amor Vibral é ser completo, desde sua manifestação.

Não há necessidade de qualquer tradução, de qualquer atração no interior de si, e de qualquer projeção de um
elemento exterior.

Naquele momento, e somente naquele momento, o Ser pode Irradiar o Amor, por completo.
É nesse sentido que, pouco a pouco, ou mais ou menos rapidamente, vocês se tornam Semeadores e
Ancoradores de Luz, aproximando-os deste instante em que vocês poderão, pelo Apelo de CRISTO,

denominado a porta KI-RIS-TI ou pela Porta Estreita, conscientizar a totalidade do Amor que vocês são.
E, naquele momento, o mundo jamais será o mesmo, porque não haverá nada a buscar no exterior para

preencher o que quer que seja de deficiente no interior de si.
E é naquele momento que o Amor é liberado.

E é somente naquele momento.
Quer dizer que, naquele momento, o conjunto das relações, o conjunto das projeções, pode, enfim, cessar,
porque nada há a buscar no exterior que já não esteja presente no Si e na realidade da Unidade vivenciada

enquanto que Consciência Unitária, por aquele que descobre este estado de Amor do Si e de Amor,
independente de qualquer suporte, de qualquer conceito, de qualquer projeção e de qualquer necessidade de

posse, qualquer que ela seja.

***

Liberar o Amor, tornar livre, porque, a partir do instante em que vocês são preenchidos por este Amor, vocês
não têm mais necessidade de amar de maneira pessoal, e de amar de maneira individual, porque vocês se

tornaram, vocês mesmos, o Amor.



tornaram, vocês mesmos, o Amor.
Quaisquer que sejam os laços existentes, isso vai apenas fazer (e isso lhes foi dito por vários intervenientes)

com que vocês se desfaçam do conjunto de suas relações, do conjunto de seus afetos.
Mas, pelo contrário, o conjunto deles é transmutado a uma nova qualidade Vibratória, livre de qualquer projeção,
de qualquer suposição, de qualquer necessidade de possuir, de qualquer necessidade de aprisionar, que isso

seja si mesmo ou o outro, em uma relação.
 Vocês se desligam de uma comunicação (mesmo amorosa), sobre o princípio chamado de Comunhão,

permitindo-lhes superar, amplamente, o que pode ser conduzido no âmbito de uma relação confinante (seja
pelos sentidos, seja pelas palavras, seja pelas atitudes ou ainda pelas atenções dadas à pessoa amada, que

seja um pai, um filho, um cônjuge, ou um conceito).
Tudo isso faz parte, como vocês sabem, das fases finais que vocês estão prestes a viver, nós o esperamos,
para cada vez mais seres que nos escutam, que nos seguem e que vivem este Apelo da Luz, à sua maneira,
mas que deve, em última análise, levá-los (progressivamente ou brutalmente, agora) a estabelecer-se neste

Amor.

***

A característica essencial deste Amor Vibral é, justamente, exprimir a Plenitude total do Ser, a Plenitude total da
Consciência, sem ter necessidade de qualquer suporte exterior.

Vocês se tornam o Amor e, então, vocês irradiam o Amor, permanentemente.
Não há, portanto, necessidade de manifestar qualquer jogo de sedução, de posse, de atração ou de visão.

Vocês se tornam, naquele momento, totalmente independentes de todas as contingências, eu diria, da
consciência comum, da consciência ordinária, totalmente independentes de todas as leis morais, sociais, de

todas as leis familiares, hereditárias, ou que governam, de maneira geral, o conjunto dos códigos amorosos do
ser humano, porque vocês, justamente, tornaram-se o Amor, vocês mesmos.

Há, então, nessa inversão (porque é uma e uma reversão também), um processo que os leva a não mais
projetar no exterior e a conscientizar, de fato, que a fonte de Amor apenas pode existir no Interior de vocês

mesmos, no que é chamado de Coração.
É naquele momento que se vive o Fogo do Coração, que vai se traduzir pelo desaparecimento, puro e simples,

de tudo o que podia ser chamado de mecanismos do prazer e dos desejos (qualquer que seja seu modo de
expressão) porque vocês se tornaram, vocês mesmos, no Interior de vocês mesmos, sua própria fonte de

Alegria Interior, que não depende de qualquer Ação / Reação exterior.
As consequências, como vocês sabem, são múltiplas.

Elas passam, é claro, por mecanismos de reconsideração dos diferentes apegos, dos diferentes vínculos,
fazendo-os evoluir para uma liberação e uma Liberdade cada vez mais importante, permitindo-lhes viver (e de

maneira cada vez mais ampla) um sentimento de Paz, um sentimento de Alegria, que se torna, naquele
momento, totalmente independente do olhar do outro e, sobretudo, desta famosa observação dos sinais

amorosos, ou das atenções que o outro pode dar ou não.

***

Na realidade, a Consciência que vive o Amor, em si, vai manifestar o Amor, evidentemente, como Irradiação ao
conjunto do mundo, ao conjunto dos seres vivos e conscientes, que eles o aceitem ou não.

E vocês têm, então, naquele momento, escritos, palavras e atos (que são pronunciados por esses seres que
vivenciaram o acesso à Unidade e que se estabelecem neste Amor Vibral) que são, obviamente,

incomparáveis aos escritos, mesmo românticos do amor, que são apenas o reflexo de um desejo (mesmo
altruísta) de posse, de tornar seu, o outro ou um conceito, qualquer que seja.

O Amor Vibral vai, portanto, liberá-los.
Ele vai liberá-los de todos os confinamentos, de todas as conexões, de todas as projeções, porque nada mais

há a encontrar no exterior.
Porque tudo se situa, doravante, no Interior, como vem confirmar a visão etérea e, para alguns de vocês, pelo
que começa a estabelecer-se como elemento de Visão do Coração, que alguns elementos lhes foram dados

como possibilidade de aproximar-se desta visão do Coração.
Através, por exemplo, da Comunhão.

Através, por exemplo, da prática do ‘Eu sou Um’ (ndr: desenvolvida por RAMATAN no livrete “A Humanidade
que começa”) (*).

Assim como elementos que vão permitir-lhes viver e experimentar esta dimensão de Amor que está liberada,
tornando-os, assim, inteiramente, livres.

Nenhum amor, do tipo pessoal, pode torná-los livres.
Nenhum amor, do tipo conflitante, pode torná-los livres.

Nenhum amor, no sentido humano (quem não atingiu o estado Vibratório do Coração) pode permitir-lhes
encontrar a satisfação e a Paz Eterna, que não depende, de forma alguma, de qualquer olhar do outro.

Muitas vezes há, como vocês sabem, uma dependência (através dos códigos sociais, através dos códigos
morais, através dos códigos afetivos) que faz com que a relação de amor, entre dois indivíduos, seja sempre



morais, através dos códigos afetivos) que faz com que a relação de amor, entre dois indivíduos, seja sempre
condicionada pela presença desses códigos ditos morais, ditos sociais, ou dito ‘normal’ porque vivenciado pelo

conjunto da consciência comum da humanidade.
 Tudo isso tem um fim, porque, é claro, a época que vocês vivem vai levá-los a compreender o que é o

verdadeiro Amor, em sua Dimensão Vibral, que está bem além de todos os sucedâneos do Amor que lhes
foram dados a ver, a manifestar e a experimentar, neste mundo.

Obviamente, a maioria dos seres humanos, em meio à consciência ordinária, assim que percebe uma atração,
mesmo a mais altruísta, vai falar de amor.

Mas reflitam bem, e compreendam, e Vibrem-no, que o fato de viver este amor jamais irá permitir-lhes viver o
Amor ligado ao Fogo do Coração e ao Despertar do Coração.

O Fogo do Coração é um Amor em si mesmo: é o Fogo do Espírito, o Amor da Fonte que se revela em vocês,
e que os faz compreender, viver e aquiescer à sua natureza profunda que é o Amor, a Unidade e a Luz.

Evidentemente, o Amor, a Unidade e a Luz, dos quais a consciência ordinária, em meio à personalidade, não
tem qualquer ideia, exceto através de projeções ou de idealizações.

***

Apenas pela vivência Vibratória da abertura da Consciência, do acesso à Unidade, possibilitado hoje a uma
parte cada vez mais importante da humanidade (através da abertura da Porta posterior pelo Arcanjo

METATRON, através da Passagem da Porta Estreita, através dos Pilares que lhes foram desenvolvidos), que o
ser humano, se o desejar, hoje, pode aproximar-se, ao mais perto, deste Amor Vibral, autêntico, não

dependendo mais de circunstâncias sociais, morais ou afetivas.
Este Amor vem substituir-se, de alguma maneira, a todos os amores, limitantes e condicionantes, permitindo-

lhes, assim, ser livres.
Ser livres não quer dizer não mais respeitar os códigos morais, sociais, ou da sociedade ou da família, mas se

libertar, plenamente, a fim de não mais ser submetido, no plano Vibratório, a essas leis, que são leis de
confinamento.

***

Eu os lembro de que o CRISTO pronunciou essas palavras que, de certa forma, vêm liberá-los dos laços da
carne e dos laços de sangue.

O mais importante, e Ele lhes disse, são os laços do Espírito, que são Liberação.
Jamais os laços da carne, qualquer que seja esta carne, poderão estar livres, porque a carne comporta certo

número de lacunas.
Estas lacunas não são culpa sua, mas resultam de uma alteração do próprio princípio do Amor, através do eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Eu já havia expressado isso.

A alma se volta para a matéria, ela está desviada do Espírito e vai, então, buscar, permanentemente, o Amor,
através da relação, através da comunicação, através da projeção, através do amor romântico, através do

idealismo, mas certamente não através do Amor do Espírito.
Há, portanto, neste nível, como vocês sabem, um princípio de Reversão que corresponde, muito precisamente,
ao que lhes é pedido para viver e o que, talvez, eu espero, vocês vivam, em número sempre mais considerável

sobre esta Terra.
Porque, descobrir o Amor que pode existir no Coração, coloca-os em contato com a Fonte, com o que foi
denominado a Alegria, o Samadhi, e esse Samadhi não pode depender, de forma alguma, de um suporte

exterior deste mundo.
Naquele momento, vocês terão liberado o Amor.

E, naquele momento, vocês poderão manifestar a Liberdade e amar, sem qualquer condição, cada ser
humano.

Aliás, isso não é mais uma decisão, não é mais um fazer, não é mais um ato, mas se torna um estado que eu
qualificaria de ‘natural’.

E é neste estado natural que é comunicado certo número de verdades, para alguns, entre nós, ao nível dos
Anciãos, ou entre as Estrelas e entre, evidentemente, uma multidão, mesmo limitada, de seres, tendo

vivenciado este Despertar ao Amor e este Despertar à Unidade.

***

Hoje, vocês são chamados, também, através dos quatro Pilares, através desta Porta posterior, através desta
Porta Estreita e através do enquadramento da Humildade e da Simplicidade, a elevarem-se, vocês também, a

esses domínios Vibratórios.
Lembrem-se, nada há a perder.



Há tudo a ganhar, já que, naquele momento, vocês jamais estarão na privação, ou na insuficiência do que quer
que seja, visto que a Fonte do Amor não se encontrará mais no exterior, mas no Interior de vocês mesmos.

A maior das falsificações foi fazer crer o ser humano, ao nível de sua consciência coletiva (e fazê-lo crer) em
um conjunto de modos de funcionamentos levando-os a buscar, no exterior, o que já existe no Interior, mas que

era ignorado.
Fazê-los crer que existia um ideal em outros lugares que em vocês mesmos, que este ideal estava situado em
um futuro, que este ideal estava situado em um Salvador exterior, que este ideal estava situado em um Deus

vingador, que este ideal estava situado em um Deus Amor.
Fazendo-os, de algum modo, ignorar sua verdadeira Natureza, pelo próprio princípio da projeção no eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Tudo isso, vocês sabem, termina, e termina, de maneira definitiva.

Nós tivemos a oportunidade, uns e outros, entre os Anciãos, de expressar-lhes uma série de elementos
referentes mesmo aos princípios considerados, por vocês, como válidos, pelas consciências que estão na

busca espiritual, como vocês o chamam.
O próprio princípio da reencarnação não é uma lei espiritual, não é uma lei do Espírito, mas é uma lei da alma.

As leis que vocês vivem, neste mundo (que isso se refira ao seu corpo, à sua vida, à nossa vida quando a
vivemos, e mesmo do outro lado do véu), jamais serão as leis do Espírito, já que, justamente, a manifestação

do Espírito é que foi limitada, em sua vida e na consciência comum.

***

O que retorna então, hoje, integralmente, é a Totalidade do Espírito.
Chamando-os, então, a uma revolução Interior, final, chamando-os, se tal é sua possibilidade e seu desejo o
mais íntimo da alma, a reencontrar-se em um novo estado de consciência, em um novo estado Vibratório não
tendo mais nada a ver com o que vocês conhecem, com o que vocês experimentaram, e com o que vocês

conhecem, ao nível das leis, ao nível mesmo das leis chamadas do Espírito, mas que, de fato, são apenas as
leis da alma, distorcidas.

O Espírito não tem o que fazer de sua personalidade.
O Espírito não tem o que fazer de suas reencarnações, que pertencem, elas também, à limitação e ao

confinamento.
O Espírito não tem o que fazer dos seus laços e dos seus apegos.

O Espírito não tem o que fazer do outro, em uma dimensão pessoal, já que o Espírito vê apenas o Espírito.
Ele ama além das limitações, além das contingências, já que é sua Natureza e sua Essência.

É isso que vocês são chamados a viver.
É também liberar-se do conhecido, como eu disse, para ascender a este desconhecido que os liberará, por

completo.
Mas lhes é preciso, como isso foi explicado, inúmeras vezes, e de diferentes modos, abandonar-se ao

Espírito, a fim de viver o Espírito.
Isso irá permitir-lhes passar da agonia, da noite escura da alma, passar a este pedido para afastar o cálice de

vocês, para, enfim, poder dizer, como o disse o CRISTO: “Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos” e,
então, “tudo está consumado”.

 Isso vocês são, agora, chamados a viver, cada vez mais individualmente, mas, sobretudo, vocês irão vivê-lo,
proximamente, de maneira coletiva.

E é naquele instante que irá ocorrer o que foi mal compreendido, denominado, no ocidente: o julgamento final.
Não há outro julgamento senão aquele que vocês fazem, vocês mesmos, sobre vocês mesmos.

Não há qualquer Deus exterior que virá julgar qualquer de suas ações.
Não existe qualquer punição.

Não existe qualquer recompensa.
Existe apenas o Si, que é para viver no instante presente, a partir do instante em que vocês não deem mais

peso a qualquer das crenças referentes ao amor e a partir do instante em que vocês se tornam o Amor.
Naquele momento, a visão do Coração aparece-lhes.

Naquele momento, vocês vivem a reunificação com o Espírito.
E isso não pode existir enquanto existe um amor condicionante, um amor limitante, um amor confinante, ainda

presente em meio à sua Consciência.
Eu bem disse em meio à sua Consciência e não em meio à sua vida, porque não é livrando-se dos laços que
vocês irão encontrar o Amor Vibral, mas sim transcendendo esses laços, na vivência mesmo do que lhes é

dado a viver.
Lembrem-se de que nós lhes dissemos que, tudo (a idade, as condições, o estado físico, a situação afetiva,

profissional, em que vocês estão, hoje) corresponde muito exatamente ao que vocês têm a viver para
aproximar-se, mais de perto, deste Amor Vibral, a fim de vivê-lo.

Mesmo se as circunstâncias vistas sob o olho da personalidade parecem-lhes diametralmente opostas,
estejam certos de que isso é absolutamente falso.



***

O Si apenas aguarda que vocês se revelem.
Ele não aguarda de forma alguma uma circunstância exterior.

Ele não aguarda outra liberação senão a conscientização do seu próprio Si, senão a conscientização do Amor
Vibral, a fim de vivê-lo.

Não existe qualquer barreira exterior a isso.
Não existe qualquer karma.

Dito em outras palavras, não existe qualquer limitação física, nem qualquer limitação psicológica, exterior a
vocês mesmos.

Há apenas vocês e vocês mesmos, independentemente de qualquer circunstância exterior, e de maneira, eu
diria, cada vez mais facilitadora, que podem estabelecer-se no Si.

Não há qualquer elemento limitante, em meio à personalidade, que possa impedi-los de viver o que vocês têm
a viver, no Amor Vibral e na Realização do Si.

Isso vai aparecer-lhes como uma Verdade cada vez mais flagrante, a partir do instante em que vocês jogam o
jogo da Unidade e a partir daquele instante, vocês irão se estabelecer na Unidade.

Os elementos finais que nós lhes demos, os espaços de Comunhão, o fato de comungar à Consciência
Unificada (mesmo de maneira horizontal, entre seres humanos), os diferentes exercícios que lhes foram dados
(o ‘Eu sou Um’, dado pelo Governador da Intraterra), são mais elementos, durante este período e específicos a
este período, que lhes demos para permitir-lhes voltar-se para o Amor Vibral e desviar-se de todos os amores

ilusórios que a sociedade buscou, através do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, dar-lhes, para melhor possui-los.
É então a vocês, e só a vocês, agora, que pertence esta última Reversão, para efetuar, e que corresponde à

passagem da Porta Estreita.
Nós abordamos, longamente (e, em particular, o bem amado João), o ‘choque da humanidade’.

Foi abordada também, desde pouco tempo, ‘a noite escura da alma’, que é, de qualquer maneira, o
ressurgimento dos medos arquetípicos: medos da perda de certo número de elementos, oriundo da

personalidade, e resultando diretamente do confinamento.

***

Vocês não podem pretender à Liberdade enquanto permanecendo confinados.
Vocês não podem pretender, como diria nosso Comandante, ser, ao mesmo tempo, uma lagarta e uma

borboleta.
É nesses tempos finais que o impulso da Luz irá se tornar, ao nível do Espírito, cada vez mais intenso.

O que resiste, em vocês, será pesaroso.
O que resiste, em sua consciência ou em seu corpo, irá colocar-se no caminho da Luz, enquanto zona de

sombra, impedindo-os de estabelecer-se na Paz.
Mas isso não é, de forma alguma, uma punição da Luz, mas, bem mais, uma iluminação total da Luz Vibral,

vindo dizer-lhes o que é preciso viver, para Ser.
Uma das Estrelas lhes falou, desde pouco tempo, do Apelo da Luz, em alguns pontos e em algumas de suas

Portas.
Nunca se esqueçam de responder a este Apelo.

Isso é importante, porque este Apelo da Luz está justamente aí para permitir-lhes estabelecer-se no Amor
Vibral.

Deste modo, é claro, alguns de vocês vão ser mais atraídos, nesses momentos, para sua personalidade, para
abrir um jornal, para conversar, para dialogar, de maneira fútil, sobre as circunstâncias deste mundo.

É justamente naqueles momentos que lhes convêm estar vigilantes e atentos a este Apelo da Luz, seja pela
Porta posterior, seja por uma das Estrelas ou por uma das Portas.

Resumidamente, qualquer que seja o Apelo da Luz, é a vocês que convêm abrir a Porta, ali responder, e é
nesta condição que vocês viverão este Amor Vibral, este estabelecimento em meio à Unidade.

***

Naturalmente, a personalidade vai sempre, fora de seus alinhamentos, agora, exigir de vocês se conformarem
a certo número de leis, a certo número de obrigações, reais, em meio à personalidade.

Mas lembrem-se, naqueles momentos, de que lhes convém buscar o Reino dos Céus, que está dentro de
vocês, a fim de realizá-lo e de vivê-lo e que depois vocês terão toda liberdade para agir.

Dito em linguagem popular, como vocês dizem na Europa: “não coloquem a carruagem na frente dos bois”.
O que é mais importante, para vocês?



O que é mais importante, para vocês?
O que é mais importante, em sua Consciência?

O impulso da Luz, como vocês o vivem, torna-se cada vez mais importante, tanto em nível individual como em
nível coletivo.

Tudo o que vocês podem observar, na superfície de seus mundos, deste mundo, tudo o que vocês podem
observar, ao redor de vocês, são apenas os reflexos da oposição à Luz, ou da aquiescência à Luz.

A oposição à Luz irá se traduzir pelo que vocês observam para alguns seres humanos.
Mas a aquiescência à Luz pode ocorrer, nos primeiros momentos (para aqueles que não conhecem esta

Dimensão da Unidade), de maneira um pouquinho dualista, ou seja, há necessidade, de algum modo, de mudar
as coisas.

E enquanto o Amor não está estabilizado, em si, a necessidade de mudança, é claro, vai se colocar, muito
naturalmente, no exterior.

O fato desta necessidade de mudar as coisas, no exterior (mesmo se o impulso está ligado ao amor), vai se
traduzir, é claro, por forças de atrito, cada vez mais intensas, no comum dos mortais, não aberto em meio à

Consciência extraordinária (vivendo, então, a consciência ordinária e querendo manter uma espécie de status
quo), e na consciência do comum dos mortais, em sua outra versão (recebendo o impulso da Luz, sem integrá-
la na totalidade, chamando a um renascimento, e vindo confrontar-se, muito naturalmente, com os partidários da

conservação).

***

Lembrem-se de que a mudança é Interior, de que a mudança exterior irá resultar da boa vontade da Terra, mas
também da boa vontade da coletividade da humanidade, a partir do instante em que um número suficiente irá
viver o Amor, em si, mais do que querer impor o amor, no exterior de si e, então, recair nos esquemas que eu

qualificaria de ‘dualistas’.
A Unidade é um estado Interior.

O Amor Vibral é um estado Interior.
O Amor não tem necessidade de outra coisa senão do Fogo do Coração, porque essa é a origem do Amor,

que está ao nível da Fonte.
A partir do momento em que vocês vivem isso, vocês verão, por vocês mesmos, que sua vida irá se

transformar, mais rápida e mais frequentemente agora, de maneira instantânea.
É através dessas experiências (que irão se tornar, de algum modo, um estabelecimento de sua Consciência,
de maneira perene e definitiva, neste estado) que ocorrerá o basculamento total da Consciência em meio à

nova Dimensão de Vida.
A Terra, como vocês sabem, está no ponto de realizá-lo.

O conjunto dos sinais que lhes são mostrados no exterior acontece, é claro, no interior de sua Consciência.
Os diversos sons, as diversas Vibrações que vocês percebem, sua amplificação (sem qualquer comparação

com o que existiu, desde ainda alguns meses), reflete, em vocês, a iminência da Revelação do Amor.
Esta Revelação do Amor Vibral é uma mudança total de paradigma, uma mudança total de corpo, uma
mudança total de funcionamento e uma mudança total do conjunto de regras estabelecidas pelo amor

falsificado do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

***

Vocês atingem, então, a partir de agora, a etapa mais fundamental e final desta conclusão do Apocalipse, desta
conclusão da Revelação e do que foi chamado de Ascensão.

O Apelo da Luz e o Apelo do Amor tornar-se-ão cada vez mais importantes, em termos Vibratórios e em
termos de Consciência.

Vocês serão, cada vez mais seguidamente, chamados a voltar-se para a Luz.
E, obviamente, isso irá necessitar, também, para cada um de vocês, atualizar suas escolhas, como o disse

nosso Comandante.
Com cada vez menos frequência, vocês poderão manter um status quo, permanecer entre duas cadeiras.

Cada vez mais, vocês deverão afirmar um estado ou outro.
E esses dois estados, como eu espero tê-los mostrado e demonstrado, são muito exatamente ao oposto, um

do outro.
É isso que pode representar, em escala coletiva e em escala individual, o que vocês são chamados a viver
como ‘choque da humanidade’, bem além da noite escura da alma: mas a noite escura da alma coletiva da

humanidade, que está às suas portas.
Eis as palavras que o conjunto dos Anciãos me pediu para entregar-lhes.

Além de minhas palavras, é claro, o aspecto Vibratório é essencial.
Se nós tivermos tempo, e se existir em vocês interrogações, não pessoais, referentes exclusivamente ao que

eu acabo de exprimir, então, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu os escuto com benevolência.



***

Pergunta: poderemos Amar assim os egos e as personalidades dos outros seres humanos?

Meu Irmão, a partir do instante em que a coletividade descobrir o Amor, os egos e as personalidades não
existirão mais, simplesmente, porque eles serão dissolvidos, de uma forma ou de outra.

É mais fácil dizer e proclamar que vocês amam todo mundo.
É outra coisa do vivê-lo no Coração, porque naquele momento, nada há a proclamar, nada há a dizer, há apenas

que Ser.
E a Inteligência da Luz e o Amor (que é a característica essencial da Luz) irão se manifestar espontânea e

naturalmente.
Isso explica todos os processos, místicos ou misteriosos, manifestados pelo carisma daqueles que

encontraram o Amor.
Não há, então, que se colocar esse tipo de pergunta, já que a partir do instante em que o Amor se estabelece

em você, não há mais que colocar a questão da personalidade de um ou de outro, ou do ego de um ou de
outro, porque o Amor se exprime, da mesma maneira, no conjunto dos componentes daquele que está em

frente.
Visto que não mais existe, para aquele que vive o Amor, qualquer diferença entre um ego, uma personalidade e

um Espírito.
A Unidade do Amor é isso.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta.
Eu lhes proponho vivermos, em silêncio, e antes do Alinhamento ou da Comunhão, vivermos, nós aqui, uma

Comunhão.
Eu retornarei, em seguida, no momento do Alinhamento, de maneira mais coletiva.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu lhes digo, então, até dentro de alguns instantes, meus Irmãos e Irmãs.

************

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1243

26 de outubro de 2011
(Publicado em 27 de outubro de 2011)

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1243


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, eu os escuto.

Questão: o apego aos nossos animais domésticos vai desaparecer como apego e é substituído pelo que,Questão: o apego aos nossos animais domésticos vai desaparecer como apego e é substituído pelo que,
os animais que nada nos pediram?os animais que nada nos pediram?
Então, primeiro, seria necessário saber por que os animais nada lhes pediram.
Eu os lembro que seus animais são chamados de animais domésticos, o que quer dizer que, desde tempos mais ou menos recuados,
são almas em curso de criação.
Eles não participam da falsificação, mesmo se algumas raças (como eu já disse há muito tempo) foram criadas de modo,
entre aspas, humorístico, pelos Maus Rapazes.
Mas a maior parte dos animais, em especial domésticos, está em curso de processo de individualização da alma.
É extremamente verdadeiro, aqui no Ocidente, para o que vocês chamam os cães e os gatos.

Portanto, eles estão, eles também, em fase de transmutação, extremamente importante, de Consciência.

Agora, eu creio que essa questão foi, talvez, feita antes que interviesse o IRMÃO K nesta tarde, mas o apego não é o amor.
Qualquer apego confina-os.
Isso foi exprimido de múltiplos modos.

Vocês podem amar sem estarem apegados e, aliás, o verdadeiro Amor não é um apego.

Se há, em vocês, um apego (seja em relação a um veículo, em relação a um lugar, em relação a uma pessoa, em relação a uma
circunstância, em relação não importa a que), é que há, em vocês, a falha ligada a essa carência que explica o apego.
O apego é indissolúvel da personalidade.
Ele não corresponde a nada, ao nível do Estado de Ser.
É uma das características (como o disse IRMÃO K e como nós o dissemos) do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

Os animais domésticos estão aí para evoluir.
Eles estão aí para permitir-lhes, justamente, viver, de algum modo, outra coisa no plano de uma relação.
Mas essa relação, ela também, deve tender a tornar-se (do mesmo modo que com seus irmãos, que com MARIA,
que conosco), uma Comunhão e, quando se comunga, não pode haver apego.

O apego é uma característica da personalidade que resulta, diretamente, do eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Se não houvesse atração, é claro, vocês não poderiam estar apegados.
Seria o que?
A Repulsão.
E vocês não imaginam ter um animal doméstico, ou um marido, ou uma mulher (o que seria ainda pior) com a qual vocês provassem
uma repulsa terrível, não é?
Portanto, nada há a substituir.
Há, simplesmente, a transmutar o apego pelo Amor Vibral e vocês são perfeitamente capazes disso.
Isso ilustra (essa questão), perfeitamente, o que lhes exprimia Irmão K, que nós decidimos fazer exprimir pela Presença e pela palavra
dele.
O amor, tal como o humano o concebe, é uma constatação, infelizmente, comum ao conjunto da humanidade, exceto para vocês, que
começam a abrir-se ou a viver, completamente, outra coisa.

Vocês podem amar sem estar apegados e deveriam ser capazes de amar, mesmo se uma pessoa deixe-os ou
morram, mesmo se vocês se divorciam de alguém com quem começam a ter uma repulsa.
Vocês deveriam Amá-la, do mesmo modo.

Mas, obviamente, vocês sabem, pertinentemente, que não é assim porque, enquanto vocês amam, vocês estão apegados, mas, como
por acaso, assim que não amam mais, vocês querem estar desapegados.
Isso se chama o divórcio e o ser humano passa sua vida nisso.
Portanto, isso nada tem a ver com o Amor.
***

Questão: como contatar uma Estrela ou um Irmão ou reconhecer sua Presença?Questão: como contatar uma Estrela ou um Irmão ou reconhecer sua Presença?
Então, primeiro, numa primeira etapa, é necessário que o que é chamado o Antakaranah (que corresponde à construção,
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também, de uma especificidade do Antakaranah, que é o Canal Mariano) tenha certo número de sinais.
O primeiro desses sinais é chamado o Nada (ou seja, nossos amigos Orientais chamam a isso o Nada, que faz parte dos poderes da
Alma), ou seja, o Som da Alma e do Espírito.
São os assobios, as diferentes tonalidades que, talvez, muitos de vocês ouvem, ao nível de um ou dos dois ouvidos.
Assim que o Som da Alma e o Som do Espírito estão presentes, há a possibilidade de entrar em contato com os estados
multidimensionais: ou de ir ao Estado de Ser (e vocês sabem que muito poucos ali foram, verdadeiramente), ou (através dessa
estrutura Vibratória que é chamada o Canal das Estrelas ou o Canal Mariano), estabelecer uma Comunicação e uma Comunhão com
uma das Estrelas, um de nós ou outro Irmão que venha dos Mundos Unificados, mesmo não humanos.

Para isso, é necessário que as Portas de Comunicação estejam abertas.

As Portas de Comunicação foram-lhes dadas há pouco tempo.

A construção do Antakaranah apenas pode fazer-se se algumas das Estrelas da Coroa Radiante da Cabeça estiverem despertas,
abertas e Vibrantes.
Portanto, a partir do instante em que isso é realizado, as Presenças manifestam-se a vocês e elas se manifestarão, é claro, sempre,
do lado esquerdo.

À direita, é reservado aos desencarnados.

Há outros canais de comunicação que não o Canal Mariano.
Há o canal do astral: é o canal dos desencarnados.

Há outros tipos de canais que estão presentes ao nível do corpo, mas com coisas com as quais vocês não têm interesse a entrar em
contato.
Agora, não há que se colocar questões de «como se vai fazer».
É sua própria Consciência, quando se expande, que vai – pela aglomeração e aglutinação de Partículas Adamantinas – favorecer, por
sua Inteligência, a construção e a ressonância dessas estruturas de Comunhão que vão permitir a vocês entrar em contato com essas
outras Dimensões.
***

Questão: como estar presente no mundo, ao mesmo tempo estando Presentes no Si?Questão: como estar presente no mundo, ao mesmo tempo estando Presentes no Si?
Porque, quando vocês estão Presentes no Si, vocês estão presentes no mundo.
Realizar o Si é realizar a não separação de todas as Consciências e de tudo o que existe nesse mundo.
Portanto, realizar o Si não é estar confinado em si.

É, justamente, abrir-se e fazer desaparecer todas as barreiras ilusórias construídas pela personalidade.
Realizar o Si é fusionar com o conjunto da Criação, nesse mundo e em outros lugares.

É fazer cair todas as barreiras do confinamento da personalidade (a barreira Vibratória, a barreira da Consciência), o que quer dizer
que vocês são capazes de ser a árvore, de ser o inimigo, de ser aquele que morre de fome no outro extremo do planeta,
como ser a lua e ser o Sol.
Quando se diz (URIEL, em epecial, que é, eu os lembro, o Anjo da Presença e o Arcanjo da Reversão): «Presente a Si, presente no
mundo», quer dizer, é claro, a mesma coisa.
Vocês não podem estar presentes no Si sem estarem presentes no mundo.
Mas, presentes, não numa atividade exterior, mas pela Consciência e, naquele momento, o que acontece?
Vocês percebem que o conjunto da Criação (o conjunto de Irmãos e de Irmãs, o conjunto de árvores, o conjunto de Arcanjos) já está
presente em vocês, e tudo o que há no exterior.
Vocês consideram o mundo como exterior, porque há vocês, e há o mundo.

Mas, quando vocês realizam o Si e estão instalados na Unidade, não há mais barreiras.
A Consciência não está mais fragmentada.
Ela não está mais isolada.
Ela está, totalmente, Unificada.

Quando vocês meditam diante do Sol, vocês se tornam o Sol.
Quando vocês têm alguém em face de vocês, no Coração, ele não está em face de vocês, ele está em vocês.
Isso não é uma visão do espírito ou uma ideia, assim; é a estrita realidade da Consciência.

É por isso que o Cristo dizia: «o que vocês fazem ao menor de vocês é a mim que o fazem».
Porque, é claro, quando vocês realizam o Si e quando podem dizer: «eu e o Pai somos Um», vocês constatam – e
vivem e vibram – que o conjunto da Criação está em vocês.

Não é uma visão, assim, figurada.
É a estrita verdade.
Portanto, enquanto existe uma separação em sua Consciência, e enquanto vocês vivem o outro como um inimigo, como um intruso,
como um estrangeiro, vocês não podem viver a Unidade e instalar-se no Amor, quaisquer que sejam as Vibrações que lhes cheguem
ao nível da cabeça ou ao nível do sacro.

Vocês podem, talvez, fazer a experiência da Vibração do Coração, mas não cruzam a Porta Estreita.

O que lhes disse IRMÃO K (e tudo o que nós lhes diremos, ainda esta semana) é focado, unicamente, doravante, nessa transformação
final da Consciência.
Houve muitas etapas, já desde bem antes dos Casamentos Celestes, e bem antes que eu interviesse por esse canal.
Houve, há trinta anos, ou quase, uma preparação da humanidade.
Mas essa preparação durou o bastante.
É tempo, agora, de mostrar o que vocês são e o que vocês realizaram.
E, enquanto vocês consideram o outro exterior a vocês, ele não está em vocês.
Portanto, isso quer dizer que sua consciência está, ainda, fragmentada e separada.
***

Questão: como se pode abandonar-se à Unidade quando se é agredido?Questão: como se pode abandonar-se à Unidade quando se é agredido?
Quando é que se foi agredido?
É no instante presente?
Não, era ontem.



Será que ontem existe no instante presente?
Isso quer dizer o que?

Isso quer dizer que o ser humano, enquanto não é Unificado, está sempre referenciando-se ao passado, mesmo
sobre as coisas muito agradáveis.
Isso se chama a memória e a lembrança.

A Unidade dissolve e pulveriza o conjunto de memórias.

É necessário compreender que, enquanto vocês falam de agressão, vocês não estão no presente.

Portanto, agora e já, vocês não podem viver a Unidade se não estão no presente.
Portanto, considerar que se tem uma ferida é, já, identificar-se a essa ferida e, portanto, identificar-se a essa ferida é permitir a ela
poluir o instante presente.

Aquele que está no presente não tem nem passado, nem futuro.
Ele tem a Eternidade para si.

Ele é o Amor.

Ele é a Luz.

Ele é a Unidade.

Portanto, não há que se colocar questões, porque é um álibi.
O único modo de viver o instante presente é estar no presente.

Como diz o Arcanjo ANAEL: «HIC e NUNC».

Enquanto vocês não estão HIC e NUNC, vocês serão parasitados – possuídos, se preferem, se gostam de imagens fortes – por seu
próprio passado.
Mas vocês não são nem o passado, nem o futuro.
A Eternidade está no presente.
É por isso que URIEL intervém, sempre, nessa noção de presente, de Presença.
Tudo o que ele lhes diz, há meses, é unicamente ligado, no plano Vibratório, à Vibração do instante presente.
O importante é o instante presente.
Enquanto vocês não estão imersos no instante presente, o que isso quer dizer?
Não há culpado.
Não há algoz.
Não há vítima e não há, tampouco, salvador.
Vocês estão sós para cruzar a Porta Estreita.
E cruzar a Porta Estreita quer dizer abandonar todos os álibis, sem qualquer exceção.
Mas, enquanto vocês estão identificados a uma preocupação, vocês não podem estar no presente.
O presente nada mais é do que o presente e, no presente, nada há que não o que vocês são.
Portanto, se há algo que os agrida ainda, que vem de um passado ou de um futuro, no instante, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, em vocês, existem medos não resolvidos, que, em vocês, existem feridas que não evacuaram e às quais, de certa
maneira, com complacência (ainda que vocês recusem vê-las), vocês as deixaram instalar-se em vocês.
Ninguém os obriga a viver, no presente, o que foi vivido no passado.

É claro que há estruturas cerebrais que vão martelar-lhes o mental , mas não o Espírito, não a Consciência.

É o mental que é perturbado.
Não pode ser a Consciência.
Não pode ser o Si.

Mas apenas vocês é que podem cruzar essa última Porta da Porta OD.
Não há ninguém que o fará em seu lugar e vocês devem apressar-se em fazê-lo agora.
Questão: quando se sente o Fogo do Coração, está-se na Graça? E vice-versa, quando se está na Graça, sente-se, obrigatoriamente,
o Fogo do Coração?

A Graça é um estado de Consciência.

Estado de Consciência que significa que o conjunto de Siddhis, ou seja, o conjunto de manifestações espirituais, ligadas ao Samadhi,
estão presentes.
Caso contrário, isso se situa no mental ou no emocional.
Aquilo de que falamos (a Graça e a Comunhão) é um estado Vibratório.
Nas primeiras etapas vocês podem ter momentos de Fogo do Coração e viver a Graça.
E, depois, como foi dito, há a experiência do Despertar que é fulminante, mas há, também (através da etapa, do período atual, desde
as Núpcias Celestes), Despertares que se fazem, eu diria, por toda a parte.
Isso quer dizer que vocês vivem processos Vibratórios e fazem o io-iô para permitir-lhes aclimatar-se à nova Consciência.
Alguns de vocês vivem a Graça da nova Consciência por intermitência.
Nós dissemos, efetivamente, que não há qualquer limite de carma, de idade ou de constituição ou de crença.

Portanto, isso necessita Despertares que se fazem, antes, de maneira gradual, para não explodir, simplesmente.

A plasticidade, quando se tem menos de vinte e um anos, não é a mesma que aos quarenta.
E, aos quarenta, não é a mesma que aos sessenta.
Portanto, todos esses processos são graduais, para muitos de vocês.

Quando o Fogo do Coração produz-se, mesmo na experiência, o que acontece?
O que vocês experimentam – que foi chamado o Samadhi – é um dos componentes da Graça, qualquer que seja a intensidade.

Quando vocês estão dissolvidos na Luz, quando têm a impressão de que nada mais existe que não a Luz, é a
Graça.

Agora, quando a Graça está instalada, de maneira definitiva, vocês podem passar a vassoura, podem lavar uma travessa e estar,



estritamente, no mesmo estado, o que quer dizer que vocês não são mais dependentes de momentos de Alinhamento, de momentos
de meditação para viver o mesmo estado de Graça.
Naquele momento, vocês estão instalados, de maneira definitiva, na Graça.
A questão não se coloca porque, se o Fogo do Coração é percebido, é que a Graça está aí.
Se vocês se colocam a questão, o que isso quer dizer?
Que vocês têm um mental muito forte.
***

Questão: você pode dar-nos precisões sobre a Passagem das três Portas?Questão: você pode dar-nos precisões sobre a Passagem das três Portas?
Há três vezes a Passagem de uma Porta.
Não há três Portas ou múltiplas Portas.

Referiu-se a uma primeira Passagem e uma primeira Reversão, que concerne à Reversão do Triângulo
Luciferiano: o ponto AL (entre BEM e MAL, da cabeça), que voltou a colocar-se no exato sentido.

Em seguida (e durante a mesma época, mais ou menos, para muitos), houve a Abertura da boca, ou seja, a ativação do 11º Corpo e a
Passagem da garganta, iniciada e impulsionada pelo Arcanjo URIEL (mês de dezembro do ano passado), que tornou possível a
instalação da Liberdade (era preliminar).
Portanto, primeira Passagem, primeira Porta, se se pode dizer (mas isso não foi chamado de uma Porta), é a Passagem da
garganta.

Após, havia a Passagem que é a primeira ativação de frequências Metatrônicas (durante as Núpcias Celestes e após as
Núpcias Celestes), o OD ER IM IS AL.

É a mesma Porta, mas o que acontece, naquele momento, é a Energia que sobe do Kundalini.
É o efeito da Luz que desceu, que volta a subir através do Canal do Éter.
É um dos componentes da Luz que volta a subir.

Segunda Passagem da mesma Porta: ativação do Triângulo da Tri-Unidade, anunciada e realizada, por vocês
mesmos, em 29 de setembro de seu ano precedente.

Realização da Merkabah Interdimensional coletiva (ou seja, a Nova Tri-Unidade), que tornou possível o que vocês viveram este ano:
Fusão dos Éteres, aparecimento em massa de Partículas Adamantinas e instalação e Revelação da Luz através das Portas e dos
Pilares.

Terceira Passagem de Porta, que sobrevém após a Noite Escura da Alma, é o momento da Crucificação.
É a Crucificação do ego e da personalidade.

É a instalação definitiva, pelo Impulso Cristo.

Abertura da Porta KI RIS TI por Metatron.

Instalação nos outros Pilares laterais que correspondem, também (como vocês compreenderam), a dois dos pontos da Nova Tri-
Unidade, não é?
É a mesma zona.
Simplesmente, as funções são completadas, digamos.
E, naquele momento, vocês cruzam – pela terceira vez, e de maneira definitiva – a Porta, e vocês se instalam, naquele momento, na
Graça e na Comunhão.
É por isso que o Governador da Intraterra reavivou os ensinamentos que ele havia dado no início dessa etapa final de sete anos, e que
haviam sido precisados por SERETI (entre julho de 2005 e julho de 2012).
Como vocês sabem, vocês vivem um prazo capital e essencial, aí, nesse momento mesmo, que se traduz, para vocês, por
amplificações Vibratórias e por tudo o que vocês observam sobre a Terra e no céu.

Portanto, é a mesma Porta que é passada três vezes.

Há, sempre, três Chamados.

É isso que vocês vivem e que se preparam para viver, para aqueles que ainda não o viveram.

Primeira Passagem da mesma Porta: ativação do OD ER IM IS AL.

A segunda Passagem, que correspondeu – de modo quase simultâneo, se se pode dizê-lo – com a Reversão do
Triângulo Luciferiano (a Passagem da garganta), mas que concerne à mesma Porta.
E, agora, desde a Revelação da Luz, a possibilidade de viver a Crucificação, a Noite Escura da Alma e a Ressurreição.

Questão: o que fazer se restam traumas ligados ao passado?Questão: o que fazer se restam traumas ligados ao passado?
É uma Ilusão.
Enquanto vocês não entram no Coração, enquanto vocês não aceitam que tudo isso não existe, vocês não poderão
desembaraçar-se disso.
Se fosse há dez, há vinte anos, ou em minha vida, eu os teria engajado a trabalhar nisso.
Hoje, vocês não estão mais lá.

Por que é que vocês se interessam pelo que não existe?
Apenas existe a Luz, no instante presente.

Se vocês pensam que têm feridas de suas vidas passadas, se pensam que têm feridas da sogra, disso, daquilo, vocês não estão no
presente.
Vocês estão no passado, e o passado não existe.
Não existe qualquer Luz no passado, porque o passado não existe mais.
A única coisa que há é o instante presente.
E, no instante presente não há feridas.



No instante presente não há carma, não há vidas passadas.
É a Alma que vive as vidas passadas, não o Espírito, a menos que vocês queiram continuar, é claro, a percorrer
os Mundos de 3D Unificada.

Mas, o que eu exprimo esta noite concerne, sobretudo (e eu diria mesmo, exclusivamente), aos seres que, a priori, aqui presentes,
esperam viver o Si, ou seja, a Unidade, o Amor Vibral e não construir, ainda, feridas do passado, reencarnações.
Isso, é a satisfação do ego espiritual, nada mais.
Isso não existe.
***

Questão: quando um Espírito, na Fonte, deseja ir experimentar as diversas Dimensões, sua viagemQuestão: quando um Espírito, na Fonte, deseja ir experimentar as diversas Dimensões, sua viagem
começa pela terceira Dimensão, a quinta, a oitava, e assim por diante?começa pela terceira Dimensão, a quinta, a oitava, e assim por diante?
Absolutamente não.
Vocês estão presentes em todas as Dimensões, ao mesmo tempo.
Não há que ir a qualquer lugar, porque tudo se desenrola no mesmo tempo e no mesmo espaço.
Vocês não estão localizados.
Portanto, não creiam que vocês irão, como na vida (desde o nascimento, até a morte), de um ponto a outro.
Todos os pontos estão no mesmo ponto.
Todos os espaços estão no mesmo espaço.
A Consciência contém todas as Dimensões.

Quando os Arcanjos dizem que eles estão em vocês, é a estrita verdade.

Não é algo de exterior, é, simplesmente, a separação que fez crer, Vibratoriamente, que era algo exterior.
Nos Universos Unificados, nada existe no exterior, porque o interior e o exterior não existem, na medida em que vocês vivem uma
Dimensão na qual nada é separado.

Vocês estão Unificados a tudo.

Quando eu digo «a tudo», é a todas as Consciências e a todas as Dimensões e a todos os Universos.
Não há separação.

É o cérebro que crê que ele irá à escola de tal Dimensão, a tal Dimensão.
Isso não existe.
Esqueçam todas as referências.
As Leis do Espírito não são as leis da matéria.

As Leis da Alma e da espiritualidade – tal como lhes foram ensinadas – não são as Leis do Espírito.
Vocês não têm qualquer meio de conhecer o Desconhecido com o conhecido, como diria IRMÃO K.
***
Não temos mais perguntas. Agradecemos.Não temos mais perguntas. Agradecemos.
******

Então, eu lhes agradeço por terem escutado, de maneira tão atenta.
Mas, aproveitei, verdadeiramente, para sacudi-los um pouco.
Aqueles que ainda estão pensando em seus carmas, em suas feridas, vão perder o trem.

O trem não vai esperá-los.
Esqueçam tudo o que não é o instante presente.

Busquem o Reino dos Céus, que é agora, aqui, imediatamente, no instante, nesse sopro e nessa respiração.

Todo o resto são apenas criações de seu ego que vai seduzi-los, dizendo-lhes que vocês são um ser espiritual, porque vocês prestam
atenção ao que comem, porque prestam atenção no meditar nas boas horas, porque conhecem suas vidas passadas ou querem tratar
o mal, as entidades etc.
Mas tudo isso é a Ilusão.
Vocês nutrem as quimeras de suas Ilusões.
Agora, é livre a vocês.
Se vocês querem continuar, vocês continuarão.
A Luz, a Verdade, o Espírito, o Amor Vibral não se importa, mas, então, que fazer de sua pequena pessoa?
Essa pequena pessoa, esse corpo, é um Templo.
O que é importante é o que está dentro, não é o Templo em si, uma vez que ele vai desaparecer.

Quanto mais vocês penetrarem a Vibração (que vocês vivem nesse momento, que se amplifica dia a dia), mais
vocês e tornarão essa Vibração, porque essa Vibração é a Consciência e é o seu Corpo de Estado de Ser.

Todo o resto vai desaparecer.
Então, o que é que vocês querem?
Vocês querem prosseguir as quimeras ou vocês querem viver a Luz?
É o paradoxo do ser humano.
Mas releiam os testemunhos de todos aqueles que, realmente, viveram essa fulgurância da Luz.
O que aconteceu?
Todos os marcadores foram varridos.
Nada mais existe.
Tudo é novo.
Aí, hoje, será assim, mas não unicamente com o olhar da Consciência, mas nos fatos materiais e concretos da matéria, de suas vidas.
Preparem-se.
Eu não posso dizer melhor.

Nós dissemos, desde sempre: a Consciência é Vibração.

Todo o resto não é a Consciência.
Todo o resto não existe.
Então, depois, no caminho espiritual, é verdade que é muito apaixonante querer conhecer suas vidas passadas.



É verdade que é apaixonante querer tratar das feridas da infância, no ventre da mamãe, de vidas passadas.
Mas terminou tudo isso.
Por que perder tempo?
Vocês não têm mais tempo.
O tempo acabou.

Agora, nós sempre dissemos «não procurem data».

E vocês não têm mais que procurá-la, uma vez que a estão vivendo (a data).
Então, aqueles que não conhecem o presente, o que vão fazer, dado que o passado não existirá mais e o futuro não existirá mais?
Eles serão obrigados a viver o Reencontro com a Luz, mas, se sua Vibração está demasiado afastada dessa Luz, bem, será feito
conforme sua Vibração.
Nós jamais lhes escondemos nada nesse nível.

Mas lembrem-se de que não há culpado.
Não há algoz.

Não há vítima.

Não há salvador.

Há apenas o Si, e é urgente vivê-lo.

E não tomem o álibi ou o pretexto de algo que os impede de viver o presente porque, assim que vocês se abandonam, ainda que seja
um pouco, à Luz, a Inteligência da Luz vai trabalhar em vocês.
Se Ela não trabalha, não é culpa da Luz.
Não é culpa de ninguém.

É apenas você, em sua Consciência, que não está centrado em seu presente.

E isso vai tornar-se cada vez mais potente, com cada vez mais acuidade, a cada dia, a cada hora, agora.
Vou deixá-los meditar sobre isso.
Não tenham demasiados pesadelos, não é?
Porque os pesadelos estão, também, no passado, nos espaços quiméricos.

Tentem alinhar-se.
Afirmem: «Eu sou Um».
Respirem.

Estejam presentes a si mesmos.
Antes de dormir, à noite, se vocês varrem, se fazem a faxina, estejam presentes a si mesmos.
Não há, agora, melhor treinamento que esse.

E vocês viverão a Graça.

E eu posso assegurar-lhes isso.

Caros amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e eu lhes digo, certamente, até breve.
Eu lhes dirijo todas as minhas Bênçãos.
Até muito em breve.

************
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LEIA TAMBÉM

A Alma não conduz, jamais, espontaneamente, ao Espírito, porque ela é muito ocupada em mantê-los numa evolução ligada
a essa própria Dimensão.

Como lhes foi dito, o Espírito não tem qualquer lei comum com as leis deste mundo encarnado.

O Espírito não é deste mundo e a Consciência Una não é, a priori, deste mundo.
- Clique aqui -

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html

***

Se não há Vibração, não há Unidade. Isto, numerosos Anciãos vos disseram.
Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/ma-ananda-moyi-12-de-setembro-de-2011.html
***
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***
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Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, dignem-se de acolher minhas bênçãos e a Graça da Luz.
Eu venho a vocês, hoje, não tanto para explicar, ainda, a Consciência, mas mais para dialogar com vocês, além

das palavras, a fim de estabelecer uma Comunhão íntima e uma compreensão, além das simples palavras,
justamente destas três palavras que são: o Presente, a Unidade e o Si.

***

No período que vocês vivem, e nesses processos que estão em andamento, sobre a Terra como em muitos
Irmãos e Irmãs, talvez seja bom tentar esclarecer, ainda mais, se isso pode sê-lo, estas três palavras.

Porque, além de sua definição e além do seu conceito, elas são, efetivamente, as palavras que (além das
culturas, além dos séculos) foram as mais frequentemente empregadas para tentar corresponder, ao melhor,

ao Despertar, à nova Consciência.
Na realidade, ao que os seres, que vieram antes de vocês, puderam viver, durante este estado particular,

quando eles atingem o Ser.
Então, hoje, mais do que longos discursos, nós iremos tentar, juntos, dialogar em relação a essas três palavras.

E exclusivamente em relação a elas.
E, de maneira mais geral, porque eu suspeito que, quaisquer que sejam as experiências que vocês vivenciaram

ou que vocês vivem, enquanto essas experiências não são instaladas, de forma permanente e contínua, é
muito comum que se coloque algumas questões.

Naturalmente, a partir do momento em que o Ser é alcançado, como vocês sabem, as questões desaparecem
por si só, inteiramente.

Mas pode ser que, para alguns Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, as questões se colocam, justamente,
para favorecer os mecanismos da Realização do Ser.

***

Então, nós iremos aproveitar o tempo (porque nós o temos) para dar andamento às suas questões.
Enquanto sabendo, pertinentemente, que suas questões são as questões dos seus Irmãos e Irmãs, por toda

parte, onde eles estejam sobre esta Terra, quaisquer que sejam suas crenças, quaisquer que sejam suas
experiências, qualquer que seja sua cultura, sua educação.

MA ANANDA MOYI - 27 de outubro de 2011
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Porque, é claro, o momento atual, sobre a Terra, é um processo coletivo particular que se desenrola, a nada
parecido na história da humanidade.

E em relação ao que se desenrola, obviamente, a Consciência é levada, de alguma forma, a reposicionar-se, a
redefinir-se, não tanto através de uma definição, mas, bem mais, em relação à sua própria vivência, à sua

própria mutação.
Então, eu escuto suas perguntas referentes ao Presente, ao Si e à Unidade.

Eu tentarei me comunicar com vocês o melhor que eu posso, pela minha Presença, pela Comunhão da Luz
correspondendo às palavras que eu vou pronunciar.

Nós podemos, agora, prosseguir juntos, eu os escuto.

***

Pergunta: por que ter escolhido associar esses três aspectos: Presente, Si, Unidade?

Porque estas três palavras são as palavras que podem definir, se tanto é que possamos defini-las, a nova
Consciência, o estado de Turiya, a Realização do Ser.

Porque são três palavras, além de qualquer noção cultural, que vão, talvez, melhor expressar o que um ser, que
vive isso, vai tentar (quando lhe colocamos a questão) traduzir.

Eu, evidentemente, evitei as palavras que teriam excessiva conotação ocidental ou oriental, mas, naturalmente,
é evidente que falar de Unidade, falar de Samadhi, de CRISTO, de Luz Branca, de Turiya, é exatamente a

mesma coisa.
Mas para ser o mais lógico e ser o mais Universal possível, essas três palavras são, a priori, o que, ao nível de

nossa Assembleia das Estrelas, são as mais capazes, em seu idioma como em outros idiomas, de evocar,
para vocês, o que é esta Consciência nova, tanto a título individual como ao nível coletivo da humanidade. 

Cada palavra, cada uma dessas três palavras, Veicula um conteúdo que não pode atribuir confusão.
Muito mais, por exemplo (como vocês sabem), do que as palavras Amor ou Luz, que são, lógica e

naturalmente, coloridas pela experiência de cada pessoa, pela experiência de cada cultura e de cada vivência,
coletiva ou individual.

Dessa maneira, essas três palavras (Presente, Unidade e Si) escapam a esta diferença veiculada, porque elas
podem ser apreendidas além de qualquer dogmatismo, além de qualquer compreensão subtendida, ligada a

um modelo cultural ou mesmo espiritual.
Dizer “o Si” não é perfeitamente a mesma coisa, mesmo se a Vibração seja a mesma, do que dizer “o Atman”.

Dizer “a Unidade” é a mesma Vibração, mas não é perfeitamente a mesma coisa que dizer “Dissolução
Bramânica”, etc., etc..

Nós, então, escolhemos as palavras que podem, à perfeição, ilustrar-se fora de qualquer dogmatismo (de
qualquer associação, eu diria) ou de qualquer cultura.

Está aí o porquê da escolha dessas três palavras mais do que outras palavras.
Porque as três, também, referem-se a uma mesma ressonância, inscrita no corpo, no Templo do Coração: são,

de algum modo, os três atributos que podem, ao melhor, exprimir o que é a vivência do Fogo do Coração.

***

Pergunta: podemos dizer que Unidade tem como base o Amor, na medida em que o Amor Unifica tudo, em
todos os Mundos, em toda a Criação?

Meu Irmão, o Amor, em seu sentido o mais direto, é a própria base do que é chamado de Vida.
O Amor seria, de qualquer forma, a síntese e a reunião da Unidade, do Si e do Presente, mas sem qualquer
coloração ligada, justamente, à experiência vivenciada por cada Irmão e Irmã, profundamente diferente do

Amor.
Desvencilhado, de algum modo, de todas as conotações afetivas, emocionais, mentais, próprios de cada um,

segundo a vivência de cada Irmão, de cada Irmã.
Desta forma, podemos dizer que o Amor, no sentido o mais autêntico (Vibral, como foi denominado), é a

reunião e a conjunção do Presente, da Unidade e do Si.
*

A palavra Amor foi muito usurpada para definir qualquer outra coisa, em meio à personalidade e à experiência.
Porque o amor, sobre este mundo privado d’A FONTE, desta conexão Lúcida e Consciente à Unidade, apenas

pode traduzir-se, como lhes foi dito, por uma falta a preencher (ndr: ver a canalização de IRMÃO K de 26 de
outubro) (*).

E, naturalmente, se eu emprego a palavra Amor, cada um vai compreender algo que lhe é próprio.
Ao passo que se eu emprego a palavra Presente, a palavra Si, a palavra Unidade, e suas Vibrações

correspondentes, vocês não podem ali adicionar outra coisa.



Porque, justamente, a Unidade, o Si e o Presente não lhes são acessíveis, na totalidade (para a maioria de
vocês), enquanto não são, de alguma maneira, atualizadas, reveladas, atualizadas em meio à Consciência.

E isso, então, vai evitar distorções.
Mas, efetivamente, aquele que vive a Unidade, o Si, que está Presente, descobre a Verdade do Amor.

Mas de um Amor que não tem necessidade de qualquer projeção, de qualquer identificação, ou de qualquer
suposição.

O Amor existe em diferentes estágios, em diferentes oitavas.
O Si existe apenas no Si.

A Unidade existe apenas nela mesma e o Presente existe apenas nele mesmo.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a relação entre o Si e a Unidade?

O Si é Realizado (Conscientizado, é a palavra mais exata) a partir do instante em que a Consciência se localiza,
não mais na separação e na fragmentação, mas, justamente, neste estado da Unidade.

O Si e a Unidade, e o Presente, são os três lados, as três facetas de uma mesma realidade.
O Si e a Unidade apenas podem se encontrar no Presente.

O Presente comporta o Si.
O Si é Presente e é Unidade.

A Unidade é o Si e é o Presente.
Cada uma dessas palavras implica na outra.

E a relação que existe (como eu disse) é, de qualquer modo, três maneiras de dizer o Amor, no sentido
autêntico e não alterado.

*

O Amor (no sentido Vibral) é uma inversão total.
O amor, quando nós estamos presentes sobre a Terra, tende a ser projetado, de maneira contínua.

Ele é visto como uma relação, qualquer que seja a forma, como uma comunicação.
O Amor (no sentido Vibral) é um estado que induz a Graça do Ser, e que manifesta o Si no Eterno Presente.
Na Presença e no Presente, há também o imediatismo do Instante, que não pode ser assimilado a qualquer

instante, e este Instante é vivenciado, pela Consciência, como indissolúvel da Eternidade.
O tempo não parecia mais como linear, mas sim como englobante, como inscrito no mesmo tempo, chamado

de Presente.
Esse princípio de Reversão do amor se traduz pela descoberta ou redescoberta da Unidade, entre Si e todos

os outros Si, entre Si e o conjunto do Universo.
Já que, naquele momento, não pode mais existir qualquer separação, qualquer distância, qualquer sofrimento e

qualquer falta.
*

É, então, bem mais que uma relação, entre cada uma dessas palavras, mas isso é, sobretudo, o que é mais
capaz de fazer Vibrar, em vocês, certo número de estruturas físicas, celulares, Vibratórias, energéticas, e em

meio mesmo à Consciência.
O Si pode também, e, obviamente, opor-se ao “eu” [‘moi’], ao “eu” [‘je’].

Ele exprime, portanto, outra oitava, aí também, de manifestação da Consciência.
E esse Si envolve a Presença, o Presente e a Unidade.

Podemos dizer, então, que cada uma dessas palavras implica na outra, na mesma realidade.

***

Pergunta: Vibrar, em nós, é Vibrar em nosso corpo, em nossa personalidade ou em nosso ego?

Meu Irmão, a personalidade e o ego jamais podem Vibrar.
Eles podem apenas se movimentar e, então, fazer circular a energia.

A Vibração não é uma energia que circula, é um estado, justamente, do Presente.
Esta Vibração pode ser definida, precisamente, como uma ausência de movimento, como uma ausência de

circulação, como uma ausência de emoção.
Obviamente, o ego tem tendência a querer apreender-se desta Vibração, para torná-la sua.

A Vibração do Ser não pode ser armazenada, nem possuída pelo que quer que seja, já que ela recorre,



justamente, a virtudes e a características que são diametralmente opostas ao ego e à personalidade.
O ego é opaco: ele não conhece a Transparência.

O ego jamais é simples: ele busca sempre a complexidade porque ele é complexo.
O ego não conhece a Humildade, ou então, ele apenas traduz uma falsa humildade.

E, enfim, o ego jamais pode ser uma Criança.
Dessa maneira, então, o Si se opõe formalmente ao “eu” [‘je’] e ao “eu” [‘moi’], não tanto como uma oposição

de contradição, mas, justamente, como uma oposição de Vibração.
O ego não conhece o Presente, ele está permanentemente prestes a tomar referências, na experiência

passada ou na projeção em um futuro.
Ele elabora e constrói hipóteses, permanentemente.

O Si não tem o que fazer das hipóteses, não tem o que fazer do ontem, não tem o que fazer do amanhã,
porque ele está imerso em outras coisas.

O ego não pode apreender-se, nem conhecer, nem viver a Unidade, porque ele é construído sobre o princípio
da Dualidade, e esta Dualidade se exprime, permanentemente, na vida, enquanto Bem e Mal.

*

Deste modo, então, tudo opõe o ego e a personalidade, ao Si: nos mecanismos de funcionamento, mas
também em tudo o que vai resultar, nas atitudes na vida.

O ego leva tudo para si, mas em meio ao Eu [‘Moi’].
O Si está na Transparência a mais total e não leva nada para ele, exceto que ele encontrou a Fonte do Amor
que é, naturalmente, ele mesmo, mas em um Espaço e em um Tempo que nada tem a ver com o espaço e

com o tempo da personalidade e do ego.
O ego, por definição, é limitado, fragmentado, e se constrói apenas através do medo, através da ‘vontade de

bem’ e da promoção.
Nada é necessário além de Ser, e de manifestar a Transparência e o Amor.

Não como algo a buscar (como algo a construir que se inscreve em uma busca e, então, em um tempo): não há
caminho, não há busca.

Há apenas, justamente, que parar tudo isso, para viver o Si.
Enquanto há procura, enquanto há pergunta, enquanto há dúvida, existe o ego, porque o Si jamais pode duvidar

do que quer que seja.
Ele não conhece a dúvida e não pode conhecê-la.

Não há pergunta, porque ele É a resposta.

***

Pergunta: quais são as diferenças e as associações entre o Espírito e o Si?

O Espírito possui as características, globais e principais, do Si, da Unidade e do Presente.
O Espírito possui, além disso, uma Dimensão outra que esse corpo de carne.

O Espírito é, para vocês (e para nós, quando estávamos encarnados) imaterial, porque invisível, Desconhecido
e situado em outras Esferas.

O Espírito é, em outras Dimensões, um Corpo.
Um Corpo com sua densidade (que lhe é própria), com uma forma (que está além da forma, como definida
sobre este mundo), com uma coloração (se o podemos dizer, que não é uma coloração da alma, mas, bem

mais, um estado Dimensional específico, mas que não é compartimentado ou limitado).
O Espírito é o Si.

O Espírito é a Unidade.
O Espírito é o Presente.

Mas, além desta Dimensão, ele é também um Corpo.
Um Corpo Aberto, não fechado, não fragmentado e, sobretudo, não isolado.

Ele está, então, ligado à Comunhão e à Graça, permanentemente, à Vida e à A FONTE.
O Espírito é Eterno.

É, portanto, um Corpo Eterno que não pode desaparecer: ele pode apenas se transformar.
Ele pode apenas seguir o Si, porque ele é, de qualquer forma, seu Veículo.

***

Pergunta: o Espírito habita outros corpos, nesta Dimensão ou em outras?



De maneira a mais geral possível, sobre este mundo, a um corpo corresponde um Espírito.
Mas, em outros Mundos, Unificados, o Espírito não é tributário de um Corpo, mesmo se ele é um Corpo,

porque esse Corpo é mutável e porque esse Corpo não está fechado, nem localizado.

***

Pergunta: como fazer perdurar os momentos de Unidade que podemos às vezes viver?

Não há, justamente, nada a fazer.
Há que se manter neste estado, manter-se no Ser, nesta Vibração, como foi dito pelo Comandante (ndr: O.M.

AÏVANHOV) e por outros Anciãos, e também por algumas de minhas Irmãs Estrelas.
Há, de algum modo, um processo de aprendizagem que é especial.

Porque ele tem a textura, de qualquer forma, dos tempos específicos que vocês vivem, que estão em relação
e em contato direto com um processo que não se refere mais unicamente a um indivíduo (segundo seu

caminho anterior), mas que diz respeito à totalidade da Terra e, então, às Consciências que estão ali presentes.
Para a maior parte de vocês, a Realização total e integral do Si significa, hoje (porque vocês estão neste

Tempo), a Fusão ou a Transmutação nos Corpos de Estado de Ser (ou Corpo do Espírito).
E que significa (ou que significaria) o desaparecimento total deste corpo e desta personalidade.

O que, como vocês talvez saibam, deve aguardar um momento coletivo particular, que está ligado, ao mesmo
tempo, a acontecimentos de ordem cosmológica, astronômica e, é claro, planetária.

*

Alguns, contudo, têm a capacidade para instalar-se na Unidade, no Si e no Presente, de maneira mais
duradoura do que outros, porque a Transparência (que está em contato direto com o Abandono à Luz, com a

Porta de CRISTO) está mais pronta, por assim dizer, em meio à personalidade.
A personalidade tende a se tornar, para estes seres, Transparente.

Ela tende, então, a não mais deter a Luz, a não mais freá-la.
Isso é diretamente procedente, é claro, de comportamentos da personalidade, onde o medo foi (não por
qualquer vontade) Transcendido e eliminado, onde o Amor se aproxima de sua definição a mais Vibral,

perdendo todas suas características pessoais.
E onde o ego (a personalidade, o “eu” [‘je’], o “eu” [‘moi’]) nada mais reivindica, para ele mesmo.

Para estes Irmãos e estas Irmãs, é mais fácil manter-se no Ser, do que viver as três facetas do Ser: o Si, a
Unidade e o Presente.

Mas é preciso bem aceitar que isso não é algo para ser buscado, mas que é verdadeiramente algo a que é
preciso se Abandonar.

Enquanto existe (e mesmo em meio à personalidade) uma vontade própria do “eu” [‘je’] e do “eu” [‘moi’] de
querer viver a Luz, de maneira sistemática, a personalidade vai apropriar-se da Luz, em uma não Transparência

e em uma opacidade.
Dito de outra forma, o Si, a Unidade e o Presente, é tornar-se si mesmo esta Luz, mas não utilizar esta Luz para

outra coisa que a Luz.
A dificuldade reside, efetivamente, neste nível.

Porque a alma humana é assim feita, e está assim voltada, no Plano Vibratório, polarizada para a encarnação e
não para o Espírito.

Dito de outro modo, como CRISTO disse: “seu Reino não é deste mundo”.
Ora, a personalidade quer, a todo custo, estabelecer seu reino com a Luz, o que, logicamente, não pode

acontecer.
Jamais.

*

A anulação e a Transcendência do “eu” [‘moi’], do “eu” [‘je’], é um Sacrifício.
E esta Crucificação (essa Passagem da Porta Estreita, do ego ao Coração, da Nova Fundação de Vida)

apenas acontece se o ego se rende, integralmente.
E, aliás, nas experiências de Luz, antes deste período coletivo (e para alguns seres, também, Irmãos e Irmãs

que estão com mais maturidade para viver isso), é apenas durante um evento específico, onde o ego se rende
(pela meditação, por uma experiência às portas da morte), que se revela a Luz, não de outra forma.

Existem, hoje, alguns Irmãos e Irmãs que vivem a Luz de maneira instantânea.
Naquele momento, como eu disse, os comportamentos mudam, ao contrário.

O Irmão ou a Irmã que vive isso, de maneira imprevista e espontânea, não pode mais fazer uso de suas
capacidades habituais.
Tudo é transformado.

Mas enquanto o ego está presente e que ele pensa dirigir, controlar ou dominar, a Luz não pode ser vivida. 
Porque a Luz, o Si, a Unidade, o Presente, é muito exatamente a antítese (como eu disse) dos próprios



princípios do ego e da personalidade.
É preciso não compreender, por isso que vocês devem matar o ego, porque vocês não mudariam um iota o

estado que vocês estão.
Porque, quem desejaria matar o ego, senão o ego?

O qual, é claro, jamais pode ser morto.
Ele apenas pode, como eu disse, render-se, tornar-se Transparente à Luz.

Os Quatro Pilares do Coração, que lhes foram comunicados, e que foram ativados, destinam-se, de algum
modo, a favorecer este estado para vocês.

***

Pergunta: se este estado não pode ser alcançado pela vontade pessoal, pode se alcançar por todos os
protocolos comunicados, em particular, sobre as Portas?

Tudo o que lhes foi comunicado, seja por UM AMIGO (com relação ao Yoga da Unidade), seja pelos elementos
novos sobre a falsificação (que lhes foram dados pelo IRMÃO K), os testemunhos que lhes foram fornecidos

(pela minha Irmã GEMMA, ou pela HILDEGARDA ou por outros), são apenas testemunhos.
Os exercícios, as práticas, a meditação, a oração, tudo o que podemos imaginar, podem ajudar, mas na

condição de bem se apreender de que isso não é o objetivo, mas os meios.
E de que mesmo esses meios jamais os farão passar a Porta Estreita.

Jamais.
São apenas meios para aproximá-los desta Porta.

Não há outro modo senão se Abandonar à Luz, senão aceitar viver, simbolicamente, sua própria morte, a
eliminação de toda vontade, a eliminação de todo Eu, a eliminação de todo medo, de toda opacidade à

Transparência.
É isso que foi denominado, em várias ocasiões, o Abandono à Luz, e como disse o CRISTO: “eu entrego meu

Espírito em tuas mãos”.
É conceber, aceitar e viver que o efêmero nada é diante do Eterno e diante da Eternidade.

*

Enquanto há uma vontade de preensão ou de compreensão, é apenas o ego que fala.
A diferença essencial, em relação a uma época anterior até a chegada da Luz (desde uma ou duas gerações),

é que, hoje, esse processo é muito mais fácil.
Porque vocês não são obrigados a ascender à Luz, mas é a Luz que desce até vocês.

Simplesmente, resta Conscientizá-la.
E Conscientizá-la significa fazer cessar toda vontade, fazer cessar todo ato da personalidade.

É Abandonar-se à Luz.
Crer que um exercício ou uma prática vai conduzi-los ao Despertar, se isso fosse verdadeiro, vocês seriam

centenas de milhões sobre a Terra, e o conjunto da humanidade já teria vivenciado o Despertar, e esse não é o
caso.

Mesmo se esse processo, hoje, seja um mecanismo aberto a todos, porque as condições iniciais,
precedentes, são totalmente diferentes, desde uma geração ou duas gerações.

Enquanto vocês não estão Humildes, enquanto vocês não são Simples, enquanto vocês não estão
Transparentes e enquanto vocês não estão neste Caminho da Infância, o Coração não pode permitir-lhes viver

o Si, a Unidade e o Presente.
É o mental que buscará sempre, pela compreensão, apropriar-se da Luz.

A Luz jamais é uma apropriação, é uma restituição, é uma Transparência total.
*

O ego é que foi criado (eu não retornarei às circunstâncias históricas ou aos mecanismos, pouco importa), mas
o ego, gradualmente e à medida do que foi chamado de encarnação, as encarnações, as reencarnações,

pouco a pouco foi cristalizado.
A alma desceu cada vez mais, Vibratoriamente, nos mecanismos de ação / reação (quaisquer que sejam os

nomes que possam ser dados, no Oriente como no Ocidente, ou como em qualquer época).
O próprio princípio da ação / reação, que é a lei deste mundo, está em total contradição com a Lei do Espírito.

Vocês não podem ascender a este Desconhecido enquanto vocês mantêm o que quer que seja de Conhecido,
e o que lhes é o mais Conhecido, é claro, é a personalidade, sua pessoa, seu Eu, mas que não é o Si.

O Si não está no fim de um caminho, ele não está tampouco no amanhã, ele não está tampouco (é claro) no
ontem, mas ele está (como foi dito) no Instante Presente.

Ora, o ego jamais está no Presente, porque a partir do momento em que o mental escuta, ele busca
compreender e, então, ele não pode estar no Presente porque ele já está no instante seguinte.

É o mesmo para as emoções, e é o mesmo para todos os funcionamentos do que está limitado em meio à



personalidade.
*

Não existe qualquer mecanismo presente na personalidade que irá permitir viver a Unidade, o Si e o Presente.
Todos esses mecanismos, sem qualquer exceção (referentes ao passado, à ascese ou ao aprendizado),

devem desaparecer.
Porque mesmo aquele que segue uma ascese aproxima-se, como eu disse, da Porta Estreita, mas jamais a

própria ascese fará atravessar a Porta Estreita.
A única maneira de atravessar é o Sacrifício e a Crucificação.

Não pode ali haver Ressurreição (ou seja, manifestação da Consciência do Ser, Realização, Despertar do Si,
da Unidade e do Presente) enquanto os elementos que não são o Si, a Unidade e o Presente são a maioria.

E o que conduz a personalidade é, muito exatamente, a antítese do Si, da Unidade e do Presente.
As condições anteriores, de silenciar o mental, as emoções (pela meditação, pela oração, pelo estado Interior),

são condições preliminares: essas condições preliminares são úteis, mas elas jamais serão a Passagem da
Porta.

***

Pergunta: foi dito que nossa alma não conhecia nosso Espírito. É possível, por uma Intenção específica,
garantir que, justamente, nossa alma conheça nosso Espírito?

Sim, isso foi explicado pelo IRMÃO K (ndr: ver a canalização do IRMÃO K de 7 de julho de 2011, referente ao
desdobramento da Luz sobre o eixo lateral anterior direito, assim como a descrição das Trilhas

correspondentes (Portas AL, VISÃO, PRECISÃO) no Protocolo “Reconstrução do Corpo de Ressurreição”)
(**).

É a Reversão da alma, da Visão e da Atração, para o Espírito.
É a Renúncia.

É o mesmo mecanismo que eu acabo de explicar.
Não há outro caminho, não há outra possibilidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs desta assembleia, eu rendo Graças por nossa Comunhão.
Eu permanecerei Presente, em vocês (porque eu ali estou), para o período conjunto de Comunhão.

Eu lhes envio a Plenitude da Graça e da Alegria.
Comunguemos antes que eu me estabeleça em vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.

************

(*) – IRMÃO K (26.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-26-de-outubro...

*

(**) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de...

- ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser / Corpo de Ressurreição’ [Protocolo]

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-26-de-outubro-de-2011-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1245

27 de outubro de 2011
(Publicado em 28 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1245


~ FUSÃO DOS ÉTERES DA ALMA ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, dignem-se de acolher a Vibração da minha Luz Azul e a nossa Comunhão.

... Efusão Vibratória ...Comunhão ...

Eu estou com vocês, hoje, como Melquisedeque do Ar, e venho exprimir uma série de elementos que se
inscrevem na sequência lógica do que eu dei, há quase um ano, referente à liberação do Sol e da Terra, que
era a sequência lógica da primeira Fusão dos Éteres, que apareceu nos seus céus em dezembro de 2009,

essa Fusão dos Éteres que se atualizou e finalizou, nos Céus e sobre esta Terra, ao mesmo tempo em que o
nosso Comandante significou-lhes que havíamos entrado na fase final da Ascensão.

Durante os meses que seguiram – e além do que pôde ser percebido pela visão Etérea, pela visão do
Coração, mas, também, pela visão comum, nos seus céus – estabeleceu-se uma série de elementos

complementares: a abertura da Porta Posterior do Coração, pelo Senhor METATRON, que abriu a Porta KI-
RIS-TI, tornando-os, de algum modo, permeáveis ao efeito do Espírito na alma e no corpo, o que vem, de

algum modo, completar o efeito da tripla radiação da Luz Vibral, presente sobre a Terra.

SRI AUROBINDO - 28 de outubro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-Fi13VZpIPu4/T8orLXV3qOI/AAAAAAAAByg/i4SeVBfpIRY/s1600/000SriAurobindo28.10.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


*** 

Alguns elementos lhes foram comunicados, referente aos próprios princípios da Ilusão no eixo ATRAÇÃO-
VISÃO, e da necessidade de voltar a Alma, não mais para a matéria, mas para o Espírito.

Alguns de vocês começaram, naquele momento, a viver processos – de Consciência e Vibratórios – cada vez
mais fora do comum, levando-os a perceber e a viver mecanismos Vibratórios (da Consciência e no seu corpo)

profundamente diferentes do que havia podido existir até agora.

Quando da minha última passagem entre vocês, em um corpo, eu tive o privilégio de descrever essas ondas de
Luz que eu nomeei Supramental.

É a ação do Supramental em vocês e sobre a Terra que realiza a Fusão dos Éteres e que permite (agora,
desde algum tempo, e para muitos de vocês) preparar esse retorno de CRISTO, de maneira muito intensa.

De fato, a Alma é portadora de uma série de informações que a orientam para a descoberta da matéria, para a
reencarnação, para o princípio denominado 'livre arbítrio', do bem e do mal.

A influência da Luz, que põe fim ao princípio de isolamento, à falsificação, refletiu-se (em um primeiro
momento, bem depois das Núpcias Celestes) por essa Fusão dos Éteres.

O Irmão K detalhou-lhes as diferenças existentes entre o fogo voltado para a matéria e o Fogo do Espírito.

Ele demonstrou a vocês, há alguns meses, a diferença existente com o fogo da Alma (ou fogo por atrito), que
leva a Alma a experimentar, cada vez mais, a matéria, uma vez que ela foi privada, de algum modo, da influência

do Fogo do Espírito.

A realização da Merkabah Interdimensional Coletiva, a Fusão dos Éteres, a liberação do Sol e da Terra, tornou
possível a Reversão do que havia sido chamado de Triângulo Luciferiano, fazendo com que a Alma pudesse,

por sua vez, reverter-se para o Espírito e perceber as influências do Espírito, que os leva a conscientizar-se e a
preparar-se (se isso já não tiver ocorrido) à Passagem, pela terceira vez, da Porta Estreita, que os conduz, de

maneira definitiva, do ego ao Coração.

*** 

Elementos muito mais recentes foram-lhes dados (tanto por MARIA como pelo Governador da Intraterra),
através de mecanismos muito simples, bem além do conjunto de ensinamentos que nós havíamos comunicado

até AGORA e que, no entanto, para vocês, foram úteis para aproximar-se dessa Porta Estreita.

Esse processo foi nomeado a Comunhão, a Graça e, também, essa simples frase, dada e repetida, de algum
modo, por RAMATAN, chamada e nomeada: «Eu sou Um» (ndr: ver o livreto "A Humanidade que começa", na

seção do mesmo nome).

A Comunhão e a Graça, tais como foram apresentadas por MARIA (ndr: ver a intervenção de MARIA de 15 de
outubro de 2011), demandou-lhes, de algum modo, para voltar a Vibração do Supramental não mais

simplesmente na recepção ou na comunicação ou na comunhão coletiva, mas, bem mais, para arranjar, se
pudermos dizê-lo, pela sua Atenção, pela sua Intenção, esse fluxo de Luz para outros Irmãos e Irmãs

encarnados.

Sem nada pedir, sem nada impor, mas, simplesmente, polarizando a sua Consciência para essa Intenção de
Amor, de Graça e de Comunhão.

Esse princípio e esse mecanismo, esses mecanismos foram capazes de promover o que eu vou desenvolver
e que é levado a desenvolver-se cada vez mais: a Fusão dos Éteres da Alma, que faz com que a Alma

possa, de maneira definitiva, voltar-se para o Espírito e, portanto, realizar a Passagem da Porta Estreita.

Os mecanismos consistem em levar a Intenção para um Irmão e para uma Irmã encarnados, sem qualquer
projeção de desejo e sem qualquer vontade, simplesmente no estabelecimento de uma Comunhão –

consciente, aliás, para aquele que a recebe, ou inconsciente – isso basta e bastará, cada vez mais, para
polarizar a Alma, não mais na matéria, mas no Espírito.



Esse processo vem, literalmente, abrasar a Alma, transformando o fogo por atrito da matéria em um fogo
elétrico do Espírito, realizado pelo primeiro contato da Luz Branca na sua atmosfera, deixando-se ver, para

alguns, o Sol azul, mas, também, as partículas Adamantinas nos seus céus.

*** 

O que é realizado no céu – e pela Graça da abertura da Porta posterior do Coração e pela Vibração das Portas
denominadas Quatro Pilares do Coração – é capaz, portanto, de favorecer, pela sua atitude e pela sua

Consciência, a Fusão dos Éteres da Alma.

O mesmo processo que permite à Alma desviar-se da matéria e retornar para o Espírito, permitindo, aí
também, realizar uma espécie de 'alquimia final' entre o Corpo, a Alma e o Espírito, levando, muitos de vocês, a

viver percepções novas do seu corpo.

Percepções novas do seu corpo que se misturam com as percepções do Corpo de Estado de Ser, que se
sintetizam, eu os lembro, como uma espécie de cópia, mas que nada tem a ver com a cópia astral, uma vez

que se situa em um plano bem além deste plano e bem além do astral.

A Fusão dos Éteres da Alma impulsiona, de algum modo, o basculamento final da Alma para o Espírito,
ilustrando, para cada um de vocês, a partir de hoje, o acesso ao Estado de Ser (de maneira muito mais

indiscutível e de maneira muito mais flagrante e visível), a esse corpo de Estado de Ser.

Não deixando esse corpo físico, mas, efetivamente, sobrepondo – de maneira mediata e imediata – o corpo
físico – e suas estruturas ainda existentes – e o corpo de Estado de Ser – e suas novas estruturas.

Isso, é claro (como a Fusão dos Éteres que se realiza em vocês), reflete-se pela ativação de novos sons,
percebidos tanto no exterior como no Interior, de novas possibilidades Vibratórias (de percepções visuais ou

sensoriais), em conexão direta com a manifestação das partículas Adamantinas, da Fusão dos Éteres da Alma,
como do Céu, em vocês.

*** 

Esse processo visa, em um futuro extremamente próximo, dissociá-los do conjunto do que foi denominado:
Apegos Coletivos (ndr: ver a seção «protocolos / Liberação dos Apegos Coletivos»).

E, então, dissociá-los dos medos inscritos na Alma que não conhece o Espírito: medos da morte, medo da
perda, medo do desconhecido, medo do abandono.

Em resumo, o conjunto de medos que resultava, justamente, da privação do Espírito na Alma.

Isso pode se expressar, na vida de vocês (como vocês sabem e como, talvez, vivam isso), por reajustes finais
de algumas circunstâncias, tanto Interiores como exteriores de suas vidas.

Cada vez mais esses processos e esses mecanismos que há para viver poderão, cada vez menos, encontrar
explicação em relação à racionalidade, em relação ao intelecto ou mesmo em relação a uma experiência já

vivida.

Em suma, o que lhes é proposto, através da Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito, a título individual e
coletivo, é essa possibilidade de viver o acesso à Luz mais total, de dissolver, inteiramente, os elementos da
sua presença aqui, sobre a Terra, nesse corpo de Estado de Ser, na Consciência Unitária que, então, deve

estabelecer-se, inteiramente.

Esses mecanismos dizem respeito, é claro, a uma série de Portas e de Estrelas, inscritas no seu corpo e na
sua cabeça, levando a uma densificação Vibratória dos seus Quatro Pilares do Coração, com o apoio, é claro,

da morada da Alma, que é o fígado, e que permite reverter a polaridade dessa Alma (locada, também, no
Chacra de enraizamento da Alma), inverter, de algum modo, um fluxo descendente em um fluxo ascendente.

Esse fluxo ascendente, localizado do lado direito do corpo (entre o fígado e o chacra dito da Alma) vem
impulsionar, de algum modo, a Passagem da Porta Estreita e permitir-lhes, aí também, mais facilmente (como a

influência Metatrônica posterior de suas costas) passar, inteiramente, no Coração.

*** 

Esse mecanismo final de Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito corresponde à iluminação mais total.



É o momento em que todos os marcadores da personalidade desaparecem, inteiramente.

É o momento em que essa experiência os faz viver a Graça, inteiramente, e não mais no impulso ou por
fragmento.

E esse mecanismo será tanto mais fácil de realizar e de Conscientizar-se, que vocês irão circular a Graça e a
Comunhão para os seus Irmãos e as suas Irmãs, porque é através dessa atitude de Consciência que irá se

realizar o Espírito em vocês.

Assim, portanto, fazendo, como CRISTO, suas, as palavras que foram: «o que vocês fazem ao menor de
vocês, é a mim que vocês o fazem» e: «amem-se uns aos outros, como eu os amei».

Ele disse isso e cabe a vocês, agora, pôr em prática e verificá-lo, por vocês mesmos, pelos efeitos Vibratórios
da própria Consciência, pelo estabelecimento da sua Consciência em um novo estado, totalmente Unificado e

estabilizado na Unidade.

E, também, pelas modificações do próprio desenrolar da sua vida, que faz com que, cada vez mais, vocês
sejam capazes de manifestar a Alegria, a Serenidade, o que nós chamamos, no Oriente, de Sat Chit Ananda e

de penetrar, desse modo, a Morada da Paz Suprema, denominada Shantinilaya.

*** 

É assim, amando e Servindo, tendo buscado o Reino dos Céus em vocês, que vocês poderão se arranjar
nesse princípio de Amor que foi tão desgastado e tão transformado e iludido para o conjunto da humanidade.

O Amor jamais será um conceito.

O Amor jamais será um ideal.

O Amor jamais será uma religião.

Mas o Amor é, efetivamente, o estado do Ser que vive o Ser, na totalidade.

E isso é realizável, efetivamente, apenas se vocês encontrarem o Reino dos Céus em vocês e se, depois,
irradiarem, pela Graça e pela Comunhão, a Consciência que é vivida, por momentos, a fim de estabelecer, não

mais por momentos, mas pela Eternidade.

É para esse Estado que nós os chamamos, uns e outros, de diferentes modos.

Houve muitas etapas.

Alguns de vocês participaram delas, outros descobrem, unicamente agora (pelo princípio da Graça), o acesso
à Luz.

Cada coisa está no seu lugar, cada Ser está no seu lugar correto, no tempo correto, que corresponde a esse
mecanismo de Fusão dos Éteres das Almas para o Espírito.

É através dessa Merkabah Interdimensional Coletiva, realizada há mais de um ano, é através desse
mecanismo específico (que lhes é pedido para realizar mais frequentemente possível) de amar, realmente, o
seu próximo, como a vocês mesmos (mas não com a cabeça, mas, efetivamente, com a Vibração da Graça e
da Comunhão), que vocês vão perceber o que vocês devem realizar: ou seja, o estabelecimento, na Alegria

eterna, na Felicidade eterna, da Unidade, Realizada, na totalidade.

Não há outra possibilidade.

Nenhum conhecimento, nenhuma prática de um amor intelectual ou idealizado poderá substituir a Fusão dos
Éteres da Alma que é, precisamente, o impulso que eu qualificaria de final, que lhes permite passar a Porta

Estreita (para essa terceira passagem) e se estabilizar no Coração, de maneira definitiva.

É naquele momento que vocês poderão, também, conscientizar-se de que o conjunto dos seus Irmãos e das
suas Irmãs encarnados e o conjunto de todos os seus Irmãos e das suas Irmãs, em todas as Dimensões

estão, na realidade, apenas no interior de vocês mesmos e em nenhum outro lugar, fazendo-os conscientizar-
se, então, naquele momento, da totalidade da ilusão desse mundo, penetrando a totalidade do Si, Realizando o

Si e, portanto, Realizando o Ser.

*** 



É durante esses momentos, que correspondem ao Choque da Humanidade (ilustrado pelos seus Irmãos e
pelas suas Irmãs que não estão prontos para viver isso e pelo conjunto de perturbações geofísicas da Terra)

que se deve viver essa Comunhão final, essa Comunhão entre vocês, com CRISTO, com a Luz, que
corresponde à abertura do corpo causal e, portanto, à abertura do Céu, na totalidade.

Isso permite às partículas Adamantinas (que tocaram a Terra, até agora) estabelecer-se, inteiramente, nessa
conexão com a Unidade e no mecanismo de Ascensão final da Terra.

Esse processo está inteiramente aberto, a partir de hoje.

Ele foi preparado, eu repito, de longa data, para vocês, nessa vida.

Para alguns de vocês, isso foi preparado desde alguns anos, ou mesmo desde algumas dezenas de anos.

Mas, para algumas Consciências, essa preparação desenrolou-se em centenas de milhares de anos.

Lembrem-se, também, de que estabelecer essa Comunhão, estabelecer essa Graça e viver essa Graça e
essa Comunhão é, também, uma energia transformadora, mesmo entre as forças chamadas de confinamento.

É nesse sentido que vocês devem, aí também, Comungar com elas, porque elas têm necessidade (muito mais
do que vocês) e é através dessa Comunhão de Amor, real e Vibral, que esses Seres podem eliminar o seu

medo total da Luz.

E absolutamente não por palavras, ainda menos por comportamentos ou reações tais como acontecem,
atualmente, sobre a Terra, e que vão se reforçar.

Convém a vocês aceitar e admitir (porque a Vibração é real) que os combates que se desenrolam e que irão se
desenrolar, são apenas ilusões finais desse mundo, que os processos de Ascensão da Terra e da liberação

total (não mais unicamente do núcleo terrestre, mas do manto terrestre) estão em curso, e que isso significa, é
claro, uma série de perturbações importantes.

Mas essas perturbações importantes aparecer-lhes-ão apenas pelo que elas são, ou seja, o fim da ilusão e o
nascimento, real e total, da Unidade da Consciência, da Luz Una e do retorno ao Fogo do Espírito.

*** 

De maneira coletiva, a partir de hoje, abre-se a possibilidade, para a totalidade da Consciência da Terra e dos
seus habitantes, de viver o mecanismo da Ascensão, a título coletivo.

Como dissemos, uns e outros, é durante este período que se encontra a maior Graça.

É durante este período (no qual as ilusões desconstroem-se, inteiramente) que o ser humano redescobre a sua
verdadeira natureza de Ser de Amor e não de Ser de competição ou de predação.

Reencontrar a Liberdade e a Graça os faz abandonar o 'livre arbítrio' porque, naquele momento (e como nós o
dissemos), não é mais a personalidade que age, mas, efetivamente, a individualidade e a Inteligência da Luz,

na individualidade.

A personalidade ver-se-á forçada a viver a Luz e, portanto, a dissolver o que não é a individualidade.

Tudo isso é chamado a manifestar-se à sua Consciência, nesses tempos que irão se tornar cada vez mais
agitados e cada vez mais curtos, mas, também, cada vez mais coletivos, até o momento em que o céu se
rasgar, anunciado por um som, anunciado pelo Anúncio de MARIA e pela resposta do som da Terra que,

naquele momento, irão se tornar coletivos e irão gerar as modificações dos seus céus, pelo aparecimento do
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos da Luz (qualquer que seja a sua Dimensão) em seus

céus rasgados e que não serão mais fechados.

Isso, eu nomeei, há quase um ano: o choque da humanidade.

Ele está, agora, inteiramente realizado, em sua preparação.

Não lhe resta mais senão manifestar-se na sua Consciência, coletiva e individual.
Nesses momentos, nesses instantes, quanto mais vocês estiverem na Graça, quanto mais estiverem na

Comunhão, quanto mais estiverem no «Eu sou Um», mais terão estabelecido e tecido Luzes de liberdade,
entre o conjunto dos seus Irmãos, entre o que UM AMIGO chamou: «do Coração do Um ao Coração de



Todos» (e ele irá lhes dar, aliás, dentro de pouco tempo, as modalidades práticas, se pudermos chamá-las
assim) (ndr: intervenção de UM AMIGO do mesmo dia, 28 de outubro de 2011), vocês irão constatar, por si

mesmos, que absolutamente nenhum elemento da destruição da Ilusão, da ruptura do Céu e da Terra, poderá
afetá-los, de maneira alguma, porque vocês estarão estabelecidos, de maneira definitiva, na sua Unidade.

Restará mais, apenas, trabalhar nesses tempos finais, quando chegar a hora.

*** 

O que eu anuncio não é o fim de um mundo, mas, efetivamente, o fim de um modo de funcionamento e de uma
Dimensão, correspondente a uma fase final que sobrevém após a Ascensão e correspondente a um período
específico, em número de dias, levando alguns de vocês a receber os ensinamentos da Luz Unificada, sob

forma Vibral, em alguns espaços e em alguns lugares.

Vocês não têm que se preocupar como isso irá ocorrer porque, naquele momento, a Inteligência da Luz, o
conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estará à sua cabeceira, em Comunhão, com vocês

e entre vocês.

Isso vai selar, de algum modo, o fim total da ilusão, o fim total de toda dúvida referente às multidimensões,
referente à Unidade e referente à ilusão da dualidade.

A sua carne, o seu Espírito, a sua Alma vão viver, então, isso, realmente, como o que é, ou seja, uma liberação
total do conjunto desse Sistema Solar, um retorno à verdadeira Vida, o fim da morte, o fim da lagarta e o retorno

às esferas da Alegria eterna.

*** 

Aí está o anúncio que me foi pedido para dar a vocês, pelo conjunto dos Melquisedeques.

Eu repito que UM AMIGO dará a vocês algumas modalidades práticas que lhes permitem estabelecer-se, de
maneira cada vez mais evidente, tanto no Coração do Um como no Coração de Todos, pondo fim ao seu

confinamento, pondo fim à ilusão da personalidade, de maneira definitiva, por vezes brutal, mas, em todo caso,
correspondente ao retorno à Alegria eterna nas esferas em que não existe qualquer sombra, qualquer

sofrimento e qualquer limitação.

Se houver, em vocês, algumas interrogações referentes ao que eu acabo de dizer, lembrem-se, simplesmente,
de que a Fusão dos Éteres da Alma apenas pode realizar-se totalmente só.

A Porta Estreita deve ser cruzada sozinho, mas receber o impulso final (além da ação de METATRON) para
realizar essa Passagem final, faz-se apenas pela Comunhão de Alma a Alma, de Coração a Coração, de

Espírito a Espírito.

É o modo mais exato e mais eficaz (que lhes é comunicado) de participar, cada um à sua maneira, desse
processo Coletivo final porque, hoje, o que vocês realizaram, a título individual, cada um no seu nível, deve

permitir, também, realizar isso a título Coletivo, porque a Terra o aceitou, porque a Terra prepara-se para esses
momentos, assim como os seus Céus, assim como o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres e Unificados.

Assim, portanto, se, em relação a esse processo, houver, em vocês, questões, Irmãos e Irmãs na humanidade,
nessa carne, eu os escuto.

*** 

Questão: é necessário ainda fazer o bem ou devemos nos contentar com o Amor da Luz?

Meu Irmão, nada é necessário.

Agora, dizer: «contentar-se com o Amor e com a Luz», significa o quê?

Uma vez que Isso é Tudo e que todo o resto participa apenas da Ilusão mantida pelas religiões e por uma
visão, conceitual, do Coração e não Vibratório?



A 'vontade de bem' jamais será a Luz e o Amor.

O Amor e a Luz são Tudo.

O resto é apenas ilusão.

O maior dos Séva (dos serviços) devolvido à Luz é a Irradiação da Luz e do Amor.

Todo o resto não existe.

*** 

Questão: a Comunhão de Um com Todos pode incluir todos os habitantes deste planeta?

Meu Irmão, como foi dito, em um primeiro momento, estabeleçam essa Comunhão com aqueles que vocês
conhecem, que estão próximos de vocês.

Mas, em um segundo momento, e de próximo em próximo, nenhum Ser humano poderá escapar, sobre esta
Terra, dessa Comunhão, quer ele aceite ou não.

Isso fará parte do que será preliminar ao Anúncio de MARIA e ao face a face que eu chamei, quando eu fui São
João, de Julgamento Final.

*** 

Questão: essa Comunhão com o outro apenas pode ocorrer quando tivermos certeza de ter
alcançado o Estado de Ser?

Minha Irmã, isso apenas pode ocorrer a partir do momento em que uma das Coroas Radiantes estiver ativada,
senão, isso continua o mental e não é o Supramental.

O Supramental corresponde a Vibrações, reais, percebidas e vividas.

Se as Vibrações não existirem, é impossível Comungar com a Graça, por enquanto.

Mas, progressivamente e à medida que essa Comunhão da Graça se estabelecer de um a Um, de próximo a
próximo, cada vez mais os seres humanos irão descobrir a Verdade da Graça e a Verdade da Vibração do

Estado de Ser.

*** 

Questão: a Comunhão de um a Um supõe que não podemos fazer participar dessa Comunhão mais
de uma pessoa do nosso ambiente?

Meu Irmão, você irá perceber, naquele momento, que o Um é todos os outros.

Que, comungar com o Um é Comungar com Todos, ilustrado pela frase de UM AMIGO: «do Coração do Um ao
Coração de Todos».

Vocês irão perceber, também, que essa ação de Graça e de Comunhão (efetuada pelo: «Eu sou Um»), natural
e evidentemente, vai ecoar, instantaneamente, em vocês mesmos, porque vocês irão perceber, naquele

momento, que o outro, que é considerado como exterior, é Interior.

E vocês irão perceber, do mesmo modo, na Consciência, que o conjunto dos mundos apenas pode existir na
Consciência e em nenhum outro lugar.

Do um ao Um corresponde do Um a Todos, uma vez que tudo é Um.

*** 

Questão: Comungar de um a Um significa, igualmente, que podemos Comungar com várias
pessoas, mas de uma a uma?



Minha Irmã, faça a experiência com uma pessoa e, muito rapidamente, você vai compreender e viver que você
Comunga com o seu próprio Coração, no Coração de Todos.

Não há separação no Um.

Portanto, querer vislumbrar um, depois um, depois um, é apenas uma visão limitada do cérebro que não
corresponde, de modo algum, à Consciência da Unidade e à Vibração da Unidade.

O que será realizado, a título individual e coletivo, a partir de hoje, é a Comunhão e a Graça que permitem
realizar a Fusão dos Éteres da Alma, de maneira individual e coletiva, girando a Alma para o Espírito.

Agora, se no plano da sua personalidade for mais agradável a você e mais explicável Comungar com um
Coração, depois com outro Coração, depois com outro Coração, eu a deixo fazer isso.

Mas você irá compreender, bem depressa, que isso não tem sentido porque, a partir do instante em que a
Comunhão se estabelece na Graça, pelo «Eu sou Um», com não importa qual Coração (seja com o seu vizinho,
ou seja com o outro extremo do planeta, quer ele se refira, também, ao que nós poderíamos ainda chamar de

forças opostas à Luz), o que você vai perceber?

Você irá perceber que tudo é Um e que a Comunhão do um com o Um é a Comunhão do Um com Todos.

Isso dificilmente pode ser expresso por palavras e, como eu disse, vocês não poderão compreender com a
sua razão o que vocês estão vivendo.

Vocês poderão apenas vivê-lo, porque explicar é, já, não mais vivê-lo.

Mas eu os tranquilizo, vocês terão cada vez menos vontade ou necessidade de explicações.

Olhem na história da humanidade (seja no oriente, seja no ocidente, seja por toda a parte): os Seres que
Comungaram com a Unidade, que se estabeleceram, de maneira definitiva, na Unidade, o que descreveram,

apesar das colorações, é claro, que puderam tomar quando eles quiseram descrever?

A experiência, em si, e a vivência, em si, da Consciência, é sempre a mesma: esse mundo é ilusão, tudo é uma
projeção da Consciência no exterior, nada existe, exceto o Si, a Unidade, a Beleza, o Amor e a Verdade,

compreendidos na mesma Vibração e no mesmo estado: aquele do Ser.

Todo o resto são apenas suposições, cálculos, projeções da Consciência no exterior da Verdade.

O que há a realizar é um processo Vibratório, que eu nomeei a Fusão de Éteres da Alma, que os aproxima,
ainda mais, da Porta Estreita e da sua terceira Passagem.

Nada mais há a fazer, como alguns Anciões disseram, e como algumas Estrelas disseram.

Nada mais há a fazer.

Há que Ser.

A Inteligência da Luz, a Inteligência da Terra vão realizar todo o resto.

Contentem-se em estarem centrados nos seus quatro Pilares.

Todo o resto já está consumado, nas outras Dimensões.

Vocês não têm que se preocupar com outra coisa.

Apenas o mental vai querer arrastá-los a fim de compreender o que vocês vivem.

Apenas o mental vai tentar resistir ao seu próprio fim, porque o mental tem necessidade de conhecimentos, ele
tem necessidade de justificações e ele tem necessidade da dualidade.

Lembrem-se de que não há qualquer existência própria quando a Unidade estiver estabelecida, de maneira
definitiva e coletiva.

Isso ainda serve para vocês, a título individual, mesmo se vocês tiverem realizado a sua Unidade, ainda que
apenas pelos gestos da vida cotidiana, mas, em breve, tudo isso estará caduco.



*** 

Questão: o que fazer quando o mental nos perseguir a maior parte do tempo?

A resposta será sempre a mesma e cada vez mais a mesma: Abandonar-se à Luz.

Não há outra.

Em tempos mais remotos, havia práticas (denominadas Yoga, denominadas meditações e outras) que
permitiam amordaçar o mental para viver algumas experiências.

Hoje, o mental desaparece por si e irá desaparecer, cada vez mais, progressivamente e à medida da instalação
da Fusão dos Éteres da Alma.

Nada há, portanto, que fazer contra ele, porque agir contra ele, reforça-o.

Há apenas que se tornar a Consciência, que se tornar a Vibração.

Vocês podem, aliás, facilmente constatar (qualquer que seja o seu estado Vibratório) que, se vocês derem
atenção e consciência ao seu próprio mental, ele vai se aproveitar disso e vai se nutrir e se manifestar.

Enquanto que se a sua Consciência for levada à Vibração, à Comunhão e à Graça, o mental irá se soltar,
porque ele não poderá fazer diferentemente.

Progressivamente e à medida que vocês se estabelecerem na Graça, na Comunhão, na Fusão dos Éteres da
Alma, um com o outro, vocês irão constatar, por si mesmos, que o mental se afasta.

*** 

Questão: quando o céu se rasgar e os nossos Irmãos galácticos aparecerem, aqueles que
alcançaram a Graça vão sair imediatamente da ilusão?

Não, eles vão manter a sua presença amorosa, em meio à fase final, não mais da Ascensão, mas do
estabelecimento da nova Dimensão.

As condições de vida, é claro, e da Consciência, naqueles momentos, nunca mais serão as mesmas, mesmo
nessa dimensão que vai existir até que o conjunto das Chaves Metatrônicas e dos ensinamentos e Códigos da

Luz Vibral sejam depositados e semeados.

É claro, há muitas Moradas na casa do Pai.

Esse processo não envolve a totalidade da humanidade e não envolve, tampouco, o conjunto daqueles que
vivem a Graça e a Unidade.

Não agitem o seu mental para saber se vocês permanecem, se vocês partem, porque vocês irão, exatamente,
para onde os levar a sua Vibração, mas não para onde os levar os seus desejos, e ainda menos para onde os

levar as suas interrogações e as suas respostas obtidas pela razão.

Isso faz parte do Abandono à Luz, nessa fase final.

É assim que se realiza a Passagem da Porta Estreita, permitindo passar da Alma ao Espírito e passar da frase
de CRISTO que diz: «Pai, por que me abandonastes?», à frase do Espírito: «Tudo está consumado».

*** 

Não temos mais perguntas, agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, a minha Luz Azul está em vocês.



Eu irei participarei, na minha Luz Azul, na minha Presença e na primeira Fusão dos Éteres da Alma, em comum,
juntos, do espaço de Comunhão (assim nomeado, das 19h00 às 19h30 – hora francesa) (ndr: ver a seção

«Protocolos Prioritários / Conexão à Merkabah coletiva»), nesse país onde vocês estão.

Que o Amor e a Graça sejam a sua Morada e a sua Paz.

... Efusão Vibratória ... Comunhão ...

************
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~ PREPARAÇÃO FINAL ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, Irmãos e Irmãs, que a Graça ilumine seu Coração.
Eu retorno a vocês, não tanto para dar-lhes, de novo, outros ensinamentos, mas talvez, para restabelecer o que
eu já disse (em várias ocasiões) e que, talvez, hoje, os elementos possam permitir-lhes aproximar-se e viver,

totalmente, o Si.

***

Desde a minha primeira vinda, nesse canal, eu os saudava de uma maneira particular que é: “do meu Coração
ao seu Coração”.

Esta expressão, hoje, vai encontrar, em vocês, um eco particular porque é, justamente (como disse nosso
Irmão SRI AUROBINDO), durante esses momentos que se iniciam agora, que vocês poderão experimentar a

Verdade absoluta que irá permitir-lhes, também, afirmar (nós o esperamos): “Tudo é Um”.
A saber, que não existe qualquer distância, de Coração a Coração, e que o Coração de cada um (cada Um) é,
efetivamente, o Coração de todos, permitindo-lhes extrair-se, integralmente, da personalidade, dos seus jogos,

das suas limitações.
Vários processos começaram (foram ativados) para muitos de vocês.

Eles encontram, hoje, o meio de se multiplicar e de permitir-lhes (o que já dizia o Arcanjo MIGUEL, desde muito
tempo, quanto à sua função de Ancoradores e Semeadores de Luz e, também, hoje) viver, para vocês e para
outros seres humanos, a possibilidade de realizar o Si, de realizar esta Unidade que nós lhes proporcionamos

através das palavras, através dos ensinamentos, através de muitos testemunhos.
Para vários de vocês, esses testemunhos foram os meios de aderir (além dos pensamentos) e de viver,

realmente, esses processos de Unificação da Consciência e de Passagem de certo número de Portas, a fim
de, gradualmente, realizar sua própria Presença e se estabelecer nas Moradas da Alegria.

***

A partir de hoje, muitas manifestações de Consciência devem, aí também, transformar-se a fim de permitir-lhes
estabelecer-se, de maneira muito mais duradoura (se isso não for definitivo e nós o esperamos) na Dimensão
do Coração Sagrado, na Dimensão da Coroa Radiante do Coração, da Unidade absoluta e do Estado de Ser.
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Para isso, seus corpos serão chamados a manifestar uma variedade de sinais, uma variedade de percepções.
Durante este período, é claro, as percepções vão, em vocês, amplificar-se.

O que vocês percebiam, antes, será dez vezes maior, seja ao nível das Estrelas, das Coroas, de suas costas,
ou de outras zonas denominadas Portas, pouco importa.

É importante (e será cada vez mais importante) não buscar compreender, mesmo se nós lhes dermos algum
tipo de compreensão.

Mas, nos momentos em que (como dizia a Estrela GEMMA) o Apelo da Luz virá bater à sua porta, é importante
ali responder e a única maneira de ali responder não é compreender, não é tentar apreender-se do que

acontece, mas, sim, vivê-lo na totalidade.
Os Quatro Pilares da cabeça (Atenção, Intenção, Ética, Integridade, AQUI e AGORA) são, verdadeiramente,

nesses momentos que vocês são chamados a manifestar e a viver, os elementos que vão permitir-lhes centrar-
se e se alinhar na Luz.

 

A partir do momento em que vocês aceitarem viver o que vocês são chamados a viver, sem se colocar a menor
questão, mas tendo confiança na Luz, seu mental irá se afastar, cada vez com mais certeza, de vocês.

Ele não será desmancha-prazeres.
Vocês não poderão mais ser alterados por seus próprios pensamentos, ser incomodados por suas próprias

emoções ou pelas próprias circunstâncias de sua vida.

***

Quanto a mim, eu lembraria, simplesmente, à sua memória (para aqueles que o vivenciaram) ou eu daria,
também, àqueles de vocês que não o tenham vivenciado, alguns elementos (já fornecidos) que podem permitir-

lhes, nesses momentos Vibratórios particulares (que, eu os lembro, podem ocorrer e irão ocorrer, cada vez
mais, até mesmo, fora dos seus momentos de Alinhamento, fora dos seus momentos de meditação, de

maneira imprevista), estar o mais atento.
Não para compreender, não para tentar apreender-se, mas, para viver, plenamente, o que vocês têm a viver,

que isso ocorra em suas noites, que isso ocorra em seus dias, que isso ocorra em momentos que vocês
poderiam classificar de inoportunos.

Cabe a vocês decidir o que é importante, naquele momento, porque esses momentos não vão ocorrer de
maneira infinita, mas vão cobrir um espaço de tempo relativamente curto no qual este Apelo da Luz (que vem
bater à sua porta) vai pedir-lhes, de alguma forma, para ser e se tornar esta Luz e, para isso, é preciso estar,

plenamente, na vivência do que é vivido.
É preciso estar, plenamente, instalados no instante e no momento presente onde isso ocorre.
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Então, é claro, o tempo não mais existindo, vocês terão a possibilidade de reproduzir (como vocês irão se
aperceber) esses Apelos da Luz, em outros momentos.

Mas, o mais importante é favorecer, de algum modo, esses primeiros Encontros porque é em meio a esses
primeiros Encontros que vai se estabelecer (de maneira, talvez, mais direta) o que foi chamado por SRI
AUROBINDO de “a Fusão dos Éteres da Alma”, permitindo-lhes, naquele momento, iniciar, em vocês, o

processo do Fogo do Espírito (esse Fogo do Coração, esse Batismo pelo Espírito) que vem, de algum modo,
acordá-los, despertá-los e transcendê-los.

Esta transmutação final (esta transformação final) é importante viver, para todos vocês que me escutam, para
todos vocês que irão ler o que eu digo, porque, da maneira que vocês irão se estabelecer naqueles momentos,
com toda certeza, resultará sua qualidade de Doador de Luz, daquele que vai ser capaz de transmitir a Graça,
pela Vibração, e de transmitir esta Vibração de Coração a Coração, do Coração do um (Um) ao Coração de

todos.
É, também, deste modo, que além da fé a mais intensa, vocês viverão a experiência da Unidade e serão, de

qualquer forma, fortalecidos no que vocês vivem de novo.

***

Dessa maneira, então, eu lembro à sua memória os seguintes elementos. Durante um período, SRI
AUROBINDO lhes pediu para viver, às 7 horas (ndr: 19 horas, hora francesa no relógio; ver o Protocolo

“Conexão à Merkabah Coletiva”) (*), ou em outros momentos, períodos de Alinhamento à Luz e para acolher a
Luz de Cristo, em Unidade e em Verdade.

Este acolhimento da Luz de Cristo, na Unidade e na Verdade, era acompanhado da colocação das mãos em
frente às Portas denominadas chakra de Enraizamento da Alma e chakra de Enraizamento do Espírito.

Colocando, assim, suas mãos de cada lado do Coração, quando a Luz chamá-los, irá permitir-lhes,
efetivamente, levar, ainda mais, sua Atenção, sua Intenção, aos Quatro Pilares, por ressonância Vibratória da

posição do seu corpo.

 Do mesmo modo, o primeiro gesto, e plenamente o primeiro gesto do Yoga da Unidade (unificando o 8º e o 9º
Corpos), permite-lhes, de algum modo, canalizar a Energia, a Consciência, a Vibração, desde o ponto OD do

peito até o ponto ER, permitindo, aí também, favorecer sua Passagem da Porta Estreita.

Eu lhes dei, também (em outros momentos), o meio, bem mais antigo, de colocar sua Consciência no Coração,
no peito, quando seu mental os leva a outros lugares e quando suas emoções tendem a afastá-los do Coração.
Naquele momento, deem batidinhas (ou pancadinhas) no seu peito para que a Consciência, pela percepção da

dor ou da própria Vibração que vocês produzem, leva-os, naturalmente, a colocar sua Atenção no Coração.

***
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Entre vocês, alguns sentem, também, de maneira cada vez mais evidente, a Porta das costas, a Porta KI-RIS-
TI.

Sirvam-se, também, dela porque, se vocês colocam sua Atenção nesta zona de Vibração, vocês irão constatar,
mesmo sem gesto (que é difícil de fazer em suas costas), que vai, inegavelmente, acontecer alguma coisa, no

seu peito, em seu Coração e, portanto, em sua Consciência.

Se vocês têm em mente o que eu acabo de dizer, vocês irão constatar que, durante os momentos do Apelo da
Luz (se tanto é que vocês têm a Intenção de colocar sua Consciência neste Apelo), então, naquele momento,
efetivamente, a Inteligência da Luz irá permitir-lhes estabelecer-se, cada vez mais facilmente, no Coração de

quem vocês são.
E, no Coração de quem vocês são, gradualmente e à medida que vocês realizarem os momentos de Graça

(durante os alinhamentos, durante as Comunhões), vocês irão viver, cada vez mais, esta famosa Unificação da
Consciência, tal como ela foi repassada, recentemente, ao liberar o ensinamento que ele havia dado, desde
alguns anos (o Governador da Intraterra, RAMATAN), dando-lhes mesmo, aí, a oportunidade de realizar este

reagrupamento de Consciências e esta Reunificação de Consciências.
As estruturas geodésicas da Consciência Unificada, em 24 Consciências, são, hoje, o meio o mais adequado

para realizar essa malha de Luz e de Amor da Terra, visando apoiar a Terra no processo da Fusão de seus
próprios Éteres, levando-a a liberar, na totalidade, seu manto terrestre e, portanto, permitir a Libertação e a

Ascensão.

***

Assim, durante este período, é-lhes pedido, cada vez mais, para estar no Ser.
É-lhes pedido para estar cada vez menos no Fazer, enquanto livrando-se de suas ocupações.

Nós falamos bem, aí, da própria Consciência e não de colocar um corpo em repouso (de colocar o corpo em
alguma parte e de não mais se mexer), mas, sim, de não mais mexer sua Consciência de sua Atenção, de sua

Intenção da Luz.
 Porque, quanto mais sua Atenção e sua Intenção forem alvejadas na Luz, mais a Luz entrará em ressonância

com sua Consciência, e mais há a possibilidade da Inteligência da Luz de levá-los a viver o estabelecimento do
Si, a realização do Si, naqueles momentos.

Alguns de vocês, aliás, são acordados à noite de diferentes modos, por diferentes Consciências, vindo (aí
também, por seu trabalho) possibilitar esse trabalho de Reunificação e de acesso ao Coração do Um, para o

Coração de todos.
Todos os acontecimentos que, a partir de hoje, vão levá-los à sua Consciência, em sua vivência (qualquer que

seja), estão, todos (absolutamente todos), em ressonância direta com o estabelecimento da Luz.
Se for preciso, para isso, fazê-los cair, se for preciso, para isso, quebrar um membro, isso será realizado pela

Inteligência da Luz.
Porque o importante (e vocês devem, cada vez mais, conscientizá-lo) é a Luz, a Unidade e nada mais, porque

isso possibilita (como vocês sabem) sua Eternidade, seu Si, seu futuro em meio aos Estados
Multidimensionais.

***

Deste modo, então, o conjunto dos meios que lhes foram fornecidos, sejam as ferramentas, sejam as posturas
(o Yoga da Unidade ou da Verdade), seja a ação direta de sua Consciência sobre sua consciência (pela

Atenção e pela Intenção, pela focalização da Consciência no corpo, nos locais que correspondem ao Coração
e, em todo caso, aos Pilares que se enquadram), tudo isso deve levá-los, de maneira extremamente rápida, a

viver a Unificação de sua Consciência.
Da mesma forma, o mantra: “Eu sou Um” (para aqueles que já o experimentaram e vivenciaram) demonstra sua
total plenitude para permitir-lhes (à Consciência) abrir-se e não mais ser separado, não mais ser confinado nos

modos de funcionamentos separados da consciência ordinária (ndr: ver “A Humanidade que começa”) (**).
A nova Consciência está, portanto, mais do que nunca, à beira de sua consciência ordinária.
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Há um mecanismo de sobreposição da consciência ordinária com a Consciência nova.
Obviamente, isso pode traduzir-se (como nós já dissemos, uns e outros) por fenômenos de aclimatização, às

vezes tornando difíceis os processos que eu qualificaria de ordinários, da vida.
Isso pode ser uma dificuldade para realizar uma tarefa que lhes era, antes, extremamente fácil.

Não resistam porque isso corresponde, para vocês, a muito exatamente o que é necessário para metabolizar a
Luz e realizar o Si.

***

É nesta fase final, nesta fase de Comunhão e de Graça que lhes é pedido para estabelecer, que vocês
poderão realizar a Comunhão de Coração a Coração, a Comunhão de Consciência a Consciência, a fim de
conscientizar a não separatividade, o não distanciamento e o fato de que, realmente, concretamente, e em

Consciência, tudo é Um.
Esses mecanismos irão conduzi-los, também, pouco a pouco, a cessar toda vontade de projeção no exterior.

Vocês irão se afastar, cada vez mais, de suas atividades habituais de comportamentos, de suas atividades
habituais de funcionamento da consciência separada.

Levando-os, pouco a pouco, a unificá-los e a Comungar de Coração a Coração, de Alma a Alma e, enfim, de
Espírito a Espírito.

A Comunhão da Graça (o estado que foi relatado), o que lhes é pedido para realizar pelo: “Eu sou Um” (ou pela
emissão de Graça e de Irradiação de Luz Una), destina-se, antes de tudo, a fazê-los crer e perceber que

absolutamente tudo está presente, desde já, no interior do que vocês são.
Levando-os a conscientizar o que vários Anciãos (de origem oriental e, até mesmo, alguns místicos ocidentais)
vivenciaram, não como uma profissão de fé, mas como a realidade de sua própria Consciência: que o conjunto
deste mundo é apenas uma projeção exterior de uma realidade profundamente diferente do que lhes dão seus

sentidos a ver, do que lhes dão seu cérebro a analisar e a compreender.
Vocês compreenderão, enfim, que o Coração não é uma abstração, que o Coração não é um ideal, que o Amor

não é uma ação pela 'vontade de bem', mas é, simplesmente, a realização do Ser, a realização do Tudo: o
instante onde não existe mais a menor separação e onde vocês se estabelecem na Comunhão do Um a todos.
E, realizando esta Comunhão, de maneira cada vez mais intensa, se isso for possível (eu diria de maneira cada
vez mais lúcida), vocês irão apreender-se, então, naquele momento, do que vários Anciãos puderam dizer-lhes

desde algum tempo (e, como eles disseram, aliás, em sua vida): há apenas o Si, há apenas a Unidade, há
apenas o Amor, há apenas o Ser.

Todo o resto é uma Ilusão, por completo.
Todo o resto é apenas uma projeção da Consciência no exterior dela mesma.

Todo o resto é apenas a recriação, no exterior do Si, de algo que os afasta do Si.

***

Realizar o Si (e então entrar em si mesmo) é, hoje, possível para cada vez mais seres humanos.
O acesso à Unidade, o acesso ao Estado de Ser, a vivência do Samadhi, o estabelecimento da

Consciência Turiya, vai ser-lhes oferecido de maneira cada vez mais evidente.
É a isso que vocês são chamados, na condição, é claro, de respeitar (braviamente, eu diria) os Quatro Pilares.

Jamais esqueçam que aquele que quer ser alguma coisa na superfície deste mundo, não pode ser grande
coisa do outro lado.

Vocês não podem ser tudo, aqui, e Tudo, na Unidade.
Ser Tudo, na Unidade, necessita não ser nada, aqui.

Isso lhes foi falado, longamente, por exemplo, por meu Amigo e Irmão (fazendo parte dos Anciãos), MESTRE
PHILIPPE.

Quando o CRISTO, ele próprio, realizava a lavagem dos pés, isso estava bem além de uma simbologia.  
Era a estrita verdade.

Ele se colocava como o menor, aqui, para ser o maior, nos Céus.
Existe um princípio, que poderíamos nomear de “vasos comunicantes”: vocês não podem ser alguma coisa

aqui e alguma coisa no Tudo.
Vocês devem ser Tudo no Tudo e nada no nada.

E o nada é aqui.
Isso, vocês não podem compreendê-lo enquanto vocês estão inscritos no funcionamento da personalidade,

enquanto a Coroa Radiante do Coração não é elevada.
Mas, hoje, o ato de Comunhão e o ato da Graça, o ato de dizer e de repetir: “Eu sou Um”, induz, em vocês, as

transmutações necessárias, permitindo-lhes (a partir do instante em que a personalidade é crucificada)
estabelecer-se no Coração.

Para isso, é preciso, efetivamente, Abandonar-se à Luz.



É preciso, efetivamente, renunciar a toda veleidade de vontade.
É preciso aceitar não ser mais nada.

É preciso aceitar ser transparente e, se vocês aplicam os alguns meios que eu revi, vocês poderão estar
seguros de que, durante este espaço de tempo, vocês irão se estabelecer em meio à Unidade, sem qualquer

problema.
Existe apenas um problema: são vocês mesmos.
Existe apenas um obstáculo: são vocês mesmos.

Enquanto vocês perseverarem em dizer e em pensar que existe um obstáculo exterior, vocês não poderão
realizar e viver o Si.

Enquanto vocês considerarem que existe um salvador exterior, enquanto vocês considerarem que existem
energias denominadas negativas e positivas, enquanto vocês considerarem que existe o bem e o mal (aos

quais vocês são submetidos), vocês não irão viver a Unidade.
Desvencilhem-se (como diria IRMÃO K) do conjunto de suas crenças porque as crenças são um peso morto,

uma densidade, uma carga que os impede de viver a Unidade.
Enquanto existe uma crença (qualquer que seja), enquanto vocês não estão livres de tudo que é conhecido,

vocês não poderão viver, como ele lhes disse, o Desconhecido.

***

Vocês são chamados, pela Graça da Luz e através desse processo de Comunhão que lhes foi apresentado,
para aproximar-se, coletivamente, cada vez mais, deste estado de Unidade.
Este estado de Unidade (e a realização do ser) é o desaparecimento do ter.

A personalidade pertence ao ter porque tudo o que ela vai definir é apropriado por ela mesma.
A Luz vai para ela, mas a personalidade não emite qualquer Luz.

Ela é, às vezes, persuadida, ela mesma (quando ela está integrada, quando ela segue certos tipos de
ensinamentos), que ela vai agir para o bem e, efetivamente, ela agirá para o bem.

Mas, agir para o bem jamais será o acesso à Vibração do Coração.
A Vibração do Coração, o estado do Ser Unificado, está bem além dessas contingências chamadas de livre

arbítrio, de vontade de bem, do bem e do mal.
O Ser que se aproxima da Unidade e que se instala na Unidade irradia o Amor porque ele se torna o Amor,

porque ele é o Amor, porque ele é Luz e porque ele está Unificado.
Ele nunca coloca a questão de saber se sua ação é bem ou mal porque ele transcendeu o bem e o mal.

Como vocês querem transcender o bem e o mal ali aderindo?
Como vocês querem perceber o que vocês são, na verdade, enquanto seu olhar está voltado para a Ilusão

exterior?
Como vocês querem viver a Alegria Eterna quando vocês estão voltados para a satisfação dos prazeres

efêmeros da vida, quaisquer que sejam, sem exceção alguma?
Isso não quer dizer, é claro, para privar-se, por um esforço de vontade, de quaisquer prazeres que sejam, mas,

sim, para conscientizar o que representa o efêmero do prazer e o que representa a Eternidade da Alegria.
É apenas voltando-se para a Alegria que vocês irão transcender o prazer.

É apenas voltando-se para sua própria Unidade, para sua própria realização do Ser que, naquele momento, os
tormentos da personalidade irão desaparecer, inteiramente.

***

Como isso lhes foi dito: o que vocês querem se tornar?
E, sobretudo, o que vocês querem ser?

É a pergunta que vem colocá-los o CRISTO.
É a pergunta que vem colocá-los a rachadura do Céu e da Terra.

É a pergunta que vem colocá-los a Luz.
Isso se chama, como foi dito por SRI AUROBINDO (por um termo que eu não gosto muito): “o Julgamento

Final”.
Porque ninguém irá julgá-los, exceto vocês mesmos.

Porque somente a Vibração na qual vocês estão, poderá experimentar um processo de Fusão com a Luz, ou
um processo de distanciamento da Luz.

Da vivência desse processo irá resultar, clara e evidentemente, seu futuro em meio aos Mundos Unificados.
Lembrem-se, também, de que o conjunto da Terra está liberado.

Não há, então, que se submeter e viver os tormentos de uma personalidade que se coloca a questão de
porque ela vive isso ou não vive isso.



Porque tudo está na ordem das coisas e, hoje, mais do que nunca, tudo se torna justo, através da Fusão dos
Éteres da alma, permitindo-lhes estabelecer-se no Fogo do Espírito.

O Fogo do Espírito foi descrito em várias ocasiões.
Ele corresponde a esse Fogo que vem queimar, literal e realmente, tudo o que não é a Unidade, em vocês.

Sua vida vai se transformar.
Seu olhar vai se transformar.
Seu corpo vai se transformar.

Suas perturbações vão se transformar.
Suas liberações vão aparecer.

Para isso, é preciso uma confiança absoluta na ação da Luz, uma confiança absoluta na Unidade, a fim de vivê-
lo.

Vocês não podem aderir a algum princípio, em meio à Dualidade, e viver a Liberdade da Unidade.
Enquanto vocês aderirem ao livre arbítrio, vocês não viverão a Liberdade.

Enquanto vocês aderirem à reencarnação, vocês não viverão o fim da reencarnação.
Enquanto vocês aderirem a um salvador, vocês não serão salvos.

Enquanto vocês quiserem salvar sua vida, vocês irão perdê-la.
Porque o que é para salvar não é a vida efêmera, mas o que é para viver, é a Vida Eterna.

***

O conjunto dos processos Vibratórios da Consciência que vocês são levados a viver (e que vocês vivem), tem
um único objetivo, uma única finalidade, que é estabelecê-los no Ser.

Para isso, é preciso tornar-se cada vez mais Transparente, cada vez mais Humilde, cada vez mais Simples e
encontrar o caminho da Infância, tornar-se de novo como uma criança, aceitar não ser mais nada, para ser

Tudo.
Vocês não podem ser tudo, sobre este mundo, e ser Um, em meio aos Mundos Unificados.

Há um princípio de antinomia e de vasos comunicantes, como eu disse.
Dessa maneira, então, cabe a vocês, em Consciência, fazer a escolha.

Isso não requer esforço.
Isso não requer um trabalho.

Isso não requer uma compreensão, mas, sim, justamente, um processo de soltar total denominado “Abandono
à Luz” (um processo de confiança total na ação da Luz) e, sobretudo, respeitar, cada dia um pouco mais, o
princípio de Humildade, o princípio de Transparência, o princípio de Simplicidade, para atravessar a Porta

Estreita da Infância.
Se vocês aderirem, em Consciência, ao que eu acabei de dizer, se vocês se ajudarem desses gestos que eu

falei, vocês irão se aproximar, sempre mais perto, dessa Passagem.
A um dado momento, vocês o farão, de maneira definitiva, e, naquele momento, não haverá mais mecanismo

de retorno.
Não haverá mais oscilação do humor e da consciência porque vocês estarão estabelecidos (ainda neste
mundo ou fora deste mundo) na felicidade total do Si, na Alegria Eterna da realização do que vocês são.

É a isso, nesta fase final, que a Terra, que seu Coração, que o conjunto das Forças Unificadas, que o Sol, que
o conjunto dos planetas, chamam por vocês.

***

A Estrela que anuncia a Estrela está, agora, a caminho para seu efeito transformador o mais importante da
Consciência humana.
Cabe a vocês vivê-lo.

Cabe a vocês deixar acontecer.
Cabe a vocês Ser.

Ninguém pode ser em seu lugar.
Absolutamente ninguém pode fazê-los atravessar a Porta.

Mas, a possibilidade de viver a Reunião, a possibilidade de viver a Graça e a Comunhão, a possibilidade de
afirmar o: “Eu sou Um”, os gestos que eu lhes recordei, são bem elementos que podem permitir-lhes

aproximar-se, verdadeiramente, ao mais perto, dessa Passagem da Porta Estreita.
Naturalmente, cabe a vocês, também, deixar Livres seus Irmãos e suas Irmãs, do mesmo modo que vocês

devem deixar-se Livres.
Se lhes parece não viver o que é para viver, se lhes parece estar em atraso ou adiantados, tudo isso são

apenas julgamentos emitidos pelo ego e pela personalidade porque, lembrem-se, a Unidade nada espera.



Ela está aí, de toda Eternidade.
Ela espera, simplesmente, que vocês retornem para Ela.

A Unidade sempre esteve aí.
Assim como, muitos, nós lhes dissemos, quando nós vivenciamos esse processo de Despertar brutal, em

nossa idade jovem, nós permanecemos neste estado.
Obviamente, a personalidade sempre estava presente.

Hoje, o que é profundamente diferente, é que tem prazo, a personalidade não existirá mais de qualquer maneira
porque o mundo vive um fenômeno que é coletivo.

Tudo isso lhes foi anunciado, desde muito tempo, de diferentes modos e, até mesmo bem antes das Núpcias
Celestes.

Muito antes desta geração, vários profetas lhes anunciaram esse processo de Luz final, denominado, pelo
nosso Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV): “o planeta grelha” que é, na realidade, o retorno,

total, do Fogo do Espírito, nesta Dimensão.
O Espírito da Verdade, que é o Fogo (Fogo do Espírito), é um Fogo devorador que consome apenas a Ilusão

a fim de estabelecê-los da Verdade.
Obviamente, aquele que está consolidado na Ilusão não pode, de forma alguma, aceitar e compreender o que

é o Fogo do Espírito.
Ele verá ainda esse Fogo como um Fogo destruidor.

E é, efetivamente, o que é, para a personalidade.
E é, efetivamente, o que é, para o conjunto das Ilusões construídas deste mundo e ao qual a sociedade aderiu,

no Ocidente como no Oriente.

***

Hoje, o tempo da Unidade chegou.
O tempo da realização do Si chegou.

O tempo da Ascensão está concluído e realizado, na totalidade.
Existe (como lhes foi dito pelo nosso Comandante) um período intermediário em que vocês serão
Ascensionados, enquanto estando presentes, coletivamente, sobre este mundo que não foi ainda

ascensionado coletivamente.
É um período, não probatório, mas é um período no qual vocês serão levados a trabalhar para atravessar e

viver os Códigos da Luz da Nova Dimensão.
A realização do Si irá permitir-lhes, durante um lapso de tempo, percorrer, ainda, o que resta da Ilusão deste

mundo, a fim de transmitir, não a palavra benévola, mas a Luz que vocês são.
É nesse sentido que a Graça e a Comunhão (que lhes foi proposta há algumas semanas) irão se tornar cada

vez mais eficientes, cada vez mais visíveis, cada vez mais marcantes.
É nesse sentido que, durante este período, aqueles que terão realizado o Si, na totalidade, poderão, pela

irradiação da Luz (por Efusão de Luz, pelo princípio de Comunicação com a Luz), irradiar e resplandecer esta
Graça (aquela do Si, aquela do Ser), sem nada querer, sem nada pedir, simplesmente manifestando a Graça

que irá se tornar (e nós o sabemos) cada vez mais contagiosa, permitindo àqueles que estão, ainda, na
Passagem da Porta, atravessar a Porta.

Quanto àqueles que não atravessarão a Porta, lembrem-se de que o conjunto da humanidade, no momento
coletivo final, será liberado, inteiramente, e verá a Luz.

***

É importante perceber o que a Consciência lhes diz.
É importante, hoje, perceber ao que a Luz os chama, o que Ela lhes diz, o que Ela lhes pede.

E lembrem-se, também, de que as circunstâncias nas quais vocês estão (de idade, de profissão, de afeto, de
papel social, de lugar) é capital e importante e totalmente justo para viver o que vocês têm a viver.

Não existem condições melhores porque essas condições aí participam, também, para aproximá-los de sua
Porta, qualquer que seja a duração, qualquer que seja a dificuldade ou qualquer que seja a facilidade.

Realizar o Si, viver o Si, é um ato de Abandono.
Isso não é um ato de busca.

É, justamente, o instante e o momento em que toda busca é interrompida.
É o momento onde Tudo está realizado, em vocês, a título individual, tal um fluxo de Luz que vem varrer a
consciência da Ilusão e estabelecê-los em meio à Graça Eterna de Turiya (na Alegria Eterna da Verdade),

permitindo-lhes estabelecer-se no Samadhi.
Nada há a buscar.

Nada há a esperar, ainda mais hoje do que ontem e ainda menos hoje do que ontem.



Cada dia que passar (no tempo do seu calendário terrestre, humano, encarnado) vai fazê-los conscientizar isso,
de maneira mais ou menos brusca, de maneira mais ou menos feliz.

Mas, estejam absolutamente certos de que, atrás de tudo isso, esconde-se a beleza inefável da realização do
que vocês são, ou seja, o Si.

Naquele momento, vocês serão estabelecidos no Coração do Um, como no Coração de todos, e vocês
poderão dizer e manifestar, do Coração do Um ao Coração de todos (sem se colocar a menor questão da

Graça, sem se colocar a menor questão da Comunhão, como atualmente).
Porque vocês terão se tornado a Comunhão, porque vocês terão se tornado a Graça, tendo vivenciado e

integrado o que vocês são, em meio ao Si, em meio à Unidade.

***

Tudo isso não são, simplesmente, palavras em vão ou simplesmente palavras, mas, sim, estados Vibratórios
que lhes foram pedidos para viver, para integrar, para aceitar e deixar transparecer (tornando-se

Transparentes), para nada deter das palavras que eu lhes disse, para deixá-las fluir no Interior de vocês, para
deixá-las agir no Interior de vocês.

Vocês terão oportunidade, é claro, de reler alguns gestos e alguns elementos que eu lhes dei, permitindo-lhes
aproximar-se (sempre, cada dia, um pouco mais) dessa Passagem final.

Nós os esperamos cada vez mais numerosos em Comunicação conosco, em Comunhão conosco,
gradualmente e à medida (como lhes disseram alguns Arcanjos) que nos aproximamos de sua Dimensão.

Nós estamos mais à beira de sua Dimensão.
Alguns (algumas Consciências dos Mundos Unificados) estão bem mais do que à beira de sua Dimensão e
estão, hoje, presentes em sua Dimensão, em seus Céus e sobre sua Terra, mesmo se, no momento, vocês

não ouviram falar.
Isso é a estrita verdade e isso vocês ouvirão falar extremamente proximamente em termos terrestres.

A preparação final que vocês vivem é a preparação, ainda uma vez, a mais justa para permitir-lhes viver a
Unidade, em qualquer país que vocês estejam, em qualquer ambiente que vocês estejam.

Guardem presente na Consciência este elemento, porque ele é fundamental na realização do que vocês são.
Portanto, quanto melhor vocês aceitarem as circunstâncias, em sua totalidade, de sua personalidade (quaisquer

que elas sejam), melhor vocês estarão aptos para viver a Luz, pelo Abandono à Luz, pela Comunhão, pela
Graça e pelo: “Eu sou Um”.

Não vivam simplesmente esta frase como uma afirmação mental, mas, sim, realmente, como um estado
Vibratório real, estabelecendo-os à vontade (permitindo-lhes estabelecerem-se), de maneira quase definitiva (e

definitiva), no Si.
Eis o que os Anciãos me pediram para transmitir-lhes.

Além dessas palavras, dessas Vibrações e desses elementos, se existem, em vocês, questionamentos em
relação a isso, e se eu posso ali colocar um suplemento de Coração, então, eu o faço com prazer e com Amor.

***

Nós não temos pergunta. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, então, do meu Coração ao seu Coração, do Coração do Um ao Coração de todos, nós somos
Um.

Filhos do Um, Unidos, Unificados e Livres, que a Comunhão e a Graça, na Fusão dos Éteres da alma, se
revelem.

Essas serão minhas saudações e minha Graça, na Saudação dos Mundos Livres e Unificados (ndr: UM AMIGO
faz a Saudação de Orion). 

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Até breve.

************



NDR 1: em resumo, eis a lista das práticas preconizadas:
- Focar a Consciência nos Quatro Pilares: Atenção, Intenção, Ética, Integridade.

- Focar a Consciência no Coração, pondo suas mãos defronte aos chakras de enraizamento da alma e do
Espírito.

- Focar a Consciência no Coração, batendo na zona do peito.
- Praticar o primeiro gesto do Yoga da Unidade (do 8º ao 9º Corpos).

- Focar a Consciência no Ponto / Porta KI-RIS-TI.
- Desenvolver a Consciência Unificada em 24 Unidades (ou em múltiplos de 6).

- Impregnar-se da frase: “Eu sou Um”.
- Fazer voltar a Graça.

***

NDR 2: todos os temas e ferramentas, abordados por UM AMIGO, foram previamente desenvolvidos. As
imagens inseridas nesta intervenção foram extraídas, para dar-lhes uma observação imediata. Vocês irão

encontrar os desenvolvimentos correspondentes na coluna de “mensagens a ler”, em especial: 

- GEMMA GALGANI - 24-10-2011
- UM AMIGO - 25-02-2011

- ANAEL - 17-10-2010
- UM AMIGO - 28-09-2011

- MARIA - 15-10-2011
- PHILIPPE DE LYON - 16-02-2011, 31-03-2011 e 05-07-2011

- IRMÃO K - 03-07-2011
- ANNA - 13-09-2011 (Infância)

- UM AMIGO - 14-09-2011 (Transparência)
- IRMÃO K - 15-09-2011 (Humildade)

- SRI AUROBINDO - 16-09-2011 (Simplicidade)
- ...

E nos “protocolos a praticar”, onde a maior parte dos protocolos dos últimos meses propõe abordagens
diversas e progressivas desses temas:

- Yogas da Unidade, da Luz e da Verdade
- Reunificação das Radiações no Templo Interior

- Yoga Celeste: Reunificação dos cinco novos Corpos
- Saudação de Órion

- ...

***

 (*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
(**) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1247

28 de outubro de 2011
(Publicado em 29 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1247
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/


************



ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111029_-_THERESE_DE_LISIEUX.mp3

~ O CAMINHO DA INFÂNCIA NOS TEMPOS ATUAIS ~

Eu sou TERESA.

Irmãos e Irmãs, dignem-se de acolher minha Presença e meu Amor.
Eu venho de novo, hoje, para vocês, enquanto Estrela.

Eu já tive oportunidade de exprimir muitos elementos referentes ao Caminho da Infância.
Eu venho hoje, se isso for possível, trazer outras palavras sobre este Caminho, que não são oriundas,

somente, do que vivenciei quando estava encarnada, mas que são muito mais adaptadas ao seu período e a
esses Tempos, tão particulares, que vocês vivem.

***

Porque este período tão especial, através do Caminho da Infância, através da Porta Estreita, através também
da Vibração da Profundez, é aquele que é o mais Justo, não em um olhar exterior do que vocês têm a viver
(com este corpo, com sua vida, com este mundo), mas, muito precisamente, no que, para vocês, é o mais

capaz para encontrar o que vocês São.
E a questão que eu desejo colocar, em última análise, que é a mesma para cada Irmão, para cada Irmã

(qualquer que seja sua vivência, quaisquer que sejam suas percepções) porque a questão será a mesma para
o conjunto da humanidade, é: quem vocês são, e, sobretudo, o que vocês querem Ser?

***

Será que vocês São, somente, a vida que vocês levam?
Será que vocês São, somente, seus mecanismos de pensamentos, seus mecanismos de emoções?

Será que vocês São a vida que vocês construíram?
Será que vocês São seus filhos, seus pais?

Será que vocês São esse personagem, que vive, ou será que a Vida, que está em vocês, é bem mais do que
isso?

Será que vocês São limitados a este corpo?
Será que vocês São limitados aos seus pensamentos, ao seu modo de ver as coisas, de senti-las, de vivê-las?

TERESA DE LISIEUX - 29 de outubro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-YzG2hbtOXRc/UoDjenrXAiI/AAAAAAAADig/l-4xdBVOebI/s1600/000+Teresa+-+29.10.2011.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111029_-_THERESE_DE_LISIEUX.mp3


O que está a caminho, para vocês, esta famosa Estrela que anuncia a Estrela, é a oportunidade única de
lembrá-los de que vocês São, além desta carne, além de toda crença, além de todo apego.

E a questão que é para se colocar é, realmente, saber e viver quem vocês São.
Isso não pode se realizar por qualquer conhecimento habitual.

Isso não pode se realizar pela consciência limitada.
Isso não pode se realizar, simplesmente, por uma compreensão, qualquer que seja.

Porque o que vocês são chamados a viver é o Retorno da Verdadeira Vida, aquela da Alegria Eterna, aquela de
que lhes falaram, com eloquência, os Anciãos.

***

Então, naquele momento específico desta Terra e das Consciências que ali estão, muitos de vocês, ainda,
colocam-se a questão.

Quaisquer que sejam, aliás, suas percepções Vibratórias que, de algum modo, os levaram e os conduziram a
esta Porta Estreita, porque, entre todos vocês que me escutam, aqui e em outros lugares, ou que irão me ler,

vocês não podem negar, de forma alguma, tudo o que vocês percebem.
O que vocês percebem (que não está inscrito na consciência ordinária) é, de qualquer forma, um Apelo.

Que este Apelo seja realizado por uma das Coroas Radiantes, pelos Sons (que vocês ouvem ou que vocês
irão ouvir), pelos seus sonhos, por suas noites, pelos seus calores, pelas modificações (quaisquer que sejam,

mas saindo do ordinário de sua vida) que os chamaram e que os conduziram, de alguma maneira, a um
momento preciso de sua vida.

Este momento preciso vem colocar-lhes a questão de quem vocês São.
E, na realidade, é a única questão que é suscetível de obter uma Resposta, não através da compreensão, mas

sim, diretamente, por uma Consciência diferente.
Esta Consciência diferente sendo aquela que vai responder, em bloco, a todas suas interrogações, a todos os

seus questionamentos, e dissolver, instantaneamente, o conjunto dos seus medos, o conjunto do que pode
apresentar-se em seu caminho, hoje: a Noite Escura da alma, o Choque da Humanidade, o que é para viver.
Porque o que é para encontrar não é o sentido do que é para viver, mas, bem mais, o sentido do que vocês

São.

***

E se vocês aceitarem, naquele momento, não ver o que está chegando, o que chega ao redor de vocês ou
sobre o conjunto do planeta, mas se vocês aceitarem, de preferência, voltar-se para a Profundez do seu Ser,

então, aí, todas as respostas irão lhes aparecer, em bloco.
Para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram e receberam esta Resposta (quem vocês São?), quem

vocês São não é uma definição, quem vocês São não está em um papel ou no que vocês têm que viver, mas
quem vocês São é o que vocês têm que manifestar, que Recriar, que Ser.

O afluxo da Luz CRISTO que vem bater à sua Porta posterior, e que vem, muito em breve, “como um ladrão na
noite”, é realmente o Último momento da Revelação.

É nesses momentos em que o exterior poderá ser diferente do que vocês esperam, que é preciso, cada vez
mais, ir para a Profundez.

E ir para esta Profundez, passar a Porta Estreita, apenas pode realizar-se se vocês aceitam, realmente,
concretamente, em Consciência, não mais compreender.

Porque, efetivamente, para a razão, o que aparece em sua vida não pode ser compreendido de outra forma
senão pela Vivência direta no Coração, o que quer que chegue a sua vida.

***

Naturalmente, todos nós, estando encarnados (de maneira mais geral), agimos e interagimos,
permanentemente, com os acontecimentos que se apresentavam à nossa consciência ordinária.

E depois, chega um momento (e esse momento, para vocês, será coletivo), o momento em que vocês
aceitam, ou não, a Iluminação total da Luz, onde vocês irão descobrir que vocês São, às vezes, o Tudo, às

vezes, a Luz CRISTO, A FONTE, o Filho d’A FONTE, o Filho da Verdade.
E que o conjunto das funções que foram tênues na vida que vocês vivem, sem qualquer exceção, não é

estritamente nada em relação à Majestade de CRISTO, e que vai pedir-lhes para vir Esposá-lo.
Mesmo se, em minha época (durante minha vida), essa foi a maneira que eu tive de apresentá-lo: Esposar o

CRISTO, hoje, é tornar-se Ele, é reconhecer-se n’Ele e para Ele, além de toda história histórica.
É uma Reconexão, uma identificação à Luz, à Beleza, ao Amor, à Verdade, coisa que não pode de forma

alguma, nem compreender, nem imaginar, o cérebro, a razão e mesmo a intuição.



É um estado que pede para ser vivido.
E a melhor maneira de vivê-lo é, efetivamente, tornar-se de novo como a criança, viver, integralmente, o

Instante Presente.
Porque a Luz não está no ontem, não está no amanhã, ela não está em outros lugares senão no que vocês têm

a viver no imediatismo da Consciência.

***

E a Luz vem Chamá-los (isso, minha irmã GEMMA lhes disse), e ela vai Chamá-los, cada vez mais fortemente,
se o podemos dizer.

Ela vai Chamá-los, cada vez mais evidentemente, cada um ao seu modo, a fim de realizar sua natureza, sua
Essência e, enfim, o que vocês São, na Verdade.

E não o que vocês creem ser, não somente o que vocês manifestam, não somente o que vocês vivem neste
mundo, mas mais a Realidade Transcendente do que vocês São: um puro Espírito, um Corpo de Luz, um

Corpo de Estado de Ser.
Tudo isso é para Conscientizar, na Realidade do Instante, na Vivência do Instante Presente.

Para isso, é preciso, efetivamente, que cesse tudo o que compreende os mecanismos habituais da vida (tais
como nós, todos, vivenciamos): que isso seja a compreensão de um acontecimento, que isso seja a

compreensão de uma Vivência Interior, que isso seja a necessidade de satisfazer uma curiosidade de
conhecimento exterior.

Porque, em relação ao que chega (e que muitos de vocês começam a viver), não há explicação, não há lógica,
no sentido humano.

O que chega é a totalidade da Luz.
E o que chega, vem perguntar-lhes: quem você É?

Ou seja, identificar-se à Luz ou rejeitar a Luz.
E lembrem-se de que a melhor maneira de atravessar a Porta (que vocês sozinhos podem atravessar), é

apresentar-se Nu, frente à Luz: desprender-se de tudo o que não é a Luz, tornar-se, enfim, quem vocês São, de
toda Eternidade, que não tem o que fazer do efêmero de sua vida, que não tem o que fazer do efêmero da

consciência limitada e confinante.

***

Vocês são Chamados, pela Luz, a tornar-se o que vocês São, ou seja, a pura Luz.
CRISTO vem, de qualquer modo, por estas Núpcias de Luz, Revelá-los a vocês mesmos.

Não há nada mais a Realizar, não há nada mais a Conscientizar do que isso.
Nisso, as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, agora (coletivamente como individualmente, para

todos os Irmãos e Irmãs encarnados), serão a posição mais correta para o que vocês têm que viver.
E o que vocês têm que viver, ou seja, Realizar o que vocês São, necessita de Abandonar todo o resto.
Compreendam bem, e se apreendam bem, de que este Abandono é um Abandono da Consciência.

É um Abandono total à Luz, é um Abandono total à Vontade da Luz, requerendo o desaparecimento de toda
vontade pessoal.

 É o único modo de viver e de realizar as Núpcias de Luz.
É o único modo de Realizar, na Verdade, quem vocês São.

Não através de qualquer projeção, não através de qualquer desidentificação habitual de toda vida, mas, bem
mais, de ir além dessas limitações, porque vocês São (como muitos Anciãos lhes disseram) totalmente

Ilimitados e totalmente Luminosos.
Além de todas as Sombras que possam existir, ainda hoje, talvez, em vocês (quaisquer que sejam seus

humores, quaisquer que sejam as experiências ou as alegrias que lhes são oferecidas, nesse momento),
digam a si mesmo que é Abandonando-se à Luz que vocês se tornam, na totalidade, a Luz, que é, real e

simplesmente, o que vocês São.

***

Então, a Luz vem dizer-lhes: quem você é?
A Luz vem dizer-lhes: você quer ser quem eu sou, porque esta é sua Essência, esta é sua Natureza?

E, para isso, é preciso, efetivamente, como eu disse, tornar-se de novo como a criança (aquela que está na
espontaneidade do que é vivenciado), desembaraçar-se de todos os pesos.

Desembaraçar-se, não pela vontade, mas pelo acolhimento espontâneo, total, da Unidade da Luz.
É assim que vocês irão se tornar, inteiramente, o que vocês São.



Não reivindicando um status.
Não acreditando que isso ou aquilo deve acontecer.

Porque, o que devia chegar, chegou.
Como lhes disse o Comandante dos Anciãos (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV): a fase da Ascensão, vocês

a vivem, neste momento.
É muito precisamente o que lhes chega às suas estruturas.

É muito precisamente, as Vibrações e a Consciência que vêm bater à sua porta.
E, mesmo para aqueles que ainda nada vivenciam (eles pensam, eles creem, porque eles não sentem), vocês

também, vocês podem acolher a Luz, porque a Graça lhes é ofertada, pela Luz, para vocês.
Então, se vocês ainda não vivem esta Luz, digam a si mesmo que ela não está no amanhã, não está,

efetivamente, nesse trabalho dos Semeadores e Ancoradores de Luz (realizado, por alguns de vocês, desde
vários anos), mas que está, também, na majestade do seu Presente.

E que, quanto mais vocês forem para sua Simplicidade, mais vocês irão aceitar nada querer, mais vocês irão
aceitar deixar-se tornar Transparente pela Luz, com maior facilidade, então, vocês passarão esta Porta Estreita.

***

O processo da humanidade é um processo coletivo.
Evidentemente (e como nós sempre lhes dissemos), cada um de vocês está a um dado ponto desse processo

coletivo, que não é idêntico para todos.
Mas chegará um momento em que haverá uma forma de sincronia e de simultaneidade deste Instante de Luz.
A preparação que é sua (qualquer que seja sua preparação) está totalmente adaptada ao que lhes é oferecido

agora.
Isso não lhes é pedido, mesmo se a Luz vem chamá-los, porque isso lhes é dado.

E cabe a vocês, agora (como foi dito), dar-se à Luz, que não é exterior a vocês, mesmo se ela vem do Céu,
mesmo se ela vem da Terra, mesmo se ele vem de seus Irmãos e Irmãs aqui, e de nós, de outros lugares.

Porque esta Luz é, antes de tudo, o que vocês São.
E, para isso, tornar-se a Luz, é tornar-se de novo o que cada um de vocês é, e isso, de toda Eternidade.

É tempo de deixar cair as últimas máscaras.
É tempo de não mais se identificar ao que pode atravessá-los e ao que os afasta disso.

***

O Apelo da Luz (como foi dito) tornar-se-á cada vez mais potente e, eu diria mesmo, cada vez mais presente,
em sua vida.

O Apelo da Luz vai generalizar-se, tanto de maneira coletiva como individual.
E de sua capacidade para ir à Profundez do que vocês São, para colocar-se a questão essencial de sua vida

(não para compreender o que acontece, não para compreender o que lhes chega), realmente, para viver o que
vocês São.

Não há nada mais a determinar.
Não há nada mais a viver.

Não há nada mais a querer.
Porque, se, realmente, vocês se encontram frente a esta Porta Estreita e vocês a atravessam, sua Consciência
irá se estabelecer, de maneira definitiva (o que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne sua vida,

o que quer que se torne este mundo), no local onde vocês estão.
Porque vocês terão, enfim, realizado quem vocês São, pelo despertar de vocês mesmos.

Então, ainda uma vez, e, sobretudo, para o que advém, agora, de maneira coletiva: não procurem compreender,
não procurem analisar, não procurem prevenir o que quer que seja, mas penetrem, ainda mais, em sua própria

Profundez.
Porque é naqueles momentos que o CRISTO virá, como Ele disse, como um assaltador na noite.

Porque é naqueles momentos, onde tudo pode parecer perdido, que tudo é encontrado.
Porque, quando tudo pode parecer perdido, e bem, então, não há nada mais a perder.

Há apenas que encontrar quem vocês São.

***

A lógica da Luz não é a lógica da razão humana.
A lógica do que é para viver é, simplesmente, tornar o que vocês São, e nada mais.



Todo o resto são apenas meios efêmeros e transitórios.
O que quer que chegue a vocês, ao redor de vocês, compreendam, simplesmente, que vocês não têm que

compreender.
Compreendam, simplesmente, que lhes é preciso, ainda mais (e quanto mais os acontecimentos forem, em
vocês, como no exterior de vocês, cada vez mais acelerados, cada vez mais presentes, mais eles serão, de

alguma forma, um Apelo da Luz), dar-se a Ela.
Ou seja, dar-se a vocês mesmos, bem além de qualquer jogo, de qualquer aparência, de qualquer papel e de

qualquer função.
O futuro irá se estabelecer dele mesmo, pela Inteligência da Luz que, desta vez, não agirá mais a título

somente individual, segundo sua vida, mas para a coletividade total dos Irmãos e das Irmãs que estiverem na
carne, naquele momento.

Como lhes disse o Comandante: vocês estão, de maneira iminente, neste Instante.
Este Instante que vocês não têm que buscar em um calendário, porque ele se inscreve em vocês, a partir de

agora.
É isso que é possível pelo Apelo da Luz, pela Presença da Luz, sobre este mundo.

***

Convém a vocês realizar sua Natureza e sua Essência, que é Luz.
Todo o resto são apenas futilidades.

Todo o resto são apenas meios que lhes são dados para viver o que vocês têm a viver.
Então, lembrem-se das minhas palavras: o que quer que seja que a vida lhes traga e lhes dê a viver (que vocês

estejam na Alegria a mais extrema, que vocês estejam na Noite Escura da Alma, que vocês estejam no
sofrimento ou na alegria, que vocês estejam na dificuldade ou na opulência), isso não tem estritamente

qualquer importância.
A partir do instante em que vocês aceitam apreender-se (não compreender, mas se apreender) de que vocês

não são isso e de que vocês são, simplesmente, a Luz do mundo, de que vocês são o CRISTO que vocês
seguiram para tornar-se Ele, naquele momento, a dimensão real de CRISTO, Filho Ardente do Sol, irá inundá-

los com sua bênção e com sua Presença.
Ele irá chamá-los, um a um, para viver a Verdade.

Mas, para isso, é preciso tudo deixar.
Tudo deixar, ainda uma vez, não quer dizer abandonar pai, mãe, família ou outro, mas, simplesmente, tudo

deixar na consciência, tudo deixar nas crenças, tudo deixar nos medos, quaisquer que sejam.
E aceitar que Tudo se realize, em vocês, como Tudo está realizado no Céu e está prestes a se realizar sobre a

Terra.

***

Vocês estão nesses momentos cruciais.
Vocês estão nesse momento desta Última Passagem, desta Última Reversão.

Muitos de vocês, sem poder ali colocar palavras precisas ou imagens precisas, têm-no sentido.
Outros não, porque o momento ainda não chegou para eles, a título individual, de viver este acontecimento

coletivo.
Para eles, pouco importa, porque o momento virá assaz muito em breve.

Porque ninguém poderá escapar, sobre esta Terra, à ação da Luz.
Isso corresponde, ponto a ponto, ao que foi enunciado como o Juramento e a Promessa do Retorno da Luz.

Viver a Luz deve permitir-lhes viver todo o resto (deste corpo, de sua vida, deste mundo) com a maior das
facilidades.

Porque, se vocês penetram e se vocês passam esta Porta, nada mais será como antes, nada mais poderá
estar afetando para vocês, o que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue ao redor de vocês ou

a esta Terra.
Porque vocês terão se tornado a Unidade, o Si, como dizem os Anciãos.

Vocês terão, então, Realizado o CRISTO, em vocês.
E, para isso, é preciso não mais estar na cabeça.

Para isso, é preciso não mais estar em uma lógica de projeção da razão.
É-lhes preciso, nos momentos espirituais (e esses momentos de Luz que vão ser, para cada um de vocês,

multiplicados, em uma maneira que lhes é própria), responder à Luz.
E, responder à Luz é dar-se à Luz.

Dar-se ao que vocês São.



***

Não há outra maneira de Realizar quem vocês São, na totalidade.
E o sentido mesmo, a lógica da Luz (em tudo o que se desenrola em sua vida, tanto dentro, como fora) é

apenas, em última análise, o meio de viver isso, na maior harmonia.
Não julguem o que é exterior.

Não julguem seus Irmãos e suas Irmãs porque eles são uma parte de vocês, e eles lhes dão a ver, em última
análise, o que, em vocês, não quis ser visto.
Mas, agora, não é mais tempo de julgar isso.

Não é mais tempo de compreender isso.
É apenas tempo de dar-se, de Abandonar-se à Luz.

E, como vocês já sabem, para muitos de vocês, a Inteligência da Luz irá agir de maneira cada vez mais súbita,
em vocês.

E então, naquele momento, vocês viverão a Alegria.
Vocês não poderão mais ter a menor questão, a menor interrogação, a menor dúvida.

O mental não poderá mais interferir.
Vocês terão se tornado o Mestre da Luz, seu próprio Mestre.

E, nem o mental, nem as emoções, nem os medos, nem o ambiente, nem a família, nem o trabalho, nem o que
quer que seja da vida da personalidade, poderá perturbar, porque vocês terão se tornado a Luz e vocês não

serão mais esta personalidade.
Vocês não serão mais o sofrimento e a resistência.

Vocês serão o Fogo do Espírito e vocês viverão o Fogo do Espírito, na totalidade.

***

Eis as palavras que, enquanto Estrela, foi-me pedido para transmitir-lhes.
Não há nada de muito novo porque tudo isso, dito de outra forma, eu já havia lhes dito.

Mas, simplesmente, agora, é preciso adaptar tudo isso à coletividade humana, ao conjunto dos Irmãos e das
Irmãs, porque no momento em que o céu se rasgar não será a nada parecido.

Os sinais dos Céus já são abundantes, para aqueles que os viveram em outros locais além deste país: tudo o
que aconteceu nas últimas semanas em seus céus.

Então, é claro, se o olhar da personalidade predomina, vocês irão chamar isso de um processo natural (como
as auroras que ocorreram).

E, no entanto, essas auroras (ditas naturais, isto é, explicáveis) traduzem a vontade do Sol e traduzem a
vontade de CRISTO, sobre esta Terra, para esta Terra, a fim de vocês encontrarem, integralmente, o que
vocês São, ou seja, quem vocês São: um Ser de Luz e não um ser efêmero destinado a sofrer, um Ser de

Abundância e de Alegria.
Mas isso vocês apenas podem vivê-lo, na Verdade, na Totalidade, se vocês aceitam se tornar como a Criança

e não deixar outra coisa senão esta Infância perturbá-los, alterá-los e afastá-los.
Obviamente, como vocês sabem, o mental também vai estar deste lado.
Ele vai tentar dizer-lhes que tudo o que vocês vivem não é verdadeiro.

Ele vai tentar dizer-lhes que tudo o que os seus olhos veem, e tudo o que acontece sobre a Terra e que irá
acontecer sobre a Terra, não tem qualquer incidência em sua vida.

Mas é claro que isso é totalmente falso.
Portanto, não escutem seu mental, não escutem sua razão, mas inclinem o ouvido e o Coração para CRISTO,

inclinem o Coração e o ouvido para MARIA (para aqueles de vocês cujo Canal Mariano está perfeitamente
ativado), dando-lhes a perceber e a viver Nossa Presença, ou uma de nossas Presenças, ao seu lado, porque

isso é a estrita Verdade.

***

Eis o que me encarregou de dizer-lhes a Assembleia das Estrelas.
Eu permaneço com vocês, ainda alguns instantes, antes de participar, no Interior de cada um de vocês, na

Graça e na Comunhão, do seu espaço de Alinhamento, que é também o nosso [das 16h00 às 16h30 – hora de
Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa].

Se vocês têm perguntas, se vocês têm coisas a me perguntar, em relação ao que eu acabo de dizer, eu os
escuto e eu rendo Graças pelo que vocês têm a me dizer.

***



Pergunta: pouco antes de passar a Porta Estreita, a Vibração se amplia ou se interrompe?

Minha Irmã, os dois são possíveis.
Ela pode se ampliar desmedidamente, mas ela pode também parar instantaneamente.

Porque se trata, naquele momento, na terceira Passagem desta Porta, também, de uma Reversão.
Essa Passagem Final do ego ao Coração pode se acompanhar tanto de um sentimento de explosão e de

dissolução como de um sentimento de aniquilação, chamado de Noite Escura da Alma.
Cada um deve vivê-lo, em Consciência, e à sua maneira.

Os dois são, portanto, possíveis, mas, em todo caso, o que se nota é que alguma coisa acontece.

***

Pergunta: como deixar uma relação, em Consciência, ao mesmo tempo que se mantém?

Isso significa não mais estar apegado.
Amar.

Amar na Liberdade e não mais no apego.
Mas isso não tem que ser realizado.

Busquem o Reino dos Céus, primeiramente, e todo resto irá se estabelecer.
Não é mais tempo, agora, de querer resolver tal coisa ou tal coisa, porque a Luz é que vai resolver o que é para

resolver.
Não é mais tempo de trabalhar.

Não é mais tempo de fazer.
Cada dia que os aproxima de certas coisas deve levá-los, cada vez mais, a perceber que tudo será feito a partir

do instante em que vocês se estabelecem no Ser.
E que, a partir do momento em que vocês deixam, a partir do momento em que vocês Abandonam o que
parece incomodá-los, e bem, naquele momento, a Graça, a Graça da Comunhão e da Luz permitirá agir.

Mas, isso, não são vocês que agem, é a Luz.

***

Pergunta: o que é exatamente a Criança Interior?

A Criança Interior (além de algumas noções correspondentes à alma) é aquela que não tem nem presente, nem
passado, nem futuro, porque ela é o Presente.

É aquela que não tem qualquer referência em uma compreensão.
É aquela que não tem qualquer referência em um passado.

É aquela que não tem qualquer projeção em um futuro.
É aquela que se estabelece na Inocência, na Pobreza.

É aquela que vive o CRISTO e que aceita que o CRISTO não é um Salvador, mas que o CRISTO é a Verdade
essencial da Luz.

E, portanto, a Criança Interior é a Verdade do que você é, quando você Abandonou tudo o que você não era.

***

Pergunta: quando sentimos as mágoas desta Criança Interior, é a alma que interage?

Sim, porque o Espírito não tem qualquer mágoa.
É o que vocês são e o que nós somos, todos, sem qualquer exceção.

A partir do instante em que existe um sentimento de mágoa da criança interior, nós não falamos da mesma
Criança Interior.

A Criança Interior não pode ser magoada, de forma alguma, por tudo o que está inscrito na Matriz: seja a
vivência da infância, mesmo a mais difícil do mundo, mesmo a vivenciada no momento, o mais dramático, da

perda de um próximo.
 Quaisquer que sejam as circunstâncias ligadas à encarnação e à Matriz, há apenas mágoas da alma.

O Espírito não pode ser magoado porque ele é, de toda Eternidade.



***

Pergunta: quais são as manifestações do Encontro?

Elas são incontáveis porque será feito, como foi dito: a cada um segundo sua Fé.
Mas vocês irão saber, inegavelmente, sem sombra de dúvida, por quem quer que seja sobre esta Terra, que o

momento chegou, à sua maneira.
Lembrem-se, também, do Anúncio de Maria.

Lembrem-se, também, do Som do Céu e da Terra.
Todos esses acontecimentos nós jamais demos a data, nem dissemos em que ordem eles iriam se instalar,

mas vocês irão sabê-lo, naquele momento.
De nada serve sabê-lo, preveni-lo ou antevê-lo porque Ele lhes disse: Ele virá como um ladrão na noite.
E esse momento não é para buscar no exterior, ou em um tempo, mas ele é para viver, em vocês, na

Profundez do que vocês são, no Espírito.
Há apenas a personalidade que vai querer saber, para prever, que vai querer antever e conhecer.

Lembrem-se: nada há a conhecer e a compreender.
Há apenas que Ser.

A Infância é isso: aceitar nada ser (na superfície deste mundo) para ser Tudo (no Espírito).

***

Pergunta: assim que a Luz se manifesta por um Ponto ou por uma Porta, podemos responder a este Apelo
emitindo a Graça ou Comungando com este Ponto ou esta Estrela?

Minha Irmã, parece-me que é muito precisamente isso que disse GEMMA e MA (ndr: intervenção de GEMMA
GALGANI de 24 de outubro de 2011 e de MA ANANDA MOYI de 27 de outubro de 2011).

É exatamente isso que é preciso fazer.
E, aliás, vocês constatam (e vocês irão constatar, em número cada vez mais considerável) que além, ainda uma
vez, dos momentos de Alinhamento, de Graça e de Comunhão, às vezes (e cada vez mais frequentemente) a

Luz vem bater à sua Porta antes que o CRISTO realmente bata à Porta.
Naturalmente que, nestes momentos, é-lhes preciso Comungar.

É, por sinal, uma das melhores maneiras de ir para o Caminho da Infância e de vivê-lo: não se colocar questão,
não procurar compreender porque ou como, mas, simplesmente, vivê-lo, no Acolhimento total e na Comunhão

total.

***

Pergunta: a Noite Escura da Alma é um preâmbulo à Passagem da Porta Estreita?

Ela é um preâmbulo indispensável.
Simplesmente, o que vocês não conhecem, enquanto vocês não o vivenciaram, é a duração.

Isso pode levar uma fração de segundo, como durar alguns momentos.
É, aliás, o marcador dessa Passagem.

Alguns de vocês já realizaram, por antecipação, desde algum tempo.
Outros acreditam ter vivido e ainda não vivenciaram.

Mas tudo isso participa da mesma revelação, do mesmo desdobramento da Luz.
Porém vocês não tem que procurar o que quer que seja, aí tampouco.

Se vocês estão na Alegria, vocês têm que viver a Alegria.

***

Pergunta: nossa Criança Interior pode falar-nos, ajudar-nos, ou isso é uma ilusão?

Isso não é uma ilusão.
É simplesmente a criança interior da alma que pode, às vezes, se manifestar como uma voz Interior.

A Criança Interior de que falo, nada tem a dizer, nada tem a manifestar, nada tem a aconselhar: ela tem apenas



que Ser.

***

Pergunta: há, então, uma criança interior da alma e uma Criança Interior do Espírito?

Há uma variedade.
Há também a criança brincalhona da personalidade.
Há a criança rebelde daquele que não aceita a Luz.

Existe uma infinidade.
Mas o Caminho da Infância de que falo é o Caminho do Espírito.

Esta Criança Interior estritamente nada tem a ver, ou a fazer, com as outras Crianças, porque, ela, ela é
silenciosa, não pede nada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Comunhão antes de viver a Comunhão coletiva dos Irmãos e Irmãs,
por toda parte sobre esta Terra, que estão conectados à Unidade e à Liberdade.

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento, por sua escuta.
Eu rendo Graças por sua Presença.

Eu lhes digo até logo mais, no Interior de vocês.
Comunguemos, primeiramente, nesta reunião, aqui.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Com todo o Amor que é o nosso, eu lhes digo: até dentro de alguns instantes.

************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article7213.html

29 de outubro de 2011
(Publicado em 30 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article7213.html


 Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãos e Irmãs, presentes, aqui e em outros lugares, sobre esta Terra, eu lhes apresento minha Graça e minha
Bênção.

Eu exprimi, em várias ocasiões, uma série de elementos referentes à Luz: desde meu próprio caminho, minha
própria experiência, desde a tensão para o Abandono à Luz.

Hoje, eu gostaria de apresentar a vocês os elementos que lhes serão oferecidos a viver, pelo encontro com a
Luz.

Os Anciãos lhes falaram de consciência antiga e de Consciência nova.
Eles lhes falaram, também, de um mecanismo de sobreposição das duas consciências.

Eu vou, eu, dar-lhes certo número de elementos que vai permitir-lhes, eu diria, justapor [colocar uma coisa ao
lado de outra, de maneira que nada as separe -http://www.dicio.com.br/justaposicao/ ] e viver a justaposição,
com a maior facilidade possível, entre o êxtase da Luz (a Alegria, se vocês preferirem) e sua vida sobre este

mundo.

***

A grande diferença, que é a sua, em relação a nós, Estrelas (que vivenciamos esses estados, para muitas de
nós, de maneira, eu diria, reclusa, fora do mundo, de algum modo), é que a maior parte de vocês tem a viver

esses estados novos da Consciência, enquanto mantendo uma vida exterior social, afetiva e outra.
Naturalmente, e como lhes disse minha Irmã GEMMA (ndr: intervenção de GEMMA GALGANI de 24 de outubro

de 2011) (*), há momentos em que a Luz irá Chamá-los de maneira muito mais intensa do que em outros
momentos.

Caberá a vocês, então, ali responder, de maneira adequada.

HILDEGARDA DE BINGEN - 30 de outubro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-k_IlIPxSdrY/TrF7ihTTSeI/AAAAAAAAAGU/ZWePS5TWofA/s1600/hildegard40.JPG
http://www.dicio.com.br/justaposicao/
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O êxtase na Luz, como vocês sabem, proporciona um sentimento real e uma vivência da Unidade com toda a
criação, com todas as Consciências, com todos os Universos.

O que, é claro, nada tem a ver com a consciência da vida ordinária, tal como vocês a levam em suas
ocupações, quaisquer que elas sejam.

Há, até mesmo, certo número de ocupações que poderiam, a priori, parecer-lhes em total em contradição com
o êxtase da Luz.

Isso pode ser o caso nas fases iniciais.
Mas, muitas vezes, vocês dão-se conta, por vocês mesmos, através de sua própria experiência, que, passado

os primeiros instantes e as primeiras surpresas dessa vivência da Luz, vocês tornar-se-ão, paradoxalmente,
mais lépidos, para muitos de vocês, para manter algumas atividades.

***

Os estados de consciência associados à Vibração traduzem-se, como vocês o vivem, por percepções
particulares de Vibrações, resultando em alterações (se podemos assim nomeá-las) referentes ao

funcionamento ordinário da consciência, no momento.
Existem, também, momentos em que lhes é mais fácil viver a Comunhão com os Irmãos e as Irmãs

encarnados, ou conosco.
Esses momentos se refletem por uma impressão de alargamento, de expansão, da Alegria, continuamente,

que, às vezes, pode parecer-lhes ser ao oposto de um novo centramento, mas, bem mais, um sentimento de
explosão de inquietação, de calor.

Isso corresponde a uma fase de aclimatização.
Muito rapidamente, a Luz irá procurar um Alinhamento e irá procurar um estado Interior de plenitude e de

vacuidade, simultaneamente.
Eu tentei encontrar, com a maior precisão, as palavras que correspondem a este estado.

Compreendam bem que isso não é fácil nem vidente, porque já, falar, é se afastar.
Então, viver este estado de Consciência irá parecer-lhes, de qualquer forma, totalmente diferente do que vocês

puderam experimentar.
As percepções, as sensações de calor (ao nível do Coração e do corpo), vão fazer Vibrar a consciência e levá-
la, ou a se dissolver na Luz, ou a viver mecanismos diferentes, mas contribuindo para estabelecer a Alegria e,

de algum modo, certa forma de excitação (que não é uma), de satisfação Interior que não está ligada à
satisfação de um desejo, mas, mais, à certeza de alcançar e de viver algo que não é ordinário.

Naturalmente, este estado vai, mais ou menos rapidamente, transformar seu modo de apreender e de viver sua
vida.

Tudo o que lhes parecia antes separado, em vocês como no exterior de vocês, vai tender a desaparecer.
A Alegria será cada vez mais frequente e os questionamentos irão desaparecer, eles também, muito

naturalmente, sem que vocês tenham que colocar sua consciência nisso.
Esses momentos irão se refletir, também, por sentimentos de Paz que lhes parecerão, é claro, totalmente

diferente das pazes ordinárias que vocês podem viver em suas meditações ou nos momentos em que nenhum
elemento de sua vida vem alterar sua tranquilidade.

***

Para vocês que vivem neste século e que não estão reclusos, a quantidade de elementos do ambiente que
chegam a vocês está extremamente longe do que nos chegava, para nós, em nossa época, ou mesmo mais
recentemente para alguns Anciãos, antes do aparecimento dos seus meios ditos modernos, tecnológicos, de

comunicação.
Há, efetivamente, uma espécie de diferença entre aquele que realizava o Si, em sua gruta e, hoje, vocês que

vivem vidas integradas em uma sociedade particular onde vocês têm o hábito de emborcar o conjunto de seus
sentidos e de suas reflexões nas múltiplas interações que lhes são propostas, em suas diferentes funções, em

suas diferentes tarefas.
Isso poderia parecer, a priori, muito mais difícil para alguém que teria sua vida dirigida, unicamente, ao aspecto

meditativo ou recluso.
Não é isto.

Isto não é, porque as circunstâncias precisas do êxtase, na Luz (do Despertar, da Realização do estado
CRISTO), atinge hoje uma consciência que é, quando mesmo, profundamente diferente daquela que era a

nossa, desde simplesmente algumas gerações.
Há, de alguma maneira, uma maleabilidade nova e uma nova capacidade da consciência para se adaptar.

Eu não falo, evidentemente, do seu desejo sincero de viver a Luz, para a maioria de vocês que me escutam ou
que irão me ler.

Mas, sim, de uma real plasticidade que resulta do trabalho preparatório que foi realizado pela efusão
progressiva da Luz, sobre este mundo, desde quase 30 anos.



Isso, na realidade, introduz, de maneira muito sutil e muito discreta, ao nível do funcionamento do ser humano,
uma espécie de permeabilidade, progressiva e crescente, à Luz.

Mesmo se, hoje, vocês não têm a consciência nítida, bastaria simplesmente voltar no tempo, antes deste
período de uns trinta anos (se tal é que sua idade seja superior), para fazê-los viver, diretamente, a amplitude

da Vibração que é a sua, esta de sua consciência em relação àquela que era há 30 anos.

***

Um conjunto de meios foi utilizado, pelas forças tecnológicas opostas à Luz da Unidade, para tentar reprimir, de
alguma forma, a Luz.

Obviamente, isso fracassou, completamente, já que a Luz (como vocês sabem, e como todos nós
proclamamos e anunciamos) se difunde, cada vez mais, sobre esta Terra e na consciência humana, e nos

corpos humanos.
Deste modo, então, vocês podem viajar, de maneira, talvez, mais fácil, de um estado a outro.

Naturalmente, essa viagem, de um estado a outro, acompanhar-se-á de um momento (que será ou individual,
ou coletivo) em que vocês serão levados a estabelecer-se, de alguma forma, de maneira definitiva, neste

estado de êxtase.
Evidentemente, naquele momento, as circunstâncias da vida social exterior não serão mais, de qualquer

maneira, as mesmas.
E isso, vários Anciãos, e Estrelas também, lhes falaram, de diferentes formas.

Tudo isso, como vocês sabem, acontece, nesse momento mesmo, sobre a Terra, pelas mudanças e pela
Liberação da própria Terra, que está em andamento.

Pela modificação, também, de um conjunto de Vibrações ou de Irradiações que chegam, não unicamente
através da efusão da Luz (seja do Espírito Santo, da Adamantina ou da radiação do ultravioleta), mas de um

conjunto de Irradiações vindo do Universo Unificado, no qual este sistema solar começa a penetrar e a viver os
efeitos.

Não se trata, portanto, só e exclusivamente, do efeito da nova Tri-Unidade ou da nova Luz, real e Unitária, mas,
sim, da conjunção de um número muito importante de circunstâncias, cujo conjunto contribui (pouco a pouco,

por esse fenômeno de elasticidade e de aclimatização) para modificar o próprio estado da consciência
ordinária.

Obviamente, muitos seres humanos absolutamente não têm consciência disso porque eles não estão à escuta,
no momento, do que seu corpo pode dizer-lhes, do que seus sonhos podem significar-lhes, de maneira

diferente de antes.

***

O estado de êxtase não é um estado que vai desconectá-los, então, neste mundo e nesta época, totalmente,
deste mundo.

Porque (como várias Irmãs e Anciãos lhes disseram) seu papel é aqui, durante esta fase particular da história
da humanidade que vai ver o estabelecimento dos últimos Códigos da Luz Metatrônica, durante certo período

de tempo.
Este período de tempo, muito específico, será indicado pela Abertura do Céu.

Restarão, naquele momento, alguns meses para viver, às vezes no êxtase e às vezes sobre este mundo.
Porque seu lugar será aqui, a fim de entrar, definitivamente, no serviço total à humanidade e favorecer, de

algum modo, a Graça e a Comunhão, para o conjunto desta Terra.
Não busquem, no entanto, uma função, uma atribuição, um lugar, ou o que quer que seja, porque tudo isso irá

lhes aparecer, de maneira extremamente clara, sem buscá-lo, no momento oportuno.
O que quer dizer que este não é o momento de decidir ou de saber o que vocês irão fazer, naquele momento,

porque a Luz irá predizê-lo para vocês.
E isso irá se realizar, eu diria, em Comunhão com o conjunto das Consciências Livres, com o conjunto dos
Anciãos, das Estrelas, dos Arcanjos e das diferentes frotas Intergalácticas Unificadas, quaisquer que sejam

suas Dimensões.
Tudo isso, vocês podem imaginar, é objeto de intensos preparativos que vocês vivem, por outro lado, em

vocês, de diferentes maneiras.

***

A Luz, como vocês sabem, por sua Inteligência, antes mesmo de fazê-los viver Comunhões de êxtase, vai, de
algum modo, fazer a limpeza do que são, eu diria, obstáculos à perfeita permeabilidade à Luz, qualquer que

seja o estado de adiantamento de suas Coroas e do despertar do seu Fogo do Coração.
Tudo está preparado, nesse momento, e desde um ano.



Isso lhes foi anunciado e dito, de diferentes maneiras, referente, também, à Liberação do Sol, à Liberação do
Núcleo da Terra e, agora, do seu manto, mas, também, da Liberação de seus Céus.

Tudo isso concorre para o estabelecimento de um plano onde tudo está perfeitamente orquestrado e
minuciosamente orquestrado.

Mesmo se as circunstâncias, aparentes, exteriores, referentes à sociedade humana, podem parecer às vezes
ao inverso, totalmente, do que são, vocês não têm que se preocupar com isso.

Como vocês sabem, uma série de circunstâncias da sociedade deve irremediavelmente mudar.
Isso foi anunciado, desde muito tempo, e se desenrola sob seus olhos, ao seu ritmo, sobre o qual nós

mesmos não temos qualquer controle: a interação de forças na presença em meio à humanidade (que isso seja
forças que resistem à Luz ou forças que, hábil ou desajeitadamente, vão para a Luz).

Desta interação resulta o que vocês veem, todos os dias, o que acontece sobre este mundo, mas, também, o
que acontece em sua consciência.

Porque, como isso lhes foi dito, não há diferença entre o que vocês vivem, no Interior de vocês, e o que se vive
no exterior.

Então, é claro, dependendo do local da Terra em que vocês estão, as circunstâncias não são perfeitamente as
mesmas, tanto Interiormente como exteriormente.

Tudo isso faz parte, aí também, de uma lógica perfeita já que a Inteligência da Luz está totalmente a trabalho,
agora, desde vários meses, sobre esta Terra.

***

Portanto, a partir do momento, se o podemos dizer, em que este estado estiver instalado, de maneira
estabilizada e quase permanente (ou seja, no momento em que vocês irão viver a Consciência da Unidade em
quase totalidade, que vocês tenham acesso ao seu Estado de Ser ou não, à dissolução ou não), os estados
Vibratórios e os estados da Consciência que estão ligados ao Ser irão se tornar suficientemente intensos e

perceptíveis para permitir-lhes realizar o que foi chamado de ‘serviço à humanidade’.
Não coloquem questões em relação a isso.

Obviamente, é-lhes preciso, também, respeitar seu próprio calendário Interno, seu próprio relógio Interno.
Quando a Luz chamar por vocês, respondam ali, qualquer que seja o momento, o que quer que vocês façam.

Isso, também, foi anunciado.
Isso é extremamente importante, porque esses momentos são, para vocês, a oportunidade a mais importante

para aproximá-los do êxtase.

***

O êxtase e a íntase (já que são as duas faces da mesma peça desta Consciência do Ser) vão fazê-los
aclimatar-se, de algum modo, a esta nova Consciência.

Não haverá, então, a priori, grande ruptura ou grande separação (mesmo se isso pode às vezes ser vivenciado,
de maneira dolorosa, pela Noite Escura da alma) de qualquer elemento que constitui sua vida.

Não será a Luz que irá romper o que quer que seja, em vocês, mas, sim, vocês mesmos (pela Inteligência da
Luz que irá se tornar a sua) que irão estabelecer as novas regras da sua Consciência, da sua vida, do seu

sentido de serviço, para a humanidade, no período que se abre.

***

O êxtase da Luz confere uma força, também, nova.
Esta força não é uma força ligada à vitalidade, mas é, sobretudo, uma força do Espírito.

Porque o Espírito se verte, sobre vocês e em vocês, e os faz descobrir o que eu denominaria, não mais a fé,
mas a certeza absoluta da Luz que nada pode vir abalar e, eu diria, até mesmo os episódios onde vocês

arriscam encontrar esta Noite Escura da alma (se este é o caso para vocês, isso não absolutamente nem uma
obrigação, nem uma coisa certa, para cada um).

Quanto melhor vocês aquiescerem à Luz (seja em seu Apelo, seja em suas manifestações), melhor vocês irão
viver o que, para vocês, ainda hoje, pode parecer-lhes delicado, difícil, ou até mesmo impossível (que isso seja

em seus apegos, na maneira que se desenrola sua vida).
Aí também, não antecipem, não busquem viver o instante seguinte (por um de seus pensamentos, de seu

mental), mas, aí também, estejam certos de que a Inteligência da Luz (mesmo nos momentos em que vocês
vivem momentos em que lhes pareçam se afastar, em que lhes pareçam viver estados de frustração ou de

Noite Escura da alma), mesmo naqueles momentos (e, para alguns, principalmente naqueles momentos, onde
a personalidade pode menos interferir), a Luz irá agir, em vocês e, naturalmente, em seu mundo, em seu

ambiente, próximo ou distante.



***

A Luz vence e se estende, efetivamente, passo a passo, em vocês, nos diferentes setores de suas vidas, mas
também ao redor de vocês, tanto perto como mais longe, no conjunto da Terra.

Tudo o que vocês observam, tudo o que vocês irão observar, da maneira cada vez mais evidente (se tanto é
que vocês observam o que acontece no exterior), lembrem-se de que o que acontece no exterior, acontece em

vocês.
Muitos, sobre esta Terra, perceberam que o Som do Céu e da Terra começa a generalizar-se e a se manifestar

por tempos mais prolongados.
Isso está perfeitamente sincrônico com o aumento do Som da alma e do Espírito e, às vezes, para alguns de

vocês, pelo aumento do Som específico do Canal Mariano, preparando, de algum modo, o encontro com
MARIA e com uma das Estrelas que está mais próxima de vocês.

***

Tudo isso se apresenta.
Evidentemente, nós poderíamos também, ainda, desenvolver a presença desses circuitos (que eles se refiram

como Estrela, como Porta).
Mas eu creio que elementos suficientes lhes foram dados em relação ao que vocês vivem, e que não é

necessário, nem mesmo útil, apreender os outros mecanismos por um compreensão intelectual.
Vocês irão se aperceber, aliás, de que nos momentos em que a Luz chama por vocês (como em seus

momentos em que vocês decidem alinhar-se), se vocês aceitam não elucidar o que acontece, vocês irão viver
ainda mais facilmente o que está em via de acontecer.

Porque vocês irão se tornar, naquele momento, o que está prestes a acontecer, em vocês.
Assim funciona o estabelecimento da Luz e o estabelecimento do Si, no Ser, em sua Verdade, em sua

Unidade.

***

Naturalmente, os Anciãos, em seus diversos ensinamentos, foram-lhes dados, recordados, elementos muito
simples, para sempre mais adaptar-se à Luz.

O êxtase que é para viver é, então, uma revolução.
Uma revolução que, a um dado momento (apesar desta plasticidade e desta experiência, por toques

sucessivos) será verdadeiramente uma revolução total e um afluxo, total, da Luz.
Naquele momento, vocês não poderão mais, nem recuar, nem funcionar, de qualquer maneira, como antes.
Vocês poderão dizer, como aqueles que tiveram experiências às portas da morte: há um antes e um depois.

E este depois nada tem a ver com o que vocês eram antes.
Grande parte da personalidade é chamada a desaparecer.

Grande parte dos comportamentos, dos desejos, é chamada a transformar-se, de maneira radical.
 E, ainda uma vez, isso não ocorrerá pela influência de sua vontade (que decide melhorar), mas sim pelo

estabelecimento da Luz, em vocês, após seu desdobramento no conjunto do seu corpo.
Vocês irão perceber, concreta e diretamente, que, efetivamente, este corpo é um Templo onde se realiza a

‘alquimia’ da Luz, permitindo (pelas Portas, pelas Estrelas, pelos Fogos) sintetizar (como isso foi dito) o Corpo
sem costura, o Corpo de Ressurreição, o Corpo de Estado de Ser (como vocês o nomeiam, hoje).

***

Tudo isso se desenrola durante esse período de tempo, entre o momento em que o Céu se rompe e o
momento em que termina, de alguma forma, o estado Dimensional ilusório.

Então, nada há a buscar em relação ao amanhã.
Não há que ter data porque (como lhes disse o Ancião que dirige os Anciãos) tudo isso é agora (ndr: O.M.

AÏVANHOV).
E isso não é uma invenção da imaginação ou um jogo de palavras, porque isso acontece, real e concretamente,

em vocês.
Então (e como isso foi dito), é claro, aqueles que estritamente nada vivem, nem nada percebem (tanto no

Interior como no exterior), estarão em atraso.
E é apenas esse atraso que pode induzir, na Terra, mecanismos profundos de distorção até o momento
coletivo final, induzindo, para aqueles que não vivem esses processos, tanto medos como projeções da

emoção e do mental que vão ao encontro da Luz.



É em relação a essas circunstâncias (que elas se refiram a vocês, de perto ou de longe) que lhes convém
estar, o máximo possível, na Graça e na Comunhão com esses Irmãos e essas Irmãs, que estarão, por um

tempo, desviados e desestabilizados, profundamente, porque isso será para eles viverem.
Não é a Luz que vem desestabilizar, mas, simplesmente, a recusa ou a não aceitação do que é desconhecido.

***

Vocês que têm a oportunidade de viver uma das Vibrações das Coroas ou uma das Portas, vocês podem
considerar que, qualquer que seja o estado do seu calendário e do seu relógio Interiores, vocês estão mais

bem colocados para servir e para Amar, naqueles momentos.
Aconteça o que acontecer, o conjunto das modificações (que se desenrolam, em vocês, como sobre a Terra)
vai se tornar cada vez mais evidente para aqueles que o vivem e cada vez mais afastado, durante certo tempo,

para aqueles que não o vivem, por uma razão que lhes é própria, pertencente à sua Liberdade.
E a Liberdade absoluta é necessária nas diferenças de experiência, entre uns e outros, entre cada Irmão e

cada Irmã, mesmo na própria família ou na outra extremidade do planeta.
Pela sua capacidade, de vocês (em via de Despertar, ou Despertos, ou Realizados em sua Unidade), para
manter a Paz, vocês irão constatar, já, que esta Paz facilita sua Luz e seu êxtase, mas, também, após um
período de tempo, irá acalmar seu ambiente, de maneira a mais inteligente e a mais maravilhosa que seja.

***

Nós não escondemos de vocês que existe um momento específico (que, aliás, foi descrito desde quase um
ano pelo bem amado João) referente ao ‘choque da humanidade’ (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17

de outubro de 2010) (**).
Naturalmente, o choque da humanidade, aí também, situa-se em locais individuais (que isso seja em países,

em regiões, em continentes), antes de ser coletivo, ele também, e se referindo, naquele momento, ao conjunto
da Terra.

E isso estará muito próximo, quando o Céu for rasgado, quando o Céu for Aberto.
A Abertura do Céu corresponde, é claro, à abertura do seu pericárdio, que foi impulsionado e realizado pelo

Anjo METATRON durante o verão (inverno, no hemisfério sul) que vocês passaram.
Tudo isso, então (como vocês sabem, como lhes foi dito) foi realizado em seus Céus, foi realizado em todas

as Dimensões.
Resta, simplesmente (vocês chamariam isso de uma descida dos Planos Vibratórios), manifestar e concretizar,

isso também, na Dimensão de vida deste mundo ordinário.

***

Tudo isso, portanto, vai produzir, é claro, mudanças,
As primeiras dessas mudanças são em vocês.

Muitas mudanças ocorreram, eu lhes disse, de maneira muito discreta, mesmo para os seres que nada
suspeitam, no momento.

Tudo isso acontece, tudo isso vai se revelar, de maneira cada vez mais evidente, para vocês que têm, ou a
visão etérea, ou a Visão do Coração, ou a percepção de uma Vibração particular, em ressonância com a Luz.

Vocês são, então, chamados, cada vez mais (e como MARIA lhes disse), a estabelecer momentos de
Comunhão, momentos de Graça, quaisquer que sejam seus instantes, mesmo fora de seus Alinhamentos e

fora dos períodos de Apelo da Luz.
Nada os impede de fazer qualquer atividade, estabelecendo esta Graça.

É preciso aprender, de qualquer modo, vocês mesmos, a funcionar, quer a consciência esteja voltada para o
êxtase que vocês vivem, ou para a vida ordinária.

Porque as duas vão, não somente se sobrepor, mas, no final, fundir-se na nova realidade Dimensional.
É, portanto, um período intenso de aprendizagem da Luz, não mais nos mecanismos Vibratórios Interiores,

mas, também, no estabelecimento da Luz, sobre este mundo, culminando em um processo final que terá lugar
em momento oportuno e que está, é claro, engrenado ele também.

***

Eis alguns elementos suplementares que minhas Irmãs me pediram para transmitir-lhes.
Naturalmente, vocês têm vários meios à sua disposição (seja através dos yogas que lhes foram dados, através

das atitudes, dos comportamentos) para facilitar o trabalho da Luz, em vocês (ndr: ver a coluna “protocolos a



praticar”) (***).
Não são vocês que trabalham, mas é, sim, a Luz que trabalha, em vocês.

Vocês, seu simples papel, se podemos falar assim, é facilitar, justamente, o trabalho da Luz.
E como vocês sabem, a melhor maneira de facilitar o trabalho da Luz é, justamente, deixá-la fazer, deixá-la agir

e se contentar em ser, naqueles momentos, como em todos os momentos da sua vida.
De qualquer modo, a Luz, a Vibração, a Consciência, devem invadir o conjunto de sua vida, dia e noite, tarefa

por tarefa, Interior como exterior.
É desta maneira que o mecanismo de plasticidade, que eu descrevi, irá viver ao melhor, para vocês.

E também, é desta maneira que o conjunto dos seres conectados à MerkabahInterdimensional coletiva
(Despertos em um Plano ou outro, fora deste mundo) será capaz, cada vez mais facilmente, de estabelecer e

de diminuir, de algum modo, o choque da humanidade.
Em resumo, podemos dizer que o conjunto do que foi descrito em várias profecias, mais ou menos recentes
(eu não falo do Apocalipse de São João, mas eu falo de profecias mais recentes), é visto consideravelmente

suavizado pelo seu trabalho de Luz e por sua conscientização da Luz, fazendo com que o mecanismo de
transição não venha a passar por revoluções tão intensas e tão longas como aquelas que foram anunciadas,

desde ainda algumas dezenas de anos.
Entretanto, o processo irá até o seu final, mas, simplesmente, o tempo atribuído, de algum modo, ao

reajustamento final, o tempo atribuído às visões dos profetas, encontra-se consideravelmente reduzido pelo
conjunto do trabalho que vocês realizaram sobre esta Terra, de maneira consciente e, para alguns de seus

Irmãos e Irmãs, de maneira inconsciente, no acolhimento da Luz, à sua maneira.
Tudo isso é um mecanismo de grande Alegria e que deve regozijá-los, quaisquer que sejam as etapas que

aguardam a humanidade para ir até este elemento terminal.
Agora, há apenas que render Graças, aí também, pela ação da Luz e pela sua ação, global e comum, pelo

estabelecimento da nova Dimensão em circunstâncias muito menos difíceis do que o que havia sido mostrado
aos profetas, desde algum tempo.

Cada dia que vocês se mantêm na Graça, cada dia que vocês se mantêm na Paz, Interior como exterior, neste
continente como em outros países (apesar, evidentemente, das zonas de sofrimento que existem ainda

atualmente sobre a Terra), suaviza consideravelmente o processo.

***

Eis o que eu tinha para transmitir a vocês.
Se existirem, em vocês, interrogações em relação a esse processo que eu tentei lhes descrever, e bem, eu os

escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, então eu lhes proponho, em um momento de silêncio, viver um momento que eu
denominaria (após o que eu lhes disse) um momento de Graça e de Comunhão, e de tensão, no Abandono à

Luz.
Essa será minha maneira de saudá-los e de render Graças pela sua benevolente escuta.

Vivamos isso, juntos, agora, na Alegria e na Paz de KI-RIS-TI.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu os saúdo, então, na Graça do Um.

************

(*) – GEMMA GALGANI (24.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-24-de-outubro-de-2011-autresdimens


(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-o...

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***
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~ Tornar-se CRISTO ~

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, meu nome era Mestre Philippe de Lyon.
Eu venho enquanto Melquizedeque da Terra, enquanto Irmão, na Luz de Cristo.

O que eu vou dizer-lhes e o que nós iremos trocar, na Comunhão, de Coração a Coração, em CRISTO, apenas
leva ao prosseguimento de certo número de elementos que eu vou lhes dar, como Melquizedeque da Terra,

por intermédio desse canal.
Como o nosso Comandante lhes disse, e repete a vocês em cada uma de suas vindas, vocês vivem, desde

alguns meses, tempos particulares que correspondem e refletem a instalação da Luz Una, o retorno à Verdade,
a CRISTO.

Este período convidou vocês e continua a convidá-los a uma série de elementos, para manifestar, para criar ou,
por outro lado, de que é preciso talvez se afastar para realizar o que vocês são, realizar o Coração, realizar a

Verdade da sua natureza, que é a mesma para cada um.
Uma frase que eu pronunciei durante a minha vida, como aqui, foi dizer: “para ser a Luz, para tornar-se o que

vocês são, desde a Eternidade, e que vocês se esqueceram disso”.
Certamente, isso não é sua culpa, mas encontrar isso requer, como vocês sabem, algumas condições.

Muitos de vocês vivenciaram um amadurecimento lento ou um amadurecimento mais brutal, em sua vida,
recente ou mais antiga.

***

Hoje, nesses tempos que vocês vivem, talvez seja ainda mais crucial realizar esta frase que eu pronunciei, que
é: “tornar-se o menor, para ser a Luz”.

Fazer o que CRISTO fazia, fazer o que eu fazia, e como Ele lhes disse, bem maior ainda, implica, de maneira
lógica e evidente, em aceitar esquecer tudo o que vocês sabem, tudo o que vocês aprenderam, tudo o que

vocês buscaram, porque nada há a aprender, nada há a buscar, nada há a desejar senão ser a Luz.
E para ser a Luz é preciso, como vocês sabem, que a personalidade seja transmutada pela Revelação dela.

E isso necessita, efetivamente, tornar-se o menor possível, a fim de ser tudo.
Há, efetivamente, entre este mundo que eu percorri e que vocês percorrem ainda, um princípio fundamental

que poderia assemelhar-se, em relação às outras Dimensões, a um princípio de vasos comunicantes.

PHILIPPE DE LYON - 30 de outubro de 2011 (Inédito áudio original)

http://www.frasesdavida.com/audio/original/Philippe-de-Lyon-2011-10-30.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Vocês não podem ser grandes no céu, enquanto permanecendo grandes aqui, sobre esta Terra.
 O que chamamos de grande?

Naturalmente, é questão, neste nível, do Espírito.
É questão de se tornar de novo pobres de Espírito e disso vocês sabem.

Manifestar certo número de Virtudes denominadas Pilares do Coração, sem as quais vocês não podem
atravessar a Porta Estreita, de maneira definitiva.

Obviamente, isso nada tem a ver como a sua vida e com isso que vocês criaram com o suor do seu rosto (que
seja em outros locais), mas, bem mais, com uma atitude Interior.

É a atitude, de algum modo, do ego que é transmutado pela Luz e que, finalmente, aceita deixar-se possuir pela
Liberdade, possuir pela Luz, integralmente, e possuir pela Luz de CRISTO, a Luz Branca.

***

O período atual, como vocês sabem, ajuda a estabelecer em vocês, isso, por toques mais ou menos
importantes, por estados mais ou menos repetitivos ou interativos, de aproximação da Luz.

É hora, agora, além das experiências que lhes são próprias, de viver, na totalidade, a Humildade, de tornar-se
cada vez menor a fim de se tornar o Tudo.

Nós expressamos, nós Anciãos, assim como as Estrelas, tudo isso de diversas maneiras, em função das
nossas experiências individuais, da nossa vivência, da nossa própria Vibração, que é a nossa, hoje, nos

espaços onde estamos, em nossa função de Ser e de Serviço em relação a todos vocês.
Vocês devem também, se isso lhes convier, penetrar cada vez mais as esferas da Graça, da Comunhão,

traduzindo-se, para vocês, pela Alegria a mais intensa.
E como vocês o vivem, talvez, existem etapas entre essas vivências de Alegria, onde lhes parece, à vezes,

recair nesta famosa ‘noite escura da alma’ onde mais nada de luminoso existe.
São, como nós também lhes dissemos, etapas intermediárias que representam as primícias da sua

Ressurreição, do estabelecimento na Alegria eterna, no Si, no Estado de Ser: os qualificativos, como vocês
sabem, são numerosos.

Nós lhes demos uma série de informações e nós comungamos com vocês, de diferentes modos, por várias
Vibrações e estados de Consciência que nós tentamos compartilhar, cada um em função da nossa Vibração

própria.
E isso é verdadeiro, é claro, para os Arcanjos, para as Estrelas, e para várias Consciências Unificadas que se

têm e que estão mais à beira desta Dimensão, e mais perto da sua Consciência.
Os pré-requisitos foram todos preenchidos.

Tudo isso que foi requisitado, à superfície da Terra, para viver este Término, esta conclusão, foi cumprido,
além mesmo de toda expectativa.

 Muitos de vocês já estão instalados (talvez não ainda no mesmo nível, mas em grande parte) na sua Unidade,
vivendo processos Vibratórios e de Consciência a nada parecidos.

Outros dentre vocês hesitam ainda e oscilam, devido à presença de certo número de elementos, em si, que
isso seja o medo, é claro, do desconhecido, ou um dos diferentes medos que existem em meio à

personalidade que ainda não se abandonou totalmente à Crucificação, à Ressurreição e à Luz.

***

Hoje, mais do que nunca, não é mais, absolutamente, tempo de tender para o que lhes pode frear.
Durante um certo tempo, a Luz os colocou frente a si mesmos.

Ela lhes mostrou suas próprias zonas de sombra, suas próprias resistências, através deste corpo, como
através da sua psicologia.

A qualidade e a quantidade de Luz que está agora, como vocês sabem, já, sobre esta Dimensão, é tal que ela
lhes pede uma coisa, que é deixá-la agir em vocês.

E o melhor modo que a Luz pode agir, em vocês, é, naturalmente, deixá-la fazer e, vocês, não mais fazer.
Estabelecer-se no Ser, o que quer que vocês façam, com foi dito pelo Comandante, que vocês tenham a

capacidade para executar o conjunto de suas tarefas, ou então que não há, em vocês, mais qualquer
possibilidade de realizar tarefa alguma, o Apelo da Luz será profundamente diferente e profundamente justo

para cada Irmão e cada Irmã.
Um elemento novo lhes foi trazido, desde muito pouco tempo, por MARIA, referente ao estabelecimento da

Graça e da Comunhão, ao estabelecimento do Eu sou Um, e à Comunhão que é para estabelecer entre
diferentes Consciências, permitindo, bem além da Merkabah Interdimensional coletiva, reunificá-los, de

maneira coletiva.
É desta maneira, hoje, que vocês irão realizar, da melhor foma, a dimensão do Si: tornar-se CRISTO.

***



Isso necessita, eu diria, de toda sua energia, de toda sua Consciência, não mais procurar combater o que pode
parecer-lhes anormal ou injusto, porque vocês não têm ainda qualquer meio de saber se isso é anormal e

injusto.
Porque, o que, ao olhar da Luz, é importante, é, para vocês, às vezes, insignificante.

E, do mesmo modo, ao que vocês firmam uma importância significativa é, para a Luz, sem importância alguma.
É-lhes, então, como vocês sabem e como isso foi anunciado de diferentes formas, pedido para deixar o

mental, as emoções, as mágoas, os sofrimentos, deixar tudo o que pertence ao passado e ao amanhã, para
instalar-se neste eterno Presente, onde se encontra a solução, última e final, permitindo-lhes, e com a ajuda da

Comunhão, passar a Porta Estreita e acolher CRISTO, na totalidade.
Nenhum conhecimento, qualquer que seja, de vocês mesmos ou das leis deste mundo, ser-lhes-á de qualquer

utilidade.
Enquanto vocês forem persuadidos, de uma forma ou de outra, de que vocês controlam o que quer que seja,

vocês não poderão, é claro, viver a Luz.
A mestria intervém depois e ela não é um ato da vontade, mas sim um ato de Crucificação total, permitindo à

Luz manifestar-se, revelar-se, desvendar-se, a fim de torná-los Transparentes e, naquele momento, mestre, em
vocês.

Através desta mestria (onde vocês nada têm que controlar, de qualquer modo), vocês irão aperceber-se de
que a Luz preenche, de maneira espontânea e natural, o que vocês são, porque ela é, evidentemente, a sua

Essência, a nossa Natureza comum.
Isso também requer, não esforços, mas aceitar todos os seus Irmãos e suas Irmãs.

Independentemente dos julgamentos da personalidade, nada rejeitem, porque o que vocês rejeitam
corresponde muito precisamente ao que vocês rejeitam, em vocês.

E que cada encontro, cada palavra, cada olhar, cada comunhão, cada Graça, tudo o que se desenrola e se
revela na vida onde vocês estão hoje, participa, à sua maneira, da Graça e do retorno à Luz do que vocês são.
Há, então, não um aprendizado, não um desejo, mas sim uma aquiescência ao que realiza, em vocês, a Luz e o

Espírito.

***

Uns e outros dos Anciãos lhes disseram que vocês não podiam conhecer, neste corpo, a totalidade das leis do
Espírito.

Elas são estritamente desconhecidas.
E as leis espirituais, é claro, que lhes foram reveladas, ou que vocês aprenderam ou vivenciaram, não são

estritamente de qualquer importância para viver a Simplicidade da Luz.
Tornar-se de novo Humilde, tornar-se de novo Simples, Transparente, é a única maneira de viver a Pobreza,

aquela do Espírito reunificado em CRISTO.
Naturalmente, isso lhes foi sugado em muitas ocasiões, e eu falo desta vez, para o ocidente, de inúmeras

formas.
Muitas vezes os Irmãos e as Irmãs que estavam em busca da Luz podiam considerar isso como a pior das

tolices, ou como um conceito muito religioso, no sentido católico ou outro.
Isso não tem estritamente nada a ver porque, hoje, despojados e despidos de tudo o que fazia esse passado
empoeirado, é-lhes preciso, hoje, realizar estritamente a mesma coisa: aceitar tudo perder, aceitar tudo deixar,

para, enfim, tornar-se Livre e se tornar o Si.
Enquanto vocês mantiverem o que quer que seja na sua vida, mesmo este corpo, vocês não podem viver o

Coração, por completo.
Vocês podem aproximar-se, cada vez mais perto, mas chegará um momento em que a experiência da Luz e a
instalação da Luz, pela terceira Passagem da Porta do Coração, irão colocá-los frente ao desafio do Abandono

total à Luz, denominado, como vocês sabem, Crucificação e Ressurreição.
Esta Crucificação e esta Ressurreição não se referem, é claro, especificamente, ao fato de ser pregado na

cruz, mas sim, simbolicamente, a não reter o que quer que seja, a aceitar nada ser.
Não há outra maneira de ser o Tudo na Luz.

É um desafio.
E é um desafio, em particular, para aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que não vivem as

Vibrações e que não têm a testemunha da Vibração, permitindo levá-los, pela própria Vibração, a atravessar, eu
diria custe o que custar e valha o que valer, a Porta do Coração, de maneira definitiva.

Mas lembrem-se também de que CRISTO lhes disse que os primeiros seriam os últimos e que os últimos
seriam os primeiros.

E para estes últimos, tornar-se primeiros, é simplesmente tudo deixar, sem qualquer exceção, a fim de realizar
o que dizia CRISTO também: “deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me”.

Obviamente, o princípio de culpabilidade, ou de responsabilidade, seja familiar, financeiro, afetivo, ou sabe-se
lá ainda, vai erguer-se entre vocês e a Luz.



***

Enquanto vocês não aceitarem tudo perder e enquanto vocês não tiverem tudo perdido, vocês não poderão
viver o Coração.

E esta perda, é claro, não se refere ao fato de tudo abandonar, isso lhes foi dito, mas sim de se abandonar,
vocês mesmos, de aceitar não ser mestres do que vocês denominam a sua vida, para descobrir e viver a vida

em CRISTO.
Realizar o Si é apenas possível se isso acontecer.

Nós lhes demos o conjunto dos elementos, vocês têm à sua disposição todos os mecanismos exteriores, mas
que podem aproximá-los desse momento.

Cada dia que passar, agora, nestes tempos específicos, vai ser, para cada um de vocês, um Apelo para viver a
Comunhão, para viver a Graça.

Como lhes disseram algumas Estrelas, a Luz vai chamá-los.
Ela vai bater às suas portas e não unicamente à Porta da Pobreza, mas todas essas Portas são, em última

análise, apenas portas que devem conduzi-los à Porta Estreita e à Última Passagem.
Para isso, evidentemente, nossos Irmãos Anciãos e nossas Estrelas anciãs, pertencentes ao oriente, lhes

detalharam, de maneira, talvez, muito mais fácil para um oriental, o que era para viver.
Um ocidental, e em particular na Europa ou no ocidente, como dissemos, tem, talvez, mais dificuldade com

isso, eu diria pelo atavismo e pela cultura.
Mas a intensificação da Luz é uma realidade, que aqueles de vocês que a vivem, em nível Vibratório, percebem

a cada hora, agora, a cada dia, de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais assídua e cada vez mais
profusa no corpo, como na Consciência.

***

Os potenciais espirituais do Estado de Ser, para muitos de vocês, estão ativados, aí também.
Que isso se refira à visão etérea ou à visão do Coração, que isso se refira à sua capacidade para extrair-se da

personalidade, que isso se refira ao fato de poder estabelecer a Graça, a Comunhão e de viver o que está
além dos véus da personalidade e de contatar de alma a alma, mas também de Espírito a Espírito.  

O conjunto dos elementos que vocês vivem por antecipação, em relação ao coletivo, tem apenas uma
finalidade, é claro, que é, sempre e sempre mais, assentar a Luz, irradiar a Luz, não somente para vocês, já que

vocês não são nada se vocês aceitarem isso, mas se tornar totalmente Transparentes à Luz e deste modo
vocês irão realizar, ao máximo, o Amor, no sentido o mais nobre e mais incondicional.

***

O Serviço deve ser Amor e não um serviço da personalidade que está submissa a ditados, quaisquer que
sejam, de convenções (familiares, morais, afetivos ou financeiros).

Lembrem-se, também, de que quanto mais vocês forem para a Luz, mais vocês serão mergulhados na Alegria,
o que quer que chegue a este corpo e o que quer que chegue a esta vida.

Naturalmente, os períodos oscilantes e ‘a noite escura da alma’, para muitos de vocês, manifestam-se de
improviso, mas jamais duram muito tempo, porque a Luz é muito mais forte do que o choque da humanidade,

porque a Luz é muito mais forte do que a noite escura da alma, porque ela se refere ao Espírito, e o Espírito da
Verdade é mais do que as suas portas já que vocês são cada vez mais numerosos a viver as Vibrações e, em
particular, a da Porta KI-RIS-TI das costas que é, de algum modo, o último elemento levando-os a passar, de

maneira definitiva, a Porta Estreita.
E, durante esses momentos do Apelo da Luz, vocês constatam que é muito mais fácil afastar qualquer

elemento vindo da personalidade.
Vocês não têm, aliás, que fazer esforço, já que, naquele momento, o conjunto dos desejos, quaisquer que

sejam, é totalmente evaporado na Luz.
É naqueles momentos que convém fazer aumentar a sua Luz.

É naqueles momentos em que a Alegria percorre vocês, e é a sua natureza do momento que é preciso
comungar à Graça.

Porque é naqueles momentos que vocês aumentam, de algum modo, a quantidade de Luz Adamantina, e que
o conjunto das Portas, dos Circuitos, das Lareiras, representando a Consciência do Estado de Ser, entra em

ação no que vocês são.
O Eu sou Um (ver o livrete “A Humanidade que começa”) (*) e o conjunto das técnicas que lhes foram

comunicadas de novo por UM AMIGO são, efetivamente, talvez, os meios os mais simples (ndr: intervenção de
UM AMIGO de 28 de outubro de 2011) (**).

Mas lembrem-se, em última análise, de que enquanto vocês combaterem, enquanto existir, em vocês, um



sentimento de luta, enquanto existir, em vocês, uma interrogação, vocês não podem viver o Coração,
plenamente.

É, ainda uma vez, neste período particular que vocês têm, eu diria, cada vez mais que deixar agir a Luz, nada
mais fazer, contentar-se em ser quando a Luz os chamar, e o que quer que vocês façam além disso.

***

Pensem sem parar na Humildade, porque não pode ali haver a verdadeira Luz sem Humildade.
Enquanto vocês considerarem que vocês são grandes, em Luz, sobre este mundo, bem, vocês não podem

viver a Alegria.
A Alegria é um Fogo devorador.

Alguns de vocês o vivem, ou em suas noites, ou em diferentes momentos, contrastando, também, quando ele
se afasta de vocês, por uma razão ou por outra, com um sentimento de mergulhar de novo na noite escura da

alma.
Mas lembrem-se de que a Luz não os deixa, e de que é muito mais vocês que a deixam, naqueles momentos.

Sem, no entanto, culpar, sem, no entanto, buscar o porquê, porque convém, naqueles momentos,
simplesmente deixar fazer a Luz, ainda mais, talvez, para encontrar muito rapidamente a Alegria Interior: esse

sentimento de Unidade e de dissolução na Luz, que valida a passagem da Porta e o estabelecimento na
Unidade, no Si (ou qualquer outro termo que vocês possam empregar).

***

Quanto a mim, eu os convido a realizar o CRISTO e a se tornar o CRISTO.
Bem além de um personagem histórico (cuja história foi largamente travestida), mas, sim, como um modelo de
perfeição, em sua ação, em suas palavras, em seus dizeres e no que Ele realmente representou, como sentido

do sacrifício e da Crucificação e da Ressurreição.
Evidentemente, os momentos que vocês vivem são particulares, perfeitamente descritos nos últimos capítulos

do Apocalipse do bem amado João, já que é muito exatamente isso que se vive, agora, sobre esta Terra: a
última etapa, aquela que corresponde ao momento em que o conjunto das intempéries e dos lacres foi
liberado, permitindo a revelação da Verdade, permitindo o estabelecimento e o retorno de CRISTO, em

Consciência, tal como Ele partiu.
Quanto mais vocês forem simples, mais vocês irão aquiescer à Luz e irão aquiescer à vontade de nada

compreender, porque nada há a compreender.
Há simplesmente que Ser.

E o Ser jamais será a menor compreensão, a menor justificativa, o menor medo, e ainda menos a menor
interrogação.

Se vocês aceitarem esse princípio, vocês irão se aproximar, de maneira tangível, do Fogo do Coração, de
maneira tangível, da Alegria eterna.

***

O Canal Mariano, se isso já não ocorreu, irá se manifestar a vocês por intermédio de uma das Estrelas, que
será, de qualquer forma, o seu guardião do momento e a sua testemunha do momento, preparando o que está

para ser anunciado por CRISTO, por MARIA e pelo conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Unificados e Livres.

O que vocês têm a viver é tão simples, é tão evidente, que o que levanta a questão da evidência e da
simplicidade apenas pode ser a vontade pessoal do ego, habituado a justificar e a compreender.

A cada dia, o acesso à Luz tornar-se-á cada vez mais simples e cada vez mais evidente, na condição de não
irem às zonas de resistência, na condição de não se submeterem aos seus desejos, apenas a eliminação

deles pela Luz, justamente.
Como dizia CRISTO: “vigiai e orai”, o que significa estar atentos ao que se desenrola, em vocês, como vocês

estão atentos ao que se desenrola, em sua vida, no conjunto de suas Comunhões e de suas Graças, no
conjunto do que pode chegar em sua vida, porque é muito exatamente o que deve chegar, para permitir-lhes

tornar-se a Luz.
Que isso seja a perda de um corpo, a perda de um parente, a perda de uma situação ou um acontecimento

muito mais feliz (como, por exemplo, se tornar bilionário).
Nada disso tem sentido, exceto para fazê-los descobrir o único e exclusivo sentido da Luz.

Todo o resto é uma ilusão.
Isso, nossos Irmãos orientais lhes disseram, desde muito tempo.

Mas é preciso, agora, verificá-lo, ou seja, vivê-lo.
Enquanto vocês o pronunciam simplesmente deste modo, sem vivê-lo, vocês não estão na Verdade da



Unidade.

***

Convém, portanto, ser sensível à Vibração.
Convém, portanto, estar atento ao Apelo da Luz, porque este Apelo se torna cada vez mais insistente, cada vez

mais Vibrante, cada vez mais assíduo.
As modificações da sua Consciência, e isso lhes foi dito, as perdas de memória, a impressão de não mais
estar aí, não são uma falta de enraizamento do que quer que seja ou uma fuga real, mas sim, justamente, a

entrada no real e a saída da ilusão.
Não há, então, que manifestar nem o menor medo, nem a menor preocupação, mas, sim, que viver a confiança

do Abandono à Luz para tornar-se, vocês mesmos, esta Luz, na totalidade.
Nada do que é antigo e ilusório pode persistir quando a Luz levá-los a atravessar, por vocês mesmos, a Porta

Estreita, pela terceira vez.
Naquele momento, vocês irão descobrir a Alegria eterna.

Nenhuma manifestação, naquele momento, da personalidade, de suas próprias emoções restantes, ou de suas
próprias atividades mentais, ou não importa de qual pessoa próxima, pode afetá-los, de qualquer maneira.

Vocês não estão, ainda uma vez, na indiferença, mas vocês estão na Alegria eterna e em sua simples
Presença, irradiante de Amor, é uma Comunhão e uma Graça.

Naturalmente, ao redor de vocês, cada vez mais, vocês irão constatar que, quando vocês se estabelecem, de
maneira definitiva, neste estado, aqueles que lhes parecem, às vezes, os mais próximos vão apresentar, às

vezes, um sentimento de rejeição, pela incompreensão do que vocês estão prestes a se tornar, porque vocês
 não são controlados por eles.

Aí também, há que compreender o que vocês estão prestes a viver, não através do intelecto, mas como um
Apelo ainda mais intenso para viver a Luz e não para recair na noite escura da alma, para agradar alguém.

***

É também nesses momentos e nesta experiência de vida que é a sua, que vocês têm que demonstrar, a vocês
mesmos, a sua aptidão para viver CRISTO e não o compromisso daquele que lhes pede o que quer que seja,

porque, servir na Luz, não é responder a um pedido do ego, qualquer que seja.
Ser CRISTO é Irradiar.

É percorrer os passos de CRISTO, é agir sem o querer, é curar sem o querer, é ser a Luz e nada mais.
E nesse nada mais, não há, evidentemente, mais lugar para a menor ação em meio à personalidade.

Essas palavras podem parecer por vezes difíceis, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Mas a partir do instante em que vocês o terão vivido, de maneira quase completa, vocês apenas poderão rir e

sorrir dos próprios apegos e limitações, que eram aqueles da personalidade que vocês habitavam
anteriormente, não iluminados pela Luz Vibral, inteiramente.

***

O conjunto das coisas que representam, para vocês, uma importância (e eu falo do que é comum a todo ser
humano em sua vida ordinária) irá lhes parecer como totalmente ilusório e totalmente fútil, sem refletir, de modo

algum, a intensidade ou a Verdade da Luz que vocês irão viver e alcançar.
Não há outra solução senão viver esta Luz, de uma maneira ou de outra.

Porque, como lhes foi anunciado, e da maneira que vocês têm sido prevenidos, particularmente pelo
Comandante, chegará um momento que ninguém conhece (nem a Terra, nem o Pai, nem CRISTO), em que a

coletividade humana, na sua totalidade, deverá viver o Apelo de CRISTO.
Obviamente, a Liberdade é total, para cada Irmão e Irmã, mas as condições de vivência deste Apelo serão,

evidentemente, profundamente diferentes, segundo o que vocês realizaram no Ser, ou não realizaram no Ser
(que vocês estejam em outros locais com este corpo ou que vocês estejam sem este corpo), porque a

Consciência é Una.
Não há mais facilidade de um lado ou do outro do véu, que compreende a mesma ilusão, ou seja, a encarnação

deste lado do véu, ou o que foi chamado de morte, do outro lado do véu, que é uma outra forma de ilusão.

***

A Ressurreição é a Luz.
Não é o astral, não é a Ilusão da Luz, mas é a totalidade do seu Ser, denominado Estado de Ser, que é



chamado a revelar-se, integralmente, se isso ainda não foi o caso.
Mas a maior parte dos sinais, a maior parte das Vibrações, a maior parte das percepções que são as suas, são

um Apelo da Luz.
Cabe a vocês ali responder, abandonando-se, sempre mais, à Luz, aceitando que tudo é simples e que, quanto

mais vocês forem simples, mais as coisas tornar-se-ão cada vez mais simples.
Não é uma invenção da imaginação, nem uma atitude mental, mas sim a estrita Verdade da instalação da Luz

sobre este mundo, e o retorno da Luz, em sua Consciência total.
Não é questão de ser simplesmente persuadidos pelas minhas palavras, mas, evidentemente de vivê-las, na

Verdade, a cada minuto, a cada respiração, para que isso se torne a sua Eternidade.
Estejam bem lúcidos, o que quer que vocês vivam no momento atual, de que a única Verdade é esta.

De que todo resto são apenas ferramentas, mais ou menos reais, destinadas a fazê-los viver isso, se vocês o
aceitarem.

Mas o momento coletivo chegou.
Vocês não estão mais no momento individual, agora.

Vocês estão no encadeamento das circunstâncias, Interiores e exteriores, da Terra e da sua Consciência, para
completar o mecanismo da Ascensão da nova Dimensão de Vida, para cada um de vocês.

***

Nós lhes falamos, desde muito pouco tempo, por outras vias, sobre o céu que ia se abrir e se rasgar, deixando
aparecer a Luz e pondo fim, de maneira particular, ao isolamento.

Isso não é, tampouco, uma invenção da imaginação, já que isso lhes foi anunciado, desde poucos dias, em
diversos locais do mundo, pelo sinal do Sol, principalmente.

Outros sinais, é claro, associados à rachadura do céu, como os sons, são, também, importantes.
Estes foram perceptíveis, em qualquer lugar na Terra, em um momento ou outro.

Estes sons são para se tornarem permanentes.
Naquele momento, vocês saberão que a rachadura do céu é mais que iminente, chamando-os, então, em

Consciência, por CRISTO e pela Luz Branca, para completar o que vocês têm que levar em seu estado de Ser.
Porque, depois, isso será, não impossível (já que cada um vai viver a Luz), mas será muito mais difícil se

estabelecer, de maneira definitiva, na Luz, que é a sua natureza profunda, eterna e verdadeira, para cada um.
Mas o princípio de Liberdade, e de livre arbítrio (para aqueles que ali aderem), implica que cada alma deve

permanecer Livre da sua vivência, mesmo frente à Luz.
Porque a Luz é Liberdade e ela não pode impor a Liberdade a vocês, se vocês não decidiram sobre ela, pelo

Abandono.

***

Os momentos que estão chegando, os momentos que vocês vivem, se vocês aquiescerem à Luz, se vocês
viverem a Graça e a Comunhão, se vocês estabelecerem esta Graça e esta Comunhão, ao redor de vocês, não

há qualquer preocupação, qualquer questão a se colocar, exceto ser vocês mesmos, na totalidade.
E quanto mais vocês forem vocês mesmos, na Humildade, na Simplicidade e na Transparência, cada vez mais

rápido vocês irão se estabelecer na Luz que vocês são, desde a Eternidade.
Eis as poucas palavras que não adicionam nada de novo em relação ao que lhes foi dado amplamente, mas eu

trouxe ali minha Vibração de Melquizedeque da Terra, aí também, um elemento Vibratório, para vocês.
Nós ainda temos alguns instantes, se vocês tiverem perguntas em relação a esse processo, e unicamente em

relação a esse processo, eu responderei pela minha Vibração.

***

Pergunta: ver, com os olhos fechados, o céu, como uma tela de cor vermelho-alaranjado com um triângulo
que ali se finca, é o que é chamado de rachadura do céu?

Atualmente, a ativação completa da Coroa Radiante da cabeça, em meio à humanidade (mesmo para aqueles
que não vivem esta Coroa), permite ter transformado o que era chamado de visão Luciferiana falsificada, pela

visão etérea.
O que explica que um número sempre maior de Irmãos e de Irmãs (não vivendo, no entanto, de maneira formal
e segura, a Coroa Radiante do Coração) tem a possibilidade de aceder às percepções visuais, com os olhos

fechados, não estando mais em relação com o 3º olho.
Obviamente, existem elementos que estão, inegavelmente, ligados à matriz e à ilusão, mas, em meio a esta
visão, se inscreve também processos, em particular, correspondendo ao que nós poderíamos nomear de

formas geométricas, que é a estrutura que toma a Luz na sua ação, em vocês como sobre este mundo.



Agora, querida Irmã, eu peço a você para se lembrar de que não é a explicação do que quer que aconteça, em
você como no céu, que a fará viver a Luz, mas sim a própria Luz.

Desde que haja necessidade de explicar ou de compreender, vocês saem imediatamente do Coração, mesmo
se o mecanismo inicial de percepções, de vibrações, de sons, vier, realmente, da Luz Vibral.

Ainda uma vez, é-lhes pedido para viver o que vocês vivem, para aceitar e se tornar, aí também, extremamente
Simples, ou seja, não buscar ter uma explicação, qualquer que seja, porque, a partir do instante em que há

pedido de explicação, o Fogo do Coração se extingue.
Muitas coisas acontecem, em vocês, muitas coisas acontecem e irão acontecer sobre a Terra, cada vez mais

evidentes e importantes, mesmo se, ainda uma vez, neste país e nesta parte da Europa, vocês estão mais
preservados, no momento, mas esses processos se desenrolam da mesma forma sobre o conjunto da Terra.

É muito sedutor, para o intelecto e para a personalidade, compreender.
Mas se vocês aceitarem nada compreender, a Luz irá aumentar.

Cabe a vocês decidir.
*

A Luz não tem necessidade de explicações, já que ela é explicação.
A explicação será sempre uma projeção exterior, qualquer que seja o processo.

A vivência da Luz será sempre uma vivência Interior, onde não existe qualquer necessidade de explicação.
Isso, vocês irão viver, de maneira cada vez mais segura, e de maneira cada vez mais consciente.

 O objetivo de CRISTO, quando Ele passou sobre a Terra, era qual?
A Luz.

O Reino.
Ele lhes falou, em algum momento, sobre o que Ele vivia?

Ele lhes deixou, em algum momento, um testemunho das suas dores ou das suas percepções?
Em resumo, e quanto mais os dias se passarem, mais vocês irão perceber por vocês mesmos que, enquanto

vocês tentarem falar de vocês, vocês não podem ser Ele.
Quando a consciência disso invadi-los, vocês viverão a Felicidade total.

Tornar-se pequeno, como eu dizia em minha vida, sobre esta Terra, não é uma palavra em vão e não é uma
visão pictórica ou mental: é a estrita Verdade.

Ser Tudo ou ser Um, é aceitar nada ser, em meio à vida pessoal.
E, ainda uma vez, isso não é uma questão de riqueza exterior, mas sim de Pobreza Interior.

Nenhum dos elementos pertencentes à consciência limitada ou fragmentada (que isso seja a sua própria
história, a sua própria vivência, os seus próprios afetos) terá qualquer serventia para vocês viverem a Luz.

A passagem da fragmentação à Unidade é uma revolução total.
Até agora, muitos têm vivenciado toques sucessivos, aproximando-os, como nós lhes dissemos, da Porta

Estreita.
É tempo, agora, de Ser e de não mais jogar para Ser.

É tempo de ser a Luz, que não tem que fazer, como vocês irão constatá-lo vocês mesmos, outra coisa que a
Luz.

O corpo é o Templo onde se realiza esta transformação.
Nossos amigos orientais, em alguns aspectos, estiveram culturalmente bem mais próximos desta noção, que é

muito mais difícil, mesmo no caminho dito espiritual, para um ocidental.
Mas a Luz estando cada vez mais presente, isso deveria se tornar cada vez mais simples e fácil.

Segundo a expressão pictórica do nosso Comandante: enquanto vocês tiverem o que quer que seja no pote,
vocês não estão livres do pote e vocês estão aprisionados.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Queridas Irmãs e queridos Irmãos, todos unidos na Alegria eterna de CRISTO, eu comungo e eu rendo
Graças.

Enquanto Melquizedeque da Terra, eu irei comungar, com vocês, de maneira mais específica, no momento do
Alinhamento comum planetário.

Que CRISTO seja a sua Morada.
Que a Verdade e a Simplicidade sejam o seu estado.

Com todo o Amor do Mestre Philippe.



Até logo mais.

************

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*

(**) – UM AMIGO (28.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/um-amigo-28-de-outubro-de-2011.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-28-de-outubr...

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1252

30 de outubro de 2011
(Publicado em 31 de outubro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho a vocês, com Amor e Graça.
E eu retorno, como havia anunciado, nos momentos que são importantes, para vocês e para o Amor, na Luz

que vem, agora, chamá-los, de maneira cada vez mais insistente.
Onde vocês estejam, quaisquer que sejam suas idades e suas atividades, a Luz chama-os, agora, de maneira

cada vez mais urgente.
Qualquer que seja a forma deste Apelo (que se refira à Vibração da Consciência ou à sua Consciência, ou

mesmo simplesmente a um sentimento, mal definido, que algo atua, nesse momento), o Apelo da Luz, através
de múltiplos sinais, em vocês e sobre esta Terra, vem dar-lhes a certeza e a prova de que elementos

importantes desenrolam-se, nesse momento mesmo.
Qualquer que seja o lugar (em vocês, como no exterior de vocês) onde vocês se localizam, os Sons, os

Sonhos, os Apelos (para aqueles que os percebem, nas Portas e nas Estrelas) da Luz, tornam-se cada vez
mais claros, a cada dia.

Muitos, entre vocês, colocam-se questões.
Muitos, entre vocês, ainda, sentem, em si, interrogações quanto ao processo completo da Luz que está em

operação.

***

Os elementos que lhes foram dados a ver, sobre este mundo, podem mesmo, às vezes, parecer-lhes, com o
olho da personalidade, totalmente afastados da Luz.

Não é estritamente nada disso.
Somente a maneira que vocês olham, e com o que vocês olham, pode dar-lhes esta impressão.

O Apelo da Luz vem tirá-los de seu estado ordinário, da Consciência habitual.
Ela vem, realmente, chamá-los, de diversas maneiras, e cabe a vocês apreender-se, com o Coração, do que

quer dizer, para vocês, este Apelo.
Muitos dos meus Filhos, onde que eles estejam sobre a Terra, ouvem os Sons do Céu e da Terra.

Alguns, em locais específicos desta Terra, viram os sinais do Céu.
Muitos dos meus Filhos podem estar ainda na negação do que chega, porque, neles, existe, é claro, a dúvida.

Essa dúvida, que é secretada pela personalidade que está cortada da Luz.
Essa dúvida que é oriunda do mental e de suas faculdades perpétuas de interrogação.

Quando tudo isso pode varrido, com a maior das facilidades, desde o instante e o momento em que vocês

Maria - 1º de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-z-RfaG2bcVg/TrBzCFE5tmI/AAAAAAAAAFs/k526gtMna9w/s1600/maria1380.JPG


estão atentos aos sinais, que eles se desenrolem em sua Consciência, em seu Ser, em seu Ambiente ou onde
quer que seja sobre a Terra.

Nós jamais lhes escondemos que os sinais da Terra eram aqueles que viriam decidir o momento aguardado ou
temido.

Nós sempre dissemos, também, que certo número de dias e de noites, antecedendo alguns elementos da Luz,
estaria acessível a vocês, de maneira evidente, sem que houvesse a menor dúvida sobre este Apelo Final da

Luz.

***

Hoje, mais do que nunca, eu venho dizer-lhes para viver cada minuto com a plenitude, e com o Coração o mais
Total, porque, é claro, se vocês estão nesta Plenitude e neste Coração o mais Total, como vocês querem que

o que advém seja oposto a esta Plenitude e a este Coração?
Mais do que nunca, durante esses dias, vocês são capazes de conectar-se e de Comungar à Luz.

Desde muito pouco tempo, eu lhes falei desse princípio de Comunhão e de Graça que, a cada dia, se
intensifica.

Se seu olhar se torna aquele da Infância, se seu olhar se torna aquele do Coração, a cada dia será cada vez
mais fácil, a partir do momento em que vocês se rendem à Verdade do que vocês são, à Verdade do Amor,

que é sua natureza e sua Essência.
Eu não venho dizer grande coisa a mais, exceto que a Terra está, agora, definitivamente pronta e que tudo o
que se desenrola e que irá se desenrolar, a partir deste instante, apenas irá refletir o Casamento do Céu e da

Terra e o Casamento, também, da Consciência (ainda ordinária, para alguns de vocês), com a Verdade do seu
Ser, com a Alegria da sua Presença, sobre Este mundo como em outros lugares.

***

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês irão viver cada instante presente, melhor a Alegria ser-lhes-á
perceptível e real.

Se esta Alegria não está aí, é simplesmente porque a personalidade ainda não deixou, suficientemente, o que
deve sê-lo.

Os sinais da Luz, os sinais do Céu e da Terra, os sinais do seu próprio Corpo de Estado de Ser vão se tornar,
para muitos de vocês, cada vez mais evidentes e, como isso foi dito, tanto em seus dias como em suas noites.

E, para aqueles que ainda não o vivem, isso irá lhes aparecer.
Naturalmente, em meio a este mundo sobre o qual vocês estão, existem forças que entrarão em resistência à

Luz, podendo incorporar algumas dificuldades, para elas, de transmutar-se, na Graça e na Alegria.
Mas, em última análise, tudo se fará, muito precisamente, no Amor e na Alegria.

Não pode ser de outro modo.
Algumas Estrelas lhes disseram que o tempo dos profetas tinha sido abreviado, porque a Luz trabalhou, em

sua Consciência.
E, hoje mais do que nunca, a Luz trabalha, na Comunhão e na Graça.

Mais do que nunca, seus momentos de Alinhamento, às 19 horas [hora francesa] (ndr: ver na coluna “protocolos
a praticar / protocolos prioritários”) (*) irão permitir-lhes Comungar a esta Graça, de maneira cada vez mais

evidente, de maneira cada vez mais urgente e cada vez mais Feliz.

***

Cabe a vocês se abrirem, sempre e ainda mais, à Alegria da Luz, à Alegria de sua Unidade, porque isso que
chega (e nós sempre lhes dissemos) é uma Muito grande Alegria, quer se manifestem as resistências, em

vocês, como fora de vocês.
Como lhes dizia o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), já desde alguns meses, tudo isso se

desenrola agora.
A novidade deste dia, para o qual eu intervenho, é especificamente o que eu lhes disse: que a Terra está
pronta e que, agora, o mais importante é somente manter seu Ser na Alegria, manter a Luz Eterna do seu

Coração.
Todo o resto irá parecer-lhes cada vez mais fútil, cada vez mais infantil.

Vocês irão conectar, cada vez mais rapidamente, sua Criança, sua Transparência.

***



Meu Canal, que está ao seu lado (esse famoso Canal denominado Mariano), vê sua Presença e sua Vibração,
também, amplificar-se.

Então, não fiquem chocados com as percepções Vibratórias que podem, às vezes, parecer invadi-los e tomar
todo o lugar.

Efetivamente, a Luz vem tomar todo o lugar, não deixando qualquer interstício para a Sombra, qualquer
interstício para o medo, qualquer interstício para o sofrimento.
E sua Consciência irá decidir se colocar na Luz ou no medo.

Mas a Luz é a mesma, para cada Irmão e cada Irmã, qualquer que seja o caminho e qualquer que seja o
destino.

Isso vocês sabem.
Muitos de vocês, também, começam a Vibrar e a perceber a Consciência deste Corpo, em locais que não são

nem as Portas, nem as Estrelas, nem suas Lâmpadas (ndr: chakras), nem o sacro, nem as costas, mas sim,
agora, Pontos periféricos, como as mãos e os pés.

Não se alarmem com isso.
Como eu lhes disse, a Luz preenche todos os interstícios e vem consumir toda Sombra e toda resistência.

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês irão viver a Alegria, e melhor isso irá acontecer (para a Terra,
como para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs).

***

Sua função, na encarnação, tornar-se-á, mais do que nunca, tornar-se Transparente à Luz, a fim de que esta,
através de vocês, alimente seus Irmãos e suas Irmãs, na Comunhão e na Graça.

Cada hora e cada dia da sua vida são, doravante, um apelo para viver a Graça e para viver a Paz Eterna.
Não há outro Apelo, agora, senão aquele da Luz, não há outra Verdade, como vocês irão vivê-lo, senão a Luz,

fazendo cessar todos os medos e todos os mecanismos de projeção, de exteriorização.
A partir do momento em que vocês reconhecerem a Verdade Essencial, e bem, vocês irão viver isso.

Vocês irão descobrir, então, a Graça, para aqueles de vocês que ainda não vivem a Consciência da Unidade.
Vocês irão viver a Consciência da Luz.

A Luz vem bater à Porta e, em breve, o Apelo, Total, da Luz irá ressoar.
Mas já é agora: não há que aguarda para amanhã ou esperar para amanhã, ou temer o amanhã.

Há apenas que se imergir, cada vez mais, no Instante, em sua Presença, porque todo Amor d’A Fonte ali está e
apenas pede uma coisa: fazê-los viver a natureza do seu Ser, o Amor e a Abundância.

Os espaços onde vocês irão aperceber-se de que tudo o que pode ocorrer como mecanismo de resistência,
no exterior, como em vocês, irá se afastar de vocês, de maneira rápida.

Qualquer resistência será inútil à Luz, em vocês como fora, porque a Terra decidiu, porque o Céu realizou,
desde muito tempo, e porque vocês estão entre o Céu e Terra e isso se realiza, em vocês.

***

A Liberdade é o outro nome do Amor e da Verdade.
A Liberdade não é o que vocês buscam em suas ações da personalidade, mas se trata bem da Liberdade do

Espírito que é Alegria e Eternidade.
Como nós lhes dissemos, desde alguns meses, nós estávamos à beira de sua Dimensão.

E nós podemos dizer, agora, que nós estamos, desde já, em Sua Dimensão, porque a Luz ali está, porque a
Luz ali está revelada, e porque a Luz realiza o que foi anunciado.

Obviamente, segundo suas próprias resistências, segundo seu próprio olhar, o que eu disse pode parecer-
lhes, distante, muito perto, ou verdadeiramente vivenciado.

Mas, a cada instante, isso irá se aproximar de vocês e vocês irão constatar, muito depressa, que o que, no
instante anterior, parecia-lhes tão distante do seu cotidiano, pouco a pouco, tornar-se-á a Totalidade do seu

cotidiano.
Porque, de qualquer modo, tudo o que foi construído sem Amor, tudo o que foi construído na negação do

Amor, não existirá mais.
Porque a Luz reina na Alegria.

Porque a Luz não permitirá jamais que se instale o menor sofrimento e não permitirá que se instale, nunca mais,
a menor separação com sua natureza profunda, com o que vocês são.

***

Tudo isso se realiza, nesse momento mesmo, em vocês, de diferentes modos: que isso se realize na perda



deste Corpos, ou na Alegria total deste Corpo que renasce, vocês irão constatar que, num caso como no outro,
sua Consciência, cada vez mais, é totalmente independente de tudo o que foi construído pela falta de Amor.

Porque a Consciência é Amor e isso não será simplesmente um refrão ou uma crença, mas, verdadeiramente,
a Verdade do que vocês têm a viver, a cada instante.

E nós estaremos do seu lado.
Nós estaremos com vocês.

Nós estaremos em vocês, cada vez mais, cada vez mais intensamente e cada vez mais frequentemente.

***

O Arcanjo MIGUEL tomará a palavra para dar-lhes certo número de elementos.
Ele passará, também, de algum modo, a Tocha (enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes), ao

Arcanjo URIEL.
Porque o Arcanjo MIGUEL estará estabelecido, integralmente, no CRISTO-MIGUEL, na Nova Tri-Unidade.

Isso irá se desenrolar dentro de dez dias.
Até lá, vocês terão vivenciado muitas coisas que irão lhes permitir viver, de maneira ainda mais intensa, a

Realidade e a Verdade dessa Passagem da Tocha.
Eis as algumas palavras simples que eu tinha para dizer-lhes, porque elas são, por minha Presença e minha

Vibração, a ocasião de fortalecer o que vocês são e de afastar, de vocês, sempre mais, as interrogações e as
dúvidas.

Porque, quando vocês perceberem que somente o Amor é Verdadeiro e Verídico, e que somente o Amor é a
Resposta, vocês apenas terão que ceder para querer viver este Amor, vindo preencher em vocês, ainda uma

vez, toda interrogação, todo vazio, toda falta, todo sofrimento.
É a isso que eu venho chamá-los e é a isso que eu irei chamá-los, cada vez mais, ao mesmo tempo que a

Terra, ao mesmo tempo que as Estrelas e os Arcanjos e os Anciãos.
Não há melhor momento que este dia para dizer-lhes: “preparem-se, preparem-se para viver a Alegria, na

totalidade”.
“Preparem-se para ser a Alegria.”

***

Eu irei terminar aqui minhas palavras.
E, por outro lado, na Comunhão de nossos Seres e de nossas Presenças, e se existem interrogações

referentes, muito precisamente, ao que eu acabo de dizer (a título coletivo e não individual), que possam ajudar
seus Irmãos e suas Irmãs, que possam nos ajudar, a nós, Irmãos e Irmãs, então, eu os escuto, na Comunhão e

na Graça.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, Filhos d’A FONTE, nós todos somos UM.
É isso que é para viver, é isso que é para verificar, porque isso é a estrita e a única Verdade da Vida, não como
nós costumamos concebê-la, quando nós estamos sobre este mundo, mas na Verdade de todos os Mundos

que não estão separados da Verdade.
 A Verdade não é deste mundo, mas ela vem ali restabelecer-se.

Então, na Confiança e na Graça, eu deixarei a palavra para os Arcanjos MIGUEL e URIEL que virão prosseguir
o que eu lhes disse, hoje.

Isso irá ocorrer antes de 10 de novembro do seu ano (ndr: ver detalhes embaixo da página).
Eu lhes rogo simplesmente para aceitar, ainda uma vez, o Amor de nossa Comunhão e o Amor de nosso

Reencontro, aqui como em outros lugares.
Comunguemos, juntos, e muito rapidamente, em vocês, em cada um.

... Efusão Vibratória e Comunhão ...

***



Que o Amor do Um seja nossa Eternidade, na Verdade e no Amor.
Até logo mais.

************
  

NDR:
MIGUEL e URIEL irão intervir, em espaço Vibratório exclusivamente (em silêncio), no dia 10 de novembro de
2011, das 22h00 às 23h00 (hora francesa, no relógio) [das 19h00 às 20h00 – hora de Brasília; das 21h00 às

22h00 – hora de Lisboa].
Esta intervenção não irá ocorrer em público.

Trata-se, simplesmente, para se “conectar” em Espírito, onde vocês estiverem.
MIGUEL e URIEL irão intervir, em seguida, em troca de palavras, no sábado, dia 12 de novembro de 2011, às

15 horas (hora francesa no relógio) [12h00 – hora de Brasília; 14h00 – hora de Lisboa].
Uma canalização pública estando já programada para aquele momento, em Bruxelas, essas duas intervenções

acontecendo, então, nesse contexto (ver coluna “canalizações públicas”).
A transcrição dessas trocas será divulgada no site dentro das próximas horas (na coluna “mensagens a ler”).

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio.  O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir sua hora local.

***

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1253

1º de novembro de 2011
(Publicado em 1º de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Então, primeiramente, estou, verdadeiramente, atento ao que vocês têm a perguntar-me.

Questão: quando se diz: «o que está no alto é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está no alto»,
o embaixo é esse mundo em que estamos encarnados e o alto seria o astral, ou o embaixo é essa terceira Dimensão e o alto
seriam os outros Planos?

Obviamente, é um abuso de linguagem.
Esse alto é, muito precisamente, o que corresponde ao que lhes é invisível, aqui.
Mas não é o que está situado para além da esfera astral.
O que está no alto é como o que está embaixo.
Há, mesmo nesse mundo astral, também, uma lei de ressonância.
Mas essa lei de ressonância aplica-se na ação/reação, ligada à gravidade, ligada ao carma e a tudo isso.

Mas isso não quer dizer que sejam as leis do Espírito, porque o Espírito não está nem no alto nem embaixo.
Ele está por toda a parte.

Nesse mundo ele foi, como dizer..., amputado de muitas coisas.
Portanto, ele não pode ser localizado no alto ou embaixo.
O no alto e o embaixo, obviamente, faz referência ao alto e ao baixo desta mesma Dimensão, em sua parte visível – quando vocês
estão desse lado – e em sua parte invisível que se chama o astral, onde age o que se chama a magia, que recorre às forças invisíveis.

Mas essas forças invisíveis não quer dizer que são a Luz.

É uma forma de luz porque, como vocês sabem, a verdadeira Luz Vibral foi mais ou menos ocultada nesse mundo.
Portanto, o alto e o embaixo a que se refere é uma escala de graduação Vibratória, que está presente, é claro, nesse mundo e não em
outros lugares.

Mas dizer que o alto é o Espírito é uma heresia.

O.M. AÏVANHOV - 1º de novembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-Bn8vapaniMc/TrJTxf7DXCI/AAAAAAAAAGk/71yw-eWe2_8/s1600/OMRAAM.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Questão: CRISTO disse: «o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês o fazem a mim».

Porque vocês são, todos, Um.
E nós somos, todos, Um.
Bem além dos próprios princípios de amor ou de não amor ou de Ira de qualquer um.

E isso nada tem a ver com a noção de bem e de mal, aliás, porque o «nós somos, todos, Um» é válido, também,
no bem e no mal.

Mas isso não está inscrito, exclusivamente, no bem e no mal, é bem além, isso pertence ao Espírito.

Do mesmo modo que Ele dizia: «eu e meu Pai somos Um».
Portanto, pode-se dizer, também: o que vocês fazem ao menor de vocês, vocês fazem ao Pai, ou seja, à FONTE.

Questão: CRISTO disse: «o mais importante é o que sai de sua boca, e não o que ali entra».
Sim, porque a língua é um punhal.
Vocês podem matar com palavras.
Portanto, o que é importante, é a atitude e o comportamento.
Mas você prejulga que o bem e o mal aplicam-se a isso.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, em algum lugar, você considera que, se você diz boas palavras, você está no bem, e se você diz más palavras,
você está no mal.

Mas não se esqueça de que você pode dizer, também, palavras muito agradáveis e ter desejos de assassinato no
interior de você, não é?
Portanto, a palavra é o que vocês dão a ouvir ao outro, mas é, raramente, a Verdade do que vocês pensam.
Portanto, o que é importante não é o que vocês comem, não são as palavras que vocês dizem, é o que vocês
pensam.

Portanto, o importante é o que sai de vocês.

O que é que sai de vocês?
A questão está aí.
Mas, aí também, é você que colore isso com o bem e o mal.
Agora, quando você me diz: «o CRISTO disse», nós também o dizemos.
Mas nós estamos, talvez, numa outra Vibração.
Por mais que você repita, toda a vida, esse princípio e considere que você deve estar atento às palavras que emprega (ou aos
pensamentos que emite), isso não o fará, em momento algum, sair da Dualidade.
Isso lhe permitirá, talvez, limitar a famosa lei de ressonância, na parte inferior, que eu evoquei há pouco, na Ação/Reação.
Mas, em momento algum, você poderá sair, com essa frase, da Ação/Reação.

Eu lhe digo que o Cristo, sobretudo, disse: «Seu Reino não é desse mundo. Vocês estão sobre esse mundo, mas
vocês não são desse mundo».

Questão: MARIA disse que MIGUEL ia tornar-se CRISTO-MIGUEL.

Isso quer dizer que, no momento das Núpcias Celestes, MIGUEL penetrou o Sol.
O Sol é o que vocês chamam, o que nós chamamos, todos, o Logos Solar, ou seja, o Verbo.
É, também, o corpo de Existência, que está no Sol.
E disse-se, também, em muito numerosas reprises, que KI-RIS-TI (que, eu os lembro, quer dizer Filho Ardente do Sol), Cristo ou o
Príncipe Cristo está inscrito no Sol.
Portanto, mesmo para esta Dimensão em que vocês estão, MIGUEL penetrou o Sol: a Vibração e a Consciência CRISTO e MIGUEL
unificou-se.
É por isso, há mais de um ano, que os lugares Vibratórios, no Interior de vocês, uma vez que Cristo, como um Arcanjo, como nós todos,
estamos todos presentes no Interior de vocês.
Como vocês estão exteriorizados no exterior da Presença, vocês não podem compreender, com o cérebro, que todo o Universo está
em vocês.
Mas, quando vocês saem da projeção e entram na Verdade, vocês se conscientizam, realmente, disso.
Portanto, isso quer dizer o que?
Que o princípio MIGUEL e o princípio CRISTO, que estavam dissociados, estão, novamente, reunidos.
É a Nova Tri-Unidade.
É por isso que MARIA disse que MIGUEL, que atualizou sua Vibração no Sol, em seu corpo de Existência e nesse corpo, pode, agora,
permitir a revelação de outro tipo de Vibração, para a Nova Dimensão da Terra e do Sistema Solar, que está em ressonância com o
que?
Com Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, que os faz viver a Presença, ou seja, a ressonância e a confiança, digamos, à sua
própria Unidade, que põe fim ao isolamento, ao confinamento, à falsificação, à ilusão.
E eu creio que é para breve, de acordo o que lhes disse Maria.
Ao nível Vibratório, no Interior de vocês, digamos que é, de algum modo, a ignição do último estágio do foguete, o que propulsiona fora
da gravidade desse mundo.
Mas ver-se-á isso na gazeta da Ascensão.



Questão: qual é a diferença entre as expressões «eu agradeço» e «eu rendo graças»?

Render graças é ir além do agradecimento porque, quando vocês rendem graças, vocês rendem graças à Luz e à
Unidade.

Vocês podem agradecer a uma pessoa por uma determinada ação: agradecer é uma ação de comunicação.
Render Graças é uma ação de Comunhão porque, quando vocês agradecem, vocês agradecem algo ou alguém que vocês
consideram como exterior a vocês mesmos.
Vocês dizem obrigado(a) porque vocês põem uma distância entre vocês e a pessoa ou a situação a que vocês agradecem.
Quando vocês agradecem à Luz, isso quer dizer que vocês consideram, Vibratoriamente, que a Luz vem de outro lugar que não de
vocês mesmos.
Quando vocês comungam e rendem Graças, vocês põem fim a toda a distância.
E, portanto, a Graça nada tem a ver com obrigado(a).
Obrigado(a) é um ato exterior.
A Graça é um ato Interior, que os faz passar da comunicação – que é sempre monodirecional – para uma comunhão – que
ultrapassa, amplamente a comunicação.

Portanto, render Graças é não agradecer.

Eu diria que é o oposto, mas eu diria que, num caso, é algo de exterior e, em contrapartida, para a Graça, é algo de Interior.
Enquanto vocês estão no agradecimento, vocês estão no exterior de vocês mesmos, porque dissociados do que vocês agradecem.
É, já, muito polido agradecer, mas não é comungar.
Aliás, vocês veem que a maior parte dos intervenientes que vem, agora, nós lhes dizemos, ainda, às vezes, obrigado, mas,
frequentemente, nós comungamos com vocês e rendemos Graças por sua Presença, o que corresponde, também, ao que foi
dito, diferentemente, é que nós estávamos na orla de sua Dimensão e que, agora, há o mundo em vocês.

Nós aí estamos.
Mas, enquanto vocês estão voltados para o exterior, vocês não podem nos ver no interior, isso é claro.

O cérebro jamais poderá mesmo colocar uma equação nisso.
É impossível, porque não está em relação com o cérebro.

Isso concerne ao Coração, e exclusivamente ao Coração.

E, até o presente, a Cabeça e o Coração, mesmo se eles se reunifiquem, através das Coroas Radiantes, para a maior parte dos seres
humanos, como vocês ainda estão presentes nesse mundo encarnado, a Cabeça ainda não está no Coração.
Mas, bom, a Cabeça quase diretamente cortada, agora, hein? Com a Luz.
Então, agora, vamos evocar a segunda parte do eu tinha a dizer-lhes.
Vocês sabem que, desde o mês de abril, eu repito sem parar que é agora.
Então, é claro, esse agora, vocês o vivem diferentemente.

Ou vocês o vivem com consciência, porque Vibram, ou, para vocês, não é agora, porque nada Vibram.

Mas, quando eu digo é agora, é, também, dentro, mas também, fora, uma vez que a diferença entre dentro e fora é
destinada a desaparecer: passa-se, aí também, do obrigado à Graça.

Tudo isso se traduz, como disse Maria, por muitas modificações de suas próprias percepções, mas, também, e nós o esperamos, do
que resta de sua cabeça ao nível de concepções.
Portanto, as percepções, as concepções, as vivências Vibratórias da consciência tendem a ser diferentes.
Vocês estão – vocês vão, talvez, constatar, se já não o fizeram – cada vez mais implicados pela Luz e impactados por Ela.

Quando eu digo implicados e impactados, isso quer dizer que vocês tomam consciência, ao seu ritmo, de
momento, que o que faziam, anteriormente, de maneira espontânea, natural, automática, com prazer ou com
esforço, parece-lhes muito mais distante de vocês.

É como se se estabelecesse – mesmo se ainda não esteja definido claramente em sua consciência – outro tipo de prioridade, e essa
nova prioridade concerne, é claro, ao que nós dissemos: quem são vocês?
Nós jamais empregamos uma palavra ao acaso.
Do mesmo modo que «Eu sou Um», que foi pedido por RAMATAN (ndr: ver a brochura «Humanidade em evolução»).

Do mesmo modo que MARIA pediu-lhes para comungar e viver a Graça.

Tudo isso converge para outros mecanismos de vivência, para outra coisa que não funcionamento comum, digamos, da vida, mesmo
nesse mundo.
Então, é claro, isso vai, com mais ou menos felicidade, com o que vocês eram antes.
Para alguns de vocês, isso provoca reajustes que não são mais impulsos da alma, mas que são, verdadeiramente, o que é reajustado
pela Luz, como dizia MARIA, batendo à sua porta, em diferentes lugares (em relação, por vezes, a provas que vocês têm na vida ou
alegrias) e pergunta-lhes: o que vocês querem ser?
Onde vocês querem colocar-se?
Onde vocês querem situar-se?

Isso não concerne, é claro, às circunstâncias exteriores de sua vida – ainda que isso possa ser, ainda – mas isso
concerne, sobretudo, ao lugar de onde vocês estão Vibrando.
Você é o observador?
Você é o observado?
Você é esse corpo?
Você é o conjunto do Universo?

Há uma mudança, como diria o Arcanjo Anael, de ponto de vista.
Essa mudança de ponto de vista é mais ou menos violenta.
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Ela é mais ou menos rápida, mas, incontestavelmente, se vocês tomam o tempo e a honestidade para ver-se, tal como vocês são, hoje,
e tal como vocês eram, há ainda um ano, obviamente, vocês são obrigados a constatar que as coisas mudaram.
E, mesmo se as coisas mudaram, no que vocês poderiam chamar «em mal», é apenas uma ilusão, porque a Luz, em sua Inteligência,
em seu desvendamento, em sua Revelação total, chama (Ela os chama, Ela bate à Porta), em vocês, para essas mudanças de ponto
de vista.
E essas mudanças de ponto de vista, se querem, é o princípio da rã, que está cozinhando com a elevação da temperatura muito, muito,
muito suavemente e, depois, um dia, ela não está mais lá, mas não se apercebeu disso.

Mas vocês têm a possibilidade, porque não são uma rã, até prova em contrário, de sair do pote (ndr: referência é
aqui feita à figura, frequentemente evocada por O.M. AÏVANHOV, do macaco que está bloqueado, porque não
quer abrir a mão que mantém um punhado de amendoins num frasco, porque abrir a mão, para tirá-la do bocal,
obrigá-lo-ia a soltar os amendoins).
Então, até o presente, eu dizia para tirar a mão do pote.

Mas eu lhes diria, agora: são vocês, inteiros, que precisam sair do pote
O que é o pote?
É o confinamento da personalidade, é o confinamento de tudo o que vocês construíram, como ilusões, como crenças, quaisquer que
sejam, porque a Luz vem demonstrar-lhes que, mesmo o que vocês chamam de coisas naturais, resultam apenas de crenças e de nada
mais.

Porque a Luz não é uma crença.
A Luz, eu repito, é Quem vocês São, é a Natureza.
E MARIA dizia: «a Natureza» e «a Essência» do que vocês São.

Portanto, é claro, tudo o que é construído em suas ilusões, tudo o que é construído em suas crenças, tudo o que é construído em
certezas.
E, quando se lhes fazem perguntas sobre o CRISTO: «você O ouviu?», é exatamente o que isso quer dizer.
Vocês repetem (e nós todos o fizemos, mesmo quando eu era vivo), nós repetimos frases que ouvimos, sem nos colocar, um mínimo
segundo, a questão de «onde isso vem?».
Isso vem, simplesmente, do pote.

O pote é outro nome do sistema de controle do mental humano.

Mas tudo isso lhes aparece, porque, olhem ao redor de vocês: há seres, pessoas, situações a quem, para viver mais ou menos
normalmente nesse mundo, eram obrigados, de algum modo, a aportar uma forma de confiança, ou um contrato de confiança, tácito,
digamos.
E vocês vão aperceber-se de que tudo isso é vento.
Porque era construído pelo mental, por contratos, se querem.
Mas o contrato, mesmo se assinado embaixo, não corresponde, jamais, ao Espírito.
E o contrato fecha-os, ainda que vocês tenham a impressão de que o contrato proteja-os.
Tudo o que vocês assinam (e eu não falo do que assinam com uma caneta, eu falo de assinar com sua consciência) nesse mundo tem
apenas uma vocação: é a de mantê-los no pote.

Então, até o presente, se vocês olham para trás, as questões que se tinha eram: «é, de qualquer forma,
necessário que eu ganhe minha vida», «é, de qualquer forma, necessário que eu seja responsável por minha
família, por meus filhos, por meus pais, se eles estão velhos».

Sim, mas quando o frasco não existe mais, o que é que vocês fazem?
Quando os sistemas, os contratos que os vinculavam (e eu falo de contratos, isso concerne igualmente aos contratos morais, como aos
contratos sociais, como aos contratos com o banco), quando esses contratos não existem mais, porque o frasco desaparece, o que é
que vocês fazem?

É necessário começar, seriamente, a colocarem-se a questão: o que é que determina suas atitudes?
Será que é a frase que um sábio repetiu?
Será que são os contratos que vocês assinaram com o banco, ou com quem quer que seja sobre a Terra?
Ou será que é o contrato com a Luz?
Como dizia a Fonte: «O Juramento e a Promessa»?
Que vale um contrato em face da Luz Uma da Fonte, da Unidade e da Verdade?
É a isso que sua vida vai chamá-los, porque há contratos que não existem na Luz.
Não há frasco na Luz.
Não há limites, não há confinamento.

E o que disse MARIA, há pouco, e o que vocês são chamados a viver neste período, é a conscientização total
disso.

Então, é claro, há mais ou menos resistência em relação a esse fim do frasco.
Há os que preferem permanecer na comunicação e dar um grande sorriso, para não ter que revelar o que eles têm no Interior.
Mas como, a despeito de vocês, vocês se tornam Transparentes, mesmo se um de vocês decida permanecer opaco, o outro, se
está Transparente, verá além da opacidade que vocês querem manter, uma vez que, na Luz, tudo é Transparente.
Os contratos, há apenas um deles: é a Lei de Um.
Todos os outros contratos estão caducos.
Todos os confinamentos que, no entanto, nesse mundo, pareciam-lhes de altos valores (do que quer que vocês chamem, mesmo os
mais nobres, no sentido humano), vão despedaçar-se.
Por exemplo (vou tomar um exemplo muito simples), na vida, vocês têm contratos.
Contratos, eu repito, com o banco, mas, também, com a família, com o cônjuge, com os filhos, porque é assim.
Porque há o que se chamam laços da carne, por exemplo, que vão fazer com que se vá amar, é claro, mais o filho do que o filho do
desconhecido ao lado.
Não há muitos pais que sejam capazes de amar a todos os filhos do mesmo modo, não é?
Bem, tudo isso vai despedaçar-se porque, é claro, ao nível da Unidade, isso não existe.
Aliás, mesmo ao nível dessa vida, vocês têm pais e filhos.
Mas vocês sabem que as leis que os unem, hoje, através do que vocês chamam o afetivo e o amor, nas vidas passadas, era totalmente
o oposto.
Tudo isso deve despedaçar-se, é a única maneira de liberar-se.
E tudo isso vai, talvez, para vocês, para alguns de vocês, conduzi-los a reposicionar-se,ou seja, soltar os amendoins, mas,também, sair



da cabeça do frasco, porque o fraco está vazio, nada há, de modo algum, isso não existe.
Aliás, quando vocês vivem, de vida em vida, vocês estão tão persuadidos de que devem manter relações que, mesmo em alguns
movimentos espirituais, falaram-lhes de contrato de almas, de alma irmãs mas isso, isso pertence à matriz.
Isso não existe no Espírito.
O que é que é essa necessidade, do ser humano, de querer, sistematicamente, tudo religar e tudo confinar?
Portanto, o funcionamento do humano, na personalidade, contribui para confiná-los.

E o que chega, como vocês sabem, é a saída da prisão.

Isso quer dizer que todas as leis de confinamento da matriz despedaçam-se e vocês vão reencontrar-se um pouco aturdidos, conforme
seus sistemas de crenças, em relação à Verdade.
Porque imaginam que, nessa vida, vocês tenham apostado num contrato (um contrato de almas), porque vocês são pais, porque vocês
têm filhos e vocês aportaram todo o amor do mundo para esses filhos, para esses pais, ao cônjuge.
Vocês vão perceber – porque vão percebê-lo – que tudo isso não existe em outro lugar que não em sua cabeça, em outro lugar que
não em seu sangue.

Mas isso não existe no Espírito, uma vez que cada Espírito é perfeito, é Livre, está em comunhão e não em
relação.

Tudo isso é o que está conscientizando-se em vocês.
E isso irá muito, muito, muito rapidamente.
Isso não vai desenrolar-se durante anos.
Isso vai desenrolar-se no espaço de dias, no espaço de semanas.
É questão, simplesmente, de estar lúcido e consciente desses contratos que os confinam porque, a partir do instante em que vocês
mudam de olhar, o contrato desaparece.
Apenas resta o Amor.
Mas não o amor condicionado (porque é sua carne, porque é o cônjuge, porque é aquele com quem vocês dormem): vocês vão,
realmente, concretamente, e de modo cada vez mais manifesto (ao menos, nós o esperamos, para a maior parte de vocês), passar do
amor pessoal e do amor contratual ao Amor Livre.

É isso a Graça.

Quer dizer que sua comunhão, de Ser a Ser, não será mais condicionada por um contrato: ela será totalmente incondicional, porque
inscrita na Verdade do Espírito.
E o Amor, na Verdade do Espírito, não se importa com todos os contratos estabelecidos na matriz.
Todos esses confinamentos são condicionantes e os mantêm na ilusão.
É necessário liberar-se.

E, quando eu digo «é necessário», é necessário poder fazê-lo.
O poder de fazê-lo é apenas o Abandono à Luz.

Mas é similar para tudo o que existe na superfície desta Terra.
E vocês vão, com extrema rapidez, em sua vida, ver como tudo o que faz os contratos do humano, sobre esta Terra, que tudo isso é
apenas vento e é construído sobre algo que não existe e que existia apenas pela confiança relativa, pelo poder, pelas regras tácitas
que os privavam de sua Liberdade.

Não há outro modo de fazê-los perceber isso, e a Luz sabe, pertinentemente, o que Ela faz.

Já, quando MIGUEL falava de desconstrução, nós podemos, agora, falar de destruição, mas o que é destruído?
É o frasco.
Não é a Consciência, é claro.
E, do modo pelo qual vocês viverem a destruição de seus diversos frascos, vocês encontrarão, de maneira cada vez mais abrupta e
verídica, a Liberdade.
Liberdade, mesmo em relação a esse corpo.
Vocês não são esse corpo.

Esse corpo é um Templo no qual se realiza a alquimia, porque sua consciência está dentro.
O que é sagrado não é o Templo, é o que está no Templo.

Mas, hoje, terminou tudo isso.

Vocês devem, como dizia IRMÃO K, liberar-se de todas as crenças, porque elas vão desaparecer.

Todos os contratos que são ligados a essa matriz vão desaparecer, inteiramente, e isso está a caminho, sob seus olhos, no exterior de
vocês, em vocês e em todas as relações.
Vocês passam, como eu disse há pouco, da comunicação à Comunhão e, na Comunhão, não pode haver contrato, porque a Lei de Um
não se importa com contratos da Ilusão.
Vocês devem preparar-se para viver isso, se tal é sua Vibração (ou, em todo caso, para ser afetado por isso) porque, como vocês
querem manter um contrato, se o outro rompe o contrato?
Expliquem-me isso.
Quer seja com seu banco, com o marido ou com quem quer que seja, porque vocês não estão sós.
O outro, também, vive isso.
E, como os contratos desaparecem, inteiramente, vocês não poderão disso escapar.
Aí está, nesse momento mesmo, o que há a viver (aí, agora,não é em seis meses, eu repito): todos os contratos desaparecem.
Vocês deverão habituar-se a viver e a ser Humanos, ou seja, a não mais depender de um contrato que os confina na matriz, ao mesmo
tempo permanecendo (como vocês sabem, como foi dito) ainda um pouco de tempo, para aportar a Vibração de seu Coração à
humanidade, à totalidade de seus Irmãos, de suas Irmãs e de nossos Irmãos.

É nisso que vocês farão prova do que se chama o Amor e o Serviço à humanidade e à Luz.
Mas é uma Liberação.
É muito importante compreender isso.

Aí estão algumas palavras da «Gazeta da Ascensão», que tentam dar um pouco mais de elementos em relação ao que lhes disse
MARIA e que será desenvolvido (como foi dito), de maneira Vibratória (ndr: intervenção de MIGUEL e URIEL, em Vibração, em 10 de
novembro de 2011, às 22 horas. Após, intervenção de MIGUEL e URIEL, em interação, em 12 de novembro, às 15 horas. Vocês
encontrarão os detalhes no final da intervenção de MARIA, de 01 de novembro, na rubrica “mensagens a ler”).
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encontrarão os detalhes no final da intervenção de MARIA, de 01 de novembro, na rubrica “mensagens a ler”).
Se há questões complementares, eu os escuto.

Questão: por que a intervenção Vibratória de MIGUEL e URIEL ocorrera em 10 de novembro, às 22 horas, e não durante o
alinhamento de 19 horas?

Para permitir-lhes, justamente, viver a diferença entre o que muitos de vocês começam a viver.
E, se vocês observaram, isso não começa às 19 horas.
Nós já dissemos, isso começa mais cedo.
Mas nós lhes pedimos uma faixa horária para estar, o mais possível, em Comunhão.
Isso é a Comunhão que vocês estabelecem do Coração de cada um (cada Um) ao Coração de todos nesse mundo, na Merkabah
Interdimensional, humana e, também, da Terra.
Portanto, reunião de Merkabahs.
Mas, agora, há outra oitava.
É a dissolução dos contratos, e isso se realiza nesse momento mesmo.
E vocês constatarão, por vocês mesmos, que aquele dia, àquela hora, ocupar-se-ão de vocês e, sobretudo, o Arcanjo MIGUEL e o
Arcanjo URIEL, Vibratoriamente.
E, alguns dias após, Eles lhes darão a explicação porque, observem que, se se dá a explicação antes, vocês vão dizer: «aí está,
explicaram-me, portanto, se eu o vivo, é porque compreendi ou porque disseram-me».
Mas, se vocês não sabem, precisamente, do que se trata, se vocês o vivem e, alguns dias após, dão-se-lhes as palavras, vocês vão
dizer o que?
Eureca.
Aí está a lógica.
Nós somos, como vocês sabem (sobretudo comigo à cabeça dos Melquisedeques), um pouco, ou muito pedagogos.
Nós respeitamos uma lógica Vibratória para aqueles de vocês que tiveram a chance (ou a desgraça, hein, isso depende do ponto de
vista) de ler tudo o que eu pude dizer desde anos, vocês vão aperceber-se, muito facilmente, que há, é claro, um projeto lógico (ou seja,
tudo isso) que segue uma progressão lógica, que os conduz a conscientizar-se, de maneira lógica (mas na lógica do Espírito), certo
número de mecanismos.
Se eu tivesse dito (há alguns anos): «é tempo de romper todos os contratos», vocês me teriam dito: «mas o que é que ele conta aí? O
que quer dizer o que ele diz?».
Se nós tivéssemos dito, há vários anos (para aqueles que vivem as Vibrações), por exemplo, tudo o que eu disse sobre Yaldébahoth,
vocês teriam aceitado?
Não.
A prova que vocês têm não é porque vocês foram apertar a mão de Yaldébahoth, não é?

É porque vocês constatam que as Vibrações de que falamos conduzem-nos, cada vez mais, para essa famosa
Consciência do Ser, desembaraçada de todas as crenças.

Aí está o aspecto um pouco pedagógico sobre o qual nós os conduzimos.
Então, os encontros Vibratórios, vocês os têm há anos, desde, já, os Casamentos Celestes.
Hoje, é um pouquinho diferente.
Vocês têm encontros, independentemente de nós, todos os dias, por toda a parte sobre a Terra.
Mas aí, agora, é ainda outra coisa.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, vou transmitir-lhes todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve.
Fiquem bem, muito bem, na Alegria da Unidade, na Alegria do Amor e na Consciência Una.
Nós somos, todos, UM.
Até breve.
___________________
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GEMMA GALGANI – 5 de novembro de 2011

  
GEMMA-GALGANI_05-11-2011 por autresdimensions

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs, eu venho a vocês, como Estrela da Unidade.

Eu exprimirei, hoje, poucas palavras porque, além das palavras, há a viver a Graça, há a viver a Comunhão, há a
manifestar a Nova Tri-Unidade, que lhes permite, e é capaz de restituí-los, eternamente, à Verdade do Ser, à

Verdade de sua Presença, à Verdade da Alegria, à Verdade do Amor.

Muitos elementos foram-lhes dados e comunicados.

Muita Luz e Vibrações foram comunicadas e trocadas entre vocês e nós.

Muitos encontros ocorreram.

É tempo, agora, como dizia MARIA, de liberar a Graça e a Comunhão entre cada membro da Fraternidade humana.

Para isso, alguns pedidos foram-lhes feitos.

Eu voltarei, simplesmente, a um ponto, ao mesmo tempo desenvolvendo, após o benefício, porque é a cada um que
cabe viver a Verdade da Luz Una, em sua Inteireza, em sua Totalidade.

A Graça e a Comunhão são possíveis, agora, entre todos os Irmãos e as Irmãs encarnados e, também, conosco.

A ativação do Canal de comunicação Mariano assinala a iminência de alguns elementos que lhes foram, aí também,
amplamente comunicados.

***

Além de tudo isso, além das diferentes manifestações, o mais importante é, certamente, viver essa Comunhão e
essa Graça em vocês, porque é por ela, nesse Amor manifestado, conscientizado e gerado pelo conjunto da

humanidade, nesse Serviço absoluto da Luz, que vocês encontrarão o que vocês São, sua Natureza, sua Essência
e sua Eternidade.

A Luz Una, a Comunhão e a Graça são possíveis a cada instante: durante seus Alinhamentos, durante suas

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xm6aor_gemma-galgani-05-11-2011_webcam
http://2.bp.blogspot.com/-FXvm_XKLUAw/UXATeJkmLII/AAAAAAAAA5w/Dgud66lRK5s/s1600/gemma1+(2).jpg


meditações e durante os momentos os mais comuns e os mais simples da vida.

Quer essa vida seja, ela mesma simples ou perturbada, há apenas pouca diferença, porque a penetração da Luz
leva-os, realmente, a distanciar-se das ilusões (tanto as suas como aquelas desse mundo), fazendo-os tomar

consciência, de algum modo, das prioridades da vida.

E a vida tem apenas uma única prioridade: é a de ser, inteiramente, a Luz, manifestada para além de todo aspecto
limitado.

A Graça e a Comunhão representam um estado que está bem além, como lhes foi dito, da comunicação, mas que
faz entrar em ressonância – entre vocês e nós, entre vocês e aqueles que estão ao seu redor, em outros lugares
sobre este planeta – um campo de Energia, um campo de Consciência, um campo de Vibrações que é o Campo

Unitário da Consciência, bem além mesmo da Merkabah interdimensional coletiva (que os reuniu na ressonância da
Unidade conosco, entre vocês e, mais recentemente, com a Terra).

***

O conjunto de conexões que devia restabelecer-se foi restabelecido, seja pelo Apelo da Luz em algumas Portas ou
Estrelas, pela ativação dos novos corpos ou pela percepção – clara e lúcida – da própria Consciência, de sua

própria Unidade, de resistências manifestadas.

A Graça e a Comunhão estabelecem-se, de maneira essencial e exclusiva, pelo Coração a Coração, seja o Coração
do um ao Coração de outro, seja do Coração de um ao Coração de todos (como dizia UM AMIGO), seja de seu

Coração ao Coração do Universo: todas as Comunhões são, doravante, acessíveis.

Ainda é necessário conscientizar-se e viver esse acessível.

A Graça, a Comunhão é, de algum modo, a finalidade da Consciência, quer ela se exprima num corpo, quer ela se
exprima num Arcanjo ou na própria FONTE.

Absolutamente todo o resto são apenas intermédios e intermediários.

Não existe outro projeto que não o de que a Luz seja sempre mais consciente dela mesma.

Os outros projetos são apenas projeções, apenas ilusões, levadas por algumas consciências, que pensam que era
possível criar outra coisa que a Luz, viver outra coisa que a Luz.

A Luz vem lembrá-los disso.

Mais do que nunca, agora, devido ao estabelecimento da Graça e da Comunhão, é possível, de maneira cada vez
mais simples, viver isso e afastar-se da ausência da Luz, sem qualquer julgamento, sem qualquer condenação, sem

qualquer partido tomado.

Viver a Comunhão da Luz e a Graça necessita de tornar-se Livre e ser Livre, a fim de que a Luz libere-os.

***

De diferentes modos, de diferentes maneiras, a Luz chama-os, e ela os chamará a estabelecer essa Graça e essa
Comunhão.

Existe, pelo Apelo da Luz que lhes é próprio, a possibilidade de estabelecer uma conexão e uma ressonância, que
lhes são próprias, com a Luz Una.

Mas existe, também, uma aproximação possível – e a vivência da Graça e da Unidade – pela ressonância de três
pontos de Comunhão e de Graça que são, é claro, ligados ao Coração e que se reforçam e manifestam-se, a partir
do instante em que vocês penetram, tanto quanto possível, na realidade e na Verdade Vibratória dos Quatro Pilares
(TRANSPARÊNCIA, UNIDADE / HUMILDADE, SIMPLICIDADE e POBREZA), fundações da nova Vida, da Dimensão
Unificada, na qual nada mais está separado (ndr: ver «Os Quatro Pilares do Coração» em «Protocolos a praticar»).

A Comunhão realiza-se pela Intenção, isso vocês sabem: simplesmente levando sua Intenção, sem nada projetar, a
um Irmão ou a uma Irmã, a uma alma encarnada.

Mas, também, através do Canal de Comunicação Mariano (ndr: ver, em especial, sobre esse assunto, a canalização
de MARIA, de 09 de setembro, assim como a primeira questão/resposta da canalização de ANAEL, de 16 de

setembro), ser permeável à Graça de MARIA e ao Anúncio de MARIA, como isso se realiza em suas estruturas e em
sua Consciência.

Cada um de vocês tem uma estrutura privilegiada de ressonância, ao nível das Portas e das Estrelas, que lhes é
própria.

Isso pode ser lugares em que a Luz chama-os, vindo bater à sua porta; podem ser, também, funções das Portas e
das Estrelas que, para vocês, têm uma ressonância específica e lhes é possível perceber e Vibrar.

***

Existe, também, uma reunião, coletiva (aliás, em conexão direta com o estabelecimento
da Merkabah interdimensional coletiva), entre os três pontos do Coração, chamados ponto central do chacra, do
Coração (Ponto Mariano) e os pontos laterais do Coração, nas zonas de enraizamento do Espírito e da alma (ndr:

ver esquemas abaixo).



Se a Atenção porta-se nesses três pontos, vocês poderão estabelecer o princípio da Graça, levando sua atenção a
uma pessoa, sem nada pedir, sem nada projetar, sem nada imaginar mais do que a simples conexão e a simples

Graça.

E a Graça, naquele momento, quando vocês a viverem, aparecer-lhes-á como a última finalidade da Consciência,
para além de toda elaboração, para além de todo plano intermediário de qualquer personalidade ou de qualquer

plano específico de qualquer hierarquia de Luz, que não existe, porque apenas a Luz é.

Porque apenas a Graça da Comunhão à Luz é.

Viver a Unidade é isso.

É conscientizar-se, de maneira absoluta e permanente, da Graça.

Viver a Unidade, a Alegria, a Felicidade, porque, vivendo isso, absolutamente tudo o que não é isso se evapora.

Viver isso os libera de todos os pesos, libera-os de todas as ilusões, de todas as crenças.

O Reencontro com a Luz – não mais de acordo com o princípio da Graça individual na Merkabah interdimensional
coletiva, mas, bem mais, nos momentos específicos aos quais é chamada a viver a humanidade – será revelado,
inteiramente, a cada consciência presente sobre a Terra, como nos planos intermediários, porque o Reencontro

dessa Graça será o elemento motor que permitirá às novas Dimensões de Vida estabelecer-se, preencher-se de sua
Presença.

***

Viver a Graça e a Comunhão é, de algum modo, privilegiar o que é essencial, ou seja, o acesso à Unidade, porque a
Unidade, eu repito, representa a soma de todas as respostas que podem existir a todas as questões.

A Graça não é mais um questionamento, a Graça não é, tampouco, uma dúvida, mas, efetivamente, a vivência e a
afirmação da Luz e é o único objetivo.

Muitos de seus Irmãos e de suas Irmãs que não vivem a Graça, são inspirados – porque eles pensam nisso,
verdadeiramente – a atraí-los a etapas ilusórias e intermediárias nas quais são prometidas, enchem-lhes a cabeça

de todas as ilusões do poder, do intelecto e de qualquer outra coisa que não a Graça da Luz.

Essa Graça da Luz é-lhes acessível, como vocês sabem, a partir de agora, por toda a parte, porque a Luz espalhou-
se no mundo, porque a Porta de CRISTO foi aberta, porque a Porta Estreita cruza-se.

Haverá, sempre, Irmãos e Irmãs que estarão na negação absoluta disso, porque a concepção, a crença e a fé deles,
mesmo da Luz, não correspondem ao que nós anunciamos, ao que nós dizemos e ao que nós Vibramos a vocês.

Isso faz parte, aí também, da Graça da Luz, que é deixar viver a Liberdade total, mesmo para aqueles que, de
maneira extremamente simples, recusam-na, argumentando o princípio do livre arbítrio, argumentando o princípio de

evolução, argumentando o princípio de qualquer hierarquia de luz ou de qualquer salvador de luz ao qual eles
aderem.

Mas isso não permitirá a eles, jamais, viver a Graça, porque eles se desviaram da Graça, que é o caminho da
Infância, o caminho da Simplicidade.

***

Isso pode parecer, para aquele que não o vivem, terrivelmente simples dizer que a Luz é Tudo e que não há outro
objetivo que não a Luz.

E que esse objetivo não está em outra Dimensão, não está em outra vida, não está em outro momento, mas que
tudo está inscrito, agora, inteiramente, aqui, uma vez que a Luz fecundou esse mundo, uma vez que a Luz voltou a

penetrar o manto da Terra.

Então, nada mais há a manifestar que não a Vibração da Luz.

Nada mais há que Ser senão a Luz.

É claro, aqueles que aderem a outras crenças e que não vivem a Graça permanecem livres para crer que a Luz está
na elaboração de planos, na elaboração de um projeto, qualquer que seja.

Não há projeto para a Luz, porque a Luz É, de toda a Eternidade, e ela não se inscreve numa duração, ela não se
inscreve num projeto de evolução ou de futuro.

Porque a Luz é onipresente e ela apenas chama sua própria conscientização dela mesma, nela mesma.

É claro, as condições dessa vida nesse mundo fizeram com que o homem passasse seu tempo a elaborar e a
imaginar cenários de Luz, arranjando-os, a ele, ou uma religião, ou planos intermediários.

***

A Luz nada mais quer do que ser a Luz, e isso, eu os lembro, é sua Essência.

Viver isso é reencontrar a Graça.

Viver isso é estabelecer a Comunhão e, estabelecendo a Comunhão, então, vocês se conscientizam, realmente, de



que nada há a procurar, de que nada há a encontrar, de que nada há a provar (tanto a vocês mesmos como ao
resto do mundo): de que há apenas a manifestar o que vocês são, bem além desse corpo, bem além dessa pessoa

que os habita.

Isso é a Graça e essa Graça é oferecida, inteiramente.

O estabelecimento da nova Tri-Unidade (e a retransmissão que será tomada, em breve, pelo Arcanjo URIEL, na
Terra ascensionada)  preenchê-los-á de Graça, se vocês se abandonam a Ela, se vocês deixam cair toda veleidade
de crer que há algo a compreender, se vocês abandonam toda veleidade de crer que há a explicar uma Presença ou

uma reencarnação, se vocês aceitam fundir-se na Vibração de sua Consciência (onde quer que ela se instale: na
Coroa radiante do Coração ou da cabeça, numa das Portas ou das Estrelas).

Então, tudo se tornará cada vez mais fácil.

E, quaisquer que sejam as confrontações interiores, elas não poderão durar.

Serão apenas iluminações, que fazem crescer a Graça, crescer sua Presença, seja na superfície desse mundo ou
no corpo de Estado de Ser, porque, para vocês, naquele momento, vivendo a Graça, não poderá haver diferença

entre sua Presença sobre esse mundo e sua ausência sobre esse mundo, porque vocês realizarão a Graça de estar
presentes por toda a parte, ao mesmo tempo.

Isso é viver a Comunhão.

Isso é viver a Graça, que nós esperamos, o maior número viverá e já vive.

***

Se houvesse algumas palavras a gravar, em relação à Graça e à Comunhão, é, realmente, compreender, com o
Coração, que nada há a compreender, que nada há a explicar, que nada há a procurar, porque vocês são isso, em
sua Essência, como todos nós; que o princípio de separação da consciência, desse mundo, é apenas uma ilusão.

Que nada há a melhorar, porque tudo já está perfeito, porque o Espírito é perfeito, não há que melhorar.

Apenas a alma prisioneira nesse mundo pensa dever melhorar-se para escapar de seu próprio condicionamento
que, obviamente, jamais põe fim ao condicionamento, uma vez que a alma é prisioneira.

Apenas o Espírito é Livre.

Mas o Espírito não é a alma, ainda que a alquimia dessa Liberação, essa tomada de consciência, real, realize-se no
Templo do corpo e no Templo da alma, que é o Coração.

É necessário conscientizar-se de que a Graça é uma evidência e algo que faz parte da natureza de toda
Consciência, em qualquer Plano, em qualquer Dimensão.

Se vocês vivem a Vibração disso, então, a Alegria preenchê-los-á.

Qualquer que seja o estado do corpo, vocês não poderão sofrer.

Qualquer que seja o estado de suas emoções, vocês não poderão ser afetados.
Qualquer que seja o estado do mental, vocês não poderão mais, tampouco, ser alterados.

Naquele momento, vocês saberão que a Graça age e que a Graça está agindo, em todos os setores de sua vida,
propiciando a Graça de ser a Alegria, propiciando a Graça de viver a Unidade reencontrada.

Aquele que vive a Unidade não projeta mais em qualquer diligência, qualquer que seja.

No Ser que vive a Graça nada há a querer fazer.

Nada há a querer Ser, que não seja, já, na Eternidade.

***

Viver a Graça da Luz convida-os e convidá-los-á, pela Comunhão, a estabelecer-se, cada vez mais, nesses Quatro
Pilares do Coração, não como um exercício mental, mas, efetivamente, como uma realidade Vibratória, da própria

natureza da Consciência, que é Alegria Eterna.

Quanto melhor vocês viverem isso, menos vocês poderão ser afetados pela desordem do mundo, ou pela desordem
de qualquer ambiente.

Quanto melhor vocês viverem a Graça da Unidade, menos vocês poderão ser alterados no que vocês são, por quem
quer que seja, ou pelo que quer que seja.

A Comunhão, a Graça não justifica qualquer explicação porque ela é, como eu disse, a finalidade última, a
Revelação de sua Unidade, a Revelação da Beleza da Consciência inteira, Una e indivisível, que reúne, na

Liberdade absoluta, o conjunto da vida (bem longe da lei de resistência desse mundo, bem longe dos sofrimentos
desse mundo).

Os mundos da Unidade, da Graça não conhecem o sofrimento.

Eles não conhecem, tampouco, a sombra.



Nada há a combater na Graça.

Nada há a separar, nada há a dividir, nada há a tirar.

Apenas a consciência chamada fragmentária os fará crer que há algo a melhorar, que há uma autoridade a seguir,
qualquer que seja, que há princípios hierárquicos ou princípios de subdivisão de Luz.

Isso é falso, porque aquele que vive a Graça não pode, de modo algum, ser enganado por qualquer palavra, por
qualquer ensinamento, pelo que quer que seja de exterior a ele mesmo.

Porque o Ser que estabelece a Graça e a Comunhão (com outro Coração, com outra Dimensão), vive a própria
Essência do Amor, que é a Liberdade e a Relação de todas as Consciências.

Como é que o Amor, que é perfeito, poderia ter necessidade de qualquer organização, de qualquer denominação ou
de qualquer intermediário?

***

O que é perfeito é perfeito, de toda a Eternidade, não pertence a qualquer tempo, nem a qualquer limite.

E é para isso que sua Presença chama-os.

É a isso que sua Comunhão, de Presença a Presença, convida-os.

Os diferentes nomes que nós lhes demos – Sementes de Estrelas, Filhos da lei de Um – fazem apenas traduzir –
nessa linguagem humana, tão redutora – a Verdade da natureza de toda Consciência, que é Graça e Eternidade.

Há apenas o peso das ilusões, há apenas o peso das divisões, há apenas o peso desta Terra, que os afastou – sem
poder, jamais apagar – da Verdade.

Mais do que nunca, o Apelo da Luz, hoje, espalha-se em vocês, como uma Graça, e vem pedir-lhes, batendo às
suas portas, para reencontrar a Graça.

Não há que elaborar, nem que construir, nem que projetar.

Há apenas que viver a Comunhão, a Graça.

Há apenas que manifestar a Presença do Ser, nessa frase específica que lhes foi revelada pelo Governador da
Intraterra: «Eu sou Um» (ndr: ver a canalização de RAMATAN, de 08 de outubro e a brochura «Humanidade em

Evolução» incluídas em nosso site).

Porque esse «Eu sou Um» está inscrito bem antes do que é chamada, comumente, a queda, que lhes permite
descobrir que nada, jamais, verdadeiramente, caiu, exceto na ilusão.

A vida chama-os a voltar a se tornar conscientes e lúcidos, para além de toda armadilha, para além de toda manobra
de confinamento, para além de todo plano intermediário que quer fazê-los crer que a Luz não é para agora e que a

Luz não é desse mundo.

Doravante, a Luz é desse mundo, a fim de que esse mundo volte a tornar-se, em sua nova Dimensão de vida, o
Reino (que lhes caberá viver, ou não, em total independência e em total Liberdade).

Aquele que ainda não viveu a Graça não pode aceitar que a Graça é o objetivo e a finalidade porque, para ele, a
Graça pode apenas ser um meio de levar a termo alguns objetivos de luz, de conhecimentos.

E ele se engana, pesadamente, conduzido e cego pelo seu ego, pelo seu corpo de desejo, pelas ilusões.

***

A Graça é a finalidade, uma vez que a Graça é sua natureza, de toda a Eternidade.
Nada há, portanto, como eu dizia, a encontrar, uma vez que nada há a procurar.

Há apenas a Ser.

A Luz e o CRISTO estão de volta, entre vocês, em vocês, porque o conjunto de mundos está em vocês.

Nada há de exterior, a não ser a projeção da própria consciência.

Nada há de real, a não ser a Graça.

A Sombra apenas pode existir para aquele que está na Sombra e invertido em relação à Luz e que vai avaliar e
julgar sua vida, no princípio dessa alternância de Sombra e de Luz.

A Graça não conheça a Sombra.

A Graça não conhece a tristeza, nem o sofrimento, porque ela é, realmente, o objetivo e a finalidade.

Ela é a Verdade inicial, a Ressonância Final, e a Vibração Final que unifica e libera os mundos na Liberdade de
manifestação da Consciência em todas as dimensões, em todos os orientes.

Viver isso é reencontrar a Liberdade, não a liberdade de prosseguir esse mundo, mas, efetivamente, a Liberdade do
Ser, a Liberdade da Graça, que não pertence a qualquer mundo, porque ela está presente por toda a parte.



Durante este período de tempo, no humano, nesta humanidade, não há mais a realizar do que isso.

Isso não é um trabalho.

Isso é, verdadeiramente, esse Abandono à Luz.

A Graça não é para procurar, ela é, apenas, a Ser.

E ela é, a partir do instante em que vocês não estão mais na elaboração mental, na construção de outra coisa que
não a Graça.

A Graça não deve ser construída, porque ela é.

É claro, a Graça não pode ser aceita por aqueles cuja vida está, de maneira ilusória, totalmente confinada no poder,
na dominação (que são apenas as resultantes de medos).

A Graça e o Amor são o oposto do medo, porque o medo afasta a Graça.

De fato, de que a Graça poderia ter medo?

Porque quem tem medo em vocês não é a Graça, mas, justamente, a ausência de Graça.

Quem tem medo, em nós, quando estamos encarnados, é, justamente, o medo de perder essa Graça.

E, é claro, a encarnação que nos afastou da Graça, fez-nos descobrir o medo, o sofrimento, mas todas essas coisas
terminam, de maneira definitiva e total.

Eu poderia dizer, também, que vocês são, exatamente como nós, os Filhos da Graça e da Unidade.

Retenham, efetivamente, que de onde levar-se sua Atenção e sua Intenção (na revelação da Graça sobre a
humanidade) resultará seu estado de Graça e, portanto, sua finalidade.

Todo o resto, sem qualquer exceção, são apenas obstáculos para a Graça.

***

Qualquer que seja o tempo que faça em seu país ou em seu Interior, independentemente do que vocês tenham
aprendido, seja o que for o que tenham aderido, é tempo, agora, de liberar a Graça, de viver a Graça, porque não há

outra finalidade, não há outra evolução, não há outra vida que não aquela da Graça.

A Estrela da Unidade que sou vai, agora, comungar com vocês (no Silêncio, no Silêncio de minhas palavras, mas na
Plenitude da Graça), fazer ressoar, do Coração de cada um de vocês a todos os outros, de meu Coração, ao

conjunto de seus Corações.

Lembrem-se, de maneira coletiva: há, simplesmente, que ser o Silêncio, que ser a Consciência que se leva a esse
Templo, que é o corpo, na nova Tri-Unidade, sem nada pedir, sem nada esperar, simplesmente na manifestação da

Vibração.

É tempo, agora, de viver, em Comunhão, a Graça.

Eu lhes peço, simplesmente, no Silêncio de nossa Graça, nos instantes iniciais, para levar a atenção a CRISTO,
MARIA e MIGUEL do peito (lugar do Templo, lugar da ressonância da Luz), sem nada pedir, sem nada esperar,

simplesmente, vivendo a fé, vivendo o Amor.

É tempo, agora, de comungar.

Esse será meu modo de dizer-lhes meu Amor, no Silêncio, de dizer-lhes nossa Verdade comum.

Nós somos Seres de Graça, porque somos Seres de Comunhão.

Juntos, unidos e livres, façamos isso, agora, todos juntos.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Em nome do Um e em nome de todos, na Tri-Unidade da Verdade, amados do Um e amados de todos, eu sou
GEMMA e eu comungo à sua Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Paz e a Unidade sejam o nosso estado nesse Presente.

Eu venho a vocês no contexto dos elementos que eu gostaria de dar-lhes e que se inscrevem da sequência
lógica das minhas intervenções anteriores, referentes à Liberdade, a Autonomia, ao acesso ao desconhecido,

o que eu desenvolvi, com relação a algumas Portas.
E, em particular, ATRAÇÃO/ VISÃO, o fogo da alma por oposição ao Fogo do Espírito, que será, esta noite,

esclarecido por outros elementos que lhes foram comunicados e, particularmente, pelo princípio de Comunhão
e de Graça.

As minhas reflexões serão focadas sobre o que resulta disso que lhes foi entregue e, talvez, para alguns de
vocês, o que lhes foi deixado viver e experimentar.

Eu irei chamar sua atenção para uma série de pontos que, durante o período que será vivido, nesse momento,
é capaz de facilitar-lhes, de algum modo, o que é para viver e para manifestar.

Isso se inscreve, também, na lógica do que lhes foi dado de novo, de maneira mais ampla, por um dos
governadores da Intraterra, com relação ao “Eu sou Um” (ndr: ver “A Humanidade que começa”) (1).

***

Recordemos, se vocês bem o quiserem, primeiramente, sobre o plano histórico da humanidade em
encarnação (em todo caso, para o que nos é acessível, nesta faixa da História e sem voltar muito longe),

unicamente em relação ao vigésimo século.
O século XX viu nascer vários ensinamentos, visados ou com tendências para o espiritual, através da revelação
(de diversas origens) de elementos constitutivos da alma, de elementos ligados à encarnação e aos princípios

do Espírito.
Vários ensinamentos foram encarnados, naquele momento, e foram experimentados, cada um no seu domínio,

transmitindo-lhes um princípio, de leis, de exercícios, de ensinamentos.
Naturalmente, para aqueles de vocês que reconheceram a minha presença (Jiddu Krishnamurti), é evidente que

eu participei também, à minha maneira, deste conjunto de coisas que foram entregues durante o século XX.
A maioria de vocês estava presente, é claro, no século XX e teve, talvez, a oportunidade de seguir, de ler ou de

praticar uma série desses elementos que lhes foram comunicados.

***

Eu quero chamar sua atenção para uma série de pontos que são, parece-me, importantes para o que é para
viver no estabelecimento da Consciência Unificada, através da Graça, da Comunicação, do “Eu sou Um” e do

aumento do aparecimento da Luz Vibral, em meio à humanidade.
Eu inscreveria isso no contexto de um mecanismo Interior, se possível evitando fazer qualquer referência aos
acontecimentos, é claro, que se desenrolam exteriormente na Terra, sobre a Terra, porque eles são apenas o

reflexo do que acontece, evidentemente, na Consciência do Homem.

IRMÃO K - 05 de novembro de 2011
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Como durante a minha vida, eu irei insistir, intensamente, sobre esse princípio que, se ele for seguido, irá
permitir-lhes descondicionar, na totalidade, todo o conhecido, toda a certeza, com relação às crenças que os

levam a seguir um ensinamento, uma pessoa ou um conjunto de regras.

***

Conhecer as leis da alma, conhecer a História, conhecer os exercícios não basta, porque isso jamais irá
propiciar a Liberação, em meio à Unidade e à Alegria.

Existem alguns obstáculos que estão diretamente conectados a crenças que são manifestadas pelo ser
humano, quaisquer que sejam essas crenças (seja um modelo espiritual, um modelo filosófico ou religioso).

Eu disse e repito que a crença é, certamente, o que os afasta, ainda mais, da Verdade.
Porque, a partir do momento em que vocês fizerem de vocês uma verdade, que vocês não vivenciaram, mas

oriunda de uma experiência, qualquer que seja (mesmo se esta experiência for verdadeira), jamais irá lhes
conferir a possibilidade de viver a experiência da Verdade.

A crença pode estar situada exatamente ao oposto da experiência. 
Hoje, tudo contribui, nisso que lhes foi dado, para fazer viver a sua própria experiência.

Experiência, naturalmente, que se inscreve bem além de mecanismos intelectuais, bem além de mecanismos
de compreensão.

Porque é o próprio mecanismo da experiência que irá torná-los Livres, visto que o conjunto das crenças, que
vocês manifestaram na sua vida, jamais pôde, é claro, liberá-los do que quer que seja.

Não há qualquer meio, para o ser humano, enquanto ele aderir a uma crença exterior ou a um mestre exterior,
de poder manifestar a sua Verdade, porque enquanto vocês seguirem uma verdade exterior (como dogma ou

crença), vocês não podem viver a experiência desta Verdade.
Existe, então, neste nível, um mecanismo de revolução Interior a adotar e que, eu devo dizer, é grandemente
facilitado por um aspecto que não estava presente (ou, em todo caso, nos três quartos do século XX), que é
o impacto da Luz Vibral sobre a Vibração da própria Consciência e, portanto, sobre a própria Consciência.

***

Ver uma paisagem do Sol jamais será a vivência do Sol.
Ver uma imagem, qualquer que seja, jamais irá permitir-lhes tornar-se a imagem.

Tanto nos mecanismos íntimos da imagem e da sua elaboração, como na realidade do objeto que permitiu
construir a imagem.

E eu entendo, é claro, por imagem, qualquer mecanismo, não somente visual, mas inscrito em uma
representação, qualquer que seja, presente em cada ser humano.

Enquanto existir a menor representação da Luz, enquanto existir uma representação imaginada da Vibração,
enquanto existir uma aceitação do que não é vivido, vocês não podem viver a experiência do que vocês

desejam viver.
Enquanto vocês seguirem uma autoridade exterior, mesmo a mais virtuosa, a mais honesta, a mais sincera e a

mais autêntica, vocês não podem ser o seu próprio caminho e manifestar a Vibração do seu caminho.

***

Existe um momento em que, mesmo através do que lhes foi comunicado (por exemplo, por UM AMIGO, com
relação ao Yoga da Unidade) (2), há um momento em que é preciso libertar-se, aí também, desses elementos

que lhes foram dados, não como objetivo ou finalidade, mas sim como elementos permitindo aumentar a
Vibração da Consciência e, então da Consciência.

Mas chega a um dado momento em que vocês não são mais esta Vibração da Consciência, em um
determinado ponto do corpo, mas onde o conjunto da Consciência torna-se esta Vibração e lhes permite,

portanto, sair da limitação.
Vocês não podem viver o ilimitado (assim como vocês não podem viver o Amor ou a Luz) por uma adesão ao
que quer que seja, por uma prática, qualquer que ela seja, por qualquer confinamento em meio a uma prática,

em meio a uma adesão.
Enquanto vocês não estiverem livres, integralmente, vocês não podem viver a Luz, integralmente.

Obviamente, existem mecanismos (didáticos e pedagógicos) que os guiaram para liberar uma série de
obrigações, ligadas, justamente, às crenças, a diversas subjugações, a diversos confinamentos.

O papel dos Arcanjos, nesse nível (e o seu papel, é claro, e o nosso), foi importante para impulsionar, em meio
à humanidade, esse mecanismo da experiência da Luz, da experiência Vibral, conduzindo à sua Liberdade e à

sua Liberação.

***



Hoje, quando nós lhes dizemos, uns e outros, que tudo é Um e que tudo está interligado, o paradoxo é que
vocês não podem viver esta interligação enquanto existir a mínima ligação.

O fato de viver a Unidade e de ascender à Consciência Unitária, apenas pode ocorrer se a conexão estiver
Livre de qualquer ligação.

Porque esta conexão não é uma ligação, mas uma ressonância particular, em um estado particular da
Consciência, entre o objeto e o sujeito considerado como exterior, entre dois sujeitos ou dois objetos que
estão totalmente liberados de qualquer ressonância de ligação, para viver a própria conexão, denominada

Comunhão.
A Comunhão, como isso lhes foi dito, é o meio de viver o Serviço, de viver a Liberdade, de viver o Amor.
Porque esta ressonância de conexão não se estabelece mais segundo as regras convencionais desta

Dimensão, mas transcende, inteiramente, os elementos constitutivos desta Dimensão, bem além do corpo e da
alma, fazendo-os, ou tentando fazê-los penetrar, pela sua experiência, profundamente, no mundo do Espírito.

***

Eu tive a oportunidade de exprimir o que diferenciava o fogo da alma e o fogo do corpo, voltados para o ego,
do Fogo do Espírito.

O fogo da alma e o fogo do corpo confinam e nada resolvem.
O Fogo do Espírito libera, porque ele consome o que deve ser consumido, permitindo-lhes encontrar a

Liberdade e a realidade do Ser final, que vocês são, e que nós somos, todos nós, na Verdade.
As ligações, as crenças, as certezas, que não são uma experiência, não têm qualquer valor para a Unidade e

não permitem ninguém viver a Unidade.
A Unidade se vive a partir do momento em que o conjunto das crenças se encontrar totalmente dissolvido ou,

quando menos, não eficiente no momento da sua meditação, no momento do seu presente.
Dito de outra forma, o Espírito não depende que qualquer passado e não é responsável por qualquer futuro.

O Espírito é livre de todo condicionamento, livre de toda Dimensão, e a Consciência é o agente.
Enquanto a Consciência estiver inscrita nos modos de funcionamento do confinamento, ou seja, do corpo de
desejo, da personalidade, da expressão de uma vontade, qualquer que ela seja, mesmo do bem, enquanto
existir, neste mundo, uma atração da alma e do corpo para o estabelecimento de uma série de leis às quais

eles precisariam se conformar, o Espírito não pode ser encontrado.
E, portanto, a Luz Vibral não pode se estabelecer, por completo.

***

Desde algum tempo, um Arcanjo lhes falou do Abandono à Luz (ndr: diferentes intervenções de ANAEL) (3).
Hoje, uma nova etapa pode ser percorrida, a partir do momento em que vocês saírem dos condicionamentos
da vontade de ajudar, dos condicionamentos de querer curar, mas, sim, quando vocês focarem a sua atenção,

unicamente, no estabelecimento desta comunhão de Espírito a Espírito, de Coração a Coração, se vocês
preferirem, permitindo-lhes, por esta conexão e esta ressonância, escapar às ligações condicionantes da
personalidade, às ligações condicionantes da alma e, então, possibilitando a vocês, como disse o nosso

Comandante, sair de todos os contratos ilusórios, estabelecidos pela alma e estabelecidos pelo corpo, mas
que os impediam, literal e objetivamente, de viver a experiência do Espírito.

O que deve se manifestar, neste mundo e em vocês, é a Realidade e a Verdade do Espírito.
O Espírito que, eu os lembro disso, criado perfeito, não pode ser alterado, de maneira alguma, nem pela

encarnação, nem pela personalidade, nem pelos jogos da alma que não está ainda voltada para o Espírito, mas
que participa da encarnação e das forças que encarnam (tais como eu as nomeei: Prometeicas ou

Luciferianas).

***

Dessa maneira, então, liberar-se do conhecido e ascender à Liberdade apenas pode ocorrer quando há um
Abandono total de todos os preconceitos, de todos os condicionamentos, de todas as crenças, mesmo as

mais lógicas, em meio a este mundo.
Porque, obviamente, a Verdade não é deste mundo, mesmo se ela ali penetra, atualmente.

Ela não vem para iluminar o mundo, mas para pôr fim a certo modo de mundo que não é Unitário, nem
qualificado para viver a Verdade.

A atitude Interior é então, de algum modo, uma atitude que os faz apreender-se das ajudas da Comunhão, do
“Eu sou Um”, da Graça.

Como elementos que lhes permitem verificar, uns com os outros, e Um através do outro, que a realidade do



Espírito e da Unidade do Espírito é bem o que é para viver, hoje, bem mais do que a adesão a qualquer
discurso que for, a qualquer religião que for, a qualquer salvador que for.

Não há caminho fora da Luz.
Naturalmente, é o que proclama o conjunto dos mestres, o conjunto das religiões e o conjunto dos

procedimentos ligados à espiritualidade, tal como foi vivido durante milênios e tal como foi modificado, eu diria,
no decorrer do século XX.

Vocês não podem ser Livres enquanto vocês estiverem submissos.
Vocês não podem ser Livres enquanto existir um contrato ligando-os a este mundo.

Isso é um mecanismo da Consciência e não se refere, necessariamente, à vivência, porque naquele momento,
se isso fosse vivenciado unicamente como uma liberação de contratos, sem, no entanto, compreender o

sentido, isso não iria se expressar por qualquer vivência de Liberdade e, sobretudo, por qualquer Liberação.

***

A Liberação do confinamento não é uma visão da mente, nem uma visão da alma, nem uma visão do corpo,
mas, sim, um estado da própria Consciência, passando da limitação e do confinamento, ao ilimitado e à

Liberdade.
Isso apenas acontece, concretamente, quando vocês não estiverem mais apegados a este mundo, enquanto

estando, como dizia CRISTO, sobre este mundo.
O princípio da Graça somente se estabelece quando vocês aquiescem à sua própria Liberação.

Porque, enquanto vocês não forem Liberados e enquanto vocês não aceitarem a Liberação, é, evidentemente,
em vão declamar ou proclamar qualquer Liberação.

Eu entendo por Liberação o final da Consciência limitada, ou seja, o acesso à Vibração da Unidade, no Si, ou,
ainda, no corpo de Estado de Ser.

E isso não é um trabalho, isso não é alguma coisa a realizar, mesmo se os exercícios, ainda uma vez, que lhes
foram propostos (por exemplo, no Yoga da Unidade), puderam ser-lhes de ajuda.

Mas isso é apenas uma ajuda.
Isso jamais será uma finalidade, enquanto tal.

Porque, em última análise, e como isso lhes foi dito de diferentes maneiras, há apenas vocês, e somente
vocês, que podem passar a Porta Estreita.

A Porta Estreita, chamada de diferentes modos (Crucificação, Renúncia, Abandono), sempre irá refletir a única
e a mesma Verdade, que, enquanto vocês não forem Livres, vocês não podem ser Liberados.

E ser livre é libertar-se do conjunto das suas crenças, é considerar e viver a experiência da Liberdade mais
absoluta.

***

Naturalmente, o ser humano vive, como vocês sabem, em uma forma de prisão da qual ele não há consciência.
Vários mestres, no passado, exprimiram-lhes isso e pensaram (com justa razão para eles, mas simplesmente

errado para os outros) que eles podiam conduzi-los, através do que poderia ser denominado uma ‘iniciação’ ou
próximo disso, a viver a sua própria Liberação.

A partir do momento em que um ato for tomado como modelo, a partir do momento em que um mestre exterior
ou um guru ou aqueles que o seguem (que vão, evidentemente, transformar a sua mensagem inicial), quiser ser

aplicado e seguido, naquele momento, é impossível viver a Liberação e a Liberdade.
Muito pelo contrário, é um fator suplementar do confinamento.

A Liberdade e o desconhecido não podem se encontrar no conhecido.
É preciso, então, liberar-se, integralmente, de tudo o que lhes é conhecido.

E eu entendo por ‘conhecido’ todo sistema de adesão ou de crença, todo princípio ao qual vocês aderem, de
uma maneira ou de outra.

Enquanto vocês acreditarem ser este corpo, vocês não podem sair deste corpo.
Enquanto vocês acreditarem que a Luz se encontra neste mundo, vocês não podem encontrar a Luz.

A Luz chega a este mundo, mas a Luz ficou ausente deste mundo desde tempos imemoriais.
É o próprio princípio da ruptura, do esquecimento, da queda (como isso foi nomeado por algumas religiões),
tendo-os feito esquecer a dimensão do Espírito, até mesmo negá-la e até chegar, nesses tempos, onde o

conjunto da humanidade nem mesmo acredita mais na existência de qualquer alma ou de qualquer
continuidade.

E isso não é melhor no nível das crenças de tipo oriental, onde existem princípios de leis aplicáveis a esta
matriz, chamados de karma (ação / reação) e algo que é muito caro aos espiritualistas de todos os tipos, que eu

chamaria de livre arbítrio.

***



Em meio à Liberdade, em meio ao Espírito, não há o que fazer do livre arbítrio.
O livre arbítrio é o álibi, dado pela personalidade, para aproximar-se de uma luz qualquer, tão ilusória como a

personalidade.
A Liberdade não envolve nem a personalidade, nem o livre arbítrio.

A Liberdade é a Liberdade.
Ela é o final do confinamento, o final da partição, o final das crenças e o início da experiência da Unidade.

Mas para viver o início da experiência da Unidade, é preciso, efetivamente, Liberar-se, na totalidade.
A problemática é que o ser humano está convencido de que ele se libera dos confinamentos que lhes são

acessíveis, como, por exemplo, de um sofrimento ligado a um trauma vivenciado, qualquer que seja, estudando
esse trauma, analisando-o, tendo a compreensão, tendo o conhecimento e depois, por diferentes técnicas,

perfeitamente estudadas durante o século XX, liberar-se deste elemento.
Mas liberar-se deste elemento não libera, no entanto, o Espírito, mas confina, ainda mais, a alma nos princípios

de ação / reação ligados ao mundo da ATRAÇÃO / VISÃO, da ilusão Luciferiana, do livre arbítrio, da ilusão
Prometeica, do renascimento eterno em meio a este mundo.

O Espírito não conhece as leis da matéria.
A matéria não conhece as leis do Espírito.

A alma conhece apenas as leis da matéria, aplicáveis a este universo e a esta Dimensão.
Muitas vezes foi dito que as leis do Espírito não são as leis da matéria.
Foi dito, também, que o que está no alto é como o que está embaixo.

Mas o que está no alto não é um limite, é uma restrição.
Esta restrição apenas reflete, simplesmente, o alto e o baixo de um confinamento.

Porque fora do confinamento, em meio ao Espírito, não existe nem alto nem embaixo, nem dentro nem fora,
nem esquerda nem direita, nem bem nem mal.

***

A consciência confinada e limitada, adepta, ainda, de caminhos espirituais, inscritos em diferentes modelos,
não pode conceber outra coisa senão o que lhe é conhecido.

Ela não pode conceber, esta consciência, que existem universos onde o confinamento não existe, ou seja,
onde o princípio do bem e do mal não pode existir, onde o princípio do que é chamado de alto e de embaixo

não existe, porque, naquele momento, somente existe a Luz.
Não a luz vivenciada no exterior, não uma luz vivenciada com a ilusão do 3º olho, não uma luz vivenciada,

eventualmente, com a visão etérea, mas a Luz vivenciada enquanto Consciência total do Ser, o que é
profundamente diferente.

Enquanto a luz for concebida e vivenciada como um objetivo e uma finalidade a ser alcançada, esse objetivo
apenas se afasta, de vida em vida.

E nós chegamos, de maneira muito lógica, ao que foi chamado de final da idade sombria ou Kali Yuga.

***

O Espírito apenas pode ser encontrado durante um momento, ou um instante, em que vocês não estão mais
neste tempo, sem, no entanto, evitar este tempo e este mundo.

É o momento específico onde vocês percebem e conscientizam o seu próprio confinamento.
Então, é claro, a experiência inicial, considerando o que aconteceu para vários místicos, em todas as tradições,
considera este acontecimento inicial como o mito que vai permitir realizar, real e concretamente, o Despertar,

fazendo realmente escapar à matriz, à alma, ao corpo, enquanto estando presente no corpo, na alma, mas
tendo revelado o Espírito.

O Espírito não está em outros lugares senão Aqui e Agora, mesmo se existir uma contraparte da Consciência
(chamada de corpo de Estado de Ser), presente no Sol, e que irá se sobrepor, no momento oportuno, ao

conjunto das estruturas ilusórias e confinantes.
Viver o Espírito não pode ser assimilado a qualquer outra experiência, porque o Espírito, quando ele é

vivenciado, confere a liberdade e confere uma série de elementos que não podem ser obtidos por qualquer
ascese (seja qual for), por qualquer crença.

Porque os estados atingidos, naqueles momentos, são apenas efêmeros e não podem perdurar e, em todo
caso, não permitem viver o Espírito de maneira permanente e ilimitada.

***



A liberação que está em andamento, hoje, em vocês, se vocês a aceitarem, assim como o conjunto da
humanidade, é bem uma liberação final, no sentido em que haverá um antes e um depois.

Este antes e este depois se inscrevem em uma duração de tempo, aí também, como vocês sabem, cada vez
mais estreita, cada vez mais fulgurante, que irá levá-los a posicionar-se, enquanto Consciência, nesta Luz ou

fora desta Luz.
Mas vocês não poderão mais, uns e outros, ignorar o princípio de conexão com a Luz.

O que irá mudar, de qualquer maneira, toda a vida da própria Consciência, quer isso aconteça em meio a um
mundo dito de carbono ou em meio a mundos totalmente livres, ou, ainda, em meio ao que é chamado de

‘dissolução na Luz’.
Enquanto vocês não aceitarem o princípio de Liberdade total, obviamente, a Liberdade total não pode se

revelar.
Enquanto vocês não respeitarem (não como contexto, mas como princípio dinamizador) o que foi denominado

os Quatros Pilares do Coração, vocês não podem escapar aos condicionamentos da personalidade.
O conjunto dos Pilares, o conjunto do que lhes foi desenvolvido sobre a Transparência, sobre a Humildade, a

Simplicidade e o Caminho da Infância ou a Pobreza, são, estritamente, os Pilares que lhes permitem
desengajar-se, plenamente, da ilusão das crenças.

Viver isso é um grande passo para a Liberdade e para a Liberação, mas não é a Liberação.

***

Na realidade, vai chegar um momento em que irá se colocar, para vocês, se isso já não ocorreu, a pergunta que
vocês irão fazer a si mesmo: você está pronto para tudo perder a fim de viver a Verdade?

Você está pronto para fazer desaparecer o conjunto das ilusões, a personalidade, o corpo, as ligações, os
apegos, as seduções deste mundo, a fim de viver a Luz?

É a isso que vem chamá-los A FONTE, no que foi denominado a Promessa e o Juramento.
É a isso que o conjunto dos elementos que lhes foram comunicados, de maneira Vibral e como ensinamento,

se puder dizê-lo, deve permitir-lhes posicionar-se.
Haverá apenas dois posicionamentos: o posicionamento no medo e o posicionamento na Liberdade.

O medo não poderá liberar seja o que for, mesmo se o mecanismo de liberação se referir à totalidade da
humanidade, à totalidade das almas.

Mas haverá uma dificuldade para se Liberar totalmente da influência da alma na matéria, levando à perpetuação
da alma, por um tempo determinado, específico para cada um.

***

A Liberdade é um ato de Abandono total.
A Liberdade é um ato de resolução que permite Liberar-se, inteiramente, de tudo o que é conhecido.

Liberar-se do conhecido implica, necessariamente, para a personalidade, em um elemento importante.
Este elemento importante é a agonia do seu próprio desaparecimento.

E, aliás, a maioria dos fenômenos de Despertar, no antigo tempo, remontando a mais de uma geração,
acontece durante esses momentos de perda dramática ou de conscientização da Ilusão deste mundo, através

de uma agonia de morte súbita.
Nesse princípio de Abandono, a partir do momento em que não houver mais esperança, a partir do momento
em que a alma for apreendida pelo medo da sua própria dissolução e a partir do momento em que não houver
mais resistência, nem luta, no interior da personalidade, é nesses momentos privilegiados que se pode viver,

de maneira final, eu diria, o próprio princípio da dissolução, da Liberdade e da Liberação.

***

Evidentemente, durante este período, o corpo de desejo (do que resta dele), qualquer que seja a depuração
dos seus próprios desejos, vai se manifestar, de maneira vociferante, induzindo uma série de medos, já que a
personalidade, enquanto projeção em meio a um mundo ilusório, apenas existe porque o medo ali se mantém.
Este medo refere-se a diferentes segmentos da personalidade, expressando-se, antes de tudo, pela própria

perda da própria personalidade.
A consciência fragmentada é dirigida pelo medo.

A Consciência Unitária é dirigida pelo Amor.
A consciência fragmentada chama o Amor para dele se apropriar.

A Consciência Unitária é o Amor, por restituição.
Esse princípio de restituição é a única porta de acesso ao desconhecido.



Isso foi denominado a Porta Estreita, em sua terceira Passagem.
Hoje, cada ser humano, cada Irmão e Irmã presente na superfície deste planeta, irão se encontrar, de uma

maneira ou de outra, para realizar esta conscientização a fim de, ainda uma vez, posicionar-se de um lado ou do
outro.

***

Deste modo, então, vocês não têm que aceitar, tampouco, as minhas palavras.
A única coisa que vocês podem fazer, como isso foi enunciado, desde pouco tempo, é Comungar com elas e
ver se esta Comunhão realiza, em vocês, a ativação da Vibração do Coração, o sentimento de Liberação total,

a ausência de influência do mental e das emoções vindo dizer-lhes o contrário.
Naquele momento, nós teremos Comungado e, naquele momento, as palavras que eu tiver pronunciado não

serão palavras que teriam sido aceitas pelo mental, ainda menos por uma crença qualquer, mas, sim, pela
ressonância de campos Vibratórios Unificados que irá nos estabelecer, que irá lhes permitir, então, viver e

aproximar a sua Liberação e a sua Liberdade.
Não há alternativa.

Qualquer outro caminho é um fracasso.
Com o conjunto de mestres e de salvadores que estão encarnados, com o conjunto de gurus e de sistemas

que lhes foram dados, se um único ser tivesse conseguido se liberar do mesmo modo, a humanidade teria sido
Liberada, na totalidade.

Nós podemos constatar e vocês podem constatar, vocês que ainda estão encarnados, que esse jamais foi o
caso, qualquer que seja o mestre, qualquer que seja o guru e qualquer que seja aquele que concebeu uma

religião, seja qual for.
Porque, a partir do momento em que o Homem, mesmo através de algo que seja totalmente justo e verdadeiro,
põe-se a aderir, sem verificar pela própria experiência, ele se fecha no modelo, esse modelo podendo ser até

mesmo o mais correto e o mais autêntico.
Não há alternativa senão fazer a experiência da Liberdade.

Não há alternativa a não ser realizar a Luz, se não vocês irão permanecer em uma crença na Luz e em uma
projeção exterior da Luz.

***

A novidade, desde uma geração, é que a Luz Adamantina ou Vibral está cada vez mais presente, no seu
ambiente, nos seus chakras, no seu corpo, nas suas células.

Realizando o que havia sido visto, desde algum tempo, por SRI AUROBINDO, com relação à chegada do
Supramental.

E o que é que nós observamos, hoje, na superfície desta Terra?
Vários mestres sequestraram esta Luz Vibral para dela se apropriar e não para doá-la.

Evidentemente, naquele momento, a Transparência não pode ser vivida, ainda menos a Humildade e a
Simplicidade, afastando sempre mais os adeptos e aqueles que seguem esses seres, da sua própria Verdade.

Hoje, vocês devem desvencilhar-se, completamente, de todas as crenças.
Façam o exame da sua Consciência.

O que existe, na sua Consciência, na sua vida, como crenças?
Enquanto vocês crerem que vocês dependem de um ser, enquanto vocês crerem que vocês dependem de

uma relação, mesmo a mais harmoniosa e a mais justa, vocês não estão Livre.
Porque a relação é uma comunicação, mas não é uma Comunhão.

***

Os elementos que lhes foram comunicados, referentes à Comunhão e ao “Eu sou Um”, são, certamente, o
meio de fazer a experiência, por vocês mesmos, de uma consciência em via de Liberação para uma outra

consciência, do que representa a experiência da Unidade e da Graça.
Porque a Graça e a Unidade, o Estado de Ser e o Si, representam a mesma realidade da Consciência e do

Espírito, Liberados.
Vocês não podem viver a Consciência Liberada enquanto vocês aderirem a uma parte de vocês mesmos que

não está Livre.
Ora, tudo o que é conhecido de vocês mesmos é, por essência e por natureza, confinado e confinante.

Vocês devem, então, apresentar-se, de algum modo, sem a priori e sem pedido, em meio a qualquer tentativa
de Comunhão.

Vocês devem substituir a comunicação e a relação afetiva, pelo Coração, ou seja, pela Comunhão de



Corações.
Esta Comunhão que não tem o que fazer do seu passado, o que fazer das suas experiências passadas, o que

fazer dos seus afetos, mas que se vive, unicamente, no ‘instante presente’.
A única relação exata que pode existir, apenas pode se estabelecer através da Graça e desta Comunhão.

É apenas realizando a sua própria Unidade e, portanto, a sua própria Liberação, que podemos Comungar e não
Liberar o outro, é claro, mas permitir-lhe, a ele também, aproximar-se da sua própria Liberação, pela

ressonância de campo e pela Liberdade que vocês manifestam.
Vocês não são, então, um modelo para o outro, mas vocês são levados a tornar-se aquele que vai permitir

fazer ressoar esse campo unificado da Consciência, permitindo, para o conjunto da humanidade, sair do sonho.

***

O que sempre nos disseram os nossos Irmãos orientais, com relação à Ilusão deste mundo e à projeção deste
mundo e ao confinamento deste mundo, é a estrita verdade.

Mas esta verdade, vocês não podem alcançá-la se vocês não a viverem.
E não há outra maneira de viver esta verdade, senão liberar-se de tudo o que lhes é conhecido, como crença,

como relação, que não é uma Comunhão (como qualquer comunicação seja no plano que for).
Em resumo, mesmo o ser no qual eu estou (ndr: aquele que canaliza essas informações), ele não pode viver a

sua própria Liberação enquanto ele for dependente de alguma comunicação.
Há apenas a Comunhão, que pode se estabelecer de Coração a Coração, que permite liberar.

E isso é uma experiência que é para realizar, cada um por si, em meio mesmo à Comunhão, tal como lhes foi
dado por diversos intervenientes.

***

Mais do que nunca vocês são chamados a Liberar-se.
Mais do que nunca vocês são chamados a viver a Graça.

E esta Graça é transmitida pelo Coração.
É preciso passar por esta revolução da Consciência, total, fazendo cessar, em vocês, qualquer adesão ao

que não for da ordem da Luz.
E, naturalmente, como disse com humor o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), não é questão de matar

o pai e a mãe.
É simplesmente questão de restituir a Liberdade a cada ser.

Mesmo se ele não quiser.
Não há outro meio de estabelecer a Comunhão.

A Comunhão é uma ligação de Liberação, é uma ressonância.
Qualquer outra ligação é apenas confinante e limitante, nos condicionamentos, sejam quais forem (morais,

sociais e mesmo espirituais).

***

O Espírito não é espiritual.
O Espírito É, de toda a Eternidade.

E ele se manifesta, agora, a fim de se conscientizarem dele.
E o conscientizar apenas pode acontecer se absolutamente nada de conhecido (nem no nível da alma, da

matéria ou da personalidade) vier interferir.
Mas, como vocês sabem, vocês não podem combater a personalidade, vocês não podem combater o seu

próprio mental, vocês não podem combater as suas próprias emoções, porque, contra o que vocês lutarem, no
final, isso se fortalece.

Todos vocês fizeram a experiência disso e nós todos o fizemos, na nossa vida.
Há apenas uma maneira de proceder: é Liberar-se da totalidade das crenças, da totalidade do conhecido e se

apresentar nu diante da Porta Estreita.
Isso necessita, efetivamente, de um Abandono e de uma Renúncia.

Como dizia CRISTO durante a sua vida, vocês estão prontos para segui-Lo, vocês estão prontos para tudo
perder a fim de encontrar a Verdadeira Vida?

Porque a vida, tal como ela é vivenciada em meio ao confinamento, jamais permite viver a Luz.
É uma Ilusão mantida, aliás, deliberadamente, pelas forças confinantes e pelas forças fossilizadoras.



***

A Luz os chama, hoje, para Liberar-se, na totalidade.
E vocês devem se apresentar, na frente dela, nus, sem qualquer crença, sem qualquer ligação.

Não há outra maneira de realizar a Unidade.
Se não, a Unidade permanece uma crença, uma adesão, mas não uma vivência.

A Unidade é vivenciada, e em via de instalação, a partir do momento em que vocês não tiverem mais qualquer
dificuldade para remeter-se à Luz, ou seja, ao estado de dissolução, que se reflete pela Alegria, pelo Sat Chit

Ananda, pela felicidade, pelo Samadhi.
O que não os impede, de jeito algum, de participar deste mundo, enquanto este mundo existir.

Mas vocês estão Liberados e libertados, vocês não estão mais prisioneiros.
O efeito sobre a consciência, obviamente, é totalmente diferente.

***

Então, é claro, a personalidade vai protestar.
Ela vai lhes dizer que ela tem obrigações, responsabilidades.

Ela vai lhes dizer que ela tem coisas a manter, coisas que lhe permitem viver.
A questão é muito simples e a resposta é muito simples: o que vocês querem viver?

A Luz não vai hesitar.
Durante o momento coletivo da humanidade, vocês deverão, ou responder, ou virar as costas.

Enquanto tendo consciência da sua natureza, se vocês ainda não tiverem, agora.
A Luz os torna livres, mas esta liberdade passa pela dissolução do que, justamente, participa do confinamento,
em vocês, como no que vocês são, como em todos os setores da sua vida e em todos os setores desta Terra.
Crer que a liberdade vai manter um status quo enquanto transformando prazerosamente, é apenas uma visão
da personalidade que se inscreve no medo da sua própria dissolução, do seu próprio desaparecimento e que

reflete, naquele momento, o apego da personalidade a ela mesma e a não liberação da Consciência.

***

É preciso estarem, cada vez mais, lúcidos sobre o que rege as suas vidas.
É preciso estarem, cada vez mais, conscientes da experiência da Sombra deste mundo.

Não há mais, doravante, que combater as sombras porque isso, contra o que vocês lutam, reforça-se e, dito de
outra maneira, irá explodir, um dia ou outro, na sua cara.

Finalmente, cabe a vocês compreender e viver, por vocês mesmos, que fora do Abandono à Luz e à Alegria,
não há possibilidade de ser Liberado.

Isso irá se tornar, também, cada vez mais importante, na sua Consciência, levando-os, aí também, em certos
casos, a se colocarem questões.

Mas quem é que coloca questões, a não ser a personalidade?
O Coração não faz qualquer pergunta: ele vive a Comunhão, ele vive a Graça, ele vive o “Eu sou Um” e não

está absolutamente no instante seguinte, não está absolutamente na irresponsabilidade, tampouco, da sua vida,
mas, sim, no ato de responsabilizar-se que é consequente à Liberdade e à Liberação.

***

Esses são, é claro (o que eu lhes dei), os elementos adicionais.
Como disse UM AMIGO, para o Yoga da Unidade (e como eu tive também a oportunidade de dizer), nós lhes

trouxemos tudo o que era possível trazer-lhes, para aproximá-los da experiência da sua própria Liberação.
E para Liberá-los, até mesmo, do que nós lhes dissemos, das Vibrações, até mesmo, a fim de viver, realmente,

quem vocês São, a fim de fazer cessar toda projeção e todo medo.
Não há outra maneira de conscientizar a experiência da Liberdade e da liberação.

***

Eu chego ao final da minha exposição.
Não há nada mais a seguir senão vocês mesmos.



Não há nada mais a realizar senão quem vocês São.
Não há nada mais a esperar senão o Amor.

E isso não é amanhã, nem depois de amanhã.
Este Amor está inscrito na Graça, na Comunhão, na afirmação do “Eu sou Um” e na Vibração do que foi

denominado Fogo do Coração.
Todo o resto (pensamentos ou outra coisa) afasta-os dessa vivência.

Vocês irão tomar consciência, cada vez mais facilmente, porque vários de vocês vivenciaram momentos de
aproximação desta Porta Estreita onde, ou vocês se dissolvem na Luz, ou vocês vivem a Unidade.

E, como vocês sabem, esta Consciência não está instalada, de maneira definitiva, na sua vida e na sua
consciência.

Cada vez mais, os espaços expandidos da Consciência, e os momentos expandidos da Consciência, tornam-
se, como vocês o percebem, para muitos de vocês, um apelo cada vez mais premente.

***

Então, é claro, este apelo da Luz pode colocá-los frente a medos (da dissolução, do futuro e do devir).
O que vocês precisam conscientizar, como propósito, é que o que vocês São é, realmente, esta Luz ou o que

vocês vivem, naquele momento.
Vocês nada são além disso.

E quando vocês são, na totalidade, isso, todo o resto simplesmente não mais existe.
Quer isso aconteça no momento coletivo da humanidade ou quer isso aconteça a seu ritmo e de maneira

totalmente livre, agora.
Se nós tivermos tempo, antes do espaço de Comunhão e de Alinhamento comum, e se existirem, Irmãos e

Irmãs presentes, em vocês, interrogações em relação a isso, eu os escuto.

***

Nós não temos pergunta, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu irei participar, com vocês, do espaço de Comunhão e de Graça.
Eu apenas posso dizer: sejam quem vocês São, na Liberação e na Liberdade.

Sejam a própria Consciência.
Até logo mais.

************

1 – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html 

*

2 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html
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Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1258
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontra-los.
Primeiramente, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Minha intervenção, desta vez, desenrolar-se-á como da última, em que eu falo, ou seja, teremos duas partes.

A primeira das partes: eu prosseguirei, sob outro ângulo, o que chamei a Gazeta da Ascensão, e a segunda parte, é claro,
acolherei com grande prazer as questões que vocês têm a fazer-me, de uma maneira geral.

Então, para aqueles que seguiram tudo o que eu digo, ou que chegaram mais recentemente, lembrem-se, já, que, no início deste ano,
desde o mês de março-abril, eu insisti que «era agora, a Ascensão».

Obviamente, há numerosos anos nós falamos de certo número de Vibrações, se se pode dizer, de energias que os seres
supostamente vivem, manifestam, percebem, sentem em diferentes lugares.

Então, vocês ouviram falar de certo número, talvez, de coisas (como as Estrelas da cabeça, as Portas do corpo, as Coroas Radiantes,
o Canal do Éter, o Fogo do Coração), um conjunto de coisas que foram descritas, de maneira extremamente precisa, e que
acompanham alguns seres humanos, alguns Irmãos, algumas Irmãs, ou desde os Casamentos Celestes e, para alguns deles, já desde
bem antes, antes mesmo de saberem do que se tratava.

Hoje, penso que é tempo de fazer um balanço, eu diria, de diferentes possibilidades, para cada um de vocês, par situarem-se no
processo que está em curso.
Então, a cada vez, vai-se dar certo número de elementos que vão dar-lhes a ver, ao menos eu espero, uma compreensão dos
mecanismos que estão em curso, atualmente.

Há seres que vivem percepções específicas ao nível da cabeça, ao nível de Sons dos ouvidos, ao nível do Coração, sabendo,
talvez, o que é, mas existem, provavelmente, muitos, muitos seres humanos que vivem esses sintomas, se se pode dizer, sem poder
associá-los ao que quer que seja.

Entre as pessoas e os Irmãos e as Irmãs que leem tudo o que nós dizemos há anos, há alguns que vivem os processos Vibratórios que
foram, eu repito, perfeitamente descritos.
Para estes, obviamente, há uma lógica Vibratória para além do questionamento mental, para além de sua própria vida comum, o que
quer que eles façam em sua vida, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua situação, porque eles vivem os processos que
nós descrevemos.

Há, também, entre aqueles que nos leem, indivíduos que seguem, de maneira mais ou menos ávida, mais ou menos importante, tudo o
que dizemos há certo tempo e, é claro, não vivem, necessariamente, os processos Vibratórios que descrevemos, entretanto, eles
encontram um interesse específico, talvez, em outros níveis, para ler tudo o que dizemos.

Então, há, também, a situação de cada Irmão e de cada Irmã em relação não ao lugar em que se situam sobre a terra, mas ao lugar
em que se situam em relação à exterioridade da vida.
Há seres que estão extremamente atentos ao que pode acontecer ao nível do ambiente, porque, há algum tempo, nós sempre dizemos

O.M. AÏVANHOV - 5 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/Iprne4CG3i1dqLxH4CTIR1p3*UwG5MW1DrskE7sbF3f0*f1yYQ26sFzWpUgg1CnHTQQ0vJLtR8WRl0VXCJIUKjfDzn7h*KRn/glimmerbutterflysunlovely2.jpg


Há seres que estão extremamente atentos ao que pode acontecer ao nível do ambiente, porque, há algum tempo, nós sempre dizemos
que é necessário voltar-se para a Vibração Interior, mas nós dizemos, também, que há uma forma de sincronia, de simultaneidade que
se desenrola entre o que acontece no Céu, sobre a Terra e em vocês.

Então, é claro, aqueles que não vivem esses estados Interiores de Vibrações vão procurar correlacionar o que dizemos em relação ao
que é suposto desenrolar-se.
Então, a problemática é que, de acordo com o lugar em que vocês estão sobre a Terra, as coisas que se desenrolam, sobre a Terra e
no Céu, não são completamente as mesmas.

Eu sempre disse, desde numerosos anos, que a Europa do Oeste era, de algum modo, não privilegiada (pode-se
ver sob esse ponto de vista, que seria, antes, um ponto de vista lagarta), mas ela está, antes, como em atraso com
relação a outras regiões do planeta, ao nível, tanto da consciência individual como da consciência coletiva.
E, quando eu falo de Consciência coletiva eu falo, obviamente, de um conjunto de indivíduos que são identificados pelas
Vibrações de uma cultura, de um país etc.

Então, em seguida, há seres que, ou vivendo as Vibrações ou não as vivendo, eles têm a impressão de não ver as coisas produzirem-
se.
Eles vivem, neles, Vibrações, eles vivem, neles processos da Consciência, mas esperam, de maneira, por vezes, exagerada, um
processo exterior que, eu repito, como nós sempre dissemos, depende, em definitivo, apenas do bom querer da Terra.

Isso, nós sempre o dissemos, ao mesmo tempo inserindo esse bom querer, nos primeiros tempos, em relação à evolução da
consciência dos Irmãos e das Irmãs, mas, num segundo tempo, em relação a eventos astronômicos, é claro.

Mas, em definitivo, o evento final é sempre decidido pela Terra.

Então, é claro, entre esses seres que Vibram ou que não Vibram e que estão voltados para o exterior, pode nascer o que se
chamam interrogações: «será que isso vai, realmente, produzir-se?».
É um pouco em contradição, não é?, com o que eu disse, já, desde o mês de março-abril deste ano, quando eu lhes disse que é agora
(quando Sri Aurobindo falou-lhes da Fusão dos Éteres) (ndr: ver, em especial, em nosso site, as canalizações de SRI AUROBINDO, de
30 de março, e de O.M. AÏVANHOV, de 2 de abril de 2011).

Então, é claro, há quem, na França, diga: «eu não vi a Fusão dos Éteres».
Há outros lugares em que isso foi visto.
Isso não pode ser visto por todo o mundo ao mesmo tempo, sobre a Terra, enquanto o processo não é inteiro e global (para este ou
para outro, é claro), para a totalidade da Terra, ou seja, não uma coletividade, num lugar ou noutro lugar.
E, através dessas interrogações, vão aparecer coisas extremamente importantes.

Que é que pode aparecer em relação à interrogação do que acontece, tanto fora como dentro, para cada um de vocês?
Ou há a confiança, porque a confiança não é um contrato que vocês vão assinar com alguém (eu falei de contrato, na última
intervenção, não voltarei a isso, certamente), mas é um estado lúcido da Consciência que vive, pelas Vibrações
(independentemente de qualquer projeção, de qualquer visão num futuro), um estado da Consciência que sabe,
pertinentemente, que algo está desenrolando-se, já desde alguns anos.

Há sinais, mas vocês sabem, muito bem, que esses sinais não são vistos por aqueles que querem, efetivamente, vê-los, porque aquele
que está na Vibração e na Consciência, eu diria, da transformação, é claro que ele verá o sinal.

Em contrapartida, aquele que está na negação desses sinais (e eu os remeto, para isso, ao que havia perfeitamente
descrito, há um ano, o Bem Amado João, sobre o Choque da Humanidade) (ndr: ver a canalização de SRI AUROBINDO, de
17 de outubro de 2010), há seres que, por mais que se ponham todos os sinais diante dos olhos, eles não os
verão, porque a consciência deles não está focada, simplesmente, nesses sinais.

Então, vocês me responderão que os sinais são os mesmos para todo o mundo.
Eu lhes responderei que os sinais não são os mesmos para todo o mundo.
Em relação a um evento, por exemplo, houve muito numerosos lugares sobre a Terra, desde a primavera [outono no hemisfério sul],
onde as águas tornaram-se vermelhas como sangue.
Isso havia sido perfeitamente descrito por São João.

Então, é claro, aqueles que viveram isso com seus olhos, em diferentes regiões, viram a cor vermelha das águas e, se são cientistas,
vão dizer que há uma explicação lógica, racional, para isso.
Outros vão dizer: «é um sinal», porque está escrito, por exemplo, no Apocalipse de São João, e isso vai fazê-los ressoar e Vibrar na
consciência.
Então, quem tem razão?

Bem, vocês todos têm razão, porque é sua atitude Interior que faz a veracidade do que vocês vivem em relação à ressonância do que
acontece no exterior.
Quando nós descrevemos certo número de processos, por exemplo, a Fusão dos Éteres (essa famosa Luz Azul), então, é claro,
quando isso se produziu, há quem, talvez, tenha procurado o que isso queria dizer ou a que isso correspondia.
Há os que a viveram, no Interior, era a Fusão das Coroas Radiantes, era certo número de processos que se desenrolam na
Consciência.
Mas, aqueles que viviam isso no Interior, há entre eles quem quis procurar a correlação no exterior.
O que isso representava?
E, depois, aqueles que nada viviam no Interior quiseram, também, ter uma espécie de mecanismo de prova do que nós dizíamos,
porque eles não tinham acesso à Vibração ou, então, porque tinham acesso à Vibração, eles tinham necessidade de outra espécie de
confirmação exterior.

Nós falamos (já, o Arcanjo Miguel, quando dos Casamentos Celestes) de sinais no Céu.
Há quem vá dizer: «eu jamais vi nada no Céu».
Será que isso quer dizer que nada aconteceu no Céu?
Nada aconteceu no Céu para essa pessoa, no momento em que ela olhava o Céu, ali onde ela estava.



Portanto, para ela, dois casos de figura: ou ela entra na negação total porque, efetivamente, ela nada viu e, além disso, por azar (jamais
há azar), ela nada vive ao nível Vibratório e ao nível da Consciência.

Portanto, aí, no que isso vai dar?

Isso vai dar pessoas que vão recair na personalidade, na cólera e na recusa, dizendo-se: «o que é que nos contam?».
«Isso nada quer dizer».
Mas é claro que isso nada quer dizer: para essa pessoa, isso nada quer dizer.

Onde quero chegar é que onde se porta sua Atenção, onde se porta sua Intenção situa-se sua Consciência.
E isso não pode ser de outro modo.

Eu falei, também, há mais de um ano, da separação de duas humanidades (ndr: assunto evocado na intervenção de UM
AMIGO, de 26 de maio de 2010).

Isso vocês veem, talvez, de modo mais ou menos dramático, em sua própria família na qual, talvez, se vocês vivem processos
Vibratórios, processos de abertura real da Consciência que lhes concirnam, aquele que está do exterior (seja seu marido, sua mulher,
seu pai ou seu filho), se ele nada vive, ele vai tratá-los de loucos, vai dizer-lhes: «você tem um tumor no cérebro ou então tem,
verdadeiramente, um grande problema ao nível psíquico».
Ele terá razão, uma vez que não vive esse processo.

Então, interessemo-nos, agora, àqueles que vivem processos Interiores Vibratórios.
E, entre estes, vocês constatarão que alguns de vocês estão numa espécie não de projeção, mas de esperança, porque os
mecanismos que são vividos no Interior de vocês podem (e, sobretudo, hoje) tornar-se tão desestabilizadores em sua vida comum (não
mais poder concentrar-se, não mais poder efetuar tarefas).
Nós havíamos dito que era normal.

Mas vocês vão passar por um anormal, é claro, para aqueles que nada vivem e que, eles, estão, como dizer, inseridos na realidade
tridimensional e que convém a eles, perfeitamente.

Lembrem-se de que é a Liberdade deles.
Mas o problema é que vocês mesmos, em relação aos eventos exteriores, vocês estão numa espécie de esperança.

A esperança não é uma espera (e eu emprego essa palavra propositalmente), porque a espera é uma projeção que
os afasta do que vocês são, que os afasta do Si, porque vocês saem do Instante Presente e, no final, é claro, isso
pode desestabilizá-los, profundamente, e mesmo desequilibrá-los em relação às Vibrações.

Agora, vocês podem ser, perfeitamente, um ser que vive a Vibração, mas que não está naAgora, vocês podem ser, perfeitamente, um ser que vive a Vibração, mas que não está na
espera, mas que está na esperança.espera, mas que está na esperança.

Essa esperança, em si, não é nefasta, contrariamente à espera, porque a esperança é vivida no Instante Presente.
Ela não é uma projeção no amanhã ou depois de amanhã.

Alguns de vocês, que vivem essa esperança, sabem, pertinentemente, mesmo se não queiram confessar, inteiramente, que a
transformação final está amplamente em curso de conclusão, mesmo se, aí onde vocês estão, vocês possam banhar-se num
paraíso e reencontrar-se, por exemplo, num lugar do planeta onde não são afetados por qualquer evento exterior (climático, econômico,
familiar, social, afetivo) e viver, entretanto, essa certeza Interior da transformação.

Essa transformação, é claro, é, como vocês sabem, a Passagem, da Consciência, de uma bandaEssa transformação, é claro, é, como vocês sabem, a Passagem, da Consciência, de uma banda
de frequência para outra gama de frequência, seja com esse corpo, sem esse corpo.de frequência para outra gama de frequência, seja com esse corpo, sem esse corpo.

É claro, aqueles que estão aterrorizados, porque estão instalados na personalidade, não podem vislumbrar qualquer transformação da
Terra.

E isso, vocês observam, sobretudo, nos meios espirituais, porque essas pessoas estão, como dizer, inscritas
numa diligência de transformação açucarada, progressiva, normal, sem qualquer solavanco do que acontece
sobre a Terra.

E, naquele momento, elas não estão mais numa esperança, elas estão numa projeção de condições ideais que, elas,
quereriam ver estabelecer-se, porque, para elas, o Amor (e a Luz) é um desenvolvimento que nada muda na personalidade e, aliás,
geralmente, vocês constatarão que esses seres não vivem a Vibração.

Se vocês lhes falam do Coração, elas vão dizer que estão no Coração.

Mas provar do amor (ou dizer-se no coração), nós sempre dissemos, não é viver a Vibração real do Coração, ou seja, o coração, no
sentido daqueles que não estão abertos, é uma projeção, uma projeção amorosa, uma projeção de um ideal, uma projeção de
melhoria de algo, num futuro, mas é sempre de maneira muito suave, muito progressiva.
Isso se chama o livre arbítrio.

Então, é claro, vai colocar-se o problema do que é que vocês vão tornar-se e o que é que estão sendo, hoje.
É claro, isso deve aproximar-se do choque da Humanidade.

Do mesmo modo, quando se anuncia a um ser humano que ele vai morrer (porque ele tem uma doença que vai fazê-lo condenar a
desaparecer num prazo mais ou menos curto), é claro, naquele momento, põe-se a caminho toda uma série de mecanismos que são
ligados a que?

É claro, à personalidade: ao medo da morte, ao medo de deixar os outros, ao medo do desconhecido.



Todo um conjunto de medos (de cortejo de sinais, eu diria) que fazem parte do que se chama a personalidade inferior ou o corpo de
desejo.

A Luz, agora, induziu, devido à sua penetração sobre esta Terra, percepções Vibratórias, para alguns, ao nível das Estrelas, ao nível
das Portas, ao nível da própria consciência que se transforma.

Ora, quando essa consciência transforma-se, ela também vai colocar-se a questão do mecanismo da sobrevida.
O que é que vive?
O que sobrevive?

Vocês sabem, é muito difícil, para um ser humano, encarar sua própria morte, sobretudo no Ocidente, e o ego crê-se eterno (e vive-se
como eterno).
Afasta-se, sempre, para mais tarde o momento de pensar no inevitável, porque não se tem qualquer meio, quando se está encarnado,
em todo caso, até o presente, de saber o que há do outro lado do véu.

Então, é claro, há testemunhos do que acontece no astral e há testemunhos de seres que voltaram, por
experiências específicas, a nos dizer que, lá há a Luz, que lá há Alegria, que lá há o Amor.

Sim, mas eu lhes responderia que, enquanto vocês mesmos não o tiverem vivido, são apenas Crenças.
Então, a personalidade é assim feita (e enquanto ela não tiver, suficientemente, integrado a Luz): o medo vai manifestar-se, de
diferentes modos.
E, talvez, entre vocês, desde a abertura do que foi chamada a Porta Posterior do Coração (a Porta Ki-Ris-Ti), vocês saibam que a
Luz ilumina a Sombra.

Há anos, eu falava de pôr a poeira sob o tapete, para não vê-la.
Depois, eu lhes disse que não havia mais tapete, portanto, era necessário ver a poeira.
Em seguida, foi dito (e eu lhes disse, também), que era necessário interessar-se pela Luz, porque seu objetivo é voltar a tornar-se o
que vocês são, para a maior parte de vocês que vive as Vibrações.
Então, o que acontece quando vocês estão num estado de esperança (que não é uma projeção, que não é uma previsão, que não é
uma profecia de qualquer evento que vai desenrolar-se amanhã)?

Porque a esperança, eu os lembro, é uma das virtudes cardeais.
Porque a esperança conduz a que?
Ela conduz à Humildade, porque ninguém sabe o momento em que isso vai produzir-se.

Vocês sabem que é agora e eu lhes digo isso desde abril.
O que é esse agora, abril, até hoje?
E, mesmo na zona de elasticidade de que falei, até a primavera [outono no hemisfério sul] e mesmo da zona de que havia falado
SERETI (ndr: ver, notadamente, a canalização de SERETI, de 26 de outubro de 2010), até julho do próximo ano.
É um pouco mais de um ano em sua vida para afinar o que vocês querem Ser.

Então, agora, vocês vão dizer-me: «mas, como saber o que eu quero Ser?».
Mas é extremamente simples.
Nos momentos de Alinhamento, em suas meditações, no que vocês fazem no Alinhamento, na Interioridade, será que vocês se
dissolvem na Luz?
Ou será que vocês estão na interrogação?

Já, quanto mais vocês forem para a Luz, menos vocês terão questões, porque a Luz os faz sair do tempo.

Ela os faz conscientizar-se de que ela é sua natureza, e essa natureza é, muito precisamente, aquela da Luz.
E, quanto mais vocês se identificam, Vibratoriamente, pela Consciência, com a Luz, mais vocês estão serenos e mais estão na
esperança e na certeza Interiores.

E mais vocês estão na Humildade, mais vocês estão na Transparência, mais vocês estão na Unidade, real, vivida
Vibratoriamente, na qual a Alegria invade-os, na qual não há mais questão.

E, então, naquele momento, vocês estão prontos para cruzar a Porta Estreita, no momento vindo, ou a partir de agora.
Agora, imaginem que vocês vivessem processos Vibratórios e que, apesar disso, houvesse interrogações que surgissem: «sim, mas
se o que eu vivo não é verdadeiro?».
«Sim, mas se nada acontece sobre a Terra?».

Questões, quaisquer que sejam, naquele momento: vocês não estão mais na esperança.

Vocês penetram na esfera mental da personalidade e, naquele momento, começa um processo que pode levá-los a dificuldades,
ou seja, a Luz (real) que vocês vivem em seus Alinhamentos, vocês vão dela servir-se para nutrir, não a esperança, a Humildade e a
Unidade, mas para nutrir seu próprio mental.
E, nesse caso, o que vocês vão constatar?

Que os medos vão ressurgir, que as interrogações enormes (sobre a morte, sobre seu corpo) vão dizer para afastar-se de tudo isso.
Vocês são testados, naqueles momentos.
Mas quem é que os testa?
Não há um bom Deus, lá em cima, que vem julgá-los: é a Luz que vem testá-los.

Vocês são a Luz ou vocês não são a Luz?

Vocês estão na identificação à Unidade?
Vocês estão no processo de alquimia que os faz Ascensionar e Transcender os medos?

Ou, então, vocês recaem aos níveis mentais em que dizem: «não é possível, tudo vai continuar sobre esta Terra, tudo vai passar sem
qualquer problema».



«Mas qual é o problema?».
E, aí, vocês farão voltar todas as atividades mentais que os afastam da esperança.
E a espera vai desembocar no que?
Na negação.

Mas, é claro, como vocês sabem, quando um chacra está aberto, ele não pode mais voltar a fechar.

Então, isso irá até seres, Irmãos e Irmãs, que vão tudo fazer para tentar não mais sentir as Vibrações, porque eles se distanciaram,
eles mesmos, da Luz.
Mas isso não é, eu repito, uma punição.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, simplesmente, que a personalidade, apesar da vivência da Vibração, não foi capaz, inteiramente, de viver a Luz.

Mas lembrem-se do que nós dissemos: «cada ser humano, em definitivo, no momento final, reencontrará a Luz».

E, portanto, o mecanismo, dito da Ascensão, será comum a toda a humanidade.
É claro, o que é diferente é o estabelecimento de sua Consciência.

Será que a Consciência estabelecer-se-á na Luz Una?

E isso, alguns de você já o vivem.
É a capacidade para não mais estar, de modo algum, nos momentos de Alinhamento (ou de maneira inesperada), de modo algum
identificado à pequena pessoa, a esse corpo, a essa vida, porque vocês já penetraram os espaços da Supraconsciência e tomam
consciência de que esse corpo (que é o Templo), que essa vida que vocês levam, que aquilo ao que davam importância, bem, não é a
verdade.
E, no entanto, é necessário continuar, como vocês sabem, a desempenhar esse papel e jogar esse jogo.

Mas, naquele momento, vocês sabem que vocês desempenham um papel e jogam um jogo, mas vocês não são mais esse papel e
esse jogo.

E, naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês não podem mais ser afetados por suas emoções,
pelo mental, porque vocês disseram «sim» a CRISTO, vocês disseram «sim» à Luz e vocês disseram «sim», é
claro, a tudo o que concerne ao Coração.

Vocês voltaram a tornar-se Simples, vocês estão na Humildade e na Transparência.
Aí, vocês consumaram o que havia a consumar.

E eu repito que, naquele momento, absolutamente Tudo está consumado, ao nível individual.

Mas esse nível individual (que é o seu, talvez, agora) é dependente, muito precisamente, de datas da Terra.

Portanto, nós sempre dissemos: «não procurem data».Portanto, nós sempre dissemos: «não procurem data».
Vocês têm uma data Interior, e é, de longe, a mais importante.Vocês têm uma data Interior, e é, de longe, a mais importante.
É o momento em que vocês aceitam, inteiramente, tornar-se a Luz.É o momento em que vocês aceitam, inteiramente, tornar-se a Luz.

Agora, se vocês recusam a Luz porque vocês têm medo, não há ninguém a acusar: nem a Luz, nem a si mesmos.

Vocês devem, aí também, aceitar, realmente, ser o que vocês são, porque ninguém pode dizer: «eu quero a Luz».
É claro, quando vocês olham todos os seres humanos, todos eles querem a Luz.

E, em todo caso, aqueles que não conhecem a Luz (aliás, não a luz do dia, é claro), eles querem, todos, o amor, eles querem, todos, a
felicidade, eles querem, todos, uma vida feliz, sem qualquer exceção.
As pessoas que querem uma vida infeliz não são, de qualquer forma, uma legião, não é?
Portanto, é claro, o ser humano vai, sempre, exprimir uma vontade própria, mas a vontade própria que é induzida, criada pelo objetivo
de vida, pelo mental, pelas emoções, estritamente, nada tem a ver com a Supraconsciência.
Então, é claro, há seres humanos que vão entrar, cada vez mais, em mecanismos específicos em relação à luz.

Isso quer dizer o que?

A Luz é cada vez mais importante sobre a Terra.
E a Luz penetra os corpos, ela penetra as Consciências, mas ela penetra onde está aberto.
Isso quer dizer que, se o Coração não está perfeitamente aberto, se os chacras do alto não estão abertos e vocês
são alguém que está no poder, que está no ego, a Luz vai penetrar nesse nível.

E ela não irá, necessariamente, ao Coração, porque as pessoas não têm os meios para que?
Para Abandonar-se à Luz.
Porque elas têm o hábito de dirigir a própria vida, de dirigir os outros, de dirigir e conduzir a própria vida em função de desejos que se
chama o corpo de desejo, quaisquer que sejam esses desejos, mesmo espirituais.

E, portanto, a Luz vai, naquele momento, começar a ser derivada, para não dizer desviada.
E, aí, vocês verão seres que vão manifestar emoções, no mínimo, surpreendentes.
E vocês vão viver isso ao seu redor.
Isso será muito difícil, porque esses seres, que reivindicam a Luz, apercebem-se de que o que eles vivem não
corresponde ao que haviam projetado.

Enquanto aqueles que aceitam a Luz apercebem-se de que o que vivem corresponde,Enquanto aqueles que aceitam a Luz apercebem-se de que o que vivem corresponde,
inteiramente, à sua esperança.inteiramente, à sua esperança.
Lembrem-se das três virtudes que haviam sido dadas por São Paulo: a Fé, a Esperança e a Caridade (a Fé, a
Esperança e o Amor, se preferem).



Mas o que há no conteúdo da cabeça de alguém, quando fala amor (nós o dissemos, muito numerosos)?
Do mesmo modo, empregam-se, todos, palavras estando certos de que temos, todos, a mesma compreensão e, sobretudo, a mesma
vivência.
Nada há de mais falso.

É por isso que, há muito tempo, nós insistimos na Consciência-Vibração.

Vocês vão reencontrar seres, por exemplo, que aderiram aos textos, ou que nós demos, ou em movimentos espirituais, religiosos ou
filosóficos.
Eles aderiram a conceitos e vão repetir os conceitos, por exemplo, de Unidade.
Eles vão dizer que a Consciência não está separada.
Eles vão dizer as mesmas palavras que alguns de nós pudemos dizer, mas que tal, entre aspas, como vocês dizem, sua Unidade?

É um conceito, uma vez que eles não vivem a Vibração.
Não pode haver Unidade total sem percepção das ferramentas que permitem viver isso, se não, o que isso quer
dizer?
Isso quer dizer que esses seres efetuaram uma experiência, a um dado momento, do acesso à Unidade (ou por
uma experiência de morte iminente, que foi incompleta, ou pela adesão e uma fulgurância intelectual de adesão, por
exemplo, ao princípio da Unidade) e isso bastou a eles.

Mas, quando a Luz vem ao interior do corpo, isso nada muda.
Não é porque vocês aderem ao amor que o chacra do Coração está aberto.

Não é porque vocês aderem à Unidade que o chacra da cabeça está aberto, que as Coroas estão despertas.
Tudo isso é intelectual e, enquanto há a mínima intelectualidade, enquanto há, como diria IRMÃO K, a mínima crença num
sistema de valores, qualquer que seja, vocês não são Livres (ndr: ver, em especial, a canalização de IRMÃO K, de 5 de
novembro).

E eu acrescento, vocês não são Livres para viver a Vibração.

O Abandono à Luz é, efetivamente, aceitar que a vontade do Espírito consume-se.

É não mais interferir, pela vontade pessoal, pelo ego, pelo desejo de Luz, porque desejar a Luz não permite abrir o Coração, vocês
compreenderam.
Porque não é porque vocês imaginam que a Unidade é assim, que vocês vivem a Unidade.

A Unidade vive-se quando vocês começam a viver a dissolução real da consciência que se chama fragmentária,
na Consciência Unificada.

E isso é um processo e um mecanismo reais.
Não é mais algo idealizado, pensado, imaginado, projetado.

Quando vocês vivem a Vibração, naquele momento, vocês estão não mais numa espera, não mais numa projeção, mas, inteiramente,
na esperança, porque vocês já vivem isso, de maneira individual, no Interior de vocês.

E, quando vocês vivem o acesso à Unidade, o que acontece, de maneira total, no Amor e na dissolução total do corpo de desejo?
O que vai acontecer?

Vocês nada mais têm a esperar, porque a esperança os fez viver a Unidade da Luz, pela Vibração da Luz e da
Consciência.

Portanto, naquele momento, quer a Terra viva esse fenômeno coletivo amanhã, ou em seis meses, ou em um ano, não pode, de modo
algum, afetá-los, porque, em definitivo, é sempre a personalidade que vai procurar elementos de justificação.

Se vocês vivem a Dissolução, há apenas que colocar-se na Esperança, na Humildade, naSe vocês vivem a Dissolução, há apenas que colocar-se na Esperança, na Humildade, na
Simplicidade, e é aí que se vive o Coração.Simplicidade, e é aí que se vive o Coração.

E, quando o Coração é vivido na Consciência, nada mais há a esperar, há apenas a Esperança, em seu sentido o mais nobre.

Mas, enquanto vocês estão procurando algo de exterior, é tanto tempo que vocês não consagram a viver seu Ser Interior.
Então, no tempo, os Deuses diziam que iam esconder a Divindade do homem no único lugar onde ele não pensaria procura-la, ou seja,
no Interior.

Dito hoje, isso quer dizer, como dizia o CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-áDito hoje, isso quer dizer, como dizia o CRISTO: «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á
dado em acréscimo».dado em acréscimo».

Se vocês vivem a Luz, se vocês vivem a Vibração (seja de modo temporário ou de modo cada vez mais amplo), bem, vocês vão dar-se
conta de que todos os questionamentos vão desaparecer, porque, como nós o dissemos, a Inteligência da Luz estará no trabalho,
inteiramente, em sua vida.
Vocês não terão mais que se preocupar com o que quer que seja de amanhã, porque, para a Consciência do Coração que vive a
Unidade, o amanhã não existe.
É uma verdade.

Mas, enquanto vocês dizem: «amanhã não existe. Eu estou no tempo presente. Ontem, amanhã, minhas vidas passadas não existem»,
mas que é uma concepção, vocês não o vivem, porque, se o vivessem, inteiramente, naquele momento, nada mais de tudo isso pode
aflorar e perturbá-los.

Então, se eu digo isso não é, certamente, para condenar o que quer que seja, mas é para dizer a todos os seres que vivem as
Vibrações: é tempo, agora, de tornar-se essa Vibração.



Vocês não podem mais – e vocês se aperceberão disso, agora, a cada dia – manter os desejos, é claro, mas mesmo o sentido de sua
identidade, e viver a Unidade.

Eu repito: isso não os impede de fazer o que há a fazer em suas responsabilidades.

É claro, aquele que quer romper um contrato, é a personalidade que rompe o contrato com quem quer que seja ou com o que quer que
seja.

Nós dissemos que não é necessário, jamais, abandonar o que quer que seja.Nós dissemos que não é necessário, jamais, abandonar o que quer que seja.
Mas a Inteligência da Luz agirá em suas vidas, para torná-los Livres.Mas a Inteligência da Luz agirá em suas vidas, para torná-los Livres.

Mas não são vocês que procuram a Liberdade.
É a Inteligência da Luz, é a Ação da Luz, nos diferentes setores de suas vidas, que vai torná-los Livres.
Mas não são vocês que vão Liberar-se.
Caso contrário é, ainda, um ato ligado à personalidade e ao ego.

Então, é claro, há algum tempo, muitos de vocês viveram o que chamamos impulsos da alma, para mudar de lugar, para mudar de
profissão, para parar de trabalhar, para consagrar-se à Luz.
Isso, eram impulsos reais.

Mas, hoje, tudo está consumado: a Ascensão ocorreu, nos planos multidimensionais.

Ela se desenrola aqui, sobre a Terra, em seu próprio ritmo, mas está totalmente terminada nos outros planos.

Agora, se vocês não sabem para onde vão, vão, simplesmente, onde estão.

Isso quer dizer que, se vocês estão na Vibração da Unidade, vocês viverão a Dissolução da Luz.

Se vocês acedem ao Corpo de Existência, se o Canal Mariano está muito desenvolvido e vocês percebem, ao seu lado, uma Estrela,
isso quer dizer que vocês se juntam aos domínios Vibratórios das Estrelas nessas Dimensões.

Agora, aquele que se interroga e que vive a dúvida permanente, os horrores do sofrimento da dúvida: «será que é verdade?», «será
que não é verdade?», «será que vai acontecer isso ou aquilo?», bem, isso quer dizer, simplesmente, que esse Irmão ou essa Irmã não
está, suficientemente, interiorizado para viver o que há a viver.

A Luz é a Vibração da Unidade, do Amor, da Alegria Eterna.A Luz é a Vibração da Unidade, do Amor, da Alegria Eterna.

Então, da distância que existe, hoje, entre o que vocês são, nesse momento preciso, e a capacidade para fundir-se na Unidade mostra-
lhes, simplesmente, o que há a percorrer ou o que há a rejeitar.

Eu repito: ninguém julga ninguém; ninguém vem salvar ninguém.Eu repito: ninguém julga ninguém; ninguém vem salvar ninguém.

É a própria Consciência que decide.
É a própria Consciência que, de acordo com sua Vibração, vai estabelecer-se em sua Atenção e em sua Intenção.

Então, cabe a vocês saber se querem estar na espera e serem frustrados.
Cabe a vocês saber se vivem a Esperança, porque vocês sabem o que vivem como sendo a única Verdade possível.

Agora, para aqueles que nada vivem, absolutamente, essas pessoas tornar-se-ão, talvez, os primeiros, porque a descoberta da Luz far-
se-á de maneira extremamente violenta par esses seres, e com uma aceitação total.

Quanto mais vocês estão Livres de qualquer Crença, mais vocês viverão a Luz.

É agora, mas em qual agora vocês estão?
Vocês estão no agora do Aqui, de seu Interior, ou na espera da Luz que virá no Céu?
Daí decorrerá toda sua evolução.

Será que vocês estão na espera ou será que estão na Esperança?

Tudo decorrerá daí.
Se eu digo isso, é que a cada dia, a cada semana, isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente.

Eu diria mesmo que isso vai explodir-lhes na cara, e não se inquietem se, em seus ambientes (sejam familiares, profissionais e mesmo
ao nível de povos) haja movimentos de revolta, de revolução, que serão cada vez mais importantes porque, como nós o dissemos, a
Luz instalou-se sobre a Terra, e essa Luz penetra onde está aberto.

Não julguem, tampouco, seus Irmãos e suas Irmãs que vão entrar em reação, porque eles não têm outro meio que não o de reagir.

A Luz penetrou.
A personalidade vai viver, de maneira mais ou menos consciente, que há, em algum lugar, algo que não funciona.

E o ser humano que está na personalidade, quando algo não funciona, o que ele faz?
Ele luta contra, ele tenta melhorar, muito logicamente, sua situação (seja afetiva, econômica, familiar, social).
É perfeitamente lógico: ação/reação.

As condições da Luz fazem com que a própria Terra reaja.
É claro, isso vocês veem.
São todas as modificações que sobrevêm sobre a Terra.
Os sinais são inumeráveis para aqueles que estão despertos, realmente, na Vibração.
Mas, para aqueles que não querem ver os sinais, por que vocês querem que eles vejam?



Porque, para eles, isso tem uma explicação racional, lógica, puramente humana, puramente material.
Mas o que eles não compreendem é que a Luz, é necessário, efetivamente, que ela aja em algum lugar: não é algo que permaneça nos
planos intermediários.
Quando vocês vivem a Luz em vocês, vocês vivem o que?
As Vibrações.

Então, aqueles que vão dizer: «eu vivo a Luz» e que não têm Vibração, é uma ilusão, é a luz astral.
Então, fecham-se os olhos, vê-se a Luz e diz-se: «eu vivo a Luz».
Mas a Luz Vibral não é isso.

É o que penetra no Templo e que age no Templo, bem além da Luz astral, da Ilusão que permiteÉ o que penetra no Templo e que age no Templo, bem além da Luz astral, da Ilusão que permite
crer-se ter chegado a algo.crer-se ter chegado a algo.
A Luz Vibral transforma a consciência e aproxima-os da Unidade.A Luz Vibral transforma a consciência e aproxima-os da Unidade.
Mas não de um conceito, eu repito, de algo que é, realmente, vivido.Mas não de um conceito, eu repito, de algo que é, realmente, vivido.

Então, tudo o que eu disse aí, que vocês estejam na primeira fila da escola ou na última fila da classe, não tem qualquer importância,
porque vocês vão todos, vocês estão todos vivendo isso.
Vocês vão passar, um dia, à Esperança; num outro dia, à espera; no outro dia ainda, quando algo não acontecer como esperavam,
vocês vão entrar na negação de si mesmos.
Mas tudo isso faz parte de oscilações da consciência e de momentos em que a consciência de desejo pode ainda manifestar-se.

Em qual momento a consciência de desejo não poderá mais interferir com o que vocês são?
A partir do instante em que vocês estiverem, simplesmente, cada vez mais presentes em seu Coração e não numa projeção (familiar,
social, afetiva).
Não é questão, eu repito, de abandonar a família, o trabalho, o que quer que seja.

As dissoluções de contrato far-se-ão assim que vocês estão instalados na Luz.
Não são vocês que agem.
E a Dissolução da Terra, a fim de que ela viva sua Ascensão e sua nova Dimensão, produz-se exatamente do mesmo modo.

Então, aí está o que eu tinha a dizer, na Gazeta da Ascensão, porque é, muito precisamente, durante este período,
de que lhes falou MARIA (e nós falamos, há pouco tempo), que se desenrola tudo isso em vocês, em sua
Consciência (ndr: ver a canalização de MARIA, de 1º de novembro).

Vocês estão prontos para tornar-se Luz?

Vocês estão prontos para tudo deixar, para fazer como Jesus dizia: «deixe os mortos enterrarem os mortos»?
Vocês estão apegados a algo?
Há algo que os prende?

Então, é claro, o ser humano vai dizer «sim», por exemplo, «eu sou apegado com meus filhos» e vai dizer: «é o amor».
Mas não: é um apego.
O Amor torna Livre e, enquanto vocês não são Livres, isso quer dizer o que?
Que vocês não amam.

É a personalidade que ama e, portanto, a personalidade, como nós todos sabemos, ela ama através de relações e
não através da Liberdade.

Portanto, coloquem-se questões, se vocês não estão Livres.
O que isso quer dizer, se vocês não estão Livres?
É muito simples: vocês não vivem o Amor, vocês creem viver o Amor.
Ser Livre é viver a Alegria.

Agora, será que vocês estão na Alegria vinte e quatro horas por dia?
É a isso que vocês devem estar Presentes: viver a Alegria permanente, uma vez que o Amor é Alegria, a Luz é Alegria.
Portanto, se não há Alegria, se vocês têm medo de perder tal ou tal coisa, se vocês têm medo de perder esse corpo, se vocês têm
medo de perder marido, mulher ou de perder a Terra ou de perder a Vida, está onde a Alegria?
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês não vivem a Unidade.
Vocês não podem mais mentir-se a si mesmos, vocês não podem mais iludir-se a si mesmos.
É, muito exatamente, o papel da Luz e é por isso que haverá ranger de dentes.

Mas é, precisamente, graças a esses reveses, a esses ranger de dentes que vocês poderão viver o impulso para estabelecer-se na
Unidade e na Luz, de modo mais ou menos violento, para alguns.

Mas, eu repito, não é a Luz a responsável, são as resistências do humano, são as resistências dos Irmãos e das Irmãs que
conceberam a Luz como algo que mantém uma forma de status quo, que não são capazes de imaginar que esse mecanismo de ilusão
tenha um fim, seja sua própria vida, seja seu próprio cônjuge, seu filho ou o que quer que seja mais, é o problema do ego.

Ele se crê eterno e imortal, porque ele está apegado.
E, hoje, quando falei de contratos, é claro que não é para vocês romperem todos os contratos dizendo: «você, eu o deixo, você, eu o
deixo, você, eu o deixo».
Vocês fazem apenas reforçar a personalidade.

É a Luz que vai fazer com que sua Consciência seja livre.
Mas, como é que a Luz pode agir para torná-los Livres se vocês mesmos estão apegados?
Aí está o esclarecimento que queria fazer em relação aos contratos.
Agora, quando é que tudo isso vai acontecer?



Mas isso acontece agora, em vocês.

Abandone-se à Luz e deixe a Luz tomá-lo, porque Ela o tornará Livre.Abandone-se à Luz e deixe a Luz tomá-lo, porque Ela o tornará Livre.

Mas você não pode reivindicar a Liberdade e estar apegado.
Nós dissemos, durante a desconstrução, que tudo o que eram as leis de confinamento da Matriz era dissolvido, que os últimos
envelopes isolantes estavam desagregando-se.

O Céu vai rasgar-se, em breve (é a expressão que alguns de nós empregamos).
Mas é a verdade.
Mas será que vocês aceitam deixar-se rasgar para viver a Alegria eterna do Coração?
A questão está aí.

O que é que vocês querem Ser?
Mas o que vocês querem Ser apenas pode ser se vocês aquiescem à Luz e não se vocês resistem.

Portanto, o que vocês veem ao seu redor, através de seus próximos ou você mesmo, são apenas suas resistências.
E as resistências são apenas a tradução de confinamentos ligados ao medo.
Não pode haver o medo e o Amor porque, quanto mais a Vibração aumenta, mais há um ou mais há o outro.
Mas, cada vez menos, os dois poderão justapor-se.

Até o presente, como eu dizia, vocês podiam ter, ainda, oscilações, alternâncias, subidas, descidas, mas vocês vão se aperceber de
que isso é cada vez mais intolerável.

E não é a Luz que é intolerável.
O que é intolerável é que vocês mesmos ainda não estejam posicionados, inteiramente, ou num estado ou no outro estado.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes.

Minhas palavras não foram, eu espero, demasiado violentas para vocês, mas é a estrita verdade do que vocês vivem, nesse momento
mesmo.
E o que vocês vivem é, muito precisamente, o que vocês têm a viver.
Isso também, nós dissemos (quer concirna ao seu corpo, à sua idade, às suas relações, ao seu engajamento na sociedade ou na
economia).

Tudo, absolutamente tudo o que vocês vivem está, muito exatamente, no bom lugar.
Agora, cabe a vocês saber onde querem estar: na pessoa ou na Unidade.
E, cada vez mais, essas duas Vibrações da Consciência vão separar-se, tanto em vocês como no exterior de vocês.

O Coração é a solução, ele não é a compreensão, uma vez que a compreensão, o conhecimentoO Coração é a solução, ele não é a compreensão, uma vez que a compreensão, o conhecimento
não se vive sob um mecanismo intelectual exterior, mas vive-se do Interior.não se vive sob um mecanismo intelectual exterior, mas vive-se do Interior.

E não existe qualquer palavra que possa traduzir, de maneira perfeita, o que é o Coração e o que é a Vibração da Unidade e a vivência
da Unidade.
Aquele que vive o Coração vive a Dissolução Brahmânica.
Ele vive a totalidade dos Universos, ele é o conjunto da Criação, ele é a Fonte, ele é a criança, ele é a velha senhora que vem vê-lo, ele
é os planetas, ele é Tudo, ao mesmo tempo.

É um mecanismo de Consciência.
Uma concepção não será, jamais, a Verdade.
A Verdade é, simplesmente, o que se pode viver e não na cabeça.
Dizem-lhes: «vocês vão morrer em seis meses».
Vocês dizem: «não, não é verdade».
Por mais que vocês digam não é verdade, mas é verdade.

Quem é que morre, dado que vocês são Eternos?
É apenas o corpo, é apenas a personalidade, é apenas a pequena vida criada entre um intervalo de tempo que se chama o
nascimento e a morte.
A Consciência Ilimitada nada é de tudo o que é limitado.
Então, crer que vou abrir minha percepção, minha concepção ao conjunto do Universo: «aí está, realizei a Unidade».

Aí, eu responderia a esses seres que eles se põem os dedos nos olhos e jamais isso abrirá o Coração.
O Coração é um Fogo devorador que os faz viver o Si, a Unidade, a Existência.
Fora do Si, fora da Unidade, todo o resto é apenas Maya, como dizem e repetiram nossos amigos orientais.

Portanto, vocês não podem manter Maya e viver a Unidade.
Não é a Unidade que vai viver-se em Maya.
Isso, é para aqueles que têm uma visão na qual têm medo de perder sua Maya.
Mas a Unidade apenas pode aparecer se Maya desaparece.
E isso, IRMÃO K explicou em muito numerosas reprises, não é?

Portanto, é a isso que vocês são confrontados e é a isso que vocês deverão responder, de maneira individual e, a um dado momento,
de maneira coletiva.
E é, verdadeiramente, como eu disse, nesse momento.
Quando eu digo nesse momento, vocês podem recusar esse momento e dizer: «ele conta qualquer coisa».

Se vocês não o vivem, isso será, efetivamente, qualquer coisa, porque, no momento em que esse processo de transmutação final
chegar, o que é que nós sempre dissemos?: «ser-lhes-á feito, muito exatamente, de acordo com sua Vibração.»

Portanto, vocês não têm qualquer preocupação a ter, dado que persistirá o que deve persistir.
Não posso entrar nos mecanismos mais precisos, porque isso se desenrola na Consciência, e querer dar, disso, um olhar exterior,



nada quer dizer.

As melhores expressões que encontramos é passar do corpo de desejo ao Corpo de Existência, é passar da
Lagarta à Borboleta.

São figuras, se preferem, que nós encontramos.
Aqueles que me conheceram quando eu estava nesse corpo de Omraam sabem, pertinentemente, que eu meditava em face do Sol
que levantava e que eu voltava profundamente diferente, porque eu tocava minha Existência, naquele momento.

Mas, como se pode transmitir, a um ser humano, uma Consciência?
É por isso que não pode haver Salvador exterior, que há apenas modelos que é necessário fazer ressoar.
É por isso que há seres que mostraram um caminho, mas vocês não podem segui-los: vocês podem imitá-los e tornarem-se eles
mesmos.
É por isso que vocês devem reencontrar a Liberdade.

Enquanto vocês não são Livres, o Coração é uma ilusão e, para vocês, será sua verdade.

Aí está o que eu tinha a dizer, e isso será, por hoje, minha última palavra.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e espero, até breve.
Fiquem bem.
_________________________

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1256

5 de novembro de 2011
(Publicado em 6 de novembro de 2011)

***

Versão para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/11/om-aivanhov-5-de-novembro-de-2011.html

Postado por Célia G.
***

Colaboração de Rosa Amelia Muruci
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LEIA AQUI

Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2011/10/om-aivanhov-23-de-outubro-de-2011.html 
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Foi-me solicitado vir entre vocês, a fim de explicitar um conceito importante, nos tempos que vocês vivem.
Esse conceito é a Paz.

Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-2011.html
************

Pergunta: A presença do Anjo da Guarda, quando se faz a Passagem, mantém-se actual?
Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omaraam-aivanhov-2-de-abril
************

'O choque e o medo'

*OMRAAM (Aïvanhov)* (1a. Parte) - 23 de Outubro de 2011 - AutresDimensions

*SRI AUROBINDO* - 30 de Março de 2011 - AutresDimensions

*OMRAAM (Aïvanhov) - 2 de Abril de 2011 - AutresDimensions

*SRI AUROBINDO* - 17 de Outubro de 2010 - AutresDimensions

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1256
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/om-aivanhov-23-de-outubro-de-2011.html
http://www.blogger.com/group/autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2011/03/sri-aurobindo-30-de-marco-de-2011.html
http://api.ning.com/files/QktJ-2bbQpC4-SAXchbf0Agv9d68eZZ5MI9-UEE1xOQys*euQL2itA3emnYUbWH02FrlgfO8buO2oMMrvGZkIuNSh5*QZW0k/omraam1100.JPG
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/11/om-aivanhov-5-de-novembro-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omaraam-aivanhov-2-de-abril
http://www.blogger.com/


Cabe diferenciar os medos associados às projeções, os medos associados ao desconhecido porque os medos associados ao desconhecido irão se manifestar
sistematicamente quando a Consciência humana for confrontada a um elemento irrompendo na realidade comum.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

************

Esse processo de transformação, assinalando a passagem de uma Consciência limitada para uma Consciência ilimitada, acompanha-se de um mecanismo de
abertura específica da Consciência, traduzindo-se, ela mesma, pela manifestação de estados profundamente diferentes daqueles que foram conhecidos e

experimentados sob a influência da ação-reação, na personalidade.
Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-26-de-maio-de
************

Nesse dia, nós entraremos no tempo final desses 7 anos, que lhes conduzirão, definitivamente, antes de 25 de julho de 2012, como anunciado durante minha
primeira vinda.

O tempo dos universos não é seu tempo, mas há espaços onde os tempos se sobrepõem, seu tempo, como os espaços e os encontros existentes em meio ao
espaço, implicando que, para um dado Cosmos, que é o seu, as modificações são observáveis.

Elas correspondem, ponto por ponto, ao que eu lhes dei neste dia 25 de julho de 2005.
Eu vou então prosseguir porque, desde amanhã, em termo Terrestre, me parece, vocês colocam pés e Consciência em cheio nesse último tempo.

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius

************

Clique aqui
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-5-de-novembro-de-2011-autresdimensions

Nós jamais lhes escondemos que os sinais da Terra eram aqueles que viriam decidir o momento aguardado ou temido.
Nós sempre dissemos, também, que certo número de dias e de noites, antecedendo alguns elementos da Luz, estaria acessível a vocês, de maneira evidente,

sem que houvesse a menor dúvida sobre este Apelo Final da Luz.
Clique aqui

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-1o-de-novembro-de-2011-autresdimensions-com-
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*IRMÃO K* - 5 de Novembro de 2011 - AutresDimensions

**Amada e Divina MARIA** - 1o. de Novembro de 2011 - AutresDimensions (com áudio)
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111112_-_GEMMA_...

~ A SENTENÇA VIBRATÓRIA ~

 Eu sou GEMMA GALGANI. 
Irmãos e Irmãs, que a Paz e a Luz vibrem em nossos Corações.

Eu venho, hoje, para falar enquanto portadora da Vibração UNIDADE, a fim de dar uma série, não de detalhes,
mas de generalidades referentes ao processo, em si mesmo, denominado Ascensão.

Eu tentarei exprimir as palavras que são as mais corretas para um processo que está eminentemente
associado à experiência e à vivência e que apenas pode ser traduzido dificilmente com palavras.

Mas eu irei colocar, de algum modo, as bases do que será dado e desenvolvido, posteriormente, pelos
Anciãos, por outras Estrelas ou pelos Arcanjos, em função, se eu puder dizer, do grau de adiantamento do

estabelecimento da Luz, sobre este mundo.

***

Em suma, eu poderia dizer que existem tantos mecanismos ascensionais quanto seres humanos e eu poderia
também dizer, resumidamente, que a Ascensão é um mecanismo único referindo-se à totalidade da

humanidade.
Vocês irão compreender facilmente que tudo depende do ‘ponto de vista’ no qual podemos nos colocar para

falar deste fenômeno e deste mecanismo.
O ponto de vista coletivo corresponde, efetivamente, a um determinado momento, específico, observável,

avaliável, pelo conjunto da coletividade humana, seja neste corpo ou ainda no que resta da matriz astral para
aqueles que nós costumamos chamar de desencarnados, que fizeram parte desse ciclo de experimentação,

desse ciclo de confinamento (não importa o nome que nós lhe dermos).
 Antes de mim, a nossa Irmã MA (ndr: intervenção, no mesmo dia, de MA ANANDA MOYI) abordou alguns

processos relativos à alternância de duas consciências.
O processo de Ascensão, em si mesmo, é justamente o momento em que esta alternância, a título individual,

GEMMA GALGANI Estrela de Maria - 12 de novembro de 2011 - Autres
Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111112_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


termina, para vocês, individualmente.
Permitindo-lhes, então, estabelecer-se no seu futuro Vibratório, de alguma forma, aguardando (e essa palavra

aguardar não é insignificante) o processo coletivo que, ele, é claro, é sincrônico para o conjunto das
consciências presentes deste lado do véu, como do outro lado do véu (nas portas da morte astral, para os

Irmãos e Irmãs que estão sem corpo, no momento).

***

De maneira muito pertinente, muitos seres humanos, hoje, vivem estados que os fazem passar, como dizia MA,
de um estado a outro.

Vai chegar um momento (que talvez já tenha chegado, para alguns de vocês) em que, sejam quais forem as
oscilações da Luz podendo apresentar-se a vocês (quer seja nos Alinhamentos, em suas meditações ou em
atos bem corriqueiros), esta oscilação, este basculamento de um estado a outro, simplesmente, não vai mais

existir.
Ou seja, vocês estarão, de maneira constante e na maior parte da sua vida, em um determinado estado.

Este estado vai corresponder, primeiramente, à permanência, mais ou menos total, de mecanismos
correspondentes ao que foi chamado de Coroas (Coroa Radiante da cabeça e Coroa Radiante do Coração).

Vai chegar uma hora em que as oscilações associadas a momentos, observáveis ou não, em que a
intensificação da Luz Vibral se manifesta, onde vocês não farão mais diferença entre estes momentos e,

justamente, os momentos ordinários.
Novamente, isso pode se referir à Coroa Radiante da cabeça, à Coroa do Coração ou, ainda, ao sacro.

***

Paralelamente a isso, vocês irão constatar, muito facilmente, que o que constitui o conjunto do corpo de desejo
(seja através do corpo, através das emoções, através mesmo do mental e da razão) não apresenta mais

oscilação, que seu humor, que seu estado vai permanecer em certa estabilidade.
Nesta estabilidade, não haverá mais manifestação de qualquer questão, de qualquer desejo.

Naquele momento, vocês próprios irão se surpreender com nada desejar e em estar, simplesmente, na
aceitação total do que vocês estão prestes a viver, sem exaltação, sem possibilidade de colocar-se a menor

questão, sobre o futuro, sobre o passado ou sobre o próprio sentido do que se é deixado viver, neste instante.

***

Resumidamente, podemos dizer que, a um dado momento, o próprio mecanismo de ‘vasos comunicantes’,
palavras empregadas por MA, simplesmente não vai mais existir, pois a consciência estará em equilíbrio.

Este equilíbrio é um equilíbrio que não é ainda o mecanismo de Ascensão coletivo final, mas que contribui,
grandemente, a título individual, para estabelecer, para a Terra, o momento da sua escolha.

Através deste estado (no qual vocês estarão, ainda uma vez, na sua hora, se eu puder empregar essas
palavras) dar-se-á, de algum modo (e, aí também, eu retomo a expressão de MA), a sentença Vibratória.
 Esta sentença não é um julgamento, pois a Luz é justa e ela não pode julgar, ela pode apenas constatar.

E isso irá permitir-lhes constatar, vocês mesmos, quem permanece neste estado estável.
Dessa maneira, então, vocês compreenderam, existe uma amplitude de movimentos e de oscilações que irá

culminar (no final, que é o seu) em uma estabilidade e, então, em uma forma de permanência da própria
consciência, em um estado ou em outro.

Independentemente do que acontecer, naquele momento, isso será, exatamente, para vocês, o que é justo e a
sentença mais consoante com a sua consciência.

Permitindo, então, no momento coletivo, apreender-se do justo estado do seu futuro.
Então, é claro, aí também, e dependendo do estado da sua consciência (no seu final, que é o seu), irão resultar

os diferentes mecanismos possíveis da Ascensão.
Para alguns de vocês, ou já lhes foram mostrados, ou já foram vislumbrados, ou foram objeto de

especulações, de diversas maneiras.

***

O que é para reter, e que é essencial, é que, nesse momento coletivo, que ninguém sabe a data, todos vocês
estarão (de maneira milagrosa, se pudermos dizê-lo) absolutamente sincrônicos com o seu próprio Futuro.

Não pode ser de outra forma, e não poderá ser de outra forma, naquele momento.



A Inteligência da Luz é total.
Ela respeita, totalmente, a sua Liberdade de Ser.

A sua Liberdade de Ser passa pela liberdade total, de cada ser, e pela aceitação total, durante esse momento
coletivo, de que cada consciência está, precisamente, colocada no seu lugar correto, de que este lugar correto

assume um dos aspectos possíveis das diferentes Ascensões.
Quais são esses diferentes aspectos possíveis?

Eles serão os seguintes, insistindo no fato de que não haverá qualquer interrupção da própria consciência.
Ou seja, o que vocês conhecem, ainda hoje, como a alternância vigília-sono, por exemplo (onde, além do

estado de sonho, nenhuma lembrança emerge da noite), simplesmente não vai mais existir.
Simplesmente vai chegar um momento em que a consciência não poderá mais, de forma alguma, ser obstruída

ou interrompida, de nenhuma maneira.
Quer seja pela alternância vigília-sono, quer seja pelas oscilações (de qualquer modo, normais), da integração

da Luz, naqueles momentos, a consciência será Una, permanente e indivisível, refletindo-se por diferentes
consequências, para cada um, dependendo, justamente, desta famosa sentença Vibratória.

***

Alguns irão ver a sua consciência e o corpo, nos quais eles estão, elevar-se, real e concretamente, do solo,
para serem levados e conduzidos, pelos raios de Luz branca, ao seu destino.

Isso diz respeito, também, às consciências que fizeram a escolha, há muito tempo, além da sentença, de
acompanhar esta Dimensão até o seu extremo limite, a fim de receber os códigos que eu chamaria de

semeadura (que serão desenvolvidos posteriormente) da nova Dimensão de vida, denominada 5ª Dimensão ou
além.

***

Lembrem-se bem de que o processo que eu descrevo para vocês será simultâneo e sincrônico, mesmo se, é
claro, existe e existiu, desde as Núpcias Celestes, a possibilidade, para algumas consciências (e, em particular,
de outros continentes que o seu), de experimentar a consciência plena, sem o corpo, enquanto permanecendo

nesta Dimensão e de se tornar, de alguma forma, o que o olhar da personalidade poderia denominar, de
maneira divertida, um fantasma (mas que não é um).

***

Outras consciências irão escolher, pela sentença Vibratória, deixar a Luz dissolver inteiramente o conjunto das
últimas Ilusões, desnudando a consciência no seu novo corpo: a lagarta se torna borboleta, por completo.

A lagarta não será despojada, mas, sim, de alguma maneira, transmutada e fagocitada, diretamente, pela Luz.
A consciência irá se encontrar, então, em dissolução na Luz, no corpo de Estado de Ser, sem qualquer

interrupção da consciência, sem qualquer dificuldade.
O ‘choque da humanidade’, para estas consciências, será reduzido à sua simples expressão, como durante o

momento de despertar depois de um sonho, diretamente de um estado a outro, sem poder, no primeiro
momento, diferenciar entre o antes e o depois deste acontecimento.

***

Para as consciências cuja sentença Vibratória for a perpetuação da alma, durante algum tempo, a perpetuação
deste corpo (sejam quais forem as razões que nenhuma consciência tem que julgar), então, o caminho poderá

ser diferente.
Poderá ali haver translação deste corpo pelas Forças que nós denominaremos (de maneira ampla, e é

voluntária, hoje) Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, tendo relação e pertencendo aos
mundos em estrutura de carbono Unificados, como alguns dos nossos irmãos que foram mencionados:

Pleiadianos, Vegalianos, Arcturianos, por exemplo.

***

Para outras consciências chamadas, cuja liberdade corresponde à perpetuação da consciência, além deste
corpo, em uma estrutura de carbono, haverá, naquele momento, contato com a Luz, estabelecimento da

Unificação, não dissolução da alma, mas, consciência da alma e da própria consciência para viver a experiência
desejada em um novo corpo.



Esse novo corpo não passa pelas portas do esquecimento (chamadas de nascimento, sobre este mundo),
como todos nós vivenciamos, mas, sim, como a continuação da consciência no que ela se tornou, na idade e
na consciência da sentença Vibratória do momento, permitindo, então, à alma perpetuar-se, durante o tempo

necessário que ela irá julgar bom para ajustar-se a fim de encontrar a Liberdade total.

***

Todos esses processos referem-se ao conjunto da vida, deste lado do véu, como para as almas que estão
aguardando esse momento.

Vocês têm a possibilidade, enquanto mantendo esse corpo, a partir de hoje, de aproximar-se, cada vez mais
facilmente, da sua sentença Vibratória.

Isso irá permitir, quer vocês estejam na consciência limitada ou na Consciência Ilimitada, viver o mesmo
processo de absorção da Luz, cuja consequência será, evidentemente, diferente, segundo a sua Liberdade e

segundo o que vocês concebem e Vibram da Liberdade.
Isso será feito então, exatamente, para cada um, segundo a sua Vibração.

***

No que se refere a um número importante de consciências não tendo, até agora, se pudermos dizer, qualquer
ciência dos processos em curso, ou tendo uma negação, até mesmo, absoluta dos processos em curso, se

essas pessoas fizerem parte do que vocês chamam de seus próximos, não há qualquer preocupação porque,
para cada consciência, há um plano justo, um destino justo que pode, de qualquer forma, ir ao encontro da lei

de Liberdade.
Se, obviamente, a Liberdade de uma consciência for permanecer na ação-reação, essa será a Liberdade dela,

mas com toda ciência do que é a Luz e do que propõe a Liberação total, em meio à Unidade.
A partir deste instante, ou a partir do momento em que vocês tiverem conscientizado (não pelas minhas

palavras, mas pela sua própria experiência individual que deve ocorrer durante este período extremamente
curto), vocês não terão mais, é claro, qualquer interrogação, qualquer medo, contrariamente ao que acontece

habitualmente durante o anúncio da sua morte, neste mundo.
O que vem, ainda uma vez, não é a morte, mas a Vida, em sua plenitude, em sua Liberdade e no respeito a

cada consciência, integralmente.

***

A ação coletiva da Luz, é claro, vai passar por uma série de desaparecimentos, totais e instantâneos, de alguns
elementos que não existem.

Tudo o que foi elaborado, construído (como elemento de proteção, como elemento não natural), simplesmente
será eliminado pela Luz.

O que é eliminado é estritamente o que não existe, e absolutamente não o que existe (mesmo fora da Luz) e
que se refere à consciência.

Esta convicção irá se estabelecer, em vocês, mesmo se, para alguns, em um primeiro momento inicial, isso se
refletir, efetivamente, por um choque ou um terror.

Mas o choque ou o terror será apenas um instante extremamente breve e transitório não podendo resultar, de
forma alguma, na persistência de qualquer ilusão, de qualquer sofrimento ou de qualquer alteração da própria

consciência.
Em suma (e como isso lhes foi dito), quanto mais o tempo transcorrer e passar, neste mundo onde vocês ainda

estão, mais vocês se aproximam do seu estado de consciência por vir, e menos resta tempo para viver o
choque da transição.

***

Novamente, irá parecer-lhes, cada vez mais claramente (seja na consciência limitada, seja na Consciência
Ilimitada), que não pode resultar qualquer dano, qualquer sofrimento desse mecanismo de passagem à Luz,

seja qual for seu futuro Vibratório.
Aqueles de vocês que se afastaram da Luz (com justa razão, porque eles nada vivem) vão viver exatamente a

mesma certeza Interior, que aquela que é a sua, com relação à Luz.
O conjunto do que foi nomeado medo ou apego coletivo ou individual está em fase de dissolução.

O anúncio realizado pelo Arcanjo MIGUEL corresponde, em vocês, a uma nova dinâmica da sua consciência,
uma nova dinâmica de percepção e de distanciamento, ou não, entre a Vibração da consciência Una e a

Vibração, se pudermos assim exprimir, da consciência limitada que é, ela, justamente, a ausência de Vibração.



Imergir no Supramental, tornar-se Luz (seja qual for o seu mecanismo ascensional, próprio e individual), ver-se-
á despojar-se e se livrar (devido mesmo ao desaparecimento individual e, depois, coletivo, do sistema de

controle do mental humano) das emoções escravizadoras, da identificação com a personalidade, permitindo-
lhes viver isso sem medo.

***

O choque será cada vez mais curto quanto mais o tempo da Terra avançar.
Não peçam, então, absolutamente, que as coisas se acelerem, não estejam, como isso foi explicado pelo

Comandante, na espera, mas na esperança, pois é o que vocês vivem, nesse momento.
E a esperança não é uma espera, a esperança é um estado Vibratório no qual, colocado no centro dos Quatro

Pilares do Coração [Humildade, Simplicidade, Transparência e Caminho da Infância/Pobreza de Espírito],
ocorre a Passagem da Porta Estreita.

 Tendo realizado essa Passagem, individualmente, depois, coletivamente, vocês irão se aperceber, de maneira
muito simples, de que todas as apreensões, de que todas as interrogações, referentes à aniquilação da

personalidade ou da consciência limitada, não terão mais qualquer sentido.
Quanto mais vocês se aproximarem deste estado (que lhes diz respeito individualmente), quanto mais vocês

constatarem isso, ao redor de vocês, mais vocês irão saber, de maneira inequívoca, que vocês se aproximam
desse choque.

***

Eu os lembro (e eu vou terminar nessas palavras, não desejando, neste dia, abrir um espaço para perguntas,
porque várias respostas lhes serão dadas pela sua própria experiência, a partir de agora) de que quanto mais
vocês forem para esta Vibração, ou para a negação da Vibração, mais vocês irão constatar que as zonas de
sombras ou as zonas de resistências, que as zonas de interrogação, afastam-se de vocês, da sua vida, cada

vez mais rápido.
Preparando, então, pelos sinais do Céu e da Terra (que são apenas os seus próprios sinais: de fato, o Céu vai
rasgar-se, do mesmo modo que o seu envelope cardíaco vai se rasgar), liberando, então, a Essência do Ser, a

fim de viver a borboleta.
Aquele que desejar, por uma razão que lhe for própria e íntima que ninguém tem que julgar, permanecer

lagarta, irá permanecer, sem qualquer problema, a lagarta que ele deseja se tornar.
Nós lhes dissemos que esta época é o período da cocriação consciente: isso não é uma palavra em vão, isso
não é uma expressão ou uma alusão seja ao que for, mas, sim, a verdade do que é para viver, para cada um.

***

A Unidade não é um estado a conquistar, é um estado que se estabelece.
Ele se estabelece, como isso foi dito, pela Graça e pela Comunhão cada vez mais abundantes sobre esta

Terra, para um número de consciências cada vez mais considerável.
Portanto, apenas as consciências que desejarem manter a antítese do Amor (isto é, o medo e o poder) irão

viver, em última análise, o confronto com a Luz Vibral como um fogo devorador.
E isso será um fogo devorador, não para a consciência, mas para o que, em meio à consciência, se opõe

bravamente à Vida.
Por que a Vida é Una, nos mundos de carbono Livres, como nos mundos multidimensionais Livres.

O que vem é o retorno da Liberdade.
O que vem é Alegria, em vocês, como para o conjunto da Terra.

Admitam que somente aquele que não conhece a verdadeira Alegria, da Vibração do Amor e do Coração, não
pode aceitar, enquanto ele não a vivenciou, a Luz.

Mas a Luz se estabelece para todos: mesmo aqueles que desejarem se extrair, não poderão dali se extrair,
seja onde for que eles estiverem, quando o momento coletivo for anunciado.

***

Dessa maneira, então, pela ação do Arcanjo MIGUEL, pela sua ação, e pela nossa ação conjunta (de onde nós
vínhamos, dos espaços multidimensionais, dos Multiversos ou dos Universos), a única finalidade, sejam quais

forem o ponto de vista e a forma de olhar, é unicamente a Alegria, a Liberdade, o Amor e a Unidade.
Cada dia que vocês tiverem que passar deve ser preenchido da Vibração da Luz ou da ausência da Vibração.

Mas, a cada dia (que se refere, ainda uma vez, à grande maioria da humanidade; eu não falo, é lógico, das
forças ferozmente opostas à verdadeira Luz, que são em número extremamente limitado em relação à massa



da humanidade, independentemente da sua origem estelar, Dimensional, tendo vivenciado o confinamento), a
sede de Liberdade, expressa e visível na superfície desta Terra, desde o início deste ano, seja qual for o

aspecto, às vezes incoerente, apenas reflete a aspiração da humanidade à sua Liberdade e à sua Liberação.
Não é mais tempo, hoje, de deixar o mínimo medo substituir a Alegria da Liberdade e da Liberação.

Há, apenas, seja qual for o seu futuro Vibratório, que viver plenamente a Alegria da Luz.
A maneira que vocês irão viver este período, apreendam-se bem, depende, em última análise e como sempre,

de vocês e de vocês somente, mas com uma agudeza da consciência a nada comparável em relação às
experiências que vocês puderam realizar, há alguns meses ou há alguns anos desse tempo terrestre.

***

Aí estão os poucos elementos que eu retransmiti, em nome das Estrelas, pela Vibração que é minha e de
vocês.

Outros elementos, referindo-se mais diretamente aos mecanismos Vibratórios e não mais somente à
consciência Vibratória, serão trazidos pelos especialistas em consciência e em Vibração.

Eu simplesmente desenhei o quadro geral desse processo ascensional referente, sem qualquer exceção, ao
conjunto da humanidade.

Vários Arcanjos e Anciãos lhes disseram que tudo estava realizado nos Universos Unificados.
Tudo está, efetivamente, realizado e tudo irá se realizar, nesta Dimensão, agora, de maneira mais ligeira, seja

qual for o choque da humanidade.

***

Irmãs e Irmãos encarnados, que a Paz da Unidade seja, para sempre, a sua Morada.
A hora da Ressurreição é uma hora de Alegria.

Os tormentos que sua consciência pôde vivenciar, nas semanas e meses transcorridos, para aqueles de vocês
engajados mais lucidamente, talvez, no caminho da Luz, não têm que ser julgados, condenados ou rejeitados

porque representou, para vocês, o seu caminho e o seu encaminhamento para aceder a isso.
Que a Graça seja, então, dada para o caminho de cada um, para o Amor de cada um.

A ação da Graça e a Comunhão do conjunto dos Despertos da Terra vão tornar, de algum modo, a cada dia, a
tarefa mais evidente e fácil, para a Luz, no seu estabelecimento total.

Eu vou terminar com essas palavras, com Amor, pelo Amor, e no Amor da Luz Una.
Que a Alegria seja a sua Morada.

Até uma próxima vez.

************

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article53e7.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-12_novembre_2011-art...
12 de novembro de 2011

(Publicado em 13 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Ma Amanda Moyi.

Irmãos e Irmãs na carne, eu venho entre vocês com todo o meu Amor e toda a Graça.

Como Portadora da Vibração da Estrela AL, eu me colocarei entre vocês, hoje, numa troca.

Essa troca inscreve-se, preferencialmente, se efetivamente quiserem, entre o que – eu espero – inúmeros de
vocês vivem, cada vez mais, concernente às passagens e aos momentos que ilustram sua consciência, nos
momentos em que ela é fragmentada e nos momentos em que ela é Unificada.

É claro, muitos de vocês experimentam, nesse momento, essa passagem de um estado a outro, mais ou
menos feliz, mais ou menos agradável, quando vocês estão, por vezes, perfeitamente à vontade nesse corpo,
em sua vida, e momentos em que vocês podem estar tão à vontade ou, ao contrário, desconfortáveis, ou
reciprocamente, nos momentos em que sua consciência tende a tornar-se Ilimitada, não mais fragmentada, não
mais isolada.

Esses momentos específicos de que posso falar-lhes porque, aqueles que se interessaram pelo que eu vivi,
em minha última encarnação, sabem, pertinentemente, que eu passava inúmeros momentos nesses estados
de Consciência Unificada, na qual eu, de algum modo, não existia mais para o mundo que me rodeava, mas no
qual eu me tinha, na Presença Eterna do Si.

Esses momentos específicos, com graus de intensidade que lhes são próprios, ou vocês os vivem, ou vocês
serão chamados a vivê-los.
Do modo pelo qual vocês viverem esses estados decorrerá, de algum modo, o próprio futuro do que vocês
são, na sua Consciência, de acordo com a sua capacidade para aceitar ou para recusar tal ou tal consciência.

Virá um momento no qual vocês se estabelecerão, de maneira definitiva, num estado ou no outro.

Então, eu venho entre vocês, sobretudo, para interagir, porque suas questões são as questões de todo Irmão e
Irmã que está na carne, hoje.
Diante de algumas mudanças dessa consciência, que nos interessam agora, é, talvez, útil ter alguns elementos
que vão ajudá-los não a escolher, mas, antes, a facilitar a orientação e a própria consciência, do estado no qual

MA ANANDA MOYI - 12 de novembro de 2011
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vocês estão, quer seja em seus momentos de Alinhamento, quer seja de modo totalmente imprevisto, quer
seja algo que lhes pareça demasiado raro ou demasiado presente.

É cada vez mais evidente e claro que, para muitas consciências presentes na carne, hoje, muitos vivem
estados diferentes da consciência.
Alguns não têm a chance de ter explicações, e contentam-se em viver, sem poder explicar o que lhes
acontece.
Outros, enfim, por suas leituras, pela confrontação de sua experiência de vida, com parentes, podem dialogar
sobre o que eles vivem.

Desses movimentos da consciência, dessas passagens de um estado a outro se condicionarão, de algum
modo, os mecanismos que lhes são pessoais, concernentes à elevação da sua Consciência, a um dado
momento, que permitirá estabilizar, de algum modo, o que vocês são, em um estado ou em outro.

Aí está o quadro no qual se inscreve minha intervenção desta noite.

Para ilustrar o que eu já disse, em numerosas reprises, o desenvolvimento da Estrela AL, na porta AL
está, é claro, ligado à alma.
A alma está ou voltada para o corpo ou começa a voltar-se para o Espírito, e é dessa Passagem, de
uma polaridade da alma para a matéria ou para o Espírito que decorrem as flutuações e as
modificações da consciência, bem como tudo o que houve, quer concirna ao humor, às percepções,
às Vibrações, à Energia que é percebida e à Luz que é percebida.

O quadro de minha intervenção estabelece-se, portanto, nessas oscilações e nesses basculamentos de
consciência.

Então, Irmãos e Irmãs na carne, eu escuto seus questionamentos em relação a isso.
Esses questionamentos permitirão reforçar meu discurso e minhas Vibrações, no sentido de sua espera, em
relação a esse mecanismo que se inscreve, é claro, na linha reta do que lhes foi anunciado por Miguel e pelo
Anjo Uriel, mecanismos que se desenrolam, atualmente, em vocês, e que concorrem – ao seu modo, através
de experiências de sua consciência, que vocês vivem – a fazer a experiência de algo de diferente, de novo,
que pode traduzir-se ou pela Alegria ou pelo medo, em função, eu diria, justamente, da parte da personalidade
e da parte da Unidade que é a sua, nesses momentos específicos da Terra.

Questão: na meditação, a que corresponde o fato de ter os braços que se movem?Questão: na meditação, a que corresponde o fato de ter os braços que se movem?

Minha Irmã, certo número de processos pode produzir-se durante o que você chama meditação.
A meditação pode traduzir-se, efetivamente, por movimentos do corpo, diversos e variados, que traduzem,
simplesmente, o que eu chamaria um mecanismo de ajuste energético e, por vezes, Vibratório.
Convém, contudo, estabelecer a diferença entre uma meditação na qual circula a Energia, que pode induzir um
movimento do corpo, do estado específico que eu descrevo e que chamo a Consciência porque, na
Consciência Ilimitada, o próprio corpo parece dissolver-se na Unidade, na Luz Vibral e, naquele momento, não
pode haver movimentos de percepção no corpo, mas, antes, um sentimento, efetivamente real, de dissolução
total do que faz, justamente, o corpo de desejo e a consciência limitada e, de maneira essencial, o corpo, no
sentido de sua percepção física.

O processo da Consciência Unitária vai, antes, ter tendência a traduzir-se, ao nível do corpo, por uma parada de
todo movimento e pela distorção, de algum modo, da percepção de localizações de diferentes partes do
corpo.
Pode haver uma impressão de movimento, mas sem movimento.
Pode haver a impressão de que a cabeça inclina-se, enquanto ela permanece no mesmo movimento, na
mesma posição.
Pode haver alterações, portanto, da percepção da localização do corpo, o que é diferente de movimentos.

Assim, portanto, não há que procurar explicação sobre «porque o corpo, submetido a tal energia, faz tal
movimento ou tal outro movimento».

Movimentos são perfeitamente conhecidos e, aliás, foram utilizados em alguns movimentos espirituais ou em
algumas religiões.
O movimento é diretamente ligado, é claro, à Energia.
A Energia pode ser portadora de Luz, mas não sempre, enquanto a Vibração é a característica essencial da
Luz.
E, frequentemente, as percepções que vocês vão manifestar e viver, no momento em que, justamente, a



Consciência aproxima-se e vive a experiência da Unidade, será, antes, um sentimento de dissolução do corpo,
de entorpecimento do corpo e de uma incapacidade para fazer reagir o corpo e, portanto, para manifestar
qualquer movimento.
Aí também se situa, já, uma das diferenças importantes, se não fundamental, entre a Energia no corpo e a
vibração da Luz no corpo, cujo efeito não é o mesmo.

A Consciência da Unidade faz com que a alma, pela experiência que é vivida, desvie-se do corpo de desejo e
do conjunto de princípios inferiores da personalidade, para aceder à Luz Vibral e, portanto, a Dimensões não
comuns, nas quais a consciência, mesmo estando presente no Aqui e Agora, está, ao mesmo tempo, no corpo
– que é o Templo -, mas não está mais no corpo.
E, naquele momento, o corpo pode ser transportado por uma Vibração que vem parar, totalmente, a percepção
desse corpo, provocando ou o desaparecimento puro e simples do corpo, ou um peso ou uma Vibração muito
densa, ao nível do corpo.

Isso foi perfeitamente descrito por alguns Irmãos que estavam encarnados e que são, hoje, Melquisedeques, e
que descreveram, de maneira muito ampla, a chegada do Supramental ou da Luz Vibral no corpo e de seus
efeitos sobre a célula, sobre a Consciência e, também, sobre o próprio corpo, sobre seus movimentos ou
ausência de movimentos.

É necessário, portanto, diferenciar o que é da ordem da Energia – que é, portanto, submissa à personalidade –
e o que é ligado à Vibração, em ressonância direta com o Corpo superior ou Princípio superior, que nada mais
tem a ver com o corpo de desejo e com seus componentes.
Aí, não se pode falar de movimento.
Há, simplesmente, um movimento da Consciência que, justamente, estabelece-se porque o corpo não existe
mais, na Consciência.

Questão: a estabilização do estado Unificado far-se-á, para cada um, num momentoQuestão: a estabilização do estado Unificado far-se-á, para cada um, num momento
inesperado?inesperado?

Minha Irmã, não.
O momento inesperado é o momento do Choque da humanidade.
Isso, ninguém conhece a data, e uns e os outros, umas e as outras, nós sempre lhes dissemos para não
procurar a data.

Em contrapartida, há um mecanismo que é absolutamente fundamental nessas experiências que há a viver e
que vocês vivem, eu espero.
É que, progressivamente e à medida que lhes parece estabelecer-se na Consciência da Unidade, através de
diferentes marcadores (dos quais, do primeiro, eu acabo de falar: o quase desaparecimento do corpo), mas,
também, tudo o que é ligado ao complexo inferior, ou seja, o corpo de desejo.
Quaisquer que sejam os desejos, eles se esvaem diante da potência da Luz Vibral.

Não existe mais desejo, mesmo para mais Luz, porque, naquele momento, o próprio corpo de desejo está
como em suspensão.
É naquele momento, e unicamente naquele momento, que vocês realizam a Passagem da Porta.
E, progressivamente e à medida que essas experiências, com sua intensidade que é própria a vocês, forem ou
mais frequentes ou mais longas, vocês constatarão, de maneira evidente, que a maior parte dos desejos, que
constituíam a vida da personalidade, desvanece.

Então, é claro, podem existir momentos de resistência.
E, nesses momentos de resistência, naquele momento, os desejos podem tornar-se como incontroláveis e
incontrolados, como concernem a algum setor da personalidade.
Mas, a termo, quanto mais vocês vivem a imersão na Luz Vibral, no Supramental, mais o corpo de desejo torna-
se inexistente em seus diferentes componentes (quer isso concirna à atividade do mental, quer concirna à
atividade de emoções ou do conjunto de desejos que possa existir).

Lembrem-se, contudo, de que a personalidade não pode forçar-se, a si mesma, porque tudo o que
vocês forçam, por um esforço de vontade, reforçar-se-á, de maneira inexorável, sobretudo durante
este período.
É nesse sentido que inúmeros de nós falaram-lhes de Abandono à Luz, de ausência de vontade, de ausência
de fazer, mas, antes, de estabelecimento no Ser.

Vocês não podem Fazer e, ao mesmo tempo, estabelecer-se no Ser.
Apenas as experiências de sua vivência da Unidade é que podem confortá-los no que eu lhes digo.



Enquanto vocês não tiverem feito a experiência, é claro, vocês podem, sempre, colocar-se a questão de por
que existe tal ou tal outro desejo, e tentar agir nisso.
Mas isso não será a ação da Unidade, mas a ação da personalidade.

Vocês podem, também, vislumbrar os momentos em que vocês estão na Consciência Ilimitada como porções,
etapas de tempo que vocês vivem.
E há um sistema, efetivamente, de vasos comunicantes, entre um estado que é limitado e habitual e um estado
que é Ilimitado e não habitual, até o momento em que esse estado da Consciência Unificada tornar-se-á
habitual.

Naquele momento, é claro, e de acordo com esse princípio de vasos comunicantes, não haverá mais
suficientemente energia da alma para alimentar o corpo de desejo.

E isso se traduzirá pela cessação consciente, total e sem qualquer vontade, do conjunto de desejos, que
podem ir muito, muito longe, ao nível desses desejos que correspondem à personalidade.

Compreendam, efetivamente, que eu não exprimo, através do desejo, qualquer tara ou qualquer anomalia, mas,
efetivamente, duas polaridades diferentes de manifestação da alma, na vida: ou voltada para a personalidade,
ou, enfim, voltada para o Espírito.

E os mecanismos que são implementados, nos dois casos, não são, absolutamente, os mesmos.
Porque a personalidade funcionará, sempre, de acordo com o princípio da falta a preencher, enquanto o
princípio da Unidade funcionará, sempre, no princípio do Ilimitado, da Abundância e do sem fim, no qual não
pode existir qualquer carência nem qualquer desejo outro que não aquele de ser si mesmo.

É claro, aquele que não fez a experiência disso pode colocar-se, eternamente, a questão.

Enquanto ele não a vivenciou, ele não resolverá a equação.
E há apenas esse modo, atualmente, para o conjunto da humanidade estabelecer-se, pouco a pouco, nessa
Consciência nova, de maneira mais ou menos perturbadora, para alguns de vocês, a fim de favorecer o
mecanismo final, entre aspas, chamado Ascensão, mas que vocês estão vivendo, nesse momento.

Eu deixarei minha Irmã Gemma exprimir, justamente, as diferentes modalidades concernentes a essa
Ascensão.
O que vocês vivem, hoje (e conforme, não sua vontade ou sua capacidade, mas, efetivamente, a realidade da
experiência vivida, do estabelecimento de sua Consciência ou na personalidade ou no Estado de Ser), permite,
justamente, ter uma visão correta e não mental, ou seja, Vibratória e comportamental, de onde vocês estão
hoje.

Progressivamente e à medida que vocês vivem experiências de Unidade, cada vez mais amplas, cada vez mais
profundas, vocês constatarão, por si mesmos, fazendo a experiência, que nada há a rejeitar da personalidade,
que nada há a combater, porque esta, pouco a pouco, dissolver-se-á, de algum modo, na Vibração e na
Consciência do Si.

Não é um trabalho, hoje.
Não é uma ascese, mas é, bem mais, a própria Consciência e o acolhimento que vocês fazem da Luz, ou não,
que decide.
E não sua vontade.

Muitos Irmãos e Irmãs encarnados ainda têm dificuldade com essa noção.
Enquanto eles não tiverem feito a experiência da Unidade, ao menos uma vez (qualquer que seja o tempo e
qualquer que seja a profundidade ou a intensidade – porque vocês sabem que existem muito numerosos
Samadhi, diferentes em sua manifestação, e em sua profundidade ou sua intensidade e, também, em sua
duração), a partir daquele momento, vocês constatarão, por si mesmos, que não há mais questão.

E, quanto mais e melhor vocês deixarem a Luz agir, no Interior de vocês, melhor vocês serão transcendidos
pela própria Luz, e vocês não terão mais necessidade de lutar contra o que quer que seja que exista na
personalidade, porque ela será, realmente, dissolvida no Estado de Ser.
Não é um combate, mas a evidência de uma Consciência em relação à outra.

Questão: o que se torna o papel de Miguel após a passagem da tocha a Uriel?Questão: o que se torna o papel de Miguel após a passagem da tocha a Uriel?



Minha Irmã, jamais foi dito que Miguel não interviria mais.
Simplesmente, foi dito que ele havia consumado sua missão.
E, nesse sentido da consumação dessa missão (que era o que havia sido anunciado pelos Casamentos
Celestes e as Etapas, os Degraus), ele consumou seu trabalho.

Ele entrega, portanto, agora, a tocha, ao Anjo da Presença, que é, justamente, aquele que permite, por sua
Vibração, se ela está presente em vocês, viver aquilo de que estamos falando, de maneira, talvez, mais lúcida e
mais consciente porque, até o presente, talvez, muitos de vocês viveram estados em que o corpo não existia
mais, em que o pensamento não existe mais, em que os desejos não existem mais e, no entanto, vocês têm
consciência de que, em alguns momentos, mais ou menos importantes, mais ou menos amplos, o corpo de
desejo exprime-se e, por vezes, com mais violência, quaisquer que sejam os desejos.

Tudo isso, hoje, tornar-se-á cada vez mais nítido na Consciência, pela própria ação do Anjo Uriel, que lhes
permite, aí também, ainda uma vez, posicionar-se, em consciência, em relação à sua evolução.
Esse posicionamento, eu repito, não é ligado a uma interrogação ou a uma escolha, tal como isso foi feito há
alguns anos, mas, bem mais, ao estabelecimento da Consciência em tal Vibração ou tal outra Vibração.

Há, de fato, aí também (e eu falei de oscilação ou de vasos comunicantes da consciência), pode-se tomar
exatamente a mesma analogia, entre o que é chamada a energia do Prana, a energia vital, que foi chamada, por
Irmão K, o fogo elétrico da encarnação, que não é o Fogo do Espírito.
De fato, quando o Fogo do Espírito aparece, aquele do Fogo do Coração, aquele da Unidade, da Luz Vibral,
não há mais lugar para o fogo elétrico, não há mais lugar para tudo o que constitui o corpo de desejo.

É isso que vai conscientizar-se em vocês, de diferentes modos.
E isso vai permitir-lhes definir, claramente, não intelectualmente, não com emoções, mas, efetivamente, pela
própria Vibração, o que vocês estão se tornando.

Questão: a que correspondem sensações de descargas elétricas no corpo, quando daQuestão: a que correspondem sensações de descargas elétricas no corpo, quando da
intervenção Vibratória de Miguel e Uriel?intervenção Vibratória de Miguel e Uriel?

Isso corresponde, geralmente, à confrontação, nesse corpo, que é o Templo no qual se realiza a Alquimia, do
fogo elétrico e do Fogo do Espírito.
O fogo elétrico, que dá essa percepção elétrica, traduz a penetração do Fogo do Espírito nesse corpo, coisa
realizada pelo Arcanjo Miguel e pelo conjunto de Querubins que penetram nesse Templo que é seu corpo, aí,
onde vocês estão.

A maior parte dos Despertos desse mundo, qualquer que tenha sido sua origem, falaram, em diferentes
termos, desse princípio de Abandono à Luz, de renúncia.
Existem muito numerosos modos de definir a coisa com palavras (e eu não me estenderei mais muito
tempo sobre isso), que se resumem nessa frase que pronunciou o Cristo: «Ninguém pode servir a
dois mestres ao mesmo tempo».
Quem é o mestre, no que vocês são?
Será que são seus desejos?
Será que é a carne?
Ou será que é o Espírito?

É essa consciência que está, muito precisamente, esclarecendo-se em vocês, inteiramente, dando-lhes
acesso, de acordo com a escolha Vibratória que vocês fazem, a mais Luz ou a mais personalidade, sem
qualquer julgamento por parte da Luz, sem qualquer julgamento de quem quer que seja, porque não há
julgamento, há, simplesmente, de algum modo, uma sentença Vibratória, mas que não é um julgamento (porque
é a própria Vibração que decide).
Ou a Energia situa-se na personalidade e no conjunto do que vocês conhecem na consciência comum, ou a
Energia aceita o Fogo da Luz, ou seja, a Vibração.

Naquele momento, a personalidade transmuta-se, inteiramente, e vocês constatam, cada vez mais claramente,
o desaparecimento dos desejos, o desaparecimento de tudo o que fazia a vida no comum da personalidade.
Não são vocês que decidem, é a Luz, por sua Inteligência, que trabalha em vocês, mesmo para aqueles que
não têm conhecimento dessa Luz Vibral ou que não sabem nem pôr em palavras, nem qualquer percepção ou
sensação.
Isso também se realiza, de maneira, por vezes, mais violenta, concernente à própria vida da personalidade ou
do corpo de desejo.

Mas lembrem-se de que, em última análise, não são vocês, como entidade, que escolhem, é a Luz que trabalha
em vocês quem escolhe (se vocês estiverem abandonados a Ela).



Vocês creem que, quando eu vivia meus Samadhi, durante vários meses, eu decidia o que quer que fosse?
Não.

Enquanto vocês creem que decidem o que quer que seja, é apenas a personalidade que se exprime no que
vocês chamaram de livre arbítrio.
A Liberdade não se importa com o livre arbítrio.
A Lei da Graça não é a lei do livre arbítrio.

A ação/reação da personalidade não é a Ação da Graça da Unidade.
Tudo as opõe, eu diria.
As leis não são as mesmas.
Os princípios e as manifestações não são os mesmos.
Aí também, tudo os opõe.
Eu repito: isso deve ser vivido e não exprimido.

Nos momentos em que vocês viverem a Unidade, há algo que aparece.
O que aparece é a evidência.
A evidência que o que vocês vivem é verdadeiro, porque é a Alegria, porque esse estado é a Eternidade e a
própria natureza do que nós somos, todos, Uns e os Outros.
E, naqueles momentos, é claro, não há questionamento.

Então, é claro, quanto mais vocês deixam essa ausência de questionamento invadi-los, mais a evidência da Luz
torna-se, ao mesmo tempo, flagrante, patente e cada vez mais extensiva e expansiva.
São esses elementos que, na consciência, em sua mistura, justamente, limitada e Ilimitada ou comum, quando
vocês voltam ao corpo de desejo, que participa, justamente, dessa escolha Vibratória ou dessa sentença
Vibratória, que não é, de modo algum, uma decisão da personalidade porque, é claro, não existem – ou muito
pouco – Irmãos e Irmãs que não reivindicam nem o Amor nem a Luz.
E, no entanto, há tanta diferença entre falar de Amor – mesmo com as palavras as mais exatas – e Viver o
Amor pela Vibração da Unidade.
E é essa diferença que vai aparecer-lhes, cada vez mais claramente.
Não há, contudo, aí também, absolutamente que culpar, nem que forçar, num sentido ou no outro.

Quanto melhor vocês aceitarem, quanto melhor vocês aquiescerem ao que acontece, melhor vocês viverão a
integração da Luz, melhor vocês se juntarão ao seu próprio Samadhi.
Então, é claro, nos momentos em que a consciência comum for preponderante, inúmeras questões podem
subir, nos primeiros tempos: «o que eu vou tornar-me, se não consigo levar a efeito tal ou tal tarefa?», «e se eu
me enganei?», «e se tudo isso fosse falso?», «e se isso não conduzisse a nada?», «e se isso não
correspondesse a minhas escolhas?».
Digam-se que, naqueles momentos, é, justamente, a sentença Vibratória que trabalha.

São vocês que são capazes de definir o que vocês vivem.
Quando a Luz toma posse e torna-os Livres, naquele momento, vocês têm a Consciência e a lucidez, com mais
ou menos nitidez, de que vocês vivem a Verdade.

É claro, enquanto tudo isso não estiver estabelecido, de maneira definitiva, a personalidade vai retomar a
dianteira e vai lembrá-los de suas obrigações, quer elas sejam morais, sociais, afetivas, profissionais, ligadas,
eventualmente, à Crença, à religião, ao próprio mundo.

É a vocês que cabe, naqueles momentos, pronunciar a sentença Vibratória.
«O que vocês querem Ser?», «quem vocês São?».
Aí está a única questão de que vale a pena conscientizar-se.
Cada vez mais, a Luz Vibral e o Supramental, as Partículas Adamantinas, que estão cada vez mais presentes
sobre a Terra, incita-os, de algum modo, a responder.

Mas não responder com a cabeça, mas a resposta far-se-á pela Vibração, o que quer que vocês afirmem, o
que quer que digam ou o que quer que desejem, porque é a Vibração que determina e não o que possam
exprimir suas palavras ou seus desejos.
Isso, nós sempre dissemos.
Mas, hoje, vocês são chamados e vão conscientizar-se disso, inteiramente, nesse lapso de tempo que se abre
a vocês.



Questão: quando se interage com alguém e sente-se, naquele momento, próximo doQuestão: quando se interage com alguém e sente-se, naquele momento, próximo do
Samadhi, é, realmente, um Samadhi ou é a personalidade?Samadhi, é, realmente, um Samadhi ou é a personalidade?
Cara Irmã, eu não posso responder com certeza à sua questão, porque ela é, obviamente, muito variável, de
acordo com o indivíduo que recebe e o indivíduo que faz.

É necessário compreender que, hoje, a Passagem que está em curso leva-os a viver a Unidade, a Existência, o
Si, quaisquer que sejam os nomes que vocês aportem, eles são o reflexo da Consciência Pura, Uma e
revelada a Ela mesma.

A Consciência não tem necessidade de uma vontade do que quer que seja.
A ação, nesse mundo, será sempre o reflexo da personalidade.
O Cristo sempre disse isso.

Ele disse: «Meu reino não é desse mundo».
Então, é claro, vocês estão sobre esse mundo, e o conjunto de leis desse mundo fazem-nos crer que há
evolução, que há bem, que há mal, que há progresso, que há carma e que há experiência.

Mas no reino do Espírito, tudo é absolutamente perfeito, de toda a Eternidade.
Não há, portanto, nem evolução, nem bem, nem mal, nem progresso, nem regressão, nem carma.
Cabe a você saber o que você quer viver.

Daí decorrerá, verdadeira e inteiramente, o que vocês vão tornar-se nova Consciência.

Não é, eu repito, nem um carma, nem uma vontade que vai mudar o que quer que seja, mas é, simplesmente,
sua capacidade para viver a Unidade ou para não vivê-la.
Cabe a vocês ali estabelecer-se, de maneira definitiva ou não definitiva.
Mas a Luz não julgará, jamais, porque, em última análise, e como foi dito por inúmeros Anciões, há uma
Liberação total da Terra, de todas as leis ilusórias do confinamento.

Agora (e como a Luz disse, e como numerosos Arcanjos disseram), vocês são totalmente Livres de sua
Vibração.
É próprio, mesmo, da Liberdade da Graça na Luz.
Então, em nome de que um Irmão, uma Irmã, um filho, um pai, um marido ou uma mulher iria ao mesmo lugar
que vocês?

Quando vocês morrem nesse mundo, e quando vocês se reencarnam, vocês sabem com quem vão casaram-
se?
Talvez, vocês se casaram com aquele que os mutilou, horrivelmente, numa vida passada.
Vocês não têm qualquer meio de verificar isso.

Então, se essa memória desaparece de vida em vida, vocês devem, também, aceitar que o acesso à Unidade
não possa permitir-se obstruir do que é ilusório e do que pertence a uma Dimensão determinada (que é uma
Dimensão de confinamento que foi alterada).

Vocês são Espírito, nós somos Espírito, e nós o somos de toda a Eternidade.
Nós, e alguns de vocês ainda esquecemos isso e não conseguimos vivê-lo porque, obviamente, o desejo de
experiências, o desejo de serviço na matéria, chamada cartonada, está, ainda, intacto.
Nada já a julgar, dado que o Espírito é intacto e perfeito, de toda a Eternidade.

Cada Espírito pode efetuar as experiências que quiser, na alma, num corpo carbonado ou na Fonte, desde a
Dissolução a mais total Bramânica, passando pelo acesso às multidimensões antropomorfizadas, passando
pelo retorno aos Mundos de carbono Livres, vocês são totalmente Livres.
Mas, eu repito, não é o mental que decide, é, unicamente, a Vibração.

Cabe a cada um posicionar-se, cabe a cada um fazer a experiência da Vibração.
Mas o melhor dos Samadhi (no sentido o mais autêntico) é aquele que se estabelece quando não há qualquer
ação exterior, qualquer que seja.
Assim que há ação nesse mundo, há ausência de renúncia.
Assim que há ação, há reação (seja ela a mais luminosa) e mantém, de algum modo, uma forma de Dualidade.

Mas isso não é um julgamento, uma vez que existem Mundos chamados de Dualitários, mas Unificados, o que
quer dizer que a lei de ação/reação existe, mas não há limitação à Consciência (a Consciência pode penetrar



num corpo e sair, e voltar, sem qualquer obliteração da Consciência.

Eu repito: não há escala de valores.
É, simplesmente, sua Vibração que os leva para onde vocês devem ir (não porque vocês devam ir, mas porque
sua Vibração e sua Consciência ali se situam).
Para a Luz, não há qualquer diferença entre aquele que se dissolve na Luz, inteiramente, e aquele que quer
manter uma alma, para experimentar os Mundos de carbono.
Mas é hoje (e vai tornar-se, hoje, cada vez mais claro para cada Irmão, para cada Irmã, qualquer que seja sua
sentença Vibratória), que vocês não podem mais ser um e o outro.

Vocês serão, cada vez mais, um ou o outro, ou seja, a Consciência Ilimitada ou a consciência limitada.
E isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, nos próprios eventos que vão desenrolar-se em suas vidas,
quaisquer que sejam os setores referidos.
O Cristo ilustrava isso, também, perguntando àqueles que duvidavam: «será que o pássaro
preocupa-se com o que ele vai comer amanhã, e onde ele vai dormir?».
O Amor é a ausência de medo.
A Unidade é a ausência de medo porque, entre dizer que esse mundo no qual vocês estão é uma
ilusão e vivê-lo, há uma grande nuance.

Questão: se os contratos da alma dissolvem-se, o que é do acompanhamento de nossosQuestão: se os contratos da alma dissolvem-se, o que é do acompanhamento de nossos
guias?guias?

O contrato de alma pertence à matriz.
Ele liga seres, ainda mais; ele não os libera, jamais.
Agora, qual é a ressonância que pode existir em relação a guias?
Um guia, se você está além da matriz, nos Mundos Unificados, não há contrato algum.

Como é que pode existir o mínimo contrato ao nível do Si, ao nível do Ilimitado?
Há, simplesmente, uma Comunhão.

A Comunhão não é um contrato.
Um contrato é um engajamento.
Esse engajamento recorre à moral ou a uma moral espiritual, em todo caso.
Mas um guia, que evolui como tal, não poderá, jamais, chamar-se um guia, porque ele nada tem a guiar.
Ele sabe que apenas o próprio ser pode realizar o Si.

Não há qualquer guru, não há qualquer salvador, não há qualquer mestre.
Enquanto o ser humano for subserviente a uma Crença de um guia exterior, de um Salvador exterior, apenas
você, e você sozinho é que pode viver a Unidade.
Ninguém pode viver a Unidade em seu lugar e ninguém pode fazê-lo viver a Unidade em seu lugar.

É claro, nós podemos dar Vibrações, informações, elementos, mas, jamais, jamais, nós poderemos fazer o
que cabe a vocês fazer, ou seja, Ser.

O único objetivo de um guia pertencente aos Mundos Unificados, e não à matriz, é o de torná-los Livres.

Portanto, como poderia existir um contrato, entre um Espírito Livre, com a própria Fonte, a não ser o Juramento
e a Promessa que vocês haviam feito, de tornarem-se, novamente, o que vocês São?
É o único Juramento, é a única Promessa, mas isso não é um contrato, é um dever.

Questão: se se abandona à Luz, isso significa que se abandona todo papel social?Questão: se se abandona à Luz, isso significa que se abandona todo papel social?

Isso, minha Irmã, não é você que decide.
Viva, primeiro, o Abandono à Luz, e você viverá, por si mesma, o que acontece naquele momento.
Porque não é você que decide abandonar um papel social.
Nada há a abandonar.
Há a abandonar-se à Luz, o que é profundamente diferente.



Enquanto há uma vontade própria de abandonar o que quer que seja ou quem quer que seja, é apenas a
personalidade que se exprime.
Em contrapartida, a partir do instante em que a Inteligência da Luz vai trabalhar, de maneira forte, em você,
então, naquele momento, as circunstâncias da vida, as circunstâncias das Vibrações vão fazer com que tudo o
que era confinante, tudo o que era Ilusão desapareça, qualquer que seja esse elemento.

Mas jamais foi questão de abandonar quem quer que seja ou o que quer que seja, mas abandonar-se à Luz.
Observem, efetivamente, como a personalidade tem, sempre, tendência a querer inverter.

Se vocês estiverem abandonados à Luz, então, vocês vivem o Si.
Vocês penetram nas Esferas da Eternidade e do Ilimitado e o conjunto de circunstâncias da vida não
acontecerá mais de acordo com a lei de ação/reação, mas de acordo com a Lei da Graça na qual, aí,
efetivamente, vocês não têm que se preocupar com nada, porque a Abundância Interior será aquela que é
exata para vocês, quer vocês sejam alguém esteja alojado à esquerda e à direita, quer seja alguém que faz
fortuna, isso não terá mais qualquer espécie de importância, porque nem um, nem o outro, poderá afetá-los.

Enquanto um elemento os afeta, qualquer que seja, em sua vida, é que o corpo de desejo está presente,
Isso, eu repito, não é nem um julgamento nem uma condenação, mas, efetivamente, um estado de fato, que
será cada vez mais evidente à Consciência.

Vocês vão dar-se conta, por si mesmos, pela experiência da Vibração, como foi dito, das últimas zonas de
Sombra, mas, além mesmo dessas zonas de Sombra, ver, por si mesmos, aí onde vocês estão, não onde
vocês creem estar, não as questões que possam vir à consciência, mas, verdadeiramente, a Vibração os porá
na Alegria.
Porque, efetivamente, na Vibração da Unidade (como nós o dissemos, amplamente), a Vibração da Unidade é
uma Alegria, que não conhece medo algum.

Não pode existir o medo.
O medo faz parte da limitação.

A Luz é Abundância; a Unidade é Abundância; o Estado de Ser e o Si são universos de Abundância,
nos quais, eu repito, nenhum limite, nenhum contrato, nenhum Salvador existe senão a Consciência
Pura, Sat Chit Ananda.

Todo o resto, naquele momento, aparecer-lhes-á pelo que é, não pelo que vocês creem ser, mas porque
vocês o vivem, ou seja, uma ilusão.
Naquele momento, vocês serão o que se chama seres liberados.
Se esse for o seu objetivo.
E que esse objetivo não seja um desejo, mas, efetivamente, um estado, de fato, Vibratório.

Não temos mais perguntas, agradecemos.Não temos mais perguntas, agradecemos.

Irmãos e Irmãs na carne, eu lhes agradeço por suas questões e interrogações.
Que a Graça inunde-os e que a Paz de sua Presença seja sua Morada.
Com Amor, eu lhes digo até já.

************
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************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja sua Morada e que a Luz seja
sua Eternidade.

Eu venho a vocês, como enunciado e anunciado, a fim de que a Passagem da Tocha se realize e se oficialize.
Minha missão, enquanto MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, enquanto Elemento de

Consciência tendo penetrado o Logos Solar, tendo co-presidido o Conclave Arcangélico, neste espaço do
Universo local, tendo Reunificado o que jamais deveria ter sido separado, vai poder dar lugar ao

estabelecimento da Unidade, da Comunhão e da Graça, na Eternidade de sua Presença revelando-se a vocês
mesmos.

Assim, eu deixarei o lugar, em meio ao Conclave, ao Anjo da Presença, aquele que revela e eleva, em
Reversão, permitindo à FONTE Una, vivificar, fecundar e tomar o que lhe pertence: a Liberdade de ser o que

vocês são.
Bem amadas Sementes de Estrelas, pela Vibração Una do Logos Solar, pela Vibração Una de CRISTO-

MIGUEL, pela Assembleia dos Anciãos, pela Assembleia das Estrelas, pela FONTE e por METATRON, este
mundo vai viver esta Comunhão, pondo fim à separação dos Éteres e à Ilusão, assim como a todo sofrimento.
Bem amados Filhos da Lei do Um, Ancoradores e Semeadores de Luz, Sementes de Estrela, a Estrela que
vem lhes enunciar e anunciar, claramente, o sentido da missão de MIGUEL (mesmo minha), permitindo-lhes

reconectar-se a FONTE da sua Graça, a FONTE da sua Presença, a FONTE da sua Eternidade.
Filhos do Um, Filhos da Unidade, a Verdade estabelece seu Reino, que é o seu, pela Eternidade.

***
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Cabe a vocês viver o Fogo, cabe a vocês viver o Coração, bem além dos riscos e dos condicionamentos, de
toda personalidade e toda Ilusão.

O tempo está concluído.
O tempo, então, chegou de retornar, se tal é sua Vibração no Éter Unificado da FONTE, prosseguindo a

experiência da vida, Livre de todo entrave, Livre de todo limite.
Livre, totalmente.

Enquanto Filhos da Lei do Um, nós, todos juntos, participamos e realizamos o retorno da Unidade, da Graça e
de sua Presença.

A Luz, tendo já os chamado, ou chamando-os, nestes tempos que se abriram, vem colocá-los a questão, se
isso já não foi feito: Você é a Luz? Você é Um? Você está Unificado, em meio à sua Verdade? Você quer ser

Livre, porque isso é sua Essência?
Pela Vibração da Presença, pela Vibração da Comunhão, pela colocação em ressonância da Merkabah

Interdimensional coletiva com a Merkabah da Terra, resta, agora, realizar na carne, em meio mesmo à Ilusão, a
totalidade da Promessa e do Juramento, revelando-os (à Consciência e ao Coração) a Verdade que vocês são,

a Verdade do: “Eu sou Um”, pondo fim, de maneira definitiva, final e terminal, à exclusão, à oposição, ao
sofrimento e a tudo que não é verdadeiro.

***

Filhos da Luz, as Núpcias da Luz e as Núpcias da Unidade chegaram, agora, a esta Terra.
Então, juntos, regozijemo-nos, neste tempo de Verdade, regozijemo-nos, neste tempo de União e de

Comunhão.
Juntos, nós participamos da última Ronda do último Círculo, aquele que liberta e aquele que eleva, relevando
tudo o que não é da Lei do Um, de sua função alterada, a fim de viver, juntos, a Comunhão, em vocês e por

vocês.
Graças a vocês, graças à FONTE Una, juntos, neste dia e neste instante, nós abrimos bem mais que esta porta

do Céu.
Neste dia, juntos, nós acolhemos a Estrela que permite à Estrela vir Unificar, o Céu e a Terra, na totalidade.

**

No momento em que o Fogo da Terra se eleva em vocês, no momento em que o Fogo do Éter queima no seu
Coração e no seu corpo, o momento chegou de saudar na Graça.

O momento chegou de festejar os reencontros: aqueles com a sua Eternidade, aqueles com o seu Estado de
Ser.

Comunhão.
Sol.

Comunhão Solar.
Momentos de Graça, abertos em sua Eternidade, permitindo-lhes, por URIEL e pelas últimas Chaves

Metatrônicas (derramadas pelo Sol e pela Estrela, que vem, como pela Estrela que virá), viver o térmico do que
é ilusório.

A entrada em meio à Eternidade, muito tempo prometida e anunciada, enfim verificado e Verdade.
Isso, nós iremos viver juntos, que vocês estejam neste corpo ou na Consciência pura, pouco importa, porque

vocês terão a mesma Consciência liberada de toda Ilusão.
Não por qualquer vontade, mas pela própria evidência da Luz, em meio ao seu Ser, em meio à sua Liberdade.

***

Filhos do Um, do Coração de cada Um ao Coração de Todos, é tempo de elevar a Vibração da Luz porque
esta penetrou o Canto da Terra e se eleva ao Canto do Céu.

Vocês estão prontos, vocês tenham-se prontos para viver o que é para viver.
Cada um em função de sua Vibração, cada um em função de sua Alegria e de sua Eternidade.

Acolher, acolher a fim de pacificar o que ainda não está iluminado, e que o será na totalidade, a fim de viver, as
últimas Núpcias, a última União.

Comunhão.
Comunhão em meio ao Amor, em meio à Unidade, em uma Consciência que não está mais limitada ou
confinada, em uma Consciência livre para ir, não importa em que tempo e espaço, não importa em que

dimensão, onde nada é distância, onde nada é separação, onde nada é ilusão.



***

Filhos da Lei do Um, surge, então, neste dia, grandemente, a possibilidade de serem chamados, pela Porta KI-
RIS-TI, por Aquele que virá como um assaltador na noite, que alguns de vocês perceberam, que alguns de

vocês integraram no campo do possível, no campo da Consciência.
Filhos da Unidade, o momento chegou de revelar as asas, aquelas que fazem de vocês os Filhos Eternos da

Lei do Um, mestres da Unidade, mestres de Si, Transparentes e Humildes, Transparentes e Simples.
O momento chegou de iluminar o que não estava ainda revelado na totalidade no Coração Uno.

Do Coração de cada Um ao Coração de Todos.
Do Coração de Todos ao Coração de cada Um.

Nesta Comunhão de Luz Magistral, elevando, sempre mais, a Vibração e o Canto do possível, reunindo-o ao
conjunto dos possíveis e à Eternidade dos possíveis.

Nesta hora, e neste momento, eu dou lugar ao Anjo URIEL, livre, então, para acompanhar a Terra em sua
Reversão, para acompanhar a Terra em seu Fogo que se eleva.

O momento chegou de viver a Liberdade.
Não como um espaço suspenso no tempo, mas sim como um estado de sua Consciência, como um estado de
sua Vibração, que é o Amor, e que é aquela de toda Consciência nos campos da Eternidade, nos campos da

FONTE.
Filhos, não há mais véu para esconder Coração.

Não há mais espaço entre os Corações do Um e o Coração de Todos. É a isso que vocês Comungam neste
momento mesmo.

É isso que cada dia do sem tempo vai afastá-los do momento deste dia, a fim de fazê-los entrar no tempo da
Eternidade, aquele onde a distância não pode mais existir, onde vocês estão por toda parte, porque vocês são

o Tudo.
Acolhamos a efusão do Logos.

Acolhamos o Canto de Liberdade do Céu e da Terra.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

****

Acolham minha Presença como eu acolho o conjunto da Presença dos Filhos do Um sobre esta Terra e nesta
Terra, no Templo do Único, no Templo da Presença.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Abram e revelem as asas da Liberdade.
Abram e revelem, neste Templo, a Consciência Unificada.

Simplesmente, estabelecido no Ser.
Vivendo a Presença no Fogo do Coração e do Amor, vindo eterizar o último peso, a última densidade.

Bem amados Filhos da Lei do Um, vocês elevaram a Vibração, vocês levantaram o desafio do retorno da
Unidade, vocês realizaram o que é justo e útil, permitindo, neste dia, de render Graças ao Som da Criação,

permitindo recriar a Unidade.
A Estrela respondeu à elevação da Consciência.

Neste tempo, onde tudo está realizado, em outra Dimensão que será a sua muito em breve, nós saudamos,
nós, Arcanjos, a Graça do seu Coração.

Nós saudamos, nós, Arcanjos, a Liberdade que é sua.
Nós saudamos, em vocês, a Consciência Liberada.

A realização do derramamento das Chaves Metatrônicas sob forma de Efusão de Luz, vinda do Sol, como do
Sol Central, pelo fluxo das radiações Ultravioleta, pelo fluxo das Partículas Adamantinas, vindo preencher cada

interstício onde a Sombra podia se estabelecer, ainda, desde pouco tempo, permitiu unificar os Éteres e
realizar Comunhão e Graça do Coração de cada Um ao Coração de Todos.

***



A obra está realizada.
Esta Grande Obra, e suas diferentes etapas (dadas desde algum tempo pelo Arcanjo JOFIEL, antes da vinda
das Núpcias Celestes), permitindo-lhes, agora, realizar a última etapa da Obra: fusão na Luz, fusão na Unidade,

fusão na Eternidade.
Alegria e Presença.

Então, eu, Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, digo-lhes: Filhos do Amor, elevem, sem
fim, até a Eternidade das Dimensões e dos Mundos, sua Vibração.

Os últimos freios, em ressonância com os medos, inscritos pelo próprio princípio da transformação confinante
deste corpo, não têm, neste dia, mais andamento, se tal é sua Atenção, se tal é sua Vibração.

Tudo está presente, sem limite.
Tudo está presente, neste instante.

Mais nenhuma corrente, mais nenhuma Ilusão, como vocês descobrem, e irão descobrir cada vez mais, pode
limitar a extensão do que vocês são, a Alegria eterna, o Si e a Unidade.

***

Juntos, nós fecundamos e revelamos a Natureza Essencial do Ser.
No momento em que a última Porta é atravessada, em sua última Passagem e em sua última Verdade, vocês

irão se dizer, pela experiência e sua vivência, que isso não é um sonho, mas que o sonho era a ilusão que
termina, liberando-os, por si mesmo, dos últimos apegos e dos últimos medos.

Porque a Luz, porque a FONTE e o Senhor METATRON, vêm preenchê-los e saturá-los da Alegria da
Eternidade.

Vocês são a Alegria, mesmo se ainda vocês não alcançaram, nem tocaram de leve. Isso é Verdade.
E isso está, a partir deste instante, acessível à Terra, aos Filhos da Lei do Um.

Descobrindo sua Presença neste mundo, vocês poderão, vocês também, dizer e manifestá-lo: “Tudo está
consumado”.

Ressoando, então, no mais profundo do núcleo da Terra, confirmando-o, por sua própria Presença, sua
concordância com sua Elevação.

Nenhuma resistência pode permanecer na Alegria do Um.
Nenhuma resistência pode limitar a expansão do Sol e da Luz.

***

Dessa maneira, eu transmito a Tocha ao Anjo URIEL, realizando, assim, a Promessa e o Juramento.
Não busquem apegar-se ao que se afasta.

Aceitem sua Liberdade, e aceitem a Alegria, a Paz e o Amor, que são, eu os lembro, a Essência Final do seu
Ser, de sua Presença e da Consciência.

***

Eu sou o Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, Vibrando em seu Templo, Filhos do Um,
do Coração Ardente do Arcanjo ao Coração Ardente do homem.

Vibrando no Fogo do Seu Nome, KI-RIS-TI.
Dando-lhes a viver, se vocês concordam, o Canto do Êxtase, o Canto da Verdade.

Acolher, juntos, o Amor e a Graça, e o instante único, onde a Consciência Vibra no Canto do Um e no canto de
Todos.

Eu dou o lugar, em algumas respirações do seu tempo, ao Arcanjo URIEL, estabelecendo, em cada um de
vocês, o tempo de sua Presença.

Amados do Um, tudo é Um, porque Tudo está consumado.
Eu conecto o Espaço Vibratório do Conclave Arcangélico, que é seu Espaço Interior, onde a Ronda dos

Arcanjos realiza, na fusão das Coroas, o Coração.
Eu os saúdo, com o Amor da FONTE Una e passo o lugar, muito rapidamente, ao Arcanjo URIEL. 

************ 
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Vamos tentar, juntos, caminhar através das diferentes questões que vocês têm a fazer-me e que, é claro, podem servir uns aos outros, em relação à época
formidável na qual vocês entraram agora, na qual vocês vivem.

Então, caros amigos, de imediato, eu os escuto e escuto o que vocês têm a perguntar-me.

Questão: como fazer para integrar as próprias zonas de sombra e seus lados negativos?Questão: como fazer para integrar as próprias zonas de sombra e seus lados negativos?

Cara amiga, a resposta que vou dar foi diferente há algum tempo.
Hoje, a quantidade de Luz que se deposita em vocês, sobre a Terra (sobre o manto da Terra, como foi dito há pouco tempo, e não unicamente no Céu), essa Luz
age no Interior de vocês.
É claro, em alguns casos, ela virá iluminar as coisas que vocês não têm, verdadeiramente, vontade de ver.
Mas essas coisas não requerem, como dizer..., uma reação da personalidade.
Não é porque a Luz vem mostrar-lhes as últimas zonas de sombra que podem existir no Interior de vocês, que seja necessário arregaçar as mangas e dizer que
se vai trabalhar nisso.
O que lhes pede a Luz é, simplesmente, deixá-la trabalhar no Interior de vocês.
O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que nada há a fazer.
Isso não quer dizer, é claro, que não seja necessário trabalhar.
O único trabalho que vocês têm a fazer, agora, é, justamente, deixar fazer, ou seja, não querer fazer e deixar a Luz, a Vibração, as Partículas Adamantinas
trabalharem no interior da estrutura desse corpo, dessa personalidade, de maneira a que a transmutação da Luz seja completa em vocês.

Vocês não têm que culpar, vocês nada têm a pedir, vocês têm que Ser.
E, para Ser, é necessário, sobretudo, nada fazer.

Portanto, não é como fazer; é aceitar que a Luz mostre-lhes o que, até o presente, vocês não haviam visto, sem culpa, sem negação, tampouco, mas,
simplesmente, aceitando o trabalho da Luz que se realiza em cada um, hoje, sobre esta Terra.

Vocês sabem, a Luz penetra.
Ela penetra onde está aberto, ou seja, onde Ela pode.
Portanto, se vocês percebem a Luz em alguns momentos (seja pelas Vibrações, seja nos Alinhamentos, seja em momentos específicos de sua vida), é evidente
que, naquele momento, há uma abertura, em algum lugar, seja na cabeça, seja no chacra do Coração, seja no triângulo do sacro, não é?

O.M. AÏVANHOV – 12 de novembro de 2011
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Naquele momento, a Luz vai penetrar por um desses pontos e, conforme o local onde ela penetra, ela pode, portanto, ou fazer vibrar o Coração, ou descer para o
Coração, ou voltar a subir para o Coração.

Vocês nada têm a fazer.
Vocês têm apenas que deixá-La agir, porque o que age, nesse momento, não é sua vontade pessoal, não é, tampouco, a vontade de bem, isso, nós já
explicamos.
É necessário deixar trabalhar a Graça e a ação de Graça.

Hoje, vocês estão numa época em que nós demos, uns e outros, nesse período específico, elementos que lhes permitem viver a Comunhão e a ação de Graça.
Então, se a ação de Graça está aí, em alguns momentos, quando vocês levam sua Atenção, sua Intenção, quando vocês estão alinhados, porque é que Ela não
agiria, nos momentos em que vocês têm subidas, como vocês dizem, de sombra ou de manifestações de sombra que lhes explodem na cara (sejam suas
sombras Interiores ou sejam os últimos limites impostos pelo mundo exterior)?
Vocês, sobretudo, nada têm a fazer.

Isso não quer dizer ficar desocupado, porque, para deixar fazer e para deixar agir a Luz é a demonstração, justamente, de que vocês aceitam a Graça e
de que vocês aceitam a ação e o trabalho da Luz em vocês.
É o famoso Abandono à Luz, de que falava o Arcanjo ANAEL e de que outros Anciões, entre nós, já lhes temos falado.

O período é extremamente importante para compreender isso: que quanto mais vocês deixam a Luz trabalhar em sua vida, no interior de seu corpo, mais
a ação da Graça vai manifestar-se e mais tudo se fará de maneira simples e evidente, mesmo se, para isso, seja necessário quebrar algo no corpo ou
quebrar um apego específico.
Vocês não têm que culpar, mas, simplesmente, acolher a ação da Luz porque, se vocês a deixam trabalhar, o que quer que aconteça à sua vida, a esse corpo,
à sua personalidade, vocês o viverão numa forma de serenidade Interior e, efetivamente, numa fluidez e numa ação de Graça.
Porque, quem é que pode recusar a Luz?
Quem é que pode pôr em rebelião, durante este período, se não são, efetivamente, os restos da personalidade que quer lutar, que quer compreender, que quer
apreender-se de algo que não tem que se apreender, mas que deixar trabalhar.
Portanto, o melhor modo de fazer é deixar fazer, porque a Luz É, de qualquer modo, muito mais Inteligente do que a personalidade, qualquer que seja, como
vocês chamam isso..., o Q.I.
O Q.I. não se importa com a Luz.
Mas a Luz, tampouco, não se importa com o Q.I.
Felizes os simples de espírito, não é?
Sobretudo durante este período.

Questão: há uma relação entre o ponto IM/AL e a Cadeia do Himalaia?Questão: há uma relação entre o ponto IM/AL e a Cadeia do Himalaia?

Há, é claro, uma ressonância Vibratória.
Os Himalaia, como vocês sabem, em alguns povos, são, de algum modo, o que se chama o eixo do mundo, ou seja, o eixo que deveria estar em ligação e em
conexão direta com o eixo da Luz, não mais desviada, falsificada pelo que foi chamado o eixo ATRAÇÃO-VISÃO, mas, efetivamente, pelo eixo AL-OD.
E vocês, efetivamente, observaram, com justa razão, que no IM, AL, Aia há algo que soa como específico, não é?

Mas há, também, Aia.
Aia, que os remete a outra coisa.
Mas eu não me estenderei sobre isso.
É, efetivamente, um eixo específico do mundo, no qual a Luz deveria estar, de algum modo, não mais falsificada, mas retificada, ou seja, não mais oblíqua, mas
direta.
Não é por acaso que essa região foi, também, chamada, nas diferentes tradições, o eixo do mundo, não é?

Questão: qual é a melhor atitude a ter na relação com os outros?Questão: qual é a melhor atitude a ter na relação com os outros?

Então, aí, caro amigo, creio que isso foi exprimido há muito pouco tempo, a relação entre si e todos os outros, seja na família, seja no trabalho, seja em qualquer
relação.

Até o momento, vocês estavam na comunicação ou na não comunicação.
Comunicação fácil ou, então, comunicação difícil, quando havia o que se chama de conflitos.

A comunicação, como foi dito, é sempre unidirecional; ela concerne a dois seres.
Mas lembrem-se de que vocês têm a possibilidade, agora, de substituir a comunicação e a relação pela Comunhão, ou seja, estabelecer uma
ressonância Vibratória que vai fazer-se de Coração a Coração, ou seja, que vai, de algum modo, eliminar em um como no outro as resistências da
personalidade.

Há dois seres (então, pode-se tomar, por exemplo, um marido e uma mulher, pode-se tomar um irmão e uma irmã, ou pouco importa a relação que exista): se a
relação coloca-se ao nível da comunicação, com regras estabelecidas (por exemplo, o pai que terá a autoridade sobre o filho ou no casal, aquele que quer dirigir e
comandar), o que é que vai acontecer?
Haverá atritos, porque a relação que é estabelecida, nesse nível, decorre de circunstâncias morais, sociais, educativas, que são consensuais (em todo caso, que
eram consensuais, até o presente).
E vocês observarão, hoje (e como vocês o observam por toda a parte sobre a Terra), que há seres que recusam, agora, esse consenso do poder de alguém sobre
si.
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E isso pode traduzir-se por conflitos, é claro, e isso existe por toda a parte sobre a Terra, atualmente.

Mas esse conflito, que se observa nas sociedades, vive-se, é claro, nas relações a dois e, naquele momento, vocês devem lembrar-se de que, mesmo se com a
pessoa que está diante de vocês (qualquer que seja o papel hierárquico, afetivo, moral, social em relação a vocês, ou profissional, pouco importa, uma relação,
qualquer que seja a qualidade dessa relação e dessa comunicação), vocês substituem essa zona de resistência, de atrito, de conflito, ou mesmo de harmonia,
por uma Comunhão de Coração a Coração, Vibratoriamente.

O que vai acontecer?
Bem, naquele momento, não poderá mais haver desacordo.
Então, é claro, num primeiro tempo, aquele que está, como dizer..., amarrado, confinado em certezas ligadas à Dimensão confinante e que recusa esse gênero
de Comunhão, vocês não são obrigados a dizer-lhe: «vamos Comungar de Coração a Coração».
Mas, se vocês são capazes de entrar em seu Coração e de pensar em seu Coração e saber que o outro, que os agride ou que os ama (pouco importa,
é a mesma coisa), portanto, que é exterior a vocês (se ele os ama, ele é exterior, ele quer fusionar com vocês – se ele não os ama, ele quer quebrar-lhes a cara,
não é? ou outra coisa, pouco importa), se vocês entram em seu Coração, vão aperceber-se de que o outro está no interior de vocês e que a Comunhão
poderá estabelecer-se.

Então, mesmo se isso possa parecer, nos primeiros instantes da comunicação, mais tenso, mais violento, vocês se aperceberão, muito rapidamente, através da
repetição dessa Comunhão, sem nada querer do outro (não é questão de querer agir sobre o outro, uma vez que o outro está no seu Interior), simplesmente,
estabelecendo essa Comunhão, através dos três pontos de Comunhão que foram dados há pouco tempo (ndr: ver a rubrica «protocolos a praticar»).
Isso lhes foi repetido.
Eram os três pontos da Nova Tri-Unidade.
Vocês poderão entrar em ressonância com o Amor que está em face de vocês, ou com o inimigo que está em face de vocês, porque é o mesmo princípio:
princípio de dualidade ou de Atração, ou de Repulsão (enorme, em caso de inimigo).

Mas eu tomo, de propósito, esse exemplo porque, na Comunhão, intervém, mais do que todos, o princípio, justamente, da relação ou da comunicação, ou seja,
de Atração ou de Repulsão.
Há a lei de ressonância, que se leva a efeito e, naquele momento, vocês vão experimentar (qualquer que tenha sido o tipo de relação ou de comunicação:
amorosa ou violenta, odiosa ou dita amorosa, no plano da Dimensão terceira) que vocês vão passar, concreta e Vibratoriamente, a outra Consciência e a outro
nível, no qual não haverá mais Comunicação, mas haverá uma Comunhão.
E, naquele momento, quando vocês viverem isso com aquele que está em face de vocês (de maneira a mais neutra e a mais autêntica), todos os problemas,
todos os problemas de poder, todos os problemas de violência desaparecerão.

Nós lhes demos, há pouco tempo, a faculdade, durante os alinhamentos, nós não instruímos, nem ensinamos, nós atraímos sua atenção sobre a possibilidade de
estabelecer essa Comunhão em vocês mesmos, no interior de si mesmos, sem qualquer projeção de desejo.
Naquele momento, vocês vivem o Amor, ao nível Vibratório, porque vocês se apercebem de que todas as distâncias que eram ligadas à projeção da
consciência (meu marido, minha mulher, meu inspetor de impostos, meu superior, meus pais, meus filhos) não existem mais porque, naquele momento, todos os
véus caem.
E, quando há essa Comunhão que se estabelece, de Coração a Coração, essa ressonância, não há mais razão válida, não há mais manifestação do que
quer que seja que seja contrário à Comunhão do Amor.
É isso que vocês estão vivendo, já, para alguns seres que despertaram para isso e que praticam entre si.

Então, quer isso passe pelos encontros no outro extremo do planeta, em tal hora, quer isso seja, por exemplo, por algo que se aproxima, que foi dado por
ANAEL, há um ano, que se chama a Nova Aliança, quer isso seja pelo movimento da Nova Tri-Unidade, vocês poderão Comungar (ndr: ver a rubrica
«protocolos a praticar»).
Do mesmo modo que vocês podem Comungar com o Sol, comungar com o Universo: é isso que se chama a Unidade.

Naquele momento, não se põe mais a questão da relação e não se põe mais a questão da comunicação, porque vocês estão em Comunhão e, em
Comunhão, nada há que seja exterior ao que vocês são e, naquele momento, vocês realizam – e esse será o caso para muito de vocês que ainda não o
viveram – de maneira cada vez mais fulgurante e fulminante, o acesso à Unidade e ao Si.
E, naquele momento, vocês compreenderão que, quando nós lhes dizíamos – e, sobretudo, nossos amigos orientais – que esse mundo que vocês veem é uma
ilusão, que é uma projeção, que, além disso, foi alterado; quando se diz, como os Arcanjos dizem, que eles estão no Interior de vocês, não é uma visão do
espírito.
O vocês quer dizer o Templo.
O que há nesse Templo contém a totalidade da Criação, sem qualquer exceção.
É a isso que vocês são chamados e é a revolução final de que eu lhes falo já desde a Fusão dos Éteres, ou seja, desde o mês de abril, que se desenrola nesse
momento, de maneira individual, cada um em seu ritmo, cada um ao seu modo.
Mas todos os eventos de sua vida, individuais, coletivos, planetários têm apenas um único objetivo: fazê-los viver essa Comunhão.

E, mesmo o que eu chamei, há alguns anos, o planeta-grelha, corresponde, inegavelmente, a esse momento de Comunhão total com a natureza e a própria
Essência do Ser, que é Luz e Amor.
Mas não Luz e Amor da personalidade, que pensa poder melhorar-se.
Eu lhes falo, aí, do Espírito, ou seja, do que há no Interior desse personagem que nós todos fomos quando estamos num corpo.
Nós todos somos mais do que isso.

Então, as palavras, vocês as conhecem: Sementes de Estrelas, Filhos da Lei de Um etc.etc.
Tudo isso não era, como dizer..., simplesmente, denominações bonitas de ouvir, ou Vibratoriamente eficazes, mas, também, sua Verdade, nossa Verdade
comum, e é isso que se desvenda nesse momento mesmo.

Então, é claro, com perturbações mais ou menos importantes porque, vocês podem imaginar, qualquer um que queira, a todo custo, permanecer na personalidade
e que está completamente contente nessa personalidade, o que ele vai fazer?
Ele vai reagir a essa Luz.
Mas a Luz não reage, Ela Comunga.
E, mesmo se um ser humano não queira Comungar, a Luz Comunga, mesmo assim.
E não é o problema da Luz se esse ser vai entrar em reação, em oposição, em contradição total com a Luz, porque a Luz que pensavam aqueles seres, talvez,
não é a Luz tal como ela é nas outras Dimensões.
Porque, talvez, há alguns Irmãos e Irmãs que, eles, esperariam viver a Luz num mundo melhor, nessa Dimensão, depois que os fantoches tivessem sido
afastados, não é?
Isso não acontece assim, e aqueles que já vivem essa Comunhão sabem, pertinentemente.
Por quê?
Porque há, cada vez mais, momentos em que eles não estão desconectados do real, mas estão no real, ou seja, eles se extraem, sem querer, porque não é
questão de fugir do que quer que seja, mas de estar, totalmente, aí.
E, quando vocês estão totalmente aí (nos momentos de Alinhamento, nos momentos de Comunhão, nos momentos em que o cérebro não pode mais funcionar), o



E, quando vocês estão totalmente aí (nos momentos de Alinhamento, nos momentos de Comunhão, nos momentos em que o cérebro não pode mais funcionar), o
que é que acontece?
Vocês estão no Fogo do Amor, vocês estão na Presença do que vocês São, vocês estão no: «Eu sou Um», vocês estão na Aliança de Fogo e tornam-
se o Fogo.
E esse mundo desaparece, para vocês.
Não é uma fuga do mundo, é uma fuga da ilusão, ainda que essa fuga não seja voluntária, uma vez que tudo acontece – como vocês sabem, e foi repetido, AQUI
e AGORA – nesse Templo, que é o corpo, para aqueles que têm um corpo.
Mas isso acontece, exatamente, para todos aqueles que morreram há anos e que esperam, eles também, nos planos intermediários, em bolsas, digamos,
astrais, esse momento de Liberação.

Então, é claro, eu os remeto, também, ao que eu disse: o que a lagarta chama a morte, a borboleta chama o nascimento.
Há algumas fases que foram descritas pelos Arcanjos e MIGUEL, que iniciou o período de desconstrução e, depois, outras palavras que foram empregadas: os
Degraus, as Etapas.
Tudo isso vai levá-los a viver o que muitos de vocês, a título individual, vivem de maneira mais ou menos intensa, mais ou menos fácil.
Mas isso se tornará cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês aceitam voltar-se para si mesmos, não num ato narcisista, mas, bem mais, na
descoberta e na aceitação do que vocês São, em Verdade, e não do que vocês são na personalidade.
Portanto, a relação com os outros, a comunicação ou a não comunicação com os outros deve ser substituída pela Comunhão, porque a Comunhão
é o Coração.
É o que lhes permite verificar a hipótese (que é verdadeira e verídica) de que, entre o Coração do Um e o Coração de Todos, não há qualquer diferença.
E, para isso, é necessário vivê-lo, não basta crer ou enunciar, assim, porque, se vocês não o vivem, se vocês não fazem essa experiência, para que isso vai servir-
lhes?
Para nada.

Questão: as borboletas parecem estar prontas, mas continua-se aqui, por quê?Questão: as borboletas parecem estar prontas, mas continua-se aqui, por quê?

É uma questão muito interessante, cara amiga.
Eu vou responder que as borboletas estão extremamente prontas, uma vez que, eu mesmo disse, já, desde abril: é agora.

Então, o que isso quer dizer, dado que, até prova em contrário, vocês têm, sempre, certa densidade, não é?
Vocês podem tocar-se, fisicamente, vocês ainda estão aí e as estruturas em que vivem estão, ainda, aí, não é?

Sim, mas nós dissemos que havia, sempre, momentos individuais e um momento coletivo.
Ao nível de outras Dimensões, como os Arcanjos já disseram, tudo está consumado, tudo está realizado.
Todo o mundo espera, de maneira coletiva, estar num momento zero: puf, de um único golpe, não há mais nada e há outra coisa que tomou o lugar.
É uma mudança, efetivamente, de frequência Vibratória.
Mas alguns de vocês já são borboletas (num corpo de lagarta, concordo).
Mas vocês estão prontos, coletivamente.

Vocês sabem que a massa crítica foi atingida há muito tempo.
Então, vocês vão responder-me: mas o que se espera?
Eu vou responder que não somos nós que decidimos, nem vocês.
E nós sempre dissemos isso.

É por isso que nós dissemos que havia, efetivamente, limites.
Eles são astronômicos, calendários, porque lhes foram dados por diferentes povos, por diferentes tradições, por diferentes profecias.
Mas há um elemento essencial: é que não são nem vocês nem nós que decidimos o momento preciso, coletivo, porque isso depende de quem?
Da Terra.
A Terra está pronta, também.
Mas vocês saberão, quando é o momento.
Quando é que vocês saberão?
Vocês não poderão mais duvidar disso porque, naquele momento, o Som do Céu e da Terra – que muitos ouviram sobre o planeta – tornar-se-á permanente.
O Céu, para aqueles que têm a chance de ver o Sol azul, a Lua, também, que está diferente, e a cor das Partículas Adamantinas, essas luzes brancas que
são visíveis à noite e que começam a arranjar-se, a alinhar-se, a formar uma treliça de um novo éter, mesmo no exterior, não unicamente quando vocês
estão no leito, no teto, mas no exterior do Céu.
Tudo isso está instaurando-se, mas está pronto.

Nós estamos todos prontos.
Vocês estão todos quase prontos.
A Terra está pronta, mas é ela que dá o ritmo, nesse âmbito, é claro (como dizer..., e eu empreguei essa palavra de propósito), de certa elasticidade.
Vocês estão nessa zona de elasticidade.

Então, aproveitem dela para aperfeiçoar o que havia sido explicado, há um ano, por SRI AUROBINDO, sobre o choque da humanidade, porque, vocês que
estão prontos, como vocês dizem, de diferentes modos, vocês viverão isso com extrema facilidade.

A única diferença é que os momentos, no dia, em que vocês estão desconectados da ilusão desse mundo e estão conectados à Verdade vão tornar-se cada vez
mais importantes.
Mas, a um dado momento, isso será sincrônico.
Mas dessa sincronia, vocês têm os elementos, de qualquer forma, que foram importantes, que lhes foram dados: generalização do Som do Céu e
da Terra, Canal Mariano que está cada vez mais perto e modificação dos sons Interiores, que se tornam cada vez mais potentes e, depois, Anúncio
de Maria.
Isso deve produzir-se nesse sentido.

Mas, agora, será necessário, também, que vocês escutem o que vão dizer-lhes os Anciões e as Estrelas, sobre as diferentes formas possíveis de Ascensão.
Porque não há apenas uma forma.
Há, como foi dito, muito numerosas Moradas na Casa do Pai.
E por que é que vocês quereriam que todo o mundo fosse ao mesmo lugar?
Isso, vocês já sabem.

Mas, mesmo nos mecanismos individuais e coletivos da Ascensão, vocês têm, todos, percepções, independentemente, é claro, das Estrelas, das Coroas.
A própria Consciência vive-o, diferentemente.
E tudo isso merece, agora, porque estamos em pleno interior, certo número de explicações, que serão dadas por outras pessoas além de mim, durante este final
de semana.



Questão: a que corresponde o fato de sentir como um fogo, que queima ao nível da garganta?Questão: a que corresponde o fato de sentir como um fogo, que queima ao nível da garganta?
É ligado, em geral, à passagem da Porta Estreita, entre o plexo solar e o chacra da garganta.
Então, há subidas ácidas, porque o fogo do ego não está totalmente transmutado.
Enquanto o fogo do ego não está transmutado em Fogo do Coração (ou seja, enquanto a passagem não é quase permanente ao nível da Porta Estreita), os
sintomas poderão tornar-se cada vez mais desagradáveis, seja ao nível físico, ao nível, como alguns disseram, de subidas de sombras ou de ver as
sombras, ou de ver os últimos apegos que os impedem de realizar essa passagem da Porta Estreita.
A questão que vem após é: «o que fazer?».
Eu respondo, aí também: «nada fazer».

Questão: é do mesmo modo para as dores articulares?Questão: é do mesmo modo para as dores articulares?

Nenhuma relação.
Não se deve pôr tudo, tampouco, nas costas da Luz, não é?
Isso seria demasiado fácil.
Em contrapartida, pode-se pôr tudo nas costas, em definitivo, de resistências da personalidade.
Mas não é uma razão, tampouco, para culpar.

Questão: é correto praticar a Comunhão, tal como ela foi descrita, de Coração a Coração, em especial durante o período deQuestão: é correto praticar a Comunhão, tal como ela foi descrita, de Coração a Coração, em especial durante o período de
Alinhamento, para com um máximo de pessoas, mas sem, contudo, que elas tenham sido informadas?Alinhamento, para com um máximo de pessoas, mas sem, contudo, que elas tenham sido informadas?

Mas a Comunhão, vocês podem estabelecer com o conjunto do Universo!
Disseram-lhes para começar, de início, pelas pessoas e fazê-lo em Consciência, o que quer dizer com pessoas que estão a par, simplesmente, para que a
Atenção das duas possa perceber o efeito dessa Comunhão.
Em seguida, nós havíamos dito que, num segundo tempo, vocês podem gerá-la sobre o que quiserem: sobre Júpiter, sobre Alcyone, sobre a Fonte, sobre uma
formiga.

Agora, lembrem-se – e isso é fundamental – de que a Comunhão não é um ato de vontade.
É um ato de acolhimento e de abertura para Si.
Portanto, se vocês emitem a Luz para alguém, é um ato de projeção.
Aí, não é uma projeção, é uma Intenção de conectar-se aos três pontos da Nova Tri-Unidade, através dos períodos de Alinhamento e, naquele momento, levar a
Atenção sobre uma pessoa, sobre uma formiga, sobre um sol, pouco importa, e deixar fazer, aí também.

É claro, ao final de certo tempo, vocês se conscientizarão, realmente, e farão a experiência, de que todos os outros, mesmo o pior dos inimigos, está no Interior
de vocês, porque não há inimigo.
Quando vocês constatarem que são a totalidade da Criação, naquele momento, vocês Comungarão com o conjunto do Universo.

Lembrem-se, também, que foi dito, de que essa Comunhão corresponde a uma forma de treliça, como eu empreguei a palavra, do novo Éter, o que quer dizer que
alguns de vocês viam, há ainda alguns meses, à noite, em algumas circunstâncias, no teto de seu quarto, como que Partículas Adamantinas que se arranjavam
com quadros específicos.
Eu disse que vocês podiam ver, também, essa treliça, agora, no Céu, no cosmos que vocês veem daqui da Terra.
É essa treliça que é um ato de Comunhão.
É o retorno da Luz Vibral autêntica.
E vocês inscrevem sua Consciência nessa Liberdade que é a Comunhão porque, quando vocês estão nessa Liberdade da Comunhão, vocês percebem que não
têm que estar apegados a nada, uma vez que Comungam ao Tudo.
E que tudo o que foi concebido na cabeça, na projeção da personalidade (através dos medos, quaisquer que fossem ou através dos amores, quaisquer que
fossem, familiares ou outros) não tem qualquer razão de ser.
Isso não quer dizer, eu repito, e isso foi dito (porque há quem, por vezes, tem tendência a compreender o que lhe convém), que não é por isso que era necessário
desembaraçar-se dos filhos, da família, dos pais, do trabalho ou do que quer que fosse.
Mas que, nesse ato de Comunhão, vocês percebem o quê?
Que vocês amam tanto o Universo como a formiga, como os inimigos.
Mas não é uma visão do espírito, é uma experiência da Consciência, que os estabelece na Nova Consciência.
E, naquele momento, vocês não têm mais medo de perder o que quer que seja, porque vocês não têm mais necessidade de comunicação ou de relação.
Vocês estão em Comunhão com a totalidade do Universo.
É isso realizar o Si e a Unidade.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Todo o meu Amor acompanhe-os.
E, sobretudo, sejam Livres.
Até breve.
____________________________
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~ A ÚLTIMA ONDA ~

Áudio em francês

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados do Um, na Unidade, o tempo chegou de relevar o que deve ser relevado, a fim de que nunca mais nenhum véu possa

colocar-se sobre a Consciência Una.

O tempo da Presença e o tempo da Unidade é o tempo que há a viver.
A partir deste instante, eu assumo e tomo meu lugar, que é o seu, em sua Eternidade, no templo do Um, que é o templo de todos,

elevamos juntos, o Canto do Amor e da Unidade.

Presença.
Presença e Vibrância, para além de todo medo, porque tudo é evidência; para além de toda relação, porque tudo é Liberdade.

Vivamos a Comunhão.
Vivamos a União de Liberdade, que chama o Ser (que se assenta no Sol, como em seu peito), a realizar sua Unidade e sua Verdade.

Tanta Majestade, tanta Glória, que põe fim aos horrores de toda separação.
Juntos.

Presentes na Presença, façamos o presente de nossa elevação para o Canto do Um, para a radiância do Um.

Tanta Alegria, tanta Liberdade, na qual nenhum entrave, nenhum medo pode frear o que venho relevar, porque vocês o relevam.
Juntos.

Unidos e Unificados.
Na Liberdade da Consciência.

Calor.
Calor da natureza de toda consciência, que nada vem frear ou voltar a frear.

Filho do Amor, Seres de Amor.
Na transparência do Coração de cada um de vocês para com cada um de vocês, dissolvendo os últimos véus da aparência, os últimos

véus da ignorância.

Espaço no qual a Obra no Branco está consumado.
Nova concepção.

Renascimento e Imanência, nas estrofes da Eternidade.
O tempo está consumado.

Tempo da Imanência de sua Presença, de nossos Regozijos.

Filhos, criados, enfim, na Verdade, inteiramente.
Reencontro e magia do Único, sem artifício, sem ilusão, sem projeção de qualquer conhecimento exterior, no qual apenas o Coração e
o conhecimento e a Vibrância exatos que liberam e que, na graça da Simplicidade, e que, na graça do instante eterno, abrem o Tempo

que não tem mais tempo.
Abrem o Tempo sem densidade.

Abrasamento da Presença no Coração.
Abrasamento e regozijo, para sempre, presentes e eternos.

Eu venho relevar e consumar, como mensageiro do Um.
Eu venho apresentar-lhes sua Presença no Tempo Eterno da Radiância Una, no qual o Arcanjo e o Anjo, no qual o Arcanjo e o homem

não podem ser mais separados nem divididos, fazendo suas as palavras: Tudo é Um.

Despertar da Alegria.
Despertar e Acordar, definitivo e final, da Consciência, para iluminar sua própria Vibração, suas próprias escolhas, em total Liberdade

e em total Amor pelo que vocês São.

Eu sou Uriel Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, emitindo a última onda, que vem aquecer, se já não foi feito, o Coração de seu
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ser.

Amados do Um, amados do Amor, sejam quem vocês são.
Nenhum olhar, nenhum limite, nenhum ser pode mais impedir a imanência do Amor, a imanência da Verdade.

Deem um passo, e a Luz dará mil, a fim de tomar sua Liberdade e restituir-lhes no Um, no Coração do Ser, de cada Ser e de cada
Consciência.

Nada do que vocês creem pode substituir a experiência do que vocês são.
Não há mais qualquer esperança a formular, porque tudo aconteceu.

Há apenas que Ser.
Para além de toda esperança, na Verdade do Instante, no Amor do Instante e na esperança do Instante.

Nada há a esperar, porque tudo está aí, em cada um de nós, a partir de hoje, e essa é a Consciência da experiência, é a Consciência
dessa Consciência, que chama a Terra, que responderá, em seu tempo.

Momento em que o conjunto do tempo (tanto aquele dos Arcanjos, como aquele dos homens, como aquele da Terra) estará na mesma
frequência, na mesma Vibrância e na mesma Alegria.

Isso, amados do Um, é-lhes acessível a partir de hoje e desse instante, sem limite e sem freio, quaisquer que sejam a idade, condições
e ilusões desse mundo.

A Consciência é sua Essência.

Amados do Um, eu Sou o Anjo Uriel, Mensageiro da aurora nova.
Aurora nova que se levanta em vocês, como em cada um.

Amados do Um, vibremos e vivamos a Essência da Paz, estabelecendo a morada de Paz Suprema.

Aí está o que minha mensagem é.
O Tempo está aí, à porta do Coração e da Consciência

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes dou minha íntima benção em nossa morada comum de Paz eterna, no espaço comum do Sol Um.

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Presença.
Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Acordem.

Eu sou o Anjo Uriel e eu lhes digo: Amor e Liberdade.

Que a Alegria de minha Presença em vocês preencha-os de Alegria.

Uriel ama-os.
O mensageiro chegou.

Eu estou em vocês e eu me exprimirei, ainda, com a mesma mensagem, aquela do Amor e da Liberdade, aquela da leveza, da Graça
e da Comunhão.

Do coração de todos ao Coração do Único, no Amor e pelo Amor, até muito em breve.
Uriel saúda-os.

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Tradução para o português: Célia G.
http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam a sua

Presença.
Permitam-me estabelecer a minha Presença, na sua Presença.

Eu venho a vocês, não tanto para fazer grandes discursos, mas mais para tentar viver, além das minhas
palavras e das suas perguntas, o processo da Comunhão, Elevando a Vibração, de Coração a Coração,

permitindo viver mais perto, e se estabelecer mais perto, da Unidade e da Verdade.

***

Foi dado a vocês, recentemente, uma série de elementos pelo Arcanjo MIGUEL e pelo Arcanjo URIEL, assim
como pelos Anciãos e pelas Estrelas, em ressonância direta com o processo chamado de Ascensão (ver as

canalizações de 12 de novembro de O.M. AÏVANHOV, MIGUEL, URIEL, MA ANANDA MOYI e GEMMA
GALGANI, assim como as canalizações de 13 de novembro de IRMÃO K e UM AMIGO).

A etapa que vocês são levados a viver e a Conscientizar requer uma série de desenvolvimentos da
Consciência, de tomadas de Consciência, de modificações do próprio funcionamento da sua vida.

Esses mecanismos, é claro, são tanto Interiores como exteriores.
Eles estão, como vocês sabem, realizados nos Planos Multidimensionais.

Resta-lhes, agora, ressoar no Plano da sua Dimensão.
Isso está em andamento.

O desdobramento da Luz, a instalação da Luz, na sua Vibração e na sua qualidade, permite, hoje, à
Consciência de cada um, aproximar-se mais corretamente da sua Consciência Final, a testemunha do seu

Futuro em meio à nova Frequência, em meio à nova Vida.
A Ascensão não é um fim, mas, bem mais, um novo Nascimento, momento em que a Consciência passará,

como disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), da lagarta à borboleta.
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Novo Nascimento nos Mundos novos, onde não existe qualquer oposição, qualquer sofrimento, qualquer
Dualidade.

Onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é apenas instantaneidade, onde tudo é Um.
Em relação a esses mecanismos que se desenrolam, atualmente, em vocês como no exterior de vocês

(individual e, muito em breve, coletivamente), eu venho, então, pela minha Presença e pela minha Radiância,
tentar responder o melhor que eu puder, através das minhas palavras e através da nossa Presença conjunta, às

interrogações suscitadas sobre o mecanismo da Ascensão.
Bem amados Filhos das Estrelas, eu escuto, então, o que vocês têm para perguntar.

Cada uma das suas perguntas vai chamar um desenvolvimento específico, em ressonância direta, e em
tomada direta, com o conjunto dos elementos Comungados e comunicados pelo Arcanjo MIGUEL.

***

Pergunta: o que chamamos de Semeadura das Chaves Metatrônicas?

Bem amada, a Semeadura das Chaves Metatrônicas faz parte da revelação das últimas Chaves.
Vocês tiveram, durante e no final das Núpcias Celestes, a revelação das Chaves Metatrônicas principais,

correspondentes à Linguagem Vibral original, bem além da língua, conectando o princípio do Verbo.
A ativação das cinco Frequências (denominadas, também, gama pentatônica) sinalizando o reconhecimento em

meio aos Universos Unificados, corresponde, muito precisamente, à ativação dos cinco Novos Corpos,
existentes de toda a Eternidade na estrutura da Consciência, como desse corpo, mesmo em meio à

falsificação.
Essas cinco etapas Vibratórias, correspondendo à ativação das novas Portas, das novas Estrelas (revelação

dessas Portas e dessas Estrelas), devem ver a realização da Semeadura Metatrônica correspondente ao
Logos Solar CRISTO-MIGUEL, ao qual irá se unir METATRON a fim de entregar os Novos Códigos de Vida.

Eles são, evidentemente, as frequências Vibratórias que permitem um outro desdobramento da Luz.
Possibilitando, também, estabelecer a Nova Fundação de Vida, não mais no nível do que vocês denominavam
1º chakra (ou chakra raiz), mas, sim, no nível da Nova Fundação, chamada de Vibração OD, chamada, também,

de Porta Estreita.
*

O estabelecimento da Nova Vida necessita, então, da adição, uma vez o Coração reencontrado, na totalidade,
das Novas Chaves e das Novas Funções de Vida em meio aos Novos Corpos, chamados de Corpos de

Estado de Ser.
Isso se refere a alguns seres humanos, a algumas Consciências aptas a Veicular esses Códigos, a Semeá-los,

a fazê-los proliferar, a fim de povoar as suas Dimensões de destino, assim como os Universos e os
Multiversos.

Isso será realizado de maneira concomitante com o Anúncio de MARIA, do qual irão decorrer 132 dias de
formação Vibratória.

Ainda não chegou o momento de revelar-lhes isto, porque não se trata, obviamente, de uma revelação
intelectual, mas Vibratória.

Do mesmo modo que OD-ER-IM-IS-AL nada tem a ver com as notas musicais, mas que corresponde ao
próprio Fundamento da origem da Vibração, bem além do som, bem além da cor, bem além da forma.

Resta, então, energizar (se o termo puder assim ser empregado) as sete Frequências primordiais,
integralmente, que acopladas às cinco já Elevadas, irão constituir a sua nova Unidade, o seu novo Estado de

Ser e as suas novas possibilidades de Vida, nos espaços da Criação Infinita, sem qualquer limitação
Dimensional.

*

Durante o tempo em que as suas perguntas afloram na sua Consciência, eu vou, por uma linguagem
metafórica, tentar explicar-lhes, de maneira visual e Vibratória, o que lhes deu a Estrela GEMMA GALGANI, da

UNIDADE, com relação ao momento específico denominado Passagem (e independentemente mesmo do seu
próprio Futuro Vibratório, ligado à sua Sentença Vibratória de Consciência).

Deixou-se ouvir a vocês, por nossas bocas, e ver, pelos seus olhos como pelos seus olhos Etéreos (e, para
alguns de vocês, pela Visão do Coração), a modificação dos seus céus com relação ao Sol tornando-se azul.

Em seguida, deixou-se observar a vocês, no seu céu noturno, a chuva de Partículas Adamantinas sendo
montadas sob forma imaginada de nuvens de Luz Vibral, compactando-se nos seus céus e recobrindo, pouco

a pouco, o conjunto do manto da Terra (assim como esse corpo, que é o seu, como o Corpo de todas as
Consciências presentes sobre a Terra).

Disso resulta, pelos seus olhos, pela Visão Etérea e pelo seu Coração, a sua capacidade para ver a malha de
Luz aparecer nos seus Éteres, e, então, no ar.

Esta malha de Luz e este agenciamento da Luz vai tomar uma importância cada vez mais extensa,
expressando-se (se pudermos assim dizer) pelo aparecimento, aos seus olhos, de uma névoa cada vez mais

branca, cada vez mais brilhante, cada vez mais Vibrante.
A um dado momento, esta Vibrância particular da Luz Adamantina irá dissolver, realmente, as formas sobre as



quais ela se incrustou, deixando-se Ver a Visão total da Unidade, além da aparência da Ilusão da densidade,
além da aparência dos seus olhos.

Deixando-se Ver (sem os olhos) e a Perceber (sem os sentidos), diretamente pela Consciência, o que nós
chamamos de Universos Unificados.

Vocês estarão, naquele momento, de maneira geral, estabelecidos em meio à Nova Unidade, mesmo se a
antiga Dimensão persistir ainda durante 132 dias.

* 

Esse mecanismo será vivenciado com a maior Lucidez, fazendo parte do elemento denominado Face a Face:
o Reencontro com a Luz, e o Futuro Vibratório resultante deste Reencontro.

O estado da Consciência poderá ser, é claro, múltiplo, segundo a sua adesão ao processo ou a sua recusa do
processo (eu os remeto, para isso, ao que descreveu, de maneira geral, a Estrela UNIDADE (ndr: ver a

intervenção de GEMMA GALGANI de 12 de novembro)) (*).
Da sua identificação com esta Vibrância nova irá resultar o mecanismo da Ascensão final.

Da sua recusa de identificação com a Luz (seja ligada à vontade da alma em persistir nos Mundos de Carbono,
sejam os medos encapsulados e não totalmente esvaziados, que tomarão, então, a frente do palco) irá fazer
com que esta Luz da Unidade, do Amor (chamada de Fogo do Espírito), seja considerada como um Fogo

devorador, vindo contra a sua Liberdade de permanecer em meio a uma Dimensão que desaparece.
Ser-lhes-á feito, então, muito exatamente, segundo a sua Vibração, segundo, unicamente, o estado da sua
Consciência: não segundo o estado desse corpo, não segundo o estado da sua idade, da sua condição, do

seu karma, mas, simplesmente, segundo o estado da sua Consciência, e, unicamente, segundo isso.
Este elemento visual (não somente metafórico) corresponde ao que nós podemos encontrar de melhor como

imagem da Ascensão, referente à própria Passagem.
*

Isso não é uma Passagem correspondendo à ocultação da consciência, no momento da morte, mas, sim, um
Nascimento em meio ao Ilimitado.

Da capacidade da Consciência individual para identificar-se com a Luz, pela Ressonância e Comunhão em
meio à Graça, irá resultar a facilidade da Passagem.

Esta Passagem jamais será (mesmo para aqueles que recusam a Luz) como uma morte, mas, sim, como um
Novo Nascimento, um Renascimento total e uma Regeneração total na Luz.

Cada Consciência, seja qual for a sua própria Sentença Vibratória, deverá viver o Face a Face.
Não haverá, na superfície desta Terra, como no conjunto deste Sistema Solar, qualquer exceção à investidura

da Luz.

***

Pergunta: “voltar para casa” é uma alusão à Origem Estelar ou à A FONTE?

Bem Amada, existem (como isso foi dito) diferentes mecanismos Ascensionais.
Existem numerosas Moradas na Casa do Pai.

A volta para Casa não pode se exprimir no sentido de uma casa, já que a Liberdade é Total.
Haverá mais uma noção de predileção Vibratória, remetendo cada Consciência, ou à sua predileção de

Dissolução em meio à A FONTE, ou em uma Origem Estelar particular, ou em uma Origem Dimensional mais
específica.

Esta Origem Dimensional não significa o confinamento em uma determinada Dimensão, mas, sim, a
capacidade, para a Consciência, para viver em um Corpo Multidimensional, não localizado, nem no tempo, nem

no espaço, nem nos Tempos, nem nos Espaços.
Permitindo-lhes viver a Liberdade mais total, mesmo existindo, inegavelmente, uma afinidade Vibratória maior
para tal Mundo ou tal outro Mundo, para tal forma ou tal outra forma, para tal Dimensão ou tal outra Dimensão.

O importante não é se colocar a questão: aonde ir?
Porque, aí também, o seu estado de Consciência irá conduzi-los, muito naturalmente, a isso ao que vocês

pensam, a isso ao que vocês São.

***

Pergunta: como se articula o conceito de Origem Estelar àquele de Dimensão?

Bem Amada, em cada Universo, como em todos os Multiversos Unificados, em ressonância direta com os
estados Multidimensionais do Ser e da Consciência, existem (como, talvez, vocês saibam sobre esta Terra)
diferentes Sistemas Solares e planetários que a visão que vocês têm é, naturalmente, apenas extremamente

fragmentada (porque ligada aos envelopes isolantes da Terra impedindo-os, Vibratoriamente, como pelos seus



instrumentos tecnológicos, de ver a Verdade).
O seu olho não é sensível a uma parte do espectro eletromagnético.

A própria Consciência confinada está também submissa a uma limitação de percepção de frequências.
Nos Mundos Unificados não existe qualquer confinamento, qualquer limitação de frequência.

Existem, no entanto, Origens Estelares diferentes.
Essas origens Estelares refletem-se por características de conjunto dos elementos constitutivos das diferentes

Dimensões (das diferentes matérias, se vocês preferirem), que são em proporções diferentes.
*

Se nós tomarmos dois exemplos, e somente dois exemplos, porque seria extremamente fastidioso enumerar a
infinidade das possibilidades.

Se nós tomarmos o Sistema Solar denominado Sirius A, ele é dominado por Seres Azuis
de Sirius (“dominado” não significa qualquer poder, mas, simplesmente, uma manifestação do tipo azul, em

ressonância com a água como elemento prioritário).
Os povos povoando esse Sistema Solar são Seres chamados, por vocês, de Golfinhos (tendo pouca coisa a

ver com os seus golfinhos vivendo na água, mas mais com golfinhos vivendo no ar e ficando em pé; mas a
forma geral dessas Consciências, no nível de um Mundo chamado de 5ª Dimensão, é um antropomorfismo do

tipo Delfinoide).
Sobre esse mundo aí, existem as mesmas Consciências habitando outros Corpos Dimensionais (como, por

exemplo, no limite do antropomorfismo) e que são chamados de Guias Azuis de Sirius.
Esses Guias Azuis de Sirius (do qual faz parte SERETI), Planejadores e Coordenadores de Mundos, não

estão em uma forma antropomorfizada: eles estão no limite do antropomorfismo e não podem, então, serem
apreciados de outra maneira senão pelo que vocês denominariam, com sua Visão Etérea, uma bruma azul,

vagamente de forma humanoide, mas sem que tivesse possibilidade de confundir esta forma com uma forma
humana.

A Consciência que habita em Sirius A (um Golfinho, de pele acobreada, de 5ª Dimensão, ficando em pé no ar,
e aquela de um Guia Azul evoluindo na 18ª ou 24ª Dimensão) é vista através desta bruma de Luz.

*

Dessa maneira, existem, entre vocês (entre aqueles que estão ainda presentes sobre esta Terra), seres cuja
Origem Dimensional está bem além do antropomorfismo, como, por exemplo, a Civilização dos Triângulos, ou

ainda a Civilização chamada e denominada Arcangélica (nada tendo a ver, é claro, com os Arcanjos reunidos no
Conclave, hoje, que jamais conheceram a encarnação).

Existe, contudo, uma forma particular do que vocês nomeiam Arcanjos, evoluindo na 18ª Dimensão, presente
em diferentes Universos e Multiversos, tendo tomado, desde muito tempo, um corpo.

Eis o sentido da sua Origem Estelar e da sua Origem Dimensional.

***

Pergunta: como saber se um ensinamento está correto?

Bem Amada, a única Verdade é a sua Verdade Interior.
O que é importante é saber se o que eu lhes digo (ou o que diz tal pessoa, ou o que veicula tal outra pessoa,

em um ensinamento) Abre o Coração ou não.
A saber, se este conhecimento permanece puramente exterior, jamais os levando ao Fogo do Coração, ou se

ele os aproxima do seu próprio Fogo do Coração.
Se não houver (em meio a um ensinamento, em meio a uma palavra) capacidade para fazer Vibrar o Seu

Coração, e não somente as suas emoções e a sua energia vital, então, este ensinamento não é a Verdade, no
sentido absoluto.

Entretanto, existem etapas, preliminares, até agora, permitindo à Consciência (talvez) aproximar-se deste
estado Vibratório do Coração.

Mas lembrem-se (e isso é uma constante) de que há apenas vocês, e vocês sozinhos, neste Face a Face de
Consciência, que podem penetrar o santuário de CRISTO, a Porta Estreita, e viver o Coração.

Nenhum ensinamento, mesmo o mais Verídico (como, por exemplo, o OD-ER-IM-IS-AL), pode levá-los ao
Coração se vocês não Vibrarem o Coração.



*

Deste modo, a própria noção de Verdade absoluta e de Verdade relativa torna-se relativa em função do que
você é levada a portar e a Vibrar.

Aquele que está no Coração pode viver o Coração tanto em um lugar falsificado como em um encontro com
um ser das Trevas, as mais totais.

O que é importante não é o exterior: isso permanecerá, sempre, o que é o seu Ser Interior.
Enquanto o seu olhar quiser saber se um ensinamento é Verdadeiro ou correto, você não vai viver a Verdade.
Coloquem-se, agora, as questões corretas: não saber, se algo é Verdadeiro ou não, mas se o seu Coração

está em Fogo ou não.
Porque é a única questão que irá condicionar, pela resposta Vibratória, quem vocês São, e onde vocês Estão.

Todo o resto são apenas piadas do intelecto, privado d'A FONTE e privado da Luz.

***

Pergunta: por que, se “tudo está consumado”, o processo ascensional parece continuar?

Bem Amado, tudo está consumado nos outros Planos.
Nós jamais dissemos que tudo estava consumado no Plano onde vocês estão, se não vocês não estariam mais

aí.
O processo que resta a realizar é, justamente, essa Passagem do individual ao coletivo (dependendo, aí

também, muito amplamente da Terra), mas, efetivamente, tudo está realizado.
Somente o olhar da personalidade ainda presente e a interrogação intelectual privam-nos, talvez, ainda, da
Vivência direta daquele que está no Coração e que não se coloca mais a questão de qualquer expectativa,

porque ele já realizou a sua Unidade.
Ele apenas está aí (como nós dissemos) para Enxamear a Luz, para Irradiar a Luz e para permitir aos seus

Irmãos e Irmãs viverem a Graça e a Comunhão.
Para eles, tudo já está realizado, quer esse mundo desapareça (no sentido da Luz, como eu disse) em um dia,
em um ano, ou não importa o tempo, porque estes seres já vivenciaram a sua Liberação: eles estão na Unidade

e no Estado de Ser (e eles são cada vez mais numerosos sobre esta Terra).
*

Vocês são levados a diferenciar, cada vez mais, até este instante final da Passagem, o processo denominado
individual e o processo coletivo.

Daí vem (talvez) a diferença de apreciação que se tem nesse momento, porque (ainda uma vez), aí também,
isso irá remetê-lo a: com o que você escuta as palavras que eu dou?

Se houver vontade e se houver compreensão, passando pelo filtro do intelecto, não pode ali haver Vibração do
Coração.

Existem muitas Consciências, seja onde for que elas estiverem sobre esta Terra, nada compreendendo da sua
língua (denominada francesa), para quem basta se colocar frente a um texto para Vibrar a quintessência, para

portá-la e manifestá-la, além de todo intelecto, de toda análise e de toda compreensão.
Estes seres passaram na Vibração e na vivência direta da Vibração: eles não necessitam mais de palavras,

eles não necessitam mais de explicações, mas eles vivem a Unidade deles.
*

Lembrem-se (e isso se junta à questão anterior): pode ali haver ensinamentos situando-se mais próximos da
Verdade absoluta, do mesmo modo que pode ali haver ensinamentos não correspondendo a qualquer Verdade

absoluta.
O que os diferencia é, simplesmente, a sua finalidade.

O importante não é o que é dito.
O importante não é o que é compreendido.

O importante é o que é Vibrado.
E se o Coração Vibrar, não há qualquer questão, nem qualquer questionamento, porque, a resposta, está no

Coração.
Naturalmente (e nós estamos perfeitamente Conscientes disso), é evidente que algumas palavras, algumas das

nossas palavras não podem ser compreendidas de outra forma senão pela Vibração do Coração.
Aquele que gostaria de apreender simplesmente pelo intelecto, sem passar pelo Coração, será cada vez mais

confundido pelas palavras.
Quem é que se confunde, senão a personalidade?

Aquele que Vibra o Coração, a Unidade, a Presença, a Comunhão e a Graça, não tem qualquer interesse pelas
nossas palavras.

http://api.ning.com/files/3ybk6QVO3c4Ce0ipbN6krbGHvL2yEwlALZv988vi0IOr4xDESdmREUR9vQC79nEqvYF-oNuzaEvQ0DLlqM7NnfwCz4fVr2gy/00vibrao2azulturquesa.png


Há simplesmente interesse pela nossa Presença e pela nossa Vibração.
E esse suporte da nossa Presença e da nossa Vibração existe tanto em uma página na qual estão escritas as

nossas palavras, como no que vocês chamam de internet, como em uma folha dita impressa.
Aquele que Vibra com isso, vive em meio à Unidade.

E é a abordagem lógica e a finalidade mais justa da Luz Vibral, que é fazê-los Vibrar com a Luz, porque essa é
a sua Essência.

Não pode existir outra maneira de Transcender a Ilusão, outra maneira de tornar-se, si mesmo, a Luz, porque
essa é a natureza de todas as Consciências.

Enquanto o filtro e a resistência do mental estiverem presentes, apenas pode gerar medo, incompreensão e
dúvida.

O Coração jamais pode duvidar, porque ele é a certeza absoluta da Luz, da Vibração, do Amor e da Unidade.

***

Pergunta: por que eu me sinto flutuando no Universo com a Via Láctea na minha mão?

Bem amada, em meio à Consciência Unificada, o que é o maior pode tornar-se o menor.
O grão de areia contém o conjunto dos Universos.
Não há localização, nem espacial, nem temporal.

A noção de distância, tal como é conhecida na Ilusão do confinamento, não tem qualquer substância (e ainda
menos realidade) nos Mundos Unificados.

Não há, então, que querer saber qualquer explicação, porque o que é fundamental é ter vivenciado esta
experiência, mas sem buscar compreender uma explicação ou dar uma interpretação específica, além daquela

que eu acabo de dar.
Se não, é perfeitamente possível que a personalidade possa se apropriar de uma experiência da Luz, através

do filtro das interpretações, da busca do sentido.
A própria experiência é o sentido.

No momento, não mais da experiência, mas do estabelecimento total em meio à Consciência Unificada, não
pode existir a menor questão, porque tudo, então, é evidência, tudo é resposta.

A resposta não se faz sob um modo lógico, como vocês podem percebê-lo, neste mundo, mas por uma
compreensão mediata, imediata, instantânea, Transcendendo todos os tempos e todos os espaços, no Espaço

Sagrado da sua própria Vibração.
É nesse sentido (conectando, assim, com uma das primeiras questões) que há necessidade de uma forma de
aclimatização, de novo, em meio à Semeadura das Chaves Metatrônicas, permitindo-lhes deslocar-se segundo

o pensamento, segundo a Vibração, e não mais segundo o intelecto.
Porque o intelecto não irá ajudá-los nos Mundos Unificados, porque não existe nem alto, nem baixo, nem

esquerda, nem direita, nem dentro, nem fora, nem interior, nem exterior.
Isso, o cérebro e a consciência da personalidade não podem nem concebê-lo, nem se aproximar disso, nem

mesmo apreendê-lo.
Nos Mundos Unificados, a simultaneidade é a regra: nada está confinado, nada está limitado.

Vocês não são dependentes de qualquer forma, mesmo tendo diferentes Corpos em meio a diferentes
Dimensões.

***

Pergunta: no momento da Ascensão final, reencontraremos a nossa Origem Estelar (ou a nossa
Dimensão de origem) que foi aquela pouco antes da nossa encarnação?

Eu bem disse (e todos nós dissemos) que o que acontece sobre esta Terra é, para cada Consciência, uma
Liberação total do confinamento.

Algumas almas, devido ao confinamento, têm necessidade de experimentar a matéria de carbono em alguns
dos seus componentes.

É evidente que estas consciências terão o Conhecimento, absoluto e total, da sua Dimensão Estelar, da sua
Origem Estelar, e passarão, no entanto, pela experiência que elas desejaram fazer.

Dessa maneira, então, cada um estará Consciente desta Dimensão Original, deste Sistema Solar de origem,
mas tudo irá depender (ainda uma vez) do seu estado Vibratório.

Isso não é o mental que decide, é a Vibração.
Eu lembro que nós estabelecemos uma distinção formal entre a Vibração e a circulação de energia.

A circulação de energia, vocês a sentem, para a maior parte dos seres humanos, hoje, porque isso faz parte da
transformação do Éter, denominada Fusão dos Éteres.

Esta energia que circula, qualquer que seja a manifestação, não é a Vibração.



A Vibração se acompanha de uma modificação instantânea da consciência, seja nos Alinhamentos, seja nas
Comunhões, seja em seus momentos de meditação (ou qualquer que seja a maneira que vocês nomeiem

isso), que permite, justamente, à sua consciência, não mais manifestar, durante esses momentos, nem desejo,
nem emoção, nem mental.

É pelo aprendizado (mais ou menos completo, mais ou menos conduzido) das experiências que vocês fazem,
em meio à nova Consciência, que lhes será permitido viver a diferença entre a consciência ordinária e a

Consciência Turiya.
Lembrem-se de que cada Consciência deve viver a Passagem, de que cada Consciência deve viver o

Encontro com a Luz.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças, desde já, pelo seu
acolhimento e pelas suas perguntas.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Verdade e a Unidade sejam
suas.

Até dentro de alguns instantes.

************

(*) – GEMMA GALGANI (12.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/gemma-galgani-12-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, queiram aceitar minhas saudações fraternais.

Nós iremos tentar hoje, juntos, falar e Vibrar sobre uma palavra importante, que é, bem além da palavra, a
Vibração e a própria Consciência do que é veiculado por essa palavra.

Eu vou, primeiramente, dar-lhes uma série de elementos.
Esses elementos não são, propriamente falando, elementos destinados a fazê-los interrogar sem fim, ao nível

do mental, mas, bem mais, para esclarecer, de algum modo, essas noções.
A palavra que quero falar e os conceitos que ali estão associados, é a Verdade.

A Verdade é frequentemente definida, pelo ser humano, em função de suas crenças.
Cada Irmão, cada Irmã, em função de suas vivências, em função de certo número de elementos que lhes são

próprios, vai elaborar, de qualquer forma, uma verdade, que é o mais frequentemente uma adesão e uma
consequência de uma série de elementos vivenciados.

Esta verdade, evidentemente, a partir do momento em que há um grupo de indivíduos, cada um tendo uma
verdade que lhe é própria devido à sua vivência, o grupo vai, geralmente, tentar criar uma verdade comum, que,

a partir deste instante em que se cria, não é mais procedente da experiência conjunta, nem da experiência
individual, mas é, de algum modo, o resultado do conjunto de hipóteses, de vivências, de crenças e de

experiências pessoais.
Eu iria muito mais longe.

A Verdade não é deste mundo.
Há, sobre este mundo, onde vocês têm ainda seus pés e onde eu mesmo coloquei meus pés, certo número de

elementos que são fatos verificáveis, mas os fatos verificáveis, em particular ao nível das leis que nós
denominaremos deste mundo, as leis físicas, as leis químicas, as leis elaboradas pelas sociedades, são
verificáveis e, portanto, aplicáveis, resultando, por sinal, em elementos bem conhecidos, para vocês, hoje,

oriundos da tecnologia dos meios de comunicação e outros.
Naturalmente, esses elementos verificáveis e reprodutíveis são verdades, mas essas verdades pertencem a

outra coisa que a Consciência, é claro, a alguma coisa que se observa, que se reproduz e que tem uma
utilidade neste mundo.

***

Eu não estou aí, hoje, para discutir (ainda uma vez, eu já o fiz) sobre esta noção de tecnologia, de tecnicismo
ou de ciência.

Todos vocês desfrutam, em graus diversos, ainda hoje, de maneira muito útil, sem se colocar a menor questão
quanto à finalidade última dessas tecnologias, e o objetivo, hoje, não é mais este.

Irmão K - 13 de novembro de 2011
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Os fatos verificáveis são verdades pertencentes a este mundo.
Agora, vocês ouviram falar, e talvez tenham feito a experiência, de certo número de estados não ordinários da

Consciência, em relação com a Luz dita Vibral, em relação com a própria experiência da Consciência.
Essas experiências, que lhes são pessoais, fazem-nos viver estados que, para aquele que não o vive, são

totalmente ausentes de sua própria verdade.
A Verdade não é deste mundo e, no entanto, ela está inscrita na Consciência.

Ela responde no momento preciso em que a Consciência não está mais centrada no “eu”, na personalidade, no
desejo, ou seja, se tomamos a imagem de um círculo ou de uma esfera com um ponto central, o “eu” seria o

ponto central que vai tentar, pela projeção de sua própria Consciência, ter uma ideia da Verdade, compreender,
a fim de aderir a uma série de crenças, ou de leis científicas estabelecidas, pertencentes a este mundo.

No que se refere à Verdade que não é deste mundo, que isso seja diretamente procedente de uma crença
deste mundo, ou de um fato dito científico, reprodutível deste mundo, a Verdade não é deste mundo.

Ela escapa, então, às leis deste mundo e não pode, de forma alguma, ser validada pelo que existe, para o que
é invisível à ciência, como ao olho da consciência ordinária, como à experiência ordinária do ser humano,

qualquer que seja o valor, ou a valorização no sentido moral e social, e o respeito que merece cada experiência
humana em meio a este mundo.

***

A Verdade não é deste mundo.
Evidentemente, colocar conceitos, ligados a uma verdade não provável, neste mundo (porque não aplicável,
neste mundo), pode ser útil no plano científico, pode ser útil no plano das ideias, pode ser útil no plano dos

conceitos e da própria transformação da vida.
Mas sempre nesta esfera que eu falei, com o ponto central que é a personalidade.

Enquanto houver experiência desse gênero, há uma verdade que pode ser aplicada à comunidade.
Mas esta verdade, será que ela é a Verdade da Consciência?

Apesar da inteligência artificial, será que vocês podem afirmar que um objeto tecnológico é dotado de alguma
forma de Consciência ou de alguma forma de Liberdade?

***

A Verdade chama, necessariamente, à noção de Liberdade e não unicamente à noção de observação ou à
noção de conceito ou ideia.

A Verdade não sendo deste mundo, ela recorre a algo que é, então, estritamente desconhecido, porque não
aplicável neste mundo.

Eu não voltarei sobre o princípio que eu desenvolvi longamente, desde alguns meses, sobre os princípios de
ATRAÇÃO e de VISÃO, que são os princípios Arimânicos e Luciferianos (tendo mantido o ser humano bem
longe da Verdade, bem longe da Liberdade), porque unicamente aplicáveis nesta esfera de vida chamada de
vida sobre este mundo, sobre esta Dimensão, e até mesmo, através da passagem das portas da morte e da

reencarnação.
Vocês tiveram, e todos nós tivemos, vários testemunhos, no passado, de seres que acederam a territórios

desconhecidos e que encontraram, sobretudo, uma característica essencial da Consciência.
Esta característica não pôde ser explicada, mesmo se houve, é claro, tentativas de explicações, por meios

modernos, outra vez científicos, de compreender, por exemplo, o que pode acontecer em um cérebro, em um
coração ou em uma célula, a um dado momento, quando há esta transformação da Consciência, o que eu

mesmo denominaria, uma ‘revolução da Consciência’.
Uma série de transformações, das quais, talvez, vocês participam, estão operando neste mundo e

corresponde, progressivamente, à imersão, em meio a este mundo, de uma nova realidade chamada de Luz
Vibral, vindo modificar a Consciência, vindo modificar a percepção, a concepção e a vida em seus

fundamentos.

***

O ser humano não é um animal.
O animal tem certa forma de liberdade de consciência, mesmo neste mundo.

O animal vai obedecer ao que eu denominaria um ‘programa de vida’.
Este programa de vida está inscrito, é claro, na espécie animal considerada.

Um predador tem um programa de vida que consiste em ser um predador, em caçar as presas.
Então, um herbívoro vai ser um animal que vai buscar pastos para se nutrir.

As funções de manutenção da vida, em uma dada espécie, mesmo animal ou humana, são apenas uma



compreensão extremamente limitada do que pode ser a Verdade.
Há uma verdade verificável pelas leis deste mundo.

É a verdade que é comum ao conjunto das Consciências presentes sobre este mundo.
O Sol se levanta em tal lugar e se põe em tal lugar.

Qualquer que seja o lugar da Terra, cada Consciência pode observar, todo dia, o mesmo mecanismo.
Será que a repetição de um mecanismo, no entanto, bem físico, bem real e tendo efeitos perfeitamente

conhecidos, como o sol, é suficiente para dizer que o sol é verdadeiro?
Naturalmente, resulta da observação dos efeitos do sol, uma série de elementos perfeitamente conhecidos da
Consciência, tanto animal, como humana, como mesmo vegetal e podemos dizer, até mesmo, mineral, ou seja,

que cada reino, cada espécie vai se adequar, por exemplo, a ciclos chamados de diurnos e noturnos, com
relação a esta famosa luz do sol e aos efeitos do sol sobre a própria vida.

***

Em todas as civilizações, o sol foi considerado, justificadamente, como o dispensador de calor, de vida e
adorado, enquanto tal, mesmo como Príncipe, denominado, mais recentemente, o Logos CRISTO ou o Logos

Solar, ou ainda CRISTO MIGUEL.
Vários elementos foram-lhes, também, comunicados.

Alguns de vocês puderam, talvez, verificá-lo, ou seja, que existe, em meio ao sol, o corpo de Estado de Ser
(isto é, a Consciência e o Espírito, confinados nesse sol), em via de liberação.

 Obviamente, enquanto vocês aderem a isso sem vivê-lo, isso não é uma verdade que lhes é acessível, mas
permanece uma crença à qual vocês aderiram, ou não (crer), para poder vivê-lo.

Nós, em seguida, definimos certo número de elementos, permitindo-lhes, progressivamente, aproximá-los de
uma Verdade que não é deste mundo e, então, penetrar, de algum modo, em pleno pé, em plena Consciência,

nos elementos novos que estavam, até agora, reservados a alguns seres em um dado caminho, após uma
forma de ascese particular, que permitia a essas Consciências encontrar outra coisa que a consciência

ordinária.
Esta Consciência não ordinária, não limitada, ilimitada, chamada de Consciência Turiya, ou Consciência do

Despertar, ou Consciência Unitária, reagrupa, de fato, a modificação e a transformação, ou revolução de
Consciência a mais total que um ser humano possa viver.

***

Esse mecanismo é intimamente pessoal e privado.
O interesse, e ele é neste nível, particular, porque ele vem, de alguma forma, irromper neste mundo, dando,

para as Consciências que vivem esta modificação, esta revolução da Consciência, uma espécie de
balizamento, se eu posso empregar esse termo, dos mecanismos que estão em operação e que permitem ser,

de certo modo, as testemunhas da transformação da Consciência, que vai, progressivamente, ou de maneira
muito brutal, fazer passar a Consciência situada no “eu” (ou seja, no centro da esfera ou do círculo) para uma

Consciência que não está mais localizada (nem no centro da esfera, nem na esfera, mas bem além da esfera),
mantendo, de alguma maneira, uma consciência dita limitada em meio a este mundo, onde não existe Verdade.

Esta Verdade, que não é deste mundo, não pode ser transmitida, nem por palavras, nem por outra pessoa.
Ela apenas pode ser vivenciada, a fim de validar e de verificar, de alguma forma, os fundamentos.

Existem, entretanto, balizas, como eu disse, que são comuns àqueles que vivem esses processos de
expansão de Consciência.

Eu chamo sua atenção, porque existem vários textos, de autores conhecidos (e, hoje, menos conhecidos já
que mais recentes) falando desta noção de unicidade da Consciência, sem, no entanto, viver o aspecto que eu

qualificaria de ‘Vibral’.
Não é porque vocês aderem ao fato de que a Consciência é única, não é porque vocês aderem ao Amor

universal, que vocês irão se tornar o Amor universal.
 Não é porque vocês aderem ao CRISTO, que vocês irão se tornar o CRISTO.

Não é porque vocês seguem BUDA, que vocês irão se tornar BUDA.
Tudo isso, todos nós sabemos, uns e outros.

***

A Consciência não limitada, a Consciência não confinada, tem algumas particularidades.
Eu não voltarei sobre o que eu falei das balizas.

Elas foram amplamente desenvolvidas, amplamente explicitadas.
Elas correspondem, a grosso modo, ao que foi chamado de 12 Estrelas, ou as 12 Vibrações da cabeça, os 4



Pilares da cabeça, o desdobramento da Luz, que nós falamos largamente durante este verão do seu ano
[inverno, no hemisfério sul], com relação ao desdobramento da Luz ao nível das Portas interdimensionais, que
cada uma tem uma função extremamente específica na instalação desta Consciência não ordinária (ndr: ver,

em particular, na coluna “protocolos a praticar”) (*).
Esta Consciência não ordinária está diretamente ligada à noção de Verdade.

Verdade que não é deste mundo e que, no entanto, vem atuar neste confinamento, em meio a este universo,
este corpo, esta vida, ou nesta sucessão de vidas na qual o ser humano encontra-se, de alguma maneira,

submisso aos princípios de evolução.
Há, então, um consenso, em nível humano (em todo caso, para aqueles que se interessam sobre o que é a

Consciência), sobre uma noção de evolução, sobre uma noção de melhoria de alguma coisa.
Ora, como é que o Espírito, que é perfeito por toda Eternidade, que é a Verdade absoluta, teria necessidade

de qualquer melhoria, visto que ele já é perfeito por toda Eternidade e está presente em todas as dimensões?

***

Há, efetivamente, um paradoxo, que a consciência limitada não está pronta para resolver, exceto na adesão a
crenças de um futuro melhor, de um salvador exterior, de um aperfeiçoamento kármico, ou, ainda, de princípios

ligados à ‘vontade de bem’, que fazem crer a muitos seres humano que, praticando o bem em detrimento do
mal, chegará um dia aonde irá se manifestar a Luz.

Nada há de mais falso, porque a Luz não é deste mundo.
Ver a Luz com os olhos fechados não é ver e Vibrar a Luz.

Conceber a Luz na imaginação, ver a Luz do 3º olho (isso foi explicado), não é absolutamente a Consciência da
Unidade, nem a vivência da Consciência luminosa daquele que encontrou sua Dimensão de Eternidade.

Claro, era extremamente atraente, para uma consciência limitada, conceber que existiria, um dia, em algum
lugar, algo que seguiria uma linha evolutiva, levando-a a encontrar-se um dia, depois, naturalmente, perfeita.

***

A perfeição não é deste mundo.
A Verdade não é deste mundo, onde nós colocamos nossos pés.

A Verdade é inacessível a este mundo, enquanto a Consciência se situar no centro da esfera.
Então, é claro, algumas Consciência vão ler, além do que é habitual, para tentar viver algumas experiências.

Existem, na realidade, experiências onde se pode manifestar o que eu chamaria de certa forma de
deslocamento e onde a projeção da Consciência não se faz mais sob forma de introjeção (isto é, do

centramento no “eu” ou na personalidade), mas, bem mais, como uma projeção, por exemplo, em um mineral,
em uma árvore ou em outro ser humano.

Tratar-se-á, sempre, de uma projeção, mesmo se esta projeção resultar, no momento, em uma experiência que
tem um objetivo transformador, que é, simplesmente, fazer tomar consciência de que a própria Consciência
não está limitada a um corpo, não está limitada a uma experiência de vida, mas que pode, de algum modo,

penetrar uma outra experiência de vida.
Mas isso jamais fará sair da esfera.

Isso jamais permitirá sair do confinamento presente em meio a este mundo.

***

Existem, entretanto, inúmeros testemunhos de seres que vivenciaram estados particulares,
denominados Turiya, onde se manifesta, então, uma revolução total dos mecanismos de funcionamento da

Consciência, onde os próprios princípios da fisiologia humana ordinária não são mais respeitados.
Eu falo, é claro, do que poderia ser chamado de poderes, de Siddhis e do conjunto de manifestações

específicas que salpicaram, se o podemos dizer, a vida de místicos, em diversos horizontes e em diversas
sociedades.

Esses seres, no entanto, deixaram, todos, testemunhos de sua própria verdade.
Ora, assim que a verdade é colocada em palavras, ela não é mais a Verdade, porque desde que vocês

expressam, em palavras, sua verdade, ela já não é mais sua verdade, e aquele que iria ali aderir não estaria
mais em sua verdade senão na verdade dele, resultando, de maneira inelutável, em uma crença.

O entendimento desta verdade, a compreensão desta verdade, da experiência de um e de outro, jamais será a
experiência de um ou de outro.

Cada um vive um processo particular.
Existem, como eu disse, pontos de referência.

Os pontos de referência são manifestações Vibratórias inscritas em meio às Estrelas, em meio às Coroas, em



meio ao que é chamado de Despertar da Kundalini, ou, ainda, Despertar do Canal do Éter, de maneira mais
específica, hoje.

Há, então, marcadores da Consciência que têm sido referências desde muito tempo.
Eles foram, aliás, chamados de Siddhis (ou poderes da alma) e estão em correspondência direta com a

ativação da alma e, depois, com o Espírito, em meio à consciência limitada, permitindo descobrir e viver a
Verdade, fora deste mundo.

***

Entretanto, hoje, vocês constatam, ao redor de vocês, que cada vez mais Irmãos e Irmãs falam da Unidade,
falam do Amor, falam da Transformação em uma nova Dimensão de vida, sem, no entanto, realçar ou adiantar a
realidade do desaparecimento do que é ilusório, para o que poderia parecer, na totalidade e em última análise,

a verdadeira Verdade do acesso ao ilimitado.
Há, então, paradoxalmente, em meio à transformação atual, algumas Consciências que se fecham nelas

mesmas, através de projeções de Consciência, através da projeção de um ideal, fazendo-se parecer
Despertas, que se fizeram crer Despertas, mas que, em caso algum, puderam ser vivenciadas de maneira

autêntica.
Existem mesmo alguns seres que são capazes de testemunhar a Consciência Unitária, na presença do

instante, descobrindo a imensidão da Consciência, mas sem viver, de modo algum, a possibilidade de sair
desta esfera de vida.

Há, portanto, a aplicação de certo número de verdades, transcritas em palavras neste mundo, mas afastando
sempre mais as Consciência que leem essas palavras, ou que leem esses testemunhos, sem viver, elas

mesmas, o teor de sua própria Unidade.

***

A Unidade não é uma adesão consciente a uma religião, a um princípio, a uma experiência exterior à de vocês.
A Unidade não é, tampouco, passar de uma revolução de concepção de um mundo limitado e confinado a um
mundo livre, a um mundo de futuro melhor, transformando-se pela Graça do Amor e da Luz em uma civilização

do Amor, em uma civilização, enfim, Unificada, sobre a Terra, nesta mesma Dimensão.
Naturalmente, existem alguns elementos que, enquanto eles não são vivenciados pela Consciência, dificilmente

podem ser compreendidos, ou mesmo objeto de uma adesão.
E, aliás, fazer objeto de uma adesão sobre o que não é vivenciado, jamais permite viver o que é para viver, mas
se afasta de maneira tão formal como a adesão a uma crença, estabelecida como um dogma presente através
de uma religião, como de uma filosofia, ou de qualquer princípio que seja, ao qual o ser humano se envolve, de

maneira evidente.

***

O princípio da Consciência, funcionando de modo limitado, passa, necessariamente, por um processo
chamado de projeção ou de exteriorização.

Esse mecanismo de exteriorização serviu, por exemplo, para a ciência, para estabelecer, de algum modo, o
enquadramento das leis desse quadro de vida, mas jamais permitindo elaborar um quadro de vida mais amplo

e infinito.
Simplesmente, ele lhes fornece os meios de vocês saírem para, de certa maneira, navegar a Consciência e a

vida neste mundo e, exclusivamente, dentro deste mundo.
Obviamente, existem espaços, até certo ponto, de escapar da consciência ordinária.

Esses espaços foram chamados de sonho, e esses sonhos são, aliás, muito variados, como vocês sabem,
como todos vocês vivenciaram, podendo levar a experimentar uma série de elementos que se aproximam, às

vezes, da Verdade.
A diferença essencial é que a Verdade e o acesso à Verdade vão se traduzir pelo que eu chamei de

transformação e revolução totais da Consciência.
Esta revolução não é tanto na adesão a novos conceitos, mas, mais, em um primeiro momento, no

aparecimento das balizas, diversas e variadas, em diferentes locais do corpo.
Como disse o bem amado João ou SRI AUROBINDO, existe uma descida do Supramental vindo transformar a
própria célula, e tendo, é claro, múltiplas ramificações no corpo, já que o corpo é o Templo onde se realiza e

onde deve se realizar esta transformação.
A Verdade não é deste mundo

***



Não é, então, questão de deixar este mundo para encontrar uma Verdade em outros lugares, o que é, aliás,
totalmente impossível.

A Verdade é uma transformação alquímica, total e irremediável, deste mundo, em uma nova realidade
Vibratória, chamada de ‘estado multidimensional’, ou 5ª Dimensão, ou outra Dimensão mais elevada, mas, em

todo caso, que lhes foram nomeadas Unificadas.
O princípio de unificação não é um conceito, não está simplesmente ligado ao aparecimento de marcadores ou
de balizas ao nível do corpo (Estrelas, Coroas, Sacro, Portas, etc., ou fenômeno Vibratório) (ndr: ver a coluna

“protocolos a praticar”) (*), mas, sim, em última análise, a capacidade da Consciência para viver um estado não
localizado neste corpo, não localizado neste mundo, não localizado no que quer que seja pertencente a este

mundo.
Naturalmente, para alguns de vocês que vivem as Vibrações, isso é perfeitamente lógico e isso foi, aí também,
longamente desenvolvido e explicado, como um mecanismo permitindo manter, de algum modo, a ilusão deste

mundo, deste corpo, no tempo em que o momento coletivo de transformação da humanidade tiver chegado.

***

A Verdade não é deste mundo.
A Verdade é, de fato, a Liberdade da Criação.

 Liberdade da Criação significando que toda Consciência jamais é aprisionada em qualquer limite de
experiência, o que, admitam-no, é totalmente ao oposto do que vive a consciência humana em meio a este

mundo, através mesmo dos princípios chamados de livre arbítrio, reencarnação, karma, bem e mal.
Existe, portanto, um princípio que nós chamamos de ‘falsificação’.

Evidentemente, aderir ao princípio de falsificação não é suficiente para aceder à Unidade, não é suficiente para
viver a Unidade.

E uma série de elementos lhes foi dada, mais recentemente, permitindo, para aqueles que vivem, de alguma
forma, o balizamento da nova Consciência (as testemunhas Vibratórias desta nova Consciência neste corpo),

começar a aproximar-se desta Ressurreição.
Que é, na realidade, e entrada da Consciência em um estado totalmente inédito, totalmente novo, onde não

existe qualquer referência em meio ao confinamento (ou seja, no ponto onde vocês estão no “eu”, ou na esfera
de vida na qual vocês evoluem), mas que é, no entanto, de algum modo, elementos que devem se viver

inteiramente, e se Vibrar, em meio à esfera, como em meio ao ponto.
Há, portanto, uma transmutação, uma revolução, uma transformação da Consciência, que vai resultar na

Verdade.

***

A Verdade, a única Verdade é que a liberdade da Consciência é indissociável da Alegria, do Amor, da não
localização, da não espacialização, e da onipresença da Consciência em todas as Dimensões.

Isso, é claro, a Consciência do ser humano não pode ali aderir, mas ali aderir não quer dizer vivê-lo.
Alguns limites, ligados ao próprio confinamento, vêm, então, até mesmo, de maneira muito natural, instruir o ser

humano a acreditar em certo número de elementos.
Seja em um paraíso futuro, seja em uma evolução ou em uma melhoria futura, seja em uma progressão, lenta,

consecutiva a uma queda, que teria sido desejado sabe-se lá por quem.
Obviamente, muitos elementos lhes foram comunicados, para aqueles que escutaram e leram o que os
Anciãos, em particular, as Estrelas e os Arcanjos, lhes deram, gradualmente e à medida desses anos.

Nós também insistimos largamente, e mais recentemente, como eu dizia, nos 4 Pilares do Coração, que são,
efetivamente, o essencial do que é para reter a fim de aceder à não limitação, à Liberdade e à Verdade.

***

Vocês não podem aderir a uma verdade deste mundo e penetrar a Verdade do Universo.
Há, então, não um princípio de negação, mas, sim, um princípio de Renúncia, um princípio de Abandono, com
relação aos estratos e os próprios constituintes do que compõe a vida da Consciência confinada, para poder

realizar a Passagem da Porta Estreita.
Eu os lembro de que o CRISTO lavava os pés de seus discípulos para mostrar que Ele era, sobre esta Terra,

o menor, e que seu Reino não era deste mundo.
E de que Ele não vinha estabelecer um reino sobre este mundo, nem salvar o que quer que seja, nem quem

quer que seja, mas, simplesmente, mostrar um caminho para a Liberdade, para a Verdade.
E a Verdade, e o Reino, não são deste mundo.

Então, evidentemente, na situação de confinamento da Consciência, é perfeitamente lógico que o ser humano
se sirva do que está acessível aos seus sentidos, e unicamente aos seus sentidos, ou à sua inteligência e



exclusivamente à sua inteligência, da observação da projeção da Consciência no exterior dele mesmo.

***

Existem dois conhecimentos, como vocês sabem.
Um conhecimento exterior, que pode traduzir-se tanto ao nível científico, como das leis da alma, como eu

desenvolvi.
Conhecer as leis da encarnação jamais os fará sair da encarnação, mas, entretanto, elas permitem melhorar
uma condição, em meio à esfera de confinamento, porém jamais permitirão sair da esfera de confinamento,

contrariamente ao que vários ensinamentos, de gurus, de mestres e de diretores de consciência, ou de guias,
colocaram como fundamentos.

Isso, é claro, vocês podem imaginar, é totalmente falso, senão o círculo próximo daqueles que se nomeiam
mestres teria sido largamente percebido pelos indivíduos no mesmo estado e na mesma Consciência que o

mestre em questão e, como vocês, talvez, vivenciaram ou observaram, isso jamais foi o caso.
Naturalmente, existiu, por exemplo, alguns mecanismos precisos (e eu remeto, para isso, a história da descida

do Espírito Santo sobre os Apóstolos), que conduzem a uma transformação particular da Consciência.

***

Enquanto o ser humano acredita que ele é tributário do tempo, e, em particular, do tempo deste mundo, para
evoluir, para transformar-se, ele não pode, em momento algum, sair do tempo.

A HUMILDADE e a SIMPLICIDADE significam, também, aceitar isso.
Significam, também, renunciar a um princípio de evolução, qualquer que seja (acordado pelas leis da alma, por

uma melhoria de um karma, por uma evolução neste mundo), permitindo liberar-se deste mundo.
A única maneira de ser liberado do confinamento é considerar que existe um confinamento e viver, sobretudo,
o balizamento da ativação da nova Consciência e viver a Unidade da Consciência, permitindo, pelo Fogo do

Coração, permitindo, pela iluminação das três Lareiras, viver, realmente, o que foi chamado de Samadhi, ou a
Alegria.

Enquanto o ser humano considera que o conhecimento exterior é aquele que vai conduzi-lo ao conhecimento
do si, há engano.

Este engano perdura desde milênios, porque, sempre, os seres buscam o sentido, buscam a Verdade, se, é
claro, eles estão interessados nas leis da alma, ou ainda, mais recentemente, nas leis científicas.

Aqueles que se interessavam pelas leis da alma, desde mil ou dois mil anos, são aqueles que se interessam,
hoje, do mesmo modo, pelas leis científicas deste mundo.

Mas nenhuma lei deste mundo pode explicar a Consciência.
Nenhuma lei deste mundo pode transformar a Consciência.

Somente a Luz Vibral e a Vibração podem oficiar na Consciência, permitindo, a um dado momento, aproximar-
se da famosa Porta Estreita, ou seja, renunciar, abandonar-se, viver a Crucificação e a Ressurreição, para

aceder à Liberdade e à Verdade.

***

A Liberdade e a Verdade não são, então, elementos deste mundo, e vocês não podem se apoiar em qualquer
conhecimento exterior (mesmo as leis da alma, mesmo a astrologia, mesmo o tarô, mesmo a energética,

mesmo o yoga o mais evoluído) para sair deste mundo.
Isso é apenas uma ilusão.

Enquanto a Consciência não está em introjeção (ou seja, não retornou, por completo), para o conhecimento
Interior, enquanto existe o menor conhecimento exterior ativo em meio à sua Consciência, vocês não podem

atravessar, de maneira definitiva, a Porta Estreita.
Obviamente, o impulso da Luz Vibral, o impulso do Espírito (hoje onipresente sobre a Terra, para aqueles que
desejam abrir-se a esta potencialidade) é capaz de favorecer, de qualquer modo, a transformação, a revolução

da Consciência, total, permitindo aceder à Verdade.
Independentemente dos aspectos das balizas vibrais das Portas, das Estrelas, das Coroas, do que é chamado

de chakras, do que é chamado de novos corpos, há um elemento que não pode absolutamente enganar a
Consciência, que quando vocês vivem a Unidade, vocês o sabem.

Vocês não têm que se colocar a questão, porque a transformação é extremamente evidente: ela resulta na
Liberdade, na Verdade e os faz sair, de maneira mais ou menos rápida, mais ou menos violenta, de todos os
contextos de referência, de todas as crenças e de todas as submissões a qualquer crença que seja (moral,

social, afetiva, condicional, comportamental, ou outra).
Vocês descobrem, somente naquele momento, o que é a Liberdade e o que é a Verdade.

Evidentemente, vocês estão ainda presentes sobre este mundo, e não é questão de deixar este mundo



enquanto ele não for ascensionado por si mesmo.

***

Como vocês sabem, é a Terra que detém, de alguma forma, as chaves do seu Céu, mas vocês próprios detêm
a chave do seu Coração.

Apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem descobrir a Verdade.
E esta Verdade não pode se apoiar em qualquer conhecimento exterior.

Apenas no momento em que vocês decidem, em Consciência, penetrar no conhecimento Interior (ou seja,
identificar-se à Vibração da sua Consciência) que vocês se tornam esta Vibração, esta Consciência, que nada

mais tem a ver com a consciência da personalidade, com a consciência ordinária.
Viver a Verdade não é, portanto, questão de crença.

Viver a Liberdade não é, portanto, questão de negação do que quer que seja deste mundo, mas, sim, a
transformação, total, deste mundo para outra realidade, bem mais tangível, cuja densidade absolutamente nada

tem a ver e cujo princípio de confinamento não existe mais.
Dessa maneira, então, vocês não podem tomar consciência da prisão, sem sair da prisão, enquanto estando na

prisão.
O único modo de ali chegar não é denunciar a prisão, não é ver o bem ou buscar o bem para denunciar o mal,

não é exclusivamente fazer o bem, mas, sim, transcender os limites, justamente, do bem e do mal.
O que não quer dizer que, naquele momento, vocês irão fazer mais o mal do que o bem, mas, um como o

outro, lhes são totalmente estranhos, porque vocês vivem a Unidade.

***

A Unidade, a Verdade, a Liberdade, não tem o que fazer das leis do confinamento do bem e do mal.
O princípio de karma, o próprio princípio do que eu denominei, desde alguns meses, o Fogo elétrico do

confinamento (ou o Fogo da alma, Fogo Prometeico ou Luciferiano), diretamente conectado ao conjunto dos
desejos, e mesmo o desejo de Luz, são apenas elementos que vão afastá-los do instante presente, do que foi

chamado de HICe NUNC, que lhes permite viver o Coração.
Enquanto há uma projeção da Consciência em qualquer passado, enquanto há uma projeção da Consciência

em qualquer futuro (e nosso Comandante lhes exprimiu longamente a diferença entre a ‘espera’ e a
‘esperança’) (ndr: últimas intervenções de O.M. AÏVANHOV) (**), vocês não podem viver o Coração.

Porque o Coração é, evidentemente, totalmente atemporal: ele é a Verdade que não está presente neste
mundo, mas que vocês podem encontrar quando interrompendo, integralmente, ao seu nível, tudo o que faz

referência a este mundo, sem, no entanto, estar na negação deste mundo, mas, sim, na renúncia deste mundo.
A renúncia deste mundo é um mecanismo Interior.

Não vão se isolar no topo de uma montanha esperando viver a Unidade.
Isso é impossível, mesmo se alguns místicos, em tempos passados, realizaram isso, nós não estamos mais,

realmente, e vocês não estão mais, realmente, nos mesmos tempos.

***

A Luz é onipresente.
Muitos de vocês a percebem, além das balizas Vibratórias do seu corpo.

A Visão etérea, a Visão do Coração, permite ver, realmente, concretamente, objetivamente, a imersão desta
nova realidade e desta verdadeira Verdade em meio à verdade efêmera deste mundo.

O único modo de ali participar é, vocês também, tornar-se, como isso foi dito, Transparentes á Luz.
Tornar-se Transparente à Luz significa nada parar, nada frear, nada reter, para si.

O princípio da personalidade é considerar-se como o elemento central, projetando sua consciência para
apreender o ambiente.

Deste modo, então, é o mecanismo habitual da Consciência, em meio a este mundo.
Este mecanismo é totalmente ausente dos mundos Unitários, dos mundos Unificados, porque a Consciência,
como isso foi dito, não está localizada em um tempo, nem localizada em um espaço, nem localizada em um

corpo, mas está presente, da mesma forma, na totalidade dos corpos, na totalidade dos Universos.

***

Quando os Arcanjos, e nós, ou as Estrelas, lhes dizemos que nós estamos no Interior de vocês, isso não é
uma invenção da imaginação.



Naquele momento (que, por ora, é individual), vocês irão aperceber-se de que o que vocês vivem, ao nível
Vibratório e ao nível de sua Consciência, Interiormente, manifesta-se também exteriormente.

E de que, por exemplo, o aparecimento real da densidade de um Anjo, em sua Dimensão, ou de um Anjo do
Senhor, ou de um verdadeiro Anjo, ou de um Arcanjo, é visto pela Visão Etérea ou pela Visão do Coração, mas

se manifesta, do mesmo modo, no Interior de si.
Isso foi denominado, aliás, outra coisa que a relação ou a comunicação: é o que nós chamamos de Comunhão.

Esta Comunhão, e esta Graça, é o estado habitual da Consciência em meio aos mundos da Verdade.
Nesta época onde a Comunhão se generaliza (por múltiplos fatores que foram realizados pelo ser humano, que

foram realizados pelos Arcanjos, pela irradiação do Sol Central, pela própria Terra e pelo próprio Sol), vocês
constatam que lhes é possível e permitido viver momentos de Comunhão a nada comparável, não podendo
sequer competir com qualquer harmonia existente em uma comunicação (a mais harmoniosa que seja), em

uma relação (a mais afetiva e florescente que seja).

***

O princípio da relação e da comunicação é uma verdade ilusória deste mundo, tendo como base a falta.
De fato, se houvesse a consciência de que tudo está no Interior de si, qual interesse ali haveria de buscar

qualquer completitude, ou qualquer relação, no exterior de si?
E isso vale, é claro, tanto na noção de casal, como na noção de interação, qualquer que ela seja, em todos os

setores da vida, neste mundo.
A partir do momento em que o ser humano vive a não localização, a partir do momento em que há esta

transmutação, esta revolução da Consciência (que, para aqueles que não a vivenciaram, vai se tornar cada vez
mais abrupta, cada vez mais brutal e cada vez mais evidente), há, é claro, um posicionamento que vai ser

diferente.
Ou a personalidade vai buscar apropriar-se do que é vivenciado e, naquele momento, vai tentar agarrar-se à Luz

(se o podemos dizer, Vibral) neste mundo.
Ou a personalidade vai se tornar, na totalidade, transparente e vai realizar, de fato, a Unidade, ou seja, viver a

Verdade, que não é deste mundo, enquanto mantendo um corpo, sobre este mundo.
É apenas naquele momento que a Porta Estreita é definitivamente aberta e, naquele momento, há o que

podemos chamar de Despertar, autêntico, de acesso à Unidade, autêntico.
Antes, há apenas experiências que são feitas, como isso foi dito, de vai-e-vem entre a consciência limitada e a

Consciência ilimitada.
Há experiências que são realizadas em meio à Verdade, que se revelam, de algum modo, por pequenos

toques, e que vão se revelar por toques, cada vez mais, como eu disse, abruptos.
 Entretanto, enquanto a instalação não for totalmente realizada, há, é claro, momentos em que a Consciência, e
em particular a personalidade, vai se apreender desta Luz para tentar aclimatá-la, eu diria, segundo suas regras,

segundo seus mecanismos de funcionamento.

***

É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Humilde.
É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Transparente.

É aí que é preciso prestar muita atenção para ser o mais Simples possível, para permitir a Inteligência da Luz.
A personalidade jamais terá a Inteligência da Luz.

A personalidade jamais poderá capturar a Luz.
Ela apenas pode deixar-se atravessar, deixar-se transformar e se tornar Transparente à Luz.

É apenas nesta condição que se realiza plenamente a Renúncia, que se realiza plenamente o Abandono e,
enfim, a Crucificação, seguida imediatamente pela Ressurreição em meio à nova Dimensão, ou seja, em meio

à Verdade.
A Verdade é a Liberdade.

Portanto, a questão que vocês têm que se colocar não é a liberdade em relação a este corpo, mas, sim, a
Liberdade em relação à sua própria Consciência.

E aí onde quero trazer sua atenção, hoje, é:
Vocês estão Livres de toda crença?

Vocês estão Livres de toda dependência?
Vocês estão Livres de toda certeza sobre este mundo?

Então, naquele momento, vocês estão prontos para passar a Porta Estreita.
Enquanto vocês não estão Livres, enquanto a própria Consciência não considera sua Liberdade como uma

finalidade, ele não pode viver sua própria Liberdade e, então, sua própria Liberação.



***

As etapas Vibratórias são os elementos comuns que estão, evidentemente e vocês compreenderam, bem
além da partilha e da comunicação verbal, já que é, justamente, através dessas balizas (como, por exemplo, os

pontos chamados de Nova Tri-Unidade) (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (*), que se realiza a
Comunhão e a Graça.

Esta partilha de Comunhão e de Graça não é uma partilha no sentido humano.
É uma partilha da nova Dimensão e da nova Liberdade.

Vocês não podem comungar senão a Liberdade e, então, a Graça.
Vocês não podem comungar através de qualquer comunicação, ou relação habitual ou usual, em meio a este

mundo, porque em toda relação, em meio a este mundo (mesmo se ela não é expressa claramente, mesmo de
ela não é vivenciada claramente), acompanha-se, repetidamente, de um ganho e de uma perda.

Não há relação ganho/ganho neste mundo.
A única relação ganho/ganho existe através da Comunhão, que os faz participar da Unidade, pela troca da

Unidade e da Comunhão dos Corações e da Graça.

***

Toda relação entre duas Consciências neste mundo, mesmo se ela se faz sob os auspícios os mais
harmoniosos que sejam, traduz-se, em última análise, sempre e irremediavelmente, por um ganho e uma perda.

Esta noção de ganho e de perda está inscrita no próprio princípio de isolamento e de confinamento.
Que chamemos isso de karma, que chamemos isso de leis da alma, ou de leis da evolução, eles apenas

refletem o confinamento.
A verdadeira Liberdade (ou seja, a Comunhão e não a comunicação ganho/ganho) apenas pode expressar-se e

se manifestar durante seus momentos de partilha de Graça e de Comunhão, com vocês mesmos, com seus
Irmãos e suas Irmãs, e com as outras Dimensões.

Seja pela Presença KI-RIS-TI (vindo bater à Porta posterior ou à Porta OD), seja pelo Canal Mariano, ou a
comunicação que muitos de vocês estabelecem, de maneira cada vez mais consciente, com uma das Estrelas.

Tudo isso vem, irremediavelmente, modificar sua Consciência e participar do impulso final da Liberação, ou
seja, fazê-los viver a Verdade, e fazê-los permanecer em meio à Liberdade, e não oscilar entre a Liberdade e o

confinamento.

***

Tudo isso não é destinado a fazê-los refletir, ainda uma vez, mas, bem mais, para mostrar a vocês os
mecanismos que são chamados a viver sua Consciência.

Porque isso não é algo, ainda uma vez, ao qual é preciso aderir, mas é algo que lhes é chamado a viver, pelas
balizas Vibratórias, pelos mecanismos da própria Consciência, e, sobretudo, da Inteligência da Luz que, como
vários de vocês têm constatado, tornam-se cada vez mais insistentes, cada vez mais estridentes, não somente

sobre esta Terra, mas também em sua Consciência, fazendo com que, para alguns de vocês, as tarefas,
mesmo as mais ordinárias, em certos momentos, tornam-se, simplesmente, impossíveis.

Isso não é uma fuga da realidade, isso não é uma fuga das responsabilidades, mas é bem, justamente, o
inverso, ou seja, o acesso à verdadeira responsabilidade, isto é, à Verdade e à Liberdade.

Enquanto isso não for manifestado, vocês não são Livres.
Vocês creem ser livres, mas vocês estão Livres em meio ao que foi chamado de prisão, mas vocês estão

sempre na prisão.

***

A irrupção da Luz e a invasão da Luz, neste mundo, na Consciência, neste corpo que vocês habitam, têm
apenas um objetivo: garantir, como isso foi explicado, ontem, que o processo da Ascensão se desenrole, para

vocês, na maior das Alegrias, na maior das percepções de Liberação, de Liberdade e de Verdade.
Os medos que estavam presentes e que estão inscritos no confinamento (talvez vocês tenham ainda), vocês

se apercebem de que eles são cada vez menos presentes.
Mesmo se eles forem muito aguçados, eles não podem restringir totalmente a Consciência, eles não podem

impedir totalmente a Luz de penetrar, senão, o conjunto dos processos Vibratórios que estavam em andamento
iria parar.

Vocês já viram simplesmente parar, se apenas por algumas horas, algum dos processos Vibratórios que vocês
vivenciaram?

Eu duvido muito que esse seja o caso, porque a Liberdade é algo que é irreversível.



***

Ir para a Verdade e viver a Verdade implicam (de maneira constante, concomitante e absoluta) no
desaparecimento de todos os confinamentos, vividos, aceitos ou acreditados.

A Liberdade da Consciência é isso.
É esse processo que é para viver, de maneira individual e coletiva, e, então, vocês fazem, de algum modo, uma

forma de aprendizado acelerado durante este período.
Desde a abertura da Porta posterior (denominada Porta KI-RIS-TI), a Passagem da Porta Estreita, após alguns
eventos relacionados com eliminação crescente de certos medos (ligados aos apegos coletivos), vê-se, hoje,

transmutável, de maneira extremamente simples, segundo um princípio que foi explicado, ontem, de ‘vasos
comunicantes’.

Se vocês compreendem e vivem, vocês mesmos, esse princípio de vasos comunicantes, tornar-se-lhes-á
cada vez mais fácil comunicar, em vocês, e, então, comungar, em vocês, fazendo-os, naquele momento, viver a

Graça, viver a Liberdade e a Verdade, de maneira a mais autêntica e a mais liberadora que seja.
A Verdade não é, então, deste mundo e está, no entanto, sobre este mundo onde vocês devem vivê-la.

Porque vocês ali estão para isso.

***

Eis o que eu tinha a dizer sobre a Verdade e a Liberdade que são (como eu espero ter-lhes mostrado e, talvez,
feito viver) as duas mesmas faces da Consciência Livre, as duas mesmas faces da Consciência Unificada, da

Consciência Turiya.
Lembrem-se de que, quando vocês vivem esta passagem, isso é uma evidência.

A questão não pode chegar à Consciência, porque vocês sabem, de maneira formal, sem se colocar a
questão, que vocês vivem Turiya, que vocês vivem a Alegria, que vocês vivem a Verdade.

Não pode existir a menor dúvida, naqueles momentos.
Se a dúvida aparece, naquele momento, àquele momento, vocês não estão mais na Verdade, vocês não estão

mais na Liberdade.
Isso se chama o Samadhi, isso se chama a Alegria, isso se chama Sat Chit Ananda, isso se chama o estado

de Felicidade, no qual penetra a Consciência quando ela própria se liberta e se libera do conjunto das partições
e dos confinamentos.

Eu penso que nós ainda temos tempo para nós.
Se for necessário completar o que eu disse, com relação à Liberdade e à Verdade, então eu quero muito tentar

ali trazer algumas palavras suplementares.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu vou, então, deixá-los, sem deixá-los realmente, já que eu vou, então, propor-
lhes para viver um instante de Comunhão e de Graça.

Essa será nossa maneira de comungar, juntos, além das palavras.
E eu lhes digo até uma próxima vez.

Então, vivamos a Graça da Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu saúdo vocês.

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’



http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
*

(**) – OMRAAM (Aïvanhov) – Mensagens de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1270

13 de novembro de 2011
(Publicado em 14 de novembro de 2011)

***
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 ~ A AÇÃO DA LUZ ~

Eu sou SNOW, Irmãos e Irmãs.

Que a Paz e o Sopro do Espírito sejam-lhes favoráveis e habitem-nos.

Eu venho a vocês como Estrela CLAREZA.

Vou dar-lhes certo número de elementos extremamente simples que vêm, de algum modo, ressoar e
completar o que lhes disse a nossa Irmã Gemma, com relação à Ascensão.

Eu irei me colocar não do lado da Luz, mas, efetivamente, do lado da personalidade que vive a ação da Luz, o
que é o caso de vocês.

E vou tentar dar-lhes alguns elementos que, na sua vida mais comum e mais simples, nos seus atos mais
elementares, podem, talvez, ajudá-los a melhor viver o que há a viver para cada um de vocês.

***

Um lembrete extremamente breve, inicialmente: lembrem-se de que a Luz é simples, a Luz ilumina, a Luz é
humilde.

A Luz é clara e Transparente.

Ela vem, portanto, iluminar o que deve sê-lo, na sua vida.

Existe certo número de coisas que devem ser consideradas no que vocês têm, simplesmente, que realizar e
viver, de modo o mais comum, nos atos os mais simples da sua vida, que poderão ser uma ajuda, também,
para auxiliá-los a melhor viver essa integração da Luz, essa passagem à sua Consciência do Estado de Ser.

Do modo que vocês viverem, também, o que há para viver, nos atos mais simples, encontram-se, também,
elementos importantes que virão reforçar a sua capacidade para Vibrar no Coração, para viver a Consciência da

Unidade.

***

Primeiramente, é importante estar atento, não sob um aspecto fanático e mental de querer, a todo custo,
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compreender, explicar o que lhes acontece, mas, sobretudo, estar plenamente lúcido dos gestos e
pensamentos que os habitam, nos atos quotidianos da vida mais comum.

Quando vocês estiverem comendo, esforcem-se para comer e não para fazer outra coisa.

Quando vocês estiverem na jardinagem, esforcem-se para jardinar e não para estar, ao mesmo tempo, na sua
cabeça, fazendo outra coisa.

A consciência que vocês puserem para estarem plenamente presentes na atividade a mais fútil vai, de
maneira, a priori, paradoxal (mas não é o caso), reforçar, também, a sua aptidão para reconhecer os momentos

em que a Luz os chama.

O Apelo da Luz não é sempre uma Vibração muito potente, percebida em uma Estrela, em um chacra ou em
outro lugar.

O Apelo da Luz pode fazer-se também, eu diria, por pequenos toques.

Existem, também, impulsos da Luz que vêm pelos sonhos ou, também, por impulsos súbitos que se
desenrolam em um dos seus dias, chamando-os a fazer outra coisa do que o que vocês estavam fazendo.

Não se esqueçam de seguir esses impulsos, não são intuições, não é algo que nasceu de vocês mesmos,
mas que nasceu, verdadeiramente, pelo Apelo da Luz.

***

A Luz jamais irá chamá-los para manifestar ou fazer coisas complicadas.

Ela pode, simplesmente, conduzi-los a passear na natureza, durante uma hora.

Ela pode, também, conduzi-los, sem saber por que, de repente, a querer tomar banho.

Cabe-lhes estar atentos ao que vai pedir-lhes a Luz.

Ela vai pedir por uma impressão.

Ela vai pedir por uma mudança imediata da sua própria consciência, sem, contudo, fazê-los viver
uma Consciência Unificada, mas, já, chamando-os a preparar-se, de diferentes modos.

Compreendam, também, e apreendam que a Luz pode conduzi-los, durante este período, a viver vários
elementos específicos que podem irromper, eu diria, de maneira totalmente imprevista e brutal na sua vida,

tanto por eventos felizes como por eventos que podem parecer-lhes, a priori, totalmente opostos à Luz.

Mas, se vocês estiverem na confiança e na Humildade, não lhes cabe julgar o que lhes acontece.

Se vocês estiverem na confiança à Luz, convém, sobretudo, aquiescer ao que vai manifestar-se na sua vida,
porque tudo isso tem um sentido.

O sentido não é para ser encontrado na explicação imediata do que lhes é proposto a viver, mas, antes, para
deixar viver o que há a viver, e isso os chama, por vezes, a aquiescer ao que podia, ainda na véspera, parecer-

lhes totalmente intolerável ou insuportável.

Isso pode se referir tanto a um reencontro como a um evento, eu repito, que pode tocar não importa qual
elemento da sua vida comum.

Naquele momento, é claro, todo ser humano tem tendência a reagir e a manifestar o seu desacordo, sobretudo
quando a consciência, no desenrolar do que era previsto, encontra-se modificada por uma pane, por uma visita

inesperada, por uma disputa que pode estourar não importa com qual ser.

Não vejam o aspecto imediato.

Estejam atentos, sobretudo nesses momentos, portanto, nos momentos em que a Luz vem propor-lhes outra
coisa, atentos, sobretudo, nos momentos em que, precisamente, a sua consciência comum encontra-se, de

algum modo, empurrada por um evento que irrompa na sua consciência ou mesmo no seu corpo: então,
naquele momento, tomem tempo não para analisar, tomem tempo não para compreender, mas tomem tempo

para deixar viver o que há a viver.

Deixar, justamente, a Luz revelar-se, ainda mais, mesmo sem, contudo, entrar em um estado de Samadhi ou
de Alinhamento importante, ou de Comunhão.

***



Vocês irão receber, de diferentes modos, tudo o que for necessário, não para a compreensão (que tem,
finalmente, apenas pouco sentido), mas para viver, diretamente, o instante seguinte no sentido profundo do que

os leva a viver o que se apresenta à sua consciência.

Pode ser a superação de um medo, pode ser a superação de uma raiva, pode ser a superação de uma
incompreensão, de um evento que ocorre ou que acontece sem qualquer razão lógica, se pudermos dizê-lo, na

sua vida.

Porque, naqueles momentos, também, a Luz vem bater à sua porta, ela vem iluminar, do mesmo modo que a
Luz ilumina as zonas de sombra.

Ela pode vir, também, neste período, iluminar a sua vida no que for necessário, não para compreender, mas,
talvez, justamente, para superar e transcender.

Se vocês estiverem atentos, então, ao que vocês fazem, no momento em que isso acontecer, vocês irão viver
a informação, não do sentido e da compreensão, mas a informação além do sentido e da compreensão, no

benefício direto no seu caminho de aumento de Luz na sua consciência.

***

Vocês devem, portanto, manifestar, neste período, uma plenitude das suas ações, uma plenitude do que vocês
fazem, a fim de estarem totalmente presentes na atividade, qualquer que seja.

Se vocês estiverem presentes nos seus alinhamentos, mas não estiverem presentes a si mesmos nos atos
mais comuns, eu posso dizer que isso vai retardar o princípio da sua consciência que se estabelece na

Unidade.

É necessário, de algum modo, exercer a sua própria consciência, mesmo limitada, para estar nessa vigilância
do instante.

Isso vai lhes permitir reforçar o que um Arcanjo denominou HIC e NUNC, ou seja, estabelecer-se no Aqui e
Agora: não ser dependente do instante seguinte, não depender do instante seguinte e, ainda menos, do

instante passado, porque vocês sabem que a Luz se manifesta, sobretudo, no presente e na Atenção que
vocês põem para viver o seu presente.

A Luz que vai iluminar tanto – talvez ainda – as últimas zonas de sombra como os últimos medos ou os últimos
elementos que devem ser ajustados na vida de vocês.

Isso procede, geralmente, por pequenos toques, a partir do instante em que vocês estiverem atentos aos
eventos significativos, por vezes, os mais insignificantes, que sobrevêm na sua vida.

É desse modo que, na consciência comum, vocês irão se aproximar da CLAREZA, que é indispensável à
Transparência e ao estabelecimento da Luz.

***

Lembrem-se: a Luz vem bater à sua porta.

Ela forra, literalmente, o conjunto da sua consciência, o conjunto deste corpo, mas, também, o conjunto dos
corpos de toda a natureza.

Assim, portanto, a natureza é, tanto quanto vocês, aquela que detém a Luz, e vocês a isso têm acesso com
abundância.

Assim, portanto, se lhes for percebido, diretamente, um impulso para ir encontrar uma árvore, para ir pôr os
seus pés na terra, então, não hesitem um segundo, porque isso é, também, um encontro com a Luz que irá
permitir, de algum modo, prepará-los, ainda mais, para viver a Consciência de Turiya ou essa Consciência

Ilimitada.

É em meio mesmo à limitação que a Luz é encontrada, hoje.

Ela está, como vocês sabem, cada vez mais presente, cada vez mais condensada sobre este mundo.

É claro, como vocês sabem, existem seres humanos que estão na reação, ainda hoje, e que, cada vez mais,
estarão na reação em relação a essa Luz.

Não por recusa da Luz, mas, bem mais, pela incapacidade, de algum modo, para digerir, para metabolizar essa
Luz, porque eles não sabem que é a Luz, porque eles não vivem a Unidade.



E, portanto, a personalidade, no que estiver aberto, no que estiver no desejo será, a despeito dela mesma,
submetida a esse impulso da Luz que pode, por vezes, assumir aspectos cuja coloração e aparência são

contrárias ao efeito da Luz sobre aquele que aquiesce à Luz.

E, mesmo através de alguns desses encontros, através de alguns desses eventos que podem parecer-lhes
excedê-los ou, ainda, afastá-los, tranquilizem-se, nada há, absolutamente, que os afaste, na ação da Luz, da

Luz.

Bem ao contrário, mesmo se a consciência limitada dizer-lhes que é um erro, mesmo se a consciência limitada
dizer-lhes que vocês não têm que fazer isso ou que viver isso, não importa, escutem, antes, o instante

presente.

***

Não estejam na reação.

Não estejam na emoção.

Não estejam na necessidade de ação imediata ao que desencadeou sua reação.

Tomem tempo.

Tomem tempo, não para compreender, não para refletir, mas, antes, para impregnar-se, não do sentido do
evento, mas do instante presente que há para viver, frente a este evento.

Porque todo evento é significativo, que isso se refira ao seu corpo, que isso se refira às pessoas próximas de
vocês, que isso se refira a uma alegria ou a um desprazer.

Independentemente do que seja referido, pela sua esfera emocional ou mental, vão além da aparência, não em
uma busca de sentido – que apenas faz trabalhar o seu mental – mas, efetivamente, instalando-se, ainda mais,

no instante.

***

Estejam plenamente presentes a si mesmos, a cada instante.

Tomem por hábito, a partir da sua primeira respiração, pela manhã, de retomar consciência do seu corpo, de
tocar-se, de massagear-se, se quiserem, eventualmente, fazer-se massagem.

Mas tomem consciência desse corpo que vocês habitam, ao mesmo tempo tendo a certeza de que vocês não
são unicamente este corpo, mas que vocês sustentam, totalmente, com toda consciência e plenamente, este
corpo, qualquer que seja a sua leveza ou qualquer que seja o seu peso porque, ao mesmo tempo, tomando
posse, totalmente, deste corpo, a partir da manhã, ao acordar, respirando, espreguiçando-se, massageando-

se, friccionando as mãos, os pés, não importa o que lhes vier à mente, naquele momento, vocês vão
conscientizar-se, ainda mais, da sua própria Presença a si mesmos e vocês vão, de algum modo, Comungar

com o seu próprio corpo, qualquer que seja seu grau, eu repito, de leveza ou de peso.

Porque vocês não são este corpo, mas vocês vão permiti-lo, pela Atenção que vocês lhe dão, nesses
momentos, abarrotar-se, literalmente, de Luz.

Lembrem-se de que muitas Estrelas e Anciões disseram-lhes que a Luz seguia sua Atenção e sua Intenção.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro.

Isso vai necessitar, também, de uma grande vigilância em relação ao seu pensamento.

Não se deixem arrastar por emoções contrárias em relação ao que vocês podem ver no mundo ao seu redor. 

Não se esqueçam de que, além da aparência, há um sentido.

E que, mesmo se esse sentido não precisar ser procurado ou apreendido, no instante, vocês dele terão, a um
dado momento, a perfeita compreensão, quando esse instante, por vezes difícil, tiver passado.

***

Centrem-se de novo no instante e não na sequência lógica do que vocês têm a viver, estando plenamente
presentes no que vocês vivem, no instante, não na emoção, mas na sua própria Presença.

Beneficiem-se da natureza, porque a Luz ali está em superabundância, talvez, muito mais do que ao redor de



vocês porque, na natureza, não há consciência humana, não há humano arriscando desestabilizá-los, de uma
maneira ou de outra, pela própria Luz deles e pela vivência deles.

Vocês sabem, é claro, que muitos humanos, ainda, não estão prontos, totalmente, para viver a integração
dessa Luz.

Isso se manifesta, talvez, pelo que vocês observam ao seu redor, por reações por vezes anormais de um
conjunto de pessoas, até mesmo de um povo, inteiro.

Isso não tem qualquer espécie de importância, vocês não podem ajudá-los, como de costume.

Vocês podem, simplesmente, estar vigilantes e atentos ao que vocês são, no instante, para não reagir, no
instante, para não procurar um sentido intelectual, moral ou outro ao que é vivido, mas para recentrar-se na sua
própria Presença, não na indiferença, mas, efetivamente, além da simples reação, bem além do simples hábito,

eu diria, do comportamento humano na vida comum.

Mas, agora, se vocês fizerem isso, vocês irão se aperceber de que a sua vida comum, a mais simples,
preencher-se-á, muito rapidamente, de elementos extraordinários.

O que lhes parecia, anteriormente, extremamente difícil (seja através da concentração, seja através da
repetitividade ou de algo que não lhes dava prazer), bem, vocês poderão fazê-lo, porque vocês estão

plenamente presentes a si mesmos e destacados da implicação emocional ou mental que corresponde a essa
ação para efetuar.

Assim, vocês irão se aproximar, inegavelmente, dessa Consciência Turiya.

***

Então, é claro, existem, também, momentos em que a Luz vai chamá-los, de maneira muito mais brutal.

O que quer dizer que ela vai desconectá-los, justamente, do que vocês estavam fazendo, mesmo se, nesses
momentos, parecia-lhes, justamente, estarem totalmente presentes.

Isso significa, simplesmente, que a Luz os chama, naquele momento, de uma maneira muito mais intensa.

Então, não resistam.

Ao contrário, aceitem que o que lhes diz a Luz, naquele momento, é, precisamente, para entrar nessa
Consciência da Unidade e viver, inteiramente, a Consciência Turiya.

Então, naquele momento, se o Apelo tornar-se muito violento, retirem-se do que vocês estavam fazendo.

A própria Luz e a sua Inteligência, dará e propiciará a vocês a oportunidade, o tempo que for necessário para
viver o que vocês têm que viver.

***

Dessa maneira, por essa vigilância levada a cada instante, vocês irão se tornar aclimatados, de algum modo,
para perceber o que deseja a Luz para vocês, o que deseja a Luz em vocês e qual é a Inteligência dela em
relação a vocês, o que ela quer fazê-los viver, para facilitar tanto a Fluidez como as sincronias, como a lei

de Atração e de Ressonância.

Se vocês seguirem isso na sua vida comum, vocês irão constatar, com extrema rapidez agora, que tudo muda
e que tudo vai seguir bem depressa, mas com uma maior facilidade.

Assim, por exemplo, algo que podia perturbá-los, como um medo, qualquer que fosse, vai encontrar-se
solucionado, de repente, porque, naquele momento, o evento que vocês viveram vai pô-los frente a esse medo

e à nova vivência desse medo (ou à vivência do evento).

Se vocês estiverem na Intenção e na vigilância da sua própria Presença, vocês irão se aperceber, naquele
momento, de que o medo vai se dissolver.

Não porque vocês quiseram submeter-se ao medo, não porque vocês quiseram dele escapar, mas,
efetivamente, porque a sua consciência e a Luz, naquele momento, permitem-lhes viver a experiência que

vocês vivem.

Não para punir, não para gratificar, mas, efetivamente, para permitir-lhes estar ainda mais próximos e ainda mais
no Interior da Luz.

***



Assim, a Clareza tornar-se-á cada vez maior na sua vida.

Essa Clareza não é uma Clareza que vai dar-lhes a explicação, os prós e contras, em todos os eventos que
sobrevêm, mas ela vai dar-lhes uma lucidez profundamente diferente, que vai permitir-lhes viver os elementos

que a sua vida lhes traz, com mais, por vezes desprendimento e, ao mesmo tempo, envolvimento.

Mas o envolvimento que estará aí não será mais um envolvimento do mental, não será mais um envolvimento
da reação emocional, mas, efetivamente, o envolvimento na Luz e pela Luz.

A sua vida tornar-se-á, então, mais leve, mesmo no que ela tem de comum.

Muitas coisas serão, então, vividas com muito mais facilidade.

A partir do instante em que, efetivamente, vocês aquiescerem a esse Abandono à Luz, vocês irão constatar
que a Luz não pode ir ao inverso da Luz, ou seja, ao inverso da Alegria.

E o que pode, em um primeiro momento, se vocês não estiverem totalmente centrados na Intenção e na
Atenção, parecer-lhes como afastado da Luz, em um momento seguinte, às vezes mais ou menos distante,

vocês poderão, vocês também, rir disso, porque vocês terão, naquele momento, a compreensão, direta, pelo
Coração, do que quis a Luz para vocês, quer isso se refira, eu repito, a um sofrimento, a um medo, a um

reencontro ou a uma separação.

***

Nada é insignificante no que se desenrola, hoje, na sua vida.

O que é insignificante é vocês a isso não prestarem atenção e passarem ao lado de um elemento que, talvez,
revelar-se-á, no futuro, para vocês, essencial.

Vocês irão se engajar, também, desse modo, em viver plenamente o instante presente porque, no instante
presente, há toda a Luz.

A Luz jamais estará no instante seguinte.

A Luz jamais estará no instante que passou, nem na lembrança, nem na memória, mas, unicamente, justamente,
se vocês estiverem liberados, totalmente, da lembrança, de toda memória do instante que acaba de passar.

Assim vocês não são, como foi dito, o sofrimento que lhes chega.

Vocês não são a ruptura que lhes acontece.

Vocês não são a alegria ou o prazer que lhes acontece.

Vocês são bem mais do que isso: vocês são a totalidade da Luz.

Se vocês adotarem esse ponto de vista, que é aquele da consciência pacificada, mesmo na consciência da
personalidade, vocês irão constatar, também, que muitos elementos pertencentes a esse corpo de

personalidade (que vocês chamam, também, de corpo de desejo) vão se afastar de vocês.

Vocês não serão mais dependentes de uma necessidade, vocês não serão mais dependentes de hábitos,
vocês não serão mais dependentes de tal tipo de alimento ou de tal tipo de conduta na sua vida, e vocês irão
descobrir, então, naquele momento, que vocês estão totalmente Livres, naquele momento, de toda influência,

de todo condicionamento que vem do seu próprio passado ou das próprias experiências e costumes
existentes no lugar em que vocês vivem.

***

Deste modo, descobrindo a Liberdade da sua consciência, no instante presente, mesmo na consciência
comum, vocês darão um passo a mais para o que tem sido chamado, eu creio, nesse fim de semana,

a Verdade e a Liberdade.

Assim, portanto, a Liberdade não é, simplesmente, um momento a estabelecer na Consciência Unificada, nos
Apelos essenciais da Luz, nos Alinhamentos, mas, também, nos atos, eu repito, que podem parecer-lhes os

mais insignificantes da vida.

Isso vai originar, de algum modo, a sua vigilância.

Isso vai originar não a vigilância da atenção da personalidade, mas a vigilância direta da consciência para ser



sensível, ser perceptual em relação à Luz e, de algum modo, à Inteligência da Luz.

E, pouco a pouco, vocês farão suas essas palavras, que a Inteligência da Luz será sempre, sempre, muito
mais Inteligente do que a sua própria razão, as suas próprias emoções ou a sua própria compreensão.

Isso irá participar, de maneira cada vez mais evidente, em vocês, durante este período, do famoso Abandono à
Luz, dessa famosa renúncia que lhes foi referida, porque é necessário, também, compreender que não é nos

eventos extraordinários, unicamente, que há a Luz.

***

Quando nós lhes dizemos que a Luz está presente no mundo em superabundância, isso vai tornar-se cada vez
mais evidente, através do que vocês vão perceber, do que vocês vão ver pelos seus olhos, pela visão etérea,

pela sua percepção cardíaca ou pela sua Visão do Coração, e ela lhes é oferecida em profusão.

Cabe apenas a vocês tomar consciência disso.

Cabe apenas a vocês favorecê-la, de todas as maneiras possíveis, quaisquer que sejam as suas atividades,
quaisquer que sejam as suas ocupações ou quaisquer que sejam – como o disseram outros, durante esse fim

de semana – as suas responsabilidades.

Porque a responsabilidade não deve ser um peso, ela deve ser, justamente, aí também, uma forma de
Liberação.

Liberar-se do quê?

Justamente, do peso da responsabilidade.

Assim, vocês irão se tornar ou um pai, ou um marido, ou um empregado ou um patrão totalmente Livre.

E isso irá mudar, completamente, o seu modo de funcionar.

***

Lembrem-se, também, de que a Luz os colocou, todos vocês, individualmente, muito precisamente nas
condições que são, para vocês, ótimas para viver, para realizar o que vocês têm que realizar, ou seja, a

sua evolução Vibratória, no momento da Passagem.

Então, aí também, há um princípio de renúncia e de aceitação da ação da Luz, mesmo se isso puder lhes
parecer difícil, ou mesmo se isso puder lhes parecer extremamente feliz, em um caso como no outro, não há

que reagir.

Há que viver a Luz presente, no instante, que pode liberá-los, instantaneamente, mesmo nessa consciência
comum, de todo peso, de toda densidade, de toda impressão de bloqueio.

A Luz será, sempre, sempre, muito mais Inteligente do que o mais perspicaz dos indivíduos humanos, qualquer
que seja a sua inteligência racional.

A vida irá prover, sempre, de maneira superabundante, através da Luz presente, tudo o que é necessário para
estabelecê-los na sua evolução Vibratória.

***

Vocês vão constatar, bem depressa, que vocês vão, naquele momento, comunicar-se de um estado ao outro e
passar de um estado ao outro, cada vez mais facilmente.

Vocês poderão se estabelecer, muitos de vocês, cada vez mais à vontade, eu diria – mas que não é a vontade,
mas a profusão – nesse estado de Graça.

Lembrem-se de que a Comunhão e a Graça são o resultado da ação da Luz na consciência.

E, mesmo se ela lhes for mais fácil de viver nos momentos de Alinhamento, nos momentos Interiores,
lembrem-se, também, de que vocês devem se tornar a Graça, inteiramente.

A Passagem é isso.

E, portanto, habituem-se a não mais separar os instantes, a fazer uma sequência lógica, ininterrupta, de Luz.

E isso, vocês têm, hoje, todos os meios que lhes são oferecidos para realizá-lo, devido mesmo à abundância
da Luz.



da Luz.

Assim, portanto, tornar-se-á, se vocês aceitarem, cada vez mais fácil dar-se conta da ação da Luz, não
unicamente nos seus momentos de Alinhamento, não unicamente nos seus momentos de mergulho no Grande

Espírito ou no Samadhi, mas mesmo nos momentos os mais comuns da sua vida.

Não haverá mais aborrecimento, não haverá mais questionamento: vocês irão realizar tudo o que têm que
realizar sem a mínima questão, sem o mínimo anseio, sem a mínima contradição, com a maior das facilidades.

A ação da Luz, hoje, é também isso, sobre este mundo.

Cabe a vocês beneficiarem-se disso, cabe a vocês tomarem a oportunidade disso.

E o melhor modo de realizá-lo é, efetivamente, estar na Atenção e na Intenção, é estar, totalmente, no Aqui e
Agora e, naquele momento, vocês verão, por si mesmos, que, mesmo o que havia sido denominado os dois
Pilares da cabeça – a Ética e a Integridade – tornar-se-ão uma evidência que não deve sequer ser procurada,

porque não poderá, simplesmente, ser de outro modo.

***

Vocês não poderão mais ser opacos, vocês não poderão mais mentir, vocês não poderão mais fugir do que
quer que seja, tanto em vocês como no exterior de vocês.

Naquele momento, a Luz tornar-se-á cada vez mais atuante, vocês serão Éticos e Íntegros, sem se colocar a
questão de como estabelecer isso, porque, mesmo isso, é a Luz que irá estabelecer em vocês.

Naquele momento, vocês irão constatar, também, que os quatro Pilares do Coração tornam-se cada vez mais
ativos.

Além das percepções Vibratórias, vocês vão se tornar cada vez mais Humildes, cada vez mais simples e,
também, cada vez mais eficazes, seja no acesso ao seu Samadhi, seja na realização das suas ações mais

comuns.

Tudo isso é uma realidade que vocês devem experimentar, viver, conscientizar-se e tornar permanente.

Não há mais qualquer obstáculo para o estabelecimento dessa permanência.

Os únicos obstáculos que podem existir estão apenas nos próprios limites que a consciência comum ainda se
colocou, ela mesma, ou nas Crenças que ainda não estão totalmente esvaziadas, por hábito, por não

conhecimento das referidas Crenças.

Os seus comportamentos, mesmo os mais habituais, tornar-se-ão autônomos e repletos da Luz e do sentido
da Luz.

Aí estão os poucos conselhos que, como Estrela CLAREZA, eu vim dar a vocês.

Se vocês tiverem algumas questões em relação a essa consciência comum e alguns elementos mais práticos
a obter, e se eu puder comunicá-los, então, eu o farei com Graça.

***

Questão: como gerir o melhor possível o fato de sentir o corpo muito quente?

Minha Irmã, o corpo quente é a realidade do que há para viver.

Isso é a ação da Luz e do Fogo do Espírito no seu próprio fogo elétrico, que reflete a consumação de tudo o
que é ilusório.

Assim, portanto, nos tempos individuais que cada um tem a viver, vocês estão em etapas mais ou menos
pronunciadas desse Fogo.

É uma realidade.

Se você estiver na vigilância do instante, tal como eu acabo de dizer, então, você irá constatar que não é mais
nem obstruída nem perturbada por esse fogo, porque ele é a própria Essência da Luz.

***

Questão: viver a Graça ou viver o Samadhi é similar?



Meu Irmão, a Graça faz parte do Samadhi.

Mas o Samadhi é mais do que a Graça.

O Samadhi é o estabelecimento na Beatitude.

É, portanto, se pudermos empregar esse termo, algo de mais amplo do que a Graça.

Mas a Comunhão e a Graça, tal como lhes foram oferecidas pela Luz e a realizar por vocês mesmos, é um
elemento que contribui, aí também, para a passagem no Samadhi.

O que foi chamado de Graça é a ação da Graça.

É o momento em que tudo o que vai desenrolar-se na sua vida não tem mais que ser explicitado, porque tudo
se faz sob a ação da Graça e a sua vida torna-se uma Graça, em seus atos mais insignificantes, como acabo

de dizer, como nos momentos de Samadhi.

A Alegria, naquele momento, a Alegria que não depende de nada do exterior, tornar-se-á cada vez mais
estabelecida em vocês.

Vocês não saberão mais, naquele momento, o que são emoções tais como a tristeza, a raiva ou outras
emoções.

Qualquer que seja o evento que os teria, anteriormente, afetado, ele será transmutado pela própria Graça.

Eu repito: essa renúncia não é um desengajamento, mas, efetivamente, um engajamento, em outro nível.

Lembrem-se, eu o disse frequentemente, e repito, sobre a contribuição da natureza.

Se houver elementos que os desestabilizam, quaisquer que sejam, não procurem a explicação: não há mais
tempo, agora.

As Sombras que lhes podem ser mostradas não estão aí para fazê-los culpar, elas não estão aí, tampouco,
para serem elucidadas como mecanismo causal, mas, efetivamente, para serem transmutadas e transcendidas

pela própria Luz.

Se esse momento lhes parecer penoso, vão à natureza.

Sigam o que lhes pede o impulso da Luz.

Naquele momento, se houver reação, se houver emoção, se houver intervenção do mental, é claro, não é a Luz
que age, naquele momento.

A Luz, dito em outros termos, é a solução para tudo, para absolutamente tudo, porque é a sua natureza, é a
nossa natureza, de todos nós, sem qualquer exceção.

***

Questão: podemos viver momentos de Graça sem sentir as Vibrações do Coração?

Existem momentos em que a Graça é vivida como um estado de Alegria, sem percepção Vibratória.

Mas lembrem-se: não é necessário escapar deste corpo, não é necessário escapar deste Templo, não é
necessário escapar desta vida.

O que significa ser necessário, talvez, definir o que é a Graça.

A Graça é um Estado que está além da Plenitude, é um Estado, justamente, em que a Vibração e o Fogo do
Coração estão presentes.

Isso foi ilustrado nos seus escritos, em relação ao Ocidente, em especial como os mecanismos de descida do
Espírito Santo ou diferentes carismas manifestados naquela ocasião.

Pode haver, durante esse período, momentos de Plenitude ou de Vacuidade nos quais há um sentimento de
Graça.

Mas este será sempre condicional, enquanto não for acompanhado, ou pela Vibração do Silêncio, ou
pela Vibração do Fogo do Coração.

Muitos seres humanos vivem, hoje, experiências chamadas de Despertar ou, em todo caso, eles as nomeiam



assim.
E numerosos testemunhos, hoje, são apresentados por esses seres que conseguem distanciar-se da sua

própria consciência e identificar duas consciências diferentes: uma consciência comum e uma Consciência na
qual, justamente, vive-se um estado não comum, mas que não é, contudo, Turiya.

Porque, naquele momento, essas pessoas estão confinadas, ainda mais, nelas mesmas, e esse sentimento de
pacificação é apenas ilusório, enquanto a Vibração não estiver presente (não necessariamente naqueles

momentos, mas em qualquer momento).

Frequentemente, essas pessoas vão descrever um espaço de saída fora do tempo, um sentimento de
irrealidade, de não mais ser nem si, nem outra coisa, ou mesmo visualizar (ou perceber, unicamente pela

consciência ou pelo terceiro olho), o sentimento de Fusão com o Universo.

Mas não há realidade se não houver Vibração.

Isso não é o Despertar, isso não é a Transcendência.

É, entretanto, a ação da Luz, mas uma Luz que não está integrada no Coração, uma Luz que parou no nível do
ser que não é o Coração.

Porque não pode haver Graça, não pode haver Samadhi sem certeza absoluta de vivê-lo e sem Vibração ou
calor ou Fogo.

Não importa.

Mas há um mecanismo, bem real, que envolve o corpo, naquele momento.

***

Questão: é possível não mais perceber os batimentos do coração físico?

Isso é até mesmo, eu diria, minha Irmã, um sinal muito bom.

Porque, como você quer penetrar na Eternidade com um coração que bate?

Isso fez parte de certo número de elementos que lhes foram dados pelos Anciões, referentes ao que é
chamado de respiração do Coração.

É um mecanismo bem real que se refere ao corpo e ao coração órgão, que participa, ele também, de modo
carnal, do acesso a Turiya.

Em resumo, não pode haver acesso a Turiya, à Unidade, se o coração órgão não estiver, ele também,
envolvido.

É, portanto, perfeitamente lógico, perfeitamente normal e mesmo tranquilizador que o coração pare, mesmo
por vezes, ou, em todo caso, que pareça respirar, ao invés de bater, ou, então, de Vibrar.

Isso é perfeitamente normal, porque, se a Luz não transmutar o corpo, quem o fará?

Certamente não a Ilusão.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados na carne, eu espero ter sido agradável e eu lhes agradeço por terem comungado à
minha Presença.

Eu rendo Graças pela possibilidade que nos é oferecida de Comungar.

Eu lhes digo até uma próxima vez, com todo o Amor do Um, que eu prefiro nomear o Grande Espírito.

Até uma próxima vez.
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~ Elementos sobre o Coração ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, comunguemos na Graça.

Queridos Irmãos e Irmãs, como eu disse e repeti, eu não tenho mais ensinamento, nem de yoga, para
comunicar-lhes.

O conjunto do que foi entregue é, agora, largamente suficiente para finalizar.
Eu venho, simplesmente, trocar com vocês, durante este período, uma série de elementos referentes ao

Coração.
O Coração é, naturalmente, o pivô, o motor e a finalidade da Ascensão e da Liberação da Consciência.
Então, é claro, é preciso sair de alguns comportamentos oriundos do coração, do que chamamos desta

Dimensão onde nós vivemos, uns e outros.
O Coração de que falamos não é o coração do ser humano confinado, mas o Coração da Consciência

Liberada e Livre, propiciando, talvez, aí também, certo número de reajustamentos.
Mas, esses reajustamentos não vão ocorrer por mecanismos intelectuais, mas, sobretudo, por mecanismos de

descobertas Vibratórias e de descobertas da Consciência.
E, aliás, em meio à limitação do homem, do confinamento, nós todos temos (em todas as tradições)

expressões.
Essas expressões giram ao redor do coração, mas este coração não é o Coração Vibral.

Ele não é o Coração do Fogo.
Ele é o coração do confinamento.

Muitos exemplos podem ser encontrados e nós tomaremos alguns antes de dar a palavra a vocês, porque,
como eu disse, eu não tenho mais nada a transmitir-lhes em nível de ensinamento, mas nós temos que

Comungar.
Nós temos que trocar.

***

UM AMIGO - 13 de novembro de 2011
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Então, por exemplo, vocês ouviram dizer (ou vocês, talvez, pronunciaram ou escutaram): “tal ou tal ser não tem
coração”, ou então “ele tem bom coração”.

Ter coração, ter bom coração, não ter coração, são apenas uma apreciação exterior de um sentimento ou de
uma crença, referindo-se a si mesmo ou a outro Irmão ou Irmã.

O Coração não é, simplesmente, imaginar fazer coisas com amor ou com devoção.
O Coração Vibral, o Coração da Ascensão, não é o coração daquele que diz: “eu te amo”.

O Coração Vibral não é o coração daquele que diz ter coração ou agir com o coração.
Ter coração não é Ser o Coração.

Dar seu coração não é ser Transparente no Coração.
Obviamente, a palavra é a mesma.

Essa palavra “amor”, essa palavra “coração”, cada uma, é claro, tem uma vivência profundamente diferente,
segundo suas experiências (felizes, infelizes), segundo seu próprio mental, suas próprias concepções e cada

um vai, então, exprimir o melhor que pode (ou o que pensa), o coração.
Hoje, não é mais questão disso.

É questão de tornar-se o Coração.
E ser o Coração não é ter coração, não é manifestar o coração em qualquer vontade, do mesmo modo que

(sem jogo de palavras) fazer amor não é ser o Amor.
Apaixonar-se não é a elevação do Amor.

E nós poderemos multiplicar os exemplos ao infinito do que o cérebro (em meio à limitação) se apropriou, com
relação ao coração, ao nível das crenças e ao nível, até mesmo, das experiências, que elas sejam oriundas de

grupo social ou, ainda, do que é chamado de afetivo.

***

O Coração é tornar o outro Livre.
Não é escravizando-o em qualquer relação.

Se eu tomo minha vivência, saibam que, quando eu vivenciei meu Despertar (súbito, muito jovem): a primeira
coisa que eu fiz foi deixar meus pais e me instalar sozinho para estar seguro de que o que eu vivia não poderia

jamais escapar.
Eu era, eu os lembro, muito jovem, naquele momento.

E, naturalmente, aqueles que eu privei do meu afeto e da minha presença (e, em particular, meus pais, minha
mãe), é claro, rebelaram-se com relação a isso porque ela não tinha qualquer meio para aceder ao que eu vivia.

Nenhuma das minhas palavras, nenhum dos meus elementos tranquilizadores quanto ao que eu vivia, podia
tranquilizá-la, ela mesma, em seu papel de mãe e em sua troca afetiva que era aquela de uma relação normal

entre uma mãe e seu filho.
Eu tomo este exemplo, mas ele pode ser tomado em não importa qual relação porque toda relação humana é,

sempre, induzida por suposições.
Ela é sempre induzida por trocas (ocorrendo em diferentes níveis do ser) onde o coração, é claro, é

reivindicado e é, aliás, manifestado como uma evidência quando a relação e a comunicação são harmoniosas.
Mas, este coração não é o Coração.

Não pode ali haver qualquer assimilação.
Dessa maneira, também, não pode ali haver qualquer confusão, para aquele que vivenciou o Fogo do Coração,

entre uma relação de coração (qualquer que seja) e a vivência de Coração a Coração, tal como pode se
manifestar na Comunhão e na Graça.

***

O Coração abre e Libera, em sua Vibração, em seu Fogo, em sua Transparência, em tudo o que é e manifesta
da Consciência do Si.

Ele é a Alegria.
Ele é a perenidade desta Alegria.

Ele é a instalação em um espaço onde não existe mais a dúvida, onde não existe mais a menor interrogação no
sentido de não importa qual relação podendo existir entre os seres porque, justamente, aquele que vive esse
Coração, Vibratoriamente, vive-o em outro estágio da Consciência, em um estágio onde não existe qualquer

confinamento, qualquer limitação, qualquer suposição, nem qualquer desconfiança.
E não pode satisfazer-se de qualquer papel já que este Amor é bem mais amplo que o amor de uma mãe para
um filho, de um casal entre eles ou de qualquer relação, mesmo (ainda uma vez, eu repito) a mais autêntica e a

mais harmoniosa.

***



O Coração Libera.
Ele é um Fogo devorador que não pode aclimatar-se a qualquer constrangimento, que não pode aclimatar-se a

qualquer compromisso e a qualquer fraqueza.
O Coração é forte.

Ele é certeza.
Ele é um Fogo devorador.

E ser o Coração apenas pode revelar-se se estamos no Coração, se estamos no “ter coração” (ou manifestar o
coração) porque é um estado de Ser e o estado de Ser não se decide.

Ele não está situado na vontade.
Ele não está situado no corpo de desejo.

Ele não está situado na vontade de mostrar (ou de demonstrar), mas, simplesmente, ele se estabiliza no
Coração do Si, no Coração do Ser, no Coração de cada um, desperto ao seu próprio Coração, como ao

Coração de todos.
Naquele momento, o Coração se acende e se abrasa.

Ele dá um sentimento de Amor indizível que é, na realidade, o verdadeiro Amor.
Todo o resto apenas sendo uma caricatura e um obstáculo, de certa forma, ao Amor autêntico e Vibral.

Viver esta etapa é um estado que permite escapar a qualquer limite, permanecer nesse contexto e, no entanto,
não ser mais esse contexto ou não estar mais nesse contexto.

***

Ser o Amor e Ser o Coração é Irradiar.
Essa Irradiação não é uma vontade, sequer é um Alinhamento (como vocês podem vivê-lo e como nós o
vivemos, com vocês, em certos momentos), mas, sim, um ‘estado’ que se instala, independentemente de

qualquer vontade, independentemente de qualquer decisão, independentemente de qualquer humor,
independentemente de qualquer contrariedade ou de qualquer alegria exterior.

Quando vocês viverem isso, vocês irão descobrir, verdadeiramente, o que é ser completo, ser inteiro ou ser
Unificado.

Neste estado de Consciência que é estabilizado ou que se estabiliza (como é o caso para muitos de vocês,
hoje, sobre o planeta), vocês descobrirão que não existe qualquer falta.

É um estado onde não existe lugar para o vazio.
É um estado onde não existe lugar para qualquer decisão da personalidade, onde não existe qualquer lugar
para a decisão de um amor dito condicional (condicionado em função do olhar do outro, em função de uma

relação, filial, da carne ou do espírito).
O Amor e o Coração torna-os, real e totalmente, Livres, não na liberdade de pensar, mas, sim, na Liberdade de
Ser (ou seja, de manifestar a quintessência de sua Presença), de Ser, realmente, Presentes a vocês mesmos,

lúcidos e conscientes de tudo o que pode jogar-se (independentemente, mesmo, deste estado).
E nada do que pode jogar-se, no ambiente, em suas relações, pode alterar ou perturbar, no final, a Vibração do

Coração.

***

O Coração é uma Vibração.
Enquanto a Consciência não vive esta Vibração, ela vai imaginar estar no Coração.

Ela vai imaginar agir com o Coração.
Isso é verdadeiro, mas isso não é o Coração, no sentido em que nós o entendemos.

Isso não é o Coração, no sentido em que vocês o vivem quando o chakra do Coração, quando a Coroa
Radiante do Coração está acesa e os faz viver a Fusão com o CRISTO, com a Luz branca.

Neste estado não há lugar para a dúvida.
Não há lugar para o vazio porque tudo está pleno e vocês estão, vocês mesmos, na plenitude.

Vocês não estão mais limitados a esse corpo, mesmo se vocês estão nesse corpo.
Vocês não estão mais limitados às suas emoções, à sua pessoa porque vocês são bem mais do que a

pessoa.
Vocês não estão identificados a vocês mesmos.

Vocês estão desidentificados da pessoa.
Vocês penetram, em pleno pé, na Unidade, no Todo.

Vocês são, às vezes, vocês, às vezes o outro e, às vezes, todos os outros.



Não há lugar para examinar a comunicação (ou a relação) porque vocês estão em estado de Comunhão.
Vocês são chamados a viver (além dos momentos de Comunhão e de Graça que lhes são possíveis), a

estabelecer-se, de maneira definitiva, neste estado.
O momento em que vocês irão se estabelecer, de maneira definitiva, neste estado (ou seja, além de algumas
horas, além de alguns dias), confirmará, para vocês (e vocês irão constatá-lo, aliás, para seus Irmãos e suas

Irmãs, nossos Irmãos e nossas Irmãs, que vivem o mesmo estado), que vocês se aproximam de um momento
que nós denominamos “coletivo” que verá, naquele momento, a revelação e o despertar do Coração de todos.

Naquele momento, o Coração da Terra será Liberado, por completo.
A periferia da Terra (a crosta terrestre), banhada de Luz, irá alcançar a Unidade e viverá, então, em sua nova

frequência Vibratória onde tudo será renovado.

***

Haverá, como isso foi escrito em todos os textos antigos, novos Céus e uma nova Terra.
Haverá um novo corpo, uma nova Consciência.

Vocês estarão estabelecidos, como eu expliquei, no famoso Samadhi (ou Maha Samadhi), ou seja, aquele
onde não existe mais ruptura de qualquer elemento que seja da Consciência, onde a Consciência é Una e total,

onde ela é, às vezes, A FONTE, às vezes, o Arcanjo, às vezes, vocês (no indivíduo e não mais na
personalidade), às vezes, o Irmão, às vezes, a Irmã, às vezes, o pior inimigo como o melhor amigo porque eles

estão, todos, na mesma Vibração.
Eles todos estão em vocês.

Naquele momento, o Coração se realiza, na totalidade.
O Ser está realizado.
O Si é encontrado.

A Paz é eterna.
Tudo isso, vocês o vivem por amostras.

Vocês são Chamados, através do que está instalado, desde ontem, de maneira cada vez mais patente, de
maneira cada vez mais evidente, de maneira cada vez mais feliz, também.

Vocês não são, ainda uma vez, seus medos.
Vocês não são, tampouco, as mágoas que vocês vivenciaram.

Vocês não são, tampouco, unicamente, esse corpo.
Vocês são esse corpo porque vocês estão nesse Templo (que é o corpo que deve ser transmutado).

Templo que abriga a Alma e, sobretudo, que abriga, agora, o Espírito.

***

Sua relação com o corpo, no Coração e na Vibração do Fogo do Coração, deve se transformar, inteiramente.
Dessa maneira, talvez vocês já tenham feito a experiência de não mais ser afetado por uma dor, por uma

doença ou por um sofrimento (mesmo físico ou psicológico).
Vocês têm consciência de ter (ou de ter vivenciado) tal dor, tal doença, tal problema psicológico, mas vocês
compreendem e vivem que isso não tem qualquer ação sobre a Consciência do Coração, que isso não vem,

de forma alguma, alterar o que vocês são.
Os “vasos comunicantes” (expressão empregada em várias ocasiões) estarão, para vocês, totalmente

permeáveis e irão permitir, então, descobrir que as frases que nós pronunciamos, uns e outros, durante nossa
vida (que nós não somos esta Ilusão, que nós não somos este corpo, que nós não somos este sofrimento,

esta doença), colocam-nos, não em uma defasagem, mas os colocam, de maneira cada vez mais evidente e
mais verídica, no Alinhamento total com o Coração Vibral.

Vocês são, então, portadores de um corpo.
Vocês são, então, portadores de tal anomalia, mas vocês não são esta anomalia e esta anomalia não tem
qualquer meio, naquele momento, de alterar o que quer que seja em meio à Consciência da Vibração do

Coração.
É a isso que vocês serão levados a viver, para aqueles que se estabelecem, cada vez mais, nesse Coração.
Naquele momento, vocês irão se tornar, totalmente, não impermeáveis, mas transparentes a qualquer zona de

atrito do seu corpo, do seu ambiente e dos seus sofrimentos, passados ou a advir.
Vocês não serão mais o sofrimento.

Vocês não serão mais a doença.
Vocês serão apenas o Coração habitando um corpo, esse corpo, ele mesmo, não podendo afetar (qualquer
que seja sua idade, qualquer que seja sua história) a própria Vibração de sua Consciência da Verdade que

vocês se tornaram.
É isso que é chamado, agora, a estabelecer-se, de maneira cada vez mais (ainda uma vez) evidente.



***

Viver o Coração e Vibrar o Coração não é ter coração, mas Ser o Coração.
Tornar-se o Coração é Vibrar na Vibração real do Si e da Unidade, além mesmo do acesso ao Estado de Ser

(que será realizado, para a maioria de vocês, gradualmente e à medida das próximas semanas e meses),
levando-os a viver contatos interdimensionais cada vez mais precisos (seja com uma das Estrelas de MARIA,
seja com o próprio estado da Consciência Vibral ligado à Unidade, seja através da Visão Etérea ou da própria
Visão do Coração que se instala), dando-lhes a ver, sem os olhos (mesmo o aspecto físico do que vocês não
podiam ver, até agora, com seus olhos), dando-lhes a ver a densidade e a Ilusão da densidade na qual vocês

estão ainda confinados, mas dando-lhes a ver, sobretudo, o Desdobramento do Éter (da Fusão dos Éteres, do
aparecimento da Luz branca) em todos os setores de sua vida, em tudo o que vocês têm que ver com o

Coração, sem ter, de modo algum, necessidade dos seus olhos.

***

Os processos ligados à falsificação (ATRAÇÃO / VISÃO) serão totalmente transcendidos pela Luz CRISTO.
Não haverá mais a possibilidade de ser atraído por tudo o que é pesado, por tudo o que é sofrimento.

Não haverá mais negação, mas, sim, uma transmutação total, pela própria Consciência, de toda zona de
sofrimento.

Eu não quero dizer, assim, que vocês irão curar tal ou tal doença, mas que tal ou tal doença (tal ou tal
sofrimento) não terá qualquer peso diante da leveza do Amor, de sua Vibração reencontrada em meio à

Unidade.
Isso irá representar, para muitos, a certeza Interior de sua própria Vibração, a certeza Interior de que o que

vocês vivem é a única Verdade da Consciência, que todo o resto é apenas Ilusões, que a Ilusão deste mundo
não poderá mais prendê-los ao que quer que seja.

Vocês serão, então, não mais os Filhos da lei do Um, mas os Mestres do Um.
Vocês terão, vocês mesmos, se tornado Um, na totalidade, na íntegra, na Vibração e na Verdade.

É a isso que a Luz chama vocês.
É a isso que os Quatro Pilares do Coração (ndr: incluído na coluna “Protocolos” do nosso site) (*) convidam

vocês: para transformar a experiência que é para viver.
A experiência a ser realizada vai fortalecê-los no Ser, vai fortalecê-los no seu Samadhi.

O que quer que a vida lhes dê a viver, qualquer que seja a alegria ou o tormento, vocês não são nem esta
alegria da vida, nem o tormento desta vida, porque sua Essência é a Alegria, ou seja, o Ser que está no

Coração, a realização do Si e da Unidade.
Isso não são palavras em vão, nem postulados, mas, realmente, a Verdade que vocês irão experimentar, cada

vez mais, nos próximos dias e nas próximas semanas.

***

Eis as simples palavras (e as algumas palavras) que eu tinha para dizer e para dar a vocês.
Isso reforça o processo que foi abordado, ontem, pela Estrela GEMMA GALGANI, com relação aos

mecanismos gerais da Ascensão (**).
Eu falo, quanto a mim, enquanto Consciência Vibral que corresponde ao Melquizedeque que eu sou, ou seja,

que porta a Vibração de um elemento que vem, justamente, permitir-lhes alimentar o Fogo do Coração (isto é, a
Fusão dos Éteres, o novo Ar, os novos Céus, a rachadura do Céu e da Terra), possibilitando-lhes romper seu

envelope cardíaco e estabelecê-los nesta Alegria eterna.
Isso não é uma palavra em vão.

Isso não é para buscar, unicamente, em um estado de Alinhamento, ocorrendo no momento em que vocês
escolheram (ou não escolheram), mas vai se tornar sua Consciência habitual, cotidiana, ordinária, no sentido o

mais maravilhoso que vocês têm a viver, ainda, sobre esta Terra.
Se existem perguntas em relação ao que eu acabo de falar, como palavras muito simples, referentes ao

Coração e à Vibração do Fogo do Coração, então, eu quero Comungar com vocês e dialogar, mais adiante,
com vocês, sobre isso.

***

Pergunta: poderia falar de novo sobre o que você chama de “vasos comunicantes”?

O que eu denomino “vasos comunicantes” (além do que pôde ser dito, antes de mim ou ontem) é a Passagem



de um estado de consciência a outro estado de consciência.
A Luz Vibral transforma, em vocês, a Consciência.

Ela é a Consciência, vocês o sabem, seja ao nível dos pontos das Estrelas da cabeça, seja ao nível das Portas
do Desdobramento da Luz, ao nível do corpo.

O corpo é um Templo onde se realiza a ‘alquimia’ porque o que não é impresso no corpo (e vivenciado na
carne) é perdido e se situa, aí ainda, em um plano ilusório.

O fato de viver a Ascensão, aqui (vocês que estão presentes neste corpo e neste mundo), é um elemento
importante e essencial que os fez tomar consciência de que nada há a evitar, de que nada há a rejeitar, mas
que há apenas que transmutar o estado ordinário da Consciência em um estado extraordinário chamado de

Consciência Turiya (ndr: na coluna “Mensagens a ler” do nosso site: ANAEL de 9 de abril de 2011) (***).
Isso procede por toques e vai traduzir-se por momentos em que vocês irão viver uma consciência da Alegria e,

por outros momentos em que vocês irão recair na consciência da personalidade (com suas angústias, suas
mágoas, seus sofrimentos seus apegos, suas ligações, suas obrigações, quaisquer que sejam).

E depois há momentos em que vocês saem disso sem esforço de vontade porque a Inteligência da Luz Vibral
chama por vocês e vem bater à sua porta.
Naquele momento, tudo parece mais leve.

O sofrimento e a mágoa desaparecem.
As ligações desaparecem, inteiramente, sem, no entanto, haver renúncia de responsabilidade, mas tudo é visto

com um olhar totalmente diferente.
É este princípio que é chamado de “vasos comunicantes”: é o momento em que vocês passam de um estado
de consciência limitada a um estado de Consciência Turiya (da consciência ordinária à Consciência Turiya).
Chegará um momento em que vocês irão aperceber-se, de maneira brutal ou mais progressiva (porque, aí,
trata-se de um caminho que é individual), de que vocês se instalam, de maneira cada vez mais simples, de

maneira cada vez mais evidente, nesta Consciência Turiya.
Naquele momento, vocês irão constatar que nada deste corpo (qualquer que seja a doença ou o sofrimento,

quaisquer que sejam as ligações, quaisquer que sejam os apegos, quaisquer que sejam as responsabilidades)
pode alterar a Consciência na qual vocês estão.

Naquele momento (e como eu o disse), irá se tornar evidente compreender (não enquanto compreensão, mas
pela própria vivência desta Consciência) que vocês estão na única Verdade possível e inimaginável para o

homem.
Eu posso acrescentar que, naquele momento, as Comunhões que vocês buscam estabelecer, de maneira
consciente (que isso seja nos Alinhamentos, com pessoas conhecidas ou desconhecidas, com qualquer

elemento existente nos Universos), tornar-se-ão a coisa mais natural e mais espontânea.
Porque, naquele momento, vocês não irão se comunicar mais (vocês não estarão mais na relação), mas vocês

irão se tornar o Todo.
E, naquele momento, vocês estarão em Comunhão com o Todo e absolutamente nada poderá fazê-los voltar

atrás.
A consciência da personalidade, a consciência do corpo de desejo terá desaparecido totalmente.

***

Pergunta: o processo de Abertura do Coração é comum a todos, no mesmo ritmo?

Irmã muito querida, o que é comum à humanidade é o Reencontro com a Luz, a Passagem da Porta Estreita e
o ‘face a face’.

O que vocês vivem, nesse momento, é um processo individual.
Mas, evidentemente, mais o processo individual ganhará em intensidade (em ocupação do tempo como em

número de Consciências).
Evidentemente, chegará um momento, sincrônico com a Terra, aonde o processo irá se tornar coletivo, mas

todos não poderão se estabelecer, de maneira definitiva (e, talvez, não o desejarão), neste Amor.
Estar na Unidade e no Si é a finalidade de cada Consciência.

As condições do confinamento, as condições da falsificação da Alma, neste mundo, não permitem (porque a
Alma decidiu assim) viver e se estabelecer (para toda Alma, em última análise, dissolver-se ela mesma) para

estar voltado para o Espírito e permanecer, finalmente, apenas um Espírito livre.
Alguns (muitos) ainda têm necessidade de fazer experiências e de realizar (enquanto estando conscientes da

Vibração da Unidade da Consciência do Si, da FONTE) algumas experiências.
Quaisquer que sejam as razões, elas pertencem à liberdade imprescritível de cada Espírito, de cada Alma e de

cada corpo.
Entretanto, o momento coletivo final da Ascensão implica, de maneira muito lógica, em certo número de

reajustamentos.
Esses reajustamentos serão feitos respeitando (como isso foi dito) a Sentença Vibratória porque a Consciência

é a Vibração, a Luz é Vibração, a Consciência é Luz.
Mas, algumas Consciências ainda não desejam ser, na totalidade, a Luz.



Deste modo, então, o que eu expliquei são momentos individuais que devem ser vividos de maneira mais ou
menos brutal, mais ou menos intensa, para todos aqueles que têm, ao menos, uma das Coroas ativas: Coroa

Radiante da cabeça, Coroa do Coração, é claro, mas, também, Coroa, Lareira do Sacro mais exatamente.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Muito queridas Irmãs e muito queridos Irmãos, do meu Coração ao seu Coração e do seu Coração ao nosso
Coração, nós iremos, juntos, estabelecermo-nos na Comunhão durante alguns instantes.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Então, eu posso dizer, com cada um de vocês: do Coração do Um ao Coração de todos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

UM AMIGO os saúda com Amor.

************

(*) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...

*

(**) – GEMMA GALGANI (12.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela...

*

(***) – ARCANJO ANAEL (09.04.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-part...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2a-part...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1272

13 de novembro de 2011
(Publicado em 14 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1272
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-9-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-12-de-novembro-de-2011-autresdimen
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-autresdi


Eu sou IRMÃO K. 

Irmãos e Irmãs presentes, e Irmãos e Irmãs que irão ler o que tenho a dizer-lhes, eu lhes transmito toda a
Graça e toda a Unidade da Luz.

Aquilo de que vou informar-lhes inscreve-se na sequência de diferentes intervenções que eu efetuei por esse
Canal.

Desde o que eu disse sobre a Autonomia e a Liberdade, passando pela Verdade ou, ainda, pelo próprio
princípio da falsificação e do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, eu vou falar-lhes, hoje, da Transparência.

Transparência que é um dos Pilares do Coração, a Porta KI-RIS-TI, impulsionada e aberta, para alguns de
vocês, por METATRON.

Eu lhes peço para prestar atenção às minhas palavras, bem além da sua simples pronunciação e bem além da
simples compreensão.

O melhor modo de prestar atenção ao que eu tenho a dizer-lhes é, certamente, fechar seus olhos, entreabrir
sua boca, a fim de Comungar, bem além das palavras, a fim de Comungar, bem além das palavras que eu vou

empregar.
O que eu tenho a dizer sobre a Transparência inscreve-se, é claro, na transformação atual da Consciência, tal

como vocês a vivem – ou tal como vocês são chamados a vivê-la – pela Inteligência da Luz. 
Essa noção de Transparência vai, obviamente, talvez, fazer ressoar em vocês, elementos que foram dados
(em especial no Oriente), referentes, igualmente, à renúncia, ao abandono, à Ilusão, à Maya, mas sob outro

ângulo, um pouco específico, que corresponde, mais, a este período específico que aqui, nesse corpo, vocês
estão vivendo, preparando o Advento total da Luz.

IRMÃO K – 19 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-UWivcrWk4w8/UaVcAWJgeGI/AAAAAAAACCc/El8sj2qai9o/s1600/000+IrmaoK+-+19.11.2011'.JPG
http://api.ning.com/files/Hyh28ht9Lf3WYxwoNIevj2uzEb7Onoi6HX35xCuhq*6KJ4AnHw33Yfc0-pSVYTQs8Ox-N4MdQltQg-QBOGmmuHXx6eCPLUfJ/bibli_Transparence.jpg


***

Eu não vou falar, é claro, de elementos Vibratórios da Porta do Coração – que se situam, eu os lembro, entre
as omoplatas, nas costas – e que podem manifestar-se, de modo muito turbulento, para alguns, ou para muitos

de vocês.
Eu irei me prender mais em dar, de algum modo, os elementos que vão contribuir para abrir essa Porta, para

estabelecê-los, vocês mesmos, na Transparência e dela viver os efeitos.
A Transparência é o momento em que o fogo elétrico da personalidade começa a ser transmutado pelo

Fogo do Espírito. 
É o momento em que as resistências – presentes na ação/reação da personalidade – vão tender a apagar-se
para, de algum modo, deixar exprimir-se e viver – tanto na consciência como na vida comum – mecanismos

que saem, justamente, da ação/reação e que vão contribuir para instalar, na consciência encarnada, o princípio
da Graça, o princípio da Luz e do Fogo do Coração.

Os princípios que eu vou dar se referem tanto à vida comum como à vida espiritual, à vida na personalidade
como à vida da Consciência que começa a Vibrar em uma das Coroas.

***

A Transparência é um exercício a ser realizado. 
Esse exercício consiste, antes de tudo, em deixar-se atravessar, sem interferir.

Deixar-se atravessar, sem interferir, refere-se, tanto às palavras como às emoções, como às relações que
possam existir entre seres humanos (qualquer que seja essa relação ou essa comunicação).

A Transparência é um dos elementos que vai, efetivamente (se for vivida), permitir-lhes aproximar-se, o mais
exato, do Fogo do Coração, da Porta Estreita e da Ressurreição.

O ser humano, de uma maneira geral, quando é submetido a um estímulo, qualquer que seja, é chamado,
instantaneamente, a ali levar uma reação, uma resposta, uma solução.

É o próprio princípio da vida na Dualidade.
Um objeto soltou-se da mão: ele vai cair, ele não irá subir. 

Vocês agridem alguém: há toda chance de que vocês vivam a agressão de volta, qualquer que seja a forma
dessa agressão, imediata ou tardia.

A Transparência é uma atitude do Espírito que visa estabelecer-se, além da trama temporal e além da
ação/reação permanente, em todos os atos e em todas as ações efetuadas nesse mundo. 

Ser Transparente é, de algum modo, deixar-se penetrar e atravessar por algo – quer esse algo seja, eu repito,
uma palavra, uma Energia, uma Consciência, um evento da vida – sem procurar, em um primeiro momento,

querer ali levar uma resposta adequada.

***

Nós iremos eliminar, é claro, da minha exposição, todos os fenômenos instintivos, porque é evidente que, se
uma bola do jogo os atingir em plena cara, o instinto empurra-os para evitar, é claro, essa bola. 

Nós falaremos, é claro, do conjunto de gama de eventos que sobrevêm na vida, que excedem, amplamente, o
quadro do instinto de sobrevida, por exemplo. 

Isso se refere, igualmente, a uma relação que é levada com um ser próximo ou a uma relação levada com um
ser distante ou uma circunstância que advém na sua vida – qualquer que seja – e que os conduz,

necessariamente (pelo próprio princípio da ação/reação, inexorável desse mundo), a fazer uma retificação, seja
no seu comportamento ou na ação que será gerada, chamada, com razão, de reação. 

Esse é um princípio de opacidade que se opõe, inteiramente, à Transparência, porque a personalidade estará,
permanentemente, em mecanismos de regulagem e de ajuste que envolvem todos os setores da vida,

baseados tanto em uma comunicação normal como não verbal ou pelos sinais comportamentais emitidos pelo
conjunto de seres ou situações que nós encontramos. 

Isso se refere tanto a uma relação amorosa que nasce, como ao princípio da comunicação entre dois seres,
qualquer que seja o tipo de relação.

Qualquer estímulo que chega do exterior ou considerado como tal propicia, invariavelmente, uma necessidade
de resposta que se situa ou no nível de estratégias de adaptação, ou no nível do corpo, ou no nível dos

pensamentos, ou no nível das emoções (e, geralmente, misturando o conjunto de tudo isso), em
correspondência, de algum modo, com mecanismos de aprendizagem já vividos, de experiências já vividas que

vão, de algum modo, colorir a reação em função do que é veiculado pela própria experiência, já vivida –
qualquer que seja – e conduzindo o ser que vive essa ação e reação a inscrever-se em um quadro qualificado

de lógico, de racional e de razoável, oriundo de convenções morais, sociais, educativas: em resumo, um
conjunto de condições pertencentes a esse mundo, e que se inscrevem na lógica que eu chamaria

de personalidade.

***



Existe, além da personalidade, o que eu chamaria de metalógica. 
Essa metalógica não está submetida e inscrita em meio ao que é veiculado pela consciência comum, mas,

bem mais, justamente, pelo princípio do Estado de Ser, da própria Luz. 
A metalógica vai fazê-los, de algum modo, sair da reação linear do tempo (adiar, de algum modo, uma eventual

reação), não para colocar-se, simplesmente, como espectador do que lhes acontece, mas, sobretudo, a fim
de distanciar a própria Consciência desta ‘cadeia lógica’ – denominada emoções, pensamentos, crenças,

quaisquer que sejam – que vai levá-los a estabelecer uma estratégia (geralmente defensiva, ou mesmo
ofensiva) em relação a um evento, a uma pessoa, a uma situação, vindo perturbar o equilíbrio anterior.

Existe então uma linearidade temporal, inscrita em cada reação, que se inscreve na vivência, no já vivido, no
próprio aprendizado da pessoa na sua vida.

É-lhes perfeitamente acessível compreender que, por exemplo, hoje, frente a um insulto que lhes fosse feito,
ser-lhes-ia muito difícil incitar, ao duelo, tal pessoa, mas os códigos de conduta nada mais têm a ver com o que

existia, é claro, há ainda algum tempo (alguns séculos).

***

Existem regras que vocês poderiam chamar de sociais ou de precedência que requerem, de algum modo, uma
reação na personalidade (eu repito: sujeita e submissa à sua própria vivência, ao seu próprio quadro de

referências, ao seu próprio quadro de experiências), mas que sempre será uma reação – ou uma estratégia, se
preferirem – oriunda da linearidade temporal, que os leva a modificar, de algum modo, a ação desse estímulo,

no interior da consciência ou do seu estado.
Isso é válido para o conjunto das emoções do ser humano.

Por exemplo, um luto, a perda de um ser querido, chamado de síndrome do luto, de síndrome da perda, de
síndrome do abandono, de tristeza, de humor invertido, devido mesmo à Liberação de uma alma, mas que os

priva da sua presença (em todo caso, para a personalidade, que não tem acesso ao que acontece, seja do
outro lado do véu, seja em meio ao Estado de Ser, para o período atual que vocês vivem). 

Essa trama lógica está inscrita, é claro, em mecanismos comportamentais que são coloridos pela história de
cada um.

Alguns são mais sensíveis a uma perda, a uma falta ou a qualquer outro elemento que são, justamente, em
função da história da personalidade (desde o seu nascimento) e que inscrevem, portanto, a ação e reação de

uma sequência lógica, igualmente nas emoções, no mental, no cérebro, como no corpo.

***

Passar à Transparência é completamente outra natureza porque a Transparência é, de algum modo,
desengajar-se, não pela vontade, de todos os engramas (sociais, societários, corporais, emocionais e

mentais), a fim de não mais ser afetado, de maneira alguma, pela educação, pelas feridas e por qualquer
condicionamento que seja.

Um exemplo extremamente simples: alguém lhes abre a porta diante de vocês. 
A cortesia leva-os a agradecer essa pessoa pelo ato realizado. 

Isso se inscreve, de maneira quase automática, para todo ser humano, e faz parte do que vocês chamariam de
regras de educação, regras lógicas (subentendido consensuais) e, em geral, adotadas pelo conjunto de uma

rede social em um determinado ambiente.
Essas regras são dependentes, é claro, da educação, do meio social, do país e da cultura na qual elas

nascem, e se exprimem durante toda a vida do indivíduo.
Existe outro nível do ser em que a lógica (que deve ser vivida e expressa, e que eu chamei de metalógica) não

está mais ligada às resistências ou aos condicionamentos, mas, efetivamente, à Liberdade, à Verdade e ao
descondicionamento de tudo o que foi aprendido, engramado, condicionado, aceito como a única coisa válida.

A Transparência vai escapar, portanto, dos condicionamentos do seu próprio passado. 
Ela vai, sobretudo, evitar-lhes que se desembaracem, de algum modo, da lógica chamada de pensamento, de

emoções, de mental, de reação.

***

A Transparência é aceitar deixar-se atravessar pelo evento ou pelo que quer que seja que chegue ao limiar da
sua consciência – sem querer e, a certo estágio, sem mesmo poder – estabelecer uma cadeia lógica de

reações, qualquer que seja a sua origem (societária, afetiva, crença, cultural ou outra).
A metalógica não é, na Transparência, uma indiferença.

Ela não é, tampouco, uma forma de abandono da vida social, mas, bem mais, uma saída, pela ação da própria
Luz, de todos os condicionamentos, de todos os reflexos e de tudo o que estava preestabelecido, na

consciência, como regras lógicas.
A Transparência é, portanto – além dessa saída linear do tempo –, o elemento que será capaz de fazê-los viver

e de aproximá-los da Porta do Coração, o que quer dizer desacoplar-se, de algum modo, do conjunto de
condicionamentos e de comportamentos oriundo da experiência anterior, fazendo com que a experiência vivida

no presente não seja, nem condicionada, nem alterada por qualquer elemento do seu próprio passado ou,
ainda, do passado da sociedade, da cultura na qual vocês evoluem.



Ser Transparente é, portanto, em um primeiro momento, aceitar que o que chega do exterior – considerado
como tal – possa apenas atravessá-los, sem qualquer alteração, sem qualquer vontade pessoal de reação

inscrita nos próprios esquemas da personalidade.
Existe, através da Transparência (em sua primeira acepção, tal como eu lhes desenvolvo), um mecanismo de

aprendizado da metalógica, de aprendizado da Liberdade e da Verdade.
Vocês não podem viver a Autonomia e a Liberdade enquanto a Transparência não estiver instalada ou, no

mínimo, enquanto os mecanismos da Transparência não vierem substituir os mecanismos da ação/reação na
sua vida (e, isso, em todos os setores).

De fato, a Transparência e sua metalógica convidam-nos a viver a Liberdade, a viver a Autonomia, a fim de não
mais serem condicionados por outra coisa senão pelo instante. 

A metalógica da Transparência os faz entrar na instantaneidade, não da reação, mas da percepção e da
Vibração, desacoplando-os, com isso, de qualquer ação, escapando do controle do Si (do controle da

consciência e, justamente, do controle da escravidão), fazendo-os escapar aos seus próprios
condicionamentos e descobrir a Liberdade.

***

Resta descobrir a Transparência, agora, de acordo não mais com um movimento que vem do exterior, mas que
vem do Ser Interior.  

Nós estamos, portanto, em um movimento inverso (se pudermos dizê-lo). 
E nós sabemos, todos nós, que, quando estamos encarnados, enquanto existir condicionamentos, o que
exprimimos no exterior – da nossa própria cabeça, da nossa própria vontade – inscrever-se-á, sempre, de
acordo com um princípio chamado de bem e do mal, de acordo com um princípio chamado de ‘vontade de
bem’, de acordo com um princípio de benefício/risco, que vai orientar a ação – efetuada desde o Interior,
oriunda da reflexão ou de engramas comportamentais, educativos, sociais, culturais – e que vai, portanto,

colorir a ação do ser humano em função do que escapa, de algum modo, da Liberdade.
Assim, quando vocês decidem efetuar tal ação ela é, obviamente, colorida pela sua história pessoal (pelos

seus engramas comportamentais, pelos seus apegos, pelos medos, em suma, aí também, por tudo o que faz a
história pessoal e a lenda pessoal), bem além, até mesmo, dessa simples vida, além da cadeia lógica das suas

vidas no que foi chamado de princípio da reencarnação. 
Em resumo, a ação que é efetuada, mesmo oriunda do pensamento mais exato, é, aí também, oriunda da

opacidade da encarnação, da experiência e das reencarnações.

***

Passar em meio à Transparência é ser, de algum modo, capaz de desencadear uma ação que não seja, é
claro, nem uma reação, nem oriunda de um condicionamento prévio (inscrito na linhagem temporal desta vida
ou de outras vidas), mas totalmente livre de prejulgamentos, totalmente livre de qualquer condicionamento, de

qualquer afeto, de qualquer emoção. 
A Transparência é, portanto, deixar passar, também no Si, a Inteligência da Luz.

Isso se chama a Comunhão e a Graça porque, quando vocês se colocam sob a égide – e, portanto, sob a
independência – da Graça e da Comunhão, os atos que vão daí decorrer não são oriundos da personalidade,
não serão oriundos de condicionamentos (dos sofrimentos, dos medos, das emoções ou dos seus próprios
pensamentos), mas serão induzidos, diretamente, pelo Impulso da Luz, pela Inteligência da Luz, pela Fluidez

da Unidade, pela hiper sincronia e pela Graça.
A vida da personalidade é submetida – e nós todos o vivemos – a um conjunto de afetos, a um conjunto de

sucessões de emoções, de reações, de sofrimentos, de prazeres oriundos, diretamente, da atenção que nós
levamos aos diferentes setores da nossa vida.

Uma mãe que tem toda a sua atenção dirigida aos seus filhos será, é claro e obviamente, afetada por tudo o
que acontecer a um dos seus filhos. 

Uma mãe cuja atenção não é dirigida aos filhos, mas, antes, à sua carreira profissional será, é claro, muito
menos afetada pelo que possa acontecer a um dos seus filhos. 

Entretanto, as duas inscrevem-se, aí também, como um condicionamento da ação que vem do Interior, em
resistências existentes devido à própria experiência da encarnação (de diferentes experiências vividas, de

diferentes feridas, de diferentes medos ou de diferentes prazeres vividos e provados como satisfatórios pela
personalidade).

***

A ação da metalógica, em meio à Transparência – considerada como do Interior para o exterior – é, de algum
modo, totalmente liberada da lenda pessoal do ser. 

Ela se inscreve numa lógica que eu chamei de metalógica, que nada mais tem a ver com a lógica racional, a
lógica do pensamento, a lógica da fisiologia, a lógica de regras sociais, societárias, culturais.

Ela se torna, portanto, de algum modo, Autônoma, Livre. 
Ela não se manifesta mais, portanto, como uma cadeia causal – de ações e de reações –, mas, efetivamente,

como uma ação qualificada de exata, possível, aí também, pela metalógica da Transparência.



A Transparência poderia ser assimilada ao estado de vacuidade, tal como ele é concebido, por exemplo,
no zazen [de acordo com a wikipedia, é a postura principal de meditação sentada]. 

É o estado em que vocês estão completamente imersos no instante presente e no qual vocês não dependem
nem do instante seguinte nem do instante passado.

Vocês sabem que é extremamente difícil, para a personalidade, liberar-se das sequências lógicas do que foi
vivido, nos diferentes setores da vida. 

É o próprio princípio do condicionamento de manipulações de multidões, no que lhes foi chamado – e
apresentado – como 'sistema de controle do mental humano'.

A ação da Luz Vibral e Adamantina, na personalidade, a ativação de novos Circuitos Vibratórios e do que foi
chamado de Coroas, os Impulsos efetuados pelos Arcanjos (além dos sinais e além dos exercícios que lhes
foram comunicados), chamam-nos, é claro, a viver essa Transparência nos atos, tanto os mais significativos

como nos fatos os mais insignificantes da vida de vocês.
Isso não se refere, é claro, aos espaços de Alinhamento nos quais a Transparência é, efetivamente, muito mais
fácil de obter e, para aqueles de vocês que a Vibram – que conseguem estabelecer-se no Si, na Vibração da
Unidade –, de maneira cada vez mais lúdica, fácil e, em alguns casos, mesmo absolutamente não procurados,

mas impostos, de algum modo, pelos ciclos da própria Luz, que nada mais tem a fazer com os
condicionamentos societários, culturais ou mesmo fisiológicos.

***

É o aprendizado da Autonomia e da Liberdade que vocês estão vivendo, muitos de vocês.
A Transparência é, de algum modo, o resultado que permite à Autonomia, à Liberdade manifestar-se porque,
naquele momento, a ação empreendida pela Graça e pela Transparência não é mais nem condicionada nem

condicionante por qualquer elemento do passado ou do futuro.
É naquele momento (e unicamente naquele momento), que o fogo das resistências da personalidade tende a

interromper-se, a desaparecer por períodos cada vez mais longos. 
Esses períodos vocês todos, mais ou menos, localizaram, no tempo que vocês vivem. 

São momentos em que lhes parece não mais serem mestres da sua vida. 
São momentos em que lhes parece não serem mais mestres dos eventos. 

É o momento em que os eventos vão desenrolar-se, sem o seu acordo, sem a participação da sua
personalidade, mas, geralmente, no instante imediato (mesmo se isso não for percebido, em um primeiro

momento), indo dar na sua Liberação.
Então, é claro, o olhar da personalidade, quando ele volta, tem dificuldade, por vezes, em aceitar que o

princípio de Liberação passe pelo desaparecimento de um parente ou pelo desaparecimento desse corpo –
ou de uma situação, qualquer que seja – dado que a personalidade existe, justamente, apenas porque está

presente, ainda, certo número de condicionamentos, de limites, de resistências e de opacidade.
A comunicação existente entre dois seres, mesmo no maior dos entendimentos, é sempre baseada em
subentendidos (é sempre baseada em regras comportamentais, visuais): em códigos, de algum modo. 

Esses códigos – não necessariamente elucidados – conduzem, em qualquer comunicação e em qualquer
relação, a certo número de manifestações que estão irremediavelmente inscritas de acordo com as leis da
personalidade, dos condicionamentos do passado e não se inscrevem, absolutamente, na Transparência.

***

O que acontece no momento em que a Transparência começa a ser vivida? 
Bem, primeiramente, o ser vai constatar que os momentos de Comunhão com a Luz, de Comunhão com ele

mesmo, de Comunhão com outro ser humano estabelecem-se sem nada pedir. 
A Comunhão e a Graça (que lhes foram propostas como elemento de reforço da ação da Luz, mesmo se, de

início, isso funcionar de acordo com um princípio de vontade) serão, muito rapidamente, substituídas por
mecanismos da Graça espontânea, que vêm desenrolar-se em sua vida, sem qualquer intervenção de forças

de resistências da personalidade, mas na Transparência, na Liberdade, na Autonomia e na Verdade.
Essa Verdade, em si mesma, necessita, aí também, de uma forma de honestidade.

Honestidade que pode ser resumida pelos dois outros Pilares do Coração, denominados UNIDADE e
SIMPLICIDADE. 

Não pode haver honestidade sem Unidade. 
Não pode haver honestidade sem Simplicidade.

Então, é claro, existem códigos morais na personalidade, chamados de honestidade. 
Mas essa honestidade está sempre em referência a uma educação, a um condicionamento, a regras

(chamadas, aliás, de morais ou sociais), ao passo que a honestidade do Ser que vive a Transparência não está
condicionada por qualquer modelo social, por qualquer aprendizado, por qualquer condicionamento. 

É a natureza do Ser de viver a Graça, de viver a honestidade e de viver a Transparência – que é, aliás, um dos
fundamentos da manifestação do Fogo do Coração – que permite viver esse Fogo do Coração. 

E ser capaz de estar integrado (de viver a Integridade, bem além da personalidade), de instalar-se, de maneira



duradoura, no HIC e NUNC (ou seja, não mais ser dependente, tanto do passado como do futuro), de viver
plenamente o instante presente, de instalar-se, de maneira eficaz, na Atenção e na Intenção, fazendo nascer –

aí também, através dos quatro Pilares da cabeça – o Fogo do Coração.
Permitindo, naquele momento, à Transparência, emergir.

***

A Transparência propicia a Alegria, o Fogo do Coração. 
A Transparência permite fazer a experiência da ação da Luz, além da ‘vontade de bem’, além do desejo da

personalidade, na Verdade do Coração, na Verdade do instante que é inteiramente desacoplado de qualquer
lógica pertencente à personalidade.

A ação que é empreendida, naquele momento, tornar-se-á, de maneira cada vez mais perceptível (para a
consciência que ali circula), o princípio da Ação da Graça.

A vida, então, estabelece-se permanentemente na Fluidez, na Simplicidade, na Unidade, na Alegria, e nenhum
elemento parasita – nenhum elemento pertencente à Dualidade – pode vir, quando a hora chegar, alterar essa

metalógica da Transparência.
A Transparência é, certamente, o meio e o mecanismo da Consciência – além dos exercícios do Yoga da
Unidade e do ato de Comunhão e de Graça que lhes foram comunicados há pouco tempo – mais eficaz de

viver, por si mesmos, a ação da Luz: a sua Graça, a sua Verdade, a sua Inteligência.
A Essência do Ser – da natureza humana, além dos filtros da personalidade e da alma – é a Luz. 

A metalógica da Luz não se importa, eu repito, com as leis do confinamento (baseadas na ATRAÇÃO/ VISÃO,
sobre o que não voltarei e que desenvolvi, muito amplamente, durante o seu verão – inverno, no hemisfério sul).

A Transparência é, agora, o reconhecimento do que representa a ATRAÇÃO/VISÃO, seja nos jogos de
sedução, nos jogos amorosos, na ordem de prioridade estabelecida entre os seres humanos em relação a uma

convenção familiar, afetiva, social ou societária.

***

O conjunto da sociedade humana evolui, até agora, na opacidade ligada aos condicionamentos, ligada à
história, ligada às regras. 

E, obviamente, como vocês sabem (ao menos eu o espero), essas regras não são livres, uma vez que
pertencem às forças condicionantes e de confinamento mesmo da humanidade.

Viver a Liberdade é tornar-se Transparente a esse mundo e à Luz. 
É tornar-se, totalmente, sob a égide do Fogo do Coração, sob a égide da Luz Vibral que vai, então, conduzir a
sua vida para essa metalógica – bem além da Fluidez da Unidade – que irá se refletir, nos atos ou nas reações
postos – não estando mais submissos a um quadro lógico, mas a um quadro metalógico – que irá lhes permitir

experimentar e instalar-se na Alegria da Unidade, na Fluidez da Unidade, na Transparência mais total, na
Humildade e na Simplicidade.

Naquele momento, vocês irão constatar, com extrema rapidez (se isso já não for o caso para alguns de vocês),
que a Porta OD (a Porta Estreita, a Porta da Infância), os mecanismos da instalação da Infância, da Pobreza (no

sentido Espírito) vão instalar-se, em vocês, de maneira evidente, simples e perfeitamente metalógica, o que
quer dizer que não há mais condicionamento que possa alterar, frear, limitar a ação da Luz em vocês e a

instalação da Luz, que é a sua natureza, a sua Essência e a sua Presença.
Naquele momento, vocês entrarão na Presença de si mesmos.

Vocês estarão totalmente imersos na Unidade, no instante presente. 
Vocês escapam, de maneira total, aos condicionamentos, tanto dos seus como daqueles do seu ambiente. 

Vocês irão viver a Liberdade. 
Vocês irão se tornar cada vez mais humildes, cada vez mais simples, cada vez mais pobres no Espírito. 

Haverá cada vez menos questões na Consciência, porque a própria Consciência terá se tornado a resposta. 
Não haverá mais necessidade de respostas exteriores. 

É assim que a Ascensão é vivida e que irá ser vivida, para a maior parte de vocês.

***

Naturalmente (e como vocês sabem, como isso foi detalhado há uma semana), existem múltiplas formas da
Ascensão. 

Existem as que se fazem com ajudas ditas exteriores.
Mas a ajuda exterior não é a realização da Ascensão que deve ser feita, por si mesmo, pela instalação da

Consciência do Si.
Mesmo se algumas Forças, chamadas de extraterrestres, puderem, é claro, quando chegar a hora, trazer um

elemento essencial na manutenção ou não desse corpo, dessa individualidade, ou mesmo dessa
personalidade, o Fogo do Coração e a Alegria serão inteiramente dependentes do seu estado de

Transparência e do acesso à metalógica de sua ação na sua vida – quaisquer que sejam as ações, quaisquer
que sejam as relações – e, aliás, vocês vão observar que vocês irão transformar, naquele momento, o conjunto



de relações e de comunicações por códigos inteiramente novos, totalmente livres e liberados de
condicionamentos (quaisquer que sejam), permitindo-lhes viver, de maneira cada vez mais fácil, de maneira

cada vez mais natural, o Estado de Comunhão e o Estado de Graça.
É durante este período – que começou e que vai desenrolar-se até o que vocês chamam de Natal – que vocês
devem integrar esse mecanismo que os faz passar da personalidade ao Estado de Ser, mesmo nesse mundo,

viver, disso, os efeitos na permanência da Alegria, na vivência da Liberdade, na vivência da Verdade.

***

Penetrar o Reino dos Céus, antes mesmo da chegada do Reino dos Céus, consiste, muito exatamente, em
efetuar essa tarefa de Transparência e ser Transparente. 

É, também, liberar-se de todos os apegos, não por um ato de vontade de deixar tal ou tal, mas, efetivamente,
por uma transformação da noção da relação, da noção do apego, que é substituída pela comunhão, pela

Liberdade e pela Graça.
Evidentemente, sempre haverá (ao redor de vocês e nos diferentes círculos de vida) seres humanos, Irmãos e
Irmãs, que estarão em total contradição com esse estado de fato, com esse estado de Ser que irá se tornar o

seu. 
Evidentemente, vocês poderão ser tentados a recair em meio à lógica comum, para deslocar-se e recentrar-se
na vontade do outro, a fim de satisfazê-lo em meio à personalidade, ao invés de satisfazer o Estado de Ser e a

Vibração.
Vocês irão observar, naqueles momentos, que a Vibração do Coração se afasta de vocês. 

Vocês irão observar, naqueles momentos, que a Alegria se afasta de vocês e que tudo se torna mais denso,
mais pesado, mais austero, como uma sobrecarga da relação, como uma sobrecarga da consciência. 

É, justamente, essa experiência da Transparência e da opacidade, efetuada através do conjunto de relações
que são as suas, nesta vida, que vocês poderão fazer o aprendizado da metalógica e aceitar vivê-la. 

Isso necessita, é claro, também, do que já foi definido há algum tempo: o Abandono à Luz, a Renúncia, a
Crucificação da personalidade, a Ação da Graça. 

Não são mais vocês que exercem a sua vontade, mas é a Inteligência da Luz que se estabelece em vocês,
fazendo-os passar do confinamento à Liberdade, fazendo-os passar da opacidade à Transparência, fazendo-

os passar da escravidão à Autonomia, de relações sociais à Liberdade Espiritual.
Não é necessário, eu repito – e isso lhes foi anunciado – ir ao alto de uma montanha, mas, bem mais, penetrar

no Interior de si mesmos, cada vez mais profundamente, conscientizar-se disso através da Vibração. 
E vocês irão constatar, então, os frutos, extremamente rápidos, de tal metalógica, no estabelecimento da Luz,

na sua vida, no seu humor, nas suas relações, quaisquer que sejam.
Não existe qualquer relação – mesmo se um dos seus parentes se opuser, ferozmente, a essa forma de

Liberação – que será vivida (por aquele que está confinado em meio à personalidade e que espera tal reação e
tal comportamento) como uma traição, que irá reforçar sua própria opacidade e sua própria falta de

Transparência. 
Se vocês permanecerem na sua Transparência, vocês irão constatar que a Alegria vai aumentar, e não pode

ser de outro modo.

***

A Liberdade e a Verdade irão aumentar em vocês, como uma evidência da própria metalógica. 
Vocês não terão mais necessidade de recorrer aos mecanismos de pensamentos, aos mecanismos de

emoções, aos mecanismos de reações para deixar a sua vida ser conduzida pela Luz.
Ela irá se desenrolar, inteiramente, e cada vez mais rapidamente, sob a égide da Luz, sob a Transparência mais

total, fazendo-os passar, em última análise, do fogo elétrico do corpo ao Fogo do Espírito.
Os marcadores Vibratórios são conhecidos de vocês. 

Eles irão aparecer, então, claramente, e vão permitir-lhes definir a instalação da sua Consciência no próprio
desenrolar da sua vida, tanto nesta Terra como em outros planos.

***

Aí estão as informações que eu tinha que lhes transmitir, referentes à Transparência. 
A Transparência os faz sair do parecer. 

Ela os faz Ser, inteiramente. 
Não há outro modo de Ser senão o de deixar-se atravessar pela Luz. 

Não há outro modo, verdadeiro, de Ser, senão o de tornar-se a própria Luz.
O desafio é, portanto, hoje (além da Liberação dos apegos e dos últimos engramas de medos), um

descondicionamento total de todo confinamento, que os leva a experimentar a Liberdade, a Verdade, a
Transparência. 

Esse estado não pode ser confundido com qualquer outro, porque os próprios marcadores da sua vida irão
mudar, completamente.



O humor, que é o seu, tornar-se-á muito mais estável, se não na Alegria, ao menos na tranquilidade e na
ausência de efervescência. 

Haverá, então, uma maior habilidade para viver os seus alinhamentos, para viver as suas meditações e para
viver as suas Comunhões, seja com a Luz, com as Estrelas, com os seus Irmãos e suas Irmãs ou com outras

dimensões, mais especificamente, extraterrestres.
Todo esse processo está sendo vivido, hoje, e vocês serão chamados, pela Inteligência da Luz e pela

abundância da Luz, a manifestá-la – essa Transparência – ou, então, a tornarem-se cada vez mais opacos. 
A opacidade será sinônimo de sofrimento, de densidade, de peso, e de ausência de Alegria.

***

A Transparência tornar-se-á cada vez mais sinônimo de facilidade, de fluidez, de tranquilidade, de Alegria e de
esperança. 

A frustração da personalidade que resistir irá colocá-los em uma espera infernal (essa espera, quer ela se refira
àquele que vocês amam, aos eventos desse mundo, ao que vocês aguardam e que não acontece), enquanto

que, se o olhar mudar e vocês se tornarem Transparentes, vocês irão se tornar Transparentes à Luz, vocês irão
se tornar a Luz e irão constatar, naquele momento, que toda noção de datas, que toda noção de cadeia lógica –
mesmo nos eventos da Terra – não irão representar, para vocês, absolutamente qualquer importância, porque

vocês estarão a caminho para o Si e para a Unidade.
Eu deixarei, portanto, através desses elementos (em uma intervenção deste dia, um pouco mais tarde), UM

AMIGO exprimir o que é o estabelecimento no Si e na Unidade. 
Quanto a mim, eu terminei a exposição que tinha que dar a vocês.

Nós temos alguns minutos.
Se houver, em vocês, em relação a isso – e exclusivamente em relação a isso – alguns complementos de

informações necessários, então, eu quero, efetivamente, tentar ali levar uma iluminação suplementar.
Eu lhes agradeço. 

Eu rendo Graças pela sua escuta atenta.

*** 

Questão: o que acaba de ser desenvolvido sobre a Transparência refere-se, também, aos nossos
pensamentos?

Sim, porque, quem é capaz de dizer de onde vem o seu pensamento? 
O pensamento fica inteiramente condicionado – enquanto vocês não forem Transparentes – pelo conjunto de

elementos que eu dei, referentes aos condicionamentos, aos medos, aos apegos, aos fatores sociais,
culturais, kármicos e outros.

Vocês não estão sem ignorar que inúmeros seres humanos – e nós todos vivemos isso – tomam uma decisão
que lhes parece lógica e dela segue uma cascata de reações, por vezes extremamente desagradáveis,

enquanto o pensamento inicial parecia lógico e eficaz. 
Simplesmente porque esse pensamento – essa ação – estava condicionado pelos sofrimentos, pelos apegos,

pelas relações e pelas crenças. 
Isso jamais pode acontecer quando a Transparência é total, porque o pensamento que irá nascer, naquele

momento, será totalmente livre de qualquer condicionamento, qualquer que seja, de qualquer escravidão, e as
consequências, obviamente, jamais serão as mesmas.

*** 

Questão: um som, ouvido após ter emitido um pensamento sobre uma modificação de vida, pode
ser considerado como uma aquiescência da Luz?

Pode ser. 
Mas o mais evidente será a facilidade ou a dificuldade com a qual irá se realizar o que é empreendido. 
A opacidade, e o que está ligado à personalidade, sempre será muito difícil, e cada vez mais difícil de

empregar. 
O que é do domínio da Luz irá se estabelecer, de maneira cada vez mais fácil, cada vez mais evidente e cada

vez mais fluida. 
O som, a modificação da percepção do que é chamado de Som da Alma pode ser, efetivamente, um acordo

dado pela Alma.

*** 

Não temos mais perguntas. Agradecemos.



*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu sou IRMÃO K e, como de hábito, agora, vivamos um instante de Comunhão
e de Graça. 

Da Consciência Livre a Consciência Livre. 
Até breve. 

... Efusão Vibratória / Comunhão ... 
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los neste espaço e eu lhes transmito
todas as minhas bênçãos e eu diria mesmo, toda a Comunhão e a Graça possíveis.

Então, antes de intervir, como eu faço de costume, ou seja, de deixá-los fazer todas as perguntas que lhes são
prazerosas, eu gostaria, primeiramente, de fazer uma intervenção enquanto Comandante dos Melquizedeques,

porque, talvez, entre vocês, alguns já começaram a perceber, a Vibrar, a sentir com a Consciência, com as
Vibrações, que há elementos que já então prestes a aproximá-los, individualmente, é claro, de processos

extremamente importantes em meio à Consciência.
Então, eu vou situar de novo o contexto desta intervenção.

Lembrem-se, eu não me estenderei, eu lhes dou a palavra muito em breve.
Há algum tempo (algum tempo, isto é, desde quase dois anos) eu falei de mecanismos Vibratórios que iam

levar, de algum modo, duas humanidades a se separar.
É preciso lembrar-se de que nos processos transformadores que vocês vivem, atualmente, eles são mais ou

menos intensos, eles são mais ou menos diferentes, é claro, ao nível do grau Vibratório e do grau da sua
Consciência, que lhes é própria.

E, talvez, vocês já constatam, no seu ambiente mais familiar, que há coisas que não estão, perfeitamente, em
via de evoluir, realmente, na mesma direção.

Seria, de fato, extremamente prejudicial crer que toda a humanidade, no seu conjunto, coletivamente, deveria ir
ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, e no mesmo momento.

E tudo isso, é claro, podemos ilustrar da seguinte maneira: vocês têm seres humanos, que nascem, que
morrem.

É como se, por exemplo, alguns que devem morrer, hoje, dizem: “ah não, se eu morro, é preciso que todo
mundo morra”, ou: “se eu vivo, é preciso que todo mundo viva”, ou: “se eu vou lá, é preciso que todo mundo vá

lá”.
Vocês podem bem imaginar, através da Precipitação da Luz e do Processo Ascensional, que vocês estão

dentro.
Então, obviamente, aqueles que não Vibram e aqueles que não apresentam manifestações específicas da
Consciência, eles devem dizer-se: “o tagarela, aquele lá, o que é que ele está contando para nós já que eu

nada vivo?”.
Mas cada ser humano é diferente.

O.M. AÏVANHOV – 19 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É um postulado que vocês devem cada vez mais integrar, não somente aceitar, porque, talvez, vocês o veem
ao redor de vocês.

Vocês estão em um estado de Consciência e aquele que é, talvez, seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai,
de qualquer maneira não está, mas, então, não estão completamente no mesmo estado da Consciência e no

mesmo estado Vibratório.

***

Dessa maneira, é claro, o ser humano está com seus apegos, que eles sejam familiares, que eles sejam
ligados a atividades, quaisquer que sejam.

É preciso compreender, hoje, que o que vocês reencontram é a Liberdade total.
Mas que esta Liberdade, ela lhes é concedida, se o podemos dizer, a cada um, no momento, individualmente.

Então, é lógico, gradualmente e à medida que as Partículas de Luz Adamantina se depositam no manto da
Terra (como é o caso), gradualmente e à medida que nós nos aproximamos (nossa Vibração e nossa

Consciência) da sua Consciência, isso se reflete por mecanismos de transformação.
Vocês têm, nesses mecanismos de transformação, seres que estão, por exemplo, em um nível de

Consciência, ou mesmo em um nível de vida, de Atenção, de Intenção, que nada tem a ver com aquele que é o
seu, mesmo as pessoas as mais próximas.

Lembrem-se de que o elemento importante é a Liberdade.
Vocês não podem dar a Liberdade à pessoa, se a pessoa na qual vocês pensam não quer a Liberdade.

Vocês têm IRMÃO K que lhes falou, a muito pouco tempo, da Liberdade e da Verdade.
Isso é extremamente importante, porque sua Verdade individual não é a mesma que aquela que corresponde,

talvez, ao seu vizinho, com os mesmos processos e a mesma dose, digamos, de Luz, que vocês vivem.
As reações e as transformações, a transmutação que é a sua não é aquela do seu vizinho.

E isso, vai ser preciso aceitá-lo.
Como isso vai se traduzir?

É muito simples.
Eu vou ser extremamente prático, porque, talvez, já, muitos de vocês, aqui e em outros lugares, aperceberam-

se de que havia um processo de densificação e de aceleração, extremamente denso e extremamente
importante, da Luz.

***

Evidentemente, ainda uma vez, há outros que dizem que eles nada sentem.
Para eles, a vida continua como antes.

Então, é claro, eles estão, ou frustrados, ou eles vão se desviar do que nós lhes dizemos e eles terão total
razão, porque, por que escutar velhos tagarelas se vocês não vivem o que eles lhes dizem?

Obviamente, seria preciso ser um pouco estúpido para aderir e viver as transformações da Consciência que
não lhes dizem respeito.

Deste modo, então, vocês irão me dizer: “mas todos os seres humanos querem a Luz”.
Nada há de mais falso, e nós o dissemos.

Há seres humanos que têm a necessidade de conservar experiências da alma, então, de conservar uma alma
e, então, de conservar um corpo físico.

Assim, evidentemente, isso, vocês o veem ao redor de vocês.
Vocês constatam, por vocês mesmos, que o estado Vibratório no qual vocês estão não é o mesmo que aquele

do vizinho.

***

Então, desde pouco tempo, existem meios que lhes foram dados para viver a Comunhão e viver a Graça.
Esses meios são extremamente importantes, porque eles lhes permitem fazer ressoar a Luz dentro de vocês e

quando vocês estão com outra pessoa.
Mas vocês irão constatar, também, que, aí, há, talvez, quem não queira sua Comunhão, há quem não queira sua

Graça.
Há quem não queira ouvir falar, até mesmo, desta noção de transformação, e vão dizer-lhes, justificadamente,

já que eles nada vivem: “nada acontece”.
E, naturalmente, para eles, nada irá estritamente acontecer.

Então, nós iremos nos interessar, é claro, por aqueles que Vibram.
O que é que acontece e o que é que se modifica, além das percepções de tudo o que vocês conhecem (os



O que é que acontece e o que é que se modifica, além das percepções de tudo o que vocês conhecem (os
novos corpos, os chakras, as Coroas, as Vibrações celulares, as Vibrações das Coroas Radiantes, as próprias

transformações da sua Consciência), que os fazem dizer, alguns de vocês, que vocês sequer conseguem
fazer uma atividade ordinária?

É claro, a Luz os chama, cada vez mais.
A Luz CRISTO lhes pede para ser, cada vez mais, a Luz, e há quem vá retrucar: “mas eu não consigo mais

fazer isso”, “eu não consigo mais fazer aquilo”, “eu não consigo mais guiar o automóvel”, “eu não consigo mais
ter relações sexuais”, “eu não consigo mais levar meus filhos à escola”.

Evidentemente, vocês não têm mais que teimar, porque (e, isso, nós sempre, sempre, uns e outros, lhes
afirmamos veementemente) vocês irão se tornar o que vocês Vibram.

Não pode ser de outra forma.

***

E aqueles de vocês que Vibram mais, do que se apercebem?
Que estão cada vez menos presentes neste mundo, mas cada vez mais presentes na Luz.

E um não pode ir com o outro.
Ou seja, alguns seres, individualmente, aproximam-se do que foi denominado, de forma humorística, grelha-

planetária, isto é, eles vivem, de algum modo, sua grelha-planetária individual.
E aqueles que não vivem a grelha-planetária, ainda, ou que não irão viver, até o extremo limite, vão dizer: “mas o

que acontece com esta pessoa? Ela não consegue mais trabalhar, ela sequer consegue se comunicar
normalmente”.

Mas, é claro, ela não se comunica mais, já que ela está na Comunhão com a Luz.
E vocês não conseguem mais participar, e vocês dar-se-ão conta (é aí onde eu quero chegar, isso foi dito há
apenas uma semana) que quanto mais vocês chegarem perto do Natal deste ano, mais vocês irão penetrar,
cada vez mais, na Comunhão, não mais de ser a ser (que lhes foi oferecido para, por exemplo, constituir a

Consciência Unificada de 24, como dizia RAMATAN no ensinamento que ele divulgou, de forma ampla, agora)
(ndr: ver a coluna “A Humanidade que começa”) (*), mas vocês irão entrar cada vez mais em Comunhão com a

Luz.
E se vocês entram cada vez mais em Comunhão com a Luz, vocês irão se aperceber de que vocês não

poderão mais, cada vez menos, estar presentes sobre este mundo.
Isso se chama Ascensão.

Então, é claro, existe uma defasagem.
Essa defasagem é temporal, mas é também uma defasagem de Consciência, entre aqueles que Vibram a Luz

e a Consciência da Unidade, e aqueles que Vibram menos, ou que não Vibram de qualquer maneira.

***

Lembrem-se: o Arcanjo ANAEL [URIEL] falou da Passagem da abertura da boca, da Passagem da garganta e,
de alguma forma, das eliminações dos últimos obstáculos psicológicos, inerentes ao que vocês eram, em meio

a esta Dimensão.
E desde algum tempo, nós falamos que nesse momento, a humanidade libera-se do medo.

Ela se libera do que foi chamado de apegos coletivos.
Mas, é claro, há quem não queira ser liberado.

E vocês devem respeitar isso.
Se vocês têm um ser que está perfeitamente ao abrigo, em sua atividade profissional, mesmo um banqueiro,

ele foi feito para ser banqueiro.
Ele não foi feito para ouvir falar da Luz e sua vida baseia-se, a priori, na noção de lucro, portanto, em algo que

nada tem a ver com a Luz, que é uma doação, é claro.
Como vocês querem que este ser se volte para a Luz?

Esse não é o seu objetivo.
Esse não é o seu programa de vida e, talvez, ainda menos, o programa da sua alma.

O problema é que todos vocês estão presentes, eu diria, na mesma panela de pressão, não é?
E a pressão, ela sobe cada vez mais.

E esta pressão é responsável pelo que vocês veem sobre a Terra.
Pelo que vocês veem nas famílias.

Pelo que vocês veem nos grupos sociais.
Enquanto mantendo-se aqui, nesse país e nos países da Europa ocidental, vocês estão, até o extremo limite,
nos mecanismos, não de proteção, isso depende do ponto de vista que vocês se colocam, se vocês estão do

lado da lagarta, vocês dizem: “estamos protegidos”, se vocês estão do lado da borboleta, vocês dizem:
“estamos muito atrasados em relação a outras regiões”.



É evidente que os derramamentos de Luz que vocês viram no céu, e nas Partículas Adamantinas no céu, à
noite, são a prefiguração da rachadura do céu, que corresponde à rachadura do seu céu Interior, ou seja, do

pericárdio: a abertura da Porta KI-RIS-TI e a passagem da Porta Estreita.
Mas vocês têm, também, Irmãos e Irmãs que estão entre vocês, que estão, às vezes, mais próximos, que,

eles, não querem ouvir falar de tudo isso, porque eles não o vivem.
E por mais que vocês expliquem, por mais que vocês tentem mostrar-lhes, mas eles não são o mesmo mundo.

Será que vocês conseguem compreender isso?
Querer que toda a humanidade vá para o mesmo lugar é uma heresia.

Vocês não irão, todos, ver o mesmo filme, no mesmo momento, sobre a Terra.
Vocês não se levantam, todos, na mesma hora.
Vocês não se deitam, todos, na mesma hora.

Nesse momento, vocês vivem a finalização da Ascensão, mesmo aqueles que lhes dizem: “eu nada vivo”.
No momento, eles nada vivem, mas chegará um momento em que haverá uma sintonização.

Esse momento da sintonização é o momento em que o desdobramento da Luz, e a passagem da Consciência
na Luz, não poderão fazer de outra forma senão serem revelados, mesmo para aqueles que lhes voltam às

costas.
Mas lembrem-se: nós sempre dissemos que a Consciência era Vibração.

Então, vocês têm muitos seres, por exemplo, nos movimentos espirituais, eles vão falar-lhes com admiração da
Unidade.

Eles vão dizer-lhes: “eu estou na Unidade”, “eu superei da Dualidade”.
Perguntem-lhes, será que vocês Vibram?

Vocês não podem estar na Unidade se vocês não Vibram.
Vocês aceitaram mecanismos mentais, intelectuais, ligados à superação da dualidade.

Mas enquanto a Consciência não é Vibral, enquanto a Consciência não se torna Luz, vocês não estão referidos,
no momento, no processo.

Então, é preciso não colocar mais, como eu disse, martelo na cabeça, porque, é claro, os primeiros serão os
últimos, os últimos serão os primeiros, etc., etc..

Isso foi dito em várias ocasiões.

***

Então, vocês têm seres, hoje, que captaram esta Luz, mas ao invés de se abrirem, ao nível do Coração, eles
levaram esta Luz a sua cabeça, e naquele momento, eles continuam os mecanismos de projeção, em meio ao

mental.
Vocês sabem muito bem, para aqueles que vivem as Vibrações, que, quanto mais vocês entram na Vibração

(que é a Essência e que é sua natureza de Ser, no sentido o mais multidimensional), mais nada tem
importância.

Vocês não estão demissionários deste mundo: é o que chamamos de Renúncia.
A Renúncia não é um ato mental.

Por mais que vocês renunciem intelectualmente a tudo o que vocês quiserem, não é isso que vai fazê-los
Vibrar.

O que é que vai fazê-los Vibrar?
É o acolhimento da Luz, no Coração ou na cabeça.

É a capacidade para, primeiramente, ter se abandonado à Luz e para tornar-se, cada vez mais, Transparentes.
Vocês não podem, e não poderão, cada vez mais, manter o estado Vibratório e manifestar qualquer

personalidade.
E eu entendo por personalidade, tudo o que poderia ser da ordem dos apegos, quaisquer que sejam, ou dos

medos.
Então, é claro, isso foi dito, e eu o repito: não é questão de abandonar a Terra para viver sua Luz, sozinho em

seu canto, já que nós lhes dissemos que é preciso comungar.
Comungar entre Irmãos e Irmãs, mas também Comungar conosco, já que nossa Dimensão, ela está cada vez

mais presente.
Foi mencionado o Canal Mariano, que se constitui.

Alguns de vocês estão em contato com uma das Estrelas, de maneira perfeitamente autêntica.
Outros estão em contato com os Arcanjos.

E, depois, há também quem se iluda, porque eles leem por toda parte que a Luz está presente, eles leem por
toda parte que há uma Ascensão.

E, eles, vão projetar a Unidade e projetar a Luz.
Mas eles não estão na Luz, porque eles não Vibram a Consciência.



***

E vocês sabem, para aqueles de vocês que estão mais adiantados, mas nesta noção de adiantamento, eu não
faço uma noção hierárquica ou uma noção mais elevada ou menos elevada, simplesmente eu diria, como dizer,

seu momento pessoal de Abandono à Luz, de Renúncia, do desaparecimento dos apegos e dos medos
coletivos.

E quanto mais vocês vivem a Luz, quanto mais vocês renunciam, mais vocês Vibram.
E quanto mais vocês Vibram, mais vocês são, efetivamente, como eu disse, cada vez mais desconectados

deste mundo.
Então, é claro, vocês terão quem não viva a Luz.

Eles não vivem a Vibração e, no entanto, a Consciência percebe, não mais pela Vibração, mas pelo que eu
poderia chamar, por exemplo, de instinto, ou pela intuição, ou simplesmente pela razão (observando o que

acontece sobre a Terra pelos vulcões, pelos sinais do Céu), que há uma mudança.
E essas pessoas vão dizer: “sim, mas eu, essa mudança, eu não a vivo no Interior, eu a observo

exteriormente”.
Há uma expressão que foi empregada por um dos Anciãos, o ponto e a esfera.

Enquanto vocês creem que vocês são o ponto, ou enquanto vocês creem que vocês são a esfera, vocês não
estão no Todo.

E muitos seres imaginam (porque o instinto é mais forte, ou porque a intuição, que está ligada ao 3º olho, foi
desenvolvida pela ação da Luz) que eles tudo compreenderam e que eles tudo vivenciaram.

Sim, mas tudo compreender, ou tudo vivenciar, no plano da compreensão, não é a vivência da Vibração.
É por isso que nós muito, muito longamente, insistimos, uns e outros (sejam as Estrelas, sejam os Arcanjos),

sobre esta Vibração.
E SRI AUROBINDO, em sua última encarnação, foi o primeiro a descrever a encarnação do Supramental.

Portanto, vocês não podem aceder à Unidade se vocês não estiverem na Vibração do Supramental.
Se a mutação não atingir suas células, não atingir sua Consciência.

Não é a adesão à Unidade que transforma vocês.
É a própria Vibração.

***

E se vocês quiserem viver a Vibração, é preciso, muito exatamente (o que os Arcanjos e nós mesmos lhes
dissemos), progressivamente, acolher a Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.

Tornar-se Transparentes.
E eu deixarei nosso Irmão IRMÃO K exprimir-se sobre esta noção de Transparência, porque vocês sabem

muito bem que, em relação a uma palavra, vocês colocam dez pessoas, não há esse entendimento comum, a
mesma experiência, o mesmo simbolismo que está presente em sua Consciência em relação à palavra.

O único modo de reunir os seres é a Vibração, porque alguém que vai Vibrar no 12º Corpo, ou no 11º Corpo
(que são as Vibrações que contornam os lábios ou que se difundem sobre as asas do nariz), sabe muito bem
que isso não é uma ilusão e, naturalmente, ele sabe muito bem ao que isso corresponde, porque ele vive os

efeitos (que isso seja ao nível da Visão Etérea ou da transformação da Consciência).

***

Cada vez mais, a Luz vai chamá-los para viver a Luz.
Cada vez mais, a Luz vai chamá-los para tornar-se esta Luz, porque é sua natureza e é nossa natureza, de

todos.
Então, é claro, para aqueles que não vibram, ainda, a esta Luz, o que é que vai acontecer?

Vocês os veem, talvez, ao redor de vocês, eles vão dizer-lhes: “você viu, eu bem disse que não tinha fim do
mundo. Você viu, eu disse que não tinha Ascensão”.

Mas, obviamente, já que eles nada vivem.
Evidentemente, estes seres, no momento, vocês não têm que julgá-los, vocês não têm, tampouco, que

convencê-los, porque isso seria um diálogo de surdos.
Vocês não falam a mesma linguagem.

Um fala a linguagem da Luz e da Vibração, e o outro fala a linguagem da personalidade e da razão, mesmo
espiritualista.

Então, vocês têm todos aqueles que estão nas energias (e não na Vibração) ditas New Age, ou seja, eles vão
sentir as energias, eles têm a percepção da circulação da energia, eles têm visões ligadas ao 3º olho e

percepções ligadas à intuição, ou ao instinto, extremamente fortes e perfeitamente justas, mas aplicadas neste
mundo.



Ao passo que, vocês que vivem a Vibração da Consciência, o que é que vocês constatam: vocês constatam
que as visões deste mundo não têm qualquer realidade, porque vocês penetram na Consciência Unificada.

Isso não é apenas uma palavra, assim.
Isso não é apenas uma experiência, assim.

Isso se torna o seu cotidiano.

***

E as informações que vocês terão não se referem mais, de qualquer maneira, em última instância, eu diria, à
evolução desta 3ª Dimensão.

É por isso que nós lhes dissemos para não procurar a data, ao nível coletivo.
CRISTO virá como um ladrão na noite.

Então, é claro, eu semeei alguns elementos.
Eu disse, por exemplo, que os três dias iriam ocorrer após uma noite de muito frio e há quem busque ainda, em

pleno verão, datas, então é um pouco bizarro, mas é normal.
E um outro Ancião lhes falou da espera e da esperança.

Porque a espera é estéril, ela os coloca na negação e na recusa.
A esperança resulta diretamente da Vibração.

Quanto mais vocês penetram a Vibração da Unidade, mais vocês estão na Alegria ou, em todo caso, na
Serenidade, o que quer que chegue a esse corpo, propiciando-lhes, de algum modo, o que muitos Anciãos

disseram durante sua vida, ou seja, uma forma de compreensão e de vivência, porque não se trata de dizer que
eles não eram esse corpo.

Por exemplo, quando eles tinham uma doença, eles diziam: “mas parem de me contrariar, eu não sou esta
doença”.

Então, olhem hoje, quantos entre os seres que começaram a Vibrar se dizem: “ai, ai, ai, eu tenho tal problema,
em tal local”, “oh, é preciso que eu cure tal coisa”.

Mas o que é que vocês querem curar, já que a ilusão desaparece?
É a isso que a Consciência é confrontada.

Então, da maneira que vocês irão viver sua própria Vibração (as pequenas grelhas-planetárias individuais), vai
desenrolar-se o processo coletivo, com mais ou menos facilidade, no momento oportuno.

***

Mas vocês não têm que se inquietar, porque cada um irá muito, muito precisamente, ao local preciso aonde sua
Consciência vai levá-lo.

Não há que se colocar a questão: “eu quero ir aqui, eu quero ir ali”.
Hoje, a Luz, através da sua Inteligência, ela se ocupa de tudo.

Se vocês quisessem verificar, por vocês mesmos, como a Luz se ocupa de tudo, vocês ficariam extremamente
surpresos.

Então, há quem vá levantar a mão e que vai me dizer: “sim, mas eu, eu estou cheio de problemas, eu, eu tenho
tal doença, eu, eu tenho tal problema com meu marido, eu tenho tal problema com meu trabalho”.

Será que vocês acreditam que um ser que vive a Vibração da Unidade está preocupado com este tipo de
coisas?

Obviamente, se vocês decidem, vocês mesmos, negar um problema, ele vai dar às caras ainda mais
veementemente, com mais força.

Mas se a transformação for real, tudo isso vai desaparecer, por completo.
Aqueles que vivem a imersão em meio à Vibração, que acederam à Vibração da Unidade, ou que acederam ao

seu Estado de Ser, sabem muito bem do que eu estou falando.
Mas os outros, eles não podem sabê-lo, porque a única realidade deles, naquele momento preciso, em que

não há Vibração neles, é o que?
É a personalidade, com tudo o que foi construído pela personalidade, mesmo a personalidade a mais amorosa,

a mais gentil, porém integrada neste mundo.
O que vem, não é uma interação neste mundo.

Então, as palavras foram progressivas, vocês viram: isso foi a Desconstrução.
Depois, lhes falamos do fim da servidão.

Hoje, eu posso dizer que, se sua Consciência Vibra, vocês não irão para uma integração neste mundo.
Vocês irão para a desintegração.

Porque vocês não podem ser a Luz estando em um mecanismo onde vocês iriam absorver a Luz pela
personalidade.



E isso vai explodir na cara, cada vez mais brutalmente.
O que vocês querem ser?

É um ou outro.
Não são os dois.

E a cada dia que passar, vocês serão confrontados, de maneira cada vez mais violenta e cada vez mais
abrasiva, eu diria: vocês querem integrar a Luz, nesta Dimensão, ou vocês aceitam a desintegração da Luz em

todos os aspectos da personalidade?
Vocês querem se tornar eternos, ou vocês querem permanecer efêmeros?

Eu lhes disse, à época: lagartas ou borboletas.
Há quem já seja borboleta e eles não compreendem porque eles ainda estão sobre a Terra.

E vocês têm quem seja lagarta e eles sequer têm a percepção do que é uma borboleta.

***

E, obviamente, eles zombam de vocês, porque eles lhes dizem: “você vê, ele ainda está aí; você vê, o mundo,
ele sempre gira”.

Sim, ele irá girar até o momento em que o fenômeno coletivo prevalecerá sobre o individual.
E esse momento, lembrem-se, não são vocês que decidem (há, é claro, limites astronômicos e que já foram
longamente abordados), mas é a Terra, em função da sua própria capacidade de desintegração Dimensional

para aceder à nova Dimensão.
Então, é claro, quanto mais os dias passam, mais aqueles que não Vibram ao nível do Fogo do Coração, e que

Vibram ao nível de uma das Coroas, somente, vão dizer-lhes: “mas o mundo, ele continua”.
O mundo irá continuar para eles.

Lembrem-se do que foi dito por SRI AUROBINDO quando ele foi São João, no Apocalipse: “um será levado
do local e o outro, ao seu lado, será deixado”.

Vocês acham que isso é uma invenção da imaginação ou vocês acham que isso é um julgamento?
Não, lembrem-se de que os Anjos do Senhor [Vegalianos], eles não os veem, porque vocês estão no escuro.

Nós, nós estamos na Luz.
Então, é claro, quando eles aparecerem nesta Dimensão, na totalidade, eles vão identificar aqueles que estão

na Luz.
Eles não vão ver os que estão na sombra.

Portanto, se vocês Vibram, no Interior do confinamento Dimensional, nós não podemos vê-los.
Por outro lado, vocês, vocês vão ver a Luz, no momento final.

É o face a face.
É a Promessa e o Juramento, como dizia a FONTE.

Tudo isso, vocês o vivem nesse momento, ou vocês não o vivem.
Deste modo, vocês não têm que torturar a cabeça, ou torturar o coração.

Ou vocês o vivem, ou vocês não o vivem.
E se vocês não o vivem, tudo está bem, também, porque é muito precisamente o que você escolheu.

Então, mesmo se a personalidade teimar e dizer: “não é justo, eu também quero ir na Luz”.
Mas vocês irão a sua própria Luz, aquela que mais lhes corresponde, quando o momento coletivo chegar.

Nesse momento, o momento individual se solidifica, dia a dia, e isso é responsável, às vezes, pela impressão
que vocês têm, para aqueles que Vibram, de não estar mais aí, de estar, inteiramente, na Luz.

***

Então, é claro, uma vez que a personalidade volta, vocês irão se dizer: “mas o que vai acontecer com meus
filhos, o que vai ser disso, o que vai ser daquilo, como eu vou pagar minha dívida?”.

Mas como vocês querem se elevar na Luz se vocês permanecem em uma vida chamada da personalidade?
Há muitos “ensinamentos”, entre aspas, que querem fazê-los crer que vocês irão permanecer nesta Dimensão.

 Mas, é claro, nós não estamos combatendo essas pessoas, porque vocês recebem a Vibração, os
ensinamentos, que correspondem, nesse momento, muito precisamente, ao que vocês são.

E se o que eu digo não Vibra para vocês, e se minha Presença não Vibra, com vocês, é que vocês não estão
referidos.

Muito simplesmente.
Cada um tem um destino que lhe é próprio.

E disso, vocês irão se conscientizar pela Vibração, cada vez mais.
Não pode existir Consciência Unificada sem percepção, clara, nítida e precisa, do Fogo do Coração.



É impossível.
Dessa maneira, é claro, vocês têm seres que vão fazer grandes discursos dizendo-lhes que o Si e a Unidade é

quando tomamos consciência do Si e da Unidade.
Mas isso não basta.

Olhem a vida dessas pessoas.
Será que elas saem deste corpo?

Será que elas saem deste confinamento?
Será que elas saem na Unidade, no Estado de Ser?

Não, normalmente elas estão no astral, elas ficam perambulando nos planos intermediários e elas são
persuadidas de terem chegado à Luz, mas, evidentemente, elas não têm a Vibração e elas não têm a Alegria.

Elas têm, talvez, pequenos prazeres.
Elas têm, talvez, emoções e isso poderia ser comparado à Alegria.

***

Mas vocês sabem, pertinentemente, que aqueles que vivem a Vibração estão em uma Alegria que nada tem a
ver com um pequeno prazer.

E que, quanto mais vocês vivem a Vibração, mais o que os chamam a viver, no sentido desta Dimensão,
aparece-lhes como cada vez mais afastado de vocês.

Isso não é uma demissão da vida, é totalmente o contrário, é uma integração da Luz.
Eis o que eu tinha a dizer-lhes porque, uns e outros, ou vocês serão confrontados com esta evidência, ou

vocês irão Vibrar cada vez mais, ou vocês irão entrar em oposição, cada vez mais violenta, a esse princípio da
Ascensão, tal como ele se desenrola.

Isso é normal: se vocês não estão implicados em um processo, para vocês, ele é falso.
Então, vocês irão dizer: “não é verdadeiro”.

E aqueles que o vivem vão responder: “mas é verdadeiro”.
É um diálogo de surdos mudos.

Vocês não têm como ouvi-los, nesse nível.
Apenas avançando em suas convicções (ou da personalidade, ou no estado Vibratório) é que vocês chegarão

a Ser e, portanto (como nós dissemos), a enxamear esta Luz.
E se certificar de que o momento final coletivo se aproxima, cada vez mais, pela Merkabah Interdimensional

coletiva, de todos os seres humanos, mas também da Terra.

***

Conscientizem-se de que tudo é dirigido pela Luz Vibral.
E de que tudo acontece e resulta da Luz Vibral, e de nada mais.

Enquanto vocês afirmam a Luz, assim, vocês não vivem a Luz: é uma afirmação mental.
Então, é claro, há quem terá a bicicleta [mental] girando sem parar porque, como eles não vivem a Vibração,

eles vão dizer: “mas eu não vivo, eu nada vivo, eu nada sinto; o que isso quer dizer?”.
Isso quer dizer nada.

Continuem a viver como de costume.
Nós lhes demos muitos ensinamentos, os Anciãos, em particular, sobre o Yoga da Unidade, sobre as

Vibrações das Estrelas.
Então, é claro, aquele que não Vibra as Estrelas da cabeça, ele vai dizer: “isso não existe”.

Para ele.
Mas esse campo de ressonância Vibratória existe desde já vários anos.

Aqueles que o vivem o sabem, já que é sua Verdade.
Mas não façam da sua Verdade a Verdade da humanidade.

A Verdade da humanidade é o planeta-grelha coletivo e os mecanismos de estase [catalepsia], que vocês não
sabem em que ordem eles vão se dispor, porque isso virá como um ladrão na noite, em uma noite de muito

frio.
É tudo o que eu posso dizer.

Eis o que eu tinha para especificar que, cada vez mais, o que vai se tornar importante é a Vibração.
Então, alguns dos meus colegas vão dar-lhes, nos próximos dias, nas próximas semanas, elementos que não
se destinam a girar o mental, mas, bem mais, a conscientizar, mesmo através da sua vida, conceitos como, por

exemplo, a Transparência, que será desenvolvido, talvez mais cedo, pelo IRMÃO K (**).
Porque vocês têm duas Transparências.



Vocês têm personalidades que são transparentes.
Elas são coerentes com elas próprias.

Elas se comportam bem.
Elas não transgredem.

Elas têm uma família que elas amam.
Elas estão no amor da personalidade e é seu direito o mais estrito.

Será que, no entanto, elas são transparentes à Luz?

***

Se vocês são transparentes à Luz, o que acontece?
Vocês Vibram à Luz.

Senão, vocês permanecem na personalidade.
Então, tudo isso requer algumas explicações, mas, ainda uma vez, é preciso ir além da explicação das palavras

e dos conceitos, mas viver a quintessência, porque nós pensamos que depois de ter-lhes dado todos os
circuitos Vibratórios dos Novos Corpos, das frequências Metatrônicas, das Coroas Radiantes, das Portas da
Luz ao nível do corpo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***), para fazê-los viver nesse corpo (porque
não há Luz se isso não se realizar nesse corpo, no qual vocês estão encarnados), naquele momento, vocês

poderão, não refletir, mas, talvez, assimilar, ainda mais, o que nós lhes demos, uns e outros.
Bem, essa foi a minha nota de introdução e eu lhes passo, agora, a palavra para as suas perguntas.

Eu os escuto e eu lhes agradeço por terem me escutado. 

***

Pergunta: qual é o Arcanjo que rege Plutão?

Qual é o interesse desta pergunta?
A resposta é muito simples, caro amigo.

O conhecimento Interior não é o conhecimento exterior.
Esse tipo de pergunta não irá lhe trazer estritamente nada para viver a Unidade.

Mesmo se eu lhe digo que é Zé Ninguém [‘Tartempion’ - Tartempion é o mesmo que “Zé Ninguém”, em
português;http://www.ceale.fae.ufmg.br/nomade/midia/docs/171/phpZSfUl5.pdf], o que isso vai mudar a sua

vida?
Aliás, pode ser que o Arcanjo Zé Ninguém exista.

Como eu disse em diferentes ocasiões, e principalmente nos lugares onde eu intervenho publicamente, hoje,
sobretudo hoje, vocês não estão mais em dois anos atrás, ou em quatro anos: vocês estão nos mecanismos

extremamente intensos.
Então, saber que o Arcanjo, por exemplo, ANAEL governa Vênus, que Plutão é governado por tal Arcanjo,

absolutamente não fará avançar sua Vibração.
Isso irá avançar o quê?

O intelecto e o conhecimento exterior.
Eu o remeto a todos os ensinamentos do Arcanjo JOFIEL, que datam de três anos (ndr: ver a coluna

“mensagens a ler”) (****).
Querer prosseguir nos mecanismos da compreensão exterior é uma projeção.

E a projeção o afasta do Coração, é tão simples assim.
Você não pode viver o Coração enquanto você se interessa por esse gênero de coisas.

Hoje, vocês não têm mais tempo, ou, então, é preciso permanecer na personalidade.
Mas não conte comigo para dar-lhe este tipo de resposta.

***

Pergunta: como fazer quando estamos parasitados por entidades, e como nos proteger?

Primeiramente as entidades, o que isso quer dizer?
Elas apenas existem e elas apenas se manifestam a você porque você deu a elas sua Atenção e sua Intenção.
É muito diferente de agir contra as entidades (fazendo um descarrego, um desencantamento, pouco importa os
nomes empregados) porque, se você se volta para isso, você permanece na dualidade e você permanece na

personalidade.

http://www.ceale.fae.ufmg.br/nomade/midia/docs/171/phpZSfUl5.pdf


Eleve sua Vibração para a Unidade e para o Coração.
No Coração não há qualquer entidade.

Isso, isso pertence ao mundo astral e isso o remete a você mesmo.
Ou seja, às suas próprias emoções, às suas próprias perturbações.

O único local onde não existem perturbações, nem entidades, é o Coração.
Obviamente, todos vocês, quando vocês são sensíveis à energia, vivenciaram ataques, ondas negativas, ondas

nocivas.
Mas se vocês colocam sua Consciência nisso, o que é que isso significa?

Isso significa que vocês permanecem ao nível da Ação / Reação.
Como fazer para desvencilhar-se disso, daquilo?

Subir a Vibração, e as entidades não poderão mais penetrar em parte alguma.
Então, o Canal Mariano irá se abrir, no lado esquerdo, e, naquele momento, as entidades, vocês as verão

passar rindo e não estando no medo.
Existem, é claro, cristais que permitem proteger.

Existem rituais, exorcismos.
Mas vocês não estão mais nesse jogo.

Vocês querem Vibrar ou vocês querem permanecer na não Vibração?
Se vocês Vibram e se a Coroa Radiante do Coração Vibra, nenhuma entidade pode o que quer que seja contra

vocês.
É sua Atenção e sua Intenção e suas próprias falhas Interiores que permitem esse tipo de manifestação.

Nada mais.
Enquanto vocês concebem que existe algo exterior a vocês, vocês estão na dualidade.

É inexorável, inelutável e implacável.
E, isso, vocês irão tomar, como eu dizia, na cara.

Isso não é uma punição.
Isso é o que denominamos lei de Atração e de Ressonância.
Se um problema se manifesta a vocês, isso quer dizer o quê?

Hoje, vocês não estão mais nos tempos onde era preciso ainda, como desde alguns meses, aceitar ver os
problemas e deixá-los, pela Inteligência da Luz, dissolver-se.

Hoje, é muito mais importante do que isso.
São vocês que decidem, em sua Consciência.

Onde vocês se colocam?
Mais como nos tempos passados, ou na época em que eu era vivo (onde, nesta encarnação, éramos

obrigados a combater).
O princípio da Unidade é, justamente, exatamente o oposto disso.

É o contrário de querer saber isso ou aquilo, ou como se desvencilhar de tal entidade.
Porque nada há para desvencilhar.

Como os Arcanjos lhes disseram, todos eles estão, e todos nós estamos, no Interior de vocês.
Enquanto sua Consciência é projetada no exterior, ela não está no Interior, é tão simples assim.

Mas se vocês vão ao Interior, vocês irão se aperceber de que, o Interior e o exterior, não existe mais um do
que o outro.

Naquele momento, vocês vivem o Si e a Unidade.
Vocês acham que IRMÃO K, vocês acham que UM AMIGO foi, em seu estado Vibratório, mesmo em sua

época, atacado pelo diabo?
Isso nada significa.

Para mim foi diferente porque, durante minha vida, eu tinha uma função neste país, que era um pouco diferente.
Então, sim, durante minha vida, eu tive que combater, obviamente.

Mas vocês não estão mais nesse tempo.
As Vibrações da humanidade (e, aí, eu falo coletivamente), mesmo se vocês não Vibram, vocês são, de longe,

muito mais elevados do que o que foi o caso nos anos 80, porque a partir de 84, o Espírito Santo desceu.
Vocês tiveram as Núpcias Celestes: a quantidade de Luz e a densidade de Luz são muito mais intensas, cada

vez mais presentes.
Mas, naturalmente, se vocês se desviam da Luz, vocês permanecem nos modos usuais de funcionamento da

3ª Dimensão e vocês não estão mais de acordo com a Inteligência da Luz.
Então, é claro, vocês irão me responder: “sim, mas eu vejo a Luz quando eu fecho os olhos”.

Qual Luz?
Vocês não podem trapacear com a Consciência.

Vocês estão na Alegria, ou vocês não estão na Alegria.
Vocês estão no Fogo do Coração, ou vocês não estão no Fogo do Coração.



Por mais que vocês digam que vocês estão na Unidade disso, daquilo, na adesão a isso, àquilo, mas aderir a
isso, àquilo, não é viver isso.

É-lhes preciso ir ao essencial, agora, vocês não têm mais tempo de ser ambíguos.
Vocês não têm mais tempo de se colocar questões exteriores: “como eu posso fazer para eliminar uma

entidade, ou como eu posso resolver tal problema?”.
Porque, se há um problema, é justamente porque não há Luz o bastante.

Porque, se vocês estão na Luz, não há mais problema.
Lembrem-se: aí onde vocês colocam a Atenção e a Intenção, a Luz acompanha.

Por outro lado, se vocês querem utilizar a Luz por sua vontade pessoal dizendo: “eu vou enviar a Luz a alguém”,
vocês estão na Ação / Reação e, aí, vocês irão pagar o preço.

Vocês não estão na Transparência, vocês não estão na Comunhão e vocês não estão no Abandono à Luz.
Cabe a vocês saber onde vocês querem ir e, sobretudo, o que vocês querem ser.

Minhas palavras são, talvez, um pouco duras, mas a Luz vai ser cada vez mais penetrante.
Portanto, ou vocês se tornam Luz, ou vocês irão, como dizer, viver as resistências à Luz.

Eu os remeto ao que disse IRMÃO K há alguns meses sobre o Fogo elétrico do corpo (Fogo Prometeico, ou
Luciferiano) e o Fogo do Espírito.

É a mesma Luz que penetra, agora.
Mas conforme ela for “dirigida”, entre aspas, o efeito será estritamente ao oposto.

Ou seja, as coisas vão explodir na Consciência, de maneira cada vez mais violenta.
Não como uma punição (não há punição, com a Luz, não há dualidade): há apenas necessidade de iluminar, de

maneira cada vez mais cruel e mais crua, eu diria.
Mas o que é cruel é para a personalidade, não é para a Luz, naturalmente.

Tudo depende do ‘ponto de vista’.

***

Pergunta: todo mundo Vibra, qualquer que seja a intensidade desta Vibração?

Não existe vida e Consciência sem Vibração, mas vocês podem bem imaginar que, se eu falo de Vibração, é
que a Vibração que vocês percebem é de uma gama de frequência, se podemos assim dizer, que é

amplamente superior ao que era observável nesta Dimensão.
Perguntem a um especialista em radiestesia, que mede as Vibrações da Terra, do sistema solar, de um ser

humano, de um órgão.
Naturalmente que tudo é Vibração.

Mas se nós falamos de Luz Vibral, é bem para especificar que a Luz é percebida sob forma de Vibrações e
não de energia, porque, como isso foi dito, ela circula.

Isso é uma emoção, isso é da energia etérea, e como disse SRI AUROBINDO: a Luz é Supramental.
Isso nada tem a ver com o prana, absolutamente nada.

Jamais o prana irá se transformar em Supramental.
Isso é impossível.

Isso é um agenciamento totalmente diferente da Luz.
Ora, é claro, mesmo um átomo Vibra.

Tudo Vibra.
Tudo é Vibração.

Mas será que isso basta para dizer que vocês Vibram?
Não.

Vocês Vibram se vocês têm consciência de que vocês Vibram.
Até que provem o contrário, vocês não sentem a Vibração do seu fígado, exceto quando ele fica doente, não

é?
Ou seja, quando ele se torna anormal.

É a diferença com a normalidade que faz a diferença e é muito exatamente o mesmo processo para a Luz
Vibral.

Como vocês podem dizer que vocês têm o Coração aberto se o Coração não Vibra?
Vocês têm o Coração aberto na cabeça.

Então, vocês aceitaram crenças, vocês aceitaram isso ou aquilo, vocês se comportam bem na vida, porque
vocês creem que há leis de evolução, que há leis que lhes dizem que, se vocês fizerem o bem, vocês irão

colher o bem.
Mas isso (isso foi desenvolvido longamente), é uma visão extremamente limitada da Vibração, ligada ao

confinamento.



O que está confinado, não é a Vida.
Quando vocês veem árvores, quando vocês veem os pássaros, eles evoluem segundo o seu programa de

vida.
Eles têm o seu programa de vida.

Eles estão ligados à FONTE.
De maneira limitada, mas eles estão ligados.

Portanto, tudo Vibra no Universo.
Mas quando eu falo de Luz Vibral, é uma Luz que é percebida por uma Vibração que faz com que este estado

seja, não normal, mas diferente da normalidade usual do ser humano.
Então, dizer: “estar no Coração”, isso nada quer dizer.

Vibrar o Coração, ter o Fogo do Coração, é estar na Unidade.
E isso não é uma invenção da imaginação.

Obviamente, isso permanecerá uma invenção da imaginação para aquele que não o vive.
Foi o que eu tentei exprimir na primeira parte.

***

Pergunta: quais são as conclusões do Conclave que ocorreu no lago Titicaca no 11.11?

Então, primeiramente, eu não sei o que quer dizer o 11.11.
Isso é ainda uma invenção humana.

Os homens são muito ávidos pela numerologia e eles são persuadidos de que tal dia, quando isso ocorrer, vai
acontecer alguma coisa.

Necessariamente que vai acontecer alguma coisa: se vocês têm milhões de Irmãos e de Imãs que pensam
que neste dia vai acontecer alguma coisa, eles vão criar alguma coisa.

Mas isso não quer dizer, no entanto, que é o Conclave que decidiu o 11.11.
Vocês veem a nuance?

Jamais houve Conclave do 11.11.
Isso é uma visão do ser humano.

Houve uma intervenção de MIGUEL, ao nível Vibratório, mas ela não foi o 11, justamente.
Há datas.

As datas estão ligadas, por exemplo, às primeiras efusões do Espírito Santo (em agosto de 1984).
Há encontros Vibratórios.

Mas querer fazer um encontro Vibratório no 10.10.10, 11.11.11, 12.12.12, 13.13.13, podemos ir muito longe
com isso, mas vocês estarão ainda aí, prestes a pedalar.

Agora, por que vocês querem que um Arcanjo tenha criado o 11.11.11?
Se vocês colocam os seres humanos, por exemplo, em um lugar, e se reúnem diariamente para rezar a tal ser
ou a tal Consciência (e eles fazem isso durante anos, durante dezenas de anos, mesmo alguns meses), mas é

claro que haverá a energia no local.
Será que quer dizer, no entanto, que isso é real?

Agora, que os seres humanos tenham se reunido para unir, através de uma data, um processo Vibratório, isso,
eu não duvido um segundo.

Mas isso é do seu ponto de vista, não do nosso.
E eu vou ser gentil: os encontros Vibratórios vão ser cada vez mais perceptíveis, pela Vibração, se vocês a

vivem.
Mas se vocês não a vivem, isso vai ser cada vez mais perceptível no céu (ou seja, ao nível das Partículas

Adamantinas, que vocês podem ver à noite), mas, também, para aqueles que se interessam por isso, pelas
modificações extremamente importantes que vive o Sol e todos os planetas, aliás, do sistema solar.

Lembrem-se também do que dizia IRMÃO K: enquanto vocês creem em alguma coisa exterior, vocês não
estão na Verdade.

O ser humano, em meio à personalidade, sempre encontra os meios para se afastar da Vibração do Coração,
porque a Vibração do Coração significa a morte da personalidade.

Aqueles que Vibram o Coração não tem necessidade de esperar o 11.11.11.
Eles não têm necessidade, tampouco, de esperar, agora, às 19 horas (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar /

protocolos prioritários”) (***), visto que esses seres já saíram da matriz temporal, ou da matriz corporal,
também, algumas vezes.

Eles não estão mais limitados a esse corpo.
É isso a experiência da Unidade.

Não é uma adesão a um conhecimento esotérico, qualquer que seja.
O problema é que a personalidade vai sempre crer que, quanto mais ela conhecer coisas, mais ela vai se



O problema é que a personalidade vai sempre crer que, quanto mais ela conhecer coisas, mais ela vai se
aproximar da Unidade.
Nada há de mais falso.

Enquanto vocês estão em uma projeção exterior, vocês se afastam, sistematicamente, do Coração.
Viver o Coração é ir ao Coração, é atravessar a Porta Estreita, é abandonar-se, renunciar, viver a Transparência

e perceber a Vibração do Coração, realmente, concretamente, e não como algo projetado no exterior da
Consciência.

Aqueles que vivem a Comunhão, como isso foi dado por ANAEL e por outros, de Coração a Coração, eles a
vivem, realmente (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***).

A Comunhão da Consciência é uma realidade.
Ela é uma realidade para aqueles que a vivem.

De qualquer modo, é muito simples: se vocês querem saber onde vocês estão, hoje, é claro, há a Vibração.
E se vocês não Vibram, é ainda mais simples, eu diria: vocês estão na Alegria ou vocês não estão na Alegria?

O coração é a Alegria.
Então, há quem vá lhes responder: “sim, mas olhem o sofrimento deste mundo”.

Então, naquele momento, eu lhe responderia:
“O que vocês querem fazer pelo sofrimento? Trazer a Luz?”

Vocês entram na reação.
É o que querem aqueles que dirigem a matriz: que vocês nutram a matriz.

O que vocês querem nutrir?
A personalidade, a matriz, ou nutrir o Estado de Ser?

Isso é profundamente diferente como implicação, ao nível do seu futuro.
Como isso lhes foi dito, haverá muito numerosos rangeres de dentes, mas o que é que nós ali podemos?

Não há qualquer obstáculo à Vibração, exceto vocês mesmos, hoje.
Porque a dose de Luz que se verte, diariamente, a cada minuto, a cada segundo, sobre a Terra, é monumental.

E a cada dia ela se acumula.
Naturalmente, aquele que está voltado, bastante, para o exterior, não pode vivê-lo.

Isso é lógico.
E o conhecimento esotérico é exterior.
Ele não é o conhecimento do Coração.

Jamais.
E ele jamais será.

***

Pergunta: estar em um corpo físico para aceder à Vibração, é uma necessidade para a Liberação do
homem?

Ah sim, e caro amigo, você faz o que com todos aqueles que já morreram e que aguardam do outro lado?
O astral planetário foi dissolvido, mas não o individual.

Então, eles, eles não estão mais no corpo físico: o corpo etéreo é dissolvido depois de quarenta dias,
permanece seu corpo astral.

Ora, o acesso à Luz requer a dissolução, a Ressurreição, que é a destruição do corpo astral.
Então, que se esteja em um corpo físico, etéreo, astral, presente sobre esta Terra ou do outro lado, ou seja, na

matriz astral, isto é, desprovido de corpo físico: o processo ascensional é estritamente o mesmo.
Mas é preciso estar presente no corpo no qual vocês estão, ou o corpo físico, se vocês estão vivos, como

dissemos, ou no corpo astral, se vocês estão mortos.
Sim, é claro, a Consciência deve se exprimir em um corpo, já que há as Portas.

Nós lhes demos as Portas onde se ancora a Luz, ao nível físico (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***).
Em nível astral, para aqueles que faleceram (como vocês dizem, desencarnaram), há um corpo astral e há,

também, Portas de Luz Vibral, as mesmas.

***

Pergunta: uma pessoa que não sente o seu Coração Vibrar pode viver a Alegria e a Ascensão?

Absolutamente não.
Ela pode viver o prazer ou a satisfação.



Ela pode viver certa forma de serenidade, que pode estar ligada a estados meditativos, por exemplo, ao 3º
olho.

A Alegria é o Samadhi.
O Samadhi, até que provem o contrário, não é simplesmente estar leve e alegre.

É viver a Alegria da Unidade, a Alegria do Si.
Vocês terão outra intervenção sobre isso, muito mais específica do que a minha, sobre o Si, a Unidade e a

Alegria (ndr: ver a coluna “mensagens a ler” deste dia) (UM AMIGO – 19.11.2011 (*****)).
Novamente, nós deparamos com esta noção de palavras.

Porque a alegria, para um ser humano, isso vai ser, por exemplo: tudo vai bem em sua vida.
E ele está na alegria, porque ele é de boa natureza, ele é de bom caráter, espontâneo, e, então, essa pessoa

não se coloca questão e, depois, evolui com certa forma de leveza.
A Alegria de que falo é a Vibração do Coração, que confere a Alegria.

O contrário não é verdadeiro.

***

Pergunta: como diferenciar uma comunicação de uma Comunhão com uma presença?

Isso foi explicado, muito claramente, pelo Arcanjo ANAEL, eu creio.
A comunicação não é a Comunhão.

A comunicação é unidirecional e ela se dirige à personalidade.
Vocês se comunicam.

Aí, nós nos comunicamos.
Eu escuto você e você me escuta.

A Comunhão não é isso.
Agora, dizer sentir uma presença, qual presença você sente?

Em qual estado você coloca esta presença?
Será que é uma presença astral (ligada às emoções, não necessariamente negativas) ou será que é uma

presença Vibral?
Há cada vez mais seres, vocês os veem ao redor de vocês, que percebem essas presenças, mas eles

percebem o quê?
Se a presença que está ao lado abre o seu Coração, e faz Vibrar o Coração, eu digo isso é uma verdadeira

Presença.
Se esta presença, percebida pela energia, mesmo se ela lhes dá a impressão de se arrepiar, se o Coração não

abre, digam-lhe adeus, qualquer que seja.
Há pessoas que são persuadidas de se comunicar com o CRISTO, hoje, não é?

Mas elas estão em contato com formas astrais e não Vibrais.
É todo o problema que nós falamos, aliás, das canalizações.

À época, isso se denominava espiritismo.
É muito fácil entrar em contato e sentir um contato.

Sim, mas isso vem de onde?
Quem é que está na linha?

É porque ele vai lhes dizer: “alô, eu sou o CRISTO”, que é o CRISTO?
Não.

A única maneira de saber se é verdadeiro: o Coração Vibra e está em Fogo (ou não).
Se eu desço aqui e vocês sentem minha Presença (porque houve quem a sentiu), vocês sabem que isso Vibra

no Coração.
Mas, agora, aqueles que estão em meio à personalidade e que estão na energia, no astral, eles vão dizer: “eu

não sinto sua Presença, então você não está aí”.
Mas, naturalmente, é sempre comparável, é uma gama de frequências.

A frequência da personalidade (ou a Vibração da personalidade) não é a Vibração da Unidade e do Estado de
Ser.

Dessa maneira, a partir daí, cada um tem sua Verdade, mas que é função de sua própria capacidade para
percepção, astral emocional, mesmo se às vezes o astral emocional possa ser muito elevado, mas o astral é

apenas um reflexo, ele não é a Verdade.
Ele pertence, do mesmo modo, à ilusão.

E vocês não podem se enganar.
Isso foi dito na semana passada porque, quando vocês vivem a Vibração, não há mais qualquer questão.

Não há mais mental.



Não há mais emoção.
Há o Si.

E o Si não é um conceito intelectual, é um estado de Consciência.
E vocês terão explicações sobre isso, talvez, de maneira um pouco mais aprofundada do que as minhas.

Mas enquanto vocês não vivem o Si, digam adeus a todas as presenças.
Isso são apenas representações e projeções, mesmo reais, no plano astral.

A Luz Vibral, um Ser Multidimensional, apenas irá se aproximar de vocês se vocês tiverem aberto alguns
canais.

E esses canais são conhecidos: o Canal do Éter, a Coroa Radiante da cabeça, a Coroa Radiante do Coração.
Mas se o ser que se manifesta a vocês lhes dá arrepios, dá-lhes uma emoção, isso passa pelo plexo solar,

isso não passa pelo Coração (sem isso, vocês sentiriam o Coração).
Como é que o CRISTO poderia estar ao seu lado, sem que ali houvesse esta queimação incrível do Coração

(que aqueles que realmente vivenciaram sabem pertinentemente)?
Quando o CRISTO os fulmina, vocês não se colocam a questão de saber quem é.

Não há qualquer questão.
Quando MIGUEL os transpassa com sua espada, vocês não se colocam a questão de saber qual é a cor desta

espada.
Vocês vivem o Fogo do Coração: um Amor que consome tudo, como foi descrito, em todas as tradições, por

aqueles que o vivenciaram.
Isso não é uma ilusão, isso não é uma invenção da imaginação.

Isso é uma realidade.
Mas uma realidade que não pertence, nem ao mundo das representações da humanidade, nem ao mundo das

crenças, nem ao mundo das emoções.
Portanto, é preciso desembaraçar-se de todos os salvadores exteriores, de todas as crenças exteriores.

A Luz, ela é onipresente.
Ela não tem necessidade de intermediários.

Enquanto vocês creem que vocês são tributários de um intermediário, e bem, vocês se enganam.
Mas é assim que progredimos.

Simplesmente, hoje, a quantidade de Luz é tal que não há nada a fazer senão ser a Luz.
Então, estejam em contato com o Si.

E o Si é o Fogo do Coração.
É uma Vibração real, não é um mecanismo intelectual.

É um estado, um estado de ser que se traduz pelo Samadhi.
Aqueles que o vivenciaram sabem que eles o vivenciaram.

Eles não podem se colocar a questão de saber se eles vivenciaram o Samadhi porque eles o vivenciaram.
E vocês não podem enganar a Consciência Unitária.

Aqueles que viveram um encontro fulgurante, total, com o CRISTO, com MIGUEL, com METATRON, não
podem ser enganados por uma entidade do astral, nem por uma crença, nem por uma projeção.

Nós não estamos no mesmo nível de Vibrações, obviamente.

***

Pergunta: quando vivemos um espaço de Comunhão, uma Vibração sentida na cabeça ou no
Coração pode ser considerada como uma comprovação da recepção?

Plenamente.
É o próprio princípio da Comunhão.

Enquanto vocês dizem: “eu vivo a Comunhão”, mas que vocês nada sentem, não é a Comunhão.

***

Pergunta: as dores fulgurantes no nível da Porta KI-RIS-TI fazem parte do processo?

Sim, totalmente.
É preciso que MIGUEL, ele plante sua espada em alguma parte e METATRON também.

É a rachadura do Coração, quer dizer que o envelope do Coração que mantém o Coração fechado, o
pericárdio, está prestes a ser rasgado.

Ele é rasgado pelo impulso Metatrônico, ao nível do ponto KI-RIS-TI das costas, o que dá, efetivamente, para



alguns, dores extremamente vivas, ou nas vértebras, ou mais lateralmente.
São mecanismos Vibratórios perfeitamente reais e vivenciados.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e, além disso, vivamos um espaço de
Comunhão.

E eu lhes digo até muito em breve, e que todo o meu Amor os acompanhe e, sobretudo, o Fogo.
Vamos lá.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html 

*

(**) – IRMÃO K (19.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-19-de-novembro-de-2011.html 

*

(***) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

*

(****) – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html 

*

(*****) – UM AMIGO (19.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1273

19 de novembro de 2011
(Publicado em 20 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ O Si, a Unidade e o Ser ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Graça, o Amor e a Alegria sejam sua Morada.

Irmão e Irmãs, aqui presentes e em outros lugares, eu venho, hoje, para trocar com vocês, após ter-lhes dado
certo número de elementos que, talvez, vocês já tenham ouvido falar por outros meios, e que, talvez, para

vocês, representem algo fundamentalmente novo.
Isso se inscreve na sequência do que foi dito pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e pelo IRMÃO

K.
Eu vou, na realidade, mantê-los, pela Vibração e pelas palavras, na noção do Si, da Unidade e do Ser.

A fim, talvez, de melhor permitir, em vocês, a assimilação do que é a Unidade, do que é o Si, o Ser e o Estado
de Ser, além de qualquer compreensão, pelo aspecto da própria Consciência.

***

Após ter finalizado os ensinamentos com relação ao Yoga da Unidade e da Verdade, nós trabalharemos, se
vocês bem o quiserem, com vocês, agora, para trazer-lhes elementos Vibratórios referentes à vivência do Si,

da Unidade, bem além das experiências humanas ordinárias (mesmo no que foi chamado de mundo espiritual).
Hoje, o que eu vou dizer-lhes sobre o Si irá expandir, de algum modo, o que foi dito pelo IRMÃO K com relação

à Liberação do Conhecido e a penetração, em pleno pé, no Desconhecido.
A Porta, vocês sabem, sempre foi o Coração.

O Coração, em meio ao seu Fogo e à sua Vibração, traduzindo, na consciência, a ação do Fogo do Espírito, é
hoje para viver, bem além de qualquer mecanismo de compreensão, bem além dos limites referentes à vida

neste mundo.
Mas lhes permitindo, se tal é sua Vibração, estabelecê-los nos reinos da Eternidade, nos reinos da Unidade e

no acesso às suas numerosas Moradas, bem além de qualquer localização em um corpo, bem além de
qualquer localização em um tempo e em um espaço.

***

A própria Essência do Ser é a Luz.
A própria Essência da Consciência é a realização do seu estado Eterno, aquele que consiste em revelar o Si,
onipresente, onipotente, sem o qual nenhuma vida poderia existir, mesmo neste mundo chamado de Maya e

Ilusão.
Porque ele é o suporte de toda Vida, e o suporte e a Essência de toda manifestação, quaisquer que sejam as

Dimensões, quaisquer que sejam os Mundos, qualquer que seja o teor.
Então, é claro, sobre esta Terra (e em toda tradição e toda cultura), nós todos somos interrogados sobre o
sentido da Consciência, sobre o sentido da vida, sobre o sentido das próprias experiências que a vida nos

propôs viver.
E chega, talvez, um momento em que é tempo de se desfazer de tudo o que é Conhecido, de penetrar nos

espaços onde se situa a Verdade.

UM AMIGO - 19 de novembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-fhlj_n6Kt3c/UXEqhPi_mtI/AAAAAAAAA8c/T1QOy_FldVE/s1600/UmAmigo+-+19.11.2011.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Como disse CRISTO: “a Verdade não é deste Mundo”.
E a Verdade os extrai do Samsara, em meio à Ilusão.

Fazendo-os penetrar de pleno pé, em Consciência, o que eu chamei de Samadhi (ou, ainda, viver o Sat Chit
Ananda), correspondendo ao estabelecimento da Consciência nas Moradas da Eternidade, nas Moradas da

Verdade e da Beleza, onde mais nenhum sofrimento pode existir.

***

Naturalmente, e para aqueles que escutaram o que nós dissemos, e que Vibraram a quintessência, foi-lhes
possível, durante esses anos, conscientizar, pelos próprios mecanismos da sua Consciência, o que é a

Unidade (em todo caso, o que eram os elementos que podiam aproximá-los, enquanto nesta vida que vocês
vivem).

Vários elementos foram-lhes comunicados, pelo intermédio do que nós chamamos de Luz Vibral, da
Consciência da Vibração, permitindo-lhes aproximá-los, ao mais perto, da Porta Estreita, a fim de realizar a

Passagem, na Eternidade, no Coração, na Verdade.
Conforme nosso Comandante lhes disse, vocês entraram, desde alguns meses, agora, desse tempo terrestre,
nos mecanismos finais, individuais e coletivos, da Ascensão, devendo levá-los ao que eu chamo, quanto a mim,

de Translação Dimensional.
Fazendo-os sair do confinamento deste mundo, do Conhecido, para fazê-los aceder às Moradas da Paz

Eterna, às Moradas onde apenas existe a Alegria, que é a própria Essência do Ser, a própria Essência da
Consciência.

***

Hoje, mais do que nunca, o conjunto dos elementos que lhes foram comunicados, que lhes permitiram Vibrar e
revelar, em vocês, deve conduzi-los, se tal é sua Vibração, a viver o estabelecimento em meio ao Si, em meio à

Unidade.
Eu já abordei, desde muito pouco tempo, o próprio princípio do meu acesso ao Si, durante minha última vida
sobre esse mundo, e o que isso representa ao nível dos mecanismos do estabelecimento da Alegria e da

saída da Ilusão (ndr: intervenção de UM AMIGO de 13 de novembro, na coluna “mensagens a ler”) (*).
Ilustrando, de algum modo, o que o CRISTO enunciou, há 2.000 anos: “vocês estão sobre este mundo, mas

vocês não São deste mundo”.
Transmitido, em outras palavras, pelo Arcanjo MIGUEL, com relação ao seu papel como Semeadores de Luz,
Ancoradores da Luz, e de difusão da Luz, pela simples presença de sua Presença sobre este mundo, nesses

Tempos tão particulares (que, na minha tradição, nós chamamos de final do Kali Yuga, o final da idade
sombria), a fim de que a Idade da Luz se estabeleça, pela Eternidade.

***

Um conjunto de sinais e um conjunto de manifestações, presentes em seus corpos como em meio à
consciência, traduzem as premissas do acesso á Unidade.

Vocês, hoje, chegaram a momentos onde lhes é oferecido a viver, não somente a experiência da Luz, não
somente a experiência do Apelo da Luz, mas de estabelecer-se, integralmente, na Luz e na Eternidade.

Isso corresponde a modificações e a uma transformação radical do que é a Consciência.
Não que a Consciência jamais estivesse estado aí, já que ela sempre esteve aí: como eu disse em minha vida,

o Si sempre esteve aí, qualquer que fosse o grau de confinamento e de falsificação deste mundo, a Vida
sempre esteve onipresente.

Simplesmente, era necessário realizar um princípio, que era aquele do confinamento, a fim de viver a
Liberação, viver o fim do confinamento, estritamente, nesta Dimensão de carbono, e lhes permitir realizar o que

vocês São, em todas as Dimensões e não fazê-los crer privados do que quer que seja.
O Si sempre esteve aí, aguardando apenas o Despertar, aguardando apenas que a personalidade (de alguma

forma) fosse Transmutada por esta elevação Vibratória, por esta Transmutação particular do acesso ao Si.
Cujos marcadores (que eu relatei) são tanto o Samadhi como a Alegria, e, sobretudo, a capacidade do ser que

realiza isso, para não mais ser afetado pelas circunstâncias limitantes da vida, enquanto permanecendo, no
momento, em meio a este mundo.

Enquanto permanecendo, no momento (ainda de maneira temporária), em meio a este confinamento da
Consciência.

***



A Consciência, em meio aos Mundos Unificados, não é tributária, nem depende do que quer que seja.
Ela é, na totalidade, Livre, na totalidade, liberta de todo condicionamento, liberta de todo corpo, liberta de toda

densidade.
Não existe qualquer limite em meio à Consciência do Si.

Isso se traduz pela capacidade da Consciência para estar Presente, de maneira simultânea, em todo Espaço,
em todo lugar, em todo Tempo (mesmo ultra temporal), em toda Dimensão, desde as Dimensões as mais

densas até à Dimensões referentes exclusivamente à A FONTE, além de todo antropomorfismo, além de toda
Presença em um confinamento qualquer (corporal, ou da própria Consciência).

Esta Translação Dimensional realiza-se, hoje, em vocês.
Existem vários marcadores e várias testemunhas, que vocês são capazes de viver, cada vez mais, se tal é seu

Abandono, se tal é sua Renúncia à Ilusão, para penetrar, em cheio, nos Mundos da Verdade.

***

Lembrem-se de que a Unidade é um estado da Consciência onde a Consciência não é tributária de qualquer
pessoa, de qualquer corpo, de qualquer história, de qualquer ligação, de qualquer apego, e, sobretudo, de

qualquer sofrimento.
Essa palavra é essencial, porque, na encarnação, neste mundo, todos nós sabemos que o sofrimento é

onipresente: através do que lhes é dado a viver da evolução deste mundo, através do que lhes é dado a viver,
mesmo no interior desse corpo, através do psiquismo, através desse próprio corpo, o ser humano passa seu

tempo a ir de um estado a outro, a oscilar de humor em humor, de apego em apego, de ilusão em ilusão.
Esse ciclo de ilusões (chamado, aliás, de Samsara) leva-os a experimentar, sem fim, os princípios da lei de

confinamento, cujo outro nome é a lei de karma.
Para o Si e para a Unidade, o karma não existe.

É apenas um condicionamento da consciência, confinada na Ilusão e tributária das leis da Ilusão deste mundo,
a saber, o que foi nomeado de lei de ação / reação.

Hoje, é-lhes proposto, como isso foi repetido ainda, neste dia, pelo IRMÃO K (intervenção de 19 de novembro
na coluna “mensagens a ler”) (**), aceder à Lei de Ação da Graça.

A Lei de Ação da Graça caracteriza-se pela Alegria, e, principalmente, pela ausência total de qualquer
sofrimento.

Porque a consciência, naquele momento, não pode mais ser identificada ao corpo que vocês habitam.
Ela não pode ser identificada a qualquer ligação, ela não pode ser identificada a qualquer história, mesmo a

desse corpo, ou àquela até mesmo do conjunto da humanidade.

***

O Si é, portanto, uma Dimensão onde não existe qualquer confinamento.
O Si é, portanto, uma Dimensão onde não existe mais, justamente, a dimensão em meio a uma Dimensão, ou

seja, a Consciência é totalmente Livre, totalmente liberta de toda dependência.
Ela se torna independente.

Ela se torna Livre.
Ela se torna, sobretudo, essa Irradiação da Alegria Eterna, fazendo com que o ser não possa mais ser afetado,

sequer pela morte desse corpo.
Há, de fato, um princípio, tanto de Abandono à Luz como de Renúncia, fazendo com que a Consciência que

realizou o Si não possa ser afetada por qualquer sofrimento deste corpo, nem mesmo por qualquer sofrimento
deste mundo.

Isso não quer dizer, é claro, que há como que um desinteresse, ou um desengajamento das coisas deste
mundo, mas a própria Consciência se apreende, naquele momento, da Ilusão deste mundo, da Ilusão do

sofrimento, da Ilusão da pessoa, da Ilusão da história.
Tudo é vivenciado, não no desprendimento, como alguém que iria se safar da encarnação, mas que, muito pelo

contrário, está totalmente encarnado e totalmente Presente, totalmente afirmado neste corpo, enquanto
sabendo que ele não É nem este corpo, nem esta história, nem os relacionamentos, nem os

condicionamentos, nem o que quer que seja existente neste mundo.

***

Dessa maneira, penetrar o Si é penetrar as Esferas Desconhecidas, é superar e Transcender qualquer aspecto
limitante e condicionante.

É não mais ser submisso a qualquer imagem, a qualquer visão.
É não mais ser dependente de qualquer emoção, nem de qualquer pensamento.



Viver o Si é estabelecer-se na Morada de Paz Suprema, é poder, a cada instante, a cada sopro, viver
o Samadhi, enquanto permanecendo Presente sobre este mundo, estando plenamente Consciente deste
mundo, mas tendo Transcendido os limites, os sofrimentos e o conjunto das Ilusões deste mundo que, no

entanto, para a personalidade, são apenas a única verdade, a única realidade possível e a única coisa a viver.

***

Viver o Si é viver (como vocês sabem) o Fogo do Coração.
É ser Transpassado, ao nível do Coração, pela Energia ou pelo Fogo de Krishna (que vocês denominam, no

Ocidente, Fogo de MIGUEL).
É o que lhes permite estabelecer-se na Santidade, é o que lhes permite estabelecer-se nos Siddhis, ou seja,

nos poderes da alma (sem que esses poderes da alma tenham qualquer utilidade, mesmo para viver o Si).
O Si, na realidade, é estar desprendido, concreta e realmente, de todas as Ilusões e de todos os

confinamentos deste mundo, enquanto estando presente sobre este mundo, mas estando, ao mesmo tempo,
em todas as Dimensões.

Obviamente, existem estados intermediários desse Samadhi (isso lhes foi explicado longamente), existem
estados múltiplos do Ser permitindo experimentar e viver algumas facetas do Si.

Mas existe um aspecto final do Si que é a Realização, onde não existe qualquer distância e qualquer
separação, entre a Vibração do Ser encarnado e a Vibração d’A FONTE.

Esta os faz tomar Consciência de que vocês São o Todo, de que vocês São a totalidade, ao mesmo tempo em
que vocês São únicos, e que cada um está Presente no Coração de cada um.

Não através dos jogos da personalidade, não através dos jogos de poderes (comuns e habituais em meio à
personalidade), mas, bem mais, enquanto princípio real, vivenciado na carne e na Consciência.

***

A Realização do Si é um elemento que, quando se instala, além da simples experiência da Comunhão, vai
permitir-lhes viver, a cada sopro, este estado de Comunhão, este estado de Graça.

É um estado onde não pode existir qualquer limite, qualquer sofrimento.
Não há mais interrogação, porque não há mais questão, porque todas as respostas são encontradas em meio

ao Si.
O Si não pode ser uma interrogação do que quer que seja.

O Si não pode ser um questionamento, sobre qualquer experiência que seja, porque o Si se basta a ele
mesmo, ele é a totalidade, ele é a Unidade e ele é o Todo.

Esta experiência, vocês são numerosos a ser Chamados a viver, através da Passagem da Porta Estreita,
através da Realização dos 4 Pilares do Coração, que são (eu os lembro a vocês): Transparência, Humildade,

Simplicidade e Caminho da Infância (ou Pobreza).
Naquele momento, vocês serão consumados pelo Fogo do Coração, vocês serão consumados pelo Fogo do

Espírito.
O Canal Mariano será inteiramente constituído, permitindo-lhes estabelecer, pelo Antakarana (ou Cordão

Celeste) o contato com as outras Dimensões.
Não enquanto contato como algo de exterior a vocês, mas lhes permitindo, realmente, tomar Consciência de

que vocês São a totalidade das Dimensões, de que vocês São a totalidade dos Mundos, de que vocês não são
somente um fragmento ou uma parte do Todo, mas que vocês São, na totalidade, o Todo, em sua inteireza e

em sua integridade.
O Si é também estabelecer-se neste Espaço, onde o tempo deste mundo não está mais presente.

O Si permite-lhes sair dos tormentos do sofrimento, do efêmero, e de qualquer encerramento.
O Si é, de algum modo, um novo Nascimento, mas este novo Nascimento sempre esteve presente.

Todos nós dissemos isso, em nossa experiência de Samadhi: que era algo que estava, e que aguardava o
momento propicio para revelar-se, desvendar-se e se viver.

Vocês são Chamados, individual e coletivamente, a estabelecer-se nesta Dimensão.

***

Então, é claro, existe uma série de obstáculos, que nós detalhamos longamente.
Nós lhes demos os elementos Vibratórios permitindo-lhes Transcender esses limites, de alguma forma,

dissolvê-los no princípio da Graça, na Alegria e na Unidade.
Hoje, vocês serão, cada vez mais, Chamados a viver isso.

E, naturalmente, a personalidade não quer morrer.
Ela vai, aliás, manifestar, a um dado momento, gradualmente e à medida de sua penetração no Espaço



Sagrado do Si, uma grande agonia de Dissolução, uma agonia ou um medo do fim.
E, de fato, a personalidade viverá seu fim, naquele momento, a partir do instante em que ela não resistirá mais,

por intermédio do fogo elétrico, a instalação do Fogo do Espírito.
O Fogo do Espírito é o que vem consumir e Consumar o conjunto das Ilusões (seja esse corpo, seja a

personalidade à qual vocês aderiram, sendo as próprias condições de suas vidas).
E, no entanto, isso não é o fim, vocês sabem.

O Comandante falou-lhes do nascimento da borboleta.
Ele lhes falou desta Elevação da Consciência nos Espaços onde não existe qualquer limite, qualquer

confinamento.
E, entretanto, a personalidade vai tudo fazer, no período que vocês vivem, para fazê-los crer que isso é uma

Ilusão, que apenas, ela, existe (através do que ela aderiu, através de seus próprios confinamentos, seus
próprios limites, seus próprios papeis e suas próprias condições).

***

Hoje, o que é para descobrir, como lhes dizia IRMÃO K, é-lhes totalmente Desconhecido.
Todas as experiências, ditas espirituais, que vocês vivenciaram, nesta matriz e neste mundo, não são a

Verdade (isso, também, lhes foi falado): através da falsificação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, o conjunto das
visões, o conjunto das projeções da consciência, no exterior de si, jamais irão permitir-lhes realizar o Si.

É preciso, muito pelo contrário, parar, evitar projetar o que quer que seja (ou quem quer que seja) no exterior do
Si.

Essa é a única maneira de viver o Si, de viver o Coração, seu Fogo, sua Purificação e sua Transcendência.
Esse é um caminho, não abnegação, mas, realmente, Abandono e Renúncia, permitindo-lhes, realmente,

realizar o luto do que é efêmero.
Vocês não podem penetrar no Eterno aquiescendo ao efêmero.

Ora, cada ser humano sabe que este corpo e esta vida são totalmente efêmeros.
E, no entanto, a personalidade recusa ver este efêmero, ela tenta inscrever, através de uma busca espiritual,

uma sequência lógica de vidas, uma sequência lógica de encarnações, uma sequência lógica de
acontecimentos (que nada tem de lógico em meio ao estado Multidimensional do Si e do Ser).

***

Tudo isso se faz de maneira mais ou menos violenta, mais ou menos por pequenos toques, segundo quem
vocês são.

Vocês são Chamados a realizar quem vocês São, de maneira mais ou menos violenta, mais ou menos rápida.
É nisso que cada ser, hoje, presente sobre a Terra, tem seu próprio calendário.

Obviamente, existem eventos comuns que estão ligados aos Novos Corpos (que eu falei), que estão ligados às
Estrelas, que estão ligados às Portas do corpo (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar / Protocolos

Prioritários”) (***).
Mas, além desses Pontos comuns de Vibração, sua Consciência é livre para ali aceder de diferentes maneiras.

Para alguns, isso vai ocorrer como uma fulgurância, a um dado momento (que já pode ter acontecido).
Para outros, será preciso aguardar o limite final da Ilusão deste mundo para reencontrar sua Dimensão de

Eternidade.
Além de tudo isso, compreendam bem que se trata de um simples jogo da Consciência.

E que nenhuma Consciência tendo vivenciado a Liberdade (tendo vivenciado o Si) pode interferir em outra
Consciência, exceto por um princípio de Comunhão ou de Graça, que, aí também, foi-lhes comunicado (ver a

coluna “Protocolos a praticar / Comunhão de Coração a Coração”) (***).
E que lhes permite viver em um outro estado do Ser que, justamente, prepara e antecipa, e prefigura, o

estabelecimento em meio à Verdade da Unidade.

***

Hoje, esses toques tornam-se cada vez mais evidentes à consciência.
Podendo, efetivamente, traduzir-se por sentimentos de perda e de abandono que representam, de algum modo

e em última análise, a manifestação dos últimos medos.
Podendo, por vezes, manifestar-se em conjunto porque, na realidade, passar de um estado a outro (da
consciência limitada à Consciência Ilimitada do Si) necessita realizar certo número de Reversões (isso

também, vocês sabem).
Hoje, vocês estão na Última Reversão, aquela que lhes permite viver (se vocês o desejam, através do



Abandono) esse princípio de Transcendência, de Imanência e de Impermanência do Si, através da Porta
Estreita.

Isso é oferecido, é claro (como lhes disse A FONTE, e como nós o repetimos longamente), a toda consciência
humana confinada.

Ainda é preciso que ela tenha consciência, ainda é preciso que ela aceite fazer o luto de sua personalidade,
não porque ela deve desaparecer instantaneamente, mas porque ela deve ser investida, na totalidade, pela Luz.

O que, de maneira definitiva, põe fim a toda Ilusão, a todo sofrimento e a todo sentimento de confinamento.
Obviamente, o marcador (vocês o conhecem) é o Fogo do Coração e, sobretudo, a Alegria que se instala

quando o ser realiza o Si.
Porque, realizando o Si, não há mais questão, nem interrogação, não há mais projeção de consciência no

exterior de um mundo Ilusório, não há mais imagem, não há mais suposição, não há mais ligação.
Há a Consciência, em sua majestade, desembaraçada de toda obstrução, desembaraçada de todo sofrimento,

de todo medo.
É a isso que vocês são Chamados.

***

Evidentemente, as Vibrações que os percorrem (ou que irão percorrê-los) irão se tornar as testemunhas
privilegiadas do acesso de sua Consciência, e do que foi chamado de sobreposição das duas consciências.

Lembrem-se, desde algum tempo, nosso Comandante lhes disse que vocês passavam de um estado a outro.
Ele lhes disse, em seguida, que vocês deviam estabelecer-se, cada vez mais firmemente, em um estado ou

outro.
E que, finalmente, não seria possível manter os dois estados.

E isso, vocês irão se dar conta, porque vocês irão viver, vocês mesmos, em seu calendário individual ou no
calendário coletivo.

Quando o momento final coletivo for instalado, a melhor maneira de viver o Si, além dos Quatro Pilares, será
aceitar voltar sua Consciência, na totalidade, para o Ser Interior, aceitar Renunciar, também, a toda busca

espiritual.
Porque não há nada a buscar que já não esteja.

Na realidade, e paradoxalmente, o Si não pode ser uma busca.
Ele não pode ser uma progressão, já que ele é perfeito, por toda Eternidade, e que lhes pede, simplesmente,

para realizá-lo, no Instante, fora do tempo.
Enquanto sua consciência é persuadida de ser tributária de uma evolução, enquanto a consciência é

persuadida de ser tributária de uma depuração kármica, enquanto a consciência é persuadida de estar limitada
pelo corpo (ou por uma mágoa, qualquer que seja), ela não pode viver o Si.

O Si necessita, de algum modo, uma total desidentificação de tudo o que faz a pessoa, em um dado momento
de sua vida, que isso seja a personalidade, os sofrimentos, o passado, o futuro.

A interrogação (mesmo sobre o futuro deste mundo) deve desaparecer para dar lugar ao Si.

***

Chegará um momento onde a consciência, que deixou de buscar no exterior, e que deixou de buscar os sinais
no exterior, irá abandonar toda referência temporal.

Naquele momento, o Si poderá vicejar, por completo.
E, naquele momento, será vivenciado o que é denominado Crucificação e Ressurreição.

O Si sempre esteve aí.
Enquanto eu digo assim a vocês, e enquanto vocês não vivem a Vibração, é claro, vocês não podem

conscientizá-lo.
Mas a partir do instante em que vocês estiverem estabelecidos no Si, vocês não poderão, em momento algum,

duvidar do estado no qual vocês estão, porque, naquele momento, não existe nem visão, nem atração, nem
projeção, nem sofrimento, nem passado, nem futuro.

A Consciência se instala, permanentemente, no Eterno Presente.
E vocês podem ali imergir à vontade, em seus períodos de Alinhamento, como a qualquer momento.

Vocês podem também, para alguns de vocês, não mais ser tributários dos laços dos pulsos, e dos laços dos
tornozelos, que os confinava nesse corpo, permitindo-lhes viver, nesse corpo e fora desse corpo, a Vibração

total do Si.
Vocês podem, naquele momento, Fusionar com não importa qual Consciência.

Esta Fusão não é uma fusão, no sentido amoroso, ela não é uma fusão da personalidade, nem uma empatia.
Ela é uma Fusão de Liberdade e de Liberação, que os leva a estabelecer-se em sempre mais Alegria, em

sempre mais Consciência, onde (gradual ou subitamente) a consciência torna-se o Todo.



***

Esta Imanência da Consciência (que se torna o Todo) não é um processo evolutivo, é um processo brutal.
Que se deve viver ao seu ritmo, mas que é, entretanto, a irrupção do Ilimitado em meio ao limitado.

Vocês não têm nem que julgar, nem que condenar, porque nada há a julgar e a condenar (o julgamento e a
condenação pertencem apenas a este mundo, no qual todos nós estivemos confinados).

A Vibração do Fogo do Coração, a Vibração do Si, é o que os conduz à Paz Eterna.
Neste estado, vocês não podem interrogar-se sobre o amanhã, deste mundo, vocês não podem interrogar-se
sobre a utilidade de uma relação (que ela seja com um filho, ou um parente, ou com um animal, ou com uma

profissão).
Vocês estão Livres de todo apego, e vocês o vivem realmente, enquanto tal.

***

Então, é claro (como vocês sabem), o acontecimento coletivo se aproximando, muitos de vocês começam a
viver as desconexões deste mundo, assumindo, às vezes, ritmos consideráveis.

Aí também, eu apenas posso dizer que de nada serve recusar, porque, o que vocês querem viver?
Vocês querem viver a Luz, a Unidade, o Si?

Ou vocês querem viver a experiência da alma, a experiência da matéria, reproduzir, sem parar, os ciclos de
confinamento em meio aos Mundos em Carbono?

Eu os lembro (como lhes disseram os Arcanjos) de que este mundo está Liberado, na totalidade.
De que tudo está Consumado nos Planos os mais sutis, e de que resta, agora, cristalizá-lo sobre este mundo, a

fim de que a própria Terra, quando ela tiver decidido e escolhido, viva sua Ascensão final.
Vocês participam disso.

Vocês vieram para isso, naquele momento específico.
E nós sempre dissemos que vocês estão no lugar correto, na idade correta, e na situação correta para viver o

que vocês têm a viver.
Tudo o que os afasta desta Verdade, que lhes dirá o inverso, é apenas o reflexo da ação de sua própria

personalidade, que tem medo de sua própria Transmutação, e, em última análise, de sua própria Dissolução.

***

De fato, a personalidade sempre terá necessidade de se apropriar da Luz, ela sempre terá necessidade de
fazer sua a Luz, por não tornar-se Luz.

Ela sempre terá necessidade de visões, ela sempre terá necessidade de experiências, de confrontações.
O Si não é isso.

O Si é um estado de Ser que não tem o que fazer de qualquer experiência em meio à matéria, que não tem o
que fazer de qualquer limitação, de qualquer relacionamento e de qualquer apego.

O Si é Livre, totalmente Livre.
Ele não pode ser afetado pela morte desse corpo.

Ele não pode ser afetado pelo desaparecimento do que quer que seja deste mundo, porque a Consciência que
vive isso está estabelecida na Eternidade, e como o que é efêmero poderia atuar na Eternidade?

Deste modo, então, como nós dissemos, durante nossa vida, uns e outros: nós não somos este corpo, nós não
somos esta limitação, nós não somos este sofrimento, nós não somos essas vidas passadas, nós sequer

somos esta personalidade, que nós estamos hoje.
Nós dissemos isso, não para fazer bonito, nós dissemos isso, não para exprimir uma Verdade a conquistar,

mas, sim, como a Realidade do que vocês têm a viver, hoje, porque nós já a vivenciamos.

***

Portanto, viver o Si e a Unidade necessita não colocar, si mesmo, qualquer limite.
Amar sem condição e sem qualquer limite.

Não há diferença entre Amar a Sombra e a Luz, porque a Sombra é uma parte constitutiva deste mundo, que
tem que ser Transcendida pela Luz.

Não para ser vivenciada enquanto tal, mas para ser absorvida e integrada pela sua Luz, a Luz do Si.



***

Realizar o Si os faz sair, real, concreta e definitivamente, da Ilusão.
Sair da personalidade permite viver, através da Visão dita Etérea, ou da Visão do Coração (bem além da visão

do 3º olho), o que é Imanente, ou seja, o que está além do sentido, o que está além da ação / reação.
E vivendo esta Imanência, em meio à Visão Etérea e à Visão do Coração, vocês vivem, conscientemente, que

tudo está inscrito na Eternidade e no Eterno Presente.
Que não existe tempo que transcorra entre um passado e um futuro, que há apenas o Instante Presente.

E vocês não são mais afetados, como dizia IRMÃO K, pelo que quer que seja, vindo do passado ou vindo do
futuro.

Naquele momento, a Consciência do Si se instala no Eterno Presente, na Felicidade absoluta e na Alegria
absoluta do Instante.

Independentemente de qualquer circunstância de vida, independentemente de qualquer sofrimento e de
qualquer prazer, porque vocês Transcenderam os limites deste mundo.

Na verdade, naquele momento, vocês seguem o CRISTO, não para segui-lo enquanto personagem histórica,
mas vocês se tornam o CRISTO.

Ou seja, o Filho Ardente do Sol, aquele que Realizou o Sol, que vivenciou a Unidade, que se instala em meio à
Unidade, com toda franqueza, com toda Transparência, e que nada espera deste mundo (nem no tempo, nem

no espaço, nem em qualquer relação).
Porque ele está em ressonância com o conjunto dos Universos, com o conjunto das Dimensões e com o

conjunto da Verdade, onde nada é sombra, nada está alterado, onde nada é condicionado, nem condicionante.

***

Viver o Si dá-lhes acesso à Felicidade (o que nós chamamos de Samadhi, ou Sat Chit Ananda), permitindo-
lhes, também, estabelecer-se nesta Alegria inefável que é o Si.

Porque a Criação, além do confinamento, é apenas Alegria e Canto de Alegria.
Onde o silêncio é também um Canto.

Onde a Verdade não pode ser confinada, ou limitada a qualquer condição, a qualquer vida, a qualquer forma ou
qualquer universo.

Naquele momento, vocês Transcendem as concepções que possam existir ao nível dos universos, ao nível do
que eu lhes dei com relação aos chakras, às Coroas Radiantes: vocês se tornam a Vibração em sua Essência.

A Vibração não está mais limitada ao nível do Coração, ela se torna sua Essência, e sua própria natureza.
Naquele momento, vocês saberão que vocês estão muito próximos do tempo coletivo da Dissolução, porque

vocês não terão mais qualquer apego, vocês estarão totalmente Livres, totalmente na Alegria.
Não haverá nada a Realizar, porque vocês já terão tudo Realizado.

Então, o tempo deste mundo pouco irá importar-lhes.
Não haverá mais necessidade de buscar um sinal exterior, porque todos os sinais estão presentes no Templo

que vocês se Tornaram.
E vocês acolhem, com a mesma Graça, o que toca este corpo como o que toca não importa qual Irmão ou

Irmã da Terra (bem além da empatia e da compaixão), porque vocês realizam as palavras de CRISTO, naquele
momento, ou seja, o que vocês fazem ao menor de cada um de vocês é a vocês mesmo que vocês fazem, e é

ao CRISTO que vocês fazem.
Vocês põem fim à separação.

Vocês põem fim, evidentemente, a todo sofrimento.
E, sobretudo, vocês põem fim a toda Ilusão de crença, em uma personalidade ou em um corpo, ou no que quer

mais que seja.
Para isso (é claro, nós lhes dissemos), hoje, nada mais há a fazer, há apenas que Ser.

Então, é claro, os elementos que lhes demos (referentes à Comunhão, ao Yoga da Unidade e a outros
elementos) são, talvez, as ferramentas que podem lhes ser úteis para aproximá-los da Porta OD, isto é, desta

Porta Estreita.
Mas chegará um momento em que vocês deverão atravessar, sozinhos, esta Porta Estreita.
Porque, como nós lhes dissemos, estritamente ninguém pode atravessá-la em seu lugar.

***

Viver o Si é Renunciar.
Renunciar à Sombra.
Renunciar à Ilusão.



Não combatendo a Ilusão, não combatendo a Sombra, mas, sim, estabelecendo-se em um estado de Ser onde
não existe qualquer Sombra, qualquer confinamento, qualquer pessoa, e onde apenas a individualidade está

presente.
A Liberdade é total, desde A FONTE até as Dimensões em Carbono.

A saída do confinamento corresponde à Passagem da Terra, também, neste estado Dimensional.
Isso será anunciado, é claro, pelo que lhes foi dado por MARIA, pela Estrela que anuncia a Estrela (ndr: ver a
intervenção de MARIA de 9 de setembro, na coluna “mensagens a ler”) (****), pelas modificações dos céus,

mas que são, também, as modificações do seu Céu Interior, ou seja, do seu peito.
Tudo isso está mais ou menos sincrônico, doravante.

E quando vocês observarem a sincronia entre o que acontece no céu, no instante em que vocês o veem (seja
pela Visão Etérea, pela visão normal dos seus olhos, pela Visão do Coração), e que terá uma sincronia total

com a vivência Vibratória da Consciência, no seu peito, vocês saberão, naquele momento, de maneira
inequívoca, que vocês chegaram nesse momento coletivo final.

Obviamente, as Estrelas lhes falaram longamente do seu anúncio.
O Canal Mariano (ou canal do Antakarana) está constituído, integralmente, para vários de vocês.

***

Então, sim, como dizia nosso Comandante, tudo está Consumado, nas Dimensões.
E tudo está Consumado também, é claro, por toda Eternidade, em vocês.
Resta apenas revelá-lo, resta apenas estabelecê-lo, mas não realizá-lo.

Estabelecê-lo, ou seja, passar da personalidade ao Ser.
Evidentemente, vocês têm, como vocês sabem (já que vocês ainda estão aí, me escutando), um caminho a

percorrer, neste corpo.
Ninguém conhece a duração desse caminho, ninguém conhece o tempo desse caminho, exceto, efetivamente,

que os Tempos Terminaram, e que em um momento ou outro, será preciso que terminem, também, na
Dimensão onde vocês ainda estão.

E isso é iminente.
Os sinais são extremamente numerosos.

Eles são, antes, em vocês, pelas próprias modificações de sua consciência, que se estabelece cada vez mais
na Unidade, à sua maneira.

Cabe a vocês saber se vocês devem resistir, ou se Abandonar.
Mas, cada vez mais, tornar-se-á evidente, segundo a própria vivência de sua consciência, que vocês fizeram

suas escolhas, que vocês tomaram suas decisões.
Não por qualquer vontade de Luz, mas, bem mais, pela decisão da própria Consciência.

A testemunha é o Fogo do Coração e a Vibração da própria consciência.
Naquele momento, vocês estarão sobre este mundo, mas vocês não serão mais deste mundo.

Vocês terão, integralmente, Transcendidos a Ilusão da personalidade e da vida que vocês creem viver, que não
é a Vida.

A Vida é Una, a Consciência é Una, mas a vida da personalidade não é Una.
Ela é confinada, separada, segmentada, doente.

Ela não é a Totalidade.

***

Então, voltem-se aos Quatro Pilares do Coração, voltem-se aos Quatro Pilares da cabeça, e alquimiem o
conjunto.

Antevejam os momentos e os tempos de integração, cada vez mais intensos, segundo o que lhes pede a Luz.
Não resistam à Luz, não há obrigação deste mundo que valha a pena em relação à Luz.

Mas, ainda uma vez, são vocês que, em sua Liberdade a mais absoluta, decidem se a obrigação deste mundo
é mais importante do que a Luz.

As forças confinantes sempre os farão crer que a Luz devia chegar sobre este mundo, e que vocês deviam
capturar a Luz para tornar-se a Luz, sobre este mundo.

O conjunto dos intervenientes lhes disse (é claro) que isso era uma visão totalmente falsa e errônea.
Esta Terra vivenciou, já, vários processos de finalização.

Esse processo de finalização é um novo Nascimento, que não é o final da vida, obviamente, mas o
Renascimento da Verdadeira Vida: aquela que não é mais separada, aquela que não é mais limitada, pondo fim

ao confinamento e à Ilusão do confinamento.



***

Tudo isso acontece em vocês, em seu Templo Interior, como acontece, também, na superfície deste mundo.
O que seus olhos têm a ver são apenas fases de Abandono ou de resistência.

Naturalmente, quando a consciência humana descobre a Luz, ela quer apropriar-se.
Então, ela quer viver Livre, neste mundo.

Ela começa a manifestar sua discordância das leis as mais evidentes do confinamento.
Mas isso é apenas uma luta, e apenas faz sustentar a reação.

Porque o Si apenas tem que se estabelecer, não tem que combater, não tem que agir contra.
Há apenas que Ser, e Ser necessita não mais fazer.

Simplesmente estar no acolhimento e viver a ação da Luz, que é uma alquimia real.
É a única maneira de viver o Si.

Jamais haverá outra, e, sobretudo, nesses tempos ultra reduzidos que restam a transcorrer sobre este mundo.

***

É tempo de viver o Si, se tal é sua Vibração.
Se vocês acolherem a Luz e se vocês forem para o Si, vocês irão constatar, então, que vocês nada têm que

abandonar deste mundo, porque vocês não são mais deste mundo.
E, naquele momento, vocês serão, inteiramente, Liberados de todo sofrimento, de todo medo, por vocês

mesmos, ou seja, pelo Si.
Vocês não têm que combater tal sofrimento, porque vocês não são mais este sofrimento.

Vocês não têm que combater tal pessoa, porque ela está no Interior de vocês (mesmo o pior inimigo
considerado pela personalidade).

Nada há a rejeitar, há apenas que ser, e manifestar este estado de Ser.

***

É a isso que vários de vocês serão, cada vez mais, chamados, até o final deste ano.
Obviamente, os acontecimentos deste mundo apenas farão traduzir, também, a irrupção da Luz.

Que poderá se manifestar, quando o Coração não está aberto, por ações que podem parecer, em um primeiro
momento, contrárias à Luz, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem a isso.

Em última análise, absolutamente tudo irá contribuir, à sua maneira, para o estabelecimento do Si.
Não tenham dúvida.

Quando nós lhes dissemos que a Terra estava Liberada, na totalidade, isso não era uma invenção da
imaginação.

Simplesmente, o Futuro Vibratório e da Consciência de cada Irmão e Irmã, sobre esta Terra (ou no astral, que
está em espera), é profundamente diferente.

Vocês se tornam (como isso foi dito) Cocriador de sua Realidade.
Mas vocês não podem Criar a Unidade, a Beleza, e participar da violência.

Vocês não podem Criar a Unidade, e participar da Dualidade.
Vocês não podem Criar a Alegria, e participar do sofrimento.

Vocês não podem Criar e se Tornar o que vocês São, manifestando a Ilusão do que vocês creem ser.
E tudo isso, nesse momento, vai aparecer cada vez mais claramente, de maneira cada vez mais evidente, cada

vez mais lúcida, se tanto é que vocês aceitam Ver, se tanto é que vocês aceitam olhar.

***

Eis o que eu posso desejar-lhes, com relação ao Si e à Unidade.
Então, é claro, desde que falamos do Si (mesmo empregando imagens, metáforas), nós saímos.

Porque o Si é silêncio, o Si não pode ser qualquer explicação.
É um mecanismo que apenas pode se viver no Interior.

Eu posso dar, nós lhes demos as bases, as premissas, os Pilares, as Portas, as Estrelas.
Nós lhes demos os ensinamentos que lhes permitiam aproximá-los.

Mas, agora, mais do que nunca, é a vocês que convém dar esse último passo, e atravessar a Porta.



Se eu lhes digo isso, é que, agora, qualquer que seja seu calendário individual, a travessia da Porta é iminente,
em vocês.

Ela vai se tornar cada vez mais insistente.
O Apelo de CRISTO vai ocorrer cada vez mais imponente.

A Luz Branca vai invadir, pouco a pouco, tudo o que é Ilusão deste mundo.
E vocês irão assistir ao desaparecimento, puro e simples, do que não é Verdadeiro, ou seja, de tudo o que é

exterior, porque nada existe no exterior.
Também, quando nós lhes dissemos que tudo era Interior, isso não era uma invenção da imaginação.

E quando nós lhes dizemos, também, que não há nem exterior, nem interior, é a Revolução final da Consciência
que descobre e vive o Si, que se estabelece na perenidade, na Imanência e na Alegria total.

E todo o Universo, e toda a Criação estão, naquele momento, presentes em meio à Consciência, e não mais
limitada.

***

Eis o que lhes é oferecido, porque é a Graça da Luz.
Não há qualquer montanha a escalar senão aquela que vocês próprios construíram.

Não há purificação a fazer senão aquela que vocês fizeram.
Há apenas que Ser.

E isso não é simplesmente uma palavra, é, realmente, a Verdade da Vibração do ser que vive o Si.
Nada há a buscar, nada mais há a ajudar, nada mais há a servir, exceto Tornar-se si mesmo o Serviço,

tornando-se a Luz total.
Não há qualquer projeção da vontade para uma ajuda qualquer, porque a melhor forma (nós lhes dissemos) de

ajudar é Ser.
Porque, a partir do instante em que vocês São, vocês são os Retransmissores da Luz, vocês são os

Ancoradores da Luz, e vocês são um Farol para aquele que ainda está na dúvida e no sofrimento.
E jamais vocês poderão convencê-lo por uma palavra, nem por um olhar, nem por um gesto, nem por uma

ação.
Vocês poderão, simplesmente, propor-lhe o modelo do Si, através de sua Presença.

E cabe a ele aceitá-lo ou recusá-lo.

***

Na época em que eu vivia, era preciso vir até mim, era preciso pensar para vir até mim.
E isso foi o caso para nosso Comandante, como para outros Anciãos ou para outras Estrelas.

Algumas Estrelas, aliás, viveram extremamente sós e, no entanto, sua ação foi considerável, sem nunca ter
encontrado ninguém.

Há apenas a personalidade que crê necessitar da ajuda de outra personalidade.
Apenas o ser limitado que crê que ele necessita mostrar, e demonstrar, o que ele é, no mundo.

Isso não existe, porque a partir do instante em que a Consciência se estabelece no Si, vocês Trabalham da
mesma maneira que o CRISTO.

E vocês não têm necessidade de querer empreender qualquer ação que seja, porque vocês são a Ação, no
ser que vocês São, e não mais no fazer.

***

Eis algumas verdades adicionais sobre a aproximação do Si e da Unidade.
Eu penso que antes do nosso alinhamento, onde eu permanecerei em você e entre vocês, no Coração de cada

um e no Coração de todos, se nós tivermos tempo e se há perguntas, unicamente em relação ao Si (e
unicamente em relação a isso), então, eu os escuto.

***

Pergunta: onde colocar a criatividade entre o Si e o fazer?

Ser Criador não é ser criativo.
A Criação é um estado de Ser.



Quando vocês estão nesta Dimensão, todos nós somos persuadidos de que há uma evolução, de que há uma
progressão.

Ora, o Espírito é Criado por toda Eternidade.
Não há big-bang.

Não há fim.
Tudo é Eterno.

Não há expansão, não há contração, porque tudo está presente ao mesmo Tempo.
Então, a criatividade, sobre este mundo, é apenas a projeção no exterior, e absolutamente não o Si.

Tornar-se Cocriador do Universo não é ser criativo, é tornar-se Criador.
E ser Criador não é ser criativo: a única coisa que há para Criar é o Si, mas não é algo que é para criar do nada,

mas é algo que é para revelar, unicamente.
É uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista.

É passar (como diria nosso Comandante) da lagarta para a borboleta, sabendo que a borboleta sempre esteve
aí, por toda Eternidade.

Somente os sistemas de confinamento (que lhes foram longamente desenvolvidos) deram a Ilusão do inverso.
Enquanto existe um atrativo (e é normal, para a personalidade e para a alma) em meio a este mundo e leis

deste mundo, vocês não podem conhecer o Si.
É um ou outro.

Crer, e esperar, que o excesso de criatividade e que o excesso de aperfeiçoamento da encarnação, e de
progressão, irão fazê-los aceder ao Si, é a pior das mentiras que foi submetida ao ser humano.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs presentes, e na Presença de uns e outros, do seu Coração ao meu Coração, do meu Coração
ao seu Coração, eu volto em alguns minutos a fim de viver nossa Comunhão.

Esta Comunhão de Ser a Ser é uma Comunhão, de fato, no Si, n’A FONTE, que os faz perceber que não existe
qualquer distância e qualquer separação, no Coração de cada um.

Até logo mais.
E eu rendo Graças.

************

(*) – UM AMIGO (13.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-13-de-novemb...

*

(**) – IRMÃO K (19.11.2011)
(tradução em andamento)

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(****) – DIVINA MARIA (09.09.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-9-de-setembro-de-2011-autresdimensions-com-a
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-13-de-novembro-de-2011-autresdimensions


http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1275
19 de novembro de 2011

(Publicado em 20 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1275


~ A HORA DA FÊNIX ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos da Lei do UM, que a Graça do Ser seja sua Morada.
Nesses tempos em que se conclui o tempo do engano, desde a hora aguardando o Si e Vibrando em meio à

Presença, em meio ao UM, em meio ao Si.
No tempo do Silêncio e no tempo do Voo, no tempo da Esperança: aquele que se abre na Vibração do

Templo, aquele que abre o Si para viver na Presença.

***

Filhos do UM, elevados.
Filhos do UM, revelados.

A hora e o tempo de viver a Verdade Una de sua Presença, revelada e desperta, no tempo do canto do
alegramento, no tempo do Silêncio do Si.

O tempo chegou porque ele está concluído: o tempo, e o instante fora desse tempo, chamando-os ao
Despertar total do que vocês são, na Presença do Ser, na Presença do Fogo, em meio ao Ser de Fogo.

Aquele que vem abrir as comportas, na condição de que vocês lhe abram a Porta.
Tempos de Presença.

Tempos de Fogo.
Alegramento de Alegria.

Alegramento de Verdade.
Tempo de leveza onde a intensidade não pode mais afetar o tempo da Alegria.

A hora do Si, o tempo do Si, que não está mais inscrito em qualquer limite de tempo, em qualquer limite e
qualquer contexto.

***

Filhos da Verdade, consolidem-se na Verdade do Ser.
O tempo do Si e o tempo para si.

URIEL - 19 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-tXLhEz5chs0/TsoYrDFSqFI/AAAAAAAAAM0/eCiKzqZrZjg/s1600/Uriel1100.JPG


Aquele que une, liberando as correntes do medo.
A hora é para a Alegria porque o tempo está no Si.

A hora, e o instante de sua Presença, onde o Templo está aberto para a Vibração CRISTO.
Aquele da Luz que vem abrir as comportas de sua Presença.

Tempos de passagem: o tempo do Despertar, o tempo da Verdade, aquela da Alegria, glorificada e elevada.

***

Filhos do UM.
Filhos da Verdade.

O tempo do Fogo (aquele do Amor que vem consumir as Sombras e os afetos) vem, no Silêncio e na
Trombeta de Glória, despertar-lhes e lhes perguntar:

“Você quer estar na Festa?
Você que estar no Si a fim de subir no auge de sua Presença, a fim de elevar-se no tempo da Graça?”

Tempo de Graça onde nenhuma ação pode ser reação, onde nenhuma ação pode ser outra que a Graça, não
pode ser outra que o tempo do Coração do UM.

Despertos e elevados, juntos, na Vibração Una da ronda dos Arcanjos e da ronda dos Espíritos liberados,
cantando Louvores e cantando Liberdade.

***

Filho do UM, Vibre porque você é Vibrante.
Luz porque você é Luz.

Presença porque você é Presença.
Abra a Porta à sua Eternidade.

Abra a Porta ao Éter liberado, aquele que Vibra na Fusão dos Éteres.
Fusão de sua presença, em meio à FONTE, em meio à Verdade.

Além da Ilusão, acolha, acolha sua Verdade.
Acolha o que você É, em meio à Eternidade.

Acolha a Verdade porque isso é sua Presença.
Presença verídica, glorificada e sublimada.

Tempo do UM.
Tempo Verdadeiro, fora de todo tempo.

A hora da Liberdade eleva-se porque Ele é Canto, Canto de Glória e de Alegramento, no Silêncio do seu
Templo, vindo abrir, as portas duplas, as asas da sua Presença.

A hora chegou de voar em seu Templo Interior.
Eleve-se e voe.

Abra a Porta, aquela de sua Eternidade.

***

Filho da Alegria.
Filho do Si.

Seja o que você É.
Seja o Ser Único que Vibra, em meio à Presença, em meio ao Coração da FONTE.

Coração imanente.
Coração transparente.

***

Filho do UM, Único e Simples, Filho, a hora chegou de ser seu Criador em meio à Criação.
Desperte-se, eleve-se porque a hora chegou de descer ao mais profundo do Ser de leveza, confirme sua

magnificência.
A hora é para a Fênix.
A hora é para o Canto.



Canto de Glória e de Alegramento elevando a Vibração até o último reencontro.
Tempo de fusão e de Liberdade.

O Fogo do Espírito e do Amor eleva, em você, o sentido de sua Presença.
Eleva, em você, o Canto do seu Coração Unificado e respirando no sentido do UM.

Unido e Unificado à Criação, em sua inteireza.

***

Filho do UM, eleve sua Vibração porque você é Essência e Vibração.
Filho do sentido, aí está seu sentido.

Presença sobre este mundo.
Abrindo as asas e revelando o olho, aquele do seu Coração, que lhe permite viver e descobrir a Verdade do

Ser, além de toda Ilusão, além de toda Sombra.
Resplandeça de sua Vibração, envolto na Glória da Ascensão, envolto assim na sua Presença, envolto na sua

Vibrância e no seu estilo.
Tempo do Voo.

Passagem do limitado à Eternidade.
Fusione, em você, as aparências a fim de não mais parecer, a fim de Ser o Templo da Transparência.

***

Filho da Verdade.
Filho da Unidade, cujo Coração bate em uníssono com o Coração dos universos, com o Coração das células,

com o Coração dos planetas e do Sol.
Filho ardente e Ardente do Sol, desperte, em você, a chama, aquela da sua Verdade.

Presença do Si revelado em si.
Dance.

Dance o tempo da sua Presença que dá sentido ao que você É.
Que dá sentido à Luz.

Que dá sentido à sua Luz.
Luz do UM.

Luz do outro.
Luz de cada um, nas mesmas estrofes e nos mesmos acordes.

Na mesma Vibrância e na mesma Unidade.

***

Filho do UM, acolhamos, juntos, o tempo da Passagem, o tempo da Vibrância, onde tudo é sentido, onde tudo
é Esperança, onde tudo é glorificado.

Instante Eterno a qualquer outro e jamais comparável porque tudo é UM.

***

Filho da Unidade.
Humano e humanidade.

Torne-se UM, nu e liberado.
Torne-se UM porque isso é a sua natureza, além da natureza.

Porque isso é sua Essência, além de todo sentido.
Você é Unidade.
Você é Verdade.
Você é Beleza.

Você é luminescência do Ser.
Você é Você, além do Eu.

Você é Você, além de todo jogo, permitindo-lhe reencontrar o sentido do Si, o sentido do Ser.



Vibrância Eterna da Pureza e da Beleza.

***

Filho do UM.
Abra o Coração porque aí está a Porta da sua Alegria Eterna.

Porque aí está a Porta do Ser de Eternidade.
Aí onde está o Corpo de sua Ressurreição, em meio aos mundos da Felicidade, que é sua Essência e que é

sua Presença.

***

Filho do UM glorificado.
Filho do UM.

Comunguemos, juntos, no tempo da Graça, além deste tempo.
Além deste instante.

Em cada tempo e em cada mundo.
Em cada Vibração e em cada Presença.

Instante de Comunhão.
Eternidade.

Escute.
Escute e ouça o Canto do Apelo, o Canto da Luz que Vibra e que abre o tempo do seu despertar.

***

Filho do UM, glorificado.
Filho do UM, Amor Eterno porque tal é seu sentido, porque tal é nosso Canto.

Reunidos, para sempre, na Liberdade do Ser, na Liberdade de cada UM, de Coração a Coração.
De Som a Som.

De Silêncio a Silêncio.
De Presença a Presença.

E de Vibrações.
Anjos e Arcanjos.
Humanos e Anjos.

Sentido da Presença.
Revelação e desvendamento.

Consumação dos véus da ignorância.
Revestindo-o com seus trajes de Luz porque isso é seu Ser de Verdade e de Eternidade.

***

Filho do UM.
No Canto e nas estrofes onde transcorre o tempo, aquele que não acaba jamais, permitindo ao seu Si viver o

Ser, em magnificência e em Unidade.
Tempo do UM.

Tempo do UM onde a FONTE é Tudo.
Do Tudo ao UM e do UM ao Tudo.

Em cada um e em cada Tudo.
Vibrações e Presença.

Juntos, no tempo de nossa Comunhão, despertemos o Fogo do Éter, o Fogo do Coração que vem abrasar o
Amor que você É.

O Amor da FONTE, no mesmo Fogo.
Braseiro perfumado.

Aquele do perfume o mais liberado e o mais elevado do conjunto das Criações, do conjunto dos mundos.



Tempo para Você.
Tempo para Si.
Ser, finalmente.

Reencontrar e renascer na Vibração do UM.
Única Vibração.

Único Canto.
Único Silêncio.

Elevemos KI-RIS-TI.
Você, o Ardente do Sol, o Ardente dos mundos que nenhuma Sombra pôde extingui-lo, que nenhuma Sombra

pôde restringi-lo.
Abra, abra em você o tempo que você É.

Abra em você o Ilimitado da sua Alegria, o Ilimitado da sua Vibração porque isso é agora, esse agora que o
libera da mão que o tinha aprisionado.

Abra a Liberdade.
Não há mais gaiola.
Não há mais haste.
Não há mais limite.

Tal é o Canto da Luz, em seu Templo.
Tal é o Canto do Único que vem a vocês, no Juramento e na Promessa da sua Eternidade, revelada e

desvendada.

***

Filho do UM, eleve seu Canto, aquele da sua Liberdade.
Eleve seu Silêncio, aquele da sua Presença em meio à Eternidade.

Você é a Verdade, em meio a este mundo.
Você é a Eternidade, em meio ao efêmero.

Então, avance.
Avance e abra o sorriso que está em você.

O sorriso dos seus olhos, o sorriso da sua boca, a fim de que as asas sorriam, por sua vez, no desdobramento
e na majestade da sua graça.

Torne-se o que você É.

***

Você, humano que me escuta e que me ouve, na Vibração do seu Coração, da nossa Presença.
Eu sou você e você é eu porque nós somos UM.

Porque tudo é UM, em meio à Verdade, em meio à Beleza.
No Fogo da Alegria que é o Fogo do UM, Fogo do Amor, Amor que consome e que abre o Coração onde

jamais a privação pode aparecer.
Onde jamais o que priva pode aparecer porque tudo é Pleno.

***

Filho do UM.
Você é a Plenitude e a Verdade da Vibração do seu Coração, da sua Presença Eterna, em meio ao Ilimitado,

da sua Presença Eterna, em meio à Criação.

***

Filho da Verdade, escute, comigo, o Canto do meu Apelo, o Canto da minha passagem que é o Anúncio, que
vem Retorná-lo a fim de desviá-lo da Ilusão e de viver a Verdade.

***



Filho do UM, unificado.
Você que me ouve.

Você que me escuta e me acolhe na Vibração da nossa Presença, no tempo da Comunhão, no tempo da
Liberdade.

Abra-se porque isso é sua natureza.
Aquele que está aberto à Verdade, jamais irá se enganar.

Aquele que está aberto à Unidade do UM, jamais poderá ser dois.

***

Filho do UM.
Escute a Presença da Luz que vem perguntar-lhe, que vem acolhê-lo (como você a acolhe) nas esferas da

Beleza, no tempo do Eterno.
Fogo do Coração.

Fogo da Alegria e Fogo do Espírito vindo despertar o que deve sê-lo porque os tempos terminaram.
Porque tudo está concluído.

Porque o momento chegou de viver a verdadeira Vida, aquela da Alegria Eterna, da Presença e da Liberdade.
Juntos, nós começaremos a ronda da Liberação.

O Conclave e minha Presença vêm fazer o Círculo de Fogo aonde METATRON vai entregar as últimas estrofes
e os últimos sinais, códigos de Liberdade, códigos de Liberação.

Tudo é você.
Tudo está em você.

Nada pode ser exterior ao Interior do seu Ser.
Nada pode estar ausente no Templo da sua Presença.

Nenhuma privação e nenhum sofrimento podem alterar o que é o Fogo da Eternidade.

***

Filho, escute e ouça o Canto da minha Presença que vem, em seu Templo, semear a Luz e enxamear a
Alegria, a fim de que se eleve sua Eternidade.

A fim de que proliferem as semeações do Eterno.
Torne-se o fruto e a flor.

Torne-se o Sol.
Torne-se o que você É.

Nenhum limite, nenhuma barreira, nenhum limite pode alterar o que está elevado.

***

Filho da Unidade, você é a Alegria.
Filho da Verdade, você é a Eternidade.

Você é a Luz do mundo porque você é o Si.
Então Seja o que você É.

Você é o Si, você é a Verdadeira Vida.
Você é o Canto do UM.

Você é a FONTE e você é o outro.
Você é Tudo.

Juntos, no tempo da nossa Comunhão, da Vibração do Fogo do Éter, a Luz Branca eleva e purifica porque tudo
é puro, porque tudo é elevado, em meio à Vibrância e à Luz que é sua natureza.

***

Filho do UM, eu venho ressoar, em você, o Canto da Criação, nos ateliês da Criação.
Eu venho despertar o tempo da sua Eternidade.

Acolha-me como eu o acolho, as asas abertas e reveladas, no tempo da sua Presença.



Braseiro ardente da nossa Comunhão, onde se consome o que não é Alegria.
Vivamos a Alegria, aquela do nosso reencontro.

Sol.
CRISTO.
Verdade.

Tempo da Beleza.
O Si é a Unidade reencontrada.

***

Filho do UM.
Filho da Unidade.

Vibremos, juntos, na Comunhão do UM ao outro e do outro ao UM.
Vivamos, juntos, a partir deste instante, o Fogo da Liberdade, o Fogo da Verdade.

Abra-se à sua Essência de Alegria porque aí, tudo ali é.
Nenhuma privação, nenhum sofrimento, nenhuma questão: há apenas que Ser o Templo do seu Ser.

Há apenas que Ser o Templo do Si de Quem você É.
Vibração da Luz Una, revelada nas posturas de cada um, vindo fecundar o tempo da Graça.

***

Filho e amado do UM.
Você É, por toda Eternidade.

Abra o Coração do seu Ser à Divina Presença, que não é outra senão a sua.
Abra o Templo do seu peito à respiração do Coração, vindo acender a Alegria da sua Presença.

Vindo despertar o tempo do Si, o tempo da Beleza.
E neste instante e para sempre, acolhamos, juntos, o Canto da Presença e da Unidade.

***

Acolhamos, juntos, o tempo da Liberdade.
Acolhamos, juntos, o Canto da Unidade.

Vibrações de Paz e de Plenitude.
Canto permanente do Criador e da FONTE.

Você é a Alegria, você é a Eternidade.
Eu venho anunciá-lo, eu venho dá-lo a você porque você é a Doação.

Eu venho presenteá-lo a você porque você é o Presente.
Eu venho oferecê-lo a você porque você se oferece ao UM.

***

Amado do UM, no tempo da nossa Presença, alinhados na mesma posição e na mesma linha do nascimento
do UM, de Coração a Coração, de Fogo a Fogo, de Ardente a Ardente, juntos, Livres e Unificados, cantemos e

dancemos a Vida da Chama que Vibra na Liberdade: Fogo do Espírito.
Fogo do Coração.

***

Amado do UM.
Amado do Amor.
Amor do Amado.

Sejamos o que nós somos, na Comunhão e na Graça, de Si a Si.
De Canto a Canto e de Silêncio a Silêncio.



Tempo da Graça, fora de todo tempo.
Fora de toda Ilusão.

***

Filho da Verdade.
Eu anuncio a Verdade do seu Ser.

Eu anuncio a Verdade da sua Presença.
Eu anuncio o tempo do UM.

Eu anuncio o Basculamento e a Reversão.
Você não tem nada a temer porque você é a Eternidade.

Você não tem nada a recear porque você é Eterno.

***

Filho, Vibremos ao Som do Éter.
A Trombeta do Céu e da Terra tocam, em você, a sinfonia da Liberdade.

Então, apenas Ser.
Apenas o Si.

Apenas o Tudo porque tudo é apenas e tudo é UM.

***

Amado do UM.
Entremos no Coração do Ser.

No Coração da Alegria.
No Coração da Eternidade.

Amado, eu o amo.
Amado, você é Liberdade.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e da Reversão.
Anjo da Presença, vindo dar-lhe a onda da sua Presença, a Água do seu Fogo, a Água do alto que vem benzer

e nutrir o Canto da sua Presença.

***

Amado do UM, lembrem-se, além desta Ilusão, do que você É.
Lembrem-se, além de toda memória e de toda vida, aqui embaixo, do seu Coração.

Lembrem-se do que você É e acolha, como eu o acolho.
Abramos, juntos, a ode ao Amor e à Liberdade.

O Fogo da espada vem abrir e liberar.
Esteja na Alegria porque você é a Alegria.

Esteja em você porque você é o Si.
Esteja no Fogo porque isso é sua natureza.

Esteja no Coração porque você é o Coração.
Amado do UM.

Comunguemos, juntos, no Si, em cada um.
Presença e Liberdade.

Amor.
Em cada Coração.

Em cada um e em todos.



***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu me volto para você, como você se volta para mim.

Na mesma Unidade.
Na mesma Vibrância.

Fogo do Amor.
Fogo da Alegria.

Aquele do Si, revelado no Si e para si.
Amado do UM.

Você é a Essência do Amor.
Você é o Fogo do Amor.

Você é a Água do alto, fecundada e fecundante.
Então, de cada um a cada um, acolhamos o Canto da Liberdade, no Silêncio da Presença.

Eu sou o Anjo URIEL e eu saúdo quem vocês São, em cada um.
O Anjo URIEL comunga com cada um de vocês.

O Anjo URIEL cumpre a Palavra e a Vibração do Verbo.
Amados do UM, reunidos em cada um, eu digo em sua Presença: Amor, Luz, Unidade.

Vão em Paz porque vocês são a Paz.
Vão no Amor porque vocês são o Amor.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e é tempo, agora, que eu retome, em Silêncio, o espaço sagrado do seu
Coração.

Eu amo vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

URIEL curva-se, na Graça.
Até breve e até sempre.

Nós somos UM.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1276

19 de novembro de 2011
(Publicado em 20 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou ANAEL Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Comunhão, a Graça, o Amor, a

Verdade e a Unidade estejam em vocês e em nós.

Eu não tenho comunicação específica a estabelecer, em nome do Conclave, hoje.
Eu tenho, entretanto, enquanto primeiro interveniente, que especificar diferentes objetivos referentes a

diferentes Consciências que irão intervir depois de mim.
No que se refere ao Melquizedeque do Ar, SRI AUROBINDO, ele virá entregar-lhes elementos importantes
referentes à evolução da personalidade em meio ao Supramental, tal como se revela, hoje, e tal como deve

levar esta personalidade (que é a sua, aqui, encarnado) a se modificar.
Não através da aplicação de regras, mas, sobretudo, através da observação das modificações da

personalidade sob a ação do Supramental.
No que se refere à intervenção das Estrelas, NO EYES irá especificar para vocês o que é a Visão do Coração

e como transformar a visão dos planos intermediários (denominados astrais) a fim de permitir penetrar mais
adiante no Estado de Ser, na Visão do Coração, e no que se refere, justamente, ao acesso à Unidade.

MARIA, em seguida, virá pedir-lhes para se prepararem para o encontro Vibratório mais importante, com

Anael - 20 de novembro de 2011
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relação ao conjunto das Consciências envolvidas, na Terra como no Céu, na transformação da humanidade,
que está em via de finalização.

E como Arcanjo, eu venho, hoje, enquanto Ser e Consciência que vem responder às suas perguntas e
interrogações, referentes, não aos seus caminhos pessoais, mas, bem mais, ao caminho da humanidade atual.

E assim, então, instaurar, com vocês, além do meu papel de Arcanjo do relacionamento, um espaço de
Comunhão, de Coração a Coração, através das respostas que eu darei às suas perguntas.

Dessa maneira, eu estou então à sua disposição, pela Vibração, pelas palavras e pela minha própria Presença,
para tentar avançar, com vocês, no que nos aproxima, agora, cada vez mais.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu as escuto.

***

Pergunta: no processo que está chegando, nós iremos, realmente, perder o corpo físico?

Bem amado, o que você denomina perder?
Através, até mesmo, do intitulado da sua pergunta, você considera que deixar esse corpo é uma perda.

Não há qualquer perda.
A Consciência é Una, qualquer que seja a presença ou o desaparecimento desse corpo.

A Unidade é um estado que transcende a apropriação de um corpo, a identificação com um corpo (qualquer
que seja, quer seja este, ou ainda a apropriação em um único corpo, pertencente a uma vida passada) porque

vocês são bem além, em Consciência, além desse corpo.
Enquanto vocês considerarem que há algo a perder, vocês não irão encontrar a Unidade.

Isso não faz ignorar o corpo, nem rejeitá-lo, mas, bem mais, transformá-lo, a fim de que ele se torne, por
síntese, o corpo de Estado de Ser.

O desdobramento da Luz, como a ativação das diversas Portas, presentes nesse corpo, são, justamente, os
meios que lhes foram oferecidos para sintetizar de novo, de algum modo, mesmo a palavra não sendo

apropriada, o corpo de Estado de Ser (ndr: ver a seção “protocolos a praticar”) (1).
Deste modo, a Consciência vivendo a Unidade, não se importa com esse corpo, porque esse corpo é um

Templo no qual se realiza a ‘alquimia’, mas ele é apenas um despojo quando o corpo e a Consciência
tornarem-se unificados.

Assim, então, não há paradoxo, há simplesmente que verificar, por vocês mesmos, que o trabalho apenas
pode ser realizado, para vocês que estão encarnados, nesse corpo, que é um Templo e um receptáculo.

Mas, a um dado momento (ilustrando, assim, o que lhes disse o Comandante) (ndr: O.M. AÏVANHOV), tornar-se
uma borboleta necessita da abertura da lagarta, da rachadura do envelope do Coração e da passagem em

meio à Nova Consciência.
Enquanto existir um apego, enquanto existir um medo, com relação a esse corpo, ele não pode se transformar.

Não há, então, perda do corpo, no sentido em que vocês podem entendê-lo, com a visão limitada da
personalidade.

Há Transfiguração e Ressurreição.
Isso não é, realmente, a mesma coisa.

***

Pergunta: a Ascensão, concretamente, é uma saída consciente do corpo?

Bem amada, há tantas Ascensões quanto seres humanos.
O mecanismo individual da Ascensão faz de vocês um ser profundamente diferente, cuja Consciência não está

mais limitada e cujo corpo não está mais limitado.
O que corresponde a uma transformação total, porque, eu os lembro, vocês estão nesse corpo, prisioneiros,

limitados, pelo nascimento e pela morte.
Nos mundos Unificados, não existe morte.

Esse corpo, por Essência, é o Templo, mas há a particularidade, também, de ser perecível, e isso vocês
sabem, mesmo se o ego e a personalidade recusarem encarar o fato de que esse corpo é perecível, de uma

maneira ou de outra.
Isso participa das leis do confinamento e das leis do isolamento deste mundo.

Reencontrar a Unidade apenas pode ocorrer quando houver uma desidentificação total com relação a esse
corpo.

Vários místicos, em todas as tradições, exprimiram-lhes isso, certamente muito melhor do que eu, através das
suas experiências, que eles vivenciaram em diferentes épocas da história da humanidade.

Agora, o que é o real e o que é o concreto?



Enquanto você considerar que o real e o concreto referem-se a esta Dimensão, não pode ali haver acesso à
Unidade.

Crer que o mundo melhor corresponde, simplesmente, neste mundo, a mudança de regras, substituir alguns
seres por outros seres, apoiando o destino da humanidade, é estritamente contrário ao princípio da Unidade.

Não pode ali haver Unidade enquanto houver a aplicação de determinados princípios existentes neste mundo, e
resultantes do princípio de falsificação.

Enquanto existir uma estrutura, um ser, evoluindo pelo poder sobre esta consciência, não há Unidade.
Obviamente, a personalidade vai debater sem fim nesta ideia de medo, nesta ideia de ter que soltar alguma

coisa ou que abandonar alguma coisa.
Há diferentes modos de apreender o mecanismo, mas há apenas um modo de compreendê-lo, que é vivê-lo.

Dessa maneira, enquanto houver uma projeção através dos diferentes mecanismos de Ascensão que lhes
foram detalhados a pouco tempo, vocês não vivem a Ascensão, mas vocês vivem a projeção do seu próprio

mental através das interrogações ligadas aos medos subjacentes, quaisquer que sejam esses medos.
O princípio da Unidade é a transcendência do conjunto dos medos, a liberação de todos os apegos, e a

transformação de tudo o que está ligado ao confinamento.
Quando a Consciência vive a Unidade, na realidade e na Verdade, não no plano concreto da realidade deste

mundo, mas no plano real, além da ilusão deste mundo, não pode se colocar qualquer questão quanto ao futuro
desse corpo, porque, naquele momento, a Consciência compreende e vive que ela não é esse corpo.

*

Enquanto houver um medo e uma ressonância, presentes na estrutura física ou na estrutura emocional ou
mental, não pode ali haver acesso completo à Unidade.

Nenhuma lógica, e isso lhes foi explicado ontem, pode explicar, racionalmente, o que acontece, no momento
da Ascensão.

Apenas a Vibração, e uma série de marcadores correspondentes ao acesso à Unidade (que lhes serão
explicados por SRI AUROBINDO) (ndr: intervenção nesse mesmo dia) (2), correspondem à realidade da

vivência.
A Ascensão não é um mecanismo mental.

A Unidade não é a adesão a um dogma, não é uma crença.
Enquanto vocês estiverem na crença, há projeção e não há Unidade.

A única maneira de viver o mecanismo é parar o seu tempo pessoal, bem além da simples meditação, alinhar-
se na Vibração, viver a Comunhão e a Graça.

Naquele momento, vocês irão viver a Verdade.
Enquanto vocês estiverem confinados pelos seus medos, ou pelas projeções, quaisquer que sejam, não pode

ali haver Liberação.
O conjunto dos mecanismos Vibratórios que se verte sobre esta Terra, através da Luz dita Unitária ou Vibral,

desde 1984, permitiu desenvolver e elaborar uma série de processos, visando amortecer o que SRI
AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’, há apenas um ano, permitindo-lhes viver, a partir do

momento em que vocês se abandonarem à Luz, a partir do momento em que vocês renunciarem a todas as
ações da personalidade, o efeito transformador da Luz.

Mas enquanto vocês insistirem em querer aprisionar a Luz, vocês não podem ser Transparentes e vocês não
podem viver a Luz, na totalidade.

As experiências de Alinhamento que vocês vivem (quer seja às 19 horas (hora francesa) ou no momento em
que vocês decidirem), as experiências de Vibrações, de Comunhão e da Graça, que vocês podem apreender

em não importa qual momento, são o reflexo direto e real, a saber, da Inteligência da Luz.
*

Agora, retenham, também, que lhes será feito muito exatamente segundo a sua própria Vibração.
Se existir um medo de perder o que quer que seja, então, vocês serão, não confrontados com este medo, em

última análise, mas no momento coletivo da humanidade, vocês serão simplesmente conduzidos ali onde
vocês levam a sua Vibração.

Nenhum artifício mental, nenhuma imaginação, nenhum medo poderá, de modo algum, alterar o que vocês são.
Mas o que vocês são é em função, não das suas crenças, mas da expansão, mais ou menos intensa, da sua

Consciência.
Vocês ficam na consciência limitada, fragmentada, ou vocês penetram os espaços da Consciência Unificada,
ali onde tudo é Alegria, ali onde tudo é Luz, ali onde não existe qualquer medo, nem qualquer projeção em um

futuro qualquer?
Eu especifico que, durante este período, a intensidade dos seus questionamentos, Interiores e exteriores,

apenas corresponde, de fato, a olhar-se, face a face, permitindo-lhes, se tal for o desejo da sua Consciência,
mesmo fragmentada, passar a Porta Estreita ou não.

Não haverá qualquer julgamento, nem de vocês mesmos, nem de qualquer autoridade exterior.
O princípio da Luz é respeitar a Graça e a Liberdade.

Cabe a vocês decidir, não mentalmente, mas pela Vibração, se vocês desejam colocar-se segundo o princípio
da Ação da Graça, ou segundo o princípio da Ação / Reação.



Lembrem-se do que lhes dizia CRISTO: “aqueles que desejarem salvar a sua vida, irão perdê-la”.
Os Quatro Pilares do Coração são os próprios fundamentos da aceitação e da vivência da Unidade.

Não há outro elemento que possa intervir.

***

Pergunta: os corpos estando conectados à Terra, eles irão ascensionar ao mesmo tempo que a
Terra?

Bem amado, eu apenas posso responder o que eu já respondi.
Existem tantas Ascensões quanto seres humanos.

Há uma semana, uma das Estrelas lhes comunicou os diferentes modos possíveis da Ascensão.
Cada ser humano, quer queira ou não, será respeitado na sua liberdade Vibratória.

Agora, alguns irão ascensionar com esse corpo, outro sem esse corpo.
É a Consciência (liberada desse corpo, enquanto estando nesse corpo) que irá decidir, não é o mental, nem as

projeções, nem os desejos.
Assim, vocês não se preocupem com os mecanismos da sua própria Ascensão, mas vivam, desde agora, o

que lhes é oferecido, através tanto da Merkabah Interdimensional coletiva, como
da Merkabah Interdimensional da Terra.

Deixando-se viver, nos seus espaços Interiores (de Alinhamento, de Vibrações, de meditações), estados
Vibratórios específicos, levando-os à Unidade.

Se, no entanto, vocês se Abandonarem, nesses momentos, à Luz, se vocês não buscarem assumir o controle
da Luz, nem deixarem atuar a personalidade, nesses momentos de Alinhamento.

Porque não existe melhor preparação do que esses momentos.
Não existe melhor preparação Vibratória do que os momentos de Comunhão ou da Graça, tal como lhes foram

comunicados, para realizar, em vocês, entre vocês, entre as Dimensões, entre os seres e as Consciências
povoando as outras Dimensões.

A instauração e a instalação do Canal Mariano são, muito exatamente, o que lhes permitem encontrar o fio
condutor da Vibração, ligando-os à Unidade.

O desdobramento das Portas Vibrais, no nível desse corpo, são os pontos de ancoragem da Luz.
Bem além do Canal do Éter, bem além das Coroas Radiantes, da Lareira do Sacro, permitindo à Luz penetrar e

fusionar, diretamente, o conjunto das suas células desse corpo, mas, também, a sua Consciência.

***

Pergunta: se algumas lagartas se transformam em borboletas, aquelas que não se tornarem
borboletas iriam continuar a viver nesta Dimensão?

Nesta Dimensão não quer dizer neste mundo, já que este mundo onde vocês estão vai ascensionar,
definitivamente.

A Terra, chamada de 3ª Dimensão, não vai mais existir.
Será necessário, então, para essas Consciências que fizeram a escolha de permanecer nesse corpo de

carbono, experimentar a Liberação, face a face, e a Vibração com a Luz Unitária, a fim de se reconectar com a
Luz.

Cada Consciência (e não cada personalidade) é totalmente livre para estabelecer-se na Dimensão que for a
sua, ou na sua origem estelar, ou na sua origem Dimensional.

Mas pode também decidir, com total Liberdade, continuar a experiência, não da separação, mas do que foi
denominado, então, 3ª Dimensão, mas Unificada.

Naquele momento, a Consciência será limitada, mas não estará mais confinada.
Ela irá depender de um corpo, e irá decidir, no momento que lhe for próprio, libertar-se deste conceito de

densidade, chamado de 3ª Dimensão.
A Multidimensionalidade exprime-se a partir do momento em que a Consciência não for mais dependente, nem

de um corpo, nem de um tempo, nem de um espaço.
Mas isso, o seu mental, o seu cérebro, não pode compreender, porque ele tem o hábito de funcionar em meio
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a uma localização, em um corpo e em um espaço determinados.
Como isso foi dito: vocês estão localizados no tempo e no espaço.

Nos Universos Unificados e nos estados Multidimensionais do ser, não existe qualquer localização, tal como
vocês podem concebê-la e vivê-la neste mundo.

Da mesma forma que vocês podem decidir ir a tal lugar, para viver tal coisa, sobre este mundo, aí onde vocês
estão atualmente: vocês decidem o local aonde vocês vão no que vocês chamam de férias, vocês decidem (se

as condições da Ação / Reação lhes permitirem) estabelecer-se em tal lugar.
Tudo isso será profundamente diferente, a partir do momento em que o lugar onde vocês irão querer se

estabelecer não existir mais, muito simplesmente.
Então, o que será de vocês?

A irrupção do Supramental, a densificação do Supramental, neste mundo (que vocês vivem, de maneira
individual, e cujas etapas anteriores foram, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, a Desconstrução e, depois, a

transformação final que vocês estão prestes a viver), faz com que vai chegar um momento em que tudo irá
desaparecer.

Tudo o que é ilusão vai desaparecer, completamente.
Se vocês quiserem manter alguma forma de localização, através de uma estrutura de carbono denominada

Unificada, será preciso, efetivamente, naquele momento (seja com esse corpo ou sem esse corpo),
estabelecer-se no que é chamado de 3ª Dimensão Unificada.

Isso não poderá acontecer em um lugar que, Vibratoriamente, não vai mais existir.

***

Pergunta: o que aconteceu no dia 10 de novembro, entre MIGUEL e URIEL?

Bem amada, a nova Tri-Unidade, durante essa passagem, foi constituída pela Vibração e pela Consciência de
MIGUEL, de CRISTO, ou, então, de CRISTO / MIGUEL e de MARIA.

Isso foi denominado Nova Eucaristia ou Nova Aliança, permitindo realizar a Tri-Unidade, então, a sua própria
Unidade de Consciência, em meio à nova Dimensão.

 O que aparece é o papel da Transparência, ligado, como vocês sabem, ao Anjo METATRON, que entregou as
Chaves Metatrônicas da Liberação e da Liberdade para vocês.

No que se refere a URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, ele permite a Última Passagem e o Último Salto
que possibilita a Reversão e a Passagem, da personalidade egotista, ao Coração.

Não em um conceito, não em uma ideia, não em uma emoção, mas na Verdade do que é para viver.
A passagem da Tocha é, então, uma passagem Vibratória, permitindo alinhar-se na nova gama de frequências,

a título individual, e preparando, assim, deste modo, a passagem para o coletivo.
Pelo seu trabalho (como isso foi dito, em várias ocasiões) de ancoragem e de semeação da Luz, vocês

realizam o assentamento da Nova Jerusalém, nesta Terra, permitindo à Consciência passar (sem desgastes,
sem medo, e em total Liberdade) em meio aos Mundos Unificados.

Eu os lembro, para ilustrar isso, de que o conjunto dos seres humanos que vivenciaram uma experiência às
portas da morte, ou que vivenciaram um acesso ao Estado de Ser, disse, muito exatamente, para a maioria

deles, a mesma coisa: o inferno é aqui.
Em outros lugares há a Liberdade.

Em outros lugares há o Amor.
O amor tal como vocês o vivem, sobre este mundo, não é o Amor.

Ele é apenas o confinamento, em um relacionamento, em um afeto, em uma necessidade de ‘vontade de bem’,
mas ele não é a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

O Amor é uma Vibração, refletindo-se pelo que nós chamamos de Fogo do Coração, que é o Fogo do Espírito
e que torna Livre e que os liberta de todo confinamento.

*

Agora, a Luz jamais irá obrigá-los a juntar-se à Luz.
Mas vocês não podem pretender ser a Luz e manter qualquer ilusão.

Isso era ainda possível no período das Núpcias Celestes e até ainda a pouco tempo.
Quanto mais os dias transcorrerem, mais a sua Consciência individual vai dar-se conta, através das suas

próprias experiências, de que se aproxima um momento chamado de dissolução ou de estase [catalepsia].
Há momentos em que vocês penetram as esferas do Estado de Ser, pela Vibração e pela Consciência.

Naquele momento, vocês não estão mais neste mundo.
Isso é uma ilusão?

Isso é uma Verdade?
Tudo depende do seu ‘ponto de vista’.

E são vocês que irão decidir, na sua alma e na sua consciência, podemos dizer, estabelecer-se em tal gama de
frequências, ou em tal outra gama de frequências.



Ninguém virá ajudá-los a passar a Porta.
Ninguém pode substituir o que vocês são, para viver a Unidade.

A Última Passagem, que está prestes a se realizar, corresponde à passagem da Porta Estreita, mas antes de
passar esta Porta Estreita, é preciso Liberar-se, por completo, Interiormente e em consciência, de tudo o que é

obstáculo para a leveza, de tudo o que é obstáculo para a Unidade.
Mais uma vez, a Unidade não é um conceito, ela é um estado de Consciência, mas este estado de Consciência

irá se tornar cada vez mais incompatível com a consciência fragmentada da personalidade.
 É sobre isso que vários de vocês vão fazer a experiência.

Agora, se vocês não fizerem a experiência, bem, não se coloquem questões, contentem-se em prosseguir a
sua vida e em viver o que vocês têm que viver.

O momento final, coletivo, da humanidade, irá permitir-lhes encontrar a Luz e se estabelecer, naquele momento,
na Vibração na qual vocês estão.

Não há, então, qualquer medo a manifestar.
Há, apenas, uma preparação a realizar e esta preparação é Vibratória.

Ela não se refere mais, agora, às circunstâncias de vida (o fato de afastá-los de tal ou tal região, de juntá-los
com tal ou tal pessoa) porque a Inteligência da Luz está, na totalidade, trabalhando, quer vocês aceitem isso ou

não.
Isso os coloca frente ao seu próprio Ser, no seu futuro, no seu Ser profundo, e na realidade da sua

Consciência, ou seja, segundo o seu próprio ponto de vista.

***

Pergunta: uma escolha feita em consciência pode ser contrariada por uma escolha da alma?

Bem amado, você poderia especificar o que você chama de escolha feita em consciência?
Onde se situa a Consciência?

Na personalidade ou no Estado de Ser?
Existe uma consciência da personalidade.

Existe uma consciência da alma.
E existe uma consciência do Espírito ou do Estado de Ser.

São três gama Vibratórias completamente diferentes e contraditórias.
Assim, quando você diz: “fazer uma escolha em consciência”, de qual consciência você está falando?
Todo ser humano, sobre o planeta, desde que existe uma abordagem espiritual, é claro, quer a Luz.

Mas será que querer a Luz é Ser a Luz?
Ser a Luz é Abandonar, justamente, toda a vontade.

É apagar-se, tornar-se o menor, tornar-se o mais humilde e o mais simples.
A característica, essencial e principal, da personalidade, é recusar a simplicidade, é recusar a evidência e

recusar a Luz, porque a Luz implica, para ela, no medo da dissolução, no medo do desaparecimento desse
corpo, no medo de todas as projeções da consciência, com relação ao que vocês chamam, por exemplo, de

casal, de filhos.
E, no entanto, quando vocês deixam esse corpo, pela Porta da morte, o que resta dos seus apegos, senão as

suas crenças, já que o apego real não pode mais existir, tal como existe neste mundo?
Então, qual é a escolha, em consciência, que foi relatada?

As escolhas da alma pertencem à matriz.
A alma é uma criação da matriz.

Isso foi explicado, muito longamente, pelo IRMÃO K, com relação à alma voltada, justamente, para a
encarnação, para a matéria, e não para o Espírito.

Quando o Espírito se revela e é vivido, o corpo e a alma não existem, tão simplesmente, mais.
Crer que a alma vai conduzi-los, sobre este mundo, para alguma Liberação, é uma ilusão que foi chamada, pelo

IRMÃO K, de Luciferiana (ndr: intervenção do IRMÃO K de 7 de julho de 2011) (3), nada tendo a ver, é claro,
com Lúcifer, redimido desde muito tempo.

Mas isso corresponde ao Eixo, alterado e falsificado, da Luz, denominado ATRAÇÃO / VISÃO.



O alojamento da alma, relacionado com a Porta AL (chakra de enraizamento da alma) está em contato direto
com o que é chamado de Porta VISÃO, situada no nível do fígado (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (1).

Enquanto existir uma projeção da Consciência, no exterior, neste mundo, enquanto vocês crerem ser
dependentes de um karma, de um passado, qualquer que seja, mesmo ontem ou em uma vida passada, vocês

não são Livres.
E vocês não irão encontrar a Liberdade por esse viés.

Isso resulta, diretamente, de um conjunto de mecanismos associados às leis da Matriz, às leis da alma, que
não são as leis do Espírito.

As leis deste mundo não são as leis dos Universos Livres.
Toda sutileza das forças de confinamento foi fazê-los crer, e fazê-los aderir, a esses diferentes princípios.

O princípio de reencarnação, que vários seres na busca espiritual aceitaram como uma evidência (ou porque
era uma crença muito útil para explicar os seus problemas, ou porque eles tinham acesso, realmente, à

memória das suas vidas passadas), é apenas um confinamento.
Não pode existir qualquer Liberação enquanto o Espírito não for revelado.

A alma tem o belo papel, de alguma forma, de fazê-los crer que vocês dependem de contratos, que vocês
dependem de afeição, que vocês são dependentes dos erros que vocês cometeram no passado.

Quando vocês alcançarem o Espírito, e quando vocês viverem o Espírito, tudo isso vai desaparecer, porque
isso é apenas a cortina de fumaça colocada diante da tela da Consciência.

Mas se sua crença, e se sua vivência, estiverem ligadas a esses contratos de alma, a esses impulsos da alma
voltados para a matéria, então, vivam isso.

***

Pergunta: todas as manifestações sobre a nova Terra serão necessariamente ilimitadas?

Sim.
Na medida em que, uma vez transpostas as Portas da 3ª Dimensão dissociada (que é, eu os lembro ainda, a

sua Dimensão de experiência, seja qual for o seu acesso ao Estado de Ser), não existe mais qualquer
confinamento possível, nem em um corpo, nem em uma forma, nem em um tempo, nem em um espaço, nem

em uma Dimensão, nem em meio ao Sistema Solar.
A Consciência vive a Liberdade total.

O Espírito é imaterial porque não presente nesta Dimensão.
É o próprio princípio do confinamento.

Quando vocês vivem o Espírito, vocês são o conjunto da criação e o conjunto das criaturas, quaisquer que
sejam.

É a consciência fragmentada da personalidade confinada e da própria alma que faz crer que existem leis,
regras, hierarquias ou o que quer que seja, privando-os da Liberdade.

O Espírito é Livre, de toda Eternidade.
Ele não tem nem início, nem fim.

Ele não tem necessidade de qualquer evolução já que ele é perfeito, de toda Eternidade.
Somente a alma e a personalidade creem, neste mundo, que existe necessidade de evoluir, necessidade de

se aperfeiçoar.
O Espírito não pode crer nessas coisas porque ele é a Verdade da Consciência que é perfeita, de toda

Eternidade.
Então, como vocês podem conceber, ou mesmo crer, que vocês têm necessidade de evoluir ou de buscar o

que quer que seja, já que a Unidade está presente, de toda Eternidade?
Simplesmente, é o acesso à sua Unidade que foi restringido por uma série de princípios de confinamento,

tendo-os, cada vez mais, confinados em meio à personalidade.
Não há razão alguma para manter qualquer personalidade, qualquer alma, nos mundos da Verdade, porque

vocês absolutamente não estão mais limitados pelo que quer que seja.
Não existe mais barreira, não existe mais partição, não existe mais fragmentação.



Essa é a sua Essência.
Essa é a sua natureza.
Essa é a sua Verdade.

***

Pergunta: a Terra já vivenciou vários desaparecimentos em massa, Ascensões...

Não foram Ascensões.
Foram processos de extinção maciça das vidas reproduzindo a matriz.

O que acontece, atualmente, nada tem a ver com isso.
A Atlântida não vivenciou a Ascensão.

A Atlântida vivenciou a sua destruição e o confinamento de novo na matriz.
A prova: vocês ainda estão aí e vocês foram aqueles que estavam na Atlântida.

O processo atual não é uma extinção, nem a reprodução de um quadro matricial confinante.
É a Liberdade e a Liberação.

Mas, é claro, aquele que está confinado na personalidade, e que deseja ali permanecer, irá chamar isso de
destruição e de morte.

Mas isso é apenas o ponto de vista dele.

***

Pergunta: poderia falar do estado que consiste em se tornar observador de si mesmo?

Bem amada, tornar-se observador de si mesmo não é se colocar como um observador, simplesmente, que iria
observar deslocar-se e atuar na vida.

É um mecanismo da Consciência que é muito mais sutil.
É o momento em que vocês tomam consciência, real e concretamente, de que vocês não são nem esse corpo,

nem os seus apegos, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem este papel, nem esta profissão, de que
vocês são muito mais do que isso.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês se tornam os verdadeiros observadores, porque
vocês não estão mais submissos a esta consciência fragmentada.

Vocês não estão mais sob o controle do seu próprio mental, das suas próprias emoções, das suas próprias
mágoas e das suas próprias crenças, porque vocês não são mais nada disso.

Vocês vivem, naquele momento, real e concretamente, a Unidade.
Isso não é, portanto, um exercício para praticar, no sentido em que vocês poderiam entender, mas, sim, uma

Reversão da consciência que os faz tomar consciência da ilusão deste mundo.
Por mais que vocês digam que este mundo é ilusão, e que o repitam durante 50.000 anos, ele não irá se mover

um iota.
Ele estará sempre aí.

É a consciência que deve se transformar.
E a consciência se transforma, para um número cada vez mais considerável de seres humanos, através do que
nós lhes demos, revelamos, e chamamos sua atenção e sua consciência sobre o que acontecia nesse corpo.

Porque esse corpo, como eu disse, é o Templo no qual se realiza a ‘alquimia’.
Que isso seja através das Coroas Radiantes da cabeça, do Coração, através do despertar do Canal do Éter ou
do Canal da Kundalini, que isso seja através da Vibração das células do corpo, em última análise, o conjunto

dessas manifestações (bem reais e concretas para aqueles que o vivem, mas que são uma ilusão para aqueles
que não o vivem) vai levá-los a viver a ‘revolução da Consciência’, que é apenas uma reversão de toda projeção

exterior (através dos apegos, dos medos, das crenças) para viver a Unidade.
Eis o que nós podemos dizer.

Mas, enquanto vocês não viverem isso, todas as palavras que poderiam ser aplicadas não têm qualquer
sentido.

Elas apenas têm sentido para aquele que vive ou que se aproxima disso.
Não existe qualquer mecanismo de pensamento, qualquer mecanismo de conhecimento exterior que seja

suscetível a fazê-los mover um iota para viver a Unidade.
Enquanto vocês crerem nisso, vocês estão submissos às leis da alma, às leis da matriz e às leis do

confinamento.
Nenhuma lei do confinamento, mesmo compreendida e integrada, permite-lhes superar o confinamento.

O objetivo da Luz Vibral (através da Radiação do Ultravioleta, através da Irradiação do Espírito Santo, através



da Irradiação d’A FONTE) tinha uma única intenção desde 1984, desde as Núpcias Celestes: fazê-los tomar
consciência da ilusão deste mundo.

Não através dos mecanismos de pensamento, não através do fato de querer trabalhar sobre tal emoção ou tal
atitude mental ou tal sofrimento, mas de se Abandonarem à Luz, como eu disse durante as Núpcias Celestes.

Permitindo-lhes, então, viver a transformação induzida pelo seu próprio Abandono, pela sua própria Humildade,
pela sua própria Simplicidade, pela sua própria Transparência.

Os Pilares do Coração (que estão ativos, para alguns de vocês) são a prova absoluta de que o que vocês
vivem não é uma ilusão, já que vocês vivem isso.

E, naturalmente, aquele que não vive qualquer dos Pilares, aquele que não vive qualquer das Coroas, apenas
poderá refutar e rejeitar isso.

E ele terá razão, porque ele nada vive de tudo isso.
Deste modo, então, a Unidade não é uma dogma, a Unidade não é uma crença, mas é um estado de fato,

Vibratório, que os leva a viver a Unidade, na totalidade.

***

Pergunta: esse pesadelo que vivemos, a encarnação, nós o desejamos, individual ou
coletivamente? Ou nós fomos traídos?

Bem amado, empregar essa palavra ‘traição’ remete a dados históricos extremamente antigos.
Isso já foi desenvolvido e remonta a mais de 320.000 anos, e à chegada de algumas Forças, denominadas

Arcônticas, neste mundo, tendo limitado a Liberdade de consciência.
Vocês não caíram porque, como o que é perfeito, por toda Eternidade, poderia cair em algum lugar?

A experiência da encarnação (em todo caso, para aqueles que estão presentes sobre esta Terra, desde
tempos antigos), é apenas um confinamento no qual vocês não estão estritamente por nada.

A particularidade da consciência é que, quando ela está limitada na sua possibilidade Multidimensional, pouco a
pouco, ocorre um mecanismo que eu prefiro chamar de esquecimento, e não de queda (porque a queda é uma

culpa que lhes é atribuída, ao passo que vocês estritamente nada têm a ver com a queda de vocês).
O problema é o seguinte: a Luz Vibral, para muitos de vocês, sobre esta Terra, pode ser chamada de fogo do

inferno, porque os condicionamentos fizeram-nos chamar a Luz de fogo destruidor.
Não é nada disso.

Tudo depende do ponto de vista.
Aquele que está confinado na encarnação e nas leis da alma, não pode conhecer o Espírito.

E, então, a irrupção do Espírito, ou da Luz Vibral, que ele não procurou, que se manifesta na consciência dele,
é chamada de destruição, de fogo do inferno.

Mas, para aquele que vive a Unidade, isso se chama Liberação.
É exatamente o mesmo mecanismo que está em operação, mas tudo depende do grau de confinamento da

consciência.
O esquecimento é um mecanismo terrível.

A memória é um mecanismo terrível.
E todos vocês sabem disso, em relação aos seus sofrimentos passados que interferem no seu presente.

Aquele que está na Unidade não tem qualquer sofrimento.
Ele pode ter a lembrança, mas ele não é mais afetado, porque isso foi transcendido, não por uma vontade

pessoal, mas porque ele, realmente, tomou consciência de que ele não é nem o seu sofrimento, nem a sua
alegria, nem a sua dor, nem o seu prazer.

De que ele está neste mundo, como dizia CRISTO, mas de que ele não é deste mundo.
Então, é claro, muitos seres humanos irão lhes dizer que a vida é magnífica neste mundo.

É a escolha deles.
E é, de qualquer forma, a Liberdade deles.

O que nós podemos fazer já que cada um apenas pode sair do confinamento por si mesmo?
Quando houve os mecanismos de destruição, a matriz reformou-se instantaneamente através das leis

gravitacionais induzidas por essas Forças Arcônticas.
Hoje, o processo é diferente, porque as Forças Arcônticas não podem mais agir.

Elas foram neutralizadas, no Amor e na Luz Vibral.
Assim, portanto, o que chega, hoje, é a Liberação.

Mas algumas consciências, vivendo em meio à alma ou à personalidade, não podem aceitar tal eventualidade.
O que nós podemos ali fazer?

A Terra experimentou inúmeras transformações geológicas, das quais ela carrega as cicatrizes e as marcas.
A personalidade, tão efêmera como é, vive como eterna.

É o próprio princípio da personalidade e o próprio princípio do confinamento.



Eis porque o ‘choque da humanidade’ e suas diferentes etapas, que lhes foram dadas há um ano, neste próprio
espaço (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (4), correspondem, na totalidade, ao

que deve viver cada ser humano.
Existem mortes violentas, sobre este mundo, que não implicam em qualquer necessidade, nem em qualquer

utilidade de preparação.
Existem mortes lentas que necessitam, para essas almas, uma preparação, e que sempre passa pelos

mesmos estratos de negação, de negociação e, enfim, de aceitação.
Mas o que chega, hoje, não é a morte.
O que chega é a Liberdade e a Alegria.

Porém, o que ali nós podemos fazer se uma Consciência estiver confinada em meio à alma, em meio à
personalidade, e não Vibrar na frequência da Liberdade?

Nós, estritamente, ali, nada podemos.
Mas, é preciso muito, que um dia, a experiência do confinamento, desejada por outra coisa que a sua própria

consciência, termine, de uma maneira ou de outra.
Vocês não podem aderir ao fato de ser Sementes de Estrelas, de ser Espíritos Livres e aceitar permanecer

confinados, em um corpo, em um esquema de vida ou em uma Dimensão.
Mas, isso, vocês não podem aceitar enquanto vocês não viverem o Estado de Ser.

As experiências de morte iminente que fizeram alguns seres sair, simplesmente, desse corpo e ver a Luz ao
longe (para a maioria, sem penetrar na Luz), bastaram para mudar a vida.

Vocês imaginam bem, então, que o momento coletivo da humanidade (correspondente à rachadura do Céu e
ao momento em que a Verdade irá lhes aparecer) irá libertá-los, de um modo ou de outro, enquanto

respeitando a sua Liberdade.

***

Pergunta: poderia nos falar da noite escura da alma e se todos os seres a vivenciam?

Bem amada, ‘a noite escura da alma’ foi objeto de inúmeras comunicações.
É difícil de retornar a isso.

Por outro lado, eu posso falar sobre o segundo aspecto da questão: não, a noite escura da alma não é
vivenciada por todos.

Ou, em todo caso, podemos dizer que ela é vivenciada em diferentes níveis, segundo a maior facilidade para
viver a Vibração.

A noite escura da alma é, justamente, o momento em que a alma decide aceitar que tudo, neste mundo, apenas
pode ser escuridão, que não há qualquer esperança de Liberação, neste mundo.

Isso pode ocorrer e se manifestar durante o sofrimento extremamente doloroso da perda de uma projeção,
através de um ser amado, por exemplo, ou da perda de um filho ou de um parente.

Um sofrimento indizível invade, naquele momento, a alma, que não tem fim, neste mundo.
E é naquele momento que a alma pode se voltar (o que não é sempre o caso, é claro) para a Luz, ou seja, para

o Espírito, e sair, naquele momento, do confinamento.
A noite escura da alma, qualquer que seja a intensidade do sofrimento que foi proposto (no tempo ou na
própria intensidade), vai, justamente, permitir-lhes transcender os limites da alma e sair, de Verdade, do

confinamento.
Não há, então, que caluniar, nem que maldizer este princípio, mas, sim, que se apreender, de algum modo, dos

mecanismos superiores.
Esta noite escura da alma pode existir ou não existir.

Ela pode tomar, para alguns seres, a forma da perda de um ser querido.
Ela pode tomar, também, o aspecto de uma doença fulgurante pondo em jogo, em um prazo muito curto, o seu

prognóstico vital.
Esse mecanismo, que parece terminar com a vida da personalidade, leva-os, justamente, a viver a Unidade e a

Verdade.
Enquanto vocês não vivenciaram a sua própria Unidade, vocês apenas estão submissos às suas crenças,
vocês apenas estão submissos aos seus impulsos da alma, vocês apenas estão submissos à sua história

pessoal, em meio a este mundo.
Mas vocês sempre estão sobre este mundo.

Viver a Unidade os faz sair deste mundo, enquanto ali permanecendo.
É a Consciência que sai do confinamento, que habita ainda, por um tempo, esse corpo e que não se identifica

mais nem com a alma, nem com o corpo, nem com a personalidade, nem com coisa alguma que esteja
presente na superfície deste mundo.

Somente naquele momento é que vocês podem viver a Liberdade, porque vocês estão Livres.
A noite escura da alma contribui para fazê-los atravessar a Porta Estreita, durante essa terceira Passagem.

Para isso, é preciso apoiar-se nos Pilares do Coração: a Humildade, a Simplicidade e a Transparência.



É naquele momento que a Luz pode penetrar, eu diria, sem resistência, em vocês.
A maior parte dos seres que lhes falam, enquanto Anciãos, vivenciou, durante a sua vida, esta noite escura da

alma.
Ou através da perda de um ser querido, como IRMÃO K.

Ou durante uma noite com uma agonia extrema da morte, como UM AMIGO.
Ou, ainda, meditando frente ao sol, como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Naquele momento, há uma extração total da ilusão.
Será que, no entanto, esses seres saíram deste mundo?

Não.
Eles tentaram (cada um, colorido pela sua vivência, pela sua cultura) expressar, da melhor forma possível,

naquela época, o que era a Unidade.
Mesmo se alguns não conseguiram, naquele momento, apreender o que era a história, ou seja, eles não
tiveram acesso ao princípio de falsificação ligado a Deus, ao Diabo e a Yaldébaoth, e empregaram essa

palavra, obviamente, mas sem saber o que havia por trás.
Mas o importante não foram as palavras que eles empregaram, mas o estado de consciência no qual eles

estavam.
Eu falo, é claro, do Comandante.

Ou seja, adicionando alguns elementos, não exatamente a mesma coisa para o que vocês chamam de seres
de polaridade feminina e, em particular, as Estrelas que, umas como outras, a maioria delas, lhes deram o seu

caminho durante a sua última vida.
A natureza feminina (denominada assim, neste mundo) tem muito mais facilidade para abandonar o poder, visto
que a natureza masculina está associada ao poder, em um lado dito exteriorizado (denominado yang, se vocês
preferirem), mas que corresponde a um desequilíbrio mais acentuado do que a natureza feminina, fazendo com
que a natureza feminina esteja mais apta, ainda hoje, para encontrar a Unidade, para Vibrar em meio à Unidade,

muito mais facilmente do que o homem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, pela
sua escuta e pela nossa Comunhão.

Eu lhes peço para aceitarem a minha Comunhão.
Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

1 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SRI AUROBINDO (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-20-de-novembro-...

*

3 – IRMÃO K (07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

4 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-20-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1277

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1277


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu venho dirigir-me ao seu Coração.
E venho dar-lhes, além de minhas Graças, um encontro, um encontro Vibratório importante (porque ele será o
último deste ano, em termos terrestres) porque, como vocês veem, em vocês e ao redor de vocês, o conjunto
dos adventos da Luz e dos acontecimentos está presente, doravante, a fim de viver o que é para viver, a fim de

abrir, em vocês, a totalidade do Amor e de criar este Amor, pela sua Presença.
O Apelo da Luz vai se tornar cada vez mais importante, em cada um de vocês, e nós festejaremos, juntos,

durante esse encontro, este Apelo final.
Nós iremos nos regozijar, juntos, para isso, em Consciência, em Unidade, em Comunhão e na Graça, com os

elementos que lhes foram dados para realizar esta Comunhão, no 17º dia do seu mês de dezembro, logo após
a fase de Alinhamento, às 19h30 (hora deste país) [16h30 – hora de Brasília; 18h30 – hora de Lisboa], onde o
conjunto das minhas Irmãs, o conjunto das Estrelas, o conjunto das Consciências alinhadas e unificadas irão se

juntar a esta Comunhão particular, iremos inaugurar o tempo da Luz.
Como vocês o vivem, talvez, é-lhes cada vez mais acessível e facilitado viver sua Unidade, seu Amor.

Daí onde nós estamos, perto de vocês e em vocês, nós rendemos Graças à sua ação, nós rendemos Graças à
sua Presença.

Convém, então, festejar dignamente nossa Aliança e nossa Liberdade.
Ao final do seu Alinhamento, nós teremos uma meia-hora de Comunhão, das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às
17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 – hora de Lisboa] e eu entregarei, naquele momento, às 20

horas, o que eu terei a dar-lhes para a época do fim deste ano.

***

Como lhes disseram os Anciãos, tudo está consumado, no mais alto dos Céus e na mais alta das Dimensões.
Esta Consciência deve se tornar a sua e esse é o caso, eu sei, porque o que nos mostra nosso Coração é o

Despertar total das Consciências, para a Verdade.
Vocês são cada vez mais numerosos a viver o Coração, que isso seja efêmero ou permanente.

Vocês estão cada vez mais numerosos a penetrar as esferas da Graça, da Verdade e da Beleza.
Então, é tempo de festejar isso dignamente: a Unidade, a Luz e a Verdade que se instalam.

Elas afloram, agora, a consciência ordinária, elas afloram sua vida e o conjunto das vidas deste planeta.
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***

O Sol participa, agora, ativamente, de sua Comunhão e de sua Graça.
A Terra vive, também, sua Comunhão com vocês.

A hora da Liberdade, a hora da Alegria se aproxima, a grandes passos, do seu Coração, isso vocês o vivem,
por seus próprios estados, por seu próprio Amor e sua própria Vibração.

Mais uma vez, o conjunto das Irmãs, das Estrelas, rende Graças pela Beleza do seu Ser e da ação do seu Ser,
da ação da Graça.

Vocês trabalharam e vocês trabalham ainda.
A cada minuto desse tempo que existe sobre a Terra, nós amplificamos nosso reencontro e o espaço do

nosso reencontro.
Existe uma forma de alegramento que, talvez, vocês começam a perceber, na Paz do seu Coração.

Este alegramento não é nada comparável a uma excitação, mas ele é, de algum modo, a justa retribuição da
sua ação, o justo resultado do seu Abandono e da sua confiança na Luz.

***

Os estados de Graça que são os seus, vão aparecer, e para aquele que os vive, vão intensificar-se,
fortalecendo-os no lugar que é o seu, na Verdade que é a sua.

Nesses tempos, não escutem nada mais senão o que diz seu Coração porque é a justa divisão desses
tempos, é a justa Verdade do que é para viver.

Nesse Coração, que é o seu, há todo Amor de todos os mundos, de todas as Consciências.
Vocês podem, hoje, mostrar-se tal como vocês são.

Nada nem ninguém podem julgar seu Coração.
Nada nem ninguém podem alterar o que vocês são.

Sejam, então, justos.
Sejam, então, amorosos, com tudo e com todas as coisas.

***

Alguns de vocês realizam a Última Verdade da Consciência, dando-lhes a viver esses estados onde vocês
apenas fazem um com a Vibração Una, com a FONTE.

Não, vocês não estão sonhando.
Não, vocês nada imaginam.

É justo porque é a Verdade que nós lhes anunciamos desde tanto tempo.
Durante esses tempos, contentem-se de ser o Coração porque todo o contentamento vem daí.

Absolutamente nada julguem.
Não julguem ninguém.

Mais do que nunca.
Contentem-se em ser esta Paz, este Coração, esta Alegria e este Amor autêntico e verídico.

Se vocês se contentarem com isso (que é, de fato, a totalidade do que é pedido, por sua Consciência),
nenhuma desordem deste mundo poderá alterar quem vocês São.
Isso vocês irão afirmá-lo como uma Verdade, essencial e absoluta.

***

O momento chegou, pela sua Presença, de mostrar ao conjunto da humanidade esta Verdade que é a única:
aquela do Coração.

Vocês têm, às vezes, o potencial e a responsabilidade.
Sigam o que vocês são, ou seja, a Luz.

Quanto mais vocês imergirem no que vocês são, mais o que poderá ocorrer, de maneira exterior, ainda
presente neste mundo, não poderá afetá-los.

Não há outra força senão o Amor.
Não há outro poder senão o Amor.

Isso, agora, vocês são chamados a mostrá-lo e a demonstrá-lo pela sua Presença.
Estejam na Alegria.



Estejam na Comunhão.
Seja com vocês mesmos, com seus Irmãos e suas Irmãs, com o universo.

***

Os espaços de Comunhão vão aumentar até tocar o infinito, os Céus e a Terra, sem nada desejar, sem nada
pedir, sem nada rogar, porque vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

O que me disse e o que lhes disse nossa Irmã de todos, NO EYES, ver-se-á confirmado pela sua própria
vivência.

O Céu se rasga, dando-lhes a ver a Verdade, dando-lhes a viver a Transparência.
Vocês irão penetrar, de pleno pé, os espaços de Beleza insuspeita, mesmo em seus sonhos os mais ocultos.

A cada dia que vai transcorrer, cada elemento de sua vida vai chamá-los a isso.

***

Seja o que for que irá se desenrolar, segundo o ângulo da personalidade, há sempre outro ângulo que é bem
maior, bem mais amplo, bem mais significante e que é Amor.

A Luz convida-os a estabelecer-se, cada vez mais, na Unidade do Coração, na Luz Una.
Sua vivência, a vivência desta Terra, lhes confirma a justeza do que vocês vivem, do que está para viver e para

instalar-se.

***

Nós os esperamos cada vez mais numerosos a juntar-se a nós nesta Comunhão conjunta deste dia de
dezembro.

Lembrem-se de que a única verdadeira força, a única verdadeira potência é aquela do Coração, de que a única
Porta é o Coração.

De que, neste estado, nada há a pedir, nada há a rogar porque vocês ali estão, porque tudo é Consciência e
tudo é Interior.

***

Nós não escondemos de vocês que, é claro, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que têm medo da Luz,
esperam, naturalmente, servir-se desta Luz para outra coisa.
Mas como poderiam fazer outra coisa, doravante, da Luz?

Porque somente o medo pode ainda conduzir algumas Consciências a isso.
Permaneçam firmes em sua Consciência.

Permaneçam firmes no Amor.
Permaneçam firmes na Unidade.

E, a cada dia, vocês verão aumentar sua Alegria.
A cada dia, vocês verão aumentar os momentos em que vocês são Um com o Todo.

Acolham, de Coração aberto, o que acontece.
Qualquer que seja o elemento de sua vida, remetam-no à Luz, não como um pedido, não como uma súplica,

mas, bem mais, como a Verdade instantânea da Luz.

***

Como nós lhes dissemos, cada um e cada coisa estão em seu lugar correto, hoje.
E se vocês estão no Coração, na Verdade e na Unidade, nada pode atingir a Paz do Coração.

Nada pode desestabilizar o Coração.
Todos vocês são chamados a viver isso.

Ninguém é afastado da Alegria da Unidade.
Tudo é possível.

Tudo está em vocês, em cada um.
Vocês estão em Comunhão, agora.



Nós o sabemos, nós o vemos.
Esta Comunhão instala-se, de cada Coração a cada Coração, com toda Liberdade.

Não levem em conta o que poderia ser visto como enganos porque tudo se instala, verdadeiramente.
A pureza de suas intenções aparece-nos claramente.

Como poderia ser de outra forma, na Alegria e na Unidade?

***

Eu não tenho grande coisa a acrescentar ao que lhes foi dito e dado, durante suas Comunhões e suas reuniões
hoje e ontem.

O que nós lhes demos é apenas o exato reflexo disso ao que vocês aspiram e disso que vocês estão prestes
a estabelecer.

Eu posso, então, apenas dar Graças e comungar, por minha vez, com cada um de vocês porque vocês irão,
realmente, tomar consciência, se isso já não aconteceu, entre uns e outros, de que entre vocês e nós, não há

distância, não há diferença, e de que quando a Consciência vive isso, então, sim, tudo está consumado.

***

Não há qualquer caminho a percorrer.
Há apenas, efetivamente, que Ser.

Isso não será mais, para muitos de vocês, uma palavra em vão ou uma esperança, sequer, nem uma
expectativa, mas, sim, uma Verdade vivenciada.

A cada dia, vocês são cada vez mais numerosos a realizar isso.
Então, eu irei parar aí minhas algumas palavras porque tudo o que eu tinha para dizer-lhes, é para dar-lhes

encontro, neste dia, neste instante, enquanto sabendo que muitos de vocês, daqui até lá, já terão se encontrado
comigo ou com uma das Estrelas.

 Naturalmente, vocês irão se dar conta, por vocês mesmos, que isso não é uma projeção, um desejo, mas, sim,
a Verdade, porque o Coração não pode mentir, porque a Luz não pode mentir.

Estabeleçamos, juntos, todos aqui, e em outros lugares, esse momento de Comunhão que prefigura aquele do
nosso encontro.

Eu me dirijo a cada um de vocês, agora, nesta Comunhão.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Comunguemos, agora.

... Efusão de Energia / Comunhão ...

***

Eu lhes digo, então, até o dia 17, em nossa Comunhão coletiva.
E eu lhes digo até cada instante, em nossa Comunhão de Coração a Coração.

Até breve.

************

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permite-lhes deduzir seu horário local.

No dia 17 de dezembro, a intervenção de MARIA irá ocorrer em contexto privado e será divulgada dentro das
próximas horas.

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1280
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~ Vibração da Estrela VISÃO ~

Meu nome é NO EYES.
Irmãos e Irmãs humanos, que a Luz os preencha de suas Graças.

Eu venho a vocês para expressar uma série de elementos relacionados à Vibração da Estrela VISÃO (ndr:
detalhes na coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas”) (*).

Eu vou falar sobre alguns elementos que vários de vocês, certamente, experimentaram (ou vão experimentar)
nos tempos que vocês vivem.

Eu já tive a oportunidade de expressar o que era a Visão do Coração e a Visão Etérea.
Eu venho para completar, de algum modo, esta noção de Visão, mas, referente, mais especificamente, ao que,

enquanto seres humanos, nós chamamos de mundos espirituais.

***

As Dimensões, mesmo acessíveis, aqui, sobre este mundo, são-lhes, para a maioria, invisíveis.
O próprio olho não pode ver algumas frequências.

Os animais, os insetos não veem a mesma coisa que o olho humano.
Em todas as épocas, existiram Irmãos e Irmãs que tiveram acesso à Visão de coisas, invisíveis, para a maioria.

Nesses tempos particulares, vocês sabem, certo número de planos aproximou-se.
O espaço de compartimentagem e de confinamento diminuiu.

Há, também, em cada ser humano, mecanismos diferentes recorrendo ao Espírito (ou, em todo caso, ao que é
chamado de espiritual), permitindo ver.

A Revelação da Luz, presente e realizada, tem, por objetivo, vocês sabem, permitir o Retorno do Grande
Espírito, ou seja, pôr fim ao confinamento, ao isolamento.

Muitas transformações estão em andamento, no homem como sobre a Terra.
Vocês as vivem, mais ou menos.

Vocês estão conscientes, mais ou menos.
O objetivo da minha expressão não é falar sobre isso (isso foi feito, em várias ocasiões, por outros

intervenientes).
Eu vou me deter, mais, para dar-lhes elementos que correspondem ao que pode ocorrer, em sua vida, em sua

Consciência e nas percepções denominadas visuais (mesmo físicas como ligadas ao invisível), porque,
atualmente, muitos Irmãos e Irmãs vivem contatos particulares com coisas invisíveis.
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E, quanto mais o tempo transcorrer, mais esta possibilidade de contatos vai aparecer (para um número sempre
crescente de Irmãos e de Irmãs), por um lado porque o Canal Mariano, que está constituído, permite,

realmente, contato com uma das Estrelas (senti-las e, eventualmente, vê-las) e depois, por outro lado, a matriz
denominada ‘astral’ (de confinamento, como vocês sabem), ao nível coletivo, está em plena desagregação.

***

Em todas as épocas, em todas as tradições, em todos os povos, houve seres que tiveram a oportunidade de
ver o que era invisível ao olho humano.

Naturalmente, este aspecto sobrenatural de ver o invisível evitou, desde o início, uma questão que, hoje, vai
tornar-se fundamental e principal.

É isso: o que é visto, ao nível do invisível, corresponde a qual Vibração?
A qual estado?

A qual Consciência?
Muitos seres humanos começam a perceber e a ver coisas incomuns, que isso seja através do que lhes é

conhecido (ou seja, da Visão Etérea), do que está, também, ligado à modificação da percepção do próprio olho
(a Visão dita Interior, a Visão do Coração ou, ainda, a Visão de algumas aparições).

Muitas vezes, os seres humanos (qualquer que seja sua origem, seu povo), continuamente, consideraram o fato
de perceber e de ver o que é invisível como uma característica particular.

Estes seres foram chamados de médiuns, visionários, xamãs (hoje, a palavra canal) sem, no entanto, dar
informações quanto à origem do que é visto e quanto à implicação do que é visto.

Existem, entretanto, coisas essenciais a apreender, hoje, bem além do intelecto, através do que lhes foi dado a
ver (a perceber).

E os mecanismos que estão operando, para ver e perceber o invisível, são extremamente importantes para
permitir-lhes compreender isso ao que vocês são confrontados nesse mecanismo de visão ou de percepção.

***

Até agora, ninguém (ou poucas pessoas) colocou a questão de saber se o que era visto podia ser outra coisa
que isso que era visto.

Obviamente, tudo isso resulta da visão ordinária porque, quando vocês veem uma mesa, vocês sabem que é
uma mesa.

Quando vocês veem o ser amado, vocês sabem que é o ser amado.
Não há possibilidade de se enganar porque a forma do que é visto, do que é tocado, está em relação com

alguma coisa que é comum a todo ser humano.
Isto é profundamente do que encontramos nesses mecanismos de visão e de percepção do invisível.

Porque, por um lado, as separações, entre os planos, tornam-se cada vez mais tênues, dando acesso ao que
era impensável desde algumas dezenas de anos do tempo terrestre.

Em geral, o Irmão ou a Irmã que tem visões ou percepções, tem apenas muito poucos meios, até agora, de
saber de onde vem, realmente, o que é visto ou o que é percebido.

Evidentemente, o aspecto Vibratório é importante e, isso, vocês sabem (vocês que estão aqui ou que irão ler
minhas palavras) porque, frequentemente, vocês se referem ao estado de Vibração que vocês percebem para
identificar a fonte do que é percebido e visto, dando-lhes, então, um elemento de apreciação quanto à origem

dimensional do que é visto.
Todos nós sabemos que existem outras formas de ver: por exemplo, durante o sono, através dos sonhos onde
isso não é, muitas vezes, nem os olhos, é claro (que estão fechados), nem o Coração que Vibra, nem a Visão

Etérea, mas, imagens que se projetam (podemos dizer) sobre a tela da Consciência, traduzindo, tanto as
preocupações diárias, como anúncios específicos ou premonições.

Alguns sonhos, vocês sabem, dão um sentimento de vivência extremamente forte.
Isso pode ser o mesmo para o que é percebido (ou visto) nas visões, nas aparições, dando um sentimento de

algo muito verdadeiro, autêntico, porque realmente vivenciado.
Mas, aí, tampouco, isso não lhes diz de onde vem o que é visto ou percebido.

Naturalmente, aqueles que têm a Vibração aberta (do Coração), pelo Fogo do Coração, identificam, sem
qualquer problema, a origem do que é visto ou percebido pelo próprio efeito, percebido no próprio chakra do

Coração da pessoa que vê.
Deste modo, uma visão, que viria de um plano não elevado (e, no entanto, invisível), coloca-os em uma

situação onde o Coração tende a se fechar de novo.

***



Há, sobretudo no Ocidente e no Oriente (eu não falo, nesse nível, dos povos primitivos que escaparam, de
alguma forma, a isso), mecanismos que foram descritos e aplicados desde muito tempo, que estão ligados à
abertura do que foi chamado de 3º Olho, dando a ver, na tela chamada do Espírito (mas que é a tela da Alma),

cenas, imagens, personagens, paisagens, realmente vistas com esse 3º Olho (por vezes, elementos bem
construídos como o próprio reviver de suas próprias vidas passadas).

Às vezes, paisagens podem desfilar.
Às vezes, cores parecem surgir, peculiares, com uma gradação específica de cores.

Muitos ensinamentos insistiram sobre esses mecanismos de Visão Interior como sendo uma prova da
transformação da Consciência para outra coisa, admitindo, de fato, que tudo o que era invisível, que se torna
visível, corresponde a uma transformação da Consciência, contribuindo para o Despertar ou contribuindo, em

todo caso, para transformar a própria Consciência.
E, obviamente, para um Irmão ou uma Irmã que jamais viu outra coisa senão seus próprios sonhos, encontrar-
se vendo imagens, cenas, percepções que desfilam (às vezes bem construídas e muito luminosas), permite

colocar-se alguma questão sobre a realidade do que é visto e, sobretudo, sobre a origem do que é visto.
A abertura do que é chamado de 3º Olho, muitas vezes foi denominado o Despertar em muitas tradições.

No Egito, vocês têm o Olho de Hórus.
Coincidentemente, hoje (na época em que vocês vivem, neste mundo), o famoso 3º Olho é ilustrado em vários

movimentos, ditos iniciáticos ou ocultos, nos quais um dos símbolos mais conhecidos é o famoso Olho dos
Illuminati (o Olho que se assenta no centro do triângulo).

Evidentemente, muitos poucos se colocaram a questão de saber porque um símbolo, dito iniciático, encontra-
se nesta ordem e nesses movimentos ditos espirituais.

O 3º Olho, do qual foi feito apologia (por exemplo, entre os Orientais), frequentemente foi considerado como a
iniciação principal do ser humano.

***

Nós sabemos, pertinentemente, que vários de vocês vivenciaram isso, mas vivem, hoje, outra coisa que se
substituiu, de alguma forma, a essas visões do 3º Olho, ou uma Visão Etérea (com os olhos abertos), ou uma

Visão Interior não dependendo mais do 3º Olho, mas, realmente, do Coração.
O aspecto Vibratório, neste nível, é essencial.

Não é o meu propósito julgar o que quer que seja que viva qualquer Consciência sobre a Terra, mas sim,
chamá-los, simplesmente, a tomar consciência do que lhes é dado a ver e a perceber, enquanto a Vibração do

Fogo do Coração não está presente, em vocês.
E, naturalmente, devido à Presença da Luz, devido ao que é chamado de Coroa Radiante da cabeça, a ativação

desta zona particular do corpo ocorre, eu diria, de maneira cada vez mais fácil
E muitos seres são subjugados pelo que lhes é dado a ver (e a perceber) por esse 3º Olho, seja a própria
história da Alma em meio às encarnações, com a possibilidade de reviver, realmente, a memória de vidas

passadas, com a possibilidade, bem real, de projetar a consciência através desse centro onde quer que seja.
A maior parte do que é chamado de fenômeno de iniciação (que lhes são propostos hoje), baseia-se,

exclusivamente, na abertura desse 3º Olho que dá acesso a algo sedutor, ou seja, ver (perceber) o que era
invisível anteriormente, dando acesso, também, ao que, desde muito tempo, Buda denominava: os Poderes da

Alma.
E muitos seres pararam nisso porque isso dá, efetivamente, um ‘poder’, como o poder de ver suas próprias

vidas, o poder de ver o que vocês chamam de auras, o poder de ver o futuro ou o passado de um ser.

***

Obviamente, desde três anos, a Abertura da Coroa Radiante da cabeça pôs fim ao reinado do 3º Olho para
revelar as outras funções espirituais, ligadas às Estrelas.

Vocês sabem, também, que a Luz foi modificada em seu Desdobramento sobre este mundo, através,
justamente, de um eixo alterado que se chama ATRAÇÃO / VISÃO.

Vários elementos foram-lhes comunicados, a fim de retornar ao eixo fisiológico normal da Luz que é o eixo AL /
OD.

Muitos ensinamentos que lhes foram dados, no Ocidente e no Oriente, insistiram sobre os poderes da Alma,
negligenciando o fato de que isso não era uma finalidade, mas, simplesmente, uma etapa intermediária, e

absolutamente não obrigatória, para aceder à Unidade.
Eu diria, até mesmo, que permanecer nesse 3º Olho e no que ele proporciona, vai afastá-los, de maneira

definitiva, da Unidade e do Coração.
A Visão do 3º Olho refere-se a tudo o que se relaciona com este mundo, que isso seja no passado, no futuro,
na lembrança das vidas, na capacidade para manifestar algo que foi chamado de intuição, para ver o invisível.
Muitos de nós insistimos sobre a diferença entre a Visão do Coração, a Vibração do Coração e a Vibração do
3º Olho porque o 3º Olho (isso lhes foi dito) é, também, um confinamento em outra Ilusão que participa e que

mantém a própria Ilusão de que a Verdade é acessível neste mundo.



Muitos de vocês que vivenciaram o Despertar do Coração (que é o verdadeiro Despertar), deram-se conta da
diferença, efetivamente, da Consciência e das Vibrações que existem entre a abertura do 3º Olho e a Abertura

do Coração, e de que uma e outra não participam da mesma evolução ou transformação da Consciência.
Para esses, o problema está resolvido, porque, tendo vivenciado o Coração (no Fogo do Coração, na Vibração

da Coroa Radiante do Coração), eles sabem, muito bem, distinguir entre uma visão que vem desse 3º Olho,
uma Visão que vem do Coração e, sobretudo, determinar qual é o efeito Vibratório disso que foi visto ou

percebido.

***

Nós lhes sugerimos que o 3º Olho era uma Ilusão (uma Ilusão confinante, Luciferiana), cujo único objetivo é
bloquear o acesso ao Fogo do Coração, aprisionando o Fogo, em algum lugar, em um fogo matricial que um

dos Anciãos havia chamado de Fogo elétrico (em oposição ao Fogo do Espírito). 
Fogo elétrico que mantém, de alguma forma, as resistências, o confinamento e, sobretudo, o ego (e,

principalmente, em seu componente que é chamado de ego espiritual).
Em oposição ao Coração (à Visão do Coração que está ligada à Abertura do Coração) e que, definitivamente,

nada tem a ver com a abertura do 3º Olho.

***

Evidentemente, todos aqueles que vivenciaram, desde vários anos, a abertura do 3º Olho, foram convencidos
(com razão e justificadamente) a viver o processo iniciático principal, visando transformar a Consciência.

Eu espero que vocês saibam, hoje, que não é nada disso porque a visão do 3º Olho é tão confinante quanto à
visão dos olhos, porque a visão do 3º Olho aprisiona-os em meio à visão da Alma voltada para a matéria.

E, aliás, jamais uma visão do 3º Olho poderá dar-lhes a Visão dos Mundos Unificados, além da matriz.
Somente a Visão Etérea (que não é a visão astral) ou a Visão do Coração, que não é mais uma projeção da
Consciência ao exterior, mas sim, uma introjeção (como isso foi nomeado), no interior do Coração, dá-lhes a

ver o que não existe na Ilusão, mas na Verdade.
Existem características essenciais que permitem diferenciar, formalmente, o que é dado a ver e a perceber em
meio ao astral e o que é dado a perceber e a ver em meio ao Coração, ou seja, ao nível do que nós chamamos

de Vibral (ou seja, Supramental) ou, ainda, a Luz Vibral.

***

Na visão astral, ligada ao 3º Olho, tudo é surpreendente, em correspondência e em adequação com o que
vocês veem com seus olhos, mais luminoso, mais iluminado de alguma forma.

As cores podem aparecer brilhantes e não há sentimento de ver algo de diferente do que existe neste mundo,
mesmo se a Luz aparece como mais importante, sob a forma de irradiação exterior.

A Visão do Coração não lhes mostrará a mesma coisa porque esta não se imprime no olho da Alma, mas no
olho do Coração que não é mais um olho, mas uma Visão que não pode mais estar localizada em uma direção.

O que lhes é mostrado, no Coração, não tem nada a ver com o que lhes é mostrado no astral.
As repercussões, é claro, não são, de qualquer maneira, as mesmas na Consciência, na Vibração, na

percepção da Energia ou da Vibração.
Existe, ao nível da visão do 3º Olho, uma visão, às vezes, mais clara do astral, deste mundo como do invisível.

Mas, como vocês sabem, o astral não é o que está além do Supramental.
O astral é apenas um reflexo, de algum modo, da verdadeira Luz.

Todos vocês têm, na memória, a experiência (vocês, talvez, leram ou vivenciaram isso) de seres que
atravessaram um túnel e viram uma luz no fim.

Esta luz é descrita como uma luz de amor que não esquenta e que, no entanto, é agradável, que é branca ou
dourada, que é magnética, que atrai.

Esta luz dá o sentimento de um amor incrível que o ser humano não conhece, aqui, na carne.
Há, muitas vezes, seres que estão ali (que chamamos de anjos, de guias, de guardiões, de membros, até

mesmo, de sua família, que partiram), que os acolhem e que falam com vocês, dando-lhes um sentimento de
liberdade, de liberação, de algo que é transformador e que é, efetivamente, transformador.

***

A partir daí, e devido à transformação que é vivenciada por aqueles que viveram esta experiência, há uma
adesão inabalável, porque é um mecanismo real da consciência que acede a outra coisa que o normal.



E, partindo daí, o conjunto da humanidade acreditou que isso que era visto, naquele nível (percebido ou vivido
como experiência), era, de qualquer forma, o objetivo final a ser obtido e desenvolvido neste mundo,

culminando, é claro, na capacidade para sentir o que chamamos de Energias dos seres (do ambiente, das
situações).

E o ser humano se contentou com isso como se isso fosse uma finalidade que devia permitir-lhe viver a Luz,
nesse corpo ou em sua vida, sem jamais se colocar a questão da autenticidade, porque não se pode pôr em

dúvida a autenticidade do que é visto e vivenciado a partir do momento em que é realmente vivido.

***

Mas, a questão não é a autenticidade.
A questão é a finalidade.

Qual é a finalidade do que é dado a ver?
Qual é a finalidade do que é dado a viver, nesse corpo como fora desse corpo?

E nós, pouco a pouco (através de nossas intervenções e das Comunhões, dos Ajustamentos Vibratórios),
dissociamos, de algum modo, e atraímos sua atenção para esses mecanismos de percepções, porque esses
mecanismos de percepções (os mais transformadores que sejam) jamais irão permitir-lhes Vibrar, realmente, o

Coração.
E nós diferenciamos, aliás, a Energia, a vitalidade da Luz que é uma Vibração e que não é mais, somente, uma

Energia, mas uma frequência, uma Vibração muito mais intensa que a simples circulação da Energia.

***

Aqueles que têm a Visão Etérea (pela ativação dos Novos Corpos) dão-se bem conta de que isso que eles
veem não está ligado às auras, por exemplo (denominadas astrais), tal como foram escritas e descritas por

outros iniciados (que, no Ocidente, vocês chamaram de Crísticos) e que deixaram visões particulares do
agenciamento dos Mundos, não tendo mais nada a ver com essas visões coloridas, com este ideal de Luz,
mas, bem mais, com o que subtendia a existência do mundo que chamamos de forças Etéreas ou, ainda, o

Éter.
A visão astral não lhes dá acesso à Visão do Éter.

A visão astral é colorida por emoções, por cores muito vivas que preenchem os objetos e as coisas e que,
sobretudo, são irradiadas, a partir desses objetos para o exterior do objeto, dando, efetivamente, um elemento
específico ao nível da consciência que é uma forma de exaltação do que é visto, de exaltação do que é dado a

perceber e que não existe sobre este mundo.
A Visão Etérea dá acesso a outra coisa.

Ela permite ver as forças que estão mais próximas da matéria, não sob forma de irradiação, mas, sim, sob
forma de luz que permite à matéria e aos seres condensarem-se, no interior desta Luz.
A Visão do Coração, ela, quando ela aparece, dá-lhes perfeitamente outra coisa a ver.

Ela, aliás, faz desaparecer a visão chamada de astral em benefício de uma Visão diferente onde a Luz constitui
a totalidade da estrutura do que é visto.

Não há mais irradiação exterior.
Há uma irradiação Interior.

***

É fácil, também, de apreender que a visão do 3º Olho recorre a uma projeção da consciência ao exterior de si,
através de uma vontade, de um desejo de ver, de perceber (a trama do passado, a trama do futuro), de

perceber o outro através de suas emanações, mostrando-lhes a personalidade, através dos mecanismos, até
mesmo, chamados de clarividência (estados mediúnicos), mostrando-lhes o invisível.

E estes seres, que vivem isso, não podem desconfiar um minuto que existe outra coisa que resulta, justamente,
da parada de toda projeção em meio ao 3º Olho.

É o momento em que a projeção da consciência, em meio a este mundo, se interrompe, e onde o que é visto e
percebido não resulta mais, justamente, de um mecanismo de projeção no exterior do que quer que seja, mas,

sim, de um mecanismo de interiorização da Consciência no interior do Coração onde, aí, aparece uma Luz
totalmente diferente (que não é mais um reflexo, mas que é a própria Vibração da Luz), onde a Luz é

constituída (ou é constituinte) do conjunto do que é visto (sem qualquer irradiação no exterior), porque o que
constitui a Luz não tem necessidade de irradiar já que a Luz está presente por toda parte.

Existem, então, mecanismos, além da Vibração, que, através mesmo do que é visto, são profundamente
diferentes.

***



Uma outra diferença é que a Visão do Coração jamais irá mostrar-lhes suas vidas passadas, jamais irá mostrar-
lhes suas encarnações ou seus rostos de vidas passadas, como é comum com o 3º Olho.

Ela jamais irá lhes mostrar o astral (ou a personalidade de uma pessoa), mas irá fazê-los viver, diretamente, o
Coração e a Essência de cada coisa, onde a Luz não é irradiada no exterior, mas é, então, constituinte da

verdadeira realidade.
Naturalmente, o Desdobramento da Luz, as Núpcias Celestes, permitiu pôr fim ao confinamento da Ilusão

Luciferiana, revelando o que nós denominamos (com vocês): as Estrelas da cabeça (ndr: ver a coluna
“protocolos a praticar / As 12 Estrelas”) (*), evitando, justamente, que o ser humano se feche nele mesmo no
que é confinante (e, ainda, subjugante) para poder ver suas vidas passadas (os rostos de suas próprias vidas)

ou se imergir na luz astral do 3º Olho, propiciando estados de sideração da Consciência que podem ser,
indevidamente, assimilados à Consciência da Unidade.

Aquele que acede à Visão do Coração ou à Visão Etérea não pode mais ser enganado por essas imagens que
pertencem à matriz porque as vidas passadas, quaisquer que sejam, pertencem à matriz.

Como nós lhes dissemos, o tempo em meio à Unidade não existe, e a memória das vidas passadas é uma
memória que os confina nesta Ilusão.

E crer que ver isso é um fator de elevação é, certamente, a fraude que foi executada, de maneira a mais
importante, na história da humanidade, neste final do século XX.

***

Vocês mesmo têm, pela modificação que foi induzida por algumas forças, crianças que nasceram com esta
particularidade de ver, justamente, a trama astral e, como vocês sabem, essas crianças (que foram chamadas,
frequentemente, de crianças Índigo ou crianças Cristal) são consideradas como maravilhas da evolução já que

estão despertas e que veem o que o comum dos mortais não vê.
E ainda.

O que eles veem é apenas o reflexo da Verdade e, aliás, isso explica porque essas crianças estão tão mal
neste mundo, e porque elas ficam desestabilizadas com o que elas veem.

Então, é claro, toda a ilusão é crer que, quando o 3º Olho está aberto, vocês estão no Coração.
Mas é muito exatamente o inverso que acontece porque vocês escapam, justamente, à Visão verídica do

Coração, confinando, de novo, uma consciência a uma outra oitava do confinamento, a um outro estágio do
confinamento que é chamado de visão astral.

A visão astral não é a Visão do Éter.

***

Outros exemplos são conhecidos por vocês (porque são amplamente divulgados pela mídia, se o podemos
dizer): o que se denomina aparições.

Vocês têm, muitas vezes, testemunhos de crianças que tiveram visões (e que, aliás, manifestam, nesta
ocasião, uma transformação radical da sua Consciência) onde elas são subjugadas pela visão de um Ser de

Luz (que apareceu para elas, que elas podem descrever de maneira perfeita, como auréola de luz, no exterior),
e que invade nosso mundo de 3ª Dimensão e que se supõe fornecer informações sobre o futuro, sobre o

amor, fazendo, então, profecias e previsões.

***

Em nenhum momento essas crianças iriam pensar (e aqueles que as observam) em suspeitar que o que
apareceu (e foi visto) é uma ilusão a mais porque, é claro, há adesão ao que foi visto, adesão ao que apareceu,

tanto mais que há uma sideração da Consciência (um transporte da Consciência) fazendo crer que essas
crianças, pela sua inocência, vivem o acesso à Verdade.

Isso é apenas um reflexo da Verdade cuja finalidade (aí também, ainda uma vez) é apenas submeter o ser
humano a um princípio chamado de livre arbítrio, a um princípio de punição (ou castigo), tal como a maior parte

das aparições descreveu, falando sempre do erro do homem, falando sempre de um castigo a vir (de uma
punição a vir) se o homem não rezar, se o homem não se arrepender, se o homem não amar, negando a

reencarnação, negando, mesmo, o princípio de liberdade, convocando essas crianças (e aqueles que vão
aderir a isso) a rezar.

Então, é claro, dependendo das aparições e dependendo no lugar, essa oração será oriunda de um
ensinamento cuja finalidade é prometer um futuro melhor, prometer o amor e prometer o acesso ao mundo

espiritual.
Evidentemente, muitos seres humanos, muitas crianças, que vivenciaram isso, apenas podem aderir a isso



porque eles o vivenciaram, na verdade, realmente.
E ainda.

Quais desses seres sentem seu Coração?
Quais dessas crianças lhes descreveram o calor do Coração?

Nenhuma.
Todos eles descreveram fenômenos de correntes de ar, fenômenos da mente, fenômenos de percepção, ao

redor do corpo deles, ao redor da cabeça, mas absolutamente nada no Coração.
A finalidade, aqui, não é o Coração.

***

É tempo, agora, de aceitar isso e de fazer a experiência vocês mesmos.
Não para aceitá-lo porque isso foi dito de diferentes maneiras, mas para vivê-lo, vocês mesmos, a experiência

da diferença fundamental que pode existir entre o que é dado a ver ao nível do 3º Olho (visão astral), o que dá a
Visão Etérea, com os olhos abertos, e o que dá, sobretudo, a Visão do Coração que se acompanha da

Vibração do Coração.
Então, é claro, a imaginação humana tende a criar imagens e é, aliás, as funções que estão inscritas no cérebro
particular do ser humano, que os fizeram passar para o cérebro chamado da evolução (denominado o 3º Olho
ou a hipófise, a epífise) e todas suas estruturas que são, de fato, extremamente antigas e que nada têm a ver

com o Coração.
O Coração não está neste nível.
O Coração não está na cabeça.

O Coração está no Coração.
É tão evidente que muitos esqueceram e que muitos não chegam mesmo mais a conscientizar e a fazer a

diferença entre a visão astral, a Visão Etérea e a Visão do Coração.

***

A Visão Etérea, muitos de vocês, a têm.
É ver as Partículas Adamantinas.

É ver a chuva de Luz.
É perceber os Sons do Céu e da Terra, os Sons da Alma e do Espírito.

É, sobretudo, começar a perceber a Vibração e o Fogo do Coração que lhes dá acesso ao momento onde
vocês não projetam mais nada no exterior, ao momento onde não há mais qualquer desejo e onde vocês

acolhem a Luz (que se manifesta nesta Visão do Coração), onde as luzes não são mais brilhantes e radiantes,
onde tudo se torna branco.

Toda visão desaparece na Visão do Coração.

***

É um pré-requisito.
E o pré-requisito é, justamente, a cessação de toda visão astral que é substituída, em um dado momento, pelo

fato de viver a Luz branca e se tornar, si mesmo, esta Luz branca e esta Vibração da Luz, com um Fogo
particular, com uma Energia que não está mais no exterior (ou em volta), mas que é, realmente, vivenciada na

Vibração das células, dos Centros Energéticos e, sobretudo, na própria Consciência.
E, aí, não há mais necessidade da menor forma.

Não há mais necessidade de ver a menor luz irradiar porque vocês se tornaram, realmente, a Luz, pelo Fogo do
Coração e pela Vibração do Coração.

Então, naquele momento, podem reunir-se de novo (e aparecer) outras imagens e essas imagens não têm o
mesmo teor que aquelas que foram vistas anteriormente (como um sonho ou pelo 3º Olho) porque, justamente,

o 3º Olho é dissolvido na Coroa Radiante da cabeça e isso que se manifesta não é mais o eixo ATRAÇÃO /
VISÃO, mas, sim, o eixo AL / OD que está ligado a Alfa e a Ômega, ao Fogo do Coração, à Visão do Amor que

é esta Luz branca que preenche tudo.

***

Naquele momento, vocês têm a possibilidade, efetivamente, de ver os Seres de outras Dimensões (de
perceber esses Seres de outras Dimensões) que não têm mais manifestações através de um corrente de ar
que aparece, mas, sim, por um Fogo do Coração e por uma Vibração que não tem mais nada a ver com uma



Energia que estaria ao redor do corpo e que, sobretudo, vem suavizar, de algum modo, as emoções (e não
sustentar as emoções nem o mental) porque, no momento em que a Visão do Coração aparece, não há mais

questionamentos.
Naturalmente, não há mais dúvida.

Há a certeza Interior de viver a Verdade (porque isso é a Verdade) e, sobretudo, além da autenticidade, há a
finalidade que é vivenciada como justa, ou seja, reencontrar a Luz que é, eu os lembro, nossa Essência de nós

todos, quer queiramos ou não.

***

A Visão do Coração é chamada a se desenvolver, cada vez mais.
Ela passa, é claro, pela instalação da Visão Etérea.

Ela passa, é claro, pelo que lhes nomearam os Anciãos: a Alegria, o Samadhi, a Paz.
Em meio à Visão do Coração não há emoção.

Em meio à Visão do Coração há uma Alegria inefável que não é um êxtase exterior, que não é uma subjugação
da Consciência por um ser exterior que vem repreendê-los (que vem preveni-los de um acontecimento ou de
um castigo), mas, sim, simplesmente, uma Comunhão, uma Graça de Coração a Coração que se basta a ela

mesma e que não implica qualquer elemento (nem de punição, nem de dor, nem do futuro), mas que os instala,
muito pelo contrário, totalmente, no presente, totalmente, na Alegria deste contato, desta Comunhão.

A Visão do Coração não é congelada.
Por exemplo, se a Visão do Coração lhes mostra um Arcanjo, em sua forma de 5ª Dimensão, e bem, esta

forma não é fixa.
Vocês não podem congelar, de algum modo, o Arcanjo, em uma forma determinada (mesmo em uma

representação a mais antropomórfica) já que esta forma mudará sem parar, já que ela não é prisioneira,
justamente, de uma representação, contrariamente a uma forma astral que, ela, é congelada (que isso seja na

memória dos seus rostos passados, na memória das suas vidas passadas ou nos seres que povoam ainda um
pouco o astral, que é o seu, pessoal e que se manifestam a vocês, nessas ocasiões).

***

Lembrem-se de que não é questão de pôr em dúvida e de dizer é bom ou ruim, mas que, simplesmente, nós
não temos que fazer no mesmo nível de autenticidade e, sobretudo nós não temos que fazer na mesma

finalidade.
A visão astral os mantém na Ilusão e no confinamento do bem e do mal.

A Visão do Coração os faz descobrir os espaços ilimitados da Alegria e os espaços, sobretudo, onde vocês
são livres e onde, principalmente, vocês não são submetidos a este aparecimento que vai lhes ditar qualquer

atitude (ou lhes pedir qualquer oração para salvar quem quer que seja).
Ela os faz Comungar à sua própria Liberdade.

Ela torna-os Autônomos.
Ela torna-os Livres (como diria um dos Anciãos).

Ela lhes permite dar-se conta, por si mesmos, de que a experiência que vocês estão prestes a realizar não tem
mais nada a ver com os sonhos (não tem mais nada a ver com as visões do 3º Olho), mas os coloca em um
estado onde a Alegria e a Paz saturam vocês, na totalidade, porque vocês sabem, naquele momento, que

vocês atingiram a finalidade e que vocês não estão nos planos intermediários.
Sobretudo, o estado de humor e de emoção (o estado do mental) não é, de qualquer maneira, o mesmo.

Na Visão do Coração, não pode ali haver questões nem questionamentos.
Na Visão do Coração, há uma evidência que aparece em relação ao que é visto e percebido, ao passo que, no

que é visto ao nível do astral, há uma subjugação da Consciência.
Há uma sideração da Consciência que permanece ao nível da matriz.

***

O acesso ao Estado de Ser jamais poderá ocorrer por qualquer visão ligada ao 3º Olho.
O acesso ao Estado de Ser se faz pela Porta do Coração e pelo Coração, dando-lhes acesso à

Multidimensionalidade e dando-lhes acesso, sobretudo, ao fato de viver que vocês não são limitados a esse
corpo e que vocês têm uma variedade de outros corpos (situados bem além da matriz), que foi chamado de

Corpo de Estado de Ser (ou Corpo de Luz), mas que não é o corpo de luz tal como pode ser visto em meio ao
3º Olho porque vocês não estão congelados em uma forma no Coração.

A forma é mutável.
Ela se transforma permanentemente.



Ela é Luz e inteiramente Luz.
Ela não está congelada.

Ela é Vibrante.
O que é mostrado na Visão do Coração aparece-lhes, desde o início, como profundamente diferente da visão
astral e, sobretudo, a partir do momento em que a Visão do Coração aparece (apenas uma vez), vocês sabem
que vocês não estão mais em um mecanismo de projeção da Consciência no exterior do que quer que seja,

mas que vocês estão na interiorização, a mais justa e a mais verdadeira do que vocês são (do que nós somos,
todos, na totalidade).

***

Vocês compreendem (vocês se apreendem), também, que não pode existir a iniciação, exceto para o ego que
vai crer que aconteceu (através do ego espiritual daquele que tem os poderes da Alma), de ver o outro ao nível

astral, ao nível de sua personalidade, de se projetar em Consciência, para vir perturbar o outro ao invés de
Comungar.

A Visão do Coração lhes dá acesso à Comunhão, à Graça, como nós lhes dissemos.
Ela lhes dá acesso ao equilíbrio e, sobretudo, à Liberdade.

Não pode ali haver, em meio à Visão do Coração, qualquer ofensa a quem quer que seja (ou ao que quer que
seja) porque, na Visão do Coração, há a interiorização e a Reversão total da Consciência na Verdade.

***

Muitos Arcanjos e Anciãos lhes disseram (e eu posso dizer-lhes com eles) que nós estamos no interior de
vocês, na totalidade, e, como eles lhes disseram (eu o repito a vocês), isso não é uma invenção da imaginação,

mas é a estrita Verdade.
Quando a Visão do Coração for se instalar, vocês irão se aperceber, também, de que vocês podem ver o

mundo físico tal como ele é, ainda hoje, sem seus olhos.
É o que eu fiz, durante a minha vida, e é o que alguns de vocês começam a perceber: que vocês não têm

necessidade dos olhos e que vocês podem ver (sem os olhos e sem o 3º Olho) unicamente com o Coração.
E, isso, é uma Verdade que é para experimentar e que um número cada vez mais considerável de Irmãos e de

Irmãs vai viver.
A diferença essencial, também, é claro, é o próprio estado da Consciência que vive a Visão do Coração em

oposição àquele que vive a visão astral.
A visão astral vai fortalecer o ego e vai dar um sentimento de poder espiritual que resulta (de maneira indefinida

e infinita) no orgulho espiritual, na vontade de se apropriar de um papel (uma função) e que é (vocês hão de
convir) ao oposto da Humildade, da Simplicidade.

Aquele que vê com o Coração nada mais tem a compartilhar senão o Coração.
Aquele que vê com o Coração nada tem a reivindicar de qualquer poder já que ele encontrou seu Poder

Interior.
Em resumo, absolutamente tudo se opõe (e irá se opor cada vez mais) à iniciação do ego ao orgulho espiritual,

do que é chamado de verdadeira Iniciação que apenas pode ser aquela do Coração.
E, sobretudo, a Iniciação do Coração não pode ser buscada por qualquer ser (mesmo o Ser o mais evoluído,
mesmo A Fonte) já que somente o Coração decide, nele mesmo, abrir-se, contrariamente ao 3º Olho que é

extremamente fácil, hoje, de abrir para uma autoridade exterior.

***

Tudo se opõe, na totalidade, ao Despertar do Coração e ao despertar do 3º Olho.
Evidentemente, o desdobramento da coroa do confinamento, em meio ao 3º Olho, limitou, de algum modo,

esta possibilidade de Iniciação.
Mas, vocês não estão sem saber que vários Irmãos e várias Irmãs estão, eles mesmos, confinados neste

orgulho espiritual.
E, naturalmente, eles não têm a possibilidade de fazer a diferença entre o Fogo do Coração e a Visão do
Coração porque, justamente, o que os conduz a este confinamento no 3º Olho está ligado à ausência de

Humildade, à ausência de Simplicidade e à vontade do poder e da ascendência (de um modo ou de outro)
sobre uma situação ou sobre um ser humano.

Eis o que as forças, opostas à Luz, buscaram introduzir na humanidade, desde um século, para conduzir o
homem a um atalho, a um caminho de confinamento e não de Liberação.

A única Liberação possível (vocês o sabem agora porque vocês o vivem, para muitos de vocês) é o Coração e
nada mais.

E o Coração não é uma lei moral.



O Coração não é um afeto tal como podemos exprimi-lo através dos filhos ou dos pais ou de uma relação,
mesmo a mais perfeita que seja.

O Coração é um outro estado da Consciência, totalmente diferente do que é acessível neste mundo.
E aqueles que vivem o Coração não têm outro desejo senão estabelecer-se no Coração, cada vez mais,
através da Vibração e da Luz branca (que invade a totalidade de sua personalidade), onde mais nenhuma
referência pode existir deste mundo já que a única referência torna-se o Amor, a finalidade verdadeira da

Verdade e não qualquer ilusão espiritual de dominação do que quer que seja ou de explicação do que quer que
seja.

É um ou outro, e isso foi dito de diferentes maneiras.
E, cada vez mais, a Consciência vai ser levada a se posicionar em um nível ou em outro, e não mais fazer idas

e vindas entre tal nível e tal outro nível.

***

Compreendam bem que eu não minimizo o que quer que seja, mas, simplesmente, as experiências são
diferentes porque elas não têm a mesma finalidade.

Elas não têm a mesma vivência.
Elas não têm a mesma tradução na própria vida de cada um, de cada uma.

Em um caso, há Paz e Harmonia: é o Coração.
No outro caso, há exaltação, exuberância, percepção da Energia, percepção do outro, mas ao nível de sua

personalidade.
Há vontade de demonstrar e de mostrar que sabemos, enquanto que o Coração não tem necessidade de nada

mostrar e de nada demonstrar.
Há, apenas, necessidade se estar na Vibração e na Visão do Coração da Luz branca.

Então, é claro, a Liberdade é total.
Muitos seres humanos têm necessidade de ver e de compreender suas vidas passadas ou do que lhes é dado

a ver em meio à visão astral.
Mas, naquele momento, convém estar lúcido da ‘finalidade’, não da Verdade do que é vivenciado.

Porque, aquele que vive a visão astral, vive certa forma de verdade (em todo caso é sua verdade), enquanto
que aquele que vive a Visão do Coração está, também, na sua Verdade, mas está, sobretudo, em uma

Verdade cuja finalidade é a Liberdade, a Autonomia, o fim do confinamento e, sobretudo, o fim da Ilusão, o que
jamais será possível, contrariamente ao que querem dizer-lhes alguns ensinamentos, fazendo-os crer que o 3º

Olho é o suprassumo do que é realizável sobre este mundo.
Nada é mais falso.

Isso conecta, também, ao que dizia SRI AUROBINDO (quando ele foi o Bem Amado João): “haverá muitos
chamados e poucos eleitos”.

“Os chamados serão marcados na testa”, ou seja, eles terão acesso aos mistérios do universo (nesta
falsificação), mas não aos Mistérios do Universo, em meio aos Mundos Unificados, o que não é (propriamente

falando) a mesma coisa.
O que (propriamente falando) não é, de qualquer maneira, a mesma Vibração e isso não é, de qualquer

maneira, a mesma Consciência.

***

Buda dizia: “quando tu encontrares os poderes, salva te rápido”.
É preciso, sobretudo, não fazer uso dos poderes porque Buda o vivenciou e compreendeu.

Há apenas na Renúncia (como isso foi denominado, agora), bem mais do que no Abandono à Luz (Renúncia a
todo poder), que irá se expressar o poder pessoal da Unidade e o acesso ao Estado de Ser.

É preciso, então, renunciar a todas as ilusões do ego, a todas as ilusões espirituais de qualquer projeção da
Consciência em um futuro.

 É por isso que muitos Anciãos insistiram (assim como os Arcanjos) sobre o HIC e NUNC, ou seja, sobre o
instante presente, porque, absolutamente tudo está no instante presente e absolutamente nada da Luz está no

passado, mesmo se isso se apresente sob forma luminosa.
Absolutamente nada está no futuro.

Absolutamente tudo é acessível no Coração, no presente, e a ‘porta de saída’ é o Coração.
Ela jamais poderá ser o 3º Olho, mesmo se alguns pensam que o 3º Olho está acima do Coração.

Não há absolutamente nada acima do Coração.
Todo o resto é apenas fantasia e Ilusão, mesmo se elas são vivenciadas como verdadeiras.

Isso significa, simplesmente, que vocês aderiram à Ilusão e que vocês vivem a Ilusão como verdadeira.
Isso será, efetivamente, sua verdade.



Mas lembrem-se da diferença que é, ainda, a sua, conforme os momentos em que vocês estão na Vibração do
Coração e conforme os momentos em que vocês têm, ainda, veleidades (para alguns) de estabelecer a visão

astral.
As consequências, as implicações e os resultados não são absolutamente os mesmos.

É preciso, para isso, renunciar, também, aos poderes espirituais.
É-lhes preciso afastar o conjunto das visões astrais, conservar apenas a Visão Etérea, conservar apenas a

Visão, com os olhos fechados, e a Visão do Coração (a Luz branca).
Naquele momento, vocês poderão ver, realmente, as outras Dimensões, mas não a fantasia ou a Ilusão da

matriz astral.
As consequências e as implicações sobre a Consciência são enormes porque, no caso do Coração (vocês

sabem), há a Paz.
Há a Alegria.

Há a Serenidade.
Enquanto que na Ilusão do 3º Olho, há o questionamento.

Há a avidez.
Há desejos.

No Coração, não há desejos.
Isso que lhes é dado a ver participa, grandemente, do estabelecimento da sua Consciência.

Cabe a vocês determinar se o que vocês veem vem do Coração (ou da Visão Etérea), ou vem da visão astral, e
cabe a vocês adaptar a Vibração e a Energia para viver, precisamente, sua finalidade.

É, aliás, a questão que vocês devem se colocar hoje: qual é sua finalidade?
Então, é claro, outras Estrelas e outros Anciãos lhes disseram que a finalidade de cada ser humano (se o

colocamos assim) vai ser dizer: “a Luz e o Amor”.
Mas, é claro, a vibração do amor e da luz, em meio ao 3º Olho jamais será a Vibração do Amor e da Luz em

meio ao Coração.
Uma preenche.
A outra esvazia.
Uma é energia.

A outra é Vibração.
Uma é busca.

A outra é resposta.
Vocês querem estar na busca ou vocês querem estar na resposta?

***

Quando eu estava encarnada, eu via sem os olhos e eu via tudo, evidentemente (o físico como o etéreo, como
os outros Mundos).

Cabe a vocês definir o que vocês querem ver, ao que vocês dão crédito, sua Consciência e seu Coração.
Mais uma vez, isso não é nenhum julgamento, mas, simplesmente, um esclarecimento do que está para agir,

atualmente, e que está para ser aplicado (sobretudo desde um século, sobre a Terra) através de muito
numerosos ensinamentos.

No momento em que o desaparecimento do astral coletivo dá acesso (a um número sempre maior de seres
humanos) às percepções e visões, é muito importante colocar-se a questão do que vocês veem, do que vocês

percebem, não para saber se isso é bom ou ruim, não para saber se é a Sombra ou a Luz, mas, sim, para
saber o que vocês vivem.

É o Coração ou não é o Coração?
É o Fogo do Coração e o Fogo do Amor que consome vocês, ou é a Ilusão do Fogo do Amor?

Não há que se colocar mil vezes a questão porque, a partir do momento em que vocês penetram a Vibração do
Coração e a Visão Etérea ou do Coração, vocês vivem, instantaneamente, isso, como a Verdade final e o

objetivo final.
As testemunhas Vibrais são extremamente importantes, mas, também, a própria qualidade da sua consciência
fragmentada quanto a definir onde vocês estão, vocês mesmos, em relação à vontade de poder (à vontade de

subordinação de um Irmão ou de uma Irmã ou de uma situação).
Onde vocês estão em sua vontade de controlar tal ou tal pessoa, tal ou tal fato?

Onde vocês estão, então, ao contrário, na vontade de Abandono que não é mais uma vontade (como dizia
minha Irmã Hildegarda), mas uma tensão para o Abandono que os leva a viver a Luz e nada mais.

Qual é o seu objetivo?
É isso que vem perguntar-lhes a Luz.

Ela não vem perguntar-lhes outra coisa senão isso.
E isso não é mais uma escolha, mas o estabelecimento de uma evidência, em vocês, que emerge através,



justamente, do que vocês percebem, do que vocês veem.
Eis o que, enquanto Estrela VISÃO, eu tinha para comunicar-lhes.

Então, eu permaneço com vocês, em vocês e entre vocês, na Luz do Coração.
Eu lhes digo até logo mais.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

***

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1279

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1279
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111120_-_SRI_AU...

 ~ SINAIS MANIFESTADOS PELA AÇÃO DA LUZ ~~ SINAIS MANIFESTADOS PELA AÇÃO DA LUZ ~

 Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãs e Irmãos na Humanidade, eu lhes dou a Paz.

Em venho a vocês, hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, a fim de dar-lhes uma série número de elementos.
Esses elementos são, de alguma forma, referências.

Eles não são, de modo algum, elementos para adotar, mas, sim, elementos para constatar e para observar no
que se refere ao desdobramento da sua Luz e ao acesso à Unidade.

O meu objetivo não é voltar, é claro, aos acessos ao Estado de Ser, às Vibrações (aquelas que lhes foram
longamente desenvolvidas), nem, tampouco, dar-lhes elementos adicionais sobre os Quatro Pilares do

Coração (que são, aí, as regras, efetivamente, a observar para aproximar-se da Porta Estreita).
Eu venho mais para dar-lhes os sinais que se manifestam, a vocês, em meio à personalidade, pela ação da

Luz, em vocês, e que são, de algum modo (esses sinais), testemunhas que podem, além da própria
consciência, mesmo em meio à consciência da personalidade, fornecer-lhes a prova do desdobramento da sua

Luz e da manifestação, real e concreta, da sua Unidade.
Isso irá completar, de alguma maneira, o que eu disse, durante a minha vida, com relação ao Supramental (no

nível do Yoga Integral, mas mais adaptado, bem além do Yoga), sobre o que pode ainda observar a
personalidade nesse desdobramento da Luz e nessa passagem da Porta Estreita.

Porque, efetivamente, a Luz age, na estrutura humana, em todos os níveis.
Quer seja, é claro, no cérebro, no coração, na energia, na célula.

Tudo isso, eu já havia antecipado, durante a minha última encarnação.
Eu vou, sobretudo, insistir então no que acontece na consciência da personalidade, gradualmente e à medida

do desdobramento da Luz Unitária e da transformação ou da passagem da sua consciência fragmentada à
Consciência Unificada.

E nós iremos abordar isso em diferentes capítulos.

SRI AUROBINDO - 20 de novembro de 2011

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111120_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-iEbcITmrViA/Us-RZkjLsiI/AAAAAAAAD7k/S37grDKdm8k/s1600/000+SriAurobindO+-+20.11.2011.JPG


***

O primeiro capítulo que eu vou abordar refere-se ao próprio comportamento da personalidade.
Naturalmente, eu não irei repetir (ainda uma vez, eu informo de novo) os Quatro Pilares do Coração, porque

eles são uma evidência e isso foi suficiente e amplamente desenvolvido.
O comportamento daquele que se aproxima da sua Unidade ou que vive a sua Unidade não pode ser, de forma

alguma, sobreposto ou assimilável àquele que foi anteriormente manifestado no contexto da consciência da
personalidade.

Quais são esses comportamentos?
Eles resultam, é claro, diretamente, da transformação do mental, da transformação do corpo, da transformação

das emoções.
Eles vão se expressar por elementos importantes, primeiramente em si e, em seguida, nos relacionamentos,

nas comunicações e nas eventuais Comunhões, podendo ocorrer neste plano onde vocês estão.

***

Inicialmente, em si.
Em si, aparece o que eu denominaria uma certeza e uma evidência Interiores.

Esta certeza e esta evidência Interiores não são oriundas de uma crença, elas são diretamente oriundas do que
é vivenciado pela própria consciência.

Elas se refletem pela tranquilidade, pela paz, pela alegria, independentes de todas as circunstâncias exteriores.
Elas vão se refletir por uma transformação da personalidade que vai se dirigir a uma maior doçura, o que a
própria personalidade, não devido ao que acontece, poderia denominar uma espécie de desaparecimento.

O desaparecimento do ‘eu’ é, efetivamente, uma constante quando o Si se desenvolve.
Não há mais reivindicação em meio à personalidade que começa a se integrar na Unidade.

É a Inteligência da Luz que age: não existe mais vontade de Luz, não existe mais vontade de conhecimento do
que quer que seja.

Porque a Luz, como isso lhes foi dito, é, naquele momento, a resposta a qualquer interrogação.
Ela é a evidência desta resposta e ela faz desaparecer, do mental, a apreensão, a própria noção de

interrogação sobre o que é vivenciado, porque, efetivamente, o que é vivenciado é uma evidência, como se a
consciência encontrasse a sua verdadeira natureza.

***

Sempre no Interior de si, não pode mais existir medo ou, então, se um medo se manifestar, ele é apenas o
reflexo da sua eliminação.

O medo parece desaparecer, o que não faz do ser um ser destemido assumindo todos os riscos, mas, muito
pelo contrário, um ser que vai viver e manifestar, nele, um sentimento de equanimidade e a realidade de um

humor constante.
Este humor constante vai se manifestar, quaisquer que sejam as tarefas a realizar, quer sejam materiais ou

outras.
Tudo se inscreve na mesma equanimidade, na mesma capacidade para realizar a tarefa, seja qual for, com o

mesmo interesse.
Este interesse não é um prazer, nem uma obrigação.

Ele é a normalidade (e vivenciado como tal pela personalidade) do que é para realizar na Luz, na Alegria, mas
sem depender da própria tarefa.

Há, de qualquer forma, uma dissociação do que, antes, fazia as alegrias da personalidade ou os elementos
menos agradáveis da personalidade.

Que isso seja uma tarefa rotineira, que isso seja prestar serviço a alguém ou que isso seja, simplesmente,
realizar uma atividade, o conjunto dessas tarefas, dessas atividades, aparece para ser vivenciado na mesma

forma de desprendimento, que não é, ainda uma vez, nem um desinteresse, nem uma interrupção da tarefa em
questão ou do prazer em questão, mas, bem mais, um sentimento de presença intensa na atividade a ser

realizada.
O ser experimenta, naquele momento, uma forma de lucidez, uma forma de presença a ele mesmo, enquanto

estando presente neste mundo, mas com uma maior acuidade.
Não se esqueçam também de que o desdobramento da Luz se reflete pelo acionar da Inteligência da Luz,
devido ao princípio de atração e de ressonância, vindo, de algum modo, substituir (gradualmente e, no final,

totalmente) a lei de ação / reação.



E a personalidade segue o mesmo caminho.
Ou seja, o conjunto das ações que são empreendidas não está mais ligado a qualquer reação, mas segue, de

qualquer forma, as linhas de menor resistência da Luz.
O que é realizado, é realizado sem fazer pergunta, no mesmo humor e na mesma satisfação.

Não a satisfação do que é para cumprir, ou do que foi cumprido ou da tarefa que foi feita, mas, bem mais, na
satisfação de estar presente a si mesmo e lúcido de si mesmo.

***

Dentro, agora, não mais do si, mas dos relacionamentos, que eles sejam afetivos, sociais ou se colocando, de
uma forma ou de outra, em relação a dois seres, tornar-se-á cada vez mais difícil (para esta personalidade que

vive o desdobramento da Luz) emitir qualquer julgamento.
Que esse julgamento seja uma condenação ou que esse julgamento seja um acordo dado ao outro.

Porque, naquele momento, há a aceitação (porque este elemento é vivenciado) de que o outro é apenas uma
parte de nós mesmos e que ele manifesta, na totalidade, a sua liberdade, seja qual for a sua ação que não tem

que ser julgada, nem que ser aprovada, nem que ser condenada, nem que ser rejeitada.
Refletindo-se por uma doçura nova, em meio aos relacionamentos, onde tudo parece mais evidente, mais

fluido, mais fácil.
Onde não há, tampouco, necessidade de tornar explícito um comportamento e uma ação, porque, isso,

efetivamente, vai ser evidente e se desenrolar sem palavra, muitas vezes.
Há, portanto, menos necessidade de explicar, menos necessidade de palavras, menos necessidade do mental,
menos necessidade de seduzir, menos necessidade de aderir, porque a Comunhão e a Graça atuam, naquele

momento.

***

Então, é claro, em meio à personalidade, às vezes, podem se apresentar situações ou seres que não têm,
realmente, a mesma ação nem o mesmo estado.

E aí, tampouco, não pode existir julgamento, condenação, mas, simplesmente, a aceitação, real e concreta, de
que tudo está no seu lugar correto, e o que pode se manifestar, naquele momento, como elemento vindo limitar

a Paz e a serenidade, está, em última análise, aí, apenas para permitir-nos aumentar, ainda mais, a Paz e a
serenidade.

A consciência da personalidade que vive a Luz não está sujeita, de qualquer forma, aosa priori, aos
julgamentos casuais, às suposições.

Ela deixa desenrolar-se o contexto da vida na mesma tranquilidade.
Não há oposição, não há contradição, mas há, de algum modo, uma justa aceitação do que acontece, sob o

olho da consciência que se ilumina e que começa a viver a Unidade.

***

Obviamente, gradualmente e à medida que a Luz penetrar as estruturas do corpo, assim como da consciência
fragmentada, vão desaparecer uma série de elementos que, anteriormente, propiciavam o que o ser humano

normal chama de prazeres.
Quer esses prazeres estivessem ligados a tudo o que constitui a vida, em meio a esta Dimensão que vocês

percorrem, que nós percorremos, uns e outros.
Há cada vez menos atrações que se manifestam para tudo o que é visual, para tudo o que foi fabricado por

este mundo.
Não há desaparecimento do desejo, mas, sim, uma transmutação do desejo para o que é autêntico e não mais

fabricado.
Que isso se refira, é claro, à alimentação, como ao fato de querer olhar mais paisagens naturais do que olhar

paisagens da televisão.

***

Tudo parece acontecer mais facilmente.
Não há sequer mais interrogação sobre o porquê ou o como de tal ato ou a justificativa de tal ato.

A consciência desvia-se, espontaneamente, dos vícios, quaisquer que sejam, que eles sejam referentes tanto
a alguns alimentos, como à necessidade de alguns vícios, reais (como o álcool, o tabaco ou as drogas).

Há menos necessidade, para a consciência, naquele momento, de ser satisfeita, mesmo nos relacionamentos.



Os relacionamentos são vivenciados, efetivamente, de Coração a Coração, e não mais no nível da
personalidade.

***

Tudo parece acontecer com mais Presença.
O tempo não transcorre e não se desenrola segundo a mesma distribuição e a mesma rapidez.

Há uma alteração, uma deformação do tempo tal como ele podia ser vivenciado, antes, pela personalidade.
Quer ele vá mais rápido ou mais devagar, ele não é mais o mesmo.

***

E, sobretudo, a consciência que vive e que se aproxima desta Unidade, não tem mais necessidade de
demonstrar ou de mostrar o que quer que seja.

Ela não depende mais do olhar exterior.
Ela não depende mais da situação exterior, ela não depende mais de uma interrogação Interior, quanto ao
sentido do que é vivenciado e quanto ao sentido do que está para manifestar ou para concretizar, em um

relacionamento ou em um futuro.

***

A consciência fragmentada, que vive a Luz em meio à personalidade, encontra-se, também, cada vez menos
afetada pelos sofrimentos do passado, quaisquer que sejam.

Todos os sentimentos de privação, de abandono, de perda, de medo, parecem mais distantes.
Eles se diluem muito mais facilmente na consciência do presente, não afetando mais o presente.

O mental, como isso foi dito, não é mais o comandante, mas a própria consciência.
A personalidade não busca mais, no exterior, uma resposta, seja ela qual for.

Não há mais interrogação sobre o sentido da sua vida (ou, em todo caso, há cada vez menos).
Não há necessidade de encontrar uma explicação para o que acontece.

Não há, tampouco, necessidade de justificativa do que se desenrola, porque a Fluidez da Unidade, a evidência
da Unidade, faz parte da vida desta pessoa, em graus mais ou menos intensos, mas que se revela

gradualmente e à medida que a personalidade compreende e aceita que a ação da Luz será sempre mais justa,
sempre mais perfeita, do que a ação da personalidade a mais esclarecida.

***

A personalidade que vive a sua integração, em meio à Unidade, não precisa mais provar o que quer que seja,
porque a sua Presença é a prova.

Não há que buscar, no exterior, qualquer satisfação de uma falta, já que não existe mais falta, gradualmente e à
medida, no Interior de si.

O próprio Ser torna-se total.
Isso se manifesta frequentemente durante a ativação do que é denominado 12º Corpo: o Andrógino Primordial,

o ponto AL, situado no nível do nariz (ndr: concavidades logo acima da ponta do nariz - esquema abaixo).

***

As palavras são justas e pesadas porque a consciência conceitua e verifica, por ela mesma, que a palavra se
torna o Verbo e que o Verbo se torna eficiente, que ele pode dar a vida como matar.

Há, então, um emprego correto da Vibração e a Vibração será justa, seja qual for a palavra empregada.
Não é mais o conteúdo de uma palavra que é importante, mas a Vibração da palavra que é pronunciada,
fazendo com que, mesmo frente a um interlocutor que não está na mesma Vibração, a palavra não seja

percebida do mesmo modo, porque ela é portadora de uma Vibração realmente diferente.
Isso corresponde à ativação do 11º Corpo, denominado, também, o Verbo Criador: o ponto IS do lábio superior

(ndr: na concavidade do sulco nasogeniano, entre o nariz e o lábio superior - esquema abaixo).



***

Existe uma maior capacidade, para o ser que vive o final da fragmentação, para entrar no Interior de si e para
manifestar o Coração.

Não há mais necessidade de preparação.
Não há mais necessidade de uma meditação que leve muito tempo, a fim de fazer silenciar o mental e o

emocional.
O basculamento total no Coração ocorre, então, de maneira cada vez mais rápida, cada vez mais natural, cada

vez mais fácil.

***

A personalidade também é vivenciada enquanto um acessório e não mais como o que está na frente do palco.
Os defeitos, que podiam ter existido antes, manifestam-se cada vez menos.

Quer sejam os medos ou os hábitos comportamentais (oriundos de engramas vivenciados durante a infância),
há, efetivamente, uma sabedoria, bem real, que aparece, mesmo em meio à personalidade.

E esta sabedoria se reflete por uma tranquilidade, por um sentimento de estar na Alegria, sem exuberância.
A personalidade, efetivamente, nada mais tem que provar para ela mesma, nem no exterior dela mesma.

***

Os relacionamentos são muito fluidos, quaisquer que sejam, tanto com um próximo como com uma força
armada.

Porque há uma evidência da sua própria Presença que anula qualquer agressão, de um como do outro.
Obviamente, e nós dissemos isso, quando o desentendimento é bastante importante entre aquele que

manifesta a Luz e aquele que renega, de algum modo, a Luz (porque ele tem medo), isso pode levar a alguma
confrontação, às vezes violenta.

Mas isto tem a particularidade de nunca durar e de nunca se instalar.
Porque a Luz, gradualmente e à medida do tempo que transcorre, torna-se cada vez mais evidente, cada vez

mais majestosa e ela age, pela sua Inteligência, em substituição, de alguma forma, à inteligência da
personalidade.

***

O desenrolar da própria vida vai ocorrer com as maiores manifestações de sincronia.
Basta que a personalidade exprima, neste final de fragmentação, não uma vontade ou um desejo, mas a
necessidade, por exemplo, de alguma coisa, para que este acontecimento ou esta coisa se manifeste

extremamente depressa.
Não houve pedido: houve simplesmente a expressão de uma necessidade, que isso seja de um

relacionamento, de um encontro ou de um acontecimento.
E este acontecimento vai se manifestar, vai se concretizar, em um intervalo de tempo que será cada vez mais

curto.
O pensamento se torna realmente criativo, não em uma ilusão de projeção da consciência, de um futuro melhor,

ou de uma melhoria do que quer que seja.
Mas ele tende a ocorrer com simultaneidade, a partir do momento em que a fragmentação da consciência
cessar (com uma maior evidência, e de maneira cada vez mais evidente) para os acontecimentos cada vez

mais simples, como cada vez mais complexos.
Portanto, o que poderia parecer insolúvel (como deixar um trabalho, como deixar um ambiente) é realizado sem

que se compreenda, realmente, os mecanismos.
Porque os mecanismos da Luz jamais poderão ser explicados pelos mecanismos da ação / reação.
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A Graça vai, efetivamente, neste caso, preencher a vida.
A consciência se torna não influenciável e não submissa, seja ao próprio corpo no qual ela está, seja às

opiniões dos outros, mesmo se forem escutadas com benevolência.
A certeza Interior se desenvolve, cada vez mais, nos comportamentos, nas ações.

Tudo parece acontecer com muito mais facilidade do que antes.
Não há que combater um elemento: um elemento que, anteriormente, teria levado a uma reação e a uma luta,

desaparece, tão simplesmente, sozinho, pela ação da Luz.
Isso se refere tanto aos fatos insignificantes da vida, como aos fatos mais importantes da vida.

Não há diferença para a Luz entre o que a personalidade poderia nomear um fato insignificante e um fato
importante.

Pela Luz, a sua Inteligência irá se manifestar tanto no fato de encontrar um lugar para guardar o seu veículo,
como em um encontro que vai trazer-lhes o que havia sido emitido pelo pensamento, com relação, por

exemplo, a encontrar uma pessoa que vai corresponder exatamente à necessidade que foi expresso, sem tê-lo
pedido.

***

Todos esses elementos, no nível do desenrolar da vida e dos comportamentos, são muito exatamente os
‘marcadores’, os mais precisos, de que a consciência se dirige para a Unidade.

 Outro elemento importante: qualquer que seja o estado do corpo, qualquer que seja a sua idade, qualquer que
seja a deficiência desse corpo, que ele permaneça ou que ele desapareça (pela ação e pela Inteligência da

Luz e não por uma vontade pessoal), a consciência vive isso, não mais como uma deficiência, mas, justamente,
como um fator de transcendência e de desenvolvimento.

Não é somente uma mudança de ponto de vista, mas, sim, uma mudança, completa e radical, da consciência.
Tudo o que podia anteriormente parecer, ao olho da personalidade, uma prova, não é mais uma prova, mas é
vivenciado como um fator de superação que, mesmo se não for compreendido e integrado, o será, de todo
modo, em outro momento, sem que a personalidade ali coloque, realmente, uma implicação ou um mental

qualquer.

***

A personalidade vai notar, também, que as emoções, quaisquer que sejam, ligadas ao momento ou a mágoas
passadas, são cada vez menos evidentes, cada vez menos ativas, no presente estado.

Existe, então, uma dissociação real, concreta, das suas próprias emoções.
O que é profundamente diferente de querer agir, em meio à personalidade, para eliminar, pela vontade, tal

emoção ou tal mágoa.
É a Luz que age.

A consciência está perfeitamente lúcida: não é mais ela que decide agir, mas, sim, realmente, a consciência
que deixa a Luz agir, porque a sua ação será sempre mais eficaz e muito mais correta do que a ação da

personalidade.

***

O conjunto dos sinais é, realmente, a testemunha da instalação da Consciência da Unidade, obviamente,
acompanhado pelos mecanismos Vibratórios da Luz que lhes são conhecidos.

A vida, a sua vida, vai colocá-los frente, exatamente, ao que é necessário, útil, para ir sempre para mais
integração da Luz, para mais Unidade.
Não há mais que se colocar a questão.

E, muitas vezes, as personalidades em via de integração na Luz Unitária percebem, assaz facilmente, que no
conjunto, tudo se torna mais fácil, e mesmo nos momentos em que a imersão na Luz torna-se tal que não há

mais a possibilidade para a personalidade de se exprimir (seja nos momentos que vocês escolheram, de
Alinhamento, seja nos momentos que lhes são próprios), bem, há uma aceitação da ação desta Luz.

Porque a própria consciência da personalidade se omite e compreende que a Luz, naqueles momentos, não
vem agredi-los, não vem impedi-los de fazer o que vocês estavam prestes a fazer, mas, sim, participar da sua

própria Liberação.

***

Na realidade, a personalidade aceita que ela mesma não tem que se liberar do que quer que seja, porque é a



própria Luz que libera.
Isso faz desaparecer, é claro, a vontade, a ‘vontade de bem’.

Isso faz desaparecer, naturalmente, todos os conceitos de moral, de crença, todos os conceitos de adesão a
rituais, quaisquer que sejam, contribuindo para estabelecer a Liberdade, a Autonomia, como diria também

IRMÃO K (ndr: ver “mensagens a ler”) (*), permitindo-lhes, então, manifestar a consciência, liberada de
qualquer entrave, bem além da ação voluntária do bem e além, é claro, de todo mal.

Já que a unificação da consciência se reflete por uma ação do tipo unitário, cuja característica primeira é a
Graça.

A vida pode tornar-se como mágica.
A vida pode tornar-se com uma evidência total que basta ir em frente, sem nada manifestar como vontade

pessoal, sem nada desejar, já que, de toda maneira, a Graça da Luz irá manifestar e conscientizar, para vocês,
na sua vida, o que for estritamente necessário.

***

Paralelamente ao desaparecimento do ‘eu’, da reivindicação, de maneira geral, da personalidade, a doçura se
estabelece, de maneira cada vez mais evidente, no conjunto das relações.

A doçura não quer dizer sentimentalismo, porque lembrem-se, também, de que existe certa forma de
Transparência, de Ética e de Integridade que supera amplamente o contexto da personalidade, mas que está

diretamente conectada com o Espírito.
Naquele momento, a Luz não pode aceitar a mínima tomada de poder sobre si, a mínima autoridade expressa

por uma personalidade.
Mas isso não vai se expressar por um conflito, isso não vai se expressar por uma resistência e uma oposição,

mas por uma dissolução da dita autoridade, por um desaparecimento da própria tomada de poder.
De fato, a Luz não age contra a sombra.

De fato, a Luz não age contra um elemento pertencente à personalidade, mas vem, simplesmente, transmutá-
lo.

E não é a personalidade que decide transmutá-lo, mas é, sim, a Inteligência da Luz que age.
A personalidade, a consciência fragmentada, toma então consciência, se pudermos dizer, da ação, real e

concreta, da Luz.
Não há, então, mais nada a buscar no exterior, já que a Luz irá agir para preencher qualquer falta, qualquer

mágoa, qualquer cicatriz, qualquer insuficiência.

***

Há, então, uma consciência e uma confiança nova que aparecem, que estão bem além da confiança em si, bem
além da confiança na Luz e que se tornam uma evidência da Luz.

Esta evidência da Luz é uma confiança absoluta, que não está condicionada ao que quer que seja, que não
está condicionada a absolutamente nada que vem da personalidade.

Ela não depende, tampouco, das circunstâncias exteriores, ela não depende da energia do momento da
pessoa.

De qualquer modo, ela própria se estabelece, gradualmente e à medida que a personalidade aceita jogar o
jogo do desaparecimento, justamente, desse ‘eu’.

Mais uma vez, compreendam bem que isso não é uma vontade pessoal da personalidade.
Não é a personalidade que vai, ela mesma, controlar.

É a ação da Luz que age e sem estar sob qualquer controle.
O que é profundamente diferente.

Gradualmente e à medida que a Luz é integrada e vivenciada, a personalidade se afasta, então, de todos os
modos de funcionamento anteriores.

Não há mais, propriamente falando, busca espiritual, porque a Luz é a resposta a qualquer busca, fazendo-os,
então, conscientizar-se de que nada há a buscar, de que nada há a preencher, de que há apenas, efetivamente,

que Ser, e de que tudo irá ocorrer no Ser e não por uma vontade de fazer o bem ou de defender qualquer
posição da personalidade.

***

A Luz, naquele momento, vai de tal maneira penetrar e transformar a personalidade que ela se apaga,
totalmente, diante da Luz, não como uma pressão, não como uma vontade, mas, sim, como uma evidência, aí
também, que permite à consciência ser liberada de qualquer subordinação, de qualquer servidão e, sobretudo,

de todas ilusões.



Eu entendo por ilusão o conjunto dos condicionamentos, oriundos da moral, da educação, das crenças, das
religiões e das próprias leis da alma.

Já que o Espírito que se instala Libera, na totalidade, a alma e o corpo.
A transformação é vivida também no corpo, como isso foi dito, mas a consciência sabe que ela não é esse

corpo.
Não como um desejo de fugir desse corpo, não como uma vontade de se excluir do mundo, mas, muito pelo
contrário, de estar totalmente presente neste mundo e neste corpo, porém em outro nível, em outra realidade.

***

Evidentemente, acompanhado, naquele momento, do aparecimento do que já foi desenvolvido: a visão etérea,
a ampliação dos sons da alma e dos sons do Espírito, o aparecimento cada vez mais claro do som do Céu e

do som da Terra, onde vocês estiverem.
Tudo isso vai contribuir para estabelecer a alma e o Espírito em sua nova Verdade, que não é mais a verdade

da personalidade.
Não existe mais passado que possa interferir no presente e no instante.

Não existe mais futuro que possa modificar o humor do presente.
Não há mais que buscar o que quer que seja no exterior ou em um futuro, porque, efetivamente, naquele

momento, para esta consciência que vive a integração da Unidade, tudo já está realizado.
E esta consciência não é mais dependente de um evento exterior, seja ele qual for.

Ela não é mais dependente da Ascensão coletiva da Terra porque ela já Ascensionou.
E, então, ela se torna doce, ela vive a esperança e a paciência, não fica impaciente com o que quer que seja

porque ela está dissociada da evolução linear do tempo.

***

Os mecanismos Vibratórios, é claro, podem se tornar consideráveis, seja durante a noite, ou em momentos
que vocês não decidiram.

Esta imersão na Vibração e na Luz reflete-se, no momento, por uma desconexão, cada vez mais intensa, dos
modos de funcionamento da personalidade.

Os pensamentos, a razão, o mental, não parecem mais estar condicionados pelo que quer que seja.
Eles estão, aliás, até mesmo, muitas vezes, na incapacidade para agir como eles agiam anteriormente.

A evidência da Luz torna-se tal que não pode mais existir lugar para interrogações.
Também o comportamento vai, então, mudar radicalmente.

O ser se libertando, inteiramente, das condições deste mundo, enquanto ali estando.
Ele não está mais submisso ao que quer que seja, a qualquer ser, a qualquer autoridade, enquanto respeitando
as leis deste mundo, porque ele sabe que ele não está inserido nessas leis deste mundo, mas que é preciso,
no entanto, respeitar a liberdade do outro e, sobretudo, a liberdade das leis, sejam elas quais forem, mesmo

ditadas pela personalidade.

***

A consciência da personalidade que se integra apreende-se, pertinentemente, de que não há mais que se
opor, de que não há mais que lutar, mesmo contra a opressão.

Porque a opressão apenas faz reforçar, ao combatê-la, a opressão.
A lei da ação / reação, como vocês sabem, é sem fim e eterna, neste mundo.

A personalidade que vive a integração, em meio à Unidade, vê então a sua vida se transformar, real e
concretamente.

Tudo se torna, então, mais fácil: não há luta, não há resistência, não há mais sofrimento, não há mais
julgamento, não há mais interpretação.

Há, simplesmente, a consciência que fica cada vez mais lúcida de si mesma e que se instala na Vibração da
Luz.

Todos esses mecanismos que vocês vivem, em graus diversos, refletem o seu próprio mecanismo
ascensional individual.

***

A instalação em maior número, nesta consciência, permitiu, em um primeiro momento, instalar



a Merkabah Interdimensional coletiva, refletindo-se, hoje, pela possibilidade de viver a Comunhão e a Graça,
que vai se expressar pela Ascensão coletiva, a um dado momento.

***

Percepções Vibratórias novas emergem.
Seja no nível dos novos Corpos ou, ainda, do Canal Mariano.

A consciência torna-se cada vez mais lúcida sobre os jogos da sua própria personalidade, como de qualquer
personalidade, e sem julgamento algum.

A pessoa torna-se consciente da distinção, que eu já havia estabelecido durante a minha vida, entre o Prana (a
energia vital etérea, o fogo elétrico, como diria o IRMÃO K) e a energia ‘de la Città’ ou do Plano Supramental,

como eu denomino.
Porque a energia é algo que circula, como uma emoção.

É algo que treme, que se desloca de um ponto a outro do corpo.
Enquanto que a Vibração, ela, não tem necessidade de se deslocar.

Ela é a instalação, no silêncio e na imobilidade da Vibração, que confirma a parada da emoção e da energia.
O Prana jamais será ‘la Città’, ou a Energia Supramental.

A distinção tornar-se-á, gradualmente e à medida das experiências, cada vez mais fácil para ser percebida pela
consciência.

Ela irá perceber desde o início, em um relacionamento, seja ele qual for, ou em um acontecimento, seja ele
qual for, se este acontecimento se inscreve na Vibração da Luz ou na energia da emoção.

E isso se refere, também, aos relacionamentos entre dois seres.

***

Aquele que se instala nesta Consciência Unificada não pode mais ser enganado, nem pelas palavras, nem
pelas atitudes, nem pelos acontecimentos.

Porque ele sabe, instantaneamente, pela qualidade Vibratória, sem qualquer julgamento, se o que acontece
(em um relacionamento ou em um acontecimento) está colocado sob a égide da Luz, ou sob a influência da

emoção.
Dito de outra forma, a alma e a consciência e a personalidade tornam-se lúcidas das interações que acontecem
sob a ação do ego e do poder, e daquelas que ocorrem pela Inteligência da Luz, na Liberdade, na Autonomia e

no respeito total.
Sem se perguntar, sem interrogar, porque a resposta está na própria vivência do instante.

***

Então, mais nenhuma consciência Liberada pode ser enganada por outro ser, por uma situação.
Porque a alma, a consciência, a personalidade, veem diretamente além das aparências, veem diretamente

além do que se deixa ver, pela situação ou por um ser com o qual há uma relação.
Todas essas mudanças são perfeitamente observáveis.

Elas são graduais e se instalam, cada vez mais, na intensidade, como na duração.

***

Lembrem-se de que nada é obrigatório para vocês viverem isso.
Mas, unicamente, respeitando os Quatro Pilares do Coração.

Quer dizer, aceitando a Transparência: vocês nada têm que esconder, vocês nada têm em vocês que seja
capaz de ser submetido seja ao que for.

Tornando-se humilde, vivendo a Humildade, realmente: isto é, nada reivindicar a não ser o instante presente
(que isso seja uma vida passada, que isso seja um status).

Porque qualquer status espiritual seria, mesmo nele, ilusório.
Enquanto vocês se identificam a um status, vocês se enganam.

A Humildade mais total é essa.
Porque, quanto mais vocês compreenderem e viverem este conceito de Humildade, mais a Luz irá aumentar.
Isso irá se tornar, para vocês também, não um mecanismo intelectual, mas, sim, a Verdade da sua vivência.

A Simplicidade é essencial porque a Luz é simples: que isso seja no desenrolar de suas vidas, de seus



relacionamentos, dos acontecimentos que chegam, se isso não for simples, não é a Luz, mas a vontade.
Vocês irão prosseguir, cada vez mais facilmente, fazendo a diferença entre os dois.

E, naturalmente, a Porta da Infância (a Pobreza): aceitar e viver o fato de que nada há para explicar porque a
Luz é a resposta.

O fato de que nada há para compreender, o fato de que nada há para buscar, como explicação, em um
passado ou em uma cadeia lógica, seja qual for, protege-os do seu próprio mental, não como uma vontade de

silenciá-lo, mas, bem mais, como um Abandono à Luz e uma renúncia, como isso foi definido.
Deste modo, então, a ação da Luz vai se tornar cada vez mais evidente, não para compreender, mas para viver,

a partir do momento em que vocês respeitarem os Quatro Pilares do Coração.

***

Enquanto existir, em meio à personalidade, uma vontade de apropriar-se da sua vida ou das suas vidas
passadas, enquanto existir uma vontade de reivindicação da Luz, enquanto vocês exprimirem o livre arbítrio, ou

reivindicarem o livre arbítrio, vocês não podem ser Livres.
A Liberdade é a Graça, isso não é o livre arbítrio.

O livre arbítrio é o álibi, encontrado pela alma e pela personalidade, para manifestar um caminho espiritual,
fazendo-o crer na Liberdade, dando-lhe uma imitação de Liberdade, mas isso não é a Liberdade.

A Liberdade, realmente vivenciada, está bem além do livre arbítrio porque isso não é o livre arbítrio.
Não são vocês que fazem as escolhas, em meio à personalidade, mas é a Luz que, pela sua Inteligência, age,

na vida, na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas interações, nas suas Comunhões.

***

Tudo isso ocorre, progressiva ou brutalmente, mas são, realmente, as tomadas de consciência que lhes dão a
validade e a autenticidade das testemunhas e dos marcadores do seu acesso à Unidade.

Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês constatam, no que lhes aconteceu ultimamente (nos
relacionamentos ou nos acontecimentos), que é extremamente fácil para vocês de ver a ação da Luz e a ação

da não luz, na sua vida.

***

Esses marcadores, mais uma vez, não são para querer estabelecer.
Eles não são uma obrigação, mas eles resultam, diretamente, da instalação da Luz.

Não são, então, regras para quererem manifestar na sua vida porque, enquanto vocês desejarem manifestá-lo,
como regras, é apenas a personalidade que manifesta isso.

Por outro lado, e pela evidência, a partir do momento em que vocês aceitarem a ação da Luz, na totalidade, a
partir do momento em que vocês aceitarem, além do desprendimento, Abandonar-se à Luz e renunciar a

qualquer ação, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo se torna evidente e simples.

***

Porém, se a personalidade interferir e se vocês estiverem abertos à Luz, o que irá acontecerá?
Exatamente o inverso: tudo irá se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais conflitante e cada vez mais temível

para viver.
Isso não é nem uma punição, nem uma repreensão, mas, sim, os resultados da sua própria ação que se opõe

à Luz.
Quando lhes dizemos que a Luz é uma Graça e que é preciso substituir a comunicação pela Comunhão, isso é

uma evidência para aquele que o vive.
É preciso, ainda, aceitarem vivê-lo e se remeterem à Luz.

Isso necessita, efetivamente, da dissolução cada vez mais rápida do ‘eu’ em benefício do Si.

***

A Luz não é uma reivindicação, ela não é uma escolha: ela é um estado.
O período das escolhas existiu, há alguns anos.

O que deve se estabelecer, hoje, é a evidência dessas escolhas.



Aquele que ainda crê que tem que escolher, está no nível da personalidade.
Porque aquele que está sob a égide da Luz sabe que nada há para escolher.

Através dessas poucas palavras, eu espero ter trazido alguns vislumbres a mais, na sua vida, com relação à
ação da Luz e a ação da personalidade, totalmente opostas.

***

A personalidade leva tudo para ela, na sua experiência, na sua vivência, mesmo da Luz.
A Luz dá e restitui, ao Universo, o que é vivenciado.

A personalidade de nada se apropria.
Tornar-se Transparente é, também, isso.

Não é somente estar de acordo com o que pensamos e com o que cremos.
É também aceitar esta evidência, não como uma vontade, mas como a realidade que é para ser vivida.

Assim como o conceito de Abandono à Luz, tal como desenvolveu ANAEL, há mais de dois anos, podia ser
complexo para discernir, do mesmo modo, hoje, os próprios resultados deste Abandono à Luz (ou desse não

Abandono) tornam-se cada vez mais evidentes e patentes, na vida de vocês.
As testemunhas que vocês observam, no desenrolar de suas vidas, devem, então, permitir-lhes, não combater
esta ausência de testemunhas, mas, bem mais, centrar-se, de novo, no Coração, no centro dos Quatro Pilares.

***

Simplesmente estar presente no instante, não mais estar na projeção em um futuro ou em um passado que não
existe, mas penetrar, em cheio, na Consciência Unitária, vivê-la e ali se instalar.

Seja qual for o futuro, não há outra maneira de viver a Ascensão.
Segundo a aceitação da Luz (em sua ação, em sua evidência) ou a ação da personalidade (que mantém, por
vontade própria, outra coisa do que a Luz), os resultados são, vocês podem imaginar, opostos um do outro.

Lembrem-se de que a Luz será sempre simples, na sua expressão, na sua manifestação, na sua vida.
A personalidade irá se tornar cada vez mais complexa, em oposição, na resistência, na ausência de Abandono.

***

A Luz jamais é contra o que quer que seja.
A Luz É, e isso é tudo.

É profundamente diferente responder à Luz, pela Luz, do que responder à Luz, pela personalidade.
Isso vai se tornar cada vez mais evidente para vocês, se tanto é que vocês vivem a Luz.

Porque cada um recebe segundo a sua Vibração, e a Luz penetra, cada vez mais intensamente, nas estruturas
físicas e psicológicas, nos corpos sutis, conforme o local que está aberto.
Se vocês estiverem abertos no nível do poder, a Luz irá reforçar o poder.

Se vocês estiverem abertos no nível do ‘eu’ e do ego, a Luz irá reforçar o ‘eu’ e o ego.
A Luz apenas pode ir ali onde estiver aberto.

E vocês são responsáveis por onde vocês estiverem abertos.

***

É a tomada de consciência que é para realizar, atualmente, porque ela se torna evidente em todas as vidas de
todos os seres humanos, quaisquer que sejam, seja qual for o seu futuro, seja qual for a sua Vibração.

Porque tudo o que não estiver Transparente irá se tornar cada vez mais opaco.
Porque tudo o que não for Simples irá se tornar cada vez mais complicado.
Porque tudo o que não for Humilde irá se tornar cada vez mais pretensioso.

Porque tudo o que não estiver na Pobreza do Espírito irá se tornar cada vez mais complexo e insuperável.
Vocês veem as consequências, diretamente na sua vida pessoal, refletindo a Inteligência da Luz.

O seu corpo irá refleti-lo, também.

***



Tudo isso não é uma punição, mas a justa retribuição, não de algum karma, mas resultante da lei de atração e
de ressonância da Luz e do estado Vibratório da sua própria consciência, nesse mecanismo de Passagem do

ego ao Coração, na Passagem desta Porta Estreita.
Lembrem-se, os Arcanjos lhes disseram que vocês se tornam criadores da sua própria realidade, isso vai lhes

aparecer cada vez mais claramente.
Aquele que criar o medo, viverá o medo.

Aquele que criar a Alegria, viverá a Alegria.
Não há qualquer julgamento nisso, não há ação / reação, mas a evidência da Luz.

Cabe a vocês, então, a cada um, estar cada vez mais lúcido sobre a ação da Luz e sobre a resposta da
personalidade (que é, ou oposição e contradição, ou Abandono à Luz).

E os frutos serão cada vez mais imediatos, com relação tanto aos fatos como aos acontecimentos, como aos
relacionamentos que vocês têm que viver aí onde vocês estão.

Não há melhor preparação, na sua Ascensão individual atual, para a Ascensão coletiva e final.
Todo o resto é apenas projeção daí.

Vocês estarão tão imersos na Vibração da Luz que vocês terão encontrado todas as respostas, seja qual for a
sua vida, sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem os seus relacionamentos.

A Luz irá assumir todo o lugar, porque é a sua natureza, e é a nossa natureza.
Sempre foi assim.

***

Está aí, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu tinha para entregar a vocês, enquanto Melquizedeque do Ar.
Eu não sei se nós temos um pouco de tempo, mas eu lhes dei, em todo caso, o que havia para dar a vocês.

Eu deixarei a minha Irmã NO EYES entrar, ela, nos mecanismos mais íntimos referentes às possibilidades de
acesso Interior à Visão.

Eu gostaria de descrever para vocês, quanto a mim, os diferentes comportamentos observáveis, para cada um,
sem qualquer esforço.

No nível desses mecanismos espirituais mais íntimos, associados à Ilusão ou à Verdade, ou seja, ao astral ou
ao Vibral, que estão em oposição total (o Espírito ou a alma, se vocês preferirem), eu deixarei aquela que

vivenciou isso, durante a sua vida, de maneira total, exprimi-lo, a saber, NO EYES.
Irmãs e Irmãos na Humanidade, eu rendo Graças e eu comungo à sua Presença.

... Efusão Vibratória ... Comunhão ...

Até breve.

************

(*) – IRMÃO K – Mensagens de 2011:
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article725b.html

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article725b.html


************



Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade sejam sua

última Verdade.

Eu venho, neste dia, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, a fim de falar ao conjunto das
Consciências da humanidade que irá se dignar a ler as palavras ou a ouvir as palavras que eu venho dar-lhes.

***

Meu propósito se inscreve, de algum modo, na continuação da transmissão Vibratória realizada entre o Arcanjo
MIGUEL e o Arcanjo URIEL, em sua data terrestre de 10 de novembro do ano de 2011.

Uma série de mecanismos, doravante, a ser aplicado em meio a cada Consciência (que ela esteja Unificada ou
não), vai se traduzir, para a humanidade, em sua totalidade, pela colocação no face a face, e em ressonância,

da ação da Luz nesse corpo que vocês habitam.
Dessa maneira, então, eu venho fornecer certo número de elementos nesse face a face que é chamado a ser

vivenciado, em cada um, a título individual, e, em seguida, a título coletivo.
Vários Seres humanos, presentes na superfície deste mundo, não têm qualquer Consciência dos elementos

que se desenrolam, por uma razão que lhe é própria: ou por sua inserção em sua realidade tridimensional,
como a única existente, ou porque o momento ainda não chegou, para eles, de viver o reencontro com a Luz.

O que quer que seja, o conjunto da humanidade é, doravante, afetado, de uma maneira ou de outra, pela
imersão desta realidade tridimensional em meio a uma nova realidade, vindo pôr fim (como talvez vocês

saibam) ao princípio do isolamento, ao princípio do confinamento, ao princípio da limitação.

***

ANAEL - 26 de novembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-KI61FFy_kRQ/UXXQKC5WJAI/AAAAAAAABQc/9T4zJKK88P4/s1600/000anaelpink70.PNG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Cada Ser, nesse processo, cada Consciência, ficará e permanecerá Livre do estabelecimento de sua
Vibração, em uma Dimensão ou em outra.

A Liberdade é total, quaisquer que sejam os reajustamentos presentes durante este período, precedendo, de
qualquer forma, o momento escolhido pela Terra, que somente a Terra conhece e que nenhum Arcanjo,

nenhum Ser de qualquer Dimensão, pode revelar porque ele não o conhece, tão simplesmente.
Nós lhes dissemos que tudo estava concluído nas Dimensões Unificadas, na Dimensão do futuro da Terra

como na Dimensão do futuro da Consciência individual.
Entretanto, o que a Consciência separada é chamada a viver, na superfície deste mundo, é, evidentemente,

profundamente diferente segundo a Vibração que é portada e suportada, pela Consciência, em meio às Coroas
Radiantes da cabeça, do Coração, ou na ausência da presença da Vibração das Coroas.

Cada Consciência, a título individual, como a título de suas interações e de suas interrelações, é levada, pela
ação da Luz, a posicionar-se em seu próprio futuro (posicionamento cuja instalação permite se desenrolar nas

condições profundamente diferentes para cada Ser e para cada um).
Qualquer que seja a falta de conhecimento da Luz Vibral, qualquer que seja a vivência, Interior e total, da Luz
Vibral, o apelo da Luz se faz de diferentes maneiras, realizando, no Ser, uma série de ajustes e de reajustes

que são capazes de modificar o que é necessário e útil para cada Consciência presente neste mundo, a fim de
se dirigir para seu mundo do futuro, para seu mundo do porvir, correspondente à sua Vibração.

Assim como lhes é dado a ver, a ouvir, a perceber, a compreender, cada Consciência vive, hoje, sobre esta
Terra, no Espaço que é o seu, no tempo que é o seu e que lhe é próprio, uma série de mecanismos visando

estabelecê-lo em sua Vibração, na sua consequência, qualquer que seja esse futuro porque a escolha foi
realizada.

***

Quando o Governador e o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) especificou para vocês, desde o
início dessa primavera deste ano (outono, no hemisfério sul), que tudo estava prestes a se realizar e que tudo

estava realizado, era, evidentemente, nas instâncias além da Ilusão, além desta realidade Dimensional.
Restava, então, manifestá-lo, vivê-lo, como vocês dizem: encarnar nesta realidade tridimensional.

A ação da Luz, em suas vidas, é profundamente diferente para cada um porque ela se inscreve no respeito
total da sua Liberdade de estabelecimento Vibratório, na Liberdade do que é, para vocês, os elementos que

reuniram.
Que isso seja pelo Abandono à Luz, que isso seja pelo abandono à ação / reação, o conjunto desses

processos vividos e a viver, nesta Dimensão, faz apenas traduzir, para cada Consciência, para cada Semente
de Estrela, para cada Ser, a estrita retribuição, a estrita repartição do que é justo (para esta Alma e para esta

Consciência) para viver, neste mundo.
Existe, e existirá cada vez mais, em meio ao que vocês são, no estado atual de sua Consciência, uma série de
marcadores que ninguém poderá evitar, que ninguém poderá negar, referente à Verdade do que vocês têm a

viver.
Esses marcadores, comuns e de uns e de outros, qualquer que seja seu grau de conhecimento ou de

ignorância, irão permitir não a posição, mas, sim, o futuro, em função da qualidade do humor que é o seu,
nesse momento (e, precisamente, nesse momento), até o dia da data da intervenção magistral de MARIA em

17 de dezembro.
Deste modo, durante esse período de tempo em que a Luz vem bater à sua porta, onde vocês ali responderam

(ou não) em função de sua Liberdade, estabelece-se a Passagem, ou a não Passagem, da Porta Estreita.
O elemento principal e fundamental é compreender e aceitar que não pode se estabelecer, em sua

Consciência, outra coisa senão o que sua Liberdade de Consciência decidiu.
Que esta Liberdade recorra à personalidade, como ao Estado de Ser, o conjunto das circunstâncias do que

denominam sua vida (nesses compartimentos sociais, afetivos, interpessoais ou de ressurgência de mágoas
passadas ou do futuro desse corpo) inscreve-se, inteiramente, na Liberdade para estabelecer (que é a sua) no

futuro Vibratório da Terra, que é (como vocês sabem) a Ascensão na 5ª Dimensão.

***

Portanto, ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo sua Vibração e segundo sua escolha.
A partir do momento em que vocês acolhem e aceitam esse princípio (qualquer que seja sua escolha e

qualquer que seja sua Liberdade), caberá a vocês, então, em um caso como no outro (e eu chamo em um caso
como no outro, ou a escolha da Luz Unitária, ou a escolha da manutenção da experiência da Unidade), acolher

as consequências de suas escolhas com a mesma Alegria.
Porque, sim, qualquer que seja essa escolha, regozijem-se porque será feito muito exatamente o que vocês

decidiram, pela Vibração de sua Consciência.
Dessa maneira, aqueles que Vibram serão fortalecidos em sua Vibração.

Aqueles que não Vibram e que não irão se abrir à Vibração (porque essa é a escolha da sua Consciência)
viverão, de maneira cada vez mais abrupta, de maneira cada vez mais evidente, os processos Vibratórios.
Quanto àqueles que não fizeram a escolha, Consciente e deliberada, de manter uma estrutura inscrita nos



mundos de carbono, por um tempo que é o seu (porque essa é sua Liberdade), eles serão muito exatamente
fortalecidos, eles também, em sua escolha Vibratória de Consciência.

Assim, qualquer que seja o tumulto deste mundo, quaisquer que sejam os deslocamentos, cada vez mais
intensos, deste mundo, cada um irá adotar o ponto de vista que é aquele do seu futuro.

Cada um viverá seu próprio futuro.

***

Deste modo, o que havia sido nomeado ‘apegos coletivos’, resultando da falsificação deste mundo (e não da
vida, mas, sim, dos princípios aplicados neste mundo), irão se ver, integralmente, colocados na Luz.

Esta colocação na Luz corresponde à iluminação específica da Luz vindo rasgar a totalidade dos véus da
Ilusão, referentes ao confinamento da personalidade.

Qualquer que seja sua Vibração, qualquer que seja sua opinião, qualquer que seja seu parecer, quaisquer que
sejam suas crenças, irá se tornar, em vocês, muito exatamente o que vocês acolheram.

Nisso, vocês são capazes de se alegrar.
Nós lhes enunciamos, desde pouco tempo, que o efeito, ligado à sua Presença de Luz, à sua Presença

iluminada, permitiu amortecer a noção revelada pelo bem amado João, denominada: “choque da Humanidade”.
Neste mundo, existem diversos países, existem diversos continentes, existem diversas crenças, diversos

lugares e, também, diversos tempos, na revelação da Ascensão da Terra.
Portanto, cada um se posiciona, em sua Consciência, aí onde ele deve estar, muito precisamente.

A Vibração da Luz, aceita ou não, traduz-se, doravante, por um processo de acentuação ou de precipitação do
conjunto dos mecanismos que vocês mesmos criaram.

***

Nenhuma Consciência pode ali derrogar, nenhuma Consciência poderá ali derrogar.
A partir deste momento, as coisas, os elementos de sua Consciência, os elementos de sua vida, em todos

seus setores e em todos seus aspectos, irão lhes parecer cada vez mais evidente.
Isso irá se traduzir, não pelas escolhas (já que os Tempos não são mais para escolha), mas pelas realizações

que lhes pertencem propriamente.
 Essas realizações se situam em diferentes esferas (podendo ser, também, o fim de um corpo e o início de um
outro corpo, a transformação de um lugar em um outro lugar), sem, no entanto, ser capaz de decidir, por vocês

mesmos (em meio à personalidade), o que vocês decidiram, mas, sim, estabelecer-se (pela Inteligência da
Luz) no mundo e na Vibração que é a sua, por esse potencial de cocriação manifestado, encarnado e que lhes

é apresentado.
Esse processo é denominado, ele também, individual, porque não se refere ao coletivo, ao mesmo tempo, no

mesmo espaço da Terra, mas, sim, segundo um caminho Vibratório que é próprio a cada Consciência.
Esse momento é um momento de preparação, permitindo-lhes viver o que será para viver, no momento da

liberação da Terra (quando ela tiver escolhido), no estado Vibratório de sua Consciência, de suas
circunstâncias de vida as mais adaptadas à sua Liberdade, tal como vocês a concebem, tal como vocês a

aceitaram, e tal como a conscientizaram.

***

O Arcanjo URIEL precipita, à sua maneira, a última Reversão (aquela da Passagem da Porta Estreita), levando
sua Consciência a estabelecer-se no Interior do Um, ou no exterior do Um, mas sem poder ignorar a Unidade,
enquanto Princípio fundador de toda Criação, enquanto Princípio fundador de toda manutenção Dimensional,
de toda Verdade, de toda Realidade, qualquer que seja a Consciência, qualquer que seja a Vibração (desta

Consciência).
Dessa maneira, durante esta etapa de vida, é-lhes proposto viver a experiência, na totalidade, do seu futuro
Vibratório (futuro de sua Consciência), em função do seu tempo individual, começando, gradativamente e à

medida dos seus dias, a inscrever-se em um tempo que irá se tornar cada vez mais coletivo.
O tempo coletivo da Terra é decidido pela Terra.

O tempo coletivo do homem é decidido pelo homem.
Nós lhes comunicamos o Princípio da Comunhão e da Graça, ocorrendo sem qualquer vontade, pelo princípio
da nova Tri-Unidade, pela ação do Arcanjo URIEL, permitindo, em vocês, viver e Conscientizar a totalidade da

sua cocriação, independente de qualquer ação ligada ao que nós chamamos de falsificação deste mundo.

***



Portanto, a Consciência individual vive, efetivamente, sua Liberação e sua Ascensão, nos domínios de
liberdade que lhe são próprios, enquanto mantendo esse corpo (ou não) na superfície deste mundo, a fim de

ali realizar o que nós lhes dissemos: enxamear a Luz, fazer aumentar a Luz.
Mesmo aqueles que, aos seus olhos e à sua Consciência, não seguem na mesma Vibração e na mesma

Unidade, participam, por sua resistência e por sua oposição, do estabelecimento da Luz.
Nesse sentido (e como lhes foi dito), jamais julguem um próximo, jamais julguem o comportamento de um

povo, qualquer que seja, porque esse povo, onde que ele esteja, manifesta, à sua maneira, o que é justo para a
Liberação do confinamento.

Lembrem-se de que a totalidade das Consciências deve viver sua Liberação, deve viver seu face a face com a
Luz, a fim de penetrar, com toda Consciência, com a Consciência aberta, a manifestação das suas próprias

escolhas, a cocriação consciente do seu próprio universo, do seu próprio paradigma que é diferente para cada
Alma, para cada Consciência, para cada Espírito.

Alguns irão viver a Alma, outros irão viver o Samadhi (o acesso ao Si), outros irão viver a Dissolução em meio à
Luz.

***

Esses diferentes mecanismos possíveis de Ascensão foram-lhes dados, desde pouco tempo (ndr: ver a
canalização de GEMMA GALGANI de 12 de novembro de 2011) (**).

Resta, agora, exprimir o que eu disse ao conjunto da humanidade: o que chega é a Luz, o que chega é a
Verdade.

Qualquer que seja o olhar que vocês portam, quaisquer que sejam as inserções que vocês irão formular, vão
além do que seus olhos dão a ver.

Vão além das opiniões e dos conselhos.
Avalie (sem julgar) ao amieiro [‘aulne’] do seu Coração, a Vibração (ao amieiro do seu pensamento, se seu

Coração não Vibra) e aceitem que, em última análise e em propósito, a única coisa que é vivenciada é o retorno
verídico, autêntico e final da Luz, em um mundo que foi privado desde tão longo tempo.

Lembrem-se, também, de que neste mundo que vocês percorrem, absolutamente tudo está invertido: que o
que vocês chamam de Luz é apenas a Sombra, que não existe Sombra nos mundos da Unidade, que existe

uma Luz denominada Vibral (Fogo do Espírito, Fogo do Amor) vindo consumir a totalidade das Ilusões, a
totalidade das crenças, a totalidade dos confinamentos, a totalidade das alienações, a totalidade do que não é

Unidade.

***

Em virtude desse princípio, vocês irão se estabelecer, vocês mesmos, na resistência ou na aceitação, no
acolhimento ou na negação.

Isso se fará de maneira natural, que isso seja a aceitação ou que isso seja a negação, porque seu ponto de
vista e sua cocriação consciente, desse momento, serão, muito exatamente, o que vocês concretizaram, o que

vocês realizaram, neste mundo, nesse momento particular da história da humanidade, correspondente à sua
Liberação final.

Aquele que desejar chamar, pelo seu ponto de vista e pela sua Vibração, esse processo, de morte, irá viver
uma morte que é também uma Liberação.

Nenhuma Consciência poderá mais permanecer ignorando a Luz.
Toda Consciência, mesmo em total contradição com a Luz, viverá o reencontro consciente com a Luz.

Passado o momento do choque (que é próprio a cada Consciência), cada Consciência poderá, então, com paz
e serenidade, manifestar seu futuro Vibratório, seu futuro de Consciência e se estabelecer no domínio

adaptado ao que ela é.
Não há, então, ainda uma vez, nem que pressionar, nem que julgar, nem que ter medo, nem que esperar,
porque o conjunto das circunstâncias deste mundo, em seus momentos individuais e coletivos, humanos,

chama-os a conscientizar, muito exatamente, o que vocês são e não o que vocês creem.

***

O conjunto das crenças oriundas do confinamento é chamado (para o conjunto da humanidade) a se apagar,
integralmente, diante da majestade e da Graça da Luz.

Evidentemente, aqueles de vocês, Sementes de Estrelas, que ignoram, que negam a Luz, pela incapacidade
para estabelecer-se na visão do Coração, ser-lhes-á dado o tempo que for necessário para apreender-se,

aceitar e acolher sua Liberação, qualquer que seja seu momento (individual ou coletivo), qualquer que seja seu
estado físico como psicológico.

A Luz é Graça para aquele que a recusa, como para aquele que a aceita, na totalidade.
Deste modo, então, o tempo que transcorre e que os aproxima desta intervenção de MARIA, é o tempo o mais



propício para permitir-lhes viver os mecanismos da Ascensão.
Lembrem-se de que existem múltiplas Ascensões.

Eu deixarei entrar nos detalhes, uma das Estrelas, nos processos que se vivem para aqueles que se
Abandonaram à Luz, para aqueles que vivem as Vibrações das Coroas Radiantes.

Eu especifico, no entanto, que além desta porção precisa da humanidade, o conjunto da humanidade vive sua
Liberação, e que a Liberação de um não é a Liberação do outro, e que o futuro de um não é o futuro do outro.

Da mesma maneira que um Ser humano, reencarnando na superfície deste mundo, passa pelas Portas da
morte onde nada há para levar deste mundo (exceto a experiência vivida), da mesma maneira (e como isso foi
dito) cada um irá viver o que é para viver, precisamente, não dependendo mais de qualquer tirania, de qualquer

confinamento ou de qualquer chantagem exercida, por um país, ou por um próximo, por um filho, por um
parente.

A Liberdade não será mais uma palavra em vão porque cada Consciência, na superfície desta Terra, saberá,
muito precisamente, o que é a Liberdade, independentemente do que ela decidiu viver pelo estabelecimento

de sua Consciência.
Isso está em andamento.

Eu não darei a data porque isso já acontece, para alguns de vocês, desde algumas semanas.
Outros são chamados a viver no momento que lhes será o mais oportuno.

A totalidade da humanidade saberá (na data que lhes foi dada por MARIA), muito exatamente e muito
precisamente, qual é seu futuro Vibratório, o futuro de sua Consciência, o futuro da Liberdade, porque cada um

irá viver a Liberdade que cocriou para si mesmo.

***

Eis o anúncio que o conjunto do Conclave Arcangélico pediu-me para traduzir-lhes e para dar a vocês.
A transmissão Vibratória, do Arcanjo MIGUEL a URIEL, permite a restituição do conjunto dos códigos da

humanidade (que haviam sido confiscados) bem além do OD-ER-IM-IS-AL, pela presença do conjunto das
chaves Metatrônicas, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Unidade (ou, em todo caso, em uníssono com

seu Ser), qualquer que seja a Liberdade escolhida e a Liberação escolhida.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, no contexto desta intervenção específica, e
se existe necessidade de especificação (exclusivamente em relação ao que eu acabo de enunciar), então, eu

os escuto.

***

Pergunta: há uma diferença entre a dissolução no Todo e a integração no Corpo de Estado de Ser?

Bem amado, a dissolução no Todo não exclui a integração de um corpo de Estado de Ser em meio a uma
Dimensão, porque vocês irão conscientizar, naquele momento (para viver a experiência, real e vivida), que não

há qualquer diferença entre dissolver-se no Todo, entre viver tal Dimensão ou tal outra Dimensão, porque o
Ilimitado, como seu nome o especifica e sua Vibração o especifica, é sem qualquer Limite.

Passar do limitado ao Ilimitado é a tomada de Consciência, e a vivência da experiência, de que absolutamente
nada pode confinar a Consciência, de que absolutamente nada pode limitar.

Vocês estão às vezes no Todo, como uma parcela do Todo.
Vocês são à vezes um Arcanjo, como uma Estrela.

A particularidade das Sementes de Estrelas, tornando-se novamente Estrelas, é de poder se estabelecer aí
onde elas desejam, sem ser limitadas por qualquer Vibração, por qualquer corpo.

A Consciência Ilimitada não é mais tributária de quem quer que seja, do que quer que seja (forma, tempo,
espaço).

A ausência de localização da Consciência denominada Turiya, é uma verdade que é para viver, para
manifestar.

Dessa maneira, então, qualquer que sua forma específica de Ascensão, aqueles que viverão a Unidade irão
viver, ao mesmo tempo, esse mecanismo de simultaneidade, chamado de Dissolução no Todo, retorno ao

estado Bramânico, o estado absoluto do último Samadhi denominado Maha Samadhi, ou, então, irão decidir
se estabelecer em um corpo de Dimensão diferente, e de Vibração e de densidade diferentes, Unificado

porque, como seu nome indica, vocês não estarão mais limitados a esse corpo de Estado de Ser, mas vocês
terão uma infinidade de corpos, uma infinidade de Consciências.

Uma Consciência individualizada, não mais confinada em uma personalidade, mas tendo a lucidez e a clareza
total do que significa a Transparência da Luz, o Abandono à Luz: reencontrar sua Essência, sua Verdade, em



meio à Luz, como em meio aos mundos de carbono Unificados.
 Quaisquer que sejam as formas diferentes que lhes foram dadas, descritas, de Ascensão, apenas irá resultar,

do seu modo de viver os aspectos Vibrais atuais, seu porvir e seu futuro.
Ele não será condicionado por qualquer autoridade exterior.

Ele será apenas, a um dado momento, sincronizado com o tempo da Terra, que somente ela conhece o
Tempo, conhece o instante e conhece o dia.

Esse processo que é para viver irá terminar em um tempo desconhecido para nós (como desconhecido para
vocês) por um processo particular (que eu deixarei uma Estrela exprimir) que pode ser chamado, por alguns de

vocês, de mecanismos de estase [catalepsia].
Alguns de vocês vivem esta estase, outros não a vivem.

A um dado momento, o conjunto da humanidade, consciente ou não da Luz, consciente (ou ainda não) das suas
escolhas, irá realizar a consciência dessas escolhas (justamente por esse processo chamado de estase ou de

Comunhão total com a Luz) que irá prefigurar e antecipar seu futuro e seu porvir.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos da Lei do Um, nós iremos, juntos,
estabelecer um tempo de Comunhão, um tempo de Graça, de Coração a Coração, de Consciência a

Consciência, aqui e em outros lugares.
Meus propósitos serão audíveis para a maior parte dos seres humanos que teriam a oportunidade de se

deparar com meus dizeres.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Pela Graça da Lei do Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.

************
AÚDIO:
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(*) – GEMMA GALGANI (12.11.2011)
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_GEMMA_...

~ O EFEITO DA FUSÃO DOS ÉTERES ~~ O EFEITO DA FUSÃO DOS ÉTERES ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu volto, entre vocês, para explicar e dar uma série de elementos sobre o que

vocês serão levados a viver.
Eu irei me exprimir enquanto Estrela UNIDADE, que, para alguns de vocês, está presente no seu Canal

Mariano.
O que eu vou exprimir será feito, é claro, através das palavras, mas, sobretudo, da Vibração.

Eu venho fornecer os elementos de que lhes falou ANAEL, mas eu me dirijo, especificamente, a vocês, aqui
como em outros lugares, que vivem os processos Vibratórios da Luz, ou que são chamados a vivê-los, muito

em breve.

***

Desde algum tempo, durante este ano, aquele que se denomina SRI AUROBINDO falou-lhes da Fusão dos
Éteres, ocorrendo no céu.

Hoje, ou seja, a partir de agora ou, já, desde algum tempo, alguns Irmãos e algumas Irmãs vivem, por sua vez,
esse processo de Fusões dos Éteres, ocorrendo na Consciência, no corpo, levando a Consciência a viver um
processo específico que está, naturalmente, associado à Porta posterior de CRISTO, a Porta OD, que está,

também, ligado, é claro, aos Quatro Pilares e que está em ressonância direta com a Consciência que acede à
Unidade e ao Si.

Eu irei situar, de novo, o que eu vivia, em meio à Unidade, enquanto estando encarnada, durante a minha última
curta vida terrestre.

Porque o que vai suceder a vocês é exatamente isso, com intensidades mais ou menos fortes, durante
momentos mais ou menos prolongados.

O conjunto desses processos inscreve-se no Apelo da Luz.
O Apelo da Luz que lhes pede para Serem a Luz, para tornarem-se Transparente, para atravessarem a Porta
OD e para estabelecerem-se no que eu chamaria, pela minha origem, de casamento místico com a Luz, com

CRISTO.
Isso se realiza, em vocês, de diferentes modos, nos tempos que são extremamente curtos, já iniciados, para

alguns de vocês, iniciados e que, para outros, estarão muito perto.
E para aqueles que ali se interessam, isso está em relação direta com o que acontece no Sol, que é o portador

GEMMA GALGANI - 26 de novembro de 2011
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do Logos CRISTO-MIGUEL, o portador, também, dos corpos de Estado de Ser e da sua Liberação.

***

A Fusão dos Éteres, que é ilustrada em seus céus por esta Luz azul, acontece em vocês.
Ela vai ocorrer por mecanismos Vibratórios que vão se situar em locais e em lugares específicos do corpo,

mas, também, expressar-se na própria Consciência pelo acesso a estados cada vez mais próximos da
Unidade, do Estado de Ser, levando-os a estabelecer-se (no momento desejado, de maneira total e definitiva)

na Unidade, no Si, no Estado de Ser, na Alegria da Eternidade.
A Luz vai proceder, como ela sempre faz, por toques, e esses toques são mais ou menos intensos, em vocês.

 Esses apelos da Luz, além dos pontos clássicos que vocês percebem, talvez (que isso seja no nível da
cabeça, no nível do peito, do Coração ou das diferentes Portas, ou mesmo em meio a diferentes Estrelas), vai

conduzir sua Consciência, pouco a pouco, se vocês acolherem a Luz, a fazê-los sair da Ilusão.

***

Vocês, de fato, irão se aperceber, no nível da Consciência, de que existem momentos em que vocês estão aí,
sem estar aí.

E, no entanto, vocês podem afirmar que vocês estão totalmente aí.
Vocês não se afastam nem da vida, nem da encarnação, mas, simplesmente, a sua Consciência, sobre este

mundo, torna-se profundamente diferente.
Como isso foi dito pelos Anciãos, isso não é um desinteresse nem um afastamento da vida, mas, bem mais,

um mecanismo de entrada no próprio fundamento da vida, em meio à Unidade.
Isso participa da dissolução da Ilusão, da consumação da Ilusão e do estabelecimento da Consciência, na

totalidade, na nova Dimensão.
Então, não importa os nomes que vocês deem a esses mecanismos.

Que vocês chamem isso de estase [catalepsia], de Ascensão, de Translação Dimensional ou de expansão da
sua Consciência, eles refletem, quaisquer que sejam as palavras, a mesma realidade que é a passagem da
Consciência de um estado que foi chamado de fragmentado, aquele da personalidade, para a Consciência

Unificada.
Obviamente, isso terá, vocês podem imaginar (se isso já não for o caso), repercussões importantes, e cada

vez mais importantes, na conduta da sua vida rotineira.
A Luz vem chamá-los para serem Luz.

Ela vem chamá-los para estabelecerem-se em algo além do habitual.

***

Então, isso vai se expressar, é claro, por sentimentos de interrupção, ou de obrigação de interrupção das suas
atividades mais ordinárias, aquelas que requerem e que demandam a sua atenção.

Naqueles momentos, haverá um apelo, que vocês não poderão ignorar, da Luz.
Porque não haverá unicamente um processo Vibratório referindo-se a uma das Coroas, a uma das Portas ou a

uma das Estrelas, mas o conjunto do seu corpo será tomado por este apelo, dando um mecanismo que
poderia ser comparado a um adormecimento ou a um entorpecimento do corpo.

E, no entanto, a Consciência, ela, não dorme.
Então, vocês bem imaginam que, se vocês estiverem, naquele momento, prestes a realizar uma atividade que
requer a sua maior atenção (como, por exemplo, o fato de guiar um veículo ou se ocupar de uma atividade que

nada tem a ver com a Luz), a Luz vai chamá-los e vocês irão viver assim: como um momento onde é preciso
viver a Luz ou, então, opor-se à Luz, continuando a fazer o que vocês estavam prestes a fazer.

***

Para alguns, a Luz vai se manifestar nas situações que vocês poderiam chamar de mais incompatíveis.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligente e de que, se ela vier bater à sua porta, naquele momento, significa que
é, justamente, para vocês, naquele momento, que a melhor aceitação da Luz poderá se manifestar, em vocês,

e lhes permitir viver a Luz, com uma intensidade adequada e perfeita para vocês.
O apelo não será somente Vibratório (em um Ponto ou em uma Porta ou em uma Coroa) porque a Consciência,

como vocês irão observar, irá se modificar de maneira quase instantânea.
Até agora, vocês podiam perceber a Coroa Radiante do Coração, o sacro ou a Coroa Radiante da cabeça, e

continuar o que vocês estavam prestes a fazer, seja qual fosse esta atividade.
A Luz, de algum modo, batia à sua porta, mas sem incomodar a Consciência fragmentada, aquela da



personalidade.

***

Hoje, vai ser bem diferente, porque o apelo da Luz se torna cada vez mais intenso e quando a Luz chegar
(como isso foi dito: não somente nas Portas, nas Estrelas ou nos chakras), ela virá modificar o conjunto das
suas estruturas celulares, começando a agir no que vocês chamam de corpos sutis, refletindo-se por uma

dissolução, desta vez, não mais do astral denominado planetário ou coletivo, mas do seu próprio corpo astral.
Isso, é claro, pode surpreendê-los, em um primeiro momento, principalmente para aqueles que têm o costume
de funcionar com as emoções, com os pensamentos, que sentem ainda a energia através das emoções ou de

estados emocionais.
Isso irá se tornar cada vez mais difícil, porque a Luz vem apreendê-los e ela apreende, também, a Consciência

para que ela se expanda, por sua vez, e viva o Si ou a Unidade.

***

O processo Vibratório que vai se apresentar, naquele momento, irá se tornar, para vocês, a prova absoluta de
que a Consciência é Vibração.

Porque, efetivamente, não pode ali haver Consciência Unificada sem Vibração, mesmo se alguns Irmãos e
algumas Irmãs estiverem persuadidos do contrário, ou seja, que eles podem manifestar uma Consciência

Unificada sem viver os efeitos.
Ao passo que sempre, nas experiências que nós lhes demos, nós insistimos na diferença entre a consciência

fragmentada e o acesso à Consciência Unificada.
Esta revolução (porque é uma) vai ser vivida, em vocês.

O corpo vai dali participar e a Consciência não poderá fazer de outra forma senão de ali participar.
Se um medo estiver presente, se uma vontade contrária, expressando-se em meio à personalidade, for ao

encontro do apelo da Luz, então, naquele momento, vocês irão viver um desconforto.
Mas, na maioria das vezes, este estado Vibratório (que é a Fusão dos Éteres, ocorrendo no interior dos seus

próprios corpos astral e etéreo) irá induzir uma espécie de sideração do corpo.
Ele vai se tornar rígido.

É como se o corpo não estivesse mais aí e, no entanto, a Consciência está aí, totalmente.
Poderá ainda haver uma hipersensibilidade da própria Consciência, bem além dos sentidos, fazendo-os

perceber, então, presenças ou, então, o Canal Mariano.
Vocês terão, ao redor de vocês, e em vocês, a Consciência dos Arcanjos, das Estrelas, dos Anciãos ou dos

Anjos do Senhor (Vegalianos).

***

Naturalmente, haverá, nos primeiros dias, como uma sensação de irrealidade, assim como um sonho.
Muitos de vocês, além da visão etérea, começarão a perceber, com os olhos fechados, esta visão Interior do
Coração, que poderá se manifestar, com os olhos fechados, pelo aparecimento de uma luz azul, de um azul
muito pálido, que lhes foi deixado observar, para aqueles que se interessavam pelo que acontecia no céu, em
diferentes locais do planeta, e denominado, pelo bem amado SRI AUROBINDO (João): a Fusão dos Éteres.

Esta Fusão dos Éteres é levada a se revelar, de alguma forma, em vocês.
Ela se expressa por uma anomalia de percepção do tempo usual, por uma anomalia de percepção do corpo.
O corpo não parecerá mais responder e a Consciência, ela, não será, de qualquer maneira, como antes do
adormecimento, mas, muito pelo contrário, cada vez mais desperta, em uma agudeza total, tanto sensorial

como extrassensorial.
É naqueles momentos que vocês começarão a viver os seus primeiros contatos (para aqueles que não os

vivenciaram), pelo Canal Mariano, no seu Coração, mas, também, pelas presenças vistas pela Visão do
Coração.

A Luz azul poderá se manifestar sob forma de intensos flashes de Luz e, às vezes, se isso ainda já não foi
vivenciado, vocês irão se aperceber de que o mundo que vocês veem com os seus olhos abertos desaparece

sob os seus olhos, substituído por uma forma de luminescência Vibrante, branco brilhante, fazendo
desaparecer os contornos dos objetos, fazendo desaparecer o ambiente tal como é percebido com os olhos

abertos.
Alguns poderão mesmo, na natureza, como isso foi solicitado pela minha Irmã SNOW, ver esses fenômenos

de Luz, de névoa de Luz, ao redor das árvores.

***



Conforme lhes foi dito, a Luz, agora, atingiu a Terra, e o manto terrestre foi penetrado pela Luz.
Do mesmo modo que a Luz penetrou os seus corpos, os seus chakras e a totalidade da sua Consciência,

levando a viver esse mecanismo de dissolução do seu astral, do seu mental e transformando a estrutura etérea.
Deixando-se, naquele momento, viver, em meio a esse corpo como na Consciência, o mecanismo do Fogo do

Espírito.
Vocês serão tomados, em certos momentos, por um calor extremamente intenso, ou que partirá do sacro, ou

que partirá do Coração e que vai subir para a garganta, ou então, sobretudo, na parte de trás da cabeça, aí
onde se encontra o triângulo OD da terra, dando-lhes uma sensação de cozimento e de consumação total.

Mas lembrem-se de que isso não será unicamente uma percepção Vibratória, mas a própria Consciência que
irá se modificar, naquele momento.

Pouco a pouco, se vocês aquiescerem a esse trabalho da Luz, em vocês, vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que vocês não serão mais afetados pelo que os afetava antes.

Não haverá mais emoção.

***

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que toda noção de coisas que eram procuradas antes (que isso seja
um vício ou mesmo um prazer), terá desaparecido da sua Consciência, levando-os a modificar os seus

comportamentos, a sua alimentação e a sua própria Consciência ordinária.
Vocês não terão mais, de qualquer maneira, o sentimento de viver medos de perda do que quer que seja ou de

quem quer que seja.
A Consciência irá parecer-lhes (mesmo nesses momentos ordinários, fora desses espaços Vibratórios) como

estendida, não sem reação, mas, mais, na plenitude do que se chama a Alegria ou, em todo caso, a Paz.
Ou seja, que durante este período, vocês não poderão mais se colocar a questão de saber se vocês vivem a

Luz ou não, porque vocês irão se tornar a Luz.
Nada mais poderá ser como antes.

Alguns de vocês irão constatar que não podem mais trapacear (nem com vocês mesmos, nem com os outros)
com relação também, ainda, às situações, aos compromissos que foram arregimentados, até agora (muito

cômodo prosseguir sem querer ver o que estava para ser visto).
Isso não será mais possível.

Isso se refere tanto às ações que vocês realizam rotineiramente, como ao conjunto das suas relações e à
maneira que vocês mantêm as relações com este mundo.

Mais do que nunca, vocês irão se tornar conscientes da importância de estar nesta qualidade Vibratória, neste
estado de Luz onde tudo se torna Irradiação, onde tudo se torna Comunhão e Graça.

Isso não será mais, para vocês, uma palavra em vão, ou algo que irá se estabelecer quando vocês a tiverem
expressado como intenção ou como desejo, mas, realmente, como um estado que irá se tornar, de algum

modo, a sua nova natureza.

***

Eu chamo sua atenção para essas sensações, para essas percepções e para o que acontece, naqueles
momentos, para a sua Consciência.

Porque, gradualmente e à medida que vocês aquiescerem à Luz, bem, gradualmente e à medida vocês irão
constatar que a sua vida se torna, efetivamente, cada vez mais simples, que tudo se torna evidência, que não

há mais obstáculo que possa impedi-los, nem se colocar no seu caminho, de ser a Luz.
A Luz (que era, à primeira vista, para ainda muitos de vocês, um desejo, uma projeção) irá se tornar uma

evidência Interior, ou seja, um estado Interior onde tudo é claro, onde tudo é Luminoso, onde tudo se exprime
na majestade, na Graça.

Depois de algum momento, depois de um tempo que é variável para cada um, quando a Fusão dos Éteres for
concluída, no seu corpo astral e no seu corpo mental, então, vocês irão constatar que vocês poderão, de novo,

realizar as suas ações.
Mas essas ações serão realizadas de maneira diferente, porque a consciência não será mais a mesma.

Vocês não poderão mais trapacear, ainda uma vez, nem com vocês mesmos, nem com qualquer outro Irmão e
Irmã, mesmo na Luz ou mesmo contrário à Luz.

Tudo isso vai ocorrer em um tempo que eu qualificaria, em termos humanos, de muito curto, levando-os a
posicionar-se, cada vez mais claramente, no que vocês são.

 Nos momentos em que a Fusão dos Éteres se tornar intensa, o seu corpo não irá mais responder.
Naquele momento, não se preocupem.

Contentem-se em viver a Luz porque vocês irão constatar, naquele momento, que se vocês deixarem o medo ir
embora (e ele irá embora), então, naquele momento, vocês irão viver uma Alegria inefável e total.

***



Vocês compreenderam, a Luz passa a outra etapa da fecundação deste mundo e da Ascensão deste mundo.
E aqueles de vocês que foram as Sementes de Estrelas, os Semeadores de Luz, os Ancoradores de Luz,

aqueles que Vibram em uma das Lareiras ou nas três, hoje, vocês são chamados, pela Luz, para iniciar a última
etapa da sua transformação.

Esta última etapa, denominada Fusão dos Éteres, corresponde à interação entre o que havia sido nomeado,
pelo IRMÃO K, o fogo elétrico, o fogo da alma, com o Fogo do Espírito.

A reatividade que vai existir entre o Éter confinado (limitado, da encarnação, no nível do corpo etéreo) e o Éter
original, virá, de algum modo, terminar o trabalho de transformação que foi iniciado pela revelação das cinco

sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL, pela ativação dos Novos Corpos, das Coroas Radiantes, das Estrelas, das
Portas.

A Vibração vai se tornar cada vez mais intensa.
O corpo vai Vibrar.

A Luz branca vai se instalar por toda parte.
E isso vai chamá-los, cada vez mais, a estabelecer-se na Luz.

Ainda uma vez, vocês não irão se tornar indiferentes ou desligados, mas vocês irão se tornar plenamente
conscientes, plenamente lúcidos, no Ser.

Vocês não terão mais necessidade de correr para esquerda e para a direita.
Os seus gestos serão mais descontraídos.

Há momentos em que a Luz irá pedir-lhes para alinhar-se, naquele momento e não em outro momento.
É a vocês que caberá, ainda mais, destacar esses instantes como o apelo da Luz.

Porque, lembrem-se, é a Inteligência da Luz que age e isso não é a sua inteligência.
Naqueles momentos, vocês irão viver a Graça.

Vocês irão compreender, naquele momento, o que quer dizer a Comunhão.
Mas ela não irá mais ser expressa e ser vivida em um plano horizontal, entre vocês (Irmãos e Irmãs

encarnados), ou entre vocês e nós, mas diretamente com a Luz.

***

A Luz penetra o Éter da Terra e penetra o seu Éter, modificando, totalmente, a sua fisiologia, os seus ciclos, os
ritmos de sono, as necessidades.

Vocês irão constatar que a alimentação se modifica profundamente, que haverá momentos em que vocês terão
necessidade de enraizar-se ainda mais e de comer mais.

Vocês terão necessidade de açúcar, vocês terão necessidade de coisas que não existiam mais em vocês,
anteriormente, como necessidade, desde vários anos.

A Luz vai modificar a fisiologia do sono e, também, a sua capacidade para entrar, não mais em comunicação,
através da personalidade, mas pela Comunhão de Coração a Coração, com os seus irmãos e as suas Irmãs.

Vocês irão se reconhecer pelo brilho do seu olhar.
Vocês irão se reconhecer pelo brilho da sua Vibração.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que a Luz branca se torna visível aos seus olhos, que se tornam sensíveis
a novas frequências.

Vocês irão se conscientizar, realmente, de que no Interior do seu Coração, pelo Fogo do Coração, encontra-se
o conjunto da Criação.

Vocês terão, efetivamente, cada vez menos necessidade de se projetarem em qualquer ação ou reação
exterior, porque vocês irão se apreender, pela própria Consciência, de que aí onde vocês são mais úteis e

mais eficazes, para ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs, é estando na sua Luz e deixando a Luz atravessá-
los, sem qualquer vontade pessoal, sem qualquer interação possível.

Então, vocês vão ganhar em confiança e em fé na Luz.
Vocês vão ganhar em Humildade, em Simplicidade.

Vocês vão passar a Porta Estreita (ndr: passagem do 8º Corpo ao 9º Corpo).
O ponto OD da Porta Estreita poderá, aliás, tornar-se, às vezes, extremamente doloroso (ndr: ponta do

esterno).
Aí também, trata-se de um apelo à Luz, da Luz à sua Luz, pedindo-lhes para tornar-se, na totalidade, esta Luz.

***

É dessa maneira, pouco a pouco, que a sua Ascensão individual irá terminar, até o momento coletivo da Terra
que, mais uma vez, ninguém conhece a data, mesmo se, efetivamente, o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV)

lhes falou de uma noite de muito frio.
Tudo isso se desenrola.

Mas vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, naquele momento, nesses estados de imersão na Luz,



vocês não têm que verificar qualquer data, vocês não têm que realizar qualquer evento exterior, porque vocês
estarão totalmente tomados pela Luz que é a sua, porque vocês estarão totalmente imersos na Unidade, no Si,

no Estado de Ser.
Não haverá mais razão de manifestar qualquer impaciência.

A esperança estará realizada, em vocês.
Vocês não estarão nem na impaciência, nem na esperança.

Vocês não estarão mais na projeção de um desejo (qualquer que seja), mas vocês estarão, efetivamente, cada
vez mais, na vivência da Luz.

No início, isso poderá lhes parecer como um sonho.
Isso poderá lhes parecer como uma ilusão,

E, pouco a pouco, diante da reprodução desses episódios, diante da manifestação, cada vez mais densa, da
Luz, vocês irão constatar que é a sua natureza, a sua Essência e que não há nada mais e que todo o resto

desaparece.
Isso será, para vocês, o seu modo de viver o ‘choque da humanidade’.

Não haverá outro para vocês.
Obviamente, o Apelo da Luz, gradualmente e à medida que a Luz penetrar o manto da Terra, vai também se
expressar (e de maneira, certamente, muito mais violenta e brutal), para aqueles de vocês que não tiveram

ainda a oportunidade de viver o apelo da Luz, por uma das Coroas Radiantes, que vão se colocar, de imediato,
para viver a Vibração, mas de uma maneira extremamente importante e intensa.

A Consciência vai como que realizar um mecanismo de Fusão dos Éteres, extremamente violento, dando uma
sensação de Fogo Interior, de consumação total do conjunto das suas estruturas.

Vocês serão, de algum modo (como isso foi escrito em algumas escrituras), enlevados no Êxtase.

***

O contato com os mundos multidimensionais irá se tornar, para muitos de vocês, como uma segunda natureza,
porque vocês irão perceber as presenças das outras Dimensões, cada vez mais claramente.

Vocês serão cada vez menos seduzidos pela aparência do que lhes é deixado ver, com os olhos.
Vocês serão cada vez menos atraídos pelos relacionamentos ordinários, e a sua Consciência irá se

estabelecer, com maior facilidade, na Comunhão de Coração a Coração.
Isso irá passar das palavras.

Vocês não terão mais necessidade de palavras para trocar e para se comunicar.
A sua Vibração irá se tornar a ferramenta e o agente do que vocês são, para Comungar e mesmo para se

comunicar.
Diversas formas de Comunhão, passando por caminhos ditos extrassensoriais (como formas diferentes do que

é chamado de telepatia, mas que podem ser comparáveis a isso), irão dar-lhes a percepção de um contato
estabelecido com um Irmão e uma Irmã, ou mesmo sobre o planeta.

Vocês poderão dar-se conta de que vocês são realmente multidimensionais.
Vocês terão lembranças das suas noites (quando vocês chegarem a dormir) onde vocês irão constatar, por

vocês mesmos, quando vocês retornarem à Consciência ordinária, os momentos particulares de contato, que
nada mais têm a ver com os sonhos.

Vocês vão se lembrar das suas viagens.
Elas irão lhes parecer como a sua verdadeira natureza, enquanto que este mundo irá lhes parecer, cada vez

mais, como o mundo dos sonhos.
Naquele momento, vocês vão saber que vocês estão no caminho para o momento coletivo.

E quanto mais vocês forem numerosos vivendo isso (em tempos diferentes, mas extremamente curtos), mais
vocês irão se aperceber de que o conjunto deste mundo e da sua Ilusão vai se desmoronar tal como um

castelo de cartas.
Mas isso não irá afetá-los porque, lembrem-se de que a Inteligência da Luz vai prover, integralmente, a sua

vida.
Que isso se refira aos filhos, aos pais, a uma situação, ao fato de comer, ao fato de dormir.

***

A Graça não será mais, para vocês, qualquer ideia, mas, sim, a Verdade do que vocês são chamados a viver.
Se vocês estiverem na rua, um Irmão ou uma Irmã irá acolhê-los.

Se lhes faltar alguma coisa, essa alguma coisa vai aparecer, e instantaneamente, sem precisar pedi-la.
Haverá apenas que acolher a Graça, haverá apenas que se deixar, de alguma forma, guiar pela Luz.

Isso irá mudar, no todo ou em tudo, em um tempo muito curto, a sua relação com a Luz, a sua relação com a
vida.

Vocês irão se tornar vivos, além de qualquer projeção, porque vocês irão se tornar a própria Vida, nessa que é



Luminosa e Livre, independente deste mundo.
Isso, vocês são chamados a manifestá-lo.

Os carismas diversos que acompanham isso (seja a premonição, a bilocação, a capacidade, ao mesmo tempo,
para estar em mundos diferentes e para ver mundos diferentes) vão ser propiciados a vocês pela Luz, sem

nada buscar.
Vocês irão ver, cada vez mais claramente, em vocês.

Vocês irão ver momentos em que vocês estão na Luz e momentos em que vocês não estão mais na Luz, em
que vocês estão na personalidade, porque as preocupações da vida terão, talvez, apanhado vocês, ainda, de

maneira inconsciente.
O conjunto dos apegos coletivos e dos diferentes medos, que podiam ainda estar presentes, em vocês (o
medo da perda desse corpo, o medo da perda do que quer que seja, no nível material, o medo da morte, o

conjunto dos apegos), irá lhes parecer como antiquados, como ultrapassados.
Eles serão, tão simplesmente e tão realmente, esvaziados da sua Consciência.

A confiança na Luz irá se tornar absoluta.
Vocês irão se lembrar, então, cada vez mais, de que quanto mais a Vibração estiver presente e de que quanto

mais o seu Coração aquecer, mais vocês estão na Alegria e na Paz.

***

Tudo o que, anteriormente, eram os motores da sua vida ordinária, simplesmente não vai mais existir.
Isso irá ocorrer de maneira natural.

Obviamente, se ao redor de vocês existirem seres em oposição a esta Luz, eles vão entrar, por sua vez, em
resistência.

Mas compreendam o seu medo, compreendam a sua interrogação (eles, que não vivem isso, de vê-los viver
isso) porque, para eles, vocês é que são anormais.

Então, tenham a caridade e o Espírito de Pobreza que irão fazê-los dizer, naquele momento, que nada há para
justificar e que vocês não poderão, de qualquer modo, absolutamente nada justificar pelas palavras ou pelas

explicações.
E que a única justificativa é a manifestação da sua Paz Interior, da sua serenidade e do seu Amor, além de

qualquer palavra, além de qualquer comportamento amoroso, mas, sim, no brilho do seu olhar, no brilho do seu
Coração e na Luz que irá se tornar visível, no exterior, real e concretamente.

Vocês irão se tornar, de algum modo, para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estão mais próximos da Luz,
como luminescentes e transparentes.

Isso não é uma palavra em vão.
Vocês vão saber, naquele momento, que vocês entraram, quase diretamente, na nova Dimensão.

O corpo estará ainda presente, e algumas estruturas deste mundo irão lhes parecer ainda como presentes,
porque, é claro, aqueles que são opostos à Luz amariam ver manter a sua ilusão, eternamente.

Mas eles irão descobrir, naquele momento, que tudo isso é efêmero: que todos os jogos de poder, de
dominação e de servidão de qualquer ser, não têm mais qualquer sentido, porque a Luz provê a todos e que,

nos mundos Unificados, não pode ali haver nem desejo, nem necessidade porque tudo está realizado,
permanentemente.

***

Tudo isso é chamado a se revelar à sua Consciência, a partir do momento em que vocês viverem esses sinais
da Consciência e da Vibração.

Aceitem e, logo depois, vocês não poderão mais duvidar do que vocês vivem.
Lembrem-se, também, de que vocês não podem convencer ninguém, mesmo o ser mais amado da Terra, de

viver a mesma coisa que vocês, porque apenas ele é que pode viver isso.
Vocês não podem entregar do exterior.

Então, todas as atitudes de salvador, todas as vitimizações irão desaparecer.
Vocês irão deixar o outro Livre e vocês irão se tornar Livres.

E, gradualmente e à medida que vocês se tornarem Livres, o outro estará Livre.
E eu entendo por Liberdade, aí também, como isso foi dito, a Liberdade da Consciência e do Espírito.
Mais uma vez, ninguém lhes pediu para deixar quem quer que seja, agora, mas, simplesmente, para se

estabelecer nesta Verdade nova, que se estabelece por si só, como vocês compreenderam, e que não requer,
da sua parte, qualquer aplicação de vontade pessoal.

A Luz É, a partir do momento em que vocês deixam de querer, seja o que for.

***



Se vocês soubessem, visto do nosso lado, como é fácil se tornar Transparente à Luz, sobretudo agora, neste
mundo no qual vocês estão, porque todas as barreiras (o que nós havíamos chamado de astral coletivo)

desapareceram.
Pois o 'sistema de controle do mental humano' está prestes a desaparecer, inteiramente, sob a ação do Sol e

da Luz do Sol central.
Tudo isso, vocês são levados a vivê-lo, na sua vida.

Ainda uma vez, quanto melhor vocês aceitarem Ser, quanto melhor vocês se tornarem humildes, melhor a Luz
irá se tornar a sua natureza, a sua natureza real e verdadeira.

Tudo isso acontece nesse período de tempo que antecede o período chamado de Natal.
Evidentemente, vocês irão constatar (mesmo falando entre vocês, ou se vendo, uns e outros) que alguns estão
nas primícias, começando, e que outros estão completamente estabelecidos neste estado de Graça, porque
cada um tem o seu momento, cada um tem a sua maneira de proceder, em relação à Luz, e que a Luz sabe,

pertinentemente (e muito melhor do que vocês) qual é o seu calendário Interior, qual é o seu relógio Interior, e
ela se adapta a isto, além dos desejos da personalidade.

A Luz vem, também, perguntar-lhes: “você quer se Abandonar, na totalidade, ao que você É?”, “você quer,
realmente, concretamente, viver esta transmutação?”, “você quer se tornar de novo, verdadeira e totalmente,

Livre?”.
No sentido desse querer, há simplesmente um convite, e não a expressão, do seu lado, para estabelecer

qualquer vontade, mas, sim, para viver na Humildade, na Simplicidade.
Todos os jogos de energia irão se tornar caducos para vocês.

Vocês não terão mais necessidade de manter qualquer energia, nem de jogar com o que quer que seja, porque
vocês irão se tornar o próprio jogo e vocês irão se tornar a própria Vida, na sua plenitude, na sua certeza.

A Luz não será mais algo do exterior.
A Luz não será mais um desejo, para mais tarde, mas ela será a realidade da sua vivência.

Eis o que a Fusão dos Éteres, do seu corpo e dos seus corpos, vai realizar.

***

Estão aí as palavras que eu tinha para dar a vocês.
Resta-nos um tempo de perguntas, unicamente em relação a esses processos que eu falei.

Se houver, em vocês, perguntas em relação aos processos que vocês vivem, ou em relação ao que eu
descrevi sobre isso, então eu os escuto, enquanto anunciando que eu irei participar, com vocês e em vocês,

pelo Canal Mariano, do espaço de Alinhamento e de Comunhão, às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna
“protocolos a praticar / protocolos prioritários") (*).

Mas, no momento, nós temos tempo.
Eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Éter, os Éteres e a Fusão dos Éteres?

Minha Irmã, isso seria extremamente longo, além do mais isso fez parte de várias comunicações.
Eu remeto você, para isso, ao que disse SRI AUROBINDO, nos meses de março e de abril, com relação à

Fusão dos Éteres no céu.
Eu remeto você, também, à diferença fundamental que foi estabelecida pelo IRMÃO K, entre o fogo etéreo

(confinado, no qual vocês estão) e o Fogo do Éter restituído.
Existem dois fogos no ser humano: o fogo do ego e o Fogo do Coração.

O fogo do ego vai se refletir pelo desejo, pelo sofrimento, pela doença, pelas convenções, pelos freios e pelas
resistências à Luz, pelos medos.

O Fogo do Espírito vai se refletir pela Alegria.
É o Fogo do Espírito (além das Portas da Atração e da Visão que estão ligadas a esse fogo da alma e do

corpo) que permite a Passagem da Porta Estreita.
O Fogo do Espírito é satisfação eterna.

O fogo do corpo e o fogo do ego vão conduzi-los para os desejos, para as pulsões, para os medos.
O Fogo do Espírito é a solução para o medo, porque é o que corresponde à Luz Vibral, ao Fogo do Amor.

O Amor é um Fogo que consome todas as ilusões.
Não é o que vocês creem, em uma relação emocional, entre dois seres ou entre vocês e o que vocês

denominariam um deus exterior.
O Fogo do Espírito é aquele que vem retornar a alma, a fim de que a alma se consuma e desapareça,



integralmente, no abrasamento do Amor, onde a personalidade não tem qualquer peso nem qualquer
densidade.

É o momento aonde a Alegria vem substituir todos os medos e onde a certeza Interior da Luz apaga todas as
provas, todos os sofrimentos.

Seja qual for o sofrimento afetando um corpo, se o Fogo do Espírito estiver, por completo, presente, bem, há
simplesmente impossibilidade, para a Consciência, de viver este sofrimento que está, no entanto, presente.
Disso, eu já falei (e outras Estrelas, como a minha Irmã TERESA), com relação ao acesso à Luz, como um

divino sofrimento.
Não um sofrimento que iríamos impor, sob forma de mortificação, mas esta forma de Êxtase particular, onde há

uma dor indizível que é um Amor de consumação no que eu chamei, desde o início da minha intervenção, de
Núpcias místicas com CRISTO.

As Núpcias místicas com CRISTO, com a Luz branca (no nível do conjunto de todas as estruturas desse corpo
físico e dos corpos sutis, pertencendo à matriz, como da consciência fragmentada), é exatamente isso: esse
Fogo que vai consumir o conjunto das ilusões, o conjunto do que não é verdadeiro, o conjunto das crenças, o

conjunto das certezas, que apenas estavam ligadas a este mundo e não à certeza da Luz.
Ainda uma vez, eu não posso ir mais longe nesta resposta, porque isso foi amplamente desenvolvido.

Simplesmente, esse Fogo dos Éteres, a Fusão dos Éteres, acontece, agora, não mais no céu, mas em vocês.
Do mesmo modo que o som do Céu e da Terra (que cada vez mais seres humanos percebem, de maneira

cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais evidente) refletem-se também por uma modificação, durante
esta Fusão dos Éteres, do som que é ouvido nos ouvidos que, para muitos de vocês, começou a se amplificar,

de maneira exagerada, desde alguns dias ou algumas semanas.
Vocês irão se tornar o som, ou seja, vocês irão se tornar a Vibração, que é a natureza da Luz.

Os ruídos deste mundo irão desaparecer.
O ruído do seu mental e das suas emoções irá desaparecer, no sopro do Amor da Luz, no sopro da Verdade.

O Fogo do Éter, o Fogo do Espírito vem substituir o fogo do éter confinado, pondo fim à Ilusão.
Esse processo se acompanha, como eu disse, de um desaparecimento, agora, do seu próprio corpo astral, do

seu próprio corpo mental.
Alguns de vocês sabem, pertinentemente, que não chegaram mais a funcionar como antes, porque o cérebro

não age mais e não reage mais do mesmo modo.
Isso é uma verdade.

***

Pergunta: sentir o interior do corpo como flutuar faz parte desses processos?

Sim, porque existe, efetivamente, um processo que vai propiciar uma espécie de ‘desolidificação’
[‘désolidarisation’] do corpo físico, levando-os a tomar consciência de outras estruturas que estão presentes,

às vezes, no Interior de vocês, como no exterior de vocês.
Não será somente a consciência da energia, mas, bem, a consciência da estrutura Vibral, ou seja, do corpo de

Estado de Ser.
Lembrem-se de que as Portas, durante o desdobramento da Luz, são os pontos aonde vem se sintetizar, de

algum modo, o seu corpo de Estado de Ser, não somente como algo que estaria no exterior, mas, também, no
Interior.

***

Pergunta: é o Fogo do Espírito que vai destruir o sistema de controle do mental humano, para
aqueles que vivem esses fenômenos Vibratórios?

Sim.
Há (como o Comandante lhes disse, desde vários anos) três envelopes isolantes que têm estado presentes,

no nível do corpo humano, como neste Sistema Solar.
E esses três envelopes são perfeitamente capazes de serem sobrepostos, no nível da estrutura humana, que

foram chamados de ionosfera, magnetosfera e heliosfera, que são, de algum modo, os três véus impedindo-os
de ver a Verdade, em vocês, como no exterior de vocês.

Esses véus começaram a ser desagregados, desde as Núpcias Celestes, pouco a pouco, tornando-se
permeáveis ao que vocês chamam de irradiações cósmicas.

O corpo da Terra e o corpo do Homem.
Dessa maneira, então, os envelopes não eram mais isolantes, mas deixavam passar a Luz.

Pouco a pouco, houve uma desagregação do sistema de controle do mental humano.
Obviamente, ele ainda está ativo.

E depois, agora (desde que a Luz penetrou e fecundou o manto da Terra), ficou possível, para vocês, enquanto



consciência humana, viverem o fim da fragmentação.
E isso ocorre, é claro, pela destruição total, nestes últimos tempos, do corpo astral, do corpo mental e do corpo

causal, permitindo-lhes, então, passar no que vocês chamam de corpo etéreo.
Mas não mais em corpo etéreo alterado, mas um corpo etéreo restituído à sua verdadeira Luz, à sua verdadeira

Dimensão.
É exatamente isso que está prestes a ser vivido, em vocês.

Isso irá se expressar, também, por mecanismos específicos.
Vocês vão ouvir, realmente, como explosões no Interior de vocês, assim como no Céu e na Terra.

Não será mais somente o som do Céu e da Terra, ou o som da alma e do Espírito, que se modificam, mas,
sim, mecanismos de rachaduras extremamente precisos, correspondendo à rachadura do Céu e da Terra, mas,

também, é claro, à rachadura do pericárdio.
Do mesmo modo que existem envelopes isolantes para o ser humano, como eu disse, chamados de corpo

astral, corpo mental e corpo causal, existem também, no nível de alguns órgãos, membranas sobrepostas que
os isolam da Verdade.

Existem, também, em meio à estrutura humana, três membranas isolantes e elas lhes são conhecidas, para
duas delas.

Há a membrana chamada de peritônio.
Há a membrana chamada (que envolve o coração) de pericárdio.

E há uma terceira membrana que, ela, é invisível, que está situada no nível da garganta.
Essa membrana mais distante, e situada no nível da garganta, correspondeu ao que, desde agora um ano, o

Arcanjo URIEL chamou de Passagem e Abertura da boca.
Resta, agora, pelo impulso posterior de CRISTO, devido ao Fogo Metatrônico, pela Passagem da Porta

Estreita, pelo Fogo Micaélico e, agora, pela ação de URIEL, romper, completamente, o pericárdio, a fim de que
a lagarta possa dar origem à borboleta.

É exatamente esse processo de finalização, de algum modo (que já começou desde este verão (inverno, no
hemisfério sul)), ou seja, a constituição da crisálida, que os faz deixar a lagarta para tornar-se a borboleta.

***

Pergunta: vocês aconselharam a cessar as nossas atividades quando a Luz nos chamar. Quanto
tempo pode durar essas efusões?

Meu Irmão bem amado, isso pode durar o tempo de uma respiração.
Mas você irá constatar que isso vai durar, cada vez mais, muito tempo porque o objetivo, em última análise, é se

tornar isso, o tempo todo.
E então, há um processo que vai efetivamente durar, cada vez mais, muito tempo.

Vocês não poderão dali se extrair no momento coletivo da humanidade.
Vocês vivem a preparação, da maneira mais harmoniosa possível.

Isso é uma Graça.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos bem amados, eu rendo Graças pela Presença de vocês.
Eu rendo Graças pela sua escuta e pela nossa Comunhão.

Nós vamos prosseguir, juntos, dentro de alguns minutos, todos juntos, aqui como em outros lugares.
Até logo mais.

************

(*) – Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html 

***

http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html


Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article7767.html

26 de novembro de 2011
(Publicado em 27 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article7767.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los e eu estou, sobretudo, muito contente
de, primeiramente, dizer-lhes bom dia, de trazer-lhes o meu Amor, e de vivermos uma Comunhão, juntos.
Então, eu lhes proponho, em primeiro lugar, um momento sem perguntas, de Comunhão e, como diria UM

AMIGO, de Coração a Coração, não é?
Esse momento de Graça que lhes é oferecido para ser vivido, quando desejarem, a partir no instante em que
vocês acolherem a Luz, a partir do instante em que vocês estiverem totalmente inscritos (de algum modo) no

Instante Presente.
Então, vivamos esses poucos minutos e, logo após, eu lhes darei a palavra.

Então, Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu lhes dou a palavra, e eu escuto todas as perguntas que vocês têm para me fazer.

***

O.M. AÏVANHOV - 26 de novembro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111126_-_OMA.mp3


Pergunta: poderia desenvolver sobre o princípio da Liberdade?

Então, caro amigo, a Liberdade pode se inscrever de vários modos.
Há (vocês sabem, isso são palavras que nós todos empregamos) a Liberdade deste mundo, por exemplo, de

pensar.
Ninguém, em princípio, pode impedi-los de pensar, mas todo mundo tenta fazê-los pensar segundo uma

determinada direção.
Mas o ser humano tem, em princípio, a capacidade para exprimir o seu pensamento, como ele o crê, eu diria,

independentemente de qualquer restrição.
Mas vocês sabem, evidentemente, que nesse mundo moderno, o conjunto do que vocês podem ver, o
conjunto do que vocês podem escutar, tende a dirigir o seu pensamento no sentido que é desejado por

aqueles que querem conduzi-los ali onde vocês não têm necessariamente desejado ir, mas onde vocês se
submetem, de uma maneira ou de outra (quer se chame de egrégoras ligadas a crenças, etc., etc..).

Nós lhes falamos, nós, de uma outra Liberdade, e eu volto, de novo, em particular, àquele (talvez) dos
Melquizedeques que melhor lhes falou (de algum modo) do que é a Liberdade.

A Liberdade de que lhes falamos é a Liberdade do Espírito.
Que não é a liberdade de pensar, que não é a liberdade de escolher ter um filho, ou de não ter um filho, ou a

liberdade de se estabelecer em tal região ou em tal outra região do mundo.
Porque, isso, é uma liberdade em meio à prisão: é a possibilidade de ir a uma janela ou a outra.

E o IRMÃO K lhes disse que a Liberdade não era deste mundo (ndr: ver, particularmente, as intervenções do
IRMÃO K de 1º de abril e de 3 de julho de 2011) (1).

Ou seja, que existia um outro estado da Consciência que estava fortemente ligado ao que chamamos de
Consciência Turiya (isto é, a Consciência do Estado de Ser, a Vibração, se vocês quiserem, da Luz), que os

leva a descobrir outros Espaços de Consciência, outros Espaços de Vibração.
Obviamente, esse corpo é apenas acessível de maneira efêmera (para todos nós, quando nós vivemos),

desde o nascimento até a morte.
Portanto, esse corpo é, por essência, efêmero.

Ele está inscrito em uma realidade, que nós vivemos, que nós chamamos de encarnação.
Progressivamente, nós introduzimos, em vocês, o conceito de que existia, não somente (é claro, o que muitos

de vocês, que estão aí, conhecem, ao menos por ter lido) a reencarnação, mas que existia, além da alma, a
Liberdade do Espírito.

E que o Espírito não é deste mundo, e que vocês podiam viver a Verdadeira Liberdade.
Nós sempre lhes dissemos que a Liberdade, é o quê?

É não ser dependente de um tempo, é não ser dependente de um corpo, é não ser dependente,
exclusivamente, dos sentidos.

Evidentemente, vocês compreendem que isso é perfeitamente o contrário do que nós vivenciamos, uns e
outros, quando nós estamos em um corpo de carne.

Então, é claro, como vocês sabem, houve vários testemunhos (das Estrelas, dos Anciãos, e depois de muitos
outros, que não são nem Estrelas, nem Anciãos) referindo-se ao acesso a estados da Consciência

específicos, diferentes.
Que nada mais tinham a ver com este mundo, e que não tinham, tampouco, mais nada a ver com o mundo

astral, mas que falavam (de algum modo) de Espaços que apenas podíamos conhecer através da Realização
da Consciência dita Unificada, ou seja, da Consciência do Si ou do Estado de Ser.

E, naquele momento, a Liberdade era real, porque ela os fazia (de alguma forma) sair, conscientemente, desse
corpo.

Não para escapar a esse corpo, mas para percorrer Espaços que nada mais tem a ver com as regras
conhecidas da encarnação, do karma, da reencarnação, ou, ainda, das leis da alma, mas para fazê-los penetrar

nas Leis do Espírito. 
As Leis do Espírito, naturalmente, assim como falamos, elas não são mais as Leis do Espírito, como disse o

IRMÃO K.
Mas existe uma diferença considerável: na Liberdade, vocês não são mais comparados com o corpo no qual

vocês estão, vocês não estão mais localizados em um idade específica, em uma dada identidade (nome,
prenome, qualidade, profissão, casado, não casado, divorciado, viúvo).

Quer dizer que vocês não estão mais submetidos às leis deste universo, às leis deste mundo.
Nós lhes dissemos, também, em várias ocasiões, que seria um pouco estúpido acreditar que as Leis, do outro
lado, ou seja, no nível do Espírito, fossem as leis deste mundo tais como elas aparecem sob os sentidos (em

particular a visão e a lei de ação / reação, ou seja, a gravitação).
No Universo existem vários Mundos.

E esses vários Mundos podem ser, efetivamente, considerados como inseridos uns nos outros.
Mas isso não é inteiramente verdadeiro, porque, seu eu digo: ‘inseridos uns nos outros’, vocês irão pensar no
princípio das bonecas russas, e vocês irão achar que vocês estão confinados em estruturas mais ou menos

diferentes.
Não é perfeitamente isso.



Quando vocês descobrem o Si, quando vocês vivem o Estado de Ser, a Realização (chamem isso como vocês
quiserem), através da Vibração, hoje, ou através dos testemunhos que lhes deram algumas Estrelas, vocês

escapam à sua condição.
Quando dizemos a condição humana, é claro, é uma condição: não se pode ser Livre a partir do momento em

que se estiver em uma condição.
Mesmo se, em meio a esta condição, podemos imaginar a Liberdade: sim, vocês são livres para levantar de

manhã ou, se vocês não trabalharem, para permanecer na cama, mas isso (é obvio) não é desta liberdade que
nós falamos.

A Liberdade (que nós abordamos, uns e outros, com vocês) é a capacidade que se atinge quando vocês
saem, justamente, da sua condição.

Isso quer dizer que vocês poderão viver uma Consciência que não está mais limitada a este corpo, a esta vida,
a esta encarnação e a este mundo.

Pois nós sempre dissemos que, nos Mundos Livres, não havia qualquer limitação.
A Liberdade é o Ilimitado (mas, isso, é difícil de conceber por um cérebro, isso não pode ser vivenciado pela

própria Consciência), ou seja, que vocês não estão mais limitados a um corpo, que vocês não estão mais
limitados a uma idade, que vocês não estão mais limitados a uma profissão, que vocês não estão mais

limitados ao que vocês veem.
Mas vocês penetram em um Universo, ou em Universos, onde vocês não são mais limitados pelos sentidos,

vocês não são mais limitados por um corpo, mesmo das outras Dimensões.
E vocês não são, sobretudo, mais dependentes do que vocês chamam, aqui, de concepção linear do tempo.

Nas outras Dimensões, o tempo, tal como é conhecido, não existe mais (como ele é sobre esta Terra).
A própria densidade do Espírito nada mais tem a ver: nada é imóvel, nada é fixo.

Admitam-no que isso é, de qualquer modo, estritamente o contrário do que nós vivenciamos, uns e outros,
enquanto estamos encarnados.

Então, é claro, disseram que um dia vocês iriam descobrir, do outro lado, a Luz.
Ou disseram que, se vocês melhorassem o seu karma, vocês iriam se beneficiar, que vocês iriam viver coisas

agradáveis, em outras vidas, é claro.
Ou, então, que vocês iriam viver experiências onde acederiam a poderes incríveis, através do 3º olho (como

ver o que é invisível, como aceder a mundos específicos).
E, depois, um dia, há seres, como nós, que lhes falamos para esquecer tudo isso. 

Porque isso não era a Verdade, e que a Verdadeira Liberdade não pode ser concebida como algo que vocês
podem viver neste mundo.

E o paradoxo é que não é preciso sair deste mundo para vivê-lo, já que vocês devem vivê-lo nesse corpo (sem
isso, se fosse tão simples, nós iríamos riscar tudo com uma traçada de lápis, e nos reencontrar, todos nós, em

meio ao Ilimitado).
Mas o problema é que há uma consciência limitada, confinada, que é a personalidade, que é, ela,

fundamentada no medo, fundamentada nas crenças, fundamentada em uma série de concepções Ilusórias,
ligadas à própria evolução da matriz e da personalidade.

Pois os fizeram crer que vocês iriam encontrar a Luz, e quando vocês fecham os olhos, se vocês virem uma
luz, isso quer dizer que vocês vivem a luz e a liberdade.

Sim, mas até que se prove o contrário, vocês não são livres para deslocar-se até Sirius, ou para se deslocar
aonde vocês querem ir, não é?

A Liberdade de que nós falamos é justamente não mais estar limitado: tornar-se Ilimitado, não unicamente no
pensamento, mas, ainda, na própria Consciência.

Ou seja, não mais ser dependente de um confinamento, que este confinamento tenha o nome de coração, que
ele tenha o nome de relações amorosas, que ele tenha o nome desse corpo (pois nós sempre dissemos que

esse corpo é um Templo, mas vocês não São esse corpo, vocês não São a realidade que vocês vivem).
Então, nós empregamos, uns e outros, diferentes linguagens para tentar fazê-los compreender.

Mas, compreender, de nada serve: é preciso, sobretudo, vivê-lo.
Dessa maneira, eu empreguei expressões engraçadas, feitas para diverti-los: a imagem do macaco que tem a

mão dentro do pote de amendoins, e que não entende por que ele não pode comer os amendoins.
E ele compreende que, se ele deixar os amendoins, bem, a mão sai, sem os amendoins.

Mas o problema é que vocês não São nem o pote, nem o amendoim, e nada do que esteja nesse pote pode
satisfazê-los.

É a própria Consciência, quando ela está Liberada, que se liberta (de algum modo) dos condicionamentos, das
crenças, das concepções, e Liberada também desta personalidade (que é constituída de emoções, de

mágoas do passado).
É apenas naquele momento que vocês podem viver a Liberdade, ou seja, o acesso ao Ilimitado.

Então, é claro, há seres que vão lhes dizer: Tudo é Um.
E eles vão aderir à Unidade, conceitualmente.

Mas, no entanto, eles não vão viver a Unidade, porque, se vocês viverem a Unidade, isso quer dizer que vocês
estão, efetivamente, presentes nesse corpo, mas que vocês também têm a consciência de que se está em

todas as Dimensões ao mesmo tempo.



Portanto, não é unicamente uma invenção da imaginação, ou a adesão a algum conceito: não é uma crença, a
Liberdade, é um estado de fato, que é vivenciado ou que não é vivenciado.

Vocês começam a viver a Liberdade a partir do momento (e nós lhes dissemos) em que vocês começarem a
perceber algumas transformações, em vocês.

Mas eu deixarei o Arcanjo ANAEL, e eu deixarei uma Estrela particular exprimir-se sobre isso.
Aliás, para aqueles que vivem isso, vocês sentem bem que este estado Ilimitado apenas pode muito mal (e

cada vez pior) acomodar-se com a vida da personalidade.
Eu exprimi isso também: vocês não podem permanecer com as nádegas em duas cadeiras, é a personalidade

ou o Estado de Ser.
E tudo o que vai ser dito, mais tarde, depois de mim, pode se resumir a isso: vocês querem deixar os

amendoins no pote, ou vocês querem continuar mantendo e comendo os amendoins?
Ou então: vocês querem estar na personalidade, ou no Estado de Ser?

Então, nós sabemos, pertinentemente, que há muitos seres que ainda estão convencidos de que eles podem
viver a Luz prolongando esse corpo eternamente.

Pois, é claro, o que é efêmero, ou seja, a personalidade, ela se crê eterna.
Mas ela não pode ser eterna, vocês sabem, já que vocês nascem, vocês crescem e, todos nós, morremos.
Obviamente, mesmo se, às vezes, alguns acabam deixando um corpo (como dizer) eterno (ndr: em outros

termos, a imputrescibilidade da carne), mas a Consciência, ela não está mais aí.
Portanto, é claro, a Liberdade de que nós falamos nada tem a ver com a liberdade de fazer isso ou aquilo.

A Liberdade, em meio à Unidade, não é unicamente esperar fazer o bem para colher o bem, não é evitar fazer
o mal para não aumentar o mal.

É se estabelecer em outro estágio da própria Consciência.
Para ser Livre, é preciso já aceitar e apreender-se de que, nesse corpo, vocês não têm qualquer liberdade.
Então, há múltiplas formas de liberdade, mas, é claro, a Liberdade de que nós falamos nada tem a ver com

isso.
É a Liberdade espiritual, aquela do Espírito que é (como dizem, sem parar, os Arcanjos) a sua Essência e a

nossa Natureza comum.
Então, é claro, o ser humano, por força de se reencarnar, por força do confinamento, por força da queda, por

força do isolamento, tem saudade, em algum lugar, desta Liberdade.
Mas ele chegou a um estado onde ele espera a Liberdade sobre este mundo.

Mas vocês não podem encontrar a Liberdade no efêmero, não é possível: a Liberdade é Eterna, mas a
Liberdade não é deste mundo, isso foi dito de diferentes maneiras.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como explosões e queimação no nível do ventre, do
Ponto OD do esterno e do Coração?

Isso significa que a Porta OD está prestes a ser atravessada.
Quando nós lhes falamos da rachadura do Céu, da rachadura do pericárdio, da rachadura da lagarta, isso não é

uma invenção da imaginação: vocês irão explodir (de Luz e de Alegria, é claro, não de terror).
Mas quando algo explode, ou quando algo se quebra ou se rasga, como uma folha de papel, isso faz barulho,

não é?
Portanto, há o Som da alma, o Som do Espírito, o Canto do Céu e da Terra (que cada vez mais seres

percebem, real e concretamente, sobre esta Terra), e vocês irão ouvir o Som, a explosão, da Rachadura da
Ilusão.

Se vocês quiserem, é como um cartoon (isto é, os desenhos animados): o Céu se rasga e outra coisa
acontece.

No momento, nós lhes falamos, uns e outros, da propagação da Luz que atingiu a Terra.
Ela atingiu, também, as suas estruturas: é o que vocês percebem.

É, talvez, o que alguns de vocês começam a Vibrar, mais ou menos intensamente.
A um dado momento, o que faz a Luz?
Ela não suporta estar confinada, a Luz.

Ora, eu os lembro de que é a nossa Natureza e a nossa Essência, então, como é que fazemos para não mais
ficarmos confinados?

Rasgando-se o que é confinante.
Então, eu vejo já aqueles que imaginam que isso vai se rasgar: a hemorragia, tudo que se abre.

Não, por que é um processo de Luz.
Naturalmente que os fenômenos Vibratórios, as percepções, os Sons desta explosão e desta Rachadura, são

perfeitamente reais.
É a penetração da Luz em meio às estruturas físicas.



Bem além das Coroas Radiantes, bem além dos corpos sutis, bem além das Portas de Luz do corpo, mas a
totalidade da estrutura, já que a própria Terra se rompe.

Vocês sabem (se vocês se interessarem um pouco pelo exterior) que o manto da Terra está prestes a Rachar
por toda a parte.

Vocês também, vocês irão Rachar-se por toda a parte: como vocês querem sair e que a sua Consciência se
torne Ilimitada?

A lagarta torna-se borboleta.
Eu empreguei esta expressão, já, durante a minha vida (eu já disse, quando eu estava na minha última

encarnação).
Isso, é uma ilusão, é a personalidade que deseja se apropriar da Luz, confinar a Luz e, sobretudo, permanecer

na sua pequena pessoa.
Mas isso não é a Liberdade.

A Luz é Livre, como vocês são Livres, no Espírito.
Portanto, quanto mais isso explodir, melhor é.

Eu creio que o Arcanjo ANAEL e, sobretudo, uma determinada Estrela, irão falar-lhes sobre tudo isso.
Ela já falou através da vivência de quando estava encarnada, mas o que ela descrevia, há ainda alguns meses,
que lhes parecia, talvez, muito mágico (ou muito fora do que vocês viviam), bem, aqueles de vocês que estão

mais perto desta Rachadura, apercebem-se de que não foram boatos (ndr: primeira intervenção da Irmã
YVONNE AMADA DE MALESTROIT, de 30 de abril de 2011) (2).

Obviamente, aqueles que absolutamente nada vivem ainda se colocam as questões do que isso quer dizer,
mas o que nós ali podemos, não é?

Mas, quanto mais vocês forem para a Liberação (e eu os lembro de que isso não é vocês que decidem, mas a
Terra, no nível coletivo), mais vocês irão viver esse processo: isso vai quebrar por toda parte.

Mas vocês não esperem ver marcas e estrias, não é?: é outra coisa Rasgar-se.
Podemos tomar outra imagem: vocês têm os véus da Ilusão.

Como o Céu está prestes a se Rasgar, como a Terra se Rasga, vocês irão se Rasgar.
Os véus da Ilusão se Rasgam.

É a única maneira de sair e de se tornar (de algum modo) Livre.
Naturalmente, há muitos seres humanos que estão nas buscas particulares no nível espiritual, que desejam

muito que a Luz se instale, mantendo o seu pequeno corpo, mantendo a sua pequena situação.
Mas a Luz é uma Revolução.

Se vocês olharem todos os seres humanos que vivenciaram esta transformação radical da Luz, vocês veem
bem que é alguma coisa que faz tudo mudar, é uma Revolução.

E mesmo para aqueles que não vão realmente para a Luz, mas para os planos mais altos do astral coletivo
(quando ele existia): a experiência de morte iminente leva-os a viver o Amor e, portanto, a mudar totalmente a

vida.
Vocês sabem que vocês não são mais, nem esse corpo, nem esse personagem que vocês desempenham (e
é por isso que alguns de vocês, aliás, sofrem, cada vez mais, por ainda estarem presentes sobre esta Terra) e,
no entanto, vocês sabem que isso deve acontecer nesse corpo e sobre esta Terra (para aqueles que ali estão,

é claro).

***

Pergunta: visualizar, hoje, é um ato a evitar já que isso releva do 3º olho. Mas RAMATAN,
governador da Intraterra, em sua intervenção de 2005, sugeriu visualizar cristais (ndr: livrete “A

Humanidade que começa”) (3).

Perfeitamente, mas qual é a diferença em relação ao momento em que RAMATAN deu este livrete “A
Humanidade que começa”, e hoje?

A diferença é essencial porque, desde então, houve as Núpcias Celestes, que é a ruptura do confinamento em
meio ao 3º olho: é a abertura da Coroa Radiante da Cabeça, pela Radiação do Ultravioleta, pelas Núpcias

Micaélicas (as Núpcias Celestes), que permitiu Liberar o confinamento do 3º olho.
Portanto, naquela época, quando ali não havia as Núpcias Celestes, como vocês faziam para Ver?

Os seres que viviam o Si, é claro, eles jamais lhes falaram do 3º olho, eles lhes falaram do Si, da Unidade, da
Alegria, do Estado de Ser.

Será que há um ser como UM AMIGO, ou o IRMÃO K (ou outros, se vocês lerem os testemunhos por toda
parte, de alto a baixo, por exemplo, o Padre Pio) que, um único dia ou uma única vez, lhes falou do 3º olho?

Será que ele lhes falou de visualizar alguma coisa?
Absolutamente não.

Será que as Estrelas lhes falaram do 3º olho?
Então, é claro, RAMATAN estava adaptado a esta época, que era (eu os lembro) antes das Núpcias Celestes.

Quando eu estava na minha última encarnação, eu falava de deus: não havia ali outras palavras.



Mesmo quando eu Comunguei com o Sol (quando eu era jovem) e que eu me conectei com o Sol, para mim, a
palavra que eu empreguei, foi a palavra deus: será que vocês gostariam que eu empregasse, nesta época?

Sobretudo no ocidente.
Obviamente, alguns oriindos do oriente evitaram esta armadilha, porque eles lhes disseram, todos eles, que
deus não existe: há apenas o Si, há apenas o Estado de Ser, há apenas a Alegria, há apenas a Consciência,

o Samadhi.
Será que, por exemplo, MA ANANDA MOYI lhes falou de deus?

Jamais, mesmo em sua vida, mesmo quando ela estava encarnada.
Portanto, há uma noção de época.

E, naturalmente, o que eu digo, hoje, eu não teria dito durante a minha vida, entre aspas, na minha última vida.
Mas aqueles que tiveram a oportunidade de me ver e de me ouvir falar nos vídeos, vocês bem viram que, no
último período da minha vida, eu estava muito mais animado do que na pedagogia estrita de algo estruturado,

pois a Consciência começava a ser Livre.
Eu os lembro de que as primeiras descidas do Espírito Santo começaram em 1984, somente, e de que eu

estava presente sobre a Terra, naquele momento.
E de que a maioria dos Anciãos que estavam presentes partiu neste período: a missão estava cumprida.

Então, há, de um lado, seres que se abrem à Vibração, à Liberdade.
Há, do outro lado, seres que se apropriaram desta Vibração da Luz para exercer a sua vontade de um mundo

melhor.
Mas isso nos faz rir, a nós, lá em cima.

A Luz não é deste mundo: CRISTO lhes disse, os Anciãos lhes falaram, mesmo durante a vida deles.
É lógico que o trabalho é feito sobre este mundo, e vocês o realizam, nós o realizamos, sobre este mundo.

Mas não para fazer perdurar algo que não pode perdurar.
Evidentemente, quando vocês têm a Visão Etérea, a Visão do Coração, vocês veem as Partículas

Adamantinas.
Vocês veem essas nuvens e essas névoas de Luz que descem sobre a Terra.

Mas não se esqueçam de que tudo sempre irá depender do seu ‘ponto de vista’: o ponto de vista da lagarta, o
ponto de vista da borboleta.

E eles se tornam, como vocês veem, cada vez mais antinômicos, opostos e em contradição total.
Até o momento em que virão se opor, mesmo violentamente.

Não porque a Luz quer se opor a alguma coisa, mas porque aqueles que não vivem a Luz, Interiormente, veem
a destruição do seu mundo.

E, portanto, eles vão acusar aqueles que estão nas Vibrações de serem loucos.
Mas, do seu ponto de vista, aqueles que Vibram estão loucos.

Coloquem-se no seu lugar, é lógico, e isso não pode ser de outra forma.
Vocês o veem nos casais, vocês o veem nas relações.

Se vocês tiverem a oportunidade de ser um casal que vive os mesmos processos, tudo vai bem, pois vocês se
sustentam Vibratoriamente, mutuamente.

 Mas se houver um que vive a Vibração, e o outro que está na negação da Vibração, mas isso vai fazer sair
faíscas, isso vai desencadear coisas terríveis.

Mas nada podemos fazer ali, vocês nada podem ali.
É a ordem natural das coisas, entre aqueles que permanecem na personalidade (ou seja, na Sombra, no mental

cartesiano, nas emoções, nas crenças, nos valores, se vocês preferirem), e aqueles que começam a viver a
Liberdade.  

Então, para aqueles que estão nos valores morais, sociais, familiares, e que veem os seres que vivem a
Liberdade, e eles que não a vivem, mas é um horror: vocês estão prestes a destruir todo o seu sistema de

crenças.
Evidentemente que isso não pode ir senão para um choque.

Como será possível ser de outra forma?
Nós já tínhamos explicado isso a vocês, longamente, mas vocês estão vendo sob seus olhos.

Crer que todo mundo deseja ir ao mesmo lugar, é uma heresia.
Querer que todo mundo vá ao mesmo lugar?

Onde está o respeito da liberdade, aí dentro (da liberdade individual, eu não falo da Liberdade da Luz,
contrariamente neste momento)?

A liberdade individual é respeitar as crenças dos outros, é respeitar o que pensam os outros, mesmo se for, na
totalidade, o oposto.

Mas, é claro, vocês sabem, quando vocês estiverem na Vibração, vocês irão para a Transparência.
Mas não há nada de pior, para quem está no ego, do que a Transparência.

Pois a Luz e esta Transparência lhe são insuportáveis: a Luz Vibral é insuportável para a personalidade.
E, aliás, eu penso que a Estrela que irá falar vai se exprimir sobre isso porque, quanto mais vocês entram na

Luz, mais vocês se apercebem, menos vocês são capazes de realizar as tarefas da personalidade.



Então, naquele momento, a personalidade vai se dizer: espere, é preciso que eu trabalhe, é preciso que eu
ganhe a vida, é preciso que eu faça a refeição.

Vocês querem que eu lhes diga uma coisa: a Luz, ela nada tem a ver com o que vocês fazem, ela é a Luz.
A questão é simples: vocês são a Luz, ou vocês não são a Luz?

A partir daí, as coisas se tornam extremamente simples.
Dito em outros termos: vocês querem acolher a Luz, acolher CRISTO?

Vocês querem se Abandonar à Luz?
Então, na época, quando se falava de Abandono à Luz, isso nada queria dizer (para alguns de vocês) por que a

personalidade estava onipresente.
E, hoje, a personalidade encontra-se confrontada com o quê?

Com os muros da sua própria prisão.
Vocês sabem que a matriz se nutre da oposição, ela se nutre das emoções, ela se nutre, também, das

energias das emoções ditas positivas.
O Estado de Ser, nós lhes dissemos, nada tem a ver com as emoções.

Portanto, são dois mundos que não podem ser frequentados, e, aliás, não podem se mesclar, tampouco.
E, disso, vocês se apercebem, cada vez mais, a título individual, e vocês se apercebem (eu diria não

infelizmente, mas é uma passagem obrigatória) na confrontação total do que eu denominei, na época, ‘duas
humanidades’.

Que o Arcanjo ANAEL chamou de Decantação, pois há coisas que se tornam pesadas, e há coisas que se
tornam leves.

E, depois, vocês estão entre os dois: entre algo que tende a puxá-los para baixo (os apegos, os medos, sejam
eles quais forem) e, do outro lado, algo que tende a elevá-los.

Então, como foi dito, não é questão de deixar este mundo, mas de mudar a Consciência, e de aceitar que a Luz
transforme a sua vida.

Enquanto vocês creem serem mestres da sua vida, vocês não estão na Luz.
Tornar-se um mestre é, justamente, Abandonar-se à Luz.

Como dizia, por exemplo, o mestre PHILIPPE (ndr: PHILIPPE DE LYON), é tornar-se o menor, o mais Humilde,
o mais Simples.

Tudo isso lhes foi explicado de diferentes modos, mas não é a explicação que basta, é vivê-lo, na Verdade,
sem isso, vocês ainda estão, uma vez mais, em uma Ilusão, em uma projeção.

Ora, hoje, nada mais há para projetar, há que Ser.
Então, é claro, alguns vão lhes dizer: sim, mas é preciso ajudar os seres.

Mas, o que isso significa?
Isso quer dizer que vocês querem manter a Dualidade, porque vocês não compreenderam que o outro, quando

vocês dão para ele uma ajuda exterior, vocês o consideram como exterior a vocês: é tão simples assim.
Isso quer dizer que ele não está inscrito em vocês.

Por outro lado, quando vocês se tornam, Vibratoriamente, Unitário, o Mundo, na totalidade, e as Dimensões, na
totalidade, estão no Interior de vocês.

Mas é uma Revolução da Consciência que deve ocorrer.

***

Pergunta: quando desejamos nos comunicar com um interveniente de outros Planos, como estar
seguro de que nos comunicamos com aquele com o qual queremos nos comunicar?

Ah isso, caro amigo, em 90% dos casos não é aquele ao qual vocês se dirigem que responde.
Muitas vezes (se vocês estiverem na emoção, se vocês estiverem na vontade) isso será, sistematicamente, o

que chamamos de ‘forças astrais’ (quer sejam etéreas, quer sejam densas).
O único modo de entrar em comunicação com as outras Dimensões é, justamente, não querer se comunicar.

Pois, quando você emite um pensamento que você quer dirigi-lo a alguma coisa, você o concebe como
exterior.

E assim que você o conceber como exterior, é claro, isso é abortado, porque isso não é mais uma Comunhão
e uma Graça, é uma comunicação.

E você jamais sabe, efetivamente, a quem você telefona.
E, naturalmente, há muito dos pequenos brincalhões do astral que vão dizer-lhes que eles são Cristo, a Luz, a

Virgem Maria, etc., etc..
Mas não é nada disso.

Então, agora, existem também os sinais.
Você não pode se dirigir às outras Dimensões enquanto os Canais de comunicação e de Comunhão não

estiverem abertos.



O que são os Canais de Comunhão?
É o Antakarana, são os Siddhis, é o Nada, ou seja, o Som da alma.

Como você quer entrar em contato com o Espírito e a alma se os marcadores desta comunicação (com o
Espírito e a alma) não estiverem presentes?

Naquele momento, vocês entram na oração e na fé, e vocês recaem na matriz astral.
Vocês farão pedidos à luz e vocês são persuadidos de que vocês se dirigem à Luz.

Mas não é a Luz que lhes responde: o que lhes responde está no nível em que vocês ressoam.
Portanto, se a Coroa Radiante do Coração, se o Antakarana e o Canal Mariano não estiverem constituídos, eu
diria, com uma expressão vulgar: macache bono (expressão do jargão argelino que emprega a palavra árabe

‘mâ-kânch’ (« il n'y a pas», não há), onde ‘bono’ (bom, bem) vem do
italiano;http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=1713), isso não é da Luz.

Então (como eu disse em várias ocasiões), voltem-se para vocês, para o Si.
Enquanto vocês considerarem que há qualquer coisa a estabelecer com o exterior, vocês não estão no Si.
E isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, pois, é claro (nós lhes dissemos), todos os seres humanos

reivindicam a Luz.
Mas, é óbvio que aqueles que são opostos à Luz Vibral vão dizer-lhes que eles são da Luz.
 Não é porque isso tem o gosto da Luz, não é porque isso tem o odor da Luz, que é da Luz.

A única maneira de estar seguro que é da Luz, qual é?
Humildade, Simplicidade, Transparência e Pobreza.

Ou seja, sem emoção, sem mental.
Não são mais vocês que dirigem a sua vida, mas é a Luz.

É ainda outra coisa do que pedir à Luz para fazer isso ou aquilo: jamais é a Luz que lhes responde.
Então, além disso, se isso acontecer, vocês irão dizer: vocês viram, eu estou conectado com a Luz, porque

isso que eu pedi está acontecendo.
Mas nada há de mais falso.

Quem lhes diz que o que acontece vem da Luz?
A única maneira de sabê-lo é a Vibração, a Alegria, a ausência de medo, a ausência de emoções, a ausência

de mental.
Quando vocês vivem isso, vocês estão em Comunhão com a Luz, mas em nenhum outro momento.

A maioria dos ensinamentos de conhecimento dito exterior (ou Luciferiano) vai levá-los ao quê?
Ao esoterismo, ao conhecimento.

E vocês creem que, por que vocês possuem um conhecimento, vocês estão em contato com as outras
Dimensões?

Mas nada há de mais falso: vocês estão em contato com as suas próprias projeções astrais.
Há uma barreira que era intransponível, exceto em certos momentos, para alguns seres que vivenciaram o

Despertar (e eu não falo de uma iniciação Luciferiana, mas do autêntico Despertar do Coração, a Realização
do Si).

Todo o resto são apenas Ilusões.
Mas ainda é preciso ser capaz (e hoje é mais fácil) de se afastar de tudo isso.

Enquanto houver uma reivindicação de poder, enquanto houver uma reivindicação de: “eu pedi à Luz” ... mas
nada há para pedir à Luz já que vocês são Luz.

Portanto, se vocês forem a Luz, por que haveria necessidade de pedir alguma coisa?
Estabeleçam a Comunhão.

Estabeleçam a Graça.
E deixem a Luz agir.

Se vocês estiverem no Ser, tudo em sua vida irá se tornar Simples.
E cada vez mais verdadeiro, hoje.

Se vocês forem complicados, isso irá se tornar cada vez mais complicado, em todos os níveis, sem qualquer
exceção.

O que é que faz sofrer?
Não é a Luz, é a negação da Luz.

Então, depois, é fácil dizer: “eu quero me comunicar com um Arcanjo”, “eu sinto um arrepio, é isso, eu estou
em contato com a Luz”.

A Luz não age assim, jamais.
Portanto, muitos, muitos seres humanos, atualmente, estão se enganando, é o que dizia São João (ndr: SRI

AUROBINDO): “haverá muitos Chamados e poucos Eleitos”.
Não são Eleitos no sentido espetacular, isso significa, simplesmente, que muitos seres param, no caminho,
pela vontade pessoal, pela vontade de bem e pela vontade da sua pequena pessoa, para ver tal coisa ou tal

situação melhorar.
Isso não é repreensível, já que cada um é livre.

http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=1713


Mas não é preciso reivindicar o Ilimitado, a Liberdade, o Espírito, a Alegria, permanecendo na personalidade.
São dois mundos que se separam e que se opõem.

O Mundo da Unidade não pode se acomodar no mundo da Dualidade: são dois universos, duas gama de
frequências Vibratórias que nada têm a ver.

Então, é claro, há seres humanos que vão lhes dizer: “isso não é verídico, a liberdade é para estar neste mundo
e se considerar livre na cabeça, e fazer o que bem quiser”.

Há seres, hoje, que têm Vibrações reais e que, no entanto, se apropriam desta Luz, porque a sua vontade
pessoal não é aquela da Luz.  

Em resumo, é muito simples: tudo o que vocês desejarem, vocês apenas têm que dizer que, o que deseja a
Luz para vocês, é exatamente o inverso.

Isso é terrivelmente simples, mas, isso, vocês podem não aceitá-lo como tal.
Mas, se vocês viverem isso, naquele momento, vocês apenas poderão aquiescer ao que eu lhes digo, através

desta frase.
Aliás, a Luz nada deseja: ela É.

Portanto, se vocês se tornarem a Luz, vocês nada têm que pedir, já que vocês São a Luz: é tão simples assim.
Então, a Fluidez da Unidade, a Sincronia, o acesso às outras Dimensões, apenas podem ser vividos a partir

daquele momento.
Enquanto a Consciência estiver ancorada na personalidade (que crê que há algo de exterior, que quer se

comunicar com um Arcanjo), mas ela estará em comunicação com o astral.
Há regras extremamente precisas de comunicação e de Comunhão com a Graça, nós demos a vocês.

Todo o resto apenas pertence à matriz e à personalidade.
E eu os empenho a reler o que disse, há pouco menos de uma semana, NO EYES, em relação, justamente, ao

astral e ao que não é do astral (ndr: ver a intervenção de NO EYES de 20 de novembro) (4).
Em relação à diferença entre a energia e a Vibração: são dois mundos totalmente diferentes.

Essas duas vibrações que nada têm a ver.
A Luz é Vibral.

A luz astral é energia, ela é emoção, ela é desejo, ela é necessidade de possuir.
A Luz Vibral é Liberdade, Liberação e restituição, ela apenas pode ser Doação.

***

Pergunta: facilitar a passagem de almas dos mortos, hoje, é sempre útil?

Então, o que chamamos de passadores de almas (ou o que chamávamos de passadores de almas) eram
seres que tinham a possibilidade de desenganchar a alma deste lado do véu.

Para levá-las onde?: na matriz astral, do outro lado do véu.
Agora, um passador de almas faz passar a alma deste lado, encarnado, ao lado não encarnado.

Será que um passador de almas leva os seres e as consciências para a Liberdade?
Isso é impossível, pois, deste lado do véu, como do outro lado do véu (ou seja, quando vocês saem deste

corpo, desta vida), vocês não irão para a Luz já que vocês retornam.
Portanto, vocês irão para o astral.

E vocês são acolhidos por seres que são, ou passadores de almas, ou seres que estão aí para acolhê-los.
Um passador de alma faz passar uma alma, de um lado da realidade, a outro lado da realidade.

Mas esta realidade não é o Espírito.
Já que nós sempre lhes dissemos que, sozinho, o próprio ser pode se estabelecer no Espírito e no Estado de

Ser.
Não existe qualquer autoridade exterior.

Não existe qualquer mestre, qualquer salvador, qualquer Consciência (mesmo A FONTE), que possa levá-los
ao Estado de Ser.

Pois os mecanismos que efetuam este acesso à Liberdade (visto que é a palavra que empregamos muito) é,
justamente, o Abandono de tudo o que são os jogos matriciais, ou seja, o fato de que a alma desaparece.

A alma é apenas um intermediário.
Então, é claro, antes da dissolução da trama astral coletiva, o passador de almas tinha um papel: de fazer com

que as almas não ficassem mais presas neste lado do véu, mas que fossem para o outro lado do véu.
Hoje, é muito mais do que isso: não há mais véu.

Então, agora, eu não posso lhes dizer que esses seres tem uma utilidade ou não tem mais utilidade.
O que eu posso simplesmente trazer à reflexão é: sim, eles os liberaram de quê?

E eles os fazem passar onde?
Em função do que eu lhes disse, é evidente que eles não podem fazê-los passar na Liberdade, nem no Estado

de Ser.



Mesmo um ser que teria realizado o Estado de Ser (e que viajaria no Sol, ou que iria até a 24ª Dimensão) não
pode levar ninguém na Dimensão que ele explora, porque isso é apenas questão de se desprender, de

Abandono à Luz, de Transparência, de Humildade e de Simplicidade.
Mas são mecanismos Interiores: nenhuma consciência exterior pode fazê-los descobrir a Verdade.

A única Verdade é aquela que vocês podem viver vocês mesmos.
Este mundo (e esta Dimensão na qual vocês ainda estão) é um mundo que tem como base a Dualidade, ou

seja, a falta e o vazio, e o medo.
Portanto, vocês irão fazer o quê? (e todos nós temos feito o quê?): buscar preencher esse vazio.

Buscar preencher esse vazio é fazer desaparecer os medos.
É transformar o Amor, no sentido Vibral, em amor humano, e crer que este amor humano, mesmo o mais belo,

seja a finalidade.
É crer que uma segurança (seja ela qual for, espiritual ou material) vai lhes trazer a Liberdade.

Mas a Liberdade não sendo deste mundo, é uma Ilusão.
Logicamente, aqueles que acederam a esta visão da trama astral (ou aos poderes espirituais, sejam eles quais

forem), para eles, eles estão persuadidos de que é a Verdade.
Tudo o que nós lhes dissemos é exatamente o contrário disso.

Mas, é claro, se vocês não o viverem, vocês não podem aderir ao que nós lhes dissemos, já que é uma coisa
que apenas pode ser vivida por si mesmo, no Interior de si, consigo mesmo, frente a si mesmo, entre si e si.

Ninguém pode levá-los ali.
Então, é claro, a Luz vem bater à Porta.

Isso vem ativar as Coroas, isso vem ativar as células: é uma Vibração.
Mas a Luz não pode levá-los à ressonância do que ela É.

É preciso, primeiramente, que vocês abram a Porta: é o que chamamos de Passagem da Porta Estreita.

***

Pergunta: com qual objetivo MARIA criou o ser humano, a matéria em carbono?

MARIA não criou a matéria em carbono, ela simplesmente permitiu às Consciências penetrarem, Livremente,
nos corpos, e saírem, à vontade.

Se nós tomarmos o ser humano antes das épocas históricas da falsificação: os seres humanos que estavam
encarnados (como dissemos) naquele momento, estavam, às vezes, nesse corpo físico, mas tinham a

Liberdade total de estar em todas as outras Dimensões, ao mesmo tempo.
Eles tinham consciência de uma estrutura em carbono.

Eles tinham consciência de uma estrutura de Luz.
Eles tinham consciência e uma estrutura, por exemplo, de Cristal, ou ainda de Diamante, dependendo das

Dimensões.
E eles eram tudo isso, ao mesmo tempo.

Eles não estavam limitados por um corpo, eles não estavam confinados em um corpo.
A finalidade desta Criação é a experiência das diferentes densidades.

É como se você me perguntasse por que um pintor faz um quadro: a motivação é profundamente diferente,
mas isso faz parte, antes de tudo, da noção de experiência.

Aí onde isso se torna um problema é quando a experiência Livre vira um confinamento.
Ou seja, quando, pouco a pouco, na Consciência, há uma negação do Espírito, há uma incapacidade para viver

o Espírito.
Então, é claro, aqueles que confinaram tudo isso foram muito astutos, porque eles lhes disseram que ali havia

leis de confinamento e que, se vocês fossem sábios, vocês poderiam se tornar a Luz.
Mas vocês não podem se tornar a Luz, neste mundo, é tão simples assim.

Portanto, MARIA, enquanto mestre geneticista, criou esferas de carbono de Vida, mas que eram Livres.
A FONTE é Livre.

Quando eu digo A FONTE, vocês a comparam com A FONTE, com Alcyone, o Sol Central.
Mas Alcyone pode ser um Arcanjo, pode também sintetizar um corpo físico, como foi o caso nas últimas

tomadas de corpo d’A FONTE.
A FONTE é Livre para estar por toda parte.

Quando nós somos Multidimensionais, nós somos Livres para estarmos por toda parte, em todas as
Dimensões, em todos os Tempos, em todos os Espaços e em todos os Sistemas Solares.

Não há qualquer limite.
Então, é claro, aquele que está confinado em um corpo, ele não pode compreender isso (pois todos nós

fomos limitados a este corpo, a esta experiência de vida que nós vivemos).
Então, depois, vocês têm a possibilidade de reviver suas vidas passadas, ou, então, de ter acesso ao que



acontece do outro lado, a experiência de morte iminente.
Mas será que é a Verdade?

Há ainda outra coisa, como lhes disse IRMÃO K, mas esta outra coisa vocês não podem contextualizá-la, vocês
apenas podem vivê-la com a Consciência: quando os Arcanjos lhes dizem, e como nós lhes dissemos que nós

estamos no Interior de vocês, mas é a estrita Verdade.
Agora, será por que eu digo que é a estrita Verdade, que isso é a verdade que vocês vivem?

Não necessariamente.
E, no entanto, é a estrita Verdade.

Mas essa não é a sua enquanto vocês não a viverem.

***

Pergunta: quando as Estrelas e os Arcanjos nos dizem para recorrer à sua Radiância para nos
ajudar, como isso se conjuga com a resposta que você deu sobre a comunicação com os seres dos

outros Planos?

Isso é muito simples, isso é espantosamente simples: a comunicação não é a Comunhão.
Quando os Arcanjos lhes pedem para recorrer a eles, é pela Comunhão e pela Graça, não é pela comunicação

ou por rituais, isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa.
São duas ações profundamente diferentes.

A comunicação os faz considerar uma relação exterior a vocês.
A Comunhão é um estado Interior.

Em um caso, há projeção da Consciência.
No outro caso, há introjeção da Consciência (como isso foi dito).

São dois mecanismos: um é Vibratório, o outro é de natureza que faz intervir a vontade pessoal.
Portanto, quando os Arcanjos ou MARIA lhes dizem que é preciso pedir, mas não é pedir para a Luz alguma

coisa, é pedir a Comunhão, é viver a Comunhão.
Aqueles que vivenciaram (que isso seja neles, ou frente a si, que isso seja com outro ser humano, presente ou
no outro extremo do planeta, que isso seja com outra Dimensão) sabem muito bem diferenciar a Comunhão da

comunicação.
Porque a comunicação acontece no plano astral, enquanto que a Comunhão se localiza no Coração.

Mas o Coração, não para dizê-lo (porque todo mundo diz: eu tenho coração, ou reivindica o coração), pela
Vibração do Coração.

Vibração igual Vibração: não é uma ideia da cabeça, é uma vivência Vibratória.
E aqueles que vivem a Comunhão sabem que é a Comunhão.

Por outro lado, se vocês quiserem estabelecer uma comunicação, isso não é uma Comunhão.
A Comunhão acontece no Vibral, ou seja, no Coração.

A comunicação acontece no astral.
E, no astral, vocês sabem muito bem que os faz tomar bexigas por lanternas, bem facilmente.

E depois, vocês se surpreendem, em sua vida, que tudo vai mal e que lhes chegam coisas não
necessariamente agradáveis.

Mas é lógico.
Em um caso, o astral os coloca em comunicação com as esferas de Atração e de Repulsão (é a lei de ação /

reação), onde vocês irão viver tanto coisas agradáveis como desagradáveis.
Por outro lado, quando vocês estão em Comunhão, toda esta problemática desaparece porque vocês vivem a

Alegria.
E a Alegria nada tem a ver com uma emoção (a Alegria com um grande A, maiúsculo, que não é o prazer, é

claro).
Portanto, quando os Arcanjos lhes dizem para pedir, sim, mas não lhes foi dito para pedir aos Arcanjos o que

vocês desejam.
Estabelecer uma comunicação e estabelecer um pedido, não é a mesma coisa que estabelecer uma

Comunhão.
Aliás, tudo separa estes dois princípios.

***

Pergunta: poderia relembrar como estabelecer uma Comunhão?

Eu não estou aí para dar um curso, isso foi dito (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (5).



Há três Pontos da Nova Tri-Unidade.
Vocês têm, também, os Pontos de Comunhão que lhes são próprios.

Então, como saber quais são os seus Pontos de Comunhão, que lhes são próprios?
É muito simples: vocês têm todos os Pontos de Vibração (para aqueles que Vibram) que são mais ou menos

intensos (para alguns, isso vai ser KI-RIS-TI, para alguns, isso vai ser uma das Estrelas).
Se vocês estiverem atentos, vocês irão se aperceber de que além dos Pontos da Tri-Unidade (que foram

dados por ANAEL, eu creio) (ndr: ver “Comunhão de Coração a Coração”, na coluna “protocolos a praticar”) (5),
há três Pontos que, em vocês, são mais específicos dos seus estados Vibratórios: esses são os seus Pontos

de Comunhão.
Portanto, focando a Consciência, sucessivamente, ou nos três Pontos comuns à humanidade (o Triângulo da

Tri-Unidade inscrito no Coração entre os Pontos MARIA, CRISTO e MIGUEL), ou nos Pontos que vocês
percebem, de maneira habitual, focando a Consciência no Ponto ou na Porta (em geral, são ou os Pontos da
Coroa Radiante da cabeça, ou os Pontos reunidos no tórax, ou, eventualmente, no OD-ER-IM-IS-AL do Eixo

central) (ndr: a localização desses cinco Pontos, ligados aos Novos Corpos, é indicada na lista de “protocolos
prioritários”) (5).

Há quem sinta o AL muito mais do que os outros.
Portanto, para vocês, isso vão ser os Pontos que Vibram mais, porque são as Portas Vibratórias mais ativas,

em vocês.
Assim, Comungar com a Luz não é pedir à Luz: “eu quero ganhar na loto”, ou “eu quero ter dinheiro”, ou “eu

quero me casar”, ou “eu quero me divorciar”.
Isso é do astral, é do emocional.

E mesmo se isso responder, objetiva e positivamente, isso é tudo, exceto da Luz: é a satisfação do ego.
A Comunhão não pode enganá-los, porque a Comunhão não é ver alguma coisa que se realiza na sua vida, é,

simplesmente, Vibrar no Coração.
E, naquele momento, se vocês Vibrarem no Coração, vocês sabem que vocês estão no Abandono à Luz.

E, naquele momento, tudo se desenrola na sua vida segundo o princípio da Graça, da Abundância.
Mas, para isso, é preciso deixar os amendoins.

E não mais ter, entre aspas, as nádegas entre duas cadeiras.
Cada vez mais, a Vida e a Consciência vão colocá-los frente a isso.

Cada vez mais, a Luz vai dizer-lhes: onde você está?
E, cada vez mais, vocês irão dar-se conta de onde vocês estão.

A personalidade é complexa.
A personalidade vive apenas através da satisfação ou da insatisfação das faltas, dos vazios e dos medos.

O Estado de Ser vive apenas a Alegria da própria Presença.
Então, é claro, há, em relação a isso, pessoas que vão me perguntar, ou que estão se perguntando na sala (ou

em outros lugares), para dizer: “sim, mas então, se eu não ganhar a vida, quem vai me alimentar?”.
O que é que lhes disse CRISTO?: vocês não podem servir a dois mestres ao mesmo tempo.

Até agora, isso, talvez, parecia evidente para vocês: eu mantive tudo o que tinha, mas eu pedia à Luz.
Vocês serão confrontados com a Luz, e essas ações são potentes.

E elas o serão cada vez mais.
E elas irão colocá-los frente, não ao que vocês creem ser, mas ao que vocês São, na Verdade.

Pois, quem, dentre vocês, ousou fazer a experiência da Fluidez da Unidade?
De Abandonar-se, integralmente, à Luz?

Aqueles que vivenciaram isso podem testemunhar, mas o testemunho não irá lhes permitir vivê-lo.
Vocês têm pilhas de pessoas (aqui, como em outros lugares) que vivenciaram o Abandono à Luz: ficar sem

dinheiro, sem automóvel, sem mulher, sem marido.
E a Abundância da Luz, naquele momento, permite avançar para ainda mais Luz.

Mas não para ir ainda para mais dinheiro no bolso, ou ainda para mais relacionamentos afetivos: é a
personalidade que deseja isso, e isso será sempre a personalidade.

Então, é claro, há pessoas que vão lhes dizer que, em meio à personalidade, elas podem viver a luz: a luz
astral.

Vamos ver no que isso vai dar nas próximas semanas, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Lembrem-se: a Luz é um Fogo devorador.

É um Fogo de Amor que Consome tudo o que não é Verdadeiro, que Consome tudo o que é crença.
Estar de acordo com si mesmo é não estar de acordo com a Luz.

Portanto, até certo ponto, podemos ignorar a Ação da Luz.
Mas chega um momento em que ela é tão intensa, ela é tão presente, que ninguém poderá mais mentir em

relação à Luz: é o ‘choque da humanidade’, é o face a face, é a Passagem da Porta Estreita.

***



Pergunta: utilizar o selo de um Arcanjo, sem nada pedir, é um princípio de Comunhão? (ndr: trata-se
dos Selos comunicados pelos “7 Arcanjos Principais”) (6).

Perfeitamente, isso participa do estabelecimento de uma Comunhão.
Mas a partir do momento em que houver um pedido, seja ele qual for, vocês saem da Comunhão, vocês entram

na comunicação e, portanto, no astral.
Mas, hoje, é muito mais simples: se vocês se Abandonarem, realmente à Luz, a Luz vai atravessá-los.

Se vocês se tornarem Transparentes à Luz, sua vida irá se tornar a Alegria mais autêntica, independentemente
do que chegar à sua vida, independentemente do que chegar a esse corpo, já que vocês não estão mais

identificados com esse corpo.
Vocês estão nesse corpo, mas vocês têm perfeitamente consciência de que há alguma coisa muito mais viva

do que esse corpo.
Nós sempre lhes dissemos que haverá uma solução de continuidade da Consciência.

O ego é que tem medo de morrer, mas a Consciência, ela, não pode morrer.
Portanto, se vocês ainda tiverem medo da morte, é muito simples, isso quer dizer que vocês estão no ego,

sem querer ofendê-los.
Não se pode reivindicar a Luz e as Vibrações e continuar a se comportar como uma criança mimada, que quer

a Luz só para si mesma, mas, sobretudo, que nada muda em sua vida.
 A Luz os leva, pela sua Inteligência, a sempre mais Luz.

Quer esta Luz faça de vocês um SDF (ndr: Sem Domicílio Fixo), uma pessoa que vai morrer, ou um ser que
terá abundância (por que ele ganhou não sei o quê), a Luz irá estabelecê-los no que for mais justo, para vocês,

para viver a Luz.
Se for preciso perder tudo, ao redor de vocês, a Luz irá fazê-los perder tudo, ao redor de vocês (mas não são

vocês que decidiram isso).
E para uma outra pessoa, a Luz, ela irá dar-lhe tudo.

Porque, para esta pessoa, é preciso ter tudo (entre aspas) para estar ainda mais no Abandono à Luz, enquanto
que para outras, é exatamente o inverso.

Pois cada ser é diferente, no seu conteúdo, pela sua Origem de Espírito, Dimensional, Estelar (disso vocês
sabem).

***

É isso aí, caros amigos, eu vou transmitir-lhes todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos, e eu creio que
depois de mim vocês terão o Arcanjo ANAEL.
Eu lhes digo, quanto a mim: boas Vibrações.

Eu lhes digo até muito em breve.
Que a Graça seja a sua Morada Eterna, no Amor e para o Amor.

Até breve.

************

1 - IRMÃO K (01.04.2011 e 03.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html

*

2 - YVONNE AMADA DE MALESTROIT (30.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/yvonne-aimee-de-malestroit-30...

*

3 - ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

*

4 - NO EYES (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-201...

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/yvonne-aimee-de-malestroit-30-de-abril.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html


*

5 - Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

 *

6 - 'Os Selos dos 7 Arcanjos Principais' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-os-selos-dos-7-arca...

****

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea17d.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-26_novembre_2011-artic...
26 de novembro de 2011

(Publicado em 27 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-26_novembre_2011-articlea17d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-os-selos-dos-7-arcanjos.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlea17d.html


~ O SI ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que o Si e a Unidade sejam, agora para nós, nosso espaço de Comunhão e

de Verdade.

O sentido da minha Presença, neste instante, não está ligado, como eu disse, desde pouco tempo, a novos
ensinamentos porque o conjunto deles foi dado a vocês.

O tempo, agora, vocês compreenderam, através da intervenção do Arcanjo ANAEL (*), como da Estrela
GEMMA (**) (ndr: ver suas intervenções desse dia), é bem o momento da instalação do Si e da vivência do Si.

Em meio à Consciência, isso se reflete por certo número de elementos que estão sendo dados a vocês.
A passagem de um estado ao outro, essa Passagem da Porta Estreita, permite passar de uma consciência

particular da energia (chamada de prana) a uma outra Consciência que está, ela, em ressonância e constituída,
também, pela ‘la Città’.

***

A luz falsificada é uma amputação da Luz, vivendo pelo que é chamado de glóbulos de vitalidade, que alguns
de vocês, em meio à visão astral, podem perceber deslocando-se no ar, ou mesmo pela percepção da

circulação da energia, acompanhada de humores, de emoções, ocorrendo ao longo de circuitos privilegiados,
denominados meridianos ou Nadis.

O plano de la Città (ou Supramental, segundo a denominação de SRI AUROBINDO) não é mais uma
circulação, mas uma Vibração.

Vibração se propagando e ressoando, de um lado ao outro, em trajetos particulares chamados de Trilhas de
Luz.

A maior parte deles foi descrito desde algum tempo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (***).
Essa Passagem do prana à la Città é, então, o estabelecimento do Si.

***

Além do que lhes foi dado pela Estrela GEMMA, eu irei me deter, no espaço do nosso Coração, esta noite,
para exprimir certo número de elementos referentes ao Si.

Não tanto para dar-lhes expressões ou para discursar, mas, bem mais, para trazer-lhes suportes Vibratórios ao
estabelecimento da sua Consciência nas esferas da Unidade, de maneira cada vez mais evidente e cada vez

mais permanente.
Dessa maneira, eu vou ser levado, simplesmente, a pronunciar algumas frases que se inscrevem no próprio
estabelecimento desta Consciência nova, excedendo amplamente o contexto da personalidade e o contexto
deste mundo, para instalar-se na totalidade do criado e do incriado, na totalidade dos universos e do que é

convencionado chamar de Dimensões.

UM AMIGO - 26 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-UvgKbfNllkM/UXEsabOkgoI/AAAAAAAAA8k/PzQZw93xBCk/s1600/UmAmigo+-+26.11.2011.jpg


Em minhas palavras e em minhas frases, eu vou me contentar com uma palavra que irá exprimir esta Unidade,
este Estado de Ser, este estado da Consciência Supramental.

Essa palavra é a palavra Si.
Si, que vem, de algum modo, substituir (sublimar, de qualquer forma) o eu, o eu da personalidade que é uma

projeção da consciência do exterior de si.
O Si sendo uma transcendência do eu, permitindo estabelecer-se além dos limites da personalidade, além dos

limites do contexto de vida que é próprio a cada um, a fim de fazê-los penetrar no território comum onde não
existe qualquer barreia, qualquer separação, qualquer oposição, qualquer Dualidade.

***

A Unidade, o Si, são a Alegria.
A Vibração do Si é Vibração de Alegria porque a Alegria é ausência de limite (ausência de separação, ausência

de sofrimento, ausência do bem, ausência do mal) e estabelecimento em meio à Vibração do Ser.
O Coração do Ser (que é Alegria, Eternidade) vindo pôr fim ao efêmero, ao sofrimento, à Ilusão.

 O Si é Verdade, superando largamente o contexto da pessoa, superando, também, largamente, o contexto da
individualidade.

O Si é permanência e imanência.
O Si é Alegria, expansão sem fim porque sem limites, não dependendo nem de um tempo, nem de um espaço,

nem de qualquer condição.
O Si não é mais identificado, nem localizado no tempo, no espaço ou em uma pessoa.

O Si é vacuidade e plenitude, ao mesmo tempo, porque esse tempo não está limitado, nem inscrito em uma
duração.

O Ilimitado é a característica essencial do Si.
Esse Si é Unidade porque não existe qualquer fragmento, qualquer segmentação, qualquer partição.

***

Cada Si se comunica com todos os Si, porque eles são o mesmo Si, a mesma certeza, certeza de Liberdade e
de Eternidade.

O Si é deleite, não inscrito em um ato (qualquer que seja) porque ele é ato de Criação espontânea e Eterna.
O Si é Comunhão.

Comunhão não estabelecida em um intervalo, mas na permanência e na imanência.
O Si é Luz porque o Si é Transparência e a Luz é Transparência.

O Si não pode se reivindicado nem atribuído porque ele é a própria quintessência do Amor.
O Si não pode ser restrito, nem confinado, nem limitado, nem constrangido.

O Si é uma evolução.
Ele é uma Conscientização.

Ele não é para se criar porque ele está criado desde o primeiro instante, se tanto é que esse primeiro instante
seja possível de se estabelecer ou de ser reconhecido.

***

O Si nada possui porque ele é Doação e Restituição, por sua própria natureza de Transparência, de Alegria, de
Evidência.

O Si é pleno.
Sendo pleno, ele não pode ser preenchido, ele não pode ser aumentado, assim como ele não pode ser

diminuído, porque transcendendo os limites em meio a todo mundo limitado.
O Si, imanente e transcendente, está Presente.

Seu qualificativo é, aliás, Presença.
Presença entendida como imanência, permanência e Eternidade.
Ele não necessita de movimento porque ele está em toda parte.

Ele não precisa se deslocar porque, aí também, ele é onipresença.
Ele não está inscrito em qualquer tempo.

Ele não está inscrito em qualquer espaço, porque todos os tempos e todos os espaços são sua natureza e sua
Presença.

O Si é Vibração.



Vibração que não pode ser medida porque esta Vibração está além de qualquer medida.
Somente o encontro do eu e do Si (Fusão dos Éteres nesse corpo e nesse tempo) dá um sentido, mensurável

por um lugar e por uma duração.

***

Quando o Si dissolve o eu, por sua revelação consciente quanto à sua permanência e sua imanência, então o
eu pode ser reivindicado, porque não há mais identidade possível, em meio à Ilusão.

O Si põe fim à Ilusão, pela Vibração e pela Presença.
A Consciência não é o sujeito nem o observador, mas engloba a mesma realidade nos dois.

O Si é a Consciência.
Aquela do Ilimitado, da não fragmentação, da não separação, do não distanciamento.

O Si é, então, Um, por sua Essência, por sua natureza, por sua manifestação e sua não manifestação, que se
inscrevem no mesmo contexto que não é um contexto, nem um limite.

O Si está Presente, bem além do ponto, bem além da esfera porque não está limitado em qualquer direção, em
qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer Éter.

O Si é felicidade porque plenitude.

***

O Si é o conjunto das respostas porque ele é a solução.
Ele é o Sentido que implica, pela evidência, em não mais buscar qualquer sentido nem qualquer direção, à

própria vida, mesmo em meio à Ilusão.
Porque o Si, mesmo em meio à Ilusão, não participa mais da Ilusão, mas a transcende, ilumina-a, revela-a.

O Si é Alegria e Amor, porque a própria Essência do Amor é a Alegria.
O Si é Luz, por sua Transparência.

O Amor é Transparência, o Amor é Restituição, Doação e jamais pode ser uma apropriação, nem qualquer
limitação.

O Si é, então, Liberdade e vem, então, liberar o eu dos seus jogos, dos seus papeis, das suas funções e das
suas atribuições porque o Si é o conjunto dos eus, presentes (de maneira simultânea e imanente) no Si.

Não há mais distância entre o Si e todos os outros eus que são vistos como os eus em potencial.

***

O Si transcende os limites de toda comunicação, de toda relação, porque a comunicação e a relação
aprisionam, enquanto o Si libera.

Ele é Liberdade e ele é, sobretudo, Verdade, sem explicação, sem questão, sem ação / reação.
O Si se inscreve bem além da ação / reação.

Ele se inscreve na ação da Graça onde tudo é sentido, onde tudo é Amor, onde tudo é Transparência e onde
tudo é Luz.

O Si não pode manifestar, nem ver, a Sombra (não como uma negação, mas como uma transcendência ligada
à sua Presença).

***

O Si libera.
Há, então, no eu, um princípio confinado e confinante.

O Si não tem fronteiras.
Ele não é condicionado ou condicionador em qualquer estado, em qualquer tempo, em qualquer Dimensão.

O Si revela e dá Sentido porque ele é Sentido.
O Si é, então, a Essência da Verdade e da Transparência.

O Si é a Vibrância presente no ponto, na esfera e bem além da esfera.
 Viver a Vibrância do Si é não mais separar, não mais excluir, mas tornar Transparente.

Tornar Transparente não é um julgamento, nem qualquer acusação, mas, sim, tornar evidente, pela Presença.
O Si não pode conhecer, nem viver, restrição.

Enquanto estando presente em um corpo limitado, ele está também presente no Ilimitado da FONTE, da Luz e



das diferentes rondas dimensionais.

***

O Si não pode projetar o que quer que seja, nem quem quer que seja, porque, no sentido da sua Presença,
toda projeção cessa.

Ele é imanência, onde o movimento em um sentido ou no outro não tem mais sentido porque não pode ser
vivido.

O Si é Paz porque não flutuante.
O Si é, então, a Essência da Presença, a Essência do tudo, como a Essência do nada, porque entre o nada e o

tudo não há lugar para a dúvida.
O Si afirma e vive porque isso é sua Verdade: que tudo é Um, e porque isso é a única Verdade, não

condicionada por um mundo confinado e confinante.
O Si é a Essência e a própria natureza do Ser e da Consciência.

Somente o eu joga para ignorar isso, pela ausência de Vibração, pela falta de Transparência.

***

O Si, realizando a Graça da sua Presença e da sua Essência, não pode, neste mundo, manifestar as virtudes
cardeais da Humildade e da Simplicidade.

Porque o Si, certamente, mesmo revelado neste mundo, sabe, pertinentemente, pela Vibração, que tudo o que
é dado a ver, a sentir e a manifestar, é Ilusão sobre este mundo.

Que o Si não pode ser dado a viver porque ele apenas pode viver no Interior, que, quando aquele que o vive,
percebe que nada há no exterior.

É uma Reversão total da Consciência, que não é mais limitada por uma visão (ela mesma limitada) nem por um
cérebro (ele mesmo limitado), mas, sim, pela própria Consciência que, passo a passo, na Dimensão da

Presença e da imanência Interior, percebe que ele é onipresente, onipotente e sem imperfeição.

***

O Si não pode ser uma reivindicação do que quer que seja.
Ele não pode ser confinado e condicionado por qualquer inteligência humana, por qualquer crença.

Somente o eu pode acreditar que ele pode descobrir o Si.
O Si é a própria ausência desta reivindicação, porque o Si É, a partir do momento em que cessa a reivindicação

que está associada à projeção de uma falta.
Sem reivindicação, sem coação de não reivindicação, não pode existir a falta, porque a falta significa a ausência

e o Si não pode estar ausente.
É uma Reversão que faz passar do limitado ao Ilimitado, do fragmentado à totalidade.

Viver o Si põe fim, sem nada buscar, a toda Ilusão: aquela de controlar quem quer que seja ou o que quer que
seja.

Porque o Si não tem necessidade de controlar quem quer que seja ou o que quer que seja.
O Si nada tem a nutrir porque ele é o Todo.

O Si é um apelo: este apelo vem, aliás, apenas do Si.

***

Minha Presença, com vocês e em vocês, a Presença de um Arcanjo ou de qualquer outra Consciência
Unificada, está, por toda Eternidade, em vocês.

Há apenas o olhar da consciência do eu que considera como separado o CRISTO, a Luz ou um Arcanjo.
O Si não é busca já que ele é Evidência.

O Si não pode ser definido porque ele é indefinido e infinito.
Somente o ego e o eu buscam, na Ilusão, a solução e o aperfeiçoamento.

O Si não pode ser aperfeiçoado porque nada há, nele, que possa ser melhorado, sendo perfeito, desde
sempre e de qualquer ponto.

Somente o ego e o eu creem poder melhorar a personalidade.
O Si é a cessação de todo eu, a cessação de toda impaciência, de toda esperança, mesmo, e a instalação na

perenidade.



O Si é a própria evidência.
Nesta evidência tudo está Presente, tudo é pleno porque tudo é Um.

Não há dogma no Si.
Não há Verdade revelada.

Há aquiescência à sua Verdade.
O Si emana, em meio ao eu, não por uma transmutação do eu, mas, sim, pela cessação, pelo Abandono, pela

renúncia, do eu.
Nada mais pode permitir, ao Si, Ser.

***

Há, então, que viver e que Ser, durante esse período de tempo inscrito no eu, não a negação do eu, mas, bem
mais, a transcendência do eu para o Si, Abandono do eu, renúncia ao eu, renúncia ao sofrimento, renúncia à

Ilusão, renúncia à projeção.
Silêncio Interior, imanência da Vibração e do Fogo.

 Porque o Si é um Fogo que eu considero como um fogo destruidor, mas que o Si percebe como o Fogo do
Amor que consome, justamente, o eu e suas Ilusões, seus medos, seus sofrimentos, suas faltas.

O Si é Plenitude porque ele não é a reivindicação, porque ele não é a interrogação, porque ele é a imanência e
a impermanência.

***

A Luz pede a vocês, de diferentes maneiras, para desviarem-se do eu.
Não para pressioná-lo, não para reprimi-lo, mas para aceitar que a Luz seja o Si e que o Si não tem

necessidade do eu, nem de jogar, nem de ter, mas, simplesmente, de Ser.
Inscrito no Ser, na Presença, na Vibração de sua Presença, o Si é regozijo porque reencontros.

Ele é Infância porque a cabeça não tem necessidade de ser preenchida com conceitos, com ideias, com
suposições, com projeções, porque o Coração se torna o centro e a ação justa, além do reflexo da Ilusão.

 A Luz os chama a tudo isso.
Isso (chamado pelo eu: o tempo do fim) é apenas o renascimento do tempo, sem fim e sem início.
A Consciência é Livre de tudo o que pertence ao eu, de tudo o que pertence ao corpo, ou à pessoa.

***

O Si É a Consciência que não pertence a um eu.
O Si é o Coração, o Coração do Ser, bem mais do que o centro, mas o ponto de onde tudo provém e de onde

tudo volta.
Porque o centro não é somente no centro, mas ele é o centro, em cada ponto, e em cada tempo, e em cada

Dimensão.
A imanência é a Verdade.

Passar da visão do olho à visão do Coração não é mais olhar, nem mesmo contemplar, porque nada há no
exterior para olhar nem para contemplar.

O olhar do Coração é, não um olhar (é bem além da visão), mas é bem a evidência da Transparência, na qual
tudo se funde e onde tudo é Um.

***

Minhas palavras não são interpretação, mas Vibração.
Elas são a evidência do Si.

Que a imagem se torne mais poética, e as palavras mais poéticas, nada muda na Essência do Si.
O Si, naturalmente, não é uma palavra, nem uma frase.

Não é no princípio de aderir ao que eu digo, nem a uma Vibração, mas, sim, a conscientização do que é tudo
isso.

Mas tudo isso não é suficiente para descrever o que não pode ser descrito, enquanto o eu está presente, e
enquanto a Ilusão subsiste, de qualquer forma.

Viver o Si não é recusar a vida no confinamento, mas, sim, estar consciente dos limites do confinamento, para
transcendê-los.



O Si não pode ser destruição do que quer que seja.
Ele é Transcendência da Ilusão.
Ele não vem se opor à Ilusão.

Ele não vem combater o que quer que seja, mas, simplesmente, revelar-se, estabelecer-se na Unidade e no
Um.

***

Os alguns elementos que eu lhes dei são, antes de tudo, não para refletir, não para aceitar ou rejeitar, mas para
Vibrar, em meio à sua Essência, dando-lhes a Vibração que pode permitir a passagem do eu ao Si.

Enquanto tendo consciência de que vocês, e vocês sozinhos, com a chave do Si.
Que não há, efetivamente, nenhum salvador, nenhum deus, nenhum princípio hierárquico, nenhuma

Consciência superior a outra Consciência.
Um Arcanjo não é superior a um Homem.

A FONTE não é superior a um ser humano porque um ser humano é a FONTE, da mesma forma que a FONTE
é um ser humano.

Não há sobreposição, não há hierarquização.
Há imanência de cada Si, de cada Consciência, para todas as consciências, quaisquer que sejam.

Somente a separação e a Ilusão deste mundo (que nós nomeamos, nós orientais,Maya) são obstáculo ao Si.
O eu deve se tornar Doação total, renúncia e Abandono.

Então, o Si se revela e se instala.
Nada há, então, a fazer, nada a desejar, apenas Ser, não mais projetar, somente Ser.

Porque Ser não é só.
Ser é o Todo.

***

Minhas palavras devem ser Vibração, permitindo Comunhão e Graça, por vocês mesmos, porque eu não sou
considerado, nem sou para ser considerado, como exterior ou como em outros lugares.

No Si não há exterior, não há outros lugares, não há ontem, não há amanhã.
Há, apenas, como diria um Arcanjo: HIC e NUNC.

E isso, é claro, não é tributário de quaisquer circunstâncias da Ilusão.
O único elemento que é tributário da Ilusão é o momento específico em que a própria Ilusão decidirá dissolver-

se, quando a evidência da Luz e da Presença for revelada.
Minhas palavras não chamam outras palavras, elas não chamam confrontação, tampouco.

Não há que aderir ou rejeitar, há apenas, de algum modo, que se tornar.
O Si é Um, além, ainda uma vez, de todo dogma, de toda crença, de toda Ilusão, de todo confinamento e de

toda energia.
O próprio sentido da Fusão dos Éteres, nesse corpo que é o seu, é o Si reencontrando sua integridade.

Estejam atentos, na Intenção justa, na ação desprovida de reação.
Então, as circunstâncias deste mundo atual (em seus termos) serão o justo meio de instalar-se no Si.

O Si não tem o que fazer da idade, do sexo, das leis da Matriz, ou das leis deste mundo, porque o Si é o
Espírito, e o Espírito não é condicionado, nem condicionável, pelo que quer que seja ou por quem quer que

seja, apesar do confinamento.
O Si não é amanhã: ele é Aqui e logo mais.

Cabe a vocês ver o que é para viver, para vocês.
Vocês unicamente têm a chave.

Vocês unicamente são a Verdade.

***

Eu sou UM AMIGO.
Do Coração de cada um ao Coração de todos (que é o mesmo Coração), eu lhes dou a Paz porque é nossa

Essência comum.
O Si é Comunhão e Graça, HIC e NUNC, no centro da Cruz do ALFA e do ÔMEGA, no centro da Cruz do

Coração, OD e KI-RIS-TI, Humildade s Simplicidade.



Então eu posso dizer, com a FONTE: Amados do Um, nós somos Um.
Nós somos a Vida, nós somos a Verdade e nós somos o Caminho porque nós somos, todos, Um.
Nessas Vibrações e nessas palavras, eu Comungo, então, à nossa Presença, à nossa imanência.
Amados do Um, eu digo tudo é Um, eu digo Amor e Luz, além de todo eu, mas na Verdade do Si.

Irmãos e Irmãs, unidos no mesmo Coração e na mesma Presença, até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – ARCANJO ANAEL (26.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-26-de-n...

*

(**) – GEMMA GALGANI (26.11.2011)
(tradução em andamento)

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1283

26 de novembro de 2011
(Publicado em 27 de novembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1283
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-26-de-novembro-de-2011-autresdimensions-com-audio
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111127_-_FRERE_...

~ A LIBERDADE E O ESPÍRITO ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças à sua Presença, neste espaço. 

Eu tenho a oportunidade, neste dia, de dar continuidade a uma série de elementos que eu comuniquei, girando,
todos eles, ao redor da Liberdade e do Espírito.

Eu lhes expressei uma série de elementos referindo-se, primeiramente, ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO e, em
seguida, elementos importantes para viver e compreender os problemas que ocorrem atualmente sobre esta

Terra, nesta Dimensão.
Essas palavras que eu empreguei e explicitei são a Liberdade, a Autonomia, o Conhecido e o Desconhecido.
Eu gostaria, hoje, não de acrescentar elementos diferentes, mas, principalmente de dialogar com vocês com

relação, justamente, ao que eu pude dizer sobre essas palavras e situando-as, de novo, em relação ao que lhes
foi comunicado, aí também, há pouco tempo, ou seja, ontem, referindo-se à Unidade, ao Amor, à Luz, a fim de

permitir-lhes, por todos os enfoques possíveis, viver o que é para viver, para vocês e para cada um, nesse
momento, sobre esta Terra.

***

A penetração do Espírito ou do Supramental neste mundo, está, como vocês vivem, talvez, na sua fase final,
possibilitando, além das palavras e dos conceitos, descobrir e viver a Liberdade, a Autonomia.
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Tornar-se Livre, tornar-se Autônomo, viver o Si, a Unidade, o Amor e a Luz, levando-os, pela Consciência e por
suas vivências, a reposicionar-se (de maneira, por vezes, inédita) no desenrolar da sua vida e da vida, de

maneira geral.
Deste modo, então, em relação a essas palavras que eu pronunciei e ao que eu expressei, nós iremos, então,

nos comunicar com relação a isso.
Isso será, para mim, a oportunidade de ajustar, talvez, alguns elementos que eu já dei referentes a tudo isso.
Então, na Paz e na quietude, nós iremos, juntos, avançar nesta partilha que, eu espero, será proveitosa para

vocês.
E, além das palavras que vocês irão pronunciar e que eu irei pronunciar, poderá inscrever-se em um espaço

comum de Comunhão, permitindo-lhes, efetivamente, viver o que eu poderia denominar a Vibração da
Liberdade, a Vibração da Autonomia.

Fazendo-os sair do confinamento do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (ATTRACTION / VISION).
Permitindo-lhes, de algum modo, revelar a Luz na Consciência, no corpo, a fim de

interrogar, mais do que questionar, vocês mesmos, sobre o sentido do que está prestes
a ser vivido e sobre o sentido e a finalidade do que está prestes a ser transformado na

Consciência, nos seus corpos, nas suas vidas e sobre este mundo.
Dessa maneira, todos juntos, nós devemos prestar atenção ao que nós temos a nos

dizer, uns e outros, sobre esse plano, através do plano em que vocês estão e o nosso
plano.

Possibilitando, certamente, a um número crescente de Irmãos e de Irmãs encarnados, dar-se conta do que se
vive, a partir do momento em que a consciência der simplesmente um passo para sair do seu condicionamento,

dos seus limites.
Então, Irmãos e Irmãs, eu os convido a este diálogo e eu os escuto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre interrogar-se e se questionar?

A interrogação, interrogar-se a si mesmo, corresponde diretamente a um elemento que é introduzido na
Consciência ou no corpo, que é diferente do que eu chamaria de costumeiro.

Há, então, uma forma de novidade, um elemento inédito, que virá modificar o equilíbrio da consciência habitual.
Esta interrogação abre as portas, não do mental, mas, sim, da própria Consciência, pois a Consciência vai se
interrogar, literalmente, não para encontrar uma explicação, mas para viver, de maneira mais conveniente, com

mais Intenção e Atenção, o que foi proposto pela Luz.
Tomemos um exemplo simples (e eu recorro, no que me concerne, ao corpo): nós lhes

falamos (e, em particular, desde a intervenção de METATRON) da Porta posterior de
CRISTO.

Há, entre vocês, alguns tendo percepções físicas correspondentes a essa Porta, sem, no
entanto, saber que isso podia se chamar a “Porta posterior de CRISTO”, ligada à

Transparência.
Entretanto, sem mesmo ter a explicação (já que isso foi uma explicação), eles não tinham a
percepção e podiam se interrogar sobre o sentido do que era vivenciado, não no sentido

tradicional, ação / reação, mas, bem mais, pelo que era trazido por esta sensação corporal e
pelas modificações inerentes do comportamento, ou da Consciência, daí resultantes.

Para a interrogação referente a um ponto percebido ou a uma zona percebida, ao nível do corpo, a consciência
humana apercebe-se de que, antes mesmo de ter a explicação, e desde que ela se interrogue sobre o sentido
do que é vivenciado, isso não remete, necessariamente, a uma perturbação do corpo, mas está correlacionado,

assaz facilmente, a uma série de modificações da própria consciência.
O questionamento remete ao mental e à ação / reação e, portanto, a uma causalidade inscrevendo-se no

conhecido.
Ao passo que a interrogação vai bem além da resposta apresentável ou apresentada, no conhecido, mas faz

interrogar sobre um sentido ligado, justamente, ao Desconhecido, tal como eu abordei.
Dessa maneira, questionar-se sobre uma dor nas costas, entre as omoplatas, irá remetê-los à possibilidade de

uma perturbação desse corpo (artrose, má posição na cama, má movimentação, alteração pulmonar ou
cardíaca).

Enquanto que a interrogação os faz considerar, quer vocês queiram ou não, uma origem não conhecida e não
física, para, no entanto, uma manifestação dita física.

A interrogação os remete a um sentido que está além do conhecido e que corresponde, muito exatamente, à
ação do Supramental: a ação, como dizia UM AMIGO, do plano de la Città, na energia comum ou na energia

vital.
O sentido da ‘interrogação’ é profundamente diferente do sentido do ‘questionamento’, porque o

questionamento recorre a uma resposta pela razão, pela lógica cartesiana.
A interrogação recorre a uma resposta ou, em todo caso, a uma busca de sentido, escapando à razão e

escapando a um aspecto lógico, cartesiano, mas tomando sua origem, justamente, no Supramental.
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Eis o que eu quero dizer com isto.
A interrogação os remete ao Desconhecido. 
O questionamento os remete ao Conhecido.

É por esse próprio princípio que a Consciência se transforma e que, como dizia e expressava UM AMIGO,
vocês poderão passar do eu ao Si.

Desde, digamos, um pouco mais de uma geração, a passagem do ego ao Si ocorria de maneira extremamente
brutal, por uma experiência particular que culminava em uma reversão, súbita e abrupta, da Consciência, em um
momento perfeitamente reparável, denominado “abertura do Coração” (qualquer que fosse o elemento causal),

mas que resultava, em última análise, em uma revolução e em uma mudança da Consciência, totalmente
fulgurante.

Para vocês todos, e para a maioria de vocês que estão aqui e que irão ler minhas palavras e que vivem
processos de Consciência, vocês sabem, pertinentemente, que, para vivê-lo, a Consciência procede por

toques sucessivos, e que esses toques sucessivos realizam, de alguma forma, um mecanismo de Reversão
final de Passagem da Porta Estreita, como isso foi dito, de maneira, muitas vezes, progressiva e não brutal.

Isso está ligado ao modo de penetração da Luz.
No que se refere, por exemplo, aos Anciãos, tendo, todos eles, vivenciado a Unidade durante sua vida, o

processo foi abrupto.
Havia um antes e um depois.

E, para vocês todos que vivem, hoje, nesse tempo, essas transformações, vocês sabem, pertinentemente,
que, talvez, houve, em sua vida, um antes e um depois.

Mas que cada dia foi constituído de um antes e de um depois, porque a penetração do Desconhecido se faz,
em vocês, de maneira progressiva.

Isso realizou as Núpcias Celestes, isso realizou o que foi denominado, ontem, a Fusão dos Éteres, no nível do
corpo, com uma espécie de limiar de saturação permitindo o basculamento, se pudermos dizer, final, da

humanidade.
A diferença principal também está situada no próprio sentido da Vibração e da própria energia.

Assim, no século passado, há mais de uma geração (que isso tenha me referido, que isso se refira a UM
AMIGO ou ao Mestre RAM, por exemplo), houve uma espécie de fulgurância que estava ligada a um

movimento da energia, que eu qualificaria de ‘ascendente’, ligada ao despertar da Kundalini que, de algum
modo, vem abrasar o Coração e realizar o Despertar do Coração.

As coisas são profundamente diferentes nos últimos trinta anos, já que a polaridade da energia não é mais uma
energia ascendente (mesmo se ela se tornar agora), mas é a Luz que, realmente, chegou até vocês.

Não havia, como dizer, brutalidade, nesta ação, já que ela foi cumulativa, progressiva, saturante, mas se
estendendo, como vocês veem, em um tempo que, em última análise, será inferior a 30 anos, já que se
estende, como isso foi dito, entre o mês de agosto de 1984 e o mês de julho de 2012 desse calendário.

Deste modo, então, este período de tempo permite realizar uma descida da Luz, do Supramental, por uma
abordagem progressiva.

Fazendo com que o processo de iniciação da Luz, em meio à consciência humana, ocorra em uma série de
etapas e não mais de maneira fulgurante.

Como durante o Despertar da Kundalini, conforme foi descrito por alguns mestres, ao longo dos séculos, tanto
no oriente como no ocidente, mesmo se a fraseologia não for a mesma, mas reenviando ao mesmo processo,

brutal e instantâneo, do Despertar da Kundalini.
Há, então, dois movimentos energéticos e Vibratórios: um que é um movimento de ascese pessoal, purificando

suficientemente o que é chamado de ego e permitindo o abrasamento da Kundalini.
Isso se referia a um número extremamente limitado de consciências humanas encarnadas.

Enquanto que hoje o processo, como vocês sabem, é por vezes individual e coletivo.
E é, então, progressivo: uma progressividade estendendo-se até quase uma geração.

Eis o sentido, se vocês quiserem, da diferença que pode existir entre o que era possível, há mais de 30 anos,
e o que se tornou possível, doravante, de maneira cada vez mais patente, de maneira cada vez mais evidente

(em todo caso, para aqueles de vocês que vivem esses processos).
Obviamente, aquele que não for referido por esses processos de transformação (mesmo progressivos, no

momento) pode ser considerado como adormecido ou prisioneiro de um sistema de crenças, de
condicionamentos.

E nós não temos que nos colocar a questão da liberdade de cada um de se liberar das suas próprias crenças,
dos seus próprios condicionamentos.

Simplesmente, há, no tempo antigo (se pudermos nomeá-lo assim), uma noção de rapidez, alguma coisa que
fulminava.

Enquanto que, muitas vezes, vocês lembram que a imersão da sua Consciência, hoje, na Luz, ocorre por um
movimento ‘descendente’ e, agora, subindo.

Mas a iniciação não é passada por uma purificação do ego, depois por um acesso ao Coração, mas, bem mais,
por uma descida do que foi chamado de Supramental, ou Espírito Santo, ou a Skakti que, pouco a pouco,

perfurou a bainha dos chakras e modificou, pouco a pouco, progressivamente, a Consciência.
O objetivo é criar um mecanismo de aclimatação.

O mecanismo de aclimatação é essencial, a partir do momento em que o processo não é mais individual, mas



se refere, quer queiramos ou não, a alguns indivíduos e, então, ao que podemos chamar de fenômeno coletivo
ou global permitindo, de algum modo, como isso foi dito, realizar uma propagação da Luz, passo a passo, de
Consciência a Consciência, pela própria Inteligência da Luz, e porque, também, o número de seres humanos

que ancoraram a Luz e que revelaram a Luz e que desvendaram a Luz, possibilitou isso, de maneira muito mais
fácil, e permitindo limitar as consequências da irrupção total da Luz, em meio à consciência limitada, e em meio

a um mundo que não conhece a Luz.
Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: quando uma pessoa atinge o Si, como o ambiente pode reagir?

Meu Irmão, isso não pode apreendê-lo.
O entorno que não vive isso vai considerar como uma pura loucura, como uma saída da realidade ordinária.
A comunicação irá se tornar, necessariamente, cada vez mais difícil, cada vez mais tensa, entre aquele cuja
consciência está centrada neste mundo e aquele cuja Consciência, enquanto estando neste mundo, já não é

mais deste mundo.
Isso se reflete pelo que foi chamado (e que irá se refletir de maneira cada vez mais fulgurante e violenta) pelo

que o bem amado SRI AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’.
O choque da humanidade está naturalmente ligado à revelação da Luz e à diferença de vivência da Luz entre
aqueles que integram a Luz (e que aceitam os efeitos, que eu denominaria, hoje, de mutagênicos) e aqueles

que recusam, na totalidade (por que é sua liberdade), a Luz.
Tanto que, há mais de uma geração, quando o processo de Despertar do Coração se referia a um ser que se
isolava do mundo ou que se tornava adepto ou discípulo, ele não estava incomodando, porque esta pessoa

não podia transformar o mundo, de qualquer maneira.
Hoje, não são vocês que transformam o mundo por qualquer vontade, mas, sim, pela propagação e pela

multiplicação da Luz e pela ancoragem da Luz, em um número de Irmãos e de Irmãs cada vez mais
considerável (que causam dificuldade, para esses seres).

Pois a negação da Luz é possível até certo nível.
Mas chegará um momento em que a intensidade da presença da Luz (que isso seja em cada um, como no

conjunto da Terra) irá provocar, de maneira formal, uma separação total de duas humanidades.
Não é a Luz que cria a transformação e a separação, obviamente, mas o comportamento de cada ser humano

em relação à Luz: em sua aceitação ou em sua recusa da Luz.
Dessa maneira, então, o ambiente (quer seja familiar, profissional, afetivo, social) vai implicar, de qualquer

modo, em um medo ou em uma recusa, porque há, efetivamente, uma ameaça.
A irrupção do Desconhecido é sempre um perigo para aqueles que recusam o Desconhecido, para aqueles

que recusam sair dos esquemas estabelecidos, do conjunto de crenças.
Ora, vocês sabem (por vivê-lo), para alguns de vocês, que o desdobramento da Luz se reflete pelo

desaparecimento total de todas as crenças.
O ser humano se transforma de um ser de crenças e de submissões, em um ser de Liberdade, de Autonomia

e que não tem mais crença alguma.
E, naturalmente, mais nenhuma crença, para aquele que vive na crença, representa a ausência de ortodoxia e a

ausência de segurança.
E não há nada mais insuportável, para o ser humano, do que se sentir inseguro, em todo caso, enquanto ele

não vivenciou a Luz.
Deste modo, então, nenhum ser humano pode apreender o que acontece para aqueles que vivem o processo

Vibratório, enquanto eles mesmos não fizerem a experiência.
Então, é claro, eles vão usar uma linguagem que lhes é conhecida, em meio às suas crenças.

Que eles chamem isso de posse e que a negação passe por uma forma de denúncia, que a negação passe
por uma separação.

Mas não é a Luz que separa.
Pelo contrário, é o conjunto de seres humanos que se desvia, de alguma forma, no momento, da Luz, porque
isso representa, efetivamente (para as diversas esferas de vida do ser humano), um imenso perigo, já que o
ser humano que vive a Luz está totalmente liberado de qualquer condicionamento, de qualquer crença, de

qualquer passado e de qualquer futuro.
Assim, então, ele escapa à lógica da personalidade, ele escapa à lógica do conjunto de crenças da

humanidade, sejam elas quais forem.
O domínio da crença pertence à personalidade.

O domínio do Si, da Unidade, do Coração, nada tem a ver com crença.
Aliás, a Abertura do Coração se reflete pelo desaparecimento, mais ou menos brutal, mais ou menos

progressivo, do conjunto das crenças, tanto que isso não é experimentado.
Pois o Coração dá acesso à Verdade, além de qualquer questionamento (mesmo na interrogação), já que o

Espírito que é tocado compreende perfeitamente e vê, mesmo se ele não puder exprimir a trama lógica, que o



conjunto do que é confinante, em meio a este mundo, representa, em última análise, um conjunto de medos
que foram domesticados.

Dessa maneira, então, vocês não podem modificar o ambiente.
A partir do momento, aliás, em que vocês procuram modificar o ambiente, vocês saem, instantaneamente, da

Luz.
Pois a Luz é um estado de Ser.

Ela não é a vontade de mudar o mundo, já que a vontade de mudar o mundo se inscreve, de maneira definitiva,
em um sentido de melhoria de alguma coisa.

Ao passo que aquele que vive o Coração sabe, pertinentemente, que a Luz e o Coração não são deste mundo
e que nada há para melhorar na perfeição da Consciência do Coração.

Não pode mais existir projeção da Consciência, melhoria ou busca, mesmo no sentido espiritual, já que o
Espírito foi encontrado.

Não há, então, que aplicar qualquer receita ou qualquer Luz, sobre algo que rejeita a Luz.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a humildade?

Resumidamente, nós podemos dizer que existem duas formas de humildade.
Uma humildade mental (que está ligada a princípios religiosos adotados) onde a humildade vai consistir, por um
esforço de vontade, em tornar-se humilde, em silenciar, compelido pela vontade, o conjunto das manifestações
ligadas às regras deste mundo (que são denominadas, como vocês sabem, predação, competição), para entrar

em um modelo religioso ou em um modelo de crenças, seja qual for.
E existe uma Humildade natural da Consciência que descobre a Luz e vive a Luz e que, pouco a pouco, por
esta efusão da Luz e por esta realização da Luz, por meio de toques sucessivos, vai fazer compreender as
palavras de CRISTO para serem vividas diretamente: “vocês não podem servir a dois mestres ao mesmo

tempo”, “vocês não podem estar sobre este mundo, neste mundo e estar fora deste mundo”.
Vocês não podem, ao mesmo tempo, reivindicar o eu e viver o Si.

Há, então, naturalmente (pela efusão do Supramental e pela transformação, mais ou menos progressiva, da
consciência), um desaparecimento total da noção do eu.

Não como uma imposição, mas, sim, como uma evidência da Luz, onde enquanto houver uma apropriação (de
um corpo, de uma família, de um papel, de uma crença), bem, tão simplesmente, o ser não é Livre.

Abrir o Coração é tornar-se Livre, é não rejeitar nada nem ninguém, mas aceitar que cada um viva a sua
liberdade, mesmo se a liberdade for oriunda, diretamente, das crenças e dos confinamentos.

Assim, viver o Coração não é a vontade de transformar o mundo, ainda menos a vontade de agir na ‘vontade de
bem’, como isso foi transmitido por alguns ensinamentos espirituais que apenas são ensinamentos espirituais

da alma se opondo, na totalidade, à concretização do Espírito, ou seja, à transformação deste mundo pela Luz.
Existe, em meio à personalidade, um desejo de aperfeiçoamento, mas que irá se exprimir sempre através

deste mundo e sempre através da personalidade.
A personalidade jamais irá permitir, por um conhecimento exterior, viver o Coração.

Somente a partir do momento em que a personalidade se apagar, realmente e com consciência, a partir do
momento em que vocês não participarem do jogo da predação, dos apegos, das crenças e dos

confinamentos, sejam quais forem, é que a Luz do Coração, a Luz Vibral, pode realmente se instalar.
E isso apenas ocorre, efetivamente, por esta Humildade que é a compreensão de que vocês não podem ser

Luz, neste mundo, enquanto estando sobre este mundo.
E de que a Luz não é deste mundo e que ela visa, justamente, fazê-los sair deste mundo, por uma

transmutação deste mundo, por completo.
Não desejando transformá-lo, mas se transformando, vocês mesmos, pela ação da Luz, ou seja, pela Porta da

Humildade ou da UNIDADE (o que é a mesma coisa), conduzindo à Simplicidade e à Passagem da Porta
Estreita.

Deste modo, então, a verdadeira Humildade é, de algum modo, a conscientização de que a Verdade não é
deste mundo e de que vocês não podem encontrar qualquer verdade, mesmo oculta, em meio a este mundo,

que lhes permita encontrar a solução, de alguma forma, do que vocês são, neste mundo.
Por mais que vocês conheçam todos os mistérios deste mundo, por mais que vocês conheçam o conjunto das

suas vidas passadas, por mais que vocês conheçam a verdadeira história deste mundo, por mais que vocês
conheçam o conjunto dos mecanismos e das engrenagens de todas as crenças e de todos os

condicionamentos, isso jamais irá torná-los Livres.
A única coisa que os torna Livre é a Liberdade do Espírito e, portanto, deixar se estabelecer, em si, o Si, ou

seja, o Espírito.
Mas isso não pode ocorrer, de forma alguma, por uma busca exterior, e enquanto vocês estiverem submissos
à crença de que explorando tal domínio ou outro domínio, mesmo oculto, mesmo esotérico, mesmo mágico,

vocês jamais poderão sair da Ilusão.
Enquanto vocês acreditarem ser dependentes de um ser, vocês não podem ser Livres, seja ele quem for.



Enquanto vocês estiverem apegados, vocês não podem ser Livres.
Então, é claro, existem pilhas e montes de ensinamentos que, de algum modo, procuraram dar-lhes os

mecanismos de funcionamento psicológico, psicoespiritual, se pudermos chamá-los assim, de compreensão
dos mecanismos invisíveis.

Mas a compreensão jamais irá lhes dar acesso ao Espírito, enquanto não houver Humildade.
E a Humildade é, justamente, como isso foi dito em várias ocasiões, Abandonar-se à Luz.

Mas enquanto o eu, a personalidade, quiser se apropriar da Luz para obter uma vantagem qualquer, ela não
poderá viver a Luz.

É isso que vocês estão prestes a viver, por pequenos toques, mais ou menos pronunciados, que os coloca
frente às suas escolhas e que os coloca frente à compreensão dos mecanismos, por sua vivência direta, do

que é o Coração e do que ele não é.
O ser humano sempre teve tendência, quando ele está confinado, de recriar regras ainda mais confinantes,
para ele próprio se sentir seguro já que a personalidade, é claro, é construída sobre a falta, sobre o medo,

sobre o efêmero.
Esta personalidade vai sempre buscar elementos de segurança, quer seja em um casal, em um trabalho, no

dinheiro, em tudo o que faz a vida, sobre este mundo de predação e de competição.
Mas CRISTO lhes disse: “o meu Reino não é deste mundo”.

E vocês não podem descobrir o Reino do Espírito, de qualquer maneira e de qualquer modo, enquanto vocês
aderirem a este mundo.

O que não quer dizer sair deste mundo, mas, sim, mudar a própria Vibração da Consciência, não por um
desejo, mas, bem mais, por um Abandono e uma Renúncia.

Isso corresponde, também, ao que disse CRISTO (a Passagem da Porta Estreita): “ninguém poderá penetrar
no Reino dos Céus se não se tornar de novo como uma criança”.

E uma criança, em princípio, no caso ideal, não tem qualquer crença senão aquela do instante presente.

***

Pergunta: qual é a relação entre Ilimitado e Humildade?

O Ilimitado não pode ser apreendido enquanto não tiver Humildade.
Enquanto houver a necessidade de explicar, de questionar, enquanto houver uma necessidade de apropriação

ou de compreensão, é apenas a personalidade que se exprime.
A personalidade é condicionada e limitada.

Ela não pode, então, de qualquer modo e de qualquer maneira, conhecer e viver o Ilimitado.
Apenas no fim do limitado que o Ilimitado pode ser vivido.

O Ilimitado corresponde, do mesmo modo, à Unidade e, do mesmo modo, à Humildade.
O Ilimitado é não mais ser dependente de um corpo.

Como lhes disseram muitos Seres despertos (no nível do Coração): eles não são este corpo e, no entanto,
eles habitam este corpo.
Este corpo é um Templo.

Mas o Templo nada é se ele estiver vazio.
Enquanto vocês se identificarem com este corpo, enquanto vocês se identificarem com esta pessoa, com este

papel, seja ele qual for, vocês estão na limitação e no limitado.
O Ilimitado é o Coração.

E vocês não podem viver o Coração sem passar pela Porta Estreita.
A personalidade, através dos seus jogos, denominados mental e emocional, vai muito exatamente fazê-los

crer no contrário.
E é aí que reside o conjunto dos ensinamentos que vocês chamam de espirituais.

Durante a minha última encarnação, eu me elevei bravamente, porque não existe mestre algum, seja ele qual
for, que seja capaz de abrir-lhes o Coração.

Há, então, nesse nível, mesmo se isso jamais foi dito, uma necessidade de controlar e de subjugar, por aquele
que exerceria esta autoridade, dita espiritual, outro ser humano.

Vocês não podem dar a Liberdade para alguém.
A Liberdade se cria, em si, justamente, pelo acesso ao Ilimitado.

Mas, para isso, é preciso renunciar ao limitado.
Disso que falo é um mecanismo de Consciência, de onde vai resultar uma série de comportamentos, uma série

de observações, uma série de interrogações, levando a viver o Ilimitado.
O Ilimitado não depende de qualquer condicionamento, nem de qualquer localização, espacial ou temporal.

O próprio do limitado é estar localizado em um corpo, em uma vida, em uma memória.
O Ilimitado não pode ser de forma alguma limitado, justamente, pelo que limita a encarnação.



O Espírito, o Si, não tem que ser criado, já que ele existe de toda a Eternidade.
Ele é independente de qualquer tempo e de qualquer localização.

Jamais a personalidade, sejam quais forem os seus esforços, pode realizar o Si.
É apenas, justamente, no momento específico em que o Si se revelar, que o eu vai se apagar.

Mas, em nenhum momento, o eu pode pressionar a Luz, mesmo se, para isso, vocês falarem a língua dos
Anjos.

Como diria, eu creio, São Paulo: vocês podem conhecer todos os mistérios do Universo, isso não significa, no
entanto, que vocês irão viver o Coração.

Pois as leis do Espírito, eu repito, não são as leis deste mundo.
O abuso de confiança, se pudermos dizê-lo, foi crer que as leis do Espírito eram as leis do corpo ou as leis da

alma.
Não há qualquer sobreposição possível entre as duas.

Nenhuma analogia é possível entre as duas.

***

Pergunta: quando vivemos com alguém que recusa a Luz, qual a atitude que devemos adotar?

Querido Irmão, isso poderia dizer que faz parte do seu desafio.
Não há resposta uniforme.

Não há resposta global para esse processo, pois cada situação e cada relação são diferentes.
Mas é evidente, como eu disse, que, cada vez mais, a oposição irá se tornar total e cada vez mais frontal, com

aquele que recusa a Luz.
O paradoxo sendo que aquele que vive a Luz não pode se opor, pois, senão, ele recai na Dualidade.

Ele apenas pode Irradiar e Ser.
Então, é claro, isso irá se refletir, inevitavelmente, por algumas transformações das relações.
Mas isso será feito, não por uma vontade pessoal, mas, sim, pela própria Inteligência da Luz.

Dessa maneira, então, se a antinomia e a oposição forem bastante importantes, a Luz, na condição de que
vocês deixarem-na agir, virá transformar, de maneira por vezes considerável, uma determinada relação.

Não são vocês que agem, não são vocês que decidem, mas é a evidência da própria Luz que vai criar o que
deve ser criado, para que cada um possa viver a sua Liberdade.

Sua liberdade limitada ou sua Liberdade Ilimitada.
É preciso, naquele momento, colocar-se as questões corretas: por que vocês estão nesta situação?

Mas esta questão não deve girar constantemente no mental como um problema de decisão quanto ao que
vocês têm que fazer nesta relação, mas, bem mais, aí também, aquiescer à Luz, não reagir, mas se fortalecer

no Ser.
Se vocês se fortalecerem no Ser, pelo Abandono e pela Renúncia, vocês irão constatar que o que era difícil

tornar-se cada vez mais fácil, tanto para um como para o outro.
Lembrem-se: quando vocês morrem, vocês não levam os seus filhos, vocês não levam o seu dinheiro, vocês

não levam o seu cônjuge.
Vocês nada levam.

Por que isso deveria ser de outra forma no desdobramento coletivo da Luz?
Cabe a vocês colocarem a questão, a única questão: o que, em vocês, os impede, devido ao que vocês vivem,
não de pôr fim, mas, sim, de deixar a Luz agir para trabalhar no sentido da sua própria Inteligência, mais do que

decidir como se comportar?
Aí está, para vocês, o que eu nomeei o desafio para conscientizar.

Pois a Inteligência da Luz (que isso seja em qualquer situação, em qualquer relação) tem apenas um objetivo:
simplificar a Consciência e a vida para vocês, mesmo se isso lhes parecer árduo, complicado, difícil.

Isso apenas parece árduo, difícil e complicado para o olho da consciência limitada e fragmentada, ou seja, para
a consciência da personalidade.

Assim que vocês aceitarem remeter-se à Inteligência da Luz, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que as
coisas vão no sentido do Abandono à Luz, da facilidade, da Fluidez e da lei da Graça, da lei da Atração (e não

mais segundo o princípio da Dualidade, isto é, da ação / reação).
Na realidade, as situações, os seres, mesmo nas relações as mais próximas, apenas estão aí para fazê-los, de
algum modo, compreender e viver o que é a ação / reação, a fim de não mais ser submetido à ação / reação e
entrar na ação da Graça, ou seja, Abandonar os jogos da personalidade (seja em uma relação afetiva, social,

profissional, ou em qualquer tipo de relação ou de interação).
Lembrem-se: independentemente do que vocês viverem, passar do limitado ao Ilimitado, passar do eu ao Si,

da consciência fragmentada à Consciência Ilimitada, não pode acontecer, plenamente, enquanto vocês tiverem
a impressão, ou a vontade, de agir contra alguma coisa.

Como foi dito, vocês estão, nesse momento, exatamente no lugar que deve ser o seu para viver o fim de



qualquer lugar, isto é, o fim de qualquer fragmentação.
Alguns são crianças, outros são idosos.

Alguns são aposentados, outros estão à procura de emprego.
Alguns de vocês estão sozinhos, outro vivem em casal.

Todas as circunstâncias da sua vida, e, então, da sua personalidade, estão aí apenas para interrogarem-se
sobre o que vocês estão prestes a viver.

Não para ali voltarem, incansavelmente, na ação / reação, mas, sim, como eu disse, como um desafio para
solucionar.

Esse desafio não exigindo uma razão, mas, sim, um Abandono à Luz.
Pois a Luz, como foi dito, será sempre, e de muito longe, superior à personalidade, superior em Inteligência,

superior em Evidência e superior em Alegria.

***

Pergunta: enquanto homem, não mais sentir desejo sexual pela mulher, mas ver a mulher mais
como uma mãe, como uma irmã, seria um indicador de que vamos para o Si?

É evidente, seja qual for a idade, que a partir do momento em que os princípios de Atração e de Visão forem
transcendidos, não pode existir a mínima busca de complementariedade no exterior de si.

Isso não contradiz a noção de casal.
Mas a relação de casal se torna profundamente diferente, pois ela não tem mais como base uma busca de

segurança, ela não mais necessita exprimir-se de modo sexual, ela não mais necessita exprimir-se através dos
jogos de sedução ou através de suposições arriscadas, como isso foi chamado, no nível das leis da alma, de

‘chamas gêmeas’ ou de ‘almas irmãs’ (que apenas existem no fantasmagórico de alguns seres que são
viciados em concepções que eu chamaria de Luciferianas).

 Já que o Espírito é totalmente por si só, já que ele contém todos os outros, por que haveria necessidade de
esperar uma complementariedade ligada a um sexo oposto?

Obviamente, vocês não podem forçar o corpo de desejo.
E, como eu expressei, a um dado momento, gradualmente e à medida da penetração da Luz (bem além das
Coroas Radiantes, como é o caso atualmente, pela Fusão dos Éteres), é evidente que o homem, no sentido

mais nobre, não terá absolutamente mais necessidade de buscar qualquer coisa no exterior de si.
Será o mesmo para a mulher.

Nas Dimensões Unificadas (e mesmo no que é chamado de 3ª Dimensão Unificada, que não é mais
falsificada), a sexualidade não existe, a família não existe, a necessidade de comer não existe.

As circunstâncias de vida, mesmo nos Mundos em carbono, ditos Unificados, não têm estritamente nada a ver
com este mundo.

Este mundo é um mundo falsificado pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, onde o conjunto desta matriz apenas se
mantém pela existência do que é chamado de corpo de desejo.

Deste modo, a relação homem-mulher, com base em um sentimento de ausência de completitude (mesmo a
mais harmoniosa), apenas expressa a ação da personalidade.

Não há, no entanto, absolutamente que buscar uma solidão, seja ela qual for.
Mas, simplesmente, o homem ou a mulher que vive a Unidade não pode exprimir as mesmas necessidades,

nem os mesmos desejos, daquele que vive na personalidade.
Não há mais casal, no sentido em que vocês vivenciaram neste mundo.

Há uma amizade, há um companheirismo, há uma relação de reciprocidade na Liberdade total de um e de
outro.

Isso é especialmente verdadeiro nos casais.
Enquanto vocês quiserem forçar o outro a fazer alguma coisa, vocês retiram a Liberdade dele e, portanto,

vocês não podem viver a Unidade.
Isso não é algo, aí também, para adotar como regra, mas algo que deve se estabelecer na evidência da

Vibração e na evidência do Coração e na evidência da Unidade.
Obviamente, há interrogação pois, para a personalidade, assim que o desejo desaparece (quer seja de comer,

pois alguns não têm mais necessidade de comer, quer esteja ligado às necessidades sexuais), é claro, a
ausência de desejo remete ao medo: medo do abandono, medo da falta, em relação ao outro.

Como é que o Espírito (que é perfeito) e o Coração (que está Aberto) poderiam conceber a falta de alguma
coisa?

Isso não é uma privação e não deve resultar de uma privação, ligada à vontade, mas, sim, estabelecer-se como
um estado de fato, em ressonância com a instalação da Luz.

Todos vocês vivem coisas semelhantes, sem, no entanto, falar exclusivamente da esfera sexual.
Todos os desejos ligados ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que mantém este mundo e esta Ilusão) desaparecem,

necessariamente, assim que a Porta Estreita começa a ser atravessada, desde o momento em que a
Transparência começa a aparecer na sua vida.



Como poderia ser de outra forma?
Vocês não podem ter frenesi e viver a Unidade.

Isso desaparece, bem naturalmente, do campo da sua Consciência.
Vocês não podem ter uma avidez, seja ela qual for, e manifestar a Unidade.

Eu os lembro de que a Unidade, o Coração, o Si, é doação total, Transparência total e restituição.
Dessa maneira, então, é perfeitamente lógico e usual que o conjunto dos afetos, ligado ao corpo de desejo,

modifica-se, de maneira extremamente importante, quanto mais o tempo que lhes é disponível sobre esta Terra
transcorrer.

Para dar um exemplo: imaginemos um casal em que os dois vivem o Fogo do Coração e que persistiria em
estabelecer, ou a querer estabelecer, um desejo sexual.

Eles teriam que constatar, rapidamente, que há uma forma de incompatibilidade, pelo aquecimento Interior
extremo, pois não se pode mais, vivendo o Fogo do Coração, fazer nascer o fogo do desejo.

Porque, naquele momento, há uma dissimulação da Luz, e o Fogo do Espírito é muito mais aquecedor, eu diria,
do que o fogo da personalidade.

Resultaria, então, em um mecanismo chamado de inflamação, tanto no nível dos centros inferiores, como (isso
seria ainda mais perigoso) no nível do chakra do Coração, podendo levar a processos extremamente

lamentáveis.
Agora, mais uma vez, vocês nada têm que restringir e nada que forçar.

Ali onde vai se colocar o problema é quando um dos dois está mais adiantado em relação ao outro.
Mas isso é lógico, isso corresponde à ação direta, não da sua vontade, mas da Luz.

Eu os lembro de que no nível das leis matriciais do confinamento, o principal obstáculo ao Espírito foi chamado
de lei de karma.

Já que vocês estabelecem laços, através das ações e das reações que existem desde a Eternidade, fazendo-
os crer que vocês irão reparar alguma coisa (através do estabelecimento de uma relação) ou pagar alguma

coisa (em relação a uma ação cometida em um tempo remoto ou antigo).
Acontece que os seres que vocês estimam, hoje (marido, mulher, filho, pai), são, exatamente, os seres com

quem vocês tiveram os piores problemas nas vidas passadas, mesmo se, hoje, a relação lhes parecer a mais
harmoniosa.

Mesmo isso lhes parecendo inconcebível, nos Reinos Unificados, nos Mundos Unificados, o conceito de
família (tal como ele é compreendido e vivenciado neste mundo), os laços de sangue, não podem existir.

É o mesmo para os laços da carne, já que o Ilimitado não pode ser constrangido por nada pertencente a este
mundo e a este corpo de desejo.

Tudo é em função do seu ponto de vista: aquele da personalidade ou aquele do Coração.
Assim mesmo, os conceitos que foram aceitos pela totalidade dos seres humanos (sejam quais forem a sua
religião e a sua consciência), como o conceito de sobrevivência ou de perpetuação da espécie, é apenas a

habilidade de algumas consciências, que os confinaram, para perpetuar o próprio confinamento.
E isso é chamado de vida, de procriação, que não tem absolutamente qualquer existência nos Mundos

Unificados.
O problema da consciência humana confinada é que ela é persuadida de que ela vai recriar as mesmas regras

e as mesmas vidas, nos Mundos Unificados: o que é impossível.
Isso participa do que nós abordamos entre o conhecido e o Desconhecido.

Enquanto as suas convicções, espirituais, do Espírito, resultarem simplesmente da sua experiência, em meio a
este mundo, vocês não podem viver a Unidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs humanos encarnados nesse corpo, eu rendo Graças à nossa comunicação e eu peço para
honrar a presença da nossa Graça conjunta.
Eu lhes digo, então, até uma próxima troca.

... Efusão Vibratória ...

************
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MA_ANANDA_MOYI_27-11-2011 por autresdimensions

Eu sou MA ANANDA MOYI e eu os amo.
Irmãos e Irmãs, eu venho entre vocês, e em vocês, como Vibração da Estrela AL.

Vou completar, ao meu modo, pela Vibração de minha Presença (em vocês e, para alguns de vocês, em seu Canal
Mariano), a fim de Ressoar e de Vibrar, em vocês, o papel da Estrela AL.

Essa Estrela AL, que eu porto em Vibração, corresponde, em vocês, à revelação na Porta AL, que é o momento no
qual o fogo da encarnação é substituído pelo Fogo do Espírito.

A Alma, naquele momento, desvia-se das funções limitadas da vida para Abandonar-se e permitir sua Crucificação e
sua Ressurreição nos mundos da Alegria, do Amor e da Verdade.

AL é, também, uma das cinco Chaves Metatrônicas.

MA ANANDA MOYI - 27 de novembro de 2011

http://www.dailymotion.com/video/xmm2zf_ma-ananda-moyi-27-11-2011_webcam
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


AL é a realização dessa Passagem do ego ao Coração, que permite viver a Verdade, inteiramente, viver as Núpcias
Místicas com a Luz Branca, com CRISTO.

Esse momento e essa Passagem correspondem, precisamente, ao instante em que vocês não têm mais necessidade
de realizar as idas-e-vindas entre a consciência dita comum e a Consciência Turiya ou Consciência do Estado de

Ser.

Naquele momento, a alma consome-se, na Alegria e no Fogo do Amor, dando-lhes a viver o que eu manifestei em
minha vida: o êxtase o mais arrebatador e o mais total, a felicidade a mais maravilhosa que a Consciência possa viver

no momento de sua Liberação.

Esse abrasamento (muitos de vocês dele aproximam-se, hoje, grandemente), através de suas imersões na Luz do
Amor, através de seus Alinhamentos e através de seus períodos em que a Luz Branca toma-os e transporta-os, em

Consciência e em Verdade, na Luz.
São esses instantes em que nada mais existe do que essa Luz.

São os instantes em que todo sentido da identificação desaparece.
Esse abrasamento da alma corresponde ao momento em que a Terra viverá, ela mesma, seu abrasamento de Luz.

Vocês estão todos convidados, sem exceção alguma, a viver isso.

Hoje (mais do que nunca, em termos terrestres), vocês não têm mais muita coisa a fazer, apenas Ser, porque esse
«apenas», de fato, é, verdadeiramente, a única Verdade.

O abrasamento da alma, pelo Fogo do Espírito: esse momento o qual o Bem amado João chamou o Corpo Causal,
desaparece, pondo a nu a alma e o Espírito, é um momento que será, efetivamente, marcado profundamente, se se

pode dizer, na história da Consciência.

O que marca o Fogo da alma que se volta para o Espírito (esse abrasamento da alma) é a Alegria.
Uma Alegria que cresce e que vem fazer derreter tudo o que não é essa Alegria.

É o momento em que as experiências que vocês efetuam, em seu ritmo próprio, tornam-se o abrasamento da
totalidade quando, aí, há uma irrupção total da natureza de cada consciência, na Luz, em Sua Luz.

É o instante do transporte Final da alma, no êxtase o mais absoluto, no qual se vive o que alguns de nós (tanto
Estrelas como Anciões ou outros) descrevemos como oMaha Samadhi.

É o momento de plenitude o mais absoluto, no qual não existe mais qualquer interstício para a dúvida, para outra
coisa que não a Alegria.

É o momento em que a consciência encarnada vive sua Transcendência a mais total e no qual nada mais pode existir
que não essa Transcendência total, que dá a viver a Alegria e o Fogo.

Esse Fogo que consome, inteiramente, tudo o que não é Eterno, que consome, inteiramente, tudo o que não é ele
mesmo.

Nós lhes dissemos que o Si era Alegria, que o Amor é Alegria e que a Luz é Vibração de Alegria.
Se vocês estão aí, e se vocês me escutam, é que, de uma maneira ou de outra, vocês viveram a aproximação e,

sobretudo, a Verdade.
Resta, agora, estabelecer isso.

E esse momento será importante, porque vocês o estabelecerão de Coração a Coração.
A Comunhão, naquele momento (tal como lhes foi apresentada), tornar-se-á perpétua e eterna.

É o momento em que vocês não poderão mais ir e vir, é o momento que foi chamado, por alguns de nós, de
Dissolução no Único, na própria Fonte da Alegria.

É um momento de reencontros que passa das palavras.
É, aliás, muito difícil dele falar, sem vivê-lo.

E, mesmo o fato de falar dele pode apenas fazê-los aproximar, devido à minha Presença em vocês, desse estado.

Eu terei o privilégio de acompanhá-los no Alinhamento, ao final de minha intervenção.
Vocês verão que a Luz e a Comunhão são as únicas consolações verídicas, reais; os únicos elementos que bastam

para contentar a totalidade da Consciência.
Como os Anciões o disseram, e como nós, Estrelas, dissemos, tudo foi consumado, tudo foi entregue, tudo foi dado.



O que está a caminho – se se pode falar assim – é a Alegria.
Nada mais há senão a Alegria.

Quanto melhor vocês acolherem, melhor vocês se derem, melhor vocês serão preenchidos pela própria natureza do
Amor.

Esse Amor, chamado de tantos modos, é a própria Essência da Consciência.

O Ponto AL é ligado, também, vocês talvez saibam, ao momento da Transcendência da dualidade, ao
retorno ao que foi chamado – na falta de outros termos, nesta língua – a Androginia Primordial.

É o momento em que, com estupefação, a Consciência descobre que ela é, ela mesma, a Totalidade, o Tudo, que ela
não é mais limitada pelo que quer que seja, tanto desse mundo como de outros mundos.

Essa Alegria não é comparável, absolutamente, a nada mais.
Mesmo o maior dos prazeres que possam existir na encarnação, absolutamente, nada é em comparação com o

incomparável.
Esse abrasamento da alma é uma dilatação, ao infinito, do Coração e da Consciência, quando, com estupefação,

todas as barreiras, todos os limites e todos os véus vão desaparecer.
Tudo o que vocês vivem, desde pouco tempo ou desde numerosos anos, para alguns de vocês, tinha apenas por

objetivo prepará-los, o melhor que fosse possível para vocês, para viver essa Androginia Primordial.

É o momento em que vocês se imergem na Unidade, inteiramente, e no qual não pode mais existir a mínima
dualidade.

O Corpo Causal abrasa-se.
Isso poderia ser como um gozo, mas multiplicado por um fator incomensurável e que, sobretudo, não é limitado ao

que quer que seja, nem a qualquer causa, nem a qualquer objeto ou a qualquer assunto.
Lembrem-se de que, esse momento, vocês não têm que procurar, porque ele virá a vocês, no momento

escolhido pela Terra.
Ele lhes será anunciado, porque os Sons da Alma e do Espírito fusionar-se-ão com os Sons do Céu e da

Terra.
Isso não poderá ser confundido com absolutamente nada, porque o Coração estará em Fogo, porque o Corpo Físico

estará numa Vibração inconcebível e, sobretudo, essa Alegria crescerá, de instante a instante.
O corpo não poderá mais mover-se, vocês serão a Luz, inteiramente, a Luz.

O que vocês vivem uns e outros, mesmo se isso lhes pareça, por vezes, difícil, é apenas sua preparação, a mais
adaptada, ao Amor, para vocês.

O abrasamento da Coroa do Coração, da Cabeça, do Sacro a ativação do conjunto de Portas (como se ativaram,
para vocês, a maior parte das Estrelas da Cabeça ou algumas delas), esses mecanismos de Vibração que os tornam
leves, as Núpcias Celestes, as Etapas, as Núpcias de Luz: todos esses elementos que vocês têm vivido, talvez (à sua

hora ou agora), são um convite para viver o UM, para ser a Verdade.

As Estrelas acompanham-nos.
Vocês sabem que vocês sozinhos podem cruzar essa Porta, mas que vocês não estão mais, jamais, sós.
Muitos de vocês começam a perceber, de diferentes maneiras, a Luz Unitária, as Consciências Unitárias.
A Androginia Primordial é o momento em que vocês se fundem no que não tem nem fundo nem cimeira.

Tornar-se o Tudo, tornar-se essa Alegria, sem começo, sem fim, viver o Êxtase e a Íntase os mais arrebatadores, é a
evolução de cada um.

É claro, após, como vocês sabem, cada um será dirigido por sua própria Vibração, para seu domínio de eleição e de
predileção.

Viver o fim da limitação é um instante que vai permitir-lhes reencontrar sua Essência primeira, aquela que nenhuma
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experiência – nos mundos carbonados, alterados – pôde permitir-lhes levar a seu termo.

Esse momento em que a Luz Branca revelar-se-á, inteiramente – não unicamente no Céu ou no Manto da
Terra, mas no conjunto de consciências – é um momento único.

Sua preparação é, para isso, única, mesmo se, é claro, uns e outros, nós lhes falamos dos Novos Corpos,
das Estrelas, das Portas, como testemunhos e marcadores de sua transformação de consciência.

Hoje, vocês chegaram ao limiar dessa Dissolução do Corpo Causal.
Vocês são levados, cada um, à sua Porta, por sua Vibração.

Vocês são levados, por si mesmos, a viver esse Fogo do Coração, a integrá-lo.

Diferentes nomes que lhes deram os Arcanjos vão corresponder, inteiramente, ao que vocês vivem e viverão.

Os momentos de Comunhão e de Graça que lhes foram propostos são, agora, o meio privilegiado para cruzar a Porta.
Vocês vão viver, cada vez mais, o mecanismo de levantamento e dissolução dos véus, que os levará a rir, sem fim,

porque o Coração é um riso sem fim.
Tudo o que os Arcanjos, desde os Casamentos Celestes, disseram, tudo o que foi enunciado e anunciado pelo

Comandante dos Anciões, como aquele que estava, aí, antes (Ndr: intervenções de O.M. AÏVANHOV e SRI
AUROBINDO, de 27 de novembro, na rubrica «mensagens a ler») não tem sido enunciado e anunciado para fazê-los

ter paciência ou esperar, mas, bem mais, para prepará-los para esse encontro que foi inscrito bem antes de sua
precipitação – voluntária, consciente ou não – sobre esse mundo.

A Fonte nomeou a isso o Juramento e a Promessa.
Vocês entraram nesses tempos específicos que vão fazê-los sair do tempo.

Lembrem-se, também, de que, neste momento, vocês estão, muito exatamente, em seu lugar, para viver isso.
E, progressivamente e à medida que o Abandono à Luz, a Confiança na Luz estabelece-se e trabalha em vocês,

progressivamente e à medida que vocês tomam consciência da Verdade a mais absoluta do que nós lhes dissemos –
porque vocês não creem em nós, mas porque vocês o vivem – e, vivendo-o, vocês fazem sua essa experiência,

porque é a única Verdade.

A Luz os faz sair de todas as ilusões, ela os faz entrar na completitude.
O Fogo que os consome, consome apenas o supérfluo, e põe a nu o Ser Consciente, o Ser Absoluto.

Como nós o dissemos (Umas, Outras, Uns e Outros), nós estamos ao lado de vocês e em vocês.
Então, abram-se a nós, como nós nos abrimos a vocês, porque nós somos a mesma Realidade, a mesma Unidade.

O que eu vivi, em minha última vida, vocês o viverão.
Muitos de vocês começam a suspeitar disso e a verificá-lo.

Isso não é inacessível, isso não está afastado, mas está inscrito nesse tempo.
Esse tempo que não tem data, porque ela se aproxima, ao mais próximo de vocês, de cada um.

Como nós o dissemos, vocês são os Filhos do UM, os Filhos do Único, vocês são os Filhos de Luz, as Sementes de
Estrelas.

Todas essas palavras que, quando são vividas sem a Vibração e no exterior, nada querem dizer, que tomam, hoje,
todo seu sentido, em sua Vibração.

E isso é uma Alegria, a única Alegria, que não dependerá, em nada, de qualquer outro do que dela mesma.
No abrasamento do Coração, na Androginia Primordial, vocês percebem que a separação é uma ilusão.

Em definitivo, quando nós lhes falamos desse mundo como uma Ilusão, isso era apenas a estrita Verdade e apenas a
visão limitada da pessoa, da personalidade podia disso duvidar.

O Abrasamento da alma restitui-os a vocês mesmos, em sua Unidade.
E isso – ainda, eu o repito – cada ser tem a possibilidade de viver, porque não existe qualquer sofrimento, qualquer

punição, qualquer deus vingador exterior, qualquer salvador.
Há apenas vocês, e vocês mesmos.

Há apenas a Liberdade de ser, enfim, Livre, a Liberdade de ser, enfim, Ascendido, Reunificado.
Talvez, entre vocês, haja algumas Consciências que se dão conta de que, quando de nossa vinda, diretamente a



vocês (em seus Alinhamentos ou nesse momento mesmo), a Consciência abre-se, mais do que nunca.
Ela os transporta às moradas da Alegria e da Eternidade, nas quais não pode existir qualquer falta, qualquer

sofrimento, qualquer oposição e qualquer contradição, porque é nossa Morada comum, porque é nossa Verdade
comum.

E que, aliás, não são outros lugares que não no Interior de cada Coração, de cada Consciência.

Quando nós lhes dissemos, pela Voz dos Arcanjos, que estávamos na aurora de um dia novo e na orla de sua
dimensão, vocês percebem – hoje, e a cada dia, mais do que nunca – que a distância nada quer dizer, que a

separação existia, simplesmente, apenas porque vocês haviam esquecido.

As palavras que eu lhes dirijo, dirigem-se à alma e à Comunhão de nossos Espíritos.
Minhas palavras são postas porque permitem, neste instante de Comunhão, viver essa Alegria.

Então, vocês podem, talvez, constatar que não há mais necessidade de pôr uma distância, de utilizar uma ferramenta:
há apenas que Ser no Instante.

E que, neste Instante, está escrita a totalidade dos tempos e a totalidade da Luz.
Que o Fogo do Coração é Alegria e Verdade, porque os Anjos e os Arcanjos estão, todos, em nós, porque a Fonte

está aí, porque a Alegria está aí.
Então, a Consciência abre-se, cada vez mais, à Verdade que nos é comum.

Então, a Vibração coloca-se, naturalmente, no Coração do Ser, em sua Presença e em minha Presença, em nossa
Presença comum.

Amados do UM, essa é a evidência de nossa Comunhão.
As palavras tornam-se música, elas se tornam Canto da Alma e do Espírito, Única Verdade.

A Beleza é aquela da Consciência.

Nesses instantes, tais como nós vivemos, não há mais nem questão nem procura, porque o Abrasamento
da alma, o Fogo do Espírito revelam a natureza ígnea da Consciência e, nesses momentos, nós somos UM,
nós estamos – como diria UM AMIGO – de Coração a Coração, do Coração do UM ao Coração de Todos e do

Coração de cada UM a cada Outro.
A Alegria torna-se, então, uma evidência que demanda apenas tomar todo o lugar, porque não há lugar para

outra coisa que não a Vibração da Alegria, do Amor, da Luz.
As primícias da Ressurreição, os estigmas da Ascensão vivem-se – agora e a cada dia – a cada sopro.
Nós comungamos no mais íntimo de cada um e, a cada dia, vocês comungam no mais íntimo das Estrelas, dos

Anciões, dos Arcanjos e do conjunto de forças Unificadas na Unidade.

A Alegria é a solução para o alarido desse mundo.
A Alegria é a evidência da resposta à falta, ao medo, à separação.

Cada um será chamado, ao seu modo, para estabelecer-se, agora, na Verdade.
O tempo da Terra – ou o tempo coletivo – sincroniza-se ao tempo de cada um, porque cada um converge para a Mãe

Terra.
O Sol responde.

O Coração abrasa-se.
A Alegria é o bálsamo.

A Alegria é a única Verdade.

Fogo de Alegria e Fogo do Espírito fazem apenas UM.
Naquele que rasgou todos os véus de suas próprias ilusões, como aquela do mundo, nada há a destruir: há, agora, a

elevar.
Nada há a construir, tampouco.

Há apenas, simplesmente, que aceitar ser essa Comunhão e esse Fogo.

Quanto mais vocês forem numerosos a viver isso – a instalar-se nisso – mais vocês comungarão à Dimensão Nova
da Terra, a ela mostrando sua alegria, a ela dando a viver seu Amor e sua Alegria, a ela mostrando, de algum modo,

seu acordo para o abrasamento.

Então, ela poderá, por sua vez – porque é ela que decide, mas ela é sensível a cada um e a cada uma – decidir
estabelecer-se na Alegria.



estabelecer-se na Alegria.
A Nova Aliança estará, então, consumada e estabelecida.

Nós sempre dissemos que o Coração era a resposta.
Não há outra resposta.

Que o Coração era a Porta, porque há apenas uma única Porta.

Então, nós nos aproximamos sempre de sua Consciência.
Nós estamos em vocês, para alguns de vocês, e muitos de vocês.

O que vem é Alegria e Comunhão.
Não há que duvidar disso, no espaço da Vibração do Sagrado, porque, naquele momento, vocês estão plenos e

saturados de Alegria.
Os espaços e os tempos de medo e de dúvidas não existem, simplesmente, mais.

Irmãos e Irmãs bem amados, fiquemos aí: nessas algumas palavras, nesse espaço de Comunhão, nesse espaço de
Alegria e de Fogo.

Cabe a vocês decidir: Vocês querem ser Alegria?
Vocês querem não mais deixar manifestar-se o medo e a falta?

Vocês querem Realizar e Finalizar a Verdade de sua Consciência?
Vocês querem seguir a Verdadeira Vida?

Vocês querem ser o Templo da Presença d’Ele?
Vocês querem tornar-se UM com todos os Uns, em Dimensões nas quais não existe qualquer Outro, nas Dimensões

nas quais não existe qualquer exclusão, qualquer sombra e qualquer sofrimento?

Nós lhes estendemos nossas mãos e nossos Corações.
Nós realizamos o que havia a realizar.

Vocês realizaram, quase na totalidade, o que havia a realizar, para reencontrar a Essência e a Liberdade de sua
Alegria, de seu Ser.

Amados do UM, o tempo da Comunhão do conjunto de Consciências da Terra chegou.
Então, isso é amanhã?

Isso é depois de amanhã?
Não, é na sequência, porque são vocês que decidem e, a partir do instante em que vocês tenham decidido, o tempo

da Terra, para vocês, não é mais uma distância nem uma espera.

Vocês não são mais dependentes do tempo da Terra, vocês não são dependentes de nada mais, exceto de sua
Consciência.

Então, o que importa o tempo, dado que tudo está consumado para vocês?
É possível hoje.

Muitas Estrelas batem à Porta: à Porta do Coração, é claro, mas, também, à Porta do Espírito.

Irmãos e Irmãs bem amados, permaneçamos no Silêncio e na Comunhão, a fim de Comungar, ainda mais, quando
nossos outros Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares sobre esta Terra, como em qualquer Dimensão, reunirem-se a

nós, juntos, no mesmo Coração, no mesmo Canto.

Preparemo-nos, portanto, para estarmos ainda mais Conscientes da Alegria.

Junto-me ao seu Coração, mas sem minhas palavras, prosseguindo a Vibração da Alegria do UM, em cada um e em
cada uma.

Eu nos Amo.

Eu lhes digo, até dentro de alguns instantes, para Comungar, ainda mais amplamente, à Graça, à Unidade.



Eu sou MA e, sobretudo, eu sou UM, porque eu sou Vocês.

... Efusão Vibratória / Comunhão...
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~ FUSÃO DOS ÉTERES ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Comunhão seja entre nós, pelo Amor, pela Luz e pela Graça.

Eu venho, por minha vez, para completar uma série de elementos referentes à descida do Supramental, a
realização deste na estrutura da consciência limitada, na estrutura física e nas estruturas sutis.

Esse processo foi denominado Fusão dos Éteres.

***

A Fusão dos Éteres foi realizada nos céus desta Terra, durante a primavera (outono, no hemisfério sul).
Antes do início deste inverno (verão, no hemisfério sul), a Fusão será concluída, na consciência limitada.

Traduzindo-se por certo número de mecanismos específicos da consciência (isso foi explicado), como da
energia, da Vibração, que vai dar-lhes, de algum modo, a viver e a manifestar uma série de elementos.

***

O primeiro desses elementos (que é o principal) é, de qualquer forma, a transformação do fogo Luciferiano (ou
fogo do desejo) no Fogo do Espírito.

O Fogo do Espírito não é uma vaga ideia da cabeça, mas uma vivência que deve se instalar, no conjunto das
células, porque a Ascensão (como isso lhes foi comunicado) realiza-se no corpo, nesta carne.

Já que se trata de uma Transmutação, e mesmo bem mais, de uma Transubstanciação, fazendo passar uma
determinada estrutura, de um estado Vibratório específico, a outro estado Vibratório, ou se vocês preferirem,

de uma gama de frequências a outra gama de frequências.

SRI AUROBINDO - 27 de novembro de 2011
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***

Mesmo em meio a este mundo, onde vocês estão encarnados, existem tantas consciências diferentes quanto
seres humanos diferentes.

Existem tantas verdades quanto seres humanos diferentes, porque o mesmo acontecimento, porque o mesmo
fato, não tem o mesmo significado, nem o mesmo escopo, e não corresponde à mesma verdade, vivenciada

por cada consciência.
E, no entanto, existe um mecanismo coletivo, em operação, atualmente, mesmo se muitos de nós lhes

dissemos que a Ascensão individual (em curso de realização ou já realizada) não é, no momento, capaz de ser
sobreposta à Ascensão coletiva (que se refere, ela, a um momento particular determinado pela Terra).

Quando eu fui São João, eu dei certo número de elementos, com relação às modificações visíveis, durante
minha época, deste efeito da Transubstanciação, traduzindo-se pelo desaparecimento de alguns elementos, de

algumas consciências deste Plano de vida.
Naturalmente, todos esses processos foram iniciados e ampliados, progressivamente, desde o início deste

ano terrestre.

***

Além da Fusão dos Éteres (realizada no Céu, no mês de abril), houve (como talvez vocês tenham notado) o
desaparecimento, cada vez mais considerável, de algumas consciências desta Terra, Liberadas, de alguma

maneira, de certa forma de confinamento.
Obviamente, poderíamos falar muito tempo sobre o modo de olhar as coisas, segundo o ponto de vista,

segundo o que é dado a ver pelos olhos e o que é dado a Ver pelo Coração.
O que é mostrado pelos olhos (e pela consciência da personalidade, é claro) chama-se de morte, e várias

espécies animais, e vários elementos de vida se transformam, mais ou menos progressivamente, um pouco
em cada parte sobre esta Terra.

Logicamente, aqueles que não estão atrás das verdadeiras informações, não podem estar atualizados sobre o
que acontece, real e concretamente, no (eu diria) aspecto físico da vida sobre esta Terra.

Porque isso não alcançou, eu diria, um limiar de percepção consciente que corresponderia ao conjunto da
consciência coletiva da humanidade.

Mas esse processo está, efetivamente, prestes a acontecer, além (talvez) do seu limiar de percepção
consciente ao nível coletivo, mas ele acontece, mesmo assim.

***

Nosso Comandante forneceu, desde alguns anos, elementos importantes, ao nível geofísico, que confirmariam
(de algum modo) o processo Ascensional da Terra (ndr: uma avaliação foi feita, recentemente, por O.M.

AÏVANHOV sobre esses elementos, ver sua intervenção do dia 23 de outubro último) (*).
Lembrem-se de que a não luz serve-se da Luz.

Lembrem-se de que a não luz vai utilizar as circunstâncias, quaisquer que sejam (climáticas, geofísicas,
cósmicas), para tentar realizar suas visões, que são, é claro, a perpetuação de uma Dimensão, por ignorância

ou por medo do que representa, na Verdade, a Luz, para o Espírito.

***

A vida neste mundo (tal como nós a conhecemos, tal como vocês ainda a conhecem), transforma-se.
Individualmente, vocês vivem as mudanças e as transformações, sem, no entanto, viver ainda a

Transubstanciação, mesmo se muitos de vocês começam a viver fenômenos ligados a esta Fusão dos Éteres,
como foram explicados ontem (ndr: ver as intervenções de 26 de novembro de GEMMA GALGANI e de UM

AMIGO) (**).
Esse mecanismo de Fusão dos Éteres, para as estruturas de consciência humanas, e para todas as outras

estruturas de consciência manifestadas em vidas (por exemplo, denominadas animais), traduz-se, muito
exatamente, pelo que vocês observaram (para aqueles que ali se interessaram) quanto ao processo de

extinção de alguns mamíferos marinhos, de alguns pássaros.
Esse processo de extinção (assim chamado por aquele que teria apenas um olhar limitado) é, evidentemente,
perfeitamente outra coisa do que uma extinção, já que se trata de um verdadeiro Nascimento, mesmo se isso

não lhes seja visível.
O ser humano irá insistir em chamar de morte o que ele não entende, a partir do momento em que uma

consciência desaparece de seu Plano, aí onde ele próprio está manifestado.



***

Nós frequentemente lhes dissemos que esse processo de Liberação matricial, que está em andamento desde
algum tempo, e que se acentuou (se o podemos dizer) desde as Núpcias Celestes, desde o ano de 2009,

culminou, no final do ano passado, na Liberação do Sol, na Liberação do núcleo da Terra.
Cuja finalidade, é claro, é a Liberação do ser humano.

Então, obviamente, a consciência limitada chamará esta Liberação de um fim.
Mas não é um fim, é apenas um início, um verdadeiro Nascimento nos Mundos do Espírito.

Naturalmente, o Espírito (e isso foi ainda corroborado, eu diria, pelo IRMÃO K) não está presente sobre este
mundo.

O Espírito parece como algo, aliás, ligado ao Corpo de Estado de Ser que, para aqueles que não vivem as
Vibrações, nem a transformação, é apenas uma hipótese.

Somente aqueles que vivem as Vibrações estão bem além da hipótese, já que isso faz parte de sua vivência, e
isso se reflete por modificações, cada vez mais flagrantes, da Consciência.

***

A Fusão dos Éteres é um processo que vai trazer uma conscientização do processo de Transubstanciação.
O que quer dizer que haverá (antes do que nós chamamos de momento final da Terra, da sua Ascensão) uma
conscientização (para uma grande parte da humanidade que, no momento, não realizou esta conscientização)
de que alguma coisa não funciona mais, realmente, como antes, e de que uma transformação de envergadura

está em andamento sobre a Terra.
No momento, isso apenas apareceria àqueles que vivem a Vibração Interior, ou as premonições, ou as

intuições Interiores.
Vocês não estão sem ignorar que 80% da humanidade continuam, de algum modo, suas vidas como se nada

houvesse, porque, efetivamente, para essas consciências, nada existe.
Isso é sua vivência.

Como diria IRMÃO K, isso é sua Liberdade.
E é, sobretudo, seu campo de experiência, mas esse campo de experiência (ligado à perpetuação de uma

consciência particular) será, a um dado momento, confrontado com a realidade e com a Verdade do processo
que esses seres irão chamar de extinção total da humanidade.

Que, quanto a nós, nós preferimos chamar, é lógico, de Verdadeiro Nascimento nos Mundos do Espírito, o que
nós podemos nomear: a Liberação, a Ascensão, a Transubstanciação que é um processo que foi vivenciado,

em várias ocasiões, sobre esta Terra, sem, no entanto, que houvesse uma Liberação.

***

As coisas são profundamente diferentes.
Mas, é claro, para aqueles de seus Irmãos e Irmãs (nossos Irmãos e Irmãs) que não vivem esse processo de
Transubstanciação da Consciência (de realização do Si, da Unidade, da Alegria, da Vibração), é extremamente

difícil aderir ao que se traduziria, para eles, por seu próprio desaparecimento.
A consciência estando estabelecida na Ilusão considera que esta Ilusão é a única verdade, porque é a única

palpável.
Isso faz parte do campo de experiências da limitação, e eles sequer podem conceber, ou imaginar, ou esperar,

que existe outra coisa que esta consciência limitada, que esta vida, que este corpo.
Para a maioria dos seres ainda não Despertos, existe apenas uma vida: aquela da personalidade.

Existe apenas um objetivo: aquele da satisfação dos desejos, da perpetuação do que foi chamado de espécie,
e de certo número de crenças (que elas se situem ao nível econômico, ou espiritual, ou religioso,

absolutamente nada muda, eles estão em suas crenças).

***

Na crença (na personalidade, como vocês sabem), há uma noção de efêmero.
Esta noção de efêmero, no sentido da vida humana, está também inscrita (mas em outra escala de tempo) no

efêmero da Terra, em meio a Dimensões alteradas, ou falsificadas.
Os processos de transformação da Terra, ligados ao basculamento denominado dos pólos físicos da Terra,

são uma realidade.
Isso ocorre extremamente regularmente.

Evidentemente, não no intervalo de uma vida, nem no intervalo de uma memória coletiva, o que faz com que a



memória coletiva jamais seja guardada, justamente, a memória, exceto através dos escritos (como o dilúvio de
Noé), mas absolutamente não ligados aos basculamentos dos pólos (mas, simplesmente a fatores de chuvas

prolongadas, tendo inundado os solos).
A realidade é, logicamente, outra coisa.

***

Existem, então, ciclos naturais.
Esses ciclos naturais são, também, bem humanos, através do nascimento e da morte, como os ciclos naturais

da Terra.
Eles são denominados naturais porque fazem parte da normalidade desta Terra.

Esta normalidade da Terra que não é, absolutamente, a normalidade da Vida em meio aos Universos, mas, sim,
uma normalidade inscrita segundo princípios de funcionamento extremamente específicos, deste mundo, nesta

Dimensão.
O Espírito é Eterno.

A Luz é Eterna.
A Consciência é Eterna.

Mas, certamente, não a consciência da personalidade, certamente, não a consciência do que é cíclico (como a
vida, através do nascimento e da morte).

A Verdadeira Vida não passa, nem pelas portas da morte, nem pelas portas do nascimento, já que ela está
inscrita, por toda Eternidade, na mesma cinética (se o podemos dizer), além da noção de ciclo.

Naturalmente, os ciclos são observáveis sobre esta Terra.
Há os ciclos do dia, os ciclos da vida e da morte, e os ciclos dos anos.

Esta noção cíclica faz parte do próprio princípio da alteração da propagação da luz.

***

Foi relatada, pelo Comandante, a Liberação dos envelopes isolantes.
Foi-lhes relatada, mais recentemente, a Liberação dos envelopes isolantes do corpo humano, ou seja, do

corpo astral, do corpo mental e do corpo causal.
Alguns sábios disseram que: “o que está em cima é como o que está embaixo”.

Mas o que está em cima, não deve ser compreendido como: o que está no Espírito.
Porque o Espírito não está em cima, nem embaixo, ele está por toda parte.

Deste modo, então, “o que está em cima é como o que está embaixo” aplica-se às leis naturais deste mundo.
E há, então, efetivamente (pelo princípio de analogia e de correlação, e de ressonância), uma adequação total

entre as camadas isolantes da Terra e as camadas isolantes da personalidade, que mantém certa forma de
coesão, certa forma de coerência.

Mas além desta coesão e desta coerência, existem estratos (se podemos dizer) do ser humano e da
Consciência, que não estão limitados por qualquer camada ou por qualquer estrato.

***

A Fusão dos Éteres, realizada no Céu, realizando-se nos corpos humanos e nos corpos de toda vida sobre
este planeta, já colocou, então, certo número de elementos que lhes são acessíveis.

Esses mecanismos, chamados de partida em massa dos animais (de mamíferos marinhos, de pássaros,
essencialmente), correspondem a uma Transubstanciação total dos seus corpos.

O olho humano vai chamar isso de cadáver.
Mas não o é, porque o corpo está presente, não existindo ainda uma Consciência presente, aliás, em outro

espaço-tempo.
Do mesmo modo que, quando um ser humano, no ciclo da morte e do nascimento, chega a morrer,

evidentemente, a Consciência não desaparece apesar de tudo.
Mesmo se o reducionismo e o fim da Idade Sombria fazem considerar a vida como inscrita entre o nascimento
e a morte, aqueles que têm um mínimo de crença ou de experiência espiritual sabem que, mesmo em meio à

matriz, existe um princípio de reencarnação.
Onde a Consciência jamais desaparece, mesmo se há (de algum modo) uma obliteração do que é chamado de

vidas passadas, da mesma forma que existe uma obliteração do Espírito.

***



A Fusão dos Éteres (além da dissolução do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal), neste período de
tempo que antecede o momento coletivo final da Terra, vai levar cada vez mais seres humanos a se

conscientizar de que eles não são limitados por este corpo, ainda menos por este nascimento e esta morte.
E há, então, um princípio de perenidade que vai emergir.

O próprio princípio da conscientização da perenidade da Consciência é (vocês bem imaginam) um elemento
importante que virá diminuir o ‘choque da humanidade’, para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que teriam

vivenciado esse conceito de perenidade antes do momento coletivo, final, da Terra.

***

Lembrem-se das etapas precisas que eu abordei o conteúdo, desde um ano, referentes ao choque da
humanidade: a negação, o medo, a negociação e, enfim, a aceitação do que chega (ndr: intervenção de SRI

AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (***).
Naturalmente, o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que vivem as Vibrações, em um nível ou em outro, vai

compreender, porque eles vão viver a noção da perenidade da Consciência.
Não como uma crença em uma sobrevivência do que quer que seja, mas, sim, porque a própria Vibração da

Consciência, em meio à Luz Vibral, vem reforçar a Consciência em sua perenidade.
O que dissolve o corpo astral, o corpo mental e o corpo astral, não é uma ação da personalidade, mas, sim,

uma ação direta da Inteligência da Luz, por intermédio do que nós denominamos Fogo do Espírito e que, em
minha última vida, eu descrevi como a irrupção do Supramental: esta Luz Branca que iria transformar toda vida e
provocar mudanças importantes, na Consciência como nas próprias condições da vida, já que não haveria mais

confinamento, não haveria mais regras de vida que fossem sobrepor-se, entre um antes e um depois.

***

Evidentemente, de maneira mais ou menos consciente, vários seres humanos, além da vivência Vibratória,
aderiram a um princípio de transformação.

A única porta de saída possível é o Coração, não em uma crença no coração, não em uma esperança, mas,
sim, na vivência Vibratória, já que a Consciência é Vibração.

Por mais que a consciência limitada afirme que ela crê na Unidade (ou que ela crê na perenidade da alma ou do
Espírito, ou que ela crê no Espírito), enquanto ela não vive isso, permanece apenas uma crença e não uma

vivência.
Nós também desenvolvemos, uns e outros, muito amplamente, a noção de crença e de experiência.

Porque a crença não é uma experiência.
Ora, o conjunto da vida humana, sobre esta Terra, baseia-se no conjunto de crenças pouco claras que não têm,

até que se prove o contrário, qualquer existência real, além deste mundo.

***

O próprio princípio da perenidade da vida sobre este mundo (com base, como eu disse, na noção de ciclos, e
de confinamento em meio a ciclos), faz com que as forças de não-luz tenham tentado, até agora, limitar (de

algum modo) a expansão da consciência, e isso de múltiplas maneiras.
Ou reforçando as crenças (como elas sempre existiram, mas as modificando): dando, à sede de liberdade do
ser humano, uma água para beber, que é uma água que dá respostas, mas respostas, neste mundo, mesmo

em nível espiritual.
Isso se denomina ‘leis da alma’, leis da reencarnação, a psicologia espiritual: um conjunto, um tesouro de

conhecimentos que podem ser explorados neste mundo, mas que, absolutamente, não preparam para viver o
Espírito.

Já que o Espírito, aliás, não é mesmo abordado, e a finalidade não é mais o Espírito, mas, sim, o florescimento
da alma (através de certo número de conceitos que vocês foram levados a encontrar em diferentes leituras, em

diferentes ensinamentos, ou transmitidos por diferentes pessoas).

***

A Liberdade é Vibratória.
Ela não tem o que fazer de quaisquer leis, de quaisquer regras, presentes neste mundo.

A Fusão dos Éteres firma (para aqueles dos Irmãos e Irmãs que vivem esses estados Vibratórios) a
Dissolução total do conjunto do que está ligado (como isso foi dito) ao corpo de desejo, em primeiro lugar, a

tudo o que está ligado às emoções.



Vários seres que vivenciaram o Despertar do Coração falaram-lhes do efeito das emoções como elemento que
freia o acesso à Unidade.

Outros ensinamentos, mais ligados à transformação da humanidade atual (mas não à Unidade, porém mais ao
prolongamento da Dualidade), falaram-lhes de conhecimento de suas próprias emoções, e foram mesmo até

para assimilar a emoção ao Coração.
O que é, obviamente, absolutamente falso, já que o Coração, de modo algum, é uma emoção, mas, sim, um

estado se Ser, ao passo que a emoção é um estado de reação.
O estado de Ser jamais será um estado de reação.

***

No que se refere à terceira camada isolante da consciência individual, o corpo causal: esse corpo causal, como
seu nome indica, evoca uma causalidade, chamada, de outra forma, de lei de karma ou de ação / reação, dando

a explicação do que é viver na matriz (que isso seja através das relações entre os seres, através da lei de
karma, através de ação / reação, mesmo em nível mais sutil, psicológico).

 Mas esta lei causal não é absolutamente, nem o reflexo, nem mesmo o oposto do que representa a Lei da
Graça, que está além do corpo causal.

O Fogo do Éter, ao nível da consciência individual, traduz-se pelo Fogo do Coração ou pelo Fogo do Espírito.
A irrupção do Supramental (em seu momento individual, que lhes é próprio) traduz-se, pouco a pouco, ou mais

brutalmente, pelo desaparecimento total do seu corpo emocional, do seu corpo mental, dando-lhes a
capacidade para não mais pensar, dando-lhes a capacidade para não mais reagir.

Fazendo com que, efetivamente, todos os Irmãos e Irmãs que Vibram, em um momento ou outro, fiquem
suscetíveis para viver momentos, cada vez mais intensos, e cada vez mais prolongados, de imersão na Luz.

Onde nada mais existe senão a Luz e a Consciência.
Onde tudo o que pertencia à Ilusão (ou seja, este corpo, esta vida, tudo ao que vocês estão submetidos),

naqueles momentos, e somente naqueles momentos, desaparece por completo.
É nesses momentos particulares (e eu lhes dei, desde alguns anos, alguns elementos, através da respiração

ou através da focalização da Consciência, ou através mesmo do que lhes deu UM AMIGO, no Yoga da Unidade
ou da Verdade), que irão permitir-lhes aproximar-se dessa Passagem da Porta Estreita, da vivência do Coração

(ver a coluna “Protocolos a praticar / Protocolos prioritários”) (****).

***

Tudo isso é, em última análise, uma preparação individual (como eu disse) visando facilitar o estabelecimento
do momento coletivo da Terra, na coletividade da Consciência humana.
Pondo fim, desta vez, real e definitivamente, ao corpo causal da Terra.

Realizando, assim, a Liberação da Terra e sua Ascensão definitiva nos Mundos Unificados da 5ª Dimensão.
Isso se traduz, para aqueles que estão atentos, pela rachadura (já presente no manto terrestre, desde a

penetração da Luz Adamantina), não somente no núcleo terrestre, mas no manto terrestre.
Fazendo com que a transmutação alquímica de alguns elementos de carbono da Terra torne-se cada vez mais
evidente, e se traduza, como disse nosso Comandante, por um aumento do raio da Terra (ou do diâmetro da

Terra) e, portanto, de sua superfície.
Tudo isso se desenrola também, doravante, em vocês, dando-lhes alterações de percepção, até mesmo, do

que é, para vocês, a vida.
E vocês se dão conta, cada um ao seu ritmo, de que nos momentos ditos de Alinhamento (ou de meditação, ou

de Fusão com a Luz, ou de Comunhão), vocês imergem, com grande facilidade, na Luz, e vocês se extraem,
de maneira muito simples, da personalidade e dos diferentes papeis que são mantidos na vida dita ordinária,

sem, no entanto, que houvesse uma demissão.
Mesmo se, é claro, nós estamos conscientes de que esse processo está longe de ser perfeito no momento, já
que isso se traduz, como dizia IRMÃO K (ndr: ver sua intervenção de 27 de novembro) (*****), por certo número

de interrogações ou de questionamentos com relação ao que vocês irão se tornar e ao que vai se tornar o
conjunto do que faz suas relações, quaisquer que sejam.

***

Mas vocês constatam também, paralelamente, que gradualmente e à medida que vocês imergem nesta Luz,
nesses momentos de Comunhão, quanto mais vocês imergem na Luz, mais suas preocupações desaparecem

do campo da Consciência.
Já que a característica essencial da Consciência Unificada é, então, manifestar a Alegria, a Plenitude e a

ausência de questionamento.
E pouco a pouco (ou de maneira mais brutal), vocês irão perceber que quanto mais vocês estão na Luz, menos



há questões, e mais o conjunto do que se desenrola parece-lhes evidente.
 O que, obviamente, é totalmente ao oposto daquele que não Vibra, que irá se colocar cada vez mais questões

sobre a realidade do que vive a Terra (apenas vendo, por exemplo, o lado sombrio e não luminoso do
estabelecimento de um plano de dominação da não-luz, mais do que a instalação da Luz).

Tudo irá depender, aí também, como dizia nosso Comandante, do ‘ponto de vista’: ponto de vista da lagarta ou
ponto de vista da borboleta.

Mas o ponto de vista da borboleta não é uma invenção da imaginação, mas, sim, uma vivência do Espírito.
Que irá se traduzir, ele mesmo, por uma capacidade, cada vez maior, para não manifestar emoção (e, portanto,

os desejos que ali estão associados), para não mais manifestar atividade mental (tal como está inscrita em
meio à razão e à lógica), mas, bem mais, para manifestar a Inteligência da Luz, através de sua Vibração e do

conjunto do que traz esta Vibração, ou seja, a Alegria, a Paz, a Serenidade.
E a certeza Interior, porque vivida, porque tudo se desenrola na harmonia, na Paz, mesmo se o olhar da

personalidade (quando ela retorna nesse olhar) pode, às vezes, exprimir outra coisa.
Mas essas idas e vindas (como nós dissemos) permite-lhes, cada vez mais, estabelecer-se em suas escolhas

definitivas e viver as consequências.

***

Naturalmente, qualquer que seja o Futuro desse corpo, qualquer que seja o Futuro de seu ambiente, próximo
ou mais distante, vocês irão tomar consciência (como isso foi falado também) de que a impaciência não é mais

oportuna.
Porque a Esperança é vivida como uma finalidade, ela mesma.

O que acontece, então, nesta dissociação Interior / exterior (ou consciência fragmentada e Consciência
Unificada), dá-lhes uma forma de assentamento e de solidez da Consciência Unificada.

Afastando-os, gradualmente e à medida, da consciência da personalidade, de suas ligações, de seus jogos, de
suas interações.

A Alegria é chamada a aumentar, a partir do instante em que a questão cessa.
E onde a interrogação se porta unicamente, não em uma data, não em um acontecimento exterior, mas na
aquiescência a esta Luz e a seus efeitos, por sua Inteligência e sua Vibração, em sua própria vida, em sua

própria Consciência.

***

Em resumo, vocês fazem o aprendizado, doravante, com a Fusão dos Éteres e as diferentes manifestações
que ali serão acopladas (se esse já não é o caso), para viver uma maior facilidade em sua vida.

Porque a Luz se torna, efetivamente, cada vez mais, para vocês, uma evidência, uma certeza, e a única e só
Verdade extraindo-os, deste modo, a título individual, da Ilusão.

Não são vocês que põem fim à Ilusão, mas, sim, a própria Luz que transforma, em vocês, pela Fusão dos
Éteres do seu próprio conjunto de Corpos (ditos físicos e sutis), os próprios princípios de apego, de Ilusão,

tornando-os Livres, Autônomos.
Não são vocês que os tornam Livres e Autônomos, mas, sim, a ação da Luz, a partir do momento em que

vocês renunciaram à personalidade, a partir do momento em que vocês se Abandonaram, integralmente, à Luz,
que realiza esta Obra, em vocês.

***

 Vocês chegaram, é claro, a um momento chave desta transformação individual que é o momento em que o
último envelope isolante de suas estruturas, chamado de corpo causal (ou, se vocês preferirem, o corpo e

veículo da alma, ligado ao que foi nomeado Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, associado, como IRMÃO K lhes
mostrou, ao que foi denominado chakra do baço e chakra do fígado), vai desaparecer.

Levando-os a desviar-se da ATRAÇÃO e da VISÃO, levando a alma a não mais voltar-se para a sedução da
Ilusão deste mundo e seus diferentes jogos, mas a se voltar, inteiramente, para o Fogo do Espírito a fim de
viver a realidade e, sobretudo, então, permitir a esse corpo astral e a esse corpo mental desaparecerem, na

totalidade.
O momento final será, efetivamente, o desaparecimento total do seu corpo causal, de uma maneira ou de outra,
representando o que foi abordado como as diferentes vias possíveis da Ascensão, desde duas semanas (ndr:

ver em nosso site a intervenção de GEMMA GALGANI de 12 de novembro) (******).
A partir daquele momento, haverá um mecanismo se sincronia entre o individual e o coletivo, correspondendo à

dissolução do corpo causal individual, como do corpo causal coletivo, como do corpo causal da Terra.
Permitindo então, naquele momento, o que nós chamamos de Ressurreição, em meio aos Mundos Unificados.



O corpo que é o seu, a personalidade que é a sua (ainda no momento) irá aparecer-lhes, naquele momento,
cada vez mais afastada da Verdade.

Porque sua Consciência não terá mais qualquer dificuldade para passar nesse Corpo de Estado de Ser e nesta
Consciência de Estado de Ser, ou seja, no Si.

O eu será transformado, e em Transubstanciação total, com uma facilidade que será tanto mais evidente quanto
mais vocês tiverem aprendido a deixar a Vibração da Luz agir, em vocês.

***

Muitos de vocês constatam que após terem observado os medos (num ‘face a face’, ou através de episódios
de ‘noite escura da alma’, como isso foi abordado), vocês vivem, agora, mecanismos de Abandono à Luz muito

mais simples do que antes, e aceitam o que a vida dá a viver, de maneira muito mais evidente, qualquer que
seja este acontecimento a ser vivido (no corpo, em uma relação, em um trabalho, ou em qualquer esfera que

seja, pertencente a este mundo).
Isso se traduz, é claro, no corpo, por mecanismos de calor e de Fogo, por mecanismos de suporte, em

particular e, sobretudo, ligados à Porta posterior de CRISTO, denominada Porta da Transparência.
Mas, também, por Vibrações cada vez mais intensas, indo além, amplamente, agora (para alguns de vocês),

das Portas e das Estrelas, implicando um mecanismo Vibratório do conjunto da Consciência, e do conjunto das
estruturas chamadas de corpo físico, corpo astral, corpo mental.

***

Simplesmente, o corpo etéreo se transforma.
Porque não é mais este intermediário entre o corpo físico e a alma, mas ele se torna a estrutura, pelo Éter,

modificada e Revelada.
Esse corpo etéreo (que lhes dá, aliás, as percepções que vocês vivem, ao nível das diferentes Coroas, das
diferentes Portas, das diferentes Estrelas, das diferentes Trilhas) está prestes a se transformar, já que esse

corpo não está mais ligado, simplesmente, ao confinamento em meio a uma força etérea (chamada de fogo da
personalidade ou fogo da alma), mas está Transfigurado pelo que nós nomeamos Fogo do Espírito.

Dando-lhes a perceber um Corpo Etéreo profundamente diferente, em seus mecanismos de funcionamento, e
que, sobretudo, não está mais submisso ao corpo de desejo, não está mais submisso ao corpo etéreo, ao
corpo astral (permanece, ainda, em certa medida, submisso ao corpo causal, já que, se vocês me escutam

aqui, significa que vocês ainda estão presentes nesta Dimensão).

***

O mecanismo de Transubstanciação, ou seja, da Ascensão, qualquer que seja o tipo de Ascensão, tornar-se-á
muito mais fácil pelo seu papel, efetivamente, de Semeadores de Luz, de Ancoradores de Luz, de Difusores

de Luz pela Comunhão e pela Graça, pelas diferentes técnicas que vocês podem utilizar para elevar suas
Vibrações.

Vocês constatam, aliás, por vocês mesmos, que, doravante, é cada vez mais fácil escapar às suas próprias
imagens, aos seus próprios medos.

Não lutando, não fazendo protocolos, mas, sim, elevando vocês mesmos, pela própria Consciência, a
Vibração.

É-lhes (e lhes será, talvez) cada vez mais fácil constatar que, quando vocês elevam sua Vibração, no estado de
Comunhão (com vocês mesmos, ou com outros Irmãos e Irmãs, ou com outras Dimensões), torna-se,

naqueles momentos, muito mais fácil Liberar-se de todo medo, de todo condicionamento, de todo corpo e de
toda personalidade.

Há, então, um processo de aclimatação, bem real, e de propagação, bem real, da Luz, no campo da
consciência limitada: é a passagem do eu ao Si, tal como UM AMIGO lhes falou ainda ontem (ndr: ver a

intervenção de UM AMIGO de 26 de novembro) (*******).

***

Retenham que, quanto mais vocês avançarem nesse tempo linear deste mundo, mais irá lhes parecer como
claro que a única maneira de resolver o que quer que seja, não é se opor a quem quer que seja, ou ao que quer

que seja, mas, sim, se elevar no que nós chamamos de Vibração da sua Consciência.
Esse mecanismo de subida Vibratória (que eu já havia abordado algumas técnicas, particularmente em relação
à respiração, que devia passar dos pulmões ao Coração) é, hoje, um mecanismo que se desenrola muito mais

fácil, a partir do momento em que seu Abandono na Luz aumenta em intensidade.
Vocês são extremamente numerosos a realizar isso, sobre a Terra, neste momento.



E isso vai, é claro, se reforçar, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer, que vão ver esta Fusão
dos Éteres individual reforçar-se.

O aprendizado que vocês realizam, e a experimentação que vocês realizam, apenas têm como objetivo
prepará-los, ao melhor, para viver o momento coletivo da Dissolução do corpo causal da Terra, e do seu

próprio corpo causal individual.

***

E isso se realiza (como vocês vivenciaram e compreenderam) pela própria Vibração, pela própria Luz.
Ou seja, que não é questão de pedir à Luz para agir em tal ou tal coisa, mas de Ser a Luz, na totalidade, para

constatar que os medos que estavam até agora presentes nos ‘face a face’, ou mesmo nos momentos de
‘noite escura da alma’ (que vocês puderam, ou não, viver), estão prestes a desaparecer, pela ação da Luz, a

partir do instante em que vocês reconhecem que a Luz irá agir de maneira muito mais segura, muito mais certa,
e muito mais evidente, do que o que vocês poderiam fazer em meio à consciência da personalidade.

É esse basculamento, essa Passagem que os prepara, através dessa terceira Passagem da Porta Estreita
(chamada de Porta da Pobreza ou da Infância), para realizar a Comunhão com o CRISTO, com a Luz Branca.

E, então, para sair do conjunto dos condicionamentos e dos medos, oriundos deste corpo, desta personalidade
e desta vida encarnada, confinada.

***

Tudo isso vocês o conscientizam, cada vez mais facilmente, a partir do momento em que vocês renunciam
(como isso foi dito) à Ilusão dos apegos, quaisquer que sejam.
Vocês não têm (e é aí onde eu queria chegar) nada a desejar.

Vocês não têm, sobretudo, nada a pressionar, em vocês como no exterior de vocês.
Vocês têm, simplesmente, que deixar agir, que deixar estar a Inteligência da Luz.

O próprio princípio da Ascensão resulta desta facilidade com a qual vocês aceitam sua própria Liberação.

***

Evidentemente, para aquele que não Vibra (e é sua liberdade, eu lembro a vocês), para ele, tudo isso é apenas
uma Ilusão, e o paradoxo é que isso vai lhe parecer um confinamento, ou um sonho, enquanto que, justamente,

é ele que sonha.
Vocês veem o mecanismo de inversão na operação, por vocês mesmos e por sua consciência.

Enquanto o ser humano não considera, e não vive, o fato de estar confinado, ele considera com totalmente
salutares o corpo e a razão, enquanto que aquele que vive a Luz irá se tornar, para ele, um perigo (em todos os

sentidos do termo).
Mas lembrem-se de que esse momento individual, que vocês vivem, da Fusão dos Éteres, permitindo, então, a

Liberação (pela destruição pura e simples do corpo causal e, portanto, das memórias da alma, e mesmo do
que é denominado Akasha ou éter confinado), possibilita, passo a passo, realizar,

pela Merkabah Interdimensional coletiva (a sua como aquela da Terra), uma ‘alquimia’ de Transubstanciação.
Que levará, em um prazo muito curto, ao mecanismo da Ascensão Coletiva, e ao mecanismo da Liberação total

da Terra.
Mas seu futuro e seu lugar, nesse mecanismo, irão parecer-lhes como cada vez mais infundados, gradualmente

e à medida que vocês imergirem na Luz da Unidade.

***

Esta aclimatação que lhes é proposta (para aqueles que vivem as Vibrações) é uma vantagem para vocês,
como para a Terra.

Porque vocês desempenham, de algum modo, o papel de amortecedor, permitindo viver (como nós o
dissemos) o ‘choque da humanidade’, nas condições pessoais, mas coletivas também, muito mais fáceis do

que seria ainda imaginável desde alguns anos.
Esse processo, que está em andamento, vai se tornar cada vez mais acessível para vocês.

Além, é claro, como dizia IRMÃO K, dos questionamentos, a interrogação fundamental é: qual é o seu sentido e
qual é a sua finalidade?

Nada mais poderá desviá-los disso, e, sobretudo, não os jogos da não-luz.
Porque a Luz, como vocês sabem, não pode se opor à não-luz: ela apenas pode se estabelecer, em vocês,

individualmente, passo a passo.



***

A ativação do que foi nomeado Canal Mariano (que é, de fato, a ativação doAntakarana, e o revestimento dos
Cordões Celestes pelas Partículas Adamantinas) propicia, para muitos de vocês, a possibilidade de contatos

transdimensionais, não mais com as entidades astrais, mas, sim, com as entidades da Luz Vibral.
Dando-lhes, então, a experimentar, por vocês mesmos, a diferença, principal e fundamental que pode existir

entre o que eu denominaria (por conveniência) uma entidade do astral e uma entidade da Luz Vibral.
Já que, é claro, as consequências desses contatos não são absolutamente as mesmas, suas finalidades

tampouco, e eu diria mesmo, totalmente opostas.
E suas ações em seu corpo e em sua Consciência são, aí também, totalmente opostas.

Tornar-se-á para vocês, então, cada vez mais fácil de não serem enganados por qualquer Ilusão.
Vocês serão, então, cada vez mais consolidados e estabelecidos na Verdade da sua Unidade.

 A Fusão dos Éteres individual realiza isso, em vocês.
É muito exatamente isso que vocês vivem, pelos processos denominados de Visão Etérea, Visão do Coração
e levando-os a viver a experiência de que Ver não está ligado aos olhos, nem a uma visão astral, mas, sim, a

uma Visão totalmente independente dos olhos e dos sentidos.
Naquele momento, em sua consciência, não poderá mais existir a menor dúvida, o menor medo, a menor

interrogação, e ainda menos questionamentos, porque vocês irão viver a Verdade.
E vivendo a Verdade, vivendo o Verdadeiro Ver, além dos sentidos, vocês não podem ser enganados, vocês

não podem mais Iludir-se.
E, sobretudo, vocês não ficam mais submissos a qualquer condicionamento, ligado ao corpo astral ou ao corpo

mental.
É assim que se realiza o Si, individualmente, antes que o Si coletivo seja revelado.

***

A Fusão dos Éteres, no sentido individual, leva-os, então, a prepararem-se para a Dissolução do corpo causal
e, portanto, à Transubstanciação do corpo físico, devendo passar (pelas vias e pelos modos que são

diferentes, como isso foi falado) no Corpo de Estado de Ser.
Mais uma vez, gradualmente e à medida que vocês viverem essas integrações, vocês irão se aprender de que

não há qualquer preocupação a ter, para cada ser humano.
Porque cada um irá viver, muito exatamente, o que lhe está destinado.

E cada um, em relação a isso, tem sua estrita liberdade.
Isso não será mais um dogma, mas, sim, a própria experiência de sua vivência.

***

Eis ao que leva a Fusão dos Éteres, no tempo que lhes é disponível, ao nível individual.
Mas nós não lhes esconderemos que devem ocorrer algumas confusões ao nível do corpo emocional coletivo

(para o que permanece) e, sobretudo, ao nível do corpo coletivo mental (chamado, se vocês preferirem, de
‘sistema de controle do mental humano’).

Que vê desaparecer, integralmente, as Ilusões, e que vê, para muitas consciências, aparecer claramente tudo o
que estava oculto, até agora.

Conforme lhes foi dito, tudo o que foi ocultado de vocês será Revelado, não para aqueles que estão na
Sombra aceitando revelar a não-luz e sua não-luz, mas, evidentemente, porque a iluminação da sua Luz, além

de ver suas próprias zonas de Sombra, dar-lhes-á a ver as zonas de não-luz deste mundo.
O que reforça, assim, em vocês mesmos, seu estabelecimento, cada vez mais fácil, na Consciência Unificada.
Porque isso irá se tornar uma evidência cada vez mais flagrante, em relação direta, não com a atividade mental,

mas, sim, com a atividade da própria Vibração, então, da Luz, então, do Si.

***

Eis os alguns elementos que eu tinha para acrescentar à Fusão dos Éteres, ocorrendo, atualmente, em sua
estrutura individual, em seus corpos físico e sutis, deste mundo que, eu os lembro, não tem estritamente nada
a ver com o Corpo que nós chamamos de Estado de Ser (ou Corpo de Espírito) que está, ele, situado além do

corpo causal e além da vibração da alma, já que se refere e compreende, unicamente, o que é denominado
Corpo de Espírito (Corpo de Estado de Ser ou Corpo Multidimensional).

O corpo físico não pode ser Dimensional, devido mesmo ao confinamento.



Seria um erro crer que, nos mundos falsificados (como este), houvesse ou haveria uma Liberdade de
Consciência passando pela manutenção total da personalidade.

Seria um erro crer que esse corpo físico e suas estruturas, pertencentes à matriz, perdurassem em meio aos
Mundos Unificados.

O Espírito não tem o que fazer (como lhes dissemos) das memórias da alma e da memória de suas vidas
passadas, em meio à matriz.

O Espírito é totalmente independente de tudo isso.

***

O que lhes propicia a experiência é também que, gradualmente e à medida que vocês imergem na Vibração da
Luz, gradualmente e à medida que vocês imergem na Luz Branca, vocês têm a estupefação de ver que vocês

vivem, mesmo se o corpo não existe mais, mesmo se este mundo não existe mais.
Isso irá facilitar grandemente o ‘choque da humanidade’.

***

Eis, Irmãos e Irmãs na humanidade, o que eu tinha para entregar de suplementar.
Se existem, em relação, e somente em relação a isso que eu acabo de enunciar, necessidades de

esclarecimentos adicionais, e se nós tivermos tempo, e se eu puder fazê-lo, eu trarei o que lhes for necessário.

***

Pergunta: em relação à Luz, qual é o interesse da matéria, na Criação?

Tudo é Matéria.
O Espírito é uma outra Matéria, cuja gama de Vibrações nada tem a ver com o que nós chamamos de matéria,

quando nós estamos encarnados.
A Matéria é Espírito.

O que não é mais lógico, e o que não é mais Amor, é o momento em que a Matéria é privada do Espírito.
Não há objetivo outro do que Ser, para a própria Matéria.

Não confundam a matéria ligada ao confinamento deste mundo, e as outras Matérias.
O Espírito, que é chamado, do seu ponto de vista (neste mundo, enquanto nós ali estamos encarnados), de
imaterial (ou de extremamente distante, quando eu vi chegar o Supramental), deve se tornar a Realidade da

humanidade.
E, no entanto, esta Luz, denominada imaterial ou irradiação cósmica, é uma Matéria.

Existem partículas (e eu digo bem: partículas) que não existem sobre este mundo, que são Partículas de Luz,
além mesmo das Partículas Adamantinas.

Portanto, a Luz não é ausência de estrutura, nem ausência de forma, é, simplesmente, a não limitação em uma
estrutura, e a não limitação em uma forma.

O único objetivo não é outra coisa senão a Consciência.
A matéria é Consciência, a matéria deste mundo, porque, sem Consciência, não haveria, tão simplesmente, a

vida.
A matéria inerte (no sentido reducionista) não existe.

Há Vibrações tanto em um pedaço de cristal como em uma consciência humana.
E eu diria, até mesmo, que há mais.

Mas esse “mais” não é hierarquizado, ele é, simplesmente, diferente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, que o Amor seja sua única Verdade, porque não há outra.
No Amor do Um, no Amor da Luz, e na Luz do Um.



Até breve.

... Efusão Vibratória ...
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~ O VÉU SE LEVANTA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Amados do UM, aqui, Amados do UM, ouçam o que URIEL, Mensageiro da Presença, vem entregar-lhes, em

sua Alma e em sua Consciência: o véu se levanta.
Não há mais véu.

Tempo do UM, tempo da Verdade, em vocês e entre vocês.
Ele veio (o Mensageiro da Presença) entregar sua mensagem e entregar sua Presença dos véus do

confinamento, colocando-os a nu, na Alegria do UM, na Verdade do Espírito e na explosão da Alegria.
A hora dos véus termina.

Tempo da Libertação, tempo da Beleza, tempo da Verdade.

***

Amados do UM, vamos, no Fogo da Sua Presença.
Filhos Ardentes do Sol, revelando o espetáculo da sua Presença.

Presença no Fogo.
Fogo do Coração, elevado na Alegria e no hino à Alegria, juntos, unidos e Unificados, na Liberdade e na

Verdade.
Amados do UM, amados de cada um (cada UM), abramos o Tempo da Graça.

Abramos o tempo da Bênção eterna.
Amados do UM, filhos do UM, Presença e Vibração, Alegria e Fogo, elevando a voz no silêncio das palavras,

elevando o Fogo no tabernáculo do Coração.

***

Amados do UM, abramos a Porta de baixo.
Abramos a Porta de cima.

Abramos as Portas à Presença do UM.
Abramos as Portas à magnificência da sua Presença.

Juntos, presentes juntos, acolhamos a Presença d’A FONTE.
Instante sem tempo, instante sem momento, onde tudo está consumado no tempo do UM, para cada um (cada

UM).
Abramos e descerremos os véus da separação, os véus da Ilusão.

Vibremos e elevemos, de Presença a Presença, de Coração a Coração.
Fusão e Efusão.

Fusão e Comunhão.
Tempo da Presença.

Tempo eterno porque o Eterno é a única Presença.

URIEL - 27 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-061CX8HjiCA/UW4x-PHJ0UI/AAAAAAAAAvM/oaTcrCD5ykY/s1600/Uriel+-+27.11.2011.JPG


Amados do UM, nós somos Um.

***

Estando fora do tempo, nós somos consumados porque tudo está consumado.
Tempo da consumação.

Tempo da Verdade.
Amados do UM, elevemos a Vibração, pondo fim à separação e à divisão.

Tempo da Graça e da Bênção.
Tempo de Efusão.
Tempo de Fusão.

Fogo e Verdade no Tempo do UM.
Templo da nossa Presença no firmamento dos Céus, no firmamento desta Terra, no seu núcleo como no seu

manto.
Nós elevamos o Tempo da nossa Comunhão, Presença e Verdade, no mesmo alegramento, no mesmo canto,

vindo abrir o tempo da nossa Presença.
Unidade e Verdade, onde somente Beleza rima com Unidade.

***

Filhos amados do UM, amados do UM, a hora é para a Infância, aquela da Criação na Verdade do Fogo, na
Verdade da Unidade.

Tempo da Beleza.
Tempo da Graça.

Tudo está consumado.
Então, realizemos a marcha da Luz no Templo Interior da Verdade onde vibram, em Uníssono, o Canto dos
Anjos e o Coro dos Anjos, cantando o Tempo dos Arcanjos, cantando o tempo do Humano, reencontrando,

pela Humildade, a majestade de sua Presença.
Amados do UM, abram a Porta, aquela que dá o tom, aquela que dá o tempo de sua Presença.

Amados do UM, não há mais véus.
Não há mais Ilusão.

Há Verdade porque há Beleza.
Abram a Porta do Coração dando-lhes a ver o Coração da Essência de cada coisa, dando-lhes a ver a Água da

Vida, vindo, pelo seu Fogo, iluminar e forjar o tempo do diamante, o tempo do cristal.
Tempo da Transparência e tempo da Beleza.

***

Amados do UM, eu sou URIEL e, desde pouco tempo, eu venho porque o Céu não precisa mais de milícias.
Porque o Céu apenas precisa da sua Alegria e da sua magnificência.

E esse tempo está consumado.
Amados do UM, vibremos, juntos, no canto do UM e na Vibração do Fogo dos Éteres eternos da Eternidade.

Filhos (e, enfim), eis o tempo onde não haverá mais fim.
Eis o tempo, inscrito na Eternidade da sua Presença e do seu poema.

Amados, amados da Verdade, elevem a Vibração do Ser, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é apenas
Presença.

Saiam do que não é verdadeiro.
Venham a nós, como nós vimos em vocês.

***

Vocês e nós, no mesma estrofe e na mesma Presença.
Tempo do UM onde tudo é Fonte, onde tudo é luminescência, onde nenhum véu pode empalidecer nem

obscurecer o Tempo da sua Presença.
Filhos Ardentes do Sol, acolhamos o Batismo do Espírito que, tal uma língua de Fogo, vem fecundar o Templo

da sua Presença.



Ele vem amá-los.
Ele vem perguntar-lhes:

“Vocês querem ser a Vida?”
“Vocês querem ser a Verdade?”
“Vocês querem ser o Caminho?”

Porque vocês o são, em Verdade.

***

Amados do UM, amados de sua Presença, em sua Presença, doação e presente que a Vida o é.
Porque a Vida é sentido.
Porque a vida é Alegria.

Então, não deixem mais o véu da Ilusão empalidecer o Templo da sua Presença.
Amados do UM, vamos, juntos, cantar o tempo da Ressurreição.

Vamos, juntos, cantar o tempo da Alegria porque chegou o que é para ouvir.
Porque chegou o que é para escutar, a fim de ver, além das aparências.

A fim de ver sem véu e sem Ilusão.
A fim de ver, no tempo do Coração onde nenhuma sombra pode ser colocada, onde nenhuma sombra pode

ser exilada ou trazida.
O tempo chegou.
O tempo terminou.

Abram o Fogo ao Fogo.
Abram sua Presença à Sua Presença.

Escutem o Som e a Trombeta do Céu e da Terra, vindo liberar o Templo do Coração, vindo elevar o tempo do
Fogo.

Alegria e Éter.
Fogo do Éter abrasando as múltiplas Sendas do Despertar ao Si e do Despertar do Si.

Amados do UM, juntos, Vibremos em meio ao Coração, no Fogo da Alegria, no Fogo da Presença, no tempo
da Comunhão, no tempo onde nós estamos.

Porque nós estamos com vocês, para sempre, para cada tempo, para cada sopro, para cada Vibrância.

***

Amados do UM, o tempo d’A FONTE chegou porque nasceu, o tempo da Unidade.
Porque nasceu, o tempo de vir a Ele.

Porque Ele chegou, em vocês, para bater à Porta da sua Presença.
Venham e atravessem a Passagem final, aquela da Verdade, aquela da Unidade, onde tudo é apenas Alegria.

Vocês são a Alegria porque vocês são a Vida.
Nós somos a Alegria porque nós somos a Vida.

Vindo dar-lhes Vida.
Vindo dar-lhes Verdade.

Vindo dar-lhes Presença e honra.
Graça e tempo da Graça.

Desdobramento e abrasamento, no Sopro do Éter, no Sopro do Fogo, que crepita no Templo do Coração, que
crepita na Vida.

Abundância.
Nós somos Um.

***

Amados do UM, o Mensageiro que eu sou vem dar a vocês a mensagem do Alegramento, a mensagem do UM,
a mensagem de CRISTO que é: “venham, abram o que deve ser aberto”.

Porque a Vida abre e jamais fecha.
Porque a Vida se expande e jamais se contrai.

No tempo do UM, no tempo da Verdade, no tempo da Beleza, juntos, cada um e cada uma (cada Um e cada



Uma: humanos, Anjos e Arcanjos, Estrelas e Anciãos, como recém-nascidos), na Luz da Verdade, nós somos
Um.

Então, elevemos o canto da nossa Comunhão.
Elevemos a Vida.

Glória à Vida, Una e Unidade.

***

Revelemos a Verdade, em cada espaço que o Coração vê, em cada Consciência, onde quer que esteja, neste
mundo e em outros lugares.

Vela permitindo ao Sopro elevar o Sopro da Presença, alimentando o Fogo do Ardente do Sol.
Fogo do Espírito, vocês são o Espírito, a Verdade.

Então, por que aguardar?
Por que estender?
Por que esperar?

Vocês são o que nós somos.
Então, Comunguemos, de Coração a Coração, do Um ao Um, do Um a todos e de todos ao Um, no mesmo

canto, na mesma Presença, aí onde não há mais véus, aí onde nada está escondido.
Porque tudo é evidência.

Porque tudo é Beleza.
Porque tudo é Verdade.

Então, elevemos o canto da nossa Presença porque cada um (cada Um) se torna o Mensageiro do seu próprio
Nascimento, da sua própria Presença.

Amados do UM, Vibremos.
Amados do UM, vivamos.

Elevemos a Vida ao seu espaço onde não há mais espaço para outra coisa que a Alegria e a Verdade.

***

Amados do UM, eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, vindo realizar a última Passagem (se
tal é seu desejo): aquele de viver a Vida, aquele de viver a Verdade.

Sejam a Paz porque a Essência da Alegria é a Paz.
Sejam o riso porque a Essência da Alegria é o riso, no Coração, porque nada mais vem contrair esse riso

eterno.
Os véus não existem mais.

Os véus dissolvem suas dores e dissolvem suas faltas.
Porque, quando o véu é levantado, vocês se elevam no tempo onde não existe qualquer espaço para nenhuma

sombra e nenhuma dor porque tudo é fácil.
Vocês são, então, a leveza, o Caminho e a Vida, propagando-se como uma onda infinita, na infinidade das

Dimensões, na infinidade dos tempos e na infinidade das densidades.

***

Amados do UM, deem-se conta do que é.
Deem-se conta da Sua Presença.

Deem-se conta da Presença de vocês.
Então, rendam as armas da divisão.

Os véus caíram.
Não há mais terror.

Não há mais espaço para o sofrimento.
Não há mais espaço para outra coisa que o Verdadeiro.

Não há mais tempo para a menor ausência.
Vocês estão presentes e eu sou URIEL, presente em vocês.

E eu sou a Beleza que é a sua Beleza.
O Coração que está aí.

O Coração que está aqui.



Juntos, nós cantamos a Liberdade.
Juntos, nós Vibramos a Verdade.

Nenhum véu pode mais confinar o Fogo do seu Coração.
Nenhum véu pode mais confinar o que quer que seja, no tempo da sua Presença.

***

Amados do UM, amados de todos (porque tudo é Um, no tempo da sua Presença), o Anúncio chegou.
O tempo chegou porque Ele manifestou o recém-nascido, aquele que atravessou a Porta da Infância, aquela

onde, jamais, o tempo contrai qualquer corpo e qualquer Presença.
Amados do UM, sejam o que nós somos, na Eternidade da Alegria, no Eterno Presente.

O conjunto dos Seres de Fogo dança o tempo da Libertação e canta o tempo da Presença.
Vocês são a Essência.

Vocês são o que nós somos.
E, no tempo do Silêncio, ressoa a explosão da Sua Presença.

Sigam, então, a harmonia infinita da Luz dos Mundos.
Vibremos no Coroamento do Ser, na Coroa elevada do Coração, no Fogo do Éter, regozijando o Éter, a fim de

que a Terra seja Liberada e Livre para ser sua Eternidade.
O tempo do UM está aqui.

O tempo da Verdade está realizado.
O tempo dos véus terminou porque o que é injusto tem sempre um final e o que é justo jamais tem fim porque

sem final.
Juntos (juntos e Mensageiros), nós somos o Caminho, a Verdade e a Vida, da instalação da Sua Presença e do

Seu Fogo.
Sejamos o canto da Eternidade, a Trombeta que ressoa, não no vazio, mas, sim, na plenitude da Luz realizada.

***

Amados do UM, eu sou URIEL, Anjo da Presença, da Presença de vocês.
Anjo de Fogo, vindo acender o Ser de Fogo que brilha e queima no Fogo da Alegria do Amor reencontrado.

Juntos, no coração da ronda dos Anjos e dos Arcanjos, no Coroamento das Estrelas, nos Pilares da sua
Eternidade, no Coração do Centro e no Coração do Ser, Vibremos a Essência e Vibremos o Único.

Escutem.
Escutem e ouçam as estrofes da Voz anunciando a Verdade, no Fogo do Amor, consumindo os véus da

ignorância, os véus da Ilusão e do sofrimento.
Amados do UM, elevemos o Coração, em todo espaço, em cada sopro.

O tempo d’A FONTE, Água viva vindo fecundar o Fogo do Ardente.
Amados do UM, cantemos o Amor e a Verdade.

Tempo da Presença e tempo da Passagem.
Ressurreição e Alegramento.

Ascensão.
Porque nenhum véu pode mais impedir a Ascensão do Ser, no Templo do Ser.

Tempo da Presença.
Último Basculamento.

Última Reversão.
Tempo da Verdade e da Beleza.

Acolhamos, juntos, a Vibrância do UM.

***

Assim, o Arcanjo URIEL saúda sua Presença.
Assim, o Arcanjo URIEL fecunda sua Presença, em sua Presença.

Amados do UM, a hora é para o Silêncio.
Todos os véus dos enganos são removidos pelo Fogo do Amor.

Filhos Ardentes do Sol, elevemos o Fogo do Amor e passemos, voando, no Sol.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença que lhes apresenta o Único nesse tempo e aqui.



Amados do UM, eu sou URIEL.
O tempo da Paz, o tempo da Alegria está em vocês.

Eu saúdo quem vocês são.
Eu saúdo o que anima vocês.

Amados do UM, eu sou o Anjo URIEL e eu selo, em vocês, o Beijo da Vida ao Amor e à Paz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Tudo é UM.
UM é tudo.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

URIEL os saúda de sua Chama e de sua Presença.
Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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Meu Amigo, meu Amado, desde algum tempo do seu tempo, eu vim dizer-lhe para você se lembrar do
Juramento e da Promessa do retorno à sua Eternidade, à sua Alegria e à sua Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, e eis que o tempo do Ilimitado, e eis que o tempo da sua Presença e da minha
Presença se revela.

Eu vim lhe dizer, além das minhas palavras, pela sua Presença e pela minha Presença comungando, juntas,
mostrar-lhe, pelo Amor e pela Vibração, que nós somos UM.

***

O tempo do tempo que foi dado e vivenciado, em meio ao limitado, torna-se Ilimitado.
Pela Graça de nossa Comunhão, pela Graça da sua Presença, pela Graça da sua Luz, que é nossa e que é

sua.
Os tempos, enfim concluídos, de viver a eterna Eternidade.

Filho do UM, nós o somos porque eu sou UM e você é UM, porque eu sou Tudo e você é Tudo.
Além dos meus dizeres deste dia, no instante da nossa Comunhão, digne-se de acolher, como eu o acolho,

nossa Aliança de Fogo.
O tempo do Coração é aquele que está inscrito, hoje, nesse tempo do seu tempo.

Tempo de Verdade e tempo de realização, em que a Alegria da nossa Presença e da nossa ressonância vem,
meu Amigo, meu Amado, conectá-lo ao Infinito, a fim de nunca mais o que era desconhecido seja de novo

desconhecido.
O fim do limitado não é o fim porque, em meio à minha ressonância, porque em meio à sua Presença, não

existe qualquer fim.
Meu Amigo, meu Amado, venha viver sua Verdade, além de toda falta, além de todo medo e de todo fim.

Meu Amigo, meu Amado, no Fogo do seu Coração eleva-se a Alegria.
Meu Amigo e meu Amado, o tempo do UM chegou.

O UM que não é a resolução da equação de dois, mas, sim, o tempo da Alegria em que tudo é solução, em que
tudo é Beleza.

***

Meu Amigo, meu Amado, você também, como cada um, nasceu ilimitado, nas esferas da Criação ilimitada, nas
esferas da Vida.

Meu Amigo, meu Amado, nosso Dom comum é chamado de Luz, aquela que Vibra, agora, em cada uma das
suas células, em cada um dos seus corpos, aqui e em outros lugares, a fim de que nenhum lugar seja privado

do Aqui.
Meu Amigo, meu Amado, tempo de Liberdade.

Eu venho em você porque, para sempre, eu sou você, porque para sempre eu sou UM e você é UM.
Meu Amigo, meu Amado, meus Anjos e Arcanjos, que são os seus, abriram as Portas à sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo da Alegria, nós vivemos a realização.
Sature-se da minha Alegria que é sua.

Sature-se da Luz que é nossa.
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***

No Templo de que você é não há qualquer espaço para o vazio, qualquer espaço para a falta porque você é
Plenitude, da mesma forma que toda Vida e que toda Consciência que não é outra senão você e eu.

Meu Amigo, meu Amado, no tempo deste instante, comunguemos à Graça da nossa Presença.
Tempo infinito em que nenhum tempo pode ser finito, em que nenhuma Presença está confinada, em que

nenhuma Consciência está limitada.
Meu Amigo, meu Amado, eu realizo o que você realizou no Templo da sua Presença.

Reconecte o que você é, além das aparências, a fim de Ser o sentido da nossa Presença.

***

Meu Amigo, meu Amado, eis que soa o Apelo do Céu e da Terra que não é outro que o Apelo da Fonte UNA
que é você, que sou eu.

Nenhuma importância além disto: comunguemos à Alegria, comunguemos à Verdade e à Unidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe o que está além de qualquer palavra, o que está além de qualquer

separação.
Então, meu Amigo, meu Amado, desse Coração que é seu e que é meu, do Coração de todos, sem exceção,
sem limitação, eu venho dizer-lhe que a hora chegou de nascer e de reviver na Vida do UM, na Vida d’A Fonte.

Fonte do UM que é sua Fonte.

***

Eu sou Fonte porque você é Fonte.
Eu sou você porque você é eu, além de toda pessoa, além de todo papel.

Eu sou a imensidão que o chama para ser a imensidão.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe, além das palavras: seja o Si.

Tempo de Presença em que o Amor que libera vem liberar o peso das ilusões, o peso de todo medo porque
na Unidade, que é sua Morada, não existe qualquer medo, qualquer falta e qualquer aflição.

Meu Amigo, meu Amado, você é amado porque eu o amo, porque eu amo sua Essência que não é outra senão
a minha, porque a sua.

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe que esse tempo é seu tempo: o tempo da Presença, o tempo do
Infinito e do Ilimitado.

No Templo da Vida, no Templo da minha Criação que é sua, não existe qualquer constrangimento, qualquer
limite.

***

Meu Amigo, meu Amado, a hora chegou de revelar a perfeição do ser que você é, a perfeição da Consciência
UNA.

Meu Amigo, meu Amado, o que o chama não é nada mais que o próprio Canto da sua Presença, Vibrando no
Céu como na Terra, como no Coração de cada um e no Coração de todos.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe a Vibração do Amor.
Eu vim dizer-lhe a Luz que você é.

Eu vim dizer-lhe o tempo do Ilimitado em que ressoa o Canto da Criação, o Canto do UM, o Canto de cada um
porque eu sou UM como você é UM e eu sou tudo porque você é tudo.

Entre nós, não há mais barreira e, sobretudo, não há mais limite.
Eu vim dizer-lhe o Amor que nos libera e que nos conecta.

***



Meu Amigo, meu Amado, o Fogo do Amor é o Fogo da sua Verdade, aquela do seu ser Eterno e Essencial.
Nós compartilhamos a mesma Consciência porque o Amor é Compartilhamento.

Nós compartilhamos a mesma Vibração porque a Luz é Vibração.
Meu Amigo, meu Amado, no Espírito e na Verdade, no Fogo do seu Coração que é aquele do meu, porque eu

estou em você como você está em mim, a fim de que nunca mais nós possamos ser separados.

***

Entre nós se instala o tempo da Transparência.
Nós somos UM.

Meu Amigo, meu Amado, Aqui e em Outros lugares, você pode dizer: “meu Amigo, meu Amado”, além de toda
propriedade, além de todo limite.

Eis que o tempo chegou.
Não há mais nada a lembrar-se porque tudo está presente em sua Presença, porque o Amor está presente,

porque o Amor é Presença.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu vim dizer-lhe a Vibração do UM porque o Amor é Vibração de Alegria renovada,
porque o Amor é Criação e propagação de nossa União e Comunhão, de perto a perto, de longe a longe, do

leste como do oeste, do norte como do sul, além das Quatro Direções, além dos Quatro Elementos.
Eis que chegou o tempo do Éter, aquele do Amor que o conduz à Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, pela minha Vibração e pela sua Presença, nós comungamos, na ronda dos Arcanjos,
na ronda das Estrelas, no desdobramento das Portas de Luz, em meio aos espaços, pondo fim a toda porta,

como a toda separação.
 Meu Amigo, meu Amado, tempo de Comunhão e tempo de Graça.

Eu vim acolhê-lo no tempo do UM, no tempo da Paz onde reina a Alegria Eterna, onde o Éter não deixa
qualquer sombra e qualquer lugar à divisão, à separação e à Sombra.

Porque o tempo do UM, na sua Presença e na minha Presença, não pode deixar qualquer espaço nem
qualquer interstício privado do Amor.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido a sair do tempo da carência, eu o convido a vir ao tempo da sua
Presença.

Meu Amigo, meu Amado, eu sou apenas um único corpo: aquele da humanidade e aquele de todos os
universos porque é o que você é.

Meu Amigo e meu Amado, unifiquemos nossa Presença, elevemos nossa Presença, no Coração da Glória, no
Coração do Éter, no firmamento dos Céus e desta Terra.
Na carne do seu corpo como na carne do seu Espírito.

Queimemos na Alegria do Fogo, aquele do Amor vivificado e glorificado.
Tempo de Presença, aquela do Amor, aquela da Unidade, dando-lhe a viver os espaços da Alegria Eterna,

onde nenhum limite pode restringir e pode compartimentar o que a Luz torna livre, porque você é Luz.

***

Eu o criei como você me criou, no mesmo ímpeto de Liberdade e de Luz, na Eternidade onde nenhum tempo
por ser descontado nem contado.

Meu Amigo, meu Amado, eu vou dizer-lhe o Silêncio da Paz e da Comunhão.
Além do Canto das minhas palavras, encontra-se o espaço sagrado aonde eu vim reencontrá-lo porque jamais

eu pude esquecer o Coração do meu Coração, a Luz da minha Luz.
Filho do UM, Mestre do UM, eu sou seu Amigo e eu sou seu Amado, porque nós somos UM.

Eu o convido, pela Vibração do Amor e pela Presença da nossa Luz, a sair das aparências, a sair do parecer e
a viver o Ser que você é.

Meu Amigo, meu Amado, que a Graça nos preencha, porque nós somos, você como seu irmão, você como eu,
a Graça do Éter, a Graça da Eternidade, no Eterno Instante da nossa Comunhão.

***



Eu o convido a viver as Núpcias finais do Reencontro, as Núpcias finais da sua Presença e da minha Presença.
Meu Amigo, meu Amado, você, o Filho Ardente do Sol cujo Coração vem abrasar-se pela Graça de nossos

reencontros, pela Graça dos Éteres, vindo fusionar-se em sua Consciência e na sua carne e na carne de toda
carne.

Meu Amigo, meu Amado, viva e Vibre quando eu vivo e Vibro.
Nós somos UM porque tudo é UM.

Amado do UM, meu Amigo, meu Amado, tempo do Sagrado, bem além do Coroamento, chamando-o a ser o
Ser Sagrado, na Glória do Coração e da Eternidade, na Glória da Luz e do Amor, reencontrado e refecundado.

***

Em cada um, aqui e por toda parte, em cada Coração, levanta-se o Fogo do Amor vindo consumir, em um ato
inaudito de Ser a Ser, de Coração a Coração.

Vá além do que você crê, vá além do que lhe é conhecido e sabido, para entrar, de pleno pé e em pleno
Coração, no tempo da nossa União, que é Liberdade e Liberação.

Meu Amigo, meu Amado, há, em você, a totalidade, o Todo.
Isso jamais pôde ser ocultado de você porque como a Vida poderia, um único dia e um único sopro, cessar,

onde quer que seja, qualquer parte que seja, em qualquer tempo que seja.

***

Eu o convido, meu Amigo, meu Amado, a ser a Liberdade, eu o convido a Ser o que você é: a Alegria, o
Coração e o Amor.

Eu o convido a ser Livre, além de tudo o que lhe é conhecido, além de tudo o que é acreditado, ou mesmo
considerado.

Meu Amigo, meu Amado, convide-me, como eu o convido, no espaço, agora, do Silêncio das palavras.
Eu venho a você, e em você, estabelecer o Caminho, a Verdade e a Vida, que é sua.

Meu Amigo, meu Amado, realizemos o milagre do UM, aquele da Beleza e da Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, convidemo-nos, em nossa Comunhão, a viver a Liberdade: um tempo de Amor, fora

de todo tempo, onde apenas é verdadeiro o Amor, onde a única Verdade é o Amor.
Meu Amigo, meu Amado, eu cesso minhas palavras a fim de dizer-lhe, no Silêncio do seu Coração, o Amor que

é o nosso, neste espaço de Comunhão.
Eu faço Silêncio.

Meu Amigo, meu Amado, vivamos isso.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, doe-se à Vida, a cada um.
Eu vim dizer-lhe isso, que se revela.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o amo porque você é Amor.
Eu o amo porque você é UM, com cada UM.

Meu Amigo, meu Amado, comunguemos, pela terceira vez, na Unidade da nossa Presença, em você, no outro
e em mim.

Hoje, você não tem mais que se lembrar.
Você tem apenas que ouvir a porta do seu Ser, a fim de Ser a Alegria.

Comunguemos.



... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu jamais irei me retirar mais do Templo da sua Presença.
Amemo-nos.

Alegria da minha Alegria.
Meu Amigo, meu Amado.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, permaneça em mim como eu permaneço em você porque nossa Morada é Una, nos
espaços da Criação, sem limite.

... Efusão de energia / Comunhão ...

***

Meu Amigo, meu Amado, eu sou seu Amigo e eu sou seu Amado.
Meu Amigo, meu Amado, eu permaneço, na Eternidade, em você, a fim de que você também possa dizer e

proclamar: “Eu e meu Pai somos UM”.

... Efusão de energia / Comunhão ...

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, presentes na humanidade, eu apresento as minhas saudações a vocês.

Eu venho exprimir uma série de elementos que são suplementares ao que eu pude trazer-lhes nas
intervenções anteriores.

A minha intervenção se inscreve no contexto do que lhes deu Omraam Mikaël (ndr: O.M. AÏVANHOV) e
referente ao Amor.

Isso se inscreve na sequência lógica da maior parte das minhas intervenções com relação a conceitos (que, eu
espero, começam a ser-lhes familiares, agora), referentes à Liberdade, à Autonomia, ao conhecido, ao

Desconhecido.
Eu vou falar, também (e isso irá completar o que eu exprimi), sobre o Fogo da personalidade, o Fogo do ego, e

o Fogo do Espírito.
Desde que muitos Irmãos e Irmãs começam a viver estados de Consciência que parecem sair, eu diria, do
ordinário (da fragmentação), é importante dar-lhes esses elementos, não tanto como elementos de reflexão
mental, mas, bem mais, de reflexão da própria Consciência com relação a essa palavra essencial que é a

palavra « amor ».

***

Este amor pode se exprimir de diferentes modos e disso todos nós sabemos.
Se vocês bem quiserem, para a clareza do que eu vou expor (através das minhas palavras e da minha

Presença), nós tentaremos compreender o que pode existir como diferença entre o amor que se expressa em
meio à personalidade e o Amor que se aplica em meio ao Estado de Ser.

Nós iremos, primeiramente, se vocês desejarem, tentar apreender, de algum modo, o amor, no sentido mais
comum e mais nobre, tal como ele é compreendido (vivenciado ou não), tanto por uma consciência humana
como pela sociedade, no seu conjunto (e pela própria humanidade, eu diria, no seu conjunto), qualquer que

seja a cultura, as religiões, a origem ou as concepções.

***

O primeiro princípio é compreender (e todos vocês sabem) que o amor é uma manifestação, quase constante,
nos Universos, qualquer que seja a Liberdade desses Universos ou o confinamento desses Universos.

Não pode existir (como especificou de novo A FONTE) qualquer vida, nem qualquer criação, possíveis, sem o
amor e sem a sua antítese.
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Naturalmente, o amor é colorido, sempre, por um conjunto de elementos que pertencem, propriamente, a uma
pessoa, que estão ligados, é claro (vocês podem imaginar) à sua educação, à vivência dos seus primeiros

relacionamentos e comunicações (em meio à sua família, aos seus irmãos, ao seu meio social, ao seu meio
afetivo).

Logicamente, o amor vai ser colorido, também, das diferentes experiências vivenciadas pela própria
Consciência, na sua infância (em sua presença na encarnação), que são, eu diria, circunstâncias que vão

favorecer ou constranger, de algum modo, a expressão do amor através das experiências vivenciadas (felizes
ou infelizes) e, sobretudo, durante a primeira parte da encarnação.

Obviamente, em seguida, o amor vai se tingir de diferentes acepções que estão, diretamente, conectadas com
o que é veiculado por um conjunto de crenças ou de morais (oriundas, elas mesmas, das religiões, oriundas,

elas mesmas, dos sistemas filosóficos ou de pensamentos).
Este amor está presente, é claro, em todo ser humano, mesmo naquele que apenas manifestava o seu

contrário.

***

Evidentemente, o Amor do qual nós começamos a falar-lhes (e que corresponde à Luz Vibral) não é,
absolutamente, possível de ser sobreposto ao amor existindo em meio à personalidade.

E, no entanto, este Amor, nós tentamos falar-lhes, agora (nós o fazemos, justificadamente, durante este
período), porque, graças às experiências que vários de vocês começam a viver, vai se tornar cada vez mais

fácil para vocês reconhecer o amor em meio à personalidade (e, então, oriundo do Fogo do ego), do Amor, não
altruísta, mas do Amor Vibral, inscrevendo-se em meio à Unidade (que nada mais tem a ver com o amor que se

exprime, de alguma forma, em meio à Dualidade).
O conjunto dos relacionamentos humanos pode se definir por uma dose (mais ou menos importante) que

existe, de amor ou de não-amor.
Quantas religiões, quantas guerras, quantos desentendimentos (ou acordos) foram produzidos com o próprio

princípio do amor?
Parecia, então, que essa palavra fosse indissolúvel e indissociável, na totalidade, de todas as esferas de

expressão da vida, em meio a este mundo chamado de 3ª Dimensão.
Todos nós sabemos que o amor (que ele seja entre dois seres, entre dois povos, para com uma religião, para

com uma filosofia) se elabora, constrói-se e evolui segundo certo número de sequências que podem ser
diferentes, para cada ser, para cada sistema social, mas que vão, por assim dizer, expressar-se por uma maior
ou menor identificação (uma maior ou menor adesão) ao princípio e ao preceito do amor (exprimindo-se, tanto

entre dois seres, construído através dos relacionamentos, chamados de laços da carne ou laços de
convenções familiares, sociais, morais ou espirituais).

***

Este amor foi, também, denominado « condicional » por oposição a um Amor que seria, ele, « incondicional ».
Fica, então, pressuposto (e prefigurado, de alguma forma) que todo amor manifestado em meio à

personalidade apenas pode exprimir-se, manifestar-se, através de uma série de condições.
Essas condições, elas são evidentes e caem sob o senso comum, a partir do momento em que, por exemplo,

nós falamos do amor de uma mãe para com o seu filho ou de um pai para com o seu ascendente ou o seu
descendente.

Existe, portanto, um amor que está inscrito, de algum modo, em uma espécie de sentimento, em uma espécie
de laço materno, afetivo.

Existem, também, é claro, relacionamentos de amor entre seres que não são oriundos do mesmo sangue e
que, no entanto, se descobrem, através de uma reconexão ou de um reconhecimento (que este

reconhecimento recorra a coisas invisíveis ou a coisas mais palpáveis, em todo caso, entre dois seres, como
entre dois países ou entre dois indivíduos), de conceitos que eu qualificaria, de bom grado, de afinidades.

Na realidade, o amor vai se definir segundo uma série de afinidades ou de repulsões.
Todos nós sabemos, também, que este amor vai passar por uma série de etapas que não estão, sempre, no
mesmo desenrolar e no mesmo sequenciamento, mas que vão resultar em modificações de percepções e de

expressões do dito amor, gradualmente e à medida do que é chamado de tempo que passa.
Todos nós sabemos disso, por tê-lo vivenciado, a um dado momento ou outro.

Há amores que, quando eles desaparecem, por um final trágico, como o falecimento de uma pessoa próxima
(e eu vivenciei isso, sendo jovem na minha última encarnação), é suficiente para revolucionar, totalmente, as
concepções do amor, e representa um choque tão importante que ele leva a se colocar a questão, na sua

própria Consciência, desses sentimentos e deste amor que desaparece e que, de um dia para o outro, nos
escapa porque ele se torna invisível (não palpável, não manifestado), não dando mais acesso aos sentimentos,

nem à comunicação.
Disso, todos nós sabemos.

E depois, existem, também, amores independentes do que é conhecido, palpável e apreciável (e que caem
sob o senso comum) com relação, tanto às filosofias, como às espiritualidades (quaisquer que sejam).



***

O ser humano é um ser de amor, inegavelmente, mesmo em meio à sua personalidade, e é apenas uma falta
de amor que vai se refletir por comportamentos que poderíamos chamar de opostos ao amor (que isso seja o
sofrimento, o ódio e mesmo a guerra), que são, de alguma forma, apenas uma incompreensão do amor ou da

relação.
O que é, evidentemente, bem visível, em meio a todo amor (qualquer que seja, manifestado nesse mundo), é

que ele desaparece um dia ou outro, ou pelo desaparecimento do sujeito que é amado (em uma relação afetiva
ou ligado à hereditariedade) ou, ainda, na adesão ou na não adesão a princípios, a filosofias, a regras morais ou

a espiritualidades ou, ainda, a religiões.
Este amor é, então, uma afinidade que pode se traduzir, também, por uma forma de atração fazendo com que

haja uma necessidade, uma vontade de querer, de qualquer modo, comunicar-se e trocar com o objeto ou com
o sujeito que cai sob o nosso amor, ou que é o nosso amor.

Todos nós sabemos que essas relações evoluem por fases, mais ou menos cíclicas, mais ou menos
reprodutíveis, que, em geral, terminam, de uma maneira ou de outra, pelo desaparecimento desse dito amor,

mesmo se o amor, em certas formas de expressões românticas ou idealizadas, puder durar por toda uma vida.
Mas quem pode dizer que este amor vai se encontrar em uma outra vida ou quem pode dizer, ainda, que esta

relação (que flutuou, em um tempo mais ou menos breve, mais ou menos longo) vai ser capaz de se
estabelecer além do desaparecimento do ser amado ou da não adesão a uma religião (por exemplo, para um

determinado indivíduo que mudaria de religião).

***

Entretanto, vocês hão de convir, o conjunto do amor, idealmente, é sempre concebido como invulnerável,
indestrutível, eterno.

A personalidade é estruturada (como vocês sabem e como todos nós vivenciamos, em um momento ou outro)
como algo que é efêmero, perfectível, e que é, sobretudo, levado a desaparecer, já que jamais a consciência

da personalidade pode se estabelecer em uma duração que está além do nascimento e da morte.
Ora, o princípio do amor, tal como é veiculado pela própria consciência, em meio à personalidade, é sempre

construído sobre a noção de durabilidade, sobre a noção de eternidade.
Coisa, evidentemente, que jamais pode ser já que ele estará, de todo modo, limitado pela experiência do

nascimento e pela experiência da morte.
Podemos dizer, de algum modo, que este amor é um amor ideal, idealizado e cuja consonância, quer

gostemos ou não, é sempre marcada, fundamentalmente, por um elemento denominado medo.
De fato, quem poderia pensar amar seu filho, seu pai, seu companheiro (como ele o ama), como havendo

possivelmente um fim, como podendo desaparecer, em momento ou outro.
Todos nós passamos por episódios de luto, de perda, de abandono, que nos reconduzem à fragilidade do

amor humano, tal como ele é expresso e manifestado (que isso seja através de dois seres, através de um filho
ou de um ascendente, que isso seja em um sistema social, qualquer que seja).

O amor é, portanto, condicionado, permanentemente, por algo que deve transcorrer em um determinado tempo
e trazer, de qualquer forma, um alimento que é trocado (compartilhado), que permite (a dois seres, a duas

situações ou a uma religião, em relação àquele que ali adere) um sentimento de satisfação, um sentimento, às
vezes, de plenitude.

Mas que, ele também, vai flutuar no tempo, segundo os humores, segundo a possibilidade de se preencher, de
algum modo, deste amor, de uma maneira ou de outra.

Este amor sempre está ligado (como eu expliquei), é claro, à ATRAÇÃO e à VISÃO (ndr: ver as colunas
“protocolos a praticar / Reconstrução do Corpo de Estado de Ser”) (*).

***

O amor é uma ‘atração’, mesmo neste mundo, em todos os mundos.
Não pode ser de outra forma.

O amor está, evidentemente, condicionado a uma série de sinais que são, ou imaginados, ou pensados, ou
reais.

E se exprimindo, essencialmente, pelos sentidos, que esse sentido seja o sentido amoroso, que esse sentido
seja o sentido da carne ou, ainda, da adesão a rituais ou a crenças, quaisquer que sejam.

Este amor pode, também, se exprimir em uma plenitude, mas todos nós notamos que esta plenitude jamais é
duradoura, e ainda menos eterna, porque ela passa, sempre, por uma satisfação ou uma insatisfação.

O grau de satisfação deste amor ou desta insatisfação está apenas ligado à manifestação (inconsciente, muitas
vezes) de certo número de medos que nós podemos chamar, além da atração, de ‘apegos’.



***

Eu insisti longamente, durante as minhas últimas intervenções, sobre a Liberdade, sobre a Autonomia, sobre os
princípios que são um pouco opostos, de certa forma, ao que o ser humano, em meio à personalidade, chama

de amor.
E, no entanto, será que há uma diferença fundamental entre o amor manifestado pela personalidade e o Amor

manifestado, no sentido Vibral, ou no sentido do Coração?
Então, é claro, a linguagem atual emprega as expressões que recorrem ao coração como « ter coração » ou

dizer que alguém não tem coração. 
E, entretanto, será que é desse coração que nós falamos quando nós falamos do Coração, no sentido Vibral,

no sentido do Si, no sentido da Unidade?
Vocês sabem muito bem que aqueles que fazem a experiência da Vibração do Coração jamais podem

confundir (nem se enganar) o sentido e a qualidade do Amor que é vivenciado, porque o amor da
personalidade jamais poderá ser assimilado ao Amor que se exprime em meio ao Estado de Ser, ao Si, à

Unidade.
Então, realmente do Coração, não como o coração concebido enquanto princípio moral, mas em meio a um

espaço Vibratório particular (alojado no peito) e se refletindo por uma modificação, perceptível e completa, da
Consciência.

***

Será que o amor da personalidade pode existir ou coexistir com o Amor do Estado de Ser?
De um conjunto de elementos que lhes foram dados, é evidente que isso é impossível, porque o amor da

personalidade está ligado ao eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Ele está ligado ao Fogo do ego, ao Fogo da personalidade, refletindo-se por uma necessidade de atrito, por

uma necessidade de contato, por uma necessidade de visão, de atração, de provas, enquanto que o Amor que
está situado (uma vez que a Porta Estreita for atravessada) no nível do Coração, não tem necessidade de

provas já que ele é, ele mesmo, a sua própria fonte.

***

Dessa maneira, então, o amor, no sentido humano e pessoal, reflete-se por uma espécie de atração e de
projeção de algo que é exterior, que isso seja o amor de D'us ou o amor de outro ser humano ou de um filho.
Evidentemente, no amor pessoal, existe uma enorme dificuldade para viver o outro, mesmo na empatia e no
carisma onde é perfeitamente possível se colocar no lugar do outro, mas sem, no entanto, tornar-se o outro.

E, obviamente, não viria à mente de qualquer personalidade poder substituir (ou se tornar) aquele que amamos
já que este amor apenas nasceu na visão e na atração do que é visto, é claro, no exterior de si, mesmo se este

objeto, este sujeito tiver nascido no interior de si (eu penso, em particular, na relação mãe-filho).
Naturalmente, tudo isso é conhecido.

Tudo isso é perfeitamente reconhecido e perfeitamente viável, para todo ser humano, qualquer que seja o seu
caminho, qualquer que seja a sua experiência, onde há a possibilidade de viver uma maior quantidade e

qualidade de amor (em função de suas crenças, de suas mágoas, de suas esperanças, de suas experiências).

***

Existe, portanto, um contexto, por definição, pessoal, à expressão e à manifestação do amor, para um ser
humano, em função das suas próprias mágoas, dos seus próprios afetos, em suma, de tudo o que faz o

conjunto da personalidade.
Para muitos de vocês, nós começamos a falar de Luz Vibral.

Nós lhes falamos de Estrelas e de Portas, dos Novos Corpos, das novas estruturas que os levam a
experimentar o Amor de outro modo onde não pode mais existir o menor apego, a menor, de algum modo,

personalização.
Que esta personalização seja o objeto de uma idealização Interior, como de uma projeção exterior através de

um ser amado, que isso seja um filho, um parente, uma relação ou uma religião.
Deste modo, passar do Fogo da personalidade (ou do amor pessoal) ao Fogo do Espírito, reflete-se por uma
série de mudanças e de reversões que vêm, de algum modo, substituir um amor por falta (atração), um amor
que se estabelece, sobretudo, na ressonância, proporcionando, para os seres que vivem isso, a capacidade

para Comungar, além dos sentidos, além da carne, além das convenções, além das religiões, em suma,
independentemente de toda história pessoal.

O Amor vivenciado no nível do Coração torna-se, então (como nós lhes dissemos), uma Vibração.



E, sobretudo e antes de tudo, um estado de Consciência profundamente diferente que se manifesta, hoje, tanto
mais facilmente, quanto se realiza, em vocês, o que foi chamado de Fusão dos Éteres, permitindo-lhes, de
alguma maneira, sobrepor o amor da personalidade (ou expresso em meio à personalidade) e o Amor do

Estado de Ser (expresso em meio ao Coração).

***

Do encontro desse Fogo do ego (e dos conjuntos das características da personalidade) com o Fogo do Amor
(ou o Fogo do Espírito ou Fogo do Coração), expressa-se uma espécie de ‘alquimia’.

Esta alquimia se reflete, para a Consciência, por modificações da percepção, bem reais, bem concretas, do
conjunto das manifestações afetivas e de amor.

Há, também, paralelamente a isso, a instalação (como vocês sabem, para aqueles que vivem isso) de uma
série de elementos, fazendo-os dizer que vocês realizaram a Alegria, a Unidade, a Visão do que está além da

aparência (pela Visão Etérea ou pela Visão do Coração), levando-os a conscientizar, literalmente, um outro
mecanismo da vida (aplicado e explicado, também, pelo Amor), mas que não depende mais de outra coisa

senão de si mesmo.
Não em um amor egoísta (contrariamente a um amor altruísta), mas, sim, um Amor que é, de alguma forma,

irradiado desde A FONTE, e manifestado, desde A FONTE (como a palavra que eu empreguei), que não tem
mais necessidade de projeções, mas, que é, na totalidade, uma introjeção.

A diferença essencial vai se refletir no nível dos comportamentos.
Porque o amor pessoal tem sempre, subtendido, a noção de falta, a noção de medo da perda ou a noção de

Abandono, enquanto que o Amor, vivenciado no sentido Vibral, satisfaz-se dele mesmo, não no nível da
personalidade, mas da qualidade deste Amor que vem, de algum modo (como vocês sabem), mudar a lei de
ação / reação em um estado de Graça onde o Abandono à Luz (a Renúncia à personalidade) vai se refletir por

uma maior fluidez na vida, por uma maior aceitação do princípio do Amor, não mais confinante, não mais
limitante.

Este Amor era para vocês, então, Desconhecido.
E muitos de vocês, hoje, começam a viver isso e a torná-lo, de alguma maneira, um elemento conhecido e,

sobretudo, um elemento de aprendizagem, permitindo distanciar (separar) o que é oriundo do amor da
personalidade (ou em meio à personalidade) do Amor em meio ao Estado de Ser ou à Unidade.

***

Assim, é claro, aquele que não vive o Amor, em meio à Unidade, sequer pode conceber o que é este Amor
enquanto ele não o vivenciou.

Porque o amor da personalidade é a única coisa acessível aos sentidos, acessível ao afeto, acessível às
emoções, acessível ao mental, mas, também, acessível à carne (ou, ainda, à estrutura causal quando se trata

de uma relação amorosa), ilustrando, de algum modo, os indivíduos que, no passado, tiveram um
relacionamento (qualquer que seja).

Hoje, reproduz-se um relacionamento com uma sensação de já ter visto [“déjà vu”], de já ter conhecido, de
reconhecimento e de reconexão.

O Amor Vibral nada tem a ver com isso porque a diferença essencial, como eu disse, é que este Amor Vibral
se inscreve no contexto de uma introjeção onde não há mais necessidade de qualquer projeção, no exterior de

si, de um amor idealizado ou romântico.
O Amor Vibral se basta, por assim dizer, a ele mesmo.

Ele não é, no entanto, egoísta.
Ele é o altruísta mais total porque ele é Doação e Abandono, contrariamente ao amor condicional, expresso

pela personalidade, mesmo quando ela exprime certa forma de altruísmo.
A diferença, como vocês sabem, encontra-se nos comportamentos e, sobretudo, na Vibração.

***

Todos nós conhecemos o amor, em meio a uma perda: quando um ser querido desaparece, nós
experimentamos agonia, medo, tristeza, depressão, traduzindo-se por percepções corporais extremamente

específicas.
Do mesmo modo, quando nós reencontramos um ser que nos é caro e que nós amamos (de maneira mais

privilegiada, eu diria), qualquer que seja esta relação (entre pessoas ou em relação a uma religião ou em
relação a um filho), há uma espécie de arrepio superficial, uma energia que se põe a circular (e, mesmo, no

peito), que estritamente nada tem a ver com a Vibração do Coração e com o Fogo do Coração.
 Esta vibração (esta pele arrepiada, este estremecimento) traduz a reconexão ou o reconhecimento, em meio à
personalidade, de uma estrutura ou de um indivíduo que foi amado anteriormente, ou reconhecido, nesta vida.

O Amor Vibral não se importa com qualquer projeção exteriorizada.



O Amor, no sentido Vibral, é um estado de Consciência que se basta por si só.
Agora, aquele que vive isso, vive a Vibração do Fogo do Coração e se torna, por ele mesmo, no seu estado de

Ser, uma irradiação de Amor que modifica o espaço-tempo, que modifica o ambiente, que modifica, até
mesmo, a vida da personalidade.

Porque, a partir do momento em que esse Fogo do Coração (pela Fusão dos Éteres ou pela instalação do
Fogo do Coração pela Coroa Radiante) ocorre, em vocês, significa que vocês começam a ter percepções,

cada vez mais claras, cada vez mais lúcidas, além dos sentidos, além de toda intuição e de toda visão
(diretamente pela Visão Etérea, diretamente pela Visão do Coração), da realidade do que é o Amor:

independente de qualquer projeção, independente de qualquer personalização e, sobretudo, independente de
qualquer condição.

***

Existe um princípio de vasos comunicantes (isso são as palavras que lhes foram dadas) entre o amor pessoal
e o Amor do Coração, mesmo se, evidentemente, a personalidade for chamar de « amor » o que, para ela,

representa, de alguma forma, o Amor.
Mas, a representação do amor, no sentido da idealização, no sentido, até mesmo, da relação e da comunicação

(mesmo a mais harmoniosa) entre dois seres (entre um pai e um filho, por exemplo), não pode ser, em caso
algum, o Amor, no sentido Vibral.

Porque, justamente, existe um laço, quer esse laço seja da carne, quer esse laço seja kármico, quer esse laço
seja ligado, tão simplesmente, à projeção exterior do amor.

O Amor é uma Irradiação, no sentido Vibral.
Não é, em caso algum, uma projeção.

Ele confere o que nós chamamos de Alegria, de Samadhi, de Paz, de serenidade, com diferentes expressões
(dificilmente traduzíveis no idioma francês) como Sat Chit Ananda ou, ainda, Maha Samadhi.

Jamais uma relação amorosa entre duas pessoas poderá fazê-los viver o Samadhi.
Somente alguns seres foram capazes, em um momento da sua vida, de se extrair da sua personalidade, na

totalidade, quer isso seja por uma forma de tensão para a Luz ou de tensão para o Abandono (como exprimiu
HILDEGARDA DE BINGEN) ou, ainda, por este Amor indizível que animava outras estrelas, como GEMMA ou,

ainda, SANTA TERESA.
É extremamente difícil, para o comum dos mortais (que nós somos e que nós fomos), de poder, de qualquer

modo, identificar-se a esta tensão.
Muitas vezes, o Amor Vibral vai nascer de um encontro que está além de um encontro exterior.

Mas é bem mais um encontro Interior que vai expressar, ou a ocasião de um sofrimento (a perda de um ser
querido), ou a ocasião de uma dor ou, ainda (como lhes disse SRI AUROBINDO) a ocasião do ‘choque da

humanidade’, ou seja, a Fusão dos Éteres ocorrendo no nível dos corpos, não mais somente no céu, não mais
somente na Terra, mas sobre o conjunto da Consciência da Terra e das Consciências que ali são apoiadas e

sustentadas.

***

Existe, então, uma diferença fundamental: é que o Amor, no sentido Vibral, é suficiente em si mesmo.
O que não significa que convém, naquele momento, separar-se de quem quer que seja ou do que quer que

seja.
Mas, toda relação (toda comunicação) torna-se transcendida, não por uma vontade de idealização, não por uma
vontade de bem, mas porque, tão simplesmente, a relação não acontece mais em uma relação de dois objetos

separados, mas Unificados (ou de duas Consciências separadas, mas, sim, Unificadas) pelo princípio da
Comunhão, da Graça, tal como lhes foi dado pela Nova Aliança.

Vocês têm, então, a possibilidade, hoje (bem maior do que desde algum tempo) de perceber a diferença, pela
sua Consciência, do que é o Amor Vibral e do que é o amor pessoal.

Obviamente, a Consciência que se estabelece em meio ao Amor Vibral vai ampliar e transcender suas próprias
relações, vivenciadas em meio ao amor pessoal, não para se libertar (ou se liberar ou romper o que quer que

seja), mas, bem mais, para iluminar a relação, bem além de todo laço, bem além de toda condição.
Ou seja, para permitir, naquele momento, viver, por intermédio do Amor Vibral, a Liberação de todo laço e,

então, aproximar-se da Liberdade, aproximar-se do Desconhecido e viver a Autonomia e a Liberdade.

***

Será que isso significa que não há Autonomia e Liberdade em meio a uma relação pessoal?
Isso está perfeitamente correto.

Porque, se o ser humano for honesto com ele mesmo, independentemente do grau de satisfação de uma



relação, qualquer que seja (ainda uma vez, mesmo a mais harmoniosa, a mais feliz, a mais autêntica, no sentido
da personalidade), ele jamais irá substituir a Comunhão que pode ser vivenciada, de Coração a Coração, além

de todo laço.
Dessa maneira, então, quando CRISTO veio, Ele lhes disse que vinha libertá-los da carne.

Ele ilustrou isso, aliás, sobre a Cruz, através dessas palavras, que Ele dirigiu a MARIA, referindo-se àquele que
era, naquele momento, São João, dizendo a ele e a Ela: « Mãe, eis teu filho. Filho, eis tua mãe ».

O que isso significava?
Seria uma transferência de laço?

Absolutamente não.
Era uma transferência do amor pessoal, em meio ao Amor Vibral, pela vivência do Espírito Santo.

***

A descida do Espírito Santo (ou a polaridade feminina, se pudermos dizê-lo, d’A FONTE, expressa por
diferentes termos, e como Ela se apresenta, sobre a Terra, desde agora uma geração), é o elemento motor, de

alguma forma, que iniciou a Passagem do amor pessoal ao Amor Vibral.
Esta Passagem, hoje, está inteiramente realizada para aqueles que o vivem (está em via de realização para

aqueles que não o vivem ainda).
Porque, lembrem-se: a única maneira de poder conscientizar a diferença entre o amor pessoal e o Amor Vibral

é, evidentemente, viver o Desconhecido, a fim de que isso se torne, para vocês, um campo de experiências
conhecido.

Vocês não podem se tornar Autônomos, vocês não podem se tornar Livres, enquanto o Fogo do Coração,
enquanto o Amor Vibral não estiver instalado.

Não pode existir a verdadeira Autonomia, efetivamente, enquanto existir o menor laço situado no nível da
personalidade.

Isso, naturalmente, presume, não uma separação de quem quer que seja ou do que quer que seja, mas, sim,
uma revolução interior, levando a reconsiderar os relacionamentos e a substituí-los por uma Comunhão.

Esta Comunhão, quer ela seja entre um pai e um filho, entre um indivíduo e outro indivíduo, passa das palavras.
Ela passa dos sentidos.

Ela passa dos comportamentos já que é, justamente, algo que transcende a personalidade, a partir do
momento em que os seres que estão nesta ressonância, vivem, eles mesmos, a sua própria Comunhão Interior
com a sua Liberdade, com a sua Autonomia, permitindo, então, uma troca (que não é mais uma troca, mas uma

identificação) onde o outro se torna, na totalidade, si.
E onde o um se torna o outro, e o outro se torna o um.

***

A partir do momento em que a Vibração do Coração estiver ativada e se instalar em uma forma de
permanência, torna-se cada vez mais difícil, de algum modo, de confundir o amor pessoal e o Amor Vibral.

Como vocês sabem, um é confinamento, outro é Liberação.
Evidentemente, as próprias leis deste mundo (que foram, como vocês sabem, falsificadas) através do eixo

ATRAÇÃO / VISÃO, vieram substituir o Alfa e o Ômega, ou seja, AL / OD (ou o Fogo do Espírito) por um Fogo
da personalidade.

Este Fogo da personalidade inscreve-se em uma noção de ‘limites’.
Esses limites se expressam, tão naturalmente, em meio ao amor pessoal: vocês têm a sua mulher, o seu

marido, o seu filho.
Mas o marido de uma não é o marido da outra, e tudo é recíproco.

Um filho que considera que seus pais são os seus pais, jamais irá chamar um outro casal de « papai » e «
mamãe ».

Esses são, de certo modo, os próprios princípios que associaram o princípio da Ilusão, através dos laços (da
hereditariedade, da carne e do sangue, os laços afetivos), exprimindo-se no nível de memórias de

ressonâncias ditas kármicas ou emocionais ou mentais.
Assim, cada sistema social, cada indivíduo, exprimindo-se e criando leis, através da personalidade, dos

comportamentos (morais ou imorais), vai fundamentar-se nesta noção do amor e da própria falsificação do
amor.

O que não quer dizer, ainda uma vez, que o amor não existe, mas que este amor é condicionante, confinante,
limitante e os impede, por ele mesmo, de viver a Autonomia e a Liberdade.

Compreendam bem o sentido das minhas palavras.
Não é se liberando seja do laço que for (decidindo romper o que quer que seja ou com quem quer que seja)

que vocês irão encontrar o Amor Vibral.
É, sim, Vibrando e passando no Amor Vibral do Abandono e da Renúncia que vocês irão permitir a uma relação



evoluir no sentido de um amor pessoal, de um Amor mais altruísta porque vivenciado, realmente, no Coração (e
na Vibração) e não mais nas concepções da carne, da moral, da sociedade na qual vocês estão ou, ainda, da

adesão a princípios filosóficos, espirituais ou morais.
A experiência da Vibração é aquela que é capaz de fazê-los, não compreender, porque isso estritamente de

nada serviria.
Vocês podem compreender a Unidade enquanto conceito sem, no entanto, vivê-la.

Vocês podem reivindicar a Unidade enquanto conceito sem, no entanto, vivê-la.
Porque a Unidade, como vocês sabem, está além do bem e do mal.

Ela está além do princípio de Atração e de Visão e se situa no eixo retificado AL / OD (ou seja, Alfa e Ômega)
e se inscreve em uma retidão que nada tem a ver e que não é absolutamente dependente de qualquer regra

social, moral, afetiva, hereditária ou kármica.
A Liberdade é a esse preço.

E é com isso que vocês são confrontados, Interiormente: a Passagem da projeção de um amor pessoal à
introjeção de um Amor que é a Verdade Vibral e que é a Luz.

***

Naturalmente, como vocês sabem, todo ser humano que se volta para a espiritualidade reivindica a Luz e
reivindica o amor, como um estado de ser que vai poder se manifestar através do conhecimento exteriorizado.

O Amor não é um conhecimento exterior.
O Amor Vibral é um estado de Ser que se manifesta pela Vibração e pela própria Consciência que vem pôr fim

à Ilusão de todos os apegos, sem qualquer exceção.
Viver a Liberdade e viver a Autonomia, viver o Amor, no sentido Vibral, necessita de não mais estar apegado ao

que quer que seja, de não mais ser identificado ao que quer que seja, nesse corpo.
Isso significa estar, plenamente, nesse corpo a fim de viver a Liberação.

Ou seja, que naquele momento, não pode ali haver qualquer confusão entre o Amor manifestado e Vibrado, no
Coração, e o amor da personalidade.

Porque, em meio ao Coração e à Vibração do Coração, manifesta-se o Amor, no sentido Vibral, que torna livre,
que liberta e que mostra, realmente, o que é um amor limitado (contrariamente ao Amor Ilimitado vivenciado no
Coração) porque o Amor Ilimitado (o Amor Vibral) jamais irá depender de qualquer circunstância deste mundo.
Então, é claro, aqueles que não vivem isso e que não estão inscritos no contexto da Vibração, mais ou menos
permanente, do Coração, vão justificar o amor da personalidade por um lado que todos vocês conhecem, que

se chama « o salvador »: ou seja, aquele que vai querer agir para o bem do outro.
Não há nada pior do que aquele que deseja agir para o bem do outro porque ele se coloca, ele mesmo, sob o

princípio da Dualidade.

***

A Unidade Vibral e o Amor, no nível do Coração, não se importam com esta ‘vontade de bem’, não se importam
com esta ‘luta contra o mal’, porque eles se situam, de maneira definitiva e irremediável, além desta oposição,

além deste antagonismo, além de todo laço e além de todo apego.
Naquele momento (uma vez que o Supramental, como irá explicar-lhes SRI AUROBINDO, penetrou

suficientemente as Coroas Radiantes, o corpo e a Consciência, assim como os corpos sutis), o ser começa a
manifestar a Liberdade e a Autonomia, renunciando, e se Abandonando, e atravessando a Porta Estreita.
Naquele momento, os Quatro Pilares (tais como lhes foram dados: do Coração), tornam-se a evidência da

instalação em meio ao Coração (ver a coluna “protocolos a praticar”) (**).
Não pode existir Amor Vibral sem Humildade.

A Humildade consiste em nada ser, sobre este mundo, para ser tudo, no outro mundo, como exprimiu, à sua
maneira, o Mestre PHILIPPE.

Vocês não podem estar na Unidade e estar na Dualidade.
Vocês não podem ser Transparentes e ser opacos ao Amor de todos os seres humanos da Criação.

Vocês não podem estar na Pobreza (no Caminho da Infância) enquanto vocês reivindicarem algum intelecto,
algum controle ou mestria do seu próprio afetivo, da sua própria vida ou da vida de quem quer que seja.

Na realidade e em última análise, existe uma total oposição e um total antagonismo entre o amor pessoal e o
Amor Vibral.

***

Entretanto, o Amor Vibral deve se confrontar, pela transmutação da Passagem da Porta e da Ressurreição
(pelo princípio da Fusão dos Éteres, vivenciado no nível do corpo), com o amor da personalidade.



E, através desta confrontação (que é mais uma forma de alquimia, uma forma de iluminar, uma forma de
Revelação), vai se viver, pouco a pouco, o que vocês chamam (o que nós nomeamos, com vocês) de

Translação Dimensional ou Ascensão, que nada mais é, em última análise (agora que vocês começam a vivê-
lo), senão a etereação do seu próprio corpo e da sua própria Consciência, assim como do corpo da Terra.
Este mecanismo de etereação do planeta, assim como o seu próprio desaparecimento, enquanto lagarta,

acontecem nesse momento mesmo.
Muitos de vocês vivem as primícias, ou seja, um desaparecimento de toda consciência pessoal (podendo,

aliás, trazer problema), um desaparecimento de todo amor pessoal e de todos os laços, fazendo-os penetrar
no Amor Vibral onde tudo é Liberdade, onde tudo é respeito e restituição da Liberdade de cada um e de cada

ser.

***

Respeitar o outro é deixá-lo Livre.
Respeitar a sociedade é não interferir em uma sociedade dual.

Isso não quer dizer deixar, entre aspas, « apodrecer as coisas » ou, ainda, degradar uma situação, mas é tomar
consciência de que, enquanto vocês agirem em um sistema que é desejado para a Dualidade, vocês não

podem instalar qualquer Unidade.
Viver o Amor Vibral não pode ser compatível com qualquer amor pessoal.
Evidentemente, isso não é algo que convém aceitar, enquanto princípio.

É algo que convém viver e que culmina, necessária e obrigatoriamente, nesta mesma conclusão: eles não
podem coexistir.

Eles podem se confrontar, transmutar-se, sofrer alquimia.
Pode ocorrer um processo de Fusão dos Éteres, no nível da célula, pela descida do Supramental (eu deixarei

SRI AUROBINDO exprimi-lo), mas deve se tornar cada vez mais evidente que vocês não podem ser um e
outro.

Entretanto, mais uma vez, a relação pessoal tornar-se-á transmutada pela relação do Amor Vibral, que não é
mais uma relação nem uma projeção, mas, sim, uma introjeção correspondendo, assim, ao que nós lhes

dizemos quando nós estamos no Interior de vocês.
Quando um Arcanjo ou um Ancião lhes diz que estamos no Interior de vocês, isso não é uma invenção da

imaginação.
Isso não é uma projeção.

Isso não é uma quimera, mas, sim, uma realidade Vibratória.
Ou seja, quando vocês tomarem consciência de que o seu filho, de que o conjunto da sociedade, de que o
conjunto da humanidade (amigo como inimigo, amado como não amado) encontram-se no Interior de vocês,

vocês não poderão, evidentemente, mais entrar em qualquer amor pessoal.
Vocês irão permanecer no Amor Vibral que vai lhes conferir a Alegria, na totalidade.

E esta Alegria irá aumentar, gradualmente e à medida da sua aceitação do que foi denominado este Abandono
à Luz e esta Renúncia.

***

Enquanto vocês quiserem expressar ou manifestar o amor, isso será apenas o reflexo da personalidade.
Se o amor escapar de vocês, naquele momento, isso não é mais uma projeção, mas, sim, uma introjeção.

Vocês Irradiam.
Vocês difundem.

Mas, esta Irradiação e esta difusão, vocês tomam consciência de que não são voltadas para outra coisa senão
para vocês mesmos, mesmo sendo o objeto de uma Comunhão entre duas pessoas.

Na realidade, amar o outro é amar-se a si mesmo.
Mas, amar-se a si mesmo, não é um amor no sentido pessoal.

É um estado de Vibração que confere a Alegria, a Liberdade, a Autonomia total.
É somente naquele momento que vocês poderão decidir, conscientemente, estabelecer-se, de maneira

constante e cada vez mais importante, neste Amor Vibral.
Dessa maneira, portanto, o Amor Vibral vai obrigá-los, de algum modo, a desprender-se de todos os conceitos

errôneos de todas as transposições do amor, em relação com as mágoas ou com os contentamentos que
vocês podem experimentar, em relação a um ser humano, a um sistema social, a um sistema moral, espiritual

ou religioso.
Vocês irão compreender, como eu disse durante a minha última vida, que não existe, para a Liberdade,

caminho conhecido.
Que, para viver a Liberdade, não é preciso ser dependente de qualquer crença.

Porque, enquanto existir a mínima crença, vocês não são Livres porque a crença (e mesmo no amor,



idealizado, de uma religião ou de um salvador exterior ou de um deus qualquer) apenas reflete a incapacidade
para viver a plenitude e apenas reflete um vazio Interior referente ao objeto desta projeção do amor para o

exterior.
Há apenas muito raros casos onde esta projeção pôde ser vivida com uma tensão para o Abandono, como eu

disse anteriormente.

***

Assim, todos nós somos dependentes de relacionamentos que nós podemos chamar de condicionais, e eles
são condicionados, ainda uma vez, pela educação, pelos laços da carne, do sangue, pela experiência em meio

à personalidade e em meio à alma.
Mas a alma jamais será o Espírito.

Isso, eu expliquei.
O Fogo da alma, sobre este mundo, está exclusivamente voltado para a matéria.

O Fogo da alma não conhece o Espírito, pelo menos enquanto não houver inversão e Reversão do Triângulo
Luciferiano (ou fazendo passar do Fogo da personalidade ao Fogo do Coração), enquanto não houver a

Passagem da Porta Estreita, pela terceira vez, permitindo estabelecer-se no Coração.
Que é, eu os lembro: Liberdade, Autonomia.

Que é o Desconhecido.
Que é, sobretudo, satisfação permanente e perpétua (não dependendo de qualquer relação efêmera),

principalmente, não dependendo de qualquer humor, de qualquer afeto, de qualquer mental, de qualquer
concepção e, sobretudo, de qualquer crença.

O Amor Vibral os torna Livres e vocês se tornam fortes porque, justamente, não dependente de nada do
exterior e, sobretudo, de uma projeção da Consciência no exterior.

O Amor Vibral os torna fortes porque vocês irão considerar (porque vocês vivem isso) que não há diferença e
que não há necessidade de qualquer projeção deste Amor para um exterior que apenas existe na Ilusão da

consciência deste mundo.

***

Realizando o Amor Vibral, vocês se aproximam (como isso foi dito por vários Anciãos e por várias Estrelas) do
que nós denominamos Alegria, do que nós denominamos Samadhi, da Paz Eterna.

Se vocês raciocinarem bem e se vocês compreenderem bem, além do mental, as relações (quaisquer que
sejam, no sentido pessoal) são sempre condicionadas pela sua própria possibilidade de desaparecimento,
quer isso seja uma relação de casal, de pai com filho, em um sistema social, em uma sociedade ou em não

importa o quê.
O que não é o caso desde que vocês passam em meio e ao sentido do Amor Vibral, pela percepção da

Vibração, e pelo estabelecimento da Consciência neste estágio particular da Consciência.
Como vocês sabem, as emoções se manifestam no plexo solar.

Uma perda vai se manifestar na garganta.
O corpo vai ressoar e manifestar o que está em relação com o sofrimento, vivenciado no plano da alma e no

plano do que é chamado de psicologia.
Aquele que realiza o Espírito não pode ser afetado, de forma alguma, por um estado emocional, por um estado

mental.
Então, é claro, para alguns, isso vai se estabelecer progressivamente e, para outros, isso vai ocorrer de um

único golpe, porque cada um é diferente no seu processo de integração do Amor Vibral, permitindo-lhe passar
de um ao outro e se estabelecer, finalmente, na Vibração do Coração, ou seja, na Unidade e no Si.

A experiência que vocês estão prestes a fazer, individual e coletivamente, leva-os a reencontrar o Amor, não
mais como um Fogo pessoal, mas, sim, como o Fogo da Luz, vindo assumir o seu lugar e os devolvendo ao

seu próprio lugar.

***

Existe uma diferença essencial, mesmo no nível das percepções ditas espirituais.
Eu os remeto, para isso, ao que disse NO EYES, sobre o 3º Olho, sobre a visão do 3º Olho e a Visão do

Coração (***).
Podemos, também, falar, novamente, de diferenças no nível dos sentidos.

Efetivamente, no sentido do astral (ou seja, da personalidade), a visão espiritual do 3º Olho remete-os a
mundos extremamente coloridos (extremamente físicos, de algum modo), mesmo estando situados no plano

astral.



Ao passo que assim que vocês penetram a Fusão dos Éteres, do seu próprio Éter, assim que vocês passam
as Portas do Coração e que vocês se estabelecem, de maneira quase permanente, na Consciência Vibral e no

Amor Vibral, existe apenas uma Consciência que não está mais limitada, nem por esse corpo, nem por
qualquer corpo.

Vocês estão, naquele momento, na Luz Branca, e o que vocês veem, pelos seus olhos (como quando vocês
viajam no Estado de Ser), é apenas a Luz Branca.

Esta Luz Branca não é uniforme, mas, no entanto (e isso é dificilmente exprimível pelas palavras), quando
vocês penetram esses mundos, vocês sabem que vocês penetram as Moradas da Eternidade, porque há

numerosas Moradas, mas todas essas Moradas, presentes em meio à Luz Unificada, não possuem coloração
no sentido em que vocês o entendem.

O som do astral não é o Som, tampouco, nem a Música das esferas.
A Música das esferas, que acompanha o Samadhi, nada tem a ver com a música do astral associada ao 3º

Olho.

***

Tudo isso, é claro, não me cabe desenvolvê-lo.
Cabe-me, por outro lado, dizer-lhes que lhes é, hoje, fácil (e lhes será cada vez mais fácil) de distinguir, pela

experiência, o que é o amor pessoal do que é o Amor Vibral.
Esta confrontação, esta Fusão dos Éteres (que vocês têm a oportunidade de viver antes do momento coletivo

da humanidade), leva-os a posicionar-se, e, evidentemente, não pode ali haver dúvida quanto ao
posicionamento.

Somente o mental vai tentar interferir para dizer-lhes que isso não é verdadeiro, para dizer-lhes que, se vocês
se estabelecerem nesta Luz Vibral e neste Amor, vocês irão perder todos os amores que constituem as suas

relações, os seus afetos e os seus laços.
Não.

Eles vão, simplesmente, se transformar por uma maior Liberdade, por uma maior Clareza e pela capacidade,
também, pelo que vocês se tornaram, para transformar o seu ambiente, sem nada desejar, sem nada pedir,

mas, simplesmente, pelo que nós chamamos de sua Presença.
O Amor Vibral é transformador, por si mesmo, mesmo em meio às relações limitadas da personalidade.

É o próprio princípio da Inteligência da Luz que é Graça e que não tem o que fazer da sua intervenção, em
meio à personalidade.

Hoje é preciso colocar-se a questão: « o que é que vocês querem ser? » e « o que é que vocês querem fazer?
».

« Será que vocês querem buscar uma luz no exterior, ou através de um conhecimento, ou será que vocês
querem se estabelecer na Luz Vibral que é Unidade, Simplicidade? ».

***

A Porta posterior do Coração, denominada KI-RIS-TI, deu-lhes, para muitos, os meios de estabelecer-se (de
maneira muito mais direta) no Coração, incitando-os, de alguma forma, pela Espada de MIGUEL ou pela

Espada de METATRON (como eles mesmos dizem), a estabelecer-se, ainda mais, no Coração, e a se afastar
de tudo o que é limitante, de tudo o que é condicionante, não por qualquer ação da vontade própria que é a sua,

mas, bem mais, pela ação direta da Luz.
Ela própria, levando-os (pela Irradiação e pela Fusão dos seus próprios Éteres) a recolocarem-se,

permanentemente, sem o desejar, segundo o princípio da Graça, da Abundância, da Serenidade, da Paz e da
segurança (não aquela ilusória, ligada a uma condição material ou afetiva, mas, bem mais, ligada ao seu próprio

Estado de Ser), porque é em meio a este Estado de Ser que não pode existir a menor falta.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para dar a vocês e para levar à sua reflexão e à sua Consciência, não tanto
para fazê-los interrogar ou compreender, mas, mais, para verem o que vocês estão prestes a viver ou a não

viver.
Muito queridos Irmãos e Irmãs, na humanidade encarnada, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua

escuta atenta.
Eu os convidaria a reler essas palavras, além da própria Vibração da minha Presença, a fim de situá-los, não

intelectualmente, mas, bem mais, pela sua própria Vibração.
Lembrem-se de que o Amor Vibral é evidência, de que o Amor Vibral é Luz, de que o Amor Vibral não é o amor

pessoal, mas que vem transcendê-lo, transformá-lo, liberá-lo e torná-lo autônomo.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos.



No Amor.

************

(*) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-corpo-de.html

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

(***) – Mensagens de NO EYES
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/no-eyes.html

***

Mensagem no Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1295

03 de dezembro de 2011
(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111203_-_OMA_ok.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los.
Então, eu vou transmitir, primeiramente, todas as minhas Bênçãos, mas fiel ao meu costume, eu lhes darei a

palavra para partilharmos e para passarem as perguntas que vocês querem fazer para mim.
Mas, em primeiro lugar, eu farei um pequeno preâmbulo e eu tentarei ser breve, porque tudo o que eu vou

dizer, nesse preâmbulo, será desenvolvido tanto pela A FONTE, como pelos Anciãos, como pelas Estrelas,
nos dois dias em que nós estaremos, eu espero, juntos (ou, de todo modo, vocês poderão ler também o que

nós lhes diremos).
Para aqueles que têm acompanhado tudo o que nós dissemos e que, talvez, tiveram a oportunidade de viver
esses estados Vibratórios, nós chegamos a um momento que é extremamente específico, ao nível de cada

uma das Consciências humanas dos nossos Irmãos e Irmãs que estão encarnados.
A Luz Vibral, como vocês sabem, tocou a Terra.

Ela se traduz por certo número de modificações do Céu, da Terra, deste mundo.
Tudo isso vocês sabem.

Mas, também, para aqueles de vocês que são os mais permeáveis, de alguma forma, à Luz (ou seja, que estão
Transparentes à Luz, que se desviaram dos poderes, tanto da alma como espirituais, que se desviaram da
vontade da personalidade, que se abandonaram, mais ou menos totalmente, à Vibração da Luz), vocês irão
descobrir espaços onde vocês não estão mais, como dizia IRMÃO K, compartimentados, ou seja, cada vez

menos confinados.
E, como vocês sabem, vocês são cada vez mais numerosos a viver isso, mesmo se vocês não sabem,

realmente, o que lhes chega, ou seja, o que vocês constatam, por sua própria experiência, por sua própria
vivência, aqui, encarnados sobre este mundo, que vocês são progressivamente, ou brutalmente, abertos à Luz

e, portanto, de alguma maneira, abertos às outras Dimensões.
E vocês sabem que, na Dimensão Vibral, alguns de vocês começam a conectar, a contatar e a entrar em

Comunhão com as outras Dimensões.

*** 

E, aí, vocês descobrem (para aqueles que vão até o fim) que tudo é muito simples.
Que nada há de complicado, na Luz.

E vocês descobrem, também, que através da Comunhão (como isso foi desenvolvido), da Nova Aliança, ou da
própria ação da Luz (em meio ao chakra do Coração, da Fusão das três Lareiras), vocês chegam a viver

estados onde se manifesta a Alegria, onde se manifesta a Unidade, o Si.
E tudo isso são, se vocês o desejam, ‘marcadores’ do Amor.

Desde muito tempo, nós temos evitado essa palavra Amor, porque, desde que nós pronunciamos a palavra
Amor, cada um vai ali colocar sua experiência da encarnação, sua experiência de sua vivência, de seus

sofrimentos, de suas alegrias, da relação homem/mulher, da relação que mantém com o Céu, nos planos
matriciais.

 Então, nós aguardamos que muitos de vocês começassem a viver esses estados de Comunhão e esses
estados de imersão, cada vez mais intensos, na Luz, para começar a demonstrar-lhes, por vocês mesmos, e

não através das minhas palavras, que isso que vocês vivem, agora (nos Alinhamentos, nos estados onde vocês
estão sobre este mundo), é muito exatamente a própria Essência da Luz.

Ou seja, este estado de Amor impessoal, incondicional, que não é tributário de qualquer afecção, que não é
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tributário de qualquer prazer, que não é tributário de qualquer criação, em meio à matriz, porque vocês
descobrem, para aqueles que o vivem, o Amor, no sentido autêntico, isto é, no sentido Vibral.

Não o coração imaginado, não somente o coração humano (em suas afecções, em suas compaixões e neste
conhecimento espiritual exterior), mas, realmente, como uma vivência Vibratória do que toda a Criação é.

E vocês descobrem outros espaços.
Vocês se apercebem de que existem estados da Consciência onde vocês não são mais concernidos.

Vocês não estão mais evanescentes, esvaindo-se deste mundo, mas vocês estão totalmente encarnados
(corpo, alma e Espírito) na Verdade deste mundo.

E vocês se apercebem de que vocês não são mais nem este corpo, nem esta vida, nem essas funções de
reprodução, nem essas funções de alimentação, mas que vocês são um Espírito que está em um corpo.

*** 

Então, é claro, todos os ensinamentos falam-lhes da alma, do Espírito, dando-lhes leis.
Mas quem de vocês, antes, foi capaz de viver este estado de Consciência?

Aqueles que o vivenciaram (que isso seja quando estava vivo, no meu caminho, ou ainda os Anciãos, ou o que
lhes exprimiram as Estrelas), podemos dizer que, desde ainda uma ou duas gerações, era alguma coisa que

era extremamente rara.
Quando, por exemplo, IRMÃO K, começou a falar do conhecido, do desconhecido, de se liberar, de se tornar
livres, de se tornar autônomos, para muitos de vocês (que não viviam a Vibração, naquele momento) isso nada

queria dizer.
Mas, hoje, quando vocês vivem a Vibração, quando vocês se apercebem de que vocês não são esse corpo,

de que vocês estão nesse corpo, quando vocês se apercebem de que vocês vivem uma Comunhão com
seres humanos de outro extremo do planeta, ou de que vocês tiveram encontros, vocês sabem,

pertinentemente (porque não é mais um saber, isso não é mais um conhecimento projetado através do 3º olho,
ou seja, ilusório e completamente Luciferiano), que vocês estão na Verdade.

Porque vocês fazem a experiência: da Alegria, da Unidade, do Estado de Ser.
Mesmo se muitos de vocês ainda não tiveram acesso à verdadeira viagem interdimensional, que é a

característica, eu os lembro, da Liberdade, ou seja, de não mais estar confinado em um corpo, em uma história,
em uma pessoa, nas emoções, nas crenças, em uma religião, ou no mental.

Portanto, a Liberdade não é uma palavra em vão.

*** 

Então, agora, eu quero falar, também, ao conjunto da humanidade, ou para quem, em todo caso, pode ler o que
eu digo, ou mesmo entre vocês que me escutam.

Voltem-se para seus Irmãos e suas irmãs que Vibram.
Porque eles não podem enganá-los.

Qual é a característica de uma pessoa que Vibra?
Isso quer dizer que ela renunciou (através da Humildade, através da Simplicidade, através da Infância e da

Transparência) a toda vontade pessoal.
Ela renunciou a toda ilusão e, sobretudo, o mais importante, a todo poder e a toda vontade de dominação de

outro ser humano.
Estes seres, eles irradiam a Luz.

Eles não têm necessidade de falar.
Eles não têm necessidade de seduzir.

Eles não têm necessidade de vender-lhes o que quer que seja, mas escutam o seu Coração.
Porque estes seres, mesmo se eles não têm consciência, eles tornaram-se totalmente Transparentes à Luz.

Eles não são mais deste mundo.
Eles estão ainda encarnados, como Irmãos e Irmãs, entre vocês.

Vocês sabem que, desde o mês de abril, eu disse que tudo estava consumado.
Então, é claro, aqueles que não vivem essas Vibrações e esses estados da Consciência, eles olham o mundo,

e o que é que eles veem?
Ele vai cada vez pior.

Mas qual é o olhar que dita que isso vai cada vez pior?
É o olhar da personalidade, é lógico.

***

Mas aquele que vive a Vibração, ele vive uma grande Alegria.
Não porque ele caçoa de alguma coisa que seja terrível, mas porque ele tem o olhar, como eu disse, e a



Vibração, da borboleta.
Com alguns sinais, com as Vibrações, com os Pontos que se manifestam ao nível de KI-RIS-TI, ao nível dos

Pontos UNIDADE e SIMPLICIDADE, ao nível da rachadura do pericárdio, do Fogo do Coração, etc., etc..
Então, estes seres, se eles vivem isso (mesmo se eles ainda têm uma personalidade, já que estão

encarnados), eles transcenderam e superaram o que faz a maior parte da humanidade que foi confinada e que
está submissa, ela mesma, às leis de confinamento.

Quer dizer, eu vou tomar um exemplo muito simples: vocês creem que vocês têm alguma coisa a melhorar.
Vocês creem que vocês têm um karma a pagar.

Vocês creem que vocês devem rezar a tal hora, vocês creem nisso ou naquilo, que é exterior a vocês, e vocês
não vivem o Si.

E vocês estão, perpetuamente (e todos nós o vivenciamos, em um momento ou outro de nossas encarnações),
na esperança de algo melhor.

E na esperança que um dia estarão na Luz.

*** 

E depois vocês têm Irmãos e Irmãs, entre vocês, que vivem esta Luz.
Não é uma ilusão, porque eles têm a Vibração, porque eles têm os Pontos que nós falamos que estão ativos:

vocês sabem, as Portas (por exemplo, KI-RIS-TI, nas costas).
Eles vivem estados de Alegria.

Eles vivem, sobretudo, a ausência de compartimentagem, como diria IRMÃO K.
Eles vivem o fim da fragmentação.

E estes seres, vocês podem dar-lhes confiança, não para lhes dar o que quer que seja, mas, mais, para
acolher o que emana deles, que não são eles, porque eles tocaram o Si, em um momento ou outro: eles vivem

o Estado de Ser.
Eles são o que os Arcanjos nomearam os Ancoradores de Luz, os Semeadores de Luz, e eles que permitem à

Luz se revelar, neles, é claro, mas, sobretudo, neste mundo.
Não por uma vontade pessoal, não por um desejo ou um conhecimento, exterior, esotérico, mas, sim, pela

qualidade desses momentos de Comunhão.
Porque depois, fora dos momentos de Comunhão, cada um pode retornar na personalidade, às vezes com

raiva, às vezes com tristeza.
Mas aqueles que vivem, realmente, a Vibração, e bem, pouco a pouco, eles constatam, por eles mesmos, que

a Inteligência da Luz (qualquer que seja suas circunstâncias de vida, que eles estejam acometidos de uma
doença, que eles estejam na abundância, ou que eles estejam, a priori, na falta), por sua Graça e sua

Inteligência, traz-lhes tudo o que é necessário para realizar seu papel de Semeadores de Luz.

*** 

O mais importante, para estes seres, é que em certos momentos (ou, para alguns deles, durante toda a sua
vida), eles se abstraíram de sua personalidade.

Eles se apagaram, para viver a Luz.
É o que foi chamado de Abandono à Luz e de Renúncia.

Não renúncia a este mundo, não renúncia à vida, mas, muito pelo contrário, eles estão vivendo.
Eles ressuscitaram, ou eles começam a viver sua Ressurreição em CRISTO.

Eles têm o Fogo do Coração, eles são Portadores da Luz.
E eles sabem muito bem que eles alcançaram uma dimensão do Estado de Ser onde eles não podem mais

reivindicar o que quer que seja, para eles, porque eles alcançaram a totalidade.
Não há mais qualquer falta quando a Luz os preenche.

Mas, para isso, é preciso aceitar renunciar à personalidade.
É preciso aceitar não mais se dar a estados de emoções ou a uma atividade mental.

Hoje, cada vez mais, a Luz penetra no Interior de suas estruturas.
Então, se vocês não Vibram, isso quer dizer o quê? 

Isso quer dizer que não há ainda, suficientemente, os Quatro Pilares do Coração.
É preciso ir para ainda mais Humildade, ainda mais Simplicidade, ainda mais Transparência, ainda mais Infância

e Pobreza.
É preciso deixar a Luz trabalhar.

Para isso, nós lhes dissemos, é preciso ser a Luz.
E aqueles Irmãos e Irmãs que vivem isso, hoje, constatam, diariamente, que quanto mais eles vão para este

estado de acolhimento, de Abandono, de Renúncia, mais sua vida é transformada pela Luz.

*** 



Eu lhes disse, desde o mês de abril, que tudo estava consumado.
O conjunto das Portas que deviam ser ativadas, e o conjunto dos desdobramentos da Luz que deviam ocorrer,

no ser humano, no Céu, na Terra, sobre a Terra, no Sol, no sistema solar, estão, integralmente, concluídos.
O que significa que o basculamento em meio à Unidade, o que eu chamei de ‘planeta-grelha’ (de maneira
humorística, quando vocês não podiam, realmente, apreender-se, mesmo viver, o que isso queria dizer), e

bem, hoje, alguns Irmãos e Irmãs encarnados o vivem, por completo.
O que acontece naquele momento?

A Alegria é cada vez maior.
Não pode existir qualquer ligação com um sofrimento, com um ser, com uma situação, com o que quer que

seja da personalidade.
Estes seres vivem a Liberdade, a Autonomia, como dizia IRMÃO K.

O Supramental, como dizia SRI AUROBINDO, está prestes a fazer seu trabalho, ao nível celular e ao nível da
Consciência humana.

Então, para aqueles que não Vibram, eu quero dizer-lhes: os outros, aqueles que Vibram, eles estão
simplesmente aí para dar-lhes, sem o desejar, simplesmente pela sua Transparência, esta Luz.

Se vocês não vivem ainda, nos tempos que se inscrevem agora, ninguém é responsável.
Nem vocês, nem o outro, nem o Céu, nem a Terra, porque, como nós sempre dissemos, vocês estão, muito

exatamente, no lugar correto que deve ser o seu.
Mas a Luz é, também, para todo ser humano.

Não há karma.
Não há impedimento de idade.

Há um único obstáculo, e sempre um único obstáculo (e este, há apenas vocês que podem atravessar esta
Porta), nós lhes dissemos: é a vontade pessoal.

É a vontade de bem.
É a vontade Luciferiana de projeção espiritual no exterior (o que chamamos de poderes, de esoterismo): todas

essas noções que nada têm a ver com a Luz Vibral e, ainda menos, com o Amor.

*** 

Então, é claro, como isso foi dito, não há muito tempo, pela NO EYES, os ensinamentos que querem confiná-
los na matriz, eles vão, também, falar-lhes sobre o Amor.

Eles vão falar-lhes sobre o ódio, é preciso ser razoável, no entanto.
Mas aqueles de vocês que vivem a Vibração sabem muito bem que eles vivem a Verdade, mas que cada

verdade é respeitável.
Que aqueles que não Vibram no momento, a solução está neles.

Ela não está no exterior.
Ela não está em um salvador, como dizia IRMÃO K.

A Luz, hoje, convida-os, como nós dissemos várias vezes e como eu disse de maneira humorística, há ainda
um ano.

Antes, vocês podiam colocar a poeira sob o tapete.
E nós retiramos o tapete.

Vocês foram obrigados a ver a poeira, ou seja, as zonas de sofrimento, as zonas de mágoas, não para poder
solucioná-las ou compreendê-las (isso, é o ego que quer resolver e compreender), mas, simplesmente, para

viver que vocês não são isso.
Quando nós dizemos, sem parar (como dizem nossos Irmãos e Irmãs orientais que estão com vocês): vocês

não são a Verdade nesse corpo.
A Verdade, ela está nesse corpo que é um Templo.

Vocês são Seres ilimitados, então, o que faz com que vocês sejam limitados?
Será que é porque vocês têm que pagar alguma coisa?

Será que é porque vocês não estão suficientemente despertos?
Não.

Simplesmente, porque vocês não tomaram consciência de que, aqui, vocês estão em um confinamento, e de
que, para viver a Liberdade, isso é aceitar que vocês estão confinados.

Isso não quer dizer encontrar, através de um conhecimento esotérico, ou através de iniciações, ou de energias,
a Luz.

Porque, isso, vocês jamais encontrarão.
Vocês permanecerão, sempre, na ilusão matricial.
Vocês permanecerão, sempre, na ilusão da Luz.

Isso significa o que chamamos de ‘astral’: nos estados emocionais, nos estados mentais.
Mas será que é culpa da Luz?



Não.

*** 

A Luz, cada vez mais, ela vem bater à porta.
Ele virá como um ladrão na noite.

Aqueles de vocês que viveram a abertura da Porta KI-RIS-TI, estão na Luz Branca.
Não estão nas ilusões astrais (de ver as vidas passadas, de ver as memórias, de ver os sofrimentos), nos

contratos de alma, que apenas existem na matriz.
Vocês são os Espíritos que são Livres e que são perfeitos, por toda Eternidade.

Como é que o que é perfeito, por toda Eternidade, poderia melhorar?
Reflitam um pouco.

E coloquem-se, realmente, a verdadeira questão: se vocês não estão Vibrando, qual é o medo que está em
vocês?

Qual é a vontade que quer se exprimir?
Qual é a ilusão que os impede de viver o Amor?

Não nas projeções quiméricas, astrais, mentais, mas na Vibração do Si, da Unidade, do Estado de Ser.
Olhem-se.

Isso apenas podem ser os medos.
Isso apenas podem ser os apegos que ainda estão presentes.

Vocês não ousam ir ao desconhecido.
Vocês não ousam, como disse IRMÃO K, atravessar o rio, ir ao outro lado, porque vocês têm medo.

Há apenas isso.
Ninguém é responsável.

*** 

Hoje, a Luz está por toda parte.
Aqueles que têm a Visão Etérea veem-na no Céu.

Eles a veem quando nós chegamos ao interior deste canal.
Eles a veem por toda parte, entre Irmãos e Irmãs que comungam.

Todos vocês estão convidados, sem qualquer exceção, a viver o Amor.
Mas viver o Amor é não mais viver o medo.

É não mais viver os apegos.
É não mais viver o medo da falta.

É não mais viver a necessidade de controlar outro ser humano.
É respeitar a Liberdade, e tudo isso vai ser desenvolvido para vocês, com palavras certamente mais bonitas do

que as minhas.
Portanto, não me façam perguntas sobre isso, porque A FONTE, que virá depois de mim, porque SRI
AUROBINDO, IRMÃO K, as Estrelas, amanhã, que virão, irão explicar-lhes isso com Vibrações muito

presentes, que nós não poderemos mais negar o que acontece.
Mesmo se a vontade está ainda presente, mesmo se a ilusão está ainda presente, principalmente em algumas

Vibrações espirituais, que são matriciais e que não são a Liberdade.
Mas, isso, eles irão explicar a vocês.

Eu gostaria, simplesmente, de situar, de novo, o conjunto das coisas que lhes serão ditas e que já lhes foram
ditas, desde algumas semanas, mas que serão completadas, hoje, sobre o Amor.

Porque é muito exatamente isso que vem e é muito exatamente isso que vocês irão viver.

*** 

Quando o CRISTO dizia: “deixem os mortos enterrarem os mortos”, será que isso queria dizer que Ele não
amava os mortos?
É claro que não.

Mas vocês não podem forçar ninguém.
Quando Ele dizia: “seja eu”, isso não queria dizer para segui-lo, Ele.

Ele queria dizer assim: “seja eu, seja você mesmo”.
Não no sentido de seguir, mas no sentido de Ser.

Ser a Luz que é a Verdade do Espírito.
Ou seja, tornar-se multidimensional.



Não mais ser limitado por este corpo, por esta vida, enquanto estando neste corpo.
Mas, tudo isso, ainda uma vez, eu deixarei os Anciãos, as Estrelas se exprimirem (e, sobretudo, A FONTE)

sobre isso.
Eis o preâmbulo que eu queria fazer.

Eu espero não ter sido extremamente longo.
Agora, vocês podem me fazer todas as perguntas que quiserem.

Eu lhes agradeço por terem me escutado sem cair no sono. 

***

Pergunta: como fazer para cessar as fugas de Kundalini, à noite?

Minha Irmã, é importante compreender que se há fuga da Kundalini, há resistências.
A Kundalini, ela está ligada, vocês sabem, ao primeiro chakra, ou seja, ao que chamamos de vitalidade, isto é,

o Fogo da personalidade.
Isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que, em você, há um medo para se Abandonar, na totalidade, à Luz, porque se
a Kundalini percebe, ela foge para baixo, isso quer dizer que ela despertou, não é?

Que ela acendeu, em qualquer parte.
Que o Fogo da Terra acendeu.

Mas se ela não sobe, isso quer dizer que, nos chakras que estão em cima, há ainda apegos que se opõem a
esta liberação.

Então, há, é claro, técnicas, que existem, mas o mais importante é o mecanismo.
Isso foi dito há pouco tempo.

Os apegos e, sobretudo, o que foi chamado de apegos coletivos, são terríveis porque eles fazem parte da
estrutura do cérebro.

Eles fazem parte da estrutura desse corpo que foi alterado com (como vocês chamam isso? está na moda,
mas não vejo ali tecnologias eletrônicas) o que foi chamado de implantes.

Os implantes, no sistema nervoso, que fazem com que vocês tenham, por exemplo, na encarnação, um instinto
que é o instinto de sobrevivência.

Mas é completamente estúpida, esta expressão: sobrevivência do quê?
Do corpo?

E bem, o que está operando, em você, como em muitos, hoje, são os últimos medos.
O medo de soltar, como eu dizia, o pote.

O medo de soltar os amendoins.
O medo de soltar esse corpo.

Isso não quer dizer que vocês vão morrer.
Isso quer dizer que vocês irão viver uma Consciência que não está mais limitada e confinada nesse corpo,

sem, no entanto, partir nas ilusões e nas quimeras, emocionais ou mentais.
Portanto, suas fugas de Kundalini significam isso.

Isso significa que a Porta Estreita (aquela que foi denominada Ponto OD, a Crucificação) ainda não ocorreu.
Mas isso não quer dizer que é preciso condenar o que quer que seja, em você.

Isso quer dizer que é preciso aceitar Abandonar-se, integralmente, à Luz.
Hoje, a Luz, ela vem dizer-lhes o quê?

Você quer ser Luz ou você quer ser esta personalidade?
Como eu disse: em uma época, vocês tiveram as nádegas entre duas cadeiras, não é?

Hoje, isso não é mais possível, porque vocês estão nos tempos que terminam.
Ninguém conhece a data.

Do quê?
Da transformação final da Terra.

Mas ela está aí, para aqueles que a vivem.
E ela está longe de estar aí para aqueles que não suspeitam de nada, no momento, mesmo se os efeitos da

Luz se tornam cada vez mais perceptíveis, que isso seja sobre o que acontece sobre a Terra.
Na época, a minha expressão foi: ‘yoyoter de la touffe’, ou seja, o mental que vai delirar, que vai se voltar cada

vez mais para o medo, no por que, no como, na incompreensão.
Pois, efetivamente, a Luz não é deste mundo.

E o Amor não é deste mundo.
É isso que veio lhes dizer CRISTO: “amem-se uns aos outros”, mas não façam uma religião, façam uma

Vibração, uma Comunhão.



Não é a mesma coisa do que dizer “eu te amo” a um ser, com um belo sorriso, e nada Vibrar ao nível do
coração, não é?

No que se refere às fugas, não há que ter qualquer culpa.
Há apenas que aceitar ver-se.

Tornar-se cada vez mais Transparente à Luz.
O que acontece quando aceitamos nos ver e depois nos tornamos cada vez mais Transparente à Luz?

E bem, desaparecemos na Luz, porque conectamos a Essência do que somos, uns e outros, sem qualquer
exceção.

*** 

Pergunta: é normal quando lemos, mesmo uma canalização, não mais se lembrar da primeira linha
no final da segunda ou da terceira?

Então aí, cara amiga, é um ótimo sinal.
Lembrem-se de que, agora, vocês vivem, não mais a comunicação, como isso foi dito, mas a Comunhão.

Esta comunicação não é mais, necessariamente, voltada a um outro ser humano.
É um estado Interior.

E quanto mais vocês se centram no Coração, mais vocês são incapazes de funcionar neste mundo.
Como vocês querem viver o Samadhi e continuar a guiar automóvel?

Vocês imaginam MA ANANDA MOYI guiando um automóvel, quando ela estava viva?
É preciso saber o que vocês querem, não é?

Então, é bastante lógico.
A Vibração os leva, mesmo se vocês leem o que eu digo, aí, agora.

Vocês vão ler uma linha, na segunda linha, vocês não vão mais lembrar o que foi dito na primeira linha.
E é a mesma coisa quando vocês entrarem em contato com um Irmão ou uma Irmã.
Vocês irão entrar imediatamente em Comunhão e vocês irão ficar com ar de bobo.

Por quê?
Porque em Comunhão, não há mais necessidade de palavras.

Porque a linguagem é específica deste mundo.
A Palavra não é o Verbo.

O Verbo é uma Vibração que não tem o que fazer das palavras.
Tudo isso, vocês estão prestes a descobrir e a viver.

Então, é claro, o mental vai se inquietar porque ele diz: “mas se eu não posso trabalhar, se eu não posso guiar
meu carro, se eu não consigo me levantar, o que vai acontecer?”.

Vai acontecer que vocês irão se tornar Luz.
Cabe a vocês saber o que vocês querem ser.

Então, alguns podem também viver a Luz, cada vez mais (este Amor indizível), e, no entanto, continuar, porque,
lembrem-se: há várias Moradas na cada do Pai.

Vocês têm, cada um, a sua Verdade.
Mesmo entre todos os Irmãos e Irmãs que vivem esta alquimia das três Lareiras e que começam a se

estabelecer, inteiramente, no Coração, vocês não têm o mesmo destino.
Vocês não têm o mesmo futuro.

Vocês não habitam, todos, o mesmo local sobre a Terra, então, por que vocês querem que no Céu seja a
mesma coisa?

Quando eu digo no Céu, isso quer dizer nos estados multidimensionais.
Não é um outro lugar.

É aqui.

*** 

Pergunta: hoje, qual é a importância da sexualidade sagrada?

Caro amigo, tudo depende do que você coloca como crença, sobre isso.
O tantrismo é uma realidade.

Ele sempre foi descrito, que isso seja no taoísta, como nos Upanishads.
Naturalmente, a Bíblia e as religiões representaram a sexualidade como algo que obedece a leis.

Mas, hoje, faça como você Vibra.
Se sua Vibração afasta de você a sexualidade, por que é que você tem necessidade de ter relações sexuais?



Se, agora, seu estado Vibratório o atrai para uma sexualidade, e bem, pratique-a.
Mas esteja consciente do que ela vai refletir.

E eu já expliquei isso também.
É comparável às pessoas persuadidas de ter almas irmãs, chamas gêmeas, vindo do mesmo lugar.

Mas isso não é possível, no Espírito, já que vocês são totalmente Livres.
Por que seria preciso estabelecer uma relação privilegiada com um Espírito já que todos vocês são Espíritos?

Isso, é claro, o cérebro não pode compreender, e a personalidade, ainda menos.
Mas quando vocês vivem a Luz, vocês são a Luz.

Vocês são o Arcanjo.
Vocês são A FONTE.
Vocês são a Shakti.

Vocês são tudo.
Vocês estão por toda parte ao mesmo tempo.

A sexualidade é a mesma coisa.
Se vocês têm necessidade de sexualidade, não há nem que culpar, nem que controlar o que quer que seja.

Mas o que eu posso dizer é que, se vocês estão Transparentes à Luz, e vocês se tornam Amor, na Vibração,
se vocês estão estabelecidos na Fusão das três Lareiras e se vocês vivem a multidimensionalidade, a

sexualidade não pode existir, tão simplesmente.
Não porque seja uma privação, mas porque vocês se tornaram multidimensionais, inteiramente.

Então, por que deveria ter alguma coisa que permanecesse?
A sexualidade sagrada existe, mas há também seres que vivem, por exemplo, a Comunhão com o CRISTO,

com a Hóstia.
Por que não?

Mas vocês estão bem conscientes de que muitas coisas, atualmente, estão prestes a se modificar, em vocês.
As necessidades não existem mais, mesmo se ainda existam prazeres.

Então, agora, se os prazeres se situam sobre esta esfera, e bem, grande bem os faça.
Mas, ainda uma vez, aquele que vive a Transparência total do Coração nada tem a preencher, sobre este

mundo, já que ele se tornou a Luz.
Ele está sobre este mundo, ele está na Paz, no Si, no Maha Samadhi.

E perguntem se as Estrelas tinham necessidade de ter um homem em sua cama.
Perguntem se nós, Anciãos, tínhamos necessidade de ter companhias sexuais.

Obviamente, havia companhias espirituais, para alguns de nós.
Mas isso não é a mesma coisa.

A Comunhão de Coração a Coração é um êxtase que é muito superior ao ato sexual, será que você deseja se
atravancar de um ato sexual, mesmo sagrado?

E mais, que dura apenas um instante, enquanto o gozo do Coração, ele é isento, permanentemente, e ele não
necessita de outra pessoa.

Mas bem, cada um com seu, como dizer, cada um com seu ponto de vista, não é?
E cada um com sua Vibração.

Então, nenhuma culpa.
Se vocês sentem que vocês devem comer carne, e que vocês ficam constrangidos de não comer carne, são

vocês que estão no erro.
Porque pode ser que o corpo, Vibratoriamente, ele lhes pede para comer carne.

Eu sempre disse, durante a minha vida, que eu não queria comer carne não porque isso era uma regra, era um
estado Vibratório.

Agora, se o seu estado Vibratório lhes diz que comer tal carne nada muda em vocês, então, grande bem os
faça, aí também.

É comparável ao consumo de qualquer carne.
E eu não faço analogia com a sexualidade, é claro, eu especifico.

*** 

Pergunta: mesmo estando na Luz, não podemos nos nutrir de amor e de água fresca [“eau fraîche”],
somos obrigados a ter um aporte exterior?

Aquele que diz: “eu não posso me nutrir de amor e de água fresca”, ele está na personalidade.
Aquele que está na Graça tem confiança na Luz, que isso seja mesmo para seu abrigo, que isso seja mesmo

para se nutrir.
CRISTO lhes disse.



Vocês têm, hoje, Irmãos e Irmãs que se tornam seres errantes, sem teto, sem dinheiro, sem alimento, sem
qualquer segurança.

Eles são Livres e eles de nada carecem.
Porque não há qualquer razão (se vocês dão o primeiro passo para a Luz) para que a Luz os deixe morrer em

um canto, mas é preciso ousar deixar os amendoins no pote.
Agora, vocês não estão, todos, na mesma situação.

Há quem seja obrigado a manter certa forma de responsabilidade, em relação aos filhos, em relação, por
exemplo, se eles são proprietários de uma fábrica, aos empregados.

Vocês estão, todos, muito exatamente no seu lugar.
Mas, em última análise, alguns Irmãos e Irmãs sentem impulsos do Espírito para se liberar de tudo, não para

renunciar a um marido, uma mulher, um trabalho, mas isso é vital para eles.
Eles vivem a Luz.

E a Luz não tem que se colocar a questão de viver de amor e de água fresca.
Isso é sempre, e isso será sempre, a personalidade que pronunciará esse tipo de frase: “não podemos nos

nutrir de amor e de água fresca”, “não podemos nos nutrir de Luz”.
E bem, isso não é verdadeiro.

Tudo depende do nível de Consciência.
É verdadeiro para um.

Não é verdadeiro para o outro.
É a mesma coisa para a carne, é a mesma coisa para a sexualidade.

A Luz torna-os Livres.
Vocês querem ser Livres?

Mas esta Liberdade é a Liberdade da Consciência.
Há seres que são Livres com dez mulheres, tanto melhor para ele.

Mas há seres que são Livres, mesmo sozinhos.
Há seres que são livres com muito dinheiro.

Há seres que são Livres, mesmo sem dinheiro.
O problema não é se nutrir de amor e de água fresca.

O problema não é ter dinheiro, ou não ter dinheiro.
É um problema de Consciência.

Vocês acreditam que MA ANANDA MOYI se preocupava em se alimentar?
Vocês acreditam que MAHARSHI, por exemplo, ou ainda SRI AUROBINDO (ou outros, tantos outros), ou

mesmo IRMÃO K, estavam preocupados em se alimentar?
E, no entanto, eles comiam, não?

Se vocês têm apenas mais fé, se vocês têm a Luz, se vocês estão na Luz e se vocês estão Transparentes, por
que algo deveria lhes faltar?

A parábola de CRISTO, quando ele perguntava: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?”, não era uma parábola, é a Verdade.

É a estrita verdade, neste mundo onde vocês estão, hoje, mais do que em minha época.
Então, vocês querem ser Livres?

Vocês querem manter a vida da 3ª Dimensão, ou vocês querem viver a Multidimensionalidade?
A vocês será feito (e nós lhes dissemos) segundo sua Vibração.

Nada mais, nada menos.
Então, não há que ter qualquer culpa.

Se vocês estão de acordo com o que eu digo, vivam sua vida e seu caminho porque é o seu caminho.
Mas a Luz, ela vem propor-lhes uma outra coisa.

Lembrem-se: nós lhes dissemos que o conjunto da humanidade seria Liberado.
Por quê?

Porque é normal que as condições de confinamento e de ilusão, nas quais vocês foram colocados, cessem, e
esse é o momento em que elas cessam.

Vocês são Espíritos, quer queiram ou não.
Agora, o Espírito é Livre para experimentar um corpo, qualquer que seja esse corpo.

O Espírito é Livre para se tornar uma árvore (não no sentido, como isso se chama, os termos, psicose, hein),
mas em Consciência.

Agora, se vocês não querem ser Livres, permaneçam confinados.
Mas não reivindiquem a Liberdade, enquanto querendo permanecer confinados.

É um pouco contraditório, não é?
Agora, se vocês creem que a Liberdade faz parte da segurança material, afetiva, da segurança profissional e

da segurança espiritual, vocês irão permanecer no conhecido.



Vocês jamais irão viver o Desconhecido.
E isso não é uma punição, é a justa retribuição do estado Vibratório de cada um.

*** 

Pergunta: ao que corresponde o período a partir do dia 17 de dezembro, quando da intervenção de
MARIA?

Caro amigo, que dia é hoje?

Resposta do perguntante: 3 de dezembro.

De acordo.
Então, faltam duas semanas.

Um Arcanjo denominou isso HIC e NUNC (ndr: Aqui e Agora).
A Luz, ela está no Instante Presente.

A Luz, ela não está no amanhã.
Ela não está no ontem.

Ela jamais estará no ontem.
Ela jamais estará no amanhã.

Ela jamais estará em uma iniciação.
Ela jamais estará nas percepções ligadas ao 3º olho.
Ela jamais estará nas emoções e jamais, no mental.

Ela está no Coração, no Si.
E o Si, ele está presente, logo mais.

Agora, o coletivo será, cada vez mais, um apelo, não voluntário, do conjunto das Consciências dos Irmãos e
das Irmãs que vivem o Coração, para a Terra.

O Som da Terra, muitos o ouvem.
O Som do Céu, muitos o ouvem.

Mas, eu tenho dito o quê?
Um dia de muito frio.

E vocês devem aguardar, também, o Som do Céu e da Terra, mesmo se alguns de vocês já o vivem
individualmente.

Perguntem a alguém passando na rua se ele ouve o Som do Céu: ele vai olhá-los e chamar o hospital
psiquiátrico.

Então, vocês estão aqui e agora.
A partir do dia 17, vocês terão uma série de encontros extremamente específicos, todas as semanas, com

MARIA.
Isso é tudo o que eu posso dizer.

Mas ele resulta diretamente dos processos de Consciência que muitos de vocês vivem, aqui, pelas Vibrações
de acesso ao Si e à Unidade.

Por Vibrações cada vez mais intensas.
Por uma Luz Branca, cada vez mais presente.

Por um Amor, cada vez maior.
Isso é o mais importante.

Agora, efetivamente, no dia 17 e nas semanas seguintes, haverá encontros Vibratórios que se referem à
humanidade.

E eles são importantes.
Portanto, aguardem esse dia e se preencham de Luz.

Tornem-se cada vez mais Transparentes durante essas duas semanas.
Tornem-se cada vez mais humildes, cada vez menores.
Esvaeçam-se diante da majestade do que vocês são.

Não por uma personalidade que diz: “eu quero”, mas por uma personalidade que diz “tome-me”, “torne-me ao
que eu sou”.

Porque a Luz está por toda parte e ninguém poderá ignorá-la, em breve, ou seja, no momento coletivo.
Mas, isso, ninguém, conhece a data.

Nós lhes dissemos, já, desde dois ou três meses (os Arcanjos), que nós estávamos à beira da sua Dimensão,
que seu astral individual está prestes a desaparecer.

O que são seu astral individual, seu mental individual e seu causal individual?



Houve uma comunicação há pouco tempo sobre isso.
É, evidentemente, o último envelope.

O último envelope é aquele que mantém o Coração na Ilusão, é o que é chamado de Pericárdio, o envelope do
Coração, e o envelope Causal que está, ele, ao nível da garganta, que começou a ser iniciado pelo Arcanjo

URIEL, no ano passado, há justamente um ano, e que, agora assumiu o lugar de MIGUEL porque é o tempo da
Reversão Individual.

Vocês podem vivê-lo a cada minuto e, coletivamente, no momento em que a Terra decidir, porque a Terra
conhece a data.

Nós que estamos, agora, mais perto de vocês, quando eu disse, no mês de abril, que tudo está consumado,
efetivamente, tudo estava consumado.

Então, é claro, aquele que nada vive, vai ali dizer: “mas, consumado, ele disse qualquer coisa, o velho ‘croûton’
aí; o que ele nos conta?; nada acontece”.

Nada acontece para aqueles que nada vivem, é claro.
Agora, vocês veem, sobre o mundo, o que ocorre.

Mas, o mais importante é o que acontece, em vocês, porque o que acontecerá sobre o mundo, acontecerá,
porque isso aconteceu, em vocês.

E alguns Irmãos e Irmãs, que não têm qualquer noção do que é a Luz, não o desejam.
Mesmo e, principalmente, para os Irmãos e Irmãs que estão em procedimentos ditos espirituais e que estão

confinados em escolas, em iniciações, em aberturas do 3º olho ou em movimentos que os afastam do
Coração, e que estão na esperança de um mundo melhor, sobre esta Terra, nesta Dimensão.

Isso não existe, porque o próprio princípio desta 3ª Dimensão (como vocês sabem e como vocês vivenciaram,
todos nós vivenciamos) é a predação e a competição, a resistência e o amor / relação.

Ao passo que nos Mundos Unificados, é o Espírito, é a Liberdade, é aí onde não há resistências, é o Si, é a
Alegria Eterna.

ANAEL é, eu os lembro, o Arcanjo da Comunicação e do Relacionamento, e se tornou o Arcanjo do Amor
Vibral, enquanto porta-voz do Conclave.

URIEL é aquele que faz a Reversão, em vocês, por sua Presença, que é sua Presença.
Portanto, se vocês estão na Presença, o que vai acontecer?

Vocês não estarão mais, dentro de muito pouco tempo, no aguardo de uma data, ou no conhecimento de uma
data, já que vocês terão vivenciado (na vida, em seu estado), esse processo: uma pequena parte do que

poderíamos denominar ‘estado Multidimensional’ (que eu chamo de Ultra-Temporalidade), ou seja, vocês terão
acesso à trama do tempo desta Terra.

Há muitos seres que começam a ter sonhos, como eles dizem, onde partimos.
Mas, é evidente que vocês partem, mas vocês partem para onde?

Toda a questão está aí.
É a Consciência que é ressuscitada e que ressuscita.

O que acontece para aqueles que vivem os Alinhamentos?
Vocês veem bem, às 19h00 (hora francesa), que isso é cada vez mais intenso, que isso é cada vez mais na

Luz (ver a coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários”) (*).
E quando vocês estão na Luz e neste estado, será que vocês se colocam a questão de como vocês vão

ganhar sua refeição amanhã?
Não, não há mais questão, é isso o Coração.

Portanto, para quem não tinha mais questão, isso quer dizer que não havia mais problema, tampouco.
Para aquele que não tinha mais problema, isso quer dizer o quê?

Que tudo o que está ligado à personalidade não existirá, tão simplesmente, mais.
Isso é, portanto, simples.

Aqueles que vivem Passagens na Luz, no Estado de Ser (que isso seja nos Alinhamentos, ou à noite, ou em
determinados momentos), eles bem têm Consciência de que eles vivem algo que não é um sonho, algo que é

profundamente diferente.
E isso, vocês são cada vez mais numerosos a ali aceder.

Então, é claro, o mental ali vai se pôr a pedalar, para aqueles que ainda têm um mental muito forte.
Será que é amanhã?

Será que é depois de amanhã?
Será que eu faço provisões?

Será que eu paro de trabalhar?
Será que eu deixo mulher e filho?

Mas não é a Luz que diz isso, é a personalidade.
Porque, se vocês se tornam esta Essência de Luz de Amor que vocês são, mas as circunstâncias exteriores,

elas são o quê?
Elas nada representam em relação ao Samadhi.

Isso não é uma fuga da realidade.



Isso é o real que aparece: a Verdade.
O ser Azul de Sirius que se denomina SÉRÉTI, deu-lhes as datas.

Datas, vocês querem?
Vocês as têm.

Agora, eu sempre disse que quanto mais o tempo fosse curto, ou seja, quanto mais o tempo se aproximasse
de um prazo temporal, mais o tempo da Passagem seria reduzido.

Ou seja, que o tempo do que foi chamado de profecias (com todas essas descrições de coisas terríveis), irá
durar extremamente pouco tempo.
É quando mesmo excelente, não?

Por que sofrer já que, agora, a Luz está aí?
Naturalmente, através também do que vai acontecer, não vejam ali qualquer ausência de Luz.

O que vai acontecer naquele momento?
O que resta?

Não o nada: a Verdade, ou seja, o Si.
E para estes seres, é preciso, talvez, passar por isso, para viver o Si.

Eles não estão em seu local.
Então, é claro, se vocês estão no mental, vocês irão dizer: “mas isso é um sofrimento, isso é terrível”.

O que vocês conhecem?
Há seres, hoje, que estão, talvez, prestes a perder seu corpo, com uma doença, ou prestes a perder seu

trabalho.
O que acontece quando eles aceitam, qualquer que seja a perda?

Eles vivem a Luz, porque eles são Liberados, pela Graça da Luz, não por uma vontade pessoal de eliminar isso
ou aquilo.

A ação da Luz, ela é Inteligente, esse não é sempre o caso de Irmãos e Irmãs que estão no mental,
principalmente quando há Q.I. elevado, como dizemos.

O Caminho da Infância é o Caminho daquele que não mais necessita do seu mental: não há mais necessidade
de se projetar no futuro, nem na referência de uma experiência passada porque ele vive a Graça a cada

instante.
É isso, a Luz.

É isso, o Amor.
E não nas projeções de amor para com um ser humano, um neto, um avô, é também isso, mas não é isso.

*** 

Pergunta: se não praticamos os protocolos que foram comunicados até agora, é importante retomá-
los?

Não, o mais importante, hoje, mais do que nunca, é abrirem-se.
Lembrem-se de que vocês têm seus Irmãos e suas Irmãs que Vibram.

Liguem-se, entre aspas, neles.
Comunguem com eles.

Eles são, não intermediários, mas eles são Transparentes à Luz.
Portanto, é uma ajuda sagrada.

Então, agora, vocês podem trabalhar nos apegos, vocês podem trabalhar na Comunhão, vocês podem
trabalhar no Yoga da Unidade, é com vocês.

Mas tudo está aí, porque tudo está consumado.
Se vocês quiserem, é uma gama de frequências (a Luz Vibral) que está sobre a Terra.

Portanto, vocês podem se conectar, mas, para conectar-se, o que é preciso?
Humildade, Simplicidade, Transparência e Pobreza.

Isso foi explicado inúmeras vezes.
Por mais que vocês façam todos os protocolos, se vocês não estiverem neste estado dos Quatro Pilares, nada

disso serve.
É a Consciência que decide, hoje, e a Luz, porque sua Consciência é Luz.

Ou seja, como foi dito, ela é Inteligente, esta Consciência de Luz.
O que o mental jamais será: o mental não foi feito para ser inteligente, o mental foi feito para raciocinar e para

trabalhar na dualidade Bem / Mal.

*** 

Pergunta: quando estamos preocupados no nível da personalidade, com emoções, por exemplo,



como retornar ao estado de Graça, à Luz?

Hoje, mais do que nunca, se uma emoção vem preocupá-lo, isso quer dizer que a Luz não é bastante o
suficiente, em você.

Então, ela não vem lhe pedir para combater tal emoção, mas para olhá-la, deixá-la passar, porque você não é
esta emoção.

Chegará um momento em que, quanto mais a Graça se instalar, menos poderá ali haver emoção.
Não pode ali haver a Graça da Luz (o Amor Luz, o Amor Vibral) e emoção, porque a emoção é uma gama de

frequências que pertence à personalidade.
Então, é claro, muitas coisas ditas espirituais atuaram sobre esta emoção.

A emoção é o que vem da alma, mas da alma voltada para a personalidade, não da alma voltada para o
Espírito.

Então, é normal ter ainda momentos em que uma raiva pode chegar, em que uma tristeza pode aparecer, mas
é justamente para mostrar-lhes o que resta, em vocês, como apego e, então, para pedir-lhes para ascender,

ainda mais, na Vibração da Graça, da Luz e do Amor.
Nós sempre dissemos que a Luz ia penetrar, no ser humano, aí onde ela podia.

Se as Portas se abrirem, tanto melhor.
Mas imaginem uma pessoa, mesmo nos meios ditos espirituais, com o segundo chakra, por exemplo, muito

aberto (um centro de confiança, de vontade e de poder extremamente ativo), e bem, a Luz, ela vai penetrar por
aí já que ela não tem como penetrar em outros lugares.

E isso vai desencadear o quê?
Tomadas de poder, raivas terríveis, uma falta de estabilidade ou a guerra, tão simplesmente, em si, como no

exterior de si.
Será que podemos dizer que foi a Luz que desencadeou isso?

Absolutamente não.
Foi justamente a Luz que não pôde se instalar no Coração.

Mas lembrem-se: quanto mais vocês são numerosos a viver esta individualidade da Unidade da Luz (ou seja,
seu momento individual), quanto mais o coletivo se aproximar, quanto mais a Comunhão se estabelecer, de

próximo a próximo, e se difundindo, de Consciência em Consciência, mais isso será fácil, esta noção de
‘choque da humanidade’.

Quanto mais o tempo passa, melhor é (o tempo em termos humanos).

*** 

Pergunta: viver um estado de bem-estar extraordinário, de comunhão com a natureza, pode ser um
estado de Samadhi?

Sim.
A Comunhão, como lhes disse, não há muito tempo, NO EYES, é grandemente facilitada na natureza, porque

as árvores, por exemplo (que são seres Multidimensionais, elas também), empanturram-se de Luz Vibral e elas
se comunicam com grande facilidade com vocês.

Isso pode ser comparável a um curso d’água.
Para aqueles que têm a Visão Etérea, vocês veem bem, à noite, que a Luz Branca está por toda parte: está

chovendo Luz, e de grandes temporais, mesmo.
Então, sim, isso pode sê-lo.

Não esqueçam, tampouco, que há vários Samadhi.
Mas o estado de bem-estar, de Comunhão, é já muito importante, porque, mesmo se não for o Samadhi como

MA ANANDA, por exemplo, mas são já estados que vai fazê-los tomar Consciência do que é a Natureza e a
Essência da Luz Vibral do Amor.

*** 

Pergunta: de que maneira o Canal Mariano é o fio condutor da Vibração?

O Canal Mariano é o fio condutor da Transdimensionalidade.
Ele não é o fio da Vibração.

O fio da Vibração é o Canal do Éter, é o Canal chamado de Sushumna, canal mediano da coluna vertebral que
está forrado de Luz ou de Partículas Adamantinas.

É a Coroa Radiante da cabeça, a revelação da Luz, não mais o confinamento no Bem / Mal Luciferiano, no 3º
olho, mas a abertura da Coroa Radiante da cabeça, depois do Coração e, enfim, do Sacro.

Isso é o fio diretor da Luz e da ação da Luz nas estruturas.
O Canal Mariano corresponde ao que os nossos amigos e irmãos orientais chamam deAntakarana, ou seja, a

Ponte de Luz, do lado esquerdo, que está forrada, ela também, agora, de Luz Adamantina e que é chamada de



Canal Mariano, pelo qual os Irmãos e as Irmãs que Vibram entram já em contato com Uma das Estrelas ou com
Um dos Anciãos.

Portanto, cada um tem as suas especialidades.
MA ANANDA, quando ela intervém em um Canal, ela os faz viver o Samadhi.

Eu, eu venho coçar os ouvidos.
É muito diferente conforme cada um.

Mas o Canal Mariano é o fio diretor da Luz, é o fio diretor da Transdimensionalidade, ou seja, do acesso à
Multidimensionalidade, que lhes dá a possibilidade de viver um contato consciente com um Arcanjo, com Uma
das Estrelas, com Um dos Anciãos, ou com civilizações ditas extraterrestres, que isso seja os Anjos do Senhor

ou Outros.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes transmito, além das Bênçãos, todo o meu Amor fraterno.

Eu lhes digo até muito em breve.
Excelentes Vibrações de Amor. 

************

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*** 

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article49eb.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-3_decembre_2011-article49eb.pdf
03 de dezembro de 2011

(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article49eb.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-3_decembre_2011-article49eb.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111203_-_SRI_AU...

~ EFEITOS DO SUPRAMENTAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs encarnados, Comunguemos, primeiramente, à nossa Presença conjunta e ao Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Conforme anunciado pelo Comandante (ndr: intervenção de Omraam Mikaël Aïvanhov de 03 de dezembro de
2011) (1), eu vou tentar falar, esta noite, de uma série de elementos que se inscrevem no que eu já pude dizer,

há mais de cinquenta anos, com relação à chegada do Supramental sobre a Terra.
Porque, em última análise, os elementos que lhes foram dados a viver, há muito pouco tempo, referem-se ao

estabelecimento do Supramental na consciência humana encarnada, como sobre a Terra.
Eu falei, é claro, há um ano, de uma série de elementos referentes à liberação do Sol, da Terra, da Fusão dos
Éteres no Céu, como no corpo, mais recentemente, assim como deste conceito de ‘choque da humanidade’.

***

Aqueles de vocês que vivem esta chegada do Supramental e seus efeitos na consciência, percebem,
claramente, que alguma coisa está prestes a se transformar na própria consciência, levando, de diferentes

maneiras, a consciência a sair de um processo de limitação e de identificação com a vida limitada, com este
corpo, com esta pessoa e com o que vocês viveram até agora.

Mesmo nos processos Vibratórios que lhes permitiram integrar, talvez (e viver), hoje, uma etapa suplementar
(qualificada de final) que vem se instalar e se instaurar na sua consciência.

Vocês são, de algum modo, os pioneiros de uma revolução total da consciência, que os leva a descobrir
espaços totalmente inéditos, espaços totalmente novos, levando-os a se posicionarem, de maneira diferente,

no que é chamado de vida.
De qualquer forma, quer vocês queiram ou não, quer vocês aceitem ou não, uma série de elementos está

SRI AUROBINDO - 03 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111203_-_SRI_AUROBINDO.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


prestes a desaparecer da sua consciência, substituindo-se por outros elementos.
Durante a minha vida, eu havia dito que o Supramental viria transformar, integralmente, o mental do ser humano:

era uma revolução que devia chegar e que vocês estão, precisamente, prestes a viver.
Eu os remeto, para isso, ao que eu pude dizer sobre a chegada do Supramental, nesta vida anterior, assim

como a alguns elementos dados no Yoga Integral.

***

Os elementos que eu não pude desenvolver à época (pois o que eu dei como elementos foi-me mostrado em
ultra temporalidade, ou seja, no acesso além do tempo no qual eu estava encarnado), sobre a chegada da Luz,

na totalidade, sobre esta Terra, hoje, vocês estão vivendo isso.
Vocês o vivem por uma série de mecanismos (sobre os quais eu não vou voltar) que lhes permitem viver algo

profundamente diferente.
Esse processo, sejam quais forem os seus nomes, converge para um elemento que é chamado de Liberação

e, também, o que vocês denominam, é claro, Ascensão ou Translação Dimensional.

***

O processo mais evidente é um processo de eterização da consciência e de eterização de uma forma de
densidade, chamada de carne, de corpo.

Tudo o que se deixa ver, perceber, sentir, palpar, tocar, por intermédio dos sentidos (ou mesmo por intermédio
das concepções intelectuais), está prestes, de algum modo, a desaparecer do seu campo de consciência, de

diferentes maneiras.
Vocês penetram, ao seu modo, para cada um de vocês, nos espaços onde as leis habituais deste mundo não

têm mais andamento, onde a própria noção de tempo e de espaço torna-se, de alguma forma, relativa e é
transformada pelo acesso, de algum modo, aí também, a outro espaço, outro tempo.

Este outro espaço e este outro tempo têm a particularidade de não mais confiná-los e de não mais limitá-los ao
que foi o contexto habitual da vida do ser humano, até agora.

Em alguns dos seus momentos privilegiados, como no Alinhamento (ou naqueles que vocês decidem ou
naqueles que a Luz decide por vocês), vocês são levados a experimentar uma consciência totalmente

diferente.
Esta consciência, totalmente diferente, está diretamente conectada com a Inteligência da Luz, com a chegada
do Supramental e vem modificar, até mesmo, os mecanismos das suas próprias percepções, até permitir-lhes

viver uma espécie de deslocalização espaço-temporal.
O que é uma deslocalização espaço-temporal?

Além, é claro, da percepção da Luz e da Vibração, a sua consciência vai sair de um espaço-tempo para entrar
em outro espaço-tempo que se imprime, de certa maneira, ou que se impõe sobre o espaço-tempo habitual.

***

A consciência não evolui mais, então, de maneira linear, habitual, ela não evolui mais em meio a um espaço
habitual, que é chamado de corpo, com os seus limites.

Mas a consciência parece, de algum modo, não mais estar limitada, parece entrar em alguma coisa muito mais
ampla, mesmo se isso ainda não for, inteiramente, para vocês, ilimitado.

A consciência está perfeitamente lúcida sobre o fato de que ela penetra em espaços totalmente diferentes de
percepção, de Vibrações, de vivência, onde a Luz nada mais tem a ver com aquela que é vista com os olhos,

onde a própria consciência não se encontra mais confinada, mas, sim, como em um estado chamado de
Comunhão, em relação e em ressonância com o Universo, na totalidade.

Este Universo se refere aos reinos da natureza presentes sobre este mundo (nos quais algumas Estrelas os
convidaram a imergir), mas, também, em outras Dimensões.

***

Além de algumas intervenções específicas para grupos de seres humanos (denominadas intervenções dos
Anjos do Senhor), outros começam a perceber, cada vez mais claramente, no espaço de suas noites ou de
seus sonhos, uma espécie de entrelaçamento com a Consciência denominada Turiya (ou Consciência da

Unidade), onde o que era chamado anteriormente de sonho não é mais um sonho, mas uma deslocalização, aí
também, espaço-temporal, de um contexto de vida habitual, fazendo-os penetrar em ambientes de vida no

mínimo surpreendentes.
Temas recorrentes podem surgir, em relação a uma transformação, é claro.

Que isso seja a mudança de indumentária, que isso seja a expansão da consciência em meio a um novo corpo,
que isso seja a percepção de cores totalmente inéditas ou que isso seja, ainda, a impressão de não mais saber
onde vocês estão no momento em que vocês emergem de outro estado, sem, no entanto, poderem definir, de

maneira clara, onde vocês estavam, no momento anterior.



Tudo isso faz parte dos processos da instalação do Supramental, em vocês, e contribui para estabelecê-los
em uma outra esfera de manifestações, de experiências e de vida.

***

A vida se torna, de alguma forma, mais viva, mais ampla, ela não está mais limitada ou localizada em um
instante e em um espaço, mas se torna, como dizemos, multidimensional, ou seja, exprime-se de diferentes

maneiras em meio a uma ausência de localização, quer seja no tempo, no espaço ou em um corpo.
Alguns de vocês percebem as outras Dimensões, quer seja nas primícias da Visão Etérea ou na instalação de
estruturas de Luz nada tendo a ver com as estruturas de Luz perceptíveis no nível das Partículas Adamantinas
(mas, sim, em um agenciamento das Partículas Adamantinas em estruturas geométricas específicas), fazendo-
os penetrar, com consciência, nessas estruturas que evocam, de maneira formal, para vocês, outro mecanismo

de vida e de acesso a outros campos de percepção, chamados de outras Dimensões.
Existe, de algum modo, como isso foi dito, uma descompartimentagem da vida limitada e confinada, levando-os
a experimentar, cada vez mais longamente e cada vez mais frequentemente (e com uma intensidade cada vez
mais forte), mecanismos da consciência que não está mais localizada neste corpo, nesta vida, neste ambiente,
mas colocando-os em ressonância com outro ambiente, que nada mais tem a ver com este mundo, que nada

mais tem a ver com esta realidade, tal como vocês a vivem.
Isso corresponde, integralmente, à imersão em meio ao Supramental, fazendo-os, é claro, superar o mental, e

se refletindo (e é, aliás, por isso, que na minha época eu dei esse nome de Supramental), em um primeiro
momento, por um mecanismo ‘sobre mental’ que vem como se sobrepor ao mental.

Em um segundo momento, existe um sentimento de não mais estar limitado pela razão, mas que a própria
razão não pode mais estar em uma lógica linear, espacial, temporal (ou ainda ligada a um aprendizado

conhecido ou a um conhecimento conhecido).
E fazendo-os penetrar, diretamente, em espaços que lhes parecem totalmente diferentes e que, no entanto,

têm uma textura e uma realidade bem mais tangível do que o que era tangível, até agora, para vocês.
Naturalmente, as regras de funcionamento da Consciência, em meio a esse novo universo, não foram ainda

totalmente desvendadas e reveladas.
Isso ocorre, ainda uma vez, a título individual, até o momento em que vai chegar um momento coletivo que

deverá, para alguns de vocês, permitir-lhes estabelecer-se em outros espaços e lugares desta Terra, a fim de
aperfeiçoar, de alguma maneira, esta nova Consciência, esta ausência de localização em um corpo, em um

tempo ou em um espaço que era a vida da personalidade, deste corpo, do seu ambiente familiar.

***

Dessa maneira, então, vocês têm a possibilidade, se tanto é que vocês aceitam, na totalidade, esta ação da
Luz, em vocês, e do Supramental, de superar os limites do mental.

E, obviamente, enquanto vocês estão na atividade do mental, vocês lembram, por vocês mesmos, que o
Supramental lhes parece muito distante e muito mais irreal.

E que, a partir do momento em que vocês aceitarem a imersão em meio a esta nova Consciência, o que é que
desaparece, naquele momento?

É, justamente, o mental, com suas regras de funcionamento, com sua lógica e sua razão.
Vocês penetram em espaços onde a Consciência não funciona mais, totalmente, da mesma maneira, e que

não pode mais lhes dar os mesmos tipos de informações, tais como vocês as recebem pelos sentidos
habituais.

Assim, então, há o que é chamado de Visão do Coração, ou o Conhecimento imediato, que nada mais tem a
ver com qualquer lógica, com qualquer razão ou, ainda, com o que vocês podiam denominar, antes disso, uma

espiritualidade ou, ainda, uma Crença.

***

O Supramental não é transformar uma Crença em outra Crença, não é a instauração de uma “Nova Era” onde
tudo iria se tornar, na mesma Dimensão, idílico e perfeito, mas, sim (como vocês constatam por vocês

mesmos), a instalação de uma nova Consciência cujas referências, a localização, a Vibração, o espaço, o
tempo, a densidade, estritamente nada têm a ver com o que era conhecido antes.

Evidentemente, nos momentos em que vocês vivem isso, a coerência do que é vivenciado dá-lhes a íntima
convicção (e ela é justa) de que o que vocês vivem não pode ser senão a Verdade, pois, naquele momento, a

Consciência se descobre, sobretudo, plena e no Amor.
É neste estado que não há mais falta, que não existe mais questão, que não existe mais interrogação, porque

isso é a estrita Verdade do que é a Consciência, quando ela não está localizada em um tempo e em um
espaço, quando ela não está confinada nesta Dimensão, chamada de dissociada.

Cada vez mais, as experiências que vocês realizam vão posicioná-los, de maneira cada vez mais clara e
precisa, em meio ao corpo de Estado de Ser, em meio à Consciência do Estado de Ser ou em meio à

Consciência Turiya.
Naturalmente, isso é acompanhado de uma Alegria e de um estado de Paz que absolutamente nada, em meio

à consciência limitada, pode deixar pressagiar, deixar pensar, mesmo em sua existência.



***

A dificuldade, é claro, é comunicar essas experiências, pois elas não pertencem ao registro do que é
conhecido, elas não pertencem ao registro do que é transferível, por assim dizer, sob forma de evocação, de

palavras ou de tradução, de uma maneira ou de outra.
Então, é claro, algumas almas, mais artistas ou mais românticas, serão capazes de traduzir isso sob forma de

cores, de visão, em um plano ou em esculturas ou em criações, sejam elas quais forem.
Enquanto sabendo, pertinentemente, que o que é vivenciado pela Consciência (que vocês levam a um plano de

criação, neste mundo) não é absolutamente a Verdade, mas somente um meio, de algum modo, dando-lhes,
talvez, a capacidade para conectar, uns e outros, através do que foi criado, com esses espaços ilimitados.
Obviamente, o mental será cada vez mais alterado pelo Supramental, porque, para ele, evidentemente, a

instalação, duradoura e definitiva, do Supramental, firma o fim dele mesmo.
E, evidentemente, o mental (mesmo se ele for, como vocês sabem, lábil e efêmero) não pode considerar o seu

próprio fim, pois ele está inscrito em uma perenidade que apenas tem existência através das suas próprias
construções, como vocês sabem.

***

A instalação em meio ao Supramental permite-lhes viver a Alegria, a Paz, o Amor (no sentido Vibral), como
acaba ser explicado pelo IRMÃO K.

Além disso, há, literalmente, o que eu denominaria um processo de aclimatação que vai permitir-lhes habituar-
se à sua nova Consciência, ao seu novo estado e ao seu novo ambiente.
Como vocês sabem, esse novo ambiente não é absolutamente limitado.

Ele não conhece nem a localização no tempo e no espaço, e ainda menos a propriedade.
Nos mundos de Luz (talvez vocês já o vivam), a transparência é total: a Luz não é parada por nada, por

nenhuma estrutura, por nenhuma Consciência.
Não existe separação de nada.

Do mesmo modo, deve ser mais desconcertante, para o mental, encontrar-se em dois lugares ao mesmo
tempo (ou em vários lugares, ao mesmo tempo) e é, no entanto, exatamente o que vocês estão prestes a viver,

tendo, às vezes, a impressão de não mais estar presente ou de estar presente em outros lugares, em um
sonho, em uma outra Dimensão, em uma outra experiência ou, simplesmente, em uma outra vida.

Isso está longe de ser uma ilusão e isso está longe de levá-los a um delírio e, ainda menos, a alguma coisa
que iria afastá-los da sua integridade e da Consciência Unitária.

Isso não pode (mesmo sendo desconcertante para o mental) ser traduzível por qualquer interrogação.

***

Como lhes foi dito, quanto mais vocês aceitarem e penetrarem neste estado de Consciência, mais o conjunto
das questões que podiam aflorar-lhes desaparece inteiramente, pois, naquele momento, vocês estão

instalados, de qualquer modo, em uma forma de evidência onde, pouco a pouco, vocês se tornam aclimatados,
como eu disse, a vários estados do ser, a vários estados da Consciência, a vários corpos, a várias Dimensões,

e a vários tempos.
Existe um fenômeno de sobreimpressão e de sobreposição que é totalmente incomum para a consciência
limitada e confinada, que, até agora, apenas funcionava (mesmo através das Vibrações e através ainda da

energia) no Interior deste corpo, em um espaço de projeção interior que não era o Supramental.
Hoje (e cada dia agora, cada vez mais), vocês vão conectar, na totalidade, com o que vocês são, em meio aos

espaços multidimensionais.
O corpo de Estado de Ser, como vocês sabem, é reproduzido de forma idêntica, pelo fenômeno de

aglomeração da Luz Adamantina, em vocês, nas Portas, mas além disso, agora, no conjunto das suas células,
restituindo-os à sua multidimensionalidade e agindo diretamente sobre a célula (quanto à adição do que é

conhecido, talvez, como fitas de DNA que haviam sido retiradas, devido mesmo à falsificação).
Isso, é claro, não é sem impacto, nem sem consequências, na sua vida dita ordinária.

Isso vocês vivem, é claro, de maneira cada vez mais intensa.

***

Hoje, e cada vez mais, alguns Irmãos e Irmãs que foram surpreendidos, por assim dizer, que foram
interrogados sobre esta Nova Consciência, começam a viver processos de dissolução da consciência no Si ou

de deslocalização, sem compreender o que lhes chega, sem aceitar nem mesmo o que lhes chega, porque,
evidentemente, há uma forma, não de escolha, mas de oposição e de antagonismo entre o eu e o Si, entre o

mental e o Supramental.
Naturalmente, como vocês sabem, como nos disse e lhes disse o Comandante, tudo está consumado.

Resta conscientizá-lo.



Resta manifestá-lo, na totalidade, e é exatamente o que está prestes a ocorrer, fazendo-os superar, de longe,
as leis do confinamento, até mesmo da intuição ou da memória de tudo o que se refere ao mundo.

É como se a memória deste mundo desaparecesse e é efetivamente o que está prestes a acontecer: ou seja,
que a memória das suas vidas passadas que podia existir, a memória do que vocês faziam no instante anterior

(que isso seja no dia anterior ou nos poucos minutos antes) são simplesmente dissolvidas pela própria
dissolução nesta Nova Consciência, não limitada, não localizada.

***

A instalação do Supramental permite-lhes, então, perceber, por vocês mesmos e pela sua própria experiência,
a realidade e a veracidade do que vocês estão prestes a viver.

Logicamente, as testemunhas foram as Vibrações.
Há alguns seres que começam a viver, até mesmo, esta deslocalização sem, no momento, ter podido viver ou

verificar, por eles mesmos, os estados Vibratórios.
Isso irá se instalar, para eles, nos momentos finais que antecedem o estabelecimento da Luz coletiva e não

mais individual.
Em meio a esta Consciência Nova, vocês estão lúcidos sobre a sua incapacidade para levar qualquer pessoa

nisso que vocês vivem.
 Mesmo existindo uma Comunhão que se estabelece com outras Dimensões, com a natureza, com outros

seres humanos, vocês sabem, pertinentemente, que aqueles que não vivem isso (no momento e pelas razões
que lhes pertencem) não podem absolutamente compreender, nem integrar, nem mesmo suspeitar de que

esse tipo de mecanismo seja possível.
Lembrem-se, também, de que nós lhes dissemos que, quanto mais vocês se estabelecerem nesse novo
estado, mais o seu trabalho (além de qualquer vontade, além de qualquer vontade de luz, para as pessoas
próximas ou para as mais distantes) irá se estabelecer sozinho, porque a Inteligência da Luz é, sim, uma

Verdade que vocês podem constatar, na sua vida, a partir do momento em que a Graça se manifestar, a partir
do momento em que sua consciência começar a deslocalização.

***

O fenômeno de hiper-sincronia ou de Fluidez da Unidade irá se tornar cada vez mais evidente, fortalecendo-os,
então, no princípio do Abandono à Luz e na vivência deste Abandono à Luz, facilitando, ainda mais, para vocês

(individualmente, mas também para a coletividade), a passagem em meio à Nova Dimensão.
Conforme lhes dissemos, o tempo dos profetas foi amplamente encurtado, pois um número cada vez mais
considerável de seres humanos, vivendo em meio a uma consciência limitada, descobre este Ilimitado e se

instala, de algum modo, lentamente, de maneira muito mais fácil do que foi concebível pelos profetas
contemplar ou ver.

Deste modo, então, vocês estão, efetivamente, nos tempos ditos proféticos da Revelação final da Luz.
O ‘choque da humanidade’ está em andamento, para vocês.

Agora, coloquem-se no lugar daquele que, Irmão ou Irmã, jamais se interessou por nada, no nível espiritual, e
que considera que a vida está inscrita, inteiramente, de maneira definitiva, entre o nascimento e a morte, entre a

criação de uma família, a procriação.
Simplesmente inscrito em um contexto definido por um sistema de Crenças, seja ele qual for, ou pela adesão a

regras sociais e morais, sem ter a possibilidade de escapar desses condicionamentos.
O que vai acontecer?

Bem, esses seres vão viver um choque enorme.
Esse choque será aquele da consciência que se descobre Ilimitada, sem poder viver a totalidade da Liberação,
em um primeiro momento, que corresponde, de algum modo, a uma mudança de visão que vai levar a realizar

as diferentes etapas que eu descrevi nesse choque da humanidade.
Mas lembrem-se de que vocês estão aí para ajudar os seus Irmãos e as suas Irmãs, não por qualquer vontade,
mas ao se estabelecerem (cada vez mais facilmente, e de maneira cada vez mais intensa) nesta Consciência

não-localizada, vocês irão permitir à Terra realizar a sua Ascensão coletiva e que irá envolver, naquele
momento, toda a humanidade.

***

As primícias foram dadas a vocês.
No nível individual, vocês são consolidados, a cada dia, através do que vocês vivem, no estabelecimento desta

Nova Consciência, nesta não-localização.
Resta, é claro, o passo coletivo a ser dado.
Algumas referências foram comunicadas.

A Fusão dos Éteres, ocorrendo no Céu como sobre a Terra e em vocês, desencadeia o mecanismo dos Sons
do Céu e da Terra, chamado de Trombetas.

Do mesmo modo, a modificação perceptível, visível, dos aspectos do Céu e da Terra (terrestres, no nível da



crosta terrestre), torna-se cada vez mais evidente, cada vez mais perceptível.
Vocês têm, então, a possibilidade de dar-se conta, por vocês mesmos, da sincronia que existe entre o que

vocês vivem, no Interior de vocês mesmos, nesta Consciência Nova não-localizada e o que vive a própria Terra
em seus preparativos que irão lhes permitir aceder a este estado que, eu os lembro, será decidido por ela

mesma.
Tudo isso é apenas questão de tempo, muito curto, no qual a irrupção do Supramental irá se tornar total em
meio à Dimensão isolada, ainda por pouco tempo, devido ao rompimento parcial do isolamento (em vocês

como sobre a Terra).
Tudo isso ocorre em vocês como sobre a Terra.

E, cada vez mais, vocês irão constatar uma sincronia, cada vez mais inquietante, entre o que ocorre em vocês,
na sua consciência, nas suas Vibrações e no que ocorre no Sol, no que ocorre na Terra, nos vulcões, os
sismos, as tempestades, como isso foi dito, há muito tempo, pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Nenhuma região da Terra (do mesmo modo que nenhuma região do seu corpo) estará mais imune a esta
transformação, pois ela se torna total e global, mesmo ela ainda não sendo coletiva.

Tudo isso está em intensa preparação.
Tudo isso lhes será anunciado pela instalação, individualmente, de novos sons percebidos no nível do

Antakarana, ou seja, dos ouvidos.
Os sons se transformam Interiormente como eles se transformam e aparecem, cada vez mais frequentemente,

mesmo se isso ainda não for de maneira contínua, nem em todos os locais da Terra.

***

Estejam atentos ao que vocês vivem neste corpo, pois, mesmo se vocês saírem devido à deslocalização, não
se esqueçam de que esta transformação da consciência é vivida neste corpo e que o corpo é, por assim dizer,

a testemunha e o Templo.
E que os sinais que vocês vivem são um dos melhores elementos (ou termômetro, se vocês preferirem) para

tomar a temperatura coletiva da transformação, coletiva e final, da Terra.
Lembrem-se, como disse também o Comandante, de que não há data para buscar, já que tudo está realizado.

É exatamente o que vocês estão prestes a viver, na sua consciência, a título individual.
O momento da Terra é o momento da Terra, mas ele será inscrito na sua consciência.

Será o momento em que vocês terão cada vez mais dificuldade para deixar o seu estado Supramental de
Alegria, de Paz e de Serenidade.

Ainda que isso tenha sido chamado de estase (catalepsia), isso irá ocorrer no momento oportuno, mesmo se,
desde já, alguns de vocês viverem momentos de estase que lhes são próprios e individuais, que prefiguram, aí

também, e antecipam o que irá acontecer no momento coletivo da Terra.

***

Lembrem-se de que a melhor preparação é, doravante, acolher e aceitar o que lhes propõe a Luz, no momento
em que ela propuser isso.

E de que vocês têm também a possibilidade, por vocês mesmos, de amplificar esses momentos pelo seu
próprio Abandono à Luz e pela Renúncia.

E vocês perceberam, talvez, que vocês são cada vez mais numerosos podendo viver este estado de
Comunhão e de Graça, em vocês, como, também, com o resto das Dimensões e com alguns dos seus Irmãos

e das suas Irmãs, bem como com o resto do planeta.
Tudo isso, então, não é uma ilusão.

Gradualmente e à medida que vocês avançarem nesses processos da consciência e do Supramental, vocês
irão abandonar, cada vez mais, o mental e as preocupações ligadas a esse mental e a esse contexto de vida

habitual.
Isso não será uma ilusão, pois vocês irão vivê-lo, em Verdade, cada vez mais, e de modo (como, talvez, vocês

já tenham constatado) cada vez mais fácil e cada vez mais facilitado.
É neste estado (onde o Supramental se revela, onde a Luz se revela e onde a Vibração se revela), no momento
em que vocês não estiverem mais localizados, nem em um tempo, nem em um espaço, que vocês constatam

que a própria Essência da sua Consciência é Amor e que não pode existir, em meio a este Amor, qualquer
falta, qualquer imperfeição, qualquer dúvida.

***

Esse processo de aclimatização ou de eterização do planeta é conduzido, agora, pela sua Presença e pela
nossa Presença, reunidas.

O que explica que muitos de vocês começam a nos perceber, no seu Canal Mariano, em suas noites, em seus
sonhos, em suas visões, mas, também, de maneira perfeitamente lúcida.

Não, vocês não estão sonhando.
Nós estamos efetivamente com vocês, e lembrem-se de que nós somos, nós, multidimensionais, ou seja, de



que nós não estamos localizados, em nossas Comunhões, com qualquer dos seus Irmãos e das suas Irmãs na
encarnação, mas que nós podemos estar em contato, diretamente, no mesmo espaço e no mesmo tempo (que

não pertence mais a este espaço e a este tempo), com milhões de vocês, ao mesmo tempo.
Isso não é uma ilusão, mas, sim, a Verdade que vem afirmá-los no que vocês vivem, que vem permitir-lhes, aí
também, pela experiência que vocês fazem, instalar-se, de maneira cada vez mais duradoura, no Supramental,

na Unidade, no Si, no Amor e na Alegria.
Pois, neste estado (vocês constatam e vocês irão constatá-lo, se esse ainda não for o caso), não pode existir

qualquer falta, qualquer interrogação sobre alguma coisa ou sobre alguém.
O Amor, no sentido Unificado, é isso e nada mais.

Mesmo os outros amores sendo um dos componentes fragmentados deste Amor, mas que é construído, é
claro, em relação a uma falta, em relação a um medo.

O que é totalmente o contrário do que vocês vivem, ou do que vocês irão viver, em meio à sua Consciência, na
experiência da Unificação, na experiência da não-localização espacial e temporal, que está aberto a vocês,

doravante, pela Fusão dos Éteres individuais deste corpo.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na encarnação, então nós iremos viver um momento de Comunhão, de Coração a Coração.
Eu lhes trago toda a minha Luz azul, a Luz da Fusão dos Éteres, neste espaço particular de Comunhão e de

Fusão dos Éteres.
Esta será minha maneira de render Graças.

Então, rendamos Graças.
Juntos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Irmãos e Irmãs na Graça, eu lhes digo até muito em breve.

************

1 - OMRAAM (Aïvanhov) (03.12.2011):
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/om-aivanhov-3-de-dezembro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article9197.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-3_decembre_2011-article9197.pdf
03 de dezembro de 2011

(Publicado em 04 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Alegria sejam sua

Verdade.
Eu venho, portanto, concluir o conjunto de intervenções deste dia.

Eu não tenho mensagem específica, como representante do Conclave Arcangélico.
Simplesmente, confirmar, no que foi anunciado neste dia, concernente à proximidade da revelação final da Luz

em sua Consciência e em sua vivência.
Eu venho, portanto, se é necessário, em vocês, iluminar o que pôde ser dito e comunicado neste dia, ou, se
existe, em vocês, concernente à sua transformação, questionamentos, quaisquer que sejam, então, eu os

responderei.

***

Questão: a descida de Luz Vibral pode provocar inconvenientes?

Bem amada, a questão ultrapassa, amplamente, o âmbito de sua interrogação, e deve situar-se em algo de
muito mais vasto, concernente ao papel da Luz na Liberação que está em curso.

Que é ser liberado?
Qual é sua aspiração a cada um?

A que vocês são chamados?
Qual é seu destino e qual é o sentido de sua escolha, a atualizar?

Existe, nesse tempo, o que quer que vocês sejam, um estado a recuperar, que é aquele de seu destino, como
alma e Consciência Livre e Liberada.

Assim, dizer que a Luz provoca o que quer que seja, é exato, do ponto de vista da Luz.
Dizer que a Luz desencadeia o que quer que seja, do ponto de vista da pessoa, é falso.

A Luz penetra qualquer coisa, ela faz apenas descer, ela volta a subir, também, doravante, do Núcleo Cristalino
da Terra: ela se revela.

Aqueles de vocês que a viram descer do Céu, percebem-na, doravante, voltar a subir do Núcleo Liberado da
Terra. 

O conjunto de movimentos da Luz, que desenha a arquitetura da nova Dimensão (visível, aos seus olhos, à
noite, em seu leito ou nos Céus), tem por vocação Liberá-los, de uma maneira ou de outra.

Agora, eu o convido a ver em você.
O que significa ser Liberado?

Nisso, a Luz vem dissolver as zonas de resistência, porque a Luz vem dissolver, também, as
ilusões, permitindo-lhes reencontrar o sentido de sua Verdade e percorrer os caminhos que atribuíram seu

Espírito e sua Consciência, na Estado de Ser e na Liberdade.
Assim, portanto, pode existir uma causalidade.

Agora, qual é essa causalidade?
O objetivo será, sempre, para a Luz, fazer de forma a que o que está estabelecido, em seu Espírito, realize-se,

o melhor possível, para cada um de vocês, nesse espaço, nesse tempo que está consumado e que vocês
vivem.

ANAEL - 4 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Assim, portanto, eu não posso afirmar que a Luz seja a causa de um acidente, qualquer que seja.
A Luz é a causa da Liberdade e da Liberação.

Assim, cada um está, estritamente, no bom lugar, na boa idade, na boa condição, para viver o que há a viver.
Alguns de vocês, presentes na carne, têm, ainda, atualmente, certo número de resistências.

Essas resistências – concernentes tanto aos medos e aos apegos como alguns apegos a esse corpo – devem
ser levantadas, para permitir-lhes viver a Luz, em toda quietude e em todo Amor.

Aí está a resposta que posso dar-lhe.
A Luz é a vida, ela não pode ser tida por responsável por qualquer acidente, exceto se, no sentido de sua vida,

seja necessário limitar certo número de resistências, permitindo-lhe viver sua evolução na maior das
facilidades.

***

Questão: sentir-se leve e sentir o corpo muito pesado, a que isso corresponde?

Bem amada, isso corresponde à sobreposição da consciência do corpo físico e da Consciência do Corpo de
Estado de Ser.

O corpo físico é densidade.
O Corpo de Estado de Ser é leveza.

Assim, a confrontação de um ao outro dá a viver essas percepções não habituais, nas quais a consciência
desengaja-se de um processo de identificação a esse corpo e a essa densidade.

O que vocês vivem é, muito exatamente, o que foi enunciado pela Estrela GEMMA GALGANI.
Isso corresponde à instalação da Unidade.

A densidade desce.
A leveza sobe, em gamas da Vibração da Luz Una.

A lagarta torna-se borboleta.
Isso é, muito exatamente, o que percebem sua consciência e os seus sentidos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a vivência da Unidade e a Ressurreição?

Bem amado, a resultante da Ressurreição é, obviamente, o acesso à Unidade, chamado, em outros termos,
Ascensão ou Translação Dimensional.

Como vocês querem ser chamados ao Céu e juntar-se ao Céu, conservando a densidade Dimensional deste
espaço?

Ela se transmuta e é, muito exatamente, como cada um de vocês, como dizia a Estrela GEMMA, ao seu modo
e à sua maneira, vive sua Translação.

O conjunto de sintomas e o conjunto de sinais que lhes são dados a viver, a percorrer e a descobrir são, muito
exatamente, aqueles que lhes permitem viver sua Ascensão e, portanto, sua Liberação.

Ela é agora porque, como o anunciaram os Anciões, tudo está consumado, a título individual.
Assim, o conjunto de estigmas que vocês portam, hoje, são, muito exatamente, aqueles que concorrem para

estabelecê-los em sua evolução.
Isso vai ampliar-se a cada sopro, a cada dia, como vocês o constatam, agora e já.

Isso é apenas um início: a lagarta torna-se borboleta.
Cada dia que avançar permitirá a vocês penetrar, um pouco mais, a Consciência da borboleta.

Isso é a Ressurreição e, portanto, o acesso à Unidade.

***

Questão: a impressão de ser tido pelos tornozelos continua atualidade?

Bem amado, apesar da Liberação, nós ainda temos que contar com sua presença nesta Dimensão.
Assim, portanto, alguns de vocês, já tornados borboletas, por alguns lados, são ainda mantidos, efetivamente,

pelos tornozelos.
O tempo está quase consumado para esses, mas não ainda completamente.

Não se esqueça de que vocês são responsáveis, como cocriadores desta Terra, no sentido de seu
acompanhamento, do mesmo modo que nós somos responsáveis por seu acompanhamento.



Essa responsabilidade não é um peso, mas uma leveza.
Muitos de vocês, seja no espaço de suas noites, no espaço de seus Alinhamentos, ou inesperadamente,

vivem, de diferentes modos, seu contato e sua confrontação à Unidade.
Essa confrontação não é um combate nem uma oposição, mas, bem mais, o meio, para sua consciência, de

viver sua própria Ascensão.

***

Questão: a que correspondem sensações de queimadura no esterno e zumbidos nos ouvidos?

Bem amado, o conjunto disso foi amplamente descrito.
Os sons percebidos nos ouvidos, que se amplificam, eles também, são, ao mesmo tempo, os sons da alma,

os Sons do Espírito, o Som do Céu e o Som da Terra, assim como, doravante, o Som dos Universos.
As queimaduras percebidas ao nível do esterno, qualquer que seja sua localização, traduzem, quanto a elas, a

ativação da Lemniscata Sagrada, que permite a última Reversão entre o ponto OD e o ponto ER da
cabeça (ndr: todos os pontos são desenvolvidos na rubrica “protocolos").

O conjunto desses estigmas são, eles também, os estigmas da Ascensão que está em curso.
Eu chamo de estigmas os sinais da Luz.

Hoje, não é mais necessário portar os estigmas do CRISTO na carne, mas, hoje, a identificação à Luz
estigmatiza-os pelas Portas, pelas revelações, pelos sinais que vocês descrevem e que traduzem a

confrontação do universo limitado do qual vocês ainda são parte integrante, mais ou menos.
E a penetração da Luz, no manto da Terra, no conjunto de suas células, no conjunto da Consciência, que

concorre para a elevação Vibratória fenomenal que vive esse Sistema Solar, traduz-se, para vocês, por esses
diversos estigmas, correspondentes e anunciados desde muito tempo como o Despertar das Três

Lareiras (ndr: Sacro, Coração e Cabeça), como Despertar das novas frequências Vibratórias, como os Sons da
alma e do Espírito, como o conjunto de sinais que vocês vivem.

Eu os chamo estigma porque, efetivamente, eles os estigmatizam, eles vêm chamá-los e eles são os
testemunhos diretos de sua Ascensão.

***

Questão: sentir como um manto de Luz, é um contato com a Unidade?

Existem outros estigmas, eu diria mesmo que são inumeráveis.
Perceber um manto de Luz depositando-se entre os ombros e os membros superiores e que desce atrás, nas

costas, representa a incorporação pelo manto de MIGUEL, que representa a espada de MIGUEL, que vem
favorecer, em vocês, a passagem da Porta OD.

Isso é religado e a religar, diretamente, com o aparecimento de zonas de dores ao nível do ponto
posterior, chamado KI-RIS-TI, que traduz a emergência, de um lado ao outro desse ponto, do que

são chamados os Éteres, ou seja, as asas Etéreas.
O manto de BUDA ou de MARIA é, de fato, o manto de MIGUEL.

É o mesmo, que lhes permite, por essa adição Vibratória, preparar, aí também, sua Ascensão.
Quando a Porta OD é cruzada, há Crucificação e Ressurreição.

O Corpo de Estado de Ser instala-se e a Consciência Ilimitada instala-se.
Estando presentes sobre esse mundo, obviamente que existe, ainda, uma personalidade, mas não é mais ela

que dirige, não é mais ela que decide, mas, efetivamente, a Luz.
A evolução desse corpo será função de seu destino, no sentido em que se pode empregá-lo; será, também,

função do momento coletivo, que ainda não chegou.

***

Questão: o que dizer de correntes quentes ou frias sentidas durante as meditações?

Bem amada, a diferença térmica é ligada aos reajustes que são vividos, atualmente, de maneira cada vez mais
intensa.

A Vibração é um Fogo.
A interação entre esse Fogo do Espírito e o fogo do ego, residual ou não, pode traduzir-se por diferenças

térmicas, geralmente, que sobem do solo e giram ao redor de vocês.
Não se trata de presenças de entidades nomeadas astrais, mas, bem mais, de reajustes que se produzem

quando da confrontação entre seu Corpo de Estado de Ser e esse corpo físico.



***

Questão: pronunciar, interiormente, a palavra Profundez, ajuda a viver a Profundez?

Bem amado, o conjunto de palavras que foi atribuído, ao nível das Estrelas ou das Portas do corpo foi
escolhido, justificadamente, para provocar, na linguagem Vibral, a mesma coisa.

Então, sim, pronunciar CLAREZA ativa a zona Clareza, tanto mais que, há agora um ano, a Passagem da
garganta abriu, em vocês, a linguagem Vibral, que lhes permite criar, quase instantaneamente, sua realidade,

sua Verdade.
Vocês se tornaram, recentemente, cocriadores Conscientes da Verdade e da Luz.

Assim, o que sai de sua boca não são mais, unicamente, palavras, mas são o que apoia as Vibrações do Éter,
em linguagem Vibral.

As palavras escolhidas: Atração, Visão, Profundez etc., remete-os, é claro, à Vibração de que elas são
portadoras, doravante, desde a dissolução quase completa dos véus isolantes da humanidade e de seus

corpos sutis.

***

Questão: ao que correspondem véus de Luz Azul vistos na meditação, enquanto a Luz Vibral é
Branca?

Bem amada, a Luz Vibral é Branca, efetivamente.
Eu a remeto, para isso, ao que foi chamada a Fusão dos Éteres desse corpo, pelo bem amado SRI

AUROBINDO, que anuncia, muito precisamente, a percepção desse azul específico, que corresponde ao que
eu acabo de dizer, que corresponde à confrontação entre o Corpo de Estado de Ser ilimitado e o corpo físico e

os corpos sutis limitados, que dá a perceber a Luz azul da Fusão dos Éteres, não mais em seu Céu, mas em
vocês.

***

Questão: ao que corresponde o fato de viver por intermitência a vontade de comer?

Bem amado, isso corresponde a um processo de aclimatação.
Lembrem-se de que estão na fronteira, entre dois estados do Ser: um estado ilimitado, aquele do Estado de
Ser, no qual mais nenhuma das necessidades desse corpo de desejo está presente, e um corpo físico, que

está ainda presente, assim como o conjunto das estruturas do corpo de desejo.
Isso se traduz, efetivamente, por flutuações.

Isso concerne tanto à alimentação como ao conjunto de necessidades e de desejos, como à própria
consciência.

***

Questão: é normal adormecer durante os momentos de meditação?

Bem amada, essa é uma das formas, aí também, de aclimatação à Luz.
Se as resistências puderem ainda se manifestar, ou perturbar, quando do Apelo da Luz (quer isso seja decidido

pela Luz ou nos momentos que você mesma escolheu), então, o processo chamado de adormecimento vem
permitir à Graça e à ação da Luz realizar-se, sem que as resistências manifestem-se.

Isso pode, portanto, ser chamado de perfeitamente normal.

***

Questão: a impressão de não mais respirar durante as meditações, é normal?

Bem amado, o Corpo de Estado de Ser não tem necessidade de respirar, porque ele é a respiração.
Assim, portanto, se a Consciência passa ao Estado de Ser, efetivamente, você poderá constatar que não há

mais necessidade de respirar, assim como o coração não tem mais necessidade de bater e que ele se torna a
respiração.



O conjunto de funções ligadas ao corpo de desejo e suas funções as mais vitais, dir-se-ia, fisiológicas,
desaparecem na Estado de Ser, porque a alternância não é mais colocada, assim que o corpo multidimensional

é ativado.
Lembrem-se de que, de seu ponto de vista, o que vocês chamam o ar sobre esse mundo é apenas a rarefação

do Éter, e que o que vocês chamam, no universo, vazio, é, de fato, pleno de Luz.
Nesse vazio, que é pleno de Luz, tudo é Luz.

Não há, portanto, necessidade nem de fazer bater um coração, nem de fazer respirar pulmões, uma vez que a
nutrição é a própria Luz.

***

Questão: para que uma palavra torne-se Verbo, é necessário que ela seja pronunciada?

Na linguagem Vibral, é o pensamento que cria, e não a pronunciação.
Nos espaços Unificados multidimensionais, o que vocês chamam linguagem, e o que nós chamamos Verbo,
não é mais um som, mas uma Vibração, perceptível, diretamente, pela Consciência, e não por uma interface

chamada órgão dos sentidos.
Do mesmo modo que os sentidos não são mais limitados no Estado de Ser, a visão não é limitada pelo olho:

ela engloba a totalidade dos universos, das Dimensões e das direções.
Do mesmo modo, os sons não são percebidos por um órgão chamado de ouvido, mas imprimem-se,

diretamente, na própria estrutura do Corpo de Luz.

***

Questão: ao que correspondem dores no nível das cervicais?

Bem amada, podem existir, nesse lugar, múltiplas razões, ditas fisiológicas, para manifestar ou exprimir uma
dor.

Obviamente, se se excetuam as causas ditas fisiológicas ou fisiopatológicas, existe, nesse nível (e, em
especial, ao nível do Triângulo da Terra, constituído entre o Ponto OD, na raiz base dos cabelos e os pontos

laterais, chamados KI-RIS-TI e VISÃO), um Triângulo correspondente ao Triângulo da Terra e correspondente,
aí também, à Transmutação desse corpo físico.

Assim, existem sinais, estigmas patentes da Luz, que correspondem às Portas, às Estrelas ou ao que
acabamos de ver e de detalhar.

Assim, nem toda dor é ligada à Luz ou em ressonância com um estigma.

***

Questão: onde está a dissolução das camadas isolantes?

Bem amado, ela se traduz, muito exatamente, pelo que muitos de vocês, aqui presentes, falam: ela está quase
concluída.

Vocês o constatam por sua capacidade, cada vez maior, para penetrar – pela Vibração, a Consciência e as
Visões não visuais – no que é a vida nas multidimensões.

Isso traduz, efetivamente, a iminência da Ruptura do que foi chamado o último envelope: corpo causal ou
pericárdio.

Eu repito: essa dissolução será concluída, completa e coletivamente, no momento desejado pela Terra.
Quanto a vocês, cabe-lhes levar a efeito essa conclusão, em seu tempo individual que, como vocês o
constatam (através de seus diversos dizeres, de suas diversas vivências), está a caminho, de maneira

inexorável e inevitável.

***

Questão: a que correspondem lágrimas, como Alegria Interior?

Bem amado, as manifestações de lágrimas, durante os períodos de Alinhamento ou de Apelo da Luz,
correspondem à Liberação da alma que aceita, enfim, voltar-se para o Espírito.

São, pode-se dizer, lágrimas de Alegria.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes peço bem querer honrar a Graça da
Luz.

Eu lhes digo até breve.

Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam sua Morada.
Até breve.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãos e Irmãs na humanidade, dignem-se de acolher o Amor que nos Unifica e nos Libera.
Eu sou, portanto, neste dia, a terceira Estrela a intervir junto a vocês.

Eu porto a Vibração da UNIDADE.
Já tive a oportunidade, em numerosas reprises, de exprimir certo número de elementos concernentes a essa

Vibração.
Eu intervenho, portanto, após minhas Irmãs MA ANANDA e TERESA, a fim de prosseguir tudo o que pode ser
em relação e em ressonância com o Amor, no sentido Vibral, a fim de – pela minha Presença, pelas palavras

que irei exprimir e pela nossa troca – permitir-lhes aproximar-se e viver, talvez, a sua Ressurreição nos mundos
da Unidade, da Verdade e da Beleza.

***

Além de nossa Presença comum, vamos trocar – como o fizeram minhas Irmãs, anteriormente – a fim de, se
isso for possível, aproximar-se e viver a Unidade.

Assim, além de seus questionamentos e de suas interrogações, eu responderei, é claro, pelas palavras, pelo
Verbo, pela Vibração do Éter, a mais capaz de fazê-los conjugar o verbo Amar, na Comunhão de nossa

Presença.
Através do que vocês têm a perguntar-me, eu responderei por esse Verbo, que favorece, de algum modo,

nossa Comunhão uns com os outros.
Num segundo tempo, eu impulsionarei, no espaço do Alinhamento, por minha Presença (e, também, pela

Vibração de minhas duas Irmãs que me precederam), o processo de Fusão dos Éteres, que os põe a
viver o ponto ER da cabeça (ndr: no cruzamento das linhas AL / OD e IM / IS, no nível, portanto, da moleira

posterior, no alto da cabeça) e do Coração (ndr: saliência do esterno), que os conduz – eu penso, para
inúmeros de vocês, aqui e em outros lugares – a fazer a experiência dessa Comunhão com a FONTE (que

representa o ponto ER do peito).

GEMMA GALGANI - 4 de dezembro de 2011
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Estado de Graça que permite conjugar a UNIDADE e o ponto AL da Alma, na mesma Vibração, no mesmo
Coração, na mesma infinidade do Amor.

Então, vamos, de próximo em próximo, num primeiro tempo, aproximarmo-nos da Essência da Consciência.
Eu escuto, portanto, tudo o que pode concernir, em vocês, o princípio, o fundamento da Unidade, da Vibração

e do Ser (ndr: todos os pontos são desenvolvidos na rubrica “protocolos").

***

Questão: o mundo animal sobe, igualmente, em Vibração?
Irmão bem amado, não existe uma Consciência, sobre esta Terra (no interior desta Terra), como no conjunto

desse Sistema Solar, que possa subtrair-se à Luz, ao Amor e à subida Vibratória.
A cada Consciência, onde quer que ela esteja, em qualquer reino que seja, é oferecida a Graça da Luz e,

portanto, a possibilidade de viver a Comunhão e a União no UM.
Trata-se, portanto, propriamente falando, de uma Ressurreição total do conjunto desse Sistema Solar, que
responde – se tal é sua escolha – à recordação do Juramento da FONTE UNA, para permitir juntar-se às

esferas da Liberdade e da Liberação, para toda Consciência presente sobre esta Dimensão.

***

Não temos perguntas.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, vou, portanto, prosseguir pelo Verbo, deixando-me guiar por nossa Comunhão,
no espaço de nossa Presença comum.
A Unidade confere a Alegria e é Amor.

A Unidade, nesse mundo, os faz penetrar nos espaços Multidimensionais, pondo fim à presença dos véus e
liberando, portanto, sua Presença, que é Amor, que lhes dá a ver – a perceber, a viver – a Vibração do Éter, da
Luz, que lhes dá a ver, sem intimidá-los, com majestade, com respeito, as Presenças das Outras Dimensões,

aquelas nas quais não existe qualquer separação e qualquer divisão.
A Unidade reforça a sua Alegria, os faz transcender, em Verdade, os limites desse mundo (como seus limites,

como os limites desse corpo), dando-lhes a prova indelével da Verdade das Outras Dimensões e da sua
Presença tão aguardada (tão esperada), que lhes dá a experimentar o Sopro da Consciência, que os conduz a
descristalizar – a deslocalizar-se – da Dualidade inexorável desse mundo, que os conduz a sair da Ilusão desse
mundo, a provar-lhes que a densidade da Luz é, efetivamente, a única Verdade à qual vocês podem oferecer-
se (e oferecer sua Consciência), a essa Alegria inefável, perpétua e infinita, que contrasta, ainda mais, com os

limites desse mundo (as leis desse mundo no qual vocês estão), que põe fim, em Verdade, a todo
confinamento da Consciência, propiciando, também, à sua Consciência (mesmo ainda limitada por esse corpo
e pelas estruturas residuais desse mundo), a conscientizar-se, pela vivência e a experiência – e não mais por

qualquer crença – do Amor, o sem limite.
Um espaço no qual não pode existir a mínima Sombra portada, a mínima resistência.

Um espaço no qual reina aquilo de que vocês têm sede, desde o tempo de suas encarnações, que lhes dá a
viver a Luz, não num distante qualquer ou em outra Dimensão, não para um depois, mas, efetivamente, para um

presente.

***

Então, vivendo a Luz, vocês a absorvem e se tornam ela.
Cada um de vocês vive, à sua maneira, sua Unificação com o Estado de Ser, permitindo-se juntar-se ao Si (os
domínios nos quais não pode existir a mínima competição, a mínima ilusão, a mínima projeção), nos quais se

pode viver – para além de todo véu – o Coração a Coração, que os faz descobrir, à sua consciência estupefata,
a realidade de sua vivência, a realidade de suas percepções, inscritas na carne desse Templo, desse corpo,

no qual se realiza sua alquimia.
Assim, a Luz os conduz à Unidade.

Ela os porta – e ela os transporta – nos espaços, para além de todo espaço, nos quais nada há a reivindicar,
porque a evidência é a regra, porque a Alegria é a constante.

Então, descobrindo isso, à sua maneira, a Unidade – pela revelação da Luz – realiza essa Fusão dos Éteres do
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seu corpo e dos seus corpos.
O Espírito mostra a sua majestade.

Vocês tomam, então, consciência do Ilimitado, de sua morada de Eternidade.
Vocês podem dizer, então, como CRISTO: "Eu e meu Pai somos UM", não porque isso seja uma crença, mas

porque é a Verdade que vive sua carne, seus olhos, seus sentidos e, sobretudo, seu Coração.
Os Anjos aparecem-lhes, não como uma representação ou uma imaginação, mas, efetivamente, como

Acompanhantes que dançam ao redor de vocês e em vocês.
Não há mais diferença, na Unidade, entre qualquer alto e qualquer embaixo.

Vocês estão no alto e vocês estão embaixo, porque há Unidade.
Vocês estão dentro e estão fora, porque essa fronteira não existe mais.

Vocês são vocês, mas não unicamente: vocês são o Tudo.

***

A Unidade deixa-se ver e viver os sentidos da Criação, os sentidos dos Mundos e das Dimensões.
Vocês constatam, por sua experiência que, quando nós dissemos que estávamos na orla de sua Dimensão,

que isso é a Verdade, porque vocês a vivem.
Vocês nada mais têm a crer, porque a Unidade é evidência, porque seu Coração abrasa-se de um Amor

infinito, porque, então, vocês Vibram a essa última Verdade do que vocês são, do que nós somos.
A Luz não tem mais cor, porque tudo se funde e todo corpo representa e Vibra cada corpo, qualquer que seja a

Consciência e qualquer que seja sua Dimensão.
A Unidade é Comunhão com as outras Dimensões.

A Unidade é percepção das outras Consciências e das outras Dimensões.
A Unidade é a resposta, porque, vivendo isso, vocês percebem, então, que tudo o que era antes disso –

qualquer que seja a glória ou o sofrimento – nada era, comparado à incomparável Beleza da Luz.
Essa Luz, visível além dos sentidos, dá a vocês acesso ao Éter.

Vocês são, naquele momento, nutridos à saciedade, à profusão, pelo Amor.
Vocês tomam consciência de que cada átomo, cada partícula que os constitui é Amor.

***

Nenhuma Sombra pode mais desviar o curso da Consciência Unificada (essas sombras que, ainda no instante
anterior, podiam resistir, por condicionamento e por esquecimento, à Verdade de sua Luz).

Vocês nada mais têm a proclamar, nada mais a aclamar, porque vocês São.
Realizando, então, o Ser, vivendo o Si no seu Estado de Ser, vocês podem dizer, como CRISTO: "Tudo está

consumado".
Após ter entregue seu Espírito no Coração do Pai, na Unidade, vocês percebem, então, que não há mais

distância, que não há mais barreira e mais véu, que tudo é Transparente, a começar por vocês.
Como o conjunto de Consciências que vive nessas Dimensões, vocês vivem e apreendem que não estão mais
separados, que não estão mais divididos, que o medo desvaneceu-se, que vocês são o conjunto da Criação e

da Vibração, que nenhum limite pode ser imposto à Consciência.
Desse modo – e sobrepondo seu éter limitado ao Éter Ilimitado – realiza-se a Fusão de sua Consciência à
nossa Consciência, do Espírito que anima essa Consciência ao Grande Espírito – à FONTE UNA – na qual

todos somos religados e ressoamos na Liberdade a mais absoluta, no respeito o mais total e no Amor o mais
autêntico.

Vocês apreendem, então – porque o vivem – que não são nem pequenos, nem grandes, nem nada,
completamente, mas, bem mais do que isso, porque tudo é UM.

Então, na Unidade, sua visão, mesmo limitada, desaparece.
É-lhes dada a ver e a viver a Graça da Luz, a Graça da Verdade, que os conduz, então, a reconsiderar seu lugar

nesse mundo, que os conduz a aquiescer ao apelo do CRISTO, que vem dizer-lhes: "Ame e siga-me".
Então, a Consciência descobre-se, ela mesma, em tudo e em todos, em cada um, na mesma humanidade, que
não depende mais do humano, mas, efetivamente, de uma humanidade inscrita no conjunto das Dimensões, no

conjunto dos Mundos.

***

O Anjo lhes fala e chama vocês.
As Consciências roçam-se, tocam-se, penetram-se, sem alterar-se.

Aí está a Unidade e o Amor.



Aí está a Unidade e o Amor.
A partir do instante em que vocês começarem a viver isso, à sua maneira, vocês descobrirão espaços que lhes

pareciam inacessíveis anteriormente: de Paz e de Bondade, e, sobretudo, a cada experiência, vocês
reforçarão a própria experiência e, portanto, a Unidade, que os conduz a estabelecer-se nesse estado de Paz,

nesse estado de Comunhão.
Nada mais haverá a querer, nada mais a desejar, nada mais a temer.

Apenas viver a Consciência sem limite, sem freio, sem questão.
Vocês percebem, então, o que vocês são.

Vocês se conscientizarão, inteiramente, das Vibrações e das palavras dos Arcanjos, quanto ao modo deles de
nomeá-los e de chamá-los, porque vocês estarão, para além de qualquer nome e para além de qualquer

chamado, pondo fim, assim, à ilusão de qualquer confinamento, de qualquer limite.
Sua Consciência tornar-se-á, então, cada vez mais, um canto de louvores e de ações de Graça.

O Som do Céu e da Terra tornar-se-á a melodia dos Universos, melodia da FONTE, canto da Unidade.
A Luz Branca é nossa morada.

Ela é Criação, Infinita e Indefinida, que não se limita a qualquer localização, a qualquer tempo, a qualquer
espaço, porque a Consciência Unitária é uma Consciência sem tempo e sem espaço, uma vez que todos os

tempos e todos os espaços são a Verdade.
Vocês trabalharão, então, nos Ateliês da Unidade, que consistem, simplesmente, em estar Presente e ser a

Alegria.
Vocês estarão, então, resgatados.

Vocês apreenderão, então, que nada há a aperfeiçoar, porque o Espírito e a Consciência são perfeitos, tais
como eles são, de toda a Eternidade, e que todas as experiências são acessíveis à Consciência.

A Unidade vem consumir, em definitivo, o conjunto de limites resultantes dos véus postos e apostos nesse
mundo.

***

A Luz convida cada Irmão e cada Irmã, a cada minuto, a tornar-se Transparente, a nada mais reter, a não ser o
Ser perfeito que nós somos, todos.

A Unidade será sua Alegria de cada instante.
Vocês são inumeráveis, no espaço desta Terra, a conscientizar-se disso, dando-se a reconhecer-se (para além

de qualquer palavra, para além de qualquer parecer, para além de qualquer ilusão), porque vocês vivem a
Verdade, não a verdade de cada um, pessoal, mas a Verdade da Luz, que é UNA.

Então, vocês poderão dizer que o Amor é a única Verdade e que vocês são amados, para além de tudo o que
vocês podem crer ser o Amor.

***

Aí estão as poucas palavras do Verbo do Amor, que expressam a Unidade que se instala.
Não, vocês não estão sonhando, mas saem do sonho pra entrar na Verdade.

Não, vocês não estão sonhando.
Nada há a perder no Amor.

Não, vocês não estão sonhando, o que vocês vivem e Vibram é a Verdade de toda Consciência.
Quando os véus do sofrimento e da Ilusão são levantados, vocês são bem mais do que poderiam – ou

ousariam – imaginar.
Não haverá mais questão, porque a evidência será sua respiração, porque a evidência será a Luz.

Os últimos envelopes dos limites desse corpo que vocês habitam rasgam-se, nesse momento mesmo,
levando-os – e conduzindo-os – à Liberdade do Ser, aquele que não pode ser condicionado pelo que quer que

seja (ou por quem quer que seja), porque sua Essência é Liberdade e Luz.
E a Luz é Liberdade, na Unidade.

Vocês viverão, então, à sua maneira, sua instalação na Verdade, que lhes dá o bálsamo e a nutrição para
assentar, com a Terra, o tempo coletivo a vir.

Sua Presença na Unidade, no Amor, vem amortecer e limitar o choque de todo sofrimento da persistência de
qualquer Ilusão, que espera que se estabeleça esse tempo coletivo da Unidade.

***

O estado de Ser que vocês alcançam, à sua maneira, reforça-os em suas escolhas e, também, na Humildade e
na Simplicidade da Unidade.

Seu olhar e sua Consciência não poderão mais, jamais, separar e dividir quem quer que seja ou o que quer que



seja.
Vocês descobrirão, então, que sua única razão é ser o que vocês são: Amor e Luz.

Então, nós, as Estrelas, e o conjunto de Luzes que estão à sua Porta, estendemos-lhes a mão do Coração,
para celebrar, além de todas as Núpcias, nossos Reencontros eternos, que lhes dão o bálsamo que virá pôr

fim, por sua Graça, a todo sofrimento, a toda falta, a todo problema, porque o Amor é a solução e é, sobretudo,
um espaço no qual não há mais lugar para qualquer problema.

Nesse estado em que a Unidade se instala, vocês deixarão instalar-se, em cada Irmão, em cada Irmã, o que
deve instalar-se, por respeito à Liberdade imprescritível e absoluta deles.

Mas sua Presença amorosa será, para eles, um bálsamo, como nós somos, para vocês (que apareceremos à
sua Consciência), o mesmo bálsamo: aquele do Amor.

Seus olhos e seus sentidos, na Unidade, não poderão mais, então, ser afetados, de maneira alguma, por zonas
de Sombras persistentes desse mundo, porque vocês terão se tornado, na Unidade, a Luz do mundo, a Luz da

Beleza e a Verdade.
Vocês se conscientizarão, então, de que a Vibração é, também, um espaço de Paz absoluta no qual apenas a

Consciência é consciente dela mesma, como de toda Consciência, para além de qualquer distância e de
qualquer Dimensão, e que a Liberdade é o Fogo do Amor.

A Unidade é o bálsamo e o que vocês vivem é a prova absoluta, para sua Consciência, da Verdade da Luz, não
como crença ou ideal, mas, efetivamente, como Consciência vivida e realizada.

Pouco a pouco, então, vocês se estabelecerão com confiança, certeza, na Verdade.
A Alegria é o motor.

A Graça é o transdutor.
A hora é para viver a Paz da Consciência, da Felicidade absoluta.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, aí está o Verbo que posso acrescentar na dança e na Vibração da Unidade.
Vocês têm algo a falar ou a dizer?

Têm a perguntar?

***

Não há perguntas.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, eu rendo Graças à sua Presença e, sobretudo, ao seu acolhimento, à nossa
Ressonância na Luz.

Eu me retiro, então, durante alguns instante, no seu Templo, que é o meu, a fim de viver, durante o espaço de
Alinhamento (bem além desse espaço, aqui como por toda a parte), pela Vibrância das três Estrelas que os

acompanharam: AL (ndr: MA ANANDA MOYI), PROFUNDEZ (ndr: SANTA TERESA DE LISIEUX) e UNIDADE
(ndr: GEMMA GALGANI), que os conduzem a viver a Fusão dos Éteres no ER da cabeça e do Coração, como

no ER de cada uma das células desse Templo (do qual vocês têm o encargo) que vocês devem Liberar.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos, com minhas Irmãs, em vocês como em cada um de nós e, ainda

uma vez, eu rendo graças à Luz UNA, de Consciência a Consciência, no Espírito e na Verdade.
O Verbo se fez carne, um dia, a fim de que essa carne torne-se o Verbo.

Essa Alquimia é exatamente o que vocês vivem e o que nós vivemos, com vocês.
Até daqui a alguns instantes.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

************

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1298

04 de dezembro de 2011
(Publicado em 05 de dezembro de 2011)

***
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Queridas Irmãs e Irmãos, eu lhes peço que recebam as minhas saudações e a minha Presença.

Nós seremos, neste local e neste dia, três Irmãs a intervir entre vocês, cada uma portadora da Vibração de uma
Estrela.

Essas três Irmãs, de que eu faço parte, e essas três Estrelas, estão ligadas a um aspecto Tri-Unitário particular
que está em ressonância, bem além da razão, com a lógica do Coração e que emite a Vibração AL, UNIDADE

e PROFUNDEZ.
Nossa intervenção, nossa tríplice intervenção, será encerrada, se pudermos dizê-lo, pelo Arcanjo ANAEL,

Arcanjo do Amor e do Relacionamento e da Comunhão.
Eu venho, hoje, para estar presente com vocês e, sobretudo, para Comungar.

Eu venho, também, e isso se inscreve diretamente na sequência do que eu disse, desde uma semana, e no
que foi expresso, ontem (pelo IRMÃO K), com relação aoAmor.

Então, eu venho, hoje, simplesmente para escutar as suas questões referentes ao Amor e tentar, pela nossa
Comunhão conjunta e pelas palavras que eu pronunciarei, fazer com que nós nos aproximemos, juntos, deste

MA ANANDA MOYI - 4 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions
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Amor Vibral, deste Amor que engloba, é claro, o ser humano, mas que se instala bem além do que é
compreensível e alvejado pela razão.

Então, por favor, vamos prosseguir, juntos, através das suas perguntas com relação ao Amor.
Eu os empenho, então, a colocar questões que os permeiam porque elas se referem, bem além da sua

simples presença aqui, é claro, a muitos Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, hoje, através do que vocês vivem,
através do que irão viver.

Então, nós nos escutamos uns e outros, nesta Comunhão particular.
Eu especifico que as minhas duas Irmãs, TERESA e GEMMA, estão aí também, ao mesmo tempo que eu,
pois foram Elas que preparam este espaço, para o nosso espaço de Comunhão e de partilha, que eu abro

agora.
Eu os escuto.

***

Pergunta: é verdade que é melhor não estar grávida ou ter um bebê em 2012?

Minha Irmã, nós lhes dissemos, Umas e Outras, assim como os Anciãos, que vocês estão hoje, nesta vida,
neste caminho que vocês percorrem, muito exatamente no lugar correto.

Em que o retorno da Luz e o estabelecimento final dela, que é Amor, devem provocar medo do que quer que
seja?

Nada há a antecipar, nada a preparar, a partir do momento em que o Coração está aberto.
Então, se o Coração estiver aberto e Vibrar no Fogo do Amor, tudo isso que chega apenas pode chegar,

justamente, porque a Luz, na sua Graça e na sua Inteligência, vai agir em sua vida.
Querer se proteger, de um modo ou de outro, é já, em algum lugar, uma falta de Amor, porque o Amor se basta

a ele mesmo.
Ele é estado de Alegria, ele nada antecipa, ele vive apenas o instante presente, não tem qualquer preocupação

com o amanhã, com o ontem.
Ele é totalmente Livre, porque liberado.
Não há que se proteger e que antever.

Não há que considerar o futuro.
Ele pode, eventualmente, esperar.

Mas, quanto mais o Amor aumenta, em vocês, mais vocês estão no instante da sua Eternidade.
E este instante da Eternidade não se preocupa com 2012, ele sabe, simplesmente, que o Amor está aí.

E quando o Amor está aí, não pode existir qualquer projeção, em qualquer amanhã.
O instante presente não pode ser alterado nem por uma preocupação, nem por um medo, nem por um peso do

passado.
Hoje, nós os empenhamos, realmente, a instalar-se neste estado, porque este estado específico é a resposta

a todas as faltas, a todos os sofrimentos.
Não é a precaução do que quer que seja, não é a antecipação do que quer que seja, que irá solucionar o que

quer que seja para vocês.
A Luz, como vocês sabem, revela-se cada vez mais.

Então, é claro, aquele que permanece fora do Coração não pode ter medo, porque a Luz lhe é desconhecida,
porque o Amor lhe é desconhecido.

Ele conhece apenas a versão pessoal do amor, uma versão que é limitada.
Ele não tem acesso, como diria IRMÃO K, ao Desconhecido.

Ele não é Livre, ele não é Autônomo.
E não sendo Livre e não sendo Autônomo, ele vai buscar precaver-se de um conjunto de eventos.

O que são esses eventos?
Com qual olhar vocês querem vê-los e vivê-los?

Com qual estado Vibratório vocês querem viver o retorno da Luz?
Vocês são uma lagarta?

Vocês são uma borboleta?
Então, minha Irmã, o que pôde ser escrito pelos profetas, o que pôde ser dado por alguns Anciãos, durante a
vida deles, referente à chegada do Fogo do Amor: o Fogo do Amor é o mesmo para todos, mas a expressão,

para cada um, será profundamente diferente.
E esta expressão irá depender, unicamente, do estado no qual vocês estiverem, no momento em que isso se

realizar, na totalidade, no que foi nomeado, eu creio, um tempo coletivo da Terra.
Todo o resto é apenas idiotice, todo resto é apenas medo, que apenas pode mantê-los bem longe do Coração

e levá-los à personalidade, ao terror.
O Amor é o inverso de tudo isso.



No Coração, não há terror, nem medo, nem apreensão e, sobretudo, não há amanhã.
Porque, a partir do momento em que o Coração Vibrar (porque o Fogo do Amor e o Fogo do Espírito estão

ativos), a partir do momento em que o conjunto do seu corpo (que é esse Templo) Vibrar no Fogo do Amor, o
que pode existir de importante ou de mais importante do que o que vocês estão prestes a viver?

Nada.
Absolutamente nada.

Então, é claro, aquele que não vive isso, apenas pode pretender se proteger, apenas pode imaginar
sofrimentos, apenas pode imaginar elementos catastróficos.

O mesmo acontecimento coletivo, sobre esta Terra, é o mesmo para todos, mas a resposta resultante para
cada um depende, unicamente, do seu estado Interior.

Então, se uma mulher deve acolher uma alma, que ela o faça.
Se, hoje, vocês não são mais capazes de acolher uma alma, se, hoje, vocês estão em tal função, em tal lugar, é

que esse é o seu lugar correto.
Toda decisão dever ser considerada e pode ser considerada sob dois ângulos: aquele da personalidade e do

medo, e aquele do Amor.
Cabe a vocês decidir.

***

Pergunta: uma emoção de amor, da personalidade, pode levar ao Fogo do Coração?

Não.
O amor, no sentido pessoal (que isso seja uma paixão, que isso seja uma emoção amorosa, que isso se refira

a quem quer que seja ou ao que quer que seja), jamais poderá conduzi-los ao Coração.
Porque o que leva a este estado, a este ímpeto (do amor pessoal, desta emoção), não pode, em caso algum,

conduzi-los ao Coração, mesmo se isso puder lhes dar a cor, o sabor.
Existe uma diferença fundamental: a emoção amorosa nasce no corpo emocional, eventualmente no corpo

causal, ou, ainda, no corpo mental.
Ela ocorre em função das circunstâncias exteriores, que isso seja para com um ser, para com uma música,

para com um quadro.
Esta emoção amorosa se extingue bem depressa, ou seja, a partir do momento em que desaparece o estímulo

exterior.
Ao passo que o Amor, o Fogo do Coração, ele, se estabelece independentemente de qualquer causa, de

qualquer causa exterior.
Ele é um estado de Ser, ele não é uma emoção.

A emoção é um movimento.
O Ser é um estado.

E o estado jamais será um movimento.
Toda a dificuldade está nesse nível.

Porque muitos Irmãos e Irmãs de boa vontade procuraram, de diferentes maneiras, esta emoção amorosa (que
isso seja através de um ser, através de uma situação, através de uma busca, mesmo espiritual).

 Mas esta emoção amorosa, mesmo a mais agradável de viver (e vocês sabem muito bem), jamais dura.
Enquanto que o Fogo do Coração, ele, é Eterno.

Ele não depende de nada mais senão d’A FONTE.
E eu acrescentaria, para isso (e vocês irão compreender muito rápido), que sempre foi relatado, em meio à

Humanidade, qualquer que seja a religião, qualquer que seja a cultura, o aspecto primordial do Amor: “amai-vos
uns aos outros”, para experimentar o Amor como fator da vida.

Porque, efetivamente, desde que existe uma emoção amorosa, existe uma necessidade que é criada assim, e
essa necessidade é a própria Essência da Vida, que é a necessidade do amor.

Simplesmente, neste aspecto (que eu qualificaria de horizontal), não há total verticalidade.
Então, é claro, vocês podem sempre denominar uma emoção amorosa (referente a um salvador, a um ser),

uma emoção vertical.
Mas esta verticalidade, como vocês sabem, é distorcida.

Ela foi alterada pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, porque ela depende, efetivamente, de fatores de atração e de
alguns dados que podemos qualificar como visuais.

E isso jamais será o vertical.
Por outro lado, a partir do momento em que vocês alcançam o que podemos chamar de diferentes nomes

(então, na minha última encarnação eu chamei isso de Atman, eu chamei de Samadhi Bramânico, mas vocês
podem muito bem chamar de Shakti, deShékina, vocês podem muito bem chamá-lo como os místicos

ocidentais, de Fonte[‘Fontaine’] de Cristal, de Fonte [‘Source’] de Cristal, pouco importa o nome que vocês
deem), mas quando vocês tocam isso, vocês são regados, permanentemente, pela A FONTE, que



desencadeia o Fogo do Coração, em vocês, que está, na realidade, em vocês.
Há, então, uma diferença fundamental entre este aspecto vertical e este aspecto horizontal.

E o ser humano é incompleto enquanto ele não está de posse, se o pudermos dizer, da sua horizontalidade e
da sua verticalidade a mais estrita.

O ser humano encontra-se no meio.
Mas, simplesmente, a própria alteração do contato com as outras Dimensões, introduziu, nele, desde tempos

imemoriais, um princípio de falta e um princípio de busca.
O princípio de falta e de busca faz sempre procurar, no exterior de si, o objeto do amor.

Ao passo que o único objeto do amor é o Amor em si mesmo, que é, na verdade, a Essência do Ser.
Em um caso, há emoção amorosa.

No outro caso, há estado de Ser no Amor.
O efeito e as consequências e o estado nada têm a ver, mesmo se, efetivamente, muitos seres humanos
deixam-se levar por esta emoção amorosa, principalmente nesses tempos particulares que vocês vivem,

porque há uma abertura do Céu, porque a Luz está aí e que, antes de viver o estado de Amor, evidentemente,
há um impulso da alma e do Espírito que os mantêm nesta sede de amor.

Ora, enquanto a verticalidade não está estabelecida, esta sede de amor vai se exprimir de diferentes modos,
através de uma busca.

Mas esta busca será sempre exterior.
E isso jamais será o Amor, no sentido do Fogo do Coração, no sentido desta plenitude Interior, que

desencadeia uma modificação e uma transformação, totais e radicais, da consciência.
A consciência ordinária jamais será a Consciência, tal como nós a nomeamos: Turiya.

Obviamente, em meio à consciência humana horizontal, existe uma forma de exaltação do amor, visando
preencher uma falta Interior, por uma procura exterior.

Mas isso não é o Amor.
Ou, em todo caso, é um amor que está incompleto e que não é duradouro, contrariamente àquele que se

estabelece no Coração, porque, tendo vivenciado o Coração, ele sabe que é a Verdade.
E o Irmão ou a Irmã que se estabelece nisso não tem necessidade de qualquer ajuda exterior: ele é pleno,

porque ele é alimentado pela A FONTE, pela Fonte de Cristal.
Ele se tornou o Atman, ele se tornou a Unidade, o Si, e ele não necessita de mais nada.

O que não quer dizer que não se trata do amor, mas, em todo caso, ele não está mais na reação e, sobretudo,
ele não está mais em uma busca exterior do que quer que seja, porque a resposta foi encontrada.

E a resposta jamais será do exterior, mesmo em um ser o mais admirável, mesmo em um amor o mais puro (no
sentido humano).

***

Pergunta: como passar do Amor do Pai Celeste e da Mãe Divina, tal como podíamos concebê-lo antes,
àquele d’A FONTE?

Por que substituir um Amor para a Mãe Divina, por um Amor para A FONTE?
A Mãe Divina é uma representação.

Uma Estrela, qualquer que seja, pode ser uma Mãe Divina.
Mas vocês são, também, cada um e cada uma, uma Mãe Divina.

Enquanto vocês tiverem uma adoração exterior, ao que quer que seja, vocês não podem ser vocês mesmos.
Enquanto vocês conceberem e crerem que existe, no exterior de vocês, alguma coisa que adorar ou que amar,

vocês não podem viver o Coração.
O Coração é o Amor autêntico de si, não do ego ou da personalidade, mas, sim, através dos Quatro Pilares.

Através da Transparência, da Pobreza, e da Humildade e da Simplicidade, há a possibilidade de viver o
Coração Vibral.

Não é uma questão de colocar, no exterior de si, um olhar exterior da personalidade, é exatamente o inverso.
É preciso, efetivamente, fazer cessar toda crença, toda ilusão, toda vontade.

 Naturalmente, isso é profundamente contrário ao que vários ensinamentos tentaram dar a vocês, a saber, que
tinha que manifestar uma ‘vontade de bem’ (porque é por aí que vocês podiam lutar contra o mal).
Mas o mal e o bem não têm qualquer importância para aquele que vive o Amor, no sentido Vibral.

Logicamente, haverá uma ação que vocês podem pedir (no sentido da personalidade), pelo bem da
humanidade, porque este ser, que vivenciou A FONTE, Irradia ao Infinito deste mundo e não unicamente de

próximo a próximo.
Mas enquanto vocês permanecerem em uma visão exterior de adorar alguma coisa ou qualquer um (que isso

seja, até mesmo, A FONTE), vocês não podem viver a Unidade, porque vocês estão em um processo de
projeção, no exterior de vocês, do que deve ser voltado ao Interior de vocês (não no sentido narcisista ou da

personalidade egotista).



O Fogo do Coração é outra coisa e aquele que o vivenciou (apenas por um bilionésimo de segundo) não pode
mais confundir os dois tipos de amor, é impossível.

 Agora, como fazer?
Bem (isso foi dito em várias ocasiões e eu penso que o Arcanjo ANAEL irá repetir), passar a Porta Estreita, é

se Abandonar, não ser mais nada, aqui, para Ser Tudo.
Obviamente, a personalidade sempre vai retrucar porque ela quer sempre se apropriar, descobrir por ela

mesma e se identificar a alguma coisa que ela quer possuir.
E enquanto vocês desejarem possuir o amor, vocês não podem viver o Amor.

Vocês devem doar-se, por completo.
Isso não corresponde a distribuir, simplesmente, toda riqueza aos pobres, mas é, muito mais, um estado

Interior de vacuidade, de Transparência total e, sobretudo, de Humildade (real e não simulada).
Conforme lhes disse o Comandante, ontem (que nós escutamos atentamente) (ndr: O.M. AÏVANHOV), vocês
podem realizar todos os protocolos do mundo, vocês podem realizar todos os exercícios do Yoga da Unidade

(dado por UM AMIGO) sem, no entanto, avançar um passo, enquanto vocês não tiverem a Humildade
necessária e indispensável para viver o Coração.

Isso implica, hoje, bem mais do que no Abandono, mas, realmente, em uma Renúncia, não à vida, é claro, mas
em uma Renúncia a todas as crenças, a todas as ilusões.

Enquanto vocês não fizerem esta Reversão, e enquanto vocês não viverem esta Revolução, vocês estarão
sempre procurando alguma coisa no exterior de vocês.

Lembrem-se desta frase (que foi modificada, mas que é oriunda da Bhagavad-Gita)que dizia: “os deuses,
quando eles se reuniram, disseram: onde nós iremos esconder a Divindade do homem?”.

E, naquele momento, foi dito que ela seria escondida aí onde jamais pensariam em procurar, ou seja, no
Interior de si mesmo.
É exatamente isso.

A Unidade não está na projeção da consciência.
Este mundo é Maya, para nós.

Mas, enquanto vocês estiverem inseridos nesta realidade tridimensional e vocês não tiverem acesso à
verticalidade da qual falei, como vocês podem encontrar, neste mundo, o que não é deste mundo?

Neste mundo, mesmo as suas leis ditas espirituais (por exemplo, na coloração da alma, no que é chamado, por
exemplo, de Raios), isso são leis da alma.

Mas as leis da alma jamais serão as leis do Espírito.
Porque o Espírito não se importa com mundo.

Ele ali está presente, mas ele ali foi escondido e ocultado.
Busquem o Reino dos Céus, em vocês, e todo resto lhes será concedido.

É preciso cessar toda projeção da consciência em qualquer coisa, que seria exterior a vocês, para conquistar.
Porque os Arcanjos lhes disseram e eu repito para vocês: vocês são a Luz, cada um.

Mesmo se vocês a renegarem, mesmo se vocês não a verem, mesmo se vocês não a viverem ainda, não pode
ser de outra forma.

***

Pergunta: qual é o papel da oração, hoje?

Minha Irmã, há tantas orações quanto amores.
Se a oração for um pedido referente à personalidade, ela não atravessará a barreira da personalidade.

A única oração, hoje, se vocês quiserem fazer a experiência, é dizer, como o CRISTO disse: “Pai, eu entrego
meu Espírito em tuas mãos”.

“Que a Graça e a Inteligência da Luz se manifestem em minha vida”.
Mas enquanto vocês pedirem, quem é que pede?

Porque o Coração nada tem a pedir.
Ainda uma vez, ele é um estado de Ser.

E se vocês estiverem em um estado de Ser, o que vocês podem pedir a mais senão Ser a Luz?
Portanto, há tantas orações quanto consciências.

Evidentemente, todas as religiões insistiram sobre a oração.
Hoje, nós preferimos substituir essa palavra pela Comunhão.

Porque a Comunhão é um estado de Ser que não depende de uma projeção, nem de um pedido, e ainda
menos de uma expectativa.

Porque a oração, por definição, é sempre voltada para o exterior de si, para um outro lugar, para um ser situado
em outros lugares.

E todos nós lhes dissemos, sem qualquer jogo de palavras, que nós estamos, na totalidade, no Interior de



vocês.
Então, é claro, não é questão de dizer que a oração é útil ou inútil, mas, simplesmente: o que vocês rezam e

como vocês rezam?
Lembrem-se: o Coração é um estado de Ser que é permanente e que não está sujeito a quaisquer oscilações,

ligadas a qualquer falta.
Porque, no Coração, tudo é plenitude e abundância, permanentemente.

Eu acrescentaria que o Coração apenas pode ser encontrado a partir do momento em que vocês aceitarem
olhar em vocês mesmos.

O que era muito difícil de realizar, desde um século, é hoje extremamente fácil, por uma razão específica: é
que a Luz está presente por toda parte.

***

Pergunta: Poderia nos falar do Amor da nossa Mãe a Terra?

Minha Irmã, eu lhe responderei de maneira muito simples: a partir do momento em que o Coração está aberto,
não pode existir, na sua consciência, qualquer diferença entre o Amor da Terra, o Amor do Céu, o Amor de um

Arcanjo, o Amor de uma folha de grama, porque não há hierarquia no sentido do Amor.
O Amor é UM, como Tudo é UM.

Há tanto Amor em uma folha de grama como na Consciência de um Arcanjo.
O plano, é claro, não é o mesmo, mas é a mesma qualidade e a mesma intensidade que pode ser vivenciada

porque, ainda uma vez, absolutamente tudo está no Interior da Consciência.
E enquanto vocês considerarem que a Terra é exterior a vocês, vocês olham, então, a Terra com a

personalidade.
Enquanto vocês olharem uma árvore como um objeto para admirar ou para amar, vocês não são a árvore e,

portanto, não há Unidade.
O Amor da Terra não é diferente do Amor de uma mãe.

Ele não é diferente do Amor d’A FONTE, a partir do momento em que não for mais vivenciado na separação e
da distância, mas, sim, na Unidade.

Então, falar do Amor da Mãe Terra é falar de qualquer outro amor.
Mas, para isso, é preciso ser capaz, não de defini-lo através de palavras ou através de uma identificação, aí

também, mas de derrubar, de algum modo, todas as barreiras e todas as distâncias.
Porque apenas isso é que irá permitir-lhes viver a Unidade e Comungar, com a Terra, com o Céu, com os

Arcanjos, com A FONTE, ou comigo mesma.
Não há mais distância, mas é preciso, para isso, que o seu olhar não esteja mais distante.

Não há mais separação, mas é preciso, para isso, que vocês não estejam mais separados ou fragmentados.
É preciso, vocês também, reunificarem-se.

E se reunificar passa pela passagem da Porta Estreita e pelo que foi denominado os Quatro Pilares.
Fora disso, não há outra possibilidade.

Poderíamos falar indefinidamente sobre as características diferentes, segundo o olhar da personalidade, do
Amor da Terra, do Amor de uma árvore ou de um Arcanjo e lhe dar as características.

Então, é claro, enquanto Estrela AL, eu sou portadora de uma Vibração.
A Vibração da minha Irmã TERESA não é a mesma, mas é o mesmo Amor que está na ligação e na Liberdade

da nossa Presença e das nossas manifestações.
Enquanto houver separação, distância, enquanto houver impressão de não estar reunificado ao conjunto dos

Universos e dos Mundos, há sofrimento, não há vida na sua totalidade e na sua globalidade.
Há uma falta, há um medo.

Hoje, vocês são convidados pela Luz para viver a Graça da Luz e a sua Inteligência.
Para isso, é preciso cessar toda projeção.

É preciso, simplesmente, pararem, por alguns instantes.
Fazer a Paz, o silêncio, não mais depender de um instante anterior e não mais depender de um instante que vai

se seguir.
Se vocês estiverem totalmente presentes em vocês mesmos, então KI-RIS-TI irá se abrir e a Porta Estreita

será atravessada e vocês irão viver, instantaneamente, o Fogo do Coração.
Cada dia que passar, verá se aproximar a inutilidade de toda ação exterior e de toda projeção, mesmo em um

protocolo, mesmo o mais perfeito.
Porque vocês irão descobrir que vocês são a Essência do Amor e que vocês não são nada mais do que isso.

E que apenas o olhar da personalidade, dos seus medos e de suas faltas, podia fazê-los considerar e viver
outra coisa.

E a partir do momento em que vocês viverem esta Comunhão com a Unidade, o que mais pode ser
necessário?



Absolutamente nada.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a Comunhão e a Fusão?

Meu Irmão, se você bem quiser, nós iremos considerar três palavras, porque elas veiculam três estados
diferentes do Ser: a Comunhão, a Fusão e a Dissolução.

A Comunhão pode se viver no si e ela pode, também, ser vivida com uma outra Consciência.
Isso foi realizado pela Nova Aliança e pela abertura da Porta posterior denominada KI-RIS-TI, permitindo-lhes

estabelecer uma Comunhão, de próximo a próximo, ou em distância, com uma outra Consciência e, em
seguida, com o conjunto das Consciências (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (*).

Nesta Comunhão, há percepção da Unidade, vivenciada da Unidade, mas vivenciada, também, não de uma
distância, mas da própria Consciência, de Consciências que são diferentes.

No processo de Fusão há uma Comunhão, que vai até o fim.
Ou seja, naquele momento, o objeto da sua Comunhão faz com que vocês se tornem a árvore, que vocês se
tornem o Irmão ou a Irmã com a qual vocês Comungaram, que vocês se tornem o Sol, ou outra Consciência.

E, enfim, vem o ato final que é a Dissolução.
A Dissolução é perder todo sentido de qualquer identificação.

É tornar-se a totalidade da Criação, é tornar-se A FONTE, na totalidade.
É integrar e englobar, em si, o conjunto das Dimensões e dos Universos, não por uma concepção, mas,

realmente, por um mecanismo Vibratório da Luz que os faz viver isso na Consciência real.
Dessa maneira, a Comunhão prefigura a Fusão que, ela própria, prefigura a Dissolução.

Então, é claro, no momento coletivo da Terra, haverá Dissolução.
Cada um terá vivenciado, pelo menos uma vez, a Comunhão, a Fusão e a Dissolução, mesmo vocês não tendo

que manter e que estar, em última análise, nesta Dissolução, porque cada caminho é diferente e cada
Consciência tem a necessidade de experimentar coisas que podem ser diferentes.

Mas o que é certo é que nunca mais haverá divisão, nunca mais predação, nunca mais ilusão, no momento
coletivo da Terra.

O que vocês estabelecem como capacidade, hoje, para Comunhão, ou para Fusão, ou para Dissolução,
reflete, simplesmente, a sua capacidade para manter o Coração na Unidade e a Consciência em meio à Turiya.

***

Pergunta: nos espaços de Comunhão com alguém, por que sentir uma forma de fadiga ao focar um
indivíduo que recebe esta Comunhão?

Que isso seja nos momentos de alinhamento, de Comunhão, ou nos momentos que vocês vivem, pela Graça
da Luz (onde vocês parecem sentir um mecanismo de dormência do corpo ou da própria Consciência), isso é,

de alguma forma, uma preparação que lhes é oferecida para aproximarem-se da Dissolução.
Há perda de referências no espaço e no tempo.
Há perda, até mesmo, do sentido da identidade.

No minuto seguinte, é como se vocês perguntassem: mas onde vocês estiveram, o que vocês fizeram ou
quem vocês eram?

Tudo isso faz parte do processo normal de desdobramento da Luz e do retorno à Luz que vocês São.
Nos momentos os mais intensos de Dissolução, vocês São a Luz.

Vocês não são tal pessoa, vocês não são tal alma, vocês não são tal consciência.
Vocês São apenas a Luz e esse é o maior dos Samadhi.

Porque, naquele momento, não há nada mais senão o que vocês São, ou seja, Luz.
Vocês São, às vezes, o Tudo e vocês são, às vezes, o nada.

E isso se vive sem qualquer agonia, isso se vive como a Verdade absoluta.
A personalidade é fundamentada no medo do seu desaparecimento.

E todas as técnicas, adotadas pela personalidade, neste mundo, são apenas estratégias visando evitar ter que
fazer frente ao vazio e à aniquilação da personalidade que, no entanto, desaparece, como vocês sabem, a cada

morte.
O acesso ao Coração e à Dissolução é, justamente, a vivência da plenitude, a ausência total da personalidade.

Isso não é a morte, mas é a Vida, em todos os seus componentes.
Evidentemente, para a personalidade, enquanto esta experiência não for vivenciada, isso pode parecer absurdo

e pode mesmo parecer totalmente fora do alcance e, sobretudo, a ser evitado.



Porque há, efetivamente, mecanismos, em meio à personalidade, que estão ligados ao corpo de desejo, que
os mantêm sempre para mais vitalidade, mais materialidade, mais necessidade de possuir.

Então, é claro, na materialidade, há necessidade, de possuir, material.
Mas na necessidade de possuir, espiritual, há uma necessidade (que é uma ilusão) que é possuir a Luz.

A Luz não se possui, Ela É.

***

Pergunta: podemos viver a Dissolução e continuar a viver neste mundo tridimensional?

Meu Irmão, o que eu fiz durante a minha vida?
A diferença, hoje, existe pelo fato de que a Luz (para aqueles de vocês que vivem a Vibração) começa a invadir

a totalidade da sua Consciência.
E vocês se apercebem, para alguns de vocês, estupefatos, de que vocês podem evoluir neste mundo

enquanto estando imersos nos momentos de Luz, onde vocês encontram outros seres (amigos, pais, filhos),
mas no seu corpo de Estado de Ser. 
E, no entanto, vocês sempre estão aí.

Este instante individual de Dissolução não é ainda acompanhado da Dissolução coletiva.
Vocês podem, então, perfeitamente, viver esta Dissolução e estar presente sobre este mundo.

O que eu fiz durante a minha vida?
O que fez UM AMIGO?

O que fez CRISTO?
Podemos dizer, naquele momento, que a Consciência não está mais limitada a este corpo, a esta

personalidade, e a esta vida.
A Consciência é, realmente, naquele momento, multidimensional: ela não está mais limitada, ela não está mais

confinada, ela não é mais dependente de um corpo, de um apego, de uma situação, de um sofrimento, do
passado, do futuro.

E, no entanto, o corpo está bem aí.
E, no entanto, vocês estão sempre aí.
Mas vocês não estão mais limitados.

Isso, vários Irmãos e Irmãs o vivem, ou através do Canal Mariano, ou através da Presença, perto deles, dos
Anjos do Senhor ou de outros povos, ditos extraterrestres ou, então, pela comunicação com os Anciãos ou,

ainda, com os Arcanjos.
Isso não é uma ilusão, isso é a estrita verdade do que é vivenciado pela Consciência, quando ela não está mais

limitada a este corpo, a esta pessoa, a esta identidade que vocês creem ser a única que existe.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pelas suas perguntas.
Eu rendo Graças pela sua escuta e pela nossa Comunhão.

Então, com o seu acordo, eu vou, se o pudermos dizer, compactar a minha Presença, em vocês, a fim de viver,
além da Comunhão, um espaço que, eu espero para vocês, será de Fusão ou, ainda, de Dissolução.

Eu realizo isso porque a Luz está cada vez mais presente.
Há, então, uma possibilidade maior de Comunhão, de Fusão, até mesmo de Dissolução.

Então, essa será a minha maneira de render Graças, no Amor.
Vivamos isso e eu irei me retirar logo mais, depois.

Eu lhes digo, agora, até muito em breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Eu Amo vocês.
Até logo.



************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 02 de dezembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1296

04 de dezembro de 2011
(Publicado em 05 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1296


Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu sou TERESA DE LISIEUX.
Assim era o nome que me foi dado, depois da minha partida desta Terra.

Eu serei, hoje, a segunda Estrela a intervir.
Eu porto, é claro, a Vibração da Estrela PROFUNDEZ.

Eu não voltarei sobre o que eu já disse sobre minha experiência de encarnação.
Seguidamente, foi dito que o meu caminho era o Caminho da Infância, o Caminho da Inocência, o Pequeno

Caminho.
Eu já expliquei isso a vocês.

Eu venho, hoje, sobretudo, dar-lhes uma série de elementos, em um primeiro momento, referente ao que é a
PROFUNDEZ e, em seguida, como minha Irmã MA ANANDA, eu abrirei um espaço de partilha com vocês,

com relação ao Amor e, mais especificamente, esta noção de PROFUNDEZ.

***

Primeiramente, o Caminho da Infância, da Inocência, está diretamente conectado, é claro, à PROFUNDEZ.
Esta PROFUNDEZ (mesmo se eu não tinha as palavras à época, pelo fato da minha idade, para exprimir isso),
é ser capaz de não mais ver a menor aparência, ser capaz de extrair-se de todo “parecer”, torna-se de novo o
mais simples, cada vez mais humilde, para aceitar que, jamais, sobre este mundo, nós podemos compreender

os prós e os contras.
Então, é claro, nesse vigésimo século, muitos elementos de resposta puderam ser trazidos, por diferentes

métodos, por diferentes vias.
Todos vocês sabem disso.

 Que isso seja pela técnica, que isso seja pela Energia, que isso seja pela compreensão, mesmo da
consciência, de alguns elementos, existe o que poderíamos chamar de certa forma de ‘causalidade’ que foi

mostrada, explicada (que isso seja, ainda uma vez, através das tecnologias modernas ou através da ciência que
eu denominaria da alma).

É, de fato, possível lembrar-se do porque (nesta vida ou em outras vidas) chega tal coisa.
Então, é claro, é lógico que todo ser humano tinha necessidade de compreender e de saber o que lhe chega.

TERESA DE LISIEUX - 4 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-Zm3LY4t_q5Q/UWy6jSSHcoI/AAAAAAAAAik/SRbInEH-VzU/s1600/000therese200.JPG


Mas compreendam bem que isso é sem fim, porque, desde que vocês compreendem alguma coisa de um
elemento que lhes pareça importante em sua vida, um outro elemento, então, vai chegar e vai levá-los a uma
outra busca: necessidade de compreender porque vocês têm tal sofrimento, necessidade de compreender

porque vocês têm tal relação, com tal ser, ou tal relação com tal energia.
E, naturalmente, a vida é um conjunto de questões que pedem respostas e a personalidade, a vida (mesmo a
mais Luminosa) sobre este mundo, irá se traduzir, sempre, pelo apelo de respostas e dessa necessidade de

sentido, através da ação / reação.
E isso é lógico e normal, porque este mundo foi construído pelo próprio princípio da ação e reação.

Quaisquer que sejam os nomes que dermos a isso, isso é uma evidência, na vida.
Toda ação que os leva a originar uma reação, uns para com os outros, em vocês mesmo, frente a energias da

vida e a tudo o que podemos encontrar quando estamos vivendo sobre este mundo.
Mas existe uma causa que é independente de toda causa e de toda ação / reação.

E, aí, nós entramos diretamente no mistério.
Esse mistério é: “quem eu sou?”, “o que eu faço aqui?”, “será que eu sou apenas este corpo?”, será que eu

sou apenas este ser que faz tal coisa em sua vida ou será que não haveria outra coisa que me foi escondida?”,
“será que não há outra coisa que não seja esta sucessão de ações, de reações, de atos colocados e aos quais

somos confrontados?”, “será que haveria outros estado do que eu sou?”, “será que haveria, em algum lugar,
sem, no entanto, saber onde isso está, no Interior ou no exterior, alguma coisa que me preencheria e que não

se inscreveria mais em qualquer lógica habitual, mas em alguma coisa misteriosa e sublime?”.

***

Evidentemente, aqueles que conhecem um pouco a minha última encarnação sabem que durante toda a minha
vida, em cada gesto, e mesmo quando eu estive doente, no final da minha vida, eu me dava, por assim dizer,

ao CRISTO, a MARIA.
Era, de algum modo, para mim, o meio de projetar um além que, é claro, eu tive a oportunidade, em muito

poucas ocasiões, de viver (em particular, quando criança).
Isso foi suficiente para orientar toda minha curta vida para este Absoluto.

E, por isso, eu me apercebi, muito rápido (mesmo se eu escolhi uma forma de confinamento), de que todas as
circunstâncias da vida, tal como todos nós a levamos (qualquer que seja nosso papel, quaisquer que sejam os
filhos que nós temos ou não, quaisquer que sejam as profissões que nós temos ou não), conduzem-nos, sem
parar, a reagir e a agir e a não poder se colocar a questão fundamental: “quem eu sou e o que eu faço aqui?”.

Há, de certa forma, sempre, uma espécie de frenesi exterior de obrigações.
E eu me apercebi, também, muito jovem, de que eu podia, perfeitamente, continuar minhas ocupações, minhas
obrigações (quaisquer que fossem) e estar totalmente imersa nesta aplicação, nesta obrigação, nesta ação e,

ao mesmo tempo, ter presente, dentro da minha consciência: “quem eu sou?”.
E, sobretudo, dizer-me que meu Reino não era deste mundo e que havia, alguma parte em outros lugares,

dirigindo, perfeitamente, o que eu estava prestes a fazer, naquele momento, a possibilidade de viver alguma
coisa que era sem fim e que era da ordem do Amor o mais absoluto e o mais puro.

Obviamente, era preciso realizar essas obrigações, essas ocupações, e vocês sabem muito bem, hoje
(qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas vidas), que mesmo se a Luz os chamar, cada vez

mais, vocês têm obrigações, ocupações a realizar.

***

Então, é preciso, também, ser capaz de considerar que algumas dessas obrigações, dessas ocupações
podem ser feitas de maneira perfeitamente natural, mas com um estado de consciência diferente.

Isso poderia se chamar a Atenção e a Intenção, isso poderia remetê-los aos Pilares da cabeça e das Estrelas,
da Cruz denominada principal entre AL/OD e IM/IS, à Ética, à Integridade.

Tudo isso vocês sabem, para aqueles que tiveram a oportunidade de ler, talvez, o que outras Estrelas, outros
Anciãos lhes disseram (ver a coluna “protocolos a praticar”) (*).

Existia, então, durante minha vida, uma forma, também, ao meu nível, de tensão para este Abandono à Luz,
para o CRISTO.

E eu me apercebia, então, de que eu podia realizar uma tarefa, estando totalmente imersa nesta tarefa, sem
experimentar o menor peso, porque minha consciência, enquanto estando nesta tarefa, estava também, de

alguma maneira, nesta forma de Comunhão que eu desejava ardentemente com CRISTO, com MARIA.
E eu me apercebia, então, de que todas as tarefas que eu realizava podiam ser efetuadas sem qualquer

dificuldade, mesmo quando eu estive doente, porque, naquele momento, eu estava plenamente no que eu
fazia, mas eu sabia também, para começar a vivê-lo, que eu não era somente o que eu fazia.

Então, na realidade, o que intervém, naquele momento, é, justamente, a PROFUNDEZ, porque a PROFUNDEZ
nos faz considerar uma obrigação, uma ocupação (qualquer que seja), não simplesmente como, justamente,

uma obrigação ou uma ocupação, mas como um ato que está perfeitamente na possibilidade de aproximarmo-
nos deste Absoluto, desde o momento em que esta ação e esta obrigação são realizadas com o Coração.



Apercebemo-nos, também, neste estado, de que não há valorização ou hierarquização de uma tarefa.
Não é mais importante dirigir do que fazer a limpeza, do que rezar, porque a consciência está totalmente

presente nesta PROFUNDEZ que vocês realizam.
Muitas vezes, vocês sabem muito bem que uma ação é realizada com uma mente que vagueia em outros

lugares.
E bem, não.

***

Se vocês aceitam a PROFUNDEZ e estão plenamente lúcidos do que vocês fazem ou do que vocês não
fazem, a sua obrigação, a sua ocupação, se vocês vivem isso não com um constrangimento, não como um

dever, mas além da obrigação e da ocupação ou da responsabilização, vocês irão aperceber-se muito
depressa de que um mecanismo específico põe-se em prática, principalmente nos momentos que são para
viver para vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs que estão encarnados sobre a Terra, porque, como vocês o

veem talvez, a Luz é onipresente.
E por que a Luz estaria ausente dos momentos em que vocês exercem uma responsabilidade, qualquer que

seja?
Vocês podem transformar, também, o que vocês exercem não como uma ação da personalidade, mas como

uma ação da Graça.
E, isso, é realizável pela PROFUNDEZ, porque, efetivamente, se vocês estão na PROFUNDEZ, e se vocês

estão realmente na Vibração do Coração, naquele momento, e bem, qualquer que seja a ação executada, não
há ação privilegiada porque toda ação ocorre sob a ação da Graça, pelo Coração, e não mais pela

personalidade.
 Há, também, neste nível, uma forma de Transmutação, permitindo-lhes viver que, mesmo o ato mais
insignificante da vida ordinária, pode ser preenchido da mesma Graça como o instante de Comunhão.

***

Lembrem-se, também, do que lhes disseram outras Estrelas, outros Anciãos e os Arcanjos: que os momentos
de Comunhão vão se intensificar, que os momentos do Apelo da Luz vão se intensificar.

Então, é claro, há uma fase, eu diria, de aclimatação, quando o Apelo da Luz é muito intenso, que vocês nada
mais podem fazer, nada mais podem mover.
Mas isso é apenas uma fase de aclimatação.

Então, é claro, vocês sabem que haverá um momento coletivo onde vocês sairão, na totalidade, da Ilusão, mas,
daqui até lá, vocês sabem muito bem que é preciso continuar avançando em seu caminho, no que é sua vida,
mesmo na vivência absoluta de sua Ilusão e de sua autossatisfação, se o podemos dizer, em relação à Luz.

Mas é justamente nesses atos que é preciso colocar mais Luz porque é nesta PROFUNDEZ que vocês
encontrarão, naqueles momentos (preenchendo todos os instantes os mais ordinários e os mais banais de

suas vidas), que vocês poderão, realmente, fazer um aprendizado acelerado da Luz.
Naturalmente, ainda uma vez, cada Irmão, cada Irmã tem um destino, um caminho diferente para viver a Luz.

Alguns não podem (real, concreta e fisicamente) mais nada fazer, mas se vocês forem além do que lhes
parecer ser imposto pela Luz, vocês irão se aperceber de que chega um momento em que vocês poderão

realizar não importa qual tarefa, sem estar ausente, mas estando totalmente presente.

***

A PROFUNDEZ é, então, sair da superficialidade, é realizar, mesmo a tarefa a mais trivial, estando rodeado e
saturado da Luz.

Porque é naqueles momentos que vocês poderão fazer a experiência da Humildade, da Simplicidade, da
Infância.

É naqueles momentos de PROFUNDEZ dos atos da vida ordinária que vocês tomam, realmente, consciência
de que o Amor é apenas o que vocês fazem, mas de que o que vocês fazem está repleto de Amor.

E aí, naquele momento, vocês irão se aperceber de que a distância que podia existir entre seus momentos de
Comunhão (à Luz ou com outros Irmãos e Irmãs) que foram privilegiados, poderá se manifestar também,

mesmo no fato de passar uma vassoura, porque vocês irão se tornar alguém que vive a doação e a
TRANSPARÊNCIA à Luz.

Qualquer que seja o ato, qualquer que seja a ação, vocês não estarão mais submissos à ação / reação (mesmo
em suas relações com seus Irmãos e suas Irmãs) porque, se vocês estiverem plenamente presentes, vocês
irão descobrir a PROFUNDEZ do que é vivenciado, não tanto como um ato exterior (a realizar no sentido de
uma obrigação, de uma ocupação ou de um dever), mas, bem mais, como um ato impregnado do mesmo

Amor que em seus estados de Comunhão e de alinhamento.



***

É assim que a Luz aumenta, em vocês e ao redor de vocês, e que a Graça se imiscui em sua vida, de maneira
sutil e, pouco a pouco, cada vez mais evidente.

Isso faz parte, também, do Abandono à Luz e os leva, pouco a pouco, a concretizar e a conscientizar que a
verdadeira Vida é aqui, não absolutamente nesta Dimensão, mas no que vocês são, no instante presente.

Isso irá lhes permitir, também, afastar-se de toda interrogação futura e de todo peso passado.
Então, é claro, para nossas Irmãs e nossos Irmãos orientais, isso se chama, por exemplo, o sentido do

Serviço, o Seva ou o Bhakti Yoga.
Isso contribui, inegavelmente, para viver ainda mais a Luz.

Esses são momentos extremamente importantes porque, lembrem-se de que, neste período em que a Luz se
revela por toda parte, a Inteligência da Luz vem especialmente, para cada um, colocá-los em frente,

precisamente, do que é para resolver.
Nada chega por acaso, que isso se refira ao corpo, que isso se refira às relações.

Se nós superamos o olhar da personalidade (e eu o fiz durante minha vida, portanto, vocês podem fazê-lo),
então, vocês irão se aperceber de que existe uma outra etapa e um outro estado do ser, que é independente

do que está prestes a ser feito, enquanto estando plenamente consciente do que é realizado ou da ação que é
conduzida.

E vocês irão se aperceber de que a majestade da Luz preenche também, de sua Graça, esses momentos.
É assim, desta maneira, passo a passo, que vocês irão aumentar, em vocês e ao redor de vocês, a

consciência da Luz, de sua Luz e da Luz que está por toda parte.
Nada há a rejeitar, hoje, porque, o que lhes propõe a vida (que isso se refira a uma doença desse corpo, que

isso se refira a um rompimento ou a uma grande alegria), não faz qualquer diferença.

***

Todos os elementos que ocorrem em sua vida, mesmo se lhes pareçam (para o olhar da personalidade) sem
profundez, como um elemento difícil para viver, pressionando, afastando-os da Luz porque se afastando de
seus momentos de Comunhão, é-lhes preciso, aí também, adotar outro olhar e compreender que, cada vez

mais, absolutamente tudo o que lhes chega, e absolutamente tudo o que irá chegar a vocês, é, em última
análise, apenas para fazê-los encontrar, ainda mais, quem vocês são.

Fazendo com que, naquele momento, vocês não tenham mais que se colocar a questão de: “quem eu sou?” e:
“onde eu estou?”, porque, naquele momento, vocês vivem, efetivamente, a Unidade e o Coração que Vibra.

E aí, vocês são preenchidos: não há qualquer impaciência, não haverá qualquer necessidade de fazer cessar
tal tarefa ou tal obrigação porque seu estado de consciência e seu Coração serão totalmente indiferentes ao

que vocês fazem, e aí, naquele momento, vocês irão se aproximar grandemente do estabelecimento
permanente no Coração, ou seja, instalar-se, de maneira definitiva, na Consciência do Si e no Amor Vibral.

É preciso, para isso, ter certa forma de esvaecimento, de Humildade, certa forma de Simplicidade e de
Pobreza.

Aceitar a vida, em todos seus componentes.
Obviamente, isso é profundamente diferente da vida da personalidade que vai sempre buscar agir em um

sentido que é aquele da personalidade.
Enquanto vocês estiverem lúcidos, em sua PROFUNDEZ, no instante presente, vocês irão se aperceber de

que existe uma força absolutamente admirável que vem tudo resolver.
Vocês irão viver, naquele momento, a evidência da Graça e vocês irão compreender que vocês entraram em

sua própria PROFUNDEZ e que, para viver isso, vocês sabem muito bem que é preciso, totalmente, esvaecer-
se.

***

Esvaecer-se não significa desaparecer, mas colocar, à frente, o Amor e o Coração e não mais a personalidade
e seus desejos.

Não mais estar na justificativa do que quer que seja, nem na apreensão do que quer que seja.
Estar totalmente presente a si mesmo, totalmente presente no instante, e em qualquer outro instante.

Estar totalmente implicado e, ao mesmo tempo, totalmente desprendido.
Esta implicação e esse desprendimento são essenciais porque eles conduzem, realmente, à PROFUNDEZ e

eles conduzem ao Coração.
E, portanto, eles fazem parte desse Triângulo que falou MA ANANDA MOYI, entre o ponto AL, o ponto

PROFUNDEZ e o ponto UNIDADE (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / as 12 Estrelas”) (**).
É uma dinâmica particular que se instala, através disso, que tem por vocação fazê-los conscientizar, ainda mais,

o estado de Ser de Luz que é sua natureza essencial, como de todos nós.



o estado de Ser de Luz que é sua natureza essencial, como de todos nós.
Realizando isso, vocês darão um grande passo para a Pobreza, para o Caminho da Infância.

E vocês irão constatar os efeitos em sua vida, em sua consciência, em seu corpo, porque (o que quer que
chegue a esse corpo ou a qualquer relação ou a qualquer trabalho) vocês irão viver momentos de imersão na

Luz que serão, naquele momento, totalmente independentes dos seus estados de Alinhamento, dos seus
estados de Comunhão.

E vocês irão constatar que a Graça preenche sua vida, nos momentos os mais imprevistos ou imprevisíveis.
Vocês entrarão em contato, tanto mais facilmente, com as outras Dimensões, e irão vivê-las.

O Canal Mariano irá se intensificar.
Vocês irão perceber as Vibrações cada vez mais intensas.

A Alegria será sua Morada e seu domicílio, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês realizem.
Que o corpo esteja saudável ou doente, isso não irá influir em sua Alegria.
Naquele momento, a dor, mesmo física, do corpo, não irá afetá-los mais.

Vocês viverão o que eu vivenciei, pouco tempo antes que eu conectasse a Luz: que, finalmente, eu não sou
esse corpo, mesmo se eu estou plenamente nesse corpo.

Há algo a mais que transcende, de muito longe, a limitação desse corpo e que, se chegar algo de dramático a
esse corpo, e bem, eu não sou mais esse corpo, mesmo se eu estou dentro.

Eu não sou mais afetado pela dor, eu não sou mais afetado pelo sofrimento: é isso que vai fazê-los realizar a
PROFUNDEZ.

***

Eis as algumas palavras que eu tinha para dar a vocês, elas são muito breves, mas eu permaneço, é claro, com
vocês, para partilhar em relação a isso porque, hoje, é importante especificar alguns elementos no que eu

acabo de dizer, referentes à PROFUNDEZ, que se junta ao Caminho da Infância, da Simplicidade.
Então, eu os deixo exprimir-se.

  
***

Pergunta: alcançamos a PROFUNDEZ pela Estrela PROFUNDEZ ou pelas Portas?

Meu Irmão, nem um nem outro.

Aplicando o que acabo de dizer.

Estar consciente, a cada instante, e, sobretudo, nos momentos que lhes parecem ordinários e não
extraordinários.

É nesta condição que nasce o extraordinário no ordinário.

É muito exatamente o que eu acabo de explicar.

***

Pergunta: com relação às três Estrelas da Coroa, qual é a posição do ponto AL?

Pouco importa.

Para aqueles de vocês que perceberam e sentiram as Vibrações das Estrelas, vocês sabem, pertinentemente
(e vocês, talvez, notaram) que existem momentos, de dias, de meses, de instantes durante o dia, onde algumas

Estrelas são mais manifestadas do que outras (ndr: ver a coluna: “protocolos a praticar”) (*).



Aliás, parece-me que o Comandante (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov) lhes falou de pontos que vocês percebem
mais, que isso seja ao nível das Estrelas e das Portas.

Vocês sabem ao que correspondem esses pontos, essas Portas, essas Estrelas.

Elas são, de qualquer forma, as testemunhas, na carne, da transformação que vocês vivem.

Obviamente, a um dado momento, era importante focar, talvez, em alguns pontos, em algumas Portas, em
algumas Estrelas e vocês constatam, aliás, que se vocês colocam sua atenção em uma das Estrelas, ela se

põe a Vibrar.

Outros não sentem mais um ponto ou uma Estrela, mas sentem um conjunto de pontos e de Estrelas,
referindo-se ou a um Triângulo elementar, ou a toda uma parte, anterior ou posterior, das Estrelas.

Tudo isso são marcadores.

Naturalmente, vocês podem servir-se do ponto AL, invertido ou não.

Vocês podem se servir, do mesmo modo, das Estrelas.

E, talvez, vocês tenham lembrado (porque isso, vocês o vivem, mas isso não foi explicado porque vocês o
vivem, isso não tem necessidade de ser explicado), existe, efetivamente, uma conexão entre Portas e Estrelas,

ocorrendo pelo pescoço.

Alguns de vocês lembraram que, quando o Canal Mariano se ativa, há pontos que se ativam ao mesmo tempo.

Lembrem-se de que esses pontos são pontos de ancoragem da Luz, mas, também, de manifestações
potenciais espirituais.

A PROFUNDEZ é um elemento importante, permitindo-lhes encontrar os dois outros pontos, ou seja, AL e
UNIDADE, denominados, de outra forma, se vocês preferirem, a alma e o Espírito, ou seja, juntar a alma e o

Espírito na mesma finalidade que não é mais o corpo, que não é mais a personalidade, mas que é, sim, a Luz.

Portanto, pouco importa.

O que é importante, é claro, são as Vibrações.

Mas, além disso, vocês devem também calcar, de algum modo, os comportamentos, às Vibrações.

Em nossa época, nós não tínhamos tudo isso porque os tempos eram diferentes, porque o tempo que vocês
vivem hoje, desde alguns anos e desde uma geração, corresponde a uma mudança total de modo de

consciência.

Mas o mais importante permanecerá sempre, como o CRISTO disse: “reconheceremos a árvore pelos seus
frutos”.

Quais são seus frutos?

A Graça da Luz dá sempre frutos abundantes, onde, por sinal, manifesta-se a abundância.

Não há restrição na Luz.

A Luz, pela sua Inteligência, provê tudo o que é útil e necessário à sua vida, a partir no momento em que o
Coração Vibra.

A falta se inscreve apenas na personalidade.

A PROFUNDEZ de que falei é um meio importante, pelas explicações que eu dei, de fazer propagar a Luz,
bem além dos seus espaços de Alinhamento e bem além dos momentos em que a Luz os chama.

Mas é nos momentos em que vocês vão, vocês mesmos, criar, de algum modo, um Apelo à Luz (realizando
essas ações, essas obrigações, essas ocupações que não são devido à sua vontade, mas, bem mais, devido
ao estabelecimento da sua consciência neste estado de PROFUNDEZ, que cria o Apelo à Luz, mas que não

está ligado à personalidade).

Eu posso acrescentar (mas sem entrar no contexto da terceira Estrela deste dia, minha Irmã GEMMA) que, se



vocês realizam sua ocupação, sua obrigação, sua tarefa, neste estado de Alinhamento, nesta Atenção, vocês
irão descobrir que o que, anteriormente, podia parecer-lhes fastidioso e difícil, irá lhes aparecer, com a

PROFUNDEZ, leve e, finalmente, feliz e exatamente Unitário.

***

Pergunta: na busca pela Luz, podemos ter receio de perturbações exteriores?

Minha Irmã, enquanto existe o receio do que quer que seja do exterior, isso é uma projeção exterior.

A Luz não tem medo de qualquer Sombra.

A Luz é um estado de ser que transcende o Bem e o Mal: portanto, não existe qualquer energia, qualquer
consciência que possa se opor ao estado de Ser na Luz.

Enquanto existe uma concepção assim voltada, enquanto existe um diabo no exterior, ou uma consciência que
vem perturbá-los, isso apenas faz remetê-los à sua falta de PROFUNDEZ e à sua falta de Coração, porque, no

Coração, vocês nada têm a temer.

Como é que um elemento da Sombra (ou oposto à Luz) poderia intervir em meio àquele que é Luz, na Vibração
do Coração?

É impossível.

Dessa maneira, então, se, em sua vida, manifesta-se um elemento contrário à Luz, significa que,
evidentemente, há uma ressonância em relação a isso, em vocês.

E tudo depende, também, do ponto de vista.

A Luz não tem o que fazer da Sombra.

A Luz é Transcendência e Alegria.

Se há tristeza, se há oposição, é que não há Alegria o suficiente, é que não há Coração o suficiente.

Sem julgar, sem culpar o que quer que seja, mas é um apelo para centrar-se, é um apelo para viver o Coração
e não mais projetar, em um olhar que separa o que quer que seja ou quem quer que seja.

Não há inimigo exterior, não há constrangimento exterior à Luz.

É apenas o ponto de vista da consciência que criou isso.

Enquanto vocês são persuadidos de que há uma pessoa, um trabalho ou uma energia oposta (ou uma energia
sombria) que se opõe ao que vocês viviam a Unidade, isso é apenas uma projeção.

Evidentemente, em um nível de consciência (aquele da Dualidade), o diabo é onipresente.

E, aliás, este mundo não é governado pela Unidade, senão, o que aconteceria?

E bem, é muito simples: vocês seriam multidimensionais, já.

Vocês não teriam necessidade de dissolver qualquer Ilusão, ela iria se dissolver, na totalidade.

Não existe, portanto, qualquer obstáculo exterior.

Enquanto vocês concebem e creem nisso, vocês funcionam segundo o princípio da Dualidade e, é claro,
vocês ali ficam submissos.

Enquanto vocês buscam o Bem (através da Energia, através de práticas), vocês se afastam da Unidade e do



Coração porque o Coração (e a Unidade) é um estado de ser.

Não é uma busca, não é uma procura.

É a aceitação do estado de Ser.

Enquanto vocês concebem a Luz como uma busca, isso exprime, simplesmente, uma Dualidade.

Isso não é um julgamento, isso não é tampouco uma condenação, mas lhes pede, simplesmente, para
redefinir-se em relação às suas práticas, às suas manobras, ao que vocês fazem em sua vida.

Se existe o desejo de expressão de uma beleza (sob forma de um ritual, de uma proteção, a necessidade de
envolvê-los no que quer que seja que lhes pareça bonito), significa que vocês mesmos não são a beleza.

Porque, se vocês são a beleza, se vocês são o Coração, no que haveria necessidade de tal objeto para
proteger o que quer que seja ou quem quer que seja?

No que haveria necessidade de rejeitar quem quer que seja?

Então, é claro, o que eu lhes disse, em relação à PROFUNDEZ, adapta-se totalmente a esse gênero de
situação.

Quando vocês trabalham para proteger-se, quando vocês trabalham para criar alguma coisa, quem age?

Quem faz o quê?

Quem vocês são?

Onde vocês estão, naquele momento?

Vocês estão no Coração?

Vocês estão na Unidade?

Enquanto vocês creem e vivem a experiência de que é preciso lutar contra o Mal, para encontrar a beleza, mais
do que cultivar a beleza (não como oposição ao Mal, mas na Unidade e na Alegria), então, naquele momento,

vocês se afastam da sua Unidade, vocês reforçam sua própria Dualidade.

Mesmo se os resultados são uma certa forma de tranquilidade, uma certa forma de pacificação, porque vocês
afugentaram o Mal, porque vocês se sentem protegidos em um lugar, em um espaço.

Mas, de fato, vocês apenas fazem traduzir uma falta de PROFUNDEZ porque aquele que está na
PROFUNDEZ está no Coração e vive o que descreveu MA ANANDA MOYI: este estado de deleite absoluto do

Coração.

Do que vocês podem ter medo?

Apenas naqueles momentos que vocês estão completos e Unitário.

Todo o resto são apenas projeções de medo, de falta, de insuficiência, que os impede de colocar a questão:
“quem sou eu?” e “onde eu estou?”.

É uma forma de derivativo, criado pela personalidade.

Lembrem-se: a Luz é simples, tão simples, o Caminho da Infância é tão simples que o mental não quer ouvir
falar.

Então ele vai criar rituais, ele vai criar sistemas de proteção, ele vai criar, ele mesmo, oposições Bem /Mal para
se justificar.

A Luz não é uma justificativa.

Jamais.



***

Pergunta: como sublimar o sofrimento do corpo?

Minha Irmã, é exatamente o que eu falei.

Chega um momento em que o estado de Graça (a Luz) é tão importante que, qualquer que seja o sofrimento
que afeta esse corpo, mesmo o mais terrível, ele não é mais vivenciado como uma realidade, porque o

sofrimento refere-se, exclusivamente, à personalidade.

Ele não pode se referir ao Coração.

Deste modo, então, se eu tomo minha curta vida, mesmo nos momentos em que eu dei meus últimos suspiros,
onde o sofrimento foi terrível, eu não vivia este sofrimento, eu vivia a Luz.

Tudo depende, aí também, de onde vocês se colocam em sua consciência.

Então, é claro, alguns Anciãos lhes falaram disso.

Vocês são este corpo?

Vocês são este sofrimento?

E, no entanto, existem razões, que vocês nomeiam fisiológicas, para sofrer.

São, muitas vezes, corrimãos, mas existe uma Transcendência da Consciência e do cérebro, que faz com que
vocês não sejam mais afetados por qualquer sofrimento.

E esse é o caso, a partir do momento em que vocês se instalam no Coração, na Verdade.

***

Pergunta: como se extrair do sofrimento para chegar à Luz?

 
Como nós lhes dissemos, umas e outras, e também os Anciãos, não existe qualquer limite, hoje, para viver a

Luz (nem idade, nem karma, nem sofrimento, nem situação).

A única barreira será sempre vocês mesmos, mas quando vocês estão ao nível da personalidade.

Aquele que acolhe a Luz vai além, não como um ato de contestação do sofrimento ou de uma situação, mas
porque o Coração é a Alegria, porque o Coração é a resposta, na totalidade.

Isso quer dizer, simplesmente, minha Irmã, quando você coloca esta questão, que sua consciência está
centrada na dor e, é claro, todos nós sabemos que o corpo nos chama de novo à ordem, pelo seu próprio

sofrimento.

Mas o sofrimento que é vivenciado, qualquer que seja, é um Apelo e um convite para viver a Luz, porque existe
um espaço em você, como para cada ser humano, onde o sofrimento não tem qualquer peso, onde o

sofrimento não pode mais alterar o estado da consciência.

E isso pode ser vivenciado, não na negação de um sofrimento ou de um problema, mas, unicamente, na
aceitação do Coração e na vivência do Coração.

Vocês sabem muito bem que houve vários místicos ou Seres Despertos que vivenciaram doenças terríveis e



que, apesar dessas doenças terríveis, estes Seres manifestaram o Amor, na totalidade.

Eu os remeto para isso à nossa Irmã e Estrela YVONNE AMADA DE MALESTROIT que viu sua própria vida
alterada (sem morrer) por doenças muito dolorosas e que, no entanto, manifestava, mesmo nos sinais desta

doença terrível, sinais de Graça, absolutamente inacreditáveis para a personalidade.

Vocês têm, em vocês, toda a capacidade, hoje, para cada um, para transcender qualquer sofrimento e qualquer
situação, não por um ato de vontade, não por um controle, mas, sim, por um Abandono e, sobretudo, pelo

acesso à sua própria PROFUNDEZ.

Então, para isso, não há técnica.

Evidentemente, podem existir meios, muito lógicos, de acalmar um sofrimento físico ou psicológico, que isso
seja com medicamentos, com a energia ou com orações ou pouco importa.

Mas se vocês são afetados, durante este período, por algo específico, lembrem-se de que há, em relação ao
que vocês vivem, um convite à Luz.

E se vocês respondem a este convite, vocês próprios irão constatar que a Graça da Luz agiu em vocês e que,
mesmo se o corpo é afetado, vocês não são mais este corpo e, sobretudo, vocês não são mais este

sofrimento nem esta limitação.

Isso é válido para o corpo como para o psicológico, mas é preciso, realmente, Abandonar-se à Luz e ir para
sua própria PROFUNDEZ.

Enquanto vocês permanecem da superficialidade da personalidade e no lamento e sofrimento, vocês não
podem viver isso.

Não há estritamente nada deste mundo, do seu karma, do seu ambiente, que possa se opor à Luz.

Há apenas suas próprias resistências.

Então, é claro, é muito difícil aceitar que nada vem do exterior e que tudo, em última análise, apenas pode
provir de si porque não há mal, fora.

Há apenas um olhar que os faz crer nisso e esse olhar é aquele que existe, em meio à superficialidade, em
meio à personalidade.

Não há outro inimigo que isso que vocês são.

Vocês podem estar perfeitamente bem em seu Coração e viver, sobre este mundo, na Alegria.

Mas enquanto isso não for o caso (enquanto vocês creem que há um opressor, enquanto voes creem que há
uma doença, enquanto vocês creem que há um vírus, enquanto vocês creem que vocês estão submetidos a

um mal, enquanto vocês creem que o mundo é mal feito), mesmo se for muito lógico não estar bem neste
mundo (isso seria, aliás, um sinal que seria terrível estar perfeitamente bem neste mundo), vocês irão oscilar,

permanentemente, de um estado a outro.

O objetivo da Luz, ainda uma vez, é viver o estado de Ser, permanentemente, da Luz.

É este aprendizado que vocês fazem.

Vocês têm vários exemplos (como eu disse, de místicos) que foram acometidos de doenças terríveis e, no
entanto, será que eles sofriam?

Ao passo que para o que chamamos de comum dos mortais, o sofrimento era intolerável.

O que diferencia?

Será que é uma diferença de conformação dos circuitos neurológicos?

Não.

É simplesmente uma diferença de consciência.



***

Pergunta: há relação entre a PROFUNDEZ e o silêncio?

Sim.

A PROFUNDEZ é silêncio porque penetrar na PROFUNDEZ é fazer calar tudo o que vem dos sentidos.

É imergir, de alguma forma, na vacuidade e no pleno, ao mesmo tempo.

A PROFUNDEZ que precede a UNIDADE é, justamente, esse Silêncio.

É o momento em que tudo parece como parar ou suspender-se.

Naturalmente, o silêncio dos sentidos, o silêncio dos pensamentos, das emoções, dos sofrimentos, é
indispensável.

Não é combatendo o sofrimento, não é combatendo os sentidos, fazendo-os calar, mas sim sendo Luz.

Isso os convida a uma mudança de olhar sobre si mesmo.

É exatamente o que eu dizia através de: “quem eu sou?” e “onde eu estou?”.

***

Pergunta: poderia definir a palavra Pobreza?

A Pobreza de que falo, minha Irmã, não é a pobreza de dinheiro, mas a Pobreza do mental.

É aquele que aceita nada poder explicar, nada poder compreender, porque toda a consciência está centrada no
Ser.

Então, naquele momento, há a Pobreza.

É preciso aceitar, para isso, desfazer-se de todos os pesos, de todos seus conhecimentos, no espaço deste
instante.

Tornar-se de novo Pobre é tornar-se de novo como uma criança.

A criança que se inscreve, idealmente, no que ela vive, no instante presente.

É ser capaz de viver o instante, sem ser afetado nem por uma emoção, nem pelo corpo, nem pelo mental, nem
por qualquer conhecimento.

É o momento em que a Luz é tão evidente que não há mais necessidade de refletir na própria percepção que é
vivenciada.

É o momento, aliás, em que a percepção dos sentidos desaparece.

A Pobreza é isso.

É o momento em que vocês aceitam dispor-se de todas as bagagens.



É o momento em que vocês aceitam render as armas, sem qualquer exceção.

Naquele momento, a Porta Estreita, denominada OD, é atravessada.

A PROFUNDEZ os convida a ir para OD, porque ela os extrai de tudo o que é excessivo.

Ela os extrai de tudo o que não é Simples e de tudo o que não é Humildade.

A Luz é Simples.

A Luz é Humilde porque ela não tem qualquer pretensão sobre esta Ilusão (sobre estaMaya, como dizem
nossas Irmãs orientais).

É o CRISTO que lhes dizia: “meu Reino não é deste mundo”, “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não
são deste mundo”.

É todo um conjunto de frases que foram pronunciadas, em várias épocas, qualquer que seja a cultura, qualquer
que seja a sociedade.

É a isso que os convida a Pobreza.

É, efetivamente, depor as armas, aceitar que não tem que buscar, aceitar que não tem conhecimento que os
conduza e que possa conduzi-los ao Coração, porque todo conhecimento manifestado através do que foi

denominado ‘leis da alma’, através do esoterismo, afasta-os do Coração.

Obviamente, isso vai fortalecê-los em sua personalidade, ela vai estender este conhecimento espiritual, sua
impressão de dominar sua vida, de controlar sua vida, de compreender os prós e os contras, de compreender

o karma, de compreender a reencarnação, as relações entre os seres.

Mas isso permanece, como dizia MA ANANDA MOYI, exclusivamente horizontal, mas isso jamais será vertical.

Ser pobre é aceitar e reconhecer isso.

Deste modo (e é o único), vocês vivem a Luz.

Antes, há apenas a Ilusão da Luz.

***

Pergunta: se sentimos que a personalidade nada mais pode, não seria melhor largar tudo e esperar?

Efetivamente, vocês são cada vez mais numerosos, como isso foi dito, a viver essas imersões na Luz.

Vocês nada podem fazer.

Vocês apenas podem Ser.

Então, naquele momento, é preciso seguir, efetivamente, as linhas de menor resistência e seguir o que o Apelo
da Luz pede a vocês.

 Mas o que eu falava refere-se àqueles que ainda estão, como eu expliquei, em certa forma de atividade, por
suas responsabilidade, pelas suas ocupações.

Tudo é possível e tudo é concebível.

Aquele cujo Apelo da Luz é cada vez mais intenso, efetivamente, nada mais pode fazer.

Estes seres, estes Irmãos e estas Irmãs, podem passar o tempo todo imersos na Luz, no Si, um pouco ao
exemplo de MA ANANDA MOYI.



Era, evidentemente, impossível, para nossa Irmã MA, realizar certas tarefas ou mesmo se alimentar, tão
simplesmente.

Ela era alimentada pelos outros.

Mas vocês não estão todos no mesmo estado, vocês não estão todos na mesma fase, então, é preciso,
efetivamente, respeitar o que lhes pede a Luz.

Para cada um é diferente.

***

Pergunta: se temos dificuldade em sentir as Vibrações, não temos interesse em liberar isso também?

A Luz, se ela não lhes pede, pela Vibração e pela consciência que vocês têm, para deixar suas atividades, por
que vocês deixariam o que vocês estão em via de fazer?

Pode ser que para vocês, justamente, a vida, seja realizar o que vocês estão prestes a fazer.

Cada caminho de cada Irmão, da cada irmã é profundamente diferente.

A PROFUNDEZ é, justamente, o meio de responder a esta questão.

“Quem sou eu?” e “onde eu estou?”.

Porque, a um dado momento, se vocês aceitam esta PROFUNDEZ, o que irá transparecer, em vocês, é
justamente o impulso da Luz e não o impulso da personalidade.

Agora, lembrem-se, também, de que cada consciência tem um futuro diferente.

Lembrem-se, também, do que dizia o Comandante (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov): “se vocês não vivem a
Vibração, talvez vocês irão vivê-la no extremo limite”.

Talvez, justamente, para vocês, seja realizar o que estão fazendo, para vocês, em sua vida, mesmo se vocês
não gostem mais disso.

A Humildade é, também, isso.

É aceitar o que a Luz lhes propõe viver ou não viver.

A única certeza que vocês podem ter, em relação a isso, é justamente entrar em sua própria PROFUNDEZ
porque a Unidade e a Vibração da Alegria da Unidade encontram-se nesta PROFUNDEZ.

***

Pergunta: pode nos falar sobre o simbolismo da rosa?

Minha Irmã, falar a você sobre a simbologia ou o simbolismo da rosa afasta-nos da PROFUNDEZ e do Amor,
porque isso a remete a uma atividade mental, a uma necessidade de conectar as coisas, ao nível do mental, o

que é chamado, aliás, de símbolo.



O símbolo (o que une), o “diabole” (que é seu oposto, o que separa), situam-se, irremediavelmente, ao nível do
mental e da personalidade.

A rosa é o meu símbolo, ou seja, ela é o sinal da minha manifestação, desde onde eu estou, para as almas que
eu toco.

Eis a única coisa que eu posso dizer, porque é o meu símbolo e a minha Presença.

Mas falar sobre o simbolismo da rosa, de uma maneira geral, iria nos afastar do nosso sujeito.

Mas é, efetivamente, antes de partir, o que eu havia dito: “eu passarei o meu Céu fazendo o bem sobre a Terra”
e isso iria se manifestar, de todos os modos possíveis, pela rosa: que isso seja seu odor, que isso seja a

verdadeira rosa, que isso seja um cartão postal, que isso seja um nome, pouco importa.

Mas é o meu sinal e o meu símbolo porque, para mim, a rosa está ligada a MARIA, além do lírio.

Porque a rosa era, já, para mim, o símbolo da perfeição e da profundez da vida.

Então, é claro, a rosa é onipresente em várias sociedades particulares, em muitos povos ocidentais.

Portanto, que eu não iria além do meu próprio símbolo de manifestação, que é, simplesmente, o sinal da minha
Presença, para aqueles que me solicitaram ou para aqueles que eu chamei.

Eu entendo, por aí, aqueles com os quais eu pude entrar em comunicação ou em Comunhão, pelo Canal
Mariano.

E antes da constituição desse Canal Mariano, eles são os Irmãos e as Irmãs que se sentiram irresistivelmente
chamados, de uma maneira ou de outra, ou pelos meus escritos, ou por chegarem a me ver nas memórias de
minhas vidas (e da minha vida anterior, principalmente) ou que, de um modo ou de outro, pensaram em mim,

além de qualquer noção de religião.

Existe uma multidão de Irmãos e de Irmãs que se despertaram, assim, uma manhã, com meu nome, com
minha Presença.

É a maneira de chamar alguns seres.

Este apelo é, antes de tudo, um apelo que eu qualificaria, se o podemos chamar assim, de espiritual.

E é um apelo que não é um convite a uma busca, mas, bem mais, para comungar comigo e com a Luz, de
diferentes formas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças à nossa Comunhão, às suas perguntas, às suas interrogações.

Eu terminarei por essas palavras:

O Amor é simples, tudo o que não é simples não é o Amor.

O Amor é evidência, tudo o que não é evidente não é o Amor.



Desde que haja complexidade, em sua vida ou em sua cabeça, não há Amor.

Isso é um convite para ir mais à profundez do que vocês são, de onde vocês estão.

Não há qualquer julgamento, jamais haverá qualquer condenação, pela Luz.

Há, somente, uma benevolência que está aí, agora, de maneira cada vez mais insistente e que aguarda,
simplesmente, que vocês se voltem para Ela, que vocês se Abandonem para Ela, para viver a Alegria.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu os preencho, como vocês me preenchem.

Vivamos a Graça.

Até logo.

... Efusão Vibratória ...

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1297

4 de dezembro de 2011
(Publicado em 5 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1297
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça da Paz, do Amor, da Unidade e da
nossa Presença conjunta, coloque-nos em Unidade e em Verdade.

Eu venho a vocês, neste espaço, como no espaço da Terra, acompanhado de três outros Arcanjos, representando,
nós quatro, as estruturas e as Vibrações vindo reforçar, em vocês, os Quatro Pilares do Coração, levando sua
Consciência a se situar em meio aos novos espaços de Liberdade, em meio aos novos espaços Ilimitados da

Consciência Unificada.

Além de mim mesmo e da minha Presença, em primeiro lugar, virão, em seguida, o Arcanjo URIEL e, depois, o
Arcanjo RAFAEL e, enfim, o Arcanjo JOFIEL.

Cada um de nós, pela nossa Presença e pela nossa Vibração, mas, também, no que me concerne, através de suas
interrogações, nós tentaremos fazê-los penetrar (pela Comunhão e pela Graça) os estados da Unidade, da Luz

Branca.

Nisso, nós seremos levados a Vibrar uma série de elementos que irão associar (de um modo que não lhes é usual)
tudo o que está em ressonância e em Vibração com a Consciência, com a Vida, e com a Luz, e com o Conhecimento.

Permitindo-lhes, talvez, melhor posicionar-se em meio à Nova Consciência, a fim de favorecer, em vocês (se isso já
não ocorreu), a Última Passagem da Porta Estreita.

Levando-os, como disse e repetiu o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), a viver os mecanismos da sua
própria Ascensão.

Tudo isso será desenvolvido pela nossa Presença (efetiva desde este instante), neste espaço, como no
espaço da Terra, prefigurando, de algum modo, as Núpcias de Luz e os anúncios de MARIA, que vão
chegar, durante as semanas que irão transcorrer nesse tempo da Terra (ndr: nesse dia, a única data

comunicada é aquela do dia 17 de dezembro, que irá se desenrolar em duas etapas: efusão Vibratória, das 19h30
às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 – hora de Lisboa], seguindo-se de uma troca,

a partir das 20h00 (hora francesa); esta canalização não será pública, a transcrição será divulgada na coluna
“mensagens a ler”).

Quanto a mim, eu venho, também, e principalmente, responder, no contexto desta ótica (Consciência, Unidade,
Verdade, Amor e Conhecimento), às suas perguntas e às suas interrogações.

Eu deixarei os três Arcanjos exprimirem o que eles têm a exprimir, no momento oportuno.

ANAEL - 10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-eaKLBNJaA0g/TuUQWT3Ay1I/AAAAAAAAATQ/wGMsg3JTauc/s1600/000Anael12.jpg


Por ora, se tal é também seu estado, acolhamos, juntos, suas várias perguntas referentes a esses conceitos e a
essas Vibrações, porque nós esperamos, pela nossa Presença, como eu disse, fortalecer o acesso à sua Unidade, às

moradas da Alegria Eterna e do Amor.

Bem amadas Sementes de Estrelas, então, eu lhes dou a palavra.

Ficando entendido que minhas respostas irão ocorrer, bem além das minhas palavras, pela Radiação da Presença,
enquanto Arcanjo representando o Conclave, mas, também, pela Presença das outras três Vibrações Arcangélicas

que me acompanham, neste dia do seu tempo.

Eu os escuto.

Pergunta: como conciliar o silêncio e a não ação preconizados para superar a personalidade, e a vida
cotidiana, principalmente quando seu trabalho leva à troca verbal?

Bem amada, a Vibração da Luz é, hoje, um impulso (pela Porta posterior, pela Porta OD) que os convida a viver a
Unidade, não se colocar questões inerentes à personalidade com relação a “como agir na vida ordinária”.

O que lhes é dado e trazido, é a possibilidade de viver o extraordinário.

Cabe a vocês decidir onde vocês querem estar.

Chegará um momento (e esse momento está muito próximo, em termos Vibratórios como em termos
terrestres) em que vocês não terão mais escolha.

Será preciso decidir estabelecer-se em meio à Unidade ou em meio à Dualidade.

Dessa maneira, como nós dissemos, cada ser está, hoje, estritamente no local que é adequado para permitir-lhes
superar (através dos seus próprios confrontos, através das suas próprias oscilações) o que é para superar, para

estabelecer sua Consciência na Unidade.

Enquanto a personalidade estiver presente, e no centro do palco, ela vai interrogar sobre “como fazer”, ao passo que
a problemática não é “como fazer”, mas “como Ser”.

E vocês apenas podem Ser se vocês saírem, em Consciência, de todo apego, de toda precipitação, neste mundo.

Isso significa, é claro, não abandonar o que vocês fazem, mas, sim, Ser além do que vocês fazem e, para isso, não há
alternativa (como eu disse) senão Abandonar-se à Luz, através da Renúncia: “Pai, que a tua vontade seja feita e

não a minha”.

Isso é uma revolução da Consciência, uma Reversão que não impede ninguém de prosseguir plenamente em
atividade, qualquer que seja, na matriz, porque a partir do momento em que vocês realizam a Unidade da

Consciência, o conjunto de sua vida e de sua Consciência não fica mais sujeito, nem submisso, a um corpo, a um
papel, a uma função ou a um apego.

É a Consciência que se expande, naquele momento, dando-lhes a penetrar os espaços ilimitados da Consciência,
permitindo-lhes ainda desprender-se, enquanto estando envolvidos, de uma ação, qualquer que seja.

Mas, para isso, a escolha prioritária é aquela da Consciência.

Não é mais aquela da personalidade, não é mais aquela de decidir continuar a fazer ou de não mais fazer porque, o
que quer que vocês façam, hoje, o impulso da Luz é tal, a Vibração da Luz é tal, que os faz passar, a partir do

momento em que vocês renunciam a tudo, e absolutamente tudo, nas moradas da Eternidade, enquanto
prosseguindo o jogo e o papel da personalidade, sem ali estar sujeito, sem ali estar confinado.

Aí está toda nuance, e aí está toda a diferença entre aquele que vive a Vibração, na Unidade, e aquele que ainda não
está desvencilhado e desengajado de toda identificação a uma função, a um papel ou a uma identidade.

A Luz, pelo princípio da Comunhão, pelo princípio da Fusão e, depois, da Dissolução (como isso lhes foi falado pelas
Estrelas, por algumas delas, desde muito pouco tempo), é um guia infalível quanto ao acesso à sua Unidade.

Aquele que vive a Vibração e que se instala na Renúncia, ganha a Eternidade.

Ao passo que a personalidade se inscreve, em última análise, como vocês o vivem, e irá se inscrever, sempre, no
efêmero.

Viver a Luz corresponde a uma mudança total de Consciência, de corpo, de universo e de mundo.

Cabe a vocês decidir, na Vibração, o que vocês têm a realizar.

Independentemente dos seus compromissos (para com as pessoas, para com situações), o que nós lhes



sugerimos é não estar mais confinados nesses compromissos.

Conforme nós lhes dissemos, não é questão de romper o que quer que seja: um pai deve alimentar seu filho, neste
mundo.

Aquele que ajuda, deve ajudar.

Mas estejam conscientes de que vocês não são nem o pai, nem aquele que ajuda.

O acesso à multidimensionalidade, à Eternidade do seu Estado de Ser, corresponde, estritamente, a isso.

O ensinamento da Consciência, através da Vibração, corresponde à doutrina (se tanto podemos assim chamá-la) da
Unidade.

Viver a Unidade é viver um estado onde a Consciência não está mais localizada (em um tempo, em um espaço, em
uma identidade), onde a Consciência não é mais a sucessão de suas vidas passadas que vocês tiveram na matriz,

mas onde a Consciência é Liberada de toda localização, de toda servidão, onde ela é, então, liberta e Livre.

É a Consciência que se libera.

Vocês não têm que liberar o que quer que seja a mais.

Alguns de vocês vivenciaram (nos anos anteriores) impulsos da alma, pela Luz, para desembaraçar-se de algumas
situações (demasiado sufocantes).

Hoje, não se trata mais disso.

Realizar a Unidade é possível, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja a idade, qualquer
que seja o karma.

O único obstáculo restará e permanecerá, sempre, vocês mesmos.

Não existe qualquer obstáculo exterior.

Enquanto vocês estiverem identificados, mesmo a esse corpo, enquanto vocês não penetrarem os espaços da Coroa
Radiante do Coração, enquanto a Fusão das três Lareiras não for realizada, a Porta Estreita não pode ser

atravessada, de maneira definitiva.

Isso é para ponderar pela experiência que vocês realizam, atualmente, cada um ao seu ritmo, cada um ao seu tempo,
cada um à sua medida.

As passagens do estado fragmentado ao estado Ilimitado são estímulos para estabelecerem-se em meio à Unidade,
aí onde não existe qualquer localização, em um espaço, em um tempo ou em uma consciência limitada.

Sua Consciência, seu Espírito, é perfeito, por toda Eternidade.

Hoje, a Luz vem (como A FONTE os lembrou) cumprir o Juramento e a Promessa.

Vocês querem ser Livres?

Vocês querem viver a Alegria Eterna do Coração?

Não há qualquer condenação, não há qualquer preferência além daquela da sua Consciência, para estabelecer-se
(como poderíamos dizer) em sua alma e consciência.

Vão aí onde se situa sua Vibração.

Não fiquem constrangidos por uma profissão, por um ser, por um estado de saúde, porque nada de tudo
isso pode incomodar seu Ser profundo e seu Espírito.

Somente os limites, os condicionamentos, as crenças, que vocês mesmos conservaram, são os obstáculos à sua
Unidade.

Nada mais deste mundo pode, hoje e agora, representar o menor obstáculo ao seu acesso à Unidade.

Vocês são capazes de entregar o seu Espírito ao Pai Eterno ou à Luz?

Trata-se do seu Espírito e não da sua vida, nesses prós e contras.

Quaisquer que sejam os limites e as limitações, eles irão se transformar, inelutável e inexoravelmente, pela
Inteligência da Luz e pela Graça, e não por qualquer vontade pessoal, mesmo uma vontade de Bem ou uma vontade



de Coração.

A Renúncia é neste nível.

Pergunta: onde se situa, atualmente, CRISTO-MIGUEL?

Bem amado Filho da Luz, Ele liberou o Sol.

Ele é, então, seu Sol, ou seja, seu Coração.

Não há outro espaço, não há outro lugar, não há outro tempo senão aquele do seu Coração.

É aí onde se encontra CRISTO-MIGUEL.

Enquanto houver uma espera (e mesmo uma esperança) traduzindo-se na projeção, no exterior do Si, de um ser
vindo de outros lugares, não pode ali ter sobreposição da Consciência e, portanto, Liberação da Consciência.

O Caminho percorrido, desde as Núpcias Celestes (e, para alguns de vocês, desde a descida do Espírito Santo,
desde o mês de agosto do seu ano de 1984), permite, hoje, realizar o estado Unificado da Luz, de maneira bem mais
simples e bem mais evidente do que era possível (mesmo para os maiores despertos deste planeta) desde ainda um

século.

Resta, simplesmente, acolher a Luz CRISTO, em Unidade e em Verdade, porque, mais do que nunca, ela está no
Coração e não pode estar em outros lugares.

Pergunta: os filhos chamados de Anael pelos pais, encarnam-se com uma Intenção especial?

Bem amada, isso não são os pais que dão o primeiro nome a um filho, como vocês o nomeiam, é o filho, antes mesmo
de sua encarnação, que sugeriu seu nome a seus pais e isso é uma constante.

Deste modo, então, não há diferença, no Plano Vibratório.

Vocês poderiam chamar um filho de Guinever ou de Percival, vocês querem que isso mude a Vibração da alma e,
sobretudo, a Vibração do Espírito que é Perfeição?

Muitas vezes, o ser humano gosta de mudar o seu primeiro nome.

Ele sabia que o primeiro nome que é escolhido é a estrita Verdade da Vibração de sua alma permitindo, talvez, hoje,
aproximar-se do Espírito e, então, da Liberação da influência da alma, em meio à matéria.

Agora, será que todos os Miguéis ou Michéis são Santos, sobre esta Terra?

Será que os nomes Jesus são portadores da Vibração CRISTO sobre esta Terra?

Pergunta: durante sua última intervenção, você especificou que as pessoas que viviam as Vibrações,
veriam essas Vibrações reforçar-se. Poderia desenvolver?

Bem amado, a Vibração É a Consciência.

Existe, em meio ao confinamento, uma limitação da sua Consciência e, se o podemos dizer, da gama de frequências
de suas próprias Vibrações.

O confinamento é denominado ‘energia etérea’.

A Liberação é denominada Energia ou Consciência Vibral ou, ainda, Energia ou Vibração Supramental.

O acúmulo de Partículas Adamantinas de Luz Branca, em meio a este mundo, assim como a Fusão dos Éteres,
realizada em vocês mesmos, aumenta a intensidade e a amplitude da sua Consciência, levando-os a viver espaços

cada vez mais claros e cada vez mais potentes, onde sua Consciência sai da sua própria fragmentação.

Isso corresponde, integralmente, ao que foi dado, desde uma semana, por um dos Anciãos, referente à chegada e à
ação do Supramental sobre a Terra, hoje quase concluídas.

Dessa maneira, então, aqueles de vocês que vivem as Vibrações (seja de maneira intermitente ou permanente) dão-
se conta de que a ação da Luz (através das células, através do que foi chamado de chakras, através do canal

mediano da coluna vertebral forrado, por sua vez, de Luz) leva a viver mecanismos particulares onde a Consciência
se realiza no Si.

Permitindo-lhes, então, perceber a defasagem e a distância existentes entre a consciência da personalidade
(quaisquer que sejam suas ações) e a Consciência do Estado de Ser, quando a Consciência não é mais limitada pela

própria consciência limitada, quando a Consciência não é mais limitada pela ação da personalidade, mas se



estabelece nos espaços ilimitados da Luz e da Vibração.

A amplificação Vibratória é uma realidade.

Naturalmente, os espaços de tempo em que vocês vivem esta amplificação não são ainda constantes e permanentes,
mesmo se muitos de vocês, sobre esta Terra, aperceberam-se de que, qualquer que seja a amplitude das oscilações,
entre a consciência fragmentada e a Consciência Ilimitada, mesmo se esta pode parecer-lhes importante (levando-os
a viver processos que nós denominamos noite escura da alma), existem, também, momentos em que as Núpcias de

Luz se realizam, qualquer que seja ‘a noite escura da alma’.

Isso se reflete por uma capacidade mais evidente da Consciência para viver os mecanismos de Comunhão, de
Coração a Coração, entre sua Dimensão e nossas Dimensões, como isso foi enunciado e anunciado.

Mas, também, para aproximá-los dos momentos de Fusão com a Unidade, assim como dos momentos de Fusão indo
mais longe e levando-os (em alguns espaços de Alinhamento, de meditação ou em outros) a viver os mecanismos da

Dissolução no Si.

O Si não é deste mundo, ele é de outros lugares, mas ele percorre, também, este mundo.

A Revolução da Consciência ligada a esse mecanismo, nomeado Translação Dimensional ou Ascensão Dimensional,
é muito exatamente esta.

Esse processo de Conscientização é gradual, a fim de permitir, pela sua Presença, vocês, Sementes de Estrelas,
amortecer o que foi chamado de ‘choque da humanidade’.

Porque aquele que não Vibra, porque aquele que se desvia (no momento, entre seus Irmãos e Irmãs) da Luz será
bem, ele também, no momento final, confrontado com a Luz.

E, para aquele que se desviou da Luz, a Luz é um Fogo, um Fogo vindo consumir o conjunto das ilusões (quaisquer
que sejam, deste mundo), como esse corpo.

Deste modo, então, a preparação que vocês vivem destina-se a facilitar-lhes esta Transição, a vocês mesmos, como
ao conjunto da humanidade.

O momento de imersão desse sistema, na Luz, foi anunciado, desde vários anos, por um dos Guias Azuis de Sirius,
denominado SÉRÉTI (ndr: ver suas primeiras intervenções na coluna “mensagens a ler”) ().

Ele corresponde à estrita Verdade do que é observável, não, necessariamente, pelos seus olhos (se vocês não têm a
Visão Etérea), não, necessariamente, pela sua Consciência (se a Coroa Radiante do Coração não Vibra), mas, no
mínimo, pelo que seus cientistas são capazes de observar e de notar no comportamento deste planeta, como deste

Sol.

O Amor é um Fogo que consome.

Vários elementos foram-lhes falado, desde uma semana, pelas Estrelas, referentes a esta noção de amor limitado,
humano, mas, também, do Amor Ilimitado e Vibral que é do domínio do Espírito e que não está limitado por qualquer
contingência (de pessoa, de idade ou do que quer que seja) pertencente à vida, em meio a esta Dimensão limitada

deste mundo.

Pergunta: foi dito que quando MARIA intervisse, no dia 17 de dezembro próximo, nós saberíamos o que
será do nosso futuro. Poderia desenvolver?

Bem amada, vocês já sabem o que é, porque a Consciência é Vibração.

E, segundo o que vocês são levados a viver, pela Vibração, ou a não viver, lembrem-se de que o mais importante é a
Liberação do Espírito e da Consciência.

Somente a personalidade pode interrogar sobre seu próprio fim, mas o fim da personalidade é, apenas, o fim da
lagarta e o nascimento da borboleta.

Não há, então, que se interrogar, intelectual ou mentalmente, porque todas as respostas, conforme seu estado
Vibratório, estão em vocês, e elas se traduzem, justamente, por seus espaços de expansão, ou de não expansão, em

meio à Unidade, ao Amor e à Luz Vibral.

O mental jamais fornecerá qualquer resposta em relação ao processo que está em andamento, porque isso nasce
bem além do mental: a Luz Vibral não tem o que fazer do mental, a Luz Vibral não tem o que fazer do que é efêmero,

porque ela é Eterna e vem devolvê-los à sua Eternidade.

Neste mundo, limitado, a Luz não estava presente.

Ela está, agora, presente.



O Supramental se revela, permitindo pôr fim ao mental e, então, à Ilusão da separação, à Ilusão desta Dimensão,
possibilitando transformar a Consciência, esta Terra, e o conjunto deste sistema solar, em espaços Unificados que

jamais serão separados, que jamais serão cortados de sua Fonte, e onde a Liberdade é total.

E isso acontece pela eliminação da localização espaço-temporal em meio a uma consciência limitada.

Se vocês estão neste espaço, ou se vocês leem minhas palavras, em outros lugares, é que, evidentemente, vocês se
colocam a questão da alma e do Espírito, do Amor, da Unidade e da Luz.

Vocês querem que a Luz seja como vocês o desejam ou vocês querem viver a Liberdade?

Disso resulta seu futuro em meio aos espaços da Criação.

O que chega é Alegria.

Mas, para viver a Alegria Eterna, é preciso desviar-se (e mesmo Reverter-se) de tudo o que é limitado, de todo
sofrimento, de toda identidade, de toda identificação, de tudo o que poderia ser um obstáculo à própria Vibração.

O que vocês vivem, atualmente, traduz, muito exatamente, o que vocês estão prestes a se tornar.

Pergunta: há Vibrações em pontos específicos, mas quando temos toda uma zona que Vibra?

Bem amada, que a Vibração se localize em uma Porta, em uma Estrela, em uma parte da Lemniscata Sagrada, em
uma das Coroas Radiantes, em meio ao Canal do Éter, ou em nível celular, é o mesmo processo de Luz que está

operando.

De maneira que eu poderia chamar de didático ou de pedagógico, uma série de elementos que lhes foram
comunicados pelos Anciãos e pelas Estrelas, permitindo, de algum modo, vocês ali encontrar, nos processos

Vibratórios.

Não tanto para nutrir o mental, mas, sim, para atrair sua Atenção e sua Intenção, em Consciência, para essas zonas,
suas funções, seus efeitos e sua eficácia sobre sua Consciência.

Hoje, vocês são chamados e levados a superar todas essas noções porque a própria Consciência se torna prioritária.

E ela é prioritária, além da Vibração, em uma zona específica desse corpo, pelo estabelecimento, em meio ao Sat Chit
Ananda, que é uma Verdade vivenciada.

Se ela não é vivenciada, então, seu caminho está em outro espaço que não tem nem que ser julgado, nem que ser
avaliado, nem mesmo que ser olhado, porque cada um e cada Consciência, hoje, sobre esta Terra, estabelecem-se,

muito precisamente, pela Inteligência e pela Graça da Luz, em seu próprio futuro.

Dito de outra forma (e como outros Arcanjos, vindo comigo, irão lhes expressar porque esse é o seu papel), nada há a
buscar no exterior de Si, não há qualquer conhecimento que possa trazer-lhes a Liberdade.

Há apenas o Seu Coração, e somente o seu Coração.

Enquanto vocês creem depender do que quer que seja do exterior, vocês não estão Livres, vocês estão confinados.

Pergunta: a Verdade nos remete à noção dual de verdadeiro / falso ou bem / mal. E para você?

Bem amada, isso é uma visão ligada à personalidade.

O Bem e o Mal, como isso foi falado, em várias ocasiões, é uma ilusão matricial.

Não há qualquer possibilidade de sair do Bem e do Mal, pela prática do Bem, como pela prática do Mal.

Isso foi denominado Ilusão Luciferiana.

Fazê-los crer que fazendo o Bem vocês iriam sai da matriz, isso é impossível.

Há apenas transcendendo o Bem e o Mal que vocês alcançam a Verdade da Luz.

A Luz não é nem Bem, nem Mal.

Ela é Alegria, Amor e Unidade.

Crer-se condicionado por esse princípio, que é justamente o princípio que foi criado, através da vontade de Bem, o
princípio de confinamento no qual vocês estão, para alguns, desde, em termos terrestres, várias dezenas de milhares

de anos.



A Liberdade não é deste mundo.

O Espírito é perfeito, por toda Eternidade.

Somente a alma e a personalidade creem ter que percorrer um caminho para liberar-se do que quer que seja.

Ser é um ato Vibral passando de toda compreensão, porque isso não é um conhecimento, mas, justamente, um
estado de Ser.

Viver o SI e viver a Unidade está além de toda compreensão, está além de toda conceituação, está além de toda
ideação, porque é um estado onde a Consciência não está mais, nem localizada, nem em um tempo, nem em um

espaço e, ainda menos, nesse corpo.

Enquanto vocês estiverem confinados nesse corpo, vocês não estão Livres.

Será, no entanto, que é preciso eliminar esse corpo?

Não, porque a alquimia se realiza nesse corpo que é, como isso foi dito, um Templo.

Mas o Templo nada é sem a Presença que está no Interior.

Realizar o que vocês São, realizar o Si, é sair da Ilusão, é tornar-se a Eternidade, e isso não é uma compreensão e
jamais o será.

E isso não pode ser encontrado, nem pelo Bem, nem pelo Mal, mas se estabelecendo além da Dualidade.

A Dualidade, confinante, desta Dimensão limitada, é, justamente, a armadilha que os faz crer, ao nível da alma, que
se vocês conhecessem a alma, que se vocês conhecessem os mistérios do Universo, e bem, vocês iriam aceder à

Liberdade.

Quem de vocês encontrou a Liberdade desta maneira?

Agora, se sua experiência é totalmente outra, então, eu apenas posso engajá-la a viver sua experiência.

Mas a Liberdade não se inscreve em uma compreensão, ela se inscreve além.

Não há, então, nada a buscar já que a Perfeição é de toda Eternidade.

Há, apenas, que Realizar, ou seja, Conscientizar-se.

A elevação Vibratória deste sistema solar é a prova formal.

Obviamente, o Irmão e a Irmã, humanos, confinados em suas próprias ilusões, colocaram suas próprias barragens e
suas próprias barreiras, através de suas adesões à crenças, quaisquer que sejam.

Ela deve, portanto, viver o fim desses processos de crenças, ela mesma.

Nada do exterior pode vir romper essas barreiras e essas barragens.

Somente a Consciência, o Si, o Coração, a Unidade e a Verdade, o podem.

Em nenhum caso, a prática do bem é suficiente.

Em nenhum caso, o conhecimento de um chakra (ou de um sistema de chakras ou de qualquer outra forma de
conhecimento) pode permitir-lhes viver a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

A Vibração e os ensinamentos (se eles podem assim ser nomeados) chamados de Yoga da Unidade, foram os
elementos que, pela focalização da Consciência, em determinadas zonas ou pontos do corpo, permite, justamente,

realizar os pontos ou os pontos de Ancoragem com a Consciência do Corpo de Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser não é único.

Naturalmente, o mental vai tentar definir uma forma, uma densidade, uma cor, uma localização, mas o Corpo de
Estado de Ser não pode ser limitado por qualquer artifício mental, por qualquer compreensão mental.

Viver o Ser não é compreender o Ser.

Viver a Unidade não é aceitar a Unidade.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Verdade que nos leva à Liberação?



O que chamamos de Verdade?

De maneira absoluta, contrariamente à verdade relativa.

Mas eu não poderia exprimir isso porque isso foi objeto de várias comunicações.

Eu os remeto, então, ao que disse alguns Anciãos com relação à Verdade relativa, por oposição à Verdade absoluta.

É bem evidente que a Verdade de que falo é a Verdade absoluta.

Ou seja, que toda Vida e toda Consciência são Luz, que o confinamento no jogo Sombra / Luz é apenas uma ilusão e
que, portanto, a Criação sendo Luz (em meio a todos os Universos, a todos os Multiversos e a todas as Dimensões,

exceto aquele que vocês estão), ela é, então, totalmente Livre, ela é, então, totalmente Unitária.

O princípio e a vivência da Unidade põem fim a toda separação e a toda distância.

O outro é apenas vocês mesmos.

Um Arcanjo é apenas vocês mesmos: vocês são A FONTE, vocês são os Arcanjos, vocês são o conjunto dos
Universos e das Dimensões, levando-os a despolarizar, de algum modo, sua consciência limitada.

Enquanto vocês estão submetidos a um papel, a uma função, a um corpo ou a um universo, vocês não são Livres.

Porque, como se pode ser Livres a partir do momento em que vocês são efêmeros?

Parece-me bem que, sobre este mundo, vocês têm o que vocês chamam de nascimento e de morte, que limitam a
vida.

Mas, o que é esta vida em relação à verdadeira Vida?

Já que a verdadeira Vida é Eterna e que a Consciência é Eterna e que ela é Perfeita, de toda Eternidade.

A Unidade é, então, um estado da Consciência onde não existe qualquer separação.

Vocês são, às vezes, a respiração do vento e da água.

Vocês são a partícula e vocês são o conjunto dos Universos.

Isso não é uma projeção da Consciência, como isso foi dito, mas, sim, uma ‘introjeção’ da Consciência, uma Reversão
da Consciência que cessa de se projetar para viver o Ser.

Pergunta: poderia nos esclarecer sobre os acontecimentos a chegar?

Bem amado, o contexto temporal é um contexto efêmero.

O que vocês querem saber?

Enquanto vocês desejarem saber, vocês não podem Ser.

Ser é sair da ilusão do tempo.

O que nós lhes trazemos, o que nós lhes expressamos (se tanto é que vocês mesmos atravessam a Porta Estreita), é
para não mais se projetar em um tempo, mas, sim, para Ser, na totalidade, o Si e a Unidade.

Será que o Si se interessa pelo amanhã?

Será que o Si tem a ver com esta vida, com este corpo, e mesmo com este mundo?

Não.

Responder a isso seria levá-los rapidamente a uma Ilusão, na hora em que o mais importante, para vocês, é Realizar
sua Unidade.

A partir do momento em que sua Consciência atrai sua Atenção para um sofrimento, para um acontecimento deste
mundo, vocês se afastam do Si.

Nosso objetivo, hoje, como agora, em cada espaço do seu tempo, será reajustá-los no Ilimitado, na Verdade absoluta
que é o Si e não mais projetar a Consciência nos acontecimentos que, no entanto, acontecem sobre este mundo.

Porque, naquele momento, quaisquer que sejam os acontecimentos que vocês esperam ou que vocês temem, se



vocês não estiverem no Si, vocês não poderão viver a realidade do que é para viver.

A natureza humana busca, sempre, as referências, em meio a este mundo.

Que essas referências sejam afetivas, que essas referência sejam sociais, que essas referências sejam do
calendário, eles remetem, sempre, à falta de Liberdade.

Pergunta: se a realidade está em um outro mundo Ilimitado, nós somos uma projeção?

Inteiramente, mas isso é para ponderar pelo fato de que a Luz Vibral vem reproduzir, ao idêntico, seu Corpo de
Estado de Ser.

É isso que é responsável pelo que nós nomeamos Vibração e pelo estabelecimento da Consciência em meio aos
novos espaços.

Portanto, se a Verdade não é deste mundo, ela ali se instala.

Nesse sentido (e desde as Núpcias Celestes, iniciadas pelo Arcanjo MIGUEL), isso leva à desconstrução das ilusões,
ao final das ilusões matriciais e a um salto quântico e Dimensional.

Dessa maneira, então, a Verdade (que não era deste mundo) chega a este mundo e vem transformar este mundo.

Isso foi denominado, pelo Comandante, a passagem da lagarta à borboleta.

Isso se refere a vocês, mas se refere, também, à totalidade deste sistema solar, porque as leis de confinamento,
através das três camadas isolantes, terminam.

Do mesmo modo que o confinamento, em meio aos seus corpos sutis, também termina, permitindo, pela consumação
do corpo causal, realizar a Luz.

Esse é o objetivo, entretanto, enunciado claramente para tudo o que vocês chamam de ensinamento.

Então, do que vocês poderiam ter medo ou do que vocês poderiam se libertar, já que a Luz vem Liberá-los?

Aquele que vive o Si não pode mais apresentar, nem manifestar, a menor interrogação, nem o menor medo, porque
ele É a Luz.

É muito exatamente esta ‘alquimia’ que vocês estão prestes a realizar.

Mais uma vez, que isso seja através de sua noite escura da alma, que isso seja, em última análise, pelo seu choque
da humanidade, individual, o momento coletivo está à sua porta.

Isso, nós não escondemos de vocês.

Mas esse momento coletivo pode ser a partir de agora, como em um determinado tempo deste tempo.

Mas isso não lhes concerne, porque, desde que vocês penetraram seu tempo individual, o tempo coletivo, nele
mesmo, apenas pode parecer-lhes como o tempo da Ilusão do conjunto das Consciências não estando, ainda,

Liberadas de sua própria projeção.

Pergunta: quando vivemos a Luz, como continuar a fazer o que temos que fazer, em seu ambiente?

Bem amada, gradualmente e à medida que a Luz se instala, gradualmente e à medida, você concebe que a sua
Consciência se libera e não a impede, de forma alguma, de realizar o que é para realizar ou, como você disse, de

fazer o que é para fazer.

A Luz é Graça e Inteligência.

Jamais ela virá perturbar a Liberdade de alguém no exterior de si.

Deste modo, então, a Luz, nesse momento individual que vocês vivem, pede-lhes para viver e Ser esta Luz.

Ela não lhes pede nada mais.

Naturalmente, existem momentos ou passagens que são, mais ou menos, em seus termos, difíceis para administrar,
porque a consciência fragmentada se alterna com a Consciência Ilimitada.

Lembrem-se, a Inteligência da Luz irá permitir-lhes, ao seu ritmo, que é o seu, realizar isso, até o momento coletivo.

A iminência desse momento coletivo se reflete, também, justamente, para muitos de vocês, por certa forma de
dificuldade para realizar o que era comum e habitual para vocês, anteriormente.



Mas, onde está a Luz?

E, sobretudo: onde vocês se colocam?

Vocês não podem dar mais peso à Ilusão do que ela tem.

Se a Luz lhes mostra que o que vocês fazem, e que o que vocês são, é uma Ilusão, é preciso, no entanto, por uma
ação da personalidade, liberar-se desta Ilusão?

Não.

A Luz engloba tudo, ela não separa, ela não divide.

Vocês são, nisso (como eu os nomeei e como lhes foi nomeado por outros Arcanjos), Ancoradores e Semeadores de
Luz.

Se não há, em vocês, mais resistência, ou seja, se a Transparência se estabelece, pela Porta posterior do Coração,
então, a Unidade, a Simplicidade e a Infância, que são seus Quatro Pilares, irão permitir-lhes fazer o que é para fazer,

enquanto sendo o que vocês são, na Unidade.

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, uma série de elementos referentes, justamente, às
suas perguntas e interrogações, será abordada pelos Arcanjos que estão comigo e com vocês.

Então, vivamos alguns instantes de Comunhão.

Quanto a mim, eu permanecerei presente, junto aos quatro Arcanjos, neste espaço.

Que a Graça os preencha e que a Unidade seja sua morada.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1300

10 de dezembro de 2011 (Publicado em 11 de dezembro de 2011)
Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1300


~ Abertura da última etapa: Obra no Branco ~

Eu sou JOFIEL, Arcanjo do Conhecimento e da Luz Dourada.

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu venho completar, pela minha Presença e pela minha Vibração, ao
mesmo tempo, este espaço conduzido pelos Arcanjos URIEL, ANAEL e RAFAEL, mas, também, completar o

que lhes foi dado, em particular, por um dos Anciãos nomeado IRMÃO K, referente ao eixo Atração / Visão
(ndr: intervenção de 7 de julho de 2011), assim como à Liberdade e à Autonomia (ndr: intervenções de 31 de

outubro e de 6 de novembro) (*).
E desde pouco tempo, o que lhes foi dado por uma das Estrelas denominada Visão, NO EYES, com relação
ao conhecimento e a ressonância que podem se manifestar através do conhecimento ligado ao 3º olho e do

Conhecimento ligado ao Coração (ndr: intervenção de 20 de novembro de 2011) (*).
Uma série de elementos, que interveio durante esses três últimos anos do seu tempo terrestre (desde o ano da

minha intervenção, em 2008), levou-os, progressivamente, a conscientizar certo número de elementos.

***

Eu venho então, hoje, falar da última etapa da Obra alquímica da Transmutação Vibratória da humanidade,
denominada Obra no Branco (correspondendo, talvez, ao que alguns, ou até mesmo muitos de vocês

percebem, que isso seja em seus sonhos, em seus alinhamentos, nas experiências particulares), levando-os a
viver, ou a ver (pela Visão Etérea, pela Visão do Coração) a Luz Branca, a ali evoluir, a ali viver certo número de

coisas não habituais para a Consciência.

***

O que acontece é, evidentemente, a Ascensão, em meio à Luz Branca, além da Luz Dourada.
A Luz Dourada se inscreve nas franjas nomeadas, superiores, do astral, aí onde se encontra o conhecimento.

Conhecimento que está inscrito no mental.
Naturalmente, o ser humano encarnado tende a querer chamar de conhecimento espiritual o que ele leu, mais

do que o que ele vivenciou.
Dessa maneira, vocês passaram da crença (através do que se deixou-se viver), à experiência.

A Passagem da crença à experiência descondicionou-os de certo número de ilusões, de algumas adesões a
coisas não vivenciadas.

O conhecimento permanece e irá permanecer, eternamente, neste mundo (mesmo se ele atingir o seu fim, nos
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O conhecimento permanece e irá permanecer, eternamente, neste mundo (mesmo se ele atingir o seu fim, nos
mundos dissociados), como pertencente à ilusão, consistindo em fazer crer que, conhecendo as leis da alma,

vocês iriam liberar-se e aceder à Luz.

***

A Luz Branca não é a Luz Dourada.
A Luz Dourada é uma franja de interferências (assim nomeada pelo Bem Amado João) onde estão

estabelecidas algumas consciências que pensam ter vivenciado a Liberação.
Evidentemente, essas consciências são apenas uma ilusão a mais no caminho espiritual.

Hoje, através da vivência que é a sua, nós podemos dizer-lhes que tudo o que não é vivenciado, é apenas
Ilusão.

Que tudo o que não é experimentado, e somente acreditado, não os leva estritamente nada no processo do
acesso à Luz.

A Luz Vibral não é conhecimento, ela não é algo que seja aprendido, ela não é algo que se aplica a este
mundo, mas que se aplica mais e se aplica, unicamente, no mundo da Luz.

***

Viver o Si, ou viver a Unidade (como isso lhes foi explicado e tal como vocês o vivem, de maneira mais ou
menos constante), prova e demonstra para vocês que nada há a estabelecer, em meio à ilusão, mas, sim,

justamente, que se extrair, na totalidade, de toda ilusão, de toda crença e de toda adesão a um dogma,
qualquer que seja, a uma religião, qualquer que seja, mesmo aquela que vocês nomeiam ‘nova era’.

***

A Verdade da Consciência é Una e ela é indissolúvel de sua não-limitação, de sua não-localização, de seu não-
pertencimento a um corpo ou a um mundo, mas, sim, quando ela está estabelecida em meio à Verdade da

Consciência, ela mesma infinita, denominada A FONTE.
Assim, então, viver a Unidade é realizar e conscientizar, no que vocês são, que vocês são a totalidade dos

Mundos, a totalidade dos Universos e a totalidade das Dimensões.
Não há criador exterior.

Há, simplesmente, experiências e alguns Mestres geneticistas (por exemplo, de forma humanoide ou
delfinoide) tendo criado as estruturas de vida, que foram apenas suportes da Consciência, mas, em nenhum

caso, confinamentos da Consciência.

***

A Consciência é Livre, ela os convida, hoje, a tornar-se de novo a Liberdade, a mais total, a mais absoluta, a fim
de não mais ser condicionada, nem confinada, nem limitada pelo que quer que seja.

O conhecimento, no sentido em que o ser humano o entende (principalmente nos mundos espirituais), é uma
ilusão a mais que os afasta da Unidade e da Verdade.

Enquanto vocês estiverem condicionados por qualquer ilusão, mesmo uma crença, no que quer que seja, que
vocês tenham vivenciado, vocês ficam submissos à própria ilusão que vocês produziram e criaram.

***

Hoje, nos tempos finais que vocês estão prestes a viver, nesse tempo deste mundo, vocês conscientizam
(pela experiência e pela própria vivência) que vocês são Seres Ilimitados, levando-os a reconsiderar o papel da

limitação, levando-os a reconsiderar o conjunto de suas crenças, oriundas de leituras ou mesmo de
compreensões, aplicáveis neste mundo.

Nós lhes explicamos (e nós esperamos que vocês tenham vivenciado) que as leis deste mundo não são as
Leis da Luz e que jamais a Luz participa de qualquer limitação, de qualquer limitação da Consciência.

A Consciência é perfeita, por toda Eternidade.
Ela não é suportada ou dependente de um tempo.
Ela não é suportada ou dependente de um espaço.

Ela evolui livremente.
Ela não está localizada em um corpo, ela não está localizada em um espaço, ela não está localizada em um

tempo.



***

O Conhecimento, aquele do Coração, nada tem a ver com um conhecimento, no sentido espiritual.
Ele não é as leis esotéricas.

Ele é, simplesmente, a experiência do Si, a experiência da Unidade.
Assim, hoje, através das suas experiências e da sua vivência (e se esse ainda não for o caso), nós os

convidamos, mais do que nunca, a afastar-se de todo ensinamento (porque vocês são seu próprio
ensinamento) através da experiência da sua vivência, através da experiência da Luz Branca.

Todo o resto é apenas estratos intermediários onde apenas se manifesta uma vontade de aceder a algo que é
inacessível no nível desses planos.

Assim tem sido muitas ilusões, construídas durante esse vigésimo século, visando afastar o homem e a
humanidade, cada vez mais, de sua Liberdade.

Existia (e ainda existe, por muito pouco tempo) um plano deliberado visando escravizar a humanidade, levando-
a a não ser mais livre e a ficar submissa às leis ‘novas’ que são, elas também, leis de confinamento.

Essas leis são leis matriciais.
Elas foram, talvez, chamadas de leis da alma: um conjunto de conceitos estruturados e organizados.

Ao passo que vocês sabem, pertinentemente (e por vivê-lo, para alguns), que a Liberdade e a Unidade não têm
o que fazer de qualquer organização, não têm o que fazer de qualquer estruturação.

A Luz é Livre.
Ela é Unidade e Verdade, ela jamais irá se acomodar em uma organização, em uma estruturação.

***

Vocês são Espíritos, eternos, criados, por toda Eternidade, Livres e infinitamente Livres.
Como o que é perfeito, como um Ser que é Livre, deveria ter que reencontrar uma Liberdade que é a sua

própria Essência?
Deste modo, é-lhes solicitado, pela experiência da sua Consciência, afastar-se, agora, da maneira a mais

formal, de todo conhecimento distanciando-os, de alguma forma, do Espírito.

***

O Espírito é Unidade.
O Espírito é Verdade.

O Amor é Alegria.
O Espírito é Alegria e Amor.

Não existe qualquer suporte, doravante (pela instalação da Luz Branca em meio ao manto terrestre, pela
realização da Fusão dos Éteres em suas estruturas do corpo de desejo como do Corpo de Estado de Ser),

para ser enganado seja pelo que for pertencente à ilusão.
A Luz irá liberá-los, isso foi anunciado.

O conjunto do que estava escondido ser-lhes-á revelado e desvendado, não do exterior, mas pela própria
vivência da sua Consciência.

Dessa maneira, o impulso final da Luz, realizado desde a abertura da Porta posterior KI-RIS-TI, leva-os a
confrontar-se com vocês mesmos, em seus últimos entrincheiramentos, em seus últimos apegos, e,

sobretudo, frente às suas últimas ilusões.

***

Nós sempre lhes dissemos, uns e outros (Arcanjos, como Anciãos, como Estrelas), que a Luz é simples, que
ela não tem o que fazer das construções intelectuais e espirituais.

A Luz é Consciência, ela é Unidade e Verdade, ela não tem que ser apoiada nem provada pelo que quer que
seja senão pela sua própria experiência.

Não existe mais, agora, caminho a considerar.
Não existe mais caminho porque vocês são o Caminho, o objetivo, o início e o fim da experiência.

Vocês são tudo isso ao mesmo tempo.
A revelação final da Luz Branca vai consistir em se tornar de novo Ilimitado.

Mesmo se, em meio à sua Consciência, existir uma necessidade oriunda de uma estruturação específica do



seu corpo de desejo, levando a manifestar uma estrutura de carbono, vocês não serão mais submissos a
qualquer conhecimento exterior.

Vocês não serão mais submissos a qualquer limitação mental, emocional, física, espiritual ou psicológica.
O que está chegando, como todos nós lhes enunciamos, é a Liberdade mais absoluta da Consciência que não

tem que ser limitada pelo que quer que seja ou por quem quer que seja.
A Autonomia e a Liberdade (de que lhes falava IRMÃO K, há alguns meses) consistem na liberação do eixo

Atração / Visão (ou luz alterada) afastando-os da Visão Etérea, da Visão do Coração, que não tem o que fazer
do órgão sensorial que é o olho ou do 3º olho.

O 3º olho é uma ilusão que foi colocada no caminho da humanidade para impedi-los de abrir o Coração de
vocês.

***

Renunciem a todo poder, renunciem a toda submissão, renunciem a todo compromisso e vocês serão,
definitivamente, Livres.

Esse é o Apelo do Conclave Arcangélico (pela minha voz, enquanto Arcanjo do Conhecimento e da Luz
Dourada) para libertarem-se, integralmente, de todo sistema de servidão.

Vocês são Consciências e Espíritos Livres, criados, por toda Eternidade, perfeitos, restando-lhes manifestar a
Perfeição.

A Perfeição da Luz não tem o que fazer das leis do confinamento.
A Perfeição da Luz não tem o que fazer das leis da matriz, não tem o que fazer das leis do seu corpo de

desejo, das suas projeções, quaisquer que elas sejam.

***

Portanto, pela minha voz, o conjunto do Conclave Arcangélico convida-os a liberarem-se, de maneira definitiva,
de tudo o que cria obstáculos (em vocês, no nível espiritual como psicológico), que os confrontam com um

objetivo de não receber a Luz.
A Unidade é um estado de Vibração da Consciência onde está onipresente a Alegria, a Paz, a Graça e ao Fogo

do Coração.
Todo o resto é apenas um confinamento, em meio de compartimentagens, em meio a sistemas, cuja única

utilidade é afastá-los do seu Coração, da sua Verdade.

***

Não é mais tempo para serem ambíguos com toda forma de conhecimento.
É, agora, realmente, tempo (nesses tempos individuais que vocês vivem, que os confinam e que os levam a

viver o tempo coletivo da liberação da Terra) de não mais estar sujeito ou submisso a qualquer conhecimento.
Porque todo conhecimento os afasta da Verdade.

Porque todo conhecimento os afasta da Beleza e, sobretudo, da sua Liberdade.
 A única existência que deve importar a vocês é, simplesmente, a sua, não no nível do ego, mas, bem mais, no

nível do Coração, do Estado de Ser.
Todo resto seguir-se-á.

A partir do momento em que a sua Irradiação se estabelecer, de maneira cada vez mais permanente, em
meio ao Coração, em meio à Verdade, à Beleza, cada vez mais vocês irão Irradiar o Amor da Liberdade, a

Liberdade do Amor, para o conjunto das Consciências presentes sobre a Terra.

***

Chegou o momento de viver o fim de todo conhecimento projetado, de toda lei esotérica, qualquer que seja.
Os mecanismos de pensamento, mesmo do que foi denominado “anais Akáshicos” (presenças da sua

memória de vida, neste universo), é apenas uma falsificação da vida porque a verdadeira vida é Livre e não
depende de contingências, nem de erros que apenas existem na ilusão.

O Espírito não pode conhecer o erro.
O Espírito não pode conhecer o peso.

O Espírito é Liberdade e isso é a sua Essência e a sua Natureza.

***



Sejam Alegres.
Sejam a Alegria.
Sejam a Vida.

Sejam a Liberdade.
Sejam o Amor.

E, para isso, é-lhes preciso, irremediavelmente, instalar-se na Simplicidade, no Caminho da Infância.
Tornar-se de novo como uma Criança, não é uma palavra em vão.

Tornar-se de novo Transparente à Luz é não mais barrar a Luz, não mais utilizar a Luz para outra coisa senão
para ser a Luz.

Não mais projetar a Luz em alguma intenção, mas se estabelecer na Comunhão, na Fusão, e muito mais na
Dissolução da Consciência em meio à Luz Branca.
Nós os convidamos a isso, se tal for o seu futuro.

***

Não há mais obstáculo, doravante, para o estabelecimento da sua Consciência, de maneira quase definitiva, em
meio à Unidade.

Então, nós lhes pedimos para romper tudo o que pode se opor à Luz, à Alegria, à Liberdade.
Vocês nada têm que buscar porque vocês são a Verdade, o Caminho, a Vida.

Resta-lhes, apenas, atualizar isso em meio à sua Vibração, ao seu Coração, à sua Presença e à sua
Consciência.

Vocês são Seres de Luz, vocês não são nada mais do que Seres de Luz.
A Consciência é Luz.

Não existe inconsciência, não existe mais consciência limitada, não existem mais regras de confinamento,
neste mundo.

Portanto, a Liberação deste mundo termina, ela lhes permite serem vocês mesmos (o que vocês São, de toda
Eternidade), não mais sujeitos a qualquer densidade, a qualquer regra.

O Supramental investe o conjunto da Consciência individual e coletiva, permitindo-lhes viver a dissolução, em
meio à Luz Branca, onde vocês não desaparecem, mas, onde, pelo contrário, vocês penetram, em cheio, as

esferas da Eternidade, da Alegria Eterna e da Felicidade absoluta.
Dessa maneira, então, não busquem pôr fim ao que quer que seja deste mundo porque ele vê o seu fim, pela

dissolução na Luz Branca, chegar a grandes passos.
Vocês nada têm que temer porque vocês são Seres da Eternidade.

Não existe outro fim senão aquele da ilusão.
Não existe outro fim senão aquele das crenças.

É tempo de viver, e eu diria mesmo de reviver, nas esferas da Beleza, nas esferas da Eternidade.

***

Vocês são os Amados do UM, vocês são aqueles que acompanharam este mundo, até este instante.
Vocês são os Semeadores e os Ancoradores de Luz e vocês são, também (devido às aproximações

dimensionais em curso), aqueles que trabalham para a Liberação deste mundo, não por qualquer vontade, não
por qualquer ilusão, não por qualquer projeção, mas, sim, pelo estabelecimento da sua Consciência, no Fogo

do Coração, na Verdade da Vibração e da Liberdade.

***

Assim, eu, Arcanjo JOFIEL, abro, a partir deste instante e deste dia, a Abertura da última etapa sucedendo a
Fusão dos Éteres, fazendo-os realizar a Obra no Branco.

A Obra no Branco é, hoje, o que vocês têm que viver, ver com o Coração, viver no Coração, ver com o Éter e
pelo Éter: não mais estar submisso aos sentidos ou aos desejos, mas, sim, realmente, afirmar e ser a

Felicidade absoluta porque é o que vocês são, além de toda aparência, além de toda resistência e além de
todo apego.

Resta-lhes concluir o tempo, que é definido pela Terra, estando lúcidos e conscientes do seu estado de Ser: a
cada dia, a cada instante, ser-lhes-á dada oportunidade, por vocês mesmo, para viver, ainda mais, na

Consciência Ilimitada.
Vocês estarão sempre presentes no Interior desse corpo, mas, cada vez mais, vocês irão constatar que vocês



não são este corpo, que vocês não são este mundo, mas que vocês são a pura Joia Eterna da Criação.
Que não há salvador exterior, mas que vocês são o seu próprio salvador.

Que não há Fonte exterior, que vocês são sua própria Fonte, bem além da falsificação daquele que se nomeou
Deus [o demiurgo].

***

Vão além daqueles que se proclamam seus Mestres, vão além daqueles que pretendem mostrar-lhes a Luz
porque, vocês sozinhos, podem se mostrar a vocês mesmos.

É a isso que vocês são chamados, agora: à sua Liberdade, porque vocês são, ainda uma vez, Seres de
Liberdade.

O tempo da escravidão está completamente terminado.
O tempo das ilusões foi, também, concluído.

Resta-lhes, simplesmente, Ser.
Não busquem mais se desfazer do que quer que seja, em vocês.

Estejam cada vez mais no Abandono à Luz e vocês irão viver a sua Ressurreição em meio à Luz.
Estejam, cada vez mais, na renúncia e, então, vocês irão encontrar a Luz da Eternidade, porque ela é a sua

Essência, a sua natureza.
Não há mais distância, real, suposta, fictícia, entre vocês e o que vocês São, na Eternidade.

***

O trabalho realizado, mesmo ele necessitando da aprovação da Terra para a sua finalização, vê, hoje, a sua
Consciência individual penetrar, com toda lucidez, os espaços de Transparência ligados à sua Dimensão de

Filho Ardente do Sol.
Qualquer que seja a sua origem Dimensional, qualquer que seja a sua origem Estelar, o importante permanece
e irá permanecer, para sempre, o que vocês são: uma Consciência Livre, Liberada, que não tem mais que se

submeter ao confinamento, de maneira alguma.
Resta-lhes acompanhar a Terra nos seus momentos finais.

***

Cada um de vocês será levado pela própria Vibração, ao lugar específico que é o seu, para viver o que é para
viver, no processo de Ascensão da Terra.

Vocês não têm que aguardar um tempo posterior.
Vocês não têm que aguardar uma data.

Vocês devem, agora, ir além da esperança a fim de Ser, na totalidade, a Verdade do que vocês são, ou seja, a
Alegria Eterna da Consciência.

***

Vocês são Espíritos de Liberdade, Espíritos de Verdade.
Todos os tormentos existentes em meio à aparência, em meio ao parecer, e em meio ao ter, afastam-se de

vocês, de hoje em diante, se vocês aceitarem, na totalidade, a bênção da Luz Branca, a ação da Graça da Luz
Branca, em meio à sua Consciência.

***

Há então, apenas, doravante, que acolher.
Nada mais há a fazer, nada mais há a explicar, nada mais há a compreender.

A partir do momento em que vocês renunciarem a toda compreensão, a partir do momento em que vocês
renunciarem a toda identificação, a toda posse, então, a Luz Branca pode investi-los, na totalidade, deixando-se

viver a Verdade terminal e final do seu Ser que é apenas o início da Verdadeira Vida.

***



Assim, Eu, Arcanjo JOFIEL, da Luz Dourada e do Conhecimento, venho, neste Espaço e neste Instante,
revelar, em vocês e sobre esta Terra, pela Graça d'A FONTE, a Vibração da Liberdade.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amada Luz, eu nada tenho a acrescentar.
Em um próximo dia, os Anciãos e as Estrelas (portadores da Vibração humana, pela sua encarnação anterior)
serão mais capazes de se comunicar, com vocês, em termos mais humanos, em termos mais acessíveis, e

além de todo mental, pela Vibração.

***

Lembrem-se de que, desde algumas semanas, nós, Arcanjos, nós dissemos que nós nos tínhamos à beira da
sua Dimensão.

Nós estamos, agora (seja pelo Canal Mariano, seja pelo Fogo do Coração) na sua Dimensão, ou seja, em
vocês.

Então, juntos, vivamos a Comunhão da liberação, em meio à Luz Branca.
Eu sou JOFIEL, Arcanjo.

... Efusão Vibratória ...

***

Estejam Livres, porque vocês o são.

... Efusão Vibratória ...

***

Em nome dos Quatro Arcanjos (ndr: JOFIEL, RAFAEL, URIEL, ANAEL), que a Vibração acompanhe vocês,
que a Liberdade seja a sua Morada.

Até mais tarde.

************

(*) – Mensagens do IRMÃO K
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
*

(**) – NO EYES (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-20-de-novembro-de-2011-
autresdimensions

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO JOFIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1303

10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1303
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-20-de-novembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/no-eyes-20-de-novembro-de-2011.html


(Publicado em 11 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Seres humanos encarnados, eu lhes peço para honrar a Graça da nossa Presença conjunta.

No Conclave, o meu papel é discreto, mas ele traz, nos tempos que vocês vivem, um aspecto mais crucial.
Eu, muitas vezes, fui considerado como o Arcanjo da Cura.

Eu sou o Arcanjo que fui solicitado, de diversas maneiras, mais frequentemente em relação a esta Cura.
Nos tempos que vocês são chamados a viver, a minha Vibração é aquela que se inscreve na sequência lógica
da Passagem da Porta Estreita, conduzindo-os a estabelecer a Consciência, do ego ao Coração, do limitado

ao Ilimitado.
Eu participo, em meio à Alquimia, do processo nomeado, pelo Arcanjo JOFIEL, a Obra no Vermelho.

E eu venho, também, nesses tempos particulares que vocês são levados a viver, permitir a etapa final da Obra
no Branco.

Eu deixarei o Arcanjo JOFIEL exprimir a vocês uma série de elementos, referentes ao Conhecimento, e a esta
noção de Obra no Vermelho e de Obra no Branco.

***

Nesses tempos particulares, onde seu tempo individual e pessoal se aproxima do tempo coletivo da Terra,
existe uma série de mecanismos em operação, em cada um de vocês, encarnados.

Esse processo realiza-se conjuntamente, e sucessivamente, ao que foi chamado de Passagem da Porta
Estreita, a Passagem do ego ao Coração, Crucificação e Ressurreição, a Passagem da Merkabah individual

à Merkabah coletiva (realizada há mais de um ano, mas na Consciência individual).
Neste período particular, eu sou o Arcanjo que põe fim às contingências da matéria, e de suas leis, e de suas

regras.
Permitindo-lhes descobrir, sempre mais, uma Consciência nova.

Resultando, para vocês, na vivência de coisas novas, escapando aos condicionamentos habituais da vida, tal
como é em meio a este mundo.

A minha Presença e o meu procedimento inscrevem-se nesse processo de Passagem do tempo individual ao
tempo coletivo: Passagem do ego ao Coração, não mais enquanto consciência pessoal (individual, se vocês

preferirem), mas enquanto consciência coletiva, procedente das projeções coletivas das Consciências
confinadas em meio a uma realidade fracionada, denominada mundo (por vocês).

***

Eu vou retornar, de maneira preliminar, a algumas generalidades exprimíveis no sujeito da cura.
Para falar da cura, neste mundo no qual vocês estão, e chegar à Cura enquanto elemento permitindo-lhes

Curar, de maneira definitiva, o que eu chamaria de conjunto de projeções, de crenças, de condicionamentos,
ligados ao confinamento da alma e da personalidade em meio a uma série de leis particulares.

Tendo, de algum modo, afastado da Consciência a possibilidade e a percepção da sua Realidade (além desta
Dimensão onde vocês estão), que é, eu os lembro, o Espírito, no seu aspecto Ilimitado: sem limites, sem

constrangimentos e sem leis.

RAPHAEL - 10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-e_l-SjSiQKo/UfL3OmkDjnI/AAAAAAAACvM/KWLn2ypd6P4/s1600/000+ArcRafael+-+10.12+2011'.JPG


***

O conjunto da personalidade está condicionado por uma série de leis.
Essas leis são, todas, oriundas do que é chamado de corpo de desejo, correspondendo a um princípio.

Esse princípio é fundamental, porque é o princípio que deve desaparecer da sua Consciência, da sua vida e
deste mundo.

A personalidade (tal como vocês a vivem) define-se por um conjunto de resistências, de adesões a uma série
de princípios e de leis, resultando, diretamente, do que nós chamamos, uns e outros, de princípio de

confinamento.
A consciência humana, limitada, concebe a vida como o que se inscreve entre um momento preciso (chamado

de nascimento) e um outro momento preciso (chamado de morte).
Neste espaço de tempo limitado no qual evolui a consciência, em meio a algumas leis ligadas ao corpo de

desejo, a palavra mestre é a palavra: resistência.
Porque o conjunto de elementos, levados a conscientizar-se, a manifestar-se, são, todos eles, sem qualquer

exceção, oriundos de mais ou menos resistências à Luz.
À Luz, é claro, que não é deste mundo.

O princípio de resistência e de oposição (ou princípio de confrontação) está inscrito ainda nos contextos
precisos do nascimento e da morte.

Em um corpo de desejo, moldado por múltiplas experiências (familiares, sociais, oriundas de memórias, do que
vocês chamam de suas vidas passadas), esse corpo exprime algumas resistências, procedentes de campos

de consciência, vindos do passado ou do que é nomeado o exterior, enquanto regras, crenças,
condicionamentos (oriundos, tanto da sociedade atual, como das sociedades anteriores, ou como das

sociedades a vir).

***

Existem, por intermédio desse corpo de desejo e dessas resistências, condicionamentos extremamente
intensos aos quais a consciência está submissa, no interior desse corpo de desejo.

Fazendo com que, desde o nascimento até morte, um princípio vai se exprimir, durante toda a vida (humana
como não humana).

Esse princípio, denominado ‘resistência’, pode levar múltiplos nomes: ele pode ser assimilável a um princípio
de falta, ele pode ser assimilável a um princípio de competição ou de predação.

A característica essencial desse corpo de desejo, além da sua limitação, é, justamente, não conhecer (no
sentido real, ou seja: nascer com) o próprio princípio do Ilimitado.

O corpo de desejo vai exprimir (durante sua vida, inscrita entre o nascimento e a morte) uma série de
elementos, que estão em ressonância (de uma maneira ou de outra) com esse princípio de falta, com esse

princípio de resistência, de competição ou de predação.
Enquanto humano, o conjunto dos seus condicionamentos (crenças, experiências matriciais, como leis do

karma) aplica-se no mundo onde vocês estão.
Em meio ao que vocês chamam de corpo físico exprimem-se, entretanto, resistências mais fortes, resistências

que podem (mais frequentemente) induzir, de maneira geral, um processo denominado: envelhecimento, e a
própria morte.

Mas, muitas vezes: o aparecimento de doenças [“maladies”] (ndr: RAFAEL pronunciou distintamente as
sílabas: mal – a – dit), vindo confrontar com a consciência limitada às próprias consequências de suas ações,

de suas reações.

***

Existe, em meio a toda doença ou cristalização, um princípio causal encontrando sua origem na própria
limitação (insatisfação de um desejo, mágoa de um passado).

Todo acometimento desse corpo físico, na estrutura do corpo de desejo, tem uma explicação lógica (racional,
no sentido em que vocês o entendem): tanto fisiológica, como psicológica, ou kármica, ou mental, ou

emocional.
O corpo físico (como o corpo de desejo) vai expressar, durante sua presença efêmera neste mundo, uma série

de tensões, de oposições, de resistências, e, portanto, do que vocês denominam: a doença.
A busca do ser humano visa manifestar uma consciência, em meio a esse corpo de desejo, com o mínimo de

resistência ou de sofrimento possível.
Isso é uma busca.

Esta busca se inscreve nos contextos e no limite desse corpo de desejo, como no corpo de desejo do
conjunto daqueles que estão encarnados, e das leis que foram manifestadas, estabelecidas ou criadas.



***

A cura tenta, então, encontrar uma causa, neste mundo (pessoal ou coletiva), enquanto elemento a
compreender para ser transcendido ou superado.

Ora, a vida sobre este mundo, desde o nascimento desse corpo, até o fim desse corpo que vocês habitam,
apenas pode se manifestar através de um princípio de resistência.

Dessa maneira, curar é apenas considerável, neste mundo, como a eliminação de uma resistência, de um
condicionamento, de uma predação, ou de uma escassez (a uma lei deste mundo).

Portanto, a consciência limitada, e inscrita no corpo de desejo, vai sempre (em todos os mecanismos vitais, e
principalmente quando há uma doença) passar por mecanismos sucessivos (de maneira temporal)

denominados: análise, síntese e integração.
Um sinal aparece (dor ou sofrimento) em um local preciso do corpo (ou de outro corpo que o corpo físico, mas

sempre em meio ao corpo de desejo).
A análise do que é vivenciado conduz a uma síntese (ou, se vocês preferirem, a uma explicação) visando

encontrar, neste mundo, os elementos (naturais ou não) que vêm, de alguma forma, fazer desaparecer uma
resistência, qualquer que seja (ou uma cristalização, qualquer que seja), no corpo físico como no que vocês

denominam, e nomeiam, corpo sutil (que pertence ao corpo de desejo).

***

Deste modo, a cura, por Essência e segundo esse princípio, apenas pode ser efêmera, já que, em última
análise, esse corpo de desejo (como vocês o sabem) é perecível.

É nessa noção de efêmero e de perecível que o ser humano vai inscrever, finalmente, e de maneira
sistemática, a sua busca.

Apoiando-se, algumas vezes, em suas ideias e em seus conceitos, em suas vontades como em seus desejos,
em algo inacessível, denominado Realização espiritual, ou, ainda, denominado Luz, ou, ainda, denominado

Amor.
Trata-se de uma ideia, referindo-se a alguma coisa que não é parte integrante do mundo onde vocês estão,

mas, entretanto, colocada como adequação e como equação a resolver, a fim de manifestar o que é
denominado: a saúde.

Todo procedimento inscrito no corpo efêmero (no corpo físico, como no corpo mental, como no corpo astral)
visa, e irá sempre visar, encontrar o que chamamos de linhas de menor resistência, ou seja, estados onde a

consciência não é mais afetada por dores (ou por sinais) que impedem evoluir em meio a leis, ditas habituais,
deste mundo sobre o qual vocês estão.

***

Alguns Anciãos lhes transmitiram elementos, levando-os, talvez, a considerar que, não sendo esse corpo
(físico, ou de desejo), é, então, perfeitamente plausível que todo desequilíbrio (denominado doença,

resistência ou cristalização, presente em um desses corpos de desejo) inscreva-se, aí também, na mesma
Ilusão.

Assim, eu peço que reconsiderem que, se vocês não são esse corpo, vocês não podem ser, ainda menos,
qualquer identificação a um sofrimento, ou a uma perturbação presente em um dos seus corpos de desejo.
Nós sabemos, pertinentemente, que a lógica, fisiológica, desses corpos de desejo leva-os a exprimir e a
manifestar (durante essa passagem efêmera, que vocês chamam de vida) uma série de desequilíbrios,

fazendo, por Essência, parte mesmo deste mundo.
Esse desequilíbrio, que eu nomeei resistência, vai encontrar-se como uma dificuldade para deixar ainda passar

o que restaria de uma Luz chegando de Outros lugares.
A resistência é, então (de algum modo), em meio a esse corpo de desejo, uma zona de Sombra, reforçando a

resistência associada ao corpo de desejo.
Esta zona de Sombra, pelo princípio de Dualidade, vai necessitar de uma iluminação.

Que esta iluminação se situe no nível do que vocês chamam de química, da célula, da biologia, da energia, ou
do que quer que seja mais, situada nos corpos de desejo invisíveis (sofrimentos, mágoas kármicas), ela se
inscreve, inegavelmente, no mesmo processo de resistência que se manifesta por uma zona de Sombra.

***

Aqueles de vocês que tiveram acesso, de uma maneira ou de outra, ao Estado de Ser (presentes, hoje, ou nos
tempos mais remotos da história deste mundo), transmitiram-lhes que a cura era tanto ilusória como o que

vocês chamam de saúde.
Porque, não sendo esse corpo, e o tendo vivenciado, eles não podem ser (ainda menos) qualquer alteração de



uma Ilusão que remete a outro nível de Ilusão.
E, no entanto, a mesma estrutura dos corpos de desejo os faz considerar, como mais do que real, uma zona de

resistência, porque ela se manifesta à consciência, e vem, então, invadir a consciência, ela mesma limitada,
para limitá-la ainda mais.

Esse tipo de situação e de estado (de uma maneira ou de outra) faz parte integrante do que eu nomeio as
contingências desta matéria, na qual vocês estão.

***

E ninguém pode dali escapar.
Assim como ninguém pode escapar da morte: não viria à mente de alguém, presente sobre esta Terra, negar

que existe um início e um fim.
Do mesmo modo que, para um sofrimento, existe um início e um fim, que este fim acabe pela morte ou pela

parada da resistência, qualquer que seja o meio empregado, quaisquer que sejam as causas encontradas (em
outro corpo de desejo mais sutil, ou, ainda, em uma sucessão chamada de karma).

***

O processo Alquímico de Translação Dimensional (que vocês estão prestes a manifestar e a viver) leva-os a
reconsiderar a posição desse corpo de desejo, a posição da Consciência (que é sua), em relação à Luz, em

relação ao efêmero, em relação ao Eterno.
A Cura da qual eu quero lhes falar é, na realidade, a Cura do próprio processo de resistência.

A resistência está inscrita desde o nascimento e até a morte, neste mundo.
Porque ela ilustra os princípios da Dualidade, qualquer que seja a expressão desta Dualidade: que isso seja no

nível de conceitos de bem e de mal, que isso seja no nível do conceito de complementariedade homem /
mulher (ou homem / homem, ou mulher / mulher), que isso seja no nível de qualquer conceito da sociedade

(qualquer que seja esta sociedade, no sentido em que vocês vivem ou entendem isso).
O mecanismo de resistência apenas pode existir a partir do momento em que um princípio de causalidade (ou

de ação / reação) é expresso como o único valor exprimível neste mundo.
Esse princípio de causalidade (explicado, em nível espiritual, pelo karma) encontra, também, sua justificativa na
própria existência da matéria do seu corpo, através da biologia, através das leis físicas (como a gravitação) e

de todos os princípios que vocês conhecem e nomeiam como limites.

***

Existe, para o ser humano, um programa de vida.
Existe, para os animais, quaisquer que sejam, um programa de vida.

E ninguém pode escapar, nesse condicionamento, ao seu programa de vida.
Dessa maneira, não chegaria à mente de um corpo de desejo humano, voar, porque ele não está munido e

equipado para isso.
Não chegaria à mente de um corpo de desejo humano, respirar com seus pulmões, sob a água (coisa habitual

para um peixe, do mesmo modo que voar é habitual para um pássaro).
Assim, portanto, as características da consciência, obedecendo a um programa de vida vindo de resistências

específicas, fazem com que a consciência que habita um corpo de desejo manifeste, em função dos
elementos constitutivos, uma adequação a um meio ou outro.

Esse meio pode ser entendido como elemento, mas, também, como afetivo, social, educativo, condicionante,
religioso, espiritual, filosófico ou outro.

***

O que é chamado a se viver os faz passar (e é o que vocês vivem, atualmente) de um mundo de resistência a
um Mundo de Liberdade, de um mundo onde existe a ação / reação permanente (tanto nos atos, como nos
fatos observáveis pela ciência) a um Mundo onde a única Lei é a Ação da Graça, ou seja, onde o próprio

princípio de resistência não pode existir.
Da resistência resulta (além do confinamento) a limitação, a opacidade, a não-transcendência e, sobretudo,

este elemento que eu nomeei ‘a busca’.
Fazendo, bem além de qualquer compreensão, conceber à consciência confinada, que existe uma falta.

Ora, essa falta vai procurar ser preenchida, muitas vezes, em meio a este mundo, através de um ser amado,
através da perseguição de um objetivo, através da projeção de uma série de condicionamentos.



Recolocando a Liberdade em outro mundo, em um além (através das ideias, dos conceitos, das adesões a
princípios, em um salvador exterior) onde tudo é liberado.

Evidentemente, nada disso é, já que consciência retorna, interminavelmente, enquanto existir o menor corpo de
desejo.

Deste modo, então, como conceber, a título individual como a título coletivo, qualquer liberação desse corpo
de desejo, já que ele está envolvido, até mesmo, na confrontação, na resistência à Luz?

***

Um princípio, exterior a este mundo, começou a penetrar este mundo, durante o que vocês chamam de anos
80: a efusão da Luz, de Partículas novas, vindo, pouco a pouco (de maneira, eu diria, insidiosa, mas, agora,

muito mais flagrante), modificar a própria consciência, a fim de que esta consciência modificada possa, por sua
vez, modificar o mundo e o corpo de desejo.

Não por qualquer desejo, que apenas faria reforçar a dita resistência, porque, ao que se opõe, reforça-se, em
meio à ação / reação.

Esse Princípio de Luz Vibral (assim chamado) vai, então, desencadear mecanismos, superando de muito longe
os mecanismos habituais do corpo de desejo e das resistências, inscritos ainda na presença desse corpo de

desejo, sobre este mundo.
Quaisquer que sejam os nomes que foram dados (Chaves Metatrônicas, Portas, Estrelas, chakras, Coroas),
nós os nomeamos, amplamente (em todo caso, no que se refere aos Arcanjos) neste Mundo: a Vibração, e

esta Luz: de Vibratória.
Porque ela dá (e ela pode dar) a impressão, em um primeiro momento, de se confrontar com o corpo de

desejo.
O objetivo não é se confrontar, porque a Luz jamais se confronta, ela se instala e ela se revela como uma

evidência, porque a Ação da Graça não tem o que fazer da ação / reação.
A conceituação e, sobretudo, a perceptibilidade das Vibrações, são o elemento que foi dado à Humanidade (e
para aqueles de vocês que vivem os efeitos) para manifestar, de uma maneira ou de outra, uma Consciência

diferente da consciência de resistência.
Mesmo se, efetivamente, as primeiras penetrações de Luz, no corpo de desejo, podem exprimir-se como
dores ou, em todo caso, como sinais vindo interrogar a consciência, sobre o sentido do que é percebido e

vivenciado.
Mas a resposta não é deste mundo.

***

Progressivamente, vocês foram conduzidos à Porta Estreita, pela Vibração da própria Luz, levando-os a
considerar a Cura como uma cessação de toda resistência, ou seja, de todo corpo de desejo, qualquer que

seja (mental, emocional, físico ou causal).
Isso se reflete por primícias, por sintomas, que são, muito precisamente, o que vocês vivem (para muitos de

vocês) em seus períodos ditos de Alinhamento, em seus períodos ditos de Comunhão, onde não existe mais,
justamente, resistência.

Nesse caso, o corpo de desejo cessa toda atividade, mesmo que isso seja temporário.
Não há mais percepção do corpo, não há mais percepção de emoção, não há mais percepção do mental.

E mesmo se o mental for percebido, ele é, naquele momento, vivenciado como não-resistente e não-oponente
à Luz: ou seja, que durante alguns dos seus Alinhamentos, a Vibração presente (vocês o constatam) não

impede a expressão do corpo de desejo, ou, em todo caso, a sobreposição com a expressão de uma das
partes desse corpo de desejo.

Naquele momento, vocês fazem a experiência de que existem, realmente, dois estados profundamente
diferentes no seu corpo: um estado dito resistente, e um estado dito de Abandono.

O próprio princípio de Abandono à Luz (muito amplamente desenvolvido pelo Arcanjo ANAEL, durante as
Núpcias Celestes) recorre a esta noção de abandono de resistências, que se traduz por um desaparecimento,

mais ou menos rápido, mais ou menos progressivo, do que é chamado de corpo de desejo.

***

O mecanismo de Dissolução (ou de Translação Dimensional) é, muito exatamente, o que vocês vivem, nos
momentos em que a Vibração toma conta do corpo de desejo.

Não para acabar com ele, mas, bem mais, para permitir-lhes Ascensionar em meio a uma banda de frequências
onde a resistência não tem mais como avançar.

Onde o princípio de competição, de predação e de falta, não pode mais existir, porque, naquele momento,
vocês vivem o que vocês chamam de Unidade (ou o Coração, o que é a mesma coisa).



Naquele momento, existe um mecanismo de aclimatação.
Esse mecanismo de aclimatação, que eu denominarei ‘Obra no Branco’, os faz sair desse corpo físico e,

sobretudo, desse corpo mental, de todas as concepções e de todas as percepções oriundas do mundo no
qual vocês estão projetados, e onde vocês foram projetados.

Naquele momento, vocês realizam, por vocês mesmos, a experiência do Estado de Ser, a experiência da
Unidade, validando (de algum modo) tudo o que vocês vivem.

Porque vocês tomam consciência, do mesmo modo que uma consciência, entre a vida e a morte, pode, por
vezes, passar ao que vocês chamam de ‘o outro lado’, ou seja, a matriz astral, onde não existe mais corpo, mas
onde existe, ainda, um corpo de desejo, já que há a luz, há os próximos desencarnados, há anjos que podem

acolhê-los: esses anjos e esses seres desencarnados são parte integrante do que vocês chamam de matriz.

***

O único modo de romper o confinamento era, efetivamente, fazer penetrar, em meio a esse corpo de desejo,
deste universo matricial limitante e confinante, uma série de elementos ditos da Luz Vibral.

Permitindo conscientizar, a título individual, e principalmente coletivo, um outro estado de Consciência, que
nada mais tem a ver com as leis de resistência e com as leis de confinamento.

Porque tudo o que não é vivenciado, é apenas uma ideia.
Porque tudo o que não é vivenciado, é apenas um pensamento.

E nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhuma concepção, ditos deste mundo, podem fazê-los sair deste
mundo, de um lado como do outro.

A ruptura do confinamento correspondeu (como isso lhes foi dito), pela Ação do Conclave Arcangélico, dos
Anciãos, das Estrelas, e pela Ação de vocês também, em consistir, em um primeiro momento, em dissolver
(de maneira não total) as barreiras do confinamento entre o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental e o

corpo causal (o seu, como aquele deste Sistema Solar).
Levando-os, gradualmente, mais ou menos rapidamente, a viver a experiência da Vibração.

Levando-os a estabelecer a sua Consciência bem além dos campos de percepção habituais, chamados de
drásticos, chamados de mental, chamados de emoções.

O resultado é que, hoje, desde algum tempo, vocês realizaram um trabalho notável, que foi o de Ancorar a Luz
sobre este mundo.

De permitir-lhe difundir-se, não somente no núcleo cristalino da Terra, mas, também, no manto terrestre, ou
seja, no conjunto dos estágios que estavam limitados, confinados e resistentes.

***

A Liberação (da Terra, do Sol, do seu corpo de desejo) reflete-se por um mecanismo de expansão da
matéria.

Já que a matéria, no sentido em que vocês a nomeiam, não será mais separada, nem limitada, pelas forças
ditas de resistência, de predação e de competição.

Isso irá se refletir (é óbvio, e vocês sabem disso) e isso se reflete, agora, por modificações consideráveis, da
Terra, do Sol e do Homem.

O corpo de desejo irá desaparecer, integralmente, para aqueles que o anseiam, pela sua própria Vibração.
Eu falo de anseio, não de vontade, não de desejo, já que o desejo faz parte do corpo de desejo, mas mais por

uma Atenção e uma Intenção de se estabelecer nos Campos Unificados da Consciência.

***

Dessa maneira, então, foi realizado certo número de Obras Alquímicas: Obra no Vermelho, Obra no Amarelo,
Obra no Preto, Obra no Azul e, enfim, Obra no Branco.

É muito exatamente isso que vive, à sua maneira, o seu corpo de desejo.
É deste alinhamento, entre o corpo de desejo limitado e seus diferentes componentes, e o Corpo de Estado
de Ser (sendo sintetizado, de novo, pelo Desdobramento da Luz nas Portas, idêntico ao que está no Sol), que
vocês podem, progressivamente, colocar, ou deslocar, ou transportar, a sua Consciência, do corpo de desejo

para o Corpo de Estado de Ser.
Vocês não podem, com qualquer desejo, com qualquer vontade, sair do corpo de desejo.

Porque, ao que se opõe, se reforça.
A Graça não era deste mundo.

Vocês a revelaram, porque a Graça veio visitar a Terra, como isso ocorre (como vocês talvez o saibam) durante
certo número de ciclos.

A diferença principal em relação aos outros ciclos é que, nunca mais, este Sistema Solar poderá ser fechado e



aprisionado nele mesmo.
Nunca mais, poderá ser manifestado qualquer corpo de desejo, individual como coletivo.

Isso se denomina, e se nomeia, a Ascensão da Terra em meio aos Novos Espaços de vida.
Vocês alteram, individual e coletivamente, a gama de frequências.

Há uma ampliação e um desdobramento da Luz, permitindo a esta matéria transmutar-se, e ao conjunto dos
corpos de desejo, desaparecer, por completo.

***

Esse momento ainda não aconteceu, porque ele deve se acompanhar do que eu chamei de primícias, que lhes
foram dadas pelos Arcanjos (outros além de mim) durante todos esses anos.

Entretanto, a quase totalidade da Dissolução dos seus corpos de desejo individuais, está quase concluída,
tornando plausível a Passagem ao tempo coletivo da Humanidade, de maneira extremamente próxima.

Isso não depende de vocês, Humanos.
Isso depende do corpo de desejo da Terra, e do corpo de desejo do Sol, já que o Sol (como isso foi dito)

deve Desposar a Terra, através de uma Irradiação profundamente modificada.
Esse processo está em andamento.

Esse processo se expressa, sobretudo, através da sua vivência e das suas experiências.
Levando-os a ver com Clareza, a viver a Transparência, a viver a Unidade, a viver a Simplicidade, a tornar-se de
novo a Criança, virgem, de todo conceito, de todo preceito, de todo condicionamento, de todo elemento vindo

perpetuar o corpo de desejo ou o corpo de resistência.
Vocês passam, então, do corpo de desejo ao Corpo de Estado de Ser, de uma resistência que está ligada à
Dualidade (do conhecimento, da explicação) ao Corpo da Unidade (onde não existe mais resistência, mais

oposição), que é chamado de Corpo da Graça.
Está aí, dito de maneira um pouco diferente, muito exatamente, ao que vocês são levados a viver, agora.

***

Da sua capacidade para não resistir, no nível desse corpo de desejo, vocês irão viver um Abandono e uma
Renúncia, muito maior do que a sua personalidade iria encontrar para nada exprimir, no processo que é

vivenciado pela sua Consciência.
Obviamente, em meio à personalidade (ainda presente, enquanto o seu corpo de desejo físico estiver ainda

presente sobre este mundo), podem expressar-se medos, sofrimentos, reticências.
Mas eles, vocês o constatam por vocês mesmos, porque vocês fazem a experiência: quanto mais a imersão na
Luz Vibral for real e vivenciada, menos as resistências estão presentes, e mais a sua vida se estabelece (como

isso foi dito) segundo os princípios da Unidade, da Fluidez, da Sincronia.

***

A Unidade não é um conceito.
A Unidade não é uma ideia e, ainda menos, um desejo.

É um estado de Ser que se realiza quando as resistências não podem mais manter nem sofrimento, nem
doença.

Naquele momento, vocês não estão mais identificados, nem a esse corpo de desejo e, ainda menos, a essas
Ilusões, criadas ou mantidas por resistências persistentes, qualquer que seja a origem dessas resistências

ditas persistentes.
A partir do momento em que a sua Atenção e a sua Consciência se transferirem, cada vez mais facilmente,

vocês irão constatar, então, o desaparecimento de toda zona de resistência, qualquer que seja sua presença
em meio a um corpo de desejo.

Não são vocês que agem, mas é (como isso foi dito) o princípio da Inteligência da Luz e da Graça da Luz.
Cabe a vocês, a cada um, fazer a experiência da Ação da Luz na sua vida, e no seu corpo de desejo.

Porque a Luz é o Agente Alquímico da Obra no Branco, que agora está à sua porta.
A Luz, vertida a partir de alguns locais (assim podemos nomeá-los, para vocês: que isso seja a Irradiação

de Alcyone, o Sol Central, que isso seja a Irradiação de Sirius A, que isso seja a Irradiação do Sol, que isso
seja a Irradiação de vocês, a Irradiação do Conclave, das Estrelas, dos Anciãos e do conjunto da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres) torna possível, hoje, a cessação de toda resistência, a título
individual e, muito proximamente, a título coletivo.

Dentro de alguns instantes, eu irei conduzir e participar do seu Alinhamento das 19 horas (hora francesa),
permitindo-lhes experimentar a ausência de resistência à Luz.

Se nós tivermos a oportunidade, tempo, e se houver, em vocês, interrogações sobre o que eu acabo de



estipular, eu quero bem ali responder.

***

Pergunta: qualquer resistência do corpo físico tem uma causa determinada?

Toda resistência é causal.
Isso não quer dizer que ela vem, necessariamente, de uma vida dita passada, mas ela exprime, de uma

maneira como de outra, uma resistência.
Esta resistência não tem que considerar qualquer culpa, já que, qualquer que seja a doença, inscrita em meio a

um corpo de desejo, ela apenas reflete uma Ilusão, adicionada à Ilusão.
Existem, então, mecanismos em ressonância com a Luz, permitindo-lhes descolar-se do conjunto do corpo de

desejo e do conjunto das alterações desse corpo de desejo, ou seja, fazendo-os passar da resistência ao
Abandono.

Isso não irá se refletir, necessariamente, pelo desaparecimento da resistência em causa, em meio a esta
ilusão, ou seja, desta doença.

Mas irá permitir, então, olhar atentamente, porque isso é vivenciado como a Verdade de que esse corpo não é
a Consciência, e de que a doença presente que acomete esse corpo é, ainda menos, a Verdade da

Consciência.
Isso não é uma invenção da imaginação, isso não é uma negação da doença, mas, sim, uma transformação

radical da Consciência.
Vocês são esse corpo?

Vocês são a sua doença, qualquer que ela seja?
O Abandono à Luz não se coloca mais em termos de saber se tal ou tal doença será curada, porque o que se

deseja curar é, necessariamente, o corpo de desejo.
O Corpo de Luz (ou o Corpo de Estado de Ser) não tem nada a ver com o corpo de desejo, e não tem nada a

fazer com a Ilusão na Ilusão.
Deste modo, então, o processo de delimitação, e o fim da limitação da Consciência, vão se refletir por uma

saída dos mecanismos de limitação desse corpo de desejo.
Assim, então, o que é importante não é tanto a cura, no sentido em que vocês entendem isso, em relação ao

corpo de desejo, mas, sim, a Cura da própria Consciência, que sai, na totalidade, da sua limitação.
Tudo o que chega, neste mundo, aí onde vocês estão, é ‘causal’, porque tudo o que chega está inscrito

segundo o princípio da ação / reação: morte, nascimento, e vida neste mundo.
Toda ação (e vocês sabem disso) mantém uma reação.

O que não é o caso em meio aos Mundos do Espírito, muito pelo contrário.
Colocar como fundamento que as Leis da Vida são as leis desta vida, é um erro magistral.

***

Pergunta: existirá um corpo de desejo na Nova Terra?
 

Não, isso é impossível.
A Luz é Completitude, ela não conhece a ausência de completitude.

A Consciência estabelecida na Luz é Livre, não localizada espacialmente, não localizada temporalmente.
Não há, então, qualquer necessidade de um corpo de desejo, sobre aquela Terra lá.

Por outro lado (e como nós dissemos), cada um é Livre, inteiramente, sobre este mundo, para manter um corpo
de desejo, mas não o será sobre aquela Terra.

***

Pergunta: quando emitimos uma intenção, será que isso implica no corpo do desejo?

Não, é preciso diferenciar o desejo (ou a vontade) e a Intenção.
A Intenção é um ato colocado, em Espírito.

A partir daquele momento, não há mais que ali se interessar, porque é a Inteligência da Luz que irá concretizá-lo
(nem a vontade, nem o desejo).

Enquanto vocês estiverem submissos, ou expressarem, um desejo (mesmo o mais legítimo, em meio a este
mundo), vocês não estão mais no Abandono à Luz.

A Cura que está chegando é a Cura do conjunto dos corpos de desejo.



Mas a Cura do corpo de desejo não é a manutenção de um corpo de desejo, mas, sim, a sua Dissolução.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos do Um, eu estarei, então, em vocês, para acompanhar o Alinhamento.

Eu lhes transmito Graças e Unidade, de Consciência a Consciência.

Eu lhes digo até logo mais.

************
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados Filhos do UM, eu venho, em vocês, por minhas palavras e por minha Presença, em sua Presença e na majestade de
nossa Comunhão, a fim de reproduzir o tempo do UM e o tempo de cada UM.

Porque, Amados do UM, vocês são.
Porque vocês são a Verdade.

Porque vocês são o Caminho e a Vida.
Vocês são a Vida e a Vida vem nesse mundo.

Esse mundo que não conhece a Vida, porque inscrito no duplo, porque inscrito na dúvida.

Hoje, a Luz vem restabelecer – pela Reversão e Transparência dela, por sua Reversão e sua Transparência – a Clareza e a
Transparência.

Viver o UM é viver na Alegria.
É viver a Vida para além do mundo.

Porque esse mundo que vive não é a Vida Eterna, porque privado do Éter, ela é efêmera.

Hoje, pela Fusão e a Graça de seu Éter, no Éter, vem exprimir-se e viver-se a Vida Una, que não é outra que a Verdade, que não é
outra que a Alegria que vem pôr fim ao sofrimento, à separação.

Unifiquemos a Unidade, porque vocês são Unidade e nós estamos presentes, Arcanjos e humanos, na mesma ronda, no mesmo
tempo, na mesma Unidade, para além de todo tempo, para além de toda ilusão.

Então, juntos, cantemos o Canto, aquele da Verdade e da Vida Una, que põe fim, enfim, um termo, ao que está separado, ao que está
isolado.

Vocês estão sobre esse mundo, mas esse mundo vai viver a Vida, aquela que é verdadeira, para além de qualquer dogma, para além
de qualquer limite.

Filhos do UM, nós estamos em vocês.

URIEL - 10 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions
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Nós estamos com vocês e somos UM, porque o que eu sou, Arcanjo URIEL, é o que vocês são, de toda a Eternidade, porque o tempo
do Eterno chega.

Ele põe fim à Ilusão.
Ele põe fim a todo sofrimento.

Então, resta escutar, resta ouvir e resta Vibrar o tempo do UM, o tempo de Alegria que não tem fim, o tempo de Alegria, saturado de
Alegria, que vive a Vida Una, pela vibração e pela Presença.

Tempo de Presença para além do limite, para além do confinamento.
Isso está aí.

Isso está inscrito no Tempo de sua Presença, pelo Tempo de sua Transparência, na Unidade e na Simplicidade.

Voltar a tornar-se a Criança, aquela que não é separada e aquela que não é fechada, porque não ainda confinada pelas leis desse
mundo, leis iníquas que o confinou e privou da Liberdade da Consciência Unificada, aquela que Vibra, em todos os tempos e em todos
os espaços, para além de toda ilusão, na qual nada vem constranger, nada vem limitar, na qual nenhuma lei pode resistir à Liberdade e

ao brilho da Unidade e da Simplicidade.

Amados do UM, Amados da Verdade, a Vida é Verdade, em uníssono ao Coração e em uníssono ao Sopro, aquele do Éter, que vem
liberar e abrir o tempo da Graça, que é tempo de Eternidade e que é tempo, para além de todo tempo.

Amado do UM, porque UM, você mesmo e nós mesmos, na mesma ronda, na mesma dança e no mesmo Silêncio, aquele de nossa
Presença.

Amados do UM, para além de toda Ilusão, o tempo do Renascimento na Eternidade o faz passar da Sombra – do jogo estéril do mental
e das emoções, apanágio desse mundo, erigido em verdade – à Luz.

Mas a lei desse mundo não é a Lei da Vida, porque a Vida é Una e ela é Ilimitada.
Então, junte-se, conosco, ao Canto da Liberdade e torne-se o Ilimitado de sua Presença e de minha Presença.

Filhos do UM, no mesmo Coração, na mesma posição, na mesma estrofe, no mesmo verso, no mesmo Silêncio e no mesmo espaço,
para além de todo espaço, que contém, em si, absolutamente, o UM.

Verdade é Verdade.
Verdade é Vibração.

Vibração de Verdade que lhe abre as portas da Alegria, aquela de seu Coração Eterno, para além dos limites desse coração, desse
mundo, que lhe dá a viver o Coração do Um, como o coração do outro, porque não há distância de Coração a Coração.

Porque há Comunhão.
E, da Comunhão de nossos Corações, nesse espaço e em todo espaço, vive-se o mecanismo no qual os Éteres liberam-se, no qual os
Éteres fundem-se, levando o Coração a um novo Canto, no qual não há mais batimento, no qual há Presença e respiração Eternas da

Verdade.

Amado do UM, você é Um, porque nós somos, todos, religados, pela mesma ressonância dos Éteres liberados, religados pela mesma
Liberdade e pela mesma Alegria.

A Consciência que se exprime, para além de minhas palavras é, também, seu Coração que Vibra ao Apelo da FONTE UNA, que Vibra
ao Apelo da Luz, que vem bater à porta de seu Templo Interior.

Abramos, juntos, e estendamos as asas da Eternidade que não são outras que suas asas, que vêm liberar o que estava confinado, que
vêm liberar a Verdade Única: aquela de seu Coração.

Filhos do Um e amados do Um, nós somos Um, no mesmo Silêncio, na mesma Comunhão, na mesma Presença, na mesma Fusão, a
fim de viver a Verdade Una, de viver a Vida e não a ausência de Vida nesse mundo.

Você é a Verdade e a Luz desse mundo, a partir do instante em que você se volta para si e escala a montanha de incertezas, a
montanha de Ilusões, na qual não há mais alto, na qual não há mais embaixo, na qual não há mais dentro, na qual não há mais fora,

porque a Consciência está em todos os tempos, em todos os espaços e em todo Coração.

Espaço de reunião.
Espaço de Liberdade.

Fusão dos Éteres, de Coração a Coração, que lhe dá a viver o espaço de nossa Eternidade.

Então, juntos, abramos as asas, aquelas da Liberdade e aquelas da Verdade, na qual nenhum espaço para a perturbação pode
subsistir (ou, mesmo, existir), na qual nenhum espaço para a Sombra pode manchar o brilho da Luz que é sua Presença e nossa

Verdade comum.

Então, juntos, Comunguemos.
Então, juntos, fusionemos.

Então, juntos, vivamos o UM.
Fusão dos Éteres, em seu Coração e em meu Coração, tanto nessa Dimensão como em minha Dimensão.

Não há mais separação.
Não há mais divisão.

Não há mais Ilusão, a partir do instante em que seu Coração escuta a Vibração e o Canto do UM, a Vibração e o Canto da FONTE,
que é seu Canto, que é sua propriedade, porque ela não é, simplesmente, sua, mas ela é de todos, a mesma propriedade.

Doação de Liberdade, para além da esperança, para além do sofrimento.
Abra sua Essência à Verdade essencial de nossa Comunhão, no tempo de nossa Fusão e no tempo de nossa dissolução (pela Graça

do UM, pela Graça da Vida, pela Graça da Criação), presente em todo espaço.

Nunca mais poderá ser separado o que está reunido na Liberdade, em seu Coração e em meu Coração, no Templo de nossa
Presença e no Templo de nossa reunião, de nossa Fusão.

Que digo eu?
Amado do Amor – porque você é o Amor – e amado, você que ouve e Vibra o tempo de minha Presença, porque Vibra, em você, sua



Amado do Amor – porque você é o Amor – e amado, você que ouve e Vibra o tempo de minha Presença, porque Vibra, em você, sua
própria Presença.

Você é o que você é, de toda a Eternidade.

Há, em você, o princípio de vida, o embrião de Vida e a Vida, em sua totalidade, sem limite, sem resistência, sem sofrimento e sem
Ilusão.

Então, eu o convido ao banquete do Céu.
Então, eu o convido a viver sua Passagem no Eterno.

Esteja na Alegria, porque você é Alegria.
Esteja na Paz, porque você é Paz.
Seja Unidade, porque você é Um.

Seja Verdade, porque você é Verdadeiro, para além de todo jogo, para além de toda forma, porque você é o conjunto de formas,
porque você é o amorfo e o formal, porque você é infinito nos espaços tanto finitos como idefinidos.

Você é a Verdade, porque eu sou Um e você é Um.
Então, juntos, abramos a porta àqu’Ele que vem dizer: «siga-me».

Porque você é você.
Porque Ele vem dizer-lhe a Verdade de seu Ser.

Porque ele vem dizer-lhe a Verdade de seu Espírito.
Porque Ele vem dizer-lhe que você é a Vida.

Que você é a Vida para além desse mundo e você vem trazer a Semente de Vida nesse mundo que nós, juntos – tanto Arcanjos como
humanos – liberamos.

Liberamos dos horrores do sofrimento.
Liberamos dos horrores do fim, para que nunca mais haja fome, para que nunca mais a alma e o Espírito conheçam a fome, a fim de

que seja saciado o Espírito de Verdade, o Espírito de Vida.
Você é isso.

Em Verdade, eu lhe digo, você é a vida e você é o Éter, que percorre os mundos, que percorre as Dimensões nas quais nenhuma
forma pode limitar sua Presença, nas quais nenhum estado pode liberar seu Ser, porque você está, já, liberado, porque você é

Portador da Vibração do Amor, que é sua natureza e sua Essência e que é a Verdade e, sobretudo, que é a Liberdade.

Então, escutemos, juntos, o Canto do Coração.
Luz UNA.

Amor indizível e Amor Eterno, que nenhum constrangimento, que nenhum limite pode confinar.

O Canto do Coração é o Canto de Vida.
Ele é o Canto da Unidade, o Canto do Único, que vem ecoar, no Céu, como sobre a Terra, em você, como em cada um (cada Um), que

anuncia a Trombeta da Liberdade, que vem reunificar a Liberdade e revelar a Transparência do Ser Essencial.
Que vem Unificar o que estava fragmentado, que lhe dá a viver a Alegria dos Reencontros e dos Casamentos, aqueles que tornam

Livres, que tornam Eternos e que tornam Verdadeiros, porque esse é seu direito, porque essa é nossa Essência.
Sua, de você, que ressoa na frequência de minhas palavras, que ressoa nas posições de minha Presença, que ressoa no sentido do

Um, no qual o Coração não pode mais ser alterado, porque ele é, inteiro, elevado e Verdade.

Então, Filhos do Um, cantemos o tempo da Fusão, o tempo do Amor, o tempo da Verdade, porque sua Verdade é nosso Bem comum,
porque nossa Verdade é aquela da Luz, que torna Livre.

Porque você é Livre, e porque eu sou Livre.
Saiamos, juntos, dos tempos de seu sofrimento.

Saiamos, juntos, do tempo de seus limites, porque você é o Ser ilimitado, de bondade e de Beleza, que revela a Vida, que revela a
Alegria, que é aquela da Consciência.

Então, juntos, abramos o tempo da Presença, o tempo da Comunhão e o tempo da Graça, no mesmo espaço, de Presença a
Presença.

De você a mim, a Liberdade.
E de mim a você, a Luz, que é Liberdade.

Ressoemos e Vibremos no tempo de nossa Comunhão, nesse espaço e em todo espaço, porque você é a vida e você é o Caminho e
esse caminho não é, unicamente, aquele desse corpo que você habita, porque você é além dessa veste.

Você não é uma veste, mas você é a Eternidade.
Voce é a FONTE e é a Vida, porque é o que eu sou.

E o Arcanjo URIEL, que eu sou, é o Mensageiro que lhe dá a viver, no Branco da Presença, a Fusão de seus Éteres e que lhe dá a viver
o impulso do Coração, que o leva ao cume que não é um cume.

Que o leva às profundezas que não estão na profundeza, mas que é a totalidade dos espaços, para além de qualquer imagem.

Amados do UM, nós estamos, juntos, reunidos neste espaço, como em todo espaço, a fim de curar.
Curar de quê?

Curar da Ilusão.
Curar de todo sofrimento, não lutando, não se opondo, não resistindo, mas deixando a Graça da Luz trabalhar em sua Presença e em

nossa Comunhão, dando-lhe, então, a nota exata, aquela que vem Liberar a totalidade do que você é.

Enfim, a hora chegou de viver a Verdade, no Coração do Um, no Coração de cada um (cada Um), no Coração de todos, no Coração
do mundo, no Coração da Vida para além desse mundo.

Você é a Alegria Eterna da Luz, porque ela é sua natureza.
Porque ela é sua composição, para além de todo arranjo, para além de toda vontade.

Você é a confiança e você é a Alegria, a partir do instante em que sai das sombras da falta, criadas aqui, para além de toda criação.
Essa criação que descriou e que impede sua Liberdade.

Juntos, hoje, neste espaço e neste tempo, em todo espaço e em todo tempo, nós revelamos a Graça, nós revelamos o UM e nós
Comungamos, no espaço de nossa fusão.

Tempo de cura, no qual não há mais questão, porque tudo é evidência.



Porque tudo é resposta.
Porque a Luz não deixa outro lugar que não aquele da Luz.

Porque a Luz não deixa outro tempo e outro espaço que não a Luz.

Amado do UM, como Ele disse, juntos, elevemos o tempo de nossa Presença.
Elevemos o tempo da Graça, pela Vibração e pelo Silêncio, no Templo de nosso espaço, no qual nós Comungamos.

Vivamos.
Vivamos UM, porque nós somos UM, e aí encontra-se a fonte e a centelha que vem acender o Templo de seu Coração, a fim de que,

nunca mais, a lâmpada apague-se.
A fim de que, nunca mais, você conheça a separação e tenha mais necessidade de qualquer conhecimento, a não ser aquele de Ser

na Vibração de sua Presença, na qual Vibra a FONTE, Vibra minha Consciência, que é sua.

Eu me dou a você, como a Vida se dá a cada um (cada Um), como a Vida é Doação, a fim de viver a Doação, para além de qualquer
troca, porque a troca reforçou-se e transformou-se por nossa Fusão.

Abrasamento de Alegria do Amor Unitário, vivido na Vibração, e no tempo do Silêncio, que vem saciar e estancar qualquer sede em
você.

Que lhe dá a viver a Água Viva da Fonte de Cristal do Templo de Eternidade, de Yerushalaïm revelada em seu Coração, que contém
tudo, além do UM, e que contém o conjunto dos possíveis, o conjunto das Criações e o conjunto das Alegrias.

Então, de minha Presença à sua Presença, e de sua Presença à minha Presença, juntos, o Canto da Liberdade, ouvido em suas
células como em seus ouvidos, como no Templo de seu Centro, no Templo de seu Coração, no qual palpita a vida, no qual não há mais

necessidade de contrair, porque tudo é expansão, porque tudo é Verdade, porque tudo é Beleza.

Juntos, no tempo do Aqui e do instante, abramos, na Unidade e na Simplicidade.
Recolhamos a Criança que nasce, para jamais morrer, que é recém-nascida a ela mesma, no tempo de nossa Presença, no tempo de

nossa fusão.

Juntos, nós elevamos o Canto de nossa Presença no mesmo Coração, na mesma Liberdade.
Nós somos a Verdade, porque somos a Vida.

Porque a Vida é infinita e não conhece qualquer limite.
Porque cada instante é Eternidade.

Porque cada sopro é portador de seu sentido e de sua Vida, que é sua, porque ela é minha.

Nenhum pertencimento mais que não à Liberdade.
Nenhum pertencimento outro que não ao Amor, à Luz.

Então, juntos, na Fusão de nossos Éteres e de nossos Corações, vivamos a Vida e a Verdade.
Vivamos o Sopro.

Amado do UM, eu sou o Mensageiro, porque você mesmo é a Mensagem: aquela da vida que, para além de todo confinamento,
subsistiu, perseverou.

Agora, exulte, em você, a Alegria de sua Paz, aquela que o faz reencontrar a Eternidade do que você É, a Eternidade do Ser.

Então, nós, Arcanjos, presentes ao meu lado, e nós quatro (Uriel, Rafael, Jophiel e Anael), somos o reforço e a elevação de seus
Quatro Pilares, que vêm consumi-lo na Alegria do Coração e de sua Presença, que lhe dá a viver o Éter da Liberdade, que lhe dá a

viver, para além de toda Terra.
Então, cantemos o Canto do Coração, aquele do Amor infinito no qual nenhuma condição pode frear a expansão, no qual nenhuma

condição pode criar uma mínima Ilusão.

Filho Ardente do Sol, Filho Ardente da Luz, Filho Ardente do UM, nós somos, nós todos – Anjos, humanos e além – o sentido e a
Essência da Vida.

O Fogo do Amor vem abrir o Coração à sua verdadeira Vida, à sua Verdade e à sua Beleza.

Juntos, nesse espaço e nesse instante, escutemos o Canto.
Nesse espaço e nesse instante ressoa a palavra «Presença», que é sinal do Amor, que é sinal e sentido da Liberdade, da Luz.

Amados do UM, então, nós perfuramos, juntos, os últimos véus da ilusão, a fim de ir para além do parecer, na Transparência de nossa
alquimia, de nossa Fusão.

Juntos, nós curamos o mundo de sua ausência de Vida, porque a vida é Una, mesmo sobre esse mundo.

Amado do Um, eu venho dizer-lhe que você é a Criação, presente em todo o mundo.
Amado do UM, eu venho restabelecê-lo na Luz Branca e no Azul dos Éteres liberados.

Então, você pode renunciar a toda vaidade desse corpo e dessa pessoa, porque você é mais do que esse corpo e essa pessoa.
Você ouve o Canto de seu Ser, a Vibração de seu Coração?

Você ouve o Fogo que o consome na Alegria do Eterno?

Escute o Mensageiro.

Juntos, nesse espaço, nesse instante, em todo espaço e em todo instante, nós somos Um.
Nós somos Amor e somos a Vida, e somos o Caminho que não é mais um Caminho.

Nós somos o Som da Criação.
Nós somos o Som da Essência e o Som de nossa Presença.

Nós somos o Som de nossa Comunhão.
Nós somos o Som de nossa Fusão.

De meu Éter ao seu Éter, de seu ponto ER ao meu ponto ER, de sua Coroa à minha Coroa, Comunguemos.
Juntos, nós somos a Vida.

Juntos, nós somos a Verdade.



Juntos, nós somos o Canto.

Bênçãos e Graça.
Majestade.

Sementes Estelares, em nome do Amor e em nome da Liberdade, sejamos a Verdade de nossa Eternidade.

Presença e Comunhão.
Tempo de Majestade e de Fusão.
O Coração é a resposta, a única.

Não há outra, porque o Coração é Único.
Porque o Coração é Um.

Fusão.

Então, agora, no Silêncio de minhas palavras e na plenitude de nossa Presença e de nossas Vibrações, instalemos a Alegria e a Paz,
o Amor Luz, o Amor Vibral.

E acolhemo-nos, uns aos outros, no tempo da Graça de nossa Fusão.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Você é a Alegria.
Você é minha Alegria, como eu sou sua Alegria.

Não há mais distância, no espaço de nossa Fusão.

Então, eu lhe digo: «até sempre», no tempo de nossa Fusão, que deve ser vivida a cada tempo.
Se, em sua vida desse mundo, os elementos pesados parecem freá-lo e resistir à sua Transparência, saiba que você é a Alegria e a

Vida.
Então, sele, em você, o Beijo de meu Coração, aquele de nossa Fusão, porque, naquele momento, você poderá dizer-se: «eu sou o

Amado, eu sou a Verdade».

Eu faço Silêncio, a fim de magnificar nossa Presença e nossa Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Eu sou o Anjo URIEL, Anjo de sua Presença e Anjo de sua Alegria.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Até logo, no Coração.

... Efusão Vibratória / Comunhão...

Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo. Se você deseja divulgá-las, reproduza
a integralidade do texto e cite sua fonte:

http://www.autresdimensions.com/.
Mensagem publicada em 11 de dezembro, pelo site AUTRES DIMENSIONS.

Tradução para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111211_-_GEMMA_...

~ A Obra no Branco ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, que o Amor d’A FONTE esteja entre nós, aqui, Unidos e reunidos. 

Eu me apresento, a vocês, enquanto Estrela UNIDADE.
Eu vim, hoje, Vibrar e falar sobre a Comunhão, sobre a Obra no Branco que vocês estão prestes a viver, e que

vai conduzi-los a aquiescer à Comunhão, à Fusão e à Dissolução na Luz.

***

Esta Obra no Branco, como ela foi nomeada pelo Arcanjo JOFIEL, é a Cura final, aquela que visa às suas
Núpcias místicas.

Na minha época, durante a minha última encarnação, eu lhes teria falado de casamento com CRISTO.
Hoje, eu irei lhes falar, simplesmente, de reencontros com a Luz e, sobretudo, do Retorno do Espírito na Luz,

da Unidade, que alguns de vocês, meus Irmãos e Irmãs, começam a conscientizar, a viver, de diferentes
maneiras.

A Comunhão de Coração a Coração e o conjunto de elementos (desde a criação
da Merkabah Interdimensional coletiva, passando pelas suas experiências das Coroas Radiantes, por seus

momentos de Alinhamento) têm, em última análise, apenas um único objetivo: aquele de fazê-los reencontrar a
Alegria, de fazê-los reencontrar a Eternidade.

E, sobretudo, a Verdade absoluta da Luz Vibral e do Amor, além de qualquer limitação e de qualquer
contingência, expressa através desse corpo de carne.

***

Eu venho, então, falar-lhes, além da sua Comunhão de Coração a Coração, além dos seus Alinhamentos, de
um estado que vai se tornar o seu, para todos aqueles que aquiesceram e que acolheram a Luz, de uma

maneira ou de outra.
Vocês irão viver o que eu vivenciei, durante a minha última vida, desde o meu nascimento.

E como vocês sabem, talvez, naquela época, há mais de um século, isso era raro, senão excepcional.
Este trabalho, esta transformação que é a sua, é uma Graça: a Graça da Luz, a Graça da Unidade, o Encontro

com o Sol, com CRISTO, com MIGUEL.
A Transmutação final deste Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que todos nós concatenamos, em algum lugar) encontra,

hoje, a sua resolução, para o conjunto da Terra, para o conjunto das Consciências.
O trabalho realizado, por vocês mesmos e pelo conjunto das Consciências (no nível das Cruzes da

Ressurreição, da Redenção, da Passagem da Porta Estreita), põe fim à influência da Atração, da Visão.
E vai substituir isso pelo desenvolvimento da Luz, nesse Templo que é o seu Coração, através do Eixo AL /

OD, é claro, da cabeça, mas, sobretudo, no nível do peito, pela colocação em Vibração intensa desta parte da
nova Tri-Unidade que foi denominada CRISTO-MIGUEL.

E que está diretamente conectada, e em ressonância, com as Portas UNIDADE e AL, dois dos Pilares do
Coração que nós nomeamos Humildade e Simplicidade.

Levando-os a conscientizar o Ponto central da reunião deste Eixo, que é o Ponto ER do peito e da cabeça.
Esta parte da Lemniscata Sagrada que lhes confere a possibilidade (além da Comunhão de Coração a

Coração) de iniciar um processo de Fusão com a Luz, com CRISTO, e de Dissolução de toda a Ilusão na Luz.
Pondo fim à compartimentagem da Consciência e, sobretudo, pondo fim a toda forma de sofrimento, a toda

GEMMA GALGANI - 11 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions
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forma de resistência, pondo fim a todas as Ilusões.

***

Isso, denominado Obra no Branco, permite-lhes, a partir de agora, viver, além da Comunhão, esta famosa
Fusão e esta Dissolução, que é, de algum modo, a resolução total de toda Dualidade, de toda dor, o fim da

falta, o fim de todo vazio.
Pois nada pode estar vazio nas Esferas da Criação, pois nada pode estar ausente na Unidade.

A Unidade, a Fusão com CRISTO, com a Luz, leva a viver uma Plenitude tal que não existe qualquer palavra,
deste lado onde vocês estão, podendo expressar isso.

O que vocês são chamados a viver, a manifestar, é algo dificilmente concebível: há apenas a experiência que
vocês fazem (no seu nível, no momento), nos momentos em que vocês estão Abandonados à Luz, nos

momentos em que lhes parece que o tempo para, nos momentos em que lhes parece ser, à vezes, Tudo e
nada, desde a poeira do Universo, passando pelo conjunto dos Universos.

Naturalmente, não existe, no nível do filtro mental da pessoa, nada que possa corresponder, exatamente, ao
que vocês vivem, no momento.

***

Então, o aprendizado (pela Comunhão, pelos Alinhamentos, por tudo o que lhes foi dado pelos Anciãos) é, de
algum modo, o aprendizado da sua natureza real.

Este aprendizado é realizado, por alguns de vocês, há vários anos, e para outros, de maneira muito mais
recente.

Dando-lhes uma percepção do que é a Alegria, do que é a ausência de falta, a ausência de sofrimento, a
ausência de questão: este instante de Paz, onde vocês vivem tranquilos, porque vocês sabem que vocês

alcançam algo que os preenche inteiramente, e na totalidade.
O conjunto das Portas foi aberto, novas Portas manifestam-se a vocês.

A Última Porta, a Passagem da Porta Estreita, acontece para muitos de vocês.
Vocês serão cada vez mais numerosos, sobre esta Terra, vivendo isso, dissociando-os, de alguma forma, de

determinadas forças que tentam, ao seu modo, manter o medo, manter a servidão, a Dualidade.
Mas a Luz ganhou, vocês sabem, desde muito tempo.

Ela simplesmente ganhou, não combatendo, ela simplesmente ganhou o direito de se estabelecer,
definitivamente.

A fim de que, nunca mais, exista barreira.
A fim de que, nunca mais, exista separação.
A fim de que, nunca mais, exista sofrimento.

A perfeição da Criação, existindo por todo Tempo e por toda a Eternidade, por todo Espaço (por toda
Dimensão, como vocês dizem), hoje, é conscientizada.

Vocês são, efetivamente, cada vez mais numerosos a abrir, em vocês, esta etapa da Consciência.
Neste estado de Unidade, seja qual for a intensidade vivenciada, vocês apercebem-se de que este estado

responde a todas as questões.
E de que, pouco a pouco, além dos momentos privilegiados em que a Luz os chama (ou aqueles em que

vocês decidem Alinhar-se e viver este estado), vocês constatam que, mesmo nos atos ordinários da sua vida,
isto chega a se manter.

E, então, a Luz toma, pouco a pouco, posse do espaço deste mundo, e do tempo deste mundo.

***

Então, é claro, aqueles que têm medo vão tentar se servir, à sua maneira, desta Luz para gerar o medo, para
gerar o sofrimento.

Mas nada pode fazer sofrer a Luz, nada pode alterar a Luz.
Os véus da separação foram levantados em todo este Sistema Solar.

O último envelope, no seu corpo como sobre a Terra, começa a arrebentar e a se rasgar.
Dando-lhes acesso (eu diria) a uma maior facilidade de viver a Unidade, mesmo se, nos momentos que lhes
são difíceis, pode parecer-lhes reincidir pesadamente na agonia do medo, no medo da morte, ou nas dores,

sejam elas quais forem.
Mas se vocês persistirem em manter a consciência na Luz, sem se ocupar de outra coisa, então, vocês irão

constatar, muito rápido, que isso não tem mais qualquer peso, nem qualquer densidade.
E que esta dor, este medo, irá desaparecer tão depressa como chegou.



Pois o medo não deve levá-los a reagir, ele não deve levá-los a manifestar seja o que for além da sua própria
Alegria.

Se vocês pensarem nisso, naqueles momentos, vocês irão ver, por vocês mesmos, que as Núpcias de Luz
(esta Alquimia com CRISTO, com a Luz Branca) é uma realidade.

Vocês irão constatar, então, instantaneamente, que a Vibração os leva e os transporta nas esferas de Êxtase e
de Alinhamento, onde o peso da dor, do sofrimento, o peso do medo, não existirá mais.

***

Vocês têm, é claro, Pontos de Comunhão, que lhes foram dados.
Agora, o seu corpo inteiro torna-se, de algum modo, o Templo da Fusão e das Núpcias com a Luz.

Então, se mesmo nesses momentos em que a sua vida (a vida) pode parecer-lhes, sobre este mundo, difícil,
se vocês aceitarem não mais se polarizar e colocar sua Atenção no que é difícil, mas, bem mais, no que é fácil,

vocês irão constatar que o difícil desaparece.
Por que, efetivamente, a Consciência, desde o momento em que ela vive a Luz, não pode mais sofrer

interferência de fenômenos que não são da Luz.
Esses mecanismos vão estar acessíveis, hoje: eles não são apresentados posteriormente, eles não são

adiados.
Mas vocês irão constatar (por vocês mesmos, desde que vocês tiverem feito a experiência) que vocês podem,
muito facilmente, não mais ser o sofrimento, não mais ser o medo, não mais ser a dor, não mais ser seja o que

for senão a Luz.
Esse processo de identificação com a Luz vai pôr fim à distância.

Há pouco tempo, ainda, a Luz vinha de outros lugares.
Ela penetrou na Terra, no Sol.

Ela nasce, agora, no Interior de vocês, do seu Coração.
Vocês são, vocês mesmos, a própria fonte d’A FONTE.

Vocês são o seu próprio gerador de Luz, por que é a própria natureza da Consciência e do Espírito.

***

As flutuações da alma e da personalidade irão se afastar de vocês, agora, muito depressa.
A ‘noite escura da alma’ destina-se a permitir-lhes tomar consciência da realidade da Luz, e da sua ação.

Neste instante, até, em que a sua consciência não estiver mais voltada para a falta, mas para o pleno, então,
vocês irão constatar, instantaneamente, que a Vibração os apreende e os Libera, ao mesmo tempo.

Vocês irão compreender os mecanismos que estão em operação, mesmo no princípio da Ilusão e da
falsificação, ou seja, no princípio de confinamento: isso para o que a consciência estiver voltada, manifesta-se,

pela Atenção e pela visão, neste mundo.
Se vocês se desviarem, sem querer combater seja quem for (ou seja o que for), e se, simplesmente, vocês

colocarem a sua Consciência na nova Tri-Unidade do seu Coração, no espaço de Comunhão (e, em particular,
doravante, nos Pontos chamados de Portas UNIDADE e AL, ou Humildade e Simplicidade, denominadas, há

um ano, Pontos de Vibração CRISTO-MIGUEL), bem, vocês terão a surpresa de ver que esta Vibração é uma
Presença.

E que esta Presença (que poderá lhes parecer, em um primeiro momento, como exterior a vocês e chegando a
vocês, gradualmente e à medida que vocês fizerem a experiência e que vocês a viverem), vocês irão se

conscientizar, realmente, de que isso não está no exterior e de que não vem de outros lugares: isso sempre
existiu, de toda a Eternidade.

Simplesmente, o conjunto dos véus e dos medos, colocado sobre a consciência do homem, sobre este
mundo, ocultou esta possibilidade.

***

O princípio do medo afasta a Luz.
O princípio da resistência, do julgamento, do ego, afasta a Luz.

Mas a Luz está tão presente, em vocês como sobre este mundo, por toda a parte, que, em suas experiências,
vocês irão constatar a Ação da Luz na sua própria vida. 

Bem além da Fluidez, bem além da Unidade e das experiências Transcendentes, por vezes, que vocês têm de
viver, de experimentar, vocês irão constatar que toda a sua vida se transforma, preparando-os para a

Dissolução na Luz.
Vocês não estarão mais impacientes, vocês não irão mais experimentar, nem espera, nem esperança, porque
a Alegria irá se instalar, de maneira extremamente duradoura e evidente, que, aí, naquele momento, vocês irão



perceber que, para vocês, tudo está realizado.
E que a Ilusão do mundo, para vocês, absolutamente não existe mais.

Vocês poderão, então, Amar, do mesmo modo, o algoz como a criança, como o Irmão que deseja o mal a
outro Irmão, ou como o Irmão ou a Irmã que está perto de vocês.

O seu Amor será o mesmo, por que ele terá Transcendido os limites da separação.

***

A Unidade confere isso: é a Obra no Branco.
Muito além da Comunhão, onde considerar a Comunhão era um meio de aproximação da Luz, até a sua

consciência se dar conta de que não há mais distância, de que não há mais separação, de que não há mais
necessidade, até mesmo, de avaliar qualquer distância entre cada um de vocês e cada um de nós.

Quando nós lhes dissemos que os Arcanjos, e nós, as Estrelas, os Anciãos, estamos em vocês, essa é a
estrita Verdade.

Então, é claro, a Visão Etérea mostra-lhes alguma coisa que era distinta.
Mas, na Luz Branca, na Obra no Branco, e nesta última etapa alquímica, vocês irão ver que mesmo esta

distância é apenas uma Ilusão.
Ela não é, obviamente, uma construção do mental, já que ela pertence ao Supramental.

Mas que, em meio ao Supramental, mesmo a distância, finalmente, não existe.
A partir do momento em que a Consciência a eliminar, a instantaneidade e a simultaneidade do que irá ocorrer,

em suas vidas, então, irá estabelecê-los, de maneira cada vez mais serena, na Unidade.
Seja qual for a situação que vocês viverem, seja qual for o estado do seu corpo, seja qual for o estado do

mundo, vocês irão se apreender (porque vocês irão vivê-los) de que este mundo não é nada mais do que uma
projeção da Consciência.

Vocês serão instalados, cada vez mais profundamente, na Unidade.
Vocês poderão realizar o que é para realizar, sem qualquer julgamento sobre vocês mesmos.

Não haverá mais separação, tampouco, entre a consciência dita fragmentada e limitada, e a Consciência
Ilimitada.

***

Naquele momento, vocês irão perceber o que você são, na Unidade.
Vocês irão perceber que as separações, mesmo que nós lhes tivéssemos mostrado, são apenas um engano.

E que a verdadeira Verdade se abstém de qualquer separação, que a Verdade absoluta se vive no Coração, no
Amor, na Comunhão.

E além desta Comunhão: na integração, no Si, em todos os outros Seres, em todas as outras Consciências,
bem além das projeções, das aparências, deste mundo e das Ilusões deste mundo.

O mesmo Amor será expresso e vivenciado tanto para com um corpo Luminoso (o Sol, a Lua, uma Estrela)
como para com uma folha de grama.

Vocês não poderão estabelecer a menor diferença entre uma Consciência e outra.
Isso irá eliminar toda a distância, e toda a distância de percepção, entre vocês e o que vocês nomeiam, ainda,

o resto do mundo.
Porque vocês, realmente, se tornaram o mundo.

Vocês, realmente, terão se tornado a Unidade, A FONTE.
E isso, este estado, é o seu Futuro, se vocês o desejarem, não como um desejo da personalidade, mas, bem

mais, como uma Renúncia total a tudo que não é da Luz.

***

A Luz irá se tornar o seu estado, a sua Graça.
Ela é chamada, agora, a se manifestar na sua vida a fim de afastar, de maneira definitiva, as zonas de Sombra,
não as combatendo, mas, simplesmente, sempre, aquiescendo, sempre mais, à sua própria Comunhão à Luz,

à sua própria Fusão na Luz.
Gradualmente e à medida que vocês entrarem (no tempo que lhes é próprio, individualmente) nesta Fusão na

Luz, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo o que pertencia à personalidade, ao desejo, tudo o que
pertencia ao que, até agora, fazia o que vocês chamam de sua vida, desaparece, por completo.

Isso não será uma Ilusão: justamente, vocês irão sair da Ilusão e vocês irão entrar, de pleno Coração e em
cheio, na Realidade final da Consciência, que é a própria Essência da Vida e da Criação.

Sua Alegria irá se tornar imensa.



Ela irá lhes parecer, ela também, sem limite.
Ela não poderá mais ser afetada, e cada vez menos, por qualquer Ilusão, por qualquer sofrimento.

Isso não quer dizer, é claro, que vocês irão se tornar indiferentes a este mundo, mas que vocês terão
Transcendido a Ilusão deste mundo: vocês estarão no Amor, tal como CRISTO o manifestou.

Vocês irão apreender-se, então, das Suas palavras, porque vocês irão vivê-las, que “vocês estão sobre este
mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Vocês irão apreender-se, então, do que significa Amar, na sua acepção, não mental, não religiosa, sequer
espiritual, mas como a própria Essência do que representam a Vida e a Consciência.

Vocês não terão mais que se colocar questão sobre o Futuro de tal ser, ou de tal coisa, ou de tal
acontecimento desta Terra, pois vocês estarão totalmente imersos na Luz.

***

A Rachadura do Céu (que está próxima, em nível coletivo), a Rachadura do seu último envelope, vai levá-los a
conscientizar, cada vez mais, o estado real do Ser.

E não mais somente os estados múltiplos da aparência do Ser, quer seja na encarnação ou nos jogos de
resistência (de sofrimento, de prazer, de desprazer) que existem na vida normal da personalidade, privada de

Luz.
Vocês irão descobrir, com Alegria, sem qualquer medo, que vocês não estão limitados à pessoa que vocês

habitam.
Cada vez mais, vocês irão tomar consciência das outras Dimensões, pelo Canal Mariano, mas, também, pela

nossa Presença.
Como lhes disseram os Arcanjos, nós estamos, agora, tão próximos de vocês que nós estamos totalmente em

vocês.
Esta conscientização é essencial para o desaparecimento total de todo o medo, porque vocês irão viver,

naquele momento, a Eternidade, não como algo a chegar, mas como algo que vocês São.
Vocês irão constatar, também, a presunção do ego, que pensava encontrar uma solução no exterior, na reação,

em algo que os levava a sempre mais densidade, a sempre mais peso.

***

Tornar-se de novo Ilimitado é isso.
A Obra no Branco, as Núpcias de Luz finais, é reencontrar (como dizem nossos Irmãos e nossas Irmãs de

origem oriental), é realizar o Atman, é não mais ser a pessoa, mas Ser o Todo.
Vocês irão constatar, efetivamente, que, mesmo o trabalho tendo sido realizado, por vocês, pela Luz, há trinta

anos, ele encontra o seu término, hoje (porque, penetrando cada vez mais, na totalidade, na Consciência, vocês
irão ver que a Ilusão não tem mais peso), que na Verdade, mesmo se as Portas foram um meio de enganchar
(de algum modo) o Corpo de Estado de Ser nesta Dimensão onde vocês estão, são dois mundos que a tudo

contrapõe e que tudo separa.
Pois, um é Verdadeiro: ele está assentado na Consciência.

E o outro é falso, por que ele é apenas uma projeção oriunda do medo e da separação.
Então, vocês irão se estabelecer, cada vez mais duradoura e facilmente, na Luz.

Vocês estarão, naquele momento, plenamente conscientes da Alegria, plenamente conscientes de CRISTO,
plenamente conscientes da Luz Branca.

Vocês serão a Luz Branca.
E, pela sua Presença sobre esta Terra, nesses momentos particulares, vocês poderão, então, realmente,

ajudar.
Além de qualquer palavra, além de qualquer ato, simplesmente, efetivamente, pela irradiação do ponto ER do
peito, que é, precisamente, o meio-caminho entre o chakra do Coração, o chakra da UNIDADE e o chakra AL

(ndr: para relembrar, o Ponto ER, correspondente ao 9º Corpo ou “Corpo de Irradiação do Divino”, está situado
no eixo do esterno, acima do chakra do Coração, sobre a saliência do esterno, no alinhamento do segundo
espaço intercostal e no meio dos chakras UNIDADE e AL (também denominados CRISTO e MIGUEL); ver

esquemas na lista dos “protocolos prioritários”) (*).

***

Vocês estão, naquele momento, precisamente, na Transmutação do Coração.
O coração humano torna-se o Coração Divino.

Vocês Irradiam A FONTE, por que vocês se tornaram A FONTE.
A Fonte de Cristal está encarnada nesse corpo, e esse corpo vive a sua Transfiguração, a sua Ressurreição, a



sua Ascensão, nas Moradas Eternas da Alegria.
Isso será totalmente perceptível.

Não haverá que se perguntar (se isso é verdadeiro ou não) porque isso irá lhes parecer, cada vez mais, como a
única Verdade.

Vocês irão se afastar, progressiva e duradouramente, no momento oportuno, de toda Ilusão.
O sofrimento não terá mais qualquer peso, para vocês, a dor, tampouco.

Vocês irão ver, atrás da aparência, a Beleza e a Realidade de cada Consciência (de cada Irmão, de cada Irmã,
aqui encarnados, como de nós, que estamos ao seu lado, enquanto Estrelas).

Vocês irão Transcender toda Ilusão, todo véu.

***

Lembrem-se (nos momentos em que ‘a noite escura da alma’ puder ainda parecer ter muito espaço, ou, então,
em que as circunstâncias do seu mundo parecerem tornar-se duras, difíceis): no momento em que este mundo
e seus modos de funcionamento se dissolverem, sob os seus olhos, isso deve levá-los a viver, cada vez mais,

a Luz.
Olhem o que é Belo, olhem o que é Verdadeiro.

E absolutamente nada deste mundo, que se vive atualmente, pode ser Verdadeiro, pois tudo é perecível.
Ao passo que a Consciência da Luz, da sua Luz (que é a sua natureza, e a nossa natureza, de todos nós), os

leva à ausência de medo, à ausência de sofrimento.
Vocês irão se estabelecer, cada vez mais, espontânea e facilmente, nesta Fusão.

CRISTO, então, irá lhes aparecer, no seu tempo individual, antes do aparecimento no tempo coletivo e no
espaço coletivo da Terra.

Nenhuma Ilusão terá lugar sobre vocês.

***

Alguns de vocês terão o privilégio de viver a sobreposição deste corpo físico com o seu Corpo de Estado de
Ser.

Outros terão o privilégio de estarem presentes na Consciência, sobre este mundo, no seu Corpo de Estado de
Ser, mas sem o corpo físico: eles serão totalmente Transfigurados.

Eles não serão mais constituídos de carbono, mas de silício.
Eles irão se tornar, na totalidade, Transparentes.

A Transparência não será, simplesmente, uma ideia, ou uma vivência Vibratória, mas a própria realidade do seu
corpo, que será totalmente Transcendido.

Então, irá lhes aparecer a verdadeira Visão, não a visão dos olhos, não a visão ilusória do 3º olho, mas a Visão
do Coração, aquela que se deixa Ver além das aparências, além dos véus.

Que lhes dá a perceber a verdadeira Realidade das coisas, a verdadeira Verdade da Liberdade e da Luz de
cada Consciência, que não é diferente de outra Consciência.

***

Tudo isso vai se revelar, agora.
Ainda uma vez, no momento, vocês irão, cada um, no seu ritmo.

Mas não se esqueçam de que, sejam quais forem os elementos lhes parecendo difíceis de viver (quer seja
neste corpo de carne ou em suas relações), não se esqueçam de que tudo isso tem um sentido, e de que não
é pedido para compreenderem o sentido, mas para aceitarem o sentido, porque há apenas um: é fazê-los Viver

a Luz, e fazê-los reencontrar o que vocês São.
Isso não é uma espera ou uma esperança, isso não é para um tempo futuro.

Mas é agora, é logo mais, é a cada minuto, a cada sopro, é quando vocês estiverem ainda encarnados neste
corpo que vocês podem realizar isso.

E vocês irão realizá-lo pouco a pouco, sem esforço, como evidência, por que isso será evidente.
A Transparência, a Humildade, a Simplicidade, irá engajá-los a mais Pobreza (pobreza da mente), a

desvencilhar-se e a se desfazer de tudo o que era pesado, de tudo o que encobria a Luz.
Vocês irão se desprender de todas as armadilhas da Dualidade, sem desejar fazê-lo, simplesmente, porque a

evidência da Unidade, da Vibração da Consciência, será o bálsamo e será a única Verdade.
Isso se fará sem esforço, espontaneamente, a partir do momento em que vocês viverem e se apreenderem,

em vocês, de que a Luz é Tudo.



***

Então, vocês irão descobrir a Verdade do mundo, não como foi alterada, mas como É.
Vocês Verão a Criação, a Vida, a Luz, além das aparências.

Então, vocês vão Elevar a Terra.
O Canto do Céu e da Terra vai deixar aparecer, em breve, o Coro dos Anjos.

E o Coro dos Anjos não pode deixar qualquer dúvida sobre o que foi anunciado.
Deste modo, a Luz irá se propagar, gradualmente, bem além do seu Canal Mariano, do Canal do Éter, bem

além do núcleo da Terra e do manto da Terra.
Mas, pouco a pouco, em todo o Éter.

Não haverá mais lugar para a mínima Sombra, não haverá mais lugar para a mínima oposição e para a mínima
resistência.

Vocês irão ver que ‘a noite escura da alma’, de fato, além deste sofrimento (mesmo, por vezes, difícil, porque
vocês ali aderiram), irá desaparecer por si só, pela Inteligência e pela Graça da Luz.

***

Então, a UNIDADE (não no nível da Estrela que eu sou, mas no nível das Portas) irá se acender, em vocês.
A Descida do Espírito será total.

A Subida, de novo, do Espírito será total.
O corpo será marcado, ele será Crucificado, no bom sentido, ou seja: haverá esta Ressurreição, sem

sofrimento.
A própria Vibração do seu peito irá se tornar diferente.

Os Quatro Pilares do Coração irão se tornar cada vez mais perceptíveis e irão se manifestar, em última análise,
pela ativação total do Ponto ER.

Então, vocês serão Curados da Ilusão.
O Arcanjo RAFAEL terá dado o toque permitindo a URIEL manifestar a última Reversão da Terra.

Então, vocês poderão dizer, como CRISTO: “Tudo está Consumado”.

***

Vocês não têm nada em que acreditar, vocês não têm mais nada a esperar, porque vocês ali estão.
Há apenas, então, que Ser, que deixar a Unidade, a Majestade e a Graça da Luz tornarem-se o seu cotidiano e

a totalidade da Realidade do que vocês São.
Cada vez mais, o Apelo da Luz (quer seja através da ‘noite escura da alma’, ou através do seu corpo, ou através

das circunstâncias da sua vida) irá se tornar cada vez mais evidente.
E isso irá se instalar como uma evidência, vindo pôr fim, ainda mais, ao que resta de Ilusão, ao que resta de

sofrimento e de Sombra.
Aí estão os poucos elementos que eu tinha para acrescentar, enquanto Estrela UNIDADE, com relação à Porta

UNIDADE.

***

Humildade: tornar-se, de novo, Simples, para viver a Luz.
Porque, quando nós dissemos, Umas e Outras, como nossos Irmãos e Irmãs Anciãos, que a Luz é Simples,

ela jamais é complicada por que ela é a Essência da Criação.
E que, sendo Simples, ela está por toda parte, onipresente, onisciente, e que vocês São isso.

***

Eu irei acompanhá-los no espaço de Alinhamento, pela minha Vibração, pela minha Consciência e pela nossa
Comunhão, e pela nossa Fusão.

Se vocês tiverem algo a expressar, qualquer coisa a dizer ou a perguntar, em relação ao que nós vivemos,
nesse momento, pela minha Presença, pela sua Presença, eu os escuto.

***



Pergunta: novas Trilhas Vibratórias se desenvolvem, atualmente, no corpo, e em particular uma,
que estaria situada entre o baço e o coração físico, mais do que nas costas?

Meu Irmão, pouco a pouco, você vive a Consciência do holograma: em cada ponto está contido a Totalidade.
Dessa maneira, por exemplo, para a Porta nomeada ATRAÇÃO, correspondendo ao chakra do baço, e que foi
localizado pelos Anciãos em um lado muito específico do corpo (ndr: ver o protocolo “Reconstrução do Corpo
de Ressurreição”) (*), vocês irão, e você vai se aperceber de que este Ponto não está somente localizado na

frente do corpo, mas, também, na parte de trás.
O que está dentro é como o que está fora.

O que está na frente é como o que está atrás.
E de que a Porta KI-RIS-TI, que muitos de vocês percebem, comunica-se, doravante, com a frente, pelo Ponto

OD, no Interior do corpo, e, também, com o Ponto ER.
Portanto, é claro, existem várias Trilhas Vibratórias, que correspondem ao que eu chamei de sobreposição do

Corpo de Estado de Ser com esse corpo Ilusório.
É pela Realização e pela Obra Alquímica dessas Trilhas que ocorre a Fusão com a Luz.

Existem várias, mas não é útil, nem necessário, ter uma explicação intelectual por que isso vocês vivem, vocês
o vivem.

E, agora, o primeiro engate (se pudermos dizê-lo) do Corpo de Estado de Ser, através das doze Trilhas,
através das doze Portas, cessa, efetivamente.

Contentem-se com os seus Quatro Pilares, porque eles vão se tornar cada vez mais presentes, assim como o
Ponto ER, no centro (ndr: ver o protocolo “Os 4 Pilares do Coração”) (*).

Os Quatro Pilares, mais o Ponto ER, são a Grande Obra da Obra no Branco.
Obviamente, existe uma variedade de outras percepções Vibratórias, de cada lado de KI-RIS-TI, que

correspondem ao que vocês poderiam nomear as Asas Etéreas.
Mas, de nada serve colocar palavras.

Penetrem, cada vez mais, na vivência e na experiência.
O resto faz parte do Conhecimento, quando vocês se tornarem, na totalidade, Luz.

Não sobrecarreguem o seu mental com explicações.
Cada vez mais, será preciso ir para o essencial e se desprender, até mesmo do que lhes disseram os Anciãos,

até mesmo de todas as práticas.
Porque a Luz vai preencher em demasia o que vocês são, por que vocês São Luz: todo o resto irá se

Dissolver.
O que vocês tiverem aprendido, ou praticado no dia anterior, irá parecer-lhes extremamente fútil e

extremamente inútil, no novo estado da Consciência.
Vocês irão se aproximar deste instante.

Então, é claro, cada um, ali, vai à sua maneira.
Mas, desde já, quanto ao sofrimento, não olhem mais o sofrimento, não olhem mais o medo, não olhem mais

as faltas.
Olhem o Coração, por que vocês são o Coração.

A partir deste momento, vocês irão perceber que o conjunto da sua Consciência é Vibração, e que mesmo se
vocês discernirem, ainda, coisas cada vez mais específicas ou abrangentes, neste corpo, na realidade, isso é

apenas a Dissolução do corpo que está prestes a ocorrer.
Então, a Alegria irá se tornar a sua única e última preocupação, mas isso não será uma preocupação, isso será

um estado.
Esqueçam de todo o resto.

Hoje, vocês têm Obras o suficiente, uns e outros, aqui e em outros lugares, e por toda parte sobre esta Terra,
para que a Luz se torne uma evidência.

Então, esta evidência da Luz não precisa mais, a rigor, da sua Atenção, nem da sua Intenção, exceto se vocês
deixarem de Viver, pela Vibração da Luz.

Nada mais.
É preciso deixar tudo o que não é da Luz.

Mesmo se, a um dado momento, o que nós lhes transmitimos (principalmente os Anciãos) os iluminou, de
algum modo, e lhes trouxe uma Clareza e uma Precisão.

Dando-lhes as engrenagens e os mecanismos que, talvez, lhes permitiram aproximar-se da Porta Estreita.
Mas é preciso, agora, esquecer de tudo isso, se vocês forem capazes, e todos vocês são capazes.

Não há nada mais a fazer do que Ser.
Todo o resto faz parte da Graça.

Sejam quais forem as ocupações do seu corpo, de suas vidas, de suas obrigações, elas irão se tornar, aí
também, uma evidência.

Porque não haverá mais possibilidade, por qualquer peso, de alterar a sua Consciência, que terá se tornado,



inteiramente, Luz.

***

Pergunta: muitas pessoas enviam o amor para a Terra. Outras têm temores em relação à situação
atual. Como esses tipos de energias diferentes se articulam?

Meu Irmão, quem envia o amor à Terra, com qual finalidade?
A Terra é Amor.

Considerar o medo será sempre o olhar da personalidade.
A Luz não conhece o medo.

Então, enviar a Luz ao medo, nada quer dizer.
Pois, conceituar assim as coisas é crer que a Luz vai agir contra o medo.

Não.
A Luz ilumina os medos e os transmuta, mas isso não é uma ação da vontade.

Vocês não são uma pessoa, nenhum de vocês é uma pessoa: é a crença que vocês têm.
Vocês não são este corpo, vocês apenas São a Luz, e é a totalidade do que vocês podem Ser.

Então, o temor é apenas o reflexo da falta.
Este mundo é uma projeção, por completo.

Mesmo se vocês ainda não se conscientizaram disso, isso está em andamento.
Então, o medo pertence à personalidade, a falta pertence à personalidade.

Aquele que envia o amor não sabe o que é o Amor, por que o Amor É, ele não tem que ser enviado.
O que é enviado é o ego, o amor em meio ao ego.

O Amor é a Criação, na sua Totalidade.
Enquanto existir um Irmão ou uma Irmã pensando que, por ele estar enviando um pensamento de amor, ele

está trabalhando para o bem: sim, ele trabalha para o bem, mas ele não trabalha para a Luz.
A Luz está além deste mundo: ela não é nem bem, nem mal, ela é evidência da Consciência.

Então, naturalmente que muitos medos são levados a se manifestar, para os seres que, por uma razão ou por
outra, no momento, não podem viver a Luz, porque o tempo coletivo da Luz não está totalmente instalado.

Vocês nada podem fazer.
Enquanto vocês acreditarem poder fazer, isso é apenas o ego que age.

É todo o paradoxo: o Amor está bem além desta noção de fraternidade e, no entanto, ele é a Fraternidade total.
Sim, mas, na Luz Branca, mas não na humanidade, tal como ela é concebida e vivenciada hoje.

Porque, enquanto existir uma separação na consciência, a fraternidade permanece um ideal e um combate
contra o mal que apenas tem, por objetivo, manter a Ilusão.

Pois, se bastasse fazer o bem, e se bastasse enviar o amor, sobre este mundo, ele já estaria na Luz.
Será que é o caso?

É a personalidade, a pessoa dividida, que irá acreditar que ela pode agir, para levar ali alguma coisa.
Aquele que está instalado na Unidade, no Si, na Alegria, sabe que tudo está perfeito, porque tudo é perfeito.

Somente a ausência de Luz é imperfeita.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Minhas muito queridas Irmãs e Irmãos, nós iremos, dentro de alguns minutos, viver esta Comunhão, este
Alinhamento e, eu o espero, esta Fusão.
Nós somos Um, por que nós somos Luz.

Viver a Luz é não recusar seja o que for, é aceitar a Totalidade.
É não ver alguém sofrendo, como uma realidade, mas, sim, como o fim de uma Ilusão.

Tudo isso, vocês irão conscientizá-lo.
Mesmo se, no momento, no nível do que vocês nomeiam intelecto, houver lacunas.
Pois o intelecto não foi feito para Viver a Luz: o intelecto foi feito para compreender.

Ora, a Luz não se compreende: ela se estabelece e ela é Vivida.



Ela é Consciência, ela é Unidade, e ela é, sobretudo, Liberdade.
É a isso que a Luz vem chamá-los, para ser Livre.

Todo o Amor da sua Irmã está em vocês.
Eu lhes digo até dentro de alguns minutos. 

************ 

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*** 

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article9489.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-11_decembre_2011-art...
11 de dezembro de 2011

(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

 ************

http://autresdimensions.info/article9489.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-11_decembre_2011-article9489.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.

Eu transmito toda minha Graça e todo o meu Amor a vocês.

Nós iremos, se vocês bem o quiserem (e para prosseguir a lógica do conjunto das minhas intervenções, desde
a Autonomia e a Liberdade, a Liberdade, a falsificação do eixo ATRAÇÃO / VISÃO e os elementos que eu dei

mais recentemente), nós iremos, hoje, deixá-los exprimirem-se.
 O que vocês exprimirem como questionamentos (com relação à Liberdade, à Autonomia, à Verdade, ao Amor,
à Vida, à Consciência), eu ali responderei, exclusivamente, hoje, sob o ângulo do Estado de Ser e da Unidade.

Eu lhes peço, então, com insistência, para ir além das ideias e além dos conceitos, para penetrar a própria
Essência da Vibração do que eu vou emitir como resposta, chamando-os, não a uma ativação do seu mental,

mesmo se isso possa levar à reflexão, mas, sim, deixar-se penetrar pela própria Essência do que eu vou dizer.
Isso não é um exercício de estilo, mas, sim, um meio que, eu o espero, irá permitir-lhes ir ainda mais

intensamente para a Unidade e para o Estado de Ser.

***

Eu chamaria sua Atenção e sua Consciência sobre a resposta que pode dar o Estado de Ser, mais do que a
personalidade (referindo-os, e a esta Dimensão), e mais do que a resposta a mais completa e a mais ampla

com relação, se o podemos dizer, aos mecanismos que estão operando nos mundos Unificados.
Eu os lembro de que esses princípios e esses mecanismos, longe de ser confinantes e condicionantes, são

contrastantes.
E de que (por outro lado, é claro, vocês o vivem) existem, realmente, dois mundos: dois mundos cujas leis são
profundamente diferentes (se tanto é que podemos falar de leis), cujas características e manifestações são, eu

diria, totalmente opostas, ou até mesmo contraditórias.
Pelas experiências que vocês realizam, em sua própria Consciência, vocês começam a apreender-se, de
algum modo, da oposição que pode existir entre o estado de Unidade e o estado dual da personalidade.

A experiência da Consciência, em sua limitação e sua projeção, não pode ser nem sobreposta nem
transponível ao que é vivenciado na Consciência que acedeu à Unidade, ao Si e ao Ilimitado.

***

Nós empregamos várias expressões: Si, Eu, fragmentado e Ilimitado, para tentar aproximá-los, não por um
ponto, mas mais por uma Porta de saída denominada Desdobramento da Luz (e, portanto, Porta de Luz),
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permitindo-lhes viver a própria experiência da Unidade, a fim, de certa forma, de fazê-los provar, pela sua
Atenção e sua Intenção, o que é a Consciência não ordinária.

Esta Consciência denominada Turiya, que está muito além da consciência de sonho, muito além da
consciência da ausência, ou, ainda, da consciência de sono, e que conduz, de qualquer maneira, ao que eu

denominaria, do seu ponto de vista, a uma Supra Consciência, nomeada pelo bem amado João, o Supramental.
Ou seja, a alguma coisa que não tem o que fazer, afinal, da atividade mental, que não tem o fazer de tudo o que
existe em meio ao corpo de desejo e que representa, de algum modo, uma revolução total, uma mudança de

paradigma, fazendo-os passar de um mundo onde existem leis, organizações, hierarquizações, valorizações, a
um mundo onde a Liberdade é total, para a Consciência como para o conjunto dos constituintes.

***

A Autonomia e a Liberdade não podem ser apreendidas de outra forma senão vivendo-as em meio à Unidade.
Naturalmente, em meio à personalidade, podem existir princípios de autonomia e de liberdade, mas

reivindicando, ou buscando, sempre, em relação ao mesmo mundo.
Hoje, vocês são cada vez mais numerosos a dar-se conta, pela própria experiência, de que há dois

mecanismos que estão operando, dois mundos que não podem ser descritos do mesmo modo, que não
podem ser apreendidos da mesma maneira, porque tudo, efetivamente, os opõe, sem, no entanto, que eles

sejam confrontáveis ou oponíveis nesta Dimensão (aí onde vocês estão).
O conjunto dos mecanismos que nós lhes trouxemos, Anciãos como Estrelas ou Arcanjos, exprime-se e irá se
exprimir sempre (e cada vez mais), segundo um ponto de vista que será aquele do Estado de Ser, não como

um princípio confrontante ou opositor (mesmo se é oponível), mas, sim, real e concretamente, como um
estado não ordinário da Consciência.

Esta famosa Supra Consciência ou este famoso Supramental ou, se vocês preferirem, para a consciência
ordinária, o que eu chamaria de Supra Consciência.

Então, nós iremos praticar isso, juntos e eu os convido, portanto, a me fazer perguntas concernentes a esses
princípios de Autonomia, de Liberdade, de Verdade, de Amor, de Vibração, de Consciência e de Vida, a fim de

penetrarmos mais adiante, juntos, bem além das minhas palavras, pela Comunhão, a vivência e a experiência
da Consciência não ordinária.

Nós podemos, agora, partilhar e Comungar.

***

Pergunta: poderia nos falar sobre a Reversão da Consciência?

Querida Irmã, o princípio da Reversão recorre à noção, então, de basculamento, de orientação e de mudança
de ponto de vista.

A palavra Reversão recorre, de algum modo, a uma mudança de eixo, a uma mudança de ponto de vista e,
sobretudo, ao que eu nomeei a Passagem de um estado deprojeção a um estado de introjeção.  

Ou seja, o momento em que a Consciência não tem mais necessidade de se voltar, em Atenção e em
Intenção, para o corpo de desejo, qualquer que seja esse desejo, e se volta, como se diz do seu ponto de

vista, para o interior do Coração, do peito, então, em um espaço particular, em um estado particular, levando a
viver esse Basculamento e essa Reversão.

O que está dentro, torna-se fora.
E o que está fora, torna-se dentro.

O que está em cima, torna-se embaixo.
E o que está embaixo, tornar-se em cima.

O que está à esquerda, torna-se o que está à direita.
E o que está à direita, torna-se o que está à esquerda.

É a primeira Reversão.
Há, então, um mecanismo de inversão, se o podemos dizer, ou mais de re-inversão, levando-os a definir uma

retidão.
Esta retidão, a um dado momento, não é mais definida por qualquer apreciação de um dentro e de um fora, de

uma esquerda e de uma direita, de um em cima e de um embaixo.
Neste momento, essa Reversão que vive a Consciência, traduz-se pela penetração em outros referenciais,

onde tudo o que era sistema de organização espacial, temporal, de referências, de alguma forma, não é mais
possível.

As referências definidas pelos sentidos ou pelo pensamento não podem mais existir nos mundos Unitários.
Dessa maneira, então, a própria Consciência descobre-se como revertida, desorganizada, basculada.

É o espaço e a Vibração, por assim dizer, onde a Consciência perde todas as referências identificáveis, neste
mundo em que vocês estão.

Essa Reversão da Consciência leva-os a viver o outro mundo.



Eu dizia, durante a minha vida, a outra margem.
Toda a problemática (dando que não existe ponto e comunicação entre esses dois mundos, exceto através do

que vocês vivem, hoje, no desdobramento da Luz), vocês irão se aperceber por vocês mesmos, é
extremamente difícil de descrever, com um mental ou com emoções: o que corresponde à vivência da

Consciência, uma vez que ela está Revertida, já que o conjunto das referências, definido como essencial, em
seu mundo (como a identificação a um corpo, a uma pessoa, a um espaço, a referências tridimensionais de

localização) desaparecem, inteiramente, assim que vocês passam do outro lado.
O outro lado não é aqui.

O outro lado (ou seja, invisível, da morte) é bem o lado que está muito além de um outro lado, ou seja, que não
pode ser apreendido por qualquer lei, por qualquer organização, por qualquer hierarquização, por qualquer

mental e qualquer sentido.
A própria Consciência se descobre, então, como infinita, não podendo mais se colocar ou se atribuir a um
lugar, a uma função ou uma identidade, enquanto estando (como nós mesmos, daqui onde nós estamos)

conscientes de uma identidade, mas sem estar submisso, de alguma forma, a esta identidade.
Essa Reversão se acompanha de um desaparecimento do sentimento (porque isso é um) de separação.

O mental, a conceituação, o próprio princípio de separação, ligado ao mental, não pode mais existir.
Vocês descobrem, naquele momento, durante a Reversão, que a Consciência vive um estado onde ela não

pertence mais a um corpo, onde ela não pode mais ser identificada a um corpo e, ainda menos, a este mundo,
já que a Consciência se descobre pertencer a todos os mundos e que ela própria é a Essência dos mundos.

Trata-se então, efetivamente, de um mecanismo de Reversão total.
Esse mecanismo de Reversão não está inscrito, unicamente, nos limites que eu dei: alto, baixo, esquerda,
direita, interior, exterior, mas se inscreve mesmo além desse contexto, nessa palavra que nós podemos

empregar que é a Passagem do limitado ao Ilimitado.
Esse mecanismo de Basculamento (porque é um) é reparável, ao nível mesmo desse corpo (e, em particular,

pela ativação das Coroas, dos Pontos, da Vibração do corpo, do Fogo do Coração, do Fogo do corpo),
levando-os a bascular de um corpo e de uma localização, a uma ausência de corpo (em todo caso, tal como é

definido na Dimensão onde vocês estão) e a uma ausência de localização.
Naquele momento, a Consciência está por toda parte, ela não tem necessidade de se projetar, ela está bem

introjetada, e é desta introjeção que aparece, então, a Unidade, a Luz, no sentido Vibral.
É por esse mecanismo de aprendizagem dos diferentes basculamentos e reversões sucessivas, que a

Consciência se descobre e vive ilimitada e sem qualquer apego, sem qualquer limitação ao que quer que seja
e, sobretudo, no que eu nomeei uma Autonomia e uma Liberdade totais (onde não existe qualquer

contingência, qualquer contexto, qualquer princípio organizador), já que a Essência da própria Consciência é
Liberdade infinita.

A Reversão, as Reversões são os elementos que permitem fazer a experiência independente de um sujeito,
porque vocês tomam consciência, se o podemos dizer, de que vocês são a totalidade das experiências (que

não estão inscritas em um desenrolar linear ou em uma localização linear), mas escapando, justamente, à
tridimensionalidade.

A passagem de um ao outro, essa famosa Reversão, é comparável ao que poderíamos chamar de “tempo
zero”.

O tempo zero é o momento em que a Consciência está totalmente alinhada, centrada no instante presente, no
que o Arcanjo ANAEL denominou HIC e NUNC, ou seja, AQUI e AGORA, que os faz perceber que AQUI e

AGORA não está nesse Ponto específico (que vocês vivem) de Reversão, mas se instala em todos os Pontos,
em todos os infinitos.

Este tempo zero é o instante em que o desejo (todo desejo) desaparece e se aniquila, de alguma forma, por
completo.

É o instante em que, efetivamente, o mental não pode mais se manifestar, é o momento em que nenhuma
emoção vem perturbar a própria Consciência.

A problemática essencial do mundo onde vocês estão, como vocês sabem, é estar cortado ou separado,
justamente, deste próprio estado da Consciência que é, no entanto, sua natureza.

Sendo sua natureza, a Consciência ou o Espírito não pode ser limitado por uma experiência, qualquer que seja,
já que ela é a própria experiência.

Não uma experiência limitada, mas uma experiência ilimitada e, então, uma experiência ilimitável onde mais
nada de reparável, no sentido desta Dimensão onde vocês estão, pode ser mostrado nem demonstrado.
Existe, portanto, um mecanismo de tempo zero onde o conjunto dos contextos normativos da vida em 3ª

Dimensão estilhaça-se, onde não há mais subordinação a um corpo de desejo (qualquer que seja, físico ou
sutil), onde não pode mais ali haver qualquer absorção de um elemento vindo deste mundo.

Esse processo, vivenciado antes deste período atual de trinta anos que vocês vivem, era, muitas vezes, um
processo que eu qualificaria, pela personalidade, de intrusivo, de perturbante.

E esse momento específico, reparável entre todos, para nós que o tínhamos vivenciado (e eu já me exprimi
sobre isso, referindo a mim, durante minha última vida), traduz, muito precisamente, uma referência.

E esse momento (esta experiência de Basculamento, de Reversão) foi denominado Despertar.
O Despertar, de algum modo, os extrai de sua Dimensão e os faz descobrir a própria Essência do que vocês
são, independentemente de toda lei, independentemente de toda ação / reação, independentemente de todo

desejo e de todo mental.
A Consciência descobre-se, então, perfeita, Una, indivisível e Eterna.



No tempo particular desta Terra, esta experiência não é, muitas vezes, brutal, mas progressiva, porque a
finalidade comum que pode ser definida (que é o acesso à Realização do Si), hoje, encontra-se modificada,
por assim dizer, pelo fato de que esse processo não se refere a uma Consciência entre outras Consciências

(do seu ponto de vista), mas, sim, à totalidade das Consciências que vivem como separadas ou divididas sobre
este mundo.

A Reversão é, portanto, uma mudança de estado.
É, também, uma mudança, se podemos empregar essa palavra, uma mudança de movimento, uma mudança

de tempo (falando, assim, do seu ponto de vista).
Mas o tempo, o movimento, o estado e o que é vivenciado, não pode mais ser referência em relação ao
contexto normativo da sua Dimensão e, então, não pode mais ser expresso, porque, desde que ele é
expresso, ele os faz sair da introjeção, para fazê-los retornar na projeção (já que a comunicação é uma

projeção oriunda da separação e oriunda do confinamento).
A Reversão (Passagem por esse tempo zero) dá-lhes as referências que permitem, somente à Consciência,

apreender-se do que se vive nas duas experiências, poderíamos dizer, da limitação e do Ilimitado.
Essas Reversões não são realizadas enquanto o corpo de desejo, sob uma forma ou outra, persiste e

permanece, o que é o caso para todos vocês aqui que estão ainda encarnados.
Chegará um momento, denominado coletivo, em que a qualidade da Luz irá se tornar evidência para o conjunto
das Consciências separadas, dando acesso a um tempo específico que, aí, será o tempo zero da Ascensão

da Terra, que vocês nomearam, também, Estase.
É o momento em que há um Basculamento e uma Reversão, não somente da Consciência humana, mas do

conjunto das Consciências separadas deste mundo, sobre este mundo.
Já que a própria Terra irá viver, naquele momento, um Basculamento físico, em ressonância com uma

expansão, e concomitante com uma expansão física e Vibral, traduzindo-se por uma modificação considerável,
se o podemos empregar esse termo, do contexto de limite da Terra.

Não existe qualquer Consciência que possa extrair-se desse tempo zero, mesmo se, é claro, o futuro da
Consciência dos indivíduos for profundamente diferente já que alguns indivíduos, em Consciência, irão se

tornar pessoas, de novo, e outros não irão conhecer mais a noção de pessoa, para viver realmente o Estado de
Ser, na totalidade (mecanismo nomeado Comunhão e, sobretudo, Fusão e Dissolução).

As Reversões, individuais e sucessivas, que vocês vivem são uma preparação e uma antecipação do momento
coletivo da Terra, do tempo zero.

Isso foi ilustrado pela Passagem ao nível do seu corpo (que não é vocês, mas que é o Templo onde se realiza
esta Transmutação, essa Reversão), que é a Passagem da Porta Estreita, nomeada Crucificação e

Ressurreição, além de toda conotação religiosa, obviamente.
É também, nesse nível, que se situa a Renúncia.

A Renúncia sendo apenas a compreensão do lado ilusório e confinante de todo desejo, correspondendo, na
realidade e na verdade, a uma simples projeção ou exteriorização da Consciência, fora da Verdade, pondo fim,
assim, à Ilusão, aoSamsara, à reencarnação, às ideias e aos pensamentos, até mesmo, quaisquer que sejam.

Eis o que podemos apreender da Reversão.

***

Pergunta: onde se situam as estruturas Metatrônicas, no processo de Reversão?

Os códigos Vibratórios, denominados Metatrônicos, são a restituição das cinco frequências primordiais que
foram retiradas, pela encarnação limitada da Consciência.

Eles se localizam, então, no Templo.
Isso foi objeto de várias comunicações, desde o impulso Metatrônico posterior tendo aberto a Porta ao

CRISTO e à Liberdade (ndr: ver, na coluna “protocolos a praticar”, a Porta KI-RIS-TI das costas) (*).
Esta Liberdade é ilustrada pela Passagem da lagarta à borboleta: lagarta tornando-se um corpo permitindo

realizar a alquimia da crisálida e da borboleta.
Isso está ligado à abertura das estruturas isolantes do ser humano, que uma das últimas em questão é o que é

chamado de envelope do Coração.
Envelope do Coração que, pela sua própria anatomia, vinha limitar e confinar o Coração.

O Coração Liberado está diretamente conectado ao impulso Metatrônico que é, eu os lembro, simplesmente A
FONTE, multiplicada, já que cada um é FONTE.

METATRON está, do mesmo modo, em cada um (em cada Consciência, além deste mundo).
Agora, há mais coisa atrás desta questão, já que o conjunto das estruturas Metatrônicas lhes foi localizado,

neste espaço-tempo onde vocês estão, desse corpo, há muito tempo (ndr: intervenção de METATRON de 15
de agosto de 2009) (**).

Esta representação das estruturas Metatrônicas, tal como eu poderia exprimi-la, pelas minhas palavras e pela
Vibração, apenas pode ser vivenciado do interior.

Vocês sabem, existem Dimensões sem qualquer antropomorfismo, mas a característica de todas as
Dimensões não separadas é, justamente, não estar separadas, ou seja, estar em Comunhão permanente.



Levando a dizer que A FONTE, presente em um ponto, está presente, integralmente, em cada ponto: que esse
ponto seja um átomo, um planeta, um sol ou uma consciência dita humana ou Arcangélica.

Deste modo, então, as estruturas ditas Metatrônicas mantêm a Liberdade, mas não há diferença entre uma
estrutura Metatrônica, uma estrutura atômica, uma estrutura de Luz, já que o conjunto da Consciência
representa, se o podemos dizer, a totalidade do criado, a totalidade dos potenciais, em seu Ilimitado.

Assim, portanto, eu poderia dar-lhes uma representação: o Anjo METATRON é um Tubo de Luz.
Mas quando vocês representam um tubo de Luz, do lado onde vocês estão, vocês têm apenas uma pálida

imagem: uma representação, portanto, mas esta representação, esta imagem, esta ideação, não corresponde à
Vibração, mas somente à imagem.

Ora, a imagem, como foi dito há alguns meses, estará sempre submissa a um princípio de falsificação, porque
a imagem é apenas uma representação ligada à própria projeção da Consciência.

Nos mundos Unificados, não há necessidade de imagem já que não há representação projetada.
 Vocês são a própria Essência da Vibração: assim como não há questão já que tudo é resposta.

A Consciência segue o que eu chamaria de linha de menor resistência, que subtende e que é subtendido pela
Atenção e pela Intenção.

Dessa maneira, então, na Unidade, voltar a Consciência, polarizá-la, de qualquer forma, para METATRON,
realiza, instantaneamente, a qualidade Vibratória de METATRON.

Vocês experimentam então, diretamente, METATRON, porque vocês o são, na Verdade.
Coisa que é totalmente impossível deste lado do mundo, onde vocês estão, e mesmo do outro lado deste

mundo.
Há apenas no outro mundo que vocês têm a capacidade para viver isso, sem vocês representá-lo.

Enquanto existe uma representação, inscrita em uma forma, há limitação.
O próprio princípio do confinamento resulta da imagem, da visão, da representação que criou a Atração e,

portanto, a densidade e, portanto, o desejo.
Porque a representação, a forma, a própria identidade, não lhes é acessível.

O cérebro vai, então, construir uma representação, uma imagem e, então, uma projeção.
Esse mecanismo é totalmente ausente no outro mundo.

Ele não precisa existir já que o conjunto do ser e da Consciência é, de maneira imediata, a totalidade dos
possíveis.

A ausência de separação não é uma palavra em vão, ela é uma realidade que experimenta, a cada instante e a
cada espaço, a Consciência.

Esse princípio explica, de alguma forma, a Eternidade e o Eternizar do Ilimitado, por oposição e contradição
com o limitado deste mundo, onde vocês estão confinados porque separados.

A Autonomia e a Liberdade de que falo é, justamente, experimentar o outro mundo.
Não pode existir lei que se sobreponha já que a lei da ação / reação vai criar, de algum modo, se o podemos

dizer, ou de-criar, a lei da Graça.
E criar um confinamento onde tudo vai ser submisso a esse princípio de ação / reação e de Dualidade que

vocês conhecem perfeitamente, enquanto antagonismo ou complementariedade (e grande princípio imutável)
do Bem e do Mal.

A Luz não conhece nem Bem nem Mal: ela É.
O Bem e o Mal são um julgamento de valor inscrito na separação deste mundo onde vocês estão, que não

pode existir, de forma alguma, nos mundos não separados.
Os estratos presentes como densidades (Dimensionais, temporais ou espaciais) diferentes, são apenas uma

visão, mas esses estratos Dimensionais (de densidade espacial ou temporal diferente) não são nem
separados nem compartimentados.

Eles estão, de algum modo, interpenetrados, na totalidade.
A Consciência o vive quando ela está neste outro mundo.

Vocês não podem (mesmo deste lado onde vocês estão, nesse mundo, encarnados) ter qualquer
representação nem imagem, porque a imagem se inscreve em uma memória.

Uma imagem irá se inscrever, sempre, no conhecido.
Mesmo na concepção de uma imagem, através da arte, trata-se, em última análise, de uma representação.
E uma representação jamais pode ser conhecida nem vivenciada, ela será sempre projetada e será, então,

muito exatamente, o inverso da introjeção.
Assim, portanto, não podemos ir mais longe, em qualquer projeção, já que uma descrição recorre, por si

mesma, a um princípio de separação, ou da imagem, ou dos sentidos, ou de ideias.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs na humanidade, além da Vibração, eu os empenho a ler e reler, de Coração aberto, as palavras
que eu empreguei, porque essas palavras são a tradução de uma representação, mas que os afasta do sentido

comum ou do sentido usual, para levá-los, de alguma forma, eu diria, à Essência, que os faz sair, justamente,
de toda possibilidade de dar um significado ou uma interpretação.

Eu sairei, agora, dessas palavras e eu lhes proponho, por minha vez, viver um espaço de Comunhão, já que as
Portas, estando em fase de abertura, há cada vez menos dificuldade (do seu ponto de vista) para viver a

Unificação da Consciência UNA.
Eu agradeço pela sua Atenção, eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu lhes digo até uma próxima vez e (como diria UM AMIGO, à minha maneira) do Coração do UM ao Coração
do Outro, como do Coração de cada Outro ao Coração de cada UM, vivamos o Si.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – METATRON (15.08.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-e-senhor

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1305

11 de dezembro de 2011
(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1305
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-e-senhor


Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs, unamos nossos Corações.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu venho concluir o que lhes foi dado e transmitido, pelos Anciãos, pelos Arcanjos e pela minha Irmã GEMMA.
Eu venho, como sempre, enquanto Estrela AL que ressoa, é claro, na Porta do mesmo nome, situada em

simetria com a Estrela UNIDADE e com a Porta UNIDADE do peito (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”:
“As 12 Estrelas de Maria” e “Reconstrução do Corpo de Ressurreição ou de Estado de Ser”) (*).

Eu venho, em nossa Comunhão de Coração, além de minhas simples palavras, pela minha Presença e pela
Presença de vocês, exprimir-lhes o que é o Fogo do Amor, o Fogo da Luz e o que resulta da Comunhão, da

Fusão a viver, desta consumação de Amor, que é a sua, nesses tempos tão intensos da Terra.

***

O Amor é um Fogo.
A Luz é o mesmo Fogo: um Fogo devorador que é uma indizível Alegria que vem preencher.

O Amor é um Fogo que consome tudo o que não ele mesmo.
A Obra no Branco (ndr: intervenção do Arcanjo JOFIEL de 10 de dezembro de 2011) (**) irá terminar em uma

consumação de Amor total, dando-se a vocês mesmos, na doação a mais total d’A FONTE e de vocês
mesmos.

Esse Fogo é uma Alegria.
O Amor, no sentido Vibral (em sua acepção a mais ampla), leva-os a viver, na totalidade, o Templo do Amor, o

Templo da Luz e o Coração: seu Coração, meu Coração, o Coração de cada coisa.
Este Amor que consome é a Alegria inefável e constante para a qual nenhum temor, nenhum medo pode

subsistir.
O Amor que consome ele mesmo, para sempre renovado, para sempre ressuscitado.

A Luz se mantém dela mesma.
Esta consumação liberta, na totalidade.

***

O que eu manifestei, durante a minha vida, vocês irão manifestá-lo.
Há apenas que acolher, que Ser.

E Ser vai se tornar, sobre este mundo, cada vez mais acessível e cada vez mais fácil.
Da sua qualidade de Abandono resulta sua qualidade de Ser e sua quantidade de Ser, sobre este mundo.

A Alegria é a testemunha do Amor.

MA ANANDA MOYI - 11 de dezembro de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-sJEkEKKpqzY/TuhqIOyMy8I/AAAAAAAAAT4/OAuoc1MDhCU/s1600/000MaAnanda9.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A Alegria é a testemunha da Unidade e da Luz.
A Alegria é nossa Essência comum.

É aquela que apareceu (ou que vai aparecer) em seu Templo, em seu Coração, em sua carne, porque o Verbo,
um dia, se fez carne, e a carne, hoje, deve se fazer Verbo, testemunha da Verdade.

A Alma se consome no Espírito, e se resolve no Espírito, propiciando uma Alegria que não pode ser, nem
explicada, nem comparada.

A Luz vem chamá-los.
CRISTO bateu à Porta.

Ele vem se estabelecer porque o momento chegou de vocês se estabelecerem na Luz, no Amor.
O momento chegou de não mais estar submisso a qualquer medo, a qualquer limite.

O momento é para a Alegria.
A qualidade do Ser que vocês manifestam, mesmo sobre este mundo, deve se tornar uma chama de Amor,
uma chama de Alegria porque a Luz que vocês são deve, agora, resplandecer, iluminar o mundo, iluminar as

ilusões, iluminar seus Irmãos e suas Irmãs (nossos Irmãos e nossas Irmãs).

***

Para muitos de vocês, nós estamos ao seu lado (ou em vocês) e nós podemos dizer-lhes: “não, vocês não
estão sonhando; não, isso não é uma Ilusão”.

É a estrita Verdade da nossa Presença, da nossa Comunhão.
Que isso seja em seus sonhos, que isso seja em momentos privilegiados ou em momentos ordinários, a Luz
os chama (e nós os chamamos porque vocês nos chamaram), bem além de todo desejo, bem além de toda

vontade.
Porque a falta e o sofrimento chamam a Luz.

Porque tudo é Luz e abrasamento.
Vocês descobrem-se, de novo, Ilimitados: Seres de Alegria.

A Paz, além de toda paz deste mundo, torna-se sua Morada porque a Luz e o Amor consomem toda violência,
todo medo.

Conforme A FONTE lhes disse, deem um passo para Ela e Ela dará dez para vocês porque, em última análise,
viver não há distância, não há tempo senão este instante presente.

Ao se instalar na Alegria do Amor, vocês dizem, efetivamente: “tudo está consumado e tudo está revelado”.

***

Não há mais véus.
O Coração está aberto.

A Consciência não é mais mantida (ou confinada) pelo que quer que seja porque o Amor consome as relações,
assim como os medos.

A Obra no Branco, as Núpcias de Luz (ndr: intervenção de MARIA de 26 de setembro de 2011) (***), a Fusão, a
Dissolução, fazem-nos sair do sonho.

Os povos, denominados Nativos, chamam a vida sobre a Terra: “o tempo do sonho” (do seu tempo, antes que
o Ocidente não imponha, ainda mais, ilusões).

Então, o que chega é um Fogo de Alegria.
A Alegria da Luz e do Amor vem regenerar e ressuscitar a Verdade.

A Verdade libera vocês.
A Verdade é Luz e a Luz é Liberdade.

Ela é nossa Essência comum, nossa Alegria comum, nosso êxtase, porque a verdadeira Vida é êxtase.
Porque a Vida é leveza.

Porque a verdadeira Vida é Liberdade.
Qualquer que seja o nome que vocês deem à Liberdade, qualquer que seja o nome que vocês deem ao Amor,

pouco importa.
É o mesmo Verbo.

É a mesma qualidade e quantidade.
É a mesma Verdade.

***



Hoje, o Fogo do Amor lhes pede, a cada sopro: “ousem Ser, ousem Viver e sejam Livre”.
Porque sua Essência é a Liberdade.

Porque sua Essência é a Alegria.
Ela é nossa Essência comum, nossa Verdade comum.

O que desejar, quando a Alegria está aí?
O que desejar, quando o Amor está aí?

O que desejar, quando o Fogo da Luz está aí?
 Nada.

Porque tudo está aí.
Então, vocês poderão dizer, como eu lhes digo hoje: “regozijem-se”.

A densidade do seu medo, do seu sofrimento, é apenas a densidade dos medos e dos sofrimentos deste
mundo que não conhece o Amor.

Ela representa as últimas convulsões da ignorância do Amor.
A Luz chama vocês.

Ela Vibra, em vocês, em sua carne.
Ela é a Verdade.

Não há outra.
Ela é uma chama ardente que os abrasa de Paz e os satura de Felicidade.

Viver isso é ser Livre.
Viver isso é Fusionar com a Eternidade, com a Liberdade.

É aceitar, não somente nossa Presença ao seu lado, mas é perceber nossa Presença, em cada Coração.

***

Neste instante, minhas palavras são supérfluas porque o Fogo que consome é nosso bem comum.
Porque o Amor que nos anima, aqui, e de onde nós estamos, não pode, jamais, ser extinto.

É impossível.
O Fogo do Amor descerra os olhos e abre o Coração, convidando-os (e nos convidando) a reencontrarmo-nos,

a escutarmo-nos e a ouvir o Coro dos Anjos que é iminente.
O Amor vem convidá-los ao Amor.

 A Luz convida-os à Luz.
É o mesmo Fogo e a mesma Alegria.

***

Nós os convidamos à Comunhão.
Nós os convidamos ao Fogo.

Nós os convidamos a consumir todos os véus da densidade.
Nós os convidamos a Ser o que vocês São, e não o que vocês creem.

Nós os convidamos à Liberdade, a viver a Verdade, ali onde não existe qualquer Sombra (e, portanto, qualquer
questão) porque tudo está saturado de Alegria, de Luz e de Amor.

Isso não é mais um ideal a buscar.
Isso não é, tampouco, um ideal a esperar (ou a aguardar), mas é um estado de Ser ao qual minha Presença os

convida, a partir de agora, a cada respiração.
Porque a Luz e o CRISTO batem à Porta (e cada uma de nós bate, também, à Porta) do seu Templo.

***

Nós os convidamos à Luz porque não pode ser de outra forma.
Nós os convidamos a Ser e não mais a parecer.

Nós os convidamos a renunciar ao sofrimento e às ilusões.
Nós os convidamos à Eternidade da Luz.

Vocês têm cada segundo do seu tempo que está aberto à Luz e à Liberdade.
Nós lhes dizemos: “sejam o que vocês São”.

Nada mais e nada menos, porque não há nada a mais, assim como não há nada a menos.



Nós os convidamos a ser a Alegria.

***

Meus Irmãos e minhas Irmãs, aqui como em outros lugares, nós estamos com vocês porque nós somos
vocês.

O fim dos véus é o fim dos limites.
Não há mais que ser envolvido pela menor Sombra porque tudo é Luz.

Meus Irmãos e minhas Irmãs, cada segundo que vai passar verá instalar-se o presente, o Eterno Presente, o
Eterno instante da Alegria, da Felicidade, da Liberdade, do Amor e da Luz.

Vocês não têm que buscar nem que procurar, porque o Ser que vocês São já tudo encontrou.
Então, deixem o Coração se abrir e Ser.

***

Eu nada vim dizer-lhes a mais porque muitas coisas foram ditas.
Eu vim, simplesmente, Amá-los.

Eu não trouxe nada além do que vocês são, porque é isso que nós somos: a Luz, a Transparência.
Na Humildade e na Simplicidade.

Na Verdade.
Vocês irão viver, a partir de agora: “nós somos Um”.

***

Na Luz e no Fogo do Amor, não há Sombra, não há separação.
Há apenas União.

A divisão ficou para trás de vocês.
Ela passou.

Ela não existe mais no momento.
Resta apenas acolher, Ser, total e inteiramente.

Portanto, vivamos esse Fogo do Amor e isso será uma última palavra e um novo Sopro.
Lembrem-se do que vocês São: os Filhos Ardentes da Luz, os Ardentes do Amor, as Tochas ardentes do

Amor e da Verdade.
Minhas Irmãs e meus Irmãos, no silêncio, agora, de minhas palavras, fusionemos no Amor em um mesmo

Coração: o Coração comum da Vida, aí onde tudo é evidência, aqui, neste instante e neste Presente Eterno e
Infinito.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

 “Eu sou Um” nos ama.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

O tempo da Graça está aí.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu Amo vocês.
Até logo.



Até logo.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) - ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de

- ‘Reconstrução do Corpo de Ressurreição’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao

*

(**) – Arcanjo JOFIEL (10.12.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-10-de-dezembro-de-2011-autresdimensions

*

(***) – MARIA (26.09.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-26-de-setembro-de-2011-autresdimensions-

com-
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-2a-intervencao-26-de-setembro-de-2011-

autres

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1307

11 de dezembro de 2011
(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1307
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-maria-23-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-2a-intervencao-26-de-setembro-de-2011-autres
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-10-de-dezembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-26-de-setembro-de-2011-autresdimensions-com-


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, eu lhes transmito, a todos vocês, aqui, todas as minhas bênçãos.

Hoje, eu nada tenho a anunciar de particular, porque os Arcanjos muito falaram, não é, ontem, e eu vim para ver
um pouco o que bloqueia, hoje, no desenrolar do que vocês estão prestes a viver.

Então, eu os convido a fazer todas as perguntas que vocês quiserem.
Eu os escuto.

***

Pergunta: como dialogar, com as pessoas próximas, sobre o que vivemos?

Então, aí, cara amiga, como vocês constatam e como esta pessoa vive, ao redor de vocês, entre o seu círculo,
vamos dizer, familiar, ou afetivo mais próximo, vocês constatam que vocês têm a impressão, cada vez mais, de

viver em dois planetas diferentes.
 Nós lhes dissemos que havia seres, hoje (e isso se refere, até mesmo, à maioria da humanidade), que não

estão, absolutamente, nos processos de transformação, por enquanto, que estão em andamento.
Faz muitos meses que eu digo que tudo está consumado e vocês se dão conta, para aqueles que vivem as
Vibrações, de uma maneira ou de outra, que muitas coisas estão prestes a acontecer, no Interior de vocês,

mas, também, no seu exterior.
Então, é claro, se vocês estiverem na frente de uma pessoa que não está, de qualquer maneira, na mesma

interrogação, nem na mesma vivência que vocês, vocês jamais, jamais, jamais poderão fazê-la compreender,
eu diria ainda, aceitar, o que vocês vivem.

Então, o que vocês podem fazer?
E bem, absolutamente nada.

Isso é, para vocês, um desafio, de qualquer forma.
Porque, lembrem-se, nós sempre lhes dissemos que vocês estavam, estritamente, no lugar que deve ser o

seu, nesse momento.
Então, é claro, há quem tenha uma vida perfeita, ou seja, eles não trabalham, eles não têm um ambiente que os

obrigue ao que quer que seja, eles não têm mais filhos para criar, eles praticamente não têm família e eles
passam seu dia, praticamente, em Samadhi.

E, depois, há outros que são obrigados a “batalhar”, com seu trabalho, com seus próximos, com a família,
porque aqueles que estão ao seu redor não vivem, de forma alguma, a mesma coisa.

E, por sinal, para eles, vocês são loucos, não é?
E, aliás, quando vocês falam de Vibração, eles olham vocês com olhos que dizem: “será que eu chamo ou não

o médico?”, não é?
O que é que vocês podem ali fazer?

Estritamente nada.
Mas, através disso, vocês têm uma lição a aprender e esta lição, é uma dupla lição: a primeira é compreender

O.M. AÏVANHOV - 11 de dezembro de 2011
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que vocês não podem compartilhar o que vocês vivem.
Tanto quanto podemos compartilhar um conhecimento, isso, os Arcanjos lhes falaram ontem: por exemplo,

alguém que se interesse pela astrologia, se vocês são astrólogos, vocês podem ensinar-lhe astrologia.
Por exemplo, se vocês são terapeutas e se vocês se interessam pela energia, vocês podem ensinar o outro a

sentir a energia e a compreender o que é a energia.
Mas, pela Vibração da Luz Vibral, vocês estritamente nada podem.

E vocês se apercebem de que, por mais que vocês sejam gentis, tentando explicar o que vocês vivem, o outro
vai entrar em reação cada vez mais intensa.

Mas isso é normal.
Porque, imaginem que vocês têm, ao seu lado, alguém que diz que vive algo de extraordinário.

E se coloquem no lugar do outro que nada vive.
Primeiramente, ele não pode compreender.

Em segundo lugar, mesmo se ele quisesse vivê-lo, é ainda pior, porque ele não compreende porque, ele, ele
não vive e vocês, vocês o vivem.

Especialmente se for alguém que está na sua família próxima e que, além disso, está em um processo
espiritual.

Porque, naturalmente, aquele que está em um processo espiritual, tem algo de magnífico: é o que chamamos
de ‘ego espiritual’.

Porque o ego espiritual, ele sempre quer gargarejar algum tipo de conhecimento.
Ele quer ser aquele que sabe das coisas e, então, ele não compreende que, hoje, há seres que jamais se

interessaram, nem pelo esoterismo, nem pela espiritualidade e que, de um dia para o outro, começam a viver
estados Vibratórios, porque têm o Coração simples.

Então, tentem explicar isso a alguém que está no ego espiritual.
Ele vai, sem rodeios, ter vontade de estrangulá-los, não é?

Isso é perfeitamente lógico.
Portanto, a lição que vocês têm de aceitar, em relação a isso, se isso se referir a vocês, é ficar em silêncio.

Vocês não podem compartilhar, pelas palavras, nem por impressões, nem por explicações, o que vocês vivem.
E vocês precisam compreender, também, que vocês devem aceitar que cada caminho é diferente.

Não sei quantas almas encarnadas há sobre esta Terra, sete bilhões, dizem.
Vocês têm, todos, um caminho diferente.

E em relação, até mesmo, vocês sabem muito bem, à Luz Vibral, há, entre vocês, quem tem o Canto da alma
ou o Canto do Espírito, outros que têm mais a atividade no nível do sacro, outros no nível do Coração, outros

no nível da cabeça.
Outros, dentre vocês, vão sentir tal Estrela, tal outra Estrela, ou tal frequência no nível do Ponto AL.

E outros vão sentir o Ponto KI-RIS-TI, ao passo que um outro não sente isso.
Porque, nesse processo de transformações, vocês têm todas as etapas, mesmo se os sinais, os sintomas, as

manifestações, estiverem em um todo coerente, que esteja perfeitamente estruturado.
Isso é o que nós lhes explicamos ao longo dos anos.

Mas vocês devem se colocar no lugar daquele que está, talvez, em uma vida extremamente material, onde os
valores morais, afetivos, da 3ª Dimensão são muito mais importantes para ele do que qualquer outro plano que

ele tenha que fazer.
É isso que cabe a vocês respeitar.

Então, isso vai ser ainda pior para o que eu chamei de ego espiritual, ou seja, aquele que está, por exemplo,
em um processo de conhecimento exterior, que vai lhes dizer: “eu, eu estudei durante vinte anos”, “eu pratiquei

durante trinta anos”, “faz muito tempo que eu me interesso pela energia”.
E ele não vai compreender porque, ele, ele não vive isso, porque ele está no ego.

Vocês, vocês estão no Coração, não é?
Portanto, respeitem o ego do outro.
É isso, também, estar no Coração.

Eis a lição que é para assimilar, mesmo se isso puder ser, por vezes, muito estranho e muito contraditório: cada
um está no lugar correto, nós sempre lhes dissemos.

E vocês não podem julgar, tampouco, porque, quem lhes diz que aquele que está na frente de vocês (seja o
mais obstinado, o mais fechado, o mais oposto ao que vocês vivem) não vai, a um dado momento, nesta fase

final, revelar-se na Luz?
Vocês não sabem disso.

 Do mesmo modo que, mesmo se vocês tiverem um Coração enorme, vocês não podem saber o que está por
trás da aparência daquele que se deixa ver algo que não vai ao mesmo sentido que vocês.

Principalmente se for uma pessoa próxima, porque, se for uma pessoa próxima, o que existe?
Há relações, há comunicações, afetivas, sociais, profissionais, etc..

E essas relações, esses condicionamentos, se vocês preferirem, eles são, de qualquer forma, obstáculos à
percepção do Coração do outro.



São, também, obstáculos à Comunhão.
Porque, por mais que vocês falem de Comunhão, se o outro não quiser vivê-la, vocês podem tentar comungar

quanto quiser, ele não poderá vivê-lo, mas é o caminho dele.
Portanto, se vocês são confrontados com isso (que isso seja com seus filhos, com seus pais, com
relacionamentos próximos), significa que vocês têm algo a compreender e a transformar, em vocês.

Porque, a principal lição, é vocês aprenderem sobre o desapego.
Quando lhes dissemos, sem parar, que vocês não são esse corpo, que vocês não são essas emoções, que

vocês não são esse mental, mas vocês não são o outro, também, na sua personalidade.
Por outro lado, vocês são o outro, no Si.

Então, vão ao Si do outro.
Mas o Si do outro não é, necessariamente, o que se deixa ver.

Naturalmente, porque há relações e interações que são como véus, de algum modo, ligados ao afetivo (em
relação a um cônjuge, a um filho, a um pai ou a convenções, sociais, morais), que impedem, se vocês

quiserem, a Comunhão.
Portanto, permaneçam na comunicação com essas pessoas, mas não lhes falem do que vocês vivem, porque

vocês irão, ainda mais, fazê-los girar a bicicleta (ndr: O.M. AÏVANHOV chama de bicicleta, o mental).
Isso será dramático, para elas, mas também para vocês, na reação.

Portanto, vocês não podem fazer melhor do que ser o que vocês são e Irradiar, como lhes dissemos, o Amor e
a Luz.

Mas nenhuma palavra poderá explicar o que vocês vivem.
Vocês podem mostrar-lhe a localização das Estrelas, ou das Portas, e dizer que vocês sentem a Kundalini, e

tudo mais.
E ele, imaginem (porque ele leu textos sobre a Kundalini): vocês irão lhe dizer que vocês, sem nada fazer,

vocês vivem a Kundalini, ao passo que, nos textos, está escrito que é preciso fazer uma ascese, que é preciso
não comer isso, que é preciso não comer aquilo.

A época é profundamente diferente e, durante esta época, como nós já lhes dissemos há vários anos, há uma
espécie de separação, mas esta separação, ela não está ligada à personalidade, ela está ligada, justamente,
ao Amor, porque a Luz Vibral, ela vem colocá-los e prepará-los para viver, muito exatamente, a sua Vibração.

E é preciso aceitar que a Vibração, mesmo daquele que vocês chamam de próximo, hoje, que não vive a
mesma coisa que vocês, é a sua liberdade imprescritível.

E se vocês aceitarem esse princípio, agora, vocês vão ver, isso apenas poderá ir cada vez melhor.
Então, é claro, se vocês estiverem na Alegria mais total e que, mesmo em relação aos acontecimentos que (no
plano das convenções morais, sociais ou da personalidade) forem traumatizantes, vocês sorriem com um ar de
felicidade (quando lhes disserem que esta pessoa acaba de perder o seu trabalho), ela pode levar a mal, não?

Portanto, tentem evitar atingir os outros.
Permaneçam no que vocês são, ou seja, Irradiem, mas, naquele momento, se vocês virem que a comunicação

não avança, de nada serve em insistir.
Voltem a Comunhão para o seu próprio Coração e evitem manifestar, no exterior, o que vocês vivem.

É uma garantia, e a lição que há, naquele momento, é para vocês aprenderem a não oprimir ou controlar, mas
para ir, ainda mais, ao Interior de vocês, porque, no Interior de vocês há a certeza, há a Alegria e há, sobretudo,

a ausência de vontade de fazer compreender o que o outro não pode compreender.
Porque, efetivamente, aqueles que Vibram, para os outros, vocês são extraterrestres, vocês são loucos, como

podemos dizer.
Porque eles não podem vivê-lo, no momento, ou nunca.

Mas é o caminho deles.
E isso faz parte, também, para vocês, do seu desapego, que isso seja um cônjuge, um filho ou um pai.

É exatamente a mesma coisa.
Eis o que podemos dizer.

***

Pergunta: é correto pedir a transmutação de energias para outros, pela Graça Divina, aconselhando-
os a assumir a responsabilidade, eles próprios, para ascensionar?

Então, aí, cara amiga, é você que pode responder a isso.
Tudo depende onde você está, no seu próprio estado Interior, porque, através do que vocês vivem, através

dos elementos que nós lhes demos, uns e outros, vocês chegam a mecanismos de vivência Interiores que os
fazem, efetivamente, colocar esta questão, a saber: “será que eu devo, ou será que eu posso ajudar o outro?”.

Pedir a Graça da Luz para uma pessoa, por exemplo, isso pode ser considerado como muito louvável.
É um ato de caridade, é um ato de amor humano.

Mas, como você mesma diz, cada vez mais se colocam a questão: “vejamos, se eu devo respeitar o outro e se,



eu, eu estou na Unidade, será que eu posso fazer para o outro?”.
Isso é um dilema, eu diria, e importante, mas esse dilema pede uma resposta profundamente diferente para

cada um.
Há terapeutas, há médicos que devem continuar a exercer, mesmo na dualidade.

E, depois, há pessoas que chegam em níveis de Consciência, pela Vibração, onde eles colocam cada vez
mais questões.

E, efetivamente, o fato de se colocar a questão de como ajudar, fazem-nos compreender que, quando vocês
trabalham, ou vocês recaem na ausência de Vibração, ou vocês se elevam, ainda mais, neste estado Vibratório

de Unidade.
E aí, dessa maneira, você tem a sua própria resposta.

Eu não posso trazer-lhe esta resposta do exterior.
Além disso, ela é diferente para cada um e ela é diferente, também, a cada momento do que vocês estão

prestes a viver.
Mas é evidente que, a um determinado momento, vocês têm duas atitudes possíveis: ou vocês vivem a

Unidade, cada vez mais frequentemente, ou seja, vocês tomam consciência, pela própria Consciência, de que
vocês não são mais esse corpo, de que vocês não são mais essas emoções, esse mental, e de que vocês

não são, tampouco, aquele que age.
Vocês são muito mais do que isso e vocês são o Universo inteiro.

Ou.
E, depois, há alguém que está aí e vocês têm uma função que é a de ajudá-lo.

Então, ou vocês recaem na dualidade (e, naquele momento, a sua Vibração diminui), ou vocês querem ajudá-lo
a encontrar a Unidade.

Mas a questão anterior, eu respondi dizendo que não é possível.
A abertura do Coração, ela não pode ser desencadeada por outra pessoa senão por vocês mesmos, no

Interior de vocês mesmos.
Crer que vocês vão, porque vocês são terapeutas, abrir o Coração de um paciente, isso não pode existir.

Do mesmo modo que nenhum ser, mesmo CRISTO, pôde abrir o Coração das pessoas.
Ele pôde, simplesmente, preparar o terreno para que os apóstolos e alguns seres se identificassem, na

totalidade, ao CRISTO, e se tornassem o CRISTO.
Houve muitos exemplos como esse, mas não foi CRISTO que atuou.

Ele dizia, aliás, lembrem-se, para o cego que vê: “não fui eu que te salvei, foi a tua fé”.
Então, é claro, quando você se dirige ao outro, existem palavras e meios de comunicação que vão, talvez,

sugerir ao outro que a Unidade é uma Verdade, mas cabe a ele fazer o caminho.
Nenhuma energia pode abrir o Coração de alguém.

O Coração abre-se por si mesmo.
É totalmente diferente das iniciações.

Obviamente, vocês podem abrir o 3º olho, é muito fácil, mas o 3º olho não é o Coração: vocês tiveram ainda
ontem, indicações um pouco violentas, parece-me, dos Arcanjos.

Mas é a estrita Verdade.
A energia jamais conduz à Vibração, são dois mundos totalmente separados.

A energia não conduz à Vibração porque a Vibração que vocês vivem, não era deste mundo, antes.
Portanto, não é uma transformação da energia (por exemplo, como dizem nossos amigos orientais: o prana,

o chi) que vai se tornar a Vibração.
Isso nada tem a ver.

São duas estruturas, duas características, duas manifestações que não têm, estritamente, nada a ver uma com
a outra.

 E, portanto, agir na energia, sobre alguém, significa recair, necessariamente, na dualidade, porque vocês
consideram que o outro é exterior a vocês.

Então, o problema que se coloca é que, a partir do momento em que vocês viverem a Unidade e que vocês
Comungarem e que vocês se aperceberem de que o outro não é nada mais do que um outro Si, e que não há

separação, como vocês fazem?
Ele vem confrontá-los com esse dilema, que é muito importante para resolver.

Então, evidentemente, não há resposta pronta.
É diferente para cada um e deve ser evidente, de algum modo, a resposta.

Será que vocês atuam como vocês faziam antes, será que este ato os mantém na Unidade, ou os coloca em
desconforto?

Cabe a vocês decidir, em função disso.
Então, é claro, há quem vá me dizer (mas eu já tinha respondido): “sim, mas se eu paro, a alimentação, ela não

cai do céu”.
Sim, ela cai do céu, mas para isso, como eu sempre disse, é preciso soltar os amendoins e é preciso deixar o

pote.



E, talvez, a Luz, ela lhes peça isso.
Pode ser que, para uma outra pessoa, ela jamais irá pedir isso, porque a Luz ilumina todas as zonas de Sombra

que podem restar.
Que isso seja no nível das emoções, que isso seja no nível do mental, que isso seja no nível dos

comportamentos, das relações entre os seres.
Hoje, mais do que nunca, há uma iluminação extremamente potente, pela Luz, que está cada vez mais

presente, para obrigá-los, de algum modo, pela Graça da sua Presença, a tornarem-se lúcidos, a tornarem-se
Transparentes.

Portanto, nos atos que vocês realizam (para a questão anterior, como para esta), vocês estão Transparentes?
Será que vocês são claros, com vocês mesmos?

Será que vocês são claros, com o mundo?
É isso que vem lhes perguntar a Luz.

Mas vocês não podem ser claros, aceitando recair na dualidade para ajudar alguém.
Um não impede o outro, mas é preciso estar lúcido do que acontece, naqueles momentos.

***

Pergunta: o Arcanjo JOFIEL é o Arcanjo da Luz dourada. Mas ele disse que a Luz dourada dos raios
era falsificada.

É muito simples.
Existe um mundo que está ligado ao corpo de desejo.

O corpo de desejo é o que vocês experimentam através da separação, ou da falsificação, se vocês quiserem.
Vocês sabem muito bem que vocês estão separados, porque vocês estão, vocês, em um corpo, mas vocês

não são o outro.
Vocês estão, vocês, aqui neste espaço, neste lugar, neste momento, mas vocês não estão no Sol, não é?

Vocês não são a folha da grama que cresce lá fora, vocês não são a gaivota que sobrevoa o céu, aqui.
Portanto, vocês estão separados.

É o princípio do corpo de desejo: a separação.
Em meio a esta separação, existem coisas que são invisíveis para vocês.

Quando se morre, nesse corpo, vocês vão aonde?
Ao Além, como vocês dizem.

Ou seja, o que não lhes é perceptível, vocês não têm qualquer lembrança.
Vocês podem lembrar, por exemplo, de suas vidas passadas, mas vocês não têm, na imensa maioria dos
casos (exceto para aqueles que fazem experiências às portas da morte), qualquer lembrança do que há do

outro lado.
Mas, mesmo o que há do outro lado pertence a esta vida limitada e a esta vida separada.

Em meio a esta vida separada, existe um corpo de desejo invisível, que chamamos de corpo astral, aí onde se
encontram alguns seres que foram enganados, que foram persuadidos de ter chegado à Luz.

E eles estão em uma Luz, efetivamente, particular.
Esta Luz é a Luz dourada.

É uma Luz onde há, por exemplo, estruturas que foram dissolvidas, há um ano, pelos Arcanjos,
como Shamballa (que nada tem a ver com Agartha, hein, eu especifico) e estruturas onde se mantém certo

número de seres que haviam recriado uma vida, por assim dizer, mais paradisíaca do que sobre a Terra, com
as mesmas estruturas que vocês têm sobre a Terra, mas muito mais etéreas, muito mais bonitas, muito mais

leves, já que não há corpo físico, mas há, sempre, um corpo astral.
E esses seres insuflaram ensinamentos, sobre a Terra, onde eles prometiam, a vocês, aceder ao espaço onde

eles estão.
E a maioria da humanidade acreditou que era o Paraíso e que o objetivo da transformação ou da evolução,

através mesmo da Ascensão, era chegar a este estado.
Mas este estado não é a finalidade.

Não é o objetivo.
Isso é uma ilusão.

Naturalmente que é uma verdade.
É uma verdade como o corpo no qual vocês estão.

Vocês são este corpo, esta pessoa, mas quando vocês vivem a Unidade e o Si, nada mais disso existe.
Então, é claro, a Luz dourada, antes da falsificação, era a Luz do Conhecimento, mas do conhecimento Interior.

Não a projeção em um mundo matricial, alterado, falsificado e, sobretudo, separado.
O corpo de desejo criou uma separação.

Isso é inerente ao desejo, que esse desejo seja procriar, que esse desejo seja aquele de casar, que esse



desejo seja aquele de viver uma determinada espiritualidade.
Mas aceder a isso não é viver a Liberdade.

É um estágio.
Alguns seres, que estão situados naquele local, acreditaram ter chegado ao suprassumo de uma evolução,

mas nós lhes dizemos que o Espírito é perfeito, por toda Eternidade.
Não há que evoluir.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que esses seres pararam antes do Espírito.

Eles estão no que chamamos de mecanismos da alma, isto é, nos mecanismos da ‘vontade de bem’, do
aperfeiçoamento do universo matricial, chamado de 3ª Dimensão, mas invisível.

 Portanto, muitos seres humanos, desde quase um século, são enganados por esta busca espiritual que está
ligada a um conhecimento exterior: conhecimento dos ‘raios’, conhecimento da astrologia esotérica,

conhecimento dos Mestres, a iniciação do 3º olho, tudo isso é uma ilusão magistral, cujo único objetivo é
desviá-los do Espírito.

Agora, é preciso respeitar a liberdade de cada um.
Nós não dizemos que isso seja falso.

Nós dizemos, simplesmente, que isso não é a Verdade absoluta.
É uma verdade relativa.

Infelizmente, a Consciência cria a sua realidade, hoje mais do que nunca.
E se vocês jamais ouviram falar ou Vibraram no nível da Unidade, o que vai acontecer?

Vocês irão viver o que chamamos, mesmo se isso nada tem a ver com Lúcifer, de ‘iniciação luciferiana’, isto é,
a abertura do 3º olho, ou seja, como dizia Buda, o ego espiritual: aquele que vai acreditar que chegou ao ápice,

porque os poderes (que nossos amigos orientais nomearam Siddhi) estão presentes.
Porque se torna intuição, tem-se o discernimento, vê-se o outro, vê-se o astral, entra-se em contato com seres

e se faz canalização.
E se é persuadido de ouvir vozes (que se ouve realmente), mas quem lhes telefona, naquele momento?

Esses seres vivenciaram a abertura do 3º olho.
Mas a abertura do 3º olho não é a ativação da Coroa Radiante da cabeça.

Então, agora, é diferente, porque todos os seres e as energias, se vocês quiserem, vocês chamam isso de
‘egrégora’, que tendo, de algum modo, trancado a Terra nesta ilusão espiritual, foi dissolvida.

Isso quer dizer que, agora, mesmo se o 3º olho viesse a se abrir (ao menos ter, realmente, um ego espiritual
muito forte), vocês não podem mais permanecer confinados no nível do 3º olho.

A Coroa Radiante da cabeça abre-se e isso não é mais o 3º olho que vocês sentem: é a Coroa Radiante da
cabeça.

Os princípios dessas iniciações (onde um ser humano vai transferir algo a outro ser humano), isso não pode
ser o Coração.

Isso pode ser o coração, no sentido humano.
Sim, vocês têm bom coração.

Mas ter bom coração, querer a vontade de bem ou falar da evolução, não é viver a Unidade.
Viver a Unidade, o Si, estritamente nada tem a ver com esses processos espirituais.

Nós não estamos nos mesmos universos, nem nas mesmas energias, nem nas mesmas Vibrações.
Em um caso, vocês permanecem separados.

No outro caso, vocês estão Unificados e vocês são a Verdade, ou seja, o Si.
Vocês são, às vezes, vocês mesmos.
Vocês são, às vezes, o outro Irmão.

E vocês são, à vezes, o inimigo, mas vocês são, também, a folha da grama, vocês são as outras Dimensões, o
Universo, vocês sozinhos.

É passar de uma projeção (porque a iniciação, dita luciferiana, do 3º olho, é uma projeção da consciência na
ilusão) a uma outra ilusão (mais refinada, mas isso não é a Liberdade).

A verdadeira Liberdade, como isso foi falado, é superar tudo o que está ligado à visão, mesmo do corpo astral.
O que acontece quando penetramos o Estado de Ser, se vocês tiverem a oportunidade de vivê-lo, e, assim,

fora desse corpo?
Vocês não estão mais limitados.

A Consciência não é mais o observador.
Ela não é mais o sujeito.

Ela não está mais condicionada à existência desse corpo de desejo.
O corpo de desejo é, na totalidade, transmutado pelo corpo de Estado de Ser.

Não há mais separação e, naquele momento, somente naquele momento, vocês veem claramente.
Isso não é mais da intuição ou do discernimento, que se aplica à dualidade Bem / Mal, mas é um Estado de Ser

que corresponde ao Samadhi mais perfeito.



Vocês são a Luz, integralmente, e nesta Luz, não há cor, há apenas o branco, porque tudo é branco.
Isso é difícil de exprimir, porque, enquanto pessoas, vocês estão limitados por um cérebro, vocês estão

limitados por percepções, ditas energéticas, mas é quando vocês extraem a própria Consciência das
percepções Vibratórias do Supramental que vocês acedem à Unidade e ao Si.

E o Si, estritamente nada tem a ver com luzes coloridas, mesmo as mais elevadas no nível do astral.
Portanto, há, efetivamente, uma espécie de influência de determinadas forças, visando manter o confinamento,

ou seja, evitar que o ser humano vá mais longe e descubra o Espírito.
Isso quer dizer que, através dos mecanismos de conhecimento da alma, tais como foram revelados desde um

século, vocês são impedidos de encontrar o Espírito.
Mas o Espírito não se importa com tudo isso.

Quando vocês vivem o Samadhi total, qual a importância de tal raio corresponder a tal ser?
Qual a importância de tal ou tal Luz?

Vocês são o Todo.
Sendo o Todo, vocês não têm necessidade de personalizar o que quer que seja.

Vejam, não é realmente a mesma coisa.
Portanto, o Arcanjo JOFIEL rege e governa a Luz Dourada, que era carregada por Lúcifer.

Esta Luz foi transformada por alguns seres.
Não importa.

O importante é que, hoje, através da experiência da Vibração das Coroas Radiantes, muitos de vocês acedem
ao Si e acedem à Unidade.

E quando vocês atingem esses estados, você não podem mais colocar questões.
Vocês veem claramente a diferença entre ser Transparente, ou seja, não mais barrar a Luz, não mais distorcê-

la para dar uma cor.
Mas vocês estão além de tudo isso.

Então, é claro, há seres que vão se gabar da sua busca espiritual, e de se comunicar com tal Mestre ou com tal
outro Mestre, mas não há Mestres.

Vocês são o único Mestre.
Nós não somos Mestres.

Enquanto vocês estiverem submissos (e isso foi dito também, ontem pelos Arcanjos, mas eu creio que IRMÃO
K retornará, também, sobre isso) a uma autoridade exterior, vocês não são o Todo.

É tão simples assim.
Então, isso não quer dizer viver a anarquia, isso quer dizer viver a

sinarquia [http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinarquia], isso não é perfeitamente a mesma coisa.
E as bicicletas começam a girar.

***

Pergunta: se for melhor substituir o “Eu” pelo “Si”, como fica então o “Eu sou Um”?

“Eu sou Um” é ainda relevante, porque é o “Eu sou Um” que os conduz ao Si.
A afirmação “Eu sou Um” ou “Eu sou” é a primeira etapa que leva a viver a Consciência do Si, ou seja, extrair-se

da consciência do “Eu”, da consciência fragmentada.
Mas são palavras, não é?

As palavras são portadoras de uma Vibração.
“Eu sou Um” é uma Vibração.

Agora, aquele que chega ao Si não se coloca mais esse tipo de questão, porque ele vive o Si.
Portanto, “Eu sou Um”, “Eu sou Zé Ninguém”, é a mesma coisa.

Mas, se vocês quiserem, não é porque vocês vão repetir milhares de vezes “Eu sou Um” que vocês irão se
tornar o Coração, não é?

É preciso, a um dado momento, sair do ritual, do protocolo ou da prática.
Porque o Si, efetivamente, não tem que praticar, mas vocês têm práticas que são mais apropriadas do que

outras para aproximá-los da Unidade.
Mas, depois, como nós sempre lhes dissemos, são vocês, e somente vocês, que podem atravessar a Porta

Estreita, ninguém pode fazê-lo no seu lugar.

***

Pergunta: poderia nos falar do som, enquanto Essência de tudo o que existe?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinarquia


O Verbo, a Vibração é a Essência de Tudo.
O Som é uma redução do Verbo.

 Quando vocês estão nos mundos Unificados, as Vibrações são, senão, muito mais rápidas do que a Vibração
da Luz, tal como vocês as veem neste mundo.

Vocês são Espíritos.
Então, naquele momento, a comunicação e a Comunhão ocorrem segundo uma propagação Vibratória.

Esta propagação Vibratória não se faz segundo os princípios da física, como vocês os conhecem, em linha
reta, mas é feita segundo, digamos, a propagação da Luz, ou seja, em todas as direções do espaço e,

também, do tempo e das densidades Dimensionais.
O que explica que não pode ali ter sobreposição.

Por outro lado, neste mundo, atualmente, vocês podem, efetivamente (e URIEL muito falou disso), escutar e
ouvir, qual Som?

Primeiramente, o Som interior, ou seja, o Canto da alma e suas diferentes tonalidades.
Em seguida, o Canto do Espírito, que é uma outra oitava.

Posteriormente, vocês têm o Canto ou o Som do Céu.
Depois, vocês têm o Canto ou o Som da Terra, que se reúnem, e tudo isso se reúne, em vocês.

O que dá, para muitos de vocês, a modificação dos Sons tal como vocês os percebem.
Esse Som toma amplitude e, aliás, vocês têm formas de yoga, como o Kriya Yoga [ou Karma Yoga], por

exemplo, que os convida a meditar sobre o Som.
E há, efetivamente, uma ligação entre o Som e a Consciência.

A Consciência é Vibração, portanto, a Consciência é Som.
E na penetração da Unidade, gradualmente e à medida que a Unidade se revela, chega um momento em que,

na sétima tonalidade do Maha Samadhi, encontra-se o que chamamos de Coro dos Anjos.
Aí, a separação terminou.

Quando o Céu se rasgar, quando o pericárdio se rasgar, ou seja, os últimos envelopes isolantes (isto é,
a ionosfera que está ao redor do planeta, e o pericárdio que está ao redor do coração, que estão, eu os

lembro, ligados a cargas elétricas, na ionosfera, como isso que chamamos, como vocês chamam isso, de
influxo cardíaco: é a propagação de ondas elétricas), haverá um Som, também.

E o Som que vocês ouvem, agora, é o Som Interior.
É o Canto da Unidade.
É o Canto d’A FONTE.

E quanto mais vocês avançarem, mais vocês irão se dar conta de que esse Som vai se tornar um canto
melodioso onde vai se exprimir o Coro dos Anjos.

Isso que chamamos de Coro dos Anjos, é claro, com uma representação tal que podemos imaginá-lo quando
estamos encarnados.

Mas é o Canto do Universo, é o Canto da Unidade, tão simplesmente, que se propaga de um extremo a outro
das densidades temporais, das densidades Dimensionais e dos diferentes espaços, tanto nos Universos como

nos Multiversos.
Desse Som, então, efetivamente (por esta alteração, por esta separação da Criação), este mundo foi privado.

Então, o Som participa das irradiações cósmicas e das Partículas novas que chegam sobre a Terra, desde
quase trinta anos, agora.

E é isso que desencadeia o Som.
Portanto, o Som é a testemunha da sua transformação.

***

Pergunta: quando temos um problema de saúde, como lidar com isso?

Então, agora, caro amigo, você não tem um problema de saúde, porque você não é o seu problema de saúde.
Portanto, não é alguma coisa que temos.

Tudo depende da sua Consciência.
Se a sua Consciência estiver no medo, se a sua Consciência estiver na necessidade de resolver, é claro que

precisa ser tratado, no sentido humano, da 3ª Dimensão.
Mas se a sua Consciência estiver no Si, não há qualquer razão para que você seja alterado, no Si, por uma

doença.
E mesmo se esta doença pedir a morte desse corpo, você não é nem este corpo, nem esta morte, nem esta

doença.
Agora, é um problema de Consciência.

Se você tiver medo de morrer, é claro que você vai lutar contra a doença.



Mas eu os lembro de que morrer é uma doença fatal sobre este mundo, não é?
A partir daí, cabe a você saber o que você tem necessidade de fazer e de ser.

Naturalmente que todos, quando nós temos um problema de saúde, nós temos tendência a querer resolvê-lo,
isso foi explicado, ontem, pelos Arcanjos, especialmente por RAFAEL.

Mas, além disso, você é capaz de ir além disso?
Não é a personalidade que decide, é o Estado de Ser.

Se você vive um problema, ou esse problema desaparece, porque você está na Unidade, ou esse problema
vai, em último caso, agravar-se.

Mas será que você é este problema?
Será que você é esta doença?

Toda problemática, é a identificação à doença.
Agora, não basta fazer como o avestruz, ou seja, dizer: “eu não estou doente” e enquanto olhando como isso

evolui, porque, naquele momento, isso não é a Verdade.
 Isso se chama enganação: não há Transparência.

Portanto, tudo depende, agora, aí também, do nível de Consciência que vocês têm.
Quando eu digo do nível, isso não é uma evolução.
Ou vocês vivem a Unidade, ou vocês não a vivem.

Mas se vocês viverem a Unidade, tentem, por exemplo, quando vocês tiverem uma dor, dizer: “eu não sou esta
dor”.

Vocês vão ver bem o que acontece.
Isso não é uma negação, é aceitar que, não sendo esse corpo, vocês não poder ser afetados pelo que

acontece nesse corpo, não é?
Agora, se a sua Consciência lhes disser que é preciso tratar tal ou tal problema, é preciso fazê-lo.

Mais uma vez, não há resposta exterior em relação a isso.
Há seres, hoje, que “captam” doenças explosivas porque, para eles, é a maneira de se Abandonar à Luz e de

viver a sua Ascensão já que, de qualquer modo, a morte é uma doença fatal, neste mundo.
Mas a personalidade sempre irá recusar em acreditar no seu próprio fim.

Isso é normal, ela está fundamentada no efêmero e ela se crê eterna.
Vocês conhecem muitos seres humanos que falam da sua morte, principalmente no ocidente?

É aí onde vocês são confrontados, também, com a diferença entre dizer: “eu vivo a Unidade” e, depois, de
repente, lhes dizem: “vocês vão morrer”.

Ah, de repente, não há mais Unidade.
Isso quer dizer o quê?

Cabe a vocês colocarem as questões corretas.
Agora, se a sua Consciência estiver perturbada por um sofrimento, qualquer que seja, e se vocês viverem a
Vibração da Luz, aí também, há dois modos de proceder: ou vocês dizem: “a Luz age e eu deixo agir a Luz,

mesmo se eu partir, o que parte não é eu”.
Ou vocês não são capazes disso.

Naquele momento, vocês fazem o quê?
Vocês tomam medicamentos, vocês irão ao médico, ao terapeuta.

Mas, ainda uma vez, não há qualquer julgamento e eu não posso dar-lhes conselhos do exterior.
Isso é vocês com vocês mesmos.

Mas, coloquem-se a questão: se vocês têm um sofrimento, em tal ou tal lugar, isso seria dizer que vocês estão
identificados a este sofrimento: “eu estou grave”, “eu tenho uma doença”.

Mas o Espírito não pode ter doença, então, o que se exprime, o Eu ou o Si?
O Si diria o quê?

“Eu não sou este corpo” (porque ele o vive realmente), “eu não sou esta doença”, já que eu não sou este
corpo.

Como é que, não sendo isso, isso poderia afetar o meu corpo, que não é meu?
Vejam a diferença que pode existir com aderir a uma Unidade, por exemplo, como diziam os Arcanjos,

conceitualmente.
Eu concebo que a Unidade é uma Verdade.

Mas concebê-lo não é vivê-lo.
Somente a Vibração os faz viver.

E pode ser que vocês tenham, hoje, um problema, ou uma doença, justamente para permitir-lhes superar esta
noção de identificação a esse corpo, talvez, para morrer, agora.

Talvez, para partir nesse corpo de Luz, agora.
Mas, justamente, talvez, para tomar Consciência.

Vocês observam o quê?



Hoje, há seres que vivem o Estado de Ser, as Vibrações, a Consciência Unitária, e as doenças desaparecem.
E, depois, outros, ao contrário, terão doenças que aparecem.

Novamente, e eu disse há pouco tempo, será que é a Luz que desencadeia uma doença?
E se vocês estiverem vivendo a Unidade e o Si, vocês sabem muito bem que a Luz não tem o que fazer da

ilusão.
Ora, o corpo de desejo é uma ilusão e uma projeção.

Mas, uma coisa é dizê-lo, outra coisa é vivê-lo.
Então, primeiramente, há a tomada de Consciência.

E, em seguida, além do conceito e da ideia, além da percepção, é preciso vivê-lo.
Porque, enquanto isso não for vivenciado, isso não é a experiência do Si, nem da Unidade, nem do Ilimitado.

É a crença na Unidade.
Mais do que nunca, hoje, as circunstâncias da vida de vocês desencadeiam (mesmo se opondo ao que vocês

vivem) o que vai acontecer nesse corpo, o que vai acontecer na sua Consciência.
É o aprendizado da Unidade.

Não há qualquer punição, não há qualquer recompensa: isso faz parte da Ascensão que está prestes a se viver,
agora.

***

Pergunta: é correto praticar a Comunhão reconstituindo uma estrutura geodésica de 24 pessoas?

Reconstituí-la como?
Se for para reconstituí-la fisicamente, isso de nada serve.

É para reconstituí-la no Espírito.
Vocês não têm necessidade de se reunir em 24, mesmo se, nós, nós somos 24 anciãos.

Mas eu posso lhes dizer que viver em 24, isso não é sempre evidente, hein, mesmo nos Planos
Multidimensionais.

O que é importante compreender é que é a Consciência que decide.
Desde a Fusão dos Éteres que se realiza no corpo (ou seja, algum tempo depois da abertura da Porta

posterior e de CRISTO, a Porta KI-RIS-TI), vocês podem viver a Comunhão a 24.
Mas vocês podem, também, ser o Todo.

Portanto, pode ser que esta etapa venha a ser, para alguns, um patamar.
Mas lembrem-se de que há submúltiplos, também (2, 4, 6, 12), que representam a mesma a coisa.

Mas, o objetivo, não é limitar em 24.
Simplesmente, a estrutura da Luz recorre a um agenciamento particular do que vocês chamam de fóton.

O fóton é apenas uma alteração da Luz, não é a Luz.
Para que houvesse Luz, seria preciso que houvesse um agenciamento específico da estrutura que se

assemelha ao carbono, ou seja, um hexágono, não é?
É a Partícula, aliás, de Luz Vibral, que nada tem a ver com o fóton, porque essas Partículas lhes são

desconhecidas, já que elas foram retiradas deste mundo.
A Fusão dos Éteres (ocorrendo não no céu, durante os meses de março-abril, mas no seu corpo) permite-lhes,

hoje, viver (no nível do Canal do Éter, das Coroas, das Portas, das Estrelas) a possibilidade de Comungar,
além da Comunhão (isso foi dito pelos Arcanjos), de estabelecer-se na Fusão e, pelas Estrelas, na Dissolução.

Então, para alguns, esta etapa, que foi dada por RAMATAN, é útil (ndr: ver o livrete “A Humanidade que
começa”) (*).

Para outros, ela de nada serve.
Tudo depende daí onde vocês estão na Realização do seu Si, ou seja, da Unidade, do Estado de Ser.

Para alguns, isso será útil, para outros, é supérfluo.
Do mesmo modo, UM AMIGO, lhes deu todo um corpo de ensinamentos do Yoga da Unidade e da Verdade,
como houve outros yogas (por exemplo, SRI AUROBINDO, durante a sua vida, falou do Yoga Integral) e cada

um foi para o seu yoga.
Mas são elementos que têm uma utilidade, a um dado momento.

Mas, mesmo isso, a um dado momento, vocês não têm mais necessidade, porque isso é também uma ilusão.
Naturalmente, há pontos da Consciência que Vibram no corpo: as Estrelas, as células, os chakras, as Coroas

Radiantes, as Portas.
É justamente porque a Consciência Vibra que vocês colocam sua atenção consciente nisso.

É a experiência que vocês vivem, que vocês realizam, pouco a pouco, ou brutalmente, para não mais ser esta
experiência.

O que acontece naquele momento?



Tudo para, o corpo paralisa, ele não responde mais, vocês estão na Luz, vocês estão no Si.
Todas as preocupações da vida (dita ordinária, deste mundo) não existem mais, naqueles momentos.

É assim que vocês vivem a Ascensão, à sua maneira.
Portanto, através disso e através do que eu acabo de dizer, realizar a Unidade da Consciência geodésica em
24 Unidades, é o que nós fazemos o tempo todo, nós, os Anciãos, para tentar ajustarmo-nos, eu diria, nisso

que nós lhes damos, mais próximo da evolução da Terra, nas Dimensões onde nós estamos.
Mas se vocês vivem o Si, vocês não têm necessidade de formalizar o que quer que seja.

Como vocês sabem se vocês vivem o Si?
Não há que se colocar a questão, porque, quando vivemos os Si, nós o sabemos.

Estamos na Alegria permanente e não estamos mais limitados e não somos mais afetados.

***

Pergunta: podemos viver o Si em impermanência?

Isso se chama a cenoura e a vara.
As experiências que vocês fazem, da passagem da Consciência limitada do Eu ao Si, é, justamente, para

permitir-lhes fazer a experiência do que é um estado da Unidade, do que é o Si e do que ele não é.
A partir daquele momento, vocês irão se estabilizar, no final.

Esse final não é individual, ele é coletivo: é o momento coletivo.
Naquele final, vocês poderão se instalar, ou no Si, ou no Eu.

Um outro Eu.
Mas não há qualquer hierarquização.

Vocês se instalam aí onde vocês podem Vibrar.
Então, é claro, isso pode ser fatigante, eu o concebo perfeitamente, de passar de um estado a outro, de fazer

iôiô, assim.
Porque isso pode estimular o que eu chamava de “yoyotage de la touffe”, não é?, ou seja, a bicicleta que gira

sem parar (ndr: o mental): de repente eu estou aí, de repente eu estou lá.
Mas, é justamente o fato de viver isso que cria o que eu chamaria de aclimatação na Unidade.

Mas chegará um momento em que isso será definitivo, ou no seu tempo individual, ou no processo coletivo.
É o que eu chamei de planeta-grelha, porque, aí, não haverá outra escolha.

Vocês não poderão mais fazer idas e vindas: vocês estarão aí ou aí.

***

Pergunta: como gerenciar o paradoxo de permanecer no corpo enquanto querendo viver o Estado
de Ser?

Isso conecta ao que eu disse logo acima.
Vocês têm um tempo individual, mas vocês têm um tempo coletivo.

Portanto, efetivamente, quando vocês saem deste estado, qualquer que seja sua intensidade, sua acuidade,
vocês se dizem: “ah dane-se, eu tenho ainda um corpo”.

Bem, sim, vocês estão aí até o momento final.
É a boa notícia, isso.

Não é porque o seu tempo individual está quase totalmente cumprido que o tempo coletivo esteja realizado.
Lembrem-se de que é a Terra que decide.

A Terra e, logo depois, o Sol.
Portanto, é preciso se aclimatar, aí também.

Não há outra escolha.
Mas, a um dado momento, mesmo no seu tempo individual, quando vocês estabelecem a Consciência

Ilimitada, vocês podem estar totalmente nesse corpo, enquanto não sendo esse corpo.
Não é fácil de explicar.

No momento, vocês vivem o Estado de Ser, a Unidade, a personalidade e vocês passam, de um ao outro, com
mais ou menos felicidade, com mais ou menos facilidade, mas no tempo e em intensidades cada vez maiores,

não é?
Isso, vocês o veem, vocês fazem a experiência, todo dia.

O Som aumenta, a Vibração aumenta, o Fogo do Coração, as dores no Coração, as dores nos pontos
específicos da região torácica tornando-se cada vez mais intensas, ou do sacro, ou da cabeça.



Isso é normal.
Até o momento coletivo, isso vai se amplificar, diariamente.

Mas, o que acontece através disso?
Vocês constatam, para muitos de vocês, por vocês mesmos, que vocês são capazes de fazer idas e vindas,

mesmo que sejam dolorosas, quando vocês se despertam nesse corpo com uma maior acuidade de
Consciência.

A um dado momento, o que vai acontecer?
Para aqueles de vocês que vão conservar, durante um período intermediário, um corpo físico, vocês terão o

corpo físico ao mesmo tempo em que o corpo de Estado de Ser.
Vocês serão, às vezes, a consciência desta personalidade, ainda presente e, ao mesmo tempo, em

sobreposição, a Consciência do Estado de Ser.
Ou seja, naquele momento, não haverá mais distância entre a sua consciência limitada, esse corpo, e o corpo

de Estado de Ser.
Vocês terão vestido (como disse SRI AUROBINDO quando ele foi São João) seus Mantos de Luz, seus

Mantos brancos.
É o que nós chamamos, hoje, de Núpcias de Luz, finais.

Naquele momento, vocês irão saber que vocês estão muito perto do momento final coletivo.
Mas isso é preciso, não é?

Vocês o vivem por vocês mesmos, isso é cada vez mais vibrante, mesmo se for, por vezes, para alguns de
vocês, eu o concebo, muito difícil de dizer: “ah dane-se, eu ainda estou nesse corpo”.

Mas se vocês estiverem, realmente, na Unidade, e se vocês se aproximarem desse Samadhi, quer tenha o
corpo ou quer não tenha esse corpo, isso nada irá mudar.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês poderão dizer que vocês são, totalmente, o Si e que,
mesmo se o corpo existir, não há qualquer importância, porque ele não mais permite a expressão do que

chamamos de corpo de desejo.
E vocês constatam, aliás, isso, para muitos de vocês.

Qualquer que seja a maneira que vocês o nomeiem, vocês não têm mais desejo de grande coisa.
O conjunto dos desejos e do que fazia a sua vida, desaparece, e, no entanto, vocês estão sempre aí.

Bem, sim, mas isso é o princípio do acesso à Unidade e da vivência da Unidade: a Realização do Si, ou seja, a
dissolução, como nós lhes dissemos, do corpo de desejo, do seu, antes daquele da Terra.

A Alegria é a Essência da Consciência.
Estando na Alegria, vocês nada mais têm a preencher porque não existe mais qualquer falta.

***

Pergunta: existem três Coroas, no nível da cabeça?

Não.
Há uma ressonância que pode dar-lhes a impressão do que eu chamaria de terceira borda, mas há apenas

duas Coroas.
Como no cabelo de Buda, vocês têm o ponto central que, efetivamente, pode se alongar e dar a impressão de

uma pequena Coroa.
Portanto, podemos dizer, naquele momento, que haveria três Coroas, além do mais que o ponto ER da cabeça

se torna cada vez mais Vibrante, nesse momento, para aqueles que sentem esses pontos da cabeça.
Isso é normal.

O ponto ER da cabeça está prestes a terminar, de algum modo, o trabalho ligado à Lemniscata Sagrada, ou
seja, a Última Reversão e a Última Passagem.

Vocês sabem, esse artifício que lhes dá a impressão de não mais respirar, que o coração não bate mais, que
as dores são terríveis em diversos pontos do peito.

Isso é normal, tudo vai bem: vocês estão prestes morrer.
Não, isso é uma piada.

Vocês estão prestes a renascer.
Lembrem-se, também, do que eu disse, porque isso é muito importante: a um dado momento, quando vocês

vivem o Si, que vocês se instalam no Estado de Ser, não são vocês que desaparecem, é o mundo ilusório
projetado que desaparece.

É exatamente isso, no momento coletivo.
Não são vocês que desaparecem: é o mundo que desaparece.

Isso relativiza aqueles que dramatizam a Ascensão, porque aqueles que estão na personalidade, no momento
final, o que eles vão viver?

Eles vão ver apenas o fogo, enquanto que vocês verão apenas a Luz.



***

Pergunta: os esquizofrênicos vivem, já, em dois planos de Consciência?

Eles funcionam com uma parte da sua consciência que está na personalidade, e com outra parte que
permanece no astral.

Isso não significa que ali estão na Unidade, hein.
A Unidade, o Si, isso nada tem a ver com a esquizofrenia.

Eles têm um pé neste mundo e um pé no outro mundo, mas qual é o outro mundo?
O outro mundo da matriz, ou seja, confinados, o que explica seu delírio, mas não são delírios.
Por exemplo, um esquizofrênico que vai ter um delírio místico, ele lhes diz que vê o CRISTO.

Ele o vê, mas no astral.
A esquizofrenia não é uma Unificação, é uma dissociação.

Mas esta dissociação acontece no mundo físico e no mundo astral, ou seja, no mundo matricial.
Ela nada tem a ver com as esferas Unificadas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, eu lhes agradeço muito por ter feito girar as bicicletas, esperando, como sempre, que todas essas
bicicletas que giraram possam servir a muitos de vocês, no período que vocês vivem.

Eu nada vou acrescentar enquanto Comandante dos Anciãos, porque nós temos um outro tagarela atrás de
mim, que tem muitas coisas a dizer-lhes, e, depois, vocês têm as Estrelas, para encerrar com floreio, eu diria,

tudo o que lhes disseram os Arcanjos.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e nós iremos viver um pequeno momento de Comunhão no Fogo,

se vocês bem o quiserem: essa será a minha maneira de render-lhes Graças por toda a sua atenção e por todo
o seu Amor que vocês manifestaram, no plano Vibratório.

Então, eu lhes digo, até muito em breve.
E nós vivemos esses momentos, agora, e juntos, se vocês bem o quiserem.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Caros Irmãos e Irmãs, até breve.

************

(*) – “A Humanidade que começa” – RAMATAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html

***

        

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1304

11 de dezembro de 2011
(Publicado em 12 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1304
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/ramatan.html
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, rendamos Graças, juntos, à nossa Comunhão.

Eu venho, neste tempo e neste espaço, a fim de avançarmos juntos, para sua Consciência.
Avançarmos juntos, para esta Liberdade, esta Liberação.

Desde muito tempo, meu Filho lhes disse que vocês não eram deste mundo.
Desde muito tempo, Ele lhes disse que foi prometido para vocês, de algum modo, uma vida Eterna.

De qual vida Ele queria falar?
Da verdadeira Vida: aquela que não é efêmera.

Aquela que não se inscreve entre um nascimento e uma morte.
Aquela que não se inscreve, absolutamente, em um sofrimento, em uma falta, em um medo.

Ele lhes falou de uma vida que não é limitada, onde não existe qualquer medo.
De uma vida que não é condicionada pelo que quer que seja ou por quem quer que seja.

Vocês pensam, realmente, que esse seja o caso, em sua vida, hoje?
Mesmo se muitos, entre vocês, vivem estados particulares da Consciência, permitindo-lhes, às vezes,

aproximar-se e viver estados não ordinários.

***

Os Anciãos lhes falaram, longamente, sobre este estado particular do Ser quando se alcança um outro estado.
Eu não voltarei sobre isso.

O que eu quero dizer-lhes, simplesmente, é que, doravante, vocês terão a possibilidade de viver, sempre cada
vez mais numerosos, cada vez de maneira mais intensa, esses estados que vocês saem do ordinário de sua

vida e que, no entanto, não são tão extraordinários assim.
Mas que os levam, simplesmente, a conscientizar, sempre mais, o que vocês são: Seres de Amor, Seres de
Paz, Seres de Verdade, Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, que, admitam-no, não tem grande coisa a

ver com as próprias condições, hoje, deste mundo sobre o qual vocês estão.

***

Maria - 17 de dezembro de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-dQyyym4dsQ8/UYHPhIF86PI/AAAAAAAABfc/tO5srdoGw0A/s1600/000Maria1730.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O que se abre a vocês não é mais realmente uma Passagem, mas uma Comunhão.
E este estado de Comunhão com a verdadeira Vida, quaisquer que sejam os Portadores, entre vocês, aqui, ou

entre nós, ou em meio mesmo à Luz, sem mais qualquer possibilidade de existência pessoal, tudo isso
contribui para fazê-los descobrir o estado real e verídico do que vocês são.

Bem longe das contingências do mundo onde vocês estão.
Bem longe de qualquer imagem, de qualquer projeção.

***

Seus espaços de Alinhamento e de Comunhão levaram-nos, cada um ao seu ritmo, a aproximar-se, em
Verdade, do que vocês são.

Isso, vocês o vivem, todos, de uma maneira ou de outra, quaisquer que sejam as palavras que vocês emitiram
para portar sua vivência nova, quaisquer que sejam as palavras que puderam empregar as Estrelas, ou os

Anciãos, ou os Arcanjos, elas permanecerão apenas palavras.
Porque vocês sabem bem que, o que é o mais importante, não é tanto fazer a experiência disso, mas Ser isso.

E isso está prestes a concretizar-se, a conscientizar-se, aqui mesmo, sobre este mundo.

***

A verdadeira Vida, que põe fim ao efêmero, e, portanto, ao sofrimento (a verdadeira Vida, não aquela que eu
criei nesse corpo, mas aquela que é a sua de toda Eternidade, bem antes da sua presença sobre esta Terra),

deve revelar-se, agora.
O desdobramento da Luz permite ajudá-los a revelar-se, à visão do Coração, de revelar-se e, então, dá-lhes a

viver a Verdade do que vocês São.
Mesmo se vocês nem sempre têm os elementos permitindo-lhes, em consciência, viver a totalidade do que é

revelado e vivenciado, o que importa.
Vocês conhecem os efeitos em vocês mesmos, não, talvez, em suas circunstâncias de vida, mas, sobretudo,

em seu Ser Interior, no que isso criou em vocês, como estado, como Alegria, como Verdade.
É a única maneira de sair da Ilusão.

Não há outra.
É a única maneira de tornar-se Livre, por vocês mesmos.

***

Lembrem-se de que as civilizações passam, sobre esta Terra.
Existem vários vestígios, conhecidos e ainda desconhecidos, daqueles que os precederam.

Mas aqueles que os precederam nada são senão vocês mesmos, em outros momentos, confinados no tempo
e na Ilusão da vida, aqui embaixo.

***

Hoje, vocês descobrem, para muitos, que o verdadeiro mundo não é esta projeção da consciência.
Que a verdadeira Vida não é este sofrimento, esta falta e estas dores.

Que existe um espaço fora do espaço, e um tempo fora do tempo, onde vocês têm acesso ao que vocês são:
à sua Essência.

Muitas coisas foram iluminadas, por vocês mesmos.
Cada um de vocês percorreu o que tinha a percorrer.

Hoje, resta-nos agora, juntos, Comungar ainda mais, de maneira mais intensa, e, sobretudo, mais longamente.
Contribuindo, de alguma forma, para apoiar a Terra que os carrega, a fim de ajudá-la em sua própria Passagem.

***

Vocês se lembram, no ano passado, de que o Arcanjo URIEL, àquela época, falou-lhes sobre uma primeira
Passagem.

Pouco tempo depois, foram realizadas as Fusões dos Éteres, em seus Céus, depois em seus corpos.



O Comandante dos Anciãos disse-lhes que tudo estava consumado, para a Consciência.
E que era apenas um detalhe temporal de atualização da Vida Eterna.

Isso está em andamento.
E isso acontece, desde este instante, em vocês, se vocês aceitam largar todas as suas bagagens, tudo o que

não é vocês, tudo o que os tornou mais pesados.
Isso não é um sonho, porque vocês fazem a experiência, cada vez mais frequentemente.

Passar de uma realidade à Verdade pode, por vezes, ocorrer em um instante, em um piscar de olho.
Mas ninguém sabe se este piscar de olho ou este instante seja oriundo de muitas vidas buscando a Essência.

Para a maior parte de vocês, foi-lhe dado, durante esses anos, ir, passo a passo, para o seu Coração.
Nós, umas e outras, uns e outros, os guiamos, através das Vibrações desta transformação que ocorre na carne

que vocês habitam.

***

Hoje, a Consciência encontra-se, cada vez mais, e vai se encontrar, cada vez mais, não localizada, neste corpo,
nesta vida ou em outra vida.

Mas, cada vez mais, a Consciência vai se expandir, até alcançar estados de Graça, tais como os vivenciou,
durante sua vida, minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) ou, ainda, o que lhes descreveu HILDEGARDA

(ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), ou outras Estrelas, outras Irmãs.
Por isso, hoje, mais do que nunca, é claro, este mundo vai buscar, de uma maneira ou de outra, mantê-los na

resistência, na luta, na oposição.
Ora, vocês sabem, agora, que a Consciência não tem de se opor.

Que a Consciência é Vida e que ela não está vinculada ao que quer que seja, deste mundo.
E, no entanto, vocês estão sobre este mundo.

***

Então, nós iremos, juntos, o conjunto de minhas Embarcações, o conjunto de minhas Irmãs, nesses espaços
unidimensionais onde nós estamos, que são multidimensionais e unidimensionais, porque eles não estão

limitados e confinados.
Assim como todas as Consciências Livres, não submissas a qualquer confinamento, estamos, agora, muito

perto de vocês.
Muitos de vocês nos percebem, de diferentes maneiras, confirmando, assim, que os Véus que separavam, não

estão tão fechados quanto antes.
Dando-lhes a viver esta não-localização do que vocês são.

Permitindo-lhes aceder a algo que nada mais tem a ver com o que pode se apresentar, ou ser apresentado, na
superfície deste mundo.

***

Isso não deve confundi-los porque, lembrem-se de que, se vocês são Luz, a Luz é Inteligência e de que esta
Inteligência, que é a sua, não está subordinada a qualquer mental, a qualquer compreensão, a qualquer desejo,

mas é, simplesmente, um estado de Ser: um estado de Ser onde tudo é perfeito.
Tudo isso, vocês estão, ainda uma vez, meus Filhos, uns e outros, prestes a conscientizá-lo, à sua maneira,

porque isso é sua Liberdade e isso é sua Liberação.
O que nós desejamos, simplesmente, é reunirmo-nos na Comunhão.

E nós iremos efetuar isso durante este período: a cada semana, no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo
modo que hoje.

Para, ao mesmo tempo fortalecer nossa Comunhão e, sobretudo, entre todos nós, começar a viver esta Fusão
e esta Dissolução da Consciência, em sua natureza profunda onde vocês poderão verificar, por vocês

mesmos, que nós somos todos Um, que não há distância, nem separação entre cada um (cada Um) de nós.

***

Quaisquer que sejam as palavras que eu use para vocês, eu me dirijo bem além desta noção de filiação ou de
Criadora.

Eu me dirijo a todas as Consciências em via de Liberdade sobre esta Terra.
No Amor (vocês sabem) e na Luz, nada há a temer porque, neste estado, não há faltas, não há sofrimentos, não



há medos.
Não há, sobretudo, nem passado, nem amanhã, porque tudo está inscrito no Eterno e na Eternidade do

Presente.
É este Presente que nós iremos oferecer-lhes, uns e outros.

Dessa maneira, durante as próximas quatro semanas, eu voltarei, então, aos sábados, depois do seu Espaço
de Alinhamentos e do nosso espaço conjunto de Comunhão, a fim de entregar, também, algumas palavras,
mas definindo para vocês, desde já, esses objetivos que estão ao alcance do seu Coração, que é viver a

experiência que os libertará, definitivamente, e que irá devolver (mesmo sobre este mundo) sua Liberdade total.
Ou seja, não mais serem tributários, nem de um corpo, nem de um tempo, nem de um espaço.

***

Então, é claro, cada um de vocês irá viver ao seu ritmo e à sua maneira.
As palavras que poderão ser colocadas nesses estados da Consciência (ou que poderão ser descritas), serão,

é claro, profundamente diferentes segundo, ainda, o olhar da pessoa que os habita.
Esta tomada de consciência é, eu diria, desejável e salutar, não para vocês, mas eu penso, sobretudo, para o

conjunto dos meus Filhos.
Eu penso no conjunto dos nossos Irmãos e Irmãs que não tiveram, ainda, a oportunidade (pelo medo, pela

resistência ou por uma razão que lhes é própria) de viver o que vocês têm vivenciado.
É a todos aqueles que é preciso se dirigir a fim de que, todos (além dos momentos de Graça e de Comunhão

que vocês conhecem), eles possam colocar-se, também, a questão essencial: “quem são eles?”.
A partir do momento em que a Consciência coloca a questão do que Ela é (principalmente no estado atual

deste mundo), é dado um passo enorme em direção à Liberdade e à Liberação.

***

Deste modo, passado a primeira etapa do Alinhamento (das 19h00 às 19h30 [das 16h00 às 16h30 – hora de
Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), eu estarei, com vocês, em Comunhão.

Mas, sua Comunhão irá se dirigir ao conjunto da Terra e ao conjunto das Consciências separadas e
fragmentadas.

Não busquem personalizar esta Comunhão.
Esta Comunhão deve conduzir à Fusão e, portanto, ela não tem de ser pessoal nem personalizada.

A Luz é Inteligência.
Comunguem, com quem vocês são, com a Luz, e deixem a Luz Comungar com o conjunto das Consciências.
Nós iremos realizar isso, das 19h30 às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 –

hora de Lisboa] e, em seguida, às 20 horas do seu tempo terrestre (ndr: hora francesa no relógio), eu irei
pronunciar (se for necessário) algumas palavras, convidando-os, sempre mais, à Liberdade, à Liberação, ao

Amor e à Luz, porque elas são sinônimos.
Não pode haver Amor sem Liberdade.
Não pode haver Luz sem Liberação.

Tudo isso está em andamento.
Vocês estão prestes a viver, cada um ao seu modo, de maneira individual, sua Liberdade, sua Liberação.

Resta, agora, viver isso, em nível coletivo.
E eu entendo por “coletivo”: o conjunto das Consciências sobre esta Terra, o conjunto das Consciências que

nós somos, a fim de preparar o que foi denominado, parece-me, as Núpcias de Luz, não mais individuais, mas
coletivas.

É, portanto, a este trabalho, a este estado de Ser e de não fazer, ao qual eu os convido, vocês todos que irão
ler minhas palavras: a estabelecer a Comunhão.

Não mais para uma pessoa ou para realizar uma Unidade de Consciência em 24, mas, bem mais, para
Comungar, diretamente, à Luz porque a Luz tem uma Inteligência e, sobretudo, na falta de outro termo, eu

nomearia, uma capacidade particular para autocriar-se e para autoproduzir-se.

***

A Luz não conhece limites: nem de propagação, nem de tempo, nem de distância.
A deposição da Luz (sobre o Manto da Terra, como em vocês) torna, agora, possível, esta nova forma de

Comunhão, levando à Fusão individual e, em seguida, coletiva.
Naturalmente, vocês irão, também, notar (como nós lhes dissemos, já, em várias ocasiões, por várias vozes)

que muitas Consciências confinadas têm medo: medo da Luz.



Porque isso lhes é desconhecido.
Porque a Luz não é deste mundo.

E quando ela irrompe na vida de uma pessoa, e bem, sua vida (é claro, vocês sabem) transforma-se mais ou
menos rapidamente.

Existe, obviamente, em cada ser humano, o que os Anciãos lhes nomearam um “corpo de desejo” e esse
corpo de desejo tem apenas uma ideia: é a perpetuação da Ilusão deste mundo.

Fazê-los crer, de algum modo, que vocês são tributários deste efêmero e que há alguma coisa a realizar neste
efêmero, que há alguma coisa a conduzir (gradualmente e à medida das encarnações sucessivas), que há

alguma coisa a melhorar.
Mas, o que melhorar já que vocês são perfeitos, por toda Eternidade?

Há apenas que conscientizar.
E os tempos chegaram de conscientizar a Luz como, nunca, isso foi possível, mesmo nas fases que foram

nomeadas (pelos Anciãos): “a Fusão das Lareiras” (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” do nosso site) (*)
ou como isso lhes foi comunicado no Yoga da Unidade (ndr: descrito, em três partes, por UM AMIGO, nos dias
17, 18 e 19 de setembro de 2010, nas colunas “mensagens a ler” e “protocolos a praticar” do nosso site) (**)
ou, ainda, nas explicações magistrais (que lhes foram dadas por IRMÃO K) (***) sobre o Desdobramento da

Luz ao nível das Portas.
Tudo isso foram etapas, de algum modo, intermediárias, de acendimento, se o podemos dizer, do que vocês

são.

***

Agora, é tempo de realizá-lo, na totalidade, bem além dessas referências corporais, bem além dessas Portas,
dessas Estrelas e dessas Lâmpadas (que vocês chamam de chakras), bem além das suas células.

É-lhes preciso reinvestir na totalidade do que vocês São.
Para isso, é necessário não mais estar localizado, nem em um corpo, nem em um tempo, nem em um espaço.

Descobrir e viver que a Consciência é Una e que, fundamentalmente, vocês são tanto o outro, como vocês
mesmos, vocês são tanto a árvore, como a folha da grama, é uma experiência que os conduz ao indizível.
É a isso que nós os convidamos e é a isso que nós iremos atrelá-los, se vocês bem o quiserem, a cada
sábado: estabelecer uma Comunhão, não de Coração a Coração, não do Coração do UM ao Coração de

todos, mas, sim, agora, do Coração de cada um (cada Um) à Luz.
E, aí, a Luz (como isso foi dito) autocriar-se-á e autoproduzir-se-á.

***

Ela irá se tornar cada vez mais luminosa, para vocês, porque ela é a mesma, na realidade, por toda Eternidade.
Mas ela penetrará, cada vez mais, os interstícios deste mundo e das Consciências que ali estão.

Ela irá se revelar, então, para o que ela é: uma malha de Amor que é a trama da Criação, a trama dos mundos e
a trama de tudo o que é criado.

Esta tomada de consciência é salutar para a Terra, como ela o é a título individual e, mais uma vez, sobretudo,
para o coletivo.

O trabalho empreendido da Realização do Si, do Estado Eterno que vocês são, permite considerar esta última
etapa como uma leveza importante, mesmo se, é claro, os elementos de resistência poderão parecer, eles,

cada vez mais pesados.
Mas não são os elementos de resistência que se tornam cada vez mais pesados, são vocês que se tornam,

então, cada vez mais leves.
E, tornando-se cada vez mais leves, vocês apenas podem constatar que coisas resistem, que Consciências se

opõem, mas elas não são mais pesadas do que antes, elas não são diferentes de anteriormente, são vocês
que se tornam diferentes.

E é o Éter deste mundo que se transforma, que se torna diferente, levando a pensar, a crer ou a ver, que
existem zonas de sombra cada vez mais densas, mas isso não é verdadeiro.

É, simplesmente, seu olhar que se torna aquele do Coração que está elevado além de seus limites e que dá a
ver, ao seu Coração, a Verdade.

Pouco importa, não se apeguem ao que é pesado.
Não se apeguem ao que resiste.

Vivamos, juntos, esta Comunhão de cada Coração à Luz, permitindo à Luz responder pela sua cocriação
espontânea e pela sua autocriação, e se multiplicar sobre este mundo, preparando, então, o momento coletivo

da Terra.
Nós trabalharemos, portanto, durante essas cinco semanas.

Eu irei intervir em um total de cinco vezes, e durante essas cinco semanas, nós iremos trabalhar, juntos, na Luz
e para a Luz.



***

Aqueles de vocês que ainda têm, apesar de sua vivência Vibratória, interrogações, questionamentos quanto às
datas, quanto à hipotética realidade da Ascensão, vocês jamais poderão duvidar do que vocês irão viver,
porque o que vocês irão criar, vocês mesmos, e o que nós iremos criar, nós mesmos, nós iremos criar a

Verdade, a Beleza, o Amor e a Luz.
A fim de que o reino da Luz se torne evidência e não mais, simplesmente, uma experiência de alguns instantes.

Mas isso deve se tornar a experiência total de toda vida sobre este mundo.
Então, sirvam-se, nos nossos reencontros, do que é bom para vocês.

Que isso seja o Yoga da Unidade, entre às 19h30 e 20h00 (hora francesa), que isso seja a Comunhão através
dos três Pontos, que isso seja um Alinhamento simples, permaneçam, simplesmente, no Ser, não emitam

qualquer vontade, qualquer ‘vontade de bem’, qualquer desejo, contentem-se em estabelecer-se no que vocês
são.

Nada a aguardar, nada a esperar, mas ser, simplesmente, a totalidade do seu Ser, com este simples
pensamento: Comungar com a Luz.

Da simultaneidade da nossa reunião, da sincronia da nossa reunião, irão resultar muitas coisas para sua
consciência, cujo maior interesse é, naturalmente, o que eu nomeei ‘deslocalização’.

Então, é claro, como vocês o sabem, como vocês o veem, aqueles que resistem à Luz irão se servir, sempre,
daqueles momentos para tentar criar outra coisa que a Luz.

Mas, obviamente, isso é em vão.
Eles vão acabar dando conta de que tudo isso é vão e ilusório, de que o Amor é a única força, a única Verdade

e de que não há nada a temer do Amor.
Há, apenas, que temer aquele que tem medo, nele mesmo.

O Amor é um bálsamo.
A Luz é um bálsamo.

Ela vem acalmar e curar todo sofrimento, mesmo daqueles que têm resistido até o extremo limite da sua
pessoa, à Luz.

O Amor é Graça também, e perdão.

***

É a isso que a Terra é chamada, agora.
Como nós lhes dissemos, vocês já amorteceram, grandemente, o ‘choque da humanidade’, vocês já

amorteceram, grandemente, o que foi anunciado pelos profetas.
Hoje, resta viver a Consciência.

Resta realizar esse ‘momento coletivo’ da Terra, tal como meu Filho falou e tal como foi entregue àquele que
foi João.

Mas toda esta história é do passado.
O passado, hoje, não deve mais obstruí-los.

A Liberdade não está nem no passado, nem no amanhã, ela está no seu instante e na sua qualidade de Alegria,
de Paz, de Amor e de Luz.

Nós iremos nos tornar, como vocês sabem, vocês e nós, corresponsáveis de nossa cocriação.
E o que nós criaremos, é a Liberdade e a Liberação da Consciência.

***

Eis, meus Filhos bem amados, as algumas palavras que eu tinha para dar-lhes e o pedido que eu faço a vocês.
Se, em relação a esse processo que vai se estabelecer a partir da próxima semana (mas que se instala a partir
desta noite), mesmo se, durante o Alinhamento que eu lhes propus, de Comunhão às 19h30 (hora francesa),

vocês não emitiram este pensamento de Comunhão, vocês têm toda sua semana de tempo para formular isso
em vocês, da maneira a mais clara e a mais simples.

Dependendo do que, isso irá se produzir, já, e irá se reforçar, semana após semana.
Se existem, portanto, em relação a esse processo, questões suplementares, então, eu quero bem ali

responder, se vocês tiverem necessidade de outros esclarecimentos.

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Meus Filhos bem amados, então, como tudo está claro, juntos, neste espaço, aí, logo mais, deixando-os, eu
lhes peço, simplesmente, para Comungar à Luz.

Não pensem em mim, não pensem em vocês, não pensem em um outro, mas, simplesmente, em vocês e para
a Luz.

E comecemos, juntos, este estado de fusão da Consciência.
No Amor e pelo Amor, na Verdade da Luz, eu lhes digo: até a próxima semana.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu volto a me exprimir, pela segunda vez, entre vocês.

Eu gostaria, neste momento, de colocar as bases, de algum modo, do futuro da Consciência, do futuro do Ser
de Luz que vocês são, nos tempos que se abrem.

*** 

Eu deixarei o Comandante dos Anciãos, dentro de alguns dias, falar de uma série de verdades com relação a
esse Templo que vocês construíram, nesse corpo que vocês habitam, permitindo-lhes, agora (para aqueles de

vocês que o desejarem ardentemente), estabelecer-se na Unidade (ndr: O.M. AÏVANHOV interviu em 27 de
dezembro de 2011 (1)).

Muitos de vocês, meus Filhos, vivem modificações importantes da sua consciência.
Nesse Templo que é o seu corpo, percepções mais ou menos intensas emergem e levam a sua consciência (o

que vocês São) a posicionar-se em novos espaços, em novas Dimensões.
Os Céus se abrem, em vocês, e permitem-lhes beneficiar de momentos intensos de Luz.
Muitos de vocês sentem, de alguma forma, a iminência de acontecimentos importantes.

Nós sempre lhes dissemos, Umas e Outras, assim como os Anciãos e os Arcanjos, para não buscarem a data
pois, como Ele próprio lhes disse (o meu Filho lhes disse): “Ele voltará como um ladrão na noite”.

*** 

Hoje, o conjunto das Portas, o conjunto das funções desse Templo que vocês construíram nesse corpo, está
pronto para acolhê-Lo.

Mais do que nunca, o Apelo da Luz, em vocês, os leva a viver mecanismos do Ser de Luz que vocês são.
Além das suas percepções, além das experiências da sua consciência, vocês constatam que a sua própria

consciência, mesmo no desenrolar da sua vida, aqui embaixo, sobre esta Terra, torna-se diferente, preparando,
de alguma maneira, cada um, para viver este Reencontro.

MARIA - 24 de dezembro de 2011 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111224_-_MARIE_.mp3
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*** 

Há algum tempo, eu lhes falei de sinais no Céu.
Eu empreguei uma série de expressões que, hoje, emergem para vocês.

Mas o mais importante não é o que acontece sobre a Terra, nem em seus Céus, mas, sim, em vocês.
Porque, efetivamente, o que vocês vivem e o que vocês irão viver, serão apenas em função da sua capacidade
para fortalecer-se na Humildade e na Simplicidade, para apagar qualquer veleidade ligada à personalidade para

se fortalecer.
Deste modo, a Luz do Ser que vocês são irá se fortalecer e chegar a transcender a totalidade das zonas que

podem ainda existir, não suficientemente iluminadas, ilustrando, assim, a frase: “busquem o Reino dos Céus e
todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Isso chega, nesse momento, individualmente como, muito em breve, coletivamente.

***

O Canal Mariano que foi formado, permite, às minhas Irmãs e a mim mesma, trabalharmos em vocês,
comungarmos com vocês.

Hoje, o mais importante, nessas noites de solstício e de nascimento particular, o importante é Comungar da Luz
porque é a única Verdade, a única utilidade e a única coisa Eterna.

Nesse corpo que vocês habitam, e que eu habitei, todos nós passamos por etapas particulares e todos nós
sabemos que, nesse corpo de carne da Terra, nós éramos efêmeros.

Mas que existe algo que está além deste efêmero.
E o que vocês irão descobrir, hoje, não é uma ideia, um conceito ou uma percepção, mas, sim, a Verdade da

sua Eternidade.
A Eternidade é Luz, ela não é mais um corpo, mesmo aquele do Estado de Ser.

A Luz é o Espírito: o Espírito da Vida, aquele que é Amor, aquele que é Luz.
Vocês irão descobrir isso.

*** 

Então, que isso passe pela Graça, que isso passe por certas dificuldades, que isso passe, também, por certas
evidências, lembrem-se de que, seja qual for o seu caminho individual, todos vocês convergem para o que

vocês São, na Eternidade.
Aí onde não há mais sofrimento.

Aí onde não há mais morte.
Aí onde não há mais falta.

Aí onde não há mais questões.
O corpo manifestou, nesta carne, muitas coisas.

Vocês sabem, vocês que irão ler as minhas palavras ou que irão me escutar.
Porque vocês sabem que isso que vocês vivem, nesse corpo, não está aí por acaso.

Então, eu não voltarei e eu não irei me instalar no que não me concerne: que vocês chamem isso de
Lâmpadas, de chakras (seja qual for a terminologia dos nossos irmãos orientais), além de tudo isso, há a

Consciência pura que, ela, é Eternidade.
Isso vocês irão descobrir em seus momentos de Alinhamento, em seus momentos privilegiados, em suas

noites, nos momentos em que a Luz os chamar, mais do que em outros.

*** 

Então, é claro, nós podemos, do nosso lado, conceber que, para vocês, alguns desses apelos podem ser
desconcertantes porque eles os tiram, de algum modo, do ordinário da vida, tais como dos seus sentidos, das

suas ideias, deixando-se vivê-los.
A Luz é a Eternidade.

Ela não está inscrita no efêmero.
O apelo da Luz, mais do que nunca, os convida, agora, para viver o que vocês são.

A Luz os convida para Ser, e não mais para outra coisa.
Levando-os a ver, pelo Coração, pela Visão Etérea, pelas suas próprias percepções, a sua natureza, que é a

sua natureza.
Em certos momentos que vocês vivem, não há mais idade, não há mais corpo, não há mais o que fez a vida

ordinária.
Isso não é uma fuga, muito pelo contrário, mas a instalação da Verdade, em vocês.



*** 

Muitos de vocês trabalharam, desde alguns anos, bem antes das Núpcias Celestes, para encontrar o que vocês
são.

Hoje, o que vocês vivem é o que vocês encontraram, ou seja, quem vocês São (quer vocês nomeiem isso
Vibração ou Silêncio Interior, quer isso seja os diferentes sons que vocês começam a ouvir ou que vocês

ouvem há muito tempo), tudo converge para este Apelo final da Luz.
Tudo está pronto.

Vocês estão, agora, não mais na espera nem na esperança, mas vocês estão no acolhimento total do que
vocês São.

*** 

Da sua capacidade para acolher o que vocês São, na Eternidade, a Eternidade irá se tornar o seu cotidiano,
aqui mesmo, sobre esta Terra, nesse corpo.

Não há mais barreira.
Os Céus se rasgam, para vocês.

À sua maneira, vocês se comunicam com diferentes estados do Ser que vocês são, em diferentes Dimensões,
como vocês dizem.

No momento (e isso vai se tornar cada vez mais intenso) vocês irão perceber-se como Verdade na Eternidade,
enquanto que o seu cotidiano, a sua vida (no sentido ordinário), irá parecer-lhes como um sonho.

E a Luz irá se tornar, pouco a pouco, a sua única realidade.
Preparando-os para viver este Reencontro final com a Luz.

*** 

Existem, é claro, muitos sinais e muitas manifestações, no seu corpo como na sua Consciência.
Eu deixarei o Comandante dos Anciãos falar sobre isso, dentro de alguns dias (1).

Lembem-se de que o que é importante é a experiência da sua Consciência que vai levá-los a posicionar-se,
vocês mesmos, na Eternidade, ou no efêmero, ilustrando (dito de outro modo) o que dizia o Comandante dos

Anciãos, há algum tempo: vocês são lagarta ou vocês são borboleta?
A borboleta chega à maturidade.
Ela se tem pronta, na Eternidade.

E o efêmero apenas pode se apagar diante da Eternidade.
Tudo isso, vocês vivem na sua Consciência.

Tudo isso vocês vivem nas suas experiências, nos seus Alinhamentos, nas suas noites.
Vocês são, agora, em grande número vivendo isso, firmando-os, de alguma forma, na Verdade do que vocês

vivem.
Porque, o que vocês vivem, naqueles momentos, preenche-os de Graça, de Alegria, de Paz, que é dificilmente

atingível na vida ordinária.
A Alegria torna-se a sua Verdade, naqueles momentos.

Então, como os prazeres da vida ordinária podem rivalizar com esta Alegria?
Como os apegos, que são o ordinário da vida, podem persistir diante desta Alegria?

A Consciência leva-os a colocar-se, não questões, mas a colocar-se a resposta correta, cabe a vocês
submetê-la a vocês mesmos: vocês irão para a sua Eternidade?

Somente a sua Consciência sabe disso.
A Comunhão preenche-se, agora, de elementos novos, levando-os a viver, nesses momentos de Comunhão,

estados de Fusão, depois de Dissolução, na Luz, que é a sua Eternidade.

*** 

Cabe a vocês saber se há ainda, na pessoa que vocês são, aqui, sobre esta Terra, resistências a essa
borboleta que está pronta para voar.

Naturalmente, existem, sobre a Terra, vocês sabem, ainda, resistências à Luz.
Essas resistências apenas são o resultado de medos.

Porque a Luz não é deste mundo, mas, no entanto, ela vem se estabelecer neste mundo, e sobre este mundo.
É isso, precisamente, que vocês estão prestes a atualizar, em vocês, a realizar, em vocês.

Além das percepções do seu próprio corpo, além das experiências da sua própria Consciência, é preciso ir,
agora, para esta Liberdade, para esta Liberação.



*** 

A intensificação dos processos da Luz reflete, em termos de intensificação das suas próprias Vibrações (os
mecanismos de Elevação e de Ascensão, como vocês os nomeiam), está se reforçando a cada dia.
Tudo o que há, de algum modo, para manifestar, é a Alegria da Liberdade, a Alegria da Liberação.

A Alegria do Ser, enfim, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nas Primícias da Eternidade.
Porque a Eternidade é ausência de sofrimentos, ausência de medos, ausência de faltas.

Tudo isso, vocês descobrem, cada um à sua maneira, e isso vai se tornar cada vez mais evidente se vocês
escutarem o que lhes diz o seu Coração.
Se vocês virem o que é o seu Coração.

*** 

O olhar separado se afasta de vocês.
A consciência fragmentada da pessoa que vocês são, afasta-se também de vocês, não, é claro, rejeitando a
pessoa que vocês eram, mas, sim, transcendendo-a pela Consciência desta Eternidade que está em vocês e

que se instala.
Esse trabalho não é um trabalho: é a Obra, a Grande Obra da Luz, a Obra no branco, aquela que, depois da

Fusão dos Éteres, restabelece-os na sua integridade, aquela da Luz, aquela do Ser que não está mais cortado
d’A FONTE e que não está mais limitado por qualquer encarnação, nem por qualquer lei deste mundo (ou desta

matriz, como vocês a nomeiam).
Tudo isso, vocês estão prestes a viver, em Verdade, levando-os, pouco a pouco, a posicionar-se nesta

Eternidade.
Aí onde não existe qualquer limite.

Aí onde não existe qualquer dúvida.
E, sobretudo, nenhum sofrimento.

*** 

Quanto melhor vocês aceitarem o que vocês são, na Eternidade, melhor o seu efêmero irá passar, melhor a
sua pessoa irá integrar o que vocês são.

Sem se colocar questões.
Sem buscar o que quer que seja.

Simplesmente, estando no Ser, no Amor, na Humildade, na Simplicidade, o reino da Luz irá se estabelecer, em
vocês, de maneira espontânea e autônoma.

Evidentemente, haverá novos marcadores, nesse Templo que é o corpo, onde se realiza essa Grande Obra.
Naturalmente, o Comandante dos Anciãos dar-lhes-á alguns elementos referentes a essas manifestações, pois

essas manifestações são, de alguma forma, as testemunhas do acesso à Eternidade e da instalação na
Eternidade, da sua Presença, do seu Estado de Ser, tal como vocês o vivem na sua Consciência.

*** 

Um patamar vai ser atravessado.
Mesmo não sendo capazes de ali colocar palavras ou uma lógica, esta lógica e estas explicações existem.
A preparação para o que é a Luz é uma preparação Interior, feita de fé, de confiança, de Abandono, de não

resistência à Luz.
Dessa maneira, eu os convido e eu os engajo a este Banquete de Luz, estando, cada vez mais, no tempo da

sua Eternidade, além do tempo do efêmero.
Eu os convido a ali imergir-se porque toda a força sairá dali.

Pois, quanto mais vocês deixarem aumentar a Luz, em vocês, imergindo-se, mais o seu efêmero (da sua
pessoa) irá se tornar elementar.

Mesmo se houver resistências, no exterior, como no Interior de vocês, não se atrasem com elas.
Deixem simplesmente desabrochar o que vocês São, cada vez mais.

*** 

A Luz se estabelece, cada vez mais firmemente, sobre esta Terra, em seus Céus, nesta Dimensão onde vocês
estão.

Nós estamos, sempre, mais perto de vocês, porque nós somos vocês.
A sua Consciência sabe disso porque ela o vive, a partir do momento em que vocês abandonarem as dúvidas,

a partir do momento em que vocês abandonarem toda crença e toda convicção no efêmero.



Pois a única certeza é aquela do que vocês são: A Luz e a Eternidade.
É isso que vocês vivem, mesmo se cada um expressá-lo em palavras diferentes.

Os diferentes sons que vocês ouvem, talvez, resultam, agora, para alguns de vocês, no que é nomeado o Coro
dos Anjos.

Esse Coro dos Anjos que é o êxtase e a íntase, que é o maior estado de Samadhi (como dizem nossos
amigos orientais) que lhes permite estabelecer-se, de maneira absoluta, no Absoluto.

Neste estado, mais nada do efêmero pode alterá-los, por que vocês vivem a Verdade Final, a Verdade
resultante do seu Ser.

*** 

Aí estão as generalidades do que eu tinha para transmitir a vocês.
Eu voltarei, pela terceira vez, no mesmo dia e no mesmo horário, dentro de uma semana.

Daqui até lá, muitos de vocês terão novamente crescido, na Luz e na Eternidade.
O que, até agora, podia ainda deixar em vocês algumas dúvidas, tornar-se-á uma certeza e uma evidência

absoluta, aproximando-os, sempre mais, do momento coletivo da Terra e da humanidade.
Nós iremos preenchê-los de Graças.

Nós iremos acompanhá-los na Unidade da Luz.

*** 

Filhos bem amados, eu lhes transmito, agora, toda a Graça da nossa Comunhão, da nossa Fusão e da nossa
Dissolução na Eternidade.

Vivamos isso, juntos.
Essa será a minha maneira de saudá-los e de Comungar.

No Amor.
Para o Amor.

E para a Vida Eterna que é Graça e Luz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve. 
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito, primeiramente, todas as minhas Bênçãos.

Eu pedi para voltar entre vocês para, se vocês bem quiserem, responder às questões que vocês se colocam.
Vocês sabem que MARIA lhes disse que as Vibrações, e sua Consciência, iriam viver movimentos (digamos)

importantes, não é? (ndr: intervenções de MARIA dos dias 17 e 24 de dezembro últimos).
E vocês estão prestes a viver esses movimentos: mesmo se vocês tiverem a impressão de que tudo está

imóvel, tudo se move.
Então, nós iremos responder às perguntas que uns e outros têm para submeter-me.

Se houver necessidade de completar algumas coisas, que não teria sido levantado por suas perguntas, então,
naquele momento, eu completarei o que tenho a dizer.

Mas nós iremos, inicialmente, escutá-los, e nos escutar, uns e outros.

***

Pergunta: nos espaços de Comunhão ou durante um sono leve, eu vi um esvaecimento da minha
personalidade e do meu corpo, eu ouço diálogos e eu vejo, interiormente, situações que me

concernem. Ao que isso corresponde?

Então, caro amigo, nos momentos de Comunhão, nos momentos de meditação (como nos momentos,
também, em que sua Consciência se modifica), isso chega cada vez mais facilmente, qualquer que seja a

maneira que vocês vivam.
Isso vai se traduzir por um processo que se chama Deslocalização da Consciência.

O que isso quer dizer, a Deslocalização da Consciência?
É ser capaz de não mais estar localizado neste corpo, nesta personalidade.

É uma abordagem, se vocês quiserem, em meio a esta Dimensão onde vocês estão, da
Multidimensionalidade.

Portanto, é um processo perfeitamente normal.
Nós sempre lhes dissemos que vocês eram Seres (e nós somos, todos, Seres) Multidimensionais.
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É somente nesta Dimensão (onde todos nós estivemos, e onde vocês ainda estão) que vocês têm a
impressão de estar limitado por em corpo e por uma personalidade.

Todo o trabalho da Luz, do Ancoramento da Luz, do desdobramento da Luz, sobre este mundo como em
vocês, tem, por única função, Liberá-los (isso vocês sabem).

O que é a Liberação?
O que é a Liberdade?

É, justamente, não mais estar limitado a este corpo e a esta pessoa.
Quando a alquimia da Luz é realizada no Interior de vocês, então, é claro, abrem-se novos espaços de

comunicação.
Nessa Comunhão com a Luz, nessa Comunhão com vocês mesmos, ou com outros Irmãos e Irmãs, vocês têm

a possibilidade, agora, de começar a viver, de maneira mais concreta, o que chamamos de Deslocalização.
Dando-lhes a fazer a experiência que vocês não são nem este corpo, nem esta personalidade.

Enquanto isso era uma ideia, enquanto isso era algo que vocês acreditavam, porque fazia parte do que lhes
diziam ou do que vocês leram, isso lhes parecia, talvez, inacessível, mas, hoje, vocês fazem a experiência

concreta.
É por esse processo que vocês chegarão, no momento oportuno (decidido, eu os lembro, pela Terra, de

maneira coletiva), a não mais estar localizados, em Consciência, neste corpo, nesta pessoa e neste mundo.
Para os Ancoradores da Luz, e para todos aqueles que vivem esses processos particulares, é o mecanismo da

Ascensão, propriamente falando, que está prestes a acontecer para vocês.
É muito exatamente isso.

A Ascensão consiste em não mais estar identificado, a não mais estar localizado a um corpo, a uma pessoa e a
uma vida, tal como vocês vivenciaram aqui.

É muito exatamente o que é, de diferentes modos (e eu penso que nós teremos outras perguntas sobre isso),
sua maneira de Viver a Multidimensionalidade.

Porque, qual é o objetivo de fazer esta experiência, além de realizar o Estado de Ser, além de realizar a
Ascensão?

Isso lhes dá, de maneira indiscutível, a prova de que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa, nem
esta personalidade.

Portanto, é muito, muito bom viver isso.
Isso pode, também, chegar-lhes de maneira menos virulenta (eu diria), em alguns de seus sonhos, em alguns

de seus reencontros, à noite, que não são mais perfeitamente sonhos.
Mas que são (eu diria) outra realidade e outro estado da Consciência, que se revelam a vocês.

E isso vai se fortalecer, como lhes disse MARIA, a cada dia e a cada semana (ndr: ver a intervenção de MARIA
de 24 de dezembro, coluna “mensagens a ler” do nosso site) (*).

Ou seja, no momento vindo (coletivo, ou mesmo se seu momento for anterior), vocês não terão qualquer
dificuldade, nem qualquer medo para abandonar o que vocês acreditavam ser, até agora, a vida (isto é, este

corpo e esta pessoa).

***

Pergunta: eu tive problemas cardíacos, brônquicos, bloqueios do diafragma, crises de taquicardia e
de ansiedade que me levaram ao atendimento de urgência onde me disseram que os exames gerais

cardíacos e sanguíneos estavam bons. Ao que isso corresponde?

Então, caro amigo, isso não é uma urgência médica, é uma urgência espiritual.
Isso significa que todos esses sintomas (e vocês são muitos a vivê-los sobre a Terra), que isso seja as

modificações do ritmo cardíaco, que isso seja as dores em diversos pontos, em diversas zonas do peito, que
isso seja as dificuldades respiratórias ou os problemas de garganta, estão, muito precisamente, conectados à

ativação, eu diria, quase final, da Lemniscata Sagrada.
Correspondendo, às vezes, ao rompimento do pericárdio e, também, à transformação que foi denominada (eu

creio) a Passagem, pela terceira vez, da Porta OD.
Então, é claro, a personalidade, ela coloca-se questões porque vai ali ter palpitações, vai ali ter paradas

cardíacas, vai ali ter o que vocês chamam de inflamações do pericárdio.
Mas tudo isso está, muito exatamente, em ressonância direta com os processos de Passagem da Porta

Estreita e com sua Ascensão.
Como vocês creem que irão Ascensionar?

Portanto, tudo que atinge, ou os brônquios, ou o chakra da garganta, ou o chakra do coração, ou o próprio
coração (em seu ritmo ou nas dores torácicas), é estritamente normal no período que vocês vivem.

E isso irá (eu diria) amplificando-se e aumentando.
Mas lembrem-se de que não há qualquer razão para ter ansiedade, porque, gradualmente e à medida que esse
processo é desencadeado (se ele é desencadeado para vocês), vocês irão constatar que, se vocês desviam
sua Consciência (sua Atenção, sua Intenção) do que vive o coração (ou os brônquios, ou o tórax), vocês irão

penetrar, justamente, nesses processos de Deslocalização da Consciência, deste corpo, deste espaço, deste



tempo e da sua vida.
É por meio dessas experiências, que vocês realizam, que vocês vivem sua Ascensão.

A garganta é uma zona extremamente importante.
Vocês se lembram, há pouco mais de um ano, houve a Passagem da garganta, que foi dirigida (se podemos

dizer) por URIEL: era a Reversão da garganta, a eliminação de algumas Sombras, foi uma Passagem.
Hoje, a Abertura da Porta OD é, também, outra Passagem que vocês fazem.

É a Passagem da consciência dissociada, fragmentada, à Consciência Unificada.
É diferente do que ocorreu durante as Núpcias Celestes, onde alguns deixavam o corpo para ir ao Corpo de

Estado de Ser.
Hoje, a Multidimensionalidade vive-se diretamente nesta Dimensão, onde vocês ainda estão.

É o que nós ilustramos (uns e outros, e, também, os Arcanjos), quando nós lhes dissemos que nossa
Dimensão, nossas Dimensões, estavam, agora, como encaixadas umas nas outras.

A precipitação das Partículas Adamantinas no manto da Terra, o desdobramento da Luz em meio às suas
estruturas, é responsável (é claro) por esses processos corporais, ou por esses processos de consciência, ou

(e nós o esperamos, muito em breve, para muitos de vocês) de maneira conjunta.
Vocês constataram que é nos momentos em que há esses processos Vibratórios, extremamente intensos,
que, se vocês não entram em resistência (ou seja, se vocês não têm ansiedade para o seu corpo, se vocês

não têm ansiedade para a sua pessoa), se vocês eliminam tudo isso, não combatendo, mas mais se
concentrando sobre o que vive a Consciência (ajudem-se pelo Som, ajudem-se pelos movimentos da cabeça),
vocês poderão Liberar o que pode resistir em vocês, ao nível do corpo ou das ansiedades, como vocês dizem
(ndr: as indicações sobre os movimentos da cabeça utilizáveis são dadas por O.M. AÏVANHOV no final de sua

intervenção).
Permitindo-lhes viver, de qualquer forma, plenamente, a fase final da ativação da Lemniscata Sagrada, ou seja,

a chegada do fluxo (digamos) do ego e da personalidade, e do Plexo Solar, ao Coração.
Dando-lhes a viver a Unidade, a Paz, o Samadhi e, sobretudo, o que é fundamental, a Deslocalização do seu

próprio corpo e da sua própria pessoa.
É uma experiência que é, de fato, a aprendizagem da Ascensão, em seu momento coletivo.

***

Pergunta: o que você chama de “ajudar-se da Consciência”?

Isso quer dizer que se vocês se extraem da ansiedade para seu pequeno corpo, ou para sua pequena pessoa
(porque, quando nós estamos encarnados, todos nós estamos identificados a este corpo, mesmo se as
experiências que nós vivemos, alguns Anciãos, as Estrelas e outros, levaram-nos, durante nossa vida, a

darmos conta de que nós não éramos este corpo, de que nós não éramos esta limitação, de que nós éramos
muito mais do que este corpo, e, no entanto, nós estávamos neste corpo, e foi isso que nós transmitimos,

durante nossa vida, cada um à sua maneira), é muito exatamente o que vocês fazem a experiência.
Como vocês querem viver a Ascensão se vocês estão apegados ao seu pequeno coração, à sua pequena

angústia, à sua pequena pessoa?
Isso é impossível.

Portanto, a experiência da Deslocalização, a experiência que vai fazê-los Transcender a agonia do medo, da
perda desse coração (ou desse corpo, ou da sua vida), é, justamente, naqueles momentos (focando a

Atenção, não da angústia, não nos problemas que vive o coração ou a garganta, ou na dor), mas se dizer,
naturalmente, que vocês não são esta dor.

E afirmar, naquele momento, como lhes disse RAMATAN: “Eu sou Um” (ndr: intervenção de RAMATAN de 8
de outubro de 2011) (**).

Vocês São o Si Realizado.
Naquele momento, vocês irão constatar o quê?

Que vocês se desincrustaram, que vocês se despersonalizaram da dor, das palpitações ou da ansiedade,
porque vocês não são isso.

Há um mecanismo habitual, repetitivo, que faz com que o ser humano se identifique, permanentemente, ao que
ele vive em seu corpo, que ele é persuadido de ser isso.

Então, é claro, até hoje, vocês vivenciaram (mais ou menos fortemente, e para alguns, ainda não) processos
Vibratórios: a ativação dos chakras, das Lareiras, da Kundalini, da Fusão ou da Comunhão, ou o início da

Dissolução.
Agora, é preciso ir além, ou seja, que a Consciência deve desidentificar-se, totalmente.

Isso não quer dizer despersonalizar-se.
Isso não quer dizer tornar-se descontrolado.

Isso quer dizer, simplesmente, tomar consciência e viver a experiência, de que vocês não são o que vocês
acreditam ser nesta limitação.

É uma coisa pensá-lo, acreditá-lo, é outra coisa vivê-lo.
É isso que vocês estão prestes a viver.



Portanto, o princípio é: quando vocês têm seu coração acelerado, ou quando vocês têm uma dor, qualquer que
seja, não é questão de rejeitar a dor ou de negá-la, mas de afirmar que vocês não são isso.

Se o corpo exprime uma dor, um problema de ritmo, uma dor nos dedos dos pés (pouco importa onde isso
ocorra), como abstrair-se?

Simplesmente, afirmando o “Eu sou Um”, alinhando-se, naqueles momentos.
E vocês irão constatar que, muito facilmente, vocês irão extrair-se da Ilusão, da pessoa, vocês irão extrair-se da

Ilusão deste corpo, e mesmo desta vida.
Nós lhes dissemos (e os orientais nos têm dito desde muito tempo) que este mundo era uma Ilusão.

Vocês têm a possibilidade de vivê-lo, ou seja, de fazer a Verdadeira experiência.
Mas para isso, quando vocês tiverem uma agonia, mesmo da morte, quando vocês tiverem uma dor terrificante

(ou qualquer que seja), digam-se: eu não sou esta agonia, eu não sou esta dor.
Não é questão de negá-la, não é questão de colocá-la (como eu dizia, a um dado momento) sob o tapete.

É questão de dizer: “eu sou Um”, “eu sou a Luz”, “eu sou a Consciência pura”.
Naquele momento, vocês irão viver (de maneira, talvez, explosiva, de maneira, talvez, rápida, e, por vezes, mais
lentamente, por pequenos toques) os processos de Deslocalização da Consciência que lhes anunciou MARIA.

É exatamente isso.
Durante essas cinco semanas (que já começaram) onde vocês irão abrir a Porta Estreita, vocês irão passar de

novo pela garganta, mas não mais pela garganta: vocês irão repassar pelas sete vértebras cervicais.
As sete vértebras cervicais são aquelas que os conduzem ao quê?

Elas conduzem-nos ao seu Céu, ou seja, ao Atlas, ou seja, a viver, na Consciência (e também na ausência do
mental, e também na ausência de emoção), a Verdade: isto é, vocês não são nem este corpo, nem esta

pessoa, nem esta vida.
Como vocês querem que aconteça a Ascensão se isso não for assim?

Tudo acontece Neste corpo, mas vocês não são este corpo.

***

Pergunta: como articular “vocês não são este corpo” e “estejam alertas sobre o seu Templo”?

O que se chama de Templo não é o corpo.
O que é importante (e isso foi dito) não é o Templo: o Templo pode estar vazio, mas o Templo, ele está pleno

de sua Presença.
Portanto, nós chamamos sua Atenção sobre as Estrelas, sobre as Portas, sobre os chakras (sobre as

Lâmpadas), sobre o Fogo do Coração, sobre a Kundalini, sobre o conjunto do corpo e das Vibrações do
Supramental, por qual razão?

Especificamente, para levá-los a compreender que a ‘alquimia’, ela acontece neste corpo, neste Templo.
Mas, o que é importante, não é o Templo, é o que está no Templo, não é?

Não é minha culpa se a visão da personalidade assimila o Templo como um ornamento, não é?
Mas é o que está no Templo que é importante, não é o Templo: o Templo é o que abriga o que está no Interior,

não é?
Portanto, vocês não são este corpo, é fácil de dizê-lo, agora: vocês fazem a experiência.

Vocês irão dar-se conta (se isso já não é fato), por vocês mesmos, da cena de teatro na qual vocês estão.
É muito exatamente isso que vocês são Chamados a viver, e que muitos de vocês começam a viver, ou vivem,

de maneira cada vez mais certeira, atualmente.
Então, eu digo que muitos seres humanos pensavam, mesmo tendo seguido o que nós dissemos desde

alguns anos, que eles iam podem viver a Ascensão e continuar sua pequena vida tranquila (em sua pequena
casa, em sua pequena relação afetiva, em sua pequena relação familiar), porque eles iam considerar isso como

a única verdade.
Mas isso é tudo, exceto a Verdade.

Isso faz parte do teatro, é um cenário de teatro.
E, agora, vocês fazem a experiência.

Não há melhor maneira de viver isso do que fazer (como dizer) o “luto”.
Mas não é um luto, já que é sair da Ilusão, mas estar prontos para desapegar-se, na totalidade, do que vocês

podem crer.
Seus filhos não são seus filhos.

Vocês escolheram, hoje, como companheiro ou companheira, alguém que, em uma vida passada, lhes fez o
mais terrível dos males.

Mas mesmo as vidas passadas nada querem dizer, porque, quando vocês se Deslocalizam, que isso seja
simplesmente estando ao lado do seu corpo, que isso seja conversando com outras Dimensões, que isso seja

indo ao Sol, ou indo a uma outra Consciência que está presente sobre este mundo (pela Comunhão, pela
Fusão, pela Dissolução), vocês são obrigados a compreender (mesmo pelo mental, como eu dizia) que vocês



não São o que vocês acreditam ser, neste corpo.  
O Templo é uma vestimenta.

Que protege o quê?
A Luz que está no Interior.

Mas vocês São a Luz, vocês não são este corpo.
E, no entanto, é neste corpo que isso se realiza a tomada de Consciência.

Portanto, não há, nem paradoxo, nem antinomia.
Simplesmente, isso chega pelo fato de que muitos seres humanos, ainda uma vez, foram persuadidos de que

eles iriam viver a Luz enquanto mantendo as condições de vida (digamos) habituais.
Mas isso é (como vocês denominam isso?) a new age [nova era]: é uma visão completamente falsa da

Verdade.
Muitos, ainda, são persuadidos de que não haverá Ascensão, e de que a Ascensão é simplesmente viver, em

outras condições, a vida deste corpo.
Mas isso é arquifalso.

Nós lhes dissemos que a Terra iria passar para a 5ª Dimensão, então vocês, o que vocês irão fazer?
Eu lhes disse: “eu sou Um”, mas há também: Aqui e Agora.

E para aqueles que não vivem as Vibrações, é preciso reforçar-se na Humildade, na Simplicidade.
Naquele momento, CRISTO virá bater à Porta, sem qualquer problema.

Mas enquanto vocês estão identificados, de uma maneira ou de outra, ao seu corpo, à sua pequena vida, às
suas pequenas experiências, ao seu pequeno desenrolar do cenário de teatro, e bem, vocês não podem sair, é

tão simples assim.
Nem na Consciência, nem no Estado de Ser.

O que acontece agora não é, realmente, um acesso ao Estado de Ser.
Para aqueles que tiveram a oportunidade de vivê-lo, desde alguns anos, não há problema.

Mas para todos aqueles que, até agora, apenas vivenciaram, em graus diversos, as Vibrações (seja ao nível da
cabeça, seja ao nível do sacro, seja ao nível do Coração, ou os três), que vivem momentos de alinhamento
onde eles se dissolvem (de alguma forma) na Luz, onde eles vivem momentos de Fusão com a Luz, resta,
ainda, outra coisa a fazer, mesmo se a finalidade última (o absoluto, como podem dizer alguns orientais) for

esta Luz.
É-lhes preciso, primeiramente, fazer a experiência, aqui mesmo, de que vocês não são este corpo, nem esta

vida, nem seus sofrimentos, nem o passado, nem amanhã.
Vocês nada são de tudo isso.

Mas entre dizê-lo, aceitá-lo e vivê-lo, há uma distância enorme, e é esta distância que está prestes a
desaparecer.

Então, é claro, espero que não haja muitas questões em relação a dores, em relação a vivências
profundamente diferentes do habitual, que podem ir a agonias extremas, é claro, porque a personalidade, ela

tem medo de não mais existir.
Mas vocês não são a personalidade.

Os processos e os mecanismos da Luz, hoje, é a Passagem da Porta Estreita, é passar da fragmentação à
Unidade.

A Unidade não é uma palavra em vão, é também Fusionar com todas as Consciências, é Dissolver-se com
todas as Consciências.

***

Pergunta: em 03 de dezembro último, SRI AUROBINDO disse que algumas pessoas podiam viver a
Deslocalização sem jamais terem vivenciado Vibrações.

Perfeitamente.
Porque a Vibração é um processo preliminar.

A Vibração permite serem os Ancoradores da Luz, que irradiam a Luz ao redor de si.
Mas, por que alguém que jamais Vibrou (ou então, unicamente ao nível da Coroa da cabeça, de vez em

quando) não teria acesso a esta Unidade?
Nós sempre lhes dissemos que para a Ascensão, é claro, a Porta do Coração é fundamental.

 Mas alguns seres necessitam ter a prova da Deslocalização para poder começar a Vibrar.
Mas, tudo isso, nós não podíamos dizê-lo antes, porque era preciso que houvesse o máximo de seres

humanos vivendo o estado Vibratório (a transformação induzida pela Luz Adamantina) neste corpo, nesta carne.
E, naquele momento, lembrem-se do que nós lhes dissemos: vocês permitiram à Luz assentar-se, literalmente,

neste mundo.
Então, agora, é claro, há seres que vão encontrar-se Deslocalizados, sem mesmo ter vivenciado Vibrações do

Fogo do Coração ou outras.



Para aqueles, isso corre o risco de ser (o que SRI AUROBINDO havia dito) o Choque da Humanidade,
obviamente.

Porque, imaginem um ser humano sem qualquer busca espiritual, sem qualquer conhecimento de tudo isso, e
que, de um dia para o outro, encontra-se fora do seu corpo, encontra-se em outros lugares (não em viagem

astral, mas em sua Consciência pura).
O que ele vai fazer?

Evidentemente, isso será uma agonia terrificante.
E, depois, pouco a pouco, fazendo a experiência, esta Deslocalização tornar-se-á natural.

Esse é o objetivo.
Porque, se isso se torna natural, naquele momento, que vocês sejam Ancoradores da Luz, Semeadores de

Luz, ou que vocês sejam, simplesmente, seres humanos presentes sobre a Terra, vivendo sua pequena vida,
vocês irão aperceber-se de que vocês não são este corpo, de que tudo o que vocês acreditaram é apenas um

cenário de teatro.
Mas, para isso, é preciso vivê-lo.

E isso é, hoje, possível, mesmo sem a Vibração.
 Mas, para isso, é preciso muita Humildade e muita Simplicidade, para compreender, eu diria, rapidamente, a
quintessência e não fazer sem parar o iôiô, e disparar, como eu dizia, entre a Consciência fragmentada e a

Consciência Unificada, porque isso pode ser muito fatigante e muito desestabilizador.
Vocês imaginam os seres que nada fazem, que começam a deslocalizar-se, enquanto querendo continuar sua

pequena vida em seu cenário de teatro.
Isso é muito constrangedor.

É preciso bem diferenciar o fenômeno coletivo que (como eu os lembro) se refere à totalidade da Humanidade,
mesmo se o futuro de cada Consciência seja função de sua própria vibração.

Mas viver a Vibração para ancorar e irradiar a Luz, não é a mesma coisa que viver a Dissolução ou a
Deslocalização da Consciência.

O processo que antecede esta Deslocalização (naturalmente, há múltiplos sinais, ao nível do corpo), o sinal o
mais importante (além do Fogo do Coração e das Coroas Radiantes) é um processo como

de entorpecimento e de rigidez do corpo, que permite, durante os Alinhamentos e fora deles, começar a viver
a Deslocalização.

Lembrem-se também: durante as Núpcias Celestes, a 12ª etapa das Núpcias Celestes, dizia que depois do
som SI, há o Silêncio.

Isso é o que vocês vivem, atualmente.

***

Pergunta: se o baço reagir, é preciso ativar as Trilhas que passam por este Ponto?

Não, isso quer dizer, simplesmente, que a Luz trabalha, sobretudo, naquele nível.
O baço significa tudo o que está ligado à Atração, ou seja, os apegos.

Nesse momento, em função do que eu disse, vocês passam a Porta Estreita.
Ou seja, é preciso romper o círculo vicioso de tudo o que vocês denominam (e o que nós denominamos,

durante nossa vida), apegos.
Nós dissemos, Uns e Outros, (durante nossa vida ou, ainda, agora), que o apego é a pior das coisas que

existem.
Porque a Consciência age assim: aí onde vocês colocam sua Atenção, aí está a Consciência.

Se vocês estão apegados, sua Consciência fica presa no apego.
E quando vocês estão presos no apego, qualquer que seja, vocês não são mais vocês mesmos.

Vocês estão no sofrimento.
Porque o apego representa, em última análise (mesmo se vocês o chamam de Amor), unicamente, o medo.

É a falta de amor, mesmo se isso é chamado de Amor, aqui, sobre este mundo.
Qual amor?

Isso vocês sabem: isso foi desenvolvido em várias ocasiões.
O amor humano é apenas o reflexo do medo.

E é por isso que é um amor chamado de apego.
E se vocês sentem os pontos Atração, significa que vocês estão, ainda, bastante apegados.

Mas quando eu digo Apego, não é unicamente às pessoas: bastante apegados, por exemplo, ao seu acesso à
Unidade.

É a personalidade que está apegada.
Quando vocês estão na Unidade, vocês não estão apegados a nada.

Portanto, se vocês estão apegados a querer viver uma Vibração que vocês não vivem, se vocês estão



apegados para viver a Unidade, vocês não irão vivê-la, é tão simples assim.
Porque, o que é para romper é o apego.

E o apego pode tomar, às vezes, formas muito sutis, digamos.
Não são, unicamente, os apegos grosseiros do medo.

Tudo isso, vocês irão descobri-lo, nesse momento, porque esse é o período.
Não é por nada se MARIA (ndr: intervenções de 17 e de 24 de dezembro) volta todas as semanas, para

acompanhá-los no que vocês estão prestes a viver, que vai (como ela lhes disse e como eu lhes digo) ser cada
vez mais intenso, ao nível da Consciência.

Quando lhes dizemos para não estar apegados, isso não significa não mais amar, mas é amar de outra forma: é
amar na Liberdade, sem ver uma ligação homem / mulher, sem ver uma ligação mãe / filho.

É ver o Espírito que está por trás disso.
É descobrir o palco.

***

Pergunta: por que querer que o corpo seja puro?

É um apego ao corpo, nada mais.
Naturalmente, durante a minha vida, era evidente que não comer carne permitia elevar as Vibrações.

Naturalmente, era evidente que ter bons pensamentos, isso elevava as Vibrações.
Ter maus pensamentos, isso fazia descê-las.

Sentir emoções fazia baixar, novamente, as Vibrações.
Não mais sentir emoções é ser Livre (sem combater).

Portanto, este objetivo de pureza do corpo estava ligado ao próprio confinamento.
Porque o ser humano (que está confinado) tem sede de Liberdade, mesmo se não a compreende, mesmo se

não a explica.
Está inscrito no sistema nervoso mesmo do ser.

Mas a busca pela pureza, por vezes, toma um aspecto obsessivo e doentio.
Porque os seres pensam que eles vão poder continuar a ficar no ego espiritual e que, purificando seu corpo,

eles vão elevar-se.
Mas isso não é possível.

Porque eles têm medo, justamente.
Esses seres que se comportam assim, ao extremo (e eu o conheci durante a minha vida), ter medo da Sombra,

rejeitar a Sombra, tendo medo.
Mas, hoje, vocês não têm mais de ter medo.

Porque, quando vocês estão Deslocalizados, mesmo um pouquinho, vocês começam a ver o teatro: vocês
sabem que tudo isso é apenas uma comédia que não existe.

Eu não disse que devia ingerir bebida alcoólica, comer carne, em excesso, não é isso.
Mas o que é importante é o seu Coração, ou seja, é a sua Consciência.

Vocês nunca irão alcançar a Luz sob o pretexto de que vocês não comem carne.
Vocês nunca irão alcançar a Luz sob o pretexto de que vocês não matam uma mosca.

O que deve viver, hoje, a Consciência (o que ela deve, se ela quiser ser Livre) é, justamente, viver esta
Deslocalização.

E isso é possível, por tudo o que nós introduzimos (e que vocês vivenciaram), desde a Comunhão e,
recentemente, os fenômenos de Dissolução.

Há sempre um equilíbrio.
E o equilíbrio é estar na Unidade.

Não é estar na dualidade excessiva, tampouco.
Porque vocês jamais encontrarão a Unidade através da prática da dualidade, do que quer que seja.

Isso é uma ilusão, crer que, porque vocês irão purificar sua alimentação, que vocês irão purificar seus lugares
de vida, que vocês irão purificar suas relações, purificar seu coração, que vocês irão alcançar o Coração.

Isso é falso.
É uma visão da personalidade que resulta, justamente, do quê?

Do medo e do apego.
Isso é bom para aqueles que são persuadidos de que eles devem conservar seu corpo.

Eles estão ainda, totalmente, na 3D.
Mas, hoje, o que lhes pede a Luz é para Ser.

Tão simplesmente.



E, para ser, é preciso parar de querer e parar de fazer.
Isso, nós lhes dissemos, também.

Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer: “mas como parar de fazer?”.
Ele não pode compreender (como dizia IRMÃO K, como diziam Outros).

É normal: é preciso viver a experiência.
Enquanto vocês não vivem a experiência, vocês circulam em sua bicicleta, confinados em um compartimento

redondo e vocês buscam os cantos (ou o centro, é o mesmo).
Hoje, vocês são muito auxiliados.

Aqueles que têm sido Ancoradores e Semeadores de Luz, foram muito úteis e têm muito contribuído, por sua
qualidade de Ser.

Mas, hoje, agora, é preciso ir além.
É uma outra etapa que está aberta, no mecanismo final.

Isso foi dito: é a Obra no Branco que termina, agora.

***

Pergunta: eu vejo, às vezes, com os olhos fechados, formas difusas muito brancas e brilhantes, com
uma espécie de luminosidade mais acentuada.

Isso é, também, um processo de Deslocalização da Consciência.
Quando vocês veem, com os olhos fechados, ou vocês veem cenas astrais ligadas ao 3º olho, ou vocês

penetram na Visão do Coração (já que seus olhos estão fechados).
A Luz Branca faz parte da Visão do Coração, é claro.

Que tenha formas geométricas dentro, que tenha coisas que vocês não conheçam, isso são coisas que não
são deste mundo: é a Visão do Coração.

***

Pergunta: eu tenho a impressão, durante as meditações, de ser tomada por uma ou pelas duas
orelhas, que se tornam vermelhas.

Então, isso é, eu que venho fazer cócegas em seus ouvidos (ou qualquer outro Ser de Planos Dimensionais),
mas é, sobretudo, o atrito que está ligado ao que chamamos de Antakarana (ou seja, o Cordão Celeste, o

Cordão de Luz), que está situado de cada lado das orelhas (sobre o que vocês denominavam, antes, Ampola
de clariaudição).

Há atritos.
Do mesmo modo que vocês sentem o Desdobramento da Luz pelas dores, nos Pontos KI-RIS-TI, nos Pontos

do peito, nos Pontos Atração, do mesmo modo, ao nível dos ouvidos.
Isso esquenta, isso se esquenta.

Porque, aí também, há uma interpenetração da Luz, primeiramente no Canal Mariano, que vai, também,
modificar seus sons (mas, isso, todos vocês o percebem) e modificar, também, o Som do outro lado do

Cordão Celeste, do lado do ouvido direito.
Portanto, é um processo normal, em relação às transformações em andamento, que traduzem a acentuação, se

podemos dizer, ou a finalização, do Canal Mariano e do Canal de Comunicação com as Outras Dimensões.

***

Pergunta: quando as Vibrações penetram na cabeça, é normal que o corpo mexa, começando pela
cabeça, depois o pescoço, depois os ombros, até o sacro?

Isso pode ser normal para algumas pessoas.
O processo de integração da Luz (quando chega pelo topo da cabeça, pelos Pontos ER, ou pela Pequena

Coroa da cabeça, ou pela Grande Coroa da cabeça), o objetivo da Luz é penetrar o conjunto do corpo, em um
caminho descendente, em um caminho de difusão no Coração, mas, também, no conjunto das células, e o

corpo pode acompanhar isso por movimentos.
Mas, de maneira geral, a noção de movimento remete à emoção.

Porque a emoção é o que põe em movimento.
Isso quer dizer que a Luz, em seu trajeto de penetração, nesse Templo que é o corpo, encontra algumas

vibrações, que não são Vibrações, mas que são da energia emocional ou da energia mental.
A energia mental não é unicamente pensamentos ou ideias.



São, também, energias que circulam no corpo.
Ora, a Vibração não é uma energia.

Ela vem sobrepor-se e transcender, de algum modo, a emoção e o mental (inscritos nos circuitos energéticos).
E isso dá, às vezes, esses movimentos.

É uma Liberação que ocorre.

***

Pergunta: por que a experiência de não mais poder se mexer, acompanhada de pressões no 1º.
Chakra e no Ponto OD da cabeça, pode ser vivenciada como uma agressão, com um sentimento de

medo e de incapacidade para se abandonar à Vibração, especialmente no Coração?

E sim, a Luz é uma agressão para a personalidade, certamente.
E bem, é exatamente a mesma coisa que eu disse anteriormente.

Nós temos, aqui, o caso típico de alguém que vive a Luz.
A Luz desceu, porque ele a assinalou pelo Ponto OD da cabeça (que é o Triângulo da Terra).

Ele a relatou ao nível do sacro.
Portanto, necessariamente, houve a junção com o Coração.

Isso quer dizer o quê?
Que a personalidade ficou aterrorizada.

Ele mesmo disse: ele empregou a palavra agressão.
Mas, obviamente que a Luz é uma agressão, para a personalidade.

É exatamente isso.
Portanto, aí também, é um problema de localização da Consciência.

Se a Consciência se localiza e se focaliza na agressão, ela irá viver a agressão.
Se a pessoa se focaliza no “Eu sou Um” e no Abandono à Luz, o que vai acontecer?

Não haverá mais agressão: haverá Luz.
Porque a pessoa, nesse caso, está um pouco demasiado identificada ao seu corpo.

Lembrem-se: vocês estão sobre este Mundo, vocês não são deste Mundo.
Vocês estão neste corpo, mas vocês não são este corpo.

É uma ilustração perfeita do que nós desenvolvemos, nesse momento.
E vocês veem bem que através do conteúdo de todas as questões, isso gira, sempre (e isso era previsível), ao

redor da mesma coisa.
E todas as questões, que nós teremos em seguida, irão, todas, no mesmo sentido, vocês verão.

***

Pergunta: placas vermelhas, inchadas, quentes, com bolhas, protuberâncias, em diferentes locais
do corpo, é um fenômeno que pode estar associado às evoluções em curso?

Sim.
E para esta pessoa, em particular, são placas vermelhas, isso quer dizer que há uma inflamação que se torna

visível.
É a estimulação pela agressão da Luz sobre a personalidade.

Portanto, o que é preciso fazer, nesse caso?
É muito simples: ingerir líquido e não mais comer durante uma semana ou quinze dias.

E vocês irão ver que não terão mais agressão.
Porque a personalidade, que se nutre de alimentos, não poderá mais manifestar-se.

O que acontece quando alguém não come (ou porque faz jejum, ou porque está muito doente, porque ela não
pode mais de nutrir)?

E bem, a Consciência se expande.
É normal.

***

Pergunta: é normal viver a Unidade e a Alegria da Unidade, sem, no entanto, viver a Visão do



Coração, a Visão Etérea ou a Respiração do Coração?

É exatamente o que eu disse anteriormente.
Vocês podem, agora, para aqueles que não estavam nas Vibrações, começar a viver a Deslocalização da

Consciência.
Vocês saíram, agora, do processo individual, ou seja, do processo de Semeadores e de Ancoradores da Luz.

Através das questões, vocês dão-se conta de que vocês entram em um processo coletivo.
Lembrem-se de que a Luz, ela é Unidade.

Mas que aqueles que estão na dualidade (eu não falo para esta pessoa, mas, de maneira geral, para o mundo
que os rodeia) vão reagir cada vez mais violentamente à Luz.

Porque, para ela, é uma agressão.
A personalidade não conhece a Luz.

***

Pergunta: sentir o conjunto dos dois Pontos ER está ligado à finalização da Lemniscata Sagrada?

A finalização é ER / ER, naturalmente, mas é também OD.
É o impulso de toda energia do ego, de toda energia emocional e mental que, passando pelos Pontos OD, vai

finalizar o ER / ER.
Naquele momento, a Lemniscata Sagrada completa-se, se o podemos dizer, entre o Ponto OD do peito e do

Ponto ER da cabeça.
E isso, isso pode ser melhorado (e eu ali voltarei) pelos movimentos da cabeça.

Eu falarei sobre isso ao final das perguntas.

************

NDR: Continuação e final desta canalização na 2ª. Parte.

***

(*) – MARIA (24.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html

*

(**) – RAMATAN (08.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ramatan-8-de-outubro-de-2011-inedito.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article08ca.html

27 de dezembro de 2011 – 1ª. Parte
(Publicado em 28 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011_27.html
http://autresdimensions.info/article08ca.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ramatan-8-de-outubro-de-2011-inedito.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html


************



Pergunta: qual é a diferença entre a individualidade e a personalidade?

A individualidade é a Consciência Pura (que não tem o que fazer da pessoa).
Vocês são um indivíduo em uma pessoa.

A individualidade é o Si.
A personalidade é o Eu: eu, eu, eu, eu, eu.

Mas no Si, não há o eu.
No Si, não há mais corpo, não há mais personalidade.

Lembrem-se do que nós dissemos: enquanto vocês não estão Despertos (nas Vibrações ou na
Deslocalização), vocês irão se identificar a este corpo e à sua história de vida, desde o nascimento (ou, se

vocês fizeram buscas espirituais, pode ser que vocês tenham tido conhecimento de suas vidas passadas ou,
em todo caso, do que se refere a esta matriz).

Vocês são uma personalidade.
A um dado momento (pelas Vibrações, pelo Fogo do Coração, pelos Alinhamentos, pelas Comunhões, pela

Deslocalização), vocês dão-se conta de que vocês são bem mais do que uma pessoa.
E de que vocês não são, sobretudo, esta pessoa.

Isso não os impede, na vida diária, de ser uma pessoa, é claro (já que vocês ainda estão encarnados, parece-
me).

Mas, cada vez mais, vocês tomam consciência do Si, do indivíduo, que não está limitado por uma forma, por
um tempo, por um espaço, por um sofrimento, por uma história, por uma afecção, por emoções, por um mental.

Vocês se tornam a Luz.
Por exemplo, nesse momento, há muitas pessoas, por essa Passagem da Porta Estreita, e por essa nova

Passagem da Garganta que se faz pelas 7 Etapas da cabeça (ndr: 7 vértebras cervicais) e nas 5 semanas de
MARIA (ndr: intervenções de 17, 24 e 31 de dezembro de 2011, de 7 e 14 de janeiro de 2012), que ainda têm

emoções que ressurgem e que vivem sofrimentos.
Mas vocês não são este sofrimento.

Aceitem que vocês não são isso e vocês irão descobrir a Unidade, de imediato.

***

Pergunta: é normal ter a impressão de ter o cérebro como nebuloso?

O. M. AIVANHOV - 27 de dezembro de 2011 - Parte 2

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-J4g1aO7juys/Uva6B1VKxvI/AAAAAAAAEII/uTXwcD6mA7s/s1600/000+omraam+-+27.12.2011+-+2a.parte.jpg


Pergunta: é normal ter a impressão de ter o cérebro como nebuloso?

Sim: ele deve desaparecer completamente.
Então, quanto mais ele for nebuloso, mais ele irá tornar-se fluido e melhor isso será.

Lembrem-se de que a Inteligência e o Coração não são a cabeça.
Neste mundo é a cabeça, sim, porque se vocês não têm a inteligência da cabeça, vocês são incapazes de se

nutrir, de encontrar trabalho, de ter uma vida, se podemos dizer. 
Então, é claro, para muitos de vocês, há como uma névoa na cabeça, vocês esquecem as coisas cotidianas e,

aliás, vocês farão bem de esquecer, também, que vocês são uma pessoa e de esquecer todos seus
sofrimentos do passado.

Esse é o objetivo.
Porque, descobrir o Si, viver a desfragmentação, a Deslocalização, a Unidade, é não mais ser identificado nem

com este corpo, nem com esta história que vocês vivenciaram.
E, isso, é terrível para a personalidade.

***

Pergunta: é normal ter ouvido o som do universo e o coro dos Anjos já há alguns anos, mas não
ouvi-lo mais desde alguns meses?

Então, aí, é preciso responder a esta pessoa que se ela ouvisse, permanentemente, o coro dos Anjos, ela faria
como MA ANANDA MOYI: ela se coloca em um canto e não se move mais durante dez anos.

Portanto, é perfeitamente lógico, aí também, isso entra no contexto das experiências: a consciência vai e vem.
Alguém que tenha feito uma experiência (em um outro registro) de morte iminente, ela fez a experiência, em um

determinado momento.
É como se me perguntasse por que não faz a experiência todos os dias.

***

Pergunta: uma dormência das pernas faz parte dos sintomas da Ascensão?

Faz, é claro, parte dos sintomas da Ascensão.
Isso é, ainda uma vez, a resistência entre a Luz Branca e a estrutura física, ou a alquimia da Obra no Branco

que se realiza.

***

Pergunta: ao que podem corresponder fenômenos de deterioração da visão?

Ao mesmo processo.
Quando vocês são Deslocalizados, em consciência (que vocês estejam no corpo de Estado de Ser ou que

vocês estejam Deslocalizados, sobre esta Dimensão), vocês veem, mas será que são seus olhos que veem?
Não, já que vocês não estão mais nesse corpo.

Portanto, isso é perfeitamente normal.
É a mesma resposta que eu posso fazer em relação aos atritos, às dores dos membros inferiores ou

superiores, ou à dormência do corpo.

***

Pergunta: e quando se sente o corpo como confinado em uma armadura e deslocado?

Plenamente, é o mesmo processo de Deslocalização que começa.
Há quem tenha uma armadura mais sólida do que outras.

Há quem já tenha dissolvido a armadura.

***

Pergunta: como superar o medo da morte?



Compreendendo que não somos este corpo.
Aí, mais uma vez, através do que eu digo e das questões (vocês compreendem, agora, pelo menos eu o

penso, de maneira muito mais nítida), vocês veem muito bem que é a personalidade que tem medo.
Ela vive processos de Deslocalização, então a pessoa se pergunta.

Por quê?
Porque há uma identificação, ainda presente, a esse corpo, há um apego, que está ainda presente, a esse

corpo.
Se o apego não estivesse mais presente, a pessoa seria deslocalizada à vontade.

Ela não teria mesmo mais necessidade de se alinhar, nem de comungar, nem de meditar.
De forma constante, ela poderia passar de um estado a outro.

E é isso o que vai chegar a vocês de maneira cada vez mais fácil e evidente.

***

Pergunta: sentir presenças Vibratórias na nuca ou no ombro esquerdo e ser atravessado por frio
intenso, isso pode ser uma comunicação com os outros planos Dimensionais?

Sim, está mais perto, nesse caso, da Fusão.
Mas enquanto vocês estão no interior do corpo, quando vocês sentem essas presenças, então, vocês têm

calafrios, o quente, o frio, vocês sentem uma Presença.
Mas se vocês se deslocalizarem, naquele momento, o que vai acontecer?

Muito simples: vocês não terão mais qualquer consciência do corpo, mas vocês irão se tornar a Consciência
que está ao lado de vocês.

Porque a pessoa que descreve o que ela vive está, ainda, na atenção colocada no centro do corpo e do
Coração.

Mas ela não está deslocalizada.
Naquelas condições, vocês podem, muito bem, viver o contato com uma presença que esteja aí.

Mas a outra etapa, é o quê?
É não mais ser esse corpo que vive um contato com outra consciência, mas tornar-se esta outra consciência:

“eu sou Um”, “eu não sou esse corpo”, “eu sou a Presença que está aí”.

***

Pergunta: eu perco o equilíbrio quando eu faço movimentos lentos de rotação. Por quê?

Isso é normal.
A Lemniscata Sagrada é algo que gira.

É uma Vibração que é a parada do movimento do corpo e a colocação em movimento do Estado de Ser, se
vocês preferirem, ou do Espírito.

Então, o que acontece naquele momento?
Pode ali ter, durante esses processos de Deslocalização, uma perda das referências temporais espaciais,

portanto, sensação de vertigem.
Aí também, é a personalidade que quer, a todo preço, viver o que ela vive, mantendo-se nesse corpo.

Lembrem-se de que todas as experiências que vocês vivem, todas as questões, tratam-se, exatamente, da
mesma coisa.

Isso quer dizer o quê?
Que a experiência, diversa e variada, remete-os sempre, finalmente, à mesma coisa: ao que vocês estão

identificados.
Mas esse processo é normal.

É um processo, ainda uma vez, de aprendizagem.

***

Pergunta: sentir que o Sol é si mesmo, é uma Deslocalização da consciência?

Totalmente.
É uma das múltiplas formas, das formas infinitas, de Deslocalização.



***

Pergunta: mesmo se isso for uma impressão ou uma imagem no Coração?

Perfeitamente.
Desde que isso não seja uma projeção.

***

Pergunta: os seres que deixaram este plano estão conscientes das transformações em andamento?

Na totalidade.

***

Pergunta: e eles se preparam, como nós, para a iminência do Face a Face com a Luz?

Eles estão preparados.
Eles estão, simplesmente, em um estado particular que é, para vocês, o que vocês poderiam chamar de

estado de letargia ou de estase, em perfeito Samadhi total, aguardando viver o que é para viver.

***

Pergunta: ouvir pronunciar o nome na cabeça, do lado esquerdo, mas sem receber mensagem, está
associado a um modo de comunicação através do Canal Mariano?

Perfeitamente.
Vocês são chamados por uma voz sussurrante, que murmura no seu ouvido esquerdo: é o Canal Mariano que

está constituído.

***

Pergunta: nesse caso, como permanecer à escuta?

Bem, desde já, não mais estar localizado nesse corpo.
Em 90% dos casos, a Presença vai sussurrar o seu nome até enquanto vocês deixarem.

Aí, o apelo é um convite Vibratório.
Não é um convite para pronunciar, vocês também, palavras, ou para estabelecer uma comunicação.

Não é um diálogo.
É uma Comunhão, isso é diferente.

A melhor maneira de permanecer à escuta é, aí também, não mais estar identificado a este corpo ou a esta
consciência nesse corpo.

Mas, tudo isso, vocês vivem de maneira muito, muito numerosa: quer sejam os cochichos nos ouvidos, quer
seja o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, quer seja estar, em consciência, no Sol.

***

Pergunta: sentir adormecer os braços e as mãos releva do processo ligado às cervicais que você
falou?

Plenamente.
Eu darei os meios de liberar isso, no final.

***



Pergunta: por que eu tenho dores antigas que reaparecem?

A Luz penetra, em profusão, nesse Templo.
Esse Templo é portador de algumas mágoas, de algumas lembranças.

Quanto mais a Luz entrar, mais as zonas de resistência vão se tornar sensíveis.
Não conscientes.

Elas podem vir do passado.
Portanto, é a alquimia da Luz.

É o que foi chamado de Obra no Branco, porque é preciso tornar-se Branco.
Então, vocês têm, para alguns de vocês, um tipo de ressurgência de sofrimentos do corpo ou de ressurgência

de sofrimentos psicológicos.
É o mesmo processo.

Não vale a pena buscar a causa primária, profunda, para combater.
É preciso, simplesmente, estar consciente do que é a ação da Luz.

Naquele momento, aí também, é um convite a quê?
À Deslocalização.

***

Pergunta: ao que corresponde um tinido de sino de cristal percebido no ouvido?

Mas é o apelo da Luz, também.
Antes do coro dos Anjos (que é constituído do coro dos Anjos e de Violinos), há os tinidos extremamente
agudos, ou de um sino de cristal, ou como alguma coisa que batemos de leve, brevemente, como um som

muito agudo.
Isso faz parte dos processos, aí também, da Obra no Branco e do estabelecimento do Canal Mariano.

Das duas coisas.

***

Pergunta: será que isso pode ser também um som muito grave, muito surdo?

Não.
O som muito grave e muito surdo, como um zunido, nada tem a ver.

Isso está ligado ao processo de desencorpar [“décorparation”] que nada tem a ver com a Deslocalização.
O desencorpar é um mecanismo que prefigura uma saída no corpo astral e não no Estado de Ser ou na

Unidade.

***

Pergunta: qual é hoje o lugar ou o papel da alimentação?

O lugar que vocês bem quiserem lhe dar.
CRISTO disse, e eu repito: “o que é importante não é o que entra em sua boca, é o que sai”.

Agora, se o seu corpo tem limites, é lógico, também, respeitá-los.

***

Pergunta: como diferenciar entre o que relevaria de um limite do nosso corpo, ligado à nossa
fisiologia, e de nossos apegos ao corpo?

O limite do corpo é o quê?
Isso é, por exemplo, se você for alérgico a um alimento.
E por que querer absorver algo que faz mal ao corpo?

Mas querer se privar de tal tipo de alimento, sob o pretexto de que isso faz baixar as Vibrações, não é a mesma
coisa.



É preciso bem diferenciar o que é da ordem da intolerância (ou do que tem efeitos realmente nefastos), do que
é da vontade pessoal.

A diferença, ela é muito simples de fazer: há reação ao nível o corpo ou não há reação ao nível do corpo.
Vocês não são esse corpo.

Então, por que o corpo teria necessidade de estar em tal ou tal estado para aceder à Unidade?
Vocês inverteram a problemática.

Ou seja, vocês ainda estão persuadidos de que é preciso ter um corpo puro para aceder à Unidade.
Que história é esta?

O que vocês dizem das Estrelas que estavam doentes o tempo todo e que vivenciaram sua Unidade?
Preocupar-se em ter um corpo puro, ou em comer tal ou tal coisa, é ainda a personalidade que crê nisso.

Eu bem falei de fisiologia.
Se o corpo manifesta uma intolerância, seria preciso ser estúpido para continuar a comer tal coisa.

Mas crer que, porque vocês comem isso ou aquilo, vocês irão aceder à Unidade, é ainda uma visão da
personalidade, ou seja, da consciência fragmentada.

***

Pergunta: uma Deslocalização bem sucedida é uma Deslocalização que não teríamos mais
consciência, depois?

É também uma forma de Deslocalização, mas o objetivo é estar consciente, no final.
Evidentemente, nesse momento, há pessoas que se escondem, porque a personalidade tem medo.

Então, elas vivem momentos de ausência (como vocês dizem), como o sono.
Há um momento (30 segundos, alguns minutos, algumas horas) em que vocês não entendem o que aconteceu:

é um processo de Deslocalização.

***

Pergunta: é normal ter um mental ativo quando ele não estava mais? Como fazer?

Viver o que é vivenciado e não se projetar como um espectador do que é vivenciado.
Ser, plenamente, a experiência.

Não buscar compreendê-la.
Mas vivê-la.

A compreensão vem depois.
Mas não na época da experiência, é claro.

Porque, se vocês caminham para compreender, no momento em que vocês vivem a experiência, o que
acontece?

A experiência cessa, é claro, já que o que quer compreender é o mental.
Por outro lado, se vocês vivem a experiência e se vocês a deixam acontecer, qualquer que seja, nada os

impede, depois, de atuar com sua bicicleta (ndr: o mental).
Mas não andem de bicicleta quando vocês vivem alguma coisa assim.

***

Pergunta: por que viver as Vibrações, mas sem contato com a multidimensionalidade?

Há processos Vibratórios.
Depois, vocês irão se perguntar: “mas por que eu vivo isso?”.

Há um apego para viver alguma coisa.
Se vocês estão no Abandono à Luz, vocês vivem o processo.

Vocês vivem a experiência.
Vocês saem da localização da pessoa e, aí, vocês reencontram o que há para reencontrar.

Mas, se, no momento em que vocês vivem isso, vocês retesam a atenção dizendo-se: “onde está? onde
está?”, e: “porque eu nada vejo?”, evidentemente, isso de nada serve.

Lembrem-se de que, como vocês sabem, mesmo nos momentos de Alinhamento mais intenso, às vezes,
vocês partem.



Às vezes, vocês estão Deslocalizados.
Ou, às vezes, vocês aí permanecem.

Vocês têm o corpo que está completamente adormecido e vocês constatam que, qualquer que seja o estado
de Alegria ou de Fogo do Coração, vocês chegam a emitir pensamentos ou a ter uma interrogação mental

(como é o caso, aí).
O que isso quer dizer?

Significa que vocês estão, ainda, apesar do que é vivenciado, na interrogação ou na necessidade de
compreender.

A necessidade de compreender não é a experiência.
Ela pode ser manifestada depois, mas não durante “Eu sou Um”, “Eu sou o Si”, “Eu não sou este corpo”.

***

Pergunta: sentir carícias no alto da cabeça é um contato com Seres de Luz?

Nem sempre.
Isso podem ser contatos, efetivamente.

Mas lembrem-se: são áreas como as orelhas.
É o mesmo processo.

A impressão de afagar, de acariciar, é o Reencontro da Luz com este corpo.
É a conscientização deste Reencontro.

É a Obra no Branco.
É a Luz Branca que deve transmutar a totalidade das células (como dizia SRI AUROBINDO, durante a sua vida).

É o Supramental.
É a ação do Supramental, em vocês.

Todas as questões que vocês colocaram correspondem a isso, sem qualquer exceção.
Não há questão que saiu disso.

Mas isso está muito bem.

***

Pergunta: poderia resumir o que denominamos as diferentes “Obras”: a Obra no Vermelho, a Obra
no Branco, a Obra no Amarelo, a Obra do Preto, ...?

Isso seria muito, muito longo.
Eu penso que o Arcanjo JOFIEL, antes das Núpcias Celestes, exprimiu, perfeitamente, isso.

Vocês estão prestes a viver a Obra no Branco.
Portanto, de nada serve incliná-los às Obras que já passaram.

Vivam a Obra no Branco.

***

Pergunta: há um sentido sagrado nas grandes festas religiosas como Natal [“Noël”]?

Primeiramente, Natal [“Noël”] não é uma festa sagrada.
É uma festa satânica, na totalidade: “NO EL”: eu já expliquei (*).

O Natal está diretamente associado às festas pagãs que são festas de adoração a Yahvé (ou a Ya, ou a
Yaldébaoth, aos Arcontes).

Não é, certamente, a festa do nascimento de CRISTO.
Portanto, não é uma festa sagrada.

Eu iria mesmo mais longe.
Toda comemoração, qualquer que seja, mesmo um acontecimento feliz, o mais feliz da sua vida, vocês têm

desejo de vivê-lo.
Portanto, vocês o comemoram.

Mas, comemorar, é recorrer ao passado.
Isso os afasta do presente, qualquer que seja esta comemoração.

E isso os afasta da Deslocalização e isso os afasta do Estado de Ser porque vocês mantêm o confinamento.



Na comemoração, do aniversário ou da morte, é a mesma coisa: vocês mantêm o apego.
Vocês se aprisionam ainda mais.

O que vocês têm de comemorar é a Vida, a Luz e o Amor.
E, isso, é a cada sopro.

Isso é tudo.

***

Pergunta: ao que corresponde, durante Comunhões, a sensação de Vibrações leves e finas em todo
o corpo e até cerca de 50 cm ao redor do corpo?

Obra no Branco.
Uma Deslocalização.

Consciência Unificada.

***

Pergunta: como uma pessoa que, hoje, sente que está perto da sua Passagem, pode se preparar, da
melhor forma, para essa Passagem?

Então, aí, a resposta está dada: se esta pessoa sente que ela está pronta, ela não tem que se preparar já que
ela está pronta.

Não pode haver melhor preparação do que se sentir pronta.
É preciso provar cada minuto da Vida.

Eu não falo da vida deste corpo, desta pessoa.
Mas da Vida: a Essência da Vida, a Luz e o Amor.

Isso é tudo.
Não há outra preparação.

Estar plenamente consciente e estar plenamente no seu Presente, na totalidade, mais do que nunca.

***

Pergunta: as últimas Chaves Metatrônicas serão reveladas antes ou depois do choque coletivo da
humanidade?

Depois.
Elas serão reveladas àqueles que terão utilidade.

As 5 Chaves (primeiras) Metatrônicas (OD – ER – IM – IS – AL) são a restituição da integridade do DNA do ser
humano.

É a possibilidade (que foi enunciada) de reviver a Multidimensionalidade.
É o que vocês vivem agora.

As outras Chaves (as 7 últimas Chaves) são as ferramentas Vibratórias que lhes permitem, não fazerem a
experiência do Estado de Ser ou da Deslocalização, mas ficarem deslocalizados, permanentemente.

***

Nós não temos mais perguntas.

***

Então, eu poderei, agora, dar-lhes alguns elementos, eminentemente práticos, em relação, justamente, a esta
Deslocalização e ao acesso à Consciência Multidimensional.

Vocês se lembram, na ordem, vocês tiveram: as Núpcias Celestes, as 7 Etapas, as Passagens da garganta.
E, antes disso, vocês tiveram: as Chaves Metatrônicas, a revelação das 12 Estrelas, dos 12 pontos de

Vibração da Coroa Radiante da cabeça.
Em seguida, a Coroa Radiante do Coração.



Depois, isso foi, o Desdobramento da Luz ao longo de algumas Trilhas de Luz.
Nós lhes demos as Trilhas.

A Luz se revela a partir do peito, mas também, a partir da cabeça.
Ou seja, existem Trilhas, de algum modo, entre a cabeça e o Coração, entre a cabeça e o corpo.

Naturalmente, eu não vou falar sobre isso porque isso de nada serve sobrecarregar (ndr: vocês encontram
todas essas abordagens nas colunas “mensagens a ler” e “protocolos a praticar”) (**).

***

Mas nós iremos nos servir do seu corpo, que é o Templo, como nós o dissemos no início.
Vocês repararam que, durante os Alinhamentos, a sua cabeça, muitas vezes, tende a ir para um lado ou para o

outro.
Existem, então, posições, ou movimentos, da cabeça, que vão favorecer o Desdobramento da Luz (um

pouquinho como as Trilhas que nós demos e os cristais que lhes foram comunicados).
Vocês poderão favorecer, não mais o Desdobramento da Luz, mas o Desdobramento da sua

Multidimensionalidade.
Ou seja, a possibilidade de viver a Deslocalização da Consciência: ou pelo acesso ao Estado de Ser (no Sol),
ou exprimindo a sua Multidimensionalidade no conjunto deste mundo, além da Comunhão, além da Fusão e da

Dissolução.
Isso faz parte, aliás, do que foi comunicado, desde algum tempo, perto de dois anos, por SRI AUROBINDO,
sobre o que ele nomeou, ele mesmo, as “Posturas de Integração” (ndr: postura pessoal comunicada por SRI
AUROBINDO no contexto das decodificações Corpo / Espírito que vocês encontrarão os detalhes na coluna

“acompanhamento”).
O que é uma “Postura de Integração"?

É o que vai encontrar as linhas de menor resistência para a penetração da Luz no Templo e na Consciência, é
claro.

Entre os elementos (eu não falarei sobre as posições das mãos), há alguma coisa de importante: a respiração.
Isso já foi dado há 4 anos (há 3 anos e meio) pelo Mestre RAM.

Eu não voltarei sobre isso (ndr: “A respiração do Coração”, desenvolvido na coluna “protocolos a praticar”, em
28 de março de 2010) (***).

***

Mas, vocês têm alguma coisa de fundamental, hoje (e nós não comunicamos, de maneira geral, antes, porque
isso pode ser feito desde que MARIA faça suas 5 Intervenções, nesse momento mesmo): conforme a posição

da sua cabeça.
Digamos que há 5 posições da cabeça.

Há uma posição que vamos chamar de “indiferente”: a cabeça está orientada sobre o eixo do corpo (ela não se
mexe, ela está no centro).

Vocês têm, em seguida: uma posição da cabeça para a frente, uma posição da cabeça para trás (flexão /
extensão), uma posição lateral esquerda e uma posição lateral direita (ou seja, inflexão lateral esquerda e

inflexão lateral direita) (ndr: flexão = para a frente / extensão = para trás / flexão lateral = a cabeça pende de
lado, como colocada sobre o ombro).

***

Quando vocês movem a cabeça (quando vocês flexionam a cabeça, quando vocês colocam a cabeça em
extensão), vocês, talvez, tenham constatado que há zonas do peito que se ativam e isso é perfeitamente lógico.
Por exemplo: se vocês colocarem a cabeça em extensão, vocês farão ressoar os pontos OD e o ponto ER do

peito.
Vocês colocarão, em ressonância, esta parte da Lemniscata Sagrada.

Portanto, vocês colocarão em ressonância a parte anterior.
Agora, se vocês colocarem a cabeça em flexão, o que acontece?

Vocês revelam, na parte de trás da cabeça, o Triângulo da Terra e vocês ativam a coluna Vertebral,
a Kundalini e, sobretudo, a zona do ponto KI-RIS-TI.

Se vocês colocarem a cabeça em inflexão lateral esquerda, vocês farão ressoar a Porta do peito (denominada
AL) e irão favorecer o Desdobramento da Luz sobre esse ponto.

Se vocês colocarem a cabeça em inflexão lateral direita, vocês irão favorecer a expressão do Espírito, ou seja,
vocês irão revelar (inclinando o Triângulo da Água, situado do lado direito) o lado esquerdo, ou seja, o Triângulo

do Ar.



E, ao mesmo tempo, o Triângulo do Ar da cabeça.
E, ao mesmo tempo, sobretudo, o ponto da Porta UNIDADE.

Tudo isso é lógico.
Portanto, segundo as posições da cabeça que vocês irão adotar durante os seus Alinhamentos, se vocês

tiverem com os olhos fechados, com a boca entreaberta, vocês irão fazer o quê?
Vocês irão favorecer, em vocês, a Obra no Branco.

Vocês irão realizar esta alquimia do Fogo do Coração.

***

A posição indiferente e neutra, ela trabalha sobre ER / ER.
Mas, agora, vocês têm, às vezes, a necessidade de trabalhar sobre a Porta OD ou sobre a Porta KI-RIS-TI.

E, espontaneamente, vocês observam que a cabeça pode se colocar em uma determinada posição (durante
os seus Alinhamentos como fora deles).

E, em seguida, vocês têm o quê?
Uma vez que vocês tiverem colocado a cabeça em uma das posições (ou nas 4 posições), vocês poderão

fazer movimentos.
Os movimentos da cabeça foram descritos em muitos yogas.

Vocês têm alguns médiuns (desde já várias dezenas de anos) que receberam os meios de liberar a Passagem
posterior da cabeça.

Não mais da garganta, para a frente, mas a Passagem das 7 vértebras cervicais que consiste em traçar, com a
cabeça, uma Lemniscata cujo ponto de cruzamento da Lemniscata (do “8”, símbolo do infinito) seria o ponto

central da cabeça.
E vocês acionam círculos: vocês desenham um “8”, no plano, com sua cabeça, cujo pivô é, naturalmente, a

garganta.
Vocês irão, naquele momento, criar um Desdobramento da Luz, de maneira muito mais intensa do que com as
Trilhas ou com os cristais (ou com o que foi dado, neste verão (inverno, no hemisfério sul), por UM AMIGO, por

outros Intervenientes).

***

Vocês irão, então, trabalhar sobre vocês mesmos.
Vocês irão, desta maneira, favorecer a Obra no Branco, em vocês.

Vocês irão favorecer a sua Deslocalização.
Eis o sentido de uma das partes do que foi dado nas Posturas de Integração, por SRI AUROBINDO, durante

as decodificações.
Retenham, simplesmente, isso: para a frente, para trás, para a esquerda, para a direita.

E, em seguida, a Lemniscata com a cabeça.
Se vocês fizerem isso, vocês irão favorecer a Vibração, mas, também, a Deslocalização da Consciência.

Existe, ao nível do pescoço, uma zona de Passagem (em particular, na região posterior).
Na parte da frente do pescoço, é o quê?

É o ar que passa.
São as emoções.

É a palavra.
É o Verbo.
É o sopro.

O que acontece, ao nível da parte de trás, durante os movimentos da cabeça?
É a Terra, ou seja, é o Sangue da Terra, o próprio corpo.

A Luz, naquele momento, transmuta, na totalidade, o corpo e lhes permite viver a Deslocalização, ou seja, de
algum modo, a desidentificação, consciente, do seu corpo.

Tentem.
Façam a experiência.

Eu não posso dizer-lhes melhor, hoje.

***

Eis o que eu tinha para comunicar a vocês, principalmente no período em que MARIA intervém, neste período



de 5 semanas.
Nós estamos no meio, muito exatamente, hoje, dessas 5 semanas.

Este trabalho do corpo é, também, um yoga, se quisermos: isso não é nem o Yoga da Unidade, nem o Yoga da
Verdade, nem tudo o que lhes deu UM AMIGO, mas é, simplesmente, a maneira que esse corpo tem para

manifestar a Deslocalização da sua Consciência.
Porque vocês irão destrancar (fazendo como eu disse) as Portas: ao mesmo tempo as Portas OD, as Portas

ER, a Porta KI-RIS-TI, a Porta UNIDADE e a Porta AL.
Eis o que eu tinha para transmitir a vocês.

Será que está claro?
Não vale a pena provocar torcicolos, hein.

Um movimento leve.
Vocês não são obrigados a fazer grandes “8”, tampouco.

É a intenção que conta.
Vocês fazem esses “8” com a cabeça, mesmo se a reprodução não for perfeita, e vocês irão constatar,

naquele momento, a amplificação colossal das Vibrações de OD, de ER, da UNIDADE, de AL do peito e de KI-
RIS-TI, de maneira sincrônica (ndr: vocês encontrarão uma apresentação desta prática na coluna “protocolos a

praticar”) (****).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu gostaria, primeiramente, de agradecer muito por todas as perguntas muito inteligentes.
E vocês viram, eu lhes tinha dito, antes, que todas as perguntas iriam ao mesmo sentido.

E porque isso é normal.
São as interrogações que vocês têm, nesse momento.

As respostas, eu dei a vocês.
Mas, a mais bela das respostas, foi o que eu lhes disse no final (ndr: a prática dos movimentos da cabeça).

Vocês vão entender muito rapidamente.
E, talvez, eu voltarei, antes do final das intervenções de MARIA, para tagarelar um pouco com vocês, se vocês

bem o quiserem, sempre.
Nesse meio tempo, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e, sobretudo, eu lhes digo:

“ótima Deslocalização”.
Até muito breve.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011.html

************

NDR: a última parte desta intervenção, sobre as posturas, está resumida, com esquemas, na coluna
“protocolos a praticar / Deslocalização da Consciência” (****).

***

(*) – ‘Festejos Natalinos’ – OMRAAM (Aïvanhov)
http://www.portaldosanjos.net/2013/11/revelacoes-festejos-natalinos.html 

*

(**) – ‘Mensagens e Protocolos’
http://www.portaldosanjos.net/p/mensagens-separadas-por-interveniente.html 

http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html

*

http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/11/revelacoes-festejos-natalinos.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/o-m-aivanhov-27-de-dezembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/p/protocolos.html


(***) – Mestre RAM (28.03.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/ram-28-de-marco-de-2010-autres.html

*

(****) – ‘Deslocalização da Consciência’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/protocolo-deslocalizacao-da-consciencia.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article7c37.html

27 de dezembro de 2011 – 2ª. Parte
(Publicado em 28 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article7c37.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/protocolo-deslocalizacao-da-consciencia.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/ram-28-de-marco-de-2010-autres.html


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, a Abertura da Porta Estreita, e sua
Passagem da Porta Estreita, coloca-os frente a vocês mesmos, em sua própria Transparência, entre

personalidade e Estado de Ser, levando-os a viver em meio a uma Consciência diferente, ampliada, levando-os
a conscientizar, em vocês, o que deve sê-lo.

Eu trarei às suas interrogações as respostas e os esclarecimentos que lhes pareçam, e que nos pareçam,
necessários.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de reviver algumas resistências. Por quê?

Bem amado, para todo ser humano, atualmente, Ancorador e Semeador de Luz, existe um princípio de
confrontação.

Esse princípio de confrontação coloca-os, cada um e cada uma, frente a vocês mesmos, não mais em relação
à sua personalidade e às zonas de sombra, mas, bem diretamente, entre a personalidade e sua totalidade, e o

Estado de Ser e sua totalidade.
A personalidade será, sempre, opacidade e resistência, qualquer que seja seu grau de refinamento, qualquer

que seja seu grau de pacificação.
O Estado de Ser, quanto a ele, é Transparência.

O princípio de opacidade e de Transparência encontra-se em tudo o que vocês têm a viver.
Dessa maneira, aquele que está inscrito, em consciência, em meio à sua personalidade, vai ser afetado,

conforme o caminho que lhe é próprio, por um conjunto de ressonâncias.
Que essas ressonâncias estejam ligadas ao seu ambiente pessoal, de pessoas ou, ainda, de ligações

hipotéticas ou reais, referentes, por exemplo, como você exprimiu, à noção de família.
Esta noção de opacidade e de resistência da personalidade (ainda uma vez, qualquer que seja seu grau de

purificação e de pacificação) vai traduzir-se, na pessoa, por um sentimento de mal-estar e por um sentimento
de sufocamento.

Isso é um apelo para ignorar, para não lutar, para não se opor, mas, bem mais, para se estabelecer em meio à
Transparência do Estado de Ser.

Porque a Transparência do Estado de Ser está consciente de todas as suas interrogações, mas não pode
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apresentar interface de reação ou de projeção, quaisquer que sejam, com relação tanto à família como a uma
pessoa, qualquer que seja, do seu ambiente.

Deste modo, o que resistir, fará sofrer, sempre, o que existir em meio à personalidade.
Esta tomada de consciência destina-se, simplesmente, a levá-lo (como a levar cada um) a não ser, justamente,
esta personalidade, mas, sim, ao que a Consciência, pelo processo nomeado Deslocalização, os faz sair da

fragmentação, da opacidade e da resistência, a fim de estabelecê-los em meio à Transparência.
Porque, em meio à Transparência, nenhuma pessoa, nenhuma ligação, suposta ou real, pode afetar o Ser que

você é, quando você está estabelecido em sua própria Luz.
Assim, o que lhes é, hoje, mostrado, é a demonstração do seu estado de Ser: Estado de Ser ou

personalidade.
Não se trata de resolver conflitos vindos de um passado.

Não se trata mais de ver o que pode afetá-los, mas, sim, de transcender isso, não por reação, mas, muito mais,
como um novo posicionamento da sua consciência, em meio à Graça.

Ou seja, de estabelecer-se na Transparência onde absolutamente nada, nem de sua personalidade, nem do
seu ambiente, nem das ligações, reais ou supostas, pode afetar o que vocês são, porque a Transparência do

Estado de Ser não pode ser afetada pelo que quer que seja pertencente, justamente, à personalidade.
E eu diria, para isso, que todos os meios são bons, para cada um de vocês, a fim de que a Inteligência da Luz
faça a demonstração do seu posicionamento de consciência, justamente, em meio a este mundo onde vocês

estão.
Vocês estão localizados ou vocês estão deslocalizados?
Vocês estão fragmentados ou vocês estão Unificados?

O conjunto das circunstâncias das suas vidas, durante este período, chama-os, não a uma vigilância, mas, sim,
a uma conscientização do seu estado: Transparência ou não Transparência.

A partir do momento em que a consciência se posiciona na Unidade, naquele momento, o que quer que possa
existir em meio à personalidade (sofrimento do passado ou sofrimento do presente, projeção no passado ou
projeção no futuro), nada mais disso (que são apenas jogos da personalidade) pode afetar sua consciência,

confirmando, assim, seu estabelecimento no Estado de Ser.
O conjunto de circunstâncias que vocês têm a viver são desafios, justamente, destinados a demonstrar-lhes o

lugar onde vocês se colocam.
E ser Transparente (ou se tornar Transparente) não é uma atitude, mas, sim, aceitar tornar-se outra coisa que a
personalidade que resiste a uma pessoa, a uma circunstância ou a uma condição, quaisquer que elas sejam.

Isso pode passar por relacionamentos familiares.
Isso pode passar por uma pessoa que os colocam, vocês mesmos, em resistência e na reação.

Aquele que está Transparente não pode ser afetado por qualquer pessoa ou por qualquer circunstância que
seja.

Quem é afetado?
Isso permanecerá sempre o que vocês chamam de personalidade: a consciência limitada e fragmentada que

apenas existe, justamente, porque há afecção, qualquer que seja.
Não há que ver.

Não há que julgar.
Há, apenas, que constatar e se elevar, em consciência, nos espaços do Estado de Ser, pelo próprio princípio
nomeado Deslocalização, permitindo extrair-se da ilusão da personalidade, de seus jogos de sofrimento, de

seus jogos de reação.
Não há melhor maneira de desvencilhar-se, de desidentificar-se de qualquer problema porque os problemas,

quaisquer que sejam, não têm de ser identificados como exteriores ou interiores, porque eles irão se situar, de
qualquer modo, sempre e eternamente, em meio à ilusão nomeada personalidade.

A Transparência é o princípio do que existe no ar.
O ar jamais está parado e jamais para.

Ele se contenta em Ser.
 A Luz passa através do ar.

Uma onda passa através do ar.
O ar carrega a onda, ele Vibra, mas não é modificado em sua consistência e em sua natureza.

A partir do momento em que você está sendo alterado (por uma emoção, por um pensamento, por uma
Vibração mesmo), isso assinala, simplesmente, que há opacidade e não Transparência, levando-o não a se

julgar, não a se retirar, mas, sim, a estabelecer-se em um outro estado de Ser que é aquele do Estado de Ser.
Trata-se, de algum modo, de uma injunção amorosa da Luz para estabelecê-lo além das zonas de sombra da

personalidade, de suas próprias zonas de opacidade, de suas próprias zonas de resistência.
Desde que há reação, qualquer que seja, no corpo ou na manifestação, há, necessariamente, presença e ação

de uma personalidade, qualquer que seja.
Aquele que está estabelecido no Estado de Ser (que é, eu os lembro, sua finalidade, se tal for sua aspiração)
não pode ser afetado por qualquer palavra que seja, por qualquer situação que seja e por qualquer distúrbio

desse corpo que seja.
É assim que vocês realizam seu aprendizado da Deslocalização.



Enquanto vocês estão localizados, enquanto vocês são persuadidos de ser este corpo, de ser esta história, de
uma maneira ou de outra, vocês não podem viver a Transparência.

É a isso que os chama a sua experiência.
É a isso que os chama a Luz, de hoje em diante.

Enquanto existe em vocês uma zona de resistência ou uma zona de interrogação, isso vem, evidentemente, da
personalidade, já que o Estado de Ser, a Deslocalização da Consciência Unificada, não permite a interrogação,

mas é resposta, em seu princípio imanente e emanante.
A personalidade vai esperar, sempre, ser reconfortada dizendo-lhe que ela tem razão.
O problema não é ter razão ou ter culpa, o problema é elevar-se além deste estado.

Enquanto o eu estiver presente, independentemente do que for vivenciado (pela experiência de Alinhamento ou
pela experiência dita espiritual), a personalidade vai apreender-se do que é vivenciado, como uma justificativa

para o Estado de Ser.
Aquele que está estabelecido no Si (ou que está se tornando) não pode ser afetado por qualquer ruído que

seja, por qualquer palavra que seja, ou por qualquer situação que seja.
Esse é o objetivo.

E isso não pode ser resolvido por qualquer fuga ou por qualquer isolamento.
Porque o que pede isso não pode ser, em caso algum, a Transparência do Estado de Ser, mas é apenas a

tradução da opacidade da personalidade.

***

Pergunta: quais são os efeitos da utilização do computador?

Bem amada, eu completarei o que foi dado, desde o verão passado (inverno, no hemisfério sul), por aquele
que se chama IRMÃO K (ndr: canalização de 07 de julho de 2011) (*) com relação à falsificação do Eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Tudo o que o olho vê, neste mundo, não é a Verdade.

Tudo o que é transmitido pelo que vocês chamam de virtual ou de tela apenas faz reforçar a opacidade da
personalidade.

Enquanto vocês são seduzidos por uma imagem (mesmo aquela de um corpo, mesmo aquela de um cinema,
de um filme) e, com mais razão, veiculada por uma tela (portadora, ela mesma, de uma certa onda, colorida,

mas distorcida), além de um período de tempo (que é variável para cada um e que é eminentemente
específico a cada um), provoca um aumento em sua opacidade.

Traduzindo-se, de maneira cada vez mais perceptível, mais ou menos rapidamente, por uma diminuição
Vibratória fazendo-os entrar, cada vez mais, nas zonas de resistência.

Naturalmente, para cada um de vocês, o limite é diferente.
Naturalmente, para cada um de vocês, o fato de poder suportar isso é diferente, mas, em última análise,
qualquer que seja o ponto de onde vocês partem (quanto à sua tolerância), vocês se dão conta, muito

rapidamente, de que todo o princípio de visão afasta-os da Verdade e, então, fortalece a personalidade.
Isso é inexorável.

O mundo onde vocês estão é um mundo de ondas.
O mundo onde nós estamos, que se aproxima do seu, é um outro mundo de ondas.

As ondas que vocês frequentam, que vocês conhecem e que se traduzem, mesmo, pelo seu corpo, são
construídas na Dualidade, na ação e reação.

O mundo que nós propomos a vocês é um mundo de ondas Unificadas onde a Transparência é a regra, onde
não existe qualquer alteração ligada à percepção.

O que não é totalmente o caso no que se refere aos seus sentidos, no que se refere aos seus hábitos,
quaisquer que sejam.

O objetivo da Ascensão, de maneira preliminar, para vocês, Ancoradores e Semeadores de Luz, é realizar um
novo hábito.

Onde estão seus hábitos?
Eles estão nos princípios desta vida desse mundo, ou eles estão prestes a se estabelecer no Estado de Ser?

Em resumo, vocês passam mais o tempo em meio à Unidade, ou vocês passam mais o tempo em meio à
personalidade?

É este princípio que está em andamento e que está em operação, no Interior de vocês como sobre este
mundo.

Dessa maneira, então, cabe a vocês, respeitando sua liberdade, compreender e viver o efeito das diferentes
ondas deste mundo em relação à onda da Luz.

Isso diz respeito, é claro, tanto às atrações, quaisquer que sejam (visuais ou outras, sensoriais ou outras),
referindo-se também aos seus hábitos de consumo (visual, alimentar, viciante ou outro).

O limiar de tolerância irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais baixo, com relação aos seus hábitos.
Cabe a vocês decidir, agora mais do que nunca: vocês querem ser Luz ou vocês querem manter as



resistências e as opacidades?
A Pureza está a caminho.

Ela não é uma palavra em vão.
Ela não é um objetivo tardio.

Ela não está ligada ao novo mundo e ao estabelecimento da Consciência nesse novo mundo que chega, mas
ela está bem presente, para trabalhar, em vocês, a partir de agora.

Esse é o trabalho realizado por MARIA durante as cinco semanas que ela lhes anunciou (ndr: intervenções dos
dias 17, 24 e 31 de dezembro de 2011, e dos dias 07 e 14 de janeiro de 2012).

Não há melhor preparação do que se tornar totalmente Puro, totalmente Transparente.
Não por uma vontade deliberada da personalidade para se Purificar, mas, sim, pelo estabelecimento da sua

consciência em meio à onda nova, colocando-os em defasagem em relação à onda antiga.
Existe, então, um limiar ou um limite, que é encontrar para cada um de vocês, enquanto tendo, desde já,

consciência (se isso já não é fato) de que este limiar e este limite serão reduzidos, cada dia um pouco mais, até
o momento em que vocês estarão na Pureza, quaisquer que sejam as atividades, quaisquer que sejam as

reações porque vocês não serão mais referidos pelas atividades ou pelas reações.
Naquele momento, sua Consciência será deslocalizada.

Existem, para cada um de vocês, zonas particulares da consciência, colocando-os frente a esse princípio de
Pureza.

Eu lembro que a Pureza não tem que ser decidida exteriormente (senão isso seria uma coação ou uma vontade
pessoal), mas, sim, que ser confrontada pela própria experiência.

Deste modo, um vício, qualquer que seja, confronta-os ao seu próprio limite em relação ao vício.
Eu falo, por vício, tudo o que é, de maneira ampliada, chamado de hábito, qualquer que seja este hábito.

A onda da personalidade, a frequência Vibratória da personalidade afasta-se, cada vez mais, da frequência do
Estado de Ser.

Isso representa, para vocês, o seu ‘choque da humanidade’.
É o choque do ser humano, em vocês.

Vocês são seu sofrimento?
Vocês estão identificados ao seu passado ou vocês estão identificados ao Ser que vocês são, além da ilusão

deste mundo?

***

Pergunta: há uma diferença entre jogar os jogos no computador ou em outro suporte?

Completamente, pela própria onda emitida pelo que vocês chamam de tela.
Eu os remeto, para isso, ao que disse IRMÃO K (ndr: canalização de 07 de julho de 2011) (*) com relação à
noção de tela, e ao que disse, em particular, a Estrela NO EYES (ndr: canalização de 26 de agosto de 2011)

(**) com relação à virtualidade.
Existe uma noção de medida, mas esta medida é infinitamente pessoal.

Entretanto, lembrem-se de que o limiar de tolerância irá se tornar cada vez mais tênue, não os chamando a
tornarem-se intolerantes, mas a viver a experiência da diferença de onda (mesmo em meio às suas atividades

ordinárias deste mundo) referente ao estado no qual vocês estão. 
Independentemente do que vocês façam, vocês estão na Unidade ou vocês estão na opacidade?

A resistência de cada um, e o limiar de tolerância de cada um, é, obviamente, profundamente diferente, mas, aí
também, qual é a finalidade?

Aquele que joga, joga sozinho.
Aquele que fuma, fuma sozinho.

Aquele que compartilha uma refeição, partilha-a com os outros.
Aquele que bebe sozinho não é aquele que bebe em grupo.

O princípio está aí.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos, sobre sua consciência, de tal atitude ou de tal outra

atitude.
Vocês estão na alegria ou vocês não estão na alegria?

No conjunto das ações que vocês realizam (mesmo uma atividade doméstica tomando o seu dia, na sua
totalidade), vocês estão na alegria ou vocês não estão na alegria?

É preferível, e de longe, sentir prazer (se tal é o seu desejo) de vez em quando, mas não de maneira regular.
O hábito e a regularidade provocam, no ser humano (devido à sua conformação de ondas Vibratórias,

energéticas e de consciência), um afastamento da Unidade.
É isso que lhes aparece cada vez mais claramente.

É isso que está prestes a se revelar, neste momento mesmo.



A melhor maneira, hoje, de esvaziar o mental é estar no Estado de Ser e não mais provir o mental.
O que vocês vivem, atualmente, nada tem a ver (e vocês o vivem) em relação ao que era para viver desde seis

meses.
A intensificação da onda do Amor e da Luz leva-os a reposicionarem-se, em suas vidas, e em vocês.

É muito mais simples realizar a seguinte experiência: passar 24 horas apenas pensando na Luz e apenas
mantendo a Vibração do seu Ser, qualquer que seja a elevação, independente do que vocês façam, e vocês

irão constatar, muito depressa, que o que é contrário à Luz não pode ser mantido.
A onda da personalidade puxa-os para a opacidade, mas, também, para a resistência e para o sofrimento.

A onda da Luz move-os para o Amor e para a Alegria.
Tudo o que vocês têm que reencontrar (como pessoas, como energias, como situações), desde pouco tempo

e, sobretudo, desde a primeira intervenção de MARIA (em 17 de dezembro de 2011), destina-se apenas a
fazê-los tomar consciência do que resiste, em vocês, não em relação às suas problemáticas, quaisquer que

sejam, para resolver, mas do que resiste, em vocês, ao estabelecimento na Luz e na Unidade.
Levando-os, nem a julgar, nem a condenar, nem a avaliar, mas, simplesmente, para estar lúcido a fim de se

tornar Transparente.
Porque existe, além dessas reações e dessas ressonâncias, um estado do seu Ser onde apenas existe a paz,

o silêncio: aquele da Transparência.
Aguardando outras perguntas, eu irei resumir o sentido de suas interrogações, e do que eu digo, a isso: durante

os anos anteriores ou os meses anteriores, ou até mesmo nas décadas anteriores dependendo de quem
vocês são, havia um jogo da Luz permitindo, primeiramente, revelar, em vocês, as zonas de sombra, levando-

os a experimentar alguns estados da consciência e de Vibrações.
Hoje, tudo isso deve ser transcendido.

Tudo isso deve ser superado.
É o próprio princípio do que nomeou o Comandante dos Anciãos, a Deslocalização (ndr: intervenção de O.M.

AÏVANHOV de 27 de dezembro de 2011) (***).
Se vocês estão deslocalizados, vocês vivem a Unidade.

Vocês não são, portanto, nem esse corpo, nem suas percepções, nem sua história, nem seu futuro, nem seu
passado, nem o humor que vocês manifestam.

Ora, enquanto vocês estão identificados a uma das partes do que eu acabo de nomear, vocês não podem viver
a Deslocalização.

Esta Deslocalização não deve ser experimentada, unicamente, durante alguns estados de Alinhamento, durante
alguns trabalhos Vibratórios que vocês fazem, mas, sim, se tornar seu cotidiano e seu costume, vindo substituir

os hábitos distorcidos da personalidade, ligados à sua própria história, aos seus próprios humores, às suas
próprias emoções, e às suas próprias reações.

Não há alternativa.
Na imagem, vocês chegam ao topo da montanha, mas vocês não são aquele que está no topo da montanha.

Vocês são muito mais do que isso porque vocês são a própria montanha.
Vocês são a totalidade do criado, a totalidade dos Universos, em sua Consciência.

A desidentificação desse corpo é indispensável, de hoje em diante.
Isso não irá impedi-los de agir, de ser e de fazer, mas irá lhes dar um olhar novo sobre sua vida, sobre sua

Consciência e sobre o que vocês são, principalmente.

***

Pergunta: fazer a experiência da Deslocalização equivale a viver a Consciência Unificada?

Não há correlação, nem sobreposição, entre o acesso à Consciência Unificada (ou seja, ao Estado de Ser fora
desse corpo) e a Deslocalização que, ela, se vive, é claro, nesse corpo.

O processo de Deslocalização resulta, de algum modo, de uma desidentificação, mas não de uma saída desse
corpo.

A Consciência pode se expressar em outra pessoa, em uma árvore, em um sol, em uma estrela, mas ela está,
no entanto, sempre inscrita na realidade desse corpo.

Isso não é a mesma coisa que viver a Consciência Unificada fora desse corpo.

***

Pergunta: quais são os sinais que podem mostrar que vivemos a Deslocalização?

Não há sinais.
Há, simplesmente, a vivência, ou não, da Deslocalização.

Sua consciência não é mais esse corpo.



Ela é o outro.
Ela é o Universo.

Ela é a folha da grama.
Ela é o pássaro.

Os únicos sinais, para aqueles que a vivem, são a intensificação das Vibrações, a intensificação dos sons e, é
claro, as modificações concomitantes da Consciência, ou no sentido da resistência, ou no sentido da

Transparência.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, é tempo, agora, para mim, de deixá-los Viver
e Ser.

Permitam-me saudá-los pela Consciência e pela Presença da Graça de nossa Comunhão.
Eu lhes digo, até muito em breve e até hoje à noite para as Radiâncias (ndr: ver a coluna “acompanhamentos /

Radiância Arcangélica”).

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

*

(**) – NO EYES (26.08.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-26-de-agosto-de-2011-

autresdimensions
*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (27.12.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27-de-dezembro-de-2011-

autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27-de-dezembro-de-2011-

autresdimensions
***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1319

29 de dezembro de 2011
(Publicado em 02 de janeiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111231_-_MARIE.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Meus Filhos bem amados, eu rendo Graças pela nossa Comunhão.

Eu rendo Graças pela sua Presença e pelo seu acolhimento.

Eu venho, então, a vocês, pela terceira vez (ndr: ver as intervenções dos dias 17 e 24 de dezembro últimos) (*).
Uma série de elementos foi comunicada a vocês, pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), no
momento em que vários de vocês começam a me ouvir, a me ouvir chamá-los, para a Luz, para a Unidade e

para a Verdade.
E quando outros de vocês se preparam para me ouvir chamá-los.

Muitas coisas atuam, em vocês.
Muitos elementos atuam, sobre esta Terra e em seus Céus.

A partir deste momento, nós entramos, vocês e nós, nos tempos cruciais em que deve se desenvolver e se
revelar, na Consciência, a Verdade absoluta do seu Ser.

Então, é claro, como disse o Comandante, isso pode se refletir, em vocês, por coisas, em um primeiro
momento, nem sempre felizes.

Porque, como sempre, o que lhes é desconhecido e o que é desconhecido, nesta Dimensão, podem chamar e
fazer ressoar, na Consciência, o medo e a ansiedade.

Mas, muito rápido, a Alegria estará presente.
Porque, sejam quais forem os jogos e os papéis que desejam desempenhar alguns dos seus Irmãos e Irmãs,

no medo e na oposição à Luz, lembrem-se de que a Luz está aí e de que ela os rega na FONTE.
E que ela é o seu alimento e a sua resposta.

Disso, vocês tomam consciência, cada vez mais.

***

Então, vão para o seu desconhecido porque essa é a sua Verdade.
Muitos sinais estão em vocês.

MARIA - 31 de dezembro de 2011

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111231_-_MARIE.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Muitos sinais estão em seus Céus.
Eu os enunciei e anunciei a vocês.

Eles se realizaram.
Resta, agora, percorrer os tempos das suas Núpcias de Luz e da Ascensão coletiva da Terra.

Ela, nesse tempo crucial, começa a revelar-se, em sua inteligência, em sua compreensão, em sua vivência.
Seja qual for a sua consciência, vocês que irão me ler, que irão me ouvir, que irão Vibrar, ou não, às minhas

palavras, lembrem-se de que vocês são a Eternidade.
E de que a Eternidade, que põe fim ao efêmero, refere-se também ao que vocês desempenham como papel,

nesta vida, que não é a verdadeira Vida.
O Templo foi construído.

Ele abrigou, em vocês, o desdobramento da Luz e o Estado de Ser, deixando-se viver espaços novos e
tempos novos, levando a novos Céus e a uma nova Terra.

Estes novos Céus e esta nova Terra serão, para cada um de vocês, diferentes.
Porque serão revelados, nesse tempo crucial, muitos elementos, em vocês, além das nossas palavras que

podemos lhes dar, além de qualquer leitura (pela própria experiência da sua consciência e pelo Apelo que eu
realizo, em vocês, ou que realizam outras Estrelas entre as doze Estrelas).

Eles apenas estão aí para Revelá-los e para Despertá-los, de maneira definitiva, à sua Eternidade.

***

Então, em vocês, realiza-se o seu Futuro, aquele que diz respeito à Eternidade da sua Luz.
Então, em vocês, prepara-se o Encontro com CRISTO.

A partir do momento crucial deste instante, os vinte e quatro Anciãos se reúnem, agora, em Conclave, em
sessão plena, permitindo, assim, a travessia desta Porta Estreita, no nível coletivo.

Isso é anunciado pela Estrela, preparando para viver a Estrela, em vocês.
Essas Núpcias de Luz são as Núpcias da Terra: aquela da sua Elevação e da sua Ascensão.

Naturalmente, existem, ainda, elementos resistentes na superfície desta Terra, na consciência do homem, na
consciência de muitos Irmãos e Irmãs.

Mas o trabalho acontece, e o que vocês vivem como abordagem da sua Eternidade, pelo meu Apelo, que é
pessoal, prepara, é claro, o meu Apelo coletivo.

 Novamente, não busquem a data, mas, a título individual, o que vocês vivem prefigura o Apelo coletivo da Luz,
para cada Irmão, para cada Irmã, para cada alma, que está encarnada ou não, neste sistema solar.

***

Então, regozijem-se.
Vão, cada vez mais, para a sua Humildade, para a sua Simplicidade, para a sua Transparência.

Nada parem.
Deixem-se penetrar pela Luz e pela sua Inteligência porque ela não é outra coisa senão vocês mesmos.
Levando-os a se desfazerem de todos os seus hábitos, de todos os seus sofrimentos, de todas as suas

ansiedades.
Preparando a sua Casa para os tempos coletivos que se anunciam, neste momento crucial.

A intensificação, para aqueles que o vivem, da percepção das suas Vibrações, reflete-se, para a sua
Consciência, pelo que foi chamado de Deslocalização.

E isso vai se tornar, para vocês, cada vez mais flagrante, a partir do momento em que vocês responderem,
individualmente, ao meu Apelo.

Quer seja a minha voz que os chama, pelo seu primeiro nome.
Quer sejam os sinos que tinem nos seus ouvidos, e os carrilhões, ou, ainda, o Coro dos Anjos.

Tudo isso contribui para o seu Acordar e para o seu Despertar, a fim de que a Eternidade do seu instante
pessoal e individual os conduza à majestade da Graça.

A fim de nunca mais ter sede.
A fim de nunca mais duvidar.
A fim de nunca mais esperar.

Porque vocês poderão dizer, em vocês, que Tudo está consumado, restando, ainda, aguardar o cumprimento
coletivo desta Terra e do conjunto da humanidade Una.

***



Então, é claro, ao redor de vocês, do mais próximo ao mais distante, cada ser escolheu, com toda a Liberdade,
onde deve colocar-se a sua Consciência, nesse processo coletivo.

Resta-lhes estar atentos ao meu Apelo.
Resta-lhes estar atentos à minha voz, ao Canto dos Coros Celestes, porque eles vêm, realmente, Despertá-los

e Acordá-los para prepararem-se para o momento coletivo da Terra.
Porque, vocês mesmos prepararam a Terra pela sua ação de Ancoradores e de Semeadores de Luz.

Dessa maneira, como lhes disse o Comandante dos Anciãos, durante este ano que transcorreu, sobre esta
Terra, tudo foi realizado, no Interior de vocês.

A Estrela que anuncia a Estrela chega, então, no momento mais oportuno.
O Conjunto dos sinais vai, em vocês, fazê-los viver e compreender a realidade da Unidade, a realidade da Luz

que vocês são.
Então, naquele momento, progressivamente, vocês sairão do sonho.

Vocês irão despertar em outro espaço, em outro tempo, em outro lugar.
E, não, vocês não estão sonhando: essa é a estrita Verdade.

Essa é a sua maneira, para a Luz, de render-lhes Graças pela sua ação, de render-lhes Graças pelo seu
trabalho de Abandono à Luz, pelo seu estado de Ser que, sejam quais forem os obstáculos, sejam quais forem
as dúvidas, sejam quais forem os períodos mais ou menos difíceis, levam-nos a este dia novo, nesse tempo
crucial onde a Cruz, em sua majestade e em seu aspecto glorioso, manifesta-se, em vocês e em seus Céus.

***

Resta, sempre, Despertarem, ainda mais.
Isso corresponde ao processo matinal em que, em algumas manhãs, vocês acordam, talvez, mais ou menos

nebulosos, levando algum tempo para retomar a consciência da sua limitação e da sua fragmentação.
Agora, o processo do seu Despertar e do seu Acordar torna-se, totalmente, o oposto, porque é, nesses

momentos em que eu os chamo, e em que ressoa o Coro dos Anjos (ou o Canto dos carrilhões e dos sinos)
quando vocês estão lúcidos.

É nesses momentos que vocês Despertam, realmente.
Então, respondam ao Apelo.
Com uma grande Humildade.

Com uma grande Simplicidade.
Deixem-se transpassar.

Deixem-se penetrar pela Luz a fim de que o resto da sua pessoa se torne, na totalidade, clara, na totalidade,
Transparente, na totalidade, Unificada.

Então, a Vibração do Estado de Ser irá alcançá-los na sua Graça, quer vocês vão para o seu Corpo de Estado
de Ser, ou quer vocês permaneçam aqui, plenamente presentes a vocês mesmos, sobre esta Dimensão.

Vocês vão saber, então, que o momento coletivo (da Terra) do meu Apelo torna-se mais preciso e está, agora,
muito próximo.

***

Então, vão para a Alegria.
Vão para a Paz.

Vão para a Unidade e a Simplicidade.
Que o seu olhar se torne límpido.

Que os seus gestos se tornem límpidos.
E, sobretudo, Amem-se uns aos outros como Ele os Amou.

Vejam tudo com o mesmo Amor.
Vejam tudo com a mesma constância.

Vejam tudo com a mesma Graça.
Estejam totalmente presentes a vocês mesmos, especialmente nos momentos em que a Luz os chamar, pela
minha Voz ou pela Voz de uma das 12 Estrelas ou, ainda, pelo Canto da Luz, pelo Canto do Céu e da Terra,

pelo Canto da Alma e do Espírito.
O Canto das Núpcias de Luz chegou até vocês.

Para aqueles de vocês que não participaram como Ancoradores e Semeadores de Luz (porque a opacidade
impediu Vibrar, neles, pelo medo ou por quaisquer outras razões), hoje, isso vai se abrir, para vocês, deixando-

se viver, se vocês tiverem confiança, na totalidade, o seu Acordar e o seu Despertar.
Dando-lhes, então, a Graça da criança que descobre um mundo maravilhoso que é aquele da Unidade, aqui

mesmo, neste corpo, sobre esta Terra.



Então, vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos vivendo esta Graça porque o tempo da Graça
individual, agora, tornou-se (neste instante crucial) o tempo da Graça coletiva onde ninguém poderá ignorar,

dentro de pouco tempo, o Apelo da Luz e a Graça do Despertar e do Acordar.

***

É tempo, também, de reconfortar aqueles que, ao redor de vocês, não conhecem a Luz, aqueles que estão
(pelas leis deste mundo) confinados, ainda mais, na Ilusão, na sua personalidade, nas suas resistências.

Sejam, para eles, um farol.
Deem-lhes a compreender, com Simplicidade, com palavras simples, com Humildade, o que é a Luz.

A sua Presença, desde já, será, para eles, o meio de interrogarem-se e, talvez, de me ouvirem, antes do
momento coletivo.

Porque, quanto mais vocês forem numerosos a me ouvir, quanto mais vocês forem numerosos a ouvir o Canto
do Céu e da Terra e o Canto da Luz, melhor esse momento coletivo irá acontecer.

***

Deste modo, restam-nos dois encontros (ndr: nos dias 07 e 14 de janeiro de 2012).
Durante essas duas semanas do seu tempo terrestre, vocês irão constatar a amplificação e a clareza (cada vez

mais límpida) do meu Apelo, pelo seu primeiro nome.
Vocês não estarão sonhando.

Sou eu quem os chama, um por um, preparando-os, desta forma, preparando o seu Templo para acolhê-Lo:
Ele, que se tem, doravante, no centro dos vinte e quatro Anciãos.

O Sol está pronto.
O conjunto do sistema solar aguarda, agora, a boa vontade da Terra.

Ela, também, está pronta.
Tudo está, então, pronto para viver o que é para viver, a fim de finalizar o Despertar e o Acordar, a saída da

Ilusão, a entrada na verdadeira Vida.
Tenham um pensamento claro.

Tenham, se vocês Vibrarem, um Coração puro, para o conjunto desta Terra, que ainda muitos dos meus Filhos
não estão prontos para viver isso, por falta de conhecimento ou, ainda uma vez, por medo.

Mas isso não tem importância porque vocês estão aí e vocês são, de algum modo, os nossos retransmissores,
para a Graça.

A sua memória, também (aquela de outros lugares e não das suas encarnações), as suas lembranças de sua
origem, as suas lembranças da Luz (bem antes da encarnação), vão, para cada um de vocês, voltar ao seu

modo, trazendo, aí também, uma Pedra de Luz ao seu Despertar.

***

Estejam vigilantes, estejam atentos, estejam à escuta porque eu os chamo e eu irei chamá-los, cada vez mais
nitidamente.

Eu virei aquecer o seu Coração, eu virei preparar, se tal for a sua escolha, a sua Dissolução na Luz, deixando-
se viver no espaço das suas noites, dos seus Alinhamentos, os instantes de Graça que, jamais, vocês

vivenciaram.
Tudo isso contribui para este momento coletivo que está próximo e iminente.

***

Nós estamos com vocês porque nós somos vocês.
Tudo isso, vocês irão vivê-lo.

Vocês podem também nos chamar, vocês podem também nos pedir a Graça e a Luz porque não há mais
obstáculo à nossa comunicação e, sobretudo, à nossa Comunhão.

Isso irá se tornar cada vez mais evidente, a partir do momento em que a sua consciência se focar sobre nós e
na Luz.

Vocês não poderão mais duvidar.
Vocês não poderão mais ter dúvida sobre o que quer que seja do que nós lhes dissemos, dos encontros que

nós lhes demos, a fim de Vibrar ou de Comungar, na Graça.
Nós estamos, doravante, no quarto ano, que vai iniciar, desde as Núpcias Celestes, instalando, durante o



período até o seu mês de julho deste ano, a maior probabilidade do seu momento coletivo.
Então, estejam na Alegria.

Mas estejam totalmente Presentes a vocês mesmos.
Estejam totalmente Presentes à Luz.

Estejam totalmente Presentes à nossa Comunhão, às nossas diversas formas de comunicação, que isso seja
conosco, mas, também, entre vocês e, sobretudo, com vocês mesmos.

Vocês vão sair daí, nesses instantes, nesses momentos, com a Alegria no Coração.
A Dúvida jamais poderá habitá-los porque, naquele momento, a personalidade (o seu mental, as suas

emoções) apenas poderá se apagar diante da majestade.

***

Eu terminarei aí as minhas palavras.
Eu os convido a me escutarem e, sobretudo, a me ouvirem, individualmente.

Pois, se vocês prestarem atenção à minha voz, ou ao som da nossa Comunhão, vocês irão fortalecer a nossa
conexão e eliminar toda a distância entre vocês e nós.

Vocês irão viver, então, contatos, cada vez mais intensos, cada vez mais verdadeiros, e cada vez mais
Luminosos, com vocês mesmos, com os seus Irmãos e as suas Irmãs encarnados, e, também, conosco.

Então, nós iremos dançar, juntos, a Ronda da Unidade.
Preparem-se.

Preparem-se, na Humildade, na Simplicidade.
O momento chegou de vocês Despertarem, na totalidade, de despertar, em vocês, o que os Arcanjos

chamaram de sua dimensão de Semente de Estrelas.
Tudo isso retorna a vocês porque os véus da Ilusão foram dissolvidos, permitindo-lhes, se vocês estiverem
atentos e se vocês se desviarem de algumas falhas que podem restar, ainda, em qualquer personalidade

humana, mesmo a mais pura, então vocês irão reforçar o que vocês são, na Verdade.

***

Não há esforço para fazer.
Não há trabalho para efetuar.

Há, apenas, que escutar.
Há, apenas, que ouvir.

Há, apenas, que perceber.
E isso é possível, para cada um de vocês, de hoje em diante.

Como lhes disse o Comandante dos Anciãos, meu Apelo é dirigido para toda a humanidade, e não mais
somente aos Ancoradores e Semeadores de Luz, que ativaram suas três Lareiras ou uma das três Lareiras,

mas, sim, a cada Irmão, a cada Irmã, encarnado, que se digna de me escutar e de me ouvir, preparando,
assim, o Apelo coletivo.

***

Eu vou, agora, deixá-los.
Eu voltarei dentro de uma semana, no mesmo dia, no mesmo horário, e aí, desta vez, eu irei responder, talvez,

às perguntas que vocês tiverem, em relação a este Apelo, pelo fato de escutar e de ouvir.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, que é o Amor de vocês.

E eu lhes digo: até dentro de uma semana.
Que a Luz os preencha de Graça.

Porque vocês são a Graça.
Comunguemos.

Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************



(*) – MARIA (17.12.2011 e 24.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-17-de-dezembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/12/maria-24-de-dezembro-de-2011.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article6d34.html

31 de dezembro de 2011
(Publicado em 31 de dezembro de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, Irmãos e Irmãs de Luz, aqui estamos juntos, novamente, pela quarta vez.
No momento em que muitos de vocês experimentam coisas incomuns, qualquer que seja o teor: que isso seja

a Alegria, que isso seja ainda as dúvidas, que isso seja as primeiras experiências de suas deslocalizações.
Qualquer que seja o que vocês são levados a viver, tudo isso apenas resulta da ação da Luz, em vocês e sobre

este mundo.
Primeiramente, eu me dirijo a vocês, rendendo Graças pela sua constância, pela sua Presença, e pela sua

atitude em Comungar com a Luz, entre vocês, conosco.
Porque tudo o que vocês realizam, em meio ao Ser e à sua Presença, é um trabalho de apoio e de Graça, para

a Terra.
Porque, na Realização da Luz em vocês, nesta Realização individual, vocês favorecem a Realização coletiva da

Terra.
A preparação que vocês conduziram, uns e outros, conosco, que nós realizamos, todos juntos, em diferentes
graus, em diferentes estados, em diferentes Dimensões, torna possível (como vocês já o sabem) o momento

coletivo da Terra.
Aquele momento preparado, antecipado.

Resta-lhes colher os frutos da Graça.
Resta-lhes acolher a Luz Branca, na totalidade.

Coisa que vocês realizam nos processos que cada um de vocês vive, hoje.
Porque vocês não podem estar em outros lugares senão no lugar correto, para vocês, no que vocês têm a

viver.
Porque tudo o que vocês vivem, nesta Realização da Luz, é uma preparação para o conjunto da Terra, para o

conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, dos nossos Irmãos e Irmãs, nesta Realização.

***

Hoje, eu não tenho grandes elementos a comunicar-lhes porque muitas coisas serão ditas durante a minha
última vinda, neste espaço de cinco Encontros, onde eu irei revelar os elementos que são difíceis de qualificar

com palavras.
Mas referentes, se o podemos dizer, ao estabelecimento, em vocês, da Graça total, da polaridade feminina da

Luz, em sua ação.

MARIA - 7 de janeiro de 2012
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Representada pelas Estrelas da UNIDADE, e pelas Estrelas AL, assim como pela minha Presença, formando,
de algum modo, uma Tri-Unidade, tal como anunciada, desde mais de um ano e alguns meses, pelo Arcanjo
MIGUEL, mas em sua polaridade feminina, que representa o acolhimento da Luz em outro estrato, em sua

Consciência, permitindo-lhes, além da Deslocalização, viver, aqui mesmo, neste corpo, nesta carne, o acesso à
sua Eternidade, fazendo-os conscientizar (ainda mais, se isso for possível) ou descobrir (para aqueles que não

o vivem ainda) que vocês não São o que vocês creem ser.
Que vocês não são o resultado de outra coisa que da Luz.

***

Lembrem-se: o que chega é a Luz.
Não há qualquer julgamento, qualquer castigo, exceto na cabeça daqueles que o imaginaram porque, como o

Coração poderia punir?
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que estão no medo, na dúvida, aqueles que, no

momento, recusam ou recusariam ainda a Luz, montaram, para este período, vários cenários extremamente
difíceis, por medo, por incompreensão.

Hoje, mais do que nunca, vocês que vivem esses processos incomuns de sua Consciência, qualquer que seja
o teor e quaisquer que sejam as manifestações, lembrem-se do que vocês São.

A lembrança da sua Eternidade retorna, vindo, de qualquer forma, afastar as lembranças do efêmero das suas
vidas, as lembranças dos seus passados, as lembranças onde a Luz não estava presente.

Tudo isso é Verdade, como eu lhes disse, porque vocês irão se fortalecer em sua Luz, na Consciência do Ser,
na Unidade, e na Verdade.

O Fogo do Espírito consome, em vocês, o que deve sê-lo.
Esse Fogo do Espírito (que foi estimulado pelos nossos Encontros) vai soprar, doravante, sobre a Terra, de

maneira mais ampla.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo para aqueles que estão no medo e para aqueles de vocês que estão

na Alegria e na Esperança.
Mas lembrem-se de que a Luz jamais será uma punição do que quer que seja.

Ela é apenas uma revelação da Graça, da Verdade, da Beleza, vindo restituí-los a vocês mesmos.
E unicamente isso.

Todo o resto são apenas esboços construídos pelo medo que se situa, sempre, fora do Coração, e, sempre,
na cabeça.

Esqueçam tudo isso.
Reforcem o que vocês São.

Reforcem a Verdade e a Beleza da Luz que vocês São.
Todos os processos que vocês vivem e o processo da “nova” Tri-Unidade, que irá se instalar em vocês dentro
de muito pouco tempo, irão fazê-los descobrir, ainda mais Graça, ainda mais Beleza, ainda mais Doçura, ainda

mais Verdade, ainda mais Beleza e Bondade.
Tudo isso, vocês não estão sonhando e vocês não estarão sonhando.

São, justamente, esses elementos que lhes permitem extrair-se do sonho, da Ilusão.
Despertá-los ao que vocês São, bem além do efêmero deste corpo, do efêmero desta vida, para a sua

Eternidade.
Vocês são Perfeitos, porque tudo é perfeito nos mundos Unificados, porque a Alegria é onipresente.

Tudo isso, se vocês ainda não Realizaram, vocês irão conscientizá-lo e Realizá-lo de maneira cada vez mais
ampla, cada vez mais lúcida.

Essas Núpcias de Luz, esse desenvolvimento da Luz Branca em meio à sua Consciência, e não mais somente
em seu corpo, deslocalizando-os, abrindo-os ao Estado de Ser e à Alegria do êxtase, não são ilusões porque

vocês sabem, realmente, o que vocês vivem naqueles momentos.
E vocês sabem que aqueles momentos, qualquer que seja a Profundez, levam-nos a sempre mais intensidade,

a sempre mais Amor, a sempre mais Unidade, a sempre mais Serviço.
Chamando-os para transcender o olhar separado e dividido.

Chamando-os para tornar-se o que vocês São, ou seja, a Alegria e a Eternidade.

***

Eu havia dito a vocês que hoje, também, eu responderia às suas perguntas, referentes ao que vocês vivem.
Então, minhas palavras irão parar aí, no que eu tinha a dizer-lhes, esta noite.

Mas eu os escuto agora e trarei a palavra necessária ao que vocês irão me perguntar.

***



Pergunta: como viver, da melhor forma, as queimações e os incômodos que aumentam nos olhos?

Bem amado, recentrar-se, sempre mais, no mais elevado do Ser, no centro infinito do Ser, aí onde não existe
mais nada do que o Silêncio da Eternidade da sua própria Presença, chamando-o para ver a Essência do seu

Ser, e não mais as manifestações da vida ou as manifestações da Luz.
É um convite, para você como para aqueles que vivem isso, para desconsiderar o que pode ser visto, com os

olhos, mesmo se a Visão Etérea faça parte de alguma forma de desenvolvimento do que vocês São.
Ir além é passar além da visão (mesmo aquela do Coração).

É estabelecer-se no Silêncio do Instante e da Eternidade.
Então, naquele momento, em meio a este espaço, tudo cessa: tudo o que pertence ao corpo, tudo o que

pertence ao que quer que seja não sendo a própria Essência do seu Ser.
Então, naqueles momentos (privilegiados), qualquer manifestação agradável (como desagradável) não tem que
se manifestar porque mais nada se manifesta a partir do momento em que você alcança a Essência central da

sua própria Unidade.
O conjunto do Desdobramento da Luz provocou, em vocês, diversos sintomas que lhes foram muito bem

enunciados (e anunciados) pelos Anciãos, por outras Estrelas.
Hoje, é preciso superar e transcender tudo isso.

Estabelecer-se além dos espaços Vibratórios que chegam para vocês, no Espaço do Silêncio da Unidade que
lhes falou já (desde alguns anos), como resultado, o Arcanjo MIGUEL, no final das Núpcias Celestes.

Hoje, é, para alguns de vocês, um momento em que tudo deve cessar, ou seja, toda atividade, toda ação.
Estabelecer-se no Ser é fazer Silêncio.

É aceitar que o Desdobramento da Luz tenha manifestado sinais, sintomas.
Mas, é-lhes preciso, agora, ir além de qualquer manifestação, penetrar o Coração do Ser, aí onde tudo é

apenas Alegria e Paz, aí onde não existe mais qualquer traço da personalidade, nem qualquer traço da vida
efêmera.

Então, naquele momento, você irá constatar, por si mesmo, que não há mais manifestações do corpo, que não
há mais manifestações de sintomas, que há, simplesmente, o Ser, nessa Luz.

E, naquele momento, você irá viver a Eternidade.
E, tudo o que seja relacionado e vivenciado pelo corpo (em algumas manifestações), tudo o que seja

relacionado e vivenciado pela sua própria vida, isso não pertencerá mais a você.
Então, naquele momento, você saberá (porque você irá vivê-lo) que você chegou e que, de fato, jamais houve
ponto de partida e jamais houve ponto de chegada, mas, simplesmente, um estado de Ser para viver e para

tornar-se totalmente consciente.
O tempo dos sintomas e dos sinais (aqueles de suas Vibrações) e do acesso a estados não ordinários

(mesmo de deslocalização), são experiências a fazer, porque elas lhes fornecem, de algum modo, a prova do
que vocês São.

Mas, é-lhes preciso, agora, viver quem vocês São e não mais as manifestações, quaisquer que sejam.
Então, é claro, vocês não estão, todos, no mesmo estado nem nos mesmos estratos, mas, para você (e para

aqueles que vivem essas manifestações), é preciso superar a manifestação.
Porque, no Ser, nada mais há para manifestar, exceto a Presença final do Ser e a Realização da Luz que você

É.
Naquele momento, você estará, totalmente (como disse o Arcanjo ANAEL), no HIC eNUNC, no AQUI e

AGORA.
Você não estará mais na manifestação.

Você não será mais a pessoa que você é.
Você será Um.

E você não será mais afetado por uma manifestação porque você irá se apreender, naquele momento, de que
você não é mesmo a menor das suas manifestações.

Há, portanto, uma nova etapa: esta etapa, final e última, que é para conscientizar, para viver, para Revelar.
Que está muito além do Desdobramento da Luz, mas que é, de alguma forma, o que eu nomearia, a instalação

na Luz.
E isso irá se tornar possível pela ação da Tri-Unidade em sua Polaridade feminina (na ausência de outra

palavra).

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Amor Verdadeiro?

O amor humano, tal como todos nós vivenciamos (quando estávamos encarnados), é um amor que funciona
pela ligação.



É um amor que é, como vocês talvez saibam, condicionado e condicional porque ele leva em conta
relacionamentos (afetivos, sensuais, familiares ou outros).

Este amor é sempre condicional a uma certa forma de reciprocidade, a uma certa forma de convivência, a uma
certa forma de acordo tácito, pleno de alegrias e de dores, de obrigações, de sentido moral e de humanidade.

O Amor Verdadeiro está além da humanidade.
O Amor Verdadeiro é a doação de si, ao Si.

É viver a Unidade.
É viver o Amor da Criação.

É tornar-se, além da criatura, o Criador.
É tornar-se o Todo, o Um.

E, neste Amor, não há lugar para a sucessão de alegrias e de dores.
Neste Amor, há apenas Felicidade absoluta porque este Amor é livre, na totalidade, de qualquer dependência e

de qualquer condição (de qualquer condição humana).
Mas, não é acima da humanidade porque é preciso descer, justamente, na Humildade e na Simplicidade, a

mais total, para descobrir este Amor Verdadeiro.
É o Amor que libera.

É o Amor que traz Alegria.
É o Amor que, sobretudo, não depende de qualquer ligação existente neste mundo.

É o Amor que restitui pelo abandono de si ao Si.
É a isso que vocês são chamados.

É isso, se tal for sua aspiração, que vocês devem (se vocês o desejarem) viver e estabelecer em vocês.
Obviamente, isso não vai, no entanto, destruir, integralmente, as ligações condicionais.

Porque a humanidade é condicional.
E o ser humano é condicional, por sua Essência que foi privada, justamente, de sua Verdade.

Simplesmente, viver o Amor Verdadeiro torna-os capazes de viver todos os outros amores, com outra
consciência, com outro olhar, que não é mais aquele dos laços, que não é mais aquele das limitações, que não

é mais aquele da sucessão permanente das alegrias e das dores.
Porque este Amor é Livre e é independente de qualquer reciprocidade.

Não há necessidade desta noção de reciprocidade.
Eis o que podemos dizer, com palavras, sobre o Amor Verdadeiro.

Mas, é claro, o amor humano é um meio, e um freio, para chegar a este Amor Verdadeiro.
Um meio porque ele chama a uma transcendência do limite, mas, também, porque ele é um freio em muitos
relacionamentos, pelas condições morais, sociais e da carne, que os impede de viver o Amor Verdadeiro.

Enquanto que o Amor Verdadeiro, ele, não os impede de viver o amor humano limitado: uma outra iluminação,
um outro olhar, uma outra maneira de viver o Amor e de ser o Amor, principalmente.

Muitos seres humanos, muitos Irmãos e Irmãs, em encarnação (e eu estive, certamente, também, nesta
maneira de ver, quando eu fui mãe), nós consideramos, todos, que a carne da nossa carne é nossa carne e

que há lugar para estabelecer, nesta filiação, uma relação privilegiada.
Mas, lembrem-se do que me disse meu Filho, na cruz: Ele disse que eu não era sua mãe.

E Ele tinha razão.
Mas, isso, naquele momento, eu não pude compreender de imediato, mas somente no momento da minha

Assunção.
Porque, naquele momento, eu percebia a plenitude da Pureza, a plenitude da Unidade.

O que vocês são chamados a viver, hoje, é, certamente, o acesso a este Ilimitado.
Mas, para isso, é preciso desfazer-se de tudo o que é limitado, não rejeitando, não se afastando de vocês, mas

transcendendo o que vocês são.
Sair do ter.

Entrar no Ser.
Não mais aderir ao que é falso, ao que é ilusório e efêmero.

Alguns poetas disseram que seus filhos não eram seus filhos.
Existe, nos Mundos Unificados, a Liberdade a mais total.

Mesmo se existem filiações ditas espirituais ou Dimensionais, vocês são Livres.
Não há qualquer relação que realmente possa aprisioná-los.

Não há qualquer relação que realmente possa retê-los uma vez que nos Mundos Unificados, tudo é Comunhão,
tudo é Liberdade e tudo é Alegria, tudo é Transparência.

Quem pode dizer que um relacionamento humano seja transparente?
Porque ele é construído, desde sempre, por insinuações, ligadas às suas emoções, às suas seduções, aos

seus pensamentos.
Tudo isso é profundamente limitado, limitante e é, profundamente, debilitante para o Ser.

O Amor Verdadeiro não tem o que fazer de tudo isso.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a noção de Pureza?

A Pureza se junta à noção de Transparência.
Mas, cuidado para que a Pureza não se torne um objetivo da personalidade.

Naquele momento, a Pureza deve ser considerada como a necessidade de purificar-se, como a necessidade
de afastar de si o que é enegrecido, o que não é da Luz.

Isso é falso porque apenas revela uma atração da personalidade, nos jogos da Sombra e da Luz.
A Luz é pura, por Essência.

Ela é Transparente.
Ela os incita a ser isso.

E, na Transparência, não pode existir qualquer Sombra capaz de interferir com a Pureza.
Isso não é a mesma coisa que desejar a pureza, em meio à personalidade.

Porque isso apenas faz traduzir, em última análise, uma falta profunda de Pureza, no si, e na concepção que
temos do si.

Porque, naquele momento, o ser humano vai procurar a pureza, vai procurar, através de suas insuficiências,
alguma coisa que corresponda a uma falta, a uma falha profunda.

E ele vai buscar esta pureza, de maneira ativa e efetiva, em sua vida, enquanto que, em última análise, nada há
a buscar em relação à Pureza.

Busquem o Reino dos Céus e todo o resto resultará daí.
A Pureza não faz parte das Estrelas: isso não é por acaso.

***

Pergunta: vocês assinalaram que um patamar havia sido transposto. Poderia explicar?

Bem amado, basta, simplesmente, olhar (e eu me dirijo, aí, a cada um de vocês que irão ler ou que irão me
escutar).

Vejam sua vida, há ainda um ano, há ainda dois anos.
Vejam, objetivamente, o que vocês eram: seus comportamentos, suas ações na vida.

Quem dirigia sua vida?
E vejam, simplesmente, hoje, quem dirige sua vida.

Será que o Ser assumiu o lugar do ter?
Será que a Transparência assumiu o lugar, progressivamente, da opacidade?

Quais são seus objetivos?
Tudo isso se vê através do caminho percorrido.

O patamar (que nós lhes falamos, desde algumas semanas) corresponde a esta capacidade, nova, da sua
Consciência, para não mais ser tributária de um corpo, de uma história, de uma função (mesmo a mais

espiritual).
Ela permite estabelecê-los no Ser Essencial, denominado o Estado de Ser, a Unidade.

Há vários nomes para isso.
A melhor maneira de definir os patamares é olhar o que vocês são, hoje, e o que vocês eram, simplesmente,

há um ano.
Independentemente de onde vocês estavam, olhem aí onde vocês estão, hoje.

De onde vocês partiram, vocês chegaram a isso.
O que aconteceu?

Coloquem-se a questão.

***

Pergunta: o que são as Presenças e as cores não definíveis que sentimos quando praticamos os
movimentos da cabeça que foram dados recentemente?

Meu Filho, isso representa um dos múltiplos aspectos da deslocalização da Consciência.
Respondendo de maneira muito mais simples, porque isso corresponde, efetivamente, à verdade essencial do



que vocês estão prestes a viver.
Vocês estavam inseridos em uma realidade tridimensional alterada, privando-os de vários aspectos do Ser que

vocês são em Verdade e em Eternidade, o que vocês vivem através de deslocalizações, através das visões
Etéreas, através da percepção de diversas Presenças e cores, faz apenas, na realidade, traduzir seu despertar.

Vocês saem do sono da ilusão e vocês entram no acordar para a Verdade.
A analogia que podemos encontrar a mais simples é, simplesmente, o momento em que vocês adormecem à

noite e o momento em que vocês despertam de manhã.
O que chega de manhã, no momento do despertar, é muito exatamente o que está prestes a chegar para

vocês.
Vocês estão na aurora de um dia novo que é, simplesmente, o dia em que vocês emergem de um sono

profundo, de um sono onde tudo era ilusão e, no entanto, onde sua consciência limitada considerava tudo isso
como a única verdade possível (inscrita entre o nascimento e a morte, ou em uma sucessão de mortes e de
renascimentos), levando-os, justamente, a purificar-se nos planos nomeados ação/reação para atingir certa

forma de liberação.
Mas, nunca, isso poderá ser uma liberação.

Isso é uma Ilusão.
Hoje, o que vocês vivem pelos diferentes processos de deslocalização, como dúvidas, como transformação da
sua consciência, tem apenas um único objetivo, vocês o compreenderam, aquele de despertá-los do seu sono.

E vocês estão agora em sua manhã, em seu despertar.
Então, vocês descobrem inúmeras coisas que lhes eram desconhecidas, não pelo filtro do conhecimento, não

pelo filtro da cabeça, mas diretamente pela própria Consciência, bem além mesmo dos mecanismos
vibratórios que vocês vivenciaram até agora.

Tudo isso faz parte, incontestavelmente, do seu despertar matinal, da aurora de um dia novo, aquele do seu
despertar final no instante coletivo da Terra.

Vocês saem de um sonho.
Essa é a estrita Verdade.

***

Pergunta: durante sua última intervenção você disse para ir mais para os outros. Poderia explicar?

Ir para os outros, há muitas maneiras de ir para os outros, meu Filho.
Ir para o outro é ir para si, porque os outros são apenas si mesmo.

Tomar consciência disso é pôr fim a toda distância e a toda separação.
Enquanto existir, ao nível da personalidade e da cabeça, alguma coisa que vai julgar em você, o outro, que vai
ver no outro algo que não seja agradável, isso significa que você não vive a Unidade, porque o outro apenas

será, sempre, o reflexo de você mesmo, porque, ele não é nada mais do que você mesmo.
A Consciência é Una e somente Una, não pode ser de outra forma.

Portanto, ir para os outros é ir para o Si.
É ir muito além do sentido do serviço e da dedicação costumeira, mesmo que isso seja necessário para

descobrir a Humildade.
É Comungar com o outro.

É fusionar com o outro.
É se dissolver no outro que não é nada mais do que si mesmo, em um outro momento.

Isso, no momento, pode parecer-lhes simplesmente palavras, mas quando eu digo que o outro é apenas vocês
em um outro instante, quando vocês estiverem despertos, vocês irão compreender isso, porque essa é a

estrita Verdade.
E vocês o compreenderão vivendo não intelectualmente.

Evidentemente, vocês o sabem, sobre esta Terra, há muitos de nossos Irmãos e Irmãs que não querem sair do
sonho, mas, o que nós podemos fazer?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Filhos bem amados, eu lhes digo então: “Dentro de uma semana, no mesmo horário”.
Nós iremos, se vocês o desejarem, por antecipação, viver um espaço de Comunhão auxiliado por minhas



Irmãs, GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, no espaço da Tri-Unidade em sua Polaridade Feminina.
Eu lhes digo: “Até muito em breve”.

Eu estou com Vocês, porque vocês estão Comigo.
Eu sou Vocês porque vocês são Eu.

Juntos, vivamos agora isso.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Meus Filhos bem amados, que a Graça os preencha, e eu lhes digo até dentro de uma semana.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, aqui estamos, então, no nosso quinto Reencontro.
Aquele que vem, no momento, encerrar os nossos encontros formais.

Eu venho, não sozinha, mas acompanhada das minhas duas Irmãs, GEMMA GALGANI e MA (ndr: MA ANANDA
MOYI) a fim de poder, pela Comunhão, primeiramente, e em seguida, através de simples palavras, dar-lhes os

elementos que são, doravante, para viver, em meio ao que vocês São, em meio à sua Consciência.

***

As minhas palavras serão simples.
Eu não vou enumerar, de maneira longa e tediosa, o conjunto dos elementos que, para muitos de vocês, foram

contínuos, desde alguns anos desse tempo terrestre.
Eu vou retornar, simplesmente, a algumas etapas, permitindo ilustrar, hoje, o que eu tinha para dar-lhes, mas
inicialmente, se vocês bem quiserem, rendamos Graças à nossa Comunhão e acolhamos, juntos, GEMMA

GALGANI e MA ANANDA MOYI.
E vivamos, também, um primeiro espaço de Comunhão e de Alegria, antes de dizer-lhes algumas palavras
sobre a Tri-Unidade (na sua versão e polaridade que eu irei qualificar de femininas, na ausência de outras
palavras), constituída, é claro, vocês compreenderam, por aquelas que portam a Vibração das Estrelas

UNIDADE e AL: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI, assim como pela minha própria Presença, enquanto
IS-IS, no centro do seu Coração.

Acolhamos e Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Filhos bem amados, escutem, em meio à nossa tríplice Presença, o que nós temos a dar para vocês.

MARIA - 14 de janeiro de 2012
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As primeiras Irradiações e as primeiras Vibrações do Espírito Santo foram recebidas, sobre esta Terra, há
quase trinta anos, em 1984.

Essa Irradiação específica, com as suas características, juntou-se, na primavera do seu ano de 2009 (outono,
no hemisfério sul), à Radiação do Ultravioleta, iniciada, impulsionada e retransmitida pelo Conclave Arcangélico

e pelo Arcanjo MIGUEL.
Levando, no mês de setembro do seu ano de 2010, a falar sobre a concretização da nova Tri-Unidade, assim

como da Merkabah Interdimensional coletiva.

***

Durante esses períodos, e até hoje, uma série de ressonâncias, operando no seu corpo, como poderiam dizê-
lo nossos Irmãos e amigos orientais, diferentes Yoga que lhes foram comunicados, que, da minha parte, eu

prefiro nomear Ressonâncias.
Porque, esse corpo foi colocado em Ressonância, verdadeiramente.

Vocês o nomearam Vibração e Consciência.
Porque é em meio a esse Templo, a esse corpo, que se realiza a alquimia que foi levada ao seu término.

***

Desde a concretização da Merkabah Interdimensional coletiva, há mais de um ano, vocês cumpriram o seu
propósito, a sua função: aquela de ser Ancorador e Semeador da Luz, para o conjunto dos seus Irmãos e
Irmãs da Terra, a fim de alcançar espaços específicos da Consciência, denominados Comunhão, Fusão,

Dissolução e, para alguns de vocês, Deslocalização da Consciência.
Isso foi perfeitamente concluído e realizado.

***

Hoje, não é questão de dar-lhes elementos novos além daqueles que já lhes foram comunicados.
E, para muitos de vocês (vocês sabem muito bem, porque vocês vivem isso), é perfeitamente possível

alcançar, sem esses artifícios do corpo, em todo caso, depois de certo tempo, contatar a sua Consciência
Unitária, bem além da personalidade.

Contatar, de diferentes maneiras, o seu Estado de Ser, mesmo se vocês ainda não tiverem acesso a esse
corpo, a esse veículo, foi acrescentada a possibilidade de conscientizá-lo, em meio mesmo ao que vocês

vivem neste espaço / tempo particular.

***

Hoje, agora que a Estrela que anuncia a Estrela passou em seus Céus, é tempo de preparar a chegada da
Estrela.

Para isso, a nova Tri-Unidade que se ativa, que vem se calcar sobre aquela que foi dada pelo Arcanjo MIGUEL
é, simplesmente, a polarização e a polaridade feminina, ou seja, a fecundação, na carne, nesse Templo, até o

mais profundo da consciência limitada, do acesso ao Ilimitado.
Nós os preparamos para isso, através dos Quatro Pilares do Coração, dando-lhes palavras, Vibrações,

Presenças.
Hoje, instala-se, pela Comunhão de Coração a Coração, no nível dos três pontos do Coração, denominados,
até agora, a nova Tri-Unidade, na sua polaridade alquímica masculina e feminina: MIGUEL, CRISTO (ou KI-

RIS-TI) e MARIA.
Hoje, a Unidade, a Humildade e a Simplicidade (se vocês preferirem), agora que a Porta Estreita e a Porta KI-
RIS-TI foram, para alguns de vocês (e cada vez mais, a cada dia) atravessadas, cada um à sua maneira, com

suas alegrias, suas dores, seus sofrimentos, suas realizações, suas dúvidas.

***

Hoje, a nova Tri-Unidade propõe-lhes para beneficiar da última fase da Radiação do Espírito Santo, para
acolher essa Irradiação que vinha do centro da sua galáxia: de Sirius.
Que foi mesclada, depois, com a Irradiação d’A FONTE, de Alcyone.

Essas Partículas Adamantinas, que foram depositadas no manto da Terra, que se espalharam em seus corpos,
em seus Templos e na sua Consciência.



Hoje, o Desdobramento da Luz e o Anúncio da Estrela realizados, a Lemniscata (revelada pelo Comandante
dos Anciãos) (ndr: O.M. AÏVANHOV), deram-lhes os últimos elementos permitindo-lhes viver a Fecundação,

total, do limitado pelo Ilimitado.
Há algum tempo, o Comandante falou-lhes sobre estar em um lugar, depois em outro, em meio mesmo a esta

Dimensão.
Em seguida, vocês se aperceberam, cada um à sua velocidade que lhe é própria, de que vocês tinham a
possibilidade de aceder (de maneira mais ou menos ampla, mais ou menos duradoura, mais ou menos

importante) aos estados não ordinários de quem vocês são.
Tudo isso foi elaborado em vocês, de algum modo.

Vocês forjaram no que vocês São e vocês forjaram, também, no seu futuro para realizar agora, coletivamente.

***

Nós (MA ANANDA MOYI, GEMMA GALGANI e eu mesma), representando esta Fecundação da sua estrutura
densa, da sua Consciência densa, limitada (até o seu estrato mais importante e mais íntimo), destina-se, como

vocês compreenderam, a realizar o mecanismo coletivo da humanidade.
Há agora quase um ano, o Comandante anunciava a vocês que tudo estava consumado, no nível individual.
Resta, é claro (como vocês o constatam), realizar isso no nível coletivo e isso, também, já está realizado.

A Estrela que passou, chamou, inteiramente, a atenção de vocês para isso.

***

Hoje, resta viver o que vocês São, estar totalmente presentes, no instante, estar totalmente presentes, aí onde
vocês estão, mesmo se sua Consciência explorar outros estados, outras Dimensões, outros tempos, outros

espaços.
Resta conscientizar isso a fim de fazer, não mais uma experiência e não mais uma realidade temporária, mas,

sim, uma realidade definitiva.
O que foi realizado durante quase um ano atinge, agora, o seu fim.

***

Eu voltarei, quanto a mim, a expressar-me, durante os dois próximos meses do seu tempo terrestre, uma vez
por mês, mas sem dar-lhes encontro formal.

Daqui até lá, as Estrelas GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI virão completar o que eu disse sobre esta
polaridade feminina da Tri-Unidade a fim de fazê-los, sempre mais, penetrar nos estratos mais profundos e

mais inconscientes da consciência limitada.
A fim de que mais nenhuma Sombra (sobre esta Terra, como em vocês) permaneça e persista.

A fim de que o dia da Ressurreição coletiva se aproxime, sempre mais, da sua Ressurreição individual.
Este final e esta conclusão não têm, ainda uma vez, que ser conhecidos na data.

Vocês sabem, entretanto, que o conjunto dos elementos que eu lhes dei: a constituição do Canal Mariano (a
sua conclusão, para muitos de vocês), a modificação da percepção dos Sons, a Deslocalização da sua

Consciência, seus aspectos Vibratórios cada vez mais intensos, seus espaços de Silêncio também, fizeram-
lhes descobrir o estado do seu Ser que vocês ignoram.

***

Hoje, tudo isso se estabiliza e tudo isso vai entrar em uma nova fase, que não é mais uma etapa, mas, sim, uma
mudança de Dimensão, levando-os a conscientizar e a viver, cada vez mais, um novo estado do Ser.

Muitos sinais, muitas coisas vão acontecer em vocês.
Não procurem, agora, interpretar isso.

Contentem-se em viver o que vocês vivem, pela ação da Luz e da Graça, independentemente do que a Luz os
fizer viver.

É agora que é preciso demonstrar a sua capacidade para Abandonar-se, na totalidade e inteiramente, ao que
vocês são.

Esta Ressurreição, que é concomitante à Crucificação, corresponde exatamente a isso.
Não mais no nível individual, mas, para muitos, no nível coletivo, agora.

Tudo isso se desenrola, atualmente, em vocês.
E é em vocês que irão encontrar todos os recursos para realizar este final coletivo.



***

Não se esqueçam de Ser.
Não se esqueçam de Irradiar o que vocês são: Sementes de Estrelas, Ancoradores da Luz, retransmissores.

Assim como nós fomos os retransmissores em relação à Luz de Alcyone, vocês são, por sua vez, os
retransmissores para o conjunto da Terra, mas, sobretudo, para os seus Irmãos e as suas Irmãs.

***

A Terra tem-se pronta para viver o que ela tem que viver.
E vocês, Ancoradores e Semeadores da Luz, vocês têm-se prontos para viver o que vocês têm que viver.

A sua Presença, o seu Amor, a sua Humildade e a sua Simplicidade são, neste período, essenciais para os
seus Irmãos e as suas Irmãs, que não suspeitam um segundo do que está acontecendo.

Contentem-se em Ser o que vocês São.
Não há qualquer palavra que possa explicar o que chega agora.

Não há qualquer explicação digna de satisfazer qualquer mental ou qualquer pessoa.
É simplesmente no seu estado de Ser, na sua qualidade de Ser, na sua Humildade, na sua Simplicidade, na

sua maneira de se conduzir na sua vida, que vocês irão enxamear mais esta Luz, em abundância.
Lembrem-se disso.

***

Lembrem-se de que tudo deve se tornar cada vez mais Simples, porque a Humildade e a Simplicidade não são
palavras em vão, de que tudo deve se tornar Transparente, de que tudo deve se tornar Claro e Preciso, mas na

maior das Simplicidades.
Porque a Luz é Inteligente, mas a Inteligência da Luz é, antes de tudo, Simplicidade.

Ela não se embaraça com a Dualidade, ela não se embaraça com princípios morais ou com princípios sociais.
Ela É, por toda Eternidade, o que É a sua Consciência quando ela não está confinada.

Então, sejam o que vocês São por toda Eternidade, mais do que nunca.

***

Nós os apoiamos.
Cada uma de nós três poderá estar presente no seu Canal Mariano, mas também em vocês, pela Vibração da

UNIDADE e de AL.
Permitindo-lhes conscientizar, cada vez mais, a sua Comunhão com o conjunto do Universo e da Criação, com

o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs da Terra, ou de outros lugares.
Resta, agora, viver, na totalidade, o que vocês vivem por episódios, por intermitência.

Naturalmente, podem (e isso é muito lógico) existir zonas de Sombras.
Essas zonas de Sombra são apenas os últimos medos, que não fazem parte da sua história, nem da sua

memória, mas que são, simplesmente, oriundos da modificação da sua estrutura neurológica, desde tempos
muito antigos.

Tudo isso está prestes a se apagar.

***

Mantenham a confiança.
Mantenham a Fé.

E mantenham o Amor, a fim de dá-Lo, acima de tudo, e acima do que quer que chegue a vocês.
Porque, o que quer que chegar a vocês, vocês irão constatar que o seu Coração irá se tornar cada vez mais
Presente e que vocês serão instalados, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais específica, no seu

Coração.
E que os momentos em que vocês saírem dali irão se tornar, efetivamente, muito difíceis.

Isso é um meio de compreender e de viver, em vocês mesmos, a diferença entre o Coração e a
personalidade, a diferença entre a consciência dissociada e a Consciência Unificada.



Porque a Consciência Unificada é Alegria, porque a consciência dissociada será cada vez mais sofrimento.
Cabe a vocês se estabelecer, cabe a vocês Ser esta Alegria.

***

Há, em vocês, o conjunto dos elementos que foram ativados, que vocês ativaram, pelo seu Trabalho, pela sua
Presença.

Isso foi decidido há muito tempo, para alguns de vocês, desde tempos imemoriais do tempo terrestre.
Para outros, isso é mais recente, mas o que importa, porque vocês estão na mesma dinâmica, que é restituir

este mundo à sua Verdade, à sua Liberdade, à sua Beleza.

***

Lembrem-se, nada há para fazer senão Ser.
Ser, e todo o resto lhes é possível.

Se vocês meditarem, se vocês permanecerem no Ser, quaisquer que sejam as suas atividades, vocês poderão
realizar essas atividades.

Os únicos momentos em que haverá, eventualmente, sofrimento e separação, serão os momentos em que
vocês mesmos saírem do seu estado de Ser.

Não há circunstâncias, exteriores ou Interiores, vocês entendem, que possam fazê-los sair do seu estado de
Ser.

É assim que se estabelece a permanência do seu Ser, que irá permitir a mudança Dimensional coletiva da
Terra.

***

Em resumo, e em outras palavras, vocês passaram um ano na 4ª Dimensão, Unificada.
E vocês começam, agora, a passar (para alguns de vocês), realmente, concretamente, na 5ª Dimensão.
E vocês ali levam a Terra, a fim de que ela decida vivê-lo, ela também, no momento em que lhe convier.

Tudo isso, vocês sabem, eu irei anunciar a vocês três dias antes.
Vocês não têm que se preocupar com o que quer que seja além de Ser.

Prossigam na sua vida, o que a vida lhes oferecer, o que ela lhes retirar: isso nada deve mudar no seu estado
de Ser, porque este estado de Ser é totalmente independente das circunstâncias da personalidade.

É isso que vocês irão descobrir, e é a isso que nós os convidamos, as minhas Irmãs e eu.
Isso consiste nesta Fecundação dos níveis mais profundos da sua carne e da sua personalidade, pela própria

Luz.

***

Eis as poucas palavras que eu pude tornar mais simples, para o período que se abre, em menos de dois
meses, agora.

Cabe a vocês se encontrar.
Cabe a vocês Viver, em meio ao Ser e em nenhuma outra parte.
Meus Filhos bem amados, vivamos um instante de Comunhão.

Eu não abrirei espaço para perguntas, eu deixarei as minhas Irmãs GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI
voltarem, quando elas desejarem, quando vocês tiverem começado a viver isso.

Eu voltarei, quanto a mim, de maneira informal, em duas ocasiões, neste intervalo de dois meses que irá levá-
los, então, a antes de 14 de março.

Filhos bem amados, acolhamos, dos seus Corações ao meu Coração, e dos nossos Corações ao Coração de
vocês, a Graça do Um, e da Estrela.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************



Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articleb676.html
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Áudio em francês

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos presentes, na carne, eu apresento a Graça a vocês.
E, antes de expressar-me, eu gostaria que, juntos, nós estabelecêssemos um momento de Unidade e de

Comunhão, a fim de, eu o espero, tornar possível ir além das palavras que eu vou pronunciar.
A fim de tentar apreender, além das minhas palavras, o que é para viver (o que é para apreender, além do
intelecto), na experiência de vida, na experiência da Unidade e na experiência do Final que lhes é aberto e

ofertado nesses tempos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu venho a vocês e eu venho em vocês, como MARIA havia lhes dito.
Eu venho enquanto Estrela portadora da UNIDADE, da Vibração da Unidade.

Eu os remeto, se vocês bem o quiserem, a tudo o que eu pude dizer e exprimir das experiências da minha vida
assim como da Unidade, ela mesma.

***

MARIA lhes falou desta nova Tri-Unidade, em seu componente feminino (ou, se vocês preferirem, Interior), em
relação à Tri-Unidade nova instaurada por MIGUEL.

 Enquanto Criadoras, nós vimos realizar o que foi anunciado pelo Arcanjo MIGUEL (seja pelas Núpcias
Celestes ou por sua Intervenção), informando a atualização da Merkabah Interdimensional coletiva.

O que é para viver, MARIA falou longamente a vocês.

***

Quanto a mim, eu vou retornar, simplesmente, em certos elementos que são para viver, bem além dos espaços
de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, além mesmo do que foi nomeado a “deslocalização da

Consciência”, além mesmo do conjunto de Vibrações que percorrem vocês (ou que irão percorrê-los) e
sinalizando, em vocês, o acesso a estados incomuns (mais ou menos pronunciados) da sua Consciência.

***

GEMMA GALGANI – 26 de janeiro de 2012
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A manifestação da nossa Tri-Unidade corresponde, de algum modo, ao Interior do que foi realizado, durante as
Núpcias Celestes, pelo Arcanjo MIGUEL e pelo conjunto do Conclave.

Através da nossa Tri-Unidade (conscientizada e concretizada por MARIA, MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e por
mim mesma), é-lhes oferecido realizar, em vocês (bem além da Unidade, bem além do que nossos Irmãos e
Irmãs orientais chamam de “Samadhi”), o Estado CRISTO, ou seja: transcender todos os limites, vivenciados

e impostos pela encarnação e por seus constituintes.
Ultrapassar, simplesmente, a experiência dos Alinhamentos, a experiência, enquanto Ancoradores e

Semeadores de Luz, que vocês conduziram.

***

Hoje, a Tri-Unidade Interior os chama (como a Terra chama vocês, como o Céu chama vocês) para viver o
Tudo.

E viver o Tudo é (expresso em palavras) tomar consciência, definitivamente, de toda a Ilusão e de todo o
efêmero.

É passar do efêmero à Eternidade.
É realizar o que lhes disseram os Arcanjos (que são vocês mesmos): que A FONTE não é outra coisa senão

vocês mesmos.
Ô, é claro, não neste mundo da carne (onde eu, também, estive presente), mas na Verdade absoluta (tal como

a definia o Arcanjo ANAEL) do que vocês São.

***

Vários de vocês perceberam e sentiram as modificações, ocorrendo no Interior de vocês mesmos, como
sobre a Terra.

Isso é percebido pelos sentidos, pela Vibração.
Tudo isso os leva, de algum modo, a diferenciar e a separar os estados ordinários da consciência dos estados

não ordinários, onde outras percepções emergem, onde o intelecto não é mais de qualquer ajuda, onde o
mental de nada mais serve.

Este estado transcendental, além mesmo dos seus espaços de Vibrações e de Alinhamento, é chamado, se
vocês o quiserem, a estabelecer-se e a perdurar.

Porque, tendo entrado (como o anunciou MARIA) no tempo da Ascensão coletiva, é-lhes oferecido, a vocês,
Sementes de Estrelas, viver, de maneira antecipada, esse processo que vai bem além da deslocalização, bem

além da Dissolução (da Comunhão, da Fusão) e que os chama a viver a experiência do Tudo, do Absoluto.
É a última etapa de que lhes falava MARIA.

***

Então, para isso, o conjunto das Estrelas, do qual nós somos a tríplice Palavra Unificada (por intermédio de
MARIA, de MA e de mim mesma), nós os convidamos, de hoje em diante e a cada 5ª-feira de sua semana

terrestre, às 22h00 (ndr: hora francesa no relógio) [19h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a viver
este estado do qual não pode ser dito grande coisa porque a própria experiência se vive no Silêncio do Ser.

E a menor palavra que pudesse ser expressa seria apenas uma alteração do que é vivenciado.
Porque palavra alguma pode traduzi-lo.

Porque isso não é comparável a qualquer experiência.
Porque poucas palavras podem ser colocadas neste indizível.

Para isso, a cada 5ª-feira, às 22 horas, o conjunto das Estrelas irá participar da realização dessas Núpcias de
Luz, de maneira antecipada, para vocês, se vocês o desejarem.

E nós os convidamos, então, a cada 5ª-feira, às 22 horas, a, simplesmente, Ser.
Não em um papel ou em uma função de Semeadores de Luz ou de Ancoradores de Luz, não através de um

ritual ou de um protocolo, mas, simplesmente, naquele momento, durante 30 minutos, estarem Conscientes e
lúcidos.

Não importa sua posição.
Não importa se vocês estão dormindo.

Não importa se vocês estão Alinhados ou não.
Mas, simplesmente, se colocar, naquele momento, colocar-se no que vocês são habitualmente (mesmo em
meio às suas experiências as mais Luminosas), a fim de não mais fazer, não mais querer, não mais desejar,

não mais esperar.
Mas, simplesmente, se posicionar (neste instante, neste período de tempo) para viver esta Efusão de Luz

particular, que não é outra senão a conscientização d’A FONTE e de CRISTO, na totalidade.



Fazendo-os, então, viver esta experiência do Final, que nada pode ser dito em palavras, mas cuja experiência é
suficiente a ela mesma porque ela vem realizar e terminar, para vocês, a eclosão da Borboleta, conforme as

palavras empregadas pelo Comandante dos Anciãos (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV).
Muito além do aprendizado da Vibração e da Consciência.

Levando-os, depois do “Eu sou Um” (ndr: livrete “A Humanidade que começa” para download em nosso site)
(*), a viver, além de qualquer deslocalização, o que eu poderia (em uma palavra aproximada) nomear a

“localização final” onde o tempo e o espaço não podem existir.
Onde a forma, qualquer que seja (da pessoa como do indivíduo), não pode mais se manter.

Esta experiência final é, de algum modo, o presente que vocês se dão a vocês mesmos.
Porque, esse presente é aquele da Verdade Absoluta.

***

Então, é claro, nós sabemos, pertinentemente, que todos não poderão viver, por antecipação, esse processo.
Então, não se coloquem questões.

Façam a experiência.
Realizem-na ou não.

É o seu próprio caminho.
É o seu próprio momento.

Se assim for, então nós Comungamos e nós Comungaremos, cada vez mais, além da Vibração, além do Canal
Mariano, além da Tri-Unidade.

Naquele momento, vocês irão alcançar o indizível e vocês irão perceber que vocês São o Tudo.
Que vocês são bem além, até mesmo, da Vibração, bem além da Consciência.

E que a própria Essência do Ser e de toda vida, tem por nome “Amor Luz”.
Não como uma ideia que iria brotar.

Não como uma experiência transitória (como os estados Vibratórios que vocês vivenciaram, mesmo em meio à
Consciência nomeada “Turyia” ou da Unidade), mas, sim, algo novo, não tendo, estritamente, nada a ver com

tudo o que pôde ser vivenciado, mesmo para os mais avançados de vocês.
Neste estado particular, há apenas que Ser.

Principalmente nada desejar.
Lembrem-se disso: apenas estar Presente, viver a Presença.

Nós seremos acompanhadas, naqueles momentos (e de maneira pontual, durante esta parte de tempo
particular da sua vida), pela Efusão do Senhor METATRON, rodeado pelas Doze Estrelas.

***

Além de qualquer imagem, além de qualquer percepção, além de qualquer concepção, além mesmo de
qualquer sentido, além de qualquer palavra que possa ser aplicada a isso, vocês serão cada vez mais

numerosos a viver (durante este momento e este instante) a Realização a mais bem sucedida.
Não há outra Verdade que essa porque ela resume, nela sozinha, o conjunto das outras verdades relativas,

levando-os a este Absoluto.
A palavra que eu posso empregar não é experiência, mas, sim, estado.

Este estado particular (além mesmo do que vocês poderiam conceber, imaginar ou sonhar), alguns de vocês
vivenciaram, já, as primícias, durante seus Alinhamentos ou em diferentes momentos do Apelo da Luz.

Isso será, para alguns de vocês, Sementes de Estrelas, a melhor maneira de preparar a conscientização
coletiva da Luz sobre a Terra.

Isso os deixará viver momentos inéditos em que o Amor Luz não será mais um objetivo, mas, sim, a realidade,
além de tudo o que vocês podem imaginar, sonhar, crer ou esperar.

***

Lembrem-se de que nada há a fazer: apenas estar Presente, nesta parte de tempo, sozinho ou em grupo,
deitado(a), em pé ou sentado(a).

Nada há a praticar.
Nada há, tampouco, a acolher que seja exterior a vocês, mesmo se, enquanto Estrelas (acompanhadas pelo

Senhor METATRON), nós somos, efetivamente, um retransmissor.
Mas esse retransmissor está em vocês, já.

Não há mais distância.



É tempo de pôr fim a toda separação.
E vocês são, de qualquer forma, os Iluminadores, por essa vivência, além de qualquer palavra.

E, a cada semana, vocês poderão, então, iniciar, em vocês, o estabelecimento do Absoluto onde, não sendo
mais nada em meio à Ilusão, vocês serão a Totalidade em meio ao Absoluto.

Isso, de algum modo (e, além, ainda uma vez, de qualquer vontade ou de qualquer desejo), irá permitir, para
vocês, mas, também, para o conjunto da Terra, fortalecer a conexão desta Terra (doravante realizada de

maneira definitiva) com Alcyone (o Sol Central d’A FONTE) e com o Sol, permitindo à Estrela conscientizar-se,
ainda mais, até aparecer ao conjunto da humanidade na carne.

Isso é, portanto, não mais uma preparação, mas, sim, o estabelecimento do que vocês São, no Absoluto do
Amor Luz.

***

Após algumas semanas e algumas 5as-feiras, MA ANANDA MOYI irá intervir para colocar algumas palavras
sobre esta transfiguração da Alma, conduzindo (como MARIA lhes disse) à sua Ressurreição na Eternidade.

Além de toda forma.
Além de toda Consciência.

Além do seu corpo e além, até mesmo, da Alma.
Eis a maneira que vai se realizar a Tri-Unidade Interior, correspondendo à Tri-Unidade da Terra.

Isso irá modificar, em vocês, o mundo.
Porque o mundo está em vocês, na totalidade.

Porque a Criação, na totalidade, está em vocês.
Isso não será mais somente, para vocês, um conceito, nem uma esperança, mas a Verdade Absoluta do Amor

Luz.

***

Então, Irmãs e Irmãos, presentes na carne, vivamos, juntos, pela nossa Presença conjunta, esse momento
particular do Absoluto, de Amor Luz.

Eu lhes digo, certamente, até breve, além desta Intervenção formal e eu proponho a vocês viver, agora, além
da Unidade, o Absoluto do Amor Luz.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

No Amor do UM, no Amor Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, no Silêncio do Absoluto, no Amor Luz, até a 5ª-feira da sua próxima semana.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
ÁUDIO 

GEMMA-GALGANI_26-01-2012 por autresdimensions
************

NDR:
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link  Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir sua hora local.

As intervenções das Estrelas, nas próximas 5as-feiras, às 22 horas (hora francesa no relógio [19h00 – hora de
Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]) são descritas nesta intervenção de GEMMA GALGANI, específica e

integralmente.
É, portanto, inútil nos contatar porque nós não temos qualquer informação a comunicar-lhes e nós nada

organizamos em particular.

***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/video/xo2w4u_gemma-galgani-26-01-2012_webcam
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


(*) – ‘A Humanidade que começa’ – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1340

26 de janeiro de 2012
(Publicado em 27 de janeiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1340


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e eu apresento todas as minhas
homenagens a vocês, todas as minhas saudações.

Pode ser que vocês tenham se apercebido de que nós deixamos a palavra para as Damas, não é? (ndr:
intervenções de MARIA e das Estrelas, nessas últimas semanas).

Porque este é um período particular e, como vocês o sabem, existem parteiras, mas não existem homens
parteiros, não é?

Primeiramente, eu vou me expressar em nome dos Melquizedeques, de maneira geral e, em seguida, nós
abriremos um espaço para perguntas com relação ao que eu disse.

O tema de minha vinda é ‘a preparação’.
Eu lhes falei das parteiras.

Para o que preparam as parteiras?
Naturalmente, elas preparam para o que é chamado de parto.

Portanto, vocês podem deduzir que vocês entraram no que nós chamamos de trabalho porque, para passar de
um lugar ao outro, é preciso atravessar uma passagem específica.

Essa passagem é, por vezes, delicada, é claro.
Isso é chamado de trabalho de preparação para o parto e, também, de dar à luz.

Então, vocês irão me perguntar: “ao que dá à luz?”.
Evidentemente, quando uma mulher dá à luz, sobre este mundo, espera-se um bebê, não é?

Não esperamos outra coisa que saia desta pessoa.
Aí, o que nasce é profundamente diferente para cada um.

***

Naturalmente, vocês estão em um período particular.
Muitas coisas chegaram sobre esta Terra.

Além do que acontece ao nível dos sinais exteriores, eu vou situar minha intervenção mais no contexto de uma
ótica Interior.

Porque, o mais importante, é claro, é o que vocês vivem, cada um, no Interior de vocês mesmos.
Então, é claro, vocês sabem, há pessoas que nada vivem, ainda.

Há pessoas que vivem estados Vibratórios.
Há pessoas que vivem novas percepções, em seu corpo ou em sua própria Consciência.

Eu já mencionei: a deslocalização, o acesso ao Estado de Ser, o acesso ao Samadhi.
Tudo isso vocês conhecem perfeitamente (quer vocês o vivam, aliás, ou não).

O. M. AIVANHOV - 30 de Janeiro de 2012 - Parte 1

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-T1HBVWbw-uY/TyiSNUSHt0I/AAAAAAAAANk/_NU_sQRuSqE/s1600/000omraam126030.01.2012.JPG


***

Vocês estão, hoje, no momento da Preparação.
A Preparação, vocês podem vê-la como um momento particular.

Neste momento particular, o ser humano encontra-se nesta noção de Passagem.
A noção de Passagem evoca um antes e um depois.

Mas, este antes e este depois não se refere (mesmo se isso é exato) a uma noção de tempo e de espaço,
mas, sobretudo, a uma noção de antes e depois ao nível da Consciência e ao nível do que vocês são, ou no

aspecto limitado, ou no aspecto Ilimitado.
Isso significa que este período é propício, não necessariamente para querer debruçar-se, de maneira doentia,

no que era antes ou de maneira, um pouco exagerada, de projeção, para saber o que isso vai ser depois.
Mas, esta noção de Passagem convida-os para estar, ainda mais, no seu Instante Presente, ou seja, para

abstrair-se, justamente, do antes e do depois.
Porque, a melhor maneira de realizar uma Passagem é, primeiramente, ver que há uma Passagem,

compreendê-la, vivê-la e se concentrar, é claro.
Em quê?

No trabalho de Passagem, nele mesmo.
Não projetar no que será feito amanhã, em sua vida nesta Terra (em suas relações, em sua família, em seu

dinheiro), mas, mais, em prestar atenção a esta própria noção de Passagem.
Portanto, não é mais o momento de olhar o ontem.

Não é mais o momento de olhar o amanhã.
O Apelo da Luz, agora, chegou para dizer-lhes: “é o momento”.

E, isso, vocês sabem.

***

MARIA disse a vocês: “a Estrela que anuncia a Estrela”.
Que passou.

E agora, a segunda Estrela.
A mais importante, é claro (como eu disse há vários anos, como disse SÉRÉTI, como disseram os Arcanjos e

algumas Estrelas) porque é isso que anuncia a Passagem, por si só.
E, para efetuar uma Passagem, vocês estão, inteiramente, nessa Passagem.

E sua Atenção, sua Ética, sua Humildade, sua Simplicidade (tudo o que vocês já conhecem) deve ser,
integralmente, consagrado a essa Passagem.

Não para tentar ser o observador de: “ei, eu vi isso”, “ei, eu vi aquilo”, “ei, isso leva a isso”, “ei, eu sou obrigado
a deixar isso”.

O mais importante é compreender que, para viver um nascimento, a melhor forma é passar pelo nascimento.
Uma mulher que dá à luz, ela não vai se importar com impostos, não é?

Ela não vai se importar em saber se seu marido está aí.
Ela não vai se importar em saber o que ela vai fazer para comer durante uma semana ou como ela vai vestir o

bebê, durante quinze dias, quando ela for para casa, não é?
O mais importante a compreender é que vocês estão prestes a viver esta noção de Passagem, ou seja, à sua
maneira: com aceitação, com recusa e, para muitos seres humanos, com uma noção de negação, até mesmo.

***

Vocês estão prestes a viver a instalação do ‘choque da humanidade’ tal como foi falado por SRI AUROBINDO.
Então, cada um de vocês vive seu choque à sua maneira.
Há quem prove dificuldades para realizar essa Passagem.

A única maneira que vocês têm de viver essa Passagem (seja qual for, referente a vocês) dificilmente será
fazer outra coisa senão se consagrar a essa Passagem.

Então, é claro, aqueles que estão nas atividades sociais, profissionais, familiares, vão dizer-lhes: “sim, mas eu
não tenho apenas isso para fazer; eu tenho, também, outras coisas a fazer”.

Eu responderei para eles: o que vocês querem?
Vocês querem passar ou vocês não querem passar?

Vocês querem fazer essa Passagem ou vocês não querem fazê-la?
As condições que os aproximam deste período são, eu diria, primordiais sobre as próprias condições dessa



Passagem.
Ou seja, compreender e aceitar que se vocês vivem essa Passagem em cem por cento, com toda lucidez, com
toda Consciência, vocês são como a mulher grávida que dá à luz: ela não vai se importar com seus impostos,

com o que ela vai fazer para comer durante quinze dias.
Isso está totalmente fora da sua consciência porque haverá, sempre, circunstâncias (o marido, a família e todo

o resto) que vão cuidar do que parece essencial.
A única coisa essencial, hoje, é esta noção de Passagem.

***

Atenção, eu não quero dizer, por aí, que é preciso colocar-se na posição da mulher que vai dar à luz e aguardar
que o bebê saia, não é isso.

Isso significa, simplesmente, que a Consciência deve estar focada, não sobre sua pequena pessoa, nem
mesmo nas Vibrações que vocês vivem ou em sua explicação.

Porque alguns de vocês constataram que há fenômenos um pouco particulares que se referem, ou aos órgãos
dos sentidos, ou aos olhos, ou à audição, ou ao olfato, ou ao paladar, ou à própria garganta.

Porque é uma nova Passagem que é a Passagem da Ressurreição e da Crucificação, ao mesmo tempo.
Mas, o importante, quando vocês estão em uma cruz, como o CRISTO, vocês não irão dizer: “ai, ai, ai, isso dói;

eu vou mudar a minha mão de posição para sentir menos dor”.
Não, vocês irão se concentrar no significado: “Pai, será que eu entrego o meu Espírito em tuas mãos?”.

Ou será que minha personalidade está, ainda, prestes a me dizer: “eu tenho dor em tal lugar” ou “é preciso
tratar de onde eu irei ou do que eu deixo”.

Porque, o mais importante é a percepção e, além da percepção, a noção da própria Passagem.
Se vocês desviarem sua Atenção do que acontece, não em vocês (não no corpo, não na Consciência), mas do

próprio significado dessa Passagem, vocês irão provocar um desperdício da Energia.

***

O mental, as emoções, vão arrastá-los para outros lugares do que nessa Passagem porque é a característica
da personalidade (da consciência limitada, das emoções, do mental) puxá-los para outros lugares além daí

onde vocês estão.
E aí onde vocês estão é a Passagem: a Passagem da Porta Estreita, a Passagem do ego ao Coração, na

totalidade (o que nós chamamos de Porta da Infância).
A Criança, ela está no instante presente, não para contemplar o umbigo, não para olhar no exterior, mas para

estar viva.
O que significa estar vivo?

Não é estar interessado na pequena pessoa.
Não é estar interessado em todas as projeções da sua vida, do seu passado, do seu futuro.

É imergir-se, totalmente, no Instante Presente.
Se vocês estão, totalmente, imersos no Instante Presente dessa Passagem, vocês poderão fazer o que vocês

têm a fazer, mas vocês estarão, cada vez mais, no Ser.
Então, é claro, há, entre vocês, quem tenha tal acuidade dessa Passagem que eles não conseguem fazer mais

nada.
Há outros que podem fazer ainda mais coisas.

É como se eles estivessem tomados de uma atividade frenética, justamente, para não ver essa Passagem.
Compreendam que é exatamente isso: a consciência limitada vai, sempre, levá-los a outros lugares do que aí

onde vocês estão.
E, aí onde vocês estão é, muito precisamente, o lugar correto, o momento correto.

Na condição de que vocês sejam vocês mesmos, na Consciência e no Ser (nesse lugar correto, nesse
momento correto) e não em outros lugares.

***

Portanto, isso é um Apelo.
O Apelo que vocês ouviram (os Cantos do Céu, para alguns), é esse o sentido da Vibração que chega.
Não é para dizer: “o que me faz esta Vibração?; ah, sim, ela  me incomoda o ouvido; ah, sim, ela me faz

cócegas no nariz”.
Porque vocês perdem tempo se vocês fizerem isso.

Não é questão de negar o que acontece, mas de se introjetar, ou seja, cessar toda projeção da Consciência,



Não é questão de negar o que acontece, mas de se introjetar, ou seja, cessar toda projeção da Consciência,
mesmo em meio a alguma coisa que possa parecer uma Vibração importante ou no fato de lamentar que a
Vibração os impede de fazer isso ou aquilo ou desencadeia o aparecimento da Visão Etérea, do Fogo do

Coração.
Tudo isso vocês sabem.

Portanto, vocês têm que se debruçar sobre o significado, não intelectual, mas sobre o significado, para a Vida,
do que é essa Passagem.

Então, eu não falarei das circunstâncias exteriores.
Porque as circunstâncias exteriores, vocês as têm, todos, sob seus olhos, se vocês se interessam pelo

exterior.
Isso não diz respeito a vocês.
Vocês sabem que isso está aí.

Se vocês não sabem que está aí, coloquem-se a questão do porque seu mental e seu pequeno ego lhes
dizem que isso não está aí, não é, qualquer que seja a Passagem que vocês têm a fazer.

Naturalmente, vocês sabem que há seres humanos que ficarão tão chocados que eles estarão na negação do
que chega à sua Consciência, até o último minuto.

Mas isso não é problema de vocês.
Vocês não podem (e nós o dissemos) salvar estritamente ninguém.

Isso se denomina a Liberdade.

***

Vocês estão sozinhos frente a vocês mesmos.
Sem nada.

Isso significa que não há pessoas exteriores, circunstâncias exteriores, relações exteriores.
O que vocês têm a viver (essa Passagem), vocês o vivem sozinhos.

De maneira geral, durante o parto, o bebê atravessa o canal genital (como vocês dizem) totalmente só.
Obviamente que há seres que estão aí: há a mamãe que impulsiona, há aquele que lida com o parto, que está

aí e que vê se isso vai bem.
Mas, em nove de dez vezes, isso acontece por si só.

Ou seja, que a Passagem não tem necessidade de vocês.
Mas, por outro lado, há necessidade da sua Lucidez.

Vocês não têm que impelir, nem num sentido nem no outro.
É agora, mais do que nunca, que todos os ensinamentos (que vocês tiveram durante as Núpcias Celestes)
devem voltar à mente: o Abandono à Luz (ndr: em particular, as intervenções de ANAEL de 11 de maio de

2009, de 13 de maio de 2009, de 17 de maio de 2009, de 05 de outubro de 2009, de 05 de agosto de 2010, e
de O.M. AÏVANHOV de 1º de novembro de 2009).
Como eu dizia: “deixem os amendoins no pote”.

Porque vocês não são, nem o pote, nem os amendoins, nem a mão que segura os amendoins.
Vocês são o quê?
Vocês são a Vida.

E vocês são a Passagem, vocês mesmos.
Assim, mesmo a deslocalização da Consciência é, de algum modo, um testemunho de que a Consciência não

é limitada e de que ela é Ilimitada.
Ela é tão Ilimitada que, a um dado momento, ela se torna o Tudo, na totalidade.

E a única maneira de viver isso é estar nessa Passagem.
Isso quer dizer que, mesmo se vocês estão prestes a cozinhar ou, mesmo se vocês estão prestes, eu não
digo eu, a viver uma doença, a partir para o outro lado ou pretendendo viajar, onde vocês estiverem, vocês

farão essa Passagem.
Esse é o elemento o mais importante.

***

Então, esta noção de Passagem é, realmente, fundamental, não para olhar os sintomas dessa Passagem, não
para ter saudade de um passado, não para precisar se projetar no futuro.

Porque tudo isso é o mental, é claro.
Mas, estar, totalmente, em quê?

Na Presença.



***

A Passagem (a Reversão no nascimento, no parto, tudo isso) é regida pelo Arcanjo URIEL.
Portanto, vocês podem chamar URIEL.

Os Arcanjos lhes disseram que eles estão em vocês porque eles são vocês.
Então, é claro, quando vocês estão na personalidade, vocês imaginam um ser com asas (e, isso, é

perfeitamente verdadeiro em algumas Dimensões).
Eles existem, é claro.

Mas eu lembro a vocês que existir, isso significa “ex-starer”, ou seja, manter-se fora.
Ora, agora, vocês têm que realizar o “in-stare”, ou seja, o “instar”.

O “instar” significa manter-se no interior.
É compreender e viver além da compreensão intelectual, que, se URIEL está em vocês, vocês fazem ressoar

URIEL.
Não há necessidade de ritual.
Vocês não precisam de velas.

Vocês não precisam de incenso.
Vocês são a Consciência URIEL.

E a consciência URIEL é a Passagem, é a Reversão.

***

Vocês se lembram, talvez, há mais de um ano, vocês vivenciaram a Passagem da garganta.
Foi quando foi preciso remover a poeira.

Como eu disse, não havia ali mais tapete para esconder a poeira.
Agora, a iluminação da Luz torna-se tão importante que esta iluminação é um Apelo.

E este Apelo é aquele que prefigura (e antecipa) o Apelo final, ou seja, aquele de MARIA (no momento
oportuno).

E vocês têm todos os elementos porque nós lhes demos tudo o que era possível dar-lhes.
Mas, há apenas vocês que podem dar-se a vocês mesmos.

E, para isso, é preciso estar nesta noção de Passagem.
É preciso estar nesta vida do Instante, não como observador do que chega para vocês: porque isso se vive.

Não é porque vocês irão se colocar no Coração (mesmo se isso ativa a Vibração do Coração).
Efetivamente, ela está aí.

Mas, desviem-se de tudo isso.
Entrem na Presença.

E quanto mais vocês se ajustarem a esta Presença, mais isso que está para viver será vivenciado, de maneira a
mais fácil possível.

O trabalho não será interrompido.
É como uma mulher que teve muitos filhos: o último bebê, ele sai como uma carta no correio, ele sai sozinho.

Da mesma forma que vocês vão entrar e não sair.
Entrar onde?

Isso é problema de vocês, e esse problema é individual.
Vocês entram no que vocês são: no Estado de Ser, na Presença, na Comunhão, na Fusão, na deslocalização

ou na Dissolução, n’A FONTE.
Isso é vocês que sabem.

Porque é um assunto íntimo a vocês mesmo (e estritamente individual) e que recorre a uma noção que está
além da pessoa, além do amor entre os seres, além da Comunhão entre os seres.
Mas é um, como dizer, face a face, um Coração a Coração, com vocês mesmos.

Mas, não vocês mesmos na pessoa.
Não vocês mesmos nesse corpo que vocês habitam.

Nem mesmo vocês próprios na Consciência.
Mas no Absoluto.

***

Portanto, tudo isso, é o que nós lhes transmitimos (e que eu transmito a vocês), em nome de todos os Anciãos.



Portanto, tudo isso, é o que nós lhes transmitimos (e que eu transmito a vocês), em nome de todos os Anciãos.
Reflitam bem.

Não com a cabeça.
Reflitam-se, vocês mesmos.

Porque é apenas questão de vocês mesmos.
Não é questão de dizer-lhes (efetivamente, vocês o sabem): “as Trombetas surgiram e elas vão aparecer cada

vez mais”.
O Som do Céu e da Terra vão se generalizar, sistematizar-se, até um momento específico, uma noite de

grande frio.
Tudo isso vocês sabem.

E é neste período que a lagarta sabe que ela tece o casulo e que ela se torna Borboleta.
Mas ela não tem mesmo que se colocar a questão do seu futuro.

Por quê?
Porque, será que vocês pensam que a lagarta precisa imaginar a borboleta?

Não.
A borboleta está inscrita na lagarta, ou seja, a Passagem se faz independentemente da sua vontade.

Aquele que acredita, ainda, que ele vai constituir seu pequeno corpo de Estado de Ser, seu pequeno corpo de
Luz, apenas faz atuar a sua vontade.

Evidentemente, durante anos, nós atraímos sua Atenção e sua Intenção para o quê?
Para diferentes yogas, para diferentes Vibrações.

Porque era um trabalho preliminar destinado a fazê-los conscientizar-se (e viver, portanto) do que era para viver.

***

Agora, é uma outra etapa e esta etapa, ela necessita o quê?
Unicamente: o Abandono à Luz e a sua Presença.

Ressoem esta palavra: “Presença”.
A Presença está além do que vocês são.

A Presença está além de todos os seres ao seu redor.
A Presença é um assunto íntimo, de face a face com vocês mesmos para ver (como fez a Luz nesses últimos
tempos, iluminar a poeira, iluminar as deficiências), mas ver a Luz para o que Ela é, ou seja, vocês mesmos.

Eis o que o vem dizer-lhes a Luz, agora.
Eis o que eu vim dizer-lhes e eis o que vocês têm a se dizer, a vocês mesmos: a Passagem, a Presença, o

Abandono, significa Viver, na Totalidade.
E não levar a Consciência para amanhã, para ontem ou para tal ou tal manifestação do seu corpo.

***

Quer queiram ou não, quer aceitem ou não, a grelha do planeta é para todo mundo.
Mesmo àqueles que, até o momento da grelha do planeta dirão: “isso não é verídico”.

Isso é problema deles.
O que nós podemos ali fazer?

O que pode ali fazer a Luz se os seres não querem aquiescer à Luz?
Isso significa, simplesmente, que esses seres estão no ego, na personalidade, na reivindicação e que eles não

aceitam.
Se vocês quiserem, é como o sol: ele nasce de manhã, independentemente do que vocês pensem em relação

ao fato de que esse sol nasce.
Que vocês digam: “isso não é verídico”, que vocês digam que ele não vai nascer amanhã: ele nascerá.

E é assim.
A Vida é.

E a Vida prossegue com todos seus direitos.
Agora, cabe a vocês saber em quais circunstâncias vocês querem viver isso.

Vocês se colocam sob o ponto de vista da consciência limitada, ou seja, da pequena pessoa que quer obter
um pouco de Luz para aliviar algumas dificuldades e se sentir bem?

Ou é alguém que está em um caminho espiritual e que prefere se sentir Ser?
Ou vocês deixam todas as resistências, sem qualquer exceção, para viver a Presença?

Não há alternativa.



***

O sol nasce, quer queiram ou não, é claro.
Esta imagem é (porque o que nasce é o Novo Dia) a expressão que foi empregada por METATRON, desde

agora vários meses (ndr: em particular, a intervenção de METATRON de 07 de agosto de 2011).
Vocês estavam no alvorecer de um novo dia.

O alvorecer se impõe.
Vocês escutam os sons.

Vocês percebem as Vibrações.
Vocês veem o estado do mundo.

Vocês veem os sinais da Terra, os sinais do Céu.
O que mais é preciso?

É preciso aceitar e, então, Estar na Presença.
E se vocês estão na Presença, vocês não têm mais nada a fazer.

Porque a Passagem (se vocês estão nessa Passagem) é uma realidade que não oferece qualquer tomada
para a dor, para a resistência, para a personalidade.

Se há dor, se há sofrimento, se há interrogação, deem-se conta.
O que isso quer dizer?

Isso quer dizer que vocês colocam sua Consciência na personalidade, em seu ego e no aspecto limitado.
Vocês não estão no Ilimitado.

Porque, se vocês são o Ilimitado, vocês não são mais o limitado.

***

Até agora, o limitado e o Ilimitado faziam idas e vindas.
São as experiências que vocês realizaram (o despertar da Kundalini, o Fogo do Coração, a deslocalização, a

Comunhão, os Yogas), tudo isso que nós lhes demos para trabalhar a fim de viver este momento, esta
Presença, que é a Passagem.

Então, não se coloquem a questão do que há por trás da Porta.
Não se coloquem a questão do que vocês deixam.

Coloquem-se a questão de Ser, unicamente, esta Consciência e, sobretudo, esta Presença.
Porque, se vocês são esta Presença, vocês irão se tornar o Absoluto.

E, tornando-se o Absoluto, vocês não colocarão mais qualquer questão sobre o que vai acontecer amanhã (o
que vai se tornar esse corpo, o que vai se tornar minha família, meus filhos, meus pais, minhas

responsabilidades?).
Quando o sol nasce, quer queiram ou não, ele se ergue.

Vocês estão nesse momento, muito precisamente.
E não me perguntem: “quando é, é amanhã, é dentro de seis meses?”.

É imediatamente.
Porque isso apenas depende de vocês e, totalmente de vocês.

***

Eis, caros amigos, o que, em nome dos Anciãos, eu tinha que dar a vocês.
Agora, se, em relação a essas palavras que eu empreguei (que eu tentei fazer o mais simples possível em

relação a essa Passagem), se vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

************
CONTINUA COM ‘PERGUNTAS & RESPOSTAS’
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Pergunta: foi dito que os 3 Dias podiam ser vividos por antecipação. Isso supõe que a Passagem
pode se viver antes dos 3 Dias?

Sim.
Porque (e são as palavras que eu empreguei no ano passado, desde o mês de abril) quando eu disse: “vocês

ali estão”, vocês ali estavam, em nível individual.
Há um nível individual.

É o que eu lhes disse em relação a essa Passagem e vocês podem imaginar que haverá um momento
coletivo.

É o momento em que o Sol nasce para todo mundo.
É evidente que, por antecipação, foi-lhes pedido (a vocês, os Ancoradores de Luz, as Sementes de Luz e

mesmo aqueles que nada vivenciaram, ao nível Vibratório) para colocar-se neste Estado de Presença.
Porque, quanto melhor, agora, vocês forem ao seu Estado de Presença, melhor vocês irão ajudar e servir o

conjunto da humanidade.
Não é mais questão, vocês entenderam, somente, de Enxamear a Luz ou de Ancorar a Luz.

Agora, vocês se tornam Luz.
Se vocês se tornam Luz, vocês serão um farol para seus Irmãos e Irmãs que estão na ‘noite escura da alma’ ou

que estão na negação, ou no ódio, ou no choque.
Mas, lembrem-se de que é preciso respeitar a Liberdade de cada um.

Vocês não têm o direito (é assim que o podemos dizer) de querer, a todo preço, que tal pessoa ou tal outra
pessoa, seja como vocês.

Vocês apenas podem dar-lhe a ver a sua Presença, a sua Humildade, a sua Simplicidade, a sua Transparência.
Tornar-se Cristo é isso.

O que vocês fazem passar à frente: sua personalidade ou seu Estado de Presença?
A reivindicação de alguma coisa?

Ou o Ser?
Porque o Ser nada tem a reivindicar.

Ele é Transparente.
Ele é Luz.

Ele é Cristo e ele pode dizer como o CRISTO: “eu e meu Pai somos Um”.
Ou seja, superar os jogos de interações da consciência limitada ou, até mesmo, da Ilimitada, em meio ao

Estado de Ser.

***
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Pergunta: poderia nos ajudar a apreender a noção de Transparência?

Ela é muito difícil de ser apreendida pelo ego, é claro.
É muito simples: se vocês estão Transparentes, vocês nada tomam para vocês mesmos, seja o que for que

dissermos a vocês.
Se vocês estão Transparentes, vocês estão além de qualquer aparência e além de qualquer parecer.

Vocês estão além de qualquer conflito.
Vocês estão além de qualquer resistência, de qualquer oposição e de qualquer contradição, Interior como

exterior.
Desde que vocês reivindiquem alguma coisa que seja, vocês não estão mais na Transparência.

Isso não quer dizer que seja preciso se tornar um vegetal porque, ser Transparente requer uma força
considerável, não do ego, mas uma força de Abandono, isto é, viver o Ilimitado, tornar-se o Ilimitado.

É uma abnegação total.
Do quê?

Da pequena pessoa.
Como lhes dizia HILDEGARDA DE BINGEN: esta famosa tensão para o Abandono (ndr: em particular, a

intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010) (*).
O objetivo, hoje, é o quê?

Se vocês me disserem “amanhã” ou “a estase” ou “os 3 Dias”, significa que vocês não estão na Presença.
A Presença não tem o que fazer, até mesmo, do que vai acontecer dentro de muito pouco tempo.

É um estado.
Este estado não os impede de se informarem, mas estejam vigilantes e lúcidos para manter este estado

Vibratório de Presença.
O Arcanjo URIEL, através das suas diferentes intervenções (vocês o constataram, principalmente durante o ano

passado) (**) propôs a vocês espaços Vibratórios onde as palavras que ele empregava podiam ser, como
vocês viram, em diferentes sentidos.

Porque não eram as palavras que eram importantes.
As palavras sendo apenas um suporte da Vibração da Presença.

É o que denominamos, em alguns grupos religiosos, de maneira um pouco distorcida, a Glossolalia, ou seja, o
falar em línguas.

Esta linguagem nada quer dizer senão que ela é Vibratória.
Para vocês, ela nada significa enquanto vocês estão ao nível da personalidade.

Mas, desde que vocês entram no Ajustamento total do que vocês São, vocês vivem esta noção de Presença:
por exemplo, as Radiâncias Arcangélicas (ndr: ver a coluna “acompanhamentos”) (***).

Por exemplo, o que lhes propuseram as Estrelas, viver, nas 5as-feiras, às 22 horas (hora francesa) (ndr:
intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro de 2012) (****).

Esses momentos de Presença (porque é disso que se trata) são destinados a colocá-los neste estado de
Passagem, ou seja, a fazê-los viver este Absoluto.

E isso acontece no Silêncio.
Vocês são livres para fazê-lo ou não fazê-lo, para vivê-lo ou não vivê-lo, tranquilamente, fumando um cachimbo

ou bebendo uma taça de champanhe, pouco importa.
Vocês sabem, esta noção de Passagem, ela se junta ao próprio princípio da Fé.

Não da crença estúpida, mas da Fé Absoluta.
Vocês têm Fé?
A verdadeira?

Isso poderia se resumir a isso.
A verdadeira Fé é uma forma de confiança que está além da crença.

Porque isso é uma certeza (que é insuflada pelo Espírito, pelo Pai, pelo Sopro, pela própria Luz) no que vocês
são, ou seja, a Luz e não esta pequena pessoa que todos nós fomos, confinados nesse corpo, sem

possibilidade de sair.
Vocês são a Vida.
Nós somos a Vida.

Mas, a Vida não é o que vocês veem, não é o que vocês sentem, o que vocês percebem, em meio à
encarnação.

É algo muito maior, até mesmo, do que os movimentos aparentes das estrelas.
É ser a totalidade do Criado e do Incriado ou do Descriado.

***



Pergunta: na vida diária, como conciliar a tensão para o Abandono ou para a Transparência e a
necessidade que temos, às vezes, de ter atitudes de combatividade?

Eu vou lhe responder, caro amigo: não há qualquer obstáculo.
É a personalidade que acredita que, ter conflitos com sua mulher, ter conflitos com o encanador, isso seria um

obstáculo para o estabelecimento da Presença.
É um erro pensar assim.

E, de toda maneira, você não tem que se colocar a questão.
Porque, se você vive, na totalidade, a Presença (em seu estado o mais realizado, se o podemos dizer), o que

vai acontecer?
Você vai fazer como MA ANANDA MOYI.

Você vai se colocar em um canto.
Você não terá mais necessidade de nada exceto de estar nesta Presença.

Você não irá mais se preocupar com o encanador, com a mulher, com comer, com dormir e com fazer xixi, ou
com o que for.

Você será a totalidade da Presença.
Portanto, onde está o problema?

O problema é que a personalidade reivindica, ainda, o fato de fazer isso ou aquilo.
“Busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Vocês não podem buscar o Reino dos Céus.
É uma expressão já que nada há a buscar.

Basta estar Presente.
Vocês não podem reivindicar a Luz e, ao mesmo tempo, se queixar de que a Luz os impede de fazer isso ou

aquilo.
Tornem-se a Luz, na totalidade.

Naquele momento, você irá se colocar em um canto, em Samadhi, na Presença a mais total da Luz e você irá
ver que, naquele momento, o vazamento de água, nada tem a ver.

Onde está a verdade?
Será que ela está no fato de ser Luz ou no fato de se ocupar com o cotidiano?

Agora, veja a Luz e, depois, você verá que o cotidiano poderá acontecer por si só, ele também.
Naturalmente, você será obrigado a fazê-lo.

Se você vê uma torneira que está aberta, a água escorre.
Você é obrigado a fazer um gesto para parar a água, não é?

Ou, então, você confia à Divina Providência, à Fluidez da Unidade, à sincronia e a água será fechada.
Mas, para isso, é preciso uma fé absoluta, não é?

É sempre a personalidade que vai teimar e dizer: “sim, mas”.
Não há “sim, mas”.

Há Luz onde há “sim, mas”.
Se há Luz, não pode ali haver “sim, mas”.

Mas, se há “sim, mas”, não há Luz, na totalidade.
É com isso que vocês são confrontados e é isso, precisamente, que vocês estão prestes a viver.

De onde a expressão: “busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.
Vocês irão buscar a Luz.

É um divertimento.
É o fato de sentir as Vibrações, de ancorar a Luz para o mundo.

Agora, é mais isso.
É a Passagem.

E lembrem-se de que o ego vai encontrar todos os meios para desviá-los desta Porta Estreita e desta
Passagem.

Porque, é claro, enquanto estamos encarnados, há, sempre, um ego que está aí, mesmo se vocês vivenciaram
o Supramental, mesmo se vocês vivenciaram o Despertar da Kundalini, mesmo se vocês vivenciaram a Fusão

das três Lareiras, mesmo se vocês vivenciaram o Estado de Ser, mesmo se vocês vivem momentos de
Dissolução ou de Fusão com A FONTE.

A mão que fecha a torneira é o ego.
Não é a Luz que fecha a torneira ou, então, por sincronia.

Mas, não é você.
Vocês estão, agora, não mais nos tempos reduzidos.
Vocês estão nos tempos extremamente reduzidos.

E, alegrem-se.



Porque, se vocês olham tudo o que foi anunciado nas profecias, pelos profetas, seu trabalho de Luz, nosso
trabalho, de todos nós, reduziu consideravelmente o intervalo entre um processo determinado de Passagem e

a grelha do planeta.
Alegrem-se.

São vocês que decidem ou é a Luz?
Coloquem-se as questões.

Se a Luz decide, é sempre rápido.
É sempre leve.

É sempre na Alegria.
Se são vocês que decidem, é na resistência, é no sofrimento, é no questionamento, é na interrogação e é na

dúvida.
Sempre.

***

Pergunta: nessa Passagem, o que significa: “tudo o que não for dado será perdido”?

Tudo o que não é dado é perdido porque, enquanto você crê que você possui alguma coisa, você é, você
mesmo, possuído.

Então, agora, eu não peço para vocês jogarem seu dinheiro (que serve ainda um pouquinho de alguma coisa)
pelas janelas, não é, ou para distribuir todos os seus bens.

Mas é para estar conscientes do que vocês não deram.
E eu não falo de dinheiro.

Eu falo de certezas, de crenças que vocês mantiveram.
Isso significa que vocês não eliminaram.

Lembrem-se da frase que eu disse: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”, ou seja, eu aceito que
eu e meu Pai somos Um.

Mas não é uma frase.
É uma vivência.

Porque há uma distância enorme, vocês sabem, entre afirmar belas frases e vivê-las.
Tudo o que não for dado será perdido.

Aqueles que desejarem salvar sua vida irão perdê-la.
Porque aqueles que consideram que há uma vida a salvar estão no ego.

A vida É.
Portanto, nada há a salvar.

É essa perturbação final que está em ressonância com a Presença, com o Absoluto, que é para viver, agora.
Não é mais tempo de se colocar em Vibração para ter a Alegria de sentir o Coração, mesmo se é muito

agradável.
Obviamente que isso ocorre.

É evidente que muitos seres vivem o Despertar da Kundalini.
É evidente que muitos seres vivem fenômenos de calor intenso, de Vibrações intensas.

Mas, se ela está aí, a Vibração, agora, isso é bom.
Se vocês se colocarem na Vibração (como em algum momento), vocês irão amplificá-la.

Chega uma hora (como nas Núpcias Celestes) em que é preciso deixar tudo isso.
Porque isso irá provar que, naquela altura, vocês se deram e que vocês tudo deram.

É o princípio do Abandono tal como o exprimiu ANAEL.

***

Pergunta: vocês disseram, há alguns anos: “os demônios foram liberados e eles vão gritar”. Ao que
podemos juntar, agora, este quadro?

São todos os seus Irmãos e suas Irmãs que rejeitam e que vão tentar encontrar justificativas à sua negação
(através da ciência, através das religiões, através das crenças).

São todos aqueles que vão gritar porque, para eles, isso não é possível.
Porque a Luz, para eles, era algo que devia satisfazer seu ego, sua personalidade.

Todos eles, eles vão ranger os dentes.
O CRISTO lhes disse: haverá ranger de dentes terríveis.



E esses ranger de dentes geram energias emocionais (astrais, se vocês preferirem), mentais.
Portanto, isso cria egrégoras muito potentes, fundamentadas no medo.

Sem contar que os Fantoches vão procurar, até o último limite, jogar sua última jogada e mover sua última
pedra.

Portanto, a todo custo, não acreditarão.
Até o último minuto.

Eles vão jogar os jogos da guerra, os jogos da catástrofe, em todos os níveis.
E desviar sua Consciência pelos jogos, pela televisão, pelas coisas insignificantes.

Eles farão de tudo para que vocês não encontrem sua tranquilidade e sua Presença.
São esses os demônios que vão urrar na noite.

Porque, para esses seres (não há qualquer julgamento), eles estão tão afastados da Luz, que a Luz vem pôr
em risco suas construções.

Quando o Sol nascer, os jogos de construções Lego (os jogos Lego, como para as crianças), e bem, serão
varridos por esse Sopro de Luz.

E aquele que joga Lego, ele não quer ver outra coisa senão seus Lego, ou seja: seu patrimônio, sua família,
sua mulher, seus filhos, seu jardim, as posses (quaisquer que sejam), mesmo os mais altruístas.

Eles vão lhes dizer: “mas, não é esse o ponto; eu não terminei o que eu tinha que fazer; eu ainda tenho coisas a
fazer”.

E, para eles, o que chega não é a Luz.
É por isso que eu denominei, à época, o planeta grelha.

Para eles é uma catástrofe.
É o fim das projeções.

É o fim de suas ilusões que, para eles, era real.
E, isso, vocês nada podem ali exceto tornar-se, vocês mesmos, esta Presença.

Porque, agora, sendo esta Presença (além da Ancoragem da Luz e do Enxamear da Luz), vocês serão Faróis
na noite.

***

Pergunta: do mesmo modo que há uma falsa humildade, pode haver uma “falsa Presença”?

A Presença é um Estado onde não há mais qualquer ego: é MA ANANDA MOYI, é o Samadhi, é a Irradiação
total do Ser, a Transparência total do Ser.

Não há qualquer reivindicação para o “eu” [“moi”], para o “eu” [“je”].
Há apenas a Presença.

E, quando há Presença, não pode ali ter nem emoção, nem mental, nem questão, nem o que quer que seja,
exceto a Presença.

Mas, isso, ninguém do exterior pode julgar.
Porque se, você mesmo, você se diz: “aquele, ele não está na Presença”, você está no ego.

É um problema seu com você mesmo.
Isso conecta ao que foi denominado, eu creio, “os acordos Toltecas”: não criar um caso pessoal.

Isso não se refere a vocês.
Por que você quer ver a trave que está no olho do seu vizinho?

Ocupe-se, você mesmo, já, da sua grande trave.
Eu não falo para você, é claro.

Eu falo de maneira geral.
Coloquem-se a questão: desde que vocês veem alguma coisa, no outro ou nas circunstâncias da sua vida

(atualmente, sobretudo), que incomoda vocês, mas isso os remete a vocês mesmos.
Sem isso, vocês estão, ainda, em uma projeção exterior.
A medida com a qual vocês julgam será aplicada a vocês.

Então, a melhor coisa: não julguem.
Não julguem vocês.

Não julguem ninguém.
Sejam a Presença.

Agora, quando alguém reivindica a Presença com um grande sorriso, e você vê que há uma grande sombra
negra sobre ele, o que você vai fazer?

Você lhe dirá que ele não está na Presença?
Mas, se você fizer isso, você vai recair no mesmo nível dele.



Essa é a dificuldade, especialmente quando vocês estão nas circunstâncias, seja em casal, seja com amigos.
Obviamente que o que leva a reagir, o que leva a querer servir o outro, é o que senão o ego, já que é um

problema da pessoa?
Se você se instala na sua Presença, eu lhe garanto que você não verá mais nada, nem no outro, nem em você.

Você estará na Presença dessa Passagem, deste Estado de Dissolução ou do Absoluto (você o denomine
como quiser).

Mas, no Absoluto, você não pode estar preocupado com qualquer aspecto limitado dissonante, no outro ou em
você.

Porque isso não existe mais.
Real e concretamente.

Isso não é uma negação.
É a última fase.

É a aceitação total.

***

Pergunta: utilizar a citrina pode fortalecer a Presença de URIEL?

URIEL está em você.
Usar alguma coisa é considerar que ele está fora de você.

A conscientização que é para fazer é que vocês são os Arcanjos.
Você é eu.

Você é o seu pior inimigo.
Você é o seu pai.
Você é a sua mãe.

Mas você não é você.
Porque ser o você e o eu, é ser o ego.

É colocar, ainda, uma distância e uma separação.
Vocês não estão mais nesses tempos.

Então, é claro, se vocês acham que vai ajudar colocar o cristal do Arcanjo URIEL em tal lugar, porque não.

***

Pergunta: a nuvem em forma de olho que vimos há uma hora está ligada à sua Presença?

Caro amigo, você procura, ainda, um significado.
Isso reflete o quê?

Uma necessidade de explicar e de compreender.
Ora, compreender é o inverso de dar.

Compreender, de algum modo, é apropriar-se.
É satisfazer o ego com uma explicação.
A Presença jamais poderá se explicar.

Os sinais, vocês têm aos bilhões.
Por toda parte.

E, se vocês passam seu tempo vendo sinais, em alguma parte, isso traduz uma necessidade de mostrar o
quê?

Que vocês tinham razão.
Mas todos nós passamos por isso.

Mas, a um dado momento, você irá compreender que você mesmo manifesta indiferença por ter razão.
Porque, ter razão é, também, uma reivindicação do ego.

Se você tem razão, o outro está errado.
Ninguém está errado.
Ninguém tem razão.

O Sol nasce, isso é tudo.
É o Alvorecer do Novo Dia que não tem necessidade, nem de você, nem da sua Consciência.

Isso É porque isso é a Vida.
É como as crianças.



É como as crianças.
Eles precisam de mágica para sentir-se seguros.

Vocês entram nesta noção de Passagem, em algo que está além da manifestação, além da evidência, além da
Consciência.

É a vivência da Vida, da Presença, do Absoluto.
Tudo o mais, isso passa.

***

Pergunta: é possível avançar para o Abandono à Luz sem viver estados específicos de
Consciência?

Então aí, cara amiga, eu a remeto ao que dizia o Arcanjo MIGUEL, no encerramento das Núpcias Celestes (é,
também, o que dizia o CRISTO): “os últimos serão os primeiros”.

Porque, mesmo o seu mental, sem ter vivenciado processos Vibratórios extraordinários, sem ter vivenciado
deslocalizações de Consciência, tem, nele, em alguma parte, uma certeza Interior, é claro.

Isso está além da crença.
Os últimos serão os primeiros: eu não posso lhe dizer melhor.

A única coisa a observar, hoje, é dar atenção ao que isso é, realmente, a Presença e não o ego.
Isso é tudo.

E a Presença está além da própria Vibração.
URIEL mostrou a vocês.

O que acontecia quando URIEL intervinha?
Vocês entram (como explicar isso, em termos humanos?) em uma espécie de “terra de ninguém” onde nada

mais existe.
Vocês não estão mais aí.

Ninguém está mais aí.
URIEL não está mais aí porque nada está aí.

É isso.
URIEL desempenhou, perfeitamente, o papel que era o seu.

Resta, agora, como vocês sabem, selar, de algum modo, essa Passagem.
Isso, vocês sabem.

Vocês têm, agora, as Estrelas que se colocam em Radiação de Luz com METATRON.
Isso não é por acaso.

Aguardem para ver o que vai acontecer todas as 5as-feiras.
Nós vamos rir muito.

Vocês, também, em outros lugares (intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro de 2012) (****).
O Abandono à Luz é um ato de Consciência.

Não é um ato Vibratório.
Mesmo se, para muitos, o ato Vibratório (o testemunho das Vibrações, o acesso ao Estado de Ser, o acesso

ao Samadhi) seja uma prova (para aqueles que têm necessidade de provas).
O Abandono, é você que o decide.

Lembrem-se do que nós dissemos: a Consciência é Vibração porque a Consciência Ilimitada é um estado
Vibratório.

A personalidade é um estado Vibratório muito mais denso.
Como dizem nossos amigos Orientais (como eles denominam isso), os humores “tamásicos”, isso pesa, isso

torna mais pesado, isso torna denso, isso impede a Vibração.
A sobreposição (ou a aproximação) do corpo de Estado de Ser, o desaparecimento dos envelopes isolantes

(magnetosfera, heliosfera, ionosfera) traduz-se por uma intensificação da Luz, das Vibrações.
Tudo isso vocês sabem.

E, obviamente, há seres que não Vibram porque há uma distância muito grande entre as duas escalas de
Vibração, devido à personalidade, devido a uma vida particular, ou a barreiras específicas, ou a impedimentos

específicos.
Mas, a Presença, a Passagem, está além da Vibração.

Mas, não podemos viver a Presença, aí também, sem se Abandonar.
Quem não se Abandona?

A partir do momento em que ego reivindica uma segurança, qualquer que seja: a necessidade de prever, a
necessidade de antecipar.

Não é o ego, no sentido negativo, mas isso não é a prova, tampouco, de que não há Abandono.



Mas, naqueles momentos, mesmo aquele que se Abandonou (em Samadhi, com sua vivência), a partir do
momento em que ele sai do Samadhi e que ele se preocupa com alguma coisa (com um sentido de um

interesse qualquer), ele sai, evidentemente, deste estado.
E, na Presença, vocês estarão, cada vez mais, neste estado de crisálida.

E, se vocês se liberarem, vocês irão viver o que é para viver, ao nível da Passagem.
Lembrem-se do que eu disse no preâmbulo: vocês vão dar à luz.

Mas, não se preocupem com o que vai sair porque, o que sai, é um Filho que é diferente para cada um.
Vocês vão dar à luz a vocês mesmos, de alguma forma.

Mas, se vocês colocam sua Consciência no que vai sair, vocês se afastam do trabalho de Passagem.
Vocês compreendem (através de tudo o que eu disse) que esta Preparação não é uma preparação exterior,

nem sequer, uma preparação Interior (ajustando-se nas Vibrações ou outro).
A única Preparação é Ser a Passagem.

Portanto, estar Vivo.
Mas, não vivendo no sentido em que vocês entendem, mas, Vivendo no sentido: “o Sol nasce”.

Vocês são o Sol.
Vocês são o raio de Sol.

Vocês são aqueles que veem o Sol nascer, mas vocês são, também, o conjunto.
Como URIEL está em vocês e é vocês.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu desejo a vocês uma muito boa Presença.
Lembrem-se: a Luz é Simples.

Permaneçam Simples.
A Chave da Presença é a Simplicidade.

Naturalmente, a Unidade, a Humildade, a Infância.
Mas, antes de tudo, a Simplicidade.

Eu lhes transmito todas as minhas Graças, todas as minhas Bênçãos e eu vou me retirar porque vamos deixar
as Estrelas retomarem a palavra, a partir de amanhã, eu creio.

Eu lhes digo até muito em breve e eu anuncio que MARIA virá, amanhã, às 23 horas (hora francesa no relógio,
na 3ª-feira dia 31 de janeiro de 2012).

Divirtam-se muito.
Eu lhes digo até muito em breve.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE DA MENSAGEM:

http://www.portaldosanjos.net/2012/01/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html
************

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir seu horário local.

***

(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

(**) – Mensagens do ARCANJO URIEL
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2011

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-uriel-2011
http://www.portaldosanjos.net/2012/01/o-m-aivanhov-30-de-janeiro-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


*

(***) – ‘Acompanhamento: Ajustamentos à Luz Vibral’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-

vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
*

(****) – GEMMA GALGANI (26.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-

autresdimens

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1342

30 de janeiro de 2012
(Publicado em 31 de janeiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://porataldosanjos.ning.com

************

http://porataldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1342
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-autresdimens


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Filhos bem amados, eu retorno a vocês, como anunciado, revestida da Graça do meu Manto, aquele que vem,
para esta Terra como para cada um de vocês, revesti-los da Graça da sua Ressurreição.

***

Eu venho como eu havia anunciado, neste intervalo de dois meses.
Pode ser que aí onde vocês estejam, cada um de vocês sobre esta Terra, no seu local, vocês tenham

percebido as primícias do meu Apelo.
Um Dia nasceu, como disse o Comandante (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro último)

(*).
Minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) já veio entre vocês, e em breve virá MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), a fim de completar o que eu lhes dei durante nossos cinco encontros passados.

***

Eu venho, hoje, a fim de viver, primeiramente, um espaço particular, revestido do meu Manto da Graça.
A fim de que, juntos, nós vivamos esta Graça, este estado, aquele de nossa Presença, reunidos e Unidos na

Liberdade e na Alegria.
Então, em primeiro lugar, vivamos este espaço de Comunhão.

Que cada um de vocês, aqui e em outros lugares, seja revestido do Manto da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Meus Filhos, como talvez já o sintam vocês, abre-se, em vocês, o Instante da Graça, aquele que os abre ao
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meu Apelo.
As Trombetas soaram.

A Estrela, que passou, anuncia, agora, a vinda da Estrela, em seus Céus e, sobretudo, no seu Coração.
O Tempo chegou, como lhes disse o Comandante, de prepararem-se para viver a Alegria, para viver a

Ressurreição e a Eternidade.
Os momentos que chegam são momentos de Alegria e de Paz.

Qualquer que seja o tumulto deste mundo, daqueles dos meus Filhos ou daqueles que me ignoram, que
recusam isso, nada poderá alterar, nem retardar, a Graça do retorno à sua Presença, à sua Eternidade.

***

O Comandante lhes deu as circunstâncias que devem prepará-los.
Esta preparação, vocês entenderam, é totalmente Interior.

Ela necessita os Quatro Pilares, aqueles da cabeça e aqueles do Coração (ndr: as intervenções apresentando
esses Quatro Pilares estão indicadas na coluna “protocolos a praticar – Os 4 Pilares do Coração” do nosso

site) (**).
Esta preparação é, antes de tudo, um Instante de Alegria e de alegramento do que chega: o Retorno da Luz, o

Sol que se levanta de novo, não mais freado e alterado pelo medo deste mundo, pelo medo da Ilusão, pelo
medo do efêmero.

***

Nesses dois dias, agora, nós iremos viver, juntos, eu espero, cada vez mais numerosos, a Radiação de Luz do
conjunto das Estrelas, assim como do Senhor METATRON, voltada para vocês (ndr: as modalidades práticas
desta Efusão de Luz, que foi doravante proposta toda 5ª-feira às 22 horas (hora francesa no relógio), estão

integralmente descritas na intervenção de GEMMA GALGANI de 26 de janeiro último – igualmente nas colunas
“protocolos a praticar” e “acompanhamentos”) (***).

Vocês irão constatar então, por vocês mesmos, o que há para viver, o que há para Ser.
Porque, em última análise, vocês que irão me ler, que irão me escutar (ou que me escutam nesse momento),

vocês sabem, no mais profundo do que vocês São, a Verdade das minhas palavras.
E, além das minhas palavras, a Verdade da Graça.

Todos vocês estão convidados, sem qualquer exceção, ao Banquete da Alegria, do encerramento das Núpcias
de Luz.

O que ressoou no Céu, e que continuará a ressoar, é apenas o reflexo do meu Apelo, que irá ressoar no seu
peito.

***

Os momentos privilegiados dos nossos reencontros e de nossas Presenças conjuntas, no Manto da Graça,
são uma preparação essencial, durante este período.

Sem nada pedir, sem nada desejar, apenas estando Presente em vocês mesmos, vocês terão, então, a
possibilidade de realizar, para muitos de vocês, o que lhes resta a descobrir no caminho da Alegria, sobre a

Verdade do que vocês São (se isso ainda não ocorreu).
Além de todos os mecanismos que lhes foram, talvez, facilitados, e que vocês, talvez, vivenciaram, além de

tudo isso, o Tempo é para a Graça.
E a Graça não tem o que fazer do que vocês vivenciaram ou não, porque a Graça pode ser instantânea.

Ela é aquela que vem Chamá-los, ela Chama vocês, além do seu nome, além da sua forma atual, pelo seu
Nome de Eternidade, pela sua Alegria.

O Tempo dos Reencontros, se vocês quiserem, o Tempo que assinala, para vocês, o fim de todo sofrimento.

***

Lembrem-se das palavras do Comandante (ndr: intervenção de O.M. AÏVANHOV de 30 de janeiro de 2012) (*):
simplesmente estar cada vez mais Lúcidos, a vocês mesmos, além de toda agitação mental, além de tudo o

que pode dar-lhes a ver este mundo, nos tempos que se instalam.
Porque a Verdade não é deste mundo: ela está no Interior de vocês e, unicamente, no Interior de vocês.
O Arcanjo URIEL e o Senhor METATRON redobram de Lucidez e de intensidade, em meio à sua própria

Presença, conduzindo-os e os levando para a Face d’Aquele que vem, vocês, Filhos do Sol.
A fim de que possam viver esta Eternidade, esta Verdade.



***

Eu venho confortá-los, pelo Manto da Graça, que vem se instalar sobre seus ombros, e que irá se fortalecer em
nosso encontro das 22 horas (hora francesa), toda 5ª-feira.

Outros elementos serão dados a vocês pela minha Irmã MA ANANDA.
Vocês irão encontrar, se isso já não ocorreu, a Lucidez total do sentido da sua Presença aqui, do sentido do

que vocês São, além de todo véu, além de toda dúvida, além de toda interrogação e de todo questionamento.
Porque (como muitas das minhas Irmãs lhes disseram, ou muitos dos Anciãos) isso é tão Simples, tão

evidente, tão Vivo.

***

Vocês estão nesses tempos, ultra reduzidos, do que foi nomeado o fim dos tempos.
Não vejam, neste fim dos tempos, o fim da Vida, mas, sim, o retorno à Vida, o retorno à sua Verdade, além de

toda Ilusão, de toda dor, de todo sofrimento e de todo apego.
Isso é a Graça, que vocês se dão a vocês mesmos, e que nós acompanhamos com vocês.

E esta Graça é para cada um, desde o instante em que cada Filho, cada Irmão, cada Irmã, decide sair da rotina
da pessoa, da personalidade, do ego, do mental e das emoções.

A Graça os convida para se Elevar, ela os convida para Ser a Verdade, ela os convida para Ser a Transparência
e a evidência.

É difícil traduzir com palavras o que é para viver.

***

Nós estamos perfeitamente Conscientes de que vários de vocês realizaram uma Obra magistral, para a Terra,
para a Vida, através de suas Vibrações, através de suas Lâmpadas que despertaram, através da sua

assiduidade aos seus encontros de Alinhamento com a Terra.
Esse foi seu sentido do Serviço, a Verdade da sua dedicação e da sua Presença.

***

Hoje, uma outra etapa se abre, e esta etapa, eu nomeei final, porque ela os reveste do Manto da Graça, e ela
os preenche de suas Graças.

Lembrem-se de que, durante esses tempos, que isso seja no que vocês fazem das suas atividades, para viver
isso, nada há a fazer, basta permanecer, simplesmente, Presente, e deixar esta Presença aumentar em vocês,

desenvolver-se, tornar-se cada vez mais intensa e cada vez mais Simples.
Se vocês aquiescerem às minhas palavras, e se vocês aquiescerem a vocês mesmos, a Graça não poderá se
ausentar em momento algum deste mundo, qualquer que seja o futuro de quem vocês são sobre este mundo,

nesse corpo, em sua vida aqui, ou na Vida em outros lugares.

***

O tempo da separação termina, o tempo da fragmentação terminou.
Vocês têm, a partir de hoje, a capacidade para Viver, para fazer disso sua própria Verdade, porque não há

outra.
Somente aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que se afastam desta Simplicidade, e desta evidência, irão

encontrar, é claro, no caminhar deste mundo, elementos para se preocupar e para se afastar deles mesmos,
reivindicando outra coisa que a Verdade.

Mesmo nas noções mentais de altruísmo ou de serviço, esses seres, no momento, não compreendem o que é
a Graça, eles não compreendem o que é a Verdade.

Eles aderem a certo número de coisas que são exteriores a eles mesmos, que são apenas procedentes de
suas próprias projeções, de seus próprios fantasmas, de seus próprios desejos.

Mas lembrem-se, meus Filhos: vocês não têm que julgar, vocês não têm que condenar.
Mais do que nunca, a Luz chama-os para ser Humilde, para ser Simples, para não querer ser outra coisa senão

isso.
Então, sejam Humildes, não julguem.



***

É evidente que vários elementos poderiam ser vistos, com o olhar da personalidade, como extremamente
desagradáveis, mas não é.

Para vocês, que estão revestidos do Manto da Graça, para vocês, que vivem sua Ressurreição, tudo isso lhes
parece para o que ele é: uma Ilusão, uma cena de teatro, que apenas tem valor em meio a projeções do medo,

e que apenas tem realidade na ausência de Verdade do Ser Eterno.
A Graça Chama-os para viver a Eternidade, para viver esta Eternidade, a partir de agora.

Qualquer que seja o caminho da sua vida, qualquer que seja o caminho dos seus próximos, nesta matéria,
lembrem-se de que vocês não são matéria.

Como meu Filho lhes disse, nos dias que chegam, nas semanas que chegam, lembrem-se disso: “Vocês
estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.

Lembrem-se da Eternidade.
Vivam a Graça.

E não se ocupem com nada mais.
Sigam seu caminho, façam o que a vida oferece a vocês, ou lhes pede para fazer, o que ela lhes pede, porque

vocês nada São do que ela lhes pede aqui.

***

Muitos de vocês vão ser Chamados, eu diria, de maneira individual, para se juntar a nós, de uma maneira ou de
outra.

Outros vão ser Chamados, mais, para instalar-se firmemente nesta Ilusão, não para vivê-la, mas para Ancorar,
ainda mais, a Graça e a Verdade.

Cada caminho, para cada um de vocês, é totalmente digno e justo.
Não há que julgar seus filhos, seus pais, não há que julgar o que se manifesta durante este período.

Lembrem-se de que tudo acontece dentro.

***

O Comandante pediu para vocês estarem Atentos e vigilantes, a essa Passagem, a esta Graça.
Porque vocês ali irão atrair, efetivamente, tudo o que é necessário, para vocês, como para o conjunto dos seus

Irmãos e Irmãs, como para o conjunto dos meus Filhos, como para o conjunto da Terra.
A única força se encontra aqui, nesse Manto de Graça que eu coloco sobre os seus ombros, e na Coroa que

contorna sua fronte.

***

Eu não direi mais, porque resta a vocês viver a experiência disso, e isso começa dentro de dois dias.
E toda 5ª-feira nós estaremos na Presença.

Toda 5ª-feira, as Trombetas do Anjo METATRON irão ressoar, em vocês, Chamando-os para sempre mais
Graça, para sempre mais evidência, para sempre mais Leveza.

O que quer que chegue a este corpo, o que quer que chegue a esta vida, o que quer que chegue a este
mundo, nada pode chegar a vocês, no que vocês São, na Graça da Verdade.

O ponto de vista que é o seu, qualquer que seja a altura que ele tenha atingido, será cada vez mais aguçado.
Esse ponto de vista irá se tornar cada vez mais Lúcido sobre quem vocês São, e sobre o que é este mundo,
além de todos os seus pensamentos, de todas as suas crenças, de todas as suas ideias, de todas as suas

suposições.
Porque a Graça é de uma tal evidência, que não há lugar para outra coisa senão a Graça, e sempre mais Graça.

***

O Amor, que é a natureza de quem vocês São, Amor Luz, irá se tornar, realmente, o que é vivenciado, na
totalidade.

Desde o momento em que vocês aquiesçam à Presença, desde o momento em que vocês aquiesçam à nossa
Radiância, à Presença de URIEL, que está em vocês, à Presença de METATRON, que vem revelar, ele



também, Sua Luz, no desdobramento da sua própria Luz.
Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês não estão sonhando.

Todo dia, vocês poderão dizer-se que vocês avançam, cada vez mais, para a Verdade que é sua.
E que, de fato, ela sempre esteve aí, e que, simplesmente, o olhar da pessoa, o olhar da sua vida, que vocês

açambarcaram em meio a este mundo, impedia-os de ver a Verdade nua.
Para muitos de vocês, isso será um Choque, mas nós sabemos, também, que para vários de vocês, que se

prepararam ao seu modo, isso irá se tornar cada vez mais evidente e Simples.

***

O que lhes dizer mais?
Eu deixarei minha Irmã MA exprimir outra coisa referente a esses encontros e, sobretudo, depois do primeiro

encontro, que isso irá desencadear, em vocês, como Consciência, como estado particular, o que nossos
Irmãos orientais denominam Sat Chit Ananda.

Viver este estado de Unidade absoluta, viver a continuidade da Luz e do Amor, nada mais e nada menos.
Tudo isso, em sua majestade e em sua Simplicidade.

***

Estejam Lúcidos.
Sejam Verdadeiros.

Sejam Um.
Os momentos que chegam são momentos de pura Graça, apenas o olho da personalidade ou do medo poderá

ali ver outra coisa.
Lembrem-se das minhas palavras, além das minhas palavras, estejam Conscientes do que será para viver, e

que vocês irão viver, toda 5ª-feira, às 22 horas (hora francesa).
Nós viremos bater à sua Porta, como Ele já bateu à sua Porta, e irá se apresentar, em breve, Face a vocês, a

fim de permitir-lhes reconhecer-se, vocês mesmos, na Eternidade.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar nesta noite.
Eu tinha, simplesmente, que marcar com uma pedra branca este primeiro encontro da próxima 5ª-feira.

***

Meus Filhos bem amados, meus Irmãos e Irmãs, eu irei depositar, de novo, em cada um, a Graça, esse Manto
Azul que é meu, e que é seu.

Aquele da nossa Presença, Despertada e Revelada, na Alegria, no Amor, na Unidade e na Verdade.
Eu lhes digo, então, até toda 5ª-feira.

Eu apenas irei me expressar, agora, quando este mês, chamado de fevereiro, tiver transcorrido.
Em uma data que não é conhecida, mas que será ajustada no que vocês vivem, e irão viver.

***

Então, juntos, vivamos a Graça da nossa Presença, e sejamos ungidos pelo Manto Azul da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até muito em breve, no Amor.

************
ÁUDIO
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NDR: as intervenções das Estrelas e de METATRON, durante as noites de 5ª-feira (apresentado pela GEMMA
GALGANI durante sua intervenção de 26 de janeiro último), estão descritas na coluna “protocolos a praticar” e

“acompanhamentos” do nosso site.

***

(*) – OMRAAM (Aïvanhov) (30.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-30-de-janeiro-de-2012-

autresdimensions
*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-

autresdi
*

(***) – GEMMA GALGANI (26.01.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-26-de-janeiro-de-2012-

autresdimens
***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça e o Manto de MARIA estejam
em vocês.

Eu saúdo vocês.
Eu venho, neste espaço, acompanhado de outros Arcanjos a fim de estabelecer a Graça.

Eu falarei sobre uma série de elementos referentes a esse Manto Azul da Graça, sem, no entanto, alterar as
prerrogativas de MA ANANDA MOYI, expressando-lhes, de maneira muito mais específica, isso ao que

corresponde esse Manto da Graça, e o que pode ser esperado. 
Eu venho, em um primeiro momento, a fim de responder às suas interrogações e questionamentos com

relação a todas as coisas.
Eu irei exprimir, se suas perguntas me permitirem, certo número de elementos que, talvez, estejam prestes a

ser vivenciados ou estarão para viver, por vocês mesmos, no que eu denominaria um ‘face a face’.
Esse face a face é o face a face da Luz ou do que eu chamaria de Si Luz, por oposição ao que eu denominaria

o Eu da personalidade ou o Eu - Sombra.
O que está em jogo, hoje, não é mais, somente, uma iluminação de algumas Sombras, mas, bem mais, o

posicionamento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser ou em meio à personalidade.
E, isso, em última análise, quanto às suas orientações, quanto às suas Vibrações, e quanto ao estado de quem

vocês são.
Nós podemos, se vocês o desejarem, começar a responder às suas perguntas.

***

Pergunta: por que a Luz parece, às vezes, aumentar as manifestações da Sombra?

Bem amada, existe, em meio ao que eu acabo já de enunciar, a própria característica do que é visto, vivenciado
por alguns ou por outros.

Na realidade, durante este período, pela adição do Manto Azul da Graça, foi-lhes dado o conjunto dos
elementos (que isso seja através dos ensinamentos progressivos que nós realizamos juntos, para aqueles de

vocês que seguiram o que nós dissemos) a fim de levá-los a esta Porta Estreita que alguns de vocês
começam a passar, que outros, entre vocês, temem passar.

Esta Porta Estreita, como vocês sabem, representa o Abandono Final de tudo o que constitui a personalidade
Ilusória, ou seja, tanto esse corpo, como suas emoções, como seu mental, como seus apegos, como suas
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crenças, em resumo, tudo o que é efêmero, por oposição ao que é eterno, ou seja, sua Dimensão de
Sementes de Estrelas.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Através desta Porta, alguns seres percebem, de maneira Interior, de hoje em diante (não mais pela Visão
Etérea, não mais pela Visão do Coração, não mais pela percepção, mas, diretamente, na Consciência),

algumas manifestações.
Algumas dessas manifestações vêm se opor à realidade do que é dado a ver, à realidade do que é

apresentado por seus Irmãos e Irmãs.
Portanto, isso pode induzir certa forma de desequilíbrio.

Hoje, nenhum de vocês pode enganar.
Nenhum de vocês pode escapar.

Aonde vocês querem ir?
O que acontece em vocês corresponde à estrita Verdade do estabelecimento da Presença (ou do não

estabelecimento da Presença) em meio à sua manifestação sobre este mundo.
Portanto, nós concebemos, perfeitamente, nós, Arcanjos, que isso possa ser, nos primeiros momentos, um

processo desestabilizador de aperceber-se de que há uma distância (por vezes, incomensurável) entre a
personalidade e o Estado de Ser.

Isso os remete a elementos que lhes foram comunicados (desde, já, numerosos meses, ou até mesmo
numerosos anos) com relação ao Abandono à Luz e, sobretudo, à noção de Autonomia e de Liberdade.

O que é Autonomia?
O que é Livre?

Certamente, não a personalidade.
Certamente, não o efêmero, mas, simplesmente, a Eternidade.

Hoje, mais do que nunca, cada dia que os aproxima de acontecimentos cósmicos e terrestres, ligados à
Dissolução em meio à Luz, leva-os a posicionarem-se.

Alguns de vocês têm a capacidade para ver além das aparências, para ver além do que é dado pela Visão do
Coração, para ver além da própria Unidade, na própria Essência da manifestação de quem vocês São: nisso se

encontra, às vezes, elementos problemáticos.
E o que é observado no exterior (lembrem-se) acontece, também, no Interior de vocês.

Isso os coloca frente à sua responsabilidade individual, e não pessoal, levando-os a reajustar, mais
rapidamente, o que deve sê-lo.

O Estado de Ser não conhece qualquer desejo.
O Estado de Ser não conhece qualquer paixão.
O Estado de Ser não conhece qualquer falha.

O Estado de Ser não conhece quaisquer inclinações da personalidade.
Através do Manto da Graça é-lhes dada a Graça de viver a Luz.

Viver a Luz permite-lhes tornar-se a Luz, na condição, não de se desviar do que faz as inclinações da
personalidade, mas, sim, de transcendê-las.

Lembrem-se: o Estado de Ser não tem qualquer desejo, o Estado de Ser não tem qualquer vontade pessoal.
O estado de Ser é.

Em meio a este Ser e em meio a esta Presença, não podem subsistir quaisquer falhas da personalidade.

***

Pergunta: o que fazer em relação às falhas observadas em nossa personalidade no cotidiano?

O importante é observá-las.
A segunda etapa, bem amados, consiste em não nutri-las.

Ora, vocês nutrem a menor de suas falhas, doravante, assim que sua Consciência se focar nisso.
Busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

Vocês não são esta personalidade.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são suas emoções.
Vocês não são seus pensamentos.

Vocês não são suas crenças.
Com o que vocês são confrontados (como observador ou em sofrimento) corresponde, estritamente, não ao

que há para fazer, mas, estritamente, ao que há para Ser, a fim de não mais parecer.

***



Pergunta: como superar as resistências que nós sentimos em nós?

Bem amada, minha resposta será sobreposta àquela que eu acabei de dar.
Não é mais tempo de querer fazer.

É, simplesmente, tempo de vestir-se com o Manto da Graça e deixar esta Graça trabalhar.
Porque a Graça é a sua Essência.
Porque a Graça é a sua natureza.
Tudo depende do ponto de vista.

Enquanto você observa, do lado da personalidade, suas próprias resistências e suas próprias falhas, isso, em
última análise, significa apenas uma coisa: é que a sua Consciência está instalada em meio à personalidade.
A partir do momento em que a Consciência se instala em meio ao Estado de Ser, tudo o que pareceria como

Sombra, como resistência ou como falha, desaparece instantaneamente.
Isso não é algo a fazer.
Isso não é um trabalho.

É exatamente o oposto, de hoje em diante.
Essas falhas, elas não são mais, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), para colocar sob o tapete
ou para serem iluminadas: elas têm, simplesmente, elas também, que ser abandonadas, como vetor da Ilusão

e como motor da sua própria personalidade.
Sem culpa, sem arrependimento, mas, com firmeza.

***

Pergunta: a que corresponde a sensação de Fogo vivenciada durante a Presença?

Bem amada, a Presença é Fogo.
Esse Fogo é aquele que permite a Dissolução total da personalidade, de suas crenças, de seus desejos e de

suas Ilusões.
O Fogo é, às vezes, a natureza e a Essência da sua Presença.

O Fogo é o elemento purificador vindo pôr fim, na totalidade, à Ilusão.
Viver o Fogo é viver a Liberação.

Viver o Fogo é tornar-se Livre e Autônomo.
Não há alternativa.

Todo o resto faz apenas manter a Ilusão da personalidade, a Ilusão de um fazer, a Ilusão de uma ação que é
apenas, por Essência, reação.

Os mecanismos do Manto da Graça, como isso que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é a chegada do
Fogo neste mundo.

Esse Fogo é um Fogo de Amor e de Luz.
Obviamente, a personalidade não pode considerar desta maneira porque ela foi construída, justamente, na
ausência de Fogo e, unicamente, nesta ausência de Fogo: o Fogo é o elemento Liberador, por Essência.

Viver o Fogo corresponde à Passagem da Porta Estreita.
Esses mecanismos (ou, de preferência, essas experiências) vão se fortalecer e aumentar (em seus momentos

de Presença, em seus momentos de Alinhamento) até um momento em que esse Fogo irá se tornar
permanente, em vocês, permitindo, então, de assentar-se na Alegria da sua Eternidade, na Alegria da sua

Presença.
Naquele momento, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode mais existir, nem falhas, nem

Sombras, nem resistências, porque, naquele momento, vocês terão se tornado a Eternidade.
O Fogo do Éter corresponde ao Fogo do Céu.

É aquele manifestado, também, pela Terra, através de seus Sons, de sua lava e de sua expansão, que
corresponde, muito precisamente, à sua própria expansão, à sua própria Dissolução de tudo o que é efêmero a

fim de instalarem-se em sua Presença.
Não pode ali ter acesso ao Ser, à Presença, sem o Fogo.

***

Pergunta: o sopro (ou a respiração) pode nos ajudar?

Bem amada, o sopro destina-se a atiçar o Fogo.
A respiração é aquela que poderia ser chamada de respiração consciente, ou seja, o momento em que a



Consciência se coloca no próprio sopro e em nada mais (qualquer que seja esse sopro).
O importante não é mais a localização, no corpo, do sopro, nem seu ritmo, nem sua frequência, nem sua

amplitude, mas, sim, tornar-se lúcido desta respiração que, como isso foi dito, desde muito tempo, por SRI
AUROBINDO, irá se instalar no Coração (ndr: canalização de 17 de fevereiro de 2010, na coluna “mensagem a

ler”) (*).
A respiração do ar, passando pelos pulmões, irá se tornar a respiração do Coração e irá abrasar o Coração

que, por sua vez, irá abrasar a personalidade, para o que resta de desejos, para o que resta de emoções, de
crenças, de erros, se tal for o seu caminho.

***

Pergunta: como contatar este outro espaço que não está ou não é mais a nossa personalidade?

Bem amada, isso corresponde, totalmente, aí também, ao que eu chamo de aplicação do face a face que não
é mais, propriamente falando, um confronto, mas, sim, um ‘face a face’ entre o Si - Luz e o Eu - Sombra.

Tomar Consciência do que atua nesse nível é, já, uma etapa importante, a fim de não rejeitar esta parte nova
que se instala, de maneira definitiva, que é, de fato, a única Verdade de quem vocês São.

Para isso, há necessidade de identificação dessas duas partes.
Isso corresponde, exatamente, à ação do Manto Azul da Graça.

Nada há a fazer.
Há, apenas, que Ser.

A partir do momento em que alguma ação da personalidade, doravante, quisesse agir sobre o que você iria se
opor, isso a reforçaria de maneira inexorável.

Não há, então, efetivamente, estritamente nada a fazer, mas, de preferência, deixar fazer.
Isso conecta, ainda uma vez, à Autonomia e à Liberdade.

Isso conecta, ainda uma vez, ao princípio de Abandono à Luz.

***

Pergunta: é útil alertar uma pessoa sobre aspectos da sua personalidade?

Bem amada, o que é visto no Interior, se é dado no exterior, do mesmo modo, irá reforçá-lo, não nele, mas no
exterior dele.

Esse trabalho (se o podemos nomear assim) consiste, simplesmente, para cada Consciência recoberta com o
Manto Azul da Graça (a partir do momento em que isso tiver sido ativado pela terceira vez, correspondendo,
então, a essa 5ª-feira), em decidir, com lucidez, Clareza e Precisão, se ela se estabelece em sua Profundez,

ou seja, no Estado CRISTO, ou se ela persiste em manter a personalidade (seus desejos, quaisquer que
sejam, e todos os seus apegos).

Esse mecanismo irá se desenrolar sem nada fazer.
Cada um, para aceder à Autonomia e à Liberdade, para aceder à Eternidade, deve viver sua responsabilidade.
Nós não podemos mais, quanto a nós, agir em relação a isso porque, como isso foi dito, há apenas vocês, e

vocês sozinhos, que podem passar a Porta Estreita.
Nenhuma técnica, nenhuma ação da própria personalidade, fará passar a Porta.

Enquanto vocês estão identificados a uma das parcelas da sua personalidade (qualquer que seja a expressão
de desejo, de frustração, de ódio, de falta, ou do que quer que seja) vocês não podem realizar essa Passagem

porque isso não é vocês que o realizam.
Mas, justamente, a partir do momento em que vocês se apreendem de que vocês não são nada de todos os
seus desejos, nada de todas as suas emoções, isso corresponde ao que tinha dito a pessoa anterior com

relação às duas partes: há, efetivamente, duas partes e dois caminhos, e não um terceiro.
É muito importante, não definir, ou redefinir, mas estar conscientes disso ao que vocês estão apegados.

Qualquer que seja a Luz presente em meio à Alma, a Liberação deste plano acontece, de maneira mais ou
menos fácil e evidente, conforme a presença, ou não de apegos (qualquer que seja este apego).

O apego (que seja a uma pessoa, a um corpo, a um desejo, ao que quer que seja pertencente à personalidade)
será, no momento oportuno, um obstáculo ao estabelecimento em meio ao Estado de Ser.

É nesse sentido que o Manto da Graça, que lhes foi proposto, é um meio de viver isso, de maneira serena, eu
diria, por antecipação.

Os estados de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de deslocalização da sua própria Consciência, são, de
algum modo, experiências e um aprendizado, permitindo ver as duas partes em vocês: a parte efêmera (e

ilusória) e a parte Eterna.
Cabe a vocês saber: onde vocês estão?

Outras frases, correspondendo a isso, foram ditas (pronunciadas e inscritas em seus Livros) pelo próprio



CRISTO.
Por exemplo: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.
Isso não quer dizer não se ocupar dos seus Irmãos.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar morrer, em vocês, o que não é vocês: em primeiro lugar, o conjunto dos
apegos (quaisquer que sejam).

No momento da Passagem (qualquer que seja o seu futuro), o que não estiver iluminado, o que não estiver
apagado, transmutado e transformado, será resistência.

Vocês têm a oportunidade, por intermédio do Manto Azul da Graça, de ver as duas partes.
Ninguém poderá dizer que não sabia.

Suas Vestimentas vão ser, em breve, lavadas no Sangue do Cordeiro.
O retorno de CRISTO (ou KI-RIS-TI) corresponde a isso.

O que eu posso acrescentar é: “vão para o essencial”.
Não há outras maneiras de perceber quem vocês São em meio à sua Presença.

É nesse sentido que lhes é dada a Graça de ver (de perceber) as partes de vocês.
Não para combater, doravante, porque não é mais tempo de combater, mas, bem mais, de se estabelecerem,

vocês mesmos, na Graça.
Quanto melhor e mais vocês penetrarem em seu Alinhamento e em sua Presença, melhor vocês poderão

assumir a responsabilidade de quem vocês São, na condição, entretanto, de não se aproveitar desses
Alinhamentos e de suas Interioridades para nutrir, incansavelmente, a personalidade.

Coloquem-se a questão: o que é importante?
Qual é o seu objetivo?

Qual é a sua finalidade?
A Luz poderá, cada vez menos, ser compatível com a personalidade.

O que vem é um Nascimento (ou, de preferência, um Renascimento), uma Ressurreição: a lagarta se torna
Borboleta.

Será que a Borboleta tem algo a fazer com a manutenção de uma lagarta?
É tempo, agora, de não mais ser ambíguo, de não mais dar-se um álibi ou, então, de fazer outras escolhas.
Como lhes disse e repetiu MARIA: o Manto Azul da Graça é a última etapa final, permitindo-lhes ressuscitar.

Vocês estão liberados, ou vocês não estão liberados da sua própria personalidade?
Vocês têm respondido ao apelo da Luz?

Vocês se tornaram Luz?
Vocês passaram a Porta?

Vocês realizaram o Si?
Vocês realizaram a eternidade, antes do momento coletivo?

A partir do momento em que o Si é totalmente revelado, a partir do momento em que você penetrou sua
Eternidade, mesmo se este corpo está presente, as coisas serão, então, diferentes porque não existe, naquele

momento, qualquer resistência, qualquer falha, qualquer sombra.
O Ser, naquele momento, tornar-se Livre e Autônomo, mas não antes.

***

Pergunta: assistir a filmes nos traz de volta à Dualidade?

Bem amado, como eu tive a ocasião de dizê-lo, com relação às imagens e à informática, desde que o olhar se
volta para o exterior, há, obrigatoriamente, Dualidade.

Isso é inexorável porque o eixo da falsificação está fundamentado, justamente, no eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Visão, tudo o que seduz pelo olho, a satisfação de um prazer pelo olho, é a pior das armadilhas que existe.

O filme conta uma história para você, esta história é falsa.
Ela exercita, então, sua Alma, sua psique, seu corpo emocional, seus corpos ilusórios para manter-se em meio

à Ilusão, quer você queira ou não, quer você tenha a impressão ou não.
É o mesmo para todos os vícios, quaisquer que sejam, sem qualquer exceção.

Não há acordo possível com a Luz: é a Luz ou a personalidade.
Os tempos de ajustamento, correspondentes à ignição das Lareiras, às Vibrações, à ativação dos Novos

Corpos, terminou.
Compreendam bem que não há qualquer julgamento nisso que eu digo, porque cada um de vocês é totalmente

livre e amado da mesma maneira, onde quer que vá.

***



Pergunta: como fazer para parar um vício, sem colocar um ato voluntário?

Naturalmente, isso não deve ser um problema de vontade porque, se for uma vontade, isso é, efetivamente,
uma coação.

Enquanto a sua Consciência estiver projetada em um desejo, em uma imagem, em uma projeção, qualquer que
seja, você não pode estar centrado nem alinhado em si mesmo.

É a personalidade que fará crer, indefinidamente, que você tem todos os direitos, todas as possibilidades,
enquanto permanecendo na Luz.

Mas em qual Luz?
Aquela do ego e não aquela do que você É.

Agora, se o seu Ser prefere o prazer da imagem à Luz, isso é a sua escolha, ela é respeitável, mas isso não
pode, em caso algum, ser os dois, por razões que são independentes da sua vontade, correspondendo, aí

também, às palavras de CRISTO: “que te seja feito segundo a tua fé”.
E Ele dizia bem “tua fé” e não “tuas crenças”, ou seja, o estado Interior de tensão para a Luz na qual você está.

Você não pode tender para a Luz e tender para a imagem.
Você não pode tender para a Luz e tender para um vício.

É impossível.
Ainda mais agora.

***

Pergunta: o que acontece em se “divertir”?

Bem amado, divertir-se não é viver a Alegria.
Cabe a você, aí também, saber.

Você quer se divertir ou você quer estar na Alegria?
Divertir-se é o oposto de estar na Alegria porque o prazer, por Essência, é efêmero e ele necessita de uma

reprodução, qualquer que seja esse prazer, resultado tão lógico na encarnação.
Mas vocês não estão mais na encarnação, mesmo se sua Consciência não tem ainda, totalmente, percebido.  

***

Pergunta: o que significa “não se aproveitar do Alinhamento para nutrir a personalidade”.
 

Bem amada, isso faz parte da diferença do que foi explicado, muito longamente, pelo IRMÃO K, referente ao
fogo do ego e o Fogo da Luz (ndr: canalizações de 07 de julho de 2011 e de 03 de dezembro de 2011, na

coluna “mensagens a ler”) (**).
O fogo do ego é a Ilusão da Luz.

O ego se nutre também, é claro, de Luz, mas ele transforma a Luz em avidez, em desejo, em prazeres e dá
uma iluminação do mental, mas não permite o acesso ao Si.

Dessa maneira, então, a Luz Vibral pode, perfeitamente, ser desviada para o ego.
Isso se chama o fogo do ego, dando a Ilusão espiritual.

Os processos Vibratórios e do fogo são, então, transferidos ao nível do que foi nomeado os corpos de desejo,
ou o corpo emocional, ou o corpo mental, e não nutre a Essência de quem você É (ou seja, o Si ou a sua

Presença), mas nutre o complexo inferior.
Não se esqueçam jamais de que a personalidade irá encontrar sempre boas razões.

Ela também, ela tem suas responsabilidade para afastá-los da Luz.
É, aliás, seu papel e sua função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu disse o suficiente com relação ao Manto
Azul da Graça.



Dentro de poucos dias, MA ANANDA MOYI irá lhes dar elementos referentes à sua vivência, em ressonância
direta com esse Manto Azul da Graça e irá entrar nos detalhes sobre localização, função e efeitos obtidos,

muito mais avançados do que eu pude dizer esta noite.
 Apreendam-se bem desta última frase de CRISTO: “ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo”.

E, quem é o mestre nesse momento, em sua manifestação?
São suas falhas?

São suas sombras?
São seus desejos?

Ou é a Luz?
Além disso, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, revestido com o mesmo Manto Azul que MARIA
e MIGUEL, eu lhes proponho viver um momento de Graça, de Comunhão, em meio ao Manto Azul da Graça.

E eu posso, já, dizer-lhes: “Bem-vindos na Eternidade”.
Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

(*) – SRI AUROBINDO (17.02.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-17021010

*

(**) – Mensagens no IRMÃO K (2011)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1348

14 de fevereiro de 2012
(Publicado em 15 de fevereiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu Sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes Estelares, que a Graça esteja no seio da vossa
Presença.

Eu venho a vós, no seio deste espaço, afim, se assim o querem, de nos interrogarmos juntos em relação a
conceitos atuais, que dizem respeito ao Absoluto e ao relativo, que dizem respeito ao Abandono à Luz, que

dizem respeito à Deslocalização, que dizem respeito à ilusão e à Verdade.

Assim, não farei um discurso, mas, simplesmente em relação aos vossos questionamentos, eu entregarei o
que é capaz, para além do pronunciamento dessas palavras, de vos fazer vibrar no seio da Unidade e no seio

da vossa Presença.

Assim, portanto, eu dou-vos a palavra e escuto o que têm a pedir.

No fim da nossa troca, realizar-se-á, por intermédio da minha Presença como de outros Arcanjos, e sobretudo
pela vossa Presença, o milagre da Graça do Manto Azul de Maria.

Comecemos, antes, pelas vossas interrogações.

***

Pergunta: A deslocalização acontece sempre de forma consciente, mesmo que parcialmente?
Bem amada, a primeira etapa da Deslocalização é, talvez, diferente da Consciência.

Com efeito, durante os momentos privilegiados, que são vossos e que escolheis, ou que são comuns à Terra
(alinhamentos, Radiâncias, e outros), é-vos possível, como alguns e muitos de vós o observam, de

desconectar a consciência ordinária, sem por isso aceder à Consciência do Absoluto (ndr: ver detalhes na
seção «protocolos a praticar» do nosso site, nomeadamente o que diz respeito ao «acolhimento do manto

azul da graça», o «ajustamento à Luz Vibral/Radiância Arcangélica» e a «conexão
à Merkabah coletiva/Alinhamento Vibral») (*).

Esta é uma primeira etapa, visando a, de alguma maneira, apagar o relativo, para vos fazer penetrar no
Absoluto.

Nos primeiros tempos, o relativo não tem o que fazer do Absoluto.

Assim, portanto, quando regressardes no seio da consciência ordinária, nos primeiros tempos, nesses
momentos privilegiados, não restará qualquer lembrança, nem qualquer memória, do que foi vivido durante
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esse tempo.

Exceto um aspecto essencial, chamado ‘distorção do tempo’, porque frequentemente, o que durou cinco
minutos vos parecerá horas, e o que durou horas vos parecerá cinco minutos.

Esta é uma primeira aproximação à Deslocalização, induzida pelo Manto da Graça, pela construção do canal
Mariano, ou pela presença do impulso Metatrônico, ao nível das costas.

Estes mecanismos visam estabelecer a Consciência em meio ao Absoluto, mas, para alguns dentre vós, isto
não se realiza de uma vez, nem em um tempo, mas necessita vários tempos, pela reprodução da experiência,

afim de que, num dado momento, preciso e localizável, o último véu se rasgue.

Permitindo, então, viver o Absoluto, em Consciência, saindo do relativo.

***

Pergunta: Isto é como o processo ir dormir por meia hora, depois do meio dia, e ter a impressão, ao
acordar, de ter dormido uma noite inteira?

Bem amada, pode ser o caso, como pode não ser o caso.

Existem, seguramente, necessidades fisiológicas do humano, ou pessoas tendo realmente necessidade de
dormir.

Todavia, também aqui, chegará um espaço de tempo onde, então, vivereis o que o CRISTO tinha dito: «vigiai
e orai, porque ninguém conhece o tempo, o instante e o momento da minha vinda».

O acesso consciente ao Absoluto, assinala, muito além do despertar (ou do redespertar), a realização do Si,
bem como da borboleta, seja qual for o tempo restante a percorrer, para a lagarta, sobre este mundo.

***

Pergunta: A que corresponde o fato de sentir a nossa garganta como muito fortemente apertada?
Bem Amada, o que denominam garganta é um local de passagem.

Essa garganta é o reflexo (ou imagem em espelho) da Porta Estreita situada sobre o Ponto OD.

Ao nível dessa zona existe também um Ponto de Vibração, chamado a Vibração IM, correspondendo ao 10º
Corpo.

Em algumas tradições, essa zona é chamada Dahat, porta do insondável e do incognoscível.

Eu vos lembro de que o Triângulo falsificado, inscrito ao nível da cabeça, deve se voltar: reversão do Triângulo
anterior do fogo, fazendo com que o Ponto AL da cabeça se insira ao nível das sobrancelhas, e não mais na

raiz dos cabelos.
*

*

Esta reversão, acompanhada pela ativação do que é nomeado 12º Corpo (ou Corpo do Andrógino Primordial),
vem então, progressivamente, despertar o 11º Corpo situado acima do lábio, e em seguida, vem estabelecer a

sua morada (num basculamento final, de certa forma, desta Reversão) no seu lugar lógico.

Kether (ou Coroa) vem, então, situar-se no seio da garganta, no seio de Dahat, que era o seu lugar antes da
falsificação.

Um conjunto de processo(s), Vibral, presente(s) no seio de vossa garganta (e, portanto, nesse templo, que é
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esse corpo), pode traduzir-se por um certo número de sinais, ou sintomas, traduzindo a finalidade desta
reversão que precede, por pouco tempo, a Passagem da Porta Estreita OD, o quer dizer, o acesso ao

Absoluto (ou à Borboleta).

***

Pergunta: Estar deitado e não poder levantar-se, sem no entanto se sentir dormente, faz parte do
processo da estase?

Sim, isso são, bem Amada, as primícias, absolutamente.

Virá um tempo onde este corpo, que é vosso, não responderá mais.

***

Pergunta: É verdade que nós podemos carregar em nós as almas defuntas?
Bem Amada, é possível de trazer, em si, múltiplos apegos, de múltiplas ilusões inseridas na ilusão.

Por entre esses apegos, efetivamente, existe o que é nomeado: desencarnados, entidades astrais, entidades
do baixo astral.

Mas estas pertencem, da mesma maneira que o seu corpo, à ilusão.

Aquele que realiza o acesso ao Si, à Borboleta, ao Fogo do Coração, à CoroaRadiante do Coração,
está liberto, na totalidade, de todas essas ilusões (as suas, como aquelas que se incrustaram).

Agora, se existe um acesso à Luz Vibral e que, em vós, se manifestam certas ilusões outras que a vossa, é
porque que existem falhas presentes, em vós, permitindo que isso aconteça.

O que permite isso é o que é nomeado o fogo do ego, que se substitui ao Fogo Espiritual Vibral (Fogo do
Espírito).

Há, portanto, nesse momento, uma espécie de confusão porque o ego se apropria da Luz, por uma razão ou
outra.

E portanto, há um desvio da Luz Vibral ao serviço da personalidade, e não ao serviço da Luz. 

«Haverá muitos chamados e poucos eleitos»: isto não é um julgamento, mas um mecanismo fundamental
da Luz, correspondendo ao Abandono (ou não), total e absoluto, à Luz.

***

Pergunta: Poderia evocar-nos o Absoluto?
Bem Amada, esta é uma das características essenciais de ação do Manto Azul da Graça.

A sua pergunta será portanto atendida no momento do Ajustamento, que eu mesmo realizarei, com vocês e sua
Presença, no final da minha intervenção.

O Absoluto não pode ser de forma nenhuma definido.

Ele não pode ser concebido que por aquilo que não é.

Assim, portanto, dizendo-vos: «vocês não são este corpo», dizendo-vos: «vocês não são esta vida»,
dizendo-vos: «vocês não são suas emoções», dizendo-vos: «vocês não são seus apegos», e assim, de

aproximação em aproximação, de compreensão em compreensão, as coisas se esclarecerão e se clarificarão.

Quando tiverem eliminado o conjunto do que é efêmero, o conjunto do que é relativo, na totalidade, então, e
somente nesse momento, o Absoluto poderá se criar.

Não é apenas uma criação, simplesmente, o que era das camadas isolantes, ilusórias.

Pouco a pouco, a realização do «eu sou um», do «eu sou», final e definitivamente, põe fim, também, à
afirmação do «eu sou Um».

Naquele momento, revela-se o que eu chamaria o verdadeiro conhecimento, que diz respeito ao conhecimento
de quem vós sois, e não um conhecimento projetado (que, em última análise, não será mais do que uma

ignorância).



Assim, portanto, segundo um princípio imutável, enquanto não tiverem rejeitado tudo aquilo que vocês
pensaram ser, aquilo que vocês pensaram acreditar no seio deste mundo, o Absoluto não poderá revelar-se.

Porque o Absoluto é apenas uma experiência e um Estado.

Ele não pode ser definido em palavras, exceto, justamente, por tudo aquilo que ele não é.

Tendo portanto eliminado tudo o que não é, restará, apenas, o que é.

Esse momento aí, localizável entre todos, põe fim às dúvidas e põe fim a toda a ilusão.

Evidentemente, o conjunto das crenças humanas, sejam elas quais forem, que derivam do conhecimento deste
mundo (quer sejam energéticas, psicológicas, emocionais, mentais), não é de nenhuma ajuda para viver o

Absoluto.

Isto reporta ao que eu tinha exprimido durante o ano de 2009 concernindo o abandono à Luz (ndr: intervenção
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 5 de outubro de 2009) (**).

Vós sois A FONTE, vós sois a Eternidade.

É preciso, portanto, romper com tudo o que não é isso.

Nesse momento, e somente nesse momento, quando vocês tiverem entregue as armas da personalidade e
das ilusões, se viverá o Absoluto.

Nenhuma aproximação do Absoluto pode ser direta, pelas palavras.

É nesse sentido que ela é, antes de tudo, estado da Consciência, Absoluta, ela mesma, bem para lá das
palavras.

É o instante onde a Vibração, ela mesma, da Luz Vibral, deixa lugar à dissolução total na Luz.

Esta é chamada as Núpcias de Luz.

Assim, querer questionar o que é o Absoluto, afasta-o do Absoluto.

Viver o Absoluto, é rejeitar tudo o que ele não é.

Assim, por este método (perfeitamente conhecido pelos sábios), podereis, de camada em camada, ir à
Essência, e portanto, àquilo que vocês são.

Não há outras maneiras.

Todo o resto, quer seja o conhecimento, é por outro lado perfeitamente exprimido por São Paulo: quando
vocês tiverem o conhecimento de todos os mistérios, quando vocês tiverem o conhecimento de

suas vidas passadas, se vos faltar aHumildade, vocês não viverão o Absoluto.

A Humildade, é ser simples.

A Humildade, é ser Transparente.

(nrd: ver especificamente as intervenções de IRMÃO K de 15 de setembro de 2011 sobre a Humildade e
de 19 de novembro de 2011 sobre a Transparência, tal como a intervenção de SRI AUROBINDO de 16 de

setembro de 2011 sobre a Simplicidade) (***).

Ser Transparente, é deixar Trabalhar a Luz, e não ser mais nada senão essa Luz.

É isto que é para concretizar.
É isto que é para Revelar.

É isto que É, de toda Eternidade.

Apreendam-se bem de que em toda esta transformação, iniciada desde a primeira chegada do Espírito Santo,
sobre esta Terra, em Agosto de 1984 de vosso calendário, foi necessário construir um certo número de

elementos.

Mas essas construções eram tão ilusórias quanto a vossa própria Ilusão.

Mas era preciso construir para desconstruir.

Agora, é tempo de Transcender e de ultrapassar tudo aquilo que foi construído, mesmo pela Luz,
afim de ser a Luz, o Absoluto.



Há, portanto, que se tomar Consciência, mesmo em meio à Ilusão, camada por camada, estágio por estágio,
até o momento em que vocês percebam que não há nem camadas, nem estágios.

Tal é o Absoluto.

O que eu digo, neste dia, não poderia nunca ter sido acolhido antes do que foi construído. 

Porque não se trata de fazer disso uma afirmação, ou uma crença, mas de fazer disso uma experiência, e de
validá-la, para vós mesmos.

***

Pergunta: Quando se toca esse Absoluto, pode ainda ter-se atividades artísticas?
Bem Amada, a resposta é profundamente diferente para cada um.

Certos seres, pelo exemplo mesmo de suas vidas, passaram essa vida encarnada no retiro absoluto de toda
ação de fazer.

Assim foi para MA ANANDA MOYI, como o foi para GEMMA GALGANI, e outros exemplos, inumeráveis.

Outros, enfim, conscientes desse Absoluto, puderam ter atividades frenéticas, em meio à ilusão.

Um não exclui o outro.

Porque cada Ser, e cada Um, manifesta em meio a este mundo, mesmo em meio à Dualidade, um estado
diferente, mas há Lucidez sobre essa Unidade.

***

Pergunta: Um sonho pode ser uma crença, ao mesmo nível que qualquer coisa que se lesse?
Bem Amada, há algum tempo, 2 ou 3 Anciões vos exprimiram a natureza mesmo da Consciência.

Existe, com efeito, 4 consciências: a consciência de vigília, a consciência de sono, que é uma não consciência,
a consciência de sonho, e enfim, um 4º estado da consciência chamado Turiya.

O sonho (chamado assim), frequentemente, e sobretudo durante este período, torna-se Turiya (mas o cérebro
não pode aceitá-lo).

Agora, nem todos os sonhos são a consciência de sonho, alguns vêm de Turiya.

A diferença é que os sonhos vividos, não enquanto consciência de sonho, mas consciência Turiya, deixam
uma vivência extremamente forte, mesmo se o cérebro não se localiza, e está transtornado no momento do

acordar.

Nesse momento, vocês não sabem mais quem vocês são, onde vocês estão, em que dia vocês estão.

Vocês não sabem mais, tampouco, quem vocês são habitualmente em meio à consciência de vigília.

Naqueles momentos, é evidente que vocês não saem da consciência ou da inconsciência, mas (que) vocês
saem da consciência Turiya, para entrar na consciência de vigília.

***

Pergunta: Quando o pericárdio se rasga, é o fim do corpo físico?
Não.

Muitos seres, desde o impulso Metatrônico, surgido há alguns meses (ao nível da Porta KI-RIS-TI), vivem esse
rasgar do pericárdio, de maneira mais ou menos feliz, ou dolorosa.

Isso assinala o acesso à Essência, o acesso à Unidade, e a vivência do Absoluto, de maneira mais ou
menos brutal, mais ou menos fulminante.

Mas isso não assinala o fim do corpo físico.



Em todo o caso para a grande maioria de vocês, que ainda estão presentes sobre esta Terra.

Exceto àqueles, dentre os despertos, os Filhos da Luz e as Sementes Estelares, cuja finalidade é (de) partir
um pouco antes, em relação ao tempo coletivo da Terra, afim de assumir certas vibrações, certas funções,

quanto ao que eu poderia nomear a Realização.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre o fato de ser a totalidade, em meio ao Absoluto?
Bem Amado, eu precisaria compreender o que significa, para ti, a Totalidade em meio ao Absoluto.

Ser o Todo, é não mais estar localizado, mantendo além disso uma capacidade de localização em relação à
presença desse corpo, sobre este mundo.

Assim, o Absoluto assinala, tanto, o acesso ao nada, quanto ao Tudo, visto desse ponto de vista encarnado,
como do ponto de vista da Essência.

Não há mais diferença, nem distância, nem separação, entre o ramo de erva e A FONTE.

***

Pergunta: Qual é a 2ª Estrela, ligada à afirmação «A Estrela que anunciava a Estrela»?
Bem Amado, a 2ª Estrela assinala o Retorno do CRISTO, em meio aos seus Céus.

A partir do instante em que o Manto Branco recobrir a Terra.

Assinalando, então, o Retorno do CRISTO e o Retorno na Unidade.

«A Estrela que anuncia a Estrela» é, portanto, esse corpo estelar (chamado, em seu mundo: cometa),
tendo passado no hemisfério sul, que será, por uma outra Estrela, visível no hemisfério norte,

durante o seu mês de março deste ano.
Então, «A Estrela que anuncia a Estrela», será cumprida.

***

Pergunta: A estase, os 3 dias, correspondem eles simbolicamente à colocação na tumba [funeral],
antes da ressurreição do Cristo?

Sim, isso pode ser dito assim.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes Estelares, é agora o instante de viver a Comunhão, em
meio ao Manto Azul da Graça.

Pela Graça de vossa Presença, e pela Graça das Presenças dos três Arcanjos, portadores dessa Vibração.

Um dos Arcanjos, METATRON, não estará presente, mas será substituído por aquela que é vossa Mãe,
MARIA.

Assim, nesse espaço de tempo que é seu, acolhamos, juntos, a tripla Presença.

…Efusão Vibratória/Comunhão…



Bem Amados Filhos da Luz, bem Amadas Sementes Estelares, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Graça, sejam
vossa Verdade Última.

Eu sou o Arcanjo ANAEL, e eu rendo Graças.

Até breve.

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º de fevereiro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – ARCANJO ANAEL:
- 11.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte
- 13.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-21-arcanjo

- 17.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjos-anael-metatron-rafael-gabriel-e-uriel-17-
de-maio-de-2009

- 05.10.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-outubro-de-2009-
autresdimensions-saindo-da-ilu

 *

(***) – IRMÃO K (15.09.2011) – A Humildade
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*
- IRMÃO K (19.11.2011) – A Transparência

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions
*

- SRI AUROBINDO (16.09.2011) – A Simplicidade
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- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -
“Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Gemma_Galgani-2012-02-18.mp3

~ ETAPAS DO ESTABELECIMENTO DA GRAÇA ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs que me ouvem, que vão ler, eu venho a vocês enquanto entidade portando a Vibração da
Estrela UNIDADE e também, como vocês sabem, um dos componentes do Manto Azul da Graça, na sua

polaridade dita feminina.
Eu conversei com vocês, em várias ocasiões, sobre a UNIDADE.

Eu venho, hoje, para dar alguns elementos que, se vocês os seguirem, mesmo na sua personalidade, irão lhes
permitir beneficiar-se, mais depressa, e viver o Manto Azul da Graça e se tornar a Graça.

***

Então, eu vou lhes apresentar o que foi dito pelo Arcanjo ANAEL e pelo Mestre OMRAAM (ndr: OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV) com relação ao que é o Absoluto, o que é a Íntase, e o acesso a esta fase, de certa

maneira, final.
Eu não vou descrever (como isso foi dito, pois é impossível) uma série de elementos correspondentes a este

GEMMA GALGANI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions
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estado.
Mas eu vou, de preferência, dar os elementos que, em meio à personalidade da sua vida usual, podem ainda

ser obstáculo ao Manto Azul da Graça.
Esses elementos são muito lógicos e se vocês acolherem isso e se vocês próprios fizerem a experiência,

vocês irão constatar bem depressa que o Manto Azul da Graça não pode ficar afastado da sua própria
Presença.

Vocês próprios irão se tornar esta Graça.
Tudo isso decorre ainda das descrições que eu pude lhes dar da UNIDADE e também, de certo modo, do que
pôde lhes dizer a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN sobre a Tensão para a Luz (ndr: canalização de 25

de outubro de 2010 (1)), conectando e se mesclando aos elementos dados pelo Arcanjo ANAEL sobre
o Abandono à Luz (ndr: canalizações de 11 de maio de 2009, 13 de maio de 2009, 17 de maio de 2009, 05 de

outubro de 2009 e 05 de agosto de 2010 (2)).
Pois há, em meio à personalidade, uma série de elementos que atuam, de alguma forma, independentemente

da sua consciência, afastando-os do Manto Azul da Graça.
Então nós vamos analisar, enumerar e, eu assim espero, compreender esses elementos que são obstáculos,

em última análise, muito simples, para o estabelecimento da Graça em vocês.
E, aliás, mesmo alguns desses elementos foram-lhes deixados viver, pela experiência, mas é bom falar

novamente sobre eles.

***

O Manto Azul da Graça apenas é encontrado no presente.
O que significa que a partir do momento em que, por uma razão ou outra, vocês não estiverem mais no Aqui e
Agora, no Hic e Nunc (se o seu pensamento estiver focado no passado ou no futuro, ainda que seja por cinco

minutos), a Vibração acaba por deixá-los.
Dessa maneira, privilegiar a eclosão do Manto Azul da Graça significa estar centrado no Presente, significa

estar lúcido e consciente de que tudo o que os afasta do seu presente, afasta-os da Graça.
Esta é a primeira etapa.

***

A segunda etapa envolve os pensamentos e o mental.
Naturalmente, a sua presença nos mundos da dualidade se expressa por mecanismos que todos nós

conhecemos, que são o aparecimento de pensamentos.
E muitas vezes, esses pensamentos vêm e vão.

E com frequência, todos nós nos identificamos com os nossos próprios pensamentos, persuadidos de que
nós emitimos um pensamento, ao passo que um pensamento jamais é emitido: um pensamento os atravessa,

ele é construído em função das circunstâncias observadas, de maneira consciente ou inconsciente.
Deste modo, então, convém aceitar que vocês não são os seus pensamentos, e que mesmo o pensamento

que lhes parece ser o mais lógico é um pensamento que se interpõe entre o que vocês são e a Graça.
Pois a Graça jamais será um pensamento.

Então, é extremamente difícil (e isso é mesmo impossível) de parar os pensamentos.
Mesmo aqueles que meditam de maneira aprofundada podem banhar-se na Luz e observar, ao mesmo tempo,

o aparecimento de pensamentos.
Vocês não podem pressionar e se opor aos seus próprios pensamentos, aqueles que são emitidos e que os

atravessam.
 Então, cabe a vocês decidir sobre o que vocês pensam: pelo exercício conjunto da ATENÇÃO e da

INTENÇÃO, será preciso orientar ou reorientar os seus pensamentos, deixando a Luz se tornar a sua única
preocupação, seja qual for a atividade que vocês possam realizar ou que vocês realizam, ou que vocês são

obrigados a realizar, a Luz deve estar na dianteira.
Ou seja, mesmo a atividade mais complexa da sua vida deve ser acompanhada do pensamento da Luz.

Isso é uma forma de vigilância.
Esta forma de vigilância, focada no pensamento da Luz e na Luz, vai permitir-lhes apreender e ver os seus

próprios pensamentos que os afastam da Luz e do pensamento da Luz.
Esta segunda etapa vai então permitir-lhes, de algum modo, dirigir a sua INTENÇÃO e a sua ATENÇÃO para a

Luz.

***

A terceira etapa refere-se ao que é chamado de mundo das emoções.
Pois na vida, em meio a este mundo da dualidade, qualquer ação provoca uma reação, e qualquer reação é a

consequência de uma ação, mesmo vocês não dando conta disso.



Isso vai necessitar, aí também, de uma forma de tomada de distância porque, para a Graça se manifestar e agir
na sua vida, é preciso que aceitem que vocês não são mestres da sua vida, mas que a vida é que é a mestra

de vocês.
Então, naquele momento, vocês irão se aproximar da UNIDADE indispensável para o estabelecimento da

Graça.

***

A quarta etapa consiste em compreender que tudo o que é distração (e eu entendo por distração tudo o que
os diverte) é, de fato, um afastamento da Graça.

Naturalmente, isso não significa, assim, que não é preciso mais nada fazer, que não é preciso mais se
consentir ou se conceder prazer.

Mas, sim, estar consciente do papel que desempenha o conjunto das distrações (ao qual vocês estão sujeitos,
ao qual vocês aderem) como elemento interferindo na Graça.

Novamente, não é questão de suprimir pela vontade, mas, sim, de estar Lúcido quanto ao que representam
esses elementos de distração.

***

A quinta etapa é tentar privilegiar, em vocês, a experiência.
No entanto, a experiência não pode se manifestar enquanto vocês empregarem palavras, enquanto vocês

utilizarem conceitos.
Pois as palavras e os conceitos os remetem sistematicamente à experiência do passado, mesmo a mais

Luminosa.
E a experiência do passado não é o Presente.

Isso necessita de fazer, em vocês, o silêncio, não decidindo se calar ou se opor aos seus próprios
pensamentos (aqueles que são emitidos e que nascem independentemente de vocês), mas, bem mais,

privilegiando os momentos que eu qualificaria de contemplativos (quer seja a chama de um fogo, quer seja um
elemento da natureza).

Pois a contemplação, ao afastá-los das palavras, acaba aproximando vocês do instante Presente, do Aqui e
Agora, então, da UNIDADE, e os torna, de algum modo, propensos à Graça.

***

Uma outra etapa: não mais nutrir o que pertence à Ilusão.
Então, é claro, isso não quer dizer, assim, que não é mais preciso se alimentar, nem se extrair deste mundo,

mas, aí também, estar cada vez mais Lúcido e consciente do efeito deste mundo, da Dualidade, sobre a
Unidade.

A Dualidade é estritamente o oposto e a antítese da Unidade.
Ela é efêmera, somente a Unidade é Eterna.

Então, quando vocês entram no jogo da Dualidade (quer seja nas relações consigo mesmo, nas relações com
os seres, nas suas ocupações), a sua consciência obviamente é limitada, e isso é ainda necessário para agir

nesses aspectos da vida.
Seja qual for a sua atividade, além da própria consciência da sua Tensão para a Luz (pela ATENÇÃO e pela

INTENÇÃO), entrem em contemplação.
Se vocês fizerem jardinagem, mudem o seu olhar: vejam as maravilhas da Criação.
Se vocês forem terapeutas, considerem que não são vocês que exercem a terapia.

Enquanto a vontade pessoal (aquela do ego, então) quiser se colocar entre a Luz e vocês (mesmo se vocês a
receberem), bem, há afastamento da Graça.

É preciso, mesmo na ação, tentar substituir o fazer pelo Ser.
Esta etapa é aquela que vem logo a seguir.

***

Se vocês respeitarem essas poucas etapas (e, se possível, gradualmente e à medida do tempo, de maneira
simultânea e além dos seus períodos de Alinhamento, de meditação, de Radiância), vocês irão se aperceber

de que a Graça pode se manifestar no que quer que vocês fizerem.

***

E quais são as primícias desta Graça, fora dos Alinhamentos, fora dos momentos privilegiados de Interioridade
e de Interiorização?



Bem, é justamente a manifestação do que falou a minha Irmã MA ANANDA MOYI: é a presença, em vocês, da
sua própria Presença e, sobretudo, desta Íntase, desta forma de deleite que não pode ser alterada, até mesmo

pela atividade mais sumária ou específica deste mundo.
Isso vai permitir manter, mesmo em meio à consciência limitada, a Presença da Graça, ou instalá-la.

Dessa maneira, então, essas poucas etapas, extremamente simples, se vocês as associarem, vão, de algum
modo, dar todo o lugar para a instalação da Graça.

Vocês irão compreender (pois vocês irão vivê-lo), naquele momento, que o que age, que o que vive, não são
vocês.

Isso não é (ainda uma vez, como foi dito) uma rejeição da vida, mas, sim, a própria transcendência da sua vida.
E isso é possível, seja o que for que vocês fizerem.

Porque, a um dado momento, seja qual for a ação, vocês estarão no Ser.
 Porque, a um dado momento, mesmo nos atos mais sumários ou mais específicos da vida, vocês estarão na

Unidade.
Naturalmente, haverá momentos em que o apelo da Luz vai se tornar tal que irá fazê-los entrar, então, de

maneira mais íntima e mais profunda, nesta Unidade e nesta Íntase.
Mas, no geral, vocês terão a oportunidade de poder fazer coabitar, de alguma forma, o que foi nomeado (eu

retomo essas expressões porque elas são significativas) o Si Luz e o Eu Sombra.
 Um dado momento, mesmo essas duas partes de si mesmo não vão mais existir.

Aí, a Graça será instalada de maneira definitiva.
Naquele momento, vocês estarão além da Alegria, nesta Íntase permanente.

Vocês serão uma Consciência em um corpo, mas vocês não serão mais este corpo.
Vocês serão uma Consciência no pensamento, mas vocês não serão mais os seus pensamentos.

***

Eu tento lhes colocar em palavras o que corresponde, exatamente, à instalação definitiva em meio à Unidade, à
instalação definitiva da sua Consciência, que as nossas Irmãs orientais chamam de Turiya.

Então, os mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, não serão mais experiências, mas irão se
tornar a sua vivência permanente, seja o que for que vocês fizerem e seja o que for que disser a personalidade,
mesmo nesses momentos que podem parecer, vistos do exterior, como contrários, porque vocês não vão mais

se alojar no pavimento mais denso, mas vocês irão se alojar no pavimento mais central, ou seja, no Coração.
A vivência do Amor, a vivência da Graça, a vivência do Fogo irá se tornar então totalmente independente dos

seus momentos de Alinhamento, dos seus momentos de meditação, das suas noites.
O Manto da Graça vai estabelecê-los, de algum modo, além de qualquer aparência, na Unidade definitiva, em

meio a esta Dualidade.

***

Ao respeitar esses poucos elementos, muito simples, vocês vão constatar, bem, bem depressa, que vocês
irão se estabelecer cada vez mais facilmente e cada vez mais persistentemente neste estado de Graça.

Há, obviamente, um período de aclimatação e este período de aclimatação pode ser mais longo ou mais curto,
dependendo do seu estado anterior.

Em determinados momentos, vocês terão a impressão de serem assolados pelo sono, pela fadiga, pelo peso,
por dores, pelo fogo.

Em outros momentos, vocês estarão em uma vigilância extrema onde a consciência não consegue nem dormir,
nem repousar.

Tudo isso são as primícias da instalação em meio à Graça.
De qualquer modo, tendo a clara consciência do que não é a Unidade, vocês irão se aproximar da Graça, vocês

irão se distanciar de tudo o que é efêmero, sem rejeitá-lo (porque isso é importante), mas, realmente,
transcendendo-o.

Tornar-se-á então fácil para vocês, e cada vez mais, realizar uma ação em meio à Dualidade, mantendo a
Graça.

E então, seja qual for a sua atividade, haverá algo que estará em vocês, totalmente independente da atividade
em questão, do humor, dos pensamentos, das emoções.

Vocês vão viver, mesmo cozinhando, este Deleite Supremo do Amor.
Naquele momento, nada mais haverá para fazer: terá apenas que acolher a experiência que irá se tornar

permanência e permanente.

***

Quanto mais vocês crescerem na Graça, mais vocês irão crescer no estado de Unidade.
A Unidade não será mais um conceito, nem mesmo uma percepção, mas, sim, um estado, além da Vibração da



sua própria consciência.
E este estado é Felicidade absoluta, Deleite absoluto.

Naturalmente, eu não estou dizendo que toda a sua vida irá ocorrer neste Deleite, pois, é claro, ao redor de
vocês, as circunstâncias da dualidade (que não são as suas) podem se tornar elementos de confronto e de

oposição.
Cabe a vocês, naquele momento, não dar crédito, não dar importância ao que vier tentar tirá-los deste Deleite e

desta Felicidade.
Lembrem-se também de que, se isso se tornar muito difícil, segundo o seu ambiente de vida, proponham a

vocês mesmos para retirarem-se por um momento, durante alguns dias, para ficarem sozinhos, em Comunhão
consigo mesmo, deixando a Graça se instalar de maneira mais intensa.

Pois, o que se instala como Graça, não irá mais desaparecer.
Ao contrário de algumas das suas experiências de Luz, das suas experiências de Alinhamento, ou até mesmo,

de Radiância, ligadas aos Arcanjos, que lhes permitem experimentar momentos de Unidade, momentos de
Alegria, mas também de outros momentos da sua vida que podem ser mais difíceis, pois estão ligados à

Dualidade (no campo afetivo, nos seus pensamentos, nas suas relações, no seu corpo).
A peculiaridade da Graça é que, quando ela se instala na Felicidade, ela jamais irá deixá-los.

A experiência é então, de algum modo, se pudermos dizer, cumulativa: ela não pode desaparecer.
Cabe a vocês então ajustar as características da sua vida, a fim de lhes dar a oportunidade de viver isso.

***

Então, agora, para aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que ainda não vivenciaram a Graça, não
fiquem desesperados.

Mas nada esperem, nada peçam.
Deixem as coisas acontecerem.

Quanto menos vocês intervierem, segundo as etapas que eu lhes dei, mais a Graça tem chance de se
manifestar, de se instalar, de se revelar.

E não são vocês que dirigem isso, não são vocês que decidem.
Deste modo, vocês irão constatar por si mesmo (pela sua experiência e pela sua vivência) que este estado de

Felicidade, ou de Samadhi Interior, nada mais pede senão para estarem em vocês, para serem a sua
Consciência.

Cabe a vocês também, em todas as etapas que eu mencionei, não dar mais crédito à sua própria dualidade,
em vocês, como no seu exterior.

Assim, a instalação do Manto Azul da Graça irá se tornar cada vez mais acessível e, também, cada vez mais
evidente.

A Felicidade será a sua Morada cada vez mais habitual, quer seja no seu sono ou nas ações ordinárias ou
extraordinárias da vida de vocês.

Aí estão algumas frases que eu tinha para dar a vocês.
 Se nos restar tempo para perguntas, eu começo agora, antes de nós intervirmos - MA (ndr: MA ANANDA

MOYI), MARIA e eu mesma - na efusão do Manto Azul da Graça.

***

Pergunta: como conciliar tensão para a Luz e nada pedir, nada desejar?

Meu Irmão, a tensão para o Abandono é justamente o que aparece, a partir do momento em que não existir
mais pergunta em meio à personalidade.

A tensão para o Abandono é um ato final, como lhes explicou a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA
DE BINGEN).

Pois, quando vocês se habituam, se pudermos dizê-lo, a pensar na Luz, sejam quais forem os seus
pensamentos, vocês decretam a preeminência do seu pensamento na Luz e isso cria (por si mesmo) esta

tensão para o Abandono, que não é mais um pedido.
Por que, quem pede a Luz, a não ser a personalidade?

Ora, a personalidade não pode pedir, pois qualquer pedido da personalidade acaba afastando a Graça.
Por outro lado, se vocês respeitarem as etapas, se vocês colocarem em prática essas etapas, e se vocês se

ocuparem da sua vida com a Luz, vai chegar um momento em que a Luz estará aí.
Mas vocês não têm que pedir para a Luz: vocês têm que pensar na Luz, isso não é a mesma coisa.

Pois o pedido, mesmo de Luz, é uma ação.
O pensamento na Luz, a contemplação, não é um pedido e não é uma ação.

***



Pergunta: este pensamento na Luz que você acabou de abordar, refere-se ao mental?

Sim. O mental é o mestre de vocês.
Vocês próprios não podem suprimi-lo pelo mental.

Mas vocês podem orientar os mecanismos deste mental.
O mental é um obstáculo ao Presente, pois ele sempre se estabelece em uma referência do passado ou em

uma projeção do futuro.
Se, no seu presente, o pensamento da Luz for, de algum modo, o seu objetivo (e não um pedido), pouco a
pouco, ou brutalmente, o mental irá se tornar como um lago calmo e vocês irão constatar que mais nenhum

pensamento atravessa vocês.
Isso é o mesmo para a afirmação mental “eu sou Um” (que é uma etapa na construção do “eu sou”) que

conduz ao Absoluto.
O Manto Azul da Graça, como lhes disse a minha Irmã MA, é o agente disso.

***

Pergunta: como conciliar Interioridade e atividade exterior?

Bem amada, onde se situa o seu futuro?
Será na perpetuação desta Dimensão?

Será nisso que você acredita?
Será nisso que você adere e será nisso que vai acontecer?

São por vezes reposicionamentos (afetivos, profissionais, interpessoais, geográficos) que são indispensáveis.
Mas é também um momento e um tempo em que você irá compreender e perceber que não há mais diferença

entre o seu Interior e o seu exterior, pois são a mesma Verdade.
Ou seja, o exterior que você cria é apenas o reflexo do seu próprio Interior.

Querer melhorar o exterior corresponde ao que é para olhar em si, antes de qualquer coisa.
Já que o exterior sempre será apenas a expressão de algo que é Interior.

Até perceber que, finalmente e em última análise, não há nem Interior, nem exterior, que isso é um olhar da
dualidade.

Qualquer vontade de melhoria, seja do que for, no exterior, participa do que foi denominado e amplamente
desenvolvido, a ‘vontade de bem’.

Então, convém se perguntar por que a vontade de bem (por mais louvável que seja) não leva ao
estabelecimento na Unidade?

Não pode ali ter Unidade na Dualidade, é tão simples assim.
A vontade de bem jamais poderá fazer viver a Unidade.

A partir daí, cabe a você ver se você aceita ou recusa isso.
Cabe a você ver se isso ecoa ou se isso é rejeitado.

Mas ninguém mais senão você pode lhe dizer como agir, como ser.
Isso é igual, não unicamente nesse domínio, mas em qualquer ação, em qualquer relação, em qualquer

afeição.
Assim que esta forma de antagonismo, de oposição, ou de contradição (chame como você quiser), for

resolvida, o que vai acontecer?
Bem, vai acontecer exatamente o que eu lhe disse: você não irá perceber nem diferença, nem distinção entre o

Interior e o exterior.
Naquele momento, bastará tornar seu este lema: “ame e faça o que quiser”.

Mas as coisas serão profundamente diferentes, pois a sua Consciência não será mais a mesma.
Visto do exterior, isso será a mesma ação, mas visto de você, da sua intimidade, isso será profundamente

diferente.
Isso leva a se perguntar pelas suas prioridades.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho então, se isso já não ocorreu, para instalar-se tranquilamente aí onde vocês
estão.

Nós iremos viver, juntos, pela sua Presença, pela minha Presença, bem como pelo retorno de MA ANANDA e
pela chegada de MARIA, um espaço comum abrindo-os para a Graça.

Vivamos isso, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Queridos Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença.
As Estrelas do Manto Azul da Graça os saúdam e os amam.

Até breve, aqui ou em outro lugar.

************

1 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-ou...

*

2 - Mensagens do ARCANJO ANAEL de 11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009, 05.10.2009, 05.08.2010:
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-5-de-agosto-de-2010.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/article41f1.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-18_fevrier_2012-article41f1.pdf
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_FRERE_...

~ A RESPONSABILIDADE ~

 Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu peço para aceitarem as homenagens e as Bênçãos.

O contexto da minha intervenção inscreve-se como uma lógica em relação a muitos elementos que eu lhes
comuniquei no ano passado, referentes a duas palavras (ou a duas expressões, mais exatamente): Liberdade

/Autonomia, a outra ATRAÇÃO/ VISÃO, levando a um terceiro termo (ou a uma terceira expressão) que é:
a Responsabilidade.

***

Hoje, muitos de vocês (que estão encarnados) vivem (de maneira mais ou menos pronunciada) transformações
importantes.

Seja qual for a expressão dessas transformações, elas são, como vocês certamente sabem disso, a
expressão do Apelo da Luz a uma revolução (Revolução Interior, é claro, e não exterior).

O Apelo a esta Revolução assume diversas formas e diversas manifestações: quer seja o Fogo, quer seja a
percepção de Vibrações, quer seja um sentimento (uma intuição), quer sejam simples sonhos, quer seja um

Impulso para mudança (decidido pela alma ou pelo Espírito).
Todos, em um nível ou outro, têm que viver alguma coisa.

Este algo a ser vivido (e que decorre diretamente da sua Liberdade) deve permitir inscrever o que vocês são
em uma realidade (e eu não falo de real) diferente.

Esta realidade diferente (futura ou potencial ou atualizada) é comumente chamada de mudança de paradigma.

***

Os diferentes Apelos da Luz (ou as diferentes injunções da Consciência) têm resultados extremamente
variados para cada ser humano consciente sobre esta Terra.

O conjunto dessas manifestações é, exatamente, o que SRI AUROBINDO chamou de Choque da
Humanidade.

Em meio a qualquer mudança relacionada com este mundo, sempre existe uma série de etapas.
Essas etapas raramente podem ser trocadas.

A sua duração é diferente conforme cada entidade, conforme cada vivência, conforme cada experiência e, eu
diria, em última análise, conforme cada estado Vibratório.

O estado de um não é o estado de outro.

IRMÃO K - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_FRERE_K.mp3


Em todo caso, deste lado onde vocês estão.
Sejam quais forem o seu estado e a sua etapa (negação, negociação, raiva, aceitação ou outra), cada mudança
de paradigma, além da Liberdade e da Autonomia, chama-os a uma forma de responsabilidade, pois, em última

análise, vocês são estritamente responsáveis pela sua escolha.
Essa escolha, como vocês sabem, não é mental nem afetiva, mas puramente Vibratória.

***

O Apelo da Luz, hoje, na sua última acepção (ou seja, o Manto Azul da Graça), é um Apelo à responsabilidade,
fazendo ultrapassarem o conjunto das suas encarnações, o conjunto das suas suposições, o conjunto das suas

vivências, levando-os e os transportando, em um primeiro momento, para uma Consciência mais ampla (ou
estendida) da realidade.

Uma extensão podendo, em certos casos, levá-los a transcender as noções de realidades para penetrar no
Real que está além de qualquer ação/reação e de quaisquer causas e de quaisquer consequências.

A palavra que foi empregada por UM AMIGO é o Absoluto, do qual ele lhes disse que vocês não podem ter
uma definição (ainda menos uma compreensão) e que vocês podem, talvez, apreender o sentido e a Verdade.

Isso é o mesmo para a Responsabilidade.

***

Sobre este mundo, como em qualquer criação (mesmo dita Unificada), como em todas as Dimensões, existe
um princípio inalienável, invariável, impermanente e permanente (quando se trata de mundos instalados em uma

duração linear) que é a Responsabilidade.
Esta Responsabilidade é ilustrada por esta frase: “vocês são responsáveis pela sua criação, seja o que for que

vocês criarem”.
Vocês sabem, neste Plano, quando vocês geram um filho, quando vocês engendram uma profissão (através

dos estudos), ou quando vocês criam uma relação afetiva.
Do mesmo modo, a mudança de paradigma leva-os a uma nova Responsabilidade, subtendendo então um

novo espaço da Criação e, talvez, um novo tempo.
A Responsabilidade, sobre este mundo (onde nós passamos, nós também), é um encargo, um peso, por
vezes um prosperar e, muitas vezes (e na maioria das vezes) todas essas três coisas ao mesmo tempo.

***

A Responsabilidade de que falo se expressa, desta vez, naquilo que vocês vão criar (ou criaram).
Vocês criam, de algum modo, o que vocês Vibram.

Há, nos vários Mundos, o que chamamos de Criadoras (em uma linguagem mais próxima da sua: formas de
Consciência dotadas de Consciência e capazes de criar a Consciência).

Há, também, uma Responsabilidade dessas formas de Consciências, que engendram outras Consciências, de
conscientizar que cada Consciência deve estar conectada (“conectada” é aceito, aqui, no seu sentido mais

absoluto que nada tem a ver com o conceito de ligação, mas, sim, de aliançar-se).
A conexão confere a Liberdade.

Qual é esta famosa Liberdade?
Aquela de não perder, justamente, o fio da conexão.

O que é, exatamente, o oposto do mundo em que vocês ainda estão encarnados,
já que este mundo (como vocês sabem) foi alterado pelo eixo ATRAÇÃO/ VISÃO
(pelos sentidos), a fim de criar um esquecimento (um esquecimento da causa, um

esquecimento da Verdade) e, portanto, uma falsificação que foi chamada de
Ilusão ou de Maya.

***

Tornar-se Responsável é restabelecer a conexão.
É restabelecer a Liberdade, não enquanto conceito, projeção, mas na realidade vivenciada.

Esta Responsabilidade é expressa pela abertura de novas áreas de percepções e de apercepções da
Consciência, em ressonância direta com a conexão, com a identificação com o Absoluto.

Cada Consciência é Livre e Autônoma.
Ela é, portanto, Responsável pela sua própria Criação, pela sua pró-criação, pela sua recriação e sua incriação.

Segundo este Absoluto, a Responsabilidade não é um peso, mas é uma leveza, já que ela os desincrusta,
literalmente, da Ilusão.

Ela descristaliza o mundo (suas crenças) para fazê-los viver, justamente, o que está além da limitação.
Ser Responsável é então uma Liberação.
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Ser Responsável recorre a virtudes que eu nomearia cardeais.
Virtudes cardeais que recorrem a elementos que estão bem além do que é nomeado discernimento ou intuição

e que poderiam ser denominados pelo nome das Estrelas: CLAREZA, PRECISÃO, KI-RIS-TI, VISÃO.
A Visão da qual eu expresso a Responsabilidade (e que se expressa em meio à Responsabilidade) não é nem
a visão dos olhos (alterada), nem a Visão Etérea (em via de instalação), nem a Visão do Coração, ainda menos

uma visão Interior ou exterior.
É uma Visão direta da Consciência.

KI-RIS-TI é a realização do estado de Cristo, ou seja, do CRISTO Solar ou do Logos Solar.
CLAREZA e PRECISÃO são a transcendência do Bem e do Mal tal como isso é concebido (aceito ou não),

vivenciado, em todo caso, sobre este mundo onde vocês estão encarnados.

***

A Responsabilidade é, portanto, reencontrar a Liberdade, reencontrar a conexão, permitindo desenredar, de
algum modo, o que deve sê-lo, em meio a ambos, ao que é chamado de personalidade, ao que é chamado de

individualidade.
Tornar-se Responsável é então estar consciente da função essencial do Absoluto que é: a criação, a

descriação, a recriação.
Vocês são nomeados, por alguns Intervenientes: Filhos da Lei do UM.

Em oposição, de certa forma, aos Filhos de Belial (ou os Filhos rebeldes) que consideram que a Dualidade é a
única probabilidade e a única possibilidade de vida.

Os Filhos do UM (ou Filhos da Lei do UM) constituem uma conexão e uma Responsabilidade
que apenas pode ser manifestada, aqui com em outros lugares, através da Autonomia e da

Liberdade, ou seja, com o cessar do eixo falsificado ATRAÇÃO / VISÃO do complexo
inferior, como ilustram as Portas ATRAÇÃO e VISÃO situadas na parte inferior do tórax (no

nível do diafragma, o estágio inferior ou denso ou pesado).

***

A Responsabilidade é tornar-se de novo centrado ou voltado em meio, é claro, ao eixo restabelecido chamado
de AL / OD, levando-os a dizer então, enquanto Verdade Absoluta, como CRISTO lhes disse: “eu sou o Alfa e

o Ômega, o início e o fim, sem início e sem fim”, em todo caso, não localizado no tempo e no espaço.
Neste caso, o Alfa e o Ômega não estão separados (nem divididos), mas participam e procedem da mesma

Verdade que é, naturalmente, Absoluta.
Ser Responsável é ser o Alfa e o Ômega.

É retificar o que deve ser retificado.
É estar alinhado e conectado, bem além do Alinhamento corpo / alma / Espírito.

É estar conectado, de novo, com A FONTE, com o Alfa e com o Ômega.
Isso é um elemento de Liberação, de leveza e que confere o estado além da Alegria: a Felicidade, o estado

além dos Samadhi.
É a Consciência além da Consciência.

É a Consciência que, depois de estar estabelecida em meio a Sat Chit Ananda, torna-se a Consciência
Absoluta, além da Consciência, que a tradição (dita oriental) chama de Parâtman, de Parabrahman, e que nós
iremos nomear (pela necessidade de facilitar ao nosso público, aqui, e especialmente o ocidental) a Realização

Crística.
Esta Realização não deve recorrer, em vocês, a um conceito de dinâmica partindo de um ponto A e indo para
um ponto Ômega, já que este eixo Alfa / Ômega não é um eixo linear, mas um eixo elipsoidal, passando de

novo pelo mesmo ponto.
Assim é a Consciência: sempre a mesma e jamais a mesma.

Isso não é um antagonismo, mas, sim, da ordem da Verdade Absoluta, em ressonância direta com a
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Responsabilidade.

***

Aí onde eu quero chegar é que ser Responsável vai conferir, ao que vocês são, a capacidade para deixar-se
penetrar pela Unidade, para deixar-se morrer para a Dualidade e se instalar em meio ao novo paradigma que é,

ainda uma vez, a sua capacidade para a Criação e, então, para a Responsabilidade.
Da mesma forma que lhes disse UM AMIGO (ndr: a sua intervenção deste dia (1)), as minhas palavras não

pedem reflexão, mas pedem, elas também, para serem, de algum modo, confrontados com a sua experiência
(se isso já foi vivenciado ou na sua experiência futura), devido à ação do Manto Azul da Graça e da Dissolução

deste mundo que não é o fim do mundo.

***

Esse mecanismo de Responsabilidade foi denominado, mais comumente: Ascensional, Ascensão, ou ainda
Translação Dimensional.

A Ascensão, pela adição do Manto Azul da Graça (nesta última etapa final: Núpcias da Luz), está inscrita em
uma das faces da Vibração do cubo Metatrônico, em relação com CLAREZA / PRECISÃO, KI-RIS-TI / VISÃO.

O que é para ser vivido é precisamente o que vocês têm que viver, individualmente e, de agora em diante,
coletivamente.

A sua Presença estabelece, ela também, a Responsabilidade.
Os agentes são: o Fogo do Coração, o Fogo do Éter (no nível da Kundalini) e o Fogo do Espírito (em meio à

Coroa Radiante da cabeça) e o que eu nomearia, por conveniência, a ignição das Estrelas da cabeça.
Assim, a etapa que vocês estão para viver, hoje, depois de passar pelo seu próprio choque (se isso ainda não
ocorreu, então a testemunha de mais peso é ‘a noite escura da alma’), chama-os e os convida para liberar-se

da opressão da personalidade e para estabelecer-se na Responsabilidade (que é um outro nome da
Autonomia e da Liberdade).

Tudo o que eu acabo de dizer não são ações a serem tomadas, ainda menos coisas para discorrer ou para
compreender.

E, aliás, como eu pude dizer, durante a minha última encarnação, a alguém que me fez a pergunta “como é do
outro lado?”: eu poderia dar todas as descrições do outro lado, não é por isso que vocês irão viver o outro lado.

A única maneira de viver o outro lado é atravessar e, então, mudar de lado.
Isso seria chamado de verdade de uma evidência parva e, no entanto, dito deste modo, é a única forma de

proceder.

***

Dessa maneira, então, e sem sobrecarregar ou nutrir a sua memória, eu os lembro de que o fim do eixo
ATRAÇÃO / VISÃO está associado à recuperação deste eixo, onde o eixo AL / OD vem se estabelecer.

Em meio a este eixo AL / OD existe a Cruz da Redenção (Cruz central).
 O outro eixo sendo HIC e NUNC.

Há também uma Cruz anterior e uma Cruz posterior.

Esta Cruz anterior é constituída por AL / OD e CLAREZA / PRECISÃO.
A Cruz posterior, eventualmente inscrita entre UNIDADE e PROFUNDEZ, fica inscrita

principalmente entre o eixo AL / OD e KI-RIS-TI / VISÃO, deixando-se viver, pela atuação do que
foi chamado de Triângulo da Terra (no nível das Estrelas, eu lembro a vocês), em ressonância

com KI-RIS-TI, VISÃO e OD.
Ilustrando a Passagem da Porta Estreita, entre o ego e o Coração, pela Porta OD (Porta OD do

peito): a Crucificação.
Transfiguração antes e Ressurreição depois.

Esta mecânica (por que é uma) se estabelece, de algum modo, por si só, a partir do momento em
que vocês não colocarem mais distância entre a Luz e vocês.

Ou seja, a percepção da Luz, numa primeira etapa, faz com que se considerem como fora da Luz.
Numa segunda etapa, vocês ressoam com a Luz.

Desdobramento da Luz, instalação da Vibração do Supramental.
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Na terceira etapa: Identificação, Fusão, Dissolução na Luz.
Realização do Maha Samadhi, os diferentes Êxtases e a finalidade, por vezes diferente para cada um, mas

nesta lógica que é o Absoluto.

***

Ser Responsável, exercer a responsabilidade, é apreender e também compreender que vocês são, vocês
mesmos, aqui e em qualquer lugar, o campo de ação e que não há absolutamente nada exterior ao que vocês

São.
Que todo o resto, mesmo o que vocês criaram (filhos, profissão, relações afetivas), apenas representa, em

última análise, extensões de vocês mesmos.
Se cada Consciência, cada ser humano encarnado, se responsabilizasse por isso, a Ilusão do mundo iria

desaparecer instantaneamente, com uma alavancagem considerável.
CRISTO lhes disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, Eu estarei entre vocês”.

Hoje, ele os convida a verificarem esta afirmação, a se tornarem Livre, a se tornarem Autônomo e então, em
última análise, a serem Responsável.

 Esta Responsabilidade é exercida através da ilusão da escolha, já que, em última análise, não há escolha.
Será feito segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração e, será que realmente isto é uma escolha?

Absolutamente não.
Eu os empenho a ler, com a cabeça descansada, além mesmo da minha Presença, o que eu lhes disse.

Se, contudo, emergir de vocês lucidez o suficiente para me fazer perguntas em relação a isso e se nós ainda
tivermos tempo, eu os escuto.

***

Pergunta: a ausência de escolha significa que o livre arbítrio é uma ilusão?

Sim, na totalidade.
O livre arbítrio consiste simplesmente em acreditar que vocês podem escolher.

O único livre arbítrio que vocês têm é o de saber quanto tempo vocês vão levar para compreender que vocês
são Livres.

O livre arbítrio os remete à Dualidade.
A Liberdade os remete à Graça.

O livre arbítrio é apenas o jogo do ego (ou o Eu / Sombra, como foi denominado há pouco tempo).
Vocês são, inteiramente e na totalidade, definidos pelo que vocês São e não pelo que vocês creem ser.

A única responsabilidade é, portanto, passar da ilusão do livre arbítrio para a Verdade da Liberdade.
Não pode haver Liberdade com o livre arbítrio.
Não pode haver livre arbítrio com a Liberdade.

O livre arbítrio é apenas um jogo.
A Liberdade é uma Graça.

O livre arbítrio decorre da ilusão da escolha, em ressonância com o confinamento da Consciência.
A Liberdade resulta da Autonomia, da Graça e da Responsabilidade.

No relativo e no efêmero, vocês têm o livre arbítrio.
No Absoluto e no Ilimitado (e além disso), vocês estão definidos.

É exatamente o contrário do que vocês creem e é exatamente o contrário da maior parte dos ensinamentos
que recorrem à reencarnação, ao karma, à ilusão Luciferiana, ao espelhamento astral e ao conhecimento.

Como vocês podem conhecer alguma coisa já que vocês são o Conhecimento?
Se vocês aceitarem isso, vocês saem da ignorância e vocês entram na Liberdade.

***

Pergunta: se o livre arbítrio nos permite escolher a orientação nesta vida encarnada, será que ele
permite, apesar de tudo, a liberdade em nossas responsabilidades?

Enquanto vocês acreditarem nisso, vocês permanecem confinados e isso pode durar muito tempo, em termos
terrestres, e isso, aliás, tem durado muito tempo.

Eu posso dizer que isso pode até mesmo durar pela eternidade.
Enquanto vocês acreditarem neste conceito de responsabilidade ou de karma, enquanto vocês acreditarem

que vocês têm que pagar por todas as ações e reações que vocês realizaram sobre este mundo, vocês ficam
aprisionados.



Mas o que são essas escolhas em meio ao efêmero?
Se o seu ponto de vista for o efêmero, vocês permanecem no efêmero.

Crerem-se Livres, em meio a este mundo, é uma heresia.
Vocês são Livres?

Vocês vão às outras Dimensões?
Vocês estão conscientes de ser o Absoluto?

Então, vocês não são Livres.
A Liberdade, tal como vocês a concebem, se expressa entre dois limites que são o nascimento e a morte.

E na repetição eterna deste nascimento e desta morte.
Há simplesmente um sistema de falsificação que os faz crer (erroneamente) que se vocês fizerem o bem,

vocês irão sair deste mundo e que se fizerem o mal, vocês serão aprisionados neste mundo.
Eu os tranquilizo, quer façam o bem ou o mal, estritamente nada muda na sua posição em meio a este mundo.

Isso não faz senão reforçá-la.
Isso foi expresso, em várias ocasiões, pelo próprio princípio da ‘vontade de bem’.

Vocês poderiam conhecer todas as suas encarnações, conhecer os prós e os contras de todas as
ações/reações realizadas em meio a este mundo, vocês não teriam movido um milímetro deste mundo.

Isso é a ilusão do conhecimento chamado de Luciferiano.
Eu os remeto, para isso, ao conjunto do que foi dito pelo Arcanjo JOFIEL, particularmente no final de 2008.

É o ego e a personalidade que creem nisso.
Mas vocês não são nem o ego nem a personalidade, nem esta vida, ainda menos o conjunto das suas vidas,

que não existem.
Enquanto vocês forem persuadidos de ser este corpo ou este conhecimento, enquanto vocês forem

persuadidos de ser um homem ou uma mulher de tal idade, enquanto vocês forem persuadidos de estar em tal
família, em tal profissão: quando vocês dizem “eu sou um homem”, vocês têm consciência de quem diz “eu

sou um homem”, a não ser o ego?
Quando vocês dizem “eu sou um médico”, vocês estão cientes de que vocês absolutamente não são o que

vocês dizem ser?
Quem é o Eu que se expressou, senão o ego e a personalidade.

Enquanto vocês fizerem o jogo do ego, vocês ficam aprisionados e confinados e, portanto, privados de
responsabilidade.

Vocês não podem sair da prisão (e muito de vocês sequer têm consciência de que estão na prisão, o que é
muito prejudicial).

O Manto Azul da Graça oferece a vocês o acesso a este Ilimitado, que é uma primeira etapa para o Absoluto.
Então, vocês precisam ir para o outro lado.

Enquanto vocês estiverem deste lado, vocês apenas podem definir as regras do jogo que pertence a este
lado, mas que não são as leis do Universo, porém deste mundo falsificado e somente deste mundo falsificado.

Vocês são além do Espírito, vocês são Eternos.
Portanto, como vocês podem aceitar nascer e morrer?

Quem aceitou nascer e quem, menos ainda, aceitou morrer?
Vocês são isso?

 É a isso que os chama o Manto da Graça: para ir para o outro lado, para verificar por vocês mesmos, e não
para ser o resultado de meras crenças, de simples aceitações das condições deste mundo.

Vocês não são deste mundo.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são este livre arbítrio.
O próprio princípio da falsificação foi fazê-los crer e aderir ao que não existe.

E muitos se divertem com isso, há éons.
E vocês repetem, sem parar, a mesma história, simplesmente mudando os elementos do cenário: morte,

nascimento, morte, nascimento, morte, nascimento.
É a isso que vocês aspiram?

***

Pergunta: a Liberdade é saber que não temos escolha?

Enquanto vocês estiverem neste mundo, efetivamente, a Liberdade é saber que vocês não têm qualquer
escolha e qualquer Liberdade.

A partir do momento em que vocês deixarem de acreditar, a partir do momento em que vocês não mais se
identificarem (especialmente agora) com o que vocês creem ser, instantaneamente vocês realizam o Absoluto.

É preciso então, como dizia UM AMIGO, renunciar a tudo o que vocês acreditam ser, pois vocês são tudo,



exceto o que vocês creem ser.
Enquanto vocês disserem “eu tenho tal sobrenome, tal nome”.

Enquanto vocês disserem “eu tenho tal idade”.
Enquanto vocês disserem “eu exerço tal profissão”, “eu sinto tal dor”, vocês não estão no Ser, vocês estão na

aparência.
O peso da crença e do confinamento é tal que vocês realmente perderam o fio.

Vocês são livres de acreditar que são livres, é a sua escolha.
É a única liberdade que vocês têm.

Mas pensando assim e vivendo assim, vocês não são Livres.
É simplesmente o ego ou a personalidade que se creem livres, mas nenhum ego, nenhuma personalidade,

mesmo a mesma desperta, pode ser livre.
Vocês só serão Livres, única e exclusivamente, quando forem para o outro lado.

É a única maneira de pôr fim à Ilusão.
Mesmo o acesso à Unidade, pela Luz Vibral, já é uma experiência fazendo-os viver a Alegria, o Samadhi.

Mas esta não é a Última, é uma etapa.
A questão que devem colocar é a de definir tudo aquilo que vocês creem ser e, em seguida, fazê-lo

desaparecer.
Quando tiverem feito desaparecer tudo aquilo que vocês creem ser, quando não restar mais nada de todas as

suas crenças, naquele momento, vocês vão viver o Absoluto.
Não antes.

***

Pergunta: se tudo está consumado nos outros Planos e se nós não temos escolha, como se dá o
efeito do Manto Azul de MARIA?

Ele se inscreve, eu diria, na atualização deste “tudo está consumado”.
Quando eu digo, e quando lhes foi dito, que tudo estava consumado, vocês mesmos foram consumados?
Se vocês estiverem do outro lado, vocês foram consumados, pois vocês não são mais referidos por este

corpo, por esta vida, por tudo o que faz este mundo.
Isso não é uma negação, mas é uma transcendência.

Não há outra maneira de realizar o Si, de viver a Unidade e de viver o Absoluto.
 Vocês não podem ter uma personalidade e viver o Absoluto.

Vocês não podem ser as suas crenças e viver o Absoluto.
Vocês não podem ser este corpo, ser esta pessoa, ter esta função e viver o Absoluto.

 Mas são apenas palavras, enquanto não viverem isso.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

A última pergunta para vocês fazerem é esta: eu sou Livre?
E vejam.

E observem.
Vocês estão apegados a algo deste mundo?

Então, se a resposta for ‘sim’, vocês não estão Livres.
Vocês querem ser Livres?

Se a resposta for ‘sim’, então, Libertem-se.
É a isso que o Manto Azul da Graça está convidando vocês.

É a isso que através das nossas palavras desta noite, UM AMIGO e eu convidamos vocês.
Vocês são Livres para aceitar ou recusar.

Mas não venham pretender estar no Absoluto, estando em uma pessoa.

IRMÃO K saúda vocês.
Saudações e Bênçãos.
Até uma próxima vez.

Até logo.



Até logo.

************

1 - UM AMIGO (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/um-amigo-18-02-2012-autres-dimensions.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article4d97.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-18_fevrier_2012-article4d97.pdf
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Estrela AL -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-02-18.mp3

O MANTO AZUL DA GRAÇA: CONSTITUIÇÃO, EFEITOS E VIVÊNCIA

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Muito queridos Irmãs e Irmãos na encarnação, aqui e em outros lugares sobre esta Terra, eu venho a vocês,

como MARIA havia anunciado, após três semanas de Efusão do Manto Azul da Graça (ndr: coluna “Protocolos
a praticar” ou “Acompanhamentos” do site) (1).

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor.
Eu rendo Graças pela sua Presença.

Eu rendo Graças pela nossa Comunhão.
Eu venho falar de uma série de elementos referentes ao Manto Azul da Graça quanto à sua constituição, quanto

aos seus efeitos, quanto à sua vivência.
Não vejam o Manto Azul da Graça unicamente como um véu de Luz, mesmo se as representações das

diferentes iconografias cobriram, desse Manto Azul, tanto MARIA, como alguns Arcanjos, ou ainda BUDA, ou
ainda, nos Upanishads, KRISHNA.

Este emblema não é um simples Manto.
Este emblema não é, tampouco, um simples véu de Luz, mas, sim, de algum modo, uma insígnia, uma insígnia

que, tal como um diadema, vem encerrar um Tempo e vem abrir um outro Tempo.
O Manto Azul da Graça, individualizado e personalizado, que os reveste, é o movimento que, no nível da Terra,

foi chamado de Fusão dos Éteres pelo Bem Amado, ou SRI AUROBINDO, há quase um ano.
E para aqueles de vocês que estão mais próximos da sua Unidade, do seu Despertar total, vocês talvez

constataram os efeitos desta insígnia sobre o fim da limitação, sobre o fim da ilusão e sobre o acesso da sua
Consciência a estados profundamente diferentes.

 O Manto Azul da Graça, assim nomeado, é o espaço da última Vibração e o tempo da última Vibração da
Consciência que vem encerrar o tempo do efêmero, o tempo da ilusão.

MA ANANDA MOYI - 18 de fevereiro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-02-18.mp3


Esse Manto Azul tem a particularidade e a virtude de fazê-los passar (com consciência, doravante) do tempo da
ação / reação da Dualidade à Ação da Graça da Unidade.

Esse Manto tem efeitos desde as mais densas camadas da sua Presença sobre este mundo, até as camadas
desconhecidas erguendo-se do Si, do Ilimitado, do Samadhi e do acesso à Verdade.

Os efeitos são, portanto, múltiplos, mas, como sempre, como atributo da Luz Unitária, da Luz Branca, Vibral,
esse Manto da Graça é muito simples a partir do momento em que vocês viverem os efeitos.

Então, é claro, através das minhas palavras, eu vou lhes dar uma tradução, mas esta tradução nada é
comparada à vivência da Graça.

Esses efeitos, aguardados e já presentes, para alguns de vocês, são levados (a cada semana, a cada dia) a
revelar-se, cada vez mais, em vocês.

***

O Manto Azul da Graça vem, de algum modo, completar o desdobramento da Luz, o desdobramento da
Unidade, o fim das ilusões sobre a Ilusão e o início da verdade na Verdade.

Naturalmente, a Consciência e todos os estágios do ser que vocês são (desde os mais densos e os mais
ilusórios, até os mais elevados), participam da mesma ronda, da mesma Vibrância, da mesma Graça.

Os tempos da Graça que se abrem são os Tempos finais.
Isso não é um fim, exceto para a personalidade e as suas ilusões.

Isso é, sim, o seu Despertar nas Moradas da Graça, na Consciência Turiya, na sua Eternidade.
Isso é viver a Liberdade e a Autonomia, não aquela ilusória, da personalidade, mas, sim, a Liberdade e a

Autonomia do Absoluto que vocês são, desta totalidade.
Esse Manto Azul da Graça, em seus efeitos Vibratórios e energéticos (mesmo sobre os corpos mais densos),
abre-os (eu diria, de maneira definitiva) a espaços bem além até mesmo da Vibração, bem além da Luz Branca
e da sua percepção: abre-os, de fato, à sua intimidade mais clara, deixando-se viver a experiência, o conjunto

de experiências que lhes foram apresentadas nesses últimos tempos e explicadas por palavras.

***

O Manto Azul da Graça é, antes de tudo, um elemento de cura.
O que é que cura?

O que cura é o que os fazia crer em vocês mesmos, em meio a este mundo.
O Manto Azul da Graça vem curar as projeções da própria Consciência e, sobretudo, vem pôr fim, de maneira

subsequente, ao isolamento.
Ela vai fazê-los descobrir, de maneira explosiva, ou de maneira serena, o Ilimitado, Quem vocês São.

Nesses espaços do Ilimitado, a palavra mestre é Amor, Êxtase, Felicidade, Plenitude, a um grau (se pudermos
assim dizer) que muito poucos seres humanos encarnados, mesmo entre os mais realizados, tiveram acesso.

Pois no acesso a este Absoluto (que lhes é prometido pelo Manto Azul da Graça), há, também, a clara
percepção do conjunto das Dimensões do Criado e do Incriado, a clara percepção da não separação e da não

separatividade da Luz.
Exatamente o oposto, o inverso, até mesmo, do que existe quando os véus do esquecimento e da ignorância

os recobrem e nos recobrem, na encarnação.
As leis que se aplicam, quando vocês estão, ou quando vocês estiverem revestidos com o Manto Azul da

Graça, não serão mais completamente as mesmas.
O Manto Azul da Graça confere, efetivamente, a possibilidade, para a Consciência, de ser realmente Livre, de
não mais depender de uma condição, seja ela qual for, mesmo kármica, mesmo imposta por suas Crenças ou

pela sociedade.

***

Esse Manto Azul da Graça é vestido por três Estrelas específicas: por MARIA, por GEMMA (ndr: GEMMA
GALGANI) e por mim.

Enquanto Estrela ligada ao Fogo, o Manto Azul da Graça é, efetivamente, um Fogo, um Fogo devorador que
vem queimar o conjunto das suas Crenças, das suas ilusões e, também, das suas esperanças e das suas
desesperanças, a fim de fazê-los penetrar neste espaço de Graça da Consciência Turiya que eu ilustrei,

durante a minha vida, em diversas ocasiões.
 A Luz, por esse Manto Azul da Graça, convida-os a dançar na Luz, a dançar no Sol, a dançar com seus Irmãos

e suas Irmãs que estariam, agora, revestidos, eles também, com o Manto Azul da Graça, contribuindo, mais
uma vez, para pôr fim (de maneira cada vez mais evidente, mesmo em meio à consciência ainda limitada) ao

véu da separação.



Tudo o que é ilusório, como eu dizia, é queimado, consumido pelo Amor, porque o Amor é um Fogo devorador
que permite estabelecê-los em sua própria Felicidade, em seu próprio Êxtase, em seu próprio deleite, contínuo

e permanente, como se vocês estivessem em Fusão com vocês mesmos, com a FONTE, como se não
houvesse mais espaço para algum vazio, para qualquer apreensão, para qualquer dúvida.

Um espaço na Graça onde tudo é certeza, tudo é evidência e onde tudo é (real, concreta e praticamente)
Simples.

O Manto Azul da Graça, se vocês o vestirem, permite passar desta etapa desse mundo, muito particular,
colocando-os, de alguma forma, em uma Consciência outra que aquela da pessoa que vocês creem ser,

quando os diferentes esquemas de funcionamento foram construídos (por medo, por ignorância, por falta de
lucidez).

O Manto Azul da Graça os restitui à Graça, à sua natureza que é Amor e Luz.
Esse Manto Azul da Graça também contribui para fortalecer a Simplicidade.

Isso é, de algum modo, o último atributo que permite passar a Porta Estreita, sem desordem, sem aflição, mas
com a maior certeza, com uma Fé Absoluta.

O Manto Azul da Graça vem queimar tudo o que é ilusório, então.
Ele vem dissolver os elementos que permaneceriam ainda inscritos em algum karma pertencente à

personalidade ou à humanidade.

***

Esse Manto Azul da Graça põe fim ao isolamento.
Ele lhes permite, realmente, à sua maneira, Comungar e se comunicar com as outras Dimensões, de Irmãos a
Irmãos, de Irmãos a Irmãs, de Irmãs a Irmãos, com toda a Liberdade, viver o Êxtase da Comunhão além das

máscaras da personalidade, além dos conflitos.
A Graça torna-os Livre, ela os restitui a vocês mesmos e lhes permite libertar-se de todas as limitações deste

mundo, na Verdade e na totalidade.
Ser revestido com o Manto da Graça é tornar-se CRISTO, é tornar-se o Absoluto, é sair das dificuldades e dos

problemas de qualquer personalidade.
É, também, o meio de realizar a sua escolha Vibratória, de realizar a sua Revelação, de realizar o que vocês

são, na Eternidade e não mais no efêmero.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça, quando ele se instala, além da Paz, do Amor, da Alegria, confere esta

Felicidade total que nada pode vir alterar.
Isso não é uma desconexão deste mundo (já que vocês desempenharam o seu papel de Ancoradores e de

Semeadores de Luz), mas, sim, uma Transfiguração deste mundo e do seu mundo.
Esta Transfiguração é a última insígnia que os conduz à sua Ressurreição, a fim de que esta Ressurreição

aconteça sem que o que é limitado, em vocês, possa interferir de alguma maneira.
O Manto Azul da Graça estabelece, de maneira definitiva, o Abandono à Luz, dando-lhes acesso a esse Fogo

devorador do Amor que não é somente Samadhi, que não é somente Êxtase, mas que se torna Íntase, ou
seja, deleite absoluto e supremo do Ser que se estabelece na Verdade.

Neste deleite Interior absoluto, não há mais qualquer espaço para a menor dúvida: tudo se torna certeza, tudo
se torna Absoluto.

Dessa maneira, é claro, o filtro do mental (ainda presente, devido à sua encarnação, seja qual for o seu acesso
a esta Graça) vai tentar encontrar imagens ou correlações, mas vocês irão se aperceber, bem depressa, de

que ele não pode existir, e de que as imagens denotadas ou as correlações, mesmo supostas, são banais em
relação à experiência da sua vivência da Graça.

***

E, aliás, a Graça não lhes pede outra coisa senão se instalarem n’Ela, a fim de se tornarem, vocês mesmos, na
encarnação, esta Graça.

Deixando-se encarnar, além da Luz, a Consciência total de CRISTO, da Luz Branca, da Luz Azul, para realizar,
em meio aos Quatro Pilares do Coração, a sua Presença, ajudados, em Comunhão, pelo Arcanjo URIEL e por

nós, as Estrelas, que Vibramos em meio a esse Manto da Graça.
O Fogo que vocês sentem, ou que vocês irão sentir, quer seja em suas noites, pela manhã, ao despertar, ou

em diferente locais do seu corpo, em outros momentos, é a instalação do Manto Azul da Graça.
É esse Fogo que põe fim à sua própria ilusão, aos seus próprios envelopes denominados corpos ordinários ou

ilusórios, desde o mais denso (esse corpo de sustentação ou corpo físico) até o mais elevado (que foi
denominado corpo causal).

Vocês queimam, portanto, o que deve sê-lo, e esse é um Fogo de Alegria porque é um Fogo do Reencontro
com a sua Essência e com a sua natureza, onde tudo é Alegria, tudo é Amor.

É-lhes deixado, então, como isso foi dito pelo Comandante dos Anciãos (ndr: intervenção deste dia de O.M.
AÏVANHOV) (2), ser, ao mesmo tempo, a Borboleta enquanto observando, ainda, a Lagarta que vocês eram.



Isso, para vocês, a fim de facilitar, de algum modo, pela Presença desta Graça, a transição final para a sua
Eternidade, dissociando-se, de algum modo, de tudo o que não é vocês nesta Eternidade.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes a possibilidade de ser o Amor com qualquer outra coisa, com qualquer
outro ser, desde o momento em que ele mesmo (este outro ser) estiver, ele também, revestido com o Manto

da Graça.
O Manto Azul da Graça torna-os humildes e pacientes.

Ele os faz sair, real e concretamente, da Ilusão do tempo: mesmo se vocês estiverem submetidos, por esse
corpo, ao tempo, a sua Consciência estará cada vez menos, deixando-se viver espaços de Consciência

contínua onde não há mais espaço para o sono, mais tempo para outra coisa que a Verdade.
Deste modo, é claro, isso pode levar a reajustamentos dos seus ritmos de sono, das suas percepções

Vibratórias do Fogo.
Esse Fogo que os preenche (e que se reflete, desta vez, por dores no seu corpo) é apenas a fase de

ajustamento desta Verdade absoluta.

***

Vocês irão compreender facilmente também, pela sua vivência, que o Manto Azul da Graça vem, de maneira
totalmente decidida e final, pôr fim, à sua maneira, a tudo o que incomoda e obstrui o seu acesso (final e

definitivo) a este Absoluto que vocês são.
Nada há para fazer.

Há apenas que viver a experiência.
Nada há para quantificar ou para equilibrar.

Nada há para rejeitar.
Há apenas que acolher, ainda e sempre mais, a potência desse Fogo, a potência do Amor, a potência da

Felicidade.
Esta potência que não deve amedrontá-los e que não os assusta.

Vocês apenas têm que deixar Ser, deixar acontecer, e a Graça será a sua Morada Eterna (mesmo aqui, sobre
este mundo).

Vocês irão viver o que foi chamado de Deslocalização da sua Consciência.
Sua Consciência pura, independentemente de qualquer corpo, poderá ir a todos os espaços ilimitados do

Criado e do Incriado, desde a FONTE até a partícula mais elementar desta Criação.
Tudo isso irá contribuir, é claro, gradualmente e à medida das suas experiências, para fortalecer esta Graça.

O Manto Azul da Graça irá aplainar, como por milagre, todos os elementos que possam ser colocados através
do seu caminho e ao longo do seu caminho.

Nada há para desejar, porque a Graça é Luz e Amor, na própria ação.
Muitos de vocês irão se reconhecer e entrar em contato de novo (bem além de um contato carnal, físico,
sensorial ou outro), mas diretamente de Espírito a Espírito, no mesmo Espírito e na mesma Comunhão,

levando-os a viver esta Dissolução, pondo fim ao medo, pondo fim a qualquer apreensão, dando-lhes a certeza
absoluta de quem vocês são.

***

O Manto Azul da Graça, enfim, dá-lhes acesso à totalidade do que nós chamamos, nós, no oriente, os Siddhis,
ou seja, os poderes da alma, não para deles se utilizar, mas, sim, para deixar a Graça trabalhar através de

vocês, fazendo com que o que vocês olham, Interior ou exteriormente, o que vocês tocam ou irão tocar (nos
corpos, na alma ou no Espírito) seja imediatamente transformado, porque a Graça é transformadora.

Ela remove o último véu da separação, pondo fim, por ela mesma, sobre a Terra, às separações Dimensionais,
pondo fim ao conjunto dos envelopes isolantes do seu corpo como aqueles da Terra e deste Sistema Solar.

Então, vocês irão experimentar a Liberdade mais total, o Ilimitado mais total, a Felicidade mais total.
Obviamente, haverá poucas palavras no seu vocabulário para expressá-la e, aliás, a partir do momento em que

vocês falarem disso, vocês vão notar que irão se afastar deste estado de Felicidade.
Ao passo que, se vocês não empregarem palavra, vocês serão, como eu fui durante a minha vida, saturados de

Alegria, saturados de Luz, saturados de Felicidade.
Aí está a única Verdade e isso lhes é dado pela Graça do Amor.

Nada há a fazer, ainda uma vez, aí tampouco.
Quanto mais vocês estiverem no Ser e na ausência de desejo, mais vocês irão realizar isso.



Quando vocês chegarem a se distanciar do que vocês não são, de todos os pensamentos, de todos os
desejos, de todas as emoções, de todos os apegos, então a Graça estará aí.

Não há outro mecanismo senão aquele de não mais ser o que vocês acreditaram até agora.
Esta revelação é uma doação: como vocês se deram, vocês mesmos, à Luz, então a Luz se doa ao que vocês

São.
Os seus espaços de Clareza, os seus espaços de Samadhi, tornar-se-ão cada vez mais abrasantes, de um

Fogo que consome, um Fogo do Amor.
Então, naquele momento, recobertos com o Manto Azul da Graça, vocês não terão mais qualquer apreensão,

qualquer medo do Fogo.
Vocês irão se tornar o Fogo.

Vocês irão se tornar este Absoluto, esta Felicidade, de algum modo, como um deleite, mas um deleite que não
cessa mais, sejam quais forem as circunstâncias exteriores da vida.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, sim, pelo contrário, a Transfiguração da própria vida.

***

O Manto Azul da Graça é o que vem desconstruir, em vocês, os últimos envelopes, sejam eles quais forem, no
nível carnal ou no nível do que mantém uma integridade ilusória do seu corpo, da sua pessoa, dos seus

relacionamentos, até mesmo, se eles forem afetivos, familiares ou outros.
Vocês não irão mais diferenciar entre o ser amado e o inimigo porque vocês irão compreender que, tanto um
como o outro, são apenas ilusões, colocadas no caminho, que são transcendidas pelo Manto Azul da Graça.

Vocês irão, se este já não for o caso, maravilhar-se com seus Encontros, com seus contatos, com suas
Fusões, Dissoluções, suas Comunhões, suas Deslocalizações, mesmo se o seu cérebro, mais uma vez, em

torno de vocês, tentar camuflar isso pelas experiências conhecidas.
Mas, no fundo de vocês, vocês irão perceber, muito claramente, que não é isso.

Então, é claro, em um primeiro momento, e como sempre, quando algo de novo e de novidade aparece, pode
ali haver momentos de confusão, ou até mesmo de esquecimento total, de obliteração total da Consciência.

Mas isso não é grave porque quanto menos vocês colocarem questão e quanto mais vocês deixarem a
experiência se desenrolar, mais vocês irão vivê-la, de maneira cada vez mais lúcida, ainda uma vez, cada vez

mais clara.

***

Naquele momento, a alquimia do Abandono à Luz irá torná-los como uma evidência perfeita porque vocês irão
vivê-la, vocês não terão mais que se perguntar como se Abandonar à Luz, ou o que fazer, ou o que ser, porque

vocês terão se tornado, vocês mesmos, este Abandono, esta Transparência total.
Para isso, é preciso deixar-se desconstruir, deixar-se desconstruir totalmente, em todas as ilusões, mesmo

naquelas da personalidade, em todas as suas funções (sociais, afetivas, familiares).
Novamente, nós não queremos dizer que é preciso rejeitar tudo isso, mas o seu olhar será totalmente novo,

porque iluminado do Interior, não submisso a qualquer ilusão, a qualquer apego.
Vocês irão se tornar Livres e Autônomos.

Vocês irão se tornar Responsáveis e vocês irão se tornar, vocês mesmos, a Graça.
E esta Graça está ativa ao redor de vocês, ela vai agir em várias circunstâncias.

Dessa maneira, é claro, todos nós tivemos, durante a nossa vida (como vocês têm, todos vocês, nesta
encarnação) elementos de resistência, no exterior de vocês.

Aí também, por outro lado, vocês irão compreender e viver que vocês nada têm que julgar sobre essas
resistências, mas que a Graça irá agir, também, nessas resistências exteriores.

***

Vocês não têm que se preocupar com seus Irmãos e com suas Irmãs que recusam esta Graça que representa,
para eles, talvez no momento em que eles vivem, um drama, porque isso sinaliza, efetivamente, o fim da

personalidade, o fim das ilusões.
E certamente, pelo medo, muitos Irmãos e Irmãs desejariam manter o estado atual das coisas em suas ilusões.

Mas deixem trabalhar a Graça.
Nada peçam e nada façam, contentem-se em estar aí.

Se as circunstâncias, naquele momento, se tornarem por vezes tensas em meio à sua Consciência, então se
recolham e se acalmem, acolham ainda mais a Graça, porque isso, também, é um convite para deixar-se

revestir, na totalidade, pelo Manto da Graça.
Vocês irão constatar facilmente, cada vez mais prontamente (mesmo se alguns de vocês, ainda, nada



vivenciaram nas três primeiras quintas-feiras) (ndr: ver a coluna “Acompanhamentos” ou “Protocolos a praticar” /
Acolher o Manto Azul da Graça) (1), no seu próprio ritmo, que tudo isso está mudando, que há, em vocês, uma
força que está em operação, que é independente de qualquer vontade, de qualquer desejo, e esta força, ela
tem por nome Amor, ela é a Graça e ela irá se tornar (gradualmente e à medida, ou abruptamente) evidência.

O Samadhi não será mais uma palavras em vão ou uma explicação, mas uma vivência.
Esta Comunhão, esta Fusão, vocês podem vivê-la com a FONTE, com um Anjo, com um Arcanjo, com vocês
mesmos, e com qualquer Ser que vocês encontrarem ou reencontrarem nos outros Planos, porque essa é a

própria natureza da Graça de se comunicar, de Comungar e de partilhar.
Não haverá mais freio, mais barreira, mais limite, ligados ao corpo, porque vocês não estarão mais submetidos

à Ilusão.
Isso vai se revelar, a cada dia, a cada semana, em vocês, a partir do momento em que vocês permanecerem

nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta Transparência.

***

Então, a sua Ressurreição irá se tornar, não mais uma aspiração, mas uma Verdade.
Vocês serão estabelecidos na Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda presente na superfície

deste mundo.
Vocês irão compreender, porque vocês irão vivê-lo, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa.

Isso não será uma projeção a mais, mas, sim, a realidade que a Graça lhes dá, e vocês irão perceber, então,
que vocês não estão sozinhos e que vocês estão e serão cada vez em maior número vivendo isso e se

brindando da Graça.
Em um dado momento, um dos Anciãos lhes falou para vocês darem a Paz uns aos outros.

Hoje, e nesse tempo que se desenrola, final, vocês irão Comungar com a Graça.
É uma outra oitava de ressonância de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, e isso irá contribuir para elevá-
los, sempre mais, em meio a espaços de Deslocalização, levando-os a reconectar e a reviver o que vocês

tinham esquecido, o que vocês tinham segregado, mesmo isso não tendo sido causado por vocês.
Este espaço de Graça é um espaço de resolução, um espaço de reparação, de Ressurreição.

Aproveitem-no.
Vivam-no.

Nos primeiros momentos, principalmente não procurem compreender, não procurem colocar o filtro do seu
mental.

E, aliás, vocês irão constatar, por outro lado, que vocês não poderão aplicar o que vocês sabem, agora, no que
é vivenciado.

Então, o mental irá se render completamente.
Vocês apenas poderão Ser esta experiência e esta vivência, e nada mais.

***

O Manto Azul da Graça se expressa, no seu envelope mais usual (neste corpo físico e no corpo etéreo), por
um Fogo devorador.

Esse Fogo devorador pode tomá-los no nível do Coração, no nível de uma das Portas, como no nível das
costas ou da cabeça.

Não importa a zona onde a Graça se revelar, não importa o local desse corpo que vocês habitam por onde a
Graça vai penetrar, porque, em última análise, ela irá recobri-los, totalmente, como um Manto de Glória.

Então, vocês estarão instalados na sua Eternidade.
Vocês poderão viver isso em particular, ou com a multidão (tanto humanos ou não humanos) que já estiver

revestida desta Graça.
Vocês terão, então, a Liberdade de circular, plenamente, nesta própria Dimensão.

Vocês não irão mais habitar somente um corpo, mas vocês irão habitarão o conjunto deste Sistema Solar.
Vocês irão habitar o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

A compaixão não será mais, simplesmente, a idealização de um desejo da alma, mas uma vivência direta do
Espírito.

Isso irá torná-los ainda mais Humildes e mais no Êxtase, na Íntase, na Felicidade, a cada Encontro, com vocês
mesmos, com o outro.

Além deste mundo, vocês irão se tornar a Felicidade Absoluta.
É desta maneira que trabalha o Manto Azul da Graça.

Esse Manto de Luz remove, de algum modo, os últimos véus e os restitui ao Absoluto.
Vocês não poderão mais colocar barreira entre vocês e todo o resto, porque vocês terão se tornado todo o

resto.



A compaixão não será algo a buscar porque vocês estarão estabelecidos nisso.
O Fogo irá invadi-los e, literalmente, abrasá-los neste Amor.

***

Vocês são, portanto, levados a viver esta Felicidade.
Vocês são, então, levados a estabelecer-se, de maneira cada vez mais firme e formal, na sua natureza ígnea,

na sua Essência.
Naqueles espaços, vocês irão compreender muito rápido que não há mais nada para pedir, mais nada para

empreender, que há apenas que viver isso, porque vivê-lo basta a si mesmo e a si mesma.
Agora, viver o Manto Azul da Graça é, também, viver a Unidade, viver o estado Absoluto além do “Eu Sou”

porque o “Eu Sou”, naquele momento, é superado, é transcendido.
A partir do momento em que vocês não forem mais o “Eu Sou UM”, em que vocês não forem mais esta pessoa

(não somente), vocês se tornam o Absoluto.
Então, vocês podem viver a Ressurreição, sem limite, sem barreira.

Este corpo irá parecer-lhes pelo que ele é, em Verdade.
A sua própria vida irá parecer-lhes pelo que ela é, em Verdade: uma simples projeção do Absoluto em uma

parte finita que não tem existência própria, exceto na própria projeção.
Espaços cada vez mais amplos ser-lhes-ão oferecidos, em vocês mesmos, como no Todo.

Tais são as ações do Manto Azul da Graça que se põe sobre os seus ombros e que vem Transfigurá-los e
queimá-los, no Fogo do Amor.

***

Lembrem-se de que, seja qual for a experiência que lhes der para viver a Graça, não reflitam, não busquem
compreender seja o que for a mais, por que a Graça é a Graça.

Ela não é explicação, ela não é reivindicação e ela não é transmissível senão compartilhando-a.
Naturalmente, vocês não poderão partilhá-la por palavras, nem por gestos, nem por um olhar, mas, sim,

estabelecendo-se, vocês mesmos, cada um, na sua própria Eternidade.
Vocês irão constatar que, a partir do momento em que vocês começarem a viver este estado de Graça, pouco

a pouco, ou abruptamente, vocês não terão mais necessidade de aguardar os momentos que lhes foram
propostos, porque vocês poderão propor, a vocês mesmos, esta Graça, de maneira instantânea e imediata.
Vocês irão constatar, então, que vocês são a fonte de vocês mesmos, a fonte do Fogo porque vocês são o

Fogo, e, naquele momento, vocês poderão viver, realmente, este estado de Êxtase ou de Íntase permanente,
irredutível, que se propaga cada vez mais.

Não haverá mais limite para a sua expansão.
Não haverá mais limite para a sua Presença.

Aí está, minhas Irmãs e meus Irmãos, o que eu tinha para dar a vocês como elementos, muito simples, sobre o
Manto Azul da Graça, sobre as suas funções, sobre a sua própria constituição.

Eu permaneço ainda um momento do seu tempo à sua disposição.
Se vocês tiverem perguntas suplementares em relação ao que eu disse, então, e se eu puder ali responder, eu

ali responderei.
Eu os escuto.

***

Pergunta: como viver isso em um contexto de vida e de poluição tal como a nossa?

Minha Irmã, enquanto você acreditar que você depende de uma qualidade de água, de uma qualidade de ar, de
uma qualidade de mundo, a Graça não pode penetrá-la.

Enquanto você acreditar ser dependente de uma circunstância que não é sua, de uma falta seja do que for, ou
de uma insuficiência seja do que for, isso é apenas uma projeção da sua própria personalidade.

A Graça não é exterior, ela é Interior.
A adição do Manto Azul da Graça ocorre, muito precisamente, quando, justamente, a Consciência torna-se

lúcida sobre a ilusão deste mundo e da sua própria presença.
Quando você realiza o Eu Sou, quando você se torna o Si, será que alguma coisa deste mundo pode ali se

opor?
Não.



Isso é um erro de olhar, porque ainda há, em você, uma projeção no exterior, considerando que sempre o
exterior está errado, que o exterior está alterado.

A Graça, o Si, não tem o que fazer do exterior, não tem o que fazer das circunstâncias da vida.
Enquanto você se apoiar em uma perfeição exterior ou em uma mudança exterior, a mudança Interior não pode

ocorrer.
É uma deficiência do olhar.

É preciso mudar o ponto de vista.
O que você é, é totalmente independente deste mundo.

O que você é, é totalmente independente da qualidade dos alimentos que você ingere.
O que você é, é totalmente independente das relações (afetivas, familiares, profissionais) que você

estabeleceu.
O que você é, nada tem a ver com tudo isso.

Trata-se de um álibi crer que é preciso que as circunstâncias exteriores sejam diferentes.
Justamente, e muito pelo contrário, para muitos dos Irmãos e das Irmãs, é preciso que todas essas

circunstâncias exteriores tornem-se dramáticas e patéticas para que enfim, o ser aceite voltar-se para o Si.
Não há obstáculo exterior, nenhum, nem de idade, nem de karma, nem de condição.

O único obstáculo é a pessoa e mais ninguém.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Íntase?

A Íntase.
O Êxtase e a Íntase são um par.

O Êxtase e seus diferentes Samadhis (se pudermos dizer, que são semelhantes) são estados, cada vez mais
pronunciados, de imersão no Si.

No Si, no “Eu Sou UM” e além, há ainda uma identificação possível com si mesmo, além do Eu.
Isso corresponde ao que foi denominado, há pouco tempo, o Si Luz e o Eu Sombra.

Pois, no Êxtase, há ainda a persistência, concomitante e simultânea, do Si Luz e do Eu Sombra, como dizia
ANAEL.

Por outro lado, o mecanismo de passagem pelo Manto da Graça leva à Ressurreição.
Naquele momento, o observador, aquele que olha, não está nem no Si Luz, nem no Eu Sombra: ele é o

Absoluto.
Portanto, a Íntase é um deleite permanente do Absoluto.

Foi dito, tanto na Índia como entre vocês, que isso que poderíamos nomear o Criador, a FONTE (ou então, de
forma comum, Deus, mesmo vocês sabendo muita coisa, agora, sobre Deus), é apenas deleite permanente.
Viver o deleite permanente é viver a Íntase que está além da última dicotomia entre o Si Luz e o Eu Sombra.

É transcender e ultrapassar o Si Luz e o Eu Sombra para tornar-se a própria Essência da Criação, da Criatura,
do Criador e do Incriado.

Ou seja, o Amor e o Fogo.
A Íntase é isso.

É como viver um deleite contínuo e permanente.
É muito além do Samadhi, mesmo o mais elevado Vibratoriamente.

É o instante em que mesmo o Eu Sou ou o Eu Sou UM não existe mais.
É o instante em que o Eu Sombra ou o Si Luz não existe mais, tampouco.

Resta apenas, de alguma forma, a Essência Absoluta.
É a Imanência e a Impermanência.

Isso é a Íntase.
E o instrumental do Manto Azul da Graça convida-os a isso, a estas Núpcias de Luz finais.

***

Pergunta: por que chamamos Omraam Mikaël Aïvanhov de Comandante?

Querida Irmã, nesses espaços intermediários, seja qual for a Dimensão estabelecida (que apenas são
retransmissores, de algum modo, da FONTE), existe um agenciamento.

Este agenciamento se faz, como sempre, em função do que é nomeado os quatro Elementos ou os quatro
Anjos que circundam o Trono da FONTE.



São os quatro Elementos nomeados sobre esta Terra: o Ar, o Fogo, a Água e a Terra.
Existe um maestro para os quatro Elementos, quer seja no nível do átomo, no nível do DNA, no nível da

FONTE e no nível das Dimensões.
Aquele que agencia é, de alguma forma, um maestro, é aquele que permite que a partitura seja tocada da

maneira mais pura e mais fiel.
É nesse sentido que OMRAAM é Comandante dos Anciãos.

Este conceito de Comandante não está ligado a uma hierarquia, não está ligado a uma obrigação, mas, sim,
efetivamente, mais ao que eu chamaria de um maestro que toma conta para que todas as partituras sejam

tocadas.
Ele não toca partitura: ele é o Éter, ele é o Fogo do Éter e o Fogo do Espírito.

Em qualquer Dimensão (e mesmo sobre este mundo, apesar da falsificação), tudo obedece às mesmas
regras, ao mesmo agenciamento.

Por isso a expressão Comandante, mas poderíamos chamá-lo de maestro.
São apenas denominações.

Aí também, não é a palavra que é importante, mas a função.
O Comandante é, então, aquele que cuida, pela sua Presença, para que as partituras sejam tocadas.

Ele não dá ordens.
Ele é, de algum modo, um catalisador.

Do mesmo modo que, quando vocês, aqui, vocês vivem o Manto Azul da Graça (além da sua função de
Semeador e de Ancorador da Luz), vocês se tornam a Graça encarnada, mas vocês não podem dizer que são

vocês que dão a Graça ou que dão seja o que for, aliás.
Vocês são simplesmente aquele que É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus muito queridos Irmãs e Irmãos encarnados, eu me retiro por alguns momentos.
Eu voltarei no final da intervenção de GEMMA GALGANI que me segue, a fim de viver, em meio a este espaço

onde nós estamos reunidos, a Presença da Graça e a Descida ou a Elevação do Manto Azul da Graça.
Ao aguardar, permitam-me acolhê-los em meio à minha Presença, no meu Coração e no seu Coração, no Amor

e no Fogo.
Até dentro de instantes.

************

1 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*

2 - OMRAAM (Aïvanhov) (18.02.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/o-m-aivanhov-18-02-2012-autre...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article14f2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-18_fevrier_2012-art...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-18_fevrier_2012-article14f2.pdf
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_OMA.mp3

 E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e de encontrar, ainda uma vez,
novas pessoas que vêm escutar e Vibrar conosco.

Vocês sabem, o Arcanjo ANAEL, eu mesmo, nós lhes dizemos, já desde algum tempo, não é, que Tudo está
consumado.

E, é claro, tudo acontece no Interior de vocês porque muitos de vocês, mesmo se o seu cérebro expressar
isso como um sonho, vocês começam a viver coisas bem além das Vibrações.

E o que está bem além das Vibrações é, antes de tudo, o que nós dissemos durante as cinco intervenções de
MARIA referentes à deslocalização da Consciência.

E como talvez vocês tenham notado, também, um fortalecimento, para aqueles que vivem isso, de suas
Vibrações e dos seus estados modificados de Consciência, desde a adição, em suas estruturas, do Manto

Azul da Graça.
Então, caros amigos, queridos Irmãos, queridas Irmãs, eu estou, agora, à sua escuta e eu irei desenvolver, se

vocês quiserem, em relação às suas questões, uma série de elementos.
Então eu lhes dou a palavra e eu estou aberto ao seu questionamento.

***

Pergunta: a impressão de viver um terremoto no nosso interior, faz parte dos processos em
andamento?

Então, aí, cara amiga, é estritamente normal.
Naturalmente, não me pergunte, se vocês não viverem esse terremoto, será que isso é normal?

Porque ali tem toda uma gama de percepções Interiores, nesse momento, que refletem (se vocês quiserem,
desde a aquisição do Manto da Graça) uma preparação, de algum modo, para tornar-se a Borboleta.

Ou seja, que alguns de vocês (ou até mesmo muitos de vocês, segundo o seu encaminhamento em meio à
Luz) vivem esta sensação de ruptura Interior dos diferentes envelopes.

Então, o que se rompe?
Assim como os envelopes isolantes deste Sistema Solar, sobre os quais eu lhes falei há vários anos, são

rasgados, na totalidade, do mesmo modo, tudo o que constituía o que os nossos amigos orientais chamavam
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de corpos ilusórios (ou seja, o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, agora, o corpo
causal) está prestes a se romper.

Para deixar nascer o quê?
A Borboleta.

Então, para alguns, esse rompimento é, efetivamente, um terremoto Interior.
A palavra foi bem encontrada.

A expressão é adequada, porque as suas próprias zonas de apego são essas zonas de terremoto: então, se
vocês estiverem apegados ao seu corpo físico, o corpo físico vai se romper de diferentes modos.

Se vocês estiverem apegados aos seus pensamentos, são os seus pensamentos que vão se rasgar e que vão
tremer, porque o Manto Azul da Graça tem uma função muito específica, e as consequências são a

possibilidade (com toda consciência, mesmo da personalidade) de sentir que há alguma coisa prestes a
acontecer.

Isso é o mínimo que podemos dizer, não é?

***

Pergunta: como conciliar essas evoluções e o fato de continuar a cuidar do corpo?

Mas cara amiga, eu creio que o Arcanjo ANAEL, há muito poucos dias, respondeu-lhes mais ou menos a
mesma coisa que eu vou responder: quando a Luz chamar você, no momento em que você for morrer, será

que você ainda vai querer se levantar para ir trabalhar, para fazer isso ou aquilo?
Certamente, isso não é uma morte (no sentido habitual das diferentes encarnações) já que é um Renascimento,

uma Ressurreição, e isso acontece nesse momento.
Portanto, se a Luz estiver prestes a rasgar os seus diferentes envelopes para fazê-la nascer como Borboleta,

será que a personalidade vai querer, a todo custo, se levantar para ir, por exemplo, continuar tal atividade?
É preciso, agora, parar.

Onde vocês estão?
Vocês estão no ego, na personalidade, em seus apegos, ou vocês estão, conscientemente, no que vocês São,

desde toda a Eternidade?
Ou seja, como disse o Arcanjo ANAEL, aonde vocês querem ir?

Para o efêmero ou para o Eterno?
Vocês são o efêmero ou vocês são a Eternidade?

Não é mais questão de dizer: “sim, mas”.
Não é mais o momento de dizer: “sim, mas eu tenho obrigações”, “sim, mas eu devo ir tomar banho”, “sim, mas

eu devo continuar tal atividade”.
Cada vez mais, se a Luz os chamar (de maneira, por vezes, extremamente violenta, e isso vai ser todo dia,

cada vez mais forte), o que vocês irão responder à Luz?: “não, não, volte amanhã, eu tenho algo a fazer hoje,
eu vou ao cinema, eu tenho cursos para fazer”.

Reflitam por dois minutos: será que vocês querem viver a Eternidade ou será que vocês querem manter o
efêmero?

Para alguns, é claro, não há ainda este Apelo da Luz.
Então, aí tampouco, não se coloquem a questão.

Se vocês têm que realizar algumas atividades, sejam elas quais forem, significa que, no momento, vocês não
são referidos por este Apelo.

O Apelo da Luz, nós lhes dissemos, é, atualmente, ou extremamente poderoso, ou extremamente intenso.
E, para outros, vocês têm, no momento, que continuar o que vocês estão em via de fazer.

Pode ser que, para alguns de vocês, o Serviço da Luz seja continuar a trabalhar nesta Dimensão, ou seja, no
efêmero, por uma razão ou por outra.

Simplesmente, se vocês tremerem Interiormente, se à noite vocês partirem no Sol, com outros seres, se vocês
encontrarem a Luz, vocês não irão dizer à Luz: “retorne amanhã”.

É preciso ser lógico.
Quem faz a pergunta?

Sempre o mesmo: a personalidade.
Lembrem-se do ‘choque da humanidade’: ele está chegando.

Ele é extremamente iminente, no nível coletivo.
Mas vocês o vivem, também, no nível individual, para aqueles que vivem isso.

Agora, quando vocês viverem esse ‘choque’, lembrem-se, há sempre alguns estados: primeiramente
a negação, é como antigamente quando vocês morriam, em uma vida anterior, era sempre: “isso não é

verdade, eu não terminei de viver, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, eu tenho medo de partir”.
Obviamente, a personalidade, ela tem horror da Eternidade.



Por quê?
Porque a Eternidade firma o fim do efêmero.

Portanto, se houver medo, se houver resistências à Luz (eu não falo mais das zonas de sombra, como eu disse
durante anos, no nível do que vocês não queriam ver), mas, o que vocês querem fazer com a Luz?

Vocês querem se tornar esta Luz ou vocês querem manter a personalidade?
É agora, mais do que nunca, que vai se esclarecer, em vocês (e, em todo caso, para aqueles de vocês que

receberam ou que recebem o Apelo da Luz): vocês querem ser a Luz ou vocês querem continuar nesta
pequena pessoa desconfortável, confinada, com os limites que estão associados a esse próprio corpo, à sua

própria encarnação?
Vocês querem permanecer limitados ou vocês querem ser ilimitados?

Então, é claro, há quem diga prontamente: “eu quero ser ilimitado”, e na hora em que o Ilimitado chega, o que
acontece?

Evidentemente, a personalidade fica aterrorizada.
Isso é o ‘choque da humanidade’, mas é, também, o ‘choque’ da personalidade, e, isso, é preciso vivê-lo.

Isso está além mesmo da 'noite escura da alma', porque é o momento em que vocês descobrem que além da
Vibração, vocês são uma Consciência e uma Consciência pura que nada tem a ver com este corpo, que nada

tem a ver com esses diferentes envelopes de ilusão que os fizeram crer que vocês são eternos.
O que é eterno não é efêmero, não é?

E até que se prove o contrário, esse corpo no qual vocês estão, ele é efêmero.
É um Templo, mas o Templo nada é sem o que está dentro, lembrem-se disso.

Ora, vocês são o que está dentro, vocês não são este corpo.
Vocês não são isso.

Vocês são tudo exceto o que vocês creem, como diriam nossos amigos orientais.
É tempo, agora, de perceber isso.

Portanto, vocês não podem mais pretender a Luz e Ser a Luz, enquanto resistente à Luz, se a Luz os chamar
nesse momento.

Quer seja pela Vibração, quer seja pelo Canal Mariano, quer seja pelo Manto Azul da Graça, quer seja pela
Dissolução, quer seja pela Comunhão, pela Fusão e pelo acesso da Consciência à Eternidade.

O que vocês querem ser?
Portanto, é preciso ser lógico em alguma parte.

Se vocês reclamarem para a Luz, é a sua Liberdade, mas vocês não podem ter passado anos querendo viver a
Luz e, no momento em que a Luz chega, dizer: “um minuto, por favor, eu não terminei”.

Vocês não terminaram o quê?
Deem-se conta: as Vibrações, nós lhes dissemos, são a Consciência.
Mas chega um momento em que a Consciência não é mais a Vibração.

É o momento específico em que a lagarta se torna Borboleta.
E vocês têm a oportunidade, entre vocês, alguns, aqui e em outros lugares, por toda parte sobre a Terra, de

ser, ao mesmo tempo, lagarta e Borboleta.
Mas vocês não podem rejeitar a Borboleta.

Sem isso, o que isso significa?
Coloquem-se a questão.

O que chega não é um jogo, o que chega não é um esquadrinhamento da Luz ou uma melhoria de alguma
coisa neste corpo.

O que chega é a Eternidade, o fim do efêmero, o fim de todos os limites.
Nós lhes dissemos há anos.

Vocês estão Liberados, como dizia IRMÃO K: “Liberdade e Autonomia”.
Mas, também, como disse ANAEL: “Responsabilidade”.

Mas qual é a sua responsabilidade?
Será que ela é social, moral, afetiva, ligada a este corpo, ou será que ela é no sentido da Luz que vocês São?

Não há outra possibilidade.
Agora, é o ego que acredita, através do que vocês denominam New Age (Nova Era), que a Terra iria se tornar
um paraíso e que a sua personalidade seria rodeada de Luz, com matização, e que tudo iria ser perfeito sobre

este mundo.
Nós jamais lhes escondemos a Verdade, contrariamente a certos ensinamentos.

Nós sempre lhes dissemos que haveria uma Grelha Planetária, que haveria uma transformação total da
humanidade, como disse SRI AUROBINDO durante a sua vida.

Mesmo, é claro, o cérebro sempre interpretando e dizendo: “oh, a Luz está chegando, mas são as condições
de vida que vão se transformar”.

Isso não acontece assim.
Isso é o que desejaria a personalidade, o que desejaria o ego.



Mas, vocês acreditam que a Luz tem algo a ver com o ego, já que é uma ilusão?
É preciso, dito em outras palavras, reconhecerem a Ilusão.

É a isso que levou, como dizia RAMATAN, à frase: “Eu Sou” e, em seguida, ao que lhes foi dado: “Eu Sou UM”.
Quando vocês são UM, será que vocês podem ser este limite?

Quer dizer, este corpo?
Este ego que pensa que vai para a Luz?

O ego jamais vai para a Luz.
A personalidade, tampouco.

Vocês veem onde está o problema, aí?
E, isso, vocês estão prestes a descobrir, para aqueles que ainda não vivenciaram o acesso ao Estado de Ser

ou à Deslocalização.
Vocês estão além da Comunhão, mas, isso, nós lhes dissemos.

Vocês estão, agora, em via, para alguns, de experimentar.
Então, eu vejo outros que, como eles nada vivem, começam a roer seus freios e eles dizem: “eu, eu estou

atrasado”.
Voltaremos a falar disso quando a Luz vier bater à sua porta.

O que dizia CRISTO?
ANAEL lhes disse, há poucos dias: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.

Mas quem está morto?
Quem é mortal?

Quem é mortal na Presença que vocês são, aqui?
Não é mais tempo, agora, de ser ambíguo.

Não é mais tempo de se colocar questões sobre a reencarnação, sobre o que vocês irão se tornar, o que vai
se tornar sua vida, seus filhos, seus pais.

Chegou o tempo de Ser.
E Ser Ilimitado é Ser Livre, é Ser Autônomo e é, sobretudo, Ser Responsável.

Mas, mais uma vez, não se preocupem porque o que vocês vivem (tudo isso, aqui, neste corpo) é uma ilusão.
Vocês são muito além de tudo isso.

É isso que está em via de se conscientizar na sua consciência limitada.
Então, por exemplo, há seres, nesse momento, seres despertos que são chamados para fora deste corpo, ou

seja, para passar pela morte deste corpo, para funções específicas.
E o que dizem, todas essas pessoas? (e, no entanto, eles estão despertos): “ah, não, não, eu não quero partir”.

Mas é claro que eles não querem partir.
Há alguns seres, mesmo entre os Anciãos, que, além das experiências da Consciência, foram, na totalidade,

seres que eu chamaria, por exemplo, de totalmente realizados, porque eles destruíram todas as camadas
ilusórias (por exemplo, UM AMIGO).

Eu não vou citar nomes, porque eu iria apanhar lá, na volta.
Mas é preciso bem compreender: qual é a testemunha absoluta do seu estado de Ser?

Ou a Consciência tem acesso ao Corpo de Estado de Ser, ou a Consciência é capaz de se Deslocalizar, mas,
sobretudo, a testemunha é a Alegria Interior.

Quando eu digo a Alegria Interior, não é para confundir com a exaltação e o humor, isso estritamente nada tem
a ver.

Porque vocês podem, por exemplo, viver um grande ódio, nesse corpo ilusório, mas vocês sabem que ele é
ilusório, porque no Interior há sempre esta Alegria, o que os nossos amigos orientais denominam Sat Chit

Ananda, ou seja, o Samadhi e o que está além do Samadhi.
Vocês podem até mesmo se divertir na Dualidade.

Por quê?
Porque vocês vivem a Unidade em outros momentos.

Portanto, aí, é um jogo de vai e vem.
Nem todo mundo é como MA ANANDA MOYI, durante a vida, para entrar em Samadhi à vontade.

Do mesmo modo, há alguns de vocês que são levados a cessar (e, sobretudo, nos próximos dias) qualquer
atividade exterior.

Outros devem continuar, porque cada ser é diferente nisso que está chegando, nesse processo.
Mas, se a Luz provocar um terremoto Interior, se a Luz colocá-los em uma cadeira 24 horas por dia, o que

vocês irão fazer?
Se a Luz decidiu, nisso que vocês São, no Ilimitado, que esse corpo deve desaparecer.

Se vocês reclamarem, isso quer dizer o quê?
O que se expressa?

O Ilimitado ou o limitado?



É preciso ser, ainda uma vez, lógico.
É como para o princípio de Abandono à Luz.

Durante anos o Arcanjo ANAEL lhes falou sobre isso.
Então, há quem tenha compreendido que era preciso abandonar o trabalho, a família, os filhos.

Vocês nada compreenderam.
O Abandono à Luz é o Abandono da personalidade para o Estado de Ser.

O limitado cede o lugar ao Ilimitado.
A sombra cede o lugar à Luz.

Agora, nesta etapa que foi qualificada de última e final por MARIA (porque ela o é), o que vocês querem Ser?
Grande crise de angústia metafísica.

Por sinal, mesmo, é como, como se chama, o Senhor Jourdan que fazia prosa sem saber disso.
Eu vou tomar um exemplo.

Vocês irão se deslocalizar à noite.
De manhã, vocês irão despertar e vocês irão dizer: “ei, eu sonhei; mas é engraçado porque esse sonho, ele foi

muito intenso; eu estava realmente vivendo nesse sonho”.
E depois o seu cérebro vai, por exemplo, transformar uma vivência, vocês irão dizer, por exemplo: “ei, eu saí

de barco; ei, eu fui de um ponto a outro”.
Não, vocês viajaram, mas como vocês ainda têm um cérebro, ele vai buscar traduzir, na consciência limitada, o

que era ilimitado.
Mas vocês irão se tornar cada vez mais lúcidos sobre esses processos, em todo caso para aqueles que os

vivem.
Mas, lembrem-se: o marcador do Ilimitado é a Alegria.

E a Alegria, mais uma vez, nada tem a ver com fazer brincadeiras ou se divertir.
Estar na Alegria não é uma questão de circunstância externa, é uma circunstância Interior, é o Despertar do Si.
É sentir e viver, além deste corpo, enquanto estando no corpo, além das emoções, além do mental, além dos

apegos, além do social.
Viver este Ilimitado.

E isso dispara o quê?
Um sorriso Interior.

Porque, naquele momento, mesmo se vocês estiverem com raiva (porque alguma coisa da vida ordinária os
incomoda), vocês estão perfeitamente lúcidos de que vocês são muito além de tudo isso.

Quando eu digo além, não é um desdém, não é uma rejeição das leis da encarnação: é que vocês, em
Verdade, transcenderam essas leis da encarnação, porque a sua Consciência não é mais a mesma.

Então, vocês tomam consciência, se pudermos dizer, de que a sua Consciência não é mais a mesma, de modo
mais ou menos rápido, com uma negação mais ou menos rápida, com uma ‘noite escura da alma’ mais ou

menos evidente, com uma Alegria que é mais ou menos evidente.
Mas tudo isso faz parte do terremoto.
É um abalo da consciência limitada.

***

Pergunta: você que é um grande Mestre...

Mas todos vocês são Mestres, é que vocês ainda têm uma crença na ilusão de que vocês não são nada de
tudo isso.

A Luz, ela sempre esteve aí.
Enquanto o ego acreditar que há algo a buscar, vocês fazem uma diferença entre vocês e eu.
Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, essa é a estrita Verdade.

Simplesmente, para isso, é preciso mudar os óculos, é preciso retirar os óculos.
Não é preciso ver com o olhar da personalidade.

Mas hoje, a Luz, e a descida da Luz, é tão consistente que se vocês pararem de se projetar no exterior, na
personalidade, todos vocês são Mestres.

Não há hierarquia.
Não há diferença de valor.

Há, simplesmente, seres que realizam o que eles são, e outros, não.
E não há caminho a percorrer, agora.

O caminho, vocês o percorreram, para aqueles de vocês que o seguiram (com as Núpcias Celestes, com as
suas diferentes encarnações).



Mas, isso de que falo, o acesso ao Ilimitado, é apenas uma questão de mudança (é uma expressão) de olhar.
E isso é no Coração, unicamente no Coração.

Será que a questão pode ser encerrada?

***

Pergunta: se você pode se manifestar em diferentes Planos, por que você se expressa através desse
Canal?

Você é capaz de me receber?
O que faz com que um ser seja capaz de receber um Arcanjo?

Coloquem-se a questão.
Há muitos seres, hoje, que pretendem receber entidades, mas quem é que telefona?

Receber a minha Presença é já estar, si mesmo, na Presença.
Vocês não podem receber, Comungar e estar Deslocalizado, se vocês não tiverem acesso ao Estado de Ser.

É impossível.
Enquanto vocês não tiverem lavado as suas Vestimentas ilusórias no Sangue do Cordeiro (ou seja, enquanto

vocês não tiverem penetrado, mística e concretamente, no Sol), vocês não estão Realizados.
É tão simples assim.

Portanto, vocês podem, efetivamente, comunicar-se com diferentes Planos, com desencarnados, com seres
que vão se apresentar a vocês, dizendo-lhes: “é Cristo, é Maria, etc..”.

Mas, se vocês mesmos não tiverem vivenciado o Estado de Ser, isso são apenas Planos intermediários, isso
não é a Verdade.

Mas, na realidade, nesse processo no qual eu estou neste corpo, isso estritamente nada tem a ver com um
processo que vocês chamam de Canalização.

Porque há uma preparação que foi feita e porque, justamente, alguns seres foram capazes, há anos, de viver a
Fusão mística com o Sol, o acesso ao Estado de Ser.

Enquanto não houver acesso ao Sol, enquanto vocês não tiverem atravessado a Porta das Estrelas (que lhes
dá acesso à Multidimensionalidade), o que vocês recebem nada tem a ver com a Luz.

Isso é apenas uma miragem (“miroir aux alouettes”) e um reflexo do astral.
O que não é nem bom nem ruim, é claro, mas é diferente.

***

Pergunta: por que você tem necessidade de se manifestar na encarnação?

Mas eu não me manifesto na encarnação.
Todos aqueles que percebem as Vibrações da minha Presença, ou aquelas de um Arcanjo ou de MARIA ou

outra, sabem pertinentemente que isso não é uma encarnação.
Há outros processos além da Canalização: há o walk-in, por exemplo, a capacidade para trocar o corpo, trocar

a alma.
Se vocês viverem a Deslocalização, o que vai acontecer?

Vocês irão dar-se conta, além dos momentos de Comunhão, de Fusão e mesmo de Dissolução na
Consciência Pura, além de qualquer forma, além de qualquer Dimensão, tornando-se a FONTE, de que vocês
serão capazes de ser a Consciência da folha da grama, mas, também, a Consciência de qualquer ser humano.

Por que, tudo isso, são ilusões.
Portanto, vocês são persuadidos de ser este ego, mas, a um dado momento, no processo de Estado de Ser,

vocês têm a possibilidade de ser não importa qual outro ego.
Vocês não são mais o seu ego, vocês são todos os egos da Terra, mas vocês são, também, a FONTE.

Vocês são, como dizem os orientais, o Absoluto.
E ser o Absoluto ou ser a FONTE, ser Brahman, está muito além de todas as experiências vivenciadas em

meio ao ego, não é?
Isso não tem mais nada a ver.

E, quando vocês vivem isso, não há mais qualquer pergunta, porque não pode ali haver perguntas.
É o mental que faz perguntas.

É o mental que quer compreender.
Mas quando vocês vivem a experiência do Absoluto, mas não pode mais ali haver pergunta, nenhuma pergunta.

É a isso que vocês são chamados, se vocês forem chamados.
A dose de Luz, as Partículas Adamantinas, a irradiação do Ultravioleta, a irradiação do Espírito Santo, atingiram



tal clímax que, agora, vocês têm apenas, como dizem algumas pessoas, que permanecer tranquilos, nada
desejar.

Porque, enquanto vocês desejarem a Luz é o ego que quer a Luz e vocês não estão no Abandono à Luz, vocês
estão em uma manifestação da personalidade.

Vocês não são esta personalidade.
Enquanto vocês acreditarem nisso, a Luz não pode alcançá-los.

Então, vocês irão viver processos Vibratórios, vocês irão viver, efetivamente, a ativação, por exemplo, da Coroa
Radiante da cabeça, vocês irão viver o Despertar da Kundalini, vocês irão viver, às vezes, o Fogo do Coração.

Mas há outra etapa depois.
Nós sempre lhes dissemos.

O Arcanjo MIGUEL, já durante as Núpcias Celestes, na missão de MIGUEL, anunciou-lhes: enquanto vocês
estiverem no questionamento, enquanto vocês estiverem no por que, no como, no o que é, vocês não estão no

Absoluto.
E assim que vocês forem o Absoluto, vocês não têm qualquer pergunta.

Vocês não podem mais exprimir a menor dúvida, nem sobre o seu futuro, nem sobre quem vocês são, nem
sobre o amanhã, nem sobre os filhos, nem sobre o trabalho, nem sobre seja o que for.

Isso é a Alegria.
Aí está o que lhes é prometido nesse momento.

Eu sei que alguns de vocês vivem isso, já que nós os acolhemos no Sol, em nossas Embarcações também.
E aí há, por outro lado, os que são chamados para fora do corpo pelos processos da morte deste corpo, pois

eles têm uma missão em outros lugares.
No Absoluto não há morte.

É a personalidade que morre, mas vocês, vocês não morrem.
Eu já lhes disse, agora, há anos, não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.

E isso não era um jogo, é a estrita Verdade.
Mas enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês não estão sobre este mundo, vocês estão presos.

Portanto, como lhes disseram os Arcanjos e como fazem o Manto Azul da Graça, a ativação do Antakarana, a
abertura da Porta KI-RIS-TI das costas, esses são os elementos que prefiguram, de algum modo, a Passagem

da Porta Estreita.
E o que é preciso fazer?

Eu responderia: “nada há a fazer”.
Enquanto vocês quiserem fazer, vocês não estão no Ser.

E mesmo ANAEL, eu creio, disse, há alguns dias: nada há a fazer, há apenas que deixar a Luz Ser.
Se vocês quiserem Ser, deixem a Luz Ser e vocês nada podem Fazer para isso, porque é o ego que deseja

Fazer, é sempre a personalidade que crê que ela vai possuir a Luz.
Mas nada há para possuir, no Ser.

***

Pergunta: ao que se deve os movimentos da cabeça quando nos conectamos com a Luz?

É um processo de ajustamento.
O Samadhi é a ausência total de movimento.

O corpo se funde na Luz.
Quando há movimento, há integração, e nesta integração não há Luz, na totalidade.

Do mesmo modo, se, quando vocês viverem esta Luz que chega de uma maneira ou de outra, se vocês
tiverem imagens, com os olhos fechados, isso não é a Luz, é o reflexo da Luz.

Porque a Luz não é uma imagem, a Luz não é uma visão.
Portanto, quando vocês virem ainda uma cor atrás dos seus olhos fechados, isso não é a Luz.

A única maneira de passar do outro lado é deixar a Luz fazer, ou seja, como dizem os orientais, e como eu
disse também durante a minha vida: “é preciso deixar os pensamentos, as imagens, as emoções; vocês não
são essas imagens, vocês não são essas emoções, vocês não são esses pensamentos e vocês não são,

tampouco, este corpo”.
Então, se vocês sentirem o seu corpo se movendo, isso significa que a sua Consciência ainda está no corpo.

É tão simples assim.
Vocês vivem isso, alguns de vocês.

Há partes do seu corpo que desaparece durante os Alinhamentos das 19h00 (hora francesa) ou durante as
suas meditações.

Então, ou vocês sentem os laços nos tornozelos porque vocês ainda são mantidos aqui, ou, então, vocês
sentem a parte superior do corpo que está anestesiada, como inexistente, particularmente o Coração e os



braços.
Vão para o final, deixem isso acontecer.
Vocês não são o que vocês percebem.
E quando é que vocês estão no final?

Quando vocês estão Deslocalizados e quando vocês são capazes de levar, nesta consciência limitada, alguns
fragmentos ou a totalidade das experiências de Deslocalização.

E aí, vocês vivem, realmente, esta Alegria Interior: ainda uma vez, não é a exaltação, não é a vontade de se
comunicar com certa alegria, mas é um estado Interior.

Aí, vocês não estão mais: vocês São o Absoluto.
E realizando o Absoluto, vocês riem de ver ainda o corpo que vocês têm, vocês riem de ver ainda as suas
emoções que poderiam restar ou o seu próprio mental, porque vocês não são, definitivamente, mais isso.

Em resumo, vocês não podem estar presos à sua pequena pessoa e viver a Luz, seja o que for se tornar esta
Lagarta, por ora (quer vocês sejam irremediavelmente uma Borboleta ou quer vocês mantenham ainda a

Lagarta, enquanto sendo a Borboleta).
É uma grande Graça que lhes é concedida.

Lembrem-se: o trabalho de ancoragem da Luz, de ter permitido à Luz se manifestar, terminou, agora.
São vocês que se tornam esta Luz, na totalidade.

Vocês, se vocês quiserem, ancoraram a Luz.
Do mesmo modo, todos vocês, mais ou menos, como vocês dizem, têm uma espécie de encaminhamento

espiritual que os fez passar pela energia, pela compreensão psicológica, pelo acesso às suas vidas passadas,
pelo acesso à compreensão de alguns mecanismos vitais ou espirituais.

Deixem tudo isso de lado, agora.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são “Eu Sou UM”.
Se vocês são UM, vocês não podem ser todo o resto e, ainda menos, esta pequena pessoa.

Aceitem, dito de outra forma, não mais serem limitados.
Mas vocês não podem dizer: “eu quero ser Ilimitado”, por que “eu quero ser Ilimitado” é a personalidade que

exprime isso.
É por isso que eu lhes digo agora: “permaneçam tranquilos”.

Vocês não são nem o que os atravessa, vocês não são as suas atividades, vocês não são os seus
relacionamentos.

Vocês são a Luz e o Absoluto.
Então, vocês estão prontos ou não?

De qualquer modo, vocês vão ver, a cada final de sessão, depois dos dois intervenientes (ndr: as sessões de
canalizações públicas deste dia), vocês terão um espaço particular, não mais de Efusão, mas do Absoluto, eu

diria, por intermédio do Manto Azul da Graça e por intermédio da Irradiação, digamos, do conjunto das Estrelas,
dos Anciãos e dos Arcanjos.

Porque, efetivamente, a Luz, agora, não é mais a Partícula Adamantina que iria se compactar, que vocês iriam
ver, não é mais (como no ano passado) a Fusão dos Éteres, a Luz Azul, como dizia SRI AUROBINDO.

Agora é a Luz Branca que desce em Partículas ou que se apresenta sob a forma de pequenas nuvens, é a
invasão total da Luz neste mundo, ou seja, a Dissolução total da Ilusão.

Então, o ego, em relação a isso, ele tem dois modos de reagir.
Vocês vão ver quão estúpido é o ego, porque ele diz: “que coisa, eu não vi isso”, ou então: “que coisa, eu

estou com medo, eu vou me matar”.
É completamente estúpido, já que, de qualquer modo, o mundo vai desaparecer, mas não vocês.

É isso que vocês não compreenderam, muitos de vocês.
O que desaparece é a Ilusão.

O que é ilusório?
A personalidade, o corpo, as emoções, o mental e o corpo causal.

Vocês não são nada disso.
Então, é claro, até agora, nós chamamos a sua Atenção, durante anos, sobre este corpo, porque a alquimia da

Ascensão, ela acontece neste Templo.
Isso não é uma fuga, é um aquiescer à Luz.

É acolher, como na época, a Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, para que a alquimia se realize neste
corpo.

Porque, se vocês quiserem fugir deste corpo, é também o ego que quer fugir.
Mas assim que a integração da Luz estiver Realizada, ou em via de Realização, vocês são obrigados a

dissolver até mesmo o Templo que era este corpo.
Já que, quando vocês se tornam Borboleta, vocês veem a Lagarta e vocês estão conscientes de que vocês

não são esta Lagarta.
Mas enquanto vocês não forem a Borboleta, vocês são persuadidos de que há apenas a Lagarta.



E a Lagarta, ela quer se empanturrar de Luz para permanecer Lagarta.
Mas isso não é possível.

***

Pergunta: pode ali haver transtorno se pararmos voluntariamente esses movimentos?

Cara amiga, se você para ou não, é sempre o ego que age.
A Luz cria um ajustamento.

É como quando você quer provar uma roupa muito apertada, por exemplo, uma calça apertada.
Você vai gingar as nádegas para poder colocar as nádegas dentro.

A Luz faz o mesmo.
Então, nem uma coisa nem outra.

Isso significa, simplesmente, que o ajustamento e o acesso ao Ilimitado não foram realizados.
Portanto, se você parar ou se você deixar acontecer, isso estritamente nada muda.

É apenas um apelo para ver que isso não está realizado, mas que está em via de realização.
Eu responderia, aí também: “fique tranquila”.

Não é você que decide.
Enquanto você acreditar que você vai decidir parar o movimento ou produzir o movimento, isso é uma ilusão.

É preciso chamar a atenção para a miragem, também.
Qual é a miragem?

É o que corresponde, palavra por palavra, ao que CRISTO disse a São João, ou seja, a SRI AUROBINDO:
“haverá muitos chamados e poucos eleitos”.

O que é um chamado?
É alguém que recebe a Luz e ele fica tão seduzido pela Luz que se esquece de que ele é Luz.
Então, a Luz permanece no nível do Astral, ou seja, do emocional, ou até mesmo do mental.

E há seres que vão contemplar, eu diria, esta Luz e eles vão ser seduzidos pela Luz, sem poder, na totalidade,
tornar-se esta Luz.

E, naquele momento, eles vão lhes descrever os mecanismos da Transcendência do Si.
Eles vão lhes descrever processos de acesso ao Si, mas eles os descrevem tão bem, com palavras, que eles

saem da própria experiência e eles não são mais o Ilimitado. 
Porque, quando vocês são o Ilimitado, vocês são ao mesmo tempo este corpo ilusório, vocês são todos os
outros corpos ilusórios, vocês são todas as Dimensões ilusórias, elas também, porque, em última análise,

vocês são o Absoluto.
Por exemplo, na Dimensão em que eu estou com meus amigos Melquizedeques, naturalmente que eu tenho

uma forma parecida com aquela que eu tive na encarnação, mas mais jovem, hem, é claro.
Eu rejuvenesci, como, aliás, todos os meus amigos.

Mas além desta forma que nós temos mantido, agora, nós somos também o Absoluto.
Obviamente, o mental não pode compreender, porque ele diz: “se eu sou esta forma, eu não posso ser uma

outra forma”.
Mas, no Absoluto, não há mais mental: vocês são todas as formas já que vocês estão além da forma.

Vocês contêm todas as formas.
Então, é claro, com a educação judaico-cristã, é muito difícil, porque vocês têm que se sentir culpados, há um

Salvador exterior, há a noção de pecado e, também, há esta noção de humildade.
Mas, naturalmente que quando vocês estiverem na humildade, a mais total, da personalidade, o que acontece?

Vocês se tornam o Absoluto nos outros Planos.
Mas vocês são, também, o Absoluto nesta personalidade limitada.

É por isso que CRISTO dizia: “há outros que virão depois de mim e que farão coisas ainda maiores”.
Mas CRISTO também disse: “haverá muitos que virão em meu nome e que farão prodígios em meu nome”.

Mas a Luz, ela não tem necessidade de reivindicar, já que ela é este Absoluto.
Ela não quer fazer prodígios.

O prodígio é o Absoluto, não é o milagre exterior ou projetado neste mundo.

***

Pergunta: podemos ainda ter a sensação de estarmos amarrados pelos tornozelos?



Sim, é claro.
Mesmo os laços tendo sido removidos, há alguns, entre vocês, que serão os últimos.

Portanto, imperativamente, por uma razão ou outra (particularmente no Serviço à Luz), vocês não podem aceder
ao Estado de Ser.

A Deslocalização fica impedida.
Ela não é proibida por punição, ela não é proibida porque vocês não estão amadurecidos.

Ela fica proibida, para alguns de vocês, porque eles devem continuar até o final.
Então, vocês veem, não há que ter qualquer culpa.

Simplesmente, se vocês começarem a viver a Deslocalização, não se perguntem por que vocês vivem isso.
Mas, a Deslocalização, tal como lhes foi apresentada, é exatamente isso.

Vocês tomam consciência de que vocês não são este corpo, em Verdade.
Vocês sabem, é uma coisa dizer: “este mundo é uma ilusão”.

É outra coisa vivê-lo.

***

Pergunta: qual a diferença entre a Merkabah e a Merkamah?

Então, aí, caro amigo, há muitas coisas que foram escritas, há muitas coisas que foram ditas.
Se você não fizer a experiência, você permanece e permanece eternamente na Crença.

Será que você viu a Merkabah?
Não, então isso é uma Crença, é algo que você leu e que o seu mental aceitou como verdadeiro.

Você não pode viver o Ser, o Si, enquanto houver a mínima Crença.
Qualquer Crença é um distanciamento do Si.

Qualquer Crença o afasta do Absoluto, ela o fortalece na limitação.
Enquanto você crer na Ascensão, você não a vive.

E mesmo eu, eu poderia dizer a mesma coisa: tudo o que eu digo, se você o tomar em uma compreensão
intelectual, sem a Vibração, você fica e permanece eternamente na Crença.

Dito de outra forma, não é porque você acredita na Ascensão que você vai viver a Ascensão.
Não é porque você acredita no Absoluto que você vai viver o Absoluto.

É preciso se desembaraçar de tudo o que vocês creem, é a única maneira de viver.
A Merkabah é simplesmente um veículo Interdimensional que está ligado ao que vocês chamam de 13º Corpo,

que foi denominado a Fonte de Cristal, algo como o que foi chamado, entre os Tibetanos, de Vajra.
É o que faz a ponte e a conexão entre o Ilimitado e o limitado.

Então, agora, há seres que vão lhes descrever a estrutura da Merkabah.
De que serve isso?

De nada, estritamente de nada.
As palavras são iscas que os afastam do Si e isso será cada vez mais verdadeiro.

A palavra Markamah é uma invenção.
Viva o que você tem que viver e você irá compreender por si mesmo, porque onde você quer me levar é em

um processo que é uma projeção de consciência, um julgamento de valor sobre o bem, o mal, a verdade ou o
que é falso.

Como disse o Arcanjo ANAEL, há anos, a verdade é ou absoluta, ou relativa.
Você está em uma verdade relativa enquanto você não viver o Absoluto.

Mas nenhuma verdade relativa irá fazê-lo viver o Absoluto.
Você pode ler todas as escrituras sagradas, sejam elas quais forem, da Índia ou de outros lugares, você pode

conhecê-las perfeitamente, você pode compreender a lógica dos mundos, mas você não será o Si.
O conhecimento espiritual é uma armadilha.

Isso não existe, aliás.
No Si não há qualquer conhecimento, há a experiência.

 Eu não vou lhes falar de novo da dialética entre a ignorância e o conhecimento.
Eu não vou lhes falar de tudo isso, mas compreendam bem (apreendam-se, mais do que compreender) que
tudo o que você projeta no exterior de si (mesmo através de uma leitura, mesmo através de uma imagem, ou

seja qual for a compreensão) afasta você do Si.
Eu o remeto, para isso, a tudo o que pôde dizer o Arcanjo JOFIEL, antes das Núpcias Celestes.

Agora, enquanto você lê, enquanto você torna sua uma outra verdade senão a Verdade do Absoluto (que é o
seu Ser, a sua Essência), você está na ilusão.

É tão simples assim.



Você não pode pretender alcançar o Absoluto seja pela leitura que for.
Você não pode alcançar o Absoluto, mesmo me escutando durante milhares de anos.

É preciso aceitar Abandonar-se à Luz.
Ora, toda vontade de compreensão é tudo, exceto o Abandono à Luz.

A Luz, ela é onipresente.
O Si, como dizem os nossos Irmãos orientais, está aí, de toda a Eternidade.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um intenso calor, uma secura da garganta, depois do
alinhamento das quintas-feiras, das Radiâncias Arcangélicas e do Manto Azul (ndr: ver os

respectivos protocolos) (1 e 2)?

É a Grelha Planetária, isso dá sede.
É a Grelha planetária individual que começou, efetivamente.

Quer seja o despertar da Kundalini, quer seja a irradiação da Luz, porque isso é uma irradiação, quer seja
durante as Radiâncias Arcangélicas, quer seja durante o Manto Azul da Graça, quer seja durante os seus

Alinhamentos, durante as suas meditações, à noite.
Todos esses processos energéticos são a Transmutação total da matéria: o seu desaparecimento, se vocês

preferirem, deste Plano, para aparecer em outro Plano, em uma outra constituição.
É um processo Vibratório, mas também energético, que consome oxigênio e água.

Portanto, isso pode dar a sensação de estar desidratado, de ter a garganta (que é um local de Passagem,
como isso ficou conhecido no ano passado, pelo Arcanjo URIEL: a Reversão da Garganta) que pode ficar

ressecada.
São os inconvenientes (modestos, às vezes mais violentos, aliás) deste ajustamento Vibratório de uma

Dimensão a outra.
São as primícias da Deslocalização.

***

Pergunta: o que é preciso fazer para acompanhar isso?

Especialmente, nada fazer, Ser.
Então, é preciso beber água e absorver minerais.
Vocês têm muitos minerais que são consumidos.

Observem também que quanto mais vocês comem, mais ficam pesados.
Isso me parece lógico.

Portanto, há circunstâncias desta ilusão que são mais propícias para viver essa Grelha Planetária individual,
principalmente as noites em que vocês têm, se vocês as seguirem, as Radiâncias Arcangélicas e as descidas

do Manto Azul da Graça.
Naquela noite, por exemplo, não comam, mas bebam muito.

Mas é nesses momentos que é preciso estar na melhor condição.
É preciso que esse corpo ilusório esteja na melhor condição para se deixar grelhar pela Luz.

Então, em geral, como fazemos para grelhar?
Colocamos óleo.

Bem, aí, vocês não irão colocar óleo, é claro, mas vocês irão tomar uma ducha, irão se perfumar, vocês irão
passar algo leitoso no corpo (biológico, é claro).

Vocês irão beber água.
Eventualmente, se vocês tiverem a impressão de estar muito em outro lugar (ou de pensar muito em outra

coisa), tomem minerais.
Mas se vocês comerem dois quilos de carne antes de uma Radiância Arcangélica, eu não estou certo de que

vocês irão senti-la.
Então, são as Núpcias, esta última etapa, final, das Núpcias de Luz e se vive essas Núpcias da mesma maneira

que quando vocês vão às bodas se casar.
Vocês não irão, se vocês são homens, sem se barbear ou usando uma gravata torta ou colocando uma roupa

manchada, não é?
Para a Luz, é exatamente a mesma coisa.

É preciso preparar-se, enquanto sabendo que a preparação da ilusão é uma ilusão.
Mas, ainda uma vez, quais são as Vibrações que vocês apresentam no momento em que vocês Comungam?



Vocês notaram, talvez, muitos de vocês, uma maior sensibilidade de alguns sentidos.
Para alguns, isso vai ser a audição.

Os barulhos são intoleráveis.
Para outros, isso vai ser os odores, alguns odores parecem intoleráveis.

Naturalmente que isso pertence à ilusão, mas porque talvez a alma e o Espírito peçam, em vocês, uma
preparação específica, para cercarem-se de boas fragrâncias, para não comerem carne, para não assistirem à

tevê.
Assistir à tevê, por exemplo, vinte e quatro horas antes de uma Radiância Arcangélica é, quando mesmo,

excepcional, não é?
Alguns terão necessidade de elevar as Vibrações (mesmo se forem as Vibrações da ilusão) com uma chama,

com incenso.
Mas o mais importante é a preparação do corpo.

Mais uma vez, quando um ser humano se casa, uma mulher, ela vai se vestir, conforme a cultura, de diferentes
maneiras, mas ela não se veste como o habitual.

Há algo de diferente nesse dia.
Vocês não irão às suas Núpcias de Luz como quando vocês se levantam de manhã para ir trabalhar ou para

fazer alguma coisa.
Isso faz parte, eu diria, do culto da Beleza, mesmo isso sendo uma ilusão.
Esta Beleza coloca-os em uma predisposição para viver algo de diferente.

Então, é claro, vai chegar um estágio, quando vocês tiverem acesso ao Absoluto, em que isso irá se tornar
totalmente relativo, e mesmo risível.

***

Pergunta: é possível que a Lagarta não seja informada da sua transformação em Borboleta?

Isso, isso foi desenvolvido muitíssimas vezes.
Há, até o último minuto, pessoas que irão negar.

Isso se chama a negação.
Há pessoas que estão prestes a morrer e que querem ir trabalhar ou que pensam ainda em coisas a fazer.

É exatamente o mesmo processo.
Apesar da Luz.

E lembrem-se de que a Luz, para aqueles que são Lagarta, é o inferno.
Por quê?

Porque a Luz, ela vem deter a Lagarta.
Ela vem criar um processo em que é produzido o casulo: é a estase.

Então, alguns de vocês já vivenciaram esta estase: aqueles que têm a oportunidade de ser ao mesmo tempo
Lagarta e Borboleta.

Para eles, não haverá, quando chegar a hora, qualquer dificuldade para deixar a ilusão, ou seja, a Lagarta.
Mas aqueles que são Lagarta e que permanecem Lagarta e que não querem ser Borboleta, o que podemos

fazer?
É a escolha deles.

É a Liberdade absoluta de cada Consciência.
Lembrem-se, como foi dito em uma pergunta: nem todo mundo vai para o mesmo lugar.

Por que vocês iriam querer que o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais os seguissem ali aonde vocês vão?
Onde está a Liberdade, aí?

Isso é simplesmente o que chamamos de apegos.
Então, é claro, a Lagarta, ela tem necessidade de apegos.

Mas vocês não podem ser Borboleta e estar apegado, seja ao que for.
Obviamente, enquanto você não vivenciou a Borboleta, você não pode saber onde você está.

É a Lagarta que crê que esse processo acontece em algumas etapas.
No passado, houve etapas, nós lhes falamos durante a revelação das Chaves Metatrônicas, durante a

constituição dos Novos Corpos.
Tudo isso deve ser esquecido, finalmente esquecido, superado, pois vocês estão em uma última etapa final.

E é o ego que crê, que se coloca a questão de saber em qual etapa ele está.
A única maneira de ali responder é tornar-se Borboleta.

É o ego que crê que ele está em tal etapa ou em uma outra etapa, que ele integrou tal etapa e não outra etapa.
Mas quando a Lagarta se torna Borboleta, ela ri dela mesma.



Evidentemente, enquanto você for Lagarta, você ri amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caros amigos, eu transmito todas as minhas Bênçãos a vocês.
Eu lhes desejo uma ótima Deslocalização.

Não se esqueçam do que vocês são: a Luz, e nada mais.
Até muito em breve e obrigado.

************

1 - ‘AJUSTAMENTO À LUZ VIBRAL (Radiância Arcangélica)’ [Protocolo]
http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamento...

*

2 - ‘ACOLHER O MANTO AZUL DA GRAÇA’ [Protocolo]
 http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article2979.html

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-articl...
18 de fevereiro de 2012

(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

************

http://mensagensdeamor.brluz.net/2012/01/acompanhamento-ajustamentos-luz-vibral.html
http://www.portaldosanjos.net/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://autresdimensions.info/article2979.html
http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-18_fevrier_2012-article2979.pdf


- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_UN_AMI...

~ O ABSOLUTO ~~ O ABSOLUTO ~

Eu sou UM AMIGO.

Do meu Coração ao seu Coração, a Graça.

Do seu Coração ao meu Coração, a Presença.

Queridos Irmãos humanos, eu venho, neste início do seu ano terrestre, depois de ter comunicado uma série de
elementos dando sequência às Chaves Metatrônicas e referentes aos diversos Yoga (da Unidade, da Verdade,

essencialmente).

Nós iremos (neste ano e neste início mais específico do ano) avançar juntos a fim de, aí também, ultrapassar
esses ensinamentos para viver a experiência da Verdade, a experiência da Unidade.

O acesso ao Si, em todo caso na minha esfera de origem de encarnação, ocorre de maneira gradativa.

Esses princípios de acesso à Unidade foram definidos, há muito tempo, no que foi chamado de Advaita
Vedanta, consistindo (por um sistema filosófico mais do que energético) em gradativamente conscientizar a

Unidade e em vivê-la.

Uma série de construções foi necessária.

Uma série de desconstruções também foi necessária, durante o mesmo tempo.

*** 

UM AMIGO - 18.02.2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120218_-_UN_AMI.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-fL8k3BBBe10/UvtUoF7Q7bI/AAAAAAAAEJA/NXQUpDxqrYM/s1600/00+UmAmigo+-+18.02.2012'.JPG


Neste ano, eu os convido a superar e a transcender todos os ensinamentos, todos os protocolos, todas as
experiências que vocês tiveram até agora.

A realização do Desdobramento da Luz, assim como a instalação do Manto da Graça, é, hoje, a oportunidade
de ir ainda para mais Simplicidade, mais rapidez (segundo os seus critérios) e, sobretudo, mais integridade.

O estabelecimento dos quatro Pilares do Coração, respeitando isso, é hoje (pelas circunstâncias específicas
da humanidade) um momento privilegiado e diferente do que pôde ser escrito, desde os tempos antigos, com
relação ao acesso à Unidade, em meio a esta doutrina e a este corpo de ensinamentos chamado de Advaita

Vedanta.

Hoje, a diferença considerável em relação ao tempo antigo (se pudermos nomeá-lo assim), é que o
desdobramento da Luz foi concluído.

Esse desdobramento da Luz, de algum modo, restringiu e fez desaparecer o que eu chamaria de camadas
isolantes que correspondem, de certa maneira, a capturadores da consciência em meio à ilusão deste mundo.

Como vocês sabem, no oriente, nós nomeamos isso a Maya, a Ilusão.

Compreensivelmente, uma série de exercícios (associados à energia e, sobretudo, ao Supramental) foi
comunicada a vocês, gradativamente, durante esses anos, a fim de aproximá-los do que vocês nomeiam, no

ocidente, a Porta Estreita: a passagem para CRISTO.

*** 

Hoje, podemos dizer que as coisas são infinitamente mais simples já que elas se resumem, de fato, a duas
partes e às duas partes de quem vocês São, em meio a este mundo, neste exato momento.

E que, hoje, é doravante tempo de superar, de transcender essas duas partes, a fim de viver o que nós
nomeamos, quanto a nós, o Brahman (e que corresponde, para vocês, ao estado Crístico).

É a mesma Verdade, a mesma Realidade, refletida em palavras diferentes, oriunda de culturas diferentes, com
almas talvez diferentes, mas o objetivo é estritamente o mesmo.

Isso se chama a Liberação.

A diferença essencial, em relação aos tempos mais recuados ou mais antigos, é que a Liberação, hoje, não se
refere mais a um indivíduo entre milhões de outros, mas diz respeito ao conjunto da Terra, pelo próprio

desdobramento da Luz, e pela conclusão de um ciclo denominado precessão dos equinócios.

O fim, dizemos nas nossas escrituras sagradas dos Upanishad, do Kali Yuga e a entrada em uma nova Era do
Ouro.

Há, em relação à entrada nessa Era do Ouro, uma série de desconhecimentos já que, de fato, sendo
estritamente desconhecidos da sua experiência, vocês apenas podem projetar alguns desejos e ilusões

referentes à instalação desta Era do Ouro.

Muitos profetas descreveram (tanto no antigo tempo que foi o meu, como nos tempos que foram o de vocês, o
tempo Bíblico) uma série de acontecimentos de conotações apocalípticas, é o caso de dizer, devendo se

expressar, nesse momento de mudança de época, pelo aparecimento de uma nova Terra e de novos Céus,
refletindo-se por destruições absolutamente fenomenais, pondo fim, de algum modo, a mecanismos de vida

até então considerados como lógicos e rotineiros em meio à encarnação.

*** 

Hoje, as suas vivências os levam, de certa maneira, a dissociar-se dessas visões apocalípticas, não tanto por
uma mudança de crenças, mas pelo próprio fato da sua vivência, pelo próprio fato da sua possibilidade (através

dos diferentes Yoga, através das Núpcias Celestes, através do derramamento da Luz Unitária), a viver a
Unidade e, então, de algum modo, a poder conscientizar este novo estado específico de Consciência, além da



Ilusão, além da Maya, fazendo-os penetrar nas esferas do Estado de Ser e, agora, nas esferas do Absoluto.

O Estado de Ser não é o Absoluto.

As Dimensões intermediárias não são o Absoluto.

O Absoluto é a ausência de Dimensões.

O Absoluto é a fusão de todas as Dimensões em meio a uma mesma realidade chamada de FONTE ou que
nós nomeamos Brahman.

Existem testemunhos da FONTE.

Os testemunhos da FONTE são a Luz Branca.

Os testemunhos da FONTE são o acesso ao Fogo, a transcendência das diferentes manifestações do Acordar
para o Fogo (no nível deste corpo, deste Templo), que lhes foram descritos abundantemente (seja pelo meu

canal ou por outros canais) com relação ao seu acesso à Unidade.

Hoje, nesses tempos, as coisas são muito mais simples, porque houve, eu diria, mecanismos que prepararam,
de algum modo, o trabalho, que esculpiram a pedra bruta e que lhes permitem penetrar na pureza original da

FONTE, do Brahman, do Absoluto, além das zonas de Sombra, além das zonas de Luz.

Isto é realizável pelas diferentes etapas que foram integradas, ou não, pela Terra, e por vocês mesmos.

Mas, hoje, isso é possível pelo acesso direto a esta tendência, última e final, da sua Consciência.

*** 

Uma série de elementos foi dada a vocês, que isso seja de maneira preliminar, pelas Estrelas, ou ainda pelos
Arcanjos, ou pela própria MARIA, durante essas semanas que acabaram de transcorrer, em tempo terrestre.

Hoje, eu os chamo e os convido a superar qualquer forma de ensinamento, a fim de penetrar no acolhimento
absoluto da Luz, levando-os a viver outra coisa do que o que nós lhes descrevemos até agora.

Essas etapas foram intermediárias e cada etapa vem reforçar a seguinte, de algum modo, transcendendo-a,
desconstruindo-a, para emergir em uma nova Verdade, muito mais absoluta do que aquela que era verdadeira,

anteriormente.

Efetivamente, existem várias verdades, assim como há, como vocês dizem, muitas Moradas na Casa do Pai.

Isso é incontestável.

Existe, em meio à liberdade de consciência de cada Consciência, a possibilidade de fazer uma escolha,
livremente consentida, livremente aceita, correspondendo ao que lhes foi dado por alguns intervenientes,

como: “ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração” e como dizia CRISTO: “ser-lhes-á feito segundo a sua fé”.

*** 

Hoje, vocês são convidados pela Luz a deixá-la trabalhar, em vocês, por intermédio do Manto Azul da Graça e
pelos diferentes mecanismos da Consciência nomeados Deslocalização, Comunhão, Fusão e Dissolução, a

fim de fazer a experiência (se tal for o seu destino) da Dissolução em meio ao Todo.

Uma série de elementos (dados pelas Estrelas, hoje) é capaz de favorecer a sua livre escolha e o
estabelecimento da sua Consciência em meio a esta nova Consciência.

Lembrem-se, vocês são Livres e não há nem julgamento, nem condenação, nem recompensa.

Há somente o justo estabelecimento da sua Consciência no que for mais apropriado para a sua vida.



Dessa maneira, então, hoje mais do que nunca, é preciso renunciar a qualquer desejo.

É preciso renunciar, se isso lhes for possível, a qualquer exercício, a qualquer prática e a qualquer elemento
que, ainda há algumas semanas, eram por vezes indispensáveis para permitir-lhes estabilizar a sua Consciência

na aproximação de um novo estado.

Este novo estado está, hoje, mais próximo de vocês, o que significa (como foi dito, de outra maneira) que o
conjunto das camadas isolantes presentes em meio a este Sistema Solar (como presentes em meio à sua

própria estrutura sutil de encarnação) está totalmente em ruínas.

Isso significa que é possível e permitido a vocês se instalarem, de maneira direta e instantânea, no que vocês
São, levando-os a superar o que vocês não são, o que vocês acreditam ser, e, em todo o caso, o que é

limitado ou o que não é (como outros lhes disseram) a Eternidade.

Uma vez mais, lembrem-se de que não há nem que culpar, nem que desejar, nem que querer, mas
simplesmente que aquiescer ao que vocês estão prestes a viver, em meio à sua Consciência.

*** 

Assim, então, eu posso dizer que mesmo a concepção de busca está ultrapassada porque, hoje, em vista das
circunstâncias da Luz, em vista das circunstâncias excepcionais deste Sistema Solar, a ideia de buscar nada

mais significa.

Nada mais há para buscar que já não esteja aí, de toda a Eternidade. 

Nada há para procurar porque tudo já está aí.

Assim que a sua consciência sair da ilusão (constituída pelo conjunto dos corpos densos deste plano, da sua
pessoa, como deste mundo), vocês penetram instantaneamente no que nunca desapareceu, no que nunca
pôde ser apagado, mas que foi simplesmente ocultado pelas Vibrações nomeadas ‘franjas de interferência’

que os impediam de ver a Verdade, de penetrar na Verdade, na totalidade.

Deste modo, então, eu os chamo, por meio destas palavras, a considerar uma Revolução e uma Reversão da
sua Consciência, muito além de qualquer exercício, muito além de qualquer prática, muito além de qualquer

Alinhamento, de qualquer Radiância e de qualquer elemento. 

Vocês são o Absoluto: isso que é preciso, se essa for a sua escolha, realizar.

Vocês são a FONTE.

Vocês são o Todo e vocês são o que existe antes mesmo da Consciência.

Vocês são, de certo modo, eu diria, o Conhecimento Supremo, além de toda a inocência, que é, ela, apenas
ignorância.

Vocês têm, então, de penetrar, se tal for a sua Vibração, em espaços totalmente virgens que sempre estiveram
aí.

Esses espaços não estão inscritos, em última análise, em nenhuma Dimensão específica, em nenhum corpo
específico, nem mesmo no seu corpo de Eternidade.

Nós estamos lidando com uma Consciência totalmente pura.

Esta Consciência pura não pode se adaptar a nenhuma forma de redução da sua manifestação, a nenhuma
forma de redução da sua Presença.

Portanto (e retomando uma terminologia própria do Arcanjo URIEL), vocês são a Presença, vocês são a
Eternidade, vocês são o Brahman, vocês são o Absoluto.

Existe, nesse nível, um desafio porque não basta aceitar isso como uma proposição, mas, sim, na Verdade,
vivê-lo, na totalidade.

Mas viver isso necessita, efetivamente, de deixar morrer tudo o que não é isso.



Não há outra maneira de se aproximar, de hoje em diante, do Absoluto e de vivê-lo.

*** 

O Absoluto corresponde a uma fase de Dissolução tal como isso irá chegar a este mundo, nesta época
específica.

O que desaparece (como lhes foi dito) não é o mundo, mas este mundo, o que é profundamente diferente.

A Consciência, ela, jamais pode desaparecer.

Ela pode, simplesmente, ficar oculta em meio à Maya que, como sabem, está prestes a terminar.

Mas se a sua própria consciência estiver inserida em meio a uma realidade tridimensional e se ela ali estiver à
vontade, se pudermos assim dizer, não há necessidade de sofrer para alcançar algo que está acessível a

vocês.

Ainda mais vocês não podendo procurar o que já está aí de toda a Eternidade.

Vocês apenas podem, simplesmente, revelá-lo, tomar consciência, deixá-lo eclodir, deixá-lo nascer, e deixar
que ele se faça.

Não são vocês que realizam o Absoluto: é o Absoluto que se atualiza em vocês.

Isto corresponde também, dito de outra maneira, ao que foi chamado de Abandono à Luz.

Certamente, as diferentes técnicas dadas (seja a respiração, sejam as posturas de integração desse corpo
dadas por SRI AUROBINDO, sejam os diversos protocolos utilizando cristais, sejam os seus Alinhamentos)

são, evidentemente, elementos que os aproximam do Absoluto e que lhes permitem, de certo modo, entreabrir
uma Porta.

*** 

Mas, como foi dito e repetido, vocês sozinhos podem atravessar a Porta, e a única maneira de atravessar a
Porta é desaparecer na Ilusão. 

Desaparecer na Ilusão não significa morrer ou abandonar seja o que for, mas, sim, Abandonar-se, si mesmo.

Quer dizer, tornar-se a FONTE, tornar-se o Absoluto, sem querer, sem desejar, sem vontade.

Simplesmente pela Consciência pura, liberada de qualquer artifício, descobrindo-se, ela mesma, enquanto
Absoluto.

Esse é um mecanismo que pode ser desencadeado pela ação do Manto da Graça que vem, por sua vez,
preparar essa Passagem da Porta Estreita.

Como foi dito, com justa razão, por uma das Estrelas: a Transfiguração precede a Crucificação e a
Ressurreição.

A oportunidade (e essa é uma) que vocês têm, é que, hoje, a título individual, o trabalho realizado pelo conjunto
dos Semeadores de Luz e dos Ancoradores de Luz, permitiu reduzir consideravelmente o espaço de tempo da

Crucificação.

Isso pode ser realizado instantaneamente, tanto em escala mundial, como na escala do indivíduo e da sua
Consciência.

Realizar isso é um estado, como foi revelado hoje, superando amplamente o Samadhi.

O Samadhi não é a finalidade.



O Maha Samadhi é uma etapa, ela também, intermediária, que devia, a um dado momento do seu
desenvolvimento, ser considerada como uma finalidade.

Mas a cada vez que uma finalidade é transcendida e ultrapassada, aparece uma outra finalidade.

Apreendam que a finalidade última e absoluta é apenas o acesso a este Absoluto.

Este acesso ao Absoluto é oferecido a vocês nesta própria encarnação que vocês vivem.

*** 

Desta maneira, então, retomando o que lhes disseram alguns Arcanjos e também alguns Anciãos (quando eles
lhes disseram que o conjunto da Criação estava em vocês), quando um Arcanjo que se expressa por

intermédio de um Canal lhes diz que ele está no Interior de vocês, isso não é uma visão da mente, isso não é
uma visão geográfica, mas uma realidade totalmente fora do espaço, fora do tempo e inscrita, enquanto

Verdade, em meio à Eternidade.

Hoje vocês são convidados, porque isso se tornou mais fácil, a viver este Absoluto.

Viver o Absoluto é já aceitar a eventualidade deste Absoluto que, no entanto, não pode ser conhecido pela
consciência ordinária.

Deste modo, então, como isso foi dito e eu o repito, há que compreender o que vocês não são: é preciso ter o
conhecimento do que vocês não são, para serem o que vocês São.

Vocês não podem definir, de forma alguma, o que vocês São.

Vocês não podem se aproximar do que vocês São pela experiência.

É apenas pela experiência do que não é o que vocês São que vocês irão penetrar, não somente na
experiência, mas na vivência real do Absoluto que vocês São.

CRISTO os convida a isso quando Ele vem dizer para segui-lo: Ele os convida apenas para seguirem vocês
mesmos, no Interior de vocês mesmos, para ser o que vocês São, e não o que vocês creem, o que vocês

projetam, o que vocês construíram, em meio a esta ilusão.

Compreendam bem, e apreendam bem, além da compreensão, que o que é vivido hoje é um processo final
que nada tem a ver com a morte, que nada tem a ver com a morte atual do ser humano, porque isso os leva a
outro estado de ser, que é aquele do Ser Absoluto que se identificou, que se fundiu em meio ao conjunto do

Criado, como em meio a todo o Incriado.

Isso não pode acontecer, de maneira alguma, por qualquer ação ligada à própria personalidade ou a qualquer
Yoga empregado.

É preciso, hoje, superar tudo isso.

E como superar e transcender tudo isso?

Simplesmente, como eu pude dizer durante a minha vida: “permaneçam tranquilos”.

Quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais vocês irão penetrar na sua Ressurreição.

*** 

Tudo o que acontece neste momento, especialmente através das manifestações deste corpo que vocês
habitam, tem apenas um único objetivo e uma única finalidade: o Absoluto.

Mas vocês não devem querer.

Vocês não devem desejar.



Vocês devem simplesmente ter a experiência.

A experiência do “Eu Sou”, a experiência do “Eu Sou UM”, a experiência das duas partes (como definidas pelo
Arcanjo ANAEL) vai permitir-lhes transcender esta última Dualidade, a fim de fazê-los viver a Unidade.

 A Unidade não é somente o acesso ao Estado de Ser.

A Unidade não é absolutamente uma reivindicação.

Ela é um estado de Ser, um estado de experiência, onde mais nenhuma palavra pode justificar, nem definir,
seja o que for.

Este estado é então independente de qualquer descrição, independente de qualquer projeção, independente
de qualquer prática, independente de qualquer vontade, pessoal como coletiva.

Há um momento em que o aluno deve matar o Mestre.

Há um momento em que o que foi adquirido custosamente e duramente deve ser transcendido pela Verdade
nua.

A Verdade nua é a Transcendência da própria Vibração.

Nós insistimos longamente, e levamos a sua consciência e a sua Atenção à Luz Vibral, aos seus efeitos no
nível do corpo de vocês, através das Estrelas, através das Portas, através das Coroas Radiantes.

Isso representou etapas cruciais, importantes e fundamentais para revelar o que vocês São, em Verdade.

Isso não foram ilusões, mas níveis de realidade objetiva, porém que nada têm a ver com a Realidade final,
Supramental, supra lógica, como eu poderia nomeá-la sem traí-la.

*** 

Dessa maneira, então, existe uma última Reversão ou, se vocês preferirem, um último basculamento, e este
basculamento apenas acontece quando vocês aceitam soltar tudo o que vocês adquiriram.

Esta Crucificação, esta Ressurreição, ocorre a partir do momento em que vocês apreenderem o sentido das
minhas palavras, o sentido da sua Presença, o sentido da minha Presença, ou seja, quando vocês superarem

até mesmo as palavras que são pronunciadas e quando vocês aquiescerem à sua própria Dissolução.

Pois, o que se dissolve, em última análise, é apenas a Ilusão, é apenas a projeção, são apenas as coisas
temporárias e efêmeras da encarnação.

A particularidade da personalidade é de acreditar ser eterna.

Mas nenhuma personalidade é eterna.

O paradoxo está nesse nível.

Muitos seres humanos, neste final específico deste tempo, quiseram adquirir uma Luz ou se tornar a Luz.

Mas para tornar-se a Luz, é preciso que o próprio sentido da sua identidade aqui embaixo desapareça, na
totalidade.

Vocês não podem pôr fim a vocês mesmos porque, ao que vocês se opuserem, vai se fortalecer, de maneira
definitiva.

Assim, então, por exemplo, eliminar este corpo por um ato imprudente, eliminar qualquer relação por um ato
imprudente, não permite realizar o Absoluto.

O desvendamento do Absoluto apenas ocorre quando há, realmente, capitulação.

Capitulação de toda a vontade de compreensão.



Capitulação de toda a Luz Vibral.

Capitulação de todas as Coroas.

Capitulação de todas as percepções.

Pois o Absoluto está além mesmo da percepção consciente, em meio a este mundo, além da concepção,
mesmo consciente, em meio a este mundo.

Ele está além da inteligência deste mundo e além ainda da Presença em meio a este mundo.

*** 

Certamente, o Manto Azul da Graça permitiu, há pouco tempo (e irá permitir dentro ainda de menos tempo), a
muitos de vocês, conscientizar a Borboleta, viver a Borboleta.

Mas enquanto houver a Lagarta, há a Borboleta.

E enquanto houver as duas, não há o Absoluto.

Mas, entretanto, uma etapa importante, nesse desvendamento do Absoluto, foi realizada.

É preciso ainda conscientizá-lo a fim de vivê-lo, enquanto experiência e não compreensão.

Deste modo, então, qual é a melhor forma de viver a experiência e de se estabelecer, sobretudo, em meio ao
Absoluto?

Isso consiste em não mais se identificar com quaisquer parcelas da Consciência (mesmo a nomeada Turiya,
ou seja, a Consciência do Samadhi), expressas pelas Vibrações da Luz Vibral em meio à Consciência Vibral.

É o momento em que se estabelece o que eu chamaria, com um S maiúsculo, com uma palavra, entretanto,
simples, que é o Silêncio.

Esse Silêncio não é somente o Silêncio das palavras, não é somente o Silêncio da personalidade, não é
somente o Silêncio do mental, nem das emoções: é a instalação em meio a um Espaço que não é um espaço,
em meio a um Tempo que não é mais um tempo, em meio ao que apenas pode ser definido pela experiência.

Mas qualquer definição, em palavras, da experiência, não é mais a experiência.

Dessa maneira, simplesmente estabelecendo-se em meio ao Silêncio (sejam quais forem as manifestações
vivenciadas neste Templo), vai chegar um momento, identificável entre todos (além da Dissolução, além da

Comunhão, além da Fusão, além do Samadhi, mesmo na sua fase mais elaborada), fazendo-os viver a
superação de tudo isso e a transcendência de tudo isso.

Esta etapa, paradoxalmente, não é a mais complicada.

Ela é a mais simples porque ela é a mais experimental.

Ela é a mais vivente porque ela lhes dá acesso ao Absoluto e os identifica com o que vocês São, em Verdade,
ou seja, o Absoluto.

*** 

Viver o Absoluto é transcender todas as camadas de Ilusão, é transcender todas as camadas da Consciência,
mesmo em sua forma mais livre, denominada Turiya.

É não mais ser nem a consciência limitada, nem a Consciência Ilimitada, nem o sono, nem o sonho, mas tornar-
se o Todo.



Tornar-se o Todo não é um conceito, não é tampouco uma percepção deste corpo, nem uma percepção da
Consciência: é a Realidade da própria Consciência que faz com que, naquele momento, vocês sejam todas as

identidades presentes sobre este mundo, todas as identidades da Criação.

Não há mais nem limites, nem barreiras.

Não há mais, tampouco, ausência de limites, porque mesmo a definição de um limite ou do que é sem limite, é
uma restrição da Liberdade.

 O Absoluto, o Brahman, o CRISTO ou o Christus, é um estado indiferenciado, absoluto, onde há perda da
personalidade, perda da individualidade e, no entanto, é a sua Natureza, é a sua Essência, assim como de cada

um de vocês e de todos nós.

Poucas palavras podem ser acrescentadas a isso porque viver esta Unidade Absoluta está, é claro, além das
experiências possíveis pela consciência limitada e mesmo pela Consciência Ilimitada.

*** 

Assim, então, alcançar este estado e se instalar neste estado põe fim, de maneira definitiva, absoluta,
irremediável, irrevogável, a toda a Ilusão.

Mesmo se vocês mantiverem as estruturas ilusórias (denominadas corpo físico, corpo etéreo, corpo
emocional, corpo mental), vocês são além disso.

Além não quer dizer acima, mas quer dizer simplesmente Absoluto.

É muito difícil empregar uma palavra sobre este estado.

E, no entanto, muitos de vocês irão se tornar isso.

Tornando-se isso, vocês acabam com o mundo.

Lembrem-se: não são vocês que desaparecem, mas o mundo, este mundo.

Quando vocês tiverem compreendido o sentido dessas palavras (não através de uma interpretação ou de uma
compreensão mental), vocês terão a Chave.

CRISTO disse: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. Você é pó, este corpo é
pó, e você vai se tornar de novo pó.”.

O que retorna ao pó, a não ser a ilusão e o efêmero?

*** 

Viver o Absoluto é, de algum modo, um Abandono de si mesmo, mas além do Abandono de si mesmo, a
palavra mais apropriada é Renúncia.

A Renúncia resulta no Absoluto.

Esta Renúncia não é uma negação.

Esta Renúncia não é um abandono do que é exterior, é uma Renúncia que é inteiramente Interior.

O Espaço fora do espaço, e o Tempo fora do tempo, onde não pode existir qualquer reivindicação, já que
tendo se tornado o Absoluto, nada mais há para reivindicar, aqui como em outros lugares.

Esta Consciência é uma Consciência além da consciência.

Este estado está além do “Eu Sou”, além do “Eu Sou UM”, além da limitação e além do Ilimitado.



Este estado não é uma aniquilação, mas um verdadeiro Nascimento, que é Ressurreição, que é Verdade, desta
vez Absoluta.

*** 

Lembrem-se e compreendam que isso sempre esteve presente, certamente, recoberto de véus, mas jamais
desapareceu.

Hoje, o desaparecimento dos véus sucessivos (as experiências realizadas) os leva a esta Porta.

Uma Porta se abre, mas do outro lado, ela se fecha.

E é a mesma Porta: vocês a chamaram de “Porta Estreita”.

É a Transcendência das novas Frequências Metatrônicas acostumando-os a ser o Absoluto.

Ser o Absoluto está além da Alegria.

Ser o Absoluto está além da satisfação ou da insatisfação.

É um estado além de qualquer estado.

É uma Consciência além de qualquer Consciência definível.

É ser a FONTE e estar além da FONTE, ou seja, confinado no Incriado (que não é criação separada ou não
feita, mas que é a realidade do Si Eterno, do Si Luz), tendo integrado o Eu Sombra e transcendido o Eu

Sombra, a fim de transcender o Si Luz.

Naquele momento, a própria Essência do que vocês São irá lhes aparecer como puro Amor, pura Felicidade,
puro Deleite, puro Absoluto.

Para isso, não há estritamente nada a fazer.

Enquanto houver ação, não há Ser.

E isso é realizável, lembrem-se, fora do tempo e fora do espaço.

Não existe então qualquer obstáculo, devido às suas atividades exteriores assim definidas, que possa se opor
ao Absoluto.

Alguns Seres, especialmente durante o século XX, realizaram este Absoluto muito além da Realização: eles
deixaram testemunhos.

Algumas Estrelas fundiram-se neste Absoluto, elas lhes deixaram os seus testemunhos.

Mas o testemunho não é a experiência.

*** 

É a vocês que cabe não mais se pertencerem.

Não mais se pertencendo, não sendo mais isso e ainda menos aquilo, por eliminações sucessivas, vocês se
tornam este Absoluto, levando alguns Anciãos a dizer que eles nada eram em meio a este mundo, e levando o

próprio CRISTO a dizer: “o que eu fiz, vocês irão fazer e muito maior ainda.”.

Quando o Mestre PHILIPPE DE LYON, Melquizedeque da Terra, dizia, durante a sua encarnação, que o que
ele fazia, ele o fazia porque era o menor, corresponde exatamente ao que fazia CRISTO aos seus apóstolos,

lavando-lhes os pés.

Isso tem por nome Humildade.



A Humildade é a alavanca mais importante, e a única eficaz, para a sua Ressurreição.

A Transparência e a Simplicidade são os suportes da Humildade.

A Humildade significa aceitar e viver não ser nada, a fim de Ser o Absoluto.

Vocês não podem ser o Absoluto e algo definido.

Vocês não podem ser o Absoluto e uma pessoa.

Vocês não podem ser o Absoluto sem serem todas as pessoas.

Aí se encontram os fundamentos do que nós nomeamos, no oriente, o Bhakti Yoga ou, se vocês preferirem, a
Devoção.

O último Yoga é aquele que é Renúncia ao Yoga, onde não há mais necessidade de postura, onde não há mais
necessidade de energia, onde não há mais necessidade de Vibrações, porque, naquele momento, a Luz e

vocês estão unidos na mesma Verdade, além deste mundo.

Não há mais interferências, ou seja, não há mais Consciência Vibração, de Luz Vibral separado do que vocês
são.

Este Absoluto está aí, ele está presente e ele se revela.

*** 

Cabe a vocês, não se interrogarem, mas apreenderem o sentido das minhas palavras, além da palavra.

O Absoluto não é, em caso algum, uma projeção.

Ou então o Absoluto é o conjunto das projeções.

As duas proposições se resumem em uma única que relega para a vivência da Humildade.

A Humildade não significa ser rebaixado, mas significa posicionar-se no Si Luz, ainda como um estado
intermediário.

O Eu Sombra foi visto, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): gradualmente e à medida desses
anos, essas zonas de sombra foram iluminadas.

Elas foram, por vezes (como dizia esse mesmo Comandante), colocadas sob o tapete.

O tapete foi retirado.

A Luz Vibral, o desdobramento da Luz, os diferentes Yoga, permitiram expandir uma banda de frequências,
mas deixando-os no interior de uma banda de frequências cada vez mais ampla.

Fazendo com que a sua Consciência se expandisse literalmente.

Na realidade, ela se concentrava.

Mas vocês não são nem a expansão da Consciência, nem a contração da Consciência.

Vocês não são nem o Interior, nem o exterior.

Vocês são o Absoluto.

*** 



O “Eu Sou” que foi construído deve dar lugar ao Absoluto.

O “Eu Sou UM”, dado como vetor de acesso à Unidade, deve permitir-lhes viver o Absoluto.

O Absoluto não é a Unidade, tampouco.

Obviamente, o Absoluto não é a Dualidade,

Não sendo nem a Unidade nem a Dualidade, o que resta?

O que não pode ser definido, o que não pode ser colocado em palavras.

Isso é uma experiência: experiência para viver, além da experiência.

Chega um momento (e isso foi dito, já há muito tempo, durante as Núpcias Celestes) que é, de fato, a última
etapa: aquela, nomeada por MARIA, a última etapa ou última finalidade.

O Manto Azul da Graça é o último elemento da estrutura Vibral da Consciência, permitindo-lhes a Ressurreição.

Estabelecer-se em meio ao Absoluto significa sair de toda projeção, de toda Vibração, e de toda Consciência.

É uma mudança de olhar, mas essa mudança de olhar não é simplesmente uma mudança de ponto de vista:
são todos os pontos de vista, vivenciados fora deste tempo, fora deste espaço (muito além do que é chamado

de Hic e Nunc, muito além dos Quatro Pilares do Coração), que lhes permitem conectar com a Eternidade,
com o Éter Eterno, nomeado o Ponto ER do peito, acima do que é chamado de chakra do Coração (ndr: no

eixo do esterno, na sua parte superior, acima do chakra do Coração, na bolsa esternal denominada ângulo de
Louis).

*** 

O Manto da Graça é a ativação da polaridade feminina do Triângulo Sagrado chamado de “Nova Eucaristia”
(situado entre o chakra do Coração e o que é denominado ckakras de enraizamento da Alma e do Espírito).

Essa é uma das ferramentas Vibratórias a superar e a transcender, permitindo passar a Porta Estreita e se
estabelecer além mesmo de tudo o que existe e de tudo o que É.

Vocês não podem definir este estado, vocês apenas podem fazer a experiência.

Isso está além mesmo do que vocês poderiam nomear a vivência.

O que pode lhes parecer, com a compreensão intelectual (mesmo de um mental esclarecido), extremamente
árduo, é, afinal, a coisa mais simples a considerar e a experimentar para ali se estabelecer.

Mas vocês não podem ali atribuir qualquer palavra, qualquer função, qualquer explicação, qualquer definição.

Ao eliminar todas as definições, todas as explicações, todas as Vibrações, todas e ilusões e todas as
vivências, é que vocês irão aceder a este estado final.

Vocês ali são ajudados: a experiência da Borboleta vai permitir-lhes conscientizar que existe uma Lagarta, que
existe uma Borboleta, que a um dado momento desse tempo não vai mais existir a Lagarta, vai existir a

Borboleta, mas que esta Borboleta, em última análise, não tem mais realidade do que a Lagarta.

O que não significa que a Borboleta deve se transformar, mas, simplesmente, a Borboleta deve conscientizar o
que está além da sua própria Consciência, não por um ato voluntário, mas simplesmente pela experiência, que

está além da Alegria, e que eu nomearia, na falta de um termo melhor: Absoluto, Felicidade ou, se vocês
preferirem, Deleite além de qualquer suporte.

*** 



Eu não lhes peço para apreenderem as minhas palavras (no espaço da nossa presença conjunta), ainda menos
para compreendê-las, porque elas não podem ser compreendidas.

Contudo, eu os empenho a lerem de novo essas palavras e a relerem-nas novamente, porque haverá, naquele
momento, uma impregnação direta do mental e do Supramental, da Lagarta e da Borboleta, que irá lhes propor

então para irem além.

Eu vou parar aí a minha apresentação.

Se houver perguntas específicas sobre esta apresentação, e se eu puder alterar o conteúdo, então eu irei fazê-
lo.

Em seguida, eu vou deixá-los na companhia de IRMÃO K que, na linha das suas intervenções anteriores, irá
revelar mecanismos idênticos com relação à responsabilidade.

*** 

Pergunta: o Absoluto é puro Espírito?

O Absoluto não é absolutamente um puro Espírito.

O Absoluto não pode ser compreendido pelas palavras, ele não pode ser definido.

A partir do momento em que vocês eliminarem tudo o que ele não é, vocês irão descobrir o que resta.

Mas, em caso algum, o Absoluto é puro Espírito, pois considerar um puro Espírito, na linguagem, corresponde
à supressão do corpo, da personalidade ou da individualidade.

O Absoluto é o conjunto do Criado e do Incriado, que é a sua Natureza, a sua Essência e a sua Verdade.

Se vocês não tiverem entendido, vocês vão entender.

Mas querer me perguntar o que é o Absoluto demonstra inegavelmente que, por enquanto, vocês não
entenderam.

*** 

Pergunta: o que você chama de Silêncio com um S maiúsculo?

É o Silêncio de tudo o que não é Absoluto.

Silêncio das palavras.

Silêncio do corpo.

Silêncio das emoções.

Silêncio das Vibrações.

Silêncio dos sons.

Silêncio do silêncio.

É o momento em que mais nada pode ser definido.



O momento em que mais nada pode ser apreendido, quando a Consciência não pode mais estar situada.

O mais próximo disso é, exatamente, o momento em que vocês adormecem, à noite.

Será que quando vocês adormecem vocês se perguntam sobre o seu despertar, de manhã?

Será que o mundo desapareceu quando vocês dormem?

Sim, na totalidade.

É o sono, que não é mais uma inconsciência, mas uma a-consciência.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Queridos Irmãos humanos, do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Silêncio.

Até logo. 

************ 

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:

http://autresdimensions.info/articleb698.html

18 de fevereiro de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

 ************

http://autresdimensions.info/articleb698.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou MARIA Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes dou a minha Graça.

Eu volto após a quinta efusão do Manto da Graça, aquele que os recobre e os faz descobrir a própria Essência
do seu Ser.

Eu venho, então, como anunciado, antes deste período de 14 de março.
Muitas coisas foram-lhes ditas pelas minhas Irmãs e por alguns Anciãos.

Hoje, mais do que nunca, o Manto Azul da Graça deve permitir-lhes, neste instante ou durante o que se
manifesta e se desenrola no tempo que lhes é próprio, viver esta Graça porque esta Graça é, naturalmente, a

sua natureza.
Todos vocês, Filhos, que foram Semeadores, Ancoradores de Luz ou, no momento, simples espectadores do

que acontece, o Manto Azul da Graça tem por vocação revelá-los à sua própria Graça.
O conjunto do que devia ser realizado, em vocês, como sobre a Terra, o foi.

Resta, agora, a esta Terra, de algum modo, finalizar sua Ascensão e lhes permitir, revestidos do Manto Azul da
Graça, ouvir, cada um, o meu Apelo para viver a sua Eternidade, para colocá-los nesse Manto Azul, para

permitir-lhes realizar o que vocês são.

***

Muitas coisas aconteceram e vocês, de alguma forma, preparam-se desde agora vários anos do seu tempo
terrestre, mais particularmente desde as Núpcias Celestes realizadas pelo Conclave Arcangélico e por

MIGUEL.
Vocês trabalharam, vocês serviram, vocês abriram em vocês, em meio a esse corpo da sua vida, o que devia

ser preparado, a fim de viver o Batismo da sua Ressurreição.
Muitos de vocês Vibraram ao Apelo do Amor.

Muitos de vocês despertaram, em si, algumas estruturas, algumas funções.
Hoje, será tempo (como lhes disse UM AMIGO) de depositar tudo isso aos pés da Graça a fim de viver esta

etapa, o que eu denominaria esta realização.
Assim, revestidos da Graça, da Coroa das doze Estrelas e das doze Portas, em meio às suas três Lâmpadas

despertas, muito além desse corpo, resta descobrir e viver esta Graça, na totalidade.
Mais do que nunca a confiança em sua Eternidade, o Abandono à Graça, à Luz, ao CRISTO, deve trabalhar, em

vocês, para terminar a obra para a qual vocês vieram nesse tempo ou em outros tempos.

***
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Hoje, nesses tempos da Graça, a Graça trabalha em vocês como a Luz.
Esta onda particular é aquela da sua própria Ressurreição nas Moradas da Eternidade, nas Moradas d’A

FONTE UNA do Pai Eterno.
Cada um de vocês, é claro, é chamado diferentemente a viver o que, para si, é, na totalidade, justo e em

acordo com a própria Vibração do Ser Essencial que vocês são.
Há numerosas Moradas na Casa do Pai e esse Batismo da Ressurreição deve levá-los a estabelecer-se em

sua Eternidade, em sua Morada.
A Terra, revestida, ela também, do Manto Azul da Graça, lançou, desde alguns dias, o Apelo à sua Ascensão e,

portanto, o Apelo à Ressurreição de vocês.

***

Algumas manifestações emergem nesse corpo que vocês habitam.
Outras manifestações habitam a sua Consciência.

Que isso aconteça na Paz ou que isso aconteça na suspeita ou no ódio, estejam certos de que tudo o que se
desenrola é, muito precisamente, o que deve permitir-lhes realizar esse Batismo e viver a sua Ressurreição.
Muitos elementos, presentes ainda sobre este mundo, vão tentar atraí-los em uma reação, no medo a esse

mundo.
Vocês nada são de tudo isso.

Disso, vocês irão se conscientizar cada vez mais claramente, além de qualquer dúvida, além de qualquer
apreensão, porque a Graça os revestiu e a Graça os preencheu e os saturou da sua própria Eternidade que é a

sua.

***

Dentro de dois dias terrestres (ndr: sábado, 03 de março de 2012), o conjunto dos Arcanjos irá se expressar.
De fato, desde três anos agora, o Conclave Arcangélico se reuniu e me entregou as Chaves do que acontece

hoje.
A missão dos Arcanjos, as Núpcias Celestes e os diferentes Arcanjos, chega ao final, como vocês o sabem.

Final que lhes foi dado, desde muito tempo, por um dos Guias Azuis de Sirius que se apresentou a vocês com
o nome de SÉRÉTI.

Esta finalização é também, em vocês, uma finalização assinalando a sua Ressurreição e a sua Ascensão, que
se fazem, é claro, acompanhadas da Graça, acompanhadas dos Arcanjos, das Estrelas, dos Anciãos, que

(como nós lhes sugerimos e como vocês começam a viver) estão, integralmente, no que vocês são.

***

Neste dia que chega, dentro de dois dias, cada um dos Arcanjos irá fazê-los viver sua própria Vibrância e
colocará o seu próprio sinal, em vocês, a fim de preencher as Graças que nasceram em vocês e que vão

prosseguir-se.
A fim de despertar, em vocês, o que vocês são, em Verdade, além da sua alma, além do seu Espírito,

fazendo-os dizer (nós os esperamos para muitos de vocês, meus Filhos): “eu e meu Pai somos UM”, realizá-lo,
vivê-lo.

Isso é possível porque a Graça os recobre.
Cada Arcanjo irá se expressar pela Vibração da sua Presença, neste dia de sábado, em cada um de vocês

sobre esta Terra.
Cabe a vocês aproveitar para estabelecer-se no silêncio deste dia especial que representa, de algum modo,

uma atualização final.
Chamando-os, se isso já não foi feito, a esse Batismo da Ressurreição no Sol.

Estejam atentos, vigiem e orem, estejam Alinhados e, sobretudo, sejam Humildes, sejam Simples e deixem a
Graça se revelar sempre mais.

***

Lembrem-se de que, o que quer que lhes ofereça este mundo e o que quer que lhes ofereça a sua vida, vocês
são muito mais do que isso.

Vocês estão além disso e é precisamente o que deve chegar.



Este dia irá permitir render a Graça, que é a sua, ainda mais efetiva e ativamente.
Dando-lhes a estabelecerem-se, com cada vez mais facilidade, além de toda dúvida, na Verdade do seu Ser,

na Verdade da sua Presença, na Verdade da Luz, que é sua Essência, e do Amor que é, também, sua
Essência.

Se vocês acolherem cada Arcanjo que está em vocês, então irá despertar, em vocês, um estado de Graça
tocando a Eternidade, fazendo-os viver, muito além das Vibrações, muito além do que é habitual, para alguns

de vocês e para muitos de vocês também, suas manifestações habituais.
Ser-lhes-á, então, possível estabelecer, em vocês esta Graça, não mais somente em certos momentos, mas,

realmente, na totalidade, a cada minuto da sua vida, a cada minuto além desse tempo, a cada sopro.
Então, descobrindo esta saturação da Graça, vocês irão se tornar isso, eliminando, então, toda dúvida para o

que chega e para o meu Apelo.

***

Muitos de vocês, já, vivem momentos particulares além da personalidade, momentos em que lhes parecem não
mais estarem aí, em que o corpo não responde mais, em que a consciência ordinária, tampouco, não pode

responder.
Lembrem-se de que isso é o Apelo da Luz, mas, sobretudo, já, o Apelo da Graça para estabelecerem-se no

que vocês são: o Amor, a Luz, a Graça e, finalmente, este Absoluto.
Naturalmente, o que existe em meio aos seus hábitos, em meio à sua pessoa, irá sempre colocar questões,

porque isso é desconcertante, porque isso é novo também.
Mas é a sua natureza, é o seu Batismo, é a sua Ressurreição e é a sua Ascensão.

Além do Ancoramento da Luz sobre este mundo, além do que vocês permitiram, pela sua Transparência, pelo
sentido do serviço e do Amor, hoje chega o tempo desta Graça total.

Preparando o abrasamento desse corpo, na Luz, e da Consciência que nossos Irmãos e Irmãs orientais
chamam de Supra Consciência ou Turiya, para viver outra coisa que é, na realidade, a última Verdade do que

vocês são, além de qualquer papel, além de qualquer função, além de qualquer identidade.
Vocês são isso se vocês o quiserem, deixando fazer, se vocês o aceitarem, acolhendo-o.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer vontade, mas, sim (como lhes dizia o Arcanjo ANAEL, desde antes das Núpcias
Celestes), isso apenas representa, em última análise, o Abandono à FONTE que vocês são, além de todo

parecer, de toda vontade, de toda dúvida, de toda interrogação.

***

O Amor é uma evidência, não o que vocês concebem ou experimentam aqui embaixo, mas o Amor é a própria
manifestação do Incriado e do Criado.

Vocês são muito exatamente isso, meus Filhos.
Cada um dos Arcanjos, neste dia, irá fazer com que vocês se beneficiem de uma qualidade importante, dando-

lhes a estabelecerem-se nesta Eternidade.
Vocês irão se apreender, então, das palavras do meu Filho quando Ele lhes dizia que vocês estavam sobre

este mundo, mas que vocês não eram deste mundo.
Vocês irão se apreender, também, da denominação de alguns Arcanjos, de Sementes de Estrelas, de

Ancoradores da Luz, de Filhos da Lei do UM.
E apreender-se disso não será mais, simplesmente, uma compreensão ou uma aceitação, mas sim, um estado

real, porque vivenciado e experimentado aqui mesmo, aí onde vocês estão.
O Manto Azul da Graça continuará a trabalhar e a abrir, em vocês, essa Passagem que os revela em sua

inteireza, favorecendo, em vocês o Abandono do que deve sê-lo, do que é efêmero, do que não tem duração
nem Beleza.

Fazendo-os, então, apreender-se de que vocês não eram absolutamente nada do que vocês podiam crer.

***

Chegou a hora do despertar à Verdade, à Beleza e, sobretudo, à Eternidade.
Enquanto Mães, nós temos, minhas Irmãs e eu mesma, cumprido o que devíamos cumprir.

Então, cabe a vocês, agora, realizar o que vocês São, cabe a vocês realizar a Beleza, a Verdade e a Unidade.
Lembrem-se de que isso será cada vez mais Simples, porque a Graça é sua natureza.

De que, se existem dúvidas, interrogações, elas apenas refletem a atividade da parte limitada que está
presente e manifestada sobre este mundo.



Vocês são o Amor.
Vocês são a Luz.

Vocês são a Verdade e vocês são a Beleza.
Tudo isso é a Graça que os preenche de sua própria natureza.

***

Certamente, a cada 5ª-feira, no mesmo horário (ndr: ver “Acolhimento do Manto Azul da Graça”, na coluna
“Acompanhamentos” do nosso site) (*), nós iremos recomeçar, incansavelmente, minhas Irmãs e eu, a trabalhar

em meio ao Manto Azul da Graça, em vocês.
Porque nós somos vocês, como vocês são nós.

Vocês irão descobrir que não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer limitação.
Nós os convidamos, todas e todos, a viver sua Liberdade, muito além das experiências de Deslocalização, de

Comunhão, de Fusão ou de Dissolução.
Nós os convidamos a ser, total e inteiramente, o que vocês São.

Lembrem-se, a hora chegou de lembrar-se, além da ronda das encarnações e das falsificações deste mundo,
de viver o que vocês São, realmente.

***

No que se refere a este dia de sábado, dia da Graça e da Vibrância de cada um dos Arcanjos em vocês, o seu
Alinhamento das 19 horas [15h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: ver “Protocolos prioritários”

na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (*), para aqueles que o praticam, será acompanhado, de
maneira específica, pelo Arcanjo do Verbo: Senhor METATRON.

Cada um deles irá se expressar, em vocês, irá manifestar seu Canto, sua Presença, sua Radiância.
Vocês são convidados a viver isso.

Restará, em seguida, percorrer este mês de março, vivê-lo na intensidade da Graça a fim de abafar os barulhos
do mundo, a fim de abafar os barulhos das últimas dúvidas, das últimas interrogações.

***

Eu não tenho outro encontro a dar-lhes senão aquele de vocês mesmos com vocês mesmos, na Comunhão,
na Unidade e na Eternidade.

O conjunto das estruturas que eram úteis para estabelecer e restabelecer o seu Estado de Ser, aqui mesmo, aí
onde vocês estão, está, doravante, estabelecido permanentemente.

Então, para aqueles de vocês que não têm a percepção nem a Consciência, eu lhes peço para preservar, em
alguma parte gravada em vocês, o que lhes disse, também, o meu Filho: “os últimos serão os primeiros”.

Então, tenham Fé e Confiança no que vocês São e não no que lhes diz a sua cabeça, e não no que lhes dá a
refletir o seu mental.

Sejam Humildes, sejam Simples e o Amor será sua Presença, sua Graça e sua Eternidade.
Não se esqueçam de que vocês são o Amor, não se esqueçam de que vocês são a Verdade, a Beleza e,

sobretudo, a Eternidade.
Isso não será um lembrete, mas isso será para viver, se já não for o caso.

A Graça está muito além da simples alegria.
A Graça está muito além da revelação e da vivência, ou não, da Unidade.

A Graça é um estado glorificado em que vocês se fundem em sua natureza Absoluta, além de todo limite, além
de todo corpo, além de todo Estado de Ser, de toda Presença mesmo.

Dando-lhes a viver, então, nesses dias, nesses momentos ou no momento final, o êxtase do seu reencontro
com vocês mesmos.

Lembrem-se do que vocês São, aí está a Graça, aí está a sua Graça e aí está a nossa União e a nossa
Liberdade comum: de seres Ilimitados.

***

Meus Filhos bem amados, eu estabeleço a minha Graça e a minha Morada, em vocês, em uma Comunhão e
em um abraço de Liberdade.

Vocês são a Graça, nós somos a Verdade.
Eu lhes peço para acolher o Amor e as bênçãos.



Juntos, Unidos e Liberados, na Graça, no êxtase desta Verdade, neste instante e para sempre.
Juntos, eu lhes digo até muito em breve, na Graça Eterna e inefável dos nossos reencontros, do seu Batismo,

da Ressurreição.
Até muito em breve.

************

MARIE_01-03-2012 por autresdimensions
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(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º de fevereiro de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***
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Áudio em Francês

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Amados humanos, presentes sobre este mundo, eu sou o Arcanjo que vem trazer o Anúncio.

A minha experiência, se tanto é que podemos falar assim, visa ser esse Canal Mariano, instalado à sua
esquerda, por onde MARIA anuncia a Boa Nova.

Eu encarno, para vocês, e em vocês, neste mundo, sobre este mundo, a Luz e a Verdade, a Sabedoria.

***

Eu sou a Onda que anuncia o Verbo e a Vida.
Eu sou aquele que permite, em vocês, esse Despertar final.

Vocês são a Luz dos Mundos, além de toda Luz.
Vocês são o Coração e a própria essência d’A FONTE, que É Vocês.

Eu acompanhei, em silêncio, pacientemente, a sua descoberta: aquela da Verdade e da Luz.

***

Hoje, vocês são abençoados, na Graça Eterna.
Vocês são, também, aquele que abençoa toda vida, além de toda separação.

O Tempo da Liberdade, em que, além de tornar-se essa Borboleta, é-lhes tornado possível superar tudo isso.

***

Vocês são a indizível Alegria.
Eu Vibro, em vocês, o órgão da Transfiguração, conduzindo à transverberação: a Alegria além da Alegria, a

Onda que transcende a Vibração.
Acendendo esta carne, conduzindo-a além.

***

Eu sou a Consciência da Sabedoria.

***

Eu sou o Silêncio no Verbo, que É.
Chamando-os ao recolhimento, à reunião, ao agrupamento, que isso seja no que vocês nomeiam sonhos ou

viagens, além desse corpo.
Eu sou o Anúncio, que anuncia.

Eu trago o Anúncio até o seu ouvido, até o seu Coração.
Levando a estabelecer a majestade e a Simplicidade.

***

Vocês são o testemunho vivo da Ressurreição.
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***

O Fogo do Batismo encobre-os com a Água Viva, onde pode Cantar o Ar de MARIA.
Convidando-os a se Casar, misticamente, com a sua natureza, que é a Beleza.

***

Eu sou a Presença que vigia ao seu lado.

***

Eu sou a experiência e a Sabedoria da sua própria Eternidade.

***

Eu estou instalado, em vocês, além dos Cordões Celestes.

***

Eu sou o Arcanjo que os torna doce e paciente, porque o Amor e o Absoluto são doces e pacientes.

***

Eu sou a Verdade, expressa e contínua em vocês.
           Enquanto Trombeta Arcangélica, eu facilito o nascimento do não-nascido.

***

Eu sou o que acalma o que deve ainda o ser.

***

Eu sou o êxtase que põe fim aos sentidos humanos.

***

Eu sou a Sabedoria do Amor.
Na Verdade, o que vocês São.

***

Eu sou também o que fala no Silêncio.
Nesse sentido, estabeleçamos a Verdade e a Luz da nossa Presença, além da identidade e da individualidade.

Isso é agora.
Eu sou a Bênção.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

A Onda da Vida carrega a Paz, não ordinária, nem mesmo extraordinária.

***

Eu sou o Arcanjo GABRIEL, eis a Doação e o meu Anúncio.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...



************
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Áudio em Francês

Eu sou JOFIEL, Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento.
Filhos do UM, eu rendo Graças ao seu Ser.

Eu rendo Graças ao que É.
Eu intervim, longamente, antes das Núpcias Celestes, a fim de situar o lugar do Conhecimento em meio ao que

vocês São.

***

Hoje, a Onda da Vida e o fim do Conclave Arcangélico levam-nos, se tal for a sua Vibração, a superar e a
transcender todo conhecimento.

Porque o conhecimento, desse lado onde vocês estão, é apenas ignorância para aquele que É na Eternidade.
O conhecimento, no sentido mesmo espiritual, afasta-os do Absoluto.

Como foi dito por aqueles que desposaram o CRISTO, em todas as épocas: “se vocês têm o conhecimento
de todos os mistérios, de todas suas vidas, o conhecimento, até mesmo, da Luz, vocês nada são”.

Na realidade, o conhecimento é projeção e percepção do que não pode ser apreendido, nem vivenciado.

***

O conhecimento apenas reflete a falta do Absoluto, que vocês ignoram.
As condições da Terra, deste sistema solar, de quem vocês são, atualmente, são propícias ao Ser, além de

todo ser.
A partir do momento em que cessa o conhecimento, vocês apreendem-se, no Absoluto, de que vocês são o

Conhecimento e de que vocês não podem ter qualquer conhecimento.

***

O verdadeiro Conhecimento é a ignorância do seu próprio estado, do seu próprio saber, do seu próprio campo
de percepções e de Consciência.

O conhecimento é resistência porque ele os afasta, por diversos mecanismos (sejam visuais, sensoriais,
extrassensoriais, mesmo em meio à Visão do Coração), para ser outra coisa que o Absoluto.

O que chega a nós todos, através de apelos específicos (como a grelha planetária, a Fusão dos Éteres, a
irrupção na Luz Branca), são a recordação e a lembrança do seu Absoluto Eterno.

Vocês são Amor.
Nada mais que disso.

Sua Vibrância, depois dos Sons dos Arcanjos e depois da propagação da Onda da Vida (estimulando o seu
Éter em meio ao Canal), irá chamá-los a uma posição e a um posicionamento: ou num estado, ou noutro,

segundo uma origem estelar, Dimensional.
Alguns de vocês (de nós) irão fazer a escolha, então, da não escolha, a fim de viver a permanência do Ilimitado.

Sem julgamento, nem de vocês mesmos, nem de qualquer outro (não existindo qualquer parte, aliás).
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Simplesmente, o Reencontro com a Eternidade irá criar (ou descriar) a sua Eternidade.

***

O Caminho da Infância é aquele da ignorância, que é verdadeiro Conhecimento e não conhecimento projetado,
através dos sentidos ou através da ferramenta mental, aplicável ao mundo onde vocês estão.

A Luz dourada é apenas o reflexo de uma parcela da Luz branca.
Toda forma, toda cor, toda luz, apenas existe porque ela é fragmentada.

O Reencontro que é para viver em meio à Onda da Vida, requer uma resposta e uma ressonância.
Mesmo se, no momento, vocês não vivem o que nós, Arcanjos, lhes dissemos, a Vibração e a quintessência

de que falamos irá se revelar, em vocês, no momento oportuno e adequado.
O tempo que se abriu, além de todo tempo, sobre esta Terra e em vocês, é, realmente, o tempo do Ilimitado e

da Eternidade.
Vocês são muito mais do que tudo o que vocês possam supor ou imaginar porque, em última análise, há

apenas o Último.
Porque, como consequência, há apenas a Eternidade que sempre foi, que é e que será, o que quer que vocês

façam (ou não façam), experimentem (ou não experimentem.
Porque o que vive a experiência do limitado (este corpo, esta vida) não é, na realidade, senão o afastamento da

Verdade.

***

Chega um momento que lhes é proposto, hoje, sobre esta Terra, aquele do Reencontro do limitado com o
Ilimitado.

Esse momento é o momento do Reconhecimento de que todo conhecimento é apenas ignorância e de que o
Conhecimento é o seu estado.

Sendo seu estado e sua condição, vocês não podem projetá-lo, nem mesmo vê-lo.
Porque, naquele momento, ele se torna ignorância dele mesmo.

Retenham a Onda.
A Onda da Vida.

Retenham-na deixando-a fluir.
A partir desse momento, vocês irão se tornar o que vocês, jamais, cessaram de ser: a Verdade.

Porque, em última análise, no Absoluto, não há nem pensamento, nem Consciência, nem pessoa, nem Arcanjo,
nem Dimensão.

 Essa é a ordem das experiências.
O seu estado, que é o nosso estado, é a Absoluta Felicidade, a Absoluta Eternidade do Ilimitado.

Vocês são o conhecimento?
Vocês são a ignorância?

Vocês são alguma separação, alguma divisão?
Vocês são isso?

***

Vocês são o Amor.
Dizê-lo é, já, sair disso.

Resta-lhes (onde vocês estiverem, a quem vocês estiverem identificados) permanecer tranquilos, permanecer
na Paz.

A partir deste instante, o Absoluto será e vocês não serão mais outra coisa senão isso.
Isso não requer, de vocês, qualquer ação, qualquer estado.

Lembrem-se de que vocês não podem desejá-lo, nem mesmo criá-lo, nem mesmo considerá-lo.
Porque isso é desde toda Eternidade.

Cada um irá vivê-lo ou não, que ele seja temido ou não.
Porque esta Promessa (e este Juramento) é a própria evidência.

Não há eu, não há Si que se mantenham.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são Amor Verdade.
E isso se situa fora de todo conhecimento.



***

Eu sou o Arcanjo JOFIEL.
Nós, Arcanjos, exprimimos, neste dia do fim do Conclave, a Orientação (além das palavras pronunciadas)

restituindo-os à Verdade.
Nós somos apenas o Canto da sua Eternidade, aquele que está além da sua Presença, em algum lugar.

Vão em Paz.
Vão tranquilos.

Eu sou o Arcanjo JOFIEL e eu estabeleço o que É: a Paz e a Tranquilidade.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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************
 ÁUDIO

MIKAEL_03-03-2012 por autresdimensions
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Manto da Graça e suas Bênçãos estejam com vocês.
Como anunciado pelo nosso Embaixador, o Arcanjo ANAEL, o Conclave Arcangélico, reunido desde algum

tempo, cumpriu (em meio a este Sistema Solar, sobre a Terra, como em vocês) a totalidade do que devia sê-lo.
Liberando, sucessivamente, o Sol, a Terra, o conjunto deste Sistema Solar, e vocês mesmos, ao que vocês

São.

***

Enquanto agente operando no Fogo Micaélico (assim nomeado em meio ao Logos Solar), hoje, eu faço
ressoar, em vocês, a Trombeta que vem purificar, pelo Fogo, as últimas dúvidas do seu ser, inscritas nesse

limitado.
O Fogo, agente purificador e elevador (que é, eu os lembro, sua natureza e sua manifestação, além deste

mundo), entra, doravante, em ação.
Não somente em meio ao seu Coração, mas, também, em meio ao seu sacro, fazendo retornar a matéria, pela

sua Transfiguração, sua transformação, sua Elevação, ao reino da Unidade.

***

O Tempo da Ressurreição, do Absoluto, chegou.
Chamando-os, cada um à sua maneira (que isso seja através da consciência de suas próprias dúvidas, ou da

sua própria Alegria), a estabelecerem-se além da Alegria e além da dúvida.
O Canal do Éter, forrado de Luz Adamantina, deixa passar o Fogo da carne no Fogo do Coração e no Fogo do

Sol.
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Somente os últimos resquícios de resistências e de apegos (à pessoa, ao seu limitado, à sua experiência de
vida) são os últimos freios, as últimas resistências, presentes em vocês.

***

Não há nem que julgar, nem que condenar, nem mesmo que observar o que se desenrola.
Há apenas que transcender a própria noção de limite, que este limite seja a Alegria ou a dúvida.

A Luz trabalhou em vocês, manifestando-se e criando essas franjas de interferências, tornando-os sensíveis à
sua Verdade e ao seu estabelecimento em sua estrutura, nesta estrutura nomeada o Templo.

Hoje, se tal é o seu Futuro, é tempo de deixar toda certeza, toda Alegria, toda dúvida, a fim de viver o
Abandono final ao que vocês São, além de todo Véu, além de toda Dimensão.

 O Manto Azul da Graça teve, em vocês, ou terá, muito exatamente, este papel, esta função, este tipo de
agenciamento.

É tempo de nada reter, a fim de viver a Ascensão da carne em meio às Moradas Eternas da sua Verdade.

***

Enquanto Regente e Príncipe das Milícias Celestes, enquanto Organizador do Conclave, nós conduzimos,
juntos, as 12 etapas das Núpcias Celestes, tendo permitido a restituição das 5 Frequências que haviam sido
removidas de toda manifestação de vida, quaisquer que sejam os Universos, os Multiversos, as Dimensões.
Isso foi realizado, fazendo a desconstrução e a construção da identidade nova, denominada Estado de Ser

que, hoje, se tal é a sua Vibração, deve despojar-se dela mesma.
Viver esta etapa final (que não é uma), é Aceitar, é Renunciar, enquanto continuando a viver o que é para viver,

por este efêmero que vocês ainda são.

***

Além do que é para viver, há o que vocês São, desde toda Eternidade.
O Fogo, que eu deposito em sua carne, em cada estágio do ser que vocês estão aqui, tem por objetivo

recolher a Eternidade em meio ao seu efêmero.
Nenhuma preocupação, nenhuma dúvida, nenhuma Alegria pode interferir com a Onda da Terra.

***

Nós sempre lhes dissemos que o momento exterior da Ascensão seria o momento decidido pela Terra.
Esse momento chegou.

Ele se manifestou.
Alguns de vocês vivem a manifestação nesta carne.

O Fogo da Terra, a Liberação da Terra, vem (do núcleo central cristalino da Terra) despertar a Verdade.
Absolutamente tudo (como lhes disseram os Anciãos) o que devia ser realizado sobre esta Terra, foi cumprido.

Resta à sua consciência e à sua carne serem eles próprios Transcendidos, pelo Canto do Céu e pelas
Trombetas.

Isso é, em sua linguagem, iminente.
O que é a iminência?

É o que foi realizado, nas Dimensões outras que a sua, e que não sofre mais adiamento que aquele da sua
completitude.
Isso é agora.

***

Lembrem-se: O Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) disse-lhes, muitas vezes, que o que desaparece é o
mundo, e absolutamente não o que vocês São.

Vocês São (além da Semente de Estrelas) a Eternidade.
Algumas palavras foram pronunciadas, e Vibradas, pelo Arcanjo URIEL.

Eu venho ali acrescentar a Presença do Fogo, em meio à Nova Eucaristia do seu Sagrado, que é o Coração,
que é o sacro, que é a cabeça.



Abrasando, e permitindo o fogo da queimação tornar-se o Fogo da Vida, a Água do Batismo, da sua
Ressurreição no Um.

O que se realiza, hoje, em termos humanos, é apenas Justiça e restabelecimento da equidade, da Verdade,
onde nenhuma separação pode pretender opor-se.

No que se refere ao Eu limitado (ao qual vocês aderem, pela sua simples presença sobre este mundo), há
apenas que deixar a Obra terminar.

Simplesmente.
Permaneçam, em sua vida, fazendo o que vocês fazem, reconhecendo, e percebendo, que vocês não são de

modo algum esse fazer, que vocês não são de modo algum este ser, mesmo no Si Luz.
O que É, está além de toda palavra.

Há apenas que Ser, além de toda palavra.
Isso não requer de vocês qualquer ação, qualquer estado, qualquer vontade, qualquer impaciência.

Porque isso É.
A partir de agora.

***

O conjunto dos Arcanjos, ressoando na linha do seu Canal do Éter, é, muito precisamente, o que vocês Vivem.
O que foi nomeado Onda da Vida, ou Onda do Éter, é, efetivamente, o que vocês São.

Todo sentido do Eu, todo sentido do Si, todo sentido de um Arcanjo, de uma Estrela, de um Ancião, resolve-se,
agora, no Absoluto que vocês São.

Lembrem-se de que isso é natural, inato, e não pode ser adquirido, independentemente da forma.
Nenhum conhecimento (e eu deixarei, para isso, o Arcanjo JOFIEL exprimir-se longamente) justifica, e pode

estabelecer, a Verdade.
O momento (e o instante que vocês vivem) chegou para superar tudo o que é passado, superar toda crença, no

que quer que seja.
Como isso lhes foi dito por aqueles de vocês, humanos, tendo alcançado e realizado este Absoluto, vocês não

São absolutamente nada do que vocês podem supor, crer, projetar, imaginar, construir e desconstruir.
O tempo do conhecimento projetado e separado, pela Graça da Terra e pela sua própria decisão, terminou.

***

Vão para o seu caminho.
Vocês não São o caminho.

Não há outro objetivo senão o Absoluto.
Qualquer objetivo é uma projeção da consciência.

Nós, Arcanjos, estamos tanto em vocês como vocês Estão em nós.
Não há qualquer distância, qualquer separação, exceto através da consciência separada, hoje, onde os Véus

da Ilusão foram queimados pelo Manto da Graça.
Chamando-os a Ser, além de todo Ser.

Ilustrando ainda, nesse corpo que vocês habitam, por esta Onda do Éter, chamada, antigamente, de despertar
da Kundalini.

Tudo isso é verdadeiro, porque vocês São além, mesmo se isso se traduz, nesse corpo, pela sua consciência,
pelo seu comportamento.

O Fogo purifica todas essas Ilusões, todas essas obsessões, todas essas crenças.
O Tempo da sua Ressurreição é o Batismo, pondo fim ao que estava isolado, separado.

***

Como lhes disseram e repetiram Anciãos e Estrelas: a Humildade, a Simplicidade, a eliminação de tudo o que
não for o Absoluto, é o Caminho.

Lembrem-se: vocês não têm que ficar nem impacientes, nem projetar qualquer expectativa, porque vocês São
o que vocês esperam.

Através dessas palavras, e da Vibração (mesmo se isso não fizer sentido, no que vocês são), a impregnação
da Onda irá realizar isso.

***



Filhos da Lei do Um, não há outra lei que o Um, não há outra Verdade que o Amor, não há outro objetivo último
que o Absoluto.

Vocês São o objetivo, vocês São o Último, vocês São o Absoluto.
Isso É desde toda Eternidade.

A Terra, então, aceitou seu Casamento.
Vocês estão sobre esta Terra, ainda.

CRISTO disse: tu és pó e tu retornarás ao pó”.
Somente É, o Absoluto.

Permitindo-lhes dizer, e, sobretudo, viver: “eu e meu Pai somos Um”.
Os Tempos estão consumados.

O Tempo está consumado.
A Terra está consumada.

Vocês estão consumados.
No Fogo da Graça.

Na Graça do Êxtase.
No Êxtase do Absoluto.

No indizível Verbo ressoante.

***

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, o Fogo purificador e a Espada que transpassa, culminando na transverberação de
METATRON.

Vocês foram revelados, vocês se revelaram, na Luz.
Vocês se viram, na Luz.
Não há mais distância.

Não há mais volta.
Nada mais há a temer.

***

Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, juntos, agora: o Tempo do Éter, fora desse tempo, está aí.
Vivamos a Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Eu rendo Graças à Doação e à Vida Una.

E eu lhes digo até breve.

http://2.bp.blogspot.com/-1eGccXZ81WQ/UXdKDtb4IqI/AAAAAAAABMk/7Cuwy5pgi_I/s1600/Miguel+-+03.03.2012b.JPG


************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1361

03 de março de 2012
(Publicado em 04 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então vocês tiveram, hoje, um conjunto de coisas que lhes deram os Arcanjos.

Eram elementos que são, de algum modo, para cozinhar lentamente e não para conceitualizar, não é?, ou para
tentar compreender, assim.

Tudo isso, tudo o que lhes disseram os Arcanjos, é destinado apenas a uma coisa e a uma somente.
Naturalmente, não é para fazer voltar as bicicletas, não é? ou seja, o mental.

Isso é, sobretudo, para fazê-los perceber que a um dado momento, em sua vida, sobre a Terra (ou, talvez, no
momento final da grelha planetária) será preciso realizar tudo o que eles lhes disseram.

Realizá-lo, isso quer dizer tornar-se isso, não é?
Vocês são livres, é claro, para estabelecer-se no que bom lhes parecer.

Mas, no entanto, há elementos Vibratórios extremamente importantes que estão prestes a pôr-se em prática,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que estão atentos e que vivem as Vibrações, vocês sabem pertinentemente que, por
exemplo, os sons que vocês percebem nos ouvidos estão profundamente modificados.

Há modificações em suas necessidades fisiológicas: há quem coma mais, há outros que não conseguem
comer, outros que dormem o dia inteiro, outros que não conseguem mais dormir, etc., etc..

Há muitas coisas que estão prestes a se modificar em vocês e que correspondem, por outro lado (como isso
foi dito pelos Arcanjos), a modificações consideráveis que estão em via de ocorrer sobre a Terra.

***

Eu disse, há pouco tempo, que ali havia uma espécie de coabitação entre a lagarta e a borboleta.
Mas, agora, a lagarta está quase morta, não é?

Vocês o vivem, para algum de vocês.
E, naturalmente, é como o momento da passagem da morte.

Quando lhes anunciam que vocês irão morrer, vocês passam por uma série de etapas.
Vocês ali não acreditam, é claro, porque o ego se sente sempre eterno, isso, eles lhes disseram, os Arcanjos.

Mesmo se vocês vivenciarem uma experiência que chamamos de morte iminente, mesmo se vocês
vivenciarem transcendências, mesmo se vocês acederem ao Sol, mesmo se vocês acederem ao que alguns

de vocês começam a tiritar, ou seja, a este Absoluto, haverá sempre esta noção de alguma coisa a perder.
Mas, é claro, isso é o ego que pensa assim, porque nada há a perder.

O que se perde é justamente o que os impede de ser, em Verdade, o que vocês São.
Se vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

O.M. Aivanhov - 03 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-f8HZuLoLIYk/T1UQZAGMWAI/AAAAAAAAAmU/A7MOKY-QAWc/s1600/00omraam13603.03.2012%5B1%5D.jpg


***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Onda da Vida, sobre o Absoluto?

Perfeitamente.
Então, a Onda da Vida, o que é?

Durante todo o ano passado, os Anciãos lhes falaram sobre a diferença entre a energia que circula no corpo
(que chamamos de energia vital, o prana que corresponde tanto à energia da matéria como à energia que

vocês denominam etérea, ou da energia, ainda, emocional, vocês sabem, as emoções, o que os movem, que
provocam lágrimas, que dão arrepios) e a energia (mesmo mental) que pode desencadear coisas particulares.

Isso, vocês estão ao nível da energia vital.
E depois nós, pouco a pouco, os chamamos a conscientizar e a viver o que SRI AUROBINDO havia

perfeitamente definido durante a sua vida, a saber, o Supramental.
A energia Supramental é uma palavra inadequada.

É a Luz Vibral, ou seja, algo que é uma Onda de ressonância, que nem circula mais, mas que se estabelece
(por exemplo, nas Portas, por exemplo, nas Estrelas, por exemplo, nas Coroas Radiantes).

É uma energia que não é mais energia, mas que é uma estrutura de ressonância que está, de algum modo,
ligada à sobreposição, ao intricado, à imbricação (se o podemos dizer), entre a estrutura etérea, física (tudo o

que vocês vivem na encarnação), com algo que está além do corpo causal, que os Orientais chamavam de
alma espiritual, a alma divina, se vocês preferirem, ou seja, o princípio átmico e búdico.

Esta energia aí nada tem a ver com este mundo e, no entanto, é esta que se manifesta, em ressonância com
vocês, através das Estrelas, através das Portas, através dos Chacras, através das Lâmpadas, como dizemos

alguns.
O que chega, agora, é outra coisa, ou seja (na falta de uma palavra melhor), chamamos de Onda do Éter ou

Onda da Vida, mas podemos ali colocar os nomes que quisermos.
E isso, isso não é mais nem uma energia, nem do Supramental.

É algo que não é nem energia vital, nem o fogo do ego (de algum modo), o fogo vital, que lhes permite ter
pulsões, emoções, pensamentos, tudo o que constitui a vida neste mundo, que esta vida seja voltada para a

matéria ou para o espiritual.
Portanto, vocês são confrontados com a encarnação do Supramental.

Esta encarnação do Supramental, esta chegada do Supramental sobre a Terra (como vocês sabem) foi feita
em várias etapas, tendo penetrado as diferentes camadas isolantes deste sistema solar, como as diferentes
camadas isolantes do que chamamos de personalidade, que está viva, sobre este mundo (ou seja, o corpo

físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental e, também, o corpo causal).
O corpo causal, que é chamado, com o Fogo do Espírito, pela ação do Supramental, a dissolver-se.

E, quando se dissolve esse corpo causal, vocês acedem a algo que é o que os Orientais chamam de corpo
átmico e de corpo búdico.

Além desse corpo átmico e desse corpo búdico, que correspondia à Fusão dos Éteres, vivenciada pela Terra
e por vocês, e também (mais recentemente) pelo Manto da Graça, vocês aterrissam, na falta de outros termos,

no que chamamos de Absoluto, o Tudo, o Ilimitado.
 Poderíamos ali colocar uma variedade de palavras.

Mas quaisquer que sejam as palavras, isso é também uma realidade que está além da energia vital, além da
realidade das Coroas, das Vibrações, que é um estremecimento.

Esse estremecimento não é desse mundo: é a própria natureza da Verdade que todos nós somos, além das
diferentes Dimensões.

Obviamente, eu me expresso ainda, como vocês o constataram (e como a maioria dos Anciãos), com o que
vocês poderiam nomear, um resto de personalidade.

Porque nós nos mantivemos (como vocês talvez saibam) em um plano intermediário que nos permitiu
permanecer mais perto de vocês, a fim de tentar (desde esses anos) acompanhá-los melhor no que iria advir.

Então, desde alguns anos, eu falei com humor da grelha planetária.
Vocês viram os efeitos que isso teve sobre alguns: grelha planetária.

O que isso significa, grelha planetária?
Se eu lhes tivesse dito, muito seriamente: preparem-se para desaparecer.

O que vocês teriam feito?
Vocês teriam desaparecido da minha presença para não escutar o que eu tinha de dizer-lhes de tão horrível,

não é?
Mas o que aconteceu durante esse tempo?

Vocês encarnaram, em graus diversos, o Supramental.
Vocês o conceituaram mesmo.

Se vocês não Vibrassem, vocês teriam aderido, de algum modo, aos conceitos, às ideias que nós os
submetíamos.

O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.



O único objetivo, a única finalidade, é prepará-los para a sua própria Dissolução.
E se nós tivéssemos dito isso, há três anos, jamais vocês teriam aceitado, é claro.

Então ali houve, de alguma forma, uma espécie de maturação.
Esta maturação, ela se faz pelas provas (para aqueles que as viviam) do que nós lhes dissemos, pelas provas

do que vocês viviam, vocês mesmos.
Esses momentos em que vocês estão na Luz, em que vocês se veem na Luz (mesmo se for aqui, nesse

corpo): vocês são incorporados de Amor, incorporados de Luz.
E há ainda outra coisa depois, mas não podíamos dizer-lhes, nem ainda menos fazê-los viver, porque muito,

muito poucos seres humanos chegaram a viver isso.
O primeiro deles (vocês o conhecem, certamente), Buda, teve uma aproximação.

Mas aquele que chegou ao objetivo foi CRISTO.
Então, o que acontece, atualmente, desde o Manto Azul da Graça, é exatamente através desse

estremecimento (na falta de outra palavra) que não é nem uma energia, nem o Supramental, mas o que está
além do Supramental.

É a própria Fonte da Vida.
Nós a denominamos Onda do Éter ou Onda da Vida.

Esta Onda da Vida é aquela que os faz, real e concretamente, viver além da Consciência de ser uma pessoa ou
de ser uma outra pessoa, ou de ser o Estado de Ser.

Ela os faz penetrar na transcendência final e total.
Então, é claro, o que eu disse, o que lhes disseram os Arcanjos, isso vai acarretar, em vocês, uma espécie de

retirada, porque é um desgosto terrível, para a alma, saber que ela não existe.
É um desgosto terrível saber, para a mente, que, em última análise e no final, ela não existe.
Imaginem: no momento, vocês têm um novelo de lã, vocês puxaram o fio do novelo de lã.

 A um dado momento, vocês se tornaram esse fio que vocês puxaram: é a experiência, são as experiências,
são as Dimensões.

E depois, pouco a pouco, vocês são absorvidos por este novelo de lã que vocês puxam pouco a pouco.
E depois vem um momento em que vocês chegam a quê?

Não há mais novelo de lã, não há mais fio, não há nada mais a puxar.
O que vocês fazem, naquele momento?

Então, o estremecimento da Onda da Vida é o acesso (além da consciência da personalidade, além da
consciência do Supramental, além do Acordar) ao infinito.

É a ultrapassagem, de qualquer maneira, ao infinito.
Então, é claro, isso pode não ser expresso por palavras, porque isso é uma experiência, como lhes disseram

os Arcanjos.
Nós, nós a vivenciamos.

E, no entanto, eu me expresso enquanto OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV.
Mas vocês, será que vocês o vivenciaram?

E, no entanto, é o terror absoluto.
Porque vocês esperavam, de algum modo, uma perpetuação.

De quê?
Do seu corpo, da sua consciência.

Vocês esperavam viver o Absoluto e quando este Absoluto chega, o que acontece?
E bem, vocês têm medo.

Vocês esperavam viver o infinito, vocês morrem e vocês têm medo.
Mas isso é normal, porque a própria construção deste corpo, a própria construção desta Ilusão, não existe

porque há o medo.
Portanto, é claro, o medo vai ser fulminante.

É agradável viver a Luz, sentado em uma poltrona, em uma cama, banhar-se em algo que os preenche.
Sim, mas é preciso esvaziar-se, também.

A Onda da Vida é o que os preenche, tudo em vocês esvaziando-se de todas as Ilusões que vocês tiveram e
que, no entanto, permitiu-lhes chegar a esse ponto.

Isso não é mais o Supramental, não é mais a energia vital, não é mais o Fogo do Espírito.
É o que tentou exprimir ainda, há pouco tempo, o IRMÃO K, através da Autonomia, da Liberdade.

Porque, sobre a Terra, todos nós reivindicamos a Liberdade.
Mas vocês são livres, realmente, quando vocês estão em um corpo?

Sim, vocês são livres para comer ou não comer.
Mas será que vocês estão livres desse corpo?

Será que vocês são capazes de conscientizar outra coisa que seus pensamentos, que suas emoções, que
esse corpo, que seus desejos e mesmo, que sua vivência da Luz?

Eis com o que vocês irão ser confrontados.



Portanto, os Arcanjos (através da Dissolução do Conclave e da conexão, de alguma forma, das Vibrações
Arcangélicas) permitem-lhes aproximar-se disso.

Então, é claro, há regras, em meio à Onda da Vida.
A Onda da Vida, vocês podem tentar qualificá-la, dizer: isso me agrada, isso me incomoda, isso é quente, isso

é frio, isso dói, isso flui, isso não flui, isso é como o Supramental.
Não é nada disso, porque vocês jamais conheceram isso.

É o momento em que vocês vivem este reencontro consciente com o Absoluto e o momento em que a
Consciência, ela mesma, mesmo a mais realizada, se apaga diante do Absoluto.

E, no entanto, eu lhes digo que nós, Anciãos, Estrelas, nós o vivenciamos.
Mas, no entanto, o terror que vocês irão ter é de perder algo, e isso é inelutável.

Mas, a partir do momento em que vocês deixam a Onda da Vida percorrê-los, ela vai fazê-los tornar-se este
Absoluto.

Não há palavras para descrever isso.
Então, é claro, todas as experiências intermediárias, de nada serve falar, porque se vocês falam, vocês irão

ficar imobilizados nesta experiência intermediária.
Eu me explico: imaginem que vocês tenham acesso à crença na reencarnação e que lhes seja dado a ver todas

as suas vidas passadas, ou eventualmente, até mesmo, ver todas as vidas passadas daqueles com o quais
vocês irão cruzar.

Mas o que isso vai trazer-lhes?
Isso vai confiná-los em alguma coisa.

Do mesmo modo, quando vocês vivem o Supramental e quando vocês penetram a Luz, quando a Luz os
penetra, vocês vivem momentos (nos Alinhamentos, nos sonhos, nos momentos privilegiados) em que vocês

são esta Luz.
Mas mesmo isso é uma imagem.

É algo que precede a Onda da Vida.
Vocês estão no momento da Onda da Vida, porque a Terra decidiu viver sua Ascensão.

Isso foi Realizado.
Agora, não é, eu diria: “tudo está consumado”, como no ano passado.

Mas tudo está consumado, agora, na carne.
E quando eu digo isso, como os Arcanjos lhes disseram, isso é iminente.

Não é em um ano, não é em seis meses, é antes.
Mas o tempo não existe.

Ou seja, se vocês se fundem na Onda da Vida, o que vai acontecer?
Tendo vivenciado isso, vocês irão ver o que vocês eram (este corpo, estes pensamentos, esta construção,

este Supramental) como algo que não é mais vocês.
Isso não é uma negação, isso não é uma rejeição, isso não é dizer: assim seja, eu me coloco em um canto, eu

coloco um roupão branco e eu não faço mais nada.
Isso significa que vocês irão com plena Lucidez e com plena Clareza, não como uma crença, mas que vocês

nada são do que vocês acreditavam antes.
A Onda da Vida os faz viver a Vida e transcender a Vida e transcender esta vida.

Ela é a resposta.
Ou seja, não há mais necessidade de questões, não há mais necessidade de interrogação sobre saber quem

eu sou.
Não há mais necessidade de interrogação sobre o que eu vi.

O que eu vejo?
Aonde eu irei?

O que vai acontecer para mim?
O que vai acontecer para o mundo?

O que vai acontecer para os meus filhos?
O que vai acontecer com a missão que eu tinha?

Vocês continuam, mas vocês nada mais são disso tudo.
Não é uma rejeição, é a transcendência absoluta.

A Onda da Vida é isso.
Ela foi liberada.

Ela não vem da FONTE, de Alcyone, ela não vem de uma Dimensão, ela não vem do seu Espírito, ela não vem
da sua alma, ela não vem da sua pessoa.

Ela vem (na falta de outra palavra) do que eu denominaria o Último.
O círculo se fechou.

Tudo isso para compreender que não há círculo.
A Verdade não é algo que se descobre imediatamente.



Ela é descoberta por eliminação.
Vocês compreendem, por exemplo, que vocês não são suas emoções.

A um dado momento, vocês chegam talvez a compreender que vocês não são seus pensamentos.
Vocês os veem passar: por exemplo, nos Alinhamentos, há um pensamento que pode chegar, mas vocês não

são este pensamento.
Depois, a um determinado momento, o perigo de tudo isso é dizer-se: eu vou rejeitar a encarnação.

Vocês nada podem rejeitar.
Por exemplo, tomar consciência de que vocês estavam na prisão e querer sair da prisão.

E bem, a outra Verdade Última é que jamais houve prisão e que jamais teve alguém na prisão.
Então, eu tento fazê-los atingir isso através de exemplos.

Será que, por exemplo, quando se quebra um vaso (em um vaso, vocês têm o ar), será que o ar que estava no
vaso desaparece?

Não.
Simplesmente, vocês superam a identidade de uma forma, de um pensamento, de uma emoção, de uma vida.

Vocês se tornam a Vida.
E aí, vocês podem afirmar (porque isso não é uma projeção): “eu e meu Pai somos UM”.

O que não os impede de fazer refeições, o que não os impede de sorrir, o que não os impede de ser humano.
Mas, como o dizia o Melquizedeque da Terra, Mestre PHILIPPE: “eu sou o menor”.

São os vasos comunicantes.
Se vocês não aceitam ser pequeno, aqui, como vocês podem se o Absoluto?

Foi o que lhes disseram os Arcanjos, em outras palavras mais vibrantes: o efêmero, a Eternidade.
O limitado, o Ilimitado.

Mas, é claro, quando vocês estão na pessoa, no ego, por mais que vocês digam que vocês são Ilimitados,
aquele que vai dizer-lhes isso, vocês irão olhá-lo como um louco, não é?

Vocês dizem: eu, eu me toco, eu sei quando eu estou com fome, eu sei quando eu amo, eu sei quando eu não
amo.

E, no entanto, vocês não podem apreendê-lo permanecendo limitados.
Mas, é claro, o ego tem um medo terrível, a alma tem um medo terrível, ela também.

Vocês imaginam: algo que é efêmero, que se crê eterno (porque o ego sempre se crê eterno) e que,
finalmente, desaparece.

Mas isso é impossível, até mesmo, considerar ou supor.
É a mesma coisa para a morte.

O que acontece, como disse MARIA, como lhes disseram os Arcanjos, isso é a Ressurreição.
Enquanto vocês creem possuir a Luz, vocês nada possuem.
Vocês não podem possuir o que vocês São, é impossível.

Já, lembrem-se, há anos, quando o Arcanjo ANAEL falou-lhes sobre o abandono à Luz, mas isso era
inconcebível.

Como é que eu que decido a minha vida vou me abandonar à Luz?
E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que não era tão desagradável assim, não é?

De que nos momentos em que vocês estavam nesta Luz, e bem, as problemáticas, o mental, as emoções,
podiam desaparecer.

Mas mesmo isso, isso é para abandonar.
Mas não podíamos dizer-lhes antes.

Porque isso de nada serve dizê-lo, porque isso não é uma etapa.
Vocês tiveram muitas etapas: a ignição das Estrelas, dos Chacras, etc., etc..

Mas, agora, isso está além de qualquer etapa.
Tudo isso tem apenas um objetivo, mesmo se vocês não o vivem agora, é que, no momento em que isso

chegar, vocês irão se lembrar do que foi dito e vocês não serão, como dizer, tolhidos pelo Espírito.
Nós sempre lhes dissemos que a missão estava cumprida.

***

Pergunta: e o Manto Branco de CRISTO?

O Manto Branco de CRISTO é o que foi chamado de Casamento Místico.
É o que testemunharam, sobretudo, as Estrelas, durante esses anos, por sua experiência.

O Manto Branco de CRISTO, ele está onde?
Ele deve chegar, mas Ele É, desde toda Eternidade.



Ele não chega do alto.
Ele não chega de qualquer parte.

Ele já está aí.
Mas, a um dado momento, esse Manto Branco de CRISTO tornar-se-á a grelha planetária.

É o momento em que, de maneira figurada, São João havia dito, no Apocalipse: “vocês irão lavar suas
vestimentas no Sangue do Cordeiro”.

Então, é claro, aqueles que ainda estão na personalidade vão dizer: mas isso não chega, nada acontece.
Mas nada há para acontecer, porque, em última análise, tudo o que vocês construíram (as Portas, as Coroas

Radiantes) devem dar lugar ao que vocês São: a Onda da Vida, a Onda do Éter.
Se vocês quiserem, vocês podem chamar o despertar da Kundalini, mas o despertar da Kundalini é

estritamente nada, de qualquer maneira, em relação à Verdade.
São ainda artifícios, são ainda (como dizer) espetáculos, é para se divertirem.

E, sim, o ego, ele não está contente aí, hein?
E o mais maravilhoso é que, para isso, vocês nada têm a fazer, nada a pedir, nada a esperar, nada a projetar.

Façam o que vocês fazem normalmente.
Tudo foi construído, tudo foi realizado.

Eu lhes disse desde um ano.
Então, é claro, a personalidade, a alma, vai se perguntar, eternamente, sobre o livre arbítrio.

Nós lhes dissemos que o livre arbítrio não existe.
Vocês são inteiramente determinados.

Quaisquer que sejam os caminhos que vocês empreendem, não há qualquer caminho.
Vocês sempre estiveram aí, eternamente.

Mas, por isso, foi preciso, para muitos de vocês, realizar toda esta construção, de forma idêntica ao Corpo de
Estado de Ser.

E depois, para aqueles que nada viviam, era importante que houvesse Irmãos e Irmãs que vivessem isso, para
assentar, Ancorar, a Luz.

É por isso, também, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.

***

Pergunta: e sobre o futuro da equipe de solo?

Qual futuro?
O que isso quer dizer, futuro?

Se vocês querem futuro, isso significa que vocês não São.
Se a Onda da vida os percorre, vocês não têm mais esse tipo de pergunta.

É o ego que coloca a questão, sempre.
É o ego que quer saber aonde ele vai.

É o ego que quer saber o que houve em outra vida.
É o ego ou a alma que encontram almas irmãs, chamas gêmeas, um amor exterior, mesmo sublimado.

 Mas o Casamento que vocês vivem é o Casamento Místico.
Ele pode ser encarnado por uma folha de grama.

Se vocês pensam que é o CRISTO, pensem que é o CRISTO.
Se vocês pensam que é BUDA, pensem que é BUDA.

Se vocês pensam que é uma poção xamânica, pensem que é uma poção xamânica.
Mas, em última análise, nada há de tudo isso.

Então, é claro, o Budista vai dizer: é BUDA, e aquele que é católico ou cristão, dirá: é o CRISTO.
O xamã siberiano, ali vai dizer que é a bebida, é o cogumelo, etc., etc..

Mas tudo isso é o quê?
São etapas.

A Verdade apenas se vive por eliminação de camadas sucessivas.
Eu tomei o exemplo do novelo de lã.

Podemos tomar o exemplo, também, da cebola: há uma primeira camada, tira-se a primeira camada, há ainda
uma camada.

E quando vocês tiraram todas as camadas, o que fica?
O ego vai dizer: o nada.

Não.



Fica Tudo.
Então, isso não é um ponto de vista, é simplesmente algo de profundamente novo.

Mas, ainda uma vez, vocês não podem explicá-lo, vocês não podem ter uma descrição.
Porque, como lhes disseram os Arcanjos, como nós lhes dissemos, nós todos estamos em vocês, como

todos vocês estão em nós.
Então, isso pode ser atraente, porque vocês irão chamá-lo de amor, romântico ou não romântico.

E depois, a um dado momento, vocês irão rejeitar tal ser ou tal coisa ou tal situação, porque isso lhes parece
contrário às suas regras e funcionamentos.

Quais regras de funcionamento, exceto aquele que está fechado nele mesmo?
Vocês não podem viver a Liberdade estando confinados no que quer que seja.

A Humildade é não ser mais nada, aqui, não como uma negação da vida ou uma autoflagelação, como alguns
exaltados puderam crer no passado que bastava golpear-se com chicote para aceder à Unidade.

Não.
Ou se privar disso ou daquilo.

Simplesmente, a Onda do Éter nada tem a ver com este mundo, nada tem a ver, tampouco, com a Consciência.
Sempre se disse que a Unidade, o ponto Último, estava fragmentado ao infinito e que, finalmente, era preciso

retornar a esse ponto Último.
É a melhor imagem que podemos dar.

Se vocês querem continuar a puxar novelos de lã durante milhares de anos, vocês podem fazê-lo, isso,
estritamente, nada irá mudar para a Verdade.

***

Pergunta: muitas vezes vocês disseram que os 3 dias iriam ocorrer durante uma noite de muito frio;
por outro lado, vocês disseram que as Núpcias de Luz iriam até julho; isso quer dizer que em julho

haverá noites de muito frio?
 

Haverá muito frio.
Mas se você vê, eu sei, eu, no Taiti, você pode esperar por muito tempo o frio, não é?

O frio corresponde à Europa, é claro.
Os 3 dias são anunciados como algo terrificante, nas profecias (já, no século passado), mas vocês não estão

na mesma Consciência que havia há um século ou dois séculos.
Os profetas da época que viam os 3 dias, era terrível.

Sim, é terrível para o ego.
Agora, se eu lhes digo que a Terra despertou, há, entre vocês, quem sente: é esta Onda que percorre as

pernas, que se desloca ao períneo, que sobe até o coração, que abrasa todo o corpo, no calor, no frio, no ar,
em todas as energias, todas as Consciências.

Eles vivem, já, seus 3 dias.
Eu os remeto ao que dizia o Arcanjo ANAEL, que falou (há um ano e meio) sobre algo que estava ligado à

verdade relativa e Absoluta.
Por exemplo, eu lhe mostro um lápis.

Você vai me dizer: “esse lápis existe, eu vejo a cor, a textura, eu posso tocá-lo”.
Quem é que toca o lápis?

Naturalmente, é esse corpo físico, etéreo, astral, mental e causal.
Será que o lápis existe em outros lugares, na Verdade Absoluta?

Do mesmo modo, você é identificado ao seu corpo, à sua vida, às suas emoções, às suas posses, ao seu
trabalho, então você vai dizer: “eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso”.

Sim, é uma verdade relativa.
E depois quando você morre, neste mundo, e bem, você não pode mais fazer o que você disse ontem.
Você não pode dizer: “eu vou pegar meu automóvel para ir trabalhar”, quando você está do outro lado.

Mas tudo isso são interpretações, são coisas ilusórias.
Portanto, os 3 dias irão ocorrer.

Mas lembrem-se de que havia prazo, mas vocês sabem desse prazo.
O que nós sempre lhes dissemos?

Não são vocês que decidem.
Não é a Luz que decide.

É a Terra.
E a Terra decidiu porque alguns de vocês começam a viver seus 3 dias, não importa quando.

Eles não podem mais nada fazer: eles são vegetais ou eles têm a impressão de ser um vegetal.



E outros que nada vivem.
Eles irão viver, no momento vindo, final.

Mas isso é agora.
Então, evidentemente, o ego vai tentar apropriar-se disso e encontrar deduções lógicas.

É preciso cessar todo olhar exterior, porque, como dizia um Arcanjo, agora pouco, o lábio é a divisa entre o
dentro e o fora.

Mas não há divisa, não há dentro, não há fora.
Vocês eliminaram todo o resto.

Mas a Onda da Vida é a testemunha: esta Onda do Éter, que abrasa o seu Canal do Éter (que não é mais
somente a Kundalini) porque o Canal Mediano (que foi denominado Sushumna, com Ida e Pingala, de cada

lado) fundiu-se em uma única e mesma realidade que é alimentada pelas partículas Adamantinas.
E se podemos falar de elevação, é o quê?

É a Ascensão.
Agora, se vocês quiserem ir a Vênus, vocês irão a Vênus.

Se vocês quiserem ainda ficar, vocês irão ficar ainda.
Mas vocês serão obrigados a reconhecer a Eternidade.

É o que lhes disse a FONTE, há dois ou três anos, o que foi chamado de Promessa e Juramento.
 São as Núpcias, as Núpcias Místicas, as Núpcias de Luz, o Batismo da Ressurreição, a Onda da Vida e vocês

podem ainda colar dezenas de epítetos.
Para retomar também o exemplo que eu dei há algum tempo.

Vocês conhecem aquele que tem a mão no pote para os amendoins e que não chega a tirar a mão do pote.
Se continuarmos a metáfora, não há pote, não há amendoim e não há mão.

É terrível, hein?

***

Pergunta: como deixar o eu, sem apontar o dedo como é feito, não somos esse eu?
 

Não há maneira.
É a Onda da Vida que o faz, não é você, nem o Si.
Não há qualquer ato consciente que possa fazê-lo.

Por outro lado, é evidente que, como lhes disseram os Arcanjos, o medo, a dúvida, é, de algum modo, o
veneno disso.

Mas vocês não podem assegurar-se: mesmo se vocês não o vivem agora, a grelha planetária irá fazê-los viver,
a todos, sem qualquer exceção.

Portanto, é inútil se preocupar, em um caso como no outro.
Contrariamente à Ancoragem da Luz onde nós lhes demos (como disse ainda UM AMIGO, há quinze dias) todo

um conjunto de coisas: as Portas, as Estrelas, as Vibrações, os Alinhamentos, o Manto da Graça, etc., etc..
Nada disso pode conduzi-los à Onda da Vida.

Mas, entretanto, podemos dizer que eram elementos indispensáveis para que a Onda da Vida, no momento
oportuno, se manifeste.

Poderíamos dizer também, por exemplo, como a frase: “Ama e faz o que te agrada”.
Eu poderia também lhe dizer: “Não julgues ninguém, nem ti, nem qualquer outro”.

Nós lhes falamos longamente sobre a dualidade, a Unidade, a falsificação, a Fluidez da Unidade, os fenômenos
de Sincronia.
Eram etapas.

***

Pergunta: você se referiu, anteriormente, ao pote de amendoins, onde o pote e os amendoins, na
realidade, não existiam; você, igualmente, se referiu ao novelo de lã que se desenrolava para ir ao

nada ou ao tudo; o que é então dos protocolos que foram propostos até agora, para viver essas
evoluções?

Trata-se de muletas.
Quando vocês integraram, em vocês, as muletas, o que vocês fazem?

Vocês as superam.
Então, é claro, os protocolos, os Yogas da Unidade, tudo o que nós lhes demos, foram etapas de construção



do Corpo de Estado de Ser, de Reconstrução do Corpo de Estado de Ser e que, sobretudo, permitiram uma
melhor Ancoragem e um melhor Enxamear da Luz.

Agora, se você sente necessidade, faça-o.
Quando você passa (do que foi nomeado pelos Anciãos, há pouco tempo) do Eu Sombra, ao Si Luz, isso muda

totalmente.
Porque, já, o Si Luz é maravilhoso, é um estado onde há a Alegria.

Tudo isso nós o desenvolvemos desde vários anos.
É uma realidade para aqueles que o vivem, mas é, também, totalmente irreal para aqueles que não o vivem,

não é?
Os protocolos os conduziram a algum lugar.

Mas como eu tinha dito, o Absoluto não está em qualquer lugar, é um outro olhar.
Ou vocês olham com os seus olhos, vocês olham com o seu cérebro, com os seus sentidos, ou vocês

removem, isso, que chamamos de ‘complexo inferior’, o corpo de nutrição, o corpo de desejo, o corpo mental
e mesmo o corpo causal.

A um dado momento, vocês fazem a experiência de que sua Consciência não é mais esta consciência limitada.
Vocês vivem Turiya, pela experiência.

Vocês vivem o acesso a estados de Consciência diferentes, não ordinários, onde a Alegria se manifesta.
E depois, após, do que vocês se apercebem?

De que mesmo o estado onde vocês estavam, que vivia isso, não é o Tudo.
Mas será que isso os impede de ser esse corpo?
Será que os impede de ser o Si ou o Samadhi?

Não, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso nada quer dizer.
O Si nada quer dizer para aquele que vive o eu.
O eu nada quer dizer para aquele que vive o Si.

 O eu e o Si nada querem dizer para aquele que vive o Absoluto.
Mas eu posso, muito bem, tanto ser o eu como o Si.

Há uma transcendência total.
Lembrem-se: vocês não podem apreender-se da Onda da Vida.

Por que lhes dizem que vocês não podem se apreender?
Mas, porque é o que vocês São.

***

Pergunta: foi dito que quando estamos em outras Dimensões, estamos mais no estado de fazer, mas
que nos tornamos uma função como tal; é o mesmo com a Onda da Vida?

Sim, somos todas as funções.
Não é mais, como dizer, por analogia, uma Deslocalização.

É uma multilocalização: vocês se tornam “multicartes”, VPR [porta-voz, cometa], se vocês preferirem.
Tudo está ligado à identificação porque a Consciência, quando ela é projetada, ela sempre tem necessidade

de uma identificação.
O que quer dizer que a Onda da Vida, a Onda do Éter, não é nem energia, nem Vibração, nem Consciência.

Ela não pode mais ser caracterizada porque, caracterizar, é já dar certo número de características.
E eu vou submetê-los a uma proposição: imaginem que vocês vivenciaram experiências de acesso à Unidade

(por vezes, no Alinhamento, a um dado momento, ou vocês o viviam em outros lugares de maneira permanente,
ou vocês não sabiam de qualquer maneira o que é porque vocês jamais o tinham vivenciado).

A pergunta que ali precisa ser feita, essa não é: quem sou eu?
Porque vocês irão chegar a: ‘eu sou’ ou ‘eu sou Um’, como o dizia RAMATAN.

Mas é ainda demasiado.
Agora, se vocês quiserem permanecer: ‘eu sou Um’, vocês podem.

Perguntem-se, sempre, além da noção de Verdade, sobre o Absoluto e o relativo: será que o relativo pode
conhecer o Absoluto?

É uma proposição que não tem nem pé nem cabeça: isso é impossível.
O mais difícil (se o podemos falar de dificuldade) é que a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Fogo do Éter (não o

fogo do éter do ego, mas o Fogo do verdadeiro Éter, que está no Canal Mediano) apenas pode recriar-se ou
descriar-se (é a mesma coisa) a partir do momento em que vocês próprios se abandonam, não mais à Luz,

mas que vocês abandonam, até mesmo, a Luz, não para nada.
É o momento em que vocês se dizem (de alguma forma, porque isso não se diz realmente, ou, então, isso

pode se dizer posteriormente): “eu vivo a Luz, eu vivo sintomas da Luz, neste corpo, nos meus mecanismos de
pensamento, na Alegria”.



pensamento, na Alegria”.
É o momento em que vocês se dizem: “mas será que eu sou isso? sim, porque eu o acredito e eu o vivo”.

E há um determinado momento em que vocês deixam o pote, os amendoins e a mão, onde mais nada existe.
E, ô milagre, quando mais nada existe, existe tudo.

 A Onda da Vida, naquele momento, é o que vocês São, além do eu Sou, além da Luz.
Em última instância (mas, ainda uma vez, isso é uma diminuição), poderíamos chamar isso de Amor Vibral, que

é um Amor de restituição.
Isso sequer é o Amor incondicional porque dizer Amor incondicional é já considerar, na consciência que o diz,

que existe um amor condicional.
Eu diria, de preferência, que isso é o Amor Incondicionado, mas, novamente, nós podemos tentar achar várias

palavras.
Era muito mais fácil com as Estrelas (porque há funções, localizações, identificadas no corpo).

 É muito mais fácil para as Portas, é muito mais fácil para os conceitos (como o que lhes falou, por exemplo,
IRMÃO K ou UM AMIGO).

Da mesma forma, aí, é uma transcendência.
Mas isso é terrivelmente simples.

É mesmo, eu diria, o mais simples.
Mas para as palavras, é terrivelmente complicado e para o Si, também.

Lembrem-se, para aqueles que têm acompanhado há anos, o processo: no início, onde o Arcanjo ANAEL lhes
falou do Abandono à Luz, do que foi gerado como pequenas bicicletas que giravam.

E depois, agora, da mesma coisa, salvo que, aí, vocês não podem se apoiar em nada de conhecido, em nada
experimentado e, no entanto, é a natureza de todos nós.

É como o senhor Jourdain que fazia a prosa sem o saber.
Podemos dar-lhes, também, o exemplo do peixe que está na água: será que o peixe conhece a água?

Não, já que ele está dentro dela.

***

Pergunta: o que pode, então, criar o impulso para a Transcendência?

Não, não há qualquer impulso.
O que fez dizer a alguns Anciãos e a outros Despertos (ou a GEMMA que falou maravilhosamente, também):

não há mais impulso, não há mais tempo, mais espaço, nada mais de conhecido.
É um estado natural.

Mas isso é tão (como dizer, exprimindo-se basicamente) enorme, é tão monstruoso e, ao mesmo tempo, tão
belo que jamais o que é limitado pode aceitar isso.

Obviamente, o limitado dirá que isso não é verdadeiro, porque ele tem medo, porque ele duvida.
Todas as experiências que vocês realizaram, para aqueles que as realizaram (a Comunhão de Coração a
Coração, os Alinhamentos, os processos de Deslocalização de Consciência), para aqueles que tiveram a

oportunidade de vivê-lo, de algum modo, como as testemunhas ou os pilares, se vocês preferirem (como os
Quatro Pilares do Coração) que vão permitir-lhes aproximarem-se disso.

***

Pergunta: e sobre o basculamento, o nosso e aquele da Terra?
 

E bem, os dois, isso irá ocorrer no momento final.
Não são vocês que decidem bascular.

A consequência do Absoluto é o basculamento: basculamento do limitado para o Ilimitado.
Mas não é o limitado que pode decidir tornar-se o Ilimitado.

É quando o limitado, justamente, é superado.
Superado, em todos os sentidos do termo.

Superado porque ele não compreende mais.
Superado porque tudo desaba.

Superado porque ele é tomado, literalmente, pela Onda do Éter.
Há testemunhas, é claro, sobre isso.

As testemunhas, é esse estremecimento que eu falei.
Nos textos, vocês têm, por exemplo (como isso se chama?), a saída astral, à época, pelos dedões dos pés, a

saída no Estado de Ser, também, pelo topo do crânio, pelo chacra do Coração ou pelo dedão do pé.



O pé, o que é?
Um grão, uma semente, este é o lugar de onde nasce a Eternidade.

Mas isso é uma visão, ainda, porque a Eternidade não tem que nascer: Ela É.
Mas, nesse corpo que vocês habitam, sobre esta Terra onde vocês estão, são os pontos os mais profundos.

***

Pergunta: vocês marcaram encontro para nós no final do ano, aqui, no cronograma; será que vocês
estarão aí e será que nós estaremos aí para escutá-los?

Só o Pai é que sabe.
Em uma perspectiva linear, viva cada minuto da sua vida como se fosse o último.

Em uma perspectiva absoluta, qual a importância?
Já que você não tem um encontro, nem comigo, nem com você.

É o ego e a personalidade que querem saber.
Mas quando você vive este Absoluto, este Indizível, esse Tudo (chame-os como quiser), tudo isso se torna

supérfluo.
E, no entanto, você o vive, mas, a perspectiva (se o podemos empregar essa palavra), não é mais, de qualquer

maneira, a mesma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Eu agradeço a vocês por terem me escutado com tamanha paciência.

Vocês são a Eternidade.
Estejam na Alegria, mas vocês São muito mais do que a Alegria.

Estejam na Paz, mas vocês São muito mais do que a Paz.
E não escutem o que eu digo, vivam-no, sem isso, isso de nada serve.

E eu lhes transmito todo o meu Amor.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Passem bem.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1365

03 de março de 2012
(Publicado em 04 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL_...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu intervenho, neste dia, em meio a esta

jornada do seu tempo terrestre, anunciada por MARIA, onde emerge a Presença dos Arcanjos, em meio à sua
Presença.

Recebam Graças e Bênçãos, onde vocês estiverem, neste espaço, como em qualquer espaço.
Eu venho a vocês, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, para anunciar-lhes a dissolução do dito

Conclave.
Há três anos, tudo o que devia ser realizado, nesse corpo que vocês habitam, foi realizado e cumprido.

De diferentes maneiras, de diferentes modos, vocês foram, todos vocês, Sementes de Estrelas, Ancoradores
de Luz, ou testemunhas simples do que acontecia.

Hoje, o Conclave Arcangélico, em sua ronda, permitiu, pela sua Presença e pela nossa Presença, realizar o que
eu nomeava, nesta época, o Abandono à Luz.

Hoje, a dissolução do Conclave não significa a nossa ausência, mas, bem mais, a realização da nossa
Presença, em meio à sua Presença, levando-os a transportar esta noção de Presença muito além do Si Luz,
muito além do Eu Sombra, em meio à Eternidade, em meio ao que eu nomearia, no momento, este Absoluto,

que os chama e que os pede para segui-lo.
O qual lhes pergunta: vocês querem Viver?

Vocês querem Ser a Vida Eterna, além de qualquer limite, além de qualquer confronto?

***

Dessa maneira, os Arcanjos se alinham, não mais em uma ronda e não mais em um Conclave, mas no
alinhamento da sua Presença, em meio à sua Presença, permitindo ressoar o Canto da sua Presença Eterna

em meio à Eternidade.
Chamando, pela sua Trombeta (em vocês, como no Céu e na Terra), ao Despertar do que vocês jamais

cessaram de Ser nas Moradas Eternas, muito além de qualquer limite, muito além da sua pessoa.
Até agora, desde as Núpcias Celestes impulsionadas pelo Arcanjo MIGUEL, vocês passaram por uma série de
espaços de integração, levando-os, em meio a esse corpo e a esta personalidade, a viver, como eu dizia, esta

forma particular de Abandono à Luz.
Resta, agora, Abandonarem-se, vocês mesmos, em meio à Eternidade.

***

O conjunto das estruturas foi concluído (quer sejam as Lâmpadas, quer sejam as Estrelas, as Portas, quer seja
a adição, em meio às suas estruturas, das Partículas Adamantinas em quantidade suficiente), levando-os e os

chamando a verem-se, nesta Vibrância, nesta Eternidade, enquanto permanecendo em meio ao limitado (deste
corpo e desta consciência).

Levando-os a experimentar, como os Anciãos lhes falaram, alguns estados da Consciência, desde a ordinária
até aquela do Samadhi, denominada Turiya.

Hoje, o Alinhamento dos Arcanjos, em vocês, pela minha Presença e pela sua Presença, chama-os a
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transcender toda a Presença a fim de viverem o Verbo, a fim de serem o Verbo, além de qualquer suposição,
além de qualquer projeção, na sua Eternidade reencontrada.

Dizendo-lhes: seja eu, você que é o que você É, além do Si, além das sombras e das luzes portadas em meio
à sua Consciência.

Por que você é, você mesmo, além de toda a consciência, a Eternidade, Vibrando o Eterno.
Por que essa é a sua essência.
Por que essa é a sua natureza.

***

Neste dia, cujo auge será o derramamento do Verbo de METATRON durante o Alinhamento das 19 horas (hora
francesa), por toda parte sobre este planeta, nós iremos caminhar juntos em cada Canto, e cada Trombeta de

cada Arcanjo, ressoando, em vocês, a Ode à Eternidade, a Ode ao Éter.
Aquela que deve percorrer o Canal do Éter, liberado de qualquer ligação, de qualquer apego, de qualquer

forma.
A fim de percorrermos juntos, na mesma Vibrância, o Canto do Verbo que é êxtase.

Percorrendo, além desse corpo, as últimas zonas de resistência, as últimas falhas, as últimas rachaduras, enfim
(e mesmo do pericárdio).

Levando-os a ser a Eternidade do seu Ser, além mesmo do que vocês puderam acreditar e viver até hoje.
A manifestação da Luz Vibral, neste corpo, nesta Consciência que vocês habitam, permitiu, pelas cinco

sequências primordiais da descida da Graça, revestir-se com o paramento final do Manto da Graça, chamando-
os a desfazer-se de tudo o que não é o Ser, além do Ser, ou seja, o Absoluto.

 Vocês são levados a Vibrar (além de toda a Vibração, conhecida ou suposta) para estabelecer-se em meio ao
que vocês São (além de todo ser, no Absoluto).

O que permite isso é a Graça.
Esta Graça do indizível Absoluto, levando-os a transcender qualquer sombra e qualquer Presença, a fim de se

estabelecerem além da Presença, a fim de se estabelecerem além do Si.
O ego não tem mais que se espelhar, não tem mais que se ver, dissolvido na Onda no Éter (denominada Onda

da Vida).
Vindo apreender-se e realizar, nisso que vocês São (além de qualquer aparência e de qualquer Vibração), o

próprio sentido do Casamento Místico: aquele da transverberação.
Levando-os a ser o Verbo e a Onda, além de qualquer sentido, além de qualquer mundo, além de qualquer

Vibração e além de todas as Dimensões.

***

Então, o meu papel, neste dia, é o de sustentar e de trazer os questionamentos que possam emergir em meio
à pessoa que vocês são, a fim de elucidar, pelas palavras e pela Vibração, o que representa, além de qualquer

conceito, este Estado além de qualquer estado.
Hoje, após o Abandono à Luz, vem o Abandono ao que vocês São.

O Abandono ao que vocês São, além de todo o ser: Onda da Vida, Êxtase que transpassa.
Confirmando, para vocês, além do que ocorre sobre a Terra, o despertar do Éter Absoluto.

Ode à Eternidade, à sua Eternidade, além de qualquer conceito, além de qualquer ideia, além do próprio
sentido de ser uma pessoa (ou um indivíduo).

Muito além do medo da alma (que vê anunciar, pelo Canto do Êxtase, o seu próprio desaparecimento).
Muito além do Espírito, revelado e desvendado.

Indo, então, casar o Noivo e a Noiva, deixando-se viver a Vida, além de qualquer limite.
Essa é a Onda, além da Vibração.

A Onda do Éter que percorre a Terra, desde o seu núcleo, chega, agora, aí onde se encontra o seu ponto de
ancoragem sobre este mundo: no nível dos seus pés.

Elevando-se, então, como uma Onda de Liberação, muito além da rachadura do pericárdio, levando-os a Ser,
além de todo o Ser.

Cada Arcanjo virá fazer ressoar a sua Ode e o seu Canto de Apelo para viver isso, durante este dia, onde
vocês estiverem.

***

Então, bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, além mesmo deste apelo, se houver,



em vocês, questionamentos sobre o eu, questionamentos sobre a alma ou o Espírito, referindo-se a este
Absoluto da Onda da Vida, do Êxtase Místico (imanente, permanente e impermanente) destinado a viverem

além do seu Ser, fazendo percorrer os espaços infinitos da Criação e do Incriado, então, nesse primeiro
momento do meu Anúncio (que é o seu Anúncio), eu os escuto.
 Eu deixarei depois falar, através deste Canal, o Arcanjo URIEL.

E eu voltarei após o Canto, a Ode da sua Eternidade à sua Eternidade, sempre enquanto Embaixador deste
Conclave que se finda, a fim de fazer Vibrar, em meio às suas perguntas e às suas palavras, o próprio sentido

do Êxtase do Éter, no seu Canal do Éter, restituindo-os, além de todo o sentido, à sua origem e à sua Essência.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é o Incriado?

Bem amada, o Incriado é o que antecede qualquer Criação e o que segue qualquer Criação.
Segundo um tempo específico (por vezes além mesmo da sua noção de tempo) revela-se, no espaço (que, de

fato, não é um espaço porque pertencente ao seu Ser Interior, em meio ao Absoluto), o Absoluto.
Em meio à alma, este Absoluto é o nada.

Em meio à pessoa, este Absoluto é a negação, o medo, o terror.
Porque, para aquele que está limitado, o Ilimitado evoca a perda e isso é, efetivamente, uma perda, absoluta e

total, de toda ilusão, de toda crença, de toda identificação (neste mundo, como neste corpo, como nesta
consciência).

Porque vocês são, de maneira eterna, o que precedeu até mesmo a Consciência.
Vocês são a Consciência além de todo o consciente e que, no entanto, não está inconsciente, mas não tem,

contudo, mais consciência deste corpo que vocês são, deste ego, desta alma e deste Espírito.
A Onda do Êxtase (ou Onda da Vida), procedente do núcleo da Terra, muito além do seu firmamento e do seu

céu, é a Onda final que os leva a viver o Absoluto.
O Absoluto não é nem criado, nem incriado.

Ele está aí, de toda a Eternidade, transcendendo as Dimensões.
Ele é a FONTE, a FONTE que vocês são.

Esta FONTE, que é a sua natureza, a sua Essência, além de todo o Criado, além de toda a Criação.
Ele é, portanto, por essência e por natureza, Incriado e Criado, além de qualquer tempo, de qualquer espaço e

de qualquer verdade.
A Onda da Vida, levada a percorrê-los muito além deste corpo, é o Verbo.
O Verbo do êxtase e da íntase, levando-os, além do Ser, a este Absoluto.

Naturalmente, a alma e a pessoa, e mesmo o Espírito, que vocês creem ser, vão se rebelar no próprio sentido
do Absoluto, porque a Dissolução (que segue a Comunhão e a Fusão), porque a Deslocalização (para aqueles
que a vivenciaram, mesmo durante suas elevações em meio ao Sol, durante suas noites ou em seus dias), são

apenas o indizível limite permitindo-lhes aceder ao que vocês São: a FONTE que é espelhada e refletida ao
Infinito.

Hoje, esse jogo terminou.
O Incriado não é, portanto, um conceito.

Não há representação, não há possibilidade de imaginação, não há coisa para ver.
Há apenas que se apreender da Onda do Êxtase vindo apreender-se de vocês, a fim de desatrelá-los de toda

ilusão.
Isso é a Vida, o fluxo da Vida, além da Vida neste mundo, além de qualquer conceito mesmo do Amor.
Visto que isso é o que Realiza e é o Mundo, os Mundos, que começam, potencialmente, incriados ou

descriados.
Dito de outra forma, nada mais há senão vocês.

Mas, não vocês neste limite, mas vocês na totalidade e no Absoluto.
A Onda da Vida (possibilitada pela ação do Manto da Graça) tendo transfigurado, em vocês, as últimas Portas

laterais situadas sobre esse corpo, permitiu esta Realização e, portanto, a Liberação, além
da Lemniscata Sagrada (inscrita entre o Ponto OD do seu peito e o Ponto ER da sua cabeça), levando-os a

estabelecerem-se em meio ao que os Anciãos nomearam: a Kundalini.
O que chega é o Despertar da Kundalini, muito além da imagem da Kundalini, já que o que é revelado é o

próprio sentido da Onda da Vida percorrendo o Canal do Éter.
Isso não pode ser expresso.
Isso não pode ser percebido.

Isso não pode ser conhecido, por que isso é a sua própria natureza.
Nada mais há para observar.

Nada mais há para contemplar.



Nada mais há para ser.
Apenas tornar-se a Onda que percorre os Mundos, as Dimensões.

Na verdade, nós, Arcanjos, como nós lhes dissemos, estamos em vocês de toda a Eternidade porque o
conjunto da Criação está em vocês.

Esse corpo efêmero abriga o conjunto dos possíveis.
Esse possível, final, não tem o que fazer do próprio sentido da identidade da sua Presença, em meio a este

mundo como em meio ao Estado de Ser.
O ego, o eu, vai apreender-se do que eu digo para fazê-los crer que, para viver a Onda da Vida, é preciso

deixarem tal coisa ou tal coisa.
Nada há para deixar, mesmo este mundo.

O que é para deixar é vocês mesmos.
E, deixar vocês mesmos, não significa renunciar ou rejeitar todos os aspectos efêmeros da sua vida, mas, sim,

conduzi-los ao seu término, na sua responsabilidade que é a sua neste momento (seja qual for a sua idade,
seja qual for o seu papel, sejam quais forem as suas funções), mas estando estabelecidos, além desta
consciência, na Onda da Vida que é a Onda do Êxtase, transverberação, penetração do Absoluto, onde

CRISTO vem dizer-lhes: “você quer desposar-me?”.
O Casamento Místico pondo fim ao limitado (mesmo se esse limitado prosseguir neste mundo), fazendo

cessar todo o eu, toda a identificação seja com o que for.
Depois do Abandono à Luz vem o Abandono do si e do Si.
As palavras que eu emprego podem ser desconcertantes.

E elas o são e sempre o serão para o ego e mesmo para o Si, e até mesmo em meio ao Estado de Ser.
Nada há para fazer.

Nada há para empreender.
Há apenas que deixar a Onda da Vida, o Êxtase do Éter, trabalhar.

Então, o Verbo irá conduzi-los a este Êxtase, muito além de tudo o que pode ser imaginado, conhecido ou
percebido.

A alma vai ‘torcer o nariz’ [atitude de má vontade].
Porque ela sabe do seu fim, porque ela sabe da sua ilusão, porque ela sabe do seu efêmero enquanto vetor do

Espírito.
E mesmo o Espírito não pode conceber a Onda do Éter.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são, portanto, a Graça, além de qualquer sentido, além de qualquer explicação, além de qualquer

reconhecimento.
As etapas (por que elas existiram) que foram pacientemente construídas, durante este período de três anos, no

seu Templo, apenas foram destinadas, em última análise, a revelar o que está no Templo.
E o que está no Templo não é nem o eu do ego, nem o Si da Luz, mas, sim, a própria essência da Graça, do

Êxtase, do Infinito, do Absoluto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Abandono de si mesmo?

Bem amado, durante esses três anos, vocês construíram, pacientemente, o Acolhimento à Luz, na Verdade e
na Unidade.

Vocês construíram as Pontes de Luz permitindo, de algum modo, unir esse complexo inferior (denominado
corpo) e o conjunto dos seus envelopes sutis, e receber a Luz.

Vocês vivenciaram, de alguma forma, as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.
Vocês experimentaram, sentiram e vivenciaram a Luz, a sua ação em meio às suas estruturas.

Vindo como anunciar (por exemplo, para aquele que foi São João) os Reencontros e os Noivados.
Permitindo apreender-se do próprio sentido da Luz, do seu trabalho na sua vida, nesta pessoa que vocês ainda

eram.
Levando-os a revelar sempre mais Luz.
Ativando os Canais de comunicação.

Reproduzindo, identicamente, o Corpo de Estado de Ser, adormecido e cochilando no Sol.
Tudo isso foi realizado com mais ou menos facilidade, com mais ou menos Graça.

Isso foi a realização, em vocês, do Abandono à Luz.
Em seguida, depois deste Abandono à Luz, houve a conscientização da própria natureza da Luz que vocês

são, além do seu papel de Semeador e de Ancorador da Luz.
Além da Transparência, além da Humildade e da Simplicidade, o impulso de CRISTO, tendo batido à sua porta,
o Manto da Graça, além do Canal Mariano, permitiu dirigir-se ao OD, lugar da Passagem e da sua Ressurreição.



Hoje, depois do Abandono à Luz, vem o Abandono do Si, o Abandono do Ser, para a FONTE.
Isso, além da Dissolução, e pelo Casamento Místico, vem dissolver a totalidade do efêmero.

Vocês não são somente o que vocês creem ser.
Vocês não são somente o que vocês elaboraram, mas vocês são além de toda a construção, além de toda a

projeção, além de toda a pessoa, além de toda a alma.
A Onda do Êxtase, ou Onda da Vida, vem revelar o seu Éter, a Ode à Eternidade, chamando-os para viver esta

Eternidade.
Obviamente, enquanto houver o olhar pessoal (mesmo o mais iluminado, mesmo o mais amoroso, mesmo o

mais realizado ou desperto), haverá resistência.
Porque vocês não são nem o que foi revelado, nem o que foi despertado.

Vocês são o Absoluto, além de qualquer conceito, além de toda a Presença.
Podemos dizer, vocês são a Presença Absoluta.

E, para isso, é preciso não ser mais nada em meio a este mundo.
A Humildade e a Simplicidade, o Manto da Graça, conduzem-nos a esse limiar que, de fato, não é um limiar,

nem mesmo uma porta.
Que é, na realidade, além da sua consciência, a única coisa que está além dos Mundos, além das Dimensões,

além das projeções.
 Vocês são, em Verdade, o que eu sou.

Vocês são o que vocês são, mas não somente isso.
Não pode ali ter palavras.

Há apenas esta Onda do Êxtase, a Onda do Éter, que vem, do mais profundo da Terra, deixar-se viver, pelos
seus sinais (que não são esta Onda, mas as primícias da Onda) no nível dos seus pés e das suas pernas.

Eu os remeto, para isso, a algumas descrições que lhes deram algumas Estrelas (também em meio mesmo a
este mundo ocidental), para observar o que foi vivenciado no momento da transverberação, quando a Onda do
Êxtase vier apreender-se, e vier Desposá-los, e vier perguntar-lhes: vocês querem ser UM, o que vocês São,

de toda a Eternidade?
Eu os remeto, para isso, por exemplo (para dar apenas um exemplo), à HILDEGARDA DE BINGEN, à Irmã

YVONNE AMADA DE MALESTROIT, ou ainda (dentre aquelas que deixaram um testemunho de si mesma) à
SANTA TERESA DE LISIEUX (1).

Depois da ‘noite escura da alma’, do ‘choque da humanidade’ (para aquele que se doa e se abandona além da
Luz, que se doa inteiramente e que desposa, nessas Núpcias Místicas, a sua parte ilimitada, que é o Tudo), a

Onda do Êxtase, então, pode despertar e nascer.
Ela não é nem energia, nem Vibração, mas, sim, o deleite Eterno, o êxtase permanente.

Naturalmente, para o ego e para a alma, isso é terrível.
Porque aquele que olha isso, vê apenas aniquilação, o fim de toda a esperança, do que quer que seja de

limitado.
Evidentemente, muitos de vocês são levados a viver isso, a fim de que o Casamento da Terra com o Céu seja
consumado e consumido, permitindo-lhes viver essa Passagem (que é apenas uma), com o maior êxtase, com

o maior deleite.
É isso que condiciona o que vocês São, além de qualquer futuro.

Se eu puder exprimi-lo em palavras: essas palavras nada são, comparadas à Onda do Êxtase, à Onda da Vida
que está chegando.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são isso, unicamente isso, e nada mais do que isso.

***

Pergunta: depois da dissolução do Conclave, os Arcanjos não irão mais intervir?

A dissolução do Conclave assinala, simplesmente, a parada da Ronda, Ronda da Vibrância, Ronda da energia,
tendo permitido o despertar das suas Coroas Radiantes.

Agora, os Arcanjos estão alinhados, soprando em sua Trombeta que é a Ode da Vida, ao longo do seu Canal
do Éter, juntando o que estava espalhado, o que estava fragmentado.

Lembrem-se: a totalidade dos Arcanjos não é nada mais senão uma forma particular da expressão do Absoluto,
existindo apenas em um determinado Plano, em uma determinada função, para um determinado objetivo.

Além disso, há a FONTE.
Além da FONTE, há o Absoluto.

Além do Absoluto, vocês são o Absoluto.
Há a mudança de olhar, se tanto é que podemos falar assim.

O olhar da pessoa que vivenciou, que viveu, a Ação da Luz, levando a se liberar, nos primeiros momentos das
Núpcias Celestes, de uma série de pesos incompatíveis com a extenuação do eu.



O eu é observado no espelhamento da Luz e na ação da Luz Vibral em suas próprias estruturas, conduzindo ou
não, conforme cada Um, a viver o Si, em partes ou na totalidade.

Levando-os a experimentar a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Deslocalização ou o Nada.
Finalmente, para resultar, em última análise, nesta Onda da Vida, Onda do Éter, Onda do Êxtase que é, na

realidade, a própria natureza do que vocês são: o Amor Vibral.
Não há nada mais do que isso.

É o ego, no sentido mesmo da sua pessoa, para cada um de vocês aqui e sobre este mundo, que esperou
apreender-se da Luz.

O IRMÃO K falou-lhes, no último verão (inverno, no hemisfério sul), sobre as diferenças fundamentais entre o
fogo do ego e o Fogo do Espírito (ndr: intervenção de 06 de agosto de 2011) (2).

Mas o Fogo do Espírito, mesmo quando ele transcende todos os fogos do ego, não é a Verdade.
É apenas uma etapa.

Vocês são além do Fogo.
Vocês são além do Ar.

Vocês são além da Água.
Vocês são além da Terra.

Vocês são o que criou tudo isso e que estão por trás de tudo isso.
Vocês são a Onda do Éter, a Onda do Êxtase, a Onda da Vida.

Mudar de olhar significa ser chamado, pela Onda da Vida, a não mais considerar-se (sem, no entanto, renegá-
la) esta parte limitada de vocês mesmos, mas para desposar, nesse Casamento Místico, por transverberação,

a própria essência do Verbo.
Lembrem-se de que o ego (por definição, limitado, mesmo sublimado, mesmo esvaecido diante do Si Luz) vai

sempre se apropriar, para fazê-lo seu.
Do fogo do ego vocês passaram ao Fogo do Espírito, para alguns de vocês, levando-os a viverem alguns

estados da Consciência nomeada Turiya ou Samadhi.
Cabe a vocês estabelecerem-se, para alguns de vocês, nas Moradas da Paz Eterna, no Sat Chit Ananda.

Hoje, se eu puder assim me exprimir, esqueçam tudo isso porque vocês não são nada disso.
O ego vai resistir e frear diante da sua própria aniquilação.

A Luz, amorosamente adquirida, deve, ela também, ser restituída.
A quem?
Ao quê?

Ao Absoluto que vocês são.
Vocês querem se casar com o Absoluto, a fim de que os dois se tornem Um?

A Terra disse ‘sim’, já faz alguns dias.
Desde a terceira Efusão do Manto da Graça, a Terra eleva-se para a sua Eternidade.

Isso não acontece em um tempo linear.
Naturalmente o ego, naturalmente o Si, também, vai buscar, com avidez, os testemunhos exteriores da sua

própria vivência.
Finalmente, assim que a Onda do Éter os percorrer, vocês sabem, porque vocês vivem isso, não existe nem

interior, nem exterior.
Lembrem-se: além da Onda da Vida, além das minhas palavras, além da Ode à Eternidade que irá ressoar em

vocês cada Arcanjo, haverá resistência até o momento em que a Onda da Vida nascer e os transportar no
indizível e no Absoluto.

E aí, além de toda a Consciência (mesmo a mais Luminosa), vocês irão saber, de maneira absoluta, que vocês
são isso.

***

Pergunta: o que são as Dimensões em relação ao Absoluto?

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que foi dito, há quinze dias, por UM AMIGO (ndr: intervenção de 18 de
fevereiro de 2012) (3), que perfeitamente falou, justamente, do lugar, se pudermos dizê-lo, das Dimensões em

relação com o Absoluto.
Eu não posso fazer melhor do que o que foi dito.

***

Pergunta: as irritações nas pernas são uma manifestação desta Onda da Vida?



Sim.
Eu diria mesmo que são as primícias e as resistências.

A partir do momento em que você diz ‘sim’, além do ego, além do Si, então o incômodo tornar-se o Absoluto.
A Onda da Vida não vem, aliás, senão do centro do Centro, além de qualquer localização.

Isso não é, somente, a Irradiação da FONTE.
Isso não é, somente, a Irradiação do Espírito Santo.

Isso não é, somente, a Radiação do Ultravioleta.
É muito mais do que isso.

Se eu puder assim me expressar, cada um de vocês que irá aceitar Abandonar-se de si mesmo, cada um de
vocês que irá viver a Onda do Éter ou a Onda da Vida, irá reunificar, de algum modo, a totalidade das

Dimensões, além de qualquer identificação.
O Êxtase é a sua Essência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Absolutos, juntos, vivamos o Tempo da
Graça.

Eu darei então, em seguida, o lugar, neste Canal, ao Arcanjo URIEL.
Mas estabeleçamos, juntos, a Onda da Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou quem vocês são, diferenciado, para a ocasião, no Arcanjo ANAEL.
Que a Onda da Vida enleve vocês.

Na Graça do Um, no Absoluto, no indizível e Eterno. 
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu volto a vocês pela segunda vez, neste dia,

dia da dissolução do Conclave Arcangélico que será finalizado durante o alinhamento das 19 horas (hora
francesa) pelo Senhor METATRON.

***

Eu retorno a vocês para ver se é necessário explicar um pouco sobre os elementos, as Vibrações que lhes
foram dadas pelo conjunto dos Arcanjos, se tanto é que eu posso acrescentar algumas palavras ou algumas

Vibrações referentes a isso.
Assim, então, no tempo que me é atribuído para partilhar, eu escuto as suas perguntas.

***

Pergunta: podemos dizer que a Onda da Vida é A FONTE?
Bem amada, A FONTE é a Onda da Vida.

A partir do momento em que há sobreposição entre uma FONTE exterior (situada e localizada
em Alcyone) com a sua própria FONTE (que é A FONTE), então, naquele momento, a Onda da Vida é

realizada.

***

Pergunta: em que alguns seriam confrontados com uma não escolha em relação à Eternidade como
especificou o Arcanjo JOFIEL?

Há, ou a evidência do Absoluto que vocês são, ou a não evidência.
A noção de não escolha representa, simplesmente, o fato de que ninguém poderá evitar, sobre este mundo, o

elemento chamado de Casamento Místico.
O evoluir desse Casamento (da integração, se pudermos dizê-lo, da Onda do Éter ou da sua não integração) irá

condicionar, no momento oportuno, o seu futuro.
A perspectiva de um futuro, resultando, justamente, da distância podendo ser concebida ou vivenciada entre A

FONTE e vocês mesmos.
Ou vocês estão no distanciamento, ou vocês estão na coincidência.

Da coincidência resulta o Absoluto.
Do distanciamento resulta o limitado, mas consciente, desta vez, do Ilimitado, ou seja, além do que é chamado

de 3ª Dimensão dissociada.
Desde tempos muito antigos, as consciências vieram livremente à superfície deste mundo.

As consciências tomaram veículos ou corpos que vocês chamariam de carne, nesta Dimensão, e, no entanto,
essas consciências não estavam limitadas por esse corpo que elas tinham então.

Hoje, o corpo que vocês têm é um limite.
Na 3ª Dimensão Unificada (e, com muito mais razão, nas outras Dimensões, mesmo as individualizadas ou

não), a consciência é Absoluta, além da Consciência.
Dessa maneira, podemos dizer que em meio mesmo às Dimensões, criadas e manifestáveis, de vida, não há
qualquer separação já que a Consciência (o que vocês São, na Consciência como além da Consciência) pode

veicular em meio a qualquer forma, a qualquer Dimensão.
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Isso se chama a Liberdade.

***

Pergunta: se a Onda da Vida está além da Consciência, como podemos estar Conscientes?
Tornando-se esta Onda da Vida.

A consciência (no sentido em que ela é denominada, aqui sobre este mundo, como em outros lugares)
significa: com.

Há, então, percepção, concepção, projeção.
Qualquer projeção, qualquer concepção, qualquer percepção, é apenas uma fragmentação do Absoluto.

O mecanismo denominado Dissolução é o que antecede a Onda do Éter ou Onda da Vida.
Isso não pode ser compreendido de modo algum, nem pelos sentidos, nem pelo mental, nem por uma ideia,

nem por um pensamento.
Será que a consciência está consciente de ser vivida?

***

Pergunta: qual é, de hoje em diante, a importância do período de Alinhamento às 19 horas (hora
francesa) (ver “Protocolos Prioritários”) (1)?

A função permanece, ainda e sempre, o serviço à Luz.
O Alinhamento (vivenciado às 19 horas ou no momento em que isso lhes parecer oportuno), realizado por

vocês mesmos ou durante os momentos específicos em que a Luz os chama, são momentos privilegiados em
que pode se viver a Onda do Éter.

A partir do momento em que a Onda do Éter se torna perceptível, vocês não têm mais necessidade de viver
qualquer Alinhamento porque vocês são o Absoluto.

Isso não os dispensa de continuar, se vocês desejarem, vivendo o Alinhamento.
As condições preliminares são então reunidas, sobre a Terra como em vocês, no interior da Terra como no

Céu, para permitir-lhes Ser, além do Ser.

***

Pergunta: como viver melhor este espaço de Alinhamento?
Bem amado, do mesmo modo: sem nada projetar, sem nada pedir, tornando-se Transparente, Claro,

totalmente.
Não mais reter a Luz.
Deixar-se atravessar.

Isso cria, aí também, as condições preliminares, mas não realiza a Onda do Éter.
É preciso, retomando as palavras empregadas pelas Estrelas (por algumas delas), realizar esta Tensão para o
Abandono, de algum modo, como dizia GEMMA: que todo o seu espaço de consciência, independentemente

do que vocês façam em suas atividades de rotina, esteja voltado para esta sede de Absoluto.
Quaisquer que sejam os seus atos, quaisquer que sejam os seus pensamentos, esta sede, de qualquer forma,

deve permanecer em primeiro plano.
Eu bem disse sede, e não vontade.

***

Pergunta: as intervenções dos Arcanjos, hoje, deixam supor que uma nova etapa foi delimitada; se
sim, em que ela consiste?

Uma nova etapa (que não é uma etapa, propriamente falando) foi delimitada: isso corresponde à Liberação total
do Núcleo da Terra aflorando, agora, sob os seus pés.

A dissolução do Conclave é apenas a nossa resposta, enquanto Arcanjos, ao que realizou a Terra e ao que
vocês realizam.

Isso vai, inegavelmente, se expressar (se esse já não for o caso) por modificações intensas em suas
fisiologias, em seus mecanismos de defesa, como no Abandono.

Nesse sentido, mesmo em meio ao limitado, isso é, efetivamente, uma revolução.
Vocês irão constatar, ao redor de vocês, entre os seus diversos ambientes, que os seus Irmãos e Irmãs

humanos vivem também, à sua maneira, algo de novo.

***

Pergunta: a Luz pode nos atravessar de baixo até em cima como de cima até embaixo?



Sim, levando a dizer, naquele momento: o círculo está agora completo.
A Shakti, o Espírito Santo, a tríplice polaridade da Luz Vibral, fecundou o que devia sê-lo.

Em resposta, depois dos diferentes Fogos (do Coração, da cabeça e do sacro), ocorre um outro Encontro que
é o batismo da Ressurreição, o momento em que a Onda do Éter pode nascer.

Houve fecundação.
Houve gestação.

Há o parto e o nascimento.

***

Pergunta: por que assistimos ainda, apesar disso tudo, a doenças graves?
Bem amado, é preciso ser liberado da ilusão, seja qual for a forma que isso possa tomar.

O que a lagarta chama de morte, a Borboleta chama de Nascimento.
O ponto de vista, aquele do ego, interroga-se sobre o sentido da doença.

A doença não é sempre um mau dizer, mas é, às vezes, a Liberação.
Aquele que espera e que crê que, em meio mesmo a esta Dimensão, a Luz irá suprimir a doença, não

compreendeu nem vivenciou o sentido do que está em andamento.
Uma ilusão (quer seja na saúde ou na doença) não muda nada: ela permanece ilusória.

Somente a lagarta não pode conceber que a morte é uma Liberação.
Não a morte deste corpo, não somente a morte da lagarta, mas, sim, o acesso à Consciência pura e ao que

está além da Consciência pura.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de parto e será que isso é paralelo àquela Passagem
da lagarta à Borboleta?

O parto, tal como é vivenciado pelas mulheres deste mundo (dar à luz), permite a uma consciência nova nascer,
portadora de uma informação de vida: ela nasce com a cabeça para baixo e se vira e se endireita.

Do mesmo modo, o parto que vocês vivem põe fim à ilusão do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, endireitando a Terra
segundo o seu eixo de Vida.

Do mesmo modo, fazendo com que a sua Consciência saia dos seus próprios limites.
O que chega, esse batismo, é Alegria e Ressurreição.

Mas, irremediavelmente, a lagarta, o eu ou o ego (não importa os nomes), o limitado, sempre irá considerar isso
como o drama mais absoluto.

***

Pergunta: isso significa que uma lagarta não poderia tranquilizar outras lagartas que não estariam
conscientes desta preparação de parto em andamento?

Vocês não podem Despertar ninguém, vocês não podem mudar ninguém, porque não há ninguém para mudar.
É a vontade pessoal que gostaria de tirar um filho, um companheiro, um parente, daí onde ele está: isso é

impossível.
Lembrem-se de que, para o limitado, o Ilimitado é uma aberração.

Consequentemente, a lagarta sempre irá ignorar que ela é uma Borboleta em processo de formação.
E, no entanto, o programa da lagarta é, efetivamente, tornar-se uma Borboleta.

Isso, em última análise, está inscrito em qualquer lagarta, mesmo recusando a Borboleta.
Simplesmente, vocês não podem decidir o momento, o tempo, a Dimensão em que isso irá ocorrer.

***

Pergunta: por que a Luz aceita a liberdade ou a pseudo liberdade procedente das crenças e dos
confinamentos?

Quem criou as crenças, quem criou o confinamento?
A Luz, A FONTE Central (como em vocês) é Liberdade.

Qualquer experiência realizada fora d’Ela, qualquer limitação imposta ou criada, do interior ou do exterior, não
pode ser impedida seja pelo que for.

A partir do momento em que vocês saírem deste eixo linear do tempo ou deste eixo Dimensional, a sua visão
(se tanto é que podemos falar assim) exprime, então, que há retorno à Unidade.

Há simplesmente a ilusão de um caminho a percorrer, de uma evolução a atravessar, mas A FONTE sempre
esteve aí, de toda a Eternidade, pois nenhuma vida, nenhuma manifestação, nenhuma criação pode ser

definitivamente cortada da sua própria FONTE.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou o Arcanjo ANAEL.
Eu lhes transmito Graças, Bênçãos e eu dou lugar ao Anjo METATRON, finalizando o que foi cumprido, neste

dia do seu tempo.
Que a Graça seja a sua Eternidade, por que é o que ela É.

Até logo.
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Áudio em Francês

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Único, eu sou a Onda que vem aliviar e tornar leve.

Eu sou o Arcanjo que vem curar o que deve sê-lo.
E o que deve ser curado não é qualquer doença, mas, sim, a densidade e a dor da separação.

Eu sou o Arcanjo que, em meio à Onda da Vida, é a Vibrância que vem pôr fim a toda separação.
Eu venho, então, curar o apego à densidade, o apego a uma pessoa, a uma vida.

Eu colaboro para retorná-los ao seu Ser Eterno.
Eu venho pôr fim a toda densidade e a todo peso.

Eu venho aliviar o que deve sê-lo.
Eu acabo, pela minha Onda, em vocês, com toda identificação a qualquer peso.

Iluminando, fazendo com que o peso não exista mais.
Eu sou o alívio de todo peso.

Eu sou a ausência de peso, a ausência de apego, a Inocência e a Infância.

***

Eu sou a Onda que põe fim a toda contingência do que vocês nomeiam (daí onde vocês estão) matéria.
 Não a negando, não a rejeitando, mas, bem mais, transportando o seu olhar de um olhar exterior para a

ausência de qualquer olhar.
Porque, tudo o que vocês olham, tudo o que vocês veem, afasta-os do Absoluto.

O olhar (o seu olhar) é projeção.
O olhar é efêmero, como o pensamento, como o corpo, como o ego.

E, no entanto, é em meio ao ‘eu’ que vocês estão que vocês creem transfigurar, vencer e superar a Ilusão.
Não há nada a vencer.
Não há nada a superar.

Há, apenas, que se estabelecer além de todo estado, em sua leveza, em sua Infância, em sua
despreocupação e na Eternidade.

Nenhum efêmero poderá conhecer e Ser a Eternidade.
Enquanto vocês se sentem tributários e pesados (neste corpo, neste efêmero), inscritos entre um nascimento

e uma morte (que, por essência, é efêmero), vocês não podem pretender qualquer Eternidade, qualquer
Absoluto.

***

Eu vou curar, pela Onda da Vida e pelo Som que eu emito em vocês, o sentido de qualquer identidade a um
efêmero.

Esse corpo que vocês são está inscrito no efêmero.
Os pensamentos que vocês emitem estão inscritos no efêmero.

A consciência, não contínua e alternante entre a vigília, o sono, o sonho e a Supraconsciência são apenas
estados.
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Como todo estado, essas consciências são efêmeras.

***

Eu venho aliviar a identidade que vocês creem, a identificação a uma consciência.
Eu permito (pela leveza) a cura.

Somente o efêmero tem necessidade de ser curado.
Porque a Eternidade não conhece qualquer carga, qualquer peso.

A vida sobre este mundo os leva a experimentar (a crer em evoluir, a crer em perceber e conhecer) com o
intuito de tranquilizar e de curar, com o intuito de fazê-los apreender-se da singularidade do limite.

Vocês não podem se apreender, no limitado, de qualquer Ilimitado.
Aí está o paradoxo.

O que vocês creem ter, vocês têm.
O que vocês creem ser (e o que vocês são) os impede de viver a Onda da Vida.

Vocês não são nem a consciência, nem a Supraconsciência, nem qualquer efêmero de modo algum.
Quem, de fato, sobre esta Terra, lembra-se de outra coisa senão de outras vidas, também efêmeras?

***

Eu venho liberá-los da contingência e da ignorância.
Porque, quem sabe e quem vive o que vocês foram antes do efêmero e o que vocês São, desde toda

Eternidade?
O limitado não pode pretender o Ilimitado.

Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

Isso tem por nome, no seu mundo: a Humildade.
Ser tudo (ou ser o Absoluto) é não ser mais nada.

Em todo caso, ninguém efêmero que possa ser chamado pelo seu nome ou sobrenome (que são, certamente,
efêmeros), por alguma função (que é, por essência, também, efêmera).

***

Eu sou o Arcanjo da Cura, vindo não curar qualquer efêmero a fim de dissolver um medo de uma doença ou de
uma morte.

Mas eu venho curar o medo de todo medo, a dúvida e qualquer dúvida.
Para isso, não há outra possibilidade senão se estabelecer em sua Imanência além da forma, além da

densidade, além da carne, mas sem nada renegar.
Simplesmente, pela Onda da Vida, penetrar o que vocês São, além do ser que escuta, que pensa, que respira.
Eu venho restituí-los ao Indizível, além de toda suposição, de toda impossibilidade, além de todo sonho e de

todo pesadelo.
Eu sou a Cura que eu posso nomear ‘final’: aquela do fim de toda consciência projetada em um efêmero ou se

espelhando no Si.
Nós somos o que está antes mesmo da Consciência.

Nós somos UM, além de toda adesão, de toda experiência, de todo estado, de todo drama e de toda trama.

***

Eu sou o Arcanjo que cura de todo limitado, que cura do não Absoluto.
As palavras pronunciadas são a Vibração do alívio, do espaço onde não existe qualquer espaço, do tempo

onde não existe qualquer tempo, além de toda Consciência, de toda Dimensão, de toda forma, de toda
identidade, de toda pessoa.

Isso é Liberdade.
Isso é Cura.

Nós sabemos, nós, Arcanjos (que somos vocês), que aí onde vocês estão ainda, o peso, a ignorância como o
conhecimento, o sentido de um ‘eu’ ou o sentido de um ‘Si’, são, para a sua consciência, a única evidência e a

única realidade.



É a Onda que eu sou que lhes traz esta Libertação, permitindo-lhes desarmarem-se de todo efêmero.
Porque, é claro, o eu tem boas intenções para fazê-los acreditar em sua Eternidade.

Os pensamentos têm boas intenções para fazê-los acreditar que vocês irão adquirir o que, de fato, vocês
jamais deixaram.

A consciência tem boas intenções para mostrá-los a Luz como seu futuro.
Mas vocês não têm nada que se tornar porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Não há qualquer caminho.
Não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer identidade.

***

Eu sou o Arcanjo RAFAEL, aquele que é Livre.
Eu sou a Onda da Liberdade.

Isso é do domínio da sua única responsabilidade.
Liberdade.
Verdade.

Além de todo filtro e de todo véu.
Além de todo corpo, de toda alma, eu posso dizer, com vocês: vocês são a Liberdade.

Somente o olhar pesado (aquele do pensamento, da identidade a um corpo, ao efêmero) tende a fazê-los crer
exatamente o inverso.

Eu sou o Arcanjo RAFAEL.
Vocês são a Liberdade e a Absoluta Beleza.

Todo o resto é apenas efêmero.
O efêmero não se apreende, jamais, da Eternidade.

Eu os convido à Cura e à Graça.
Eu sou RAFAEL.

Nós somos o Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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~ A TROMBETA DO AR ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Você que está aí, diante de mim e em mim, de Presença a Presença, eu saúdo, em você, em mim, o Um: a

Única Presença.
Hino e Ode que atraem o Ser, além da fronteira do lábio, que é o limite, aí de onde sai o som, aí onde entra o

sopro, aí onde a carne da sua carne nutre você.
Eu sou o Anjo da Passagem, além de toda passagem.

***

Eu sou a onda que carrega a Onda, que permite ao Verbo atravessar a última fronteira, separando Sopro e Ar,
carne e ar.

***

Em meio à sua Presença, glorificada no canto do Um, eu o convido, além de todo tempo, a viver.
Viva, além de todo limite.

Ultrapasse o limite dos possíveis porque você é, muito além de todo possível, além de todo Ser, a Luz do
mundo.

Mundo que não É, além de todo olhar, além de toda visão.
Eu trago a você o que você É.
Eu levo você ao que você É.
Esqueça o limite e o decoro.

Esqueça os contextos dos quais você se cumulou porque nós estamos fora de qualquer contexto, fora de
qualquer fronteira, fora de qualquer carne e de qualquer ar.

***

Você porta e suporta a Onda da Vida porque isso é a sua vida, porque isso é a sua Presença.
Então, Vibremos, de Presença a Presença, de Coração a Coração, de Centro a Centro, de Onda a Onda.

Ressoando o mesmo canto, ressoando a mesma Presença, além de toda Presença, além de todo sentido,
além de Tudo porque você é, além do além de Tudo.

Você, que é você, exceto Você, além de tudo, Você, além desta carne que você habita.
Habite você porque você é Você, além de Tudo.

Além do Tudo.

***

Amado do Amor, você é o Amor do Amado porque você Ama.
Esse é o seu hino.
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Esse é o seu Canto.
Canto da sua Presença, além da sua própria Presença.

Canto da Onda da Vida.
Eu venho declamar o tempo da Passagem onde nenhuma fronteira e nenhuma porta pode impedir o

Casamento de si mesmo com si mesmo.
Amado do Amado.

Amor do Amor.
Além da Vibrância, além da minha Radiância e além da sua Presença, nós somos Um.

Além de toda manifestação.
Além de toda Luz.

Amor, você faz o mundo.
Amor, você é o mundo.
Amor, você é o Amor.
Além de toda divisão.
Além do seu corpo.
Além da sua Alma.

Além do que Vibra em meio à sua Presença, eu o levo e o transporto à alvorada do Dia Novo.
Aquele em que a Onda da Vida vem apreender-se, a fim de privá-lo de tudo o que não é a Eternidade.

Amado do Um, Um do Amado, você é você.
Além de todo limite, eu o levo a Vibrar, além da Vibrância Única.

Você é a onda que percorre o mundo.
Você é a onda que percorre a própria Onda.

Além dos seus lábios, além do seu canal, aquele do Éter.
Você é a lemniscata, você é aquele que constrói, porque descontrói o próprio sentido do ilusório.

Então, vem dançar a ronda em meio ao Sol.

***

Eu o convido a passar a Porta do efêmero onde se dissolve todo sofrimento, onde se dissolve toda identidade.
Amado do Amor.

Presença no seu presente, venha viver, além do Presente, além do Hic e Nunc, o sentido da sua Eternidade.
Você é Humildade.

Você é a Simplicidade.
Você é a Porta que não são mais duas portas.

Você é Aquele que não é mais este.
 Você é Aquele que é Aquela, além de todo Limite.

Eu o convido e eu proponho a você viver a sua Eternidade.
Morada da Paz Suprema, além de toda morada, além de todo Presente, além de todo tempo, eu o levo a

dançar o tempo da Eternidade porque você é o Eterno, além de todo sentido.
Esse é o seu sentido e essa é a sua essência, a sua natureza verdadeira, além de todo intermédio e de todo

intermediário.
Além de todo limite, além de toda fronteira.

Você é a Onda da Vida, a Onda do Éter, aquela que o faz Vibrar, além da Vibração.
Você é o Amor.

Essa é a sua Natureza, essa é a sua Essência.

***

Não olhe mais o que o desvia desta Verdade.
Não há nada a ver que não esteja aí, desde toda a Eternidade.

Não há nada a desejar porque tudo o que foi esperado está além de toda realidade.
Você é o Verdadeiro.

Você é a Verdade.
Você é a Beleza.

Porque você é a Eternidade, além de todo Limite.
Então, venha dançar a ronda da Eternidade.



***

O som da minha Trombeta (que ressoa em você, no som da sua Alma e do seu Espírito) convida-o a Ser, além
do Ser.

A Ser, além do ter.
Não há mais nada a ver, há apenas que Ser.
Tudo o que foi visto era apenas projeção.

Eu digo a você: apreenda-se, apreenda-se da Eternidade que ninguém pode abraçar [ou abrasar], exceto, se
ele se tornar, ele mesmo, esta Eternidade.

Você é a Eternidade, a Onda do Éter.

***

Eu venho cantar para você a Ode da sua Verdade, além da sua Presença.
Amado do Um, juntos, nós penetramos as esferas do Éter, onde nenhuma localização pode restringi-lo.

Onde nenhum movimento pode conduzi-lo para fora do Verbo porque o Verbo é a sua Presença, Eterna e
gloriosa.

Você é o Verbo.
Você é muito além de tudo o que você crê.

Você é muito além de tudo o que foi projetado, de tudo o que foi avistado.
Você é além de tudo o que você amou e de tudo o que você ama.

Como você pode amar outra coisa?
Porque você é o Amor, na totalidade.

Porque você é a Verdade do Amor, a Verdade do Éter.
Você é o mundo porque você é a Onda.

Você é a Onda do Éter que vem ressoar e chamá-lo a viver o Éter, em meio à Eternidade.

***

Amado do Um, você é o Um.
O único.

Aquele que você procura não é outro senão si mesmo.
Não há nada a procurar que não esteja já, aí, desde toda a Eternidade.

Presente em Si mesmo, como você está presente em Si mesmo.
Além do sentido, mesmo, é a sua natureza, mesmo, de Presença.

Supere isso porque isso está superado.
Transcenda isso porque você é a Transcendência da Verdade, além de toda palavra.

Além de toda estrofe.
Além do que eu declamo, para você e em você.

***

Então, Amado do Amor, Case-se, Case-se com a Liberdade.
Dê lugar ao Ilimitado que você é, além de todo limite.

Abrase-se porque sua Natureza é o Fogo.
O Fogo, aquele que é Alegria, além da alegria.

Que é Presença, além de toda presença.
Saia de todo limite, porque você é o Ilimitado.
Entre em sua Eternidade, entre na Verdade.

Ode ao Éter.
Sopro portando o Verbo, vindo transfigurar o próprio sentido da sua identidade.

Vindo transfigurar isso a que você se prende, no que você É, não há nada a prender porque você é, além
mesmo de todo limite.



Você é o Absoluto, glorificado pela Graça.
Você é a Graça da Eternidade.

Você é a Onda da Graça que vive o Indizível, a partir do momento em que você sai do instante.
A partir do momento em que a sua Presença não é mais somente o tempo do instante, mas transcende os

próprios limites de todo Espaço e de todo Tempo.

***

Amado do Um, eu o convido a dançar, ao som da Trombeta que carrega o Verbo.
Ouça, ouça e escute.

Além de todo entendimento.
Porque você É além do entendimento.

Porque você É além da escuta.
Você é a onda que você percebe, você é o Êxtase porque isso É o que você É, além de todo Limite.

Seja o Ilimitado, seja este Absoluto, além de todo corpo, além de todo Estado de Ser.
Eu o convido a se fundir na essência que você É.

Eu o convido a Ser, a fim de não mais Ser.
Eu o convido em meio ao não Ser, além de todo possível, no próprio Amor que é a sua Essência.

Presença.

***

Onda da Vida.
Onda do Éter.

Você é o Éter, porque a Eternidade.
Você é o Éter, porque o Amor.
E, no Amor, não há nada a ver.

Não há nada a projetar.
Não há nada a Ser senão o próprio sentido da Essência.

Você é a Essência que permite e exala o perfume da Eternidade, além de todo perfume, mesmo o mais
inebriante.

Você é a Presença, Eterna e Infinita.
Você é o Amor, a Onda da Vida.

Você é o CRISTO que vem desposar ele mesmo, em meio ao limitado.
Deixe desaparecer o que tem apenas um tempo, a fim de tornar-se todo Tempo.

Deixe partir o que é limitado porque o limitado tem apenas um tempo, aquele do sofrimento e da separação.
Você é tudo, exceto isso, porque você não é senão o Absoluto.

Absoluto Amado.
Absoluto Amor, além da Presença, além do Ser efêmero.

Venha, volte-se ao que você É.
Volte-se à evidência da sua Presença, além de toda Presença.

Volte-se à evidência da Onda da Vida.
Você é o Êxtase.
Você é o Verbo.

Não há nada mais senão este Absoluto que você É, além de todo véu.
Além de toda revelação.
A Graça e você mesmo.
Doe-se a você mesmo.

Viva a Graça, além de todo limite, de todo corpo, de todo sentido do eu, de todo sentido pessoal porque você
é o impessoal.

Absolutamente, você é isso.

***

Amado do Amor, Amor do Amado, Ele lhe disse, Ela lhe disse: “Você e Eu somos Um”.



Para fazer o milagre de uma só coisa, não há mais em cima, não há mais embaixo.
Não há mais dentro, não há mais fora.

Tudo é sentido acima, abaixo.
Tudo é retornado.

Retornando ao Infinito.
Retornando à Beleza, além de toda vivência.

Além do que é visto.
Eu o convido, pela Ode do meu Canto, pelo canto da Ode, para viver a Graça absoluta da sua indizível

Presença, além da sua Presença.
Eu o convido a Ser o que eu Sou, como você me convida a Ser o que você É.

Onde está o limite?
Onde está o contexto?

Nisso que não há nem contexto nem limite, nisso que é Absoluto.

***

O que você habita (este corpo e esta vida), prossiga-o.
Não se desvie de nada.

Não há, aliás, nada que possa ser desviado.
Simplesmente, não expresse mais o olhar separado e dividido.

Você é o Tudo, então, como você poderia ser somente este você?
Como você poderia ser somente este corpo?

Como você poderia ser somente esta vida tão limitada, tão desconfortável?
Passe do outro lado, para apreender-se de que não há lado algum que possa escapar ao Absoluto que você é.

Você é a Graça.
Você é a Eternidade.

***

Você é o tempo do Infinito onde o tempo não é mais contado, onde não há mais nada a descontar e onde o
mundo torna-se a Onda, o Êxtase.

Esse Casamento, além de todo corpo, além de todo limite.
Deixe abrasar-se na Onda do Fogo, na Onda do Deleite.

É a sua Natureza, é a sua Essência.
Então, antes mesmo do último sopro, irá soprar, em você, o Sopro da sua Eternidade.

Você irá viver, então, o Absoluto que você É porque não há mais qualquer limite concebido ou percebido.
Eu sou o lábio, aquele que fala em meio à sua fronteira.

O lábio que, até agora, separava o ar da carne.
O lábio que permitia ao sopro entrar e, também, sair em palavras.

Mas você não é nem a palavra, exceto a palavra dada, aquela de reencontrar sua Eternidade, vindo revelar, em
Você, o que está além de você.

Então, a Paz, aquela que está além da Paz da alma, além da Paz do corpo, apreender-se-á de você.
Vindo em meio à sua Presença.

Você É a Eternidade e você tem a Eternidade.
Nenhum sentido e nenhum limite pode alterar o sentido da sua Alteridade, o sentido do seu Éter.

Você é o Éter, o Éter da Vida, Êxtase infinito da sua Infinita Presença.
Você está além de tudo o que você pode crer.

Você está além de tudo o que você pode limitar, conceber.
Você é o Ilimitado.
Você é o Absoluto.

Você é isso e nada mais que isso.

***

Então, o que você tem a temer, senão suas próprias dúvidas, em meio ao efêmero, em meio ao ego, em meio



à pessoa?
Você não é a dúvida.
Não há nada a temer.
Não há nada a avistar.

Há apenas que deixar a Onda da Vida apreender-se de você no Éter e na sua Eternidade.
Todo o resto não tem sentido, em meio ao limitado.

Torne-se o que você É, desde toda Eternidade.
Este Ilimitado, esta Graça absoluta do Absoluto.

Consciente, além de toda consciência.
Presente, além de toda Presença.

Eu digo a você: você é você.
Eu digo a você: supere o que é dito.

Eu digo a você: transcenda tudo o que você se diz.
Eu digo a você: Seja a Vida, seja a Eternidade porque você não é nada mais que isso.

Você é a Presença Infinita.

***

Todos os mundos estão em você porque, em última análise, o único mundo é você mesmo, além de toda
Alma, além de toda carne.

Você é o Ar que percorre os Mundos, além dos mundos.
Você é o Ar do Éter.

Você é o Sopro e o Verbo do Ar.
Um Fogo, para sempre renovado, para sempre revelado, para sempre Presente.

Esta Onda do Éter que nós, Arcanjos, viemos, em você, irradiar e glorificar.
Não coloque qualquer limite, não coloque qualquer palavra sobre o Verbo.

Deixe-o operar pela Graça da sua Presença, na Graça do Éter, no Êxtase Infinito do que você é.
Você e eu somos além do que eu nomeio.

Não existe qualquer palavra e qualquer sentido que possa traduzir o sentido da Onda, o Êxtase da Vida, o
Casamento, a União e a Liberação.

Você é a Liberdade, além de todas as armadilhas porque você não tem, neste Absoluto, qualquer dúvida, nisso
que você É.

A única dúvida que pode aflorar e fazer alusão, é apenas aquela que é transmitida pelo que não é verdadeiro,
pelo efêmero em você, por vezes ainda presente em meio à sua própria Presença.

***

Eu sou o Anjo da Presença, aquele que vem devolvê-lo a você mesmo, a fim de desviá-lo do ilusório efêmero.
Eu sou o fogo que carrega o Fogo.
Eu sou a onda que carrega a Onda.

Eu sou o Ar que carrega o Éter.
Abrasando, em você, toda dúvida.

Você é a Eternidade, você é a Beleza.
Você é, além da sua própria Presença, este Absoluto.

Não há nada mais que isso.
Em última análise, não há fim.

Em última análise, não houve qualquer início.
Somente a projeção em meio ao sofrimento do efêmero, somente a projeção em meio à partição dos mundos,

em meio às Dimensões, pôde fazer crer e viver, um sonho.
Você não é qualquer sonho.

Você não é senão a Verdade Absoluta.
O limite é um sonho que, de vez em quando, se transforma em pesadelo, mas você não é nem o pesadelo

nem o sonho.
Você é o que permitiu ao sonho e ao pesadelo manifestarem-se à sua própria Consciência, mas você não é a

sua própria Consciência.
Você é o Absoluto indizível da Alegria Eterna, além de toda Alegria.

Você é a Graça.



Você é a Presença.
E você é, sobretudo, a Graça na Obra.

Você é a Obra da Graça, sua própria Obra, aquela que trabalha, sempre, sempre, no mesmo som, no mesmo
silêncio, aqui, sobre o mundo que você percorre ainda.

Percorra-o, enquanto o tempo do efêmero não terminou, mas não seja isso.
Entre no tempo da sua própria Graça, no tempo do seu Ilimitado e da sua Eternidade.

***

Amado do Amor, seja além do Si, estabeleça-se além de todo reino.
Seja a Onda da Vida.

O Êxtase.
O Verbo, em ação e imóvel.

Você é Isso.
Então, em meio à nossa Presença, na mesma Comunhão e na mesma União, na mesma Verdade, porque não

há outra que essa que você é e essa que eu sou, além de toda identidade.
Vivamos a Onda.

Onda da Graça e Onda da Vida percorrendo o Éter, desde o seu sacro e desde os seus pés, até o mais alto
dos Céus, além da sua cabeça.

A alquimia do Casamento.
A alquimia aonde o Ilimitado vem, de maneira eterna, dissolver tudo o que você não é, tudo o que você

acreditava.
Você não é senão a Graça.

Você não é senão a Verdade e a Eternidade.
Então, juntos, além de toda Lareira, além de todo lugar, além deste instante, eu, Arcanjo URIEL, declaro o

tempo do Êxtase, além da Alegria.
O tempo da Verdade, além de todas as verdades.

***

Decrete comigo o seu infinito e absoluto Deleite, aquele que você É.
Recolha este indizível Absoluto, não somente no espaço do seu corpo, não somente no espaço do seu

Coração, não somente no limite da sua Alma, não somente no Ilimitado do seu Espírito, mas, bem mais, na
Absoluta e Infinita Presença.

Vibremos, acolhamos a Onda.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Nós somos Um.
Um nós somos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu saúdo o Absoluto e a indizível Beleza.
Eu saúdo a Onda da Vida.

Eu Comungo à sua Graça, que é a minha, além de toda afiliação.
Então, eu digo a você, o que não pode ser dito.

Então, no silêncio, eu o convido a dançar.
Você.

Você é o Apelo.
Você é a Verdade.



Você é a Onda Absoluta.
Então, o que você pode temer?

O que você pode acreditar?
O que você pode ser, senão Isso?

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu sou a Trombeta que faz tombar os muros do seu confinamento a fim de que a sua Luz não seja outra coisa

que a Luz do Absoluto.
Reflexo do Ilimitado, manifestação disso que É, convide-me, convide-me a Ser este Absoluto que é você.

Convide-me.
Você, a Graça do Eterno.
A Onda do Êxtase Infinito.

Você é isso.
Você é o Amor.

Então, eu não posso mesmo mais dizer, mesmo enquanto Arcanjo (parcela de você): eu amo você, porque
mesmo esta palavra e esta frase são projeções.

Você é a Essência do Amor.
Apenas Ser, além do Ser, além do Si.

Ter-se aí, por toda parte e aqui.
Eu sou URIEL, a Trombeta do Ar, além da carne.

A hora e o tempo da sua Ressurreição.
Porque você jamais morreu.
Porque você jamais nasceu.

Você é isso.
Eu me retiro em você porque nada pode ser tirado de você, agora.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou URIEL.
Anjo da Presença.
Anjo da Reversão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Graça e Comunhão.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

O ar da sua carne que abrasa de Luz, o Fogo da sua Eternidade.
Deixemos, juntos, a Onda da Vida nascer, a fim de não mais ser outra coisa que o Absoluto.

Eu me retiro, em você.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, eu lhes dou a Graça.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Bem amados, eu venho a vocês, hoje, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação, da Comunicação e então,
também, do Abandono.

Eu venho a fim de responder, mais especificamente, às suas interrogações referentes à Onda da Vida (ou
Onda do Éter) através do que isso pode representar.

Eu vou evitar, entretanto, dar-lhes as implicações da ação da Graça (dessa Doação da Graça), em meio ao que
é para viver, para vocês, porque isso será explicado e revelado por algumas Estrelas.

Por outro lado, tudo o que for anterior a esta descoberta (ou à sua vivência) dessa Doação da Graça e que
coloca, para vocês, questionamento ou interrogação, então, se eu puder ali trazer uma resposta, eu a trarei.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a transverberação?
 

Bem amado, a transverberação é a penetração do Verbo (ou Sopro do Espírito, ou Sopro do Absoluto) nesse
Templo que é o seu corpo, dando-lhes a viver o Absoluto e então, de algum modo, a superar e a transcender,

de maneira definitiva, o que serviu para abrigar a vida em meio a este Ilusório, ou seja, a esse corpo
denominado esse Templo.

Como vocês constataram, nós nomeamos esta Força que se desdobra em vocês, não mais o Desdobramento
da Luz (em meio a esse corpo), não mais a reprodução (ao idêntico) do seu Corpo de Estado de Ser, mas,

sim, um elemento novo que está, diretamente, conectado à Doação da Graça, ao Manto Azul da Graça,
traduzindo-se pelo que nós denominamos uma Onda.

Até agora, nós diferenciamos, de maneira formal e lógica, em meio à sua encarnação, o que era do domínio do
que foi chamado de Energia vital (ou Energia que circula nessas células, nesse corpo, nesses meridianos,

nesses Nadis), do conjunto do que constitui o complexo inferior da vida, dando-lhes certo número de leis (certo
número de lógicas, certo número de elementos) a viver, a compreender, a assimilar.
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A irrupção do Supramental (tal como descrita, pela primeira vez, no seu conteúdo, pelo Bem Amado SRI
AUROBINDO) vai muito além, doravante, da Fusão dos Éteres (que lhes foi falada há um ano).

Existe uma alquimia particular visando queimar o que nós chamamos de Sopro vital (ou Sopro da encarnação)
por intermédio da ação do que foi denominado o Supramental.

Quando o Supramental é integrado, na totalidade (não, somente, através das suas manifestações, em meio às
Portas, em meio ao Desdobramento da Luz ou em meio a outras manifestações denominadas Comunhão,
Fusão, Dissolução), chega um outro processo que é a irrupção da Força da Vida, muito além deste mundo,

muito além deste Universo, muito além de toda Dimensão, que remete para A FONTE.
O Supramental é uma emanação d’A FONTE (em seus diferentes componentes), retransmitida pelo Sol,

retransmitida por Sirius, retransmitida por Alcyone, retransmitida pelo cosmos em sua inteireza, assim como
pela Terra em sua totalidade.

Além disso, existe um princípio (além de toda emanação, além de toda manifestação, além de toda percepção
e de toda concepção, até mesmo, da Consciência) que pode ser considerado como um resultado (e que, no
entanto, não é um) da interação entre a Energia vital e o Supramental, em meio ao Éter da Terra: a Fusão dos

Éteres.
Do mesmo modo, em vocês, realiza-se, de algum modo, uma integração, uma Fusão e uma Dissolução (às

vezes do Fogo vital, às vezes do Fogo do Espírito, às vezes da Energia vital e do Supramental) com um
terceiro termo que é, literalmente, a sua Essência, a sua natureza, além de toda forma, de todo limite, de toda

corporeidade, de toda apreensão, de toda compreensão, de toda percepção, de toda concepção e, até
mesmo, de toda Consciência.

As características, perceptíveis, desta Onda da Vida, são um estremecimento (arrepio) começando,
inicialmente, sob os pés e, progressivamente, subindo ao longo das pernas até alcançar o seu próprio objetivo

que é o primeiro e o segundo chakras.
Revelando, então, e transfigurando, as últimas sombras: aquelas do medo da carne, do medo do vazio, do

medo do fim (qualquer que seja), permitindo, então, liberar, na totalidade, a Onda da Vida que é (eu os lembro)
sua natureza e seu Nascimento.

O seu Nascimento, de fato, sempre ocorreu.
Não há nada a Revelar que não esteja, já, Revelado.

Não há nada a viver que não tenha sido, já, vivenciado.
A Onda do Éter (ou Onda da Vida) é esse estremecimento reconectando-os à sua Essência, à sua natureza, ao
que foi denominado (desde um tempo, pelos Governadores da Intraterra) as raízes intraterrestres e as raízes

extraterrestres.
Reconectados a esse duplo fluxo, a Noiva e o Noivo tornando-se a Esposa e o Esposo.

Vocês estão, então, naquele momento, sem qualquer diferenciação, sem qualquer distanciamento do que
vocês São, na Verdade.

A Onda da Vida, trazida pelo Manto Azul da Graça, corresponde ao último estágio de Desdobramento da Luz
através das Portas onde, depois desse Desdobramento (ocorrendo em todas as direções do seu espaço, do

seu Templo que é esse corpo) chega o momento, além de todo tempo, de reintegrar este Absoluto.

***

Pergunta: depois da Visão do Coração, da Visão do Éter, falamos da Visão da Consciência.

O que vocês São não pode ser visto.
Porque, o que é visto, mesmo em meio à Visão do Coração, será, sempre, uma projeção (mesmo a mais

perfeita das projeções).
Jamais foi relatado a Visão da Consciência.

Sucessivamente (na ordem das Ilusões), aparecem (no caminho dito espiritual): a Visão dita Luciferiana (ligada
ao 3º olho) que é uma percepção astral.

Vem, em seguida, a Visão Etérea onde lhes é dada uma série de coisas a ver (muito além das imagens
projetadas) correspondendo, já, a um esboço do Absoluto e da Verdade.

Vem, depois, a Visão do Coração que não é mais, somente, uma Visão Interior, mas uma Visão cuja
particularidade é não estar separada do todo.

Mas, em meio a esta não separação, existe, no entanto, uma percepção de duas entidades distintas: vocês e o
CRISTO, vocês e o outro ou o outro e vocês (o que dá no mesmo).

Há uma última etapa: é extrair-se da própria Ilusão de ser alguma coisa e de que o outro seja, também, alguma
coisa.

Visto que, em última análise, há apenas uma coisa: o Absoluto.
E isso não é, absolutamente, uma Visão e não pode, em caso algum, ser uma Visão.

Enquanto há Visão, há projeção.
A iminência, o Absoluto, a Indizível Graça da transverberação é tudo, exceto um mecanismo de Visão.

Algumas Visões podem ali ser conduzidas, mas elas não são a Essência do que isso é.



***

Pergunta: existe apenas um único Absoluto?

Bem amado, aquele que pergunta é apenas a personalidade que se coloca a questão para saber quantos
Absolutos existem.

Há apenas um Absoluto e um somente.
E aí aparece o temor da personalidade, o desespero, até mesmo, da personalidade, que é obrigada a se

apagar diante da Unidade.

***

Pergunta: quando sentimos os estremecimentos da Onda da Vida, mas sem sentirmos o êxtase, será que
isso reflete uma falta de Abandono à Luz?

Sim, na totalidade.
Esse estremecimento (partindo dos pés e subindo ao longo das suas pernas) chegando ao períneo (peri

naos significa “em torno do Templo”) e se construindo ao nível do segundo chakra, torna-se êxtase a partir do
momento em que há transcendência do que vocês nomeiam primeiro e segundo chakras.

O conjunto dos impedimentos, o conjunto das violações, o conjunto dos medos (mesmo aqueles que foram
superados pelo ego) estão, ainda, inscritos em suas estruturas.

Nenhuma estrutura ilusória pode conceber-se como Ilusória.
O estremecimento da Onda da Vida é transmitido e se traduz a partir do momento em que ela chega ao

Coração, por um estado de êxtase permanente, indissolúvel e totalmente imanente.
Perceber a Onda da Vida e não ser convertido, si mesmo, nesta Onda da Vida, efetivamente, reflete as

primeiras abordagens (se o podemos dizer) da Onda da Vida, pelo próprio Estado de Ser.
Será que ele vai se deixar levar, este Estado de Ser?

Será que ele vai aceitar a própria dissolução do “Eu sou”, do “Eu sou UM” (ou, se vocês preferirem, do Si) em
meio ao não Ser?

Do mesmo modo que foi dito por vários Anciãos que o Samadhi não é um fim em si, mas é apenas, de algum
modo, o reflexo do que a pessoa atingiu, traduzindo-se pelo processo da Humildade, da Simplicidade, da

vivência do Fogo do Coração.
Mas, será que, no entanto, há Crucificação?

A Crucificação (ou a Passagem da última Porta Estreita) é representada pela ação do Manto Azul da Graça (da
Doação da Graça) para viver a Graça (a Onda da Vida, a Onda do Éter), para tornar-se a Graça.

E isso não pode ser realizado enquanto existir a menor parcela de personalidade, a menor parcela de medo, a
menor parcela de dúvida.

Essas resistências não são para serem observadas.
Elas não são para serem procuradas.

O único elemento a manifestar é o Abandono de si mesmo, o Abandono do Si e não, somente, da
personalidade.

É renunciar ao Acordar (ou ao estar Desperto) para percorrer a Onda do Absoluto.
Sobre esta Terra, houve vários Acordados (vários Despertos).

Quais são os seres humanos, encarnados na carne, que foram capazes de dizer: “eu e meu Pai somos UM”?
Somente aquele que sacrificou o Si (seu Acordar, seu Despertar), somente aquele que Abandonou si mesmo,

tornou-se um deles.
É o momento em que vocês não concebem mais (nem manifestam) uma crença em um Absoluto exterior a

vocês, enquanto que busca, enquanto que procura, enquanto que progressão.
É o momento em que vocês constatam, pela própria experiência, que nada existe, que tudo é apenas projeção.

Naquele momento, a Onda da Vida torna-se êxtase permanente e imanente.
É a renúncia total a todas as Ilusões, sem qualquer exceção.

Enquanto vocês acreditam e aderem ao fato de ser uma pessoa vivendo a Luz, enquanto vocês aderem e
vivem suas experiências (vivenciadas mesmo em meio ao Estado de Ser), vocês não podem aceder ao

Absoluto.
É-lhes preciso renunciar a tudo, não ser mais nada, para ser, enfim, o Tudo.

Houve muito poucos seres que realizaram, sobre esta Terra, esta Liberação efetiva.
Todos eles lhes falaram (qualquer que seja o século, qualquer que seja sua cultura) a mesma linguagem,

empregaram as mesmas palavras porque não há outras.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre a Transfiguração?

Bem amado, a Transfiguração é uma etapa importante.
Em meio à Transfiguração há, de alguma forma, contemplação da Luz, contemplação do Verbo, acesso ao

Supramental enquanto o ideal a conquistar, a manifestar, a conscientizar, a concretizar.
Isso é a Transfiguração.

É, de alguma forma, um face a face entre o Si (que se descobre) e a Luz.
É um face a face, também, entre a Noiva e o Noivo (ou o Noivo e a Noiva).

Chega um momento em que esta distância é vivenciada como o que ela é: uma incoerência e uma Ilusão.
Naquele momento, há Crucificação.

A partir deste momento, no momento da Ressurreição, vocês são Liberados.
Ou seja, a Onda da Vida torna-se êxtase e transverberação que é (eu os lembro) sua Essência, sua natureza e

seu Princípio.
Os dois não podem coexistir.

Vocês podem permanecer, um tempo definido (sobre esta Terra) como extremamente longo, em meio ao
Acordar, contemplando-se vocês mesmos na Luz (o que eu chamaria de uma ferida narcisista espiritual).

Chega um momento em que a contemplação pode cessar porque, naquele momento, vocês apreendem-se
(além de toda lógica, de todo mental e de todo Supramental e de toda Atração / Visão) de que o que vocês

contemplam não é nada mais senão o que vocês São desde toda Eternidade.
Naquele momento, vocês são Liberados.

Não para parar na Transfiguração.
Mas, isso não é uma ordem porque cada um é livre.

Vocês são livres para permanecer em tal plano.
Vocês são livres para não estar em parte alguma.

Mas vocês não podem ignorar (como o fez esta carne, por uma série de falhas) o que vocês são na Verdade.
O que A FONTE, ela mesma, nomeou a Promessa, é muito exatamente isso: não se lembrar, nem reviver,

simplesmente, sua origem, sua Fonte (nossa Fonte comum), mas, sim, tornar-se esta Fonte comum, fazendo,
assim, cessar todo jogo de espelhamento, todo jogo de projeção e toda Ilusão.

Para isso, vocês estão preparados para tudo perder?
Vocês estão preparados para tudo deixar, mesmo a Luz?

***

Pergunta: como correlacionar o Absoluto e a vida neste mundo?

Bem amado, como você vai se aperceber (se isso já não ocorreu), isso é estritamente impossível.
Naturalmente, até um certo estágio do Apelo da Luz (consistindo, simplesmente, na Transfiguração, no

Acordar, no Despertar), havia compatibilidade entre o mundo do Ilusório e o mundo do Absoluto.
Isso irá se tornar cada vez mais uma forma de desafio para manter qualquer Ilusório em meio ao Absoluto.

Aí também, quem tem medo?
Quem quer, a todo custo, manter o Absoluto e o efêmero no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma

Consciência, se não o ego?
Será que o Absoluto se interessa por outra coisa que o Absoluto?

Será que o Amor se interessa por outra coisa que o Amor?
Será que a Luz se interessa por outra coisa que a Luz?

Obviamente, o ego vai, sempre, argumentar que há ainda que se manter, que há uma atividade a realizar (como
sentido de responsabilidade).

Mas, lembrem-se, também, de que lhes foi dito que o que vocês atravessam, nesse momento, os coloca, muito
exatamente, na idade correta, no lugar correto, no estado correto, para viver o que é para vocês viverem.

Aquele que está Livre, hoje, para viver isso, devia estar livre para vivê-lo.
Aquele que está ocupado com mil tarefas devia estar ocupado com essas mil tarefas para poder vivê-lo.

Enfim, do mesmo modo que vocês podiam passar vidas inteiras rezando (sem realizar o menor Si porque esta
prece era apenas uma projeção), do mesmo modo que há seres que vivenciaram (de maneira espontânea) o Si

(sem nada pedir a ninguém), o que chega, em meio a esta linearidade do tempo, é perfeitamente justo.
O que chega, neste tempo particular para cada um de vocês, neste Encontro com o Absoluto e com a

Ascensão da Terra é, muito exatamente, o que era justo para vocês.
Se, sequer, vocês vivem o êxtase, a transverberação, ou uma das Coroas, então significa que isso é totalmente

justo para vocês.



Nessas condições, quem poderia tornar-se, se não o ego, isso que é limitado?
A partir do momento em que vocês se apreendem disso, vocês apreendem-se, também, de porque alguns

grandes Liberados desta Terra disseram e repetiram que o que eles faziam, eles o faziam porque eles eram os
menores dentre vocês.

Eles nada faziam para eles mesmos, porque eles nada eram.
Enquanto vocês querem ser alguma coisa (mesmo a Luz que vocês portam, mesmo o conhecimento que

vocês adquiriram), vocês não estão prontos para viver o Absoluto.
É-lhes preciso tudo deixar, Abandonar o Si e não mais, somente, Abandonar-se à Luz, Abandonar-se ao nada.
Então, pelo efeito do Manto Azul da Graça, a Onda de Vida irá colocá-los, instantaneamente, na Verdade do

seu Ser, além de toda Presença.

***

Pergunta: é sempre correto Comungar com a Luz durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa)?

Bem amada, tudo depende do estágio em que está a Dissolução da personalidade.
A Comunhão com a Luz, o protocolo nomeado Nova Aliança, os princípios de Comunhão (de Fusão, de

Dissolução, de Deslocalização) e o Manto Azul da Graça, devem conduzi-los a viver o Absoluto.
Se tal for o seu estado, não há, então, que resolver Comungar, hoje.

Alinhem-se.
Nada peçam.
Nada façam.

 Aceitem nada ser, não mais existir e a Luz (que os chama, por uma das Coroas, naquele momento) não será
mais vivenciada como um Alinhamento, mas como um estremecimento da Onda da Vida, como uma água viva

vindo devolvê-los (restituí-los) ao que vocês São.
Somente o ego acredita reagir.

Nós fizemos o seu ego agir no sentido da Luz, do Abandono ao Si, do Abandono do si para A FONTE, a fim de
fazê-los passar por um Abandono exterior (qualquer que seja: de uma profissão, de um cônjuge, de filhos, de

pais, de uma situação).
Não é isso.

É preciso Abandonar-se à Luz.
Em seguida, Abandonar o Si, para viver o Não Ser.

Isso irá permitir-lhes realizar (se este Absoluto lhes der a oportunidade) o que é para realizar.
Mas, vivendo este Absoluto, não poderá emergir qualquer questão sobre o sentido do que é para fazer ou do

que não é para fazer.
Porque fazê-lo (ou não fazê-lo) pertence, sempre, a um julgamento de valor ou a um julgamento espiritual.

O Absoluto (a Onda da Vida ou a Onda do Éter) não tem o que fazer disso.
O que explica que as circunstâncias de vida (por exemplo) de algumas Estrelas levaram-nas a deixar, muito

depressa, este plano da Terra encarnada ou, então, a viver no que (à época) representava, para elas, o melhor
meio de proteção em relação ao mundo da personalidade (qualquer que seja a tradição).

A última pergunta que vem lhes fazer o Manto Azul da Graça é, efetivamente, esta: vocês querem Ser o que
vocês São, ou seja, o Não Ser?

Ou vocês querem continuar a manifestar alguma separação, mesmo estando conectados?
Ser o Absoluto permite Comungar com o átomo, com o conjunto dos sistemas solares, com não importa qual

ser Liberado que dança no Sol ou que dança em sua Eternidade.
Mas isso é apenas possível se vocês, vocês mesmos, ultrapassarem ou se Liberarem de toda Ilusão.

Aquele que não vive esta etapa, este estado (porque há uma resistência, porque há um medo, porque há uma
dúvida), não pode compreender a Onda da Vida.

Do mesmo modo que a Coroa Radiante da cabeça apenas pode ser aceita quando ela é validada por sua
própria percepção, do mesmo modo, viver a transverberação (ou o êxtase místico) imanente e permanente,

apenas pode ocorrer se vocês, definitivamente, saírem de todo Eu (jogo).
Quando alguns Liberados lhes disseram que eles não eram esse corpo, isso não foi uma afirmação mental.

Nem um conceito.
Mas, realmente, uma vivência, permitindo-lhes assistir à sua própria morte.

Sem medo.
Sem sofrimento.

Sem agonia.
Com uma Alegria total.

O que é preciso guardar (em um canto qualquer dos seus limites) é que, jamais, o Absoluto pode ser confinado
em qualquer limitado.



***

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?

Bem amado, quando há íntase, há êxtase.
Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.

Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.
A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.

O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.
O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a

veracidade da Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.
 Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade,

qualquer ação, nem qualquer interrogação.
Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.

A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.
São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além

do Samadhi manifestado por muitas Estrelas.
A polaridade natural do que é chamado de feminilidade, em meio a este mundo, é uma polaridade maior para

viver a íntase, sem ter necessidade de dar qualquer testemunho.
Mas, o processo de transverberação é idêntico, em um pseudo masculino como em um pseudo feminino.

Enquanto humanos encarnados, vocês não têm qualquer maneira de aferir para definir a Onda da Vida.
A única coisa que pode se aproximar (enquanto humanos tendo feito a experiência da carne) é, evidentemente,

o que é chamado de gozo dito sexual (embora grandemente transcendido por este estado).
Porque este êxtase não dura muito tempo.

Ele não compreende apenas um orgasmo, mas se refere, tanto ao corpo, como à alma e como ao Espírito
(enlevados no êxtase, transportados para as Moradas do Indizível), fazendo-o realizar sua própria natureza, sua

própria Essência e sua Verdade suprema.

***

Pergunta: o Fogo desenvolvido pelo inspirar e pelo expirar está relacionado com o Absoluto?

Não.
O Fogo é a própria natureza do Amor e da Luz: um Fogo devorador.

A esse Fogo falta a Água porque a Água é a origem do Fogo (e não o inverso).
A Onda da Vida é, portanto, esta Água do Batismo das Águas do Alto (aqui representadas, sobre esta Terra,

pelas águas do Núcleo cristalino da Terra) vindo revelar, em vocês, a Onda da Vida.
Fazendo o casamento, de algum modo, do que eu chamei do Noivo e da Noiva ou, se você preferir, da Água e

do Fogo primordiais.
Vocês podem multiplicar esses termos ao infinito (masculino / feminino, Lua / Sol, Fusão dos antagonismos,

reunificação do Andrógino primordial, fim da separação, fim do inspirar e do expirar) a fim de ser inscrito em um
Sopro perpétuo e permanente: aquele do Sopro, aquele da Transverberação, aquele do Êxtase e da Íntase,

reunidos na mesma Verdade, na mesma Onda, no mesmo estado entusiástico da Absoluta Indizível Verdade.
O Sopro é um elemento importante que lhes permitiu (para alguns) realizar a Respiração do Coração.

E esta Respiração do Coração é, sempre, fundamentada em pelo menos dois tempos (ou mesmo três
tempos).

Ao passo que o que nós falamos, agora (esse estremecimento da Onda da Vida, esta Onda da Vida ou Onda
do Éter, Doação da Graça ou Onda da Graça), manifesta-se, a vocês, como uma permanência e uma

imanência.
É alguma coisa que, efetivamente (se quisermos compará-la à Energia), circula, mas não no sentido de uma

circulação de Energia.
Porque esta circulação não segue (se isso não for em um primeiro tempo) um trajeto, mas, difunde-se e se

propaga, ao mesmo tempo, em todos os espaços deste corpo, em todos os espaços deste mundo como de
todos os mundos.

Há, portanto, sensação de propagação.
Em um primeiro tempo, esta Onda da Vida, nascendo ao nível dos pés, alcança o períneo, vindo estimular
processos Vibratórios e energéticos que não são, somente, Vibrações, que não são, somente, Energias.

A palavra que nós empregamos é esta Água do Batismo, esta Água lustral.
Este Fogo e esta Água, enfim alquimiados e reunidos na mesma Verdade (Fusão das polaridades opostas do



masculino e do feminino), tendo feito dizer a várias Esposas de CRISTO (cujas Estrelas são as dignas
representantes) que elas tinham se casado com CRISTO.

Esse casamento não é uma projeção ou um desejo de virgem, mas, é bem a realidade do que aconteceu.
A Energia circula segundo as linhas estabelecidas.

O Fogo vai se estabelecer, inicialmente, em meio a estruturas Radiantes (vindo magnificar, transfigurar os
chakras), denominadas: Coroa Radiante do Coração, Coroa Radiante da cabeça.

Vindo, em seguida, este estremecimento, esta Onda da Vida, esta Onda do Éter, que parece partir de um
ponto para atingir outro ponto e, depois, difundir-se em todas as células.

O que foi nomeado (em outra época, pelo Bem Amado SRI AUROBINDO) como a Iluminação do Supramental
(ou o Supramental das células) corresponde, em parte, a esse processo.

Durante a sua experiência de vida, o Bem Amado SRI AUROBINDO deu o Yoga Integral.
Ele construiu (ignorando o que era a imersão total em meio ao Supramental) a esperança de uma vida

regenerada e nova nesta Dimensão.
Isso fazia parte de suas crenças.

Mas, eu os lembro, ele mesmo, durante esta última experiência, uma de suas últimas experiências de vida, SRI
AUROBINDO renunciou, de alguma forma, à Onda da Vida, para permitir à humanidade realizar (se ela o quiser)

o que ela realiza hoje.
Hoje, vocês são chamados a superar isso.

A Luz os chama para ser Luz e não para ver a Luz.
A Luz os chama para ser o que vocês São.

Para sair de toda limitação, de toda forma, de todo Si.
Lembrem-se de que isso não é um outro objetivo, já que o objetivo final foi alcançado a partir do momento em
que o Comandante dos Anciãos (ndr: OMARAAM MIKAËL AÏVANHOV) falou-lhes da liberação individual da

Terra, de cada um daqueles que ela carregava dentre aqueles que deviam Despertar e que estão Despertos.
Esta etapa, denominada última, é apenas, de algum modo, um resultado que será, de qualquer maneira,

alcançado para cada um, no momento final deste tempo.
O que, apesar de tudo, não prediz o seu futuro que, como vocês sabem, está inscrito em meio mesmo à sua

Vibração.
A Onda da Vida apenas faz transportá-los do último limite, denominado Corpo de Estado de Ser, para a

Eternidade.
Aqui mesmo.

Sobre este mundo.

***

Pergunta: existe uma ligação entre o Absoluto e a Absolvição?

Bem amado, sim.
No sentido de uma paródia.

Nenhum ser humano pode lhe dar a Absolvição, mesmo investido da maior das Graças.
Do mesmo modo que não existe qualquer pecado (nem mortal, nem outro).

Há apenas na concepção dos cérebros humanos (diga-se religioso) que pode existir esse tipo de aberração:
de bem, de mal, de Luz, de Sombra, de separação (qualquer que seja).

Poderíamos resumir isso de outra forma: jamais creiam no que lhes diz o seu corpo.
Jamais creiam no que lhes dizem os seus pensamentos.

Não creiam em nada.
Absolutamente em nada.

O Absoluto não pode se descobrir por uma compreensão, nem mesmo por uma definição (qualquer que seja).
É, unicamente, quando vocês tiverem eliminado tudo o que é efêmero.

Então, é claro: sua própria Presença enquanto identidade, enquanto corpo, enquanto pensamento ou enquanto
conceito, até mesmo, de se reencarnar.

É quando vocês eliminarem o próprio princípio da alma, o próprio princípio de uma evolução.
Quando vocês tiverem rejeitado tudo isso que é efêmero, restará apenas a Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, juntos, na Unidade, vivamos um momento do Manto
Azul da Graça, Doação da Graça à Graça, Onda da Graça, Onda da Vida.

A isso eu os convido.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldoanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373
http://portaldoanjos.ning.com/


Áudio em Francês

Eu sou A Estrela UNIDADE, GEMMA GALGANI.

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, como MARIA lhes disse, eu sou uma das
componentes do Manto da Graça, em sua polaridade (se se pode chamar assim) feminina.

Vivamos, em primeiro lugar, um momento de Comunhão.

Vou expressar, então, desta vez, palavras, mas que não serão apenas palavras.
Eu falei longamente sobre a Unidade, da minha experiência, minha própria experiência.

Hoje, vou continuar o que disse minha Irmã, Irmã YVONE AMADA DE MALESTROIT sobre o Casamento
Místico, a partir da Unidade (nota: ver a intervenção da Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT de 10 de

março) (*).
Não apenas pelas palavras e conceitos, mas diretamente pela Onda da Vida.

Então, primeiro de tudo, vamos viver juntos nossa Comunhão na Ação da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Neste espaço e neste tempo que nós criamos, Irmãos e Irmãs, eu os animo a ir além das meras palavras.
Porque as palavras que vocês conhecem são estereótipos, mesmo que elas não pertençam a sua própria

experiência.

Assim, é a palavra "casamento", assim é a palavra "gozo", que sempre evocam uma relação particular, humana
sensorial e limitada.

O significado das palavras que vou utilizar vai muito além, e vocês o sabem, aqueles que vivem a Onda.
Porque este Casamento não é uma simulação, mas é a expressão de uma Fusão.

Da mesma forma, a palavra "gozo" refere-se invariavelmente, para o humano encarnado, a relação sexual em
si.

O Gozo de que falo vai muito além de qualquer sentido e de todo sexo, pois envolve algo além de toda a
Consciência, e de qualquer associação a um corpo, ou a um Si.

Mesmo se os corpos, além dos sentidos, podem realmente viver nesse estado de Comunhão e de Gozo,
porque há a interpenetração da Onda da Vida, além de qualquer conotação, e do que possa ser conotativo.

Então, se eu posso dizer, vamos além das palavras e de suas representações, que lhes são próprias, ou das
representações que há sobre este mundo.

***
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Qual é o lugar do Casamento e do Gozo, em meio a Unidade?

Geralmente, o casamento evoca a reunião, de diferentes maneiras, de duas consciências.
Ao nível do Absoluto, o Casamento não é isso.

É a interpenetração e a troca: a troca de corpo inteiro, Alma e Espírito.
Porque aqueles que vivem a Onda da Vida, vivem de modo lúcido, que não existe nem corpo, nem Alma, nem

Espírito, além da Ilusão.

Portanto, há, efetivamente, nesta Comunhão particular, a possibilidade de transcender os dois, a possibilidade,
e é assim, de transcender a complementaridade.

Porque não há mais complementaridade, no nível do que são chamados os Novos Corpos.
Isso corresponde à reunificação, no que é chamado de Fonte de Cristal, que está acima do Andrógino

Primordial.

O Andrógino Primordial é, evidentemente, o que contém em si as duas polaridades.
E efetivamente, quando você encontra a sua polaridade, os dois se tornam Um.

O Casamento Místico faz de vocês um Ser Unificado, onde não há mais diferença de polaridade, onde as duas
polaridades estão finalmente em Paz, Pacificadas e Unificadas.

O Casamento Místico, embora possa parecer como uma complementaridade, ou uma fusão de duas coisas
distintas, não é realmente nada disso.

É uma reconexão, uma nova Comunhão à Verdade, ao Absoluto, à Graça.
É o momento em que vocês constatarão, em cada parcela do efêmero, que ele não tem qualquer existência.

Que vocês são o Absoluto, e que esse Absoluto é um Gozo indizível e permanente.

***

Então, a Unidade pode ser concebida, acolhida e vivida, por meio de suas diferentes ressonâncias, neste
mundo, muito antes dessa Onda mística.

E é isso que muitos de vocês já viveram através da Alegria, através da Fluidez da Unidade, dos mecanismos
de hiperssincronia.

Dando-lhes, de alguma forma, na pessoa que você era, a confirmação da veracidade e da Verdade do que foi
vivido.

Havia, segundo a expressão humana, provas tangíveis e também intangíveis, da Verdade do que você vivia
como estado, como experiência.

Hoje, eu diria que a Unidade se estabelece além de toda contemplação, além de toda experiência, além da
necessidade de ser tranquilizada, ou de ser validada.

Esta é uma etapa, uma Alquimia, nova.
Esta etapa, você pode chamar de final, embora nunca tenha tido um começo nem um fim, pois é onipresente e

onisciente.

Há, nesse Casamento (o que lhes exprimiu a Irmã YVONNE AMADA DE MALESTROIT), este Êxtase indizível,
esta Fusão, esta Reunião, onde os dois se tornam Um, em Verdade e em Unidade.

***

A Onda da Vida, permitam-me dar-lhes alguns mecanismos, que se imprimem no corpo ilusório, porque, como
eu lhes disse, eu estou e sou, uma das vibrações que portam o Manto Azul de Graça.

O Manto Azul da Graça é o que vem, na realidade, fecundá-los, despertá-los para uma viagem sem retorno,
bem além de toda experiência de Unidade.

Onde tudo, então, vai ser vivido, não mais simplesmente no limite do corpo ou de um outro Corpo, mas em
todo Corpo.

Não há mais limite.

Isto não é simplesmente algo que é imaginado, sonhado, pensado, mas, realmente, a realidade de cada
momento que se Casa com o CRISTO.



Lembre-se: a palavra CRISTO pode ser substituída por Absoluto, por MARIA, por BUDA.
Use a palavra que você quiser, ela não mudará estritamente nada da Onda que é carregada.

***

A Unidade vai estabelecê-los, de maneira definitiva, no que foi denominado Os 4 Pilares do Coração (ndr:
ver "Protocolos a praticar") (**).

O Manto Azul da Graça agiu, essencialmente, pela Luz Azul da Fusão dos Éteres (Luz da Graça, cor do Manto),
sobre duas portas laterais, extremamente importantes, inscritas no corpo, que são as Portas nomeadas: o Baço

e do Fígado.
Isto é, o eixo ATRAÇÃO / VISÃO.

O diafragma, que corta a região da carne (o trato digestivo) do trato do ar (aquele do sangue e aquele dos
pulmões), está reunificado.

A Passagem da Porta OD, Porta da Infância, como se exprimirá ainda, depois de mim, TERESA (ndr: TERESA
DE LISIEUX).

Há, obviamente, este impulso, que foi dado e que muitos dentre vocês têm experimentado (sob a forma de
Vibração, de dor, de peso) ao nível do que é denominado, no corpo efêmero, o fígado e o baço (as portas

vibratórias ATRAÇÃO e VISÃO).

Houve, de fato, um impulso que foi dado: o mesmo impulso que levou o núcleo da Terra a se liberar.
O Casamento entre o Sol e a Terra ou o Sol e a Lua.

Todo casamento, seja ele qual for, não é senão um reflexo do Casamento Absoluto, da Unidade finalmente
Conscientizada (por assim dizer) para além de toda Consciência.

***

Então, um impulso foi dado, semana após semana, dia após dia.
Trazendo o Humano e não, eu não falo mais de vocês, Irmãos e Irmãs, mas eu falo do que poderia ser

chamado (eu creio) Adam Kadmon, ou seja, o Homem Verdadeiro, além de toda representação, o arquétipo
construído como uma magnificência do Absoluto, na carne, chamada de carbono.

O fígado e o baço permitiam, de alguma forma, pelo seu isolamento, não viver a Verdade de Alfa e de Ômega.

O impulso do Manto Azul da Graça permite, ao nível do Triângulo da Redenção da Nova Aliança, tecer, de
alguma forma, as ligações de Libertação entre UNIDADE e ATRAÇÃO, entre AL e VISÃO.

Esses pontos, que são pontos de Luz, levaram alguns de vocês, a rasgar os últimos Véus da separação
dando-lhes a viver a verdadeira Unidade, além desse corpo, dessa vida que você leva.

A acessar, além do que é chamado de astral, bem além de toda visão e de toda sedução, a Verdade inefável
do Absoluto.

Esse impulso o levou a viver, ou a estar no limiar da Porta da Infância.

Então, o que bloqueia?
Será que ainda existem apegos?

Será que ainda há temores que se opõem à Onda de Vida?
O único, como disse minha Irmã YVONNE AMADA, está no pecado de não Ser o Absoluto.

O ego tem todos os motivos para mantê-lo no Si.
O ego tem todo o interesse em mantê-los no jogo perpétuo da ilusão, da busca espiritual, da busca pelo bem-

estar, da pesquisa, da cura.

Quando Cristo disse: "procure o Reino dos Céus, que está dentro de vocês, e tudo o mais ser-lhes-á dado",
Ele poderia mentir, Ele que afirmava, e que demonstrava que ele era Um, e em Unidade com o Pai?

***

Claro, o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO irá levá-los, sempre, a olhar para fora, olhar para tudo, exceto o Absoluto.
Porque há, de alguma forma, um condicionamento: o que vocês chamam, como lhes explicou os Anciões, de
Sistema de Controle do Mental Humano, que os mantém (que os manteve, devo dizer), ao nível coletivo, sob o

controle, por assim dizer, de um inconsciente coletivo.
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Esse inconsciente coletivo, que foi dirigido por aqueles que são intitulados criadores, mas que, de fato, não são
senão manipuladores.

Então, mesmo eles, não há que julgá-los, eles fizeram durar a ilusão, mas a ilusão pode durar?
A ilusão é um Tempo, quando ela é vivida, realmente, como uma Ilusão?

***

De qualquer forma, minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), o Ponto AL no corpo, a Estrela AL, MARIA e eu
mesma tecemos em vocês pelo seu acolhimento, e por vocês mesmos (pois vocês, de alguma forma, nos
acolheram em vocês, como nós os acolhemos em nós: de alguma maneira, nós fomos as primícias do seu

próprio Casamento Místico), nós tecemos as ligações de Liberdade e de Libertação.

Vocês Ancoraram a Luz neste mundo.
Agora, o Manto da Graça vem se colocar aos seus pés, e sobre os seus ombros.

O que foi concebido como uma camada suplementar (por assim dizer) de Vibrações, para aqueles entre vocês
que o acolheram, na totalidade, imediatamente perceberam que o que estava acontecendo não era do domínio

de uma experiência, nem ordinária nem extraordinária.
Da mesma forma que aqueles entre vocês que tiveram a oportunidade de conhecer MARIA, de diferentes

maneiras, nunca duvidou de que era MARIA.

Da mesma forma, aqueles que vivem a Onda da Vida não podem deixar de reconhecer o Gozo, o Êxtase
permanente.

Porque sabem, inevitavelmente, que essa é sua natureza, e não mais algum peso da Ilusão, de sua vida, de
seus pensamentos, do corpo, que não pode alterar o Absoluto.

***

A Unidade de que falei, há um ano, há dois anos atrás, era um elemento preparatório.
Da mesma forma o que lhes disse os Arcanjos, há pouco tempo, que foi construído, pacientemente, um

conjunto de ideias, um certo número de Vibrações, de conceitos, de Luz.
Esse agenciamento da Luz, sobre o corpo como no Corpo de Estado de Ser (que foi reproduzido aqui), os

conduziu ao limiar da porta OD.

Agora, vamos falar sobre o impulso de METATRON, que foi realizado.
METATRON, que se juntou ao Manto Azul da Graça: indo além da abertura da Porta KI-RIS-TI, ele também

ajudou a estabilizar o nosso impulso, muito além das Portas UNIDADE e AL, a fim de construir essa ‘ponte de
Luz’, até ATRAÇÃO e VISÃO.

 Permitindo, então, além de toda dúvida e medo, para alguns de vocês, estabelecerem-se já, na Onda da Vida.
Fazendo de vocês os Seres que não são mais nada na superfície deste mundo, e, contudo, estão neste

mundo.

Isso faz de vocês o que tem sido chamado, pomposamente, de “Liberados Viventes".
Mas vocês são, simplesmente, Viventes, pois vocês são conduzidos pela Verdadeira Vida, e não pelo

efêmero.

Esta Unidade, ela não tem preço, não tem peso.
Não é uma busca, é, ao contrário, tudo, exceto isso.

É o Abandono total de toda vontade.
É o Abandono total de todo conhecimento.

Como diz TERESA, é tornar-se como uma criança.
Mas, aí também, não a criança do século 20, mas a criança na sua inocência, sua pureza, aquela que nasce

virgem de tudo deste mundo, contudo, neste mundo.

***

Isso é o que desencadeou o Manto Azul da Graça, à medida das semanas, entre os Despertos, como entre os
não Despertos.

Vocês se dão conta do que vocês vivem, hoje, que alguns seres que nos leem, pacientemente, sem nada
viver, sem nem mesmo poder adornar a si com o título de Semente Estelar, Ancorador da Luz ou Semeador da



Luz, encontram-se, de repente, projetados nesta Onda da Vida, na Onda da Graça e do Êxtase?
O que eles podem dizer?

O que eles podem reivindicar?

A Onda da Vida está presente em toda parte na Terra, pois o Manto Azul da Graça, também, como vocês o
sabem, cobriu a Terra, e se amplia, agora, todos os dias do seu tempo, desde o núcleo central da Terra. 

Ela não vai parar mais, jamais.
Convidando-os, se já não foi feito, a deixar-se fecundar, deixar nascer, deixar dar à luz no que, de fato, jamais

teve necessidade de nascer, porque nascido desde toda a Eternidade.

***

Mais uma vez, não tenham medo das palavras, porque aquele que fala da Onda da Vida não pode falar senão
do que ele vive, sem isso não se pode falar, é impossível.

Você não pode trapacear com a Onda da Vida.
Pois a Onda, esse estremecimento de Amor, esse Êxtase permanente, não é qualquer ilusão, nem qualquer

papel: aquele que a vive, a vive.
Aquele que É, É.

Então, alegrem-se, pois o que um, dentre vocês, realiza, como lhes disse o Cristo, vocês podem todos, sem
nenhuma exceção, realizar.

E, além disso, já está realizado, já que isso é Eterno e Absoluto.

A Unidade sempre esteve aí.
Apenas a ilusão do olhar, apenas a ilusão de experimentos conduzidos (com dor ou alegria) sobre este mundo,

os manteve, de alguma forma, afastados da Unidade Absoluta.

***

Testemunhar a Onda da Vida não é discorrer sobre a Unidade, nem discorrer sobre o espiritual, ou as energias,
ou as Vibrações, porque a Onda da Vida transcende tudo isso, na totalidade.

Por enquanto, se podemos dizer, havia vocês, havia a Luz, e havia uma Reunião, de certo modo, cada vez mais
próxima, com provas tangíveis e intangíveis do que se realizava.

Havia dois: vocês e a Luz.
E agora há Um.

Além do Andrógino, a Fonte de Cristal (nomeada, também, a Fonte da Juventude), que está acima da cabeça,
ao nível do que os nossos amigos Orientais chamam de Vajra, mas também o que está sob os pés do BUDA,

reunidos na mesma Onda da Vida, vindo do Céu e da Terra.
Liberada de todo constrangimento, de todo peso, de toda densidade.

Como declamou longamente, no ano anterior, o Arcanjo URIEL: a noção de Leveza e de densidade, de
passagem da ausência à Presença.

***

Hoje, aqueles que vivem a Onda da Vida percebem que nunca estiveram separados, e que eles não são nada
mais do que o Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, a Onda do Éter, vindo substituir-se à onda vital, à energia vital,

e mesmo à Vibração da Luz.

Então sim, eu que, na minha última encarnação, não tive tempo para conhecer o que vocês chamam de amor
físico, o que eu vivia era muito além do amor físico.

Pois, havia, realmente, um Gozo do corpo físico, porque o Divino Esposo estava no Céu, mas depois, Ele
estava em mim, e eu estava n’Ele.

É essa União, que, de alguma maneira, seria perpétua, que descobre a Unidade Absoluta da natureza e da
Essência do que vocês São, na totalidade, cada um.

***



Não há qualquer esforço a fazer.
Basta, simplesmente, permanecer tranquilo.

Ficar tranquilo é, simplesmente, deixar o Eu se esvanecer, deixar o Si se autoaniquilar.
A partir desse momento, a Onda da Vida os acolhe.

E a partir desse momento, reconhecível entre todos de sua vida, vocês sabem que vocês são o Caminho,
a Verdade e a Vida.

E que vocês não são mais nada neste mundo, porque vocês são o Absoluto, e isso é sem retorno, e isso é
Eterno.

Hoje, vocês são cada vez mais numerosos, e vocês serão, a cada dia, cada vez mais numerosos.
Da mesma maneira que vocês Ancoraram a Luz neste mundo, que vocês a enxamearam, sua simples

Presença no Absoluto, sobre o mundo, é o testemunho da Beleza, o testemunho da Verdade, o testemunho do
indizível e do Gozo permanente da Vida.

***

Vivendo no Absoluto, tudo o que é efêmero, mesmo o que lhes parecia, até agora, um peso, não poderá mais
ser o menor peso.

Vocês farão tudo, e vocês serão tudo com a mesma equanimidade.

Pode-se dizer, simplesmente, que pode existir, entre o nascimento da Onda da Vida e o percurso da totalidade
da Ilusão do corpo, pode haver um período um pouco atribulado, onde as últimas dúvidas, os últimos medos,

podem se apreender de vocês.

Aliás, virá um momento, então, da estabilização definitiva da Onda da Vida que vocês São, virá um momento
(em geral, que é contado em semanas do seu tempo terrestre, e nunca superior a 21 dias), onde ocorre a

aceitação total.
Onde não há mais espaço, no Absoluto, para a menor dúvida, a menor pessoa, a menor esperança, a menor

data de um futuro.

É nesse momento que podem reaparecer, uma última vez, os medos relativos à carne: o medo de
desaparecer, o medo da falta, o medo da aniquilação total.

Mas nesse momento, mesmo se isso os invadir, vocês irão se apreender, instantaneamente, de que não é
senão um jogo que não tem qualquer legitimidade, nem qualquer existência.

Porque, no mesmo momento, vocês irão se tornar o Absoluto.

***

O Gozo, então, apertará o círculo, por assim dizer, nesse corpo efêmero, em seus pensamentos efêmeros.

O que quer que vocês façam, vocês não poderão ignorar, de dia como de noite, na vigília como no sono,
na Turiya como na não Turiya, que Vocês são esta Onda.

Porque ela não lhes dará qualquer trégua, em momento algum.
Vocês não poderão mais se desviar, façam o que fizer.

E, aliás, quem pensaria, simplesmente, em se desviar deste Gozo Absoluto?
Quem pensaria, somente, em querer parar a Onda de Vida?

Quem pensaria apenas em se tornar de novo este efêmero, este corpo de sofrimento, este corpo de
alimento? 

Quem pensaria em querer frear, ou em pensar em outra coisa senão na Onda da Vida?
Exceto, é claro, aquele que olha com o seu ego e que tem medo, porque ele duvida porque ele não vê essa

Beleza.

A Onda da Vida faz iluminar os últimos limites: não há mais Sombra, não há mais Luz, vocês não podem ver
nem um, nem outro, pois, sendo Unidade e Absoluto, Vocês são a Totalidade de tudo isso.

Não há mais jogo de Sombra / Luz, não há oposição entre o Eu e o Si.
Há apenas poucas etapas que são vistas além de toda etapa.

***

Então, o Casamento Místico lhes dá, efetivamente, a possibilidade (como muitas Irmãs, Estrelas, lhes
disseram) de experimentar fenômenos místicos absolutamente inverossímeis, para aquele que está no



limitado.
Desde, é claro, a bilocação, eu diria mesmo a multilocação, hoje, isto é, estar Presente por toda parte, em

cada ser, em cada folha de grama, em todo lugar, e de cada tempo.

Quaisquer que sejam os sintomas manifestando-se no corpo (sejam odores místicos, seja arrebatamento, no
Êxtase, por Transverberação), não faz qualquer diferença, porque vocês ficam, permanentemente,

estabelecidos no indizível.
Esse corpo poderia ser dividido em dois, que não mudaria nada.

Isso se tornou possível, hoje, pelo Sacrifício de CRISTO, além de toda a história, além de todo o personagem.

Se, hoje, vocês vivem isso, se a Onda da Vida os percorre e se torna o que vocês São, então, vocês não
poderão mais dizer, como o CRISTO, "Eli Eli Lama Sabachtani": Meu Pai, por que me abandonaste? 

Porque não há qualquer abandono, exceto a crença em um abandono.

Viver a Onda da Vida irá desembaraçá-los, definitivamente, de toda questão, de toda interrogação, de toda
coisa fútil.

Vocês não irão rejeitar nada, mas, como eu o disse, a Onda da Vida é tal, que em vocês, ela é manifestação
permanente deste Gozo entusiástico.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, vocês apenas poderão ser a Testemunha
indefectível deste Absoluto.

***

Tudo isso, vocês têm que viver.
Vocês têm que Ser, porque vocês o São e vocês o vivem. 

Este momento será, de qualquer maneira, vivido no momento final, por assim dizer.
Mas vivê-lo agora, desde agora, irá permitir-lhes não ser afetado, em meio a qualquer efêmero, qualquer que

seja este efêmero, independentemente do que muitos profetas chamaram-no de famoso Juízo Final e de
Apocalipse.

Que, graças, eu os lembro, ao seu trabalho e ao nosso trabalho juntos, reduziu o tempo.
Ser a Onda da Vida é não mais ser afetado.

É não mais se colocar, tampouco, fora, já que vocês Estão por toda parte e vocês São o Tudo.
Sem buscar, sem querer, sem exercício.

O que quer que lhes peça esse o corpo, como repouso ou como não repouso, vocês não poderão mais,
jamais, dormir, vocês serão Liberados, porque vocês serão Viventes.

***

Eis o que é o Casamento Místico, até o seu término.

Mas lembre-se, assim que o estremecimento da Onda da Vida aparece, não há nada mais a fazer do que
Ser, não há nada a pedir, não há nada a rezar.

Gradualmente e à medida que o tempo e a intensidade aumentarem, na manifestação da Onda da Vida,
gradualmente e à medida, vocês irão constatar que nada mais pode ser como antes: que tudo está

transformado.

Vocês são a Onda da Vida.
Vocês são o Cristo.

Vocês são o Filho Ardente do Sol, aquele que se tornou o Sol e a Terra, além de toda identidade, além de toda
função, além de toda Presença.

Naquele momento, vocês serão o testemunho vivo, como nós, Estrelas, temos sido.
E, é claro, como para algumas Estrelas, isso acontece naturalmente.

Não há nada a demonstrar.
Não há nada a dizer.

Há somente que testemunhar, dar o testemunho do Absoluto, e nada mais.

***



Este último Absoluto da Unidade reencontrado pelo Casamento Místico é uma Liberdade.
É a Libertação total.

Este é o momento em que nada mais pode existir senão este Absoluto.
É o momento em que nenhum estado de humor, ou nenhum estado particular pode interferir, porque o Absoluto

está além de toda interferência.
Não há absolutamente nada que possa interferir.

Obviamente, os tempos da instalação, que, como eu lhes disse, podem durar 21 dias, podem ser
perturbadores para o ego, porque ele sabe que ele está morto, definitivamente.

E mesmo o Si se apaga, aí também, isso talvez seja desestabilizador.
Como o que foi arduamente conquistado, no suor da alma e da carne pode ser assim Transfigurado, ele

também?
E ainda.

Aliás, quando eu falo de viagem sem retorno, é que basta provar uma vez, uma só vez, esta Onda da Vida, para
nunca mais poder ser outra coisa senão ela. 

Mas é preciso Vivê-la, é preciso Sê-la.
É preciso encarná-la para, justamente, transcender a encarnação.

Não há qualquer fuga na Onda da Vida.
Não há qualquer separação, qualquer divisão.

Tudo é apenas Êxtase, Amor, Absoluto.

***

Assim, a Vibração que eu trago, ao nível da Porta UNIDADE, tem, de alguma forma, permitido Liberá-los da
Atração deste mundo.

A fim de escapar, de algum modo, ao transcendente, ao Eixo ATRAÇÃO/VISÃO.
Para a Onda da Vida, eu lhes dei, há muito poucas semanas, uma série de condições prévias (ndr: intervenção

de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro último) (***).
Estas são as últimas condições a cumprir, justamente, para Ser, sem condições, se vocês ousarem rejeitar

tudo o que é efêmero.

O que é efêmero?
Um pensamento, esse corpo (que muda a cada dia), este mundo (que passa de ciclo em ciclo, de estação em

estação, de milênio em milênio ou de milhões de anos em milhões de anos).
Tudo isso, vocês não o São.

A Onda da Vida, então, irá aparecer, e ela irá apreender-se de vocês, na totalidade.
Este caminho é um caminho sem retorno, que não é um caminho.

Esta experiência está além de toda experiência.
Este estado está além de todo estado, porque ele está, irremediavelmente, fora do âmbito deste mundo.

E, no entanto, é sobre este mundo que lhes é oferecido vivê-lo.

***

Lembrem-se: a Onda da Vida é a Inteligência Suprema de toda a Vida.
Vivendo este Absoluto, nenhuma influência do efêmero, Interior ou exterior, pode interagir.

Vocês São a Ação da Graça em ação.
Vocês São a Verdade, vocês São a Liberdade.

E você São além de tudo o que pode ser concebido aqui.
A Onda da Vida, ou a Onda do Éter, é esta Onda da Graça.

Ela não é mais Luz, concebida como chegando em sua composição tripla.
Ela não é mais esta carne, opaca e pesada, que deve ser transfigurada.

Ela é a carne e a Transfiguração.
Ela é este opaco que se tornou Transparente.

Além mesmo de toda ideia, de toda vontade, vocês São o que você São: o sem forma, o não-ser, o Absoluto, o
indizível Gozo da Vida, além desta vida.

***



Eu abro um espaço, em meio à Onda da Vida, para as questões que vocês podem querer colocar.
E a Onda da Vida ali irá responder.

***

Pergunta: pode o Absoluto ser considerado como pertencente à 5ª Dimensão?
O Absoluto, minha querida Irmã, não pode pertencer ao que quer que seja, exceto a si mesmo.

Toda a vida, em toda Dimensão, Unificada ou não, é sustentada pelo Absoluto.
Sem Absoluto, mesmo as palavras que eu emprego não poderiam existir, ou ser.

Quando os Arcanjos lhes dizem que o Absoluto é sua Essência e sua natureza, quando a Onda da Vida lhe diz,
é a Verdade?

Lembre-se: este caminho é sem retorno.

O Absoluto está presente em toda forma, desde a carne, como no Estado de Ser.
Não há mais separação.

Se eu fosse mais abrupta, ao lhes dizer isso: não há nem Dimensão, nem Arcanjos, nem Anciãos, nem Fonte,
nem Eu, nem o Si.

No Absoluto, não há senão o Absoluto, não há senão a Onda da Vida.
Todo o resto são apenas experiências temporárias e, portanto, por definição, efêmeras e, portanto, da mesma

forma tão ilusórias quanto o corpo.

Lembre-se, minha Irmã, que eu me deixei trazer, muito além da Estrela UNIDADE, e que a Onda do Éter se
exprime nessas palavras, além da palavra.

Lembre-se também: vocês não São imagem alguma, não há, então, qualquer imagem a venerar ou a adorar.
Não há qualquer ser a venerar ou a adorar.

Há apenas que se Casar.

***

Pergunta: uma sensibilidade do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (fígado / baço) é um sinal de transcendência ou de
resistência?

Ele permanecerá sensível enquanto a Porta não for ultrapassada.
Isso não é nem resistência, nem oposição, nem confrontação.

É apenas para olhar, como um processo que não lhe diz respeito em nada, desenrolando-se no corpo, que não
é você.

Há que considerar que você não É o que vive isso, que você não É, tampouco, o que observa isso.
Então, a Onda da Vida irá lhe percorrer.

Eu especifico que o ser humano limitado, a partir do momento em que se manifesta um pesar, uma dor, um
sofrimento, coloca-se sempre a questão de saber se é a Luz que age, ou se é a resistência que se manifesta.

Se vocês aceitarem que vocês não São nem a resistência, nem o trabalho da Luz, porque essa é a sua
natureza, então, a Onda da Vida irá percorrê-los.

Lembre-se de que a Onda da Vida, que é a sua natureza, preenche absolutamente tudo.

Eu lhes disse que quando o Casamento Místico é consumado, que a Onda da Vida estabeleceu a sua
permanência e sua imanência, naquele momento, vocês não têm mais perguntas, e esta é a estrita Verdade.

O tempo deste mundo não lhes concerne mais, mesmo se o tempo é especial.
Vocês transcenderam o tempo, na totalidade, da mesma maneira que vocês transcenderam a Ilusão de ser

este corpo, esta pessoa, esta identidade.
Vocês não são mais referidos, embora estando Presente.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, é a única maneira de viver o Absoluto.

***



Pergunta: como se posiciona o fato de comungar com A FONTE, comparado ao fato de viver a Onda da
Vida?

A Comunhão com A FONTE foi, até o presente, uma irradiação que eu qualificaria de descendente.
Que isso seja o Espírito Santo, que isso seja a Radiação do Ultravioleta, que isso seja o último componente

Adamantino da Luz, ela veio até vocês pela cabeça.
Isso dá a Comunhão com A FONTE.

Mas a Comunhão com A FONTE não é Ser A FONTE, aí está toda a diferença.
A Onda da Vida é uma energia que eu chamaria de ascendente.

Não é somente o fogo da Kundalini, a Onda da Vida é a Alquimia da Água e do Fogo Primordial, que é
realizado em vocês, o Andrógino Primordial.

E que dá, então, a viver outra coisa que esta Comunhão com A FONTE.

A Comunhão com A FONTE é um êxtase limitado.
Isso foi chamado de um Samadhi particular.

Dando-lhes a contemplar e, de alguma forma, a estabelecer, um estado de Comunhão podendo assemelhar-se
a um êxtase ou, em qualquer caso, uma Alegria Interior, a um sentimento de Presença que é, efetivamente, já,

em parte, indizível.
Mas, ainda uma vez, assim que a Onda de Vida é vivida, não pode haver qualquer distinção entre o que você

nomeia, meu irmão, FONTE, Comunhão.
Porque, na verdade, quem comunga com A FONTE?

Antes da Onda de Vida, este pode ser o Eu, este pode ser o Si.
Após a Onda de Vida, não pode haver Comunhão: há União, e há Casamento. 

Antes, era apenas uma aproximação, os noivados, as Núpcias Celestes.
A Onda da Vida é Boda da Luz.

Evidentemente, enquanto a Onda da Vida não está desvendada, revelada, atualizada (pouco importam as
palavras que vocês quiserem usar), restará sempre, naquele que viveu o encontro com o Si, a necessidade de

se autocontemplar, o que eu chamaria (o que foi chamado pela Irmã YVONNE AMADA) de um narcisismo
espiritual: a necessidade de se contemplar na Luz, a necessidade de experimentar a Alegria, de experimentar a

Leveza, de experimentar a Presença.
Mas tudo isso não é a Onda da Vida.

Elas apenas são, essas manifestações, a antecâmara [o saguão].

Mas, como lhes disseram os Arcanjos, era necessário construir algumas coisas antes de desconstruí-las.

Viver a Onda da Vida é, finalmente, aceitar romper com a autocontemplação.
O Samadhi não é uma finalidade.
A meditação não é uma finalidade.
Este corpo não é uma, tampouco.

Sua vida, aqui, tampouco.
A partir do momento em que vocês aceitarem que nada do que existe em meio ao efêmero, mesmo a

revelação e a realização do Si, não são senão etapas, então, vocês irão abrir a porta ao não Si, isto é, à Onda
da Vida.

Em resumo, tudo o que é conhecido de suas experiências, tudo o que é conhecido de suas vidas, ou desta
vida, tudo o que é conhecido da Luz, deve dar lugar ao Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Meus Irmãos muito queridos, minhas Irmãs muito queridas, neste espaço e neste tempo, juntos, que a Onda de
Vida se eleve neste estado de União.

Esta será a minha despedida, e o meu Testemunho, e o seu Testemunho.

... Efusão Vibratória ...
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~ A DÚVIDA ~

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Permitam-se chamá-los de Filhos e de acolhê-los na Graça.

Eu fui levada a falar, em meio à Graça, do que foi denominado, no Casamento Místico (completando o que lhes
disse a minha Irmã TERESA) (ndr: TERESA DE LISIEUX), a dúvida.

A dúvida exprime e manifesta a retração ou a retratação da alma diante da Verdade.
Eu sou uma das partes do Manto da Graça.

Eu sou portadora da Vibração da Estrela AL que está em ressonância com a Porta, neste corpo, acima do seio
direito, chamado, não sem motivo, de chakra (ou roda de energia) de enraizamento da alma.

A alma, que se expressa na vida ordinária sob uma série de vocábulos, sob uma série de ações e de
manifestações, de amor, de desamor, de prazer, de desprazer, do que dá sentido à vida humana, sobre este

mundo.
A alma, densidade intermediária, entre a densidade do corpo e a densidade do Espírito.

A alma, no seu abrasamento, disso que eu já falei há vários meses.
Eu venho, hoje, completá-lo para vocês, em virtude da ação do Manto da Graça nesta alma.

*** 

A alma é um veículo, mas este veículo não é vocês.
Assim como o Espírito é um veículo que não é vocês.

Assim como a descoberta da alma e do Espírito, desvendando-se na Alegria da Unidade e da Luz, no Si, não é
vocês.

MA ANANDA MOYI - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-K-3tnYvme6E/T2cIPVO42qI/AAAAAAAAAtk/-Fv0GD59vd4/s1600/MaAnandaMoyi3-10.03.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-03-10.mp3


A alma, até este estrato do Si, está em concordância total com o que vocês vivem.
Porque o Si criou na alma, no Espírito e em certas partes do corpo, um sentimento, bem real, de completitude,

de Alegria, de Luz, de conexão com alguma coisa que, anteriormente, não era consciente.
A alma se descobre.

O Espírito de descobre, deixando-se viver ajustamentos.
Ajustamentos diversos e profundamente diferentes segundo, justamente, cada alma e cada Espírito.

Há, então, no sentido da alma e no sentido do Espírito, uma individualidade, bem real, que faz com que cada
Filho, cada Irmão, cada Irmã vai preferir mais tal cor, tal alimento, tal pessoa mais do que tal outra.

Quando a Onda da Vida, quando o Manto Azul da Graça se revela e quando essa revelação é acompanhada da
surgimento, se pudermos dizer, da Onda da Vida partindo debaixo dos pés, então a alma começa a se retrair,

pois a alma, assim como o corpo, descobre-se, então, perecível e efêmera.
A manifestação das dúvidas, como disse a minha Irmã TERESA, não resulta unicamente dos últimos apegos,
mas, efetivamente, dos últimos impulsos da alma para manter o efêmero, para manter alguma coisa perecível.

Pois a alma sabe que ela mesma é perecível.
Assim como o Espírito é perecível.

O Espírito dá e confere um estado que nós poderíamos chamar, na minha cultura de origem, de Budeidade.
Parar aqui propicia muitos elementos no nível espiritual, chamados, com razão, de poderes.

A Onda da Vida vem golpear esta alma e este Espírito para dizer-lhes que eles não são, de forma alguma, o
que eles creem ser.

Que qualquer poder, ainda mais espiritual, é um obstáculo à Onda da Vida.
Como isso foi falado, a Onda da Vida é uma rendição total do amor para o Amor, da verdade, considerada

como uma fração da Verdade, para a totalidade da Verdade.

*** 

Na Onda da Vida não há mais polaridade, nem masculina, nem feminina.
Não há mais impulso da alma nem do Espírito.

Há apenas a Onda da Vida.
Tudo o que era intermediário e efêmero desaparece.

Então, é claro, antes de viver isso, a alma e o Espírito que o vivem, como a alma e o Espírito daqueles que
observam, apreendem-se da dúvida.

Esta dúvida que será sempre uma negação da Verdade.
Pois a Verdade não pode conhecer qualquer dúvida.

Ela é, ao mesmo tempo, evidência, simplicidade, infância, para retomar as palavras de TERESA.
A Onda da Vida é a absoluta certeza, a absoluta Verdade, porque ela não se inscreve no efêmero, porque ela
não se inscreve no contexto de uma experiência, porque ela é, realmente, o próprio teor do que nós somos,

todos nós.

*** 

A alma, naquele momento, retrai-se, porque, efetivamente, ela tem medo de perder a carne que lhe permitia,
justamente, manifestar os seus impulsos.

Ela própria tem medo de ser perdida.
A Consciência, mesmo no Si, no Despertar, tem necessidade de apoiar-se no que nós denominamos, para

vocês, os Pilares.
Quer sejam do Coração ou da retidão, no nível da cabeça.

A um dado momento, a alma deve se render.
Assim como o Espírito.

Esta capitulação não é uma rendição efêmera de um corpo mantendo uma alma, vindo eternamente tomar uma
vestimenta de carne, mas, sim, a transcendência da carne, a rendição da alma e do Espírito na Onda do Amor

que diz a Verdade.

*** 

Estejam conscientes de que tudo o que vocês realizam, aqui, sobre este mundo (que isso seja o Eu, em uma
busca da perfeição, por que não, que isso seja o Si na alegria manifestada e muito mais agradável, é preciso

dizê-lo, do que a dualidade), tudo isso não é nada, porque tudo o que vocês vivem aqui, até agora, são apenas
fases.

Nada disso tem consistência.
Tudo isso irá se dissolver e se dissolve, por que é efêmero.



*** 

O próprio princípio da Eternidade é, e sempre irá permanecer, uma escala de valores e de tempo.
Aquele que vive em meio a um tempo limitado, contando em dezenas de anos, irá considerar sempre que

milhões de anos são a Eternidade.
Mas a Eternidade não se conta em tempo, nem em experiência, nem em estado.

Vocês são além de tudo isso.
O Absoluto não conhece qualquer limite porque o Absoluto não pode estar inscrito em tempo algum, assim
como a alma e o Espírito não podem estar inscritos em tempo algum, exceto o tempo de uma ronda deste

mundo, muito mais longa do que um próprio ciclo de manifestação da Consciência sendo, sobre este mundo,
de vinte milhões de anos.

A alma que começa a perceber (porque é ela que percebe e não o corpo) a Onda da Vida, vai se encontrar
confrontada, ela mesma, com o que a minha Irmã TERESA explicou-lhes perfeitamente: as dúvidas.

A impossibilidade de ir para a Profundez.
Tudo isso que foi inscrito na própria História da nossa humanidade, tudo isso se apaga diante da Graça.

A expressão escolhida “Manto Azul da Graça” não foi por acaso.
Isso corresponde à estrita Verdade do que se coloca sobre os seus ombros (e não em outros lugares) e que
vem fazer ressoar em vocês os estratos mais profundos da alma e da carne, vindo despertar a Centelha que

jamais pôde ser extinta em meio à Eternidade.
Dessa maneira, a rosa pode nascer até mesmo no esterco.

Somente a alma crê ser necessário preservar uma rosa dos efeitos do tempo.

*** 

A Onda da Vida os convida, pela sua água vivificante, a completar o Fogo, o Fogo da alma e do Espírito.
A Onda da Vida é a Onda que se estabelece, de toda a Eternidade, em todos os limites, porque nenhum limite

poderia existir sem a garantia do Ilimitado.
A própria definição de um limite (mesmo o seu corpo, mesmo a sua alma, mesmo o seu Espírito) será sempre

definido pelo sentimento de uma diferença de ter tal caminho, tal sexo, tal idade, tal função, tal papel, tal
aspiração, tais experiências espirituais.

E a alma irá mentir, permanentemente, dizendo-lhes que há uma evolução, que há uma perfeição a obter.
O Absoluto é perfeito, de toda a Eternidade.

Por que o Absoluto teria necessidade de qualquer imperfeição para ele próprio se descobrir?

*** 

A alma vai então conduzi-los através de sistemas de experiências, de conhecimentos que, inelutavelmente,
afastam-nos do seu objetivo.

Somente a alma crê e os faz crer que vocês se aproximam de um objetivo no qual ela seria compreendida e
integrada.

Pois qualquer efêmero apenas existe, em última análise, porque, a um dado momento, ele se acreditou, ele
mesmo, absoluto.

Se não houvesse o próprio fundamento do Absoluto pela Onda da Vida, nenhum limite poderia aparecer,
nenhuma alma poderia sequer se diferenciar.

Hoje, o Manto Azul da Graça colocou-os a nu, abrindo-os, erradicando toda dúvida, todo efêmero, toda ilusão.
O que a alma iria considerar como o nada, o que o Si chama, aliás, de não si, apenas os faz, em última análise,
descobrir o não ser, o não si, ou seja, a Onda da Vida, a ausência total de projeção, a ausência total de alma,

de Espírito e de corpo.
É nesse momento, fluindo e dançando na Onda da Vida do êxtase infinito, que vocês se apreendem de que o

efêmero é realmente efêmero.
Há apenas o Absoluto que lhes permite viver a Onda da Vida.

A retração da alma será um obstáculo efêmero, do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista da
própria alma, do Espírito, mas que tende a fazê-los considerar que a Onda da Vida não pode ser para vocês,

porque vocês têm um caminho a percorrer, uma identidade a preservar, um corpo a manter, um Espírito a
revelar.

O Absoluto é perfeito de toda a Eternidade.
Nada há para conquistar.

Nada há para subir.
Nada há para descer.

Nada há para querer ser, porque o Absoluto está além do Ser, muito além dos jogos de impulsos da alma e do
Espírito.

E, no entanto, este indizível que está inscrito em cada partícula, em cada célula, sem o qual nenhuma vida seria



possível, aqui ou em outros lugares, tende a fazê-los considerar esta Verdade como impossível de conjeturar,
impossível de concretizar, ao passo que isso já está aí, de toda a Eternidade.

Somente o impermanente permite o permanente.
Somente o infalível permite o falível.

Somente o Absoluto pode fazer tomar consciência do efêmero.
Mas vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida, este Sopro ardente que os chameja e os consome, a fim de restituí-los ao que
vocês sempre foram.

*** 

Durante a minha vida encarnada, a Onda da Vida transportou-me, por longos períodos, no Absoluto, a tal ponto
(se pudermos exprimir assim) que o meu corpo podia manifestar, à vontade, o peso de uma pluma como o

peso de uma rocha digna de uma montanha.
Após ter considerado todas as possibilidades, o Absoluto se expressa no limitado como ele o entende.

Nós não temos mais qualquer interesse pelo limitado, exceto, é claro, o conjunto da humanidade, o conjunto da
Criação, aqui como em outros lugares, que não está neste Absoluto, que crê estar afastado, estar separado.

Nunca houve afastamento, nunca houve separação, em última análise.
O Karma não tem mais existência do que a ilusão deste corpo.

Tudo (como disseram os Anciãos, como eu disse e repeti) tudo é apenas Ilusão, projeção, a Maya.
Agora, não é porque vocês dizem isso que vocês o vivem.

Mas se a Onda da Vida estiver aí, então vocês o vivem, além de toda experiência, além de toda Consciência,
além de todo sentido, além de toda alma, além de todo princípio.

*** 

A Onda da Vida põe fim ao próprio princípio.
A Onda da Vida instala vocês, para sempre, se pudermos dizer, na sua Eternidade.

Eternidade que está muito além da Alegria, muito além de qualquer noção conhecida ou apreendida neste
mundo.

Muitas vezes, aliás, a razão denomina místico o que é fantasmagórico e o que está distante, justificadamente,
dessas atrações, desse Eu.

Mas o místico que vive o não Si, conhece e Vibra a Verdade.
E, então, ele pode, sem ter necessidade de persuasão, simplesmente por esta Absoluta Presença, permitir-
lhes aproximarem-se (com terror, com assombro ou com alegria, não importa) deste indizível Absoluto, desta

Eternidade que vocês são.

*** 

O Tempo atual desta Terra é o Tempo da Graça.
Regozijem-se, além da Alegria.

Vão além das dúvidas porque vocês não são nenhuma das suas dúvidas.
Vocês não têm que se persuadir de nada.

Vocês têm apenas que se apreender de que vocês nada são de efêmero, de que tudo o que é efêmero, por
definição, desaparece um dia ou outro.
Somente permanece a Onda da Vida.

Somente permanece o Absoluto.
Além de toda presença, além de toda densidade, de tempo como de espaço.

Vocês são a Graça e é isso, mesmo se vocês não o reconhecerem, que motiva, incansavelmente, a sua
Presença em meio ao Eu ou em meio ao Si.

Esta busca, que não é uma, porque vocês nada têm que encontrar que já não esteja aí, a Onda da Vida
confirma isso para vocês.

As minhas palavras serão breves esta noite, porque a minha Presença será, sobretudo, para vivermos, juntos,
em Comunhão e além, no espaço tradicional, se pudermos dizer, do seu Alinhamento, para viver com vocês,

em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida.
Pois, se vocês me aceitarem, eu sou Vocês.

Resta para nós, eu penso, tempo para algumas perguntas.

***



Pergunta: é normal adormecer após a leitura de canalizações?

Minha Irmã, eu diria que é um prenúncio da Onda da Vida.

***

Pergunta: uma pessoa que morre hoje, sem ter consciência do que se vive, encontra esta
Consciência?

Minha Irmã, nada há para encontrar.
As camadas de ilusões, ao nascerem, sobre este mundo (exceto o peso da carne), ainda não estão

constituídas.
Como poderia existir alguma coisa para encontrar que já não estivesse aí?

A diferença entre aquele que nasce hoje e aquele que nasceu a algumas dezenas de anos, é o apego à sua
própria vida, à sua própria história, à sua própria alma, às suas próprias realizações, ao seu próprio caminho.

Em suma, todo um conjunto de ilusões que se tornaram, para ele, mais reais do que a Onda da Vida.
O que vocês construíram (a descida da Luz, a ativação das Coroas, das Estrelas, das Portas, o desdobramento

da Luz) tinha, em última análise e de certa maneira, apenas uma única função: sair da Ilusão.
Vocês não são a Luz que vocês açambarcaram.

Vocês não são a Luz que Vibra em meio ao que nós denominamos, com vocês, as Coroas Radiantes.
Vocês são o Fogo do Coração, vocês são o Amor, mas vocês são além desta manifestação.

Vocês são a não manifestação.
Vocês são o não criado.

Vocês são o infinito, o indefinido, a inabalável Eternidade.

***

Pergunta: qual é o papel da Onda da Vida nas Radiâncias de quinta-feira (ndr: ver a coluna
“acompanhamentos ou protocolos / Ajustamento à Luz Vibral / Acolhimento do Manto Azul da

Graça”) (1)?

A Onda da Vida aparece a partir do momento, identificável, em que vocês aceitam, de algum modo, nada mais
ser, nem mesmo esta Presença, nem mesmo este Si, nem mesmo este ser Desperto.

O Manto Azul da Graça é a sua natureza, quando vocês o aceitam ou vivem isso.
Naquele momento, emerge para vocês o que sempre esteve aí: a Onda da Vida.

Esta Onda da Vida, que o ego não pode nem compreender, nem se apreender, nem viver os mecanismos.
É, de alguma forma, a Dissolução final do ego que faz de vocês, na minha terminologia, um Jnani (Jani), ou

seja, um Conhecedor ou, ainda, um Mukti, ou seja, um Liberado.
Aquele que se torna o que ele sempre foi, Jnani ou Mukti, apreende-se da inutilidade da Ilusão e da própria

inutilidade do que ele ainda acreditava, antes deste momento.
O ego pode viver a Luz e isso resulta, aliás, no Si, que é Transcendência do ego.

Mas o Si jamais poderá viver o Absoluto, já que ele é o não Si.
Durante esses tempos, o restabelecimento da conexão, através da vivência do Si e dos seus

diferentes Samadhi, o restabelecimento da Onda da Vida, é suficiente (aliás, não há nada mais) para fazê-los
sair de todo Eu, de toda projeção, de toda Ilusão.

Ilusão de ser um corpo, uma história, de ser um planeta, de estar confinado, de estar na prisão, de ter uma
função, um papel, uma atribuição.

Vocês estritamente nada são de tudo isso.
O Manto Azul da Graça realiza isso.

As etapas, que podemos chamar de preliminares, foram, de algum modo, sem qualquer trocadilho, uma
diversão.

Esta diversão teve por objetivo prepará-los para as suas Núpcias de Luz.
Vivendo as Núpcias de Luz, vocês irão se tornar um Jnani ou um Mukti, ou seja, aquele que não é mais afetado

por este mundo, que realmente, e não simplesmente, concebeu ser o Absoluto.
Para isso, é preciso aceitar nada mais ser aqui, nos fatos, na prática, no ego, na alma e no Espírito.

Obviamente, a essas palavras, aquele que não vive a Onda da Vida vai sussurrar-lhes no ouvido: “doidice
improvável, inatingível. Contente-se com o Si. Contente-se com suas experiências. Contente-se com seus

caminhos, com seus degraus escalados com grande dificuldade. E assim, um dia, a Onda da vida virá
dizer-lhe que não há montanha para escalar, que não há construção, que não há qualquer mundo, que não

há qualquer personalidade, qualquer individualidade. Como é possível?”.



Então, eu devolverei àquele que sussurra isso, essas palavras: “o Absoluto é a sua própria Essência. O
Absoluto é a sua Última Verdade, a prova é o que ela se deixa viver, este Êxtase permanente, este estado
além da Alegria, além do Si, onde mais nada, mais nada de qualquer maneira pode ser separado deste

Absoluto”.
Nós estamos, se pudermos empregar esta expressão, mais ocidental, no auge da beatitude que é,

efetivamente, puro Deleite.
Naquele momento, o Jnani, o Mukti, pode rir do que alguns, aliás, não estão privados de chamar de grande

farsa.
Sem objeto, sem objetivo, vocês estão prontos?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu me dirijo, então, a todos vocês aqui.
Absoluta Presença.
Absoluto Inefável.

Enquanto Vibração da Estrela AL, eu proponho a vocês, nesse momento denominado Alinhamento, de
vivermos juntos.

Larguem todos os seus fardos, todas as suas crenças, todos os seus sonhos, todos os seus pesadelos.
Larguem tudo aos pés da Graça, por que vocês são a Graça.

Juntos.

... Comunhão / Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Irmãos e Irmãs, bem amados Filhos da Luz, que a Graça seja a sua morada da Eternidade, que a
Paz do Amor Seja.

Eu sou MA ANANDA MOYI, conduzida pela Onda da Vida.
Eu saúdo, em vocês, a Beleza.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Graça.

Até breve.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Vocês sabem que vocês entraram nessas Núpcias de Luz, extremamente precisas, que alguns de vocês
vivem, que outros não vivem ainda.

Mas todos vocês estão convidados a vir dançar, de algum modo, a ronda da Unidade, nos Mundos Liberados
do medo, do sofrimento, em suma, de tudo o que fizeram as limitações que nós conhecemos quando nós

temos um corpo, não é?
Então eu venho para responder às suas perguntas.

E eu espero que através disso, nós possamos, todos juntos, preparar o que virá em seguida, durante este dia
e, sobretudo, durante este mês, importante para vocês, sobre esta Terra.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: é correto pensar que o Canal Mariano está aí, mesmo se não o sentimos ainda?

Sim.
Durante anos, nós os chamamos de Sementes de Estrelas, Ancoradores de Luz, com características

específicas que eram ligadas à ignição, digamos, das Coroas Radiantes, não é?
Porque alguma coisa se manifesta à sua consciência (é preciso ser lógico, mesmo em meio à personalidade,
ou seja, nesse corpo físico, em seus pensamentos) isso significa que, necessariamente, isso existe em algum

lugar.
Simplesmente, vocês não o conscientizaram.

Tudo depende, ainda uma vez, do ponto de vista ou do olhar.
Mas, evidentemente, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração, é claro.

E nós atraímos, durante esses anos (isso foi dito não tem muito tempo), toda a sua Atenção, toda a sua
Intenção, tudo o que fazia os Quatro Pilares (ao nível da Cruz da cabeça e, agora, ao nível do Coração), sobre

aspectos desconhecidos (ou conhecidos, para alguns de vocês), existindo, é claro, em meio a esse corpo
efêmero, para fazê-los, de alguma forma, absorver o máximo de Vibração, de Luz, de Amor.

Naquele momento, a personalidade disse: “que coisa, que Luz; isso é maravilhoso”.
Ela, então, em uma fase lógica (pela qual não têm absolutamente que se culpar), apropriou-se da Luz.

É o jogo do ego, de crer que ele é a Luz.
E depois, gradualmente e à medida, nós os levamos a conscientizar o que é o Abandono à Luz.
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Porque o ego (vocês sabem, ele é muito sabichão, não é?), é o seu papel, ele vai fazê-los crer que vocês se
tornaram Luz.

Ele vai fazê-los crer que, isso ali, vocês ali chegaram, não há mais nada a fazer, porque vocês perceberam a
Coroa Radiante da cabeça, vocês sentiram o Fogo do Coração, vocês tiveram Vibrações particulares em todo

o corpo.
E depois, após, vocês tiveram a constituição do que foi chamado de Canal Mariano.

Então, sem entrar nos detalhes, o Canal Mariano, o que é?
Do mesmo modo que vocês têm o Canal do Éter: o Canal do Éter não é nada mais senão o que foi chamado
de Kundalini, com seus três Canais (Ida, Pingala e Sushumna) que foram revestidos, de algum modo, de

Partículas Adamantinas, de Partículas de Luz (que não estavam presentes nesse mundo, eu os lembro, antes
de 1984).

Em seguida, recentemente, o Canal Mariano foi constituído.
O que é o Canal Mariano?

É o Antakarana, ou seja, o Cordão Celeste que une o corpo inferior (isto é, todos os corpos ilusórios: o corpo
físico, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental, o corpo causal, que fazem parte do jogo, aqui, da

encarnação), ele, também, atapetado dessas Partículas Adamantinas.
O Canal do Antakarana (o Cordão Celeste) é representado, também (se vocês quiserem uma imagem), por

exemplo, pela Deusa Hathor (no Egito), mas poderíamos ir muito mais longe.
Mas o objetivo não está aí.

Simplesmente, os faz compreender que esse Canal Mariano está atapetado, ele também, de Partículas
Adamantinas.

Como vocês querem se extrair da personalidade (mesmo se, hoje, vocês nada vivem), se a Luz não tinha
aparecido neste mundo, através do Conclave Arcangélico, através das Núpcias Celestes?

Primeiro ponto.
Em seguida, através da Fusão dos Éteres, da Liberação do Núcleo da Terra, da Liberação do Sol e da sua

própria Liberação.
Então, é preciso bem compreender que o Acordar é a conscientização pela percepção da Luz.

Que isso seja através de todas as manifestações do Supramental (sejam as percepções Vibratórias das
Coroas, das Estrelas, das Portas), tudo isso dá a perceber uma Vibração de uma outra estrutura que aquela

que vocês estão em meio ao que eu chamei de complexo inferior.
E depois, o ego, é claro (ou seja, o Eu), apropriou-se desta Luz.

Foi preciso realizar, no entanto, uma série de Abandonos.
Porque, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, vocês não podem viver o Abandono à Luz se a Coroa Radiante do

Coração não estiver ativa.
Ela não apareceu por milagre de não sei o quê.

Esta Coroa, ela sempre esteve aí.
Simplesmente, o ego estava tão confinado no interior de suas próprias projeções que ele não podia percebê-

la.
Então, é claro, desde algumas semanas, chegou uma etapa decisiva, que foi dada a alguns de vocês (quer

tivessem as Coroas Radiantes ou não, aliás, essa é a grande novidade) para viver o que nós denominamos a
Onda do Éter.

A Onda do Éter não vem do Céu, ela não vem de outros lugares.
Ela vem de onde?

Do Núcleo Intraterrestre da Terra.
E essa é onda de Liberação da Terra, ilustrada desde um ano pelo Despertar da Terra.

Eu lhes dizia, isso desde apenas um ano, que tudo estava consumado, em todos os planos, exceto para o ego,
aqui, individual e coletivamente.
Individualmente, foi realizado.

Há seres, entre vocês, que vivenciaram, não o Despertar, mas a Liberação total.
O que é a Liberação total?

Algumas Estrelas, como vocês sabem, deram o testemunho de sua experiência, em sua vida.
Hoje, elas darão o testemunho da última parte de sua vivência na encarnação, que não é o Despertar à Luz.

O Despertar à Luz é o quê?
É o ego que se espelha, ele mesmo, em sua própria Luz.

Mas a Liberação, ou seja, não mais estar confinado, não mais estar subordinado (isso, isso foi realizado pelas
Núpcias Celestes), mas, também, ter se tornado o Absoluto, ou seja, estar além da própria Vibração e,
portanto, além da própria Consciência, qualquer que seja a forma ou o que quer que seja sem forma.

Portanto, o Canal Mariano, o Canal do Éter, todas essas estruturas que nós lhes falamos (é claro, fazendo parte
da Eternidade), elas sempre estiveram aí.

São vocês que não estavam aí, presentes nesta Eternidade.
Será que vocês compreendem a diferença?

É como quando eu lhes disse: não são vocês que desaparecem, é o mundo que desaparece.



Não é a mesma coisa, não é?
Então, é claro, aqueles que estão colocados no ego, eles não podem de todo admitir um segundo que o que

quer que seja deste mundo possa desaparecer, porque, obviamente, o ego está inscrito no efêmero.
E este efêmero particular, que é a vida que nós vivemos quando estamos encarnados, todos nós tendemos a

crê-la eterna.
Muitos, nós acreditamos (e eu me incluo) que o simples fato de ver a Luz, o simples fato de encontrar um ritual,
não é? (como eu fiz durante a minha vida, adorar o Sol todas as manhãs), era algo que iria fazê-los viver a Luz.

Mas viver a Luz, isso é ver a Luz.
Isso é já maravilhoso.

Mas vocês não podem ver, nem viver, até mesmo, o que vocês são na Eternidade.
É assim o Absoluto

Mas eu deixarei as Estrelas falarem muito melhor do que eu.
Ou seja, hoje, há, talvez, 80% da humanidade adulta que não sabe o que acontece, que nada vive do que

acontece.
E há seres que vivenciaram esses processos de Despertar de diferentes modos, aliás, porque não se é

obrigado a passar pelo que nós lhes dizemos, nós (há quem tenha realizado este Despertar espontaneamente,
totalmente sozinhos).

Mas o Despertar é uma ilusão, ele também.
Foi nesta etapa que nós os engajamos.

Porque, como o que é Eterno poderia aparecer um dia já que isso É, desde toda Eternidade?
É a sua Consciência que se desloca.

Não é a Eternidade.
Reflitam bem sobre isso.

Naturalmente, quanto mais vocês fossem numerosos a perceber esta Luz, a sentir os impactos, as Vibrações,
as diferentes Cruzes, e todas as explicações alimentaram, de algum modo, alguma coisa, em vocês, que era

esta sede de Luz.
Mas, em última análise, vocês não podem ter sede do que vocês São, desde toda Eternidade.

Somente o ego tem sede.
É muito simples para compreender, agora.

Mas não antes.
Portanto, o Canal Mariano, ele está constituído, sobre a Terra.

Ele está ativo.
Aliás, para aqueles de vocês que percebem o que os nossos Irmãos orientais chamavam de Nada, ou seja, o
Canto da alma (as diferentes oitavas que estão ligadas, aliás, ao Samadhi, e além do Samadhi), quando vocês

chegam ao que é chamado de Maha Samadhi (ou seja, não à morte aparente deste corpo, mas à Liberação
total deste corpo), o que acontece?

Vocês ouvem as Trombetas, permanentemente, que é um som cristalino, extremamente alto em Vibração, que
culmina no Coro dos Anjos e que se acompanha desta famosa Onda do Éter que os remete, literalmente, que

os transporta em sua Eternidade.
E é naquele momento que vocês podem rir e ver, entre aspas, as ilusões às quais todos nós aderimos, porque

esta Criação, como dizem os orientais, é Maya.
Mas ela é Maya porque nós estávamos projetados dentro, e porque vocês estão projetados dentro.

Então, é claro, houve circunstâncias históricas (o ego ama muito as histórias).
Isso não põe em causa a história, mas é um momento em que lhes é preciso superar a história.

Vocês não são a história que vocês vivem.
Vocês não são a história desta Terra.

Então, é claro, este Abandono Final à Luz (que é a Doação do Si) não significa Abandonar tudo o que é
exterior, é Abandonar-se, si mesmo, a este Tudo, a este Absoluto.

O que significa o fato de que alguns ainda não o vivam?
Eu falo, é claro, dos Despertos.

Para vocês é muito simples: há, em vocês, um medo incomensurável.
Qual é este medo?

É o medo da carne, ou seja, o medo da perda da carne.
Se vocês têm vertigens, se vocês têm medo do vazio, o que isso é mais senão o medo de se perder si

mesmo?
Mas a Eternidade não pode se perder.

É o Eu que os faz acreditar nisso.
É isso, agora, que é para viver.

A Onda do Éter, a Onda da Vida, é a sua natureza essencial.
Vocês não são esta pequena pessoa confinada em um corpo.



Então, não se preocupem mais, agora, em saber se vocês fizeram isso, em saber se vocês fizeram aquilo.
Deem-se conta: eu não lhes digo para parar tudo, para colocar-se em uma poltrona e aguardar que isso chegue

(porque isso não irá chegar tão depressa, no entanto), mas é simplesmente um deslocamento da sua
Consciência.

Coloquem-se, não mais no efêmero.
Coloquem-se, não mais no limitado.

Coloquem-se no Absoluto.
É a única Verdade.

Naquele momento, vocês poderão rir, mas vocês vão rir amarelo no início.
Depois, vocês vão rir tudo cor-de-rosa, não se preocupem.

***

Pergunta: poderia explicar a Crucificação?

A Crucificação é o quê?
É muito exatamente o que eu acabo de desenvolver.

É o momento em que você diz, como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Porque, naquele momento, você tem consciência de que mesmo a constituição denominada corpo-alma-

espírito é, também, uma grande farsa (como dizem alguns).
Isso não existe.

São dos Planos intermediários.
Isso significa que a Crucificação quer dizer o quê?

É aceitar ser Crucificado.
Quem é Crucificado?
O ilusório, o efêmero.

Então, é claro, o efêmero e o ilusório acreditam que a Crucificação seja terrível.
Isso dilacera a carne.

Naturalmente.
Mas, sobretudo, isso é feito para romper o pericárdio.

Viver o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, apenas pode ocorrer se você aceita ser revestido da sua
Eternidade, ou seja, da sua natureza e da sua Essência.

Do ponto de vista do ego, isso sempre irá se chamar a morte, a Crucificação e a Dissolução.
Porque, para ele, é muito exatamente isso.

Eu disse uma vez (eu o repito para vocês): a lagarta ignora totalmente a borboleta.
Crer que a lagarta vai se ver enxertada de asas, isso, é uma Crença da lagarta, não é?

O ego participa sempre neste mundo por projeções.
E mesmo a busca espiritual é uma projeção.

Porque, no Absoluto, quando a sua Consciência se coloca neste Absoluto (que é a natureza Essencial de cada
um aqui, e de cada um por todo o mundo e em todos os mundos), naquele momento, o que há?

Há Crucificação.
Isso significa que é a perda de todas as ilusões: de crer-se Luminoso, de crer-se realizado, de crer-se

Desperto, de crer-se melhor, de crer-se no Caminho, não é?
Mas isso foram etapas de construção.

MIGUEL veio (através do Conclave e da sua ação) fazer a desconstrução deste mundo.
Vocês irão me responder: “mas este mundo, ele ainda está aí”.

Sim, mas a Consciência modificou consideravelmente o seu ponto de vista.
Vocês sabem que existe um efeito de alavanca, ou seja, basta ter uma massa crítica de consciências que

descubra a Verdade.
Para quê?

Para que a Verdade seja atualizada.
É a mesma coisa para tudo.

Desde que haja um limiar de basculamento, em vocês, como em nível coletivo, então a Terra pode decidir.
E a Terra decidiu.

O Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, é a sua Crucificação, mas,
sobretudo, é a sua Ressurreição, que faz de vocês, não paródias de Seres Despertos, mas Seres realmente

Liberados.
Vocês não têm mais, naquele momento, qualquer ilusão sobre a ilusão.



Não há mais qualquer questão sobre as ilusões, porque vocês as identificaram enquanto ilusões, que isso seja
este corpo que vocês habitam.

Nós insistimos, e nós sempre dissemos, que este corpo é um Templo.
Sim, mas um Templo em si mesmo, isso nada é, isso é uma construção.

É o que está no Templo que é importante.
E, aliás, o corpo é um ressonador: eu me servi disso durante a minha vida (meu Mestre, Bença Deunov, serviu-

se também).
Muitos seres encontraram, em alguma parte, este Despertar, esta Liberação, nós desenvolvemos técnicas, não

é?
Isso é lógico.

Porque é preciso desviar a atenção do ego para outra coisa.
E o ego, como ele gosta muito de possuir, ele vai se apropriar da Luz que ele vai viver.

Então, como saber, agora, se vocês se Abandonaram vocês mesmos (que vocês tenham tido as Coroas
Radiantes, que vocês tenham trabalhado em meio ao Ancoramento da Luz, enquanto Sementes de Estrelas)?

 Hoje, isso é, verdadeiramente, uma etapa que eu qualificaria, é claro, de última, de Última e de Revelação
Final.

Mas ela apenas pode depender, estritamente, do seu posicionamento.
Isso quer dizer, será que a sua alma está, de algum modo, retraída (sem que vocês o saibam), por um medo?

Porque, o que retrai, é o medo.
E o Absoluto dá medo.

Porque, para o ego, o Absoluto é a Dissolução do que ele é, da sua pequena pessoa, da sua pequena luz, de
tudo o que ele construiu, em meio à Luz.

Mas lembrem-se de que vocês são Livres, totalmente, para experimentar o que vocês quiserem.
Se vocês quiserem ser limitados, permaneçam limitados.

Se vocês quiserem permanecer na autossatisfação do seu próprio Despertar, permaneçam ali.
Vocês são totalmente Livres.

Mas nosso dever é dar-lhes o que é a finalidade.
Mesmo se, efetivamente, nós lhes dissemos que a humanidade inteira será liberada pelo Encontro com a Luz,

ou seja, com o que vocês São, não com o que vocês construíram.
Mas vocês são livres, naquele momento, para estabelecerem-se onde vocês quiserem, já que vocês estão

Liberados.
Portanto, não fiquem obcecados.

Se vocês não vivem a Onda do Éter, isso significa que vocês permanecem confinados, mesmo estando Livres.
Vocês terão consciência desta Liberdade, mas vocês permanecerão, pelos seus próprios mecanismos, como
dizer, de regulação (além do Eu e além do Absoluto), no que vocês São: este Absoluto que recusa Ele próprio.

Vocês permanecerão na forma que vocês terão criado.
Mas tudo está bem, não?
É o que vocês desejam.

Porque vocês não podem pretender viver e Ser a Luz (o que não significa viver, somente, a Luz).
Ser a Luz é já ter vivenciado os Quatro Pilares do Coração.

É já ter vivenciado esta Onda da Vida.
É ter aceitado o Manto Azul da Graça e ter sentido esses estremecimentos, esses jatos do Êxtase, esse

enlevo que os tiram de toda limitação.
Então, é claro, até o momento Final, agora, coletivo, desta Terra (que ninguém conhece a data, eu os lembro), o

que vai acontecer?
Se vocês aceitam (e eu falo aí aos Despertos, ou seja, àqueles que já vivenciaram a Coroa Radiante da cabeça

ou a Coroa Radiante do Coração ou as três Coroas), se vocês vivem a Onda da Vida, isso significa que em
vocês não existe mais qualquer medo.

E isso se traduz por algumas capacidades, novas, da Consciência, mas, também, por este Absoluto que vocês
se tornaram.

Eu deixarei as Estrelas falarem sobre isso porque Elas o farão muito melhor do que eu.
Se vocês não o vivem, a cada dia vai ocorrer em vocês, o quê?

Uma interrogação e uma resistência cada vez mais fortes.
Porque o ego que vivenciou a Luz, que vivenciou o Despertar, vai a todo custo querer manter uma posição,

com todos os pretextos possíveis, é claro, dizendo: “será preciso ter bom senso, nós ainda estamos
encarnados, nós estamos sobre a Terra, nós não estamos no Céu”.

Isso prova, simplesmente, que aqueles que pronunciam essas frases, eles têm o quê?
Eles têm um medo terrível.

Medo deles mesmos, medo do que eles são, no Absoluto.
Portanto, eles mantêm uma limitação, por eles próprios.



E aí, vocês apenas podem (aqueles que vivem esta Onda), simplesmente, testemunhar o que acontece, mas
vocês não irão orientá-los para isso.

Por quê?
Porque eles estão enrijecidos, cristalizados, na autossatisfação do ego que desejou a Luz, que se apropriou da

Luz, e que vê a Luz, e que sente o chakra do Coração, que sente a Coroa da cabeça, que sente a Kundalini,
mas que não sente a Onda da Vida.

Porque há um enrijecimento que está operando em meio a essas pessoas.
Então, é preciso não julgar.

Vocês não podem ajudá-los.
Vocês não podem condená-los.

Vocês não podem julgá-los.
Vocês apenas podem Ser o que vocês São.

 Ver a ilusão, na qual eles estão.
Vocês não podem falar, porque, é claro, se vocês dizem isso a alguém que não vive a Onda da Vida, ele vai

olhá-los para o que vocês são para ele, ou seja, um louco, um provocador.
Bem, sim, mas eles nada entenderam, os coitados.

Isso, são aqueles que se apropriaram da Luz e que se contemplam, eles mesmos, em sua própria Luz.
Lembrem-se do que dizia CRISTO.

Ele dizia que no fim dos Tempos, seria muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que
um rico.

E que o Reino dos Céus estava aberto às crianças, que era preciso tornar-se como uma criança.
Aquele que viu a Luz, e que se construiu segundo o que nós lhes dissemos, atuou, talvez, bastante bem no

jogo da Luz.
E, então, ele se espelha em uma projeção que não é mais ele mesmo, mas que é, ainda, uma projeção, que é

a projeção da Luz.
Ora, não há nada a projetar na Luz, porque é o que vocês São.

A Luz é considerada como exterior.
É uma etapa, muitas vezes, indispensável, principalmente no Ocidente.

Por outro lado, também foi dito que “os últimos serão os primeiros”.
Isso quer dizer que aqueles que não vivenciaram as Coroas Radiantes, os Apelos da Luz, os Alinhamentos, as
meditações, todos os trabalhos que nós lhes demos, o Yoga da Unidade, etc., etc., paradoxalmente, aqueles

são mais capazes de se tornar como crianças, ou seja, Abandonar-se à Onda da Vida que eles são realmente.
Isso é um mistério, para vocês, desse ponto de vista.

Mas tudo isso se esclarece no momento em que vocês passarem, em nível de consciência, além da
Consciência, de qualquer limite, de qualquer forma, ou seja, quando vocês tocam e vivem, realmente, o

Absoluto.
Não antes.

Antes, apenas podem existir questões, interrogações e dúvidas.
O problema é que esses seres projetam suas dúvidas naqueles que vivem isso.

Isso é magnífico, não?
O ego não quer ver o ego, como de costume.

Mas o ego, ele existe desde que ele tomou forma.
Porque a Essência de um Eu, de uma identidade, de uma pessoa, está ligada a uma forma, especialmente esta

forma da carne, que não é permeável.
Então, quando a sua carne se torna permeável, vocês não precisam mais estar sozinhos em algum lugar.

Porque vocês não estão, jamais, sozinhos.
Vocês estão com todos aqueles que atravessaram esta etapa da Onda da Vida, em Comunhão total, aqui,

neste Plano, como em todos os outros Planos.
Aliás, quando nós lhes dissemos que vocês estavam deslocalizados (alguns o vivenciaram desde o início do
ano), agora vocês não estão mais deslocalizados, vocês estão multilocalizados, como irão lhes falar algumas

Irmãs, algumas Estrelas, por exemplo, sobre a bilocação que é uma Verdade.
Mas isso, o ego não pode compreendê-lo, já que ele está limitado por sua própria forma, por seu próprio

confinamento, mesmo na Luz.

***

Pergunta: eu ouço, às vezes, sons que saem da Porta ou da Estrela OD.

Ao nível desta Porta OD, ou da Estrela OD (que é representada, que esteve encarnada, eu os lembro, pela
mãe de MARIA, ANNA), que é também a Porta da Crucificação, não é? que conduz ao ego do Coração, há



muitas frases que podem se manifestar, durante esta Crucificação.
O importante não é o que é dito.

O importante não é o que é ouvido (que, às vezes, não é o que foi dito, é claro, enquanto houver o filtro do
ego).

O importante é o que isso propicia, ou em termos de percepção, ou em termos de consciência, ou em termos
de Dissolução.

Tudo o que reforça o sentido de uma identidade, em uma pessoa, apenas reflete o que acontece do lado da
personalidade.

Tudo o que se traduz por um convite ao Absoluto, por um convite à superação da forma, deste corpo, da
identidade que vocês portam, então, naquele momento, o que se exprime é o que está do outro lado de OD, ou

seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode enganar.

Porque quando o Absoluto se exprime, ele não se exprime em nome de um Eu, ele não se exprime em nome
de uma pessoa, nem em nome de quem quer que seja: ele apenas faz exprimir a Onda da Vida.

E a Onda da Vida não está tanto nas palavras que são pronunciadas, mas na Onda que carrega as palavras, ou
seja, neste Absoluto que é a testemunha desse estremecimento entusiástico da Onda da Vida, que os toma.
Então, é claro, aquele que ainda não expressou a Onda da Vida, que ainda não é esta Onda do Éter, verá, ali,

apenas palavras.
E isso é normal.

Do mesmo modo que, para aqueles que vivem as Vibrações, há textos que os fazem Vibrar quando vocês o
leem, e outros que não os fazem Vibrar.

É tão simples assim.
Portanto, o Absoluto vai dar-lhes uma Onda de Absoluto.

Ou seja, ela os remete a uma forma de ressonância.
Mas além da ressonância, há uma identificação à sua Essência Primeira, que é este Absoluto.

***

Pergunta: o bombardeamento atual de raios-gama está ligado à mudança de consciência?

Sim, na totalidade.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, foi ilustrado sobre a Terra, desde quase um ano, e lhes foi detalhado

pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, sobre a Fusão dos Éteres, que era o encontro da Luz Adamantina com as
forças de resistência da Terra, do confinamento, ao nível da última camada isolante, ou seja, da ionosfera.

Isso deu esses flashes azuis que foram vistos por toda parte na Terra.
Em seguida, a Luz Adamantina precipitou-se no Manto da Terra, liberou o Núcleo da Terra (que já havia

começado um pouquinho antes da Fusão dos Éteres).
O que vocês vivem, para aqueles que vivem a Onda da Vida, que penetra efetivamente pelos pés (e percorre
depois todo o corpo), é a testemunha desta Liberação da Terra e, sobretudo, da sua própria Liberação, total,

de todas as ilusões.
Hoje, se vocês quiserem, houve um Apelo da Luz, que vocês vivenciaram de diferentes maneiras.

Vocês ali responderam, ou não.
Inteiramente, ou não.

Qual o resultado desta emissão de Luz, desde, primeiramente, de Sirius, em seguida, depois, de Alcyone?
Ela vem provocar um Despertar, um Acordar.

Em seguida, foi preciso deixar descer esta Luz, até o Coração, até o sacro.
E, depois, dar-se si mesmo: a Crucificação.

Para que a Terra ali traga a resposta adequada: primeiro a Liberação da Terra e, em seguida, a Onda da Vida
da Terra.

Então, é claro, a Onda da Vida da Terra, a Onda da Vida da Liberdade, do Manto Azul da Graça, é, para o ego,
algo abominável.

Porque ela remete a todas essas repressões que estão ligadas aos dois primeiros chakras.
O que são as repressões dos dois primeiros chakras?

É o medo da perda desse corpo.
É o medo do vazio, o medo de estar confinado.

Vocês hão de convir que isso, em todo caso, é terrível, porque vocês estão, efetivamente, nisso, aqui, neste
mundo.

Portanto, vocês não podem estar mais confinados em um corpo, não é?
Tudo o que se manifesta a vocês como medo, o medo da insanidade, o medo de perder as referências, o

medo da sua perda, o medo da carne (no seu sentido o mais nobre, é claro, hein, eu não falo de pornografia ou



de coisas que estejam fora desta Onda da Vida).
A Onda da Vida traz um desafio.

Vocês querem ser isso?
Ou ficar em uma forma?

É tão simples assim.
Houve Apelo da Luz.

Houve resposta de vocês e da Terra.
Diante desta Liberação da Terra, o Céu faz o quê?

O Sol está liberado, também.
Então, vocês têm dois tipos de irradiação: quando o Sol explode, ele envia um sopro de Amor, um sopro de

prótons, de partículas ao nível da Coroa Radiante da cabeça.
Se a Terra ali responde, naquele momento, o Sol vai deixar passar, enfraquecendo seus ventos solares, as

irradiações da Luz Adamantina, que são as radiações gama.
Então, é claro, quando vocês estão confinados sobre a Terra, os raios-gama, o que significam?

A destruição da matéria.
Tudo o que é de carbono é destruído pela radiação gama.

Mas, isso, é o ponto de vista da lagarta.
Como vocês querem se tornar borboleta?

Como vocês querem se tornar o Absoluto se o que quer que seja da lagarta ainda existe?
Alguns vivenciaram a Onda da Vida e de maneira cada vez mais intensa.

Vivendo esta Onda da Vida, o que acontece?
Vocês constatam (por vivê-lo) que vocês não são nem a lagarta, nem a borboleta, mas que vocês são muito

além dessa borboleta.
É, de algum modo, uma Transcendência de uma etapa intermediária, magnífica, é claro, que é a Liberação da

Terra.
Mas vocês respondem, em vocês, à Liberação da Terra e vocês imprimem, no que vocês são, sempre nesse

Templo.
Mesmo se o ponto de partida não seja esse Templo, mas, realmente, o Núcleo cristalino da Terra, o que

explica que a Onda da Vida apenas pode aparecer sob os seus pés, e, depois, ela vai progredir.
Ela irá progredir, ou não.

Eu já tive perguntas, há algumas semanas, alguns meses, sobre isso: os incômodos nas pernas, os pesos, os
laços nos tornozelos.

Tudo isso era destinado, efetivamente, a impedi-los de partir, ou seja, de serem Liberados, mesmo se alguns
de vocês tinham a possibilidade de viajar em meio a uma outra forma (chamada de Corpo de Estado de Ser ou

Corpo de Eternidade).
Mas, além do Corpo de Eternidade, há a Eternidade.

Portanto, evidentemente, o Apelo da Luz, o Apelo à Liberdade, o Apelo à Liberação, a Crucificação, a
Transfiguração, está muito além de tudo o que nós pudemos tentar descrever-lhes, e conduzi-los, a esta Porta.

Vocês ali estão.
Quando eu emprego a palavra ego, não vejam ali noção pejorativa ou negativa porque é o ego que se vê como

pejorativo e negativo.
O ego é construído segundo um princípio de separação, de limitação, de confinamento, de ruptura com a

Unidade e com a FONTE.
Obviamente, tudo o que ameaça a sobrevivência deste ego é considerado como inválido, pelo ego.

Mais uma vez, enquanto a Luz era algo que fazia bem, no interior desta vida (porque vocês tinham a Fluidez da
Unidade, os mecanismos de sincronia, a facilitação da sua vida), era maravilhoso.

Porque o ego ainda estava aí.
Naturalmente que ele ainda estava aí.

Ele se conformava à Luz, porque ele vivia as manifestações da Luz.
Mas viver as manifestações da Luz não é Ser a Luz.

Eu vou tomar um outro exemplo (vamos deixar a lagarta e a borboleta): há o peixe que está na água.
Em momento algum o peixe tem consciência de que ele está na água, não é?

É o seu elemento natural.
O peixe evolui na água como um peixe na água, como se diz.

A um dado momento, o peixe toma consciência de que ele pode morrer.
O que ele faz, quando ele morre?

Então, se ele acredita na perenidade da alma, ele acredita que sua alma volta à alma dos peixes e que seu
corpo retorna à água (ou à terra que está no fundo da água).

E depois, um dia, o peixe toma consciência de que ele não é esse peixe.
Ele toma consciência de que há um recipiente (e sim, é o peixe vermelho ou o golfinho que está na Terra, isso



é o mesmo, isso é também um recipiente).
É simplesmente uma questão de tamanho.

E depois, tomando consciência de que ele está em um recipiente, ele vai tomar consciência de que há algo
que limita esse recipiente, que, é claro, não é a água.

Ele se esbarra nos limites.
Mas ele está sempre confinado.

A primeira etapa será fazê-lo assimilar o recipiente e toda a água.
Ele encontra a Luz, coisa que vocês realizaram, mais ou menos perfeitamente, com mais ou menos felicidade,

com mais ou menos sofrimento.
Ou não.

Isso não muda o processo.
E, depois, a um dado momento, o peixe diz: “mas, se eu estou nesta água, esta água está confinada, eu tomei
consciência de que eu estou confinado, eu tomei consciência de que eu sou pó, mas que há também um alma

aí em cima, o que me impede de ser tudo isso, e muito além disso, além de todo espaço, e além de todo
tempo?”.

Naturalmente, alguns peixes vão querer nadar em piscinas um pouco maiores, ou se tornar outra coisa que
peixe.

Mas, tornar-se, não é a finalidade.
É o que lhes forneceram, também, alguns Anciãos, seja o IRMÃO K, seja UM AMIGO.

Eles lhes traduziram, com palavras (obviamente, inscritas em uma pessoa que eles estiveram, ou naquele no
qual eles passam), a Verdade e a maneira de se aproximar da Verdade.

 Porque vocês não podem compreender a Verdade.
É o ego que acredita nisso.

O ego acredita que ele vai poder comer a Luz e ficar maior do que o boi, não é? (vocês conhecem a história,
hein?).

Mas isso não é possível.
Isso não é absolutamente possível.

Não existe qualquer limite para conter o que vocês são, e qualquer corpo.
Então, é claro, enquanto vocês forem seduzidos por outra coisa que este Absoluto, o que quer que seja (então
nós falamos das telas, da tevê, dos computadores), mas enquanto vocês forem seduzidos por uma discussão
que vocês chamam, em meio ao ego, de humana (falar da chuva e do tempo, “você tem lindos sapatos hoje”),

o ego vai chamar isso de Amor, ou seja, é a atenção e um sinal de atenção que vocês levam a alguém.
Mas, durante esse tempo, quando vocês levam esse sinal de atenção ao exterior de vocês mesmos, vocês

continuam o quê?
Indefinidamente, o processo de projeção.

É o medo de viver o Absoluto.
Vivam, primeiramente, este Absoluto.

Depois, vocês poderão olhar, de novo, os sapatos.
Mas é uma ordem de prioridades que convém compreender, principalmente agora.

Será que vocês ainda estão desenhando histórias?
Será que vocês ainda estão prestes a viver projeções do que quer que seja?

Ou será que vocês se tornaram a Onda da Vida?
Mais do que nunca, agora, isso se resume nisso.

Então, é claro, eu não falo a todos aqueles que dormem.
Porque todos aqueles que dormem, vocês irão lhes falar da Onda do Absoluto, de um chakra, de uma Coroa,

do Ilimitado: eles não podem nem compreender, nem aceitar.
Porque isso não pertence ao seu campo de coerência.

Seu campo de coerência é, justamente, o limite, o confinamento, e o ego.
A frase que eu quero dizer-lhes (em minhas palavras por mim, é claro) é: “baixem as máscaras”.

Porque, o que é uma pessoa?
A etimologia, é a pessoa, ou seja, a máscara, é o parecer.

E isso será sempre assim, seja através de regras sociais, morais, afetivas, amorosas, educativas, espirituais
mesmo.

Isso serão apenas máscaras.
E o ego ali tem de monte, essas máscaras.

***

Pergunta: foi dito que cada um irá onde o leva sua Vibração. Por que falar também de escolha?



A escolha é a Vibração.
É

Não é a pequena pessoa que diz: “eu irei ali” que irá ali.
Naturalmente, quando eu lhes falo de Absoluto, vocês dizem, todos: “eu quero ser o Absoluto”.

E, no entanto, quem sente a Onda da Vida?
O ego jamais será o Absoluto.

A Vibração decide.
Se vocês estão na Vibração das Coroas Radiantes, vocês são Liberados, vocês reencontram o Corpo de

Estado de Ser, vocês reencontram todas as Dimensões, e também o Absoluto.
Por outro lado, viver, sobre este mundo (e não durante a chegada final da Luz para todo mundo), o processo de

Liberação, além do Despertar, é não mais ser afetado pelo que vai se tornar este mundo.
Aquele que vive o Despertar, vocês têm sempre interrogações sobre sua pequena saúde, sobre sua

segurança social, sobre o que vocês vão comer amanhã, sobre o tempo que vai fazer, etc., etc..
Mas, o Absoluto, será que ele é algo de tudo isso?

Obviamente, o ego vai responder: “ô sim, bem, há obrigações enquanto estamos encarnados”.
Quem disse o contrário?

Será que o Absoluto lhes disse o contrário?
Então, vocês são o Absoluto ou vocês estão confinados?

Vejam o que lhes diziam os convidados, já em 2008, bem antes das Núpcias Celestes (ndr: intervenção de
NICOLAS FLAMEL de 17 de agosto de 2008) (*).

Eles lhes falavam da Obra Alquímica, por exemplo, da Obra no Branco, aquela que vocês estão prestes a viver,
o Manto Azul da Graça, que desencadeia a Onda da Vida.

Quantos, hoje, são capazes?
Releiam agora, e vocês irão ver que tudo ali já estava.

Mas quem de vocês tinha compreendido, naquele momento?
Quem de vocês tinha integrado e realizado, naquele momento?

Absolutamente ninguém.
O que prova, sim, que a consciência mudou.

***

Pergunta: o corpo é o Templo do Absoluto e ele é igualmente ilusão. Como conciliar isso em
relação aos cuidados com ele?

Tudo é possível.
Primeiramente, se você está inscrito em meio ao ego, limitado, você vai querer trazer uma reação ao que se

manifesta no corpo.
Se você está além, você irá além da aparência e você vai querer compreender a Essência do que é vivenciado

por esse Templo.
Por exemplo, um acometimento de tal articulação significa, ou traduz, talvez, tal ferida psicológica, tal ofensa à

Onda da Vida.
E, então, você vai encontrar uma solução que vamos chamar de mais global, energética.

E depois, após, vem uma etapa onde este corpo, sendo considerado como uma ilusão, este corpo sendo um
Templo ilusório sobre o qual a Luz pode aparecer (dar a impressão de aparecer) e manifestar desequilíbrios.
Mas, se este corpo é ilusório, como você o levanta em sua questão, a doença não tem mais existência que

esse corpo, não é?
E, no entanto, quem é afetado, através das ondas cerebrais, dos nervos?

A própria consciência.
Aquele que tem uma dor, tem muita dificuldade de dizer: “eu não sou esta dor”, não é?

Mas assim que você toca o Absoluto, o que acontece?
Eu não falo do Despertar, porque você pode estar Desperto à Luz, viver as Três Coroas Radiantes e ter dores,

doenças.
Ao contrário, quanto mais a Luz se revela, mais esse corpo se torna inútil, digamos.

Para alguns, não para todos.
Aqueles que vivem isso (ou seja, que veem uma partida quando eles estão Despertos), mas eles são

abençoados pelo Pai.
Eles são abençoados porque eles são Liberados.

Eles são Liberados, passando por esta Porta, durante esta etapa particular que não é uma morte, que é o
verdadeiro Renascimento e que lhe dá um status particular no que está prestes a se estabelecer no momento



coletivo.
Se você é o Absoluto, o que vai ali acontecer?

O que vai acontecer é um processo totalmente explicável, mesmo ao nível do corpo.
Você não é mais a dor.

Você concebe e você vive que existe uma dor, às vezes intolerável nesse corpo.
Mas, não sendo esse corpo, não como uma negação ou uma recusa da encarnação, muito pelo contrário.

A Onda da Vida é a aceitação total da encarnação.
Enquanto vocês estão na negação, ou na recusa da encarnação, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Isso é impossível.
Porque o Absoluto não conhece qualquer limite, e sequer o limite deste limite, que é esse corpo.

Portanto, enquanto vocês rejeitam a encarnação, enquanto vocês rejeitam o que quer que seja de vocês
mesmos, vocês não podem viver a Onda da Vida.

Então, eu volto ao que eu dizia: estando em meio ao Absoluto, a dor presente, mesmo a mais terrível, não é
nada.

Porque quando alguém diz que ele é o Absoluto, que ele veicula esta Onda, através da sua Presença, sem
nada desejar (e há, sobretudo, nada a desejar), ele vive uma dor, mas esta dor, ela não pode afetar o que ele é.

Senão, o que seria o Absoluto?
Mesmo qualquer perda, do que quer que seja, não pode afetá-lo.

Portanto, a um dado momento da consciência, e além da consciência, o que ali há a cuidar?
Quem crê que cuida de alguma coisa, exceto um ego que cuida de outro ego?

Depois, vocês têm o ego final.
Aquele, vai ali encontrar-se (e há quem se encontrou) confrontado com problemas.

Eles acolhem a Luz e eles dizem: “eu não faço nada, mas a Luz me atravessa para agir em alguém”.
Isso é ainda do ego.

Porque aquele que está no Absoluto sabe muito bem que ele nada pode empreender em meio ao efêmero.
E que, naquele momento, vocês poderão fazer como disse o CRISTO: “quem me tocou?”.

E a mulher, hemorrágica, foi curada.
Será que o CRISTO agiu naquele momento?

Será que o CRISTO quis curar?
Será que Ele emitiu uma intenção específica?

Se vocês vivem a Onda da Vida (que é a Doação da Graça, a Onda do Éter), vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que em vocês não pode existir a menor doença.

Porque, mesmo se ela existe, ela não lhes concerne, em Verdade.
Então, agora, é claro, em meio àqueles que são lagarta, continuem a trabalhar para aliviar as lagartas.

Isso faz parte da humanidade, na totalidade.
Mas, deem-se conta de que vocês aderem, vocês mesmos, a algo que não existe.

De todo modo, se vocês são o Absoluto, nunca mais vocês poderão manifestar qualquer vontade de ação
sobre o que quer que seja.

O Supramental não é a energia.
Isso foi desenvolvido, em várias ocasiões (eu os remeto, particularmente, às intervenções do IRMÃO K).

A energia, o Fogo Vital, a vitalidade, exprime a alma, ela exprime as forças de resistência.
O que IRMÃO K chamou de fogo do ego.

É o fogo do ego que os mantêm na vida, neste mundo.
 E quem, então, os excluiu da Vida, com um V maiúsculo.

Senão, vocês iriam viver a percepção da sua Essência, que é a Onda da Vida.
Portanto, uma lagarta tem necessidade de lagartas para ser cuidada.

Uma lagarta também tem necessidade de borboletas, porque isso vai ser um bálsamo para a lagarta sofredora.
Mas agora, onde vocês estão?

Ao que vocês aderem?
Onde vocês estão situados?

Em vocês?
Neste Templo?
Neste espaço?

***

Pergunta: qual é a origem dos sons potentes que ouvimos por todo o planeta?



Vocês têm o Som do Céu, o Som da Terra, e as Trombetas do Apocalipse.
É muito simples.

A última Trombeta soou.
Resta, agora, que esse Som se estabeleça, casando-se nessas três polaridades, de maneira contínua.

As explicações científicas, elas existem também.
Mas elas se referem ao ego.

Agora, ao nível da significação para o Absoluto, é a irrupção do Absoluto em meio ao efêmero.
E isso assinala o quê?

O fim do efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu creio que eu falei muito mais do que vocês perguntaram.

Mas isso era importante, se vocês quiserem, eu penso, para situar de novo tudo o que está prestes a ocorrer
no momento atual e nesse tempo atual, da Terra.

Porque, como eu lhes disse no ano passado: tudo está consumado.
O mais importante é que a Terra seja Liberada, é que a Consciência humana seja liberada.

Isso é uma conquista.
Quer vocês queiram ou não.
Quer vocês aceitem ou não.
Quer vocês rejeitem ou não.

Agora, nós esperamos vê-los sempre cada vez mais numerosos para dançar na Luz, para dançar em sua
Eternidade, e para ser esta Onda da Vida Absoluta, esta Magnificência do Êxtase, que irão explicar-lhes,

maravilhosamente, nossas Irmãs, as Estrelas.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todas as minhas bênçãos acompanhem vocês.

************

(*) – NICOLAS FLAMEL (17.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/08/nicolas-flamel-17-de-agosto-de-2008.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1372

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Irmãos na humanidade, recebam Graças.
Minha última encarnação nesta Terra levou o nome de Nicolas FLAMEL.

http://api.ning.com/files/DxqVsoB21ve3fc6gXVd68VzXu9SCVBnXWGHk4P2vlfCg1ewgs9YVsUmzJFnDay3mu9nL4ck5u9kw3DJ0hpe6FqYSq6d0dEYH/NicolasFlamel10.JPG


Áudio em Francês

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua Presença neste espaço.
Eu sou TERESA, uma das Estrelas, digamos, em ressonância com PROFUNDEZ.

Eu estou na junção do elemento Terra e do elemento Água, a Água que fecunda a Terra, a Água que entra nas
profundezas da Terra a fim de vivificá-la.

Eu sou também, por tê-lo expressado em várias ocasiões, o Caminho da Infância, da Pequenez, aquela que
pretende ser insignificante e ignorada, aqui, não em qualquer paradoxo de querer desaparecer, mas porque,

muito jovem, em minha última encarnação, após uma experiência particular vivenciada durante a minha infância,
eu me apreendi de que havia dois mundos.

Esse mundo onde havia seres, como eu, seres para amar mais ou menos, seres com os quais havia ligações
da carne, de sangue e depois havia a religião, algo que era misterioso, mas que não era visível.

Para uma criança, é muito desagradável não ter a ver com coisa alguma que se fala o tempo todo, na sua
família.

A partir do momento em que eu vivenciei meu primeiro encontro com este outro mundo, pareceu-me evidente
que esses dois mundos eram separados, independentemente do que diziam aqueles oficiantes da igreja,

independentemente do que diziam meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, essencialmente, já que meu irmão
morreu muito jovem.

Eu jamais pude imaginar outra coisa, e pensar outra coisa, para ter acesso a este outro mundo, havia como um
princípio de vasos comunicantes e eu não podia ser qualquer coisa, aqui, se eu quisesse, na minha cabeça de

criança, obter alguns favores desse Céu, a fim, se fosse possível, de Viver bem depressa esse Céu.
Como eu disse mais tarde, antes de partir deste lado de onde eu me exprimo, eu dizia que eu passaria meu

Céu fazendo o bem sobre a Terra, através de uma série de sinais.
Muitos seres humanos puderam concretizar esses sinais.

Desde o início desse dia, minhas Irmãs lhes falam deste Casamento Místico, desta Aliança Sagrada, deste
Sacramento Supremo à Unidade, à Verdade, ao CRISTO, ao Absoluto.

Minhas Irmãs lhes falaram, ao mesmo tempo das condições e das manifestaçõesdesta Onda da Vida, em
vocês.

Minha Irmã GEMMA ainda lhes deu, desde pouco tempo, as observações a manter, de algum modo, para viver
o Absoluto, esse Casamento, desposar o CRISTO, desposar o Absoluto.

A Onda da Vida, como foi enunciada por GEMMA, pouco antes de mim, é um movimento ascendente que vem,
de alguma forma, completar um movimento descendente.

A descida do Espírito Santo, a descida da Luz fecundou a Terra, fecundou a sua carne, em seus recantos, eu
diria, os mais íntimos, aí onde se encontram, não somente os últimos apegos à personalidade, mas, sim, todas
as coisas que estão, ao nível da humanidade, inscritas em uma noção de pecado (qualquer que seja a religião,
qualquer que seja a sua cultura), aí onde se encontram inscritas as dúvidas, aí onde se encontra inscrita, não os

apegos, mas a apreensão Final, aquela da morte, é claro: a grande interrogação e o grande enigma.
Ir nessas profundezas é bem mais do que aceitar ver, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), suas

próprias Sombras, não mais colocá-las sob o tapete, vê-las.
Ir nessas profundezas está além disso, é apreender-se de que, no Absoluto, tudo o que, ao nível do limitado da

pessoa e da experiência da carne, aqui sobre este mundo, pode parecer como ferida, como falta, como
tragédia ou como felicidade, tudo isso participa da mesma ilusão, da mesma coisa que vocês nomeiam e que

eu nomeio com vocês, agora, efêmero.
Tudo isso não tem qualquer ordem no tempo nem na Eternidade.

***

TERESA DE LISIEUX - 10 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.dailymotion.com/video/xpfcva_therese-de-lisieux-10-03-2012_webcam
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A única experiência que vocês qualificariam de mística teve a oportunidade de ocorrer, em mim, na idade da
infância e, então, deixar esta marca indelével, esta necessidade de voltar a ser de novo o menor dos seres

humanos aqui, ainda uma vez, para cativar os favores de CRISTO.
Naturalmente, isso me consumiu: eu fui consumida de Amor, durante a minha frágil vida, até morrer, como

vocês os sabem, talvez, até escapar-me deste mundo, extremamente jovem.

***

Hoje, sobre este mundo, nesse tempo em que vocês estão, vocês não têm mais que se consumir de Amor,
mas Ser o Amor.

É sobre esta última etapa que lhes falaram os Arcanjos, os Anciãos, e algumas das minhas Irmãs.
Esta última etapa, se o podemos chamá-la assim, não é um término, ela é, realmente, um Coroamento que vem

pôr fim a todas as ilusões, mesmo àquelas que estavam escondidas, enquanto tabu, em todas as suas
profundezas, inscritas na carne humana, ou seja, no DNA, nisso que vocês chamam de cérebros os mais

antigos.
É, então, algo de que não podemos escapar, apesar de nós mesmos: esta noção de pecado, esta noção de

culpa, esta noção de fraqueza da carne, de corrupção.
Mesmo se, em última análise, tudo isso for apenas uma ilusão, participando tanto da ilusão como da

manifestação da Alegria.
Chega um momento em que, quando vocês aceitam entrar em suas profundezas (não para ver as sombras,
também tão ilusórias como o que vocês podem ver por outro lado): é o momento em que vocês deixam de

resistir, é o momento em que vocês entregam as armas, é o momento em que vocês se tornam de novo como
uma criança e que vocês dizem, de qualquer forma: “que a Tua Vontade seja feita e não a minha”.

É o momento em que vocês se rendem diante, ao mesmo tempo, da enormidade e do absurdo mesmo de
tudo o que faz este mundo.

Eu repito a vocês, que esta vida seja a mais feliz, a mais simples ou a mais dolorosa, isso estritamente nada
muda para a problemática da Profundez.

***

O Casamento Místico, hoje, vem fecundar vocês.
Quem se casa é, em última análise, nada mais senão vocês mesmos: vocês mesmos no efêmero, dando lugar

a vocês mesmos na Eternidade.
Esse momento notável que é oferecido a vocês, porque isso é uma das Doações do Manto da Graça,

representa a Doação do Amor de CRISTO, a Doação do Absoluto.
Essa Doação do Amor, cabe a vocês apreender-se, na totalidade, como um cordão que lhes é trazido, em seu

peito, na mais profunda das desordens como de todas as alegrias.
Ir até o mais profundo, não para ali discernir o que é Sombra, o que é resistência, mas, sim, para largar a

dúvida, a apreensão, o medo, o medo desta carne perecível e vencê-lo.
Não por qualquer vontade, mas, sim, como isso foi dito e repetido, pela ação, ao mesmo tempo, da Luz, da sua

Inteligência e, sobretudo, doravante, pela ação do Manto Azul da Graça.
Porque, naquele momento, vocês irão viver, realmente, este Absoluto.

Vocês irão constatar que há, em vocês, um estado diferente de tudo o que pôde ser experimentado.
Vocês irão constatar que tudo o que havia de peso, de corpo, de densidade, não existe mais para vocês: vocês
entram nas esferas da leveza e esta leveza não é simplesmente da Alegria, nem simplesmente um estado de

beatitude.
É muito mais do que isso, e isso é oferecido a vocês.

Não há qualquer barreira, não há qualquer obstáculo, não há nada entre vocês e Isso: apenas a dúvida.
Isso está muito além dos últimos apegos, já que é o Último apego, não unicamente o medo do Desconhecido

ou da morte, mas o medo da Transcendência desta carne perecível.

***

A Ascensão desenrola-se, para vocês que estão presentes sobre este mundo, neste mundo, em sua carne.
E é esta carne, nomeada ilusória, que deve Transfigurar-se, que deve Ascensionar, com ou sem esta carne

mais condensada.
Entretanto, o Casamento Místico os faz descobrir uma passagem obrigatória que é aquela das suas próprias

profundezas, que não é senão a última morte.



O que eu chamei de Porta Estreita, de Caminho da Infância, não é nada mais, de qualquer modo, que este
Abandono total de tudo o que foi encontrado, de tudo o que foi vivenciado, de tudo o que foi experimentado.

Vocês nada têm a reter.
Apreender-se do cordão e apreender-se do Absoluto, é, indiscutivelmente, deixar todo o resto.

E quem mais, melhor do que a criança, pode realizar isso: tornar-se como uma criança, abandonar toda
veleidade porque não há nada a conquistar.

Abandonar toda experiência porque não há nada a experimentar.
Abandonar todo estado porque todos esses estados são apenas transições para este Último.

***

Então, a Onda da Vida, tendo rompido, de alguma forma, as últimas dúvidas, os últimos apegos além dos
apegos, vai deixar-se emergir, em vocês, desde as zonas as mais profundas, desde o pé, desde esta zona

qualificada de baixa.
Tudo o que se tratou de primeiro chakra (na carne), de segundo chakra (tudo o que se tratou de poder),

explode na cara.
Então, é claro, quando somos uma criança como eu, somos incapazes de colocar palavras como Deleite, e

ainda como Êxtase.
E, no entanto, vocês que têm a experiência, por sua vida (desta vida que vocês levaram ou que vocês levam), é

exatamente isso.
Mas este indizível é muito mais do que é vivenciado em meio à limitação.

Atingir as profundezas não é descer.
Atingir as profundezas é apoiar-se em tudo para ser Tudo, é não ser mais nada, propiciando o ímpeto da seiva

da Vida, propiciando o ímpeto da Onda da Vida, desta Onda entusiástica que sobe e que os percorre,
permutando, de algum modo, este Canal do Éter, este Caminho Sagrado situado ao longo da coluna vertebral e

que não está mais, nem atrás, nem à frente.
Não há mais antes.

Não há mais depois.
Não há mais atrás.

Não há mais o que quer que seja senão esta Onda.

***

A Profundez é, certamente, o último obstáculo, porque, é claro, a Luz sempre é concebida (e, sobretudo,
quando se é criança) como um ideal, como uma perfeição, como algo inacessível neste mundo e que, talvez,

seria acessível segundo as ações realizadas.
É assim que eu o tinha compreendido como criança: todas essas noções de dúvida, de proibição, de pecado,

todas essas noções limitantes, frustrantes, não existiriam mais uma vez liberada da carne, nos braços de
CRISTO.

Então, é claro, apesar de serem representações, para mim, isso me permitiu realizar meu Pequeno Caminho,
isso me permitiu viver com toda serenidade o fato de deixar este mundo.

Embora ainda ligada, no sentido mais profundo, ao que restava da minha família, às minhas irmãs, ao CRISTO,
eu dei esse passo, aquele de superar este medo, porque a partir do momento em que vocês superam o medo,
a partir do momento em que vocês superam esse choque quando lhes disserem, quando vocês sentirem que

vão desaparecer, vocês irão se aperceber, naquele momento, de que quanto mais vocês desaparecem,
menos vocês desaparecem, de que quanto mais tudo se extingue, mais tudo se inflama, e é somente naquele

momento que a Onda da Vida pode, efetivamente, apreendê-los e arrebatá-los.
A morte, naquele momento, não é absolutamente, nem para temer, nem para projetar.

***

O desaparecimento do efêmero, enquanto conservando, no momento, esta forma que vocês têm, deve ser, ao
contrário, muito mais fácil, mas é o mesmo sentimento, aquele desta dúvida, aquele deste último apego à

carne, ao que é perecível, é isso que a Onda da Vida vem realizar.
Então, isso lhes pede não uma armadura de guerreiro, isso lhes pede não para combater e não para debater,

isso lhes pede, simplesmente, para escapar, qualquer que seja a maneira.
Isso lhes pede, simplesmente, para aquiescer à Luz, aquiescer ao Absoluto, aquiescer ao CRISTO,

independentemente do que se manifesta em sua consciência, independentemente do que se manifesta nesse
corpo, independentemente do que se manifesta na personalidade ou mesmo naquele que contempla a Luz.

O que arriscar?



O que temer?
O Absoluto é tudo.

Ele é Amor.
Ele é Luz.

Este mundo não o é.
Tudo, na encarnação, que seja o pior dos assassinos, que seja o Caminho da Infância, que seja o seu caminho

que é pessoal, tudo, sem qualquer exceção, eu digo bem sem qualquer exceção, tem a mesma capacidade
para ultrapassar.

Vocês não podem julgar um caminho porque esse caminho é pessoal.
Cada caminho pessoal é diferente e todos os caminhos, em última análise, apenas podem levar ao Absoluto e

à Eternidade.

***

Compreender isso é aceitar ainda suas próprias dúvidas, não para dar-lhes mais peso, mais realidade, não para
ali se apegar, mas, bem mais, para vê-las para o que elas são: coisas que passam.

Como lhes disseram minhas Irmãs, um pensamento pode passar.
Então, quando vocês oram, quando vocês meditam, vocês podem ter pensamentos salutares, mais

pensamentos ou muitos pensamentos, mas não importa.
Porque, se vocês aproveitam, aí também, o tempo de se colocar, mesmo na contemplação da Luz (nisso que

nossos Irmãos e Irmãs chamam de Si, como os Arcanjos), então, no Si Luz, como no Eu Sombra, há
Transcendência.

Há uma Transcendência a partir do momento em que todo sentido de todo Eu, todo prazer ou todo desprazer
os faz refletir, mas entender, de algum modo, seu próprio absurdo porque todos nós sabemos, sobre este
mundo, que nenhum prazer é eterno, nenhum desprazer é eterno, nenhuma vida é eterna: tudo passa por

ciclos, tudo passa por experiências.
Então, qualquer experiência pode alterar, realmente, este outro mundo que é perfeito, que é o Amor, a Graça,

que é repleto de Anjos, de Seres de Luz.

***

A partir deste instante, o Manto Azul da Graça vai agir em vocês.
Porque ele vai dar-lhes, não a espera nem a esperança, mas ele vai dar-lhes a viver, realmente, a ver

(interiormente e em profundez) o absurdo total de tudo o que não é Amor.
O Amor não é a dúvida.

O Amor não é, nem o sofrimento, nem o prazer.
O Amor não é a Alegria.

Ele é muito mais que isso.
O Amor é a própria natureza do que todos nós somos, sem qualquer exceção, quando todos os Eu do parecer,

quando todos os Eu que nós mantemos (ou rejeitamos) se apagam, porque eles aparecem como o que eles
são, absurdos.

Mas isso não os designa para rejeitar, para desviar-se do nosso caminho de Luz, mas, bem mais, para
compreender que, finalmente e em última análise, não há nem caminho, nem Sombra, nem alegria, nem dor

porque tudo isso procede do efêmero.
Esta sede de Eternidade, esta sede de Unidade, ainda uma vez, ela está, ela também, inscrita em toda

consciência, sem qualquer exceção, desde a partícula a mais elementar até o conjunto dos Universos, dos
Multiversos, das Dimensões.

Esse princípio é o mesmo, imutável, inalterável, desde toda Eternidade, em todo Criado e no Incriado.
É isso que nós somos.

***

Então, é claro, ir para as profundezas, não é ir para o escuro, não é ir para o inferno outro que aquele no qual
todos nós fomos confinados, é ir ao encontro do Absoluto: Transcender o Si, Transcender o Eu Sombra ou o

Si Luz, ir para este indizível, viver este indizível porque, assim que há o encontro, não pode mais ali haver
perda, não pode mais ali haver separação.

Tudo o que é verificado e percebido naquele momento, coloca-os, definitivamente, com o CRISTO, ou seja,
“sobre este mundo, mas não deste mundo”.

As ilusões desaparecem, resta apenas a certeza deste Absoluto, a certeza deste Inefável Êxtase.



Este é o Casamento Místico.
Ter consciência, mesmo se isso não foi ainda vivenciado pela Onda da Vida, traz a certeza de que, no

momento oportuno, no momento Último deste mundo, vocês irão vivê-lo.
Então, definitivamente, nada há a temer.

Só o que a sua consciência pode projetar (que isso seja na pessoa como naquele que contempla a Luz) tem o
mesmo jogo e o mesmo papel: distanciá-los, por aqui e por ali, da sua natureza e da sua Essência.

Mas quando vocês descobrem a Verdade, aquela que o Arcanjo ANAEL nomeou Verdade Absoluta, vocês não
podem ser senão o Absoluto.

Vocês nada podem ser do que passa, nada do que nasce, nada do que perece, vocês nada podem ser do que
vocês creem, do que vocês definem.

Vocês não são qualquer de suas projeções.
Vocês não são qualquer tempo, nem o passado, nem o futuro.
Vocês não são qualquer espaço e, sobretudo, qualquer forma.

***

Viver o Absoluto dar-lhes a viver a ausência de limites, mesmo se a consciência estiver inscrita em uma forma,
qualquer que seja.

Vocês vivem a consciência que é um tempo e que esse tempo não é a Eternidade, ainda menos o Absoluto.
Então, naquele momento, como já lhes disseram minhas Irmãs, vocês encontram a Paz, porque vocês são a

Paz.
Vocês encontram a Felicidade, porque vocês são a Felicidade.

Vocês são às vezes o que está em cima, o que está embaixo: não há diferença.
O Casamento Místico é consumado.

Ele consumiu, de algum modo, pela Água da Vida, pelo Fogo do seu Coração.
Vocês não são, naquele momento, nem o Fogo, nem a Água, nem o Ar, nem a Terra.

Vocês se tornaram o Éter, o que subtende os mundos, as Dimensões, as manifestações, o que está presente
por toda parte, absolutamente por toda parte.

***

O tempo da Graça, o Manto Azul da Graça que se derrama em vocês, que é vocês, é, de qualquer forma, este
impulso Último, este Apelo insistente da Luz para viver, enfim, a sua Natureza e a sua Essência, para não mais
interessar-se, simplesmente, pelo que é superficial, pelas atividades desse corpo ou dos seus pensamentos,

mesmo se, é claro, isso não os dispense, em certos casos, de realizar suas atividades rotineiras.
Independentemente do que a Luz faça, de qualquer modo, sendo Absoluta, nada pode alterar o Absoluto.

Que vocês possam fazer ou que vocês não possam mais fazer, a Luz supre a todos.
Se vocês soubessem o quanto esta frase, durante a minha infância, surpreendeu-me e quantas vezes ela me

foi repetida (nos evangelhos, quando CRISTO dizia): “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai
comer amanhã?”.

E eu me dizia, ainda criança: “mas o pássaro não é um ser humano, o pássaro não construiu tudo o que nós
construímos, nós, humanos. E então o pássaro estaria, em sua despreocupação, finalmente, mais perto da

Verdade? Ele seria a Verdade?”.
Há muito tempo, desde o meu acesso ao que eu sou, eu compreendi que esta frase era a estrita Verdade.

Naturalmente, alguns podem viver esta frase pela vontade do ego, mas não é disso que eu falo.
Disso, então, que eu falo, é o Caminho da Infância, ou seja, de que naquele momento, na infância, há

despreocupação, espontaneidade.
Há o que não foi ainda alcançado pelas obscuridades (assim nomeadas) deste mundo, pela carne, pelas

afecções, pelas feridas.

***

A Onda da Vida faz de vocês, ou irá fazer de vocês, seres de Verdade e de Absoluto, regenerados por sua
própria natureza.

Lembrem-se das minhas palavras.
Qualquer que seja a Onda da Vida que os percorra, ou não, vocês irão vivê-la.

Só a dúvida pode frear, mas não pode extinguir porque nada pode extinguir o Absoluto.
Nada pode substituir-se a Ele.



Então, minha maneira de trazer a Onda da Vida, a vocês, não emprega palavras como pode empregá-las minha
Irmã GEMMA, mas não importa.

Se vocês penetram além das palavras, além de uma compreensão, vocês vivem a Essência do que eu lhes
digo, ou vocês irão vivê-lo.

Não há tempo.
O que ocorre, neste momento, sobre a Terra, é a Ascensão da Terra.

Mas, no entanto, vocês não conhecem a verdade ou a realidade do agenciamento desse tempo ilusório onde
vocês estão.

Nós sempre lhes dissemos, e principalmente os Anciãos, que vocês haviam trabalhado para aliviar o fardo da
dúvida, do sofrimento, da experiência.

Hoje, vocês estão no estágio onde vocês irão descobrir ou irão viver a própria ilusão da experiência, porque
muitas coisas foram realizadas, e nós lhes rendemos Graças pelo que foi realizado.

Mas, hoje, a Ascensão da Terra é real e efetiva.
Então, o ego, a pessoa, irá sempre se colocar a questão para saber se haverá os ‘3 dias’, se haverá o Apelo de

MARIA.
Mas que Apelo mais belo pode existir do que aquele da Doação da Graça a vocês mesmos, muito além de

MARIA, muito além de CRISTO, muito além da nossa apresentação?
Se o Manto Azul da Graça (que confirma o Despertar da Terra, sua Eternidade) pode evitar todo o resto, então,

que assim seja.
Porque querer imaginar, projetar, pensar que tudo isso será difícil, que a Porta Estreita é uma Porta difícil de

atravessar.
Ela é difícil de atravessar para o ego, para a pessoa, com tudo o que a congestiona, todas as ilusões, todas as

Crenças, todas as certezas também.
Mas a Onda da Vida alivia o seu fardo.

Ela vem liberá-los de tudo isso.
Vocês não tenham dúvida.

Vocês não estão limitados ao que quer que seja.
Sejam Simples.

Sejam esta Infância.
E o Reino dos Céus será o seu porque não há outro Reino, não há outra Verdade.

A Onda da Vida que eu transmito, através dessas algumas palavras, é também testemunho.
Mas eu dou testemunho do que e de quem?

Simplesmente de vocês, de cada um de nós, do que nós somos, no Absoluto.
Eis o que a Estrela PROFUNDEZ tinha para dar-lhes: uma outra faceta de vocês mesmos, deste prisma

perfeito, deste Absoluto total.

***

Em geral, eu prefiro fazer os meus milagres (como eu os nomeio, de preferência, eu diria) a título individual.
Quando uma alma, um corpo, quando um espírito ou quando uma pessoa, sem qualquer crença, pede para

mim, então eu respondo sempre pela rosa.
Isso todos vocês o sabem, para aqueles que estão interessados na minha curta vida.

Não há condição de crença, não há qualquer condição.
Eu intervenho a partir do momento em que a Comunhão pode se estabelecer.

Não há qualquer condição limitante no pedido.
Há apenas aquele que é, de algum modo, o tempo do seu pedido, para tornar-se de novo como uma Criança

que se dirige a uma outra Criança, além de todo pré-julgamento, além, mesmo, do próprio pedido, da sua
satisfação.

Hoje, as Núpcias Místicas, essas Núpcias de Luz que vocês vivem, levam-nos a viver estados incomuns em
sua fase de instalação.

Vocês guardam a lembrança das suas deslocalizações, dos seus sonhos (que não são sonhos), mas, também,
do que pode, às vezes, ser projeções em um ideal, no que poderia ser a Onda da Vida, como ela vai mudar, de

maneira definitiva, alguma coisa.
Todas essas abordagens são por vezes incentivo e dúvidas.

Vão cada vez mais para a Simplicidade.
Vocês nada têm a reivindicar, porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Vocês nada têm a pedir, na realidade, porque vocês são o Tudo.
Assim que vocês se aproximam deste estado de Graça, imediatamente, vocês estão em Comunhão.

Então, que isso seja com uma personificação de TERESA, que isso seja com uma Estrela, que isso seja com
um Ser de Luz, ilustre desconhecido deste mundo, o princípio é o mesmo.



Há apenas a parcela limitada que busca identificar, nomear, dar um nome a uma forma que, de fato, não tem
forma.

Essa é a lógica humana: não há que rejeitá-la, há simplesmente que estar lúcido e, realmente, apreender-se de
que vocês nada são de tudo isso.

***

Pergunta: de onde vem a impressão, durante um sonho, de viver realmente uma outra vida?

Minha Irmã, eu penso que muitos Anciãos, particularmente os orientais, explicariam muito melhor do que eu,
isso.

Até agora, e do que eu compreendi também (e da minha vivência no Absoluto), aqui, sobre este mundo, vocês
têm a consciência ordinária, aquela que realiza suas ocupações as mais simples como as mais complexas.

Vocês têm uma consciência chamada do sono que é, na realidade, uma ausência de consciência.
Vocês não estão mais neste mundo.

Vocês não são mais esta pessoa.
Onde vocês estão?

E depois, neste sono, nesta a-consciência, há momentos de sonho.
Quando vocês saem do sonho, pela manhã, até agora vocês sabiam que vocês tinham sonhado.

A particularidade desses tempos é que, qualquer que seja esse sonho, vocês não sabem mais quando vocês
sonham.

Será que vocês sonham quando vocês estão acordados ou será que vocês sonham quando vocês sonham?
Eu lhes responderia, nos dois casos: “vocês não estão, nem em um, nem no outro”.

Então, é claro, isso pode ser desconcertante para o ego, para a pessoa, e mesmo para o Si, porque há um
basculamento, de algum modo.

O que é real?
O que é irreal?

Até agora, o sonho parecia como irreal e, para alguns de vocês, a maneira de fazê-los largar suas últimas
dúvidas é tornar, de alguma forma, os seus sonhos mais vivos do que a sua vida, para aperceberem-se de que

um como outro, de fato, são apenas ilusão, são apenas projeção.
Assim age a Onda da Graça.

Ela prepara vocês.
Obviamente, há, também, mecanismos de deslocalização.

Então, é claro, quando vocês retornam, o cérebro vai dar-lhes as imagens.
Por exemplo, vocês estão em um barco: ele vai fazê-los ver um barco, um avião, um automóvel.

Vocês reencontram seres que vocês conhecem, na vida deste mundo, e vocês os reconhecem, mas não são
os mesmos.

É lógico que não são os mesmos.
E isso não são sonhos, tampouco, até o momento em que vocês mantiverem a continuidade da consciência.

Não haverá mais alternância de acordar, no sentido da consciência de vigília, e de sono.
Não haverá mais diferença entre o sonho e a realidade ordinária, porque ambos são a mesma ilusão.

Vocês estarão lúcidos.
É isso que está por vir.

Alguns Irmãos e Irmãs chamados, eu creio, de primitivos, dizem que este mundo chega ao fim, que os tempos
do sonho terminam e que, de fato, o sonho foi acreditar nesta vida.

Se tanto é que isso não seja um pesadelo.
Mas mesmo o mais belo dos sonhos não é a Verdade.

***

Pergunta: há um trabalho a fazer para acompanhar a Ascensão da Terra?
 

Sobretudo nada acompanhar.
Sobretudo nada fazer.

Sobretudo nada querer.
Porque nada do que pode ser empreendido (pela personalidade, ou pelo Si) pode levar ao Absoluto.

Contentem-se em Ser, em viver o que a Vida lhes dá a viver, no efêmero, estando conscientes de que vocês
não são isso.



Estando lúcido sobre tudo o que nós lhes dissemos, desde algumas semanas.
Todo o resto irá se estabelecer por si mesmo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs na humanidade, eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Onda da Vida.
Eu nada mais tenho a acrescentar sobre a Profundez.

Eu lhes agradeço por terem permitido exprimir-me entre vocês, por ter vivenciado com vocês isso que alguns
de vocês, aqui, já, vivem, em Verdade.

E eu lhes digo: não, vocês não estão sonhando.
Não, vocês não estão projetando nada.
Não, vocês não estão imaginando nada.

Essa é a estrita Verdade de quem vocês São: este Absoluto, este indescritível Amor.
Vocês são a Onda da Vida e eu os aperto, todos, em meu Coração que é o seu Coração.

Até breve.

************
 

THERESE-DE-LISIEUX_10-03-2012 por autresdimensions
************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1376

10 de março de 2012
(Publicada em 12 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1376
http://www.dailymotion.com/video/xpfcva_therese-de-lisieux-10-03-2012_webcam
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


Áudio em Francês

Irmãs e Irmãos humanos nesta encarnação, aqui e em outros lugares, eu sou a Vibração que porta KI-RIS-TI.
Eu fui, durante a minha última encarnação, IRMÃ YVONNE AMADA DE MALESTROIT.

Eu venho, hoje, para dar o testemunho (embora vários testemunhos tenham sido dados e exprimidos) sobre o
que eu vivenciei.

Esses testemunhos são apenas um olhar exterior, mesmo se alguns deles fossem mais próximos de mim e
mais exatos.

Minhas Irmãs me enviam, hoje, entre vocês, a fim de testemunhar o que nós vivenciamos, nós todas, as
Estrelas.

***

Qualquer que seja o nome que foi dado a isso, todas nós fomos Esposas Místicas de CRISTO.
Então, se a palavra CRISTO os incomoda, empreguem a que guia vocês: BUDA, Absoluto, Eternidade.

Nossas Irmãs orientais falavam de BRAHMAN.
Tudo isso, sob diferentes vocábulos, cobre a mesma Verdade que eu nomearia, se vocês bem o quiserem:

o Casamento Místico.
Esse Casamento Místico é o próprio fundamento da Graça e o próprio fundamento, e a própria realidade, disso

que propicia esse Casamento Místico, essa doação da Graça para a Graça.
É o Reencontro, um Reencontro, final, com vocês mesmos, além de toda aparência, além de toda vida, de toda

suposição.
É um encantamento que os transporta ao que nenhum humano vivendo a personalidade pode nem exprimir,

nem sentir, nem mesmo se aproximar.
O Casamento Místico é, efetivamente, para nós, Esposas de CRISTO, como para todo Esposo de CRISTO, a

mesma coisa.
É um estado além do que é nomeado espiritual.

É um estado onde o Êxtase é a sua morada para a Eternidade.
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Fazendo-nos dizer, a muitos de nós, ao CRISTO ou ao Absoluto ao qual nós nos dirigimos, para levar-nos
rapidamente, para tirar-nos da Ilusão deste mundo.

E, no entanto, nós trabalhamos, cada um à sua maneira, neste mundo, enquanto estando perfeitamente
conscientes, através de uma das frases que eu escrevi durante a minha vida: “que há apenas um único Rei do

Amor e que o seu Reino não é deste mundo e que o seu Reino é aquele do Absoluto, do BRAHMAN, da
Indizível Felicidade, do Indizível Êxtase, do Amor, se vocês preferirem”.

Mas nenhum sentido humano pode viver ou compreender este Amor.
Mesmo aquele amor o mais bem sucedido sobre a Terra estritamente nada seria em relação a este Amor.

Não há, aliás, escala de valor nem escala de comparação, porque isso é incomparável.

***

Casar-se com o CRISTO, viver esse Casamento Místico, é banhar-se a cada minuto, a cada sopro (que vocês
estejam sobre este mundo ou em bilocação, em outros lugares), banhar-se do mesmo Êxtase, da mesma

Onda de Felicidade que os preenche (que aniquila toda interrogação, toda questão e que, a cada instante, os
percorre e transporta muito além da experiência dos sentidos, muito além da experiência da encarnação, muito
além da experiência do Sol ou de uma experiência qualquer vivenciada e realizada mesmo em meio ao Estado

de Ser).
Hoje, sobre esta Terra, o Manto Azul da Graça convida-os, todos, sem exceção, Despertos ou não Despertos,

jovens como idosos, doentes ou saudáveis, qualquer que seja o sexo, independentemente do que possa
existir em vocês.

O importante, se vocês o desejarem, é renunciar a qualquer outra coisa que o que representa esse Casamento
Místico.

***

Nós pedimos, durante a nossa vida, para o CRISTO nos tomar na totalidade porque nós sabíamos que no seu
íntimo estava a liberdade a mais total, aquela de se tornar Ele, de exprimir alguma coisa de inefável, de

indescritível, de incontável, em palavras, sobre este mundo.
Somente as manifestações místicas desse Casamento Místico preencheram a vida de algumas das minhas

Irmãs ou dos meus Irmãos.
A verdadeira Liberdade, ela não está neste mundo.
A verdadeira Liberdade é esse Casamento Místico.

É aquela que, além de toda dúvida, de todo medo, imerge-os e os mergulha em um oceano de beatitude onde
nenhum obstáculo, nenhuma guerra, nenhuma contradição exterior pode vir alterar o que acontece muito além

deste corpo.
 Aliás, este corpo (que é a testemunha do que acontece) pode, como eu o demonstrei durante a minha vida)

ficar extremamente doente e a cada vez ser apreendido e levado pela Graça do Êxtase para viver a
transformação desta carne, indo até torná-la (como esse foi o meu caso) totalmente imperecível, até fazer

banhar o meu corpo em um néctar de rosa quando ele foi exumado.
Essa é uma Verdade, mas, é claro, não sendo a finalidade, por que tornar esta carne incorruptível?
Simplesmente, esta incorruptibilidade é, simplesmente, a testemunha da magnificência desta carne

transcendida e despertada para o Amor, muito além, ainda uma vez, de todo sentido e de toda experiência
sensorial.

***

Este Êxtase místico, este Casamento Místico (que é a doação da Graça) está aberto para cada um.
Não há qualquer pecado.

Não há qualquer falta que os impeça de realizar isso.
Só a dúvida, só o medo, só a crença em um erro ou em um pecado os impede, justamente, de viver isso.
Isso é, então, exatamente o contrário do que a sua pequena pessoa, e mesmo o Si, podem considerar.

Na realidade, vocês estão além de tudo o que vocês podem mesmo supor e mesmo aderir.
Vocês estão além, como lhes disseram os Anciãos e os Arcanjos, além da Vibração.

Vocês estão além do Fogo do Coração, vocês são o que, durante o Conclave Arcangélico, MIGUEL
denominou na última etapa das Núpcias Celestes: aquele onde o Silêncio se faz Absoluto.

Porque, é em meio a esse Silêncio (onde não existe qualquer projeção, qualquer visão, qualquer antecipação,
qualquer história, qualquer passado, qualquer futuro, qualquer desejo) que se realiza o Indizível.

Este Indizível está absolutamente aberto para vocês, sem qualquer limite.
Os únicos limites não são de ordem espiritual, é claro, e ainda menos corporal.



Esses limites situam-se apenas no interior, e sempre da personalidade que não se crê digna, que duvida, que,
sem parar, coloca-se a questão.

O Casamento Místico põe fim a toda questão porque ele lhes dá a viver, aqui como em outros lugares, desde
toda Eternidade, a Onda da Vida, deixando-se viver no Êxtase ou na Íntase permanente (quaisquer que sejam

as circunstâncias desse corpo, quaisquer que sejam os seus pensamentos, quaisquer que sejam os seus
reencontros).

Não existe, sobre este mundo como em outros mundos, em qualquer Dimensão como na própria FONTE,
qualquer possibilidade de sair deste estado.

Porque, este estado é irreversível, mas ele necessita sair de todos os estados anteriores, desidentificar-se de
tudo o que vocês acreditaram, de tudo o que vocês esperaram, de tudo o que vocês deram a sua atenção.

O CRISTO quer unicamente vocês.
Ele quer vocês despido.

***

O Absoluto, este Casamento, não faz mais senão fazê-los fecundar um no outro.
São as alegrias das Núpcias de Luz.

É o Reencontro com a Eternidade e o fim de todo efêmero.
Então, naquele momento, vocês são totalmente livres para permanecer sobre este mundo ou para partir,

embora, muitas vezes, o Absoluto tenha necessidade de Testemunhas e de testemunhos.
Então, cada um (segundo sua cultura, segundo seja homem ou mulher nesta carne) vai ter um destino que lhe é

próprio, colorindo-o do que ele tem necessidade de dizer, mas o que ele necessita dizer, não é, de modo
algum, o reflexo de uma personalidade qualquer: isso será sempre o Absoluto que irá se exprimir.

Isso poderá tomar uma conotação Crística, no ocidente.
Isso poderá ser KRISHNA, no oriente.

Ou o Absoluto.
Ou o BRAHMAN.

Ou uma coloração particular que está ligada a uma afinidade que reside em meio à personalidade ou nas
etapas de realização do Si.

***

Viver o Absoluto desprende-os de tudo o que é ilusório, de todas as suas crenças (sem qualquer exceção) e,
sobretudo, os desprende de tudo o que era o que vocês nomeiam conhecimentos e que os confinou, mais do

que nunca, em sistemas espirituais, de crenças, de ilusões.
Vocês nada são de tudo isso.

O Casamento Místico vem liberá-los de tudo o que não é a Onda, de tudo o que não é o Absoluto.
Mesmo se vocês permanecem em meio a esse corpo, em meio a esses pensamentos, vocês não são nem

esses pensamentos, nem esse corpo, nem o que age, porque é a Onda, naquele momento, que tomou posse
de vocês, que age e que é a Vida através de vocês.

Todos nós vivenciamos esta alquimia final, este Casamento Místico com o CRISTO.
Embora nós o tenhamos experimentado, e talvez vivenciado com algumas tonalidades diferentes, nós apenas

exprimimos a mesma verdade.
Então, se uma das nossas Irmãs indígenas fala de Grande Espírito, é claro, ela fala da mesma coisa porque

não há, no seu contexto de referência, a imagem de CRISTO.
Não foi vivenciado, em meio ao seu povo, da sua tradição ou das suas encarnações, necessariamente, a

imagem de CRISTO.
E eu os lembro de que além da própria história daquele que eu denominei JESUS o Rei do Amor, durante a

minha vida, além da história real que foi vivida, há a transcendência da história.
Esta transcendência da história não são, absolutamente, as diferentes etapas que vivenciou JESUS

(incorporado pelo CRISTO ou tornado JESUS-CRISTO ele mesmo).
Mas, muito além do sentido sagrado do seu sacrifício, o derramamento do seu sangue permitiu, de algum
modo, a redenção coletiva da Terra (como lhes disseram algumas inteligências bem anteriores às nossas).

***

Esse tempo da Terra foi preparado desde muito tempo, desde que aqueles chamados de Gigantes partiram
desta Terra multidimensional e juraram, naquele momento, retornar para reparar os estragos de um tempo

ilusório.



É a isso que vocês são convidados.
Este Casamento Místico não é outro senão seus próprios Reencontros, sua Aliança com vocês mesmos, além

de toda Ilusão, além de todo Eu, além de todo sofrimento e de toda alegria.
Viver o Indizível necessita ser inteiramente este Absoluto, fundir-se n’Ele, tornar-se Ele.

Sua ação é a ação do Manto Azul da Graça, é o desaparecimento de toda Atração, de toda Visão.
É o desaparecimento de tudo o que podia seduzi-los, em meio a este mundo, mesmo se vocês ali ficam e

permanecem.
Vocês não são, entretanto e necessariamente, alguém que se retira do mundo em uma gruta como os eremitas

do início do cristianismo.
Mas aí, onde quer que vocês estejam, vocês são o que vocês São.

Não há qualquer circunstância mais difícil ou mais leve.
Toda circunstância é acolhida da mesma maneira porque, neste Casamento Místico, vivendo a Onda da Graça,

a Onda da Vida, vocês estão conscientes e totalmente lúcidos sobre o que vive cada um.
Vocês veem além da aparência, além da alma.

Vocês não estão mais localizados neste corpo, vocês não estão mais, tampouco, deslocalizados, vocês
podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo.

O conjunto do que foi denominado estigmas místicos pode se manifestar.
A bilocação é, para vocês, um ato totalmente natural, que isso seja nesta Dimensão ou em outras Dimensões.

Ou seja, através deste Casamento Místico vocês perdem todo limite e toda limitação.
Vocês se tornam, real e concretamente, o Absoluto, e o Absoluto não tem qualquer limite, nem de forma, nem

de corpo, nem do que quer que seja.
 Vocês percorrem então os mundos, totalmente Livres, enquanto estando conscientes e lúcidos deste corpo,

enquanto estando conscientes e lúcidos do que vocês vivem, do que vocês fazem.
Mas vocês sabem, pertinentemente, que vocês não são nada disso.

***

Portanto, viver a união como o CRISTO, com o Absoluto, é desviar-se, sem rejeitar e sem qualquer condição,
de tudo o que é da natureza do efêmero.

O que é da natureza do efêmero?
O seu nascimento sobre este mundo que irá terminar, inevitavelmente, por uma morte, o fim dos seus

pensamentos, o fim deste corpo, o fim dos seus afetos, dos seus amores, dos seus ódios e, sobretudo, o não
retorno em meio à Ilusão, superando as leis de ação e de reação.

Penetrando, então, em cheio, a Lei de Ação da Graça, não mais, somente, pelo Fogo do Coração (que é a
Testemunha do seu Despertar e do Ser Acordar), mas, sim, por este Casamento Místico.

Vocês traduzem, em sua vivência, o que vocês são, em Verdade: este Absoluto que passeia, em liberdade
total, neste corpo como em qualquer outro corpo.

Durante este Casamento Místico, vocês podem fusionar com qualquer consciência, mesmo com a consciência
de um pedregulho, mesmo com a consciência de um sol.

Vocês não conhecem mais limite, e isso os fazem apreender-se de que vocês não são estritamente nada,
sobre este mundo.

***

Nesta condição, nesta Humildade, esta Simplicidade final corresponde à Verdade do Absoluto que vocês São.
Eu repito para vocês: o único pecado é não ser Absoluto.

Não há outro.
Todo o resto são apenas jogos, jogos da personalidade, jogos do ego, jogos de papeis, se vocês preferirem.

Alguns jogos são mais felizes do que outros.
Alguns locais podem parecer mais agradáveis do que outros.

Não é o caso.
Tudo isso são apenas jogos ilusórios.

Tudo isso são pretextos.
Tudo isso são apenas do efêmero que só pode ser varrido pelo que representa a Eternidade, pelo que

representa o Absoluto e este Casamento Místico com o CRISTO.
O Manto Azul da Graça convida-os, permanentemente, a cada minuto (e não unicamente às quintas-feiras) (ndr:

ver a coluna “Protocolos ou Acompanhamentos / Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*) para viver esta
Onda da Vida, esta Onda da Graça.

Nada mais será como o momento em que vocês terão vivenciado a primeira Onda de Êxtase, o primeiro



Deleite Místico, total, de se Reencontrarem com vocês mesmos, nisso que vocês são no Absoluto.

***

Então, vocês irão realizar o que vocês têm a realizar sobre este mundo.
Mas vocês não serão o que vocês realizam.

Vocês estarão totalmente desapegados do fruto de suas ações porque todas as suas ações serão
empreendidas sob a regência, se o podemos dizer, do Rei do Amor (como vocês o nomeiam hoje), sob a

regência da Onda da Vida, da Onda da Graça.
A Graça, a Ação da Graça, dispensa-os totalmente de viver qualquer ação e reação.

Algumas experiências poderão ser realizadas, elas apenas irão permanecer, entretanto, como experiências do
Absoluto em meio ao limitado.

Que vocês cessem de comer, que vocês cessem de respirar, de ver, qualquer que seja o estado deste corpo,
na medida em que vocês não estiverem mais, de qualquer maneira, identificados a este corpo, vocês irão se

tornar o Absoluto e vocês não dependerão de limite algum deste corpo.
Isso requer a maior das humildades.

Isso requer silenciar (em meio à pessoa, à personalidade, ao ego, ou ao Si que vocês Despertaram) toda
dúvida, todo medo.

O Abandono, como dizia o Arcanjo ANAEL, desta vez, é uma doação total do Si ao Absoluto.
Este ato de confiança é realmente o que lhes resta realizar.

***

Então, é claro, como saber?
Não há que saber.

Isso é muito simples: a Onda da Vida percorre o que vocês são, ou a Onda da Vida não está presente.
Isso é totalmente independente, como lhes disseram e repetiram os Arcanjos, de qualquer papel da função de

Ancorador, de Semeador de Luz (que é um trabalho magnífico que vários de vocês realizaram, permitindo,
justamente, este Manto Azul da Graça).

Eu posso mesmo dizer que, em certos casos, muitos de vocês tiveram necessidade de estar fortemente
enraizados sobre este mundo para enraizar a Luz.

Mas, hoje, a Graça os convida a superar este enraizamento, a superar estes limites que vocês criaram para
este papel e esta função, porque vocês não são nem este papel nem esta função.

Vocês são, unicamente, este Absoluto.

***

O único pecado é desviarem-se do que lhes foi dado: de vocês mesmos.
Não há nada a fazer, não há limite algum.

A Luz é Inteligência, isso vocês o sabem, isso lhes foi repetido em várias ocasiões.
Mas, além da Inteligência da Luz, há a Luz que vocês São e, essa, é Inteligência Absoluta já que ela é Absoluta.

Não existe qualquer limite em meio a este Absoluto.
Se vocês viverem isso, se vocês deixarem a Onda da Vida expandir em vocês e se manifestar em cada ponto

do corpo, mais nada poderá ser como antes.
Que vocês estejam mortos para este mundo, que vocês estejam vivos para este mundo, que vocês estejam

aqui e em outros lugares, no Sol como em qualquer ser vivo, vocês estão também em cada ser vivo que vocês
encontram.

Isso não é uma projeção, um desejo, mas a estrita verdade.
E, naturalmente, neste estado Absoluto, vocês apenas podem estar pacientes porque vocês são a própria

paciência.
Não pode existir qualquer julgamento, porque vocês sabem que o que vocês poderiam julgar, naquele

momento, não seria senão vocês mesmos, que recairiam na limitação.
Mas isso é impossível.

Porque a Graça mística é algo sem retorno.
Não pode existir o menor retorno.

Não pode existir a menor oscilação (em função dos seus humores, dos seus encontros) porque vocês não
estão mais, eu os lembro, localizados neste corpo.

Vocês podem, naquele momento, fusionar com o Sol.



Vocês podem ir ver um amigo onde quer que ele esteja nesta Dimensão ou em outras Dimensões, casar-se
com o CRISTO, mas vocês se casam, é claro, com o conjunto do Absoluto, com o conjunto das partículas,

com o conjunto dos fragmentos que são, eles também, tão Absolutos como vocês, mesmo se eles o ignoram
no momento, porque a dúvida e o medo, porque as experiências eles decidiram fazer lhes pertence

(pertencem a eles ainda, efetivamente).
Eles não expressaram qualquer intenção de associação a este Absoluto.

Eles não estão misticamente casados.
Essa foi a escolha deles e é preciso respeitar porque vocês são Livres, na totalidade, e esta Liberdade nada

tem a ver com a lei do livre arbítrio.
Esta Liberdade é saber que além de todo tempo, de todo espaço, de toda Dimensão, de toda experiência,

existe alguma coisa que é da ordem do Indizível, que é da ordem do infinito, que é da ordem do efêmero que
foi transfigurado onde o efêmero não tem mais qualquer lugar.

***

Este Absoluto, esta Eternidade, esta Onda da Vida, esta Graça mística, este Casamento Místico é, realmente,
ao que vocês são chamados.

Vocês o são, Chamados, porque é a sua natureza.
Não pode ser de outra forma.

Este Absoluto sempre esteve aí.
Ele não está distante, ele não está separado de vocês.

É simplesmente a parte de vocês que se crê separada e distante que manifesta esta distância e esta
separação.

Mas, em última análise, ela não existe.

***

Então, que vocês escolham (ou que lhes apareça, além de qualquer visão) uma representação (mesmo
procedente do seu modelo religioso, mesmo um Absoluto sem qualquer forma), Casem-se.

Aceitem esta Liberdade porque é o que vocês São.
Não há nada mais que isso.

Vocês são apenas isso, e isso é a totalidade do que é a Eternidade, a totalidade do que é o Absoluto.
O Casamento Místico é algo que vai dar-lhes a viver este Êxtase permanente, este Deleite permanente da alma

e do Espírito que são transportados além dos sentidos deste corpo, nesta união.
Nesta união de Liberdade.

Nesta união da Graça onde mais nada tem importância.
Na realidade, o que é importante senão este Absoluto?

***

Então, todo o resto (o transitório, o efêmero) irá percorrê-los com benevolência, com Amor porque vocês nada
são de tudo isso.

Vocês já estão em outros lugares.
Mas estes outros lugares não é a fuga do tempo presente, eles são a instalação no verdadeiro presente,

aquele que está além da presença, aquele que está além de todo limite, de toda contingência, de todo medo,
de toda dúvida.

O efêmero está repleto disso, vocês o sabem.
Todos nós o experimentamos.

Mas no dia em que a Onda Mística apreendê-los, no dia em que vocês se Casarem misticamente, o que pode
permanecer como questão?

O que pode permanecer como dúvida?
O que pode permanecer como zona de sombra?

O que pode permanecer como o próprio sentido de alguma interrogação?
Vocês são livres, totalmente.

No Casamento Místico vocês percorrem as Dimensões, vocês percorrem os corpos e vocês dançam neste
corpo, como em todos os corpos, porque vocês são o conjunto dos corpos, vocês são o Corpo Místico de

CRISTO, na totalidade, mesmo se os outros não o saibam, mesmo se os outros estejam desviados, no
momento, desta Verdade Absoluta, vocês têm, vocês, a possibilidade de se comunicar com eles.



***

Então, nesta Indizível Graça, podem rolar do canto dos seus olhos, como eu o fazia durante a minha vida, as
lágrimas.

Essas lágrimas não são nem de alegria, nem de tristeza.
Essas são as lágrimas de cristal e de diamante do Absoluto, que, aliás, durante a minha vida, transformavam-se

em verdadeiros diamantes.
Hoje, todos vocês têm, sem qualquer exceção, a possibilidade de ser esta ausência total de efêmero.

O que os impede?
Não há qualquer barreira, não há qualquer subterfúgio, qualquer condição.

Façam isso.
O que eu lhes digo, hoje, é extremamente simples.

O que tem levado a dizer a alguns Anciãos, com a algumas Estrelas, que vocês são o Absoluto, que vocês são
a Totalidade.

Não há que se desinteressar por este corpo, não há que se desinteressar por esta vida, porque mesmo se
vocês estiverem casados, com filhos ou responsabilidades, vocês cumprem-nas.

E, de todo modo, se elas não forem cumpridas, qual a importância?
A Inteligência e a Graça da Luz sempre encontrarão o que é necessário para que o Absoluto esteja presente e

testemunhe.

***

Então, o que é este testemunho?
Ele não está no discurso ou em qualquer necessidade de reconhecimento do que quer que seja.

Vocês se reconheceram a si mesmo, então o que importam aqueles que não se reconhecem a eles mesmos?
Simplesmente, vocês, vocês os reconheceram.

E somente isso é importante.
Porque vocês veem, neles, o que eles são, além de qualquer visão: uma outra parcela de vocês mesmos, não

em uma adesão a qualquer crença, mas na Verdade real, direta, e completa, do que vocês vivem.
Vocês rejeitaram longe de vocês toda projeção denominada conhecimento.

Vocês não precisam de qualquer teologia.
Vocês não precisam de qualquer modelo religioso porque o que vai sair de vocês, naquele momento, apenas

pode traduzir, sem ser colorido de qualquer pessoa, de qualquer personalidade, as próprias palavras do
Indizível Absoluto.

***

Esta Onda mística, este Casamento Místico que flui através de vocês, fazem-nos viver este estado além de
todo estado, permitindo-lhes, então, testemunhar, além de qualquer palavra, porque, que isso seja uma palavra,
que isso seja um olhar, que isso seja simplesmente uma atenção, vocês sabem (sem qualquer projeção, sem
qualquer vontade, sem qualquer desejo) que o Absoluto é vocês e que em meio a este Absoluto, o Absoluto

concorda com tudo o que sai do limitado a fim de se considerar como Absoluto porque é o que ele é, em
Verdade.

É a isso que lhes chama o Manto Azul da Graça.
É-lhes dado a viver esses momentos de esquecimento de si, total.

***

Então, há primícias, naturalmente.
Há esses momentos em que vocês parecem partir ou dormir.

Esses momentos em que vocês Vibram intensamente ou então, esses momentos em que não há mais
qualquer Vibração.

Ou então, em outros momentos, o som dos seus ouvidos torna-se muito amplo fazendo como eco, ou então
ele desaparece completamente, ou então vocês não sabem mais quem vocês são.

A partir deste momento, assim que vocês perdem toda referência de quem vocês são, saibam que a Onda do
Êxtase, a Onda da Vida chama vocês para viver isso.



***

Então, que isso passe pelo CRISTO, que isso passe por uma folha de grama, que isso passe pelo Sol, que
isso passe por um Irmão ou uma Irmã ou por uma assembleia de Irmãos e de Irmãs, qual a importância, já que

o resultado é sempre o mesmo, isto é: vocês são o Absoluto.
Vocês são apenas isso.

E, naquele momento, vocês têm apenas um pensamento, uma ação, o que quer que vocês façam: o único
pensamento que é no que vocês São, mesmo nesse limitado que permanece sobre a Terra, isto é, este

Absoluto, este Deleite entusiástico permanente que percorre o conjunto do seu corpo.
Não há nada mais que isso porque vocês são isso.

Todo o resto pertence apenas ao efêmero.
Todo o resto pertence apenas a ilusões que passaram, a experiências.

Vocês são a soma de todas as experiências, então vocês não são uma experiência, vocês não são tampouco
um estado.

Vocês são o CRISTO.
Vocês são KI-RIS-TI, os Filhos Ardentes do Sol.

Vocês são a Luz.
Vocês são a Graça.

Como poderia ser outra coisa senão esta Verdade?
Como é que a vida poderia existir, mesmo aqui, sobre este mundo, se ela não fosse alimentada pela Verdade,

sustentada pela Verdade?

***

Hoje, a Graça chama vocês para transportarem-se vocês mesmos.
Este transporte (que é este Casamento e esta União Mística) leva-os à Verdade.

Para isso, tudo deve ser enterrado, não como a vontade de enterrar a sua vida, mas, sim, para desviarem-se
(não como uma recusa, não como uma rejeição) deste efêmero.

Vocês não são nem este corpo, isso, os Anciãos e os Arcanjos lhes repetiram desde várias semanas.
Vocês são este Manto Azul da Graça.

Vocês não são nem uma Estrela, vocês não são uma Porta, vocês não são este corpo, vocês não são o que
acreditavam evoluir, vocês não são o que acreditavam se transformar, vocês são o Absoluto, vocês são apenas

isso.
Deem-se conta, deem-se à Graça porque é o que vocês são.

Nada mais existe senão a Graça, o Amor.
O Amor e a Luz, mas, é claro, não segundo suas acepções encarnadas e de encarnação, mas o que subtende

mesmo a existência de toda vida, de toda consciência, de toda Dimensão.
 Vocês são isso, vocês: a Graça.

E vocês são a doação da Graça a vocês mesmos.
O único pecado é não reconhecer isso.

Todo o resto pertence apenas ao efêmero.
Todo o resto pertence apenas às ilusões, aos sofrimentos, aos medos, às dúvidas, aos amores conquistados

ou vencidos, que apenas pertencem a este mundo, a esta experiência.
 Mas vocês são além de toda experiência.

Vocês são além de todo estado.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são o Absoluto.
Vocês são KI-RIS-TI.
Vocês são sem forma.

Vocês são além do “Eu sou”.
Vocês são além do “Eu sou Um”.

Vocês são além do Ser.
Vocês são o que subtende e manifesta a Verdade.

Vocês são Absolutos.

***



Então, não façam das minhas palavras uma verdade exterior ou uma adesão ou uma crença, mas, vivam-nas no
mais profundo desta carne, que vive sua transfiguração.

Deixem a Onda da Vida que carrega as minhas palavras preencher vocês, preenchê-los do que vocês são, de
todo tempo, de toda Eternidade, de toda Vida.

Naturalmente, enquanto a Onda da Vida não os percorreu, na totalidade, podem existir reticências porque este
nada, este vazio, este Absoluto (em todo caso, segundo o olhar da personalidade, do efêmero) é tão amplo,
tão imenso, tão improvável e impossível que mesmo o Si não se atreve a ali esperar, não se atreve mesmo a

vivê-lo.
E, no entanto, este Absoluto que transcende todos os Si, todas as experiências, todos os estados, é realmente

sua essência, sua natureza.
A única separação consiste em duvidar disso.

O único sofrimento consiste em ter medo disso.
Vocês são Sagrados porque vocês são o próprio Sacramento, aquele do Casamento Místico, aquele da União

com o Absoluto.
Imirjam em sua natureza.

Imirjam nesta Felicidade Absoluta.
O Manto Azul da Graça é o último convite, para vocês, para viver o que vocês São, o que vocês jamais

cessaram de Ser.

***

Então, é claro, eu poderia detalhar, de maneira mais clara, o que eu vivenciei.
Muitas coisas foram escritas.

Mas eu, eu faço questão, sobretudo, de testemunhar este Absoluto, este CRISTO, este Amor abrasador e que,
no entanto, não queima.

Este Amor que é preenchido a cada minuto e que, no entanto, não se preenche.
Este Amor que é requerido novamente a cada instante e que, a cada instante, é sempre mais, sempre maior,

sempre mais vasto, sempre mais intenso.
Que as palavras dificilmente percebem.

Somente a Onda da Vida pode traduzir para vocês, com exatidão, o que isso É.
Porque é isso que vocês São, na totalidade.

Eis o que, enquanto Estrela KI-RIS-TI, eu tenha a dizer-lhes, do meu ponto de vista, além de toda pessoa que
eu encarnei.

Nesse princípio Vibratório KI-RIS-TI, disso que é a Onda da Vida, desse Casamento Místico, nada recusem,
exceto o limitado.

Recusem todos os limites.
Olhem-nos, examine-os e rejeitem longe de vocês o que não é a Verdade Absoluta, Eterna e Indestrutível.

Mesmo o que lhes parecia, nesse caminho espiritual, como objeto de toda atenção (a alma, suas colorações,
suas polaridades, seus atrativos), deve ser queimado no Fogo do Amor.

O Espírito deve ser entregue ao Pai que nada mais é do que vocês mesmos.

***

Então, naquele momento, o Casamento Místico, a Onda da Vida, toma-os e os transporta.
A Transverberação vem assumir o lugar da Crucificação.

O olhar do ego (que nomeava essa Crucificação) torna-se o olhar do Absoluto e, aí, a Transverberação dá a
viver o Verbo.

O Verbo realmente se faz carne e a carne torna-se o Verbo, além de toda carne e de todo Verbo.
Vocês são isso.

***

Então, o que lhes dizer mais?
Deixem a Onda, deixem a Onda agir porque vocês São esta Onda.

Vocês são este Absoluto.
Obviamente, nos primeiros momentos, há, como dizia nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), uma

retração e uma retratação da alma porque a alma tem muito medo de desaparecer.
Tudo o que é efêmero tem medo de desaparecer.



A única coisa que jamais pode desaparecer é o que é Eterno.
Ou seja, além daquele que joga para se observar, além da Testemunha, além daquele que diz “eu”, além

daquele que vive o Si e que vive o Samadhi, há o Absoluto, este Indizível Absoluto, esta Onda de Felicidade
que se torna sua natureza que, ela, jamais cessou de ser.

Eis o que é tornar-se esse Filho Ardente do Sol.
Isso não é mais ser esta chama ardente do Coração, este Amor encarnado e penetrante.

Isso é viver a Transverberação.
Isso é viver a Graça, na totalidade.

Esta Graça que percorre cada célula, cada átomo do seu corpo, cada partícula ilusória, transformando-os no
Absoluto: o que vocês são, de fato, desde toda Eternidade.

Eis, minhas Irmãs e meus Irmãos o que eu tinha a dizer.

***

Irmãs e Irmãos, eu terminarei, então, por essas palavras: KI-RIS-TI, ao nível das Estrelas e do Triângulo da
terra, é a fecundação do Verbo na carne.

É, também, a Porta Estreita à qual eu estou conectada: o ponto OD, a Porta OD.
É, também, o que simboliza este sacro, este osso sagrado, com ponta para baixo, que deve virar-se, levando-
os a colocar no sentido correto, se o podemos dizer, o que é a Graça, o que é o Absoluto, a única Verdade, a

única Eternidade.
Esse Triângulo da Terra, que um dos Melquizedeques lhes falou, enquanto Melquizedeque da Terra (aquele

que foi nomeado Mestre PHILIPPE DE LYON), que muito falou sobre a sua ligação eterna com CRISTO.
Este Casamento Místico, de que ele tinha consciência (fato extremamente raro, desde seu nascimento), fez

dele um dos porta-vozes de CRISTO.
Mas todos vocês são porta-vozes de CRISTO porque todos vocês têm, na origem e na Eternidade, esta

Verdade do Verbo.
Este Verbo que é a Onda da Vida, a Onda da Graça e este Casamento Místico.

***

Então, todos vocês estão convidados a esse Banquete Celeste e Terrestre.
Essas Núpcias de Alegria e de Luz que são os seus próprios Reencontros.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Paz.
Nada há a buscar.

Nada há a descobrir.
Há apenas que Ser, além do ser.

Há apenas que entrar na Eternidade.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu proponho a vocês, por minha vez, esta Comunhão no Manto Azul da Graça.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Vocês são o Amor.
Eu nos amo.
Até breve.

************

YVONNE-AIMEE-DE-MALESTROIT_10-03-2012 por autresdimensions
************

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xpdx58_yvonne-aimee-de-malestroit-10-03-2012_webcam


(*) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca
***

Mensagem da Amada YVONNE AMADA DE MALESTROIT no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1374

10 de março de 2012
(Publicado em 12 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1374
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
A ação do Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, e tudo o que se desenrola, neste momento, no Interior de

quem vocês são, podem ser elementos levando-os a questionarem-se.
Portanto, eu venho então a fim de responder, se isso for possível, ao que se refere a vocês, às suas

perguntas.
Eu os saúdo e escuto suas perguntas.

***

Pergunta: as vibrações amenas e a sensação de frio, nas pernas, são as primícias da Onda da Vida?

Bem amado, a Onda do Éter nasce, evidentemente, ao nível dos pés e sobe ao longo das pernas assim que
os laços existentes nos tornozelos se afrouxam, desaparecem.

Isso pode ser interpretado, por aquele que percebe, como uma onda fresca, leve, superficial, subindo, brutal
ou progressivamente, até o seu objetivo que é então, como vocês o sabem, a Transcendência da carne ao

nível do que vocês nomeiam seus dois primeiros chakras.
Naturalmente, isso pode ser percebido de diferentes maneiras: tanto sob forma de incômodos como de

estremecimentos, como de eletricidade.
O que é importante, no que se refere à Onda do Éter, é o ponto de nascimento situado na extremidade inferior

do seu corpo e que vem, eu os lembro, do núcleo central da Terra.
Dessa maneira, então, não há dúvida.

Entretanto, a Onda do Éter deve chegar e Transmutar a carne e tudo o que faz o jogo da encarnação e o
conjunto das ilusões deste mundo, inscritos ao nível do que vocês nomeiam sobrevivência, inscritos ao nível

do que vocês nomeiam karma e que se refere, exclusivamente, eu os lembro, à personalidade.
A Onda do Éter, chegando nesses dois primeiros chakras, vai então trabalhar para a sua Liberação de toda

ilusão.
Naquele momento, durante a sua ascensão e a sua difusão no conjunto das suas estruturas ilusórias,

manifestam-se os efeitos diretos anunciados como Casamento místico, êxtase ou íntase, ou, ainda, deleite
supremo.

Essa é a completa Verdade do que você vive e que se prepara.
Cada um de vocês apronta esta Onda do Éter de diferentes maneiras.

Existe um tempo variável de instalação desta Onda do Éter, permitindo liberar o que é chamado de ‘água da

ANAEL - 14 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-LQVWtI082Y0/T2MSr2r5m_I/AAAAAAAAAsM/NKBhXg0sTRw/s1600/anael-14.03.2012.jpg


Vida’.
Água da Vida nascendo no que foi denominado, anteriormente, a Kundalini.

Assim, vocês realizam a Grande Obra, a Obra no Branco, unificando as energias procedentes do Céu e
aquelas procedentes da Terra, através do seu Ser, através desse Templo, permitindo-lhes, então, realizar a

natureza real de quem vocês São.
Esta percepção, como nós lhes dissemos, não é nem da ordem de uma energia, nem da ordem do que é

nomeado o Supramental.
Ela é uma outra qualidade, uma outra intensidade, uma outra Liberação e uma Última Transformação.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos, permanentemente, os Pontos BEM, MAL e AL do rosto?

A imagem do Triângulo invertido, aquele chamado da falsificação, restabeleceu uma série de Vibrações.
Durante a fase da subida da Onda do Éter e da Transcendência da carne, ao nível dos dois primeiros chakras,

uma série de reajustes, ao nível Vibral, continua.
Independentemente dos Pontos referidos, eles são diferentes para cada um de vocês e traduzem, de algum
modo, simplesmente, o que ocorre em meio a essas últimas transformações, nesse Templo, resultando, para

cada um de vocês, em uma especificidade, além de viver a Essência de quem vocês são, dando-lhes,
também, a viver, aqui como em outros lugares, o que foi previsto para vocês.

A Onda do Éter apenas necessita de outra atenção do observador.
Nada há que agir, nada que precipitar, nada que decidir.

O que se traduz como modificações em meio aos Pontos de Vibração, Portas ou Estrelas ou outros, é apenas
o reflexo da ação da Onda do Éter e do início desse Casamento místico entre a Consciência vindo do Céu e a

Consciência vindo da Terra, reunificando-se no Seu Templo, percorrendo o conjunto das suas células e
Transfigurando esse corpo de carne em um Corpo de Ressurreição.

O Corpo de Estado de Ser, é claro, está inteiramente presente, dando-lhes a viver uma percepção estendida
da sua própria Presença, muito além do corpo, muito além da estrutura Vibral, muito além da estrutura dita

energética.
Vocês estão, efetivamente, revestidos do Manto Azul da Graça e vocês descobrem que existe outra coisa
onde a sua Consciência É, não tendo mais nada a ver com o que já existe, que isso seja nomeado energia,

parte do corpo, estrutura Vibral, coleção das estruturas Vibrais, que isso seja ao nível das Coroas Radiantes,
ao nível dos Triângulos elementares, das Portas como das Estrelas.

***

Pergunta: no Abandono à Luz, é correto levar ainda a Atenção ao Coração?

Bem amado, o mais lógico e o mais simples, como isso foi dito, é Abandonar-se Si mesmo.
O Abandono de Si mesmo não é mais uma Atenção nem uma Intenção.

É preciso muito, naquele momento (se você o deseja, mas isso não é indispensável), fazer ressoar, em você, o
que evoca a Humildade e a Simplicidade.

A Onda do Éter é abrangente.
Ela é a Onda da Vida que sustenta, como nós lhes dissemos, o conjunto dos Mundos, o conjunto das

Consciências.
Ela é, efetivamente, sua Natureza, sua Essência, este Absoluto.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Onda da Vida e os 21 dias evocados por GEMMA GALGANI?

De maneira geral, bem amado, a Onda do Éter instala-se em certo número de dias.
Do mesmo modo, nesses tempos mais reduzidos, a encarnação (resultando na morte) acompanhava-se de um
período, bem conhecido, de 40 dias, que era necessário para dissolver, na totalidade, o complexo inferior (ou
seja, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental), reconstituindo a experiência da encarnação em meio à

ilusão, ao nível do que era chamado de corpo causal, pertencente, ele também, ao complexo inferior.
Do mesmo modo, a Onda do Éter completa sua plena revelação, em quem vocês São e no que vocês São, em

21 dias.
Obviamente, esse tempo não é rígido, nem fixo: ele corresponde a ‘sete vezes três dias’, que é o tempo

necessário para escalar, de alguma forma, o seu estágio inferior desse Templo.
Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,



Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,
como vocês o sabem, ao Núcleo Cristalino da Terra que é, ele mesmo, o retransmissor Vibratório de uma Porta

das Estrelas denominada Sirius.
Esta Onda do Éter difunde-se no conjunto da Terra.

É ela, devido à Liberação da Terra, que torna observável, para vocês, o conjunto dos fenômenos que vocês
veem, neste momento, desenrolar-se sobre esta Terra.

Sua acentuação está, efetivamente, em andamento.

***

Pergunta: as dores nos pés relevam de resistências à Onda da Vida?
 

Bem amado, toda manifestação ocorrendo ao nível dos pés (exceto, evidentemente, o que vocês nomeiam
entorse, fratura ou outro problema) releva, exclusivamente, da modificação que ocorre em meio ao Núcleo

Terrestre, Núcleo Intraterrestre da Terra, assim como do Manto da Terra.
Os seus pés captam, muito naturalmente, a modificação da distribuição de uma série de Partículas ao nível do

solo.
Os seus pés retransmitem esta Onda.

Se, contudo, existe em vocês uma sensação de incômodo ou de dor, naquele momento, vocês podem,
perfeitamente, favorecer o que é natural, sem se servir de outra coisa senão da própria Terra.

O que isso significa?
Isso significa colocar os seus pés, nus, no orvalho da manhã, ao nascer do Sol.

Isso irá permitir acumular, de algum modo, ao nível dos seus pés, a Onda do Éter.
E isso, muito naturalmente, irá percorrê-los.

***

Pergunta: neste momento, é melhor evitar as massagens dos pés e das pernas ou será que isso é
complementar?

Isso pode ser totalmente complementar.
Mas lembrem-se de que esse processo de subida da Onda da Vida ou da Onda do Éter ocorre a partir da

Terra.
É, então, lógico e natural, colocar os seus pés no chão.

Alguns de vocês vão perceber esta Onda do Éter, mais facilmente, deitado do que em pé.
De qualquer maneira, lembrem-se de que esta Onda, nascida do Coração da Terra, propaga-se até o solo.

O momento privilegiado do nascer do Sol (correspondente à deposição do orvalho) é o momento em que lhes
é mais fácil recolher esta Onda do Éter.

Nós não lhes falamos sobre isso porque, durante as primeiras semanas da ação do Manto Azul da Graça, era
preciso que vocês fossem o mais natural possível em relação a esta Onda do Éter.

Se, entretanto, em vocês, existe o que eu chamei de incômodo, naquele momento, utilizem a Terra e o seu
orvalho.

***

Pergunta: eu tenho problemas circulatórios e de inchaço, nos pés e nas pernas.
 

Isso é diretamente oriundo do despertar da Terra, ao nível do que vocês denominam e nomeiam vulcões.
Agora, a Onda do Éter, como eu lhes disse, está atuante.

Ela tem uma ação que vocês poderiam denominar terapêutica.
Deste modo, então, se a Onda do Éter flui em você, ela chegará, muito facilmente, a superar essas anomalias,

assim que ela chegar ao nível dos dois primeiros chakras.
Nenhum estado, nenhuma alteração, nenhuma patologia, qualquer que seja, pode limitar a Onda do Éter.

Mais uma vez, trata-se de um processo natural.
Vocês não estão, ao mesmo tempo, vivendo isso, mas o tempo que é atribuído para viver isso será cada vez

mais curto.
A intensidade da Onda do Éter será gradual.

Seu acúmulo, ao nível da camada do solo da Terra, fará com que, a um dado momento, isso irá se tornar
coletivo.



Eu o repito, não existe qualquer alteração, qualquer doença, qualquer obstáculo possível à Onda do Éter.
Esse processo natural estabelece-se, no seu momento, naquele que é o seu.

Não pode, do mesmo modo, existir qualquer resistência psicológica, kármica ou outra.
A Onda da Terra irá agir, irá subir e a partir do momento em que ela alcançar a zona dos dois primeiros chakras

do seu corpo, naquele momento, ela vai acarretar, sistematicamente, a Transcendência final da sua carne,
fazendo de vocês um Liberado Vivente.

A Onda do Êxtase e o Casamento místico serão, então, consumados.

***

Pergunta: eu sinto, do lado direito da cabeça, como uma presença, um frio.

Bem amado, no processo de desdobramento (se o podemos dizer) da Onda da Vida, vocês irão constatar,
cada vez mais fácil e rapidamente, que os Véus que separam as Dimensões não existem, para vocês, quase

mais.
Eles irão desaparecer, dando-lhes a ver (além dos seus olhos), a perceber (além dos seus sentidos), a

realidade de quem vocês São, separando e eliminando toda distância.
Dando-lhes, concreta e realmente, a possibilidade de ser, enfim, Multidimensional.

Não há, então, que se interrogar, com qualquer atitude mental, sobre o que é vivenciado.
Há, simplesmente, que viver a experiência porque, em meio à Onda da Vida, à Onda do Éter, o Casamento

místico pode tomar diferentes formas, que isso seja nesse corpo, no Sol, ou em outros lugares.
A partir do momento em que o Êxtase for sua Natureza, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver,

para cada um de vocês.
Vocês irão constatar, também, a partir daquele momento, que aí aonde se focar sua Atenção, naquele

momento, muito além desse corpo, vocês irão conduzir, em Consciência (com ou sem corpo, com ou sem
forma), a ser o que vocês pensam, não importa qual lugar da Terra, não importa qual espaço Dimensional.

Isso é a Multidimensionalidade.
Vocês não estarão mais, como nós lhes havíamos precisado, desde algum tempo, localizados neste corpo,

nesta forma.
Vocês estarão além de todo limite, de toda forma.

Esta conscientização irá ocorrer, aí também, naturalmente.
Ela não requer de vocês qualquer ação, qualquer vontade, qualquer interpretação, qualquer explicação.

A única maneira de viver a Onda do Éter é deixá-la perceber, em vocês, que ela é a Sua Natureza.
A Onda do Éter que é, eu os lembro, a sua Natureza, nada pede senão para ser o que vocês São, porque isso

é, realmente, o que vocês São.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês aceitarem se abandonar, naquele momento, nenhuma

questão mais terá sentido.
O Êxtase será tal que não poderá ali haver a menor questão, a menor interrogação.

Cabe a vocês saber em quanto tempo vocês irão atravessar esta etapa.
Mas lembrem-se, entretanto, de que, desde que a Onda do Éter nasceu, ela vai levá-los, durante essas três

semanas, a tudo largar.
Chegará um momento em que vocês estarão, efetivamente, por um tempo extremamente breve, presos ao que

eu denominaria as últimas dúvidas e as últimas interrogações.
Nós não especificamos isso, assim como para o orvalho, por enquanto, de maneira a deixá-los viver e firmá-los

no que era vivenciado, nas explicações que nós daremos posteriormente e que eu começo a dar.

***

Pergunta: MARIA havia especificado que a data de 14 de março era importante. O que é?
 

Isso é importante.
O que acontece sobre a Terra, o que acontece na Sua Consciência, neste dia, corresponde, inevitavelmente,
às transformações, importantes e essenciais, quanto à Revelação, ao Desvendamento de quem vocês São.
Quer vocês tenham vivenciado, já, a Onda do Éter, ou não, se vocês aceitarem o que se manifesta a vocês

(fazendo calar toda interrogação, todo mental), desde esta noite, tudo irá lhes parecer, cada vez mais
claramente, como uma evidência.

Desviando, definitivamente, o seu mental, desviando, definitivamente, o próprio sentido de ser ainda um corpo
ou uma pessoa.

Isso irá fazer, no entanto, desaparecer este corpo e esta pessoa, mas vocês terão percebido, na totalidade e
finalmente, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa, nem esta vida, nem nada do que vocês

acreditaram, até agora.



acreditaram, até agora.
Isso não será uma interrogação, mas uma evidência, e isso se abre desde esta noite.

É por isso, também, o sentido da minha vinda neste dia.

***

Pergunta: se tudo está consumado, nós vivemos então as fases finais?

Tudo está consumado, sim.
Resta apenas manifestá-lo e isso, ainda uma vez, nós lhes dissemos, desde muito tempo, que esse momento

coletivo dependia apenas da Terra e no final, é claro, do Sol.
O trabalho notável que foi realizado, sobre esta Terra, limitou o que vocês denominariam, em termos da

personalidade, o tempo das provações.
Esse foi extremamente reduzido.

Dessa maneira, então, vocês não terão que passar uma série de etapas.
Mais uma vez, a Terra decide e, mais uma vez, Tudo está consumado.

Individualmente, a partir do momento em que a Onda do Éter se manifestar, vocês irão se apreender, por sua
própria Natureza, de que Tudo está consumado.

Restará levar este corpo, esta pessoa, ao seu destino final que é o seu, em função do próprio tempo da Terra
e do próprio tempo do Sol, ao Último fim.

Ninguém conhece esta data.
Isso pode ser esta noite, isso pode ser dentro de algumas semanas, isso pode ser dentro de alguns meses.

Mas qual a importância de tomar qualquer data a partir do momento em que vocês vivem a sua Natureza, a sua
Essência Eterna?

Neste estado que é a sua Natureza, o tempo não pode mais ser tomado.
Como vocês irão constatá-lo, após a conclusão do trabalho, se o podemos dizer, da Onda do Éter, tudo se

modifica em vocês (e não somente nesse corpo, mas no conjunto das funções fisiológicas).
Então, naquele momento, o que vai significar, realmente, para vocês, uma data?

O que vai significar, para vocês, dormir, comer?
Mais nada.

Vocês estarão em Êxtase permanente, serão Multidimensionais.
Não existirá mais, em vocês, a noção de Passagem, porque essa é a Última Passagem.

Qualquer outra Passagem posterior (que isso seja a perda desta Terra, ou a perda do que vocês nomeiam
vida) não terá mais qualquer importância, porque vocês serão Eternos, desde este momento, desde o

momento em que a Onda do Éter tiver concluído, de algum modo, sua ronda e tiver revestido este corpo da
Verdade.

Alguns de vocês viajam, que isso seja em Consciência, com ou sem Corpo, de Estado de Ser, ou não.
Alguns de vocês começarão a viajar, com este corpo, por um processo bem conhecido dos místicos, em

séculos anteriores, denominado ‘bilocação’.
Tudo o que lhes parecia, ainda ontem, excepcional, digno de exceção de muito grandes seres, será o seu

cotidiano, se esse já não for o caso.
Naturalmente, aquele que não vive isso ou que contempla isso, estará sempre em defasagem em relação à

Onda da Vida.
Porque a Onda da Vida é, para o ego, o seu fim definitivo e irremediável e, é claro, isso pode provocar uma
série de resistências, mas que, em caso algum, poderão bloquear a Onda do Éter quando o momento, para

vocês, chegar.
Assim, as questões que vocês podem se colocar, ainda hoje, são, evidentemente, oriundas do que é limitado

em vocês, do que é efêmero.
Quando a Onda da Vida toma vocês, ela os transporta, pelo princípio da Transverberação, a viver o Absoluto,

na totalidade.
Naquele momento, não pode existir a menor dúvida, a menor questão, porque vocês sabem que vocês

reencontram o que vocês são.
Toda a humanidade irá efetuar essa Passagem, sem qualquer exceção.

Simplesmente, o futuro irá se estabelecer de maneira diferente.
Há numerosas Moradas, há numerosas Dimensões, há numerosos estágios, mas vocês nunca mais estarão

separados, divididos, fragmentados, no momento oportuno.
Aqueles de vocês que estão mais adiantados, começam somente a experimentar o que vocês São, que isso

seja nas viagens, que isso seja na multilocalização da Consciência, que isso seja na bilocação, que isso seja no
conjunto dos processos naturais da vida, além de toda falsificação.

CRISTO lhes disse: no fim dos tempos, vocês fariam coisas muito maiores do que Ele.
O que age, naquele momento, não é de modo algum o ego, de modo algum a personalidade, mas a Natureza

de quem vocês São: a Onda da Vida, este Êxtase permanente, este Deleite permanente da sua Natureza



essencial que é a nossa, também.

***

Pergunta: pode ali haver diferença de intensidade de recepção desta Onda da Vida conforme o local onde a
vivemos, por exemplo, em uma cidade, em um imóvel...

Não.
A partir do momento em que ela tiver nascido, que vocês estejam no avião, no barco, ou em outros lugares, ela

prosseguirá seu caminho.
O que eu lhes disse em relação ao orvalho é, simplesmente, um meio de facilitar seu estabelecimento.

Mas assim que ela tiver nascido, de qualquer forma, mais nada irá cessá-la.
Bem amado, não há lugar algum onde você esteja ao abrigo da Onda do Éter.

A Onda do Éter é a sua natureza.
Se ela o apreende, mais nada tem importância, nem país, nem casa, nem família, nada mais senão o que você

É.
Somente o ego faz esta pergunta, considerando que há um lugar preferível, que há alguma coisa a fazer.

A Onda do Éter não se preocupa absolutamente com tudo isso.
Não há melhor lugar, no momento, do que no Interior de si, onde quer que esteja o si, para viver a Onda do

Éter.
Ela é totalmente independente da idade, das circunstâncias, dos lugares e de tudo o que faz o que vocês

nomeiam vida social, afetiva, familiar ou conexo.
O limitado nada pode, estritamente, quando o Absoluto se revela.

Porque você é o Absoluto.

***

Pergunta: esta Onda da vida nasce em momentos diferentes para cada um?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os 21 dias de desenvolvimento são contínuos ou isso pode ser por partes?

Não.
Isso é contínuo.

O que nasceu não pode desaparecer.
Isso é sem volta.

***

Pergunta: a zona da virilha tem um papel particular nesta subida da Onda da Vida?

Bem amada, a partir do momento em que a Onda da Vida chega à raiz dos membros inferiores, ela penetra o
períneo, instala-se ao nível dos órgãos genitais, do sacro e do conjunto da pelve como da raiz dos membros.

É deste estágio, deste local, que ela vai se difundir como uma onda permanente tomando todo o corpo.

***

Pergunta: há uma particularidade entre o lado esquerdo ou direito da virilha?

Isso não tem qualquer importância.
Alguns cursos, algumas zonas são mais permeáveis do que outras, em um primeiro momento.

Mas, em última análise, nenhuma parte deste corpo, nenhuma parte desta personalidade, irá escapar ao que
vocês são.



Ainda uma vez, deixem trabalhar a Onda do Éter.
Nenhuma questão irá resolver o que quer que seja.

A compreensão estritamente nada mais representará para vocês.
A ferramenta mental tornar-se-á obsoleta.

A Onda da Vida é um estado de Graça permanente.
O mental é ação / reação.

Vocês, definitivamente, não fazem mais parte deste mundo e deste mecanismo de funcionamento (muito em
breve).

***

Pergunta: a persistência da sensação desta Onda até o primeiro chakra, aliada a dores ao nível do segundo
chakra, pode causar um bloqueio da subida desta Onda?

Bem amado, não pode existir obstáculo à Onda da Vida.
Somente a personalidade crê nisso.

Só o que é limitado, em você, pode imaginar isso.
Haverá, efetivamente, um momento em que o que estava, de algum modo, encistado, em meio aos arquétipos
do primeiro chakra coletivo da humanidade e do segundo chakra coletivo da humanidade, deverá ser liberado.

Mas isso não é do seu corpo.
E isso não é pessoal.

***

Pergunta: e quanto às náuseas?

Isso corresponde ao impacto do Manto Azul da Graça ao nível das Portas ATRAÇÃO / VISÃO, tornando-se a
Onda da Vida, este Êxtase permanente.

As necessidades fisiológicas habituais deste corpo serão, a curto prazo, extremamente modificadas.
É muito simples: se existem náuseas, por que querer comer?

Se existe, o que vocês nomeiam, em meio à personalidade, insônia, por que querer dormir?
 Se a Onda da Vida (que é sua natureza) os transporta na Alegria, no Êxtase, na Íntase, os faz Casar com o

CRISTO, com o Universo, com MARIA, com qualquer outra Consciência, por que querer reprimir isso?
Por que querer compreendê-lo?

Vocês não podem compreender o que vocês São: vocês apenas podem vivê-lo.
Só o mental aturdido continua, até o seu fim, a colocar questões.

No momento (e isso é uma imagem, mas que corresponde muito bem ao que vocês vivem ou irão viver), no
momento em que a hora de passar pela Porta da morte chegar, este corpo enfraquecido, vocês deitados

prestes a partir, será esse o momento que vocês irão querer se levantar para solucionar o que vocês têm a
solucionar?

Nada há a solucionar, em meio à Onda do Éter.
Somente a personalidade o crê.

Aquele que se coloca a questão de dizer: mas eu tenho tal coisa a fazer, tal responsabilidade, tal família, não
se apreendeu do intuito do que é e do que representa a Onda da Vida.

Podemos dizer, de qualquer forma, que a Onda do Éter (que é sua natureza, sua essência e sua Verdade,
como para cada um de nós, Arcanjos e outros) elimina tudo o que a personalidade chamou de tabu.

Vocês não são mais limitados.
Vocês são Ilimitados.

As diferentes manifestações, mesmo sobre este mundo ou em outros lugares, irão se encarregar de prová-lo a
vocês.

Naturalmente, aquele que está instalado, no momento, na personalidade (e mesmo em seu papel de Ancorador
de Luz, mesmo com as Coroas Radiantes ativadas) não pode apreender-se das minhas palavras.

Aquele que vive a Onda do Éter o compreende perfeitamente.
Para o ego, a Onda do Éter é uma ilusão total.
Para a Onda do Éter, o ego é uma ilusão total.

Lembrem-se: o ego sempre estará inscrito entre o nascimento e a morte.
Vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.



Vocês estão prometidos ao Esposo.
Vocês são, como nós o dissemos, o Noivo e a Noiva.

Assim é o Casamento místico.
É impossível, nas circunstâncias que vocês vivem ou que há de vir, refutar o que vocês são.

Mesmo se o ego o crê.

***

Pergunta: é correto pensar que a melhor maneira de viver as evoluções atuais, para aqueles que têm
consciência, seria não mais agir neste mundo?

Quem disse isso?
Nós sempre dissemos para continuar a fazer.

Vocês não são esse fazer.
Se o Apelo da Luz, e em particular a Onda do Éter (que não é o Apelo, somente, da Luz, mas o apelo da sua
verdadeira natureza) o decide por vocês, alguns serão fieis em seu posto até o momento final porque é seu

fazer.
Outros, naquele momento, estarão presos, se o podemos dizer, em um êxtase tal que eles serão imersos

neste êxtase.
O mundo não existirá mais para eles e eles não se colocarão mais questão.
Mas você não tem que decidir colocar-se em uma cama ou parar de fazer.

A Onda do Éter tem efeitos diferentes ao nível deste mundo manifestado, para cada um de vocês.
O importante é que, quando a Onda do Éter está estabelecida, vocês estão totalmente conscientes de que

vocês não são nem este fazer, nem este corpo, nem esta pessoa, nem deste mundo, aliás.
E, no entanto, vocês podem fazer, mas vocês não são esse fazer.

E, no entanto, outros não poderão mais nada fazer.
Existem, efetivamente, fenômenos que nós já nomeamos ‘estases individuais’, se o podemos dizer, que irão se

tornar cada vez mais intensos para alguns de vocês.
Mas eu lhes garanto que, naqueles momentos, em que a Onda do Éter os arrebata em êxtase, isso não lhes
causará qualquer problema quanto a prosseguir uma atividade qualquer sobre este mundo, se tal for o seu

caso.
Mas vocês não podem pré-julgar, no momento, o que a Onda do Éter irá decidir, porque não são vocês que

decidem.
Então, aí tampouco, não se coloquem questão em relação a isso.

Não é nem correto nem errado pensar em nada fazer.
Façam o que a Onda do Éter, que é sua natureza, faz.

Nada projetem.
Nada antecipem.
Vivam o instante.

Não saiam deste instante.
Que isso seja no êxtase, no transporte e no arrebatamento.

Que isso seja no fazer o mais ordinário da vida, vocês irão manter a Onda do Éter porque é a sua natureza.

***

Pergunta: a Passagem da Porta Estreita ainda é relevante?

Ela é realizada pelo Manto Azul da Graça.
O que é também responsável por suas dores no que é denominado Ponto OD do peito (8º Corpo), responsável

por suas náuseas, responsável pelas sensações que vocês têm ao nível do diafragma.
Tudo isso está conjugado.

O Manto Azul da Graça devia, efetivamente, favorecer a Passagem da Porta Estreita, do mesmo modo que
devia favorecer a emergência da Onda do Éter, ao nível da superfície da Terra, mas nós não sabemos quando.

 Isso está realizado.
Retenham que vocês são a Onda do Éter.

Se a Onda do Éter apareceu, é que o seu momento chegou.
Não coloquem mais qualquer questão.

Contentem-se em ser o que vocês São.



Além do ser, além do Si, além de todo efêmero.
Todo o resto, absolutamente todo o resto, irá se desenrolar segundo o que está previsto, para vocês, pela sua

própria natureza, sem qualquer intervenção da sua consciência limitada, que, aliás, não existirá mais.
Somente o ego pode ficar apavorado e aterrorizado em relação às minhas palavras.

Tudo isso foi amplamente desenvolvido desde agora três semanas pelos Anciãos, desde duas semanas por
nós mesmos, e desde alguns dias pelas Estrelas.

O ego, até agora, pensava poder açambarcar a Luz e manter sua própria ilusão.
Isso é falso.

Compreendam bem que se nós lhes tivéssemos falado disso, jamais vocês teriam realizado esse caminho.
O ego os teria impedido, por sua natureza e sua própria estrutura, fundamentadas no medo, na dúvida e no

princípio de sobrevivência do efêmero.
Lembrem-se: quando a Onda do Éter chega, nada façam.

Façam o que vocês têm a fazer na vida exterior, mas, sobretudo, nada empreendam em relação à Onda do
Éter.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Bem amadas Ondas Viventes, a Graça é a sua natureza, o Absoluto é a sua Morada.
Eu saúdo, em vocês, o Absoluto e a Graça.

Que a Graça seja.
Até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382

14 de março de 2012
(Publicado em 15 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amadas Eternidades, eu venho a vocês,

em uma forma de sequência lógica (enquanto Arcanjo da Relação, da Comunicação e do Amor) continuar o
que falaram dois Anciãos: IRMÃO K e UM AMIGO (ndr: ver suas intervenções deste dia) (*).

Não tanto para desenvolver outras coisas, mas para que, através dos seus questionamentos, eu possa, de
algum modo, apoiar e amplificar o mecanismo de ressonância do Absoluto.

A Onda da Graça conduz e opera, pela minha Presença, simulando a Terra e o seu Núcleo a cantar o Canto da
Liberdade, o Canto da sua Liberdade.

No sagrado deste espaço, neste lugar e em outros lugares, eu acolho a sua Presença, a sua Eternidade.
Assim, cada interrogação será a oportunidade de viver a Onda, sua Magnificência e sua Paz.

Eu estou, portanto, com vocês, ao mesmo tempo que a Onda.
Eu os escuto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre viver a Liberação e viver o Absoluto?

O Absoluto, bem amado, é a sua natureza fundamental.
A Liberação é, justamente, viver o Absoluto.

O Absoluto não é uma palavra.
O Absoluto não é uma representação.

Ele não é, tampouco, um estado.
Ele é, efetivamente, o Último, a realidade que subtende tudo, absolutamente tudo.

Sem o Absoluto, não poderia existir o menor ego, a menor pessoa, a menor manifestação, a menor criação.
A Liberação (ou Ressurreição) não é morrer, mas, sim, nascer para a Verdade.

Empregando uma linguagem metafórica, vocês são, efetivamente, uma pessoa que, etimologicamente, é
aquele que usa uma máscara.

Essas máscaras são visíveis umas às outras.
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Atrás dessa máscara não há uma pessoa: há o Absoluto.
O Absoluto está separado, ele mesmo, para criar o próprio sentido da Consciência.

O Absoluto não é a Consciência.
Ele é o que está antes da Consciência.

***

Pergunta: qual é a diferença essencial (se houver uma) entre o real e o Absoluto?
 

Bem amado, tudo (absolutamente tudo) o que experimenta a Consciência é considerado, por ela, como real.
Desse ponto de vista, o real existe.

Existir é manter-se fora de alguma coisa.
A existência é, portanto, formal e etimologicamente, uma projeção fora da Verdade Absoluta.

Este corpo ao qual vocês estão identificados (e que é passageiro) é uma verdade, mas, uma verdade relativa.
Pouco a pouco, a Consciência vive outros estágios, outros estados, outras aquisições, outras manifestações.
Chega um momento (que não é necessariamente sucessivo) em que a Consciência percebe que ela própria

não existe.
Esse fato, além de toda realidade, é a única Verdade Absoluta.

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que eu disse em relação à “verdade relativa” e “Verdade Absoluta”
(ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010, especialmente) (**).

O que você vive é a sua verdade.
O que vive cada um de vocês é a verdade de cada um e ela não é contestável.

De verdade em verdade (relativa a cada vez), vocês se aproximam de outra coisa.
Esta outra coisa (denominado Desconhecido) não pode ser, de forma alguma, apreendida, percebida ou

vivenciada, pelo que já era conhecido.
É-lhes preciso ir para o outro lado, deixando cair todas as máscaras, todas as ilusões, todas as pessoas, todas

as histórias: Crucificação e Ressurreição.
Então, naquele momento, torna-se possível o acesso à Realidade Final que é Liberação, que é Êxtase.

Isso não pode ser conceituado, nem mesmo imaginado.
Por outro lado, a partir do momento em que a Onda da Vida agiu e transcendeu a carne, vocês são o Absoluto.

Isso não é uma afirmação, mas irá se tornar, para vocês mesmos, naquele momento, uma evidência, muito
além de uma constatação.

Porque vocês são esta evidência.
O fim do Conclave Arcangélico pôs fim a uma Radiação Arcangélica circular que foi substituída (ou à qual se

substituiu) por uma emissão linear (ou mais espiralada) da ação Arcangélica, vindo, de algum modo, sustentar a
ação de METATRON e magnificar a ação das Estrelas sobre o Manto Azul da Graça: GEMMA, MA e MARIA

(ndr: GEMMA GALGANI, MA ANANDA MOYI, MARIA).
A realização do novo Triângulo da Tri-Unidade (chamado de Nova Eucaristia ou Nova Aliança, concretizada e

conscientizada desde setembro de 2010) é, hoje, a oportunidade de ser fecundado pelas três Estrelas
nomeadas, permitindo ao Absoluto viver-se Absoluto.

O Absoluto faz estilhaçar todo quadro de referência, todo referencial, toda experiência.
É, de alguma forma (e é nesse caso que deve ser atravessado o que deve sê-lo), na Paz, que ocorre esta

Crucificação, implicando em uma renúncia de todo efêmero, de toda Ilusão.
Essa renúncia não é nem uma repulsa, nem uma rejeição, porque, naquele momento, sendo Absoluto, vocês

vivem algo que é a testemunha formal que é: o Êxtase, este deleite que nada pode fazer desaparecer
(testemunha privilegiada da sua Natureza como da natureza de todas as coisas).

***

Pergunta: a linguagem dos pássaros tem importância para ajudar o mental a passar do círculo para a
espiral?

Não.
O único jogo mental concebível consiste em aplicar o que lhes pôde exprimir (desde algumas semanas)

GEMMA GALGANI (ndr: intervenção de 18 de fevereiro de 2012) (***).
Mas, a maneira mais simples é, efetivamente, como lhes explicou UM AMIGO (ndr: ver a sua intervenção deste

dia) (*), permanecer tranquilo.
A Onda da Vida irá se instalar mais facilmente enquanto vocês estiverem dormindo.

O que prova que não tem estritamente nada a compreender, nem a empreender, em meio à pessoa, ao ego.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

 
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Eternidades, recoloquemo-nos, juntos, no Silêncio, na Ação da Graça

e na Doação da Graça, alguns instantes.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou o Arcanjo ANAEL.
Que a Graça seja a sua Morada.

Eu lhes digo até breve, na Graça Eterna do Absoluto.
Até logo.

************

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*
- UM AMIGO (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-10-de-agosto

*

(***) – GEMMA GALGANI (18.02.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-

autresdime

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1386

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

~ DESCOBRIR O QUE SOMOS ~

Eu sou o IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, permitam-me transmitir-lhes as minhas homenagens pela sua Presença.

Foi-me pedido, hoje, pela Assembleia dos Anciãos, com as minhas palavras, para dar-lhes uma série de
elementos que podem permitir-lhes, seguindo-os, talvez, seguirem-se vocês mesmos, a fim de descobrir o que

vocês São.

*** 

Eu tive a oportunidade de falar sobre a Liberdade, sobre a Autonomia, sobre o conhecido e o Desconhecido.
Na minha última vida encarnada, sobre esta Terra, eu vivenciei, muito jovem, um choque.

O choque que chega a abalar as próprias estruturas da vida em meio à pessoa e (frequentemente quando se
trata de uma perda) uma perda vivenciada, é claro, como um drama.

Muitas vezes, nessas condições, há como uma sideração da própria vida: uma parada, um assombro.
Uma dor indizível que, repentinamente, de um único golpe, vai mudar o que eu denominaria a relação com o

mundo, a relação com a vida e, de qualquer forma, o relacionamento com a vida.
Nos dias, nas semanas e nos meses que se seguiram ao choque que eu vivenciei (e que é pessoal), ao

meditar sobre o próprio sentido desse choque, do seu significado e da sua relação com a minha própria vida,
de um golpe, de um única vez, o local onde eu estava (que eu olhava como uma forma de devaneio), esta

paisagem, esta natureza maravilhosa que eu observava, subitamente, transformou-se.
Ela se tornou Vivente, como animada de um sopro outro do que se deixava ver pelos meus olhos.

Tudo se animou, tudo se tornou (e eu não tenho palavra melhor) Vivente.
No momento anterior, o que eu achava bonito e majestoso foi, então, considerado como morto.

E, no entanto, eu tive que me render à evidência: o que eu observava estava sempre aí, mas possuía
qualidades diferentes.

Minha introspecção, minha meditação de então, fez-me transportar, prioritariamente, não tanto no sentido da
experiência, que é incomunicável, nem mesmo exprimível em palavras ou por qualquer arte que seja.

Esta experiência, que eu qualifiquei, em seguida, de indizível, não podia ser comunicada de qualquer forma.
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Pois, o que se conhece, durante toda a vida (por exemplo, a maneira que vocês comem), vocês podem
expressá-lo, mas ninguém pode comer no seu lugar, ninguém pode ver através dos seus olhos.

Entretanto, todo mundo vê e todo mundo come.
E mesmo se as circunstâncias desses atos podem tomar uma cor diferente para cada ser, trata-se,

fundamentalmente, dos mesmos atos, das mesmas funções, para todo ser humano.
Mas aí, nisso que ocorreu, nisso que aconteceu, existia um elemento estritamente desconhecido, que me fez

sair, de algum modo, do conhecido.
E, no entanto, enquanto vivendo isso, pela qualidade de introspecção que era minha, eu compreendi, de

imediato, que, nunca, eu poderia compartilhar esta experiência transcendente.
Que, nunca, eu poderia, com palavras, compartilhar o que eu tinha vivenciado.

*** 

Então, eu percebi que a única coisa que era possível, naquele momento (graças a esta faculdade de
introspecção), era descrever, de alguma forma, os meios que iam permitir ver além do que era visto, além do

Véu, ir do que é conhecido a este Desconhecido.
E que porque isso era a consequência (para mim, como para todo ser que vive isso) de viver a Liberdade, a

Autonomia e o que eu denominei, recentemente, a Responsabilidade.
Inicialmente, o que eu tinha vivenciado era completamente independente de qualquer referência a um passado,

de qualquer referência à minha própria vivência anterior, de qualquer referência a uma mínima projeção, seja
qual fosse, a um mínimo desejo.

No instante anterior, isso não estava aí.
No instante seguinte, isso estava aí.

E este instante seguinte radicalmente transformou o que eu era.
Houve, efetivamente, um antes e um depois.

Da mesma maneira que o trauma da perda enorme que eu vivenciei estava inscrito como um antes e um
depois.

Um antes em que eu nada tinha perdido.
E um depois em que tinha o sentimento profundo da perda, do sofrimento, do luto.

Aí, do mesmo modo, saindo desse conhecido habitual, foi-me deixado viver (sem procurá-lo, é claro) algo que
nada mais tinha a ver com o campo de experiências habitual do ser humano, tanto no ordinário, como no

espiritual.
O que foi mais notável é que, naquele momento, a minha relação com o mundo, a minha relação com os outros,

foi irremediável e radicalmente transformada.
Tudo o que eu percebia, tudo o que eu vivia tinha uma tonalidade, uma cor, uma impregnação que não
correspondia absolutamente a nada do que os sentidos podiam proporcionar, do que o intelecto podia

proporcionar, ou do que as próprias emoções podiam proporcionar.

***
 

Eu estava, então, frente ao que eu denomino, ainda hoje, este Desconhecido que, é claro, tornou-se a minha
natureza, como ela está prestes a se tornar a de vocês.

Mas em toda a minha vida, por este choque inicial, eu compreendi e me apreendi e tentei transmitir, da melhor
forma que eu podia, que este Indizível, que este Desconhecido, apenas podiam se manifestar e existir

(enquanto estando sempre aí) a partir do momento em que o conhecido tivesse desaparecido na totalidade.
Apreendam-se bem de que não era questão de negar alguma coisa, mas, sim, de viver algo diferente, sem
buscá-lo, e eu analisei, então, as circunstâncias da inteligência da relação e eu tentei levar (na maioria das
minhas entrevistas) a Consciência dos meus Irmãos e Irmãs no que podia representar, de algum modo,

obstáculos na manifestação do que estava aí, de toda a Eternidade, de todo o tempo, mas que, simplesmente,
mecanismos específicos, inscritos em meio à pessoa, impediam, literalmente, de ser vivenciado.

Eu me apreendi de que toda relação devia ser livre e de que toda relação que estava inscrita em uma
dominação, em um poder, em uma organização (mesmo a mais lógica: social, espiritual, familiar), jamais

permitia viver isso.
De que enquanto existisse a persistência de um conhecido, enquanto a pessoa mantivesse esse conhecido
(mesmo em seus aspectos mais agradáveis, mais atraentes, mais amorosos, digamos), este Absoluto não

podia penetrar ou não podia, de algum modo, deixar-se penetrar por este Desconhecido.
Eu me apreendi, também, de que a relação não tinha que ser rompida, que ser negada, que ser recusada, mas,

sim, realmente (e não há palavra melhor), que ser transcendida.
Enquanto vocês estiverem fechados em uma relação, seja qual for, mesmo a mais bela, vocês não podem

descobrir o Desconhecido.
Porque a relação, por essência, é sempre fundamentada em uma necessidade de confiança, em uma

necessidade de amor, em uma necessidade de certezas.
Mas todas essas relações não são Livres.



Elas dão a impressão da liberdade, do substituto da liberdade, do substituto do amor, mas elas jamais irão lhes
permitir (em sua realização mais total, até mesmo) viver o Desconhecido e viver a Liberdade.

Não há então, fundamentalmente, relação livre.
A única relação verdadeira é aquela que se estabelece muito além da pessoa, muito além da alma, muito além
do Espírito, muito além de todo discurso podendo fazê-los crer na existência de relações entre almas, entre

Espíritos, entre as Dimensões, ou entre vocês e seja com quem for.
Eu cheguei, naquele momento, a desfazer a minha afiliação de qualquer organização.

Porque, a partir daquele instante, eu me apreendi de que nenhum movimento, nenhuma organização, nenhum
grupo podia realizar isso, pois o conjunto disso não podia se inscrever em nada de conhecido, em nada

organizado, em nada estruturado ou sistematizado.

*** 

O Desconhecido não pode se acomodar a nada de conhecido.
Enquanto houver o conhecido, há persistência, em meio a este mundo, desta pessoa, seja qual for a sensação,

sejam quais forem as experiências, seja qual for ainda o lado agradável ou bonito.
O conhecido jamais conduz ao Desconhecido.

Então, é justamente algo que é preciso desfazer-se e é preciso se desfazer, agora, de qualquer relação.
Apreendam-se bem de que eu não peço, por aí, nem os aconselho, de forma alguma, a romper ou a anular

qualquer relação, mas, bem mais, a transcendê-la, além de todo sentido de organização, além de todo sentido
de propriedade ou de apropriação.

A Liberdade, a Autonomia, a Responsabilidade, o Si, apenas pode estabelecer-se a partir do momento em que
vocês tiverem interrompido, nos próprios mecanismos do seu pensamento, todos os apegos, a qualquer

religião, a qualquer pessoa, a qualquer identidade.
Vocês não podem pretender ser Livre sem se Liberar realmente.

Vocês não podem se encontrar para estar no Desconhecido, estando no conhecido, seja ele qual for.
Sejam quais forem os nomes que possam dar diferentes correntes tradicionais e iniciáticas, mesmo em sua

justeza de palavras, em nada poderá permitir-lhes viver o Desconhecido, enquanto vocês estiverem no
conhecido.

Porque, por definição, sobre este mundo, tudo o que é conhecido de vocês pertence, necessariamente, a uma
reprodução, a um efêmero, a algo que pertence a uma convenção, seja ela qual for.

Convenção que está inscrita, necessariamente, na dependência afetiva, social, familiar e que, jamais, irá
permitir-lhes viver a Independência.

Os poetas têm dito: “seus filhos não são seus filhos”.
Essa é a estrita verdade.

Enquanto existir, em vocês, um sentido de propriedade, um sentido de apego, seja a quem for, a algum
conceito, vocês não podem pretender o Desconhecido, a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

Apreendam-se bem (e aí está todo o paradoxo ou, se pudermos dizê-lo, a aparente dificuldade) de que não há,
portanto, nada para rejeitar, nada para romper, exceto em vocês mesmos, no nível do que vocês concebem, do

que vocês creem, de tudo o que foi experimentado.
Nenhum Desconhecido pode se revelar enquanto vocês estiverem instalados no conhecido.

Nenhuma Liberdade pode aparecer enquanto vocês mesmos não estiverem Livre.
Ora, a experiência que eu vivenciei, este acesso ao que era Vivente, é a Liberdade.

Porque isso É, de toda a Eternidade, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de
qualquer olhar, independentemente de qualquer pessoa.

*** 

Eu fui convidado, então, a expressar-me longamente (sob forma de imagens, às vezes), tentando dizer e
exprimir que jamais algum ser humano poderia fazê-los viver este Conhecido (pois isso é uma abordagem
pessoal, além da pessoa), que não podia existir qualquer salvador exterior, que não podia existir qualquer

opinião exterior a vocês mesmo e que, a partir do momento em que uma relação se estabelece (no conhecido,
de casal, de mestre a discípulo), não pode ali haver Liberdade.

Eu então afirmei, e eu reafirmo, hoje, que não há qualquer guru, qualquer mestre, qualquer ser que possa
conduzi-los à Liberdade e à Liberação.

Há apenas ressonâncias (em meio a uma relação mais livre possível) que podem levá-los a reconsiderar o que
vocês chamam de liberdade, de liberação, o que vocês chamam de conhecido.

Vocês podem, como diriam outros Anciãos, eliminar (sem rejeitar) da sua cabeça, tudo o que for conhecido.
O Desconhecido não pode ali se encontrar.

Não há, portanto, solução de continuidade, e todo engano da pessoa está aqui: é crer que a Luz, impactando-
se nas Estrelas, nas Coroas, vai preenchê-los e vai transformar alguma coisa em vocês.

É impossível.
Isso foi uma etapa.



Mas viver a Liberdade e a Liberação é abandonar muito mais do que a pessoa.
É abandonar até mesmo a Luz que é vivenciada como exterior.

*** 

Ser Luz não é se preencher de Luz.
Ser Livre não é evocar a Liberdade.
É já apreender-se do que ela não é.

Do mesmo modo, o Absoluto não pode ser compreendido.
Ele apenas pode ser aproximado através do que ele não é.

Assim como houve durante o meu choque (que é também o choque de cada um) um antes e um depois, há,
efetivamente, uma Passagem.

Essa Passagem não pode ser decidida em meio ao conhecido.
Ela necessita, além do Abandono à Luz, de um Abandono do Si e da pessoa, na totalidade.

O que não é, no entanto, um suicídio ou o fato de negar alguma coisa, mas, sim, estar em uma lucidez nova,
aceitar que não pode haver qualquer autoridade, qualquer ser, qualquer guru, qualquer deus, qualquer

circunstância, que possa levá-los ao que vocês São.
Mais uma vez, é apenas afastando da sua consciência tudo o que é consciente, todas as experiências que, em

última análise, vocês irão superar até mesmo a consciência do Si.
Resultando no que nós poderíamos denominar, de diferentes modos, o Todo, o Absoluto, “Eu e o Pai somos

UM”, ou, ainda, o Brahman e o Parabrahman ou, se vocês preferirem, o fim do conhecido.

*** 

Haverá sempre, em meio a qualquer relação, uma salvaguarda.
Esta salvaguarda sempre é inscrita em relação a uma norma, a uma regra.

Eu afirmo, como eu afirmava durante a minha vida, que nenhuma regra, nenhuma forma, nenhum limite pode ser
mantido no Ilimitado.

Nenhuma definição, nenhum conceito e nenhuma percepção sequer (habitual, sensorial) pode definir o que não
se enquadra em qualquer definição.

E, no entanto, é daí que se tem a Verdade, a Eternidade e que se tem, exclusivamente, o que vocês São, o
que nós Somos.

A Liberdade inscreve-se em uma relação totalmente nova, desvencilhada, é claro, de qualquer apego, de
qualquer papel, de qualquer função até mesmo, e, sobretudo, de qualquer vontade inerente à pessoa.

Não há pior obstáculo a esta Liberdade do que a ‘vontade de bem’, do que a vontade de organizar, de estruturar
esta experiência.

Não há pior obstáculo ao Desconhecido do que o conhecido.
Não há maior resistência do que o que vocês creem ser em meio ao seu conhecido: pessoa, vida, experiência,

história pessoal, lenda pessoal.
Tudo o que vocês mantêm, mantém-nos, de maneira inexorável e definitiva.

É preciso então aceitar, como dizia o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), desprender-se, nada mais
ter, encarar o nada do conhecido para viver o pleno.

Vocês não podem ser preenchidos por qualquer consciência do que deve preenchê-los, ou ser o que vocês
São.

*** 

A postura da relação (seja qual for esta relação) deve ser concebida como uma postura de Liberdade e de
Liberação total.

O Amor é esta Liberdade.
O Amor é esta Liberação.

Ela não está em uma projeção de algo no exterior do ser, mesmo que isso seja atraente, mesmo que isso seja
tranquilizador, mesmo que isso possa parecer satisfazê-los.

Reflitam: por que, mesmo em meio a uma relação usual de casal, haveria necessidade de recomeçar algo que
iria satisfazê-los permanentemente (seja olhar-se, fazer amor)?

Seja qual for o ato que vocês empreenderem, com um outro ou uma outra, há necessariamente uma
reprodução, pois há necessidade, efetivamente, de preencher isto que está vazio em vocês.

Ora, vocês preenchem com algo que jamais irá preenchê-los.
Qualquer relação do conhecido, qualquer relação com um outro ser, jamais poderá preenchê-los, de maneira

alguma, por que vocês já estão preenchidos.
Aí está o que poderia parecer como funesto ou triste.



Como o que está (por exemplo, na paisagem que me foi revelada) poderia não estar ali, no instante anterior?
O que mudou foi a minha visão, além de toda percepção e da própria visão ocular.

Passar do conhecido ao Desconhecido não pode acontecer enquanto vocês mantiverem alguma coisa do
conhecido.

Como diziam alguns ensinamentos no passado: “se tu encontrares Buda, mata-o”.
O mestre serve apenas para isso: para ser morto.

Toda relação é fadada ao fracasso enquanto vocês permanecerem no conhecido, mesmo que ela satisfaça o
conjunto da sua vida.

O que vai restar, no momento da partida?
O que me restou quando eu perdi, jovem, o que eu tinha de mais caro aos meus olhos: o nada, a aniquilação.
E é em meio a esta aniquilação que nasceu (enfim, eu acreditei nisso) o que estava aí, de toda a Eternidade.

Eu, então, de algum modo, transcendi o conhecido, atônito diante do Desconhecido desta morte que me havia
tomado o que eu tinha de mais caro, para descobrir que, de fato, nenhuma relação, em meio ao conhecido,

podia satisfazer coisa alguma.

*** 

Foi, então, naquele momento, minha responsabilidade, como isso é hoje, atrair sua atenção, sua consciência,
de que nada do que lhes é consciente, nenhuma relação presente com um outro, ou mesmo no interior de
vocês, nas diferentes partes da pessoa, nenhuma lógica, nenhum contexto de referências, nenhuma ação,

pode levá-los ao Desconhecido.
A Ação da Graça, esse Casamento Místico apenas se realiza, em última análise, com nada mais do que o que

poderíamos nomear ‘você mesmo’, em outro nível (o duplo, se vocês preferirem).
É o momento em que o complexo que foi nomeado, eu creio, inferior (o corpo físico e seus envelopes sutis),
casa-se com o complexo, se pudermos nomeá-lo assim, além do conhecido, no Desconhecido, além mesmo

do corpo de Estado de Ser, além mesmo do Si.
Naturalmente, muitos seres humanos vivem hoje o acesso, eu o denominaria assim, ao Si: a realização do Si.

De maneira totalmente inesperada, de maneira totalmente feliz ou, aí também, por vezes, depois de um
sofrimento.

Mas mesmo esse Si, seja qual for a leveza que ele proporcionar, não é a Verdade.
A única Verdade é aquela que vocês não podem imaginar, conceber, perceber e nem mesmo sentir.

O Absoluto está além de toda percepção e de toda sensação e, sobretudo, além de toda projeção, de toda
relação, porque todas as relações deixam de ser apego.

O Casamento Místico, como eu o vivenciei olhando essa paisagem, vai muito além da simples comunhão do
que é vivenciado, mas os faz perceber a ausência total de distância entre o que vocês acreditavam ser

anteriormente (uma pessoa) e a própria paisagem.

*** 

Eu dizia, durante a minha vida, àquele que me perguntava sobre esta outra margem, que eu não podia fazê-lo
atravessar.

Somente ele é que podia constatar, por ele mesmo, o que era esta outra margem.
É o mesmo, hoje.

Nenhuma afirmação, nenhuma experiência em meio ao conhecido (mesmo através de um caminho Vibratório,
energético, que vocês vivenciaram, ou não), pode levá-los a esta outra margem.

Porque existe, em meio ao que é chamado de vida sobre este mundo, em meio à pessoa, seja qual for, um
princípio que sequer é questão de discutir a existência, que eu denominaria princípio de sobrevivência.

Este princípio de sobrevivência inscreve uma forma de perenidade ilusória neste corpo.
Se a mão é colocada sobre alguma coisa que está quente, independentemente da sua decisão, a mão se retira

para evitar a queimadura.
 Esses mecanismos de sobrevivência são perfeitamente conhecidos.

Eles não são, então, o Desconhecido e eles absolutamente não conduzem ao Desconhecido já que são, ainda,
a salvaguarda impedindo-os, de maneira muito lógica, de aceder e de Ser este Desconhecido.

A relação correta é uma relação que se torna impessoal e que o é, por que no Si, como no Absoluto, não há
mais limite, não há mais papel, não há mais função, não há mais organização.

O outro não é visto como uma outra forma, mas, sim, como parte integrante, além de toda visão deste
Desconhecido que nós Somos.

Em todos os tempos, os seres renunciaram a este mundo, esperando encontrar o outro mundo.
Muito poucos ali chegaram.

Porque, renunciar ao mundo, é renunciar à vida.
Ora, vocês não podem renunciar à vida, mesmo em seus apegos, negando-a.

Vocês apenas podem transcendê-la, transcendendo, justamente, o que eu chamei de relação.



*** 

A Liberdade e a Verdade são um país ou um território sem qualquer caminho.
Obviamente, a pessoa que vocês são, que vocês creem ser, vai fazê-los crer, permanentemente, na existência

de um caminho, comum, através dos seus filhos, do ser amado, através de um amigo.
Ora, não existe qualquer caminho para o Absoluto.

Ele está aí, de toda a Eternidade.
 Como o que está aí, de toda a Eternidade, poderia ser buscado ou encontrado, já que ele já está aí?

Quando nós dizemos que vocês São a Eternidade, que vocês São a Graça, que vocês São a Dádiva da Graça,
isso não é uma afirmação gratuita ou uma autossugestão, que, aliás, de nada serve, pois aqueles que não

vivem isso apenas podem vociferar sua contrariedade e seu ódio frente a isso.
Assim é o ego, mesmo repleto de Luz.

Vocês devem, se tal for o seu desejo, liberar-se totalmente de tudo o que é conhecido, conceber que não há
caminho, em última análise, para aperceber-se de que não há território, de que não há país, de que não há

pessoa e de não há mundo.
Sem, no entanto, que isso seja uma rejeição de alguma coisa.

*** 

O Desconhecido nada tem a ver com o conhecido, mas ele o integra.
O Ilimitado nada tem a ver com o limitado e, no entanto, o limitado apenas pode estar contido no Ilimitado.

Vocês estão exatamente na mesma situação.
Vocês estão exatamente na mesma suposição e são apenas vocês que podem realizá-lo, aceitando que

estritamente nada há para realizar.
Isso não é um paradoxo, nem uma oposição, ainda menos um antagonismo.

A única relação correta não pode ser estabelecida com uma das partes do Todo, mas, sim, com o Todo.
Ora, qualquer relação com o Todo, com o Absoluto, com o Brahman, é apenas a realização incondicional deste

estado, além de todo estado, do que está muito além até mesmo da Consciência.
A Consciência, em última análise (seja qual for: limitada ou do Si), será apenas, sempre, a expressão de uma

simples separação, mais ou menos pronunciada.
Vocês não podem estar separados, de forma alguma, do que vocês São.

Vocês não podem limitar o que é ilimitado.
Nenhuma experiência irá ali conduzi-los.

Não há, aliás, qualquer caminho e como eu disse, qualquer território e qualquer país.

*** 

Se, contudo, a pessoa que vocês são, se, contudo, o Si que vocês são, não puder aceitar, nem mesmo
considerar o que eu digo, então, não importa, porque, aí também, nada há para projetar em um desejo de ser

isso, pois vocês o São, de toda a Eternidade.
Nada há, então, para desejar, assim como nada há para projetar, assim como nada há para ser.

Há apenas que se estabelecer, de algum modo, no que já está estabelecido.
Nenhuma vida, nenhum conhecido, poderia ainda ser considerado sem ser sustentado, contido, pelo Amor,

pelo Desconhecido.
Muitas vezes o ser humano fala do Amor.

Ele mesmo criou religiões, em nome do Amor, cujos atos têm sido a antítese do Amor.
Todo mundo conhece as relações amorosas, filiais, maternais, mesmo as mais ideais, que sempre terminam

tragicamente.
Por quê?

Porque a morte, inelutável, faz desaparecer toda a ligação.
Então, é claro, a alma que reencarna em outra pessoa vai, por desespero ou por amor projetado, manter essas

ligações, essas relações, sob outros papéis, sob outras funções, sob outras perspectivas, mas isso não é a
Liberdade e jamais irá conduzir à Liberação.

Portanto, mesmo o karma, o livre arbítrio, é uma heresia, uma criação pura da limitação, do confinamento.
O que vocês São nada conhece de tudo isso, o que vocês São está além de tudo isso.

Não basta conscientizá-lo, por que isso não pode ser conscientizado, nem realizado, por que, justamente, isso
sempre esteve aí.

Aí onde se colocam, disseram alguns Anciãos, sua Intenção e sua Atenção, realiza-se a Consciência do que
vocês são ou do que vocês creem ser.



*** 

No que se refere ao que foi denominado a Onda da Vida e que eu prefiro chamar de Dádiva da Graça, não há
estritamente nada para fazer.

Não há nada para desejar.
Não há, tampouco, nada para esperar.

Há justamente que deixar Ser o que É, de toda a Eternidade, sem qualquer intervenção da pessoa, sem
qualquer intervenção da emoção, do mental, do julgamento ou de qualquer espiritualidade.

A relação (quando ela é apreendida além de tudo o que pode ser conhecido) irá liberá-los, pois, em última
análise, a única relação que pode permanecer e que é Verdade, está muito além da relação, tal como é

compreendida.
Ela é Comunhão, Fusão, Dissolução.

Ela é este Êxtase ou esta Íntase muito particular, além do Samadhi, onde a própria identidade (se ferozmente
mantida na Ilusão) desaparece.

E no desaparecimento da Ilusão da identidade, há estabelecimento no Absoluto, onde, efetivamente (e
concretamente, não por projeção, por desejo ou suposição) tudo é UM, por que na mesma Graça, na mesma

Onda, na mesma Liberdade.
Apreendam-se bem, também, de que vocês não podem eliminar qualquer relação existente sobre este mundo,

mas mudar o olhar, servir-se da Inteligência para compreender que tudo está indissoluvelmente conectado.
Mas não conectado em uma relação de posse ou de amor, seja ela qual for, mas, sim, como a própria

expressão da Natureza do Amor.

*** 

Aí está ao que a Terra se desperta e se revela.
Aí está ao que a Dádiva da Graça convida vocês: a Casar-se.

Mas não ao casamento com esse corpo ou com um outro corpo ou com uma outra alma ou com um outro
Espírito.

Este Casamento com o Absoluto restitui vocês ao Absoluto.
Restitui vocês à única Verdade: aquela que não está inscrita no tempo e no espaço, aquela que não está

inscrita em um caminho ou em um país ou em um território e, ainda menos, em qualquer organização, seja ela
qual for.

Enquanto vocês pensarem que devem pertencer a alguém, a um grupo social, a um grupo humano, vocês não
são Livres.

Ser humano é, justamente, escapar, sem renegar, a todo condicionamento, a toda percepção, a toda
concepção, refutar tudo o que é conhecido.

Não há outro caminho.
Não há outra possibilidade, doravante, se não Ser o que vocês São, aí onde vocês estão.

Esta Dádiva da Graça representa o momento final em que, como dizia A FONTE, o Juramento e a Promessa
são revelados.

Eles sempre existiram.
Aí onde vocês se têm é o que vocês são.

*** 

Agora, olhem, com inteligência, quais são as suas relações.
Toda sutileza está aí.

As religiões os confinaram em um ser exterior que podia salvá-los, ao passo que esses Grandes Seres (e
houve vários, mesmo os maiores deles) apenas lhes disseram, em última análise, uma coisa (evidentemente
transformada pelo próprio princípio da organização, seja ela qual for): que a sua essência era o Amor, que

vocês não eram deste mundo, mas que estavam sobre este mundo.
Não há ninguém para seguir.

Há apenas, eventualmente, que imitar esses Grandes Seres, não por imitação, mas por ressonância, de algum
modo.

Todos esses Seres nunca expressaram mais nada, enquanto que as organizações, as religiões organizaram a
verdade final para própria conveniência, a fim de manter relações de dependência, de confinamento.

A sociedade fez exatamente a mesma coisa, seja através de técnicas, através de regras e mesmo através de
uma relação que, paradoxalmente, chama-se de amorosa.

O Amor não pode ser uma projeção de alguma coisa, para com qualquer coisa, já que o Amor é a própria
Natureza do átomo, dos mundos, de todas as Dimensões, além de toda apropriação, além de toda suposição.

*** 



Hoje, a Dádiva da Graça chama vocês, se bem que a palavra não seja exata.
Mas o conjunto das circunstâncias da Terra os chama.

O Som do Céu, o Som da Terra, os vulcões, apenas refletem o que acontece em vocês.
O apelo percebido, no Céu como na Terra, é o apelo da Dádiva da Graça, em vocês.

É apenas o olhar projetado que vê um mundo.
As lutas que vocês observam sobre este mundo são apenas as suas próprias lutas.

Tudo o que vocês rejeitassem deste mundo apenas representaria, em última análise, o que vocês rejeitam em
vocês mesmos.

A Dádiva da Graça é um apelo à Liberdade e à Autonomia, à sua Responsabilidade.
A Dádiva da Graça é, efetivamente, um deleite permanente.

Este deleite nada tem a ver com o deleite limitado, por que este é um deleite Ilimitado.
O deleite limitado pertence ao contexto amoroso ou afetivo.

Ele é obrigado, como eu disse, a repetir-se sem cessar para dar a impressão de se manter em uma
permanência: sejam as carícias prodigiosas, um olhar dado, um beijo dado, a educação de um filho, tudo isso,

e vocês sabem que para vivê-lo, tudo deve ser reproduzido, sem parar, a cada dia, a cada instante.
No início, é claro, com facilidade e evidência, e por vezes até o fim, até mesmo, na própria evidência.

Mas isso é apenas a reprodução, isso é apenas a ilusão do amor.

*** 

O verdadeiro Amor, aquele que os faz considerar todos os seus Irmãos como parte integrante de vocês
mesmos, pois esta é a estrita Verdade, que apenas pode se revelar (embora sempre estivesse aí) a partir do

momento em que vocês aceitarem ir além da pessoa.
Eu não falo, portanto, de qualquer narcisismo visando amar a pessoa, mas, sim, de amar o que vocês São,

além de toda a pessoa e, então, de todo o papel: é estar na relação real com a Verdade e vocês nada mais são
do que a Verdade.

Vocês não são o que vocês projetam.
Vocês jamais serão o que vocês acreditam idealmente sustentar-se em uma permanência, mas vocês são,

realmente, esta permanência.
Não há, portanto, nada pata buscar no exterior, por que não há exterior.

*** 

Hoje, a Dádiva da Graça vai levá-los, ou não, a viver (porque essa é a sua Natureza) a Doação e a Graça.
Não a doação de um amor, não a doação de si, somente, mas muito mais: além de toda a consciência, viver a

natureza essencial e primordial do que vocês São.
Só o jogo da distância, da separação, do distanciamento, da pessoa, nos fez crer, a todos nós, que nós

podemos perder alguma coisa.
E é esta mesma experiência que, muitas vezes, conduz à Eternidade.

Pois a dor da separação é tal, é tão intensa e indizível, que ela apenas pode resultar no Absoluto, rendendo
Graças, de algum modo, à própria Graça, pondo fim, então, a toda Ilusão.

Naquele momento, vocês São o Amor.
O mesmo Amor nesta pessoa que vocês não são mais, no átomo, no Sol, no ser dito amado, como no ser

chamado de inimigo.
Todas essas denominações não têm mais sentido, pois não há, estritamente, mais nada a chamar que já não

esteja presente no Absoluto.
Hoje, sobre este mundo, tudo isso está, eu diria, cada vez mais acessível e cada vez mais evidente.

Em outras palavras, não há outro Apocalipse senão este: enquanto a pessoa considerar, de uma maneira ou de
outra, um fim, ela se reconhece, então, finita, ela se reconhece, então, efêmera.

Aquele que vive esta relação final saiu definitivamente dos jogos de papéis, dos jogos de posse, dos jogos de
atribuição de papéis ou de poderes.

Pois não há outro poder senão o poder da Vida, que é Dádiva da Graça.
Onda da Vida.
Onda do Éter.

Onda da Eternidade.
Não há outro Casamento senão aquele da sua Liberdade.

Não há caminho.
Não há território.

Não há limite.



*** 

Se a pessoa que vocês são não puder aceitar (eu bem digo não aceitar e não compreender, pois o que eu digo
está inscrito além de qualquer compreensão, eu chamei isso de algo que vocês podem apreender na sua

essência e não através dessas palavras), então, eu lhes diria, simplesmente, que isso É, de toda a Eternidade,
e não tem o que fazer da sua opinião, não tem o que fazer da sua posição, não tem o que fazer da sua adesão

ou da sua negação.
Pois tudo isso não pode alterar, de forma alguma, o Absoluto.

Caso contrário, como ele seria o Absoluto e como ele seria o Último?
Aí está, através da minha experiência de vida, e através do que eu poderia ser tentado a chamar do que eu

represento hoje, o que eu podia dizer-lhes.
Eu penso que o tempo que me foi atribuído chega ao final.

Se nós tivermos tempo e se houver alguma interrogação referente, exclusivamente, ao que eu acabo de
enunciar, então, eu irei escutá-los.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Eu proponho um instante a vocês.
Este instante não é dedicado ao acolhimento da Luz, nem mesmo da Onda da Vida, mas se dedica,

simplesmente, a estarem atentos.
Um momento de meditação, sem objeto, sem suporte, sem pedido.

Apenas isso.
Essa é a minha maneira de render Graças à sua Presença, a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes até

breve.
Eu lhes direi quando isso cessar.

Agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até breve.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articleea96.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-17_mars_2012-articleea96.pdf
17 de março de 2012

(Publicado em 18 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-17_mars_2012-articleea96.pdf
http://autresdimensions.info/articleea96.html


E BEM, CAROS AMIGOS...

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Permitam-me trazer-lhes todas as minhas bênçãos e toda a Graça.

Então, caros amigos, caros Irmãos, caras Irmãs, naturalmente, eu lhes dou a palavra e nós tentaremos avançar
juntos, em relação a tudo o que vocês têm que perguntar.

***

Pergunta: é preciso ter vivenciado todas as etapas da Luz Vibral para viver a Onda da Vida?

Não.
O que nós dissemos, cara amiga, a muito pouco tempo: que há seres que seguiam o que acontecia sobre a

Terra, seja através de nós, ou de maneira totalmente diferente, espontaneamente (através de uma NDE ou de
outros tipos de experiências místicas ou espirituais), e que foram levadas a vivê-la.

Através, talvez, dos ensinamentos que foram dados durante a época da nossa vida: que isso seja, por
exemplo, os ensinamentos do Yoga Integral de SRI AUROBINDO, que isso seja ainda em relação às leituras
que vocês podem fazer sobre o que disse UM AMIGO, ou outros ainda que se expressaram, como IRMÃO K,

durante sua vida, ou todos esses Mestres que estiveram realmente encarnados, que deixaram, se vocês
quiserem, uma série de marcadores que (mesmo se eles não o soubessem na época, para alguns deles) iam

preparar muito exatamente o que acontece desde alguns anos.
Portanto, se vocês quiserem, é importante deixar exprimir esses Mestres que estiveram encarnados para que

eles possam dar ‘elementos’.
Justamente, haverá resposta a isso.

Mas, foi dito muito claramente que o papel do Ancoramento da Luz, dos Semeadores da Luz, permitiu isso que
representa o que vocês realizaram, ou seja, ancorar a Luz na Terra.

Porque a Transmutação (o Supramental, como dizia o Bem Amado SRI AUROBINDO) era encarnar esta Luz,
vê-la, percebê-la, vivê-la, senti-la.

E talvez, depois, transcender esta matéria (como dizem os Arcanjos, esta carne) para Ascensionar esta carne
nas Moradas da Eternidade.

Hoje, é um pouquinho diferente.
Porque desde seis ou sete semanas, o Manto da Graça (retransmitido, como vocês sabem, por algumas

Estrelas e pelo Senhor METATRON) permite abri-los à Onda da Vida, Onda do Éter.
Eu falei, desde vários anos, das raízes Intraterrestres, ou da energia que vinha do Núcleo da Terra, e que era,

naquela época, incognoscível, não razoável.
Hoje, vocês são cada vez mais numerosos (e mesmo entre as pessoas que jamais ouviram falar do que quer
que seja) a viver essas espécies de ondas da Vida (como eles chamaram isso), esse estremecimento, que

sobe.
Isso não é uma energia que desce (como o Supramental, a Shakti, se vocês quiserem), é algo que sobe, mas

que sobe não unicamente como a Kundalini, não é?
Isso sobe de muito mais embaixo: isso vem da Terra, isso os atravessa e isso sobe.

A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
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A Onda da Vida, todo ser humano vai vivê-la porque isso faz parte do processo alquímico final da
Transformação.

É o Reencontro entre o Eterno Masculino e o Eterno Feminino.
É o retorno do Andrógino Primordial.

Portanto, não é mais um papel de descida da energia, mas de subida de uma seiva nova (no corpo, na
consciência, na alma, no Espírito) que os faz descobrir (como isso foi dito), progressivamente, qual é a sua

natureza: este Amor que subtende (mesmo na ilusão) a Criação.
Não é nada mais que o Amor.

Eu dizia, durante a minha vida, que o Amor é a maior das forças.
Então, é claro, como era desconhecido, podíamos apenas projetar o Amor.

Podíamos apenas imaginá-lo.
Exceto aqueles entre, justamente, aqueles que denominamos, pomposamente, esses Mestres encarnados

porque eles tinham encontrado a Luz, cada um segundo uma especificidade diferente.
IRMÃO K não encontrou a Luz do mesmo modo que UM AMIGO.

UM AMIGO não encontrou a Luz do mesmo modo que eu.
Nós não tínhamos a mesma cultura, nós não tínhamos as mesmas crenças, efetivamente.

Mas, o que tivemos em comum, foi, de algum modo, este famoso Encontro (mesmo se nós não tínhamos
empregado essas palavras) com a Luz.

E toda nossa vida que se desenrolou depois foi tentar (da melhor forma que nós podíamos, na época)
transmitir, é claro, este intransmissível.

Porque (como dizia IRMÃO K) podemos falar-lhes, durante milhares de anos, sobre a Onda da Graça,
podemos empregar-lhes milhares de palavras ou fazer como os Arcanjos (como há muito tempo URIEL e
RAFAEL): fazer Vibrar em vocês, muito além das palavras, o que é esta Onda da Vida, mas isso não pode

substituir sua vivência.
Mas achamos que hoje (do mesmo modo que as Estrelas, desde algum tempo, testemunharam sobre o seu

Abandono à Luz, sobre sua vivência da Unidade), testemunhando, nós, por nossa vez, sobre o que aconteceu
conosco, independentemente dos caminhos que nós tomamos antes, permite-lhes, justamente, apreenderem-

se do que representa esta Onda da Vida.
Principalmente para vivê-la, não para compreendê-la.

 Porque, como dizia o Arcanjo ANAEL a, ainda, poucos dias, vocês não podem compreender o que vocês São:
isso apenas pode viver-se.

Desde que vocês queiram compreender, vocês colocam palavras.
Desde que vocês queiram explicar, vocês saem do estado de Ser, justamente, da Onda da Vida.

Isso é incomunicável por palavras.
Isso é incomunicável por conceitos.

Isso é incomunicável, mesmo se houver etapas, efetivamente, preliminares, como dizia UM AMIGO.
O fato de ter-lhes dado o Yoga da Unidade, o Yoga da Verdade, são elementos que vão, como nós ainda lhes

dissemos, diverti-los, ou seja, distrair, de algum modo, o ego (não vejam, aí, tampouco, noção pejorativa).
É preciso ocupar o ego para fazer outra coisa do que se voltar, assim, sobre ele mesmo, de maneira rotineira.

Portanto, isso são estratégias, se vocês quiserem, que vão levar, pouco a pouco, o ego a soltar, a soltar o
frasco que tem os amendoins, como eu dizia.
Em seguida, talvez, aceitar ver as Sombras.

Depois, colocá-las sob o tapete.
Depois, retirar o tapete.

E para, em última análise, aperceberem-se de que tudo isso era uma máscara.
Mas, o ego adora desempenhar papeis e funções.

E isso é normal.
Portanto, não havia outra estratégia que permitisse, para o conjunto da humanidade, realizar o que SRI

AUROBINDO havia dito, ou seja, a descida do Supramental.
Há, hoje, muitos seres humanos, nos caminhos espirituais, que leram, por exemplo, sobre o Supramental.

Mas vocês não podem viver o Supramental compreendendo intelectualmente o que é o Supramental.
Há uma etapa indispensável que é o Abandono: o Abandono à Luz e, depois, o Abandono do próprio Si.

Então, se vocês não sabem o que é o Si, se o seu ego não contemplou a Luz, como vocês querem deixar algo
que vocês nem mesmo sabem reconhecer?

Hoje, isso é diferente.
Isso corresponde ao que havia dito o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

Hoje, há seres que vão viver esta Onda da Vida e, então, o resultado é o Casamento Místico que faz
transcender toda carne, que faz Ascensionar toda carne.

Se vocês quiserem, é um processo extremamente dinâmico e que é lógico, porque a Luz é lógica.
Não é qualquer coisa: ela é Inteligência, nós sempre lhes dissemos.

A Onda da Vida é o que vai levá-los (após ter acolhido os movimentos descendentes desta energia



da Shakti) a viver o movimento ascendente, que não é simplesmente a energia da Kundalini (tal como foi
descrito nos textos), mas, realmente, alguma coisa que sobe.

É a Liberação do Núcleo da Terra que permite isso.
E isso permite, para o conjunto da humanidade.

Como eu dizia (e eu tinha repetido, secretamente, mas agora podemos lê-lo), vocês permitiram (e nós
permitimos, todos juntos, porque nós somos UM) limitar, de maneira extremamente importante, todas essas
coisas, todas essas máscaras do ego que deviam passar pelo sofrimento, pela violência, pela guerra, por

todas essas coisas que foram anunciadas pelos profetas.
Porque o trabalho de conscientização da Luz, o trabalho de descoberta da vivência do Si e depois, agora, a

Onda da Vida, vêm, de qualquer forma, realizar a Graça.
E, então, na Graça, o que acontece?

A ação / reação, que pertence à personalidade, não existe mais: vocês são vocês mesmos.
Vocês se colocam, vocês mesmos, ou sob a influência da personalidade e do ego (portanto, na ação / reação),

ou na Ação da Graça.
E se vocês estão na Ação da Graça, não há qualquer razão para que a ação / reação provoque o que quer que

seja pertencente à ação / reação (ou seja, em particular, o sofrimento).
A Onda da Vida tira-os, definitivamente (como isso foi dito, não há caminho de volta) de todas as ilusões.

Vocês vivem o que vocês São, no Si como no Absoluto.
Vocês realizam a Unidade, não como um conceito ao qual vocês irão aderir, não como ensinamentos, por

exemplo, antigos, todos aqueles que são os movimentos Unitários.
Que isso seja o Advaita Vedanta, que isso seja o Mani, que isso seja Ahura Mazdao, que isso seja todos

movimentos particulares, antigos, e mesmo entre algumas tradições ditas xamânicas, autênticas, primitivas, que
vêm realmente de muito longe.

Hoje, vocês não têm, de qualquer modo, mais necessidade dessas etapas, porque o Reino dos Céus está
prestes a ser descoberto, em vocês.

Portanto, efetivamente, vocês não são mais obrigados, hoje, a passar por todas essas etapas pelas quais
passaram aqueles que seguiram as Núpcias Celestes.

A Doação da Graça para a Graça (que é nossa natureza, de todos) está aberta a todo mundo.
Para isso (e eu deixarei outros Melquizedeques se expressarem) vocês nada têm a rejeitar.

Enquanto vocês rejeitam a menor humanidade em vocês, vocês não podem viver o Absoluto.
Enquanto vocês dizem qualquer coisa em relação à humanidade, enquanto vocês julgam, vocês ou quem quer

que seja, a Onda da Vida não pode ser finalizada.
A finalização da Onda da Vida, mesmo se todo mundo a sente, é o quê?

É o Casamento Místico.
É a União, como dizer, do Yin e do Yang arquetípicos.

É a reunião, a Fusão Mística, real, deste deleite permanente do Encontro do Eterno Feminino e do Eterno
Masculino.

Que vocês empreguem os termos Yin e Yang, que isso seja entre dois homens, que isso seja entre duas
mulheres, que isso seja entre vocês e uma folha da grama, é o mesmo princípio que se realiza.

É o que os nossos amigos orientais chamam de União que realiza este Andrógino, portanto, este Casamento
Místico, que desencadeia, de algum modo, o Êxtase permanente.

Porque o Êxtase permanente, além dos Samadhi, é a natureza do que é toda Vida.
Mesmo o ego que recusa isso, que diz que isso não é verdade, que recusa isso, e que está com ódio, irá vivê-

lo, um dia ou outro.
Porque isso faz parte do que nós dissemos já desde os anos 2005-2007 (antes das Núpcias Celestes): a

Liberação da Terra é a Liberação da humanidade.
Obviamente, como nós lhes dissemos, há quem não esteja bem informado, que está confinado.

Não importa, agora.
Basta que um certo número de seres humanos tenha tomado consciência do confinamento, mas que,

sobretudo, não rejeitem o que quer que seja e que aceitem viver a Luz (coisa que vocês fizeram, a maior parte
de vocês, aqui como em outros lugares).

Então, isso permitiu este Ancoramento da Luz.
E então, hoje, a Doação da Graça pode realmente colocá-los no caminho deste Casamento Místico, deste

Absoluto, do Último (como dizem alguns Anciãos).
Mas vocês são Livres.

O que vocês vivem é o que vocês vivem.
O que vocês vivem é o que vocês São.

É preciso não compreender este Último como uma etapa (nós o dissemos).
É preciso não compreender este Absoluto como uma recompensa.

Porque, a partir do momento em que a Luz está aí, vocês são Liberados.
E depois, aquele que não quer a Luz, é a sua Liberdade a mais fundamental.



E vivendo (se vocês o vivem) o Último ou o Si, vocês irão compreender que vocês nada têm a julgar.
Enquanto vocês emitirem o menor julgamento sobre quem quer que seja que lhes tenha feito o que quer que

seja, eu bem disse quem lhes fez o que quer que seja, é o ego que se exprime e não a Luz.
E isso, vocês irão ser atingidos por esta frase.

Porque a Doação da Graça favorece e desencadeia o Casamento (ou não Casamento, no momento).
Vocês serão confrontados com isso.

Isso não é um confronto exterior, é um confronto interior.
Vocês não podem rejeitar o seu ego dizendo-lhes: “eu não quero mais isso”.

Porque, ao que vocês disserem não, vai fortalecer-se.
Vocês estão na Ação da Graça.

Mesmo se a Ação da Graça não os percorre, toda Terra a vive, atualmente.
E vocês irão constatá-lo cada vez mais rápido.

Então, é claro, a Ação da Graça, para aqueles que estão confinados (nas resistências, no medo, nas dúvidas),
eles vão reagir em relação a isso, por vezes violentamente.

Mas a Graça é extremamente importante.
A cada dia, a cada minuto, vocês irão descobrir uma Graça cada vez mais importante.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam as circunstâncias do grupo social no
qual vocês estiverem, quaisquer que sejam as circunstâncias do país onde vocês estiverem, a Graça vai

aparecer.
Alguns Anciãos irão testemunhar, aliás, a Chegada da Graça através do sofrimento.

Mas ninguém, hoje, é obrigado a passar pelo sofrimento.
É essa a grande mudança e que é maravilhosa, se o podemos dizer.

Porque vocês entraram nos Tempos da Libertação, da Liberdade, enquanto docilidade, na condição, na
condição imperativa e absoluta de que vocês não emitam o menor julgamento sobre quem quer que seja e o

que quer que seja.
Porque, como vocês querem ser a Graça e fazer um julgamento?

Como vocês querem ser a Graça, viver a Unidade, o Casamento com o Tudo, se vocês rejeitam uma parte
deste Tudo, que isso seja vocês (no seu ego, na ilusão), que isso seja o outro (o que ele lhes fez)?

Porque, é claro, havia a lei de Talião: olho por olho, dente por dente.
E CRISTO, ele disse: “se lhes derem um tapa, deem a outra face”.

Porque o ego, ali vai reagir.
Mas aquele que deu o tapa em vocês é, certamente, aquele que lhes permitiu Despertar.

Portanto, agradeçam-lhe.
E rendam Graças pela sua ação de resistência.

Rendam Graças pela sua ação de oposição.
Não o julguem.

Não o condenem.
E vocês irão ver que, naquele momento, o Casamento Místico tornar-se-á a evidência total do que vocês São,

sem dúvida, sem questão, sem interrogação.
Eu fico desolado, eu me estendo a cada vez, mas isso é importante.

Eu devolvo a palavra a vocês.

***

Pergunta: você tem uma receita para ser humano sem julgar?

Sim.
Basta, já, realizar o Si, essa é uma primeira etapa.

O julgamento pertence ao mental.
Ele não pertence sequer ao karma nem a alguma coisa que seria ruim para o ser humano.

O mental é julgamento, por essência, porque ele se fia na experiência, ele se fia no conhecido (e isso, isso foi
explicado longamente, através do Triângulo da falsificação).

Antes mesmo de vocês intervirem, de maneira consciente, o seu cérebro, o nosso cérebro, já decidiu o que
era bem ou mal.

Antes mesmo de exprimirmos a menor coisa.
Portanto, podemos considerar que isso é uma forma de exercício.

Porque, se vocês julgarem, o que isso quer dizer?
São vocês que comandam no Interior de vocês mesmos ou é o mental?



Vocês estão identificados, enquanto ser humano, ao mental ou à sua humanidade.
O julgamento é uma ilusão, secretada e excretada pelo mental (que vai fazê-los julgar tudo e não importa o quê,

não unicamente os Irmãos e as Irmãs).
Como vocês irão julgar?

Na Dualidade: bem e mal.
Tudo isso acabou, foi superado.

Exercitem-se.
Então, vocês podem, como disse o Arcanjo ANAEL, sentir melhor a Onda da Vida, da Graça, indo caminhar no

orvalho.
Eu lhes disse também: olhem, tentem passar um dia, um único dia, sem julgar o que quer que seja.

E vocês irão viver a Graça, sem se colocar questão.
O julgamento mata vocês.

O julgamento mata a todos nós.
Porque o julgamento é a resistência.

O julgamento está ligado à dúvida, ao medo, e à oposição à Luz.
Não pode ser de outra forma.

Agora, se vocês quiserem julgar, julguem.
Mas vocês apenas podem culpar vocês mesmos.

Quem pode dizer (e mesmo eu, durante a minha vida) que manteve este estado de consciência (principalmente
na época em que não havia o Espírito Santo, em que não havia a Graça para ser oferecida a todo mundo) por

um dia, sem julgar?
Mas, naturalmente, isso faz parte do ser humano (eu diria do que é do pré-humano) porque, quando vocês

vivem o Si, vocês não podem mais julgar.
Então, é claro, o mental julga, eu diria, para rir, involuntariamente.

Mas rejeitem todo julgamento.
Aquele que os prejudicou (qualquer que seja a maneira que ele o fez), foi para viver o que vocês têm a viver.

Vocês devem agradecer ainda mais o pior dos seus inimigos do que o melhor dos seus amigos.
Porque, se vocês fizerem isso, vocês irão ver, por vocês mesmos, o que vai acontecer.

Ofereçam flores aos seus inimigos.
CRISTO disse: “não joguem pérolas aos porcos”.

Ele falava do conhecimento espiritual que é, como vocês sabem, uma ilusão total.
Porque o ser humano gargareja: ele aprendeu o tarô, a astrologia, os meios ditos do autoconhecimento, que

apenas são os meios da autoignorância.
Mas, simplesmente, na vida a mais comum, agradeçam.

É fácil dizer: “eu vivo a Luz, eu vivo o Amor, eu agradeço a Vida” e, depois, jogar uma pedra em alguém
(especialmente naquele que os prejudicou).

Reflitam um pouco.
Se alguém os prejudicou (ou uma circunstância da vida os prejudicou), não julguem.

Como lhes foi dito por outros Anciãos, dispersem todo julgamento.
Não reajam.

E o principal objetivo é compreender que àquele que vem confrontá-los, mesmo se for numa ignorância total do
que subtende a vida (nos combates do ego, digamos, da personalidade, de mental a mental), agradeçam-lhe.
Porque é ele que vai fazê-los, em última análise, mais que todos, não evoluir (isso não existe), mas avançar

para este Núcleo Central, para esta Graça, para esta Unidade, para este Absoluto, para a Vida. 

***
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Pergunta: poderia nos esclarecer sobre a Onda da Vida em relação às Dimensões?

A Onda da Vida é o que subtende toda Vida, toda Dimensão, permeia até mesmo as partículas as mais
elementares.

O que vocês não veem aqui, do lado da ilusão, é o nada, o vazio, é apenas uma estratégia de defesa do ego.
A Criação é Amor, desde a 1ª Dimensão até a Dimensão Última (de todo tempo, de todo espaço, se o

podemos exprimir assim): é o agente, a constituição, o motor do Tudo.
A FONTE, lembrem-se: é um Impulso.

Podemos dizer, esquematizando, que a FONTE é o Pai.
O que nós lhes dissemos, há muito tempo?

Eu apenas volto a isso a título histórico, digamos.
A Terra foi semeada com estruturas cristalinas, trazidas por aquelas que chamamos pomposamente de

Mestres Geneticistas de Sirius.
O Núcleo Central da Terra é um Núcleo Cristalino que suporta a Vida.

É o estágio mineral, organizado, arranjado, que foi encerrado por forças gravitacionais, cortado da FONTE.
A FONTE restabeleceu o contato (que é matricial, mas no sentido o mais nobre e não esta matriz invertida) para

juntar-se ao seu Esposo.
O Casamento Místico (na escala do planeta, do sistema solar, da partícula elementar, da célula), nada mais é

do que esses Reencontros: o que nós chamamos, a algumas semanas, de Núpcias de Luz.
Não são mais as Núpcias Celestes que chegavam de cima.

São Núpcias que acontecem na Graça, na carne, na Transcendência da carne.
Portanto, é claro que mesmo a FONTE, que é Impulso (que banha toda Criação), apoia-se, de algum modo (é o

melhor termo que eu posso dar a vocês), na Graça, ou seja, nesta Onda da Vida, nesta Onda do Éter, nesta
Onda da Graça.

Achamos as palavras, se vocês quiserem, mas, ainda uma vez, a palavra não os fará viver o que isso significa
(mesmo a Vibração, nesse nível).

 É algo que se experimenta, eu diria.
E, naquele momento, vocês se apreendem (porque vocês o vivem) de que vocês não são absolutamente este
corpo, absolutamente esta vida, absolutamente esta progressão, absolutamente este chakras, absolutamente

estas Coroas Radiantes, absolutamente estas Estrelas.
Mas vocês são a Totalidade de tudo isso.

E muito mais que isso.
Então, as etapas preliminares, isso podia ser concebido como etapas a realizar.

Hoje, felizes os simples de Espírito.
Este estado que nós explicamos longamente a vocês: a Humildade, a Simplicidade.

Alguns Anciãos irão desenvolvê-lo.
O Mestre PHILIPPE, Melquizedeque da terra, muito falou sobre isso.

Não é questão de renegar a si mesmo.
Quando ele dizia: “eu sou o menor de vocês”: é preciso aceitar nada ser.

Mas aceitar nada ser não é rejeitar seja o que for.
É, simplesmente, colocar em operação o princípio dos vasos comunicantes.

Se vocês são alguma coisa, aqui, vocês nada podem ser no Absoluto.
Vocês aceitam nada ser?

Não para viver o nada (que apenas existe no julgamento do ego).
Cabe a vocês decidir.
Mas, é um ou outro.

Não são os dois ao mesmo tempo.
Por outro lado, se vocês fizerem o caminho, ou um, ou outro, o que vocês irão constatar (mas unicamente do

outro lado, não antes, ou seja, quando vocês tiverem se tornado este Absoluto, quando vocês tiverem
vivenciado o Casamento Místico, este Êxtase permanente)?

Vocês irão constatar que o outro é, realmente, uma parte de vocês.
Isso não é uma projeção.

Vocês apenas poderão ser o que vocês São, ou seja, o Amor.
E como o Amor poderia negar uma de suas partes já que ele está por toda parte?

Há o ego que crê que está separado.
Há o ego que crê que há espiritualidades, que há religiões, que há uma evolução.

Mas tudo isso, isso não se refere absolutamente nem ao Si, e ainda menos ao Absoluto.
Então, é claro, o ego vai olhar o Absoluto dizendo: “mas o que é esta quimera?”.



Mas, é claro, para ele isso é uma quimera.
Do mesmo modo que o Absoluto ri (mas ri com Amor) do ego.

Porque ele vê que isso é uma marionete.
É o princípio que nós já desenvolvemos do Abandono à Luz, é a alegoria da caverna de Platão.

Há seres que olham as sombras.
Eles tanto olharam as sombras que eles foram persuadidos de serem as sombras.

Em seguida, eles aceitam voltar o olhar da projeção para o interior.
E o que eles descobrem?

Que eles não são as sombras, eles são um outro corpo.
E depois, em seguida, o que acontece?

Eles se apercebem de que há fios que fazem movimentar a marionete.
Então, eles dizem: “qual é a mão que faz movimentar a marionete?”.

E após, em seguida, eles se voltam das sombras e eles olham a Luz e eles dizem: “A Luz é maravilhosa.
Vamos nos glorificar de Luz. Vamos às louvações. Vamos aos exercícios. Vamos aos protocolos. Vamos fazer

o jogo do ego. Vamos liberar os apegos”.
Estamos em uma lógica de progressão linear.

E depois, a um dado momento, o que acontece?
Explosão de riso.

Explosão de riso porque a consciência desaparece.
E, naquele momento, vive-se o Casamento Místico.

E vocês se apreendem, com uma clareza e uma absoluta evidência (sem passar pelo mental, sem qualquer
julgamento), do que vocês São.

 Então, é claro, quando eu digo isso, se vocês não o vivem, o ego vai pedalar a toda velocidade, não é?
E isso é lógico.

O ego só pode se revoltar totalmente em relação ao Absoluto.
Já que o ego é, justamente, a negação do Absoluto.

Portanto, se em vocês houver ódio, se em vocês houver desejo, se em vocês houver julgamento, quem vai se
exprimir, naquele momento?

Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante da cabeça.
Mesmo que vocês tenham vivenciado a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração e este Amor Indizível.

Mesmo que vocês tenham vivenciado o Despertar da Kundalini.
Mesmo que vocês tenham as três Coroas ativadas.

O que falta?
Nada falta.

Vocês são o que vocês São.
Mas cabe a vocês saber onde vocês estão.

O ego ri do Absoluto (com muito ódio, aliás, hein?).
O Absoluto ri do ego, com Amor, total.
Porque o Absoluto não rejeita o ego.

Essa é toda a diferença.
O ego, ele, rejeita o Absoluto.

Mas a vantagem que existe sobre a Terra, hoje, é que a Onda da Graça, a cada dia, torna-se cada vez mais
importante.

A cada dia vocês são mais numerosos, mesmo sem ir até o Casamento Místico (que se instala no final de certo
tempo, vocês sabem, isso foi explicado, eu creio, por ANAEL, desde alguns dias), isso leva um certo tempo

para se instalar.
E o que lhes disse ANAEL?: “nada façam”.

Então, sim, vocês podem caminhar no orvalho.
Mas se vocês continuarem a julgar, por mais que vocês caminharem descalços, todos os dias, no orvalho,
todas as manhãs (admitindo que essa manhã dure toda a vida), vocês não irão viver o Casamento Místico.

Mas não há que se lamentar do que quer que seja.
Não há, tampouco, que se condenar, que se julgar.

Porque vocês são, muito exatamente, a consequência do que vocês manifestam à consciência.
Portanto, vocês não podem rejeitar a humanidade, rejeitar o seu inimigo.

Porque este próprio ato prova que vocês estão na ação / reação, enquanto Ancorador e Semeador de Luz,
qualquer que seja o Fogo do Coração.

***



Pergunta: poderia falar da noção de anticristo, sobre a Terra, atualmente?

O anticristo são as forças de oposição à Luz.
É o ego coletivo da Terra.

Então, é claro, nós lhes falamos de Áriman.
Existem esferas particulares de resistência.

Estas esferas particulares de resistência são aquelas que tentam mantê-los em uma fossilização, ou seja,
sempre mais ego, sempre mais experiência, para afastá-los da sua natureza.

Então, o corpo biológico, desde muito tempo, foi confinado (eu não volto sobre tudo isso porque, isso também,
são ilusões).

Mas, hoje, o que vocês têm?
Vocês têm esferas que tentam arrastá-los para o peso, para o pesado.

O homem torna-se o que ele pensa, no sentido coletivo.
O que foi criado no século XX?

A tecnologia (ou seja, tudo o que é eletrônico) que virá fortalecer o eixo Atração / Visão.
Isso é a sedução.

Isso é o sedutor, o anticristo: através do desejo, através da necessidade de possuir, através da própria
necessidade de existir.
O diabo é um sedutor.

Aquele que imagina o diabo com chifres e que vai causar medo em vocês, nada compreendeu.
O diabo é extremamente sedutor.

É aquele que vai excitar, ao nível do ego coletivo, o princípio que vai fazê-los descer cada vez mais na matéria,
a fim de acentuar a separação.

Então, vocês podem vê-lo encarnado em alguns seres, mas, aí ainda, é um julgamento.
Não se ocupem mais da Sombra.

Não se ocupem mais das suas Sombras.
Não se ocupem mais de colocar isso sob o tapete: não há mais tapete.

Como eu disse ainda desde pouco tempo: “ocupem-se com o seu traseiro”.
Isso quer dizer o quê?
Isso não é um insulto.

Isso é: ocupem-se com o que vocês São.
Então, eu, eu o digo nesses termos.

Naturalmente, IRMÃO K o dirá de uma outra forma e outros Anciãos de uma maneira mais intelectual, eu diria.
Eu me dirijo ao seu Coração e às suas entranhas.

Não às entranhas do ego, mas às entranhas que vão fazê-los, não reagir, mas aquiescer.
Ao quê?

Não a mim, não ao que eu digo, mas a vocês mesmos.
Portanto, não se ocupem da feiura.

Não se ocupem do que se opõe à Luz.
Porque aí onde vocês colocarem a sua atenção, vocês irão fortalecê-lo.

Porque, a partir do momento em que vocês estigmatizarem alguma coisa, contrariamente ao que o ego pode
crer, vocês irão reforçá-lo (e isso pode durar uma eternidade).

É o próprio princípio da ação / reação da vida.
Qualquer que seja a beleza da vida que vocês possam ver, isso não é a Vida.

É o ego que acredita nisso.
E, no entanto, vocês não podem rejeitar esta vida.

Nem a sua, nem esse mundo.
Porque a missão (e eu o disse durante a minha vida) é Ascensionar.

Então, essa é a palavra moderna.
Eu dizia espiritualizar a matéria, devolver-lhe sua Confiança, devolver-lhe sua Beleza, devolver-lhe sua

Eternidade.
É o que vocês fazem.

É o que vocês realizaram e o que nós realizamos com vocês.
E nós rimos com vocês.

Por quê?
Porque nós prendemos o que chamamos de diabo (o ego coletivo, a tecnologia) em sua própria armadilha.

A armadilha sempre se volta contra aquele que a criou.



Como poderia ser de outra forma?
Já que tudo é Graça.

***

Pergunta: como diferenciar o que releva de um desejo do ego e de um ímpeto puro?

O ímpeto puro é o que foi denominado, cara amiga, o Abandono à Luz, esta tensão para o Abandono que lhes
disse, desde muito tempo, a Irmã HILDEGARDA DE BINGEN.

O desejo do ego, como vai ali se traduzir?
Por perguntas.

O ego é pergunta.
A Graça é resposta.

Quando vocês são a Graça e o Absoluto, que questão poderia existir sobre qualquer ego que seja, já que
vocês superaram, transcenderam, a ilusão e a própria Consciência?
Então, o ego, ele vai dizer: “eu quero a Luz, eu quero o Absoluto”.

O que ele descobre?
Que ele não o vive.

Então, o que vai acontecer?
Ele vai ficar com ódio.

Ou, então, ele vai dizer: “isso não existe”.
Há muitos espiritualistas que vão dizer isso.

Porque eles permaneceram presos a uma etapa, mas é a sua liberdade.
Como vocês sabem que vocês estão na Verdade?

Isso não é um conceito intelectual.
Isso não é uma ideia.

Isso não é uma intuição.
Isso não é o fato de fazer o bem.

Isso não é a empatia.
Isso não é o carisma.

Há guias: a Humildade, a Simplicidade.
Mas depois, o que acontece?

Quando vocês vivem o que vocês São, este Último, não pode existir qualquer dúvida, qualquer questão.
Nada pode vir alterar o que foi Passado.

Isso é definitivo e irreversível.
Portanto, assim que existir a manifestação da pessoa, mesmo em sua pureza de Intenção (porque nós lhes

falamos dos Quatro Pilares, à época: Atenção, Intenção, Integridade, Ética), o ego também pode apreender-se
disso.

O ego se apreende de tudo.
Ele puxa tudo para ele.

Mesmo em seu caminho espiritual, em sua sagrada evolução.
O Si é uma primeira etapa da restituição.

E depois, é preciso abandonar o Si: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
E aí, a Ressurreição ocorreu.

E, quando vocês estão ressuscitados, vocês não se colocam mais qualquer questão.
Mesmo ao que nós chamamos sua atenção, desde as Núpcias Celestes, sobre o que, eu, denominei grelha

planetária.
Mas isso é a destruição do quê?

Da ilusão.
Não da Vida.

É, pelo contrário, o que eu havia dito: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.
O que a borboleta chama de nascimento, o Absoluto chama de Graça e de Eternidade.

E isso envolve tudo.
Isso envolve a lagarta, todas as lagartas.

As borboletas, todas as borboletas.
As Dimensões, todas as Dimensões.

Como dizia IRMÃO K, não há D’us (ndt: segundo UM AMIGO (06.03.2010) e outros intervenientes também, a



Vibração de tal palavra na íntegra, quando pronunciada, não chama a Luz, mas, sim, o demiurgo) exterior.
Vocês são D’us (eu não falo do falsificador, eu falo da significação corrente de D’us).

Vocês são a FONTE.
Vocês são a Eternidade.
Vocês são o Absoluto.

Vocês são a Vida.
Então, agora, como vocês querem ser isso se vocês colocam uma questão?

Ou se vocês se colocam uma questão?
Enquanto houver questão, não há resposta.

Há respostas, mas as respostas não são a resposta.
E, no entanto, o paradoxo é: é preciso nada rejeitar.

Se vocês rejeitam a menor parcela, dizendo-se: “meu ego é aquele que me impede de viver”, isso quer dizer o
quê?

Que vocês se opõem ao seu ego.
É semelhante para o inimigo.

Quanto mais vocês avançam (essa é uma palavra ruim), mais vocês progridem na Luz, no Si, no Absoluto, é o
princípio dos vasos comunicantes.

É o que dizia Mestre PHILIPPE quando realizava, durante a sua vida, os milagres.
Ele dizia: “mas não são milagres; eu sou o menor dentre vocês, aqui”.

Vocês acreditam que era uma expressão figurada, assim?
Porque CRISTO lavava os pés, vocês pensam, dos seus discípulos?

Reflitam.
Era um ato de humildade, vai dizer-lhes a teologia.

Mas não.
Ele favorecia a Onda da Vida a fim de que o momento oportuno, após a sua Crucificação, o Batismo, pudesse

chegar.
Isso se chama Pentecostes, a Descida do Espírito Santo.

Deem-se conta, teoricamente, de que a Ascensão é antes de Pentecostes.
Hoje, vocês vivem tudo isso ao mesmo tempo.

Porque é a Graça.
Então, o ego vai dizer: “sim mas, sim mas, é preciso que eu ganhe a vida, sim mas, é preciso que eu faça isso,

faça aquilo”.
É o ego que o diz.

O CRISTO dizia: “busquem o Reino dos Céus”.
O que vocês fazem, então?

O dia em que vocês viverem isso, não haverá mais questão.
Não é possível.
É impossível.

***

Pergunta: achar uma paisagem linda, passeando, é um julgamento?

Não.
Como vocês veem a paisagem?

Vocês a veem com os olhos?
Vocês a veem com o Coração?
Ou vocês a veem no Absoluto?

O IRMÃO K irá falar-lhes, muito melhor do que eu, sobre isso.
Quando eu olhava o Sol, na meditação, pela amanhã, será que eu via o Sol tal como vocês o veem quando

vocês olham para ele?
O ser humano tende a considerar que o ato de ver é sempre o mesmo.

Há julgamento, não no fato de ver a beleza, mas será que isso é suficiente para viver o Si?
Será que isso é suficiente para estar estabelecido no Absoluto?

Não, é impossível.
Porque, quando vocês vivem o Absoluto, não há mais projeção.

Houve o Casamento Místico.



Portanto, quando vocês veem uma paisagem, vocês são a paisagem.
Mas isso não é uma visão da mente.

É a estrita Verdade.
Então, é outra coisa olhar uma paisagem e achá-la bonita, do que viver a paisagem.

Lembrem-se: nas etapas anteriores ao Absoluto, havia a Comunhão, a Fusão, no início deste ano, a
Deslocalização.

Enquanto vocês consideram (que isso seja pelos sentidos e mesmo pelo Coração) que tudo o que vocês
podem contemplar (pelos olhos ou por outra coisa) é exterior, vocês estão (por definição e por condição) em

uma projeção.
 O Amor que vocês dão aos seus filhos, ao seu marido, à sua mulher, é uma projeção que apenas faz traduzir o

quê?
O medo da Unidade, o medo da falta, mesmo no amor, como dizer, o mais perfeito, o mais romântico e o mais

justo.
Durante a minha vida, perguntavam porque eu não tinha mulher.

Mas eu dizia: “eu não vou me casar com uma mulher já que eu me casei com todas as mulheres”.
Por que me limitar a uma pessoa?

Vocês veem a diferença?
Quando vocês estão no Amor, não há preferência, não há amigo, não há inimigo.

Não há paisagem, tampouco, porque vocês são isso.
Quando nós lhes dizemos que este mundo é uma ilusão, isso não quer dizer que é preciso negá-lo.

Obviamente, o ego vai aproveitar para dizer: “mas é a antivida negar a vida”.
Nós jamais lhes pedimos para negar o que quer que seja, mas para transcender.

Não é a mesma coisa.
O ego, é claro, vai se apropriar disso dizendo: “não, é preciso rejeitar isso, é preciso rejeitar aquilo”.

Não.
Porque, quando a Luz penetra e fecunda vocês, ela age por ela mesma.

Vejam, por exemplo, a alguns anos, ANAEL sugeriu que, para viver mais facilmente a Luz, era preciso ingerir
líquido ou era preciso não comer certas coisas.

Há quem se apressou nisso.
Mas foi o ego que se apressou.

Hoje, o que acontece?
Aqueles que começam a viver as primícias da Onda da Graça, da Onda da Vida, não têm mais fome.

Eles se apercebem de que não podem mais comer depois de tal horário ou, alguns, mais nada.
Nesses casos, o que vocês fazem?
Vocês decidiram não comer mais?

Não.
Foi a Vida que decidiu por vocês, a Graça que vocês se tornaram.

Porque, agora, a Luz transforma muitas coisas no seu cérebro, durante a descida da Shakti ou das Partículas
Adamantinas.

Mas, neste Absoluto, é uma transformação radical.
Vocês não estão mais localizados em um corpo.
Vocês não estão mais confinados em um corpo.

Vocês não estão mais confinados em uma emoção.
Vocês não estão mais confinados em uma história.
Vocês não estão mais confinados em um mental.

Vocês não estão mais confinados em um corpo causal.
Logicamente, o ego vai dizer: “não é verdade”.

Mas isso, ele pode dizê-lo o quanto quiser, não é grave.
Aquele que o vive, vive-o.

Aquele que o é, é.
E ele o é, realmente.

Nenhum ego tem interesse em declarar que ele é Absoluto.
Porque, se ele declarar isso, sem o ser, o que vai acontecer?

Será muito ruim para o ego.
Já que o ego é absolutamente o oposto e a antítese do Absoluto.

O ego apenas existe porque há projeção: na paisagem, no outro, naquele que vocês amam, no filho que vocês
concebem ou que vocês possuem.

É óbvio que isso é apaixonante.



É óbvio que, aí também, há a vida.
Nós jamais dissemos o contrário, jamais.

Aqueles que compreenderam isso, eles compreenderam errado.
O Absoluto não é a negação.

Ele é a aceitação da ilusão, enquanto refutando-a: não é isso, não é isso, não é isso, não é isso.
E, naquele momento, a um dado momento, a Onda da Graça vai chegar.

O que é a Onda da Graça?
É aquela que vai pôr fim à questão, às questões, às dúvidas, aos medos.

Não os seus, pessoais, não os seus apegos coletivos, tampouco, sequer os últimos apegos coletivos, mas o
Medo com um M maiúsculo.

O Medo Final: aquele da morte.
Quem morre senão quem deve morrer?

Vocês não são o que vocês acreditam ser.
Então, é claro, o ego vai dizer: “não é possível”.

Ele sempre irá dizê-lo.
Mas nunca nós dissemos para descartar o ego.
Nós lhes dissemos: “esqueçam as Sombras”.

Vocês não são a Sombra.
Vocês não são o que vocês veem.

Vocês não são o que vocês criam, mesmo sobre esta Terra (filho ou obra de arte).
Vocês nada são de tudo isso.

Será que isso quer dizer que é preciso rejeitar a pintura?
Será que é preciso rejeitar a música?
Será que é preciso rejeitar a internet?

Nós lhes dissemos que a internet os conduzia a Vibrações pesadas, mas, quando vocês vivem o Absoluto,
vocês riem de tudo isso.

Porque é o ego que os conduz, não o Absoluto.

***

Pergunta: o que são os barulhos estranhos que começam a ecoar por toda parte?

O Céu está rachando.
A Terra está rachando.

É a Graça, é o Som do Céu e da Terra.
É o Canto da Vida.

No momento, não é geral, não é?
Mas não se espantem dele se generalizar muito rápido.

Então, é claro, o ego, quanto mais as semanas passarem, o que vai dizer?
O ego vai dizer: “não acontece nada”.

Sim, é óbvio, porque o que não compreendeu este ego, que disse isso, é que isso acontece no Interior.
Como, se isso acontece no Interior, isso poderia acontecer no exterior, exceto no momento final, é claro.

Vocês acreditam que aqueles que vivem o que eles vivem, neste momento, em alguns países ditos árabes,
não estão num terror e num Apocalipse dramáticos?

Fiquem felizes.
Fiquem felizes de que a Terra se desperta agora e de que ela não tenha despertado seis meses ou um ano

antes.
Porque, isso os deixa o quê?

Fiquem felizes de que o que eu havia dito sobre a economia (por razões precisas) não tenha chegado, mesmo
se vocês praguejaram contra mim que lhes tinha dito uma mentira.

Não, eu lhes expliquei o porquê.
Não se ocupem mais em buscar alguma coisa no exterior.

Nada há.
O mundo não existe: ele é uma projeção total.

Mas não são vocês que desaparecem.
Vocês, vocês são a Eternidade, como poderiam desaparecer?

O que desaparece é tudo o que não existe ou que existe apenas de maneira limitada.



Então, é claro, o ego está aterrorizado.
São as etapas que havia dado SRI AUROBINDO sobre o Choque da Humanidade.

Vocês estão plenamente dentro.
Então, agora, que seja um vulcão, uma guerra, que sejam as Embarcações dos Vegalianos que aparecem por

toda parte, isso é insignificante.
O mais significativo é o que acontece quando a Onda da Vida, quando este Casamento Místico (que lhes foi

dado porque é uma Graça que lhes foi ofertada) for vivido.
Porque, aí, vocês vão rir.

Porque, no Absoluto, qual a importância?
Conforme nós lhes dissemos (como os Arcanjos lhes disseram): estamos no Interior de vocês.

Estamos bem no Interior de vocês, mas não no ego.
Não neste corpo.

Nisso que vocês São.
Nós somos vocês e vocês são nós.

Isso não é um jogo de palavras.
É o ego que mantém a separação, nos jogos de papel, nas funções.

Mas são palavras o que eu lhes digo.
Mas se vocês viverem o Casamento Místico, tudo isso irá lhes aparecer, mas de maneira extremamente clara,

extremamente evidente.
Não pode haver perguntas no Absoluto.

Agora, será que o Absoluto põe fim ao ego?
Não.

Há quem viva o Absoluto entre vocês.
Eles ainda têm um corpo.

Mas, será que é o corpo que comanda?
Será que é o mental que comanda?

Não.
Essa é toda a diferença.

***

Pergunta: você nos aconselha a ocuparmos do nosso sacro, das nossas profundezas, como fazê-lo
sem ali colocar vontade?

Agora, como para as Estrelas, como para as Portas, quando vocês colocam o que chamamos de consciência
(ou de atenção) sobre uma zona, vocês irão senti-la.

É a mesma coisa quando eu digo a vocês: “ocupem-se do seu traseiro”.
Eu não falo unicamente de uma local específico da anatomia.

Eu falo também do Absoluto.
O Absoluto não está no traseiro, não é?

O Absoluto está por toda parte.
Mas é preciso bem que isso comece, se o podemos dizer, pelo ego, em alguma parte.

Isso começou pelos pés (explicamos a vocês porque os pés, e eu o expliquei, de novo, através da lavagem
dos pés pelo CRISTO).

E depois isso chega, como disse ANAEL, no escroto, nas bolsas e nos lábios para a mulher, no períneo, no
sacro, nas nádegas.
Mas nada há a fazer.

Como disse ANAEL, a Onda da Vida é natural (não por oposição, por contradição).
Buscar o Reino dos Céus, acolher a Luz que descia, isso necessitava (o que vocês fizeram, alguns) de

exercícios e de protocolos.
Viver o Casamento Místico, a Onda da Vida (ou a Doação da Graça, vocês o chamem como quiserem), isso
necessita de desidentificar-se (de uma pessoa, de uma doença, de um corpo, de uma casa, de uma família).

Tudo isso é efêmero.
Vocês têm filhos.

Esses filhos (que vocês amam acima de tudo), em uma outra vida, foram aqueles que mais mal lhes fizeram.
É difícil de acreditar.

E vocês, pais, vocês mataram seus filhos em uma outra vida.
Eles vieram, por amor a vocês, na ilusão, na ação / reação.



Portanto, tudo isso é efêmero, isso não tem sentido.
Como dizem alguns, e como aqueles que vivem o Absoluto: “isso é uma trapaça”.

Mas sim.
Mas enquanto vocês não tivessem vivenciado a trapaça, como poderiam saber que é uma trapaça?

Eu prefiro a palavra farsa.
Porque, na palavra farsa, há a palavra espetáculo.

Isso é um espetáculo.
Mas vocês não são o espetáculo.

Mas se vocês quiserem manter, eternamente, o espetáculo, que seja feito segundo a sua fé.
É sua liberdade.

O que não foi correto é privar uma célula (vamos chamá-la assim, que está muito além do corpo, da alma, do
Espírito) da sua conexão.

Agora, tudo está reconectado.
Aliás, depois de mim, o IRMÃO K irá lhes falar muito, muito bem sobre esta noção de relação, de inteligência,

de conhecido e de desconhecido.
Muito melhor do que eu.

***

Pergunta: aqueles que estão atados pelos tornozelos não podem viver a Onda da Vida?

Isso está correto.
E não é uma punição.

Porque a Onda da Vida, como dizer, ela não se cria.
Ela se atualiza, no seu momento, e não no momento de um outro.

Há, também, uma noção cumulativa, de limiar, para que o suficiente de Onda da Vida acumule-se, para dar este
impulso para subir ao longo das pernas, para chegar aos dois primeiros chakras.

Como disse ANAEL, nada há a fazer.
Então, favorecer pelo orvalho, isso ele lhes explicou o porquê.

Mas querer fazer nascer a Onda da Vida, isso é o ego.
A Onda da Vida é natural, já que é a nossa natureza, de todos.

Nossa perfeição, que jamais passou pela menor alteração, que é perfeita, desde toda Eternidade.
Como este Absoluto poderia evoluir de uma maneira qualquer, já que ele é a Eternidade?

É o ego que é efêmero e que os faz crer que vocês são eternos.
Nós lhes explicamos as quatro consciências: sono, vigília, Turiya e sonho.

Além das quatro consciências, há o Absoluto, que não é o nada, que é o Tudo, e que não é sequer mais
consciente.

E, no entanto, isso não é a inconsciência.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu lhes digo: “sejam belos” porque vocês não podem
nada mais ser do que belos.
O que vocês querem Ser?

Nada há a Ser que vocês já não São.
E para isso: Humildade, Simplicidade.

O Absoluto é isso.
Eu lhes dou todo o meu Amor, que é o seu.

Até breve.
Passem bem.
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~ O EGO, o SI, ou o ABSOLUTO ? ~

Eu sou Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes transmito todo o Amor de CRISTO.

Eu estou aqui, com vocês, enquanto Melquizedeque da Terra [elemento terra].
Eu tive, poucas vezes, a oportunidade de me expressar, frequentemente em relação com a noção de CRISTO,

de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.
Minha abordagem inscreve-se, sobretudo, no que é observado como conduta, digamos, com relação à etapa

da Terra que se abriu desde o recebimento do Manto Azul da Graça e o nascimento da Onda da Vida.

***

Como vocês talvez tenham constatado, até agora, muitas coisas foram aplicadas (através de diferentes ações),
que isso seja as energias que desciam, a Consciência Vibral, a Luz Vibral, que necessitavam da sua parte, eu
diria, de um trabalho específico (que alguns de vocês realizaram desde vários anos e que outros descobrem

somente agora).
Se vocês prestarem atenção, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, são exatamente o contrário, eu diria, do

que lhes foi solicitado até agora, ou seja, nada fazer.
O que está prestes a se realizar, esta famosa Obra no Branco ou Obra final, não necessita, paradoxalmente,

de qualquer intervenção de vida da sua parte, de qualquer atenção outra senão Estar Presente no Instante.
Na realidade, não lhes foi dado, não lhes será dado, práticas, exercícios específicos permitindo potencializar,

digamos, o que acontece.
No máximo, foi-lhes sugerido caminhar descalços para deixar mais facilmente, eu diria, subir esta Onda da

Vida.
É já algo que deveriam se perguntar.

O meu objetivo não é fazê-los reagir, ainda menos fazer trabalhar o seu mental, mas, simplesmente, colocar a
sua Intenção nesta diferença essencial.

A Luz solicitou, da sua parte, um processo (quaisquer que sejam as técnicas, as maneiras de proceder).
Houve mecanismos, técnicas de Integração, digamos, da Luz, nesse veículo chamado de corpo.
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Mais do que nunca, hoje, nós lhes pedimos para deixar tudo isso.
Alguns, entre nós, lhes falaram ainda da Ilusão total.

Isso não foi destinado a desorientá-los ou a deixá-los perdidos, mas, bem mais, a fazê-los entrar no que eu
chamaria de certa forma de normalidade (além de todo mecanismo ascensional que está em curso, individual e

coletivamente, sobre a Terra como sobre o Sol).
 O que é solicitado hoje, da sua parte, é, sobretudo, colocarem-se nesta Humildade, nesta Simplicidade, isso
foi dito porque é preciso evitar, ao máximo, de algum modo, que o que chamamos de Consciência (que ela

seja aquela limitada do ego ou aquela mais ampla do Si) possa, de alguma forma, interferir com a normalidade
do que se desenrola.

***

A Onda da Vida, vocês entenderam, é a restituição deste mundo à sua Verdade, ao Éter que havia sido
rarefeito pela Ilusão e pela própria Falsificação deste Plano de Realidade.

Vocês trabalharam, muitos de vocês trabalharam muitíssimo, no sentido o mais nobre: buscaram, acolheram a
Luz, realizaram esse famoso desdobramento da Luz.

Nós os convidamos, ao longo de todos esses anos, a realizar diferentes coisas, e, desde algumas semanas,
uns e outros lhes pediram para parar tudo.

Não para parar tudo a fim de se colocarem em uma cama e aguardar qualquer fim, mas, sim, para parar todos
os processos que utilizavam a Consciência (ainda uma vez, que ela esteja colocada no Ego ou no Si) a fim de

deixar realizar o que é natural.
O que é natural?

O que é natural é, justamente, encontrar esta reconexão com o Céu e a Terra, com o que foi nomeado raízes
intraterrestres do Núcleo intraterrestre, e da cabeça ao nível das raízes ditas extraterrestres, colocando-os em
sua posição normal enquanto ser humano, no momento, como intermediários, de alguma forma, entre o Céu e

a Terra.
Tanto quanto a reconexão com o Céu, se o podemos assim chamar, necessitava de uma ação da sua parte,

a reconexão com a Terra necessita de uma não ação e de deixar atuar, digamos, o que deve acontecer.
Quando eu digo “o que deve acontecer” eu falo, ao mesmo tempo (porque é o mesmo processo, se for o seu

destino), do acesso ao Absoluto.
O destino da Terra sendo, como vocês sabem, estabelecer-se em uma Dimensão de uma oitava diferente do

que ela conheceu até agora.

***

Nós insistimos no fato de que havia várias Moradas, de que cada um iria segundo a sua Vibração, segundo a
sua escolha Vibral, de alguma forma.

Isso foi extremamente importante e sempre o é, naturalmente.
Mas, no desenrolar do que é aguardado (individualmente, em vocês, coletivamente) não há melhor atitude

senão deixar a vida desenrolar-se segundo sua própria Inteligência, segundo sua própria Luz, que isso seja
sobre a Terra como em vocês.

Uma série de manifestações, sobre a Terra, está em andamento, amplificando-se.
Elas pedem, da sua parte, uma coisa fundamental: é uma não reação, uma não participação a algo que possa

parecer, para a personalidade, terrível.
Da mesma maneira que, na vida comum, quando um ser humano passa pelas portas da morte, chega um

momento em que ele se rende, de alguma forma, porque nada mais há a fazer, quando o corpo se solta, senão
se render, é claro.

De modo semelhante, o processo de transformação final que vive a Terra e que vocês vivem, irá se
estabelecer, eu diria e nós lhes dissemos, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês desejem, o que

quer que vocês aceitem ou que quer que vocês recusem.
E a melhor maneira de viver isso que é para viver, é, sobretudo, deixar estabelecer-se o que deve se

estabelecer, em vocês como por toda parte em todos os outros lugares.
Novamente, e como lhes disseram os meus amigos Anciãos, vocês não têm que se colocar em um local e
aguardar que tudo isso aconteça tranquilamente, na cama ou diante de uma televisão: vocês têm que estar

Lúcido.
Mas estar Lúcido quer dizer acolher o que acontece, sem querer agir de maneira alguma, ou em vocês ou no

exterior de vocês.
Continuem, entretanto, a viver a sua vida.

Se a Luz os chamar de maneira demasiadamente intensa, vivam o que vocês têm a viver com a Luz.
Se a Luz não chamar por vocês, continuem a fazer o que vocês têm a fazer.

A Onda da Vida, além da Inteligência da Luz, faz muito exatamente o que ela tem que fazer, e ela o faz tanto
melhor quando vocês não intervierem.



O único reforço possível é o que acaba de ser anunciado a vocês, depois do meio-dia, ou seja, para conectar-
se, na Comunhão, na Nova Aliança, todos juntos, onde vocês estiverem, às 19 horas, hora francesa [das 14h00

às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora da Lisboa], a partir de 02 de abril, para acolher, em
conjunto, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sem nada fazer, sem nada pedir.

Conforme foi dito, simplesmente sendo espectador do que acontece, o observador do que se desenrola, mas,
principalmente, não participar deste espetáculo um pouco peculiar que vai agora se revelar, de maneira

extremamente rápida, por toda parte em vocês, como sobre a Terra.
A melhor maneira de viver e de passar, digamos, este período, é esta, não há outra.

***

Conforme nós dissemos, e conforme lhes disse o Arcanjo ANAEL, a Onda da Vida é comum ao conjunto da
Terra, Ancoradores de Luz, ou não, tendo despertado as Coroas, ou não.

A Onda da Vida não é um trabalho, não é um serviço, ela é natural, totalmente natural, é o retorno ao que havia
sido retirado, removido deste mundo, graças à liberação dos três envelopes isolantes que o Comandante (ndr:

O.M. AÏVANHOV) falou em várias ocasiões para vocês.
Poderíamos resumir isso de uma maneira muito simples, que é: “Amem, Amem, Vivam e façam o que é

agradável para vocês, no Amor”.
Não é mais tempo de insistir em outra coisa senão no que o Manto Azul da Graça decide, para vocês e em

vocês, ao nível fisiológico.
Isso foi abordado.

Não é mais tempo de decidir fazer isso ou aquilo, mas é realmente tempo, simplesmente, de Viver o que
chega.

Quaisquer que sejam as aparências deste mundo, é muito exatamente a Vida na sua Inteireza e na sua
Verdade.

Mais do que nunca, não procurem acontecimentos exteriores, eles estão aí.
Não procurem uma data, somente a Terra a conhece, vocês sabem.

Mesmo se nós lhes dissermos que isso está em andamento, isso está efetivamente em andamento, vocês irão
se aperceber disso através das modificações das suas próprias percepções.

O próprio fato de que a Onda da Vida os penetra, se isso já não ocorreu, muito proximamente, e os percorre, é
muito exatamente a reconexão final à Verdade, à Verdade do que vocês São, além da Ilusão.

Não se perguntem sobre o que é a Verdade, a ilusão.
Mesmo se muitos elementos foram dados, esses elementos eram os elementos que eu qualificaria de

preliminares.
Mas a melhor maneira, agora, de vivê-lo, é superar tudo isso e estar totalmente Lúcido e Presente a tudo o que

vocês fazem, a cada minuto.
Se vocês cozinharem, cozinhem.

Se vocês dormirem, durmam.
Se vocês trabalharem, trabalhem.

O que quer que vocês façam, façam-no, de qualquer forma, na totalidade, e com a maior Lucidez e com Amor.
As circunstâncias, não da Onda da Vida, mas da resistência à Onda da Vida (para seus Irmãos, nossos Irmãos,
nossas Irmãs que ainda estão na dúvida, no medo, em um contexto que eu qualificaria de linear, entre a vida e a
morte, constituído de comportamentos específicos adaptados a um determinado contexto de vida), em breve,

não terão mais andamento.
 O único modo de atravessar e de passar esta época, em vocês como fora de vocês, sobre este mundo, é

exatamente deixar fazer o que deve ser feito.
Compreendam bem que nenhuma oposição, em vocês e a vocês, poderá evitar seja o que for.

Compreendam bem que nenhuma manifestação, de qualquer ordem, face ao que as resistências humanas e
não humanas vão acarretar sobre esta Terra, diz respeito a vocês.

O que diz respeito a vocês é a Vida.
O que diz respeito a vocês é a Onda da Vida, é viver plenamente, de maneira Humilde, Simples, fazendo-se (e

sem qualquer jogo de palavra) o menor possível.
Essa é a forma mais segura, mais certa, de atravessar, eu diria, sem incidentes, este período.

***

Se vocês viverem o Absoluto, agradeçam,
Se vocês não viverem o Absoluto, agradeçam.

Se vocês viverem o Si, agradeçam.
Se vocês não viverem os Si, agradeçam também.



Se vocês viverem o Ego, agradeçam.
Se vocês viverem apenas o Ego, agradeçam da mesma forma.

Não se preocupem com qualquer atraso, com qualquer inabilidade à Onda da Vida.
A Onda da Vida é natural, ela não tem necessidade de vida porque ela se refere a toda Vida.

É o retorno à Vida, sem diminuição, sem cortes, sem rédeas.
Portanto, é um processo inteiramente natural, inteiramente espontâneo e que, mais uma vez, necessita da sua

parte apenas uma simples Benevolência, uma simples Lucidez.
Tudo deve tornar-se extremamente simples.

Do mesmo modo que a Luz é Inteligência e Simplicidade, a Onda da Vida pede a vocês, simplesmente, para
acolhê-la, para deixá-la, de algum modo, percorrê-los, sem perguntas.

Se vocês aceitarem essas preconizações, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que o que
nós nomeamos, durante anos, a Fluidez da Unidade, a Sincronia, a Alegria, o próprio Absoluto, irão se

manifestar, de maneira evidente, na sua vida.

***

O período é intenso, ele é intenso no plano da Consciência, ele é intenso no plano da Terra, ele é intenso, é
claro, no plano das mudanças.

Essas mudanças não dependem de vocês, do mesmo modo que, na vida comum, quando vocês estão para
morrer, quando todos nós morremos (exceto se dermos fim aos nossos dias), a morte não depende da nossa

vontade, em um sentido ou noutro.
É o que chega a este corpo que é perecível.

Diga-se bem que o que chega é, justamente, o retorno da Eternidade, do Imperecível, o retorno à Eternidade.
Nada há de mais natural do que a Eternidade.

O que não era natural, obviamente, eram as condições de vida sobre este mundo.
Não é este mundo que não é natural, é o que foi retirado deste mundo que não é natural.

O retorno do natural acompanha-se de marcadores: esses marcadores foram desenvolvidos longamente a
vocês, eu não voltarei ali.

Mas, além de viver, ou não, esses marcadores, o mais fundamental é fazer o Simples e de modo breve.

***

Como outros intervenientes lhes disseram, é preciso realmente felicitar o conjunto das Consciências, a
Unidade, a FONTE, a Obra que foi realizada e que permitiu, de algum modo, ter atrasado e diluído vários

elementos que tinham sido vistos pelos profetas, dados pelo CRISTO ou por outras tradições, referentes a
este tempo específico que termina.

Vocês estão, de alguma forma, além da participação, agora, nos processos coletivos.
Há muito tempo Ele disse: “os primeiros serão os últimos”.

Se, até hoje, vocês nada perceberam do que aconteceu, diga-se bem que esse é o seu justo lugar e que,
vocês também, da mesma maneira que os Coroados, são Abençoados.

Retenham, entretanto, que o que pode estar mais incapacitado, mais em desvantagem, durante este período, é
exclusivamente a atividade do Mental, já que dele resulta de todo resto: dos Apegos, das Crenças, das próprias

Emoções.
Lembrem-se de que vocês não têm qualquer meio de silenciar este Mental, nem de restringi-lo.

Somente o trabalho da Luz Vibral (e, agora, da Onda da Vida), que não é mais um trabalho, permite transcender
este Mental e se estabelecer no que nossos Irmãos orientais denominam e nomeiam a Morada da Paz

Suprema.
A Morada da Paz Suprema não é um estado de fuga deste mundo, do mesmo modo que o Êxtase (a

manifestação do Manto Azul da Graça, a ação e a manifestação do Absoluto) não é, em qualquer caso, como
lhes disseram outros Anciãos, hoje, uma recusa deste mundo, mas, sim, uma Transcendência deste mundo.
Vocês não podem transcender este mundo, individualmente, e agora coletivamente, se vocês rejeitarem este

mundo.
Ele não tem que ser rejeitado.

Ele tem, ainda uma vez, que ser Transcendido.
E a única maneira de transcender é, realmente, ser muito pequeno, fazer-se muito pequeno.

Do mesmo modo que um aluno que se destacou em uma aula na escola, a quem pedimos para fazer-se muito
pequeno ou para fazer-se esquecer.

Não há melhor meio de proceder hoje.
Novamente, o que quer que vocês tenham vivenciado, o que quer que vocês vivam, ou o que quer que



vocês não vivam, ainda, não se preocupem, vocês serão alcançados pela Onda da Vida, onde vocês
estiverem, independentemente do que vocês pensarem, independentemente do que vocês decidirem.

Isso é obrigatório, não há absolutamente nada que possa evitar o Núcleo Cristalino da Terra que está
conectado, eu os lembro, à sua origem estelar, ou seja, a Sirius.

***

A conjunção das três partes da Luz Vibral que vocês conhecem, a subida da Onda da Vida, restituindo-os ao
Éter da Eternidade, convida-os ao que nós nomeamos Núpcias de Luz, retorno ao Absoluto, estabelecimento

na sua escolha Vibratória.
E tudo isso ocorre realmente, sem qualquer implicação de vocês mesmos.

O que quer que decida a Luz, o que quer que decida a Onda da Vida, em vocês, vocês não podem escapar a
uma como à outra.

Somente a ilusão do Mental pode fazê-los acreditar nisso.
Nenhum ser humano, sobre este planeta, poderá escapar ao momento coletivo da Terra.

Há então, de alguma forma (durante este retorno à verdadeira Vida, digamos), uma inevitabilidade que não tem
o que fazer do seu livre arbítrio, se tanto é que vocês ali ainda acreditam.

A Ação da Graça é estritamente oposta ao livre arbítrio.
Quem possui o livre arbítrio é a Alma.

O que é a Ação de Graça é o que está além de tudo o que é efêmero (como nós lhes dissemos e como foi
repetido pelos Anciãos e pelas Estrelas).

Finalmente, a melhor maneira de estar confortável nisso que se desenrola é olhar desenrolar-se: isso não é
passividade, mas é, de fato, uma compreensão total dos mecanismos em andamento, quer vocês os vivam, ou

não, no momento.

***

A Humildade, a Simplicidade, são as chaves principais: calar-se diante do tumulto do mundo, calar-se diante
dos conflitos, não para refutá-los ou deles sair, mas porque vocês nada são de tudo isso.

Calar-se até mesmo diante da sua própria dor.
E vocês irão constatar que, se a Onda da Vida os penetrar, vocês irão conseguir, cada vez mais facilmente, não

mais ser identificados a qualquer dor, a qualquer implicação em sua vida.
Não é um desinteresse.

É, na verdade, uma Transcendência que é realmente vivenciada assim.
De hoje em diante e a cada dia, e agora muito rapidamente dentro de duas semanas, vocês irão constatar, se

isso já não ocorreu, as modificações fundamentais dos seus mecanismos de funcionamento.
Então, se as palavras empregadas, desde pouco tempo, tiverem pressionado, incomodado vocês, bem,
esqueçam essas palavras e permaneçam aí, sem implicação, sem desejar, apenas colocando-se como

intermediário do Céu e da Terra que acolhe, em si, com a mesma evidência, a Luz e a Onda da Vida.
As duas devem reencontrar-se: vocês são o lugar do Reencontro.
A Terra, o Sol, são o local do Alinhamento com a Onda Galáctica.

O que vocês vivem (ou não, ainda), em seus pés como no corpo, é a Onda Galáctica, é a transformação, ao
mesmo tempo, da lagarta na Borboleta, dando-lhes, por vezes, esses incômodos que lhes foram comunicados.

Será que a lagarta se preocupa em tornar-se uma Borboleta ou em negar a Borboleta?
Será que a Borboleta se preocupa em ter sido uma lagarta ou em ser uma Borboleta?

Será que vocês se apreendem do que isso significa?
A Borboleta voa sem se colocar a questão de saber como voar.

Vocês são, então, como isso foi dito, a Eternidade.
Vocês não têm que se colocar a questão de saber como Ser a Eternidade, porque, como isso lhes foi reiterado

e reapresentado, é a sua Natureza, é a nossa Natureza, de todos.
Somente o que se manifestou, desde vários anos (o princípio de confinamento da 3ª Dimensão dita

dissociada), é, justamente, o que não é normal.
O retorno à normalidade precisa, da sua parte, simplesmente, estar Consciente, mas vocês não têm qualquer

meio de ação, doravante, nesse retorno à normalidade.
Ele É e se inscreve na própria lógica da Vida, além de todo condicionamento, além de toda noção Dimensional.

***



Em suma, quer vocês acreditem ou não no que está acontecendo, isso irá acontecer e isso está prestes a
acontecer.

E a melhor maneira de passá-lo: Humildade, Simplicidade, ser muito pequeno, ser espectador e observador do
que se desenrola.

Vocês não têm que prever.
Vocês não têm que projetar.

Vocês não têm, tampouco, que manifestar qualquer medo ou, em todo caso, que dar ali o menor crédito
porque, efetivamente, vocês irão reencontrar o que é natural, mesmo se este Desconhecido, como dizia

IRMÃO K, nada tenha a ver com o conhecido.
Não se esqueçam de que, sobre este mundo, tudo está invertido: o que (desse ponto de vista em que vocês

estão) vocês chamam de nada, de vazio, é muito exatamente o Pleno e o inverso do nada.
O seu olhar, a localização do seu ponto de vista, não pode mudar a evidência, de modo algum.

Vocês apenas podem manifestar resistências ou contradições que vão, inutilmente, arriscar fazê-los sofrer, por
nada, estritamente por nada.

Pensar seja no que for de exterior como de Interior, agora, não será de qualquer ajuda.
A única ajuda vem da neutralidade benevolente daquele que tem confiança, Fé total na Eternidade, na Luz

porque essa é a única Verdade, como vocês o sabem, ou como vocês o supõem, mesmo se vocês ainda hoje
a rejeitam.

***

Retenham que, o que todos nós somos, é totalmente natural, que o que é encontrado é este aspecto natural e
Eterno e que o que desaparece é apenas uma ilusão à qual certo peso foi dado.

Aquele que morre, enquanto humano, pouco a pouco se desvencilha do que ele foi durante a sua vida e
renasce totalmente livre do que existia na memória de sua vida passada.

O que vocês são hoje, e o que vocês irão reaver (esta Eternidade) não estão inscritos, é claro, na lei de ação /
reação, em qualquer Karma: é a justa retribuição da sua natureza e a restituição.

A Fé e a Confiança participam da sua tranquilidade e da sua Paz.
Da mesma forma que quando um tsunami chega sobre vocês com uma onda de cem metros, de nada serve
querer fugir, da mesma forma, quando chegar a hora de partir (para alguém que for partir), ele sempre pode

resistir, finalmente, ele irá partir.

***

O que chega não é nem a morte, nem o sofrimento.
O que chega é a Liberdade, a Alegria, a Eternidade.

Somente se vocês não estiverem tranquilos, se vocês não estiverem em Paz, é que o mental vai sussurrar
exatamente o contrário.

Ele vai querer levá-los, principalmente se a Onda da Vida não estiver percorrendo vocês, a duvidar, a rejeitar, a
resistir, a afastá-los desta noção de Pequenez, de Humildade, de Simplicidade.

E tudo, efetivamente, irá se tornar, nesse caso, muito complicado, menos evidente e menos sereno.
A questão não é projetar algo que vai chegar ou que não irá chegar, mas saber, em última análise, se vocês

estão prontos.
E vocês o estão, certamente, já que vocês estão aí.

Não há, então, que se colocar questões, há apenas que viver o que a Luz e a Onda da Vida dão-lhes a viver.
Quanto mais vocês aceitarem viver o que é para viver, o que a Vida propõe a vocês, mais vocês ficam atentos

e ficarão atentos ao que se desenrola, mais tudo será extremamente fácil
O mental irá tornar a sua vida difícil, estejam convencidos disso.

Essa é justamente a razão pela qual não é preciso, nem constrangê-lo, nem contrariá-lo, mas, sim, interessar-
se por outra coisa que esse mental.

A inteligência consiste não em escutar o mental, mas em agir ou em Ser com Inteligência.
Tudo isso se torna cada vez mais acessível a vocês, de maneira muito simples.

É a ação da Onda da Vida em vocês, é a Doação da Graça à Graça, é a ação do Manto Azul da Graça.
Perguntem, ao redor de vocês, àqueles que vivem a Onda da Vida, sobre seus efeitos, sobre o que ela

desencadeia, e em qual estado observado estão essas pessoas em relação a vocês, se vocês não o vivem
ainda.

***



De nada serve interrogar-se sobre quando isso irá aparecer: eu falo tanto da Onda da Vida como dos
acontecimentos importantes desta Terra, eles estão aí.

Naturalmente, uma série de prazos cósmicos, galácticos, foi dada desde vários anos.
Tudo isso não deve desviá-los do Instante.

Quanto menos vocês escutarem o que lhes sugere o mental, mais vocês irão para a primeira intenção que se
manifestar, mais vocês estarão certos de estar na precisão, porque há apenas o mental que é ambíguo, ainda.

A Verdade jamais usa de subterfúgios: ela está aí, como vocês sabem, talvez, desde toda Eternidade.
Ela não tem o que fazer da cogitação do mental para saber se isso está correto ou é falso.

Isso É.
Toda sua vida, se vocês permanecerem tranquilos, irá se tornar (em todos os seus compartimentos, mesmo se

ela ainda estiver compartimentada) cada vez mais simples.

***

Mais uma vez, retenham, também, que cada um de vocês, aqui, sobre a Terra, é diferente, e que o apelo da
Luz para um será fulminante e que o mesmo apelo da Luz, para outro, vai torná-lo agitado.

Tudo é possível.
Simplesmente, respeitem a primeira intenção e o primeiro impulso porque é sempre o que vem da

Simplicidade.
Não se coloquem questões.

Não entrem no jogo de saber por quê.
Não entrem na dúvida, nem na análise, porque toda análise, no final, sempre irá colocá-los frente a duas

escolhas, quando tudo já estiver escolhido.
A Onda da Graça nada pede senão colocar-se neste estado de Êxtase que lhes foi amplamente descrito,

também.
Mas, antes do Êxtase, é preciso adotar a Simplicidade.

Há, na realidade, um princípio que eu chamaria de vaso que se comunica um com o outro: quanto mais vocês
aceitarem o Aqui, quanto mais vocês forem pequenos, aqui (e, por pequeno, eu entendo humilde e não omisso,

e não confinado o tempo todo em um quarto para não ver ninguém), mais os seus relacionamentos, as suas
relações, far-se-ão sob a regra da transparência e da evidência.

 E mais vocês irão se beneficiar da Ação da Graça e, portanto, do Amor que irá se tornar cada vez mais Lúcido
e consciente na sua vida, permitindo-lhes, por outro lado, não serem afetados, de maneira alguma, pelo que

acontece sobre a Terra.

***

Aproveitem, como foi dito, desses momentos no ocidente que lhes foram oferecidos para estabelecerem-se,
cada vez mais, na Paz.

Suas condições de vida, qualquer que seja sua duração, aliás, para alguns de vocês, são, de longe, ideais, em
relação a outros Irmãos e outras Irmãs em outros lugares.
Nada do que irá chegar, do que chegou, é fruto do acaso.

Tudo é fruto da resolução da ação / reação pela Ação da Graça.
Sem exceção alguma.

Mesmo se um acontecimento da sua vida, do seu ambiente, parece-lhes difícil, há uma razão que não é sua
razão.

Mas há uma razão essencial em seu destino.
Se vocês aceitarem este princípio, vocês irão constatar, muito rápido, que esse é realmente o caso.

Se vocês deixarem o mental assumir o controle, não haverá escapatória.
Nesses casos, o sofrimento irá aparecer.

***

A Onda da Vida, ou Onda do Éter, ou Doação da Graça, é alguma coisa (se o podemos dizer alguma coisa)
que é a própria essência, como nós lhes dissemos, a própria estrutura do conjunto das Dimensões, do

conjunto dos processos chamados de Vida.
Nada mais há a fazer senão cavalgar no que a vida lhes propõe para cavalgar.

Se vocês deixarem intervir a vontade, como foi dito, ou o seu mental, vocês irão, sistematicamente (e não uma
vez em cada duas), ao contrário do que é previsto para vocês.

Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.



Vocês já o constatam nos atos cotidianos de suas vidas.
Se vocês negligenciarem a primeira intenção ou o primeiro impulso, vocês farão, sistematicamente, o contrário

e vocês terão problemas ou contrariedades.
Esse não é o objetivo.

A Luz é Amor.
A Graça é Amor.

Ela os devolve ao que vocês são, ou seja, ao Amor, e não para viver problemas.

***

Dessa maneira, então, se vocês se colocarem, deliberadamente, com confiança, com Fé, com Humildade,
Simplicidade e Pequenez, na sua vida, vocês podem estar certos de que, bem depressa, vocês terão a

demonstração desta eficácia.
Por outro lado, se vocês forem ao outro sentido, vocês irão constatar (aí também, bem depressa) que há

alguma coisa que não funciona.
Isso não é, ainda uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, a própria Ação da Graça

trabalhando em vocês: cabe a vocês vê-la, adotá-la, ou não.
Vocês são, nesse nível, como dizia IRMÃO K, inteiramente responsáveis, porque vocês são inteiramente livres

e autônomos: cabe a vocês recusar ou aceitar.
Mas nem a recusa, nem a aceitação, devem desenrolar-se no campo do mental e em uma atividade incessante

de pesar os prós e os contras.
Porque vocês jamais sairão disso.

A única resposta a obter é, certamente, saber quem vocês São.
Mais do que nunca, a Ação da Luz, a Ação da Onda da Graça, remete-os a esta questão: quem vocês São?
Ela pode se colocar de diferentes maneiras, como um questionamento em meio a diferentes funções ou a

outros papeis que vocês mantêm em sua vida.
Isso não é, mais uma vez, nem uma punição, nem uma retribuição, mas, sim, um nivelamento do que deve ser

nivelado.

***

A resistência ao que está aí é sofrimento.
A aceitação do que está aí é deleite.

Em um caso, há choros e ranger de dentes.
No outro caso, há felicidade.
O que vocês preferem viver?
O que vocês preferem Ser?

Qual é, grosso modo, digamos, a sua Verdade?
É a angústia e o medo, ou é a Felicidade?

A resposta está em vocês.
Mesmo se, por vezes, enquanto humanos, nós temos tendência a projetar-nos no exterior, isso não depende,

de forma alguma, das circunstâncias exteriores, porque as circunstâncias exteriores fazem apenas se
conformar com a verdade que vocês vivem.

Isso é a demonstração, de algum modo, da potência da Lei da Atração.
Se vocês pensarem na guerra, vocês irão viver a guerra.

Se vocês virem a guerra, haverá guerra.
Se a guerra ocorrer, mas se vocês não estiverem, nem no pensamento, nem no fato de ver as guerras,

vocês não viverão a guerra, em vocês.
Como dizem muito bem os nossos irmãos orientais, pensem apenas que há coisas belas, exprimam apenas

coisas belas, cerquem-se de coisas belas.
Isso, o Comandante disse em várias ocasiões, durante a sua vida, e ainda hoje.

Hoje, os resultados de tal tipo de comportamento ou de tal outro, não estão mais defasados no tempo, mas são
instantâneos.

Eles o serão cada vez mais, de maneira a tornar inteligível a vocês sua própria posição nos processos em
andamento.

***



Vocês estão empenhados na sua Eternidade?
Ou vocês estão envolvidos nos jogos do mental?

É muito simples.
Se vocês estiverem envolvidos no jogo do mental, nada há a condenar, mas vocês irão observar a agitação.
Se vocês fizerem o jogo da Eternidade, o seu comportamento será a manifestação da Paz, da Alegria, da

Unidade.
No final, há apenas duas posições sustentáveis, todas as outras são intermediárias no período que se abre,

que se abriu: aceitação ou recusa.
Vocês não podem mais negociar.

Aliás, o que há para negociar?
Terminou.

Vejam a sua vida.
Vejam este corpo que vocês habitam.

Vejam o que acontece, e vocês têm a resposta.
Vocês não têm que se perguntar.

Isso é evidência a partir do momento em que vocês olham, objetivamente, o que se desenrola.
Dessa maneira, então, o tempo da Graça, a Onda da Vida, simplifica ainda mais as coisas.

Resumindo, de maneira humorística, eu diria: isso passa ou isso quebra.
Não há qualquer responsável exterior, há apenas vocês, frente a vocês.

Não há, evidentemente, qualquer culpado, qualquer vítima, qualquer algoz, disso vocês sabem.
Portanto, de nada serve jogar a culpa em outra coisa senão no si, e o si jamais pode ser culpado.

O que parecia como uma culpa é apenas o resultado, sem qualquer culpa, do que vocês conduziram, como
atitude, na vida.

Uma vez que vocês tiverem compreendido isso, resta aplicá-lo porque tudo é instantâneo.
Assim como o ladrão ou o assassino não recebia a sua retribuição imediatamente: ela podia ser postergada a

um tempo posterior ou a uma vida posterior.
Mas não há mais tempo posterior, não há mais vida posterior, há apenas o tempo presente que vocês vivem.

E, então, neste tempo presente, inscreve-se a Eternidade e, portanto, o imediato do que é colocado em ação e
do que se manifesta.

Então, é lógico, no ser humano encarnado, buscar a origem para ali levar uma solução (de um problema, de
uma dor, de um estado).

Não é mais tempo de tudo isso.
Há, de algum modo, urgência.

Esta urgência é uma urgência de Amor, é uma urgência à qual os chama a Onda da Vida, urgência à qual vocês
respondem ou não, além mesmo de saber se vocês a vivem, se vocês a percebem e se o Êxtase está aí.

 Se o Êxtase estiver aí, não há mais qualquer problema, porque a Doação da Vida, que é a Doação da Graça,
irá fazê-los viver o Absoluto, a cada minuto, independentemente de qualquer circunstância exterior e Interior, e

independentemente de qualquer reencontro exterior ou Interior.

***

Retenham que o movimento da consciência é estritamente o inverso do que foi o caso até agora (da
encarnação da Luz), hoje, da subida da Graça.

Se vocês se apreenderem desses dois movimentos, sucessivos e complementares, se vocês os deixarem
agora trabalhar tranquilamente, tudo será bem sucedido.

Como, aliás, poderia ser de outra forma?
A Onda da Vida é o restabelecimento da Verdade, e tudo o que se restabelece, em vocês, restabelece-se,

também, na sua vida.
Com facilidade, se vocês não resistirem, se vocês não se opuserem.

Obviamente, aquele que evolui em meio aos seus próprios limites, pode se deixar ver, para vocês, como um
folgado, alguém que nada compreendeu.

Efetivamente, vocês podem afirmar que vocês nada compreenderam porque nada há a compreender: há
apenas que Ser.

Mas isso escapará totalmente àquele que está na pessoa.
Será que isso importa para vocês, ou não?

Se isso importar para vocês, então, aí também, vocês não estão no Absoluto.
É tão simples assim: vocês não podem agir ou Ser no Absoluto, se o Absoluto não estiver aí.

Isso não deve acarretar, no entanto, uma culpa do que quer que seja, mas, sim, estar lúcido, transparente,
frente a vocês mesmos, sobre o que ocorreu, ou ocorre ou irá ocorrer, em sua vida, nestes tempos



específicos.

***

A Onda da Vida, esta Graça, é inegavelmente Amor, inegavelmente Verdade, sem sombra de suspeita ou de
dúvida.

O que terá dúvida e suspeita é apenas o que é limitado em vocês e que tem um medo terrível do Ilimitado.
Cabe a vocês ver ao que vocês dão crédito, ao que vocês concedem intenção.

Vejam ao redor de vocês aqueles que os precederam na Onda da Graça.
 Façam perguntas a eles.

Vão além do que vocês podem perceber como terror, no seu ego, e vejam com objetividade o que se tornou a
sua vida.

Apreendam-se, também, de que vocês não podem trapacear, nem com vocês, nem com o outro: ou seja,
aquele que afirma estar na Alegria e que não o está, acabará por chorar, que aquele que vive realmente o

Absoluto, permanecerá o Absoluto.
Não pode haver queda ou nova queda já que esta Passagem é definitiva.

Então, as coisas estão claras, evidentes e irão se tornar cada vez mais evidentes, em vocês como ao redor de
vocês, agora.

Eis as generalidades que eu tinha para falar sobre este período.
Se existirem, em relação a tudo isso, perguntas, eu as considero com grande prazer.

Não hesitem.

***

Pergunta: a Passagem que você acaba de falar é aquela da garganta?

A Onda da Vida, quando ela transcende a carne (fazendo definitivamente sair os limites da carne da sua
consciência) vai, de algum modo, difundir-se, propagar-se, em zonas realmente privilegiadas que são o ponto
OD do tórax (entre o plexo solar e o plexo cardíaco), de um lado, e do outro lado, realmente o chakra dito da

garganta que foi um local de Passagem, já, no Natal de 2010.
Em seguida, em todo corpo, não somente nos pés, mas também nas mãos.

E, depois, esta espécie de forro, ao redor do seu corpo, que não é, desta vez, o corpo de Estado de Ser (que
era uma estrutura de ressonância, manifestando-se em uma Porta), mas, sim, a cópia.

Essa cópia não é o corpo de Estado de Ser: é o corpo transfigurado que vocês devem desposar.
É o corpo sem corpo.

É a forma sem forma que vem se decalcar em uma forma, aquela do corpo.
A Onda da Vida é um canto do Êxtase quando ela está instalada, na totalidade: uma Beatitude e uma Felicidade

absolutas, denominadas, aliás, Deleite e Êxtase permanentes.
Quando vocês chegam a isso, o que pode restar como interrogação, como questão, como dúvida, como

medo?
Absolutamente nada.

Não são vocês que decidiram se separar dos seus medos, lutar contra o que quer que seja.
É a ação direta da Graça quando ela está instalada, de maneira definitiva e inalterável.

***

Pergunta: ao que se refere a representação do Manto Azul no Manto Azul da Graça?

O Manto Azul é a estrita Vibração, tendo sido realizada no ano passado, e nomeada Fusão dos Éteres, visível
em diferentes locais deste planeta, no céu da Terra ou, se vocês preferirem, na atmosfera da Terra.

Esse Manto Azul da Graça se deposita: é uma Onda Vibratória, de cor azul, carregada pelo Mestre dos Éteres,
aquele que viu o Éter, o bem amado SRI AUROBINDO e que se revela como o Manto Azul de MARIA e que os

reveste desta Graça.
Esta Graça coloca-os na Beatitude.
Ela desencadeia a Onda da Vida.

Ela vem, através da sua densificação, sobre o que é nomeado fígado e baço, impulsionar a Passagem da porta
OD que somente vocês podem realizar.

Mas ela aplica a energia ou, se vocês preferirem, ela lubrifica, de algum modo, a porta OD.



Tudo isso se realiza de maneira concomitante.
O Manto Azul da Graça é uma estrutura Vibratória cuja virtude é colocá-los na Beatitude, fazer nascer a Onda da

Graça que lhes permite passar a Porta Estreita da Ressurreição, da Crucificação.
Isso se faz, ainda uma vez, sem qualquer intervenção da sua parte.

***

Pergunta: se nós, sozinhos, podemos passar a Porta Estreita, o que há para fazer?

Não, na verdade, não há estritamente nada a fazer.
A crucificação do ego é, justamente, desviá-lo, não negá-lo.

Justamente, nada fazendo, porque, em última análise, quem fez até hoje, senão o ego?
Mesmo a ativação das Coroas Radiantes, mesmo o Fogo do Coração abrindo-os ao Si, apenas foi viabilizado e

conscientizado porque o ego o realizou.
E vocês não são o ego.

E, portanto, conceber que há algo a fazer é querer agir.
Há apenas vocês sozinhos que realizam a Passagem.

E esta Passagem é, muito exatamente, o Abandono à Luz, mas, muito mais, o Abandono do ego e o Abandono
do Si.

O Manto Azul da Graça e a Doação da Graça ajudam-nos a vivê-lo.
Mas, são vocês que o vivem.
Não há qualquer contradição.

Crer que vocês irão se liberar é uma ilusão.
Vocês estão Liberados, desde toda Eternidade.

Simplesmente, vocês não o sabem.
Da mesma forma, com humor, que o Senhor Jourdain fazia da prosa, vocês fazem da prosa sem sabê-lo.
Quando vocês descobrirem a sua natureza, o Absoluto, que lugar poderia restar para o ego ou para o Si?

Nenhum.
Somente o ego crê que ele cria a Luz ou que ele capturou a Luz.

Somente o ego crê que há um caminho, algo a percorrer.
Somente o ego crê que há um trabalho.

E nós também, aliás, jogamos nesta crença.
Como isso foi dito, desde pouco tempo, se mesmo MARIA tivesse dito, de repente, a uns dez anos: “vocês
são o Absoluto”, vocês não teriam mesmo colocado questões, vocês teriam tomado isso como alguma coisa
que vocês não compreendem, mas que não necessita de qualquer questão, porque é extremamente abstrato.

***

Hoje, o Absoluto não é abstrato, é uma Verdade, capaz de ser vivida além da consciência.
Mas, viver o Absoluto, é não mais viver o ego e não mais viver o Si.

Não os rejeitando ou os enterrando, mas os transcendendo, e é apenas o ego que pode transcender o ego.
Acreditar que há uma solução de continuidade entre o que é conhecido e o que é desconhecido é muito

satisfatório para o ego.
Mas isso não pode existir.

 Quando vocês deixam este corpo pela morte, será que vocês levam o seu corpo?
Será que vocês levam o que quer que seja que vocês possuem sobre este mundo?

Reflitam dois minutos.
Será que vocês partem com o seus sapatos, com o seu talão de cheques?

É o ego que, incansavelmente, os faz crer que vocês possuem a Luz, que vocês se tornaram Luz.
O ego sempre irá mentir ao Absoluto, porque, como foi dito, o Absoluto, para ele, representa o medo o mais

terrível.
Conforme foi dito, hoje, o ego apenas pode renegar o Absoluto.

Enquanto vocês continuam acreditando que são vocês que trabalham, que são vocês que transformam, nada
acontece.

O ego pode ir até um certo estágio da Luz, isso se denomina, aliás, o Si, o Acordar ou o Despertar.
Mas o Acordar ou o Despertar não são a Realização, e ainda menos a Liberação, mesmo o conjunto da Terra

estando Liberado.



Estar Liberado é tomar consciência da Liberação e do Absoluto.
Isso é um fato adquirido para o conjunto da humanidade.

Mas o que vai restar uma vez que isso for vivido?
Restará um ego, um Si, ou restará apenas o Absoluto?

Eu resumiria isso de outra forma.
A pessoa que vocês são jamais poderá viver a Liberação.

A outra novidade é que vocês estão Liberados, de toda Eternidade.
Isso é um paradoxo magistral para o ego, mas é a evidência para o Absoluto.

É normal que o ego fique com raiva, que se irrite sozinho diante deste tipo de frase: esse é o objetivo.
Vocês estão com raiva?

Vocês são esta pessoa inscrita entre um nascimento e uma morte?
O estratagema mais maravilhoso disso que é nomeado ego (sem qualquer noção pejorativa ou maliciosa) é

justamente fazê-los crer que ele é eterno, que ele é todo poderoso e que existe apenas ele.
Mas o ego, a pessoa, jamais conhecerá o Absoluto.

A boa notícia é que vocês não são o ego, que vocês são o Absoluto.
E ser o Absoluto não os impede, absolutamente, de percorrer este mundo.

Simplesmente, a maneira que vocês o percorrem nada mais tem a ver.
Como dizia, eu creio, no início da tarde, um dos Anciãos: há um antes e um depois.

Enquanto vocês não têm consciência de um antes e de um depois, vocês permanecem no ego.
Do mesmo modo que uma experiência mística, seja o Despertar do Si ou a experiência de morte iminente, leva

inexoravelmente a conceber (porque essa é a verdade) que há um antes e um depois.
Enquanto vocês tiverem o sentimento de uma continuidade, não pode ali existir o Absoluto.

A Passagem é isso.
Apenas vocês sozinhos que podem realizar essa Passagem, mas isso não é absolutamente um fazer, é

justamente, exatamente, o inverso.
É o ego que crê ao contrário: que ele pode fazer aí onde ele nada tem que fazer.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs nesta carne, eu rendo Graças a vocês por ter dado atenção aos meus propósitos e
eu amo vocês indefinida e infinitamente.

O Melquizedeque da Terra, PHILIPPE DE LYON, lhes diz até uma próxima vez.
E não se esqueçam de colocar em algum lugar o que eu lhes disse, mesmo se, no momento, isso nada evoca

e nada faz ressoar em vocês.
O momento chegou, que será o seu, compreendam rapidamente e se apreendam do que eu lhes disse.

Outros Anciãos lhes disseram, em outros momentos, algumas coisas, na época em que vocês os leram, em
que vocês pareciam compreendê-los.

Se vocês os retomarem hoje, vocês verão que o significado não é de todo o mesmo.
Algumas coisas foram dadas, desde alguns anos, e pareciam lógicas para vocês, Vibrantes, mas não veiculam

a mesma Vibração se vocês as relerem hoje.
O texto é o mesmo, a Vibração é a mesma, o que foi que mudou?

Com isso, eu lhes digo, até breve.
Sejam preenchidos de Graças.

************

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1387

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Meu nome é SNOW ou Pluma Branca.
Eu lhes apresento o Amor, e eu rendo Graças pela nossa Presença juntos.

Eu raramente tive a oportunidade de falar, e para aqueles que já tenham lido ou visto, eu sempre falo da
natureza.

Hoje, eu vou novamente falar sobre a natureza porque a natureza, também, e talvez de maneira mais adiantada
que nós, humanos, vive a sua própria transformação e a sua própria Ressurreição.

***

Que isso seja a Liberação do Sol, que isso seja o Sopro do Grande Espírito, ou que isso seja o que vem da
Terra, a natureza é o Encontro, o lugar privilegiado do Encontro, do que acontece em vocês.

Então, é claro, os Arcanjos lhes falaram para ir andar de pés descalços no orvalho, ao nascer do Sol (ndr: para
favorecer a subida da Onda da Vida), alguns Anciãos lhes falaram para meditar no Sol (ndr: para contatar

CRISTO MIGUEL).
Eu já lhes disse para ir para a natureza, para as árvores, que eram os embaixadores, de algum modo, do que

estava já Unificado e que não podia ser alterado, modificado.
A nova Vida, o Sopro do Espírito, a Onda da Vida, já está presente na natureza.

Ela está presente no solo, mas ela está também presente nos elementos da natureza, nos minerais, e aqueles
de vocês que ali são sensíveis já perceberam que esses minerais, esses cristais, tornavam-se diferentes: que,

eles também, eles estavam circundados, de alguma maneira, de um novo campo de Energia que nada mais
tinha a ver com o antigo.

 Aqueles que se interessam pelas árvores, assim que a primavera (outono, no hemisfério sul) tiver enriquecido
a seiva e feito subir a seiva, vocês irão constatar também que as árvores mudaram: elas são portadoras, elas

também, da nova Consciência, muito mais que antes.

***

E vocês, humanos, que colocam seus pés sobre esta Terra, vocês podem ir para a natureza, mais do que
nunca, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul), dentro de alguns dias, para embeber-se e nutrir-se.

A natureza irá nutri-los muito mais, vocês irão constatá-lo, do que o que vocês poderão absorver pela sua boca.
Qualquer que seja a pureza dos alimentos, vocês poderão, real e concretamente, nutrir-se da nova Consciência

dos vegetais: sem comê-los, absorvendo-os pela sua nova Consciência, por esse novo Corpo, por esta
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Vibração que os percorre.
O Sopro do Espírito novo vai manifestar-se a vocês, como nunca, a partir do momento em que a sua

Consciência se aproximar das árvores, dos vegetais, da água, e mesmo dos animais.
Os reinos da natureza, e os habitantes da natureza, são aqueles que são os mais capazes, no momento (mais
do que nossos Irmãos e Irmãs, que não estão despertos, na totalidade), de acolhê-los e de fazê-los Viver o

que vocês têm a Viver.

***

Qualquer que seja o estado da sua Passagem, do seu Acordar (como o dizem os Anciãos e outras Estrelas),
vocês têm, realmente, a capacidade para imergir-se na natureza como nunca.

Muito além de perceber as energias da natureza, vocês irão perceber o Despertar, total.
Façam a experiência, vão em frente do Sol, pela manhã, ou andem no orvalho.

Vão, em breve, tocar as árvores, tocar as flores, aproximar-se.
E vocês irão constatar que a própria Terra, se vocês colocam suas mãos na Terra, não tem mais a mesma

Vibrância, a mesma qualidade, a mesma intensidade.
Vocês não estão sonhando: a Onda da Vida da nossa Terra percorreu suas profundezas, para eclodir na

superfície, sobre o seu Manto.
E toda a natureza o sabe, é claro.

Porque ela o Vive muito mais facilmente do que nós, humanos, porque os vegetais não têm mental, eles não
têm freio e não têm resistência à evidência.

E vocês, humanos, que estão a caminho para este Absoluto, ou para o Si, mesmo se vocês desejarem
permanecer simplesmente na vitalidade, irão se aproveitar da natureza.

 Porque, mais do que nunca, este ano, ele terá muitas coisas a dar para vocês, muito mais do que o que a
sociedade, ou o dinheiro, poderá lhes dar.

A natureza irá se tornar seu curador, seu salvo-conduto.

***

Assim que vocês tiverem tempo, oportunidade, vão para a natureza.
Qualquer que seja o ambiente para o qual vocês forem atraídos, desta natureza (animais, vegetais, árvores,

minerais, a própria terra, rochas, oceanos, lagos), não importa, porque tudo o que contém esta natureza, vive,
ele também, de maneira muito mais Livre, o que vocês Vivem.

A Onda da Vida não é destinada, unicamente, ao homem.
A Onda da Vida é para toda vida sobre esta Terra.

Se vocês forem para a natureza com um olhar novo, sem procurar açambarcar a Energia, sem procurar, até
mesmo, senti-la, mas simplesmente deixando-se atravessar pela própria Consciência dos elementos da

natureza, se vocês se deixarem transparecer e atravessar, vocês irão constatar, muito depressa, que esta
natureza porta alguma coisa muito mais ampla do que nos anos anteriores.

Isso irá se tornar muito aparente, desde a primavera (outono, no hemisfério sul), nesta parte do mundo.
Haverá possibilidade de imersão, real, e vocês irão sentir o que é amplo na natureza, como isso jamais foi

possível.

***

A natureza é então, como eu disse, curadora, muito mais do que anteriormente.
Porque a Onda da Vida revela-se e se acumula, sem qualquer problema, no mineral, na árvore, na folha da

grama.
Vão ao seu encontro e, talvez, muito mais facilmente do que com um outro ser humano, vocês irão descobrir,

naquele momento, o seu Par.
E vocês poderão, então, talvez, viver esse Casamento Místico em meio à natureza.

A natureza inteira dará Amor para vocês, e os colocará nesta Beatitude.
Como lhes foi dito, isso é possível com uma folha da grama, com uma árvore, como com qualquer ser humano.

Vocês poderão, sem qualquer esforço, sem qualquer projeção, tornar-se a folha da grama, torna-se uma
árvore, partilhar a Consciência, superar a consciência limitada da sua forma.

A natureza e o Sopro do Grande Espírito chamam-nos, agora, para viver isso.
Não há barreiras ligadas à idade ou à origem: que vocês sejam (o que chamamos vulgarmente) um homem

branco ou um índio, nada muda, porque a própria intensidade do que está presente na Natureza é, realmente,



dez vezes maior.
A partir do momento em que vocês colocarem sua Consciência, sua Atenção, sobre ela, ela irá devolvê-lo de

maneira multiplicada.

***

A experiência da natureza não será simplesmente uma experiência diferente, a partir da primavera (outono,
hemisfério sul).

Será, aí também, uma experiência transcendente: se vocês se tornarem Transparente e totalmente Claro, se
vocês nada interromperem do que ocorre, se vocês viverem simplesmente a experiência, como uma criança,

com a maior Simplicidade, vocês irão compreender muito rápido o que está prestes a acontecer.
A Onda da Vida, que talvez não tenha nascido, ainda, em vocês, poderá nascer, de maneira mais espontânea.
Então, é claro, o Manto Azul da Graça (às quintas-feiras, quando algumas das minhas Irmãs estão agindo), ou a

partir do dia 02 de abril, ou outros Irmãos e Irmãs que vivem a Graça, podem fazê-los ressoar.
Mas a natureza, ela, é o elemento certamente mais fácil.

Porque na natureza não há o mental.
Na natureza há, simplesmente, um projeto de Vida, que é o mesmo, desde toda Eternidade.

Uma árvore, na falsificação ou não, na Ilusão ou não, sempre permanece a mesma: ela obedece ao seu
programa de Vida, que é voltar-se para o Sol e crescer para o Sol.

E fazer circular a seiva, a Energia, a Onda da Vida, de baixo para cima, e de cima para baixo.
Ela está programada para isso.

E em vista do que foi Liberado na Terra, vocês concebem bem que as raízes da árvore, que mergulham na
Terra, empanturram-se desta Onda da Vida, aguardando a primavera para manifestar-se a vocês.

É o mesmo para a água, porque a Onda da Vida é esta Água vivificante que fecunda o Fogo.
Os cristais, oriundos da Terra, são portadores, desde já várias semanas, destas novas Energias, desta Onda

da Vida.
Há como a eletricidade, ao redor das árvores, ao redor dos vegetais, ao redor dos minerais.

A mesma coisa que há ao redor de vocês, distante de vocês, encontra-se em todas as Consciências da
natureza.

E a natureza, está, por vezes, muito mais disposta a se comunicar com vocês, a fazê-los viver o Casamento
Místico, do que um outro ser humano ou vocês mesmos.

Então, não se privam desse magnífico presente, que a natureza retransmite, ela também.
Não se esqueçam da natureza.

***

Lembrem-se, também, de que as possibilidades da Consciência que se torna a sua, permite-lhes visitar (com
este corpo ou sem este corpo) uma árvore, um vegetal, um mineral, como ir ao Sol.
Vocês podem dançar com uma árvore, do mesmo modo que vocês dançam no Sol.

Basta, simplesmente, ali pensar, e o pensamento irá criar isso.
Há uma possibilidade de Transparência e de Clareza, na natureza, muito mais fácil para manifestar a vocês.

A natureza irá Chamá-los, todos, segundo os elementos que os constituem.
O Apelo da água, da montanha, da árvore, da floresta, através dos seus próprios sonhos, tornar-se-á cada vez

mais evidente, a partir da primavera (outono, no hemisfério sul).
Esta natureza, que se Desperta, participa, com vocês, desta Liberação.

***

Vão para a natureza, simplesmente, sem parcialidade, sem ritual.
Esqueçam todas as técnicas de abordagem de uma árvore ou de um vegetal: vão ali, espontaneamente, com

naturalidade.
Essa é a melhor maneira, agora, de Viver a natureza, os seus benefícios.

Como eu dizia, nos seus sonhos, ou por impulso, vocês poderão sentir ir a tal lugar, viver tal coisa, tomar tal
cristal, ou tal árvore, em seus braços.

Não resistam, façam-no.
Não busquem obter o que quer que seja, porque, desde o momento em que a Intenção seja colocada, isso

será obtido: isso é independente, aí também, do seu desejo, da sua vontade, de toda personalidade.



***

O Canto da Terra soou, vocês sabem, e irá soar nos locais cada vez mais numerosos.
Este Canto da Terra é também um convite para vir abraçar a Terra, para dormir sobre ela, deixando-se

fecundar.
Deem-lhe as suas costas, deitem-se sobre ela, e vocês irão ver.

Não lhe mostrem tão somente os seus pés.
Ela os aguarda, para dar-se a vocês.

Ela os fará percorrer, talvez, o que lhes parece restar a percorrer.
Ela irá facilitar a Verdade para vocês, sem se colocar questão.

A partir do momento em que vocês não lhe colocarem questão, a partir do momento em que vocês aceitarem
viver espontaneamente a experiência, sem procurar refleti-la, sem procurar analisá-la.

Se você imergirem, na totalidade, no que ela lhes dá a Viver, vocês irão Vivê-lo.

***

Respeitem o que lhes pedem os seus sonhos.
Respeitem o que lhes pedem as suas visões.

Respeitem o que lhes pede a sua alma, em relação à natureza.
Haverá sempre, na natureza, este elemento com o qual vocês estão constituídos: ele poderá entrar muito mais

facilmente em ressonância.
Eu diria ainda que a natureza apenas aguarda isso: fazê-los encontrar a sua própria natureza, a sua própria

Verdade.
Ela irá sustentá-los.

Ela irá apoiá-los.
Ela irá nutri-los.

Não é preciso ser índio ou ser xamã para isso, porque isso não requer qualquer habilidade especial.
A Onda da Vida da natureza é a mesma que aquela que os percorre ou que irá percorrê-los.

Não reflitam, vão para ela, e ela virá para vocês com uma facilidade desconcertante.
Falem com a árvore, com a montanha, com o mineral, com o seu Coração, com toda Transparência.

Nada lhe peçam senão estabelecer esta ressonância, este contato, este Amor.
Tudo irá ocorrer, aí também, naturalmente.

Não coloquem ali qualquer intenção, nem vontade, mas respeitem o Apelo.
Se vocês responderem ao Apelo da natureza, ou ao Apelo da sua alma para com a natureza, vocês irão viver

isso de maneira muito simples.

***

Se algumas circunstâncias da sua vida, ao redor de vocês (que vocês vivam a Onda da Vida na totalidade, ou
que vocês não a vivam), desencadearem reações, doenças, mal-estares (essas modificações, justamente, de

fisiologia, ligadas à Onda da Vida), vão, aí também, para a natureza.
Não para pedir para curá-los, mas, simplesmente, para se comunicarem com ela.

Então, ela saberá o que fazer, e ela o fará.
A natureza é mais do que abençoada, este ano, porque ela se desperta de um longo sono, aquele do inverno

(verão, no hemisfério sul), mas também enriquecida da Doação da Graça.
A natureza, também, independentemente do seu estado, independentemente de onde vocês aí estiverem

estabelecidos (que isso seja no ego, no Si ou no Absoluto), sempre saberá o que fazer para vocês, a partir do
momento em que vocês a respeitarem em sua abordagem, a partir do momento em que vocês nada lhe

pedirem senão viver a comunhão com ela.
Porque, em meio à natureza, tudo isso é profundamente natural, profundamente justo.
Além de ajudá-los a facilitar a Onda da Vida, a natureza irá restaurar o que deve sê-lo.

Vão ali, mais uma vez, com Humildade e Simplicidade: não como um conquistador, não como um guerreiro,
mas, sim, como um amante ou uma amante que respeita o objeto amado.

E tudo irá se Viver.

***



A natureza, de algum modo, neste país ou em outros lugares, irá atingir o que eu chamaria de seu ápice, seu
máximo de Graça, a partir do início de abril.

Estejam conscientes disso.
Porque vocês têm, nela, muitos elementos facilitadores, muito Amor, muita Luz, muita Graça.

Mesmo se vocês não tiverem tempo, gastem um pouco de tempo, mas façam-no.
Não o façam uma vez.

Façam-no várias vezes.
Porque, rapidamente, vocês irão perceber o que acontece.

Ainda uma vez, que vocês vivam as feridas do ego, que vocês vivam a Alegria do Si, ou a descoberta do
Absoluto, isso nada mudará, o efeito será o mesmo.

Tudo, na natureza, irá contribuir para Acordá-los, para Despertá-los e para Liberá-los.
A natureza nada irá lhes pedir senão, em troca, para Amá-la.

***

Como vocês talvez tenham constatado, suas necessidades alimentares mudaram, e elas irão mudar cada vez
mais, isso é normal.

Não sobrecarreguem este corpo.
Se o seu corpo não tem necessidade de alimentação, não a consumam.

Mas se ele reclama para vocês, consumam o que há de mais natural, entre os vegetais, e os consumam da
maneira a mais natural que seja, eu entendo: não cozidos, não alterados, crus.

Comam as cores que atraem vocês, as texturas que atraem vocês.
Abençoem a refeição, porque o que estará em seu prato, nos próximos dias, nunca mais será como antes: a
cenoura não será mais a cenoura de antes, o que vocês chamam de couve-flor não será mais a couve-flor de

antes.
Isso será extremamente perceptível a partir do momento em que vocês não denaturarem o alimento,

cozinhando-o ou cortando-o.
Vocês irão se lembrar muito rápido, então, de que esses alimentos, durante este período que é para viver,

serão a solução desses problemas da fisiologia que muda.

***

Através da nutrição, através do contato com a natureza, vocês irão ver que vocês têm todos os elementos, sem
qualquer exceção, para realizar o que isso representa em vocês.

Eis as simples palavras, e algumas palavras, que eu tinha para dizer-lhes, e que as minhas Irmãs me
encarregaram, pela minha posição, de entregar a vocês.

Se vocês tiverem perguntas, em relação à minha modesta intervenção, e se nós tivermos tempo, eu lhes
respondo, é claro, se for preciso completar o que eu disse em relação à natureza.

***

Pergunta: devido ao aumento da eletricidade, nos cristais, em particular, é melhor parar de utilizá-los ou
utilizá-los diferentemente?

Eu responderia que isso depende, como para os alimentos, da natureza do cristal.
Um carvalho não é um freixo [árvore da mesma família da oliveira -http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo ], um

salgueiro não é uma bétula [árvore da mesma família da aveleira - http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tula ].
Do mesmo modo que há modificação das cargas elétricas dos minerais, aqueles que podem causar mais
problemas são os que se carregam mais desta nova Consciência: em particular, o que constitui o Manto da

Terra, ou seja, a sílica, ou seja, o cristal de rocha e o quartzo.
Isso se aplica, em menor grau, a outros tipos de pedras.

Mesmo as pedras que estariam com efeitos de eletricidade, como a turmalina, são apenas muito pouco
referidas por esse processo.

Portanto, não se surpreendam com as modificações das suas percepções, mas isso apenas pede algo
particular a fazer, mais ou menos.

Para ficarem, talvez, vigilantes com o que não excedeu de eletricidade, de Onda da Vida, que os percorreu no
corpo.

Mas se vocês estiverem atentos, os alimentos irão produzir a mesma coisa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freixo
http://pt.wikipedia.org/wiki/B�tula


Se vocês transformarem os legumes e os cozinharem, vocês irão se aperceber de que vocês estão pesados.
Se vocês comerem os mesmos legumes crus, mastigando-os longamente, vocês irão constatar que com muito

pouco alimento, vocês estão satisfeitos.
Tudo isso está prestes a mudar, e irá se tornar cada vez mais aparente nas duas próximas semanas.

***

Pergunta: e sobre os cristais de rocha utilizados especificamente para as subidas Vibratórias (de corintos,
por exemplo)?

Se vocês se sentirem muito carregados, com muita energia, então, beneficiem-se da água potável que vocês
irão beber e, depois, vocês poderão utilizar o cristal.

A água será vitalizada, ela também.
Pensem também, por exemplo, em solarizar a sua água potável.

O que isso significa?
Beneficiem-se da água que vocês irão consumir, não a tomem do encanamento, ou de garrafas armazenadas,

mas, primeiramente, apresente-a ao Sol, deixem-na no Sol por uma hora ou duas.
Vocês irão constatar, muito depressa, mudanças consideráveis em diversos sintomas dessas modificações

fisiológicas que vocês talvez já sintam.

***

Pergunta: como lidar com a culpa de ter mandado cortar árvores, tendo então tomado consciência de que
essas árvores são seres de outros Planos?

Quem toma consciência?
A natureza está aí para servi-los.

Mesmo se vocês não tinham consciência antes, o simples fato de tomar consciência, hoje, é já uma reparação
para ela.

A culpa apenas pode vir do que é limitado, ou seja, do ego, sempre.
A partir do momento em que há reparação, a culpa não tem mais razão de ser.

Que vocês tenham cortado uma árvore ou que vocês tenham sido lenhador, isso nada muda.
O Amor é perdão total.

Amem, e vocês serão Amados, e o peso deste sofrimento absolutamente não existirá mais.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre esta Terra, eu lhes desejo, simplesmente, que Sejam, na totalidade, o que
vocês encarnam e o que vocês São.

E como disseram os Anciãos (eu apenas posso me juntar a eles): a Vida e o Amor são extremamente simples.
Só o mental não é simples.

A Vida, a Onda da Vida, a Luz Vibral, o Grande Espírito, são a própria Simplicidade.
Então, que a sua Vida seja tão simples como a Verdade.

Desvencilhem-se de tudo o que é inútil.
Desvencilhem-se de tudo o que os desviou do que vocês São.

Vocês encontrarão a verdadeira riqueza.

Eu Amo vocês e eu os abraço no meu Coração.
Até um próximo dia.

************



NDR: Nova prática do espaço de Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a contar de 02 de abril de 2012,
segundo as informações comunicadas por UM AMIGO em 17 de março de 2012:

“Nós os convidamos, então, toda noite, às 19 horas (hora francesa), a viver não mais um Alinhamento de
serviço, para o Ancoramento da Luz, mas, sim, para permanecer presentes a vocês mesmos, tranquilos,

qualquer que seja a posição (deitados, de pé, sentados, não importa).
Qualquer que seja a posição dos seus membros, qualquer que seja a posição da sua boca, quer seja de

olhos abertos ou fechados, simplesmente, estejam presentes, durante este período.
Isso será, para vocês, uma oportunidade de viver, de maneira serena, a Onda da Graça até o momento da

Ressurreição.
Esse momento pede, simplesmente, para se lembrar do que eu disse nesse dia: mantenham-se tranquilos,

permanecem em paz e, sobretudo, nada façam”.

***

NDR: Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1388

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1388
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


~ O ÚLTIMO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz do Si Eterno, Irmãos e Irmãs, eu venho lhes falar sobre uma série de
elementos que permitem articular as ressonâncias podendo existir entre o Si e o que é nomeado o Absoluto.

Muito além das definições, eu gostaria de chamar a sua atenção para certo número de elementos.
O Si fez parte de vários ensinamentos, de constatações.

Essas constatações foram invariáveis, nos séculos da história humana que são conhecidos de vocês, através
de testemunhos, de manifestações que acompanharam a revelação e a instalação do Si, quanto aos seus

mecanismos, quanto às suas vivências.
Tudo foi perfeitamente descrito nas diferentes formas de yoga, nos diferentes exercícios.

Eu acrescentei minha pedra a este edifício, desde alguns anos, dando-lhes, entre outros, a praticar: o yoga da
Unidade, o yoga da Verdade, inscrevendo-se na sequência lógica (se o podemos dizer), essencialmente,

do Kriya yoga.
Vários yogas apareceram em função das revelações sucessivas de certo número de seres humanos tendo

vivenciado o acesso ao Si (o Despertar, se vocês preferirem) e a Realização.
O conjunto das estruturas foi dado a vocês.

Eu também lhes comuniquei, desde alguns meses, que o conjunto do que devia ser dado a vocês, enquanto
ensinamento, foi dado.

Não haverá, então, outro ensinamento, nesta fase do Último que está para se viver durante este período.
Há apenas (e como isso foi abordado pelo Arcanjo ANAEL) que deixar a Onda da Vida penetrar em vocês.

Isto não pode depender de qualquer prática, de qualquer yoga, de qualquer percepção, assim como de
qualquer vontade, nem mesmo do Si.

O Absoluto os faz portar, suportar, sua natureza Eterna, além dos limites da encarnação, além da alma, além do
Espírito.

Isso foi nomeado: Onda da Vida, Onda da Graça.
Várias denominações são possíveis, mas elas permanecem apenas como denominações.

***

UM AMIGO - 17 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-ERSwJHPhnp8/T2hYz9cWgkI/AAAAAAAAAvk/mBx-PxyukGc/s1600/UmAmigo+-+17.03.2012.jpg


A Onda da Vida penetra em locais específicos deste corpo e vai progressivamente (como isso lhes foi
explicado) invadir, pouco a pouco, o conjunto do corpo e depois o conjunto da Consciência a fim, de algum

modo, de desencadear a passagem da Porta Estreita, na totalidade.
A Onda da Graça foi potencializada (digamos) pelo Manto Azul da Graça e continuará a agir nos tempos que

vocês têm a viver sobre esta Terra.
O período de Alinhamento que vocês realizam, desde tanto tempo, a pedido do Conclave Arcangélico

(recentemente dissolvido) que lhes pediu para Alinhar-se e receber a Luz (em um sentido de serviço) às 19
horas (hora francesa): a partir da data correspondente a 02 de abril do seu ano, denominado no ocidente, 2012,
este Alinhamento das 19 horas (hora francesa) será substituído pela sua Presença em meio ao Si, a fim de se
beneficiar do Manto Azul da Graça e, sobretudo, diretamente, a cada dia (além mesmo deste horário, se vocês

o desejarem), da Onda da Graça, da Doação da Graça, permitindo-lhes (se tal for o seu futuro) realizar este
Último.

***

Lembrem-se de que o Último não pode ser em função de uma ação qualquer da personalidade, não pode ser
em função de uma atividade qualquer do Si.

A Onda da Vida é um processo natural, do mesmo modo que existem, em vocês, circulações de energia, ao
longo de circuitos denominados meridianos ou Nadis, permitindo a este corpo físico existir, sustentar-se,

manter, de alguma maneira, sua aparência neste mundo.
Do mesmo modo, a Onda da Vida é um processo natural, em sua instalação, em seu desenvolvimento e em

seus efeitos.
Estes foram amplamente explicados para vocês.

***

Eu tenho, quanto a mim, que dar elementos para vocês.
Esses elementos, propriamente falando, não são um ensinamento, mas, muito mais, conselhos visando (que

isso seja desde agora ou a partir de seus momentos coletivos em 02 de abril) deixar estabelecer-se (com toda
tranquilidade, com toda Paz) este indizível, este Absoluto, esta Eternidade.

Lembrem-se do item essencial: nada há a fazer, nada há a pedir, nada há a ser.
Há apenas o ser presente em meio à Presença do Si, presente mesmo em meio ao ego, totalmente inserido na

realidade tridimensional do que vocês creem ser.
E neste estado, deixar trabalhar o que deve trabalhar e isso apenas pode ocorrer se vocês estiverem (durante

esses momentos) em Paz, se vocês se mantiverem tranquilos, se vocês aceitarem nada fazer, se vocês
aceitarem nada projetar.

Simplesmente estar aí, simplesmente estar presente e deixar a Doação da Graça se revelar.
Aqueles de vocês que não o vivenciaram, irão ver-se (de algum modo) potencializar pela ação conjunta de uma
multidão de Irmãos e de Irmãs, presentes sobre o planeta, sem visar retransmitir a Luz, sem visar estabelecer-

se no Si, mas, sim, simplesmente, acolher, da maneira mais simples, esta Graça, deixando-a trabalhar,
deixando-a levantar-se, deixando-a se difundir e realizar, em vocês, o Casamento Místico.

***

Eu tenho que especificar para vocês que além do período dos 21 dias permitindo a instalação da Onda da
Graça no que é chamado de fundamento (ou se vocês preferirem, os dois primeiros chakras deste corpo físico

e etéreo), a Onda da Graça virá, por ela mesma, transmutar tudo o que está ligado à sobrevivência do corpo,
tudo o que está ligado ao medo, aos medos, às dúvidas, a tudo o que representa um freio (mesmo

inconsciente e muito além mesmo do seu ego e do Si) no caminho do Absoluto.

***

A Onda da Graça está agindo por ela mesma.
Ela nada mais precisa senão da sua paciência

Ela nada mais precisa senão da sua benevolência.
Ela não pede, sobretudo, qualquer ação da sua parte.

Ela tem apenas que ser acolhida, em nome de outra pessoa além do Si, em nome de outra pessoa além do
que É o Absoluto.

A Doação da Graça virá modificar (de maneira irremediável) o funcionamento (na encarnação) do que é
denominado os dois primeiros chakras.



Favorecendo, por intermédio também do Manto Azul da Graça, a passagem das Portas ATRAÇÃO e VISÃO,
sua transcendência em meio à Luz azul (denominada Fusão dos Éteres por SRI AUROBINDO), permitindo

atravessar a porta OD, passá-la, de maneira definitiva, e se estabelecerem (além de toda noção temporal, além
de toda noção de Luz) neste Último, neste Absoluto.

***

Este Casamento Místico, assim como foi chamado por alguns Anciãos, é a realidade do que irá se viver
naquele momento, se esse já não for o caso.

Na Índia, nós podemos falar (e nós falamos amplamente) da união e da fusão daShakti / Kundalini, ou seja, da
polaridade masculina do Céu e feminina da Terra, operando em meio a uma mesma Realização, a um mesmo

estabelecimento.
Este Casamento Místico é chamado, por nós, no oriente, de Casamento da Prakriti e de Purusha, ou seja, tudo

o que está ligado ao que nós podemos nomear, também, o eterno Masculino e o eterno Feminino.
Significa também o Casamento da personalidade com o Estado de Ser, mas, além disso, um Casamento com

o sem forma, com o todo, com o Absoluto.
No momento em que o Canal do Éter, assim como os dois primeiros chakras, estiver empanturrado da Onda da

Vida, da Doação da Graça, irá ocorrer um mecanismo extremamente preciso, que não necessita (aí também)
de qualquer participação da sua parte.

Alguns de vocês já o vivenciaram, outros irão vivê-lo, é claro.
É importante guardar isso, que é essencial: quando vocês chegarem a esta etapa, permaneçam em paz,

permaneçam tranquilos, nada façam, contentem-se em ser um observador e, sobretudo, não se identificar,
em momento algum, com o que vai acontecer.

***

O que vai acontecer é, muito exatamente, a Passagem da sua consciência (seja do ego ou do Si) através dos
medos nomeados os mais fundamentais da humanidade: o medo da morte, a dúvida, a interrogação, os últimos
estratos (se vocês bem quiserem) que nós chamaremos de resistências ao estabelecimento do Absoluto em
meio ao princípio da sobrevivência, ao princípio da precaução, permitindo manter uma identidade, permitindo

manter uma pessoa, um ego ou um Si, distintos de todo o resto.
Esta etapa apenas necessita da sua Presença, da sua benevolência e, sobretudo, de não reagir ao que vai,

literalmente, subir à sua Consciência, ao que vai, literalmente, incitá-los a querer reagir, a querer fugir porque a
Onda da Graça, além do êxtase provocado (naquele momento específico e antes da instalação definitiva do

êxtase), vai dar-lhes a viver, em consciência, o conjunto dessas dúvidas, desses medos que não lhes
pertencem.

Nem ao seu ego, nem ao Si, mas que pertencem à própria estrutura da humanidade, quando à sua concepção
em meio à Ilusão, quanto ao seu funcionamento em meio à Ilusão.

***

O mais importante é permanecer tranquilo, olhar o que se desenrola, com benevolência, colocando-se além de
tudo isso porque vocês são, realmente, além de tudo isso.

Quaisquer que sejam os elementos apresentando-se, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam
os arquétipos, quaisquer que sejam as emoções ou as ideias que irão se agitar, durante esse tempo, esse

tempo será extremamente breve, a partir do momento em que vocês aceitarem não se identificar ao conjunto
dessas projeções de medo, ao conjunto dessas projeções de sobrevivência.

Isso irá durar um instante breve, desde o instante e desde o momento em que vocês tiverem se apreendido e
compreendido que o que acontece não é nada mais (de algum modo) do que a passagem em revista das

últimas agonias da personalidade, das últimas seduções do Si que é preciso muito atravessar, sem o desejar,
simplesmente sendo (de qualquer forma) um observador e um espectador do conjunto do que vai começar.

***

Nada há a temer.
Nada há a projetar.
Nada há a aguardar.

Isso irá se desenrolar em um tempo extremamente curto, podendo ir de alguns minutos a algumas horas ou a
alguns dias, em função das suas resistências.

Guardem isso: vocês não têm que dar qualquer crédito, qualquer peso, qualquer densidade, ao que irá surgir
naquele momento.



Tudo o que vai chegar à consciência (que isso se refira à sua história, que isso se refira às suas feridas
vivenciadas em meio ao ego, que isso se refira à humanidade em sua totalidade, quaisquer que sejam as

manifestações, ilusórias ou mórbidas), lembrem-se, naquele momento, de que vocês nada são de tudo isso,
de que irá lhes caber apenas (como isso foi dito) refutar, simplesmente, tudo o que irá se manifestar.

E então, sem querer nada fazer, vocês irão constatar (com bom humor não dissimulado, assim que vocês
tiverem compreendido o mecanismo), que vocês não são qualquer dessas emoções, qualquer dessas feridas,
qualquer desses passados, qualquer desses mecanismos de sobrevivência, inscritos desde toda eternidade

na fragilidade da carne.

***

Naquele momento, vocês irão viver o que foi nomeado a Transcendência da carne que será consumida pelo
Casamento Místico.

Este Casamento Místico fará nascer, desde os dois primeiros chakras (que isso seja ao nível do sacro, atrás,
na parte inferior das costas, que isso seja ao nível do períneo, ao nível do umbigo), movimentos peristálticos

(ou seja, de contração e dilatação) [http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_perist%C3%A1ltico ], mais ou menos
rápidos, mais ou menos intensos, mais ou menos profundos, permitindo-lhes deixar subir a Onda da Vida e,

sobretudo, a esta, difundir-se até o nível mais íntimo das suas células.
Isso irá se acompanhar da transfiguração total das suas células e do mecanismo que foi denominado

Ascensão.

***

Isso, vocês irão vivê-lo, a título individual, mas é muito exatamente o que irá se viver no momento coletivo da
Terra que, eu os lembro, depende apenas da Terra e dela somente.

Entretanto, vários sinais evidentes, sobre esta Terra (que eles sejam auditivos, que eles estejam ligados ao
calor da Terra, aos sismos, que eles estejam ligados ao Sol), são um convite a compreender que tudo isso

está em andamento, neste momento mesmo.
Ninguém conhece o tempo deste desenrolamento.

Por outro lado, o seu tempo é individual e ele é extremamente curto.
Ele irá permitir-lhes (desde este instante) viver esta Iluminação do Supramental, muito além do Si, muito além

da pessoa que irá conferir-lhes então (além de toda dúvida, além de todo medo, além de toda questão) a
certeza e a evidência de quem vocês São, a certeza e a evidência do que vocês vivem, muito além do limite

desta pessoa e que, no entanto, está inscrito nesta pessoa.
Naquele momento, vocês não irão pronunciar frases chave como: “eu não sou este corpo” porque vocês irão

viver, realmente, que vocês não são este corpo.
Sem esforço, sem qualquer intenção, sem qualquer dúvida, sem qualquer dificuldade.

***

Lembrem-se: viver a Onda da Graça não requer qualquer esforço, qualquer pedido.
Isso requer somente que vocês estejam na paz, tranquilos.

Então vocês podem, é claro, utilizar vários elementos que lhes foram dados (que isso seja a respiração ou que
isso seja alguns elementos pertencentes à realização do Si) e que irá permitir, de algum modo, elaborar

estratégias para prevenir o seu próprio mental.
Não para evitar o inevitável, mas, sim, para vivê-lo (eu diria) de maneira serena (como eu falei), enquanto

espectador ou observador.
Tudo isso que irá subir à consciência, toda ferida (a sua como aquela da humanidade), irá chamá-los a

desengajar-se, a descristalizar-se do que irá ocorrer.
E vocês irão se apreender (muito facilmente, a partir do momento em que vocês estiverem tranquilos) de que

nada do que ocorre, em meio à sua consciência, tem realidade, tem peso, tem densidade.
Vocês irão viver, realmente, isso como o que isso é, ou seja, uma Ilusão total, o que eu chamaria de espetáculo

ao qual vocês ali estão de graça. 

***

Esse processo irá terminar (como eu disse) em um tempo muito curto, para difundir a Onda da Graça no
conjunto das suas estruturas, daqui como de outros lugares.

Tanto o corpo de Estado de Ser como este corpo inferior e seus diferentes complexos, irão parecer-lhes como

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_perist�ltico


duplicados, no exterior, por um outro corpo.
Então, muitas expressões poderão ser encontradas.

Isso não é um corpo de energia, como o corpo etéreo (já que não há circulação), mas apenas, aí também, um
estremecimento do Supramental.

Sua Consciência virá, não mais neste corpo, mas nesse novo corpo em sobreposição (se tanto é que o
podemos falar de corpo porque ele esposa efetivamente a forma deste corpo físico, mas em nada é

comparável a este corpo físico).
Esta percepção, que então nasceu ao nível da Onda da Vida, ao nível das pernas, naquele momento, irá se

propagar para o conjunto das células do corpo.
Nenhuma parcela da Consciência, do complexo inferior, poderá escapar a esta Ressurreição.

Obviamente, vários mecanismos, ditos fisiológicos, irão se transformar de forma radical.
Eles foram (em parte) abordados, tanto por algumas Estrelas, como por mim mesmo, como pelos Arcanjos.
Naquele momento, vocês irão constatar (sem qualquer esforço), de maneira perfeitamente natural, que as

necessidades fisiológicas básicas não mais existem tão simplesmente.
Que isso se refira ao sono, que isso se refira à alimentação, que isso se refira a tudo o que parecia (até agora)

associado, de maneira muito estreita, com a vida, será tirado de vocês, sem esforço.
E, aliás, se vocês violarem esta nova fisiologia (se tanto é que eu posso me exprimir assim) vocês irão

constatar, por vocês mesmos, que vocês estarão, naquele momento, ou muito pesados, se vocês comerem,
ou que, se vocês quiserem dormir a todo custo, quando o seu corpo nada pede, vocês serão extremamente

nocauteados por esse sono que irá afastá-los do que vocês São.

***

Lembrem-se de que vocês nada têm que experimentar fazer por vocês mesmos, que é a própria lógica precisa
desta Iluminação do Supramental, desta Realização do Absoluto que vai permitir-lhes viver o que é para viver.

Simplesmente, nós lhes dizemos isso para que vocês não sejam surpreendidos pelas vertigens, pelas
náuseas, por uma série de novos sintomas podendo aparecer ao nível deste corpo físico e que, no entanto,

irão lhes permitir, eles também, distanciarem-se da sua própria realidade porque, qualquer que seja a náusea,
qualquer que seja a perda de apetite, qualquer que seja a perda de sono, qualquer que seja a percepção desta
nova forma, além da forma, vocês irão constatar (sem qualquer dificuldade) que vocês nada são do que afeta

este corpo.
Isso irá se tornar muito óbvio para vocês, e isso será acompanhado por um estado indizível de deleite, que

mais nenhuma dúvida poderá mesmo aflorar na sua consciência.

***

Naturalmente, este estado Último não irá sem causar pequenos problemas, não para vocês, mas, sim, para
aqueles que estão ao seu redor, que ainda não têm acesso a este Último.

Porque, para o ego ou mesmo para o Si, esta transformação no Último é o indizível horror do desaparecimento.
Enquanto isso não for vivenciado, tanto o ego como o Si vão elaborar (permanentemente) estratégias no
exterior de vocês, é claro (ao nível dos seus próximos, da sua família), elementos para fazê-los renunciar

porque eles não compreendem, porque eles não vivem, porque eles não estão sossegados em relação a esta
transformação.

A ressurreição dá muito medo (especialmente àquele que não a vive) porque isso pode lhe parecer (com o
olhar da personalidade, ou o olhar do ego, ou ainda com aquele do Si) como uma fuga da realidade.

Mas isso não é, em nada, uma fuga da realidade, mas, bem mais, o acesso ao real, além de toda realidade
deste mundo.

O ser que vive e que começa esta ressurreição em meio ao Absoluto, não pode mais ser afetado nem atingido
pelo que quer que seja referente a este mundo.

E mesmo se morte chegasse, o estado iria perdurar além do desaparecimento total deste corpo.
Mas aqueles que ainda vivem as agonias (lógicas, normais) da personalidade, as agonias (lógicas e normais)

da Realização do Si, do Despertar (mas da não Liberação) apenas podem estar amedrontados, paralisados, ou
mesmo em violenta oposição em relação ao que vocês irão viver.

Mas, aí também, permaneçam tranquilos.
Vocês não terão, de maneira alguma, qualquer vontade de reagir, qualquer necessidade de reagir,

simplesmente, pela sua presença e pela própria manifestação da característica principal da Onda da Vida,
tornando-se o Êxtase Místico, o Casamento Místico, fazendo-os descobrir que o outro é apenas uma parcela

de vocês mesmos, sem aplicar e sem pedir qualquer resposta exceto sempre amar, sempre demonstrar,
sempre testemunhar.

Naturalmente, aquele que não vive isso irá chamá-los de todos os nomes (ele irá chamá-los de iludido, ele irá
chamá-los de guru, ele irá chamá-los de louco, não importa os nomes) porque, quando vocês estiverem

estabelecidos neste estado além de todo estado, neste estado onde a Consciência não É mesmo mais, vocês
irão saber então que nada há a fazer.



Apenas contentem-se em Ser, eventualmente em testemunhar, não sobre que vocês São, mas testemunhar
sobre a Onda da Vida porque isso se tornou o que vocês São.

***

A Onda da Vida parece ali se confundir (para o ego) com a morte, com a loucura, com a dissolução.
E é irremediavelmente o que é a Onda do Absoluto, este Absoluto, quando vocês o vivem, em relação àquele

que não o vive.
Há um cenário dramático, ao nível do ego ou do Si (do seu como dos outros), que leva a crer no término de

algo, no fim de alguma coisa.
E é efetivamente o fim.

O fim de quê?
O fim de tudo o que era efêmero.
O fim de tudo o que era ilusório.

O fim do que não era perene.
O fim da sucessão de alegrias e de sofrimentos.

O fim da crença na captação de uma Luz ou no preenchimento pela Luz.
Então, é claro, aquele que deve renunciar ao que duramente conquistou (pelo abandono de algumas

circunstâncias, pelo Abandono à Luz) apenas pode estar sujeito, pela sua própria transformação, a uma recusa
total desta transformação.

Quaisquer que sejam, aliás, os sintomas que cada vez mais seres, tendo realizado o Si, irão viver, eles irão
chegar (enquanto não tiverem vivenciado eles mesmos esta etapa que eu acabo de desenvolver) a negar, na

totalidade, tudo o que foi dado, até agora, nesse trabalho de Realização e de Liberação.
A Liberação não é a Realização.
A Liberação não é o Despertar.

Ela é, realmente, a Ressurreição que os conduz muito além de todo contexto, de todo limite, de toda regra, de
todo yoga, de toda compreensão.

Vocês estritamente nada podem compreender, nem perceber, nem sentir, nem explicar, no que se refere ao
Êxtase Místico.

***

O Casamento Místico apenas pode ser vivido e, enquanto ele não for vivenciado, aquele que olha de perto ou
de longe apenas pode dizer que vocês estão loucos.
E, efetivamente, para o ego, vocês se tornaram isso.

Do mesmo modo, lembrem-se também, naqueles momentos (e de todo modo isso irá se tornar, também para
vocês, evidente): nada há que responder, nada há que reagir.

Se, entretanto, a pressão (que não é uma) parece-lhes, naquele momento, difícil: retirem-se em vocês
mesmos, até que essa Passagem seja definitivamente vivida (para aqueles de vocês que a vivem) a fim de que

aqueles que estavam entre vocês e ao redor de vocês, que não a viviam, vivam-na por sua vez.
Lembrem-se: vocês que são ocidentais e que, talvez, tenham lido as escrituras ditas sagradas: a um dado

momento, após a sua Ressurreição, o CRISTO pediu que ninguém o tocasse porque Ele havia dito: “Eu ainda
não retornei ao Pai, não me toquem”.

Do mesmo modo que Ele disse, a um dado momento, muito antes da sua crucificação: “quem me tocou?”.
Lembrem-se de que a Graça é, de alguma forma, este Fogo, este Absoluto, indizível Amor, que é um Fogo

devorador, uma água vivificante que põe fim a toda Ilusão.

***

Então, é claro, os mecanismos adaptativos do ego e do Si (que não são mais os seus em relação ao Absoluto
que vocês estabelecem) levarão, irremediavelmente, a interrogações e questionamentos daqueles que não o

vivem.
Diga-se, aí também, que se vocês permanecerem tranquilos, vocês irão participar, à sua maneira (aí também),

no sentido do serviço, não mais para com a Terra, mas, sim, entre os seus Irmãos e suas Irmãs.
Porque o seu olhar não será mais um olhar limitado.

Ele será um abrasamento total de todas as Ilusões, de todos os outros egos, de todos os Si, permitindo-lhes
ficar estável, ficar tranquilo, independentemente do que se manifestar, independentemente do que desejarem

fazer a vocês, independentemente do que desejarem dizer a vocês.
A palavra mestre é, a expressão é: “eu não sou isso” não como um refrão de autopersuasão, mas, sim, como a



evidência,
Se vocês permanecerem tranquilos, tudo será tranquilo.

O que quer que aconteça (para os outros), vocês sabem, de maneira inabalável, que eles são vocês.
Vocês o sabem porque vocês o vivem, não porque vocês ali acreditaram, não porque vocês praticaram tal ou

tal yoga, mas porque a Doação da Graça vai chamar todas essas transformações em vocês.

***

O Bem Amado SRI AUROBINDO havia perfeitamente falado, ele que perfeitamente descreveu a
transformação de tudo o que foram os mecanismos de vitalidade inscritos em meio ao corpo ilusório e a ação

deste Supramental, visando estabelecer uma nova vida.
Evidentemente (segundo os contextos de referência de cada um, quando nós estávamos presentes sobre a
Terra), nós desenvolvemos, nós também, interpretações não sobre o mecanismo, mas sobre o que poderia

resultar.
Então, é claro, nada é mais sedutor do que imaginar que uma nova humanidade vai nascer sobre a Terra,

completamente regenerada e transfigurada.
Que tudo vai se resolver.

Que tudo o que existe como resistência vai desaparecer.
Este é o caso, mas este é o caso com vocês, no que vocês São e certamente não neste mundo exterior, que,
em alguns aspectos (pelos mecanismos que eu abordei ao nível do primeiro e segundo chakras, denominados
‘chakra coletivo’, se vocês bem o quiserem chamá-lo assim, ou karma coletivo) irá se opor, com veemência, a

isso.
Vocês não têm de se opor, vocês que vivem a Doação da Graça.

Vocês têm apenas que contribuir (pela paz, por sua presença, pelo fato de permanecer tranquilo e em paz)
para o estabelecimento deste Casamento Místico, para cada Irmão, para cada Irmã.

Vocês irão se lembrar, também, de que além do aspecto de deslocalização, sua Consciência será (ela
também) totalmente Liberada.

***

Vocês irão se tornar o que foi chamado de Liberado Vivente, o que foi denominadoJnani (Jani) ou Mukti,
permitindo-lhes, então, manifestar sua Consciência em não importa qual ponto do conjunto da criação, de
maneira cada vez mais lúcida, de maneira, eu diria, cada vez mais percuciente, para vocês como para o

conjunto da humanidade.
Naquele momento, vocês poderão estar neste corpo, em qualquer outro corpo, porque vocês não farão

diferença entre qualquer corpo.
Vocês serão também aquele que vive a Doação da Graça e o Supramental, na totalidade, neste corpo, aquele

que Ressuscitou, que se tornou o Liberado.
Mas vocês poderão, também, estar presentes por toda parte, ao mesmo tempo (porque não há mais tempo),
em todos os espaços (porque não há mais espaço), quando vocês realizarem esta etapa Última que não é um

estado nem uma etapa, mas, sim, uma realização.
Se vocês não o vivem, vocês irão constatar que ao redor de vocês, onde vocês estiverem (que isso seja seus
filhos, seu pais que, no entanto, não creem em nada, que não tiveram qualquer encaminhamento espiritual ou

mecanismo de busca psicológica ou do Si) alguns seres vão viver a Graça.
Então, esses testemunhos, ao redor de vocês, silenciosos ou profundos, serão (aí também) um engajamento

(para vocês que não o vivem) para nada reivindicar, para nada projetar, para nada desejar porque se vocês
escutarem a Onda que percorre esses Seres, vocês irão se beneficiar, de maneira espetacular, não de uma

doação do que quer que seja desse seres, mas vocês estarão, de alguma forma, no seu orbe.
Vocês estarão na sua Consciência, além de toda Consciência, e isso irá facilitar, pouco a pouco, o trabalho (se

o podemos nomear assim) da Doação da Graça.

***

Isso se desenrola a partir do início do mês de abril.
Nós os convidamos, então, toda noite, às 19 horas (hora francesa), a viver não mais um Alinhamento de
serviço, para o Ancoramento da Luz, mas, sim, para permanecer presentes a vocês mesmos, tranquilos,

qualquer que seja a posição (deitados, de pé, sentados, não importa).
Qualquer que seja a posição dos seus membros, qualquer que seja a posição da sua boca, quer seja de olhos

abertos ou fechados, simplesmente, estejam presentes, durante este período.
Isso será, para vocês, uma oportunidade de viver, de maneira serena, a Onda da Graça até o momento da

Ressurreição.



Esse momento pede, simplesmente, para se lembrar do que eu disse nesse dia: mantenham-se tranquilos,
permanecem em paz e, sobretudo, nada façam.

Não deem qualquer crédito, qualquer importância ao que vai subir de novo, tocar ou aflorar na Consciência
porque vocês nada são de tudo isso.

A partir do momento em que vocês tiverem refutado, de maneira absoluta, os primeiros elementos que irão
ressurgir na Consciência (que eles pertençam à sua suposta história ou à suposta história deste mundo), vocês

irão constatar que, bem depressa, tudo isso irá passar, sem qualquer problema.
E quanto mais isso passar, mais vocês serão instalados no indizível deleite permanente do Absoluto.

O ser humano na encarnação sempre teve sede da Unidade, do sentido e do Absoluto.
Isso pôde se traduzir pela continuação de uma busca ou de um objetivo profissional, espiritual, afetivo ou outro.

O ato sexual nele mesmo é apenas a procura frenética desta Unidade perdida.

***

Isso lhes é aberto, não no espaço de um êxtase ou de um deleite sexual de alguns instantes, mas para a
Eternidade, no Absoluto.

Então, o que temer?
Enquanto princípio, vocês nada tem a temer.

O que teme é, sempre foi, e sempre será, a personalidade e também o Si que não quer perder suas
prerrogativas, suas conquistas.

Ora, o Absoluto não é para conquistar.
Ele sempre esteve aí, desde toda Eternidade.

Sem isso, nenhuma vida (aqui como em outros lugares) poderia, simplesmente, mesmo ser imaginada.
Eis ao que (durante este período que vocês nomeiam, no ocidente, pré-Pascal) vocês são chamados.

***

O Manto Azul da Graça continuará sendo retransmitido, de algum modo, por três Estrelas (ndr: GEMMA
GALGANI, MA ANANDA MOYI e MARIA) e por METATRON.

Simplesmente, nisso que vocês terão que fazer (no fato de se manterem tranquilos, às 19 horas, durante 30
minutos) é, de alguma forma, tornar cada vez mais presente esse Manto Azul da Graça, esta Onda da Vida.

Lembrem-se de que não é para vocês dirigi-la, de que vocês nada podem fazer.
Ela vem da Terra.

Ela nasceu.
Ela apenas pede para preencher os seus pés, para preencher o seu corpo porque ela é sua natureza, ela é

nossa essência comum, nossa Eternidade comum.
Se vocês partirem desse princípio, e se vocês aceitarem a veracidade, não haverá qualquer razão para que o

que quer que seja fazer obstáculo a esta etapa.
A menos que vocês prefiram, efetivamente, permanecer na dúvida, permanecer no sofrimento, mais do que

viver o êxtase infinito de quem vocês São.
Tudo isso está em andamento.

Alguns de vocês vivenciaram as primícias desde as primeiras sessões (digamos) da descida do Manto Azul da
Graça, às quintas-feiras, às 22 horas (hora francesa).

Os sintomas são incalculáveis.
Eu falei um pouquinho ao nível fisiológico.

Eu os deixo também descobrir o que vai advir da sua Consciência, o que vai advir deste corpo, durante essas
transformações.

Tudo isso é para descobrir.
Lembrem-se, como dizia IRMÃO K: vocês penetram em cheio em territórios estritamente desconhecidos.

Nada do que lhes é conhecido poderá servir para vocês, tanto na Passagem como no estabelecimento Último
desta etapa.

Vocês não podem nem apreender, nem compreender o que quer que seja deste desconhecido porque é sua
natureza.

Vocês ali estão imersos, desde toda Eternidade, além da representação deste mundo, da alma e do Espírito,
nesta felicidade, neste êxtase.

***



Nós não temos outras palavras para propor-lhes porque, por meio dessa palavra êxtase e deleite, nós
chamamos, inevitavelmente, o que vários seres humanos vivenciaram (de maneira mais ou menos feliz) através

do ato sexual, através de algumas experiências ditas místicas.
Mas, que isso seja o ato sexual ou algumas experiências místicas, o Absoluto é incomparável e não é

mensurável ou oponível a essas experiências passadas.
Lembrem-se do que lhes dizia IRMÃO K: “vocês penetram em territórios desconhecidos”.

Mas esses territórios desconhecidos (que vocês os vivam ou que vocês os observem com um outro Irmão ou
Irmã), mesmo se eles os perturbem em seus fundamentos, mesmo se eles venham golpeá-los em suas

certezas, digam que isso é bom sinal.
Assim que vocês permanecerem, vocês também, tranquilos, a Onda da Vida que sobe ao longo das pernas (se

isso já não ocorreu), então, irá transfigurar, na totalidade, a carne.
A transcendência da carne será realizada.
As células serão transformadas em Luz.

O carbono começará sua transformação em silício.
Do mesmo modo (e de maneira sincrônica) que esta Terra vive sua Liberação, que o Sol vive sua Liberação,

vocês serão, então, parte integrante desse processo.
Vocês irão constatar, também (de maneira muito fácil), que há uma ressonância exata entre a Doação da Graça,
sua progressão e a progressão da Liberação da Terra e do Sol, em sua atualização em meio a esta Dimensão.

***

O nosso Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV) lhes disse, há um ano, que tudo estava consumado
nos outros Planos.

Que restava simplesmente conscientizá-lo, vivê-lo, primeiramente de maneira individual.
Vocês entraram, agora, nesta etapa coletiva do Absoluto e do Último.

Aqueles, agora, entre vocês, Irmãos e Irmãs, que desejam manter a experiência da encarnação, a experiência
da dualidade, a experiência da carne, estejam despreocupados porque vocês irão vivê-la.

Lembrem-se: a Onda da Graça não pode ser exigida nem desejada.
Ela é um mecanismo natural.

Ela é um mecanismo inato porque, sem esta própria natureza de quem vocês são, vocês não poderiam sequer
estar presentes, sobre este mundo, nem mesmo existir, nem mesmo ser qualquer parte, em qualquer tempo

que seja ou em qualquer espaço que seja.
Naturalmente, outros sintomas (mais uma vez) irão aparecer, serão percebidos por este corpo ou por esta

Consciência, nos momentos em que a Onda da Vida se acalmar.
Mas a Onda da Vida jamais irá desaparecer.

Da mesma maneira que as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração viam-se afetadas por algumas
oscilações (em ressonância com o seu humor, com os próprios ciclos de emissão do Sol, da Terra, do Núcleo

central da Galáxia, ou d’A FONTE), ao nível da Onda da Vida, assim que passadas as primeiras oscilações,
assim que ocorrer a transcendência da carne, mais nada poderá restringir este estremecimento: nem a menor

atividade consciente, nem o menor desejo, nem o menor exercício, nem a menor vontade.
Vocês terão se tornado, naquele momento, uma chama ardente de Amor e de água viva que nada pode

restringir, que nada pode parar.
Vocês estarão muito além da manifestação deste mundo.

A melhor prova será a sua capacidade para ser qualquer outro ser humano, para ser qualquer outro Arcanjo,
para ser qualquer Sol, qualquer planeta e isso, independentemente de qualquer noção de viagem,

independentemente de qualquer noção temporal.

***

A Onda do Êxtase, o Casamento Místico, após uma série de experiências, fará com que vocês prefiram a
imersão nesta Graça, nada mais.

Não será mais, para vocês, questão de qualquer Dimensão, de qualquer liberação da Terra porque vocês
estarão Liberados, na totalidade, e o mundo fará, muito exatamente, parte de quem vocês são.

Não haverá mais distância, mais qualquer separação, mais qualquer possibilidade de separação ou de divisão.
Vocês serão, enfim, Unificados.
Vocês serão O Conhecimento.

Vocês serão o que chamamos de Jnani, o Liberado Vivente que percorre este mundo.
O que era (desde ainda pouco tempo) um mecanismo extremamente raro tornar-se-á cada vez mais comum,

cada vez mais evidente.
Vocês irão reconhecer uns aos outros porque vocês poderão trocar de corpo.



Vocês não estarão mais apegados seja ao que for.
Vocês irão viver a total Liberdade.

O Casamento Místico poderá ser vivenciado no corpo que vocês possuem, como em qualquer outro corpo que
o vive.

Vocês não estarão mais limitados, vocês não terão mais medo de nada porque o medo não existirá mais, tão
simplesmente, nisso que vocês São, no Absoluto.

Eis os elementos que se desenham e que o Conselho dos Anciãos pediu para eu transmitir a vocês, referentes
a esta etapa que não é uma.

Se, em relação ao que eu acabo de exprimir e de dar a vocês, houver interrogações ou questionamentos
complementares, então eu ficarei feliz em continuar a falar com vocês.

***

Pergunta: além dos pés, quais são os outros pontos pelos quais a Onda da Vida penetra?

Caro Irmão, este é o ponto de entrada mais significativo, porque são os seus pés que estão em contato com o
ponto mais baixo do corpo, com o ponto mais alto da Terra: o solo.

Em seguida, quando o Casamento Místico for consumado ou estiver prestes a ser consumado, a impressão
que vocês poderão ter é que a Onda da Vida penetra por toda parte ao mesmo tempo, porque essa é sua

natureza.
O que vocês percebem ao nível dos pés, ao nível dos chakras, estará presente em cada célula e (como eu

disse) em qualquer outro corpo humano que o vive do mesmo modo.
Tornar-se-á mais fácil para vocês vivenciar a diferença entre a descida da Luz pelas Coroas Radiantes, a

subida da Kundalini, desta Onda da Vida.
Elas não têm absolutamente as mesmas características, nem os mesmos efeitos.

A Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração levam-nos a viver o Si, a Realização.
A Onda da Vida os instala na Liberação.

Ela não tem que nascer (num certo estágio) nem de dentro nem de fora, nem dos pés nem da cabeça, já que,
eu os lembro (mesmo se existir a percepção de alguma coisa que duplica o corpo físico pelo exterior), vocês

estarão aqui e em outros lugares, sem qualquer medo.
Vocês poderão ser qualquer outro corpo de Irmão ou de Irmã tendo instalado o Casamento Místico, porque o
Casamento Místico, além de ser o Casamento com suas duas partes, que eu nomeei Prakriti e Purusha, é,

antes de tudo, o Casamento com toda a Vida.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, eu lhes dou a Paz.
Juntos, alguns instantes de silêncio das palavras, de silêncio, até mesmo, da Vibração.

Simplesmente.
E apenas presentes, aí, agora, além de qualquer vontade, de qualquer suposição.

Vivamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

***

 Vocês são eu, como eu sou vocês, porque não há qualquer distância entre o meu Coração e o Coração de
vocês.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Graça.
Eu saúdo, em vocês, a Beleza.

Nós somos Um.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...



Eu sou UM AMIGO.
Até breve.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1385

17 de março de 2012
(Publicado em 19 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1385


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos a Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, nós iremos prosseguir, se vocês bem o
desejarem, suas interrogações e seus questionamentos referentes à Onda da Vida, Onda da Graça, Onda do

Éter, Manto Azul da Graça, Absoluto e Último, tal como nós já consideramos durante minha penúltima
intervenção (ndr: intervenção de ANAEL de 10 de março de 2012) (*).

Assim, juntos, na Comunhão e na Graça, nós iremos trabalhar.
Eu nada tenho de particular para acrescentar ao que se diz, neste dia, apenas para responder a vocês.

Eu os escuto.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto neste corpo físico?
 

Bem amado, como foi falado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de
24 de março de 2012) (**), é claro.

O Absoluto é visível e viável em meio a esta carne.
Isso é, muito exatamente, se tal for o seu desejo, a realização da Ascensão.

Ser este corpo, estar contido neste corpo, sem ali estar limitado, sem ali estar confinado, dando acesso à
Deslocalização.

Viver a Onda da Vida e Ser Absoluto.
O Absoluto não está em parte alguma em outros lugares senão no que você É.

Não existe distância, nem espaço, nem tempo, entre o que você É, no Absoluto, e A FONTE.
E entre o que você não É, e o que não É (se isso for possível) A FONTE.

Você É o Tudo.
Você É a Eternidade, com corpo ou sem corpo.
O corpo não é um obstáculo, muito longe disso.

Somente a identificação a esse corpo freia, digamos, o Absoluto.
Não é questão de renegar esse corpo, nem de renegar o que quer que seja, já que o Absoluto está aí.

***

ANAEL - 24 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-58i7w7KboOc/T3i6f9iro-I/AAAAAAAAA6E/R96lzJS-Gqs/s1600/000Anael24.03.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Pergunta: convém não ler mais textos ditos sagrados ou espirituais?

Todo ensinamento, bem amada, espiritual, tem apenas uma função: confiná-los.
A Liberdade jamais estará em um texto.

A Liberdade jamais estará em uma prática.
A Liberdade se Vive.

E esta Liberdade é Interior.
Ela não se refere, de forma alguma, a qualquer experiência outra que Ser o Absoluto.

O que nós construímos (e vocês, e nós), por intermédio das Núpcias Celestes, por intermédio de tudo o que
vocês vivenciaram, permitiu o Ancoramento da Luz sobre a Terra e, portanto, o Despertar da Terra, que é o

Despertar do seu Absoluto (que jamais partiu).
O que é para viver é a experiência.

O que para rejeitar é, efetivamente, o que nós lhes dizemos, porque toda palavra, toda expressão, todo
ensinamento, jamais irá substituir a experiência.

O Absoluto nunca será uma palavra, uma religião, uma crença, um ensinamento, uma Dimensão.

***

Pergunta: haverá um depois de 2012, aqui embaixo, na 3ª Dimensão?

Bem amado, quem coloca a questão, senão o ego, cujo olhar irá se voltar, incansavelmente, para um
acontecimento exterior?

O único acontecimento é a sua chegada, no Absoluto ou no Si.
A partir do momento em que você se instala na sua Eternidade, você vive sobre este mundo, como em

qualquer outro mundo.
Isso não é uma visão teórica, isso é a Verdade.

Então querer, a todo custo, conhecer uma data, quando o conjunto dos elementos já está realizado (seja
através dos sons do Céu, dos sons da Terra, através das Trombetas, através de algumas inversões existentes

sobre esta Terra), isso chegou, isso nasceu.
Projetar uma data, qualquer que seja, afasta-os do Instante Presente.

Somente o mental faz esse jogo, porque o ego espera uma liberação exterior.
Mas a Liberação sempre virá do Interior.

É-lhes preciso, se pudermos empregar esta expressão, estar pronto.
Estar pronto é a Graça, ou o Si, nada mais.

Mesmo se os sinais, mesmo se os acontecimentos da Terra (humanos, solares) estiverem irremediavelmente
aí, obviamente, tudo o que é limitado irá perdurar até o extremo limite.

Vocês, de algum modo, abrandaram o fim dos Tempos.
O fim dos Tempos é o fim de um mundo, mas o nascimento da verdadeira Vida.

Somente o ego verá ali uma perda.
Do mesmo modo que vocês passam pelas portas da morte (quer exista este mundo, ou não), hoje, vocês

assistem e vocês vivem (ou não) a sua própria Ressurreição nas Moradas Eternas.
Este corpo, como este mundo, não se referem, de modo algum, ao que vocês São.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o medo do medo?

O medo do medo é o que está inscrito (é bem isso) além de um mecanismo de compreensão, além de um
mecanismo visando trazer-lhes uma iluminação.

A vida, sobre este mundo (o nascimento como a morte), é portadora de medos.
Este mundo não se mantém, e não existe, senão pelo medo.

Eliminando o medo, vocês eliminam o mundo.
Eliminando o medo, vocês eliminam a ilusão do nascimento e da morte.

O medo do medo é apenas o que está inscrito no próprio princípio da encarnação: o medo de perder o
Absoluto.

O medo do medo representa a própria negação deste medo do Absoluto, ou seja, a incapacidade (para a
pessoa, para o ego) para apropriar-se do que é a Liberdade.

Isso é independente do que nós nomeamos, em outros momentos, os apegos coletivos, porque este apego



não pode ser objeto de qualquer consciência, de qualquer conscientização e de qualquer resolução, em meio
ao Conhecido.

Ele necessita da vivência do Desconhecido.
O Conhecido sempre irá se opor, por vezes de maneira violenta, ao Desconhecido, em vocês, como sobre

este mundo.
O que é loucura, aos olhos dos homens, é sabedoria, para o Absoluto.

O medo do medo escapa ao seu controle, escapa à sua mestria, escapa à sua análise, à sua consciência.
Somente a Onda da Vida, se vocês disserem ‘sim’, pode anular o medo do medo.

Isso propiciará viver, como foi falado por UM AMIGO, desde exatamente uma semana (ndr: intervenção de UM
AMIGO de 17 de março de 2012) (que isso dure um minuto, que isso dure algumas horas, alguns dias) (***), a

colocação no paroxismo do que é chamado de mental discursivo.
Levando-os, incansavelmente, durante esse tempo, a enfrentar o medo do medo.

A atividade mental, naqueles momentos, traduzindo-se para vocês por fadiga, por dúvida, é apenas a ilustração
desta etapa da Onda da Graça, em vocês.

***

Pergunta: a verdadeira vida tem uma cor particular?

O branco.

***

Pergunta: podemos chamar de eleitos ou de chamados aqueles que seguem as suas intervenções?

Eleitos de quê?
Chamados de quê?

Vocês não podem ser eleitos ou chamados, ao que vocês São, desde toda Eternidade, de toda evidência.
Só o ego, e nós com vocês, em certos casos, temos rotulado de “ser chamado” ou de “ser eleito”.

O Absoluto não conhece qualquer eleição, qualquer convocação.
Ele É, além do Ser.

O que eu exprimi, em diversas ocasiões, é exatamente isso.
O Bem Amado SRI AUROBINDO, quando ele foi João, escreveu sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos

chamados e poucos eleitos”.
Em última análise, não são eleitos, simplesmente, aqueles que recusam a Verdade da sua Eleição.

A Onda da Vida, Onda da Graça, não tem o que fazer com o seu consentimento, não tem o que fazer com a
sua negação: ela É.

Vocês o São, ou vocês não o São.
Agora, ou nos tempos finais.

Todo o resto não é, em última análise, senão suplemento, porque limitado.
Entretanto, em meio a esses suplementos, houve etapas preliminares, que nós lhes falamos: Núpcias

Celestes, Etapas [Núpcias Unitárias], edificação de um Si, construção de um Si, desconstrução de uma série
de elementos ilusórios.

Tudo isso foi audível, perceptível, pelo menos para aqueles que o vivenciaram.
Hoje, a etapa (que não é uma) é oferecida, porque a Doação da Graça não pode ignorar quem quer que seja.

Jamais a Doação da Graça pode estar ausente do que vocês São: são vocês, e vocês sozinhos, que se
colocam nela, ou que dela se distanciam.

Mas ela, ela nunca se afasta.
O que vocês ouvem, através das minhas palavras, o que vocês irão ler ou ouvir das minhas palavras, são, no

final, apenas Ondas de Vida propagando-se, ao Infinito e no Indefinido.
É a sua natureza.

É a nossa natureza.

***

Pergunta: o que muda o alinhamento, hoje, dos 7 Arcanjos, no Canal do Éter?

Até pouco tempo, o Conclave Arcangélico (tendo entregado as Chaves deste Mundo e desta Dimensão a



MARIA) havia se ajustado ao longo de uma Radiância específica, permitindo movimentar a Coroa Radiante da
cabeça, a Coroa Radiante do Coração, e a Lareira inferior ao nível do sacro.

A Liberação da Terra permitiu aos Arcanjos, não mais estar em Ronda, mas alinhados.
Cada um dos Arcanjos se colocou em vocês, porque ele é vocês, ao nível do que foi nomeado bainhas

posteriores dos chakras (encerradas entre os canais chamados deSushumna, Ida e Pingala, hoje liberados).
Os Arcanjos não são nada mais senão vocês mesmos.

Não pode existir distância entre um Arcanjo, aquele que retransmite e aquele que recebe.
Tudo isso pertence à Ilusão e terminou.

Os Arcanjos, colocados em sua estrutura em meio ao Canal do Éter, liberam, na totalidade, as sete bainhas
isolantes, já perfuradas pela descida da Luz Vibral.

Não há mais separação: tudo está reunido, tudo está Liberado.
A Onda da Vida pode, então, percorrê-los, Onda de estremecimento e de Êxtase, Onda de calor, levando-os à

estase deste corpo e do que está limitado.
Propiciando-lhes, cada vez mais, penetrar os Espaços do Infinito, o Tempo do Infinito, e se estabelecer em sua

Eternidade.
Além da Lemniscata Sagrada, a Porta Estreita é atravessada.

***

Pergunta: ter seguido todos os processos indicados pelos intervenientes (Núpcias Celestes, Etapas, etc.),
faz viver a Onda da Vida?

 
Certamente não.

Houve um papel de Ancorador e de Semeador de Luz para permitir ao Supramental, para permitir à Luz Vibral,
nos seus três componentes, encarnar-se em vocês como sobre a Terra.

A Onda da Vida é possível para cada um, na condição de Abandonar-se si mesmo ao Si e de Abandonar o Si.
Isso não é devedor de qualquer experiência anterior, de qualquer função anterior.

A Onda da Vida é oferecida a todos.
Tudo depende da sua distância, ou da sua identificação, digamos, à Onda da Vida.

A Onda da Vida tem traduções, manifestações, neste Templo que é o corpo, na consciência, na vivência.
 A Onda da Vida não está limitada a algumas consciências.

A Onda da Vida será oferecida, porque é a natureza da Vida, ao conjunto da humanidade.
Lembrem-se: há, entre vocês, quem vive este Absoluto, no seu Êxtase, na instalação deste Êxtase, e outros

que estão nas primícias, que vivem manifestações, neste corpo, mas que ainda não vivem o Êxtase.
A partir do momento em que a Onda da Vida é percebida, a partir do momento em que a Doação da Graça

propaga-se no conjunto do corpo, nada pode impedir o Êxtase.
Do mesmo modo, aquele que nada conhece de tudo isso, é, ele também, abençoado porque: “felizes os

simples de espírito, o Reino dos Céus lhes pertence”.
O Reino dos Céus, readaptado, hoje, nada mais é do que a Onda da Graça: reunião do Céu e da Terra,

Casamento, União, Fusão e Dissolução.
Vocês são livres, inteiramente, para se estabelecer no Absoluto, mas lembre-se de que o Absoluto não é um

verdadeiro objetivo, é a sua natureza.
O Si pode, talvez, ser considerado como um objetivo (que foi atingido ou para atingir).

Isso foi dito em várias ocasiões: “ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé”.
A fé, aqui, não é entendida em termos de crença, ou em termos do mental, mas, sim, da própria consciência.

***

Pergunta: por que sons ouvidos desde muito tempo, tornaram-se rarefeitos ou desapareceram?

Tanto melhor.
Isso faz parte do que foi anunciado, durante as Núpcias Celestes, na décima segunda etapa.

Isso foi desenvolvido na décima segunda etapa pelo próprio MIGUEL.
Eu os remeto, então, para ganhar tempo, a isso (intervenção do Arcanjo MIGUEL de 12 de julho de 2009) (****).

Há um momento em que tudo o que procede do finito, do Conhecido, cessa: esse processo é chamado de
Estase.

O Som reaparece, de maneira global para a humanidade.
Isso está em andamento.

Mas chega um momento em que há, para o que é Conhecido, o que poderia ser denominado o inexistente, o



nada, o vazio.
O nada, o inexistente, o vazio, é apenas um ponto de vista do Conhecido sobre o Desconhecido.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode afetar os animais?
 

Sim.
Algumas espécies animais decidiram, desde um ano, antecipadamente, deixar a Terra.

Eles não morreram, eles estão Vivos.
Eu os lembro de que a consciência que faz a experiência de morte iminente e que passa do outro lado (mesmo

no astral) irá afirmar, sistematicamente, que é aqui, neste corpo, que vocês estão mortos.
Vocês estão mortos para a Verdade, vocês estão limitados, vocês estão, portanto, mortos para o Absoluto.

A intervenção da Estrela SNOW (intervenção de SNOW de 17 de março de 2012) (*****) bem precisou que o
conjunto da Terra vive a Onda da Vida.

Como poderia ser de outra forma?
Vegetais, animais, Terra, cristais, céu, Sol, estrelas, planetas deste Sistema Solar: o conjunto desta Galáxia vive

isso.

***

Pergunta: o que vai acontecer, depois de 02 de abril, em relação à Onda da Vida?
 

Bem amado, estamos em 02 de abril?
Muitos de vocês, a título individual, vivem isso, por adiantamento e por antecipação.

Naquele momento, a descida da Luz Vibral será acompanhada, ao mesmo tempo, pela subida da Onda da
Vida.

A Onda da Vida irá desposar a Luz Vibral, em vocês.
Essas são as suas Núpcias Místicas.

***

Pergunta: esta data de 02 de abril está associada à festa da Páscoa?
 

Sim.
Isso é diretamente para conectar com a lua cheia nomeada Pascal.

Mas não vejam qualquer alusão a uma festa religiosa, mesmo se, efetivamente, há, de algum modo, uma
sobreposição.

A lua cheia de Áries, antecedendo o que vocês chamam de lua cheia de Touro, é o Renascimento e a
Ressurreição.

***

Pergunta: tudo o que é relativo à lua cheia de Touro foi recuperado por Shamballa?

Sim, o conjunto dos processos da Luz foi recuperado, mas nós não temos cúria: vocês São além de tudo isso.
Não levem o seu olhar, nem a sua consciência, no que está embaixo.

Nada há embaixo, exceto a Onda da Vida.
Ela nasceu, a Terra deu à luz.

Como foi dito por alguns Anciãos: permaneçam em Paz, permaneçam tranquilos, no seu Templo, na sua
intimidade, na sua Interioridade.

A Onda da Vida está aí, por que levar o seu olhar a outra coisa?
Por que levar a sua consciência a outra coisa?

Vivam-no, todo resto será fácil.
O ego vai sussurrar-lhes que vocês têm funções, que vocês têm uma vida a levar.

Cabe a vocês definir o que é a sua vida.



E além de toda definição, cabe a vocês ali se instalar: nós não podemos realizá-lo no seu lugar.
Vocês são o seu próprio Mestre, do mesmo modo que vocês são a sua própria Liberdade.

Não existe qualquer mestre exterior, nem qualquer liberdade exterior.
Se vocês virem este mundo com esse olhar, vocês verão claramente que tudo o que quer se opor à Onda da

Vida apenas faz aumentá-la.
Mesmo se o olhar da personalidade parecer ver se aproximar alguma coisa terrificante (o fim da liberdade), isso

é o olhar do ego, sempre.
Não esqueçam que há dois modos de ver: há o que é visto com a personalidade e isso se denomina guerra,

destruição, guerra de todos contra todos, por uma religião, por uma propriedade.
E há um outro olhar: aquele é Paz, Liberdade, Amor.

Ele não se preocupa mais, não como uma negação, mas simplesmente porque não é mais referido.
A decantação de duas humanidades, ou separação de duas humanidades (que nós falamos, o Comandante

dos Anciãos e eu mesmo), é muito exatamente isso que vocês vivem.
Eu os remeto a reler, se tanto é que vocês tenham necessidade, o que nós exprimimos, desde algum tempo

(ndr: ver especialmente, sobre o tema, as intervenções de ANAEL de 04 de outubro de 2009, 27 de novembro
de 2010 e 29 de março de 2011, e a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 27 de novembro de 2010) (******).

Vocês verão que é muito exatamente isso que se desenrola sob seus olhos e na sua consciência.
O que morre são vocês?
Vocês são este corpo?

Vocês são esta vida que vocês vivem, que desaparece toda noite e que desaparece no fim de cada vida?
Ou vocês São a verdadeira Vida, aquela que nada conhece de tudo isso?

Ao que vocês estão apegados, apega-se a vocês.
No que vocês creem, confina vocês.

Ao que vocês dão importância, torna-se importante.
Se vocês se liberarem, vocês são Liberados.

Se vocês quiserem Realizar-se, vocês irão Realizar-se.
Se vocês quiserem permanecer confinados, vocês irão permanecer confinados, qualquer que seja a Liberação,

total, da Terra.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

***

Pergunta: “permanecer tranquilo” e praticar o Yoga Integrativo, não é contraditório?

Isso está em total contradição, é claro, completamente.
Cabe a vocês ver o que isso quer dizer.

Só o ego acredita poder apreender-se de uma Luz, de um estado.
O Absoluto é livre de todo ego, de toda progressão, de toda evolução, de toda suposição.

Enquanto vocês aderirem ao que quer que seja, vocês não são vocês mesmos.
Acreditar que vocês irão chegar a ser Liberados, um dia, afasta-os de vocês.

 É o ego que, eternamente, acredita que vai se apropriar de alguma coisa, ou o Si que acredita ter chegado.
O Absoluto não é o ego, nem o Si.

A Onda da Vida percorre a pessoa e percorre o Si, mas nada é de tudo isso.
O yoga é Vida.

Toda subdivisão de um yoga (quer seja Integral, quer seja ainda aquele transmitido por UM AMIGO), é para
praticar, mas todas essas práticas são apenas fantasias, jogos.

É-lhes preciso transcender isso.
Hoje, a Onda da Vida está aí.

Ela não está no amanhã, ela não está somente em um yoga, já que nenhum yoga falou sobre isso, quer seja o
Yoga Integral de SRI AUROBINDO, quer seja o Kriya Yoga de BABAJI, quer seja os Yoga Sutras de

PATANJALI.
Qualquer que seja o yoga que vocês considerarem, qualquer que seja a experiência mística que vocês

considerarem, qualquer que seja o caminho que vocês considerarem, mesmo aquele de CRISTO, vocês
fazem apenas considerar alguma coisa, vocês não o vivem.

A Onda da Vida não tem o que fazer da Luz que vocês fazem aumentar em vocês, já que até isso deve ser
transcendido.

Como foi dito, dentro de pouco tempo irá intervir entre vocês, o Absoluto, enquanto Ser que foi humano,
encarnado, como vocês, e tendo, na totalidade, vivenciado a Liberação.

Além de todo yoga, além de todo exercício, de toda prática, quando foi dito para ficar tranquilo e para
permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda



permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda
da Vida subir, desposar a Luz Vibral e fazer de vocês o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nenhum yoga pode realizar isso.
Vejam e observem uma quantidade incalculável de seres que praticaram (qualquer que seja o yoga): quantos

foram Liberados?
Realizar não é Liberar.

O Despertar não é a Liberação.
Somente aquele que está Desperto crê que ele está Liberado.
Somente aquele que está Realizado crê que ele está Liberado.

O Liberado Vivente não tem o que fazer de um ensinamento, porque todo ensinamento continuará e
permanecerá exterior, mesmo se ele for importante, em alguns estratos da progressão do Si.

Vocês São o Absoluto.
Vocês São o Último.

O que nós nos permitimos dizer-lhes, desde algumas semanas, apenas foi possível porque a Terra foi
Liberada e, portanto, a conexão (se o podemos assim falar) é total, doravante, entre a Terra e o Sol, entre os

seus pés e a sua cabeça, entre o ego, o Si e o Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Ondas da Vida, eu saúdo, em vocês, o que vocês São.
Comunguemos, juntos, à Graça.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Vocês são a Paz, e vocês são a Eternidade, além de todo Eu.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

************

NOTA: ao invés de ‘Existência’ ou ‘corpo de Existência’, leia ‘Estado de Ser’ ou ‘corpo de Estado de Ser’.

(*) – ARCANJO ANAEL (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – SRI AUROBINDO (24.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) UM AMIGO (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (12.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009

*

(*****) – SNOW (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
*

(******) – ARCANJO ANAEL (04.10.2009, 27.11.2010 e 29.03.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de

- OMRAAM (Aïvanhov) (27.11.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27


Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na encarnação, eu venho a vocês além da minha Presença, enquanto Estrela UNIDADE.
Eu venho a vocês enquanto aquela que trabalhou, de maneira muito próxima de vocês, com MARIA e MA

ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI), para instaurar esse Manto Azul da Graça, portá-lo e dá-lo a vocês.
Desde alguns anos, um dos Anciãos interviu junto a vocês, através de respostas pelas palavras, de respostas

pela Vibração e de respostas no Silêncio (ndr: RAM) (*).
Neste dia, é tempo de viver, em relação ao que pode existir como questão, em vocês, uma resposta além das

simples palavras e além da Luz Vibral, uma resposta que envolve, ao mesmo tempo, a Luz Vibral em seus
triplos componentes e a Onda da Vida, na mesma resposta.
Nós iremos, portanto, partilhar juntos, durante pouco tempo.

Eu estarei presente, também, após uma pequena pausa para sair dessas questões, neste espaço chamado de
Alinhamento, fazendo-os viver, a vocês todos aqui presentes, a Comunhão e o Casamento entre a Luz Vibral e

a Onda da Vida, em vocês.
Eu estou, então, à sua disposição, ao lado de vocês, em vocês.

Nós somos Um na Unidade.
E eu acolho, com grande prazer, os seus questionamentos.

***

Pergunta: podemos viver a Onda da Vida sem a realização do Canal Mariano?

Minha Irmã, o Canal Mariano prepara o Anúncio de MARIA.
Ele é uma ponte entre vocês e Ela.

De certa maneira, entre o Céu e a Terra.
A Onda da Vida é transcendência e esta transcendência não é uma ponte, é outra coisa.

Portanto, a Onda da Vida é totalmente indiferente ao Canal Mariano, indiferente às Vibrações das suas Coroas.
A Onda da Vida é um abrasamento de Alegria, além da Alegria.

GEMMA GALGANI - 24 de Março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-nNCodFSeTvs/T3iWn6JDa_I/AAAAAAAAA50/4agq3b5Ilhc/s1600/Gemma109.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Ela é Graça e os instala no que vocês São, além de todo Ser: A Graça.
Entre vocês, alguns tendo vivenciado poucas coisas enquanto Semeadores ou Ancoradores de Luz,

descobrem a Onda da Graça.
O Canal Mariano é constituído pelo conjunto da humanidade, quer vocês tenham consciência ou não.

A Onda da Graça está além de toda Consciência, além de toda aceitação ou de toda recusa.
Naturalmente, e como MARIA o exprimiu a vocês, se vocês disserem “sim”, certamente o Casamento irá

nascer.
Não pode ser de outra forma.

Nós insistimos longamente sobre as diferenças fundamentais entre todas as etapas, entre todos os estados
que vocês vivenciaram, ou não, até agora.
A Onda da Graça é o acesso ao Absoluto.

O Absoluto não é uma etapa.
O Absoluto não é o que resulta do que vocês vivenciaram até hoje, porque sua natureza é Transcendência.

Diversas palavras foram empregadas: outra Margem, Desconhecido, Ilimitado, Último.
Não é uma consequência, nem uma causa.

Isso é totalmente independente.

***

Pergunta: se o Absoluto não é Consciência, como vivê-lo em um corpo físico?

A partir do momento em que vocês vivem o Si, a partir do momento em que vocês vivem uma experiência de
morte iminente ou mística, vocês vivem não ser mais este corpo e, no entanto, vocês ali estão.

 A consciência é deslocada.
Ela se desloca da personalidade para o Si.

O Absoluto não é concebido como um todo que englobaria a FONTE, as estrelas, os planetas.
O Absoluto está além de toda Consciência.

Vocês não podem conceituá-lo, vocês não pode experimentá-lo através de uma definição.
Aquele que diz ser o Absoluto não pode enganar, de forma alguma.

Como seria possível?
Aliás, o ego da própria pessoa estaria em oposição total em relação a este Absoluto, como pode sê-lo todo
ego, porque o ego iria perguntar, incansavelmente, como um corpo limitado e uma consciência limitada ou

vivendo o Si, pode realizar o Tudo, o Absoluto.
Isso está além de toda área de compreensão, além de toda área que possa apreender-se disso.

Eis porque não pode ser respondida esta questão.
Porque o Absoluto não pode ser conhecido.

Ele é o Desconhecido, o Desconhecido que pode ser vivido em meio a todo limite, a partir do instante em que
vocês não são mais este limite, qualquer limite.

Só o mental, que sempre age por este aspecto relativo e discriminante, tenta apreender-se do Absoluto, em
relação a outra coisa.

Ele tem, então, necessidade de comparar.
O Absoluto não pode ser comparado ao que quer que seja.

Isso não é uma questão de forma, nem de ego, nem de Si, nem de Unidade.
É um estado além de todo estado.

O Êxtase é o Absoluto.
Se vocês se interessarem pelo que eu vivenciei na Unidade, se vocês se interessarem (qualquer que seja a

cultura ou a civilização) pelas pessoas que observaram ou vivenciaram Êxtases, vocês irão se lembrar de que
elas estavam, no entanto, em um limite de corpo.

Vocês irão se lembrar de que elas estavam inscritas em uma vida que elas vivenciaram e que, entretanto, elas
viviam este Êxtase.

Então, que este Êxtase seja nomeado Casamento Místico com o CRISTO, Casamento Místico com o que quer
que seja, é exatamente a mesma coisa.

Há como o fato de ser marcado com ferro vermelho, na personalidade, no Si, durante este Casamento, o que
fez dizer a essas Estrelas que testemunharam entre vocês (como a outros místicos que tiveram acesso a este

Casamento) de ser um sentimento de consumir-se de Amor, de não mais ser este corpo, esta pessoa, este
mundo, enquanto estando aqui, neste corpo, nesta pessoa e neste mundo.

Isso é inacessível ao mental, totalmente inacessível.
Enquanto houver ‘como’, não há Êxtase.

Enquanto houver ‘como’, não pode ser questão do Absoluto.
O Absoluto não é discursivo.



O Absoluto não é discursivo.
Ele não pode ser comparado, nem quantificado, nem julgado.

Obviamente, a humanidade foi tão afastada, em suas crenças e em sua vivência, da sua natureza, que hoje isso
parece, mesmo para o Si, improvável, impossível.

Para o que é limitado, como para o que é o Si, o Absoluto é impossível.
Por outro lado, o Absoluto envolve o limitado e o Si, mas ele não se restringe a isso.

Novamente, dito à minha maneira e sustentado pela Onda, vocês não podem apreender-se do que é
inapreensível.

Vocês não podem apropriar-se do que já lhes pertence.
Vocês não podem vê-lo.

Vocês não podem testemunhá-lo.
Vocês podem apenas ali ir.

Isso é da ordem da Simplicidade a mais extrema.
E ainda.

***

Pergunta: CRISTO disse: “eu estarei com vocês até o fim do mundo”. Como ele pode voltar se ele não
partiu?

Da única maneira possível: sendo Absoluto.
Agora, você pode, efetivamente, revirar esta frase em todos os sentidos, como toda parábola pode ser utilizada

para criar uma religião e para afastar da Verdade.
Aquele que vive o CRISTO é Casado com ele, sem idade, sem sexo, sem polaridade.

É uma queimação de Amor, com eu disse, que jamais cessa.
Não foi o CRISTO que partiu, foram vocês.

Cabe, então, a vocês, ali voltar.
Agora, o Absoluto, o CRISTO, não tem o que fazer do que pôde ser dito.

Ele É.
 Enquanto existir uma vontade de compreensão, vocês não podem viver a Verdade, porque vocês são a

Verdade, e enquanto vocês falarem de algo que é exterior a vocês, isso não é vocês, não é?
Portanto, em nenhum momento vocês são a Verdade.

O Absoluto não coloca distância.
Quando eu lhes falei sobre o meu testemunho da Unidade, eu era a Esposa de CRISTO, e nesse Casamento

não há distância, não há dois, mas há Um.
E isso é, efetivamente, um Êxtase.

Portanto, o CRISTO, jamais tendo nos deixado, nós temos a Consciência da sua Presença, além dos textos?
Se vocês vivessem a Presença d’Ele, vocês estariam Casados com Ele.

E Casado com Ele, é ser Livre, além de toda história, além de todo texto, porque, quando vocês vivem isso,
nenhum texto pode substituir o que vocês vivem.

É muito além de viver a Paixão de CRISTO.
É se tornar, em Verdade, o CRISTO, não como uma usurpação de uma identidade passada, mas, sim, como

um Casamento, não há outras palavras.
E, para isso, é preciso fazer-se muito pequeno, pequenininho.

***

Pergunta: não mais poder diferenciar a Luz Vibral, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, assinala o
início do Casamento Místico?

É o Casamento Místico.
É o Reencontro.

Deste Reencontro, que lhes foi denominado (nas novas Frequências, nos novos Corpos, revelados por
METATRON) o Andrógino Primordial.

Este Andrógino Primordial é o retorno à Unidade, a Fusão dos opostos e dos complementares, que dá acesso,
desde que o Verbo esteja ativo (ou seja, o 11º Corpo) ao que lhes foi denominado 13º Corpo ou Fonte de

Cristal ou Vajra, para os nossos amigos orientais.
O Um é o outro e o outro é o Um.

Não há mais distância, mais separação.



Naquele momento, vocês são o Êxtase.
Nenhuma distância pode existir.

Há esse lado indelével que é fundamental.
Este lado indelével, doravante, os faz sair, definitivamente, de toda ilusão.

***

Pergunta: neste Êxtase, como viajar com o nosso Corpo de Estado de Ser?

Eu não estou certa de ter apreendido o alcance desta questão, minha Irmã.
O Corpo de Estado de Ser é o Si.

O Absoluto são todos os corpos e toda ausência de corpo.
O Absoluto é tanto a folha da grama, como o átomo, como seus constituintes.

O Absoluto está além da Unidade, não como superior, mas muito mais amplo, algo que é vasto, sem limite.
O Corpo de Estado de Ser é também um limite, mesmo sendo ilimitado em seus deslocamentos, ilimitado em

suas transmutações de uma Dimensão a uma outra.
O Absoluto é a própria Transcendência das Dimensões.

Não há que viajar.
Mesmo se der uma impressão de um deslocamento, isso é simultâneo.

***

Pergunta: as dores nas pernas podem ser bloqueios ligados à Onda da Graça?

Não.
A Onda da Vida sobe de diferentes maneiras até o períneo, até o que vocês nomeiam os dois primeiros

chakras, mais ou menos facilmente, mais ou menos lentamente, mais ou menos rapidamente.
Alguns estão nas primícias sob os pés.

Outros já vivenciaram sua propagação na escala do corpo.
Isso não faz qualquer diferença.

Havia laços que estavam presentes nos tornozelos ou nos punhos que os mantinham, de alguma maneira, para
impedi-los, pela sua própria Unidade, de aceder à Unidade.

Esses laços se afrouxaram, para muitos de vocês, ou até mesmo desapareceram.
Então, a Onda da Vida, que podia causar dores, quaisquer que fossem, impaciências, e bem, pode andar a

toda pressa, agora, a partir do momento em que vocês disserem “sim” ao seu Casamento.
Toda dor ou qualquer percepção, como isso foi dito (seja nas Estrelas, nas Portas ou em qualquer local do
corpo) foi o que eu poderia chamar de ajustamento entre este corpo limitado e o Corpo de Estado de Ser.

Eram apenas testemunhas ou pontos de chamada da Vibração, o local onde se realizava uma alquimia.
É o mesmo para as pernas.

Lembrem-se de que o corpo é um Templo, quaisquer que tenham sido as suas modificações.
Um Templo que acolhe.

Mas o Templo, em si mesmo, nada é se permanecer vazio.
Naquele momento, ele não é mais um Templo, ele é um veículo efêmero.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, eu estarei em vocês e eu serei vocês neste espaço nomeado Alinhamento que, para vocês, irá
adquirir uma tonalidade profundamente diferente e que será, eu o espero, uma pré-estreia ou a totalidade, até
mesmo, da Comunhão que vocês irão viver, de maneira mais global, sobre esta Terra, a partir de 02 de abril

(ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários”) (**).
Irmãs e Irmãos, eu Amo vocês.

Eu lhes dou o que vocês são: a Graça.



Eu digo a vocês: até dentro de alguns instantes.

************

(*) – Mensagens de RAM (Shri Ram Chandraji de Shahjahanpur – Babuji)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/ram-2008-2009-2010-2011

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1395

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

Versão para o português de Portugal: Cristina Marques e António Teixeira 
***

Tradução para o português do Brasil: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/ram-2008-2009-2010-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1395
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, vivamos juntos um instante de Graça e de Beleza.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês e em vocês, sem encontro marcado, como eu havia dito.
Eu volto, neste dia, a fim de ajudá-los no que vocês vivem ou irão viver.

Alguns de vocês, já instalados neste Manto Azul da Graça, ou vivendo os sintomas que o anunciam, e vocês
que nada vivem por enquanto, saibam que nada é impossível, que tudo o que lhes pede, este período, é para

responder.
Eu já chamei alguns de vocês, à noite, pelo seu primeiro nome.

Então, é claro, o seu cérebro pode acreditar que isso é ilusão, o seu cérebro pode dizer-lhes que não sou eu
que falo.

Todas as condições estão reunidas, hoje, para viver o que foi anunciado desde tempos imemoriais.
E vocês o sabem porque lhes é algo que apenas pode sabê-lo.

Mesmo se a sua razão ou a sua vida os afasta, vocês não podem se afastar porque nós estamos aí, cada vez
mais perto, cada vez mais em vocês.

Nesses momentos privilegiados, que são os seus (que isso seja durante o sono, porque é mais fácil, que isso
seja em seus momentos em que vocês estão com vocês mesmos, em seus Alinhamentos, em suas orações),

vocês sabem.
Vocês sabem porque vocês têm certeza, mesmo sem passar por uma percepção clara e direta.

Há, em vocês, alguma coisa que sabe.
Há, em vocês, uma certeza.

Então, é claro, tudo o que faz a pessoa, tudo o que faz os seus compromissos neste mundo, por vezes,
encobre-lhes esta Verdade.

O Manto Azul da Graça (que se deposita em seus ombros) faz nascer, em vocês, ou, de preferência,
reaparecer, o que está aí.

O Apelo da Luz e o Apelo para viver o que vocês São, ocorrem, para cada um de vocês, de maneira cada vez
mais insistente, durante suas noites, durante seus dias, de vez em quando ou permanentemente.

MARIA ( IS-IS ) - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions
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O que eu desejo dizer-lhes é que, efetivamente, vocês não estão sonhando.
Qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o Apelo ao “sim” (que isso seja sob forma de sonho,

de viagem, que isso seja a Onda da Vida que os percorre, que isso seja, ainda, esta interrogação e estas
dúvidas que podem emergir em vocês), tudo isso é um convite para ir Ser.

A Luz os chama, mas a Onda da Vida os chama, ainda mais, para estabelecerem-se, para estarem firmes em
sua Eternidade.

***

Naturalmente, existem muitas vozes que falam em vocês: a voz da razão, a voz da lógica e, depois, a voz que é
a minha e que é, também, a sua voz.

Aquela que simplesmente não obedece à razão e à lógica, mas que os convida, realmente, a despojar-se.
Não para recusar o que quer que seja que vocês estejam prestes a fazer neste mundo.

Mesmo se alguns de vocês (e eu estou consciente) podem viver este Apelo da Luz como uma dificuldade para
manter algumas atividades, isso é transitório.

A Graça fornece à sua vida tudo o que é necessário para realizar o que vocês têm que realizar.
Recorram à Luz, não para outra coisa senão para vivê-la.

O Apelo que eu faço, hoje, não é ainda o meu Anúncio para o conjunto da humanidade, mas é o seu Apelo, em
vocês.

Se vocês vivem a Onda da Graça, então estejam certos de que eu vou chamá-los ou de que eu os chamei.
Se vocês sentem as primícias, saibam, também, que eu virei chamá-los.

Nós, Estrelas, estamos cada vez mais perto da sua Dimensão.
Nossa Consciência chega a tocá-los.

O Absoluto é o resultado do nosso Reencontro, dando-lhes a viver, além mesmo do Reencontro, o que é
nomeado este Absoluto, este Tudo.

O momento em que vocês poderão dizer: “Eu e o Pai somos Um”, em que não haverá mais distância.
Então, para vocês, sim, tudo estará realizado, mesmo se este mundo estiver aí no que pode oferecer

resistências, dificuldades e medos.
Mas vocês, se vocês forem além do medo e das dificuldades, sem ali renunciar, vocês irão descobrir cada vez

mais espaços onde, efetivamente, vocês são a Beleza, onde, efetivamente, em suas noites como em seus
dias, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, percorrem-nos e lhes dão esta plenitude, dando-lhes esta

certeza.
Naturalmente, em vocês, há vários caminhos.

E, é claro, vocês podem colocar-se a questão de qual caminho seguir: aquele que os mantêm nas resistências,
nas dificuldades, e aquele que lhes traz a Liberação.

Um desses caminhos os convida ao seu Casamento, o outro os afasta e vocês o sabem, pertinentemente
(mesmo se vocês tenham capacidade para colocar palavras).

Intimamente, vocês o sabem, porque há momentos em que tudo parece muito simples, em que tudo parece
como muito evidente.

E, depois, momentos que, ao contrário, vão parecer-lhes ausentes desta plenitude.
Tudo isso, enquanto tudo não estiver instalado, definitivamente, em vocês.

Como vocês sabem, como eu disse, o Canal Mariano (este Antakarana, este Cordão Celeste), está realizado.
Há, efetivamente, uma ponte entre o Sol e a Terra, entre as diferentes camadas isolantes, dando-lhes a

perceber um sopro novo nesse corpo mesmo.
 Que vocês o denominem energia, Vibração, Consciência, é a mesma coisa.

As denominações permanecem denominações.
Então, é claro, ao nível do mental, é possível diferenciar o que é da ordem da energia, vocês o sabem, da

ordem do Espírito, da ordem da Onda.

***

De qualquer forma, eu queria, hoje, principalmente para preparar o período que se abre, convidá-los, ainda
mais, a deixar trabalhar em vocês.

Não há outra maneira de dizer “sim”.
Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Onda da Vida.

Vocês não podem conduzir, pelo que quer que seja, a Graça.
Porque é a sua natureza.

Obviamente, enquanto vocês não puderem imaginar, enquanto vocês não a viverem, mesmo se houver essas
primícias, isso é extremamente difícil de perceber, de compreender, de apreender-se, de querer ter vontade



disso.
 Lembrem-se de que não há qualquer julgamento a fazer, os Anciãos lhes disseram.

Mas, sobretudo, além disso, não julguem, em momento algum.
Contentem-se em estar presentes e lúcidos ao que se desenrola porque vocês não podem trazer mais senão a

sua Presença ao que se desenrola, e a sua Lucidez.
Então, a Clareza e a Precisão irão aparecer.

Vocês irão ver, além de toda aparência.
Vocês irão sentir, além de todo parecer.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil penetrar esse santuário: aquele da sua Eternidade.
A Onda da Vida que os percorre e que se eleva em vocês, traduz-se por modificações, por vezes importantes,

da sua Consciência, e, às vezes, vocês não têm consciência.
O Absoluto está aí.

Vocês são esta Beleza, este Amor.

***

Evidentemente, este mundo é ainda o que ele é, com seus próprios medos, com suas próprias coisas que
ainda estão estabelecidas, apesar das Núpcias Celestes.

Mas quando vocês virem além do que lhes é dado a ver, hoje, quando vocês tiverem a visão do que foi
realizado, do que nós realizamos, todos juntos, desde alguns anos, vocês jamais poderão emitir a menor

dúvida ou a menor contestação do que isso é.
Os Anciãos, como os Arcanjos, falaram-lhes sobre o seu olhar, sobre o local onde ele se colocava.

Em função disso, é claro, a mesma coisa pode ser vivenciada de múltiplas formas.
A vida, às vezes, pode trazer-lhes algo que lhes pareça difícil, que lhes pareça muito difícil, mas retenham que

mesmo este muito difícil é apenas, em última análise, ele também, as primícias à Onda da Vida.
Mesmo se isso lhes parecer estranho, mesmo se isso lhes parecer extremamente longínquo, isso são, aí

também, apenas ilusões.
A Onda da Vida chama-os a todos, sem qualquer exceção, sobre a Terra.

Tudo o que resiste, em vocês como no exterior de vocês, vai negar, uma e outra vez, fazendo com que a
humanidade não veja até o momento em que vocês não poderão deixar de ver.

Vocês têm uma oportunidade inestimável de ter a possibilidade de vivê-lo por antecipação.
Hoje, é-lhes pedido, simplesmente, para acolher, como o disseram alguns Anciãos, na maior das humildades,

na maior das simplicidades.
Hoje, como disseram outros Anciãos, tentem afastar-se de tudo o que é conhecido de vocês, sem, no entanto,

deixar de fazer o que a Vida, esta vida, pede a vocês.
E, aliás, quanto mais vocês se aproximam da Graça (mesmo se forem momentos específicos), mais lhes são

dados os recursos para fazer o que vocês têm a fazer e, também, para expandir neste Êxtase.

***

As Estrelas preparam-nos durante longo tempo, descrevendo seus caminhos de vida a vocês, através da
Unidade, através da pequenez, através desta tensão para o Abandono.

 Elas lhes mostraram, de algum modo, que havia uma possibilidade e que esta possibilidade não podia estar
inscrita em qualquer discurso porque a experiência, como foi dito, são vocês que a vivem e ninguém mais.
Vocês não podem tentar compreender uma experiência que é vivida, vocês não pode ali colocar palavras.

A experiência chama-os a vivê-la.
Naturalmente, depois deste apelo, virá sempre à consciência: quem me chamou?

 Durante algumas das suas experiências, vocês devem se lembrar de que o objetivo não é a experiência, mas,
sim, o Absoluto, a fim de que vocês superem, simplesmente, o estágio da experiência para estabelecer-se

nesta Beleza.
Nós empregamos essa palavra, não em um sentido de estética, porque quando vocês viverem a Onda da Vida,
quando vocês estiverem instalados na Graça, quando vocês tiverem atravessado o medo do medo (porque é a

Onda da Vida que o atravessa em vocês), então, efetivamente, tudo é Beleza.
Nenhuma feiura pode vir alterar a Beleza.

Vocês são instalados em sua Essência, em sua Natureza e, aí, não há mais necessidade de palavras.
Não há mais necessidade do que quer que seja senão de Ser, permanentemente, este Êxtase que os percorre,
este estado de União indizível e de Liberdade indizível, total, com o Tudo, com cada um dos seus Irmãos e das

suas Irmãs.
Não há inimigos: vocês se apreendem, enfim, de que o único inimigo são vocês mesmos que se erguem

contra vocês, que tudo isso são apenas jogos, que tudo isso são apenas elementos que foram despejados no



que vocês tinham para viver: vocês sabem que vocês não são isso.

***

A Onda da Graça dá-lhes a viver o Êxtase, dá-lhes a viver o que está muito além do deleite comum, muito além
do deleite de ser mãe ou filho nos braços de uma mãe.

Ela os restitui a vocês mesmos, à sua autenticidade, à sua Unidade e além, a este Absoluto.
Aproximando-se disso, vocês irão se aperceber de que mesmo as questões que poderiam existir são

desconsideradas.
A partir do momento em que vocês não derem qualquer peso, a partir do momento em que vocês não derem

qualquer crédito, todas as questões vão descartar-se.
Vocês poderão, então, fazer o que é para fazer e nada fazer.

A Luz está aí.
A Graça está aí.

Ela está aí para preencher a fim de que nunca mais exista déficit, zonas de sombra, pontos de interrogação,
dúvidas e medos.

Tudo isso, no início de abril, vocês irão ver multiplicar-se por dez em vocês.
Vocês irão assistir à sua Ressurreição, se isso já não ocorreu.

Eu gostaria também de dizer que, durante este período, é-lhes preciso dizer “sim”.
O Abandono total é a condição única para viver o que vocês têm a viver.

Então, é claro, permanentemente, o que é limitado vai dizer-lhes que é preciso ter medo, vai dizer-lhes que é
preciso acautelar-se, que é preciso rejeitar ou que é preciso negociar.

Mas a Onda da Vida não é negociável.
Ela não é fragmentável.

Ela não responde a qualquer lógica, a qualquer razão que pertença a este mundo e, no entanto, ela é Verdade
para aqueles que já a vivem.

Se vocês tiverem a possibilidade de escutar o que lhes dizem essas testemunhas (muito além da sua pessoa),
se vocês tiverem à escuta para escutar o que elas lhes dizem (sem ali aplicar qualquer filtro, qualquer correção,

simplesmente estando aí, presentes), então a Onda da Vida irá percorrê-los instantaneamente.
Mas mesmo se, por enquanto, isso lhes pareça muito distante, não concebam qualquer culpa.

Mesmo se vocês não tiverem me entendido (o que é, ainda assim, o caso para a maioria de vocês), não se
preocupem.

***

Hoje, eu lhes digo também, não busquem qualquer data porque isso se desenrola agora.
A partir do momento em que vocês vivem o que é para viver, no instante do seu presente, sem buscar qualquer

coisa exterior, a Onda da Graça é vivida.
A partir do momento em que vocês não estão mais na projeção do que quer que seja, nem de um futuro

melhor, nem de um fim do mundo.
Simplesmente estar aí.

Simplesmente, como lhes diziam os Anciãos, manter-se tranquilos, em paz, sem julgamento.
Se vocês aceitarem isso (e eu lhes proponho como um jogo que não é um), então vocês não terão qualquer

dificuldade, qualquer apreensão.
Deixem trabalhar, como vocês deixaram trabalhar a Luz, a Onda da Vida.

Ela é, evidentemente, transformadora e ativadora.
Ela os convida à sua Eternidade.

Ela os convida a esta Verdade total, à qual vão se opor, obstinadamente, o ego e a pessoa, porque, para eles,
isso é impossível.

Vocês são, como foi dito, a Vida.
Vocês são esta Verdade.

Vocês são, eu desejo dizer, esta magnificência.
Eu sou aquela que se nomeia sua Mãe, a Mãe desta carne na qual vocês têm percorrido este mundo.

Além desta carne, vocês são, vocês também, este Absoluto.
A única razão da minha Presença, a única razão da presença das Estrelas, dos Anciãos, dos Arcanjos e do

conjunto da Confederação Intergaláctica, é assistir ao seu nascimento.
Assistir, enquanto Presença silenciosa, audível e visível, em breve.

Como foi dito, nós não podemos fazer o caminho no seu lugar porque, em última análise, não há caminho.



Por outro lado, apenas vocês que podem dizer “sim” à sua própria Eternidade.

***

Alguns de vocês foram percorridos, ao mesmo tempo, pela Onda da Vida e pela descida da Luz Vibral.
Para vocês, permaneçam humildes, falem simplesmente o que vocês vivem, sem interpretar, sem projetar,

sem imaginar o que quer que seja.
Permaneçam o mais fiel possível ao que se desenrola.

Se vocês permanecerem fieis ao que acontece, sem modificar, nem alterar o que quer que seja, então tudo
isso irá se tornar, de algum modo, cada vez mais palpável, cada vez mais tangível e irá se impor como a única

evidência, como a única Verdade.
Vocês não poderão não aderir porque vocês são esta Onda da Vida.

Naquele momento, vocês irão se tornar, não insensíveis, mas impermeáveis à desordem deste mundo, porque
vocês irão viver que vocês não são em nada concernidos pelos anúncios de medo, pelos anúncios de fim,

porque o que termina já está morto para vocês.
São as ilusões, todas as ilusões.

Vocês irão se expandir por intermédio desta consciência além da consciência, pela Onda da Vida, a Onda da
Graça.

Vocês irão se estabelecer, efetivamente, sem o querer, sem o desejar, na sua Eternidade.
Para vocês, tudo irá se tornar fácil.

***

Então, é claro, haverá ainda alguns altos e baixos, porque o Absoluto não se mistura com o limitado.
Obviamente, haverá, ao redor de vocês, Irmãos e Irmãs que estarão inquietos por vocês e por eles.

Porque tudo o que não é compreendido e vivenciado apenas pode traduzir-se por uma rejeição.
Aí também, amem, incondicionalmente.

Não julguem ninguém.
Isso é realmente muito importante porque todo julgamento, qualquer que seja, imprime, no seu Ser, uma marca

que é muito difícil de desaparecer.
A Graça, é claro, a tira, mas porque querer ir para mais resistência e sofrimento?

O mental, a pessoa, sempre será uma dúvida permanente, um sofrimento que se alterna com períodos de paz.
Superar e transcender tudo isso é já se apreender, também, de que não há salvador, nem salvadora, de que há

apenas que Ser.
Tornar-se de novo como uma criança é, justamente, não mais dar corpo ao mental, amanhã, no momento

seguinte, e ainda menos no momento passado.

***

Se vocês respeitarem essas algumas regras (e eu os remeto, para isso, ao que disse minha Irmã GEMMA)
(ndr: intervenção de GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*), vocês verão que tudo irá ocorrer sem

esforço.
Vocês irão eliminar, sem querer eliminá-las, todas as dúvidas porque elas irão se esvaecer delas mesmas, sem

nada desejar, aí, tampouco.
Vocês irão se banhar nos espaços de majestade, de beatitude.

As diversas experiências conduzidas serão naturais.
Vocês nada têm a procurar.

No Absoluto, vocês irão viver a totalidade do que é o Absoluto, no limitado como além do limitado, no Sol como
além do Sol, no corpo de Estado de Ser como além de qualquer corpo.

A consciência, mesmo, de estar aqui será profundamente diferente, porque a sua vida irá se instalar na
evidência do Absoluto onde não pode haver questão sobre mais nada.

Porque, é claro, o objetivo da Onda da Vida não é, nem fazê-los duvidar, nem fazê-los experimentar o medo,
mas, sim, justamente, apagar, pela Eternidade, toda dúvida, todo medo, toda interrogação.

Quando nós lhes dizemos que vocês são a Eternidade, quando nós lhes dizemos que vocês são o Amor, não é
questão de persuadi-los do que quer que seja.

Não é questão de vender-lhes, tampouco, o que quer que seja, porque nós nada temos a persuadi-los, nem a
vender-lhes, que vocês já não Sejam, além da difração apresentada pela pessoa.

Vivendo as primícias da Onda da Vida, ou a Onda da Vida, nasce um novo dia.



Nunca mais vocês poderão ter um sofrimento, uma falta.
Nunca mais vocês poderão ter alguma coisa que venha contrariar, até mesmo, a personalidade.

Isso é transmutado e transcendido totalmente, naquele momento.

***

Aproveitem desses momentos em que o Silêncio se instala, porque é no Silêncio e no recolhimento que a
Onda da Vida os leva ao Êxtase.

Nos momentos em que o mental se cala, nos momentos em que o corpo está em repouso, nos momentos em
que vocês estão calmos, vocês podem sentir a minha Presença, vocês podem ouvir-me, vocês podem ver-me.

Dentro de alguns dias, se esse já não for o caso porque nós vemos e nós sabemos que muitos de vocês já
vivem isso.

A Onda sobe de acordo com as especificidades (o Arcanjo ANAEL lhes falou há pouco tempo) (ndr:
intervenção de 14 de março de 2012) (**).

Ela vem solucionar toda causa com a vida, com a morte, com o sexo.
Ela vem liberá-los.

Ser Liberado não é fugir da vida.
Ser Liberado não é se confinar em algum lugar, mas, sim, estar simplesmente aí, na totalidade.

Mas, sim, estar simplesmente presente.
Aquiescer a tudo o que lhes dá a vida porque vocês não estão mais separados.

Mesmo aquele que tem medo de vocês apenas pode ser amado por um Amor indizível.
Não pode ser de outra forma.

E quanto mais vocês amam, mais o Amor se derrama.
E quanto mais vocês dão, mais lhes é dado.

E quanto mais vocês acolhem, mais vocês são acolhidos.
A evidência torna-se, eu diria, sua verdadeira natureza.

Naqueles momentos, vocês vivenciam (sem condenar e sem julgar) que tudo ao que vocês aderiram,
participaram, não tem mais razão de ser, mas vocês sabem também que nada há a rejeitar longe de vocês.

Apenas estar aí, apenas estar presentes, além de toda Presença.
Não há mais questão: há, apenas, a evidência.

Independentemente dos sintomas que vive este corpo (e eles serão numerosos, cada vez mais: que isso
queime, que isso lhes dê este Êxtase, que isso desencadeie esta exaltação Interior, onde os sentidos são

magnificados e transcendidos, por sua vez), quando a evidência se instala, efetivamente, tudo se torna
evidente.

Então, é claro, para aquele que não está nesta evidência, isso pode ser terrível porque, para ele, efetivamente,
isso é uma Ilusão, totalmente.

Então, sejam ainda mais humildes, sejam ainda (e isso irá se instalar por si mesmo) tolerantes, mas não da
tolerância que deixa agir, deixa fazer, deixa dizer, mas da tolerância do Amor.

A evidência é evidente.
O Absoluto é o Absoluto.

Nada há a justificar, nada há a demonstrar, apenas dar testemunho por um olhar, pelo silêncio, por uma palavra.
Vocês irão descobrir tudo isso com facilidade, porque, lembrem-se, é sua natureza, de nós todos e de vocês

todos.
Somente a pessoa vai se afastar disso.

Mas é uma Ilusão: vocês não podem afastar-se do que vocês São.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste.

Vocês estão convidados ao que está depois da Alegria, a esta beatitude e este Êxtase que, desde ainda algum
tempo, muito poucos seres puderam viver e, ainda, de maneira não permanente.

Lembrem-se de que basta uma vez esta Onda percorrer no Êxtase para que, nunca mais, nada seja como
antes.

Lembrem-se, também, de que não há nada a buscar porque isso é totalmente natural.

***

Sigam seu caminho, em paz, cada vez mais.
Façam o que vocês têm que fazer.

Se a Luz os chamar, então, respondam ao Apelo.
Se a Onda da Vida estiver aí, estremecendo sob os seus pés ou subindo ao longo das suas pernas, ou já



presente por toda parte, vocês irão constatar, vocês mesmos, que cada dia vocês estão diferentes.
Vocês não poderão mais duvidar que isso seja sua natureza.

Vocês não poderão mais interrogar sobre o que quer que seja porque vocês são todas as respostas.
Isso não é um jogo de palavras, nem uma descrição exterior, mas, sim, o que será o resultado deste “sim”.

Como lhes dizem os Anciãos: reflitam.
O que pode chegar a vocês?

Qual elemento nefasto poderia intervir neste estado?
O nefasto não existe.

Ele é apenas uma consciência alterada que está instalada, desde tanto e tanto tempo, no princípio do medo.
Tudo irá se tornar, para vocês (muito além do que foi chamado de Fluidez da Unidade ou de sincronias), tudo

irá se tornar Majestade, tudo estará no mesmo Êxtase.
Vocês não poderão olhar-se uns e outros com a menor animosidade, com o menor desejo de mudar o outro,

de protegê-lo do que quer que seja.
Porque, cada vez mais, vocês irão se reconhecer pelos seus olhares.

Cada vez mais, vocês irão se reconhecer pela sua vivência comum, além de qualquer descrição.
Vocês irão se reconhecer, é claro, por este Êxtase que emana nos seus olhares, de um para com o outro, nos

seus contatos, quaisquer que sejam, muito além de qualquer esfera pessoal de relação, qualquer que seja.

***

Vocês estarão presentes, a cada minuto, totalmente presentes, aqui como em outros lugares.
Não haverá um tempo para estar na ação e um tempo para estar em uma outra ação.

Vocês irão perceber, naquele momento, tudo isso, de maneira extremamente leve é fácil.
Porque o Êxtase é fácil.

Ele não pede de vocês qualquer esforço, mas, justamente, a renúncia do esforço.
Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que nada é preciso fazer, que tudo vai acontecer.

Não foi exatamente isso que eu disse porque, justamente, o que é para Abandonar é toda reivindicação do ego
que vai fazer dessas palavras o inverso do que elas querem dizer.

A Onda da Vida não pode se acomodar em qualquer ação do ego, em qualquer interação sequer.
Isso vocês irão vivê-lo, se vocês não o vivem ainda.

O Amor e o Absoluto, que são sua natureza, irão fluir de vocês, sem esforço, sem desejo.
Não poderá ser de outra forma.

Vocês estarão na doação e vocês irão doar, permanentemente, sem mesmo pensar no que vocês estão
doando.

Tudo irá se tornar muito simples porque tudo é simples.
Quando isso se torna complicado, difícil, obviamente, isso não é o Absoluto.

São apenas as resistências que se expressam.
Lembrem-se de que o que vocês viviam, ou não, vocês não têm, tampouco, que se julgar.

Porque nada julga vocês.
O Absoluto não conhece qualquer julgamento.

O Absoluto, além da Unidade, não conhece nem o bem, nem o mal.
Ele conhece apenas a Vida.

Ele conhece apenas o Êxtase.

***

Lembrem-se de que a Onda da Vida, quando ela lhes percorre, não pede qualquer resposta, nem qualquer
ação da sua parte.

Naquele momento, tentem, efetivamente, num primeiro tempo, ser aquele que observa o que se desenrola
neste corpo.

Lembrem-se dos alguns elementos que lhes foram dados pela minha Irmã GEMMA (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 18 de fevereiro de 2012) (*) referentes ao que pode favorecer, em vocês, isso.

Chegará um momento, segundo o tempo linear deste mundo, em que isso não poderá mais ser escondido.
A única maneira que vocês têm, naquele momento, é Amar ainda mais.

É a única maneira de exterminar o medo.

***



Lembrem-se de que o medo está inscrito na mesma história da humanidade, a partir do momento em que ela
vivenciou o fato e o sentimento de ser cortada do que quer que seja.

Nós lhes dissemos que vocês não eram responsáveis por nada e, ainda menos, culpados.
Então, por que vocês querem, hoje, buscar uma culpa, uma responsabilidade?

A única coisa de que vocês são, efetivamente, responsáveis, é do seu “sim” ou do seu “não”.
E nisso, também, vocês são totalmente Livres.

Somente o ego vai fazê-los crer que vocês não são Livres, sempre e incansavelmente.
Então, vocês querem escutar a minha voz ou vocês querem escutar a voz da razão, a voz do seu ego?

Chegará um momento em que vocês não poderão mais dar o menor crédito à voz do ego.
Naquele momento, a Graça irá se tornar evidência para vocês, porque, o que vocês vivem (em suas noites, em

seus dias), irá aparecer-lhes como o único salvo-conduto e a como a única coisa verídica.
Vocês irão se aperceber, naquele momento, de que tudo o que lhes disseram os nossos Irmãos e Irmãs, em

particular os orientais, sobre a noção de Ilusão, da matriz, de alteração, de falsificação, é inteiramente
verdadeiro.

É, aliás, a única Verdade.
Vocês são esta Eternidade.

Vocês são os Filhos do Amor, da Lei do UM.
Vocês não pertencem à pessoa.

Vocês se pertencem a vocês mesmos, a partir do momento em que vocês dizem “sim” à Onda da Vida.
Vocês não têm que prestar contas a ninguém, apenas a sociedade instituiu isso.

Somente as próprias condições desta vida instalaram isso.
Mas vocês, em Verdade, vocês são os Filhos do Amor.

O Amor é isso que é a Verdade.
Que isso seja no Si, que isso já esteja integrado e vivenciado no Absoluto ou que lhes esteja ainda nas fases

de resistência, de dúvida, de medo, de interrogação, não se ocupem disso.
Afastem-se desses problemas que foram criados pelo seu próprio mental.

Vocês têm apenas que escutar.
Vocês têm apenas que viver.

***

O momento da sua Eternidade não está mais no amanhã, nem em um futuro, nem em qualquer data.
Vocês trabalharam para que esse mecanismo se realize na maior docilidade.

E, efetivamente, esta docilidade está em vocês, a partir do momento em que vocês se colocam (e que vocês
dizem “sim”) na Onda da Vida.

Obviamente, os elementos opostos, ao redor de vocês (na sua própria família, nesta sociedade, no seu local,
na sua profissão, na sua atividade), vão tentar atuar, mas vocês irão ver cada vez mais claramente.

Vocês estarão, aliás, cada vez mais Claro e cada vez mais Transparente.
A Transparência tornar-se-á tal que vocês irão se tornar, vocês mesmos, permeáveis ao que o outro quer

captar de vocês.
Ele nada mais verá senão o Absoluto.

Quanto mais ele se aproximar, ele mesmo, mais ele poderá comungar com vocês nesta Comunhão da Graça,
onde o Amor e o Êxtase se repartem, aqui como em outros lugares.

Porque não há outros lugares e não há aqui, há apenas a Graça, e a Graça é partilha e doação.
O olhar da personalidade irá tender fazê-los duvidar, mas, vivendo-o, vocês não poderão mais duvidar.

***

A Onda da Vida é Êxtase.
Ela é esse Casamento Místico com sua cópia, com todas as cópias, com todos os Seres.

As Presenças, em meio aos Mundos Unificados, irão lhes aparecer cada vez mais facilmente, além de toda
comunicação verbal, porque vocês irão se comunicar além da comunicação, por uma Comunhão, por um

estado, pelo “sim”.
Então, minhas Irmãs Estrelas e eu mesma, nós lhes pedimos uma Ação de Graça, durante esta semana que vai

de 02 de abril a 08 de abril.
A cada respiração, a cada contato que vocês estabelecerem, em vocês como com seus Irmãos, como com



aquele que se considera ou que vocês consideram ainda como um inimigo e um obstáculo, lembrem-se,
durante esta semana, das minhas palavras: “Amem-se uns aos outros como Ele os amou”.

Além de toda aparência, além de todo papel, além de tudo o que vocês acreditam, coloquem, efetivamente, o
Amor na frente e vocês irão ver que a Graça irá fluir em vocês em fluxo contínuo.

Não coloquem questão, sejam a resposta.

***

Como foi dito pelo bem amado SRI AUROBINDO, em breve um ser virá se expressar.
Ele virá chocá-los porque o seu Amor é absoluto, ele não conhece qualquer limite.

Ele virá falar com vocês e se apresentar a vocês.
Mas isso, vocês já o tem em vocês.

O Manto Azul da Graça continuará às quintas-feiras, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de
Lisboa] (ndr: ver na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (***), mas ele estará, sobretudo, cada vez mais
presente, mesmo nos momentos (e, aliás, naqueles momentos, isso será ainda mais evidente) em que vocês

estão em qualquer outra coisa que isso, deliciando-se no Êxtase, sem medida comum com o que vocês
imaginavam, com o que vocês estavam prestes a efetuar ou dormindo.

A sua Essência se revela a vocês mesmos.
Aí também, deixem trabalhar este Êxtase.

A Onda da Vida libera-os e os possui, na totalidade, porque vocês são isso.

***

O Manto Azul da Graça vai esculpi-los, de algum modo, além de todo papel, em sua Eternidade.
Se um problema chegar à sua consciência, qualquer que seja, além de remetê-lo à Luz, além de pedir uma

solução, considerem que a solução já está aí, porque ela já está aí.
Apenas no aparecimento de um busca de solução que a solução se afasta, ativando mecanismos intelectuais,

mentais, de reflexos (de qualquer forma, condicionados pelas suas experiências passadas), afastando-os
sempre mais do instante presente.
A Graça, ela, não está no amanhã.

Ela não está no ontem.
Ela está aí, agora.

Vivê-la, atualizá-la, na totalidade, é renunciar a tudo o que não é Ela.
É renunciar a vocês mesmos.

Não em uma negação, não no fato de recusar viver, mas renunciar a todas as lutas.
É render as armas.

Nada há a combater.
Ninguém há a combater.

Enquanto existir em vocês um combate, qualquer que seja, é o que os leva contra vocês mesmos.
Não há caminho.

Há apenas uma Verdade.
Há apenas uma experiência.

Tentem fazer a experiência e vocês irão ver que não há nada que possa estar contra isso.
Qualquer resistência irá vacilar nela mesma, em vocês como neste mundo.

Vocês não têm do que fugir.
Vocês nada têm a deixar, como minhas Irmãs e os Anciãos lhes disseram.

Vocês apenas têm que se afastar do que é limitado.
Vocês apenas têm que estar à escuta, sem questionamento, do que se desenrola neste corpo.

Lembrem-se, também, do que lhes disseram as Estrelas, os Anciãos: a Onda da Vida é uma doação da própria
Graça.

Ela não responde a qualquer anterioridade.
Ela não responde a qualquer pedido porque nada há a pedir que já não esteja aí.

***

Eu voltarei, ainda uma vez, no momento oportuno, mas lembrem-se de que eu já estou aí, através mesmo
deste Manto Azul da Graça, através mesmo da Onda da Vida que desperta.



Minhas palavras foram muito simples.
Elas não pedem, hoje, nem perguntas, nem comentários.

Como muitas consciências que vieram entre vocês, nós estamos instalados além da nossa própria consciência
de Ser, para permitir à Onda da Vida alcançá-los.

Em breve, depois da minha partida dentro de alguns minutos, virá aquela que estará aí para partilhar com vocês
(ndr: GEMMA GALGANI) que muitas vezes lhes deu o seu caminho, o seu acesso à Unidade, as condições.

Hoje, ela estará aí com vocês, na totalidade, até o seu Alinhamento.
Este Alinhamento, que não é mais um, para muitos de vocês, porque vocês ultrapassaram, em muito, a data de
02 de abril que nós lhes demos, o que nos regozija e nos encanta (ndr: ver “Protocolos prioritários” na coluna

“Protocolos a praticar”) (****).

***

Retenham que não existe problema, que não existe questão, existem apenas soluções e evidências, a partir no
momento em que vocês cessam de jogar o jogo da personalidade e que vocês se instalam no “sim” da Graça.

Em breve, nós iremos chamá-los, a cada minuto do seu tempo terrestre, para dizer “sim”.
E, naquele momento, quando vocês tiverem dito “sim”, vocês poderão rir além de toda Alegria.

Não do riso sarcástico daquele que duvida.
Mas vocês irão rir porque o Êxtase é riso.

O que vocês podem desejar de mais belo, de mais verdadeiro, de mais autêntico do que viver a Graça e o
Amor?

Porque isso é o que vocês São, o que nós somos, com vocês.
Ousem.

Ousem viver.
Eu encerro aí minhas palavras.

Eu encerro aí o discurso para estabelecer, com vocês, este momento de Comunhão à Graça, que lhes é
oferecido a cada minuto, a partir do momento em que vocês dizem “sim”.

Eu lhes digo: até uma próxima Vez.
Eu lhes digo: até logo.

Acolham-me, cada um de vocês, como eu os acolho.
CRISTO dizia: “Deixem vir a mim as crianças”.

Hoje, eu lhes digo: “Todos vocês são meus Filhos e todos vocês são Livres”.
Não há qualquer sentimento de posse quando eu digo isso.

Não há qualquer reivindicação.
Há apenas a Graça.

Então, comunguemos juntos a esta Graça, alguns minutos do seu tempo, para a Eternidade sem tempo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até uma próxima vez.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.

Eu sou o Amor que vocês São.

************

MARIE-part1_24-03-2012 por autresdimensions
************

MARIE-part2_24-03-2012 por autresdimensions
************

(*) – GEMMA GALAGANI (18.02.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-

autresdime
*

http://www.dailymotion.com/autresdimensions
http://www.dailymotion.com/video/xpp7wg_marie-part1-24-03-2012_webcam
http://www.dailymotion.com/video/xpp7p8_marie-part2-24-03-2012_webcam
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-autresdime
http://www.dailymotion.com/autresdimensions


(**) – ARCANJO ANAEL (14.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca
*

(****) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1394

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-14-de-marco-de-2012-autresdimensions
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"A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA.""A ONDA DA VIDA É O MOMENTO EM QUE HÁ RENDIÇÃO TOTAL DA ALMA."

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito, inicialmente, todas as minhas Bênçãos.

Desde sete ou oito semanas, agora, uma especificidade nova foi chamada de Onda da Vida, Onda do Éter,
Onda da Graça, Manto Azul da Graça (vocês podem ali colocar todos os nomes que vocês quiserem).

Isso pode se resumir em algo muito simples.
Até agora, nós havíamos lhes falado de alguma coisa que descia com um componente triplo (já desde certo

tempo).
Agora, nós lhes falamos de alguma coisa que sobe.

Que sobe, em vocês, como isso sobe da Terra.
Através, se vocês quiserem da ação do que foi denominado (porque é preciso bem chamá-lo assim ou de

outra forma, é preciso nomear as coisas): o Manto Azul da Graça.

***

A ação do Manto Azul da Graça foi (e é e será, ainda, principalmente a partir do início de abril) desencadeada:
de algum modo (e eu os lembro de que isso não é uma ação de vocês, mas é algo inteiramente natural), a

subida da seiva que faz a nova árvore, que faz a nova vida, não é?
Esta subida da seiva (que vem do mais profundo da Terra, que se deposita sobre a Terra) penetra, em vocês,

como a seiva sobe na primavera, quando o sol começa a esquentar, de algum modo, esta Terra.
É esse mesmo processo que está em curso, em vocês, para aqueles de vocês que já o vivem.

Então, o Bem Amado SRI AUROBINDO irá falar esta tarde, justamente, sobre as qualidades intrínsecas do que
sobe agora.

Para aqueles que leram o que ele disse durante a sua última vida, ele falou da descida do Supramental, do
Espírito Santo, se vocês quiserem.

Quando ele foi São João, ele escreveu (sob o ditado de CRISTO) o “Apocalipse” e ele descrevia, com formas
alegóricas, com símbolos (e, também, em função do seu mental da época, é claro), tudo o que ele podia ver do

que ia chegar.
Mas, em momento algum, ele expressou (ninguém, aliás, expressou) esta resposta da Terra.

E SRI AUROBINDO irá lhes falar.
Além do que vocês vivem, ele irá sistematizar, de alguma forma, o porquê desta Onda da Vida, as

consequências que alguns de vocês já vivem: o Casamento Místico (ou este Êxtase místico) que é, eu os
lembro (como alguns Anciãos disseram e repetiram), nossa natureza, a de todos, sem exceção.

Mesmo aqui, ainda confinados.
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Mesmo nos planos astrais, nos desencarnados.
Mesmo nos planos da Luz.

Até A FONTE.
Até o átomo.

É a constituição intrínseca de absolutamente tudo.
Naturalmente, aqueles que vivem isso sabem, pertinentemente, que isso é a Verdade porque é um

Reconhecimento.
Do mesmo modo que, quando um ser humano entra, de maneira fortuita (por uma oração, por uma meditação),

em contato Vibratório com MARIA, ele sabe que é MARIA.
É algo que é inato.

Isso está além mesmo do reconhecimento.
É algo que está inscrito, é claro, em todas as carnes, em todas as Consciências e em cada vida.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida.
Mas eu deixarei o Bem Amado João se expressar.

***

A grande novidade é que, então, nós começaremos, desde esta tarde, os momentos de trocas (onde nós
temos que lhes dar alguns elementos) por um momento de descida do Manto Azul da Graça, assim será (vocês
talvez o saibam) todas as noites às 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa]

e não importa qual momento da vida (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários”) (*).
E, o mais importante, será isso.

Isso não é tudo o que nós iremos compartilhar.
Logicamente, as palavras são importantes porque elas nutrem o mental e elas permitem, de alguma forma,
ocupar uma parte de vocês mesmos enquanto a conexão (o trabalho da Luz Vibral) se realiza no Interior de

vocês.
Do mesmo modo que um artista vai pintar, vai exprimir através de uma poesia ou de qualquer obra criativa,

alguma coisa.
Mas é durante o trabalho de criação que se pode manifestar, em certos casos, esta Onda da Vida.

Há artistas conhecidos que o descreveram.
Hoje, aqueles que são artistas podem, particularmente, senti-lo.

Eles são absorvidos em alguma coisa que é um ato criativo.
A Onda da Vida vai se manifestar para eles, naquele momento.

Mas isso pode ser exatamente a mesma coisa (nós já o dissemos) para a Onda da Vida (e, também, para a Luz
que descia, o que quer que vocês façam).

Não é mais tempo, como dizer, de limitar (ou de restringir) a Luz, aos momentos ditos privilegiados: quando
vocês estão Alinhados, quando vocês estão em meditação, quando vocês estão em oração.

Cada minuto da sua vida, de hoje em diante, deve se exprimir pela Onda da Vida.
Vocês são a Onda da Vida, portanto vocês devem, cada vez mais (e vocês irão fazê-lo porque isso é natural),
habituar-se a deixar exprimir, em vocês, o que é (como eu dizia quando estava encarnado) o mais espiritual em

vocês, o mais elevado.
Não a personalidade.

 Não o ego.
Não o que é limitado.

Não o que reage, sem parar, assim que há a menor contrariedade.
Porque, em última análise, é sempre o ego que reage.

Mas, se vocês tomarem um tempo para viver esta Onda da Vida, colocarem, simplesmente, sua observação
sobre o que acontece, alguns segundos, alguns minutos (qualquer que seja o tempo que isso dure), isso será o

mais importante.
Porque, se vocês se aperceberem, por vocês mesmos, depois, de que se antes de falar, se antes de reagir,

se antes de ficar com raiva, vocês permanecerem (alguns instantes, algumas respirações, alguns minutos, não
importa) à escuta da Onda da Vida (não para buscá-la, não constrangendo-a, mas, simplesmente, aí, como
dizia o Arcanjo ANAEL, no “Aqui e Agora”, Hic e Nunc), neste momento, a Onda da Vida irá fluir em vocês.
E, naquele momento, tudo o que vocês expressarem, tudo o que vocês manifestarem, será procedente da

Onda da Vida que vocês são.
E não da personalidade que vocês creem ser.

***



É um aprendizado que vai ocorrer naturalmente.
É nesse sentido que, já, UM AMIGO (já desde alguns meses) e eu mesmo, nós dissemos que nós lhes demos

tudo ao nível do ensinamento, que não haveria ali outro ensinamento, porque, agora, o único ensinamento é
vocês e vocês mesmos.

Não vocês e vocês mesmos neste lado desconfortável, confinado, da personalidade, mas na natureza
essencial do que nós somos, todos, sem qualquer exceção.

Mesmo o pior assassino é percorrido pela mesma Onda.
Simplesmente, ele, ele está mais afastado do que vocês.

E é por isso que o Mestre PHILIPPE, ou outros, insistiram: jamais julguem.
Porque o menor ato, a menor pessoa, o menor elemento que vocês julgarem, vocês se condenam, vocês

mesmos, afastando a Onda da Vida de vocês mesmos.
Isso é muito, muito importante, durante o período que vocês vivem (na sua pequena vida como na vida da

totalidade da Terra), para compreender, em profundez, isso: jamais julguem alguém, nem o que quer que seja.
Porque, mesmo se alguma coisa lhes parecer aberrante e lhes parecer injusta, em última análise, quem vê a

situação?

É sempre o mental.
É sempre a personalidade (Fogo do Coração ou não Fogo do Coração).

Mas a Onda da Vida, ela é natural.
Mas a única coisa que não pode extingui-lo, mas que o afasta, temporariamente, é o julgamento.

Então, por mais que vocês digam que vocês são amor, que vocês amam todo mundo, mas, se houver o menor
julgamento, se vocês condenarem quem quer que seja, vocês se condenam vocês mesmos.

***

O CRISTO disse: “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”.
Hoje, vocês são portadores (quase todos, conscientes ou não) da Vibração KI-RIS-TI.

Como é que um KI-RIS-TI poderia julgar quem quer que seja?
Portanto, assim que houver um julgamento, assim que houver um pensamento a ser emitido (que é uma

condenação, que é uma observação mental), vocês irão se afastar desta Onda da Vida.
Então, é claro, o CRISTO, ele disse também para não jogar pérolas aos porcos.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, simplesmente, retirar-se.

Mas, retirar-se aonde?
No si.

Será que, para retirar-se no si, é preciso julgar o outro?
Absolutamente não.

E quanto mais vocês vivem a Onda da Vida (quanto mais vocês tocam este indizível, este Absoluto), menos
vocês julgam.

Evidentemente, a personalidade (ainda encarnada) pode ficar chocada.
E eu diria mesmo que ela deve ficar chocada.

Lembrem-se: do CRISTO e de JUDAS.
Será que CRISTO condenou JUDAS?

Coloquem-se a questão: será que a Onda da Vida, será que a Vida se condena, ela mesma?
Portanto, se vocês são a Vida, vocês nada podem condenar.

Isso é muito, muito importante, durante este período (e, sobretudo, agora, a partir do início de abril, de 02 de
abril, eu creio) em que vocês irão viver esta Onda da Vida (mesmo para aqueles que a vivenciaram, já, na

totalidade) como este Êxtase místico.
Vocês irão ver o que isso vai ser.

 Desde alguns dias, muitos seres humanos (sem nada compreender) sentem uma espécie de calor (de
formigamento) nos pés (sob os pés, nas pernas) sem saber o que é.

É lógico.
A Terra despertou.

Tudo o que nós lhes dissemos acontece sob seus olhos.
Que prova podemos dar-lhes de mais correta, de mais exata, de mais autêntica, do que esta Onda da Vida?

A Onda da Vida, não fomos nós que lhes demos.
Não foram vocês que se deram.

Porque isso é a nossa natureza, de todos.
E ela vem de onde?



Da Terra.
Ela vem de baixo e ela sobe.

O que mais seria isso senão o que foi chamado de Ascensão?
Então, é claro, as circunstâncias da Ascensão são diferentes segundo os seres humanos, vocês sabem.

Mas a Ascensão é a Onda da Vida.
Houve um Apelo da Luz.
Vocês acolheram a Luz.

Vocês lhe permitiram (como lhes dissemos) Ancorar, encarnar-se.
E, agora, vem a resposta que é a resposta da Terra: é o ‘sim’ ao seu Casamento, à sua Eternidade.

E tudo isso, é claro, vocês sabem porque vocês o vivem, com interrogações, com dúvidas, com, às vezes,
raiva, com, às vezes, necessidade de ter medo.

Porque é tão inédito, é tão imenso, é tão amplo que, naturalmente, tudo o que está inscrito na personalidade
(nos medos que foram secretados desde tanto tempo) podem, naqueles momentos, aturdi-los.

Mas o fato de ficar aturdido pode durar apenas um momento.
Portanto, aí tampouco, não se condenem.

Foi-lhes dito (e SRI AUROBINDO irá explicar para vocês muito melhor do que eu) que a Onda da Vida é
natural, que vocês nada têm a fazer.

Que há apenas que estar no Hic e Nunc e deixar fazer o que deve ser feito.
Agora, meus Irmãos e minhas Irmãs, eu lhes dou a palavra para todas as suas perguntas.

***

Pergunta: eu me sinto disperso, particularmente nas minhas atividades criativas, mas enquanto me
sentindo o instrumento do Divino. Isso atrapalha a realização da minha missão?

Então, aí, caro Irmão, a única missão que é para realizar é viver a Onda da Vida.
Vocês não são o seu papel.

Vocês não são a sua identidade.
Vocês não são a menor das suas projeções no exterior.

Isso não quer dizer que é preciso ficar como um vegetal: sentar e, então, esperar.
Salvo se a Onda da Vida pedi-lo a você.

O que você denomina esta noção de estar disperso (fragmentado) é apenas uma visão limitada do que nós
chamamos de Deslocalização.

Obviamente, enquanto vocês não estiverem conscientes e lúcidos desta Deslocalização, a personalidade vai
chamar isso como?

De uma ausência: não mais ter memória, não mais ter neurônios e não mais poder concentrar-se, não mais
poder fazer uma atividade normal, não mais se lembrar de um sobrenome, de um nome, etc..

Isso, é o Apelo da Luz.
Mas isso não é somente o Apelo da Luz, como anteriormente.

É, sobretudo, o Apelo da Onda da Vida porque a Onda da Vida (como nós o dissemos), ela é sua natureza, de
todos, sem exceção.

Portanto, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça (além da Comunhão, além da Fusão, além da Dissolução), é a
Deslocalização da Consciência.

Eu vou empregar muito as palavras “personalidade” e “ego”, mas não vejam qualquer crítica, não é?, porque,
quando nós estamos encarnados, é claro, todos nós temos um ego.

Se vocês olharem os Anciãos (os Melquizedeques), durante suas vidas, nós tivemos, todos, fortes
personalidades que se expressavam de maneira diferente.

O que acontece?
Se vocês adotam o ponto de vista da personalidade, vocês dizem: “como, eu não posso mais fazer o que eu

estava prestes a fazer; eu não posso mais realizar a minha missão?”.
Mas, não há missão.

Não há evolução.
Há, apenas, que ser esta Onda da Vida.

Agora, vocês são livres para não ser a Onda da Vida, para desviar-se disso, para acreditar que há um combate
entre os ímpios e os gentis, acreditar que há um papel (uma função) a realizar sobre esta Terra.

A Onda da Vida é tudo, exceto isso.
Ela os chama, ela também, Aqui e Agora, para deixá-la trabalhar.

Então, é claro, o ego vai dizer: “eu não tenho o dia todo; eu tenho uma missão; eu tenho que cozinhar; eu tenho
que fazer a limpeza”.



Mas quem lhes disse que vocês não podiam cozinhar, ter sua missão, sendo percorrido pela Onda da Vida?
Todos os seus minutos, todas as suas horas, vão ser tomados pela Onda da Vida.

Então, naquele momento, o que vocês irão dizer?
Vocês irão dizer (é muito simples) ou “eu quero continuar a minha vida”.

Ou vocês irão dizer: “isso não é a Luz; a Luz é o que eu vejo, eu”.
Isso é o ego, não é?

Então, vocês irão dizer: “eu quero a Luz, mas sou eu que decido quando”.
Dissemos a vocês: vocês nada decidem com a Onda da Vida.

Hoje, há seres que vivem o que você descreveu, ou seja, a sensação de estar disperso, porque é a visão da
personalidade.

Escute, faça Silêncio e você verá que o que você nomeia “dispersão” nada mais é do que as primícias da
Deslocalização.

A Deslocalização não é deixar este corpo.
Não é deixar a consciência da personalidade.

É estar consciente do Tudo.
É não mais estar limitado a esta pequena pessoa.

É serem todas as pessoas, toda a Terra, todas as estrelas, todo o céu.
Isso não é uma visão da mente.

É uma Verdade da Consciência, da Presença, do Si (como dizem nossos amigos orientais) que os leva a viver
(pelas Portas da Dissolução, da Crucificação) a Dissolução e, portanto, o Tudo, o Absoluto.

Nossos amigos orientais diriam o Brahman (e, sobretudo, o Parabrahman), ou seja, o que é esta Unidade
Absoluta que cada um de nós é, onde quer que estejamos.

Portanto, o sentimento de doença, hoje (se vocês têm bicicletas que se põem a girar cada vez mais), é claro,
enquanto vocês estão aí dentro, vocês estão no sofrimento.

Mas, lembrem-se: este sofrimento, ele também, é apenas uma Ilusão.
Tudo depende do olhar (ou seja, do estado da sua Consciência) pelo qual vocês abordam o que vocês vivem.

Se a Onda da Vida os penetrar, não haverá mais problema.
Por quê?

Porque nunca mais haverá a menor questão.
Tudo irá se tornar uma evidência total e absoluta.

E, depois, a personalidade vai rir: “sim, mas, eu, eu ainda estou aqui; eu, eu estou, ainda, nos problemas”.
Quem disse o contrário?

Mas mudem de olhar.
Todo problema da personalidade é que há uma reivindicação da Luz.

Nós lhes explicamos.
E a problemática é que vocês (para muitos de vocês) realizaram um trabalho magnífico: aquele de realizar a

Ancoragem da Luz sobre a Terra.
Agora, deixem a Terra despertar.

A Terra vive a sua Ascensão.
Então, é claro, até o extremo limite, haverá seres que vão estar na negação.

Mas, o que eles negam?
Coloquem-se, sempre, esta questão, em vocês: quem fala?

Quem vai se expressar?
O que eu manifesto quando eu estou com raiva de tal pessoa, de tal situação?

Será que é minha parte limitada ou será que é o que eu sou?
Porque, o que eu sou, em Verdade, não tem o que fazer do que é limitado.

Isso não é (como lhes disseram os Anciãos e outros) uma negação.
Longe disso, já que a Ascensão é um movimento que ocorre de baixo para cima, é claro (vocês o

compreenderam), que faz participar a carne, a personalidade, a individualidade.
Para conduzi-la aonde?

Na Eternidade e, sobretudo, nesse sentimento (profundo, extraordinário) de Êxtase.
Todas as manhãs, quando eu estava encarnado, eu ia ao Sol.

O que eu vivia a mais que isso?
Eu me regozijava no Sol.

Hoje, vocês estão neste regozijo.
Então, paradoxalmente, vocês irão recusar isso?

Por quê?
A pergunta, ela está aí.



Aliás, é a única pergunta.
Portanto, não se ocupe disso.

Contente-se em viver o que é para viver.
Só o ego tem medo (como disse, eu creio, uma das Estrelas): é a retração da Alma.

Todos os ensinamentos alterados, falsificados, desde o início do século passado, tinham-lhes lisonjeado a
Alma: vocês são uma Alma, há Almas irmãs, há Chamas Gêmeas, há Chamas com as quais vocês irão

trabalhar.
Mas tudo isso pertence à Alma.

Será que a Alma é eterna?
Não.

A Alma é um intermediário entre o corpo e o Espírito.
Isso é tudo.

Eu os remeto, para isso, a tudo o que disse o IRMÃO K (no último verão (inverno, no hemisfério sul) do seu ano
de 2011).

Se vocês quiserem permanecer na Alma (ou seja, nas seduções, na Dualidade), vocês são totalmente livres.
Mas, então, não venham se queixar de não viver a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o momento em que há rendição total da Alma.

A Ressurreição é o momento em que todos os corpos (físico, etéreo, mental e causal) são queimados no
Fogo do Amor e na Onda da Vida.

Mas se vocês quiserem manter uma causalidade, qualquer que seja, mantenham-na.
Aí também, é um ou outro.

Não se coloquem questões.
Vivam o que é para viver.

Aliás, quando vocês vivem a Onda da Vida, na totalidade, o que poderia permanecer como questão?
Quando há uma questão em vocês (principalmente ao nível espiritual, ao nível de futuro), o que isso quer dizer,

fundamentalmente?
Isso quer dizer que vocês não estão mais no Hic e Nunc.

A Onda da Vida, a Luz, nos primeiros momentos, vocês sabem que vocês apenas podem, realmente,
beneficiar-se nos Alinhamentos, nas meditações.

Eu, durante a minha vida, eu ia meditar em frente do sol nascente.
Mas, hoje, toda sua vida deve se tornar isso.
Mas se vocês quiserem, não se atormentem.

 Façam o que vocês têm que fazer.
Se vocês creem ser, exclusivamente, um criador, sejam um criador.

Se vocês creem ser, exclusivamente, um terapeuta, sejam um terapeuta.
É o ego que, ainda uma vez, vai se colocar problemas de porque ele não vive a Onda da Vida.

Mas, se vocês vivem a Onda da Vida, qual questão poderia ainda existir?
Como vocês sabem que vocês vivem a Onda da Vida?

Obviamente, isso é manifestado.
Portanto, vocês vivem esta Onda.

Portanto, vocês vivem o Êxtase, esse prazer indizível, por intervalos, por enquanto.
Mas vivê-lo uma vez é já o fim da personalidade.

Porque vocês tocaram (apenas durante esta experiência fugaz) a própria Essência.
Vocês sabem que isso é a Essência.
Não há necessidade de se perguntar.

Quando vocês recebem a Luz, vocês ainda podem se perguntar.
Aliás, eu empreguei expressões: “yoyoter de la touffe” [embirutar, dizer não importa o quê].

Porque, efetivamente, a Luz que desce chama a perguntas.
Ela chama a posicionamentos, a mudanças, Interiores e exteriores.

A Onda da Vida, ela não é nada disso.
Ela é este Êxtase permanente de vocês mesmos.

Ela os faz Comungar com a Vida.

***

Pergunta: observar os processos do ego faz parte da Deslocalização?



Sim.
Na totalidade.

Muitos seres que realizam, se vocês quiserem, esta etapa do Si, da Unidade (não do Absoluto, há uma
diferença), colocam-se, muitas vezes, na posição dita de observador e de testemunha.

Isso não é uma despersonalização.
É, simplesmente, aí também, o que eu nomeei um ‘olhar que observa’.
Quando vocês entram nesse olhar que observa, é um sinal muito bom.

Porque isso significa que o ego se soltou e que alguma coisa nova está prestes a assumir o lugar.
Vocês se observam, vocês mesmos, e, muitas vezes, vocês notam alguma coisa que vocês não procuram

(porque se vocês o procuram, é difícil de reproduzir).
Mas, a um dado momento, vocês fazem alguma coisa e vocês são surpreendidos de ver-se prestes a se

observar a si mesmos e vocês dizem, pouco a pouco: “mas não sou eu”.
Isso não é uma despersonalização, no sentido psiquiátrico.

Logicamente, aquele que está no ego vai chamar isso de alucinação, de delírio.
É sua reivindicação.

Mas vocês, quando vocês vivem isso, há um sentimento de estranheza.
Esse sentimento de estranheza é muito exatamente o que vai preceder a Onda da Vida.

Vejam: é um sinal muito bom.

***

Pergunta: quando eu pratico as respirações dadas por SRI AUROBINDO, há como um sopro que impõe
outro ritmo. O que acontece?

Isso é extremamente simples.
Se você tenta (no que foi dado por SRI AUROBINDO, em alguns exercícios de Yoga que lhe são próprios)

parar a sua respiração (você faz uma pausa respiratória) e que alguma coisa respira ou quer respirar, é um sinal
muito bom: é a passagem da respiração normal (ou dirigida) para a Respiração do Coração que é a Porta,

também, da Onda da Vida.
Como todo mundo lhes disse, entre nós, vocês não podem ter exercícios, propriamente falando, sobre a Onda

da Vida.
Porque a Onda da Vida representa o Abandono Final.

Por outro lado, vocês podem muito bem continuar a praticar os exercícios referentes ao Si, referentes à
Unidade, referentes à criatividade.

Porque, justamente, é o que vai ocupar, literalmente, a sua personalidade (o seu ego) quando a Onda da Vida
estiver trabalhando.

Portanto, não há culpa.
Muito pelo contrário.

Usem e abusem do seu ego, mas em uma atividade que poderíamos chamar de criativa (qualquer que seja) ou,
em todo caso, ocupem-se do Si.

Naquele momento, a Onda da Vida vai nascer.
Mas não se ocupem da Onda da Vida.

Ela é natural.

***

Vocês vão constatar, aliás, ao redor de vocês (por exemplo, em suas famílias, junto aos seus amigos),
pessoas a quem vocês falam de tudo o que vocês vivem e que os olham como um louco.

E vocês irão constatar, com surpresa, que esses seres (que nada viviam, estritamente nada) que olhavam
vocês como um maluco, vão viver a Onda da Vida.

Porque será que eles não a viviam?
Como nós sempre lhes dissemos, pode ser que esses seres tenham um Coração tão puro, tão pronto, que

eles não tinham necessidade de fazer todos os exercícios que nós lhes demos, de praticar os yogas que nós
lhes demos, de escutar (mesmo Vibratoriamente) tudo o que nós lhes fornecemos.

É o que dizia, já, o CRISTO: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.
Nós sempre lhes dissemos isso.

Houve um grande sábio que se chamava Senhor GANDHI (e outros que tomaram isso, com outros termos) que
disse: “sejam as mudanças que vocês querem ver no mundo”.

Enquanto vocês quiserem mudar o mundo, vocês não mudam vocês.



Enquanto vocês quiserem agir no mundo (mesmo nos movimentos ditos associativos, para o bem da
humanidade), vocês não mudam vocês.

Vocês apenas fazem projetar o que vocês têm medo de viver no Interior.
Isso não quer dizer que é preciso livrar-se de tudo, isso não quer dizer que é preciso parar de trabalhar em

associações humanitárias.
Eu não disse isso.

Simplesmente, mudar o olhar.
O que motiva a sua ação?

O que motiva o que vocês fazem?
Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês irão ver que isso são apenas meios de ocupar o seu ego

e de evitar (como eu disse há pouco tempo) olharem-se vocês mesmos.

************

(*) –‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


Pergunta: SNOW abordou o papel dos alimentos crus na alimentação (ndr: intervenção de 17 de março de
2012). Por que isso gera em mim um medo de emagrecer?

 
Quem tem medo de emagrecer senão este corpo?

Será que você é este corpo (que ele seja obeso, que ele seja anoréxico)?
Você está neste corpo.

Você tem um veículo (que é este corpo) que é para manter, para nutrir.
O que significa comer cru?

Reflitam.
Nós lhes dissemos (e vocês sabem): a Onda da Vida, ela está por toda parte.

As árvores são os vetores, também, desta subida da Onda da Vida.
Elas estão Alinhadas, as árvores, permanentemente.

Os produtos da natureza (os alimentos crus) são portadores da Onda da Vida.
Se vocês aquecê-los, o que acontece?

Vocês substituem a Onda da Vida pelo Fogo vital, o Fogo material (pelo cozimento).
Portanto, vocês suprimem, totalmente e na totalidade, pelo fogo de cozer os alimentos, esta Onda da Vida.

Hoje, a Onda da Vida está presente sobre a Terra em muitos seres humanos, mas, também, em toda natureza,
como disse SNOW.

Portanto, se vocês pegarem um vegetal.
Em seguida, se, este vegetal, vocês o comerem tal como, vocês irão constatar o quê?

Que vocês o digerem sem qualquer problema.
Se ele estiver cozido, vocês o digerem com menos facilidade.

E se vocês não tiverem problemas digestivos, o que vai acontecer?
É muito simples: vocês terão vontade de dormir.

Porque o seu Fogo vital foi desviado da Onda da Vida para ir digerir o que vocês colocaram no ventre.
Muitos de vocês sabem, pertinentemente, que as condições da sua alimentação estão modificadas.

Então, é claro, não adotem uma alimentação crua unicamente para dar prazer ou para satisfazer o seu ego de
dizer que ‘eu vou viver a Onda da Vida porque eu como cru’.

Isso é falso.
Como não nutrir o ego?

Não julgando.
Isso eu disse no prefácio.

E, sobretudo, não desviem a Energia vital em benefício da digestão.
Isso não quer dizer que seja negativo.
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Isso não quer dizer que vai privá-los da Onda da Vida, mas que irá produzir um estado menos propício à subida
da Onda da Vida.

A Onda da Vida, lembrem-se, isso foi dito: ela entra pelo baço e pelo fígado (pelo chakra do baço e pelo
chakra do fígado) dando, às vezes, dores nesses pontos.

 O que há ao nível do baço e do fígado que são dois órgãos que estão justamente sob o diafragma [músculo
situado entre o tórax e o abdômen, separando-os]?

Há o eixo ATRAÇÃO / VISÃO (o eixo falsificado, o famoso Fogo Prometeico).
Isso foi explicado: eu os remeto ao IRMÃO K, no último verão ou um pouquinho antes do verão (inverno, no

hemisfério sul) (ndr: intervenção de 07 de julho de 2011) (*).
Tudo isso, vocês o mantêm.
Vocês o mantêm com o quê?

Com o julgamento.
Porque, quando vocês julgam, vocês se separam de vocês mesmos.

Assim que houver o menor julgamento.
Porque o julgamento sempre será oriundo de uma visão, de uma visão mental, de uma visão intelectual, de uma

visão livresca, de uma visão ligada a conhecimentos que vocês leram.
Mas tudo o que vocês leram afasta-os do que vocês São, fazendo-os aderir a um passado que não existe

no Hic e Nunc.
Isso vocês compreendem.

É exatamente o mesmo com os alimentos.
Quando vocês começam a transformar os alimentos, vocês mudam a natureza arquetípica do alimento.

Naturalmente, não é questão de fazê-los, como se chama isso, crudívoros, ou seja, pessoas que se nutrem de
alimentos crus a vida toda.

Vocês têm plenamente o direito, a possibilidade, o desejo, até mesmo, de comer ou de ingerir bebidas
quentes.

Porque não.
Aliás, é melhor ingerir bebidas quentes do que bebidas frias.

O frio é mesmo mais perigoso, para a Onda da Vida, do que o quente.
A Onda da Vida não lhes pede mais para estar na razão.

Ela pede para estarem lúcidos.
Lúcido sem julgamento.

E, para os alimentos, façam o teste.
Se vocês comerem apenas o que for preciso, se vocês ingerirem os alimentos que contêm a Onda da Vida
porque eles não foram alterados pelo cozinhar ou pelo cozimento, vocês irão se nutrir do mesmo modo que

colocando (como disse SNOW ou como disseram os Arcanjos) os pés no orvalho: vocês irão favorecer a Onda
da Vida.

Então, há quem emagreça.
Há quem engorde.

Porque, apesar de tudo, vocês ainda têm uma fisiologia que é o que chamamos de sua natureza de
personalidade (seu terreno, se vocês preferirem).

A Onda da Vida é o que todos nós somos.
Ela encontra diferentes terrenos.

Por que vocês querem mudar o terreno?
Busquem o Reino dos Céus e todo resto (absolutamente todo o resto) ser-lhes-á dado.

E buscar o Reino dos Céus é, simplesmente, deixar a Onda da Vida (assim como deixar a Luz), agir.
Isso é tudo.

Enquanto vocês acreditarem que vocês irão produzir a Luz fazendo alguma coisa, vocês se afastam da Onda
da Vida.

Porque é o ego que crê que ele pode fazer o bem.
Porque é o ego que crê que ele pode agir sobre alguém.

Obviamente, é sempre o ego.
Quando vocês se apreenderem disso, será que isso quer dizer que vocês vão se tornar um vegetal?

Não.
Isso quer dizer, simplesmente, que vocês compreenderam, que vocês se apreenderam e que vocês

aquiesceram.
Como há alguns anos, já, alguns de vocês aquiesceram acolhendo a Luz CRISTO, na Unidade e na Verdade.

Foi por isso.
Portanto, não se coloquem questões.

A Onda da Vida é alimento.



E mesmo se vocês não se alimentarem mais, de qualquer maneira.
Alguns, aliás, sem o desejar, sem o decidir, modificaram, como lhes disse, as regras fisiológicas.

Alguns de vocês não têm mais necessidade de dormir.
Alguns de vocês não têm mais necessidade de comer.

Não foi algo que eles decidiram.
Se vocês decidirem fazer como disse SNOW, isso é uma experiência.

Façam a experiência.
Se a experiência não for conveniente para vocês, porque vocês se obrigam a fazê-la?

Mudem de experiência já que a Onda da Vida está aí, o que quer que vocês façam.

***

Pergunta: MARIA havia falado da Estrela anunciada pela Estrela, no mês de março. Qual sua relação com
a Onda da Vida?

São sinais estelares.
Se vocês preferirem: configurações estelares.

Alguns seres, no século XX, falaram dessas configurações.
Eu, eu falei dos planetas, é claro.

Eu falei da Árvore da Vida.
Tudo, no Céu, é representação de formas.

E não há qualquer elemento, do Céu e da Terra, que não seja distinto de uma configuração qualquer, de uma
ressonância qualquer.

A Estrela (a primeira), ela passou.
A segunda, ela é para o mês de março.

O mês de março não terminou.
Agora, é claro, será que isso é visível com os olhos?

O que vocês vivem, no Interior de vocês (a Onda da Vida), é a coisa mais essencial.
Mas lembrem-se do que eu disse, desde algumas semanas ainda, sobre os três dias: será que vocês têm

necessidade dos três dias para acreditar?
A única coisa é viver a Onda da Vida.

Porque, a Onda da Vida, quando ela é vivenciada (vocês irão ver por vocês mesmos), não há qualquer questão
possível.

Vocês são a Alegria.
Vocês se tornam a Eternidade.

Vocês são este Êxtase permanente.
O que pedir a mais neste estado de Êxtase?

O problema é que este estado de Êxtase contradiz, na totalidade, esta sociedade e este corpo e esta vida.
Porque o Êxtase Interior (a Íntase), além do Samadhi, é nossa natureza profunda.

E, obviamente, quando vivemos nossa natureza profunda, nós nos damos conta do quê?
Do absurdo.

Isso não é um julgamento.
Vocês se apercebem do absurdo total do que não é a Onda da Vida, do que se afastou da Onda da Vida.

Sem julgar.
Sem condenar.

É uma lucidez nova.
E, sendo esta lucidez nova, vocês querem, sobretudo, não se opor.

Porque, se vocês se opuserem ao que quer que seja, a quem quer que seja, vocês não são mais a Onda da
Vida já que a negação da Onda da Vida (o confinamento da Terra) é, justamente, esse princípio de separação.

***

Pergunta: por que eu quero satisfazer-me com o que eu não imaginava fazer parte do meu caminho, como,
por exemplo, comer carne, viajar?

 
Então, cara amiga, há pessoas que, hoje (particularmente nesses caminhos espirituais), se estabeleceram, a

elas mesmas, em contextos.



Elas se estabeleceram em contextos mentais: “eu não devo comer carne, eu devo orar, eu devo Alinhar-me, eu
devo ser gentil”.

O que vai acontecer, naquele momento?
Foi a personalidade que decidiu isso.

E quando a Onda da vida chegar, ela vai colocá-los frente a tudo o que os enrijeceu (fossilizou) por obedecer a
uma crença.

Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso não comer.
Vocês acreditaram, em meio à personalidade, que era preciso fazer isso, que era preciso ser extravagante, que

era preciso deixar exprimir o desejo (isso faz parte de alguns ensinamentos orientais).
O que acontece hoje?

 A Onda da Vida, ela os faz descobrir que vocês não estavam na Verdade, que vocês estavam em uma Ilusão
de Verdade, aplicando princípios, a vocês mesmos, de restrição.

Simplesmente, isso lhes mostra o que é a personalidade: um elemento que ridiculariza, um elemento que se
opõe, um elemento que vai criar regras.

Mas essas regras, elas sempre são criadas (como dizia IRMÃO K) no conhecido, no limitado.
Mas, ainda uma vez, não há qualquer limitado que não possa viver o Ilimitado.

Por outro lado, o Ilimitado conhece o limitado.
Evidentemente, aquele que está confinado no próprio limite da sua personalidade (do seu pequeno ego e do

seu pequeno ego espiritual), que vai crer que é preciso orar, que é preciso ser gentil (mesmo se houver
vontade de estrangular alguém), este está no erro o mais total.

Porque ele fica constrangido.
Isso não quer dizer que ele precisa estrangular a pessoa, é claro.

Mas que precisa estar lúcido sobre os mecanismos que vocês aplicam em vocês.
Há pessoas que vão dar um grande sorriso, que lhes diz “paz”, mas que tem apenas um desejo: matá-los.

A Verdade, ela não está na aparência.
Portanto, efetivamente, se vocês tiverem constrangido, em vocês, alguma coisa, ela vai explodir na cara.

Isso é tudo.
Não há que julgar.

Observem.
Se alguma coisa surgir, hoje, em vocês, é que ela já estava presente, já que vocês estão no contexto do

conhecido.
Vocês opacificaram.

Como eu dizia à época: vocês colocaram sob o tapete.
Depois, retiramos o tapete.
E, agora, retiramos o solo.

Então, onde vocês têm os pés?
E eu vejo os egos que se viram depressa.

Como eu disse uma vez: não são vocês que desaparecem, é o mundo.
Assim como ele desaparece a cada vez que vocês dormem à noite.

Será que vocês entram em agonia metafísica, indo para a cama, perguntando-se se amanhã o mundo vai
existir?

Então, confiem na Onda da Vida.

***

Pergunta: situar-se, em Consciência, além da individualidade, corresponde ao quê?
 

Isso significa: parar de pensar.
Vocês não são os seus pensamentos.

Eles estão aí, no entanto.
Será que um pensamento é duradouro?

Será que um pensamento é eterno?
Não, ele passa.

E nós conhecemos, todos, a versatilidade dos pensamentos.
Nós pensamos em um troço, cinco minutos depois (quando estamos encarnados) nós pensamos em outra

coisa.
Nós temos objetivos.

Então, dependendo da personalidade, esses objetivos podem levar a vida toda ou, então, mudamos de



objetivo.
Mas não há objetivo.

Se vocês são essencialmente honestos, não há qualquer objetivo exterior para Ser.
É uma questão de mudança de olhar.

Isso que é a personalidade, em relação a esta frase, vai travar os dois pés, dizendo: “nossa, para onde eu
vou?”.

Mas, justamente, ela não vai a parte alguma, a personalidade.
Há apenas a personalidade que crê que ela vai a algum lugar, de um ponto aqui a um ponto ali.

Isso é verdadeiro quando vocês vêm, aqui, escutar as bobagens que eu lhes digo: vocês se deslocam de um
ponto a outro ponto.

Mas será que Vocês se deslocaram?
Aliás, eu não sei como vocês se deslocam quando não há mais solo.

A individualidade é o Si.
O Si não pode compreender o não Si.

Os seres e nós mesmos, nós temos o quê?
Favorecido a eclosão do Si.

O que aconteceu há menos de dois meses?
Nós lhes dissemos: “o Si é uma Ilusão”.

Badabum [barulho de uma queda].
Tudo caiu.

O que caiu?
Foi o ego espiritual.

Foram etapas que ocuparam.
E o Bem Amado SRI AUROBINDO passou a vida escrevendo poemas.

Era para ocupar o seu próprio mental.
E eu, eu fazia o quê?

Eu fazia as pessoas dançarem para ocupar seu mental.
Será que, fundamentalmente, isso serve a alguma coisa para aquele que vive o Absoluto?

Não.
Mas são estratégias que são elaboradas.

Fazendo-os dançar.
Fazendo-os rezar.

Não há objetivo porque a Onda da Vida (e o que vocês São) está aí, desde toda Eternidade.
 Simplesmente, é a personalidade e a individualidade que se afastaram disso.

Há seres que descreveram de maneira notável (especialmente hoje, desde que houve a descida do Espírito
Santo).

Há cada vez mais seres humanos que, de repente, surgem em uma outra realidade que é a realidade do Si.
Eles não lhes falam nem de Energia, nem de Vibrações, nem do chakra do Coração, nem da Kundalini, nem

do que quer que seja.
Eles vivenciaram um mecanismo de acesso ao Si e, vivendo esse mecanismo de acesso ao Si (onde eles

descobrem a vida sob um outro olhar), eles são persuadidos de que esse olhar é a Verdade.
Mas isso não é mais a verdade que o ego.

Dito de outra forma, nem a personalidade, nem a individualidade (que está ligada à Alma) são a finalidade.
Aliás, o termo ‘finalidade’ é empregado pela personalidade e pela individualidade: a individualidade que quer se

estabelecer no Si e ali permanecer.
É como se vocês se espelhassem, vocês mesmos, na sua própria Luz.

Mas vocês são a Luz?
A Luz é tornar-se a Onda da Vida.

É, primeiramente, viver a Deslocalização, a bilocação.
 É ser, ao mesmo tempo, esta consciência (neste corpo limitado), mas, ao mesmo tempo, ser o Sol, ser

qualquer outro ser humano.
Isso não é um jogo de palavras.

Isso não é a adesão a uma crença, qualquer que seja.
Isso é uma vivência.

Mas enquanto vocês se espelharem no Si, é a mesma coisa que se espelhar no ego: vocês não podem aceder
ao Indizível.

Agora, vocês são livres de ficar observando o umbigo.
Vocês são livres para ficar observando o Si.



Mas a Onda da Vida não pode ser observada.
Vocês são ou vocês não são.

O Absoluto (o Parabrahman, A FONTE) não tem o que fazer de qualquer individualidade porque A FONTE
está por toda parte.

Se vocês são o Absoluto, vocês estão, também, por toda parte.
Isso não é uma projeção.
Isso é a estrita Verdade.

Agora, enquanto vocês não o viverem, vocês não podem nem concebê-lo, nem aceitá-lo.
Vocês podem apenas recusá-lo e isso é lógico.

Mas o dia em que a Onda da Vida estiver aí, o que acontece?
Vocês vão rir pra caramba.

Por quê?
Porque, justamente, o baço (que é o princípio da Atração) é responsável pela retração da Alma.

Se a Alma for transmutada (transcendida, muito exatamente), vocês vão rir porque vocês não têm mais o baço.
Vocês não têm mais nada que os constranja em qualquer regra.

Não quer dizer que vocês se tornam um assassino.
Não quer dizer que vocês se tornam um bandido.

Vocês se tornam a própria Onda da Vida.
Mas, é claro, para a personalidade (que está no combate, na Dualidade), mesmo para o Si (que está na

Unidade), isso não pode existir de maneira alguma.
E, aliás, isso não existe.

Isso É.
Mudem o olhar.

***

Pergunta: viver como um luto, um enterro Interior, é viver a Renúncia?

Mas, é claro.
O Nascimento no Absoluto é, evidentemente, a morte.

Não deste corpo, mas a morte de todas as Ilusões.
É um luto.

É o ‘choque da humanidade’.
O luto (e o choque), ele está em vocês antes de estar no mundo.

É exatamente isso.
É o momento em que vocês saem da infância: vocês são adolescentes, vocês se tornam adultos.

O que vocês perdem ao nível da personalidade?

Uma série de ilusões.
É como o dia em que vocês aprendem que o Papai Noel não existe, ou que o Papai Noel é um lixo, dá no

mesmo.
É uma expressão que foi muito usada e que é muito, muito bela porque vende alguma coisa a vocês.

Quando vocês são criança, vocês acreditam.
E vocês acreditam tanto que vocês o veem, esse Papai Noel.

É uma egrégora.
E depois, um dia, lhes dizem: “ele não existe”.

O que isso é para vocês?
É a mesma coisa quando as pessoas vivem uma experiência às portas da morte e que retornam.

Elas sabem, pertinentemente, que não são este corpo porque elas vivenciaram um outro corpo (também
ilusório, é claro) que é o corpo astral.

Porque, quando vocês partem na Luz, vocês veem muito bem que esses seres, eles estão parados antes da
Luz.

Mas, mesmo assim, eles vivenciaram o Amor.
Porque eles viram a verdadeira Luz.

Alguns deles vão, realmente, até a Luz, até o Sol.
Então, é claro, o Sol, ele não está em cima, no céu.

Ele está no Coração.



O seu Coração é o seu Sol.
Mas não há diferença entre o Sol que está em cima e o seu Coração.

Simplesmente, a visão da personalidade acredita que há uma localização.
 Quando vocês são o Sol, vocês estão no Coração, vocês estão no Sol, vocês estão por toda parte.

Portanto, aí, é exatamente o mesmo princípio.
O ego (a personalidade, a individualidade) sempre vai se perguntar para que isso serve: para ocuparem-se.

Será melhor se ocupar em fazer o amor do que a guerra, vocês não acham?
Mas isso fica (e isso permanece) apenas uma ocupação.

***

Pergunta: por que eu vivo os processos em curso e, ao mesmo tempo, ressurgências de mágoas antigas
dando vontade de abandonar tudo?

Mas isso é perfeitamente normal.
São as últimas dúvidas e os últimos medos.

É quando a Onda da Vida, ela chega ao nível dos dois primeiros chakras.
Isso foi explicado na semana passada, eu creio.

Isso explica, perfeitamente, o que acontece.
Quando a Onda da Vida chegar aos dois primeiros chakras, vai explodir, na cara, não somente as suas feridas,

mas a ferida fundamental da humanidade que é o medo da carne (o isolamento da carne): todas as máculas
(reais ou supostas) às quais a humanidade, na totalidade, deu peso e corpo, em um determinado momento.

Então, é claro, o que vai lhes sussurrar o ego na Onda da Vida?
Que isso não é verídico.

Mas, obviamente porque, mesmo quando a Luz descia, o ego, ele estava aí.
Ele podia, até mesmo, desabrochar: “ah, eu vivo o efeito do Coração, eu vivo a Luz, eu vivo o Si, eu sou o Si”.

Era verdade.
Mas, a Onda da Vida, ela põe fim a todas as Ilusões.

Portanto, o que é Ilusório não tem outra solução senão dizer que isso que se vive é uma ilusão.
Esta é a última etapa, quando a Onda da Vida chegar ao nível dos dois primeiros chakras (ao nível do períneo e

ao nível do umbigo).
Porque ela lhes dá a ver as últimas dúvidas, os últimos medos que não são, necessariamente, os seus (mesmo

se isso os faz lembrar das feridas).
Mas é, sobretudo, a ferida fundamental da humanidade.

***

Pergunta: uma dor, mesmo antiga, ao nível do umbigo, participa desse processo?

De maneira indireta.
Porque a Onda da Vida pôde nascer, para algumas pessoas, de forma episódica, desde alguns anos.

Mas, naquela época, nenhum ser que vivenciou esta Onda da Vida pôde atualizá-la.
Pelo contrário, isso dava um sentimento de urgência, de alguma coisa contrária à espiritualidade, contrária ao

Coração.
E isso foi relatado.

Obviamente, vocês podiam ter manifestações, já, desde vários anos.
Há ensinamentos (muito, muito antigos) que descrevem, aliás, o percurso da Onda da Vida.

Mas, jamais foi anunciado como isso se produz agora.
Portanto, são as últimas dúvidas, os últimos medos porque o ego (a personalidade e mesmo a individualidade),

ele vai dizer-lhes que ele quer sobreviver.
Que isso não é verdade.

Que o Absoluto não pode existir.
A Unidade, sim.

Porque podemos reivindicar a Unidade, mas vocês não podem reivindicar a Onda da Vida porque é o que
vocês São.

São as últimas retrações da Alma (como falou uma Estrela, na semana passada) (ndr: intervenção de MA
ANANDA MOYI de 10 de março de 2012) (**).



***

Pergunta: e sobre o som da Onda da Vida?

É um som, efetivamente, também.
Vocês sabem, nos diferentes Samadhi, há diferentes sons.

O som da Onda da Vida é o som da Terra, do Céu.
São as Trombetas.

São as Trombetas e, em breve, isso será o quê?
O grito ensurdecedor da Fênix, o grito da Ressurreição: aquele que vai apreender o conjunto da humanidade.

Esses sons foram-lhes anunciados desde quase um ano.
Eles apareceram, de maneira transitória, efêmera, temporária, em alguns locais.

Se vocês se interessarem pelas notícias, vocês irão ver que esses sons estão progredindo, de maneira
extremamente importante, em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, a Onda da Vida foi liberada.
A Terra está liberada.

Ela está prestes a viver, neste momento mesmo, a sua Ascensão.
Então, é claro, como eu sempre disse, vocês, vocês estão na Europa Ocidental.

Vocês trabalharam intensamente para evitar todas essas etapas que os profetas tinham anunciado.
Portanto, como eu disse: regozijem-se.

Fiquem felizes.
Vocês têm toda a oportunidade e a facilidade para viver a Onda da Vida.

Vocês acham que, quando algumas dificuldades se apresentarem, se a Onda da Vida não estiver instalada (ou
se ela não tiver nascido, se vocês não tiverem se aproximado), vocês acham que isso será mais simples ou

mais difícil?
Eu os empenho a reler o que disse o IRMÃO K, o seu próprio testemunho sobre o acesso a este Absoluto: o

indizível sofrimento.
De qualquer maneira, é mais agradável viver o Indizível Êxtase ao invés de viver, em primeiro lugar, o indizível

sofrimento para descobrir o Indizível Êxtase.
É mais agradável para a personalidade.
É mais agradável para a individualidade.

Mas, para isso, é preciso aceitar nada mais fazer em meio à personalidade (pela personalidade), em meio à
individualidade (pela individualidade).

Isso não significa que é preciso absolutamente nada fazer nesta vida.
Isso foi divulgado.

Em última análise, se a Onda da Vida não tiver se manifestado, isso quer dizer que vocês não estão, vocês
mesmos, suficientemente alinhados com esta Onda da Vida que é, eu os lembro, nossa natureza, de todos.

Agora, foi-lhes dito ainda, desde algumas semanas (seja por UM AMIGO, seja por outros, pelo Mestre
PHILIPPE): permaneçam tranquilos.

Fiquem em paz.
UM AMIGO lhes disse: “deem-se a paz”.

Todas as estratégias que vocês possam elaborar (atualmente) não são destinadas a trabalhar na Onda da Vida.
Isso é impossível.

Mas vocês podem continuar a ocupar o seu ego, a viver a Paz, a aproximar-se da Paz, a Alinhar-se, a ir para a
natureza (como dizia SNOW), a caminhar no orvalho (como dizia um Arcanjo).

Vocês vivem-no, muito exatamente, no momento certo.
Lembrem-se desta frase: “os primeiros serão os últimos; os últimos serão os primeiros”.

***

Pergunta: quais são os elementos que vão entrar em resistência?

O que entra em resistência será, sempre, a personalidade e o ego.
Porque, para a personalidade, a personalidade apenas pode existir se houver um combate, se houver uma
Dualidade, se houver um objetivo, se houver necessidade (para o ego, sempre) de restabelecer a Verdade.

Porque o ego vai, sempre, projetar no exterior.
Então, o ego vai acreditar que há um deus malvado, um deus bom, um diabo, para justificar suas próprias

insuficiências e, portanto, sua própria luta contra ele mesmo.



Mas, tudo isso não existe.
Isso é infantil.

Mas o ego é infantil por Essência.
Portanto, há elementos humanos e não humanos, ou seja, todas as egrégora que foram pesando, tudo o que

se tornou pesado: o medo, o medo da falta, a noção de dinheiro, a noção de propriedade, a noção de marido e
mulher (mesmo na união a mais perfeita, isso permanece uma união da personalidade, não é?, e de dois

corpos).
Não há Liberdade aí dentro.

Portanto, esses elementos humanos e não humanos vão se opor, ferozmente (até o último minuto), à Onda da
Vida.

Isso é lógico.
A sua própria existência é apenas a negação da Onda da Vida que, no entanto, não pode ser negada porque,
se a Onda da Vida não estivesse aí (mesmo um traço), ninguém poderia experimentar o que quer que seja.

Mas, a experiência não é a Onda da Vida.
Vão, dois últimos.

Depois eu vou, hein?

***

Pergunta: a noção de primeiros e de últimos está ligada ao ciclo de 52.000 anos?

Primeiros e últimos é uma noção de Consciência.
Obviamente, é uma noção temporal, também.

É uma noção de preeminência (superior / inferior).
Agora, em relação a 52.000 anos, é um ciclo que termina, um ciclo que foi iniciado pelos Elohim, ou seja,

esses Seres (essas Consciências superiores) que se cristalizaram na Terra para evitar que não morresse o
quê?

A Onda da Vida.
Ela podia não morrer, mas ela podia, até, fazê-los sofrer.

Do mesmo modo que, desde as Núpcias Celestes (e, antes, desde aqueles que viviam, já, as primeiras
descidas da Luz, nos anos 90), vocês Ancoraram a Luz: vocês iluminaram a Terra.

Lembrem-se: o karma pertence à personalidade, à ação / reação, à Dualidade.
Além disso, há a Unidade onde tomamos Consciência, no Si, de que tudo isso é apenas uma grande farsa

(para empregar uma palavra simples).
E depois, vocês têm o quê?

O Absoluto.
E quando eu digo depois, isso não é depois.

Isso sempre esteve aí.
É um outro olhar.

No Absoluto, tudo é perfeito.
É aquele que sai da matriz e que se apercebe de que ele estava confinado em um frasco (no frasco onde havia

os amendoins, vocês se lembram: a mão que segura os amendoins, para aqueles que me leem).
É exatamente a mesma coisa.

Mas, é claro, enquanto vocês não tiverem saído do frasco, para vocês, é a única realidade.
A Onda da Vida vem fazê-los lembrar.

A FONTE disse: “lembre-se do Juramento e da Promessa”.
A Terra lhes disse: “lembre-se do que você é, desde toda Eternidade: a Vida, a Onda da Vida, a Ação da

Graça”.
Ação / reação, na personalidade.
Descoberta da Unidade, no Si.

E passagem da ação / reação para a Ação da Graça.
E, em seguida, vocês são a Ação da Graça, a Onda da Graça, a Onda da Vida, a Onda do Éter, o Manto Azul da

Graça.
Vocês são este Êxtase permanente.

Vocês são esta União permanente, mística.
Vocês são este Casamento Místico.

Vocês não são nada mais.
Mas se eu lhes dissesse isso, à queima-roupa, ao chegar: “vocês são isso”, não haveria mais ninguém para

escutar o que eu tenha a dizer.



Simplesmente, agora, aqueles de vocês que o vivenciaram, através de uma série de processos (mesmo se
isso foi desconcertante, nas primeiras semanas), esta é, efetivamente, a única Verdade.

O ser humano que não estiver habituado vai encontrar-se a fazer o quê?
A viver um estado de prazer como se ele fizesse amor, muito mais intensamente.

Evidentemente, ele nada vai compreender.
Isso acontece o tempo todo, em qualquer circunstância.

Vocês falam que é aborrecido, efetivamente, cumprimentar o seu chefe, pela manhã, no escritório.
Isso soa um pouco estranho, não é?: de sacudir uma mão e de sentir algo que os leva a outros lugares que aí

onde vocês sacodem a mão.
Isso faz interrogar.

Mas, dentro de algumas semanas, vocês irão rir de tudo isso, mesmo se, por enquanto, vocês riem amarelo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros Amigos, caros Irmãos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Vocês são o Amor.

Vocês nada mais são.
Então, sorriem.
Não amarelo.

Branco.
Eu lhes digo até muito em breve e boa Onda.

Até muito em breve.

************

(*) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-10-de-marco-de-2012-

autresdimensi

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1390

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

~ INSTALAÇÃO NO ABSOLUTO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, aqui, nesta encarnação, antes de falar alguma coisa, vivamos juntos um momento de

Comunhão na Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu venho entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para exprimir uma série de elementos
referentes ao que vocês talvez já vivam e que se inscreve, perfeitamente, no que eu pude escrever e dizer

durante a minha última encarnação, assim como há 2.000 anos, sob o ditado de CRISTO (ndr: o Apocalipse
ditado a João), com relação aos tempos da Revelação, aos tempos do que eu nomeei, então, a descida do
Supramental, permitindo Despertar e Revelar a Terra, assim como vocês mesmos, hoje, para viver o que é

para viver.
Eu acrescentaria, antes de começar, um elemento relacionado, justamente, ao que é para viver, ao que é

essencial para integrar em vocês.
Independentemente do que eu pude escrever, independentemente do que eu pude viver, independentemente

do que eu posso, hoje, dizer a vocês, inscrevendo-se na sequência lógica do que eu havia escrito, vocês
devem apreender-se, compreender, que não há estritamente ninguém a seguir, nenhum conhecimento a

aplicar.
O que deve guiar, hoje, mais do que nunca, o que vocês têm que viver é, justamente, a experiência que vocês

vivem.
Nenhuma vivência anterior, nenhum testemunho anterior, pode suprir ou substituir o que vocês vivem.

***

A Liberdade, a Liberação, o Si, o Despertar ao Supramental (em última análise, sejam quais forem as palavras,
e elas são muitas, que podemos ali lapidar), devem permanecer um mecanismo vivenciado intimamente.
É apenas aceitando viver, de maneira íntima, o que lhes é oferecido por vocês mesmos, que chegará um

momento em que vocês poderão testemunhar o que é a Verdade.
Mas dar testemunho da Verdade deve fazê-los compreender que nenhuma Verdade pode ser exterior, nem ser

vivenciada no exterior de vocês mesmos.
Este corpo é o Templo Sagrado onde se realizam as suas próprias Núpcias Místicas.

Somente alguns testemunhos podem simplesmente chamá-los, mais intensamente, não para seguir o
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testemunho, mas, sim, para instalar-se, vocês mesmos, na Sua Presença ou no Absoluto.
O ser humano tem a peculiaridade, enquanto não instalado nos estados inabituais da Consciência, de sempre

querer seguir uma autoridade exterior.
Aí está o perigo, é claro, porque enquanto vocês seguem alguém (como isso foi dito), vocês não podem viver

o que vocês têm que viver.
Nada existe no exterior de vocês que seja desejável.

***

Mais do que nunca, hoje, a Onda da Graça (que é a resposta à descida do Supramental) chama-os para
instalar-se na Sua Inteireza, na Sua Vivência, na Sua Experiência, além de qualquer palavra.

Somente quando vocês aquiescerem ao que vocês têm que viver, na totalidade, é que a experiência pode ser
concluída.

Vocês devem apreender-se, também, de que esse término é profundamente diferente para cada um.
Mas o processo é delimitado.

Eu distingui, de algum modo (na minha obra do Yoga Integral e da descida do Supramental), uma série de
elementos.

Existe, ao longo de toda a história e, sobretudo, no século XX, um número incalculável de testemunhos, em
todas as culturas, do que é possível viver, manifestar e, de algum modo, recriar, pela ação e pela Inteligência

da Luz e, de hoje em diante, pela Onda da Vida.
Que nasceu, eu os lembro, no centro da Terra e que ali renasce.

***

Esse prefácio sendo colocado, eu prossigo sobre alguns elementos mais recentes, e não ligados a uma
história (ainda há 2.000 anos), não à minha vivência na minha última vida, mas, sim, ao que vocês podem viver

(hoje, na totalidade) porque não pode existir, em meio ao que é para viver, qualquer limite exceto o seu próprio.
A finalidade, se tanto é que for uma, mas, digamos, Final, para vocês, neste mundo, neste tempo, é viver o que

eu chamaria de União Mística ou Casamento Místico.
Esse Casamento Místico culmina, inevitavelmente, na instalação no Absoluto.

Esse qualificativo de Absoluto pode, efetivamente, representar, para a consciência limitada, um terror ou uma
ilusão.

Apenas através da experiência (quer vocês aceitem, ou não, viver) é que vocês poderão verificar, de algum
modo, a validade do que lhes é proposto pela Terra, pelo Sol e pelos nossos Irmãos e Irmãs que (em sua

última encarnação ou ao redor de vocês, hoje) vivem, na totalidade, esse processo.
Esse processo propicia-lhes viver um estado que é o único estado concebível, que é a instalação na perfeição,

não humana, mas na perfeição da Vida.
Essa simples palavra, Êxtase, é, naturalmente, para a personalidade e mesmo para o Si, um mecanismo

estranho, pois remete, inevitavelmente, a tudo o que se relaciona, de perto ou de longe, ao nascimento, à vida,
à morte e, é claro, à sexualidade.

O tabu mais profundo, mais atravancado, do ser humano na encarnação, é, justamente, o que é chamado de
morte, porque a morte assinala, de maneira efetiva, para aqueles que estão neste mundo, o desaparecimento

do que morre neste mundo.
Há, é claro, cada vez mais testemunhos de uma vida após a morte, de uma Consciência que perdura além da

ilusão do desaparecimento, da perda, de um ente querido.
Esse mecanismo de morte está profundamente, e de maneira indissolúvel, ligado à sexualidade e à procriação.
A sexualidade, como a procriação, relevam de um processo, aí também, alquímico, que vai permitir (através da

união de dois corpos, de duas consciências, de duas almas, seja qual for o nível onde isso se situar) o
aparecimento, neste mundo, da vida.

Vida por essência efêmera já que inscrita entre, justamente, o tempo deste nascimento e o tempo da morte.

***

A pessoa, a personalidade, sempre estará inscrita, neste mundo, entre um início e um fim.
Este mundo é, por essência, além mesmo do princípio chamado de falsificação, dual, dual porque tudo evolui
segundo leis específicas, tanto para o grão de areia, como para a consciência humana, como para qualquer

mecanismo vital.
Essas leis (quer sejam denominadas Karma, Ação / Reação) são, por essência, efêmeras, porque toda ação

irá provocar uma reação.
Mas esta reação não é, ela tampouco, duradoura, e se inscreve em um princípio chamado de retribuição.



Isso se refere apenas a este mundo.
Este princípio de Dualidade não pode, absolutamente, ser aplicável além dos limites da Dualidade.

Nesse sentido, vários seres humanos vivenciaram, e vocês mesmos, aqui, processos sucessivos de despertar,
instalando (em meio a esta dualidade que é este corpo) uma série de elementos novos, realizando, hoje, na

totalidade, o que eu tinha nomeado a descida do Supramental.
Eu concebi, durante a minha vida, que esta descida do Supramental iria permitir o aparecimento de um homem

novo, aqui mesmo.
Um homem novo dotado de novas percepções e, sobretudo, extraindo-se, de alguma maneira, do princípio de

competição, de Dualidade, inexoráveis, da vida.
Nos mecanismos que me permitiram viver (porque, em última análise, eu apenas transmiti a minha própria

experiência, sejam quais forem a majestade e a intensidade do que eu vivenciei), faltava, irremediavelmente, a
resposta lógica da Terra que era a resposta deste corpo à sua própria iluminação.

Daí o perigo de reter apenas um ensinamento antigo, seja ele qual for, mesmo lhes parecendo o mais bem
sucedido, o mais prestigiado, o mais correto.

A despeito de vocês lerem o despertar de BUDA, vocês não podem realizar a Budeidade.
A despeito de vocês lerem a vida de CRISTO, vocês não podem realizar o estado Crístico.

A despeito de vocês lerem somente o Yoga Integral, vocês não podem realizar o Supramental.
Porque, a partir do momento em que vocês aderirem a alguma coisa exterior a vocês, vocês colocam, vocês

mesmos, as condições dos seus próprios limites, que os confinam, evidentemente, e que os afastam da
experiência.

***

O que se instala, hoje, resulta diretamente do que eu chamei de Fusão dos Éteres e do primeiro aparecimento
da Luz Azul no seu Céu.

Este primeiro Portal Interdimensional ia abrir, de algum modo, as Portas do Céu sobre a Terra e realizar esse
Casamento Místico que se realiza em vocês, talvez, agora, desde várias semanas ou mesmo antes, por

experiência, mas experiência que não podia se manter pelo próprio fato dos limites da encarnação.
Hoje, isso é profundamente diferente porque a Terra foi fecundada, a Terra deu à luz e ela exprime em vocês,

e ela imprime em vocês, a resposta ao Supramental, coisa que eu não podia ver nem vislumbrar durante a
minha última vida.

 Quando muito, no Apocalipse, eu podia descrever esta expressão muito simples: “ houve Novos Céus e uma
Nova Terra”.

Há, então, um princípio de regeneração, não mais simplesmente de transformação de um estado anterior a um
novo estado, mais Luminoso, mas, sim, de Novos Céus e de uma Nova Terra.

Ou seja, que o trabalho, a experiência, que vocês conduzem (se tanto é que vocês a aceitam, na totalidade)
deve levá-los a viver sob Novos Céus e sobre uma Nova Terra.

Não há, dito de outra forma, como podia sugeri-lo o que eu vivenciei durante a minha última vida encarnada,
solução de continuidade, de maneira alguma, entre o antigo e o novo, porque esse novo não é consequência

de um antigo, mas, sim, a Transcendência total deste antigo.

***

Não existe qualquer base, em meio ao antigo, que possa servir para estabelecer o Absoluto.
O Absoluto é uma Liberação de toda a forma, deixando-se viver o que eu nomearia, na falta de outro termo,
uma multilocalização onde a Consciência, o Ser, e a própria Onda da Vida que vocês podem se tornar, não

podem ser assimilados, nem ser uma causalidade de alguma forma, de alguma pessoa ou de alguma
individualidade.

Obviamente, as resistências próprias à pessoa (e tanto mais se esta pessoa, ela mesma, estiver em um
caminho dito espiritual) representam o freio mais perfeito ao estabelecimento do Absoluto, porque o ego busca

uma Transcendência.
Qualquer pessoa encarnada, procurando um sentido, vai aderir a uma série de conceitos, a uma série de

vivências, que se inscrevem, definitivamente, no contexto do que o IRMÃO K chamou de ‘conhecido’ (ndr: ver a
intervenção de IRMÃO K de 04 de agosto de 2011 (1)).

Mas, jamais, o desconhecido pode nascer em meio ao conhecido.
Há, efetivamente, alguma coisa que deve morrer, do mesmo modo que este corpo que vocês habitam deve

morrer um dia, para deixar aparecer um outro corpo, uma outra consciência.
Dito de outra forma, não há qualquer solução de continuidade, nem mesmo a esperança de uma continuidade,

entre o ego e o Si, em um primeiro momento, e, posteriormente, entre o Si e o Absoluto.
Obviamente, o ego (construído sobre o próprio princípio de resistência e, portanto, do que eu nomeei esse
tabu Final que representa a morte e o sexo e o nascimento) vai tudo fazer para afastá-los da experiência do



Absoluto, que não é uma experiência, nem um estado, mas, sim, uma forma (além da forma) Suprema [o
Último], deixando-se viver, neste corpo, por enquanto, um processo (que foi descrito, há muito tempo, em
textos muito antigos, oriundos do Tantrismo, além de qualquer sexo) que é, justamente, a descoberta do

Absoluto.

***

O Absoluto não pode ser buscado, ele não pode sequer ser conscientizado.
O domínio do Si é um domínio para conscientizar.

O domínio do Absoluto compreende e integra tanto a pessoa como o Si, e os Transcende.
Isso quer dizer, então, que há um fenômeno de descontinuidade levando-os a estabelecerem-se, de algum
modo, em algo que não é um estado efêmero (e, portanto, não inscrito entre o nascimento e a morte, não

inscrito em uma esfera sexual) e que, no entanto, em alguns aspectos, pode ali ser semelhante já que tanto o
nascimento como a morte, como o próprio ato sexual, são apenas uma reprodução limitada, de alguma

maneira, do que é este Êxtase.

***

O Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, realizam a União Mística do Céu e da Terra, esse mesmo
processo que deve acontecer em vocês, se vocês o aceitarem.

Mas a aceitação de que falo é o que foi nomeado a Crucificação e a Ressurreição, em uma forma de Renúncia
total.

Esta Renúncia, como foi dito, jamais é uma negação da encarnação, mas, sim, uma Transcendência total da
encarnação.

Isso significa que, nesses tempos que são para viver, para vocês, encarnados, enquanto existir em vocês,
como foi dito esta manhã pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), o menor julgamento, em relação a

vocês mesmos ou em relação a qualquer elemento deste mundo, ainda que apenas da sua própria encarnação,
a partir do momento em que existir uma rejeição seja do que for, vocês não podem viver este Último.

O Último apenas se instala (porque ele sempre esteve aí) a partir do momento em que vocês aceitarem o
próprio princípio de Transcendência.

E lembrem-se de que a Transcendência não oferece qualquer solução de continuidade entre este corpo, esta
pessoa, este ego, esta personalidade, este Si, este indivíduo que vocês acreditam ser.

E, no entanto, nada do que é limitado, em última análise, desaparece realmente.
Mesmo se houver (na sua terminologia, hoje) uma forma de reconfiguração ou de redefinição, isso é apenas o
ponto de vista, de algum modo, do que é, justamente, limitado e que não pode acreditar, mesmo no momento

da sua morte, no seu próprio desaparecimento.
Nós nos aproximamos, aí, desta resposta da Terra ao Supramental, do que acontece, ou não, no momento,

neste Templo, porque não há outro local onde isso deve acontecer.

***

É uma experiência, muito além de qualquer experiência, que apenas pode ser vivida quando há aceitação total
de tudo o que é a vida sobre esta Terra.

Porque não há senão na aceitação total da sua própria vida, do seu próprio campo de experiência e de vivência
que pode, no final, realizar-se o Supremo.

O Supremo, de muitas maneiras, vai representar, mesmo para o Si, uma loucura, uma espécie de
autodissolução, de autodestruição.

Há, efetivamente, uma autodissolução, uma autodestruição, mas nada mais do que foi destinado, justamente, a
morrer um dia, ou seja, este corpo, ou seja, esta consciência.

Como Uma das Estrelas lhes disse e como Outros Anciãos lhes disseram, vocês não podem apreender-se do
Último, vocês não podem sequer compreendê-lo, vocês apenas podem vivê-lo (ndr: diversas intervenções de

17 de março de 2012, especificamente).
Mas, vivê-lo, é um mecanismo íntimo que está, justamente, ligado à aceitação, Total e incondicional, da

encarnação.
Esta Transcendência da carne é, na totalidade, o que realiza a Ascensão.

Era a etapa, eu diria, já que agora vocês a viveram, de impulso a esta resposta.
A Ascensão é apenas um ‘sim’ (absoluto, franco, sincero, grandioso, total) ao Êxtase, à Onda da Vida (como

vários Anciãos lhes disseram antes que eu voltasse a exprimir-me hoje, ou os Arcanjos) para estar inteiramente
além do ser, além da Consciência.

Vocês não podem ser uma pessoa, vocês não podem ser um indivíduo, vocês não podem ser uma história, e
viver o Último.



Entendam bem por aí que todos, aqui como em outros lugares, não têm que forçar, nem que desejar, porque
cada lugar que vocês ocupam é o seu lugar correto.

Enquanto o Si, o Despertar era um objetivo, o Absoluto não pode sequer ser definido como algum objetivo.
Vocês são a Onda da Vida ou vocês não o são.

Vocês serão isso ou vocês não vão sê-lo.
Mas em nenhum momento vocês devem aderir, de maneira exterior.

***

O Último e o Absoluto são expressos, é claro, neste corpo, pelo que foi convencionado chamar de
manifestações.

Essas manifestações, como foi explicado, surgem na parte mais inferior deste corpo em contato com a Terra,
ou seja, nos pés.

Aparece, em seguida, uma série de mecanismos (que lhes foram descritos durante alguns dias) levando ao
nascimento da Onda da Graça, fazendo-os viver esta União Mística com o seu próprio Duplo, como com

qualquer ser humano, sem distinção de sexo, de idade ou de qualquer crença, a partir do momento em que
esta outra Consciência (ou parecendo como tal) viver, ela também, a experiência além da experiência.

Obviamente, no olhar do ego, no olhar do Si, isso é um ultraje, uma ofensa à sociedade, um descaso pela vida
(tal como ela é concebida em meio à pessoa como ao Si) porque há, realmente, uma Transcendência Total

fazendo-os passar do conhecido ao desconhecido.
Mas este desconhecido é a sua natureza, como é a nossa natureza, de cada um de nós.

Quer vocês a rejeitem, quer vocês a aceitem, quer vocês a desejem, seja qual for o seu posicionamento em
relação à Onda da Vida, ela É, com a sua Presença ou sem a sua Presença.

Toda vida que chegar, seja em Novos Céus, seja na Nova Terra, seja em outras Dimensões, inscreve-se, de
maneira muito lógica, na própria existência e na própria penetração da Onda da Vida.

***

O Casamento Místico põe fim a toda ilusão.
Ele põe fim à pessoa, à personalidade, à individualidade e ao Si.

O Si é apenas, em última análise, o espelhamento do ego que se completa em sua própria contemplação,
levando-me a escrever muitas coisas.

Naturalmente, a partir do acesso ao Si, sem mesmo falar do Casamento Místico, há um testemunho que é
dado.

Este testemunho, a partir do momento em que vocês completarem o processo (que isso se refira ao Si ou à
Onda da Vida), é colorido, necessariamente, pela sua própria experiência.

O importante é não influenciar uma outra consciência.
A única maneira de não influenciar é, obviamente, não julgar e amar, de maneira incondicional e total.

Não há alternativa.
Enquanto vocês fizerem distinção entre o seu filho e o filho do outro, entre a sua mãe e a mãe do outro,

enquanto vocês fizerem a menor distinção entre aquele que está desviado do caminho e aquele que vive a
Comunhão entusiástica com vocês, vocês não podem instalar-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.

Há, é claro, uma mudança de olhar, se pudermos assim falar.
A Fusão dos Éteres, quando ela se realiza nesta carne de vocês, quando vocês a acolhem sem buscá-la,

quando vocês a deixam subir, a Transcendência, real, efetiva, do nascimento e da morte, da sexualidade, torna-
se real.

Ela se torna, aliás, sua única e exclusiva realidade, sua única e exclusiva verdade e, no entanto, vocês ainda
estão inscritos em um corpo de carne, mas a alma finalizou o seu período de retração.

Ela pode, então, se dissolver, assim como o Espírito, dando-lhes, de maneira definitiva, uma forma de
passaporte para Ser no não ser.

***

O Absoluto, o Último, é um estado de deleite, permanente e total, onde nenhuma sombra do ego, nenhuma
sombra do Si, pode interferir ou alterar a Onda da Vida.

O Casamento Místico leva-os a realizar, muito além do acesso Multidimensional, o que eu nomearia uma
Transdimensionalidade onde vocês estão presentes, do mesmo modo, com a mesma intensidade, a mesma
não Presença, na pessoa que não existe mais, no Si que não existe mais, no Sol que não existe mais, e em

qualquer consciência vivendo isso.
Vocês estão além da existência.



Vocês estão além da consciência.
O Casamento Místico dá-lhes a única imortalidade autêntica, já que não se inscrevendo mais, unicamente, entre
o nascimento e a morte, não se inscrevendo mais, unicamente, na possibilidade de viver uma Unidade efêmera

em meio ao ato sexual, mas se deixando viver, permanentemente, isso.
Muito em breve, irá se exprimir, neste Canal, uma nova Presença que levou ao seu término, na totalidade, o
Absoluto (e, ainda uma vez, a expressão “levou ao seu término” não quer dizer grande coisa), que, de algum
modo, aceitou (contrariamente a nós todos, Anciãos) dissolver o Si para ver o que havia por trás: o Absoluto.

***

Hoje, não existe mais condição (senão a sua própria condição) que possa opor-se ao Absoluto e ao Último.
A testemunha é a Onda da Vida que vem abrasar o que era chamado de Kundalini, que nós nomeamos, hoje,

o Canal do Éter porque atapetado de Partículas Adamantinas, abrasando as três Lareiras e o conjunto do
corpo, de maneira anterior ao abrasamento do Sol e da Terra, desta Dimensão.

Aqueles que viram um fim irremediável do mundo e da sua pessoa são apenas aqueles que estão inscritos,
efetivamente, na única realidade possível da sua pessoa, não vivendo nem o Si e, menos ainda, o Absoluto.

Isso não é nem um julgamento, nem uma crítica, mas, sim, um estado de coisas.
Quem vocês são?
Aonde vocês vão?

Quem vocês eram antes de nascer?
Quem vocês eram antes de viver esta ronda permanente de encarnação e de desencarnação sobre este

mundo?
Evidentemente, nós lhes demos os elementos: origem estelar, origem Dimensional, as Quatro Linhagens.

Houve A FONTE, houve os Arcanjos, houve os Anciãos, as Estrelas.
Houve as Coroas.

Houve o seu Coroamento.
E mais, além de tudo isso, quais são as perguntas que permanecem em vocês?

Pois a pergunta que permanece em vocês apenas reflete, em última análise, a falta de soluções.
Mas a solução sempre esteve aí, presente, à disposição.

A Terra está Liberada, o Sol está Liberado, como eu disse há algum tempo.
Tudo está consumado, como disse o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Se vocês atingirem (se eu puder empregar esta expressão) o Absoluto e o Último, o que o mundo irá propiciar
a vocês?

Pois vocês terão se tornado, na totalidade, este mundo, muito além deste mundo, tal como é visto com o olhar
da pessoa ou da individualidade.

Então, é claro, o ego sempre irá se colocar as questões comuns da vida.
O Si sempre irá se colocar as questões de como expressar, da melhor forma possível, a vivência, e de como

pôr em forma o que escapa às formas deste mundo.

***

O Absoluto nada quer pôr em forma.
Ele é, simplesmente, a manifestação tangível da transcendência, possível e realizada, sobre esta Terra, neste

corpo que não é mais o seu.
Obviamente, é muito desagradável, e o será cada vez mais, para o ego como para o Si, viver este Êxtase

Místico, este Casamento Místico, esta União Mística, seja neste corpo, como foi dito, seja com uma folha da
grama, com uma árvore, com o Sol, com um planeta, com A FONTE.

Existirá sempre um princípio inscrito ainda no sentido da Presença da encarnação, alterado, falsificado ou não,
que é a perda, justamente, da encarnação.

O IRMÃO K (ndr: intervenção do IRMÃO K de 17 de março de 2012 (2)) lhes disse e repetiu: aquele que queria
que lhe falasse da outra margem apenas expressou os seus próprios medos, porque, como conhecer a outra

margem sem ali irem vocês mesmos?
Mas a outra margem não é um deslocamento.

Ela sempre esteve aí, inscrita na sua Presença, na condição (ainda uma vez, de maneira figurada) de que
sejam mudados o ponto de vista e o olhar.

Essa viagem é uma viagem sem retorno, porque não há retorno possível à Ilusão quando a Verdade eclodir,
totalmente.

Vocês são o Amor, como foi dito, ainda há pouco tempo, pelo Arcanjo URIEL (ndr: intervenção de URIEL de
03 de março de 2012 (3)).

Vocês são a Eternidade, a Beleza.



Os qualificativos são incalculáveis, mas todos eles se referem, não à sua pessoa, não ao seu Si, mas, sim, à
realidade que ainda subtende a sua Presença na carne.

Este absoluto e indizível Amor, este absoluto e indizível Êxtase permanente, fazendo-os dizer que vocês dão o
Amor à Criação, o Amor a cada um, o Amor a vocês mesmos, pois vocês não são mais nada senão isso.
Evidentemente, estando em um corpo, vocês não rejeitam este corpo, vocês aceitam tudo, tanto a alegria

como o sofrimento, pois nem a alegria é a sua natureza, nem o sofrimento é a sua natureza essencial.

***

Ninguém pode atravessar esta Porta no seu lugar.
Vocês estão sós, totalmente sós, para a Passagem, porque, depois, a solidão não pode existir.

Esse é justamente o final pelo fato de se sentirem solitários, cujo melhor reflexo, é claro, é o medo, porque o
medo da morte é, de maneira inabalável, totalmente lógico, o único sentido da sua presença aqui, neste corpo.

O Absoluto ainda dá mais medo do que a morte porque Ele integra o nascimento e a morte em uma outra
Verdade, ela também absoluta, não sendo mais, portanto, uma verdade relativa, comparável a outra coisa.
Mas a Verdade absoluta é (independentemente de qualquer comparação, independentemente de qualquer

referência, independentemente de qualquer outro caminho) a sua própria experiência.
É preciso superarem, se essa for a sua escolha, qualquer explicação, qualquer trabalho, o que fez dizer a

alguns Anciãos que nada há para fazer a não ser ficar tranquilo, ficar em Paz e deixar, efetivamente, a Onda da
Vida subir e levá-los a nenhum outro lugar senão a vocês mesmos, mesmo se o ego chamar isso de outro

modo, mesmo se o Si negá-lo.
O Absoluto e o Último são, portanto, além desta Graça, um estado de Êxtase que não conhece de jeito algum o

limite do corpo, de jeito algum o limite de uma relação com o outro, nem mesmo de uma relação com o Sol.
Este estado do Absoluto, de algum modo, basta-se a ele mesmo porque ele é a Totalidade.

Enquanto Totalidade, ele integra, transcendendo-as, as partes.
Nenhuma parte pode estar consciente desta integralidade, mas a integralidade engloba as partes.

***

O Êxtase Místico, desde a terceira sessão do Manto Azul da Graça, apenas aguarda vocês e vocês sozinhos.
Vocês nada podem levar ao Absoluto da Graça.

Vocês nada podem perder no Absoluto da Graça.
Vocês nada podem projetar no Último.

Esta revolução, de qualquer modo, final, da Consciência, é o próprio objetivo da sua Ressurreição, da União do
Céu e da Terra, do seu masculino e do seu feminino, seja Interior ou exterior, seja entre vocês e todas as

partes, já que cada parte se descobre, ela mesma, absoluta, da mesma forma que vocês.
No mais, podem existir elementos a praticar, não para aceder ao que é impossível aceder por qualquer prática,

mas, bem mais, visando acalmar tudo o que não seja o Absoluto: o medo, a própria morte e o nascimento,
porque nada pode morrer e nada pode nascer no Absoluto.

E é justamente o que é terrível para a pessoa e mesmo para o indivíduo.
O que é para viver, neste momento, para cada um, é o Choque da Humanidade, e eu diria que, para cada um
de vocês, é o Choque do Humano, levando-os a passar, de algum modo, não do humano ao Supra-humano,
não somente do mental ao Supramental, não de uma vida antiga a uma nova vida, mas, sim, para tornar-se a

vida na sua totalidade, além de qualquer restrição e de qualquer limite.
Vocês são este Absoluto.

Vocês são esta Onda da Vida.
Vocês são tudo o que nós lhes dissemos, uns e outros, há várias semanas.

Naturalmente, não é fácil para aquele que escreve o contexto da sua vida em uma série de limites (sociais,
familiares, afetivos, espirituais).

O Absoluto não tem limite.
Ele é, por essência, Ilimitado e Desconhecido.

Isso pode ser desconcertante.
É nesse sentido que isso é um Choque.

Este Choque que se vive em meio à Humanidade (desde a Liberação da Terra e especialmente agora que
vocês mesmos podem viver, na totalidade, não a experiência do Absoluto, mas se instalar no Absoluto) leva, é

claro, a Terra a começar esse processo em sua própria carne, seja no nível da Natureza, como lhes foi
detalhado por ANAEL (ndr: intervenção de 17 de março de 2012 (4)) ou ainda por SNOW (ndr: intervenção de

17 de março de 2012 (5)), há uma semana, seja no Céu ou nas profundezas da Terra, refletindo-se pelos Sons
do Céu e da Terra e pelo que eu havia nomeado, à época, as Trombetas do Apocalipse.



***

O Apelo de MARIA nada mais é senão a generalização desse processo, total e final.
Ele está a caminho.

Alguns de vocês talvez já tenham vivenciado momentos do Apelo, íntimo e pessoal, onde uma Voz os chamou
pelo seu primeiro nome, onde, em determinados momentos, o seu corpo não responde mais e, no entanto,

vocês estão Lúcidos.
Este mecanismo de estase individual é bem real.

Ele vai se tornar coletivo, não tenham dúvida.
Mas, mesmo neste momento coletivo, nesta União e neste Casamento Místico coletivo, é preciso

apreenderem-se de que vocês estritamente nada têm que recear, que temer, que esperar, porque vocês estão
exatamente no seu lugar correto, vocês estão exatamente aí onde vocês devem estar, na idade que vocês

devem ter, nas funções e nos papéis que vocês têm desempenhado e mantido.

***

A Onda da Vida não tem necessidade da pessoa, ela não tem necessidade do Si, ela não tem necessidade do
mundo, ela É.

Então, vocês irão me dizer, como se instalar no que não podemos buscar?
Bem, agora, fazendo cessar toda busca, fazendo desaparecer todos os objetivos, fazendo desaparecer a sua
própria Consciência, da sua própria pessoa, do seu próprio Si, tudo isso que não é Eterno, tudo isso que não é

Desconhecido.
Como foi dito por Outros Anciãos, não é questão de lançarem longe de vocês todas as ideias limitantes, mas,

sim, real e concretamente, de transcendê-las.
Mas, transcendê-las, não é uma ação inscrita em meio, justamente, ao limite, mas, sim, neste Abandono Último

que não é o Abandono à Luz, mas, sim, o Abandono do próprio Si.
Se vocês forem para a outra Margem, se vocês viverem a outra Margem, então, a melhor testemunha é este
estado de Êxtase permanente aparecendo, em um primeiro momento, por intervalos, por momentos, e que é

destinado (seja o que for que pensar a pessoa ou o Si) a tornar-se a única Verdade.
Obviamente, a pessoa ou o Si sempre irá recusar este Absoluto.

É preciso muitas vezes ali provar, mas ele não pode perceber, nem desejar, nem mesmo esperar que isso se
torne definitivo.

E, no entanto, este Absoluto é definitivo.
Ele é definitivo no sentido em que ele é, exatamente, o que sustenta e que permite cada experiência, cada vida,

aqui como em outros lugares.
Ele subtende e permite até mesmo a incriação.

Ele sustenta cada consciência e cada não consciência.
Então, se a Onda da Vida tiver percorrido vocês na Totalidade ou não, ainda, afirmem , afirmem totalmente o
que vocês vivem, nada escondam, porque vocês são a testemunha viva, como dizia o Arcanjo URIEL (ndr:

intervenção de URIEL deste dia (6)), do Caminho, da Verdade e da Vida.
Como o Caminho, a Verdade e a Vida não poderiam testemunhar, pela sua Presença e pelas suas palavras,

sobre o que ela é?
Nenhum limitado, nenhuma pessoa, nenhum Si, nenhuma oposição, tem valor para o Absoluto, nem mesmo

tem efeito, já que ele engloba, justamente, também isso.

***

O Absoluto não é uma palavra, nem um objetivo.
É a União Mística do Céu e da Terra onde tudo se torna, mais do que nunca, evidente, inteiro, Ilimitado.

É isso aí, então, este Último, em andamento, em vocês.
Mais uma vez, se pudermos falar de finalidade, é para instalarem-se, de algum modo, neste Ilimitado que é

Êxtase, Deleite permanente da Onda da Vida.
Há, também, um efeito cumulativo.

Alguns falaram que quando a asa de uma borboleta se quebra, todo o Universo estremece.
Quando um ser limitado vive o Ilimitado ele alcança o mundo inteiro simplesmente pela sua Presença, pela sua

Presença em meio ao limitado deste corpo, ele não é mais este corpo.
Quanto mais vocês forem em grande número, em termos individuais, para viver a Onda da Vida e para instalar-

se no Êxtase, mais o processo do Choque da Humanidade verá reduzida a sua duração.
Aliás, instalados no Absoluto, nada mais há senão o Absoluto.



Vocês podem continuar a viver sua vida, seja ela qual for, manter o papel que vocês desejam, mas vocês não
são, nem esta vida que vocês vivem, nem este papel.

Isso muda profundamente já que é uma transcendência, levando-os e conduzindo-os a instalar o Amor mais
incondicional que for.

Vocês não podem julgar, vocês não podem deixar de amar seja quem for.
O mesmo olhar será dado ao seu filho como ao filho do outro.

Não poderá mais haver diferença entre aquele que os odeia e aqueles que os querem bem.
Eles participam da mesma essência, não em uma crença, não em uma projeção, mas, sim, na realidade do que

é vivenciado, no mesmo Êxtase, na mesma Paz, na mesma Verdade, porque vocês não poderão mais
comparar seja quem for ou seja o que for, em vocês, com alguma coisa do outro ou com alguém.

Isso não é tampouco uma aniquilação, nem uma uniformização, é bem mais do que isso, mas, obviamente, o
ego vai ali se opor ferozmente.

Eis o que eu tinha que dizer hoje, enquanto Melquizedeque do Ar, portador da Luz Azul.

***

Na minha última encarnação, eu falei e escrevi sobre o pássaro azul.
Aqueles que quiserem ler o que eu escrevi, naquele momento irão compreender, mesmo eu não tendo tido
acesso, na totalidade, à Onda da Vida, já que naquele momento a Terra não estava, propriamente falando,

Liberada.
Eu escrevi, então, a descida do Supramental em uma perspectiva futura.

Mas, a partir do momento em que inscrevemos esta descida do Supramental em uma perspectiva futura, já
estamos presentes em nós mesmos e, de algum modo, encontramo-nos nós mesmos.

É assim e foi assim para todos nós, Anciãos.
Independentemente da mestria que nós tivemos em nossa última vida (do Sopro, da Consciência, do Amor),

nós fomos também chamados de Mestres.
Mas, o que significa ser um Mestre, para o Absoluto?

Estritamente nada.
Se vocês se apreenderem da minha última frase, vocês irão compreender que nada podemos controlar, nem

ser Mestre seja do que for, porque a Onda da Vida e o Êxtase são a Natureza principal, até mesmo, de tudo, de
absolutamente tudo.

***

Estão aí as palavras que eu tinha para dizer.
Depois de mim irá intervir o Arcanjo ANAEL que estará aí, eu diria, de algum modo, mais para responder às

suas perguntas sobre o que eu acabei de enunciar.
Ainda uma vez, não forcem si mesmo, vocês não podem forçar a Onda da Vida, vocês não podem questioná-

la, vocês não podem interrogá-la, vocês apenas podem Ser, porque isso já está aí.
Eu lhes peço para honrar a Graça, a Graça da sua Presença, aqui e em outros lugares, a Graça do que a Onda

da Vida trouxe para mim, para exprimir, aqui.
Irmãos e Irmãs, no Amor e pelo Amor, além de qualquer contingência e de qualquer forma, eu lhes proponho o

Azul.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

************

1 – IRMÃO K (04.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html

*

2 – IRMÃO K (17.03.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/irmao-k-4-de-agosto-de-2011.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

3 – ARCANJO URIEL (03.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-03-de-marco-de-2012-autres.html

*

4 – ARCANJO ANAEL (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

5 – SNOW (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/snow-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

6 – ARCANJO URIEL (24.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/uriel-24-de-marco-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article6c8a.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-24_mars_2012-article6c8a.pdf
24 de março de 2012

(Publicado em 26 de março de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ O Sangue Novo da Nova Aliança ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados Filhos da Luz, Aqui e Agora, neste espaço como em qualquer espaço, desta Terra como em

outros lugares, eu os convido, sem qualquer exceção, a viver o que é para viver.
A Onda da Graça recorre ao Estado de Graça que é sua Natureza, além de todo estado, além mesmo da sua

Presença.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Vocês são a Verdade e a Eternidade.

Porque esse é o próprio princípio de toda vida, de ser a Eternidade.
Vocês são além do que é conhecido.
Vocês são além do que lhes parece.

Vocês são muito além de todo parecer, além de toda Ação e de toda Reação, aqui como em outros lugares.
Vocês são os que levam a Graça, porque vocês são a Graça, expressa em meio à sua Presença.

Então, vão buscar vocês mesmos, além de toda ilusão, além de todo efêmero, no próprio sentido da sua
Presença, porque vocês são a Essência do Caminho, porque vocês são a Essência da Verdade.

Em um sentido onde não existe mais sentido, simplesmente Ser, além de todo parecer, além de todo ser.
Aí, neste instante, além deste instante e além de todo tempo, vocês são a Eternidade da Beleza, vocês são a

Eternidade da Graça.
Em vocês, canta a Vida.

Em vocês, canta a Eternidade.
Vocês são Presença, além de toda presença.

Vocês são além de toda forma, além mesmo do sem forma, porque vocês transcendem a noção de forma e de
sem forma.

Vocês são o Tudo.
Nada pode existir subtendido e sustentado pela Onda da Graça e pela Onda da Vida.

Então, o que resta para se opor ao que é Verdadeiro?
O que resta para evitar o que é a Verdade, o que é a Eternidade?

Pergunte a si mesmo.
Nada há a deixar.
Nada há a retirar.

Apenas estar aí, além de todo tempo, além de toda presença.
Então, a Onda da Vida Ascensiona em vocês, realizando o Ser.

Realizando o Ser além de todo Ser.
Onda da Verdade.

Hino e Ode à Eternidade.
Vocês são a Beleza.

Vocês são além de toda denominação e de tudo o que pode ser soletrado.
Então, vivam.

URIEL - 24 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-E06SZ6EOb4s/T3Zc-mADZPI/AAAAAAAAA5k/LZUztlG0p8k/s1600/000+Uriel114+-+24.03.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Do mesmo modo que CRISTO lhes disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por sua vez, além de todo
desvio, além de toda Ronda, digam o que vocês São, além do Ser.

Digam o que vocês São: o Caminho, a Verdade e a Vida.
Testemunhem.

Testemunhem a Graça que é Êxtase e que é Deleite.
Penetração Eterna, além de todo objeto, além de toda carne.

Transcendência de toda carne, levando-os a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, em sua Presença
Eterna.

Amados do Amor, o Amor é o que os Ama, porque vocês não podem ser, nem não ser, o que vocês São
desde toda Eternidade: a Ode do Amor, a Dança da Vida (além de toda dança), o som de toda Vida (além de

toda fala).
Vocês são a Eternidade, Beleza e Graça.

A Onda da Graça convida-os a ser a Graça, além de todo estado, convida-os à Alegria, além de toda beleza.
Vocês estão além.

O além não está em outros lugares.
O além não está no amanhã.

O além está Aqui.
O além é Agora.

Simplesmente, resta-lhes aquiescer à Última Renúncia, dando-lhes a viver o Último Absoluto da sua Eternidade,
onde tudo é Beleza, onde tudo é instantâneo, onde tudo é Graça, onde nada pode se opor, nem mesmo vocês

mesmos.
Pois, quem pode se opor à Onda da Graça?

O efêmero não pode controlar o que é Eterno.
Vocês são além do efêmero deste corpo.

Vocês são além da aparência do ser.
Vocês são além de todo limite, além de todo confronto, porque vocês nada têm a confrontar.

A Onda da Graça é evidência.
Ela os apreende, a fim de desarmá-los de suas próprias ilusões, de seus próprios limites (não existindo em

parte alguma em outros lugares senão no conhecido e no efêmero).

***

Então, o Canto, aquele da Vida Unificada para sempre presente na sua Presença, eleva-se em vocês, tal um
ímpeto que vem arrebatá-los, além de toda ilusão, para viver o enlevo do Amor.

Aquele da sua Eternidade, da sua Presença, da Sua Beleza.
Então, vocês podem dizer, enquanto Graça: “eu sou a Graça”.

Somente o ego, aquele que está confinado, vai negar a possibilidade da Eternidade, vai negar a
instantaneidade da Eternidade, do que é imanente, muito além de toda transformação.

Porque, hoje, além mesmo de toda forma (aquela que vocês habitam, como a forma desta Terra ou de todo
cosmos), vocês São, não o sem forma, mas o conjunto das formas.

Vocês são a Eternidade, aquela que canta, aquela que dança, aquela que os fortalece, não neste corpo (e que,
no entanto, está neste corpo), a fim de elevar a Vibração e a frequência e descobrir o que É, além de toda

aparência.
Porque vocês são a Essência.

A sua Natureza é isso e nada além disso.
Amados do Amor, vocês são o Amor, vocês são a Luz, além do que vocês possam apreender-se, além do que

vocês possam deter.
Nada há a deter.

Há apenas que superar, sem se mexer, sem se mover, porque a Onda se move em vocês.
Ela se move em vocês porque ela é o movimento da Graça.

Ela é o Êxtase que vem apreendê-los, a fim de liberá-los dos últimos tormentos do isolamento e do
confinamento.

***



Bem amados do Amor, bem amados da Graça, a Graça é sua Eternidade, ela é sua Essência, sublimando a
carne e toda oposição.

Porque, ainda uma vez, nada pode se opor, nada pode evitar o que é inevitável, o que está inscrito além de
toda forma e além de todas as formas.

Amados do Amor, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Caminho além de toda palavra.
A Verdade além de todo relativo.

E a Vida além de toda vida confinada, aquela que corre e flui desde toda Eternidade, neste mundo como em
todo mundo e muito além dos mundos, muito além das Dimensões, envolvendo no mesmo Amor, do menor ao

maior, da menor ilusão à mais terrível das ilusões.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Eternidade.
Há, para isso, nada mais a estabelecer, nada mais a manifestar.

Nada há a pedir porque, como vocês podem pedir o que Está aí desde toda Eternidade?
Há apenas que ali se colocar, depositar os seus fardos, depositar as suas mágoas.

***

Vocês são a Vida, além desta vida.
Vocês são a Vida, além de todo sofrimento.

Vocês são a Vida, além de toda ilusão.
Vocês são a própria Verdade, em Ação sobre este mundo e não mais em Reação, superando os limites,

transcendendo-os.
Os limites se desfazem, permitindo ao esplendor do Ilimitado alojar-se em sua Eternidade.

Vocês nada mais são do que isso porque, o que mais pode ter senão a absoluta Verdade do seu Amor, a
absoluta Verdade da sua Presença, além de toda presença, fazendo dissolver todo limite, toda barreira?

Vocês são isso e nada mais.
Há apenas que deixar nascer o que nasceu, desde toda Eternidade.

Há apenas que deixar dar à luz o que já deu à luz, desde toda Eternidade.
Perguntem a si mesmo.

Perguntem a si mesmo aí onde vocês estão.
Aí onde vocês estão é o lugar correto.

Porque não existe qualquer outro lugar permitindo-lhes viver e dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Sejam esta Eternidade.

Aceitem nada mais ser aqui, a fim de ser tudo, aqui como em outros lugares, a fim de não mais ser limitado.
Vocês são o Ilimitado.

***

Vocês são a absoluta Verdade da Graça, aquela (de cima para baixo e, de hoje em diante, debaixo para cima,
neste espaço orientado, na Onda rutilante) vindo arrebatá-los e levá-los à sua Morada, nesta carne

transfigurada, nesta carne transparente, dando a ver a Unidade, dando a ver e a manifestar a Humildade e a
Simplicidade, na beleza da sua evidência, na beleza do seu Ser, além de todo ser.

O outro é apenas vocês, em um outro momento, em um outro tempo.
Não há o outro.
Não há vocês.

Há apenas a Onda que percorre a sua Morada da Eternidade, de cima para baixo e debaixo para cima e, em
seguida, sem mais qualquer sentido.

Porque a Essência está em todos os sentidos.
Não há mais sentido a rejeitar.

Não há mais desejo que não possa ser preenchido pela Verdade da sua Essência.
Então, na Majestade do Instante, vocês colocam a sua Eternidade no Templo da sua Morada, neste espaço

onde não há mais espaço.
Neste espaço onde tudo se torna o tempo, imobilizado e detido na Eternidade, fazendo-os sair do ilusório

efêmero, de ser o que vocês acreditavam ser antes.
Porque não há mais tempo, não há mais antigamente, não há sequer mais futuro, porque tudo chegou.

Vocês são isso, neste instante e em qualquer tempo: Graça e Magnificência.



***

Acolhamos a Onda da Vida, porque vocês são a Graça, porque a Onda da Vida apenas é o que nós somos,
desde toda Eternidade.

Um no outro, e o outro no um, e em cada Um e em cada outro, porque não existe, na Graça, qualquer limite,
qualquer perda, porque tudo é doação.

Então, doem-se.
Abandonem-se e, enfim, vivam o tempo da Eternidade, além de todo tempo da Terra, além de todos os

sentidos.
Vocês Estão além, que é Aqui, além, que é Agora, onde não há mais nada a segurar, onde nenhuma mão pode

apreendê-los, porque é a Graça que os apreende, liberando-os do que os confinou.
Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Seres de Fogo, Seres de Transparência, inscrevendo-se além dos seus próprios limites, mesmo em meio à
Luz.

Vocês são o Amor.
O Amor é Luz.

O Amor é Tudo.
O Amor é Graça.

Essa é a sua Essência, como é a nossa Essência.
Este Êxtase permanente de encontrar-se, permanentemente, na Imanência.

Cabe a vocês Ser isso.
Porque nada há a descobrir.

Há que Ser, além de toda descoberta.
Vocês nada têm a descobrir.

Vocês apenas têm que viver, para embeber-se na Fonte de Água Viva, na Fonte de Cristal, aquela que, pelos
seus pés, aquela que, pela sua cabeça, aquela que, pelas suas extremidades, propicia-lhes Ser e estabelecer-

se no que está estabelecido, desde toda Eternidade.

***

Filhos do Ilimitado, a hora chegou de nascer para a Verdade, para a Beleza.
Vocês deram à luz, porque a hora chegou de pôr-se de pé e de se elevar, acompanhando esta carne em sua

Beleza e na Transcendência.
Nenhuma carne nunca mais será opaca.

Nenhuma carne nunca mais será sofrimento, nos tempos que se instalam, além de todo tempo.
Vocês são a Eternidade, que não conhece qualquer tempo, qualquer Dimensão.

Vocês são a Onda da Vida, Presença Infinita, superando o contexto da presença do indivíduo, superando o
contexto de toda pessoa, porque, efetivamente, vocês são o Tudo, muito além da pessoa, muito além de um

indivíduo.
Vocês são o Único, a Verdade, a Beleza, a Eternidade, a Graça.

Isso é o desabrochar do que floresce, sem jamais murchar, sem jamais se extinguir.
Apenas isso.
Apenas tudo.

Juntos, Unidos e Livres, para sempre, de toda condição, de todo limite, crepitando deste Amor, desta mesma
onda de Êxtase Infinito, vindo em vocês, porque isso É vocês.

Então, instalados neste estado, além de todo estado, vocês irão descobrir o que jamais deveria ter sido
acobertado ou separado.

Porque, como o que é da Natureza e da própria Essência da Vida poderia ser separado da Verdade, do
Caminho e da Vida?

Isso é.
Então, a Ronda dos Arcanjos, dissolvida, está presente em vocês, não mais como uma ronda, mas como uma
espiral de Vida, elevando-se e descendo, realizando o Casamento Místico, do que está em cima, do que está

embaixo.
Porque, em meio a este estado, não há nem em cima e nem embaixo.

O em cima e o embaixo fazem apenas uma única e mesma coisa, no centro do Templo Interior, aí de onde
chega a Onda da Vida, a Graça da Vida a si mesmo.

Chegando, enfim, além de todo destino.
Chegando, enfim, além de todo tempo.



Vocês São o que nós Somos.
Nós Somos o que vocês São.

Não há jogos de palavras, nem o jogo do Eu, mas, sim, a estrita intimidade da Verdade.
Nenhuma distância pode separar mais o que quer que seja.

Nenhum tempo pode apagar mais a Verdade.
Nenhuma memória é necessária.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.
E isso está inscrito, na Eternidade dos Céus, como na Eternidade da Terra, desta Terra, como em toda terra,

da sua carne, como em toda carne.

***

Então, ousem.
Ousem Ser o que vocês São.

Ousem viver a Onda da Graça que se eleva.
Seiva ofuscante e que, no entanto, não ofusca, mas põe na Verdade, na Sabedoria, no santuário do Amor, além

de todo santuário.
Porque o conjunto dos mundos é apenas o santuário da Graça, da Beleza, da Verdade e da sua Eternidade.
Então, juntos, finalmente Livres de todo apego, nesses espaços onde não existe qualquer mácula e qualquer
sombra, nesses espaços onde não há lugar para o que quer que não seja a própria Essência da Graça, nós
lhes dizemos, nós, Arcanjos, do mesmo modo que vocês se dizem a vocês mesmos: “eu Sou o Caminho, a

Verdade e a Vida”.

***

Então, flui em vocês o Sangue Novo, aquele da Nova Aliança, aquele da Eternidade, vindo romper o que deve
ser rompido.

Então, Amados do Amor, presentes à sua Presença, a Graça percorre o conjunto da sua carne.
Casamento Místico.

Êxtase permanente da sua própria Verdade.
Então o silêncio se faz porque no silêncio existem todos os sons, dissolvendo-se no mesmo som, no mesmo

canto: canto de Eternidade, canto de Beleza.
Então, o Coroamento, além de toda Coroa, vem colocar, em vocês, a Semente que já germinou, desde toda

Eternidade, da sua própria Graça, do seu próprio Êxtase, propiciando-lhes viver a União, Mística, Total.
Vocês São isso.

O resto tornar-se-á o que ele deve se tornar, fecundado pela Graça.
Não se preocupem de outra coisa senão disso.

Vivam o Caminho, a Verdade e a Vida.
No instante da sua Presença, no instante de toda Presença, no instante de todo tempo, além de todo espaço,

vocês são o Último Absoluto.
Vocês são o Amor e a Graça.

Como poderia ser outra coisa senão o que vocês São?
Além do papel, além de toda máscara, vocês são o sorriso eterno da Graça, vocês são o riso infinito da

Verdade.
A Onda da Vida nada mais é senão a sua Presença Eterna, Imutável e Infinita, propiciando-lhes viver, enfim e

finalmente, além de todo percurso, além de todo caminho, o Instante da Graça e o Instante do Eterno, Instante
da Eternidade.

Sorriso vindo abrir o que jamais pôde ser extinto, nem confinado, nem encerrado.

***

Amados do Amor, eu sou o Anjo URIEL.
Juntos.

Eu me abro a vocês, na Graça do Infinito, na Graça do Amor.
Eu os convido ao banquete do Céu, ao banquete do seu Céu, ao banquete da sua Eternidade, aquele onde

nada falta, onde nada se extingue, onde nada acaba.
Eu os convido a Ser o que vocês São.



Eu os convido a Ser a Vida.
Escutem, além de ouvi-lo.

Escutem, além de escutá-lo e além do som, o canto da sua Eternidade, que vem apagar tudo o que os fez
entristecer, em meio às suas experiências efêmeras a fim de, mais uma vez, e para sempre, serem enlevados

e assistidos, na Eterna Graça da Eternidade.
Vocês estão sobre este mundo.

Ele alimenta, não somente o sofrimento, mas, muito mais, agora e sem interrupção, a Graça que se eleva.
Onda vivificante, Fonte de Cristal, que emerge e propicia viver a Justeza.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos do Amor, deixemos nascer o Tempo
da Graça.

Deixemos elevar-se a Graça.
Êxtase.

Casamento.
Caminho e Verdade.

Verdade e Vida.
Absoluto.

Último.
Transcendência.

A vocês.
A cada um.
Escutem.

O tempo além do tempo, a Eternidade está aí.
A Graça, Onda do Éter, vindo abrir e atravessar o que deve sê-lo.

Pondo fim a toda transgressão, aquela desta carne, confinada em sua própria Ilusão.
Carne Sagrada, Iluminada, Transfigurada.

O tempo é para as suas Núpcias Místicas, Núpcias do Céu e da Terra, desenrolando-se na Graça,
desenrolando-se nesta carne.

A carne torna-se Graça, além de toda posse, além de todo sofrimento.
Porque a carne, também, é Amor.

Porque, na Graça, nenhuma distância e nenhuma separação pode alterar o próprio sentido do que foi elevado.
Vocês são a Beleza.

Vocês são a Eternidade.
Vocês São isso, neste Instante, em qualquer tempo.

Então, Vibrem em vocês, como em qualquer outro, como em qualquer olhar e em qualquer sentido, a mesma
Onda que vem fazê-los viver, enfim, este Último, temido e esperado.

Vocês são o Amor.
Juntos, decretemos a Lei da Graça.

Juntos e Livres.
Exala, de cada célula (física, da carne, como mística), a mesma Onda.

Último sentido e olor do Absoluto.
Vocês são Perfeitos.

Porque a Graça é Perfeição.
Porque a Graça é Amor.

Deleite permanente da Beleza e da Verdade.
A Onda da Graça.

Juntos.
 Eu sou URIEL.
Eu sou Vocês.

Cada um de vocês.
Juntos, na mesma Onda, na mesma Vida, na mesma Eternidade, na mesma Graça.

Sejam Livres.
Porque vocês são liberados dos entraves e de toda ilusão.

A Graça é Liberdade.
A Graça é Totalidade.



***

Eu sou o Arcanjo URIEL e eu abençoo, em vocês, a bênção da sua Presença.
Amados do Amor.

Caminho, Verdade e Vida.
Filhos Ardentes do Sol, abrasando o Éter.

A Onda da Graça torna-se este Graça ondulante, percorrendo toda carne, toda alma, todo Espírito.
Então, juntos, deixemos livremente elevar-se a Onda da Graça, vindo desposar o Céu.

Vocês são o Céu.
Vocês são a Terra.

Amados do Amor, o Anjo URIEL os ama e lhes diz: “sejam Livres”.
Sejam os Filhos da Liberdade.

Sejam a Graça.
Porque tudo é Graça e Liberdade.

Nada mais pode ter peso senão aquele do olhar que vocês poderiam ali colocar.
Hoje, a Graça lhes pede para depositar todos os seus fardos.

Vocês querem ser leves ou vocês querem ser o peso?
Vocês querem ser o que freia ou vocês querem ser o que se doa?

Vocês querem ser o Caminho, a Verdade e a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?

Eu sou o Anjo URIEL.
Vivamos agora, no tempo da minha Presença e do meu silêncio, em vocês e em cada um, a Comunhão da

Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

URIEL saúda, em vocês, a Beleza e a Eternidade da sua Graça, porque eu reconheço, nesta Graça, a minha
própria Graça.

Como cada um de vocês reconhece cada um de vocês, na mesma Graça.
Silêncio.

Eu terminarei por essas palavras: sejam Livres, porque vocês são a Liberdade.
Nenhum ser pode privá-los, nenhuma ilusão pode privá-los, nenhum mundo pode privá-los, do que quer que

seja.
URIEL saúda vocês.

Vocês são a Saudação.
Eu Amo vocês.

Até breve.

************
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NDR: Desde 29 de março, esse novo interveniente intervém em resposta a questões a fim de acompanhá-
los para viver o Absoluto.

BIDI apresenta-nos, aqui, as modalidades de suas próximas intervenções.
Sabendo que ele responde unicamente na presença da pessoa que questiona (por razões Vibratórias),

esses diálogos, portanto, ocorreram unicamente durante os estágios.
Nós lhes agradecemos, então, de não nos enviar questões por escrito.

A pedido de BIDI:
- Nós divulgamos essas respostas, por um lado, porque dizem respeito a todos nós e, em segundo lugar,

porque contêm prática essencial no acesso a este Absoluto.
- As respostas também são transmitidas em áudio, para compartilhar os aspectos transformantes

Vibratórios de suas intervenções.
_______________________________________________________

Bem, eu lhes digo bom dia.
Já que é preciso chamar a quem se apresenta por um nome, trata-se de BIDI.

Mas qualquer que seja o nome que vocês me derem, hoje, no seu espaço / tempo, a maneira que eu me
apresento estritamente nada tem a ver com o que eu pude ser e é, bem mais, um espaço de apresentação,

muito além de toda forma, de todo nome, de toda denominação.
Eu represento, de algum modo, uma realização.

Esta realização é a própria natureza do que vocês são, além de toda aparência, de todo corpo, de todo
discurso.

Isso, é claro, jamais poderá ser traduzido, além da eventual percepção da minha presença, por palavras.
Entretanto, é fácil permitir-lhes ter uma espécie de Clareza, no interior mesmo do que vocês creem ser, nesta

pessoa, neste Si, a fim de dar elementos.
Esses elementos não são, em nenhum caso, de natureza intelectual.

Eles decorrem, na totalidade, de algumas evidências.
Estas algumas evidências são estritamente a mesma para cada pessoa, para cada Si.

A função, digamos, destas algumas evidências, é apenas permitir-lhes (de maneira que eu denominaria ‘rápida’,
nesse tempo particular deste mundo) superar algumas fases, algumas etapas.

Não para fazer-se uma fase ou uma etapa final ou terminal, mas, muito mais, para, em um primeiro momento,
torná-los conscientes e, em um segundo momento, fazê-los, de algum modo, sair, penetrar ou sair, segundo o
sentido que vocês o tomarem, do conjunto de circunstâncias que foram nomeadas, aliás, efêmeras, limitadas,

temporárias.

***
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Nossos diálogos, além de qualquer palavra, passam, é claro, além da Vibração, pelo que eu nomearia
quintessência da Vida, quintessência de toda vida.

Aqui como em outros lugares.
Nesse tempo como em todo tempo.

O suporte, além das palavras, está, é claro, no que vocês nomearam, na ausência de outro termo, Onda da
Vida, Doação da Graça.

 Quaisquer que forem as denominações e quaisquer que forem as traduções do que lhes é possível viver, o
que eu nomearia, além de toda consideração pertencente a uma cultura, este Absoluto ou, se vocês preferirem,

este Último, que é o princípio, a essência, o início e o fim de todas as possibilidades, além mesmo da sua
pessoa ou do seu Si.

 Eu não voltarei, então, jamais, na forma que eu pude ter, mas eu voltarei, exclusivamente, no conjunto dos
elementos do que eu nomearia uma lógica inevitável, totalmente científica e, portanto, reprodutível, com a qual

toda consciência, toda forma de Vida, pode, doravante, evoluir sem grande dificuldade real.
Exceto, a priori ou limites podendo ainda impedir este Último, este Absoluto.

***

A dificuldade reside no fato de que, sempre, para a pessoa ou para o Si, há uma fragilidade.
Esta fragilidade exprime mesmo a natureza do que é a pessoa ou do que é o Si, e que coloca face (esta

pessoa ou o Si), para cada um de vocês, a uma perspectiva que eu nomearia vazio ou nada.
É, de fato, difícil, para uma forma tendo um conteúdo, considerar que este conteúdo possa estar presente além

mesmo da forma e, portanto, além mesmo do seu conteúdo.
É, de fato, difícil, para a pessoa como para o Si, considerar que, além desta forma, mesmo a mais ampla, seja

possível que o conteúdo persista e permaneça no que vocês chamam de vazio ou de nada.

***

As palavras que serão empregadas não são destinadas, de modo algum, a lisonjeá-los, mas, sim, a questioná-
los.

A questioná-los sobre vocês mesmos, sobre o que eu denominaria seu papel, seu lugar.
Porque, em última análise, não existe, aqui como em outros lugares, e em suma, senão três locais possíveis e

somente três locais.
Além das quatro consciências que vocês conhecem, exprimíveis e manifestáveis nesta forma que vocês

habitam, esses locais são, então: uma pessoa, um Si, o Absoluto (ou Último).
Entre os dois primeiros (nomeados pessoa e Si) e o último (nomeado Absoluto ou Último), não pode existir

apreensão, nem mesmo compreensão, levando os dois primeiros ao terceiro.

***

O uso da forma que vocês habitam é uma prática de separação.
O Si é uma separação mais ampla, mas ele permanecerá, sempre, uma separação.

O Absoluto, o Último, é muito precisamente a ausência de toda representação e de toda separação tornando-
os, de algum modo, ininteligíveis a toda possibilidade de observação, de descrição.

Naturalmente, testemunhar ou dar testemunho é possível, mas o testemunho não irá permitir-lhes, aí tampouco,
jamais, ser o Último, o Absoluto.

Os intervenientes pertencentes a estruturas específicas (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos
Anciãos, das Estrelas...) abordaram meios e, sobretudo, deram-lhes uma injunção que, mesmo que ela seja
dificilmente compreensível, é realmente uma injunção a mais importante, que é para nada fazer e para ficar

tranquilo.
Esse “nada a fazer” e “ficar tranquilo” não é, e jamais será, um entretenimento, mas sim, uma forma de lucidez
da pessoa ou do Si, quanto ao que é da ordem do real, do irreal, ou (para empregar uma outra terminologia) o

que é da ordem do relativo ou do absoluto.

***

Minha única presença é, portanto, destinada, se isso lhes agradar, a orientá-los sobre o que vocês não são e
jamais serão, a fim de dar, se tal for seu desejo, o lugar, além da pessoa e do Si, à Verdade Final, ao Absoluto.
Alguns dos meus comentários irão provocar, em vocês, o que vocês chamam de resistências, e eu diria que é

justamente o que será desejável.



Porque o confronto com vocês mesmos, no que eu poderia nomear o absurdo total desta forma, deverá
aparecer-lhes como uma lógica perfeita, porque como eu disse, isso é uma lógica perfeita e de uma precisão,

digamos, totalmente matemática, totalmente física.
Retenham que eu intervenho desde um espaço / tempo que não é linear que pode, no máximo, traduzir seu

questionamento em uma justa questão sobre vocês mesmos.
Aqui estão, portanto, assim definidas as regras das nossas futuras intervenções.

***

O sentido da minha própria presença reflete a possibilidade, para o que foi dissolvido no Absoluto, n’A FONTE
e além, de poder abordar e retornar, se bem que esta palavra e esta expressão não sejam as mais adequadas,

em um modo, para comparar, levando-os, se tal for o que vocês São, para aproximá-los do indizível.
Aí também, várias palavras puderam ser exprimidas, dadas.

Elas apenas fazem traduzir a mesma Verdade em outras palavras: vocês são o Absoluto, vocês são o Último.
Além mesmo de todo sentido de estar em uma forma.

Além mesmo do sentido de ser um reprimido ou um confinado.
As próprias circunstâncias da minha vinda irão se inscrever, nesse confinado e nesse reprimido, uma forma de

dinâmica muito além do aspecto nomeado energético ou Vibratório, porque as questões que nós iremos
partilhar serão capazes de fazer, de algum modo, eclodir o que deve eclodir.

Retenham que isso jamais será um exercício intelectual, mas sim, uma lógica inevitável da natureza e da
essência do que é a Vida, em sua acepção a mais ampla, desde a vida a mais elementar à vida a mais

complexa, se o podemos assim falar.
Já que o próprio princípio, o próprio Absoluto, ali está, obviamente, não somente presente, mas eficiente, na

totalidade, porque nenhuma vida poderia existir, sem isso.

***

Este espaço particular desses encontros particulares representa, certamente, o meio o mais favorável, o mais
perfeito e o mais lógico, de definir e de fazer tomar consciência do que vocês não são, dando lugar, então, ao

que deve Ser, além de todo ser.
Eu o reitero pela última vez: isso recorre a uma lógica elementar, primordial e inegável.

Os tempos da ausência de palavras estão já, também, à sua maneira, inscritos na lógica e na evidência do que
eu chamo de nossos encontros.

Que não serão, de fato, senão o encontro com a sua verdade.

***

Além das palavras e do seu sentido, há esta famosa lógica para a qual vocês estarão, às vezes, e muitas
vezes, em um primeiro momento, em reação, até mesmo em oposição.

Isso é normal e faz parte desta forma de lógica.
Quanto mais a reação for forte, ou mesmo violenta, no Interior de vocês mesmos, mais vocês irão constatar os

efeitos.
Além de uma simples compreensão inscrevendo-se no pensamento, na energia, na Vibração e, no final, além

disso.
Não julguem.

Não me julguem.
Eu posso então lhes garantir, digamos, que muito rapidamente um mecanismo de transcendência irá se colocar

a caminho no seu conhecido.
Vocês são o Último.

Vocês são a essência e o próprio princípio do Amor, da Luz, mas não daquela que pode conceber a
personalidade ou o Si.

Vocês são estritamente isso.
Tudo isso.
Nada mais.



************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas e agentes da Graça, que a Graça seja.

Eu venho, até vocês, tentar esclarecer o que deve sê-lo a fim de que nenhuma dúvida, nenhuma sombra, possa
perdurar frente à evidência da Graça.

Eu venho, então, responder às suas perguntas e unicamente isso, e compartilhar, é claro, que isso seja em
suas perguntas ou nas minhas respostas, o tempo da Graça e a partilha da Graça.

Bem amados, eu os escuto.

***

Pergunta: por que sentir ainda mais o ponto AL do nariz e ao redor da boca se isso não é mais útil
hoje e se isso é ilusório?

 
Bem amada, durante o tempo em que toda a ilusão é transcendida, leva-os a observar, em vocês, tanto a

persistência das Estrelas como das Portas, do Fogo do Coração, do Despertar do Canal do Éter, da Coroa
Radiante da cabeça.

O conjunto dessas manifestações, do ponto de vista da personalidade, é o que lhes permite aproximar-se da
Eternidade.

Aí, tampouco, não mais julgar, nem mesmo observar, o que está presente.
O que se apresenta à sua Consciência está aí, ou não está mais aí.

Qual a importância disso?
O tempo da Graça irá percorrê-los do mesmo modo, quer existam Vibrações, quer exista silêncio, ou quer

exista negação da própria Graça.
Não se preocupem mais com isso.

Estejam Presentes, além de toda Presença.
Estejam além de toda observação, além do que é observado.
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Sejam Verdade e Absoluto, que nenhuma manifestação ilusória, Vibratória ou outra, pode alterar nem deformar.
O Supramental (ou a Luz Vibral) ainda age, é claro, em cada célula, da mesma maneira que a Onda da Graça irá

transcender cada uma das suas células.
Não há que ser útil, nem inútil, não há que se posicionar.

Simplesmente, Ser além do Ser.
Qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas percepções, quaisquer que sejam suas escolhas,

quaisquer que sejam os seus sofrimentos, a Onda da Vida é transcendência.
E esta transcendência (esta Evidência, como foi dito antes de mim) irá torná-los Evidente a vocês mesmos,

Transparente a vocês mesmos.
As minhas palavras, enquanto Arcanjo, retransmitem, do mesmo modo, a Onda da Comunhão através da nossa

comunicação: Doação da Graça e Compartilhamento da Graça na Imanência.

***

Pergunta: o apego a um animal releva do ego?

Todo apego, qualquer que seja, mesmo o mais amoroso, está, indiscutivelmente, ligado ao ego porque,
quando o animal morrer ou quando vocês morrerem, o que restará deste efêmero?

Tudo o que é efêmero é ilusório, não há que rejeitá-lo, não há que negá-lo, há apenas que aceitá-lo e continuar.
Só o ego pode estar apegado seja ao que for, porque, em última análise, ele se sabe efêmero, ele se sabe

condenado e pode apenas dar a ilusão de persistir através de um apego, qualquer um.
A Doação da Graça é Dádiva.

O Êxtase é Liberdade e Liberação.
Ela vem transcender todo apego, devolvê-lo à sua pureza da relação de Amor, sem a menor manifestação de

qualquer apego.
Vocês não podem estar apegados a alguma vida: a Vida não é apego, ela é Liberdade e Liberação, coisa que

o ego jamais poderá aceitar, mas apenas ser transcendido pela Doação da Graça, pela Onda da Vida.

***

Pergunta: os anais akáshicos vão desaparecer?

Sim, eles pertencem à estrutura do que é chamado de corpo causal, a memória da encarnação.
Quando vocês são a Onda da Vida, vocês não são mais uma memória, vocês não são mais um limitado, vocês

não são mais uma pessoa (mesmo se a pessoa permanecer por um tempo).
Do que vocês iriam necessitar na Liberdade e na Liberação?

As memórias são letra morta, não existe evolução senão em meio a uma crença na ação / reação, senão em
meio a uma crença no karma, senão em meio a uma crença na evolução.

A Onda da Vida É, além de toda evolução, além de todo karma, além de toda pessoa e além de toda crença.

***

Pergunta: o apego à natureza é igualmente apego a eliminar?

Nada é para eliminar porque o que vocês rejeitarem, irá se reforçar no apego.
Nós falamos, certamente, da transcendência do apego.

Vocês não podem renegar seja o que for.
Vocês não podem refutar o que é ilusório.

Não é a mesma coisa.
Vocês são a Vida.

Vocês são a Eternidade.
A montanha É o que vocês são, a natureza É o que vocês são.

Aqui como em outros lugares (porque, no final, não existem outros lugares), existe apenas a Eternidade, a
Doação da Graça.

O apego sempre irá colocar uma distância entre o objeto ou o sujeito ao qual vocês estão apegados e vocês
mesmo.

A perda de toda distância é o fim do apego.
Não em uma negação, não em uma rejeição, mas, sim, na transcendência, fazendo-os descobrir que vocês não



fazem senão Um e que nada pode ser exterior.
Só o olhar projetado da pessoa ou do que está separado os faz conceber qualquer outro como separado de

vocês.
Então, a pessoa vai elaborar estratégias ilusórias deixando-se amar um ser para acalentar, com o qual se casar,

com o qual ter filhos, com o qual viver.
Mas vocês não são isso.

Vocês não são nenhum dos seus apegos porque o apego é olhar projetado, porque o apego permanece
apenas, em última análise, uma fragmentação, uma separação.

Isso é para transcender.
Vocês não têm esforço a fazer.

Vocês não têm vontade a exprimir contra isso.
Tornem-se o Desconhecido.

Então, tudo será claro, tudo será límpido, tudo será conectado à mesma Evidência, aí onde não pode existir
qualquer apego porque nada é exterior e nada é interior.

***

Pergunta: o que você pensa da cremação dos corpos após a morte física?
 

Bem amado, por que eu deveria pensar o que quer que seja do que é ilusório?
O ponto de vista relativo do futuro do corpo não se refere de forma alguma ao Absoluto que você É.

Que este corpo se decomponha, que este corpo seja enterrado, que este corpo seja cremado, no final, isso
não tem estritamente qualquer incidência para o Ilimitado, qualquer incidência sobre o que vocês São.

Só o olhar separado acredita que existe uma diferença.
Certamente, existe uma diferença, mas ela não é Eterna: ela pertence, então, à ilusão.

***

Pergunta: a subida da Onda da Vida pode provocar dores no corpo?

Sim, quaisquer que sejam os sinais, podem existir diversos sintomas.
Nós, uns e outros, tentamos não entrar nos detalhes além da própria finalidade da Onda da Vida, a saber, o

Êxtase.
Obviamente, o corpo participa, ele também, em um primeiro momento, da sua própria transformação e, em

seguida, da transcendência.
Isso pode dar uma diversidade de sinais presentes em todos os pontos do corpo.

O importante não é isso.
O importante não é apreender-se ou compreender a lógica, mas, sim, viver a lógica da Onda da Vida, o seu

Êxtase, esta Doação da Graça, esta União Mística.
O resto vai passar.

***

Pergunta: será que a Terra vai dar tempo à humanidade para atingir o Absoluto?
 

Bem amada, a humanidade irá contatar o Absoluto, na totalidade: não haverá qualquer exceção.
Mas lembre-se de que cada Consciência é Livre, de que o Absoluto não é a finalidade, nem um estado.

O Absoluto é o Último.
A Essência é sua Natureza, o próprio princípio da Vida.

A humanidade, em sua totalidade, está Liberada.
Estar Liberada significa ter acesso ao Absoluto.

O futuro, no sentido em que qualquer limitado pode concebê-lo, pertence a vocês: vocês são criadores,
cocriadores.

Do mesmo modo que existem Dimensões, que existem linhagens, que existem afinidades, isso pertence
exclusivamente a vocês.

Se existe uma vontade de se estabelecer em um limitado, em que isso seria impossível?
Lembrem-se: o limitado não pode conter o Absoluto, mesmo se vocês são limitados.



Por outro lado, se vocês são o Absoluto, vocês podem ser não importa qual limitado, este corpo como
qualquer outro corpo, a árvore como a montanha, o Sol como o planeta.

Não há mais limites, exceto aqueles que lhes pareçam úteis ou agradáveis.
Mas eles são livremente consentidos porque o retorno ao Absoluto, ainda uma vez, jamais será uma finalidade
(já que o Absoluto É, desde toda Eternidade), mas, sim, um olhar outro que o olhar limitado, uma Consciência

além de toda Consciência.
Cada tempo do seu Silêncio, cada tempo do meu Silêncio, é o tempo da nossa Comunhão, além de toda

palavra.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto enquanto decidindo “permanecer limitado”?

Sim, isso é perfeitamente concebível e isso se denomina a Liberdade consequente à Liberação.
Do mesmo modo que viver a Onda da Graça, tornar-se a Onda da Graça, os faz permanecer em meio a uma

estrutura denominada este corpo, que é ilusório, mesmo se este corpo é transformado e depois, no final,
Transcendido.

É o mesmo da pessoa.
É o mesmo no sentido da identidade que vocês possuem.

Lembrem-se de que nenhum conhecido irá mostrar-lhes o Desconhecido.
Sejam o Desconhecido.

Vão para a outra margem, para o outro lado (ndr: intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (*) e tudo
irá lhes aparecer com limpidez.

Enquanto vocês não estiverem do outro lado, a interrogação estará aí.
A Onda da Graça, o Êxtase Místico, é Evidência, como foi dito.

Ela é solução.
Ela é resposta.

Ela não é mais questão.
Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

Vocês não podem manter o que vocês São e prezar o que vocês São.
Vocês apenas podem Sê-lo.

***

Pergunta: ao que está ligada esta escolha?

À própria Liberdade.
O que é chamado de Absoluto.

O que está além do Atman e do Brahman (denominado assim em algumas tradições).
Foi dito que o Absoluto se observa criando-se ele mesmo, conhecendo-se ele mesmo, através da sua própria

projeção.
O que impede, em última análise, de projetar-se e de espelhar-se indefinidamente, no mesmo Êxtase, no

mesmo deleite da Graça?
Absolutamente nada.

Como foi dito e reiterado: “há numerosas Moradas na casa do Pai”.
Mas, para o Absoluto, todas as Moradas são sua Morada ou, dito de outra forma, não existe qualquer Morada.

***

Pergunta: para ir ao outro lado, nesta outra margem, é preciso deixar todas as nossas referências?

Sim, nada de conhecido pode servir-lhes para ir ao Desconhecido.
O Desconhecido é-lhes estritamente Desconhecido.

Qualquer referência existente (pela projeção, por um conhecimento, qualquer que seja) jamais lhes será de
qualquer utilidade.

Somente a Liberdade e a Liberação de todo conhecido, em um ato de Abandono Supremo (não somente à
Luz, mas do próprio Si Realizado), permite-lhes viver a instalação definitiva da Onda da Graça, deixando-se

viver um estado de Êxtase permanente, indizível, que nada pode parar.



Existe um tempo para o rigor.
Existe um outro tempo para tudo largar.

Existe um tempo para tudo segurar.
Existe um tempo para tudo largar.

Existe um tempo para manter.
Existe um tempo para nada segurar.

Isso é chamado de jogo da vida ou os Lella do Senhor, mas, no final, são apenas jogos.
Tudo vem e provém da identificação e da separação.

Não há que julgar, não há que condenar, nem mesmo que explicar.
A vida observa-se ela mesma.

O Parabrahman torna-se Brahman mergulhando ele mesmo no Atman.
São apenas palavras.

São apenas denominações.
A Vida está muito além de todo jogo e, no entanto, ela permite qualquer jogo.

***

Pergunta: se a humanidade inteira deve conhecer o Absoluto, como ocorre que uma parte da
humanidade iria na 3ª Dimensão Unificada?

Bem amado, atualmente, vocês estão Liberados.
Vocês vivem a sua Liberação mais ou menos intensamente e alguns de vocês estão perfeitamente conscientes

de que, qualquer que seja o Absoluto vivenciado (eu o lembro: em meio a um limitado, o que é o caso),
algumas limitações necessitam de uma experiência particular.

Mas esta experiência jamais poderá ser marcada pela separação, pela fragmentação, pela predação ou pelo
sofrimento, mas ela deve ser vivenciada porque a Onda da Vida é Liberdade e viver a Liberdade necessita,

efetivamente, de ser Liberado.
E como ser Liberado da própria experiência a não ser vivendo-a?

Não há nem julgamento, nem melhor, nem pior: cada um vive o que é para viver.
A Onda da Vida Libera.

Cabe a vocês definir a sua instalação: no Absoluto, no Êxtase permanente ou na Alegria de viver a experiência,
qualquer que seja.

O que há de mais Belo, de mais Verdadeiro, do que esta Liberdade?
Mas vocês não serão nunca mais separados ou fragmentados.

O que foi nomeado, desde algum tempo, a Promessa e o Juramento, é exatamente isso.
A FONTE falou há algum tempo (ndr: intervenção d’A FONTE de 03 de dezembro de 2011) (**).

***

Pergunta: como viver isso apesar dos desejos que podem aparecer?
A Doação da Graça, a Onda da Vida, não é um caminho, ainda menos um desejo: é uma Evidência.
Esta Evidência convida-os a viver e a ser o Absoluto, qualquer que seja a persistência deste corpo.

Mas vocês se apreendem deste corpo e desta pessoa para o que ela é.
Vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta vida e, no entanto,

vocês estão neste corpo, nesta vida, por enquanto.
Não há qualquer contradição, nem qualquer exceção.

Só o ego vê ali contradição.
A Onda da Vida, a partir do momento em que, não somente, vocês a vivem, mas se tornam isso, faz de vocês,

como foi dito, um Jnani (Jani) ou um Mukti: um Liberado Vivente.
Este corpo vive o que ele tem que viver, vocês não são mais este corpo.

Esta pessoa vive o que vocês têm que experimentar, mas vocês não são nem esta experiência, nem esta
pessoa.

Vocês são muito mais abrangentes.
Vocês são este corpo, esta pessoa, vocês são qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer

sujeito deste mundo ou de outro mundo.
Vocês são abrangentes além do que o limitado pode conceber ou mesmo apreender.

O Êxtase é a sua Natureza, a nossa Natureza, a sua Essência, a nossa Essência.
Todo o resto é apenas efêmero.



Todo o resto é apenas efêmero.
Mas, por que o efêmero iria desaparecer a partir do momento em que ele se sabe efêmero?

O Absoluto contém o relativo, não somente esse relativo desta pessoa, mas o conjunto dos relativos, na
totalidade.

CRISTO disse: “Eu e meu Pai somos Um”, “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês
fazem”.

Assim é o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre os sons, no Absoluto?

O Absoluto é toda gama de sons, toda gama de cores, toda gama de relativos, todo potencial infinito, a chegar
e que já chegou, além de toda história, além de toda linearidade.

Só desaparece o que é efêmero, mas este desaparecimento não deve estar compreendido no nada ou
assimilado ao nada, porque não é isso.

Só a pessoa que é efêmera e que desaparece, efetivamente, deixando este corpo, deixando esta
personalidade, desaparece.

Mas o próprio desaparecimento evoca uma noção limitada que é o tempo.
Vocês estão inscritos, em última análise, em algum tempo, em alguma realidade.

Vocês não podem entendê-lo, vocês não podem compreendê-lo, vocês não apreendê-lo, vocês não podem
defini-lo, de modo algum, vocês podem apenas experimentá-lo e Sê-lo.

Lembrem-se: a Onda da Vida, a Doação da Graça, a Onda do Éter, é Êxtase.
Ela é a Totalidade,

Não pode existir qualquer questão.

***

Pergunta: a Onda da Vida e a Luz Vibral podem se fundir no nível do coração?
 

Sim.
Assim como em cada Lâmpada (ndr: ou Chakra), assim como em cada célula (a sua como qualquer outra), não

há mais separação.
A Consciência está, não somente deslocalizada, mas presente por toda parte, em cada coisa, em cada Ser, em
cada mundo, indo dar na Consciência, ou seja, na não consciência que não é o nada, mas simplesmente a não

experiência, a Onda da Vida, Doação da Graça, exclusivamente, na totalidade, e inteiramente.
Cabe a vocês decidir onde se localizar.

***

Pergunta: qual é este estado em que tudo desaparece com a impressão de esvaecer-se?
 

São primícias, é a Onda da Vida, com a extinção da pessoa no seu limitado.
É a Passagem da última Porta, a Porta Estreita ainda não revelada e desvendada, de maneira consciente, mas,

agora, de maneira não consciente e aconsciente.
Nesse processo: “felizes os simples de Espírito”, “felizes aqueles que dormem”.

***

Pergunta: o que fazer quando o medo chegar fortemente nos estados tais como aqueles?
 

O medo é inelutável porque, a partir do momento em que a Onda da Vida é lançada de surpresa no seu corpo,
ou vocês são o corpo, ou vocês são a Onda da Vida.

Esta Passagem e esta distância relativa representam a chegada da Onda da Vida ao nível do períneo (ou seja,
o que está ao redor do Templo), o próprio fundamento da vida encarnada e encarnante, aí onde existe o medo

do desaparecimento.
Este medo não é o seu, nem está em ressonância com sua vivência, mas ele é o medo fundamental da

humanidade.
Aí também, a Onda da Vida coloca-os frente a esta evidência que deve ser aquiescida.



Vocês não são quaisquer dos medos que aparecem.
Vocês não são quaisquer das dúvidas que aparecem.

É um convite a colocarem-se na Onda da Vida e não mais na pessoa, como um mecanismo de Passagem,
mais exatamente de Ressurreição, de Transcendência, pondo fim, justamente, à dúvida, à ‘noite escura da

Alma’, ao medo (ndr: diversas intervenções, das quais: O.M. AÏVANHOV de 07 de junho de 2007, RAM de 10
de abril de 2009, GEMMA GALGANI de 10 de agosto de 2011) (***).

O medo, a observação deste medo, é inelutável.
Isso pode durar uma fração de segundo, como durar alguns dias.

Vocês não são o medo.
Vocês não são esta pessoa.

Vocês não são esta vida.
Vocês nada são de tudo isso.

Não se identifiquem, mas nada rejeitem.
Constatem, observem e superem até mesmo o fato de constatar e de observar.

Vocês são a Onda da Vida, o Êxtase, o Absoluto.
Todo o resto apenas passa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Agentes e Doadores da Graça, juntos, na
Comunhão, na União e no Êxtase, na Onda da Vida, além de toda Presença, além de vocês, além de mim,

Compartilhemos.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu sou vocês.
Eu sou um outro você.

Eu sou Um porque você é Um.
Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

(**) – A FONTE (03.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/a-fonte-3-de-dezembro-de-2011.html

*

(***) - O.M. AÏVANHOV (07.06.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/06/om-aivanhov-7-de-junho-de-2007.html

 RAM (10.04.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html

GEMMA GALGANI (10.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2007/06/om-aivanhov-7-de-junho-de-2007.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/a-fonte-3-de-dezembro-de-2011.html
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120331_-_HILDEG...

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos encarnados nessa humanidade, eu lhes peço para acatar e aceitar o partilhar da Graça entre
nós todos, antes que eu comece a de exprimir.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu desejaria, prosseguindo o que já dei, há algum tempo, sobre a tensão, vivida em minha vida, sobre o
Abandono, situar de novo, em relação ao tempo em que vocês estão hoje.

É possível viverem o seu Casamento bem além de CRISTO, uma vez que, na época em que eu vivia
encarnada sobre esta Terra, a Onda da Vida não estava acessível, na totalidade.

O meio que a ocidental, que eu era, havia encontrado de viver essa Tensão para a Luz, para o Tudo, podia
refletir-se apenas por uma adesão à própria vida de CRISTO, pelo Seu sacrifício e pela fecundação da Terra

pelo Seu sangue na cruz.

Era, de algum modo, o modo privilegiado de encontrar a Luz, CRISTO, e de sair de toda a condição limitada,
através de um corpo.

O seu vocabulário, hoje, é bem mais rico.

As suas experiências possíveis, elas também, são bem mais ricas.

O Casamento (o fato de ser, como eu dizia na minha vida, uma Esposa de CRISTO), hoje, é amplamente
superado pela sua capacidade, pela sua possibilidade de inscrever e de viver esse Casamento Místico em
cada elemento, em cada consciência, que, por sua vez, trabalhou e realizou a sua própria Liberdade, que se

tornou, de algum modo, a Onda da Vida.

Há, portanto, hoje, real e concretamente, essa chance, essa Dupla chance: primeiramente, a Onda da Vida está
acessível, em seguida, cada consciência que vive a Onda da Vida inscreve-se na Dimensão de CRISTO, como

KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, como consciência que acedeu ao que não é mais limitado.

HILDEGARDE DE BINGEN - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120331_-_HILDEGARDE_DE_BINGEN.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-uRtp5xFsVTA/U2Ge6MDOYgI/AAAAAAAAEfY/btxNVlO6ORs/s1600/000+Hildegarda+-+31.03.2012b'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Esse é um trunfo para o seu tempo pois, é claro (e, sobretudo, no ocidente e em cada país do mundo), é mais
fácil, mais acessível e suscetível viver esse Casamento Místico ou com o seu próprio Duplo (corpo de Estado

de Ser), ou com qualquer Irmã ou qualquer Irmão que também viva isso.

Dessa vida que eu vivi, eu demonstrei que era possível realizar uma função de madre superiora com um
objetivo místico e uma concretização mística das mais intensas.

O Casamento com CRISTO, o seu Casamento Místico com uma consciência Crística os faz percorrer todos os
domínios do possível, todos os campos de experiências, desde dados qualificados de históricos, passando
por conhecimentos bem além de todo o intelecto, de toda a atividade mental do cérebro, mas, efetivamente,

como uma espécie de ciência infundida, que supera, amplamente, o conhecimento, que supera, amplamente, a
noção de qualquer experiência, de qualquer estado.

***

Hoje, vocês não são chamados a Casar-se com outra coisa senão com vocês mesmos, com outra coisa senão
com outro você mesmo, na forma de um Irmão ou de uma Irmã.

As circunstâncias não são as mesmas.

Os tempos não são os mesmos.

Mesmo esse Final representando, de algum modo, a conclusão lógica de qualquer processo dito espiritual.

A Dádiva da Graça, hoje, permite-nos (ao conjunto das Irmãs como ao conjunto da humanidade) aproximar-nos,
como nunca, uns dos outros.

É, aliás, esse próprio encontro com CRISTO, com o Duplo, com uma Irmã ou um Irmão que já vive isso, essa
aproximação cria um processo específico chamado, portanto, de Casamento Místico ou União Mística.

Com CRISTO, como com qualquer outra Consciência Crística, assim como com o Duplo, a União Mística é
uma experiência indissolúvel, permanente, que põe o Ser cuja consciência é revelada a isso a estabelecer-se,
cada vez mais frequentemente, além da Alegria, além de tudo o que faz a pessoa (na ausência de julgamentos,

na ausência de emoções), além, até mesmo, de toda história.

Isso é um elemento novo.

Vocês têm então a possibilidade, inestimável, à vontade, de reproduzir essa Comunhão de partilha que vem
para multiplicar o próprio Êxtase.

Em alguns dias, vocês serão chamados, e isso foi lançado (ndr: ver em «protocolos prioritários»), a partilhar a
Graça bem além dos Alinhamentos vividos até agora, que sintetizaram a Merkabah Interdimensional coletiva.

O partilhar da Graça, se já não foi feito, vai instalá-los em uma consciência que eu qualificaria de Alegria
irremediável, de Alegria Eterna.

Alguns de vocês viveram, por antecipação, esses estados, que não são estados.

Essa aproximação que tendo, de algum modo, fixado o próprio desenrolar de suas vidas, que os chamou, de
algum modo, a viver o que havia sido denominado, por MARIA, a estase: o processo no qual a consciência

comum desaparece, inteiramente, para dar o lugar, em um primeiro momento, a um estado de sono que irá
se revelar ser, efetivamente, outra coisa que não o sono.

***

Hoje, eu não quero dizer com isso que vocês devam deixar tudo para instalar-se nessa estase, mesmo se, por
vezes, efetivamente, para alguns de vocês, essa Tensão para a Luz se acompanhar de um mecanismo de

ruptura, mais ou menos importante, com a vida comum, a finalidade não é a ruptura com a vida comum, mas,
como foi dito, a sua própria Transcendência.

Há, portanto, ajustes em andamento que irão se tornar cada vez mais perceptíveis.

Esse estado, hoje, como na minha época, necessita, simplesmente, do seu reconhecimento, enquanto a
Verdade mais plausível, mais demonstrável.

No Banquete celeste ao qual vocês são convidados há a Dança, há a Onda, há essa ondulação, essa implosão
e explosão, ao mesmo tempo, esse Êxtase que os conduz e os transporta à sua própria indizível Presença a si
mesmos, além mesmo da Presença, além de qualquer definição, além de qualquer possibilidade de partilhar

de outra forma do que pela experiência, pela vivência.

Tudo é feito, na construção da personalidade, para fazer aderir e crer que esse mecanismo traduzir-se-á pela
aniquilação da personalidade, da própria consciência, que deixa-se viver, então, a resolução final dos últimos
apegos formais à vida aqui, que os conduz a experimentar, de maneira mais fácil do que na minha época, o

Absoluto.



A questão do Absoluto não é nem de compreendê-lo, nem de vivê-lo em qualquer doença ou qualquer
perturbação, mas, efetivamente, de instalá-los em uma alegria além da alegria, em uma Plenitude que nenhuma

relação exterior a vocês mesmos pode realizar.

A Onda da Graça, a Doação da Graça vai tornar-se a sua natureza primordial.
Sejam quais forem os elementos de resistência presentes na sua vida, absolutamente nada poderá ali resistir,

nem mesmo tentar ou tencionar opor-se.

Alguns de vocês vivem essa transformação, bem além dessa forma, bem além de uma simples experiência.

***

Encontrar a sua essência é, ao mesmo tempo, um choque, ao mesmo tempo, uma magia e, ao mesmo tempo,
uma evidência, deixando-se viver que nada deve ser omitido, rejeitado ou excluído da Verdade da Luz.

Vocês são, contudo, instalados nesse âmbito de uma vida efêmera, hoje, certamente, muito mais do que em
outra época, devido, até mesmo, ao mesmo tempo, com um sentimento por vezes de urgência, como de

precariedade, que são, de algum modo, estimulantes para viver a Vida Unitária, a verdadeira Vida.

Muitos sinais, muitas manifestações são chamadas a desenvolver-se, a amplificar-se, nesse próprio corpo
como na sua consciência, dando-lhes acesso, não a poderes, mas a capacidades impossíveis para a

consciência comum e impossíveis, igualmente, para o Si.

Esses sinais (quer sejam chamados de clariaudição, de clarisensciência, de clarividência, de premonições, de
contatos com as outras Dimensões, com as outras realidades) não devem desviá-los da finalidade, além de

qualquer etapa, que é a de revelar o seu Absoluto.

Os Seres que vocês são vão aparecer-lhes em sua majestade, cada vez mais facilmente, com um
reconhecimento e uma reconexão cada vez mais facilitados, transcendendo amplamente as relações

denominadas kármicas, que os remetem a uma atividade primordial (se eu puder assim chamá-la), a uma
ressonância primordial, que foi traduzido abusivamente pelo conceito utilizado no que vocês chamam de New

Age, nomeadas Chamas Gêmeas ou Almas Irmãs.

***

Há, contudo, um único elemento de Verdade por trás de tudo isso que é, justamente, a capacidade para
viverem juntos, sem distinção seja do que for, esse Casamento Místico, transcendendo, é claro, a carne, sem

qualquer conotação da personalidade, seja qual for, mas que vem, propriamente, potencializar, amplificar,
multiplicar a sua própria Graça.

Haverá, de algum modo, uma Doação da Graça comum, que se amplifica por si mesma, de um ao outro e do
outro ao um, sem decidi-lo, sem escolher, como uma evidência além de qualquer imposição, de qualquer sexo,

de qualquer papel.

Isso corre o risco, em um primeiro momento, de chocar o que resta de personalidade, pois nós todos fomos
privados, durante a nossa vida (seja na minha época ou agora), dessa Verdade.

Aceitar a não separação e viver a não separação é outra coisa.

O que vai tornar possível a vocês viver não é uma ação deliberada da sua parte, nem da outra pessoa ou de
uma multidão de outras pessoas.

Não há necessidade, para isso, nem de contato físico, nem de vontade pessoal, nem de desenvolver
quaisquer planos.

Mas isso é levado a se generalizar, pondo, por vezes, à rude prova o próprio sentido inato da propriedade, da
personalidade inscrita em uma lógica afetiva que lhe é própria.

Todo ser Livre encontra a Liberdade sob a forma de outro ser Livre, e isso, além de qualquer contingente, de
qualquer programação, de qualquer história, de qualquer passado, e, sobretudo, de qualquer encarnação.

O Casamento místico é a própria essência da vida não separada.

O que foi nomeado deslocalização da consciência, que faz parte da sequência das suas comunhões, fusões e
dissoluções, leva-os a viver a multilocalização, ou seja, a capacidade, não desejada, para ser, ao mesmo

tempo, um corpo que vocês ocupam habitualmente, como qualquer outro corpo.

***

Não há segredo, não há véu ou separação na manifestação do Absoluto, seja qual for a forma, ou mesmo a
ausência de forma.

É então, efetivamente, nesses tempos da Terra que vocês vivem, bem mais do que uma revolução, que põe
fim a todas as barreiras, para aqueles que a vivem, que põe fim a toda ilusão de ser, unicamente, uma pessoa

limitada pela pele, limitada pelos sentidos, mas, efetivamente, deixar-se viver essa possibilidade de ser, de



algum modo, não mais vocês mesmos, mas, inteiramente, o outro, na carne, além dos pensamentos e das
emoções, na própria consciência dele.

O Absoluto inclui todos os relativos.

O Absoluto inclui absolutamente tudo, deixando-se viver, para aquele que está inserido em uma efêmera vida, a
possibilidade dessa União, em qualquer nível além da carne, seja pelo coração, deixando-se viver uma

abertura, jamais vista e jamais vivida até agora, do seu próprio coração com o coração do outro, até o ponto em
que vocês se tornam, real e concretamente, o outro, no coração dele.

As primeiras vivências vão tentar prendê-los a esquemas existentes sobre esse mundo e que, no entanto,
estritamente, nada têm a ver com esse mundo, uma vez que essa relação específica (que é uma forma de

transposição da consciência) nada tem a ver, justamente, com o mundo em que vocês estão, mas,
efetivamente, tem a ver com os Mundos totalmente Unificados e com uma vivência, nessa forma, do Absoluto,

na totalidade.

O fim dos limites, o fim dos confinamentos, não é simplesmente encontrar a Liberdade da sua própria
consciência, mas, efetivamente, encontrar a Liberdade de qualquer consciência e vivê-la, de maneira

indiferente.

Naquele momento, o que era conhecido como sua carne não será, até mesmo, mais a sua carne, porque
poderá ser vivida, de maneira simultânea (sem noção de posse, sem noção de violação), a simultaneidade dos

corpos, a simultaneidade das consciências.

Esse processo, desconcertante em um primeiro momento para vocês, encarnados, tornar-se-á, rapidamente,
familiar.

Dessa ressonância específica, dessa União mística irá resultar, de algum modo, como a difusão, tal um rastilho
de pólvora, do Amor.

Esse ato de Amor, por que é um, está indizivelmente conectado com o Absoluto e com o Final, e, estritamente,
nada tem a ver com qualquer relação vislumbrada de acordo com as leis da pessoa, de acordo com as leis da

sociedade, de acordo com as leis morais.

***

Se vocês evitarem de levar isso a este mundo, vocês irão se tornar, efetivamente, isso que se Casaram.

Na minha experiência, durante a minha vida, eu era a Esposa de CRISTO.

Na sua experiência de hoje, vocês serão os Esposos, as Esposas da Liberdade, do Absoluto, através de uns e
de outros.

Isso contribui para derrubar os muros mais fechados, mais intransponíveis.
Da União mística resulta um Absoluto ainda mais, se pudermos dizer, lúcido, que penetra e transcende.

Haverá, realmente, uma interpenetração de consciências.

Mais nenhuma separação tornar-se-á possível, prefigurando, de algum modo, o Casamento místico do Céu e
da Terra, inteiramente consumável e consumado, no qual nem o Céu nem a Terra serão separados e no qual

nenhuma consciência permanecerá separada, no qual o Amor tornar-se-á a própria textura de qualquer
ressonância de relação.

Isso irá se instalar (se já não for o caso, para alguns de vocês) como uma evidência, sem qualquer coloração
afetiva, sem qualquer coloração possessiva, sem qualquer coloração de pertencimento, mas, efetivamente,

como a realidade e a norma da vida da consciência Liberada e da vida como Absoluto.

Nenhuma forma, nenhuma consciência poderá estabelecer limites.

É o que vocês vivem ou que irão viver, e é o que vai viver este mundo.

Vocês estão, de algum modo, no esboço disso, desde as primeiras manifestações do Manto Azul da Graça,
desde as primeiras Ondas do Êxtase, para aqueles que as vivem.

Lembrem-se de que vocês não terão qualquer meio de julgar, nem de contrariar esse Amor indizível que irá
Liberá-los, uns e outros, no Amor mais absoluto, mais autêntico, mais compartilhado.

***

Desse conjunto de manifestações e de experiências vocês irão se descobrir, realmente, ilimitados, Finais.

Todas as barreiras que vocês criaram vão cair, então.

Nada haverá para temer, pois tudo irá se tornar Transparente, entre vocês, como sobre este mundo.



Assim é a manifestação do Amor.

Assim é a manifestação do Absoluto.

Assim é o Absoluto e o Amor, neste mundo como em qualquer mundo, a partir do instante em que a Onda da
Vida estiver, de algum modo, conscientizada de novo e eficiente.

Algumas de nós ou alguns Anciões disseram que vocês eram, vocês mesmos, a Onda da Vida, e que nada
pode diferenciar uma Onda da Vida de outra Onda da Vida, seja qual for a barreira construída sobre este

mundo, sejam quais forem os condicionamentos extremos deste mundo.

A liberdade que vai se instalar lhes é, por enquanto (se isso já não foi vivenciado), totalmente inconcebível,
totalmente improvável e, no entanto, essa é a própria natureza do que acontece em qualquer mundo, em

qualquer Dimensão, além do carbono.

Esse processo participa, inegavelmente, da Ascensão deste mundo e da sua própria Ascensão, deixando-se
viver (tanto nesta forma como em qualquer outra forma) a ausência de forma, o indizível Êxtase, que é

comunhão, compartilhamento e Amor.

***

Apreendam, efetivamente que, nessa vivência, ninguém pode ser um inimigo, por que não há inimigo, há
apenas amigos.

Há apenas uma Dança, uma única, do Amor.

Isso não irá destruir em nada a sua essência, mas irá fazê-los viver a essência comum, na qual não existe mais
distância, mais separação, mais identidade nem identificação, mais possibilidade de estar isolado ou confinado.

Isso nós sabemos, vocês são numerosos a vivê-lo, quer seja realizado no Sol ou nessa carne, sem a
participação da carne.

A Ascensão é isso.

O Êxtase é a nossa natureza comum e o Êxtase pode apenas ser compartilhado na mesma Doação, na mesma
Unidade, no mesmo Final.

Só o olhar separado, aquele da personalidade, inscrito ainda nos seus próprios limites, nos seus próprios
medos, pode vislumbrar isso como nefasto ou contrário à sua evolução.

Nada há de nefasto.

Não há evolução.

Tudo é perfeito, de toda a origem, de toda a partida e de todos os tempos.

É essa perfeição que havia sido tirada e que impedia, justamente, de ser esse Absoluto, de ser esse Êxtase e
esse Amor.

***

A generalização da Onda da Vida leva-os, a um dado momento, a renderem-se à evidência.

Evidência que nós temos sugerido, fortemente: vocês não são este corpo, vocês não são uma parcela, vocês
são o Tudo.

Vocês são o Absoluto, vocês são a Unidade, vocês são as Unidades.

É a partir disso que irá se realizar a sua Finalidade ou, se preferirem, a sua destinação, como consciência Livre,
para uma forma, para um sem forma, para uma Dimensão ou o conjunto das Dimensões.

Apreendam que vocês são inteiramente Livres, inteiramente responsáveis, inteiramente autônomos nesse
Êxtase.

Não procurem traduzir, como alguns o fizeram, em uma materialidade qualquer, o que vai ocorrer.

É claro, existem histórias que devem ser levadas, mas, mesmo para essas histórias a levar, vocês nada têm
que julgar, nem que condenar, pois se não, são vocês mesmos que iriam se condenar e vocês mesmos que

iriam se julgar.

É nesse sentido que nós temos repetido, umas e outras, assim como os Anciões, durante essas semanas,
para jamais julgar seja quem for ou o que for, sempre perdoar, sempre dar, sejam quais forem as aparências,

seja o que for que estiver aparecendo através do filtro do seu mental, das suas emoções, dos seus



condicionamentos.

Vocês não têm qualquer meio (em meio à personalidade) objetivo de julgar seja o que for, nem mesmo de
compreender alguma coisa.

Vocês serão, portanto, levados a conscientizar-se de toda a potência do Amor, de toda a potência da Vida, de
toda a potência do Êxtase, frente não importa a qual elemento deste mundo, mesmo o mais oposto ao Êxtase.

Vocês são, todos vocês, sem qualquer exceção, convidados ao Banquete celeste e, do seu posicionamento e
do seu olhar, como foi dito, irá decorrer o que vocês têm que viver.

CRISTO havia pronunciado: «ser-lhes-á feito, exatamente, de acordo com a sua Fé», ou seja, de acordo com a
sua experiência.

Se vocês mantiverem, mesmo sem vontade alguma, um limite, vocês se limitam a si mesmo.

Enquanto houver um sentimento de pertencimento seja a quem for ou ao que for, esse sentimento de
pertencimento deixa-os confinados.

Mudar de olhar, mudar de posição, mudar de consciência irá levá-los a perceber que vocês não são essa
consciência neste corpo, mas que vocês são o conjunto das consciências em todos os corpos, sem jogo de

palavras, como evidência do que já dizia CRISTO: «o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que
vocês fazem».

Vocês irão vivê-lo na sua carne, inteiramente.

A Onda do Êxtase, a Onda da Vida, leva-os à Liberdade.

A Liberdade de ser vocês mesmos, além de todo o limite e além, é claro, de todo o medo, de todo o
confinamento.

***

O que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês, através das Núpcias de Luz, através
da Merkabah Interdimensional coletiva e, agora, através do Manto Azul da Graça) é o Gozo Supremo de tudo o

que é a Vida, de tudo o que É.

Apenas a personalidade é vai que querer, talvez, manter um limite, manter um confinamento, por razões que
lhes são próprias, mas que, mesmo aí, vocês não têm que julgar nem que condenar, nem que salvar.

Lembrem-se de que a comunhão e o partilhar acontecem por si só.

Vocês não têm que se preocupar em dirigir essa União, essa comunhão, esse compartilhar para tal ou tal ser,
para tal ou tal consciência, para tal ou tal ser amado mais do que outro ou menos do que outro, porque tudo

isso irá acontecer de maneira inteiramente natural (de algum modo, sem pedir a sua opinião, sem pedir
qualquer justificação), que não responde sequer a qualquer lógica, mas, simplesmente, à lógica do Êxtase,

quanto à sua multiplicação, que é próprio de todo Êxtase.

Nada há a perder, como foi dito.

Nada há a ganhar.

Há apenas que ser mais vivo, mais irradiante, mais Absoluto, se pudermos dizê-lo, cada vez mais, além de
qualquer carne, além de qualquer mental, de qualquer sexo, de qualquer idade, de qualquer condição.

Isso irá apreendê-los e animá-los, eu repito, para mais Êxtase no Êxtase, de Coração a Coração, de carne a
carne, rompendo, assim, definitivamente, o isolamento, a predação e o sofrimento.

Vocês são, inteiramente, esse Êxtase e o Êxtase pode apenas Comungar, compartilhar, dar-se.

Aí está o perdão, no seu sentido mais nobre.

O Manto Azul da Graça, a Onda do Êxtase, vai aparecer-lhes, se já não for o caso, como a única Verdade.

Não haverá alternativa senão a de permanecer limitado ou de tornar-se Ilimitado.

Essa comunhão, esse partilhar, irá levá-los para sempre mais extrair-se do sofrimento, da separação, da ilusão
do sofrimento, da ilusão da separação.

A cada Êxtase, a cada comunhão (consigo mesmo, com outro, com o Sol, seja com o que for), vocês irão
reforçar o que São.

Não haverá mais incerteza.



Não haverá mais a mínima dúvida.

E, como lhes disseram, mais a mínima questão, porque isso irá se tornar a única evidência possível, a única
Verdade possível.

Todas as máscaras de todas as pessoas são levadas a essa Transfiguração, a essa Ressurreição, a esse
Absoluto.

Ninguém será deixado de lado.

Ninguém será poupado.

***

O que eu posso dizer é para se prepararem.

Essa preparação não é um trabalho, nem um pedido, nem um exercício, mas, efetivamente, um estado Interior
de aquiescência à Onda da Vida, ao outro, a qualquer outro.

Vocês não são seres separados: nós jamais fomos, em última análise, realmente separados.

Porque a verdadeira separação firma a ausência de Vida, a ausência de Verdade, e isso é estritamente
impossível.

O único modo de fazer o ser humano duvidar foi criar o nascimento e a morte, com um sentimento de
interrupção.

Mesmo isso irá lhes aparecer sob a sua verdadeira luz.

O Casamento do Céu e da Terra que se aproxima nada mais é do que o seu próprio Casamento com o
conjunto do criado e do incriado.

Quanto melhor vocês deixarem isso acontecer, melhor vocês serão felizes, alegres, em total posse dos seus
meios, de uma lucidez jamais obtida, e, sobretudo, de uma paz a nenhuma outra similar.

Aí estão os poucos elementos referentes à Doação da Graça, à Onda da Vida, esse Êxtase, esse Absoluto,
que minhas irmãs Estrelas pediram-me para transmitir-lhes com as minhas palavras.

***

Eu darei a palavra ao Arcanjo URIEL que tem, se pudermos dizê-lo, sob o seu controle, essa Última Revelação,
com o Anjo METATRON, pondo fim a todas as ilusões, sem qualquer exceção.

Lembrem-se de que vocês são o Amor, de que vocês são a Eternidade.

Lembrem-se de que vocês são Absolutos, que há bem mais para partilhar do que o Si ou a Realização, mas
que vocês têm para partilhar o Amor.

O Amor não pode ser confinado em nenhum lugar, nem em um corpo, nem em uma ideia, nem em uma crença.

Então, eu os deixo (levados pela Onda da Graça) nessas frases que pronunciei e que, inevitavelmente, em um
tempo que lhes for apropriado, aparecer-lhes-ão como límpidas, por que vocês irão vivê-las.

Vocês terão consciência disso, além de qualquer dogma, de qualquer refutação.

A Onda da Graça é a nossa natureza, ela é Bênção permanente.

Ela não conhece qualquer limite, qualquer confinamento, qualquer outra coisa senão ela mesma.

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Eu sou aquela que vocês São, assim como cada uma de nós.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Até muito em breve, no Êxtase, no Amor.

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, eu lhes apresento todos os meus respeitos e ofereço a vocês todo o meu Amor.

O próprio sentido da minha vinda hoje inscreve-se, de algum modo, no prolongamento de tudo o que eu pude
dizer, desde algum tempo, com relação tanto à experiência do meu acesso ao Absoluto, inicialmente, como ao

conjunto dos elementos que eu comuniquei a vocês, referente tanto ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, como à
Liberdade, à Autonomia, à Responsabilidade.

Dada a presença da Onda da Vida, nós iremos tentar, juntos, não lhes dar outros conceitos ou outros
elementos, mas, bem mais, tentar apreender o que representa esses conceitos (além de toda explicação)

sustentados pela Onda da Vida, sustentados pela Graça e, se possível, fazê-los penetrar, ainda mais, e passar
esta Porta Estreita.

Passar, como eu disse, do conhecido ao Desconhecido, passar para esta outra Margem.

***

Muitos elementos, desde alguns meses, foram comunicados a vocês.
Vocês podem ter notado, talvez, todos eles vão na mesma direção e tendem, de algum modo, a uma

uniformização que está em ressonância direta com nossa presença entre vocês e em vocês, pelo próprio fato
do nascimento do que foi chamado de Onda da Vida ou Onda da Graça ou Doação da Graça.

O que eu proponho a vocês, portanto, é uma conversação.
Esta conversação supera amplamente uma simples explicação, um simples aprofundamento, mas, muito mais,

uma demonstração de uma lógica, uma demonstração da certeza da Unidade e do Absoluto.
E para isso, nós iremos permanecer nos termos que eu tive o prazer de desenvolver para vocês.

Esses termos são limitados.
Eles são a palavra Atração, a palavra Visão, a palavra Liberdade, a palavra Autonomia, a palavra

Responsabilidade, entre outras.
Porque é perfeitamente possível, qualquer que seja a presença da Onda da Vida, hoje, no próprio desenrolar

da sua vida mais ordinária e mais simples, apreender-se do que representam essas palavras, além do seu
sentido comum.

Naturalmente, a Liberdade, por exemplo, sempre irá representar, para um ser humano na carne, algo que é
buscado.

Na realidade, raros são os seres humanos que gostariam de estar confinados, recusando a liberdade.
Mas, ainda uma vez, de qual liberdade falamos?

É a liberdade daquele que está na prisão e a liberdade se deslocar de uma grade a outra?
Ou é a Liberdade daquele que não conhece qualquer prisão, qualquer limite para os seus passos, qualquer

limite à sua própria Consciência?
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***

Essas conversações inscrevem-se, também, em um mecanismo particular nomeado, na tradição da Advaïta
Vedanta, Satsang, ou seja, a capacidade para levar à frente da consciência os elementos a ali resolver para,

justamente, além do intelectual e do mental e do aspecto filosófico, alcançar o sentido primeiro da palavra.
E, portanto, é um chamado, em alguma parte, para transcender a própria palavra, para ir além do que é

conhecido, para ir ao desconhecido da palavra, muito além da atividade do mental.
Dessa maneira, então, eu lhes proponho começar, desde hoje, isso.

De fato, o conjunto do que lhes devia ser dado, comunicado, o foi, nós o dissemos.
Resta, hoje, se vocês o aceitarem, simplesmente tornar-se esta última Verdade, esta única Verdade, esta

Graça e este Êxtase.
Que é, eu os lembro, totalmente independente de qualquer crença, de qualquer certeza, de qualquer

suposição, de qualquer história e de qualquer linearidade.
Esse é o próprio princípio da Transcendência.

Nós tentaremos, juntos, gradualmente e à medida, também, convidar, através das minhas palavras e através da
sua escuta, a Onda da Vida a aparecer.

Alguns elementos poderão parecer-lhes repetitivos, não o são.
Antes da minha resposta a uma dada pergunta, eu deixarei alguns instantes a fim de que nos instalemos, em

cada um de nós, a Onda da Vida, como um compartilhamento, uma Comunhão além de toda comunhão,
permitindo também progredir, se isso for possível, para mais Simplicidade, para a Autenticidade mais humilde.

Para atingir, de algum modo, este indizível, muito além das palavras pronunciadas.
Eu os convido, então, a inaugurar isso.

Fiquemos, se vocês bem o quiserem, nas palavras que eu pronunciei, ou que voltam, em todo caso, através
desses conceitos e dessa vivência.

Nós nos escutamos, uns aos outros.

***

Pergunta: o que acontece quando as pessoas perseguem uma outra e a prejudicam?
 

Não há algoz e vítima senão em uma concepção dualista e dual onde se exprime, justamente, o princípio
inexorável inscrito na dualidade, chamado de Bem e Mal.

Crer que o Bem (ou supor) não faz senão o Bem ou que o Mal não faz senão o Mal, é totalmente absurdo.
Vocês têm sob os seus olhos, todos os dias, Irmãos e Irmãs que cultivam o Mal, que exercem o Mal e que

colhem uma forma de Bem, sob forma de vantagens, sob forma de dinheiro, sob forma de retribuição.
Nada existe de mais absurdo do que o Bem e o Mal.

Porque o Bem e o Mal estão inscritos em uma referência conhecida.
Que esta referência conhecida se denomine sociedade, regra civil ou regra moral, elas não são oriundas de
uma espontaneidade do ser, mas, sim, de um condicionamento, de uma ação e de uma reação que ninguém

conhece o início e nem irá conhecer qualquer fim.
No nível espiritual, isso foi chamado de livre arbítrio, o sentimento de que cada um é responsável pelos seus

atos e que ele irá colher, precisamente, o que ele semeou.
Nada é mais falso.

O mundo do karma pertence à personalidade.
O mundo da Graça pertence ao Absoluto.

Querer, portanto, elucidar o que acontece para uma pessoa, em meio à dualidade, pode ser considerado como
satisfatório para o mental, mas não poderá liberar o ser que está submisso, que sofre ou que se beneficia.

Porque a ação e a reação inscrevem-se, de maneira perpétua, na ação e reação.
Não pode existir o fim da ação e da reação.

Mesmo os ensinamentos centrados na observação da ação-reação têm, evidentemente, levado à própria
negação da ação-reação, como possibilidade de ser finalizada e de não mais existir.

A ação-reação é, portanto, perpétua.
Ela não é infinita, a única infinita sendo, é claro, a Ação da Graça, a Liberdade e não o livre arbítrio.

O livre arbítrio é, então, uma visão pessoal, inscrita na personalidade e inscrita, em última análise, no Bem e no
Mal.

Para o Absoluto, não existe nem Bem, nem Mal, porque o Bem e o Mal são apenas consequências da
dualidade, da lei de karma e que, jamais, a lei de karma pode se acabar.

Aliás, os seres que vivenciaram, não o despertar do Si, mas que se tornaram Liberados Viventes, todos eles
denunciaram a não realidade do livre arbítrio, a não realidade da livre escolha.



Crer que há uma escolha é próprio do ego.
Crer que agindo de tal modo vamos liberar alguns sofrimentos, é próprio do ego.
Obviamente, este mundo, em si mesmo, sempre pede uma solução no mundo.

Mas qual solução vocês querem encontrar?
Aquela que os mantêm neste mundo?

Ou aquela que lhes dá a Paz e aquela que lhes dá a Eternidade?
Não pode ser os dois, indiscutivelmente.

Portanto, querer buscar por que tal pessoa vive o Mal ou por que tal outra pessoa vive o Bem, faz apenas
fortalecer a ilusão do livre arbítrio e os mantêm nos condicionamentos.

O Absoluto não conhece qualquer condicionamento.
Ele é verdadeira Liberdade e Liberdade total, jamais se inscrevendo no livre arbítrio, que é, indiscutivelmente,

ainda uma vez, do domínio da personalidade e não da Unidade.
E, ainda menos, do Absoluto.

Isso os chama, então, a um reposicionamento.
A vítima tem necessidade do seu algoz.
O algoz tem necessidade da sua vítima.

Pouco importa as razões, porque as razões estão inscritas em uma sequência lógica de ações-reações que
nada tem de lógico, mas que mantém a aparência de uma coerência, a aparência de uma possibilidade de

solução, o que, é claro, é estritamente impossível.
O que eu digo incita-os a mudar de olhar, a mudar de posicionamento, a não mais considerar-se nem como

vítima, nem como algoz, nem como salvador, mas, sim, a superar e transcender o conjunto dessas condições a
fim, justamente, de não mais ser condicionado e, sobretudo, de não mais ser condicionante para os seres que

vocês se relacionam, que vocês cuidam, que vocês educam, que vocês têm a incumbência disso.
Porque o homem submisso à dualidade vai educar.

Mas a educação é tudo, exceto a Liberdade.
 A educação é apenas para fazer entrar em um molde, fazer entrar em um mecanismo de funcionamento, que

esta educação seja aquela da escola ou mesmo uma educação dita espiritual.
Ela os mantém, de maneira inexorável, na dualidade, no Bem e no Mal, deixando-se buscar um bem para fugir

de um mal, sem jamais, é claro, poder sair.
Essa é a armadilha mais crucial para a Consciência.

Vocês querem viver a armadilha?
Vocês querem viver a Liberdade?

Cabe a vocês decidir.
O próprio agenciamento do seu mental deve, da maneira mais evidente possível, levá-los a sair deste

autocondicionamento, desta lei de ação-reação.
Essa mudança de posicionamento não é uma negação da ação-reação, mas, sim, o acesso a algo, cujos

efeitos são reais, palpáveis.
Cabe a vocês decidir, como sempre.

O que os assenta, em meio ao limitado, será sempre o condicionamento.
A Liberdade não conhece qualquer condicionamento.

***

Pergunta: colocar a atenção na Onda da Vida permite desenvolvê-la?
 

Não.
Permitia torná-la mais consciente, mas, certamente, não desenvolvê-la.

Tomar consciência de um mecanismo, qualquer que seja, em meio a este mundo e esta dualidade, é outra
coisa.

Enquanto eu chamo sua atenção para a posição do seu pé, vocês não têm consciência de onde está o seu pé.
Há, portanto, uma mudança de atenção e uma mudança de polaridade.

Colocar uma atenção ou uma consciência em uma zona deste corpo, além do que foi nomeado Estrelas ou
Portas, mais precisamente, agora, na Onda da Vida, foi uma primeira etapa que é levada a ser substituída, bem

depressa, por uma ausência de identificação com o observador, com a testemunha, mas para tornar-se si
mesmo o que era previamente observado e também identificado.

A Onda da Vida não se importa com a sua vontade.
A Onda da Vida não se importa com a sua presença em meio a uma Consciência, qualquer que seja, que ela
seja Turiya, que ela seja aquela do sonho, do sono ou a consciência ordinária, já que o Absoluto e a Onda da
Vida são apenas as testemunhas deles mesmos e de nada de conhecido e de nada de sistematizante, para

vocês, sobre este mundo.



É um momento em que é preciso passar do observador, daquele que observa isso, àquele que não é mais ele,
mas que se torna ainda isso.

Passar, então, de algum modo, do “eu sou” (ou do Si) ao “Eu sou Isso” (ou ao não Si).
Não há qualquer maneira de sair do contexto senão conhecendo este contexto e, de qualquer forma,

apreendendo-se, depois de tê-lo apreendido, de que não há qualquer existência própria, exceto, justamente,
nos contextos que foram definidos por vocês ou pelo conjunto das consciências denominadas “humanidade”.
Os povos nativos falam, assim, do tempo do sonho e consideram, com justa razão, que o conjunto das vidas
que nós levamos, nesse contexto da dualidade, é apenas um sonho do qual será preciso ainda sair um dia.

E para sair do sonho é preciso, efetivamente, saber que vocês sonham.
Isso remete, é claro, também à Caverna de Platão, isso remete ainda à Maya, isso remete, inexoravelmente, à

noção de Transcendência, de morte e de vida.
Depois de ter sido o observador ou a testemunha, vocês se apreendem de que não há nem observador, nem

testemunha, nem observação, nem observado.
Naquele momento, vocês se tornam o conjunto das proposições, sem nada excluir.

Aí está o Absoluto: “Eu sou Isso”.
Há, então, uma espécie de descontinuidade, total, entre esta Margem e a outra Margem.

Uma descontinuidade total entre o Bem, e o Mal, e o Absoluto.
É-lhes preciso, efetivamente, passar da posição do observador (ou da testemunha) à ausência total de

observação.
Mas a observação é apenas possível através da Consciência.

É nesse sentido que o Absoluto não é a Consciência.
Para que haja observação, é preciso que haja, de algum modo, projeção da Consciência em um limitado e

identificação a esse limitado.

***

Pergunta: sentir simplesmente a Onda da Vida permite, justamente, identificar-se a ela?

A identificação necessita de um processo, ainda uma vez, de projeção.
A Onda da Vida é a sua natureza e a nossa natureza, a nossa essência, o nosso aspecto imanente e

transcendente, que é a Totalidade nomeada Parabrahman, muito além da Unidade, muito além de todo
princípio.

Isso significa que não existe nem mundo, nem pessoa, nem objeto, nem sujeito.
O sentir é da observação.

O que ocorre, independentemente da sua própria participação.
E, evidentemente, o momento em que mesmo isso é deixado, é o momento em que vocês não podem mais

sentir, em verdade, nem ignorar, tampouco.
Esta identificação final faz de vocês o Absoluto.

O Absoluto que, pela mudança de posição, além de toda Consciência, tira-os de todo limite, de toda limitação,
de todo confinamento, de toda condição e, sobretudo, de toda pessoa.
Ou vocês são o conjunto das pessoas, ou vocês não são ninguém.

Mas vocês não são mais esta pessoa.
Ainda menos este indivíduo.

Ainda que haja persistência de uma forma, ainda que haja persistência de uma pessoa e de um indivíduo,
vocês não são mais este indivíduo e esta pessoa.

Assim como vocês não são, especificamente, uma outra pessoa, nem um outro indivíduo.
Mas vocês são a soma (e não somente a soma) de todos os indivíduos, de todas as pessoas.

Lembrem-se: vocês não podem definir o Absoluto.
 Vocês apenas podem apreender depois de refutar o que é efêmero.

O Absoluto jamais pode ser efêmero.
Assim, portanto, a própria vida, inscrita entre o nascimento e a morte, não pode ser a Verdade.

Isso é uma crença.
Do ponto de vista daquele que vive este corpo, isso é certeza e verdade e, aliás, a única verdade, provável pela

lei de ação-reação.
Mas, para o Absoluto, isso é tudo exceto uma prova, mas, sim, uma negação do Absoluto.

Vocês são o que vocês são, por toda Eternidade, antes de tomar um corpo e antes de deixar um corpo ou
depois.

Viver a Consciência disso é viver a Onda da Vida.
Abandonar isso é tornar-se a Onda da Vida, não como um nascimento, mesmo se, efetivamente, nós lhes

falamos de Renascimento ou de Ressurreição, mas, sim, como um ato fundador do Último.



O mecanismo não é intelectual, nem mesmo mental, mas é um mecanismo transcendental onde, de repente,
de uma única vez, após algumas experiências, mais ou menos extensas, mais ou menos intensas, vocês se

instalam no Absoluto.
Não como uma crença, mas, sim, como a única evidência possível de que, qualquer que seja o futuro deste
corpo, qualquer que seja o futuro deste mundo, qualquer que seja o futuro do conjunto das Dimensões, do

conjunto das Consciências e do conjunto das Presenças, vocês irão permanecer, para sempre, este Absoluto.
Não existe qualquer ponte para levá-los do conhecido ao Desconhecido, desta Margem à outra Margem.
Há apenas o desaparecimento deste rio, totalmente, que os transporta, por Transcendência, na Verdade.

Não há mais conceito, não há mais reflexão, não há mais ideia, não há mais pensamento, não há mais qualquer
sentido mesmo de “eu sou”.

Não há, aliás, mais Consciência.
A Onda da Vida (testemunha e marcador do nascimento disso) é inexorável (como foi dito) e irreversível, neste

tempo da Terra, se tal for o seu desejo.
E o seu desejo estiver aí, além de toda vontade, a partir do momento em que a Onda da Vida se instalar no

nível dos dois primeiros chakras.
Vocês venceram a morte, vocês venceram o nascimento, vocês venceram a Ilusão, mas isso não é um

combate.
É, de algum modo, um relaxamento total do que vocês pensavam manter ou possuir.

Nada há a pedir.
Nada há, sobretudo, a vencer.

Há apenas que ser isso porque vocês são isso.

***

Pergunta: como saber se a Onda da Vida atingiu os dois primeiros chakras?
 

Pelas percepções, localmente, no nível do que se nomeia peristaltismo do períneo, que ocorre de maneira
automática.

Esta oscilação de contração-dilatação, este jorro comparável a um êxtase ou deleite sexual intenso, mas que
não depende de qualquer causa, de qualquer pessoa, de qualquer coisa senão dela mesma.

Naquele momento, o Absoluto torna-se na ordem do possível.
Ele se torna a sua Verdade, a única e exclusiva.

É por isso que isso ocorre de maneira mais natural nos momentos em que vocês estão deitados, nos
momentos em que vocês estão relaxados, nos momentos em que vocês dormem, em suas noites (de maneira

preferencial, mas não unicamente).
Porque é naqueles momentos, nesta posição deitada (que é, então, o inverso da posição em pé), em suas

noites (que são, então, o inverso dos seus dias), neste espaço onde não pode existir qualquer coisa senão um
sonho, onde o mental não tem mais tomada, onde as emoções não têm mais tomada (porque vocês não estão

mais presentes em vocês em meio ao ego), que isso pode se concretizar para vocês.
E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Pergunta: viver experiências sensuais, no sonho, tem relação com a Onda da Vida?

Totalmente, transcendendo todos os tabus, todos os condicionamentos, toda noção de personalidade, toda
noção de posse.

Que isso se refira a vocês com vocês mesmos, com qualquer projeção, com qualquer ser.
É bem por isso que o conjunto das religiões, sem qualquer exceção, o conjunto das tradições, ocultou esta

noção de sensualidade.
 Eu não quero dizer por aí que o ato sexual leve à Graça, mas que, inegavelmente, como eu disse, isso

procede da própria natureza, da própria vida, além da vida.
Mas, para isso, é preciso que todo peso de pecado, todo peso de proibição, em relação com a morte, com o

nascimento e com a sexualidade, tenha sido, anteriormente, totalmente transcendido, não por uma ascese,
mas, bem mais, pela própria Luz Vibral, tendo invertido as energias dos dois primeiros chakras pelo despertar
de uma das Coroas Radiantes onde, eu os lembro, a Luz Adamantina, a Radiação do Ultravioleta e do Espírito

Santo vieram transmutar, em parte, a ação das energias encarnantes do primeiro e do segundo chakras,
privados da sobrevivência.

Inegavelmente, há uma relação (mais do que formal e mais do que forte) entre esses sonhos ou essas
manifestações que eu qualificaria de pseudo sexuais, porque é o mesmo mistério.

O que explica, aliás, que todos os tabus e as proibições, todos os desejos, todas as perversões como todos



os prazeres, giram, para a maior parte da humanidade, ao redor disso.
Mas desviados, alterados, diminuídos.

Reencontrar o andrógino primordial, reencontrar a bipolaridade, muito além dos sexos, faz parte, é claro,
da concretização ou da revelação do que sempre esteve aí, ou seja, a Onda da Vida.

É o momento em que o Céu desposa a Terra e em que a Terra desposa o Céu.
Naturalmente, é um Casamento, é uma União.

Mas esta União, contrariamente ao casamento humano ou à sexualidade humana, é transcendente.
Ela libera de todo contexto, de todo confinamento, de toda relação e de toda condição.

Este Êxtase é, realmente, a nossa natureza, a própria natureza da vida, a própria Essência da vida, em qualquer
Dimensão, sem qualquer exceção.

A violência, o Bem e o Mal, a morte e o nascimento, não são, em última análise, senão a negação deste Êxtase.
De nada serve buscar os fundamentos ou os atos fundadores desta negação porque isso seria ali dar peso,
mesmo se, a um dado momento, nós lhes demos explicações sobre a natureza da Sombra e a natureza da

Luz, sobre a própria natureza da falsificação e dos dados históricos.
Hoje, isso não é mais verdadeiro ou menos verdadeiro, mas isso é, simplesmente, transcendido pela própria

Onda da Vida e pela própria Terra.
Em outros lugares que sobre este mundo, em todas as Dimensões, há Fusão, há Comunhão, há Dissolução, há

deslocalização e multilocalização que, evidentemente, a personalidade vai poder chamar de sexualidade.
Mas que, evidentemente, estritamente nada tem a ver com um ato sexual, mesmo se isso for vivenciado assim,

já que há, realmente, transcendência da carne.
Mesmo se isso for vivenciado no Estado de Ser, como nesta carne, isso ocorre sem a carne, naturalmente.

Obviamente, estando encarnados, alguns podem realizá-lo na carne já que, de todo modo, eles conseguiram
transcender o tabu final da humanidade através, justamente, do nascimento, da morte, da procriação e da

sexualidade.
Alguns seres chamados de “Mestres”, no século XX e muito antes, tentaram, por pequenos toques, falar-lhes

sobre isso.
Mas enquanto a personalidade estiver no controle, isso irá permanecer apenas da sexualidade, mas jamais irá

se tornar a Onda da Vida.
A sexualidade sagrada não é um ato sexual, mas é um ato de União mística entre as duas polaridades

Interiores do Ser, como de qualquer ser encontrando uma outra Consciência, sem referência a uma polaridade
sexual.

Dito de outra forma, nas outras Dimensões, vocês passam a vida, a Eternidade, como uma aparência de
efêmero, comungando no Êxtase.

Mais próximos de vocês, sobre esta Terra, existem os mamíferos marinhos, vivendo na 3ª Dimensão, mas
Unificada (eles são os Guardiões da Terra) e, como por acaso, a sua única atividade, além da alimentação, é o

jogo e o amor, em todas as suas formas.
Isso é inconcebível para o ser humano, pelo próprio fato do confinamento, onde as próprias regras desta
carne, os condicionamentos desta carne, através das idades, através das diferentes etapas da vida, não

permitem realizar isso.

***

Pergunta: a Onda da Vida é levada a subir acima do chakra cardíaco?

Sim.
Ela se desloca por toda parte.

Nos ensinamentos, aliás, do budismo sagrado inicial, a Onda da Vida sobe sob os pés, da terra, aparece no
nível do Sahasrara ou sétimo chakra, para brotar como Vajra.

E daí, aliás, vem o nome de Vajrayana.
Da união, como isso já foi nomeado, da Prakriti e Purusha: a união dos complementares e opostos.

Mas o objetivo não é somente sair pela cabeça, não somente se instalar no Coração, mas, sim, realizar a
alquimia Final conduzindo ao Absoluto, que isso seja com esta forma, sem esta forma, chamada de corpo.

Mas isso não terá, definitivamente, mais qualquer importância, já que aquele que está instalado na sua natureza,
no Parabrahman, sabe que este corpo é ilusório e efêmero.

Ele não o rejeita, ele não o condena, mas ele sabe que ele vai desaparecer, sem qualquer apreensão, sem
qualquer angústia, sem qualquer luto.

A Criação, como o incriado, ou como a acriação é, em última análise, um ato sagrado.
Este ato é, antes de tudo, um ato minimizado de interpenetração, no nível do ser humano, enquanto

sexualidade.

***



Pergunta: quando vivemos a Liberdade ela pode se exprimir recusando estabelecer-se no
Absoluto?

Sim, porque vocês são inteiramente Livres.
E esta Liberdade não é uma recusa.

O Absoluto jamais será um objetivo, nem uma etapa.
Esta é a Verdade.

Mas reconhecer a Verdade, viver a Verdade, não passa, necessária e obrigatoriamente, pelo desaparecimento
terminal ou final de toda individualidade.

Vocês são o que vocês São, antes de nascer, ou depois de morrer.
E isso está presente, por toda Eternidade, em qualquer tempo e em qualquer espaço, em qualquer Dimensão.

Vocês são isso.

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu agradeço as nossas partilhas.
Eu lhes proponho (e eu nos proponho) um compartilhamento da Graça.

Eu lhes digo até breve, no Amor e na Verdade.
Juntos, compartilhemos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

IRMÃO K ama vocês porque vocês são Amor.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1401

31 de março de 2012
(Publicado em 1º de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1401


Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, compartilhemos, em primeiro lugar, a Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

As palavras que eu lhes darei serão levadas pelo Manto Azul da Graça e pela Doação da Graça, iniciando no
que vocês São, se isso ainda não ocorreu, o processo indizível do Êxtase.

O que eu tenho a dizer vem completar o que eu já tinha dito, assim como o que foi dito por GEMMA (ndr:
GEMMA GALGANI), minha Irmã UNIDADE.

Eu venho então a vocês, enquanto Estrela AL da Vibração da alma, da Vibração do Fogo redentor, aquele que
carrega o Manto Azul da Graça e que vem depositá-lo em seus ombros, a fim de que nasça, em seus pés, a

Doação da Graça.
Eu trago para vocês, muito além das minhas palavras, no próprio sentido da minha Presença aqui, e da sua

Presença aqui, elementos que são, se vocês o desejarem, para observar.

***

Dentro de alguns dias, nós começaremos juntos, e vocês, e nós, uma Celebração.
Esta Celebração é o que irá substituir os seus Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) [14h00 – hora de

Brasília; 18h00 – hora de Lisboa] (ndr: esta nova prática, efetiva a contar de 02 de abril de 2012, está descrita
na coluna “Protocolos a Praticar / Protocolos Prioritários” do nosso site, sob o título “Comunhão coletiva com o

Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*).
O que devia ser Semeado e Ancorado sobre a Terra o foi, além mesmo do esperado.

A missão (porque foi uma), não pessoal, foi trabalhar nisso.
Resta viver, se isso já não ocorreu, o que vocês São, em Verdade, além mesmo desta pessoa, além mesmo

desta Presença.
Alguns, entre vocês, vivenciaram o que era para viver, por antecipação.

Outros, entre vocês, vivem as primícias.
E outros, enfim, parecem nada viver por enquanto.

E eu me dirijo a todos vocês (quer vocês o vivam ou ainda não): a Doação da Graça não se reserva, nem a um

MA ANANDA MOYI - 31 de março de 2012 - Autres Dimensions
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eleito, nem a um chamado, mas está, sim, inscrita na própria natureza de toda Vida e de toda Consciência.

***

Como lhes disseram e reiteraram vários Anciãos, o que é para acolher, o que é para viver, é o Abandono do
próprio Si, o Abandono de toda veleidade do que quer que seja mais.

Como eles o disseram: permaneçam tranquilos, nada façam, fiquem em Paz.
Façam o que vocês têm a fazer, neste mundo ou em vocês, mas a Doação da Graça nasceu.

Ela se eleva desde o núcleo central da Terra, vem ressoar em vocês, sob os seus pés.
Vindo, então, lançar-se para cima, em um tempo que lhes é próprio.

Nada há a fazer.
Há, simplesmente, pouco a pouco ou violentamente, que reconhecer como a seiva que sobe na árvore na

primavera, sem se colocar questão, sob a ação, ao mesmo tempo, do Sol e do aquecimento da Terra.
Do mesmo modo, seu Ser abrasado nesta Alegria mística, é sua natureza.

Nada mais há do que o Amor.
Nada mais há do que este Absoluto.

O que quer que diga e o que quer que possa recusar a sua pessoa, esta imensidão é a Natureza de todos nós,
além de toda Alegria, além de todo Si, de toda Presença, de toda justificação ou de toda interrogação.

***

O Manto Azul da Graça, de algum modo, já trabalhou ao nível das Portas ATRAÇÃO - VISÃO, para dirigir um
fluxo de consciência ao nível da Porta Estreita, a Porta OD.

A ação conjunta da Luz Azul, em meio às Portas ATRAÇÃO – VISÃO, leva-os, para alguns, a abrir esta Porta.
Para outros, a sentir este Apelo e esta Majestade.

Para outros, o momento ainda não chegou.
Qualquer que seja a sua condição e o que quer que seja que vocês vivam, em um caso como no outro,

permaneçam tranquilos.
Naturalmente, o que faz a pessoa (que vocês são ainda) vai, muitas vezes, tentar encontrar explicações,

justificativas, nas manifestações que vocês têm nas pernas ou no seu corpo, explicando-as pelas energias
(disso ou daquilo), explicando-as por perturbações (disso ou daquilo).

Vão além da aparência, e deixem Ser.
A Doação da Graça, a Onda da Vida, é a sua natureza principal, assim como a nossa.

***

Em um primeiro momento, é claro, a pessoa tem tendência de querer observar o que acontece, ou o que não
acontece.

Isso é lógico.
Lembrem-se: vocês são uma pessoa, aparentemente, que se observa a si própria.

Depois desta etapa, resta viver, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça, e deixar elevar-se,
em vocês, a seiva que vem fazê-los Nascer, para valer, Ressuscitar, na totalidade.

Dentro de um tempo e um espaço (que não são nem um tempo, nem um espaço) onde não existe qualquer
questão porque, nisso, há apenas solução, há apenas evidência de vocês mesmos.

Vocês irão se reconhecer, então, uns e outros, onde quer que estejam sobre esta Terra, permitindo, então, o
que é denominado esse Casamento Místico, dando-lhes a viver uma Comunhão total, muito além da pessoa,

muito além de todo apego, muito além de toda ligação.

***

A Doação da Graça é Liberdade, esta Liberdade que lhes dá a Autonomia total, como dizia IRMÃO K.
Extraindo-os, de alguma forma, de tudo o que é relativo, de tudo o que é efêmero, de tudo o que é Ilusório.

O que vocês arriscam?
Só se opõe ali o que é chamado de medo, não os seus, mas aqueles de toda humanidade, de todos os Irmãos

e Irmãs que lutam para encontrar o amor, para encontrar o que comer, para manter uma família.
A Doação da Graça os faz penetrar nesses espaços sem luta, onde a única palavra que pode ser empregada é

‘evidência’, que vem (como uma providência renovada a cada sopro) instalá-los na sua Natureza.



***

A Onda da Vida, essa Doação da Graça, vivenciada e observada propagando-se neste corpo, a um dado
momento, vocês irão integrá-la, vocês irão se tornar isso porque vocês São apenas isso.

E então, a partir deste momento, mais nada poderá ser, jamais, como antes.
Vocês irão se reconhecer uns e outros, e vocês irão reconhecer cada Irmão e cada Irmã (que, ainda, se opõe a

vocês) no mesmo Amor, na mesma Doação da Graça.
Nada há a fazer.

A Terra, Liberada, canta o seu Canto.
O Céu deu o impulso.

Vocês, e nós todos, Filhos do Céu e da Terra, nesta carne, nós trabalhamos.
É tempo, agora, de alcançar, de algum modo, sua recompensa da Eternidade, sua Ressurreição.

***

Vocês não estão sonhando.
Qual dúvida poderia existir quando a Onda da Vida se instala em vocês?

Tomando-os e levando-o, não longe deste corpo e longe desta pessoa, mas vindo, finalmente, irremediável,
abri-los ao Amor, na totalidade.

Não o amor como vocês podem concebê-lo, limitado, nesta pessoa, mas neste Amor que todo ser humano,
qualquer que seja, procura indefinidamente, mesmo na expressão a mais oposta a este Amor.

Não julguem.
Quer vocês vivam isso, já, ou quer vocês nada vivam, não julguem ninguém, nem qualquer circunstância,

porque o julgamento é a própria essência da divisão, porque o julgamento é o oposto do Amor, afastando, de
vocês, o Amor.

Nenhum julgamento deve existir, nem sobre vocês, nem sobre ninguém.

***

Coloquem-se neste compartilhamento da Doação da Graça, aqui mesmo.
Apoiem-se em seus Irmãos e em suas Irmãs que o vivem porque eles se tornaram a Doação total da Vida.

E não pode ser de outra forma porque a Onda da Vida não pode ser parada, nem dirigida, nem mesmo freada.
Quando a seiva sobe, ela não pode mais voltar a descer, ela pode apenas Irradiar, no mesmo Amor, toda

consciência, toda Vida.
Então, reguem-se nisso.
Não há ninguém a seguir.

Há apenas que aproveitar, que se nutrir desse compartilhamento, dessa Doação.

***

A seiva da Terra atinge o seu máximo (cada dia ainda mais elevado e intenso) a partir de 02 de abril.
Nós convidamos, e nós lhes pedimos para convidar, o conjunto da Terra a compartilhar, não através da

expressão de qualquer vontade, mas, sim, nessa doação de si mesmo à Doação da Graça.
Isso é natural, isso não exige de vocês qualquer esforço, nem qualquer vontade: simplesmente, deixar Ser,

deixar fazer.
Chegará um momento (se esse já não for o caso) em que vocês irão se fundir nesta última Verdade, neste

Absoluto.
Aí, tudo o que, alguns minutos antes, parecia-lhes sofrimento e separação, irá desaparecer, porque o seu olhar

sobre o que lhes parecia separado não poderá mais existir, não poderá mais se manter.
Do mesmo modo, como algumas experiências foram narradas a vocês, vocês podem observar uma paisagem,

qualquer que seja, ou um ser amado, com um olhar exterior: mesmo se esse olhar exterior estiver repleto de
compaixão e de amor, ele permanece e fica exterior.

A Doação da Graça os faz fusionar, na totalidade, como o que vocês observam.
Dando-lhes, pelos princípios nomeados Deslocalização, a não mais ser apenas uma pessoa, apenas esta vida,

apenas esses prazeres e esses sofrimentos, mas para tornar-se o Absoluto.



***

Naturalmente, o mental vai tentar, de algum modo (e esse é o seu papel), dizer-lhes que vocês não são dignos,
que isso não existe já que vocês não o vivem, ou que isso é ainda uma etapa, ainda uma Ilusão.

Não escutem o que pode dizer-lhes o que quer que seja.
Escutem, simplesmente, o Canto da Vida e do Êxtase que sobe em vocês, nesse Templo.

Eu quero dizer: tenham confiança.
Como vocês podem ter medo?
Como vocês podem duvidar?

Isso, naturalmente, está presente em cada pessoa, mas a partir do momento, ou no momento, em que vocês
forem literalmente regados pela Onda da Vida, mais nada poderá ser como antes.

E, no entanto, vocês nada perdem, vocês apenas podem ganhar a sua Eternidade, esta beatitude infinita de
quem vocês São, além mesmo desta pessoa, além mesmo de toda vida aqui embaixo.
Vocês nunca mais estarão separados, nunca mais divididos, nunca mais fragmentados.

Nunca mais, vocês poderão abrigar a menor dúvida.
Vocês serão, então, a exata Verdade de quem vocês São.

E isso é para todos, para cada um.
Quer vocês o vivam agora, ou quer vocês o vivam mais tarde, lembrem-se de que isso é para todos.

Vocês São esta Eternidade.
Obviamente, o ego não pode concebê-lo, isso lhes foi falado, de maneira muito mais completa do que eu.

No final, o que vocês querem?
E, no final, quem são vocês?

***

Não façam questão de nada.
Estejam Presentes.

Escutem e percebam, se vocês o desejarem, e observem a Onda da Vida, mas lembrem-se de que vocês
nada podem fazer.

Vocês estritamente nada mais são senão este Êxtase permanente, esta capacidade para viver, com cada
coisa, com cada ser, na mesma Comunhão, no mesmo compartilhamento da Doação da Graça.

Nenhuma separação poderá ocorrer sobre esta Terra porque, a cada dia, vocês são mais numerosos vivendo
esta Unidade e esta Graça.

Porque esse movimento, se tanto é que podemos assim nomear a Onda da Graça, é infinito: nenhuma Criação
poderia ser mantida sem a Presença disso.

Não julguem.
Deixem simplesmente ser.

Não se ocupem de mais nada.
Sigam seu caminho, continuem a trabalhar no que a Vida lhes designou a prosseguir ou a parar ou a

transformar, mas não se ocupem de mais nada.

***

A seiva sobe, o que quer que possam pensar as folhas que vão chegar, o que quer que possam pensar os
ramos que ainda não nasceram.

A Onda da Graça é, ela também, Inteligente e Inteligência.
Ela vem, de algum modo, fazer os ajustes finais e reajustar totalmente o que deve sê-lo.

Viver o Êxtase, instalar-se no Êxtase, lembrem-se, é a sua Natureza.
Nada mais pode se manter diante desta evidência.

Cada minuto será, então, ação de graça, estado da providência, estado onde vocês São Tudo, totalmente.

***

As minhas palavras, como de cada interveniente, não são mais somente uma energia ou uma Consciência que
desce até vocês, uma Consciência exterior.

Esta Consciência é vocês mesmos, nós lhes dissemos.



Só o olhar separado da pessoa, nesta humanidade, de fato exterior, colocou uma distância, uma divisão.
Isso termina.

O “Nós somos Um” não é um dogma, não é uma adesão, mas é, realmente, uma vivência.
A partir do momento em que a Onda da Graça se manifesta em vocês, a partir do momento em que ela sobe, a

partir do momento em que os últimos medos da humanidade são transcendidos, vocês se tornam a
Transcendência, vocês se tornam a Beleza.

E vocês constatam que é o que vocês sempre foram, que isso sempre esteve aí, e que isso é apenas um jogo
da pessoa de estar, aparentemente, afastada.

Vocês são o Amor, vocês são o Êxtase, vocês são esse Casamento com cada Consciência.
Não fiquem mais separados.
Não fiquem mais divididos.

Sejam, realmente, a Beleza, e vocês vão ver que, sem querê-lo, sem desejá-lo, sem impô-lo, tudo irá mudar.
Essa mudança, que não é uma, é, de fato, uma Transcendência real, fazendo-os passar (como disseram os

Anciãos) do limitado ao Ilimitado, do relativo ao Absoluto, da transformação à Transcendência.
Vocês serão o Tudo, vocês o São.

Isso jamais cessou, isso jamais pôde ser retirado ou removido.

***

Todos os dias, a Onda da Graça vai terminar de desvendar, de revelar o que a Luz Vibral empreendeu.
Fundamentalmente, a Doação da Graça e a Luz Vibral (uma que desce e a outra que sobe) vão unir-se.

Dando-lhes este Último, este Absoluto.
Aí onde não pode existir senão respostas, senão soluções.

O resto da vida irá se desenrolar, é claro, como deve desenrolar-se até o momento em que a Terra tiver
escolhido.

Mas vocês sabem que ela escolheu, os sinais são incalculáveis (eu falo dos seus sinais Interiores).
Quer a evidência da Onda da Graça esteja aí, ou quer ela seja, simplesmente, as suas primícias, a Leveza e a

Beleza estendem-lhes os braços.

***

Como os Anciãos lhes disseram, não há mais ensinamento, há apenas que Ser o que vocês São.
Há apenas que pacificar o que não está pacificado em vocês, não em uma raiva (mesmo a mais justa), não em

uma negação (de quem quer que seja ou do que quer que seja).
Façam a Paz com vocês mesmos.
Façam a Paz com o mundo inteiro.

Porque vocês são a Paz.
Enquanto esta Paz, este Silêncio, não estiver aí, a resistência dá-lhes a impressão e a Ilusão de que vocês não

são dignos ou de que vocês não estão prontos.
Isso, isso será sempre o jogo da pessoa, e nada mais.

Façam a Paz consigo mesmos.
Façam o que for bom, para vocês, para encontrar esta Paz, que isso seja, como disseram algumas das minhas
Irmãs, ir para a natureza (ndr: ver especialmente a intervenção de SNOW de 17 de março último) (**), caminhar

no orvalho, mudar na pessoa o que lhes pareça importante.
Mas não façam disso uma finalidade, porque a finalidade não é essa.

Vocês são a Doação da Graça.
Vocês são o compartilhamento da Graça.

Vocês são esta União Mística com a sua Cópia, com o CRISTO, com a natureza, com cada Irmão, cada Irmã.
Retirando, assim, as hesitações e os medos da pessoa que ali colocava, até agora, os seus próprios limites, as

suas próprias barreiras, os seus próprios sofrimentos, os seus próprios engramas.
Não se ocupem mais disso, mas façam a Paz.

E vocês vão ver (porque vocês irão viver, na totalidade, a Onda da Graça): vocês irão se tornar o que foi
vivenciado porque vocês não São senão isso.

Não há, nas minhas palavras, promessa, não há esperança, há apenas a evidência.
Porque, de qualquer forma, como irá lhes explicar um outro Ser, em breve, isso é lógico, muito mais lógico do
que o sofrimento, muito mais lógico do que a lei de karma de ação / reação, muito mais lógico do que as leis

físicas deste mundo.



***

Façam a Paz.
Não julguem mais quem quer que seja ou o que quer que seja.

Não projetem amor porque vocês São o Amor.
Não imaginem esta Onda da Vida porque ela é inimaginável.

Deixem-se Ser, além do Abandono à Luz, além do Abandono do próprio Si.
Sejam Simples.
Sejam Humildes.

Sejam o menor sobre esta Terra.
Não na negação ou na contradição de vocês mesmos, mas, sim, nesta Humildade sincera porque, quando o

relativo da pessoa se faz muito pequeno, então o Tudo e o Absoluto não podem senão estar presentes
(conscientizados, de algum modo, em um primeiro momento), a fim de que vocês se tornem, na totalidade,

este Absoluto, em um relativo, neste corpo, em qualquer outro corpo.
Nesta União Mística, neste Casamento Místico (com cada Ser, com cada Consciência, com o Sol, no Sol, com
o seu próprio corpo, neste corpo, com cada ser humano), vocês nunca mais poderão construir um muro, vocês
nunca mais poderão desviar-se de qualquer Irmão ou de qualquer Irmã que seja, porque vocês são a mesma

Onda, porque vocês são a mesma Graça.
Porque é a mesma Luz que chegou a vocês.

Porque são as mesmas respostas que intervieram em suas Estrelas da cabeça, em suas Portas, em suas
Lâmpadas, em suas Lareiras que se abriram, e nesse Fogo que se revelou.

***

E mesmo que vocês nada tenham vivenciado de tudo isso, vocês estão ainda mais próximos da Verdade, do
Absoluto.

Esqueçam tudo o que vocês aprenderam.
Esqueçam tudo o que vocês memorizaram.

Esqueçam todo sofrimento.
Porque vocês não São isso: tudo isso é extremamente efêmero e não pode ir além do tempo desta vida, que é

o seu, entre o nascimento e a morte.
Mas vocês não São nem o que nasceu, nem o que morre.

E a Onda da Vida, a Doação da Graça, vem Cantar para vocês, porque vocês são o Canto da Vida, porque
vocês são o Canto da Graça.

E isso é lógico, perfeitamente lógico.
Este tempo particular da Terra faz apenas remetê-los à Eternidade e à Ilusão de todo tempo.

O que vocês querem arriscar?
O que vocês podem perder?

O que vocês podem ganhar, até?
Não se coloquem mais questão.

A Humildade é isso.
A Simplicidade é também aceitar a evidência do Amor, a evidência de KI-RIS-TI, a evidência de cada Irmão, de

cada Irmã, mesmo amados ou detestados, ainda, pela pessoa.
Vocês nada mais têm a vencer senão as suas incertezas.

Não há resistência que possa manter-se quando a seiva sobe.
Vocês São esta Eternidade.

Comunguem com vocês mesmos, Comunguem com a Doação da Graça e compartilhem, além de toda carne,
além de toda posse e de toda ligação.

Poderíamos até dizer que não há mais perto de vocês senão aquele que vocês rejeitaram, por uma razão ou
por outra, que lhes é própria.

***

Evidentemente, para aqueles que observam, a Onda da Vida segue um certo circuito, uma certa lógica.
Mas, a um dado momento, vocês não precisarão mais nutrir a necessidade de percepção, a necessidade de

observação.
Naquele momento, vocês estarão prontos para comungar.



E isso é agora.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

Enquanto existir a dúvida, a incerteza, isso é apenas o ego que pode expressar, a própria pessoa e
absolutamente nada mais.

Porque, em alguma parte, o ego sempre estará apegado à sua vivência, aos seus sofrimentos, como às suas
alegrias, o que quer que ele diga, o que quer ele faça para isentar-se.

Vocês são a Graça.
Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Beleza.

O que mais pode ser?
O momento da Terra chegou.

O que acontece em vocês, acontece sobre a Terra.
O que ainda não acontece em vocês, irá acontecer sobre a Terra e, portanto, em vocês.

Só o mental vai tentar instalar uma separação, uma dúvida, porque o mental sempre estará fragmentado e
jamais poderá aceder ao desconhecido.

Vocês são a Onda da Graça, além de toda identidade a uma pessoa.

***

É a isso que todas as nossas palavras, de hoje em diante, irão chamá-los.
A este Último, a este Absoluto, portador de toda evidência.

Do mesmo modo que a Luz chama vocês (em certos momentos), a Onda da Vida irá chamá-los a cada
momento, a cada sopro.

Não se desviem da Vida porque vocês são a Vida.
Porque não há outro Caminho senão Ser a Vida.

Porque não há outra Verdade senão Ser o Amor e este Êxtase.

***

A Onda da Vida, vocês irão se aperceber de que ela seja talvez mais compreensível (se tanto é que podemos
usar essa palavra), mais acessível, no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonos, no espaço em que

vocês se soltaram.
Mas a partir do momento em que vocês se soltaram uma primeira vez, nada mais poderá ser como antes.

Não fiquem preocupados porque não existe qualquer preocupação na pureza da Onda da Vida, na pureza do
que vocês São.

Não julguem, tampouco.
Mesmo se o seu ego parecer reivindicar o que quer que seja, em oposição ou em contradição à Onda da Vida,

isso não é grave, porque tudo isso irá passar, porque tudo isso é efêmero e não pode estar inscrito em
qualquer realidade definitiva.

Vocês são o Absoluto, nada mais.

***

Nós somos vocês.
Vocês são nós.

Não há nenhuma outra presença, em última análise, do que a Onda da Vida, esta Doação da Graça a
compartilhar, este Êxtase a viver, tornando-se permanente.

Vocês são a Verdade, não há outra Verdade.
Vão além de tudo o que lhes pareceu, até agora, como verdadeiro.

Vão além de todo efêmero, vão além de todo limite, além de toda carne (da sua como de qualquer outra).
Amem-se uns aos outros, como Ele os Amou, e não como vocês desejariam amar, na pessoa, no limitado.

Isso não é do Amor, isso era do medo e da dúvida: medo da falta, medo do abandono, medo da perda.
Vocês nada podem perder, nada há a perder e nada há a ganhar.

Vocês são o Absoluto, vocês são o Amor, o Caminho, a Verdade, a Vida.
Muito além de todo jogo, de todo papel, de todo (até mesmo) desvio espiritual, vocês São isso.

Então, vivamos um momento de compartilhamento da Graça e (se eu tiver tempo e se vocês quiserem, em
relação ao que eu lhes disse, em relação a essa partilha) eu irei escutá-los, então.



Mas, antes de mais nada, vivamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

E agora, escutemo-nos, escutemos o que nós temos a nos dizer, escutemos o que nós temos a nos dar, eu ali
os convido.

***

Pergunta: a Onda da Vida penetra em nossa personalidade ilusória (nosso ego)?
 

Sim, é aquela que vem trazer a morte e fazê-los ressuscitar.
Vocês são a Ressurreição.

Quando eu digo que vocês se tornam a Onda da Vida, quando vocês se tornam esta permanência, esta
imanência, qual ego, qual pessoa, poderia resistir?

Vocês são levados a sua Morada de Eternidade, de Verdade e de Beleza.
Não há sequer que se colocar esta questão.

O ego não pode se apreender, de forma alguma, da Onda da Vida.
Tanto que o ego, até agora, podia viver a Luz e dela se apropriar e viver uma transformação (que vocês

vivenciaram, certamente).
Mas a transformação não é uma Transcendência.

A Onda da Vida é sua natureza principal, a Realidade Final, e não se constrange com o que é limitado, com o
que é efêmero, com o que é julgamento, negação, dúvida ou Ilusão.
A Onda da Vida está por toda parte, absolutamente por toda parte.

Nada pode escapar, ou se subtrair, ao que foi Liberado.
Trazendo-lhes a Liberdade e, então, a Autonomia e, então, este Desconhecido.

Liberando-os de todo conhecido e de todo limite.
Vocês são o Desconhecido e não o conhecido.

Este Desconhecido que se revela, esta seiva que sobe, subirá tanto mais quanto todo conhecido se apagar.
Não desdenhando ou pondo fim ao que quer que seja, mas, sim, como um convite a esta Vida nova, que é,

desde toda Eternidade.
Não existe qualquer pessoa para restringir ou deter a Onda da Vida.

Vocês não podem deter o que vocês São, em Verdade, nem restringir o que vocês São.
Vocês apenas podem ser a Doação, total, incondicional e incondicionada.

***

Pergunta: utilizar ímãs no corpo físico bloqueia a Onda da Vida?
 

Querida Irmã, o que pode existir que possa barrar a Vida?
O que pode existir, na superfície deste mundo, que possa resistir à Onda da Vida, mesmo em sua negação,

mesmo na violência a mais excepcional que o ser humano é capaz de infligir, ou de se infligir?
Mesmo isso não pode mais se manter, e nem poderá manter-se.

Vocês irão vê-lo, aqui mesmo, se isso já não ocorreu.
A única barreira a vocês mesmos são vocês mesmos, em ressonância com as suas dúvidas, com a pessoa,

com o medo.
Como a Vida poderia ser algum pecado, algum julgamento, se isso não é do mental e da mente humana, em

seus conhecimentos todos relativos, em suas crenças todas efêmeras?
Lembrem-se: o Absoluto não pode ser conhecido em meio ao que é conhecido.

Mas o Absoluto não exclui a pessoa, nem a personalidade, mas as engloba porque o Absoluto engloba e
penetra todos os limites, todos os relativos.

Ninguém pode se opor, e nada pode se opor, à Verdade.

***

Pergunta: como as pessoas que não estão nesta abordagem irão viver a Onda da Vida, em particular,
fisicamente?



Minha Irmã, a Onda da Vida não é qualquer abordagem, justamente.
A Onda da Vida jamais será uma busca, nem uma espiritualidade, qualquer que seja.

A Onda da Vida é evidência.
Como, mesmo aquele que nega a evidência, pode persistir na negação da evidência?

Isso leva apenas um tempo, isso não é senão efêmero.
Quem pode, no final, recusar o Êxtase, recusar o Absoluto?

Só o ego pode crer que isso seja possível.
Mas o próprio ego é efêmero: ele está inscrito entre um nascimento e uma morte.

Ademais, ele não existe, ele não tem qualquer persistência e qualquer consistência.
A Onda da Vida é a plenitude, a leveza e a densidade do Amor.

Ainda uma vez, absolutamente nada pode se opor à Ressurreição.
Tudo o que é efêmero deve morrer para a Eternidade, render-se a esta Eternidade, morrer ao que é efêmero, a

fim de Viver.
Não há ego que resista, não há ninguém que resista, não há mundo que resista ou que possa resistir à Onda da

Vida.

***

Pergunta: como estabilizar esta experiência de maneira permanente?

Não há nada a fazer, aí, tampouco: apenas dar-se totalmente.
Casado consigo mesmo.

A Onda se instala assim que ela nasceu, para cada um, segundo o seu próprio ritmo.
Nada há para tentar favorecer.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Humildade, a Simplicidade.

Nada sejam, absolutamente nada das suas crenças, nada das suas Ilusões, nada das suas posses, nada dos
seus amores terrestres, nada de si mesmo.

Vocês não podem controlar o que vocês São.
Vocês não podem comandar o que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu rendo Graças, ainda uma vez, no compartilhamento da Doação da Graça e
no Manto Azul, à nossa Comunhão.

Eu lhes digo, então, até breve, e instalemo-nos, o tempo de algumas respirações, nesta Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu venho para discutir com vocês.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, toda a Graça, porque, como vocês sabem, a Luz desce, a Graça
sobe e tudo se encontra e sofre alquimia.

É o grande encontro da primavera (outono, no hemisfério sul), não é?
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: ao que corresponde a data de 02 de abril? A um novo patamar Vibratório?

Isso corresponde, sobretudo, ao que foi chamado de energias do renascimento da primavera.
O equinócio passou, não é?

Vocês irão, entre o equinócio e o solstício de verão (inverno, no hemisfério sul), como todos os anos desde
tempos imemoriais, ter uma saída da energia.

Vocês saem de uma fase de interiorização e vocês irão para a exteriorização.
Não de vocês mesmos, é claro, mas do que estava nas profundezas.

E, como vocês sabem, como lhes disse SRI AUROBINDO, a Terra está Liberada, não é, desde muito tempo, e
a Fusão dos Éteres que ocorreu no ano passado, na mesma época (que foi, de algum modo, o que aconteceu
no Céu) corresponde, hoje, ao Manto Azul da Graça, destinado a favorecer uma passagem para ir mais longe.
Vocês sabem que lhes falamos do Manto Azul da Graça (já desde fevereiro, não é) que passava pelas Portas

ATRAÇÃO e VISÃO, ou seja, pelos órgãos que circundam a Porta Estreita, isto é, o fígado e o baço.
O fígado e o baço são os órgãos do renascimento e da primavera.

O baço, porque é o retorno ao centro.
E o fígado, porque é a energia da primavera.

Em todas as tradições, ocidentais como orientais, é o momento da renovação, o momento do renascimento.
Então, pode ser que entre vocês, já desde algum tempo, há quem sinta dores no fígado, problemas digestivos,

uma energia diferente, ou muito mais energia, ou o inverso, uma grande fadiga com oscilações da energia.
A Onda da Graça que sobe da Terra, das profundezas da Terra, modifica, se vocês preferirem, o próprio

equilíbrio da energia vital.
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A vitalidade que aparece na primavera está, agora, não mais diminuída (como foi o caso desde muito, muito
tempo), mas ela encontrou, eu diria, o seu vigor.

E, evidentemente, o corpo no qual vocês estão, encontra, ele também, uma transformação importante desta
energia vital.

A Onda da Graça vem também transformar esta energia vital.
A primeira lua cheia da primavera (outono, no hemisfério sul) vai propiciar viver esta elevação importante de

Vibrações, de energia, de consciência, de Liberação da Terra e da sua própria Liberação.
Há, entre vocês, quem já tenha começado a sentir (antes mesmo de anunciar-lhes, desde os primeiros

exercícios, digamos assim, do Manto Azul da Graça) o trabalho que se fazia no nível das Portas ATRAÇÃO,
VISÃO, do fígado e do baço.

Outros sentiram uma zona extremamente específica, na frente, da ‘fonte jorrante’ dos chineses, uma Vibração
que aparecia aqui, que dava, às vezes, Vibrações, calores pesos, às vezes outros sintomas no nível das

pernas.
Mas tudo isso representa a energia e a consciência da renovação, da Ressurreição, não é?

Então, isso é muito importante, sim, efetivamente.
Desde já algumas semanas, para muitos de vocês, e especialmente a partir de 02 de abril, vocês poderão

compartilhar a Onda da Graça, a Onda da Vida, por que é algo a ser compartilhado.
Até agora, foi pedido para permanecerem centrados em si mesmo, para manterem no Interior, como um

tesouro, o que estava prestes a nascer através do Si, através da Realização, através das Coroas Radiantes.
Agora, esse movimento, se pudermos chamá-lo assim, torna-se irresistível.

É uma onda.
Uma onda semelhante à Onda Galáctica.

É esse estremecimento extraordinário da Vida (que todos nós somos) que encontra os seus plenos direitos.
E, naturalmente, a primavera é o momento privilegiado para conscientizar isso, para superar até mesmo a
consciência disso e se encontrar para tudo viver e se deixar fecundar (porque é uma fecundação, um novo

nascimento) pela Onda da Vida e se tornar isso.
Eis por que esta data.

Então, é claro, poderíamos dizer, por que não em 20 de março?
Porque, ainda uma vez, o ciclo começa plenamente.

Ele está a plena potência desde antes da primavera (início de março) e depois assume a sua potência máxima,
o seu pleno desenvolvimento (aí dentro de alguns dias) mesmo se, é claro, todos vocês não estiverem

sincronizados no mesmo ritmo, em função da sua própria energia vital, em função da sua própria constituição
do corpo de Luz.

Mas o resultado é que, ao nível da humanidade, há esse fluxo de Ressurreição, esse fluxo da Graça, esta Onda
que se eleva, esse estremecimento de Amor incrível que chega também, é claro, vocês sabem, do cosmos.

Tudo isso se encontra em vocês.
Eis a explicação resumida.

Pois, poderíamos ir muito, muito longe.
Mas nós estamos empenhados, uns e outros, em não fazer trabalhar o seu mental, dando-lhes todos os

sintomas possíveis e imagináveis da Onda da Graça.
Porque, se nós fizermos isso, vocês irão querer observar: “ah sim, efetivamente, eu sinto a Vibração que eles
disseram, que nasce nesse nível”; “ah sim, efetivamente, eu sinto que há alguma coisa que acontece ao nível

do períneo, do escroto ou dos grandes lábios nas mulheres, alguma coisa que se move, aí”.
Nós não queremos guiá-los para tudo isso.

É preciso que vocês o vivam e a melhor maneira de vivê-lo (como isso foi dito) é mergulhar nele.
Não é observá-lo, mesmo se, efetivamente, for, às vezes, sedutor observar o que acontece.

Mas, aí, em relação a isso, a Onda da Vida não tem necessidade da sua consciência.
Ela nasceu, ou ela vai nascer, ou ela já nasceu, já desde algum tempo.

Ela deve ser vivida e vivida na plenitude, ou seja, não a observando, mas se tornando a Onda da Vida.
É isso que dá este Êxtase.

Há, aliás, entre vocês, quem sinta esta energia subir, sentindo-a girar e quando eu digo girar, ela adquire,
evidentemente, circuitos que foram perfeitamente descritos também no Budismo fundamental, e ela foi

descrita, também, na Pérsia antiga.
Isso foi descrito, também, por alguns místicos ocidentais que vivenciaram esses Êxtases.

Essas correntes Vibratórias, essas correntes de energia, essas correntes de consciência, seguem circuitos
pré-estabelecidos.

Mas de nada serve darmos isso a vocês, não é?
Porque é apenas a partir do momento em que vocês não estiverem mais na observação do que acontece em

vocês, mas que vocês vivem isso, na totalidade (ou seja, no momento em que vocês não estiverem mais
separados do que acontece), que o Êxtase é desencadeado.

Portanto, de nada serve darmos todos os detalhes.
Se vocês tiverem questões específicas, é claro, eu ali responderei.



Mas vão ao essencial, ou seja, deixem nascer o que nasce e se tornem o que nasceu.
É muito mais fácil assim.

Nós não temos necessidade de chamar sua atenção para as Estrelas, de dar-lhes a constituição das Estrelas,
das Portas, dos diferentes circuitos, das diferentes Coroas.

Vivam, simplesmente, com toda espontaneidade, essa Doação, por que é uma Doação, é a Doação da Vida,
por que vocês são a Doação, como todos nós lhes dissemos.
Nós iremos repeti-lo sem parar porque não há outra Verdade.

Vocês estão aí nesses processos e mecanismos que são, ao mesmo tempo, originais e, eu diria, essenciais,
mas que se referem também a certa forma de conclusão.

Vocês entraram, efetivamente, nisso.
Então, é claro, aqueles de vocês que nada vivem, essa é a sua Verdade, por enquanto: para eles, isso nada

quer dizer.
Se vocês perguntarem ao redor de vocês àqueles que vivem isso, eles não podem fazê-los viver porque é algo

íntimo.
Por outro lado, quando vocês o viverem, haverá uma intimidade espiritual que irá se estabelecer entre vocês,

muito além de todos os assuntos humanos.
E o corpo irá vivê-lo, mas não há necessidade de fazer seja o que for ao nível do corpo.

A sequência lógica, ela acontece no corpo.
O Êxtase é um processo que se refere ao corpo e que se vive, então (como dizem nossos Irmãos orientais)

nesta ilusão.
 A ilusão se torna a Verdade, pela sua própria transformação, pela sua própria revolução.

Portanto, vivam o que vocês têm que viver, não é?
Por exemplo, quando vocês vão, eu não sei, ao cinema, vocês assistem a um filme (é um péssimo exemplo,

mas eu não tenho um melhor que me venha à consciência), vocês vivem o filme, vocês não ficam se
perguntando por que tal ator usa tal roupa, por que ele colocou a mão em tal lugar e por que isso se desenrola

assim.
 Mesmo se, efetivamente, houver um cenário, mesmo se, efetivamente, houver um roteiro, mas não é porque

vocês conhecem o cenário, que vocês conhecem o roteiro, que vocês vivem o filme, não é?
Aí, isso acontece no Interior de vocês.

Sejam o que está prestes a ser vivido, e não o que observa o que está prestes a ser vivido.
Não é, de qualquer maneira, a Realização do Si ou o Despertar do Si, hoje.

É profundamente diferente.
E o que é fundamental é a Humildade, a Simplicidade: disso vocês sabem.

Mas, sobretudo, a espontaneidade, aquela da criança que descobre, com maravilhamento, o que ela É.
E, para isso, vocês são obrigados a vivê-lo, de nada serve olhá-lo.

Naturalmente, depois, vocês poderão compartilhar, seja com palavras, ou em outros lugares, em outras
Vibrações, para aqueles que vivem a mesma coisa que vocês.

Mas vocês podem também testemunhar, testemunhar pela sua Presença.
Testemunhar, não para dizer o que vocês vivem.

Porque aquele que está na sua frente, se vocês lhe disserem que vocês têm espécies de estremecimentos
que ocorrem no períneo, que esquentam vocês e que vocês ficam em um estado estranho, ele vai olhá-los,

realmente, como alguém que não é normal, não é, principalmente se ele não viver isso.
Mas o que isso desencadeia, não o que acontece, mas como vocês ficam?

Esta leveza, este sorriso que os toma e que os acompanha, este Amor indizível que a Onda da Vida os faz
viver, para cada Um, sem distinção seja do que for.

Isso sim, ousem dizê-lo, porque vocês o vivem.
Isso não é para esconder, isso não é do ego.
O ego, aliás, jamais poderia se gabar disso.

Vocês já viram um ego que vai dizer, assim, a todos os seres: “eu te amo”, com toda simplicidade?
Isso não existe.

Vocês já viram um ego que não vive o Absoluto dizer-lhes, glorificando-se: “eu sou o Absoluto”?
Isso não é possível.

Vocês não podem trapacear.
Mas vocês não podem se calar, tampouco.

Porque a Onda da Vida, ela sobe, ela se exprime e ela irradia, na totalidade.
Isso, isso é muito importante.

***



Pergunta: se a energia sobe no hemisfério norte, o que acontece no hemisfério sul?

Isso acontece também, mesmo se, para eles, for o início do outono.
O importante é (eu sempre disse) que as descrições que nós lhes demos estão ligadas a este país que é a

França.
Isso não quer dizer que os outros não estejam referidos (quer eles estejam no outro extremo do planeta ou

completamente oposto, no polo sul), mas porque, no nível da emergência da Luz, há ressonâncias específicas
que ocorrem segundo os países.

Esta realidade é que a seiva, ela sobe.
Ela sobe sobre toda a Terra.

Não há diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, mesmo as estações não sendo, como vocês
sabem, perfeitamente as mesmas.

Mesmo aqueles que têm duas estações (verão / inverno) vivem a primavera da Ressurreição.
Porque aqueles que se interessam por isso, que ouviram os sons do Céu e da Terra, que ouviram as

Trombetas, que ouviram falar, é exatamente isso que ocorre: há um apelo da vida à Vida.
A Terra está Liberada.

Se a Terra está Liberada, isso significa que ela deve tomar o seu lugar.
E vocês também, vocês devem tomar o seu lugar.

É exatamente isso que acontece.
A noção de hemisfério norte / sul nada tem a ver, nesse nível.

É algo de muito preciso e está, sobretudo, ligado à Europa do oeste.
Mas como vocês talvez tenham visto, os mecanismos sonoros e os estremecimentos da Terra (não os

estremecimentos da terra como vocês o ouvem, mas as Vibrações ou as ondas da Terra) estão muito mais
presentes mais do outro lado do Atlântico do que aqui na Europa.

Mas é o mesmo processo, a tradução não é a mesma.
Para vocês, ela é talvez mais acessível no corpo.
Lá embaixo, também, ela é acessível no corpo.

Mas há uma forma de exteriorização desta consciência que ocorre de maneira, talvez, um pouco diferente.
Mas o resultado é exatamente o mesmo, não é?

Quer vocês tenham Vibrações sob os pés, quer vocês tenham o períneo esquentando, quer vocês tenham a
energia girando entre os meridianos, estando na frente e atrás do corpo, como na alquimia, quer vocês tenham

a Fonte de Cristal jorrando esta Onda da Vida, ou a Onda da Vida fazendo-os arrepiar e modificando o seu
metabolismo, não importa.
É o efeito que é importante.

Não neste corpo, mesmo vocês vivendo isso neste corpo.
Mas, o que está prestes a mudar em vocês?

O seu Amor torna-se o que vocês São.
Vocês não têm mais necessidade de exprimir um amor pessoal, mesmo se ele sempre estiver aí.

Vocês estão no Amor para todos.
Eis o que é o resultado da Onda da Vida, deste Êxtase.

Isso não foi feito para ser vivido assim, no seu cantinho e esperar que os outros ali cheguem também.
Isso foi feito para Viver, na totalidade.

Viver o Êxtase, isso se vive efetivamente, também, neste corpo, mas isso os faz superar, como foi dito, todos
os limites deste corpo.

Vocês sabem, pertinentemente (não porque vocês ali aderem, não porque vocês acreditam em um além), que
vocês não são este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas vocês vivem algo que é transcendental, que nada tem a ver com o
funcionamento normal deste corpo.

Tudo está mudado.
Está aí o que isso quer dizer.

Esse que é o elemento, os elementos mais importantes para viver.
No momento em que a Onda da Vida chegar, que isso seja, por exemplo, para o seu primeiro Êxtase, que isso

seja para o seu primeiro estremecimento e circulação da Onda, que isso seja para a sua primeira
Transfiguração celular, o mental, o Supramental que vem iluminar as células, que isso seja sozinho, que isso

seja com o Sol, que isso seja com alguém (como foi dito) a quem vocês apertam a mão, que isso seja através
de um olhar: Vivam-no.

Não se coloquem questão.
Porque, se vocês se colocarem questões, vocês irão recair e vocês irão ver que a Onda do Êxtase, ela vai se

afastar, ela vai encolher.
Ela não poderá extinguir-se porque o que nasceu é inexorável.

É irreversível, totalmente irreversível.



Portanto, vivam o que vocês têm que viver.
Porque, se vocês forem Amor, se vocês viverem o Amor, por que poderiam ou deveriam existir limites, sejam

eles quais forem?
Porque, se vocês estão no Amor, vocês permanecem no Amor.

Vocês não podem se afastar do Amor.
Vocês não estão mais na personalidade, vivendo o Êxtase.

Portanto, de nada serve refletir com uma personalidade que vai dizer-lhes: “sim, mas eu não posso dizer, há
convenções sociais, morais, eu não posso dizer que eu a amo, tal pessoa”.

E depois, vocês terão medo, vocês irão dizer-se: “pode ser que, se eu falar do que eu vivo, o outro mal vai me
receber ou vai compreender isso como um convite para outra coisa”.

Mas é o ego que diz isso, não o Amor.
O que vocês compreendem?

O ego sempre vai reconduzi-los à noção de limite, à noção de pecado, à noção de “não está certo”.
Mas o Amor não se importa com tudo isso.

Simplesmente porque, na vivência do homem, sempre há o Amor (como disse o Bem Amado João, SRI
AUROBINDO, na última vez em que ele veio).

Esta noção de Transcendência, de Êxtase, ela remete a quê?
Ao nível do ego, ela remete ao nascimento, à vida, à morte, à sexualidade e ao amor (mas o amor que vocês

podem denominar amor quando vocês criam uma família, quando vocês estimam um ser).
Mas, aí, está além de tudo isso.

Por que vocês querem ali colocar esse tipo de coloração?
Portanto, vivam o que vocês têm que viver.

Se vocês permanecerem no Êxtase, nada pode ser contrário ao Amor e à Verdade.
É o mental que vai fazê-los se afastar deste Êxtase.

Obviamente, conforme o seu mental, conforme a sua constituição, isso vai se tornar, de imediato, permanente.
Ou com outros, isso vai chegar, partir, voltar, como um fluxo e um refluxo.

Lembrem-se de que vocês não podem controlar, nem conduzir esta onda, esta Onda.
É ela que leva vocês.

E ela os leva muito mais facilmente quando o mental não intervém para lucubrar em relação ao outro ou em
relação a si mesmo.

Isso necessita, ainda uma vez, da espontaneidade.
É a voz da Infância.

É aquele que ama sem a menor questão porque ele sabe que é sua natureza, já que ele vive isso.
Não é um amor condicionado, em função do que vai pensar o outro, em função do olhar do outro, em função

das convenções afetivas, humanas, em um casal ou em uma relação, seja ela qual for.
É tudo isso.

E muito, muito amplamente transcendido.
Isso não importa.

Por que vocês querem colocar limites ao Amor?
 Mas se vocês saírem do Amor, a limitação será que a Onda do Êxtase vai se tornar rarefeita, ela vai diminuir.
Quanto mais vocês estiverem no Amor, quanto mais vocês estiverem nesta Onda da Vida, mais há um fluxo

potente estando aí, na totalidade.
Foi dito a vocês, ainda esta manhã: não julguem, não se julguem, nada julguem, sejam claro e tudo vai ser bom,

muito bom.

***

Pergunta: por que os momentos de Êxtase e de angústias se sucedem?

Mas isso é normal.
Isso foi explicado: há um determinado número de dias para que a Onda da Vida, ou Onda da Graça (enfim, não

importa a denominação que vocês lhe deem), para que esses estremecimentos subam, chegando onde?
Ao nível do períneo, penetrando o períneo, então tudo o que está ligado à esfera dos órgãos genitais, no reto,

na Kundalini, nos dois primeiros chakras.
Mas são nesses dois primeiros chakras que se encontra o quê?

A angústia da morte, a angústia da perda, o medo.
Não o medo ligado à sua história.

Mas o medo da humanidade, o medo da morte, o medo da perda, a perda do quê?
Da própria personalidade.



Então, é claro, vocês vão ficar divididos, de um lado, entre este Êxtase e, do outro lado, por vezes, esta
angústia.

É um meio de posicionar-se.
Vocês não são esta angústia, vocês não são este corpo, isso acontece neste corpo.

O que vocês fazem, nesse caso?
Vocês dão peso à angústia ou vocês dão consistência à Onda da Vida?

E a escolha, ela é fácil de fazer, não?
Principalmente se vocês compreenderem, pela própria vivência, muito rapidamente, que, se vocês deixarem a

angústia aumentar, a Onda da Vida vai diminuir.
Se vocês se identificarem com a angústia, se vocês forem persuadidos de que é sua, se vocês forem

persuadidos de que vocês não estão puros, de que vocês não estão preparados, de que a sua história confina
vocês, de que vocês ainda estão no seu problema, seja ele qual for.

Mas isso é risível.
Isso quer dizer simplesmente que, vocês mesmos, vocês dão peso ao seu passado.

E, então, se vocês forem o seu passado, vocês não podem ser o seu presente.
E tudo isso é para conscientizar.

Isso pode ocorrer em cinco minutos, como necessitar de várias semanas.
Vocês querem ser o passado?
Vocês querem ser a angústia?

Vocês querem ser a sua história, a deste corpo?
Ou vocês querem ser muito mais do que isso?

Vocês querem ser a Onda da Vida?
É o que lhes pergunta a Onda da Vida.

Ela não lhes pede para querer eliminar este medo, pois ele faz parte da vida, que é a sua.
Mas vocês não são este medo, vocês são o Êxtase.

Cabe a vocês escolher.

************
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Pergunta: por que foi apresentado a Jesus, na cruz, uma esponja embebida em vinagre?

Isso tem um significado extremamente preciso, mas para que serve saber disso?
Será que é isso que faz nascer o Êxtase?

Ou será que, de preferência, isso dá origem a ideias no mental e isso nutre o mental?
Eu não estou aí para nutrir o mental.

O mais importante: há urgência para ser o que vocês São.
Mas não para saber por que havia uma esponja embebida em vinagre.

Vocês estavam ali?
Portanto, vocês leram.

Não acreditem em nada do que vocês lerem.
Não acreditem em nada do que lhes disserem.

Vivam.
É simples.

É como se houvesse, na sala, um pássaro que vem cantar no seu ombro (e o rouxinol, ele está aí, ele canta) e
vocês me perguntassem por que o rouxinol tem tal pena em tal lugar.

Será que vocês compreendem?
Eu me dirijo a todo mundo

Isso quer dizer o quê?
É como se vocês me perguntassem: “a Onda da Vida, o que será que isso vai provocar no futuro?”. “Será que

isso vai ocorrer no solstício de verão?”.
Mas se eu lhes disser isso, vocês não vão viver o instante.
Obviamente que há explicações que foram necessárias.

Obviamente que nós lhes falamos das Estrelas, das Vibrações, das Cruzes.
Tudo isso foi necessário.

Por quê?
Para que a sua consciência saísse do seu pequeno umbigo e que vocês compreendessem que a Luz era

Inteligência.
Porque era preciso vivê-lo.

Do mesmo modo, hoje, nós poderíamos fazer discursos intermináveis, por exemplo, sobre os circuitos da
Alquimia taoísta ou do Tantrismo ou do Vajrayana ou, que eu saiba ainda, de alguns conceitos do Sufismo.

Mas qual é o interesse?
Vocês têm de viver o que vocês São e não projetar em relação a um passado, a uma angústia e, ainda menos,
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no amanhã.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês estiverem no amanhã, a Onda da Vida vai refluir.

Eu bem disse refluir (retroceder).
Ela não pode extinguir-se quando ela nasceu.

Vocês constatam, e vocês irão constatar, que, se vocês estiverem preocupados com o ontem, seja qual for
este ontem, o seu, próprio, pessoal ou a esponja de CRISTO com o vinagre, é a mesma coisa: a Onda da Vida

vai refluir.
O que vocês querem?

Vocês querem ser a Vida?
Ou vocês querem ser outra coisa?
Isso é, no entanto, muito simples.

É sempre o mental que vai levá-los, sempre, a afastar-se do que vocês vivem.
A um dado momento, é claro, nós nos servimos do mental para criar, não uma egrégora, mas para criar uma

estrutura Vibratória real.
Esta estrutura Vibratória, impulsionada pelos Arcanjos, e que vocês criaram, é essa Embarcação de Luz

interdimensional.
Porque a sua consciência, para milhões de seres humanos, tinha um objetivo em comum: a Luz.

Hoje, a Luz respondeu.
A Luz fecundou a Terra, ela fecundou vocês.

Vão ao final da gestação.
Não coloquem a questão: “quando?”.

É como se um bebê que estivesse no ventre da mãe, dissesse: “vamos ver, eu tenho quatro dedos, quando é
que vai aparecer a unha de tal dedo?”.
Vocês não acham um pouco ridículo?

Sejam espontâneos.
Liberem-se.

***

Pergunta: qual é o papel do mental e como parar o mental ou controlá-lo?

Então, isso, é uma questão corrente.
Pois vocês constatam, vocês mesmos, que há ainda um mental.

O mental é aquele que quer saber, é aquele que quer compreender, é aquele que quer observar, é aquele que
quer analisar, é aquele que está submisso ao julgamento, é aquele que os submete ao julgamento, é aquele
que toma suas referências no passado e que os leva a projetar-se no futuro, em função, justamente, desse

passado.
O mental é ação / reação.

O mental, ele é o que os impede, literal e concretamente, de viver a Verdade.
O mental jamais será a Verdade.

Portanto, hoje, mais do que nunca, é preciso matar o mental.
Mas quando eu digo matar o mental, lembrem-se, se vocês quiserem matá-lo, ele vai se fortalecer.

O que é preciso ali fazer?
É muito simples: vocês não são esse mental.

Portanto, não há qualquer razão senão vocês, obedecendo ao seu mental.
Eu não digo para guiar um automóvel: aí o mental é necessário.

Nunca a Onda da Vida poderá guiar um automóvel no seu lugar, não é?
Aliás, vocês têm, alguns, dificuldade para guiar.

Por outro lado, para a Onda da Vida, é preciso que nada ocupe a cabeça, nem a observação, nem a
explicação.

Depois eu posso dizer: vivam o que vocês têm que viver.
Depois, se vocês quiserem atuar com o seu mental e observar, a posteriori, o que aconteceu, façam-no, isso

vai entretê-los por cinco minutos, mas não é a finalidade.
Portanto, é claro, vocês não podem matar o mental.

Enquanto vocês tiverem um corpo, o mental, ele está aí.
Mas a questão é saber quem é o mestre a bordo.

O mental ou vocês?
Ou seja, enquanto vocês acreditarem que vocês são o mental, vocês não veem que é o mental.



 Mas vocês não são o mental, vocês não são este aspecto reflexivo que pensa sem parar em definir o instante
em relação a um passado, que tem necessidade de acreditar no que quer que seja.

Aliás, desde que vocês acreditem seja no que for, vocês jamais são Livres.
Há a experiência que torna Livre.

Nenhuma crença pode torná-los Livre.
Nenhum conhecimento pode torná-los Livre.

Há a experiência que os torna Livre.
Isso é vocês que fazem.

E a experiência, ela foi feita para ser vivenciada.
Ela não foi feita para ser sistematizada.

Principalmente em relação à Onda da Graça.
Portanto, vocês não podem tudo imaginar para fazer calar o mental: vão observar a natureza, encostem-se a

uma árvore, vão caminhar no orvalho da manhã, tirem um cochilo.
A melhor maneira de não ter mais um mental é dormir e isso é o mais eficaz.

O que explica, por sinal, que muitos de vocês adormecem.
Então, eles ficam frustrados quando o mental se exprime.

Eles se dizem: “mas eu perdi alguma coisa”.
Eles pensam ter perdido alguma coisa.

Mas lembrem-se, se vocês dormirem enquanto eu falo, se vocês adormecerem durante os Alinhamentos, se
vocês adormecerem durante o Manto Azul da Graça, vocês são abençoados.

Pois o seu mental não pode intervir quando vocês dormem, não é?
Portanto, durmam.

Não agora, hem, façam as perguntas para mim, sem isso eu vou ficar chateado.

***

Pergunta: é o mesmo para o emocional?

Sim.
A emoção está inscrita na ação / reação.

Muitas pessoas confundem o Amor com a emoção.
O Amor não é uma emoção e ainda menos um sentimento.

O que nós chamamos de amor, quando nós estamos encarnados, nada tem a ver com o Amor.
É uma imitação do Amor.

É uma maquiagem do Amor.
E nós chamamos isso de Amor.

O Amor é Vibração, é percepção Vibratória no Coração, em meio ao Si.
E depois o Amor indizível para todos, quando vocês vivem o Êxtase, por que é a natureza do que nós somos.
A emoção nada tem a ver com o Amor, mesmo vocês tendo a impressão de que uma emoção os aproxima de

alguma de coisa, por exemplo, escutando uma música, por exemplo, encontrando um ser amado, ou
comprando um automóvel, para alguns.

Mas tudo isso é da ilusão.
Tudo isso não é senão uma imitação do Amor.

Toda confusão vem daí e muitas pessoas vivem estados emocionais.
É preciso não confundir o estremecimento da Onda da Vida com uma emoção.

Isso pode ali parecer, em alguns aspectos, mas a diferença é significativa: uma emoção, ela desaparece e ela
tem necessidade de ser reproduzida sem parar.

Se vocês gostarem dos quadros, é preciso olhar os quadros para sentir uma emoção.
Se vocês gostarem da natureza, se vocês gostarem de ir para a montanha e isso lhes parecer ser uma emoção

que os transporta, vocês vão gostar de reproduzir o fato de ir para a montanha.
Se vocês amarem alguém e se vocês forem jovens, vocês terão necessidade de reproduzir o ato sexual para

encontrar esta Unidade.
Mas o Amor nada tem a ver com tudo isso.

Vocês nada tem necessidade de fazer, já que vocês são o Amor.
Essa é toda a diferença.

A emoção jamais será do Amor.
Mesmo se alguns seres, e em algumas formas de espiritualidade, insistirem no fato de viver as emoções.

Mas nenhuma emoção irá conduzi-los ao Amor.



Isso é uma armadilha.
O mental é um substituto e a emoção é uma armadilha, porque isso os afasta da Onda da Vida.

Se nós empregamos esta palavra, Êxtase ou Íntase, e não Samadhi, é que há algo que é vasto, algo que os
ultrapassa e algo que nasce, independentemente da ação / reação, como é o caso para uma emoção.

Jamais a emoção os leva a viver a Vida, ela lhes dá a impressão de vivê-la.
Agora, vocês não podem, tampouco, romper suas emoções, porque, aí também, como o mental, se vocês ali

se opuserem, vocês irão fortalecê-las.
É preciso não confundir o prazer, o desejo, com o Êxtase.

O desejo e o prazer dependem de um objeto para amar, para consumir, seja ele qual for (um cigarro, por
exemplo).

Mas o desejo e o prazer nada têm a ver com o Êxtase.
Por que o Êxtase não é uma consequência do que quer que seja: é a sua natureza.

***

Pergunta: a Onda da Vida ajuda a apagar as memórias e os traumas?

Mas ela não tem necessidade de apagá-los.
Se você é a Onda da Vida, você não tem mais memórias.

Você não tem o que fazer das suas memórias.
Então, é claro, durante certo tempo, no Despertar do Si, nas Coras Radiantes, nós lhes dissemos que era

preciso trabalhar, por exemplo, nos apegos, nos engramas que estavam aí.
Depois, foi dito para deixarem a Luz trabalhar.

Para a Onda da Vida, isso é ainda não deixar trabalhar a Luz.
Vocês São a Onda da Vida ou vocês são as suas memórias.

A Onda da Vida não tem qualquer memória.
Ela é espontânea.

Portanto, crer e propor como você disse: “eu tenho cristalizações, eu vivenciei tais sofrimentos”, isso quer dizer
o quê?

Que você ainda está identificado com si mesmo, com os seus pequenos sofrimentos, com as suas pequenas
alegrias, com as suas pequenas dores, com a sua vivência, com as suas vidas passadas, pois você ainda crê

nisso, você crê que isso tem um efeito e que isso é o que você é.
Mas você nada tem de tudo isso.

É preciso parar de acreditar em bobagens.
É preciso não acreditar mais em nada.

É preciso tudo eliminar.
Mas eliminar, não da sua vida: é preciso eliminar vocês mesmos.

É preciso parar de identificar o seu mental e as suas emoções com a vida.
A Vida, não é as emoções, não é o mental, não é este corpo, mas vem transformar o corpo, o mental e as

emoções.
E apenas aquele que vive o Êxtase realizou a Grande Obra, porque é um Liberado.

E não somente Realizado ou Desperto.
Porque aquele que está Realizado e Desperto, ele está no nível do que denominamos o Atman, ou seja, a

Unidade, o Si.
Mas ele está ainda em uma etapa intermediária, ele contempla a sua própria Luz.

E indo mais longe, o próprio princípio da falsificação veio daí.
O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, o mito de Prometeu, a energia dita Luciferiana, que era o confinamento da Luz, que

pensava que se confinando na Luz, isso ia se tornar mais belo.
Mas isso não é possível.

O que pode ser mais belo do que a Onda da Vida?
O que pode ser mais belo do que o que todos nós somos?

***

Pergunta: então, o que faz ressurgir as memórias que estavam completamente esquecidas?

O seu próprio posicionamento no passado, a sua adesão à sua própria ilusão, nada mais.
Se você der peso, der consistência, ao que ressurge, isso quer dizer o que, em última análise?



Isso quer dizer que você está totalmente identificado com o que se deixa ver e que você se identifica com isso.
Portanto, você lhe dá ainda mais consistência, mais presença, mais peso.

Como você quer ser Liberado do que você próprio acredita?
Toda memória, toda energia, é um ato de projeção que o faz sair de você mesmo.

Por isso que lhes dissemos: “permaneçam tranquilos, fiquem em Paz, nada façam, durmam”.
Mas parem de se acreditarem prontos, porque vocês têm memórias de vidas passadas que ressurgem ou

porque vocês vivem energias.
Vocês não chegaram a parte alguma.

Vocês prepararam alguma coisa.
Vocês não pararam no caminho.

Principalmente porque não há caminho.

***

Pergunta: poderia explicar a palavra transcender?

Transcender, o que isso quer dizer?
Vocês são uma forma, não é, na qual vocês acreditam: este corpo, com seus dedos, seus olhos, seus cabelos.

Este corpo transforma-se dia a dia.
Ele se transforma na medida em que ele cresce: na adolescência, na idade adulta, e ele decresce, com

modificações bem reais.
Entretanto, jamais viria à mente, quando vocês se olham no espelho, dizer-se que vocês não são vocês

mesmos, mesmo este corpo mudando dia a dia.
Um dia, vocês estão com os cabelos escuros e depois, mais tarde, vocês vão ver os cabelos brancos.

Mas, fundamentalmente, vocês se reconhecem, não é?
Vocês deixam a barba, vocês mudam o estilo da roupa e, no entanto, vocês conservam a noção de uma

identidade, apesar da mudança de forma.
Em seguida, nós lhes falamos das transformações ligadas à Luz: o Despertar do Si, a ativação das Coroas, o

seu trabalho, principal, de Ancorador e de Semeador da Luz.
Tudo isso é da transformação: é passar de uma forma a outra forma com, no entanto, uma continuidade.

Há um antes e um depois.
Não é a mesma forma, mesmo se a forma permanecer, aparentemente, estritamente a mesma.

O que vocês são, jamais é o mesmo.
Há o conhecido e o Desconhecido.

Há o limitado e o Ilimitado.
Há a Margem em que vocês estão e a outra Margem.

Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, sejam quais forem as descrições que lhes dermos do
outro lado, vocês não estão do outro lado.

E entre uma Margem e outra, não há continuidade: não há ponte possível entre o que é desconhecido e o que é
conhecido.

No outro sentido, isso é possível.
Mas para saber que há um outro sentido, vocês devem estar do outro lado.

A transcendência é a transformação, digamos, radical, que está além da transformação, além de qualquer
forma.

A transcendência é a superação, real, da forma, das memórias, de tudo o que era a vida, até agora, para vocês.
Isso é a transcendência.

E vocês não podem viver a transcendência enquanto permanecerem no conhecido.
Durante o mês de abril, vocês terão um novo interveniente que vai dar-lhes cotoveladas atrás da cabeça e nas
nádegas, extremamente precisas, extremamente lógicas, porque elas terão uma ressonância extremamente

correta com o nível do que nós chamamos de estrutura Vibratória do ser humano.
Não para elucidar a estrutura Vibratória ou a estrutura energética, isso, é conhecido desde muito tempo.
Mas, justamente, para permitir passar da transformação, mesmo a mais importante, à transcendência.

Isso é concomitante à Onda da Vida que se propaga de maneira muito mais sensível, digamos.
Portanto, a transcendência não é simplesmente uma mudança de forma.
É a manutenção da forma, mas que não é mais concebida como forma.

Vocês estão totalmente deslocalizados, totalmente dissolvidos no Absoluto, enquanto mantendo uma forma.
Mas isso, o limitado, o que tem uma forma, jamais vai admitir.

O seu ego vai dizer-lhes: “isso é impossível; eu estou inscrito em um corpo, em uma memória, portanto, é
impossível que eu seja Tudo”.



Mas, obviamente, o ego vai ali dizer-lhes isso o tempo todo e vocês, vocês ali acreditam, é claro.
Vocês acreditam mais facilmente nos seus limites, na sua história, nas suas memórias, do que no Absoluto.

Mas, é óbvio, jamais vocês podem acreditar no Absoluto, jamais.
É impossível para o ego.

Vocês não podem senão Sê-lo e Vivê-lo.
Jamais o Absoluto pode ser uma crença.
Jamais o Absoluto pode ser um conceito.

Jamais o Absoluto pode ser uma Vibração.
O Absoluto é o Êxtase.

***

Pergunta: podemos viver tudo isso sem a ajuda exterior de um Mestre ou de vocês, por exemplo?

Vocês não têm necessidade de ninguém.
O que era verdadeiro antes de 1984 não é mais verdadeiro hoje.

Porque, efetivamente, era mais fácil viver, aceder a esta transcendência, digamos, na atmosfera de um Mestre,
de um verdadeiro Mestre, ou do Satguru, como dizem nossos amigos orientais.

Mas terminou esse tempo.
Vocês são o seu próprio Mestre.

Aliás, não há Mestre, isso nada quer dizer.
Quando vocês estão na Vida, vocês nada têm que Controlar.

Que ideia é essa de querer chegar à Mestria?
Mas, quem quer chegar à Mestria?

Isso é a personalidade.
Vocês são perfeitos, de toda a Eternidade.

Como haveria uma perfeição a adquirir?
Vocês devem mudar de posicionamento, isso é tudo.

Portanto, vocês não precisam de ninguém.
Não sigam ninguém. Não acreditem em ninguém.

Escutem os testemunhos porque há uma ressonância que pode ocorrer.
Mas não busquem outra coisa senão Ser o que vocês São, esta Onda da Vida.

Vocês não têm necessidade de Mestre algum.
Vocês sequer têm necessidade de vocês mesmos, sobretudo.

Quando vocês chegarem a esta Simplicidade, a Onda da Vida, ela estará aí.
Enquanto vocês acreditarem que vocês são uma história, enquanto vocês acreditarem que vocês são uma
pessoa, enquanto vocês acreditarem que vocês têm uma memória, enquanto vocês acreditarem que vocês
têm algo para controlar, enquanto vocês acreditarem que vocês têm que se manter de tal modo ou fazer tal

coisa, a Onda da Vida não estará aí.

***

Pergunta: como vai, então, se transformar o cotidiano?

Você se coloca a questão de como vai ser o amanhã.
Portanto, se você se colocar a questão de como vai ser o amanhã, como você quer viver a Onda da Vida?

Você vive a Onda da Vida?
A resposta, evidentemente, é não.

Aquele que vive a Onda da Vida está instalado no Êxtase.
Não há qualquer razão de se colocar a menor questão.

Pois o amanhã será também o Êxtase.
E que a Graça é a Graça.

Que não há que ter qualquer preocupação.
Busquem o Reino dos Céus.

Vivam o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em abundância.
E, aliás, vocês se colocam a questão, por que o Êxtase é o Êxtase.



Vejam todos os testemunhos que lhes deram as Estrelas: enquanto existir a questão do amanhã, vocês não
estão presentes a vocês mesmos.

Aqueles que vivenciaram, e têm aqui, a Onda da Vida, nem que tenha sido uma única vez, sabem muito bem o
que isso quer dizer.

Mas aquele que freia os dois pés, jamais poderá saber o que isso significa.
Vocês não podem apreender, ter uma visão do Desconhecido, a partir do conhecido, isso é impossível.

Nós não estamos no Despertar, nós não estamos na autossatisfação do Si ou na Realização do Si.
Agora, ainda uma vez, se vocês não vivem isso, o que eu posso dizer-lhes?

Ou vocês são capazes de silenciar o mental, sem matá-lo, transcendendo, ou vocês estão instalados no Si.
Então, permaneçam instalados no Si.

No Si, há a Alegria.
Mas vocês notem, em todo caso, todos aqui, como em outros lugares, que basta evocarmos a palavra Absoluto

para o ego se revirar no seu túmulo.
Obviamente, para ele, isso é impensável, isso é inadmissível.

“Como. Vocês se dão conta. Todo o trabalho que eu fiz. Eu ativei minhas Coroas, eu fiz as meditações, eu fiz
os exercícios, eu fiz as etapas, eu meditei e agora me dizem o quê? Que eu devo deixar tudo isso que eu

duramente conquistei. Isso é uma piada.”
Não, a piada, ela era antes.
Agora, isso é muito sério.

Outros amigos orientais diriam: “isso é um espetáculo”.
Outros diriam que isso é um circo, ou uma fraude, no pior.

Mas isso não é importante.
Porque, se vocês são a Onda da Vida, vocês não se colocam a questão de saber se isso é um espetáculo, se

isso é um circo, se isso é uma fraude.
Vocês colocam isso no seu contexto, ou seja, em algo que era conhecido e que era limitado ou efêmero.

***

Pergunta: quando tudo é simples e fluido, é uma sincronia ou a Onda da Graça?

É a Inteligência da Luz, é a Fluidez da Unidade, as sincronias, chamem isso como vocês quiserem.
É uma primeira fase de entrada na Ação da Graça.

Mas isso não significa, no entanto, que vocês vivem o Êxtase.
Mas o Êxtase, o estado entusiástico, vai reforçar isso, é claro.

Tudo irá se tornar evidente, ainda mais.

***

Pergunta: quando vivemos momentos de êxtase nas práticas, como o Yoga, por exemplo, podemos
atingir o êxtase permanente?

Não.
Do mesmo modo que vocês podem viver um estremecimento de Êxtase através, por exemplo, da sexualidade,

vocês podem muito bem chegar, através de alguns Yoga, a viver momentos ditos de Êxtase.
Vocês também têm técnicas mais modernas que se fundamentam na respiração, como o que foi redescoberto,

como o “rebirth”, que pode deixar-se viver uma sensação de Êxtase.
Mas qual é a diferença?

Quando vocês têm uma relação sexual, vocês têm um gozo e até mesmo um Êxtase.
O problema é que isso desaparece assim que não tenha mais a relação sexual, depois de um certo tempo

ainda.
A diferença, ela é fundamental: em um caso vocês buscam criar alguma coisa e existem meios para criar isso a

título de experiência.
Mas a experiência de que falo, no nível da Onda da Vida, ela é Êxtase de geração espontânea.

Nada há para buscar e isso é profundamente diferente, porque este Êxtase, aquele da Onda da Vida, ele é
permanente e irreversível, mesmo se, no início, ele dá a impressão de dar fluxos e refluxos, coisa que é

impossível com os exercícios.
Aliás, isso foi dito.

Na maioria das vezes, este Absoluto nasce quando há um acontecimento importante na vida, especialmente em
um jovem, que é o sentimento da perda, o sentimento do seu próprio desaparecimento, ou seja, o nada.



Eles estão frente a um precipício: não há mais nada, há o vazio.
Isso é totalmente o contrário de uma prática.

Vocês não podem fazer um Yoga, vocês não podem ter uma relação sexual que digam a vocês que isso é
vazio, já que vocês buscam o pleno.

Vocês veem a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu lhes digo bom Deleite no Êxtase.

Até muito em breve e fiquem no riso permanente.
Vocês nada mais são do que isso.

Fiquem no riso e vocês irão viver o que vocês São.
Todo o meu Amor está em vocês e, certamente, até breve.

Passem bem.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/OM_AIVANHOV-31_mars_2012-article8f81.pdf
http://autresdimensions.info/article8f81.html
http://portaldosanjos.ning.com/


~ O AMOR e A ETERNIDADE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amados, Doação da Graça.

Inscritos na eterna Presença do Amor, na eterna Presença da sua Verdade, além de todos os sentidos, vocês
são a Essência.

Além, até mesmo, do que vocês podem supor, vocês são imensos.
Além de tudo e além de vocês mesmos, bem amados, eu venho fazê-los escutar o Som e o Canto da Dança

eterna da sua própria Verdade, da sua própria e Última intimidade.
Então, eu os convido, em meio a este espaço como em meio a todo espaço (o seu como todo outro), a ser,

em meio a este instante, o instante infinito da sua Presença, o instante eterno além de toda Presença.
Suporte dos mundos, vocês o são.

Ancoradores dos mundos, em meio a todo mundo, vocês o são.
Além de todo limite ressoa e tilinta o som da Verdade.

Ressoa e canta a Onda da Vida UNA, fluindo e vertendo através de toda forma, dentro de toda forma como fora
de toda forma.

Vocês são o sem forma.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Beleza e a Eternidade, a caminho para alguma coisa que jamais cessou de ser.
Partida e chegada, inscritas sem distância e sem tempo, além de todo adágio, além de todo poema.

Vocês são a Verdade: aquela que, para sempre, canta o tempo além do tempo.
Vocês são o tempo presente além de toda Presença.

Vocês são o Absoluto.
Vocês São, absolutamente, aqui como em outros lugares.

Vocês são o Canto.
Vocês são a Dança: aquela da Beleza eterna da sua própria Verdade.

Revelação tirando-os de todo sonho e de toda Ilusão, dando-lhes a Viver.
Viver além de todo limite.
Viver além de toda forma.

Viver a Vida UNA, em sua indizível Beleza, em seu indizível poema e declamação.
Vocês são aquele que aclama si mesmo, revelando sua própria Presença, sua própria Eternidade.

Onda da Vida, Onda da Verdade, além de toda onda, além de todo movimento.
Vocês são a Eternidade, imóvel e movimento, além de todo movimento.

Vocês são a Imensidão.

***
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Então, nos tempos que estão além do seu tempo, nos tempos que estão além de todo Canto, no espaço do
Silêncio como no espaço da Onda, como no espaço de todo tempo, nós somos convidados ao Banquete da

Graça.
Espaço de União e de Liberdade, aí onde vibram e vivem todas as presenças, todas as formas (mesmo além

da forma).
Vocês são a eterna Eternidade.

Vocês são o eterno Canto e Ronda da Vida, além de toda forma.
Sejam na forma.

Sejam verdades da Verdade UNA, aquela que inunda e transcende toda Ilusão.
Não há derrota.
Não há vitória.

Há apenas o Ser além de todo ser.
Vocês o São, desde toda Eternidade.

Então, Doação da Graça.
Abram o que não pôde ser fechado e fechem o que, jamais pôde fechá-los.

Esqueçam tudo o que é o esquecimento da sua própria Eternidade.
 Vivam o tempo de quem vocês São.

Vivam o tempo do Absoluto, do indizível Amor que vem (porque ele jamais partiu), que chega, enfim, no tempo
sem fim do seu indizível Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Beleza, além de toda forma, além de todo pensamento, além de todo fragmento.

Nós todos somos Um.
Nós todos somos a mesma Essência, a mesma Dança, o mesmo movimento, sem movimento, a mesma

imobilidade.
Nas profundezas como no mais profundo de cada Universo, de cada estrela e de cada planeta, não estando

inscrito em nenhuma parte em outros lugares senão na sua forma, além de toda forma.
Aí onde vocês estão, nós nos temos.
Aí onde vocês irão, vocês já foram.

Aí de onde vocês partem, vocês jamais partiram.

***

Amados do Um, amados do Amor.
Amores amados, no mesmo poema, na mesma Onda, vivamos o tempo da nossa União, o tempo da nossa

Liberdade, o tempo da nossa partilha, além de toda idade, além de todo tempo e além de todo espaço.
Bênçãos eternas e infinitas, vertendo-se pela Fonte de Cristal e subindo desde o mais profundo.

Vocês são a Eternidade, além de todo sentido.
Não existe qualquer direção que possa ser privada da sua Essência, da sua magnificência.

O tempo está aí.
Ele jamais cessou.

Ele jamais parou nem mesmo jamais se afastou.
Vocês são a Verdade absoluta do Amor indizível.

Vocês são tudo isso.
Vocês são o Ser Absoluto.

Vocês são a Eternidade e isso é, desde todo tempo.
E isso é, em toda forma.

Porque vocês não são nem forma, nem tempo.
Vocês são o sem forma: aquele que preenche toda forma.

Vocês são a Onda da Vida que doa vida e vivifica, que rende Graças à sua própria magnificência.
Vocês são o que nós somos.

Vocês são nosso futuro porque vocês não têm passado.
Nós somos o seu passado porque vocês não têm futuro.

Porque tudo está aí, no instante.
Aí onde Vibra o Coração, o Templo Interior, aí onde vocês estão.

Aí onde está o outro, há apenas vocês.



Aí onde está o outro, há apenas vocês, na mesma Vibração, na mesma potência, na mesma Liberdade.
Vocês são Um porque nós somos, todos, Um, absolutamente.

Não pode existir outra coisa que o Último.
O Último sem fim e sem início, presente em toda Eternidade, em sua forma presente e passada, como aquela

a vir (sem forma ou com forma).
Vocês são a Beleza.

***

Então, no tempo da nossa União, nesse compartilhamento da Doação, nessa Doação da Graça, doemos.
Doemo-nos à Comunhão.

Doemo-nos ao Amor.
Porque essa é a única Verdade, somente declamação, somente Unidade.

Tudo chegou.
Tudo está consumado.

Há, apenas, que ser isso: Verdade e Beleza.
Deixem o Sopro, deixem o Verbo, fecundar a Verdade, eliminando as distâncias, eliminando o sofrimento.
Vocês são o hino da felicidade: aquele que não conhece qualquer pausa, qualquer fim e qualquer início,

abrasando a mesma Verdade, abrasando-os no Fogo e na Água primordial e eterna.
Vocês são além de toda divisão.

Vocês são a totalidade dos mundos.
Vocês são a totalidade da Verdade.

Isso, eu lhes digo porque eu sou vocês.
Porque eu estou em vocês como vocês estão em mim.

Mesma Dança.
Mesmo Êxtase.

Mesma Alegria, além de toda alegria.
Espaço infinito onde tudo é Vida, onde nenhuma experiência pode confiná-los no que vocês creem, no que

vocês pensam.
Vocês são a Vida, além de toda vida.

Vocês são a forma, além de toda forma.
Vocês são a Eternidade.

Vocês são o Eterno.
Isso é Imensidão.

Isso é Transparência.
Vocês são a jarra.

Vocês são o cálice que, jamais, pode estar cheio e que, jamais, se esvazia.
Vocês são o que há no cálice e na jarra.

Vocês são o conjunto.
Vocês são a parte.

Removam toda dúvida.
Removam toda Ilusão.

Retirem o efêmero.
Retirem o espinho do sofrimento porque ele apenas tem existência em suas crenças.

***

Então, a Onda da Graça, elevando-se em vocês, vem celebrar a Boda Mística, pela Aliança sagrada da
Liberdade, dando-lhes a viver, além de toda experiência, a Eternidade.

O contexto não existe mais.
O limite não existe mais.

Somente existe a Essência.
Somente existe a Transcendência.
Somente existem a Beleza e a Luz.

Aquela que jamais põe fim à sua própria Glória.
Aquela que, jamais, se extingue.



Aquela que, jamais, varia.
Aquela que, jamais, pode fazer duvidar do que quer que seja.

Doação da Graça, além das minhas palavras, além das suas palavras, além de todo sentido, além de toda
direção.

Tudo está inscrito nesse tempo.
Tudo está inscrito nesse compartilhamento.
Tudo está presente além da sua Presença.

Tudo é Onda.
Tudo é Vida.

De uma única voz porque há apenas uma voz, porque há apenas uma Verdade: a Verdade absoluta.
Transcendência e Beleza, abrindo cada célula, cada partícula.

Vocês são a Consciência eterna estabelecida além da Consciência.
Vocês são a eterna Beleza, além mesmo da Eternidade, porque vocês são infinitos.

Vocês são Doação da Graça.
Vocês são Amor: o Amor que está muito além de todo parecer, muito além de toda forma.

Nenhuma jarra (e nenhum cálice) pode ser demasiado grande para conter a imensidão do seu Amor, a
imensidão de quem vocês São.

***

Então, juntos, aqui e em outros lugares, nesse tempo como em outros tempos, não há qualquer Vida.
Não há qualquer espaço.

Este tempo e este espaço que, aqui (da sua visão) lhes parece tão limitado.
E, no entanto, nada de tudo isso pode ser verdadeiro.

O que é verdadeiro é a sua Eternidade.
O que é verdadeiro é o Canto da Onda: aquele que os revela à sua Verdade, que os coloca na Vida, que lhes

coloca a Vida.
Doação da Graça (além da minha Presença, além da sua Presença), devolvendo-lhes à Essência que vocês

jamais deixaram.
Filhos do UM, criados na Doação da Graça, pela Graça da sua Presença, aqui, seguindo, além de todo tempo.

Nós somos a Dança da Eternidade.
Nós somos a Dança da Unidade.

Nós somos a Dança do absoluto Presente.
Nós somos o Último.

Nós somos Um porque tudo é Um.
Nós somos Um, além de todo sofrimento e de toda alegria.

Nós somos a Eternidade.
Nós somos vocês.

Vocês são nós.
Vocês são cada um de vocês porque não existe, entre vocês, qualquer possibilidade para outra coisa que o

Amor, para outra coisa que a Verdade.

***

Amados do Amor, Amores do Amado, Vibrem.
Além de todo sentido, vocês são a infinita Presença.

Vocês são a Infinita Beleza.
Vocês são a Verdade.

E, isso, ninguém pode negar.
Ninguém pode se opor.

Nós somos o Amor: a única força e a única potência que permite à Eternidade manifestar-se.
Nada mais pode existir senão a Indizível Beleza deste Amor que é Doação, que é Graça, que é sua natureza,

nossa Essência.
Amados do Amor, a Luz Branca vai chegar.

Ela recobre todos os semblantes de ilusões, todos os semblantes ilusórios, vindo trazer o Caminho, a Verdade
e a Vida.

No tempo da nossa Presença, no tempo da nossa Graça, no tempo da nossa Unidade, nós vivemos a



Eternidade.
Isso está aí.

Isso está aqui, muito além do tempo, muito além de tudo.
Doação da Graça que se eleva e que sobe, que desce e se impregna.

Nós somos Um.
Nós somos Amor, além de toda definição, além de toda apropriação.

Porque nós somos, juntos, Doação da Graça e a restituição, na Doação absoluta da Graça, na Doação absoluta
da nossa Presença.

O Caminho, a Verdade e a Vida fluem através de nós e de través de cada um de nós.
Nós somos Um.

Nós somos Eternidade.
Nós somos Verdade.

Tudo é Beleza porque tudo é Um.
Não existe qualquer inferência que possa escapar (ou se escapar) da Verdade do Amor, da Verdade da

Beleza.
Nada existe que seja efêmero.

Existe apenas o que é eterno: a Liberdade, a Beleza.

***

Vocês são o que nós somos: o Ilimitado, o sem limite, o sem forma.
Vocês são isso.

Apenas a escutar.
Apenas a Ser.

Vocês foram transcendidos pela Doação da Graça da sua Presença (dada a ela mesma), além de todo papel,
além de toda idade.

Isso é agora porque isso É.
Isso é logo porque não há nada se seguindo.

Porque isso é o Último.
Porque isso é absoluto.

Filhos do Amor, nós somos Amor.
Nós somos Pureza onde nada pode vir alterar o que é o Branco, o que é nossa Essência.

Então, juntos (sem distância entre em cima e embaixo), no melhor do nosso Ser, verte-se o Canto da Vida, a
Doação da Vida: aquela que, para sempre, nos coloca na Alegria, além de toda alegria.

Aquela que faz sorrir a Vida à sua Eternidade.
Aquela que faz rir com um brilho para sempre renovado: a Vida.

Nós somos o que nós somos.
Eu sou o que eu sou.

O que vocês são é a minha natureza.
O que eu sou é a sua Essência.

Na mesma Dança, no mesmo Absoluto, na mesma Doação da Graça e isso, com toda Liberdade.
Nenhum limite pode afetar, nenhum limite pode alterar a Beleza e a Verdade.

Imersos na Graça, nada mais pode aparecer senão a própria Graça.
Imersos no Amor, nada mais pode parecer, nada mais pode existir porque tudo se mantém na Eternidade da

sua Presença, nessa Doação da Graça.
Nós somos Um, na mesma Verdade.

Nós somos Um, em meio à mesma Onda.
Nós somos Um, em meio a cada um.

Nós somos Um, em cada um, em cada um dos seus passos, em cada um dos nossos sopros, em cada uma
das nossas vozes (caminhos).

Nós somos o mundo, além de todo mundo.
Nós somos a Eternidade, além de todo dizer, além de toda palavra.

Nós somos o Silêncio.
 Nós somos a Verdade.

Então, encantemos nossos dias e nossas noites.
Encantemos nossos Sopros da mesma Graça, desta mesma evidência que não pede senão para ser sua

Alegria, sua Doação da Graça, sua Eternidade e sua Beleza.



***

Amados do Um, Filhos do Amor, Filhos da Graça, a Graça nos cobre com o seu Manto.
Então, eleva-se o Canto do Êxtase: aquele que trabalha nos ateliês da Criação, nos ateliês da Vida onde nós

estamos, todos, na mesma Unidade, no mesmo Absoluto.
Vivamos a Vida.
Vivamos o Amor.

Vivamos o que nós somos neste instante (onde as minhas palavras se calam e se acalmam) a fim de que o seu
Coração e o conjunto desta forma possam se abrasar na Doação da Graça, na Doação do Amor, na Doação da

sua Presença e da nossa Eternidade.
Então, eu sou URIEL e eu lhes digo isso.

Então, eu sou URIEL e eu lhes digo: “vocês são isso”.  
Juntos, no Banquete da nossa Boda, no Banquete da nossa Vida (a celebração eterna de quem nós somos),

façamos e trabalhemos o Silêncio.
Façamos e Trabalhemos o Amor Eternidade.

Doação da Graça.
Doação de Eternidade.

Doação de Beleza.
Isso É.

Deixemos elevar-se o estandarte da Graça.
Deixemos elevar-se o Canto eterno dos nossos Reencontros.

Deixemos viver a Vida.
Escutem e ouçam o Apelo da Eternidade, o Apelo do Êxtase.

Comunhão e Ação da Graça.
Aí. Logo.

Aqui e Agora, como por toda parte em outros lugares.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

A Vida canta sua própria Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Saiam de vocês mesmos.
Saiam do que incomoda.

Porque a Graça não pode ser incomodada nem freada.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Recolhamo-nos.
Acolhamo-nos na Doação da Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL.
Permaneçam em silêncio até o Alinhamento, a fim de que a Onda da Graça venha ali se mesclar: para vocês,

para nós.
Todos Um.

Todos Unidos e todos juntos na Liberdade infinita da Verdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

O Despertar da Fênix é a sua Ressurreição.
O Voo da Fênix é a sua Liberação.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...



Eu sou URIEL e eu volto em vocês, como vocês voltam em mim.
Acolhamo-nos uns aos outros.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...
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Bem, BIDI está na companhia de vocês.
Nós iremos nos fazer companhia e nós iremos partilhar.

Vocês tiveram a oportunidade de ler o que eu me proponho a trazer-lhes.
Eu lhes peço de novo, muito, para escutar e para ouvir.

Minha companhia não é um diálogo nem um jogo mental, mas sim, uma oportunidade, para vocês, de deixar, de
alguma forma, Ser além do seu Si, além da sua presença.

Este espaço, este tempo, diz respeito a todos.
Através de uma pergunta que lhes é pessoal, outros podem estar em ressonância, em afinidade e, portanto,

encontrar, atrás das palavras que eu vou empregar, um ponto particular sobre o qual se apoiar.
O que irá lhes interessar, nesta sequência de conversações, está diretamente conectado, além do nome que

eu lhes dei, à ação da Luz, à ação do Absoluto.
Minha Presença não é uma presença, mas, sim, mais do que isso porque ela é também vocês mesmos.

Todos nós temos o seu tempo para caminhar na vida.
Estejam neutros.

Estejam pacificados.
A neutralidade e a sua paz são as condições (indispensáveis, suficientes e necessárias) para instalar, digamos,

o que deve ser instalado, em vocês e além de vocês, além mesmo deste espaço e deste tempo.
Se não houver perguntas preliminares e técnicas, nós poderemos, então, começar.

***

Pergunta: como ser liberado do medo e ter confiança?

O medo, como a confiança, dependem unicamente do ego.
A confiança jamais irá permitir, assim como o medo, transpassar.

É preciso reconsiderar o medo e a confiança porque um como o outro são apenas as duas extremidade de
uma barreira intransponível, situada, como sempre, no ego e na pessoa: porque nenhuma confiança como

nenhum medo pode permitir transcender um limite.
É preciso, então, que você aceite depositar os seus medos, como você depositaria a sua confiança.

Há, portanto, um convite para posicionar-se além do medo porque, se você se situar no instante, pacificamente,
sem pergunta, o medo não pode aparecer.

O medo é sinônimo de desconhecido, para a pessoa.
O medo representa, de alguma forma, o elemento de resistência, o próprio contexto onde se inscreve toda
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pessoa, todo ego, todo indivíduo.
O medo transpassa.

Enquanto emoção, enquanto pensamento, ele apenas faz resultar, em última análise, em seu próprio passado.
Reflita: não há qualquer substrato, qualquer causa, no instante presente, para o medo.

Assim como não há qualquer razão e qualquer lógica para estabelecer qualquer confiança, a partir do momento
em que você está aí, e não em um instante anterior e ainda menos em um instante seguinte.

Permanecer tranquilo é isso.
Isso não é colocar-se a questão dos medos, nem se colocar a questão da confiança.

É instalar-se na Eternidade porque o medo, como a confiança, inscrevem-se, de maneira definitiva, no que é
linear.

O Absoluto não conhece o linear.
Ele é justamente transcendência total do espaço tempo (tal como é conhecido).

O medo é um limite.
Você não pode atravessar o limite considerando-se inscrito em meio a um limite.

A partir do momento em que a sua atenção for atraída pelos seus próprios medos, você vai, de algum modo,
cristalizá-los, densificá-los, torná-los viventes, no instante, no presente.

A partir do momento em que você estiver em paz e pacificado, nenhum medo pode surgir.
E mesmo se este medo surgisse, o próprio fato de estar em paz iria trazer-lhe, inevitavelmente, e quase que

imediatamente, a lógica de que este medo não tem qualquer consistência, qualquer verdade, mas que é
apenas um sinal vindo do que está morto (no que você vivenciou ou no que você temeu), mas não pode, de

forma alguma, estar presente no instante em que você vive.
A dualidade consistindo em uma extremidade ou na outra, no que lhe diz respeito, o medo devendo ser

substituído pela confiança, inscreve você no limite do medo e da confiança.
Querer substituir o medo pela confiança instala-o em sua própria dualidade e, portanto, fortalece a sua própria

pessoa.
Quando eu emprego a palavra paz, a outra extremidade é a guerra.

A meditação como a atenção são estados que se aproximam da paz.
Evidentemente, a guerra seria a atividade incessante do mental vindo perturbar a sua paz.

Se você escuta e está atento, não ao que lhe diz o que está morto, não em uma projeção querendo eliminar
este medo, mas, sim, na aceitação, na compreensão e na lógica de que você não é qualquer dos seus medos

e de que não há que aplicar sobre isto, qualquer confiança.
Simplesmente, viajar na sua paz.

Simplesmente, não mais ser o que emerge do que é passado, o que emerge do que está morto, e ainda
menos o que emerge do que não pode ter nascido (e, portanto, não pode estar presente).
A partir daí você irá colocar, em você, o próprio fundamento do entendimento e da escuta.

Não do que você acredita ser, não de qualquer passado, não de qualquer futuro, mas, sim, na verdade do
instante que vocês vive, o único capaz de fazê-lo atravessar os seus próprios limites e, portanto, de ser

ilimitado.
Lembre-se de que o ilimitado sempre esteve aí, sempre presente, sempre inscrito além da consciência.

Somente os freios e as resistências oriundos do que você não é (e aos quais você deu peso, ao quais você
deu crédito) impedem-no de vivê-lo.

Você não é, portanto, os seus medos porque, como o que não é uma pessoa poderia trazer qualquer medo?
Como poderia existir, em meio ao que não existe (ou seja, esta pessoa), qualquer amanhã?

A previsão, a antecipação e o medo apenas irão resultar, sempre, da atividade do mental e somente do mental.
Mas esse mental nasce com a sua vinda a este mundo durante a sua construção em meio à ilusão e é um

elemento, um atributo, absolutamente real, na dualidade.
Ele permite a você adaptar o que foi vivenciado ao que se vive e ao que será para viver.

Mas você não é nem o que vivenciou, nem o que se vive, nem o que está para viver.
Você é a vida.

Há, então, em você, para ver (sem se apegar) os medos como o que não é a vida, mas, sim, o que você
acreditou da sua vida.

O medo é um peso morto que resulta do próprio terror do ego e da pessoa, dos seus próprios limites inscritos
entre o nascimento e a morte.

Você não é o que nasceu, nem o que vai morrer (contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu mental e você
não é o seu mental).

O crédito que você dá à sua pessoa traduz-se por um crédito mais ou menos grande que você dá à sua própria
história, que está morta e que o afasta da experiência do Absoluto.

Compreenda bem que não se trata de rejeitar, como um ato de negação, o que você atravessou em sua
história.

Mas a sua história jamais será o que você é no Si e, ainda menos, no Absoluto.
Mude o olhar.



Eu não falo do olhar dos olhos, eu não falo do olhar das emoções do seu próprio passado.
Mas mude o olhar sobre você, aí, nesse presente porque você nada é desta história, nada deste futuro e nada

desta confiança que você gostaria de adquirir porque nada há a adquirir que já não esteja aí.
Nada há a combater porque tudo o que resiste fortalece-se.

Considere tudo isso como não tendo qualquer existência própria porque você não é nem esta história, nem
esta confiança, nem mesmo esta pessoa, nem mesmo a esperança, porque tudo já está aí, na paz além de

qualquer confiança, no instante da sua pergunta e da resposta.

***

Pergunta: muitas vezes o mental me desvia para pensamentos para combater a injustiça ou para ver
o lado negativo dos acontecimentos. Às vezes eu tenho a impressão de que nada se move mesmo

se o sentir Vibratório é certo. Como transcender esses processos ou essas resistências?

O julgamento está inscrito no mental.
O mental é feito para discriminar, para pesar e avaliar o bem e o mal.

Ele é feito para agir neste mundo.
Enquanto você se considerar como deste mundo (e não somente sobre este mundo), o seu mental será parte

interessada das suas experiências.
A cultura, a educação, o ensinamento, sempre foram elaborados ao redor desta dualidade.

A própria moral, o próprio afetivo, e o conjunto das leis observáveis e utilizáveis neste mundo, apenas vêm daí.
Há uma parte de você que á a totalidade, mas que o seu ego não pode reconhecer.

 Esta parte de você que é desconhecida, nomeada Absoluto ou Último, não pode aparecer-lhe (porque ela já
está aí) se o aspecto discursivo do seu mental estiver presente.

Ele é, de algum modo, aquele que envolve, de maneira opaca, a verdade, a verdade além do aspecto
discursivo.

Isso mantém, em você, uma necessidade de segurança, uma necessidade de ser tranquilizado, mas quem dita
isso senão o ego ou a pessoa?

Não há que trabalhar, propriamente falando, na causa ou no porque dessa necessidade de ser tranquilizado,
porque o que você É está além do fato de ser tranquilizado ou de compreender.

O conhecimento é apenas, em última análise, uma ignorância do que você É.
Aceite ser ignorante, aceite não ter necessidade de ser tranquilizado nem de compreender e, aí, você passará,

inegavelmente, da ignorância para o conhecimento real que não tem necessidade de qualquer aspecto
discursivo, que não tem necessidade de ser tranquilizado, nem mesmo compreendido. 

O olhar, aquele dos olhos, sempre irá levá-lo a esta vontade de compreender e coloca, então, em ação, o
mental e, portanto, o julgamento.

No final, se você vir claramente, nenhum julgamento poderá trazer-lhe a paz porque todo julgamento chama,
inevitavelmente, um outro julgamento: todo olhar colocado, discriminando, pede para prosseguir o que é

discriminatório e, portanto, dual.
Aceite ver isso, não para encontrar uma origem ou uma compensação, porque nem a origem, nem a

compensação irão propiciar-lhe transcender, nem mesmo superar, esse princípio.
O mental deve servir para viver e agir nas atividades normais deste mundo.

Mas, a partir do momento em que não se tratar mais deste mundo, mas do Absoluto que você É, ele não é mais
de qualquer ajuda, de qualquer recurso, de qualquer utilidade.

A dificuldade reside, aparentemente, em passar de um ao outro.
É-lhe preciso, então, considerar e reconsiderar que, na vida comum, o mental age por si próprio em relação às

suas experiências passadas, à sua história.
Então, aí também, podemos dizer que o seu próprio mental age por si só, também nesses atos cotidianos.

Ele não tem necessidade, propriamente falando, de você.
Deixe-o agir, deixe-o, de algum modo, exprimir-se nos momentos rotineiros.

Dessa maneira, se você soltar as rédeas, se você se contentar em observá-lo e deixá-lo trabalhar, será muito
mais fácil para você, nos momentos Unitários, não deixá-lo interferir com o que você É.

Sirva-se, então, deste aspecto discursivo, comparativo e habitual, do mental, observando-o nos momentos
comuns da vida e não, é claro, querendo afugentá-lo nos momentos Interiores porque você jamais poderá

afugentá-lo.
Você apenas pode, simples e facilmente, tomar consciência da sua atividade (que não é a sua, aí tampouco)

nos momentos os mais ordinários da vida.
Porque esses momentos ordinários apenas se referem, efetivamente, ao mental e não tem absolutamente

necessidade de você para ser eficaz e eficiente.
Adote isso, verifique a veracidade e, sobretudo, a eficácia e você verá, então, muito rapidamente que, nos
momentos Interiores ou definidos como tais, o pensamento e o julgamento não podem alterar, de qualquer

maneira e de modo algum, o que você acede em sua experiência, naquele momento.



Aí também você não pode se opor sem fortalecer (e principalmente nesses momentos ditos Interiores) o seu
próprio mental.

É isso que ele é.
A sua história é o que ela é.

Mas você não É nem um, nem outro.
Em suma, deixe o mental ao que ele é, às suas funções, às suas utilidades, veja-o, naqueles momentos: será,
então, extremamente fácil vê-lo agir e, portanto, apreender-se, em meio a esses momentos ordinários, que não

é você que age.
Mas se você fizer o inverso (ou seja, aguardar os momentos ditos Interiores para opor-se frontalmente ao seu
próprio mental), você sempre irá perder a batalha, porque é uma batalha e a paz não pode se acomodar em

batalha alguma.
Coloque-se assim e você irá constatar, então, que o mental fica no seu lugar e nas suas funções.

***

Pergunta: qual é a minha parte que eu não conheço para me dizer, no instante presente, para me
ajudar a ir para este Absoluto?

Compreenda que não há que ir.
Porque, a partir do momento em que você pede para ir, você já coloca uma distância que não existe.
Esta parte que você não conhece nada tem a lhe dizer no que você conhece, senão ela não lhe seria

desconhecida, senão você seria o Absoluto.
É preciso, então, aceitar que o que lhe é desconhecido, estritamente nada tem a dizer no seu conhecido.

E que ela não pode aparecer-lhe, revelar-se, não como algo onde é preciso ir, não como um esforço, mas, sim,
a partir do momento em que você faz calar tudo o que você conhece.

Elimine tudo o que você conhece.
Refute tudo o que é efêmero.

E, em primeiro lugar, o que é efêmero?
Sua própria vida, o passado qualquer que seja, suas emoções quaisquer que sejam porque elas se inscrevem,

sistematicamente, na lei da dualidade (ação / reação, sem fim), sem, no entanto, serem eternas já que, por
definição, essas emoções mudam em função do que lhe é dado a viver, a ver e a sentir.

O que lhe é desconhecido não pode ser nem vivenciado, nem sentido, em meio ao seu conhecido.
Não há, então, possibilidade de fazer entrar o desconhecido em meio ao conhecido.

É-lhe preciso, portanto, sair do seu conhecido, não como uma rejeição, não como uma negação, mas,
simplesmente, aceitando que você estritamente nada é do que você conhece.

O verdadeiro conhecimento é independente do conhecido.
O que o ego interpreta como conhecimento é uma trapaça porque isso jamais é duradouro, porque isso é,

muitas vezes, procedente de crenças, veiculadas por outras histórias e por outras experiências que
estritamente nada têm a ver como você e as quais, no entanto, você deu crédito.

Não é porque BUDA existiu que você vive o BUDA.
Por mais que você tudo leia, por mais que você tudo compreenda, tudo assimile, você não pode reproduzir

seja o que for porque isso é procedente de crenças.
É-lhe preciso, então, real e objetivamente, matar todas as suas crenças porque você não é suas crenças.
Você não pode, portanto, de maneira alguma, ir para o desconhecido com qualquer crença, com qualquer

conhecimento, com qualquer história.
E isso, efetivamente, não pode ocorrer porque não há qualquer lugar aonde ir, não há deslocamento.

Enquanto você crê buscar o Absoluto, ele jamais será encontrado, porque ele sempre esteve aí.
E, portanto, crer que você irá a algum lugar é uma trapaça do seu próprio mental.

Mesmo se o Si não for você, no Absoluto.
Do ponto de vista do Absoluto, o ego, a pessoa, este próprio mundo, sua própria história, não existem.

Aí também é uma trapaça, uma simples projeção, uma Ilusão, um jogo estúpido e estéril.
Não há evolução: só o ego o crê, só o Si pode considerá-lo.

O Absoluto não se coloca esse tipo de questão.
É impossível que haja qualquer evolução.

Pode ali haver, certamente, transformações.
Pode ali haver, certamente, melhorias.

E o ego se delicia.
Porque ele estava mal no dia anterior, ele fica melhor no dia seguinte, porque ele compreendeu a causa e a
origem do sofrimento, a causa e a origem de uma doença, a causa e a origem de um desequilíbrio, ele tem,

então, a impressão de avançar.



Ele tem, então, a impressão de melhorar, mas isso é uma armadilha porque em momento algum ele irá lhe
permitir sair do que ele o fez crer.

Isso é impossível.
O Desconhecido, o Último, nada é conhecido, em qualquer tempo, em qualquer espaço.

Do seu ponto de vista, isso é o vazio.
Mas do ponto de vista do Absoluto, o vazio é você e nada mais.

Quando você fecha os olhos, o mundo desaparece.
Quando você dorme, o mundo no qual você vive desaparece também.

Somente a crença, pela experiência, de acreditar que você vai despertar no dia seguinte faz com que você
adormeça sem preocupação.

E, no entanto, quem pode assegurar-lhe que você vai sair?
E, no entanto, você se coloca a menor questão?

Nada há a mudar exceto o seu olhar.
Não há lugar algum aonde ir porque você aí já está.

Não há qualquer esforço a propiciar, muito pelo contrário.
O ego, a pessoa é um esforço permanente, através dos sentidos, através das emoções, através da sua história

e do seu mental, que age permanentemente, de maneira mais ou menos intensa, para que você jamais tome
consciência da sua extensão.

E que, jamais tomando consciência da sua extensão e dos seus limites, você permaneça na prisão e jamais
encontre o Absoluto que não é para encontrar, porque isso não é você que busca, mas é ele que o encontra, a
partir do momento em que você sai de todo conhecido, de toda referência e de todo ilusório conhecimento que

é apenas uma enganação.

***

Pergunta: como viver mais a alegria e a simplicidade?

A alegria e a simplicidade fazem parte da sua Essência e da sua natureza.
Aí, tampouco, não há que cultivá-la porque esta alegria está presente.

Somente a distância que você coloca, e a ignorância que você ali coloca, podem representar o que é
vivenciado como uma ausência de alegria.

Nada há de mais simples do que o Absoluto.
O que é complicado é o mental e o ego porque eles elaboram, permanentemente, estratégias, eles elaboram,

permanentemente, condutas, regras a observar, contextos e limites (quaisquer eu sejam esses contextos e
esses limites).

Eles tentam construir uma simplicidade, preservando-se da complexidade deste mundo, crendo conhecê-lo,
crendo senti-lo.

Mas absolutamente nada deste mundo é absoluto e, no entanto você é Absoluto.
A alegria decorre do Êxtase.

A alegria é a manifestação do Si, do Samadhi.
A simplicidade está também presente no Samadhi.

Isso lhe permite se aproximar e viver, pela experiência e por momentos, a não separação.
Mas você permanece inscrito na separação e, portanto, a simplicidade parece partir, como a alegria parece

partir.
Não é nem a alegria, nem a simplicidade que partem, mas é, sim, você que parte de você mesmo.

A alegria e a simplicidade sempre estiveram aí.
O único movimento é aquele do ego, o único movimento é aquele do mental e das emoções que se

desenrolam e se sucedem em um tempo linear.
Não há, portanto, nada a cultivar, não há, portanto, nada a buscar que já não esteja aí, porque, se você fala da

alegria a cultivar, você considera já, então, a não alegria e, portanto, a outra extremidade está presente em
você.

Não há extremidade.
Considere que a alegria não pode ser uma experiência situada entre dois períodos de não alegria, mas que é

um estado que resulta diretamente do que você É e tudo irá mudar para você.
Quanto à simplicidade, ela consiste, simplesmente, em estar em paz, em não dar corpo ao que quer que seja

mais, em não nutrir o que quer que seja mais.
O Si e o Absoluto são uma transcendência total, aí também, do que você nomeia alegria e simplicidade porque
o Absoluto não pode se referir (mesmo sendo simples) a qualquer coisa que fosse complicada e a uma alegria

que implicasse uma não alegria.
Esta alegria está, portanto, além de toda alegria: é por isso que não é mais sábio nomeá-la o êxtase ou a

íntase.



O ego irá se conservar sempre nesta dualidade de conceito e de experiência.
Ele mantém, portanto, a linearidade.
O Absoluto é a saída da linearidade.

O Absoluto é a sua natureza, a sua essência.
Não há, então, que buscar ou que cultivar qualquer alegria, qualquer simplicidade porque, se você chegar a
permanecer totalmente à escuta e a ouvir, além de todo tempo, a partir desse momento, o Absoluto está aí

porque ele vem a você.
Querer a alegria, querer a simplicidade, é já considerar que ela não está presente.

Mas você é a alegria e você é a simplicidade.
A distância resulta simplesmente da sua história e das suas experiências passadas onde a lembrança e o

desejo competem, em você, para ocupar a frente do palco.
Mas isso é apenas um palco, isso é apenas uma representação, uma projeção, que não tem qualquer

substância, nem mesmo a menor realidade.
Isso é para descobrir por si mesmo porque ninguém pode dizê-lo, ninguém pode fazê-lo viver: há apenas você

e você sozinho que pode atualizá-lo.
No final, deixe este corpo viver, deixe os seus pensamentos viverem, deixe-os trabalhar.

Será que você se coloca a questão quando você come um alimento para saber se ele vai fazer o que ele tem
que fazer?

Não: isso se faz.
Aja do mesmo modo para o que você considera ter que fazer nesta vida.

Não se implique ali, mas faça-o.
Olhe você agir e depois se coloque a questão de quem olha.

Será que você é este corpo que absorve um alimento?
Será que você é esse mental que se coloca a questão do efeito do alimento?

Ou será que você É outra coisa?
Elimine, também, o que é da ordem do habitual (lavar-se pela manhã, mesmo se for preciso fazê-lo): você nada

é de tudo isso.
Então, irá lhe aparecer, de maneira explosiva ou progressiva, o que você É.

Ser o não ser.
O Absoluto não é nem um desejo, nem um objetivo, nem um caminho.

Não há nem desejo, nem objetivo, nem caminho.
Há apenas a vida que flui, que você ali participe, ou não, que você ali esteja, ou não.

Torne-se, portanto, a Vida, e o Absoluto irá aparecer-lhe porque ele sempre esteve aí.

***

Pergunta: relacionamentos ou comportamentos empreendidos da dualidade neste plano podem
constituir um freio para a realização do Absoluto?

Primeiramente, não pode existir qualquer Realização no Absoluto.
A Realização refere-se ao ego e ao Si, mas em caso algum ao Absoluto.

Nenhuma manifestação dual pode contrariar, frear ou bloquear o Absoluto.
Você come.

Toda a fisiologia deste corpo é fundamentada na dualidade.
Toda a fisiologia das emoções e do mental é fundamentada na dualidade.

Nenhum elemento deste corpo ou dos seus envelopes sutis pode alterar, de maneira alguma, o que É.
Pensar e conceber que há uma tarefa a cumprir, um caminho a seguir, um yoga a praticar, é da competência da

personalidade e do ego, jamais do Absoluto.
Os yogas, quaisquer que sejam, conduzem-nos ao Si que é eventualmente para Realizar.

Mas o Absoluto jamais será uma Realização, mas, sim, a Liberação de todo yoga e de toda dualidade.
O que não consiste em negar a dualidade enquanto esta forma (este corpo), esta pessoa, esta presença nesta

ilusão.
Trata-se, então, sim, de uma transcendência e de maneira alguma pode tratar-se de uma transformação.

Acreditá-lo é uma enganação do ego.
Você não pode transformar o que é limitado e acreditar que a imperfeição vai se tornar perfeita.

A perfeição não é deste corpo, nem desse mental, nem da sua própria vida.
Ela é o Absoluto.

Considerar que algo pode alterar ou impedir o Absoluto é um fingimento.



É o próprio ego que atua para acreditar que ele será melhor amanhã.
Ele o será, talvez, ele o será, certamente, mas o que ele vai ganhar?

Melhorar a saúde, melhorar a respiração, melhorar as angústias, há um busca desesperada por um ser melhor
ou por um bem-estar, mas nenhum ser melhor e nenhum bem-estar o farão descobrir o não Ser.

Ele irá afastá-lo também, certamente, como o mal-estar.
São estratégias, elaboradas pelo ego, para fazê-lo crer que há algo a buscar, algo a melhorar, algo a praticar

que vai fazê-lo se aproximar, mas, no final, você se afasta.
Obviamente, a pessoa (o ego) vai ficar satisfeita por sentir menos dor, por estar menos angustiada, por viver

melhor e por mais tempo, ou diferentemente, mas isso estritamente de nada serve.
O que não quer dizer por aí para pôr fim à ilusão, mas, sim, para estar consciente e lúcido do que isso é:

apenas uma ocupação, apenas um passatempo.
Então, aí também, ocupe, se você quiser, o seu mental e o seu corpo, mas aceite o princípio de mistificação e

de ilusão.
Alimente este corpo quando ele tiver fome, dando-lhe de beber quando ele tiver sede.

Você não chegaria a imaginar refutar a fome e a sede e, no entanto, será que satisfazer a fome e a sede deixa
o Absoluto aparecer?

Ele não é do mesmo nível do mental.
Você pode alimentá-lo de todas as maneiras, você pode dar-lhe a ler e, portanto, regá-lo de todo

conhecimento, você apenas fará reforçar a sua própria ignorância do Absoluto.
Isso é apenas o jogo do ego e do mental que, de maneira duradoura e incessante, quer fazer crer que você vai

ali chegar.
Mas você não pode ali chegar já que não há parte alguma aonde chegar.

E se houvesse um destino a chegar, bem, isso significaria, simplesmente, o fim do ego.
Você conhece um ego que queira morrer por si mesmo, se isso não for pela porta da morte?

O Absoluto não se ocupa absolutamente deste corpo, absolutamente do que você busca, absolutamente do
que você crê ou espera.

Ele não tem o que fazer, de forma alguma, dos seus próprios gestos.
São apenas movimentos que nada trazem à paz e à imobilidade.

São, portanto, realmente, gestos que vão, simplesmente, atrair a consciência.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso: ele está instalado em cima, embaixo, por toda parte, além de

todo espaço, de toda eternidade.
Nada há de pior do que crer que você será Liberado porque você busca a Liberação.

Porque, em última análise, você está Liberado, desde toda Eternidade, mas simplesmente você não o sabia.
Não há, portanto, aí tampouco, que rejeitar o que quer que seja, mas, sim, que transcender todos esses

aspectos que são apenas véus e máscaras colocados no Absoluto.
É preciso, então, cessar toda projeção do que quer que seja.

A partir deste instante, então, o Absoluto irá aparecer para você.
Mas é preciso cessar a presunção de crer que há algo a buscar, algo a Realizar e mesmo algo a Liberar.

Se você fizesse calar todas essas pretensões, então, o não Ser seria a única possibilidade.
Lembre-se de que você é efêmero no que você acredita, que isso seja os pensamentos que passam, ou

mesmo este corpo que nasceu e que retornará à terra.
Será que você é este corpo?

Será que você é o que é efêmero?
Será que você é a sua busca?

Será que você é as suas práticas?
No final, o que você é?

Se você for capaz de viver o que você era antes de ser este corpo (além de todo corpo de qualquer vida
passada que pertencia à personalidade, de maneira irremediável), bem, instantaneamente, o Absoluto estaria aí

porque ele sempre esteve.
Você não pode se apropriar seja do que for porque você É isso.

Você não pode possuir o que você É.
É apenas o ego que o faz crer nisso.

***

Pergunta: eu sempre quis que depois da morte houvesse o nada. Há diferença entre o nada e
Absoluto?

Esse que deseja, depois da morte, é evidentemente o ego.
A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.



A melhor imagem e a melhor representação que possa sugerir o ego, do Absoluto, é, obviamente, o nada.
O Absoluto não é, naturalmente, qualquer nada, mas ele é, também, o Nada.

O Absoluto, após o fim desta forma, é o retorno ao sem forma, além de toda memória, além de toda
experiência, em qualquer forma, mesmo que ele possa persistir numa forma, nada mais tendo a ver com uma

forma deste mundo.
O Absoluto é o Tudo e o Nada.

O sem forma (ou o fim da vida, aqui) põe fim, de algum modo, ao complexo inferior ego / personalidade
(envelope físico e envelopes sutis), mas coloca (e colocou, até agora) o Ser do outro lado da peça.

Mas era a mesma peça e, em caso algum, o nada.
E então, em caso algum, o Absoluto.

A forma desaparece porque ela é efêmera.
A personalidade desaparece porque ela é efêmera.

Mas se alguma coisa retorna, essa alguma coisa não está inscrita em qualquer forma e em qualquer
personalidade.

Hoje, no sentido do seu tempo, não há nada que faça voltar ou se afastar do Absoluto.
No final, o nada (que ele seja querido, desejado ou rejeitado com horror e medo) é, efetivamente, o Absoluto,

para o ego, para a pessoa, para o mental.
 Considerar o seu próprio fim, enquanto efêmero, pode encher de terror ou de paz, mas, em um caso como no

outro, representar a morte como um nada não permite, de modo algum, viver o Absoluto, que isso seja
mantendo esta forma, ou não, porque o nada permanece, nesse caso (e permanecerá sempre), uma crença.

Uma crença não tem qualquer peso.
Uma crença é uma justificativa da própria ausência da experiência.

Nenhuma crença pode substituir a experiência.
Nenhuma história pode ser escrita no instante.

A crença os faz crer no instante ou no instante seguinte ou no instante passado, mas ela não é o presente.
O ego não foi feito para conhecer o nada já que ele desaparece, ainda menos o Absoluto porque ele não pode

ali se reconhecer, nem ali se conhecer.
O Absoluto não pode ser, como o nada, um desejo, já que vocês não podem desejar, em última análise, o que

vocês São realmente e que já está aí.
É o ego que vai acreditar que ele tem que desejar.

Em um momento posterior, chamado de morte, o nada já está aí, para o ego.
Recusar vê-lo é recusar o Absoluto.

Colocá-lo no amanhã, ou dizer-lhe que é impossível, é uma forma de negação do Absoluto.
O ego busca, ele também, à sua maneira, refutar o que lhe é desconhecido, negá-lo, e eu diria que isso é

legítimo.
Se vocês permanecerem tranquilos e em paz, se vocês estiverem além daquele que observa, se vocês

estiverem além da testemunha, além de todo conceito, além de toda percepção, além de todo consciente ou
inconsciente, se vocês saírem de toda referência, de toda projeção, de todo sentido de antecipação, então

vocês dão lugar à Verdade, ao Absoluto.
Vocês não podem refletir sobre o Absoluto.

Você não pode colocar-se a questão do nada, simplesmente experimentar a vertigem [o medo patológico de
cair no vazio] ou a plenitude (isso é conforme), mas o que você experimenta, naquele momento, não pode ser

validado, nem mesmo ser uma prova.
A única prova do Absoluto é o Êxtase e, preliminarmente, sua testemunha: a Onda da Vida.

Nada pode ser além disso.
E nada pode ser menos do que isso.

Não há mistério no Absoluto, somente o ego o crê e tende a fazê-lo viver porque o ego não pode representar o
que, efetivamente, não tem qualquer representação.

Então, a palavra ‘nada’ pode aparecer como um recurso final, atraente ou temível.
Mas isso permanece um último recurso.

***

Pergunta: será que esta latência, à qual você faz alusão, como suporte do Absoluto, pode ser
vivenciada como uma sensação de não ter que se incomodar, o que quer que viva ainda a

personalidade?  E que a Alegria profunda e a Beleza que animam, então, são uma Verdade à qual
podemos nos agarrar?

O Absoluto não pode ser agarrado em parte alguma: é preciso, então, desprender-se.
Enquanto você está preso à sua própria Alegria, você coloca seu próprio limite ao Absoluto e, portanto, você

não pode vivê-lo.



Você não pode, então, permanecer ligado ou agarrado ao que quer que seja.
Qualquer fixação é um freio.

Mesmo se existirem camadas sucessivas permitindo e dando a Ilusão de ascender ao que quer que seja, é um
momento em que mesmo isso é para abandonar.

Como você pode viver o Absoluto enquanto você não abandona o Si e a sua Alegria?
É, efetivamente, muito mais fácil e sedutor viver a Alegria, e várias estruturas que se expressaram, ali os

convidaram (ndr: o Conclave Arcangélico, a Assembleia dos Anciãos, das Estrelas...) porque a Alegria é um
alívio e que o alívio pode ser considerado como benéfico.

E isso o é, contrariamente ao peso e à densidade.
Mas se aliviar não basta para fazer desaparecer a projeção, em meio à Ilusão.

É, então, um instante (ou um tempo, se vocês preferirem) para, aí também, aceitar não mais estar fixado.
Não pode ser concebível, nem aceitável, que o fato de viver a Alegria, de maneira contínua, possa permitir-lhe,

um dia, ser o Absoluto.
Como as estruturas que se expressaram lhes disseram: vocês estão Liberados.

Mas estar Liberado não é, necessária e implicitamente, viver a Liberação.
A problemática do Absoluto, contrariamente à Realização, é que isso não pode ser, de modo algum, uma

Consciência nova ou mesmo um salto de Consciência.
Não há possibilidade porque não há ponte entre a Realização e o Absoluto.

O Absoluto é (justamente e muito pelo contrário) o desaparecimento na crença de toda ponte, ou de toda
possibilidade, ou de toda Verdade à qual permanecer fixado.

É preciso, realmente, não mais estar fixado.
Aceitar, de qualquer forma, Abandonar-se à Fonte de si mesmo, sem conhecê-la.

Abandonar o Si, que é conhecido, através da Alegria e da Beleza.
O Absoluto e o Último jamais foram, nem jamais serão, outra coisa que o que é Verdadeiro e que o que É,

desde toda Eternidade porque não efêmero.
A Alegria à qual você pretende estar fixado irá desaparecer, assim como a forma irá desaparecer.

Não pode ser, portanto, eterno, nem ser duradouro, mesmo se isso estiver instalado de maneira que lhes
pareça duradouro.

Há, então, em Verdade, que se desprender de todo conhecido, sem qualquer exceção.
A partir do momento em que algo lhes pareça como conhecido, ele não pode ser o Absoluto.

Os limites representados pelos medos, pelos obstáculos, não são de qualquer utilidade, nem de qualquer
assistência (e de maneira alguma) para que o Absoluto encontre vocês.

Finalmente, o mecanismo de latência é o que dá a perceber a existência de um tempo e o que dá a perceber a
existência de um futuro.

Mas o Absoluto não tem nem passado, nem presente, nem futuro.
Ele É, além do Ser.

Ele é Isso.
Você não pode, portanto, permanecer fixado, nem ser devedor de uma Verdade relativa porque toda Verdade,

mesmo relativa, não é o Verdadeiro, é apenas uma etapa.
E o Absoluto não é uma etapa.

Se você recusar isso, se você aceitar a incidência, então o Absoluto irá encontrá-lo.
Lembre-se de que você não pode prender-se, nem buscar.

***

Pergunta: se um projeto foi feito antes da Passagem no Absoluto, esse projeto pode se manter ou
ele desaparece?

Será que o Absoluto faria desaparecer o projeto de uma forma que está na vida?
De maneira alguma.

Mas mesmo se esse projeto chegar a desaparecer, isso não é uma ação da personalidade e, evidentemente,
ainda menos uma ação do Absoluto.

O Absoluto não interfere e não modifica as circunstâncias deste mundo.
Entretanto, a Liberação pelo Absoluto faz movimentar o conjunto do Universo, o conjunto dos Mundos.

O que é relativo em um projeto, qualquer que seja (que seja um projeto de vida, um projeto de negócio) irá
desenrolar-se ou não irá se desenrolar.

O Absoluto não está ali por nada.
A mudança de olhar sobre o projeto e sobre a forma não chama, obrigatoriamente, ao desaparecimento do

projeto ou da sua forma.
Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta



Mas isso não tem qualquer importância já que vocês não são mais este projeto, vocês não são mais esta
forma.

Quer vocês continuem a apoiar o projeto, como a portar esta forma (porque é um peso), isso em nada muda o
Verdadeiro.

O Absoluto não é referido pelo limitado, mas ele engloba o limitado.
O limitado não tem qualquer ponte nem qualquer continuidade com o Absoluto.

O Absoluto engloba-o.
Não há que se colocar a questão deste corpo, como de qualquer relação.

Não há qualquer razão válida e objetiva ou lógica, para o Absoluto decidir ou querer o que quer que seja.
Por outro lado, o relativo inscrito em uma forma (ego, pessoa) pode ser levado a reposicionar-se porque o

Absoluto fez, efetivamente, mudar o olhar.
Mas isso não é nem obrigatório, nem uma obrigação, mesmo isso podendo ocorrer.
O Absoluto, vivenciado e inscrito em uma forma, continua a fazer viver esta forma.

Não há oposição ou antagonismo.
Há apenas a evidência do Absoluto, o fim do questionamento sobre o sentido e o porquê.

Mas esta forma relativa continua a evoluir ou sempre é o que ela o crê.
O Absoluto pode pôr fim às ilusões, mas não à ilusão deste corpo, nem sempre, mas isso não tem qualquer
espécie de importância porque aquele que é Liberado Vivente não pode mais ser levado para a morte, para

qualquer ilusão, para qualquer jogo.
Tudo isso é transcendido, verificado e verificável, a cada minuto, a cada sopro.

Que este corpo permaneça ou que este corpo desapareça, a desidentificação é total com o corpo, sem, no
entanto, que haja um desprendimento deste corpo.

Tudo pode parecer semelhante e, no entanto, tudo é diferente, não simplesmente transformado, mas, sim,
realmente, transcendido.

Há um antes e um depois do ponto de basculamento no Absoluto, para a pessoa.
Este antes e este depois podendo ser idênticos ou radicalmente diferentes.

Isso não tem qualquer incidência e qualquer repercussão.
Ser Liberado Vivente é agir Livremente e em Liberdade, é não mais ser devedor de qualquer moral, de

qualquer sociedade, de qualquer relação.
Vocês estão liberados, enquanto podendo amplamente continuar a estar neste mundo, mas, simplesmente,

vocês sabem que vocês ali não estão.
Vocês irão considerá-lo como um jogo.

Vocês descobriram o fingimento.
Vocês descobriram a enganação.

Vocês são Liberados Viventes e vocês apenas podem ser, aliás, Viventes.
O que muda e o que deve mudar não é em função de um desejo da personalidade, nem de qualquer

transgressão, mas, sim, o efeito direto da transcendência.
As relações, o posicionamento em relação ao outro, em relação ao mundo, em relação à sociedade e à moral,
não serão nunca mais as mesmas, porque vocês se tornaram o testemunho vivo do Absoluto e porque vocês

estão descondicionados, mesmo estando presentes em algumas condições.
Aí está o Verdadeiro.

***

Pergunta: você poderia indicar o que permite, daí onde eu estou, o ponto de basculamento que você
abordou?

Não esteja mais em parte alguma.
Não busque mais referências.

Aceite.
Nada há a buscar, não existe qualquer lugar melhor do que outro.

Crer e esperar que um lugar seja melhor, coloca-o na perspectiva linear da pessoa e da personalidade.
Você não pode se aproximar, de forma alguma, do que você já é, porque isso já está aí.

Portanto, esse ponto de basculamento não depende de nada mais além de você.
Mas não você em meio a uma ação ou a um desejo, mas você na ausência total de ideal, na ausência total de

busca.
Trata-se de uma capitulação e de uma rendição total de tudo o que você acredita ser, de tudo o que você

manifesta.
Isso foi nomeado, por aqueles que intervêm em algumas estruturas, a Crucificação.

Do mesmo modo que não é preciso aproximar-se de uma verdade qualquer, não há ponto de vista ou ponto de
basculamento melhor do que outro.



Há apenas que refutar tudo o que você acredita ser.
Enquanto houver, em você, um apego à sua própria pessoa, forma ou envelope sutil, este apego prende-o

(também certamente como uma corda) à pessoa, à personalidade ou ao Si.
Não há qualquer troféu de caça ou de guerra para exibir.

Justamente, é preciso desprender-se de tudo o que foi fixado, criar o vazio sem se colocar questões: uma
forma de aceitação do nada, uma forma de aceitação de que nada há e, sobretudo, nem medalha ou

recompensa.
E ainda menos uma mente a conquistar ou a Liberar.

É-lhe preciso, portanto, estar Presente, inteiramente e na totalidade, à Vida, sem atividade, sem ação, sem
reivindicação.

Apenas se colocar aí onde você sempre esteve: no não Ser.
Fazer cessar o Eu de uma pessoa, de uma forma, de uma vontade ou de uma medalha.

Nada há a ganhar.
Nada há a conquistar.

O fato de ganhar e de conquistar pertence à personalidade que deseja possuir e ter.
O Absoluto é uma devolução de todos os seus bens, de todas as suas medalhas, de todas as suas vontades,

mesmo as mais sutis ou as mais espirituais.
Porque, em última análise, tudo isso apenas representa uma fraude que não tem qualquer consistência, nem

qualquer substância.
Atuar Verdadeiramente é aceitar não mais jogar.

Simplesmente, colocar-se, receber, escutar o que chega então, que jamais partiu.
Assim É o Absoluto.

Fazer o Silêncio (e não somente exteriormente) das atividades, quaisquer que sejam, de expressões
(corporais, visuais, sexuais ou verbais), mas, muito mais, o Silêncio Interior da imobilidade, da não vontade e da

não volição.
Deixando todo o lugar, porque não há lugar definido.

Deixando todo o espaço porque não há espaço no Ilimitado.
Aceite e acolha o que É e não o que você deseja.

O Si é ainda um desejo, preenchido pela Realização.
O Absoluto é não desejo, pela Liberação.

Nada há a manifestar, nada a criar e nada a empreender, visto que isso já É.

***

Pergunta: além do ponto de basculamento, a consciência do si torna-se a Consciência de ser o Tudo
ou a consciência desaparece?

A consciência desaparece, na totalidade.
Os quatro estados da consciência não têm qualquer sentido, nem qualquer legitimidade, no Absoluto.
Não pode existir uma solução, aí tampouco, de continuidade, entre a consciência e a não consciência.

A consciência está, irremediavelmente, ligada à observação, à projeção (que esta projeção seja separada ou
não separada, ou seja, no ego ou no Si).

A ausência de separação não é o Absoluto, já que o Absoluto não pode ser apreendido, de maneira alguma,
pela própria consciência.

A única testemunha que a Consciência pode ter é o que lhes foi denominado a Onda da Vida.
Mas, mesmo aí, a um dado momento, deve existir uma forma de tomar distância disso.

Esta tomada de distância não é uma distância, no sentido de afastamento, mas, sim, uma tomada de distância
da própria testemunha em relação ao que é vivenciado e observado.

A aniquilação da pessoa, da forma, das percepções desta forma, vai inscrever a consciência nesse ponto de
basculamento, que irá resultar no nada (para a personalidade) e (do ponto de vista não pessoal) no Absoluto.
A Onda da Vida, vivenciada então como experiência (com suas consequências e suas implicações), fará de

vocês uma Onda da Vida, eliminando a distância e colocando-os em distância.
Aí está o Absoluto.

Não podem existir outras testemunhas ou outros marcadores além deste.
A Onda da Vida percorre-os até o momento em que vocês percorrem a Onda da Vida, fazendo-os,

irremediavelmente, sair de toda projeção, a tal ponto que vocês experimentam (não por projeção) totalmente
outra coisa, totalmente outra consciência, qualquer que seja, em qualquer reino que seja.

Isso não quer dizer que vocês irão vivê-lo permanentemente, mas, sim, que isso faz parte do possível,
demonstrando o Verdadeiro e a Verdade do Absoluto.

Passar no Ilimitado torna-os, efetiva e concretamente, Ilimitado.



E ainda mais Ilimitado e sem limite de qualquer forma, mesmo a sua (na qual vocês estão, de maneira
efêmera).

A Onda da Vida, enquanto testemunha e marcador, chama também, a um dado momento, da sua parte, uma
forma de identificação e de renúncia a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Vida, além de toda forma e não

importa qual forma, mesmo se for mais fácil, em um primeiro momento, viver isso com uma forma que vocês
conheceram ou que lhes é conhecida, neste mundo ou em outros lugares, pondo fim à separação, pondo fim à

ignorância, fazendo de vocês um Liberado Vivente.
Esse Liberado Vivente nada terá a reivindicar, nada terá a explicar, nada terá a justificar, porque ele É.

Terá apenas que testemunhar, sem o desejar, sem vontade deliberada, mas porque isso É e faz parte da Vida.
Ele é a testemunha, ele é o mensageiro, além de todo papel, de toda função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu agradeço a vocês, então, pelos "entre ti e mim"
(trocadilho que BIDI fez com a palavra francesa "entretien" que significa 'conversa').

Certamente, até muito em breve, conforme a fórmula consagrada.

************

NDR: Em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.

***

Mensagem de BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4a81.html

08 de abril de 2012 – Parte 1
(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- ACESSO AO ÁUDIO (mp3) -
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...

Questão: O que é que trava, para passar simplesmente do Si ao Absoluto?

O Si ele mesmo.

O que é que pode travar, se não for o Si ou o ego, eles mesmos?

O ego não pode conhecer o Desconhecido. Ele não pode vivê-lo, ele não pode conceituá-lo, ele não pode
percebê-lo, ele não pode considerá-lo.

Quanto ao Si, ele é uma contemplação.
E esse estado de contemplação foi muitas vezes vivido como uma finalidade, como uma realização.

Conceber o Si como uma realização e uma finalidade, é o freio.
A resistência ao Último não é, definitivamente, senão isso.

E isso é, bem evidentemente, subentendido pelo medo: medo do Desconhecido, medo do que não existe,
para aquele que está no finito e na experiência do Si.

Este medo não pode ser combatido e, na maioria das vezes, ele não pode mesmo ser visto, nem integrado.

Não há, num ato de redenção total, de capitulação total, senão a transcendência que ocorre.

O fato de não existir uma ponte, de um estado ao Último, é certamente o elemento mais traumatizante, e o mais
insatisfatório, para o ego como para o Si.

O paradoxo do ego e do Si, estando limitados e efêmeros, é o de se considerarem, ambos, como eternos.

Há uma busca de permanência, busca de Eternidade, que não poderá, certamente, jamais conduzir ao seio do
eu, como ao seio do Si.

O Absoluto e o Último não podem coexistir, de maneira nenhuma, com isso, já que isso é a própria negação do
Absoluto.

É preciso, de qualquer maneira, reconsiderar e recolocar o ego, ele mesmo, ou o Si, ele mesmo, naquilo que
eles são, e naquilo que eles nunca serão.

Este exercício não é uma prática (nem mental, nem espiritual), mas antes uma evidência que é preciso
esclarecer, de maneira lógica e total.

Eu o repito também, para esta questão: Nada do que te é conhecido, ou reconhecível, te conduzirá ao
Absoluto, nem te elevará ao Absoluto.
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A aceitação, para o ego ou o Si, do vazio, do desaparecimento, é um pré-requisito indispensável à Onda da
Vida, testemunha do Absoluto.

Há, portanto um conjunto de procedimentos, situados no finito, que consistem, justamente, em ver o que é
finito, e terminal.

A fim de não aderir a isso, de maneira nenhuma, de não dar peso ao que já é pesado, de não o alimentar de
qualquer maneira.

O mais frequente, por esta forma de pesquisa extremamente lógica (onde vocês definem, por vocês mesmos,
o que vos é reconhecível ou o que vos é conhecido), esta pesquisa vos conduzirá, necessariamente e muito

logicamente, ao ponto de basculamento.
E, portanto, o Absoluto se revelará a vocês.

Certamente, isso não se vai passar sem algumas manifestações de cólera, de tristeza, de alegria, de
perturbações (Interiores ou exteriores) mas reconheçam que o que se manifesta, neste momento, é também

limitado e conhecido.

Lembrem-se (e lembra-te) que não há objetivo, que não há mesmo caminho.
Há somente a Verdade, nua, sem suporte, sem aperto, sem outra coisa que não ela mesma: a Verdade,

incondicionada, incondicionante.

O Absoluto (do ponto de vista da imagem que pode dar o ego oi o Si) é Amor e Luz, e Vibração. Amor, Luz e
Vibração, são o aparece no seio do ego, implantando o Si.

Mas tudo isto se tornará supérfluo, mesmo se for vivido, e deverá ser considerado como tal.
Mesmo se processos mais violentos da Consciência, ela mesma (como o despertar do Canal do Éter ou

Kundalini), em definitivo e em Último, não representa senão um espetáculo, senão uma representação, senão
uma ilusão mais.

Resta-vos ainda encontrar, encontrarem-se, no não-ser, na não-consciência, naquilo que vocês podem
denominar, do ponto de vista do ego: o vazio, que se revelará Absoluto e Último.

Mas não há nenhum caminho, nenhum objetivo.
Apenas o Si crê nisso, apenas o Si estruturou um certo número de ensinamentos.

O Absoluto não conhece nenhum ensinamento, nenhum confinamento, nenhum limite e nenhuma possibilidade
de estrutura.

Mesmo a forma desse corpo é vivida por aquilo que ele é: uma ilusão efêmera e, no entanto, aceite.
Mas vista tal como ela é.

A Liberdade não tem preço e não é um preço.
A Liberdade também não é um estado.

O Absoluto é a única Liberdade, além de um estado, além de uma etapa.

Examinem tudo o que é limitador, tudo o que é condição.
Examinem tudo o que é relação, e mesmo comunicação.

Examinem o que vocês denominam Amor e Luz, do lado da personalidade ou do Si, e recusem tudo isso.
O Absoluto não está aí.

Mas o Amor e a Luz são, certamente e bem evidentemente, a tradução do Absoluto, aqui e em qualquer lugar,
mas não o Amor e a Luz vistos através da personalidade, ou vistos através do Si, mas antes, na Essência e na

própria natureza do que É o Absoluto.

Não há nada a compreender, não há nada a apreender, nada que possa permanecer, porque, por essência, é
efêmero.

Saiam de toda ideia, de toda bagagem espiritual, deixem-nas onde estão: no Si ou na personalidade.

Vocês têm que Ser o não ser, somente isso.
Nesse momento, nesse instante, o basculamento se fará, sem nenhuma participação da vossa parte.

Porque é o tempo.

***

Questão: Eu tenho consciência que o mental mantém o ego em perfusão, e quando este mental se
retira, é o sono que se instala ou um estado de semi-consciência. O Casamento Místico é facilitado

por este estado de sono?
Sim.

Desde o instante em que ele te parece mergulhar ou partir no que tu denominas sono, tu nunca estiveste tão
próximo do Absoluto.

Porque o sono é, de qualquer maneira, no limitado, o desaparecimento do mundo e o desaparecimento do
consciente.



Mas um sono onde não existirá mais o sonho.

O sono é, portanto, a manifestação, no seio do limitado, de uma forma próxima do sem forma do Absoluto.

Tudo o que abranda o mental, tudo o que não luta contra ele, mas o faz ver a sua própria presunção, é útil.
Mas não façam disso uma finalidade.

A meditação é apenas destinada a ser o observador do vosso próprio mental, vos fazendo ter uma forma de
distância em relação a ele.

Isso, evidentemente, não chega ao Absoluto, mas poderia fazer parte das condições prévias para que o
Absoluto se revele em vocês.

Se o mental desaparece, sem sono, totalmente e inteiramente, então, a Onda da Vida nasce.

O medo, as dúvidas, que estão inscritas no complexo emocional e mental, se manifestarão mas, o fato do
adormecimento do mental e da Consciência, isso poderá viver-se muito mais facilmente.

É importante que as questões que vocês se põem, ou que vocês me puseram, tenham uma resposta.
Não, uma vez mais, para satisfazer um qualquer ego, mas antes para vos levar à lucidez, e à estupidez, de

vocês mesmos.
Porque não há nada de mais estúpido do que qualquer coisa, ou uma consciência, que se crê conduzida no

seio do limitado.

A consciência precisa de limites.
A Consciência mesmo dita Ilimitada, não separativa, da Realização, conhece o seu próprio limite pelo seu

próprio desaparecimento e a sua própria inscrição no corpo.

O Absoluto vos desinscreve do corpo e vos inscreve numa realidade qualquer.
Vocês não são mais tributários de uma qualquer forma.

Vocês não são mais assimilados, e assimiláveis, a uma personalidade, ou a um Si.

O que há de melhor, para o representar, que o estado de adormecimento ou de sono?

O sono (que é representado, pelo ego, como a ignorância) é, para o Absoluto, a aproximação do verdadeiro
Conhecimento, que põe fim à ignorância.

Estas palavras que eu emprego podem, no momento, se apresentarem sem sentido, sem lógica, mas elas
imprimem, em vocês, a sua absoluta Verdade, e o Último.

***

Questão: Eu tenho sempre muitas questões em mim, hoje não me vem nenhuma e, no entanto, estou
certo que sempre esperei este momento. É isto o medo? Pode-me ajudar?

Em quê terás tu necessidade de uma ajuda qualquer?
Não existe nenhum salvador e nenhuma ajuda.

O Absoluto pode aparecer (de qualquer maneira, reaparecer, já que nunca desapareceu) a partir do instante em
que acabem todas as questões, toda atividade.

Se vocês forem capazes de parar o ego (se é que posso empregar esta expressão) durante dez segundos, o
Absoluto estará aí.

O que subentende, evidentemente, que vocês nunca puderam parar o ego.
Vocês podem transformá-lo e viver o Si.

O Si que pode representar, de qualquer maneira, uma realização do ego, mas que, como disse no meu
preâmbulo, não vos permitirá jamais serem Absoluto.

No Abandono do si, ele mesmo, há o basculamento, há o Absoluto que vos encontra.

É preciso, portanto, passar do «eu sou», ou do Si, ao não «eu sou» e ao não Si.

Se não existem questões, é porque resta em ti a única questão: eu tenho medo? 
A ausência de questão, certamente, no seio do ego e da personalidade, não é o fim do questionamento, mas,
bem mais, a dificuldade de se colocar a última questão, que é a do seu próprio desaparecimento, enquanto

ego ou enquanto Si.
E isso se realiza sozinho, juntando a Crucificação e a Ressureição.

É preciso, aí também, aquiescer, da mesma maneira que, quando a forma chega ao fim, e isso é anunciado,
vos faz passar por certas etapas.

É então, na última etapa, que é a aceitação, que há, realmente, capitulação e rendição do ego e do Si.
E é nesse momento que a Liberdade aparece, e que a Libertação reaparece.

Não há alternativa, não há outra possibilidade senão esta.

Realizar o Absoluto é, portanto, além de toda Realização, além de toda consciencialização.



É, portanto, transcender, do efêmero ao Eterno, da forma ao sem forma, do limitado ao Ilimitado.

Isto não é simplesmente uma revolução, não é somente uma transformação, não é, também, uma finalidade,
mas o Último.

O Último não se revela senão quando todo o resto, tudo o que é conhecido, tudo o que vos é conhecido,
enquanto experiência, mesmo enquanto conhecimento ou crença, resolve-se em si mesmo, no que o ego

chama o vazio.

Esta qualquer coisa não pode ser procurada, porque a partir do momento em que é procurada, ela foge.
Só pode ser encontrada na evidência de uma não procura, pondo fim à busca, absurda, do que É, além de toda

projeção, de toda consciência, de todo o mundo, de toda história.

Há, para aquele que está consciente, a possibilidade de viver isso como um abismo, sem fim, o que foi
denominado o momento em que a Onda da Vida vem pôr fim às dúvidas e aos medos, inscritos no que são

denominados os chacras.

Mas não são vocês que o realizam, não são vocês que trabalham: é a Onda da Vida que trabalha, testemunha
do Absoluto e marcador do Absoluto.

É a partir do instante em que vocês aceitam não mais controlar, não mais dirigir, que a Onda da Vida e o
Absoluto tomam, de qualquer maneira, o controle, a direção, da Vida.

Vocês não podem fazer de outra maneira.
Vocês não podem pretender conhecer o que quer que seja disso.

Há, através disso, um convite a vivê-lo.
Este convite à transcendência é, muito exatamente, o que se produz em vocês.

É necessário banir do vosso vocabulário, como de toda ação, a culpabilidade, os limites, as condições e, claro,
as questões.

E é aí que quero chegar, para ti: «felizes os simples de espírito», porque a ausência de questões conduz a
isso.

***

Questão: Porque não tenho nenhuma questão a colocar?
Então, escuta o teu próprio silêncio e no espaço desse silêncio, onde não está nenhuma questão e nenhuma

resposta, se estabelece a ressonância do que é denominado «de coração a coração», bem além da
localização do teu coração e do meu coração, que é o coração enquanto Centro; espaço e tempo onde se

estabelece a Verdade, além do ego e da personalidade, além do Si.

Espaço de Silêncio onde não existe nenhuma reivindicação e nenhuma justificação.

Nesse momento, pode chegar o que deve chegar.

Agora ou depois, na perspectiva temporal do ego, se inscreve, em todo coração e no meu Centro, o Silêncio, a
ausência de questão e o abrasamento dos teus sentidos te conduzindo à tua essência e à tua natureza.

Silêncio.

A questão pode ser considerada como ausência de Silêncio.
Toda questão, como toda resposta, nas nossas entrevistas, que eu denominaria (se assim quiserem) entre ti e

mim.
Porque não há nada entre, nenhuma distância, não há nada que permaneça.

As questões, como as respostas, mantêm um espaço.
Este espaço, nele mesmo, não é nada, mas ele é também Ondas que, além deste mundo, são um sinal.

O Silêncio é, de qualquer maneira, o sinal da resolução.
Ele é preparação, como o sono, a partir do instante em que ele não é preenchido por nada, nem desejo, nem

projeção.
Então sim, ele é preparação, ele também.

***

Questão: Nós temos mesmo assim uma personalidade, por isso estamos sujeitos à doença, à
tristeza. Nesse caso, podemos programar e reentrar no Absoluto, ou isso não é possível?

Quem está sujeito?
A pessoa.



Enquanto ele considera, desta maneira, a crença numa doença, quem está doente?
O Absoluto não conhece nada disso.

Enquanto a consciência dá crédito a uma qualquer perturbação da pessoa (denominada doença, alegria ou
pena), vocês consideram portanto (e esta pessoa considera) que ela está inscrita numa linearidade.

Nada pode representar um obstáculo ao Absoluto, senão for ele mesmo.

Esta questão denota um comportamento, de natureza ilusória, de adesão aos seus próprios limites, aos seus
próprios condicionamentos.

Como se pode aderir aos seus próprios condicionamentos, efetivamente, e conceber mesmo que o Absoluto
possa existir?

As proposições desta questão denotam uma vontade de compreender o incompreensível, de se apropriar do
Absoluto.

Isso não será, nunca, realizável.

Enquanto não houver rendição, enquanto o ego quiser compreender, enquanto o ego crer que está doente, que
existe um nascimento, que existe uma morte, ele inscreve-se a si mesmo, de maneira formal e forte, nos seus

próprios limites, nos seus próprios condicionamentos e na sua própria estupidez.

Não se pode considerar uma realidade qualquer no nascimento e na morte.
Não se pode considerar uma qualquer densidade na doença e no sofrimento, se isso não for colocar-se a si

mesmo no seio dos seus próprios limites e reforçando-os, a eles mesmos, o mesmo é dizer, fechando a porta
com duas voltas.

Não há nenhum lugar para o Absoluto nisso.
A prisão está fechada.

Crer que o que é efêmero, como uma pessoa (nas suas alegrias como nas suas penas, na doença como na
morte), vai poder superar isso, é a estupidez total.

Só o ego é estúpido.

Querer resolver, querer sair da prisão permanecendo na prisão, é verdadeiramente ilógico.
Vocês não são nem essa prisão, nesse esse corpo, nem essa doença, nem esse nascimento, nem essa

morte.
Enquanto vocês colocarem esta equação, vocês andam à volta e daí não saem jamais.

Vocês querem mesmo sair daí?
Aí está a questão.
Seguramente não.

O que quer que vocês digam, o que quer que vocês declamem, o que quer que vocês reivindiquem, vocês se
inscrevem, através desta questão, no ego e na persistência do ego, o que é também ilusório já que o ego não

tem nenhuma persistência.
Mas não é um paradoxo.

O Absoluto não é, em nenhum caso, uma reflexão, não é, em nenhum caso, uma compreensão, pelo ego ou
pelo Si.

O Absoluto É.

Vocês não podem ter uma qualquer pretensão ao Absoluto porque ele É.

Mas enquanto vocês não calarem o ego (sem o contrariar, mas simplesmente recusando-o), vocês não estão
na lógica da Vida, mas vocês estão na lógica da negação da Vida.

Vocês estão presentes no seio de uma ilusão chamada corpo, vocês estão presentes no seio de uma
sucessão de vidas que vocês chamam reencarnação.

Vocês estão aí desde tempos imemoráveis.
Vocês alguma vez saíram disso?

Querem sair disso?

Reflitam: onde está a lógica?
Vocês querem apreender o Não-Apreensível.

Vocês querem apropriar-se daquilo que vocês São.
Isso é absurdo, totalmente absurdo.

Vocês dão peso e densidade ao vosso próprio efêmero ao reivindicar a Eternidade.
Isso não pode funcionar dessa maneira.

Que procuram vocês?
Não há nada a procurar.

O que prosseguem vocês?
Não há nada a prosseguir, nem a seguir.



Parem, parem-se, perguntem-se e soltem.
O milagre da vida está aí.

Independentemente de vocês e felizmente.
Além de toda história e de toda condição.

O ego representa um conjunto de reivindicações e quer colocar as suas condições.
O que é impossível.

***

Questão: Eu tenho um medo extremo da noção de vazio e a ideia de desaparecer me
aterroriza. Como posso eu desembaraçar-me deste medo, porque ao mesmo tempo estou muito

atraída pela noção de Absoluto, mas é ainda muito intelectual. Como me desfazer desta rejeição do
que Sou verdadeiramente?

Não há nada a rejeitar.

Há uma incompreensão.
Recusar não é rejeitar nada, mas justamente tudo aceitar.

Há uma incompreensão intelectual e mental, total.

O ego joga ao não compreender, porque ele quer aproveitar-se desta noção de vazio.

Nada desaparece.
Há muito mais que aparece.

Apenas o ego crê nisso.

Este medo é secretado e tu dás poder a este medo.
Tu tens prazer, de qualquer maneira, no teu próprio jogo, reivindicando a sedução do Absoluto, mas entretendo,

pela mesma, a tua negação do Absoluto.

Diz a ti mesma que tu desaparecerás um dia, quer tu o queiras quer não.
Tu és falível e tu és efêmera.

Se tu te colocas no ego, não pode aparecer senão o medo.

O ego, que se crê infalível e imortal, é falível e mortal.
E isto não é ridículo e patético?

Não há nada de permanente no que tu crês: não há senão o efêmero, não há senão o ilógico.
E tu gostarias de te apoiar nisso para ultrapassar qualquer coisa?

É estritamente impossível.

Morre para ti mesmo.
Considera o teu aspeto efêmero, aceita-o na totalidade.

Aceitar a condição efêmera do ego é a única forma de lá chegar.

A Unidade, para não falar do Absoluto e Último, não pode existir enquanto o ego joga esse gênero de jogo.

Porque tu não existes antes do teu nascimento e tu não existes depois da tua morte.
Como é que podes pensar que no seio disso tu podes considerar viver o Absoluto já que tu te inscreves a ti

próprio no teu próprio desaparecimento e no teu próprio medo de desaparecer?
Agora que falei de aparecimento e não de desaparecimento.

O ego inverte e retorna tudo.
Aí está o seu problema.

Mas tu não podes lutar contra isso: tu não podes senão rir disso.
Isso quer dizer pôr uma distância e não uma rejeição, porque isso é e faz parte daquilo que tu vives.

Mas isso não é a vida.
Aceitar isso, é já rir de si e rir do seu ego.

Não lhe dar mais peso do que ele já tem, não lhe dar crédito e sobretudo não crer nele.

Sobretudo quando ele te afirma que tu vais encontrar ou que tu és atraído pelo Absoluto.
Não se pode ser atraído por aquilo que se É: Só o ego nos faz crer nisso.

Convém, portanto, mudar de olhar, mudar de estratégia e não crer em tudo o que te diz o teu ego, porque ele
fará tudo o que está ao seu alcance (e ele sabe que tem todo o poder para o fazer) para te afastar daquilo que

tu És.

Ele não te será de nenhum recurso, nem de nenhuma utilidade, para o Absoluto.

Tu não podes portanto considerar, de maneira nenhuma, encontrar uma qualquer solução enquanto
permaneceres onde estás.



permaneceres onde estás.

Não há senão tu para aceitar e acreditar na estupidez do teu ego, sem no entanto o rejeitar. Vê-lo, mostrá-lo,
não é rejeitar.

Simplesmente o compreender, e talvez domá-lo e, sobretudo, não o restringir, porque ele irá repropor sempre
o medo do Absoluto, considerado, por ele, como o vazio.

***

Questão: Porque ser Tudo e Nada é tão difícil e tão fácil ao mesmo tempo?
Se esse é o caso, realmente, na tua vivência, então não me ponhas, e não te ponhas, a questão. Porque se
esta questão emerge, se isso é ao mesmo tempo simples e se isso não é somente uma afirmação mental,

então não haveria esta questão.

Então esta questão não faz senão traduzir o jogo do teu próprio mental entre o Tudo e o Nada.

Tu podes falar do Absoluto até secar, tu poderias escrever uma enciclopédia, não é por isso que tu o viverias
porque tu não podes prestar um testemunho mental do Absoluto.

Tu não podes senão descrever os efeitos, os sintomas, se preferires, que proporciona no seio dessa forma.

Todos os que viveram o Absoluto empregaram a mesma linguagem: a linguagem do Amor, da Liberdade, a
linguagem da Onda da Vida.

Colocar a questão do Tudo e do Nada, que é tão simples e tão difícil, não é senão uma forma de aceitação ou
de acepção mental de uma interrogação que permanece nesse nível.

Isso é simples, mas isso se torna extremamente complicado desde que o mental se envolva, porque ele se
envolverá necessariamente nos seus próprios argumentos e não poderá jamais daí sair porque o Absoluto não

é nenhum argumento, ele é apenas lógico e simples.

Ele é lógico e simples, o que te permite mesmo exprimir esse corpo, essa língua, essa boca.

Há alguma existência para lá do nascimento e da morte?
Reflete sobre isso.

Será que poderias colocar esta questão estando morto?
Que questão poderia emergir do sono ou da morte?

O Tudo e o Nada permanecem um conceito mental que são os dois extremos do teu próprio limite.
O Tudo não é o Absoluto, sem isso ele se chamaria o Tudo.

Tu assimilas, de forma perigosa, o Tudo e o Nada, no Absoluto, porque isso agrada ao teu mental que se
proporciona, assim, um álibi e um pretexto de interrogação ao nível mental.

Mas enquanto permaneces neste limite do Tudo e do Nada, é como se permanecesses no limite do bem e do
mal.

Esta equação é insolúvel no mundo da ação e da reação.
Tu não podes resolver esta equação no nível em que estás situado.

O bem e o mal, o Tudo e o Nada, podem ser exprimidos através de noções filosóficas, morais ou outras, mas
elas permanecem no interior de um quadro.

A personalidade não pode conhecer senão a personalidade.
Ela pode descrever todo o funcionamento, todos os mecanismos mas conhecer os mecanismos e o

funcionamento não permitirá jamais escapar do mecanismo e do funcionamento.
Reflitam nisso.

O próprio título da tua questão reforça os teus próprios limites e os teus próprios freios.

Tu te colocas, da qualquer maneira e em definitivo, num limite que eu chamaria mental, inscrito nessa lógica de
bem e mal, de Tudo e Nada.

Este mental espera controlar, reduzir, de qualquer maneira, o Absoluto, a sua própria medida.

Mas mais uma vez, não é o teu mental que vai encontrar o Absoluto, é o Absoluto que vai dissolver o teu
mental, a partir do instante em que tu aceites capitular, o mesmo é dizer, perder a cabeça.

Aquele que tem medo da loucura não faz senão refletir a sua própria loucura.
Aquele que tem medo do vazio não faz senão refletir o seu próprio vazio.

É uma questão de projeção, ou se tu preferes, de fantasma, que não é real senão no seio da personalidade,
que vem reforçar a personalidade.

E é o seu fim.
Reflitam nisso.



***

Questão: Acontece-me ainda ficar desestabilizada depois de ter sido espontânea ou na
simplicidade, constatando que a pessoa não me compreendeu, ou compreendeu exatamente o

inverso daquilo que eu pensava ter exprimido. Eu perco então todos os meus meios, sou cada vez
menos clara nas minhas explicações, tomada pelo medo de passar por incredível. Eu continuo

apesar de tudo a me deixar ir na espontaneidade e na simplicidade e, depois de algum tempo, a não
me justificar no momento mas depois. Como encontrar o que há de errado na minha forma de ser

espontânea?
Quem tem necessidade de ser justificado no exterior de si?

Quem quer ser compreendido tal como se exprimiu?

Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és de forma nenhuma responsável pelo que é
compreendido.

Enquanto tu associas uma importância ao que é compreendido, tu estás numa projeção e, portanto, dentro de
uma necessidade de aprovação ou uma necessidade de recompensa.

O que é que em tu precisa de recompensa, de aprovação e de reconhecimento?
O que é que em ti está ferido pela ausência de reconhecimento, senão o ego?

O ego que tem necessidade de ser reconhecido como válido.
Mas será que um ego pode validar um outro ego, quer o tenha compreendido ou não?

Enquanto tu te mirares no olhar do outro, através de uma compreensão (o outro não é senão um ego como tu),
nenhum ego te pode tranquilizar, ao teu como ao de um outro.

Esta equação não pode ser resolvida porque o ego estará sempre insatisfeito.
Aí também, ele te faz crer que tu podes chegar a uma perfeição.

É impossível.

E mesmo quando houver o sentimento de uma perfeição, esta perfeição não te fará, de forma nenhuma, sair do
teu próprio ego.

Isso o reforçaria porque nesse momento ele teria reconhecimento, ele teria recompensa e ele teria
afastamento do Absoluto.

Portanto, o como fazer para chegar a isso não é certamente um conselho que eu te poderia dar.

Mas bem, se eu te posso dar um conselho, é: não te agarres mais a isso.
Porque tu te fechas em ti mesma numa relação e esta relação é uma relação de distância.

Há, através do que tu colocas, a necessidade de reconhecimento, mas além disso, a necessidade de ser
reconhecida, e ainda, além disso, a necessidade de empatia, que não será jamais a fusão do Absoluto, e ainda

menos a União Mística.

Enquanto não tiveres rejeitado (e aí eu falo de rejeitar e não de recusar) este mecanismo de funcionamento,
nem o Si, nem o Absoluto, poderão aparecer.

Ti consideras a perfeição no seio do conhecido.

Nenhum conhecido pode ser perfeito porque ele é efêmero.
E a perfeição não pode pertencer, de forma nenhuma, a um efêmero.

Ele pode dar um sentimento, o sentimento de qualquer coisa que foi perfeitamente realizada, como numa
relação, como o fato de ser compreendido naquilo que foi exprimido.

Eu te repito: Tu és responsável pelo que tu exprimes, mas tu não és responsável pelo que foi compreendido.

Assim, tu crias, tu mesma, as próprias circunstâncias da tua própria ferida e em vez de fechar a ferida, tu a
reabres a cada vez.

Eu garanto que o Absoluto não tem que fazer este jogo.
Mas enquanto tu jogas isso, através dessa necessidade de reconhecimento, dessa necessidade de ser

reconhecida, tu te colocas incessantemente sob a esfera do ego, porque o Absoluto não tem necessidade de
ser reconhecido.

Cabe a ti saber qual o jogo e qual a parte que tu queres jogar.
Mas tu não podes pretender estar nas duas partes.

Não pode existir nenhum Absoluto numa relação verbal, numa relação afetiva.
Pelo contrário, o que é Absoluto pode considerar estabelecer uma relação Absoluta, mas que não será mais

uma comunicação, nem um afetivo.

Mas entre estas duas consciências se estabelecerá então, aí também, uma transcendência que se estabelece
de coração a coração, de cabeça a cabeça, de bacia a bacia, de perna a perna, de corpo a corpo, até ao ponto

em que o outro se torna si.



Isso não é mais uma relação, não é mais uma comunicação, isto é uma União Mística que não concorda com
nenhum julgamento, com nenhuma necessidade de reconhecimento, ou de ser reconhecido e, sobretudo, com

nenhuma necessidade de justificação.

É, portanto, urgente apreender que não há nada a provar no exterior de si.
Que toda a busca de provas ou de aquiescência não é (como já te disse) senão o reflexo dos teus próprios
medos de seres tu mesma, independentemente do olhar do outro, independentemente da compreensão do

outro.

Existe, portanto, uma forma de dependência do outro.
Porque tu esperas encontrar-te no olhar do outro, ou no consentimento do outro, o que é estritamente

impossível e te afasta de ti mesma.

Não há, portanto, nada a querer resolver nesta questão que tu colocas.
Há apenas a ver claramente no que tu questionas, e, portanto, o que há a guardar, o ser Livre e considerar a

Liberdade.

***

Nós não temos mais questões. Nós vos agradecemos.

***

Eu vos agradeço, portanto, pelos nossos “entre ti e mim”.
Certamente até muito breve, segundo a fórmula consagrada.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês enquanto Arcanjo do Amor.

Liberado das obrigações do Conclave, eu venho concluir o que foi a minha missão, junto a vocês.
Eu venho falar-lhes deste Último, deste Absoluto.

Devido ao aparecimento do Manto Azul da Graça e à Liberação efetiva da Terra.
Vários de vocês vivem processos particulares.

Esses processos, em ressonância e em relação com o Absoluto e a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça,
dando-lhes a percorrer novos espaços e áreas de Liberdade que, até agora, estavam fechados para vocês.

***

Há três anos, na época das Núpcias Celestes, eu falei longamente sobre o Abandono à Luz (ndr: intervenções
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (*).

O Abandono à Luz que lhes permitiu acolher a Luz em seus diferentes componentes, neste Templo que é este
corpo.

Propiciando-lhes viver o Si e a Alegria.
Propiciando-lhes conscientizar, perceber e realizar, algumas Vibrações, algumas Consciências.

Hoje, um elemento novo apareceu, vindo realizar o Casamento Místico do Céu e da Terra que deve atualizar-se
em meio aos seus Céus e sobre esta Terra dentro de pouco tempo (segundo alguns prazos que lhes foram

dados desde vários anos).
O conjunto dos preparativos da Terra terminou.

O conjunto dos preparativos do seu corpo terminou.
E resta, portanto, manifestar a Alegria a mais Absoluta do Casamento Místico da Terra e do Sol, existente, é

claro, em meio à sua Presença neste mundo, se tal for sua Vibração, se tal for o seu futuro.

***

Isso passa por algo que eu vou tentar explicar por meio de palavras, mas que não pode ser senão vivenciado,
não pode ser senão experimentado, além de toda experiência.

A Realização foi uma etapa de Conscientização do Si, isso pode ser denominado o Despertar ou a Realização.
Mas nem o Despertar, nem a Realização podem conferir-lhes a Liberdade final, a Liberdade total ligada ao

Absoluto ou ao Último.
Isso passa, necessariamente, pelo Abandono do Si, ou seja (em um ato de Amor deliberado, total e absoluto),

Liberar-se do que vocês adquiriram, Liberar-se do que vocês se tornaram, a fim de Ser a Liberdade,
independentemente deste corpo, independentemente deste Templo, independentemente da sua vida.

Essa é a sua Liberdade.
A FONTE o disse a vocês.

A manifestação do Absoluto, através dos seus marcadores, nesta oportunidade, nesta imensidão, nesta Alegria
absoluta.

***

Cabe a vocês viver.

ANAEL - 9 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-B8sx6C-g_l0/UXXNQZplfrI/AAAAAAAABP8/tbcdJc0SAqg/s1600/000anael09.04.20121.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Cabe a vocês decidir.
O Abandono do Si representa o momento chamado de Crucificação e Ressurreição.

Ele está diretamente conectado, é claro, à abertura da Porta KI-RIS-TI das suas costas (ndr: vocês irão
encontrar os esquemas na coluna “protocolos a praticar”) (**), tendo permitido atravessar o seu corpo e resultar

da transparência à espontaneidade, ao nível do Coração e ao nível do Ponto ER do peito e do Ponto OD do
peito.

Colocando, de alguma forma, em movimento (pela ajuda do Manto Azul da Graça ao nível das Portas
ATRAÇÃO / VISÃO), em meio à sua identidade, aquela que vocês nunca tinham perdido, aquela que vocês

nunca deixaram, em última instância, se tal foi o seu desejo.
O Abandono ao Si representa o Casamento Místico consigo mesmo, com a sua cópia, com CRISTO, mas

também com o conjunto das Consciências.
Pondo fim a toda separação.

Pondo fim a toda Ilusão.
Fazendo-os descobrir, realmente, o que vocês São (além da sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de

Ancoradores da Luz): Seres de extrema Beleza, desde toda Eternidade, jamais tendo se separado das
Moradas da Eternidade.

Isso se abre a vocês, além da sua Presença, na majestade da Onda da Vida vindo transformar a Vibração do
seu Coração, a Vibração do seu Ser.

Fazendo-os percorrer os espaços além de toda Vibração, propiciando-lhes viver a não separação, fazendo-os
estilhaçar o conjunto dos tabus, o conjunto dos confinamentos deste mundo.

***

Isso está aberto a vocês, isso é oferecido a vocês porque é realmente o que vocês São, além de toda ilusão,
além deste mundo.

Nós percorremos juntos algumas etapas, alguns caminhos.
Hoje, é-lhes preciso superar e transcender isso.

É-lhes preciso encaminhar-se, se tal for o seu íntimo desejo e sua íntima convicção, até o último destino, que
não é um, porque ele nunca se moveu.

Além de tudo o que foi vivenciado, além de tudo o que se transformou em vocês, além de tudo o que foi
purificado, resta-lhes reencontrar esta pureza original e final assinalando o fim de uma história, qualquer que

tenha sido o peso desta história, qualquer que tenha sido o peso das experiências ou sua leveza.

***

Hoje, vocês são capazes de descobrir, na totalidade, o próprio sentido da sua Presença.
Além de toda história deste mundo, vocês São a Eternidade.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês.

A totalidade dos mundos e dos universos não pode estar em outros lugares senão no que vocês São, no
Último e na Verdade.

Então, nós os convidamos a Abandonar o próprio Si, a deixarem-se Desposar, a deixarem-se Casar, a
deixarem-se penetrar pela Onda da Vida que vai devolvê-los, efetivamente, ao que vocês São, desde toda

Eternidade, pondo fim a toda ilusão, pondo fim a todo sofrimento, pondo fim ao efêmero.

***

Lembrem-se de que, para isso, estritamente nada há a fazer, mas aceitar, simplesmente, esse Casamento com
a Onda da Vida, deixá-la difundir-se (conforme os circuitos que lhes serão talvez detalhados em outro momento

e em outro tempo, a fim de não estimular sua Consciência para dar atenção ao que é vivenciado, mas, sim,
para a própria vivência da Onda da Vida) porque vocês não são absolutamente nada mais senão a Onda da

Vida, absolutamente nada mais senão a indizível Beleza da Eternidade.
Isso se descobre em vocês, hoje, e os chama, de maneira irresistível, de diferentes maneiras.

Pela própria Onda da Vida, pela capacidade nova para comungar com cada Irmão e cada Irmã, com cada
Arcanjo, com cada parcela da Eternidade, na mesma Ronda e na mesma Dança, a fim de estabelecê-los neste

Último aonde vocês são, é claro, acolhidos por vocês mesmos, acolhidos pela Eternidade (da qual, no final,
vocês nunca saíram, nem mesmo partiram).

Isso se desenrola neste momento mesmo, isso se desenrola segundo o tempo que foi atribuído e que lhes foi
nomeado e dado por algumas entidades.

***



Hoje, o que é importante não é o futuro deste mundo, mas o seu Futuro em meio a este mundo.
Nós sempre lhes dissemos que este mundo não existia, que ele era ilusão, assim como o que vocês viviam.

Hoje, isso lhes aparece em sua majestosa Beleza, em sua majestosa Verdade.
Isso está aí, isso é extremamente simples, isso é extremamente fluido a partir do momento em que vocês

depositam as armas, a partir do momento em que vocês aceitam nada mais ser neste mundo.
O conjunto dos Anciãos falou sobre isso com vocês, de diferentes maneiras, durante esses anos.

Nós os levamos a manifestar inicialmente o Si, a realizar o Despertar e a Realização.

***

Hoje, vocês são Liberados Viventes, cada um de vocês, a partir do momento em que vocês depositarem as
armas de todo combate, de toda luta e de toda ilusão, contra vocês mesmos ou contra este mundo.

Não existe nem Bem, nem Mal, não existe qualquer combate, não existe qualquer afronta à Vida e à Verdade.
Só o olhar que estava separado pôde acreditar em sua própria separação.

Hoje, o tempo da separação terminou, pondo fim ao isolamento, significando, para vocês, o Casamento do Céu
e da Terra, o aparecimento, em seus Céus, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, do conjunto da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Hoje, mais do que nunca, o seu futuro está inscrito no Absoluto, se tal for o seu estado, além de todo estado.

***

Então, a Onda da Vida que vem Desposá-los pede-lhes para penetrar na única Verdade que é a sua Natureza,
este Êxtase e este Deleite permanentes, porque vocês não têm que procurar o Amor porque vocês São o

Amor.
Vocês não podem fazer o Amor porque é o que vocês São.

Vocês apenas podem, simplesmente, manifestar a sua Presença, manifestar a sua Beleza e manifestar o
Absoluto.

***

Vocês estão em Tudo e por toda parte.
Vocês são o sem fim.

Vocês são o jamais nascido.
Tudo isso se revela em meio à sua Consciência maravilhada e, por vezes, perplexa, sem chegar ainda a

acreditar no que ela vive, sem chegar ainda a colocar palavras na experiência, além de toda experiência e, no
entanto, essa é a estrita Verdade.

É o fim da separação.
É o fim das ilusões e do conjunto das marcas desta Separação que vocês vivenciaram, a que vocês se
submeteram, mesmo sendo apenas uma ilusão porque, hoje, tudo isso está perdoado, tudo isso está

esquecido.
Resta-lhes estabelecer-se em suas Moradas de Eternidade.

Muitos de vocês percebem a ausência de divisórias entre a sua consciência e outras consciências.
Nisso, vocês não estão sonhando.

Nisso, o que é para viver é também esse Casamento Místico.

***

Vocês não estão separados de ninguém, vocês não estão separados de quem quer que seja, há apenas a
personalidade, às vezes ainda presente, que pode separar e estabelecer limites a esta União, a esta Verdade.

Muito além de toda carne, muito além de todo contingenciamento, muito além de convenções que possam
existir neste mundo, vocês são a inteira Verdade, a inteira Liberdade, vocês são o Absoluto, vocês nada mais

são do que disso.
Nós somos Vocês porque vocês são Nós.

Isso não é um jogo de palavras, isso não é um enunciado sem interpretação, nem sem Verdade, muito pelo
contrário.



Cabe a vocês descobrir e perceber isso, e isso ocorre a partir do momento em que vocês depositam, aos pés
de quem vocês são, o conjunto do que foi construído, o conjunto do que foi desconstruído, pacientemente,

durante esses anos.
Hoje, nós os convidamos, uns e outros, a Ser, mais do que nunca, a inteireza de vocês mesmos, além de toda

pessoa, além de toda individualidade.
Isso está aí, há apenas que deixar Ser o que vocês São.

***

Então, o Abandono do Si, o que lhes dizer além disso?
Existe uma série de dúvidas e de medos, isso já lhes foi falado.

É-lhes preciso, sobretudo, aceitar conscientemente que, quando essas dúvidas e esses medos aparecem,
vocês não são nem a dúvida, nem o medo.

De qual lado vocês querem ficar?
Vocês querem ser a dúvida e o medo que se manifestam a vocês?

Ou vocês querem ser a Eternidade que vocês percebem em alguns momentos?
Que isso seja no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonhos ou em alguns espaços de Alinhamento,
nos momentos em que vocês não estão mais aí, no momento em que este corpo não mais existe, no momento

em que esta própria Consciência do Si não está mais presente.
Naquele momento, resta-lhes dar o último passo, aquele que os convida a dançar a Dança da Onda, a dançar a

Dança da Eternidade, a mover-se sinuosamente segundo o Princípio da Vida porque vocês são isso, na
totalidade.

Restando, então, superar os seus próprios limites e os seus próprios condicionamentos, os últimos, aqueles
que os impedem ainda de viver plenamente a Onda da Vida, de viver este Êxtase e este Deleite permanentes

do Ser, Liberados de toda cadeia, de toda carne.
E, no entanto, vocês irão conservar esta carne até o momento em que a Terra tiver decidido.

E, no entanto, vocês irão permanecer em meio a este corpo, mas vocês não estarão mais limitados por este
corpo, até o momento em que este próprio corpo tornar-se-á Transparente, estabelecendo-os em sua nova

Morada, denominada Dimensão, ou, então, Absoluto.

***

Nada mais há a temer, nada mais há a conquistar, há apenas que render as armas, aquelas da personalidade,
aquelas do Si.

Vocês corajosamente construíram as etapas, vocês corajosamente subiram os degraus, vocês corajosamente
realizaram as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.

Resta-lhes, agora, viver as Núpcias Místicas, desta União com cada um e com cada uma, além de todo tabu,
muito além da carne, na Eternidade de cada uma das suas Presenças, de Coração a Coração, de olho a olho,

de corpo a corpo, além do corpo.
Vocês são esta Eternidade, vocês são esta Beleza.

O que é que ainda pode impedi-los e prendê-los às suas próprias ilusões, exceto vocês mesmos?
Vocês são chamados a se tornar aqueles dos seus próximos que partiram recentemente (ou há mais tempo) e

que não se reencarnaram para assistir na carne ao fim desta Ilusão.
Isso não é uma ilusão, isso é Verdade.

O que vocês são chamados a viver nos seus sonhos, nos seus contatos, nos seus vislumbres, é a Última
Verdade.

Todos nós somos Um, além da barreira da carne.
Todos nós somos Amor, na mesma Integridade, na mesma Verdade, na mesma Unidade e, sobretudo, no

mesmo e único Absoluto.
Isso está em andamento.

***

Naturalmente, alguns de vocês o vivem em níveis, digamos, mais ou menos acentuados, mas isso foi
prometido a todos, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser simplesmente este corpo que
vive um Despertar, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser uma forma que contém a Luz,

mas Ser a Luz que supera toda forma.
Vocês são isso, e isso se revela a vocês, cada vez mais.

Então, não, vocês não estão sonhando.



O que vocês são chamados a viver, em meio ao Abandono do Si, é a Realização total do que vocês São, muito
antes de todo Despertar, muito antes de toda Realização, muito antes de toda separação.

***

O momento chegou: o momento é para a reparação total de todas as ilusões e de todo sofrimento, levando-os
a reconsiderar a relatividade deste corpo, a própria relatividade da sua vida, a própria relatividade deste mundo.
O que foi realizado é a Ascensão e a Ressurreição, em meio a este corpo, porque é apenas aí que isso podia

acontecer, porque é apenas aí que isso podia se realizar e vocês o realizaram.
Resta-lhes descobrir a Graça.

Resta-lhes descobrir a possibilidade de se mesclar a qualquer Consciência e fazê-lo, de forma Amada,
Amorosa, em total Liberdade de toda carne.

Isso ocorre nos seus sonhos, isso ocorre além de toda noção afetiva, além, é claro, de quaisquer noções
limitantes, tais como vocês conheceram-nas neste mundo.

***

Dancem no Sol.
Dancem com vocês mesmos, mas Dancem também uns com os outros porque o outro é apenas vocês

mesmos, em um outro momento, em um outro espaço.
Isso ainda lhes parece, hoje, impossível de compreender.

Não há melhor amigo que o seu pior inimigo, não há melhor irmão que aquele que os enganou, não há melhor
amigo que aquele que se diz seu inimigo.

Essa é a estrita Verdade.
Então, vocês poderão dizer, como o CRISTO: “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês

fazem” porque vocês o fazem, de fato, a vocês mesmos.
A maneira com a qual vocês julgam, vocês serão julgados.

Não há julgamento, exceto o julgamento que vocês fazem, vocês mesmos, não importa de qual de vocês: o
outro que é apenas vocês mesmos.

Isso será vivido, essa é a estrita Verdade.
Percorridos pela Onda da Vida, tornem-se a Onda da Vida, na totalidade, que isso seja neste corpo, como em
qualquer outro corpo, nesta Estrela como em qualquer outra Estrela, sobre esta Terra com em qualquer outra

Terra.
O momento chegou e é agora, além de todo tempo, além de todo limite e além mesmo de todo corpo.

Vocês não são este corpo, mas vocês estão neste corpo.
O que está neste corpo e o que Dança em vocês é a Onda da Vida que os percorre.

Vocês são Isso.

***

Resta-lhes atravessar este última fase, levando-os a estabelecer-se, pela Eternidade, no que vocês São.
Não, vocês não estão sonhando.

Vocês têm também, a partir do momento em que vocês depositarem as últimas armas, que testemunhar.
O testemunho não tem necessidade de grandes discursos, não tem necessidade de demonstrações.

A sua simples Presença basta para abrasar o conjunto da humanidade nesse Fogo de Amor final e terminal,
pondo fim à separação, à divisão e às ilusões.

Vocês chegaram a isso.
Vocês não dependem mais de qualquer tempo linear deste mundo para vivê-lo, porque isso cabe apenas a

vocês.
O momento coletivo da Terra é possível a cada sopro, para cada um de vocês e para o conjunto dos seus

Irmãos e das suas Irmãs.

***

Não busquem data porque a data chegou.
Não busquem mais o momento porque cada momento corresponde a isso.

Resta-lhes, simplesmente, deixar Ser o que vocês São.



Resta-lhes se beneficiar do que vocês São em meio a este efêmero.
O Absoluto se revelou para alguns de vocês.

Ele irá se revelar para muitos de vocês, gradualmente e à medida do tempo, porque o que vocês São permite a
Comunhão, porque o que vocês São no Absoluto é contaminante e permite àqueles dos seus Irmãos e das

suas Irmãs que ainda duvidam, tornar-se, vocês mesmos, eles mesmos.
Vocês são, naquele momento, o iniciador e a iniciadora que, pelo Casamento Místico, vêm abrasar o Coração

do outro.
Não mais enquanto Coroa Radiante, não mais somente enquanto Lareira, mas, sim, como uma Vibração
extrema, ocorrendo no conjunto do corpo, levando-os ao estado de deleite absoluto do que vocês São.

Nada mais poderá ser como antes.
Vocês irão comungar, no Céu, com cada um de vocês, que é um outro você mesmo, eu o repito, em outro

espaço e em outro tempo.
A visão da separação apenas foi mantida pelos horrores e pelo próprio sofrimento do que foi criado no

pensamento.
Isso está superado.

***

Hoje, vocês São, se vocês se Abandonarem à Luz e se vocês abandonarem o próprio Si.
Instantaneamente, vocês se tornam o Esposado, aquele que está Casado com o CRISTO e, para vocês, o

CRISTO está aí.
Ele vem despertá-los ao seu Último.

Ele vem pedir ao seu Coração para tornar-se você mesmo.
E nós vimos, nós, Arcanjos, como os Anciãos, como as Estrelas, como aqueles que pertencem a alguma

estrutura (ndr: intervenção de BIDI) enquanto aqueles que vão colocá-los na Verdade, na Transparência, na
Espontaneidade, além de toda barreira, além de todo limite, além de toda apreensão.

***

Isso é Amor e nada mais.
Não é nada mais senão o Amor porque o Amor é a Essência dos mundos.

Não é nada mais senão esses diferentes qualificativos Vibratórios que nós explicamos para vocês, permitindo-
lhes vivê-los, permitindo-lhes também sintetizá-los e os aproximar do que se vive agora (para alguns de vocês,

desde dois meses).
A época da Páscoa passou, resta agora viver esta primavera (outono, no hemisfério sul), esta Ressurreição de

si mesmo que os conduzirá ao verão (inverno, no hemisfério sul).
Muitas coisas irão transcorrer, através de vocês, como sobre este mundo.

***

Lembrem-se de que vocês são além do mundo porque vocês são a Onda, além de todo o mundo.
Lembrem-se de que vocês são a Alegria, além de toda alegria e isso é chamado de Êxtase, isso é chamado

de Fusão e Dissolução.
Isso é para viver, a partir do momento em que vocês depositarem toda arma da personalidade.

Vocês nada têm a perder porque vocês, aparentemente, já tudo perderam.
É apenas uma restituição da Verdade e da Beleza.

Vocês passaram de Semente de Estrela e de Ancorador de Luz a Filhos da Liberdade.
Então, demonstrem a sua Liberdade porque vocês são os Liberados e porque vocês são os Viventes.

Cabe a vocês deixar Ser, na totalidade, isso.
Cabe a vocês romper toda barreira, derrubar todos os muros do isolamento que poderiam ainda restar,
isolando-os dos seus Irmãos e das suas Irmãs, daqueles que vocês amam, como daqueles que vocês

acreditam não amar, daqueles que estão deste lado do véu, como daqueles que atravessaram esse véu para ir
ao que vocês nomearam, anteriormente, as portas da morte.

***

Tudo isso está aberto, tudo isso é Verdadeiro, tudo isso é Amor.



Transcendendo e Glorificando a própria carne que vocês habitam, chamando-os a esta Transparência, a esta
última Transcendência, transformando cada uma das suas células em um braseiro ardente de Amor, nesta

forma de cristal, estabelecendo-os em meio à sua nova Morada ou em meio ao Absoluto.
Isso se desenrola neste momento mesmo.

Então, é claro, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs (que são outras partes de você mesmo, ainda não
despertadas) vão se rebelar, vão entrar em rebelião porque eles têm medo.

E vocês são, de algum modo, aqueles que vêm amenizar os medos, não mais semeando a Luz, não mais
enxameando a Verdade, mas, simplesmente, manifestando a Verdade do Absoluto que vocês São.

Vocês vão ver (por si mesmo, pelos seus olhos e pela sua Consciência) que vocês serão os agentes
transformadores daqueles dentre vocês que são senão vocês em outros momentos, que ainda não estão

abertos a esta Última Verdade.
Os primeiros serão os últimos.

***

Vocês fazem parte daqueles que, pela sua simples Presença, sem qualquer alinhamento, sem qualquer
vontade pessoal ou individual, vão trabalhar para a Liberdade, trabalhar para a Liberação porque, Liberando-se,

vocês Liberam o mundo.
Vocês são Livres.

Vocês são, desde toda Eternidade, a Liberdade.
Vocês são, desde toda Eternidade, o Amor, o Amor Absoluto, aquele que não conhece qualquer carne, aquele

que não conhece qualquer resistência, qualquer oposição.
Nada mais há senão o Amor.

Nada mais há senão o Abandono do Si para CRISTO.
Então, nós os acolhemos e nós os esperamos em vocês mesmos, nesse santuário que foi esse Templo que

vocês construíram, que vocês fizeram, que vocês limparam, permitindo-lhes, hoje, receber o Noivo.
Tudo isso se desenrola neste momento mesmo.

Muitos de vocês vão tomar Consciência da Onda da Vida, mesmo sem poder ali colocar palavra ou
denominação, sem poder sequer descrever os efeitos.

Eles irão viver os efeitos e eles irão se tornar isso, assim como vocês.
***

Então, vocês poderão comungar uns com os outros, na Verdadeira Comunhão, não aquela das aparências, não
aquela de uma família, mas aquela da Liberdade de Absoluto a Absoluto, além de toda consciência.

É isso que está em andamento neste momento, neste tempo da Terra, neste tempo da sua Eternidade.
Mais do que nunca, nós estamos com vocês.

Mais do que nunca, nós somos vocês.
O contato, a Comunhão e a Fusão irão se estabelecer por uma modificação importante da Onda da Vida, da
sua propagação em meio a este corpo e, também, pela modificação intensa dos diferentes sons percebidos

nos ouvidos, aumentando e ampliando o estado de Êxtase ou o estado de Íntase.
Vocês nada arriscam porque vocês São este Êxtase, vocês São esta Íntase.

Vocês São esse som que se ouve ao nível dos ouvidos.
Vocês são, também, o som que é ouvido no Céu e sobre a Terra porque a Terra e o Céu nada mais são do

que vocês mesmos, eles também.
Vocês São isso, na totalidade.

Deixem trabalhar.
Deixem Ser.

Deixem as energias da Criação revivificar a Eternidade da sua Presença sobre este mundo, como em qualquer
mundo.

Vocês não estão mais limitados a este mundo.
Vocês não estão mais limitados a este corpo.
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A própria encarnação torna-se Transparente.
Disso vocês irão se aperceber, que isso seja no espaço dos seus sonhos, no espaço das suas noites, no

espaço dos seus contatos.
A Comunhão tornar-se-á cada vez mais fácil, neste próprio corpo, e através deste corpo, sem, no entanto, que

os corpos se toquem, sem, no entanto, que tenha qualquer noção de um tabu, qualquer que seja.
A carne é Transcendida, ela é Transmutada, ela é chamada, ela também, a viver sua transmutação e sua

Ressurreição nos espaços de Cristal da 5ª Dimensão ou de outras Dimensões e, também, na Transparência e
na vivência da Onda da Vida no Absoluto Último (que, no final, vocês São, já que todos nós somos Um).

Isso tomará todo seu sentido.
Vocês são Um porque nós somos Um com vocês.

Isso não é um conceito, mas é uma realidade, para viver nesta carne e além desta carne, neste Espírito e em
todo Espírito, em toda alma existindo ainda antes da Dissolução.

Vocês serão a alma de um como a alma do outro, nada mais será secreto porque vocês estarão em comunhão
direta.

Vocês não terão mais necessidade da ferramenta mental.
Vocês terão simplesmente que Ser e vocês serão então, instantaneamente, Tudo, absolutamente Tudo, cada

parcela.
Nada mais lhes será desconhecido, nada mais lhes será estranho porque vocês irão se tornar o Absoluto,

presente, do mesmo modo, em vocês como em qualquer outro, como em qualquer Anjo, como em qualquer
Arcanjo e como em qualquer Estrela.

Não há mais véu, não há mais separação.
Somente persistem os véus que vocês mantêm, de maneira artificial, pela dúvida e pelo medo.

***

Além de tudo isso, vocês irão viver este Absoluto a um dado momento.
Não o procurem.

Se isso não estiver presente, não fiquem impacientes: permaneçam pacientes, deixem-se levar.
Abandonem-se, deixem trabalhar o Absoluto em vocês, este marcador que é a Onda da Vida, que apenas

pede para lançar-se, para percorrer o seu corpo, para extrair-se pelo Coração e pela cabeça, a fim de voltar em
vocês como uma Onda de Êxtase.

Vocês são isso e nada mais, nada mais pode existir, nada mais pode sequer rivalizar com a Beleza disso.
Então, o que vocês escolhem?

Vocês escolhem ainda resistir ou vocês escolhem Ser esta Onda da Vida e este Êxtase?

***

A escolha é muito simples, aliás, vocês não têm escolha: só o que constitui o próprio princípio inferior de vocês
acredita que ele tem uma escolha, acredita que ele tem medo ou acredita que ele tem uma dúvida.

Vocês nada são desses três elementos.
Então, hoje, eu os convido, enquanto Arcanjo do Amor, Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação, para
Viver o Amor porque vocês são o Amor, porque vocês são isso, e absolutamente nada mais pode interferir

com esta Verdade.
Vocês são os Filhos da Liberdade, vocês são a Liberdade e vocês são os Liberados Viventes, se tal for sua

aceitação.
Se vocês decidirem abandonar o Si, abandonar o ego e viver o Coração, na totalidade, nada pode se opor a

isso, no exterior de vocês mesmos.
Há apenas o seu olhar que pode ainda, por enquanto, permanecer separado.

Vocês nada irão perder, vocês irão ganhar tudo: então, por que hesitar, por que ver ali o que quer que seja mais
senão o Amor?

Quem pode ver outra coisa que o Amor exceto o ego, exceto o olhar separado, exceto, justamente, esses
medos e essas dúvidas nas quais vocês serão levados?

Não para refletir, mas para deixar passar, ou seja, para observar, porque o medo e a dúvida não são de vocês,
nem pessoais, nem coletivos.

Eles são apenas a ilustração do ‘sistema de controle do mental humano’ que, de algum modo, os restringiu,
que os induziu a caminhos ditos secundários, e que os impediu de ser o que vocês São, de viver o Absoluto.

***



Hoje, vocês vivem o Absoluto.
Vocês são os Liberados Viventes, a partir do momento em que vocês não derem mais corpo, não mais

consentir com o que representa a personalidade, com o que representa a encarnação.
Não é questão de evitar a encarnação.

A Terra irá assinalar, para vocês, o momento vindo.
É questão de encarnar, na totalidade, além da Luz, o Absoluto, a fim de que o Absoluto tenha lugar em meio a

este corpo e o ilumine do interior, além da contemplação da luz do Si.

***

Vocês não são um corpo que abriga a Luz.
Vocês não são aquele que vive um Acordar ou um Despertar.

Vocês não são aquele que acede a uma Realização.
Vocês são os Liberados Viventes.

Resta simplesmente aceitá-lo, resta simplesmente vivê-lo, em vocês como com qualquer outro, como com que
qualquer Sol, como com qualquer Dimensão.

Não há mais limites, não há mais barreiras, exceto aquelas que vocês ainda permitiram e que vão se dissolver
por elas mesmas.

Não busquem alguma doença, não busquem alguma desculpa, não busquem algum álibi porque tudo está aí,
tudo está consumado.

***

Agora, a título coletivo, a hora da Ressurreição soou em vocês, como para a Terra, e isso vocês já o vivem, a
Terra o vive.

Não deixem se levar pelo que quer que seja senão pelo Amor, pela Verdade deste Fogo e desta Água que se
espalham em vocês, realizando a alquimia do Yin e doYang, a alquimia do masculino e do feminino, em vocês
mesmos, levando-os a este ‘andrógino primordial’, levando-os a este Último, onde não existe mais separação
ligada a qualquer polaridade de sexo, ligada a qualquer polaridade de Véu daquele que está vivo e encarnado,

daquele que está morto.
Todos os Véus desapareceram.

Tudo está desvendado.
Tudo está Revelado.
Tudo está Liberado.

Vocês o aceitam ou vocês o recusam?
Vocês são o Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são o Caminho e vocês são a Vida.

O que mais pode existir, exceto esta perfeição absoluta, este Amor absoluto, esta Onda da Vida, esta
magnificência, que faz com que nós sejamos Um, que nós sejamos o Absoluto?

***

Portanto, enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a Ser o Amor porque vocês nada mais são que isso.
Não reflitam sobre suas ações porque, se a ação é guiada e conduzida pelo Amor, o que resulta é o Amor e

nada mais.
Quaisquer que sejam as circunstâncias da personalidade, o grau de intensidade da sua confiança no que vocês

São, no Amor, nesta Verdade do Amor, fará da sua vida um tapete de rosas onde nada mais poderá afetar,
nesta carne, o que quer que seja de quem vocês São.

Vocês querem Ser isso?
Porque é isso que vocês São, além de toda aparência.

Nós somos Um.
Portanto, enquanto Arcanjo ANAEL, eu os convido a este Banquete Celeste.

Ele não é restrito a alguns iniciados.
Ele não é restrito a alguns seres que estariam mais adiantados.

Ele não é restrito àqueles que teriam trabalhado melhor.
Ele não é restrito àqueles que teriam melhor Ancorado a Luz.

É uma festa e o Banquete está aberto a todos, sem qualquer limite, sem qualquer restrição.



Há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem estabelecer os seus próprios limites e as suas próprias
restrições.

O Banquete chama todo mundo.
Ele não faz diferença entre as idades, entre o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam.

A Onda da Vida é para todos.
Ela não é privilegiada a uma pessoa e ausente de outra pessoa.

Ela está absolutamente por toda parte, porque vocês estão por toda parte, porque vocês São a Eternidade,
vocês São o Absoluto e vocês São o Último.

Vocês São o que vocês São.

***

Então, abandonem o Si.
Abandonem o que lhes pareceu, a um dado momento, como a última verdade a viver.

Não há outro Último.
Não há outra etapa senão o Amor Absoluto de quem vocês São.

Enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, neste corpo, nesta
carne sublimada, transfigurada e desperta.

Vocês são os Liberados Viventes.
Vocês são aqueles que acolheram a Onda da Vida, ou que irão acolhê-la, e que irão deixá-la desenvolver-se e

que irão tornar-se, vocês mesmos, esta Onda da Vida, onde mais nenhum apego pode existir, onda a
Liberdade é total, onde a Liberação é real.

É isso que se desenrola neste momento mesmo.
É isso que se revela, neste momento mesmo, no instante da minha Presença como em qualquer outro instante
onde nós estaremos em Comunhão, uns com ou outros, uns nos outros, além de toda afiliação, além de toda

carne, além de todo corpo, além de toda alma, além de todo Espírito.
Porque nós somos Um, Único, Absoluto e Último, em meio ao Amor.

***

Eis algumas palavras que, enquanto Arcanjo do Amor, eu tinha para dar a vocês.
O abandono do Si é um canto.

Não um canto de esperança, não um canto de espera, mas o canto da Verdade.
Esse som é aquele que vocês escutam em seus ouvidos, que irá levá-los a viver o Êxtase Místico do Coro dos

Anjos, última etapa do Som absoluto, conduzindo-os a esta indizível Verdade.
Isso está em andamento.

Isso está a caminho.
Se vocês prestarem atenção, sem nada fazer, vocês irão constatar que, assim que vocês se aproximam de

outra consciência, em Espírito, em Verdade, o seu som modula-se e se amplifica.
Isso assinala o seu Casamento Místico.

Isso assinala a Transparência de um e do outro fazendo com que, como nas outras Dimensões, vocês possam
transpassar-se, uns, os outros, na totalidade.

O corpo não será mais um obstáculo, ele não será mais uma prisão, mas, sim, o local onde se realiza este
Último, este Absoluto.

Eu os convido, portanto, a descartar todas as armas.
Eu os convido a não mais temer.

Porque, será que o Amor poderia temer o que quer que seja?
Vocês estão Liberados.

Vocês são os Liberados Viventes.
Essa é a única e exclusiva Verdade.

Todo o resto não é nada.
Acima de tudo, jamais julguem alguém.

Lembrem-se daquele que vocês julgaram um dia.
Não há outro inimigo senão vocês mesmos, de vocês mesmos.

O inimigo não existe.
Não há nem Bem, nem Mal.

Há apenas o Amor, a Eternidade do Amor, a Verdade do Amor, o Absoluto do Amor e da Luz.



Vocês são a Luz dos mundos.
Vocês são o Amor dos mundos.

Nós o somos, com vocês, em vocês.
Não há mais distância.

Não há mais separação.
Não há nada mais senão este Último.

Não há nada mais senão este Absoluto.
Não há nada mais senão a Onda da Vida, Onda do Amor, dança eterna da Verdade, indizível deleite de, enfim,

ter retornado ao que vocês São, na Eternidade.
E isso, ainda, nesta carne.

E isso, ainda, com aquele que concerne a vocês, com aquele que transpassa vocês pelo seu coração, em uma
doação de Amor a vocês mesmos, em uma doação e em um abandono do Si.

Amar para ser Livre.
Amar é dar-se.

Amar é dar.
O que vocês têm para dar?

O que vocês São, em Verdade, porque vocês são a Doação.
Vocês são a Doação da Vida, manifestada e marcada pela Onda da Vida.

É o que vocês são.
Nada mais existe.

Vocês são isso, pela Eternidade.
Vocês são isso, desde toda Eternidade.

***

No silêncio das minhas palavras, durante alguns minutos, acolhamos juntos (já que isso é possível, não importa
o momento) o Manto Azul da Graça e sua tradução que é a Onda da Vida.

Neste silêncio e nesta Eternidade, comunguemos.
Na ronda do Um.

No hino da Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Escutem e ouçam o canto da Eternidade, que é o canto do Amor.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Liberdade, Liberados, se houver em vocês a necessidade de partilhar, a necessidade
de interrogar ou a necessidade e liberar alguma coisa, eu os escuto.

***

Pergunta: e sobre a noção de refutação como exercício espiritual?

A refutação é o princípio que consiste em desviar de vocês tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da
Eternidade.

Vocês não podem conhecer a Eternidade porque vocês o São.
Há, portanto, uma única atitude possível: deixar a Onda da Vida trabalhar, deixá-la subir e se expandir, como a

seiva da árvore que sobe e percorre o conjunto do seu corpo, o conjunto das suas células, assim como o
conjunto de cada corpo, de cada Irmão e de cada Irmã.

Além disso, existem, efetivamente, circunstâncias prévias onde lhes é preciso olhar, com lucidez e clareza,
tudo o que não é do Absoluto.

Quando vocês tiverem eliminado o que não é do Absoluto, ou seja, tudo o que vocês conheceram, naquele
momento, vocês poderão desposar, na totalidade, o Absoluto.

Esta refutação é, simplesmente, apenas um princípio de exercício, dito espiritual, visando enxergar, claramente
e com lucidez, o que vocês não são.

Refutem o corpo.
Refutem esta vida.



Refutem a doença.
Refutem qualquer vínculo.

 Não para negá-los, não para rejeitá-los, mas, sim, para iluminar.
Então, naquele momento, o que será iluminado irá dar-lhes a iluminação necessária e suficiente para penetrar

os cantos da Onda da Vida e viver a Onda da Vida.
Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter algum sofrimento.

Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter o menor rancor contra a humanidade, contra um outro Irmão e
Irmã.

A Onda da Vida é aceitação e aquiescência total ao Amor.
Refutar consiste apenas em refutar o que não é do Amor, ou seja, tudo o que pertence ao domínio do

temporário, tudo o que pertence ao domínio do pesado, tudo o que pertence ao domínio do efêmero e que,
justamente, pelo peso representado, mesmo efêmero, bloqueia o desenvolvimento da Onda da Vida.

Vejam isso com Amor, sem julgamento, sem levar um olhar crítico, simplesmente aceitando olhar: vocês não
são nem este corpo, nem estes olhos, nem esta doença, nem seus filhos, nem seus pais, nem mesmo esta

vida que vocês vivenciaram.
Refutem isso e a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

Vocês nada mais têm a fazer.
E, sobretudo, não se esqueçam de olhar e de comungar com aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que já estão

neste Absoluto, além de toda carne, além de toda separação, além de todo contato físico.
Porque eles tiveram acesso ao seu Espírito.

Eles estão realizados, ao que vocês são destinados.
Todos vocês são Liberados Viventes.

Só o ego vai acreditar que isso não é verdadeiro.
Somente a pessoa vai dizer que isso não é possível.

Não o escutem.
Escutem a Onda da Vida.

Escutem o canto da Graça, aquele do Céu e da Terra, aquele do Apelo de Maria, aquele dos seus próprios
ouvidos.

***

Pergunta: quando novas manifestações da Onda da Vida se revelam no corpo, é também para refutar?

Absolutamente não, já que vocês São a Onda da Vida.
Vocês não são as manifestações da Onda da Vida no seu corpo, mas vocês São a própria Onda da Vida.

Não fiquem nas percepções, mas se tornem o que é percebido.
A refutação concerne ao que é efêmero.
A Onda da Vida é tudo, exceto efêmera.

Ela é Eternidade.
Desta Eternidade que vocês foram privados.

Então, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem (Doação da Graça, Manto Azul da Graça, Onda do
Éter), não importa.

***

Pergunta: como se identificar a essas manifestações corporais?

Bem amado, a questão é muito vaga.
A Onda da Vida não pode ser dirigida.

Vocês podem criar condições propícias ao seu aparecimento.
Vocês podem limitar a influência do que está inscrito na dúvida e no medo, ao nível dos dois primeiros chakras

do seu corpo físico.
As manifestações são múltiplas.

Nós não iremos dá-las a vocês, por enquanto, mas vocês irão ver, se vocês se interrogarem uns com os
outros, que elas são estritamente idênticas.

São circuitos energéticos, comuns.
São manifestações Vibratórias, em meio a este corpo, comuns.

O importante não é a manifestação.



Vocês nada podem ali mudar.
Analisá-lo de nada serviria.

Vocês têm apenas que se tornar esta Onda da Vida.
E vocês o sabem, a partir do momento em que vocês vivem o Êxtase e o Deleite.

Enquanto o Êxtase e o Deleite não forem vivenciados (em um primeiro momento por intervalos e, gradualmente
e à medida do tempo, permanentemente, dia e noite), nada há a fazer para isso.

Simplesmente deixar existir este estado.
Porque é o que vocês São.

***

Pergunta: como compreender a aconsciência e sua diferença com o inconsciente?

Isso apenas pode ser vivenciado.
O Absoluto não pode ser compreendido.

Ele pode apenas ser vivenciado.
E, em meio ao Absoluto, não há inconsciência, mas aconsciência.

Querer ali colocar palavras estritamente de nada serve.
É o mental que sempre vai agir assim.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode se manifestar sob a forma de um movimento rotativo?

É um movimento ondulatório.
Quando ele está instalado, ele percorre todo corpo.

Não é mais possível discernir a origem sob os pés, nem mesmo a origem ao nível do períneo.
Mas isso ocorre por toda parte, ao mesmo tempo, como uma ondulação, como uma dança, sendo

acompanhado pelo estremecimento do Êxtase.

***

Pergunta: sensações de efervescência sentidas no corpo, acompanhadas de paz, de plenitude, são efeitos
da Luz Vibral?

É a alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida, quer tenha nascido ou não, aliás.
Porque a Onda da Vida penetra vocês pelos pés, mas ela sai da Terra por toda parte e não unicamente nos

seus pés.
Então, é um momento em que o Casamento do Céu e da Terra (ou seja, da Luz Vibral que desceu até vocês,

que fecundou a Terra e que desencadeia, ao redor, a subida desta seiva que é a Onda da Vida) pode ser
percebido ao nível do corpo de diferentes maneiras.

Há uma captação, pela periferia do corpo, da alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida.
Mas enquanto ela não tiver penetrado o interior dos seus pés, não tiver subido até o períneo, não pode ali ter o

Êxtase.
O mecanismo não fica completo.
Ele é vivenciado na superfície.

***

Pergunta: é possível confundir a Onda da Vida com outra coisa?

A questão não se coloca para aquele que vive a Onda da Vida.
Não pode ali ter confusão com o que quer que seja mais.

O Êxtase não pode ser confundido com qualquer outra coisa.

***



Pergunta: isso pode ser confundido com manifestações de entidades do baixo astral?

Em caso algum.
Só o ego pode crer nisso.

Só o ego que tem medo pode colocar esta questão.
Não pode existir entidade, dita do baixo astral, que possa assediar.

Só o ego, que não vê claramente e que está dominado pelo medo e pela dualidade, recusa se apagar diante da
Onda da Vida.

Ele ali colocará todos os nomes.
Porque aquele que vive o Êxtase é, para o ego, exterior, daquele que não o vive, uma possessão, um absurdo,

algo que não pode existir.
O Absoluto não pode ser reconhecido pelo ego.

Jamais.
O ego se posiciona sempre como elemento discriminante entre o Bem e o Mal.

Enquanto existir isso, em meio ao ego, jamais a Onda da Vida poderá ser vivenciada, exceto no momento final.
Mais uma vez, o Êxtase e a Onda da Vida jamais podem enganar.

Só o ego vai jogar para acreditar que isso não é o que é.

***

Pergunta: a alimentação pode ajudar a sentir a Onda da Vida?

Absolutamente não.
Como eu disse, há alguns anos: a alimentação líquida ou a ausência de alimentação pode favorecer a Luz

Vibral.
A Onda da Vida não se importa com o que vocês fazem.

Vocês são Amor ou vocês não o são.
Enquanto vocês acreditarem que existe uma circunstância exterior (alimentar, kármica, de idade ou do que quer

que seja), a Onda da Vida não pode nascer.
Ela estritamente de nada depende, e, sobretudo, não da sua personalidade, e, sobretudo, não dos seus

desejos.
Já que ela está ligada ao abandono do próprio Si.

Crer e esperar que a Onda da Vida vá nascer porque vocês adotam tal regime ou porque vocês consomem tal
coisa, é um equívoco do ego.

A Onda da Vida irá nascer a partir do momento em que vocês forem este Absoluto, a partir do momento em
que vocês Abandonarem, vocês mesmos, o Si, à própria Fonte de vocês.

Nada mais há a fazer.
Isso foi dito de várias maneiras, mas só o ego sempre vai buscar uma justificativa do porque ele não vive a

Onda da Vida.
Mas, justamente, vocês apenas podem viver a Onda da Vida e, com muito mais razão, o Êxtase, se não houver

mais ego.
Lembrem-se: o único obstáculo à Onda da Vida, ao Absoluto e à Graça do Manto Azul, são unicamente as

dúvidas e os medos que não são os seus.
Isso foi desenvolvido.

Enquanto vocês derem peso e enquanto vocês derem crédito às dúvidas e aos medos, a Onda da Vida não
pode subir.

Lembrem-se de que o limitado, o ego, irá sempre procurar afastá-los disso.

***

Pergunta: os espasmos sentidos ao nível do ventre são uma manifestação transitória no percurso da Onda
da Vida?

A Onda da Vida nasceu, ou não, ao nível dos pés.
Ela subiu, ou não, até o períneo.

E, em seguida, ela pode, efetivamente, dirigir-se para frente e para trás, ou seja, para o ventre, como para as
costas.



Se nada de tudo isso ocorreu antes, isso não é a Onda da Vida.
Se for a Onda da Vida, o anterior foi vivenciado.

Esses espasmos estão ligados diretamente ao segundo chakra.
Do mesmo modo que muitos de vocês notaram que havia zonas de sensibilidade, depois do Manto Azul da

Graça, ao nível do que foi chamado de chakra do baço e de chakra do fígado ou, se vocês preferirem, o que
vocês nomeiam Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo até causar distúrbios digestivos, hepáticos ou colíticos.

Não se preocupem com isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, comunguemos juntos à Doação da Graça.
Eu voltarei, aliás, durante o seu espaço de Alinhamento e de Comunhão.

Eu lhes digo até dentro de alguns instantes e acolhamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou ANAEL Arcanjo e eu lhes digo até dentro de alguns instantes.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE
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- Ensinamentos de Sri Nisargadatta Maharaj -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Bidi-2012-04-09.mp3

Bem, BIDI está de volta entre vocês.
Eu me alegro de reencontrá-los para os nossos ‘entre ti e mim’.

Então, em um primeiro momento, nós iremos, se vocês quiserem, continuar a examinar, a pesar e a avaliar as
suas questões, nas mesmas circunstâncias e condições de ontem.

Eu peço, então, a sua escuta e o fato de ouvir e de deixar chegar o que vem a vocês, sem interferir de qualquer
maneira, sem se opor.

Simplesmente, acolhendo como eu os acolho.
Nós podemos examinar a primeira questão.

***

Pergunta: quando viemos a esta Dimensão, uma estrutura perfeita e Ilimitada, como foi possível
chegarmos tão baixo, nesta Dimensão, em Vibração e em Consciência? Por quê?

Esse mecanismo é denominado a queda.
Esta queda está ligada a um ponto de vista, cada vez mais estreito e limitado, engajando, de algum modo, a

Consciência em sua própria limitação (em uma autolimitação) que vai, progressivamente (em tempos
extremamente longos) levá-lo a se isolar e a se separar cada vez mais.

Isso foi descrito em vários textos muito antigos, falando de eras e de épocas sucedendo-se e levando
gradativamente a Consciência a descer, de alguma forma, nas profundezas do esquecimento.

Mas isso não persiste.
A partir do momento em que mesmo o mental é capaz de se olhar, com toda honestidade, com toda lucidez, e

de maneira lógica, ele chega, efetivamente, a considerar isso como um processo absurdo, pecaminoso.
O problema sendo não tentar responder a esse tipo de pergunta porque, é claro, ela vai levá-los, não somente
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a constatar o estado da Consciência, mas, muito mais, a descobrir as causas.
Ora, eu os lembro, o Absoluto não tem causa.

Querer buscar uma causa (uma explicação) irá remetê-lo, sistematicamente, a esta causalidade e, portanto, a
esta Dualidade.

Coloque-se a questão de por que há esta pergunta.
Há necessidade de explicar ou de lamentar?

O que é este afastamento do que você É, que permite interrogar-se sobre o que você considera como triste ou
como anormal?

Não considere o que é anormal, mas veja apenas o que é normal.
Do mesmo modo que a Dualidade consiste em ver o bem e o mal, a Unidade consiste apenas em ver a

Unidade e em não se deixar seduzir, de qualquer maneira e de modo algum, a dissertar, a fazer-se perguntas
sobre o bem e o mal, pois a equação do bem e do mal, pela própria natureza, é insolúvel.

Sejam quais forem os aspectos importantes, levados por uma vida em meio ao serviço, à dedicação, sejam
quais forem as concepções filosóficas, ou mesmo espirituais (referentes ao bem e ao mal), elas jamais terão

uma solução, porque a solução não é deste mundo.
Porque a solução não está na Dualidade, e solução alguma pode existir enquanto houver antagonismo.

Eu falei, ontem, sobre aos dois extremos de um limite.
Não é porque vocês chegam a um extremo de um limite que vocês conhecem todos os limites, o outro

extremo, mas, sobretudo, que vocês estão aptos a superar este limite.
É preciso, literalmente, extrair-se desta noção de causalidade.

Esta causalidade permite explicar este mundo, e somente este mundo.
A causalidade permite exprimir as leis de ação / reação, as leis da Alma, mas, jamais, a lei do Absoluto.

 Porque o Absoluto conhece apenas uma única lei que é aquela da Unidade Abandonada em si, ou seja, o
próprio princípio da Unidade.

O fator causal, seja qual for (em sua vida, na história da vida sobre este planeta) remete necessariamente, aí
também, a um início e a um fim.

A causalidade, nela mesma, não pode, portanto, estar inscrita em meio ao Absoluto e não pode extrair, até
mesmo, a sua lógica a partir do Absoluto.

A causalidade (ação / reação, início e fim) inscreve-se em uma história e não na Verdade.
Pois toda história está inscrita em um tempo linear, em meio a alguns limites que também são seus, mas que

não correspondem à Verdade.
A história é, de algum modo, o esqueleto do que resta da vida.

As carnes partiram.
Resta alguma coisa que ficou incrustada.

Resta alguma coisa que não participa da Vida.
Hoje, é pedido a você para ser a Vida.

O Apelo da Luz faz ressoar, em você, não mais a causalidade, mas, sim, a sede de Absoluto.
Mesmo se essas palavras forem desconhecidas, mesmo se elas lhe parecerem fora de toda a causalidade, e,

portanto, de toda a possibilidade, não é menos real que isso seja a única e exclusiva Verdade.
Colocar-se como Absoluto (ousar colocar-se assim) vai pôr fim, de maneira extremamente rápida (pela própria
investigação sobre o que é o Si, sobre o que é o ego e, portanto, sobre o que não é o Absoluto), vai levá-los às

portas do que o ego chama de ‘nada’ e, portanto, a experimentar e a viver a experiência que é Absoluta.
Certamente, em alguns momentos-chave, foi oportuno que déssemos a vocês (ou que lhes foi dado, já que eu

ali não participava) uma série de elementos referentes à história.
Simplesmente para mostrar-lhes e demonstrar-lhes a que ponto a história pode ser deformada, arranjada,

desviada e ser agenciada de tal maneira que ela sempre irá desviá-los da Verdade.
Porque elas os levam (essas histórias) a crer em histórias e não em vocês.

O ser humano tem necessidade de histórias enquanto ele inscreve sua consciência em meio à causalidade.
Assim que ele inscreve sua consciência em meio a esferas do Absoluto (e mesmo em meio ao Si), a história

não tem mais sentido.
Ela não tem mais trâmite.

Ela não tem mais lógica e ela não tem mais justificação.
A história é apenas o álibi que é fornecido à vida que recusa se conhecer.

A história é apenas um expediente de ocasião querendo dar, ao mental, a certeza de que ele pode explicar sua
presença por um passado.

Ora, nenhum presente é explicável pelo passado.
Tudo o que se crê ser explicado pela consequência de um passado, inscreve-os ainda mais em uma ilusão.

Obviamente, aqueles que quiserem que a história se repita e que não acabassem com a história, vão criar, de
algum modo, cerimônias, comemorações, eventos de aniversário, que vão então manter, de algum modo, o

peso do passado no seu próprio presente.
Vocês, aliás, não fazem mais do que isto quando vocês festejam um novo ano, um aniversário ou uma festa



(seja qual for), com data marcada.
 Por que, naquele momento, vocês irão comemorar o passado.

Vocês fazem viver e reviver o passado no seu presente onde nada há para fazer.
Pois, enquanto o presente (que vocês vivem) for colorido de algum passado, vocês não podem pretender a

Unidade, vocês não podem pretender o Absoluto e não podem viver este Absoluto.
É preciso então, efetivamente, descondicionar, tirar o pó, eliminar, refutar tudo o que não é do Instante.

O Absoluto apenas está presente no Instante.
A única maneira de encontrá-lo (a única maneira de manifestá-lo) é viver, na totalidade, o Instante.

Não há passado.
Não há futuro.

Há apenas o Instante onde floresce o Absoluto.
Apenas parando o tempo, de algum modo (o seu tempo linear), é que vocês podem, real e concretamente,

tocar o Absoluto e vivê-lo.
Seja qual for o elemento que vocês tenham vivenciado, independentemente do afeto implicado no seu

presente, vocês não são isso.
Enquanto vocês derem crédito a isso, vocês não podem viver o Absoluto.

Façam a experiência.
Mais uma vez, não creiam em mim.

Experimentem e vejam, por si mesmos, se esta lógica se aplica à vida.
Saiam, portanto, da história.

Saiam, portanto, de toda história, porque vocês não são uma história, quaisquer histórias.
Manter a história, manter uma lenda pessoal, afasta-os, de maneira importante, do Absoluto e da Verdade.

Tudo o que os faz reviver (em pensamentos, em emoções, em ritos, em rituais, em comemorações, em datas)
não tem qualquer sentido para o Absoluto.

Cabe a vocês ver.
Coloque-se, simplesmente, a única e exclusiva questão que vale a pena: O que eu Sou?

E, quando você ver, por si mesmo, que você não pode definir o “o que eu Sou” ou o “Eu sou”, você irá
abandonar o “Eu sou” para não ser.

Seja o que for que disser o ego.
Porque esta abordagem do Absoluto é uma lógica implacável.

Esta investigação (se ela for concluída) irá levá-los, como a Vibração, além de toda manifestação, além do ser
e do não ser, a estabelecerem-se, em um primeiro momento, em meio ao não ser no qual existe o Ser e que

confere (digamos) o Absoluto.
Vocês devem estar, de algum modo, plenos.

Plenos, não de interrogações, mas plenos de certeza do Absoluto, não enquanto crença, mas enquanto
refutação do que é relativo, refutação do que é efêmero, refutação do que é limitado.

A cada minuto da sua vida, lembrem-se bem de que isso não é uma despersonalização ou uma retirada da
vida, mas, muito mais, uma transcendência da personalidade que os faz penetrar na Vida.

Não aquela que os seus olhos lhes mostram.
Não aquela que as suas palavras lhes definem.

Não aquela que vocês podem tocar, mas, aquela que vocês são, além de qualquer sentido.
É preciso, portanto, desviar-se da causalidade.

Desviar-se da causalidade (dito de outra forma) pode ser, portanto, não julgar, até mesmo o princípio da queda,
até mesmo a causalidade que criou esta consciência limitada.

O não julgamento é o fato de não possuir um olhar separado e dividido.
Não há melhor maneira de viver o Absoluto.

Eu os lembro de que, no Absoluto, não pode existir qualquer limite, qualquer separação, qualquer consciência
senão aquela que vocês são (reunindo todas as outras Consciências), resultando, de maneira inevitável, na

Consciência que não é a inconsciência.
Saiam, portanto (e saia, portanto), da causalidade.

A causalidade corresponde ao corpo.
Corresponde às leis da alma.

Este corpo tem fome: é preciso alimentá-lo.
A alma tem sede de experiências: é preciso fornecer-lhe experiências.

A alma ama amar, no sentido da posse, no sentido da experimentação, na matriz (tal como vocês a nomeiam).
A alma está, portanto, inscrita da causalidade.

Vocês não são a causalidade.
Vocês não são, portanto, nem este corpo, nem esta alma, nem esta mente, nem esta vida, nem este passado.

Vocês são a Vida.



Se vocês posicionarem o seu olhar desta maneira, vocês irão constatar que não se trata, absolutamente, de
uma negação da vida, mas, muito mais, de uma entrada na Vida e que, bem depressa, os processos em

andamento, atualmente, serão os de vocês.
Não há outra solução.

Não há alternativa.
Não há outra possibilidade que aquela de ser Absoluto ou refutar o Absoluto (do ponto de vista do ego ou do

ponto de vista do Si).
Reflitam, simplesmente (se tanto é que vocês possam defini-lo): o que existe em meio à personalidade, o que

existe em meio à alma, como objetivo?
Examinem este objetivo e compreendam, em um segundo, que não pode existir objetivo futuro.

Pois todo futuro afasta-os, ainda uma vez, da sua Presença e do Absoluto.
Evidentemente, a lei de ação / reação vai tudo fazer para mantê-los em suas redes.

Ela deixa-se compreender (e apreender-se) as leis: aquelas da encarnação, aquelas do karma, aquelas da
astrologia, aquelas da energia.

Ela vai lhes dar uma série de explicações, diretamente conectadas com a causalidade, e tudo funciona assim
neste mundo.

Mas eu terminarei dizendo-lhe que você é além da causalidade.
O que você quer ser?

O que você quer manifestar?
Isso que você É, em Verdade, ou a causalidade na qual você está interessado?

Cabe a você ver.

***

Pergunta: por que este mundo da Dualidade foi criado? Será por que, no mundo do Absoluto, do
Ilimitado, o tédio existe?

Eu lhe responderia que aquele que formula esta questão chateia-se realmente.
A Felicidade, o Êxtase e a Íntase do Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio.

O único tédio é aqui.
Tudo chateia vocês: as necessidades fisiológicas, a necessidade de ganhar sua vida, a necessidade de manter

e de carregar permanentemente a sua Consciência em um corpo, nas relações, passando por ferramentas
incompletas chamadas de linguagem.

Por outro lado, o mundo do Absoluto não pode existir.
O Absoluto não é um mundo.

Ele não é um Universo, nem mesmo um Multiverso.
Ele está além de tudo o que foi criado.

Ele é o suporte de toda a Criação.
Não é o tédio que causou seja o que for.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser um tédio de qualquer tipo já que com algumas palavras podemos
defini-lo como: Ilimitado, perfeito, pleno, vazio, Eterno, Deleite, Êxtase e Íntase, sem tempo e sem espaço.

No que o tédio poderia nascer disso?
Não mais do que uma necessidade de experimentar.

Porque quem diz experiência, em meio ao limitado, introduz sistematicamente uma noção de evolução ou de
involução e, portanto, um próprio princípio de causalidade.

Enquanto vocês pensarem assim, efetivamente, o mundo do Absoluto pode parecer-lhes tedioso.
A experiência, na realidade, é apenas a busca do Absoluto.

Como o que é Absoluto poderia limitar-se, ele mesmo, para, depois, reivindicar o Absoluto?
Especialmente porque a perfeição é inicial e não final.

Que interesse haveria, para o Absoluto, tornar-se relativo?
Então, é claro, do ponto de vista do relativo, é muito sedutor falar de experiência (de conhecer si mesmo

através do observador, através da existência de um sujeito e de um objeto), mas isso é uma visão fragmentada.
O Absoluto, estando fora do tempo, fora de toda a linearidade, simplesmente, para ele, o mundo não existe.

Simplesmente, para ele, o limitado não tem qualquer substância.
O tédio é, de preferência, ter todas as suas ocupações, mesmo observando a beleza, pois observar a beleza
irá obrigá-los, na linearidade, um dia ou outro, um momento ou outro, ocuparem-se, ainda que somente das

suas necessidades fisiológicas.
A menos que vocês entrem em Samadhi (como alguns seres o fizeram), a menos que vocês entrem no

Absoluto mantendo uma forma, eu não vejo por qual razão haveria algum tédio.
Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.



Eu posso garantir-lhes que são vocês que são o tédio.
Seja qual for o seu entusiasmo, sejam quais forem as suas capacidades para Alegria, sejam quais forem as

suas instalações em meio ao Samadhi, isso não é o Absoluto.
Há apenas a saída do tempo linear do espaço, do espaço-tempo (não como uma negação, mas, sim, como
uma aceitação lógica), é apenas naquele momento que vocês superam e transcendem o tédio deste mundo.

O Absoluto não é um mundo.
Eu diria que é a Transcendência do mundo e, portanto, mesmo se os mundos parecerem existir no interior do
Absoluto (presença do relativo em meio ao Absoluto), isso é apenas uma visão (ainda uma vez) separada e

limitada.
O Absoluto não tem necessidade de qualquer experiência, de qualquer memória.

Ele é, de toda a Eternidade, perfeição e beleza, bastando-se a Ele mesmo, sem qualquer projeção, sem
qualquer experiência.

A experiência (sobre este mundo como em outros mundos) não é, no final, senão um afastamento (Vibratório,
espacial e temporal) fazendo-os crer em tudo o que vocês podem crer (ou ousar crer).

Mas todas as crenças apenas representam, em última análise, uma falta de Luz, uma falta de Amor.
O ser humano passa o seu tempo projetando o amor e ele diz que ele ama.

Mas vocês não podem amar e vocês não podem dizê-lo, por que a sua natureza (e a sua Essência) é Amor.
E vocês não podem conhecer o que vocês são, do ponto de vista limitado.

Vocês apenas podem projetar (sobre a tela da consciência) um objeto.
Tornar-se a testemunha (ou o observador) do que vocês projetaram (de uma obra criada, de um trabalho criado,

de um estudo realizado, de uma relação de casal, de uma relação de mãe e filho), mas vocês não podem
conhecer o que vocês São.

Vocês apenas podem exteriorizar, neste mundo, uma ação e uma reação, e tentar (em meio a esta ação e esta
reação) encontrar, de algum modo, um fio condutor que não existe entre o limitado e o Ilimitado.

O único tédio é ser relativo.
 Ser Absoluto não é acompanhado de tédio algum.

Somente a consciência do ego formula esta questão, pois o ego está inscrito em uma realidade dita
tridimensional e, portanto, em um espaço-tempo determinado, dando a impressão de que há experiências a
realizar, uma avidez (avidez que permitiria alcançar o Ilimitado) do que, evidentemente, jamais pode chegar.

Nenhuma experiência deste mundo, nenhum trabalho deste mundo, nenhuma evolução ilusória deste mundo,
irá levá-los a viver o Absoluto.

Apenas quando vocês renunciarem, apenas quando vocês abandonarem o próprio Si, é que o Absoluto se
revela e se torna o que vocês São.

Lembrem-se: não existe qualquer solução de continuidade.
O Absoluto é uma revolução, não somente uma mudança de ponto de vista (como eu disse ontem), mas, muito

mais, uma revolução onde vocês são obrigados a fazer cessar (de uma maneira ou de outra), sem negá-las,
todas as manifestações de causalidade, sendo a primeira dessas causalidades este corpo.

Vocês estão neste corpo, mas, em caso algum, vocês são este corpo, mesmo ele sendo um Templo.
Certamente, é preciso nutrir o Templo, mantê-lo.

E aí começa o tédio, mesmo se vocês gostarem de lavá-lo.
Pois, evidentemente, há uma reprodução.

Então, é claro, há consciências que gostam da reprodução, porque isso dá uma certeza de refazer os mesmos
gestos, de reproduzir os mesmos atos: comer a tal hora, deitar-se a tal hora, levantar-se a tal hora (exceto no

fim de semana).
Tudo isso os leva, inevitavelmente, a uma rotina onde nada é novo.

Se vocês olharem bem, tudo é antigo, tudo é banal.
Só o mundo é belo, porque ele manifesta (nisso que ele lhes mostra) os ciclos, as estações.

O Sol sempre nasce no mesmo lugar.
Ele irá se pôr, no final do dia, no mesmo lugar.

Isso é uma certeza (pelo menos até certo ponto) e vocês a viveram até agora.
O tédio está aqui.

Certamente, não no Absoluto.
E não existe mundo do Absoluto.

***

Pergunta: as resistências para viver o Absoluto sempre foram muito fortes, ao passo que a escolha
primordial foi a de viver no Absoluto, aqui, sobre a Terra. Por quê?

Você não pode viver o Absoluto.
Você apenas pode viver a Vida.



O Absoluto está além de qualquer vida.
Foi proposto para viver o Absoluto em meio a um relativo denominado esta forma, este corpo e esta vida, pois

as circunstâncias (os ciclos deste mundo) alcançam um patamar, uma Transcendência, aí também.
Quando o efêmero desta vida desaparecer (já que está inscrito entre o nascimento e a morte), o que subsistir,

naquele momento, permanece confinado.
Com outras regras, outras leis, mas, é ainda um confinamento.

Hoje é diferente.
Há, portanto, uma maior facilidade de extrair-se, de algum modo, de um ponto de vista dual.

O que foi aberto, no nível da Luz (o Despertar do Si, a realização do Si), não foi certamente um erro, mas, sim,
uma etapa essencial para o Absoluto.

Naturalmente, sempre é possível crer (e esperar) que o Si vai se tornar o Absoluto.
O Si não pode, em caso algum, tornar-se o Absoluto.

Porque o Si é pôr fim à separação do ego e inscrever a Consciência e a Vida no não separatismo, no não
distanciamento.

Há, realmente, possibilidade de Comunhão, de reunião, mas não de dissolução.
O Absoluto propicia viver todas as vidas de todos os mundos.

O acesso ao Absoluto, ou, de preferência, o Despertar ao Absoluto (que sempre esteve aí), tornou-se muito
mais fácil, hoje, pelo desaparecimento do que foi chamado, eu creio, de ‘franjas de interferência do astral’ que

lhes ocultava, literalmente, a Verdade.
Apreendam-se bem de que não é questão de viver o Absoluto, mas de ser o Absoluto.

Ser o Absoluto está além de qualquer estado de ser.
É, também, poder se colocar em algum ponto de vista desta forma ocupada que é o corpo, como em qualquer

outro corpo.
É, portanto, a Liberdade, a verdadeira.

Não aquela de pensar, na prisão, como é possível sair da prisão.
Não aquela de elaborar hipóteses ou justificativas pelo fato de estar na vida, porque tudo isso gira em círculo.

Não existe saída.
O ego e a noção de evolução vão fazê-los crer (e fazê-los aderir) ao fato de que será melhor amanhã.

Mas absolutamente nada de melhor é possível amanhã.
Aliás, não existe amanhã, nem ontem.

Enquanto vocês considerarem que existe um amanhã, enquanto vocês considerarem que existe um ontem, o
Absoluto não pode bater à sua porta.

Eu falo aí, é claro, do que vocês denominariam as Leis do Espírito, porque nada impede o corpo de estar
inscrito em um programa, e este programa desenrola-se, tranquilamente, sem nada fazer no sentido de um

acercamento da Consciência, enquanto fazendo perfeitamente o que é para fazer.
É uma mudança de olhar, é uma mudança de ponto de vista.

É uma mudança, interior, de posicionamento onde, justamente, vocês saem de todas as posições.
Onde vocês não adotam mais uma posição, mas, sim, alguma coisa além de qualquer coisa, no Amor que

vocês São e na Luz que vocês São, sem ter necessidade de projetar qualquer amor, qualquer luz.
Lembrem-se: vocês são Amor Luz.

Vocês não são o amor que vocês projetam.
Vocês não são a luz que vocês podem ver.

Pois, em última análise, o ar não pode ver o ar e a água não pode ver a água.
Vocês estão exatamente na mesma situação: vocês não podem ver o que vocês São.

Vocês apenas podem ver o que vocês não são e, portanto, refutar tudo o que vocês veem em meio ao que
vocês não são.

E, aí, vocês terão a surpresa de constatar que não existe mais freio para o Absoluto e que o sinalizador (ou o
marcador) do Absoluto, a Onda da Vida, irá assaltar esse Templo Ilusório (que é o corpo), os seus corpos

inferiores, propiciando viver a Onda, do Interior, e não mais do exterior, em um corpo.
Vocês estão, eu diria (se pudermos dizê-lo), em plena fase de verificação, de validação do Absoluto.

Ninguém lhes pede para crer no inacreditável.
Ninguém lhes pede para aderir ao que vocês não podem aderir.

Apenas vocês é que podem dar testemunho a si mesmos, além de testemunha do objeto, além do observador
e do observado, e além de qualquer projeção em alguma palavra.

***

Pergunta: qual é a crença que me freia para me abandonar ao Absoluto?

A mais irresistível das crenças: você mesmo.



A mais irresistível das crenças: você mesmo.
Enquanto você acreditar na menor partícula deste corpo, enquanto você acreditar no menor elemento da

história, você está inscrito no efêmero.
Nenhum efêmero irá permitir-lhe aceder ao Absoluto.

Naturalmente, existem condições anteriores, ligadas à própria estrutura da vida neste mundo, inscritas, é claro,
na personalidade (no ego) e, também, no Si.

Sem entrar nos detalhes demasiadamente complexos, o que freia é a negação do Absoluto, porque o ego
sempre tem, por objetivo (por função), para apreender algo que lhe é desconhecido, que torná-lo dele,

descritivamente, em uma vivência, em uma experiência.
Querer apreender-se, querer conhecê-lo, é impossível.

A maior resistência situa-se, é claro, nesse nível e em nenhum outro lugar.
A crença em si mesmo é o freio mais potente.

Mas você não é, tampouco, esse freio.
Aliás, quem freia, a não ser o que você mesmo construiu, o que você mesmo imaginou?

Eu queria dizer-lhe que nada mais é preciso imaginar, em qualquer futuro e em qualquer passado, para viver o
Absoluto e, portanto, para ser o Absoluto.

A crença no fato de viver o Absoluto leva ao Ser Absoluto.
Há, de algum modo, um sinal portador (marcador ou testemunha) da instauração de alguma coisa

desconhecida: é a Onda da Vida e a Transcendência dos centros de energias inferiores.
Mas tampouco deem crédito a tudo isso, porque, se vocês ali atribuírem mais crédito do que o necessário, isso

também será cristalizado.
Isso também irá limitá-los e contribuir para manter os limites do confinamento.

A melhor atitude, naturalmente, é a espontaneidade da criança.
É aquele que está totalmente imerso na experiência.

Sem julgamento, sem ponto de referência, sem projeção.
Enquanto existir um julgamento, uma referência, uma projeção, você não é a criança.

E, portanto, o Absoluto não pode chegar ao que você É.
Cabe a você criar as circunstâncias pré-requisitos ao Absoluto.

Isso é, em parte, o que eu falei: a investigação sobre tudo o que você não é, por que isso é efêmero.
Isso consiste em eliminar tudo o que constitui a sua vida e este mundo.

Não para dele fugir, eu insisto.
Mas, sim, para refutá-lo enquanto suposição inválida (e invalidada) pela própria lógica, além de todo mental.

O sono, a investigação, a compreensão do que representa a testemunha, o testemunho, o sujeito, o objeto, o
experimentador e o que é experimentado, inscrevem-se, no final, em uma futilidade.

Aceitar esta futilidade já é um grande passo.
Não de vocês, mas do Absoluto para vocês.

***

Pergunta: alguma coisa se instala em mim que eu não conheço, e eu me sinto estranha, ou mesmo
alheia. Eu vivo ao mesmo tempo a consciência do nada e uma plenitude. Eu me sinto levada pela

vida e eu deixo acontecer. Há como um esvaecimento de mim mesma e uma distância em relação a
este mundo. Eu não tenho medo, nem palavras, nem expectativa. Poderia esclarecer-me sobre o que

eu não vejo em mim?

Aceite que quanto menos você vir em você, mais você será o Absoluto.
O que não pode ser percebido, o que é, portanto, imperceptível, o que não pode ser colocado em palavras,

nem mesmo em Vibração, esta estranheza, como você a denomina, é a morte do ego.
É preciso esvaziar, é preciso deixar-se limpar e lavar.

Esta fase é mais ou menos longa.
Ela pede, como você disse, certa forma de neutralidade.

A Casa está limpa, você pode, portanto, Desposar o seu Duplo.
Esse Casamento, que é uma aproximação, pode desenrolar-se em um tempo, ilusório, mas que é vivenciado

como tal.
É o estado onde nada mais há para observar, onde nada é observável, onde nada é visto, onde nada é

percebido.
Isso poderia parecer vazio, mas não é o vazio.

É exatamente, quando isso der a impressão de durar, a preparação, de algum modo, às suas próprias Núpcias
e, portanto, ao Absoluto.

Se eu puder exprimi-lo assim, beneficie-se disso, pois beneficiar-se disso é nada fazer, nada temer, o que
acaba com qualquer dúvida, com qualquer espera e, também, com qualquer impaciência.



Neste estado de vacuidade (que alguns movimentos buscaram, que algumas filosofias buscaram) instala-se o
Absoluto.

Você então apreendeu, aceitou, que nada há para buscar, nada para encontrar.
Esse ‘nada’, que não é um, é irremediavelmente o fim do ego.

A jarra está pronta para ser enchida.
O Esposo e a Esposa têm-se à porta, ele jamais partiu.

Aproveite, se eu puder assim me exprimir, esta vacuidade que é, de algum modo, a última etapa antes do
Absoluto.

Pois, se você tiver vazio de si mesmo, você pode, então, ficar pleno do que você É.
Esvaziar-se de si mesmo é, exatamente, o que foi nomeado o Abandono do Si.

É transcender o “eu sou”, é o momento em que a consciência constata que nada há para observar, que nada é
observável, e que o próprio fato de observar é um incômodo.
Há, portanto, mecanismo de Núpcias Místicas em progressão.

Aceitar e viver não mais estar cheio de pensamentos (ou seja, de Ilusão), não mais estar cheio de esperança
(que é uma projeção no futuro), instala-o, de alguma forma, em um estado além da esperança, que poderia ser

nomeado a Esperança, mas que é, antes de tudo, plenitude.
São, de algum modo, os últimos jogos da Ilusão.

O que permite apreender-se de que nada pode estar vazio, e de que nada pode estar cheio, e de que isso não
se situa entre os dois.

Esta fase não pode ser denominada um estado, porque, justamente, nenhum estado está instalado.
A vacuidade é a plenitude, a plenitude é vacuidade.

Essas duas palavras, além de qualquer significado, são aquelas que melhor representam esta fase anterior ao
Último.

Sobretudo, nada faça, sobretudo, nada empreenda.
Isso dito, não o impede de fazer o que é para fazer, na vida deste corpo, das suas obrigações.

Mas simplesmente não se envolva, faça o melhor que você puder.
O que você vive não é uma espera, o que você vive não é um vazio ou um pleno, são os dois.
É nesta fase que a Onda da Vida pode criar a sua Verdade, por que você É a Onda da Vida.

 Há, portanto, um processo de desidentificação, uma morte, no plano simbólico, de tudo o que não é
Verdadeiro.

É esta fase que você está vivendo.
Sobretudo, nada julgue.

Contente-se, ainda por pouco tempo, de ser aquele que observa o que vive isso.
Muito em breve, você irá além disso.

Esse “muito em breve” não está inscrito em uma linearidade, temporal, nem em outro espaço, mas, sim, em
uma forma de acuidade de si mesmo.

Algumas experiências intermediárias são possíveis, neste estado, nesta fase, vindo, digamos, reforçá-la no
fato de que você não seja este corpo, e ainda menos esta pessoa.

Então, aproveite e desfrute desta fase, porque ela é prelúdio ao Casamento Místico.
Deixe acontecer, totalmente.

***

Pergunta: o Absoluto está além, portanto, das hierarquias das Dimensões (5ª, 11ª, 18ª, etc.), isso
seria como o retorno para a FONTE? Então, se vamos para o Absoluto, qual é o interesse da 5ª

Dimensão?

Você pressupõe, injustamente, que o Absoluto seja comparável à FONTE.
A FONTE, por esta própria palavra, significa para você uma origem e um fim.

O Absoluto está além da origem e do fim.
A Dimensão, seja qual for o número, é apenas uma representação, uma gama de Vibrações, uma gama de

exploração da consciência.
O Absoluto e a FONTE lembram-se de você, mas lembre-se, você, de que você é totalmente livre para se

estabelecer onde bem lhe parecer.
Simplesmente, deve ser-lhe lembrado da existência da FONTE, pela experiência da FONTE, pelo acesso ao

Absoluto.
Se você for o Absoluto, você tem toda possibilidade e Liberdade para ali permanecer, ou para manifestar-se

em qualquer Dimensão.
Se a sua gama de frequências, a sua gama de vida, a partitura que você toca, estiver incompleta, permitindo-

lhe, entretanto, ver a completitude que existe no Absoluto, você é livre de crer que existem experiências a fazer



em outros mundos, em outras Dimensões, em outros estados.
Isso faz parte da sua liberdade, mas eu admito a você, isso não tem estritamente qualquer interesse do ponto

de vista do Absoluto.
Então, o que o impede de ser o Absoluto, já que, evidentemente, há um impedimento?

O impedimento está diretamente ligado à dúvida e ao medo.
Você não pode conhecer o Absoluto do ponto de vista em que você está.

O ponto de vista em que você está deve desaparecer, ele deve ser aniquilado.
Lembre-se de que não é possível imaginar qualquer continuidade entre o conhecido e o Desconhecido.

Você não pode permanecer no conhecido e viver o Desconhecido.
É preciso deixar o Desconhecido penetrá-lo e você irá se aperceber, em seguida, de que o limitado ainda está

presente.
 Mas, antes, isso é apenas uma suposição, isso é apenas uma crença, porque você não o vivenciou.

Simplesmente, várias estruturas disseram a vocês que lhes será feito segundo a sua Vibração, se vocês
preferirem, segundo a sua partitura.

A partitura que você toca é dependente de um instrumento, e não de outro instrumento.
Você quer ser tal instrumento, ou você que ser, no mesmo tempo, no mesmo espaço, e em todas as

Dimensões, todos os instrumentos?
Pondo fim a qualquer barreira, a qualquer limite?

Nenhuma experiência jamais será útil ao Absoluto, mas ela permanece e é útil àquele que toca a sua própria
partitura, Ilusória ou conectada.

O Absoluto é a Liberdade total, mas a Liberdade dá medo, porque a Liberdade é, justamente, o que é
Desconhecido.

Enquanto você reivindicar a Liberdade em meio a qualquer confinamento, você mente para si mesmo.
E enquanto houver mentira, a Verdade não pode existir.

Você não pode, portanto, pretender supor, ou imaginar, que o Absoluto seja a FONTE.
O Absoluto é a FONTE, mas é muito mais do que a FONTE.

Por que o Absoluto não tem qualquer origem, nem fim, nem localização.
A Vibração, a Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Permitindo viver, conscientizar, as rodas de energia (as lâmpadas), o despertar da Kundalini, e mesmo a
percepção da Onda de Vida.

Mas enquanto você perceber, você não é o que é percebido.
O Absoluto é a instalação em meio ao percebido, e não à percepção.

É o momento em que não há qualquer distância, qualquer suposição sobre o Absoluto, pois o limitado, o ego
como o Si, apenas pode representar a Verdade.

Mas toda representação jamais será senão um espetáculo, uma projeção, uma ilusão a mais, mais ou menos
palpável, mais ou menos aproximativo.

Dando um sentimento mais ou menos real, mas isso não é o Absoluto.
Independentemente da testemunha e do marcador do Absoluto, ou seja, a Onda da Vida, e seus efeitos sobre

o Êxtase ou a Íntase, há também outro marcador que, ele, situa-se na Consciência que culmina na não
Consciência.

É, justamente, o momento em que não há mais questão.
Pois a própria questão é concebida como ilusória, bem como a minha resposta.

Enquanto vocês pronunciarem palavras e eu pronunciar palavras, há Ilusão.
Mas essas Ilusões serão, no final, menos tenazes do que aquelas que estavam aí antes dos nossos ‘entre ti e

mim’ (neologismo a partir da palavra ‘entretien’).
Isso não é um jogo improdutivo, mas, sim, uma prática, no sentido mais nobre.

Esta prática, podendo ser julgada pelo ego como intelectual, vai levá-los, no seu ritmo, a realizar o estado que
foi descrito na pergunta anterior.

Nada suponha do Absoluto, porque tudo o que você supor poderá apenas ser estabelecido através da sua
experiência e do seu conhecido.

Nada projete sobre o Absoluto, porque projetar alguma coisa é já se afastar.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele não pode ser formulado, ele não pode ser Vibrado, ele não pode ser

colocado em palavras.
Por outro lado, é possível utilizar a Vibração e as palavras para apreender-se do que ele não é.

Naquele momento, há uma espécie de reaproximação que ocorre, é esta fase final.
Nada supor é também nada fazer, nada empreender.

Porque tudo o que for feito, ou empreendido, irá distanciá-los do Absoluto que, eu os lembro, está sempre aí.
Se houver resistências ou freios, olhem-nos, e isso é tudo: deixem-nos passar, nada façam.

Naturalmente, vocês sempre podem facilitar as condições iniciais (digamos), por tudo o que lhes é agradável.
Mas não se percam no que é agradável, não façam disso um objetivo.



Praticar um Yoga simplesmente para estar bem, jamais irá levá-los ao Absoluto.
Mas estejam conscientes de que estar bem lhes permite instalar-se em uma maior receptividade, se pudermos

dizê-lo.
Não façam das palavras, tampouco, uma finalidade.

Não façam das Vibrações, tampouco, uma finalidade, mas sim, de preferência, meios e ferramentas para
aproximá-los do que vocês não conhecem e que, no entanto, é a sua Natureza.

Isso exige da parte de vocês, e isso exige da sua parte, honestidade, integridade, Humildade, Simplicidade,
disso vocês sabem, mas, sobretudo, a Transparência, pois não pode ali haver Transcendência sem

Transparência.
A Transparência é criada por KI-RIS-TI, pelo Duplo, pela União Mística.

Um opaco, um resistente: o corpo, a identidade, o ego, o Si, encontra a Transparência pelo Fogo.
Deste encontro resulta a Transparência.

A Transparência é nada parar, nada reter do que possa passar (que isso seja um pensamento, que isso seja
uma emoção, que isso seja um sintoma do corpo, que isso seja uma relação): nada estanquem, permaneçam

fluidos.
Observem, se vocês quiserem, mas vocês não são a emoção, vocês não são o pensamento, vocês não são a

relação, vocês não são o corpo.
Deixem acontecer.

É o que eu posso dizer a você.
Sem nada rejeitar: não é porque você rejeita um pensamento que ele vai desaparecer.

Por outro lado, se você olhá-lo passar, sem ali se apegar, ele irá desaparecer, essa é toda a diferença.

***

Pergunta: a partir do momento em que eu aceito que eu não sou tudo o que eu conhecia do meu eu e
do Si, de qual abertura, além da minha consciência atual, eu preciso (à parte de deixar agir a Onda

da Vida e o Manto Azul da Graça) para bascular no Absoluto (além do “eu sou”)?

Nada mais, e uma única coisa em relação ao que você disse: aceitar que você nada É de tudo o que você
conhece, é uma primeira etapa.
Mas, você pensou em refutá-lo?

Não é porque você apenas diz: “eu não sou este corpo”, que você vive o Absoluto.
Refutar o “eu não sou este corpo” está além da aceitação.
Isso não é um trocadilho, é uma realidade da consciência.

A consciência que o leva, digamos, a deixar exprimir e imprimir o Absoluto, é uma refutação de tudo o que você
conhece e não, simplesmente, aceitar a negação do que você conhece.

No ato de aceitação do que você não É não há refutação, ainda há, portanto, uma distância.
A refutação, por outro lado, do que você não é, está além da aceitação.

A refutação é um ato ativo, a aceitação é um ato que eu poderia qualificar de passivo.
Há, então, uma fase prévia ativa, esta fase é conduzida pela própria consciência, do ego ou do Si.

A refutação é, então, uma dinâmica.
Como eu disse, é uma investigação.

Esta investigação não é um jogo do mental, mas, sim, um exercício (eu não gosto dessa palavra) espiritual.
A partir do momento em que a investigação é realizada, ela resulta em quê?

Em uma identificação.
A desidentificação pela refutação vai, então, levá-lo, sem esforço, sem nada fazer, a ser Absoluto.

A espontaneidade acompanha a Transparência.
A espontaneidade é a ausência de reflexão, o que não quer dizer fazer alguma coisa, mas fazer, ou ser, o que

é independente de qualquer referência a um passado e, portanto, a uma experiência passada.
É o Caminho do Coração.

Pois o Coração jamais engana, contrariamente ao mental.
Eu não falo da intuição, porque a intuição sempre faz referência ao que é bom ou mau, para você.

Nós somos além disso, do que é bom e do que é mau.
O bom e o mau, para você, esta intuição e este discernimento, de que gargarejam os seres ditos espirituais, é

uma Ilusão a mais.
A espontaneidade resulta da Transparência.

Há então, naquele momento, de algum modo, uma espécie de perfuração do Coração, de trás para frente, de
frente para trás.

O fato de ser perfurado põe em ressonância, muito além do que é percebido no corpo, a Transparência e a
espontaneidade.



espontaneidade.
Desviando, literalmente, a experiência passada e, portanto, o mental.
Isso é chamado também de Doação de Si, ou de Abandono do Si.

Isso será, eu creio, objeto de um desenvolvimento por uma Consciência, digamos, mais qualificada do que eu
(ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09 de abril) (1).

Aí também, nada há para fazer, mas, sim, deixar acontecer.
Mesmo se houver um lado ativo na refutação, depois, convém deixar acontecer.

Pois você nada pode fazer, nada pode empreender, para conhecer o que lhe é Desconhecido.
Você pode apenas passar de um lado ao outro, mas essa passagem não é ilustrada por algo que iria lhe

permitir passar: é, portanto, uma transcendência, e não uma transformação.
Há então, efetivamente, esta investigação para realizar.

Uma vez realizada a investigação, deixem ser, e deixem acontecer.
A investigação resulta, sistematicamente, no que poderia ser denominado um paradoxo, entre o ‘nada’ e a

plenitude.
Em uma interrogação que eu qualificaria de última, interrogação final, pondo fim a qualquer interrogação e a

qualquer questão.
É naquele momento que é realizada a absurdidade total do ego e do Si, não antes.

***

Pergunta: eu gostaria de estabilizar o estado de não observação por mais tempo. Como?

Simplesmente cessando de querer observar, de maneira incessante, cada coisa.
Fixe-se no próprio mecanismo da observação, e não no que é observado.

Quem é que observa?
Onde está o observador?

São os seus olhos que veem?
É esta reflexão?

Onde está situado o observador?
É passar da perspectiva do que é observado para outra perspectiva.

Enquanto houver observação, seja do que for e de quem for, o tempo transcorre.
E, então, há um chamado, através da sua pergunta, para querer paralisar o que não é paralisável: o tempo

passa.
É, portanto, de você, por meio desta questão de “quem observa?” (e não: o que é observado?) que irá nascer

a imobilidade.
Porque você vai buscar o observador e você vai se aperceber de que não há mais observador como coisas

observadas.
E de que o observador é apenas uma projeção, de outra coisa, que está por trás do observador.

Naquele momento, você poderá bascular.
Não antes.

O Si é a observação mais perfeita da Luz, onde mecanismos de Consciência e de Vibrações estão presentes,
contribuindo para estabelecer a Alegria, contribuindo para estabelecer uma satisfação.

Permitindo crer que há uma busca a ser efetuada, cumprida e concretizada.
É preciso superar isso e ir além disso.

A melhor maneira, efetivamente, é nada fazer, deixar acontecer.
E sair, até mesmo, da dinâmica aparente da observação, do que é observado, do próprio observador.

Pois, quem está por trás de tudo disso?
Ou melhor: o que é que está por trás de tudo isso?
Enquanto você observa, você não é o observador.

Enquanto você for o observador, você não é o que está por trás do observador.
Investigar sobre isso é uma prática, essencial.

Desta investigação, realizada honestamente, irá resultar a fase final, irá resultar, também, a Onda da Vida e a
permeabilidade das rodas (dos chakras) à Onda da Vida.

Não se ocupe da Onda da Vida, você não pode nem comandá-la, nem controlá-la, nem dirigi-la.
Você vai, portanto, observá-la.

E você vai se colocar, então, do ponto de vista do observador, que vai se perguntar: está certo, está errado?
Enquanto você fizer esse jogo, o Êxtase não pode nascer.

Chega um momento em que você se apreende de que você não pode influir, de modo algum, na Onda da Vida,
mas que você sempre é o observador.



Coloque-se, então, a questão de “o que é observado?”, de “quem é o observador?” e você irá se tornar a Onda
da Vida.

Deixando nascer, então, o Êxtase, marcador indizível do Absoluto.
O que é para estabilizar é o que já está estabilizado e que jamais se moveu, jamais desapareceu.

É, exatamente, o Absoluto: aí, onde não há mais observador, aí, onde não há mais observado, e aí, onde não
há mais, tampouco, o que existe por trás do observador.

Pois o Absoluto é, ao mesmo tempo, o observado, o observador, e o que está por trás do observador.
Aí também, não há mais distância, nem diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu proponho que nós coloquemos, de maneira temporária, um fim aos nossos ‘entre ti e mim’.
Eu vou qualificar melhor o que representam esta Doação de Si e este Abandono do Si.

Eu irei intervir em outro momento, no seu caminho para esta realização.
Resta a vocês lerem o que eu disse.

Não façam disso uma palavra de certeza ou de verdade incontestável.
Tentem ver o que é justo, o que não é justo.

Não em um aspecto discriminante, mas, do mesmo modo que eu expressei, em forma de investigação.
Eu darei as instruções, dentro de poucos dias, que irão nos permitir concluir este ‘entre ti e mim’ a fim de ir ao

Princípio e à própria Essência do que foi dito.
Ou seja, ir além do diálogo, ir além do ‘diabole’ e além do símbolo, para, de algum modo, reunir os três

elementos na mesma indizível Verdade do Absoluto.
Eu rendo Graças pela sua escuta.

E eu lhes rendo Graças por terem apoiado, e vivido, as palavras que eu tinha para dar a vocês.
Já que é preciso nomear-me, BIDI saúda vocês e lhes diz, em seu tempo, até breve.

************

NDR: em sua intervenção de 29 de março de 2012, BIDI apresenta suas modalidades de intervenção.
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html

***

1 - ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article106d.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf
09 de abril de 2012

(Publicado em 09 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article106d.html
http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_avril_2012-article106d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-29-de-marco-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, caros Amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Eu lhes dou a palavra e vamos poder interagir.

***

Questão: onde estão as almas de pessoa falecidas?
Cara Amiga, todas as partidas de alma, desde as Núpcias Celestes (ou seja, isso remonta, unicamente, a três anos), todas as almas,
ou elas decidem reencarnar-se (porque querem aproveitar o espetáculo num corpo), ou elas são colocadas num espaço intermediário,
protegidas, de algum modo, da matriz, de maneira a não serem condicionadas, novamente, pelos restos da matriz.

Para os seres que desencarnaram há mais de três anos, frequentemente, há os que se reencarnaram, porque eles tinham,
aí também, necessidade de viver este período específico em um corpo (qualquer que seja esse corpo).

Alguns permaneceram nos planos intermediários, porque – como dizer, apesar desse período de três anos – eles permaneceram
confinados neles mesmos, em suas próprias projeções, astral e mental.

Mas eles estão, eles também (mesmo se não estejam colocados em lugares específicos), em situações de espera, se se
pode dizer, que equivalem, geralmente, a situações como de estase, nas quais a consciência está como entre duas
águas: não há possibilidade de sair, porque a Liberação deve fazer-se na matriz, ou seja, desse lado do Véu no
qual vocês estão, como do plano, que vocês chamam astral, dos desencarnados.

O ser humano tem um problema: é que, geralmente, quando vocês perdem um parente, vocês são persuadidos de que vão reencontrar
esse parente.
Vocês são persuadidos de que ele continua a viver a vida dele, tal como era aqui, sobre a Terra, mas é impossível.
A personalidade não existe mais.

***

Questão: a Onda da Graça pode ser uma vibração na palma da mão?
Sim.
Ela nasce nos pés.
Depois, ela se difunde por toda a parte, e a particularidade é que ela se manifesta, também, ao nível das mãos.
Como foi dito, como eu também disse, de momento, nós não lhes damos circulação precisa das energias.
Ela existe, em relação à Onda de Vida.
Nós lhes demos os pontos de nascimento, nós lhes demos os pontos de passagem importantes, mas, obviamente, independentemente
desse movimento vertical e de rotação, antes, atrás, vai produzir-se outro movimento que é uma difusão a partir do espaço cardíaco até
as palmas das mãos e, em especial, numa zona que é similar à zona que vocês têm sob o pé, e que pode, mesmo, dar dores nesse
lugar, ou vibrações muito fortes (que nada têm a ver com as energias magnéticas como se pode sentir, por exemplo, um magnetizador,
quando ele põe a mão sobre o corpo ou sobre um chacra, não é a mesma qualidade de energia).
Mas, sim, obviamente, é totalmente religado e, aliás, quando a Onda de Vida é marcada, ao mesmo tempo, ao nível dos pés e ao nível
das mãos, é naquele momento que se instala essa espécie de ondulação e de ondulação do corpo que se assemelha, se querem, a
esse estado de Êxtase.
Porque o movimento não é, unicamente, de cima para baixo, mas ele é, também, lateral, ou seja, vocês reproduzem o que, muito
exatamente?
Vocês reproduzem a Cruz, ao nível de seu corpo, simplesmente.
Mas, como vocês sabem, nós não vamos nos embaraçar, hoje, com todas essas descrições.
Nós tínhamos necessidade disso para a cabeça, para as portas, porque era necessário que sua consciência colocasse-se sobre isso
para, como dizer, amplificá-las, de algum modo.
Mas, hoje, tudo isso é para abandonar.
É claro que há manifestações ao nível das mãos.
É claro que há dores sobre as portas ATRAÇÃO/VISÃO, sobre os pontos OD, que pode haver o soluço, que pode haver
contrações do diafragma, contrações do segundo chacra, mas tudo isso é acessório.

O mais importante são os efeitos da Onda de Vida.
Contrariamente às Estrelas, não é sentir onde eles estão, mas atrair sua atenção sobre um significado.
Esse significado existe, ele é formal, ele corresponde a coisas extremamente precisas, mas, hoje, nós não temos mais o tempo para
desenvolver esse gênero de coisas, isso para nada serve.
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A Onda de Vida, contrariamente às Estrelas, revela-se e põe-se em serviço sozinha.

Mas o problema é que, se se atrai sua atenção sobre os circuitos, sobre os trajetos, sobre os pontos em que ela vai passar, o que vai
acontecer para vocês?
Vocês vão levar sua consciência nisso.
O objetivo não está aí.
Como lhes foi dito, o objetivo é tornar-se essa Onda de Vida e, aliás, não observá-la.
É claro que não é evidente não observar, quando vocês sentem coisas nas mãos, ou cócegas que lhes vêm, assim, em lugares um
pouco bizarros, não é?
Mas o objetivo não é tentar saber por que vocês o sentem aí e ao que isso corresponde: é penetrar, completamente, no que é
vivido.
E o melhor modo de penetrar no que é vivido é não conhecer os trajetos.
O que eu quero dizer com isso é que nós não iremos sistematizar isso, como as doze Estrelas ou como as Portas.
Não é, de modo algum, o mesmo tipo de trabalho.
Jamais se pediu a vocês identificarem-se às doze Estrelas, nem às Portas, não é?
Aí, em contrapartida, é solicitado para desidentificarem-se do que vocês creem ser.
Mas vocês não podem conhecer o Absoluto enquanto não penetram a Onda de Vida.
Num primeiro tempo, é a Onda de Vida que os penetra.
É seu Duplo que os penetra.
Mas, depois, é preciso, por sua vez, penetrar o Duplo.
Isso não acontece num sentido, isso acontece nos dois sentidos.

***

Questão: as pessoas que veem desencarnados estão na Ilusão?
Elas os veem, realmente, mas são elas que sobem aos planos astrais.
Em todo caso, quando um médium diz: «eu vejo um desencarnado», ele pode, realmente, ver um desencarnado, ao mesmo tempo
sabendo que esse desencarnado está no plano intermediário, vivendo um estado de estase.
Porque vocês são persuadidos de que, se há alguém aqui, ele não pode estar em outro lugar.
Mas, isso, é uma visão 3D.
Disseram-lhes que vocês estavam deslocalizados.
Um ser que se exprime pode estar aqui e em milhares de lugares ao mesmo tempo.
Isso lhes parece improvável, é, no entanto, a estrita verdade.
Vocês podem estar aqui, vivendo algo e – quando abriram tudo o que deve ser aberto em vocês – vocês podem estar em múltiplos
lugares ao mesmo tempo, em múltiplas Dimensões.
Vocês não estão localizados, é o espaço-tempo que vocês vivem que os localiza nesse corpo.
Mas, alhures, vocês não estão localizados: vocês não estão em um lugar sem estar nos outros lugares.
Mas, para seu cérebro, é impossível compreender.
Mas vocês são extremamente limitados.
Quando você coloca essa questão, isso quer dizer que você pensa que, se ele está em estase, um médium não pode vê-lo.
Por qual razão?
Porque você raciocina com seu cérebro.
E seu cérebro não conhece a deslocalização.
Você pode estar em seu corpo e, ao mesmo tempo (para aqueles que vivem a Onda da Graça), fusionando, misticamente, com outra
consciência, alhures, e com dezenas de consciências ao mesmo tempo.
Quando se diz que vocês são ilimitados, vocês são, realmente, ilimitados.
Então, enquanto você não o tenha vivido, para você, isso não existe, não é?
Mas, para aqueles que o vivem, é a estrita Verdade.
Não há mais barreira, não há mais limites.
ANAEL voltou a falar-lhes, nesta tarde, não é?
Não é uma visão do espírito.

Os processos que lhes foram descritos, no fim do ano passado (a Comunhão, a Fusão, a Dissolução e, em
seguida, a Deslocalização) são realidades.

Você não é tributário de uma forma.
Quando você se dirige para esse Absoluto, quando vive os processos finais do Si, não há mais distância entre Si e os outros Sis.
Portanto, você pode estar, ao mesmo tempo, nesse corpo, como no corpo de um Arcanjo, como no corpo de um Irmão ou de uma Irmã.
Não há mais pertencimento a uma identidade fixa.
É próprio do ser humano confinado crer que seja tributário de uma forma, de um corpo: isso faz uma sagrada diferença com as outras
Dimensões.

***

Questão: como desembaraçar-se do mental, que nos faz delirar?
Atualmente, ninguém mais delira, chama-se a isso remar.
Porque, aí, agora, é preciso remar, é mais difícil: não se serve mais dos braços como das pernas.
No período que vocês vivem o mental não é como antes, quando as questões eram importantes porque elas os ajudavam a progredir.
Nós lhes demos, uns e outros, múltiplas respostas a questões puramente mentais.
Hoje, o mental está completamente subjugado pelas energias que vocês vivem ou pelo Supramental que desce, ou pela Onda de Vida.
Portanto, não se está mais nos domínios de embirutar [yoyoter de la touffe] ou de pedalar.
Vocês estão, verdadeiramente, remando, enquanto há um motor e há a essência, além disso.
O motor e a essência são a Onda de Vida.
Basta girar a cabeça, o motor está atrás dos remos, geralmente.

***

Questão: Hic e Nunc é um meio direto de aceder ao Absoluto?
Se você é capaz de vivê-lo assim, sim, perfeitamente.
Se você é capaz de parar, instantaneamente, o tempo e o espaço, é claro que você é Absoluto, instantaneamente.
E alguns seres que viveram o Absoluto viveram-no de maneira extremamente rápida.
Há o exemplo de UM AMIGO, de IRMÃO K (ndr: canalização de 17 de março de 2012), que lhes contaram isso.



Há outros seres que viveram isso, simplesmente, vivendo que eles não eram esse corpo, dizendo-o, repetindo-o, quando de suas
meditações e, de repente, o fato de repetir isso, como um mantra, liberou o cérebro da influência, se querem, sobre o corpo.
Mas isso se saberia se bastasse repetir HIC e NUNC para viver o Absoluto: vocês o teriam vivido há muito tempo.
O Absoluto aproxima-os do estado da meditação.
A meditação não é uma finalidade em si.
É, simplesmente, o meio de ser o observador do que vai desenrolar-se.
E isso os põe em retração, ou à distância, se preferem, do que acontece, para compreender que vocês não são nem esse corpo, nem
esses pensamentos, nem essas emoções.
Isso afina, de algum modo, o observador, o que faz com que o observador compreenda que ele não é nem esse corpo, nem essas
emoções, nem esses pensamentos.
Mas isso não basta, mas é, entretanto, uma etapa importante.
Agora, há os que vão viver o Absoluto sem nada conhecer de chacras, sem nada conhecer da Onda de Vida, sem nada conhecer da
meditação.
É normal.

***

Questão: quando de deslocalização, comunhão com outros, há consciência dos participantes?
Tudo é possível.
Tudo depende, justamente, de seu grau, deles também, de deslocalização.
Isso pode dar uma situação perturbadora.
Há um reconhecimento, no corpo de estado de ser, que é independente da forma que vocês têm aqui, mas vocês reconhecem a
pessoa.
Não é um reconhecimento visual, é um reconhecimento Vibratório.
Mas isso pode levá-los a viver situações um pouco paradoxais, por exemplo: vocês têm a impressão de ser vocês e, ao mesmo tempo,
são alguém outro, e vocês vivem esse alguém outro, inteiramente.
O outro pode ter consciência disso, ou não.
Se ambos têm a consciência disso, isso se chama uma União Mística.
É uma União Mística, isso nada tem a ver com um casal, isso nada tem a ver com a sexualidade, mas é a verdadeira Comunhão.

***

Questão: de onde vêm as afinidades específicas?
Há múltiplas razões: há as origens estelares, há as linhagens, há, talvez, também, vidas passadas.

Mas isso nada tem a ver com o que algumas literaturas chamam de almas irmãs ou de chamas gêmeas: isso não
existe.

Mas, em contrapartida, é uma reconexão real, ou em relação a uma origem estelar, ou em relação a uma linhagem espiritual, ou em
relação, efetivamente, a vidas passadas.
Mas isso não implica, como dizer..., qualquer necessidade, qualquer desejo de construir o que quer que seja.
Caso contrário, é uma projeção da personalidade, é claro, mas isso pode provocar necessidades de reproduzir a experiência porque,
quando vocês reencontram uma consciência (quer vocês conheçam ou não, nesse plano), que é da mesma origem estelar que vocês, é
claro, isso cria um estado de Vibrações extremamente intenso.

Há uma reconexão real.
Isso se chama, aliás, a União mística.
É completamente real.
E vocês vão vivê-la cada vez mais frequentemente.
É uma realidade.

Porque vocês estão a cavalo sobre dois mundos, cada vez mais.
E, quando vocês penetrarem as esferas do Estado de Ser (com ou sem esse corpo), é algo que é completamente natural.

Quando vocês reencontram alguém, vocês não apertarão sua mão, vocês o atravessarão.

Aqui, tentem atravessar: isso será engraçado.
Mas vocês vivem isso, efetivamente, do outro lado.
Então, vocês têm tendência a atravessar, mais facilmente, quando há relações (que não são relações cármicas), mas quando vocês
tenham conhecido ou reconhecido essas almas, esses espíritos, mesmo, ou esses corpos de Estado de Ser, devido a uma origem
comum.
Então, é muito ambíguo, porque, efetivamente, vocês vão poder, em algumas circunstâncias, olhando-se, reconhecer-se.
E, obviamente, quando há um reconhecimento, pode haver o que vocês chamam de amor à primeira vista, mas esse amor à primeira
vista nada tem a ver com o amor à primeira vista sensual, nada tem a ver com um amor à primeira vista: «eu quero desposar esse
senhor ou essa senhora», porque isso pode produzir-se não importa em qual idade, com não importa quem.
É, simplesmente, um convite para viver essa Comunhão.
E isso acontece nos outros planos.
E é uma realidade.
Vocês deverão ali passar, porque estão cada vez mais a vivê-lo.
O que faz com que, a certo momento, vocês duvidem ser vocês mesmos.
Até o presente, vocês tinham o hábito de ser o único locatário desse corpo.
Será necessário colocar na ideia que vocês não são mais o único locatário.
Mas eu concebo que é bastante desconcertante, mas isso vai cada vez mais rapidamente.

Lembrem-se: no Si, já, nada é separado.
Então, no Absoluto: vocês são um Arcanjo, vocês são nós, nós somos vocês.
São como jogos de espelhos.
O espelho não existe.
Portanto, o que é visto no espelho não existe, tampouco.
É isso, a Unidade.

Então, todos aqueles que estão apegados à sua pequena pessoa e que querem proteger seus campos, eles não estão prontos para
viver isso.



Porque eles têm a impressão de serem violados, e esses seres terão muita, muita dificuldade para viver a Onda de Vida.
Porque eles estão tão apegados, não ao próprio corpo, não a essa vida, mas, como dizer..., à própria intimidade, para eles, é uma
violência.
Mas vocês vão passar aí, de todo modo, não há escolha.

***

Questão: essas deslocalizações podem produzir-se de maneira breve, repetidas, no quotidiano?

Sim, é, também, uma forma de aproximação.
Você pode ser um verme, como você pode ser uma águia.
É melhor ser uma águia do que um verme.
E mais agradável, segundo eu.
Isso é, aliás, descrito nas viagens de xamãs, desde muito tempo, exceto que eles utilizavam drogas, champignons, ervas específicas
para realizar isso.
Eles eram obrigados a criar um processo de dissociação em relação à consciência comum.
Agora, isso se produz, como você o diz, fora dos Alinhamentos.
É, por vezes, como um flash.
Você sabe que não é esse corpo e está não importa onde, em outros lugares.
Mas será necessário passar isso.

***

Questão: é pela comunhão entre Vibrações que se constroem estruturas geodésicas?
Sim, perfeitamente,
Aquelas que nós criamos, nós mesmos, através dos vinte e quatro Anciões, aquelas que criam os governos do Intraterra.
É claro.

***

Questão: e para a constituição da Merkabah coletiva?
Sim, exceto que, aí, isso não é feito a vinte e quatro, isso é feito em um número de pessoas amplamente mais importante.
Naquela época, vocês não tinham, necessariamente, consciência.
Aí, vocês vão tornar-se cada vez mais conscientes dessa deslocalização, dessa União mística.
É como se vocês tivessem uma dupla vida.
Exceto que não é mais apenas uma dupla vida.

***

Questão: se o mental não para, a Onda de Vida pode subir?
Sim, é claro.
Há, mesmo, quem viu a Onda de Vida subir, sem nada compreender, e a perguntar-se o que acontece, com um mental sempre ativo.
O processo da descida do Espírito Santo e os três componentes da energia (Luz Adamantina, Radiação Ultravioleta e Espírito Santo)
necessitam de uma colocação em repouso do mental.
Aí, o que quer que vocês façam, a Onda de Vida está aí, ou ela ainda não está aí.
Mas é porque seu momento ainda não chegou.
Mas se ela está aí, qualquer que seja a atividade de seu mental, vocês não poderão pará-la.
Simplesmente, se o mental é muito forte, isso arrisca causar alguns pequenos problemas quando chegar ao nível dos dois primeiros
chacras: os medos de posse (enfim, tudo isso, isso lhes foi dito).
Se não há mental e se vocês tomaram o hábito de meditar, vocês continuarão tranquilos, e estarão na paz.

Lembrem-se: vocês nada têm a dirigir, com a Onda de Vida.

***

Questão: por que é o momento para alguns e não para outros?
Há os que estão maduros, e outros, que não estão maduros.
É preciso esperar a maioridade.
Do mesmo modo que havia os que começaram a aceder ao Sol e outros que eram mantidos pelos tornozelos.
Enquanto havia-se dito que o que encerrava os tornozelos estava Liberado, agora, há os que o sentem no braço.
É uma outra razão porque, se os deixassem partir no Êxtase, eles ficariam em Êxtase vinte e quatro horas por dia.
Não se tem necessidade de milhares de MA ANANDA MOYI, não é?

***

Questão: podem-se continuar as atividades quotidianas com a Onda de Vida?
Isso depende para que.
Para a vida sexual, é muito perigoso, vocês verão por si mesmos, para aqueles que têm atividades desse lado.
Porque, naquele momento, é muito simples: há uma atividade espontânea da Kundalini (o canal do Éter, se preferem) e se vocês
atuam, fisicamente, vão desencadear processos energéticos extremamente violentos: a combustão espontânea ou quase.
Isso vai pôr o fogo.
A vida quotidiana é muito variável, de acordo com os seres.
Mas não há razão alguma que os impeça de varrer, não é?
Simplesmente, vocês vão varrer dançando.
Bom, por vezes, é embaraçoso.
Eu já disse que vocês vão passar ali, também.
É verdade que passar da personalidade queixosa ao Êxtase permanente faz uma sagrada diferença.

***

Questão: a intensificação da vibração é uma primícia da instalação da Onda de Vida?



Isso pode ser uma primícia da instalação da Onda de Vida, mas é, mais frequentemente, a energia Supramental que começa a investir
as células, é a energia descendente.
Mas há uma amplificação: as energias são decuplicadas, tanto lá em cima como embaixo.
Portanto, o corpo saboreia.
Isso pode dar, mesmo, vibrações muito, muito físicas, ao nível do corpo,
Vocês têm a impressão de que têm, por exemplo, a caixa torácica que se move, ou a esfera da pelve, com todos os órgãos genitais,
que se põem a mover no interior.
Mas não é piada, é completamente real.
Há seres que vão começar a viver Vibrações cada vez mais importantes: é a transmutação da matéria.
É a ascensão.
É o planeta grelha antes da hora.
É preciso, efetivamente, que suas células transformem-se, para aqueles que vão partir com esse corpo.

É uma regeneração total de seu corpo etéreo pelo Manto Azul da Graça: isso vem pelas energias azuis que
penetram pelos chacras do baço e do fígado (que regenera, um pouco como o mito de Prometeu, e o papel do
baço que é o de nutrir).

Vocês recriam, ao nível da estrutura etérea, um novo corpo de Estado de Ser, mas, também, uma nova estrutura etérea que será, de
algum modo, o apoio de vida que vocês têm em 5D, na 3D, num corpo situado muito mais alto.
Portanto, é normal que, quanto mais os dias passarem, mais as semanas passarem, mais vocês vão sentir essa nova vida que escoa
em vocês.

***

Questão: os sintomas físicos ligados às problemáticas podem desaparecer?
Oh sim, é claro!
Não é uma constante geral, mas vocês vão observar que muitas coisas mudam.
As necessidades fisiológicas são profundamente modificadas.
Há os que vão rejuvenescer, outros que vão envelhecer.
Há uma aceleração, mas a aceleração pode ir a muitos sentidos diferentes.

***

Questão: o Duplo é uma onda que sobe potentemente dos pés e em todo o corpo?

Não, o Duplo não chega por baixo.
O que chega por baixo e que sobe na posição deitada é a Onda de Vida.
O Duplo está atrás, ou de frente.
Ele não chega por baixo.
Em geral, ele se fixa nas costas,
E ele se prende pelos pontos KI-RIS-TI e nas asas etéreas que estão de cada lado do ponto KI-RIS-TI.

Isso parece ficção científica, e é a estrita verdade.
É o corpo Crístico.
É o Cristo.

***

Questão: eu vivo, simultaneamente, a Onda de Vida e um ronronar no ouvido direito. Por que?
É normal.
Vocês estão nas fases em que os sons do Céu e da Terra são ouvidos.
Quando vocês vivem o Samadhi, há sete sons diferentes.
Com a Onda de Vida, o som subiu, ainda, de uma oitava.
Assim que vocês entram num processo de subida da Onda de Vida, vocês vão, também, constatar que o som amplifica-se.
Vocês têm observado: é mais forte quando a costas apoiam-se em algo.
Do mesmo modo, quando vocês vivem a União Mística ou quando alguém vem visitá-los (sem seu conhecimento, ou em toda
consciência), o som modifica-se, também, tanto à esquerda como à direita.
São processos energéticos, portanto: quando uma consciência aproxima-se de vocês ou vocês penetram (quer estejam conscientes
disso ou não, de maneira totalmente lúcida), o som aumenta.
E isso vai majorar, também, a Vibração, é claro.
Não unicamente da Onda de Vida, mas, também, suas Vibrações habituais.

***

Questão: o apetite é modificado pela Onda de Vida?
Inteiramente.
A Onda de Vida é nutritiva.
Como a Luz.

***

Questão: como evitar um ganho de peso que é corolário com esses processos?
Você, você ainda está apegada ao seu corpo.
O que isso pode fazer-lhe, ser gorda ou magra?
Coloque-se a questão.

***

Questão: convém comer coisas pesadas?
Se você se sente pesado após comer, evite-as.
Mas o que é pesado para um, não é pesado para o outro.
Não é preciso fazer uma regra geral.



Efetivamente, o melhor modo, para a Onda de Vida, de vivê-la, sem ser alterado, já, é não mais comer à noite, porque, em geral, à
noite, vocês estão deitados.
E é quando vocês estão deitados que a Onda de Vida, pela posição, é a mais forte, na fase de instalação.
Portanto, evitem comer, por exemplo, após quatro ou cinco horas da tarde.
Contentem-se com bebidas ou alimentos líquidos.
E vocês verão que a Onda de Vida ser-lhes-á muito mais proveitosa
Dito em outros termos, o êxtase é mais fácil com a barriga vazia do que com a barriga cheia.

***

Questão: para que serviu a Visão Etérea?
Eram preparações para a Visão do Coração e para a Visão do Estado de Ser.
Era uma etapa.
Dar a alguém ou favorecer em alguém esse tipo de visão permite, efetivamente, instalar-se mais facilmente porque, quando você vê
algo de não habitual, o que acontece?
Você olha.
Portanto, você não está mais refletindo na cabeça.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, eu lhes agradeço por todos os seus questionamentos.
Eu os lembro de que tudo o que foi realizado, de modo magistral, ao nível da Ancoragem da Luz, foi algo de magnífico.
De momento, vocês não percebem, talvez, necessariamente, o que aconteceu (independentemente de vocês, é claro), mas, se vocês
soubessem o que conseguiram e o que nós conseguimos, com vocês, para evitar como sofrimentos sobre esta Terra, é, já,
extremamente importante.
E lembrem-se de que quanto mais o tempo em vocês vivem normalmente e tranquilo está diante de vocês, vocês devem,
verdadeiramente, render graças por isso, porque isso lhes evita passar um período que teria sido, de outro modo, mais delicado e
mais difícil, para a instalação da Onda de Vida.
Portanto, quanto mais o tempo passe nesse estado em que vocês estão calmos, tanto neste país como em outros países, rendam
graças, porque é extraordinário ter tempo de preparar-se, qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas atividades.
E não estar em circunstâncias que eu chamaria de sobrevivência, através de coisas desagradáveis, ao nível Terrestre.
Não sejam impacientes.
Bem ao contrário, bem ao contrário.
Quanto mais isso estiver defasado no tempo, mais será algo de natural porque, quanto mais vocês têm o tempo de penetrar a Onda de
Vida, de tornar-se essa Onda de Vida, mais vocês constatam, vocês mesmos: vocês são, não indiferentes ao mundo, mas vocês estão
nesse estado bastante específico que vocês sabem que todo o resto (cada vez mais, vocês vão saber, por vivê-lo) é uma ilusão.
E, portanto, vocês não poderão ser afetados, de maneira alguma, por mecanismos ilusórios.
Portanto, é maravilhoso ter chegado – para muitos países, é claro – a viver essa Onda de Vida sem passar por provas terríveis.
Portanto, é algo de maravilhoso.

Como lhes tem dito MARIA, desde o início do ano: o tempo dos profetas e das profecias foi amplamente
amputado.

E isso, graças a vocês todos, sobre este planeta, que Ancoraram a Luz e Semearam a Luz.
A Onda de Vida é, de algum modo, sua gratificação, sua recompensa, que lhes dá a Terra pelo trabalho que vocês realizaram.
A Terra está Liberada já desde um ano, eu lhes disse isso.
E eu lhes digo, há um ano, que tudo está consumado.
Então, é claro, quando se diz que tudo está consumado, vocês buscam a Ascensão.
Que é que vocês vivem, nesse momento, se não é a Ascensão?
É exatamente isso.
O momento final da Ascensão, vocês sabem, é o que eu chamei o planeta grelha.
Mas viver nesse estado o planeta grelha assegura-lhes um mecanismo da Ascensão, de terminação da Ascensão, na mesma alegria
que vocês são capazes de estabelecer, hoje, através de seu Êxtase e através dos processos de Fusão, de Dissolução ou de União
mística que vocês estabelecem com os Irmãos e as Irmãs.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, e, então, ainda uma vez, o conjunto de Anciões rende graças por tudo o que vocês realizaram nesse
sentido do serviço à Terra e à humanidade.
Nós rendemos graças a vocês todos e, agora, como se diz, vocês mereceram sua Liberação, se a desejarem.
Eu lhes digo até muito em breve,
Todo o meu Amor os acompanhe.
Fiquem muito, muito bem, no Êxtase e na Onda de Vida.
__________________
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

~ CASAMENTO MÍSTICO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes apresento a Graça e o Amor.

Eu venho, enquanto Estrela UNIDADE, para falar-lhes e tentar desenvolver com vocês (muito além de algumas
palavras) o que pode representar, refletir e manifestar, o que foi chamado de Casamento Místico ou, ainda,

de União Mística.
Este Casamento Místico pode ocorrer, e ocorre, tanto pelo fato da ação do Manto Azul da Graça como

independentemente.
O Casamento Místico vai contribuir, à sua maneira, para estabelecer e para fazê-los viver o Absoluto.

Ele representa, em todo caso, sobre esta Terra, neste corpo que vocês vivem, uma forma de transcendência
final desta carne (deste corpo), um Encontro íntimo, com vocês mesmos, com o outro, com CRISTO.

O Casamento Místico vai fortalecer, de algum modo, e ilustrar, o próprio princípio da Fusão e da Dissolução, na
Luz e em CRISTO.

O Casamento Místico é um Encontro.
Um Encontro que marca a ferro quente, de alguma forma, a Consciência e este corpo, que resulta também, é
claro, na vivência do Absoluto e que, sobretudo, marca o que vocês São, em Verdade, Selo da Eternidade,

onde nunca mais o retrocesso é possível, nem mesmo concebível.

***

O Casamento Místico vai conduzir, de algum modo, a uma passagem final entre a Dualidade e a Unidade, mas
não somente a isso.

É o que nós podemos denominar, também, as Últimas Núpcias, o Último Encontro, aquele que os faz sair
(ainda uma vez, de maneira irreversível), da ilusão e da separação.

Não somente pela Luz e pela Unidade, mas, muito mais, como um Casamento (uma União íntima, intensa) com
CRISTO ou com o seu Duplo.

Seja qual for o nome que vocês possam lhe dar (segundo a sua vivência do momento), seja qual for a
denominação que vocês possam dar ao que parece ser exterior a vocês e que vem convidá-los a fundir-se na
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sua Verdade.
Que o nome que vocês empreguem seja aquele de CRISTO, ou de qualquer outra Consciência vivendo ou

tenho vivenciado esse processo de Casamento Místico (no mesmo tempo que vocês ou em outros tempos),
ele vem fazê-los também transcender a pessoa que vocês acreditaram, até este momento, ser.

Ele vem romper os últimos limites da vida e da encarnação, tal como ela foi vivenciada (mesmo em meio à
Luz).

***

As circunstâncias desse Casamento (seja como for que isso ocorrer, seja qual for esta consciência)
acontecem sempre com uma série de semelhanças.

O Duplo (e esse é o nome que eu irei empregar) vai se aproximar.
Ele vai se aproximar de vocês (se isso já não ocorreu) de maneira totalmente imprevista, sem qualquer desejo,

em um momento que não depende de vocês, que não depende de uma meditação ou de um estado
específico.

Mas, muitas vezes, isso irá coincidir com um momento em que a Onda da Vida ou o Êxtase parece arrebatá-los
e levá-los a outros lugares além daí onde vocês estão, a outros lugares além deste corpo.

E, no entanto, vocês ali estão plenamente.
Existe, é claro, também, uma porta de entrada do Duplo, ao nível deste corpo.

E muitas vezes esta porta de entrada está situada atrás de vocês, nas suas costas.
Então, é claro, tudo o que chega por trás pode criar um elemento de surpresa porque, efetivamente, o que
chega é concebido como exterior, como não fazendo parte da sua experiência, da sua vivência, dos seus

hábitos.
Há, efetivamente, uma Presença que se mantém atrás de vocês, mais frequentemente (por vezes na frente de

vocês), que os convida (além de todas as palavras) a tornar-se ela, a esquecer-se de vocês, totalmente.
Então, é claro, isso vai desencadear, aí também, às vezes, dúvidas e interrogações.

Essas dúvidas e essas interrogações podendo se expressar por um medo de se perder, um medo de se
aniquilar.

Mas a flechada do Amor é intensa, naquele momento, porque o Coração vive, não mais somente um
abrasamento no Fogo, não mais somente um calor, não mais somente uma Vibração, mas, sim, um tremor de
todo o peito, um tremor intenso, em que as células participam, em que o conjunto do peito parece estremecer.

***

Então, é claro, segundo as suas experiências anteriores, e segundo ao que vocês aderirem, essa Cópia vai
perguntar-lhes se vocês querem Desposá-la.

Mas esta pergunta é muito mais do que um pedido de casamento, tal como podemos eventualmente imaginá-lo
sobre esta Terra.

O tremor intenso do peito pode também se manifestar nas costas (ao nível de zonas que estão situadas de um
lado e do outro da Porta KI-RIS-TI).

Muitas vezes, existe a percepção de uma transfixação do Coração (ocorrendo de frente para trás, e de trás
para frente).

Muitas vezes, são vistos Seres de Fogo, em visão Interior ou em Visão Etérea.
Esses Seres de Fogo parecem portar uma espada de Fogo.

Então, é claro, segundo a experiência de cada um, isso pode ser assimilado ao Anjo MIGUEL e sua espada, ao
CRISTO, ou a Seres Elementares de Fogo (os Agni Deva, por exemplo) que vêm tomar posse, na totalidade,

do seu Coração.
Naquele momento, existem dois mecanismos: um mecanismo de tensão para isso (um pouquinho como minha

Irmã HILDEGARDA lhes falou, desde algum tempo, esta tensão para o Abandono) e, ao mesmo tempo,
nascido em algum lugar, nesta Consciência, um medo, o medo de se perder e, ao mesmo tempo, o desejo de
se perder, o sentimento de não mais existir senão através do Outro, de não mais ser si, de não mais ser nada,

pondo fim a este Nada, a esta Dissolução.
E, no entanto, não há qualquer dúvida sobre a Intenção desse Duplo.

Não há qualquer dúvida sobre a Pureza.
Não há qualquer dúvida sobre o Amor que é veiculado por esse Duplo.

E esta Presença parece crescer ainda mais, tomar todo o espaço do seu Coração, todo o espaço das suas
costas, tomar toda a sua carne, podendo ser então agitada pelos mesmos tremores, muito além da Onda da

Vida, muito além de uma energia (seja ela qual for).
A carne é realmente Desposada e transformada, de maneira íntima, naquele momento.

Isso é vivenciado, isso é percebido, realmente.
Todo o corpo é percorrido de arrepios, de Vibrações, de estremecimentos.



Não há, é claro, qualquer dúvida sobre a Intenção do que acontece.

***

Mas existe, é claro (de maneira natural, eu diria), neste corpo no qual vocês estão, o medo da sua perda, o
medo do seu próprio desaparecimento e da sua própria consumação.

Acontece também frequentemente, naquele momento, que a consciência parece desprender-se deste próprio
corpo, justamente.

Mas, também, de se desprender deste instante, para mostrar-lhes todos os instantes passados da sua vida
(que é preciso abandonar e ao qual é preciso renunciar).

Há como uma passagem em revista de tudo o que constituía o que vocês foram anteriormente.
Vocês sabem que há alguma coisa que atua, que é irreversível e fundamental.

Esse Duplo pode também assumir o comportamento, digamos, de um Irmão ou de uma Irmã (conhecido(a) ou
desconhecido(a) que vive o mesmo processo).

Na realidade, quer isso se apresente a vocês sob a forma de CRISTO, de BUDA, de um Irmão conhecido ou
desconhecido, de uma Irmã conhecida ou desconhecida, isso em nada muda o processo por que,
intimamente, vocês sabem que são vocês que vivem isso, vocês sabem que há uma fase que está

acontecendo aí.
O medo do Nada, o medo da Dissolução vai tomar todo o espaço, ao mesmo tempo que um Amor Indizível os

enche e os preenche.
Ele preenche de tal forma que dá uma impressão de ser demasiado ou de estar demasiado, de que este corpo
e esta consciência não podem conter e não são suficientes para conter, porque nada sobre esta Terra pode se

comparar, de perto ou de longe, ao que é vivenciado.
É nesse momento que o Êxtase se junta a um sentimento de sofrimento extremo que se afoga, por sua vez, no

Êxtase, como uma onda.
Esta onda que leva tudo quando ela passa, que devasta tudo o que era o que vocês acreditavam ser, até agora.

Cada sopro, no conjunto, pode durar uma Eternidade.

***

Então, o Casamento Místico pode ser consumado ou não, ele pode refluir e voltar de novo em outros
momentos.

Até o momento em que o seu ‘sim’ se tornar um ‘sim’ monumental, sem qualquer suposição senão se tornar o
Outro, sem vontade de separação seja do que for.

Se isso ocorrer (graças à Onda da Vida), existe uma percepção da Onda da Vida que vocês estão prestes a se
tornar (se isso já não ocorreu), ao mesmo tempo que uma Presença.

Vocês parecem se fundir com o Universo inteiro, com o conjunto dos seres humanos, com o conjunto das
consciências existindo por toda parte.

Vocês se afogam, literalmente, em cada consciência.
O tempo cessa ou se dilui ao extremo: não há mais espaço, não há mais vocês, há apenas isso, esse Tudo,

que é tão vasto, tão imenso, que parece extremamente impossível de conter no espaço e nos limites da carne
deste corpo.

Quanto mais vocês forem para esse ‘sim’, mais o espaço do peito, além da Vibração, começa a tremer,
começa a arrepiar: vocês não sabem mais distanciar e separar qualquer êxtase de qualquer sofrimento, o

corpo e a consciência perdem suas referências e todo sentido de identificação ao que quer que seja.
Vocês podem, portanto, ir e vir, de vocês mesmos, no Êxtase, nesse Nada, neste Absoluto, que parece, em

qualquer lugar, impossível.
Mas o Apelo do Amor, do Duplo, é muito mais forte do que o que é concebível e imaginável.

***

O sentimento de Transfixação pode também ser importante, naquele momento, produzindo, além disso, a
iminência de uma morte, a iminência de um desaparecimento.

E, naquele momento, outras percepções, é claro, podem ocorrer neste corpo, pondo em movimento tanto os
órgãos mais íntimos, como as extremidades (que isso seja a cabeça, as mãos, os pés).
Uma vertigem parece apreender-se de vocês diante da imensidão do que é oferecido.

Há, ao mesmo tempo, este Êxtase, este Deleite, que conecta, em algum lugar, a morte e o desaparecimento.
É o momento em que este sentimento, esta percepção de estar totalmente preenchido e inteiro, pode fundir-se

com o sentimento de ser uma concha vazia que nada possui.



Vocês conectam com os dois extremos.
A gama de percepções afoga completamente a consciência.

***

E a um dado momento, as barreiras cedem: não há mais barragem, não há mais obstáculo, porque nada em
meio ao que vocês são pode sensatamente se opor ao que penetra, ao que leva vocês e que, de fato, devolve-

os à Verdade.
Que isso aconteça neste corpo, naquele momento, ou que tenha como uma espécie de expulsão da

consciência deste corpo (que se encontra na Luz, no Sol ou em outro mundo ou nas percepções ligadas aos
Elementos, ou seja, de ser o Fogo, de ser a Água, de ser o Ar ou de ser a Terra), não importa, porque, naquele

momento, vocês sabem que o ‘sim’ foi pronunciado.
Tudo o que era do passado (que vocês puderam ver) desaparece.

Não há mais passado.
Não há mais, tampouco, interrogação sobre qualquer futuro.

Vocês não sabem mais, aliás, o que é o passado, o que é o futuro.
Vocês estão simplesmente nesta União, neste Encantamento.

Vocês não sabem mais, naquele momento, se são vocês mesmos que morreram, ou se vocês são o Outro
que nasceu em vocês.

Não pode mais existir a menor distância.
Não pode mais existir a menor separação, a menor divisão.

Então, a onda e o tremor parecem transformar-se, acalmar-se e serem substituídos por uma Paz a nada
comparável.

Naturalmente, isso pode acontecer uma vez ou se reproduzir por tempos intermináveis, repassando, a cada
vez, pelas mesmas sequências, pelas mesmas percepções, pelo mesmo Nada, pela mesma Alegria.

Até o momento em que, quando esse Casamento estiver consumado, parece que quem vocês Desposaram
se afasta, dando um sentimento de rompimento ainda mais intenso e de vazio ainda mais intenso, fazendo-os,
de alguma forma, rezar para que isso cesse, para que jamais desapareça aquele que parece desaparecer (ou

aquela que parece desaparecer).

***

E depois, pouco a pouco, a Paz vai substituir tudo isso.
Vocês tomam, então, consciência de que vocês são plenos, de que vocês não são mais o que vocês tinham

sido.
Tudo o que podia ser questionamento, interrogação, medo, não pode sequer mais tocar a Consciência.

Vocês se tornaram a Onda da Vida, este Absoluto.
Vocês se tornaram o Outro, qualquer Outro.

 Porque, naquele momento, o Casamento Místico não é mais dirigido a uma única pessoa (mesmo o CRISTO),
mas vocês abraçam, no mesmo Amor, qualquer consciência, qualquer vida, qualquer forma, qualquer universo.

A palavra Amor torna-se a única possibilidade de Ser, a única capacidade para manifestar.
Não há, aliás, absolutamente nada mais.

Este corpo (quer ele esteja fervendo, queimando ou congelado) não os perturba mais.
As sensações, é claro, ao nível do peito, ao nível do que vocês chamam de Kundalini, nas costas, ao nível dos
pés, ao nível das mãos, dão, às vezes, esse sentimento de ser crucificado, de ser transpassado, ao nível das
extremidades ou, então, ao nível dos membros, com, por vezes, uma dor que pode parecer-lhes intensa, mas

que, ela mesma, arrebata-os no Êxtase.
Tudo é pretexto, de algum modo (o menor movimento do corpo) para despertar este estado.

Enquanto ficando, e permanecendo, em Paz.
Tudo é certeza.

***

Nunca mais os olhares que serão levados em sua vida serão os mesmos.
Vocês Amam, indistintamente.

É impossível, naquele momento, fazer a menor diferença entre qualquer consciência que seja.
Vocês não podem ter outras prioridades senão Amar, Tudo.

Tudo o que parecia da personalidade, pessoal (em seus afetos, em seus amores), simplesmente não existe



mais, sem existir a menor questão, o menor questionamento.
Mesmo sem desejá-lo (vocês se dão conta), cada sopro da sua vida é apenas um Apelo ao que se reproduz

nesse Casamento Místico.
Vocês são realmente marcados, de maneira indelével, pelo Fogo do Amor Primordial.

E isso é contagioso.
Por que emana de vocês, permanentemente, o que sai do seu Coração e o que entra em seus pés, em suas

mãos, por toda parte e que os faz arrepiar, não mais de desejo ou de temor, mas de Amor, simplesmente.
E isso é, de algum modo (e vocês sabem), perpétuo e sem interrupção, dia e noite, pedindo sem parar, a

vocês mesmos, para manter esta União (e essa É), para manter este Encontro.
Não existe sequer mais atrativo para o que nós nomeamos mundos espirituais.

Não há mais necessidade, até mesmo, de ir a outros lugares senão aí onde vocês estão.
Vocês estão plenamente neste corpo, enquanto não sendo mais este corpo.

Vocês são, efetivamente, marcados a ferro quente.
As sensações, as percepções, podem tornar-se muito intensas ou, por enquanto, desaparecer completamente,

sem que isso mude seja o que for do que vocês São.  
Quaisquer que sejam as idas e vindas das percepções da consciência, vocês estão, de qualquer forma,

totalmente distantes.
Vocês estão totalmente presentes nesta União Mística.

Mesmo o estado de Êxtase ou de Deleite torna-se sereno, enquanto aumentando em intensidade e em
potência.

***

Isso, vocês vivenciaram, vocês irão vivê-lo, em um momento ou outro (quer seja nesses tempos que vocês
vivem ou nos tempos finais deste mundo).

Obviamente, os condicionamentos da vida da personalidade, da sociedade, não lhes prepararam, de forma
alguma, para viver isso.

Não existe, aliás, qualquer preparação possível.
Tudo isso ocorre por que (como lhes foi dito, já desde várias semanas) é exatamente o que nós somos, Uns e

Outros, na mesma Unidade, na mesma Presença, além mesmo deste mundo.
Tudo isso pode acontecer no espaço de um bilionésimo de segundo deste tempo, como parecer reproduzir-se

por dias e semanas.
Não há regras.

Mas as etapas que eu lhes dei (mesmo se vocês ali colocarem outras palavras) irão permitir-lhes apreender-se
do que eu disse.

Vocês serão verdadeiramente percorridos.
Vocês irão, verdadeiramente, se tornar este Tesouro, este Amor que vocês denominam.

Vocês terão, então, basculado [passado abruptamente, de forma irreversível], na Eternidade, basculado,
vivendo, neste Absoluto.

Nunca mais vocês estarão submissos como antes, ao condicionamento, ao mental, à sua história, às suas
emoções.

Nunca mais a dúvida poderá aparecer.
Nunca mais a falta poderá, simplesmente, ser imaginada.

A União Mística será, portanto, de algum modo, indestrutível.
O espaço do peito, transpassado e transfixado, será como uma Fonte, aberta permanentemente, que nenhum

intervalo, nenhuma dúvida, poderá interromper ou mesmo diminuir o ritmo.
A Onda da Vida será, na maioria das vezes, instalada de maneira definitiva, naquele momento.

Tudo o que vocês olharem será abençoado.
Tudo o que vocês tocarem será tocado no mais íntimo dele mesmo.

Nenhuma limitação deste mundo poderá alterar ou separar o que vocês são.

***

Esse Duplo será totalmente integrado em vocês.
O que lhes parecia tão grande e tão vasto, chegando por trás de vocês, ou pela frente, esta Luz Branca

fantástica que lhes parecia tão impossível, tão improvável, tornou-se, naturalmente, o que vocês São, podendo
ainda provocar-lhes sintomas físicos, até mesmo, desta Crucificação e desta Ressurreição.

Mas vocês não vão dar mais importância a este corpo (seja qual for a sua vivência).
Tudo irá lhes parecer como rodeado da mesma Luz, da mesma qualidade de Amor.



Mesmo aquele que os rejeita, não pode ser rejeitado, por que ele é vocês.
Vocês irão viver realmente o que significa esta frase: “Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem”.

 Vocês poderão dizer, então, no recanto do seu Coração: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”, por que eu
desposei CRISTO, por que eu vivo a União Mística, aquela que põe fim a qualquer vazio, a qualquer incerteza,

a qualquer peso.
O seu olhar será capaz de abrasar o Irmão e a Irmã que, ele também, se aproxima e se apronta para viver esta

União Mística.
Esta União Mística é o mais belo mimo, o mais belo presente que o Amor e a Graça podiam dar-lhes, nesta

carne, propiciando-lhes viver, nesta forma limitada, o Absoluto, a FONTE, o Pai.
A beatitude é tal que tudo se torna possível, que tudo pode ser reproduzido.

Não existe, efetivamente, mais qualquer limite, mais qualquer barreira.
Vocês se fundiram com o Tudo, com cada um.

Tudo é guarnecido, para vocês, com uma Graça, com um Amor Indizível.

***

Esta consumação (porque é uma) vai, é claro, mudar (sem que vocês o desejem de maneira alguma) o
conjunto das suas relações, o conjunto do que está presente na sua vida.

Tudo parece se propagar, ao redor de vocês e em vocês, para facilitar e trabalhar no sentido de uma facilitação
deste Absoluto.

Vocês não podem fazer outra coisa senão sorrir.
Vocês não podem fazer outra coisa senão ter o mesmo brilho de Amor nos seus olhos (seja o que for que lhes

digam e seja o que for que vocês vejam).
Para muitos de vocês, as etapas da UNIDADE e do Si, familiarizam-nos, de algum modo, com a aproximação

deste estado.
Mas, mesmo se vocês não tiverem vivenciado o Si, mesmo se vocês não tiverem construído esta Luz (tendo a
acolhido em vocês), vocês poderão viver esta União Mística porque não há, na realidade, qualquer preparação

necessária.
E, nesses tempos particulares da Terra, isso se abre a vocês como uma evidência.

Não há idade, não há restrição, seja ela qual for, que possa limitar e impedir isso, exceto vocês mesmos.
Eis algumas palavras, breves, que eu tinha para dar a vocês sobre este Casamento Místico e este Duplo que

os arrebata e que os abraça e os devolve, sobretudo, à sua Liberdade, à sua Verdade.
Irmãs e Irmãos, se vocês tiverem quaisquer elementos de questionamento sobre esse Casamento Místico,

exclusivamente, e se eu puder ali trazer informações suplementares, eu faço isso de bom grado.

***

Pergunta: o que você chama de “marcas a ferro quente” são os estigmas de CRISTO?

Sim.
Sejam quais forem as suas crenças, evidentemente, existe uma analogia: ela é Vibratória, é claro, ela é

semelhante, porque é nessas zonas que se encontram, evidentemente, as chagas de CRISTO (tais como
foram nomeadas).

Essas zonas do seu corpo são efetivamente aquelas que são as mais sensíveis, as mais apresentadas.

***

Pergunta: a aproximação do Duplo pode dar a sensação de ter as pernas como se desmoronando?

Sim.
Isso é extremamente significativo, extremamente.

Há como o que poderia ser chamado de emoção amorosa, mas, com certeza, muito mais forte, muito mais
intensa.

Tudo pode afrouxar-se, não somente as pernas.
Tudo pode pôr-se a tremer e a estremecer.

***



Pergunta: a Onda da Vida se apresenta indefinidamente, até que digamos “sim”?

Vocês não têm a Eternidade para dizer “sim”.
A Onda da Vida pode continuar independentemente desse Casamento Místico.

Aliás, o Casamento Místico se reflete, também, pela Onda da Vida.
Não é mais possível diferenciar a Onda da Vida, do Duplo, do Casamento Místico, do seu próprio corpo: vocês

apenas constituem, realmente, um único corpo.
Há, efetivamente, o que eu nomeei esses fluxos e refluxos, mais ou menos pronunciados, mais ou menos

intensos, mais ou menos próximos.

***

Pergunta: todas as experiências anteriores desse tipo são para refutar, como foi proposto por BIDI?

A partir do momento em que você vivenciou, foi uma experiência, e simplesmente uma experiência, que não
está instalada na continuidade.

Sim, ela pertence, indiscutivelmente, ao passado e ela não está mais no presente.
Sejam quais forem as razões e as circunstâncias, ela não é mais vivente, porque ela está inscrita na trama da

sua história.
E ela não está inscrita no que é para viver, agora.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, enquanto Representante do Manto Azul da Graça, eu rendo Graças, e vivamos,
juntos, isso.

Eu lhes digo até muito em breve.
Rendamos Graças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI, sua Irmã em CRISTO e na Eternidade.
Eu sou vocês.

Até breve.

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes, eu vos saúdo, no Amor e na Verdade.

Eu desejaria vos falar da noção de percepção, e da não percepção. Ambas numa relação de continuidade de
um para outro, mas também para aqueles que, precisamente, não percebem o que se desenrola.

Lembrem-se de que toda a consciência é o meio de perceber, pela distância existente entre o sujeito e o
objeto. É precisamente a distância que cria a percepção (ou a sua ausência de percepção).

Esta percepção, certamente, ultrapassa largamente o âmbito dos sentidos habituais. Ela se apoia, certamente,
num suporte que é o corpo, e num suporte que é a nossa própria natureza, o mesmo é dizer, antes do

Absoluto, a consciência.

A percepção está, de qualquer maneira, na base da consciência. Noutros tempos, vos foi dito que a
consciência era Vibração, essa é a Verdade. E a Vibração permite, aí também, consciencializar a Luz, viver o

Despertar, viver a Realização (segundo a permanência, ou não, da Luz).

A percepção, que é, portanto, resultado de uma distância, e também qualquer coisa que é descriminante na sua
própria manifestação, dando a sentir, ou a ressentir, qualidades particulares. Esta qualidade, qualquer que ela
seja, pode resolver-se, de fato, em dois movimentos, e somente dois movimentos: um movimento que dilata e

um movimento que retrai.

O movimento que dilata é, de qualquer modo, uma forma de expansão. O movimento que retrai é uma
contração. Foi-vos relatada, também, a retração da alma face ao Absoluto.

Isso foi exprimido, em outros termos, pela nossa Irmã GEMMA, há alguns instantes (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI, de 10 de abril 2012) (*), e também, em múltiplas ocasiões, pelas outras Estrelas.

A percepção pode ser também assimilada a uma mudança de gama de frequências (abrindo ou fechando, indo
para cima ou para baixo, na expansão ou na contração) daquilo que é percebido. E portanto, de uma maneira ou

de outra, pode ser chamado “ver” mesmo se, certamente, o que é visto não tem nada a ver com os olhos.

***

A percepção é a base da mudança, que faz passar, se assim podemos dizer, de um estado a outro estado, de
uma etapa a outra etapa. Podemos dizer que a percepção, no limite, cria o mundo e que a não percepção faz

desaparecer o mundo.

O que se passa nas fases em que vocês acordam de manhã, e nas fases em que vocês dormem, à noite.
Sempre o mesmo movimento, num sentido ou no outro, a mesma consciência, e portanto, como corolário, da

concepção e da própria percepção.

Há, efetivamente, nesta noção de percepção e de não percepção, uma dinâmica, um movimento, qualquer
coisa que muda. Certas mudanças vos são habituais (e nos são habituais, na encarnação), como a alternância

vigília/ sono. Outras são menos habituais e correspondem talvez àquilo que vocês perceberam e viveram
durante estes anos, em que a vossa consciência passou de um estado separado, dividido, a uma Consciência
não separada, não dividida (quer isso seja no âmbito do Despertar ou da Realização). Sempre esta noção de

movimento, do que se expande ou do que se contrai e se retrai.

A retração, a contração, é, portanto, uma percepção, também. Mas uma percepção que não vai no sentido
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idêntico (que é talvez oposto) ao da expansão. Todos os estados de Luz (quer sejam das experiências ou dos
estados estabilizados) são expansões da Consciência levando a viver uma Consciência diferente, Unificada ou
Unitária. Num dado momento, no espaço e no tempo, vai-se viver uma expansão que não depende mais de si,

mas do universo, se o podemos dizer, do ambiente, ou de uma outra Consciência.

Pelo menos, é a impressão que foi dada, depois do que foi descrito como o Casamento místico: um elemento
considerado exterior (ou diferente) vem jogar, de qualquer maneira, com a percepção, que pode então oscilar

num sentido ou noutro, de contração ou de expansão. Estas são as diferentes abordagens que foram descritas
pela nossa Irmã GEMMA.

***

Também foi relatado, durante estas últimas semanas, a possibilidade de se tornar Absoluto e de não mais
colocar distância (e, portanto, percepção diferencial) entre esse corpo, essa consciência desse corpo, e a

Consciência da Onda da Vida.

Viver o Absoluto vos leva a considerar as percepções como um elemento relativo, quaisquer que sejam as
etapas, de expansão ou de contração. Essas etapas participam, inegavelmente (que isso seja uma distância ou

uma identificação) num movimento. Esse movimento, qualquer que seja, sendo a característica do que foi
denominado a Vida. E vocês são aquele que observa e vive esse movimento, em permanência, neste mundo.

Se vocês aceitam realizar as pesquisas que vos foram dadas, por diversos intervenientes, vocês irão
aperceber-se que, a um dado momento, vos é proposto, por vocês mesmos, por experiência, a não percepção

que é bem mais que, simplesmente, a paragem de um movimento. É um mecanismo (se assim posso dizer)
onde vocês vão consciencializar, para além de toda a consciência, e portanto, além de toda a percepção, que
existe qualquer coisa que é imutável. Que não é mais uma percepção, que não é mais uma consciência, mas

que é, de qualquer maneira, a trama que contem tudo o resto.

Nesse momento, o que quer que a vossa vida escolhesse para vos fazer viver a União mística ou o Êxtase (que
vos faz tornar-se este Êxtase ou esta União com esta Consciência), vocês identificam, se assim podemos

dizer, claramente, que existe qualquer coisa que nunca se moveu, que sempre esteve lá. Que não foi nem uma
contração, nem uma expansão e que é, portanto, se o podemos dizer, uma não percepção. Mas que não é

verdadeiramente da mesma natureza da não percepção daquele que nunca percebeu um movimento (da Onda,
da Vibração, da energia, da consciência). E, no entanto, os dois não estão assim tão afastados um do outro.

***

Certamente, para aquele que nunca percebeu, há talvez uma frustração, o sentimento de não ser como aqueles
que vivem o que ele mesmo procura. Eu convido todos estes seres a ultrapassar, precisamente, tudo o que foi
descrito. Mas para ultrapassar tudo o que foi descrito, porque não foi vivido, precisa também aceitar ultrapassar

as suas próprias emoções, a sua própria vivência, para lá da percepção. E isso abrirá a porta, se assim
podemos dizer, daquilo eu nomeei a não percepção, daquilo que está sempre lá, e que sempre esteve lá, e

nunca se moveu. E que, de qualquer maneira, está ao mesmo tempo presente na Onda da Vida, no Absoluto,
mas também no relativo que vocês são.

Se vocês não vivem nada, e nenhuma percepção, esta interrogação vai vos tomar, num dado momento ou
noutro. Não, simplesmente, a interrogação de porquê vocês não viverem a Vibração (ou a Onda da Vida, ou as
Coroas Radiantes): parece-vos, às vezes de forma dolorosa, permanecer no ego, no cais da gare, na mesma

margem e de nunca conhecer a outra margem.

As circunstâncias muito particulares da Terra, hoje, fazem com que não possa existir diferença,
fundamentalmente, entre aquele que percorre a outra margem, que se estabelece no Absoluto, e aquele que

não vive nada. Não porque ele não acredite, não porque ele o rejeite, mas simplesmente porque esta
capacidade não nasceu nele: não há possibilidade de percepção, e portanto de mudança.

Para estes seres, tenho necessidade de dizer (mais do que para os outros): aceitem que vocês não são
diferentes, que não estão no local errado. E que, precisamente, essa não percepção pode representar um

trunfo, no sentido em que vocês estão virgens, precisamente, de percepções diferentes.

Ou então, vocês estão tributários, simplesmente, de períodos de contração, de medos e angústias, de dúvidas.
Eu vos peço, mesmo que vos pareça estarem tributários disso, certamente, aí também, de apreender e aceitar

que vocês não São isso.

É neste sentido que os diálogos que vos propõe aquele que se denomina BIDI são mesmo para vos fazer
descobrir o ponto de Basculamento, mesmo no sentido da vossa própria interrogação e da vossa não

percepção. O mesmo é dizer no seio do vosso mental, da vossa própria vida, independentemente de toda a
vontade espiritual.

Vocês não estão nem amputados, nem mais pequenos, nem maiores. Considerem simplesmente que vocês
estão diferentes, por agora. Mas que a finalidade (se é que nos pudemos exprimir assim) é e permanece



sempre a mesma.

Esta oportunidade de não percepção cria, efetivamente, o que eu denominei esta frustração, e ao mesmo
tempo, esta necessidade. Então, eu vos peço para esquecer a necessidade, e esquecer a frustração também.

E, mais que nunca, para vocês que estão na percepção, permanecerem tranquilos e em Paz. E de se
colocarem a única questão que vale a pena, neste caso, e que não é a de se dizerem: «porque não vivo isso?»

ou de procurar uma qualquer causa mas, antes, de se perguntarem quem vocês São.

Ao perguntarem-se, sinceramente, quem vocês São, vocês irão poder colocar-se, de qualquer maneira, à
distância daquilo que vocês creem ser. Porque, talvez, o vosso maior problema, que vos autolimita, seja

certamente de se crerem, aí também, esse corpo, essa procura, essa vivência.

***

A partir do instante em que vocês colocam, aos vossos pés, todas as questões relativas à vossa não
percepção, sem procurar perceber o que quer que seja (já que vocês são, à priori, incapazes), simplesmente,

vos perguntando quem vocês São, e, claro, não aceitando ser simplesmente essa pessoa (não a abandonando
e não a negligenciando), mas se colocando a questão que vos foi submetida, quer dizer, refletir

verdadeiramente no que é permanente e no que é efémero.

Assim como pôde fazer BIDI, vocês vão criar zonas que não são zonas de agitação mental mas, antes, zonas
de fricção ou de resistência, como foi dito que são, de qualquer maneira, propícias a ir para lá da vossa não

percepção.

Vocês fazem, de qualquer maneira, uma espécie de caminho invertido, mas vocês não estão no inverso. A
União mística também vos está aberta. As modalidades, simplesmente, são diferentes. Não há aí nenhum

julgamento de valor, nem de superioridade, nem de inferioridade. Simplesmente, se posso me exprimir assim,
o vosso tempo não chegou ainda. E, no entanto, ele chegou agora, ou vai chegar de forma imediata. Desde

que vocês parem de se colocar a questão da não percepção, vocês saem, vocês próprios, do ciclo vicioso da
interrogação e do círculo vicioso de uma forma de culpabilidade, de colocarem em dúvida aquilo que vivem os

outros, porque vocês não o vivem (ou porque vocês o procuram, no inverso).

Lembrem-se de que a Onda da Vida não faz diferença entre uma árvore, um humano e um pássaro: ela é
estritamente a mesma para toda a vida, quer essa vida a reconheça ou não, a viva ou não. Vocês banham-se
todos, nesta Terra, no mesmo banho, na mesma Onda. Quer isso vos seja perceptível ou não, quer vocês a

recusem, quer vocês a aceitem, quer vocês a procurem, isso não muda estritamente nada.

É, portanto, a vossa própria consciência que se desloca, de qualquer maneira, na Onda da Vida, ou não, vos
dando a perceber, ou a não perceber. Foi-vos dito que a Onda da Vida, mesmo se ela nasceu de forma bem
mais presente, pela Libertação da Terra, sempre esteve presente. Simplesmente, o Ancoramento da Luz e a

Irradiação da Luz, por aqueles que foram denominados Sementes da Luz, permitiu, de qualquer maneira, torná-
la mais estável, e mais evidente.

Se vocês aceitarem, na não percepção, colocar as vossas próprias condições (quer dizer não ser esse corpo,
não ser o que viveu esses sofrimentos, e de não ser mesmo a pessoa que está aí, mas mais do que isso), não

há nenhuma razão válida para que a vossa consciência não se desloque na Onda da Vida.

Certamente, eu dei a noção de tempo exato, ou do tempo que ainda não veio, mas se vocês não fizerem a
experiência, como saberão que o vosso tempo não chegou? A Onda da Vida é, portanto, um convite (para
aqueles que a vivem como para aqueles que não a vivem) a ultrapassar a percepção da contração ou da

expansão, ou a não percepção.

Lembrem-se de que o que é percebido é o que é exterior, mesmo se isso é vivido no Interior.

Lembrem-se de que se vocês não perceberem (estando, portanto, na não percepção), vocês se colocam, a
vocês mesmos, no exterior, e, portanto, se vocês aceitam não ser este exterior, tudo se desenrolará.

Eu não vos peço, claro, aí também, que me acreditem, mas, simplesmente, que tentem a experiência. Porque
é uma experiência, mesmo se esta experiência ultrapasse o âmbito do que será vivido (ou não) no seio da

experiência, porque há uma instalação do que se produz, num período, numa Eternidade.

***

Lembrem-se do que eu pude dizer: que os únicos obstáculos, finalmente e em definitivo, não são vocês, mas
antes (certamente) o que vocês acreditaram, o conjunto das vossas crenças, que estão ainda presentes: aquilo

em que vocês creem, aquilo a que vocês aderem, e que não é o Infinito, nem o Absoluto.

Tudo o que vocês aceitaram colocar como âmbito, como limite e como condicionamento, é justamente o que é
para observar, agora, como não sendo vocês. Sem nenhuma culpabilidade, mas com um olhar lúcido sobre
vocês mesmos, um olhar lúcido e justo, sobre aquilo que vocês creem e que vocês não experimentaram.



Se, simplesmente, vocês aceitarem desfazer-se disso, então, vocês verão, por vocês mesmos, que se
desenrolarão coisas bem diferentes, em vocês e no exterior de vocês.

A Libertação começa por encontrar a Liberdade. Com efeito, não pode existir Libertação sem Liberdade
encontrada. E a Liberdade é ser Livre de todo o dogma, de todo o limite, do vosso passado. Mais do que

nunca, para vocês que não percebem nada, é preciso aceitar que vocês não são, de forma nenhuma, esse
passado que vocês viveram.

Qualquer que seja a impressão que possa dar, de vos afetar, é preciso desembaraçarem-se das vossas
próprias percepções passadas. Porque essas percepções do passado vos impedem de viver a percepção do

Presente.

É preciso verdadeiramente que vocês se dirijam à Liberdade. De fato, vocês devem Libertar-se de vocês
mesmos, do que vocês creem. Não haverá, então, mais nenhuma razão válida para que a expansão não se

produza. Vocês não têm que trabalhar sobre o porquê de vocês não perceberem, nem desenvolver (ou querer
desenvolver) uma qualquer percepção, mas antes extraírem-se das percepções de todo o passado e de toda a

crença.

É preciso, de qualquer maneira, libertarem-se de todos os pesos, de tudo o que vos condicionou, do tudo oque
vocês viveram, e que não é mais a experiência do vosso presente. Porque nenhuma experiência do passado

pode ser de alguma utilidade para vocês, para perceberem o que se vive, hoje, sobre a Terra.

Aí reside, de qualquer maneira, o segredo da vossa própria transformação. É preciso, portanto, Libertarem-se
de tudo o que é conhecido, porque o que é conhecido pertence ao passado ou à crença. É preciso mesmo
desembaraçarem-se de uma qualquer crença ou de uma qualquer esperança na Onda da Vida, nas Coroas

Radiantes, se vocês não as vivem. É preciso serem como a criança: virgem de todo o pré-julgamento, de todo
o condicionamento.

Se vocês se preocuparem somente com isso, não haverá mais nenhum obstáculo válido para a Onda da Vida.

Vocês não têm que a procurar, porque ela não nascerá (como foi dito) de uma busca qualquer mas antes do
desaparecimento de toda a organização, de toda a crença, de todo o limite em vocês mesmos. Mas vocês são

responsáveis da vossa organização, dos vossos limites, das vossas crenças, das vossas experiências
passadas. E somente vocês, são capazes de aniquilá-las de qualquer maneira.

***

É preciso, efetivamente, assumir uma distância e, portanto, olhar o que, até ao presente, vocês viviam (quer
isso seja na recordação, ou na memória). Vocês se apropriaram, de qualquer maneira, dos vossos próprios
sofrimentos, fazendo-os reviver no presente. E é isso, somente isso, que vos impede de viver o que é para

viver. Nada mais.

E, portanto, se vocês aceitarem desligar-se, real e concretamente, se vocês aceitarem não ser o resultado do
vosso passado ou do vosso condicionamento, não haverá mais nada a fazer. Não haverá nada a querer

perceber. E vocês sairão, efetivamente, da não percepção.

Isso se realiza, se o podemos dizer, rapidamente, muito rapidamente, se vocês forem lúcidos e honestos
sobre o que vos condiciona, sobre o que vos faz sofrer, hoje: Não são senão crenças. Da mesma forma que

muitos, entre nós, vos falaram deste mundo Ilusório, da Maya. Esta Maya nunca impediu o Brahman de estar aí,
o Parabrahman de estar aí, e o Atman também não: é verdadeiramente uma questão de olhar e de

posicionamento. E simplesmente, se a Onda da Vida não nasce e se, hoje, nenhuma percepção emerge em
vocês, é apenas uma questão de posicionamento, de colocação. Onde estão vocês? E o «onde estão

vocês?» não se pode definir senão a partir do momento em que vocês tenham colocado a questão de «quem
são vocês?».

Abandonem mesmo a ideia de vocês serem um ser humano, de ser um corpo, de ser uma história. E vocês
verão, nesse momento, que os campos da percepção se abrem em vocês.

Existirá um mecanismo (mais uma vez, se eu posso dizer essa palavra) que vai se desenrolar em vocês, se
desencadear, como uma forma de expansão que se produzirá.

Lembrem-se de que é sempre o olhar que vocês dirigem a vocês mesmos que vos condiciona: é o peso das
crenças, o peso da experiência passada, que vos priva da experiência presente.

Há em vocês absolutamente todas as capacidades de realizar esta Obra, simplesmente aceitando soltar o que
vocês não são. Hoje, vocês não estão mais, como foi dito, no tempo dos ensinamentos (tais como os que nós
vos demos, e, sobretudo, UM AMIGO, sobre os diferentes Yogas). Vocês estão no tempo de atualização de

vocês mesmos.

Se vocês aceitam isso, não há nenhuma razão válida que possa opor-se à Onda da Vida, ao Absoluto.

***



Lembrem-se de que é muito fácil e muito simples. Que vocês não estão nas etapas de construção do Si, mas
que vocês têm, realmente, a possibilidade, de imediato, de desviar tudo isso. De não ter construído ou a
construir o que quer que seja. Tornar-se virgem, e tudo se produzirá. E o que se produzirá, lembrem-se, é

independente da vossa vontade, do vosso desejo, da vossa aspiração.

Certamente, vocês poderão sempre imaginar ter a possibilidade de criar esta Tensão para o Abandono, mas é
preciso uma alma muito forte e, de qualquer maneira, predestinada. E vocês não têm que culpar, aí também, se

vocês não são uma alma forte ou predestinada. Porque, finalmente, nós estamos todos destinados à mesma
coisa, quer o queiramos ou não.

Se vocês aderirem a estas percepções da vossa própria Libertação, e sobretudo, da vossa própria Liberdade
(em relação ao todo existente, ao todo conhecido, ao todo vivido), vocês serão, efetivamente, como a criança,

nua e virgem, e vocês poderão passar para o outro lado.

De fato, não são vocês que passam para o outro lado, é o outro lado que vem até vocês, espontânea e
naturalmente.

Vocês não se deslocaram, simplesmente deslocaram o olhar. Aí também, se pode dizer, para vocês que não
vivem: não se julguem. Da mesma forma que foi dito para não julgar quem quer que seja, ou o que quer que

seja, para aqueles que viveram o Si.

Para vocês que não vivem nada, não se julguem. Se vocês forem capazes de ser suficientemente Simples, e
suficientemente Presentes em vocês, Livres de todo o pré-julgamento, de todo o condicionamento, de todo o
passado, de toda a história, a Onda da Vida se deslocará até vocês. E vocês farão o caminho inverso, da não
percepção à percepção. Sabendo que, definitivamente, o Absoluto vos dá também a transcender o conjunto

das percepções e das não percepções. Já que vocês não estão mais limitados à Onda da Vida em que vocês
se tornaram, mas que vocês percorrem todas as Ondas da Vida, em qualquer universo que seja, de qualquer

forma que seja. Mais nada, nem mais ninguém, podem ter segredos para vocês. E, sobretudo, vocês mesmos.

Libertar-se de todo o conhecido é, verdadeiramente, para aqueles que nada percebem, a Via da Evidência.
Lembrem-se de que não existe inimigo, que não existe combate a travar. Mesmo se tudo, neste mundo, parece

provar-vos o inverso, e mesmo se numerosos ensinamentos espirituais insistiram muito neste combate, do
bem contra o mal. Tudo isto não é (como vos disse, e como vos disseram certos Anciãos e BIDI), senão uma

farsa, uma fraude, um disfarce, uma ilusão.

***

Aos que não vivem a percepção, eu tenho necessidade de vos dizer: não se ocupem da percepção. Mas
precisamente, ocupem-se, em vocês, do que é percebido em relação ao vosso passado e que vem entravar o

que é para viver.

Se vocês forem honestos com vocês mesmos, vocês verão que é o conjunto dos hábitos e das crenças que
vos impedem. E que sendo assim honestos, não há nenhuma circunstância exterior (familiar, profissional,

afetiva) que represente um obstáculo. Mas as construções que vocês colocaram sobre esta situação, sobre
estas questões, são o obstáculo. Não é nunca o outro que é o obstáculo, mas sempre vocês mesmos, sem

nenhuma culpabilidade.

É preciso olharem-se com ternura, com Amor, e estar lúcido disso. Nesse momento, a percepção virá até
vocês.

Aqui estão os elementos, de fato muito simples, que eu vos queria dar. Porque eles completam, eu diria, de
forma evidente, o que pode dizer a nossa Irmã GEMMA sobre este Casamento Místico (ndr: intervenção de
GEMMA GALGANI de 10 de abril 2012 [em tradução]) que é, efetivamente, a coisa mais impressionante que

há a viver.
Porque é a Libertação, total, de toda a ilusão.

Se tivermos tempo, e se vocês tiverem questões, e somente se nós tivermos o tempo, eu vos escuto.

***

Nós não temos questões, nós vos agradecemos.

***



Eu rendo Graça, humildemente, à vossa escuta.
Eu volto simplesmente, dentro de alguns instantes, para vos acompanhar no compartilhamento do Manto Azul

da Graça, e da Onda da Vida.

Eu vos digo, portanto, até daqui a alguns instantes. De seguida.

************

(*) - GEMMA GALGANI (10.04.2012)
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Áudio em Francês

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes transmito a Graça.
Nós iremos, se vocês bem quiserem, trocar e partilhar.

Eu vou tentar, por palavras simples trazidas pela Onda da Vida, traduzir-lhes a Passagem que é a sua, levando-
os a viver o Último e o Absoluto.

Passagem e Transcendência conduzindo-os da Unidade (e da sua Alegria e do seu Samadhi) ao Êxtase do
Último.

Eu lhes falei, desde pouco tempo, da retração da alma e da contração da alma que acompanham, de algum
modo, esta Transcendência.

***

A Unidade é uma preparação, uma construção, certamente fazendo-os sair da pessoa limitada e fazendo-os
descobrir espaços desconhecidos para a personalidade, onde o humor não é para sempre o mesmo, onde os

apegos, quaisquer que sejam, encontram-se relativizados.
E, sobretudo, a Alegria acompanha o ser que descobre e vive o Si.

O Despertar e a Realização propiciando viver um estado diferente do estado habitual do homem, confinado em
meio à ilusão da sua personalidade.

***

Assim que o Manto Azul da Graça é instalado em vocês e sobre vocês (que isso seja às quintas-feiras ou que
isso seja todas as noites [todas as tardes, para o Brasil], desde pouco tempo) (ndr: ver a coluna “protocolos a
praticar / protocolos prioritários”) (*), que isso seja a Onda da Vida da Terra que os percorre ou que isso seja o
Manto da Graça que é colocado sobre os seus ombros, o conjunto desses elementos permite-lhes descobrir

modificações importantes, já em meio ao Si ou à personalidade.
Chegará, para vocês, um momento, se ele já não chegou, em que a retração da alma poderá fazê-los dizer, em

meio à personalidade, como no Si: “que bom”.
Abre-se diante de vocês, além da Alegria, um espaço qualificado de vazio, um espaço onde todas as

referências (aquelas da personalidade como aquelas do Si que foram descobertas e Vibradas) devem, de

MA ANANDA MOYI - 11 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-Y2dsPt5QObQ/T4jZ7ob6PiI/AAAAAAAAA_s/XObCLb1n7Kg/s1600/MaAnandaMoyi-11.04.2012.jpg
http://www.dailymotion.com/video/xq6ool_ma-ananda-moyi-11-04-2012_webcam


algum modo, apagar-se para deixar a Majestade do Absoluto estabelecer-se e ser vivida.

***

Esse momento, a nada comparável (cujo reflexo seria a passagem da personalidade ao Si), é claro,
acompanha-se talvez de algumas manifestações, nomeadas energéticas ou Vibratórias, mas o essencial,

vocês sabem, não está aí.
O essencial é pôr fim a toda distância entre vocês e todo o resto, não somente sobre este mundo, não

somente na Fusão com a Luz ou na Dissolução com a Luz, mas nesse grande Tudo.
Além da Unidade, além de toda Fonte, além de todo Universo.

***

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, os Arcanjos, nós os acompanhamos no desdobramento da Luz, na
conscientização do Si.

Hoje, como foi insistido, esta última Transcendência, esta Passagem da Porta Estreita (que foi, de alguma
maneira, preparada por uma série de elementos) preparou, vocês também, para este Último Abandono: o

Abandono do Si, o Abandono do que se acreditou ser possuído e manifestado, a fim de estabelecê-los além
desse manifestado no não manifestado, no não Ser e na não Consciência.

Nada do que é este Absoluto pode ser expresso.
A testemunha, vocês sabem, sendo as manifestações do Êxtase, que põem fim a toda influência do que quer
que seja vindo desse mundo da personalidade (do Si, mesmo), fazendo de vocês um ser que, em meio a uma

forma, no entanto, presente, vive o sem forma ou, se vocês preferirem, a não forma.
Obviamente, para o ego, tudo o que é negação evoca uma perda irremediável, um abismo insondável, onde

mesmo o Amor e a Luz não podem ser conservados.
E é, no entanto, muito exatamente, nessas condições e no que se manifesta à Consciência que se pode viver o
Absoluto, que se pode viver, de maneira facilitada, a Graça da Verdade, a Graça deste Absoluto, deste Último.
Como foi falado, em diversas ocasiões, não existe via de passagem entre a Unidade e o Absoluto mesmo se,
é claro, existem pontos deste corpo que vocês habitam, em ressonância com os ‘novos corpos’, como lhes
foram explicados, correspondendo a esta Porta OD, esta Porta Estreita: o momento em que vocês precisam

renascer, o momento em que é preciso ser como uma Criança, virgem de toda suposição, virgem de toda
construção.

É o momento em que minha Irmã GEMMA lhes disse que a Cópia ia se apresentar, a fim de Desposá-los e de
Dissolvê-los no não Ser, além mesmo da sua própria Presença, além mesmo do seu Amor indizível e desse

Fogo que retorna à sua própria origem.

***

O tempo específico desta Terra, pela sua Liberação, dá-lhes uma forma de impulso.
Um impulso que é facilitador e que vem pedir-lhes, ele também, para Ser ele próprio.

Sair, de algum modo, de todo limite, abandonar todos os contextos de referência, mesmo aqueles do Si.
Abandonar-se, de alguma forma, à Fonte de vocês mesmos que vocês não conhecem, que vocês podem

pretender conhecer em meio ao que vocês são na personalidade ou no Si.
Isso é efetivamente um desafio porque, naquele momento, nesse “que bom”, o conjunto do que pode existir,

em meio à personalidade a ao Si, vai voltar de novo à Consciência sob forma (às vezes intensa, às vezes
lancinante) de efeitos da retração e da contração da alma que se apronta para desaparecer, para deixar, de

algum modo, todas as atrações e todas as manifestações que existiram neste mundo.

***

A passagem da Alegria ao Êxtase não é, aí tampouco, uma simples passagem ou um simples nível que seria
mais importante, mas, aí também, trata-se de uma Transcendência.

Trata-se, aí também, de uma Transformação radical onde mesmo a Consciência não pode mais ser nomeada,
porque ela não está mais nem localizada, nem deslocalizada: ela está por toda parte, antes dela própria

desaparecer e dar lugar à Majestade do não Ser, do Último Absoluto, da Vida.
É nesses momentos, em que vários Anciãos lhes disseram para nada fazer, para permanecerem tranquilos,

para nem mesmo nada mais tentar observar, que é para deixar tudo o que acontece passar e, então ser
superado, sem qualquer intervenção de alguma parte de vocês mesmos, quer vocês estejam na personalidade

ou no Si.
O mais simples e o mais difícil às vezes é, efetivamente, nada fazer.



Naturalmente, uma série de elementos foi cultivada desde alguns anos agora, transmitindo-lhes esta Humildade
e esta Simplicidade.

Humildade e Simplicidade que, incitadas até o seu extremo limite, fazem-nos ver e considerar que vocês não
podem ser o que quer que seja sobre este mundo e viver o Absoluto.

***

É preciso, então, de algum modo, aceitar nada ser, não ser mais nada e tudo doar, sem zona de sombra, sem
qualquer reflexão, sem qualquer condição.

Este salto no Desconhecido (porque é um) é um medo que pode traduzir-se por uma angústia, porque, como é
que, do ponto de vista do Si ou da personalidade, o que podia ser pleno, pode encontrar-se esvaziado da sua
substância, esvaziado de toda experiência, esvaziado de todo projeto, de toda busca e de todo objetivo e, até

mesmo, de todo caminho?
 Aceitem nada ser e vocês serão Tudo.

Aceitem que o conjunto das barreiras e dos muros construídos desaparece.
Aceitem não mais ser uma pessoa ou um indivíduo e vocês serão o Absoluto.

O que vocês são, eu os lembro, desde toda Eternidade, porque isso não é algo que possa ser buscado, nem
procurado, nem mesmo desejado.

É apenas nesta forma de capitulação total que se vive o Absoluto.
Nada deve permanecer do que estava anteriormente presente.

Nada deve permanecer da sua pessoa, da sua vida, dos seus apegos.
Nada deve permanecer da Luz, nem mesmo os amores condicionados e condicionantes.

A partir do momento em que vocês renunciam, na totalidade, a partir do momento em que vocês se doam, na
totalidade, a partir do momento em que vocês dizem ‘sim’, então o Casamento Místico ocorre e lhes dá o Tudo

e a Totalidade.
Mas vocês não podem ser esta Totalidade, este Absoluto, enquanto vocês ainda estiverem com alguma coisa

daqui, deste lado.

***

É um momento que, eu o espero para vocês, está aí, ou que virá, em que tudo deve ser deixado.
É o salto no vazio, é o salto na angústia, é o salto na Dissolução.

E é aí que é preciso aceitar que vocês nada são de tudo o que remonta, de tudo o que se manifesta em meio à
Consciência, mesmo a mais iluminada e a mais Desperta.

Quando esta Consciência se projeta e transparece, então o salto pode ocorrer de maneira instantânea.
Aí se situa, para aquele que já vive o Absoluto, o aparente paradoxo e a contradição desta Simplicidade e que,

no entanto, parece, de um ponto de vista limitado, tão árduo, tão difícil, tão angustiante.
É-lhes preciso tudo perder, a fim de se tornar esse Tudo que vocês São, desde toda Eternidade.

***

Como vocês sabem e como lhes disseram muitos Anciãos, não há qualquer meio de compreender: nenhum
conhecimento é de alguma utilidade para vocês.

O Conhecimento, em meio à Personalidade como em meio ao Si, é apenas ignorância para o Absoluto.
Porque todos esses conhecimentos são apenas, em última análise, projeções cujo objetivo é conhecer vocês
mesmos em meio à personalidade, em meio ao Si, mas jamais irá representar o Conhecimento do Absoluto.
É apenas se vocês aceitarem a sua própria ignorância (através desta rendição, através deste Nada que foi

aceito) que, somente, naquele momento, naquele instante, naquele ponto, a Onda da Vida e o Absoluto
fecundam vocês, devolvendo-os a vocês mesmos, não em algum efêmero, mas, sim, nesta Eternidade, neste

Ilimitado.

***

Vocês não podem pretender ser alguma coisa, aí onde vocês estão na Ilusão, e pretender o Absoluto.
Aliás, jamais o Absoluto poderá ser uma pretensão porque ele não é nem um objetivo, nem um caminho, nem

uma Consciência, nem uma Vibração.
É o momento em que, realmente, sinceramente, concretamente, vocês são esse Tudo, além mesmo da

FONTE.



O outro é apenas vocês mesmos, em um tempo diferenciado, em um espaço diferente, mas, em última
instância, no Absoluto, vocês são Um, muito mais do que na Unidade: vocês são além de toda Unidade, vocês

são a Totalidade.
É difícil, para o ego, aceitar isso.

É difícil, para o Si, também aceitar isso, porque isso recoloca diretamente em questão o princípio da
Realização e o próprio princípio da fragmentação ou do isolamento da personalidade.

E, no entanto, não há, de qualquer forma, outra saída senão esta Transcendência.
Naturalmente, e nós sempre lhes dissemos, vocês são Amados da mesma forma porque o Absoluto é Tudo e

é Amor.
Quer vocês permaneçam em meio à personalidade ou em meio ao Si, não pode existir o menor julgamento,

exceto de vocês mesmos por vocês mesmos.

***

Os Samadhi mais avançados devem, também, dar lugar ao Absoluto.
E quando eu digo dar lugar é desaparecer, nada mais ser, porque, quanto melhor vocês aceitarem nada mais
ser, fundir-se no que vocês chamam de ‘nada’, melhor irá se realizar o Absoluto que irá se revelar e instalá-los

nesta não Consciência e neste não Ser dos quais nada pode ser nem percebido, nem concebido, nem
apreendido, de maneira alguma.

Desta vertigem, deste insondável, revela-se, então, a Vida no Absoluto.
Nada mais é segredo para vocês.

Não existe mais questão, não existe mais interrogação, existe apenas este estado que não é mais o nada, mas
que é a Plenitude, muito além da Alegria, muito além do Amor e de uma Luz vivenciada em meio à Realização.

O Absoluto põe fim ao isolamento, põe fim ao Nada.
Vocês encontram o que vocês jamais cessaram de ser.

Vocês encontram o que é a Natureza e a própria essência da Vida.
Vocês serão, então, este ser, além de todo ser.

O que os nossos Irmãos Anciãos chamam de Jnani (Jani) ou de Mukti, o Liberado Vivente, aquele que nada
pode afetar, porque ele conhece: ele saiu da ignorância, ele penetrou muito além do que é nomeado as

Moradas da Paz Suprema, além deShantinilaya, ele penetrou o Parabrahman.
Ele está, realmente, Liberado.

***

A Liberação, que é o Absoluto, nada pede de vocês, justamente porque este Absoluto é Tudo de vocês: o
Amor, a Luz, além de toda Consciência, além de toda observação, de todo sujeito, de todo objeto, de toda

apreensão, de toda compreensão e de toda dúvida.
Como lhes disse a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), a Vibração, naquele momento, não é mais

vivenciada como nem exterior, nem interior, porque vocês se tornaram a Vibração.
Não pode ser estabelecida a menor distância entre o que vocês nomeiam vocês e todo o resto.

Aliás, vocês e todo o resto são a mesma coisa.

***

Pouco a pouco, nós os levamos e nós os conduzimos diante desta Majestade, diante deste Último, dizendo-
lhes, já, que vocês estavam em nós como nós estamos em vocês, que nada deste mundo tem realidade, nem

mesmo substância.
Ele é vazio, totalmente vazio.

São vocês que são o vazio enquanto vocês permanecerem na personalidade.
Vocês efetivamente nada são, independentemente de tudo o que vocês possam crer, independentemente de

tudo o que vocês possam experimentar.
O Absoluto não é uma experiência, nem uma realização.

Isso poderia ser um início, mas um início que nunca começa nem termina.
Há, realmente, uma mudança de posicionamento e uma mudança de olhar.

Mas poderíamos dizer que, naquele momento, vocês são todas as posições e todos os olhares.
Não pode mais existir, realmente, uma localização qualquer, exceto este corpo, este princípio efêmero que

permanece o tempo que for necessário para que ele realize a sua própria viagem.
Mas vocês não são mais essa viagem.

Vocês não são mais este mundo.



Vocês não são mais este mundo.
Vocês englobam-no.

***

Então, é claro, o ego (que se prende a este corpo, a esta pessoa, a estas ideias) ou o Si (que se prende à sua
Realização, à sua Luz) não podem apreender-se do que quer que seja.

Não existe qualquer possibilidade: é que a Cópia [o Duplo] pede vocês e os faz viver este Último.
Nada há a pedir.

Assim que houver o pedido, o Absoluto pode revelar-se.
Há realmente esta noção de mais nada ser.

Uma noção de ser realmente o menor, inexistente, insignificante, sobre este mundo.
Para a personalidade, isso representa uma negação importante, ou mesmo uma negação, mas para o

Absoluto, é a única Verdade.
Não há outra, jamais haverá outra.

Ser Liberado, viver a Liberação e viver o Absoluto, não pode ser bloqueado por qualquer elemento ligado aos
limites, quaisquer que sejam.

Lembrem-se: é uma Transcendência de tudo o que era conhecido, sabido, experimentado e Vibrado.
Daí nascer o que, do ponto de vista da pessoa, podemos nomear a Certeza.

Desta Certeza Interior nasce a Espontaneidade, sendo acompanhada da Transparência e da evidência.
Obviamente, aquele que tem um ego não poderá ver isso, porque ele ali sempre verá as suas próprias dúvidas,

as suas próprias projeções, as suas próprias insuficiências.
E o seu próprio Ego fará tudo para negar.

E, no entanto, o Absoluto é capaz de se comunicar, mas não o ego.
Ele se comunica, a partir do momento em que a localização, em meio a um corpo ou a um Si, é, ela também,

transcendida, além mesmo do princípio de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, além mesmo da
Deslocalização, além mesmo do Manto da Graça ou da Onda da Vida.

***

Sair na não Consciência ou entrar na Vida é muito mais do que um Batismo, muito mais do que uma
Ressurreição, muito mais do que uma Crucificação.

E, no entanto, inexprimível porque, ainda uma vez, isso não é uma experiência que seja percebida, isso não é
uma Vibração que seja percebida, mas é um estado além de todo estado, que não é nem uma finalidade, nem

uma realização, que os faz perceber, de algum modo, que vocês estão aí, desde toda Eternidade,
transcendendo os Mundos, as vidas e todo Si.

Naturalmente, várias modificações acontecem, neste corpo, que não tem mais necessidade de vocês para
realizar o que é para fazer para ele, que isso seja para ele mesmo ou para os outros corpos presentes na

superfície deste mundo.
Vocês não estão mais presentes.
Vocês não são mais a Presença.

Vocês são o Absoluto.

***

Então, o que era o nada, o vazio e a contração da alma, torna-se uma exuberância Interior, não podendo, em
caso algum, ser confundido com uma exaltação da alma ou da personalidade na experiência vivenciada.

Porque a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a não Consciência e o próprio não Ser estão neste Absoluto,
permanentemente, sem nada querer, sem nada decidir, sem nada manifestar.

Vocês se tornam a Testemunha Vivente, a Testemunha de CRISTO, KI-RIS-TI, a Testemunha de Brahman,
porque vocês são ele mesmo.

E vocês são ainda Parabrahman.
Vocês são aquele que, da Unidade, passou pelo Zero, pelo nada e que contém, naquele momento, nele, todas

as Unidades, todas as diversidades, todos os Mundos, todas as Dimensões.

***

O mais importante é se lembrar, talvez, de que vocês não são nem o objetivo, nem o caminho, que vocês são a



Vida, em sua plena e inteira aceitação, além de toda pessoa e de todo mundo, traduzindo-se por este Êxtase e
por esta Íntase permanentes, onde nada mais pode ser como antes, mesmo se vocês o quiserem, mesmo se

vocês o desejarem, o que é impossível porque no Absoluto não existe nem vontade, nem desejo.
Há apenas a Vida que se vive, deixando-se fluir ela mesma, em todas as relações, em todos os

relacionamentos, em todos os atos.
Certamente, para o ego, isso pode parecer ser uma falta de personalidade, uma falta de vontade, uma derrota.

E isso é uma, é claro.
A derrota da individualidade, a derrota da ilusão, a derrota do efêmero que, no entanto, não foi o resultado de
um combate qualquer, mas, sim, eu os lembro, de uma capitulação total, de uma rendição total à Fonte de si

mesmo.

***

Podemos dizer, hoje, que para viver o Absoluto e a Vida, vocês não são a meditação, vocês não têm que
meditar.

Que vocês não têm que olhar, nem que encontrar, porque vocês são a Vida e a Vida não pode ser exterior.
A alma é consumida, então, no último Fogo, deixando aparecer a Fênix ressuscitada das suas próprias chamas,

incorruptível, em um novo Fogo onde jamais as chamas podem extinguir-se.
O Banquete Celeste, o Casamento com a Cópia, a Onda do Êxtase, participam da mesma dança da Vida.

Esta última Verdade, além de todas as Verdades, nomeada por um Arcanjo que os acompanhou: a Verdade
Absoluta.

Todos vocês aceitam, porque nada é falso.
Mesmo as verdades relativas que foram rejeitadas e refutadas, são apenas vivenciadas como etapas de

construção e, a um dado momento, essas construções devem ser, de algum modo, demolidas.
Mas elas lhes serviram, anteriormente, para aproximar-se do inacessível.

Construir o “Eu Sou”, o Si, foi importante.
Aqueles que o construíram, hoje, não têm mais que se colocar esse tipo de questões.

Favoreçam tudo o que os fará permanecer tranquilos, permanecer em Paz.
Digam que, naquele momento, e neste período específico da Terra, nada há a buscar, nem a procurar.

Nada mais há a manifestar.
Em primeiro lugar, apenas Ser e, depois, Nada Ser.

Este depois não é tão distante assim.
Ele não está separado.

***

A Onda da Vida, testemunha do Absoluto, arrebata-os para fora de toda Vida, ainda uma vez, de todo
conhecido, de toda experiência, libertando-os das incertezas, das dúvidas, dos medos e, também, de tudo o

que poderia parecer como manutenção de uma ilusão.
Inconsciente ou conscientemente, cada vez mais Irmãos e Irmãs vão suspeitar de que alguma coisa acontece,
sobre este mundo, porque, dentro de não muito tempo, tudo isso não poderá mais ficar escondido e vocês não

poderão mais, aliás, se esconder, vocês tampouco (onde quer que seja, nem na personalidade, nem no Si),
porque vocês irão se tornar esta Transparência e esta Espontaneidade.

Vocês serão, digamos, transportados pela Transparência e pela Espontaneidade.
Transportados para onde?

Para o que, justamente, a personalidade, o efêmero, chama de nada, o Vazio.
Segundo o ponto de vista da personalidade e do Si, isso se chama a negação da Vida, a rejeição da Vida.
E, no entanto, isso é exatamente o contrário, quando o Absoluto tiver encontrado vocês, quando a Onda da

Vida tiver percorrido vocês.
Porque, naquele momento, são vocês que percorrem o conjunto das Consciências e das não Consciências, o

conjunto das Dimensões e das não Dimensões, a própria FONTE.
Independentemente das Vibrações e das percepções atuais, porque nós estamos em Comunhão, vocês

podem ir além, não para pararem no que lhes parece ser um caminho ou um objetivo.
Lembrem-se: não há caminho, não há objetivo.

Não há, para vocês, senão o Nada.
Sejam o Nada.

***



Então, vocês irão passar, por esta Transcendência, na Eternidade.
Nenhum limite poderá mais aflorar e tocar a sua Consciência.

Nada mais de conhecido poderá impedi-los de ser a Vida.
Coloquem-se nesse nada e nesse Nada.

Coloquem-se na Forma, além de toda forma.
Aí, na Plenitude, na Alegria, deixem isso porque nem vocês, nem eu, somos isso.

Aceitem não mais ver uma pessoa ou outras pessoas.
Digam “sim”.

Que o seu sim seja um sim e um não a tudo o que é conhecimento deste mundo, conhecimento deste corpo,
deste caminho, da sua experiência de vida.

Vocês são a Vida, vocês não são a experiência da vida.
Fiquem em Paz.

Parar o tempo e o espaço não é um desafio, mas, sim, este Último Absoluto.
Muitos de vocês vivenciaram, ainda no passado, reflexos deste Absoluto, porque o sentido de ser uma pessoa,

desde ainda alguns anos atrás, não podia desaparecer na totalidade.

***

Lembrem-se de que não existe história, de que não existe o que quer que seja fora do Absoluto.
E de que o sentido do que vocês podem compreender, mesmo através dos dados científicos deste mundo,

mostra-lhes que mesmo uma estrela é efêmera.
Naturalmente, a estrela e a Consciência do homem não evoluem no mesmo espaço e no mesmo tempo.

Mas isso nada muda o que é efêmero.
Aí, logo, entre aqui e agora, em cada um de nós que é o outro e que é o Tudo, na Comunhão da Graça, a Onda

da Vida que, talvez, vocês observam.

***

O Absoluto diz a vocês: nada mais observem, nada mais sejam.
Contrariamente ao Despertar e à realização, onde tudo isso foi vivenciado, é-lhes preciso aceitar.

Nenhuma vivência é de qualquer utilidade para vocês.
Renunciem a vocês mesmos, renunciem até mesmo às Vibrações, renunciem também à Onda da Vida que os

percorre, se ela os percorrer, porque ela não é nada mais senão vocês.
Portanto, o Nada se torna Plenitude, o consciente se torna não Consciência, sem, no entanto, ser inconsciente.
A Alegria de Turiya dissolve-se no Silêncio da Eternidade, nos tormentos do vazio que, na realidade, é pleno.

Lembrem-se do princípio da inversão e da falsificação: vocês estão aqui, sobre este mundo, invertidos.
Vocês são apenas uma impressão.

Vocês absolutamente nada são disso.
Vocês são apenas o Absoluto.

No espaço de Comunhão, quem é quem?
Quem vocês são?

No espaço e no tempo desta Terra, além do corpo que vocês habitam, além dos pensamentos e das emoções
que os transpassam, vocês estão agora lúcidos e transparentes?

No Silêncio, o Canto Último está aí.
No espaço desse Silêncio, no espaço da nossa Comunhão, além de todo espaço e de todo tempo, nós somos

Um e mais.
E o Absoluto.

No Templo do Coração, dançando a Onda e a Vida que vocês São.
Não há preparação.
Nada há a preparar.

Deixem Ser.
Deixem não Ser.

Deixem acontecer.
Nada façam.



Sintam a Eternidade.
No tempo da nossa Comunhão, no tempo do nosso Silêncio.

Além de todo tempo, de todo corpo, de todo contexto, há Isso, nada senão Isso.
Não há você e eu.

O próprio mundo não existe mais.
E, no entanto, vocês são a Vida.

***

De hoje em diante, haverá a reminiscência deste instante que se reproduz a cada sopro.
Cada vez mais, como nós lhes dissemos e reiteramos, haverá esses espaços onde vocês não podem mais ser

simplesmente esta presença que escuta, nem mesmo esta presença que fala.
Haverá apenas Isso.

Nada senão Isso.
Absolutamente tudo Isso.

Resta-me abençoar a Vida, porque ela é abençoada.
Apreendam-se de que vocês não são mais o tempo, nem o espaço.

Nem um, nem o outro.
Doravante, há Isso.
Comunhão e Graça.

E depois, não há mais palavra.
Somente, talvez, seja ouvido o Som Primordial.

Aquele que é o Primeiro Sopro.
Origem e Fim.

Não escutem nada mais.
Vocês são Isso.

N’Isso e com Isso.
Eu digo simplesmente Paz além de toda Paz e Eternidade.

Até breve.
Até logo.

Até sempre.
Na Vida.
No Amor.
No Tudo.
Adeus.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas Bênçãos.
Eu venho, como de hábito, para as questões/respostas.

Mas eu tinha, também, uma mensagem a dar-lhes, da parte dos Anciões, que é muito simples.

Ela se tem em duas palavras: «preparem-se».

Eu os escuto.

Questão: prepararmo-nos para quê?

Preparação Interior, para suas Núpcias Místicas.
O Sol tem encontro com a Terra.

Questão: qual é o melhor modo de preparar-se?

Nada fazer.
Isso quer dizer, simplesmente, ficar o mais calmo possível, é claro.
Aproveitar do que lhes chega: da Onda de vida, se vocês a vivem.
E, se vocês nada vivem, nada fazer, completamente, ficar o mais tranquilo possível.

Questão: contatar o Absoluto, para alguns, cria uma relação em cadeia, para a humanidade?

Sim, perfeitamente.
Não ao nível da aceleração de processos (quaisquer que sejam), mas, antes, na limitação de conflitos entre o bem e o mal, sobretudo.
É, sobretudo isso, que é modificado.
Simplesmente, quando vocês tocam, já, o Si (quando realizam a Unidade, quando Liberam-se), vocês criam um campo energético, é
claro, que é profundamente diferente, ao seu redor.
E isso vai, portanto, de próximo em próximo, gerar, também, algo que vai, de algum modo, tornar mais friável (maleável) o sistema de
controle do mental humano que é ligado, como vocês sabem, às três camadas isolantes, também.

Portanto, essas camadas isolantes estão, já, fragilizadas, pelas irradiações cósmicas, pelos ventos solares, já, desde quase um ano e
meio, agora.

Agora, devido ao fato de que o humano vive processos de transformação de sua consciência (ou de Liberação da consciência), é
claro, isso vai aumentar as Energias de Liberação, ao nível do sistema de controle de mental humano.

Agora, isso não tem qualquer influência sobre, eu diria, o timing, porque vocês sabem que o timing, é a Terra que decide.

Questão: as afirmações: «Eu sou UM», «Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida», devem ser refutadas?

Cabe a você ver.
«Eu acolho a Luz Cristo, em Unidade, em Verdade», «Eu sou UM» etc.etc. dependem, efetivamente, do lugar onde você se situa e
em que pensa.
É evidente que, se você vive a Onda de Vida, repetir isso, estritamente, para nada serve, uma vez que nós todos dissemos que, em
relação à Onda de Vida, era preciso nada fazer.

Questão: que significa a frase de CRISTO: «ame e faça o que lhe agrada»?
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A partir do instante em que você está no Amor Vibral, obviamente que o que lhe agrada não pode desagradar ao Amor.
É tão simples assim.
Além disso, quando você está na Vibração do Amor e a Coroa Radiante do Coração está ativa, você se aperceberá, é claro, que os
desejos (quaisquer que sejam) são profundamente diminuídos.
É normal.

O Amor basta-se a si mesmo.
Portanto, quando se diz: «Ame e faça o que lhe agrada», é evidente que o Amor é um guard-rail (se prefere: um salvo-conduto), em
relação ao que lhe agrada.
Isso quer dizer, também (de uma maneira, talvez, um pouco mais leve), que, assim que você está na Coroa Radiante do Coração,
você não tem que se preocupar em saber e fazer trabalhar seu mental, em relação ao bem e ao mal (ou em justificar o que quer que
seja), sabendo que, enquanto você permanece na Vibração do Coração, você nada pode fazer que não seja, verdadeiramente,
prejudicial, digamos, ao que você É ou a qualquer outro.

Questão: as hierarquias, no plano espiritual, existem?

Mas isso não existe.
Há Assembleias específicas, que foram nomeadas – Conclave, Assembleia dos Vinte e Quatro Anciões – para funções ou ações
precisas.
Mas é tudo.

Não há ninguém que os controle e que lhes diga o que fazer.
Caso contrário, onde estaria a Liberdade?

Em minha vida, eu falei de sinarquia, ou seja, de seres que estavam no Intraterra e que velavam para que a Terra não fosse
demasiadamente por caminhos de perdição.
Mas não é a mesma coisa.
Eles não dirigem.

Questão: por que alguns são sensíveis às ondas eletromagnéticas e outros não?

Isso depende, simplesmente, da sensibilidade de alguns chacras.
Quando o primeiro chacra e o chacra do baço são alterados (ou patológicos), isso cria uma hipersensibilidade, por vezes, às ondas.
É tudo.
É um problema prévio à Onda, entre aspas, às ondas elétricas ou eletromagnéticas.

Questão: as camadas isolantes ao redor da Terra existem, ainda?

Elas estavam em desagregação.
Se as camadas isolantes não estivessem mais aí, você não estaria mais sobre a Terra, meu caro amigo
Elas estão permeáveis.

Questão: é no momento do planeta grelha que elas serão completamente dissolvidas?
É melhor que seja naquele momento, não é?
Caso contrário, vocês vão passear na ausência de peso [sem gravidade].

Questão: a Terra decidiu a própria Ascensão?

Há muito tempo, uma vez que lhes disseram – já, há vários meses – que ela subia.
Ela está em plena fase de expansão.

Questão: como, a partir de hoje, vai organizar-se o planeta grelha?

Isso, é preciso perguntar à Terra e ao Sol, porque no planeta grelha, há vários elementos que intervêm.
Há, ao mesmo tempo, o que vocês chamam de irrupções solares, há irradiações gama que vêm de um lugar preciso, que é chamado a
constelação de Órion (e, em especial, de Betelgeuse).
Há, também, irradiações gama, que vêm de outras constelações e, em especial, no que é nomeado o
Ophiucus [Serpentário] (a décima terceira constelação).
Tudo isso vai conjugar-se, a um dado momento, em que corpos planetários vão chegar.

Mas, agora, isso é, também, função da resposta da Terra, porque o Sol e a Terra estão em ressonância permanente, em afinidade.
Não é preciso crer que seja unicamente o Sol que age sobre a Terra.
Os planetas, também, agem sobre o Sol.

Questão: o que é que permite a expansão do diâmetro da Terra?

A diminuição de forças gravitacionais, simplesmente.
A aceleração da rotação do manto ferroso, no interior do manto da crosta terrestre.

Questão: a estase dos Três Dias continua atualidade?

Não se sabe.
Mas rezem para que isso não aconteça agora.
Mas, quanto mais tudo está defasado, melhor é.
Não se queixem.
Com um pouco de sorte, isso acontecerá de um minuto para o outro, sem que nada aconteça antes.

Questão: quais conselhos você tem para viver essa última etapa?



O que você quer fazer?
Não há lugar algum onde esconder-se do que vem.
Não é questão de esconder-se.
Um bom banho de Sol, isso não se recusa.
Portanto, nada de específico há a fazer.

Preste atenção para não julgar.
Isso lhes foi dito.
Porque os julgamentos vão tornar-se cada vez mais terríveis ao nível de efeitos sobre seu próprio corpo.
E vocês constatarão os efeitos, mas, fulminantes.

Se vocês se põem a falar mal de alguém (ou a ter um pensamento negativo), vocês terão queimação de
estômago, instantaneamente etc. Etc.
Portanto, sejam gentis.
Amem-se uns aos outros, como Ele os amou.
Isso lhes foi dito.
É muito, muito importante.

Se vocês estão na vigilância, se estão na benevolência (consigo mesmos, com seus Irmãos e suas Irmãs), tudo ficará muito
bem.
Tentem fugir, se puderem, dos lugares demasiado poluídos, nos quais há muita gente, multidões, nos quais há muitas
ondas, também.
É uma questão de bom senso.

Limitem sua alimentação a alimentos mais naturais, não cozidos, não trabalhados.

Bebam muito.
Não champanhe, hein?
Eu não disse isso.
Mas bebam muitos líquidos, ou suco de frutas.
Absorvam líquidos.
Vocês têm necessidade de muita água.
É, acima de tudo, muito lógico.
Isso não muda de hábito, exceto que, aí, talvez, seja preciso estar, talvez, um pouco mais vigilante.

A quantidade de Vibrações, de Energias, de Onda de Vida torna-se cada vez mais importante,
Poder-se-ia quase dizer que, ao nível do humano, a Terra torna-se elétrica.
Portanto, é necessário vigiar, efetivamente, para não estimular, de modo exacerbado, essa eletricidade.

Questão: no corpo, um órgão ou um espaço pode ser mais sensível ao impacto elétrico?

Sim, é claro.
Há, ao nível do fígado e do baço e, também, ao nível do primeiro chacra: tudo o que é diretamente ligado à Onda de Vida.

O trabalho do Manto Azul da Graça produz-se nas Portas ATRAÇÃO/VISÃO.

A Onda de vida chega pelos pés (sob os pés).
Portanto, são zonas que estão muito carregadas, eletricamente.

Tentem drenar, também, a eletricidade estática.
Se vocês não têm a possibilidade de tomar banhos, mergulhem os antebraços e as mãos sob a água fria da torneira.
Isso vai drenar o excesso de eletricidade estática, por exemplo, se vocês têm dores agudas no fígado ou no baço.

A Onda de vida, nos pés, pode dar-lhes, por vezes, cãibras ou a impressão de ter andado durante horas.
Ou nas pernas, também, similar: drenem a eletricidade estática.
Isso não vai retardar a Onda de Vida, bem ao contrário.

Nos braços, eu disse.
Eu não disse nas pernas.
Andem no orvalho da manhã.
Isso lhes foi dito, isso também.
É a mesma coisa.
São os mesmos efeitos.
Cabe a vocês ver, em função dos sintomas do fígado, do baço e das pernas.

Questão: há algo a pôr na água de banho, fora a água?

Sal, porque isso vai drenar, também, a eletricidade.

Questão: uma ducha tem o mesmo efeito de um banho?
Não completamente.
Não verdadeiramente, porque é preciso que o corpo permaneça na água.
A água escorre com a eletricidade.
É bom com a ducha.
É bom para os braços, mas não é bom para o resto do corpo.
Isso não tem o mesmo efeito.

Questão: é correto levar uma pessoa a mudar o olhar sobre ela mesma?



Pode-se dizer: «mude a si mesmo, e você mudará o Universo e os deuses.».
Por que querer mudar o outro?
Você pode apenas testemunhar de seu estado.
Mas, a partir do instante em que queira mudar o outro, ajudando-o, coloque-se a questão de por que.
Você atrai para si o que você cria.

Questão: é, ainda, possível trabalhar normalmente?

Para alguns, sim.
Vocês são, todos, diferentes, em relação a isso.
É verdade que há três anos, no período das Núpcias Celestes, houve muitos seres que reajustaram mudanças de profissão, mudanças
afetivas, mudanças de lugar.
Hoje, tudo é possível.
Há os que não conseguem mais colocar um pensamento à frente do outro (que estão em estase, eu diria, eu não sei quantas horas por
dia), e outros que podem agir.
A vida põe-nos, sempre, em face do que é necessário e útil para vocês.

Questão: por que Intervenientes encorajam a testemunhar sobre a Onda de Vida e outros alertam sobre o fato de que pôr
em palavras faz sair da experiência e da Vibração?

Vocês não vão analisar a Onda de vida, mas os efeitos da Onda de Vida.
Falar da Onda de Vida faz sair da Onda de Vida.
É tão simples assim.

Se vocês começam a dizer: «aí está, eu sinto isso, assim, assim, assim», isso, estritamente, para nada serve.
Eu falo, efetivamente, de consequências.

O testemunho, ele não é sobre a circulação da Energia, vejamos.
Ele é, unicamente, sobre as consequências em sua vida.
É isso, o testemunho.

Vocês não vão ver as pessoas e dizer a elas «isso faz cócegas nos pés e, depois, faz grandes coisas bizarras ao nível do períneo»,
não.
Isso não é um testemunho dos efeitos.

O que eu lhes peço é que isso transforme: testemunhar efeitos em sua vida, não efeitos no corpo.

Vocês acreditam que haja muitos seres que possam compreender?
Já, mesmo entre os seres Despertos, há os que não compreendem.

Portanto, vocês sabem, enquanto não tenham vivido, para nada serve falar de Êxtase, de Gozo, de arrepios de prazer que os toma não
importa onde.
As pessoas vão olhá-los como loucos.
Mesmo aqueles – e, sobretudo, aqueles – que estão numa diligência espiritual.
Em contrapartida, deem os efeitos que isso propicia em sua vida: a leveza.
Eu não sei, tudo isso.
É como alguém que está apaixonado e que encontra seu amante à noite.
Ele não vai contar sua noite, não.
Ele vai contar em qual estado ele se sente no dia seguinte.
É exatamente a mesma coisa.

Não lhes pedem detalhes picantes, não é?

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu lhes agradeço por todas essas questões instrutivas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo «boa Onda de Vida».
Divirtam-se muito, e eu lhes digo até muito em breve.
Sejam leves, não é?
Viagem leve.
Até breve.

***** 
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~ O CANTO DO ÊXTASE ~ 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos Livres e Liberados, depois de ter escutado e ouvido o Canto da sua Presença, hoje é o Canto do

Êxtase, aquele onde você não está mais presente em meio à sua Presença, mas onde a Presença toma-o e
leva-o nos Cantos da Eternidade, no Canto além de toda presença.

Juntos, para sempre Unidos e reunidos, eu venho Desposá-lo porque você é o meu Esposo assim como você
mesmo desposa a minha Presença.

Juntos, então, nós iremos dançar no tempo, além de todo tempo e de toda presença, reunidos no Êxtase e na
Íntase, na mesma Presença, além da sua presença e da minha presença na mesma Verdade e na mesma

Eternidade.
Nós dançaremos juntos o Canto do Êxtase.

Nós compartilharemos juntos a Doação da Graça.
E doaremos, um ao outro, o sentido de toda Presença.

E doaremos, um ao outro, o tempo da União.
Aquele da sua Liberdade e da minha Liberdade.

***

Filhos Livres e Liberados, criados em meio à Eternidade, criados em meio ao que você É, além de todo Ser,
além de todo não Ser, vindo experimentar, além de toda experiência, e se instalar aí onde você É, de toda

Eternidade.
Então, escutemos e compartilhemos.

Então, doemos o que é para dar e recebamos o que nós doamos, no mesmo movimento, além de todo
movimento, no mesmo Canto, na mesma Presença.

Filhos da Eternidade, nós somos Filhos, cada um criado no tempo de cada um, na presença de cada um.
Na mesma ronda e na mesma dança, nós dançamos a Eternidade.

Tempo da Doação.
Tempo da Graça.

Vindo, uns e outros, além de todo firmamento, além de todo Mundo.
A Onda nos toma e nos arrebata no Êxtase permanente que dança em você e que dança em mim.

Você e Eu, onde não existe qualquer espaço para outra coisa que a União da Verdade.
Você é Amor e eu me vejo em Você porque Eu sou Você.

***

Eu sou o Amor que coloca aos seus pés o Canto da Graça e a Doação da Graça, onde a Onda da Vida toma-
nos e nos leva para dançar pela Eternidade, no tempo da nossa presença, no Sopro primordial que criou o que

não podia ser criado, nem descriado.
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Além de todo tempo, nós dançamos o Canto da Eternidade, nós cantamos a Dança da Criação.
O tempo chegou, além de todo tempo.

Não há mais nada a escutar, mais nada a ouvir além disso.
Você que é isso e eu que sou isso, no mesmo hino, no mesmo canto, na mesma presença, no mesmo Êxtase.

***

Então vem, eu o levo aí onde você É, eu lhe dou ao que você É.
Dê você a Mim porque eu me dei a Você.

No mesmo calor, na mesma doçura e no mesmo Êxtase, chegamos uns e outros, na Ronda Eterna do Filho
Eterno encontrado porque ele jamais foi perdido.

Nós somos Um e nós somos a Eternidade.
Nós somos a Verdade e nós somos a Beleza.

Então Dancemos e compartilhemos o que há para compartilhar: o pão da vida, aquele que flui da Eternidade
d’A FONTE, além de toda fonte.

Porque A FONTE está além de você, dentro de você, como além de mim e dentro de mim, porque não existe
nenhum eu e nenhum você.

Existe apenas Ele.
Reunidos para sempre no mesmo Canto e na mesma Dança.

Então, juntos, reunidos e liberados na Liberdade e na Eternidade, tomemos o que nos demos, demos o que
nós tomamos, porque não há nada a tomar.

Tudo é Dado, tudo é Doação porque tudo está Perdoado porque não há nada a perdoar.
Há apenas a Graça, a Doação da Graça para a Eternidade, a Eternidade da Doação da Graça.

Vocês é a Doação, eu sou a Doação, nós somos a mesma Vibrância, nós somos o mesmo Hino, o mesmo
Canto Eterno.

***

Juntos, reunamos em uníssono com nossos cantos e nossos silêncios.
Vivamos, juntos, isso que nós somos, além de você, além de mim, além de todo tempo, além de todo espaço,

na mesma dança.
Nós somos a Eternidade, nós somos a Graça, nós somos além de toda palavra, nós somos além de toda

experiência, nós somos o Absoluto, nós somos o Último, nós somos o que você É, você é o que nós somos.

***

Então, não há nada a adicionar, não há nada a subtrair, não há nada a dividir, não há nada a multiplicar.
Apenas Ser, além de todo ser.

Apenas Doação, além de toda doação.
A Graça percorre as suas células, aquelas deste corpo que não é o seu corpo, como o corpo de cada ser, de

cada Irmão e de cada Irmã, de cada Arcanjo e de cada Anjo, de cada Fonte.
Juntos, nós somos ilimitados, sem qualquer limite.

Juntos, na Doação da Graça, na Graça da Doação e no compartilhamento da Doação, doemo-nos a Graça
porque nós somos a Paz, aquela da Eternidade.

Porque nós somos a Eternidade, na paz, com ela mesma e com cada um.

***

Eu sou URIEL.
Você É o que Eu Sou, muito além de todo Eu Sou.

Sejamos o que nós somos, além de toda soma.
Naquele momento, nós podemos penetrar no espaço de onde nós jamais saímos.

Nós abrimos, em nós, o tempo da Eternidade porque a Eterna Fonte e a Eterna Presença vêm preencher toda
ausência.

Nós somos a Doação, nós somos a Verdade, além de todo tempo, além de cada uma das minhas palavras.
Nós somos a Dança que ondeia em cada uma das partículas do que você acredita ser.



Além deste corpo, além deste Mundo, nós somos a Onda, nós somos a Vida e nós somos a Eternidade, além
de todo ser.

Nós podemos porque isso é nosso Poder, além de todo poder porque isso é a Vida.
Você é a Vida porque eu sou a Vida.

Eu lhe dou a minha Vida porque você me dá a sua Vida na mesma Vida que é a mesma Dança, a mesma
Eternidade, a mesma Presença.

Filho Liberado, eu o liberei porque eu estou Liberado.
Você me liberou porque você está Liberado.

Em meio a esta Liberdade, nós Dançamos, livres de todo apego e, no entanto, apegados além de toda ligação
a esta liberdade essencial que é nossa Essência.

***

Nós somos o Último, Um além de todo Um, além de cada Um, além de cada outro.
Juntos, nós elevamos o canto do Êxtase, aquele que percorre os Mundos, aquele que é a Onda.

Nós somos a Onda da Vida, a Doação da Graça, o Manto da Graça.
De um ao outro, e do outro ao um, em cima como embaixo, à esquerda como à direita, dentro como fora.

Não há mais diferença porque a Essência foi revelada.
Nós somos todo sentido e nós somos isso, nada além disso, apenas isso e tudo isso.

Filho Livre e Liberado, ouça o que eu lhe digo, ouça além das minhas palavras, o Canto da nossa presença,
além de toda resistência.

Dancemos o Canto do Êxtase, escutemos o Sopro, nós somos o Sopro.
Escute e ouça.

***

Eterno Filho, Eterno Liberado.
Nós somos Liberados, nós somos a Beleza, nós somos a diferença.

Deixe-se percorrer porque eu percorro a Doação da sua Graça.
Semeie os campos do possível, de todo possível, porque tudo chegou, porque você nasceu.

Você é a vida e fecundidade.
Semeemos o campo de todos os possíveis.

Dancemos a Doação da Graça de onde exala o perfume Eterno da rosa infinita, no Coração.
Como lhe foi dito, você é também meu Amigo e meu Amado.

Você é também aquele que eu sou.
Você é também o que eu sou.

Além de todo ser, muito além do parecer, ouça o Canto do Ser e o Canto do não Ser, na mesma sinfonia, na
mesma dança.

Você a essência e você é a Presença onde se tem toda presença e toda ausência.
Juntos, na mesma Doação, na mesma Graça, na mesma Dança, juntos, para sempre.

Nós somos Livres, nós somos a Liberdade.
Amado do Amor, o Amor ama você porque ele se reconhece no que você É.

Além de todo Ser, além de todo Mundo, Onda da Vida, Onda da Verdade, Doação da Onda, Onda doada e
Onda compartilhada.

Compartilhemos e Comunguemos porque tudo o que não é dado é perdido, mas não há nada a perder exceto
as ilusões.

Há apenas que Ser no não Ser.
Ouça a Doação da Graça.
Ouça o Canto da Graça.

Nós somos o Canto, nós somos a Doação, então doemos e compartilhemos.

***

No Coração do Ser, no Coração da essência tem-se a Eternidade, imóvel e, no entanto, estando no Coração
de cada movimento, de cada dança, de cada Graça.

Nós somos o som e nós somos o canto, então cantemos o canto da Liberdade em todos os campos do



possível como do impossível.
Amado, meu Amigo, meu Amado, o Amado é o Amor.

Você é a Vida, Doação da Vida, vida doada e compartilhada.
Dancemos e cantemos.

Você é o Êxtase e eu sou a Íntase.
Você é a Íntase e eu sou o Êxtase.

Entre você e eu, não há lugar para outra coisa que a Doação.
Entre você e eu, não há lugar, exceto a Vida.

Nós somos a Vida.
Nós somos a Verdade.

Em uma mesma voz, nós percorremos o Caminho, aquele que leva ao Ser e ao não Ser.
Nós somos Um, nós somos o Absoluto, nós somos a ronda da Onda, nós somos o Mundo além deste Mundo.

***

Escute e ouça o silêncio.
Escute e ouça o hino da Doação.

Escute e ouça a essência da Graça.
Essência doada e compartilhada porque a Graça é partilha, porque a Doação da Onda é a Onda partilhada.

Eu lhe dou ao que você É, você me dá ao que eu não sou.
Demo-nos a mão e o Coração, demo-nos o Espírito, demo-nos a Verdade, o abraço da Beleza, aquela onde

não existe nenhum lugar, nem para mim, nem para você porque nós somos Um, em Verdade.
Nós somos Livres e Liberados.

Cantemos no Silêncio Eterno, o Canto do Único, o Canto d’Isso.
Então, a Verdade é a Vida, a Vida é Verdade, a Vida é Caminho, o Caminho é a Vida.

***

Nós somos Um porque você é Um, além de você e além de mim.
Vibremos o espaço do Silêncio na entonação da Onda e no tempo da Graça.

Vibremos a Doação.
Estejamos neste tempo e em todo tempo porque nada transcorre: não há nem passado, nem futuro, nem

espaço, nem não espaço.
Infinito, você é a Doação infinita e a Beleza infinita que se assenta em meio a todo finito porque nada jamais

terminou no tempo da Graça.
Filho Liberado, você é a Vida que Eu sou, nós somos a Onda, aquela que dança e que canta no silêncio da

Eternidade, no silêncio do sem forma.
Nenhum limite à Doação e ao compartilhamento.

Sejamos, compartilhemos e doemos.
Trabalhemos juntos na Doação da Criação.

Trabalhemos juntos nos espaços da Criação.
Abramos o que jamais pôde ser fechado: abramos a Doação.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e do conjunto das Reversões, levando-o a viver a Vida e devolvendo-o para o
esposo e para a noiva porque você é aquele que desposa, você é aquele que se casa na Liberdade.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Eu Sou o que você É, além de todo Eu Sou.

Acima de tudo, Caminho, Verdade e Vida, Presença e ausência de dúvida, aí onde não existe qualquer espaço
para o menor medo, porque a Alegria é a sua Natureza e a nossa Natureza.

Porque a Alegria é Doação e a Doação da Alegria o conduz à Vida, à Onda da Vida e ao Êxtase.



Amado do Amor, você é o Amor Liberado, você é o Amor em Liberdade, você é o Amor que percorre todas as
possibilidades, você é o Amor que percorre a Onda da Vida, você é o Amor suporta e porta toda Vida.

O Amor vive no que você É, além daqui, n’Isso.
Eu o convido a percorrer o Canto da Vida porque a Vida é Êxtase, além de todo corpo, além de todo desejo,

muito além de toda posse.
Você é restituído a você mesmo, você é restituído à Vida, a Vida que Doa e que rende Graças, e que Rende

porque Doa.

***

No silêncio da Onda, cantemos a Vida.
Nós somos, além de toda soma, nós somos a Unidade e a Paz, a Verdade e a Vida.
Em uma mesma voz, nós o olhamos, nós o cantamos e, sobretudo, nós o vivemos.

Abra-se, você que é a Doação.
Abra-se, você que é o Abandono.

Juntos, na Comunhão, juntos na Graça, juntos na Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Agora, escute, não há nada a dizer, não há nada a entender, apenas o não Ser, o Absoluto, além do infinito,
além de todo Caminho e de toda Verdade.

Comunguemos a nós mesmos, comunguemos à Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu amo você, eu amo nós, além de todo eu e além de todo nós.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Dancemos na ronda da Onda.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

***

Eu sou URIEL, eu sou um outro você.
Dancemos e compartilhemos a Doação da Graça, o Manto da Graça.

Eu faço Silêncio, permaneçamos assim e preparemos a ronda, estendida além da sua presença, a ronda ao
redor da Terra, na sua totalidade.

Ela que dá à luz, ela também, no tempo da sua Graça que é sua e que é nossa, no Céu como na Terra.
O Céu chegou, ele encontrou a Terra, ele fecundou a Terra.

Você ancorou nela a Liberdade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou URIEL e eu rendo Graças, eu o devolvo a você mesmo, Amor e Luz, Absoluto.
Até logo.

Ame.
Você é o Êxtase que é Amor, além da Alegria.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, que a graça estabeleça-se em nós.

Eu venho, de algum modo, tomar a sequência daquele que se exprimiu, a fim de dar resposta a toda discussão
concernente a isso ou a qualquer outra coisa que lhes apareça útil colocar.

Eu os escuto.

***

Questão: você citou, um dia, a expressão «Gabor Naor Ka», que significa, em linguagem silábica
original, «a Luz autêntica, aquela da Fonte». Pronunciá-la pode servir-nos, vibratoriamente?

A Luz é tudo o que é e o que não é.

A Vibração dessa expressão é bem além da linguagem.

Ela decorre, diretamente, do primeiro Sopro primordial e do último Sopro final, no qual tudo se inscreve e tudo
se escreve.

Não é mais útil nutrir qualquer compreensão.

Tudo é Um.

Nós somos Absolutos.

Nenhum relativo pode subsistir além de um tempo específico.

A expressão é aquela do Sopro original.

Ela é a própria natureza do Tudo, a própria essência do que vocês nomeariam o nada.

Do mesmo modo que o Absoluto é além de tudo, como de toda representação, essa expressão convida-os a
ser o Filho Liberado, o Filho da Liberdade, aquele da Lei de Um.

Vocês são o Amor.

Aí está o que lhes diz essa Vibração.

Reunindo-se, além de toda falsificação: «no começo era o Verbo».

Minha presença e sua presença, como vocês a vivem, participam da Onda de Vida, da Doação da Graça, em
cada palavra que eu pronuncio e em cada palavra que vocês escutam.

***
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Questão: UM AMIGO disse que convinha olhar além do que nos é dado a ver. Poderia desenvolver?

O ver de que foi feita referência não é um sentido, nem uma função.

O ver será, sempre, uma projeção, de uma maneira ou de outra, de algo.

Ver além do que é dado a ver é, portanto, conceber que há outra coisa.

Essa outra coisa aparece apenas quando vocês decidem ver, efetivamente, após, não parar no que é dado e
que foi projetado.

É um convite para abolir a própria projeção, para voltar, de algum modo, o olhar, fazer com que esse olhar não
esteja mais repleto de uma demanda de sentido ou de uma demanda de compreensão ou de uma demanda de

comparação.

O olhar torna-se, aí também, neutralidade.

Esse olhar, que é, portanto, um retorno em si, convida-os a olhar atrás da aparência, convida-os, aí também, a
uma forma de Transcendência, pedindo-lhes para deixar vir o que é assim projetado.

Deixando vir a vocês o que é visto, vocês superam todo julgamento, toda apreciação.

Vocês superam, verdadeiramente, o fato de ver.

Há, portanto, uma mudança, se se pode dizê-lo, de sentido, que os faz passar da projeção à introjeção.

Isso se torna possível a partir do instante em que vocês estão instalados na Vibração do Hic e Nunc porque,
naquele momento, o que é dado não vai mais ao mesmo sentido.

Há, portanto, de algum modo, uma forma de restituição à origem, que passa da projeção à introjeção, que os
faz descobrir que apenas pode ser visto ou olhado o que já está presente, antes de toda projeção em vocês.

Essa Transcendência transcende o que é visto habitualmente, dando a ver não mais um objeto, uma pessoa ou
uma situação, mas os subentendidos, do mesmo modo.

Tudo se torna Vivo.

O que vocês veem, naquele momento, não é mais o cenário, mas, simplesmente, a Vida.

É exatamente o mesmo para tudo o que vocês nomeiam sentido.

O sentido é apenas o que é destinado a dar-lhes a perceber o que parece encontrar-se no exterior de sua
forma.

Do mesmo modo que existiram, sobre esta Terra, algumas Yogas do Som, é um momento em que é preciso
superar o som.

É assim para cada sentido.

O objeto que vocês tocam com a mão aparece-lhes pelo sentido do tato, obviamente, como exterior, dando, aí
também, a perceber características.

Se vocês aprendem a tocar além do que é tocado, aparecem percepções energéticas, Vibratórias e, em uma
fase mais pronunciada, deixam-se perceber o objeto, a coisa ou a pessoa, antes mesmo que tenha nascido,

formado ou criado.

Assim é para cada sentido que lhes é acessível nesse corpo.

***

Questão: como aliar a gratidão pelo que se recebe e o fato de saber que nada há que dê e nada que
receba?

Simplesmente, sendo o que você É.

A partir do instante em que a Graça torna-se a sua Morada, não pode ser útil, nem necessário, projetar qualquer
Graça.

Você se torna a própria gratidão.

Há, nessa pergunta, o Amor a emitir para com quem lhe parece, ainda, exterior a si mesmo.

Você rende graça e exprime uma gratidão, volta para você porque nós somos, de maneira indelével, em você,



bem além dessa forma e desse limite.

O convite que lhes é formulado e proposto pela Onda de Vida e o Manto Azul da Graça é, efetivamente, essa
palavra, que volta sem parar: «além».

Mas o além não é outro lugar, não é em outro tempo, nem em outra vida.

Ele é inscrito nesse instante.

Não há além, tal como o sentido como pode entendê-lo.

Frequentemente, o homem faz referência ao além como o que é exterior, num pós-vida, quando esse corpo e
essa forma não existem mais.

Hoje, a Onda de Vida convida-os a Ser o além, Aqui e Agora.

***

Questão: o espaço de um instante eu duvidei, muito fortemente, da existência do pensamento,
sentindo, naquele momento preciso, uma grande vertigem que me levou muito longe. Pelo medo da
loucura, eu controlei tudo. Se eu me tivesse abandonado a esse movimento, eu teria encontrado o

Absoluto ou a loucura?

O Absoluto apresentou-se.

O que continuava de observador, de Eu ou de Si, tomou medo.

Mas tomar o medo o faz, portanto, já, apreender que você tomou algo que você deve restituir, porque o medo
não lhe pertence.

A vertigem é apenas a tradução do medo.

A vertigem traduz, em última análise, apenas a resistência à perda do ilusório e do efêmero.

É nesse instante que não se deve ter medo, mas, efetivamente, realizar o Abandono do Si.

É a isso que o convida e irá convidá-lo a experiência.

O medo é, em última análise, através dessa vertigem, apenas a expressão de uma projeção.

Ele não tem qualquer consistência, qualquer realidade.

Como disse UM AMIGO: olhe passar, supere, seja Transparente, não pare e não retenha, nada segure, nada
faça.

***

Questão: há um limite ao deixar fazer ou deve-se mergulhar, completamente, dentro?

Tudo depende de quem pronuncia essa frase.

Cabe a você, portanto, determinar de qual espaço e de qual realidade é vivida, em você, essa frase.

Lembre-se, simplesmente, como o disse a Yoga da Eternidade, de que, a partir do instante em que você aceita
nada fazer, isso não impede a pessoa de fazer o que há a fazer na vida dela.

Não é o mesmo olhar.

Não é a mesma coisa que faz ou que não faz.

Uma parte faz, a outra não faz.

A parte que faz é o ego.

Deixe-o fazer: você não é o que faz.

Você pode, muito bem, do ponto de vista do Si ou do Absoluto, nada fazer, enquanto a pessoa que você habita
faz não importa o que, uma atividade qualquer.

O nada fazer e a imobilidade da Yoga da Eternidade não são um convite para deixar-se fazer pelo ego, mas,
bem mais, aí também, um fator que o conduz, talvez, à Transcendência.



***

Questão: qual é a diferença entre os Filhos da Lei de Um e os Filhos de Belial? Esses últimos são
tocados, do mesmo modo, pela Onda de Vida?

Os Filhos de Belial são aqueles que querem manter a divisão e a separação.

Os Filhos de Um são os Filhos Liberados e os Filhos da Liberdade.

Os Filhos de Belial reivindicam o livre arbítrio, o fato de existir fora de toda Fonte e de toda Unidade, o que, é
claro, é estritamente impossível.

Eles são, também, os Filhos da Lei de Um, mas para outro tempo.

***

Questão: sonhar, tendo consciência de que se sonha, pode ser um caminho para o Absoluto?

Não, de modo algum.

Isso pode ser um caminho, primeiro, do Si.

Mas o Absoluto não é mais o sonho do que o sonhador.

***

Questão: há uma relação entre o sono profundo e o Absoluto?

Sim.

O sono profundo permite-lhes ser Absoluto.

Porque, quem está presente?

Quem vê o mundo?

Quem vê a pessoa que você é?

No sono profundo, o próprio sentido da noção de existência não existe.

Nada mais há.

Esse neant, vivido como a percepção ou a não percepção, tanto do mundo como da pessoa, é, portanto, não
consciente e Absoluto.

***

Questão: quando o mental acalma-se, depois se põe em repouso, eu passo a um estado de ausência
de consciência. A que corresponde esse estado? É um processo inacabado ou, efetivamente, uma

finalidade, e é isso, sair do observador e tornar-se a experiência?

Sim.

Isso pode ser, perfeitamente, dito assim.

Resta-lhe apenas reconsiderar a proposição de que algo esteja inacabado.

Lembre-se: o Absoluto É.

Ele não tem nem caminho, nem distância, nem separação, nem objetivo.

Você o É, porque você ali Está.

***

Questão: pode-se passar a Porta Estreita durante uma fase de sono profundo?

Isso, cabe a você ver ao acordar.

Você está estabelecido na Transparência?



Você está estabelecido na neutralidade e na espontaneidade?

Você é afetado ou não afetado pelo que acontece?

A resposta está aí.

***

Questão: o Duplo vai continuar a se apresentar, ainda?

Ele estará cada vez mais próximo, na consciência, como em outros momentos e em outros estados.

***

Questão: ouvir ser chamado pelo nome, por Maria, é uma aproximação do Absoluto?

Sim.

Isso é uma aproximação para responder ao Apelo de Maria.

A um dado momento, esse Apelo o fará viver bem mais do que o Apelo.

Isso é um convite para ser o próprio Criador de si mesmo no Absoluto.

***

Questão: o nosso corpo reflete os tremores de terra que ocorreram nesse momento?

Isso é inteiramente sobreponível.

O que acontece sobre a Terra e nesta Terra acontece sobre o seu corpo e no seu corpo.

Além da analogia e da similitude, é, muito exatamente, a mesma Verdade.

***

Questão: o termo «além» tem similaridade com «a água daí», no sentido de «aqui»?

Sim.

Isso os faz passar do sentido da pronunciação do que é inteligível, no mental, ao que é, efetivamente, o sentido
primeiro: a água daí.

A água daí é a água fecundada pelo Fogo e a Água que fecunda o Fogo.

Alquimia do Céu e da Terra.

Alquimia do Supramental e da Onda de Vida.

Última sequência do Casamento místico.

A Água e o Fogo primordial.

Lua/Sol.

Masculino/Feminino.

O Duplo.

O além não é mais lá longe.

Ele é aqui.

Ele não é outro lugar ou depois.

Ele é antes.

A Água confere a Transparência e a Pureza.



Ela é vivificante e nutridora.

Ela é Fonte.

Ela é a Água viva, aquela da Vida.

A Água do alto e a Água de baixo, inscritas a partir do primeiro Sopro.

A mesma Água, que não pode mais ser separada em Água do alto e em Água de baixo, que se torna, então, a
Água daí.

Lembrem-se de que nomear as coisas, os objetos e as pessoas é, já, sair da Vibração e da Transparência.

Nomear atribui uma forma, uma função, uma ideia.

É assim que, nas Dimensões ditas Unificadas, não há qualquer nome.

Há o Sopro e a Vibração transcritos, para vocês, em nomes de Arcanjos, de Anciões ou de qualquer outra
coisa, porque essa é, para vocês, uma construção que tranquiliza, porque quem é nomeado é, para vocês,

identificado e identificável.

Mas isso se refere apenas a esse mundo.

O Sopro é o que anima.

Existem outras linguagens para esse termo, que traduzem melhor, de algum modo, o sentido.

A Onda de Vida é um Sopro.

Ela não é, unicamente, Vibração, nem energia.

A Onda é movimento.

A Vibração é ressonância.

A energia é circulação.

O Sopro é, de algum modo (se se pode usar essas palavras), o espírito que anima ou o ar em movimento
(ruach).

Esse ruach, esse Sopro é o mesmo, em toda vida.

Ele é, portanto, indiferenciado, a-causal e independente de toda apropriação.

Ele pertence ao mundo das emanações, como ao mundo da forma.

Mas, assim que a forma está presente, o Sopro é escondido, porque ele tomou forma.

É isso que vocês reencontram, que lhes permite não mais ser, unicamente, essa forma.

***

Questão: todos os reinos, ali compreendido aquele dos cristais, contêm esse Sopro?

Inteiramente.

Nada, nenhuma forma pode ser privado dele.

Existem diversos graus de densidade e de densificação ou de cristalização.

Mas é o mesmo Sopro.

O Sopro está, assim, presente, de uma gama de Vibrações a mais baixa até a mais alta.

Simplesmente, sobre esse mundo em que vocês estão, ele tem sido tão rarefeito, como amputado, mas jamais
apaga.

O que se libera, hoje, da Terra (a Onda de Vida), dá a vocês viver o além, aqui mesmo, nessa forma.

É o mesmo Sopro.

O Absoluto é Sopro e forma.



A alma primordial (neshamah) é portadora do mesmo ruach.

A língua Vibral, original, é Sopro.

Ela não é, é claro, uma língua, no sentido em que vocês entendem e percebem.

Poder-se-ia dizer ser a linguagem Vibratória universal da Vida.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Filhos da Liberdade, eu estarei em Comunhão e na Graça, com vocês e em vocês, no partilhar da Doação da
Graça.

Eu saúdo a Eternidade e a Beleza.

Até daqui a alguns instantes.

... Partilhar da Doação da Graça ...

************ 
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Um-Ami-2012-04-12.mp3

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Liberdade, sejam a sua Morada.

Eu disse a vocês, há algum tempo e, repeti, aliás, que depois do Yoga da Unidade, da Verdade, não haveria
mais ensinamento.

E, hoje, eu desejo apresentar-lhes o Yoga da Eternidade que é tudo, exceto um ensinamento.
Pois se trata do que vocês São, de toda a Eternidade, além de qualquer máscara, de qualquer pessoa, de

qualquer identidade e de tudo o que vocês possam conhecer, ver, apreciar, amar ou detestar, em meio a este
mundo.

O Yoga da Eternidade dirige-se à Verdade, ao que está por trás daquele que escuta, ao que está por trás
daquele que observa, ao que está além do que vocês vão ouvir.

Durante este período (extremamente específico) em que lhes foi deixado provar (e isso virá, se não ocorreu) a
Seiva da Terra, ou seja, a Seiva da Vida, tornar-se-á mais acessível a vocês terem acesso à sua Eternidade, a
esta Verdade Última que se mantém, de toda a Eternidade, presente e imóvel, além da sua própria Presença,

além do seu Despertar, além da sua Realização, além mesmo do Atman e do Brahman.
Este Último (que é impossível de conscientizar, de descrever) não pode ser senão a Vida, que é para viver.

***

O Yoga da Eternidade se propõe, através de algumas expressões, a ajudá-los a Ser esta Eternidade, este
Ilimitado e este Desconhecido, que está aí, que observa e que suporta (além de qualquer observador) cada

Vida e cada manifestação.
Nós iremos, é claro, pontuar esse Yoga da Eternidade, além de qualquer Yoga, pedindo-lhes, então, para parar

o próprio Yoga.
Parar tudo o que é conhecido, a fim de penetrar, e de deixar-se penetrar pelo Absoluto.

Eu irei pontuar, então, as minhas expressões, as minhas frases, por momentos e instantes de integração, no
silêncio, na Presença da Onda da Vida, levando-os, hoje (como mais tarde, aqueles que irão ler ou escutar o

que eu disse), a aproximar-se, sempre mais, do Instante Último em que o Absoluto irá fecundar, de novo, o que
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lhes é conhecido aqui, pondo fim, de algum modo, a todos os Véus, a todas as separações e a todas ilusões.
E eu gostaria, portanto, de dizer a vocês: cessem então de buscar e de procurar seja o que for, pois vocês

São, na Verdade, o que vocês buscam e o que vocês procuram.
Aliviem-se de tudo o que não é do Aqui e Agora.

Não deem qualquer crédito e qualquer aceitação a tudo o que pode abrangê-los e que vocês sabem,
pertinentemente, ser efêmero (quer seja uma reação, uma emoção, um pensamento).

Observem, em um primeiro momento.
Afirmem, se vocês desejarem, o Eu Sou ou o Eu Sou Um.

***

Se lhes foi dado, agora, a Graça de penetrar nos espaços do Estado de Ser (aqui mesmo, como no Sol, ou em
outros lugares), é preciso ousar fazer o silêncio de todas essas experiências.

Ousar, também, refutar todas as manifestações da Consciência, mesmo em meio à Vibração que nós
instalamos juntos, bem como os diferentes Yoga que eu lhes transmiti desenvolveram.

Não há qualquer ambiguidade.
Mas a verdade Absoluta apenas pode ser concebida através de verdades relativas ou servindo de escada para

subir, até o momento em que a escada pode ser rejeitada.
Vocês estão nesse momento, individualmente.

O mundo é uma estrutura relativa, assim como o ego, assim como a sua vida, como as vidas passadas, assim
como tudo o que pode abranger (emoção, pensamento, ação, reação, sofrimento como alegria, como a sua

própria vida), que apenas passa.
Não se atrasem com o que passa, mesmo no Aqui e Agora: vocês são totalmente outra coisa.

Permaneçam, para sempre, inclinados a este Desconhecido e a este não Ser, sem, no entanto, imaginá-lo em
um tempo posterior ou em um espaço posterior (pois o tempo e o espaço posteriores não existem, tampouco).

***

Mantenham-se tranquilos.
Cultivem a imobilidade, não somente do corpo, mas a imobilidade, a serenidade, a tranquilidade.

Façam, na totalidade, o que lhes for pedido para fazer, mas vocês não são o que faz.
Isso irá aliviá-los e irá permitir-lhes fazer.

Mas vocês não são nenhum fazer.
Assim como vocês não são nenhum ser, nenhum jogo, nenhum Eu Sou.

É preciso soltar tudo ao que vocês se prenderam, tudo ao que vocês se seguraram.
A única coisa que vocês não podem deter é o Absoluto.

A única coisa para escutar é o Silêncio que se revela em meio ao som.
O Eu Sou é o som.

O Absoluto é o não som.
Cultivem o som e, a um dado momento, superem-no também.

Pratiquem os gestos e as focalizações que lhes parecerem úteis.
Mas, assim que isso for realizado, percebam que vocês tampouco são isso.

Permaneçam tranquilos.
Observem, não mais o que acontece neste corpo, ou na Consciência, ou na Vibração, mas se tornem o que

está além de tudo isso.
Permaneçam esvaziados e tranquilos.

***

Lembrem-se de que não são vocês que buscam o Absoluto, mas que o Absoluto se descobre por que ele
sempre esteve aí, a partir do momento em que tudo o que é efêmero, que apenas passa, não for parado pela

consciência, nem pelo observador, nem pela testemunha.
Repousem.

Trabalhem apenas o que for necessário e o que a vida lhes pedir.
Repousem, não somente no fato de nada fazer, mas repousem, também, no fato de nada ser.

Permaneçam vazios, permaneçam tranquilos e não aguardem nada, não esperem nada, não peçam nada.
Vigiem e olhem.



Olhem além do que se é deixado ver.
Deixem passar cada vez mais o que pode aflorar e que, no final, irá até mesmo cessar de aflorar, para

desaparecer totalmente do seu campo de observação.

***

Naquele momento, tomem consciência de que nada há para observar e deixem a própria consciência se
dissolver nesse vazio, assumir a sua própria dissolução.

Deixem a consciência desaparecer.
Façam como (e esse é o caso) o que ocorre no momento de adormecer ou do despertar.

Permaneçam nisso.
Deixem acontecer e se desenrolar o que absolutamente não lhes diz respeito.

O que quer que manifeste também neste corpo, não se atrasem ali.
Obviamente, o corpo vai se manifestar (mesmo sendo pelas Vibrações, pelo Fogo do Coração, ou mesmo

pela Kundalini): deixem acontecer, deixem ser, o que deve ser e o que não lhes concerne, tampouco.
A Onda da Vida vai evoluir.

Não se sintam referidos, tampouco, pelo que acontece.
Deixem estabelecer o movimento, permanecendo na sua imobilidade.

Assim que o movimento tiver atingido a totalidade deste corpo, deixem-na penetrá-los e penetrem-na.
Simplesmente, permanecendo imóvel, sempre.

O que quer que chegue, naquele momento, vocês nada são do que está chegando.
Vocês nada são do que a consciência quer dizer ou manifestar para vocês.

Aí também, pulem isso e vão além.

***

Vocês absolutamente nada são do que chega pois o Absoluto não tem que chegar: ele fica apenas na
retaguarda, estando por toda parte.

O que quer que o corpo diga a vocês, o que quer que a Vibração diga a vocês, o que quer que a consciência
diga a vocês, nada escutem, nada façam, nada aceitem.

Quando a consciência se dissolver, ela pode ser levada a estar em outros lugares, a estar em uma outra
consciência.

Aí também, deixem acontecer, deixem ser: vocês não são isso, tampouco.
O vazio se instala. 

O que quer que suba novamente, isso não lhes pertence e não cabe a vocês, tampouco, o que remonta.
Lembrem-se: vocês são a Eternidade, vocês são a imobilidade.

A Onda da Vida, que parece dançar para vocês, representa apenas, de fato, os movimentos do seu corpo que
tenta se ajustar ao Absoluto.

Sejam quais forem as presenças e as consciências que vão acompanhá-los, através de diversas percepções,
não se ocupem delas.

Na realidade, não se ocupem de nada: apenas, deixem trabalhar o que trabalha.
Nada reivindiquem, nem rejeitem mais nada, enquanto sabendo que vocês nada são de tudo isso.

***

Permaneçam cada vez mais tranquilos, cada vez mais imóveis.
Nenhuma percepção, mesmo cada vez mais intensa (quer seja do corpo, o mais baixo ou o mais sutil), diz

respeito a vocês, tampouco.
Vão para o Vazio.

Não tenham aspiração pelo vazio.
Nada busquem.

Vocês são o que os últimos sobressaltos da consciência vão, justamente, chamar de Vazio, este Nada, esta
Dissolução.

Deixem acontecer.
Nada façam.

Nunca peçam nada.
A impressão que vocês têm do outro lado é apenas, ela também, uma ilusão porque não são vocês que



passam do outro lado, mas o Absoluto que os penetra e os fecunda.
Quer o Duplo esteja aí ou não, deixem fazer, deixem Ser.

***

Não se ocupem do coração e da respiração que vão tentar recolocá-los no efêmero.
Deixem este corpo, sem abandoná-lo.

Vocês são Aqui e Agora.
Vocês são este Aqui, e vocês são este Agora, instalando o Vazio.

Independentemente da Luz que chegar, deixem-na também vir, pois vocês nada são do que está chegando.
Fiquem cada vez mais imóveis, cada vez mais lúcidos e, sobretudo, cada vez mais Transparente.

Deixem passar tudo o que passa: não parem nada.
Vocês estão quase lá.

A Eternidade, o Absoluto, vai começar a aparecer.
Mas, em última análise, nada aparece, tampouco, nada se apresenta, já que isso sempre esteve aí.
Deixem a consciência esvaecer-se, não a sigam, em lugar algum, em espaço algum (mesmo o mais

maravilhoso).
Não parem.

***

Assim é o Yoga da Eternidade.
Além de qualquer vigilância, além de qualquer prática, além mesmo de qualquer querer.

Isso não é um trabalho, nem um exercício.
É a estrita Verdade, o estrito Absoluto.

E aí, quando mais nada chegar, quando mais nada aflorar, quando mais nada puder ser, o Absoluto aparece,
aparentemente.
Vocês são isso.

Lembrem-se, depois, de que vocês não podem levar ninguém, vocês não podem conduzir ninguém, vocês
estritamente nada podem, vocês apenas podem permanecer, a Eternidade.

***

Este corpo, e a sua vida, não lhes concernem mais.
Vocês são a Imensidão.

Nenhuma forma pode parar ou restringir, nem pode mesmo afetá-los.
Vocês são capazes de permanecer o que permanece, de toda a Eternidade.

Concretamente, não existe mais distância, mais barreira.
A Liberdade é a sua Natureza, seja qual for o corpo.

A Liberdade o percorre.
Superem tudo isso, tudo o que lhes foi mostrado no Yoga da Unidade, da Verdade, pois são apenas etapas e o

Absoluto não pode ser, de maneira alguma, uma etapa, ou então, ele é todas as etapas, sem qualquer
exceção.

E é assim que é preciso olhar cada coisa e cada ser debatendo-se no que ele crê ser um caminho ou uma
evolução.

Não sintam compaixão, mas Amor.
Não remetam ninguém, nos seus limites, aparentes ou que se deixam observar.

Vocês não têm mais tempo algum, espaço algum.

***

Doravante, vocês nada têm para empreender, e vocês sabem disso, pois o Absoluto está aí.
Cultivem o Silêncio.

Cultivem ainda a Alegria, não como uma vontade, mas como algo totalmente natural, por que isso o é.
Vocês são isso.



Nenhuma identidade, presente ao redor de vocês, pode sequer manter qualquer ilusão.
Aí também, fiquem tranquilos, paralelamente ao tumulto do mundo.

Como aqueles (outros Absolutos) que não estão conscientes, nem mesmo inconscientes, mas que
permanecem no movimento do ego e da reação: haverá, para todos eles, e para vocês, o mesmo Yoga da

Eternidade e, de maneira ainda mais evidente, mais simples.
Pois, quanto mais vocês avançarem (ou tiverem a sensação de avançar), mais tudo irá se remover, irá se tornar

cada vez mais transparente, cada vez mais espontâneo.
O que vai emanar de vocês não será mais filtrado ou colorido por qualquer elemento tendo existido

anteriormente (da personalidade, do ego, ou mesmo do Si).
As palavras e os olhares que vão sair não concernem a vocês, pois isso não é nem os seus olhares, nem as

suas palavras.
Deixem-se fluir Livremente.

Vocês estão Liberados.
O pensamento não é mais de qualquer serventia para vocês, pois o que se exprime, no olhar ou nas palavras

ou em qualquer outra coisa, é apenas a Graça da Onda da Vida.
Vocês estão Liberados.

***

Só o Absoluto É.
E vocês são o Absoluto.

Nenhuma farsa, nenhum movimento, pode extinguir o que lhes parece ter renascido.
Não existe mais qualquer história (nem a sua, nem aquela do mundo) que altere ou possa alterar seja o que for.

Nada do que é limitado, ou do que parecia limitá-los, pode se manter.
Vocês estão plenamente aí, mas plenamente em outros lugares, não no espaço, mas em outros lugares, além

de toda a consciência.
O que sai, como o que entra, não faz mais senão transpassá-los: nada para, no corpo como nos envelopes

sutis (que não se referem mais a vocês, como todo o resto).
Pratiquem o que vocês julgarem bom praticar, a partir do momento em que vocês tiverem vivenciado o que

vem se expressar porque este instante não pode mais, nem delimitar, nem mesmo instaurar, um outro limite.
O Amor se torna Verdadeiro porque incondicionado e incondicionante.

Ele lhes parece como o que sustenta o conjunto, mesmo na sua negação, mesmo na sua falta.

***

Assim é o Yoga da Eternidade.
Permaneçam tranquilos.

Vocês absolutamente nada são de tudo o que chegou até agora.
Vocês simplesmente construíram verdades relativas que lhes permitiram aproximar-se, a fim de serem

desconstruídos.
Não escutem ninguém, nem dentro, nem fora.

Mas não se fechem.
Permaneçam Transparente.

Os sons que aparecem não lhes dizem mais respeito, mesmo alguns identificando esses sons, com coisas
evidentes.

Mas vocês não são sequer mais referidos pela evidência.
Vocês são isso, este Absoluto.

Sejam totalmente isso, sem restrição.
Aí está o Yoga da Eternidade.

Então, tudo está consumado porque, no final, estritamente nada havia para ser consumado.
Mas isso não é uma ambiguidade.

Não pode existir ambiguidade.
Houve o seu jogo (“jeu”) (ou o seu eu – “je”).

Houve o jogo.
Tudo isso passou.

Não julguem.

***



Eu sou UM AMIGO.
Eu nada vou acrescentar neste dia.

Do meu Coração ao seu Coração, no Absoluto, eu sou vocês.
O Arcanjo ANAEL, dentro de instantes, poderá eventualmente discorrer.

Quanto a mim, que É vocês, nós rendemos Graças, à sua Transparência, ao Amor e à Luz.
Até muito em breve.

UM AMIGO Ama vocês.

************
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BIDI está, então, novamente, com vocês.
Após nossas conversas, após suas questões e o que eu lhes devolvi como respostas, posso imaginar que devam

existir, em vocês, outras questões.
Então, terei outras respostas.

Apreendam que, além dessa troca, além de suas questões e de minhas respostas, o Absoluto permanece.
Obviamente, vocês compreenderam, o conjunto de minhas respostas é destinado apenas a fazê-los interrogar sobre

o Absoluto.
Absoluto que vocês não podem nem definir, nem mesmo compreender, nem mesmo aproximar-se (como eu disse).

Em contrapartida, eu poderia, perfeitamente, vender-lhes, de algum modo, as vantagens de ser, antes de tudo,
Absoluto, e os inconvenientes de permanecer no Eu ou no Si.

A primeira vantagem é que, o que quer que vocês digam, o que quer que pensem e o que quer que experimentem, o
Eu e o Si terminarão com sua partida desse corpo e, portanto, nem o Eu, nem o Si poderão satisfazê-los, de modo

algum, além da duração efêmera do que vocês chamam essa vida.
O absoluto confere, de algum modo, muito exatamente, o inverso e o oposto disso.

É o fim da morte.
É o fim do esquecimento.

A segunda vantagem – que é, certamente, para essa vida efêmera e esse Eu efêmero – que deixa o Absoluto Ser é
que, obviamente, no Absoluto, não pode existir qualquer das flutuações que vocês vivem a cada dia de sua vida: um

dia, vocês estão felizes; um dia, vocês estão infelizes; um dia, vocês vivem o Si; um dia, o Si afasta-se de vocês.
E isso é impossível no Absoluto.

O Absoluto confere-lhes, portanto, uma forma de perenidade e, eu diria, mesmo mais, uma segurança total, bem além
do Si.

Do ponto de vista do Absoluto, pode-se, mesmo, colocar-se a questão de por que vocês duvidam?
Por que vocês não ousam?

Eu iria, mesmo, mais longe: o Eu tem tendência a querer procurar o Despertar, a Iluminação, a Realização.
Ele faz isso, eu diria (para aqueles que estão na diligência dita espiritual), em tempo integral.

Mas é ridículo, na medida em que o Absoluto – que é vocês mesmos – abra-lhes suas portas e, instantaneamente,
assim que vocês suponham e proponham a possibilidade do Absoluto, bem, Ele está aí.

Mas o Ego não lhes permitirá, jamais, supor isso, porque ele é construído, justamente, sobre a negação do Absoluto.
E o Si é, eu diria, tão narcisista, tão imbuído dele mesmo que, ele tampouco, permitirá, jamais, ao Absoluto imiscuir-se

nessa espécie de autossatisfação daquele que se crê Despertado (ou Acordado) ao que quer que seja.

Nós estamos nos tempos, sobre esta Terra (que vocês vivem), específicos e intensos.
Toda a questão é saber quanto tempo vocês vão, de algum modo, resistir à evidência, resistir à perenidade e preferir,

de algum modo, as idas e vindas entre a alegria e a tristeza, a autossatisfação e, de algum modo, a negação da
evidência do Final e do Absoluto.

Se vocês se colocam, sinceramente, a questão (e eu os engajo a colocá-la a si, e não a colocá-la a mim),
constatarão, por si mesmos, que há, nesse nível, uma espécie de estupidez da inteligência humana, que está muito

afastada da Verdade da experiência e desse estado Final (que não é um estado).

Vocês passam seu tempo a ir de um estado ao outro, de um centro de interesse a outro.
E, se eu lhes digo que o Absoluto responde, em bloco e de um único golpe, ao conjunto de todas as suas

interrogações, o Ego vai pensar que é tedioso e que é aborrecido.
Então, é claro, ele vai passar seu tempo – ao invés de refutar-se ele mesmo – a refutar o Absoluto e a afastar-se dele,

através de uma busca, hipotética, de qualquer Realização, de qualquer evolução ou de qualquer transformação,
numa linearidade que, de todo modo, não deixa qualquer evidência ao Infinito.

Em resumo, vocês estão num corpo limitado, vocês estão em pensamentos limitados vocês sonham com o Ilimitado.
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Vocês são finitos, vocês sonham com o Infinito, mas, assim que o Infinito chega, vocês retrocedem porque,
obviamente, não há solução de continuidade – como foi dito – e, portanto, para vocês, é completamente deplorável,
completamente ilusório, enquanto vocês permanecem nesse Ego (essa pequena pessoa que nasceu um dia e que

morrerá, de qualquer modo, independentemente do que vocês façam, o que quer que realizem).
E vocês recomeçam, a cada vez.

Ontem, UM excelente AMIGO (que é seu Amigo), emitiu-lhes frases (ndr: ver intervenção de UM AMIGO, de 12 de
abril de 2012).

Essas frases são ressonâncias importantes, para permitir-lhes ousar e colocar-se a questão de por que vocês não
ousam.

Qual é esse medo?
Qual é essa dúvida que está inscrita nesse corpo (que é apenas um saco de alimento, que é destinado a alimentar

outra coisa, é claro, à sua morte)?
E vocês persistem a imaginar-se ser esse corpo e tudo o que não dura (que tem apenas um tempo nesse mundo),

que é inscrito entre sua vinda nesse mundo e sua partida desse mundo.

E vocês sonham com o Ilimitado, através de uma relação com um ser amado.
E vocês sonham com a permanência de algo que seria Eterno, mas tomando o cuidado de instalar-se no efêmero.

Vocês se dão conta desse ridículo, do que é pensado, do que é imaginado e do que é projetado?
Vocês querem sair do ridículo?

Vocês querem, enfim, ser essa Alegria Eterna, esse Êxtase permanente?
Vocês estariam tão atemorizados por seu próprio prazer?

Estariam tão alarmados de ser apenas essa Fonte de prazer, indizível, permanente, Eterna?

Aí está onde se situa o quadro, entre nós, hoje.
Eu lhes digo, então: bom dia e bem vindos à Eternidade,

Vamos, portanto, trocar, nos intervalos, sobre as questões que vocês me colocaram e as respostas que eu ali aportei.
Aí também, eu lhes peço para não procurar compreender, mas impregnar-se de nossas trocas.

As questões são infinitas.
As respostas o são, tanto quanto.

Do mesmo modo que vocês se escondem atrás de si mesmos, do mesmo modo que, além do observador e do
testemunho, há algo que está aí e que jamais se moveu, do mesmo modo (além de suas questões e das respostas),

há, também, esse Absoluto.
É isso que vamos tentar deixar instalar-se, aturdindo, de algum modo, seu Ego, sua personalidade e seu Si de seu

estado, a fim de abandonar esse estado em proveito de algo do qual nada pode ser dito, mas que, a partir do instante
em que ele instalar-se, mostrará a vaidade e a superficialidade de tudo o que vocês haviam empreendido

anteriormente e que, no entanto, era – em alguns casos, vocês sabem – necessário.
Mas, mesmo esse necessário, não deve ser uma finalidade.

Vocês devem soltar as muletas, soltar tudo o que vocês têm, tudo em que vocês pensam ter chegado.
Vocês não chegaram a lugar algum, porque não há lugar algum aonde chegar.

Chegar a algum lugar significa que é necessário ter partido.
Mas, partir de quê?
E partir de onde?

Isto posto, eu os escuto.

Questão: como se manter no Eterno Presente?

Refutando seu próprio mental.
Ele está aí.

Você não pode negá-lo.
Não o escute.

A que você dá crédito?
Você vai dar crédito, eternamente, ao que lhe sussurra montes de coisas que são falsas?

O mental serve apenas para evoluir sobre esse mundo, para, portanto, entrar em reação permanente e ajustar-se ao
que lhe propõe a vida.

Mas ele não lhe é de utilidade alguma para ir além disso.

Então, não creia no que ele lhe diz.
Creia nele quando se trata de ser lógico, no fazer da vida comum.

Será, contudo, que é preciso crer nele, quando ele intervém nos momentos em que você não o tenha solicitado?
Quem é o mestre?

Quem decide?

Não se oponha ao seu próprio mental: você o reforçará cada vez mais, e é no que você tem jogado há numerosas
dezenas de anos.

O Eu/Jogo terminou.
Não se oponha a ele.

Ele será, sempre, mais forte do que você, em seu Ego.
Então, não o escute.
Não lhe responda.

Não atribua a ele qualquer validade.



Não atribua a ele qualquer validade.
Você constatará, por si mesmo, que, então, pouco a pouco, ele soltará.

Refute-o, sem opor-se.
O mental serve-se, mesmo, da meditação e, mesmo, de sua própria observação além do mental.

Ele vai querer ser, de algum modo, o proprietário de tudo o que pode emitir, no interior de você, o que superou esse
mental e o remete, permanentemente, a si mesmo.

E, permanentemente, de algum modo, a certa forma de inutilidade de si mesmo.

Há, portanto, simplesmente, que não mais atribuir a ele o mínimo crédito.
Ele acabará, efetivamente, por calar-se.

Mas, sobretudo, não peça a ele para calar-se, porque, para ele, tudo é pretexto para interagir e para reagir.
O objetivo é, justamente, não interagir e não reagir.

Não o escute.
Tudo o que ele pode dizer-lhe, concernente ao que você É, é falso.

Não há outro meio.
Vocês todos observaram – na vida que é vivida sobre esse mundo – que, a partir do instante em que se atribui crédito
ao que quer que seja, há todas as chances para que aquilo a que a consciência é dirigida manifeste-se, de um modo

ou de outro.
E vocês constatam, aliás, que se manifesta, muito mais facilmente, o que tem tendência a ser negativo do que o que

tem tendência a ser positivo.

Muitos quereriam ser ricos: muitos são pobres.
Muitos quereriam estar em boa saúde: e muitos estão doentes,

Isso deverá – e deveria, já – atrair sua atenção sobre a estupidez de crer nesse gênero de coisas.

O Eu – o Ego, a personalidade – vai procurar, permanentemente, proteger-se, prever, e o mental ali se destaca.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Luz.

Ele vai, mesmo, falar-lhes de bem-estar.
Ele vai, mesmo, falar-lhes de Realização.

Mas ele lhes mente.
E, sobretudo, vocês não são ele.

Quando vocês dizem: «eu como», quem come?
Vocês ou esse corpo?

Quando vocês dizem: «eu conduzo», quem conduz?
Quando vocês dizem: «eu tenho um marido», qual é esse «eu» que tem um marido?

Esse marido está em você?
Ou esse marido está no exterior de você?

Compreendam que «eu» nada pode ter, nem nada ser.
Ele é apenas um intermediário, e vocês dão todo o peso a esse intermediário.

É assim para tudo o que se manifesta no pensamento, nas ideias, nos conceitos, e eu vou, mesmo, mais longe: em
tudo o que é percebido.

O próprio princípio da identificação leva-os à projeção.
E a projeção é uma exteriorização e é, portanto, por natureza (e pela própria manifestação), efêmera.

Não se ocupem disso.

Questão: quem é que refuta?

O próprio Ego.
Porque a refutação, para ele, parece não apresentar perigo.

Ele vai considerar isso como um jogo.
Mas, muito rapidamente, ele deverá desiludir-se porque, por força de ter refutado tudo o que, até o presente,

constituía o universo dele, bem, ele vai quebrar.
Ele vai capitular.

E é naquele momento que lhes aparecerá, atrás, esse «Eu», o Si.
Continuem a refutar.

A Onda de Vida aparecerá (ou não).
Deixem fazer o que se faz.

Vocês não podem conhecer o Absoluto.
Em momento algum.

Vocês podem apenas vivê-lo.
Ele já está aí.

Lembrem-se de que o Absoluto não tem necessidade de refutar o que quer que seja.
Ele não tem necessidade de negar o que quer que seja, uma vez que ele é amplamente mais vasto (dado que infinito)

do que o Ego, do que a pessoa, do que o mental, do que o que é percebido ou do que é concebido.
Portanto, não se coloquem a questão de saber se é o Absoluto que refuta.

O Absoluto nada refuta.
Ele não é, absolutamente, concernido por sua cena de teatro, nem mesmo pelo contrarregra, nem mesmo pelo

iluminador, nem mesmo pelo ator, nem mesmo por aquele que assiste.
Ele não se importa com o teatro, em verdade.

Quando vocês tiverem, de algum modo, tomado consciência de que não são nem o cenário, nem a cena, nem o ator,
nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?



nem o espectador, nem o teatro, restará o quê?
O que vocês São, além de toda fraude.

Mas não há outro modo – nem outra possibilidade – de pôr fim à ilusão do teatro.
Enquanto vocês estão no teatro, vocês sofrem, quer vocês queiram ou não: a propósito desse corpo, a propósito de

suas emoções, a propósito de sua fadiga ou de seu bem-estar.
Se o teatro não existe mais, o que é que poderia sofrer?

Não há mais recipiente.

O Absoluto é, de algum modo, a Cura Final.
E vocês recusam essa Cura Final.

De algum modo, o «Eu» e o «Si» são masoquistas.
E vocês sabem, muito bem, que, nesse mundo, de masoquismo em masoquismo aparece o sadismo, o bem e o mal.

Vocês não são nem o bem, nem o mal.
Se vocês estão aqui, é que aderem ao bem: o seu ou aquele do outro, mas o bem é apenas construído a partir da

experiência desse mundo.
Nenhuma experiência desse mundo é a experiência do Absoluto, porque o Absoluto não será, jamais, uma

experiência.
Ele não pode ser.

Vem um momento em que vocês devem colocar-se a questão de suas próprias experiências.
É claro, o «Eu» (e o Si) não quer, absolutamente, ouvir falar de experiência.

Ele quer, efetivamente, vivê-las, mas, se essa experiência torna-se a Vida e põe fim a toda experiência, isso vai
aterrorizar o Ego e o Si (que se crê chegado).

No que vocês querem crer?
O que vocês querem viver?

Mas, enquanto creem, vocês não vivem.

Questão: o observador seria o Ego que avalia e que julga? Posso refutá-lo?

Não.
O observador não é, em caso algum, o Ego.

Ele é o Si, o «Eu sou».
Tomar consciência do observador é, já, não mais ser ator na cena de teatro – num cenário – mas estar sentado,

confortavelmente, na poltrona e assistir.
Mas, mesmo isso, efetivamente, é para refutar.

Mas não chama o observador: o Ego.
Você atribui a ele um papel que ele não tem.

O Ego procura transferir-se no Si.
De qualquer modo, é muito simples: o Absoluto não está em nada do que você conhece.

A melhor das refutações é aquela que não procura identificar, discriminar o cenário, do ator, do espectador, ou do
teatro.

Então, é claro, há uma forma de dinâmica.
É mais fácil refutar o cenário.

Em seguida, o ator.
Em seguida, o espectador.

E, ao final, o teatro, porque é muito mais difícil refutar, inteiramente, o teatro, desde o início.
Porque o Ego (o Si) considera que há um início e, portanto, um caminho e, portanto, uma chegada.

Há, portanto, certo número de atos e de cenas a jogar.
E isso é muito prazeroso, mesmo para o observador.

A maior das angústias sobrevém quando se apercebe de que não se é nem o ator, nem o cenário, nem o espectador,
nem mesmo o teatro no qual se desenrolava essa hipotética peça de teatro.

É uma tragédia.
Mas, se vocês vivem o Absoluto, isso não será mais uma tragédia, mas, efetivamente, uma comédia.

Você quer ser o drama ou quer ser a comédia?
Tudo se resume a isso.

Questão: é preciso começar por refutar as manifestações do passado ou aquela do presente?

Mas refutar o passado quer dizer que você atribui, ainda, um peso ao passado.
O passado não tem peso algum.

Ele não é, mesmo, para refutar: ele não existe.

Em contrapartida, sua suposta ação no presente existe, se você a coloca assim.
Portanto, o que há a refutar, nesse caso?

É tudo o que você conhece.
O que você conhece não é o que você conheceu (que é apenas um peso morto).
O que está ativo no «Eu» e no Si é, unicamente, o que é conhecido no presente.

A Presença, o «Eu sou» ou o «Eu sou Um», o Si não é, simplesmente, o presente.
É, justamente, o que supera e transforma, amplamente, esse presente.

Enquanto você está no «Eu», você está no que se chama um presente magro, ou seja, que esse presente é tão
magro que estaria repleto de pseudo certezas (que vêm de seu passado, de sua educação, de suas vidas passadas),



que lhe dão a impressão de controlar esse presente magro.
A meditação abre-se num presente amplo, o seja, os pensamentos não são mais tão rápidos.

Há como uma possibilidade de observar os próprios pensamentos, as próprias ideias, permitindo desfazer-se delas
muito facilmente (ou, em todo caso, muito mais facilmente).

O presente amplo desemboca na Presença, no «Eu sou».
Não se ocupe com o que está morto.

Ontem morreu.
O segundo de antes morreu.

O que quer que venham dizer-lhe seus pensamentos, o que quer que venham dizer-lhe seus medos ou seus
sofrimentos, qualquer que seja a causalidade do que você vive hoje, você não é, de modo algum, uma causalidade.

Não atribua peso ao que não tem mais verdade.

A refutação concerne à totalidade do que foi nomeado o efêmero ou o limitado.
Um instante passado é efêmero e está morto.

Porque você quer fazê-lo viver?
O que há a refutar é, essencialmente, o que se situa, primeiro, nesse presente magro e, em seguida, num presente

amplo.
Isso vai instalá-lo no Eterno Presente que é a Presença.

Mas, enquanto você dá crédito ao que quer que seja de seu passado, você se coloca, a si mesmo, na lei de
ação/reação e no que é nomeado o carma.

O carma concerne à personalidade (mortal e efêmera).
Jamais ao Si.

Quanto ao Absoluto, ele não pode, mesmo, vislumbrar qualquer veracidade nisso.

Questão: em meus momentos de Alinhamento, quando eu solto o que eu acredito, o que eu conheço,
parece-me estar como em suspensão e o que vem a mim é neant. Na vida de todos os dias, eu sinto
o neant, de modo fugitivo, como a sensação de que tudo me é igual e de não precisar preocupar-me.

Se eu solto o apego à Alegria, eu não sei, mesmo, se o que aflora à minha consciência é conhecido ou não,
e isso me é igual. O que é?

Obrigado por seu testemunho, ma isso não é uma questão, é uma constatação.
Agora, quem quer constatar?

Ainda uma vez, o Ego e a personalidade, que procuram apropriar-se – como uma espécie de autossatisfação – de ter
conseguido criar isso.

Aí também, vai além disso.
Não se contente em observar qualquer resultado, qualquer progresso.

Vá ao extremo.

Enquanto você se mira e olha-se a si mesmo, o Absoluto não pode nascer.
Ele já está aí.

É você que espera que ele nasça.
Mas nada pode nascer.

Não se olhe jogar.
Mesmo esse jogo deve cessar.

Esqueça, mesmo isso.
Totalmente.

O Absoluto aí está.
O Si vai, sempre, vangloriar-se da maravilhosa distância existente entre o que ele era antes – no «Eu» - e o que ele

se tornou.
Mas o Absoluto não pode ser nem antes, nem o que se tornou.

Ele É.
Você nada é do que se joga.
Você nada é do que chegou.

E por boa razão, assim que haja autossatisfação (do que quer que seja), você pode estar certo de que não é o
Absoluto.

Portanto, de algum modo: deixe cair tudo isso.
Não constate, mesmo, isso.

Questão: como se faz a escolha do acesso à quinta Dimensão, àquela do Absoluto?

Por que?
Você tem uma escolha a fazer?

O que é que põe essa questão, se não é o mental, que procura apreender-se de uma compreensão, para melhor
escolher?

Mas o mental não pode escolher.
Isso lhes foi desenvolvido, amplamente, pelas Estruturas que se exprimiram (ndr: os diferentes intervenientes da

Assembleia dos Anciões, das Estrelas, o Conclave Arcangélico,...): pela Vibração.

Mas o Absoluto está além de toda Vibração.
Enquanto você se coloca a questão da escolha, há mental, é claro, uma vez que o mental é, permanentemente, uma

questão de escolha.
E o Absoluto não pode aparecer a você.

O Absoluto não é uma escolha.



Ele É.

O que é escolhe é aquele que crê ter a escolha: o mental, a personalidade ou o Si.
Não há qualquer escolha para o Absoluto.

A escolha é a ilusão do livre arbítrio.

A ausência de escolha é a Liberdade.
Na Liberdade há a Graça, o Êxtase, o Prazer (em seu sentido o mais exacerbado, o mais intenso, o mais Interior).

No livre arbítrio há a gravidade, o peso, o sentimento de conhecer algo.
Mas tudo o que é conhecido – desse ponto de vista limitado – é apenas uma ignorância.

Aí também, é um teatro.
Colocar-se a questão da escolha remete-o à atividade do mental.

Sistematicamente.
Logicamente.

Enquanto você se coloca a questão (ou coloca-a a mim), você não pode deixar emergir, de algum modo, a resposta.
Ela permanece escondida, e o Absoluto parece desaparecer ou, em todo caso, afasta-se.

Embora não seja ele que se afaste, mas é você que se afasta.

Questão: a Onda de Vida aqueceu-me parte da noite. Eu me aproximei do Absoluto?

A Onda de Vida é, de algum modo, o testemunho e o marcador de algo que surge (que sempre esteve aí), que é,
efetivamente, o Absoluto.

É a Onda de Vida que propicia (se se pode dizê-lo) o estado de Êxtase, o fim do questionamento.
E, efetivamente, do ponto de vista do Si, a instalação no «Não Eu sou», no «Não Si», no Absoluto.

Há, portanto, apenas que deixar agir, que deixar fazer, nada dirigir e, a um dado momento, espontaneamente, no Si,
muito naturalmente, a Onda de Vida tornar-se-á o que você É.

Naquele momento, nenhum limite e nenhum finito (inscrito nesse corpo, nessa pessoa e nesses pensamentos) será
vivido como real.

Você será Absoluto.
O mais assustador (mas que é, ao mesmo tempo, o mais simples), nessa fase (essa última fase, antes da ausência de

fase) é, justamente, aceitar nada mais fazer, aceitar não mais olhar, a fim de que a Onda de Vida – se se pode
exprimi-lo assim – tome posse de você, porque é você que reage à Onda de Vida.

Ela sempre esteve aí.
Caso contrário, não haveria vida alguma.

É preciso, portanto, inverter a noção do sentido do movimento: não é você que vive a Onda de Vida, mas a Onda de
Vida que vive você.
Isso mudará tudo.

Como o disseram os Anciões: fique tranquilo e em Paz.
Se você se coloca, um pouquinho, na poltrona do espectador, você vai constatar que o que se desenrola, na cena,

muda o ator.
E você vai constatar, também, que o espectador começa a ver apagar-se a cena, o cenário e o ator, até perguntar-se,

mesmo, se ele está sentado e se existe um teatro.
Quando essa última pergunta cessa, o teatro desaparece.

Poder-se-ia dizer, de algum modo: quando a Onda de Vida trabalha, não trabalhe, não se ocupe disso.
Não a refute, é claro, mas vá além.

Questão: há um inconveniente, para o «Eu», em manter, ainda, o mental numa atividade profissional,
mesmo reduzida?

Absolutamente não.
Não existe qualquer obstáculo ao Absoluto.

Servir-se do mental numa atividade mental parece-me lógico e normal.
O que é ilógico e anormal é quando o mental intervém no que não concerne a ele.

O mental não pode ser um obstáculo ao Absoluto.
O que quer que ele faça, no comum do que há a fazer desse cormo e de ocupações do Eu, nenhuma obstrução pode

nascer.
A única obstrução que é concebida é aquela que elabora o «Eu», ele mesmo, para justificar-se.

Isso é apenas uma justificação que não tem sentido algum.
O Absoluto não se importa com o mental e com as atividades dele.

Portanto, crer que o mental vai ser um obstáculo ao Absoluto é, aí também, um jogo do mental.

Questão: poderia desenvolver sobre a frase: «você não pode apropriar-se do que você É»?

Efetivamente, tudo o que é projetado (portanto, o «Eu» e, a fortiori, o Si) não pode contemplar-se a si mesmo.

Você pode ver-se sem recorrer a um espelho?
Os olhos não são voltados para o interior.

Portanto, você não pode ver-se, exceto com a ajuda de um espelho.

O conjunto de outros «Eu», o conjunto de cenários e o conjunto de teatros são apenas cenários e espelhos.
Você não pode ver-se através de outra coisa que não um espelho.

Mas nenhum espelho é real.



Do ponto de vista em que você está, você não pode apropriar-se do que quer que seja.

O Absoluto é natural.
Ele é esse Final.

Enquanto o limitado crê que ele pode apropriar-se do que quer que seja, ele está no erro.
E eu posso empregar essa imagem: você pode apenas transladar, transcendendo, da imagem ao Verdadeiro (ou ao

Absoluto).
Mas você não pode ver-se a si mesmo, porque tudo o que é visto permanecerá circunscrito a um dado quadro de

referências, a determinadas suposições, a determinados referenciais em relação à experiência passada que morreu.

O Desconhecido não pode ser conhecido a partir do conhecido.
O conhecido será, sempre, um espelho: um dispositivo enganador, o que quer dizer que há, sempre, a necessidade

de mirar-se e de admirar-se.
É o jogo do Ego e do Si.

É quando cessa esse jogo de projeções (ou seja, quando nada há para ver, nada para mirar ou admirar), quando não
há mais qualquer lugar para o «Eu» e para o Si, que o Absoluto encontrá-lo-á.

Em resumo, você não pode encontrar o Absoluto.
Você não pode, mesmo, procurá-lo, nem compreendê-lo.

Enquanto o Ego não compreendeu isso, ele pode ver-se repetir essa frase milhares de vezes (se não são milhões de
vezes), ele não o vê, ele não o entende, porque ele tem necessidade de compreender, porque ele tem necessidade

de referir-se a um conhecido.
Em resumo: o conhecido não quer soltar o conhecido.

É todo o drama do Ego.
É todo o drama da pessoa que se crê uma pessoa.

Nenhum resultado é possível nesse quadro.
E, no entanto, é nesse quadro que você se fecha, que o mundo fecha você.

Questão: existem preferências ou afinidades no Absoluto?

Enquanto permanece um Absoluto, num relativo (ou seja, enquanto esse corpo está presente, qualquer que seja sua
vida), as preferências vão continuar.

Você prefere tal salvador ao invés de outro.
Mas não é você que prefere, é esse corpo.

Então, deixe essas preferências evoluírem como elas evoluem.
Elas fazem apenas traduzir a ação do princípio vital em você.

Isso concerne tanto aos alimentos como às preferências, quaisquer que sejam, de amizade ou de amor, mesmo
pessoais.

Mas não se ocupe disso.

Apenas quando a forma termina é que o Absoluto reencontra, eu diria, sua equanimidade e sua permanência em
todas as coisas.

O olhar, enquanto você ainda está num limitado, será, sempre, colorido por esse limitado.
Mas você sabe é apenas uma coloração e que não tem mais sentido preferir a couve-flor à cenoura.

É apenas uma forma diferente, um agenciamento diferente, de cores, de sabores, de moléculas e de átomos, mas é
apenas algo que entra na forma.

É uma diferença de apreciação – como você disse – mas que, absolutamente, nada muda para o Absoluto.
Esse corpo de alimento tem necessidade de alimento, qualquer que seja o alimento.

Em definitivo, qual importância?

Questão: o que é das emoções?

Uma emoção pertence à ação/reação.
Ela é inscrita no carma e, portanto (qualquer que seja a emoção, mesmo a mais elevada), restará, em definitivo,

apenas no que é nomeado o astral, ou seja, no corpo de desejo.
O corpo de desejo é efêmero.

Nenhuma emoção pode conduzi-lo ao Absoluto, mesmo se você pensa e crê nisso.
Tudo separa esses dois mundos.

Absolutamente tudo.

A emoção vai criar uma aspiração para o belo, para a vontade de melhorar algo.
Uma música que a movimenta é apenas a tradução da existência de uma personalidade.

É preciso estar consciente disso.
O que não quer dizer que seja necessário suprimir essas emoções porque, como para o mental, elas estão aí.

É mais agradável ver algo de belo do que algo de feio (de acordo com os critérios da pessoa).

As emoções não são as mesmas.
Mas isso não concerne, em nada, ao Absoluto.

Fazer da emoção um apoio para qualquer evolução (ou para qualquer transcendência) é uma mentira.
Nenhuma emoção pode conduzir ao Absoluto.

Jamais.

Do mesmo modo que o mental não deve mais ser um obstáculo, a emoção é um obstáculo ao Absoluto.
A emoção é um substituto de Luz.

A emoção é uma cópia, mal copiada, do Amor.



A emoção pode criar um arrepio, mas que não é, em nada, o arrepio do Êxtase.
Eu repito: é uma imitação.

É esse princípio, mesmo, de imitação, que foi levado adiante pelas religiões, pelas espiritualidades.

O Absoluto não será, jamais, uma emoção.
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“O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência. Ele o vê, mas ali não participa. Do
mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo. Você não pode refutar o

que você não vê.”

Pergunta: deixar como está [atitude de não intervir] permite atingir o despojamento de si mesmo, o que
você denominou “deixar-se limpar e lavar”?

Sim, enquanto você acreditar e fizer o jogo de melhorar seja o que for, você se afasta do Absoluto ou, no
mínimo, ele se afasta de você.

Porque, enquanto você for levado a jogar com si mesmo, enquanto você for levado a jogar com uma pseudo
evolução, uma pseudo compreensão, você apenas se certifica de que permanece na ignorância.

 “Deixar como está” é muito exatamente isso.
Enquanto você for persuadido, ou se persuadir de que você deve fazer isso ou aquilo, para estar melhor, para

estar bem, para ser alguém mais merecedor, você irá permanecer alguém.
Como pode ser de outra forma?

O Absoluto nada tem a ver com alguém e, sobretudo, não com você.
Lembre-se: o Absoluto é prazer total, totalmente ao contrário do que acontece quando você se ocupa de você,

porque a satisfação sempre será apenas efêmera.
O ego irá pedir-lhe sempre outra coisa, sempre mais, ou conforme, sempre menos.

***

Pergunta: durante um protocolo, eu senti o meu coração disparar. Eu refutei esta manifestação dizendo que
isso não me pertencia. Isso parou, mas, naquele momento, o meu mental ficou ativado. Teria sido melhor

deixar seguir esta manifestação completamente?

O que se manifestou?
Uma modificação do seu coração, do órgão.

Ao invés de refutar a manifestação ou a modificação do órgão, refute o órgão.
Essa é toda a diferença.

Foi isso que permitiu a manifestação ou a intervenção do seu mental.
Você não pode constituir uma manifestação qualquer do que não existe, então, refutar uma manifestação de

algo que não existe, reforça o que não existe.
Não erre de alvo.

A manifestação é um fenômeno agradável ou desagradável que nasce, como você o disse, em algum lugar no
seu coração.

Você, portanto, refutou a manifestação desta anomalia e ela desapareceu.
O mental apoiou-se nisso, ou seja, no coração, para se ativar.

Este tipo de refutação, de algum modo, reforçou a ilusão de ser esse coração que bate.
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Você fez retorná-lo à sua normalidade, então, a uma existência: ele não desapareceu, o que foi uma alegria
para o mental.

Mas isso faz parte da experiência.
E assim que você constatar que a experiência (qualquer que seja) apenas faz reforçar o que é experimentado,

mesmo se esse tipo de experiência parar, a um dado momento, você estará cansado das experiências e o
Absoluto poderá ser.

Se o coração acelera, você leva em conta, então, que existe um coração.
É difícil conceber a aceleração de algo que não existe.

A emoção é apenas a consequência, por isso que nós falamos do mental antes de falar da emoção.
Porque, o mental se apoia em quê?

Na experiência passada.
O mental não tem, a priori, manifestação corporal, exceto quando ele se torna demasiadamente pesado,

quando ele cristaliza.
A emoção envolve o corpo, de uma maneira ou de outra.

Você não pode refutar uma emoção.
Você pode refutar um reflexo desta emoção, no mental, porque você se dirige, nesse caso, a uma

consequência (no caso da emoção), mas não à causa.
Há uma espécie de basculamento, de passagem de um ao outro, entre a emoção e o mental.

Muitas vezes, a emoção ativa o mental.
Ou o mental, ele mesmo, quando ele é suficientemente persuasivo, pode desencadear uma emoção.

Eu me explico: a lembrança de um sofrimento passado, como um luto, é, então, bem um processo mental já
que recorre a uma lembrança, a uma memória e a uma história.
A lembrança pode ser suficiente para desencadear a emoção.

Refutar a emoção não irá refutar a lembrança e irá até reforçar a lembrança.
Foi exatamente o que aconteceu.

***

Pergunta: ter a cabeça vazia e a impressão de não mais saber ao que se segurar é uma manifestação do
ego que se solta?

É mais uma manifestação do Absoluto que se aproxima porque, se você considerar que é o ego que se solta,
você considera que o ego existe.

E, portanto, você o observa.
Agora (no plano do encadeamento ou das etapas ou dos estados que levam a não mais viver etapa), o sono, o
vazio, a impressão de não mais ter lógica, participam, inegavelmente, de uma espécie de início (mas visto do

exterior) para o Absoluto.
Quanto melhor você se esvaziar de si mesmo, melhor o Absoluto pode assumir o posto.

Enquanto existir a menor parte de você, o Absoluto não pode ser.
Não há razão alguma para que o espectador assista à cena, se houver uma cortina e nada atuar.

É uma primeira etapa.

***

Pergunta: por que, para alguns, o sono inscreve-se em certa futilidade e para outros traz um qualitativo de
Abandono ao Absoluto?

Porque, para cada um, eu posso dar uma resposta que é diametralmente oposta porque eu me dirijo ao relativo
dele.

E, para cada relativo, efetivamente, uma proposição para um pode ser uma proposição estritamente oposta
para outro.

Porque, assim que houver palavras, assim que houver pergunta e resposta, efetivamente, a resposta pode ser
conveniente, ou não, para vocês.

O que é verdadeiro no seu relativo, não é verdadeiro no relativo do outro, porque há, efetivamente, do seu
ponto de vista, o um e o outro.

Mas mesmo esse questionamento, que você se coloca, é importante.
Porque ele lhe permite ver a não compreensão, ou a não lógica aparente, de uma resposta que pode ser ao

contrário para a mesma questão.
Mas a mesma questão não se refere à mesma pessoa: há ainda duas pessoas.



 Para algumas pessoas, nada fazer pode ilustrar-se pela qualidade de um sono e, portanto, da Liberação que
se segue naquele momento.

Será que, durante o sono, formulamos a questão do mundo?
Será que, durante o sono, formulamos a questão da pessoa?

Será que, durante o sono, formulamos a questão de qualquer Realização?
Portanto, o sono é Absoluto.

Simplesmente, o eu não tem qualquer lembrança, de outro modo o eu ficaria dormindo eternamente e o
Absoluto tomaria todo o lugar.

A palavra futilidade não se aplica ao sono, mas ao seu sono, nesse contexto específico, e unicamente nesse
contexto, já que é esse contexto que eu procuro lhe mostrar.

Como os Anciãos e as Estrelas lhes disseram amplamente: ninguém pode passar pela Porta no seu lugar.
Tomar consciência de que existe um teatro e de todo o seu conteúdo é essencial, como se, de algum modo,

do ponto de vista do ego, fosse preciso criar ainda mais ego, mais eu, para desviar-se, finalmente, do eu.
A experiência leva à experiência.

Mas o excesso de experiência acabará por matar a experiência.
Peça a uma criança para construir uma casa com peças de madeira: se você não lhe der peças suficientes para

construir, ele vai dizer que não pode construir a casa.
Dê a ele o número exato de peças, ele vai construir a casa.

Dê a ele, agora, três vezes mais peças do que o necessário: o que vai acontecer?
Ele fará uma casa, ou duas casas, ou três casas.

Mas lhe dê, agora, dez vezes mais peças.
Ele vai construir dez vezes a mesma casa?

Não.
Ele vai se cansar.

É exatamente o mesmo princípio para o ego e para o Si.
O recipiente, o corpo (o corpo de alimento como o corpo de desejo), não pode conter mais do que ele próprio.
Vejam ainda a existência do desejo, qualquer que seja: ele é preenchido, em um determinado momento, e ele

tem necessidade de ser reproduzido, e o sentimento de satisfação afasta-se cada vez mais.
Assim é para todo eu.

Quando você não responde mais ao desejo, mas você se coloca a questão de “de onde vem esse desejo”, é
já um primeiro passo.

Os alimentos do ego, quaisquer que sejam, especialmente em um caminho espiritual, vão nutrir o ego, esse é o
objetivo.

Mas chegará um momento em que, nutrido em excesso, o ego irá constatar, de maneira brutal, que ele não
avançou uma polegada, porque ele não pode avançar, ele pode apenas esvanecer-se.

Isso é típico do corpo de desejo.
Ele se enche, mas há limites e, então, ele se esvazia de novo, e ele volta a se encher, e ele se esvazia de

novo.
Depois, ele vai procurar encher-se de outras coisas.

Ele se enche e volta a se esvaziar, e chega um momento em que a estupidez desta conduta aparece
cruamente, mais ou menos rapidamente, segundo o seu tempo.

Mas todo desejo é feito para ser saciado, mas, quando ele é saciado, nasce outro desejo.
Eis, portanto, a estupidez de toda busca espiritual.

Nada há a buscar.
Nada há a encontrar.
Apreendam-se disso.

Vocês dão sentido (ou vocês tentam achar sentido) no que não tem qualquer sentido, já que efêmero.
Isso é típico do ego e do jogo da personalidade.

***

Pergunta: é normal ter vontade de atividades como pintar um muro, jardinar, etc.?

O eu tem necessidade de estar ocupado.
Não é nem normalidade, nem anormalidade.

Há apenas que mudar o olhar.
Você não é o que pinta.

Você não é o que jardina.
Deixe isso acontecer.



Faça-o, se isso ocupa você, se há um impulso.
Não julgue o impulso.

É como para a emoção: o seu corpo pede comida, você dá a ele.
O seu corpo pede para eliminar líquido, você vai ao banheiro.

Você não se coloca a questão de saber se isso é normal ou não.
Faça o mesmo para tudo o que você tem no coração, se o podemos dizer, desse corpo ou dessas emoções

ou desse mental.
Mas você não é isso.

Mude o ponto de vista.
Se jardinar ou pintar implicasse em uma Liberação, isso se saberia.

Por outro lado, isso é também uma derivação do mental.
Não há, portanto, nem que culpar, nem que achar isso normal ou anormal, nem mesmo que se perguntar por

quê.
Simplesmente, tente colocar-se, em um primeiro momento, como observador: o que você tira disso?

E, em seguida, aceite que o que é tirado (de agradável ou de satisfação) não é mais você do que outra coisa.
O que se joga, aí, é sempre teatral.

Nenhuma atividade deste mundo (social, espiritual, afetiva) irá Liberá-lo.
Na maioria das vezes, aliás, é até o contrário, através do desejo e da reprodução, ou do sentido do dever ou da

honra, ou do que é ainda pior: a ‘vontade de bem’, ao nível espiritual, com o sentido de uma missão, com o
sentido de algo a realizar que alimenta o ego ou o Si.

Mas, o que quer que se faça, ou não se faça, o mais importante é apreender-se de que você nada é do que
realiza.

Esteja consciente de que você joga.
Esteja consciente de que você se dá prazer.

Mas que isso não é, em nada, qualquer Liberação, nem mesmo qualquer Realização.
Naturalmente, em outros setores, o ator, a artista, será persuadido a realizar um sacerdócio, uma missão, um

serviço.
O Absoluto não tem o que fazer de tudo isso.

Ele até ri de tudo isso porque, enquanto vocês estiverem repletos disso, vocês não são o Absoluto.
Não é questão de parar, mas, como foi dito, de deixar como está, enquanto estando lúcido.

E, assim que você estiver lúcido, você irá constatar por si mesmo que muitas coisas irão mudar.
Em resumo, isso não é normal, nem anormal.

***

Pergunta: quando eu me pergunto “quem sou eu?” eu tenho a sensação de ficar vazio, o meu corpo se põe
a vibrar e é como se eu flutuasse. O que provoca isso?

 
Eu qualificaria isso, se o podemos nomear assim, de base para o Absoluto, mas mesmo isso deve

desaparecer.
É, digamos, a última construção.

Porque, efetivamente, colocar-se a questão de: “quem sou eu?” culmina, inevitavelmente, não no Si, mas no
não Si, o que o Si ou o ego vai traduzir pelo vazio, pelo ‘nada’, pela vertigem que é o pré-requisito para que o

Absoluto se revele a você.
Você não é esse vazio.

Você não é, tampouco, o que você percebe naquele momento.
Passe ao outro lado ou, como foi dito, para trás.

O Absoluto está aí.

***

Pergunta: o que você entende por “o Absoluto está aí, atrás”?

Se você quiser uma especificação sobre o Absoluto, isso é impossível.
Atrás, ou seja, dito de outro modo: não há teatro.

Atrás é a concepção de estar como na emboscada.
O Absoluto espera que você passe.

Ele espera que você esteja vazio para Ser, mas ele sempre esteve aí, exceto para você.



Nenhum relativo poderia existir sem o Absoluto.
O relativo desaparece a partir do momento em que ele se conhece relativo e se aceita relativo.

Isso não é uma vontade, nem a expressão de um desejo, mas é a perspicácia da ilusão, do cenário, do ator e
do espectador e do teatro.

Naquele momento, a gargalhada chega, você está pronto.
O que estava atrás está na frente.

Ou seja, não pode mais ser ignorado.
Você é o Absoluto.

***

Pergunta: existem afinidades entre as consciências, no Absoluto?

Sim, em função talvez, às vezes, de linhagens de origem, se o podemos dizer de algo que não tem origem,
mas que, entretanto, passou por um lugar (que não é uma memória, mas uma coloração).

Mas lembrem-se de que o Absoluto não é uma consciência.
A consciência é, já, uma projeção.

E toda projeção encontra uma afinidade através de uma outra projeção, ou seja, de uma outra consciência.
Como para a personalidade, aí também, em meio à consciência, é preciso deixar como está.

Não dar mais peso do que ela realmente tem, que está ligado a esta famosa coloração.
O Absoluto não pode ser afetado por qualquer jogo da consciência.

Ele o vê, mas ali não participa.
Do mesmo modo que você precisa ver o seu ego, não para julgá-lo, mas para refutá-lo.

Você não pode refutar o que você não vê.
O desconhecido não pode ser conhecido.

É a única coisa que você não pode refutar, e é nesse sentido que está a única investigação e a única
possibilidade de viver o Absoluto.

O ego poderá sempre lhe dizer que isso não é verdadeiro.
Eu responderia então: como você pode saber já que você não o viveu?

É uma projeção e não uma vivência.
O ego apenas existe por suposição, ou pelo passado (experiências passadas).

***

Pergunta: que lugar pode ter a fé no processo de acesso ao Absoluto?

O pior dos lugares, porque a fé é oriunda da crença.
Existe apenas certa forma de fé que lhes foi esboçada por algumas Estrelas (ndr: em particular, nas

intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN de 31 de março de 2012 e de 25 de outubro de 2010) (*).
Mas existem, é preciso dizê-lo, muito poucas consciências capazes de tal fé.

Na maioria dos casos, a fé é apenas um álibi para uma boa conduta.
Enquanto a fé não for uma experiência, ela permanece uma crença.

A fé pode chegar, para algumas consciências, a transformar-se nesta famosa Tensão para o Abandono e,
portanto, no Abandono do Si que é, eu os lembro, aí também, uma refutação do ego.

Portanto, se a fé levá-lo à refutação do ego, está perfeito.
Mas, na maioria das vezes, ela faz apenas fortalecer o ego, colocando-o em uma falsa humildade e em uma

falsa simplicidade, porque isso existe exclusivamente em meio a este mundo, não permitindo, de forma
alguma, o acesso ao Absoluto.

Isso permanece linear, isso se chama ‘vontade de bem’, isso se chama boas ações.
A fé, na maioria das vezes, afasta-os da Autonomia, e mais ainda da Liberdade, porque ela impõe regras a

vocês.
O Absoluto não pode ser limitado por regra alguma, especialmente espiritual.

É um chamariz do ego.
Eu diria: uma trapaça camuflada.

Parece-me, aliás, que em sua tradição ocidental, foi dito que aquele que tivesse a fé para mover montanhas, se
não tivesse o Amor, nada ganharia.

O problema é que o ego sempre fala de amor, ele faz exigência.



Mas vocês talvez saibam, por tê-lo vivenciado, que o amor humano é condicionado e condicionante, enquanto
que o Amor Vibral é incondicionado e incondicionante.

Isso foi dito ontem por UM grande AMIGO (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (**).
Portanto, o amor humano é uma projeção no ser amado, em uma procura, mas ele não é vivenciado, em si,

para si: de outro modo, isso se chamaria Realização.
A Liberação é totalmente outra coisa.

Ela é, de algum modo, a vivência do Amor total, além de todo Si, pela Onda da Vida, pelo Manto Azul,
acompanhando-se, é claro, de uma ausência de focalização, de projeção ou de qualquer localização, até

mesmo, em uma forma limitada existente.
Há, de algum modo, neste Amor Absoluto, incondicionado e incondicionante, o que eu nomearia uma

permutabilidade.
Vocês são vocês, mas vocês são cada um de vocês.

Isso não é um ideal, mas a estrita verdade do que é vivido.
A fé vai dar-lhes a compaixão.

A fé vai desenvolver o sentido do serviço, da devoção, que é uma primeira etapa, mas que é relativa.
Mas não façam da fé um objetivo.

Ela é um elemento que pode servir ou desservir.

***

Pergunta: é a fé que me dá, às vezes, o sentimento de estar religada à Eternidade, a algo que tem a ver
com o Absoluto?

Absolutamente não.
A fé, quando muito, pode ser o que eu acabo de exprimir: esta famosa Tensão para o Abandono.

Mas a Tensão para o Abandono não é o Absoluto.
É uma impressão, como você disse.
É algo que lhe dá o sentimento de.

Mas o Absoluto jamais será uma impressão ou um sentimento.
Considerar isso é considerar que existe um movimento.

O Absoluto não é um movimento.
O movimento percebido pela Onda da Vida em ação é apenas, de algum modo, o ajustamento ou o

reajustamento do ego, ou do Si, ao Absoluto.
Se eu puder empregar esta expressão, o Absoluto É, e ele é, portanto, imóvel.

A tradução, ao nível do que é efêmero, é o movimento.
O sentimento da Eternidade não é a Eternidade: é uma emoção.

Enquanto existir emoção, o Absoluto não pode ser: ele permanece um ideal situado em outro lugar do que em
você.

Ele vai se traduzir, sempre, pela colocação em ação e em movimento de algo visando, aí também, reproduzir
isso.

Isso se chama o corpo de desejo.

***

Pergunta: como a Onda da Vida e o Manto da Graça podem dissolver o que não somos se o Absoluto está
além da Onda da Vida e do Manto da Graça?

Jamais foi dito que o Manto Azul da Graça era o Absoluto, evidentemente.
A Onda da Vida, vocês a percebem.

Quem percebe, senão este corpo, este ego ou este Si?
O Absoluto não é qualquer percepção.

Por outro lado, são (como foi dito) formas de testemunhos traduzindo, digamos, uma forma de ação (ou, de
preferência, de interação) entre o Absoluto e o resto.

Mas lembrem-se de que não há possibilidade de passagem de um ao outro, mesmo se existir, efetivamente,
esta interação.

A um dado momento, é preciso não mais existir, é preciso, portanto, desaparecer, o que significa, exatamente,
sair do parecer e até mesmo sair do Ser.

O Absoluto sempre está aí, mas ele vem a vocês a partir do momento em que vocês estiverem vazios.
Mas, para ir para esse vazio, é preciso, com certeza, construir algo porque é muito difícil, para o ego que não



construiu essas casas (uma certa quantidade), escapulir totalmente, digamos, para o Absoluto.
Ele passa por formas de etapas, formas de conscientização, onde a consciência parece cada vez mais ampla,

levando à não separação do Si, à transformação do ego para o Si.
E depois, a um dado momento, tudo isso também deve ser largado.

Mas o Absoluto jamais será o Manto Azul da Graça, nem mesmo o Sol, nem mesmo vocês.
E, no entanto, a consciência do homem, mesmo confinada em um relativo que é este corpo e este corpo de

desejo, pode viver a experiência do Absoluto, porque isso não é uma experiência: é a Vida.
O testemunho é o oposto mesmo do testemunho do ego.

O ego, vocês sabem, calcula, reflete, em termos da dualidade bem / mal, prazer / desprazer, positivo / negativo.
O Absoluto nada é de tudo isso.

Ele é permanente.
Nada pode afetar o Absoluto.

Se vocês forem afetados, vocês não são o Absoluto.
A um dado momento, tudo isso deve ser também deixado, e tudo isso deve aparecer e, depois, desaparecer.

Aparecer, como no palco do teatro: com um palco mais iluminado, cenários mais refinados, um ator mais
perspicaz e a tomada de consciência do espectador, ou mesmo do teatro.

O que permitirá ser Absoluto, quando o teatro não mais existir.
A iluminação (que é levada pela percepção e pela Vibração) permite uma espécie de movimento que vai, de

algum modo, afastar-se do ego, para ir para o Si.
Há, realmente, uma mudança em meio ao linear.

Essa mudança do linear é um impulso que irá levar, a um dado momento, a não mais ser tudo isso.
Enquanto vocês permanecerem persuadidos (porque vocês o vivenciaram, ou pensam vivê-lo) de que as

Vibrações vão fazer outra coisa do que conduzi-los ao Si, vocês não irão viver o Absoluto.
É-lhes preciso, portanto, também, como isso foi dito, renunciar a todo poder espiritual, a toda manifestação dita

espiritual.
É preciso ir, do mesmo modo, além do som, como foi dito por UM grande AMIGO no Yoga da Eternidade (**).

Esse yoga não é um yoga: é simplesmente o bom senso, a lógica.
Lembrem-se de que a lógica do ego apenas se inscreve sempre na ação / reação.

O Si permite-lhes viver a Ação da Graça, a Fluidez, a Sincronia, a Unidade.
Vão além.

Aceitem perder o que jamais foi conquistado, por fim, já que, de todo modo, isso seria efêmero.
Quem pode dizer o que vai se tornar sua Kundalini quando este corpo desaparecer?

O que vai se tornar a Coroa Radiante do Coração quando não houver mais este corpo?
Será que vocês compreenderam?

************
- ACESSO À PARTE 1 -

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
************

- ACESSO À PARTE 3 -
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions

************

(*) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010 e 31.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1420
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-de-bingen-31-03-12
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autresdimensions


13 de abril de 2012 – Parte 2
(Publicado em 14 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


Pergunta: o riso é uma emoção? É preciso refutá-lo?

O riso pode ser emoção.
Do mesmo modo, ele pode ser cínico.

Ele pode ser, também, a tradução da Alegria.
Ele não é um riso, mas o Absoluto É rir.

Mas o riso do Eu não é o riso do Si e, ainda menos, o riso do Absoluto.
Tudo depende, do que você ri ou de quem você ri?

Se o seu riso é uma causa ou uma consequência, isso não é a mesma coisa que o riso do Absoluto.
Não há, portanto, um riso.

***

Pergunta: as vibrações que eu tenho sentido me colocando a questão “quem sou eu”, persistem até hoje, é
às vezes agradável e desagradável. Isso vai durar?

Isso irá durar até o momento em que você decidir não ser nem este corpo nem esta Vibração e, ainda menos,
um corpo percorrido por uma Vibração.

Isso nunca irá parar, mas irá desaparecer quando você se tornar o que está depois (ou por atrás) do corpo e da
Vibração.

Isso se denomina o Absoluto.
A Vibração vai se tornar mais intensa, em meio a este corpo, como lhes disse uma das Estrelas, há pouco

tempo.
Até o momento em que o ego (ou o Si) capitular, render as armas.

Naquele momento, você não será mais este corpo, mas todos os corpos, sem qualquer exceção.
Você não será mais esta Vibração, mas todas as Vibrações, sem exceção.

Outro nome: Deslocalização, multilocalização, Dissolução e, portanto, o Absoluto.
O Absoluto irá nascer naquele momento.

Aí também, podemos dizer: “permaneça tranquilo e deixe agir, você não é isso”.

***
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Pergunta: é mais correto dizer: “eu não sou isso” ou “eu não sou este corpo”?

Eu falava sobre isso no relativo, ou seja, deste corpo ou das suas manifestações.
Vocês são exatamente isso: o Absoluto.

Mas vocês não são isso: essas manifestações, esse corpo ou essas Vibrações.
Mas apenas a Vibração (digamos) exata, que contribui para libertá-lo da própria Vibração.

***

Pergunta: chegar ao Absoluto indica que nos resta pouco tempo para viver nesta vida?

Você não pode chegar ao Absoluto: é o Absoluto que chega até você.
Não é a mesma coisa.

Enquanto você considerar que você deve chegar ao Absoluto, o Absoluto jamais vai chegar.
Colocar a questão da persistência deste corpo, desta pessoa, quando o Absoluto chegar, não tem qualquer

sentido, porque esta questão desaparece por si só.
Somente o ego ou a pessoa pode fazer esta pergunta, mas você não pode se apreender do Absoluto e, ainda

menos, chegar até ele.
Isso reflete simplesmente a vontade de persistência do ego que, no entanto, é mortal, um dia ou outro.

Qual será a persistência desta questão, na hora em que este saco de comida não estiver mais aí?
Você não pode conceber o Absoluto, ou mesmo representá-lo, como um objetivo ou como alguma coisa em

que você deve chegar, ou um estado que você deve estabelecer.
Ele já está aí.

Ele já está estabelecido.
É simplesmente o ego que o impede de estar aí, ao passo que ele já está aí.

A questão da subsistência do efêmero apenas reflete o medo e a dúvida, como sempre.
Ouse dizer: “eu sou Absoluto”.

Ouse Ser.
Mas não se coloque a questão de ali chegar, porque você constrói um muro intransponível.

***

Pergunta: o Absoluto está contido em nosso DNA?

O Absoluto não está contido em forma alguma.
A forma efêmera, que você é, pode viver manifestações do Absoluto.

Você pode Viver e Ser o Absoluto.
Mas querer falar de DNA, isso é prender-se a uma forma.

Será que a Terra tem um DNA?
Ela tem uma assinatura.

O DNA nada é senão uma assinatura, um código, se você preferir, eletromagnético.
O Absoluto é tudo, exceto um código eletromagnético.

Você procura, ainda uma vez, prender-se a um conhecimento (que você acredita possuir), mas que é apenas
uma crença.

Você conhece a estrutura do DNA?
Portanto, você coloca na dianteira uma palavra, um conceito, uma ideia, que você não tem qualquer noção, e
você leva um conhecimento em meio à ignorância que estritamente de nada serve e que apenas faz nutrir o

ego.
Esqueçam tudo isso.

Esqueçam tudo o que vocês conheceram ou que lhes dá a impressão de ser conhecido, o que é pior.
Do mesmo modo, se eu lhe pergunto o que é uma cor, a resposta científica será definir um comprimento de

onda, a resposta do artista será definir as emoções, etc., etc..
Mas será que alguém sabe realmente o que é uma cor?

Mais uma vez, isso é apenas uma projeção.
Há uma necessidade visceral, no ego (essa mesma necessidade, colorida diferentemente, existe no Si): querer

tudo reconduzir a um conhecido.
O Absoluto não é conhecido e não pode ser conhecido.

Ele apenas pode ser vivenciado.



É o momento em que cessa toda projeção, é o momento em que cessa toda vontade de identificação a um
corpo, a uma história, a uma vida passada e a um mundo.

Ousem e vocês verão.
A única coisa para realizar, a única realização, é aquilo que lhes mostra que nada há a realizar.

A Liberação é isso.

***

Pergunta: se eu ouso dizer: “Eu sou o Absoluto”, o que eu faço naquele momento?

Cabe a você fazê-lo, mas suprima o “si”.
O ego sempre vai supor e sempre vai pôr um “si”, porque ele procura antecipar, compreender.

Você não pode compreender e você não pode antecipar e você pode, ainda menos, supor.

***

Pergunta: se não há nada a fazer, por que o Absoluto não chega de maneira mais “automática”?

Porque a FONTE (como o Absoluto) respeita o que você crê, o que você pensa e não pode interferir.
O Absoluto está sempre presente.

Mas ele se torna presente a você, a partir do momento em que você estiver vazio de si, e não antes.
O Absoluto (se o pudéssemos supor, o que é absurdo) que fosse querer se estabelecer, a todo custo, para

restaurar Sua Verdade Absoluta, entraria em negação.
Todos aqueles (todas as Consciências confinadas) que aderem ao livre arbítrio, são Livres para vivê-lo.

Enquanto eles quiserem permanecer na experiência, na projeção, eles são Livres.
O problema, ligado ao confinamento, é que o conjunto dessas crenças e dessas vontades de experiência,

construiu um muro, cada vez mais impermeável, que vocês, em parte, fizeram desmoronar.
O Absoluto já está aí, é claro, além de toda falsificação e de toda alteração.

Nenhuma vida poderia ser manifestada sem esse princípio de respeito.
Mas é a Consciência que ela mesma se distanciou, em seguida, do Absoluto, fazendo o jogo da falsificação.

Tornar-se Autônomo e ser Liberado é superar ao mesmo tempo a noção de culpa (consigo, como com a Terra
ou como com o outro) e, também, Transcender toda noção de responsabilidade.

O Absoluto não é uma Consciência, seja qual for.

***

Pergunta: é a mesma coisa dizer: “Eu sou o Absoluto” e “Eu sou Um”?

Não.
“Eu sou Um” conduz ao Si, à experiência do Despertar e à Realização.

Mas o Absoluto, como nós o temos visto, estritamente nada tem a ver, de perto ou de longe, com o Despertar,
com a Realização, ou com o Si, já que o Absoluto é, digamos, o não Si.

É a perda do sentimento de toda individualidade, de toda personalidade, de toda localização em um corpo, em
um tempo, em um espaço.

Coisa que o ego sequer pode imaginar, nem mesmo o Si.
Portanto, jamais o “Eu sou Um” irá conduzir ao Absoluto.

Apreendam-se bem de que as palavras que vocês empregam (como em uma questão anterior que envolvia
chegar ao Absoluto) são uma heresia e apenas fazem traduzir o erro de visão, o erro de compreensão, já que,

de todo modo, não pode existir a menor compreensão no que se refere ao Absoluto.

***

Pergunta: se o Absoluto vem a nós, a única coisa a “fazer” é ousar Abandonar-se a Ele?

Jamais foi dito isso.
Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.

É o Abandono do Si.



Não misturemos as palavras.
Não acrescentemos outras palavras.

Ousar ser o Absoluto não é ousar Abandonar-se ao Absoluto.
Como poderia se Abandonar ao Absoluto?
Pode-se apenas Abandonar o próprio Si.

Abandonou-se à Luz, à Inteligência da Luz, que criou o Despertar, que construiu o Si, o Corpo de Estado de
Ser, através dos processos que vocês vivenciaram ou leram.

O Absoluto é, de algum modo, uma desconstrução final de tudo o que foi construído.
Ousar ser o Absoluto nada tem a ver com ousar Abandonar-se.

O Abandono do Si nada tem a ver com isso.

***

Pergunta: é correto pensar: “eu refuto a Vibração”?

De qual Vibração falamos?
Vocês não são a Kundalini.

A Onda da Vida sobe, ela desencadeia uma Vibração extremamente intensa (às vezes incômoda ou dolorosa)
deste corpo.

Vocês não são nem este corpo, nem esta Vibração.
Nós não estamos mais, desta vez, em uma refutação, mas, sim no aparecimento da Transcendência.

Somente quando (de algum modo e de maneira metafórica) vocês superarem isso, é que, efetivamente, vocês
passam pela Porta.

E depois vocês se apercebem, somente depois, de que não há Porta.
Mas não antes.

Negar a Porta, antes de tê-la passado, nada significa.

***

Pergunta: rir do medo do ego para colocar uma questão, é aproximar-se do Absoluto?

Do mesmo modo que não chegamos ao Absoluto, não nos aproximamos.
É ele que se aproxima, a partir do momento em que o ego, ou o Si, dá voltas, digamos, em sua própria

questão, sobre a sua própria existência.
Nesse sentido, sim, do seu ponto de vista, vocês se aproximam do Absoluto.

As percepções, mesmo Vibratórias (intensas, atualmente, para alguns de vocês), são, de alguma forma, uma
premonição, uma antecipação, a antecâmara (se bem que isso não existe realmente) do Absoluto.

Isso é um incentivo.

***

Pergunta: seria possível ter uma síntese do que é preciso fazer ou não fazer?
 

A síntese lhes foi dada e expressa pelo seu grande Amigo (ndr: intervenção de UM AMIGO de 12 de abril de
2012) (*).

O importante jamais seria a síntese, nem a análise, mas, sim, a integração, que é, na realidade, uma
desintegração.

***

Pergunta: o que é preciso jamais refutar?

Tudo o que é conhecido deve ser refutado.
A única coisa que não pode ser refutada é o Absoluto.

Justamente: a única coisa que refuta o ego.
Lembrem-se de que refutar não é a recusa, nem a negação, mas perceber claramente que isso é apenas uma

verdade relativa que não tem qualquer consistência, nem qualquer duração.



É uma desidentificação, uma não implicação e uma cessação, de algum modo, de toda projeção.

***

Pergunta: há diferença entre a refutação e o “não”?

A refutação apresenta um aspecto mais profundo, porque vocês podem negar alguma coisa sem compreendê-
la.

A refutação não é necessariamente uma compreensão, mas é, antes de tudo, uma lógica elementar.
O que é para refutar é o que é conhecido, porque limitado.

O Absoluto não sendo nem conhecido, nem limitado, convém, portanto, eliminar o que é conhecido e limitado.
Então, restará somente o Absoluto.

É o princípio da investigação, como foi explicado para vocês.
Não se coloquem a questão do Absoluto.

Não se ocupem do Absoluto, tampouco: ele está aí.
Contentem-se em refutar o que ele não é, ou seja, o que vocês conhecem.

E deixem assim como este corpo quer viver.
Quaisquer que sejam as suas atividades, elas não se referem a vocês.

***

Pergunta: dizer “eu sou o Absoluto”, tem o mesmo efeito sobre o ego que uma refutação?

Isso é diferente.
Refutar é um procedimento ativo.

“Eu sou o Absoluto” não é nem um procedimento, nem uma afirmação.
Aliás, se você pronunciar esta frase: “eu sou o Absoluto”, sem o ser, você irá constatar muito depressa a

mentira.
Ousar ser o Absoluto é Sê-lo.

Se isso for verdadeiro, não há qualquer mentira.
Não há, tampouco, também, qualquer ego e qualquer Si que estejam presentes para contestá-lo.

O ego sempre irá recusar pronunciar esta simples frase.
Tente e você verá.

O ego sempre aceitará a refutação porque isso é, aliás, o seu único contexto de ação: sim / não, bem / mal,
verdadeiro / falso.

Você apenas desloca, de algum modo, a consciência, de maneira que o ego chegue, ele mesmo, sozinho, a
um disparate.

Permitindo-lhe negar ele mesmo, o que, para ele, é intolerável.
Naquele momento, o “eu sou” aparece.

Faça a mesma coisa, o “eu sou” irá vivê-lo, ele também, como intolerável.
Então, o não Si irá aparecer.

Ele sempre esteve aí, mas o próprio princípio da refutação vai conduzir ao Absoluto de maneira natural.
Quando eu digo conduzir, é o fato de eliminar todo o resto que permite ao Absoluto, que sempre esteve aí, de

estar aí.
Não há movimento, não há deslocamento, não há caminho, não há objetivo.

É isso que os faz descobrir a refutação, tanto do que constitui o conhecido do ego, como o conhecido da
realização.

***

Pergunta: é mais potente refutar o que eu sou?

Na medida em que você não é o que você crê, o que você vê, o que você sente, o que você percebe, e ainda
menos esta história presente neste corpo.

O que mais você quer fazer?
Há, como foi dito, uma imperiosa desidentificação prévia.



***

Pergunta: durante o alinhamento, a vibração era extremamente forte no peito, um som estridente envolvia
todo o corpo, um orifício bem aberto apareceu no ponto KI-RIS-TI. O que foi isso?

O Absoluto bate à porta.
O vazio foi criado.

As condições iniciais (se eu posso nomeá-las assim) estão preparadas.
O vazio está suficientemente vazio, quase inteiramente vazio.

Mesmo isso deve ser esquecido.
Não se concentram na Vibração.

Vivam-na, mas vocês não são, tampouco, isso.
Não a neguem porque ela está aí.

E por mais que vocês a refutem, ela não irá desaparecer, quando vocês chegarem (digamos) a esse estado.
Quando a Vibração se torna intensa, ou mesmo violenta, como descrito pela Estrela GEMMA, vocês instalam,
em vocês, um mecanismo particular de Êxtase e de Íntase, assim como de estase que é, como vocês sabem,

a testemunha do Absoluto.
Naturalmente, mesmo em meio ao Êxtase, qualquer que seja a duração, a permanência ou a irregularidade,

isso não lhes dá carta branca para estabelecer-se, de maneira definitiva, no não Si.
Isso significa que o Absoluto está aí.

Porque isso leva, aí também, aparentemente, um certo tempo para atingir o ponto de inflexão, o ponto de
basculamento, ou seja, para estabelecer totalmente a transcendência.

A partir daquele momento, não se ocupem mais disso.
Do mesmo modo que a Inteligência da Luz age, a Onda da Vida faz o seu trabalho, até o momento em que

vocês se tornam a Onda da Vida, ou seja, o Absoluto.
O Absoluto não pode ser conhecido, ele apenas pode ser vivenciado.

Vocês não podem, portanto, de maneira lógica, dizer que a Onda da Vida seja o Absoluto.
Mas a Onda da Vida é o reflexo, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: o meu corpo fica, naquele momento, contraído. Por quê?

Será que o seu porque vai permitir-lhe avançar para o que quer que seja?
Ele o fará recuar.

É o mental e o ego que querem, incansavelmente, compreender.
Enquanto houver a menor veleidade de querer compreender, você não pode ser o Absoluto, simplesmente,

porque há esta questão.
Permanecer tranquilo e estar em Paz é aceitar o Abandono do Si, ousar ser o Absoluto.

O Absoluto apenas se instala se nada de você permanecer.
Sendo o Absoluto, o que pode significar o que acontece neste corpo?

Isso é uma exibição.
O corpo é uma marionete.

Portanto, se há um fio que se estica, que se rompe ou que se solta, não tem qualquer efeito sobre o Absoluto.
Testemunhar a Onda da Vida mostrou ser importante, não para vocês, mas para a própria Onda de Vida.

Por outro lado, querer traduzir mais o que quer que seja (em seus trajetos e seus efeitos) é inútil.
Como os Anciãos lhes disseram, os trajetos são reais.

E se vocês se perguntarem uns aos outros, vocês irão reafirmar esses trajetos, mas vocês irão se afastar do
Absoluto.

Não se ocupem disso.
Será que vocês se preocupam em saber onde ficam os ureteres para ir ao banheiro?

Será que vocês se preocupam em saber como caminhar, uma vez que o aprendizado foi realizado?
Não, vocês caminham.

É o mesmo para a Onda da Vida.
Não confundam a análise dos mecanismos com a vivência dos mecanismos.

Aliás, para analisar um corpo, como é feito na anatomia, foi preciso que esse corpo morresse.
Esse não é o objetivo da Onda da Vida, não é?



Portanto, cessem de fazer morrer o que está.

***

Pergunta: quando sentimos as vibrações, podemos dizer: “eu não sou esta vibração”?

Vocês podem afirmá-lo o quanto vocês quiserem, ela não irá desaparecer.
É questão do Abandono do Si, naquele momento.

O melhor é, efetivamente, como foi dito, permanecer tranquilo.
Não se ocupem de nada, a Cópia [o Duplo] está aí.

Não se ocupem da Cópia.
Não se ocupem de nada.

Façam o que vocês têm que fazer, sem se implicar, mas façam-no.
Eu falo das atividades de rotina ou daquelas que são impulsionadas pela alma.

Elas não dizem mais respeito a vocês do que o que acontece ao nível da Vibração.
Nós não estamos mais, por assim dizer, nessa fase aí, final, que precede o desaparecimento de toda fase, em

um processo de refutação ou de negação, ou de aceitação.
É nesses momentos que o mais importante é, efetivamente, o Yoga da Eternidade, que pode ser resumido

assim: nada façam, permaneçam tranquilos, estejam em Paz.
E isso é tudo.

Vocês são o Absoluto.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120414_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Graça e a Vida Sejam.

Eu estou com vocês para responder às suas perguntas.
Eu não tenho nada de específico a acrescentar, nem a dizer e, então, eu os convido a falar.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser acompanhada do Som da Terra?

Bem amada, a Onda da Vida vai modificar, em você, a percepção do que é chamado de Nada ou canto da
Alma.

Esses sons da Alma se modificam, em função da intensidade, da potência e da difusão da Onda da Vida.
Podemos dizer que o som que você percebe, ao mesmo tempo que a Onda da Vida, pode corresponder

efetivamente, por analogia, ao Som da Terra.
Assim como existiam, no nível da Nada, sete tipos de som (em ressonância direta com os

diferentes Samadhi), existem, do mesmo modo, sonoridades diferentes adicionadas ao canto da Alma, no
nível do Antakarana, ilustrando a Onda da Vida, a sua propagação em você.

***

Pergunta: esse basculamento no vazio pode ser vivenciado como um Abandono?

É o Abandono do Si.

***

Pergunta: esse basculamento corresponde ao que CRISTO vivenciou na cruz quando Ele disse:
“Pai, por que me abandonastes?”

ANAEL - 14 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120414_-_ANAEL.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-_qI2e8Ig4po/U8SvyD1vJ4I/AAAAAAAAAuk/XfUnTEXpxf4/s1600/La-caresse-d-un-ange1.jpg


Não.
Vocês estão no nível da Ressurreição e não mais da Crucificação.

É o momento em que Ele disse: “não me toquem, Eu ainda não subi para o meu Pai.”
Momento em que, simbolicamente, situa-se entre a Ascensão e o Pentecostes.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser percebida como um fluxo glacial?

Sim, pode existir uma série de variações térmicas, correspondendo à interação entre a Onda da Vida e o seu
estado do momento.

A Onda da Vida pode ser um arrepio que pode ser colorido por um fator térmico quando a sua circulação se
torna, particularmente, intensa e rápida.

O Casamento do Céu e da Terra, em vocês, é também o Casamento do Fogo e da Água, na sua Terra.
O agente motor disso é o Ar, a expressão é o Éter.

***

Pergunta: no decorrer de um alinhamento, eu me encontrei subitamente na consciência de vigília.
Isso foi muito brutal. Por quê?

Bem amado, o mecanismo de retorno ou de separação do Todo pode assumir diferentes aspectos.
Isso pode se expressar, efetivamente, como um retorno à consciência ordinária ou a impressão de voltar da

vida para a morte (como algumas experiências de saída do corpo).
A consciência expandida é a Consciência, no nível do Absoluto.

No momento em que ela for esse estado perfeito (além de qualquer estado), ela deixa a consciência reintegrar-
se a este corpo limitado.

Isso pode se refletir, efetivamente, por um sentimento de violência, por um sentimento de morte.
Não é a partida no Estado de Ser ou no Duplo que cria a sensação de morte, mas, efetivamente, o retorno em

meio a este corpo.

***

Pergunta: quando a Vibração se intensifica nos momentos de solidão, isso é uma realidade ou
apenas uma impressão, pois naquele momento eu estou mais presente?

Bem amada, isso é profundamente diferente para cada um de vocês.
Alguns vão constatar que a Vibração se intensifica na natureza, outros, em grupo, outros, em casal, outros,

sozinhos.
Não há regra em relação a isso, nem padrão, nem patologia, simplesmente a constatação do que lhe é útil e

benéfico para estabelecer-se no que você É.

***

Pergunta: eu sinto então como um tubo que gira sobre ele mesmo, sobre o corpo.

Esse fluido que é percebido como girando em torno dele mesmo, é exatamente o que o seu corpo percebe da
Onda da Vida.

***

Pergunta: o que é que faz com que estejamos conscientes ou não das experiências vividas?

A localização da própria Consciência, a existência do tipo de Consciência no momento da experiência.
As resistências, o próprio mental, os medos e as dúvidas, vêm colorir a experiência e o momento que é



vivenciado, em função do conjunto desses parâmetros.

***

Pergunta: podemos facilitar o estabelecimento da Consciência?

Esta questão não quer dizer grande coisa.
Você está consciente e você é Consciência.

***

Pergunta: há um meio para estar mais consciente?

Bem amado, o objetivo não é estar consciente, mas estar além da Consciência.
Qualquer Consciência é dependente e afetada por uma personalidade ou por uma individualidade.

A Consciência não distanciada e não separada, chamada de Realização do Si, é uma abertura para o não Si.
O objetivo não é reforçar a Consciência.

Enquanto houver Consciência, há um observador, há uma testemunha.
Enquanto houver observador, ou enquanto houver testemunha, não pode existir o mínimo Absoluto.

Dito de outra forma, a Consciência sempre terá medo (quer ela esteja em meio ao Si ou em meio ao ego) do
seu próprio desaparecimento.

O objetivo não é reforçar seja o que for.

***

Pergunta: ter a visão por vezes instável assinala a subida da Onda da Vida?

Absolutamente não.
É um sinal de ativação, correspondendo, ou ao 12º Corpo, ou às modificações associadas às Coroas
Radiantes (e especialmente da cabeça), mas isso estritamente nada tem a ver com a Onda da Vida.

A Onda da Vida, quando você se torna ela, elimina totalmente qualquer visão ligada aos olhos, como a visão
normal ou a visão Etérea, e faz até mesmo desaparecer o que é chamado de Visão do Coração, e dando a

você o que nós iremos chamar de visão direta sem visão.
Dito de outro modo, o Verdadeiro Conhecimento.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a Visão do Coração e esta visão?

Nada pode ser falado sobre isso.
Essa é uma experiência ligada ao Absoluto.

O estado Absoluto, além de qualquer estado, confere esta visão da qual nada pode ser dito, por que é
ininterpretável e ininteligível pelo cérebro, menos ainda pela Consciência.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que a Visão, em meio ao Absoluto, dá a percepção (clara, total, lúcida,
pertinente) do Vazio, do Todo e do Nada.

***

Pergunta: existe uma relação entre a antimatéria e o Absoluto?

De certo modo, sim.
Uma relação, mas não uma equivalência.

O Absoluto é bem mais do que a matéria ou a antimatéria.
O Absoluto é bem mais do que a Consciência.

Nada pode ser falado disso.



Lembrem-se de que, enquanto existir uma vontade de apreensão, de compreensão, de preensão, com relação
ao Absoluto, o Absoluto não pode Ser.

Qualquer veleidade de compreensão, de análise, do Absoluto, afasta-os, de maneira formal, dele.
É o ego que sempre vai atuar para tentar tomar, compreender, apreender o Absoluto.

É preciso lembrar-se de que cada pergunta sobre o Absoluto afasta-os Dele.

***

Pergunta: o que significa o fato de se parecer com o que olhamos?

Isso é uma porta de acesso à inconsciência a-consciente.
A partir do momento em que há deslocalização, você não se percebe mais pelos seus próprios olhos, mas de

outro ponto de vista.
Isso corresponde às primícias do Absoluto, o Último.

A partir do momento em que existe uma percepção que não se situa mais a partir do ponto de vista da pessoa
ou do Si, há, é claro, o mecanismo de deslocalização que é uma aproximação do Absoluto.

***

Pergunta: sentir-se fora do tempo, como com ausência de peso, mas também, ao mesmo tempo,
com o corpo pesado, pode corresponder a uma aproximação desse Absoluto?

Não, isso também pode ser observado em meio ao Si.
Isso corresponde mais, por outro lado, ao que é nomeado Samadhi e não Êxtase.

No processo do Êxtase, existe (percebido pelo corpo e pela Consciência) um processo dinâmico, bem
diferente, em um primeiro momento, do que é chamado de Samadhi.

O Samadhi é a clara Consciência do Si, com os seus diferentes estratos.
Existem sete, com Samadhi cada vez mais profundos, acompanhados de sete sons diferentes.

O acesso à Onda da Vida reflete-se por uma espécie de dança ou de ondulação.
O corpo percebe uma circulação diferente do peso e da anquilose existente em meio ao Samadhi.

A Alegria é substituída, ou pelo Vazio, ou pelo Êxtase.
A Onda da Vida não tem as mesmas características que se manifestam quando o Supramental investe o corpo.

O que desce era chamado, anteriormente, de Shakti, ou polaridade feminina do que poderíamos nomear a
Divindade.

Existe, desde algumas dezenas de anos, a descida de uma triplicidade Vibratória, em ressonância com o Sol
Central da Galáxia, em ressonância com o Centro da Galáxia e em ressonância com o Sol.

A Onda da Vida vem do Núcleo Central da Terra.
As características, as vias de propagação, os efeitos, não são totalmente os mesmos.

Eles se conjugam, é claro, a partir do momento em que os tiverem nascido, para provocar, se pudermos dizê-
lo, o Absoluto que já estava aí, de toda a Eternidade.

A polaridade da energia, a percepção da energia ou da consciência, nada têm a ver com isso.
As próprias circulações não são as mesmas (eu não vou entrar nos detalhes da circulação da Onda da Vida,

isso lhes foi explicado).
Por quê?

No que se refere à descida do que é chamado de Shakti ou do Supramental (na sua tripla polaridade), ela vai
descer ao longo de um circuito extremamente preciso chamado de Canal mediano da coluna vertebral, indo

perfurar os chakras, ativando as Coroas Radiantes e ativando, no final, o sacro.
A Onda da Vida sobe dos pés, conecta com o períneo, circula de modo preciso e apropriado.

As percepções nada têm a ver, os efeitos sobre a Consciência nada têm a ver, tampouco.

***

Pergunta: ter o chakra do baço como perfurado faz parte dos processos em andamento?

Sim, isso está diretamente conectado com a ação do Manto Azul da Graça que penetra, eu os lembro, no nível
dos pontos ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver os esquemas em “protocolos a praticar”), vindo transformar, de

maneira irremediável e definitiva, o fluxo do Éter, o fluxo das emoções (ligadas ao que é nomeado o chakra do
baço e o chakra do fígado).

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/protocolo-praticar-nova-alianca.html


Vindo, de algum modo, romper os laços de confinamento, substituindo-os pela energia e pela ressonância da
Liberdade.

Assim, um desfile de sinais digestivos ou de dores, situados ao nível do baço ou ao nível do fígado (durante a
colocação do Manto Azul da Graça), parece perfeitamente lógico.

Mesmo se vocês nada perceberem, isso é também lógico.
Tudo depende da qualidade inerente das suas estruturas, dos seus apegos e do funcionamento dessas

vísceras.

***

Pergunta: mal digerir tudo o que comemos, provém dos mesmos processos?

Sim, eu já expliquei há muito tempo que era necessário privilegiar o que fosse líquido.
Agora, o seu corpo anseia cada vez menos por alimento.

Se vocês continuarem a comer, não é surpreendente que sintomas incomuns, para vocês, se manifestem.
Os nutrientes que vocês absorvem vêm cada vez menos do que vocês chamam de alimentos, e cada vez mais

do que é chamado de Éter.

***

Pergunta: ao que corresponde a vontade, de repente, de comer doce?

Ao Medo.
O medo do Absoluto, o medo de perder a matéria, o medo de perder o corpo.

O baço está ligado ao que é chamado de Atração (assim chamado de apego à matéria), enquanto matriz,
enquanto mãe, enquanto linhagem feminina e enquanto manifestação.

Este centro de energia está, evidentemente, ligado ao pâncreas, que regula o açúcar.
A partir do momento em que o Éter do baço for restabelecido na sua funcionalidade não falsificada, a

necessidade de açúcar desaparece, na totalidade.

***

Pergunta: se considerarmos a frase: “que seja feito segundo a Vontade Divina”...

Bem amada, quem pronunciou esta frase?
Ela não tem qualquer verdade, ela faz parte do mesmo princípio que a ‘vontade de bem’.

A FONTE, o Absoluto, não tem qualquer vontade em relação a você.
Eles a deixam Livre, inteiramente.

Se o Absoluto manifestasse qualquer vontade, ele não seria o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre: “que seja feito segundo a sua Fé”?

Isso é diferente.
Eu diria: “que seja feito segundo a sua Vibração.”

A Fé é uma acepção mental.
É raro que ela tenha uma acepção de Absoluto, exceto com os Místicos.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida se manifesta, isso significa que a Shakti perfurou completamente
as bainhas dos chakras no seu movimento de descida?

Não, foi bem esclarecido que o papel de Ancorador da Luz estava ligado à descida da tripla energia, que não



existe qualquer relação entre a descida e a subida.
Não é porque desceu que isso vai subir.

Não é porque isso pode subir que isso desceu.
Se houver os dois, então isso está perfeito.

Mas um não está ligado ao outro.
Por outro lado, o trabalho preliminar de encarnação do Supramental permitiu, efetivamente, há mais de um ano,

a Liberação da Terra e a Fusão dos Éteres, chamado de descida da Luz Azul, no nível da Terra (ndr: ver a
intervenção de SRI AUROBINDO de 27 de novembro de 2011), que se atualiza, em vocês, pela colocação do

Manto Azul da Graça desde o mês de fevereiro, sobre os seus ombros (ndr: ver em “protocolos a praticar”).
Vindo liberar, na totalidade, as portas ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver em “protocolos a praticar”), tais como elas

haviam sido liberadas no nível das Estrelas da cabeça, retificando o eixo falsificado ao nível das Estrelas.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida sobe no corpo e alcança o Coração, ela pode criar uma forte
opressão neste nível?

Sim, a Vibração é substituída por um estremecimento, ou mesmo por uma pressão.
Há um estremecimento real das células e do interior do peito.

***

Pergunta: isso pode ser percebido como uma dor no órgão do coração?

Sim.

***

Pergunta: esses tremores no coração são uma etapa a fim de passar para outra coisa?

Não.
Há aclimatação desse estremecimento e da sua Vibração quando você se tornar inteiramente isso.

O Duplo se apresenta a vocês, por trás ou pela frente.
Esse Duplo, quer vocês nomeiem CRISTO (seja qual for a denominação que vocês derem a Ele), vai se

expressar por essa Fusão, por essa União, fazendo-os culminar, se pudermos dizê-lo, no estado Absoluto,
além de qualquer estado.

Existe uma relação de causalidade entre o que está ligado ao sacro e a esfera pélvica e o chakra do Coração,
que estão em harmonia.

Assim como existe uma Lemniscata Sagrada, entre o chakra dito do Coração (ou Coroa Radiante do Coração)
e os chacras do alto (6º e 7º chacras, ou Coroa Radiante da Cabeça), existe, do mesmo modo, algo entre a

zona do períneo, os órgãos genitais e o Coração.
É isso que havia sido falsificado no ser humano (neste nível).

Há, portanto, o restabelecimento de uma continuidade entre o sacro (ou o chakra inferior) e o chakra do
Coração.

***

Pergunta: a Onda da Vida também se propaga a partir do coração, do lado do Canal Mariano, até o
centro da cabeça?

Sim, a partir do momento em que vocês perceberem a modificação dos sons, ligada à Onda da Vida.
A Onda da Vida não para no coração.

Eu falei, efetivamente, de um trajeto que vai do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta Onda da Vida
também sobe e sai acima da cabeça, no nível do que é chamado de Fonte de Cristal, realizando então o
exercício chamado de Tantrismo Sagrado ou exercício de Vajrayana: união do Vajra (Fonte de Cristal) e

do Yoni (ou seja, da parte feminina, ligada ao sacro e à esfera genital).

***
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Pergunta: ao que pode corresponder o fenômeno de sentir-se transpassado por uma espada a partir
do ponto ER da cabeça, a espada como que basculando para um lado?

Isso corresponde a um dos aspectos do que é nomeado o 13º Corpo (ou Fonte de Cristal ou Vajra).
Algumas percepções são, efetivamente, nesse momento, amplificadas no nível deste ponto ER.

Não é útil especificar as implicações.
Lembrem-se de que, agora, mais do que nunca, o importante é Ser a Vibração e não compreendê-la.

Qualquer compreensão da Vibração, da Onda da Vida ou, mesmo do Supramental, agora, é um erro, por que é
projeção da consciência e não aniquilação da consciência.

***

Pergunta: como diferenciar entre Ser a Vibração e sentir a Vibração? Será que Ser a Vibração é Ser
como no Nada quando a Vibração está aí?

É o mecanismo chamado de ponto de inflexão, pelos últimos intervenientes (ndr: ver a intervenção de BIDI - 3
de 13 de abril de 2012).

Nada pode ser dito disso, pois não existe qualquer técnica para passar nesta Porta.
Mas, efetivamente, chega um momento em que o que é percebido deve, aí também, desaparecer.

Não por um esforço de vontade, não por uma refutação.
Mas como uma espécie de sequência lógica levando a uma desidentificação da pessoa e do Si, que dá lugar

ao Absoluto.
Naquele momento, não pode existir a mínima percepção seja do que for referente a esse conhecido.

Mas não são vocês que decidem, nem em meio à personalidade, nem em meio ao Si, porque qualquer decisão
é a expressão de uma consciência.

Quando é dito para ficarem tranquilos e nada fazer, isso é a ilustração do que eu acabo de dizer.
O próprio do ego e do Si é sempre querer intervir, agir e interagir, o que é totalmente contrário à manifestação

da Onda da Vida, à manifestação do Absoluto.
Apenas quando há esta capitulação total, esta rendição total que eu nomeei, há poucos dias, o Abandono do Si,

é que se conscientiza, se pudermos dizê-lo, da não-Consciência e, portanto, do Absoluto (ndr: ver a
intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012).

***

Pergunta: ao que corresponde ao fato de retomar consciência, depois de um alinhamento ou de
dormir, e sentir, naquele momento, o corpo como ondear, dançar?

É o retorno da Onda da Vida.

***

Pergunta: em que a Onda da Vida é a base dos Mundos?

A Onda da Vida é exatamente o que está presente em qualquer consciência, em qualquer não-consciência ou
no átomo, nos Universos e nos Multiversos.

Nada poderia Ser ou não Ser, sem a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o suporte dos Mundos, ela é a expressão.

Nada mais pode ser dito disso.
Apenas tornando-se Absoluto (deixando o Absoluto Ser) é que você pode descobrir o que é incontável,

inexprimível, exceto no testemunho dos efeitos.

***

Pergunta: como os Seres que vivem o Absoluto, ou as Consciências Absolutas...
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Não existem consciências Absolutas, isso foi explicado longamente.
Existe um Absoluto, com forma e sem forma.

O Absoluto é qualquer forma.
Não há qualquer dificuldade, para o Absoluto, de manifestar uma consciência em meio a algum relativo (o corpo

do qual ele é proprietário em meio a uma vida, como em qualquer outro corpo).
CRISTO dizia: “Eu e meu Pai somos Um.”

“O que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem.”
Ele dizia a estrita verdade.

É preciso ser Absoluto para viver isso.

***

Pergunta: ...podem ser motivadas a se encarnar neste mundo?

Quem disse que o Absoluto se encarnava?
A FONTE pode tomar um corpo e sintetizar um corpo.

O Absoluto não tem que se encarnar, ele está presente por toda a parte e em qualquer encarnação.
Por outro lado, aquele que reencontra o que ele É, o Absoluto, está, obviamente, inscrito em uma forma.

Esta forma irá até o fim.
Não há mais interesse por esta forma, não há mais interesse por este corpo, ele vive a sua vida, ele faz o que

tem que fazer e em nada incomoda o Absoluto.

***

Pergunta: hoje, o que podem se tornar os ensinamentos que foram transmitidos por aqueles que se
faziam chamar de Mestres Ascensionados?

Os Mestres Ascensionados pertencem à loja negra, isso foi explicado há muito tempo.
Os Mestres Ascensionados ascensionaram apenas no próprio ego.

São os ensinamentos da alma, absolutamente não os ensinamentos do Espírito e, ainda menos, o acesso ao
Absoluto.

Eles foram apenas vetores do confinamento.
Eles nunca foram validados, eles são justos e reais, mas a finalidade é falsa.

O único objetivo é o de criar o confinamento e de manter o confinamento em meio à alma e, em caso algum, de
liberar a alma e ainda menos de liberar o Espírito.

Eles nutriram o mental, eles nutriram o ego.
Eles nutriram o que é chamado de princípio Luciferiano, alimentando a alma, a explicação, mas absolutamente

não a transcendência.
Não existe qualquer ser tendo seguido este ensinamento que esteja Liberado seja do que for.

Ele está acorrentado, tão certamente quanto pelo materialismo mais desenfreado.
Todos os Anciões, também nomeados Melquizedeques, opuseram-se ferozmente, nos seus ensinamentos

(mesmo sem nomeá-los), a esses pseudos Mestres Ascensionados.
Eles representam apenas uma matriz astral e um autoconfinamento no espelhamento do ego, mesmo no nível

do Si.
Eles próprios se confinaram no princípio chamado de livre arbítrio e de karma, que tem existência apenas para

a personalidade.
O karma não existe para o Si.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade e Filhos da Lei do UM, eu rendo Graças a vocês pela sua Presença, eu
rendo Graças a vocês pelas suas interrogações.



Que o Amor, a Paz e a Verdade sejam a sua morada.
Até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled8ec.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-14_avril_2012-articled8ec.pdf
14 de abril de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento minhas homenagens e eu saúdo vocês.

O contexto da minha intervenção inscreve-se na sequência lógica do que foi comunicado por UM AMIGO, com
relação ao Yoga da Eternidade e, também, a uma série de elementos que lhes foram comunicados, com

firmeza, por aquele que se fez nomear BIDI.
O que eu vou dizer irá se inscrever na sequência lógica do que eu já pude dizer referente ao conhecido e ao
Desconhecido (a famosa Outra Margem) e a uma série de elementos que estão ligados também à noção de

Liberdade e, sobretudo, sua relação e sua independência e sua dependência com o Absoluto.
O Absoluto é o que é desconhecido, ilimitado, incognoscível, não perceptível e incapaz de conscientização.

O conjunto do conhecido corresponde ao que a consciência ordinária é capaz de refletir, de integrar, de
perceber e de conceber.

O Desconhecido é o que, efetivamente, a um dado momento, não lhes é nem conhecido, nem percebido, nem
concebível, nem acessível.

Podemos, efetivamente, falar da Outra Margem, e da noção de travessia.
Esta travessia sendo independente da presença de uma ponte ou de qualquer esforço para nadar na água,

mas, sim, de uma passagem que eu qualificaria de misteriosa, no sentido em que não existe meio de
passagem propriamente dito.

Não existe (assim como eu disse) solução de continuidade, de uma ao outra.
Poderíamos assimilar, ao nível da consciência, que o que é desconhecido pode ser conhecido.

Mas se ele se tornar conhecido, não é a Outra Margem: é apenas uma extensão da consciência deste lado do
conhecido, propiciando-lhes experimentar campos de experiência, cada vez maiores, mas que, a qualquer

momento e em qualquer caso, não pode permitir-lhes ir para este Desconhecido.
Foi dito a vocês, por outras palavras, também, que o Desconhecido não é algum lugar aonde ir (mesmo se eu o

chamei de Outra Margem), mas, sim, esta Outra Margem, este Desconhecido que vem a vocês, quando o
conjunto do conhecido parecer dissolver-se e desaparecer.

***

BIDI (como outros intervenientes) especificou para vocês que existiam processos particulares a aplicar.
Aqueles que foram chamados de processos de refutação, de processos de investigação, são processos que
visam, de algum modo, desembaraçá-los do conjunto do conhecido, a fim de dar lugar (é exatamente o termo)

a este Desconhecido.
Este Desconhecido que eclode, de qualquer forma, em meio à consciência, de maneira natural, a partir do

momento em que o conjunto do que é conhecido desaparece da consciência.
O conhecido é tanto a história da pessoa, a memória da pessoa, como o conjunto dos afetos, das emoções,
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das ideias, das concepções e das percepções existindo, a um dado momento, em meio a um indivíduo.
Eu fui chamado, também, a desenvolver para vocês uma série de elementos referentes à Liberdade, a fim de

fazê-los refletir.
A Liberdade é desconhecida, no conhecido, porque a Liberdade apenas pode exprimir-se através de certo

número de contextos e de limites que são perfeitamente compreensíveis (como a nós todos, quando estamos
encarnados).

***

A Liberdade que eu falei e que eu reitero, hoje, é aquela que vai levá-los viver, em consciência (e além mesmo
da consciência), a noção de não mais ser limitado, enquadrado, de algum modo, por um tempo, por um

espaço, por um corpo, por uma história, por uma concepção e, aí também, por uma percepção.
A Liberdade não está, contrariamente ao que poderíamos pensar, desde já alguns anos, no conhecimento.
A Liberdade não está, tampouco, na exploração do que é chamado de energia, mesmo se, hoje, sobre este
mundo, muitas técnicas, muitos ensinamentos, estejam ligados à compreensão e à vivência da energia, por

diferentes técnicas, ou antigas, ou mais recentes.
Excepcionalmente, a prática do que é chamado de energia, resulta na Liberação.

Isso ocorreu para alguns seres, no curso da história, mas é um caminho que está longe de ser o mais evidente,
o mais fácil porque, em última análise, qualquer que seja o Caminho (mesmo se for aquele da energia),

enquanto não existir, em meio à consciência, um elemento que os faça eliminar tudo o que vocês conhecem,
vocês não podem penetrar (ou se deixar penetrar) pelos Cantos da Liberdade e pelos Cantos do

Desconhecido ou, se vocês preferirem, pelo Absoluto.

***

É extremamente difícil, para uma consciência humana ordinária (e normal), representar o Absoluto já que, de
todo modo, o Absoluto é totalmente desprovido de qualquer representação, de qualquer forma, de qualquer

associação e de qualquer percepção.
Então, é claro, a partir do momento em que a consciência não pode se referir ao que é conhecido, ao que já foi

experimentado (ou às suas próprias percepções que foram desenvolvidas ou às concepções que foram
realizadas), torna-se extremamente difícil tentar apreender-se.

E, aliás, em momento algum, o Absoluto, como a Liberdade, podem ser apreendidos.
Já que não são (como isso foi dito a vocês), nem etapas, nem estados, mas, sim (digamos), uma outra

realidade, uma outra Verdade que não é mais relativa, mas Absoluta, ela também.
Naturalmente, em um primeiro momento, a consciência ordinária vai se interrogar, permanentemente, sobre o

sentido das nossas palavras.
Esse é, por sinal, o objetivo: não fazer girar o que vocês chamam de mental, mas, sim, colocá-los frente a uma

equação, de alguma maneira, que não oferece espaço de resolução, em meio ao conhecido, podendo, de
alguma forma, levá-los à Transcendência.

Obviamente, ao nível do ego, este procedimento sempre vai ser chamado de estúpido, já que o ego apenas
pode refletir através da percepção de uma série de dados, de uma série de elementos, perfeitamente

representáveis, perfeitamente identificáveis.
Mas isso jamais será o Desconhecido porque, este Desconhecido, este Absoluto (o que confere a Liberdade),

não corresponde a qualquer lei que vocês conheçam, neste mundo.

***

Isso foi chamado de diferentes maneiras, mas, o que vocês podem guardar, é que existe uma lei de
causalidade, de ação / reação, que se refere exclusivamente a este mundo, e que existe uma Lei de Ação da

Graça que não representa e nem corresponde, absolutamente, a este mundo, mas que se situa em outros
lugares.

Estes outros lugares têm a particularidade de não ser distante, de não poder ser conhecido como outro espaço
ou outro tempo, mas, sim, de estar agrupado (como dizia BIDI) atrás de alguma coisa, de esconder-se.

De alguma coisa que aguardaria, sem estar consciente, sem ser manifestada, o seu momento e a sua hora.
O seu momento e a sua hora são as circunstâncias particulares, onde a famosa investigação e o famoso

posicionamento em meio ao que é necessário refutar, vai levá-los a este espaço particular de vazio ou de nada.
Este espaço de vazio e de nada pode ilustrar-se, nos seus momentos de Alinhamento, como uma fase de

adormecimento, como uma fase onde, pelo contrário, as Vibrações tornam-se tão intensas que elas se tornam
(como o disse a Estrela GEMMA) um mecanismo de tremor Interior extremamente potente.

Mas tudo isso pertence ao conhecido (mesmo se era desconhecido de vocês, antes) já que se manifesta,
mesmo se a consciência se modifica, naquele momento, de maneira perceptível (e, portanto, de maneira
consciente), podendo mesmo chegar onde se pretende, ou seja, no estabelecimento, em meio ao Si e à



consciência Turiya.
Mas esta consciência Turiya, o conjunto dos Samadhi que lhes foram descritos, são apenas etapas e ilusões,
por sua vez, desde o momento em que o seu ponto de vista e o seu olhar saem deste condicionamento, saem

desta noção de evolução, de caminho, de objetivo ou de evolução mesmo espiritual.

***

Naturalmente, é extremamente delicado, por assim dizer, para o ego (para o Si, ainda mais), ousar
desvencilhar-se de tudo o que foi conquistado, de tudo o que foi experimentado, de tudo o que foi manifestado,

gradualmente e à medida do que vocês descobrem.
Entretanto, não existe alternativa e outra possibilidade.

Eu os lembro, contudo, de que o Absoluto não é, obrigatoriamente, para conceber como o seu objetivo, porque
ele jamais será um objetivo.

É um Estado (além de todo estado) que ocorre, realmente, a partir do momento em que vocês estão vazios de
vocês mesmos, vazios de tudo o que foi construído, vazios de toda história, e também de toda percepção e de

toda concepção.
Então, é claro, uma série de elementos desenrolou-se (desde pouco mais de dois meses, sobre esta Terra)
em ressonância como Manto Azul da Graça que foi colocado e que favoreceu, de alguma forma, a Onda da

Vida da Terra.
É, portanto, acessível a vocês viver alguns mecanismos, em meio à consciência (que são, então, conhecidos,

mesmo se, até agora, eram desconhecidos de vocês), novos (digamos), mas que vão levá-los,
progressivamente, a viver certos estados.

Esses estados, a partir do momento em que eles são vivenciados, tornam-se conhecidos, vocês hão de convir.
Mas eles os aproximam, de maneira indiscutível, da noção de Liberdade.

Esta Liberdade que não pode ser concebida desde o momento em que vocês estão presos e apegados a um
corpo, presos e apegados a uma história, a um cenário, a conjuntos de manifestações que fazem com que

vocês os denominem: a vida.

***

A Verdadeira Vida não é deste mundo, isso lhes foi dito, de diferentes modos, em diversas ocasiões, hoje,
como o tempo todo.

Sempre existiram seres, sobre a Terra que, a um dado momento (muitas vezes após um trauma), foram
capazes de aceder a esta Transcendência e de viver esta Transcendência, pondo fim ao observador e à

testemunha.
Lembrem-se, contudo, de que este Último, este Absoluto, não é algo que deva ser vislumbrado pelo conjunto
daqueles que vivem processos Vibratórios ligados ao Si, como alguma coisa necessariamente a transformar.

Foi dito a vocês, por outras vozes, que a Terra estava Liberada, desde um ano.
Isso é estritamente a verdade.

Esta Liberação está em andamento, no momento atual mesmo em que eu lhes falo.
Isso se traduz, é claro, pela sua Liberdade nova: aquela de poder Casar-se com a sua Cópia [Duplo], de viver

estados místicos, nada tendo a ver com o que era experimentável até agora.

***

O Êxtase Místico não é um Samadhi.
O Êxtase Místico não é uma relação do tipo personalizada, entre dois seres, mas sai amplamente desse

contexto, já que este Êxtase é (na finalidade, eu diria) o Último possível do conhecido, neste mundo.
E, aliás, o Êxtase (como lhes foi dito) é uma testemunha indireta do acesso ao Absoluto.

Este acesso ao Absoluto não sendo vocês que acedem ao Absoluto, mas o Absoluto que acede a vocês, a
partir do momento em que vocês estão vazios de tudo o que era ligado à personalidade, e mesmo ao Si, em

suas concepções, em suas percepções, em seus afetos, na sociedade.
Enquanto vocês permanecerem em meio ao conhecido, o que é nomeado o Absoluto irá lhes aparecer como

impossível, como ilusório, como algo indescritível.
Ao passo que, em última instância, se vocês fossem capazes de permanecer (como foi dito por alguns

Anciãos) tranquilos, em paz, o Absoluto iria se revelar naturalmente, e vocês deixariam o mundo do conhecido,
e entrariam nos espaços de Liberdade onde a consciência não existe mais (onde a consciência não está mais

conectada a um corpo, nem a uma história, nem mesmo a um ambiente).
Há realmente uma transcendência, naquele nível.

Talvez vocês tenham notado, ao redor de vocês, que esta sede de Absoluto seja onipresente.



***

A Liberdade, efetivamente, não é conhecida de vocês.
A Liberdade é não mais estar localizado, não mais ser dependente do que quer que seja, e de quem quer que

seja e, sobretudo, deste mundo.
Isso, é claro, não faz de vocês alguém que não esteja sobre este mundo, mas que ali está plenamente e que,

contudo, não faz parte porque você sabe (ou por vivê-lo, ou porque isso vem de muito longe) que este mundo é
apenas alguma coisa do que o afasta do que você É, em Verdade.

A Liberdade é algo que não pode existir em meio ao conhecido, aí tampouco.
A Liberdade transparece a partir do momento em que vocês vivem sua própria Transparência e onde vocês

saem do que é chamado de pessoa (com sua história, com seu físico, com sua memória, com suas
projeções).

Eu repito, porque isso é importante especificá-lo de novo, que se desembaraçar da personalidade não é ali pôr
fim (de alguma maneira), não é tampouco decidir separar-se de tal coisa ou de tal pessoa (mesmo válido a um

dado momento para liberar em vocês o que devia sê-lo).
Mas a Liberação que está, hoje, em causa, nas conversações, é uma Liberação que nada tem a ver com o que

vocês possam conhecer.
Os atributos da Liberdade, é claro (e que dão acesso a este Absoluto de maneira mais formal) é, antes de tudo,

não mais limitado a este corpo, não mais limitado aos seus próprio pensamentos, às suas próprias
percepções, a capacidade para estabelecer comunhões com outras pessoas que aquelas que são habituais,

no seu ambiente.
Esse processo de deslocalização é, também, uma pequena morte (já que, apenas depois, seguindo-se os

fenômenos da Dissolução) propiciando-lhes viver etapas onde mais nada parece existir.
Então, muitos de vocês mergulham no sono, naquele momento, muitos de vocês não têm mais qualquer

lembrança do que acontece durante o que vocês denominam sono.

***

Assim age o Absoluto quando ele se revela em vocês.
Enquanto ele encontrar um elemento discursivo, enquanto ele encontrar um elemento de pensamento, de ação

ou de reação, de emoção, ele vai, de algum modo, provocar, em vocês, mecanismos diretamente alinhados
com essas problemáticas, a fim de sair do caminho (se o podemos assim falar).

A partir do momento em que vocês entram em um estado intermediário (que vocês denominem isso sono ou
de qualquer outro modo), a movimentação da energia, a movimentação da Luz Vibral, de um modo ou de outro,

vai colorir a experiência daquele que o vive, permitindo-lhe, aí também, dar uma espécie de grande passo.
Esse grande passo corresponde a uma circulação da Onda da Vida, quaisquer que sejam as circunstâncias.

Isso corresponde também ao início dos mecanismos de Liberação, ou seja, à ‘desengramação’ da localização,
em meio a um corpo, em meio a uma data, em meio a esta Terra, a um espaço específico.

Ainda uma vez, esse processo que se vive, quaisquer que sejam as palavras que vocês queiram ali anexar, irão
permanecer apenas palavras porque o mais importante é, evidentemente, a experiência, ou o conjunto de

experiências que vão aproximá-los, de algum modo, do Absoluto.

***

Vocês se apreendem, assim, de que há um processo de Reversão onde a consciência deve cessar, de uma
maneira ou de outra, de se projetar no exterior dela mesma.

O que foi realizado (por esse processo de decantação) vai levá-los, progressivamente, a uma outra realidade,
que pode ser conhecida, mas que, entretanto, evoca para vocês, de maneira intensa, o que eu nomearia uma

Margem ou uma Orla.
Ou seja, a Margem ou a Orla evoca uma mudança, uma partida, uma mudança de nível, uma mudança de
estado da matéria, e é muito exatamente o que acontece em meio ao Espírito que se aproxima, de algum

modo, desses espaços do Desconhecido.

***

Os encontros com a Cópia tornam-se cada vez mais frequentes.
Qualquer que seja (como vocês sabem) o nome que possa tomar essa Cópia (que vocês a nomeiem CRISTO,

que vocês a nomeiem BUDA, que vocês a nomeiem um ser amado), isso não tem qualquer espécie de
importância.



Somente contam, não a experiência vivenciada nela mesma, mas as consequências da experiência que
conduzem à fusão com a Cópia, que conduzem ao que foi nomeado: o Casamento Místico.

Desse Casamento Místico resulta certa forma de completitude.
Esta completitude refere-se ao conjunto do corpo, ao conjunto dos pensamentos, ao conjunto dos limites que

foram colocados, até agora, pela encarnação (qualquer que seja esta).
Vivendo isso, isso vai permitir abrir, eu diria, algumas válvulas, alguns ‘circuitos’, em vocês.

***

Do mesmo modo que para o desenvolvimento da Onda da Vida, existem circuitos privilegiados (que nós não
demos para não saturar vocês), saibam que existem também circuitos diferentes, colocando-se, de alguma

forma, em movimento, em meio ao conhecido, a partir do momento em que o Casamento Místico estiver perto,
a partir do momento em que esse Casamento com a Cópia se aproximar, de algum modo, de quem vocês São.

É durante este período que vocês irão se conscientizar, digamos, de que nada se desloca, exceto o seu
próprio ponto de vista, e de que é, justamente, o deslocamento do seu ponto de vista que vai permitir dar todo

o lugar ao Absoluto.
Dessa maneira, seguindo os preceitos que lhes foram dados por BIDI e por outros Anciãos (assim como por
algumas Estrelas), vocês têm em posse todos os meios que lhes são úteis, necessários e suficientes, para

aceder a esta finalidade, que acede, na realidade, a vocês.
Não faça disso uma obrigação.

Vocês realizaram uma série de exercícios práticos que culminaram, no espaço de nove meses, na criação de
uma Merkabah Interdimensional coletiva, assim denominada.

***

Vocês podem manter esses estados se vocês quiserem.
O mais importante não é sentir o Fogo do Coração, mas, sim, instalar-se no Absoluto.

Lembrem-se, também, de que viver a Liberdade, viver o Absoluto, necessita, da sua parte, uma forma de
infância, ou seja, de permanecer neutro, aí também (de não querer compreender, de não querer tomar):

simplesmente estar aí, presente no instante.
Estando presente, aí, no instante, várias coisas se desvendam e se revelam.

O que foi vivenciado, para vários de vocês, desde alguns anos, foi realizado, se o podemos dizer,
forçosamente, mentalmente.

Quando o conjunto dos intervenientes lhes falou, dizendo-lhes para nada fazer, eles lhes pediram não para
repousar em uma poltrona e aguardar o que quer que seja: foi-lhes pedido, sobretudo, para deixar a Vida fluir

através de vocês.
A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça favorecem isso.

Então, aproveitem os momentos que lhes são oferecidos para viver o que vocês têm a viver, sem se colocar a
menor culpa, o menor questionamento.

Nós concebemos que é extremamente difícil, para o ser humano encarnado (neste século, como em qualquer
século), acreditar e supor, até mesmo, que o que é chamado de esfera sexual, no seu sentido o mais

arquetípico, participe desse Casamento Místico.
Mas, entendam bem por aí, que eu não falo de relação física, mas, sim, da ação do Duplo Etéreo, através de

uma alquimia muito particular que vai, de algum modo, preparar este famoso salto no Desconhecido, esta
famosa Transparência e Transcendência (que vai levá-los a outra coisa).

***

Lembrem-se, também, de que o Absoluto jamais será uma busca, mas a antítese da busca.
É o momento, muito precisamente, que lhes foi definido como o momento em que vocês sabem que não há

nada a buscar, nem a encontrar, nem a esperar.
É o momento em que se apresenta, a vocês, o que foi dito: o ‘que bom’ e a dúvida.

E o ‘que bom’ e a dúvida não estão aí para fazê-los duvidar, eles não estão aí para fazê-los renegar o que
vocês vivenciaram, mas, sim, para ali trazer esta Transcendência particular, que deve levá-los a estabelecer-se

nesta nova Verdade, nesta nova realidade.
Naturalmente, vários ensinamentos têm fundamentado esta nova realidade como nova Dimensão de vida, ali

inscrevendo uma solução de continuidade, ali inscrevendo, aí também, uma forma de perenidade.
Vocês vão depressa aperceber-se de que isso é estritamente impossível.

Todos aqueles de vocês que se aproximam (ou que ao Absoluto se aproxima) e, aqueles que o vivem, sabem
pertinentemente, para vê-lo claramente, que o jogo da ação / reação é apenas destinado a uma única coisa:



manter a ilusão de que tudo vai bem.
Então, cabe a vocês definir onde vocês querem se colocar: ao nível da sua consciência, das suas percepções

e das suas concepções.
Vocês querem ir para a Dissolução?
Vocês querem ir para o combate?

Um como o outro vão conduzi-los a estados totalmente opostos e diametralmente opostos.
Um corresponde à realidade do Amor.

O outro corresponde à realidade da ação / reação.
Mais uma vez, são dois mundos que vivem lado a lado, que podem sorrir, mas cujos objetivos não são

absolutamente os mesmos.

***

Aquele que realizou o Si jamais irá se colocar a questão do Absoluto.
Só aquele que se formula a questão do Absoluto (quer esteja no ego ou no Si), vai, progressivamente,
pacientemente, construir o que vai levá-lo a tudo desconstruir, e dando a viver (o espaço de um instante
reparável em toda vida) o acesso ao Ilimitado, o acesso à Outra Margem (aí onde não existe qualquer

causalidade, qualquer corpo, qualquer função).
Coisa que não podemos falar, é claro, porque o Absoluto jamais será um estado ou uma etapa: ele apenas
representa a quintessência de um caminho espiritual daquele que caminhou muito tempo e que descobre a

insatisfação de não ter suas respostas.

***

O conjunto dos elementos que eu dou a vocês é destinado a fazê-los aproximar-se (digamos) do Absoluto.
Porque, é claro, a personalidade, e mesmo o ego, sempre vão buscar (no que lhe é conhecido) esta noção de

Absoluto.
E então, eles eliminam esse conceito da sua realidade intrínseca.

É para isso que eu irei intervir, em outros momentos, a fim de dar-lhes elementos que vocês poderão sempre
qualificar o mental, mas que serão, para vocês, como faróis ou referências referindo-se ao estabelecimento em

meio ao Absoluto.
Este estabelecimento em meio ao Absoluto (como foi dito) lembra que isso não é nem uma etapa, nem um

estado, nem uma localização.
É, simplesmente, o momento em que a própria consciência se dissolve para viver a aconsciência.

O estado que se aproxima mais é o sono, mas as consequências do sono não são as mesmas que as
consequências da aproximação do Absoluto, da sua vida.

O que quer que aconteça no seu sonho, vocês saem, pela manhã, com lembranças, emoções, sonhos, às
vezes mais ou menos importantes do que outros, mas, até prova em contrário, esses próprios sonhos são

significantes, apenas tendo muito pouco efeito no real ou, em todo caso, em um tempo de latência
extremamente longo.

As condições da Terra não são as mesmas.
Que isso seja através dos Anciãos ou através de BIDI (ndr: canalizações de 08, 09 e 13 de abril de 2012) (*),

vários elementos Vibratórios aparecem.
Eles são um convite para terminar, de algum modo, um processo, a fim de ir cada vez mais para este

Abandono à Luz, para esta Transparência total de vocês mesmos que irá permitir, no momento oportuno,
realizar o que é para realizar.

***

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, assim como o Absoluto que começa a ser vivido, para alguém, induz
um número considerável de modificações.

Seria extremamente fastidioso passá-las em revista, porque alguns de vocês iriam reconhecer mais e outros
muito menos.

O mais simples (e isso foi dito por diferentes vias e diferentes abordagens) é que o Absoluto já está aí, que ele
não pode ser expresso, nem mesmo tomado pela consciência.

Isso não quer dizer, é claro, que vocês devem parar de comer, mas, muito mais, que a própria alimentação não
será mais um obstáculo ao que emerge de vocês, o que, até agora, permanecia oculto de vocês.

O maior dos paradoxos, naquele nível, é ao mesmo tempo aceitar, total e plenamente, sua encarnação,
enquanto sabendo que isso é destinado a se transformar de maneira radical.

Enquanto existir um processo de negação do que quer que seja vivenciado, vocês não podem aceder, real e



concretamente, ao Absoluto.

***

O Manto Azul da Graça desvendando-se faz ressoar a Onda da Vida, aproximando-os da Onda da Vida.
Há, é claro, elementos que estão ligados à história pessoal que podem interferir, manifestar-se, naqueles

momentos.
Mas isso, em última instância, não tem qualquer importância porque o encontro com o Absoluto (mesmo para
aquele fechado em um relativo) é suficientemente tremendo para levá-los a Ser e avançá-los à frente da Porta

Estreita.
Não há, entretanto, qualquer vontade que se expresse através daqueles que vivem o Absoluto.

É simplesmente um estado particular onde a consciência é transcendida e superada, onde não existe qualquer
consciência, qualquer obstáculo.

A Transparência e a Espontaneidade são efetivamente a Verdade daquele que se estabelece nisso.
Se vocês não vivem, nem a Onda da Vida, nem o Manto Azul da Graça, não busquem, por meio algum, obtê-la

porque não se pode obtê-la.
A única maneira de ali trabalhar é esvaziar-se si mesmo de tudo o que, até agora, podia representar um sentido

de honra, um sentido de dever, um sentido de serviço.
Cabe a vocês escolher, mas se a Luz os chamar, cabe a vocês saber para o que vocês querem ir: a Luz Vibral

ou a manutenção de certa ilusão com uma procura perpétua do Amor Vibral.
Tudo isso é perfeitamente calculado e agenciado.

***

O conjunto do que vocês são, aqui, cada vez mais, está relacionado com planos muito mais sutis.
Durante esse tempo que vocês passam aqui, e durante a aproximação desse tempo, várias coisas novas

aparecem em vocês, que isso seja ao nível de vocês mesmos, ao nível de suas crenças, de suas
experiências.

Eu jamais pude dizer outra coisa senão o que eu repito agora para vocês, mesmo a palavra Absoluto não
fazendo parte do meu vocabulário, na época da minha última encarnação.

O Absoluto vai trazer algo que está muito além do Si, muito além da Realização, ilustrando, na totalidade, o que,
desde dois anos, foi denominado o Juramento, a Promessa e o Juramento, pela própria FONTE.

Quanto mais vocês permanecerem na neutralidade, quanto mais vocês acolherem o que vem a vocês, mais
rapidamente vocês irão terminar com a personalidade, com a individualidade.

Obviamente, aquele que se coloca irremediavelmente em meio ao Ego, quando ele souber algo sobre isso, ele
vai falar de desaparecimento da vida.

Isso não é, evidentemente, de qualquer maneira, o caso, mesmo se possa ser assim apreendido e
compreendido pela personalidade.

O Absoluto: essa palavra que foi empregada, independentemente de qualquer conotação histórica ou de
escritura, é certamente uma das palavras mais adaptadas para permitir-lhes conscientizar este Absoluto.

 Assim que vocês o fizerem, vocês irão constatar, por si mesmo, que se torna perfeitamente fácil estabelecer
comunicações, Comunhões e atos de Amor, independentemente de qualquer presença (muitas vezes, ou, no
começo, sob a forma de sonho, em seguida, ou de maneira totalmente consciente, de maneira inesperada),

onde vocês começam a Vibrar, vocês começam a se fundir com uma outra consciência.
Novamente, não existe diferença fundamental entre o CRISTO, a Cópia, BUDA, ou qualquer Irmão ou Irmã que

se dirige ao mesmo estado.

***

Tudo o que foi conhecido de vocês, até agora, tudo o que os oprimiu, até agora, é levado a desaparecer.
Será, no entanto, que é preciso parar?

Será, no entanto, que é preciso anteceder o Apelo d’Aquela que irá falar a vocês?
Não.

O mais importante, durante este período, é tentar permanecer centrado.
Quer estejam instalados no Eu, instalados no Si, ou instalados no Absoluto, o mais importante não é brutalizar

este corpo, o mais importante é conectá-lo à natureza, conceder um tempo para ele.
Se vocês estiverem de acordo com isso (a Onda da Vida que nasceu nos seus pés, que, para alguns de

vocês, começou a se propagar ou a ir até a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração), tornar-se-á cada vez
mais fácil para vocês, cada vez mais simples, estabelecer-se, de maneira definitiva, neste Absoluto.



No que foi dito por UM AMIGO no Yoga da Eternidade (ndr: canalização de UM AMIGO de 12 de abril de 2012)
(**), vocês irão compreender muito facilmente, experimentando-o, que o pior dos obstáculos a esse estado

(que não é um) permanece e irá permanecer, pela Eternidade, o Mental: a necessidade de conhecer, a
necessidade de refletir, a necessidade de se nutrir.

O conjunto do que é para viver é, portanto, uma revolução.
Esta revolução não é simplesmente uma passagem de um estado a outro, mas é, sim (para cada um de

vocês), durante este período, o meio imprevisto de realizar quem vocês São, além do Si, além de todo Si,
inscrito em uma realidade muito mais ampla e muito mais vasta do que o que vocês puderam acreditar até

agora.
Quando alguns movimentos e alguns representantes dos movimentos orientais dizem-lhes que vocês não são

este corpo, que vocês não são este pensamento, que vocês não são estas emoções e que vocês não são
sequer esta vida, isso necessita, para o que foi falado, uma mudança radical do ponto de vista, mas, também, a

realização de uma série de experiências, em vocês, preliminares, aí também, para estabelecerem-se
diretamente em quem vocês São.

***

O conjunto dos elementos que eu acabo de dar a vocês vai, agora, chamar às suas próprias interrogações.
Se for necessário avançar ainda mais no que eu disse, e se nós tivermos oportunidade, nós iremos fazê-lo.

A interdependência da Liberdade, do Absoluto, do Desconhecido, é extremamente importante de ser
representada, mesmo se, é claro, o Absoluto, vocês o compreenderam, não possa ser, de forma alguma,

representável, porque, a partir do momento em que ele é revelado a vocês, no momento específico em que ele
se revela, vocês nunca mais são o mesmo.

Vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais esta história e vocês
não são mais, tampouco, este mundo, em sua totalidade.

Isso não os impede, obviamente, de continuar a rir, de continuar a viver e a amar, muito pelo contrário.
Mas o seu ponto de vista é definitivamente alterado.

Ele nunca mais poderá voltar atrás, ele nunca mais poderá funcionar como antes.
O desenvolvimento do Absoluto em meio a um relativo (que é este corpo) ocorre de maneira extremamente

precisa.
Como foi dito por alguns Anciãos, não é questão de desenvolver as percepções ou as não percepções do que

ocorre.
É importante deixar viver, por vocês mesmos, o que é para viver, sem qualquer avidez, sem qualquer

reivindicação.
E, efetivamente, como vocês irão apreendê-lo no momento em que vocês o viverem, a Paz e a Tranquilidade

são os elementos principais para viver esse encontro com a Cópia, esse face a face além deste mundo.
Minha exposição foi curta.

Eu lhes dou, então, a liberdade de me perguntarem o que se apresenta a vocês, de formular perguntas para
mim, de submeter perguntas para mim.

E irei responder da melhor forma possível.
E eu não vou me separar das palavras as mais simples e as mais significativas, para vocês, permitindo-lhes,

não conscientizar, mas mudar o olhar a fim de não mais ser qualquer olhar.
Eu os deixo, portanto, exprimir-se sobre o que vocês têm a perguntar.

Retenham, também, enquanto vocês pensam, que, a partir do momento em que vocês tiverem a oportunidade
de encontrar um Ser tendo vivenciado esta Transcendência, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

alguma coisa ressoa em vocês e que vai modificar os diferentes sintomas (que vocês percebiam até então).
O seu Si vai tender, de algum modo, à escuta deste Irmão ou desta Irmã que, cada vez mais numerosos, na

superfície da Terra, começam a comungar entre eles mesmos, com a Cópia, com o CRISTO, e se revelar no
Absoluto.

... Silêncio ...

O fato de se sentirem neste estado particular é muito exatamente o que ocorre pouco antes do Absoluto
assumir.

Se vocês aceitarem fazer silêncio, como é o caso de tudo o que normalmente poderia tocar o consciente,
vocês irão constatar, muito facilmente, a mudança de olhar prestes a ocorrer, a mudança de ponto de vista.

O tempo desta Terra chama-os, de todo coração, a isso.
Aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que, de uma maneira ou de outra, vivem o Absoluto, chamam-nos também,

silenciosamente, a isso.
Há, efetivamente, um contágio extremo do Absoluto.

Desde alguns anos, entre os primeiros Anciãos a intervir entre vocês, já naquela época, o Mestre RAM (ndr:
canalização, dentre outras, de 23 de agosto de 2008) (***) havia se comunicado com vocês pela Vibração e

pelo Silêncio e pelas palavras.



 Hoje, é muito mais fácil, digamos, entrar em Comunhão pelo Silêncio, além da Vibração.
E é exatamente o que se desenrola em vocês, agora.

Quer vocês durmam ou não, quer vocês tenham a impressão de não mais poder refletir, de ser, vocês também,
carregados pela Onda da Vida, o resultado é inegável.

A particularidade da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça é que (gradualmente e à medida que o tempo
transcorre, de maneira linear) vocês não poderão renegar ou negar, de forma alguma, o que acontece em

vocês, como em sua vida.
Independentemente do que irá lhes oferecer a vida, será preciso ir no sentido do fluxo, porque toda resistência

é em vão, qualquer que sejam os acontecimentos, porque todos eles contribuem para estabelecê-los na
Beleza, na Verdade.

Não pode ali haver ambiguidade, nem se apresentar ambíguo para o Absoluto.
Como nós lhes dissemos (uns e outros), nossas intervenções irão se desenrolar cada vez mais nesta quietude.

Além das palavras que nós pronunciamos e iremos pronunciar, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a
instalação do Absoluto.

... Silêncio ...

Eu continuo a escutá-los.
Se nada brotar em vocês, se nada eclodir, então vocês podem concluir que o que se desenrola é muito

exatamente o que deve se desenrolar.
Ainda existem perguntas?

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, eu me proponho a acompanhá-los, durante o seu Alinhamento, na recepção e na Comunhão ao Manto
Azul da Graça e, também, à Onda da Vida.

Lembrem-se de que esse tempo não é mais tempo para qualquer conhecimento exterior.
É o tempo da urgência absoluta, sem precipitação, permanecendo tranquilo, descobrir os espaços de Paz os

mais absolutos, com a nossa Presença ou sem a nossa Presença.
Há, em vocês, a mesma capacidade, que é aquela do Absoluto.

A partir do momento em que vocês se apreenderem, de maneira mais profunda, do sentido do que lhes foi
comunicado por UM AMIGO, sobre o Yoga da Eternidade (**), quanto mais vocês penetrarem neste silêncio,
neste estado que antecede o Último, chegará um momento em que toda noção mesmo de consciência irá

desaparecer: vocês não irão se pertencer mais.
Mais nada da pessoa ou da individualidade irá existir.

A Verdade está aí, e somente aí.
Todo o resto, tudo o que nós lhes dissemos (através deste mensageiro, como durante nossa vida) foi, no final,

destinado a levá-los a este instante e a este tempo, muito precisamente.
Lembrem-se de que cada coisa está no seu lugar e no seu lugar correto, assim como para vocês.

Vocês estão estritamente no lugar correto.
É tempo, agora, para mim, de saudá-los e de render Graças pela Doação da Graça.

Assim como eu espero que vocês tenham vivenciado, as palavras perdem até mesmo o seu sentido primeiro e
irá lhes tornar cada vez mais difícil somente seguir as palavras porque a Onda da Vida irá antecedê-las.

E cavalgando, se o podemos dizer, a Onda da Vida, a palavra desaparece, o próprio sentido desaparece.
Vocês tocam, então, da consciência, um elemento importante.

Eu sou IRMÃO K.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo, então, até a Doação da Graça, dentro de alguns instantes.

************

(*) – Mensagens de BIDI (2012)



http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(***) – RAM (23.08.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ram-23-de-agosto-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1423

14 de abril de 2012
(Publicado em 15 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1423
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ram-23-de-agosto-de-2008-autresdimensions


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho a vocês, nesse início do mês de maio, a fim de enunciar alguns elementos.

Eu lhes transmito a Graça, o Amor e a Verdade.
Durante este mês de maio, a minha Presença irá acompanhá-los e eu voltarei a me exprimir, entre vocês, em

várias ocasiões.
O Manto Azul da Graça que foi posto, em vocês, desde alguns meses, operou, e continuará a operar, para sua

Liberação e para sua Ascensão.

***

Durante este mês do seu ano, muitos elementos vão se colocar em prática (em vocês, como sobre este
mundo) a fim de facilitar, de favorecer, a sua Liberação.

O que se desenrola, em vocês, em sua vida, sobre este mundo, permanece em vocês, nesse Núcleo de
Eternidade, nesse Ponto central, onde se encontra toda alegria, toda completitude e toda paz.

O Manto Azul da Graça continuará a agir, durante este mês (eu diria de maneira muito mais palpável, para
vocês, muito mais intensa, muito mais densa), propiciando-lhes aproximar-se ou penetrar em suas Moradas de
Eternidade, em suas Moradas de Paz Suprema, a fim de que nenhum acontecimento (deste mundo ou da sua

vida) possa alterar ou perturbar a sua Eternidade, levando-os a bem mais do que recuar, mas a viver um
desprendimento real de tudo o que pertence ao que não é Eterno.

***

Durante este período, eu os convido a estar particularmente à escuta do que lhes diz a Onda da Vida, a estar
particularmente à escuta dos encontros que chegam a vocês (que esses encontros se refiram a consciências

desta carne ou a consciências de outros lugares).
Porque os contatos vão fazer-se cada vez mais íntimos, cada vez mais presentes, cada vez mais evidentes, a

partir do momento em que vocês acolhê-los, sem medo, sem dúvida, sem interrogação.
Esses contatos são o que precede ao que vai se desenrolar, durante este período (e naqueles que vão se

seguir), que vai levá-los a mudar radicalmente, não somente de ponto de vista, não somente de mundo, mas,
sobretudo e acima de tudo, de consciência.

***

MARIA - 6 de maio de 2012 - AUTRES DIMENSIONS

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/--Gayl5ItzRI/T6g8s64UxbI/AAAAAAAABV4/nlASoPhglYE/s1600/00maria184e.jpg


Estejam lúcidos.
Estejam cada vez mais verdadeiros e autênticos e de acordo com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.

O que lhes é proposto, e o que lhes será proposto, irá sempre para mais Liberdade, para mais Alegria, para
mais leveza, para mais autenticidade.

Todos os Alinhamentos, em seus horários habituais, todos os Alinhamentos que vocês fazem, em particular,
todos os Alinhamentos que irão ajustá-los à Onda da Vida, ao seu Duplo, irão aproximá-los do seu Casamento
Místico, de algo que lhes é estritamente desconhecido (para aqueles que não o vivenciaram) e que representa
o que eu nomeei esta Morada de Paz Suprema, este estado de Felicidade Absoluta, onde nada do que é da

vida ordinária pode alterá-los (nem nada deste mundo).
Não há outra salvação senão estabelecer-se (cada vez mais evidentemente e rapidamente) nesta Consciência

que é, eu os lembro, a sua Eternidade, a sua Alegria (aquela que não conhece qualquer emoção, qualquer
problema ligado ao desenrolar da sua vida sobre este mundo).

***

Vocês são os Filhos da Lei do Um.
Vocês são as Sementes de Estrelas.

Vocês foram os Ancoradores da Luz e os que participaram (para alguns de vocês, desde as Núpcias Celestes)
do estabelecimento do que chega agora.

O compartimentar das Dimensões atinge o seu fim, dando-lhes a viver sentimentos de Liberdade e de
Liberação, cada vez mais intensos, que isso seja em vocês, que isso seja nos seus acessos a esses espaços
que lhes foram fechados, ou ainda através do que minha Irmã GEMMA falou a vocês, desde algumas semanas,

sobre este Casamento Místico.
E também do que lhes disse UM AMIGO, sobre o que foi denominado Yoga da Eternidade (ndr: intervenção de

UM AMIGO de 12 de abril de 2012) (*).

***

Vocês entram, a partir de hoje, nos Tempos da Eternidade, pondo fim, efetivamente, a certo número de coisas.
O seu Coração deve permanecer leve e sereno.

E isso não depende de qualquer decisão que lhes seja própria, mas, unicamente, da sua capacidade para
deixar agir a Doação da Graça, em vocês.

***

Mais do que nunca, eu chamo sua Consciência para o fato de que vocês são apenas a Graça, apenas a
Doação.

Porque a própria Essência do que vocês São é Amor e de que não há outros caminhos senão o Amor, de que
não há outras verdades senão o Amor, para manifestar, doravante.

O Manto Azul da Graça vai trabalhar, de maneira cada vez mais intensa, em meio às suas estruturas corporais e
à sua estrutura sutil, levando-os, por vezes, a viver situações que eu qualificaria de radicais.

Não julguem o evento que ocorre em sua vida.
Não julguem ninguém.

Aquiesçam ao que a vida lhes dá, porque a Vida se dá ela mesma, porque vocês São a Vida.
Não permaneçam no que é habitual a vocês (ou seja, nesta ação / reação aos acontecimentos da vida ordinária,

quaisquer que sejam), mas penetrem, cada vez mais facilmente e com facilidade, na Onda da Vida, nesse
Manto Azul da Graça que é colocado em vocês.

***

Como eu lhes disse, eu irei acompanhá-los (de maneira muito mais precisa, muito mais evidente, também, para
muitos de vocês) durante este período.

Vocês poderão, durante este mês que vai transcorrer, pedir-me o que vocês quiserem, para a sua Liberdade,
para a sua Liberação.

O Comandante lhes falou do processo alquímico e é muito exatamente disso que se trata.
Esta alquimia vem concluir, de algum modo, e abrir outra coisa.

Esta outra coisa (que para alguns de vocês ainda está apenas na fase das primícias) não é senão a Revelação
da Verdade da sua Eternidade, da Autenticidade, do Riso e, sobretudo, da Multidimensionalidade.

Muitas vezes, os Anciãos lhes falaram do olhar ou do ponto de vista que vocês colocaram sobre o que é para



viver.
Eu voltarei, simplesmente, nesta frase (que foi pronunciada, com frequência, pelo Comandante) (ndr: O.M.

AÏVANHOV): “a lagarta torna-se borboleta”.
A lagarta não conhece a borboleta, mas isso está inscrito no que ela é, ela mesma.

A borboleta apronta-se para viver o que ela é.

***

As Vibrações (ao nível do seu Templo, através de algumas estruturas) participam da sua Liberdade, da sua
Alegria.

Acolham o que chega como uma Doação da Graça porque é muito exatamente isso.
E lembrem-se de que, nas esferas da Unidade, a palavra sofrimento não pode existir.

O sofrimento apenas resulta da dualidade, unicamente do confinamento e da ilusão do efêmero.
Se vocês forem francamente para o que a Luz lhes propõe (e para o que a Onda da Vida lhes propõe), vocês

só podem estar satisfeitos com esta alquimia.
Lembrem-se de que, durante este mês (em que vai ver-se verter, sobre a Terra, o conjunto da Irradiação
Cósmica e Solar esperada desde tanto tempo), resta-lhes apenas estar Alinhados com vocês mesmos.

Resta-lhes apenas aquiescer à Luz, aquiescer à Eternidade.

***

O seu corpo vai manifestar cada vez mais sinais.
Vivam-nos.

Não atribuam ali demasiada importância.
Centrem-se em sua Consciência.

Olhem, realmente, o que se alivia, o que se Libera.
Não vejam nada mais do que isso.

Nós lhes pedimos também, encarecidamente, para juntarem-se a nós, cada vez mais numerosos, a esta Boda
Mística, a este Casamento Místico, que será, evidentemente, mais intensa, porque o conjunto das minhas Irmãs
ali irá participar, com vocês, toda quinta-feira, às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].

Vocês terão a oportunidade, durante esses momentos, de darem-se conta, por vocês mesmos, desta
Transmutação, desses efeitos, sobre a sua Vida, sobre a sua Consciência, sobre a sua Liberação.

***

Nós contamos com vocês.
Vocês responderam “presente”, até agora, que isso seja pelas Núpcias Celestes ou pelo que se seguiu.
Hoje, convém que o Manto Azul da Graça (que já os recobre e que já tem trabalhado, em vocês, de algum

modo) finalize sua ação, a fim de que vocês sejam inteiramente revestidos desse Manto Azul, instalados na
Onda da Vida e na Doação da Graça, instalados, de qualquer forma, aqui mesmo, aí onde vocês estão, em sua

Eternidade.
Porque, a partir do momento em que vocês ali estiverem instalados completamente, vocês irão constatar que

nada do que se refere à vida ordinária que vocês levam (quaisquer que sejam as facilidades ou as dificuldades)
poderá mais, de maneira alguma, perturbá-los.

É assim que nós esperamos vê-los, o máximo possível: felizes e nesta Alegria inefável desse Casamento
Místico, neste estado particular que vem transcender todos os outros estados.

Eu venho, portanto, convidá-los a viver isso, com cada vez mais facilidade.

***

A partir do momento em que vocês não derem corpo às suas dúvidas, aos seus medos, às suas interrogações,
aos seus sofrimentos (manifestando, assim, a sua capacidade para ser a Alegria, para ser a Paz), tudo será

grandemente facilitado para vocês: se vocês aquiescerem, se vocês permanecerem na Paz, se vocês
cultivarem a Paz (chamem isso como vocês quiserem).

O que quer que vocês façam (que vocês meditem ou que vocês trabalhem, que vocês estejam acordados ou
dormindo), cultivem esta Paz.

Porque a Paz chama a Paz, mais do que nunca.
Porque o Amor chama o Amor.



Mais do que nunca, durante este mês que vai transcorrer.
Todos vocês estão convidados à Onda da Vida, e todos vocês estão convidados à Liberdade.

Os sintomas diversos do seu corpo irão ilustrar, de algum modo, esta reimplantação (se eu puder assim
chamá-lo) da Onda da Vida, finalizando, em vocês, o que deve sê-lo e os restituindo à sua Eternidade.

***

Sejam o Riso.
Sejam a Dança.
Sejam a Alegria.

Eu tive oportunidade de dizer, já, que, enquanto Mãe, não pode existir (contrariamente ao que lhes disseram
algumas aparições Marianas) qualquer castigo, qualquer punição.

Porque o que a personalidade chama de castigo ou de punição não é, de fato, senão a Liberdade e a
Liberação, justamente, do que estava pesado e pesando.

Eu os convido a estabelecer-se nas Moradas da Eternidade.
Eu os convido a estabelecer-se, cada vez mais firmemente, nesta alquimia, nesta Transmutação da sua

Consciência, deste corpo, a fim de viver a serenidade, a fim de viver a Paz, aí onde não pode existir qualquer
alteração, qualquer perturbação.

***

O Templo do seu Coração vai avivar-se, de algum modo, apresentando novos sinais.
Esses novos sinais, essas novas manifestações, têm apenas um objetivo e um único: aproximá-los das suas
Núpcias Místicas, aproximá-los da sua Eternidade, fazê-los viver a Eternidade, a fim de que mais nada possa
alterá-los, porque a Eternidade não pode ser alterada, de nenhuma maneira, pelo que vive este corpo e este

mundo.

***

Doravante (a partir de hoje), o conjunto das minhas Irmãs (nomeadas Estrelas) irá participar desta Ronda (um
pouco a exemplo do Conclave Arcangélico que foi dissolvido, desde algum tempo).

O conjunto das minhas Irmãs irá se reunir (comigo) e o conjunto dos Anciãos (conosco), de maneira que os 24
e as 12 e eu mesma formemos uma Ronda: uma Ronda perfeita, uma Consciência Unificada e totalmente

Liberada, vindo coroá-los, vindo restabelecê-los (se vocês o aceitarem) no que vocês São, toda quinta-feira às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “acompanhamentos / Radiância Arcangélica) (**), e também toda
noite, às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos/protocolos prioritários a praticar: Comunhão

Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (***).
 O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, que se põem em vocês, vão adquirir esta tonalidade particular em

que muitos elementos que foram mantidos ainda escondidos, velados, vão se revelar, em particular no que se
refere à identidade do seu Duplo Cósmico, onde quer que ele esteja.

Não tenham medo, não estejam contra, porque isso é natural, porque isso participa da Androginia Primordial,
permitindo-lhes reencontrar a Liberdade.

***

Estas Núpcias Místicas, esta União Mística que nós propomos a vocês (minhas Irmãs e eu mesma e o conjunto
dos Anciãos), desenrolam-se, é claro, antes de tudo, em vocês.

É a Última Chave que nós lhes damos, que nós lhes oferecemos.
Nossos momentos de Comunhão irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais reais, cada vez mais

verdadeiros.
Alguns de vocês irão começar a perceber, não mais a presença do Duplo, nas costas, mas, sim, a presença ao
lado de vocês, à sua esquerda, desse Duplo, ou que seja pelo outro lado (encarnado ou não), resultando nesta
Fusão Mística e nesta beatitude que é, eu os lembro, a sua Essência Eterna (bem ao oposto da falta que os faz

viver a personalidade, no conjunto dos seus relacionamentos e das suas relações uns com os outros).
O Amor estabelece-se de maneira autêntica, agora.

Fazer a experiência, vivê-la, é ali se estabelecer.
Vejam apenas isso.

Não sejam concernidos pelo que quer que seja mais senão pela Luz, senão pelo Amor, e senão por esses
Reencontros.



Nada há de mais intenso.
Nada há de mais verdadeiro do que o que se revela, nesse momento, do que o que se dá a viver aqui, onde

vocês estão.

***

A Onda da Vida, a Doação da Graça, que trabalha agora desde algumas semanas, tem, de qualquer forma,
preparado vocês (mesmo se vocês não o sintam ainda) para viver, na totalidade, o que está aí.

Estejam, sobretudo, centrados no que é essencial: sua Eternidade, sua Essência, o Amor.
Todo o resto virá de acréscimo e será dado de acréscimo a vocês.

Mas se vocês buscarem esse acréscimo, mais do que o Amor, então esse acréscimo não poderá aparecer.
Coloquem sempre o Amor à frente.

Amem e nada mais façam.
Amem e abram, cada vez mais, o que vocês São.

Para isso, nós os convidamos porque, doravante, o conjunto de nossas Frotas Intergalácticas encontra-se mais
próximo de vocês, pronto para intervir, pronto para Amá-los, se vocês mesmos se colocarem neste Amor.

***

Eu voltarei, quanto a mim, no período nomeado, sobre esta Terra (em todo caso no seu calendário, aqui,
ocidental), em torno da Ascensão [quarenta dias depois da Páscoa – dia 17 de maio].

Porque, naquele momento (como vocês irão constatá-lo), muitas coisas serão modificadas em vocês.
O Som do Céu e da Terra e o Som das suas almas e dos seus Espíritos vão adquirir uma tonalidade, aí

também, mais intensa.
Os sinais da Terra e do Céu (já numerosos) vão aparecer, cada vez mais claramente, à Consciência, mesmo

daqueles de vocês que, até agora, não queriam ali ver sinais, nem o que quer que seja mais do que uma
normalidade (tranquilizando-os em sua vida habitual, em sua personalidade).

A intensidade dos sinais e a intensidade da Alquimia e da Transmutação que vocês vivem, não poderão fazer
de outra forma senão fazê-los realizar isso.

E nós os esperamos assim, a cada dia mais numerosos, a juntar-se à Beleza, a juntar-se à Eternidade, a juntar-
se à sua Essência.

***

Nós os chamamos a redefinir o que é fundamental, para vocês, hoje.
Nós os chamamos a reposicionar-se, no Amor e na Luz, na totalidade.

Onde vocês colocam suas prioridades?
Onde vocês colocam, o que poderíamos chamar, de seu futuro?

Onde vocês colocam a sua fé?
Onde vocês colocam o seu interesse?

Quanto mais vocês estiverem de acordo com a Onda da Vida, mais tudo (absolutamente tudo) será facilitado e
irá operar, independentemente da sua vontade, a fim de permitir-lhes estabelecer-se, ainda mais facilmente, na

Morada da Paz Suprema, na Eternidade.
Se eu puder dizer, mantenham a fé, mantenham a confiança, porque tudo o que se desenrola e irá se

desenrolar (em vocês como no exterior de vocês) tem apenas uma vocação (e uma única): fazê-los descobrir e
viver o Desconhecido, a Eternidade, o que é a sua Essência e que é a nossa Essência (de todas e de todos,

sem qualquer exceção).

***

Nós os convidamos, efetivamente, ao Banquete Celeste.
Nós os convidamos a desposar aquele que se tem ao lado de vocês.

Naturalmente, muitos de vocês, em um primeiro momento, poderão renegar o que acontece, porque, é claro, o
peso que foi inculcado, nesta humanidade encarnada (em nome da falsificação), induziu, obviamente, todas

essas dúvidas, todos esses medos que são para transcender e para superar.
A Onda da Vida ali trabalha, mas vocês podem, vocês também, trabalhar nisso, Liberando-os dos últimos

entraves, assimilando e vivendo que vocês não são nem suas dúvidas, nem seus medos e absolutamente não
o que pode ser efêmero, em vocês.



Cabe a vocês escolher: a Luz e o Amor, a Sombra e o sofrimento.
Mais do que nunca esses componentes opostos vão se separar.

Desposar o Amor e a Liberdade é, de alguma forma, divorciar-se do sofrimento, é aceitar o Casamento
Místico, é aceitar o Riso, é aceitar a Eternidade.

Não há qualquer encarnação, qualquer regra, qualquer moral, qualquer limite que se mantenha, em relação a
esta leveza.

Cabe a vocês saber o que vocês querem manter.
Cabe a vocês decidir o que vocês querem estabelecer.

Estejam alegres.
Estejam leves.

A Onda da Vida ali convida vocês.
E eu MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, eu venho convidá-los porque esse tempo está aí, durante este mês,

onde o conjunto das estruturas isolantes (que já estavam perfuradas sobre este mundo) vai reduzir-se ainda
mais, dando-lhes, para muitos, a ver (além dos olhos) a Luz, a viver a Unidade e o Absoluto.

Não resistam.
Não sofram.

***

Tudo o que ocorrer, durante este período que se abre hoje, é apenas destinado, ainda uma vez, para viver a
Liberdade e a Liberação.

Estejam leves.
Estejam alegres.

Não deem importância ao que pode se manifestar em seu caminho ou em sua vida que vai tentar conduzi-los
ao Antigo, ao que está prestes a morrer e a desaparecer.

Mas vão, francamente, ao seu Futuro, que é a Eternidade, o Amor, a Beleza e a Paz.
Não há outra via que o Coração.

Não há outro caminho que o Coração.
A intensidade das Vibrações da Onda da Vida, em meio ao seu Coração, irá pedir, da parte de alguns Anciãos,

esclarecimentos quanto ao trajeto da Onda da Vida, quanto aos seus efeitos (agora finais) no próprio
desenrolar da sua vida, dos seus encontros e de tudo o que acontece, nesse momento mesmo.

Mantenham presente na mente que absolutamente tudo o que acontece (em vocês como no exterior de vocês)
tem apenas um único objetivo: sua Liberdade e o Amor.

Porque vocês são (como todos nós) Seres Livres, Multidimensionais e, assim como nós, Seres além do ser,
além do Si: vocês são a própria Essência do Amor, aqui como em toda parte.

É a isso que vocês são convidados.
Qualquer que seja o acontecimento e o elemento da sua vida que mudar, ele está inscrito nesta Liberdade,

neste Plano de Liberação.
Olhem, todos e todas, olhem todos os elementos da sua vida com o mesmo Amor.

Quaisquer que sejam as aparências, qualquer que seja o que quiser tentar dizer a personalidade, tudo o que
acontece tem apenas um único e exclusivo objetivo: devolvê-los a vocês mesmos, à sua Eternidade e ao Amor

que vocês são.

***

Os detalhes práticos serão dados, pelos Anciãos e por algumas Estrelas, durante esta semana.
Esta semana que lhes dará os elementos que podem, a priori, parecer-lhes nutrir o seu mental, mas que são,

eu acho, agora, pontos de apoio, de algum modo, para tranquilizá-los e transcender as últimas dúvidas, os
últimos medos, para viver, da maneira a mais simples e a mais confortável possível, o que lhes é proposto.
Nós contamos com vocês, como vocês contam conosco, porque nós somos Um, porque nós estamos em

vocês.
Porque juntos, nós somos a Eternidade, nós somos a Unidade e nós somos o Absoluto.

Lembrem-se de que, a partir desta noite, às 19 horas (assim como todas as quintas-feiras às 22 horas) (hora
francesa), a Onda da Vida vai tomar esta nova tonalidade, levando-os, às vezes, a apresentar-lhes o seu Duplo.

As Núpcias Místicas, o Casamento Místico irá se tornar, para aqueles que não o vivenciaram, o Elemento
Liberador, o Andrógino Primordial levando-os à Eternidade.

Esta Fusão está em andamento.
Quer vocês tenham conhecimento, ou ainda não, de maneira lúcida, ela está em andamento.



***

Nós os convidamos, realmente, a definir e a decidir o que for essencial para vocês e para ali se estabelecer.
O que é importante?

O que é vital?
E vital para quem?

Ou para o quê?
Os tempos chegaram para romper todos os limites e todos os contextos forjados pelo confinamento, sem

qualquer exceção.
É-lhes preciso um olhar novo.

Esse olhar novo que não depende da vista, nem da visão, mas da capacidade para viver a Fusão e a
Comunhão (aqui como em outros lugares), pondo fim ao isolamento, pondo fim à sua própria divisão, ao seu

próprio sentimento de estar cortado e separado do Universo, de estar cortado e separado do conjunto da
humanidade.

Os contextos, os limites, as barreiras, as referências, são chamados a desaparecer, na totalidade, se vocês o
aceitarem.

 Aí se encontra a fonte da Alegria, a fonte do Amor e a fonte da FONTE, levando-os ao Absoluto (mesmo
mantendo este corpo e esta forma, por enquanto), aproximando-os, a cada dia que passar neste tempo

terrestre, neste Final.
Nós os convidamos a isso, na maior das simplicidades, na maior das humildades, na maior das Transparências

e da Pureza.
Não conforme os seus conceitos, não conforme os seus julgamentos, não conforme os seus limites, mas, sim,

conforme o Amor e a Luz, conforme a Eternidade.

***

O conjunto do que eu poderia nomear, por analogia, o Conclave das irmãs Estrelas e dos Anciãos, realiza-se,
hoje mesmo, propiciando-lhes viver a Liberdade, a Liberação.

O momento chegou de reunir o que havia sido separado, para ser Livre, para viver a Liberdade, a fim de nunca
mais se viver o sentimento do isolamento e do confinamento (aqui mesmo, neste corpo), levando-os a viver a

ilusão do tempo e do espaço, em sua consciência, neste corpo.
Assim é a Doação da Graça, assim é a Ação da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, de hoje em diante.

Vocês que estão aqui presentes, vocês que irão me ler, vocês que irão me escutar, além do tempo e além do
espaço, eu coloco em vocês o Manto Azul da Graça, retransmitido por esse Novo Conclave.

***

Agora, vivamos, juntos, a Graça.
Essa será a nossa maneira de selar nossa Aliança do Fogo, no Braseiro do Amor, na Onda da Vida e na

Eternidade.
Vivamos isso, desde agora, além de todo tempo e de todo espaço.

Acolhamos juntos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu selo e coloco, em vocês, o Selo do Amor, o Selo da Liberdade.
Eu lhes digo: até o período da sua Ascensão.

E eu lhes digo, a cada noite, com o conjunto do Conclave, às 19 horas, e às quintas-feiras, às 22 horas (hora
francesa).

Que o Amor os leve ao que vocês São.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, Embaixadora do Conclave das Estrelas e dos Anciãos.

Em nome do Amor, da Verdade e da Pureza, eu saúdo vocês, na Graça da Eternidade.

************
ÁUDIO (mp3):

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120506_-_MARIE.mp3


************

(*) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ‘Acompanhamento: *AJUSTAMENTOS À LUZ VIBRAL* (Radiância Arcangélica) – a contar de 19 de
janeiro de 2012’

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-
vibral-a-contar-de-3-de-janeiro

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de março de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429

06 de maio de 2012
(Publicada em 07 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/acompanhamento-ajustamentos-a-luz-vibral-a-contar-de-3-de-janeiro
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1429


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de vos reencontrar e eu venho para vos desejar,
certamente, as boas vindas e também, como é meu hábito, para responder às questões que vocês não

deixarão de me colocar.

Portanto, todas as minhas bênçãos vos acompanham e, por enquanto e já, eu escuto o que vocês têm para me
perguntar e a colocar como questões.

***

Pergunta: Sentir queimar o ponto OD do peito tem um significado particular?
Sim. É a passagem da Porta Estreita.

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça atua, há uma penetração desta fusão dos Éteres, que se
produz entre o vosso corpo físico e o vosso corpo de Ser, e se traduz pela ativação, certamente, do que foi

denominado as Portas.
O Manto Azul da Graça tem uma ação privilegiada sobre as Portas ATRAÇÃO e VISÃO, que vem, como

dizemos, focalizar o aspecto Consciência e Vibratório sobre essas duas Portas que se reúnem ao nível do
ponto OD. E isso pode, certamente, desencadear as queimaduras sobre este ponto OD aí, como também, na

Estrela OD da cabeça.
O significado, é a passagem da Porta Estreita, é o parto, é a expulsão do bebê.

***

Pergunta: E quanto às queimaduras do chacra do Coração que se difundem na axila direita, em
torno do ponto KI-RIS-TI e atrás da omoplata esquerda e que sobem para a frente?

Então aí, caro amigo, tudo isso é normal, isso faz parte do que foi chamado o planeta grelha.
Mas aí, é a grelha corporal.

É o teu corpo que está em vias de queimar, é muito normal.
A atividade Vibratória do Manto Azul da Graça, as partículas Adamantinas, os raios que descem, de qualquer
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modo, e que sobem, da Terra como do Céu, têm efeitos extremamente importantes.
No ano passado, há dois anos, nós vos falamos do chacra do Coração, da Coroa Radiante do Coração.

Hoje, o Coração não vive mais simplesmente um processo ligado à ativação do chacra, mas, verdadeiramente,
a transmutação alquímica desse chacra.

É a fase final da Ascensão que se traduz por uma transmutação total ao nível celular.
Então, certamente, isso não é mais unicamente uma Vibração ao nível do Supramental, mas a fusão dos Éteres

que se realiza em vocês (depois da instalação, no início de fevereiro, do Manto Azul da Graça e da Onda da
Vida) podendo traduzir-se pelos fenômenos extremamente físicos que tocam, sobretudo, o chacra do Coração,

a zona do peito, a zona das costas e existe, efetivamente, vamos dizer, as propagações desse Fogo sobre
certas linhas.

Isto faz parte do que vos será dado, se o podemos dizer, dentro de alguns dias.
Certamente, no início do Manto Azul da Graça, nós insistimos sobre o fato de não vos dar os circuitos, porque,
lembrem-se, a Onda da Vida se propaga a ela mesma: ela não tem necessidade da vossa Consciência para

estar ativa, bem pelo contrário.
Agora, com o tempo decorrido (pois faz agora o terceiro mês, não é?), um certo número de coisas estão

realizadas sobre a Terra, como no seio daqueles que, entre vós, viveram a Onda da Vida (que é independente,
eu vos lembro, da vossa Dimensão, podemos dizer, de Semente Estelar ou de Ancorador da Luz) e que se

traduz por manifestações por vezes extremamente físicas e que poderemos chamar de tremores
extremamente poderosos, seja ao nível dos diferentes pontos, Portas, Estrelas, chacras, que estão

relacionados, ao nível do peito e da cabeça ou ainda ao nível do sacro.
Todos esses processos têm uma única vocação, se o podemos dizer, que é justamente realizar a vossa

própria Ascensão.
Eu beneficio de um momento de silêncio, certamente, para agir através da nossa Comunhão de Coração a

Coração, no Fogo, na Onda da Vida e através do Manto Azul da Graça.
Isto nós vos dissemos também, após numerosos meses, que, cada vez que um entre nós (ou que uma entre

nós) vinha a vocês, nós estabelecemos esta espécie de Comunhão particular que é, de qualquer modo, a
prefiguração da vossa própria dissolução.

***

Pergunta: A que corresponde o eczema recorrente que eu tenho na Porta VISÃO da cabeça?
Em geral, a pele é o limite do corpo.

A pele é o limite da personalidade, não é?, e também da encarnação.
Pode existir, ao nível dessa pele (sobretudo quando isso toca as zonas também importantes), um processo de

descristalização, um processo de eliminação.
Não há necessidade de se preocuparem com isso.

Como vos diria o nosso amigo BIDI: «vocês não são esse corpo».
Portanto, qual é a importância?

***

Pergunta: Ter mãos que queimam, está igualmente ligado à Onda da Vida?
Sim, da mesma maneira que a Onda da Vida nasceu sob os pés, tendo pontos de acupuntura do rim, se vocês

querem, na junção do segundo dedo do pé.
Em certos trajetos da Onda da Vida que percorrem, num dado momento, o conjunto do corpo (depois de estar
focalizada ao nível dos primeiros chacras), há uma subida da Onda da Vida que se faz ao nível do Coração e

em seguida ao nível da cabeça e em seguida sobre a cabeça.
E depois, há uma circulação que se faz da frente para trás e de trás para a frente.

Mas há, como disse há pouco, outras circulações.
Uma dessas circulações diz respeito à implementação de uma Vibração da Onda da Vida que parte do chacra

do Coração e que sai (se o podemos dizer) pelas mãos.
Da mesma maneira que entra pelos pés, sai pelas mãos na zona similar.

O mesmo é dizer que não é o chacra da mão, propriamente dito, mas é a zona que situa próxima dos dedos.
E isso pode efetivamente desencadear queimaduras.

***

Pergunta: Ter as mãos e os dedos inchados com uma perda de sensação que sobe até o cotovelo,
com dores ao nível do cotovelo, está igualmente ligado à Onda da Vida?

Isso pode ser.



Certamente, a Onda da Vida é qualquer coisa de extremamente ardente (se podemos empregar esta
expressão) mesmo que vocês não percebam as queimaduras.

Alguns vão sentir uma corrente de ar fresco, em particular nos níveis inferiores do corpo.
Mas certamente, esta Onda da Vida, através da ação sobre esse corpo físico, é (vocês o entenderam) a

‘fusão’, como eu disse, do vosso corpo de Estado de Ser com o corpo físico.
A gama Vibratória do corpo de Estado de Ser é muito mais rápida, mais intensa, que a gama de Vibrações do

corpo físico.
Se existem radiestesistas que, por exemplo, se divertem a medir a vossa radiação da vida, vocês irão

aperceber-se de que esta radiação está extremamente amplificada.
Mas certamente, vocês têm todos, em encarnação, resistências.

Quais são estas resistências?
Eles resumem-se em qualquer coisa que deve ser revelada, para o maior número, esta semana, que

corresponde ao apego da vossa própria personalidade, do eu a si mesmo.
O eu não quer nunca morrer, é o paradoxo.

A personalidade se crê sempre imortal, embora não haja nada de mais efêmero que aquilo que está inscrito
entre o nascimento e a morte.

Mas é, no entanto, entre o nascimento e a morte que se produz este processo alquímico que vocês vivem.
Então claro, a pele, o corpo, certas partes do corpo, resistem.

Elas não querem morrer.
Elas não querem se deixar transmutar.

Portanto, tudo o que vocês exprimiram durante este período (quer seja ao nível do corpo, quer seja ao nível
fisiológico, quer seja no seio de algumas relações) não faz senão manifestar, em vocês, o que não quer morrer.

Isso não necessita de aí colocar uma atenção extrema, simplesmente estar lúcido.
O nosso amigo BIDI vos diz sempre: fiquem tranquilos, não façam nada, sejam observador ou

espectador, não participem (de forma nenhuma) no que se desenrola neste processo alquímico final
de fusão. 

Quer seja com o vosso corpo de Estado de Ser, quer seja com o Sol, quer seja com o Cristo, quer seja com o
vosso Duplo, ou o que seja.

Tudo isso é estritamente normal.
Então claro, para o humano que foi privado, que foi amputado da sua ligação de Liberdade, isso representa

qualquer coisa que faz interrogar, que levanta problemas, por vezes.
Quanto menos vocês segurarem esse corpo, quanto menos vocês segurarem isso que vocês vivem, no que

está em vias de morrer, mais vocês serão libertados facilmente e mais vocês estarão alegres.
Mas para isso, é preciso ainda realizá-lo.

Porque se vocês estão todo o dia colocando-se sobre qualquer coisa que os gratifique, sobre qualquer coisa
que vos agrade, sobre qualquer coisa que vos faz mal no corpo ou na cabeça, o que é que vocês vão fazer?

Vocês vão alimentar o que faz mal.
É esse o grande sentido do que vos foi dito, por uns e por outros, desde a Onda da Vida.

Não lhe deem importância.
Continuem a viver (o que quer que vos chegue: a esse corpo, à vossa vida, às vossas relações) porque a Onda
da vida vos liberta mesmo se o que se passa vos pareça, como dizer, doloroso, nesse corpo, na cabeça, num
chacra, numa relação, em qualquer coisa que se modifica, se termina ou se transforma, porque isso nunca é

para o vosso mal.
É sempre para ir para a Liberdade.

Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso corpo.
Vocês não têm os prós e os contras do que vive o vosso psiquismo, mesmo a vossa Consciência.

Mas se a Onda da Vida nasceu, mais vocês ficam tranquilos, mais isso se passará com uma ligeireza que vos é
desconhecida.

Mas se vocês tentarem se desligar, se vocês tentarem que a vossa Consciência seja envolvida por um
sofrimento, onde quer que seja, vocês vão alimentar os vossos próprios medos, as vossas próprias dúvidas e

vocês vão reforçar as resistências ao que está em vias de se estabelecer.
Não foi por acaso que muitos entre nós insistiram sobre este lado do deixar fazer.

 Porque, como nós dissemos, a Luz é inteligente mas a Onda da Vida é Supra inteligente.
Ela restitui-vos a vocês mesmos, mesmo que para isso ela tenha que fazer qualquer coisa desaparecer,

mesmo que seja o vosso corpo.
Portanto, quanto mais estiverem tranquilos, mais vocês aceitam não ser o que se desenrola (eu creio que BIDI

vos exprimiu isso perfeitamente), mais as coisas se passarão, verdadeiramente, maravilhosamente.
Quanto mais vocês sentirem um amor indizível no vosso Coração, mais vocês sentirão momentos de bem-

aventurança, de êxtase total (é isso que é o mais importante).
 Porque num dado momento, como foi dito, vocês se tornam esta Onda da Vida, e há, não mais uma

capitulação do corpo, uma capitulação da personalidade, mas uma absorção deste corpo, desta personalidade,
em qualquer coisa muito mais vasta, que é o vosso corpo de Eternidade.



É esta a alquimia que vocês vivem.
Então claro, eu concebo que é muito difícil de perder, entre aspas, certas coisas, ou de crer perder certas

coisas.
Mas ponham-se a questão: a Onda da Vida ela vos leva ao que vocês São, de toda a Eternidade, Ela vos faz

sair do efêmero, Ela vos faz sair daquilo que teve um tempo e que não tem mais razão de ser.
Se for o vosso corpo, tanto melhor, se for uma parte do vosso corpo, tanto melhor também.

O que quer que se desenrole, tudo, absolutamente tudo, contribui, quer vocês queiram quer não, para a vossa
Liberdade, mesmo se isso não pareça assim num primeiro tempo.

Lembrem-se de que, ao nível do estado multidimensional (quer vocês tenham vivido a Comunhão, quer vocês
tenham vivido as Fusões ou não, quer vocês tenham vivido as dissoluções ou não, quer vocês tenham vivido as

deslocalizações ou não, ou, agora, as multilocalizações, ou quer vocês tenham encontrado o vosso Duplo ou
não), tudo isso, absolutamente tudo, contribui para a vossa Liberdade e para a vossa Libertação.

A personalidade, certamente, vai vos dizer «não é verdade porque eu estou doente, porque eu sofro,
porque eu vivo isto, porque eu vivo aquilo».

É uma Ilusão.
Tudo isso depende (como diziam BIDI e outros, também, entre nós) do vosso ponto de vista.

O ponto de vista da personalidade nunca será senão sofrimento.
O ponto de vista do Si nunca será senão uma necessidade de persistir.

Não há senão o ponto de vista do Absoluto (do não-Si, do não-Ser, chamem-lhe como vocês quiserem) que
vos dará esta Alegria permanente, este estado de riso cósmico, se o podemos dizer, porque é a vossa

natureza.
Todo o resto não existe porque não faz senão passar, mesmo esse corpo.

Claro, tudo se desenrola, para vocês que estão aqui, nesse corpo.
Aí está o sentido maior de tudo o que vos foi dito, há pouco tempo (desde a Onda da Vida e sobretudo, desde

há um mês), respeitando o princípio da investigação sobre o que é efêmero.
O vosso corpo é efêmero.

As vossas relações sobre a Terra são efêmeras.
Não há senão o ego que crê que vocês vão continuar em outras vidas, em outros mundos, a encontrar pais,

filhos, amigos, amantes, amores e outros.
Tudo isso é falso, certamente.

É com isso que vocês são confrontados hoje.
A Onda da Vida é uma transmutação total.
Esta transmutação total, resulta em quê?

Ela resulta na Ascensão.
Ela resulta no desaparecimento de tudo o que é efêmero e que vocês vivem neste momento.

Lembrem-se de que vocês estão encarnados.
Portanto, se vocês estão encarnados, isso quer dizer que vocês têm um corpo.

 Portanto, isso quer dizer que vocês têm uma personalidade.
Não cabe a vocês pôr fim a esse corpo, a essa personalidade, ou ao que quer que seja.

É a Onda da Vida, ela mesma (através deste aspecto transmutatório), que põe fim ao que deve ter fim.
Não são vocês que decidem.

Poderia dizer-se que é o planeta grelha individual.

***

Pergunta: Como acalmar ou tranquilizar a personalidade quando ela está nos seus medos? 
Quem fala (vou fazer como o BIDI)?

Quem queria tranquilizar a personalidade?
A personalidade não pode tranquilizar a personalidade: não há senão a mudança de ponto de vista.

Não fiques no medo, não fiques na dúvida, não fiques no sofrimento, afasta-te.
Isto não é uma recusa, mais uma vez, da personalidade, ou dessas zonas de Sombra, ou dessas dúvidas, ou

desses medos.
Porque tudo aquilo contra o que vocês querem lutar, pela ação da vontade, vai reforçar a dúvida, vai reforçar o

medo, vai reforçar o sofrimento.
Vocês não podem evitar o inevitável.

Da mesma forma, quando vos anunciam que vocês têm uma doença grave e que vocês vão morrer, vocês vão
viver o vosso próprio choque, à imagem do que dizia o bem amado SRI AUROBINDO sobre o Choque da

Humanidade.
Aí, está o choque da personalidade, muito simplesmente.



Este choque da personalidade é salutar porque ela vai agitar, de diferentes maneiras, em vocês, o que não
quer transmutar-se.

E este choque é a Transmutação.
Mas vocês não São o choque.

Vocês não São mesmo a Transmutação.
Vocês assistem à vossa Transmutação.

Portanto, se vocês mudarem de olhar e de ponto de vista, vocês não alimentarão mais a personalidade, vocês
não alimentarão mais essas dúvidas e esses medos que se exprimem.

E nesse momento, o que é que se vai passar?
Vocês vão entrar numa grande gargalhada, porque vocês não estarão mais preocupados.

O que quer isso dizer, se vocês não estão mais preocupados?
Isso quer dizer que vocês passaram no Si ou no não-Si, mas que vocês não estão mais no eu ou no mim da

personalidade.
Tudo isso será explicado porque o mês de maio (que vocês estão a viver) é o mês que vai ver o

descarregar da energia da Luz o mais importante que a Terra viveu desde há mais de cinquenta mil
anos. 

Portanto, o que é que vocês querem alimentar?
Quando vocês têm necessidade de coçar a cabeça, vocês utilizam a mão para se coçarem, é lógico.

Quando vocês têm um sofrimento no corpo, ou nas emoções, ou no mental, vocês querem ter uma resposta, é
lógico: ação/reação.

Mas, se vocês fizerem assim, isso vos afasta da possibilidade da Ação da Graça.
Ora, a Onda da Vida é o Dom da Graça.

Vocês não têm nada a perguntar-lhe.
Mas se vocês mudarem de ponto de vista, e se esse ponto de vista não é o da personalidade, mas o ponto de

vista da Onda da Vida, do Dom da Graça (ou da Onda do Éter), que se vai passar?
Vocês irão ver que, muito rapidamente, tudo o que vos parecia intransponível, tudo o que vos parecia doloroso,

vai desaparecer.
Ou, se isso não desaparecer, vocês não serão mais o que se vive.

Todos os fundamentos disso, eu vos desafio a voltar a escutá-los: eles vos foram dados por BIDI, por,
também, diferentes intervenientes, há quinze dias, três semanas (ndr: ver as mensagens de BIDI) (*).

É muito exatamente o que se desenrola em vocês: Vocês são o teatro, seja de uma tragédia (se vocês estão
na personalidade), seja de uma comédia (se vocês estão no Si).

E então, se vocês são o Absoluto, não há mais teatro.
Vocês vão retomar o exemplo do que foi dado através daquele que representa na peça de teatro, aquele que

observa o teatro, e aquele que compreende que não há teatro (ndr: ver a intervenção de BIDI de 13 de abril de
2012 – Parte 1) (*).

Eu vou dar-vos um outro exemplo que é muito impressionante: imaginem que vocês entram numa peça e que
esta peça é na penumbra e que vocês veem uma corda (uma corda, como para escalar a uma corda: um corda

grossa).
Na penumbra, vocês apercebem-se com os vossos olhos de que essa corda é uma serpente, o que é que

vocês têm?
Vocês têm medo.

De repente, a Luz chega e ela vos mostra que o que vocês tomaram por uma serpente é uma corda totalmente
inofensiva.

Vocês vão rir de vocês mesmos, porém, vocês tiveram medo.
Tudo depende do ponto de vista.

Se vocês fazem cessar um ponto de vista dado, vocês verão, por vocês mesmos, que a Onda da Vida vos vai
encher de Graça, de rir, de Alegria.

Porque vocês retornam à Eternidade, vocês não estão mais no efêmero da ação / reação, do corpo, de um
sofrimento, de uma relação, de qualquer coisa que está supostamente perdida.

Não há nada a perder.
Então, alguns, entre vocês, vão ver reforçar-se, também, processos em que vocês se vão afundar.

Vocês sabem que há quem tenha cada vez menos neurônios, as bicicletas rodam cada vez menos, já não há
selim, já não há pedais, já não há velocidades, já não há freios, mas em breve, não haverá sequer bicicleta

também.
O que é que vocês fazem, neste caso?

Se já não há bicicleta, vocês não podem mais pedalar, não é?
É exatamente o que está para vos acontecer.

Então, certamente, cada um entre vocês está num estado diferente.
Há quem vá dormir vinte horas por dia, outros que não vão mais dormir, mas isso faz parte da mesma

transformação final, última, que é esta Transmutação Alquímica.



Da vossa própria Fusão, primeiro, do vosso corpo físico e dessa personalidade, com o Estado de Ser.
Em seguida, dessa Fusão, ou desse Casamento Místico, com o vosso próprio Duplo, qualquer que ele seja.
E quando vocês realizarem isso, vocês estão ainda mais no Amor, vocês não podem rejeitar o que quer que

seja.
Vocês não rejeitam mais a vossa personalidade, simplesmente, ela é transcendida.

É isso a Liberdade.
É isso a Libertação.
É isso o Absoluto.

Então, certamente, a personalidade vai vos dizer que ela se vai fazer desaparecer a si mesma, e ela tem muito
medo.

É normal, porque a personalidade está ligada à personalidade, isso faz parte, mesmo, do princípio do
confinamento.

Porque, como vocês sabem (nós o dissemos frequentemente), vocês estão localizados num tempo, num
espaço, num corpo.

Então, foi lindo falar-vos de outras Dimensões, foi lindo falar-vos da Viagem ao Sol, foi lindo fazer-vos viver
(porque a Consciência permite isso) os processos de Comunhão, os processos de Fusão, enquanto vocês

não o vivem, não são senão palavras, não são senão quimeras.
Mas para isso, é preciso lembrarem-se, na vossa cabeça, de que isso é uma quimera.

 Porque se vocês lhe derem peso, enquanto a Onda da Vida está aí, vocês reforçam o peso, vocês não se
aliviam.

A ascensão é um processo de elevação, com ou sem o corpo, mas é um processo de Libertação da
consciência que está confinada.

Portanto, porque querem vocês queixar-se se este processo de Libertação passa, por vocês, pelo fato de
dormir, pelo fato de crer tomar qualquer coisa?
A vossa Liberdade passa por isso, por vocês.

O que quer que se passe em vocês, o que quer que se passe à vossa volta, da vossa capacidade de aceitar
(não de aceitar ser açoitado, não é?, mas de aceitar que vocês não São nada disso, vivendo tudo isso, porque

vocês não São isso) resultará a facilidade e a Ligeireza.
Vocês o constatarão, também, e vocês o constatarão cada vez mais, durante este mês de maio:

aquilo a que vocês se opuserem, irá se reforçar.
Aquilo a que vocês aquiescerem, vos aliviará. 

Sempre o mesmo, em um outro nível: ação / reação, ou Ação da Graça.
Não depende de vocês se estabelecerem num ou no outro.

E de nenhum outro.

***

Pergunta: Se a mudança de ponto de vista não é permanente, o que é então?
É uma aprendizagem.

A aprendizagem é feita de vai e vem, entre a consciência ordinária (o mim eu-personalidade), a Consciência do
Si, e a Consciência do não Si (ou a-consciência, como diria o nosso amigo BIDI).

É uma aprendizagem.
Esta aprendizagem começou, já, desde o início deste ano, quando nós vos falamos dos processos de

Deslocalização, de Fusão, de Dissolução, que se estruturam (se o podemos dizer assim) na vossa nova
Liberdade.

Um bebê que nasce neste mundo, humano, não sabe andar imediatamente: há uma aprendizagem.
Neste momento, vocês vivem a aprendizagem da Graça, vocês vivem os instantes da Graça, vocês vivem os

instantes da resistência.
Vocês vivem os instantes ligeiros, vocês vivem os instantes pesados.

Para vos permitir ver o que é agradável e desagradável.
Agora, se vocês quiserem permanecer pesados, é a vossa escolha.

Portanto, a permanência do não Si não se pode fazer senão desde o instante em que o conjunto das dúvidas e
dos medos da personalidade (que corresponde a esses famosos apegos da personalidade a ela mesma)

forem totalmente transcendidos.
Nesse momento, o que é que desaparece?

Vocês tornam-se multilocalizados, e certamente, não pode existir o mínimo medo, da morte ou do que quer
que seja.

Porque vocês sabem que vocês puseram fim ao vosso efêmero, ao vosso efêmero de consciência.
A partir desse instante, o que quer que aconteça a esse corpo, isso não tem nenhuma espécie de importância.

Isso não é um ato de negação, é a Verdade da vivência da Consciência que se estabelece no Absoluto.



Mas, mais uma vez, há aqueles que aí chegam à primeira tentativa, é como para a carta de condução.
Há outros, que precisam de duas-três experiências antes de aí chegarem.

***

Pergunta: Isso significa que, se os processos de identificação persistirem, de forma pontual, isso
está ligado à persistência da personalidade? 

Certamente.
Se a personalidade é transcendida, se a transmutação alquímica é terminada, o que é que se passa?

Vocês acederam ao vosso Duplo, vocês acederam às Fusões.
Portanto, vocês sabem pertinentemente, pela vossa vivência, que o que quer que a personalidade manifeste,

ela não é vocês.
Portanto, como é que, o que não é vocês, poderia perturbar o que vocês São?

Todos os processos da Onda da Vida, os Êxtases, os estados de Bem-aventurança que se produzem (que
estão bem para além da Alegria), concorrem para vos estabelecer na vossa Eternidade, para vos tornar Livres,

totalmente.
Agora, quando vocês veem qualquer coisa que vem da personalidade, não vale a pena dar-lhe de comer.

É suficiente saber, e por em prática, que vocês não São esse corpo, que vocês não São essa personalidade.
E pô-lo em prática significa: viver a Onda da Vida, se estabelecer na Alegria e na Bem-aventurança, no rir, mais

do que no que faz mal.
Isso parece complicado para a personalidade, mas desde que o mecanismo é entendido, é muito fácil. 

É por isso que alguns dentre vós têm necessidade, eu diria, de uma espécie de grande bofetada
cósmica para se despertar, agora.

Como dizia o nosso amigo BIDI: façam o que há a fazer, mas vocês não São o que se faz. 
Isso não impede de fazer, salvo se, claro, a transmutação vos chama para dormir vinte e quatro horas sobre

vinte e quatro.
Mas não é o caso para toda a gente, não é?

***

Pergunta: Estes últimos dias, eu estive estressada por situações de família e administrativas,
pesados, sem ter “a mola” para poder voltar. O que é que pode explicar isso? 
Isso prova simplesmente que a personalidade se deixou armadilhar pela personalidade.

Ela encontrou as ocupações familiares, os estresses familiares, as cisas para resolver para existir e se manter.
É a ilustração do que eu dizia: se tu dás peso a isso, o que é que vai passar-se? 

Tu vais estar no sofrimento, no estresse, na diminuição da tua Consciência.
É por isso que é preciso ser capaz (e é de fato possível) de fazer o que a vida vos pede, o que quer que ela

vos peça, sem estar implicado nisso.
Se vocês estão implicados, isso quer dizer o quê?

Se vocês sofrem, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês alimentaram a vossa personalidade, é evidente.

Isso nunca vem do exterior.
Certamente, tu vais responder-me que é o teu pai, ou a tua mãe, ou os teus filhos, que estão doentes, que são

contrariedades que vêm do exterior.
Isso não é um caminho: não há nada exterior.

O mundo (como foi dito) está em ti.
É a representação que tu fazes do mundo que vai atrair a ti o que tu tens para viver.

 Se a tua representação do mundo está inscrita no seio da personalidade, evidentemente que a vida vai
apresentar-te e servir-te um prato que é um pouco duro de engolir.

É o princípio da Atração, da Lei da Atração e da Ressonância.
É simplesmente destinado a te mostrar o que resta em ti como apegos.

E, portanto, o que se manifesta no seio da ação / reação.
Então, pode ser um marido, pode ser um pai, um filho, uma situação profissional, pouco importa, mas é sempre

o mesmo cenário, é sempre a mesma problemática.
Nunca esqueçam que a personalidade tem por única função vos prender à personalidade.

A Onda da Vida não tem senão uma função: vos levar à vossa Liberdade.
Mais uma vez, se junta o que eu chamava de pontos de vista.

Onde te posicionas tu?



Se, de maneira definitiva, tu tocas o Absoluto, e tu te estabeleces neste Último (que não é um estado
intermediário, que não é somente uma experiência), o que é que se vai passar?

Todas as circunstâncias da tua vida vão Libertar-te.
A Vida é mágica quando a Onda da Vida está aí, mas é preciso ainda que vocês a aceitem.

Vocês querem ser Libertados?
Vocês querem viver a Libertação, ou não?

Mas é um ou o outro, cada vez mais, isso será um ou outro: isso não pode ser os dois já que é uma
transmutação alquímica, é a Passagem de um estado a outro estado.

Vocês não podem pretender viver a Ascensão, a Liberdade, a Libertação, e estar colados nas coisas obscuras.
A Onda da Vida é uma Graça, e esta Graça, ela agita tudo à vossa volta.

Mas se vocês não querem que isso agite, permaneçam na personalidade, mas então, nesse momento, não se
queixem.

Há algum tempo, nós falamos da Sincronia, da Fluidez, da Fluidez da Unidade.
Tudo isso, agora, deve ser, aí também, transmutado.

Em quê?
Em Dom da Graça, em transmutação e em Casamento Místico.

Se vocês vivem isso, mais nada da personalidade e da vida limitada vos poderá afetar, de maneira nenhuma.
Mas não há senão vocês que o podem viver.

Mais uma vez, ninguém, senão vocês, poderá atravessar essa Porta, como foi dito de diferentes maneiras.
Mas vocês não podem, agora, manter os dois estados.

É próprio da personalidade, e mesmo do Si, crer que há uma Luz inefável, qualquer coisa que vai durar sempre,
neste mundo.

Mas é perfeitamente impossível já que vocês estão inscritos em qualquer coisa que é efêmera.
O Absoluto não é efêmero.

Tudo o que é efêmero é tudo menos o Absoluto.
Como diria o IRMÃO K, isso pertence ao conhecido.

Tudo o que é conhecido deve morrer, sem nenhuma exceção.
Da mesma maneira, como foi dito: quando vocês dormem, ou quando vocês morrem, o mundo não

existe mais para vocês. 
Pouco vos importa, quando vocês dormem, que tal pessoa morra nesse momento, vocês não o saberão.

É quando vocês acordam, que descobrem a morte, que vocês sofrem.
Mas quando vocês dormem, antes de o saber, será que vocês sofrem?

Ponham-se a questão.
Mas é verdade que a época atual vos vai chamar, cada vez mais, a conscientizar tudo o que vocês viveram,

tudo o que vocês Vibraram: são os trabalhos práticos.
Se ficarem na teoria, de que vos serve isso?

De nada.
Isso nutre o ego.

Assim como um conhecimento esotérico vai sempre nutrir o ego, ele vai vos dar um sentimento de progressão.
Mas aí, vocês não estão mais numa progressão, vocês estão numa transmutação alquímica final.

Não é quando vocês têm 90 anos que vocês vão lamentar não ter aprendido a andar de bicicleta (ou a costurar,
é parecido).

Lembrem-se de que a Onda da Vida está para além da Alegria, Bem-aventurança, Êxtase, Íntase, rir, mas rir
cósmico (chamem-no como quiserem).

Mas isso não é deste mundo porque este mundo, aqui, sobre a Terra, foi amputado de qualquer coisa.
Há tantos tabus na encarnação, pelo fato da ruptura da multidimensionalidade, há tantos enquadramentos, tanto

rigor, tanta fricção, tanto peso.
Hoje, é a Liberdade que vem.

Qual é o vosso ponto de vista?
Cada vez mais, em cada dia que vai passar (com o afluxo da Luz, com o afluxo das partículas Adamantinas,
com o afluxo da Onda da Vida), vocês vão encontrar-se, de forma cada vez mais intensa e paroxística, de

dever estabelecer a escolha de onde vocês se vão colocar.
Será que, quando vocês estiverem mortos, vocês se preocuparão em saber se vocês fizeram a vossa cama?

Vejam o ridículo da situação.
De um lado, vocês têm a ação / reação.

Do outro lado, vocês têm a Ação da Graça.
E não são mais as palavras, não são apenas os chacras, que estão abertos ou fechados.

É a consciência, diretamente.
Onde colocam vocês a vossa Consciência, onde estão vocês?



Então, claro, o ego, eu o ouço daqui, vai dizer: «sim, mas eu tenho isto a fazer, sim, mas eu estou ainda
na matéria, sim, mas eu ainda tenho obrigações, quaisquer que elas sejam».

Mais do que nunca, ele vai vos sussurrar isso, na cabeça, e isso vai tornar-se um loop (um ciclo sem fim).
Livrem-se de saber o que vocês querem ser, porque se vocês aceitarem atravessar a Porta, vocês vão

encontrar o quê?
Primeiro, vocês vão rir de vocês mesmos.

Mas vocês vão aperceber-se de que aquilo que havia a fazer esteve sempre lá, mas vocês o farão, mas vocês
não estarão mais na mesma morada para o fazer, o que quer que tenham a fazer, o que quer que a vida vos dê

a fazer.
Mas enquanto vocês não mudarem a localização da vossa consciência, isso será assim.

Quer vocês aceitem o efêmero, quer vocês aceitem o Absoluto.
Quer vocês fiquem no conhecido, quer vocês vivam o Desconhecido.

E nesse momento, o conhecido não poderá mais ser, jamais, o mesmo.
São os trabalhos práticos, este mês.

Vocês sabem, são as minhas palavras, mas certamente, outras palavras serão empregues e MARIA vos falará
disto melhor do que eu (ndr: intervenção MARIA de 6 maio 2012) (**), mas definitivamente, é exatamente isso

que se desenrola.
Vocês querem ser tristes senhores ou vocês querem ser Seres Libertados?

Eu vos lembro que o princípio da falsificação é o princípio da Dualidade.
É treinar-se para exprimir, em permanência, seja a ‘vontade de bem’, seja lutar contra o mal, a melhorar

qualquer coisa: ação / reação, o mundo faz isso.
Se não há mais ação / reação, é muito simples: não há mais mundo, não há mais Ilusão.

Tudo o que eu vos digo e o que vos vai ser dito, durante este período do mês de maio, está destinado,
realmente, a vos dar a ver onde vocês estão: o que vocês manifestam, o que vocês vivem.

Depois de numerosos anos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, eu vos falei do planeta
grelha, eu vos falei da vinda da Luz, das modificações que iriam surgir sobre a Terra (os vulcões, os ventos, as

chuvas).
Vocês estão por dentro, o que é que vos falta ainda?

Então, vocês vão se aproximar do que está em vias de morrer?
Ou então, vocês vão para a Vida, a Verdadeira.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu vou vos transmitir todas as minhas Bênçãos.
Nós vamos viver alguns minutos de Comunhão, se vocês o quiserem.

Eu intervim, como é hábito, enquanto vedeta americana, antes que MARIA tome a palavra.
Eu vos transmito, mais uma vez, todas as minhas Bênçãos.

Eu terei, certamente, ocasião de vos voltar a incomodar, eu também, não é?.
Eu vos envio todo o meu Amor, eu vos digo até muito breve.

Portem-se bem.
Vivamos alguns instantes de recolhimento.

************

(*) Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

(**) DIVINA MARIA (06.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
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Questão: quando faço uma pergunta, três quartos do tempo, não compreendo a resposta.

Bem.
Se, então, existe, em três quartos do tempo, uma ausência de compreensão, resta-lhe, portanto, um quarto do tempo,

no qual há compreensão.

Eu lhe responderia que, para que lhe serve a compreensão?
A compreensão é, sistematicamente, um ato do mental que se apropria de uma resposta, qualquer que seja, e dela se

satisfaz, porque ela nutre esse dito mental.

Nós podemos, portanto, dizer que, nos três quartos do tempo, há impossibilidade de nutrir seu mental. E, portanto,
que você perde apenas o quarto de seu tempo.

As questões são infinitas.
As respostas são tanto quanto.

Quer isso esteja no âmbito que eu lhes propus ou no âmbito de qualquer interveniente, uma questão requer uma
resposta, essa resposta requer outra pergunta.

Assim vai a vida do ser humano na ilusão.
A ilusão tem necessidade de tranquilizar-se, e ela se tranquiliza compreendendo.

Compreender jamais permitirá a você viver o que quer que seja em outro lugar que não no mental, em outro lugar que
não na ilusão.

É necessário, justamente, superar e transcender toda compreensão: ir além da compreensão, o que quer dizer que a
questão requer uma resposta, que, para além das palavras que são pronunciadas, para além do que é compreendido

ou incompreendido, o objetivo não é, jamais, nutrir o mental, mesmo se isso dê essa impressão, e dê a vocês esse
sabor.

O importante situa-se em outro lugar, bem além da ilusão, bem além, também, do que vocês podem perceber ou
sentir, na presença de um interveniente ou de outro.

O importante está, exatamente, em outro lugar,
Porque esse outro lugar é o que vai permitir-lhe nutrir o Essencial e não o mental.

Nutrir o mental não nutrirá, jamais, o Essencial, porque o Essencial não é, jamais, mental e não pode ser nutrido pelo
mesmo alimento.

O Essencial nutre-se de risos e de alegria.
Ele não pode, de modo algum, satisfazer-se com uma explicação lógica que vem da ilusão e que serve à ilusão.
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O Essencial não é, portanto, acessível a qualquer compreensão, e eu diria que é preferível adormecer no que nós
dizemos, ao invés de fazer funcionar, andar o mental para dele tirar algo que vai, finalmente e em definitivo,

exclusivamente, nutrir o mental.

É claro, a compreensão vai satisfazer o ego e a personalidade, porque o ego e a personalidade vão, sem justa razão,
apropriar-se da resposta e ter um elemento de nutrição que vai reforçar, de maneira permanente, o ego.

A compreensão vai reforçar as crenças, quaisquer que sejam.
As respostas às questões e as questões que vocês se fazem vão nutrir o mental, nutrir as crenças, reforçá-los ou

invalidá-los em suas próprias crenças.

Obviamente, aí não está o objetivo de nossas conversas, nem de qualquer conversa concernente ao que vocês são e
ao que nós somos.

É claro, as palavras são, frequentemente, um apoio – e vocês o sabem – para viver uma Vibração, uma consciência
diferente, nova.

Mas, aí também, vocês devem ir bem além.
Aí também, eu os convido a não satisfazer-se, tanto com uma compreensão como com uma Vibração, mas

transcender tudo isso.

Assim, eu lhe diria: faça calar a compreensão, faça calar a Vibração, porque você não é nem o que você compreende,
nem o que você Vibra.

Vá além.
Durma.

É aí que você é mais eficaz, mais ativa: não aqui, mas Alhures.
Ora, eu a lembro de que você nada é do que é conhecido na ilusão.

Você é Alhures, na condição de estar plenamente presente, Aqui e Agora, nesse Alhures.

É preciso expulsar toda culpa, é preciso cessar todo julgamento sobre o fato de não compreender ou de
compreender, porque nenhuma satisfação é real.

Ela nutre, eu repito, apenas o ego, apenas a personalidade.
Não ter perguntas ou não mais ter perguntas é, já, voltar-se para esse Alhures.

É, já, empreender, de algum modo, um retorno para Alhures.
A partir do instante em que você não nutre mais – por interrogações ou por respostas – seu próprio mental, a partir do

instante em que você dele não se serve mais para nutrir a Vibração do Si, então, os espaços Absolutos, de algum
modo, estão prontos para desvendar-se, para revelar-se a você.

No princípio da investigação que eu lhes propus, da refutação, é, justamente, a negação, se se pode dizer, de tudo o
que havia sido compreendido e assimilado até o presente, que vai permitir, justamente, de algum modo, fazer

desaparecer a máquina infernal que representa o cérebro, deixando o lugar limpo, o lugar livre para o que não é
efêmero.

Eu a convido, portanto, a dormir porque, quando você dorme, jamais está tão perto da Verdade e do Centro porque,
quando você dorme, você está, Aqui e

Agora, no Absoluto, mas não aqui e agora do ego ou do Si.
Isso prova, de maneira irrefutável, que, nos instantes em que você é capaz de superar a compreensão porque, como

você diz, não compreendeu (ou seja, nos momentos em que você se encontra na incompreensão), é, muito
exatamente, nesses momentos que você está – eu diria, de maneira figurada – ao mais próximo do Absoluto,

contrariamente ao que vão sussurrar-lhe o ego e a personalidade, que querem fazê-la crer que, compreendendo as
coisas, você se apropria de um estado ou de uma consciência nova.

Nada é mais falso.
Nada é mais distorcido.
Nada é mais ilusório.

Eu a convido, portanto, a entrar nos quatro quartos de tempo, nessa famosa incompreensão.

É claro, o mental e o ego, a personalidade vão girar a resposta em todos os sentidos, para tentar compreendê-la,
assimilá-la.

Feliz aquele para quem não pode haver a mínima assimilação porque, naquele momento, não há mais nutrição para o
ego e para o mental.

E essa nutrição, no entanto, está aí.



De algum modo, ela foi criada.

São palavras, são Vibrações que não podem perder-se.
Não é porque elas não são compreendidas, não é porque elas não são escutadas que elas não são entendidas.

O que foi entendido nutrirá, mais cedo ou mais tarde, outra coisa que não o que você conhece.

E abençoado esse momento no qual, justamente, essa outra coisa aparecerá a você.

Ela sempre esteve aí.
Ela está ao Centro de Você.

Ela é imóvel, ela é a ausência de movimentos.
Ela é permanente, eterna, não conhece, de modo algum, a compreensão, de modo algum, o ego, de modo algum, a

personalidade.

Ela é, justamente, o que você pretende buscar e que não pode procurar e, portanto, não pode encontrar.

Porque o que procura é, sempre, o ego, sempre, a personalidade ou a ilusão do Si.

A partir do instante em que você aceita que nada há a procurar e, portanto, nada a encontrar, eu posso dizer-lhe que,
naquele momento, o fruto está maduro.

Muito frequentemente, a personalidade, o ego vai retrair-se e chamar a isso o nada, o vazio, numa angústia total.

Jamais você esteve tão próxima do que você É, além do ser.
Eu a aconselho, portanto, a servir-se de seus três quartos de seu tempo, nos quais você não compreende, para

deixar ouvir o que, em você, compreende (para além das palavras, para além da Vibração) porque, naquele instante,
você sai do instante e entra, realmente, no Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é necessário para aproximar-se do instante presente.
Mas o instante presente não é o instante eterno.

O instante presente é uma parada do tempo, uma saída da linearidade do tempo, que é o próprio e a especificidade
do ego e do mental, ação/reação.

O instante presente faz você descobrir Aqui e Agora.
A potência do instante presente não deve ser, tampouco, uma busca ou uma finalidade, porque o instante presente

deve desembocar no instante eterno, que não depende de qualquer instante presente.

O nada, o vazio, a angústia a mais total da personalidade e do ego é, certamente, o sinal maior de que o Absoluto
revela-se.

Essa angústia da personalidade, esse vazio, esse nada, essa perda dramática, essa não compreensão, essa
violência, mesmo, que pode existir naqueles momentos, é, certamente, o instante presente que vai ceder seu lugar ao

instante eterno, no abandono do próprio Si ao não Si, ao não ser, ao Absoluto, que sempre esteve aí.

Apreenda e aceite que o fato de procurar e, pior, o fato de encontrar, faz apenas afastá-la do Absoluto.

Se você aceita isso (e não há grande coisa a compreender, eu admito), você terá dado um passo imenso para a
imobilidade, para o que está além do vazio, além do pleno, além do mim, além do Si, portanto, no não Si e no não ser.

E, um dia, você rirá de si mesma, rirá de seu Si, porque você os terá lavado, não em qualquer vontade, não em
qualquer compreensão.

Mas o que tiver sido entendido terá trabalhado.

Sem o conhecimento de seu consciente, uma vez que o Absoluto nada tem de consciente. Sem o conhecimento de
seu Si, uma vez que o não Si nada tem a ver com o Si.

Em definitivo, eu lhe agradeço, portanto, por sua não questão, porque, justamente, há, aí, um motor que a põe na
estrada, ao menos, creia, para um Absoluto porque, é claro, você compreendeu, não há nem estrada, nem caminho,

nem compreensão, nem interrogação.

A resposta que eu formulo é apenas um meio de estar na alegria com vocês, exprimir sobre o que nada pode ser
exprimido, ou seja, o Absoluto.

Apreendam, efetivamente que, através dessa frase, não há erro de linguagem, mas, efetivamente, uma Verdade
imóvel, eterna e absoluta.

Você deve parar de procurar e de crer que vai encontrar e, pior, mesmo, encontrar.

Apenas a partir do instante em que você para a busca, a partir do instante em que você para de encontrar, a partir do



instante em que você nada mais compreende é que pode surgir o que sempre esteve aí.

Não antes.
Porque a compreensão, como o caminho, como a estrada, são, em definitivo, apenas obstáculos que a impedem de

viver, de penetrar o que sempre a penetrou: o Absoluto.

Como nós o dissemos: o Absoluto não é um estado, ainda menos uma experiência, ainda menos uma
conscientização, ele está aí.

Ele sempre esteve aí.
O que quer que você faça, o que quer que viva (quer esteja viva ou morta, quer seu corpo esteja aí ou não, quer o
mundo esteja aí ou não), o que está atrás daquele que observa é Você. Mas não você em um nome, não você em
uma identidade, não você em conhecimentos, não você em seu intelecto, não você em uma história, qualquer que

seja, não você em uma relação, qualquer que seja.

Se você ouve o que eu digo, bem, conforme onde você se coloca, ou você tudo compreendeu, ou nada
compreendeu.

Eu a deixo adivinhar o que é, de algum modo, preferível para você, sabendo que eu não me dirijo, jamais, ao que
apenas faz passar (ou seja, sua pessoa, ou seja, esse Si tão duramente adquirido).

Aceite que você nada pode adquirir que já não esteja.
Eu não lhe peço para compreender, mas entender, o que, estritamente, nada tem a ver.

Se você entende que nada há a obter, você nada pode, portanto, pôr em movimento, você pode apenas ficar
tranquila, deixar fazer.

Se você entende isso, então, há o nada.
Mas quem vê o nada?

Vá além daquele que vê o nada.
Você não é Você, naquele que vê o nada.

Vá, não mais longe, porque nada há a superar, mas vá mais às profundezas, sem descer e sem subir.

Deixe, simplesmente, desaparecer o que é compreendido.
Deixe aparecer o que é incompreendido.

E você estará, se posso dizer, muito próxima.
Nós podemos avançar, permanecendo imóveis.

>>>

Questão: qual é a diferença entre transcendência e refutação?

É preciso, já, que esses dois termos apliquem-se a algo de comum, para falar de diferença.

Fala-se de diferença de cor de pele, quando se fala de uma pele que é branca ou de outra de cor.

Qual é o elemento comum que existe entre a refutação e a transcendência?
Se não é, eu penso, na cabeça, que você deve passar de um ao outro.

A refutação é uma ginástica que visa fazer descarrilar o mental, siderá-lo, de algum modo, afogá-lo em suas próprias
certezas, em suas próprias crenças, para demonstrar e mostrar a ele que elas não têm sentido algum.

A transcendência evoca, geralmente, uma passagem de um estado a outro, de um momento a outro, passagem de um
estado ou de um momento que evoca, de algum modo, uma transformação, uma possibilidade de ponte de um ao

outro.

A refutação é tudo, exceto uma ponte, porque a refutação é uma ação inscrita na ilusão, que quebra a ilusão.

A transcendência é posta como condição de que há um estado que deve dar outro estado.

A refutação não permite passar de um estado a outro estado.
A refutação vai suprimir todos os estados.

Tendo feito desaparecer todos os estados, o que sempre esteve aí pode, enfim, aparecer àquele que, se se pode
dizê-lo, olha.

E aquele que olha vai, em definitivo, tornar-se esse Absoluto.
A transcendência é uma dinâmica: há um movimento, aparente, suposto ou real.



A refutação visa destruir todo movimento, sem esforço, simplesmente, jogando o jogo, de algum modo, do mental
ilusório e o jogo da personalidade.

A transcendência é, já, encarar que há uma passagem e, já, geralmente, essa passagem é aquela do Eu, da
personalidade, ao Si.

Mas não há qualquer transcendência entre o Si e o não Si.
Isso não é possível.

Não se passa de um estado a outro.
Não há ponte.

Simplesmente, quando o não Si é estabelecido, naquele momento, vocês podem voltar a passar no Si e no Eu. E isso
se torna, para vocês que estão na forma, um jogo, mas é válido nesse sentido.

Pode-se dizer que a ponte existe nesse sentido, e que, realmente, aí, sim, há transcendência: do não Si para o Si.

Eventualmente, do Si para o Eu.
Há transcendência do Eu para o Si, mas não pode haver transcendência do Si ao não Si.

Não há ponte.
A ponte é construída apenas no outro sentido.

É uma ponte de sentido único, mas que permite o duplo sentido, depois.

A transcendência não pode, portanto, concernir ao Absoluto.
A transcendência concerne apenas à passagem do Eu ao Si.

O problema do Si, seja ele o mais vasto, é sempre um confinamento.
Antes de ser o Si, antes que esse corpo exista, antes que esse saco de comida apareça, será que o Si estava aí?

Será que havia uma consciência para observá-lo?
O Absoluto é tudo, exceto a consciência, tudo, exceto o Si, tudo, exceto o Eu, porque o Si, como o Eu, são efêmeros.

Não pode existir transcendência nesse sentido.
A transcendência é útil para aquele que quer passar do Eu ao Si.

Mas essa transcendência não pode ser levada adiante, de maneira alguma, na passagem do Si ao não Si, uma vez
que não há passagem.

Isso se junta à problemática da questão e da resposta.
Enquanto vocês procuram uma passagem (que não existe), enquanto vocês encaram uma transcendência, há –
subentendida, em vocês – a necessidade de persistência numa identidade, quer ela seja limitada, como o Eu, ou

vasta, como o Si. Mas vocês não são uma identidade, ainda menos uma história, qualquer que seja a história, porque
a história desenrola-se na ilusão.

Vocês são bem além de qualquer história ou de qualquer transcendência.
Vocês não podem ali chegar adotando tais pontos de vista, porque vocês não sabem, vocês não têm qualquer

consciência do que era, antes, esse saco de comida e, mesmo se conheçam outros sacos de alimento que foram,
supostamente, vocês, antes, em outras vidas, onde vocês estiveram entre os dois sacos de alimento?

O que vocês faziam?
Se vocês têm a resposta para isso, então, a resposta é verdadeira.

Mas tudo o que vocês supõem antes é falso.
A refutação é aceitar servir-se da ferramenta que crê, sempre, ter razão, para mostrar a ela que ela não é a razão,

que não há qualquer lógica na razão, que essa lógica pode apenas servir na ilusão para manter a ilusão, para
conservar a ilusão, para nutrir o ego ou nutrir o Si.

Mas o Absoluto não pode ser nutrido por isso.
Eu diria que abafa um pouco mais, que afoga um pouco mais.

Lembrem-se: o Eu, o Si farão tudo o que está no poder deles para que, jamais, vocês estejam imóveis, para que,
jamais, o Absoluto seja vivido.

Há apenas a refutação.

Não há qualquer meditação, qualquer espiritualidade, qualquer Vibração que possa conduzi-los ao não Ser.

Certamente, essa transcendência do Eu ao Si, nos primeiros tempos, é útil (ou mesmo indispensável, porque ela vai
tranquilizar o Eu, o Si), demonstra que o Eu é ilusório.

Mas quem vai demonstrar que o Si é ilusório?
Ninguém, porque o Eu não está mais aí quando o Si está aí.



Vocês devem, portanto, não transcender, mas fazer calar tudo o que é
o Si. Mas esse fazer calar não pode realizar-se daí onde vocês imaginam estar.

De modo algum.
Essa transcendência, assim nomeada, é, de fato, apenas a refutação que permite enfraquecer os fundamentos do Eu

e do Si, criando – e o termo é exato – um curto-circuito.

O que é um curto-circuito?
É, justamente, o que não vai tomar o circuito natural, e que faz, portanto, interromper o que para nada serve.

A refutação é servir-se – de algum modo, no exemplo que tomei – da corrente existente, dessa vitalidade efêmera
sustentada pelo corpo de nutrição (quaisquer que sejam os nomes eruditos que vocês empreguem: chacra, Kundalini,

Estado de Ser), para fazê-lo interromper.

Naquele momento, a refutação vai fazê-los desembocar no que é real, porque – compreendam – o real não pode
mudar porque, se ele muda, ele não é o real.

O real é imóvel.
Ele não se importa com o mundo, ele não se importa com vocês, com sua história, com qualquer história.

E vocês são isso.
Nada mais.

E, portanto, se você põe, calmamente, essa refutação, compreenderá que nada há a buscar, nem a encontrar, porque
tudo sempre esteve aí.

Mas é preciso cessar todos os Eu, todos os Si, todas as paródias de espiritualidade.

Mesmo a Alegria, que foi tão útil em seu caminho, deve ser transcendida, mas não pode ser transcendida.

É, de fato, o riso do Absoluto que faz a passagem, mas não no outro sentido.
Nesse sentido, e unicamente nesse.

Então, se você ri de você, se ri de seu Si, se ri de tudo, primeiro, isso vai angustiá-lo, porque a espiritualidade é séria,
não é?

Fala-se de eternidade, fala-se de permanência, de imanência, de transcendência, mas é preciso rir de tudo isso,
porque isso muda e, enquanto alguma coisa muda, não é real.

E você mesmo muda todas as manhãs, portanto, não é real.
É o ego que vai fazê-lo crer nisso, que vai aportar uma substância ao que é irreal.

O real não pode mudar.
Ele é Absoluto.

Tudo o que você manifesta muda: seu humor, seu físico, aquele que observa.

Se posso exprimir-me assim, vá para o vazio, vá para o que seu ego chama o nada. E você encontrará o que é pleno,
o que não se move, o que não muda.
Isso sempre esteve aí e você É isso.

Você descobrirá, então, que não tem que se gargarejar de Amor ou de Luz, porque é, muito exatamente, o que você
É, e você nada mais É.

Se você vislumbra a Luz e o Amor como exteriores a você, como uma busca, como uma procura, você não poderá,
jamais, encontrá-los.

Você poderá apenas vê-los, porque você se distanciou e separou-se do que você É, no real.

Você tem apenas que Ser isso, no não Ser, no não Si.
Você quer ser feliz?

Não há outra coisa para ser feliz.
Todo o resto faz apenas passar.

Mesmo a Alegria.
Mesmo o Kundalini.
Mesmo os chacras.

O que se tornam seus chacras quando você morre?
O que se torna seu Kundalini quando você morre?



Você pode levar seu Kundalini ao outro lado?
O que você leva?

Você vai levar suas lembranças?
Vai levar sua história?

Tudo isso muda.
Isso não é real.
E você É real.

Refute, e você verá o que acontece e que sempre esteve aí.
Transcenda se quiser, mas, sobretudo, refute.

Transcender não basta.
Refutar basta, totalmente.

Fique tranquilo.
Aprenda a ficar tranquilo.

O que vocês nomeiam a espiritualidade cansa-os, mais do que outra coisa.

Agradeçam, mesmo, não compreender.
Agradeçam, mesmo aqueles que não viveram o Si, porque o campo está livre para o real e para o não Si.

Não se acede ao não Si a partir do Si, mesmo se é uma etapa que parece real.

O não Si não se importa com o Si e, ainda menos, com o Eu.
A Fonte sai do Absoluto.

O Absoluto contém a Fonte.
A Fonte não contém o Absoluto, mesmo se o Absoluto esteja presente na Fonte.

Não pode ser de outro modo.

Assim como seu Eu tornou-se possível pelo Absoluto.
E ele não sabe.

Se você refuta assim, dessa maneira, seu progresso – se é que se possa falar de progresso – será fulminante.

Mas lembre-se de que o ego vai tudo fazer para dizer-lhe que é estúpido, enquanto é ele que é estúpido.

Não dê qualquer importância ao que passa.
E você, aliás, você faz apenas passar.

Dê-se conta dessa absurdidade.

O que você é, é Absoluto.
O erro é crer que esse corpo, essa história, esse caminho são o Absoluto.

O Absoluto permite isso.

Se não houvesse Absoluto, não haveria Eu, história, nada.
Ora, nada há.

No máximo, a percepção do nada, da angústia, mas, mesmo essa angústia, é sustentada pelo Absoluto.

Sem Absoluto, sem angústia.
Mas tudo isso é para refutar porque, se eu lhe peço para transcender uma angústia, como você vai fazer?

>>>

Questão: a compaixão do coração – em oposição à compaixão da cabeça e à vontade de Bem – pode
tender ao Abandono?

Jamais.
É impossível.

Porque a compaixão depende, sempre, da personalidade ou do Si.
A compaixão é exercida para com algo que é considerado como exterior.

O objeto da compaixão é uma projeção.
A compaixão conduz ao Si, mas, jamais, ao não Si, porque a compaixão, ação do Coração ou da cabeça, nada muda.

Do mesmo modo que manifestar o Amor, dar o Amor não é Ser o Amor.



Vocês projetam apenas o que falta.

O Absoluto nada falta.
E, portanto, vocês São Absoluto.

Manifestar ou exercer uma compaixão de Coração coloca-os, de maneira permanente, na ilusão, porque vocês
mantêm algo de exterior: há vocês, há o outro.

E vocês manifestam uma compaixão para com uma situação, para com um ser. É justificado, enquanto vocês são
dependentes da Dualidade, da Ação/Reação.

A Vontade de Bem, como a compaixão, é apenas segunda opção da dualidade, que os faz crer que vocês estão num
caminho correto, mas mantém, permanentemente, a distância entre vocês e o outro.

Não há vocês.
Não há mais outro.

É uma ilusão.

Como é que algo que é manifestado na ilusão poderia conduzir a qualquer Abandono?

Quem disse isso?
Quem testemunhou isso?

Vocês São o Amor.
Vocês São a compaixão.

Mas, se vocês exercem uma compaixão, colocam uma distância: vocês não estão mais ao Centro, vocês não são
Absoluto.

É claro que é preferível exercer a compaixão do que matar.
Mas nesse preferível há, sempre, uma situação na ilusão.

Uma ilusão mais agradável, mas, sempre, uma ilusão.
Nenhuma ilusão pode fazê-los aceder ao Verdadeiro, ao Real.

Enquanto vocês agem na ilusão (e eu diria, mesmo, sobretudo, se vocês são persuadidos de agir para o Bem, mesmo
sem vontade de Bem), se vocês são persuadidos de que são um ser que se compadece, amoroso, caridoso, vocês

não moverão um pingo da ilusão e estarão muito longe do Absoluto.

O não Ser não se importa com o Ser, qualquer que seja o Ser, o que quer que manifeste o Ser.

Um Ser que passou sobre a Terra disse: «vocês não são desse mundo».
Portanto, o que vocês exercem nesse mundo, ali colocando sua consciência, mantém vocês no mundo.

Mesmo isso é para refutar.
O mundo não tem mais legitimidade do que você, do que sua história, do que qualquer compaixão.

A compaixão é uma manifestação alterada do que você É, que o faz considerar o outro como sujeito à compaixão.

Deixe cair tudo isso.
Você não tem necessidade disso.

Não existe solução de continuidade.
Crer ou fazer crer que, porque você se compadece, vai sair desse mundo, é falso. Ou, então, seria necessário que o

conjunto de sua vida fosse apenas compaixão e você estivesse na compaixão diante da formiga, como diante do
elefante, como diante do inimigo.

Porque você mostraria, naquele momento, que sua compaixão não é dependente de circunstâncias ou do objeto da
compaixão.

Isso jamais é o caso, é claro.
Lembre-se do que eu respondi antes: não há ponte, não há continuidade nesse sentido.

Mas, se você é Absoluto, é claro que poderá compartilhar.
Mas você não interferirá mais no mundo, no que crê, ainda, ser um outro, separado, dividido.

Como você quer ver a engrenagem enquanto tem um dedo na engrenagem, enquanto você é uma roda dela, mesmo?

A compaixão é louvável, mas louvável no sentido da moral.
No sentido espiritual, não é Absoluto.

Você deve superar isso, refutando-o, aí também.



Eu não lhe peço para ser mau, tampouco.

Eu lhe peço, simplesmente, para ver que você não é nem um, nem o outro.

É próprio do ego crer que ele vai persistir.
É próprio do efêmero fazê-lo crer que ele é eterno.
É próprio do falso fazê-lo crer que ele é verdadeiro.

Não existe qualquer satisfação que lhe abra as portas do Céu, porque não há Céu.

Não há mais Inferno.
Há apenas uma projeção, fora do Absoluto, que se crê autônoma e que crê que seja possível manter o efêmero, ao

mesmo tempo voltando ao Absoluto.

Não há continuidade.
Você é o Amor.

Exprimir a compaixão é uma projeção do Amor.
Em repito: é mais agradável viver e sentir a compaixão do que outra coisa, mas, mesmo sentir isso não o conduzirá,

jamais, ao Absoluto.

É mais agradável ter que fazer a uma personalidade que se compadece do que a uma personalidade paranoica.

Mas é, sempre, uma personalidade.
É, sempre, o efêmero que acompanha um saco de comida.

Contrariamente ao que se pode imaginar, não é porque seu saco de comida vê uma compaixão a exprimir em face de
outro saco de comida, afirmando que você vê além do saco de comida, que você vai, realmente, crer que isso possa

ser verdadeiro.

É uma ilusão.
O outro não tem mais substância do que você.

É a personalidade que quer transformar-se que fala de compaixão.
É o Si que vai falar de compaixão e de identificação aos modelos espirituais: o Cristo, Buda, Krishna, eu passo disso

e dos melhores.

Mas você pode dizer-me onde estão esses profetas hoje?
Você pode dizer-me onde eu estou, sem vir a mim?

Não.

Você pode apenas projetar um ideal, uma conduta.
Mas você não é o ideal.

Você não é a conduta.
Esqueça tudo isso.

Refute tudo isso.
Você É Absoluto.

Se você fosse capaz, a cada sopro, de preencher-se desse Real, você se tornaria o que você É, com extrema
rapidez.

Em lugar disso, você percorre, de vida em vida, de saco de comida em saco de comida, correndo junto a algo que
jamais pode pegar.

É como o burro, diante do qual se colocou uma cenoura na ponta de uma vara.
Será que você compreende a imagem?

Não há burro, não há cenoura, é uma projeção.
Isso não tem existência, substância.

É inscrito em um tempo que é limitado pelo nascimento e pela morte.
O que você vai fazer de sua compaixão do outro lado?

Um passaporte?
Ele não será reconhecido.

>>>

Questão: o Absoluto é, então, o Tudo, sem forma, sem identidade, sem Consciência: o nada?



Não.
Quem diz isso é a personalidade.

A personalidade vai fazê-lo crer que o Absoluto é o nada, e tanto melhor.
Mas não é o nada.

É o nada para a personalidade, para o ego.
É o ego que é apegado a essa noção de nada.

O nada é a última etapa – se posso exprimir-me assim – que precede o Absoluto.

Para o Absoluto é você o nada, porque você é um saco de comida, nada mais.

Esse corpo morre, o que quer que você faça e o que quer que você diga.
É uma certeza.

Portanto, você retorna ao nada.
O que desaparece é esse corpo, essa consciência.

Portanto, de seu ponto de vista, o Absoluto é o nada.
Eu lhe respondo que, do ponto de vista do Absoluto, é você o nada.

Você não tem consistência.
É o ego que o faz crer que você seja algo e que é preciso realizar o Si.

Lembre-se: o Absoluto é-lhe desconhecido.
Desconhecido não quer dizer nada.

Em contrapartida, sim, você é o nada, porque você não é Absoluto.

Você não pode falar do que não conhece.
Você não pode apreender-se dele.

Você não pode compreendê-lo.
Você pode apenas vivê-lo.

Mas os guard-rails são numerosos.

O ego vai dizer-lhe: é o nada.
O ego vai dizer-lhe: «isso não é verdade».

Porque você se atém à sua história, porque você se atém à sua espiritualidade, porque você se atém ao que é falso e
crê que é verdadeiro.

Você é apenas um ser de crenças.
Você se apoia em crenças, apoia-se em areia movediça, que desaparecerá ao mesmo tempo que você.

O que eu lhe proponho é refutar isso.
Não se ponha a questão do que há atrás.

Você não pode sabê-lo, você não pode vivê-lo enquanto não refutou.

Então, você pode portar todos os julgamentos sobre o Absoluto, dizer: «é o nada, é o nada, é o vazio», mas você não
tem, dele, qualquer experiência.

Caso contrário, jamais você poderia dizer isso.
As palavras, mesmo, que você emprega, mostram, efetivamente, que você está na ilusão e que sua suposição é falsa.

O Absoluto não é o vazio: ele é, também, o vazio.
O Absoluto não é o nada, ele é, também, o nada.

A personalidade não será, jamais, Absoluta, porque ela é efêmera e ela muda.
A personalidade não conhece a Alegria, porque a Alegria alterna, sempre, com o sofrimento, porque há necessidades,

desejos (tanto espirituais como físicos, como psicológicos).

O Absoluto não tem desejos, nem necessidades.
Ele é Real.

Você é irreal.
E o irreal pretende conhecer o Real.

É impossível.
Ele faz do Real uma representação, a partir de um ponto de vista que é falso.



A representação pode apenas ser falsa.
Lembre-se: o Desconhecido não pode ser conhecido por você, porque você (além desse saco, além de suas

reivindicações), você É isso.

É preciso cessar toda projeção.
É preciso cessar toda suposição, toda crença.

O Absoluto não é uma crença.
Não faça, dele, uma crença.

Ele não é, tampouco, uma suposição.
Ele é Real, o que não muda, jamais, o que era antes que você estivesse ou que você aparecesse sobre esse mundo.

Esse mundo não é Absoluto: ele muda.
Para o Absoluto, ele não existe.

O mundo é apenas uma falha na pureza do não Ser, na Transparência do não Ser, do Absoluto.

Enquanto você pensa o inverso, você se condena a si mesmo a continuar limitado e pretende procurar o Ilimitado.

Se você procura o que quer que seja, é você que admite e pensa que você é vazio.

Caso contrário, por que procurar preencher o que quer que seja de Alegria ou de espiritualidade?

O Absoluto nada procura.

Ele não pode procurar.
Ele nada pode encontrar.

É você que espera encontrar.
É você que procura.

Mas você não pode encontrar, nem procurar o que você É, porque você o É.

Perceba a estupidez da proposição: você É o Amor e procura o Amor.
Você não pode procurar o que você É.

E se você não sente o Amor, isso prova, efetivamente, que é você que se considera, mesmo se não o queira, como
vazio.

O nada é efêmero.
Esse corpo é efêmero.

O nada é, portanto, você, nessa aparência, mas não você, no que você É, para além de todo ser, de toda história.

Reflita: quem põe a questão, mesmo se a personalidade é o retransmissor dela?

Quem supõe?
Quem crê?

Quem espera?
Quem se projeta?
Quem imagina?

Certamente, não o Real.
Mas, justamente, o que é vazio e que tem necessidade de preencher-se ou que crê dever preencher-se, porque não

se reconheceu.

Você não sabe quem você É, enquanto você crê saber quem É, porque os elementos que você chama o
conhecimento, mesmo de você, são apenas função de julgamentos e de crenças.

Você não se apoia em nada de eterno, nada de real enquanto permanece tributário, de uma maneira como de outra,
de circunstâncias desse mundo.

Quando você dorme, o mundo não existe mais para você e, no entanto, você está seguro de levantar-se pela manhã
e de reencontrar o mundo.

Quem lhe disse isso?
É certo número de experiências ligadas aos seus anos e aos seus dias que lhe fazem supor que isso é verdade.

É verdade até o momento em que isso não será mais verdade.
Imagine que você morra durante seu sono.



Será que o mundo existirá no dia seguinte?
Não.

Portanto, você dorme com uma certeza vinda de uma crença, mas não da Verdade.

O Real não se importa com o mundo.

É o mundo que é vazio.
É o mundo que é o nada.

Ele é Maya.
E tudo o que está dentro é Maya.

Exceto você.
Mas não você no que é limitado, não você nessa história, nesse corpo, nessa vida.

Mas eu me dirijo a você, o Real.
Enquanto você crê que o Absoluto é o nada, você pode estar seguro e certo de que o que sussurra isso é seu mental

e nada mais.

Você vai crer no que lhe diz seu mental?
Ele lhe diz que o dia vai levantar-se amanhã.

Você está certo disso?
Não é a repetição do dia e do número de dias de seus anos que lhe dá a certeza disso.

É uma crença.
Toda crença cessa, um dia.

Mesmo os cientistas dizem que esse mundo cessará em bilhões de anos.

Ele não é, portanto, permanente, mesmo se ele lhe dê, na escala de sua vida, efêmera, uma impressão de
permanência.

Nada é permanente na ilusão.
Nada é real.

O Absoluto é o único Real.
Refute o mundo, mas não projete o nada no Absoluto, porque é o mundo que é o nada.

Ele se aniquila, aliás, assim que você fecha os olhos e dorme.
Só a crença na persistência dele o faz dormir sem angústia, sem medo.

>>>

Questão: se eu sinto um medo do qual não conheço, forçosamente, a causa, a atitude correta é refutar a
pessoa que prova esse medo, a pessoa que adere à própria história e, em seguida, deixar estar essa

sensação de medo, sem a ela prestar atenção?

O medo, já, é uma secreção de moléculas.
Ele não tem mais consistência, esse medo, do que o peso que você dá a ele.

Querer conhecer a causa para nada serve, mesmo se a causa seja identificada, você pode crer que o medo vai
desaparecer.

Geralmente, esse não é, jamais, o caso.
O medo é oriundo apenas da ignorância, não de uma causa, mas do que você É.

O que prova o medo é o efêmero da pessoa.
Isso quer dizer o quê?

Que, se você exprime que sua pessoa sente o medo, isso quer dizer, simplesmente, que a pessoa existe e que ela
tem peso, uma vez que o medo consegue perturbar você.

O fato de negar o medo vai bastar?
Não.

O fato de refutar o medo vai bastar?
Tampouco.

O fato de refutar a pessoa que sente o medo, basta?
Tampouco.



Então, considere que o medo não tem mais existência do que a pessoa, que um medo – se você, efetivamente,
observou, e você o diz, você mesmo – faz apenas passar ou aparecer e desaparecer, mesmo se ele é intenso,

nenhuma emoção pode durar.

Ela pode reproduzir-se, mas esgota-se, por si mesma.
Não é preciso, portanto, nutrir o medo.

Isso não quer dizer negá-lo, não vê-lo, eu, efetivamente, disse: não nutri-lo.

Ora, logo que você observa o medo, você o nutre.
Do mesmo modo que o mental: dar atenção ao medo dá peso a ele.

Então, é claro, existem meios, no mental, de evitar o medo, de combatê-lo, de identificá-lo quanto à sua causa.

Mas, inevitavelmente, mesmo se isso faça bem, reforça a pessoa.
Isso perpetua a ilusão, perpetua as crenças.

A primeira etapa, se etapa há, é sair do eu, estabelecer a consciência em outro ponto de vista, aquele do Si e, talvez,
também, do não Si, assim que você aceite ver o medo (não negá-lo ou refutá-lo) pelo que ele é, ou seja, uma

secreção química.

Você não vai me dizer que você é uma secreção química.
O medo é uma emoção.

Ele é, sempre, uma reação a uma suposição, a uma história.
Todo o princípio desse mundo é o de fazê-los aderir às suas histórias, às suas emoções, às suas suposições, às

suas crenças.

Mas você nada é de tudo isso.
É claro, não é porque, quando vive o medo, que você vai dizer: «eu não sou o medo», que ele vai desaparecer.

Mas aproveite de momentos em que o medo deixa-o tranquilo para Viver que você não é essa história e essa pessoa
e que esse saco de comida que você habita não tem necessidade de você para viver.

Ele tem necessidade apenas de alimentos, de ser nutrido.
Mas não nutri-lo de outro modo.

O medo é apenas uma secreção desse saco, como a tristeza, como a
angústia. São suposições, construções, efêmeras, que não têm qualquer Realidade, qualquer Verdade.

Aí também, quando o medo está aí, se você consegue ter-se tranquilo (desta vez, além da refutação, além da
identificação), se você se coloca naquele que observa o que se desenrola, você constatará que o medo tem menos

tomada para você, no que você é.

E, muito rapidamente, uma emoção, como uma doença, poderá concernir esse corpo, essa personalidade, mas você,
você não será concernido.

O problema é que, quando o corpo vai bem, vocês não têm problema algum para não ser esse corpo e, mesmo, para
dele escapar por outras crenças.

E, o dia em que esse corpo não funciona, o que vocês fazem?
Vocês estão doentes.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês estão identificados a esse corpo, a tal ponto que têm medo de perdê-lo.

O medo da morte, todos os medos decorrem daí, porque vocês têm medo do Desconhecido, do nada, porque vocês
não conhecem o Absoluto.

Ser Absoluto é não se preocupar com esse corpo.
Nutri-lo, mantê-lo, mas não identificar-se a ele, de maneira alguma.

Quer ele esteja em boa saúde ou perto da morte, não é você.
Se o medo manifesta-se, é que vocês estão apegados a esse corpo, a esse saco.

Vocês creem ser esse saco.
Todo medo vem daí.

Mesmo se vocês falam de crenças no além, mesmo se falam de experiência mística, vocês não estão
desenganchados da ilusão, do efêmero.



Vocês não aceitam o efêmero, porque a personalidade acredita-se eterna, ela se crê Real.

Mas a doença vem demonstrar o contrário, a morte também, de maneira ainda mais forte.

Então, vocês vão dizer-me: e o sofrimento?
Mas o sofrimento é apenas a concretização do medo.

O medo de perder, o medo de faltar, o medo de morrer, o medo de sofrer, mesmo.

E isso faz um giro.
E vocês creem ser isso.

Vocês se identificaram ao que temiam: a morte, o sofrimento e o próprio medo.

Como vocês querem sair daí?
Simplesmente, admitindo que vocês não são isso.

Aliás, o que acontece nos sofrimentos os mais intensos?
Vocês querem desaparecer, vocês querem juntar-se ao nada, para não mais ver o sofrimento, o medo, a doença e a

morte.

Mas, o dia em que a morte chega, verdadeiramente, o que vocês dizem?: «eu quero viver».

Vocês estavam no Maya de suas crenças espirituais.
O Absoluto não pode entrar nesse jogo.

Ele sabe que ele não é o corpo, não como uma crença, mas como uma vivência, Real.

Enquanto há a crença em uma pessoa, há o medo, há o sofrimento e há o medo da morte.

Vocês não são essa pessoa.
Nada há a encontrar.

Há apenas a estabelecer-se no não Ser, no não Si, no Real, e todo o resto fará apenas passar.

E tudo o que passa não é real e não tem peso algum.
Se isso tem peso para vocês, é que vocês não estão Liberados.

O que esperam para Liberar-se?
Isso não é um objetivo que está no tempo.

Enquanto vocês creem que estão inscritos no tempo para Liberar-se, é a personalidade que se exprime.

O Absoluto não se importa com o tempo.

Ele sempre esteve aí.
Ele sempre estará aí, o que quer que vocês se tornem.

O medo faz apenas exprimir um apego à pessoa, ou seja, em algum lugar, vocês deram peso à pessoa, consistência,
e vocês se sentem presos, tributários de uma pessoa que não existe.

Mudem de ponto de vista.
Saiam do teatro.

Não há teatro.
Não há mais pessoa do que medo.

Não há mundo.

Vocês São o Amor.
Vocês São o Absoluto, de toda a Eternidade.

Vocês são – como dizem alguns povos – um sonho, ou um pesadelo, para outros.

Mas nem o sonho nem o pesadelo duram.
Não o nutram.

Vocês são o Amor e o Absoluto.
É simples.

Tão simples, que o ego vai dizer-lhes que não é verdade.
Do ponto de vista dele, não é verdade.

De qual ponto de vista vocês se colocam?

Aquele do Amor ou aquele da pessoa?



Aquele da emoção ou aquele do Amor?

Tomem consciência disso e superem isso.
Não sejam apegados a nada.

Vocês São Absoluto.
Não dependam de nada.

O Absoluto não depende de nada.
Ocupem-se do que pede esse corpo, mas vocês não são ele.

Ocupem-se do que lhes pede essa vida, façam-no, mas vocês não são essa vida.

Quem lhes diz que vocês são obrigados a estar plenamente no que fazem?

O único modo de estar plenamente no que fazem é compreender que vocês não são o que vocês fazem.

Todo o resto é apenas uma implicação da personalidade e do ego.
Sempre.

E é permanente, dando uma impressão de que é real.
Mas vocês sabem, muito bem, que toda tarefa para, que toda relação para ou, em todo caso, é parada pela morte, o

mais tardar.

Portanto, isso não tem qualquer sentido.
Pretender querer bem fazer as coisas é apenas um apego a mais à personalidade e, é claro, quando há esse apego,

há o medo: medo de mal fazer, medo de esquecer, medo de enganar-se.

Vocês não são o medo.
O medo é uma secreção desse corpo de nutrição.

Vocês creem nisso, simplesmente porque estão sujeitos aos ditames dele, aos desejos e crenças dele, às ilusões
dele.

E é assim que nasce o apego ao ilusório.
Superem isso, vocês nada são disso.

Questão: a refutação basta para criar o vazio necessário à emergência da Onda de Vida numa estrutura
disfuncional?

Você fez, portanto, uma ligação entre a Onda de Vida e o Absoluto, entre a refutação e a Onda de Vida.

Eu esclareço que a Onda de Vida nasce no pé do guru: o guru é você.
A Onda de Vida chega nas zonas em que estão inscritas as dúvidas e os medos, aqueles da personalidade apegados

a ela mesma, à persistência e à subsistência dela.

É nesse nível que se situa a refutação e não, propriamente falando, na própria Onda de Vida, mas, efetivamente,
acima, no que são chamados os chacras que pertencem ao ilusório, ao efêmero, a esse corpo.

É, portanto, nesse nível que se situam os obstáculos inscritos, efetivamente, nos medos.

Agora, a questão que se coloca é de saber se alguém que tivesse sido amputado das duas pernas poderia ver nascer
a Onda de Vida, uma vez que não têm mais pé.

A resposta é sim.
A Onda de Vida não se importa com estruturas existentes – funcionais ou não funcionais – ou não existentes.

A Onda de Vida nascerá, simplesmente, do lugar em que começa o corpo, o mais baixo.

Se não há mais perna, restam as coxas, e ela nascerá nesse nível.
O princípio de refutação não permite à Onda de Vida nascer, mas permite retirar os obstáculos ilusórios, chamados

apegos à pessoa, ao corpo, às estruturas efêmeras, ao tempo.

É isso que retira os obstáculos existentes nesse nível.
A refutação não pode, de modo algum, fazer nascer a Onda de Vida.

A Onda de Vida aparece por si mesma, uma vez que é algo que não se importa com sua vontade, com sua pessoa,
com seu corpo, mesmo se ela nasce ao nível dos pés (que é uma parte do corpo).

A Onda de Vida nasce, simplesmente, no ponto mais baixo localizado, presente, uma vez que, na Terra, ela vem do
mais profundo da Terra.

A refutação concerne apenas ao que é inscrito na personalidade e sua construção: seu aspecto ilusório, que é de



fazê-los crer em inúmeras coisas, em um conjunto de coisas que não têm substância, que não são reais.

A Onda de Vida para, simplesmente, em função de obstáculos encontrados.
Se não há mais obstáculo, a Onda de Vida dispara.

Ela percorre esse corpo ilusório.
E é a Onda de Vida, ela mesma que, efetivamente, põe fim ao ilusório.

Porque é ela que permite o acesso ao Absoluto.
São os obstáculos colocados no caminho que, de algum modo, devem ser retirados pela refutação.

Não existe qualquer estrutura disfuncional que seja uma causa à não subida da Onda de Vida.

A única coisa disfuncional é o conjunto de crenças e de apegos a esse corpo, seja ele intacto ou mutilado, nada
muda.

Aí está o complemento de resposta que eu podia dar-lhe.
Nada há mais que eu possa dizer, uma vez que o restante foi dito.

>>>

Questão: a passagem da Porta Estreita (ponto OD do peito) é sempre dolorosa?

O fato de haver uma dor, nesse nível, quer dizer que sua consciência é levada ao corpo.

É claro que essas Portas foram-lhes comunicadas.
O Manto Azul da Graça, a Onda de Vida, a Passagem das Portas e o basculamento dessa Porta realizam-se, em

definitivo, apenas se vocês soltam, em relação ao seu próprio corpo, ou seja, como eu disse, se vocês esquecem a
Vibração, se esquecem o corpo, não como uma negação, mas, efetivamente, como uma consciência real de que
vocês não são esse corpo, de que não são o que ali se desenrola e de que, mesmo os marcadores, dolorosos ou

não, que são, geralmente, constantes, não devem afetá-los porque, se vocês levam sua consciência à dor, vocês dão
peso a ela.

Como foi dito para a Onda de Vida: não se ocupem disso.
O Manto Azul da Graça age mais alto, mas em total sincronia, porque o ponto OD representa o que é chamado o

elemento Terra, inscrito ao nível de seus pés.

A Terra é dor.
Esse corpo é dor, porque é construído sobre o princípio de resistência, sobre a dualidade, sobre o que vocês

nomeiam fisiologia, com necessidades.

Tudo o que exprime uma necessidade é doloroso, nesse mundo.
Aqui, a dor traduz a Passagem: essa Passagem (que não é uma), a Porta Estreita, na qual não há solução de

continuidade, nesse sentido.

Assim, portanto, o que posso aconselhá-lo é não atribuir crédito ao que lhe diz seu corpo.

Divirta-se, ria, não se ocupe desse corpo.
Vocês não estão mais nas etapas preliminares, que construíram os Anciões, que era de realizar o Si.

Hoje, vocês têm que desfazer-se disso.
Abandonem o Si para ser o não Si, portanto.

Vocês não devem mais atribuir importância ao que acontece no Si.
Isso não quer dizer renegar, desta vez, mas superar.

Não continuem fixos no efêmero.
A Alegria do Coração, o Samadhi, o Kundalini, os chacras são, para o Absoluto, uma ilusão.

Isso não quer dizer que eles não existem, em certo plano, bem mais sutil do que o corpo comum.

Mas é preciso, também, superar isso.
O único modo de superar isso, para isso, é não se ocupar disso.

As únicas coisas das quais vocês têm a ocupar-se, refutando-as, são as dúvidas e os medos.

O ponto OD, como vocês o nomeiam, a Porte OD, é sensível.
Ela representa os restos de apegos à pessoa, os restos de apegos ao espiritual, à matéria, às relações, aos apegos

que fazem parte de toda vida.

Quanto mais a Onda de Vida sobe, quanto mais a Onda de Vida não encontra obstáculos – ao nível do que vocês



chamam os dois primeiros chacras – mais a Onda de Vida não vai parar nos chacras de baixo.

A Onda de Vida vai ganhar o coração, daí, ganhar os membros, em seguida, ganhar a cabeça e a Onda vai percorrer
o conjunto do corpo.

Naquele momento, vocês sabem que algo percorre o corpo, mas vocês não são a Onda de Vida, uma vez que a
observam.

A um dado momento, vocês param de observar.
A um dado momento, vocês se tornam essa Onda de Vida, vocês não são mais o corpo.

Não há mais ponto de vista no corpo, há um ponto de vista na Onda de Vida.

E aí, naquele momento, vocês são Absoluto, não antes.
Todo ponto doloroso não exprime, necessariamente, uma dúvida ou um medo, no sentido dos dois primeiros chacras,

mas, bem mais, um apego global à pessoa, à sua pessoa, à sua história.

Nós não estamos mais na dúvida e no medo, mas num problema de apego, o que é diferente. Mas a problemática,
finalmente, em sua solução, é a mesma coisa: superar isso, vocês não são isso.

Progressivamente e à medida que as resistências oriundas, tanto de dúvidas como de medos ou, ainda, como nesse
exemplo, de apegos à pessoa tornam-se menos presentes, a Onda de Vida ganha uma potência.

Vocês são, ainda, observadores e, a um momento, vocês não observam mais: vocês se tornaram a Onda de vida.

Naquele momento, o Absoluto está aí.
Nada mais pode limitá-los, nada mais pode constrangê-los.

Vocês não estão mais apegados, não são mais a dúvida, não são mais o medo.

Vocês são Absolutos.
Vocês são o Amor e a essência do Amor.

O mundo está em vocês, porque o mundo não existe.

Vocês são o mundo e além do mundo.
Vocês são, é claro, além do Si.

Não há mais sentido da história.
Vocês desempenham o papel, mas sabem que desempenham um papel.

Vocês sabem que não são esse papel, não como uma crença, mas, efetivamente, como uma vivência total e real.

Naquele momento, vocês são Liberados Vivos e, naquele momento, vocês podem jogar: vocês podem ser a pessoa,
podem ser o Si, podem ser o não Si.

Vocês percorrem, livremente, o conjunto da gama possível sobre esse mundo, uma vez que vocês estão em uma
forma.

Vocês não são essa forma, mas atuam nessa forma.
Isso não é similar a ser identificado, formal e totalmente, a essa forma.

Não é, unicamente, uma questão de ponto de vista, ainda menos de crença, mas, efetivamente, de vivência, além da
própria experiência, se vocês fazem experiências.

Aquele que não é Liberado tem medo.
Aquele que não é Liberado está na dúvida.

Ele exprimirá, em um momento ou em outro, uma dualidade, sob uma forma ou sob outra.

O Liberado não tem dúvida, não tem medo, porque sabe que ele está em uma pessoa, mas que ele não é essa
pessoa.

Ele sabe disso porque ele o vive e não porque ele o crê.
Ele tornou-se, a um dado momento, a Onda de Vida.

Ele é o Contentamento além do Samadhi.
Ele é a alegria além da Alegria, o que nós temos tendência a chamar de riso, mas não o riso sarcástico ou zombador,

mas o riso do Absoluto, que é verdadeiro, contrariamente ao riso que caçoa.

Assim, viver a Onda de Vida, ondular na Onda de Vida, efetivamente, confere Absoluto.

Uma vez Absoluto, a ponte está estabelecida, o Desconhecido tornou-se conhecido, porque vivido, e, aí, vocês
passam de um ao outro, sem qualquer problema,



Se o medo aparece, vocês se retiram do medo.
Vocês não são tributários de nada, vocês veem claramente, vocês saem da ilusão, mesmo se o corpo de ilusão ainda

está aí.

Vocês não são mais afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mundo, como a essa Vida.

Vocês são leves, porque Liberados.
Naquele momento, mesmo se exista sofrimento, que se manifesta a um dado momento, mesmo em uma Porta, isso

não significa uma volta atrás, uma vez que vocês não são mais, tampouco, identificados a essa Porta ou a esse
chacra, do mesmo modo que vocês não são mais a dúvida e o medo.

Assim, portanto, sirva-se do ponto de apoio que representa a manifestação da queimação ou da dor, para conceber e
viver que você não é, não mais, essa dor, e tudo ficará bem.

>>>

Questão: o Absoluto pode atualizar-se nesse corpo, enquanto o Si não foi realizado?

Sim.
Como eu o disse, é mesmo, hoje, mais fácil.

O princípio da Unidade, o princípio do Absoluto constrói-se por refutações sucessivas, de ilusões sucessivas,
construídas no tempo.

E, portanto, o Si pôde ser considerado, com razão, como uma etapa.
Hoje, esse não é mais o caso.

Por que?
Porque a Terra está Liberada e a Onda de Vida está Liberada.

Ela pode percorrê-los novamente.
Quer o Si esteja aí ou não, não há qualquer importância.

A única importância resulta, em definitivo, da existência, ou não, de dúvidas e de medos, porque, o que quer que diga
o Si, ele ali é inscrito, também, de dúvidas e de medos, que não têm o mesmo valor nem a mesma densidade do que

no eu, mas que estão, entretanto, por vezes, presentes.

Raros são aqueles que realizaram o Si, que são capazes de aceitar a morte desse corpo, o que prova, efetivamente,
que existem, ainda, dúvidas e medos: medo de perder os quadros, os limites, ou seja, a encarnação.

A Onda de vida não torna mais fácil ou mais difícil, conforme vocês tenham realizado ou não o Si.

São, simplesmente, os obstáculos encontrados pela Onda de Vida – ao nível do que foram nomeadas as dúvidas e os
medos – que podem frear, de algum modo, a Onda de Vida.

Nada mais há
Quer vocês estejam no Si ou no eu, nada muda.

O Si é o Despertar do Coração.
Vocês podem ter o Coração aberto e ter chacras, como vocês dizem, que estão, ainda, bloqueados, ainda, não

Liberados.

É a Liberação desses chacras que permite à Onda de Vida subir, observar a Onda de Vida e tornar-se a Onda de
Vida.

Isso nada tem a ver com o eu ou com o Si.
O Si pode, por vezes, ser um obstáculo importante ao estabelecimento do não Si.

Existem eus e personalidades que não são habitados pela dúvida e o medo sem, contudo, terem realizado o Si.

Para essas personalidades, a Onda de Vida encontrará menos obstáculos e, encontrando menos obstáculos, então,
haverá uma facilidade maior de viver Absoluto e de tornar-se Onda de Vida.

Num princípio dito evolutivo – que é falso, como vocês sabem – é lógico considerar que há estratos e etapas.

A etapa a mais lógica consiste em reconhecer as leis da alma, o carma, a reencarnação, em seguida, transcender as
leis do carma e a lei de causalidade (porque pertencem, elas também, à personalidade e a esse mundo e, portanto,
inscritas na ilusão), aceder a outro nível ou uma nova camada de verdades, percorrê-la, até refutá-la, ela também.

O princípio da refutação é uma refutação que se produz como cascas de cebola ou camadas de cebola.

Uma camada é vivida, desembaraça-se de uma camada, e vive-se outra camada.



Foi, frequentemente, o que era realizado antes que a Onda de Vida nascesse.

Hoje, é diferente.
Vocês são Absolutos.

Estou tentado, mesmo, a dizer-lhes, mesmo em relação à Onda de Vida, para não se interessarem, não levarem sua
atenção sobre ela, continuarem a viver sua Vida (que não é o que vocês são), a fazer o que vocês têm a fazer, não
porque vocês o decidiram, mas porque a Vida dá-lhes a fazer, sem ali atribuir a mínima importância (fazendo-o, mas

sem ali estar apegado), viver desapegado (o que não quer dizer inativo ou ocioso).

Façam o que a vida pede-lhes para fazer, mas vocês não são esse fazer.
Mas o que se faz, deve fazer-se.

O que há a fazer, deve ser feito: é tudo.
A Onda de Vida nascerá, quer vocês queiram ou não, quer vocês a refutem ou não, porque é inevitável, quer vocês a

aceitem ou não.

Então, por que ocupar-se do que é inevitável?
Do mesmo modo, por que ocupar-se desse corpo, que vai desaparecer, se não é para mantê-lo?

Colocar-se a questão da sobrevivência do que quer que seja é, já, afastar-se do Absoluto, porque o Absoluto não
sobrevive, ele sempre esteve aí, vocês é que estão afastados dele, pouco importa o modo, pouco importam as

causas.

É claro, é muito satisfatório encontrar causas e razões como intervenções exteriores. É claro que isso é verdadeiro: a
falsificação existiu, ela foi real, mas não atribuam peso a ela.

A história passou e vocês não são a história.

Vocês não são os corpos que tomaram.
Vocês não são a alma que percorreu esse mundo.

Vocês não são mais o espírito que nasceu, a um dado momento.

Tudo isso é apenas do transitório, do efêmero.
Só é Real o Absoluto, porque ele não muda.

Poder-se-ia dizer – porque a imagem é sedutora – que vocês percorreram a periferia da roda e que, pouco a pouco,
vocês se aproximaram do centro e que, a um dado momento, vocês se tornam o eixo da roda, ou seja, o que é imóvel,

o que jamais se moveu.

Vocês não são mais a roda.
E, no estágio final, vocês não são mais, tampouco, o eixo, vocês são além disso.

As diferentes refutações sucessivas do corpo, das emoções, da alma, do espírito são etapas que, hoje, são
transcendidas pelo restabelecimento da Onda de Vida.

Cabe a vocês ver.
O que vocês preferem?

Vocês têm necessidade de tempo?
Quem tem necessidade de tempo?

A personalidade, porque ela é inscrita no tempo.
O Absoluto não conhece o tempo, nem a história, ele não se importa com seu tempo, com suas histórias.

Ele é tudo, exceto a história.
Cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir.

O Absoluto é simples, o relativo é complicado.
A verdade relativa leva-os aos caminhos da alma, aos caminhos do conhecimento ilusório, a projeções que vocês vão

crer que chega um dia, mas não há dia, porque tudo já está aí.

O que vocês querem ser ou o que vocês querem não Ser?
Onde vocês se colocam?

Num lugar relativo ou num lugar Absoluto?
Reflitam.

Eu os engajo a colocarem-se as boas questões, porque a questão não requer, necessariamente, uma boa ou uma má
resposta, mas vai mostrar-lhes, de maneira implícita, onde vocês se situam.

Se retomo uma das questões anteriores, quando a personalidade diz: o absoluto é o nada, é fácil ver onde se situa a



pessoa que faz essa pergunta.

Não é um julgamento, mas é uma constatação do ponto de vista da pessoa.

Se vocês olham sua questão, vocês sabem onde vocês estão.
A primeira questão, que dizia: eu não compreendo três quartos do que me é dito, mostra o ponto de vista dessa

pessoa.

O Absoluto não pode ser compreendido, ele pode apenas ser vivido.
A personalidade vai colocar certo número de qualificativos no Absoluto, que não tem qualquer realidade nem qualquer

verdade, porque oriundos de suposições e de crenças, e não da experiência.

É o mesmo para toda questão.
A única questão que os conduzirá, talvez, mais facilmente, ao Absoluto, é esta: o que vocês eram antes de ser esse

corpo e essa história?

E não me respondam: eu era outra Vida.

Vocês sabem quem vocês eram antes de estar aqui?
Vocês têm a pré-ciência disso?

Vocês têm a íntima convicção disso?
Vocês têm a experiência disso?

Se sim, então, vocês são Absoluto.
Porque, antes de ser esse corpo, antes de ser qualquer corpo, antes de estar presente em qualquer mundo, em

qualquer Universo, é o que vocês eram e o que jamais deixaram de Ser.

Lembrem-se: não há passagem do conhecido para o Desconhecido.
É preciso refutar todo o conhecido e o desconhecido estará aí.

Depois, vocês poderão voltar a passar do Desconhecido ao conhecido, porque vocês traçaram uma passagem que
não existia no primeiro sentido, mas que existe no segundo sentido.

O fato de ter uma forma não será mais incômodo para passar de um ao outro, porque existe um Absoluto sem forma e
um Absoluto com forma.

Mas o Absoluto com forma é, pertinentemente, consciente de que a forma é transitória.

O Absoluto com forma não é identificado à forma.
Ele está na forma, mas ele não é dela prisioneiro, contrariamente àquele que não é Absoluto.

Não é uma questão de Vibração.
Não é uma questão de Si ou de não viver o Si, mas, efetivamente, de estabelecer-se no não Si que é, justamente, o

Abandono do Si.

Vocês estão prontos a tudo perder?
Vocês estão prontos a enfrentar seu nada?

Se sim, vocês são Absoluto, se não, vocês não o são, ao menos vocês
o creem. Porque o Absoluto continua aí, quer vocês o vivam ou não, quer vocês o aceitem ou não, ele está aí.

Ele não depende de qualquer de suas cogitações, de qualquer de suas experiências, no Si ou no carma.

Ele não depende de qualquer de seus conhecimentos, que são apenas uma desordem que nutre o ego.

Por mais que vocês conheçam todos os mistérios do universo, vocês não serão, contudo, Absoluto.

Reflitam nisso.
O que vocês querem?

O que é que se desvenda, através de sua questão, independentemente de minha resposta?

________________________________
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~ Mecanismos Alquímicos e Novas Estruturas Vibratórias ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz, a Alegria, sejam a nossa partilha e a nossa Comunhão.

Vivamos, se vocês quiserem, um instante de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu venho a vocês, enviado pelo Conclave dos Anciãos, a fim de dar uma série
de elementos que, eu espero, serão esclarecedores, com relação ao que vocês vivem ou ao que vocês são

levados a viver, continuando, assim, o que eu lhes transmiti (há algumas semanas), sobre o Yoga da
Eternidade.

Nós iremos considerar a integração das passagens que podem se manifestar, neste tempo da Terra, entre a
sua consciência ordinária (aquela que é habitual), a consciência do Coração (ou consciência do Si) e

a aconsciência (ou Absoluto).
O IRMÃO K deu a vocês uma série de elementos, refletindo a ausência da continuidade entre o conhecido e o

Desconhecido.
Vários elementos foram comunicados, permitindo aproximar (digamos) o Desconhecido e o Absoluto.

A Onda da Vida sofre alquimia com o conjunto do que foi chamado de Três Coroas (para alguns de vocês),
propiciando-lhes viver uma série de revoluções interiores, passando pelo Absoluto, mas, também, por uma

série de ‘mecanismos alquímicos’, que eu vou, hoje, tentar apresentar a vocês.

*** 

Há um ano, o IRMÃO K insistiu sobre o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, não tanto no nível da cabeça, mas no nível do
corpo (alojado no chacra do baço, alojado no chacra do fígado), onde tem ocorrido uma série de anomalias,
ligadas ao sangue, ligadas à hereditariedade e ligadas, diretamente, ao princípio de confinamento (que os

privou até agora do Si, do Absoluto e da multidimensionalidade).
Isso foi objeto de um trabalho intenso, pelo recebimento que vocês já vivenciaram, durante três meses, do
Manto Azul da Graça, tendo permitido retificar, de algum modo, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO (ligadas ao

chacra do baço e do fígado), levando-os a atravessar a Porta OD (ou Porta Estreita), levando-os, também, a
estabelecer-se em meio à Nova Eucaristia (construída há quase dois anos e anunciada pelo Arcanjo MIGUEL,

em 29 de setembro de 2010).
Esta Nova Eucaristia constituiu, eu os lembro, o veículo interdimensional ou Merkabah Interdimensional

coletiva.
Progressivamente, a instalação desta Merkabah Interdimensional coletiva permitiu-lhes realizar uma série de

mecanismos de consciência, denominados, sucessivamente: Comunhão, Fusão, Dissolução, Deslocalização e,
agora, Multilocalização.

Paralelamente a isso, e após a liberação da Terra (no início de fevereiro de 2012), apareceu a Onda da Vida,
em ressonância com os seus pés (situando-se sob os pés) e esta Seiva da Vida (ou Onda do Éter), subindo
através deste corpo (através do períneo, através do Coração e através da cabeça), percorrendo, portanto, o

corpo desde embaixo até em cima, saindo pela parte superior do crânio para juntar-se à sua própria Merkabah,
situada acima da sua cabeça, em uma zona nomeada, em algumas tradições, o Vajra (ou Fonte de Cristal) ou,

UM AMIGO - 07 de Maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120507_-_UN_AMI.mp3


se vocês preferirem, o 13º Corpo.
A mescla dessas diferentes passagens, a mescla da Onda da Vida com essas passagens no nível das Portas
e dos chacras, levou-os a experimentar, hoje, uma série de mecanismos extremamente específicos, resultando

em algo que lhes é estritamente desconhecido, nos processos nomeados União Mística, Fusão Mística,
Casamento Místico, referindo-se tanto à sua conexão com MARIA, com CRISTO, com qualquer ser

multidimensional, mas, também, com o que é chamado de seu Duplo.
Isso se reflete, em suas estruturas, pela descoberta de uma série de integrações, que eu tenho chamado de

passagens, entre a Presença, o Si e o Absoluto.

*** 

O Absoluto é o desaparecimento total de toda a consciência, levando-os a estabelecer-se no Tudo, onde não
existe mais qualquer referência, nem de corpo, nem de consciência, nem de localização em um espaço ou em

um corpo, e ainda menos, em um tempo.
 Isso não é uma aniquilação, mas, sim, de algum modo, um Último que se revela a vocês (em função das suas
capacidades para ter transcendido e superado as dúvidas e os medos, para ter passado a Porta Estreita, para
ter deixado a Onda da Vida percorrê-los), a fim de realizar o Abandono do próprio Si, permitindo-lhes viver e se

estabelecer no Absoluto.
Uma vez o Absoluto estabelecido, existe uma possibilidade, pelo fato de manter a sua forma, chamada de

corpo, de passagem de uma consciência a uma outra, de um estado a um outro, enquanto conservando esta
forma física (por enquanto).

É exatamente isso que vocês vivem.
Eu tenho, antes de responder aos seus questionamentos, que especificar que a passagem do ego ao

Coração, realizada pela Porta Estreita, permite também despertar, de maneira definitiva, as Portas
denominadas UNIDADE e AL (ou, se vocês preferirem, chacra de enraizamento da alma e do Espírito),

contribuindo para estabelecê-los nesta Multilocalização da sua consciência, podendo estar, às vezes, neste
corpo, ao mesmo tempo, no Corpo de Estado de Ser e, ao mesmo tempo, em um outro Corpo de Estado de

Ser, em outra consciência, mas, também, passar além de toda a consciência, na não consciência.
Dessa maneira, é-lhes oferecido (através deste Templo que é o seu corpo, a partir do momento em que a

passagem, entre o Eixo ATRAÇÃO / VISÃO do peito, permitir a efusão da consciência diretamente no nível de
UNIDADE e de AL, acoplada à subida da Onda da Vida) estabelecer-se na beatitude permanente, no Êxtase

permanente e no estado de completitude mais Absoluto, deixando-se viver aqui, como em qualquer Dimensão.
Este estado (ou se pudermos falar de estado) vai permitir-lhes realizar múltiplas localizações da sua

consciência, tirando-os, definitivamente, da ilusão deste mundo, da ilusão deste corpo, da ilusão desta
consciência (que estava até agora fragmentada, separada e dividida).

Como eu lhes disse, não existem mais outros ensinamentos sobre o Yoga.
Resta, simplesmente, integrar (de maneira talvez mais fácil e mais evidente), a passagem do eu ao Si, do Si à

Presença e da Presença ao Absoluto.
Isso é um mecanismo absolutamente natural que não irá necessitar, no final, de nenhuma prática, de nenhuma

aplicação, por que, eu os lembro, essa é a sua Natureza, a sua Essência, assim como a nossa.
Vocês alcançam (em meio a este corpo, em meio a esta forma) a Liberação total da sua consciência, fazendo

de vocês o que é chamado de Liberados Viventes, permitindo-lhes trabalhar tanto neste corpo como fora deste
corpo, em perfeita simultaneidade de consciência, que isso seja no Sol, em qualquer corpo de Estado de Ser,

como no seu (onde ele estiver), e ter a presciência e a consciência.
Do mesmo modo, é possível passarem, à vontade, no estado de Absoluto, mantendo esta forma.

O Absoluto está além de toda a forma.

*** 

O que é realizado e realizável, hoje, é, portanto, a possibilidade de manter esta transição, essas integrações de
passagem (de um ao outro e do outro ao um), permitindo-lhes, definitivamente (digamos), tomar consciência da
ilusão deste mundo, não como uma afirmação, mas como uma vivência real da sua consciência e além de toda

a consciência.
Isso propicia (o que eu poderia nomear com palavras) um estado de indizível Alegria, de indizível beatitude, de

indizível Êxtase, de indizível riso (não dependendo de qualquer circunstância exterior, não dependendo de
qualquer outra consciência), mas permitindo-lhes realizar a Alquimia total da Onda da Vida, permitindo a você

(se tal for o ser futuro) casar-se com o seu Duplo.
Isso se reflete, para vocês, pela persistência deste corpo, mas, sobretudo, por estabelecer-se em meio a uma
consciência totalmente nova, podendo viajar nas diferentes Dimensões, nos diferentes estratos da encarnação,

nos diferentes estratos de qualquer consciência presente na superfície deste mundo (como em qualquer
mundo, em qualquer Universo e em qualquer Multiverso).

A passagem da Onda da Vida: nós lhes dissemos, há dois meses, que não era necessário e útil descrever
essas passagens, nem esses circuitos porque (como nós havíamos dito) era indispensável que a sua

consciência (contrariamente às Portas e às Estrelas da cabeça) não se colocasse nesse circuito, a fim de não
distanciá-los, a fim de não ser o observador desse circuito ou desses circuitos, mas, sim, de tornar-se esses

circuitos, eles mesmos.



É assim que vocês chegam à Multilocalização.
É assim que vocês se tornam o que nós nomeamos um Liberado Vivente (um Moukti, um Jnani).

Isso se realiza neste momento.

*** 

Vários Irmãos e Irmãs na encarnação descobrem, com estupefação, esses espaços de beatitude, esses
espaços de alegria e esses espaços de riso, onde mais nada está separado, onde mais nada está dividido.

Naturalmente, aqueles que vivem isso, por antecipação (já há algumas semanas ou alguns meses), são vistos
como, por vezes, anormais, porque escapam aos contextos de referência habituais da sociedade, porque

escapam aos contextos habituais de referências espirituais já que a Onda da Vida, até agora, apenas tinha sido
pouco abordada (pelos diversos ensinamentos espirituais, onde quer que estejam sobre este mundo) nos

séculos anteriores.
E a causa: a Onda da Vida tinha sido aprisionada e não podia permitir o que vocês vivem hoje, cada vez em

maior número.
Deste modo, durante a minha última encarnação, eu pude apenas falar do Si.

Eu pude apenas abordar o Absoluto, sem, contudo, poder escapar a esta forma, sem poder, contudo, visitar
outras Dimensões, outras consciências.

Eu devo dizer-lhes também que, quando vocês tiverem feito a experiência da Multilocalização, vocês irão sentir
cada vez menos a necessidade de viajar, mas, cada vez mais, a necessidade de estabelecer-se em meio ao
Absoluto, e irão sentir uma Alegria imensa, uma felicidade considerável, para exprimir as palavras referentes a

este estado, do qual nada pode ser dito.
Entretanto, as suas palavras, a partir do momento em que vocês viverem o Absoluto, irão permitir-lhes ser

portador de uma Vibração nova que dará aos seus interlocutores a possibilidade de escutá-los, de ouvi-los e de
viver, por sua vez, este estado diferente de um estado, este Último denominado: Absoluto.

*** 

Apreendam-se bem de que este Absoluto resulta então, de algum modo, da Ação do Manto Azul da Graça
representando (em seu nível individual) o que foi realizado (há pouco mais de um ano), chamado de Fusão dos

Éteres.
E que no nível da Terra, realiza-se hoje.

Esta Fusão dos Éteres é, antes de tudo, a fusão do seu corpo físico e do seu corpo etéreo, com o corpo
etéreo (se pudermos assim chamá-lo) do seu corpo de Estado de Ser.

Esse corpo de Estado de Ser (que é reproduzido de forma idêntica, nesta estrutura física que é este corpo)
chega a se tornar consciente, em percepção, sobrepondo-se, de algum modo, a este corpo físico, dando-lhes
acesso a esse corpo de Estado de Ser, percebendo-o, manifestando-o, enquanto estando na sua consciência

ordinária (mesmo em meio à personalidade).
Esse corpo de Estado de Ser evolui em total correlação e conexão com vocês.

Vocês têm, agora, para alguns de vocês, a consciência (e vocês o terão, para aqueles que ainda não tiverem)
de onde está o seu corpo de Estado de Ser, de onde ele age, de onde ele está e do que ele faz.
 A consciência vai, então, perder a sua localização geográfica: a consciência não é mais atribuída,

simplesmente, a um espaço e a um tempo (que é aquele deste corpo), mas torna-se, real e concretamente,
multidimensional.

Isso ocorre, portanto, pela Ação do Manto Azul da Graça.
O Manto Azul da Graça cujos pontos de impacto foram as Portas (naturalmente, para aqueles que o sentiram de
maneira, por vezes, muito intensa), as Portas ATRAÇÃO e VISÃO (do chacra do baço e do chacra do fígado).

A passagem vai ocorrer, desta vez, em linha reta.
Existem, efetivamente, ‘Nadis’, que eu não vou descrever (ou circuitos de energia), que partem dessas duas
Portas e que chegam a cruzar (no nível do que é denominado Ponto OD e do Coração), para repartir do outro

lado, passar pelos Pontos AL e UNIDADE, cruzar e se ancorar atrás da zona dos ombros.
Esses circuitos não têm interesse de serem conhecidos, embora eles sejam, eles mesmos, perfeitamente

conhecidos.
Um circuito novo sobrepõe-se a este.

É este que vai conduzir a passagem da Onda da Vida, desde o Ponto OD do peito e passando, sobretudo,
pelos Pontos ATRAÇÃO e VISÃO, para conectar em linha reta (sem cruzamento), com os Pontos AL e com os

Pontos UNIDADE.
Assim, entre o Ponto (ou Porta) nomeado ATRAÇÃO, constitui-se um circuito de vibrações e de energia, de

Luz Vibral, chegando ao chacra de enraizamento do Espírito, ou seja, à Porta UNIDADE.
Simétrico ao outro lado, aparece um outro Nadi, de Luz Supramental, trilhando entre a Porta VISÃO e a Porta

AL.
Um outro circuito emerge (este está em estado embrionário, para muitos de vocês), partindo desde o Ponto AL

e desde o Ponto UNIDADE, passando como uma alça acima dos ombros, mas, também, sob as axilas, para
conectar com o que é chamado de Ponto KI-RIS-TI e, sobretudo, com as zonas que eu nomearei laterais, de



cada lado da Porta KI-RIS-TI, correspondendo ao que nós iremos nomear, por enquanto, se vocês quiserem,
as Asas Etéreas.

*** 

Esses circuitos podem, por vezes, ocasionar dores intensas, nevralgias.
Convém não se preocupar.

Essas dores (essas nevralgias) irão desaparecer a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração for
substituída por esses novos circuitos que irão se instalar, então, em uma zona torácica (extremamente

estendida), manifestando-se por compressões do peito, por estados Vibratórios do peito, ou mesmo por
problemas de ritmo cardíaco, ou ainda por tremores em toda a caixa torácica.

Isso é estritamente normal.
Da instalação desta zona particular, em meio ao seu Templo cardíaco, irão acontecer as passagens e a
Transição, assim como a integração da possibilidade de passar, da consciência do Si à consciência da

Presença, ao Absoluto.
A passagem de um ao outro irá se refletir, de maneira importante, pela modificação da percepção de toda esta

zona torácica (anterior e posterior).
A Onda da Vida virá ali se mesclar.

Ela trouxe, naquele nível, a sua própria Qualidade Vibratória, a sua própria Luz, a sua própria Inteligência.
Em seguida, a Onda da Vida prossegue o seu trajeto, até a parte superior do crânio (como o descrevi).

A instalação desses circuitos específicos da Luz Supramental no nível da caixa torácica vai levar a manifestar a
Onda da Vida, também da mesma maneira como nos pés, no nível das mãos.

A energia irá se verter de vocês, pelas mãos, pelos pés, pela cabeça, pelo Coração.
A circulação da Onda tornar-se-á complexa.

Não há como dar-lhes os circuitos.
Eles, aliás, foram descritos, para esta parte, em alguns ensinamentos nomeados alquimia taoísta ou, ainda,

tantrismo.
Não importa saber esses circuitos.

Não importa trabalhar neles porque, aí também, eles se estabelecem sozinhos.

*** 

A única coisa que vocês podem considerar é favorecer a passagem de um estado de consciência a um outro
estado de consciência, ou, ainda, a passagem de um determinado estado de consciência ao Último,

simplesmente, colocando as suas palmas da mão, sucessivamente, inicialmente sobre as Portas ATRAÇÃO/
VISÃO e, em seguida, sobre as Portas AL e UNIDADE.

Vocês irão estabelecer assim, desta maneira, a passagem da Onda da Vida, a passagem da Porta Estreita, em
meio a essas novas estruturas Vibratórias que eu acabo de descrever.

Vocês irão constatar bem depressa, e cada vez mais frequentemente (que isso esteja ligado ao seu Duplo ou a
qualquer outra consciência em Fusão com vocês), que o seu Coração será transfixado, de frente para trás e de

trás para a frente, propiciando-lhes estados de beatitude cada vez mais pronunciados, deixando-se viver
acessos ao Absoluto cada vez mais permanentes, com toda Liberdade, com toda saciedade, e com toda

Alegria, e com todo riso.
Isso necessita, da sua parte, simplesmente, de interessar-se pelos dois trajetos que eu lhes descrevi, assim

como pelas duas posturas que ali estão associadas (colocar sua palma das mãos sucessivamente,
primeiramente, sobre as Portas ATRAÇÃO / VISÃO e, em um segundo momento, sobre as Portas AL e

UNIDADE).
Todo o resto irá se estabelecer por si só, quer seja a subida de novo da Onda da Vida tendo atravessado as
últimas dúvidas, os últimos medos (em meio ao primeiro e segundo chacras), a Onda da Vida prosseguirá o

seu caminho.
E, trazendo a sua Inteligência no nível do peito e saindo de novo pela cabeça, o encontro com um Ser de Luz
(quer seja MARIA, uma das Estrelas ou qualquer outro ser pertencente aos mundos unificados) irá se refletir

por uma capacidade nova, por uma lucidez maior, para este contato, para esta realidade.
Vocês poderão observar que os sons dos ouvidos irão se modificar nessas circunstâncias específicas, que a

ampola de clariaudição e o Antakarana irão se manifestar de maneira mais intensa.
Vocês irão se tornar realmente multidimensionais.

A Visão Etérea e a Visão do Coração (que lhes foram descritas) irão se tornar cada vez mais eficientes (quer
seja neste corpo que vocês habitam, de carne, ou ainda no seu corpo de Estado de Ser).

A consciência será, naquele momento, realmente multilocal, multifocal e vocês estarão, de algum modo, em
bilocação permanente.

Assim se realiza a etapa final da sua Ascensão, preparando a sua consciência para estabelecer-se em meio ao
corpo de Estado de Ser ou em meio ao Absoluto.

Torna-se, então, possível viver para vocês, neste corpo, a integração da passagem do Si, da Presença e do
Absoluto, assim como recair em meio à personalidade (enquanto não sendo nunca mais dependente desta



personalidade).
Assim se vive o Si, assim se vive a Realização, assim se vive a Liberação, fazendo de vocês um Ser

Multidimensional, devolvendo-os à sua Liberdade.

*** 

Que o encontro com o seu Duplo seja referido à MARIA, a CRISTO, a um Ancião, a um Ser de Luz (de onde
quer que seja) ou a um Duplo encarnado (ou não encarnado), o resultado será o mesmo.

Ser-lhes-á possível fazer a alquimia do conjunto dos seus chacras, do conjunto dos seus circuitos energéticos,
do conjunto da Onda da Vida, propiciando-lhes compartilhar, comungar, e fortalecer a integração dessas

passagens, entre o Estado de Ser, a Presença e o Absoluto.
Essa Dádiva da Graça tornar-se-á cada vez mais eficiente.

Se, hoje, vocês ainda não tiverem a possibilidade de viver isso, vocês podem estar certos de que isso irá se
realizar, antes do final deste tempo, antes do final desses tempos, porque isso está inscrito (como o retorno à
sua herança normal), atualizando a Promessa e o Juramento, realizados com a FONTE, restituindo-os a esta

Liberdade indizível que é: a sua Multidimensionalidade.
Naquele momento, aqueles de vocês que estiverem estabelecidos nesta Liberdade Dimensional, não irão

provar qualquer dificuldade para deixar este corpo, no momento oportuno, com plena consciência, com plena
lucidez, com total aceitação.

A Onda da Vida foi o requisito que apareceu, há três meses.
Hoje, a Onda da Vida realizou sobre a Terra (como em vocês) um determinado trajeto.

A Porta Estreita está prestes a ser atravessada, para muitos de vocês (ou já foi atravessada).
Não se demorem com as resistências.
Não se demorem com os sofrimentos.

Não se demorem com nada.
Ainda uma vez, como eu lhes disse, permaneçam tranquilos, permaneçam em Paz e deixem a Alegria invadi-

los, deixem a Fusão e a Dissolução tomá-los e acolhê-los e apresentá-los ao seu Duplo.
Vocês nada têm que buscar, vocês nada têm que procurar, vocês nada têm que pedir: apenas ser, em meio ao

Sol, apenas ser, em meio à Presença ou, agora, viver o Absoluto.

*** 

Eis o que está preparado para ocorrer.
Eu poderia, é claro, desenvolver muito mais longamente todos os circuitos energéticos, Vibratórios, da Luz

Vibral, colocando-se, atualmente, em operação.
Eu lhes dei o essencial.

Guardem este último gesto do Yoga da Eternidade permitindo-lhes facilitar o que eu chamei de integração de
Passagens de um ao outro, da sua consciência (e também, de qualquer consciência) para a aconsciência.

É por intermédio desses circuitos e pela Onda da Vida, mesclados, que se realiza o encontro com o Duplo, a
Fusão Alquímica com o Duplo, com MARIA, com as Estrelas, com os Anciãos, com os Arcanjos que, como

nós lhes dissemos desde um tempo suficientemente longo, estão em vocês.
Nada existe no exterior: o mundo é uma ilusão, vocês são uma ilusão.

Seria preciso ainda, não somente concebê-lo, não somente percebê-lo, mas, sobretudo, vivê-lo.
Vocês chegaram nesses momentos.
Vocês chegaram nesses instantes.

Cabe a vocês acolher e aceitar.
Cabe a vocês abandonar-se à Luz e, sobretudo, abandonar o Si, para viver este Último.

Lembrem-se: a Onda da Vida, instalada ela mesma pela Liberação da Terra, pode apenas encontrar alguns
obstáculos ligados às dúvidas e ao medo (inscrito nos dois primeiros chacras).

Independentemente do que vocês apreenderem, independentemente do que parecer impedi-los de viver o que
vocês têm que viver, não tenham qualquer preocupação porque isso irá passar (seja o que for que vocês

fizerem, seja o que for que lhes disserem, seja o que for que vocês quiserem ou não quiserem).
Simplesmente, o fato de permanecer tranquilo, o fato de deixar como está [atitude de não intervir], instala-os

em certa forma de facilidade para a integração dessas Passagens (que eu lhes descrevi).

*** 

Alguns elementos ser-lhes-ão (se isso já não ocorreu) comunicados que irão permitir, também, graças à
utilização de cristais, liberar o último apego da personalidade para a personalidade (inscrito nos dois primeiros

chacras e no que foi chamado de falsificação).
Naquele momento, a Onda da Vida poderá adentrar pela Porta Estreita, chegar ao Coração e sair de novo pela

cabeça, a fim de fusionar com o seu veículo interdimensional denominado Merkabah, que irá propiciar-lhes



viver, na totalidade, aqui mesmo, a Multidimensionalidade.
Naquele momento, a sua Ascensão (pessoal e individual) será realizada, na totalidade.

Vocês não irão depender de qualquer limite, de qualquer forma, de qualquer constrangimento, de qualquer
doença, para viver o que vocês têm que viver.

Cabe a vocês, agora, aceitar isso.
Vocês estarão, então, em total conclusão da sua Ascensão, enquanto mantendo esta forma, permitindo-lhes
aguardar, desta vez, o momento coletivo final da Terra (que ninguém conhece a data e que, no entanto, está

muito próximo).

*** 

Eis o que é para viver.
Eis o que é para conscientizar.

Eis o que é para superar.
Eis o que é para manifestar, aqui mesmo, neste corpo, como em todas as Dimensões.

Se existir questionamentos em relação ao que eu acabei de apresentar-lhes e entregar-lhes, eu os escuto.
O protocolo dos cristais já foi fornecido.

Ele será divulgado a um maior número de pessoas, rapidamente, a fim de que (se esse já não for o caso)
vocês possam superar o último apego da personalidade a ela mesma, permitindo-lhes apresentarem-se diante
da Porta Estreita (última etapa), deixando-se viver o encontro consciente com o seu Duplo, com o seu corpo de

Estado de Ser, assim como com o corpo de Estado de Ser de MARIA, com o corpo de Estado de Ser e,
também, com o Absoluto.

***

Pergunta: você abordou o Si, o Absoluto e a Presença. O que é a Presença?

A Presença é o que corresponde ao estabelecimento do Si, no seu estado, eu diria, mais avançado, que pode
representar o estado final, antes de viver o Último.

A Presença é um estado de Alegria, onde a percepção do chacra do Coração é extremamente intensa, onde a
consciência está instalada, não no Absoluto, mas, sim, no deleite do seu próprio Si.

A Presença corresponde à Regência do Arcanjo URIEL, estabelecendo esta Presença em vocês por que ele
está em vocês.

É uma Alegria inefável.
A diferença (digamos) entre a Presença e o Absoluto, é que, na Presença, vocês têm um sentimento de estar

sozinho e na Alegria.
No Absoluto, vocês sequer são mais si mesmo, então vocês não estão mais sozinhos, já que vocês são o

Tudo.
E, no entanto, não há diferença ou distância de consciência.  

É neste espaço Sagrado, correspondendo ao Templo do Coração (em total alquimia, transmutando, de algum
modo, a Coroa Radiante do Coração, substituindo a Vibração do Coração pelo estremecimento do Coração e
da caixa torácica), que se vive este Absoluto, propiciando-lhes, também, viver então a Multidimensionalidade, o

acesso consciente e lúcido ao seu corpo de Estado de Ser, o acesso consciente e lúcido a qualquer outro
corpo de Estado de Ser e (se isso estiver inscrito no seu programa) a Fusão com o Duplo.

Lembrem-se de que, nesses últimos movimentos da consciência, o único obstáculo permanece vocês
mesmos, em meio à personalidade, nas dúvidas e nos medos.

Não existe nenhum outro.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre o Duplo? Ele pode estar encarnado?

Sim.
O seu Duplo está encarnado se, na história do que vocês denominam seu Atman (ou seja, o seu Espírito),

houver, pela precipitação em meio a este mundo, um princípio de Gêmeo Monadário.
Não tem estritamente nada a ver com o que foi apregoado, com relação às eventuais almas irmãs (unicamente
ligadas através dos karmas), ou ainda pelos conceitos de almas gêmeas (recorrendo apenas ao erotismo) e

não à Verdade da UNIDADE.
O Duplo Monadário pode estar encarnado ou não.

Vocês jamais se encontraram neste plano, exceto no momento da descida em meio à encarnação.
Esses Duplos Monadários não se reconhecem através de um reconhecimento físico (seja qual for, se ele



estiver encarnado), mas, sim, através de um compartilhamento integral do que foi nomeado Onda da Vida,
realizando uma Lemniscata Sagrada, cruzada, entre duas consciências.

Nós éramos dois, nós somos Um.
Isso os remete a algumas práticas, chamadas de Yoga da Verdade, que foram transmitidas a vocês, referentes

à passagem da Porta Estreita, à ativação do 8º Corpo.
Eu os remeto a isso.

Não se coloquem a questão de saber onde está esse Duplo.
Não se coloquem a questão de saber se ele está encarnado ou não.

Porque ele irá se manifestar, por ele mesmo, no momento oportuno (encarnado ou não) já que não se trata de
um reconhecimento recorrendo ao físico, mas de uma reconexão, muito além da alma e do Espírito.

O princípio é denominado: o Ovo Monadário.
No entanto, na maioria dos casos, até agora, uma das Mônadas estava encarnada, enquanto a outra permanecia

nos espaços intermediários (denominados mundo do Bardo ou mundo astral desencarnado).
Hoje, não é mais o mesmo.

Alguns de vocês têm um Duplo encarnado, outros para os quais ele não está encarnado.
Em um caso, como no outro, não se trata de um encontro humano, mas, sim, de um Encontro Místico (como

isso foi nomeado).
Não busquem isso.

Isso irá ocorrer.
Se vocês estiverem sem Duplo (no sentido Monadário), resta-lhes fusionar com o Duplo denominado KI-RIS-

TI.
O resultado é estritamente o mesmo.

Não vejam isso com um olhar humano, distanciado e separado.
Não atribuam isso a uma noção de casal humano ou de encontro humano (mesmo se isso for possível).

Não pode existir qualquer dúvida quanto a este tipo de fusão.
Porque o conjunto das dúvidas e dos medos será pulverizado pela Onda da Vida (que voltará a subir naquele

momento, no nível do Coração).
Vocês não podem emitir qualquer interrogação, qualquer questão porque este encontro é uma evidência total

(do mesmo modo que vocês respiram neste mundo).
Isso é apenas possível, compreendam-no, porque a Onda da Vida nasceu, porque a Terra está liberada e

posto que vocês estão em um tempo final desta Dimensão.
Os Duplos são apenas Um (uma vez que eles conectaram com os Mundos Unificados).

Eles não são dois.
A realização do Andrógino Primordial (inscrito em meio ao 12º Corpo ou Ponto AL do seu nariz, ou no Ponto AL

da Estrela da cabeça, no nível do Triângulo Luciferiano, devolvido ao sentido correto) corresponde a isso.
O Andrógino Primordial passa, de algum modo, por um hermafrodita primordial, que este hermafrodita seja

constituído entre vocês (de polaridade masculina e feminina) e CRISTO, ou entre vocês e uma outra entidade
(encarnada ou não).

Não pode existir qualquer dúvida porque a conexão e a alquimia são totais.
O que um faz, o outro o vive.

O que o outro faz, o primeiro o vive (que isso seja CRISTO, MARIA, uma entidade encarnada ou não
encarnada).

Mas, ainda uma vez, não se ocupem em buscar isso porque vocês irão fracassar.
Contentem-se em estabelecer-se nesta integração de Passagens, entre o Si, a Presença e o Absoluto.

Todo o resto ser-lhes-á dado de acréscimo, ser-lhes-á revelado o acréscimo, de maneira natural e espontânea.
Do mesmo modo que é muito difícil exprimir o que é o Absoluto, vocês podem, no entanto, testemunhar o

Absoluto porque há uma felicidade e uma Alegria inefáveis ao fazê-lo.
Do mesmo modo, nada pode ser expresso sobre esta fusão com o seu Duplo, enquanto vocês não o tiverem

vivenciado.
Eu reitero que isso é um processo tão natural como a própria Onda da Vida.

***

Pergunta: será que cada ser humano irá viver o Absoluto?

O princípio da Liberação (expresso na sua época pela FONTE), correspondendo ao Juramento e à Promessa,
passa necessariamente pela redescoberta (digamos) do Absoluto.

Entretanto, a necessidade de cada consciência é diferente.
Vários de vocês irão escolher prosseguir a experiência em meio aos mundos de carbono, unificados.

Alguns de vocês irão decidir se estabelecer na sua Dimensão estelar de origem.



 No entanto, seja qual for o estabelecimento da sua consciência, vocês nunca mais serão separados, nem
divididos.

Isso passa necessariamente por um tipo de face a face com a Luz e de integração da Luz (que isso seja
durante este período ou no final extremo desse tempo).

A consciência, a partir do momento em que ela não está mais confinada, ela viaja a espaços e tempos
profundamente diferentes (que isso seja em estados multidimensionais diferentes, de Dimensões diferentes) e

também no Absoluto.
 O Absoluto não é o nada (vazio) nem a perda do que vocês nomeariam a individualidade, mas, sim, a fusão da

individualidade no Todo.
Fusão reversível já que é possível, para uma consciência, viver um, como o outro, do mesmo modo.

O encontro com o Absoluto é obrigatório, para ser Liberado.
Se isso não ocorrer agora (ou neste período), isso chegará no momento final.

Eu os lembro de que, etimologicamente, o que nós lhes trouxemos (digamos) é o funcionamento do que foi
chamado de UNIDADE ou de Monismo.

Esta Unidade, seja qual for a origem (tanto no Advaita Vedanta ou, ainda, no Sufismo ou em outros
movimentos ditos espirituais), leva a descobrir a sua própria Mônada.

A Mônada é o Duplo.
Ela se desdobrou para vir sobre a Terra, na maioria das vezes.

O retorno à Unidade, o retorno ao Absoluto, passa, portanto, pela fusão das Mônadas que haviam sido
separadas.

Foi-lhes descrito e, em particular, por algumas Estrelas tendo vivido no Ocidente, o princípio do Casamento
Místico com CRISTO (tanto por GEMMA GALGANI, como por HILDEGARDA de BINGEN ou, ainda, por

TERESA de LISIEUX).
Trata-se sempre do mesmo princípio e da mesma alquimia.

*** 

Pergunta: se todas as consciências tiverem que viver o Absoluto...

Eu jamais disse isso.
Elas devem encontrar o Absoluto.

Encontrar o Absoluto não é viver o Absoluto.
Existe, em meio ao ser humano (mesmo tendo realizado o Si), uma série de princípios chamados de

experiências, que têm necessidade de serem realizadas.
Essas experiências são, às vezes, contrárias ao estabelecimento (digamos) no Absoluto.

 Simplesmente, o encontro com o Absoluto permite restabelecer a Multidimensionalidade, mas não restringe ou
limita as experiências que precisam ser vividas, em meio a um corpo, em meio a uma alma ou em meio a um

Espírito.
O importante é a reconexão.

***

Pergunta: o encontro com o Absoluto e o face a face são a mesma coisa?

Sim.
É diferente, contudo, viver o Absoluto e se estabelecer no Absoluto, agora, do que esperar o momento final (o

que o nosso Comandante chamou de planeta grelha) para viver este encontro do Absoluto.
Aqueles que tiveram acesso, neste tempo, ao Absoluto, não serão mais limitados por qualquer apego a uma

forma ou a uma Dimensão.
Assim, portanto, da sua capacidade para estabelecer a sua não-consciência ou o seu não-Si, vocês já podem

deduzir o que vocês se tornam.
O face a face é, por vezes, o encontro com a Luz, por vezes, o encontro com o Absoluto, por vezes, o encontro

com o Duplo.
Isso acontece agora, ou isso irá acontecer em breve, ou isso irá acontecer na fase final.

***

Pergunta: quando você diz que a maneira que vai acontecer o face a face determinará aonde a
pessoa irá...



Eu não disse perfeitamente isso.
Eu disse, simplesmente: o momento em que irá acontecer esse face a face condiciona o seu futuro.

Ou isso ocorre (ou ocorreu) antes do tempo final, naquele momento, vocês serão estabelecidos na sua Morada
da Eternidade ou na sua Morada da Paz Suprema.

Se isso não ocorreu antes do tempo final, vocês irão ali onde vocês devem ir, passando por experiências não
limitantes, não separadas.

Em última análise, isso representa apenas uma maneira diferente de viver o Absoluto ou o encontro com o
Absoluto.

***

Pergunta: quando você fala dessas diferentes etapas, você faz referência ao que nós denominamos
Dimensões?

Eu faço referência ao tempo e não às Dimensões.
Ao tempo linear da Terra.

Vocês têm a possibilidade (para muitos de vocês) de viver o Absoluto agora e, portanto, de viver o face a face
e o encontro.

Outros (tendo realizado o Si, tendo ativado as Coroas Radiantes do Coração ou da cabeça e, às vezes, o
conjunto das Coroas) não querem se separar (e é o seu direito mais absoluto) dessas manifestações.
 Sejam quais forem as razões, eles irão viver também o face a face, mas no momento final e último.

Eu não falo de se tornar dimensional, já que isso nada quer dizer para aquele que alcança o Absoluto, como
para aquele que está Liberado ou que será Liberado.

Não há mais separação a partir do momento em que o face a face ocorreu, seja qual for a sua Morada de
Estabelecimento.

***

Pergunta: quando o face a face ocorre nos tempos finais, será que isso significa que não podemos
permanecer no Absoluto?

Quem permanece no Absoluto, senão o próprio Absoluto?
Vocês colocam uma separação aí onde não existe.

Todo ser que está Liberado pode tiritar e Vibrar em meio ao Absoluto.
Simplesmente, algumas experiências a realizar implicam-nos em meio a uma Dimensão mais do que em outra,

mas vocês não estão limitados a esta Dimensão.
Só o ser humano encarnado neste sistema, está limitado.

Vocês se colocam as questões do seu futuro.
Há apenas um único futuro: a Liberdade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, do meu Coração ao seu Coração, em Comunhão e em União, no Manto Azul da
Graça, na Alquimia da Onda da Vida, comunguemos.

Eu lhes digo: até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************



NDR: As ilustrações dos pontos e dos protocolos abordados nesta intervenção são apresentados no protocolo
“Yoga da Eternidade: Integração de Passagens”.

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articled96c.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-7_mai_2012-articled96c.pdf
07 de maio de 2012

(Publicado em 09 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos,ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-7_mai_2012-articled96c.pdf
http://autresdimensions.info/articled96c.html
http:/
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html


Áudio da Mensagem em Francês

Link para download: clique aqui

Questão: por que meu mental não encontra questão a colocar-lhe?

No que você enuncia, você parte do princípio de que o mental tem um peso, uma vez que você reconhece que não há
questão a fazer.

E, portanto, com isso, você quereria fazer-se crer, a si mesmo, que você não tem mais mental, uma vez que atribui ao
seu próprio mental o fato de que ele não faz pergunta.

E, portanto, com isso, você dá a ele um peso, uma consistência, mesmo se ele está silencioso.
Isso significa que ele está à espreita, à espreita do momento o mais oportuno para ressurgir.

Sua questão teria podido ser não ligada à atividade de seu mental.
Assim formulada, você sabe, pertinentemente, que, em algum lugar de você, seu mental está emboscado, em

repouso, de momento, amordaçado pelo Si, amordaçado pelo próprio sentido de sua experiência.
Afirmar, assim, que o mental não tem pergunta a fazer-me estipula, de algum modo, que o mental está aí, mas que ele

está em repouso.

O truque é saber quem é o mestre a bordo de quem você É.
É o mental, emboscado, na espreita, e que espera ressurgir ou, então, você superou, transcendeu o mental?
O Si está estabelecido de maneira potente, o mental nada mais pode e, naquele momento, o que acontece?

Seu mental nada mais pode dirigir.
Nada mais podendo dirigir ou controlar, você tomou o controle de seu próprio mental e, portanto, você não o vê mais.

A ausência de questão que você enuncia é, portanto, o reconhecimento implícito de que seu mental existe.
Apreenda, efetivamente, que, assim, o mental não é o acusado.

Você deve tornar-se e ser o mestre de seu próprio mental.
Não considerá-lo como silencioso, uma vez que, de todo modo, estando encarnado, ele lhe servirá, ainda que apenas

para andar, falar, exprimir-se em todas as atividades comuns de sua vida.

Apreenda, efetivamente, que o mental apenas é um obstáculo a partir do instante em que é ele que dirige o que você
crê ser.
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Aquele que é Absoluto, e em uma forma, tem, necessariamente, um mental.
Ele não está mais emboscado, à espreita, nem silencioso.

A prova: eu me exprimo através desse canal, de um modo um pouco específico.
O que quer dizer?

Quer dizer que existe o mental, mas que ele nada pode contra a potência e a integridade do Absoluto.

Eu não tenho, mesmo, que observar onde ele está, porque sei, pertinentemente, que ele está a serviço do Absoluto e
que ele não está mais aí para renegar, de algum modo, o Absoluto.

Talvez, também, em nossas conversas, exista, em você, um medo de ser maltratado, de ser assaltado por suas
próprias questões?

Lembre-se do que eu dizia ontem (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7 de maio de 2012): a partir do instante em que a
questão dá uma resposta que não é compreendida, você está no bom caminho, porque o mental não pode nutrir-se.

Quem lhe prova que, quando ele está silencioso, ele não se nutre, sem seu próprio conhecimento?
Quem lhe prova que ele não vai ressurgir – como é o caso, para você – em momentos totalmente inoportunos,

esperando que você relaxe sua própria guarda, sua própria consciência para ressurgir?
E vocês todos conhecem isso.

Enquanto o Absoluto não é revelado, enquanto ele não é atualizado e vivido, inteiramente, mesmo nessa forma, o que
acontece?

O mental vai ressurgir nos momentos os mais abruptos, eu diria, nos quais sua consciência está subindo, se se pode
empregar essa expressão.

É exatamente o que acontece para muitos seres que realizaram o Si, que despertaram, de algum modo, suas
estruturas desse saco de alimento.

Eu vejo apenas, por exemplo, o chacra do Coração.
O chacra do Coração é ligado ao Amor, mas ele é ligado, também, ao mental, uma vez que foi subdividido em mental

inferior e mental superior (ou, se prefere, mental e Supramental, assim como o nomeou um dos Anciões) (ndr: ver, das
intervenções de SRI AUROBINDO, a de 2 de agosto de 2010).

E vocês fazem, todos, a experiência da passagem de um ao outro.
Expressões humorísticas foram-lhes, aliás, dadas pelo Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Eu não voltarei a isso, mas é exatamente isso.

O mental não é um inimigo.
É preciso descobri-lo, para atualizá-lo, para vê-lo, não para refutá-lo, simplesmente, mas, efetivamente, para fazê-lo

interromper, como eu o exprimi ontem.
Quando o mental interrompe, o que acontece?

Vocês se sentem perdidos.
Vocês não têm mais compreensão.
Vocês não têm mais conhecimento.

Do ponto de vista da personalidade, vocês provam o que é chamado a ignorância.
E eu lhes digo que a ignorância, nesse aspecto ilusório, é o que os conduz, de maneira a mais segura, a ser

Absoluto.
O mental não pode desaparecer, porque ele é ligado, de maneira indissolúvel, a esse saco de alimento, a esse corpo,

a essa história que não é vocês.
É, portanto, importante vê-lo pelo que ele é.

Saibam que vocês não podem destruí-lo, nem mesmo controlá-lo, mas podem, como eu o disse, dele tornar-se o
mestre.

Mas essa noção de mestria não é um controle.
Essa noção de mestria não é um constrangimento.

Uma vez que ele é descoberto e atualizado, do mesmo modo, o princípio da investigação e da refutação vai fazê-lo
interromper.

Naquele momento, não se ocupem mais dele.
É o único modo de conseguir.

Não há outro.

Todos aqueles de vocês que creem que, meditando, obtendo a calma mental, vão chegar a algo, enganam-se.
O mental é útil, e sua memória também, para agir na ilusão, para viver, como vocês dizem, na ilusão.

Ele é parte do que é ilusório.
Mas, enquanto sua forma existe, não há qualquer meio de fazê-lo desaparecer, inteiramente.

Mesmo nos momentos de Samadhi, ele está emboscado, pronto para ressurgir, para tomar seu próprio alimento.
Se vocês aceitam isso, compreendem que não têm que lutar contra ele, que não têm, tampouco, que combatê-lo.

Vocês têm, simplesmente, que vê-lo, tal como ele é.
Tal como ele age.

É nesse sentido que, ontem, eu lhes disse: «era ver o que é, o mais importante» (ndr: ver intervenção de BIDI, de 7
de maio de 2012).

E o que é o mais importante encontra-se, mesmo, no enunciado de sua questão.
E, é claro, se não há questão, aí também, é preciso encontrar o que isso significa.

Assim, portanto, a ausência de questão prova, simplesmente, que seu próprio mental escondeu-se.
Tão bem escondido que você deve aperceber-se, você mesmo, que, nos momentos de paz, ele ressurge e nutrir-se-á

nesses momentos.
Não na falsa paz da meditação.

Não na falsa paz do Samadhi, porque, no Samadhi, há, sempre, um observador.

Quem observa?



Quem observa?
Quem olha?

Quem o olha viver essa experiência – que não é a Última – se não é o mental, ele mesmo, que vai traduzir, ao nível
da consciência, o que você vive em impressões, que lhe permite, justamente, discriminar o que é da ordem da Alegria

e o que não é da ordem da Alegria?

Você sabe, perfeitamente, identificar os momentos em que está na paz e os momentos em que está contrariado por
sua própria vida.

Para que isso lhe serve?
Enquanto você oscila de um estado a outro, enquanto vive uma experiência e seu contrário, onde está o Absoluto?

Ele não é revelado.
Você continua na experiência.

Você deve mudar de ponto de vista.
Você deve aceitar que tem um mental e que você é, na ilusão, seu próprio mental.

Esse observador que permite passar do Eu ao Si, mas que se torna um obstáculo na passagem do Si ao não Si.

Eu o convido a olhar o próprio enunciado de sua questão.
Onde está o medo?

Ele está no enunciado da questão.
Reflita nisso.

É muito simples.
Não complique,

E, sobretudo, nada faça.
Vá além de quem observa.

Vá além de quem olha.
A partir desse instante, o mental não terá mais lugar para esconder-se.

Ele não aproveitará de suas meditações.
Ele não aproveitará de seus Alinhamentos.

E, aliás, a partir desse instante, você apreenderá a inutilidade de meditar.

O Alinhamento é outra coisa, porque é o que os religa uns aos outros, na Liberdade.
Mas não a meditação em si.

Mesmo se isso desemboque na Alegria e no Samadhi, você constata, perfeitamente, que você ali não está vinte e
quatro horas por dia.

Portanto, esse estado muda.
E, se ele muda, isso significa o quê?

Que você está, ainda, na ilusão.
Só a ilusão muda.
O Real não muda.

O Absoluto não muda.

Você está consciente disso?
Você tomou a medida do jogo que joga seu mental com você?

O você que eu emprego sendo o não Si.
Apenas observando e vendo o jogo de seu próprio mental é que você consegue controlá-lo, sem querer,

simplesmente, ficando tranquilo, nada fazendo.
Aí, ele não poderá mais esconder-se, ele não poderá mais aparecer e fazer irrupção nos momentos em que você se

sente na paz.
Ele não terá mais tomada sobre você.
Ele não terá mais ação sobre você.

Mas você, você terá uma ação sobre ele, não porque quer agir contra ele, mas porque você se estabelece em outro
lugar que não no eu e no Si.

Naquele momento, nada mais mudará para você.
O que quer que se desenrole, o que quer que aconteça, tudo se desenrolará à perfeição.

Você não terá mais que se preocupar com qualquer ação/reação dessa ilusão.
Sua vida desenrola-se com facilidade.

O que quer que aconteça a esse corpo, você não será mais parte do que acontece a ele.
O que quer que diga o mental.

E, aliás, ele não poderá dizer grande coisa enquanto você não o tenha autorizado a dizer.
Você o terá descoberto.

Reflita bem, não em minha resposta, mas no por quê dessa pergunta que nasceu de você.

O que você quis mostrar ou demonstrar que não é verdade?
Você, você é Verdade.

Então, vá para essa Verdade.
Torne-se imóvel.
Fique tranquilo.
Esteja na Paz.

Mas não a paz que flutua.
Junte-se à Paz Suprema, aquela que não pode ser alterada, de modo algum, pelas circunstâncias de sua vida ou pela

ação de seu próprio mental.

Questão: eu esqueci tudo do que nos foi ensinado – como as Etapas Celestes – e tenho muita dificuldade
de compreender as canalizações. Então, deixo-me viver. E a Onda de Vida vem até o chacra Raiz. Devo

continuar a deixar-me viver?



Mas a resposta está compreendida em sua questão.
É claro.

Você compreendeu tudo: nada é preciso compreender.

As cascas de cebola foram colocadas.
Vocês construíram algo.

O que foi construído deve ser desconstruído, não unicamente sobre esse mundo, mas, também, em vocês.
Você escalou os degraus.

Você tinha a impressão de que havia uma escada e, depois, apercebeu-se de que não há escada, de que tudo já está
aí.

Então, continue a ficar tranquilo.
O que era ontem, não é hoje.

É o que acontece, nesse caso, quando há uma capitulação.
Capitular é render a cabeça.

É não mais servir-se de sua cabeça para o que quer que seja.

Eu lhes disse que a busca espiritual é uma fraude total.
Mas era preciso conscientizar-se disso.

Era preciso vivê-lo.

Você fala de Etapas Celestes.
Efetivamente, isso foi vivido.

Vocês falam de Realização do Si.
Efetivamente, vocês realizaram o Si, muitos de vocês.

Nomearam-nos, mesmo, Ancoradores e Semeadores de Luz.
É verdade.

Hoje, vocês passam para outra coisa.
Isso não quer dizer que não era verdade, mas que é uma verdade que muda e, como toda verdade que muda, ela é

relativa.
Vocês são o Absoluto.

O que vocês querem fazer do relativo?

O único relativo que lhe resta: eu o convido a contar, simplesmente, o número de «eu» que você deu em sua questão.
Você colocou o eu antes de Você.

Portanto, em algum lugar, a Onda de Vida nasceu, como você disse, mas você ainda observa a Onda de Vida, porque
diz «eu» a cada início de frase.

O interesse de sua questão está aí.
É claro que você compreendeu que nada há a compreender.

É claro que você se tem no Absoluto, se é que se possa falar assim.
Resta-lhe, ainda, refutar todos os «eu».

Você crê, ainda, ser um «eu».
Você crê, ainda, em sua pessoa.

Resta, agora, a etapa final, que não é mais uma etapa, que é o Absoluto.
Aceite não ser esse «eu», e você verá que a Onda de Vida lançar-se-á, sem problema algum.

Você não terá mais necessidade de observá-la: você terá se tornado a Onda de Vida, ou seja, o Absoluto.
Nada o impede, exceto os «eu» que você põe no início de cada frase.

Você tem prazer em observar-se.
Você tem prazer em olhar-se.

Quem faz isso?
Não é você.

Quem age assim?
São os últimos fragmentos de seu ego.

Veja-os.
Não os julgue.

Não os condene.
Não dê a eles qualquer peso.

Não atribua a eles qualquer confiança, qualquer crédito.
Veja-os, simplesmente.

A partir desse instante, você será, então, capaz de tornar-se o que você É.
É muito rápido.

Eu diria, mesmo, que isso não depende de um tempo que se escoe.
Isso já está aí.
Você é isso.

Você não é «eu».

Compreenda o que eu digo e, se não o compreende, eu diria: tanto melhor.
Você aí É.

Não procure compreender, mas se esqueça do «eu».
Totalmente.

Você não é aquele que observa.
Você é além do que é observado, do que observa.

Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.



Você se mantém atrás, se se pode dizer, de tudo isso.
Seu lugar não é aí.

Capitule.
Abandone toda veleidade de «eu», toda veleidade de Si.

Saia daí: isso não dura.
É tão efêmero quanto seu saco de alimento.

Você não é esse saco.
Mantenha-o, é claro, deixe-o fazer o que ele tem a fazer, mas você não é o que há a fazer.

Compreenda, efetivamente, que há apenas isso a realizar.
Enfim.

E, aliás, você se aperceberá de que isso não é uma Realização, porque nada há a escalar, nada há a descer.
Não há montanha.
Não há caverna.

Aí está.
E você será isso, além de toda montanha e de toda caverna.

E, sobretudo, além de todo jogo de identificação.

O que eu lhe digo é um encorajamento para o que você É. Para isso.
Seu eu nada tem a dizer, nem mesmo a ser.

Aceite.
Refute esse eu.

Refute essa pessoa que você crê ser.
Nada de falsa Humildade.

Nada de falsa Simplicidade.
Você é Absoluto.

É a verdadeira Simplicidade, a verdadeira Humildade: nada mais ser, aqui, nessa ilusão.

Estar nesse corpo.
Mas você não é esse corpo.

Servir-se de suas ferramentas.
Mas você não é essas ferramentas.

A Onda de Vida nasceu para você.
Ela sempre esteve aí.

Então, seja o que você É.
Nada há a tornar-se.

É o ego e o si que se exprimem assim.
Você é o Não Si.

E tudo se esclarece.

Você apreendeu que nada podia fazer.
A partir do instante em que você apreende que nada pode fazer, o eu capitula, cada vez mais.

Então, não o ponha à frente.
Você está atrás de todos esses «eu».
Não é por isso que ele está à frente.

Ele está em nenhum lugar, exceto sobre esse mundo.

Você é tudo, exceto a ilusão do eu.
Você é Absoluto.

Você É o Parabrahman.
Não procure liberar-se, porque você está Liberado.

Não se afaste do que você É.
Você apreendeu que nada há a compreender.

Não critique nem julgue o que você viveu: era necessário para você.

Eu lhe diria: deixe-se levar.
Você nada tem a levar, você mesmo.
Você já leva esse saco de alimento.

Já está bom.
Deixe viver o efêmero.

Não procure matá-lo: ele se matará sozinho, no momento vindo.

Você não depende de um momento, nem de um tempo, nem de um espaço.
Viva o que você É.

Nada há a tornar-se.
Há apenas a ver os «eu» que restam e rir deles.

Prossigamos.

Questão: foi dito: «ame e faça o que lhe agrada». É o quê, amar? É o quê, o Amor Vibral? Eu sei que esse
amor está no interior de mim. Eu procuro, há muito tempo, a porta de acesso a esse Amor que eu sou, mas

me esqueci do modo de usar.

A primeira coisa a fazer é parar de procurar, uma vez que você é ele.
Você É Amor.

Como você pode ousar imaginar procurar o que você É?
Dê-se conta do ridículo.



Você É o Amor.
Você não é a projeção do Amor, nem a projeção de algo a procurar.

É preciso capitular, aí também.
Crer que você deve procurar, em algum lugar, uma porta (mesmo se exista uma Porta Estreita), é uma ilusão.

É sua Personalidade que o arrasta a negar o que você É, fazendo-o procurar, fora de você, o que você É.
É a estupidez, mesmo, da personalidade.

Não a sua, mas de todas as personalidades.

Você vai esgotar-se.
E, quando estiver esgotado, você se conscientizará de que não há consciência.

Portanto, pare de procurar.
Pare de fatigar-se.

Ame, sim.
Se você coloca a questão do que é esse amor, nada pode responder-lhe, uma vez que é o que você É.

Como eu posso dizer-lhe o que você É?
Como eu posso definir a equação, mostrando, defendendo o que você já é?

Não há melhor frase do que dizer-lhe: «você é isso».
Mas o ego vai fazer o filtro, a barragem.

Ele vai dizer-lhe: «isso não é verdade, é preciso que eu procure».
E, quanto mais você procura, menos encontra.

Há marcadores.
Os Anciões e as Estrelas deram-nos a vocês.

A Onda de Vida, que chega ao períneo, nesse saco.
Você nada tem a procurar.

Justamente.
Você deve saber, sem compreender, que nada há a procurar, que nada há a ser.

«Ame e faça o que lhe agrada».
E, se você me diz que lhe agrada procurar o Amor, como você pode amar?

Você não poderá, jamais, sair de você, suficientemente, agindo assim.
Capitule.
Renuncie.

Abandone toda busca, todo estado.
Nada mais procure.

Fique tranquilo, imóvel.
Agindo assim, você nutre, indefinidamente, o mental e as experiências.

Aceite ficar tranquilo.
Aceite nada fazer.
O Amor estará aí.

Você será isso e, naquele momento, poderá fazer o que lhe agrada, porque se aperceberá de que o que lhe agrada,
naquele momento, nada tem a ver com uma busca espiritual, mas, efetivamente, viver cada instante como o instante

presente que conduz ao instante Eterno.

Você estará na Paz, mas não a paz da meditação ou da experiência: a Paz Suprema, aquela que não depende de
nada e não é tributária de nada e, sobretudo, não de uma busca.

É tão simples que o ego não pode aceitá-lo.

Enquanto você procura, escapará do que você É.
É o paradoxo aparente da pessoa, da personalidade.

Considere que você é efêmero e que mesmo essa busca é efêmera e, sobretudo, que ela para nada serve.

O Amor Vibral é a Paz Suprema.
É o momento em que não há mais vazio, em que tudo é pleno, sem colocar-se questão, sem nada procurar.

Naquele momento, a Onda de Vida pode ser o que você É.
Não procure a Onda de Vida.

Nada procure.
Pare de procurar.

Coloque-se em você.
Você está em você.

Enquanto você permanece numa busca, você projeta ao exterior, seja um amor, seja uma aquisição.
Nada há a adquirir que você já não seja.

Aceite-o e, sobretudo, não o compreenda, porque é incompreensível.

Quem quer compreender, se não é o ego?
Tenha-se aí.

Na Paz.
O Amor Vibral não tem necessidade do ego.

Ele já é o que você É.
A Paz e a Tranquilidade são essenciais.

O «faça o que lhe agrada» é fazer tudo, exceto procurar o que você É.
Ocupe esse saco de alimento como quiser, como tiver vontade, mas não o nutra mais com a espiritualidade.

Não o nutra mais com uma procura ou uma busca.
Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.



Aceite, simplesmente, viver o que a vida dá-lhe a viver.
É tudo.

Mas você não é o que vive.
Alivie-se.

Deposite todos os fardos.
Nenhum fardo é Eterno.

Portanto, todo fardo é efêmero e pertence à ilusão.

Não há carma, exceto para a personalidade.
Não há busca, exceto para o ego.

Tudo o que foi construído deve desaparecer.
Isso não é uma perda.

Bem ao contrário.
Então, não há qualquer luto a fazer.

Nada há a empreender.
Apenas estar no Não Ser.

Não se vanglorie de ser.
Não se vanglorie da experiência.

Isso foi útil e teve um tempo, na linearidade.
Mas você não é essa linearidade.

Você não é separado de nada.
Você não está afastado de seu Coração.

É o ego que lhe diz isso.
O ego o fará crer, permanentemente, que há uma falta, qualquer que seja essa falta, porque é o modo que ele tem de

manter o medo e de impedi-lo de capitular.

Nenhum obstáculo existe, exceto você mesmo no que você não é.
Nenhuma circunstância é um obstáculo.
O único obstáculo é seu ponto de vista.

Saia de todo limite.
Não há qualquer limite, exceto para o ego e a pessoa.

Apreenda, sem compreender.
Aceite, sem compreender.
Esqueça-se da cabeça.

Esqueça-se de sua vida, se você quer ser isso.

Como diria o Comandante: «pare de pedalar, não há pedais e, além disso, não há bicicleta».
E, na expressão dele: «quem delira [yoyotte]», se não é a cabeça?

O Coração é imutável.
O que você É é imutável.

Não depende de qualquer circunstância, de qualquer busca, de qualquer Realização e de qualquer Iluminação.
E de nenhum tempo, sobretudo.

E, ainda menos, de qualquer vida.
É o que você É.

Você É isso.
Nada mais.

Questão: durante meus dias, eu me esqueço de refutar pensamentos ou outros. Quando de meditações, eu
refuto, então, tudo, de modo global. É o bom método?

Você não pode refutar tudo em bloco, porque o ego vai apropriar-se disso.
É preciso refutar, justamente, os detalhes.

Você não pode fazer um pacote de todos os detalhes, porque isso não passa: o mental não poderá interromper-se
assim.

É, simplesmente, questão de refutar tudo o que passa, tudo o que é efêmero, mas você não pode refutar, de um
bloco, a totalidade, caso contrário, você entra na negação e na rejeição.

Não é questão de rejeitar o que quer que seja, mas de pôr cada coisa em seu devido lugar.
O que é efêmero não é Real.

O que muda não é Real.
Eu o disse ontem, eu o repito.

É preciso que você olhe, pacientemente, cada detalhe que se apresenta: não vá procurá-los.

Isso necessita, de algum modo, da posição do observador que se instala no Si.
Você não pode, de imediato, refutar o Si.

Olhe do que ele é constituído.
Você não pode refutar uma globalidade porque, se eu lhe digo para refutar o mundo, será que o mundo desaparece?
Não é o mundo que deve desaparecer: é você que desaparece do mundo, para ali voltar, uma vez que você passou,

se se pode dizê-lo, mas não antes.

Portanto, você é obrigado a olhar, objetivamente, no ponto de vista do eu ou do Si, aí, onde se encontra o mental.
Isso convém a ele, mental, se você lhe diz que refuta tudo, de maneira global: ele sabe, muito bem, que isso não é

verdade.
É, justamente, nos eventos quotidianos que você deve colocar-se, a si mesmo, essas questões: é Verdade? Senão, o

mental vai apreender-se disso e não haverá qualquer ação, a investigação não será efetuada.
Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.



Você não pode conduzir à conclusão antes de fazer a investigação.

Há uma lógica – na personalidade, no Si – nessa investigação.
Do mesmo modo que cascas de cebola foram colocadas e que é preciso retirá-las, do mesmo modo, você deve

desconstruir, pacientemente, você também, tudo o que é do domínio do efêmero.

Mas você não pode desconstruir tudo de um golpe, porque o mental é astuto.
Em qual momento você saberá que você é isso?

Você não se colocará mais a questão, porque você o será.
Veja por si mesmo que a investigação e a refutação global a nada conduz e, sobretudo, não ao Absoluto.

É preciso ir ao que lhe é apresentado pela vida, por suas meditações.
A negação, a rejeição não é a refutação: isso convém, efetivamente, ao mental.

Não é questão de arranjar o mental, mas de desarranjá-lo, desarranjá-lo em seus fundamentos, suas engrenagens,
seus mecanismos.

É o único modo de descobri-lo, inteiramente, de vê-lo.
É preciso fazê-lo trabalhar, não para ali aderir, mas para servir-se dele mesmo.

Faça-o trabalhar, faça-o trabalhar para refutar em sua investigação.

Essa investigação não é uma vã palavra, é um princípio, mesmo, fundamental, que foi descrito nos fundamentos da
Unidade e da não dualidade e do Absoluto.

É claro, seu mental vai dizer-lhe que isso para nada serve, que é estéril, que não conduz a lugar algum.
Mas, é claro que isso conduz a lugar nenhum, para ele.

Ele não quer essa investigação, ele não quer que você refute o que quer que seja, então, ele lhe sugeriu refutar tudo
em bloco.

Isso não é possível, é preciso ver as camadas, uma por uma, pacientemente.
E esse pacientemente não é inscrito em um tempo longo ou um tempo curto: é fora do tempo.

Você está certo de, desse modo, ter um resultado e, portanto, de ser assim.
Você não pode perder, é impossível.

O conjunto desse mundo, o conjunto de Maya mantém vocês pelo apego, pelo medo, pela falta, pela dúvida.
Comece a olhar o que é o medo.

Eu disse, ontem, que era uma secreção química.
Comece a olhar o que é a dúvida.

Comece a olhar de onde vem o medo, se não é o desaparecimento do efêmero, da morte, do neant.

Mas é claro que isso não é Você, que é a pessoa que pensa assim.
Mas é preciso que você veja a pessoa na obra, totalmente.

Refutar a pessoa não é rejeitá-la para longe: ela voltará, como um bumerangue.
É como se você tivesse um quebra-cabeça a construir: você quer ver o quebra-cabeça construído, antes de construí-

lo.
É preciso olhar peça por peça para ver como elas se juntam.

Eu não posso dar-lhe o número de peças, porque cada um tem peças diferentes e um jogo diferente, mas esse
número é finito, ele não é extensível, são os mecanismos.

Veja os mecanismos, olhe-os e refute-os, um por um.
Você não pode refutar a totalidade do mecanismo enquanto ele não é visto em suas peças constituintes.

É, efetivamente, o que você poderia nomear, do ponto de vista da personalidade, um jogo mental, mas é, exatamente,
o que é, o que eu lhes proponho.

Não é um acesso ao Si ou a Realização do Si, é Ser o que vocês São, além de toda Realização, além de todo
orgulho, além de toda espiritualidade, além de toda armadilha, a fim de superar as experiências de todos os eu

(jogos) possíveis e de estabelecer-se na Permanência, na Imanência, bem além de toda Transcendência, bem além
de todo eu (jogo).

Compreenda, efetivamente, que não é questão de compreender os mecanismos, de ver como eles se articulam e
como eles funcionam: simplesmente, de vê-los, um por um, peça por peça do quebra-cabeça.

É isso a investigação.
É isso a refutação.

Examine e olhe o que é permanente e você terá a surpresa de constatar que nada é permanente nesse mundo, nem
você, nesse corpo.

Mesmo um evento passado.
Tudo passa e, portanto, tudo morre.

Tudo é destinado a morrer.
Você não é o que morre, você não pode encontrá-lo, você apenas pode Sê-lo.

Elimine, portanto, o que não é o Ser.
Se você parte desse princípio e aplica essa ordem, não pode existir qualquer dúvida.

É seguro e certo que seu mental não poderá sobreviver a essa investigação: ele não poderá sobreviver ao que quer
que seja, a não ser ao que você É.

É claro, isso pode passar por episódios que você vai nomear o neant ou que seu mental vai chamar de estúpidos ou
por cóleras.

Mais um motivo.
O que se manifesta, naquele momento, é Você?

Será que uma cólera é eterna?
Será que o julgamento portado é eterno?

Não, uma vez que ele desaparece, assim que você faz outra coisa, a cólera também.

O que quer que aconteça nesse processo da investigação e da refutação, aproveite, olhe o que lhe sugere, naquele



momento, seu mental, ele mesmo, que não é Você.
E, aí, você o verá no trabalho.

A investigação trará seus frutos, ela traz, sempre, seus frutos.
Mas quem efetuou essa investigação?

Quem ousou efetuar essa investigação?
Aquele que efetua a investigação terá, sempre, o resultado, o único, o Último.

É tudo isso que quer evitar-lhes de viver as espiritualidades, as religiões, as crenças.
Elas querem fazê-los aderir ao que não é Verdade, elas querem satisfazê-los com essas crenças, essas adesões a

ritos, a rituais, a símbolos, para satisfazer o ego e impedir que vocês efetuem, vocês mesmos, sua investigação.

O mental está à espreita.
Ele se crê, mesmo, espiritual, de momento.

Ele é ávido de conhecimento.
A investigação conduz à ignorância e, quando você se torna ignorante, você É isso, o Absoluto.

O único Conhecimento: o que você É, Eternidade, o que você É, de todos os tempos, de todo espaço, para além de
todo filtro, de toda projeção.

A investigação deve ser séria; o mental gosta muito do que é sério, do que é lógico.
É preciso estar dentro para vê-lo, não é preciso fugir dele.

Aceite-o.
Na refutação, veja-o pelo que ele é: algo que não dura, algo que vai submetê-lo, permanentemente, a coisas novas,

uma sede nova, uma satisfação nova.
Mas nada dura; tudo para, exceto o Absoluto.

Aí está o que é o princípio da investigação.
Aí está como fazê-la.

Não se coloque a questão de saber quando ela para.
Não se coloque a questão de saber se ela está completa.

Porque, no momento em que ela estiver completa, você viverá isso, ou seja, o que você É, a Evidência.
A investigação mostrará a você que as respostas são extremamente simples; nada disso tudo existe, mas você não

pode passar, de imediato, na afirmação de que nada disso existe; é preciso penetrar os mecanismos, é preciso vê-los
face a face, é preciso apreendê-los, aceitá-los.

Você se aperceberá, efetivamente, que, naquele momento, seu mental estará furioso.
Ele vai dizer-lhe que o que você faz é estúpido, para nada serve.

Mas é claro que isso, para ele, para nada serve.
Ele vai pô-lo em cólera.

Ele vai pô-lo em reações, porque ele conhece apenas a ação/reação.
Se isso se produz, você está às portas do que você É, às portas do Absoluto.

Não há porta, mas seu mental e sua pessoa vão compreendê-lo.
Jogue o jogo.

Você não é o jogo e não é o que joga, mas faça-o.
Para o resto, tenha-se tranquilo, nada procure, e você constatará que a paz vai crescer, que o riso vai crescer,

qualquer que seja a cólera, quaisquer que sejam os pontapés que ele vai dar-lhe, zombando de você.
Não o escute.

Continue a investigação, vá ao final e não se coloque a questão de onde é a chegada: você o saberá bem cedo, sem
procurá-la.

Não procure compreender, aí tampouco, mas faça-o.
A investigação chega, sempre.

Todo o mundo queria realizar o Si, viver a Luz, viver um mundo melhor, transformar-se.
Mas, já, falar de transformação, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer, simplesmente, que você está instalado no eu, porque o eu pensa, sempre, que ele vai melhorar, que
vai transformar-se, que vai bonificar-se, mas o que você É está aí, de toda a Eternidade.

É independente do tempo, independente do espaço, independente desse corpo e, sobretudo, independente de seu
mental.

Se você observa, com lógica, o que acontece sobre esse mundo, tudo é apenas projeção.
Esse mundo é já, uma projeção, mas vocês mesmos continuam a projetar desejos espirituais ou físicos ou, então,
mais perversos, suprimem o desejo pela meditação, vocês se extraem do mundo, crendo não mais ali estar, mas

vocês ali estão, ainda mais.

Não é o movimento de retirada do mundo que é importante: nada há a retirar nesse mundo porque, se vocês querem
dali retirar algo, vocês dão peso a ele, consistência, vocês mantêm a ilusão.

Toda a fraude espiritual está aí: fazê-los crer que vocês vão melhorar, bonificar-se, evoluir, subir a algum lugar.
Mas como o que é Eterno e Perfeito, o que você É, pode mudar uma vírgula do que É?

É o ego que age assim.

Todo conhecimento é apenas uma hipocrisia.
Não sejam mais hipócritas, olhem as coisas de frente, elas não existem.

Desembaracem-se de tudo o que os sobrecarrega, em consciência.
Não há necessidade, para isso, de matar ninguém, nem de detestar ninguém.

Deixem os outros livres.

A partir do instante em que vocês impedem alguém de ser Livre, vocês estão, vocês mesmos, na ausência de
Liberdade.

Não há qualquer relação que se mantenha.



Não há qualquer relação que se mantenha.
Não há qualquer responsabilidade que se mantenha.

Deixem fazer o que deve fazer-se.
Obedeçam às leis de seu país, mas vocês não são essas leis.

Ocupem-se de vocês, façam essa investigação, vão ao fim dessa investigação.
Não se coloquem questões.

Fiquem tranquilos, totalmente tranquilos.
Considerem isso como um jogo e vocês se aperceberão, no final das contas, que não há jogo e rirão de si mesmos,

do mundo (mas não o riso zombeteiro), o riso da Verdade, que não depende de qualquer fato desse mundo, de nada,
absolutamente nada do que sustenta esse mundo: a projeção.

Naquele momento, vocês pararão de projetar, vocês serão Plenos e Verdadeiros e Simples e Humildes,
Transparentes.

Totalmente.
Aí está como se faz a investigação, ponto por ponto.

Para nada serve ver a linha constituída de pontos, é preciso ver ponto por ponto.

Questão: aquele que tiver atingido o Si sem sentir subir a Onda de Vida e aquele que não tiver atingido o
Si, mas tiver sentido a Onda de Vida, irão a regiões vibratórias diferentes?

Qual é o interesse de saber isso?
Nenhum.

Isso o afasta do que você É, porque o projeta em um futuro que não existe.
É um conhecimento intelectual, uma satisfação do ego, nada mais.

Colocar-se a questão de seu futuro não conduz a lugar algum.
Crer que você vai sabê-lo lhe dará as respostas, é apenas uma resposta que para nada serve.

Você não se moverá uma vírgula.

Compreenda que sua questão traduz a sede de satisfação intelectual, mental, nada mais, mesmo não espiritual.
É outra fraude.

Enquanto você se coloca esse gênero de pergunta, você não está no que você É, você se afasta dele, amplamente,
porque vai procurar saber qual é o futuro.

O futuro leva-o à Ilusão, ao amanhã, ou ao depois de amanhã, ou não sei a quê.
Mas nem amanhã, nem depois de amanhã existem.

Você não é concernido por isso.
Isso faz parte de camadas que foram construídas, a fim de simular, em vocês, a construção de outras camadas, de

outras barras na escada.
Mas isso terminou.

Tente, antes, investigar sobre você mesmo.
Não se coloque a questão de amanhã ou de ontem.

Que importa o que você foi em outro saco de alimento?
Que importa o que você será: um saco de alimento em tal Dimensão ou um saco de alimento mais leve em outra

Dimensão?

A questão do futuro faz apenas traduzir seu próprio medo de seu próprio futuro.
Mas você nada tem a evoluir: você já chegou, uma vez que jamais partiu.

É o ego que crê que partiu e que ele deve voltar, é o Si.

A questão é: o que sou eu?
Não o que serei eu, nem o que eu fui.
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É claro que inúmeros Anciões falaram-lhes dessas coisas, mas era uma estratégia, era, de algum modo, para vender-
lhes algo, para dar-lhes algo.

É uma isca, mas essa isca chama-se Amor, não é feita para manter a dualidade, mas para mostrar-lhes e demonstrar-
lhes as engrenagens, as peças do quebra-cabeça.

Ao inverso da questão precedente, você queria ver o quebra-cabeça inteiramente construído e ver o quebra-cabeça
em todas as suas faces.

Mas vou dizer-lhe, no que lhe concerne: não há quebra-cabeça.
Nada há a evoluir.

Não há lugar algum para onde ir.
Há o que você É e já está aqui.

A curiosidade não é uma investigação.
A curiosidade é uma complexidade.

É o inverso da Simplicidade.
O Amor é simples: é o que você É.

O resto é apenas o saber, é apenas a nutrição para o ego e para o mental, que vai afastá-lo do que você É, desse
Simples, desse Amor, que é, eu o repito, sua Natureza, qualquer que seja o lugar aparente, supostamente a obter ou

a merecer.

Apreenda, efetivamente, que nada há a merecer, nada a obter, porque quem diz mérito ou obtenção do que quer que
seja situa-se em um tempo e, portanto, não é Eterno.

Você é Eterno.
Você é a Eternidade.

Aí também, nada projete, não procure o que você vai tornar-se, porque você o É, desde sempre.

Mude de ponto de vista.
Mude de olhar.

Investigue.
Olhe quem faz a pergunta e esse gênero de questão, se não é aquele, em você, que é efêmero e que quer ser

melhor.
Mas você não tem que ser melhor, nem amanhã, nem hoje.
Você nada tem que mostrar e demonstrar a esse mundo.

Você tem apenas que mostrar-se, a si mesmo, tal como você É, sem artifícios.

Seu conhecimento para nada lhe servirá: o que é que ele se torna quando você morre?
Para que lhe servem seus conhecimentos?

Estritamente, para nada, para preencher o vazio, enquanto você não está vazio.
Você já é pleno do que você É, e isso não depende de qualquer conhecimento.

Aceite, aí também, ser ignorante.
Tome consciência: não há futuro, tudo já veio, porque tudo chegou e nada partiu.

Então, você fala de uma evolução?
A evolução concerne apenas ao ego.
De qualquer modo, ele desaparecerá.

Agora, você é livre, mas eu me dirijo a você como se você quisesse realizar o que você É, como a cada um de vocês.

Entendam o que eu lhes digo: ninguém os julgará, uma vez que não há ninguém.
Ninguém os condenará.

Aí também, não há ninguém.

Vocês não têm necessidade de criar um deus no exterior, ele não existe.
Não há salvador, não há ninguém, exceto isso: o que você É no não ser, você já o É.

Isso não é amanhã, não é ontem, não é alhures.
Apreenda isso, aceite-o.

Refute todo o resto, sem exceção.

Você procura a paz, mas a paz já está aí.
Você constrói uma paz baseada no medo.

Essa paz não pode manter-se.
Nada há a proteger, é o ego que crê ter necessidade de ser protegido.

Nada há a defender, nada há a conhecer desse mundo.
Tudo isso são, aí também, projeções.

Tudo já está em Você.
Não procure, portanto, um derivativo.

Não procure, portanto, essa evolução, porque você se afasta do que você É, do instante presente, aquele que
desemboca, um dia (se você o deixa cair, esse instante presente), no Absoluto.

Tudo o que você conhece, tiver conhecido ou conhecerá, para nada lhe serve.
Você deve gravar isso no próprio interior de sua pessoa (que não existe).

Você não é uma pessoa: você é Absoluto.
Você não é a história que se desenrola sob seus olhos ou que se desenrolará amanhã.

Não há história, não há, portanto, amanhã, ontem ou hoje.
Mesmo o instante presente (aquele do Si, aquele da Presença) é muito belo, mas isso não dura.

Que se tornará a Presença e o Si, quando esse saco desaparecer?
Coloque-se a questão.

Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao



Então, é claro, é angustiante, porque toda a fraude espiritual é de crer que o Si é Eterno, mas ele desaparece, ao
mesmo tempo que o corpo.
O que permanece Eterno?

O que é que resta, fora o Absoluto?
Você crê que se lembra do que você era em outro saco de alimento?

Você crê que vai levar esse corpo, essa memória, essa consciência, essa história?
Não, tudo desaparece, exceto o que você É, do que nada pode ser dito, mas que aparece assim que todo o resto

desaparece, o que é conhecido.

Então, não procure conhecer um desconhecido que não concerne ao Absoluto, mas que concerne, simplesmente, a
uma linearidade ou a uma evolução inscrita na personalidade, mas que não lhe concerne, de modo algum, se,

contudo, você é Absoluto.

Então, se você quer manter a ilusão, qualquer ilusão, não ouça o que eu digo, não escute o que eu digo, não o leia,
porque isso vai desestabilizá-lo, e é o objetivo.

O Amor está além do medo, e o medo é o que vai destruir suas próprias barreiras e seus próprios bloqueios para o
Amor que você É.

Eu não tenho qualquer objetivo, se não a Alegria e a Felicidade de dizer-lhes o que vocês não são, de fazer cair tudo
o que vocês construíram como barreiras, para vocês mesmos, para sua Eternidade, para o Absoluto.

E isso não é um objetivo que é inscrito em um tempo.

Certamente, é preciso que o mental analise.
Que ele o faça, que grande bem lhe faça.

Ele desaparecerá.
Eu me sirvo de suas próprias armas para que eu as tenha conhecido.

Aja do mesmo modo.
Para nada serve ter escrúpulos do que quer que seja.

Você é Absoluto.
Você é isso.

O ego tem escrúpulos, ele não pode, mesmo, aceitar a eventualidade de que você seja Absoluto.
É tão vasto para ele, que ele o chama de neant.

É tão improvável para ele, que é algo em que ele não pode crer, e tanto melhor, porque se ele fizesse disso uma
crença, ele se manteria, esse ego.

Coloque-se a questão: qual é seu objetivo?
Se você me responde que há um objetivo, você não é Absoluto.

O Absoluto já está aí.
Pare todo o resto.

Questão: a identificação ao corpo/Espírito continua presente, de modo intermitente. Por quê?

A questão não é por que, mas para quem.
Porque se trata, efetivamente, de você.

Não há razão exterior ou um mecanismo exterior.

O Absoluto, quando é vivido, cria uma ponte.
Essa ponte permite a passagem e a integração de diferentes Passagens: do Absoluto ao Si, à Presença e, por vezes,

também, ao eu.
O importante não é que essa identificação permaneça.

Ou não.
Ou por quê.

Mas, efetivamente: para quem?
O que quer dizer que o Absoluto, como vivência total (mesmo nessa forma), não pode mais ser afetado por esse

corpo e esse Espírito.
Portanto, a questão é saber se você é afetado por esse corpo/Espírito ou não.

E, se você é afetado, prosseguir uma investigação: o que é que resiste?
Quem resiste?

O porquê será sempre o medo e a dúvida, nada mais.
O medo de perder, definitivamente, uma personalidade e, é claro, você não pode perdê-la, enquanto o saco está aí.

Você está no saco, mas você pode, também, dele sair.
E isso depende de quê?

De você, e não de um porquê.

Não olhe mais o mecanismo: ele não existe.
Ele tem apenas a você, e cabe a você, unicamente, colocar-se em sua Eternidade, em sua Verdade, na qual o

corpo/Espírito está aí.
Ele estará aí até o fim do saco.

Mas ele não pode afetar, de maneira alguma, o que você É.
Se algo é afetado, é que o Absoluto não se revelou.

É o Si que é revelado, nesses últimos entrincheiramentos, porque o Absoluto deixa tranquilo o corpo e o Espírito: eles
têm a viver o que eles têm a viver.

Mas isso não é você.

Tudo vem do fato de que você procura, ainda (para tranquilizar-se, para ter o sentimento de existir), colocar-se, você
mesmo, de momento, nesse corpo e nesse Espírito, e jogar de sê-lo.

Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas



Há, frequentemente, por trás disso, obrigações, consideradas como tais (morais, sociais, afetivas, profissionais), mas
você nada é da moral, nada do social, nada do afetivo, nada do profissional.

Faça-o sem ali apegar-se, se é o que lhe pede sua vida.
Você não deve ser afetado por isso, porque o Absoluto que você É não pode ser afetado, de maneira alguma.

O Si, sim.
Vá, portanto, além.

Olhe esse corpo/Espírito.
Aceite que ele esteja aí.

Mas não seja mais, de modo algum, identificado a isso, nem parte disso.
Viva o que a vida pede-lhe, com o mesmo entusiasmo, mas sem ali implicar-se.

O entusiasmo não é a implicação, porque a implicação é peso e responsabilidade, engajamento.
O entusiasmo não se encontra no engajamento, mas no Absoluto, no Si.

Sirva-se desse entusiasmo.
Aporte, então, o que você É, no que se faz, sem ser tributário do resultado, nem da própria ação.

A ação desenrola-se pela própria personalidade, pelo corpo/Espírito.
O Si olha-a.

O Absoluto não se importa com ela.
Aliás, ele nada faz: ele É, no não ser.

Tudo procede e decorre do não ser, tanto a Fonte como você, como suas ações ou suas inações.
Seja entusiasta, mas não se engaje, não se torne pesado.

E você verá que tudo se tornará leve, porque isso o É, para o Absoluto, como para o Si.

Você não é o que age.
Você não é o que faz.

Você não é seus engajamentos, mas respeite-os.
Se eles estão aí, eles têm sua razão, para a personalidade.

Você deveria fazer do mesmo modo, o que quer que a vida lhe dê a fazer, no mesmo entusiasmo, porque, se não há
entusiasmo igual, para as ações que efetua a personalidade, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que você se instala no corpo/Espírito e na personalidade.
Isso para nada serve, porque a personalidade será, sempre, pesada, é o papel dela: aquele de torná-los pesados, de

fazê-los crer que é preciso enraizar-se sempre mais.

Mas vocês estão enraizados, uma vez que estão nesse saco.
Enquanto o saco existe, vocês estão enraizados.

É o ego que vai sugerir-lhes para encarnar-se ainda mais.
Vocês não podem refutar que estão encarnados, uma vez que há um saco no qual vocês estão.

Portanto, não procurem tornar-se ainda mais pesados, mas aliviem-se.

Deixem o entusiasmo do Si, o entusiasmo do Absoluto trabalhar.
Deixem fazer.

Se você se queixa do corpo/Espírito que ainda está aí, é que você dá a ele, ainda, demasiado peso, demasiada
gravidade.

Coloque-se no entusiasmo, que não depende da personalidade, mas que se espalhará sobre sua personalidade,
sobre esse corpo/Espírito (que o incomoda).

Você não será mais concernido, nem implicado, mas tudo se fará como se você fosse implicado.
E tudo se fará muito melhor do que quando você está implicado, porque a vida sabe o que ela faz, não você.

Você crê sabê-lo, mas você não o saberá, jamais.
Não se ocupe disso.

Faça o que há a fazer e deixe fazer.
Que seu ponto de vista seja aquele do Absoluto que você É.

Ele não se move.

Então, se lhe parece que algo se move em você (um humor ou outro), é que o corpo/Espírito está na dianteira da
cena.

Quando você tiver visto isso, nada mais há a compreender.
Como sempre.

Assim que o mental é descoberto, ele vai esconder-se alhures.
E, quando não há mais onde esconder-se, ele capitula.

Portanto, por que o corpo/Espírito está presente por intermitência?
Porque ele vive a vida dele.

Porque para nada serve querer pôr fim ao corpo/Espírito.
Ele desaparecerá em seu tempo, quando tiver feito o que ele tem a fazer.

Isso não concerne a você.
Não o rejeite, mas o aceite assim.

Você não é concernido.
O movimento apenas é possível porque há um centro que permite o movimento.

Há um eixo na roda.
Se não houvesse eixo, a roda para nada serviria.

Nada avançaria.
Nada giraria.



Mas eu o lembro de que o eixo não se move, ele não avança.
É o que você É.

Deixe virem as informações (quer elas sejam do Si, da personalidade, do corpo, do Espírito), mas não se implique.
Deixe desenrolar-se o que se desenrola: você não é concernido.

Assim é o Absoluto.
Isso não quer dizer tudo parar, bem ao contrário: você nada pode parar.

Aquele que quer parar é a personalidade, é o corpo, é o Espírito, o mental, porque se cansou disso.

O ponto de vista não é bom, ele é limitado.
Você sai do Ilimitado que você É.

Divirta-se com isso.
Você diz que o faz para quem?

Para a personalidade.
O que você É não tem necessidade de nada.

O que você É não depende do que vive sua vida.
Aceite-o e você verá que tudo irá bem, porque tudo está bem.
Porque nada pode ir mal, se seu ponto de vista é o Absoluto.
Se você É Absoluto, você não é concernido por nada mais.

Você não é afetado por mais nada.
A ilusão não tem mais peso.

Você inscreveu algo na Ilusão, mas ali não está submisso, de maneira alguma.
A leveza está aí.

A Liberdade e a Liberação estão aí (não alhures), no que você É, exclusivamente.

Então, o porquê importa pouco.
Porque o mental quer levá-lo à compreensão, à insatisfação para, de algum modo, dirigi-lo contra o Absoluto (que não

tem suas promessas).
Mas não há promessa alguma no Absoluto.

O Absoluto É.
Ele é a Paz Suprema.

Ele não depende de qualquer circunstância, de qualquer estado, de qualquer perda, de qualquer aquisição.
Se você consegue ver isso, não haverá mais problema, porque o problema não existe.

Ele existe apenas para a pessoa.

Vá além da consciência – qualquer que seja – e você estará estável, porque estará no centro.
O Absoluto confere uma forma de imunidade.

Essa imunidade não é algo a procurar, aí tampouco: é algo de natural, totalmente natural, que faz parte do Absoluto.
O Absoluto traduz-se pela Paz Suprema.

Qualquer que seja a ação do corpo/Espírito, qualquer que seja a ação do ambiente, essa Paz Suprema não pode ser
alterada, de maneira alguma, de modo algum.

O corpo/Espírito vive a vida dele.
Você pode ali estar, como ali não estar.

Tudo se desenrola porque você É Absoluto e não se move.
Veja isso.

E, se você o vê, então, viva-o.

Não se apegue ao fruto de ações do corpo/Espírito (ou de suas não ações).
Não se sinta concernido, mas faça-o.

O que o faz não é o Absoluto.
Essa é a parte de você que está inscrita, ainda, nesse corpo, nesse Espírito.

Veja isso assim, porque é assim.

O Abandono do Si é o Absoluto.
Você não é mais implicado.

Você não é mais responsável, ainda menos culpado do que quer que seja.
Esse mundo procurará, sempre, de uma maneira ou de outra, torná-lo culpado ou responsável, ser a causa ou uma

causalidade, para manter a ação/reação.
Mas você É a Graça.

Você não é concernido.
Veja a Graça, e tudo será Graça, mesmo o corpo/Espírito.

Os obstáculos estão, todos, em você.
Não há qualquer obstáculo exterior: é uma crença (uma vez que nada existe).

Não há exterior, há apenas projeções, ilusões.
Ocupe-se, unicamente, do que você É.

Tudo o que deve desenrolar-se e fazer-se pertence ao corpo/Espírito.
Mas o que se desenrola e faz-se no corpo/Espírito não pode afetar o que você É.

Se você é afetado, então, coloque-se a questão: quem é você?
Onde você está?

Porque, necessariamente, você é algo e alguém, e você está em algum lugar.
Isso quer dizer que você é limitado e que se inscreve no corpo/Espírito e não no Absoluto.

Se você apreende isso, então, verá, claramente, o que acontece.

Aí está o porquê, que é, sobretudo, um para quem.



Você relerá, atentamente, o que eu disse, e isso lhe aparecerá, não se pode ser mais claro.

Prossigamos.

Questão: se leio textos ou vejo imagens concernentes a Cristo e sua família, assim como personagens do
Antigo Egito, ressonâncias acalmam-me. Eu estou alimentando meu mental e meu emocional ou estou

curando uma parte de minha consciência?

Você mantém a ilusão.
Quando você para de pensar nisso, quando para de ler sobre isso, quando para de ver imagens sobre isso, o que se

torna sua paz, sua calma?
Ela desaparece.

Portanto, refute isso.
É o efêmero.

É do passado.

Você não pode, de modo algum, encontrar uma paz duradoura e, de modo algum, encontrar o que você É.
Você mantém memórias, lembranças, agradáveis, certamente, mas que o afastam de você.

Nada há a curar.
O que você quer curar, uma vez que isso não existe (exceto como lembrança ou memória)?

Você mantém o passado.
E manter o passado impede-o de ser o que você É.

É claro que você nutre seu próprio emocional, seu próprio mental, sua própria personalidade, porque a reminiscência
– real, suposta ou falsa – leva-o ao que você nomeia um apaziguamento.

Estar calmo não é estar na Paz.
É um estado que vem, que chega e que parte.

A Paz Suprema não é um apaziguamento.
Você mantém, artificialmente, o que não existe.

Você procura recriar uma emoção, uma satisfação (como você a vive, é claro), que é efêmera, não pode durar, não
pode instalar-se, uma vez que você é obrigado a reler ou rever imagens.

Qual valor atribuir a isso, exceto aquele de atribuir-lhe seu próprio ego, sua própria pessoa?
Lembre-se de que tudo, nesse mundo ilusório e Maya, é feito para que você comemore, para que se lembre, para

manter, de algum modo, algo de vivo, que não existe.

Todas as comemorações, quaisquer que sejam (cíclicas, anuais), têm apenas esse único objetivo: afastá-los da
Verdade.

Qualquer que seja essa comemoração, quer o evento seja doloroso ou feliz, nada muda.
Ele não existe.

Vocês mantêm o sonho, a projeção, a Ilusão, Maya.
E vocês se esquecem, vocês mesmos, do que vocês São.

Mas você tem a Liberdade de determinar se prefere viver o apaziguamento e o fim do apaziguamento, ou, então, se
prefere estar na Paz, permanentemente, na Eternidade.

O resultado não é o mesmo.

No primeiro caso haverá, sempre, uma falta.
E, é claro, que haverá, sempre, uma falta, porque isso não existe.

Como o que não existe poderia preenchê-lo, diferentemente que de ilusão, de esperança?
Fazendo-o esquecer-se do essencial: o que você É.

Então, se você refuta isso, qualquer que seja a dor, ela não durará.
Você deixará aparecer a Paz Absoluta, a Paz Suprema.

Mas é verdade que a personalidade gosta, efetivamente, do que se alterna, do que se move.
A personalidade não pode viver o imutável, porque o imutável traduz a morte dela.

E a personalidade não quer morrer.
Ela se pensa e crê-se eterna, através de lembranças, através de comemorações, através de memórias, através de

outros sacos de alimento (que viveram outra coisa), aos quais o ego se identifica.

É preciso ver isso.
E cabe a você determinar onde você se situa em relação a isso.

Será que você se contenta com o apaziguamento ou será que você está no apaziguamento o mais absoluto, ou seja,
a Paz Suprema?

É você que decide.
Ninguém pode decidir em seu lugar.

Você é o mestre de suas próprias ilusões, de suas próprias construções, de suas próprias projeções: elas lhe
pertencem (mesmo se é apenas vento).

E é apenas vento: isso passa.

O que você almeja?
O que você procura?

Você tem necessidade de procurar?
Você sente uma falta, que o empurra a reproduzir a experiência, como você o diz?

Essas experiências afastam-no da vivência do instante presente e do Absoluto.

O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.



O Absoluto não é uma experiência, nem um estado: é o Final.
E o Final sempre dará medo ao ego, à pessoa, ao mental, às emoções.

Você é suas emoções?
Você é seus prazeres?

Eles desaparecem, sempre, os prazeres, quaisquer que sejam.

Olhe atentamente.
Hoje, é isso.

Ontem, era outra coisa.
Amanhã, será ainda outra coisa.

Assim é a personalidade.
Ela se satisfaz do efêmero e, através desse efêmero, pretende encontrar o Absoluto ou a evolução.

Isso não existe, porque você será apaziguado, mas isso não dura, jamais, a menos que continue a ler vinte e quatro
horas por dia de seu tempo, ou a contemplar imagens, as mesmas.

Mas você se aperceberá de que a paz amortecer-se-á, ela também.
Não haverá mais apaziguamento.

Haverá um incômodo.
Você se desviará disso.
Será que é Absoluto?
Absolutamente não.

É uma mentira.

Que digo eu?
Um pesadelo.

Toda vida humana que é baseada na repetição, na reprodução, na necessidade de satisfazer, de preencher é um
erro, não existe.

Não há cinquenta modos de ser feliz e de estar na Paz.
Há apenas um: o Absoluto.

Há um que disse: «busquem o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á dado em acréscimo».
Será que o Reino dos Céus está em uma história, mesmo a mais prestigiosa?

Toda história é falsa, ela não existe.
Ela é apenas o meio de tentar fazer reviver algo, seja um conto de fadas ou uma religião, é a mesma coisa.
Não há diferença: é um pesadelo (que os chama a projetar-se, cada vez mais, a procurar uma satisfação).

É uma droga, nada mais, nada menos.
Você não tem necessidade de droga: você é Absoluto.

A droga serve para adormecer e não para despertar, porque, mesmo uma droga que desperta, dorme, ao fim de
algum tempo.

Apreenda isso.

Despoje-se de todo o supérfluo.
Você não tem necessidade disso.

Você não tem necessidade de qualquer história, de qualquer modelo.
Você nada deve manter, porque tudo o que é mantido pertence ao efêmero.

Esse corpo tem necessidade de ser mantido, de nutri-lo, de lavá-lo: ele é efêmero.
O que é Absoluto não necessita de qualquer manutenção: é independente desse mundo.

E você É isso.

Cabe a você ver, aí também, o que quer fazer viver, o que quer ressuscitar.
Você É isso?

Não.
Não há sim possível.

Cada saco de alimento tem seu veneno e sua droga.
Eu tive, quando estava sobre a Terra.

Mas eu sabia, pertinentemente, que isso não tinha qualquer importância para o que eu era: o Parabrahman.
Então, veja as drogas pelo que elas são: uma distração.

Mas você não é isso.
O que tem necessidade de distrair-se é o ego, a pessoa, porque ela tem necessidade de esquecer-se de que ela

esqueceu-se.
Há, por trás, uma culpa enorme.

Esse medo.
O medo é químico.

Essa pessoa é química.

O Absoluto nada tem de químico.
O Absoluto não é uma forma, onde quer que ela esteja.

A Morada de Paz Suprema não tem necessidade de qualquer localização.
Chamam-na Morada porque ela permanece, mas não é uma morada.

Vocês são como hipnotizados pelas lembranças, pelas histórias, pelas memórias, que sideram o que vocês São.
Vocês nada são de tudo isso.

Nada há a fazer viver ou a reviver.
Nada há a comemorar: é uma armadilha.

Mesmo o Amor não tem necessidade de lembrar-se, uma vez que ele É, de toda a Eternidade.
Quiseram comemorar o retorno do Amor, de Cristo ou Krishna ou Buda.



Qual interesse?
É o espetáculo, a comédia ou um drama, conforme o caso.

Saiam de todo drama, de toda comédia, de todo espetáculo.
Saiam, vocês mesmos, do que vocês são.

Vocês nada São de tudo isso.
Todos os apaziguamentos que vocês encontram são distrações.

Vocês são Absoluto.
O corpo/Espírito portar-se-á tanto melhor quanto vocês o deixam fazer, quanto vocês não se ocupem dele.

Isso não quer dizer não lavar-se ou não comer.
Isso quer dizer deixá-lo evoluir no que ele é, por ele mesmo.

Não se impliquem.
E, sobretudo, não em um passado, sobretudo, não em uma história, tanto a sua como outra, é a mesma coisa.

Esqueçam-se de tudo isso.
Vão à Essência: o que não se move.

Abandonem, mesmo, o Si.
Nada mais busquem.

Não façam o vazio, porque vocês são o vazio, para o Absoluto que vocês São.
Apreendam isso, tomem consciência disso, e passem além.

É muito simples.
Terrivelmente simples.

Desviem-se do que é efêmero, do que requer uma reprodução, do que requer uma satisfação, porque tudo isso
pertence ao efêmero.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1433

08 de maio de 2012 (Publicado em 09 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1433


Eu sou ANAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Paz, a Graça e a Unidade estejam em vocês.

 O contexto da minha intervenção situa-se em dois tempos.
O primeiro tempo diz respeito a uma série de elementos a serem comunicados a vocês, relacionados com

constituição do Conclave dos Anciãos e das Estrelas, nos seus papéis e suas funções.
O segundo tempo irá se referir, ele, ao conjunto das suas interrogações e perguntas relativas, justamente, a

este tempo que é para viver, para integrar.

***

Desde alguns meses, o Conclave Arcangélico dissolveu-se.
Os Arcanjos, evidentemente, estão sempre trabalhando e em operação.

Agora, a sua ação não é mais circular, mas linear, o que significa que eles trabalharam (durante o tempo
necessário à instalação das Estrelas) na instalação das Portas, na instalação das Coroas Radiantes.

Este tempo terminou.
Em seguida, os Arcanjos que, eu os lembro, estão também em vocês, colocaram-se em Alinhamento, a fim de

permitir à Onda da Vida, assim como ao canal do Éter (aKundalini revestida de partículas Adamantinas)
trabalhar, em vocês, para a sua Liberdade, para a sua Libertação e para possibilidade de estabelecerem-se em

meio ao Absoluto por intermédio do Manto Azul da Graça.
Do mesmo modo, a reunião, em Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, obedece a um objetivo semelhante que

é, de algum modo, levá-los à sua Graça (à sua Eternidade), permitindo à Onda da Vida ativar, de maneira
definitiva e de algum modo final, aLemniscata sagrada.

Que isso seja em vocês, que isso seja em meio a um Duplo, que isso seja com o Sol, com o CRISTO, com um
Arcanjo, não importa.

A alquimia da Lemniscata sagrada, assim como a alquimia da Onda da Vida, vai permitir finalizar a constituição
do corpo de Estado de Ser, dando-lhes acesso (se tal for a sua Vibração e a sua ausência de Vibração) ao
Absoluto, do qual um dos representantes, digamos, exprime-se perto de vocês desde pouco tempo (ndr:

BIDI).

***

A reunião das Estrelas vai permitir (no plano Vibratório, Supramental) reunir o conjunto dos Pontos da cabeça
ao nível do Ponto mais alto (ou seja, o ponto ER da cabeça) sob a influência e por intermédio de MARIA,
permitindo efetuar a última junção entre este ponto ER da cabeça e o que está situado acima (chamado
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de Vajra, Fonte de Cristal ou 13º Corpo) que é muito exatamente o centro do seu veículo Interdimensional
pessoal, denominado Merkabah.

A ação das Estrelas vai, portanto, ser uma focalização e uma transferência da Consciência, desde os pontos
exteriores, até ao ponto central.

A passagem dos pontos exteriores (denominados Cruzes fixas e Cruzes mutáveis) os conduz a reunificar o que
deve sê-lo e o que pode sê-lo, para vocês, a fim de permitir-lhes uma translação Dimensional em meio ao seu
veículo de Estado de Ser, em meio à sua Merkabah ou em meio mesmo à transformação dita Última (que não

é uma transformação) no Absoluto.

***

Assim, portanto, durante algumas semanas, a ação do Conclave das Estrelas irá permitir a reunificação do
conjunto das virtudes associadas a estas Estrelas, ao nível do ponto ER, o ponto mais elevado situado na sua

cabeça.
É por este ponto, muito precisamente, que a Onda da Vida (nascida sob os pés) deve aparecer e ali jorrar
como uma Fonte de Cristal, para a Fonte de Cristal, para o Vajra, para o 13º Corpo, acendendo, de algum

modo, digamos, a sua MerkabahInterdimensional pessoal.
Isso irá se traduzir para muitos de vocês (nos tempos que se anunciam e que se abrem) pelo acesso à

Liberdade, à Libertação, à saída da Ilusão e à entrada em meio à sua Eternidade.
Do mesmo modo, a ação do Conclave dos Anciãos realizar-se-á, ela, ao nível do conjunto do seu peito.

Eu os remeto, para isso, ao que foi dito, durante a sua última intervenção, por UM AMIGO (ndr: ver canalização
de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (*) com relação a certo número de elementos que ocorrem neste peito,

com relação a este corpo, mas chegando, sobretudo, a fazê-los reencontrar o seu Coração da Eternidade,
pulsação original e primitiva, digamos, do que vocês são, na Verdade, além de toda a encarnação, além de

toda a Dimensão e além de toda a experiência.
Há, portanto, uma possibilidade, por intermédio do Ponto ER do peito, assim como do Ponto ER da cabeça, de

realizar a Alquimia final da Lemniscata sagrada entre OD e ER.
Um novo exercício foi comunicado a vocês, correspondendo à possibilidade, em vocês, de realizar esta

alquimia: de um lado, entre as Portas ATRAÇÃO e UNIDADE e, simetricamente, entre a Porta VISÃO e a Porta
AL.

Ao centro, representado pelo trajeto OD do peito até ER do peito e, em seguida, deste ER do peito até o ER
da cabeça.

O conjunto devendo reunir-se ao nível da sua Merkabah Interdimensional individual e pessoal.

***

Vocês o compreenderam, os Tempos da realização, que estavam em curso há um ano, como anunciado pelo
Comandante dos Anciãos (ndr: O. M. AÏVANHOV), atualizam-se hoje para uma etapa que eu qualificaria de

última, que apenas depende do Tempo da Terra, do Tempo do Sol, do seu Tempo pessoal, assim como do
Tempo coletivo da humanidade.

O conjunto destes Tempos tende (pelo próprio fato da estabilização do seu trabalho de Ancoradores e de
Sementes de Luz) para um tempo final onde converge, ao mesmo tempo, o que foi anunciado pelas antigas

escrituras (qualquer que seja a sua origem), anunciado pelos Anciãos, anunciado pelas Estrelas.
O que se desenrola é, portanto, um processo de dissolução final, conduzindo (se esse for o seu destino) à

vivência do Absoluto, se não, para manter a estrutura do Si.
Mas, qualquer que seja esse destino (se assim podemos nos exprimir) vocês estarão em perfeita Alegria, em

perfeita Beatitude.
Permitindo, então, receber a última Luz do Sol e do Cosmos, permitindo-lhes, então, finalizar o que foi

denominado sua Ascensão pessoal e coletiva.

***

Tudo isto, portanto, se põe em prática neste momento.
O papel dos Anciãos é, quanto a ele, mais específico ao conjunto das zonas do corpo, permitindo às 12 Portas
deste corpo duplicarem-se em meio ao corpo de Estado de Ser, chegando a 24 Vibrações (uma levada pelo

corpo, a outra levada pelo corpo de Estado de Ser) ao nível da Porta comum, que traduz a Passagem e a
transferência da Consciência, assim como do seu novo corpo Etéreo (em síntese acelerada durante esta fase)

nesse corpo de Estado de Ser.
Levando-os a viver Deslocalizações, multilocalizações e a possibilidade, para a sua Consciência, de não mais

estar limitada a um espaço-tempo, a um corpo, mas, sim, de ser realmente multidimensional, multilocalizada, ou
mesmo bilocalizada ou trilocalizada.

Isto lhes propiciará viver uma série de experiências particulares onde a Consciência total que habita o seu



corpo (que isso seja em meio ao Eu ou ao Si) pode se encontrar em um outro corpo, qualquer que seja (mais
preferencialmente com seres em ressonância com a sua linhagem estelar), no seu Duplo, seja qual for, onde

ele estiver.
Esta alquimia dos corpos de Estado de Ser irá se traduzir por uma reativação, sem precedente, do conjunto

dos seus chacras, do conjunto da Kundalini, do conjunto da Onda da Vida, assim como das novas estruturas
emergentes no que lhes deu UM AMIGO em sua intervenção anterior e do que eu venho lhes dar com relação à

reunificação das 12 Estrelas no Ponto central da cabeça, chamado de Ponto ER.

***

O Ponto de basculamento (se é que o podemos assim denominar) ativado pelo Manto Azul da Graça, desde
três meses, ao nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (tendo ocasionado, para alguns de vocês, problemas em

nível digestivo, ou outro), realiza-se.
O basculamento, a Passagem da Porta Estreita, atualiza-se sob os seus olhos, propiciando-lhes descobrir

(com facilidade ou dificuldade) novos espaços de Vida, novos espaços de compreensão, muito além do seu
mental, muito além dos modos habituais de mecanismos de funcionamento da Consciência, quer vocês

estejam instalados em meio ao Eu, em meio ao Si ou, ainda, tendo alcançado e vivendo o Absoluto.
O conjunto dessas ativações vai permitir-lhes integrar as diferentes Passagens possíveis como foi descrito.

Isso vai lhes permitir, também, pegar-se vivendo esta famosa bilocalização da Consciência que pode instalar-
se, ao mesmo tempo, em dois espaços totalmente diferentes: nesse corpo que vocês habitam, como em um

outro corpo que vocês poderão habitar, aqui como em outros lugares, independentemente mesmo do seu
corpo de Estado de Ser.

Por enquanto, o corpo da personalidade, inscrito no princípio inferior, estava de algum modo bloqueado, preso
(exceto para alguns de vocês que ascenderam ao Sol), em meio a essa personalidade.

Isso se traduziu, como vocês sabem, pelo aparecimento de laços ao nível dos tornozelos ou dos pulsos.
Alguns de vocês, apesar do anúncio da dissolução desses laços, viram persistir esses laços porque os

Tempos, para si, não tinham chegado.
Esses Tempos vêm, a partir de agora, para reencontrar a Liberdade, para serem Liberados, permanecendo

dentro desta forma, deste corpo, por enquanto, até o momento oportuno.

***

Está aí, portanto, a ação do Conclave das Estrelas, assim como do Conclave dos Anciãos, mesclando (de
qualquer modo) suas Consciências, Unificando-o entre elas e realizando, em vocês, a mesma alquimia de

Unificação, de vocês com o seu corpo de Estado de Ser, de vocês, dos seus corpos físico, sutis e de Estado
de Ser, com outros corpos físicos, corpos sutis ou corpos de Estado de Ser.

O conjunto dos confinamentos, existentes até ao agora no que vocês denominam seus campos Vibratórios,
desaparece, na totalidade.

Não existirão mais barreiras, não existirá mais confinamento, não existirá mais limite, se tanto é que vocês o
aceitam, se tanto é que a Onda da Vida tenha nascido e que vocês tenham transcendido as suas dúvidas e os
seus medos, a partir do momento em que a Onda da Vida puder partir e subir, ao seu Coração e à sua cabeça.

Naquele momento, o Si como o Absoluto, são literalmente acessíveis a vocês, com toda a facilidade.
As primeiras experiências da sua Consciência multilocalizada ou bilocalizada, irão lhes parecer (em um primeiro

tempo) extremamente confusas ou questionáveis: não temam.
A Inteligência da Luz e a Inteligência da Onda da Vida vão permitir-lhes, rapidamente (depois das primeiras
experiências passadas) dar-se conta do que acontece, bem como apreender-se (sem a intervenção do seu

mental) de que vocês se tornaram seres multidimensionais, enquanto conservando este corpo de carne.
Nós lhes desejamos, portanto, um bom retorno em meio à sua multidimensionalidade.

 O que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne este mundo, a Consciência nunca mais irá se
extinguir, a partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido desde os pés até o ponto mais alto do
crânio, a partir do momento em que o canal do Éter estiver revivificado, regenerado e totalmente permeável.

***

O conjunto das forças de falsificação que trabalharam para separar o que é denominado o 1º chacra e o 4º
chacra, não existe mais.

Dando-lhes a viver a alquimia que se produz em vocês (entre estes dois chacras), a alquimia que se produz no
exterior de vocês, tanto com o seu Duplo como com o conjunto dos Seres, participando das mesmas

Linhagens estelares, das mesmas Vibrações, do mesmo futuro, se é que podemos falar assim.
Não recusem as experiências que estão acontecendo.

Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total



Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total
do seu estabelecimento em meio ao que é chamado de Absoluto.

Nós lhes desejamos a todos as boas vindas à sua multidimensionalidade.
Se isso não parecer dizer-lhes respeito, por enquanto, não se preocupem com nada.

Deixem simplesmente se estabelecer a Onda da Vida, não resistam, pensem em abandonar o Si, em se
abandonarem à Luz e tudo irá acontecer, porque o conjunto destes processos que parecem maravilhosos para
vocês, inéditos, absolutamente incríveis, é, na realidade, natural e totalmente espontâneo porque ele existe de

maneira efetivamente natural e espontânea, em meio aos mundos não falsificados, em meio mesmo aos
mundos de carbono, ditos Unificados.

***

O retorno à Verdade é isso.
Os mecanismos preliminares à Ascensão final da Terra são isso.

Desta possibilidade de se estabelecer em toda a Consciência, da possibilidade de não mais estar confinado,
nem localizado em meio a um corpo, a uma personalidade, resultará a facilidade com a qual vocês irão ancorar

a Liberdade sobre a Terra e Liberar a própria Terra, a partir do momento em que ela avisá-los.
Ela irá avisá-los pelo nascimento da Onda da Vida que é uma das etapas.

Ela irá avisá-los pela ativação do que foi chamado de sangue da Terra (vulcão e lava).
 Ela irá avisá-los pela modificação das suas águas.

Ela irá avisá-los pela modificação das suas terras, assim como pela chegada do Fogo celeste.
Tudo isso se desenrola neste momento.

Não há data a buscar já que isso acontece em vocês agora.
Qualquer que seja a etapa em que vocês estiverem, não se preocupem com nada.

 Lembrem-se do que lhes disseram algumas pessoas que vieram até vocês, muito além de qualquer pessoa,
em particular, sobre a noção de deixar como está, sobre a noção de permanecer tranquilo, sobre a noção de

permanecer no centro, porque tudo se desenrola no centro de vocês, no centro do Ser, no centro da Terra, no
centro da Galáxia.

Se vocês estiverem alinhados com este centro, se nada se manifestar como agitação, como raiva ou como
negação, vocês irão integrar esta etapa Final de maneira muito natural, sem qualquer esforço, sem qualquer

trabalho, sem qualquer vontade do que quer que seja.
Assim, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e da Comunicação, eu lhes desejo um estabelecimento, o mais

rápido possível, em meio à sua Eternidade.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes, de qualquer modo, enquanto esclarecimento dos efeitos resultantes da ação
do Conclave das Estrelas e do Conclave dos Anciãos, reunidos no mesmo tempo, no mesmo espaço, ao redor

do Sol, para realizar o que vocês têm a viver, vocês mesmos, aqui, sobre esta Terra, em outros lugares, em
qualquer outro corpo, em qualquer outra Dimensão, em qualquer outra Consciência.

Aí está, portanto, concluída a primeira parte da minha intervenção.
Se houver em vocês, questionamentos e interrogações com relação, é claro, ao que eu acabei de enunciar,

mas também, de maneira mais geral, com relação a esse Tempo particular que é para viver, bem, eu ali
responderei com grande prazer.

***

Pergunta: O acesso a outros corpos pode ser vivido sem a Consciência ou o consentimento do outro?

Não.
Há necessariamente uma noção de partilha, especialmente se se tratar de uma Consciência humana.

O que não é o caso, evidentemente, com o CRISTO, que está aberto a todos, com MARIA que está aberta a
todos, com o seu próprio corpo de Estado de Ser ou com qualquer outro corpo de Estado de Ser voluntário,

quer ele esteja no Sol ou já presente sobre a Terra.

***

Pergunta: Será que o nosso Duplo pode ser o duplo de várias outras pessoas?



No que se refere ao que vocês nomeariam os grandes Seres, multidimensionais desde muito tempo, e tendo
fornecido (se eu o puder nomear assim) um quadro matricial Liberado de evolução (eu quero falar com isso do

CRISTO, de BUDA, de MARIA e de tantos outros grandes Seres que realizaram isso) então sim, há,
efetivamente, um número incalculável de Consciências podendo fusionar com eles.

Algumas das Estrelas testemunharam, desde dois anos, sobre o seu casamento com o CRISTO.
Isso pode ser uma realidade para vocês.

Que esta realidade seja medianeira, permitindo-lhes aceitar o Casamento Místico ou final, enquanto real destino
daquilo que vocês são, enquanto KI-RIS-TI.

***

Pergunta: O Absoluto revela-se a partir do momento em que completarmos a passagem da Porta Estreita
OD do peito?

Sim.
A passagem da Porta Estreita corresponde à passagem da personalidade ao Coração.

 O Coração representa, e é, a Unidade.
A passagem da Unidade ao Absoluto pode ocorrer a qualquer momento.

Ela não é tributária, entretanto, da passagem da Porta OD.
Ela pode ser feita pela própria Onda da Vida.

Assim como o basculamento e a ativação dos últimos circuitos, que lhes foram dados por UM AMIGO,
referentes à Passagem, em linha reta, da ATRAÇÃO até a UNIDADE, e da VISÃO até AL, conectando, eu os
lembro, por uma espécie de alça (de acesso) Vibratória, o Ponto KI-RIS-TI e, sobretudo, as zonas laterais do

que é chamado de Porta KI-RIS-TI.

***

Pergunta: Qual é o interesse em aceder ao corpo do outro?

De que corpo vocês falam?
Existe, nos estados multidimensionais do Ser, uma capacidade inata (e assim como eu disse), totalmente

natural.
Só a personalidade se crê confinada, isolada e fragmentada.

A partir do momento em que vocês são multidimensionais, vocês não são mais impermeáveis.
O modo de contato, de relação e de Comunicação não se faz mais pela palavra, não se faz mais pelo olhar, não

é tributário dos atributos da personalidade, mas, sim, de um contato Vibratório direto.
Nas outras Dimensões, nós sempre lhes dissemos que o Arcanjo MIGUEL, por exemplo, estava em vocês.

Quando vocês avançam, digamos, nos espaços Vibratórios Unificados, com o seu corpo de Estado de Ser ou
sem corpo, em uma Consciência Liberada de qualquer forma, vocês podem ser o que vocês quiserem.

Isso não é um trocadilho, é a estrita verdade.
Assim que vocês encontram uma Consciência Liberada, em meio um corpo de Estado de Ser, não há visão,

não há sentido (no sentido em que vocês o entendem), há simplesmente uma alquimia Vibratória.
Eis o interesse.

Evidentemente, a personalidade não pode compreender isso porque ela está confinada em um corpo, crê-se
finita e crê chegar a se Libertar ela mesma, o que é impossível.

Só o modo de vida sobre este mundo (através da sua falsificação) deu-lhes o sentimento de estar isolados, de
estar solitários, de estar confinados.

E esse foi efetivamente o caso para a sua Consciência já que vocês eram tributários, na mesma vida, de um
corpo.

Isto terminou.
Vocês não são este corpo, como lhes disseram vários intervenientes.

Vocês não são deste mundo, como lhes disseram outros.
Resta-lhes agora verificar isso, experimentá-lo e vivê-lo.

Isto se traduz pelo mecanismo denominado Dissolução, visando, de algum modo, fazê-los transcender e fazer
desaparecer o corpo de Ilusão, chamado de corpo psíquico.

A partir do momento em que a Consciência está Livre e Libertada, ela vive o fato de não mais ser tributária de
um corpo, de um papel, de uma função.

Isto ocorre com a manutenção da forma, por enquanto.
Isso propicia a vocês uma Liberdade que nenhum conhecimento, que nenhum sistema espiritual, que nenhum



discurso, pode permitir-lhes alcançar, exceto pelo sonho ou pela ilusão astral.
Vocês verificam, por vocês mesmos, o que é não mais estar localizado, o que é estar na dissolução, o que é

ser Absoluto, o que é estar no não Ser.
Evidentemente, a Liberdade é total.

Se, em meio a uma Consciência, existirem dúvidas e medos suficientemente fortes para manter um corpo de
carbono, um confinamento, qualquer que ele seja, isso lhes será concedido.

Mas você não pode pretender manter um corpo de personalidade (tal como ele está presente neste mundo) de
maneira duradoura.

Os níveis Vibratórios, os níveis de Consciência, os níveis atingidos pela Onda da Vida, durante este mês, vão
atingir uma tal intensidade, que a personalidade, este corpo (em todo o caso, o físico) não poderiam resistir,

muito tempo, ao que acontece.
A gama de frequência, a gama de manifestação, não são estritamente cumulativas.

 Elas o são de maneira temporária, justamente, pela ação do Conclave dos Anciãos, em conjunto com a ação
do Conclave das Estrelas, mas esse processo não pode ser duradouro, como vocês irão constatar por vocês

mesmos.
Lembrem-se do que foi dito por UM AMIGO e por outros (ndr: ver as canalizações de UM AMIGO de 07 de

maio de 2012, de GEMMA GALGANI de 10 de abril de 2012) (**): os mecanismos energéticos e, em seguida,
os mecanismos do Supramental Vibratório, tender-se-ão a ser substituídos pelo que vocês poderiam

denominar (com os seus sentidos habituais) estremecimento e arrepio.
Isso assinala para vocês o fim irremediável da sua localização em meio a um corpo e a um espaço-tempo.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a reunião das Estrelas ao nível do Ponto ER e, depois, a junção com o
Bindu?

Existe uma parte da Lemniscata sagrada que conecta e faz ressoar o Ponto ER da cabeça e o que vocês
denominam o Bindu, o Vajra, a Fonte de Cristal ou o 13ª Corpo.

 É esta ativação que permite a Deslocalização e, sobretudo, a bilocalização e a Dissolução.
O canal do Éter, constituído desde vários anos, atingiu o seu papel.

Ele se revela agora, muito além da cabeça, propiciando-lhes, muito exatamente, se tornar novamente
multidimensionais, não mais estar confinados em um corpo ou em uma Consciência Limitada, ou fragmentária.

A reunião das virtudes das 12 Estrelas, ao nível da cabeça.
Até agora, o Ponto ER era um ponto de cruzamento entre os eixos AL/ OD e as diferentes Cruzes da cabeça.

Hoje, ele se torna um ponto de fusão do conjunto do que tinha sido revelado, ao nível da cabeça, da Coroa
Radiante da cabeça.

Isto corresponde à ativação terminal do ponto central da cabeça ou Ponto ER.
Este Ponto ER que vocês encontram acima do chacra do Coração, que estava ligado, à época (há um ou dois
anos), ao que foi chamado de diferentes Samadhi, substituído hoje (se tal for a sua possibilidade), não mais

pelo Samadhi, mas pelo estabelecimento da sua Consciência em meio à Morada da Paz
Suprema(Shantinilaya), ao Absoluto.

***

Pergunta: A que corresponde a Vibração que conecta o chacra do enraizamento do Espírito, passa pelo
peito e sobe no pescoço, na garganta, na mandíbula, sobretudo do lado esquerdo?

Como isso foi explicado, há vários meses, o desenvolvimento das Estrelas ativou as Portas.
 Existe uma série de circuitos que, para a maioria, não foram dados porque isso não era importante.

O que você descreve corresponde exatamente a isso.
A junção entre as Estrelas (ao nível da Coroa Radiante da cabeça e das Portas ao nível do corpo psíquico)

passa, evidentemente, pelo pescoço.

***

Pergunta: E as dores que partem do chacra do Coração, que sobem sobre a omoplata, a axila e que
terminam sobre o Ponto KI-RIS-TI, a que isso pode corresponder?

Isso corresponde exatamente ao que foi dito por UM AMIGO, quando da sua última intervenção: o
estabelecimento de novos circuitos permitindo Vibrar o Coração, permitindo estremecer o Coração, tremer o



Coração e conferindo o acesso à multidimensionalidade.
Um dia ou outro, será preciso que este Coração, neste corpo, pare.

***

Pergunta: Esse estremecimento é um tremor contínuo, normal em todo o corpo?

Sim.
Ele começa, geralmente, pelo peito e atinge, pouco a pouco, o conjunto do corpo.

A melhor imagem que a sua encarnação pode conhecer é aquela que existe quando vocês lutam contra o frio.
Esta energia é uma onda, aí também, estacionária.

Mesmo se ela lhes dá a impressão de circular, ela não pode, em caso algum, ser confundida com o que vocês
denominariam uma presença de uma entidade astral ou desencarnada, não alinhada na Unidade.

Esse estremecimento, esse tremor, nasce ao nível celular deste corpo físico e não está associado a qualquer
coisa exterior a este corpo.

***

Pergunta: Escolher viver o Espírito nesta vida, é a expressão de um limite?

O Si, o Atman ou o Espírito também não conhece limite, ele tampouco.
O Absoluto não é um objetivo.

Não haveria e não existe (assim como isso lhes foi dito de diferentes formas) passagem do Si ao Absoluto.
Existe uma passagem do Absoluto ao Si.

Não há Limite, em meio ao Atman, da mesma forma que a noção de limite nada quer dizer em meio ao
Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, antes de me retirar, eu me proponho viver com vocês, uma Comunhão em
meio ao Manto Azul da Graça.

Essa será a minha forma de saudá-los e de dizer-lhes até breve.
Vivamos isso.

… Efusão Vibratória / Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Até breve nos Espaços Ilimitados da Criação e do Incriado.

Eu saúdo vocês.

************

(*) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

(**) – GEMMA GALGANI (10.04.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-10-de-abril-de-2012-
autresdimensio

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -   
“Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120509_-_FRERE_...

~ A NOVA VERDADE ~~ A NOVA VERDADE ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, presentes na Terra, eu dou Graças à sua Presença e à sua escuta.

Eu venho falar, entre vocês, sobre o conceito de Verdade.
Isso os remete a um complemento, por assim dizer, do que havia sido anunciado pelo Arcanjo ANAEL, sobre a
verdade relativa e a Verdade Absoluta (ndr: ver, em especial, as intervenções de ANAEL de 10 de agosto de

2010 e de 13 de agosto de 2010 (1)). Eu vou falar disso, se vocês quiserem, por esta expressão: "ver a
Verdade na cara".

***

Em meio à verdade relativa, que é deste mundo, vai ser preciso, de algum modo, redefinir esta Verdade, e
aceitá-la.

Muitas vezes, a verdade, na humanidade, é concebida como o que faz referência a um contexto de validade e
de validação, oriundo ao mesmo tempo da capacidade para julgamento, ao mesmo tempo da capacidade para
experiências já vivenciadas e, também, em função de uma série de afetos (vividos, eles também, ou para viver).

A verdade de um ser humano sempre se expressa em função de uma circunstância temporal linear.
Todos nós sabemos, por ter vivenciado na encarnação, que uma verdade, em um dia, não é mais uma verdade

no dia seguinte.
A verdade efetivamente faz parte de algo que é efêmero enquanto vocês permanecerem em meio ao relativo.
A verdade sempre será colorida, ainda uma vez, pela sua própria experiência, pelo seu próprio julgamento de
valor, por uma própria concordância ou discordância do que é observado, do que é visto e, portanto, do que é

julgado.
 A verdade relativa inscreve-se então em um contexto de referência que é aquele da sua vida, da sua

experiência, das suas crenças, dos seus afetos e, também, do momento.

IRMÃO K - 09 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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A verdade então não é imutável.
Ela faz parte do que se transforma, do que muda, em função das circunstâncias da vida, a título coletivo e a

título individual.
Existem muitos provérbios falando da verdade.

Nem todas as verdades são boas de dizer.
As verdades podem ser, na maioria das vezes, modificadas conforme o humor do momento.

***

 “Ver a Verdade na cara”, eu gostaria de inscrever isso nas transformações que estão operando, atualmente,
em vocês.

Pois o que acontece e se desenvolve no Interior de vocês, vai levá-los a reconsiderar o que é a verdade.
A verdade não será mais somente uma apreciação ou um julgamento em função das suas experiências
passadas, dos seus humores e dos seus afetos, assim como eu acabo de defini-la, mas, bem mais, da

Verdade da experiência que é vivenciada.
Isso supera amplamente o contexto do sentir, o contexto da intuição que, ele também, faz referência ao que é

veiculado na sua própria vivência: a verdade de um não é a verdade do outro, no relativo.
Entretanto, em função das modificações que vários Anciãos e várias Estrelas, assim como os Arcanjos,

descreveram há quase três meses, a sua verdade vai ser levada, de algum modo, a ser redefinida.
Não mais em relação a uma experiência passada, não mais em relação a um contexto de referência (moral,

social, ou outro), mas, bem mais, pelo que é vivenciado, pela própria Vibração.

***

O que há de especial neste tempo é então, de alguma forma, o aparecimento (se pudermos dizer) do Absoluto
no seu campo de consciência, ou, no mínimo, do Si no seu campo de consciência.

A verdade não poderá mais ser somente um enunciado verbal.
A verdade não poderá mais ser mantida, ou suportada, em relação ao seu contexto de referência passada, em

relação aos seus afetos, em relação aos seus humores, ou em relação às suas próprias experiências
anteriores.

A verdade será levada a ser redefinida em função da sua vivência do instante.
E isso, é claro, está bem longe do simples sentir, da simples intuição, do que poderia ser bom ou não para

vocês (e que poderia ser, ao contrário, ruim ou bom para outra pessoa).
A verdade relativa vai tender, de algum modo, a se apagar diante da Verdade Absoluta.

Esta Verdade Absoluta não é absolutamente condicionada pela experiência deste mundo, e sobre este mundo,
mas, sim, por aspectos inéditos alcançando, ao mesmo tempo e de maneira intimamente mesclada, a Vibração

e a Consciência.

***

Algumas verdades a serem vividas poderiam ser definidas (em relação ao contexto de referência anterior da
verdade relativa, para vocês) como detestáveis, ou mesmo desagradáveis, ou mesmo opostas às suas

convicções, tais como eram anteriormente, em função das suas experiências passadas.
O que eu quero dizer assim é que a experiência a ser vivida (ou que é vivenciada) vai levá-los a novas áreas de

percepção e a novas áreas de Consciência que são profundamente e radicalmente diferentes do que vocês
podiam vislumbrar, viver, até agora.

Eu me refiro, é claro, sem no entanto ali demorar, à Onda da Vida, ao Manto Azul da Graça, a todos esses
mecanismos de Consciência, Vibratórios ou não, que se desenrolam, atualmente, neste corpo, nos outros

Corpos, e na sua consciência.

***

A Verdade consiste também em aceitar superar o que lhes é conhecido.
O Desconhecido, que vocês não conhecem, como eu falei há algumas semanas (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 14 de abril de 2012 (2)), vai levá-los, apesar de vocês, na maioria dos casos, a superar os seus próprios
contextos de referência, a transcendê-los amplamente, a abri-los amplamente, de algum modo, a uma nova

maneira de funcionar na sua vida.
Fazendo, de alguma forma, desaparecer os contextos antigos de referência, os quais estavam (e que
resultavam, de algum modo) ligados diretamente ao confinamento, à fragmentação, e à consciência da

personalidade.
A verdade relativa está prestes a se transformar, sob os seus olhos, na Verdade Absoluta, que não depende

de forma alguma do seu modo de ver, de forma alguma das suas experiências passadas, de forma alguma dos
seus julgamentos de valor, nem das suas apreciações de valor.



O que é levado a se manifestar é, de alguma maneira, a irrupção do Absoluto, deste modo, também, na área da
sua consciência.

Ver a Verdade na cara é aceitar desfazer-se de tudo o que era válido, ainda ontem, a fim de penetrar nos novos
campos de experiências que lhes são propostas, aqui mesmo, neste corpo, aqui mesmo, sobre este mundo.

***

Isso requer de vocês uma atitude de neutralidade, onde a experiência presente não pode ser referenciada em
relação a uma experiência passada, onde o que é revelado, e visto, e que está na frente de vocês, não pode

ser comparado de forma alguma ao que foi vivenciado, experimentado.
Eu quero dizer assim que vocês não poderão mais aplicar os pontos de referência anteriores, já que a

experiência que se desenrola, e que irá se desenrolar (tanto individualmente como coletivamente), não lhes
deixa, de certa maneira, qualquer margem de manobra em uma apreciação do que é conhecido.

Ver a Verdade na cara, e vivê-la, vai então se assemelhar (se pudermos dizer) a aspectos da Consciência,
diretamente, e não mais a aspectos afetivos, emocionais, ou a contextos de referência oriundos do seu mental

e das suas experiências.
Isso representa uma mudança radical, porque vocês serão levados a superar o conceito de julgamento, a fiar-

se no instante presente que é vivenciado em meio à experiência, trazendo-lhe a Verdade.
Vocês não poderão de modo algum confiar na intuição, nem mesmo no sentir (no sentido em que vocês
entendem isso), porque vocês não poderão definir esta Verdade em relação a uma concordância da sua

personalidade.

***

Podemos dizer também que a Verdade vai aparecer em plena luz do dia.
Isso participa também da revelação que está em andamento, referente a tudo o que foi das falsas verdades

que lhes foram dadas, de algum modo, em pastoreio, como verdades.
Isso diz respeito tanto às leis da sociedade, às leis espirituais, que lhes foram sugeridas, como ao conjunto de

crenças às quais vocês aderiram, até agora.
A Verdade que se manifesta, e que irá se manifestar cada vez mais, não irá permitir mais fugir dela.

Ela vai exigir de vocês uma tal qualidade de Transparência, de Humildade e de Simplicidade que vocês não
poderão mais fugir desta responsabilidade, que vocês não poderão escapar, de modo algum, a esta Verdade.
Esta Verdade os implica, tanto, vocês, no que vocês São, como vocês nas suas relações, aqui mesmo, sobre

esta Terra.
Tudo o que havia sido aceito anteriormente, e condicionado como uma regra moral ou normal, irá

literalmente se estilhaçar.
A fim de dar lugar ao que eu chamaria de face a face com a Verdade que é, de certa maneira, uma evidência

Vibratória, uma evidência da Consciência.
Que não corresponde, uma vez mais, a qualquer contexto conhecido.

***

Vários poetas expressaram essas Verdades novas sob forma poética. Eu daria apenas um exemplo: quando
um poeta lhes diz que os seus filhos não são seus filhos, isso lhes parece efetivamente poético, mas está

longe de ser o que vocês assumiram, durante a educação, longe de ser o que vocês apoiaram como regras
educativas, como regras morais, sociais, e até mesmo familiares.

E, no entanto, o que se desenrola, e que irá se desenrolar cada vez mais na sua vida como sobre a Terra, leva-
os a se reposicionarem.

Não mais em relação a algo do exterior (que lhes foi ditado pelo hábito, ditado por experiências passadas), mas
que irá respingar em vocês porque isso irá aparecer, diretamente na consciência, como uma evidência.

Esta noção de evidência irá permitir saírem da verdade relativa, de uma verdade condicionada, para irem dar
nesta Verdade Absoluta.

Que irá se tornar, como eu disse, uma forma de evidência que não poderá ser discutida, de maneira alguma,
nem pelo mental, nem pelo afetivo, nem pelas regras, sejam elas quais forem.

***

Evidentemente, vocês podem imaginar, esta evidência da Nova Verdade refere-se diretamente à Luz e à sua
chegada.

O que se reflete, é claro, como vocês talvez vivam isso, por modificações, às vezes importantes, que
acontecem neste corpo que vocês habitam, bem como na sua própria consciência.

A adição, em meio às suas estruturas, do que foi nomeado Supramental (ou o aspecto Vibral da Luz), assim
como da Onda da Vida, mudam, de algum modo, a situação. Tudo o que resultava, como verdade relativa, dos

conceitos de confinamento e de leis ditas causais (ação/reação), não poderão mais se manter diante da



evidência da Verdade que é vista face a face, mesmo se não quisermos vê-la.
A verdade relativa, substituída pela Verdade Absoluta, corresponde, aí também, à interpenetração e ao

entrelaçamento das diferentes Dimensões, pondo fim ao isolamento, à separação, à fragmentação.
Nenhum dos seus raciocínios do passado, referentes à sua verdade, poderá subsistir.

Tudo o que foi trazido até agora pelos contextos, sejam eles quais forem, oriundos da lei de causalidade, não
poderão mais se sustentar diante da Lei da Unidade e das manifestações da Luz Vibral.

Alguns de vocês começam a viver isso, a título individual.
Isso se expressa por reajustes, necessários, em meio à vida de vocês.

Levando-os, não a julgar ou a condenar a verdade anterior que vocês tinham, mas, sim, a estabelecer-se, com
facilidade e evidência, nesta Nova Verdade.

***

Lembrem-se de que esta Nova Verdade não depende de qualquer julgamento, de qualquer apreciação de valor
em relação à sua própria experiência, mas decorre diretamente desses aspectos, novos, da Onda da Vida e do

Supramental.
Sempre lhes disseram que a Luz Vibral, o Supramental, bem como a Onda da Vida, possuía uma Inteligência

própria.
E que esta Inteligência própria era, de longe, superior à inteligência humana.

Pois, de algum modo, a Luz Vibral, assim como a Onda da Vida, estabelece-se segundo esquemas diretores
que nada têm a ver com a lei de causalidade, mas que estão em ressonância com a Ação da Graça.

A Ação da Graça que pode ser caracterizada por uma série de qualificativos, sendo os mais importantes: a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade.

Isso os lembra, é claro, do que foi enunciado, há algum tempo, com relação aos Pilares do Coração (ndr: as
intervenções apresentando esses Pilares, ocorridas de 11 a 16 de setembro de 2011, estão indicadas no
Protocolo “Os 4 Pilares do Coração” (3)) e da capacidade da consciência para estabelecer-se em meio à

Unidade, à Vibração da Coroa Radiante do Coração.
Tudo isso vai contribuir para estabelecê-los nesse face a face com a Luz, e nesse face a face com a Verdade.

Vocês serão, de algum modo, confrontados com vocês mesmos, em suas próprias Sombras, em suas
próprias ausências de Luz, em meio a julgamentos realizados não importa como, em relação aos seus

contextos de referência inscrevendo-se em uma causalidade.
A Verdade sai da causalidade.

Ela entra na Liberdade, na evidência, na Transparência, assim como na Humildade, na Simplicidade e na
Espontaneidade.

Isso significa que vocês não poderão mais fazer juízo de valor sobre coisa alguma, a fim de criar uma verdade,
mas que a Verdade irá se impor sozinha, como uma evidência, com toda Transparência e, sobretudo, com toda

Espontaneidade.
A Espontaneidade faz com que a Verdade, que se desenrola e que se revela, em vocês e ao redor de vocês,

faça cair, de alguma maneira, as últimas máscaras e as últimas ilusões.
Ilusões e máscaras que não tem que serem julgadas, tampouco, porque elas pertencem a um modo antigo de
funcionamento, sobre o qual se sobrepõe um novo modo de funcionamento que ainda não está atualizado para

o conjunto da Terra.

***

Ver a Verdade na cara é exatamente conectar com esta Transparência e com esta Espontaneidade.
Que isso se refira às suas relações consigo mesmo, às suas relações com outra pessoa (seja ela qual for), ou

com um grupo, ou com o conjunto do mundo, é exatamente o mesmo princípio que irá operar, fazendo-os
passar da causalidade à Liberdade.

Esta Liberdade que está em relação direta (como eu já disse) com, de certa maneira, uma Liberação do
conhecido.

Fazendo-os aceder à Liberdade do Desconhecido, se tal for a sua escolha, se tal for a sua capacidade.

***

Ver a Verdade na cara é não mais julgar, pois ela se impõe por si só como uma evidência, e a evidência vem,
aí também, varrer tudo o que havia sido estabelecido como regra, como contexto, como limite, no instante

anterior.
Ver a Verdade na cara coloca-os neste estado de Transparência totalmente inédito para o ser humano.

Naturalmente, o ser humano reivindica a Transparência em suas ações, em seus atos, em suas relações.
Mas, obviamente, esta Transparência, inscrita na causalidade, estava, de certo modo, encoberta, aí também,

pelos afetos, pelas emoções, pelas crenças, pelo próprio mental.
É justamente tudo isso que vai desaparecer, colocando-os, de algum modo, a nu, obrigando-os, de certa



maneira, a aceitar a sua Liberdade.
Vai resultar, em vocês, uma sensação de Liberação que acompanha (se pudermos dizer), que antecede ou

segue, os mecanismos descritos antes de mim pelo Arcanjo ANAEL (ndr: ver a intervenção de ANAEL de 09
de maio de 2012 (4)) referentes à multilocalização ou à bilocalização.

Vocês irão se aperceber de que a Verdade que vocês vivem, em meio ao Estado de Ser, como em meio a
uma outra Consciência, tornar-se-á preponderante para estabelecê-los na Transparência.

Permitindo-lhes, então, olhar a Verdade face a face, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, e com a
maior facilidade, a partir do momento em que vocês próprios aceitarem sair da ação / reação.

Tudo isso participa, inegavelmente, de uma série de expressões que foram repetidas em muitas ocasiões,
pedindo para nada fazer, pedindo para permanecer tranquilo, pedindo para superar o observador e para estar

(de certa maneira) em uma espécie, não de negação, mas de recusa do efêmero, permitindo-lhes penetrar nas
Esferas do Absoluto.

***

Este Absoluto, que se revela de diferentes formas (tanto na sua consciência como em meio à humanidade, na
totalidade), leva-os a redefinir, na totalidade, o que vocês chamavam de julgamento, o que vocês chamavam de

apreciação, o que vocês chamavam de sentires, ou mesmo as suas intuições.
Isso se junta também ao que lhes foi possível experimentar, desde o início das Núpcias Celestes, sendo

conhecido por resposta do Coração, à qual eu os remeto (ndr: ver a intervenção de RAM de 28 de março de
2009 (5)).

Simplesmente, agora, a resposta do Coração não vai mais necessitar de fazer pergunta, ao seu próprio
Coração, e de observar a resposta.

Pois, devido à Espontaneidade, a resposta será imediata, por um aspecto direto e de retransmissão entre a
Consciência, a Vibração e a percepção do seu estado Vibratório, no momento em que a Verdade existir, e nos

momentos em que a Verdade não estiver aí.
Vocês não terão necessidade de se esforçar.

Vocês não terão necessidade de se interrogar sobre uma experiência passada, sobre até mesmo a resposta
do Coração, pois vocês vão viver isso ao mesmo tempo: um elemento, seja ele qual for, referente à sua vida ou

ao mundo, irá aparecer para vocês.
Sem se perguntar, sem efetuar ação / reação, sem manifestar a mínima necessidade de alguma escala de

valor, vocês terão a resposta e vocês vão ver a Verdade, da maneira mais clara possível.
Isso vai passar bem além do filtro mental, bem além do que eu defini como experiência ou contextos de

referência.
E irá levá-los então a estabelecer-se nesta Verdade Absoluta, de maneira, aí também, extremamente fluida e

extremamente rápida.

***

O princípio da multidimensionalidade se expressa, em meio à sua maneira de viver, e nos próprios
mecanismos da sua vida, neste mundo, pelo princípio de evidência, pelo princípio de Transparência.

Se vocês cuidarem para permanecer Humilde e Simples, toda a sua vida irá se desenrolar bem além da
Fluidez, bem além da Unicidade, mas será plena de Graça, realmente.

Quando vocês não estiverem mais, de qualquer modo, submetidos à ação / reação, vocês terão transcendido
isso, mas vocês serão Liberados na Ação da Graça.

Em meio a esta Ação da Graça as perguntas irão se tornar supérfluas.
A Verdade irá se tornar de tal evidência que vocês apenas poderão, de algum modo, segui-la, precedê-la,

acompanhá-la.  
É exatamente isso que vai acontecer.

É exatamente isso que acontece para aqueles de vocês que já vivem esse mecanismo da Onda da Vida, na
totalidade, e que transcenderam, de certa maneira, os limites da ação / reação.

Isso, é claro, abre as portas, ao mesmo tempo ao Si, na totalidade, mas também, para aqueles de vocês que
estão mais preparados para abandonar o Si, a estabelecer-se em meio ao Absoluto.

O efeito da Onda da Vida será a resposta.
A resposta não será mais a resposta do Coração, mas uma resposta direta, não intuitiva, não sentida, mas em

ressonância direta com o efeito, na Consciência, da Onda da Vida, no momento em que vocês tiverem que ver,
face a face, alguma coisa.

Quer seja, ainda uma vez, nas suas relações, quer seja no que vocês poderiam chamar, ainda, de escolhas a
fazer, já que as escolhas a serem feitas resultam do seu livre arbítrio, mas absolutamente não da sua

Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha.

A Liberdade é a aceitação da evidência da Verdade, na sua vida, levando-os a manifestar cada vez mais
facilidade, em todos os sentidos do termo, e também cada vez mais Alegria, e também cada vez mais

Espontaneidade, Transparência.



***

Todas as barreiras que foram erguidas em meio à sua própria construção, devem desaparecer.
A personalidade dá lugar, na totalidade, ao Estado de Ser.

Essa não é uma palavra em vão, mas, sim, a Verdade do próprio desenrolar da sua vida sobre esta Terra.
Pois é aqui, sobre esta Terra, que vocês preparam o mecanismo ascensional, na totalidade, e em todos os

setores do que vocês chamam de vida.
A Onda da Vida ali participa.

A Vibração do Supramental ali participa.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais evidente de ver a Verdade.

Ver esta Verdade não significa discerni-la, não significa julgá-la, mas, sim, vivê-la no Interior de si e do Si,
através das Vibrações, ou então no Interior do seu estado, além de todo o estado Absoluto.

Naquele momento, vocês estarão suficientemente distantes da sua personalidade e dos seus modos
anteriores de funcionamento, que nada do que se desenrolar na sua vida será complicado ou difícil.

Aliás, se isso se tornar complicado ou difícil, isso irá simplesmente refletir a persistência, em meio ao que
vocês são, de dúvidas e de medos impedindo de ver claramente e de ver a Verdade.

A partir do momento em que as dúvidas e os medos desta personalidade não mais existirem, tudo irá se tornar
evidência, tudo irá ocorrer na maior Graça.

Seja o que for, nenhum obstáculo será intransponível, pois, simplesmente, não há obstáculo.

***

Passar da ação / reação à Ação da Graça, referente à Verdade, provoca também uma Alegria extrema no nível
do Coração, dando-lhes ainda mais facilidade para manifestar esta Alegria do Coração no próprio desenrolar

do seu humor, em meio à Consciência e em meio ao desenrolar dos seus dias.
Vocês próprios irão constatar que o seu humor se torna constante, que ele não é mais influenciado por

qualquer verdade, seja ela qual for, mas, sim, que alguma coisa, que se revela em vocês, corresponde a uma
nova estabilidade, independentemente de qualquer circunstância exterior, independentemente de qualquer

conhecido.
É exatamente a isso que os leva a viver a Onda da Vida.

Além mesmo do Êxtase, além mesmo do deleite e da beatitude, toda a sua vida irá se desenrolar na Verdade.
Pois nada do que estava presente antes poderá influir ou desviar a sua vida do que ela deve ser neste mundo,
como em meio aos seus veículos diversos e variados, quer eles sejam os de vocês ou quer eles estejam, se

pudermos dizer, de certa maneira, ligados ao fim do confinamento, a um corpo emprestado.
Tudo isso vocês são levados a viver.

Isso irá lhes aparecer cada vez mais facilmente a partir do momento em que vocês soltarem, de algum modo,
os últimos fragmentos da personalidade, os últimos quadros de referência, os últimos aprisionamentos.

Vocês vão notar também que a instalação da Ação da Graça ou da Lei da Graça irá colocá-los na Dádiva da
Graça.

A sua vida será apenas sorriso.
O olhar que vocês exibirem não poderá, absolutamente, mais ser impregnado com o mínimo julgamento, com a

mínima condenação, de vocês mesmos ou de qualquer outra coisa.
Vocês serão muito mais um observador ou um espectador.

Vocês irão se tornar a própria lucidez.
A Verdade irá lhes aparecer claramente, a sua como aquela do outro, além de qualquer julgamento, além de
qualquer apreciação, pois, justamente, essas verdades estão livres de toda a personalidade e de qualquer

interferência ligada ao que é chamado de ego, dos apegos, das experiências passadas.
Tudo isso está prestes a ser vivido.

Tudo isso vai se atualizar, de maneira cada vez mais nítida, para muitos seres humanos, no que acontece neste
momento.

 Assim, a atitude do observador, em meio ao Si, vai levá-los a observar bem depressa o que acontece na sua
vida, como na vida daqueles que estão interagindo com vocês e, mais uma vez, seja qual for o contexto

(amigável, afetivo, social, familiar).
Não vai mais existir qualquer diferença e qualquer contexto podendo afetar a Verdade que será vivida.

Lembrem-se: esta noção de Espontaneidade, bem mais do que a Fluidez, vai preencher vocês, a sua vida, a
partir do momento em que não houver a mínima dúvida, o mínimo medo, o que é o caso quando vocês aceitam

ver a Verdade na cara e quando vocês estão a caminho, de algum modo, para o abandono do Si.
Tudo isso acontece para todo mundo, sobre esta Terra.

Naturalmente, dependendo das resistências que estiverem presentes em meio à personalidade, isso não será
necessariamente fácil, de imediato.

Mas a partir do momento em que vocês tiverem aceitado soltar a ação / reação, a partir do momento em que



vocês tiverem aceitado soltar o que vem das suas experiências passadas, ou qualquer noção de proveito em
relação a uma verdade relativa que iria lhes servir para desfavorecer outro Irmão ou outro grupo social ou

afetivo, isso irá acontecer na maior facilidade.
Ver a Verdade na cara é exatamente isso.

Ver a Verdade na cara é não mais depender de uma experiência passada, é não mais depender do conhecido,
seja ele qual for, mas depender unicamente do instante na Vibração da própria Consciência.

E é então a Vibração da própria Consciência, além da Vibração do Coração, que irá deixar-se Viver esta
Verdade, vê-la face a face, aceitá-la, integrá-la e por vezes transcendê-la, isso indo em contradição ou em

oposição ao que estava estabelecido em meio aos seus quadros de referência anteriores que, como eu disse,
vão desaparecer, na totalidade.

Ver a Verdade na cara é também aceitar que todos os eventos que acontecem sobre esta Terra são bem reais,
sejam quais forem as informações ou as desinformações podendo existir.

Vocês têm, em vocês, todos os meios, seja onde for que vocês estiverem sobre esta Terra, de perceber, de
maneira evidente, o que acontece, quer seja no seu corpo, mas também no que se é deixado ver, quer seja no

sistema social, no sistema afetivo, no sistema familiar, no sistema climático, no sistema do Sol.
Todos os sistemas, denominados exteriores a vocês, irão lhes mostrar, eles também, sinais de mudança

importantes no seu modo de funcionamento.
Seria preciso realmente ser cego, não mais aceitar ver esta Verdade e esta evidência, ficar na dúvida e no

medo para não ver e voltar para a ação / reação, ao invés de se estabelecer na Dádiva da Graça.
Fiquem atentos ao que acontece em meio aos acontecimentos que se apresentam à sua vida, que se

apresentam em suas relações, pois é em meio mesmo ao que pode lhes parecer, em um primeiro momento,
como difícil, ou mesmo duro, que se encontra a solução.

Não no fato de combater, não no fato de reagir, mas, bem mais, de se colocar, de permanecer tranquilo e de
ver o que lhes diz a Onda da Vida, de ver o que lhes diz o Supramental, o que resulta em meio ao seu humor, a

partir do momento em que vocês aceitarem a Verdade tal como ela se apresenta.
Vocês não poderão mais contestar a Verdade de ninguém, pois vocês não estarão mais no julgamento, porque

mesmo se a Verdade Absoluta se manifestar para vocês, lembrem-se de que vocês não têm a mesma
verdade relativa, uns e outros.

***

O respeito é também um fruto que é obtido pelo acesso a esta Nova Verdade, se pudermos dizê-lo, que
absolutamente não depende de nada do passado.

Se vocês aceitarem os presságios, digamos, e as manifestações, do que vai acontecer ou do que já está
acontecendo, vocês irão constatar bem depressa que a vida implementa para vocês muita engenhosidade,
muita facilidade, a fim de que tudo o que podia lhes parecer doloroso, desagradável, difícil, pesado, possa

desaparecer do seu campo de percepção, como por milagre, como por magia.
Isso faz parte da Dádiva da Graça e da Ação da Graça, a partir do momento em que vocês mesmos estiverem
em meio à Onda da Vida e se tornarem a Onda da Vida, tornarem-se esta Vibração, este tremor que invade o

peito e o corpo.
Dessa maneira, então, vocês não poderão mais ser dependentes seja do que for senão disso que vocês estão
prestes a se tornar e certamente mais do que vocês foram, certamente mais do que vocês construíram através

das diferentes regras da sociedade, do grupo humano.

***

Assim, a Nova Verdade, Absoluta ou relativa, acontece em um aspecto Vibratório e diretamente na
Consciência, além de qualquer apreciação ou juízo de valor, além de qualquer ilusão, além de qualquer viés,
além de qualquer feito para buscar vantagem pessoal, pois, naquele momento, vocês estarão estabelecidos
realmente no Coração e vocês apenas poderão ir no sentido da evidência, no sentido da Transparência e,

sobretudo, na Espontaneidade.
Vocês vão constatar, então, que todas as suas relações interpessoais, e Interiores, irão se tornar muito mais

fáceis, muito mais facilitadas.
Isso participa também da desfragmentação, terminando com a ilusão, com a desconstrução, terminando com

as construções ilusórias, devolvendo-os à sua Eternidade e a esta Verdade.
Vocês vão constatar então bem depressa ou, em todo caso, cada vez mais facilmente, que se vocês

permanecerem neste estado de Espontaneidade, a vida irá lhes fornecer exatamente o que for necessário para
vocês.

Nada haverá para buscar, nada haverá para temer, não haverá esforço, pois isso será espontâneo, evidente,
natural, perfeitamente natural.

Lembrem-se disso: a partir do momento em que vocês verem uma verdade na cara, ela não está aí para
desestabilizá-los, ela não está aí para destruí-los, mas ela está bem aí para transmutar o seu modo de ver, para
modificar o seu ponto de vista e modificar a sua capacidade, de algum modo, para estabelecer-se em meio ao

Coração, de maneira estável, de maneira definitiva, sem possibilidade de voltar atrás.
O estabelecimento desta Nova Verdade, essa passagem da Consciência, como vocês estão vivendo, de um

estado Vibratório a outro, de uma gama de frequências a outra gama de frequências, chamam-nos a esta



revolução Interior da Verdade, da sua como aquela do outro.
E isso não é para ser pensado.

Isso não é para ser construído, por que, lembrem-se: tudo vai ocorrer espontaneamente nesta famosa
Transparência e nesta famosa Espontaneidade.

***

Aí estão as palavras que eu tinha que dar a vocês.
Naturalmente, resta-nos tempo e eu estou então disponível, com grande prazer se, em relação ao que eu

acabo de dizer, houver em vocês interrogações e perguntas.

***

Pergunta: viver a Realidade Absoluta frente a alguém que está na verdade relativa, no aspecto da
espontaneidade que podemos ter, não é arriscado de ser relativamente violento para o outro?

Isso pode ser em um primeiro momento.
Mas, como vocês irão constatar, isso vai desaparecer rapidamente, por uma razão muito simples: esta Verdade

Absoluta ocorre sob a ação da Onda da Vida e da Luz Vibral.
Mesmo a oposição sendo qualificada de violenta, em um primeiro momento, pois o outro deve se reajustar,
“aberto ou não aberto”, vocês irão constatar bem depressa que este aspecto de vocês, que transcende as

verdades relativas, que os instala em meio à Morada da Paz Suprema, não pode dar qualquer oportunidade, do
exterior, neste estado, para fazer e pôr em evidência a Lei de Ação da Graça, mas também a Lei de

Ressonância, como jamais vocês conheceram, ao mesmo tempo.

***

Pergunta: a espontaneidade deve ser exercida tanto no Verbo como na expressão de si mesmo?

A espontaneidade não é algo que se exerça, por que decidimos isso.
Ela resulta do novo estado Vibratório, por si só.

Ela não tem que ser procurada.
Ela não tem que ser o objeto de qualquer vontade.

É algo que se revela sozinho, a partir do momento em que a Onda da Vida e a Luz Supramental estiverem
presentes.

Enquanto vocês se esforçarem para ser Transparente, enquanto vocês se esforçarem para ser Espontâneo,
vocês não se enquadram no contexto que eu falei.

***

Pergunta: o princípio de refutação pode ser aplicado para viver o princípio da Verdade Absoluta?

O princípio de refutação faz parte da investigação como lhes foi explicado e conduzido, de maneira inexorável,
para ser instalado em meio ao Absoluto.

Estando no Absoluto, a Verdade Absoluta se manifesta por si só.
Mas a Verdade Absoluta não pode se manifestar simplesmente pelo princípio de refutação.

A Verdade Absoluta não resulta de um trabalho.
Ela resulta diretamente da instalação da Onda da Vida (que, eu os lembro, não depende de vocês),

conjuntamente com a Vibração Supramental.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-se Comungar com vocês, na Unidade de Consciências, na
Comunhão de Estados de Ser.

Vivamos isso juntos, permitindo estabilizar, em vocês, as palavras que eu empreguei, no seu sentido profundo
e na sua evidência que, mesmo não estando presente nesse momento, ela o será em um tempo muito

próximo, não por um esforço intelectual, mas, ainda uma vez, simplesmente pelo fato da ação da Onda da Vida.



Vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K os saúda, no Amor.
Até logo.

************

1 - ARCANJO ANAEL (10.08.2010 e 13.08.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-10-de-agosto-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html
*

2 - IRMÃO K (14.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html

*

3 - ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html

*

4 - ARCANJO ANAEL (09.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html

*

5 - RAM (28.03.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/03/ram-28-de-marco-de-2009.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/articlefe38.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-9_mai_2012-articlefe38.pdf
09 de maio de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net
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- Ensinamentos de RAM -
Sri RAM Chandra

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ram-2012-05-09.mp3

~ O NOVO SOPRO (RESPIRAÇÃO), O NOVO SILÊNCIO ~

Eu sou RAM.
Irmãos e Irmãs aqui presentes, eu lhes dou a minha Paz, eu lhes dou a minha Alegria.

Eu me regozijo de reencontrá-los.
Foi-me solicitado, pelo Conselho dos Anciãos, para que eu viesse falar, enquanto Melquizedeque do Ar, sobre

uma série de elementos referentes ao Sopro novo e ao Silêncio novo.
Fiel aos meus hábitos entre vocês, o que eu irei exprimir será tanto pelas palavras, como pela Vibração, como

pelo Silêncio, deixando-se viver uma percepção, mais íntima e mais direta, do que eu transmito a vocês.

*** 

O nascimento sobre a Terra (ou o re-nascimento, mais exatamente) do que nós nomeamos (enquanto Anciãos)
Onda da Vida ou Onda do Éter, acompanha-se (como, talvez, o tenham percebido) de modificações sensíveis

em suas percepções.
Desde alguns anos foi desenvolvida (por um outro Melquizedeque do Ar) a transformação do sopro passando
pelos pulmões, em uma forma de respiração cardíaca, seguindo o que foi nomeado o Switch da Consciência.

Isso representou o meio de aproximá-los e de viver o Si, a Unidade.
A Onda da Vida leva-os, doravante, a uma fase final, propiciando-lhes perceber, em meio a essas estruturas

(físicas como sutis), a instalação de mecanismos novos (ou, em todo caso, desconhecidos para vocês), vindo
modificar o Som, a Vibração e, também, a qualidade do Silêncio.

Um Éter novo nasceu no homem encarnado.
Este Éter novo (que foi facilitado, em sua indução, pelo Manto Azul da Graça) modificou a qualidade e a

RAM - 09 de Maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ram-2012-05-09.mp3


quantidade de prana, assim como de Partículas Adamantinas, penetrando em suas estruturas.

*** 

A Luz Supramental representou, desde uma geração humana, uma abordagem progressiva de uma qualidade
de irradiações (tendo sido implantadas pelas Núpcias Celestes) por outras qualidades de irradiações, mas

fazendo uso, sempre, do mesmo circuito.
Este circuito e esta descida (por que se trata, efetivamente, de uma descida) permitiram constituir,

progressivamente, pacientemente, o Canal do Éter (antigamente denominado Sushumna ou Canal Mediano
da coluna vertebral) que foi forrado (por esta descida de Luz em sua tríplice composição) de Partículas

Adamantinas.
Essa irradiação, essas partículas, trabalharam em vocês, acendendo (digamos), sucessivamente, os seus

chacras.
Descendo, progressivamente, ao longo desse Canal Mediano.

Despertando as Novas Frequências chamadas de Novos Corpos.
Despertando e colocando em Vibração os pontos denominados Estrelas (pontos de Vibrações ao nível da

cabeça) correspondendo ao retorno à Verdade de múltiplas maneiras e despertando, em sua estrutura cerebral
e energética, o que havia sido ocultado e confinado.

Esse movimento descendente permitiu realizar, à época, alguns elementos dos quais o mais importante, ao
nível coletivo, foi a concretização da Merkabah Interdimensional Coletiva, a construção do Antakarana (ou

Ponte de Luz), permitindo produzir, pela aquisição das Partículas Adamantinas, o que foi chamado de Canal
Mariano.

O Canal Mariano representa uma primeira possibilidade (nova para vocês) de contatos interdimensionais e que
permite, quando chegar a hora, fazer o Anúncio de MARIA.

*** 

Esta realização da descida provocou, em ressonância (na Terra como em vocês), o nascimento de uma outra
qualidade de Vibração de partículas nomeado Canal da Onda da Vida.

A Onda da Vida nasce no ponto mais baixo do corpo, sobe (utilizando circuitos pré-existentes conectando a
base da coluna vertebral), fazendo uso do que havia sido aberto em meio ao Canal do Éter, estabelecendo, de

algum modo, uma junção entre em cima e embaixo.
Paralelamente a isso, esta Onda da Vida pôde, também, avançar para a frente do corpo, vindo liberar uma série

de elementos em meio aos dois primeiros chakras denominados Muladhara e Swadistana.
Daí em diante, a Onda da Vida pôde (ou poderá) lançar-se para cima por um circuito anterior central e por dois
circuitos anteriores laterais sobre os quais lhes falou UM AMIGO (ndr: coluna “Mensagens a ler” do site francês

– UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (1).
Duas correntes (uma descendente e uma ascendente) se encontram em três pontos do

corpo: na zona associada ao 1º chacra, na zona associada ao 4º chacra e, enfim, na zona
associada ao 7º chacra, realizando uma trança tripla reproduzida no Caduceu de Hermes,

reativando as Asas do Caduceu de Hermes, permitindo, então, conectar com o seu veículo
de Eternidade (acima da sua cabeça) denominado o Bindu (o Vajra, a Fonte de Cristal, o

13º Corpo).
Esta tríplice junção ativa a totalidade do que foi nomeado, por MIGUEL (desde alguns
anos), a Lemniscata Sagrada, símbolo da Vida, símbolo da Multidimensionalidade, da

Unicidade da Vida, da Unicidade da Criação como do Incriado.
A aplicação dessas estruturas (e especialmente as circulações de determinadas qualidades Vibratórias) tem

por única função, por único objetivo, permitir-lhes estabelecer-se no que foi chamado de Liberação, restituindo-
os à sua Multidimensionalidade.

***

O Manto Azul da Graça modificou alguns elementos fisiológicos ligados à circulação da Energia Vital.
Esta Energia Vital circulava, até agora, preferencialmente entrando, sendo absorvida, do exterior, pelo que é

chamado de chacra do baço, em adequação com a Porta ATRAÇÃO.
O Manto da Graça agiu de maneira simétrica no que é chamado de chacra do fígado.

Eu não voltarei ao simbolismo do baço e do fígado, amplamente desenvolvido, desde um ano, pelo IRMÃO K
(ndr: intervenções de IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011) (2).

Eu vou particularmente estudar, com vocês, as consequências, na Energia Vital, da ativação desta nova
circulação do Prana.

*** 

A Liberação é a saída da Ilusão, a capacidade da Consciência e do corpo para evoluir, de maneira nova: sem

http://api.ning.com/files/Rcu0UjNmmDWI3aOfv7Y7CdWz2qOnD1*AfCw3QTMngz8wvvkqwP4gJO1tgHyqzgYTVEWBhv5uzioJoLMtp1ve0V7ZfuUW9BHK/00caduceu1.jpg


estar separada, nem dividida, nem fragmentada.
A adição do Manto Azul da Graça permitiu aumentar a entrada deste prana (em suas estruturas etéreas e

emocionais) pelo chacra do fígado, propiciando-lhes viver (para alguns de vocês) modificações do seu ponto
de equilíbrio extremamente importantes, traduzindo-se por uma modificação, em primeiro lugar, de várias de

suas funções fisiológicas, entre as quais: o sono e a alimentação (para os mais sentidos dentre eles).
As necessidades fisiológicas e o funcionamento fisiológico encontram-se modificados, preparando-os, ao seu

modo (que depende da sua fisiologia), para o que se vive (ou irá se viver) doravante.
A adição da Onda da Vida, o encontro e a alquimia, ocorridos em vocês, entre a Onda da Vida e as Partículas

Adamantinas (descendo do Cosmos, do Sol e de Alcyone) produziram, em vocês (e aumentaram) esses
reajustamentos e essas modificações prânicas.

*** 

Paralelamente a isso, o seu sopro (a sua respiração) foi levado a modificar-se.
A passagem do ar (dos pulmões ao coração) é, hoje, uma passagem, não somente dos pulmões ao coração,

mas, diretamente, ao nível do que pode ser chamado de respiração celular.
A respiração celular, na realidade, vai se tornar perceptível, não somente em nível fisiológico (biológico,

molecular), mas, também, enquanto sensação.
Esta sensação se traduz (ou irá se traduzir), para vocês, por um sentimento de tremores permanentes,

arrepiantes, partindo da caixa torácica e ganhando, progressivamente, ao seu ritmo, o conjunto do corpo.
A respiração irá se tornar, portanto, celular, provocando percepções de tremores Interiores e de calafrios

Interiores.
Assim como levando a Consciência na respiração, vocês (desde alguns anos) permitiram ao Sopro penetrar o

Coração, do mesmo modo, hoje, levando a sua Consciência na respiração, vocês irão constatar, por si
mesmos, o aparecimento (ou o aumento) da Vibração, tiritante e tremulante, ao nível de todo o corpo.

*** 

As modificações que se seguem e, em particular, a subida da Onda da Vida até o Bindu, reflete-se (se isso já
não for o caso) por uma modificação consistente do Som denominado Nada (Canto da Alma), manifestado ao

nível do Antakarana, propiciando viver, não mais os setes Sons correspondentes aos sete Samadhi, mas, sim,
um Som que eu qualificaria de lancinante.

Este Som lancinante corresponde ao Canto do Universo descrito, sobre esta Terra, como o Canto do Céu e o
Canto da Terra.

Levar sua Consciência no Som irá torná-los mais permeáveis ao Som do Cosmos e ao Apelo de MARIA.
Há uma correlação perfeita entre a nova qualidade percebida (Vibrante e tremulante) e o próprio Som.

Os dois parecem agir (ou parecerão agir) em concerto.
Vocês irão constatar prontamente que, quando a Vibração e o estremecimento aparecem na caixa torácica, o
Som se amplia (tornando-se mais agudo, tornando-se ultrassônico) e lhes permitem, naquele momento, viver

os mecanismos da Consciência em meio ao Si e ao Estado de Ser, e a sua Presença e a sua capacidade para
modificar a localização da sua Consciência, não sendo mais devedoras deste corpo, deste veículo como deste

mundo, realizam (como isso foi dito) a realidade da sua Ascensão.

*** 

Várias coisas são levadas a se modificar (além da alimentação, além dos ritmos do sono, além dos sonhos) na
sua Consciência, assim como na sua interação com as outras Consciências (sobre este mundo como nas
outras dimensões) predizendo, de algum modo, uma etapa de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de

Deslocalização, de Multilocalização da Consciência, podendo resultar na perda do que é nomeado consciência
e se estabelecer no que é chamado de Absoluto (ou Parabrahman).

Durante o ano de 2009, eu abordei, diante de vocês, esta noção de Absoluto, mesmo se, naquele momento,
isso lhes parecia muito distante.
Hoje, isso está muito próximo.

*** 

A capacidade para emitir, sem qualquer vontade, a Irradiação do Coração Unificado, assim como a trança tripla
do Caduceu de Hermes, ativa a zona KI-RIS-TI (já perfurada pela ação Vibratória Metatrônica), permitindo

realizar o aparecimento das Asas Etéreas predizendo a Borboleta.
Vocês estão, portanto, em fase de constituição do que eu poderia nomear, por analogia, a crisálida da lagarta, o
que explica e reflete as modificações de funcionamento de uma série de hábitos da sua vida, além mesmo da

fisiologia.
Alguns de vocês sentem necessidade de dormir, outros de não dormir.

Chegam a vocês mecanismos particulares, que eu nomearia ‘obliteração da consciência’, como se de repente,



de uma única vez, vocês se tornassem vazios, perdendo o sentido ou o fio do seu pensamento.
A memória pode se mostrar alterada.

Tudo isso contribui para criar a crisálida.
Tudo isso contribui para preparar o Voo da Borboleta.

As manifestações ligadas aos novos Nadis (ou circuitos de Energia exteriores ao corpo) podem provocar
reajustes dolorosos ao nível da estrutura física.

Isso é apenas transitório e não pede, da sua parte, uma atenção especial.
Do mesmo modo que a Onda da Vida não precisou de vocês para nascer e se estabelecer, do mesmo modo,

os sinais ocorrendo, tanto neste corpo, como em seus comportamentos, como no seu ritmo fisiológico, não
pedem, da sua parte, qualquer preocupação, qualquer interesse.

O mais sábio é deixar acontecer a construção da crisálida.
As suas estruturas físicas, as suas estruturas sutis, irão propiciar-lhes sentir e perceber, assim que a sua

crisálida for constituída, um sentimento recente e novo.
Um Sopro novo vai circular em vocês.

Um Silêncio novo vai emergir.
Este Silêncio aparece muito além do silêncio das palavras, devido ao Canto do Cosmos percebido em seus

ouvidos, dando-lhes e preparando-os para viver a vacuidade: passagem da Consciência à não Consciência, do
Ser ao não Ser.

Vocês não podem desejar, do mesmo modo, o não Ser.
Ele se estabelece naturalmente, espontaneamente (como a Onda da Vida), a partir do momento em que vocês

não o desejarem, em que vocês não o quiserem.
Isso é um processo natural e espontâneo.

*** 

A refutação do que vocês não são, do conjunto do que é efêmero, vai ajudar, também, a aproximá-los desta
vacuidade.

Vocês irão se aproximar desta vacuidade pela Vibração tiritante e tremulante do peito, pela circulação da Onda
da Vida, pela modificação do Som (ou Nada), pela perda de percepção do seu corpo em seus espaços de

Alinhamento, em seus espaços de meditação e, às vezes, brutalmente.
A lagarta está prestes a desaparecer.

Isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Nesse sentido, alguns Anciãos e uma Consciência especial (intervindo desde pouco tempo) nomeada BIDI,

pediram a vocês para deixar como está [atitude de não intervir], para permanecer tranquilo.
A melhor maneira de deixar como está e de permanecer tranquilo é continuar a viver conforme o que a sua vida

lhes pedir, sem procurar, hoje, nada modificar por uma alguma vontade.
Vocês estão, estrita e exatamente, no lugar correto.

Vocês nada mais têm que empreender.
Vocês nada mais têm que eliminar.

Vocês têm, apenas, que estar lúcidos e presentes ao que vocês vivem.
Não para agir (ou trabalhar) no que acontece, mas sim, de preferência, para acompanhá-lo.

Sem dúvidas, sem medos, sem questionamentos.

*** 

Vocês irão se lembrar (se isso já não ocorreu), por si mesmos, de que, se vocês aceitarem não manifestar
dúvidas e medos, se vocês se entregarem, mais do que nunca, à ação da Luz (pelo Abandono à Luz), se o

próprio Si se render (pelo Abandono do Si), então a Inteligência (o programa, digamos) de estabelecimento da
crisálida irá se realizar sem obstrução.

As circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam, são possibilitadas a vocês, sem qualquer
dificuldade.

Quer vocês estejam em repouso, quer vocês estejam ativos, quer vocês estejam sobrecarregados, quer vocês
estejam em sono permanente (ou quase permanente), nada muda no que está prestes a se estabelecer.

A respiração, a percepção consciente e dirigida para o novo Silêncio (que é o Som do Cosmos), é uma ajuda
importante que permite ao que deve se estabelecer, como programa, estabelecer-se.

Vocês não têm que interferir.
Vocês têm, apenas, efetivamente, que deixar como está para Ser.

Deixar como está para não Ser.
Todo o resto releva da consciência separada, fragmentada, que vai se interrogar, que vai duvidar e que pode

ter medo.
Superando as dúvidas e os medos, a trança tripla da Onda da Vida, mesclada às Partículas Adamantinas,



permite realizar a construção das Asas Etéreas.

*** 

O seu Coração e a sua Consciência irão se tornar de um humor constante, leve, estando neste mundo, mas
não sendo mais envolvidos, enquanto estando ativos conforme o que a sua vida lhes pede.

Estabelecer-se-á, então, cada vez mais espontaneamente, de maneira cada vez mais frequente, cada vez mais
duradoura, o processo denominado Beatitude, o Êxtase e a Íntase.

 As manifestações corporais, assim como as manifestações da Consciência (seja no Eu, no Si, na Presença),
são as mesmas, levando-os a experimentar o que é muito mais do que a Alegria, correspondendo, ao mesmo

tempo, à vacuidade e à plenitude.
Esse é o resultado, para vocês, da Realização do Si (3).

*** 

Se a Onda da Vida subir, agora, sem ter feito a Energia descendente, o resultado será o mesmo.
Exceto que, pelo fato da Sushumna não ter sido forrada de Partículas Adamantinas, realizar-se-á um processo

denominado Despertar da Kundalini, permitindo-lhes perceber o ponto KI-RIS-TI, as Asas Etérea e,
provavelmente, em suas costas, a chegada do Duplo.

Tudo isso não pede, da sua parte, qualquer ação.
Somente a respiração, somente a conscientização do Som e levar a Consciência nesse Som novo, podem ser

de alguma utilidade para vocês.

*** 

Naturalmente, existe uma série de elementos, de práticas transmitidas com relação às dúvidas e aos medos
(ou seja, o apego da personalidade a ela mesma) onde processos de facilitação do aparecimento da Onda da
Vida (utilizando cristais) podem ser úteis a vocês durante este período, assim como os últimos gestos dados
por UM AMIGO (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar: Apego arquetípico da personalidade a ela mesma /

Facilitação do aparecimento da Onda da Vida”) (4).
Saibam, contudo, que o que permanece de mais importante é, efetivamente, ficar tranquilo e nada fazer em

relação ao que acontece.
Pois o que acontece não tem, de forma alguma, necessidade da sua intervenção.

Vocês preparam, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e a sua Crucificação, o seu Renascimento, a sua
Ascensão.

Isso não pede, de vocês, nada de específico, nada de particular e nada de geral.
Apenas deixar agir, deixar como está, deixar Ser.
Continuem com o que a vida deixa-se continuar.

Vocês irão se lembrar de que, sejam quais forem as circunstâncias fisiológicas, vocês irão penetrar, cada vez
mais, neste estado de vacuidade, de plenitude, levando-os (para alguns) a viver o Absoluto.

Aí tampouco, sem estritamente nada para buscar nem para pedir.
A ação da Onda da Vida, assim como a ação das Partículas Adamantinas, da Irradiação do Espírito Santo, da
Radiação do Ultravioleta, atuando em concerto, independentemente da sua Consciência, independentemente

da sua vontade e independentemente de tudo o que vocês poderiam fazer hoje.

*** 

A Lemniscata Sagrada, no seu trajeto OD / ER (peito / cabeça) pode ser realizada ao se ajudarem, vocês
mesmos, com os seus dedos indicadores colocados nesses dois pontos.

Aí também, o mais importante é nada querer e nada desejar.
Deixar Ser, deixar agir, deixar como está.

Se vocês respeitarem essas recomendações, vocês irão constatar, bem depressa, que a sua Consciência não
é mais, de forma alguma, a mesma.

Ela irá se expressar de maneira muito mais serena, muito mais desprendida, muito mais alegre, muito mais
sorridente.

Vocês não serão mais afetados, realmente, concretamente, energeticamente, por este mundo.
Porque vocês estabelecem, pela crisálida, as fundações do Novo Mundo, em vocês (ou da ausência deste

mundo, em vocês).
O que se realiza é uma alquimia profunda visando modificar, completamente, esta estrutura física, mas, acima

de tudo, a sua estrutura etérea.
 O seu Corpo de Estado de Ser é sintetizado nesse novo Éter (chamado, há um ano, de Fusão dos Éteres)

porque mescla o éter rarefeito e falsificado do éter da Terra ao Éter autêntico, integral.



O que vocês têm que viver, o que vocês têm que manifestar, isso será de maneira cada vez mais clara, cada
vez mais evidente.

Isso faz parte do face a face com a Verdade tal como foi desenvolvido, anteriormente, pelo IRMÃO K.
Várias coisas que podiam parecer-lhes, antes, naquele momento, como confusas, como abstratas, como

inacessíveis, irão tornar-se evidentes.

*** 

Algumas interações de Consciências (como Ondas da Vida, como Lemniscatas Sagradas) irão lhes propiciar
viver uma série de experiências consigo mesmo, com outros, com o seu Duplo, com o Sol, levando-os a

aproximar-se, cada vez mais, dessa vivência do Absoluto que, se tal for a sua escolha, irá se atualizar sem
qualquer intervenção da sua parte, exceto, é claro, a investigação e a refutação.

A Doação da Graça, aceita e acolhida, permite ser o Absoluto.
Aí onde não existe qualquer constrangimento, qualquer antagonismo, qualquer Dualidade e eu diria, até

mesmo, muito pouco de encarnação.
Porque, naquele momento, vocês irão perceber que vocês estão vivendo em outros lugares como neste corpo.
Este corpo irá parecer-lhes como peso, pesado e denso, não tendo qualquer realidade, qualquer veracidade.

Vocês vão ver isso como uma Verdade Absoluta, sem esforço, sem pensar, sem criá-lo, sem imaginá-lo, mas,
sim, como uma evidência total, sem qualquer crença do que vocês São em Verdade.

*** 

A Obra que foi realizada, em vocês, segue o conjunto das Obras que foram dadas (desde alguns anos,
paralelamente a mim) pelo Arcanjo nomeado JOFIEL (ndr: intervenção de JOFIEL de 25 de setembro de

2008) (5).
Essas Obras são, efetivamente, por analogia, o conjunto das Obras a realizar em meio ao que foi chamado de

‘alquimia’.
É exatamente o que ocorre no seu corpo.

O Corpo Etéreo (que foi mantido vivo, mas cortado da sua Fonte) transforma-se, doravante, em plena
velocidade.

É ele que lhes dá a sensação de estremecimento e de arrepio.
Ele está calcado no Corpo de Estado de Ser.

Ele está calcado na possibilidade de viver a Multidimensionalidade, o Si, a Presença e, também, de anular-se,
completamente, a fim de se deixar viver o Absoluto.

As manifestações de tipo fogo, as manifestações de tipo frio, podem se alternar.
Naturalmente, elas não devem ser confundidas (e elas não podem ser confundidas) com qualquer Presença

que não fosse da Luz.
Isso é evidente porque vocês não irão se perguntar, mas vocês terão, instantaneamente, todas as respostas

Vibratórias possíveis e úteis para finalizar a crisálida que, eu repito a vocês, não precisa da sua intervenção, da
sua Consciência.

Esse processo é totalmente natural.

*** 

Desde o aparecimento da Onda da Vida (no mês de fevereiro) e durante este mês de maio, em que a
Radiação que atinge a Terra será (como lhes disse o Nosso Comandante) a mais vasta quantidade e qualidade

jamais vertida desde 50.000 anos, o que é para viver é, incontestavelmente, a Alegria.
O que é para viver é, incontestavelmente, o Absoluto.

Não procurem se estabelecer, vocês mesmos, em algum lugar.
Porque o estabelecimento da sua Consciência (ou da sua não Consciência) se faz, aí também, de maneira

totalmente natural, espontânea.
Vocês estão em fase de regeneração total do que lhes foi removido e retirado.

Tudo isso é então natural, espontâneo e extremamente jubiloso.
O Sopro novo é, evidentemente, o Sopro que percorre esse Corpo Etéreo regenerado.

O Corpo Etéreo regenerado que, para muitos de vocês, será o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser
mesclados, dando-lhes acesso ao conjunto das Dimensões e estabelecendo-os na sua Linhagem Estelar e na

sua Dimensão Estelar de origem.
Vocês nada têm que buscar.

Pois, exatamente, são vocês que são encontrados pela Onda da Vida e por esta alquimia.
Muitos de vocês serão levados a conscientizar a existência de um Duplo, onde ele estiver.

Isso se reflete por um fortalecimento do processo alquímico, na sua intensidade, no seu desenvolvimento, na
sua manifestação em meio mesmo à sua Consciência.



O seu humor permanecerá constante e nada deste mundo nunca mais poderá afetá-los, de maneira alguma.
Aí está o que acontece (ou o que irá acontecer), em vocês, nesta fase tão particular.

Se lhes parecer existir elementos que eu tenha omitido, nesta descrição, se existir, em vocês, interrogações
referentes ao que eu acabo de estabelecer, aqui mesmo, então eu lhes dou a palavra e eu os escuto,

esperando poder ali levar uma resposta.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

O conjunto do que eu acabo de exprimir, pelas palavras, será expresso, agora, pela Vibração.
Se isso já não foi feito, descruzem as pernas e os braços.

Fechem os seus olhos.
Fechem, também, a boca.

Nada façam.
Nada peçam.

Estejam simplesmente presentes a si mesmos, aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-nos, agora, realizar isso pelo Silêncio: o Novo Silêncio que é o Som da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Resta-me, agora, dar-lhes Bênçãos e Graças.
Eu sou RAM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E RAM lhes diz até breve.

************

RAM - 9 mai 2012 from Les Transformations on Vimeo.

************

1 - UM AMIGO (07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-au...

*

2 - IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://vimeo.com/63252488
http://vimeo.com/lestransformations
http://vimeo.com/


3 - Coletânea: ‘ABRIR O SI, REALIZAR O SI, CONSCIENTIZAR O SI’
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar...

*

4 - 'Apego Arquetípico da Personalidade a Ela Mesma' e 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida'
[Protocolos]

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-d...
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-apar...

*

5 - ARCANJO JOFIEL (25.09.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008...
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef53c.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
09 de maio de 2012

(Publicado em 10 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-9_mai_2012-articlef53c.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articlef53c.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/09/jofiel-25-de-setembro-de-2008.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/coletanea-abrir-o-si-realizar-o-si.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-apego-arquetipico-da.html


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE - 

“Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à
Beleza. Nada mais é necessário. Nada mais é desejável.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_... 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, eu estou com vocês.

Eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE e influente no Manto Azul da Graça.
Eu venho, de qualquer forma, prosseguir o que disse minha Irmã MA, sua Irmã (ndr: MA ANANDA MOYI).

Eu venho dizer-lhes para ousar nada ser, para ser Tudo.
Isso irá completar o que eu disse sobre a Unidade, na minha experiência, assim como na Humildade e na

Simplicidade.

***

Nada ser é não mais resistir.
É descobrir e viver a Transparência.

Nada parar, nada reter, sobre este mundo.
É tornar-se o mais espontâneo possível.

Deixar fluir, através da vida, a verdadeira Vida.
Fazer-se muito pequeno, não mais existir, para fundir-se nesta Eternidade, para fundir-se na Luz.

Desposar CRISTO.
Desposar a Luz.

Desposar o Duplo.
Tornar-se si mesmo esta Transparência.

Aceitar nada mais reivindicar.
Não mais ter qualquer lugar em meio a este mundo, para ter todos os lugares além deste mundo.

Fazer cessar toda reivindicação, toda necessidade de se apropriar, de possuir, a fim de não ser si mesmo
possuído pelo que se possui.

Tudo dar de si, porque é apenas desta maneira que vocês vivem esse Tudo (como lhes disse minha Irmã MA),
que vocês podem provar esta satisfação, este contentamento total, esta Alegria suprema, muito além de

qualquer Samadhi.

GEMMA GALGANI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-2WAUY7IVtOg/UqStj1DidOI/AAAAAAAADtc/JbkyktY3yDE/s1600/000+gemma+-+10.05.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120510_-_GEMMA_GALGANI.mp3


Esta Alegria, além da alegria, que é um riso, porque vocês descobriram a Verdade, descobriram, de algum
modo, o vaso das rosas.

Vocês não participam mais da mentira, vocês não participam mais do que não é consistente, do que é falso.
Ousar nada ser é ser liberado de todo peso, é aliviar-se, si mesmo, de todos os pesos que haviam sido

mantidos, nutridos.
É tornar-se Vivente, tornar-se Verdadeiro e autêntico.

É desposar CRISTO.
É desposar esse Duplo que vem ao seu encontro.

É desposar o Sol.
É desposar a Vida e desposar, sobretudo, a Liberdade.

Vocês são Livres?
Vocês querem ser Livres?

Ousar nada ser na superfície deste mundo, sem luta, sem combate, sem lugar para ter ou manter, sem papel
ou função a desempenhar, e sem sofrimento.

Porque ousar nada ser libera-os, de maneira evidente, de maneira total, de todo peso, de todo apego e,
sobretudo, de toda Ilusão.

Ousar nada ser é, de algum modo, a única maneira de ser Tudo e de ser Absoluto.
A Unidade é uma abordagem em meio à Luz branca, onde vocês veem a Luz branca.

Resta-lhes tornar-se esta Luz branca e não ser mais nada senão esta Luz branca, que abrange toda criação e
tudo a criar.

Ir para o nada, para ser Tudo, é muito exatamente o que disseram outras Irmãs, outros Irmãos (quaisquer que
fossem seus horizontes de onde eles vinham), tendo lhes permitido extrair-se de tudo o que era peso e

pesado, de toda Ilusão.

***

Hoje, cabe a vocês ousar nada ser, ousar abandonar-se, ousar abandonar, até mesmo, toda vontade, toda
reivindicação, deixar trabalhar o que sabe muito mais do que vocês, neste corpo, nesta pessoa.

É permitir à Verdade estabelecer-se: aquela que irá satisfazê-los, aquela que irá dar-lhes de beber e que fará,
mais do que nunca, vocês realmente terem sede, que irá dar-lhes de beber a água da Vida Eterna, aquela que

tira todo sofrimento e todo medo.
Ousar nada ser é ser Tudo.

É passar aí onde não há passagem.
É estabelecer-se no que sempre esteve estabelecido.

Nada buscar, nada compreender e, no entanto, tudo é encontrado, tudo é compreendido, além do mental, além
da vida habitual sobre este mundo.

Ousar nada ser é assumir o risco de tudo perder.
É assumir o risco de não mais existir, para ser, enfim, a Verdade.

Não mais ter-se fora do que quer que seja.
Fazer sua a Eternidade.

Fazer sua a Paz Suprema.
Para isso, é preciso tudo dar.

Para isso, é preciso tudo doar, é preciso tudo abandonar.
Deem um passo para a Luz, ela dará dez para vocês.

Deem um passo para CRISTO, Ele dará cem para vocês.
Isso é de tal Simplicidade, de tal Humildade que jamais a arrogante personalidade irá aceitá-lo.

É preciso ousar Ser isso para tornar-se Transparente, para tornar-se o que jamais deixa de ser, para tornar-se o
que sempre foi e do que cada um de nós, na encarnação, saiu um dia (pelas portas do sofrimento, pelas portas

da divisão).
Ousar nada ser é pôr fim a tudo o que sofre, a tudo o que é difícil, a tudo o que é falta, porque nada neste

mundo poderá saciá-los, de maneira definitiva.
Porque nada, neste mundo onde vocês estão, poderá trazer-lhes qualquer contentamento duradouro.

Somente o Amor é duradouro.
Somente a Verdade é Eterna.

Ousar nada ser, aqui, é ser Tudo, por toda parte e aqui.
Desvanecer-se sem renunciar.

Desvanecer-se de qualquer pessoa.
Desvanecer-se do que é efêmero.

Viver enfim a Eternidade (o que minha Irmã chamou de Shantinilaya) é, hoje, uma realidade totalmente, e mais



facilmente do que antes, acessível.
O que tinha sido separado, os Véus da Ilusão, estão cada vez mais evanescentes e terminantes.

Vocês estão no alvorecer desse dia novo, no alvorecer desse último dia: isso se avança.
O seu corpo sente isso.

A sua consciência sente isso, também.

***

Lembrem-se de que vocês nada têm que percorrer.
Lembrem-se de que não há esforço a fazer.

É apenas questão de ousar.
É apenas questão de não resistir.

É apenas questão de deixar trabalhar, de deixar acontecer, de deixar Ser.
Os Anciãos insistiram, por sua vez, sobre “permanecer tranquilo” e sobre “deixar como está”, porque isso é,

agora, a única coisa possível e que irá se tornar possível, cada vez mais, de fazer.
Nada mais poderá ser possível.

Resta-lhes apenas ousar Ser, ousar nada ser para Ser Tudo.
Isso é a própria ousadia: simplesmente, ousar nada ser, é também ousar Ser Tudo.
Na Humildade, na Simplicidade, na Transparência, na espontaneidade, na Infância.

Alguns chamam isso de Criança interior, aquela que dá gargalhada porque ela não é afetada por qualquer peso,
por qualquer sofrimento.

Se vocês forem afetados, vocês saem da sua Criança interior.
Se vocês ficarem pesados, vocês saem da Criança interior.

Ousem ali retornar, ousem vocês ali se recolocar.
Ousem nada fazer.

A Luz encarrega-se de tudo, integralmente.
A Luz é Inteligente, vocês sabem, vocês vivem isso.

Ela é Graça, abundância, evidência.
Seja qual for a mudança que lhes propuser este mundo, será de todo modo feliz porque, em última análise, há

apenas isso, o que é feliz.
Só o olhar da personalidade pode fazê-los crer em uma perda, em um abandono, mas nada de tudo isso

realmente pode ser verdadeiro.
Como disse minha Irmã, vocês são a Beleza, além de tudo o que vocês podem supor, além de tudo o que

vocês podem imaginar e sonhar.
Resta-lhes ousar: ousar nada ser, ousar ser Tudo.
Isso não necessita, de vocês, qualquer dificuldade.

Só o que é limitado crê que isso é difícil e inacessível.
Tudo está em vocês, absolutamente tudo.

***

Para ousar nada ser, a verdadeira soberania, é isto: é de nada depender deste mundo.
Então, é claro, este corpo nutre-se deste mundo (este corpo e o que vocês são), nutre-se das relações que

vocês estabeleceram, mas se apreendam de que a Luz é Tudo, absolutamente Tudo.
E para se estabelecer nesta Morada da Paz Suprema (como nomeou minha Irmã MA), é preciso tudo deixar.

Não no sentido de abandonar uns e outros, mas tudo deixar do que vocês creem, tudo deixar do que é
efêmero, e o último interveniente a se expressar aqui ajuda vocês (ndr: ver as intervenções de BIDI) (*).

***

Se vocês derem um passo para a Luz, a Luz dará dez para vocês.
Se vocês deixarem os seus medos e as suas dúvidas, vocês irão constatar que a Paz irá se instalar de maneira

cada vez mais evidente, cada vez mais presente, cada vez mais ampliada, e cada vez mais potente.
Vocês nada devem fazer.

Vocês devem aquiescer, por um “sim” franco e intenso, à Luz de CRISTO, à Unidade, à Verdade e à Beleza.
Nada mais é necessário.



Nada mais é desejável.
Quanto mais vocês ousarem nada ser, mais vocês irão se tornar o Todo, porque o nada se torna o Todo.

O que se esvazia, em alguma parte (ou que parece esvaziar-se), na realidade, faz apenas preencher-se da
abundância e desta Beleza.

Tudo o que é limitado vai exercer o que é o seu papel, ou seja, impedi-los, colocar-lhes, digamos, os bastões
nas rodas.

Mas, mesmo esses bastões não existem.
Decidam colocar-se na Vida.

Decidam ousar e ousem.
A partir desse momento, a sua vida irá se tornar a verdadeira Vida, e não aquela que vocês quiseram,

desejaram, ansiaram ou recusaram.
Não há qualquer peso que possa permanecer na Luz.

A Luz dissolve tudo o que é pesado, tudo o que está pesando.
Ela estabelece a Alegria.

E vocês são a Luz.
Quando a Alegria é estabelecida, de maneira permanente (e não, simplesmente, como um estado que vai e

vem), então Shantinilaya está aí.
Tudo fica pleno, tudo é preenchido.

Nada mais pode esvaziar-se, nada mais pode desaparecer porque vocês, justamente, ousaram nada ser.
A vida torna-se, na totalidade, para vocês, uma Graça total, onde tudo é evidente, onde tudo é simples, onde

tudo é fácil.
Não há esforço a prover, na Unidade, no Absoluto.

Há apenas que ser o Todo.

***

Ousem.
Ousem e vocês irão constatar, por vocês mesmos, o que isso é, mas é preciso ousarem.

Ninguém pode ousar, aí tampouco, no seu lugar.
A Alegria nutre-se da Alegria.
A Alegria fortalece a Alegria.
A tristeza fortalece a tristeza.
O medo fortalece o medo.

Se vocês ousarem ser o que vocês são, nada aqui, e Tudo, por toda parte em outros lugares, vocês serão
cobertos, cobertos de Graça, cobertos e saturados de Alegria.

Saturados de felicidade, cobertos da Unidade, cobertos do seu Duplo, cobertos do Sol.
Mas, para isso, é preciso criar um espaço, é preciso limpar tudo o que não é isso.

É preciso soltar, é preciso desatar tudo o que vocês puderam acreditar, tudo o que vocês puderam construir.
É preciso Abandonar-se à Fonte de vocês mesmos.

Vocês irão descobrir o Riso, porque a Vida é Riso, não aquela que vocês vivem sobre este mundo, não o riso
que vocês experimentam sobre este mundo, que depende sempre de algo do exterior.
Aqui, o Riso vai nascer por si só, da Eternidade, do que vocês São, e não de algo mais.

Se vocês aceitarem estar nesta confiança, se vocês aceitarem ousar, então nada mais será, nunca mais, como
antes, porque haverá, efetivamente, um antes e um depois.

Vocês nunca mais poderão ter medo, mesmo do seu próprio desaparecimento.
Vocês não poderão mais ter medo da pessoa, ou seja de quem for, ou seja do que for.

A ilusão terá sido arrasada.
Vocês serão eternos, vocês serão a Eternidade, mesmo se este corpo permanecer ainda por um tempo.

Vocês serão desvencilhados de tudo o que não é o Riso.
Vocês irão se encontrar, vocês mesmos, em sua leveza, a leveza da Eternidade e do Riso, nos espaços onde
tudo o que é empreendido pela Luz contribui e converge para manter a permanência da Paz, da Alegria e do

Riso, sem se colocar questões, sem depender do que quer que seja.
Para isso, é preciso simplesmente ousar nada ser.

Ousar não é um ato de vontade, é um ato absoluto de fé, inteiramente, na Verdade e no inefável.
É cessar de dar seu crédito, seu olhar, ao que é efêmero, ao que não existe sobre este mundo.

Não é recusá-lo, é aceitar tudo.
É exatamente isso.



***

Ousar nada ser leva-os ao Absoluto, porque vocês se tornam lúcidos sobre a própria natureza do efêmero que
é apenas resistência e sofrimento e oposição ao Eterno.

É tornar-se esse Coração radiante e palpitante que nada pede, que nada produz, e que, no entanto, irradia e
palpita.

É tornar-se a Eternidade e o Riso.
Ter inclinação por isso, como dizia minha Irmã HILDEGARDA, é também se Abandonar.
Abandonar toda luta, Abandonar-se si mesmo, Abandonar o Si, é entrar no Si, além do Si.

É estar bem mais do que simplesmente Presente.
É ser bem mais do que a Presença.

É Ser por toda parte.
Os tempos desta Terra vão pedir-lhes para ousar.

Os tempos desta Terra vão fazê-los realizar o face a face, tão temido e tão esperado.
Vocês, e vocês sozinhos, têm, de alguma forma, em mãos, e no Coração, o conjunto das chaves.

Cabe a vocês tocar a sua partitura.
Onde vocês se colocam?

Quem vocês ousam ser ou quem vocês ousam parecer?
A natureza essencial de cada um de nós, a essência de cada um de nós, é Riso e Dança, sem qualquer limite,

sem qualquer constrangimento, exatamente ao oposto e ao contrário deste mundo.
Vocês não podem encontrar o Riso Eterno ou a Dança Eterna sobre este mundo.

A menos que vocês o tenham encontrado em outros lugares, ou seja, não sendo nada aqui.
Então, o que quer que se torne este corpo, esta pessoa (seja em um tempo muito curto ou em um tempo mais

longo), vocês não são mais dependentes disso.
Vocês são, real e concretamente, o Absoluto.

Vocês são o Riso, vocês são a Dança.
Mesmo se o seu corpo estiver imobilizado por uma doença, vocês continuam a ser o Riso e a Dança.

Que lhes cortem uma mão ou que os matem, que deem um fim a este corpo, vocês permanecem o Riso e a
Dança, porque o Riso e a Dança são eternos.

A Vida, a Luz, que chega sobre este mundo, chega para lembrá-los, chega para despertá-los porque vocês
dormiam e vocês não sabiam que a hora chegou de despertar-se, que a hora chegou de Rir e de Dançar.
O Manto Azul da Graça convida-os a manifestar a Graça, a se tornar, vocês mesmos, a Dádiva da Graça.

Vocês devem doar o que vocês receberam, na totalidade.
Vocês devem ser Transparentes.

Esse “vocês devem” é um convite, não há qualquer obrigação.
Vocês estão convidados ao Banquete Celeste, vocês estão convidados à sua Eternidade.

Tudo ali chama por vocês.
Vejam isso.

Nada mais há para ver a não ser este apelo: aquele da Eternidade.

***

Ousem nada ser e vocês serão o Riso e a Dança.
Vocês são a Morada da Paz Suprema.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são a Unidade.

O Céu vem abrasá-los, um abrasamento de Amor, de Riso, de Alegria e de Dança.
Este abrasamento vem convidá-los a Ser, muito além da existência, a Ser além do que é limitado e confinado.

A Luz vem pedir-lhes a sua resposta, ela vem Desposá-los.
Vocês querem Desposar a Luz?
Se sim, então, ousem nada ser.

Não tenham mais medo, porque o medo é um peso.
O Manto Azul da Graça, a cada dia e a cada quinta-feira irá colocar, digamos, uma camada sucessiva de Luz
que se adiciona às outras, tornando cada vez mais perceptível a Onda da Vida e, também, a descida da Luz.
Especialmente sobre o Ponto ER da cabeça e sobre o Ponto OD do seu peito, devendo resolver-se e sofrer

alquimia, eles também, no seu peito, no centro da Lemniscata Sagrada.
Aí também, há um Casamento para aquele que ousar nada ser, um Casamento Eterno: aquele da Liberdade,



aquele da Eternidade.
Aí onde se encontra a indizível e a inefável felicidade do Riso e da Dança.

Ousem nada ser, e tudo isso se desenrola, aqui mesmo, não em outros lugares, nem em outro tempo, mas
aqui mesmo.

Sejam humildes.
Sejam verdadeiros.

Sejam transparentes.
Sejam a Criança, sejam a providência.

Aí está a Alegria.
Aí está o Riso.

Aí está a Dança.
E aí está a Eternidade: o que não morre jamais, o que apenas pode nascer a cada sopro, a cada instante deste

tempo, como de todo tempo, deste espaço como de todo espaço.
O apelo da Onda e o apelo da Luz são uma Dádiva.

Porque vocês são a Dádiva, na sua Eternidade.
Nada retenham.

Ousem nada ser.
Vivam o que vocês são.

A Luz nada lhes pede: ela lhes propõe para ser si mesmo, ela lhes propõe o Riso, a Dança e a Alegria, e nada
mais.

Porque tudo está aí: no Riso, na Dança e na Alegria.
A Dança da Onda, a Dança do corpo de Estado de Ser no Sol e nas Dimensões, a Dança da Vida, aquela da

Onda que ondula e que ondeia, aquela que estremece no seu Templo, aquela que arrepia no limite da sua pele,
no limite deste corpo.

***

Lembrem-se do que vocês são.
Vocês nada são do que vocês acreditaram.

Vocês nada são do que lhes mostraram neste mundo.
Vocês não são, nem um pouco, as histórias que vocês viveram.

Vocês são somente a Beleza e a Luz.
Isso é Tudo.

Aceitem e ousem nada ser e a Alegria será a sua Morada.
O Riso e a Dança serão a sua manifestação nos espaços de Estado de Ser, no encontro com o Duplo e como
em qualquer encontro, porque vocês se encontraram si mesmos, sem falso semblante, sem subterfúgios, em

total Transparência e em total legitimidade.
Eis o que vem dizer-lhes a Luz.

Ela vem dizer-lhes o que vocês São.
Ela vem falar-lhes do Riso, da Dança e da Alegria.

Ela vem falar-lhes da sua Eternidade.
Ela vem falar-lhes da Beleza.

***

Além da ilusão deste mundo, o que nós vemos, nós, são Seres magníficos, Seres de Luz, Sementes de
Estrela, Ancoradores da Luz, Filhos da Unidade, Seres de Radiância e de Transparência.

Nada mais é Real: só isso É.
Não é somente o seu legado, nem qualquer futuro.

É a Verdade que jamais deixou de existir e que não pôde desaparecer.
Hoje, vocês são convidados ao Banquete Celeste dos seus encontros.

Ousem nada ser do que vocês acreditaram, do que vocês imaginaram sobre este mundo, e vivam a Alegria, o
Riso e a Dança.

É o que vocês são, mesmo se, por enquanto, vocês não puderem aceitá-lo, nem mesmo alcançá-lo de leve.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque essa é a única Verdade.

Não há outra, nada mais existe.
A Radiância do Conclave lhes diz isso e faz ressoar isso no conjunto das estruturas deste corpo, vindo fazê-los



Vibrar e estremecer e fazê-los arrepiar-se.
A hora chegou de avançar e de se elevar na Verdade.

Ousem.
O Manto Azul da Graça é tudo isso.

Esse véu de Luz revela totalmente a Verdade do Ser.
O Manto Azul da Graça dissolve qualquer sombra que poderia estar ainda presente e qualquer corpo que

poderia incomodar ou frear o Ser.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, a Estrela UNIDADE, que é a fonte do Espírito, do Atman, desta Centelha Divina.
Vocês não são somente a Centelha, vocês são a Chama e o conjunto das centelhas: este Absoluto de que lhes

falo.
Eu proponho a vocês, em conjunto, para acolher este Manto Azul da Graça no seu corpo.

Ousem acolher.
Essa será a minha maneira de expressar-lhes a gratidão da sua Presença, com a minha Presença, na Roda do

Riso e da Dança.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até breve, todas as quintas-feiras, todas as noites, o conjunto das minhas Irmãs estará em vocês,
vocês irão se tornar Nós, assim como os Anciãos.

GEMMA saúda vocês.
GEMMA ama vocês, na Eternidade.

************

(*) – Mensagens de BIDI (2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articleeac7.html

10 de maio de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://autresdimensions.info/articleeac7.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela AL -

 http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-05-10.mp3

~ Estabelecimento em Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema ~ 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, que a Paz, que a Alegria, sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês enquanto representante da Estrela AL e, ao mesmo tempo, como uma das Estrelas que leva
até a sua consciência o Manto Azul da Graça.

Eu venho lhes falar do estabelecimento do que vocês São, na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya. 

*** 

Falar-lhes disso está sendo feito em um tempo oportuno, para vocês, em um tempo quando muitas coisas
foram transmitidas, quando vocês mesmos realizaram muitas coisas sobre este mundo.

Hoje, quer seja pelo Manto Azul da Graça, como pela Luz Vibral vindo até vocês, existe, de alguma forma, um
convite da Luz para Viver e para estabelecer-se em algo de que, talvez, vocês tenham se aproximado, que,

talvez, tenham experimentado.
Hoje, a intensidade da Luz, a intensidade do Amor que é, eu os lembro, a natureza de todos nós, vem convidá-
los a instalar-se, de maneira permanente e definitiva, em uma Consciência que, talvez, nada mais tem a ver com

a sua vida habitual, que nada mais tem a ver com o que vocês pensam, com o que vocês imaginam.
E que, talvez, pode lhes parecer muito diferente daquilo que vocês esperavam.

MA ANANDA MOYI - 10 de maio de 2012 - Autres Dimensions

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://1.bp.blogspot.com/-TqIL4HUSXr0/UXHwkESlbNI/AAAAAAAABEE/OjYzz1RRXdg/s1600/ma+(2).jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-05-10.mp3


E, no entanto, se vocês estão me escutando, se vocês estão lendo, significa que, em alguma parte em vocês,
é justamente este estado, este Último, que vocês buscavam desesperadamente sobre este mundo, em vocês,

como no desenrolar da sua vida.
Hoje, isto está acessível, plenamente, totalmente.

*** 

No momento em que a Luz os chama para serem, na totalidade, o que vocês São, a consciência pode viver
uma série de elementos, sobre os quais eu lhes falei, como a Retração da Alma (ver a intervenção de MA

ANANDA MOYI de 10 de março de 2012 (1)).
A intensidade que é produzida, ou que será produzida, no campo de experiência da sua consciência, deve levá-

los a posicionar-se, a definir-se, de algum modo, e a responder a este impulso que vem de muito longe, para
vocês. Bem distante da sua própria alma, bem distante desses impulsos para viver, aqui mesmo, sobre este

mundo.
Algo que, por alguns lados, enquanto isso não for despertado, se pudermos dizer, pode lhes parecer muito

distante, muito desanimador.
E, no entanto, eu repito, isso é ao que vocês aspiraram durante toda a sua vida, durante todas as suas vidas.

Esta busca que vocês realizaram, que lhes parece ser de longo tempo, está realmente aí.
Então, é claro, para aquele que vive neste mundo, é difícil admitir, compreender e viver que o que tanto foi

buscado, ardentemente, intensamente, que levou muitas horas, muitas vidas, sempre esteve aí.
Mas, sobretudo, que o que sempre esteve aí vai, de algum modo, extraí-los de tudo o que foi denominado

efêmero, ilusório.
Mesmo se, até agora, isso parecesse, para aquele que vivia a sua vida sobre esta Terra, que ele podia realizar

esta busca, vivê-la e continuar a viver o efêmero sem mudar muitas coisas, sem perturbar demais a própria
consciência. 

***
 

As diferentes abordagens da Luz deixaram-nos viver, se vocês as vivenciaram, em um papel e uma função
específica.

Este papel, que foi realizado muito bem, deve ser, ele também, superado, transcendido, para chegar a algo
totalmente novo.

Que pode, para vocês, segundo os seus apegos, segundo as suas crenças, segundo os seus engajamentos,
representar um perigo, para eles.

Uma vez que, como foi dito por outros intervenientes, não há passagem de um ao outro, não há continuidade,
não há possibilidade de misturar os dois.

Há, depois de ter vivenciado o Abandono à Luz, o Abandono do Si a ser realizado.
Mas isso não é uma realização.

Isso é realmente, eu diria, um último aspecto.
Neste último aspecto, onde vocês talvez puderam provar alguns estados de Paz, algumas aproximações

do Samadhi, ou dos Samadhi, hoje, a Luz, a Vida, chama-os a outra coisa.
Naturalmente, esta outra coisa não é conhecida.

Esta outra coisa não corresponde a nada mais senão à Verdade eterna e inefável do que vocês São, na
Verdade, bem além de qualquer papel, de qualquer função e de qualquer identidade ou identificação. 

*** 

Lembrem-se, antes de tudo, seja qual for o seu posicionamento em relação ao que está aí, absolutamente
nada, nem ninguém, irá julgar o seu estado, a sua conduta, eu posso dizer também, a sua escolha.

Mas vocês devem estar bem conscientes e lúcidos de que esta escolha vem perturbar, vem fazer desaparecer,
de algum modo, a identidade que vocês achavam ser até agora.

Há, nesse nível, além do que foi denominado, por SRI AUROBINDO, o Choque da Humanidade, o seu Choque
(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (2)), um medo e uma dúvida.

Este medo e esta dúvida já existem previamente em cada Irmão e cada Irmã, já que isso está inscrito no
princípio de sobrevivência, no princípio de preservação da vida, tal como concebem a separação, a divisão.
Muitos elementos que vocês talvez puderam vivenciar, agora, fizeram-nos tomar consciência da sua própria

divisão, da sua própria separação, da sua própria limitação. 

*** 

Alguns de vocês se acomodaram com esta separação, com esta limitação, pois não havia qualquer meio,
pensem, de viver de outra maneira.

Então, vocês olharam, em diferentes cantos deste planeta, para aqueles que, segundo vocês, chegaram a algo



diferente.
Vocês os viram, vocês leram sobre eles, vocês talvez os assistiram, vocês gostaram deles enquanto modelos

de grandes Irmãos e de grandes Irmãs, esperando talvez um dia provar disso, viver isso.
Se vocês não vivenciaram isso, naquele momento, é preciso aceitar que havia, em vocês, naquele momento,

algo que, frontalmente e, por vezes, de maneira sutil, impedia, em algum lugar, de realizar a sua Verdade
Eterna.

E o que impedia nada mais é senão a própria personalidade, a própria alma, onde toda a consciência e todos
os interesses são dirigidos para o que vocês poderiam denominar uma realização, em meio a este mundo:

realizar um objetivo, seja ele da ordem que for, familiar, profissional, ou mesmo espiritual.
Vocês se aproximaram dessa possibilidade, por vezes, como eu disse, ardentemente, através de práticas,

através dos seus grupos, através dos seus sonhos.
Mas, como vocês constataram, isso sempre foi, na maioria das vezes, apenas experiências, apenas estados

que não persistiam, que não se estabeleciam.
Para alguns de vocês, um contentamento saía daí porque isso era suficiente para preenchê-los, a fim de

permitir-lhes viver sobre este mundo sempre com esta espera e esta esperança de que, um dia, vocês iriam
vivê-lo.

Isso os alimentou, no sentido próprio e no sentido figurado.
Isso manteve, em alguma parte de vocês, uma chama de esperança, uma chama nutrida pela própria alma e

pelas suas condutas, visando aproximá-los disso. 

*** 

Hoje, as coisas são profundamente diferentes.
Por causa do derramamento da Luz vindo do Céu, a subida da Luz vindo da Terra os convida para realizar esta
junção com a sua Eternidade, não enquanto simples experiência ou simples estado transitório, mas, sim, como

a instalação na Morada da Paz Suprema, em Shantinilaya.
E, naturalmente, o que vocês chamam de Céu e de Terra pode lhes parecer desanimador.

Ou porque vocês não vivem isso, ou porque, tendo começado a vivê-lo, isso parou, ou ainda porque isso lhes
parece ser pesado.

Tudo isso, de fato, apenas resulta dos seus próprios apegos, da sobrevivência da sua própria personalidade.
Sempre lhes foi dito, e isso é verificável para cada vida, para cada Irmão, cada Irmã, que existe um princípio de

preservação desta personalidade efêmera, que se crê eterna, e que pensa conquistar, fazer sua, esta Paz.
E, hoje, vocês percebem, muitos de vocês, que não pode ser questão de viver os dois ao mesmo tempo.

Porque, nas primeiras aproximações da Onda de Vida, se ela não subiu até o final, vocês mesmos não estão
instalados nessa finalidade, que não depende de qualquer tempo e, ainda uma vez, de qualquer etapa. 

*** 

Há, de algum modo, um luto a fazer.
Há, de algum modo, um medo a superar, uma dúvida a dissipar.

E, no entanto, vocês sabem muito bem que vocês mesmos não podem, de modo algum, controlar, dominar e
dirigir esse princípio de preservação da vida, já que tudo, em meio à sua personalidade, frente a isso, vai incitá-

los a essa retração da Alma, da qual eu falei há algum tempo.
E que hoje, mais do que nunca, encontra-se frente a vocês, realizando, efetivamente, essa espécie de face a

face, com vocês mesmos, com a Luz, com o seu Duplo, onde quer que ele esteja.
A Luz os chama, mas ela não os chama simplesmente para deixar-se atravessar por ela, ela não os chama

simplesmente para desempenhar um papel ou uma função com ela: ela os chama para Ser ela mesma.
Ela os chama, como fez CRISTO, em outro momento, para “deixar os mortos enterrarem os mortos”, e para

serem Viventes, para serem Liberados.
E vocês não podem ser Liberados Viventes e estarem, ao mesmo tempo, confinados na morte, no efêmero.

Isso é extremamente frustrante.
É isso que provoca essa retração da Alma, porque vocês construíram uma esperança, uma espera, de que a

Luz seria complacente, transformadora da sua personalidade.
Isso construiu um princípio de evolução, um princípio de melhoria.

Do mesmo modo para a alma.
E, depois, a Luz vem chamá-los para empurrar e derrubar tudo isso. 

*** 

Um interveniente novo (ndr: BIDI) vem extraí-los, literalmente, das suas próprias crenças que restavam, dos
seus próprios apegos.

Não há pior apego do que aquele que é dirigido a si mesmo, para si mesmo.
Porque ele faz parte do que vocês concebem, ou podem conceber, viver, do que vocês denominam a vida.



Mas muitos lhes disseram: vocês não são Viventes, vocês estão mortos.
Vocês apenas podem ser Viventes se forem Liberados, se saírem de toda ilusão, se vocês se estabelecerem

em Shantinilaya.
Shantinilaya não é para procurar.

Não é algo que vai decorrer de uma experiência, de uma meditação, de qualquer percepção, como um
despertar da Kundalini, ou de qualquer outra coisa em vocês.

É um princípio que é vivido, a partir do momento em que vocês abandonarem todas as crenças e, sobretudo, a
última das crenças: aquela de ser esta pessoa que me escuta.

Aquela de ser aquele que faz projetos, que faz planos, e que pensa em evoluir. 

*** 

Mais do que nunca, o derramamento da Luz e a subida da Onda de Vida vai derrubá-los em suas Ilusões, nas
últimas crenças que eram suas.

Que os atavam, de algum modo, para sempre manter a Ilusão, a todo custo, em meio a este mundo.
O que está surgindo é isso.

O derramamento da Luz atinge, durante este mês, eu diria, um máximo de eficiência, um máximo de potência.
Esta irradiação está vindo do centro da Galáxia, do Sol, dos seus Irmãos e das suas Irmãs, da própria Terra,

assim como do Conclave que nós reunimos recentemente (ndr: ver a intervenção de MARIA, de 06 de maio de
2012 (3), assim como as explicações dadas por ANAEL, em 09 de maio de 2012 (4)).

A decisão sempre cabe a vocês, porque ninguém pode tomá-la no seu lugar, porque ninguém pode realizar
isso no seu lugar.

Nenhum mestre, nenhum conselho, nenhum outro Irmão ou outra Irmã, mesmo o mais Liberado, pode fornecer-
lhes qualquer indicação sobre Shantinilaya.

É preciso, agora, aceitar ver-se, e aceitar ser iluminado pelo que está aí.
Tornar-se totalmente lúcido, sem julgamento, sem culpa, sobre o que, em vocês (e estritamente em vocês, e

em nenhum outro lugar), pode representar um obstáculo, ou obstáculos, para Shantinilaya.
Apenas vocês, e vocês sozinhos, isso lhes foi dito e repetido, é que podem cruzar o que não existe: esta
Última Porta, esta Última Reversão, este Abandono final ao que vocês São, e que vocês não conhecem. 

*** 

Há um imperativo, contudo: esse imperativo não é seu, mas é aquele da própria Terra, deste Sistema Solar, na
totalidade, que entra no fim inevitável do seu Kali Yuga (ndr: “idade sombria”, na tradição hindu), a fim de entrar

no seu Satya Yuga (ndr: “idade de ouro”), na sua Shantinilaya.
Vocês não podem tomar o trem andando, é preciso tomá-lo antes que ele saia.
Mas, ainda uma vez, jamais haverá qualquer julgamento, qualquer culpabilidade.

Cabe a vocês decidir onde vocês se colocar, neste prazo, de alguma forma, da própria Terra.
O Apelo da Luz, se eu puder denominá-lo assim, vai se tornar cada vez mais intenso, cada vez mais premente,

cada vez claro.
Não a fim de intimidá-los, ou de forçá-los, mas a fim de iluminar, sempre mais, o que deve ser iluminado.

Será preciso então posicionar-se.
Será preciso então viver o que é para viver, para vocês.

Porque nada, onde vocês estiverem neste mundo, pode evitá-los de viver o que será para viver.
Há algo inevitável.

Há algo inexorável, que é coletivo, que se refere à totalidade dos nossos Irmãos e Irmãs, tanto encarnados
como desencarnados.

Esse momento, por que é um momento, está inscrito de todos os tempos.
Ninguém conhece a data.

Mas, é claro, essa data está à sua porta, às portas deste Sistema Solar, às portas da sua consciência, que vem
apressá-los para se estabelecerem. 

*** 

Então, vocês querem se tornar, realmente, o que vocês São, na Eternidade?
Vocês querem permanecer no que vocês acreditam ser, no que vive e morre?

A Vida É.
Seja o que for que vocês decidirem, seja o que for que vocês transpuserem, ou não, vocês sempre Serão

essa Eternidade, quer vocês a aceitem ou não.
Apenas a sua personalidade fica se debatendo.

Não existe qualquer obstáculo, seja qual for.
Não existe qualquer restrição, seja ela qual for, que seja suficiente para fazê-los crer que isso depende,



justamente, desta restrição.
Pois, realmente, tudo isso depende estritamente de vocês.

Vocês estão prontos?
Vocês disseram sim?

O que vocês querem Ser?
Mais do que nunca, esta pergunta vai se tornar lancinante, até se tornar uma obsessão.

Até o momento em que a sua consciência se tornar Shantinilaya, ou se tornar outra coisa.
Não acusem ninguém.

Não acusem qualquer circunstância, nem no mundo, nem no seu Irmão ou na sua Irmã (seja lá quem estiver ao
seu lado).

Vocês são mestres de vocês mesmos, tanto em Shantinilaya, como em sua personalidade.
Shantinilaya vai torná-los cada vez mais incompatíveis com a personalidade.

Naturalmente, ela vai sussurrar-lhes que vocês ainda estão encarnados, ela vai sussurrar-lhes que vocês têm
que gerir, uma ação, uma relação, dos filhos para se ocupar, dos pais para manter.

Nenhuma circunstância deste mundo poderá persistir quando a Luz estiver aí, na totalidade.
Isso, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) jamais escondeu de vocês, já há vários anos.

Naturalmente, aqueles que mantêm a personalidade, irão querer, até esses momentos finais, que vocês jamais
estejam cientes do que está chegando, pois esse é o seu objetivo, pois esse é o seu propósito.

Mas será que é o de vocês?
Será que, realmente, vocês querem fechar os olhos?

Será que, realmente, vocês querem fechar o seu Coração ao Apelo da Luz?
Será que, realmente, vocês querem confinar a Luz nesta personalidade?

Ou será que, realmente, vocês tomam consciência do que vocês São, na Eternidade?
A personalidade é um beco sem saída.

A vida que vocês levam é um beco sem saída.
Sejam quais forem as suas alegrias, sejam quais forem as suas satisfações, sejam quais forem as

experiências que vocês fizeram, elas permanecem apenas experiências.
Hoje, mais do que nunca, e a cada dia que passar, a Luz vai mostrar-lhes a sua evidência, a evidência que é

sua, além desta personalidade. 

*** 

Em breve, toda a humanidade não poderá dizer que não sabia, pois ela será colocada frente a esta Eternidade.
E, depois, vai restar muito pouco tempo (no sentido encarnado) para, de algum modo, resolver a equação.

E esta equação é muito simples, ela é extremamente simples: vocês são a Shantinilaya?
Vocês são a Morada da Paz Suprema?

Ou vocês são o conflito?
Vocês são aquele que luta?

 Vocês são aquele que quer manter, a todo custo e de qualquer forma, o efêmero?
Não é preciso se perguntar.

Não há, propriamente falando, escolha.
Há apenas que constatar (pois isso irá se tornar cada vez mais evidente de constatar) o lugar onde vocês estão,

a sua verdade: será que esta verdade é Shantinilaya?
Será que vocês estão neste estado de Paz Suprema a cada momento da sua vida?

Ou, então, será que vocês estão nas suas próprias resistências, nas suas próprias contradições, nos seus
próprios apegos e no seu desejo pessoal de manter o que vocês chamam de encarnação?

É preciso, hoje, encarnar efetivamente, na totalidade, a Luz.
Mas, ao encarnar a Luz, nada mais existe: o efêmero não está mais aí, a personalidade não pode mais existir.

Vocês se conscientizam da Ilusão e vocês são Liberados.
Mas não venham pedir uma Liberação mantendo o que não pode, em caso algum, contribuir para a sua

Liberação, o que não pode, em caso algum, ajudá-los a ser o Liberado Vivente.
A personalidade jamais irá possuir a Luz, seja o que for que ela disser e seja o que for que ela realizar como

experiência.
O Si tampouco.

Ele será liberado, mas liberado do quê?
Da personalidade?

Deste corpo?
Desta vida, que não é a Vida?

O que vocês querem?



Aí está realmente esta grande questão.
E se vocês querem a Luz, vocês não vivem a Luz por quê?

Porque, simplesmente, vocês estão apegados.
Vocês estão visceralmente inscritos no que é efêmero.

A Eternidade nada tem a ver com o seu efêmero.
E vocês são a Eternidade, no entanto.

Vocês devem ver em vocês. 

*** 

Nenhuma resposta, de agora em diante, poderá vir de algo exterior a vocês.
Nenhum Irmão, nenhuma Irmã, poderá ajudá-los.

Mesmo os contatos conosco ou com pessoas da sua família (que virão lhes dizer as mesmas palavras) não
vão querer dizer mais nada.

É preciso acolher si mesmo, no Centro de si mesmo.
Será preciso podar tudo o que é supérfluo, tudo o que os prende ao que não é Eterno.

Não haverá outra solução.
Pois as próprias circunstâncias deste mundo vão se modificar, de maneira considerável.

Tudo isso, mais uma vez, jamais irá representar nem uma punição, nem um castigo, nem nada mais senão a
possibilidade de retornar à sua Eternidade, de retornar a Shantinilaya.

Será preciso olhar para Shantinilaya.
Será preciso olhar para a Luz.

Será preciso olhar para o Fogo que vocês São.
Será preciso acolher o seu Duplo, Fundir-se com a sua Eternidade.

Enquanto houver, em vocês, o mínimo sofrimento, significa que a sua personalidade, em alguma parte, gosta
deste sofrimento, pois isso lhe dá a sensação de persistir.

Tudo o que expressar um sofrimento, tudo o que puder se manifestar, como, aparentemente, uma oposição à
Luz, apenas vem de vocês e, de vocês, só de vocês.

Não julguem.
Não condenem.

Não condenem ninguém.
Entrem em vocês.

A Onda da Vida, assim como a Luz vindo do Céu, vem Libertá-los de tudo o que é efêmero, de tudo o que é
bloqueio à Liberdade.

Não a liberdade que vocês poderiam gostar e que poderia agir neste mundo, que são apenas ilusões de
Liberdade. 

*** 

Vocês e somente vocês têm, em vocês, as chaves, o potencial, tudo o que é suficiente e necessário para viver
a Luz que vocês São.

Todas as projeções, tanto de medo como de alegria exterior, devem dar lugar a esta evidência: vocês não
podem penetrar em Shantinilaya com os seus pesos, com o seu passado, com as suas histórias, com alguma

personalidade.
Isso deve realmente morrer em si.

É preciso, efetivamente (e isso irá acontecer muito em breve), perceber a ilusão, como nós a denominamos,
constantemente.

Este mundo é Maya, é Ilusão: ele não tem mais existência do que aquela que vocês lhe dão, nos momentos
em que vocês acordam.

E, no entanto, ele desaparece (como foi dito) todas as noites, enquanto vocês dormem.
Vocês não são deste mundo, vocês não são esta personalidade, vocês não são esta identidade: vocês

São Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.
Vocês são muito maiores e muito mais extensos do que esta forma limitada no tempo e no espaço.

Vocês São a Eternidade e vocês São a Beleza.
Cabe a vocês decidirem: o que vocês querem Ser?

O que vocês querem parecer?
Tudo está nas suas mãos.

Tudo será registrado na sua alma e no seu Espírito e no seu corpo.
Vocês querem resistir?
Vocês querem se opor?



Vocês querem sofrer?
Ou vocês querem Ser Shantinilaya?

Isso irá se tornar uma evidência, pois não haverá possibilidade de escapar a esta evidência.
Nenhuma. 

*** 

Cultivem a Paz.
Cultivem a serenidade.

Cultivem a neutralidade, a benevolência, para vocês, como para este mundo, como para todo mundo.
Os aspectos Vibratórios (levados, para muitos de vocês, a se reforçar, assim como disse UM AMIGO ou o

Mestre RAM) vão ajudá-los a realizar este face a face.
Se a Luz os chamar, de agora em diante, não recusem o Apelo da Luz.

Se a Luz fizer com que se deitem, não fiquem em pé.
Se a Luz colocá-los em pé, não fiquem deitados.

Vocês são capazes disso?
Vocês são a Eternidade?
Vocês são o efêmero?

Vocês são a personalidade ou vocês são o Estado de Ser?
Vocês são o Estado de Ser ou vocês são o Absoluto?
Shantinilaya é a sua Morada: não há outras moradas.

Todo o resto são apenas moradas efêmeras que vocês têm a possibilidade de emprestar, pois vocês estão
Livres e Liberados.

Mas estando Livre e Liberado, não pode acomodar (e irá acomodar cada vez menos) à ilusão deste corpo, à
ilusão desta personalidade, desta vida que vocês ainda levam. 

*** 

A Luz não lhes pede outra coisa senão para Serem, vocês mesmos, a Verdade.
E a Beleza. E a Eternidade.

A testemunha é Shantinilaya.
Vocês são a Eternidade.

Não existem outros obstáculos senão vocês mesmos, para Serem isso e nada mais.
Nada há para rejeitar, há, simplesmente, que tomar consciência, que mudar de olhar (como isso lhes foi dito),

de ponto de vista, de posicionamento.
Mas para isso, é preciso sair deste ponto de vista limitado, desta posição limitada que vocês acreditam estar.

A Vida, a Luz, não lhes pede nada mais.
Mas ela vem lhes pedir com insistência, com evidência.

O Fogo do Céu é uma Verdade.
Talvez vocês tenham sonhado, talvez vocês tenham pressentido, mas o Fogo do Céu está bem aí, muito

próximo, iminente.
Ele não vem destruir, pois o Fogo é o Sopro da Vida.

Ele vem Revelar e Libertar.
Ele vem apenas pôr fim ao efêmero, ao que jamais existiu em outros lugares senão nesta Ilusão.

O Coração é a Verdade.
O Amor e a Luz são a Verdade.

Não aquela que vocês podem conceber, imaginar ou projetar, mas este Amor Absoluto, esta Luz Vibral
Absoluta.

Vocês São a Luz.
Nós somos a Luz e não esta resistência que se expressa no que é limitado sobre este mundo. 

*** 

Muitos lhes disseram (através dos séculos e dos tempos): eles testemunharam Shantinilaya durante a sua
própria vida.

E, no entanto, este mundo sempre está aí, dando-lhes a impressão de que ele deve melhorar, amadurecer,
transformar-se, falando sempre da Luz, mas jamais vendo a Luz, falando sempre da vida, mas jamais vendo a

Verdadeira Vida.
É preciso, agora, se posicionar.

Mais do que nunca, os tempos estão sendo contados.



Eles não são mais descontados sobre esta Terra, mas eles são contados, para vocês.
Pois não haverá outras escolhas, a não ser Shantinilaya ou a resistência, a oposição e o sofrimento.

Abandonem todas as resistências.
Abandonem todos os conflitos, pois vocês não são o conflito.

Se apenas vocês pudessem averiguar esta frase pronunciada por CRISTO, sobre a vida e a morte, sobre o
pássaro que não deve se preocupar com o que ele vai comer amanhã, se vocês pudessem averiguar a eficácia

disso, vocês não poderiam resistir, em momento algum, ao que vocês São, pois vocês teriam a evidência da
Verdade Absoluta dessas frases.

Cabe a vocês decidirem.
Vocês querem ficar com os mortos enterrando os mortos?

Ou vocês querem ser Viventes?
Vocês querem participar do sofrimento?

Ou vocês querem Ser a Morada da Paz Suprema?
Absolutamente, não há nada da personalidade que vai se manter em relação a esta simples evidência (vocês

irão constatá-lo cada vez mais).
Muitos seres humanos sobre este planeta (que não estão em locais tão privilegiados como os seus), vivem

isso.
Quando os Elementos os arrebatam, de uma maneira ou de outra, será que vocês acham que isso seja outra

coisa senão o fato de serem arrebatados?
Vocês pensam nos seus entes queridos.

Vocês pensam no que vocês chamam de salvar a sua vida, de salvar os seus entes queridos.
Mas a Luz não vem lhes pedir para se salvarem dela.

Ela vem lhes oferecer a Liberdade, a Verdadeira, a Liberação, a Verdadeira. 

*** 

A Luz é um convite para se estabelecerem, ainda hoje, além de toda a experiência, neste Absoluto, nesta
Unidade, em Shantinilaya.
Vocês são Shantinilaya?

Vocês o São.
Mesmo se vocês não acreditarem, mesmo se vocês o recusarem, pois há algo, em vocês, que recusa.

Não existe qualquer circunstância exterior a vocês mesmos.
Não existe qualquer mundo exterior ao que vocês São, na Verdade.

Cabe a vocês se posicionarem: a Luz está fazendo o trabalho dela, quer vocês queiram ou não, quer vocês
aceitem ou não.
Fiquem em Paz.
Fiquem alegres.

Não pelas circunstâncias da sua vida, não pelas suas experiências, não pela sua busca, mas simplesmente por
Serem Shantinilaya.

A experiência de Shantinilaya não é uma experiência efêmera: eu qualificaria de experiência Eterna.
Pois quando Shantinilaya é revelada, vocês não podem mais ser outra coisa senão Shantinilaya.

Nenhuma restrição exterior, nenhuma tentativa da personalidade, pode mudar alguma coisa, pois vocês
alcançaram a Eternidade, vocês se tornaram a Eternidade.

Vários estados da consciência são oferecidos a vocês.
Vocês saíram da Ilusão, na totalidade.

Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estão em contato com vocês e que estão seguindo algum
caminho, vão ter medo, muito medo, pois, para eles, vocês estão perdidos, ao passo que vocês se

encontraram.
Mas aquele que é Shantinilaya não pode mais voltar atrás, pois ele está estabelecido na Verdade, na sua

Eternidade.
E o que está chegando a vocês, sobre este mundo, sobre esta Consciência que vocês são, é a Eternidade e a

Beleza.
Mas isso vai depender exclusivamente do seu ponto de vista: onde vocês Estão? Em que vocês estão?

A Luz vai convidá-los, muito em breve, para definir onde vocês Estão e em que vocês Estão.
Isso será um convite, o último, o final.

Ninguém poderá ignorá-lo.
De fato (como foi dito pelos Anciãos), os sons se modificam, a respiração se modifica.

Percepções novas emergem, mesmo em meio a este corpo.
Mas o mais importante é que vocês São, além da Consciência, além da personalidade, além de qualquer

individualidade: vocês São Shantinilaya.



Vocês são apenas isso.
Shantinilaya é o Absoluto.

A expressão, nesta forma, do Absoluto.
Shantinilaya ou a resistência: não haverá mais meio termo ou meias medidas.

Pois isso será a plena extensão de uma ou de outra, mas não das duas.
Cabe a vocês se posicionarem.

Cabe a vocês Amar. 

*** 

Aí está o que, enquanto representante da Estrela AL, eu tinha que dar a vocês.
Esperando que vocês tenham entendido (ou lido) além dessas simples palavras, que tenham sido percorridos

pela Onda Nova, pela Luz Verdadeira, a fim de ajudá-los a se posicionarem.
E lembrem-se de que há apenas vocês, de que não há nada mais a não ser o que vocês São, na Eternidade.

Vivamos, se vocês quiserem, um momento.
Eu lhes trago Shantinilaya: cabe a vocês se posicionarem, a partir de agora. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo.

Que Shantinilaya seja a sua Morada. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Até logo. 

************ 

1 - MA ANANDA MOYI (10.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/ma-ananda-moyi-10-de-marco-de-2012.html

* 

2 - SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

* 

3 - MARIA (06.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html

* 

4 - ARCANJO ANAEL (09.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html

 ***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article8cbf.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-10_mai_2012-article8cbf.pdf
10 de maio de 2012 

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-10_mai_2012-article8cbf.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/anael-9-de-maio-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article8cbf.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/maria-6-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/ma-ananda-moyi-10-de-marco-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://portaldosanjos.ning.com/


************



Bem, BIDI está com vocês para trocar, entre nós.
Eu os saúdo, e eu lhes agradeço por sua Presença, suas questões.

Podemos começar.

Questão: você disse, há alguns dias: refute esse «eu», essa pessoa que você crê ser. Sem falsa humildade,
sem falsa simplicidade. Poderia desenvolver?

 
Bem, é muito simples.

O «eu» também, o «mim», se você prefere, tem, frequentemente, tendência a minimizar-s, é o que eu chamo de falsa
Humildade, porque não é minimizando o «mim» que você vai encontrar o Si e, ainda menos, o Absoluto.

Existe, de fato, uma propensão, no humano encarnado, de querer jogar o jogo da Humildade e, para isso, ele vai
apagar-se, em suas relações, ele vai dar a aparência de ser Simples.

Seu ego será posto por trás dele.
Mas é o próprio ego que se põe atrás dele.

Não há qualquer possibilidade de passar do ego ao Absoluto (eventualmente, ao Si).
Portanto, que o ego seja – como vocês dizem – positivo ou negativo, nada muda no problema: é, sempre, do ego.

Assim, quando você brinca de apagar-se, o que é que se apaga, se não é o ego?
Sempre ele.

Eu chamo, assim, a falsa Simplicidade e a falsa Humildade daquele que vai apresentar-se de certo modo: ele não põe
o ego à frente, mas é, sempre, o ego.

O ego pode, facilmente, brincar de fazê-lo crer que, se ele é gentil, se ele é prestativo, se ele é amoroso, isso basta
para contentá-lo (a você, o que você É).

Bem, nada há de mais falso.

Ser Simples não corresponde a um comportamento.
Ser Simples é ser simples de espírito, como uma criança, e não nas estratégias do ego, chamado negativo, que vai

apagar-se, crendo deixar existir o Amor.
Isso deve ser revisto.
Clara e Simplesmente.

O ego tem à disposição muitas estratégias.
Seu mental vai propor-lhe uma estratégia.

Se, de algum modo, você se apercebe de que é um engano, o que ele vai propor-lhe?
Outra estratégia.

E vocês passam suas vidas a jogar de estratégias.

Vocês não estão mais no imediatismo, vocês estão em um papel, em um julgamento de valor de si mesmos o que,
obviamente, é tudo, exceto Simples.

E, efetivamente, longe da Simplicidade.

A Simplicidade é aquela da criança, aquela que é espontânea, imediata e Presente.
A personalidade é inumerável em suas máscaras, em suas apresentações, mas apreendam que são apenas papéis:

nenhum é melhor do que o outro.

No Absoluto, o galã é a mesma coisa que aquele que não tem coração.
E a mesma coisa que aquele que põe o coração à frente, na pessoa.

É o mesmo jogo, mesmo se vocês o chamem diferentemente, é, sempre, uma cena de teatro.
É isso que é necessário compreender.

É isso que é necessário ver, é isso que é necessário descobrir, e não desempenhar um papel mais agradável, para
você ou para os outros.
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Qualquer que seja o espetáculo, continua um espetáculo, seja o espetáculo do guru vestido com seu casaco de cor,
ou da religião que se apaga, isso nada muda: é um espetáculo.

É preciso ir além do espetáculo.

Questão: a refutação, como o Abandono à Luz, são finalidades que não o são?

Exato, você pode dizê-lo assim, aí onde você está.
Mas atenção, para que essa afirmação não o torne imóvel no ego e impeça-o de realizar o que há a realizar, mesmo

no ego.

Apreendam, efetivamente, que a refutação age sobre o ego, sobre a ilusão.
Ela faz calar a ilusão, porque o mental não tem mais tomada.

Atenção para que o mental não lhe diga que, finalmente, não há finalidade, e apenas acarrete que você seja obrigado
a deixar cair, porque sua razão tomou a dianteira.

As palavras empregadas, tanto em suas questões como em minhas respostas, devem ser superadas.

A apresentação da refutação é um exercício que vai conduzi-los a observar, a olhar e não confiar, unicamente, em
sua razão ou em suas crenças, mas, obviamente, para ir além.

É como quando o humano fala de amor.
O amor humano é uma projeção, permanentemente, porque ele é condicionado (nos sentidos, nos olhares, nas

crenças).

O único Amor verdadeiro é aquele que é ele mesmo, que não sabe porque ele Ama, porque essa é sua natureza,
descoberta e revelada.

Enquanto o amor é tributário de um laço de sangue, de uma relação carnal, de uma relação, qualquer que seja sobre
esta Terra, não é o Amor, é a Ilusão do amor.

Os Anciões disseram-lhes, durante anos: o Amor é Vibração, ’ Consciência é Vibração.
Todo o mundo, sobre esta Terra, diz: «eu amo».

Mas será, contudo, que sente o Si?
É a personalidade que ama outra personalidade, porque ela ali se encontra e ali se compraz.

O Amor jorra, tal uma Fonte espontânea, a partir do instante em que o «eu sou» é Realizado, a partir do instante em
que a Presença está aí.

E isso não é dirigido para alguém, é uma emanação natural do que você É que o conduz, a partir do instante em que,
mesmo isso, não é mais observado, para o Absoluto, que não é uma finalidade, exatamente.

Porque é, muito exatamente, o que você É.
Só o lugar em que você se colocou não é bom.

Então, atenção para que o mental não se aproprie dessa noção de finalidade ou de não finalidade.
Caso contrário, isso vai reproduzir a mesma coisa que para o amor.

É preciso estar vigilante.
Mas essa vigilância não é mental: é uma vigilância da consciência, que os instala no Presente, no «eu sou».

E, uma vez o «eu sou» Realizado, será preciso superar o «eu sou».
Ou, então, aterrissar, diretamente, no Absoluto que vocês São, de toda a Eternidade.

Mas não são vocês que decidem.
Em contrapartida, ao nível da personalidade, são vocês que decidem: praticar a refutação, ver, claramente, as coisas,

tal como elas são, e não tal como vocês querem que elas sejam, ou tal como vocês creem que elas sejam.
É profundamente diferente.

Quando o Si descobre-se, o que vocês nomeiam os chacras ativam-se.
Vocês percebem a Vibração e, é claro, vocês se banham na Vibração, porque é tão novo, tão agradável e tão

diferente.
Mas vocês sabem, muito bem, que a Vibração é condicionada (às suas meditações, aos seus humores, aos ciclos da

lua, do Sol), portanto, é efêmera, também.

É preciso ir para além da Alegria.
Tudo isso são experiências.

Obviamente, abrem a Consciência, mas eu o lembro de que o Absoluto não é a Consciência.

Nada pode ser dito do Absoluto.
Você pode apenas testemunhar, aqui mesmo, nessa forma, o que acontece e que é, portanto, também, efêmero.

Porque há uma alegria e uma felicidade em comunicar o que é vivido, mas isso é apenas um reflexo, a Verdade não
pode ser conhecida desse modo.

Em contrapartida, o testemunho pode ser dado, porque esse testemunho dado, tal como eu o faço, vai permitir-lhes
colocarem-se as boas questões e realizar esse curto-circuito do mental.

O Absoluto não é uma finalidade, porque se você fala de finalidade, obviamente, isso quer dizer que há uma estrada e
um caminho, e, portanto, tempo.

Enquanto você considera que há uma finalidade, enquanto considera que você precisa de tempo, é claro, isso não é
Real: o Absoluto não está no tempo.
É tudo isso que é preciso perceber.

É a Verdade.

O mental tem horror que se diga a ele que nada existe do que ele propõe: é a pior das soluções para ele.



Lembrem-se: a meditação põe o mental em repouso, ela lhes dá a ver os pensamentos.
Mas quem é capaz de parar os pensamentos?

Só aquele que é Absoluto.
Senão, os pensamentos continuam aí.

Eles estão à espreita, prontos a surgir, assim que vocês tenham uma contrariedade, assim que vocês ouçam ruídos,
assim que os toquem, assim que as leis da encarnação peguem-nos, no corpo ou no mental.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não está nem dentro, nem fora, ele está por toda a parte.

Questão: a refutação deve ser permanente, ativa, ao longo do dia, para qualquer pensamento que se
apresente?

O objetivo da refutação não é de ser permanente.
É de pôr em distância, no observador, no testemunho.

Quando esse corpo come, você não É esse corpo: é um veículo que você nutre.
O problema da consciência humana (pouco importam as razões) é que ela é persuadida de que não pode sair desse

corpo, de que ela ali está presa, mesmo se não goste.
É como se você me dissesse que dirige seu automóvel e que, à noite, você não pode dele sair quando vai deitar-se:

você se tornou o automóvel.

A refutação não é o desaparecimento.
O corpo continuará aí, enquanto ele está vivo.

Quando ele morrer, você continuará Vivo.
Antes que o corpo aparecesse, você estava Vivo, mas você não tem a lembrança disso.

Quem Era você?
A refutação vai conduzi-lo a perceber o que você É, e não mais o que você crê.

Não vale a pena dizer, por exemplo, quando você come feijões, e os feijões penetram seu corpo, que o feijão é uma
ilusão, porque, pra o corpo, ele é uma verdade: é o feijão que permite a ele existir.

Mas você não É o que existe.

A refutação deve sair, eu diria, como um mecanismo salutar e espontâneo.
Não no fato de comer feijões, mas, por exemplo, afirmar que você não É o automóvel.

Portanto, isso concerne às coisas, de qualquer forma, em que há um princípio de identificação, seja a esse corpo ou
a esse mental.

Isso concerne, efetivamente, mais aos pensamentos, aos mecanismos habituais.

Lembrem-se de que é sua consciência que perdeu sua Unidade, que perdeu o Absoluto, em seu não
desaparecimento, e que dá presença e peso a esse mundo.

Mas, contudo, nos componentes desse mundo, alguns são multidimensionais.
Vocês, não.

Os Anciões, as Estrelas disseram-lhes que vocês não estão presos.
Mas não confundam o desprendimento com a negação: não é porque a refutação é uma negação que é preciso estar

na negação da vida, qualquer que seja.
Caso contrário, o ego vai apropriar-se disso.

E vocês arriscam chegar ao resultado oposto: a depressão, porque vocês ali não chegam, porque o ego vai dizer-lhes
que é preciso ali chegar.

O exemplo que eu dei, concernente ao teatro, é o mais revelador.
O exemplo da corda, também, é importante, que é tomada por uma serpente, até que a luz ilumine a corda e, então, o
medo desaparece (ndr: exemplo citado na intervenção de O.M. AÏVANHOV, de 6 de maio de 2012): não confundir o

recipiente e o conteúdo.
Quando você tem um recipiente que está cheio de ar, selado, e esse recipiente quebra-se, será que o ar

desaparece?
Não.

O conteúdo permanece, mas não está mais contido, não está mais limitado.

Do mesmo modo, quando vocês falam de uma joia em ouro, que tem uma forma, o que é importante para vocês?
É claro, é a forma da joia.

O que é importante – se se pode dizê-lo – para o Absoluto, é a percepção, para você, de que o ouro continua aí.
E que não é porque ele tomou uma determinada forma, que o ouro não existe mais.

Vocês são, visceralmente, ligados a esse corpo.
Vocês são, visceralmente, ligados a esse mental.

Mas nem o corpo, nem o mental são de qualquer utilidade a vocês, para o Absoluto.
Não é questão de queimar o corpo.

Em contrapartida, pode-se queimar o mental.
O que será, depois, muito mais fácil para viver o fato de que, realmente, você não É esse saco de alimento.

Questão: quando se refuta e o mental parece responder «eu nada sou», que fazer?

O mental mente a você.
Ele é tudo, exceto nada.

Mas ele quer fazê-lo crer que ele nada é, para que você se desvie dele.



É o princípio, também, da falsa Humildade, como precedentemente, ou da falsa Simplicidade.
O que é nada, em definitivo: é todo o complexo efêmero contido no saco de alimento, e o próprio saco de alimento,

também.

É mudar o ponto de vista que é necessário.
A refutação é o meio de mudar de ponto de vista, inteiramente.
Não é negando o corpo ou matando-o que você será Absoluto.

O Absoluto contém o corpo, mas ele sabe que é ilusão.
O Absoluto não pode estar fora do que quer que seja.

Simplesmente, existem, tanto no mental como no corpo, elementos que impedem de ver o Absoluto.
E, portanto, se você desloca seu ponto de vista, como no exemplo do teatro, tudo ficará bem.

A refutação, como eu disse, deve preenchê-los de Paz.
Ela deve preencher de Alegria esse saco de alimento.

E, a um dado momento, tudo vai desaparecer.
Parecer-lhe-á ser uma consciência Liberada, completamente.

E, se você abandona essa própria consciência, então, o Absoluto é dado a ver e a Viver.
Não antes.

Enquanto vocês dão, vocês mesmos, o mínimo peso, enquanto atribuem a mínima consciência a esse saco, ao que
vocês creem ser, vocês não mudaram de ponto de vista, estão, ainda, atuando na cena, ou sendo o observador da

cena.
Vocês creem que exista, ainda, um teatro.

Mudem de ponto de vista
Aceitem não mais ser apreendido e confinado pelo espetáculo, pela poltrona, pelo próprio teatro.

E vocês verão a Verdade.
É muito Simples.

A Simplicidade está aí.

Questão: o que é o não Ser?

Mas o não Ser é o quê?
Será que eu posso falar-lhe do Absoluto?

É o primeiro princípio que eu enunciei: nada pode ser dito sobre o não Ser.
Nada pode ser dito sobre o Absoluto.

Você pode apenas dar testemunho, quando você ali está, aí, onde nada há a Ser.

Enquanto você procura compreender, ele se afasta.
Você não pode compreender o que você É.

Abandone essa ideia estúpida: isso o afasta do que você É.
É preciso banir a palavra compreensão: isso quer dizer «tomar [pegar] com», mas você não pode tomá-lo, você

mesmo.
Você olha para onde não há necessidade e deixa sua cabeça olhar alhures.

Você pode ver-se sem um espelho?
Você pode apenas imaginar-se, em um esquema corporal, que você chama o saco de alimento, com sua história, com

esse corpo.
Mas, sinceramente, será que você pode ver-se sem espelho?

É impossível: você não pode ver o que você é.

O ponto de vista não é bom.
Portanto, querer domar o não Ser, explicando o não Ser, nada quer dizer.

É impossível, uma vez que, por definição, compreender é fazer jogar a consciência, seja no Si ou no «eu».
Mas o Absoluto é a-consciente.

Ele nada pode apreender, uma vez que é Tudo.
Ele é imutável, ele sempre esteve aí.

Você se move todo o tempo.
Enquanto você crê conhecer algo, você é ignorante.

Aceite nada conhecer.
Aceite nada compreender.

Aliás, isso lhes foi chamado, por uma das Estrelas, o Caminho da Infância (ndr: TERESA DE LISIEUX).
Será que a criança preocupa-se em explicar por que o Sol levanta-se?

E se ele se levanta a Oeste ou alhures?
Ela tem necessidade de saber o que sabem os adultos?

Sair da infância não é tornar-se um adulto, é tornar-se um retardado, em todos os sentidos do termo.
Compreender é adequado a esse mundo, e serve-lhes para evoluir nesse mundo, mas, evoluir nesse mundo é, já,

não estar no Absoluto.
É isso que é necessário compreender, sem compreender.

E isso não é uma compreensão.
Isso não pode, tampouco, ser uma experiência, como para o Si.

É um estado além de todo estado, é o Final, de que nada pode ser dito.

Você pode, apenas, dar testemunho de seus efeitos, mas não pode dar testemunho do que não é consciente no a-
consciente.

E, aliás, nenhum ego divertir-se-ia a falar do Absoluto porque, para ele, isso nada quereria dizer.



Nenhum ego pode testemunhar do Absoluto que ele não é.
Ele pode testemunhar do Si.

Ele pode escrever milhares de livros sobre o Si, sobre a Realização, sobre o Despertar, mas o Despertar e a
Realização não o farão, jamais, sair do teatro.

No máximo, isso fornecerá elementos de gratificação nesse mundo.
E experiências de Alegria, experiências de Paz.

O Absoluto não é nem Alegria, nem Paz; ele não é concernido por isso.
Portanto, eu nada posso dizer-lhe sobre o não Ser.

Questão: por que esse mundo ilusório, no qual nós vivemos, parece-nos existir?

 
Porque você existe dentro: você projetou sua consciência a algo que foi projetado.

É um sonho, ou um pesadelo.

Isso quer dizer que, se você vê assim, é que você é parte e totalmente inserido na ilusão.
Será que alguém que morreu pode preocupar-se ou dar peso ao que ele tinha antes?

Será que ele pode levar sua casa, sua mulher, seus filhos, seu dinheiro?
Responda, objetivamente, a essa questão.

Bem, é o mesmo princípio, entre o Absoluto e o Si.
Quando você dorme, o mundo não existe.

Você não está consciente do mundo, não está consciente de seus filhos, de sua mulher: você dorme.
Você se coloca a questão, naquele momento?

Deveria.

Se você surra esse saco de alimento, ele dói, ele sofre.
E você diz: «tenho dor».
O que isso quer dizer?

Que você existe nesse corpo: ele toma sua consciência.
Sua consciência exprime-se e imprime-se dentro.

Você pode ver-se?
Você pode ver suas mãos, seus pés, mas você pode ver-se, fora a ponta de seu nariz, sem espelho?

Você pode ver atrás de si, sem espelho, sem virar-se?
Há, portanto, uma polaridade (um eixo, se prefere).

Tudo isso não existe: é um sonho.
E, quando você sonha, sabe, muito bem, que o sonho é mais real do que o Real, em alguns casos.

Mas o real desse mundo não é a Verdade.
O Real é o que é imutável, sem movimento, ao centro, o que sustenta todo o resto.

Coloque-se a questão, para resolver o enigma, para além do que acontece durante suas noites: qual é a finalidade,
nesse mundo?

Qual é a finalidade, como saco de alimento e consciência ligada a esse saco?
Será que você pode dizer-me, você também, quem você Era antes?

Você tem, disso, a lembrança, a memória, a vivência?
Isso não é possível.

E, aí, isso lhe parece sólido?
Não: é construído sobre o vento.

Mas eu acrescentarei: cabe a você ver.
Se você pensa que o que você vive é real (porque há sofrimento ou porque há alegria), então, não se interesse pelo

Absoluto, contente-se com o Si.

A maior parte dos humanos que buscam o Si procuram apenas uma melhoria de suas condições na personalidade.
Um melhor-estar, um bem-estar.

Enquanto o Absoluto é o não Ser.
O bem-estar e o melhor-estar nada têm a ver com o não Ser.

Assim como isso nada tem a ver com o mal-estar, com qualquer que seja o qualificativo do ser.

O que quer que você experimente, nos momentos de satisfação, de prazer, de desprazer, de sofrimento, isso lhe
parece real, porque você ali atribuiu um peso, porque há regras, limites, quadros, tributários desse mundo,

exclusivamente nesse mundo.

Será que, quando você está morto, você paga seus impostos?
Será que você levanta pela manhã, será que você se deita à noite?

Será que você come?
O que desaparece, o que permanece?

O que é que se reencarna, a priori, se não é o «eu» de complexos inferiores?
Em uma forma diferente, em um mental diferente, em uma experiência diferente, em relações ao mundo diferentes,

mas, finalmente, isso não faz qualquer diferença: é a mesma coisa, é da ilusão.
Mas regozije-se porque o que quer que você faça, o que quer que você seja ou não seja, você irá para onde o levam

suas próprias ilusões.
Mas, em definitivo, o Absoluto permanece: é o que você É.

Mas lembrem-se: não há qualquer solução possível para passar do que é conhecido ao que é Desconhecido, nesse
sentido.



Questão: pode-se ver a via que temos como uma grande farsa?

Bem, eu responderei que isso depende de com que ela é recheada.
Alguns vivem um drama, e aquele que vive um drama vive-o, verdadeiramente, uma vez que ele ali está identificado.

Quando você perde um ser querido, você sofre.
Ao menos existe, nessa ilusão, o sentimento de sofrer.

O que é que sofre?
Não é você, é claro: portanto, você não vive uma farsa.

Qualquer que seja o modo pelo qual é recheado, é apenas uma impressão.
Essa farsa não é risível.
O que é risível é o riso.

Aquele que existe além de qualquer existência, aqui, no Não Ser ou no Si.

Por mais que você se diga que é uma farsa será, contudo, que você sai da farsa?
A farsa deve desenrolar-se enquanto esse saco de alimento mantém-se em pé.

Você está de acordo com isso.
E por isso que é preciso mudar de ponto de vista.

O que você vai tornar-se, se está identificado a esse saco de alimento?
O que você se torna se pensa que é seus sentimentos?

O que você se torna se você, que é Eterno, adere a algo que é efêmero?
Aí está o sofrimento.

Aí está a ilusão de ser separado, de ser dividido.

E, é claro, quanto mais se gosta de algo ou de alguém, se vem a desaparecer, sofre-se.
Mas qual é esse tipo de amor que sofre?

É o apego, unicamente, o apego, que é responsável pelo sofrimento.

Se você não é apegado a nada, mesmo ao fruto de suas ações, e deixa suas ações fazerem-se, se você faz – como
eu dizia – o que lhe dá a vida a fazer, sem ali apegar-se, você poderá dizer que é uma farsa.

Mas constatará, muito rapidamente que, se seu ponto de vista mudou (ou seja, se você abandonou-se à Luz, se
abandona o Si), tudo será extremamente fácil porque, o que quer que aconteça, nada poderá desestabilizá-lo.

Se você é desestabilizado, é que você existe e é parte da farsa, da cena de teatro, como eu a nomeei.
Então, quer a cena de teatro preencha-o de contentamento ou de sofrimento nada muda, fundamentalmente, mesmo
se o ego vá dizer-lhe que é preferível estar contente do que sofrer: é lógico, uma vez que o ego puxará tudo para ele.

E, se ele não pode puxar para si, ele sofre.
E se o que ele amou, no limitado, ou a carne de sua carne desaparece, ou seu trabalho, ele não pode mais puxar

para ele o que desaparece.
De qualquer forma, o mais simples é, já, desaparecer para si mesmo.

Não pondo fim ao que quer que seja, mas, eu repito, mudando de ponto de vista, de visão, se prefere.
Estar lúcido, totalmente lúcido.

Se você se torna lúcido, nenhuma farsa poderá abalar o que quer que seja.
E, aí, isso poderá ser risível para você, porque você não está mais inserido no apego, porque você não está mais

inserido numa busca ilusória do que quer que seja.

É desse modo que se para de ser o espectador da cena de teatro e que se deixa a cena de teatro desenrolar-se, para
o espectador e para o teatro.
E você não é mais o teatro.

E o que isso quer dizer, que o teatro desapareceu?
Não.

É o ponto de vista.

Você era uma consciência confinada: o ator.
Você se torna uma consciência liberada: o observador ou o espectador.

E, depois, seu ponto de vista não é mais o mesmo.

O que é que você constata?
Que a cena de teatro não lhe concerne.

Que o observador não lhe concerne.
Que o teatro não lhe concerne.

Porque você é o que permitiu o espetáculo, o espectador, e o próprio teatro.
Nada mais há do que o Absoluto.

Mesmo o outro, amado ou detestado, é apenas uma projeção em sua própria cena.

Então, vocês imaginam, quando são vários a olhar o teatro ou a fazer as cenas, é claro que, mutuamente, vocês
reforçam a ilusão de que isso é real, porque vocês jogam as interações, desempenham os papéis.

É preciso descobrir que há espectadores.
É preciso descobrir que há um teatro e é preciso descobrir, atualizar, que não há mais teatro do que outra coisa.

Mas você não mata o teatro, nem o ator, nem o espectador, se não, você dá a eles uma existência.

Você apreende a diferença?
Você não pode matar o que não existe.



É um sonho.
Como você diz, é uma farsa.

Você está em outro lugar.
Você é o que permitiu a farsa.

Mas, em caso algum, você é a farsa.

Questão: foi questão da etapa final do Si, quem seria a Presença. O que é em relação a essa imagem de
cena de teatro?

A Presença seria aquele que tomou consciência do ator, do espectador, da poltrona e do teatro, mas ele ainda não
saiu do teatro, portanto, ele não pode ver que o teatro não existe.

Apreenda, efetivamente, quando eu digo «ver», é bem além do ver.

Questão: você me disse para colocar-me na Eternidade e na Verdade, mas eu constato que há descuidos,
hábitos que impedem de viver isso.

Isso é falso.
Você não é seus hábitos.

Você se lava, todas as manhãs.
Você come, todos os meio-dias.

Você vê as mesmas pessoas, geralmente, toda sua vida.
São hábitos.

É seu ponto de vista que não funciona.
Você se coloca no hábito.

Nada há que possa impedir, bloquear, fixar o que você É e o que você não é.
Nenhum hábito, qualquer que seja, é um pretexto válido.

É a personalidade que crê nisso e que lhe sugere que são os hábitos que o impedem de ser o que você não é.
É falso.

Isso deve ser recusado.

Um hábito não será, jamais, eterno, mesmo se ele se reproduz.
O hábito cria um vício para a personalidade, mas, em caso algum, obstrui o Absoluto.

O que você diz ilustra o que vocês dizem, muitos de vocês.
Vocês querem trabalhar na personalidade.

Vocês querem trabalhar no que vocês conhecem.
Não há que trabalhar no que conhecem.

Há apenas que vê-lo, pelo que é.
Há apenas que se dar conta, não compreender.

Há apenas que apreender que vocês nada são de tudo isso.

Não é sua vida que deve mudar.
Não são seus hábitos.

São vocês.
Mas vocês não são seus hábitos.

Quando eu digo vocês ou você, eu me dirijo ao Absoluto.
Vocês são identificados ao que fazem.

São identificados ao que lhes faz a vida.
Nenhuma identificação ser-lhes-á de qualquer ajuda.

Eu me dirijo a vocês a partir do Absoluto.
Se isso não lhes concerne, fechem seus ouvidos.

Mas, se isso lhes concerne, abram bem seu Coração.

Quando eu fui encarnado, no sentido em que vocês estão, eu tinha hábitos.
Muitos.

Eu diria, mesmo, mais.
O hábito, agradável ou desagradável, não pode obstruir o que você É, ainda menos que o evento inesperado, porque

o hábito é muito conhecido, e o que é muito conhecido passa de sua consciência.

Quando você conduz seu automóvel, será que você pensa em apoiar sobre um pedal, ou será que isso se faz
sozinho?

Mais uma razão.

Um hábito libera-o, geralmente.
Não é por isso que seja necessário tomar maus hábitos, caso contrário, vocês vão sofrer.

Esse corpo vai sofrer.
Mas lembrem-se de que um hábito, geralmente, desvia sua consciência do que é vivido no hábito e, de algum modo,

libera sua consciência para outra coisa.

Aquele que não tem hábitos dispende muito mais energia, vitalidade do que aquele que tem hábitos.
Portanto, não se queixem de seus hábitos.

Não se queixem de nada.
Façam o que a vida pede-lhes.

Mas vocês não são o que fazem.
Aí também, é um estratagema do ego, que vai fazê-los crer que, porque vocês têm um cônjuge que é mau, um filho

que é terrível, impostos a pagar, que vocês não têm o espírito tranquilo e isso os afasta.



Isso os afasta do Si, mas não do Absoluto.
Ele jamais está afastado.

Questão: em francês, refutar significa repelir uma ideia, provando sua falsidade. É uma definição que se
aplica à refutação, tal como vocês a apresentam?

Inteiramente.
Sirva-se da lógica da personalidade.

Por exemplo, quando você diz: «o Sol levanta-se», porque você o vê levantar-se, o que observa o Sol levantar-se?
Se é você, onde você está?

Aquele que está ao oposto da Terra vê o Sol deitar-se, ou ausente.
Quem diz, verdadeiramente?

Isso é efêmero.

Nada há de mais efêmero do que um dia ou uma noite.
É preciso refutar o que é efêmero.

Não a vida.
Porque tudo o que muda não pode ser Real.

O Real não pode mudar.
É por isso que o hábito pode ser, de algum modo, uma aproximação ou, em todo caso, você está mais próximo do que

você É, do que você não é no hábito, que lhe concerne.

O Sol tem o hábito de levantar-se.
Você sabe se ele vai levantar-se amanhã?

Pela probabilidade, você vai responder: sim.
Mas o que é a probabilidade, no Absoluto?

Uma incerteza.

O Absoluto pode apenas ser certeza.
Olhem em nossas trocas, entre nós, hoje.

É, sempre, a personalidade que procura dirigir, porque ela quer apreender-se, ela quer compreender, ela quer
assimilar.

Vocês não são o recipiente.
Vocês não são uma forma precisa.

Vocês são o conteúdo (em meu exemplo anterior: o ar).
No exemplo do ouro: vocês não são a joia, vocês são o ouro: isso dá uma sagrada diferença.

A partir do instante em que vocês qualificam um objeto, vocês perdem o próprio sentido da essência.
Vocês entram em uma forma, uma definição, uma caracterização.

Tudo o que tem forma, tudo o que é caracterizado, tudo o que é identificado não é real.

Questão: numa troca entre dois humanos, que é preciso refutar para que a relação com ou o outro não
implique qualquer distância?

É preciso refutar o humano.
É preciso refutar a relação.

É preciso refutar a distância.
Tudo depende do que você procura.

Se você me fala, dizendo que procura a harmonia nessa relação, isso não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.
O Absoluto não se importa com uma relação.

O Absoluto, em definitivo, não se importa com sua forma humana, mas ele permite essa forma.
Ele permite tudo.
Ele nada exclui.

Você não pode estabelecer relação no Absoluto, porque nada é separado.
Nada pode estar em relação.

A relação, no sentido humano, como no sentido em que vocês a vivem, talvez, leva-os a viver a ausência de
separação.

Tudo o que foi nomeado, pelos Anciões, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, tudo isso são experiências que podem
favorecer a mudança de ponto de vista.

O Absoluto é muito simples, mas ele lhes pede o sacrifício final.
Se vocês não estão prontos, fiquem no Si porque ele não tem que estar pronto.

Não há distância.
Não há tempo.
Não há mundo.

Portanto, como uma relação poderia existir em algo que não existe?
Percebam isso e, unicamente, depois, vivam a relação, porque vocês não serão mais implicados.

E tudo o que não implica permite uma melhor Realização, porque vocês não definem a relação com referência à sua
experiência passada, em relação aos seus desejos, quaisquer que sejam.

Nenhuma relação pode permitir-lhes ser Absolutos.



Nenhuma comunhão pode permitir-lhes ser Absolutos.
Melhorar isso ou aquilo, favorecer isso ou aquilo não concerne ao Absoluto, não concerne ao que você É, mesmo se

você creia nisso.

Questão: quando é dito «fique tranquilo», isso faz referência a um estado de meditação?

Certamente, não.

Questão: ou a um estado ou está-se, simplesmente, tranquilo, ou mesmo letárgico?

Nem um, nem outro.
Fiquem tranquilos, não é uma interferência no que se desenrola.

Ainda uma vez, é mudar de ponto de vista.

Nenhuma meditação conduz ao Absoluto.
O terror da morte pode ali conduzir mais facilmente.

O sofrimento extremo pode ali conduzir mais facilmente do que a paz da meditação.

A meditação é, de algum modo, uma farsa, ela também.
Tudo depende de seu objetivo.

Para o Si, é perfeito.
Para o Eu, é perfeito, também, porque aquele que medita estará mais calmo, ele verá mais claramente, na vida que

ele vive.

Mas será que seu objetivo é ver claramente o que você vive em sua vida?
Ou deixar viver sua vida viver-se e ser o que você É?

Não é, de modo algum, a mesma coisa.

Ficar tranquilo não é nem ser letárgico nem ser ativo, é deixar fazer-se o que se faz, porque você não é o que se faz.
Você acredita que é você que o faz.

Você acredita que é você que decide: divorciar-se, casar-se ou fazer não importa qual ação, mas você nada é de tudo
isso.

Tome consciência de que, através de sua questão, como todas as questões, há apenas a persistência daquele que
crê poder obter algo, superar algo.

O Absoluto não é nem uma aquisição, nem uma superação, não é, mesmo, uma transcendência.

Olhem e vejam tudo o que vocês conhecem.
O Absoluto não está ali.

Ele o inclui, é claro.
Mas isso os incluem na Ilusão e não no Absoluto.

É preciso excluir-se, mas excluir-se não é retirar-se da vida, bem ao contrário: é excluir-se de todas as crenças
efêmeras.

É não ser implicado, mas fazer.
O Absoluto revela-se desse modo a vocês.

Mas, enquanto vocês creem, de um modo como de outro, que têm que avançar, que têm que melhorar, enquanto
vocês creem que são tributários de qualquer fator de evolução, de qualquer melhoramento, de qualquer tempo ou de

qualquer espaço, vocês se enganam a si mesmos.
De fato, é o ego que os engana.

E ele os levará, sempre, a becos sem saída, a impasses, a zonas cada vez mais sombrias.
É isso que é preciso ver.

Questão: o acolhimento, a aquiescência manifestam o Absoluto?

O que é que você quer acolher?
A que você quer aquiescer?

Você pode acolher a Luz.
Você pode acolher o Cristo.

Você pode acolher seu marido ou sua mulher.
Mas você não pode acolher o Absoluto.
Você não pode acolher o que você É.

Você não pode aquiescer ao que você É, uma vez que isso É.

No sentido de sua questão, há, sempre, a noção de possuir.
Não se possui o Absoluto.

Não se vai para ele.
Não se descobre-o.

Ele se descobre, a partir do instante em que você expulsou todo o resto.
Já, mesmo o fato de pensar que você pode acolher o Absoluto, considera que você é um recipiente.

Você não é um recipiente.
Você é Absoluto.

Portanto, como você pode aquiescer ou acolher o que você já É?

Questão: se convém refutar o medo, deve-se refutar todas as emoções?



O que é uma emoção?
Isso passa.

Tudo o que passa, passará.
Isso não é o Absoluto.

Sobretudo, a emoção, porque a emoção tende a identificá-los ao que vocês vivem.

Quando vocês dizem: «estou em cólera» ou «estou triste», é claro que há uma identificação.
Mas, aí também, vocês não podem dizer que não experimentam uma emoção que se manifesta.

E o tempo que você a refuta, a emoção já terá passado.

Uma emoção não pode durar, mesmo se há um fundo de cólera, mesmo se há um fundo de tristeza, mas, naquele
momento, não é mais a tristeza/emoção.

Você não é mais sua alegria do que seus medos, seus prazeres do que seus medos.
Olhe passarem as emoções.

Elas não são você.
Elas obedecem apenas ao que já foi construído.

É uma reação a algo.
Você não é nem a ação, nem a reação, nem o fazer.

Ficar tranquilo é, também, isso.
Não é deitar-se e esperar o fim de algo.

Eu volto, nisso, à mesma coisa: é o ponto de vista que muda.

Onde vocês estão?
O que vocês olham?
O que vocês fazem?
Quem é que olha?
Quem é que faz?

Questão: a refutação e a crucificação são a mesma coisa?

A crucificação dá dor.
A refutação não dá dor.

A crucificação implica a morte e a ressurreição.
A refutação faz morrer apenas o que é ilusório, nas crenças, mas não faz desaparecer o saco de alimento, até prova

em contrário.

Não acrescente pregos ao que é doloroso: esse corpo.
No plano simbólico ou histórico, a Crucificação é sobrevida, para o Cristo, de uma Ressurreição em um corpo

diferente, um Corpo de Glória.
O Absoluto não é isso.

O Absoluto não se preocupa com corpo algum, mesmo o Corpo de Glória.
Isso não concerne a ele.

Questão: a encarnação é a única coisa que não se pode refutar?

Você não pode refutar o que está sobre esse mundo.
Eu repito, a refutação permite apenas mudar o ponto de vista.

É um movimento que o conduz a estar imóvel.
Refute tudo o que é efêmero.

Sem qualquer exceção.
Mas, se a refutação que você pratica leva-o a deixar o que quer que seja, isso não é da refutação.

A refutação é lógica.
Ela não é feita para sofrer.

Ela não é feita para outra coisa que não tirá-los das ilusões, dos apegos.
Não é porque você refuta a encarnação que ela vai desaparecer.

Ela desaparecerá, efetivamente, sozinha, sem que você se ocupe dela.

Não se coloquem questões sobre o modo de refutar.
O objetivo da refutação é um jogo que deixa lugar livre para o que você É, ao «Eu sou», também, e ao não Ser, em

seguida, se você está de acordo com isso, para refutar o Si.
Nada há de obrigatório.

Não é um objetivo.
Mas a vivência prova que, se vocês encontram um ser Liberado, ele não pode mostrar-lhes o Absoluto, ele não pode

Liberá-los.
Mas o que ele lhes diz – suas questões e as respostas – facilita o que vocês São, facilita o não Ser.

Eu não me dirijo a todos aqueles que me leem ou que me escutam.
Poucos de vocês podem escutar-me e ouvir-me, porque muitos se têm em seu ego.

Muitos se têm em sua Realização, em seu Despertar.
Enquanto vocês têm o que quer que seja, vocês não são Absoluto.

O Absoluto nada tem: ele sustenta.
Mas não são vocês que sustentam.



O Absoluto sustenta absolutamente tudo.

Sustentar não é ter.
Justamente: é estar abaixo, inaparente, invisível, ao que tem.

É, efetivamente, além da causa.
Eu diria que é o que sustenta a causa: para além da aparência, para além da lógica, para além da explicação ou da

compreensão.

Nesse mundo, vocês podem apenas analisar o que é esse mundo (seja pela ciência, pelos sentidos, pela
experiência).

Lembrem-se: o Absoluto não é uma experiência.
Não é, tampouco, um estado, uma vez que é um não estado.

Enquanto vocês colocam, a si mesmos, uma questão (eu não falo de nossas trocas, mas enquanto, em si mesmos,
existe uma questão, uma única), vocês não são Absoluto.

O Absoluto não está nem na questão, nem na resposta (aquela que vocês colocam a si mesmos ou as respostas que
aportam a si mesmos).

Aí também, é um ponto de vista que está fora desse mundo, fora de sua causalidade.

O que vocês consideram como ser da vida – sua existência, o fato de existir – é, já, estar fora dela.
O Absoluto não está nem fora nem dentro: ele está por toda a parte.

Ele sustenta tudo.
Vocês não podem vê-lo como Absoluto, mas vocês podem, perfeitamente, ver o que é não Absoluto.

Não há jogo de palavras aí.
É a própria evidência.

Questão: de onde vem meu impulso de não mais reencarnar-me, de fundir-me na Fonte?

Mas quem reencarna?
Quando você diz: «eu me reencarno», é falso.
Porque você fala, necessariamente, do «Eu».

O «Eu» não se reencarna, jamais: ele é efêmero.
Ele não o segue, mesmo, de vida em vida.

É a personalidade que se transforma e que desempenha papéis.
Afirmar que o «Eu» não quer reencarnar-se é presunçoso.

Você nada tem a querer.
Todo querer é oriundo da personalidade, na qual todo Impulso vem da Alma, mas não do Absoluto.

O Absoluto não tem impulso.
Portanto, enquanto você exprime um movimento (uma vontade, um desejo), você não está no presente.

Se você se instala no presente (e na Presença), não pode ali haver desejo.

No «Eu sou», já, é vivido que a reencarnação não existe.
Ela concerne apenas a «Eus» sucessivos.

O Absoluto não é concernido – a Existência tampouco – pela reencarnação.
Exprimir um desejo não basta para vê-lo realizar-se.

Isso vocês o saberiam, já, nesse mundo.
Então, como você pode imaginar, em outro mundo (ou outro estado), que isso seja possível?

Será que você pensa que vai levar seu desejo ou seu Impulso quando o corpo tiver desaparecido?
É falso.

Você nada leva.
Você leva apenas arrependimentos que não serão, jamais, preenchidos.

É preciso expulsar o desejo, ficar tranquilo, aí também, porque tudo o que você deseja é, necessariamente,
considerado e vivido como exterior a você e, portanto, como uma busca, como uma procura.

E, além disso, que você reporta a algo que você não conhece.
Portanto, você projeta, já, no Desconhecido, seu conhecido.

Isso não pode funcionar assim.
É impossível.

Eu diria, mesmo, que é o inverso.

Abandone o conhecido, e o Desconhecido estará aí.
Nada há a querer, porque o que quer é ligado ao próprio princípio da projeção, porque considerado como faltando, no

«Eu», como no Si.

A falta não concerne ao Absoluto.
O desejo, ainda menos.

Continuemos.
Não considerem que vocês dizem tolices, porque o fato de dizê-lo suprime-as.

Questão: quando você evocou o acolhimento e a aquiescência, senti arrepios na nuca, nas costas e na
bacia. O que é?

É o Duplo.
Renuncie a si mesmo e verá.

As questões e as respostas não são questões e respostas.
Simplesmente, nós limpamos o conhecido.



Nós tiramos.
E, quando o conhecido não está mais, o que há ali?

O Desconhecido.

Deixe, aí também, viver-se o que se vive.
Não procure explicar, nem compreender.

Viva-o.
Assim que você explica – ou compreende – você não o vive mais: você sai da vivência.

É preciso sair da vivência, mas não pela explicação, não pela compreensão: pelo deixar fazer.
Você não é concernido.
Só o Si é concernido.

Não o Absoluto.

Questão: quando CRISTO disse «eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida», isso significava dizer «eu sou
Absoluto»?

Não.
«Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida» pode conduzi-lo ao Absoluto.

Sem ali conduzir-se.

«Eu e o Pai somos Um», é o Absoluto.
Ele (e o Duplo) é Absoluto.

A FONTE é Absoluta e está incluída no Absoluto.
Mas a FONTE não é o Absoluto.

Enquanto há um caminho (qualquer que seja), vocês subentendem um caminho, uma melhoria.
Isso conduz ao Si, mas, certamente, não ao Absoluto.

A Verdade, sim (como «eu e o Pai somos Um»).
A Vida, sim, mas a Vida Eterna, aquela que não conhece a morte (não essa vida).

Ele queria mostrar-lhes que nada pode pôr fim à Verdade e à Vida.
E, sobretudo, não a morte, senão, não é a Verdade, não é a Vida.

O CRISTO é um molde, um modelo, não que seja preciso seguir, mas que é preciso integrar.
Não é a mesma coisa.

É uma Consciência que pode fazer dizer: «eu e o Pai somos Um: Absoluto».
O CRISTO apresentou-lhes um modelo (ou um molde) ideal para esse mundo.

Ele havia dito: vocês não podem seguir um molde ou um ideal.
Vocês o encarnam ou não.

O Absoluto não é modelo algum.
Ele é bem além de tudo isso.

Questão: um ouvido que zumbe, ao ouvi-los, tem um significado específico?

Sim, mas viva-o.
Não vou fazê-lo sair do zumbido dizendo-lhe porquê.

Absorva.
Se eu lhe explico, você sai.

Se eu não lhe explico, você vive a Vida.

Um dos Anciões falou-lhes do Som, para além de todo som, que é o testemunho – ou o tradutor – do Absoluto.
Eu não diria mais.

Viva o Som.
Não observe o Som.

Supere-o, de algum modo.

Aí também, como há pouco, supere o que acontece em suas costas.
Lembrem-se de que, assim que vocês querem uma explicação sobre o conhecido (qualquer que seja), é o ego que se

exprime.
Mesmo o Si não tem necessidade de explicação: ele É.

É como se o «Eu sou» perguntasse por que ele era e por que ele é.

Apreendam, efetivamente: quem faz a pergunta?
Quem tem necessidade de explicações sobre o que é vivido, mais do que vivê-lo?

Se você se funde no Som, você se torna o Som.
Não há mais distância.

Mas se você se coloca uma questão sobre o Som (sobre o sentido do Som), você se afasta.

Questão: GEMMA GALGANI esclareceu, ultimamente: «ousem nada ser, ousem ser tudo». O que supõe
«ousem»?

É o mesmo princípio que para o Absoluto.
Se eu lhe digo: «ouse ser o que você É, o Absoluto», obviamente, é ousar.

Ousar é superar-se, transcender-se a si mesmo, superar o «Eu», superar o Si, para aceder a outra coisa, sabendo
que esse acesso não é uma passagem (propriamente dita), que a Porta é imaginária.

É o Ego que coinstruiu a Porta.



É o Si que construiu a Porta.

Se você ousa nada ser: é a refutação.
Então, você ousa ser tudo: é o Absoluto.

Ousar nada ser é ousar ser tudo: o ponto de vista, simplesmente, mudou.
Ousar não é um esforço.
Ousar não é um trabalho.

Ousar é uma superação e uma transcendência que o faz superar a superação e a transcendência.

Enquanto você não ousa (qualquer que seja o qualificativo que se ponha por trás), o que isso quer dizer?
Que o medo impede de ousar.
Ousar é ser liberado do medo.

É não mais ser retido por nada, nem nada projetar.
É a Vida e a Verdade.

Questão: ter consciência do medo do neant basta para superá-lo?

Sim.
Porque o medo do neant vai desencadear o quê?

Uma angústia.

Onde nasce a angústia?
Certamente, não no Absoluto.

Certamente, não no Si.
Mas, justamente, nas resistências da pessoa.

O neant pode conduzir (como eu disse, como o sofrimento), muito mais facilmente, a ser Absoluto, do que a
meditação, porque a meditação é um ponto de referência e um quadro (mesmo o mais agradável).

O neant e a angústia (ou o sofrimento) não apresentam quadro.
Porque, onde vai parar o neant?

Onde vai parar a angústia?
Onde vai parar o sofrimento?

Quando isso lhes acontece, vocês não o sabem, uma vez que são angústias intoleráveis, sofrimentos intoleráveis.
Não há limite.

E tudo o que é sem limite os faz sair do conhecido.

Questão: para pôr fim à necessidade de analisar as sensações do corpo, pode-se dizer: «eu refuto essa
necessidade de analisar»?

Não.
Você refuta a sensação.

Você vive a sensação, mas você não é a sensação.

É preciso ir além da Vibração, além da Energia.
É claro que há o que vocês nomeiam Onda de Vida, Kundalini e tudo isso.

Mas o Absoluto está além de tudo isso.

Você não leva seu Kundalini, uma vez que é o que você É: ou seja, a Onda de Vida.
Se você observa, você está na distância.
Mesmo se ela nasceu, é preciso ir além.

Observar é colocar-se à distância: é aquele que olha o teatro.
Ele olha o filme ou a farsa.

É preciso ir além.

Portanto, é preciso não mais ocupar-se.
E, aliás, disseram-lhes: a Onda de Vida não tem necessidade de vocês.

Nada tem necessidade de vocês.
É ilusório crer que vocês têm necessidade de vocês, para realizar o que vocês São, já.

Nada há a realizar que já não esteja.
Crer que vocês vão Despertar, Acordar, Realizar-se ou Liberar-se é uma ilusão.

Vocês o São, já.
Só o ego diz-lhes o inverso.

Apreendam isso.

Não procurem compreender, mas desloquem-se.
Tornem-se imóveis e vocês verão tudo do mesmo modo.

Vocês estarão ao centro.

Eu o disse: o centro é o que sustenta todo o resto.
É o que vocês São.

Vocês não são tudo o que se desenrola nesse templo (ou esse saco, qualquer que seja o nome que deem).
Isso se produz.

Isso é normal, se vocês o vivem, e normal, se não o vivem.

Não se coloquem a questão.



Deixem viver-se o que se vive.
Seu corpo não tem necessidade de vocês para respirar.

Ele não tem necessidade de vocês para digerir.
Ele não tem necessidade de vocês para funcionar: ele funciona.

Façam a mesma coisa para as Vibrações, as Energias, porque, enquanto vocês observam, é como para o teatro:
vocês estão, ainda, no teatro.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, Bidi rende graças ao Amor que vocês São: Absoluto.

Até uma próxima vez de seu tempo.
Até breve.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1442

12 de maio de 2012 (Publicado em 13 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Eu venho para escutar as suas perguntas, se vocês tiverem para me fazer, não é?

***

Pergunta: na meditação, no alinhamento, na recepção do Manto Azul da Graça, eu sinto algo entre as duas
sobrancelhas, que desce ao longo do nariz. O que é isso?

É a ativação do que é nomeado o 12º Corpo, ou Andrógino Primordial.
Cada um dos Novos Corpos apresenta, propõe, um trajeto Vibratório particular.

O que você descreve é uma parte do trajeto do 12º Corpo, sobre a aresta do nariz.
Portanto, é a ativação do 12º Corpo, para você, durante os seus alinhamentos (ndr: a localização dos Novos

Corpos está descrita na coluna “Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (*).

***

Pergunta: eu vi como uma bola branca, que partiu do Ponto AL, que desceu enquanto fazendo Vibrar os
Pontos IS, depois IM, depois, fundiu-se no Coração. O que era?

É a ativação da Lemniscata Sagrada, simplesmente.
Eu creio que várias coisas lhes foram falado sobre a realização da Lemniscata Sagrada, a relação com o Ponto

ER, o Ponto OD e tudo o que isso desencadeava ao nível do peito, não é?
Tudo isso foi explicado a vocês (ndr: ver, por exemplo, a intervenção de MA ANANDA MOYI de 19 de junho de

2011) (**).
Qual é o meio da Lemniscata Sagrada?

Há um Ponto de partida, um Ponto de chegada.
O Ponto que é o meio, a priori, é o Ponto que está, muito exatamente, na Reversão, ou seja, o Ponto IM que

vocês têm ao nível da garganta.
É aquele que é, precisamente: o lugar de Passagem entre a cabeça e o Coração.

Mas não há explicações específicas, exceto (como vocês sabem desde o mês de dezembro de 2010) que a
garganta é um local de Reversão importante, também.

É o local do Mistério: IM.
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É o local onde há a Sephirah que foi roubada por Yaveh, ou seja, o que foi denominado na Cabala: Dahat, isto
é, o Impenetrável, o Incognoscível.

É a localização original, Real, da Sephirah que foi separada do resto do corpo.
É um Ponto de Reversão.

Foi-lhes relatado, também, o que é chamado de Caduceu de Hermes, parece-me, com as três espirais que
correspondem aos três centros de energia, que denominamos as três Lareiras.

Vocês também têm, ao nível dessa Passagem, a peculiaridade, ao nível da Lemniscata Sagrada, de ter
também uma primeira Reversão que ocorre no Ponto ER, uma segunda Reversão que ocorre no Ponto IM,

uma terceira Reversão que ocorre ao nível do Ponto IS.
São essas três Reversões que desencadeiam o que chamamos de ‘movimento espiral da Vida’, com o ângulo

que corresponde ao ângulo encontrado um pouco por toda parte, no DNA, por exemplo, porque
a Lemniscata Sagrada gira sobre ela mesma.

Ela participa, se vocês quiserem, do desenvolvimento do Fogo (é exatamente isso) da sua Merkabah e,
portanto, da Ascensão final.

***

Pergunta: a Ronda dos Arcanjos, que está atualmente na espiral da Vida no corpo, está ligada à
Lemniscata Sagrada?

Está ligada, por um lado, à Lemniscata Sagrada.
Está ligada, por outro lado, à junção do que lhes foi nomeado as energias, as Vibrações (descendentes e

ascendentes), ao nível do Canal do Éter.
Os Arcanjos emitem uma Irradiação que não é mais circular, mas que, efetivamente, é linear, digamos.

Que corresponde à parte anterior (sua parte alta) que é a Lemniscata Sagrada, e à parte posterior (que parte
do sacro e que sobe até o Ponto ER da cabeça) que é o Canal do Éter.

Ela está diretamente conectada.

***

Pergunta: um amigo, no meu sentir, próximo do Absoluto, apresenta desde algum tempo comportamentos e
atitudes associados a um ego que retoma seu lugar. Ele justifica firmemente os seus comportamentos com

elementos da evolução atual. Eu poderia ajudá-lo? E você poderia nos esclarecer os mecanismos
envolvidos?

Então, eu não conheço esta pessoa, eu não tenho nem o seu nome, nem a sua data de nascimento, nem o seu
nome de família, e eu apenas posso imaginar alguma coisa.

É importante compreender que, durante este mês e desde o nascimento do Manto Azul da Graça, entre os
seres (como você disse) que estavam próximos do Absoluto, ou que haviam aberto o Si, ou Realizado o Si, a

Onda da Vida é, de alguma forma, um desafio.
Porque isso vai remeter a tudo o que são (como isso foi dito) as dúvidas e os medos que foram cristalizados

durante a experiência de vida que vocês fazem.
Se vocês vivenciaram, durante a sua vida, traumas que vocês julgam importantes, vocês implementaram

estratégias defensivas, não é?
E essas estratégias defensivas, elas vão explodir na cara.

Portanto, a Onda da Vida, é muito lindo, muito agradável, quando ela sobe.
Mas se ela não chegar a subir totalmente (porque há bloqueios nos dois primeiros chacras, se houver apegos à

personalidade que são demasiadamente importantes), o que vai acontecer?
Haverá ali uma negação, e a pessoa vai restabelecer comportamentos antigos.

Quais são os comportamentos antigos que estão ligados, ao nível da personalidade, aos dois primeiros
chacras?

É muito simples, isso é: um, o medo.
Em segundo lugar, o segundo chacra: aí, estamos também, não somente na dúvida, mas estamos, sobretudo,

na sede do poder.
Portanto, todos esses seres que não chegaram a deixar passar a Onda da Vida vão entrar na negação, e nas

raivas terríveis.
Eles vão manifestar o ego ao nível do segundo chacra, ou seja: tudo o que está ligado ao poder, tudo o que

está ligado à vontade de manter uma identidade, um status quo.
E, por vezes (como você disse), uma espécie de regressão da pessoa.

Isso é muito raro, mas é algo que é perfeitamente possível quando o isolamento, ao nível dos dois primeiros
chacras, não foi solucionado, apesar da ignição da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração, e do sacro.



São, muitas vezes, seres que mantiveram medos extremamente profundos, medos que eu chamaria de
arquetípicos.

Entre esses medos, vocês têm tanto o medo de perder o poder, o medo de espaços vagos, o medo do vazio,
o medo de ficar doente, todos esses medos, se vocês quiserem (que apreendem o ser, independentemente

da vontade), que estão inscritos nesses dois chacras.
O medo de ficar doente é terrível, o medo do vazio, o medo de perder o poder, tudo isso vai fazer com que a
pessoa vá regredindo, na sua personalidade, enquanto os obstáculos do primeiro e do segundo chacras (que

lhes foi explicado) não forem removidos.  
Então, é claro, você pode ajudá-lo, trabalhando diretamente nos dois primeiros chacras, ou no que lhes foi

dado, há pouco tempo, sobre o apego da personalidade à personalidade (ndr: ver o protocolo “Apego
arquetípico da personalidade a ela mesma”) (*).

Isso se junta ao que lhes foi dito por BIDI: vocês conhecem todas essas pessoas que realizam o Si, mas, na
realidade, é o ego que toma conta do Si, o ego não desapareceu totalmente.

São, muitas vezes, seres que têm temperamento forte, que recusam se Abandonar.
Porque, tanto quanto Abandonar-se à Luz é vantajoso, tanto quanto Abandonar o Si representa um desafio

enorme.
E, frequentemente, os seres que assim estão, ficam com raiva e passam a ter comportamentos extremamente

violentos e obstinados.
Talvez o seu amigo viva isso.

***

Pergunta: quais seriam os riscos para esta pessoa?
 

Os riscos estão associados, diretamente, ao aspecto psicológico dos dois primeiros chacras, ou seja,
manifestar um excesso de poder.

Então, ao nível das zonas orgânicas, isso corresponde, é claro, a tudo o que está embaixo das costas, tudo o
que está ligado a uma perna ou às duas pernas, tudo o que está ligado a problemas vasculares, a problemas

sanguíneos.
Tudo o que está ligado ao primeiro e ao segundo chacras.

O primeiro chacra é o sangue, é a vitalidade, é a sexualidade, é a vida, no sentido o mais rudimentar.
Portanto, se houver um bloqueio, a Onda da Vida vai encontrar esse bloqueio.

A energia que descia pôde despertar a Kundalini, mas não purificou suficientemente os dois primeiros
chacras.

Portanto, isso dá efetivamente, como você pôde dizê-lo, manifestações do ego, com raivas, com afirmações
intempestivas, e algo que se enrijece cada vez mais, psicológica e fisicamente.

Com frequentes fugas: ou fugas na hiperatividade, ou fugas da vida, que se torna insuportável, ou seja, refugiar-
se no sono ou em atividades qualificadas como anormais (até dependência de álcool, e outras).

Tudo isso está ligado ao segundo chacra, naturalmente.

***

Pergunta: é ainda útil, hoje, reler as intervenções anteriores a 2012?

Então, aí, caro amigo, isso depende de onde você está.
A questão que se coloca: a Onda da Vida, foi-lhes dito, era independente da ignição das três Coroas, era

independente do fato de ter vivido as Núpcias Celestes ou não.
Portanto, tudo depende de você: se você não vive a Onda da Vida, efetivamente, você sabe muito bem que

você não pode agir diretamente na Onda da Vida.
Portanto, é desejável, especialmente, reler (como sempre) as Núpcias Celestes (ndr: ver detalhes na coluna

“Protocolos a praticar – Protocolos prioritários”) (***).
Porque elas são portadoras da mesma Vibração de 3 anos, 4 anos atrás, é a mesma coisa.

Agora, é verdade que o conjunto do que nós lhes demos, uns e outros, deve representar muitas coisas.
Mas vocês não podem ler tudo, é claro.

Então, ou vocês encontram (como dizer) um interveniente que lhes corresponda: aqueles que são interessados
pelo IRMÃO K, não têm interesse, a priori, por MA ANANDA MOYI, ou reciprocamente.

Encontrem o que lhes interessa, ou seja, o que lhes dá mais facilidade, o que desencadeia mais Vibrações, e
de acordo com o Interior, porque isso será uma porta de entrada.

***



Pergunta: após os protocolos ou depois de acordar ou ao adormecer, eu tenho às vezes a impressão de
nada mais ouvir, depois eu ouço barulho em volta. É uma aproximação do Absoluto?

Sim, perfeitamente.
Isso é, em todo caso, uma abordagem da estase, ou seja, dos momentos em que a consciência se

desconecta totalmente.
O que é também um encontro com o Absoluto, é claro.

Lembrem-se de que sempre foi dito que, qualquer que seja a sua escolha, qualquer que seja a sua Vibração,
qualquer que seja o seu destino, todos vocês devem passar pela reminiscência do Juramento e da Promessa

(A FONTE lhes falou, a dois e três anos atrás).
Tudo isso é normal.

Mas quando será que isso vai acontecer?
Isso não vai acontecer, necessariamente, no momento final do planeta grelha.

Ou o processo da estase (ou seja, do que é nomeado os ‘3 Dias’) ocorre antes do evento final, terminal, do
planeta grelha, nesse caso, vocês irão realizar a Promessa e o Juramento naquele momento.

Por quê?
Porque isso dará oportunidade a alguns seres, que ainda não haviam sido Despertados (nem pelo Fogo

descendente do Espírito Santo, ou pelas Partículas Adamantinas, ou pela Radiação Ultravioleta), que não foram
despertados pela Onda da Vida, tampouco, talvez de despertar (em todo caso, nós o esperamos).

Agora, se isso acontecer no momento final, tanto melhor também: isso irá significar que o período de tempo,
entre esse mecanismo de estase e o mecanismo final, não vai dar muito tempo e muito espaço para qualquer

sofrimento, desencadeado tanto pelo homem como pela estupidez dos homens.
Em um caso como no outro, isso é muito bom.

***

Pergunta: eu sinto crepitações nas pernas e acima dos dois primeiros chacras, mas eu não tenho
sensações específicas nesses dois primeiros chacras. No entanto, parece-me que a Onda da Vida sobe de

qualquer maneira.
 

Quem falou de sensações nos dois primeiros chacras?
Ninguém.

São sensações ao nível do períneo.
Efetivamente, é uma parte do primeiro chacra.

E você sente acima, isso quer dizer o quê?
Quem lhe disse que o que você sente acima é a Onda da Vida?

Se o que você sente acima fosse a Onda da Vida, você estaria em Êxtase, em Beatitude.
Não pode ali haver Onda da Vida circulando, na totalidade (em todo caso, acima dos dois primeiros chacras),

sem estar nesta Beatitude.
O que é reconhecível por todos, porque isso não é um Samadhi, durante uma meditação, é um estado que os

acompanha durante todo o dia.
É esta espécie de Deleite rasteiro, que não é um deleite, no sentido sexual, mas que poderia se aproximar de

alguma maneira.
É um estado de Êxtase, não há outras palavras.

Portanto, não pode parecer-lhe: você vive isso ou você não o vive.

***

Pergunta: e os formigamentos, por exemplo, nos braços e nas mãos?

Isso é outra coisa, não está necessariamente ligado à Onda da Vida.
As Partículas Adamantinas, também, fazem isso, durante os períodos de descida de energia.

A Onda da Vida é muito característica: é um estremecimento, é também arrepios.
Mas não é unicamente uma percepção, é principalmente o estado da Consciência que o acompanha.

Se não houver Êxtase, não é a Onda da Vida.
A particularidade da Onda da Vida é colocar neste estado.

Aliás, todos nós dissemos desde o início (mesmo havendo alguns elementos que foram dados, ao nível do
peito), para vocês não se ocuparem dos circuitos.



O que era importante, era vivê-lo, e não enquanto percepção.
Então, pode ser que você tenha a Onda da Vida que esteja nas pernas, mas que ainda não atravessou os dois

primeiros chacras.
E que, no que se refere às energias percebidas em outros lugares, isso corresponda presumivelmente,

simplesmente, ao Manto Azul da Graça, que foi colocado sobre as Portas e os chacras do baço e do fígado.
O Manto Azul da Graça está em ressonância com a Onda da Vida: ele pode favorecer a Onda da Vida e o

nascimento das energias da Intraterra, em vocês.
Mas a primeira percepção, é claro, é no períneo, no que vocês chamam de escroto no homem, também, e

(como isso se chama?) nos lábios, na mulher, dando sensações específicas naquele nível.
Se não houver isso e se não houver o Êxtase, não pode ser a Onda da Vida, é outra coisa.

A Onda da Vida dá, além disso, sensação de ondulações, no interior do corpo, extremamente particulares, que
não podem enganar ninguém.

Mas o mais importante, ainda uma vez, não são os circuitos que são percorridos (há uma variedade), mas é,
sobretudo, o estado de Beatitude ou de Êxtase que acompanha isso, e que é independente dos Alinhamentos,

independente da sua vontade.
E isso confina a algo que vai durar vinte e quatro horas durante as vinte e quatro horas.

***

Pergunta: com intervém o Conclave das Estrelas e dos Anciãos durante o alinhamento?

Do mesmo modo que o Conclave Arcangélico agiu durante as Núpcias Celestes, e depois.
Nós somos, de algum modo, como vocês, canais.

Vocês, vocês são canais que encarnaram a Luz Adamantina sobre a Terra: Ancoradores e Semeadores de
Luz.

Do mesmo modo, nós desempenhamos, de qualquer forma, o papel de canal que, através da nossa reunião de
Consciências, permite ao Manto Azul da Graça tornar-se, durante este mês de maio, em particular (já que o

Conclave dos Anciãos e das Estrelas está reunido deste este mês), focalizar, sobre a Terra, em vocês,
energias cada vez mais Vibrantes e cada vez mais intensas, cuja função é despertar esta etapa, de algum

modo, final, ou do Absoluto, ou da Presença.
Que está em relação (vocês compreenderam) com a Alquimia (como foi dito) da Onda da Vida e das Partículas

Adamantinas, que desceram.
Alquimia que se realiza através do que lhes foi dado por alguns Anciãos.

É o retorno da conexão entre o primeiro chacra e o chacra do Coração, que haviam sido separados.
Em especial, restituir o que nós denominaríamos uma Sexualidade Sagrada, que nada tem a ver com o fato de
fazer amor, mas que permite fazer a conexão do Fogo Vital com a energia do Fogo do Coração, o que havia

sido separado.
Então, é claro, isso dá também conotações, digamos, eróticas, mas que nada tem de erótico, no sentido

humano, já que o erotismo, no sentido humano, era a sexualidade que foi cortada, justamente, do Coração.
É isso que é restabelecido, com o objetivo de fusionar, de harmonizar, as energias do Coração com as

energias vitais.
É o que vocês sentem.

É também o aparecimento das Asas Etéreas, aquelas que conferem a possibilidade, pela sua Vibração, de
viajar de Dimensão em Dimensão, e de estar, ao mesmo tempo, tanto neste corpo físico como no Corpo de

Estado de Ser (e em outros Corpos, também).
Aí, naquele momento, vocês realizaram a sua Ascensão, como isso foi dito: vocês são Liberados Viventes,

vocês estão ainda em uma forma corporal, mas vocês não são mais dependentes, vocês são Livres para viajar
onde vocês quiserem.

***

Pergunta: durante os Alinhamentos, o nosso Duplo nos acompanha do lado esquerdo?

Perfeitamente, a partir de trás, e pela esquerda, depois.

***

Pergunta: e em seguida, ele se apresentava na parte de trás ou da frente?

Perfeitamente.



***

Pergunta: é importante conhecer esse Duplo?

Você não irá conhecê-lo, na totalidade, e ele não irá conhecê-lo, na totalidade, se for alguém que estiver aqui.
Se for o CRISTO, se for MARIA, há necessidade de aguardar: MARIA, ou o CRISTO, ou outra entidade de

Luz, vai esperar, ele é apresentado a você, ele se apresenta a você, mas ele espera que o seu ego seja
completamente purificado.

Ou seja, que tudo o que permanecia ao nível dos dois primeiros chacras (no exemplo que nós tomamos agora
pouco) não exista mais.

Sem isso, ele permanecerá ao lado ou atrás, mas ele não irá Fusionar com você, porque, para Fusionar ao
nível do Duplo (do Duplo Cósmico, hein), é preciso que ali haja uma Pureza absoluta.

Esta Pureza absoluta não é uma santidade, no sentido humano, é simplesmente que a purificação dos dois
primeiros chacras seja total.

E que o ego seja completamente transmutado, digamos, pelo Si, e que mesmo o Si tenha cedido o lugar para a
vivência do Absoluto, ao menos por enquanto (se podemos dizer), ou, em todo caso, que esteja na Presença.

Apenas quando os dois primeiros chacras estiverem completamente, não somente permeáveis à Onda da
Vida, mas também permeáveis, na parte da frente, à energia Adamantina (já que as energias circulam em

espiral, naquele nível), é que há possibilidade de identificação.
Vocês podem ter Duplos vivendo lado a lado, se eles estiverem encarnados há anos, e eles não sabem que

são Duplos, e eles apenas saberão no momento final.
Mas na maioria das vezes, o Duplo não é um cônjuge, não é alguém com quem vocês estejam vivendo.

A pessoa com a qual vocês vivem é o que podem denominar pessoas com quem vocês têm ressonâncias ou
afinidades kármicas (ou de personalidade, é claro).

O Duplo nada tem a ver com tudo isso.
Sem contar que muitos de vocês, também, não têm Duplo.

Todos vocês têm, no mínimo, um Duplo Mariano, ou um Duplo Crístico, isso, no mínimo.
Mas vocês podem ter também um Duplo Monadário que permaneceu do lado astral.

Ele também, ele vai se apresentar do lado esquerdo, no Canal Mariano, ou na parte de trás.
Mas vocês não poderão vê-lo face a face, Etereamente (ou fisicamente, se ele estiver encarnado), enquanto os

dois primeiros chacras não estiverem totalmente vazios de tudo o que faz a animalidade do ser humano, ou
seja, o ego.

Lembrem-se de que o Duplo destina-se a fazer circular a Onda da Vida sob a forma de
uma Lemniscata Sagrada que gera uma energia considerável: é uma usina Vibratória que vai permitir produzir,

sobre a Terra, algo muito particular.
E vocês serão cada vez mais numerosos, é claro.

Para aqueles, em todo caso, cujo papel (se podemos falar em papel) seja simplesmente gerar esta central
Vibratória.

Outros irão encontrar o Duplo apenas no extremo limite do planeta grelha, ou, então, do outro lado.
Mas vocês terão, no mínimo, é claro, o que foi denominado o Anúncio de MARIA, que os restitui à sua Unidade,

também.
Se vocês quiserem, tudo isso são coisas que existem desde sempre, mas ninguém tinha consciência.

Se eu tomar o meu exemplo, quando eu estava vivendo encarnado sobre a Terra, eu sabia que eu vivia algo
com o Sol.

Eu sabia que havia algo no Sol: aliás, eu o havia chamado de CRISTO Solar.
Eu não podia colocar esse nome de Duplo, porque não era possível, exceto em alguns momentos

privilegiados, viver um estado extremo de meditação e de Êxtase, o qual não durava, mas nutria pelo dia todo.
Mas eu não tinha meios de colocar palavras.

Eu constatava simplesmente o que isso desencadeava, em mim, como vitalidade, como felicidade, e como
Amor.

Mas eu não podia (como vocês dizem) identificar precisamente o que isso era porque não era possível.
Isso foi igual para todos os Anciãos: se vocês olharem SRI AUROBINDO, o que ele escreveu durante a sua

vida, ele fala do seu Duplo.
Ele não nomeou Duplo, ele falava com outras palavras, porque isso era incompreensível.

Simplesmente, sabíamos que estávamos vivendo algo ligado ao Sol, mas não conseguíamos pôr palavra, nem
forma, em cima.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre o Duplo Etéreo?

Sim.
Existem corpos etéreos habitualmente, aqueles que todos nós temos, quando estamos encarnados.

As Núpcias Celestes modificaram esse corpo etéreo, o que permitiu (como vocês talvez saibam, por tê-lo
vivenciado) despertar as Coroas Radiantes, a Tríplice Lareira.

A Onda da Vida nasceu.
Ela vem, com o Manto Azul da Graça, recriar o seu verdadeiro Corpo Etéreo, e não aquele que os habita, que

mantém esta estrutura física aprisionada.
Há dois etéreos, digamos: um etéreo normal e um Superetéreo.

O Superetéreo é o que vai desencadear todas as modificações fisiológicas que vocês vivem.
Está ligado à Onda da Vida, está ligado ao trabalho do Manto Azul da Graça, realizado nos locais que são mais
sensíveis, ao nível etéreo: inicialmente, o chacra do baço (porque é aí que se constitui o etéreo), e o chacra do
fígado (porque é o entrelaçamento entre o etéreo e o astral, que estão muito intimamente ligados, no primeiro

complexo de vida inferior, se vocês quiserem).
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, purificando os dois primeiros chacras, superando as dúvidas e os

medos, fazem com que o Corpo Etéreo não funcione mais, de qualquer maneira, do mesmo modo.
Isso vai provocar, é claro, modificações de todas as necessidades e, sobretudo, a capacidade para transferir

também a consciência neste Duplo: a Viagem Etérea torna-se possível.
Mas isso conecta o Corpo de Estado de Ser: isso é simultâneo porque o Corpo Etéreo novo está constituído,

como o Corpo de Estado de Ser, agora, podendo caminhar nesta Dimensão.
Não unicamente de forma intermitente, mas para aqueles que estão mais adiantados, eles têm sua Consciência

no corpo (aqui, físico) e, também, a Consciência no Corpo Etéreo (que faz outra coisa, em outros lugares).
Não é uma Ilusão, é exatamente o que é para viver.

Então, no início, isso vai voltar para vocês por amostras.
Portanto, o Duplo Etéreo é o novo Corpo Etéreo, aquele que está em relação com o Corpo de Estado de Ser

que foi sintetizado de novo.
A saída do Corpo de Estado de Ser do Sol, e o Corpo de Estado de Ser que caminha, com toda Liberdade,

nesta Dimensão.
Nós empregamos a palavra ‘Duplo’ porque vocês saem da Dualidade, vocês entram na Unidade.

E pelo fato desta noção de Duplo, assim como nós tínhamos falado do Corpo de Estado de Ser (aquele do Sol
e aquele que se sintetizou pelas Portas).

Mas a Fusão do Duplo situa-se em vários níveis: ao nível dos planetas, ao nível do Sol, ao nível do DNA.
É esta duplicação, aparente, que cria a Unidade e, sobretudo, que favorece o Impulso (pela ativação

da Lemniscata Sagrada e pela Alquimia da Lemniscata Sagrada) para viver a Eternidade, a Unidade, e para
viver o Absoluto.

Como podemos dizer isso?
O CRISTO é um Duplo e MARIA também.

São (como vocês chamam isso?) padrões, no sentido da confecção, vocês sabem: modelos.
Modelos que os remetem à Unidade e ao Absoluto.

***

Pergunta: uma salivação excessiva está associada às modificações atuais?

A saliva pode estar associada ao que nós tínhamos denominado comunicação, pela ativação do 11º Corpo,
entre o ar que passa pela boca, o ar que passa no cérebro, e o ar que passa no Coração.

E isso provoca uma modificação, o aparecimento do que chamamos de néctar.
Esse néctar é uma saliva (que não é uma saliva comum) que pode nutri-los.

É uma saliva que tem um componente levemente açucarado (não é açúcar, é claro, mas ela é diferente da
saliva comum).

Está, naturalmente, ligada aos processos que estão prestes a se viver, nesse momento, para vocês (e para
outros, já, isso foi assinalado durante a ativação do 11º Corpo).

***

Pergunta: você poderia recordar o que significa o fato de ser chamado pelo primeiro nome?

Uma entidade de Luz chama-o pelo seu primeiro nome.
Em geral, isso é sussurrado à noite, em um momento em que estão entre os dois.



E isso é ou o Anjo Guardião, ou MARIA, ou o Duplo (se ele não estiver encarnado).
Para despertá-lo, para que você possa colocar a sua atenção nele (ou nela, eu não sei).

O Duplo pode também se manifestar diretamente nos sonhos.

***

Pergunta: como fazer a diferença entre o tipo de interveniente que você menciona?

Isso não tem qualquer importância, o efeito é exatamente o mesmo.
Por que se limitar a um Duplo?

Que isso seja o Anjo Guardião, de qualquer modo, quando vocês são Multidimensionais, o mecanismo de
Fusão reproduz sensivelmente as mesmas coisas (que isso seja com CRISTO, com MARIA, com um Irmão e

uma Irmã, no Sol ou em outros lugares, nos Corpos de Estado de Ser).
A única diferença importante é que os Duplos Monadários, quando eles estão encarnados, há esse trabalho

na Lemniscata Sagrada de maneira mais importante, isso é tudo.

***

Pergunta: eu me senti recoberta com um lençol branco, que, em seguida, se fundiu no meu corpo.

É a descida da Luz, muito simplesmente.
São as Partículas Adamantinas que podem se apresentar, como por vezes intervêm os Arcanjos ou as

Estrelas, sob a forma de véu de Luz.
É um processo que poderia se assemelhar a uma incorporação Vibratória, por uma qualidade Vibratória

particular.
Ainda bem que BIDI não está escutando, porque vocês estão prestes a perguntar pelas significações, aí.

***

Pergunta: uma voz falou comigo em uma língua que eu não conheço, no ouvido esquerdo.

Mas, efetivamente, há línguas (isso foi explicado durante as Núpcias Celeste, no final das Núpcias Celestes)
que chamamos de Silabário Original (do qual são oriundas, aliás, OD-ER-IM-IS-AL).

É a língua Gina Abdul, é o idioma dos Mestres Geneticistas de Sirius, que é uma Linguagem Vibral, que não é
propriamente falada, são Vibrações.

Do mesmo modo que vocês têm o Canto do Universo que os budistas, e alguns budismos, chamam de Om.
É o mesmo princípio.

Portanto, se você não compreendeu, significa que você não estava suficientemente desperto, mas eu nada
posso traduzir para você, eu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, apenas, talvez, prestar atenção para nem sempre procurar uma significação.
Porque, como diria BIDI: quem busca uma significação?

O que eu quero dizer com isso é para tomar cuidado para que a explicação não alimente demasiadamente o
seu mental.

Porque, quando vocês têm a explicação, isso significa que vocês observaram o processo mais do que vocês
realmente o vivenciaram.

Porque, se vocês viverem-no, sem ter necessidade de explicá-lo, vocês terão a explicação durante a própria
vivência.

O que significa que no momento em que vocês o viveram, vocês ainda estavam distanciados, e vocês não
foram identificados totalmente à Onda da Vida.

É muito importante, isso.



Portanto, nas próximas experiências que vocês fizerem, que o mental não venha ao primeiro plano para dizer:
“ah, eu sinto isso, aí; o que isso quer dizer?”.

Mas vivam, plenamente, o que vocês têm a viver: a explicação, ela virá por si só.
Portanto, não se coloquem questões, especialmente no momento atual, sobre as vivências Vibratórias.

Nós os alimentamos o suficiente com as diferentes Cruzes, as diferentes Estrelas, as diferentes Portas, porque
era uma etapa (vocês compreenderam, eu espero), talvez, pré-requisito, para os Ancoradores e os

Semeadores de Luz.
Hoje, tudo isso está ultrapassado.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Todo o meu Amor os acompanhe.

Até muito em breve.

************

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 11 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

(**) – MA ANANDA MOYI (19.06.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/06/ma-ananda-moyi-19-de-junho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-6
*

(***) – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES – 2009’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1441

12 de maio de 2012
(Publicado em 13 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1441
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-6
http://www.portaldosanjos.net/2011/06/ma-ananda-moyi-19-de-junho-de-2011.html


Pergunta: eu sou acompanhada, no exterior e no exterior de mim, por aquele que foi meu companheiro, e
eu não sei mais o que é eu e o que é ele. Eu não sei mais quem pensa, quem fala e quem age, como um
corpo, aqui, para dois, e outra coisa alhures. De fato, não é mais nem eu, nem ele, mas, simplesmente, a
vida que flui.

Isso é um primeiro esboço, mas não é a finalidade.

O modo pelo qual você o exprime – quem pensa, ele ou você? – quer dizer que há dois que pensam no lugar de um.

Há uma etapa.

É aquela que você vive, mas não pare aqui porque, de momento, há, ainda, uma identidade: aquele que era, para você, o que ele foi e
que é, hoje, outra coisa, através do que você É, através desse eu que não é mais o Si.

Efetivamente, a vida flui.

Mas, além disso, o que você vive é uma primícias.

É uma aproximação.

Mas, mesmo isso, é preciso ir além.

Não pare nesse caminho, porque não há caminho.

Não há ele.

Não há você.

Há o prosseguimento, através disso, de algo que não é Absoluto, mas que é romântico.

O romantismo não é o Absoluto, porque mantém a ilusão entre dois.

Não há dois.

Aquilo a que a convida aquele, o que foi seu companheiro, é, hoje, ao Absoluto.

Ele o diz no que ele lhe diz: ele não é mais aquele que você conheceu.

Portanto, há que ir além.

Através do impulso que se move em você, é preciso ir além.

E, para ir além, é preciso que o olhar não se porte mais, de modo algum, sobre algo de exterior, que não tem mais existência do que o
dois que está em você.

A Fusão é um mecanismo no qual não há mais dois.
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Não há, portanto, que saber: quem pensa ou quem não pensa, ou será que os dois pensam?

Vá além do pensamento.

Vá além das explicações.

Vá além do que é dado.

Aquele que foi o que ele era para você não pode intimidá-la.

Ninguém pode intimidá-la.

Houve uma aproximação.

A aproximação foi percebida.

Após essa aproximação, isso faz parte, também, do conhecido e, nesse conhecido, há uma história: aquela que foi vivida, mas que não
é mais aquela que há a viver.

Para isso, é preciso, portanto, também, fazer calar isso.

É nesse sentido que a vida flui, sim, como você o diz.

Mas pare a vida, não parando sua vida.

Deixe viver o que há a viver.

Não reflita.

Não faça perguntas.

Contente-se de estar no que flui e que vai parar, porque a verdadeira Vida não flui.

É a Onda de Vida que flui.

O contato desencadeia o sentimento de estar em Fusão, mas, enquanto há um eu, o seu ou o dele, vocês não são o que ela É, hoje.

Cabe a você – se posso exprimir-me assim – subir.

Mas essa subida não é uma subida.

É, aí também, um Abandono, no qual não há mais você, não há mais ele.

Se é para viver esse Absoluto através do que se realiza em você, por ele e por você, você deve superar «ele» e «você», porque há,
necessariamente, em sua memória que ainda está presente, uma forma de nostalgia, uma forma de perda.

O que substituiu a perda deve pôr fim à perda, para além da identidade, tanto a sua como a dele.

Ele lhe fala, aliás, do que ele se aproxima.

É isso, de algum modo, esse Final.

Ele lhe propõe, ele lhe sugere isso no que você recebe, mas ele não tem que ser treinado.

Assim como você não tem que ser treinada em algo que está inscrito no tempo e no efêmero de uma vida, tanto a sua como a dele.

A dele foi vivida, a sua é vivida.

Mas vocês não são, nem um nem o outro, o que foi vivido e o que se vive.

Então, não atribua uma utilidade, no sentido humano, porque o que você poderá aportar, você, Fundida nele, e ele, Fundido em você,
para além de qualquer identidade, de qualquer individualidade, supera, amplamente, aquilo a que você se vicia, atualmente.

Não é mantendo isso que se desenrolará o por quê ele está aí.

É claro, lembre-se do que eu acabo de dizer-lhe: ele não pode violar qualquer Liberdade, que é imprescritível.

Ele sabe.

Ele Vive.

Você, não.

O princípio da identificação era uma aproximação, mas é preciso superar, através dessa reunião ou dessa união, esse próprio
princípio de identificação.

Então, a partir do instante em que você reconhece que não sabe quem pensa (mas, com isso, reconhece que você procura saber quem
pensa), a partir do instante em que você dá peso a qualquer interrogação, você se afasta do instante que deve viver, que está além de
toda interrogação.

A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.



A interrogação tornou-se – e era – uma certeza, mas não deve tornar-se uma incerteza.

Senão, você não pode, em momento algum, realizar – se posso dizer – o que é previsto, que é Absoluto.

O Final pode aparecer apenas se todo sentido de identidade, de individualidade, mesmo através dessa relação, desaparece, porque a
própria relação recorre à dualidade.

Você não pode entrar em relação com o que você É.

Você pode apenas Sê-lo.

Ele lhe sugere Sê-lo, isso, você sabe.

Então, não ceda às sirenes do passado.

Ele não existe.

Não ceda às sirenes daqueles que querem aparecer-lhe como uma função ou uma justificação do que quer que seja desse mundo.

Entretanto, você sabe, no fundo de si, que se desenrola algo.

Esse algo que se desenrola não tem necessidade de você, nem dele, nem de vocês, mas é ainda outra coisa.

Se você aceita isso, então, naquele momento, o Abandono do Si será realizado e você poderá viver, realmente, não o eu sou, não aí,
onde ele está, não aí, onde você está, mas entrar no não eu sou, no não ser e na não consciência.

Quais são seus objetivos, os seus?

O dele não é o mesmo que o seu.

Não deve ali haver, simplesmente, uma sobreposição, mas uma superação do objetivo.

É apenas assim que um e o outro poderão conduzir o que É, além de todo ser, para a própria fonte do Ser, além mesmo da
consciência.

Assim, portanto, entre mais no Interior de si, como dele, sem ressonância exterior.

Enquanto há uma utilidade procurada ou desejada, concernente a esse mundo (você é, ainda, desse mundo, você é, ainda, limitada,
ele a chama ao Ilimitado, e você sabe disso), nenhuma influência deve exercer o que quer que seja.

Viva o que você É, não o que você foi, não o que você gostaria.

O melhor modo de prestar-se serviço e de Ser é, justamente, superar isso.

Não por qualquer coisa de pessoal ou uma identidade pessoal de ninguém, mas, efetivamente, como você o diz, para a Vida.

Cabe a você decidir.

Cabe a você aceitar o que é dado, o que é visto e o que, na finalidade, deve ser totalmente superado pelo Abandono do Si, tanto do
seu como do dele.

Mas, para ele, é mais fácil.

Aí onde ele está, não há a discriminação em ressonância com as relações e os apegos e com o corpo, com a história, com o passado.

Tudo isso não tem mais curso.

É uma chance inestimável.

Cabe a você ver: onde você se coloca?

Mas não se coloque em relação ao que é conhecido, em relação ao que a cerca, mas, unicamente, em relação a você, em você, além
de você.

Junte-se à Unidade, na qual nada pode interferir, quaisquer que sejam as relações, quaisquer que sejam as emoções, quaisquer que
sejam os apegos.

Nada disso existe.

Não se deixe levar para fora de você, por você ou por outro.

Viva o que se vive, sem nada mais procurar.

Eu diria, mesmo, que o simples contato, para além da relação, se você faz silêncio (se não há mais questões, se não há mais
interrogações sobre o sentido de quem pensa, sobre o sentido de quem é), então, tudo é visto, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
questão, sem qualquer resposta, sem qualquer dúvida.

Olhe-se, para além do que flui: onde estão as dúvidas, quais são as dúvidas, por quê?

Não para encontrar para elas uma resposta, no exterior.

Transcenda a dúvida.



Transforme a dúvida e deixe-a de lado.

Lembre-se do que muitos Anciões disseram: a Inteligência da Luz, a Inteligência da Vida, a Inteligência da Onda de Vida.

Por que você quer substituir-se a Ela?

Onde está a necessidade de existência?

Onde está a necessidade de manter o que deve ser solto, inteiramente?

Eu não a convido a cessar todo contato, bem ao contrário, mas a entrar na intimidade do contato, no sentido do contato, e não em
qualquer tradução, aplicável a esse mundo, que não existe.

Você está no real do que existe.

Por que você quer puxar isso ao irreal?

Deixe fazer.

Deixe Ser.

Muito mais.

Não há relação.

Não há comunicação.

Há bem mais.

Não fique no romantismo.

Não fique na lembrança.

Ambos pertencem apenas a esse mundo.

E esse mundo passará, do mesmo modo que você passará.

Qual importância?

Não fique fixada.

Como você o diz: deixe fluir, mas não observe o que flui.

A partir desse instante, isso será.

E você viverá, inteiramente, o que há a viver.

É a isso que ele a chama, para além dele mesmo.

Quando você fala de companheiro, evoca dois.

Não há mais dois.

Aqui mesmo, como alhures (seja através do que você nomeia ele ou você), há outra coisa.

Esqueça-se da necessidade de persistir.

Esqueça-se da necessidade de ser, quer isso seja em uma história em uma lembrança ou em um contato.

A etapa de que eu havia falado está, efetivamente, consumada, mas não é por isso que tudo está consumado.

Coloque-se, sinceramente, a Pergunta: para que isso serve?

Para o que você deseja ou para o que É?

Determine-se na Liberdade.

Pergunta: pela manhã, ao acordar, o corpo que eu habito gosta de ficar deitado durante horas, imóvel,
calmo e tranquilo. Esse estado corresponde ao que vocês qualificam de meditação?

Quando é que eu teria nomeado a meditação como sendo isso ou aquilo?

Por que é que eu teria uma definição da meditação?

O que você quer ouvir sobre a meditação?

Qual é o objetivo da meditação, se é que isso seja uma meditação?

Será que é uma conveniência para consigo mesmo?



O que você tem necessidade de esquecer?

Será que, nesse estado, há uma satisfação, e quem é satisfeito?

De não ter que enfrentar o mundo, a Ilusão?

Ou será que, naquele instante há, para além da meditação, para além da calma, a instalação de algo que sempre esteve aí?

A única verdadeira questão está aí.

Não saber se isso é uma meditação ou um Samadhi porque, quer isso seja meditação ou quer isso seja um Samadhi, é preciso, aí
também, ir além disso.

O quer seu corpo?

É ele que quer repousar ou é seu espírito que põe esse corpo em repouso, no objetivo de viver algo, de manifestar algo?

Então, quer isso venha do corpo, quer venha de uma meditação, quer venha de um estado de Presença, qual importância?

Você deve superar isso.

Se seu corpo pede-lhe, aceite-o.

Se seus pensamentos ou seu espírito pedem-no, aí também, aceite-o.

Mas apreenda, efetivamente, que você nada É de tudo isso.

Não é porque o corpo vive uma disposição de espírito específica, ou porque o espírito induz algo de específico, no corpo, que você
deva manter a ilusão desse corpo e desse espírito.

Prostrar-se em um estado, mesmo os mais agradáveis, não é suficiente.

E, por vezes, isso pode, mesmo, ser um obstáculo, não por vivê-lo, mas por ali identificar-se.

Não seja isso.

Isso não quer dizer que você deva levantar-se, porque isso nada mudará no ponto de vista.

Você terá o mesmo olhar.

Apreenda, efetivamente, que o mental vai fazê-lo crer que, se você se atribui esse repouso, ou se o corpo pede-lhe esse repouso, você
vai aproximar-se do Absoluto.

É falso.

Enquanto você crê nisso, é a Ilusão de um desenrolar do tempo, porque o tempo de que você fala é pela manhã, ao acordar.

Você teria podido falar-me de outro tempo, ao meio-dia ou à noite, mas é, ainda, um tempo.

Portanto, isso não é real, porque é efêmero.

Não é a repetição da experiência (quer ela seja pedida pelo corpo ou pelo pensamento, ou pelo próprio Samadhi que se instala) que
vai resolver o problema porque, justamente, o problema é o corpo, e esse espírito.

Eles interagem, um sobre o outro, permanentemente.

Isso não é a Paz.

Isso não é o Samadhi.

Não é o fato de estar tranquilo assim que desvenda o que você É, além do ser, mas sim, justamente, a não identificação e, ainda
menos, a justificação disso.

Pouco importa que isso seja uma meditação.

Pouco importa que isso seja uma doença.

Pouco importa que isso seja sugerido pelo mental ou pela própria consciência.

Não se atrase nisso.

Se é para viver, viva-o.

Mas você não É o que vive isso.

Você É além.

Aceite vê-lo assim.

Não há qualquer finalidade possível em relação a isso.

Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?



Não é a repetição no tempo, nos dias, na hora que vai mudar o que quer que seja porque, assim que você sai daí, o que acontece?

Acontece que outras coisas acontecem.

Essas outras coisas acontecendo, aí também, fazem apenas passar e inscrevem-se no efêmero.

É o olhar que deve mudar.

Não é a experiência.

Nenhuma experiência é válida, porque toda experiência tem apenas um tempo, dura apenas um momento, como para a questão
anterior.

Não fiquem fixados na experiência, qualquer que seja o prazer, qualquer que seja o Samadhi, o que quer que seja percebido, ou não
percebido.

É preciso ir, amplamente, além.

Porque é por trás disso que se encontra a Verdade: aquela que não se move, que não muda.

Viva o que há a viver.

Não se faça a pergunta de saber se é uma meditação, se você está tranquilo ou não.

Não há qualquer culpa a ter ou a não ter.

Vá além do observador.

Vá além do que se vive no efêmero.

Aceite vivê-lo, mas não se contente com isso.

Aceite ver, nisso, o lado efêmero, como experiência.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência.

Não haverá, jamais, preliminar ao Absoluto.

Não haverá, jamais, preparação para o Absoluto.

É algo que se move, a fim de encontrar a imobilidade.

Portanto, isso não pode ser favorecido por qualquer experiência, por qualquer estado, contato, relação ou outro.

Se você abandona tudo isso, verá que tudo é muito simples, tudo é fácil.

Como vocês dizem, tudo é evidente, mas na condição de suprimir as evidências que lhes pareçam normais, mas que são apenas
experiências.

A evidência de que eu lhes falo é a evidência do Absoluto, que não depende de qualquer tempo, de qualquer momento, de qualquer
instante, de qualquer experiência, de qualquer justificação, qualquer que seja.

Como eu o disse em nossas últimas conversas, nós somos, todos, Um, além da Unidade, no Amor.

Porque nós somos Amor, mas nós somos além do amor manifestado e criado aqui, além da experiência de amor.

Aceite viver os momentos os mais belos, como os momentos os mais hediondos desse mundo, que lhe propõe sua vida, no mesmo
estado, que não é um estado.

Porque, enquanto você é gratificado, ou enquanto é culpado, é o mesmo princípio que se exprime.

Não procure nem culpa, nem gratificação.

É nessa condição, nessas duas condições que você sairá de toda experiência, de todo estado, de toda consciência, mas, eu repito,
você é Livre.

Sua Liberdade é total.

Mas, enquanto a Liberdade é ligada a condições, é, verdadeiramente, a Liberdade?

Se você depende de um horário, se depende de uma pessoa (que não é mais realidade do que você é), como você espera poder
estabelecer-se no que você É, para além da consciência, nesse Final, nesse Absoluto?

É claro que vocês todos vivem experiências.

Elas lhes foram descritas (no comprimento, largura e no total) pelos Anciões e as Estrelas e os Arcanjos.

São etapas.

São momentos.

São verdades relativas que se exprimem, justamente, em função do estado da consciência: fragmentada, separada, dividida ou



Unificada.

Então, é claro, é mais agradável estar na Consciência Unificada do que fragmentada.

Mas não confie no que é agradável e, ainda menos, no que é desagradável, porque são qualificativos de um estado, mas você não é
nenhum desses estados, de modo algum.

Aceite ver a Verdade, a fim de Ser a Verdade.

Não aquela que depende de uma experiência, de uma circunstância ou de um tempo, mas aquela que É, de todos os tempos, que
engloba todas as experiências, tanto agradáveis como desagradáveis, todas as ilusões, sem qualquer exceção.

E, aí, você verá o que não pode ver.

Pergunta: minha vida, hoje, faz com que eu esteja pouco ativa e não me sinta implicada no mundo. Essa
não implicação é uma forma de negação, um modo de pôr-se em retração, uma falta de ancoragem, ou
devo refutar em bloco toda consideração sobre a forma que toma minha vida sobre esse mundo porque, de
qualquer modo, isso não releva do Absoluto?

Você tem a resposta nas últimas linhas.

Você mesma diz: «minha vida», «hoje», «meu corpo».

Você sabe, muito bem, que não É nada de tudo isso.

Então, o que quer que faça esse corpo (ação ou não ação), qual importância para o que você É, além do Ser?

Você mesma mantém o papel de observador, a autocontemplação de si mesma.

Há um amor de si que não pode desembocar no não Si.

Você É Amor.

Portanto, enquanto há amor de si, você não é Amor.

Você projeta e identifica-se à sua projeção.

Você mesma mantém a ilusão porque, após ter sido ativa, você tenta a inatividade.

E você se apercebe de que, aí também, tanto ativa como inativa, isso nada muda.

O observador continua aí.

Você se identifica ou a esse corpo ou ao que se desenrola.

E o que se desenrola faz apenas passar, como sua vida, como seu corpo.

Tudo isso deve ser varrido.

Não como uma rejeição.

Não como o fato de renegar essa vida, esse corpo, esse hoje.

Mas de ser além desse corpo, dessa vida e desse hoje que, como eu o disse, todos os três passam e passarão.

O observador existe, ainda.

Você está se perguntando – para prosseguir o que eu disse na última conversa – para saber se você é a corda ou a serpente, saber se
é o conteúdo ou o recipiente.

Mas você nada é de tudo isso.

E, no entanto, você é isso.

Mas não continue isso.

A autocontemplação no ego, como no Si, ativa ou inativa, a nada leva.

E você sabe disso.

É um beco sem saída.

Não há saída.

Tudo isso são experiências que, num primeiro tempo, favorecem o observador.

Mas, de algum modo, no Absoluto, não há qualquer observador.

Há apenas um jogo da própria consciência e, de momento, você participa do jogo da consciência.

Qualquer que seja sua vida, você não é essa vida.



Então, viva o que há a viver.

Viva o que você escolheu.

Aí também, não há que procurar qualquer gratificação e qualquer satisfação, qualquer culpa, porque o pensamento será, sempre, dual,
mesmo quando ele se pretende Unitário.

Porque o pensamento é discriminador, sempre.

Supere o pensamento.

Supere o observador, do mesmo modo.

Supere o corpo.

Não os rejeite, mas veja-os pelo que eles são: obstáculos.

Não se suprime um obstáculo.

Contorna-se ele, de algum modo.

Não se nega, não se quebra isso.

Aí também, é seu olhar e seu ponto de vista, apegados a esse corpo, a essa vida que se desenrola, que é uma projeção da
consciência.

Você não é qualquer de suas projeções.

De algum modo, redefina seu ponto de vista.

Não o inscreva em um tempo.

Não o inscreva em um espaço.

Ainda menos em um corpo.

Sua consciência está nesse corpo, mas você não é nem o corpo, nem a consciência que está nesse corpo, nem fora desse corpo.

Porque tudo isso evoca e manifesta, ainda, uma dualidade.

Dito diferentemente, não se interesse por isso, nem em um sentido, nem no outro porque, assim que você se interessa por isso, há ou
uma culpa ou uma gratificação.

Mas nem uma, nem a outra são a Verdade.

Porque elas decorrem, justamente, de uma circunstância.

E o que você É não depende de qualquer circunstância, seja desse corpo ou dessa experiência.

Efetivamente, saia de tudo o que é conhecido, através desse corpo, através de sua ação ou de sua inação.

Isso volta ao fato de aceitar não mais procurar.

De apreender que nada há a procurar.

Quem procura?

E, sobretudo, quem encontra?

E, enfim, quem encontra o quê?

Ainda, o efêmero.

Ainda, os limites.

Ainda, o conhecido.

Deixe-se levar.

Isso não quer dizer permanecer na cama ou ser inativo.

Deixar-se levar pode realizar-se sendo extremamente ativo.

Porque você sabe, naquele momento, que não é você que age.

Saia do problema da identificação.

Você não é o problema, não mais do que a recompensa, não mais do que a culpa.

Tudo isso representa jogos.



Esses jogos que são programados pelo eu ou pelo Si.

Porque sem eu, sem Si, há o não Si.

E todo o resto seguirá.

É claro que você pode brincar de participar, dando-se a ilusão de ser mestre e de controlar.

Enquanto você crê controlar ou ser o Mestre, o Absoluto é escondido, para você.

É preciso superar a sabedoria.

O que você exprimiu traduz, de algum modo, um apego ao efêmero, à sua vida, a esse corpo.

O próprio apego cria a dependência ao efêmero e, portanto, à experiência.

E é sem fim.

Admita, claramente, o que, para você, é válido.

E, como você disse ao final de sua questão, a resposta ali está contida, porque você sabe disso, profunda e intimamente.

E, no entanto, há algo, em você, que quer exprimir e manifestar o inverso.

Por quê?

De quê você ainda duvida?

De quê você tem medo?

O que é que freia?

É tudo.

Olhe, sem culpa, sem julgamento, porque o que aparece no âmbito de sua visão – aquela de sua consciência – favorece a integração,
a superação, a transcendência, mesmo, de uma consciência para uma não Consciência.

E não veja esse «para» como um deslocamento.

Não é, tampouco, como eu o disse, uma exclusão, mas uma inclusão.

Você quer Ser o que inclui ou o que exclui?

Experiência ou Absoluto?

Conhecido ou Desconhecido?

Ativo ou inativo?

O ativo de que eu falo não é a ação.

O inativo não é, tampouco, a não ação.

É além.

Pergunta: apesar de uma intuição e uma aspiração profunda ao Absoluto, comportamentos que bloqueiam
e afastam do Absoluto aparecem, frequentemente. Por quê?

Porque, a partir do instante em que você tem a intuição do Absoluto, a partir do instante em que você aspira ao Absoluto, o que vai
fazer o ego?

É claro, ele vai encher-lhe a cabeça como um desejo inacessível, ele vai afastá-la disso.

O Absoluto não é nem ligado a uma intuição, nem a uma aspiração.

Ele a faz refutar tudo o que é da ordem da consciência efêmera.

Você não pode perseguir o objetivo do Absoluto.

Caso contrário, ele se afasta, do mesmo modo que quando você o refuta ou quando o nega.

O Absoluto não é concernido por você.

Ele não é concernido por sua aspiração, por sua intuição.

Você deve depor as armas, parar de procurar, Abandonar-se a si mesma.

O Absoluto não será, jamais, uma busca, jamais, uma procura, jamais, uma intuição, jamais, uma aspiração.

Ele não pode, jamais, ser revelado à sua consciência, enquanto a consciência está aí.



Então, é claro, você tem bom jogo de falar de sua consciência que tem a intuição disso.

Mas, como você observou, isso nada muda.

Do mesmo modo que enquanto você vive a aspiração.

A potência da aspiração para ser isso não é a mesma para todo ser humano.

Alguns seres – e eles são raros – puderam ter tal tensão para isso.

Mas a tensão não é a aspiração.

O ponto de vista não é o mesmo.

Portanto, pare de buscar, pare de ser aspirada, pare de ter a intuição disso.

Contente-se, simplesmente, de Ser esse Absoluto.

Enquanto há intuição e aspiração, é uma projeção, aí também, da consciência, para um objetivo.

E esse objetivo é inscrito no tempo e, como tudo o que é inscrito no tempo, não é real, porque isso muda e desencadeia, em você, algo
que você experimenta, é claro, pelo jogo da consciência.

Isso se chama a frustração.

E, quanto mais você tem a intuição, mais é frustrada.

E isso vai afastá-la, sempre mais, do que já Está aí.

O Absoluto não é uma conquista, não é uma experiência, não é um estado.

É esse Final, que se desvenda a partir do instante em que você aceita, além de todo tempo, que não há aspiração, que não há intuição
em relação a isso.

Você deve capitular, porque a aspiração e a intuição são apenas o reflexo da consciência, do Si ou da pessoa, nada mais.

Tudo já Está aí, em você, porque é sua natureza, é o que você É.

Portanto, não pode existir aspiração ou qualquer intuição, porque isso continua o mental ou um desejo, o que é pior.

Nada há a desejar, uma vez que já está aí.

O mental leva-a ao inverso de sua aspiração e de sua intuição.

E, quanto mais elas crescerem, mais o mental vai afastá-la disso, conduzindo-a a viver coisas desagradáveis, que são apenas o
reflexo da frustração.

Em seu caso, não há dúvida nem medo, mas, simplesmente, a frustração.

Se você aceita ver isso, compreenderá a futilidade da intuição e da aspiração que a conduz, exatamente, ao oposto do que você quer,
porque o Absoluto não é uma vontade, nem um querer.

Então, deixe cair todo querer.

Se você aceita Abandonar-se, verá que o Absoluto já está aí: é o que você É.

Você não é mais suas frustrações do que sua aspiração e, ainda menos, sua intuição.

Uma intuição correta serve apenas nesse mundo (para fazer boas escolhas, por exemplo).

Mas o Absoluto não é uma escolha.

Ele não é desse mundo.

O que você espera ali encontrar?

Você pode encontrar apenas a frustração, cada vez maior.

Nenhum ser pode conduzi-la ao que você já É, se não é aquele que quer afastá-la do que você É.

Torne-se consciente de que há apenas um único mestre e torne-se consciente, depois, de que esse mestre é ridículo, porque ele erige-
se naquele que sabe, naquele que tem a intuição, naquele que aspira.

Apreenda isso.

E isso não é um esforço a fazer.

Não é um trabalho.

Não é uma ascese.

É muito simples.



É muito simples.

A frustração leva-a à complexidade.

E o que é complexo não é Absoluto.

A complexidade pertence à consciência e seu desdobramento, de mundo em mundo, de Dimensão em Dimensão.

Vá além.

Faça cessar todos esses jogos.

Não aspire a nada mais.

Não tenha mais intuição.

Faça calar isso, esquecendo-se disso (não se opondo a isso), e você verá que já está aí, desde sempre, antes mesmo que você
existisse aqui.

Seu você, seu Si identificou-se a essa busca, a essa intuição, a essa aspiração e, portanto, você mesmo põe uma distância que não
existe, você põe um tempo que não existe, um espaço que não existe.

Você mesma cria isso.

Veja-o, sem culpa, sem hipocrisia.

E, a partir desse instante, você o viverá.

Diga-se que é simples.

Se devesse permanecer uma única intuição antes que ela desaparecesse, é esta: é simples.

E substitua a aspiração – se você é capaz disso – pela tensão.

E, se a tensão não pode fazer-se, então, Abandone-se.

Se, no instante, você é capaz de dizer-se, em verdade: «não importa», nada mais haverá a manter, nada mais a buscar, nada mais a
esperar, nada mais com o que estar em acordo ou em desacordo.

O Absoluto ali Está.

Você ali Está.

Lembre-se de que, para o ego e o mental, o último passo parece terrivelmente difícil, porque há a perda, porque há o Abandono.

Você se sente Abandonada, só?

É um muito bom sinal.

Um melhor sinal do que a intuição e a aspiração.

Mas não se apegue a isso, tampouco, deixe passar tudo isso.

Pergunta: Por que é tão difícil permanecer nessa liberdade infinita que, por vezes, exprime-se através de
mim?

O que é que diz que é difícil?

A resposta está no segundo termo da pergunta porque, o que se exprime, através de você, quer, efetivamente, dizer que você é
atravessada por algo e que, aí também, você mesma se coloca como observador e, portanto, na distância.

E perceber essa distância criada, o que acentua, para você, essa noção de dificuldade, porque você quer permanecer exterior e
observador.

Portanto, é difícil: você observa o que acontece, mas não se torna o que acontece, que é Absoluto.

Nada há de difícil.

Apenas você é que é difícil, no que você não é.

Então, por momentos, as resistências caem.

E, quando as resistências caem, você fala de liberdade infinita.

Mas quem observa essa liberdade infinita?

Quem sente essa liberdade infinita?

Justamente, o que impede que ela seja a Verdade Absoluta.

Há apenas você, e você mesma.



Se você observa essa liberdade infinita, se a sente, você não é Livre.

A experiência que é vivida – porque, se isso acontece, continua uma experiência – não pode, é claro, torná-la Livre, porque você já é
Livre.

Você É, já, isso.

É, simplesmente, aquele que observa, que fez uma experiência disso, e não uma realidade do Real, e não o Absoluto.

Há, em algum lugar, uma distância que permanece.

Quem põe a distância?

Será que é o Absoluto?

Ou você?

Quem impede a instalação, a revelação, se não é o observador, que se compraz em sua observação e faz algo de exterior, faz disso
uma experiência, um estado que passa?

E há, sempre, escondida por trás disso, a vontade de se perceber.

Ora, o que é que se apercebe ou que percebe, se não é a consciência?

Não há, portanto, não consciência.

Você continua estabelecida no «eu sou».

É isso, precisamente.

O observador está presente.

Por vezes, há o testemunho.

Mas é o mesmo princípio: há uma distância, há uma experiência, há um estado, mas não há perenidade.

Vá além do que você vê, além do que crê.

Não fique fixada.

É o Absoluto que é imóvel – não você – no que se move ou no que está fixo.

Toda experiência pode parecer boa a realizar e a viver, mas é um instante em que todas as experiências devem ser transcendidas, a
fim de, justamente, não mais ser, simplesmente, uma experiência, simplesmente, um estado que passa.

Você é Eterna.

Você é Absoluta.

Então, Libere-se, porque você já está Liberada.

E, se aceita isso, você compreenderá que falar de Liberdade infinita nada quer dizer.

Você é, realmente, Livre apenas se aceita que já está Liberada.

Naquele momento, você apreenderá que não há nem infinito, nem finito.

Resta apenas o indefinido e o indefinível.

O Absoluto é, também: nenhuma definição pode conter ou explicar o Absoluto.

Apenas mostrando-lhe onde não há lógica real – mas apenas uma lógica aparente – é que eu posso dar-lhe a apreender a Verdade
Absoluta (e não relativa), porque o próprio fato de falar de Liberdade infinita, que não dura, mostra-lhe, sobretudo, que você está
confinada.

Não culpe.

Veja-o, simplesmente, porque é simples.

Não há qualquer dificuldade, exceto aquela criada pelo mental.

Quando você dorme, você pode dizer que está na liberdade infinita?

Não: você desaparece.

O Absoluto está aí, porque o mundo desapareceu.

Não é, simplesmente, uma diferença de nuance ou de compreensão.

É o olhar limitado ou ilimitado, um olhar finito ou infinito.

Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.



Mas, aí também, o verdadeiro olhar não é nem finito, nem infinito: ele é Absoluto.

Ele não pode estabelecer distinção, diferença, separação.

Isso, você o É.

Veja, simplesmente.

Porque a Simplicidade é a Porta da Transparência e, sobretudo, da Espontaneidade, aquela que surge assim que o mental não tem
mais referência nem referente.

Favoreça isso.
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Pergunta: Desde que eu escuto as suas conversas, eu fico cada vez mais na aceitação do que me propõe a
vida, o que me permite evitar o processo de ação/reação, mas muitas vezes eu me esqueço de aplicar a
técnica da refutação.

Não há caminho.

A refutação não é uma técnica.

É uma conduta que faz mudar o olhar, que desconecta o mental (como eu o disse).

Já está muito bom não manifestar a ação/reação.

O que você constata e as palavras que eu emprego demonstra que você é o observador.

Você não está mais no palco do teatro, mas você ainda está instalado na poltrona assistindo.

O único modo de se levantar da poltrona, de sair do teatro, para ver que o teatro não existe, é a refutação.

Saia da constatação, assim como você saiu da ação/reação.

Instale-se além da constatação, porque constatar é colocar uma distância, também.

É manter, de algum modo, o prazer do observador, daquele que assiste à peça de teatro.

Você saiu do personagem e então a vida se desenrola, os diferentes atos da peça exibem-se.

Se você constata, significa que você observa.

Resta-lhe refutar, ainda este papel, ainda esta função.

Porque, enquanto houver uma função, há persistência do efêmero.

Beneficie-se da paz que pode resultar da ausência de ação/reação não para satisfazer-se com isso, nem para ficar insatisfeito, mas,
simplesmente, para refutá-lo.

E, para você, há um perigo, porque você não atua mais na peça de teatro, você assiste a ela.

Para você, é uma situação arriscada, perigosa.

É aí que é preciso levar a refutação.

Naturalmente, você esquece.

Você não é aquele que esquece.

É o mental que o faz esquecer, porque ele fica satisfeito com esta observação, com este estado de testemunha, do Si, se você preferir.

No Si, há ainda modelos (o CRISTO ou quem você quiser).

Supere o modelo.

Rejeite todas as crenças, sem qualquer exceção.

Refute-as.

Restam ainda crenças e são as suas crenças que se opõem, não você.

http://portaldosanjos.ning.com/
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A oposição leva à constatação.

A constatação leva à testemunha, mas a testemunha não leva ao Absoluto.

A refutação permite ao Absoluto manifestar-se, nesta forma, nesta consciência.

É o momento em que não há mais, tampouco, espectador, não há sequer mais teatro.

Eis ao que eu o convido.

Pergunta: Como estar na Graça e no Amor para acolher este novo ser que se revela no meu corpo físico,
para deixar trabalhar a Onda da Vida, para estar lúcida das mudanças em curso, sem me deixar ser tomada
pelas ligações de apego mãe-filho?

É muito simples: não se coloque mais esse tipo de questão porque todas essas questões reforçam-na na Ilusão.

A Graça não precisa de você, assim como os apegos.

Você nada é de tudo o que você vive.

Você É o que está sendo vivido: a Onda da Vida.

Nenhuma ligação pode tranquilizá-la.

O apego pertence a este corpo, na relação mãe-filho.

Isso está inscrito no saco de comida.

Você está submissa a este saco de comida, às suas programações, aos seus engramas.

Isso é o seu cérebro, mas não é você.

Da sua consciência sai uma outra consciência que é formada às cegas do seu corpo, a partir do seu corpo.

E você se crê proprietária ou responsável.

Quando muito, você pode dizer que o que lhe pertence é um outro saco de comida que sai de você, que você criou.

Mas você não criou a consciência que está dentro dele.

Ela não pertence a você, de maneira alguma.

Sem isso, você mantém a ilusão da carne da carne.

A Graça não tem o que fazer desta carne, porque a Graça É.

Ela não é levada pela carne, mesmo expressando-se através da carne.

Isso não é a mesma coisa, não é a mesma relação, não é o mesmo olhar.

Aceite simplesmente que isso se desembarace, mesmo sendo você que o criou, originalmente.

Será que é você que fabrica isso?

Isso é fabricado tão somente porque é a inteligência que há no saco de comida que está programada para isso: reproduzir-se.

Mas você, você tem necessidade de se reproduzir?

O que é que você reproduz?

Há sempre, no nascimento de uma carne, a partir de uma carne, um conjunto de histórias, um conjunto de projeções que criam apegos,
através de ideais ou de medos, é a mesma coisa.

Beneficie-se desta experiência (porque, aí também, ela é efêmera, ela dura nove meses) para ver o que é isso, o que isso vem
despertar em você, preencher em você, ou atemorizar você, porque você não é isso.

Você É o Amor e você cria o Amor.

Será que este Amor lhe pertence, no entanto, sabendo que o Amor é Livre e torna Livre?

Caso contrário, isso permanece humano e, portanto, efêmero.

O que você vive é, de algum modo, um desafio ou, se você preferir, uma experiência.

Aí também, não fique presa a esta experiência e ao que ela induz como apego à carne.

Considere isso, efetivamente, como uma Graça ou uma Dádiva.

Mas não pare nisso.

Eu a lembro de que, para a Onda da Vida, assim como para a Graça, justamente nada há a fazer.



Não é mais uma questão de fazer, nem uma questão de ser, mas, sim, uma questão de não ser.

É a visão limitada que a impossibilita de conhecer esta Consciência que, no entanto, está em você (onde ela estava antes?), que criou
o apego, que criou a responsabilidade e a dependência.

Ame o que você criou, o que você É, mas com um Amor que esteja além de uma projeção, embora sendo uma criação da sua carne.

Deem-se conta dessas ligações que todos nós denominamos, encarnados, antes de sermos Absolutos: “amor”.

Porque nós não conhecíamos outra expressão, até o Absoluto chegar aí.

Você toma consciência, além da consciência.

E aí, tudo fica simples.

Porque você não é este corpo.

Então, como você poderia se projetar nesse corpo, que foi criado a partir deste corpo?

Isso vale também para os pensamentos.

Isso vale para todos os apegos.

Caso contrário, isso não é o Amor, é uma fraqueza.

O Amor é vigor.

Então, simplifique, porque isso já é simples.

Como em uma resposta anterior: é tão simples que isso parece, para o ego, um absurdo.

Lembre-se de que há o olhar para mudar.

Não este corpo, que vive o que é para viver, que foi desejado ou não.

Aí também, não voltem apenas à pergunta e à resposta.

Eu diria até mesmo: discordem disso.

Seria preciso chegar à conclusão de que o que acontece na sua carne é, em algum lugar, uma reprodução, mais ou menos conforme
com as suas projeções, com as suas expectativas, com os seus desejos e também, é claro, com as projeções, com as expectativas e
com os desejos do que está aí.

Mas nada mais.

A Liberdade está aí e põe fim a todo apego, o que não impede (muito pelo contrário) a ligação de Liberdade do Amor (que vocês
denominam Vibral) e mesmo do Absoluto.

Eu diria até que isso pode ser, de algum modo, condições propiciadas (como você diz) pela Graça e pela euforia que é secretada por
este corpo de alimento, durante este estado que não é nada mais do que o instinto de preservação (visando, simplesmente, o que é
nomeado o amor filial ou materno não levando, de qualquer forma, ao desaparecimento da espécie humana).

Nada mais e nada menos.

Não se deixe enganar por esse mercado de tolos.

Isso não impede de amar, mas não é mais o mesmo amor.

Não há mais apego, se você vê-lo assim.

Há Liberdade.

Pergunta: Desde que eu reencontrei a Consciência de quem eu sou e que eu me abandonei à Inteligência
da Luz, tudo é simples e fluido e o pequeno “eu” cada vez menos assume o lugar. Isso seria a
Transparência?

O fato de constatar (o fato de ter uma constatação) prova a existência do observador que substituiu o eu ou o ator.

Obviamente, essa constatação não é suficiente.

É preciso, aí também, se tal for o que você deseja (não como aspiração ou vontade), aceitar deixar isso se extinguir.

A vida, então, irá se desenrolar, não mais somente sob a ação da Inteligência da Luz, mas, muito mais, no Absoluto.

Esta forma não ficará mais limitada a esta consciência, a esse eu que se vai ou a esse Si que se instala, mas ela irá envolvê-los em
algo que é, digamos, muito mais amplo e muito maior (se tanto é que podemos falar de tamanho).

Cabe a você ver se você quer terminar a fragmentação e, portanto, ser Transparente.

Enquanto existir um Si, existe um espelho que mostra a você o que é para ver.



A Transparência é a ausência de espelho já que a Transparência consiste em deixar atravessar-se, na totalidade.

A instalação da Transparência e da espontaneidade excede largamente o Si ou a Fluidez.

A Transparência é um estado onde nada é parado, nem mesmo o estado em que se está (que não é mais um estado).

Aí está o Absoluto.

Eu diria que o Si dá a Clareza e a Precisão porque o palco do teatro fica iluminado.

Mas eu a lembro de que não há nem teatro, nem palco.

É, portanto, você que deve ver se você permanece em meio à Clareza ou se outra coisa se revela a você, muito além da Inteligência da
Luz, mas no que permite revelar o que sempre esteve aí, além da Clareza.

O Absoluto é assim.

Mas, na sua pergunta e na sua constatação, há uma instalação da Consciência nesse Si.

Não pode ali haver percepção da não Consciência.

Você está, portanto, instalada na Alegria (na persistência do Si), ilusória, ela também.

É preciso sair da contemplação.

Então, a Transparência chega porque nada mais há para olhar, nem nada para ser, exceto o Absoluto.

Mas cabe a você ver o que se manifesta.

A Transparência, aliada aos outros Pilares do que foi nomeado os Pilares do Coração (com a Integridade, a Infância, a Humildade e a
Simplicidade), é a característica do Si.

A Transparência vai além disso já que nada é parado, nada é definido, nada é identificado.

Não há mais Si.

Não há mais eu.

Não há um eu que se afasta e um Si que se instala.

Mas, é livre a você (porque é a sua liberdade) continuar a constatar e a se instalar na constatação ou então superar, digamos, a
constatação.

Aí está a Transparência, mas não antes, mesmo se a Transparência fizer parte da própria definição do que vocês denominaram os
Quatro Pilares.

Transparecer é ir além do parecer e além do ser.

Ser Transparente é não mais existir, não mais interferir, não mais inferir, não mais ser.

Mas, mais uma vez, você é livre.

Mas você é livre de quê?

Simplesmente do que você decidiu, do que você estabeleceu.

Mas essa não é a verdadeira Liberdade.

Isso são liberdades efêmeras porque elas irão desaparecer quando o seu corpo de alimento desaparecer, quando os seus
pensamentos desaparecerem.

Então, naquele momento, o que você vai se tornar?

O que você vai ser?

Você prefere aguardar ali ser para colocar a questão (quando você não puder mais se colocar questão) ou você quer ter a resposta
agora?

É você quem decide.

É você quem tem a chave.

Porque não há chave.

Não há porta.

Tudo depende de onde você se coloca.

Tudo depende onde você está (ou não está).

Mas eu agradeço pela sua constatação.



Mas eu agradeço pela sua constatação.

Porém eu sou obrigado a dizer que tudo isso a torna Transparente, mas não é a Transparência.

Esteja consciente disso.

Porque a Transparência total não pode existir, nem no eu, nem no Si.

Ela apenas é Verdade quando você sai de tudo o que é efêmero.

O Absoluto é Transparência total.

Porque mais nenhum espelho existe.

Mais nenhum sentido do eu ou do Si existe.

Tudo é instalado no não ser, na não consciência.

Mas o resultado é o mesmo.

O que você quer ver subsistir?

E o que pode subsistir?

O que é da ordem do relativo e da ordem do Absoluto?

O que continua?

O que cessa?

Constatar é, talvez, um dos últimos degraus da escada.

Mas você é livre para considerar que essa seja a finalidade e se contentar com isso.

O Absoluto tem todo o tempo já que ele está fora do tempo.

Não você, no que ao que você está identificada, nas suas constatações, no Si.

Cabe a você ver se você deseja se colocar essas questões ou ignorá-las.

Cabe a você saber se o que você vive é conhecimento ou ignorância.

Em relação ao quê?

E em quê?

Será que isso a satisfaz (e irá satisfazê-la amanhã), independentemente do que você observa, independentemente do que você
constata?

Obviamente, o Si, comparado ao eu, é infinitamente mais Transparente.

O eu é opaco.

O Si é Transparência, não total, mas Transparência.

Cabe a você ver.

A sua situação depende de você mesma.

Mas, tome cuidado para não qualificar o que não tem qualificativo: o que é o caso do Absoluto.

Pergunta: Bastante ancorada na materialidade, o Si me parece inacessível. O Absoluto sequer é
conceituoso, concebível. Eu experimento, nesse momento (pela leitura dos seus ensinamentos), um
sentimento de desânimo e, até mesmo, de rejeição. O que, na personalidade, se opõe e como superá-lo?

Você mesma disse: a materialidade, o fato de querer conceituar o que não pode ser conceituado.

Portanto, é óbvio que a materialidade e a personalidade queiram rejeitar.

Você não pode conservar o ponto de vista da personalidade a aceitar isso.

Se você afirmasse isso, seria falso.

O que você disse está correto.

Você não está pronta para deixar o que você acredita ser.

Você está, visceralmente, apegada à sua pessoa.

E então, estando apegada, por qual razão iria querer aceder a algo que a libertaria?

Nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma alegria, pode sair daí.



Não procure conceituar, nem, menos ainda, aceitar.

Você precisa, primeiro, sair do inferno, ou seja, do seu confinamento: de crer neste corpo, de querer possuir o que quer que seja.

Você sequer possui o seu corpo pois você não é ele.

Quando você aceitar que este corpo é apenas um confinamento (uma ilusão, uma aparência), então você poderá se colocar a questão
do conceito ou da ideia.

Mas, agora, eu lhe digo que o Absoluto não é, nem um conceito, nem uma ideia, nem assimilável.

Porque você está limitada em sua visão, em sua percepção.

Porque você se apoia no corpo e na própria materialidade: uma transformação da materialidade, da personalidade.

Não há continuidade.

Não há possibilidade e ainda menos conceito e muito menos coisa percebida.

Não há, portanto, solução vislumbrável, nem mesmo desejável.

É-lhe preciso rejeitar, até mais, porque rejeitando significa que você não compreende.

E quanto menos você compreender, mais você será Livre.

É justamente o fato de acreditar compreender este corpo (suas ações, sua vida) que a confina no limitado, porque você tem medo.

O Amor não é o medo.

Por mais que você tenha amado o seu corpo, não irá permitir-lhe superar o corpo.

Por mais que você tente amar a personalidade, transformá-la em algo de melhor.

Mas não é você quem age assim, em sua Eternidade.

É porque você está identificada, demasiadamente, no limitado.

Mas o seu corpo está limitado no tempo e no espaço (neste período).

Ele não tem necessidade de você para existir: ele existe em outros lugares.

O melhor serviço que você possa lhe fazer é deixá-lo evoluir sozinho (sem interferir) e você irá constatar, então, que nenhuma
manifestação física pode aparecer.

É você mesma quem cria as suas próprias manifestações físicas.

Não há karma.

Não há causa, exceto si mesma.

É isso que você recusa ver na cara.

Então, você vai buscar em outros lugares: no ontem, em uma causa.

E você se mantém, assim, nos contextos deste corpo, na ação/reação.

E você crê que você vai poder desembaraçar-se desta ação/reação compreendendo a reação à ação.

Mas de onde veio a primeira ação, se isso já não era uma reação?

Você está, já, aprisionada e você se aprisiona ainda mais.

Amar é ser Livre.

Não é aprisionar-se.

É abrir o que está fechado.

É não mais aceitar estar fechado ou aprisionado.

Não há qualquer solução enquanto você estiver na prisão, mesmo se você colocar belas cortinas, mesmo de você mudar a mobília,
mesmo se você mudar de pensamentos, mesmo se você compreender.

Eu a convido a não mais compreender.

Eu a convido a deixar toda forma de conhecimento do que existe neste mundo.

Porque, senão, você vai fortalecer as resistências.

Você vai reforçar o sofrimento enquanto você acredita liberá-lo.



Saia da prisão, primeiramente.

Veja a prisão.

Não existe chave escondida no interior da prisão.

É você que dá corpo à prisão, pela vontade de compreender, pela vontade de apreender o que pertence apenas a esta própria prisão.

O Amor não está aí.

É um estágio acima (se eu puder me exprimir assim).

O Amor não está na prisão.

Enquanto você visar uma perfeição deste corpo, desta pessoa, você está na ilusão, em algo que irá passar.

A única satisfação durável é Eterna: ela é o Absoluto.

Ela é efêmera no Si.

Enquanto você acreditar e esperar uma melhoria do que quer que seja deste corpo, dos seus pensamentos, ou aceitar um conceito
(que não é conceituoso) ou admitir uma ideia (da qual você não pode ter ideia), você irá pregar uma peça em você mesma.

Então, obviamente que você rejeita o que eu digo e você apenas pode rejeitá-lo.

Mas se coloque a questão de quem rejeita: evidentemente, o que é limitado, o que recusa ver os limites e os contextos caírem porque
há um apego visceral à materialidade nisso que ela tem de mais sólida aparência, de mais permanente aparência.

Mas tudo isso são apenas aparências.

Se você olhar, objetivamente, o seu saco de comida irá falecer.

O que você vai se tornar, naquele momento?

Como você vai considerar a matéria?

Qual matéria quando não houver mais matéria (não aquela que você conhece)?

É como se você quisesse construir um edifício muito alto em um solo totalmente instável (que você acredita ser estável).

Você acredita que você pode reforçar o solo, mudar o solo, mas isso é falso.

Se a hipótese é falsa, você apenas irá construir sobre areia movediça e o edifício vai afundar.

Nada há a construir,

Há que descontruir tudo, pela refutação.

Mas a materialidade ali se recusa, como o mental, porque apenas o mental para fazê-la crer na materialidade.

Nada é válido, aí dentro.

São apenas ideias, apenas conceitos falsos.

Por que aderir a conceitos e ideias que são falsos?

Aí está a causa do sofrimento e da manutenção da ilusão.

Se você ouve o que eu digo a você, então rejeitá-lo será ainda mais forte.

Mas eu posso afirmar a você que a rejeição e a violência são o caminho certo, enquanto você estiver na prisão.

Não é pacificando o que é ilusório, não é abrandando o que é ilusório, não é se embelezando na prisão que você vai sair da prisão.

Você melhora o contexto, mas você não elimina o contexto.

A Liberdade está em outros lugares.

Como você pode pretender ser Livre, ou ser melhor, no que é efêmero, no que está confinado, no que está limitado?

Você não vê, por si mesma, as oscilações que vão de um muro ao outro, de uma interrogação à outra?

Você não é isso: você é a Liberdade, você é Amor.

Todo o resto não tem qualquer consistência.

E, sobretudo, a materialidade.

Isso é areia movediça das piores.

Eleve o seu olhar.



Eleve-se e você verá que o edifício se constrói independentemente de tudo o que você decidir.

Abandone este medo, esta necessidade de controlar ou de se sentir segura na materialidade.

Isso não tem qualquer sentido.

Isso é apenas peso.

Isso é apenas densidade.

Há um medo do que é elevado.

Em última análise, você busca a Liberdade, mas você tem medo da Liberdade.

Você queria que a Liberdade se encontrasse na matéria: esqueça isso.

Tente ver de outra forma.

O amor da matéria não é o Amor, visto que a matéria é Amor, já.

Ela não tem necessidade do seu amor.

A Ilusão é Amor.

Mas ela não tem necessidade de você: isso é um sonho, uma projeção, uma ilusão.

Você quer dar peso ao que já tem demasiado peso.

Quem a obriga a agir assim?

O que, em você, se opõe à sua Liberação que já está aí?

Continue a rejeitar, continue a recusar: isso cria forças de atrito na Dualidade, na ação/reação.

Então, a prisão irá queimar.

Aquele que chega no final de um beco sem saída dá necessariamente meia volta para apreender-se de que não há beco sem saída,
nem caminho.

Mas é preciso ter criado o caminho e o beco sem saída, antes, para perceber que isso não é nada.

O Absoluto não é nem conceito, nem ideia, nem o que quer que seja, mas ele os inclui.

Não há exclusão: é você que se exclui do Absoluto.

Ele sempre esteve aí.

Querendo ter uma ideia, querendo conceituá-lo, você quer fechá-lo na Ilusão.

O Absoluto deixa livre a ilusão: ele a inclui.

Não é perfeitamente a mesma coisa.

Não é o mesmo movimento.

Não é a mesma imobilidade.

Você vê o que eu quero dizer?

E não me responda.

Permaneça em você (em suas certezas) e veja o que eu lhe disse.

Depois, releia-o e você será obrigada a concluir e a ver onde se encontra o absurdo e a absurdez.

Você não é nem absurdo, nem absurdez.

E ainda menos matéria.

Ainda menos física.

Por que querer acreditar no que não é verdadeiro?

Por que fingir uma verdade que não tem qualquer sentido, qualquer lógica?

De onde isso vem?

De onde isso veio a você?

É muito simples: você reivindica estar apegada ao que lhe dá mais medo: à encarnação.



Há, portanto, uma não encarnação, contrariamente ao que você define.

E o corpo se manifesta para mostrar a você a sua não encarnação: aí está o confinamento.

Em nenhum outro lugar.

Porque, por querer ver as coisas tais como elas são, você vê apenas uma aparência, apenas o que lhe mostra o seu mental (e os seus
conceitos e as suas ideias)

Abandone as ideias e os conceitos: você verá que não há prisão senão aquela que você construiu.

Pergunta: Eu tenho a impressão de que todas as questões que eu posso formular são estúpidas.
Entretanto, eu tenho tendência de dizer “sim mas”. Por quê?

Esse é o aspecto discursivo em você: a instalação, ao nível da discriminação, do seu próprio cérebro habilitado a sempre responder
“sim mas”, sim e não, sim ou não (é o mesmo princípio).

Há o que é bom.

Há o que é ruim.

Para você ou para o outro?

Há o que é verdadeiro e há o que é falso.

E para você, isso tem valor de Absoluto.

Mas o Absoluto é considerar que nada é verdadeiro e nada é falso.

Tudo depende do ponto de vista.

E a palavra que você empregou: você tem uma impressão.

Mas como você quer fazer de uma impressão, a Verdade?

Uma impressão é algo que passa.

As suas impressões mudam em função de um monte de fatores que não pertencem a você e que pertencem a você.

O “sim mas” é apenas a expressão da Dualidade da personalidade.

Porque a personalidade sempre tem medo de se enganar.

E ela tem razão: ela sempre se engana.

De onde o “sim mas” ou o “não mas” (isso nada muda).

Isso será sempre assim, em meio à personalidade.

É o espectador que começa a compreender (e a viver) que há um espectador, ou um observador.

Ele saiu do ator.

Mas, sendo observador, ele quer mesmo assim mudar o ator, mudar a iluminação.

Daí vem o “sim mas”: do intelecto.

Do que passa seu tempo a discriminar, a classificar, no bem e no mal, no verdadeiro ou falso, criando assim (e mantendo) a Dualidade,
permanentemente.

É um hábito de funcionamento.

Nada mais.

Muitas vezes forjado pela educação, pelo ensinamento e pelo meio familiar.

Nada mais.

O “sim mas” não leva a parte alguma, assim como o “não mas”.

Porque você não pode se apreender do que é verdadeiro ou do que é falso, exceto nas leis deste mundo: se você solta uma pedra, ela
cai.

Ela não vai subir: é verdade.

A pedra não existe: é verdade.

Onde você se coloca?

Portanto, a pedra não cai.



É falso.

Aceite que qualquer ponto de vista (que qualquer “sim mas”, que qualquer “não mas”, “sim”, “não”) é apenas aplicável em meio à
realidade deste mundo que não tem qualquer substância, qualquer essência, exceto aquela que anima você.

Onde você quer Ser?

E, aliás, onde você É?

A impressão conecta a Intuição.

Ela remete a uma escala de valor, a um julgamento de valor (no bem e no mal) e irá levar, sempre, a experimentar o “sim mas” ou o
“não mas”.

Isso quer dizer que quando você dá dois passos à frente, você dá um passo atrás.

E, finalmente, você não se mexe.

Mas não da imobilidade do Absoluto.

Que isso seja um à frente e dois atrás, não muda nada.

Há tergiversação.

A tergiversação quer dizer: hesitação, ausência de certeza e, portanto, oscilação, manutenção da ilusão pela interrogação do mental,
do intelecto.

Cabe a você ver se é possível depor as armas porque o Absoluto não é um combate.

É, justamente, o momento em que você depõe as armas: o intelecto, o conhecimento intelectual, as crenças.

Porque as crenças são armas de destruição do Absoluto (que não pode ser destruído).

Esqueça as suas impressões.

Não busque apreender-se, mas, de preferência, ser apreendida pela Verdade.

Para isso, é preciso que você faça calar todas as verdades, todas as suas aquisições, todos os seus conhecimentos, todas as
crenças, sem qualquer exceção.

Você não pode ser preenchida da Verdade Absoluta enquanto existir, em você, tergiversações (hesitações), enquanto o seu mental
fizer você crer que está cheia de conhecimentos que vêm colidir, entrar em contradição.

Não há síntese possível.

Você pode ficar sempre analisando, mas jamais a análise irá levá-la a uma síntese, neste caso, e ainda menos a uma integração.

Você estará, sempre, dividida e fragmentada, consciente das diferentes partes que animam você (sem qualquer possibilidade de
comunicação entre elas, exceto às vezes), porque você assimilou a construção do seu Corpo de Estado de Ser a um conjunto de
tijolos.

Mas esses tijolos não se encaixam uns com os outros.

Aí também, é muito simples: aceite ver o que você construiu.

Aceite ver os seus próprios raciocínios.

Porque a razão vai levá-la, sempre, ao “não mas” ou ao “sim mas” e a impressões, vagas ou intensas, mas que permanecem
impressões, ou mesmo intuições.

Nenhuma certeza pode emergir daí.

Nenhuma Verdade pode emergir daí.

Porque tudo é relativo.

Mas você não é o relativo.

É sempre sedutor, para a personalidade e para o Si, gritar aos quatro ventos que existe o livre arbítrio.

O livre arbítrio apenas resulta da confusão entre diversas crenças, diversas experiências, diversas impressões.

O livre arbítrio faz você acreditar que você é livre.

Mas você não é Livre enquanto houver “sim mas”.

Enquanto houver “sim mas” significa que, em alguma parte, de você, existe algo que acredita (ou que acha) que pode se enganar.

Aliás, o mental sempre se engana.

Em qualquer escolha: sempre em 50% dos casos (isso é estatística).



Em qualquer escolha, você tem a possibilidade de se enganar uma vez em duas.

Para não mais ter que escolher, para não mais manifestar o “sim mas”, é preciso instalar-se na Liberdade, na Ação de Graça.

Porque, naquele momento, não é mais o seu mental que decide o que é verdadeiro ou falso, o que é correto ou não correto, mas é a
própria Luz (esta própria Graça) que trabalha.

Enquanto você crer trabalhar, você permanece no livre arbítrio e, portanto, no “sim mas”, na impressão.

Daí não pode sair qualquer certeza.

E, aliás, é lógico porque tudo isso é incerto e improvável.

Mova-se.

Volte para aí onde não há mais qualquer probabilidade, qualquer possibilidade de errar, de “sim mas”, de suposição.

Coloque-se no que você É e não no que você acredita.

E deixe vir.

Não a impressão, mas a Liberdade.

Todo o resto irá resultar daí.

Sem a sua intervenção, sem livre arbítrio, mas na Liberdade.

O livre arbítrio outorga a você a possibilidade de se enganar (o que é sedutor para a mente), sabendo que ela se engana, sempre, uma
vez em duas.

A Verdadeira Liberdade, aquela da Ação da Graça, não pode dar margem a erro.

Porque isso está além da experiência, além da Dualidade, além da escolha.
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Questão: eu ainda não cheguei a extrair minha consciência do sono de sonho. Ela continua aprisionada em
vivências de minha personalidade. Que devo viver ou como fazê-lo?

Quem trabalha, enquanto você sonha?
Quando você dorme, você sabe que dorme?
Você deveria, para isso, permanecer lúcido.

Prosseguir a dissolução é, justamente, permanecer lúcido, não mais estar no sonho – o que alguns chamam Turiya –
que não é o Absoluto.

Do ponto do Absoluto – se é que eu posso falar assim – o estado de vigília ou de sonho nada muda.
Eles são ilusões, tanto um como o outro.

Sua vida passa, seu corpo passa, o sonho passa, não é, portanto, eterno e, de modo algum, ligado ao eu sou.
Turiya (ou o eu sou, a Presença) é uma etapa.

É o que é construído além da personalidade, e que deve apagar-se, por desconstrução ou, antes, dissolução, no
momento oportuno.

Se sua consciência, assim como você a vive, está presa nessa realidade, isso significa, simplesmente, que o
momento, no sentido linear, não chegou.

No que lhe foi dito (de prosseguir um trabalho de dissolução), será que lhe foi dado um prazo?
Não.

A consciência vai viver, em seu caso, o que há a viver, para ela, antes de desaparecer.

O apego, do que você é, a alguns modelos de crença, confina-o tão seguramente como o resto.
Você conheceu o Cristo?

Você O viu ou é apenas uma crença?

Eu poderia falar-lhe de Krishna ou de Buda: será que eu os encontrei diferentemente do que por seus escritos,
diferentemente do que pelas crenças deles, diferentemente do que por religiões ou através de um ideal, de uma

história?
Você deve, mesmo, matar isso.

Não de maneira ativa, porque nada há a fazer desaparecer, mas, simplesmente, refutar, aí também.
Ir além disso.

Enquanto você adere ao que quer que seja outro que não o Absoluto, o Absoluto é fechado para você, porque a
crença afasta-o dele.

O Cristo é Turiya.
Ele é um modelo, mas, como foi dito (mesmo por Buda): a um dado momento, você deve matar o modelo.

O único obstáculo está aí.

Há, através da adesão a uma crença, um ideal a perseguir.
Esse ideal a perseguir inscreve-o em um tempo, e o tempo parece longo.

Suprima o ideal, não haverá mais tempo.
Suprima a crença, você não terá mais necessidade de tempo.
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São as crenças que impedem a dissolução, mesmo seu modelo o mais ideal, mesmo reencontrado em sonho, mesmo
reencontrado de maneira mística.

Porque aqueles que o reencontram, realmente, de maneira mística, têm apenas um objetivo: fusionar, Casar-se com
Ele (ou com Ela, se é outra entidade).

Daí nasce a dissolução.

Como disseram os Anciões: Comunhão, Fusão e Dissolução, nessa ordem, em Turiya.
Portanto, você não pode considerar um modelo como exterior a você.

Enquanto ele é considerado como um ideal exterior, um modelo a adquirir, você mantém a Comunhão, você impede a
Fusão e, ainda mais, a Dissolução.

Aí está o obstáculo.

Esqueça-se de tudo: todos os modelos, todos os quadros, todas as crenças.
Esqueça-se, mesmo, de seu pai e de sua irmã.

É o único modo de viver a Dissolução.
Ou, então, fusione com o Cristo ou, então, fusione com seu pai ou, então, fusione com sua irmã, mas fusione com

algo, a fim de que isso não tenha mais existência no que você é.

Aí, você viverá a Dissolução, mas não antes, porque há persistência da ideia de algo de exterior, que tem uma
existência autônoma, no exterior de você.

Mas, como disseram, mesmo os Arcanjos: o mundo está em você.
Os Arcanjos estão em você, eu estou em você, porque você é absoluto.

Enquanto você põe uma distância em um papel ou uma função, exteriores a você (no Cristo, em seu pai, em sua irmã
ou em quem você quiser), há uma distância e, portanto, não pode existir a mínima Dissolução.

Pode apenas existir a persistência de um nível.
O Absoluto não é um nível.

É simples, aí também.

Enquanto há projeção em um ideal, religioso ou outro, vocês não podem ser vocês mesmos, mesmo com o que lhes
foi nomeado o Duplo.

O Duplo não é feito para ser visto, ele é feito para Dissolver-se.
É uma ajuda ao Absoluto, mas não é uma finalidade, porque os dois são os mesmos.

Nada projete ao exterior.
O que você É não deve ser projetado: já está em você (mesmo o Cristo, mesmo seu pai).

Nada há de exterior ao que você É.
O que é exterior é uma simples projeção da consciência, um sonho, assim como o estado de vigília.

Se você aceita isso, a Dissolução é obtida, porque ela sempre esteve aí.
É, simplesmente, seu olhar, seu modo de ver, seu ponto de vista, oriundo de suas crenças ou de suas emoções.

Nada mais há do que isso.
É o único obstáculo.

Questão: eu vivo estados caóticos. A refutação permite-me tomar uma distância, mas o mental, as
emoções e a vontade continuam muito presentes. Como pedir a ajuda das Estrelas, dos Anciões ou dos
Arcanjos sem fazer deles salvadores exteriores? Como estar em Comunhão com eles sem que isso seja

uma projeção de meu mental?

É preciso, primeiro, que você aceite que não há personalidade, que nada há de exterior.
Quem é que tem necessidade de ajuda, se não é, como você disse, a personalidade, que tem necessidade de um

salvador?
Mas, a partir do momento em que não há personalidade, quem haveria a salvar?

Quem haveria a ajudar?
Mude de visão, uma vez que tudo já está em você, absolutamente tudo.

Aí também, não imagine o que quer que seja de exterior a você, criando uma distância, ainda maior, entre o que você
É e o que se projeta.

O caos é um muito bom sinal, porque o caos assinala uma reorganização, além de qualquer ordem, na Liberdade.

A aparência da personalidade passa por sua própria morte.
A Luz Dissolve a personalidade, que não tem qualquer existência.

Não dê peso ao que não existe.
Você não é nem seu mental, nem essa personalidade.

Você crê neles.
Aí está o problema.

Como testemunha da refutação, você apreende, perfeitamente, de onde vêm as queixas.
Como essas queixas podem ser atuantes, mesmo vendo-as, se você não dá a elas seu acordo?

E esse acordo vem da incapacidade temporária de não ser isso.

Há uma culpa.
Qual é essa culpa?

Aquela do mal fazer, aquela do mal-estar, atribuída a causas exteriores, a uma causalidade, a eventos ocorridos.
Porque, através disso, o que se exprime?

O sentimento (eu digo, efetivamente, sentimento, porque isso não é verdadeiro) de solidão.
A necessidade de completude.



A busca, no exterior, de uma completude, para pôr fim a uma solidão que não existe.
É a personalidade que o leva, através de seus problemas, a crer que você está só.

As emoções e os sentimentos que sobem, olhados pelo que eles são: algo que passa e que não é você.

Não confunda a refutação com o fato de não vê-los.
Refutar conduz a ver as coisas e os elementos, tal como eles são, mas não a não mais vê-los.

Observe, pacientemente, que, frequentemente, você se serve da refutação, justamente, para não ver.
Se você aceita isso, a personalidade terá menos peso, o mental, ainda menos.

É o mental que o faz crer que há solidão, que há isolamento, que é preciso buscar no exterior.

Mesmo o Duplo está em você, caso contrário, como poderia ele existir no Cristo ou no que quer que fosse outro?

Há apenas o Absoluto.
Não se deixe desencorajar pelo que lhe dita o mental, pelo que ele o faz crer.

Ele desejaria que você fosse essa personalidade que sofre, que falta, que está isolada.
Isso não é verdade.

A abundância sempre esteve aí, tudo sempre esteve aí.
Não creia no que lhe dizem as emoções e os sentimentos.

Não se desvie deles, mas aceite vê-los: eles estão aí, mas isso não é você.

Refutar não é negá-los.
Você nada é do que passa.

Você pode estar seguro e certo de que, quando algo passa (como um humor ou um sentimento), isso não é você, mas
é secretado por esse saco de alimento ou por sua própria história, por suas próprias feridas.

Mas suas feridas não são as suas, mesmo se elas lhe são próprias.
Elas se inscrevem em outra coisa que não o que você É, justamente, nessa personalidade, justamente, nesse mental.

Se você se tem tranquilo, sem pedir uma ajuda, sem projetar uma ajuda, sem imaginar que o que quer que seja possa
vir do exterior, se você se inclina ao que você É, no Interior, você vai aperceber-se de que todos os seus recursos
estão aí, e não dependem nem do peso de uma ferida (real ou suposta), nem de qualquer falta, nem de qualquer

ajuda exterior.

Compreenda e apreenda que, já, tudo está em você, sem qualquer exceção.
Você não é repleto de sofrimento, de sentimentos e de emoções.

Você é repleto por nada mais do que o que você É: Absoluto.
Você é a fonte de si mesmo.

Não há amor exterior.
Seja Amor.

Não se coloque a questão de seu passado, de suas feridas, de suas faltas: eles não existem.
E a ajuda já está aí, porque ela não tem que vir: ela já está instalada.

Deixe desenrolar-se o que desenrola.
Deixe desenrolar-se.

Você não é o que se desenrola.
Permaneça ao centro, sem pedir e sem projetar, sem vai-e-vem, imóvel, aí onde, de momento, tudo lhe parece vazio,

e você verá que é apenas um olhar do ego, porque, na realidade, é aí que está o Absoluto: o pleno.

Mas, para isso, aceite ver esses sentimentos, essas impressões, essas emoções, esse sentimento de vazio.
Veja-os, mas não os reconheça: eles não lhe pertencem.

É muito simples, mas, é claro, a personalidade não quer o simples.
Ela vislumbra orações, pedidos, súplicas, porque ela tem medo de ser insignificante.

E ela o é.
Portanto, ela não tem que ter medo do que ela é.

Você não é insignificante.
Tudo o que você É é significante, além de todo sentido e de toda significação desse mundo.

Você é a Eternidade.

Questão: a experiência e a escolha de vida que se faz podem levar-nos para o Absoluto, mesmo se não
sejamos o que se faz?

Não.
O Absoluto não depende de escolha alguma, de vida alguma, de realidade alguma desse mundo.

O Absoluto é o mesmo, seja na cruz do Cristo como na criança que morre de fome, como no velho que morre de
velhice, ou como aquele que morre com uma bala.

Não há qualquer diferença.

Crer que haja circunstâncias dessa personalidade, precisas (de caminho espiritual ou outra) que favoreça a
consumação, se é que se possa falar assim, o estabelecimento do Absoluto, é um erro.

Crer que, porque se estará ao abrigo de todas as necessidades (afetiva, financeira, moral, familiar, social) vai bastar
para ser Absoluto, é um dramático erro.

O Absoluto não depende de qualquer condição desse mundo.



É um engano.
Apenas a personalidade é que pode ser satisfeita no fato de nada faltar (dinheiro, afeto).

O Absoluto não se importa com tudo isso.

Não há qualquer idade, qualquer condição, qualquer carma, qualquer situação que se oponha ao Absoluto, a não ser
vocês mesmos, através de justificações, de álibis (que não se mantêm), de histórias espirituais (que não se mantêm),

de medos escondidos, de evidências escondidas.
Não há caminho para o Absoluto, nenhum.

Não há qualquer meio de aproximar-se do Absoluto por qualquer circunstância de vida.

O Si pode dar-lhes a aparência, mas, mesmo Abandono do Si é necessário e indispensável.
Eu diria, mesmo, que, ao limite, seria muito mais fácil para aquele que não têm resistência, ou seja, aquele cujo corpo

se vai, cujas posses se vão, tem mais chance de desvendar o Absoluto.

Há alguns países nos quais seres abandonaram tudo e, jamais, nada encontraram.
Há países nos quais seres jamais nada pediram e, no entanto, eles são Absoluto.

Não vejam isso como um progresso.
Não veja isso como algo que facilite ou evite.

Isso não é verdade.

Só o mental pode crer nisso: que há circunstâncias favorecedoras.
Isso é falso.

Só o Abandono do Si, a mudança de olhar e de perspectiva, o não apego realizam a Verdade do Absoluto, que
sempre esteve aí.

Crer que há uma distância cria a distância.
Crer que há um caminho cria um caminho.
Crer que há indignidade torna-os indignos.
Supor que isso está longe, torna-o longe.

É, no entanto, aí também, extremamente simples: nada suponham, nada aceitem.
Deixem todo o lugar.

Desapareçam.

Enquanto vocês creem existir, através de um apego, de uma procura, de uma emoção, vocês se afastam do Absoluto.
Ele sempre esteve aí, ele jamais se moveu: vocês é que se moveram.
Vocês é que estão afastados, nessa personalidade, na ilusão, no Si.

Quando nós dizemos para ficarem tranquilos e nada fazer, ocupem-se de sua personalidade, se quiserem (para
melhorá-la, acalmá-la), mas vocês não são ela.

Vivam o Samadhi, se isso lhes dá prazer, mas vocês não são isso, tampouco.

Através de minhas palavras, espero que vocês apreendam, um pouco mais, o que é a refutação: nem isso, nem
aquilo.

O que é que os impede de praticar?
O que é que os impede de implementar?

O que é que os faz crer que seja um jogo mental?
O que é que lhes diz que é estúpido?

Coloquem-se a questão.
Se não é seu próprio ego, seu próprio mental que vai dizer-lhes, o tempo todo, que «isso não é verdade», que «isso

não existe», que «isso não é possível», que «é demasiado simples, demasiado fácil».

Refutem, e vocês verão.
Realizem sua investigação, mas não busquem a ação/reação desse mundo: ela é sem fim.

Não busquem causa, em definitivo, ao que jamais teve causa.
Não há início.
Não há fim.

É uma ilusão total.

Vocês são Eternos, Eternidade, Eternos: sempre presentes.
Todo o resto são apenas acessórios, piruetas, espetáculos e trapaças.

Vocês querem brincar de ser um trapaceiro ou querem ser Verdadeiros e Transparentes?
Vocês querem ser uma Alegria que não desaparece, jamais, um contentamento que não é função de circunstâncias,

de seus amores ou de seus desamores, de seu dinheiro ou de não seu dinheiro, de um teto ou de não teto?

Vocês não têm qualquer necessidade de prever, porque sua vida desenrolar-se-á do melhor dos modos, sem
qualquer obstáculo, no Absoluto.

Aí está a única causa dos sofrimentos aparentes, das faltas aparentes, das feridas aparentes, das doenças.
Não há outra.

Se vocês deixassem esse saco de alimento evoluir por si mesmo, mantendo-o, sem colocarem-se questões, seria
ótimo.

Do nascimento à morte, ele viveria o que ele tem a viver.
É porque vocês são identificados a ele que ele está doente, que ele está mal e sofrendo, de outro modo, não há

qualquer razão válida para ser alterado.

Tentem isso: refutem esse corpo e vocês verão que ele ficará perfeitamente bem.
Porque o ego vai fazê-los crer que refutar é renegar, é rejeitar: é falso.



É isso que lhes diz seu mental, sem parar.
É apenas isso que os impede de praticar a refutação ou, então, de fazê-los vislumbrá-la sob um lado malicioso: «tudo

é ilusão», e rir, mas não com o verdadeiro riso, daquele da ilusão que zomba.

Não há outro obstáculo que não vocês mesmos.
O Absoluto não tem necessidade de vocês.

Ele é o que vocês São.
Apreendam isso.

Todo o problema é apenas uma questão de colocação, de ponto de vista, como eu disse: é um erro de ponto de vista,
um erro de visão.

É uma visão que está sujeita à sua história, às suas afeições, às suas emoções, ao seu mental, a tudo o que é
ilusório.

Superem essa visão.
Vocês não são o que veem.
Nada há a ver, nesse nível.

Se vocês fazem silêncio de tudo isso, constatarão, com surpresa, que o Absoluto já está aí.
Ele não tem que aparecer, exceto para a personalidade que se vai.

Aí está a Dissolução.
Aí está a facilidade.

É sair da complexidade.
Sair da dificuldade.

Sair do conhecimento, o falso, aquele que depende de uma aquisição, de uma crença, de uma reflexão, de uma
suposição.

O Absoluto é conhecimento.
Ele faz de vocês um Liberado.

Não o conhecimento da personalidade, que não os liberará, jamais, que os confinará, cada vez mais, na ação/reação,
no sofrimento, na dor.

Sejam Livres.
Ousem ser Livres.

O que é que os impede disso?
É claro, há regras e leis que se aplicam a esse mundo, mas vocês não São isso.

Vocês são a Absoluta felicidade da Luz Eterna do Amor.
Nada mais e nada menos.

É só que vocês acreditaram em sua personalidade, em seu papel, nessa vida, em seu início e nesse fim.

Questão: tendo feito a experiência da Onda de Vida, você pode dizer-me se há muitas cascas de cebola a
retirar para chegar ao Absoluto?

Mas se você retira todas as cascas e todas as camadas da cebola, o que é que resta?
Nada.

Nada há a retirar.
Há apenas a ver, a refutar.

Refutar é nada retirar; é aceitar o Absoluto, inclusive, inteiramente.
Ele nada exclui, mas, simplesmente, a ilusão é vista pelo que ela é: uma ilusão.

Se a Onda de Vida está aí, não se ocupe de nada, nada faça, fique tranquilo, sobretudo, de nada se ocupe.
Você será, sempre, muito mais complicado do que a Onda de Vida.
Você será, mesmo, ridículo, em relação à ação da Onda de Vida.

Torne-se, simplesmente, essa Onda de Vida, é tudo.
Nada mais procure.

Não se coloque a questão de outra coisa.
Refute o que chega e você verá, por si mesmo, que nada mais chega.

É a Liberação.
É a Liberdade.

Nada há a imaginar trabalhar.
Há, simplesmente, que aceitar o que se manifesta, o que emerge, o que sai.

Mas não vá procurar por si mesmo, caso contrário, você mantém a dualidade e desvia-se da Onda de Vida.

Crer que haja algo a purificar, algo a desembaraçar-se é uma ilusão, aí também.
Aceitar isso é não mais ser a personalidade: é deixar trabalhar a Onda de Vida, inteiramente.

É não ser afetado, é não crer que haja um trabalho, é não imaginar ou supor que haja camadas de Sombra.
É superar todas essas noções de crer que haja uma pacificação a realizar, que haja um trabalho a efetuar, que haja

uma purificação do ego ou um alívio do ego ou do Si.
É sair de todos esses jogos estéreis, de todas essas trapaças espirituais, justamente.

Vocês são Liberados porque a Onda de Vida foi Liberada.
Não se preocupem mais com todas essas sombras, elas não existem.

Não deem a elas mais peso e consistência.
Mudem de olhar.

Nada há de bem, nada de mal, há apenas o Absoluto, Luz, amor, Verdade.
Todo o resto são apenas fantasmas mórbidos.

Cabe a vocês decidir.



Vocês acreditam nesse saco de alimento?
Vocês acreditam nessas feridas?
Vocês acreditam nessa história?

Vocês acreditam nesses sofrimentos, nessas perdas, nessas faltas ou vocês são, realmente, Absolutos?
Mostrem-no.
Provem-no.

Mas prová-lo não é uma ação, ainda menos, uma demonstração, porque é o que vocês São, todos.
Não adira mais aos seus próprios pesos: eles não existem.
Não há outra solução, não há outra Verdade, fora a última.

E, se vocês têm sede de experiências, então, façam suas experiências, no Si ou na pessoa.
Cabe a vocês ver, além, simplesmente, do desejo, além, mesmo, da necessidade.

Vocês ficam na aparência e na falta ou entregam-se ao que vocês São, essa plenitude absoluta, na qual não pode
existir qualquer medo e qualquer falta.

Cabe a vocês ver.

Questão: vocês irão para onde os leva sua Vibração, nada façam e fiquem tranquilos, são as indicações que
eu recebo no momento, com certa compreensão, e que se tornam cada vez mais confusas. A dúvida e a

confusão manifestam-se, invariavelmente. Como eu faço a sabotagem?

Porque você dá credito a ele.
Você o deixa jogar.

Você o autoriza a jogar.
Você o autoriza a interrogar-se.

Você o autoriza a duvidar.

Será que você É isso?
Qual conclusão?

Nas frases que você enunciou, é muito simples.
Você irá para onde a leva sua Vibração.

Sua Vibração leva-a, portanto, a estabelecer-se em algo.
Há, portanto, um deslocamento, que vocês nomearam Ascensão.

O Absoluto não é Vibração.
Isso quer dizer que vocês não irão a lugar algum, uma vez que vocês ali já estão.

A confusão vem saí.

Para o eu, não há problema: ele desaparece, totalmente, no que está aí.
Isso nada muda, quer o desaparecimento do eu seja o fato da morte do saco de alimento ou da morte do mundo: é a

mesma coisa.
Se vocês veem uma diferença nisso, é que vocês estão inseridos nesse mundo e estão apegados a esse mundo, que

é projeção e Maya, ilusão.
Caso contrário, isso não deve colocar-lhes qualquer problema, qualquer busca, qualquer apreensão para ninguém.
O que se coloca problema e que tem uma apreensão é o ego, que duvida, que existe apenas pelo mundo, apenas

pela projeção na ilusão.

A Vibração é a certeza de ir para onde ela os porta, no Si, no que são nomeadas Dimensões, planetas, sistemas.
Aquele que supera a Vibração é Absoluto, aqui mesmo, nessa forma.

Não há princípio de encarnação que se tenha e que seja limitante, exceto para aquele que está no ego e que nele
crê.

A confusão vem daí.
É o mental que cria a confusão.

A partir do instante em que você procura compreender frases como essas, sem vivê-las, é claro que isso permanece
mental.

Para nada serve lê-las, se não são vividas.
Vocês não encontrarão nisso qualquer satisfação.

Da mesma forma, eu encorajo aqueles que quiserem ler-me ou escutar-me, em outros lugares que não aqui, que
parem, imediatamente, porque isso para nada serve, para seu ego, para seu mental, para seu Si.

Só o Absoluto interessa-me.

Se o Absoluto não lhes interessa, então, passem seu caminho.
Fiquem Livres de crer ou de ser o que quiserem, mas, se minhas palavras incomodam-nos, se minha voz incomoda-

os, então, vocês estão no bom caminho.
Se vocês nada compreendem, então, é perfeito.

Se todos seus marcadores despedaçam-se, é mais do que perfeito: o fruto está maduro.

Mas não se cansem de ler ou escutar o que os perturba, a menos que o masoquismo seja uma parte de sua
personalidade.

O que eu digo não interessa a todo o mundo, é claro e, ainda menos, àqueles que ainda estão submissos à fraude
espiritual ou aos dogmas da personalidade ou ao espelhamento do Si.

Eu me dirijo apenas àqueles que aceitam nada mais compreender, porque o que eu digo apenas pode ser vivido.
Compreender para nada serve.

Questão: se para nada serve colocar-se mais questões, então, diga-me, exatamente, o que devo ouvir.



Por que você quereria ouvir algo?
Eu jamais disse ouvir, eu disse escutar.

O ouvir vem depois.
Você subentende, com isso, que lhe falta algo, que você não teria ouvido.

A única coisa que você não pode ouvir é a si mesmo.
Você pode ouvir-se falar, mas você ouviu o que você É?

Ou você crê Ser o que lhe aparece, nessa forma, nesse corpo, nessa vida?

Nada há a ouvir, assim como nada há a esperar, nem a compreender.
O Ser passa de toda compreensão, de toda espera.

A única coisa a ouvir, eventualmente, é o Som, esse Som primordial, que traduz, de algum modo, em sua
Consciência, além da Unidade, o retorno ao Absoluto que você É, de toda a Eternidade.

Nisso, não é preciso mais escutar o que quer que lhe diga sua cabeça, o que quer que lhe diga uma autoridade
exterior, mesmo a minha, que não tem mais autoridade, como a sua, como você.

É preciso reaprender a escutar e, para isso, nada é preciso ouvir, nem confiar em outra coisa que não no Silêncio, e
no Som Final, que traduz, em você, o que se revela e se desvenda e que, de fato, sempre esteve aí.

Portanto, eu nada tenho a fazê-lo ouvir porque, mesmo o que eu lhe digo, mesmo o que eu digo a você é,
simplesmente, destinado a voltá-lo para Você, e absolutamente nada mais.

Enquanto existe uma vontade de compreender ou de ouvir o que quer que seja, isso demonstra, simplesmente, que a
Atenção e a consciência estão voltadas para o exterior, tentando ali encontrar algo a ouvir e a compreender.

Aquele que compreende é, sempre, aquele que é efêmero.
Aquele que quer compreender é, sempre, o que é, ainda mais, efêmero.

O que você É não é uma compreensão.
O que você É é, de toda Eternidade, a partir do instante em que você concebe e percebe, além de toda concepção e

de toda percepção, de maneira direta, de maneira instintiva (no sentido o mais elevado), o que você É.

Portanto, você nada tem a ouvir.
Há apenas a Ser, além do Ser, além da vontade, além de todo sentido, além das Vibrações que lhe são perceptíveis,

além de toda espera.
A partir do instante em que você se torna capaz de fazer esse Silêncio de tudo o que não é esse Som, então, naquele

momento, a Verdade explode além de toda verdade dividida e fragmentária.
O testemunho disso – mas não o testemunho de si mesmo – é, simplesmente, uma manifestação, além de toda

manifestação, da qual nada pode ser dito, da qual o Contentamento e o Êxtase são a abordagem: reflexo e
testemunho incompletos, que assinalam o retorno à sua Eternidade, à sua Imortalidade, à sua origem à frente da

Fonte.

A partir desse instante, nada mais há a ouvir, nada mais há a compreender e, ainda menos, a esperar, porque você
chegou onde jamais partiu: você saiu, definitivamente, de Maya.

O que lhe dá o Maya a viver, a experimentar, faz-se sem a intervenção do que você se tornou: o não Ser.
A Consciência não pode ser tocada pelo que quer que seja, o que se traduz, a partir desse instante, pela não

Consciência e o não Ser.
Agora, contudo, um corpo ilusório, um espírito ilusório, que lhe dá, simplesmente, a testemunhar esse não Ser, pela

presença desse corpo, pela presença desses pensamentos que são o eu você É, mas um reflexo.
Sendo refletido, você dá a ver, dá a perceber – àqueles que não o são, revelados, naquele instante – uma imagem.

Essa imagem torna-se como transparente, não podendo, de modo algum, ser apreendida por aquele que olha através
dos sentidos comuns, que dão um sentimento de estranheza.

E, além disso, que desembocam em uma interrogação, em uma recusa ou, em todo caso, na perda de um equilíbrio
precário, para aquele que está instalado na personalidade ou no Si.

Naquele momento, o trabalho (que se faz sem trabalho), a alquimia que se realiza é engajada, independentemente de
qualquer vontade, dessa aparência que você dá a ver, desse testemunho que você dá, simplesmente, pela irradiação

do não Ser nesse mundo, nessa ilusão.
Assim, portanto, a partir desse instante, você pode viver o Absoluto, ao mesmo tempo mantendo essa forma.

O único interesse – se é que se possa falar assim – é dar a ver àquele que não o é (através do incômodo, através do
Amor, através de uma mudança de equilíbrio, qualquer que seja), a possibilidade de colocar-se a questão, mesmo

negando o que você se tornou no não Ser.
A partir desse instante, o Absoluto permite àquele que é Não Absoluto, instalado no efêmero, ser perturbado, em

todos os sentidos do termo, trabalhando, nele, de maneira silenciosa, pela recusa, pelo Amor ou por qualquer outra
coisa, levando-o a trasladar a consciência dele a outro lugar, a colocar-se a questão, mesmo, de quem está

Consciente, de quem observa e de quem recusa o que é mostrado, dado a ver.

Nada há, portanto, a ouvir, mas é o próprio princípio da escuta que permite conectar, de maneira silenciosa e
invisível, além de toda Vibração, comunicar, de algum modo, elementos do incomunicável.

O melhor modo de escutar isso e, talvez, de ouvir, é fazer o Silêncio de todos os sentidos, de todo desejo, de toda
compreensão, de todo Ser.

O que há a reter e o que é o mais importante é, justamente, o que é perturbado.
Aquele que é perturbado tem mais chance de comunicar-se com o Absoluto.

Essa comunicação não é uma comunicação, nem uma relação: é uma interrogação e, sobretudo, o fato de ser
perturbado.

Não há outro modo de mover as certezas ilusórias do ego.
Não há outro modo que não refutar, na partida, o próprio Absoluto, para ver que, finalmente, através da refutação dos

outros elementos, pode restar, justamente, apenas o que foi refutado desde o início.



O Absoluto não é nem percepção, nem Vibração, nem conceito.
Ele nada é do que é conhecido.

Em face do desconhecido, qual é a reação daquele que crê conhecer-se, no eu ou no Si?
É a recusa, é a própria negação do que lhe é apresentado, dado a escutar.

Desse princípio de não compreensão e de interrogação decorre toda a sequência.

O Absoluto não pode ser conceituado, de maneira alguma, ele não pode ser aproximado, de maneira alguma, pelo
que é conhecido, pela inteligência, pelos sentidos, pela Vibração ou por não importa o que mais.

É, portanto, justamente, esse aspecto perturbador que desloca um equilíbrio precário, que vai permitir, geralmente,
perceber esse Absoluto que sempre foi, que é, sempre, e que será, sempre, o que quer que se torne esse mundo, o

que quer que se torne esse corpo, o que quer que se torne esse pensamento.
Aí está a única Verdade.

Ela é a Última Verdade, Absoluta, Total.

Mensagem de BIDI no site francês:
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***

Pergunta: Sinto que a Onda da Vida refluiu em mim. Isto foi acompanhado por uma diminuição da distância
que eu tinha em relação à hiperatividade do mental e das emoções. Eu tenho algo para refutar ou a mudar em

mim?
O que pode refluir? Eu não entendi o significado dessa palavra. Um fluxo não pode refluir, no que se refere a ele. Um

refluxo significa um movimento inverso. O que subiu, não pode recuar ou então não subiu. Isto não se chama um
refluxo.

No momento em que, o mental, o eu, ou mesmo o Si, leva sua consciência (a do eu ou a do Si) sobre a Onda da Vida
e deseja o que quer que seja, ela para.

Você não pode possuir a Onda da Vida, você não pode desejá-la, caso contrário, não há refluxo, há uma parada,
porque nesse momento, o que quis monopolizar, se apropriar, da Onda da Vida, nada mais é do que a personalidade.

A Onda da Vida evolui: ela sobe sem qualquer intervenção da pessoa. A intervenção da pessoa, a faz cessar. Os
medos e as dúvidas a fazem cessar. O desejo não pode fazê-la reaparecer e voltar a subir. Eis o sentido das palavras

que temos empregado: fique tranquilo e nada faça.
Porque qualquer ação sobre a Onda da Vida que nasce aos pés do Guru (isto é, aos seus próprios pés, o Sat-Guru)

é traduzida, para você e para a Onda da Vida, como um desejo de monopolizar, de se apropriar.

Toda apropriação, qualquer que seja, apenas faz desaparecer a Onda da Vida. Da mesma forma que existem
barreiras, tudo o que é dúvida, tudo o que é medo, tudo o que é medo de perder o ‘eu’, traduz-se pela

parada da Onda da Vida. 

Nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade a manifestar: simplesmente, aí também, estar consciente, estar lúcido,
aceitar mesmo e a Onda da Vida renascerá e tornará a subir. Ela não pode refluir porque sua natureza é subir e não
descer. Não pode existir refluxo, existe simplesmente uma falha de alimentação que se produz no momento em que o

eu intervém.

A Onda da Vida não é um eu, muito menos uma dissimulação. É o Último. Que restabelece o que tinha sido perdido: o
Absoluto.

É necessário, portanto, cessar qualquer noção de busca, qualquer noção de caminho, qualquer noção de algo a
adquirir ou a possuir. É por isso que é necessário fazer desaparecer do consciente, assim como no eu e no Si.

A Onda da Vida não necessita de nenhuma atenção. Vocês podem facilitar, mas não desejar. Vocês podem permitir,
mas não pedir. O pedido ou o desejo apenas traduzem uma vontade do ego.

O que deve se calar, desaparecer diante da cena, é o ator. Não há ator. Em um dado momento, mesmo o espectador
torna-se incômodo, porque o espectador vai atrapalhar o que se desenrola. E o que ocorre, cuja Onda da Vida é o

testemunho, é o desaparecimento da pessoa, o desaparecimento do Indivíduo. O Absoluto toma todo o lugar, é claro,
no nível do ego ou da pessoa. Este não é um sentimento que aflora, mas um sentimento de desaparecimento.

O que é intolerável para aquele que está ligado à sua forma, ao seu mental, à sua percepção.

O fluxo renascerá porque é inexorável, no momento em que vocês não terão mais o eu, no momento em que vocês
não poderão mais manifestar o que quer que seja desse saco de comida, porque não existirá mais, porque o mundo

não existirá mais para a consciência.

Portanto, não se faça a pergunta de por que ela parou, pois isso vai também colocar ainda mais distância da Onda da
Vida e do Absoluto. Você pode então agir, não sobre o Absoluto e a Onda da Vida, mas, diretamente, sobre as
dúvidas e os medos. Isso não quer dizer buscar o porquê existe essa dúvida, o porquê há esse medo, porque o

motivo é parte de sua história, na adesão à sua história.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1450


Basta olhar, com objetividade, na face, aceitar que há dúvida e medo, aceitar que você não é nem essa dúvida, nem
esse medo, nem essa pessoa. Este é o princípio da investigação e da refutação. Nesse momento, você não tem que
se colocar a questão da Onda da Vida, já que ela sempre esteve aí. Ela não se interrompe, salvo pela consciência, a

consciência que tem impedido a sua própria Liberação.

A consciência é, em definitivo, até mesmo dentro do eu Sou ou eu Sou Um, o elemento que freia porque no eu Sou,
há ainda uma identidade, há ainda um indivíduo, mesmo se ele não está mais separado, mas não está integrado. Se

você aceita isso, não se preocupe em ir buscar a causa desse medo, dessa dúvida, mas em olhá-los e aceitá-los para
transcendê-los, porque o eu, em sua totalidade, mesmo se ele afirma o inverso, não é senão construído pelo medo.

A partir do momento em que você não busca a causa, a partir do momento em que você não busca explicação, e,
ainda menos compreensão, simplesmente ser o observador ou a testemunha, é suficiente para a identificação, para o

reconhecimento desse medo, dessa dúvida.

A partir daquele momento, você não volta mais a sua consciência, seu eu, para a Onda da Vida e ela então renasce.
Como lhes foi dito, não há estritamente nada a fazer para a Onda da Vida. Há a fazer no nível do que faz, isto é, esse
corpo, esses pensamentos. Mas a finalidade não deve ser a Onda da Vida, sem isso, ela não nascerá jamais ou não

renascerá jamais.

A Onda da Vida não tem necessidade do eu nem do Si, porque a Onda da Vida se lança e penetra o corpo, a
partir do momento em que não exista nenhuma resistência ao Absoluto. Você não pode fazer nada para isso,

enquanto o eu está presente, enquanto o Si está presente, porque o eu como o Si vão sempre querer controlar e
dominar, o que é impossível para a Onda da Vida.

Há uma mudança de atitude, uma mudança de olhar, uma mudança de consciência, que não pode nem ser conhecida
nem aceita pelo eu ou pelo Si. Se você integra isso, se você o aceita, então a Onda da Vida renascerá, mas não

antes.

O que está distante não é a Onda da Vida, é você. Apreenda isso, e tudo irá bem, porque tudo está bem. A
distância não existirá mais para o eu, porque o eu se apagará por si mesmo. Não o alimente, não alimente as dúvidas

e os medos, reconheça-os, simplesmente.

O eu sempre tem tendência a considerar que os medos e as dúvidas são parte do que ele é, mas você não é esse eu,
você não é essas dúvidas e esses medos. Você não é nada do que passa e te atravessa. Fique tranquilo.

***

Pergunta: a alegria, o jogo, as cores, ressonâncias de minha Criança Divina, permitem-me acolher as
experiências em doçura, com o Coração. Mas uma resistência física assinala um bloqueio, uma memória

relacionada ao meu divórcio. Que tenho eu para refutar?
Mas a própria expressão: "memória", "meu divórcio", prova que você está identificada com ele. Quem se divorciou,

senão o Eu? E o que fica imóvel, divorcia um dia de alguma coisa?

O sofrimento expressado é um reflexo do ego, dessa famosa memória que te mostra e demonstra que, quaisquer que
sejam as alegrias da Criança Interior, você mora, ali também, visceralmente apegada a sua história. É isto que cria o

sofrimento.

A justificativa da Criança Interior, das cores, da alegria e do jogo está alterada pelo quê? Você o diz a si mesma:
porque você deu uma consistência ao que é efêmero e, portanto, assim, se cristaliza no saco de comida, o que você

lhe atribuiu: o peso da memória. Mas a memória só existe no Eu.

Você está ainda tributária de uma história, porque o seu corpo o manifesta. E se o seu corpo manifesta o que quer
que seja, é porque você participa desse jogo. O que fica atravessado na garganta, e que faz crer que há uma história
e uma memória, é o que vem alterar o que você É, de toda eternidade, e não é senão a adesão a sua própria história,

ao seu próprio jogo, ao seu próprio Si.

Teu corpo te mostra que você está ligada a ele, visceralmente, sem isso, nunca ele teria manifestado a menor dor, o
menor sofrimento, ou então, esse sofrimento, qualquer que seja, não poderia ser vivido como um sofrimento.

A atenção e o poder que você dá ao que você viveu (e que você chama memória que viria quebrar, supostamente, a
Criança Interior), não existe. O Absoluto não é a Criança Interior: é a Espontaneidade, a Transparência.

A Espontaneidade não pode ser alterada por qualquer história ou qualquer memória. É a personalidade que
joga esse jogo, sempre.

Podemos dizer que você deixou se manifestar alguma coisa que, justamente, te permite compreender, porque você vê
e você viu, que a Criança Interior está bloqueada por esse divórcio. E, além disso, você disse: "meu divórcio". Você

apreende isso?

Você se torna, você mesma, tributária das circunstâncias exteriores que têm mais peso do que o
Absoluto. Você fixou, de qualquer maneira, um sofrimento. Você se identificou a esse divórcio, no lugar de aí ver

outra coisa, que é a Liberdade.

Há ressentimento, e então, o corpo o diz. Claro, há uma falha: o divórcio. Claro, há uma outra falha: a memória. Mas o
que vêm fazer o divórcio e a memória no Absoluto? A Criança Interior é tão frágil para ser alterada por uma história ou



memória?

Enquanto isso existe, de uma maneira ou de outra, quer você o queira ou não, isso traduz claramente o apego. Veja-
o, mas não o coloque em causa, porque não há outra causa que você mesma, não há inimigo exterior exceto você

mesma.

Como é que aquele que não existe e aquela que não existe, que partilhou do mesmo sonho, da mesma ilusão, podem
sofrer da ilusão, quando ela para? Qual é o olhar que você põe em cima disso? A falta e o vazio? Ou a Liberdade?

Tudo o que acontece nesta vida, que você Vê, tem um sentido, mas não no nível psicológico. Não pare por aí. Não no
sentido de uma memória que cristaliza.

Mas mesmo o que você chama de prova ou sofrimento tem uma única finalidade: vencer as resistências, quaisquer
que sejam. O sofrimento nunca é uma punição. Ele nunca vem do exterior, senão do Si. A partir do momento que
você aceita e você vê isso, de maneira justa, sem julgamento, nem de você, nem do outro, não há nenhuma razão

para que o corpo cristalize, não há nenhuma razão para que o que afeta o corpo afete você. Senão você está
apegada a esse corpo.

O que você faz do que é chamado o Amor, do que é chamado o Perdão, da Graça, em relação a você
mesma? O que você não perdoou? Que culpa e ressentimento você exprime e por quê? Não na história, não na

memória, não em uma explicação, mas, realmente, no que você É, no que está perturbado e te impede de ser Livre.

Se você apreender isso, então você verá claramente, sem justificar a perda de uma Criança Interior ou de uma
Espontaneidade ou das cores, porque isso, são pretextos da personalidade que prefere estar na Criança Interior e

nas cores, no jogo, mais do que no Absoluto.

Agora, se você considerar que você é essa história e essa memória, então esqueça o que eu disse e aja na Ação /
Reação, que te é conhecida, psicológica, energética. Mas você não fará senão entreter o saco de comida de um jeito
ou de outro, até o seu fim. Você o alimentará apenas de mais sede e ele sofrerá. Tudo o que você quer evitar, se

reforçará. A memória te afetará, a história te afetará, porque você aí resiste.

O que há para refutar é, muito exatamente, que você não é seu divórcio, nem esse sofrimento no corpo.

O que ressente, em você? O que ressente em você? Toda a problemática está ali. O Coração do Ser, a Presença ou
o Absoluto, não podem ser afetados. O que é afetado, será sempre o eu. A justificativa da Criança Interior não tem

sentido.

***

Pergunta: há alguns anos, perdi todas as ambições e prazeres deste mundo, depois de um divórcio e de
perdas financeiras, coisas que eu combati como sendo negativas. Agora, minha perspectiva mudou.

Onde está a pergunta? Esta é uma afirmação e uma constatação, tudo bem. O que você perdeu, te Liberou. Você tem
consciência, hoje.

Todo o sofrimento, toda perda, destina-se apenas a mostrar-lhe suas próprias deficiências, suas próprias faltas, o
que está perdido em você e não o que você perdeu no exterior. Porque o que você perdeu no exterior não é senão

um reflexo daquilo a que você estava apegado, ao que você desejaria possuir.

A perda te põe, de alguma forma, nu, mostra os seus próprios limites, seus próprios quadros, seus próprios
confinamentos. A ambição pode às vezes ser necessária, mas se não é necessária para você, ela será quebrada.
Não há punição nem carma nisto. Há apenas a Verdade. Do que você necessita? Por que você quer se provar a

Verdade do que É?

Só é verdade o que você vive, agora. Não o que você experimentou. Não o que você sofre ou sofreu. Você não é o
resultado de seu passado, de modo nenhum. Só a persistência do eu está inscrita no passado que se manifesta

neste presente.

É necessário sair da linearidade. Amar, é isso. É não possuir uma esposa ou um marido. Não há nada a possuir e se
o que você acredita possuir foi retirado, ali também não há falha: há apenas os movimentos da vida, das ilusões que
se entrechocam e que, de qualquer maneira, terão terminado no momento do fim deste saco de comida. Você não

leva seus arrependimentos. Você não leva suas alegrias. Você não leva nenhuma memória. Você não leva o que você
encontrou, ou seja, se você se encontrou.

O eu se considera, como sempre, imortal. Evidentemente, isso é falso. Só é imortal, o que você É.

Não olhe para trás. Instale-se no Não-eu, no Não-Si. Se você é capaz de parar, em um tempo muito curto, a
referência ao passado, à história, à sua história e, mesmo, ultrapassar a causalidade que eu exprimi, você descobre o

quê? Você permite se descobrir o Absoluto.

Esta forma não mais te diz respeito, você está aí ainda inscrito. Este mundo não te diz mais respeito, e contudo você
aí age e reage. A perda do que quer que seja apenas mostra a fragilidade da vida e desse eu.

Isso te mostra simplesmente que nada é eterno sobre este mundo, exceto você. Nada pode durar no que está inscrito
no tempo deste mundo, salvo o que não move, o que é imóvel. Todo o resto são apenas experiências que não

mudam nada para a Verdade, que não mudam nada no centro, em que você É. Se você vê claramente isso, então



não há mais problema, nem agora, nem ontem, nem amanhã, nem quando o saco de comida tiver desaparecido.

***

Pergunta: após ter observado, após refutar as vibrações e as sensações do corpo e os pensamentos, eu me
instalo em meu Templo cardíaco para aí encontrar a paz e viver o estado de Presença, que satisfaz o Si.

Refutei esse estado, o Si, para que o não Si, o Absoluto, se revele a mim, mas sem sucesso. O que mais devo
refutar para que o Si solte?

No que você expressa, há ainda um observador que quer observar o não-Si. Não há dissolução. O que há a
observar, é ultrapassar a Vibração ela mesma. Isso se torna possível pela Onda da Vida, sem sua intervenção.

Para isso, não coloque sua consciência em nenhuma parte, porque a partir do momento em que você coloca sua
consciência em uma região de você, desse corpo, que te faz provar, sentir a Paz e a Presença, é necessário, ali
também, deslocalizar a consciência. Não como uma vontade de ir além, mas não mais ser tributário de qualquer

localização da consciência, ela mesma, nesse corpo.

É necessário, de alguma maneira, esquecer de você mesma. A presença é certamente o estado de experiência
que é, se eu posso dizer assim, o mais próximo do Absoluto. No Absoluto, a consciência não está mais. Não há lugar
para o observador, nem para o corpo, e ainda menos para a Vibração Supramental. Isso passa pela Dissolução ou,

se você prefere, o desaparecimento do observador. Não há então outra coisa suplementar a refutar.

Uma vez que a refutação foi efetuada, que você realizou sua investigação, sobretudo nada deseje, nada faça, não
considere que o Si (ou mesmo a Presença) vai te conduzir ao não Si. Isso não é uma sequência lógica, nem outra

etapa.

É necessário, de alguma maneira, fazer um sacrifício simbólico que se realiza por si só, a partir do instante em que a
consciência não é mais conduzida sobre o que quer que seja. O Si vai chamar isso o vazio ou a vacuidade ou o nada

[néant].

É preciso, de algum modo, confiar, depois da refutação e da investigação, que houve (de alguma forma, e é figurado)
esse toque no coração. E ali, durante essa experiência particular, refutar. Mas não refutar como o observador do que

foi experimentado, em um momento ou em outro.

Você não pode servir-se de uma experiência, que data de ontem ou de outro tempo, que foi realizada, para refutar. É
necessário que essa refutação se produza no instante mesmo da Presença, mas não fora porque se você realiza

essa refutação fora do momento em que ela é vivida, isso não serve estritamente de nada porque o Si não é o eu, o
Si não é dependente de uma história ou de uma memória, já que ele se define, justamente, como a instalação no Aqui
e Agora, no presente. Mas o Absoluto não é o presente, sobretudo se esse presente é passado e remonta a ontem.

A refutação não pode se produzir, neste caso preciso, senão no momento em que é vivida a Presença, e não fora. Se
você apreender o mecanismo, no momento em que se manifesta a Presença, e o presente (na Vibração, na

percepção do que é chamado de Coroas do Coração, mesmo na Vibração, no Fogo do Coração, ou o que vocês
descreveram, recentemente, como tremores e calafrios), é nesse momento que se pode viver a Dissolução. Mas não

como uma passagem de um estado a outro, mas na desidentificação, mesmo, disso. E isso é natural.

É necessário se servir, se eu posso dizer, desses momentos, em que eles são vividos. Isso é diferente da estratégia
da investigação e da refutação, conforme isso é conduzido no eu ou no Si. Não há que buscar, nem a exprimir, nem
manifestar o menor esforço porque é, justamente, a ausência de esforço que permite ao Absoluto se revelar. Não há

outro exercício para o Si, do que esse.

Uma vez que você experimentou o eu sou, em múltiplas repetições, é necessário também refutar isso extraindo
simplesmente sua consciência do eu sou, sem colocar a consciência além: ela se dissolverá por ela mesma. E isso te

fará conhecer, ao retorno na forma, a evidência, a beatitude, o êxtase e o riso.

Não se projete, não mais, nas ideias sobre o não Si. Lembre-se que ele não pode ser aproximado, nem conhecido. O
desaparecimento de tudo o que não é ele não pode senão deixar, a ele, presente e se manifestar, a ele a partir desse

momento e após.

Você poderá passar do Si ao não Si. Porque, desde que esse mecanismo esteja instalado, a possibilidade de
passagem, tanto do último ao Si como do Si ao eu, torna-se evidência. Não considere o não Si como um resultado do
Si porque ele é tudo, exceto isso. Se você faz assim, tudo isso te parecerá, e será vivido de maneira evidente, sem

dificuldade.

***

Pergunta: Como mudar facilmente do estado da homossexualidade para a heterossexualidade?
Como isso é importante e qual importância isso tem realmente? Por que você se atribui tanta importância? Qual é o

incômodo que é expresso?

O interesse não é esse, porque se há interesse, aqui, isto se refere exclusivamente a quê?
O amor pessoal entre dois seres, entre duas consciências. O Absoluto não tem nada a ver com isso.



Trata-se da alma, ou, se você preferir, o complexo inferior que está submetido ao desejo, se necessário, ao amor que
se expressa no corpo, que se expressa na alma. Isso se refere ao eu. Nem ao Si, nem ao Absoluto, porque o Si não é

afetado pelas escolhas do corpo ou da alma.

Se o Si É, se eu Sou É, nenhuma questão desse gênero pode nascer porque o Si não tem o que fazer do complexo
inferior, qualquer que seja o desejo exprimido ou a questão expressa: não lhe diz respeito.

A sexualidade não diz respeito senão a esta Dimensão, o que quer que seja desviado ou encontrado, em
termos de prazer e de amor. Isso não representa nenhum interesse, e nenhuma ação sobre o Si.

Simplesmente, quando o Si se realiza, quando você está realizado, a esfera dita sexual ou amorosa pode se
manifestar, ou desaparecer, ou, também, se transformar. Mas isso não é mais uma prioridade, isso não é mais uma

vitalidade e, menos ainda, uma essencialidade.

O Si não é uma questão de sexo, nem de amor, no nível da alma. Quanto ao Absoluto, o que é Absoluto não pode ser
perturbado, nem em um sentido nem no outro, pelo que ocorre no complexo inferior: ele não tem o que fazer disso.

Isso não é uma rejeição, isso não é uma negação da vitalidade, mas bem uma transformação da vitalidade. Porque
nesse momento, e somente nesse momento, o que é chamado de sexo ou os órgãos genitais não servem mais à

sexualidade: eles alimentam o Coração. O Fogo Vital não é mais simplesmente uma vitalidade, mas um Fogo
Transmutado porque a Onda da Vida tem mudado profundamente as coisas. Mesmo se há Êxtase, mesmo se há

gozo. O sexo não tem nada a ver com isso mesmo se isso passa por esse lugar. Então, não se coloque mais essa
questão.

Coloque-se a questão essencial, o resto seguirá, ou não seguirá, sem nenhuma incidência sobre o que quer que seja.
Simplesmente, porque tanto no Si quanto no Absoluto, mesmo com uma forma, tudo isso não representa realmente o

que isso é: a busca do que falta, homem ou mulher. Mas não falta nada. A separação que criou a falta e essa
busca de vitalidade.

No Estado de Ser, como no Absoluto, tudo é Gozo, tudo é sexualidade sem nenhum dos tabus que vocês conhecem e
sem praticar o que quer que seja. É supérfluo.

O Si, o Absoluto, transcende e faz desaparecer tudo o que está ligado à animalidade, tudo o que era justamente a
não conexão ao Si, ao Absoluto. Neste caso, como no Si, como no Absoluto, não há mais noção de sexo, porque

mesmo o que foi planejado como sendo do sexo não é senão uma elevação do Fogo Interior para o Coração, que o
Absoluto não tem o que fazer.

***

Pergunta: Às vezes chego a ter a impressão de ser como um bebê, flutuando sozinho na imensidão, sem
consciência, sem referência, sem nada, sabendo do fundo do meu ser que o Absoluto está ali. Não é

contraditório?
Não, já que o Absoluto que você É, está presente e manifestado também em uma forma. Há um Absoluto com forma e

um Absoluto sem forma. Essa forma, é esse saco de comida e sua consciência. 
O Absoluto não será perturbado pelo desaparecimento desse corpo e da Consciência desse corpo. É isso

que é realizado: não há nenhuma contradição. Não há nada a adicionar em relação a isso: é muito simples.

O Si vai se servir de imagens, como o bebê, como o nada, mas isso não é senão a tradução do Absoluto quando ele
não está mais e retorna o Ser ao Si, ou ao Estado de Ser. Nesse momento, você realiza o que é chamado

os Lellas do Senhor. Esses são os jogos da vida. Há uma alegria real de viver isso, e então testemunhar e observar,
mas isso é tudo.

Isso demonstra que uma vez que o Desconhecido torna-se a sua Morada, nesse momento, você pode passar de um
ao outro, e do outro ao um sem dificuldade. É o que te criou a contradição.

Mas você torna-se capaz de identificar o Absoluto e o Si e a Presença, sem nenhuma dificuldade. No entanto, é isso
mesmo que cria o sentimento de contradição, que não existe.

************
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Questão: tive dificuldade para permanecer centrada; pensamentos, lembranças afluem, partem em todos
os sentidos, sem que sejam questões. Isso esvazia o mental, nutre-o? Como sair disso?

O conjunto do que lhe é submetido, que aparece sob o olho da consciência (qualquer que seja o lugar onde ele está
situado), dá o que você chama, você mesma, «partir em todos os sentidos», impedindo-a de estar centrada.

Não há porta de saída, mas uma porta de entrada.
Querer sair de seus próprios pensamentos é tão estúpido como querer sair de dentro: você pode apenas entrar, ou

seja, aceitar observar o que se desenrola e refutá-lo.

Olhar não quer dizer aquiescer.
Isso vai dar-lhe as engrenagens e os mecanismos do que você chama «o que parte em todos os sentidos», que lhe

dá a ver, então, porque você parte em todos os sentidos.

O que isso traduz, não ao nível de uma origem, mas, efetivamente, no que você diz?
Por que você se descentra tão facilmente?

O que é que a desestabiliza e a faz perder seu centro?
Onde se situa a causa profunda, não as causas, não em sua história ou em seu histórico, mas, efetivamente, no

instante presente?
O que acontece, naquele momento?

Por que você se incomodou?
Em que esses pensamentos, que não lhe concernem, incomodam-na?

Isso significa, é claro, que há uma incapacidade para colocar-se à distância e para refutar seus próprios
pensamentos, o que traduz, aí também, um princípio de identificação ao que passa, ao que não é imutável, ao que

não é eterno.
Você é, de algum modo, distraída pelo que é passageiro, pelo que concerne apenas à personalidade e seu

desenrolar nessa matéria.
Você se esquece de que você não é isso.

Há, portanto, um sentido de implicação exagerada no afetivo, nas relações, no que é visto, nesses pensamentos que
se desenrolam.

Você é, portanto, agitada por suas próprias emoções e por seus próprios pensamentos, porque você dá peso a eles,
consistência, e está persuadida de que eles vêm de você.

É uma coisa aceitar que você não é seus pensamentos, de maneira conceitual, não é, contudo, por isso, que os
pensamentos vão desaparecer.

Simplesmente, coloque-se no observador que não é esses pensamentos, mas que vê esses pensamentos
desenrolar-se.

Não são os seus.
Há, portanto, um princípio de identificação que lhe dá a impressão e à sua consciência de estar em todos os sentidos,

ou seja, que os pensamentos levam-na a outros lugares que não seu centro, você mesma disse-o.
O que significa, sem procurar mais longe, que você se deixa seduzir por seus próprios pensamentos e, quando eles
lhe convém, você se centra ou tem a ilusão de estar centrada, porque os pensamentos correspondem a algo que a

tranquiliza.

BIDI - 17 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-_5TNhBDy1Zg/UXRv-JxUwaI/AAAAAAAABHk/4--IkyThIP8/s1600/Bidi+Nisargadatta_Maharaj_by_Mad_Mantos.jpg


Nenhum pensamento pode estabelecer o Absoluto.
Nenhum pensamento pode tranquilizá-la, de maneira duradoura, se você parte em todos os sentidos ou tenha a

impressão de que eles são agradáveis.
Os pensamentos não têm que ser nem agradáveis, nem desagradáveis.

Eles fazem apenas passar.
E, como todas as coisas, eles passarão.

Isso é efêmero.

Você dá peso ao efêmero, uma vez que ele a altera.
Você não está, portanto, colocada no bom lugar para vê-los e refutá-los.

Contudo, o fato de que isso seja acentuado nesse momento é, muito exatamente, o que você tem a superar e a
transcender, na refutação.

Assim que um pensamento age sobre sua emoção, sobre uma decisão, você não é mestre de si mesma, uma vez que
é o pensamento que decide você.

Reflita: quem decide?
Em definitivo, é, sempre, a razão, é, sempre, o intelecto, dos quais alguns se vangloriam.

A problemática vem que os pensamentos (junto àqueles que estão, como vocês dizem, em diligência espiritual)
podem tomar a cor, a impressão de uma intuição (como, por exemplo, os impulsos da alma ou os impulsos etéreos),
mas são, sempre, pensamentos que a levam a pensar e a conceituar a noção do que é bom para você e do que é

mau para você.
Enquanto você pensa assim e aceita esse mecanismo de pensamento, você não é Livre: você está submissa aos

seus próprios pensamentos, ou seja, ao discernimento e à intuição que a impedem de ver a Unidade e, ainda mais, o
Absoluto.

O Absoluto não é nem bem, nem mal, ele não se importa com esse referencial.
O Absoluto não se importa com o Si, ele não se importa com a intuição e com carismas, porque tudo isso releva de

uma projeção, de uma manifestação exterior ao que é eterno, a algo que se manifesta e que vem obstruir ou facilitar o
quê?

O eu ou o Si.

O Absoluto desvenda-se porque as circunstâncias da Terra não são mais as mesmas.
Se, em você, isso reativa e revive os pensamentos, isso quer dizer que, em sua história, você atribuiu demasiado

lugar ao raciocínio, demasiado peso às emoções, ao olhar do outro, aos pensamentos do outro.
Isso, também, impede-a de juntar-se ao seu centro porque, no centro, há toda a força, há tudo o que é necessário.
É um espaço e um tempo, sem espaço e sem tempo, no qual a escolha não tem mais razão de ser, no qual a razão

não tem mais razão de ser.
A razão será aplicada nos setores em que a razão é necessária e unicamente quando é necessária: sentar-se no

correto lugar para conduzir um veículo, e não atrás: isso é a razão.

Mas, a partir do instante em que, na emoção, a partir do instante em que, nas relações, quaisquer que sejam, você
deixa passar a razão à frente, você se perde porque, como eu o disse ontem, há, sempre, uma chance em duas de

enganar-se.
E é, muito exatamente, o que acontece, porque os pensamentos são oriundos, em definitivo, apenas do medo,

apenas de mecanismos de sobrevivência, de manutenção da artificialidade do ego, da pessoa.

Feliz aquele que não tem mais pensamento perturbador.
Feliz aquele que não crê mais em seus próprios pensamentos, porque ele está Livre.

Enquanto você adere aos seus pensamentos, tanto agradáveis como desagradáveis, você não está Livre, porque é
persuadida de que é você que pensa.

O que pensa é o ator, é a marionete, não é aquele que puxa os fios e, ainda menos, aquele que está acima dos fios.
Nenhum pensamento confere a Liberdade, mesmo o mais iluminado.

A Liberdade não está desse lado do véu, ela não está em qualquer razão, em qualquer explicação e, ainda menos,
em uma compreensão, mas no simples fato de aceitar ver, sem julgar, honestamente, o que se desenrola.

E são pensamentos que se desenrolam.

É claro, eles são inscritos em sua história, em sua razão, mas você não é nem sua história, nem sua razão.
O domínio do espírito, o domínio do Absoluto não se importa com pensamentos, uma vez que, no Absoluto, não existe

qualquer pensamento.
No Samadhi existe apenas um único pensamento: a autocontemplação da Luz.

O objetivo da meditação não é visar suprimir os pensamentos, porque, enquanto o saco de alimento está aí, haverá,
sempre, pensamento, exceto se a passagem foi criada: então, você pode refugiar-se no Absoluto ou noSamadhi.

Aí, não há mais pensamento.

Mas, querer resolver o mecanismo do pensamento no lugar em que ele nasceu, nada quer dizer.
Querer apoiar-se na meditação, na Vibração para fazer cessar os pensamentos é, do mesmo modo, aleatório: por

vezes, isso funciona, por vezes, não funciona, e vocês o constatam nos Alinhamentos, nas meditações.
Enquanto subsiste um pensamento que perturba (eu entendo por perturbador: que está na dianteira da cena), vocês

não são vocês.

Vocês não podem combater os pensamentos, porque os reforçam.
Vocês não podem opor-se aos pensamentos, eles não são do mesmo mundo que vocês.

A única porta de entrada consiste em não mais aceitar o ditame dos pensamentos.
E a primeira etapa é apreender e viver que os pensamentos fazem apenas surgir a tela da consciência.



Mesmo se vocês têm a impressão de aplicar um conjunto de certezas matemáticas, são apenas crenças abstratas
que encontram, certamente, aplicações nesse mundo: há uma lógica, mas essa lógica nada tem a ver com o Absoluto

e nada tem a ver, tampouco, com a Unidade.

Será que o místico que voa nos ares aprendeu as leis matemáticas, físicas, que permitem voar, em um avião?
O que é predominante, em vocês, em você?

A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, o medo, o fato de ser invadido?

O que eu digo para os pensamentos é da mesma natureza do que eu acabo de exprimir para o vôo do místico.
E depois, a um dado momento, o místico apercebe-se de que ele não tem necessidade de voar.

Ele é total e inteiro, aqui mesmo, nesse saco.
Nada há do que escapar.

O saco de alimento e os pensamentos escaparão, eles mesmos, quando da morte.
Nenhum pensamento sobrevive em outro lugar que não na memória comum.

Mesmo os maiores dos pensadores, através de seus escritos, dão apenas a viver elementos irreais, aos quais se
adere, como para uma lei matemática ou uma lei física que é suposta de explicar um mecanismo de funcionamento.

Mas eu os lembro de que esses mecanismos de funcionamento apenas são válidos aqui, mas não no Absoluto.

Isso se junta, muito precisamente, a essa frase: onde vocês põem sua atenção, onde vocês põem sua consciência
localiza-se a Vibração, e é o reflexo do que vocês são, aqui, nesse mundo, mas não permite ao Absoluto desvendar-

se a vocês.

O ego vai construir todas as estratégias necessárias para a própria sobrevivência.
Os pensamentos são, certamente, um dos mecanismos os mais poderosos, porque o pensamento surge de lugar

algum, apoia-se, de qualquer modo, em conceitos e emoções, sobre o que foi construído anteriormente.
Ora, é, justamente, isso que é preciso ver e desconstruir, não por uma ação da vontade, mas aceitando vê-lo.

Vê-los coloca-os na distância, do mesmo modo que vocês não podem ver o Absoluto.
E, se vocês quisessem vê-lo, vocês o poriam, ainda mais, à distância e na distância.

O mecanismo dos pensamentos que vai em todos os sentidos aplica-se, simplesmente, para recentrarem-se, porque
é ao centro que você concretizará a visão do que são esses pensamentos, como não sendo os seus.

Mas, se você continua submissa à agitação, se continua submissa ao fato de que isso parte a todos os sentidos, você
participa, como disse, desse descentramento.

Estando descentrada, você não tem meio algum de ação sobre o pensamento.
E, aliás, se você quisesse agir sobre o pensamento, ele se reforçaria, até tornar-se obsessivo: isso é muito

conhecido.

A refutação, aí também, permite, ao mesmo tempo, identificar o que são os pensamentos, de onde eles nascem e
para onde desaparecem, o que facilita, de algum modo, a não identificação, uma vez que, tanto no Samadhi como na

presença, como no Absoluto, isso não existe.
O importante, aí também, é estar lúcida, olhar claramente.

Se você apreende, verdadeiramente, que tudo o que passa não é eterno, você apreenderá que os pensamentos
estão no primeiro plano, bem mais do que as emoções.

Todo pensamento concernente à identidade que você tem, ou porta, mesmo se ela lhe pareça vir da lugar algum, de
onde você quer que ela venha, fora esse corpo de alimento que você não é?

Tudo é um problema de atenção e de intenção.
Se você aceita observar os pensamentos passarem, desenrolarem, e se você mesma não se move, você vai vê-los

pelo que eles são: elementos perturbadores que vêm perturbar a superfície de sua consciência, fazendo-a jogar com
a razão ou com a não razão.

O que nada muda, no sentido profundo que é, simplesmente, desviá-la de seu centro, conduzindo-a a procurar uma
porta de saída ilusória, através de inúmeras técnicas que visam fazer calar o mental.

Mas nenhuma técnica pode fazer calar o mental, porque ele não se cala, jamais, exceto no Absoluto.
Você é, ao mesmo tempo, o problema e a solução.

Ser afetada por seus próprios pensamentos, qualquer que seja o teor deles, leva-a, inexoravelmente, a afastar-se de
seu centro, a afastar-se do que você É e, ainda mais, a afastar-se do não Si.

Olhem o mundo.
Quantos preferem ir aos magazines e comprar roupas, ao invés de meditar?

Mas o resultado é o mesmo: em um caso, como no outro, vocês criam um desejo e uma necessidade.
Vocês devem superar o desejo e a necessidade.

O pensamento inscreve-se nessa dinâmica de desejo e de necessidade, de compreensão, de explicação, de decisão
e de escolha.

Assim, essa agitação que você vive é um convite para superar tudo isso, para deixar desenrolar-se, sem intervir, o
que se desenrola.

Então, é claro, aquele que continua no ego e na personalidade vai dizer-me que isso não é verdade, que ele é
obrigado a controlar a vida dele, sua espiritualidade, a manter seus quadros, seus limites, seus confinamentos.

Do ponto de vista do ego, do que é limitado, é completamente exato.
E isso se torna totalmente falso no Si e, eu diria, mesmo, oposto, quando você é Absoluto.

Nenhum pensamento pode ser de qualquer ação no que você vive interiormente, exceto descentrar-se.



Mas, jamais, isso pode aportar-lhe o que quer que seja (o que quer que você veja, o que quer que pense).

Aqueles que estão instalados no pensamento não podem entender as palavras que eu acabo de pronunciar, porque
estão situados, exatamente, ao oposto do que eu disse.

Coloque-se, portanto, a questão: você sabe o que você quer Ser?
Você sabe para onde vai?
Sabe onde você se situa?

Enquanto isso existe, você não pode encontrar nem ser Absoluto.

É para isso que a Lucidez, a Transparência e a iluminação são indispensáveis.
O exemplo que tomei ontem, continua válido: vocês continuam em uma sala onde há, no solo, uma corda enrolada.

Mas faz sombra: para vocês, é uma serpente.
Vocês têm medo, até o momento em que compreendem que é uma corda.

Vocês riem.

Além disso, há o fato de que não há nem serpente, nem corda, nem Luz.
Vocês se dirigem, hoje (para aqueles que ainda não tocaram), para esse Absoluto ou para essa Presença.

Tanto um como o outro deve propiciar-lhes, preliminarmente (pelas Vibrações ou pelo Abandono do Si), um estado
encarnado, desprendido, totalmente, do fruto de suas ações, sem qualquer projeção no futuro, sem qualquer

reminiscência do passado.

Se vocês são capazes de permanecer vazios de tudo isso, de todas as informações, então, há apenas um único
passo a transpor, vocês estão muito próximos disso, o que quer que lhes sussurre o ego, no ouvido, quaisquer que

sejam seus pensamentos.

Questão: o que devo soltar e como posso soltar, para que a Onda de Vida nasça em mim?

Absolutamente tudo.
Nada reter.
Solte tudo.

Enquanto você mantiver algo, isso não funcionará.
É preciso parar de olhar-se o umbigo.

É preciso, também, parar de olhar o que quer que seja.
É preciso, por exemplo, estar plenamente presente no Si e nada desejar ou nada pedir.

Nada esperar.
Ficar aí, simplesmente.

Se você é capaz de fazer isso alguns minutos, a Onda de Vida aparecer-lhe-á, mas ninguém pode fazê-lo em seu
lugar.

Coloque-se a questão de saber se você é capaz de tudo parar, o que quer que lhe sussurre o ego: «eu vou morrer»,
«eu vou perder o controle», «eu vou me tornar louca».

O ego tem muitas soluções para dissuadi-la de permanecer tranquila.
Coloque-se em algum lugar e, aí, nada peça, nada faça, deixe vir a você, sem barreira e sem medo.

Porque, nesse estado, é aí, onde você estiver, o mais exato, o mais próximo, a fim de que o que não é desse mundo
nasça em você.

Anteriormente, o ser humano é apenas uma mistura e um conjunto de crenças que se harmonizam mais ou menos
bem umas com as outras.

Você não É isso.

É preciso, como eu disse ontem, sair do ponto de vista da pessoa: ela não existe.
Há, nesse nível, a necessidade, cada vez mais premente, que lhe pede para manter-se tranquila, imóvel.

Você passará pelo observador e, a um dado momento, marcado entre todos, por si mesma, você apreenderá que
esse momento é exato.

E, a partir do instante em que o momento é exato, a Onda de Vida está aí.

Ela jamais deixou de estar aí.
É seu consciente, seus medos e as dúvidas que a impediram de estar, totalmente, consciente, na personalidade.

Aí está o que há a realizar: é uma não realização, uma não ação.

Questão: Uriel fez-me penetrar, pelas portas Atração e Unidade, da Luz, para facilitar a percepção do
Coração. O que é a percepção do Coração? Tem ela uma ligação com a refutação?

A percepção do Coração é, antes de tudo, como seu nome o diz, uma percepção que é instalada na região do peito.
Diferentes percepções, diferentes vivências conduzem, de algum modo, conforme uma graduação, à presença e à

mistura do que é denominado o Supramental e a Onda de Vida.
Arrepio, essa Vibração e, depois, esse estremecimento ou esse Fogo do Coração amoroso, têm uma ação sobre a
consciência, uma vez que a Vibração é a consciência do eu, do Si e, em todo caso, ela inscreve-se nesse saco de

alimento.

Num primeiro tempo, colocar-se na Vibração ou no Coração não é uma visão do espírito, mas um ato consciente, da
própria consciência, destinado e que visa fazê-la sair da ilusão da pessoa.

Depois, vem o vazio ou o neant: a Vibração não está mais aí.



A consciência está instalada no Coração e ela está, de algum modo, madura para abandonar-se a si mesma.
E, aí, a Onda de Vida nasce.

Ela sempre nasceu, de toda a eternidade, mas devido à cessação das atividades inferiores do Coração (o mental), o
lugar está livre para outra coisa.

A Unidade, como o Absoluto não podem estabelecer-se, se se pode dizê-lo, enquanto existe uma interrogação, uma
atividade do mental.

É nesse sentido que as reuniões que vocês têm, às 19 horas [hora francesa]têm por objeto saturá-los de Vibrações e
de levá-los à sua responsabilidade, à sua verdadeira Liberdade.

Apreenda que é exatamente isso que realiza o Arcanjo Uriel, nomeado Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Isso propiciará uma capacidade, maior, para estar à escuta e para superar o que se apresenta no olho da

consciência.
Quando isso se produz, a refutação é automática, porque há a vivência disso.

Questão: eu tinha a certeza interior de que era capaz de aceitar, serenamente, a partida de um parente.
Hoje, minha mãe está morrendo e, muito frequentemente, a tristeza oprime-me. Por que resta todo esse

sofrimento em mim?

Por que você não se autoriza a viver esse luto, a viver essa perda, vivendo-a como uma perda?
Porque, para a ilusão, é uma perda.

Esse saco de alimento, que foi sua mãe, vai desaparecer, e você fica.
Há uma falta de algo.

Por que você impediria isso de manifestar-se?
Refutar não é impedir uma manifestação.

Crer-se forte, porque se vivem experiências de Si (ou do Si) é muito, muito rapidamente ultrapassado por esse gênero
de perda, por esse gênero de desaparecimento.

O que isso mostra, sem qualquer culpa?
É que o Si não é Eterno.
Só o Absoluto é Eterno.

Se você é afetada, aceite olhar.

Você não tem que criticar.
Você não tem que recolocar, em algum lugar, mas, simplesmente, estar lúcida de que a morte remete-a à sua própria

morte e, portanto, chama-a a encarar, de maneira brutal: o que é a morte?
Como você encara sua própria morte?

Se você aceita que o que morre não é você, mas, apenas, esse saco de alimento e sua consciência, sua mãe
representou apenas uma projeção sincrônica de si mesma (ela no corpo dela) e a tradução de certo número de

emoções que, desde o início, são efêmeras e não são reconhecidas como tal.

Há, portanto, uma dependência, um apego, um sofrimento, que é ligado à perda.
Isso a chama, simplesmente, a viver a experiência.

A ver isso.
O Si não pode, jamais, superar a morte (em todos os sentidos do termo).

Só o Absoluto faz isso.
Porque a vida e a morte são intimamente ligadas, na ilusão.

No Absoluto não há nem vida, nem morte.
Enquanto vocês não são capazes de amar sem a presença daquele que é amado, qual é esse amor?

Por qual razão haveria uma falta para aquele que é Amor?
De quem quer que seja ou do que quer que seja.

Os laços familiares dizem, efetivamente, o que eles querem dizer: são laços.
Esses laços tranquilizam vocês, porque eles criam um sentimento de perenidade, porque uma mãe pereniza-se em

seu filho que, por sua vez, pereniza-se, ele mesmo, em outro filho.
Enquanto o conjunto representa apenas projeções.

Será que seu sofrimento vai durar além de um tempo?
Será que ele será o mesmo em seis meses?

Por vezes, sim, por vezes, não.
É a ruptura, o sentimento de perda que desencadeia isso.
Porque, quem é que crê que perdeu algo, se não é o ego?
Se você muda de olhar, verá que o que você É não sofre.

Por um momento transitório, você saiu da poltrona e entrou no papel do ator e da interação com outro ator.
Essa interação nada quer dizer, porque aquela que você amou, como mãe, aliás, é um ser que foi seu algoz.

Portanto, você está influenciada e marcada pelo instante, o instante do laço (aqui, chamado criação ou procriação).
Há, necessariamente, essa perda e o medo da perda, que é inscrito em você.

Porque aquele que sabe o que é a morte não pode ser afetado pela morte de um parente.
Ao contrário, se ele pensa na morte, deveria estar contente e feliz, porque ele saiu da ilusão, enquanto você ali

permanece.

Onde vocês põem o amor?
Vocês o põem no laço e na dependência?

Ou, então, vocês o põem no fato de que um ser seja Liberado da limitação, do confinamento, da ignorância?
Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no



Isso prova, também, que você se coloca de seu ponto de vista, mas não do ponto de vista daquele que parte, não no
sofrimento dele, mas na Liberdade dele a vir.

Vocês encaram a morte como uma perda.
Mas a morte é tudo, exceto uma perda.

Eu poderia responder-lhes que a vida é uma perda, aqui.
Sim, porque vocês perdem o Absoluto.

Aí está a verdadeira perda.

Enquanto vocês consideram que a perda de seu corpo, de um laço, qualquer que seja, afeta-os, isso assinala a
personalidade, ou o Si.

Aquele que está, realmente, no Absoluto, sabe, muito bem, que a morte é um nascimento.
O verdadeiro nascimento.

Não aquele que os conduz a projetar-se nesse corpo no qual vocês habitam.

Vocês estão invertidos, porque esse mundo está invertido.
E vocês sofrem da inversão quando ela desaparece.

Aceite o sofrimento.
Viva-o.

Mas compreenda dele o sentido, o apego que está por trás.

Enquanto você é submetida a esse gênero de reação, aceite vê-lo, mas veja mais longe do que isso, porque isso
traduz outra coisa que a simples perda afetiva daquela que a nutriu e a pôs no mundo.

É bem mais do que isso.
Enquanto, em outros países, a morte é uma festa.

Há tanto culto da personalidade e do efêmero nesse mundo, que vocês festejam os nascimentos.
Vocês se regozijam, quando uma alma é confinada novamente.

Vocês a querem, mesmo, como mãe, confinar almas, porque vocês estão sós.

Se vocês vão ao extremo dessa lógica, verão aparecer, claramente, as faltas, a necessidade de preencher-se de
ilusões.

O instinto de reprodução, que chama à vida, é apenas um apelo à morte.
Vocês são Eternos e são Amor.

Por que travestir o Amor em qualquer nascimento?
Ou a perda de um amor em qualquer morte?

Conceitualizem e vivam que é apenas um ponto de vista e uma posição, e que, dessa posição, de onde vocês estão,
decorre o sofrimento ou o não sofrimento.

O sofrimento não existe.
Quando você morre, será que você leva seu sofrimento?

Será que aquele que sofreu, no momento da morte, é capaz de levar o sofrimento, como as alegrias, aliás?

Enquanto vocês se colocarem, a si mesmos, no efêmero, qualquer que seja esse efêmero (um filho ou um pai, nesse
corpo, que é o seu), vocês sofrerão, porque o efêmero é sofrimento.

Não é questão de renegar o sofrimento, mas de ver, claramente, o que se desenrola.

Você quer, simplesmente, que seus Samadhis e sua Alegria sejam alternâncias com o sofrimento?
Ou você quer não mais ser tributária de qualquer sofrimento?

O sofrimento não é, jamais, inevitável.
Ele é apenas ressonância com um ponto de vista.

Não se esqueça de que o sofrimento, antes de tudo, é um processo químico, quer esse sofrimento seja físico ou
psicológico.

A consciência brinca de sofrer.
O Absoluto não pode sofrer.

Mesmo se esse corpo seja tocado.
E eu falo de experiência.

Aliás, a própria expressão, quando vocês dizem: «eu estou doente», «eu tenho um câncer», «eu tenho um luto»,
quem é que tem um luto, quem é que tem um câncer?

Esse corpo.
Não vocês.

Mas vocês estão tão apegados à sua pessoa que não veem nada mais que sua pessoa.

Coloquem-se a questão de porque vocês estão apegados ao efêmero, enquanto sabem que é efêmero e que o
efêmero é sofrimento, necessariamente.

Perguntem a um bebê, se ele tem lembrança disso, se ele está feliz de estar ali.
Ele está feliz onde?

No ventre.
Mas não quando ele sai.

Perguntem a um morto, que está morto (mas não antes que ele morra, mas depois): será que ele está contente?

Portanto, vocês projetam, sem parar, seus quadros de referências em relação à sua falta.
Reflitam.



Se não houvesse lugar para a falta em vocês, por que manifestar qualquer sofrimento por aquele que é Liberado?
De fato, seu ponto de vista é egoísta.

Falta-lhes amor e, portanto, falta-lhes respeito por aquele que está no Amor, uma vez que ele parte, ou que ele partiu.

E vocês amam aquele que chega.
Do ponto de vista da pessoa e da lógica humana, familiar e social, é perfeito.

Do ponto de vista do Absoluto, é torcido.
É completamente ao inverso.

E é a Verdade.

O que vocês exprimem, quando a falta do outro os toma?
A falta de si mesmos, simplesmente, uma vez que o outro é você.

Então, é muito bonito falar de amor e dizer que tudo é Um e fazer a experiência disso.
E vem uma separação ou uma perda.

O que é que vocês manifestam?
O sofrimento.

A Alegria desapareceu.
Por quê?

Sempre similar: por causa da falta.
E a falta inscreve-se como uma subdivisão do medo porque aqui, sobre esse mundo em que vocês estão, vocês

estão separados, divididos e sós.
Porque a personalidade vive isso.

Será que o Absoluto está só?
É impossível refletir assim.

O Absoluto não está nem só nem cercado.
Ele é Tudo.

No Tudo, não há falta.
São vocês que estão na falta.

E vocês procuram por toda a parte, alhures: pela espiritualidade, pela psicologia, por essa busca desenfreada de si
mesmos e esquecem-se de que tudo já está aí.

E vocês mantêm o espetáculo.
O teatro é eterno.

Vocês voltam a atuar os mesmos atos, os mesmos cenários, os mesmos sofrimentos, de vida em vida.

Será que vocês são isso?
Será que vocês são esse efêmero, que se reproduz sem parar, com as mesmas faltas, os mesmos sofrimentos, os

mesmos terrores?
É esse seu ponto de vista?

Reflitam.

Vocês não são o sofrimento.
Isso não quer dizer ignorar o sofrimento, mas não ser identificado.

Ele está aí.
O que é que ele mostra?

Não há porta de saída, aí tampouco, exceto o Absoluto ou a morte.
Mas vocês não podem refutar a vida ou pôr fim à vida, porque o Absoluto contêm, também, essa vida, invertida.

O Absoluto não é exclusão da vida, mesmo aqui.
É impossível.

Aí está o que diz a perda de um ser querido.
Qualquer que seja essa perda, é preciso ir além.

Porque o sofrimento apenas exprimirá, em definitivo, sempre e exclusivamente, a personalidade e suas faltas, suas
frustrações, mesmo através do que é nomeado um laço de amor.

Isso não é a Liberdade.

Ousem ir ao outro lado, no qual está a Eternidade, no qual está a verdadeira Liberdade e a verdadeira Alegria, o
Riso, para além de todas as circunstâncias dessa vida, desse corpo.

Cabe a vocês saber o que querem: manter o sofrimento ou ser Absoluto.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1455

17 de maio de 2012 (Publicado em 18 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1455


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e o Amor sejam a sua Morada, pela Eternidade.

Eu venho hoje e eu voltarei dentro de alguns dias: no dia 22 de maio, às 17h00 [12h00 (ao meio-dia) – hora de
Brasília; 16h00 – hora de Lisboa].

Eu venho anunciar-lhes que, durante esses cinco dias (durante esses alguns dias depois deste dia), vocês irão
viver momentos particulares.

 Durante este período, na realidade, durante o Alinhamento do Manto Azul da Graça (ver na coluna
“acompanhamentos ou protocolos a praticar / Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*) será adicionado a

Irradiação d’A FONTE (ALCYONE), em sua inteireza.
O conjunto dessas duas Irradiações, dessas duas Efusões, irá finalizar, em vocês, o que havia sido começado,

de algum modo, durante as Núpcias Celestes.
 Completando a subida da Onda da Vida.

Colocando, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS), assim como a Irradiação Branca
das Partículas Adamantinas transmitidas pelo Centro Galáctico.

***

Isso, é claro, irá se acompanhar pela percepção, cada vez mais clara, do que é o seu Coração Vibral (o seu
Coração de Eternidade), permitindo-lhes, então, reunificar o que vocês São, na totalidade, no seu ser (aqui

presente) como no Corpo de Estado de Ser, como no conjunto do que nós nomeamos, desde algum tempo, o
Duplo: aquele que se sobrepõe em vocês, que entra em vocês e que os restitui à sua Unidade.

O Canal Mariano (constituído desde alguns meses) irá permitir-lhes receber o que é para receber, para vocês,
do seu lado esquerdo e no alto do seu corpo.

A Consciência da Presença e da Unidade irá se tornar uma evidência para muitos de vocês.
Durante esses Alinhamentos, a Bênção da Luz irá incorporar, em vocês, tudo o que é útil, tudo o que deve ser

finalizado, para viver o que vocês São, em Verdade.
O Amor irá fluir em vocês.

Ele irá fluir de vocês e irá colocá-los em um estado de Alegria que poucos de vocês conheceram até agora,
vindo então confirmar o que vocês São, em Verdade, o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nós lhes pedimos, urgentemente, nós rogamos a vocês, durante esses alguns dias, para estar conosco,

MARIA - 17 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-Li7Gg-B33pU/T7aVi88pRpI/AAAAAAAABfg/JffIu29RD_0/s1600/000Maria2020.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


sempre mais numerosos, a fim de estabilizar o retorno da Luz, a fim de manifestar o retorno da Luz e da
Eternidade, em vocês como sobre este mundo.

***

Desde um ano, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) anunciou a vocês que tudo estava
consumado, que restava, agora atualizá-lo sobre esta Terra.

O Manto Azul da Graça (retransmitido por algumas Estrelas e pelo conjunto das Estrelas, doravante), assim
como pelo Conselho dos Anciãos (reunidos em Conclave), tem por objetivo permitir-lhes ser reunificados à sua
Fonte Intraterrestre (SIRIUS) e à sua Fonte Extraterrestre (ALCYONE), dando-lhes a viver, nesse Casamento

Alquímico, este encontro com a sua Eternidade.
Este encontro com a Luz.

Este encontro com o Fogo do Amor.
Aquele que os devolve a esta famosa Inteireza onde mais nenhuma falta e nenhuma insuficiência pode vir

alterar o que vocês São, o que quer que vocês tenham que viver sobre esta Terra.

***

Durante este período, vocês irão se beneficiar de um fluxo como jamais chegou sobre esta Terra, desde
muitíssimo tempo.

Dessa maneira, o mês de maio (que, entretanto, não terminou) verá, em vocês, a realização dos seus objetivos
os mais caros.

Para muitos de vocês, a Realização e o Despertar não serão palavras em vão.
A Liberação, até mesmo, ser-lhes-á possível: em meio a este corpo, em meio a este Templo e em meio ao

que, justamente, deve ser transcendido, posto em Fogo no Amor, no Coração, na Vibração.

***

Vários elementos foram dados a vocês, neste momento, para aqueles que escolheram o Absoluto.
O que quer que seja (e o que quer que vocês tenham escolhido), não há qualquer diferença entre o que vocês

São, na Unidade, e o que vocês são, no Absoluto.
Hoje, mais do que nunca, a Luz pede a vocês para ser o que vocês São, para realizar este objetivo que alguns

de vocês (enquanto Semeadores e Ancoradores de Luz) realizaram até o fim.
Hoje, são vocês que são chamados a se tornar esses Semeadores de Luz que se juntam à sua Dimensão

estelar, à sua Morada de Eternidade, enquanto conservando este corpo até o momento em que a Terra tiver
decidido.

Até o momento em que o Sol tiver decidido.

***

A Alegria, o Riso, a Beatitude, o Êxtase, irão se tornar cada vez mais rotineiros porque é a sua natureza.
O tempo da Ilusão termina.

O tempo da subordinação não existe mais.
A era patriarcal atinge o seu fim, de maneira irremediável e definitiva.

O retorno à Androginia (permitido pelo seu Duplo, permitido pelo Sol, permitido pelas Estrelas e pelos Anciãos,
permitido, também, pelo seu acordo) devolve-os a esta Totalidade, devolve-os a esta Alegria.

Abram-se e acolham.
Abram-se e acolham o que vocês São.

Abram-se e acolham esta Totalidade, este Amor (além do amor que vocês puderam conhecer sobre este
mundo), esta Vibração que pode conduzi-los às portas do Último, que pode conduzi-los ao meu Filho, que

pode conduzi-los a vocês mesmos, ao Sol e à Liberdade.

***

Quaisquer que sejam as manifestações deste mundo, durante este período (que elas sejam ligadas à loucura
dos homens não abertos à sua própria Luz ou, simplesmente, ligadas à manifestação da Luz sob suas

diferentes formas e suas diferentes Dimensões), permaneçam centrados em vocês.



A Alegria é a testemunha deste estado.
A Beatitude é a testemunha do seu retorno em meio à Androginia.

Simplesmente: permaneçam na Simplicidade, permaneçam à escuta, permaneçam na recepção.
Porque o que retorna vem preencher o seu vaso, vem abri-los a esse Corpo de Cristal, a esse Corpo de Luz, a

esse Corpo de Eternidade.
Qualquer que seja o que a sua vida vai expor para vocês, vocês terão, em vocês, a certeza (pela Vibração e

pela Consciência) do que vocês São.
A sua Luz irá resplandecer nas Trevas.

A sua Luz será um farol e um bálsamo para aqueles dos seus Irmãos que resistirão, sempre mais, ao que eles
são.

Mas vocês, vocês sabem (ou vocês irão saber porque vocês irão vivê-lo), o retorno à sua Eternidade, o retorno
à Beleza, o retorno à Unidade, ou a vivência do Absoluto.

Além de uma simples experiência, além de um simples estado de Presença, vocês irão descobrir o que
significa Amar: além de toda carne, além de todo apego, além de toda ilusão deste mundo.

O Amor não será mais uma ideia.
O Amor não será mais um ideal a projetar no outro, mas será vivido, em Si, no Si.

***

Este Alinhamento entre o Manto Azul da Graça (vindo de SIRIUS) e a sua raiz Intraterrestre (esse Núcleo
Cristalino da Terra trazido desde muitíssimo tempo), assim como a ALCYONE, restitui-os ao que A FONTE, ela

mesma, anunciou a vocês (há dois anos) com relação ao Juramento e a Promessa.
Não se alarmem com nada: a Alegria está aí.

Não se preocupem com nada.
Permaneçam neste estado, nesse Fogo do Coração, nesse braseiro (que desperta e purifica e torna

Transparente) que consome, sem queimar, o conjunto das ilusões.
Vocês irão se tornar, então, mais fortes, mais seguros, mais inteiros e mais amorosos.

***

Nós iremos acolhê-los a cada dia.
Nós estaremos com vocês, como vocês nos acolhem.

O Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos (reunidos desde pouco tempo), permite realizar esta
Alquimia Final que os devolve a esta Androginia.

Vocês são a Verdade.
Vocês são a Vida.

Vocês são o Caminho.
Ele disse a vocês quem Ele era.

Por sua vez, hoje, vocês são e vocês se tornam Ele.
Naturalmente, os elementos exteriores deste mundo, como os elementos exteriores que vocês não pacificaram

o suficiente, em vocês, podem manifestar-se durante este período.
Mas, a intensidade da Luz, a intensidade da Vibração e do que vai se pôr, em vocês (que é, de fato, vocês

mesmos, em outros lugares), vindo até vocês, aqui, irá permitir-lhes ultrapassar tudo o que é para ultrapassar.
Superar tudo o que é para superar.

E se estabelecer, com cada vez mais certeza, a cada dia, na Beleza, na Eternidade.

***

O que acontece está muito além da Fé.
O que chega está muito além do que foi denominado (por algumas Escrituras) o Retorno de CRISTO: trata-se

do Casamento do Céu e da Terra, antecedendo o Casamento da Terra e do Sol.
Esses momentos de Graça irão se acompanhar de sinais, em vocês: antes de tudo pelo Fogo do Coração,

pelo Despertar do que era chamado de Kundalini (o fogo da serpente) ou, ainda, pela subida total e completa
da Onda da Vida, para muitos de vocês.

O que chega é a sua Reunificação.
O que chega é a Alegria.
O que chega é a Beleza.

Nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, assim como os Anciãos, a estabelecer-se nisso.



Porque há apenas isso que é Verdadeiro.
Há apenas isso que irá restitui-los ao que vocês São (além de toda separação, além de todo sofrimento, além

de toda noção de personalidade), devolvendo-os à sua Inteireza.
Então, nós os acolhemos, como vocês nos acolhem.

Então, nos iremos nos Casar, todos juntos, nesse Fogo de Amor que se verte até vocês.
Vocês têm apenas que acolher: nada a pensar, nada a decidir, nada a pedir.

Apenas ser esta Alegria que se verte, em vocês, e que irá sair de novo de vocês, resplandecendo em seus
próximos, como sobre o conjunto da Terra.

***

Os momentos que vocês se aprontam para viver são momentos importantes: eles são alegres, eles são
plenos.

Eles não dependem, de forma alguma, das suas circunstâncias exteriores, do estado do seu corpo, nem do
estado do seu humor.

A partir do momento em que vocês fizerem o esforço para que sua Consciência fique apenas focada na Beleza
e na Eternidade, naquele momento, ser-lhes-á permitido (ser-lhes-á dado) viver esta Absoluta Luz.

Viver esta Presença total a vocês mesmos, dando-lhes a viver a Alegria, propiciando instalar, ancorar e
manifestar, de maneira cada vez mais flagrante, o que vocês São (no seu olhar, no seu comportamento, nos

seus atos e ações cotidianas, nas suas relações), a partir do momento em que vocês não colocarem à frente a
personalidade, mas, sim, este Amor Vibral que se manifesta até vocês.

A Luz vai chamá-los de diferentes modos, além da Vibração, além do Fogo do Coração e do Fogo das Coroas.
A Onda da Vida irá se manifestar, a vocês, cada vez mais como uma evidência, levando-os a estabelecer-se

nesta Verdade, muito além de toda verdade humana, muito além de toda personalidade.

***

Abram-se à sua Eternidade.
Abram-se ao seu Legado.

Abram-se a esse retorno da Luz, a esse retorno da Unidade, da Multidimensionalidade e, enfim, da Liberdade
reencontrada.

Acolham, tranquilamente, sem nada pedir além disso, sem nada pedir além do que está aí, instalados
tranquilamente, Aqui e Agora, no lugar onde você estão, neste corpo.

Vocês irão colher os frutos, muito rapidamente.
No intervalo mesmo dessas Efusões, vocês irão perceber que um mecanismo íntimo está prestes a se

transformar em vocês.
A sua maneira de apreender as coisas tornar-se-á profundamente diferente porque a sua Consciência será

modificada.
Vocês serão chamados, de diferentes modos (pelo Som do Céu e da Terra, em vocês) a tornar-se cada vez

mais Presentes, a torna-se cada vez mais Transparentes e cada vez mais espontâneos.
Isso não está ligado às palavras.

Isso não está ligado às explicações, nem aos comportamentos associados a duas pessoas, mas, sim, a um
estado novo: um estado de Eternidade, de Beleza e de Alegria.

***

Durante esses alguns dias, vocês irão se aperceber, facilmente, de que muitas coisas mudaram em vocês, de
que muitos elementos que lhes pareciam insuperáveis estão, como por milagre, superados, transcendidos e

eliminados.
Aí está a Graça do Manto Azul da Graça.

Aí está a Graça da Dádiva da Graça.
Aí está a Graça d’A FONTE.

Esta tríplice ação realiza, em vocês, uma alquimia particular, dando-lhes a viver (se isso já não ocorreu) o
conjunto das suas Rodas de Energia, o conjunto dos seus Corpos sutis (pertencentes a esse complexo

denominado o Corpo e os Corpos), mas, também, ao seu Corpo de Estado de Ser.
Vocês irão perceber isto de maneira cada vez mais distinta.

Vocês irão sair de uma espécie de nevoeiro (se for o caso, para vocês, em sua vida).
 A evidência irá se estabelecer, então, para vocês, quaisquer que sejam, ainda uma vez, as reações daqueles

que não desejam a Luz, porque eles não conhecem.



Então, eu os convido, também, em relação a esses Irmãos, a não julgá-los, a não condená-los, mas,
simplesmente, a Amá-los.

Não para amá-los como uma ideia.
Simplesmente, Amando-os pela Vibração que emana de vocês: sem nada desejar, sem nada pedir, aí

tampouco, mas estando, simplesmente, o mais próximo do que vocês São, o mais próximo desta Vibração, o
mais próximo do Amor que vocês São.

Nada mais há a fazer.
Nada mais há a pedir.

Vocês terão se tornado a Prece.
Vocês terão se tornado a Luz.

Vocês terão se tornado a Bênção.
Vocês terão se tornado a Dádiva.

E isso irá encorajá-los a engajar-se, com firmeza e com doçura, no que vem em seguida.

***

Eu voltarei no dia 22, antes do final deste dia de Alinhamento (ou seja, antes das 19 horas, algumas horas
antes), a fim de estar com vocês, em Comunhão, a partir do momento da minha vinda às 17 horas [às 12h00

(ao meio-dia) – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa].
Eu peço a vocês, neste dia também, para estar no mesmo estado de Alinhamento, no mesmo estado de

recepção do Manto Azul da Graça, d’A FONTE (ALCYONE), assim como da Onda da Vida, a fim de que as
minhas Irmãs e eu mesma Comunguemos com cada um de vocês, de maneira pessoal.

Não se coloquem a questão de como (as doze, treze) nós podemos entrar em comunicação pessoal com cada
um de vocês, porque a sua consciência limitada não pode compreendê-lo.

Mas nós, aí de onde nós estamos, com cada um de vocês, nós iremos estabelecer uma Comunhão, uma
Comunicação e uma relação pessoal.

Isso não lhes causa qualquer dificuldade.
Nós iremos nos beneficiar de alguns influxos para, nesse dia, às 17 horas, comungar em silêncio.

E, ao final desta Comunhão, eu irei dirigir-lhes algumas palavras, referentes a uma continuação no transcorrer
desse calendário da Terra, que é para viver, agora, de maneira mais intensa, remetendo-os (para alguns de
vocês) a momentos particulares que vocês vivenciaram durante as Núpcias Celestes, a momentos de Graça

que lhes foram próprios (em alguns eventos felizes da sua vida), mas que, aí, não irão depender dos
acontecimentos da sua vida, mas, unicamente, dos eventos do Céu e da Terra.

***

O conjunto das minhas Irmãs e eu mesma, dirigimos a vocês todo o nosso Amor, todas as nossas Bênçãos.
Nós estaremos então, com vocês, às 19 horas (hora francesa), todos juntos, ao se lado, no Canal Mariano e por

vezes, em vocês, diretamente.
Fiquem à escuta.

Fiquem no acolhimento.
Isso irá se tornar perceptível para vocês e isso vai se reforçar, a cada noite, às 19 horas (hora francesa).

Isso irá se reforçar até o momento da minha vinda (no dia 22, às 17 horas – hora francesa), em Comunhão,
com todos vocês, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Então, nós iremos elevar, juntos, o nível do Amor.
Porque, vocês, aqui, como nós, em vocês, teremos despertado o Coração Vibral no mais profundo da sua

intimidade.
A fim de Irradiar.

A fim de irradiar o que vocês São e o que nós somos, no conjunto desta Terra (no seu Manto, na sua
atmosfera, em suas profundezas), até o Sol.

Nós estaremos com vocês todos os dias.
Nós iremos nos aproximar, todos os dias, a nossa Consciência, a nossa Vibração, dando-lhes, talvez, a

perceber (em vocês como no exterior) alguns sinais.
Quaisquer que sejam esses sinais (interiores como exteriores), eles correspondem ao retorno do que vocês

São.
Nada mais a compreender senão vivê-lo.

Nada mais a projetar, nada mais a imaginar.
Simplesmente, mais uma vez, vivê-lo com a máxima Transparência possível, com a máxima Humildade e

Simplicidade possíveis.



***

Nada façam.
Nada digam.

 Permaneçam neste acolhimento (neste Silêncio) durante os momentos da Efusão de Luz e, naquele momento
(no dia 22, às 17 horas – hora francesa) nós estaremos prontos para esta Comunhão particular que minhas

Irmãs e Eu propomos a vocês para vivermos, todos juntos.
Reunidos no Coração Vibral, no Fogo do Amor, no Fogo da Presença e da Unidade e (para alguns de vocês)

na Unidade além da Unidade: no Absoluto.
A Alegria, o Riso e a Beatitude estão em vocês.

Nós apenas fazemos lembrá-los disso, pela Vibração e pela Ressonância da Luz.
Então, nós os aguardamos, cada vez mais felizes, cada vez mais na Luz, no que se anuncia.

***

Muitos de vocês vão redescobrir, nesta ocasião, percepções que não conheciam mais.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los porque o Coração jamais pode enganar, a partir do momento em que o

braseiro de Amor estiver aceso.
Porque este Amor é indizível e não pode ser confundido com outra coisa e não pode ser transformado pelo

que quer que seja.
A evidência irá aparecer-lhes como a única possibilidade, como a única Verdade.

Vivam isso todas as noites.
Vivam isso pelo resto do dia.

Será suficiente conectar-se a esta Consciência (aquela do Manto Azul da Graça, aquela da Onda da Vida e
aquela de ALCYONE, A FONTE Pai) que se junta, a partir de hoje, a vocês, e que vai se fortalecer com um

clímax no meio deste período de cinco dias.

***

Nós contamos com a sua Presença.
Nós contamos com a manifestação do seu Amor, do seu Coração Vibral.

Nós estamos com vocês.
Nós os acompanhamos nesse processo de Ascensão.

Nós os acompanhamos em sua Liberação.
Há apenas vocês que podem se Liberar.

Mas nós estamos aí para acolhê-los do outro lado da ilusão, do outro lado do espelho, neste Amor indizível que
é a nossa reunião, que é a nossa Liberdade, que é a nossa Verdade.

Vocês são os Filhos da Luz.
Vocês trabalharam o máximo que vocês puderam.

E esse máximo já é de toda Beleza.
Vocês chegaram ao objetivo desse trabalho que lhes pareceu, por vezes tão exaustivo, por vezes tão difícil e

por vezes tão gratificante.
O que chega é a recompensa.

O que chega é uma forma de culminação do que vocês realizaram.
Nós estamos, com vocês (doravante mais do que nunca), mais próximos da sua Consciência e, se vocês o
aceitarem, nós estaremos (minhas Irmãs e Eu) em vocês (com os Anciãos), permitindo-lhes eliminar toda
distância no Fogo do Amor, permitindo-lhes sair de todo tropeço e de toda dificuldade, no Fogo do Amor.

***

Bem amados Filhos, bem amados Queridos, eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
O que eu disse não pede, hoje, comentários.

Quando eu retornar, no nosso próximo encontro, naquele momento eu escutarei o que vocês têm a me
perguntar.

Por enquanto, acolham, no Silêncio, o que chega.
Acolham, na Paz, o que chega a partir desta noite.



E estejam, todos os dias, presentes ao que nós lhes pedimos (minhas Irmãs e Eu e os Anciãos): viver o final,
viver a Unidade, viver a Presença, viver o Último.

Tudo isso é para vocês porque isso É vocês.
Vocês não são nada mais do que isso.

Vocês não são nada mais do que esta Verdade e esta Beleza.
Isso, é tempo, agora, de realizá-lo.

É tempo de tomar Consciência.
É tempo, também, de realizar esta Ascensão final, permitindo-lhes estabelecer-se na nova Terra (ou em outros

lugares), conforme o que vocês São, conforme o que vocês escolheram.

***

A Vibração está aí.
O Fogo do Amor atingirá uma espécie de paroxismo (se tanto é que eu possa falar assim), dando-lhes a viver

este Indizível: esta Alegria Infinita não dependendo de qualquer fonte outra senão de vocês mesmos.
Nisso, A FONTE vem cumprir o Juramento e a Promessa.

Nós, Estrelas, assim como os Anciãos, nós estamos aí para retransmitir, até vocês, esta Luz, esta Verdade,
esta Beleza.

Quanto mais vocês estiverem Alinhados e Centrados, quanto mais vocês manifestarem a Humildade, o
Silêncio, mais vocês irão viver isso na maior das Graças.

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Unidade, Filhos do Amor, eu lhes transmito todo o Amor de uma Mãe, no Manto Azul da Graça.

Eu os abençoo porque vocês são abençoados.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu lhes digo até dentro de alguns dias e, sobretudo, até a cada noite às 19 horas (hora francesa).
E, de maneira particularmente privilegiada: esta noite às 22 horas (hora francesa).

O Amor é a sua Verdade.
É o que todos nós somos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até breve.

************
- ÁUDIO (mp3) -

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

NDR: as horas indicadas correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local.

A intervenção de MARIA do dia 22 de maio, às 17 horas (hora francesa), não será pública. O texto e a gravação
serão divulgados algumas horas depois.

***

(*) – ‘Acolher o Manto Azul da Graça’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120517_-_MARIE.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-graca


***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453

17 de maio de 2012
(Publicado em 18 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1453
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Graça se estabeleça entre nós.

Eu venho a vocês, hoje, para falar-lhes do equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina.
Permitindo, talvez, fazê-los compreender e assimilar o que acontece, durante esses alguns dias, com relação a
este ‘equilíbrio novo’ entre dois aspectos, vivenciados sobre esta Terra como complementares e opostos, mas

que, além desta Terra e além desta Dimensão, ambos contribuem para estabelecer a mesma Unidade.

***

Neste mundo de ação/reação predomina o mesmo princípio da falsificação, o princípio da alternância da
ação/reação, do karma.

Tudo o que lhes é dado a ver, a perceber, a sentir e a viver, oscila, em permanência, entre o que vocês
poderiam nomear o bem e o mal, e que é representado, de maneira muito justa, por esse símbolo muitíssimo

antigo chamado de yin/yang.
Onde (como vocês sabem disso) há duas cores, o branco e o preto, e dentro de cada branco, existe um pouco

de preto, e dentro de cada preto, existe um pouco de branco, cada um perfazendo o outro.
Trata-se de um ‘equilíbrio dinâmico’.

O dia sucedendo à noite, a noite sucedendo ao dia.
E isso é o mesmo para as estações.

E é o mesmo para tudo o que lhes é dado a observar e a viver sobre esta Terra.
Este equilíbrio dinâmico traduz-se também pela ausência de Fusão, pela ausência de possibilidade de

resolução desta complementariedade e desta oposição.

***

Nos Mundos além da Terra e além desta Dimensão, as polaridades não apresentam esta alternância, nem esta
noção de oposição ou de complementariedade.

O equilíbrio das polaridades (masculino e feminino, tais como vocês os nomeiam) é um equilíbrio que eu
qualificaria de ‘estático’, porque ele não induz movimento perpétuo de busca de um e do outro.

Tudo o que existe, em meio à vida sobre este mundo, traduz esse princípio de alternância que vocês
encontram desde o nível fisiológico, celular, passando pelos próprios ritmos da Terra, onde tudo é apenas

alternância, onde tudo se exprime apenas através de um equilíbrio precário, necessitando de um movimento,
necessitando ainda desta alternância.

O princípio de complementariedade pode ser vivenciado, efetivamente, sobre esta Terra, como uma noção de
equilíbrio, como certa forma de satisfação.

Podendo exprimir-se (e vocês sabem disso muito bem) na noção de casal, na noção, até mesmo, ligada à
procriação.

Este equilíbrio, aparente, entre as polaridades masculina e feminina, reflete-se, na maioria das vezes, por uma
alternância, também, ao nível do corpo físico como dos corpos sutis: por esta noção de flutuação e de

movimento.
Também, por esse sentimento particular que vocês denominam: amar, ou não amar.

E todos nós o sabemos, nós somos marcados, neste mundo (onde eu caminhei, como vocês), pela noção de
perda, pela noção de falta que, quaisquer que sejam as circunstâncias da nossa vivência e do nosso

comportamento, vai ser marcado, de alguma forma, e nos seguir durante nossa passagem entre o nascimento
e a morte.

***
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-sdoLPJ_eYZo/T7lWtt9N1LI/AAAAAAAABhw/BYVFcME1q20/s1600/18.05.2012.gif


Esse princípio de polaridade induz então, em alguma parte, mesmo em sua noção harmoniosa, esse princípio
de falta.

É completamente diferente, é claro, nos Mundos Unificados já que as polaridades estão Fusionadas, mesmo
elas se expressando: por exemplo, um Arcanjo irá expressar uma polaridade dita de natureza masculina, ainda

que em sua Androginia.
No conjunto dos elementos que lhes foram dados, durante esses anos, permitindo realizar o Si, com relação à

ativação do que foi chamado de Novos Corpos (ou Novas Frequências de Vida), há um dos Corpos,
denominado Andrógino Primordial, em ressonância direta com o Ponto AL e com a Estrela AL (ndr: trata-se do

12º Corpo).
 Certamente, existe, nos princípios chamados de evolução, sobre este mundo, uma possibilidade de conectar

um estado particular (nomeado Samadhi ou ConsciênciaTuriya), onde não existe este antagonismo, esta
complementariedade ou esta oposição, onde parece existir um equilíbrio mais intenso dando um sentimento de

permanência, chamado de Samadhi ou de Consciência Turiya.
Isso representa, de algum modo, o acesso à Unidade, vindo transcender e superar a Dualidade, inexorável,

deste mundo.

***

Existem, portanto, alguns seres, cada vez mais numerosos (e vocês o são, cada vez mais numerosos),
capazes e aptos a reproduzir este estado, onde parece existir um equilíbrio, muito além do antagonismo, da

oposição, ou de qualquer complementariedade.
Entretanto, mesmo realizando o que foi nomeado o Si, irá persistir sempre (pelo próprio fato da presença deste

corpo e desta consciência, sobre este mundo) a existência de uma falta, mesmo se isso não lhes apareça
mais, de qualquer maneira, no estado Turiya.

Esse princípio de falta representa, muito exatamente, o que foi separado e dividido, nesta vida, aqui, sobre esta
Terra, que é esse princípio de Fusão das polaridades masculina e feminina.

A ativação do 12º Corpo realiza, em alguma parte, a Fusão dos hemisférios cerebrais, a reunião (digamos) da
intuição e da razão, permitindo descobrir virtudes profundamente femininas: o sentido do acolhimento, o

sentido da receptividade, o sentido da criação ou da procriação, o sentido mesmo de uma energia voltada
(digamos) para o Interior, para o que eu nomearia esta recepção.

Porque, evidentemente, a polaridade masculina, chamada de sociedade patriarcal, é o que lhes é dado a
perceber em sua história, de conhecer, através da história da Terra, desde tempos imemoriais.

Onde houve um princípio de dominação, eu diria até um princípio de predação, ligado, justamente, a esse
desequilíbrio, aparente, entre o masculino e o feminino.

***

O conceito de Unidade permaneceu, de algum modo (e vocês sabem disso), um ideal.
Algumas informações e alguns ensinamentos foram dados a vocês, na sua época, pelos povos Intraterrestres,

referentes à Unificação da Consciência (ndr: ver na coluna “A Humanidade que começa”) (*).
No entanto, e vocês sabem disso, é por vezes extremamente difícil manter uma harmonia, em meio ao que é

complementar e oposto, nesse yin e esse yang, nesse bem e esse mal.
O princípio do yin/yang lhes diz ainda que em todo bem existe um mal, e que em todo mal existe um bem.

Ou, se vocês preferirem permanecer mais neutros: em todo branco existe um preto, e em todo preto existe um
branco.

E um perfaz o outro, e o outro perfaz o primeiro, permanentemente.
Desta situação de equilíbrio precário decorrem todos os males da consciência humana, confinada e

fragmentada, em meio a uma Ilusão, em meio a uma corporeidade polarizada.
O que lhes parece, sobre este mundo, como natural, absolutamente não o é, além da Ilusão.

Este equilíbrio, procurado de maneira muito ativa, por todo ser humano sensível e amoroso, é, em última
análise, apenas o resultado desta falta inicial, desta separação que veio alterar, de alguma forma, esta Criação.

Esse princípio de falta induz, permanentemente, uma ação e uma reação.
Isso foi ainda chamado de karma, e lhes foi apresentado, por diversos ensinamentos, como algo inelutável,
como algo a superar, mas que podia apenas ser superado ao aderir a esse próprio princípio, a esta própria

filosofia.

***

A partir do momento em que vocês experimentam o Si, a partir do momento em que vocês se mantêm nesse
Si (por intermédio do Samadhi, ou por intermédio da Consciência Turiya), o conceito de fragmentação e de

separação parecem-lhes como caduco.



Mas vocês não podem negar que, enquanto existir um corpo polarizado (sexual, como vocês diriam), existe
necessariamente esse princípio de falta, qualquer que seja o modo dele se exprimir.

Para um ser inserido na realidade tridimensional, e que não tem qualquer procedimento nomeado espiritual,
isso vai se expressar nos princípios de competição, como no sentido de ganhar sua vida, de obter um diploma,

de se casar, de ter filhos e de encontrar (de alguma forma) um local que seja preciso defender, adquirir e
preservar.

Isso está inscrito, é claro, em todos os estágios do ser, desde a esfera sexual, passando pela morte, até a
esfera social.

Assim, todas as relações são fundamentadas nessa falta (mesmo se isso não parecer) já que existe, em
permanência, uma consciência voltada para o exterior, para este mundo, um princípio ativo levando a realizar

alguns objetivos.

***

Naturalmente, existe um sentimento de satisfação, nesta Dualidade, a partir do momento em que um elemento
se encontra em equilíbrio, que isso seja ao nível social, que isso seja ao nível profissional, ao nível afetivo (em

todos os níveis, digamos).
Este equilíbrio, vocês sabem disso, é precário.

É precário porque ele se inscreve, de maneira irremediável, no efêmero.
Ele se inscreve, de maneira irremediável entre a vida e a morte, e não apresenta (como eu já disse) qualquer

solução de continuidade além da morte.
Esse próprio princípio de separação e de complementariedade criou a falta.

Ele criou a ação/reação permanente.
Ele criou, em permanência, o karma.

Ele criou, em permanência, obrigações e deveres, muito distante da Liberdade, tal como ela pode se expressar
quando a própria Consciência não está mais ligada à consciência deste corpo, à consciência destes corpos

sutis, mas passando (de algum modo) do outro lado.
Uma série de experiências pode, no entanto, ser vivenciada.

Eu narrei a minha (experiência) para vocês, através da perda e da falta de um ente querido, o que foi suficiente
para transformar (de alguma forma), de maneira irremediável, esse sentimento de falta, em mim (ndr:

intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (**).
A busca espiritual vai se expressar através do que vocês nomeiam uma busca de Luz, uma busca da Unidade,

uma busca de Amor, no seu sentido o mais elevado, o mais transcendental, o mais idealizado, e o mais perfeito
que vocês possam imaginar.

Então, é claro, alguns seres (pela meditação, pela prece, pela adesão a uma série de crenças) puderam atingir
estados de Uniões particulares, que esta União Mística se refira ao CRISTO, refira-se ao Sol, ou a qualquer

outro elemento considerado e vivenciado (antes deste elemento fundador e agenciador, digamos) como
exterior a si.

Esta exterioridade traduzindo, aí também, esse princípio de exteriorização da energia da própria consciência,
visando completar o que parece incompleto.

***

A reunificação consigo mesmo consiste, portanto, em estabelecer uma Unidade.
Em transcender e superar o bem e o mal, o princípio da falta, em fazer desaparecer a noção de medo (em

ressonância direta com essa falta), a fim de estabelecer-se, de maneira mais estável, nas experiências
de Samadhi, nas experiências de Realização, ou ainda nomeadas o Despertar.

A chegada do Manto Azul da Graça restabeleceu, como lhes foi dito, desde mais de um ano, uma ‘junção’: uma
junção para a Terra, uma junção em sua consciência, no que vocês são, neste corpo que vocês carregam.

Onde uma alquimia recente vem, de algum modo, culminar na revelação do princípio que está além da
Unidade, que não é sequer mais um princípio, mas que, simplesmente, representa (digamos) a solução final do

antagonismo, da oposição, da complementariedade.
É o retorno do que foi chamado de Polaridade Feminina d’A FONTE.

Então, quaisquer que sejam os nomes que possam dar-lhes (até agora: a Shakti, aShekinah, a Polaridade
Feminina d’A FONTE), ela, como lhes foi explicado, foi Liberada, também, das profundezas da Terra.

E restituindo, de alguma forma, tudo o que está presente sobre esta Terra, sua inteireza, sua homogeneidade
e, se possível, o que foi denominado e nomeado o Absoluto.

O Absoluto consiste desses elementos que vocês nomearam, e progressivamente vivenciaram (para alguns de
vocês): desde a Comunhão, passando pela Fusão, passando pela Dissolução, passando pela União Mística,

ou passando por Casamentos Místicos com os Duplos, quaisquer que sejam.

***



O resultado, através do que (pelo olhar do ego) possa parecer como uma busca de um ideal que não será
alcançado, na realidade, sendo a possibilidade, real e concreta, de atingir este estado de Absoluto (que não é

um estado, como lhes foi dito).
Isso passa pelo Duplo, não há outra possibilidade.

Como vocês talvez o saibam, na história da Terra, o Sol foi separado do seu Duplo.
Esse Duplo, nomeado de diferentes maneiras, e possuindo diversos nomes, é o que criou o princípio de

isolamento, o princípio de Dualidade.
Esse Duplo Solar retornando a ele, não poderá mais se afastar.

Do mesmo modo, o seu Duplo voltando a vocês, não poderá nunca mais se afastar.
O que é vivenciado em cima é como o que é vivenciado embaixo, agora, de maneira Livre, de maneira

Liberadora e Liberalesca.
Levando-os a estabelecer-se em uma consciência (como foi expresso em palavras) onde a Onda da Vida se

torna o que vocês São, e onde a Onda da Vida, que vocês manifestam e São, pode (quando o momento
chegar, tendo superado as dúvidas e os medos, os condicionamentos presentes em meio à personalidade, e
esse sentimento de falta) permitir-lhes realizar a finalidade, o que foi chamado de Ascensão (que isso se refira

a este corpo, ou que isso se refira à consciência sem este corpo).
O Corpo de Estado de Ser, que estava confinado no Sol, que foi Liberado, que foi, para alguns de vocês,
sintetizado de novo (ao nível do desdobramento da Luz, como lhes foi explicado no ano passado), chega,

durante este ano, para fazê-los encontrar esse Duplo Místico.
Que pode adquirir, como vocês sabem disso, diferentes formas.

***

Através desta Fusão, realizando a Alquimia da sua Lemniscata Sagrada com aLemniscata Sagrada daquele
que é esse Duplo, a Lemniscata torna-se completa e plena.

A circulação da Consciência ocorre, desta vez, em uma Lemniscata que não é mais vertical, mas horizontal,
realizando o princípio da Alquimia das Cruzes (tais como elas lhes foram descritas ao nível da sua cabeça, e

portadas pelas Estrelas).
Isso se traduz pela reunificação desses Pontos Vibratórios, no centro, ou seja, no Ponto ER da cabeça, como

no Centro do Ser, no Ponto ER do peito.
Permitindo-lhes aproximar-se, e viver esta Presença, este estado de Presença nomeado Infinito, que pode, se

vocês o conscientizarem, desaparecer ele mesmo, e (em um conceito que lhes é difícil de compreender,
enquanto isso não for vivenciado) se estabelecer em meio ao Absoluto.

Os dois, enfim, tornando-se Um.
Esse princípio está inscrito no princípio de separação deste mundo: o que foi separado deve se reunificar, em

todos os níveis.
Não é questão de substituir este mundo, onde uma elite patriarcal dominou e controlou o mundo, por uma elite

matriarcal.
Mas, sim, de reunir essas duas polaridades (que estavam em equilíbrio de desequilíbrio) em um equilíbrio total,

permitindo reintegrar a Androginia Primordial.

***

Isso se realiza em vocês.
E irá se realizar, de qualquer maneira, mesmo se isso não estiver em andamento, nas fases finais da Ascensão

desta Terra.
Em relação a isso, é claro, pode se criar, sobre esta Terra, para vocês, como ao redor de vocês, uma série de

reajustes, que vão restabelecê-los a este estado, além de todo estado, chamado de Absoluto.
Que isso seja através do que lhes foi designado um Duplo Monadário, do que lhes foi designado a Fusão com

o CRISTO ou com um Ser de Luz, qualquer que seja, que esse Duplo Monadário esteja encarnado, ou não,
não muda em nada, é preciso Reunificar-se.

Não somente a reunificação de um ego transcendido pelo Si, não somente um Si vindo (de algum modo) fazer
resplandecer alguma coisa em meio à Luz e ao Amor, mas estabelecê-los, nesta Dimensão, além do próprio

conceito de complementariedade.
Isso se produz, em vocês, através do aparecimento do Duplo, através do aparecimento do que é chamado de
Asas Etéreas (ao nível do Ponto KI-RIS-TI), através da Fusão ocorrendo, tal como foi descrito por UM AMIGO,
ao nível do seu Coração, a Fusão entre a corrente ascendente e a corrente descendente (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (***).
O encontro dessas duas correntes e dessas duas polaridades vai fazê-los descobrir, e vai estabelecer, o que

sempre esteve aí.



Mas, como a consciência havia sido fragmentada, não podia aparecer para vocês e nem podia, sequer,
manifestar-se e se concretizar em meio a este mundo.

***

O Manto Azul da Graça recobriu, as suas Asas, a Terra, o seu complexo físico e sutil sobre este mundo, os
Pontos de penetração (eu lhes falei longamente sobre isso no ano passado), referentes ao Eixo ATRAÇÃO /

VISÃO.
O que se realiza, hoje, através desse Duplo, cria um equilíbrio das polaridades masculina e feminina,

instalando-se (pela Fusão de um no outro, do outro no primeiro, do mesmo modo) nessas duas polaridades
que haviam sido separadas.

Vocês são levados a tornar-se, como isso foi anunciado, KI-RIS-TI, ou seja, os Filhos Ardentes do Sol,
aqueles que não conhecerão mais a sede, aqueles que serão regados n’A Fonte de Água Viva.

Que, jamais, irá permitir qualquer sede aparecer ou reaparecer.
Isso assinala o fim do confinamento, isso assinala o fim da Ilusão, o fim da divisão, o fim da distinção de uma
polaridade sobre a outra (em um equilíbrio dinâmico), mas, bem, a instalação em meio ao Centro, a instalação

em meio a esta Fusão do Andrógino Primordial.

***

Naturalmente, existe ainda, mesmo para aqueles de vocês que realizaram o Si, alguns apegos, representados
pelas dúvidas e pelos medos, que vêm ainda (se eu puder exprimir-me assim) restringir a sua capacidade e a
sua possibilidade de estabelecer-se em meio a esta Unidade Final, representando o princípio de Fusão e de

Dissolução das polaridades, dos antagonismos e das complementariedades.
Isso é uma realidade.

Ela lhes é dada a viver em meio ao Si, ela lhes é dada a viver, através do que foi chamado de Alquimia
da Lemniscata Sagrada, a Alquimia da Onda da Vida, fluindo de um ao outro, e do outro ao primeiro, realizando

uma Unidade nova, muito além do que lhes é dado a viver enquanto isso não for realizado.
Apreendam-se, também, como lhes foi dito, de que não há busca a fazer porque, como o Absoluto, esse

princípio de equilíbrio, estático e final, Último, vem a vocês de maneira espontânea.
A partir do momento em que o conjunto do que os confinava, na ausência de conexão entre o que é chamado
de 1º chacra e 4º chacra (ou, se vocês preferirem, a esfera pélvica e a esfera cardíaca), a partir do momento

em que as barreiras (digamos) que mantinham a separação, tenham desaparecido.
Essas barreiras foram nomeadas o medo e a dúvida, porque nada há de pior, neste mundo e sobre este

mundo, do que o medo e a dúvida, que estão inscritos, até mesmo, na célula, pelo trauma inicial que
representou a divisão e a separação deste Duplo.

***

Esta visão, que eu expresso com palavras, os faz pensar e imaginar que existe um Duplo, ou seja, que existem
duas entidades diferentes, para vocês, sobre este mundo, que iriam se reunificar.

Na realidade, essas duas consciências, essas duas entidades, são originariamente uma única e mesma
entidade.

Que isso se refira ao CRISTO, que isso se refira a vocês, enquanto Filho Ardente do Sol, que isso se refira a
uma outra entidade de Luz, qualquer que seja, é o mesmo princípio, é a mesma descrição.

O Absoluto corresponde, doravante, a esta capacidade para transcender o medo e a dúvida, qualquer que seja,
e, de alguma forma, para estilhaçar o conjunto dos limites, o conjunto dos contextos, o conjunto das funções da

encarnação, que é, de fato, um princípio de separação.
Mais uma vez, através disso, não é questão de abandonar a matéria, mas, sim, de ‘espiritualizar a matéria’.

A espiritualização da matéria apenas pode ocorrer se o Duplo estiver presente.
Esse é o próprio princípio da Ascensão, tal como deve ser vivido para cada um de vocês, no momento final do

Reencontro, total e integral, com a Luz Vibral.
A descida da consciência, a descida do Supramental, a subida da Onda da Vida, preparam, em vocês, este

Encontro Final.
A fim de se estabelecer, se tal for a sua Realidade, em meio ao Absoluto, ou em meio à Presença Infinita do Si

realizado.

***

Tudo isso está a caminho para vocês.



Quaisquer que sejam as manifestações do seu corpo, quaisquer que sejam as manifestações do próprio
desdobramento da sua vida, se vocês saírem do olhar da personalidade, se vocês saírem do olhar da divisão,
se vocês saírem do olhar da falta, se vocês saírem do olhar do trauma (qualquer que seja), naquele momento,

isso irá se revelar a vocês de maneira extremamente simples, eu digo de novo, sem esforço e sem busca.
Porque nós não estamos mais (e vocês não estão mais) nos tempos de uma busca qualquer.

Porque nada há a buscar.
Porque tudo está aí.

Para isso, é preciso ainda que o seu olhar, o seu ponto de vista e a sua consciência, aceitem mesmo este
princípio, aceitem este Encontro, esta União.

Tudo isso, ainda uma vez, mesmo se isso não parecer relacionado a vocês, ou parecer muito distante das suas
preocupações atuais, é, eu o repito, um acontecimento inexorável e inelutável.

Independentemente do momento em que ele for vivido (ou que ele já tenha sido vivido), ele irá representar,
para vocês, o que eu chamaria de uma certeza total: não pode existir a menor dúvida, o menor medo, a menor

interrogação, a menor suspeita, em relação a este acontecimento, porque isso é, realmente, o que eu nomearia
um acontecimento.

Este acontecimento não é para ser buscado.
Obviamente, quando ele ocorrer, ele vai possivelmente induzir, ao nível do que vocês são (no que resta de

personalidade, de ego, ou de corporeidade), uma interrogação.
Mas mesmo esta interrogação não poderá ser superada pela certeza que é a sua.

Porque esta certeza não se exprime através do mental, não se exprime através das emoções, não se exprime
através dos afetos, não se exprime através da esfera denominada Eros, mas se exprime, unicamente, através

da Alquimia Vibratória que realiza a Unificação dos Duplos.
E criando, naquele momento, por si mesmo, pelo princípio de Dissolução e de Fusão, o Absoluto.

Recriando-o, revelando-o e o desvendando.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias em que isso irá ocorrer, qualquer que seja o tempo (ou o momento) em
que isso irá ocorrer, para vocês, vocês irão reconhecê-lo, porque é um reconhecimento instantâneo, que não

recorre a qualquer oposição.
Lembrem-se de que os únicos obstáculos são vocês mesmos, ao nível dos medos e das dúvidas.

Esses medos e essas dúvidas irão, eles mesmos, estilhaçar-se, a partir do momento em que a intensificação
da Irradiação do Sol Central, a partir do momento em que a intensificação da Onda da Vida, Liberada pela

Terra, permitirem isso.
Quaisquer que sejam as suas resistências, quaisquer que sejam as suas oposições, vocês não poderão se

opor, vocês não poderão resistir ao que inelutável e inexorável.
O equilíbrio, também, das polaridades masculina e feminina irá tornar-se uma evidência total, porque o estado é

o Último.
E porque este Último não pode representar qualquer equivalente do que pode viver a consciência, tanto no ego

como no Si o mais Infinito.
A partir deste instante, vocês terão, então (digamos), desencadeado, em vocês, esse processo que é

chamado de Ascensão.
Não há nada que possa fazê-los duvidar.

Não há nada, ainda uma vez, qualquer que seja o estado do seu corpo, o estado do seu afetivo, o estado dos
seus relacionamentos, quaisquer que eles sejam, que possa se opor a isso.

Isso representa o que foi denominado o Juramento e a Promessa, de encontrar de novo com o que havia sido
separado de vocês.

Independentemente de qual for a outra parte, da sua parte, trata-se, na realidade, apenas de uma relação de
Liberdade, de uma Liberação total, que opera atualmente.

***

As minhas palavras foram muito breves.
Eu não duvido que elas peçam da sua parte alguns questionamentos, e eu estou aí, agora, para ali responder,

exclusivamente em relação ao que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: quando achamos ter encontrado o Duplo encarnado, é necessário provocar um encontro físico?



Minha Irmã, o que você chama de encontro físico?
Este encontro é um Encontro de Eternidade.

Para alguns, ele deve se realizar em todos os planos, para outros, não.
Isso depende, é claro, de vários fatores.

Esses fatores têm por nome, simplesmente, a dúvida e o medo.
A partir do momento em que houver aceitação, ou seja, a partir do momento em que você não mais achar ter

encontrado, mas que você tiver esta certeza que eu acabo de abordar, o conjunto do Céu, o conjunto da Terra,
irá contribuir para estabelecer este Absoluto.

Não pode existir o menor obstáculo.

***

Pergunta: quando encontrarmos o Duplo, não pode ali haver dúvida de que é certamente o Duplo?

Isso que eu expliquei: além de qualquer encontro solar, possível e normal, nas Dimensões Unificadas, de fato,
assim que vocês estiverem Liberados do princípio de isolamento, assim que vocês reencontrarem a sua

Eternidade, como vocês sabem disso, não há mais fragmentação, não há mais limites.
Vocês são ao mesmo tempo a Fonte, ao mesmo tempo o Absoluto, ao mesmo tempo um Arcanjo, ao mesmo

tempo um Ser de Luz.
Vocês podem fusionar, naquele momento.

Mas esta fusão é um encontro, muito além (ao nível da qualidade Vibratória vivida pela Consciência) do Êxtase
ou do Samadhi o mais importante, possivelmente alcançado pelo ser humano na encarnação.

O Encontro com o Duplo está muito além, qualquer que seja esse Duplo.
Porque isso se traduz, de maneira horizontal e vertical, por uma unificação daLemniscata Sagrada.

Não é o pensamento que vai criar a certeza, é a própria Vibração que faz a parada da Vibração, ou seja, para o
Absoluto.

Portanto, não há que se colocar questão em relação a isso.
A evidência é tal que você não pode negar o que acontece, naquele momento.

Isso estritamente nada tem a ver com qualquer sentimento amoroso ou um sentimento espiritual ou místico.
Isso está muito além.

Como poderia existir uma dúvida, qualquer que seja?
A partir do momento em que as dúvidas e os medos, que estão presente em meio à personalidade, não

existirem mais, como vocês sabem disso, a Onda da Vida lança-se para sair pela parte mais alta do crânio e
fusionar com o Vajra, realizando o que foi denominado Merkabah Interdimensional pessoal.

Naquele momento, tendo transcendido e superado os limites da encarnação, a matéria é espiritualizada, o que
foi descrito por UM AMIGO como sendo esse arrepio e esse estremecimento do corpo.

A partir deste momento e a partir do momento em que ocorrer este Encontro (que nada tem a ver com um
encontro comum ou mesmo espiritual), não pode subsistir a menor dúvida, para um como para o outro, onde

quer que seja.
Várias Estrelas lhes descreveram seu Casamento com o CRISTO, sua experiência e sua vivência: sua vida

tornou-se uma União Mística, permanente e sagrada, com o CRISTO.
Do mesmo modo, que esse Duplo seja um Ser de Luz presente no Sol, ou em outros lugares, um Arcanjo, ou

qualquer semblante.
Lembrem-se de que não há separação, portanto, não pode existir a menor apresentação de um

questionamento, qualquer que seja.
Só o que resta de personalidade, mesmo tendo superado as dúvidas e os medos, pode fazê-los hesitar.

O aspecto Vibratório, mais uma vez, supera tudo o que pode ser compreendido, tudo o que pode ser
vivenciado sobre esta Terra.

Porque existe, realmente, uma alquimia entre essas duas consciências.
A alquimia se realiza não somente ao nível celular, mas, muito mais, ao nível dos centros de energia, dos

centros de Consciência, das Estrelas, das Portas, do conjunto das estruturas, onde elas estiverem, realizando
uma perfeita sincronia e uma perfeita alquimia e simbiose total.

***

Pergunta: qual é a distinção entre o estabelecimento no Si Infinito e no Absoluto?

O Si Infinito é o estado denominado o último Samadhi, aquele que os faz descobrir a própria Dissolução da
Consciência, mas que, no entanto, não é a Dissolução da Consciência que, como vocês sabem disso, é

Absoluta.



A não Consciência é Absoluta.
O princípio da alquimia, que eu acabo de descrever, entre duas Consciências que se sentiam separadas e que

estavam efetivamente separadas (que isso seja com o seu Duplo chamado de Estado de Ser, com o seu
Duplo Etéreo reconstituído, ou com esse Duplo Monadário, ou com o CRISTO), é muito exatamente isso que

se restabelece.
A partir do momento em que o Si é manifestado, o Despertar ou a Realização, a Liberação segue.

Mas ela não segue no sentido de uma lógica.
Ela segue no sentido de uma Transcendência que não tem continuidade.

É, justamente, esse Duplo que permite realizar isso.
Ele não lhes aparece necessariamente, onde quer que ele esteja, desde o início da ativação da Onda da Vida,

nem mesmo na finalidade da Onda da Vida.
Porque, como vocês sabem disso, há, naquele nível e em vocês, neste corpo, uma transmutação que se

realiza, com relação às dúvidas e aos medos, com relação à reunificação das três Lareiras em meio ao que foi
nomeado o Caduceu de Hermes.

Assim que as Asas Etéreas aparecerem, vocês estarão no ponto de revelar o Último.
É naquele momento que se realiza e se concretiza a Ascensão.

Trata-se de uma espiritualização da matéria e não de uma fuga da matéria.
A diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto é, justamente, o momento em que se vive, inconsciente ou

conscientemente, eu diria, este Encontro com o Duplo, traduzindo-se, em meio à Consciência, por esse arrepio
e esse estremecimento, ocorrendo, neste corpo, pela colocação em circulação do Caduceu de Hermes,
traduzindo-se, em meio a esta Consciência encarnada, pela ativação do conjunto das Estrelas da cabeça,

reunificando-se ao nível do Ponto ER.
Dando-lhes a viver, como mecanismo final da Consciência, o ponto central da cabeça, o conjunto

da Lemniscata Sagrada, o conjunto das Portas, a subida da Onda da Vida, o despertar da Kundalini, em sua
totalidade.

***

Pergunta: se nada há a fazer, como isso foi regularmente repetido, o que explica a diferença de vivência
entre alguns seres humanos e outros?

Do mesmo modo que, durante as Núpcias Celestes e por ocasião da sua conclusão, alguns seres alcançaram
e vivenciaram o seu corpo de Estado de Ser, outros não.

Do mesmo modo, vocês estão nesta etapa de fim dos Tempos e não de fim do mundo, mas de transformação
radical de um mundo.

Alguns de vocês amadureceram mais depressa.
Na mesma roseira, as rosas não desabrocham ao mesmo tempo.

Tudo depende da qualidade da seiva, tudo depende da qualidade da luz solar que chegou a vocês, que vocês
aceitaram, ou não.

No final, todo mundo, sobre esta Terra, irá viver este Encontro.
Vocês não têm que buscá-lo, porque a busca traduz, simplesmente, um desejo, onde quer que se situe.

Enquanto isso permanecer um desejo, isso fica interditado a vocês.
O Encontro vem a vocês, o Absoluto não pode ser buscado.

Enquanto vocês tiverem um ideal (espiritual, sensual, complementar masculino-feminino), vocês se enganam.
Isso é denominado o Retorno de CRISTO.

O CRISTO lhes disse: “Eu e meu Pai somos Um”.

***

Pergunta: o Duplo pode se aproximar de nós antes que haja o Encontro, ou não?

Minha Irmã, em que sentido você quer dizer “se aproximar”?
Ele pode se manifestar em sonho, mas a aproximação é antes de tudo Vibratória, antes mesmo de qualquer

identificação.

***

Pergunta: podemos sentir a presença do Duplo, antes que haja o Encontro?



Sim.
Ou nas costas, chegando a suas costas.

Ou chegando ao nível do Canal Mariano, ou seja, do lado esquerdo do seu corpo.
Como uma presença.

E é uma presença.
Qualquer que seja a localização desse Duplo, há uma presença, ao seu lado, que irá penetrar, em vocês, pela

esquerda, pela parte superior do crânio ou por trás, ao nível das Asas Etéreas.

***

Pergunta: na frase “Eu e meu Pai somos Um”, ao que se refere a palavra Pai?

ABBA.
A FONTE.

O CRISTO é o modelo d’A FONTE.
Ele fusionou de novo com sua Eternidade que era, para ele, A FONTE.

Porque o CRISTO (o personagem, nomeado, historicamente, era Jesus), ele incorporou o seu Duplo.
Naquele momento, Ele pôde realizar o seu ministério, durante três anos.

Não antes.
“Eu e meu Pai somos Um” ou “eu e meu Duplo somos Um”, traduz o princípio de um Absoluto.

Novamente, a palavra princípio não é adequada, mas não existe outra palavra.
A maior das armadilhas seria, talvez, buscar esse Duplo.

Porque, a partir do momento, como eu disse, em que houver busca, há desejo, qualquer que seja a expressão
desse desejo.

O Duplo vem a vocês assim que vocês tiverem realizado, eu os lembro, a sua Unidade, sobre este mundo.
Segue-se, então, a Unidade no cosmos, em todas as Dimensões.

O que vocês podem olhar, com o seu olhar da razão, da personalidade ou do Si, pode parecer-lhes particular,
na medida em que vocês tiverem tendência a considerar que vocês são inteiros, por si só.

Não.
Os místicos de todos os tempos lhes falaram (mesmo sem colocar essa palavra porque eles não tinham

possibilidade de colocá-la) desde Encontro.
Que isso seja o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) com o Sol, que isso seja outros Anciãos, isso foi

muito mais expressivo para o que nós nomeamos as Estrelas e para muitas outras mulheres.
Porque, para elas, era muito mais fácil acolher a parte faltante que estava, digamos, muito mais ativa sobre este

mundo, que eu nomeei o patriarcado.
A energia masculina era, na realidade, muito mais abundante do que a energia feminina.

O que explica, de maneira constante, quaisquer que sejam as religiões, quaisquer que sejam as culturas, que a
entidade feminina sempre manifestou, de maneira mais intensa, esta Fusão e este Encontro.

Ainda mais que existia, se eu puder me exprimir assim, um modelo chamado de CRISTO.

***

Pergunta: vários intervenientes nos disseram que tudo estava em nós, os Arcanjos, as Estrelas. Então, o
nosso Duplo estaria igualmente em nós?

Na condição de reconhecê-lo.
É o próprio princípio da separação, com lhes foi explicado.

Uma coisa é saber que os Arcanjos estão em vocês.
Outra coisa é vivê-lo.

É o mesmo para o Duplo.
Será que o CRISTO lhes disse que Ele era o Pai?

Aqui, neste corpo limitado, há Fusão, há Unidade, há o Absoluto.
No entanto, você manifesta os atributos de um Arcanjo, aqui sobre este mundo?

Ele está inscrito em sua realidade, em meio ao DNA.

***



Pergunta: poderia especificar a diferença entre deslocalização e Comunhão?

A Comunhão se vive no seu corpo.
A deslocalização leva-os a expressar a sua Consciência em outros lugares que neste corpo: no corpo de

Estado de Ser, em um Arcanjo, ou ainda no Duplo.
A deslocalização pode também corresponder a um processo particular, realizado através das diversas

informações que nós lhes demos, uns e outros, nesses anos.
Em especial, o processo de walk-in consciente bidirecional onde há uma troca de corpo e de alma.

A Comunhão se vive em uma consciência ainda fragmentada.
A deslocalização, assim como a Multilocalização, que acontece mais tarde, realizam o fim da fragmentação,

permitindo dar-se conta do que dizia, ainda ontem, MARIA.
Quando vocês estão além da separação, a sua Consciência não é afetada por qualquer Multilocalização, o que

lhes é impossível, ainda, deste lado aqui, onde vocês estão.
A partir do momento em que o Absoluto está aí, vocês são, ao mesmo tempo, este corpo, ao mesmo tempo, o

outro corpo, ao mesmo tempo, o corpo de Estado de Ser.
E a sua Consciência está presente, do mesmo modo, neste corpo de carne como no corpo de Estado de Ser,

como no corpo do Duplo.
Correspondendo, mais uma vez, ao que disse o CRISTO: “Eu e meu Pai somos UM”.

O que emerge é uma revolução total, sem solução de continuidade.
E, no entanto, é muito exatamente o que vocês São.

Vários de nós dissemos que vocês não eram nem este corpo, nem este mundo, nem esta realidade: o conjunto
dos filtros colocados pela separação e pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO impede-os de ver claramente isso e de

vivê-lo.
Vocês o vivem, a partir do momento em que houver o Encontro.

Nós não podíamos abordar isso enquanto não estivesse instalada, para vários de vocês, a Onda da Vida.
Porque, lembrem-se de que é, em um primeiro tempo, o Encontro do Supramental e da Onda da Vida que lhes

dá a viver a abertura a esta possibilidade.
De nada servia conceber, falar, exprimir o que quer que seja referente a isso, enquanto não estivesse ativada,

em vocês, a possibilidade de vivê-lo.

***

Pergunta: a possibilidade de vivê-lo está ativada em toda a humanidade, em todo ser humano?

Não.
Isso será ativado, para a grande maioria dos seres humanos, no momento final.

Porque as forças de resistência ainda são muito fortes, exceto para aqueles de vocês que transcenderam seus
últimos medos e suas últimas dúvidas.

Lembrem-se: o equilíbrio Yin-Yang deste mundo é vivenciado como uma complementariedade e um
antagonismo.

O que é estritamente o oposto, no Absoluto.
Há uma sincronia ocorrendo neste corpo e no que eu disse, que é a reunificação do Sol com o seu Duplo.

***

Pergunta: podemos ter vários Duplos?

Não.
Pode existir o que vocês chamam de Casamento Místico com múltiplas entidades, como vocês o realizam

quando vocês saem no Estado de Ser, com um Arcanjo ou com qualquer Consciência liberada.
Existe um Duplo chamado de Etéreo, que é, de fato, simplesmente, o seu etéreo, reconstituído em sua

Dimensão de origem, que se sobrepõe ao seu próprio corpo etéreo, vindo modificar, como isso foi falado, a
sua própria vitalidade, a sua própria fisiologia.

Existe, enfim, um único e exclusivo Duplo dando-lhes a partilhar e a unificar e a fazer a alquimia, em uma
simbiose, da Lemniscata Sagrada, da Onda da Vida e do conjunto das estruturas.

Existe apenas um.
Os diferentes Duplos que foram relatados são: o Duplo Etéreo, eventualmente um Duplo correspondendo a um

corpo sutil, mas o mais importante, é claro, é o Duplo denominado Cósmico.
São os únicos Duplos que lhes foram relatados.

O Duplo Etéreo é vocês mesmos.



Nós poderíamos dizer, para aquele que se multilocaliza, que o corpo de Estado de Ser é o seu Duplo.
Mas existe apenas um único Duplo e um só.

O único que lhes permite realizar a alquimia e a simbiose da Onda da Vida e do conjunto dos chacras e do
conjunto do Caduceu de Hermes.

***

Pergunta: um encontro com MARIA, há vários anos, pode ser uma experiência mística?

O que quer que seja, é uma experiência mística.
Agora, isso era impossível, desde alguns anos.

Portanto, isso pode ser apenas um encontro místico.
Doravante, MARIA pode se manifestar como o seu Duplo.

Mas, ainda uma vez, isso não é uma experiência, já que se trata da Fusão definitiva dos princípios da Onda da
Vida, dos princípios celulares, dos chacras, assim como do Caduceu de Hermes.

Vocês não podem se enganar em relação a isso.
Somente o seu mental busca e se engana.

***

Pergunta: está correto que é preciso proceder com o Duplo como com o Absoluto, ou seja, nada buscar já
que toda busca iria nutrir mais o mental?

Foi exatamente o que eu disse, no enunciado mesmo da minha conversação.
Enquanto vocês buscarem o que quer que seja, vocês estão errados.

O Duplo é uma evidência que se impõe e que não pode, em caso algum, exprimir um desejo ou uma busca.
Nós temos bem consciência, uns e outros, deste motivo que nos levou a não falar disso antes, porque as

projeções são inerentes à natureza humana, de buscar um complemento.
Mas vocês não podem buscar um complemento, ele se revela quando as condições estão reunidas.

Isso não é, em nenhum caso, um ato mental.
Isso não é, em nenhum caso, uma complementariedade, no sentido humano.

Se nós lhes revelamos agora, é porque o Manto Azul da Graça trabalhou, porque a Onda da Vida (para aqueles
de vocês que ela nasceu, que ela se elevou) torna possível esse processo.

Mas, novamente, não há que buscar explicação, motivo, justificação, porque, quando isso ocorrer, nada pode
resistir.

Existem situações pessoais onde o Encontro do Duplo não é permitido, devido a essas situações pessoais
que provocariam sofrimentos e elementos de resistência.

Que o Duplo esteja encarnado, ou não, nada muda.
Na história deste planeta (e no Ocidente, em particular), quando uma alma, um corpo, encontrava o CRISTO,

ela entrava nas Ordens.
O que vocês fariam, hoje, se o conjunto da sua vida não estivesse purificado e preparado para isso?

É nesse sentido que a informação é útil, mas ela não deve resultar, em vocês, em qualquer busca e qualquer
desejo.

Deixem as coisas chegarem a vocês.
Elas virão no momento que for o mais adequado, para vocês, como para o conjunto das relações, quaisquer

que sejam, ao redor de vocês.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs da humanidade, vivamos, juntos, um momento de Comunhão e de Graça, no Manto Azul da
Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade, até breve.

************

(*) ‘A Humanidade que começa’ [livrete]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1459

18 de maio de 2012
(Publicado em 19 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.nin.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan
http://portaldosanjos.nin.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1459


~ O SENTIDO DO UM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amados filhos da Liberdade, em sua Presença, o Infinito é seu Estado, da Presença à ausência, que os conduz a esquecer de
tudo o que vocês não são.

Vocês são Absoluto, para além de toda Presença, para além de toda ausência, onde não existe qualquer lugar para qualquer neant.

Juntos, nós elevamos a Vibração até os espaços nos quais não existe qualquer Vibração, qualquer espaço e qualquer tempo.
Aquele no qual se conjuga o conjunto do criado, mesmo no incriado, que vem abrir as válvulas ao que vocês São, que abre, em vocês,

e que abre, a vocês, o próprio sentido de quem vocês São, para além de todo Ser, para além de toda diferença.

O tempo chegou, neste instante e neste presente, de manifestar, em vocês, além de toda manifestação, o sentido do Um, além de todo
sentido, a fim de viver o que vocês São, na Eternidade, para além de toda carne, para além de todo corpo e para além de toda forma,

na não forma e nas formas absolutas de toda forma.

Vocês são aquele e aquela que trabalham na Eternidade.
Vocês são o que São, para além de todo Ser.

Vocês são o que São, para além de toda existência.

Filhos do Um, unifiquem, em vocês.
Filhos da Liberdade, liberem, em vocês, o Absoluto e seu Estado além do Estado.

O Absoluto é sua Presença, mesmo na ausência, que os faz viver além da Vibração, que os faz existir além de todo corpo e de toda
forma.

Expansão e dilatação, até o estágio em que não existe qualquer espaço e qualquer tempo.
No Templo de sua Presença e, em vocês, depositado, de toda a Eternidade, além mesmo desse corpo e desse Templo (que, no

entanto, vocês Estão e habitam), existe o que É, além de todo ser, além de toda Ronda, além de todo Arcanjo, além de todo sentido, de
todo Sol, de todo sistema e de toda galáxia.

Vocês percorrem espaços infinitos da criação, nesse Templo, como em todo Templo.
Nenhum limite e nenhuma imposição pode impedir a Verdade de ser, sua Verdade, Liberada na Liberdade.

Vocês trabalham, mesmo em sua Presença, para concorrer para ser o não Ser.
Não há ausência.

Há apenas o Absoluto.

Eu sou o Arcanjo que prepara a última Reversão, aí, onde nada mais pode ser revertido, porque nada é desviado nesse espaço no qual
termina o que é infinito, nesse espaço no qual termina o que jamais começou, que lhes dá a viver, além de toda Vibração, aí, onde não

existe qualquer separação, aí, onde não existe qualquer distinção.

Além do Templo, aqui presente, além de todo Templo, em cada Irmão e em cada Irmã, em cada Arcanjo e em cada Presença, unidos
na Dança do Um e além do Um, que os faz viver o que não é mais a vida, mas, efetivamente, uma Vida, além de toda vida.

Amados do UM, vocês são a Absoluta Verdade da Liberdade e Liberados, a fim de viverem, Livres, para além de todo tempo e de
todo espaço.

URIEL - 18 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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O tempo chegou de viver Sua Vinda.
O tempo chegou de acolhê-Lo, em vocês, porque Ele é vocês, a fim de tornar-se Ele, na mesma Dança e no mesmo canto.

Escutem o som da Unidade.
Escutem, além de toda razão.

E ouçam, além de toda forma, além de tudo o que se estende, além de tudo o que se distende.

Vocês devem ouvir o som, além do Um, aquele que é o canto do Cosmos, que os abre, à Eternidade infinita da Presença Infinita, à
Eternidade do Absoluto, que não conhece qualquer tempo, qualquer espaço e qualquer forma.

Vocês são, todos, sem qualquer exceção, o Tudo.
E nós somos o Tudo, em vocês, além mesmo do Tudo no Absoluto do Incriado, que lhes dá a viver, que lhes dá a cantar o canto da

Essência.

Para além de todo sentido conhecido e desconhecido, para além de qualquer direção, vocês são o que São, além do Ser.
Resta Ser no Absoluto, o Absoluto que nada contém, se ele não contivesse Tudo, para além de todo nada.

Vocês são o Tudo.
Tudo e nada, no milagre de uma única coisa, na qual a União é Comunhão, na qual a Fusão é osmose que conduz à alquimia, aquela

que ninguém pode conhecer e pronunciar qualquer nome, porque a experiência torna-se Permanência e Imanência.

Além disso, além desse corpo, além de todo corpo, além de toda forma e de todo Sol, o tempo chegou daqu’Ele que vem despertar o
que vocês são, além do sono, além da morte, além de sua vida.

Então, tempo de acolhimento, tempo de Presença, tempo Absoluto, tempo de Alegria, tempo de gozo, no qual tudo é riso e Dança, no
qual tudo é movimento, no qual tudo é imóvel, no qual tudo é Dança, no qual tudo parou.

O tempo para, o espaço para, fazendo-os sair de toda Ronda, agradável ou desagradável.
Tempo do Um, tempo de Verdade, isso é, porque isso foi, porque isso será, além de toda linearidade.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Absoluto.
Presença a si mesmos, além de toda Presença, na qual canta o som, aquele da Unidade, além de todo tempo, além de toda

separação.

Trabalhem, sem nada fazer, para estabelecer o que já está estabelecido.
Sejam, além de todo Ser, no Templo do Coração, que não é outro que não o Templo de todos, Templo do Um, Templo da Fonte,

Absoluta Presença do Templo além de todo muro, além de todo limite.

Então, exulte o canto do Um, aquele que não pode ser nem negado nem, simplesmente, ouvido, porque esse som põe-nos em estado
de acolher o não Estado, de viver o não Estado permanente e imanente, no próprio sentido do que vocês são, além de todo sentido e

além de toda Essência.

Amados do Um, o Um no Amado, vocês são o que São, vocês são além do Ser.
O tempo chegou de Viver, além da vida.

O tempo chegou de cantar, sem sílaba e sem som, o canto da Eternidade: aquele que faz silêncio na manifestação, além de todo vazio
e além de toda ausência.

Sejam além do Ser.

Eu sou o Arcanjo URIEL, e eu os convido a dançar a imobilidade, a dançar a estrofe que se repete ao infinito, no canto do Universo.
Aquele que reunificou o que havia sido separado, aquele que libera, aquele que havia sido confinado, a fim de que nunca mais, no

corpo como no corpo do outro, vocês fossem confinados na ilusão da separação, na ilusão da ausência.

Vocês são isso.
Então, no tempo de minha Presença que está em Vocês, no tempo de minha ausência (que nada mais é do que sua Presença em

minha ausência), juntos, elevamos a dança que vem festejar o que é Festa inalterável, inalienável, eterna e permanente.

Vocês são Isso.
O tempo da dança.

Vocês não são o que foi separado.
E, no entanto, vocês estão contidos no incontível, vocês são além de todo conteúdo, porque vocês estão nus diante d’Ele, porque vocês
estão nus diante daqu’Ele que veio, a fim de elevar a frequência, a fim de transcender a frequência e de pô-los no sentido que não tem

mais sentido.

Vocês são a Eternidade, vocês são a Existência, vocês, o Absoluto e o Final, aquele que jamais partiu ou separou-se de sua Verdade,
mesmo na Ilusão.

Elevem o tempo do canto, aquele que, além da escuta e do ouvir, dá a Vibrar, além da Vibração, e dá-lhes a apagar tudo o que não é
verdadeiro, tudo o que não é eterno, tudo o que não é permanente.

Entrem na permanência e na imobilidade, aquela em que nada pode aparecer, em que nada pode ser desejado, nem mesmo
preenchido, porque tudo ali está.

Tudo ali está, no instante e em cada tempo.
Tudo ali está, além de todo tempo.

Nenhum espaço pode ser visto.
Nenhum tempo pode ser contado, porque o tempo que era descontado conclui-se, dando-lhes a viver isso.

Filhos do Um, Liberados Vivos, Liberados na Liberdade, Liberados na Eternidade, é tempo, é tempo de vir a vocês mesmos.
É tempo de vir ao que vocês São, além de todo Ser.

Nós os convidamos, conosco, a dançar a dança, a ronda infinita do Infinito, a ronda eterna do instante presente, nomeada, de seu ponto
de vista, que, para nós, é ausência de tempo e presença Eterna, Absoluta.

Além de minhas palavras, além de minha Vibração, além de suas palavras, além de sua Vibração, nós cantamos o louvor da
Eternidade, aquele da Alegria Eterna, do Amor Vibral, além de todo amor, além de toda Vibração que estabelece a Eternidade que

jamais partiu e jamais voltou.



jamais partiu e jamais voltou.

Filhos do Um, amados do Um, vocês são Amor e nada mais.
Amor Absoluto, divina Presença e divina Ausência porque nem a Ausência nem a Presença revestem-se da mínima importância no que

vocês São, em Verdade, além de toda Existência, além de tudo e além de nada.

No instante mágico, além de toda magia, nós comungamos à essência do Um, à essência do Tudo, à essência do Nada.
Abram o que jamais pôde ser fechado.
Abram o que jamais pôde ser aberto.

A ilusão contida no Absoluto leva-os e aporta-os ao templo do Um, acolhido pelo Duplo, acolhido pelo Cristo, espelho perfeito que se
duplica em uma transparência total, que os abre, e que os trabalham, e que os esculpe, além de toda forma, na Eternidade e na

Infinidade de seu tempo, na Infinidade de suas Presenças, na Infinidade de seus corpos, na Infinidade de seus não corpos.

O tempo chegou de Viver o que é.
Então, ousem.
Então, Vivam.

Eterno, além de todo Eterno, vocês são a Essência, vocês são o suporte além de toda deportação, além do que foi portado e
suportado.

Vocês são isso, no tempo do Amor, além de toda posse, porque nada há a possuir.

O Absoluto é Tudo.
Vocês são Absoluto.

Vocês são Presença infinita.
De um ao outro e do outro ao um, de vocês ao outro, de espelho em espelho e de Transparência a Transparência, tudo se repete ao

infinito e tudo para no indefinido.

Vocês são Verdade e Beleza, além do que é entendido, além do que sua razão pode entender, além do que seus sentidos podem
entender.

Nós somos o que vocês são, além de todo Ser: Amor, no qual brilha, além de toda luz, o tempo da Luz e da Vida, aí, onde não existe
qualquer morte e qualquer entrave, qualquer ciclo e qualquer alteração de sua alteridade.

Nessa Eternidade, vocês são o que São.

Juntos, cantemos o canto, aquele do som infinito que os misturam à Transparência, que os misturam ao espelho, que supera o espelho
e supera a Transparência, que lhes dá a penetrar além do que pôde ser sonhado, além do que pôde ser imaginado, além de todo

conceito, além de toda ideia, além de toda percepção.
Vocês São isso.

Então, canto de louvor, bênção infinita, que reproduz ao infinito o mesmo canto e a mesma dança, na imobilidade eterna de quem
vocês São e de quem nós somos.

Nós somos Um, porque eu e vocês somos Um, porque vocês e eu somos além do Um, além de toda Presença.

O Anjo METATRON, assim como seu servidor, vêm abrir o que jamais foi fechado, a fim de realizar o que não deve ser feito, o tempo
final, aquele do Absoluto, aquele da Presença, aquele do Infinito, o que está além do Infinito, além da Presença.

Então, no espaço de Comunhão, na Fusão e na União, nós somos.
Façamos o silêncio, aquele em que as Estrelas, em sua globalidade, sua totalidade e sua Unidade, vêm, nesse instante, fecundar o

que já foi fecundado.
Espelhando-se em si mesmo na transparência do Amor, aquele que não conhece qualquer sentido e qualquer limite, Absoluto e Final.

Trabalhemos sem trabalhar.
Acolhamos, no tempo imóvel, a ronda, além de todo círculo e de todo espaço.

O Anjo URIEL é vocês.
O Anjo METATRON junta-se a mim, como ele se junta a você, a fim de que nenhum obstáculo possa ser pensado ou mesmo

imaginado.

Absoluto, o Infinito desemboca nele.
A Luz é – além de toda vontade, além de toda saciedade – Amor.

É tempo de fazer o silêncio.
É tempo para que o Manto Azul da Graça e a irradiação do Pai trabalhem em vocês.

Sejam o Pai, sejam o Filho, sejam a Mãe, além de qualquer sequência.
Presença e Ausência misturam-se.

É tempo para que o Pai venha.
Ele já está aí.

Eu sou o Anjo URIEL, eu fico em silêncio, ao mesmo tempo que vocês, ao mesmo tempo que o Pai, além desse tempo, além desse
espaço, além desta Terra, além da Fonte, além de toda ressonância.

Façamos isso, sem nada fazer, sem nada mais ser.
Isso É.

Comunguemos.
Alinhemos.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL permanece em vocês, na Bênção.

... Partilhar da Doação da graça...
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120519_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês para exprimir uma

série de qualificativos referentes à energia, à Vibração e à Onda da Vida.
Há muito tempo, nós explicamos a vocês a diferença entre a energia e a Vibração.
A energia é algo que circula em meio ao corpo etéreo ou nos diferentes corpos.
A Vibração é uma ressonância, agindo no mesmo local, sem qualquer circulação.

A Vibração remete a um plano de manifestação denominado ‘la Cità’ ou Supramental.
A circulação da energia remete ao que é nomeado de etéreo, mas, como vocês o sabem, o etéreo deste

planeta foi cortado de uma série de características, de uma série de vitalidades.
O Supramental, que chegou até vocês, trabalhou a fim de despertar o que foi nomeado, há algum tempo, as

Coroas Radiantes, trabalhou para acender o Fogo do Coração, o Fogo do sacro e o Fogo da cabeça.
O Supramental, então, acionou novas forças etéreas, permitindo perceber as Coroas Radiantes, o Fogo do

Coração, criando, assim, uma alquimia entre a Onda Supramental e a circulação etérea habitual.

***

Há três meses nasceu algo que foi chamado de Onda da Vida.
Esta Onda da Vida, aqueles de vocês que a viveram perceberam uma circulação (não etérea, já que fora do
corpo), criando uma energia circulante (com leveza), focalizando-se, gradualmente e à medida do tempo, ao

nível do 1º chacra, denominado períneo, transformando-se (naquele nível) em um Fogo despertando
a Kundalini ou, se vocês preferirem, o canal do Éter (se a Onda Supramental tinha descido até aquele nível).

Redirecionados no trajeto da Onda da Vida, no confinamento original, no nível dos dois primeiros chacras,
necessitando (talvez, da sua parte) uma adaptação.

A Onda da Vida então preencheu (de algum modo) o canal do Éter e diferentes canais, que nós julgamos bom
não descrever os componentes, a fim de não fazê-los focalizar no nível do seu mental.

A Onda da Vida é uma energia peculiar, centrada (se eu puder me exprimir assim) entre a Onda Supramental e
a energia do Éter, que permite, justamente, reconstituir o que é chamado de corpo de Vitalidade, não cortado

das qualidades que lhe foram retiradas pelo confinamento.
A Onda da Vida então restituiu o Éter (ou corpos etéreos) na sua origem primordial, cujo componente do Fogo

havia sido retirado e removido pelo próprio princípio do confinamento.
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Este Fogo é, evidentemente, o Fogo do Amor (ou Fogo do Coração) tal como vários de vocês vivenciaram ao
nível do chacra do Coração.

***

Paralelamente à subida da Onda da Vida, a Onda do Supramental (ou Luz Vibral) prosseguiu sua obra até o
mais íntimo das células, desencadeando um mecanismo final de transmutação do seu DNA, multiplicando os

filamentos de DNA, até ter 12 filamentos de DNA.
Isso está em andamento.

Por mais que vocês reflitam, por mais que lhes digam os seus cientistas, esta transmutação está realmente
prestes a ocorrer na carne, que é este corpo no qual vocês estão.

A Onda da Vida foi em seguida mesclada (digamos), por um processo alquímico e de osmose muito especial,
com a Onda do Supramental (descendente).

As duas qualidades Vibratórias se encontraram no nível do peito, desencadeando o que foi objeto de uma
comunicação, por UM AMIGO, há algumas semanas.

A alquimia da Onda da Vida com a Onda do Supramental restituiu então o seu corpo etéreo à sua Verdade, à
sua Eternidade, podendo suportar e acolher (o que foi nomeado ou reconstituído aqui mesmo, no seu corpo) o

corpo de Estado de Ser.
O conjunto dessas modificações induz, é claro, importantes reestruturações dos seus funcionamentos, seja

qual for o nível, refletindo uma alteração ou uma modificação, também, de tudo o que pertence aos ritmos de
regulação central denominados: fome, sede, sono.

 Resultando em uma possibilidade nova para a Consciência (que, aí também, foi desenvolvido para vocês) já
que lhes permitem ir além da Consciência, além da Vibração e estabelecer-se no Abandono do Si.

Para aqueles de vocês que têm oportunidade, na condição de que esta oportunidade não seja nem desejo,
nem um trabalho, mas, simplesmente, um mecanismo íntimo que lhes permite, além do mental, apreender-se

do que vocês São, além de toda a ilusão.
O trabalho terminou.

Ele irá prosseguir durante o período anunciado por MARIA, de algum modo, para completar-se.
Essa conclusão será total, final e completa (para o conjunto da Terra e o conjunto das Consciências) na data do

seu Solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), ou seja, em 20 de junho do seu ano.
Naquele momento, o conjunto das estruturas (corpo físico, corpo etéreo regenerado, corpo astral, corpo

mental, corpo causal, corpo de Estado de Ser) estará pronto para viver os seus mecanismos, no nível coletivo
e no nível pessoal, denominado Ascensão.

***

Em seguida, uma série de processos são possíveis, permitindo-lhes (se tal for a oportunidade presente em
vocês) estabelecer o contato com o Duplo, que ele seja o Sol, que ele seja uma entidade que permaneceu no

Sol ou qualquer outra forma que lhes foi descrita.
Isso vai, implicitamente, transformar muitas coisas na vida de vocês.

Não poderá existir (em meio às suas estruturas Vibratórias, muito além de qualquer intelecto, de qualquer
mental, de qualquer desejo e de qualquer emoção) senão uma evidência, a nada comparável, porque tornar-se-
á possível um processo alquímico, ocorrendo no nível do seu corpo etéreo renovado, percorrido pela Onda da

Vida e pela Onda Supramental, permitindo reconectar com a sua própria Essência.
Isso irá se refletir por modificações, aí também, da Consciência, propiciando, através desta alquimia especial

operando através da Fusão das Lemniscatas Sagradas, realizar o Absoluto.
Portanto, tudo o que devia ser realizado sobre esta Terra, a título coletivo, como a título individual, será

concluído, na totalidade.

***

A própria Terra participa desse movimento, no sentido em que o seu corpo etéreo já encontrou a sua estrutura
não cortada (já desde um ano), como anunciado por SRI AUROBINDO, como mecanismo de Fusão dos

Éteres, realizada, sobre esta Terra, durante os meses de março e abril do seu ano passado.
Hoje, esta Fusão dos Éteres realiza-se, em vocês, e com esse famoso Duplo.

Nada há a buscar, nada há a temer porque, aí também, esse processo é um processo inteiramente natural, não
pedindo, da sua parte, qualquer desejo, qualquer suposição, nem qualquer projeção de forma alguma.

***



O conjunto das informações comunicadas pelos Anciãos (ou por outras entidades) apoia-se, nesse momento,
com insistência, na noção de permanecer tranquilo, de nada fazer.

Não há outra possibilidade a fim de realizar (digamos) o acesso, final, ao Último, ao Absoluto.
Entretanto, é preciso ter em mente que, seja o que for que vocês viverem (quer seja a totalidade desse

processo, quer seja a ausência total desse processo), no final e a partir de 20 de junho, a humanidade inteira
estará pronta para viver esse mecanismo, seja qual for o teor, seja qual for a oposição individual ou a certeza

individual.
Vocês não têm, então, que antever (seja o que for) se a Onda da Vida já não agiu, se (em vocês) o estágio

cardíaco não vive o estremecimento Interior, assim como o seu corpo.
Nós chamamos sua atenção, nós, Arcanjos: no momento em que o seu corpo começar a ter tremores (muito
diferente de uma simples Vibração), levando a um estremecimento das estruturas físicas deste corpo, vocês

serão levados a compreender e a viver que o processo de Ascensão começou no nível atômico deste planeta
e dos seus corpos.

***

Os Sons, ouvidos e percebidos nos seus ouvidos, já se modificaram e irão se modificar cada vez mais.
Muitos de vocês começam a perceber (no lado esquerdo do corpo, lateralmente) a presença, ou de MARIA, ou

de uma das Estrelas, ou do Duplo Monádico.
Isso não é uma ilusão e vai se reforçar (gradualmente e à medida das semanas que vão transcorrer), já que o

seu corpo etéreo, regenerado, encontrou o seu componente original, a sua conexão original.
Tudo isso acontece neste momento.

Quer vocês vivam ou não, vocês irão vivê-lo, no final, no momento da data de 20 de junho.
Vocês têm então, simplesmente, que acolher o que acontece.

Naturalmente, é sempre possível trabalharem (como vocês dizem isso) nas estruturas da personalidade ou no
Si, porque vocês têm inteira liberdade para realizar o que vocês têm que realizar, o que a Luz espera realizar,

em vocês, e o que o Éter espera realizar, em vocês.

***

Quanto mais vocês se afastarem das depravações do seu mental, quanto mais vocês se afastarem das suas
interrogações, quanto mais vocês estiverem na aceitação, livres de emoção, livres de intenção, livres de

projeção, melhor irá se desenrolar o processo, em vocês, como ao redor de vocês.
A Luz gerada pela Onda da Vida e pela Onda do Supramental, no nível do seu campo etéreo, energético,

modifica as circunstâncias eletromagnéticas da sua vida, de maneira extremamente importante, levando a criar
as condições mais adequadas para o seu futuro.

Sejam quais forem essas condições (mesmo se vocês não as apreenderem, mesmo se vocês não as
compreenderem), aceitem-nas, porque (como nós lhes repetimos várias vezes), a Inteligência da Luz e a
Inteligência da Onda da Vida são muito superiores ao que o mental humano pode projetar, imaginar, ou

conceber.

***

O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, participam do equilíbrio necessário para estabelecer o que é para
estabelecer, neste final.

Cabe a vocês obedecerem, de algum modo, às injunções da Luz.
Cabe a vocês conformarem-se ao que lhes pede a Onda da Vida, ao que lhes pede a Vibração do

Supramental, ao que lhes pede o seu novo corpo etéreo, que irá se tornar cada vez mais perceptível, sob esta
forma de estremecimento, de calor e de arrepio, ao conjunto deste corpo físico.

As suas necessidades serão grandemente modificadas, no nível fisiológico.
Aí também, escutem o que lhes diz, não a sua cabeça, mas o que lhes diz o seu corpo etéreo, o que lhes diz a

Onda da Vida, e o que lhes diz o Supramental.

***

A partir do momento em que vocês respeitarem essas instruções, o conjunto das transmutações (que são
destinadas a serem vividas por cada um de vocês) irá se desenrolar com a maior das evidências, com a maior

das simplicidades e com a maior das facilidades.
Se alguma coisa não parecer fluida (e digamos, como difícil), significa que o seu mental está errado.



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que a partir do momento em que vocês forem no sentido da
Vibração, no sentido da energia, no sentido do etéreo (que é novo, para vocês), tudo irá ocorrer de forma

normal, tudo irá ocorrer de forma evidente, sem qualquer problema e sem qualquer dificuldade.
Vocês poderão, naquele momento (se vocês aceitarem isso) falar do milagre da vida, que será o seu cotidiano,

até o momento final deste mundo, tal como é atualmente.
O novo corpo etéreo é o seu salvo-conduto, ao mesmo tempo, para a Ascensão e, ao mesmo tempo, para

viver o que é para viver, nesta época tão particular que se abriu há dois dias e que vai avançar para o seu final,
doravante, segundo um calendário extremamente preciso, extremamente minucioso, já que a Terra decidiu

assim.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e, de algum
modo, aquele que supervisiona (digamos), doravante, o Conclave dos Anciãos e o Conclave das Estrelas,

trabalhando em meio à sua Consciência.
Se houver, simplesmente em relação a estas palavras que eu pronunciei, a esta Onda da Vida, a esta Onda
Supramental, a este novo corpo etéreo, perguntas, então, eu ali respondo no tempo que me for permitido.

***

Pergunta: ao que corresponde a etapa da Onda da Vida que eu vivenciei sentindo o meu peito se
abrir e vendo como alguma coisa sair?

Tudo isso são apenas percepções.
Existem diversas percepções ligadas à Transfixação do Coração, empregando o Ponto KI-RIS-TI, o chacra do

Coração e o Ponto ER.
A Onda da Vida sobe e circula, de frente para trás, e de trás para frente.

O impulso Metatrônico atravessa o Coração, de trás para frente.
O impulso Micaélico atravessa o Coração, de frente para trás.

Existe, portanto, um conjunto de movimentos e um conjunto de deslocamentos, assim como um conjunto de
estremecimentos e de Vibrações, cujo palco é o seu Templo Interior, ou seja, o seu peito.

Não há outra explicação a dar senão essa.

***

Pergunta: as dores no fígado, no baço, no plexo, estão ligadas ao processo em andamento?

Na totalidade.
Isso implica, para vocês, em restringir (ou mesmo suprimir) toda a alimentação.

Naturalmente, as dores aumentam (como vocês constatam isso) com alimentos sólidos, com alimentos à base
de carne.

Cabe a vocês ajustarem a ingestão de alimentos, em relação a essas dores.
O trabalho, no nível do que foi denominado baço e fígado (ou, se vocês preferirem, as Portas ATRAÇÃO e

VISÃO) vai se tornar cada vez mais intenso, acumulando um máximo de Luz Vibral no que é chamado de Ponto
OD ou Porta Estreita.

A ação da Luz Metatrônica, a ação da Luz Micaélica (ou do Sol, se vocês preferirem), a ação da Onda da Vida,
a ação do Manto Azul da Graça, situam-se exatamente nesta região.

Elas necessitam, da sua parte, de uma adaptação muito fina ao nível do que vocês ingerem, ao nível do que
vocês pensam, ao nível do que vocês fazem, e ao nível do que vocês São.

As regras são diferentes para cada um (eu não posso, portanto, exprimi-las), mas, no entanto, vocês têm a
capacidade para sentir, de maneira quase imediata, o efeito de um alimento sobre o seu corpo, o efeito de um

pensamento sobre o seu corpo, o efeito de uma emoção sobre o seu corpo.
Cabe a vocês ajustarem isso.

***

Pergunta: os estremecimentos nos braços e nas mãos estão ligados a essas alterações?

Na totalidade.



A sobreposição da Onda da Vida (no seu desdobramento lateral, após ter circulado desde os pés e ter saído
pela parte mais alta do crânio e ter criado a Lemniscata Sagrada em sua colocação em movimento) e o
Caduceu de Hermes, revelando-se lateralmente, fazendo efetivamente, aí também, uma alquimia entre o

Supramental e a Onda da Vida (no nível dos membros superiores), conectada diretamente com o chacra do
Coração.

O estremecimento pode então se referir ao conjunto do corpo.
É pelo que nós denominamos estremecimento (na falta de um termo melhor) que irá se criar a ressonância final

da Ascensão.
Lembrem-se de que a Ascensão é uma mudança de frequência.

Vocês passam de uma gama de frequência a uma outra gama de frequência.
O ajustamento deste corpo (quer vocês o levem ou não) expressa-se, precisamente, por esse

estremecimento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, Filhos da Lei do Um, que a Onda da Vida e o Manto da Graça sejam a sua
Eternidade.

Eu lhes proponho alguns instantes de Comunhão conjunta antes de viverem o encontro Mariano das 19 horas
(hora francesa).

Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Eu sou MA ANANDA.
Irmãos e Irmãs na encarnação, recebam minhas Bênçãos e toda Graça.

Eu venho a vocês para dar-lhes um elemento importante, para chamá-los, de algum modo, a definir em vocês o
seu próprio lugar, aí onde vocês estão, o que vocês desejam advir e tornar-se.

A história da Terra conheceu várias idades, várias épocas.
As civilizações que aí se sucederam passaram, todas, por etapas de crescimento, de apogeu, de

decrescimento e de fim.
Hoje, vocês estão na época nomeada Idade Sombria, o Kali Yuga.

No que os seus olhos deixam-se ver sobre esse mundo, hoje, mesmo cobrindo-se o rosto, é evidente que
inúmeras coisas não estão no seu lugar.

Não é a vida que não está no seu lugar, mas é o que dela resulta (pela ação dos homens, pela ação dos ciclos),
deixando-se ver, onde quer que vocês estejam, elementos que são levados, de algum modo, à sua

consciência.
Hoje, eu os convido a definir-se, a classificar-se si mesmos no que vocês são, sem falso pudor, sem excesso,

simplesmente, calmamente, com objetividade.
E eu os convido, com isso, a posicionarem-se, definindo, justamente, além de todas as consciências que

vocês querem viver ou não viver, em função do que é importante para vocês.

***

Onde está o importante, para vocês, hoje?
No que vocês nomeiam a vida e que, no entanto, é tão diferente para cada alma encarnada.

Nós lhes sugerimos, há anos, uma série de elementos a viver, a realizar, que os conduzem, pouco a pouco ou
brutalmente, a viver diferentemente sua vida, a nela perceber, para muitos de vocês, coisas novas, coisas

diferentes.
Essas coisas novas e essas coisas diferentes conduziram-nos, talvez, a viver alguns impulsos, algumas

transformações, algumas revelações ou, talvez, simplesmente, a interrogarem-se, a estarem curiosos do que
se dizia, sem, contudo, viver, disso, os efeitos.

De qualquer modo, quer vocês me leiam pela primeira vez ou que tenham lido tudo o que eu pude dizer (tanto
em minha vida como agora, com as Estrelas), eu os convido a olhar (além da sua simples visão, além da

simples razão), aí, onde vocês estão.
E, aí, onde vocês estão, digam-se que é o seu exato lugar.

O que quer que aconteça, vocês definiram, vocês mesmos, esse lugar pelas suas ações, pelas suas reações,
pela lógica da vida, mesmo sobre esse mundo, que os levaram a ler-me.

Eu lhes peço, verdadeiramente, para olhar onde é importante para vocês, onde está o seu objetivo, onde está a
sua finalidade, onde está o seu ideal.
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O que é que vocês procuram?
O que vocês fazem aqui, nesse momento?

Será que a sua procura é, simplesmente, uma procura de melhoria da sua vida?
Será que a sua procura é uma procura de sentido, uma validação do que acreditam, uma validação do que

projetam?
Será que o seu pensamento situa-se em um futuro, qualquer que seja, ou será que vocês estão instalados

nesse instante presente, aí, onde se desenrola uma série de elementos que visam modificar ou ampliar a sua
consciência?

O que é o importante para vocês?
É o seu futuro ou é o instante presente?

O que existe como procura, qualquer que seja, que não tenha sido bem sucedida?

***

E eu os convido a colocarem-se.
Eu os convido, nestes tempos específicos (anunciados por Maria, na retransmissão de nós, Estrelas), para

posicionarem-se.
Não para procurar qualquer sentido novo, não para estabelecer planos de evolução, não para projetar um dia

seguinte.
Mas, bem mais, no instante em que vocês me leem ou que me escutam, onde está o importante para vocês.

Além de todo objetivo futuro, como vocês se sentem?
Isso não tem necessidade de discursos.

Isso não tem necessidade, tampouco, de justificação, mas apenas estar aí e sentir-se, ignorando
pensamentos, ignorando a posição do seu corpo, a sua idade, o seu sofrimento ou a sua alegria.

Simplesmente, definir-se.
Colocar-se a questão: onde está o importante?

Qual é o sentido da sua vida, não no seu futuro ou no seu desenrolar, mas aí, logo, imediatamente?
O que é que os anima?
O que é que os motiva?

Qual é o próprio sentido do que vocês me leem, do que me escutam?
A fim de definir não, eu repito, um objetivo, mas bem além do simples humor ou do estado da sua
personalidade, mas, simplesmente, sentir-se, si mesmos, fazendo abstração de tudo o que pode

simplesmente passar, qualquer que seja a sua posição social, qualquer que seja a sua posição afetiva, além de
tudo o que constitui o seu ambiente.

***

Se vocês forem honestos, vocês hão de convir que, de modo final e definitivo, a única procura é aquela do
Amor, bem além do simples bem-estar, bem além da procura espiritual ou de qualquer conhecimento.

A infelicidade do ser humano é que ele ainda não sabe, totalmente, o que ele É.
Ele é Amor.

Ele é somente isso.
Todo o resto é apenas supérfluo, todo o resto está ligado apenas a histórias que vocês têm vivido, a uma

necessidade de satisfação que envolve esse corpo ou qualquer outro aspecto afetivo ou outro.
Há, de algum modo, um importante que é comum.

O que quer que digam, o que quer que sintam, se vocês forem atrás de tudo isso, resta apenas uma coisa:
o Amor.

Além de toda coloração, além de todo desejo, vocês são, na realidade, o que vocês procuram.
Vocês são, na realidade, o único Amor que pode existir, não de vocês mesmos em qualquer narcisismo, não

de si mesmos em qualquer satisfação, mas, efetivamente, em algo que está aí e que, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida, está sempre aí, porque, sem o Amor, nenhuma vida, mesmo aqui, seria possível.

E, se lhes parecer faltar Amor, e se lhes parecer não ser amado, lembrem-se de que vocês São o que
procuram, mesmo nessa falta, nesse sentimento de perda de um ser querido, seja quem for.

É claro, o humano tem uma personalidade, e ele sempre tem tendência a pôr o amor na frente, mesmo esse
amor não sendo o Amor de que eu falo, ou seja, aquele que vocês São.

***

A procura de amor, mesmo nos atos que lhes pareçam os mais repreensíveis e opostos ao amor são, em
última análise, apenas faltas de Amor, faltas de reconhecimento do Amor.

Há o mesmo Amor, naquele que é a pior das pessoas, como naquele que é a mais adorável das pessoas.



A mesma centelha divina está em cada um de nós, estritamente a mesma.
Não há qualquer diferença entre a centelha do seu filho e a centelha de uma criança no fim do mundo.

Tudo isso não pode aparecer aos seus olhos, tudo isso não pode aparecer, tampouco, à sua concepção do
mundo, ao que se impõe espontaneamente à mente, porque aquilo de que eu falo nada mais tem a ver com os
sentidos, nada mais tem a ver com a distância, nada mais tem a ver com qualquer ideia, com qualquer afetivo.

Nestes tempos importantes da Terra, inúmeras modificações estão acontecendo.
Vocês devem não redefinir – porque isso está definido, desde sempre – o que é importante para vocês, mas

percebê-lo, de algum modo, conscientizar-se disso e vivê-lo.
Porque, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, da sua história, das suas perdas, das suas alegrias,
o Amor estará sempre aí, porque é a única coisa que permanece, o que quer que vocês se tornem, o que quer

que se torne esse corpo, o que quer que se torne a sua vida.
Se vocês tiverem a possibilidade – não a vontade, mas o desejo – de ver, realmente, isso, vocês irão vê-lo.

Mas lembrem-se de que há, exatamente, a mesma centelha, a mesma Presença em todo ser vivo sobre este
planeta e em outros lugares, quaisquer que sejam as condições.

***

Vocês não são as condições da sua vida.
Alguns lhes disseram que vocês não eram esse corpo e que, no entanto, ele é um Templo.

Que vocês não são, tampouco, os seus pensamentos.
Que vocês não são, tampouco, simplesmente, a história que se desenrola e à qual vocês aderem.

Vocês são bem mais do que isso e são, também, bem mais simples e bem mais evidentes do que todas as
dificuldades das suas vidas.

Para isso, é preciso ser honesto.
É preciso, simplesmente, aceitar ser espontâneo e ir além de todas as opacidades que enevoam o Coração.
Essas opacidades são a sua história, os seus sofrimentos, as suas perdas e as suas alegrias, mas, além de

tudo isso, há o Eterno Amor, aquele que é a sua natureza, que é a nossa natureza, de todos nós, e que jamais
poderá se apagar.

O que quer que lhes digam as circunstâncias, o que quer que lhes digam as dores e os sofrimentos, vocês
nada são de tudo isso.

Tudo isso é apenas o jogo da personalidade do que, justamente, não pode reconhecer esse Amor e que
busca, no entanto, vivê-lo, de todos os modos possíveis, mesmo através do ódio.

A essência do que vocês são transparece e aparece, a partir do instante em que se afastam de vocês, sem, no
entanto, negá-lo, tudo o que os agarra, tudo o que os venda, tudo o que os torna pesados.

E, nestes tempos privilegiados, isso se tornou muito mais fácil porque, quanto mais houver densidade, quanto
mais houver peso, e quanto mais houver constrangimentos, é nesses momentos que o humano consegue

encontrar essa centelha divina.

***

É nos momentos em que tudo parece perdido, nos momentos em que há um grande sofrimento, que se
encontra a oportunidade privilegiada de encontrar o que vocês São, que sempre esteve aí, e que espera,

simplesmente, que vocês ousem olhar.
Não com o olhar dos olhos, não com o olhar crítico do mental, mas, efetivamente, com o olhar da criança que

consegue extrair-se, no tempo do seu presente, de todo passado, de todo futuro.
Esse famoso Aqui e Agora de que um Arcanjo falou-lhes, longamente.

Hoje, mais do que nunca, nestes tempos da Terra, tudo se encontra aqui e agora.
Nada mais existirá em outros lugares senão no aqui e agora, nessa Presença que lhes foi declamada pelo

Arcanjo URIEL.
Mais do que nunca, as circunstâncias da Terra podem parecer destruí-los, podem parecer aparecer-lhes como

trágicas.
Estritamente, não é nada disso.

Um Ser, além do ser, que se chama BIDI, falou-lhes de mudar de ponto de vista: não para fugir da realidade
(mesmo sabendo que essa realidade é apenas uma ilusão, é apenas um efêmero que irá passar), mas,

efetivamente, integrá-la em uma visão mais ampla da realidade que conduz ao Real e a essa Verdade Absoluta
que é o Amor.

Se vocês aceitarem ver além do que os seus olhos deixam-se ver, vocês irão alcançar o que é nomeado a
Visão Real, aquela que não se faz pelos olhos, nem por qualquer visão esotérica, mas, efetivamente, na

intimidade do Coração, que deixa transparecer o que É, e que não aceita deixar os Véus, quaisquer que sejam,
obscurecer o que vocês São, de toda a Eternidade, e o que nós somos, cada um.

Essa atitude mental não é um estado meditativo, não é um exercício específico, mas é, simplesmente, a
própria consciência que aceita ver além de toda aparência e de tudo o que pode sobrevir, mesmo nesse
presente, como consequência do seu passado, de uma perda, de um sofrimento como de uma alegria.



Se, verdadeiramente, vocês se colocarem, objetivamente, nesse estado, e se perguntarem «onde está o
importante para mim», então, a resposta chegará e pode haver apenas uma única.

Mesmo se, hoje, vocês tentarem realizar um projeto, uma gestação ou não importa o que mais, vão bem além
de tudo isso porque, esse objetivo, seja preenchido ou não, é apenas efêmero.

***

Superem, como lhes foi dito, toda noção de efêmero.
Entrem na sua intimidade, no que vocês São, em Verdade, e vocês verão que, nesse espaço, aparece um dia
novo que sempre foi, aparece uma Luz bem diferente do que vocês podiam imaginar ou projetar ou ver, com

seus olhos ou com seu olho esotérico.
Essa Luz é Amor, e ela nada mais é do que vocês São.

Ela já está em vocês: ela não deve ser procurada.
Ela deve, simplesmente, aparecer: a partir do instante em que todo o resto desaparece, mas no sentido não de

desaparecer como se varreria o que há sobre uma mesa, mas mudando, eu repito, o olhar.
E esse olhar é aquele do Coração.

Ele não se importa com as suas experiências, ele não se importa com a sua vivência, porque ele é a própria
Vida.

Assim, a partir do instante em que vocês forem capazes de se colocar, então, vocês irão repousar nessa
Verdade, e ela é Eterna.

Ela é a fonte de toda satisfação, além das aparências, além das ilusórias necessidades desse mundo, dessa
corrida a um sucesso, qualquer que seja, mesmo espiritual.

O que está inscrito em cada um, essa centelha divina, é a única coisa importante, porque ela é eterna,
mesmo se o que vocês pensarem ou crerem viver não lhes mostrar isso, não lhes demonstrar isso.

E, no entanto, isso sempre esteve aí.

***

Procurem, em vocês, essa parte feminina, essa parte receptiva.
Quer você seja um homem ou uma mulher, nada muda.

Estejam nesse acolhimento do que vocês São, estejam nessa recepção do que sempre esteve aí e façam-no,
ao seu olhar, eclodir, porque isso ainda está na fase de eclosão.

Se vocês deixarem vir a vocês, isso, se vocês deixarem vir, além de todo sentir, o que é o que vocês São, isso
irá lhes aparecer como uma evidência.

E, a partir do instante em que a evidência surgir, o seu olhar terá mudado.
É claro, existem intervenientes que, hoje, pressionam-nos, porque, efetivamente, o tempo chegou de ser
apressado nas suas certezas efêmeras, no que vocês acreditaram, no que aderiram, nos objetivos que

procuraram ou exploraram e obtiveram, por vezes.
Vocês devem ir além de tudo isso.

O Amor apenas se vê quando vocês aceitam, finalmente, tudo perder, não no sentido de perda real, mas,
efetivamente, no que vocês creem, na sua cabeça, em suas certezas Interiores, quaisquer que sejam.

Não há qualquer certeza eterna, a não ser o Amor.
Todas as certezas que vocês conheceram são, um dia, derrubadas, vocês sabem disso, ou pela partida de
uma pessoa próxima, ou porque as circunstâncias da vida – mesmo as mais felizes – levam-nos, um dia, a

reencontrar essas circunstâncias.

***

Não se contentem com o efêmero, não se contentem com o que pode regozijá-los no momento, do que pode
satisfazê-los: vão além disso.

Olhem, verdadeiramente, onde está o importante.
Se vocês aceitarem isso, se verem isso com o Coração, vocês irão constatar, nestes tempos específicos, que

toda a sua vida irá se transformar.
Ela jamais poderá mais ser como nos momentos em que vocês não haviam reconhecido isso.

Saiam da sua cabeça, não vejam o Amor como um ideal a realizar, porque vocês são o Amor, e ele já está aí.
Ele já está realizado.

É a sua natureza.
É a nossa natureza.

É a nossa essência e é a nossa eternidade.
Vocês não têm qualquer meio de apreender-se desse Amor, tanto no exterior como em uma crença.

Nada há a venerar.



Nada há a procurar, uma vez que vocês são isso.
Se vocês aceitarem se colocar, soltar todos os seus fardos, aceitar ser apenas essa criança que está aí,

colocada, sem nada procurar, sem nada pedir, então, toda angústia, toda fuga, toda luta irá deixá-los.
Vocês irão se instalar nessa Morada da Paz Suprema que eu nomeei Shantinilaya, sem qualquer dificuldade,

porque essa Morada da Paz Suprema não está no Céu, não está sobre a Terra, ela está por toda a parte e está,
igualmente, em vocês.

Porque Shantinilaya é a sua Verdade, a nossa Verdade.

***

Então, é claro, eu posso conceber que alguns de vocês estejam ávidos para encontrar outra coisa: para ir ao
Sol, para viver a multidimensionalidade.

Isso se tornou possível, para alguns de vocês.
Eu posso dizer-lhes: estejam felizes se nada viverem de tudo isso, porque é a sua eternidade que irá se

encontrar na simplicidade.
Vocês nada têm que procurar: vocês são o que vocês procuram.

Vocês são a Morada da Paz Suprema.
E isso é inscrito desde sempre, bem além da vida desse corpo, bem além da vida que vocês levam, sejam

quais forem, eu repito, as circunstâncias.
Basta, simplesmente, aceitarem essa famosa parte feminina, aquela que acolhe, contra todas as

probabilidades, aquela que aceita receber a doação da Vida e, sejam quais forem as circunstâncias, sempre
acolher essa doação da Vida.

Quer você seja homem ou mulher, se vocês se colocarem nessa receptividade, se vocês se colocarem sem
desejo, sem procura, sem projeção, sem espera, então,Shantinilaya irá cantar nos seus ouvidos.

Nós, as Estrelas, ou o seu Duplo, estaremos ao seu lado e em vocês, sem procurar o que quer que seja no
exterior de vocês mesmos.

Coloquem-se no centro, aí, onde está a única Verdade que é eterna, a única Verdade que é o que vocês São e
que, portanto, jamais pode desaparecer, simplesmente se transformar.

***

Se vocês aceitarem se colocar, tudo irá lhes aparecer em sua majestosa simplicidade e vocês serão, então,
habitados pelo canto de Shantinilaya.

Vocês serão estabelecidos – como a minha vida, aqui, sobre a Terra, mostrou isso – nesse contentamento
permanente.

Vocês não vão depender mais de qualquer circunstância, feliz ou infeliz, vocês não estarão mais à espera do
que quer que seja, nem mesmo no desejo do que quer que seja.

Vocês irão descobrir espaços – bem além da Fluidez, da Unidade – nos quais a evidência é repleta e preenche
cada sopro, sem nada procurar, sem nada pedir, simplesmente, colocando-se e perguntando-se onde está o

importante para vocês.
Será que é em uma conquista do que quer que seja?

Vocês não têm que conquistar a sua eternidade, porque vocês o São, de toda a eternidade.
Vocês não têm que procurar o amor, porque vocês o São desde sempre.

Estejam, simplesmente, nesse acolhimento, além de toda busca de sentido, simplesmente presentes a si
mesmos, presentes além do instante que passa, e a eternidade será a sua Morada.

E, aí, o reino dos Céus será a sua Verdade.
Todo o resto aparecerá por magia, sem nada pedir, sem nada suplicar, sem nada esperar.

Aí está a magia do Amor.
Se vocês aceitarem que São isso, real e profundamente, vocês irão descobrir o que São, porque o Amor não

pode escapar do Amor.

***

Sejam humildes.
Sejam simples.

Quanto mais os tempos transcorrerem, na superfície desta Terra, mais a única riqueza será a humildade e a
simplicidade porque, se vocês ficarem entre essa humildade e essa simplicidade, nada poderá desviar do que

vocês São.
A vida desenrolar-se-á, para vocês, além das preocupações desse mundo.

Vocês não poderão mais ser afetados nem por uma alegria, nem por uma perda.
Vocês continuarão no Centro do que São, nessa Morada da Paz Suprema.

É claro, é preciso que, para vocês, o importante seja o Amor.



Não um amor ideal ou projetado no exterior de si mesmos, mas, efetivamente, o que vocês São, em Verdade.
Então, se o seu importante for isso, para vocês, esse importante preenchê-los-á.

Shantinilaya será, quaisquer que sejam as circunstâncias, o estado permanente do seu Ser, resultando no não
Ser, na não Consciência.

Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo estando além desse mundo.
Vocês estarão nesse mundo, ao mesmo tempo sendo bem mais do que o mundo.

Isso não requer qualquer esforço, não requer qualquer vontade, não requer qualquer busca.
Isso requer, simplesmente, o que muitos Anciões repetem: manter-se tranquilo, deixar acontecer.

Isso não vai impedir, absolutamente, de realizar o que vocês têm que fazer e o que a Luz os deixa prosseguir
nesse mundo, mas vocês serão bem mais do que isso.

Simplesmente, estando nesse acolhimento, nessa transparência e, cada vez mais, na espontaneidade.

***

O Amor é espontâneo, ele é natural.
Ele jamais está presente no medo, porque o medo é secretado pela personalidade, justamente pela impressão

de falta, qualquer que seja, mas vocês não podem faltar do que quer que seja na Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não está em outros lugares, nem em outro lugar senão no centro do Ser, senão no

centro do que é efêmero, porque é ele que sustenta todo o efêmero e que permite, até mesmo, ele existir,
manifestar-se.

Nenhuma distorção desse efêmero, nenhum sofrimento pode persistir diante de Shantinilaya.
É isso que lhes deixa viver, nesse sentido do acolhimento de si mesmos, a eternidade, o que é eterno, o que é

Absoluto.
Estabelecer-se na Morada da Paz Suprema é o mais magnífico dos bálsamos aplicável a qualquer sofrimento,

a qualquer perda, a qualquer falta, como a qualquer alegria.
Porque, quando esse bálsamo recobre os elementos da vida efêmera, estes apenas fazem passar, eles não

podem alterar, eles apenas podem reforçar a sua Morada da Paz Suprema.
Se vocês definirem essa prioridade, essa importância, assim, então vocês não terão mais que procurar, não

terão mais que vagar, não terão mais que projetar o que quer que seja.
A sua vida irá se desenrolar na Morada de Paz Suprema, como eu o mostrei durante a minha passagem sobre

a Terra.
Há, simplesmente, que acolher, que ser suave e humilde.

Busquem o reino dos céus, ele está em vocês, e todo o resto desenrolar-se-á sem problema, porque nenhum
problema poderá ser um problema real.

Shantinilaya é o bálsamo que preenche e que apaga o que é apenas efêmero.

***

Se vocês se instalarem, definindo esse importante para vocês, como o que vocês São, o amor que vocês São,
então, nada mais poderá afetar o que vocês São.

Vocês irão apreender e viver que não têm que projetar ou que procurar, no exterior de si mesmos, o que quer
que seja.

Tudo chegará a vocês, a partir do instante em que vocês mudarem de olhar, em que o seu olhar não se portar
mais em sua ação, nesse mundo, mas, efetivamente, em um estado interior, que sempre esteve aí, além de

toda meditação, além de toda vontade.
Viver isso é viver a eternidade, é viver além dos contentamentos da vida habitual, é viver na sua eternidade, na

Verdade a mais total.
E aí, vocês irão constatar que tudo o que gira ao seu redor, no movimento da vida, jamais poderá mais alterá-

los, nem perdê-los, porque, no amor, não pode haver qualquer perda.
A perda situa-se fora do amor, unicamente.

Se vocês aceitarem que isso é importante para vocês, e isso e nada além disso (não como uma projeção
chegando amanhã ou mais tarde, mas, efetivamente, no momento), vocês verão que as circunstâncias do

Manto Azul da Graça, que nós retransmitimos até vocês, irão tornar as coisas de uma evidência tal, que vocês
não poderão mais emitir a mínima dúvida, a mínima insatisfação, a mínima falta.

Vocês serão preenchidos do que vocês São, e não do que creem, não de suas faltas e de seus medos, que
existem apenas na periferia do Ser.

***

Vocês São esse Amor, se o aceitarem, se o acolherem, que está, agora, em vocês.
Se vocês o deixarem manifestar-se, então, nada terão que procurar mais, porque todo o resto já terá chegado,

para vocês.



O que quer que se desenrole nesse mundo, o que quer que se desenrole nesse corpo que vocês habitam,
bem, tudo irá ocorrer e permanecer no Amor.

Lembrem-se de que existem funções que estão inscritas na alma, das quais eu já falei, que são experiências a
efetuar sobre esse mundo, que os fazem crer em uma evolução, em uma transformação.

Mas todas essas evoluções e essas transformações são apenas enganos, porque elas sempre os levam a se
afastarem de quem vocês São e do que vocês São.

Se vocês se estabelecerem na sua eternidade, se definirem, simplesmente, o Amor, como o que é importante
para vocês, vocês não terão mais que procurá-lo, nem que projetá-lo no que quer que seja, porque ele estará
por toda a parte, em todas as relações, em todos os olhares, em todas as ações e em todas as meditações.

Simplesmente, deixem exprimir, em vocês, esse sentido do acolhimento, essa receptividade, o que eu
denominei essa feminilidade, que é a mesma junto a todo homem e junto a toda mulher.

A partir do momento em que vocês estiverem nesse acolhimento, nessa interrogação sobre o que é
importante, o Manto Azul da Graça irá deixar-se viver a sucessão de contentamento, a sucessão de sinais, de

odores, de sabores e de contatos místicos, sem procurá-los, simplesmente acolhendo.

***

O período que se abre é o fim do Kali Yuga, o fim da idade sombria.
Então, não continuem sombra, não continuem longe da Luz e do Amor que vocês São, que nós todos somos.

Se vocês definirem a importância e se, realmente, concretamente, souberem que essa é a única coisa
importante, se vocês mudarem de objetivo para realizar apenas esse objetivo, todos os outros objetivos

preencher-se-ão, por si mesmos, com a maior das facilidades, porque o Amor sempre provê o que é
necessário para vocês, quando vocês são Amor.

Apenas a falta ou o sentimento de falta é que engendra a falta.
Apenas o medo é que engendra o medo.

Quando vocês tiverem acolhido, e quando estiverem abertos à recepção do que vocês São (esse Amor e essa
Luz), apenas pode existir o Amor e a Luz.

Seja o que for que se manifestar, tudo estará no sentido, não do que vocês querem, mas do que vocês São,
realmente.

Naquele momento, vocês irão constatar também que as questões desaparecem: não há mais interrogação
sobre o sentido da sua vida, não há mais interrogação sobre os eventos que se desenrolam.

Vocês não serão diferentes ou indiferentes, vocês não serão separados ou divididos, mas estarão, sempre, no
mesmo estado, nesse estado da Paz Suprema, em Shantinilaya.

O Som da alma e do espírito tornar-se-á, então, profundamente diferente.
Seres espirituais virão a vocês, de modo muito simples, de modo espontâneo.

Tudo irá se desenrolar, eu repito, sem que vocês tenham que pedir.
Vocês não serão atingidos por qualquer sofrimento: qualquer que seja o sofrimento podendo se manifestar, ele

irá lhes parecer muito irrisório em relação a Shantinilaya.

***

O que lhes foi descrito em relação à Onda de Vida e à encarnação do Supramental leva, muito exatamente, a
isso se, contudo, vocês aceitarem acolher, sem pedir, sem refletir.

O Amor está aí.
O abrasamento, pelo Supramental e a Onda de Vida, realiza isso.

Vocês nada têm que realizar porque, efetivamente, isso acontece sozinho, a partir do momento em que o
importante, para vocês, for definido como o Amor que vocês São.

Tentem.
Ninguém pode fazê-lo em seu lugar.
Ninguém pode vivê-lo em seu lugar.

Apenas vocês, e vocês sozinhos, é que podem acolher e aceitar.
Respeitem o humor, respeitem a simplicidade, respeitem essa infância que está em vocês.

E vocês verão: tudo irá se tornar de tal evidência, de tal simplicidade, que vocês vão rir disso, a cada instante.
Vocês irão se perguntar, até mesmo, como foi possível ignorar isso, passar-se disso que, no entanto, estava

aí.
São, simplesmente, as ações e as manifestações da personalidade, que lhes pareciam importantes, que lhes
pareciam essenciais, mas que, de fato, faziam apenas esconder o vazio do Amor que vocês São, que vocês

não olharam, que não reconheceram.
Shantinilaya é tão simples assim, a partir do instante em que vocês aquiescerem, a partir do instante em que o

que é importante para vocês for o seu Coração, além das emoções, nesse centro e nesse Amor Luz, nessa
Vibração, além dos batimentos cardíacos, que está no seu peito.

Como foi dito, não se preocupem com o resto.



O Supramental é Inteligente.
Há, agora, o suficiente dele, sobre a Terra, para trabalhar em cada humano.

E o mesmo para a Onda de Vida.

***

A Terra foi Liberada, firmando o fim do Kali Yuga.
Vocês são a Alegria e são a Eternidade.

Isso não é uma projeção, nem um ideal, mas, efetivamente, o que vocês São, a partir de agora, no instante
presente.

Então, acolham e aceitem.
Vocês nada mais têm que empreender.

Vocês nada mais têm que fazer.
Tudo isso já está aí.

Aí está ao que eu vim engajá-los.
Então, vocês podem apoiar-se, é claro, nos dizeres desse Absoluto que vem, sem forma, entre vocês.

Vocês podem apoiar-se não importa em qual das Estrelas, porque, como lhes disse Maria, nós estamos com
vocês e em vocês.

Vocês irão constatar que isso não é uma palavra em vão, nem qualquer ideal a obter.
A partir do instante em que vocês saírem desse mundo, sem pôr fim ao que quer que seja, agora, mas,

simplesmente, colocando-se no acolhimento de quem vocês São, isso se realiza, totalmente,
espontaneamente.

Nenhuma circunstância, nenhum álibi pode manter-se diante dessa Verdade, exceto se vocês mesmos derem
mais peso e importância ao álibi do que à Verdade.

Aí está ao que eu vim convidá-los porque, nestes tempos, é, verdadeiramente, a única coisa que há para
desvendar em vocês.

O que enevoava, é claro, não era unicamente esse mundo, mas os hábitos desse mundo.
E, no entanto, se vocês estão aqui, é que há algo a realizar.

Esse algo a realizar não é amanhã, nem depois de amanhã, nem em um mundo melhor (qualquer que seja esse
mundo melhor, em outra dimensão), mas, desde já, agora e imediatamente.

Há apenas o seu olhar, que não deve mais ser o olhar dos olhos, o olhar da cabeça, mas o olhar do Coração,
porque isso já está aí.

***

A desconstrução deste mundo, a desconstrução das ilusões, das suas próprias ilusões, desenrola-se sem
qualquer intervenção da sua parte.

Vocês têm apenas que estar em algum lugar, nesse espetáculo, mas vocês não são esse espetáculo.
Vocês são o que sustenta o espetáculo, que permite a ele emergir e deixar-se ver, mas vocês não são,

absolutamente, o que se deixa ver: vocês são o que não se move.
Vocês são essa eternidade, esse Amor indizível que é a nossa natureza comum.

Então, coloquem-se, soltem todos os fardos, reais ou supostos, eles não têm qualquer peso diante da
evidência da eternidade, da evidência do Amor, da Luz.

Vocês não têm que ver uma Luz no exterior.
Vocês não têm que fazer a experiência da Luz, porque vocês são a Luz, de modo definitivo, desde sempre e

para sempre.
Isso é muito simples.

Shantinilaya é simples e evidência.
É o que vocês São.

É o que nós somos, todos nós.

***

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Aí estão as palavras que eu lhes transmiti, como Estrela AL.

Aí estão as palavras que a alma, apaziguada em vocês, diz-lhes, esta noite.
A alma, que não está mais em seus impulsos e suas paixões, porque a Luz trabalhou sobre esse mundo.

Ela não está mais sobre esse mundo, mas ela é, agora, o que vocês São, de todos os tempos.
Ela está, simplesmente, mais próxima da sua consciência, porque a sua consciência a aceita e a acolhe.

Se vocês forem para esse acolhimento e para essa aceitação, Shantinilaya será a sua recompensa, a sua



gratificação permanente.
Nenhum prazer desse mundo pode igualar-se ou aproximar-se disso.

Todo o resto é apenas uma consequência disso: seja o seu Duplo, seja a Ascensão, sejam as diferentes
percepções ou o estabelecimento na não consciência, até mesmo.

Isso resulta apenas de uma coisa: desse reconhecimento que vocês têm que efetuar, mas não como algo a
realizar, simplesmente, para acolher.

Lembrem-se dessas palavras.
Todas as alterações desse mundo não poderão alterar o que quer que seja de Shantinilaya.

Lembrem-se disso.
Vamos viver um momento de Comunhão no Manto Azul da Graça, porque eu rendo Graças pela sua escuta, eu

rendo Graças a essa Comunhão que se estabeleceu durante as minhas palavras.
Essas palavras são apenas palavras.

Elas são, também, apenas uma Vibração, mas é um convite para Comungar com o seu próprio Coração,
comungar com a sua própria eternidade, que é a nossa, conjunta.

***

Lembrem-se de que cada centelha divina é a mesma: não há qualquer diferença.
A diferença é apenas o olhar da pessoa, é apenas o hábito que se possui, absolutamente, nada mais.

E esse hábito irá desaparecer, um dia.
O Amor, jamais.

Shantinilaya, jamais.
Se vocês quiserem, efetivamente, na Paz do Coração e na Alegria do Amor, comunguemos, todos juntos, no

Manto Azul da Graça, na Eternidade de quem nós somos.
Agora.

Irmãs e Irmãos que me escutaram e que comungaram com as minhas palavras e além das minhas palavras, a
vocês que me escutaram, a vocês que irão me ler, eu digo: olhem-se, além de todo olhar.

Não coloquem qualquer Véu, qualquer condição.
Acolham.

O Amor está aí.
Ele sempre esteve aí.
Ele jamais se moveu.

Eu sou Ma Ananda Moyi.
Eu os amo, porque vocês são Amor e não pode ser diferentemente.

Eu lhes digo até muito em breve.
No Amor, nós jamais estamos separados.

O Amor jamais pode ser separado dele mesmo, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Eu os amo.
Até breve.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, efetivamente, em todas as Vibrações que lhes

chegam nesse momento e que vêm fazer-lhes cócegas, não é?
Então, como de hábito, vamos interagir, juntos, e eu os escuto.

***
Questão: eu vivo a Comunhão com minha realidade crística, em parte, no interior de mim e, em parte,

no exterior de mim. Como fazer desaparecer essa percepção de interior, de exterior?

O que eu posso dizer aí é que, nos primeiros tempos (e esses primeiros tempos podem ser muito longos para
um ser humano em encarnação), a distinção dentro/fora, superior/inferior, esquerda/direita continua, enquanto a

consciência é multilocalizada ou bilocalizada, ou seja, quando ela está no corpo físico, como no corpo de
Estado de Ser, tanto aqui como nas outras Dimensões.

O único modo de fazer desaparecer, entre aspas, essa noção de dentro/fora realiza-se apenas na
transformação – que não é uma – através do Absoluto.

Assim que há a vivência do Absoluto, assim que há não consciência (ou seja, que a consciência do Si para),
naquele momento, há multidimensionalidade, multitemporalidade, que é independente de toda noção de

interior/exterior.
É uma forma de Reencontro solar, que nada mais tem a ver com uma Comunhão Mística, com um membro da

família ou com qualquer outra pessoa porque, naquele momento, não há mais essa noção de dentro/fora.
Portanto, não é como fazer.

Nada há a fazer.
É uma questão de deixar desaparecer o Si.

Isso foi chamado (por Anael, por outros): o Abandono do Si, ou seja, parar de encher a cabeça, parar de fazer
encher a cabeça, de conceituar e de viver, na multidimensionalidade, ainda, uma forma de distância, mesmo se

há Comunhão entre Si e todos os outros Si.
Quando nós lhes dizemos, desde sempre, que nós somos Um e que os Arcanjos e nós estamos em vocês,

isso pode parecer-lhes poético, mas é a estrita verdade.
Portanto, o problema do confinamento é que a multidimensionalidade foi tão retirada, desde muito tempo, para

muitos de vocês, que nós não temos a possibilidade, quando estamos sobre a Terra, de perceber isso.
As circunstâncias, agora, são profundamente diferentes, porque as franjas de interferências, as separatividades

ou as separações que existiam – ao nível astral, mental, coletivo – quase não existem mais.
E, ao nível individual, elas não existem mais, tampouco, a partir do instante – se pudermos chamar a isso assim

– que vocês saem do Si – se pudermos dizê-lo – e que entram no Não Si.
Antes, a distinção superior/inferior, esquerda/direita, Estado de Ser, físico, permanece.

O cérebro não aceitará, jamais, que aquele que está, não importa quem, em relação a vocês (seja o ser querido
ou o ser que vocês não gostam, de modo algum, ou com quem vocês têm problemas), faça parte de vocês,

que integre.
Nós lhes dizemos sem parar que os Arcanjos e nós, os Anciões, estamos em vocês.

Não é uma visão do espírito ou poética para dizer-lhes se se ama vocês: é a estrita verdade.
Mas essa estrita verdade, enquanto vocês não a vivem, estritamente, nada quer dizer para vocês.

Isso assinala, simplesmente, que vocês ainda estão fragmentados, ainda dissociados, ainda no medo e ainda
na dúvida, mesmo tendo realizado o Si.

***
Questão: a velhíssima alma e o velhíssimo Si que eu sou vivem a aspiração da Fusão, Dissolução

integral em Cristo ou no Pai, para viver no Absoluto. Como desenvolver minha vigilância para manter,
permanentemente, meu amor para que isso se realize?

Então, aí, caro amigo, você não compreendeu.
Não é questão de manter uma vigilância, justamente.

Viver a Comunhão com o Cristo é fundir-se em Cristo, na Dimensão Crística do Logos Solar – se ele for o seu
Duplo – e necessita de não mais existir e de não mais exercer uma vigilância, exceto se você é capaz de ter, eu

diria, uma tensão absoluta para o Cristo, permanente, a cada sopro.
Não é mais uma simples vigilância mental, nem espiritual: é um estado de Indizível Amor.
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Naquele momento, você desaparece em Cristo.
Mas, antes, enquanto você fala de vigilância, você está na contemplação, e a contemplação não permite,

jamais, viver a Dissolução.
Agora, a história de ser uma velha alma nada tem a ver.

Os mais velhos são os mais rançosos, portanto, os mais difíceis para extrair desse mundo, contrariamente ao
que você poderia crer.

Não é porque há numerosas e ultranumerosas experiências de alma que você seja mais inclinado e, portanto,
mais fácil para extrair-se de sua própria alma.

Você tomou o hábito dessa limitação dimensional e de consciência, quaisquer que sejam as experiências que
efetuou.

Será muito mais fácil para uma criança passar pelo buraco da agulha do que a um rico.
Mas o rico não é aquele que é rico em dinheiro, é aquele que é rico, também, em experiências.

Eu não falo de você, em geral, nem em particular.
Mas apreenda, efetivamente, que a vigilância e o fato de ser antigo sobre esse mundo não lhe dão qualquer

bônus, bem ao contrário.
***

Questão: se os métodos, as ferramentas utilizadas até o presente para o que se chama
transformação, transmutação, relevam da falsificação, será que, refutando, simplesmente, esses

ensinamentos, essas ferramentas, é suficiente para disso ser desengajado?

Então, aí, cara amiga, você não compreendeu, verdadeiramente, o que disse BIDI.
É você que é preciso refutar, antes de qualquer coisa.

Se você não se refutou, como pessoa, como corpo, como espírito, como mental, como entidade presente na
superfície desse mundo, para que lhe serviria refutar algo que pertence a esse mundo que não existe?

Você quereria refutar as técnicas e os métodos, mas você, manter-se onde está?
A refutação é, primeiro, esse corpo.

É não mais ser tributária desse corpo.
O resto, é claro, você pode refutar, mas eu aposto que, por mais que você queira refutar todos os protocolos e

tudo o que fez, em sua vida, até o presente, não é, contudo, que você realizará nem o Si nem o Absoluto.
É o princípio que lhes contou BIDI, em várias reprises.

Quer seja o teatro, a escada com barras, é a mesma coisa.
Seria necessário esperar algumas energias, alguns níveis de consciência – ligadas ao Manto Azul da Graça,
ligadas à Onda de Vida, ligadas à conclusão da descida do Supramental – antes de deixar falar o Absoluto

porque, se não, há alguns anos, isso nada quereria dizer para vocês.
Teria havido uma rejeição ainda mais importante do que hoje.

Do mesmo modo, para o que se nomeia o Duplo.
Em minha vida, todas as manhãs (a partir de dezesseis, dezoito anos, até o fim de meus dias), eu meditava ao

Sol nascente.
Para fazer o que?

Para Fusionar com o Sol, para Fusionar com meu Duplo Cristo Solar.
Mas, será que se podia dizer esse gênero de coisas há trinta, quarenta anos?

Imaginem.
Se se tivesse feito como alguns grandes seres (que se anteciparam um pouquinho, eu diria), ao dizer-lhes que

vocês tinham um Duplo, mas a Terra teria tido uma grande devassidão, não é?
Esse não é o objetivo.

Se, independentemente de viver o Si, tivessem-lhes dito: «esse mundo não existe», mas o que é que teria
havido?

Porque vocês não estavam maduros.
É preciso substituir isso no contexto do sapo que se faz cozinhar na água.

A temperatura sobe, suavemente.
Ele cozinha sem se aperceber disso.

Em contrapartida, se se cozinha o sapo muito rapidamente, o que ele faz?
Ele sai do frasco.

E, aí, vocês devem viver o planeta grelha, todos, não é?
Portanto, não é porque você vai dizer que os protocolos são falsificados ou que esse mundo é falsificado que

você vai extrair-se dele.
Há dois níveis: o nível de informação que os faz refletir, e o nível transformador, que nada tem a ver com o que

você pode crer ou não.
Por mais que você creia que é a falsificação, por mais que creia e diga que é completamente verdadeiro,

enquanto você não o tenha vivido, é, ainda, uma crença, e isso, estritamente, nada mudará em sua Vibração,
em sua consciência e no que você É.

Por que, por exemplo, o Arcanjo Anael falou-lhes, antes, das Núpcias Celestes, de Abandono à Luz e não,
diretamente, do Abandono do Si?

Mas o Si, quem sabia o que era, exceto aqueles que o viveram?
Há algo de dinâmico, há algo em que a verdade é, primeiro, relativa.

Uma verdade se vai, outra aparece.
Outra verdade aparece, aquela debaixo desaparece.

Apenas o ego humano é que crê que há uma verdade única.
Sobre esse mundo não há verdade única ou absoluta.

Vocês são obrigados, de algum modo, até um dado momento, a adotar qualquer coisa e, depois,
progressivamente, desembaraçar-se dela, no momento em que isso não lhes sirva mais.

Ao nível da aproximação do Absoluto e, mesmo, da Presença, é exatamente assim que isso funciona.
Enquanto vocês são um ego, vocês são um ego.

Por mais que se diga tudo o que se quer, vocês continuam no ego.



Enquanto vocês estão confinados, por mais que lhes digam que a multidimensionalidade existe, vocês creiam
nela ou não, o que isso muda?

Quando se diz que nós estamos em vocês, enquanto vocês não o vivam, para que isso serve?
É uma crença, aí também.

Não se constrói a experiência da consciência com crenças.
E, aí, existe certa consciência de Si, ou da Presença, ou ligadas à Onda de Vida, que tornam mais fácil, se

posso exprimir-me assim, essa mudança que vai para o Final.
Mas não antes.

Antes, isso nada quer dizer.
Antes, isso participa da falsificação.

Olhem, por exemplo, essas histórias que foram dadas, de modo abusivo, sobre a identificação, sobre almas
grupos, almas irmãs ou seres que se precipitaram, com seu ego, em relações específicas, sem viver a

alquimia, o aspecto essencial disso, ao nível da alma, ao nível do espírito, tudo isso porque eles acreditaram
em algo.

Mas o problema da consciência humana: assim que vocês acreditam em algo, mesmo nesse mundo, vocês o
criam.

Mas o que vocês criam, se é dado demasiado cedo, a nada corresponde que vá ao sentido de sua Liberação.
Bem ao contrário.

Quando nós dissemos, durante os Casamentos Celestes e a desconstrução, que tudo seria desvendado e
revelado, vocês o viram desvendar-se, muito progressivamente.

E, agora, isso vai cada vez mais rapidamente, porque sua consciência não está mais colocada no mesmo lugar.
Vocês devem deslocar-se no contexto de há cinco anos, de há dez anos, de há vinte anos.

Mesmo em sua vida, vocês sabem, muito bem, que não agem – no plano social, no plano familiar e afetivo – do
mesmo modo que há dez anos, não é verdade?

Porque vocês estão inseridos em uma linearidade, e é extremamente difícil sair dessa linearidade.
E o que vocês conduziram, alguns, como Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, segue algo de

extremamente preciso, de extremamente meticuloso.
Qualquer que seja o lugar em que vocês pegam o trem andando, vocês ali chegam de modo extremamente

preciso, ao lugar que é preciso, para vocês.
Mas, é claro, o ego tem necessidade de crer, tem necessidade de justificar-se etc.etc.

Mas eu diria que a primeira coisa a refutar, como diz BIDI, é, já, si mesmo.
Enquanto você está identificado a esse corpo, confinado nesse corpo, e identificado aos seus pensamentos,

isso arrisca não mudar.
O problema do ser humano – e vocês o veem, através de inumeráveis diligências espirituais nesse mundo – é

que muitos, muitos seres humanos quiseram tomar a Luz e continuar na personalidade.
É o que dizia Sri Aurobindo, quando ele foi São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos», porque

os chamados são aqueles que sentiram essa Luz chegar.
O Supramental é para todo o mundo: ele não pertence a ninguém.

E há, ainda, nesse processo (que é geral, oferecido a toda a Terra, por circunstâncias astronômicas, por
circunstâncias extremamente precisas), ainda, seres que são persuadidos de serem os depositários dele.

Vejam vocês o nível do ego sobre a Terra.
Em quanto mais o nível da Vibração subir, mais os egos vão explodir.

Portanto, comece por refutar-se a si mesmo.
A refutação não conduz a ignorar.

Imagine uma mãe de família que tem um filho, que tem a responsabilidade de um filho, o que é que acontece a
ele se ela fica ao nível do ego e refuta seu filho, o que é que vai acontecer?

A refutação não é destinada a abandonar o que quer que seja, mas a mudar de nível, de ponto de vista.
Continuar a fazer (ocupar-se de um filho, ocupar-se do que a vida dá a vocês), mas estar consciente de que

vocês não são isso.
E eu creio que BIDI disse-lhes: atenção para que o ego não se aproprie dessas palavras para delas fazer algo

que vá ao oposto do que é o objetivo.
Porque o ego, muito rapidamente, fez recuperar a Luz (ou para recuperar o que quer que seja), para organizá-la

ao modo dele, ao molho dele.
***

Questão: como se faz para refutar o corpo, a personalidade?

Já, você começa mal quando diz: «como eu faço para refutar meu corpo».
BIDI insistiu nisso.

Não é algo que vem de um dia para o outro, é claro.
É uma prática mental, que visa fazer interromper o mental.

Refutar o corpo é muito simples.
É dizer: «eu não sou esse corpo».

Enquanto você estiver identificado ao seu corpo, você está no ego ou em uma pessoa, e em uma
personalidade.

O corpo é um Templo.
Ele serviu para instalar o corpo de Estado de Ser e a Luz.

Mas, depois, para que a consciência esteja nesse corpo, é preciso, efetivamente, que o medo de perder esse
corpo, o medo de sair desse corpo desapareça.

Há dois movimentos, isso foi explicado: a descida da Luz e a subida da Luz,
Não há técnica.

Por mais que você bata em seu corpo, dizendo que ele não existe, ele vai fazê-lo sofrer, de qualquer forma.
Mas quem sofre, como diria BIDI?

Tudo o que ele lhes diz é destinado – ele o disse – a provocar um aquecimento porque, é claro, o mental vai
opor-se, vai estar em cólera, ele vai dizer-se: «mas como se faz?».



Quando vocês tiverem compreendido que nada há a fazer, ele soltará.
Mas é muito bom sinal que isso aconteça assim.

De qualquer modo, esse corpo, soltamo-lo, todos, assim que se morre, não é?
Quer se queira ou não.

De fato, poder-se-ia dizer, num plano filosófico, místico: vocês devem conscientizar-se, agora e já, de que
esse veículo (que é um Templo, porque ele acolheu a Luz), mas ele é, também, falível, ele desaparecerá.

Você é pó e você retornará ao pó.
Vocês devem gravar isso nesse corpo.

Ora, vocês não são pó, não é?
O que retorna ao pó é o corpo, que foi emprestado da Terra, que se construiu com os materiais da Terra.

***
Questão: eu senti uma Vibração que subiu desde o pé esquerdo, para chegar ao polegar esquerdo.

Trata-se da manifestação de meu Duplo?

Vou responder-lhe que, nos tempos atuais, querer explicar o que você vive não tem importância alguma
porque, explicar o que você vive, nutre seu mental.

Você deveria, antes, nutrir-se da experiência que é vivida porque, é claro, nós lhes demos certo número de
elementos, em relação às Portas, em relação às Estrelas, em relação aos circuitos da Vibração ou do

Supramental.
Mas, quando você está em uma experiência, qualquer que seja, com cristais, com um parceiro, se você passa

seu tempo a analisar o que acontece ou a vê-lo, você sai da experiência.
É preciso, antes, sobretudo agora, entrar, em Consciência, no processo que se vive, e não colocar-se como

aquele que vai observar o que se desenrola porque, se você o observa, isso quer dizer o que?
Isso é muito bom para Realizar o Si, mas é muito ruim para não viver, plenamente, a experiência da Vibração.

Nós já explicamos isso, em relação à Onda de Vida.
Portanto, querer explicar que Tartanpion passa em tal lugar, isso vai tranquilizar seu mental, mas será que isso

vai desencadear outro?
A explicação não desemboca em nada.

Nós dissemos, no início, que havíamos dado o mínimo de elementos sobre a Onda de Vida, de maneira a não
influenciar seu mental, porque a Onda de Vida age sozinha.

Agora, nos processos que se vai chamar de induzidos (por cristais, por um parceiro, por yogas), é claro que
acontecem coisas.

Agora, se eu lhe explico porque você tem uma dor no indicador fazendo tal coisa, o que isso vai mudar no que
você vive?

Vocês não estão mais no tempo das explicações.
Vocês estão no tempo da vivência.

Vocês devem pôr isso, cada vez mais, na cabeça e no Coração.
É o mental que quer saber porque, ele também, quer ser nutrido, ele quer participar da festa, mas ele não pode

dela participar.
Vocês sabem muito bem que, ao nível do corpo, existe um simbolismo, vocês sabem muito bem que existem

chacras, nadhis, meridianos, circuitos.
Por mais que vocês os conheçam – a descrição perfeita e total – e tenham um conhecimento acadêmico dos

chacras, o que é que isso muda, se vocês não vivem os chacras?
Isso jamais mudará nada.

Similar: vocês podem falar de CRISTO, durante horas (há, mesmo, estudos para isso que se chama teologia),
o que é que isso muda, se vocês não viverem CRISTO?

Vocês caem no quê?
Em uma adoração, em uma contemplação, em uma ilusão.

Vocês gostam de uma ilusão, mas não estão na vivência, ora, nada substitui a vivência.
Vivam o que vocês têm a viver.

Depois, isso para nada serve, não é mais tempo de distrair-se com esse gênero de coisas.
Cada vez mais (e MARIA disse-lhes), a intensidade Vibratória do Manto Azul da Graça, do Supramental,

Partículas Adamantinas, do Espírito Santo, Radiações do Ultravioleta os farão interromper, totalmente, porque o
ego vai interromper.

Aqueles que estiverem prontos irão se estabelecer, muito naturalmente, no corpo de Estado de Ser ou irão
transmutar esse corpo físico.

Os outros, o que eles vão fazer?
Eles vão prender-se a um mental.

Agora, aqueles que não têm noção alguma disso, eles não saberão, mesmo, o que está acontecendo.
***

Questão: como passar da observação – do fato de ser observador de manifestações da Luz em nós –
ao fato de viver essa Luz?

Parando de observar, não há outra solução.
Quando vocês se surpreendem observando, é que observam uma Vibração, em especial, para a Onda de

Vida.
Portanto, vocês observam.

Se vocês observam, a Onda de Vida não pode terminar e atualizar o que há a fazer.
É preciso parar de observar.

Não sei, joguem cartas enquanto a Onda de Vida sobe, vão ao restaurante.
É muito simples não observar.

Será que você observa seus pés, onde eles são colocados, quando você anda?
É o mesmo princípio.

Será que você observa sua respiração?



Um processo que surge não é automático, concorda?
A respiração faz-se automaticamente.

Sei lá, vá à natureza, mas não se ocupe do que acontece nesse corpo: isso acontece, independentemente de
você.

A partir do instante em que sua atenção não é portada, ou seja, que você não observa, o processo desenrolar-
se-á, ele não tem necessidade de você.

Será que seu sangue tem necessidade de você para circular?
Será que seus pés têm necessidade de você para andar?

É como se você andasse na rua e estivesse com sua atenção portada nos pés e em sua marcha, e você não
vivesse o que havia ao redor, enquanto você saiu ao passeio para olhar a paisagem.

É o mesmo princípio para a Onda de Vida.
Nós dissemos que, para as Estrelas, para as Portas (nós demos, sobretudo UM AMIGO, yogas, práticas), era

necessário portar a atenção, portar a consciência, para conscientizar-se, atualizar e pôr no serviço.
Mas no sentido da subida, é absolutamente contrário: nós não lidamos com as mesmas Vibrações, as mesmas

qualidades Vibratórias e a mesma consciência.
Eu creio que o Arcanjo ANAEL vem após mim, para falar-lhes, justamente, da Onda de Vida e da Vibração.

Ele lhes dará, eu penso, elementos um pouco mais importantes do que eu disse.
***

Questão: quando se começa a sentir-se observador, partir a outros lugares, em consciência, pode
levar a superar a consciência do observador?

Mas faça coisas muito mais simples!
Por que você se serve de sua própria consciência para partir?

Eu disse, vá ao cinema, passeie na natureza, faça coisas muito mais simples porque, se você desvia sua
consciência no fato de querer partir, é, ainda, uma vontade, é, ainda, uma ação.

Se você anda, você observa a natureza.
O que se faz com a energia que sobe, far-se-á sozinho.

Não há necessidade de buscar meio-dia a quatorze horas.
***

Questão: refutar o observador quando isso se apresenta, é útil?
Nem útil, nem necessário fazer outra coisa.

Nos exemplos que ele lhes deu, seria, como ele explicou: sair do teatro.
Façam outra coisa, não posso dizer melhor.

A Onda de Vida não tem necessidade de vocês.
***

Questão: nada fazer corresponde, também, a isso?

Parece-me que são coisas que BIDI repetiu-lhes milhares de vezes, não?
E vocês perguntam, ainda, se é preciso fazer algo.

Quem é que pergunta, sem parar, o que é preciso fazer, enquanto se lhes diz: nada é preciso fazer?
***

Questão: o que você entende pela palavra interromper, que você empregou há pouco?

O momento em que você conseguir não mais colocar a mínima questão, e não souber, mesmo, mais, quem
você é.

***
Questão: para acolher a Onda de vida, não é, portanto, necessário estar na meditação?

Mas certamente não!
Quem lhe disse isso?

Nós sempre dissemos que era um processo natural.
É como se você me dissesse: a respiração é um processo natural, o que é preciso que eu me ponha a respirar

para saber respirar?
***

Questão: eu Fusionei com meu Duplo Monadário, uma pessoa encarnada que eu via regularmente,
mas que não vi mais. Por que não consigo mais ali retornar?

Então, essa é uma questão a regular entre vocês dois.
As Fusões Monadárias produzem-se, qualquer que seja a distância, quaisquer que sejam os reencontros.

Isso nada tem a ver com um reencontro físico.
Ele pode produzir-se, não produzir-se.

Isso não tem qualquer espécie de importância porque, de qualquer modo, quando há uma Fusão com o Duplo
Monadário, isso não para, jamais.
É independente do físico, não é?

É claro, é agradável, como eu fazia, ir meditar ao Sol todas as manhãs, era um encontro quotidiano, mas o
encontro, você pode tê-lo onde quiser, quando quiser.

Se há uma noção de falta, com algo que está na carne, coloque-se a questão: por que há uma falta?
***

Questão: o que me impede de ir ver essa pessoa?

O que o impede?
Você fala no plano da carne ou no plano da consciência?

***
Questão: da carne.



Mas para que haja a carne, é preciso que os dois estejam a par, não?
Mas é exatamente o que nós temos dito: quando a Onda de Vida nasceu, se há medo e dúvida de um lado, não

pode haver Reencontro e Fusão Monadária, não é possível.
É preciso que os dois tenham entrado na Transparência e na superação dos medos e das dúvidas.

Sem isso, não há Reencontro possível e, ainda menos, Fusão.
Mas há reconhecimento do Duplo Monadário, se os dois reconhecem-se.

Coloque-se a questão.
O Duplo Monadário é um reconhecimento mútuo.

***
Questão: mas como saber se o outro está a par, se o sentimos unicamente em si?

Mas não é estar a par: isso acontece, independentemente de si.
Há uma junção Vibratória.

Se a junção Vibratória faz-se de um lado e não do outro, o que acontece?
Será que é verdadeiro?

Será que é falso?
Será que é uma projeção?

Os dois são, necessariamente, conectados.
Se não são conectados, coloque-se a questão do por que.

Se ele não o vive, isso quer dizer que vocês não estão conectados.
***

Questão: como saber se o outro vive isso?

Mas se ele o vivesse, ele o diria, imediatamente, a você.
Aí está porque nós não falamos do Duplo, antes: vocês vão, todos, entrar em projeções, vão sentir coisas e

acreditam que é seu Duplo.
Aí está o perigo que há com essas coisas.

Se não há reconhecimento, isso quer dizer que o Duplo Monadário não está constituído, reconstituído, é tão
simples assim.

Quer seja verdadeiro ou falso, nada muda.
O Reencontro do Duplo é um Reencontro Místico.

Se o Reencontro Místico desce de plano, não pode haver um dos dois que está na ignorância, é impossível.
E lembrem-se de que nós dissemos, uns e outros: o Duplo Monadário, em noventa por cento dos casos, não

está nem encarnado, nem presente sobre a Terra ao mesmo tempo que vocês.
É, frequentemente, o CRISTO, ou um Ser espiritual ou, então, seu Duplo Monadário, mas que espera em outro

lugar.
Portanto, desconfie, nesse nível, das projeções.

O reconhecimento do que são chamadas almas gêmeas são reconhecimentos cármicos, isso nada tem a ver
com o Duplo Monadário.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Então, eu lhes agradeço, eu rendo Graças por todas essas questões.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Eu lhes digo até muito em breve e fiquem bem.

************
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~ FUSÃO COM A LUZ ~

Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos na humanidade, eu venho a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, enquanto portadora do Manto
Azul da Graça.

Que o Amor se estabeleça entre nós.
Eu venho a vocês, aqui, neste instante, e também, pela primeira vez, de uma outra forma: para aqueles de

vocês que percebem, de uma maneira ou de outra, o Canal Mariano, eu estou ao seu lado, à sua esquerda.
O som dos seus ouvidos se modifica quando uma Presença se aproxima de vocês.

 Eu venho lhes falar sobre fundir-se com a Luz.
Eu vou lhes dar, se vocês bem o quiserem, depois de ter descrito o meu mecanismo íntimo de Encontro com
CRISTO e a Luz CRISTO, o que acontece hoje, para vocês, possivelmente, e o que aconteceu a mim, nesta

Fusão, e às vezes, nesta Dissolução na Luz.
É neste sentido que o seu Canal Mariano aberto me permite exprimir diretamente, não somente naquele que

me acolhe, mas também, para cada um de vocês que me acolhem.
Isto nada tem de Ilusão.

Lembrem-se de que, onde nós estamos, a nossa Consciência está multilocalizada.
Eu posso estar neste Corpo, como estar ao seu lado, em cada um de vocês, desde o instante em que vocês

me acolherem, desde o instante em que o seu Antakarana estiver aberto, em que o Canal Mariano estiver
constituído.

Então, eu posso deslizar-me ao seu lado e exprimir a minha Presença ao mesmo tempo que eu falo aqui.

***

Eu queria lhes dizer que tudo o que lhes foi dado, em relação à Fusão e ao Casamento Místico (com CRISTO,
com MARIA, com um Duplo, encarnado ou não), tem por único objetivo e por única finalidade, este Retorno à

Unidade, do qual lhes falei, e possivelmente, o estado Último, Absoluto.
Quer isso seja CRISTO, quer vocês estejam sós vindo sobre a Terra, cada um de vocês vai Encontrar

CRISTO, Encontrar o Duplo, Encontrar a Luz, quer ele saiba o que é, quer ele o aceite ou o recuse, o procure
ou o negue.

Pois isso está inscrito, e isso é, efetivamente, o que foi chamado de Retorno da Luz, de Retorno de CRISTO,
de Retorno à multidimensionalidade, à Unidade.

Esta União Mística, não vejam simplesmente uma imagem no espelho através de CRISTO, mas vejam,
realmente, este Último que os espera.

O Duplo, quer isso seja CRISTO ou o seu Duplo Etéreo, até mesmo, não é senão um dos meios de fazê-los
transcender a última forma para encontrar.

Quer esta forma esteja inscrita através de CRISTO, através de um Ser de Luz, através do seu verdadeiro
Duplo, isso não tem estritamente nenhuma importância, senão a de multiplicar a Alegria, de realizar a Simbiose

das Lemniscatas Sagradas, a Reunificação na sua Unidade, só ou a dois, tornando-se essa Unidade e,
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sobretudo, esse Último.

***

Os tempos que são vividos, para vocês, são exatamente os tempos que lhes foram anunciados por diferentes
vozes, por diferentes escritos, há muitíssimo tempo ou mais recentemente.

Então, certamente, através deste acontecimento que é esta Fusão com a Luz, aceita ou não, alguns vão ali
querer ver o que lhes convém: a continuação de um mundo, o desaparecimento de um mundo, a transformação

de um mundo, a transformação de uma vida, a partida de uma vida para uma outra vida.
Mas tudo isso são apenas argumentos, pois, evidentemente, cada Irmã, cada Irmão, irá para onde o levar o que

ele é, nada mais e nada menos.
Quando vocês partem para algum lugar, vocês não exigem que os seus vizinhos, a sua família, sigam vocês.

Para esta viagem, é exatamente o mesmo: cada um para um lugar e para um só.
E é o seu lugar, não é o de vocês.

As circunstâncias atuais, estes Casamentos Místicos, estas Uniões Místicas, estes Encontros com CRISTO, e
mesmo com a Presença que se manifesta à sua esquerda, são um meio de se Fundir.

Não é uma finalidade.
A finalidade, se puder dizê-lo, é a Unidade, é o Absoluto, é o retorno à Graça, o retorno à Eternidade, o retorno

ao que vocês São, todos vocês, e ao que nós Somos, todos nós.

***

Este período é propício para viver uma série de elementos.
O primeiro destes elementos é, de qualquer modo, o Encontro consciente com a Luz.

 Lembrem-se de que a Luz é primeiramente vista e é, em seguida, experimentada.
Mas enquanto vocês permanecerem aí, isso se situa fora de vocês.

O Si, a Unidade, é uma etapa onde a Luz se instala, de maneira mais ou menos permanente na consciência,
como no corpo, sobre este mundo onde vocês estão.

E, depois, há outra coisa que vocês descobrem agora, talvez já, que é esta aproximação dos mecanismos de
Fusão e de Dissolução.

Quer isso seja com o Duplo, quer isso seja com CRISTO, quer isso seja com uma Entidade de Luz que vem
se colocar e se postar ao seu lado, ou sozinho, se vocês vieram sós, e se vocês consideram que devem estar

sós.
Mas eu lhes garanto: na Unidade, neste processo de Fusão, a palavra «só» nada quer dizer, absolutamente

nada.
Então, seja o que for que a vida deixar-se viver, é uma preparação.

Mas esta preparação não é culpa de vocês: ela é a preparação da Terra e do Céu, nestas Núpcias Finais,
nestas Núpcias Místicas, nestes Encontros que os levam ao que vocês São, bem além de todos os Véus, bem

além de tudo o que vocês poderiam imaginar.

***

Fundir-se com a Luz é a experiência que vai, a um dado momento, apreendê-los.
 Pois há uma tal sede, uma tal alquimia que acontece realmente entre o Sol e vocês, entre um Ser de Luz e

vocês, com o seu Duplo ou não com seu Duplo, isso não tem nenhuma importância.
Lembrem-se: a finalidade é fundir-se.

Mas fundir-se com CRISTO, como eu vivi na minha curta vida, não é, de qualquer modo, senão um prelúdio
para tornar-se si mesmo CRISTO: isso lhes foi anunciado.

E portanto, para tornar-se si mesmo a Luz.
Ou seja, naquele momento, não há uma Luz que é percebida, uma Luz que é vista, uma Luz que é

experimentada, mas há, de alguma maneira, uma facilitação para tornar-se a Luz.
Tornar-se a Luz é ultrapassar a forma, é ultrapassar a identidade, é ultrapassar o Duplo, é ultrapassar o Sol.
É Ser e tornar-se o próprio Princípio da Luz, além de toda a forma, além de toda a identidade, para além de

todo o corpo.
Isso contribui para se estabelecerem no que foi chamado de Infinita Presença, onde vocês se esquecem de
vocês mesmos, pois os diversos sintomas do seu corpo invadem a Consciência e a sua Consciência se torna

isso: esse Coração que Vibra e que estremece.
Há perda do sentido de identidade, há perda do sentido de ser uma personalidade.

 Vocês se fundem com a Alegria, vocês se fundem com o Samadhi e, para alguns de vocês, vocês
Abandonam ainda esta Fusão para penetrar na Dissolução total da Consciência.



Esta penetração, que não é uma, é o desvendar do Último.
Nesse momento, vocês Estão realmente inteiros.

Nesse momento, vocês ultrapassam, real e concretamente, os limites deste corpo, desta vida que vocês, por
enquanto, creem ser.

***

Tudo isto acontece neste momento.
Seja o que for que lhes for deixado viver, como Duplo ou como contato, à esquerda do seu corpo ou durante a

noite, vivam-no.
De que vocês têm receio?

Nada há a temer para aquele que está na Luz.
Nada há a recear para aquele que ultrapassa a Dualidade, que aceitou Ser Luz e se fundir com a Luz.

E as experiências que lhes são deixadas viver, agora, contribuem para realizar a sua Fusão e a sua Dissolução
na Luz.

Esta interação que corresponde, de fato, à Fusão dos Éteres, no nível do seu corpo, que corresponde ao fim
da separação e ao fim das camadas isolantes da humanidade; e vocês são os privilegiados.

Vocês não são mais do que testemunhas, porque vocês vivem ou vocês vão viver isso.
 E, neste sentido, vocês desempenham o seu papel, que não é mais somente o de Ancorar e de Semear a

Luz.
Pois cada vez que um ser humano, cada vez que um Irmão ou uma Irmã realiza esta alquimia com CRISTO,

com MARIA, com um Ser de Luz que está à esquerda, vocês encantam o mundo e vocês realizam um trabalho
enorme, sem desejá-lo.

Simplesmente exprimindo o Amor que vocês São, simplesmente reconhecendo o Amor que vocês São.
Então, naquele momento, o Amor é irradiado totalmente.

Pois vocês se Fundem com a Luz, vocês se Fundem, de diferentes maneiras, com o Duplo, com CRISTO, ou
com a Presença que estiver à sua esquerda.

E naquele momento, o que vocês São se torna um elemento que acaba pondo fim, de algum modo, às
camadas isolantes.

***

Este é o trabalho destes Seres que vivem a sua Fusão e a sua Dissolução na Luz, com o Duplo, com CRISTO,
com MARIA, ou com qualquer Ser de Luz, o qual é, de alguma maneira, uma função: devolvê-los a vocês

mesmos.
Nada a tomar, nada a dar, mas apreender-se, pela ressonância, de estar na Espontaneidade, de se tornar total
e inteiramente Transparente, ou seja: nada parar, nada bloquear, viver a Vida, viver a Luz, por que há a Vida, há

a Luz e por que vocês São a Vida e a Luz.

***

Tudo isso acontece neste momento.
Seja o que for que vocês viverem, mesmo não vivendo isso, como lhes disse o Arcanjo ANAEL, isso irá

acontecer agora muito rapidamente.
Resta-lhes, simplesmente, deixar fazer o que acontece.

Fundir-se com a Luz é não criar mais nenhuma distância com a Luz.
A Luz não é mais vista, a Luz não é mais experimentada, mas ela é vivida carnalmente, totalmente, nesta

Dimensão e neste corpo, levando-os, como foi dito (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de maio
de 2012 (1)), a espiritualizar a matéria, seja o que for que se tornar esta matéria, que é este corpo, quer vocês o

levem ou não.
Isso não terá mais nenhuma espécie de importância, pois, naquele momento, o que vocês São, na Verdade, a

sua Consciência, está Livre e Libertada.
Vocês não estão mais ligados a um eu, vocês não estão mais ligados a um Si, vocês Estão Livres.

Além da Consciência, como isso foi dito, há a não-Consciência.
Naquele momento, vocês se tornam Absoluto, e as Passagens lhes permitem realizar uma Comunhão neste

Absoluto, sendo si mesmo Absoluto, assim como retomar uma forma ilimitada ou uma forma limitada, em
qualquer Dimensão, em qualquer lugar e em qualquer Tempo.

Vocês vão perceber, naquele momento, através desses contatos que são estabelecidos, que esta Fusão,
sejam quais forem as palavras que vocês empregarem (Casamento, necessidade de se Fundir, Tensão para o
Abandono, explosão de Alegria, sejam quais forem as palavras), é a mesma Realidade, são os elementos que

contribuem para estabelecê-los na Infinita Presença, ou mesmo no Absoluto.



***

Tudo isso não é um sonho, a partir do momento em que vocês pararem de crer no que lhes diz o mental, em
que vocês pararem de crer nos limites que foram colocados, em vocês, e nas barreiras, que estão inscritas nos

medos, nas dúvidas, nos à priori, no medo de alguma Sombra que não existe em outro lugar senão na
personalidade.
O Mundo é Luz.

Tudo é Luz.
Não há qualquer exceção a esta regra, exceto o fato do princípio do confinamento, mas isso termina, na

totalidade.
A partir do momento em que vocês reconectarem, em que vocês contatarem de novo com esta aproximação

da Fusão com a Luz, esta Fusão será vivida.
Sem nenhuma dificuldade, pois em nenhum momento vocês poderão duvidar de alguma coisa.

A intensidade desta alquimia, a intensidade da Consciência, e também o que lhes disse UM AMIGO em relação
a este novo Corpo Etéreo, completamente Transfigurado, completamente diferente e radicalmente oposto, eu
diria, nos seus mecanismos de funcionamento, ao que vocês conheceram, irá estabelecê-los, de maneira cada

vez mais evidente, no riso, na Alegria (ndr: ver a intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)).
Permanecer Simples e permanecer Humilde, isso quer dizer, naquele momento, não fazer intervir qualquer
conhecimento, qualquer mental, qualquer necessidade de saber, ou de ver, mas, sim, de viver o que é para

viver.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente.

Muitos de vocês vão ver, vão sentir, vão perceber o que acontece (no seu ambiente mais próximo, ao seu
redor, nos seus corpos subtis) uma aproximação de alguma coisa.

Esta aproximação irá se refletir em uma modificação dos seus Sons, extremamente intensa, nos seus ouvidos.
É como se o seu Som, que se modulava (o que foi denominado o Som da alma, ou o Antakarana), se

completasse.
Aí também, no nível do Som, vocês irão apreender, mesmo sem nada conhecer das notas musicais, que existe

uma complementaridade que se instala.
Este Som, que é a analogia da Trombeta Celeste que vai soar brevemente, está exatamente relacionado com a
aproximação de CRISTO, ou do Duplo, em suma, com a aproximação da Luz, permitindo-lhes estabelecerem-

se na Luz. 
Este processo de Fusão com a Luz é o que os leva à Eternidade. 

***

Então, certamente, aquele que estiver firmemente instalado na personalidade, no confinamento de si próprio,
nas suas sombras, que não pode e que não aceita viver isso, pode viver o que está chegando como um fogo

devorador, como algo que vem destruir o que é denominado vida, sobre este mundo.
Mas isso é falso, obviamente, isso é só um ponto de vista.

Aquele que está confinado, chama a Luz: de fogo.
Aquele que está aberto, chama o Fogo: de Batismo do Amor.

O Fogo do Amor que flui, em vocês, quer isso esteja à sua esquerda, quer isso seja na Onda da Vida que se
propaga, e que se lançou sobre o seu Coração e sobre a sua cabeça, tudo isso leva a estabelecer a mesma

coisa: restabelecê-los na Unidade, restabelecê-los na Luz, por que é o que vocês São.

***

Tudo isto acontece neste momento, no seu ritmo, que é próprio.
Certamente, vocês irão constatar que os que nada vivem, à vossa volta, vão, de alguma forma, exprimir os seus

desagrados, pois a Luz lhes é intolerável, pois eles ainda não a reconheceram.
Mas eles são também aqueles que têm a mesma Luz neles.

O Manto Azul da Graça permitiu agir, modificando a sua capacidade para receber e para acolher a Luz.
O acolhimento que vocês realizaram aumentou, de algum modo, as suas capacidades para acolhimento.

O Canal da Luz (ou Cordão Celeste, denominado Antakarana) se alargou.
O Canal Mariano lhes dá a entender e a perceber, a Presença que se aproxima de vocês.

E isto não é uma ilusão.
Sejam quais forem as manifestações (quer os segurem pelo braço, quer os falem à noite, quer vocês se sintam
aspirados para fora deste corpo, ou que vocês sintam, ainda, essa presença tremulante à sua esquerda), tudo
isso participa da mesma Realidade, da mesma Verdade, que é a sua Fusão com a Luz, seja qual for a forma

que isso possa assumir.



Mas isso apenas é feito para engajá-los a superar a forma.
E vocês irão superá-la, se nenhum problema, a partir do momento em que vocês começarem a perceber, de

uma maneira ou de outra, o que acontece, em vocês, e à sua volta.

***

Tudo isso é para viver.
Tudo isso não é simplesmente algo que passa.

Como vocês o constatam, e como vocês irão constatá-lo cada vez mais, a pressão (se eu puder denominá-la
assim) da Luz vai se tornar cada vez mais intensa, na sua vida, nos diferentes mecanismos da sua vida.

Deixando-se viver uma percepção das Vibrações cada vez mais nítida, cada vez mais refinada.
Levando-os a superar, aí também, essas Vibrações, a tornar-se essa Beatitude, esse Êxtase, que não vai

deixá-los mais.
Vai chegar um momento, seja o que for deste mundo, seja qual for a sua duração, em que vocês estarão

instalados, permanentemente, nessa Beatitude, nesse Êxtase.
Sem nada procurar, sem nada fazer, sem meditar, sem o querer, não importa a que hora do dia ou da noite.

É isso que é a sua Liberdade.
É isso que é a sua Libertação.
O resto é apenas acessório.

Seja o que for que se tornar este mundo, seja o que for que se tornar as suas relações, ao se instalarem no
que vocês São, ao se instalarem nessa Beatitude e nesse Êxtase permanentes, vocês irão constatar por si

mesmo que, o que hoje pode representar um peso, uma dificuldade, simplesmente não vai mais existir.
Pois isso será expulso do seu campo de percepção, expulso do seu campo de consciência.

O que era pesado irá se tornar Leve, por que a Luz torna Leve, por que o que vocês São é Leveza.
Isso não tem, de modo algum, a mesma densidade daquilo que vocês conheciam até agora.

Não irá se colocar mais, então, a questão de algum Destino, de alguma data, de algum estado, pois vocês
alcançaram, e vocês vivem, a sua Eternidade, a sua Liberdade e a sua Libertação.

***

Estes mecanismos da Consciência são bem reais e eles vão envolver cada vez mais seres humanos, na
superfície deste planeta, e vão se generalizar.

De maneira a prová-los, pelos seus próprios testemunhos que vocês trazem da sua vivência, que isso não é
uma ilusão e que, o que vocês acreditam ser, é que é uma Ilusão.

Muitos Anciãos, muitos Arcanjos, disseram isto e o repetiram de várias formas.
Isso mesmo lhes foi afirmado, atualmente, por alguém que não é mais alguém e que os convida a serem

lógicos com vocês mesmos (ndr: BIDI).
Para se colocarem a única questão, como diz MA ANANDA: o que é importante para vocês e onde está esta

importância? 
Vocês não podem reivindicar uma Luz e manter o que não é da Luz.

Apreendam-se disso.
O compromisso não é mais possível, seja ele qual for.

O Duplo, CRISTO, MARIA, nós, as Estrelas, estamos aí.
E, diante disso, é preciso também serem Transparentes.

Ser Humilde, ser Simples, ser Espontâneo.
É apenas adotando isso que o seu Coração será Transparente, que ele estará em um estado Vibratório e de
estremecimento que vocês nunca conheceram, que as Presenças irão se manifestar a vocês (seja qual for o
mundo de percepção, quer ele esteja ligado aos sentidos visuais ou tácteis, ou quer eles estejam ligados à

própria intimidade da sua Consciência com a Eternidade).

***

Tudo isso vai acontecer neste momento e, ainda uma vez, independentemente de qualquer vontade.
A partir do momento em que vocês deixarem ir, a partir do momento em que vocês abandonarem tudo o que

fez as suas certezas, até agora, tudo o que fez as suas crenças, tudo o que fez os seus apegos.
Cabe a vocês verem, cabe a vocês viverem.

O que são vocês?
Para onde vão vocês?

E isso não pode ser em função senão da sua capacidade para Fundir-se, e para fundir-se com a Luz, ou não.



E o que se funde com a Luz, obviamente desaparece.
Então, claro, se o Comandante chamou isso de grelha planetária, é preciso substituí-lo para as circunstâncias

da época, pois, naquela época, muitos seres humanos estavam na personalidade.
E havia, de algum modo, um elemento de medo ou de interrogação que, de qualquer maneira, estimulou-os

para tentar viver o que era proposto pelas Núpcias Celestes.
Muitos de vocês o alcançaram.

Hoje, muitos de vocês penetram nos Espaços do Ilimitado, nos Espaços da Consciência onde não existe
nenhum limite, nenhuma restrição, onde tudo é Alegria, onde tudo é Leveza, onde tudo é riso.

Como se não houvesse diferença entre este corpo, que permanece aí, e a sua Consciência que já está
Libertada.

E para quem explora os diferentes campos possíveis da Consciência Libertada, nas outras Dimensões,
enquanto conservando esta forma.

É exatamente a isso que vocês serão chamados, eu diria, para consciencializar cada vez mais.
Pois é a experiência deste tempo que conduz à Fusão, a fundir-se com a Luz e a se tornar Luz.

***

Isso é uma realidade que será expressa pelas próprias Vibrações.
E para alguns de vocês, os estados Vibratórios irão levá-los a transcender a própria Vibração, a fim de

estabelecê-los na não-Consciência, na não-Vibração.
Mas seja qual for o seu lugar, quer ele seja no Absoluto, quer ele seja no Si ou na Infinita Presença, não haverá
diferença, pois, nesses casos, nenhum mental pode interagir, nenhuma vontade pessoal se pode manifestar.

Porque, naquele momento, vocês vivem realmente que vocês não São este corpo.
Não é mais uma crença, não é mais um desafio, mas é a Realidade que vocês vivem.

 Isso lhes está aberto nos próprios campos da experiência encarnada, que ainda está presente.
Isso é uma Graça, que jamais existiu, viver isso.

***

Então, vocês vão recusar?
Vocês vão tentar escapar a isso?
Ou então, vocês vão aquiescer? 

E como dizia MA ANANDA, acolher esta Luz, torná-la sua.
Quer seja pela Fusão com o Duplo, com MARIA, com CRISTO, não importa: o importante não é isso, mas é

encontrar esta Unidade perdida, é encontrar este Absoluto.
E isso acontece agora.

Os sinais, as percepções, são as testemunhas privilegiadas da sua época.
Dando-lhes, de algum modo, parâmetros para determinar, com consciência, o que acontece (e não refletir
através de alguma interrogação do mental, de alguma dúvida podendo se manifestar na personalidade).

Vocês São o que está prestes a chegar.
Vocês São o que está prestes a ocorrer.

Portanto, aquiesçam, como lhes disse MA.
Acolham.

Tudo vai correr bem.
As únicas coisas que correm mal estão ligadas à personalidade.

Seja o que for que a sua vida lhes pedir para viver, seja o que for que a sua vida pedir para expressar, ou
mesmo para manifestar, sobre este mundo, façam-no.

Pois vocês São algo que é muito mais do que essa pessoa.
Isso se revela, agora, como uma Verdade da Luz, como uma Verdade da Vibração, como uma Verdade da

Consciência e como uma Verdade que está além de tudo isso.
A dúvida não faz parte senão da personalidade e de nada mais.

Quando a Luz estiver aí, e quando a Fusão se realizar, não pode existir a mínima dúvida sobre o que é vivido,
quer isso se refira ao Encontro com CRISTO, com MARIA, com o Duplo, com o próprio Sol.

Tudo isso é exatamente a mesma coisa, com diferentes modalidades de vivências que lhes pertencem, pois
além da história da sua vida, essa é a sua História da descida neste mundo, e da sua ação neste mundo e

sobre este mundo.
Levando-os ao que vocês Eram, antes de estar sobre este mundo e neste mundo.

É exatamente isso.



***

Então, sejam cada vez mais Leves, cada vez mais Alegres, pois não outra possibilidade senão ser Leve e
Alegre.

Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na ausência disso irão viver, em um primeiro
momento, os elementos que não serão, de fato, senão o face a face com a sua própria negação da Luz.

A Luz jamais pune.
A Luz revela e desvenda, e põe na Alegria.

Por outro lado, se a personalidade se opuser, ela própria será confrontada com os seus próprios sofrimentos.
Aí está o que é levado a se implementar cada vez mais.

Quer seja através dos seus sentidos, quer seja através da Visão Etérea, da Visão do Coração, da percepção
das Vibrações, do próprio estado da Consciência, para vocês, ainda uma vez, isso não trará mais qualquer

dúvida de que acontece qualquer coisa de verdadeiramente extraordinário, de verdadeiramente Desconhecido
e de verdadeiramente inédito.

***

Aí estão as poucas palavras que, enquanto portadora da Estrela UNIDADE e do Manto Azul da Graça, eu tinha
que transmitir para vocês.

Se houver em vocês interrogações, em relação ao que eu falei, eu os escuto.

***

Pergunta: A fim de deixar fazer qualquer coisa, e a fim de que o mental e o meu hábito de
concentração não intervenham mais, a minha Atenção e a minha Intenção devem se tornar inativas?
Sim, como foi falado (ndr: intervenção de UM AMIGO de 20 de maio de 2012 (2)), e será falado cada vez mais.

Eventualmente, você pode se colocar no novo Som quando ele se aproximar de você.
 Eventualmente, você pode levar a sua consciência à Presença que chegar à sua esquerda.

Isso é suficiente.

***

Pergunta: No caso em que os sons agudos forem mais perceptíveis do lado direito do que do
esquerdo, poderá ser por causa do Canal Mariano não estar completamente instalado? 

Eu não falei disso, eu disse simplesmente que o Som se modificava.
O Canal Mariano está sempre à esquerda, ele nunca está à direita.

O importante é a modulação do Som, dando-lhes qualquer coisa que lhes parece como completa, a partir do
momento em que um Ser de Luz, seja ele quem for, se aproximar.

 Quer o Som seja percebido de maneira mais forte à direita, ou à esquerda, não tem nada a ver com isso.

***

Pergunta: Os formigamentos em todo o corpo, há dois ou três dias, estão ligados aos processos em
andamento?

Tudo, absolutamente tudo o que vocês percebem e sentem está ligado ao processo em andamento.
Não há senão o mental e a personalidade que vão tentar se pendurar em uma doença, ou em qualquer coisa de

anormal.
Os sintomas, os sinais que vocês percebem, estão apenas começando.

Seja qual for a intensidade de onde partirem.

***

Pergunta: Qualquer tentativa de tratamento, pelos meios clássicos, se torna inútil, já que as
manifestações físicas estão ligadas às evoluções em andamento? 

Por que razão?
Não há qualquer relação, nem qualquer interdependência.

A Luz, no âmbito da Fusão com a Luz e de se fundir com a Luz, vai demonstrar que este corpo já não tem
qualquer importância.



qualquer importância.
Não são vocês que decidem negligenciar o corpo, apreendam-se bem disso.

Mas a Luz leva a consciência ao que vocês São, de toda a Eternidade, e não mais na inscrição em meio a um
corpo.

Agora, se este corpo estiver em sofrimento e se você tiver consciência disso, obviamente, é preciso tratá-lo.

***

Pergunta: Em cada Alinhamento, eu sou trespassada na cabeça, por alguma coisa fria. 
É preciso partir um dia.

Por onde você vai partir?
Pela cabeça, que é a Libertação, ou pelo ventre, que é ainda uma forma de confinamento.

***

Pergunta: Isso pode ser a presença do Duplo?
O encontro com o Duplo pode ocorrer neste corpo, como no Sol.

Portanto, se você for aspirado, significa que o encontro vai ocorrer além deste corpo.
Ser aspirado, ou ser penetrado pelo Ponto mais alto da cabeça (que é o Ponto ER), significa a Libertação e a

Liberdade.
Quer você vá para o Sol, quer o Duplo o impulsione pelo Ponto ER, ou se manifeste pela esquerda, é

exatamente o mesmo princípio.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e por toda a parte, vivamos uma Comunhão.

No que se manifesta em vocês, seja qual for o lugar (o Coração ou a cabeça, à sua esquerda, em vocês, ou
atrás de vocês), a Luz está trabalhando.

… Compartilhamento da Dádiva da Graça …

Eu sou GEMMA GALGANI.
A minha Luz Branca está cobrindo vocês.

Eu estou em vocês, por que eu sou vocês, como vocês são eu, na Unidade, no Absoluto.

O meu Amor os acompanha e a minha Presença também, para alguns de vocês.

Eu lhes digo até breve.

************
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~ Mecanismos Alquímicos da Realização do Éter ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e a Graça estejam conosco.

Foi-me solicitado (pelo Conselho dos Anciãos) para vir, entre vocês, a fim de tentar explicar-lhes os
‘mecanismos alquímicos’ que se produzem, atualmente, resultantes (como isso lhes foi explicado pelo Arcanjo
ANAEL) da mescla, da interação, entre o que foi chamado de Onda da Vida e a Vibração do Supramental (ou

Luz Vibral).
O que se desenrola poderia ser denominado uma realização do Éter ou, em linguagem ocidental, uma

transubstanciação.
Isso corresponde a uma modificação importante (ou a uma mudança radical, se vocês preferirem) entre o que
acontece entre a estrutura que vocês conhecem na qual a sua consciência está (que é o corpo físico) e a nova
estrutura que está em ressonância e diretamente ligada à ação e ao desdobramento da Luz Vibral, assim como

à ação e ao desdobramento do Manto Azul da Graça, assim como, à Onda da Vida.
Isso se traduz, já (para vários de vocês que vivem esses processos), por sensações incomuns.

Essas sensações (certamente, nem todas agradáveis) implicam em uma modificação radical da sua
consciência.

Convém apreender-se de que o que se desenrola em vocês, e ao redor de vocês, é um processo
perfeitamente normal, no que visa restabelecer o retorno do Supramental (tal como SRI AUROBINDO havia
explicado, assim como vários caminhos iniciáticos e de transformações da consciência, vivenciados desde

tempos imemoriais, que isso tenha sido relatado no Oriente ou no Ocidente) de certo número de
manifestações suprassensíveis, de manifestações místicas ou espirituais, em ressonância com a aquisição

(digamos) de um estado de ser novo.
Até agora, isso não se acompanhava de modificações mais importantes do que aquelas que foram descritas,

devido ao confinamento da Terra.
A Terra que foi liberada, que lhes dá a possibilidade, a vocês também, de serem os Liberados Viventes e de

manifestar a sua consciência, em um espectro que nada mais tem a ver com a consciência ordinária (nem
mesmo com as experiências extraordinárias), mas, sim, para estabelecer-se em novos espectros de vida, em

algo que é Liberado (onde não existe mais a menor possibilidade de confinamento).

***

Isso é para ser vivido.
E eu insisto nisso.

O conjunto dos processos visando a realização do Éter foi manifestado (para alguns de vocês), já, desde mais
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de um ano, com relação à realização da Visão Etérea (diretamente conectada, eu os lembro, ao que foi
chamado de ativação do 12º Corpo e, em parte, do 11º Corpo).

A Visão Etérea (como lhes foi explicado) devia chegar ela mesma a cessar, para levar à Visão do Coração
(uma visão que nada tem a ver, obviamente, com o que é chamado de 3º olho), uma visão sem visão, ou seja,

sem olhos, sem visão mística, mas uma Visão Real e Direta, Vibratória, tal como ocorre nas outras Dimensões.
A modificação que é induzida no seu corpo recorre à circulação de energia (que é, de longe, diferente do que

ocorreu até aqui).
A ampliação desta circulação de energia está, de um lado, conectada ao que está colocado em meio ao que é
chamado de chacra do baço e chacra do fígado (ou seja, ao Manto Azul da Graça), mas, também, à colocação

em movimento, eu diria, específica, da Lemniscata Sagrada.
Esta colocação em movimento da Lemniscata Sagrada desencadeia um processo de aceleração das forças
etéreas (convencionais e conhecidas neste mundo), induzindo sua própria autotransformação e sua própria

autocombustão.
Isso se traduz, e isso se insere também (desde o aparecimento da Onda da Vida), por uma Alquimia profunda

desse corpo Etéreo, recuperando, de algum modo, os espectros de frequência e de manifestações que
haviam sido retirados da Humanidade.

Vários místicos, vários Seres, Realizados ou Liberados, descreveram algumas dessas manifestações.
Eu irei remetê-los, para isso, ao primeiro de nós que deu (há vários séculos) o conjunto das descrições

referentes também ao que é chamado de Canto da alma, de Canto do Espírito (ou Antakarana), fazendo parte
dos diferentes poderes da alma, nomeados Siddhis.

Este autor foi PATANJALI, em seus Yoga Sutras, onde ele explicava perfeitamente o que acontecia durante o
Despertar da Kundalini, durante a descida da Shakti, ou ainda, durante as modificações da Consciência.

***

Hoje, o processo se completa, de maneira considerável, justamente por esta capacidade da Terra, que carrega
este corpo, para ser Liberada.

Vocês têm então, cada um de vocês, estágios diversos e graus diversos, dos mecanismos que se
implementam (no interior do seu corpo físico, no interior das suas estruturas sutis) e que necessitam, como

vocês podem imaginar, de uma série de reajustamentos (mais ou menos fáceis).
O que faz esta facilidade, ou esta dificuldade, é apenas a ação do seu próprio mental questionador e reflexivo.
Como para a Onda da Vida, esta transubstanciação (que corresponde a um Etéreo profundamente diferente,

resultando em capacidades profundamente diferentes, em uma forma profundamente diferente) revela-se
segundo algo que está codificado, no mais profundo da célula, que vocês nomeiam: o DNA.

Não há, portanto, como interagir com isso.
Eu diria mesmo que o mental pode representar um freio enorme, para querer tentar apropriar-se ou explicar o

que se desenrola no interior do corpo.
Como eu lhes disse, já, desde alguns meses, se vocês permanecerem tranquilos, se vocês deixarem como
está [atitude de não intervir], o processo alquímico de realização do Éter irá ocorrer independentemente de

qualquer ação da sua parte, independentemente de qualquer mobilização da sua consciência porque é a Onda
da Vida, mesclada à Onda Supramental, que irá lhes permitir viver a mutação final da sua consciência e a

Liberação da sua consciência, em meio ao confinamento deste corpo.
Não há então, nem que querer reagir, nem que querer compreender, nem que querer dirigir, nem que querer

explorar o que quer que seja dos processos que acontecem.
Eles se estabelecem, de maneira natural, seguindo um plano pré-estabelecido, uma constituição pré-

estabelecida, cujo plano da forma está, de algum modo, inscrito no seu DNA.
Este DNA que foi cortado, justamente, desta capacidade e para o qual as Núpcias Celestes, a ação da

Radiação do Ultravioleta (assim como, agora, a liberação da Onda da Vida da Terra), permitem concluir esta
transmutação alquímica do seu Éter.

***
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Esta transubstanciação (porque é uma) vai se realizar em um tempo extremamente curto, guinando-os (além
das manifestações fisiológicas) para uma série de percepções inéditas, vivenciadas tanto neste corpo, como

em suas interações com o ser humano, com a natureza e com o conjunto do seu ambiente.
Mais do que nunca, a sua consciência estará deslocalizada.

Mais do que nunca, vocês irão aperceber-se de não ser uma personalidade que se observa ela mesma, mas
de ser um observador que observa a personalidade e o corpo, agir.

Naqueles momentos, convém (o máximo que vocês puderem), realizar um silêncio do mental.
Vocês irão compreender, na realidade, muito rápido, que se o mental intervém, o processo que estava em

curso, interrompe-se.
Se existir a menor vontade de explicação ou de compreensão, a vivência do que está para viver não poderá se

realizar.
Existe, naquele nível, um processo específico, visando guinar o mental e extraí-los da interrogação quanto ao

sentido do que é vivenciado.
Assim que vocês derem esse primeiro passo, vocês irão constatar, de maneira extremamente rápida, que a

sua própria consciência se libera da personalidade, que a sua consciência não está mais limitada a este corpo,
não está mais limitada a este confinamento, mas irá dar-lhes a viver um sentimento de Liberdade que vocês

jamais conheceram: é o que se chama Liberação.

***

Quaisquer que sejam as manifestações ligadas ao Caduceu de Hermes, quaisquer que sejam as
manifestações ligadas ao crescimento das Asas Etéreas, quaisquer que sejam os mecanismos de jorro da

Onda da Vida do seu corpo, quaisquer que sejam as percepções Vibratórias (e, como eu lhes disse: de
Vibrações, de estremecimentos e de arrepios deste corpo), se vocês aceitarem o que acontece, vocês irão
constatar, de maneira extremamente clara, extremamente precisa e de maneira extremamente presente, que

vocês não são nem este corpo, nem esta consciência, nem mesmo deste mundo.
Assim se realizam, para a consciência, os mecanismos ascensionais que lhes foram abordados, desde alguns

dias.
Esta transubstanciação não tem necessidade do seu mental, ela não tem necessidade da sua participação

emocional e, menos ainda, da sua compreensão.
O que se vive é, portanto, totalmente independente de um processo de focalização da consciência, até mesmo

da observação do que acontece.
Se vocês chegarem a estar nesta neutralidade, esse processo de transubstanciação irá ocorrer, em vocês, de

maneira extremamente rápida, neste período anunciado por MARIA e que vai (o que foi confirmado pelo
Arcanjo ANAEL) até 20 de junho.

Se, durante este período, vocês deixarem trabalhar o que trabalha em vocês, a sua consciência irá se
deslocalizar cada vez mais facilmente, propiciando-lhes, por um lado, entrar em contato com as outras

Dimensões que virão até vocês.
O Canal Mariano, ativado, irá permitir-lhes sentir o que vocês nomeiam presença ou entidade (do lado esquerdo

e na parte superior do seu corpo), assinalando a presença de Seres de Luz, em meio à sua consciência.
Isso poderá se traduzir por diferentes modos de comunicação, tanto por uma audição direta, como por uma

clarisenciência, como por uma clarivisão (muito além da clarividência), ou ainda pelo que vocês poderão
chamar de escrita dita automática, permitindo-lhes exprimir o que tem para exprimir os Seres com os quais

vocês estão em contato.
Naturalmente, em meio a esses contatos, podem se manifestar elementos de ansiedade, devido a esse

primeiro encontro e devido a esses primeiros encontros, que podem atrair elementos de medo ou de dúvida
para vocês.

***

Se vocês deixarem agir o que se desenrola, se vocês permanecerem tranquilos, o que alguns de vocês
percebem (por exemplo, à noite, ao nível da sua cabeceira, nos pés da cama ou acima, no teto), irá se

constituir de maneira muito mais viva e irá mostrar-lhes (pela Visão Etérea ou pela Visão Interior) mecanismos
que, até agora, eram perfeitamente excepcionais para vocês.

Isso irá se tornar, cada vez mais, o seu cotidiano.
Há, efetivamente (como isso foi dito), uma interpenetração das Dimensões, que vai ocorrer de maneira cada

vez mais flagrante, cada vez mais consciente, cada vez mais direta e cada vez mais evidente.
Retenham que, durante essas experiências, e que, durante essas vivências, o mais importante é imergir-se em
meio à consciência e não em meio ao mental ou a reações (de qualquer natureza que seja) que, evidentemente

(como vocês compreendem isso), iriam bloquear a própria experiência e impedi-los de chegar ao que é para
chegar.

Todas essas presenças, todos esses contatos, todas essas manifestações corporais e sutis, traduzem a



interpenetração das Dimensões e a Realização do próprio Éter, ou seja, esta famosa transubstanciação.
É durante a vivência desses mecanismos, Vibratórios (em outros Planos e doravante neste corpo que vocês

habitam), que lhes será dada a prova indubitável de que vocês não são nem este corpo, nem esta consciência,
nem esta personalidade, nem mesmo deste mundo.

É uma realidade que será, para alguns de vocês, extremamente desconcertante, extremamente assustador.
Mas se vocês guardarem presente na sua mente o que eu acabo de dizer-lhes, se vocês se ajudarem do que
eu acabo de comunicar (a saber, a ‘integração de passagens’ consistindo simplesmente em colocar as suas

mãos em locais específicos do seu corpo), vocês irão constatar bem depressa que esses contatos, que essas
modificações do seu corpo, irão se apaziguar e entrarão, muito rápido, em uma normalidade que irá permitir-
lhes viver isso na consciência a mais iluminada, a mais livre, a mais em alegria e a mais em Amor possível.

***

O que vocês encontrarão é as suas Moradas de Eternidade.
O que vocês encontrarão é a sua Eternidade.

Como lhes disse MA ANANDA: Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.
Mas, para viver a Morada da Paz Suprema, é preciso que a interrogação do mental (quanto a uma explicação,

quanto a uma dúvida, quanto a uma incerteza qualquer) deixe-os em Paz.
Cabe a vocês, portanto, trabalhar nisso, fazer o que lhes parecer justo para limitar a influência do seu mental,

das suas emoções, a fim de viver, em uma imersão a mais total, na Nova Dimensão, o que, doravante, é levado
a generalizar-se.

***

Quaisquer que sejam as circunstâncias deste mundo, como isso foi dito a vocês, o mais importante, para sair
das circunstâncias deste mundo, ali mantendo a estrutura deste corpo (enquanto isso for necessário), a melhor

forma é viver esta Consciência Nova.
Viver esta Transubstanciação, na Consciência, sem mental, sem emoção.

As manifestações do seu Corpo Etéreo (que isso seja ao nível das extremidades, que isso seja ao nível das
costas, que isso seja ao nível dos órgãos) vão se tornar cada vez mais intensas, obrigando-os, literalmente, a

modificar alguns hábitos comportamentais, quanto à alimentação, quanto ao sono, quanto também às suas
relações entre os seres.

Vocês irão se aperceber, por vocês mesmos, de que existem Vibrações e relações interpessoais que vão se
tornar muito mais fáceis, e outras, muito mais difíceis.

Há, aí, um elemento e um fator importantes: não julguem o que vocês vivenciam, não julguem o que vive o seu
Irmão ou a sua Irmã, porque cada um (eu os lembro) tem um Futuro diferente em meio à Transmutação que

está em andamento.
Algumas Vibrações vão se tornar incompatíveis.

Algumas consciências vão se tornar incompatíveis.
Outras irão se tornar compatíveis.

Muito além do que foi dito a vocês, em relação ao Casamento Místico, ou à União com o Duplo, vocês irão
realizar mecanismos de Fusões cada vez mais Conscientes, que isso seja com entidades de outras

Dimensões, com a Luz, com seres (chamados de Irmãos e Irmãs) presentes sobre esta Terra.
Vocês terão, cada vez mais frequentemente, lembranças do que vocês fazem à noite, muito além de um
simples sonho, muito além de simples projeções, nos sonhos, dos inconvenientes do dia anterior, ou do

revivido nos dias anteriores.
Vocês irão começar a viver a sua multidimensionalidade, sem deixar este corpo (para aqueles que não tiveram,

ainda, a oportunidade de deixá-lo para viajar no Veículo de Estado de Ser).

***

Tudo isso estará misturado.
O que quer dizer, também, que em meio às suas ocupações, às suas atividades, mesmo as mais espirituais e

habituais para vocês, haverá uma série de transformações.
Levando-os, às vezes, a modificar seus equilíbrios de vida, a modificar seus ambientes, por vezes de maneira

extremamente importante.
Isso não irá resultar de uma decisão do seu mental, nem resultará de uma decisão das suas emoções, dos

seus sentimentos, das suas sensações, mas, sim, de uma ação direta da Consciência e, em particular, desse
Corpo Etéreo, Realizado, e novo para vocês.

Cabe a vocês se fiar, não em suas intuições, não nos seus interesses, mas no que irão desencadear as
percepções Vibratórias que vão chegar à sua Consciência.



É preciso seguir, doravante, o que se vive, e não o que se pensa.
Este aprendizado irá se realizar tanto mais facilmente se vocês não deixarem mais interferir o seu próprio

mental, e a sua própria necessidade de explicação ou de ser tranquilizado.
Lembrem-se: se vocês derem um passo a este estado, a sua Consciência irá mostrar-lhes, claramente, que

vocês não são mais a personalidade.
Vocês irão viver, naquele momento, a situação do observador, a Presença, e até o Absoluto, sem qualquer

dificuldade.
A vivência destes diferentes estados, ou deste Último, tornou-se possível pela possibilidade, mais ou menos

grande, de deixar o que nós denominamos (e o que vocês denominam) o mental, de deixar o que vocês
chamam de crenças, de apegos, quaisquer que sejam.

Através da própria experiência da sua Consciência (induzida, eu os lembro disso, por esse Novo Éter, por
essas Novas Forças Etéreas), manifestando-se no seu próprio Corpo Etéreo, vocês terão a possibilidade de

darem-se conta, por vocês mesmos, de que algo de incomum está prestes a chegar.

***

Tudo isso contribui, durante este período, para instalar-se, de maneira cada vez mais patente, em sua Nova
Consciência, em sua Nova Morada, em sua Nova Eternidade, e nos processos que foram nomeados Ascensão

ou Translação Dimensional.
O conjunto dos Yogas da Unidade, do Yoga da Verdade, e do Yoga da Eternidade, que eu comuniquei a vocês,

representa, em seu conjunto, meios extremamente simples, utilizando a gesticulação do corpo para realizar
esta Translação, o máximo possível, na doçura (ndr: o conjunto das práticas do “Yoga da Verdade”,

comunicado em 2012, incluindo o “Yoga da Unidade”, está apresentado na coluna “Protocolos a praticar” do
nosso site) (*).

(O “Yoga da Eternidade”, por sua vez, foi apresentado por UM AMIGO em suas intervenções de 12 de abril e
de 07 de maio de 2012, e as posturas ali associadas estão descritas na coluna “Protocolos a praticar /

Integração de Passagens”) (**).

***

Eu os lembro de que nada há a fazer (ao nível mental), de que nada há a empreender (ao nível de explicação),
mas que é perfeitamente possível, e desejável, utilizar o seu corpo como um ‘sistema de ressonância’, em

relação a este novo Éter e a este novo Corpo de Transubstanciação.
É assim que vocês irão realizar, da melhor maneira, esta transformação, final e última, que é a sua.

De acordo com a sua progressão, e de acordo com a sua capacidade para Abandonar-se à Luz, ou para viver o
Abandono do Si, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez mais evidente e fácil (que isso seja em

suas vidas, que isso seja no restante da sua personalidade), porque as dúvidas e os medos serão
transcendidos, eles próprios, pela ação do que de desenrola atualmente.

***

Durante este período anunciado por MARIA (ndr: ver a intervenção de MARIA de 17 de maio de 2012) (***) e
em seguida, no período que vai conduzi-los até 20 de junho, vocês irão viver esses processos de maneira

cada vez mais importante, com uma Alegria cada vez mais considerável, a partir do momento em que vocês
não resistirem (que isso seja ao nível mental, ao nível dos seus apegos, ao nível das suas crenças, ou ao nível,

ainda, dos seus próprios medos).
Tudo irá se tornar cada vez mais fácil.

A Deslocalização da Consciência, o próprio sentimento da Presença, irá desencadear esta facilidade, ela
mesma.

Lembrem-se de que vocês não podem agir, de maneira alguma, por uma explicação, por uma vontade da
pessoa, ou ainda, por uma ação do mental ou do emocional.

É, justamente, a cessação de todos esses fatores que vai permitir realizar esta Alquimia (de alguma forma),
sozinha, propiciando-lhes viver tudo o que eu acabo de enumerar.

***

Eis o que os Anciãos me pediram para transmitir-lhes, de Coração a Coração.
Retenham que o Yoga da Unidade, que eu comuniquei a vocês desde alguns anos, e o conjunto dos

ensinamentos seguintes, são muito exatamente os mais adequados, simplesmente pela estrutura e pela
posição do seu corpo, para viver o que é para viver, na Liberação da Consciência que está em andamento.



Estão aí as palavras que eu tinha de pronunciar.
Eu vou passar a vocês, agora, a palavra, se vocês tiverem perguntas em relação ao processo de

Transubstanciação que está em curso, atualmente, esse processo de Realização do Éter.

***

Pergunta: esse processo pode ser realizado, se estivermos na personalidade e não no Si?

Ele será tanto mais fácil se vocês se tornarem de novo como uma criança.
A criança vive o que é para viver, ela não procura explicar, ela não procura compreender, ela não procura

projetar.
Ela está instalada, permanentemente, no que ela É.

Nesta circunstância, então, a personalidade não é um obstáculo.

***

Pergunta: perceber-se no centro do Coração, e no centro do Corpo de Luz, isso corresponde ao Ser?

Aquele que vive isso sabe pertinentemente se ele está no Ser.
Não pode existir questionamento quanto à Presença, quanto à vivência do Si.

O que questiona, neste caso, é, evidentemente, o mental, que quer se apropriar ou explicar o que ele vive.

***

Pergunta: esta prática de centramento no Coração e nos Corpos Sutis é compatível com o que acontece
atualmente?

Qualquer focalização e qualquer Atenção da Consciência, colocada em um dos Pontos do Corpo, corresponde
ao estabelecimento do Si, como nós explicamos isso, durante anos, com relação às Estrelas e as Portas,

assim como nas Núpcias Celestes e nas cinco Novas Frequências do corpo.
Hoje, é preciso parar com esse tipo de prática.

Apenas permanece o seu corpo, enquanto ressonador.
Se a sua Consciência, ou a sua Atenção, se colocar em um desses Pontos, vai existir necessariamente uma

aplicação do mental e da vontade, o que irá contra o processo de Realização do Éter, ou da
Transubstanciação.

***

Pergunta: convém então levar a Atenção em todos os lugares e em nenhum lugar, ou seja, não se fixar em
nada?

O melhor é em nenhum lugar.
Eu creio que isso foi demonstrado, por palavras por vezes veementes, pelo Absoluto (ndr: BIDI).

Lembrem-se, em tudo o que eu posso lhes dizer e lhes disse, sobre esse desenvolvimento particular da Fusão
dos Éteres, com relação ao seu Corpo e à sua Consciência, doravante: nenhuma interferência do seu mental,

em qualquer das suas ações, poderá ser eficaz.
Vocês irão constatar, bem depressa, que a Atenção colocada não importa onde, que a Atenção, ou a vontade

do que quer que seja, bloqueia sistematicamente esse processo de Realização do Éter.
A colocação em movimento do corpo, através das posturas, dos gestos, fazendo parte do Yoga da Unidade,

do Yoga da Eternidade, ou do Yoga da Verdade, é uma ajuda, porque não é o mental que intervém, mas a
colocação em ressonância do seu próprio corpo físico, denominada ‘onda de forma’.
Onda de forma que não é influenciada por qualquer emoção ou por qualquer mental.

Em relação à sua pergunta, se você quiser estar centrado no Coração, então, coloque a sua mão sobre o seu
Coração, mas não coloque a sua Atenção sobre o seu Coração.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu terminarei com essas palavras que são, de alguma forma, preceitos e conselhos.
A Luz (em sua Vibração), o Amor (em sua Vibração), são Inteligência.
O Amor e a Luz não têm necessidade de qualquer inteligência exterior.

Em todas as Dimensões Unificadas, esta Inteligência da Luz torna-os Livre, porque vocês não têm cérebro,
vocês não têm vontade, vocês obedecem, simplesmente, ao que vocês São, e não ao que vocês acreditam ou

pensam.
Tornar-se-á o mesmo neste mundo.

Isso decorre diretamente da sua Liberação e da Liberação da Terra.
Todos os mecanismos e os modos de funcionamento, que lhes eram conhecidos, devem ser deixados de

lado.
Naturalmente, esses mecanismos irão lhes servir sempre para assegurar o que vocês têm que assegurar em

sua vida cotidiana.
Mas não misturem o que resulta da sua vida cotidiana ao que se vive no Plano da Vibração e da Consciência

não ordinária, que nada mais tem a ver com a vida cotidiana.
Vocês irão constatar que, se vocês não procurarem explicar, compreender, racionalizar, vocês poderão

perfeitamente estar em uma atividade ordinária e viver este extraordinário, porque a Sua Consciência irá se
colocar em outros lugares além do que se faz, em outros lugares além deste corpo, enquanto mantendo a

atividade coerente que vocês estavam prestes a praticar.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês cessarem de querer interagir com

o que chega.
Lembrem-se disso.

Isso irá permitir-lhes ganhar um tempo precioso, em termos humanos, no que se instala agora, e que vai se
instalar cada vez mais depressa (como lhes foi anunciado pela própria MARIA).

A Ação do Manto Azul da Graça vai se tornar cada vez mais intensa.
A Visão Etérea fará aparecer, para vocês, Partículas Adamantinas, organizadas de maneira muito mais

sistemática do que antes, que isso seja para agenciar Seres de Luz, Embarcações Interplanetárias de Luz, ou,
ainda, Seres de Luz entrando em contato com vocês, à noite ou em qualquer outro momento.

A sua Consciência não estará mais confinada, de qualquer maneira, salvo se vocês mesmos decidirem
permanecer confinados, salvo se vocês mesmos fizerem intervir e interagir o seu mental, as suas emoções, os

seus afetos, as suas crenças, ou as suas vontades.
Cabe a vocês, como sempre, decidir aí onde vocês querem estar, o que vocês são, e o que vocês se tornam.

O que decide é, ou o seu mental, ou a sua vontade, ou a Luz.
Não há outra escolha.

A partir daí, resulta todo o resto.

***

A explicação e a compreensão não irão substituir, jamais, doravante, a vivência, e cada vez menos.
Não pode existir a menor justificação ao que vocês São, neste mundo: há (como lhes foi dito) um princípio de

separação, uma ausência de continuidade, entre a consciência ordinária e a Consciência Absoluta.
Hoje, o que acontece é realmente o seu Retorno à Eternidade.

Como vocês querem encontrar os meios, ao nível da personalidade, para explicar ou compreender o que quer
que seja do que lhes é totalmente Desconhecido?

Há apenas passando, com facilidade, neste Desconhecido, que vocês poderão, naquele momento, realizar a
Passagem nos dois sentidos, mas não antes.

Eu os empenho, portanto, a realizar a Integração de Passagens, como eu a transmiti (ndr: ver o protocolo “Yoga
da Eternidade: Integração de Passagens”, na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site) (**).

Façam isso, porque colocar o seu corpo nessas ressonâncias irá facilitar tudo o que eu acabo de explicar.
Não é qualquer ação do seu mental, qualquer atenção do seu mental, que poderá substituir o que eu transmiti a

vocês.

***

Do meu Coração ao seu Coração, eu lhes dou a Paz e o Amor que vocês São, e que nós Somos.
Comunguemos, juntos.

UM AMIGO lhes diz até breve.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

(*) – ‘YOGA da VERDADE’ (inclui YOGA da UNIDADE)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da

 *

(**) – ‘YOGA da ETERNIDADE’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-integracoes-de-

passagem
*

(***) MARIA (17.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-17-de-maio-de-2012-autresdimensions-

com-audi
***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1464

20 de maio de 2012
(Publicado em 21 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga-da
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1464
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-17-de-maio-de-2012-autresdimensions-com-audi
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-integracoes-de-passagem


Questão: refutar e dizer: «Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos, porque tudo está consumado»,
facilita a Dissolução?

Desde quando o Pai tem mãos?
Desde quando você tem algo a entregar a quem quer que seja?

Através da pronunciação dessa frase, você se afasta de sua própria Dissolução no Absoluto, uma vez que considera
que existe um Pai (onde quer que ele esteja situado).

Você mantém, portanto, o Si.

O Abandono do Si não é entregar o que quer que seja ao Pai, mas entregar-se a outra coisa (para além de toda
forma, de toda denominação ou de toda definição).

Nada há a fazer: ficar tranquilo, calmo.
Tudo se desenrola sem qualquer intenção, sem qualquer oração, porque a oração considera que há algo de exterior.
É o próprio princípio e o fundamento de todas as religiões que os levaram a criar, a conceituar, algo de inacessível.

O Pai é a Fonte.
A Fonte não é o Absoluto.

Agora, faça como você quiser.

Questão: foi o Arcanjo ANAEL que nos falou para dizer essa frase no momento final.

Para viver o Si, para estabelecer o Si, mas não o não Si.
Para criar uma identificação, chamada Comunhão.

Mas a Comunhão não é a Dissolução.
Fusionar não é estar fundido.

Há uma diferença.
O próprio apelo que você cria, cria um pedido e uma falta.

O Absoluto não pode ser qualquer falta.

Questão: você disse: «nada pode durar do que é inscrito no tempo desse mundo, exceto o que não se
move, que é imóvel». E isso se revelará, então, unicamente pela refutação e o interrogatório do «quem sou

eu»?

Encontre-me uma coisa que não se mova nesse mundo, que gire ao redor de qualquer outra coisa.
É uma visão do espírito.

O Centro não pode estar nesse mundo.
Ele está por toda a parte, mas além do Tudo.

BIDI - 21 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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O tempo é o espaço.
Assim que você saiu do tempo, a ilusão é fazer crer que há um tempo separado de um espaço e um espaço separado

de um tempo, que cria a distância.
Isso não existe.

O Centro não é tempo algum.
Ou, então, ele é todos os tempos, mas no espaço (que é o tempo).

A separação do tempo e do espaço participa da ilusão.
Quando você é Absoluto, o tempo não existe.

Ele é o espaço e, nesse espaço, no qual você não tem mais pessoas, no qual você não é mais uma pessoa, no qual
você não é um indivíduo e no qual você não é mais um indivíduo: você é o Centro, o Absoluto.

E, aí, é-lhe dado a perceber – para além de toda percepção, porque você se fundiu dentro – o azul escuro e bilhões
de estrelas.

Aí, você não se move.
E você está em lugar algum e por toda a parte.

Você não pode ser limitado a qualquer tempo ou qualquer espaço.
Só o ego mantém o tempo, porque o que se move, o que é efêmero, é inscrito no tempo, sempre (seja esse saco de

alimento, seus pensamentos, suas emoções, quaisquer que sejam).

Questão: é desejável passar pela Fusão com meu Pai e a Dissolução nele mesmo para tornar-se Um e,
unicamente após isso, considerar o Absoluto?

Considerar o Absoluto não permite ser Absoluto.
Apenas depois que você solta tudo o que crê ser – e mesmo o Si – é que você penetra na não consciência (ou a-

consciência).

Os mecanismos de Dissolução são, antes de tudo, o Abandono do Si, o Abandono do Eu Sou.
A partir desse instante, aparece um Duplo.

Quem quer que ele seja, não o personifique – mesmo se ele seja personificado – porque o reencontro permite o
Absoluto.

Se você fosse capaz de fusionar com um fio de erva, você viveria, exatamente, a mesma coisa.
Mas, por razões de comodidade, você escolhe, em geral, um deus (qualquer que seja), um modelo ou outro Ser.
De fato, você não o escolhe: é aquele que aparece à sua própria ressonância, como uma imagem no espelho.

Enquanto você não realizou o Si (se fosse o caso), é preferível escolher uma imagem.
Mas vem um momento em que a própria imagem deve fundir-se (como você se funde).

Não há necessidade de entidade, nem de você, aliás.

É preciso sair da visão que puxa tudo para si.
O pensamento é assim feito – o mental, também – para que vocês tenham necessidade de ver-se.

Mas, enquanto vocês creem ver-se, através de algo de exterior a vocês, vocês não se veem.
E por uma razão: nada é necessário puxar para si, é preciso dar o Si.

Enquanto existe uma experiência, enquanto existe uma sede de experiência, enquanto existe uma contemplação do
Si, do Eu Sou, o Absoluto não é revelado.

Mas, para muitos, isso é muito difícil.
Portanto, nesse caso, fique no Si.

Mas, de qualquer modo, tenha-se tranquilo.
Porque, quem joga o jogo de querer jogar algo?

Seja o espectador, se você não pode sair do teatro.
Mas não seja aquele que desempenha o papel.

Esqueça-se, totalmente.
O que quer que lhe diga seu ego (que é o neant, que é assustador), isso não é verdade.

Questão: se, no Si, há, ainda, modelos, crenças, é preciso fazer uma introspecção, a fim de descobri-los,
quando eles se escondem no inconsciente, a fim de refutá-los? Ou esperar que apareçam, no curso da

vivência?

A refutação não deve concernir ao que você procura.
Se você procura, no Mim, o que está inconsciente, o que é que acontece?

Você dá a ele um peso, uma verdade que não existe.

O que aflora, o que sobe como pensamento deve ser refutado, mas não vá procurar o que não aparece.
Se não, você recai do Si ao Eu, você mantém a personalidade.

Nenhuma ação na personalidade permite sair da personalidade.
É o ego que crê nisso.

A refutação é interessar-se pelo que se manifesta no Si ou, eventualmente, no eu, mas não vale a pena entrar no eu.
Se não, você atribui crédito a ele, você o revaloriza, você joga o jogo da dualidade, considerando que você é uma

sombra.
Mas você não é a sombra de si mesmo: você é Luz e Amor.

Nada mais.

Tudo o que aparece na consciência é uma sombra.
Por que ir revelar o que dorme e que não existe?



Para torná-lo consciente?
E manter o eu?

Questão: minhas atividades, meu trabalho são incompatíveis com o desenvolvimento do Absoluto, se
nutrem a dualidade, a ilusão, ou mesmo o confinamento?

Você se dá conta do número de eu que você pronunciou (meu trabalho, minha atividade)?
Quem lhe disse para deixar o que quer que fosse?

Quem lhe pede isso?

Comece, já, por suprimir os eu e os meu.
Você está identificada.

Além do corpo, você se identifica às suas ações, à sua vida.
Você não pode pôr fim à sua vida, uma vez que você não é sua vida.

Não é, tampouco, suprimindo o que é aparente, desse modo, que você vai podar, que você vai encontrar o que quer
que seja.

Eu a convido a voltar a escutar sua questão, para ver quantas vezes há minha vida, mim, meu, eu.
Há apenas isso.

Refuta isso, e não se ocupe disso.

Você não é o que se desenrola.
Deixe viver a vida que se vive.

Deixe o trabalho fazer-se.
Você não é o trabalho que se faz.

É isso o que eu digo.
Eu não disse que era preciso deixar o que quer que fosse.

Não há qualquer obstáculo ao Absoluto, a não ser você mesma.

Questão: poderia falar-nos da linguagem e do silêncio, na ligação deles com o Absoluto?
A linguagem é própria desse saco de alimento.

A consciência é uma secreção desse saco, tal como vocês nomeiam.
Mesmo o eu Sou: o que é que ele se torna, quando esse saco não está mais aí?

Você acredita que vai poder proclamar «Eu Sou», do outro lado, sem corpo?
É uma ilusão.

Em seguida, o silêncio e a linguagem.
O que é a linguagem?

O espaço entre dois silêncios.
Não há silêncio.

Há apenas o fato de ficar tranquilo porque, quem pode dizer que está no silêncio?
Você pode fazer o silêncio das palavras.
Você pode fazer o silêncio dos sentidos.

Mas o corpo continua aí, e você continua dentro dele.

Essa é apenas uma primeira fase da introspecção, que vai fazê-la viver o Si ou uma aproximação do Si.
O Absoluto não se importa com a linguagem.

Há apenas que fazer silêncio.
Porque, mesmo o Eu Sou é um som.

Um som primordial, aquele que aparece, também, no Absoluto, nesse azul escuro e nessas estrelas (que não o são).

É claro que você pode trabalhar no Si, reforçá-lo, pela meditação, pelo silêncio.
Mas todos eles são apenas jogos.

A linguagem é um obstáculo.
O mais importante é ficar tranquila.

Se você se esquece de si mesma, o Absoluto está aí: sem nada procurar, sem nada pedir, sem procurar zonas de
Sombra, sem procurar uma Fusão (ela se produz por si mesma).

Deixe esse corpo viver sua vida.
Deixe-o falar, se ele quiser.

Deixe-o fazer o silêncio, se ele quiser.
Mas você não é nem a linguagem, nem o silêncio.

Isso pertence à ilusão.

A linguagem é criada pelo saco de alimento: é uma interface da consciência.
O silêncio também.

Questão: uma expansão do vazio, uma paz, um êxtase permite ao Absoluto revelar-se, se se apaga,
completamente, desse estado?

Sim.
A partir do instante em que você considera que não é a experiência que você vive, a partir do instante em que você

refuta essa experiência (sem querer extrair-se dela, mas constatando-o), então, o Absoluto está aí.
E você não poderá mais falar de uma experiência.

A experiência pertence, sempre, ao Si, ou à Presença, ou ao Eu Sou porque, se não houvesse observador que vive a
experiência, o que restaria como experiência?

Nada.



É o Si que joga dele mesmo e com ele mesmo.
É muito sedutor, porque a consciência é apenas uma experiência.

E, quanto mais as experiências aparecem, mais a consciência delas se nutre.
Como você quer, nesse caso, chegar a ser o que você É?

Há experiências que você não pode reproduzir.
E, aliás, esse gênero de experiência sobrevém, sempre, inesperadamente, sem preveni-los, caso contrário, vocês não

a viveriam, por medo.
Aí também, não se extraia de nada.

Refute-a, ficando tranquila.
De qualquer modo, deixe vir, e você constatará que há algo que está por trás do observador, por trás daquele que

diz: «eu vivo uma experiência e um êxtase».
Aí, você está no bom caminho, porque você fica tranquila.

Se você aceita que não é você que vive a experiência (mas o Si), então, o Absoluto está aí.

Questão: uma de suas intervenções pareceu-me límpida, mas eu acreditei compreender que o Absoluto
revelar-se-ia a nós, unicamente, quando não se compreendesse mais nada. O que é isso?

O dia em que você compreender que nada pode compreender, o Absoluto estará aí.
Vá além do que é compreendido, porque compreender é tomar, é apropriar-se, é justificar, é explicar.

O Absoluto não pode ser nem compreendido, nem justificado, nem explicado.
E isso não é uma experiência.

Apreenda – como na questão anterior – que há, sempre, uma consciência que observa.
Vá além do observador.

Você não é aquele que olha a peça, nem mesmo a poltrona onde ele está sentado.
É preciso sair do teatro para compreender que não há teatro.

Mas o fato de sair não é uma ação: é uma imobilidade total, na qual você é o Centro, de toda parte.
É o eixo da roda.

O que eu digo não é feito para ser compreendido.
Justamente.

Quando isso aparece como límpido, não é mais o cérebro, por vezes, é o Si.
É o imediatismo do que você apreende que cria o sentido, mas vá além do sentido.

Vá além do que é compreendido.
Aceite que, desse lado (aí, onde você está), você é ignorância e que todo conhecimento é ignorância.

Solte seus conhecimentos e, aí, naquele momento, você considerará – porque é a Verdade a mais total – que você é
ignorante.

Porque eu poderia perguntar-lhe: diga-me, quem É você?
O que você teria a responder?

O que quer que você compreenda, o Absoluto é imóvel, seja nessa forma efêmera, ou que ele não esteja mais em
lugar algum.

Não há mais experiência, nem compreensão.
É um estado, além de todo estado.

Assim que você compreende algo, você tem a impressão de que isso lhe aparece como claro e que você o conhece.
E, portanto, você pode conhecer apenas o que é exterior a você.

É preciso, também, superar isso.
O Absoluto não é uma compreensão, bem ao contrário.

Não é, tampouco, uma experiência.
Não é, tampouco, um estado.

É o Final.

Questão: eu vivi a Fusão com a natureza. O resto ao redor era apenas um cenário. Depois, o Véu da ilusão
rasgou-se e apareceu a brancura da Luz. O que era?

Isso se chama a infinita Presença.
É o momento – como você o diz – em que o Véu rasga-se.

É, de algum modo (se posso exprimir-me desse modo), a antecâmara do Absoluto.
Simplesmente, isso foi – como você o diz – uma experiência.

Para o Si, é uma etapa.
Ela é respeitável.

A coisa a realizar não é comemorar, lembrar-se dessa experiência, mas, aí também, observar, além da experiência e
da memória da experiência.

Quem é você?
Coloque-se a questão: que sou eu?

Será que eu sou o observador que viu esse Véu da ilusão que se rasgou?
Será que eu sou a Luz que eu vi?

Você não pode ver o que você É, de maneira alguma, quando a experiência pode reproduzir-se.
Se ela se reproduz (e reproduzir-se-á), vá além do que você observa.

É o único modo de fazer desaparecer o observador.

Como você diz: é um cenário.
Mas vá além do cenário, também.



É uma fase preliminar.
O que eu quero dizer com isso: esqueça-se dessa experiência, ela já teve seu efeito.

Ela terá ainda mais efeito.
Lembre-se: você não é, jamais, as experiências que você vive, mesmo se a consciência está ávida dessas

experiências (e, se possível, luminosas, e não sombrias).

Eu a engajo, portanto, a superar a experiência.

Questão: a memória que se liquefaz é uma ajuda para superar o jogo do mental ou é um jogo, uma
recuperação do ego?

Não.
O ego tem necessidade da memória.

Olhe a criança que é virgem.
Ela não é afetada por qualquer memória, pelo menos muito jovem.

A memória é ligada ao tempo e à sua separação do espaço.
Você tem a memória do que você era antes?

A memória não lhe é de qualquer ajuda.
Então, regozije-se.

Você verá que, se sua memória desaparece, o que resta?
O Absoluto.

A memória pertence a esse mundo.
Ela faz parte da experiência.

Não é a Vida.
Portanto, regozije-se.

Questão: eu não sinto mais os estados de Contentamento que me ajudavam a viver. Eu devo renunciar a
esses estados, para estar no Absoluto? Eu tenho a impressão de perder o contato com o que eu nomeava

o Divino. Isso quer dizer que eu devo refutar esse estado? Pode ser o Si?

Se você refutou (ou que não o tenha refutado), você constata que ele não está mais aí.
Você mesma diz que era uma ajuda, para suportar.

Mas o Absoluto não tem necessidade de qualquer ajuda, nem de ser suportado pelo que quer que seja.
Porque é o que você É.

O Absoluto é Contentamento, mas ele nada ajuda a suportar, porque é sua natureza de ser o Contentamento, e não
de viver a experiência do Contentamento.

Portanto, é claro, isso deve desaparecer da experiência, para que se torne, realmente, o que você É.

Eu disse: a Vibração, o Samadhi, as saídas do corpo, tudo isso representa o quê?
O Si, a a-consciência.

Ir além da consciência é não mais ter consciência, nem memória, nem Vibração, nem nada.
Quando isso acontece, ou você se desola (e é o Si que se desola), ou você aquiesce e, aí, tudo se revelará, para

você, sem esforço.
Isso provará, de algum modo, que você renunciou.

Há, realmente, um Abandono do Si.

Você construiu o Eu Sou.
Você viveu o Eu Sou.

É tempo de superar isso.
É o que se produz.

Então, acolha.
E você não terá mais necessidade de suportar a vida.

A Vida desenrolar-se-á.
Você estará aqui (nesse corpo), mas, também, por vezes, em por toda a parte em outros lugares.

Você não será mais afetada pela repetição desse gênero de experiência ou pelo desaparecimento dela.

Você não deve nutrir-se da Luz, mas Ser a Luz.
É o que você É.

Então, o ego vai inventar sombras, projeções, experiências.
Ele chama a isso Divino.

Mas quando isso desaparece, você está madura.

Questão: que são os Leilas do Senhor?
É um jogo.

É a cena de teatro.
A vida é jogo [peça de teatro].

Então, por vezes, vocês têm papéis de comediante, por vezes, papéis de algoz, por vezes, papéis de vítima.
Às vezes, vocês estão felizes, às vezes, vocês estão infelizes.

Mas são esses jogos, justamente, que mantêm a consciência e o Eu Sou ou o ego.

Os Leilas do Senhor é além, ou seja, já, reconhecer o que acontece.
É considerar que o mundo não é mais real do que você.

É o cenário que está aí, que permite à consciência manifestar-se porque, sem manifestação, não haveria consciência
(qualquer que seja essa manifestação).

Porque a manifestação é, sempre, uma expressão e uma projeção ao exterior (qualquer que seja esse exterior).



Então, são jogos.
A consciência joga de observar-se.

O Absoluto não é consciente.

Questão: ignorar os pensamentos é uma maneira de dar, ainda, peso ao mental?
Absolutamente não.

Questão: o que é que eu não teria identificado, que nutriria meu eu e que eu teria que conhecer hoje?
Se algo não está aí, se sua consciência não o vive, por que você quer que eu lhe responda, de maneira precisa,

sobre seu inconsciente?
Você quer que eu nutra o quê?

Coloque-se a questão: o que você ainda está olhando, se não é seu próprio umbigo?
Não é preciso brincar com os medos.

Nada há a escavar, porque você escava um buraco: você cai dentro.
É, de algum modo, lógico.

Não vá procurar o que nada lhe pede.

Questão: como ficar calma, imóvel e tranquila?
Fique tranquila.

O que você quer que eu lhe diga mais?
Porque, se eu lhe dou algo a fazer (um conselho), você estará ainda menos tranquila.

Você persegue um objetivo que não pode existir.
Saia de si mesma.

Aí também, não se olhe o umbigo e esse corpo que tem necessidade de mover-se.
Ele exprime um medo.

Então, você quer saber qual é esse medo?
Isso para nada serve, a não ser para reforçar o ego.

Esqueça-se, de você também.
Você participa do movimento, porque você está identificada ao movimento.

Enquanto você crê que você é o movimento desse corpo que se move sem parar, ou desses pensamentos que saem,
como você quer ficar tranquila?

E, se você quer opor-se a isso, coloque-se a questão: quem se opõe?
Sempre o eu.

O Absoluto a nada se opõe: ele É, além do Ser.
É o não ser, o não Si.

Portanto, nenhuma técnica do Si ou do eu pode solucionar o que você me pergunta.
É você que deve mudar de ponto de vista.

É você que deve deslocar-se do movimento.
Porque, se eu acrescento outro movimento, o que acontece?

O Absoluto está menos aí.
Portanto, eu não posso nutri-la.

Questão: Viver a Dissolução, Fusão, Dissolução com a Mônada corresponde a realizar a Dissolução do Si?
Isso realizado, não é, então, viver as condições ideais do Absoluto?

Não existe qualquer condição ao Absoluto.
O Absoluto não é uma etapa, nem uma realização.

Contudo, o Sol, um fio de erva pode permitir-lhe realizar isso mais facilmente, por quê?
Porque a consciência não é mais tributária desse saco de alimento.

Ela concebe-se, a si mesma, existente fora desse saco, e é o Eu Sou, o Si.

Agora, o erro seria crer que há condições, preliminares: não há nenhuma.
Você procura, através de conceitos – portanto, através do mental – porque você tem necessidade de colocar

conceitos e de apoiar-se neles.
Isso fará, sempre, parte da experiência.

Assim que você procura, você já está no erro, porque nada há a procurar.
Procurar é sair do ficar tranquila, é voltar a jogar o jogo da experiência.

Ora, toda experiência deve cessar.
Portanto, mesmo o que é nomeada Mônada ou Duplo ou fio de erva chega a você quando você está pronta.

Não é você que vai para ele, caso contrário, é um desejo, é, ainda, uma experiência.

Não se ocupe, tampouco, disso, pare de colocar conceitos ou condições.
Você não pode sair disso com a reflexão, é impossível: toda reflexão é um espelho do eu ou do Si, nada mais.

Questão: deve-se regozijar quando não se vive qualquer experiência?
Sim, e, mesmo, quando você dorme.

Questão: eu já saí do teatro, mas para encontrar um segundo cenário. O que aconteceu?
Não se regozije: substituir um teatro por outro para nada serve.

É, ainda, uma experiência, como você mesma diz.
Portanto, é preciso cessar as experiências.

É claro, elas se produzem, porque a consciência é apenas uma experiências, quaisquer que sejam.
Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.



Substituir um teatro por outro teatro para nada serve.
É um instante em que todos esses jogos devem cessar.

É a avidez que cria a experiência.
Você constatará que é o momento em que não há mais qualquer avidez, qualquer expectativa, qualquer desejo, que

tudo acontece.
Mas não uma experiência.

O Absoluto não se nutre de qualquer experiência.
Ele as contém, não é a mesma coisa.
É preciso expulsar a avidez, o desejo.

Eu repito: fique tranquila, não se canse em sair de um teatro para entrar em outro teatro.
Quer ele seja mais belo ou menos belo, nada muda.

Toda experiência é da ordem da avidez ou do desejo.
Consciente ou inconsciente: isso não tem qualquer importância.

O desejo é, sempre, apenas a expressão ou desse saco de alimento, ou da alma, mas continua apenas um desejo.
A partir do instante em que não há mais qualquer desejo, o Absoluto está aí, porque é o que você É.

Você não É um desejo e, ainda menos, uma experiência.
Apenas quando você aceita tudo soltar: o Abandono do Si.

Mas, enquanto o Si vive experiências, mesmo se ele se aproxime ou dê a impressão de aproximar-se, o Absoluto não
está aí.

Em todo caso, você não está aí.
O Absoluto sempre esteve aí.

Questão: isso não estava ligado a uma vontade de experimentar, mas produziu-se espontaneamente,
quando em entrei no som.

E depois?
A experiência, mesmo que não a interesse, é apenas uma projeção em sua consciência.

O som desemboca no Absoluto, senão, ele desemboca em uma experiência.
Supere a experiência.

E não me diga que você não a quis, porque nada se produz se você nada deseja.
A palavra avidez é exata, porque se há experiência, há desejo.

Ou, então, a experiência deve ser, justamente, a perda de toda referência, e não outra referência.
Não há movimento no Absoluto.

Toda experiência não surge de lugar algum, ela é construída em algum lugar.
Quer você veja elefantes rosa ou um teatro, nada muda: é, sempre, uma projeção.

Apenas quando o cenário desaparece, totalmente, quando o Si desaparece, também, não antes.

Questão: quando se apreendeu que é preciso ficar tranquilo, não há, então, mais questão a colocar?

Você é Absoluto?
Não. Não sei. Sim, certamente.

O que é que se move, nessas respostas, se não é o ego?
Eu já respondi a uma questão, longamente, sobre alguém que não tinha questão.
A questão não existe mais do que a resposta e, no entanto, isso não é um jogo.

Questão: como soltar tudo e Abandonar-se à Simplicidade?
Reconhecendo o que você É: Absoluto.

Nada há a soltar.
Quem coloca a questão, se não é o ego?

Quem crê que deve soltar algo?

Ficar tranquilo é nada soltar: é refutar.
Enquanto você procura o que quer que seja para soltar, é que você considera, é claro, que há algo a soltar.

O que você quer soltar, uma vez que você já soltou?

Questão: poderia voltar à noção de Absoluto inclusivo e a necessidade de não negar a ilusão?
Conceber que você é uma ilusão, porque efêmera, não faz, contudo, desaparecer o efêmero.

Ele desaparecerá por si mesmo.
Você não tem necessidade de pôr fim a esse corpo: ele é programado para desaparecer.

É mudar de ponto de vista, simplesmente.
Mudar de ponto de vista exprime a Verdade e a Realidade.

Enquanto você se atribui esse corpo, esses pensamentos, essa vida, você está no ponto de vista desse corpo, dessa
vida, desse pensamento ou nessa experiência.

Mas você não é nem a experiência, nem o corpo, nem o pensamento, porque tudo isso passa.
Aceite, simplesmente, isso.

Você não tem qualquer meio de agir na ilusão porque, a partir do instante em várias consciências existem, elas criam
uma ilusão comum, que vocês chamam o mundo.

Viva o que há a viver com entusiasmo, com paixão, se você quiser, mas não seja isso.
Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.



Nada há de incompatível no que eu digo, exceto para o ego.
Você não É esse corpo, tampouco você É esse mundo.

Ele existe apenas porque você ali está inserida.
Quem é responsável por essa inserção?

Seus pais?
Sua consciência?

Quem?
Se você consegue ver, sem ver, além de tudo isso, portanto, mudando de ponto de vista (eu não lhe peço para crer

no que eu digo, mas colocar sua consciência no bom lugar), então, o cenário desaparecerá, a Luz estará aí.

E, em uma etapa dita Final, você perceberá que você É isso e que a ilusão está compreendida nisso.
É apenas o jogo da consciência.

O Absoluto não pode ver-se a ele mesmo.
É o que você É.

Questão: se não se reencontra o Absoluto em nossa vida, o que acontece depois?
A consciência existe, ainda e, portanto, ela se projetará.

Questão: você precisou que o silêncio é uma questão. Você pode a ela responder?
Sim.

As palavras que, hoje, podem parecer-lhes desprovidas de sentido, o ponto de vista, o olhar.
E, sobretudo “fique tranquila”: tudo está contido aí.

O Absoluto é Isso.

Questão: colocar a consciência no bom lugar é colocá-la ao nível do Absoluto?

Não, largue-a.
Colocar a consciência é uma atenção.

Eventualmente, você pode servir-se do som.
Você se apoia no Eu Sou, mas isso não é o Eu Sou, é o não Si.

Mudar de olhar é não mais colocar a consciência em lugar algum, justamente.
É não mais colocá-la, não mais experimentar.

De algum modo, entrar no silêncio da consciência.
O ponto de vista mudará, por si mesmo, sem ter necessidade de colocar o que quer que seja.

Questão: É preciso deixar o som penetrar-nos? 
Mas você É o Som.

Se você considera que um som penetra-o, você considera o som exterior a você.
Portanto, o ponto de vista e o olhar não são bons.

Questão: é normal ter a impressão de que meu corpo não me pertence?
Mas como você quereria que seu corpo pertencesse a você?

Questão: quando se tem a impressão de não mais existir, é uma experiência do Absoluto?
Você mesmo tem a resposta: é uma experiência.

O Absoluto não é uma experiência.
Isso começa a entrar.

Vocês ali estão.
Vocês sempre estiveram ali.
Apreendam e soltem tudo.

Nada há a soltar.

Questão: quando se sente...
Quem sente?

Questão: ... uma presença à esquerda, como viver essa ressonância?
Mas ela está aí, uma vez que você a sente.

Nesse face a face (que é um lado a lado), o que é que vai acontecer?
O Absoluto.

A partir do instante em que você não é mais você, e que você É o que está ao seu lado, nesse face a face, você
percebe que não há ninguém à frente e ninguém ao lado, uma vez que nem um nem o outro é verdadeiro.

É, justamente, nessas condições se percebe, para vocês, o que vocês São.
É uma descoberta e não uma experiência porque, quando isso É, a um momento, você sente.

Depois, você ressente.
E, depois, você Vibra.

E, depois, você Fusiona.
E, depois, há o Absoluto.

Mas não é um depois, isso sempre esteve aí.
Simplesmente, sua consciência não se deslocou, suficientemente e, quando ela estiver deslocada, suficientemente,

ela desaparecerá.

Tudo isso lhes foi explicado pelos Arcanjos, pelos Anciões, pelas Estrelas.
Eu lhes digo a mesma coisa.

O Absoluto não conhece a distância.
De algum modo, o face a face do Si ao Duplo vem pôr fim à distância.

Isso não é uma experiência.



Isso não é uma experiência.

Questão: e se se viveu uma experiência de Fusão com o Duplo, mas que é parcial?
É como um exame, há parciais, será que você compreende?

Não.
Tanto melhor.

Questão: tornar-se o Som e o estremecimento, ao mesmo tempo, é correto?
De certo ponto de vista, pode-se dizer que você decola.

Portanto, fique tranquilo.
Mas isso é correto.

É a Presença Infinita.
É preciso ir além, mas está ótimo.

Não temos outras perguntas, agradecemos.
Então, calemo-nos.

Foi uma felicidade para BIDI.
E uma felicidade para vocês, mesmo se vocês não o compreendam.

BIDI saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1467

21 de maio de 2012 (Publicado em 23 de maio de 2012)
Tradução para o português: Célia G.
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~ A RELAÇÃO NOVA ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor e a Paz estejam com vocês.

Eu volto a me exprimir entre vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, e eu desejaria falar-lhes sobre a
consciência e os elementos podendo ali sobrevir.

Há vários anos, nós lhes falamos da consciência, dos seus diferentes estados, e eu lhes falei, há um ano,
sobre o Choque da Humanidade (ndr: ver especialmente a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro

de 2010) (*), e das diferentes consciências podendo se manifestar.
Um interveniente, novo, fala de algo que está além da consciência (ndr: trata-se de BIDI).

É importante tentar avançar, falar do que é possível falar, com relação à consciência.

***

Em todas as culturas e em todas as tradições, muitos seres humanos abordaram as experiências, os estados
não ordinários, incomuns, da consciência.

Vários ensinamentos, antigos e mais recentes, tentaram, de alguma forma, analisar esta consciência e defini-la,
o mais próximo possível das suas manifestações.

Os elementos novos, nessa época que vocês vivem, levaram, certamente, eu acho, a uma compreensão mais
ampla e mais explicativa do que é a Consciência.

Nós também insistimos, longamente, sobre o fato de que a Consciência era Vibração.
 Muitos de vocês tiveram a oportunidade de viver essas manifestações da Vibração, das Vibrações, acopladas

a Consciências não ordinárias, que isso seja pela experimentação, pela meditação, ou de maneira mais
estabelecida, eu diria.

Nós insistimos longamente sobre o Coração.
Não o coração, tal como ensinaram as regras morais, sociais, ou espirituais, ou religiosas, mas, sim, o Coração
Vibral, que determina e condiciona a própria Consciência, em sua relação com o que se denomina o outro, e ao

que é denominado o ambiente.
Durante a minha última encarnação, eu coloquei em forma, poética e escrita, um número importante de

elementos referentes às experiências que eu havia vivido, assim como as aplicações dessas experiências em
meio (eu diria) à vida ordinária.

Indo até preconizar o estabelecimento de novas regras de vida, em meio a novos locais de vida, que alguns
seguiram desde então.

***

O ser humano é um ser que eu qualificaria de social.

SRI AUROBINDO - 21 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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Ou seja, que é indispensável, para ele, estabelecer relações.
Eu absolutamente não prejulgo a qualidade dessas relações, e a sua implicação, e o seu resultado.

A relação (quer seja consigo mesmo, com o outro, ou com o mundo, de maneira geral) é uma parte integrante
da consciência, já que é pelo jogo dessas relações e dessas interações, que se estabelece uma consciência

precisa mais do que outra.
Naturalmente, a consciência sempre irá se expressar em relação ao que pode ser conhecido, em relação ao

que pode ser experimentado, também em relação ao que foi vivenciado.
Esta consciência está inscrita em uma forma de linearidade, inscrita em um tempo, e é capaz de perceber (ou

de vislumbrar) elementos do passado e, eventualmente, de se projetar em um futuro, sempre linear.
Nós fomos muitos a dizer, também, que a meditação era o meio privilegiado de modificar a consciência, de

algum modo, de abri-la a outros espaços de percepção, a outros espaços de relação.
Isso, todos aqueles que se interessam, entre os Irmãos e as Irmãs, pela espiritualidade, ao menos

experimentaram uma vez, se isso não tiver sido regularmente.
A consciência é dependente da experiência, ela é dependente do que os sentidos deixam perceber, do que o

pensamento deixa perceber sozinho, assim como as emoções, quaisquer que elas sejam.
Esta consciência linear pode, em certas circunstâncias, extrair-se da linearidade e aceder a espaços que eu

qualificaria de mais amplos, de mais estendidos.
Dando acesso a informações e a 'relações novas', aí também, quer seja consigo mesmo, com outros estágios,

ou também, em relação às suas próprias relações com o mundo.

***

O próprio princípio da consciência é, portanto, apoiar-se na cognição, ou no conhecimento de si, no
conhecimento do mundo, assim como no que é percebido diretamente (pelos sentidos, pela experiência), mas

também pela reflexão.
Várias consciências foram definidas para vocês, eu não voltarei sobre isso, simplesmente para nomeá-las:

consciência do despertar / consciência da vigília (que é a mesma), consciência do sono, consciência do sonho
e, enfim, um quarto estado da Consciência que foi nomeado Turiya.

Cada uma dessas consciências é portadora de uma série de elementos, elementos situando-se tanto na
vivência, como na experiência, ou como no estabelecimento desta consciência.

E que vem então, de alguma forma, substituir a consciência, dita ordinária, da vigília.

***

A grande novidade e a grande característica do que acontece sobre a Terra, desde uma geração, é que
existem testemunhos, cada vez mais numerosos, falando de uma Consciência do Despertar, de uma

Consciência onde o mundo não parece mais como ele parecia ao comum dos mortais, mas se mostra mais
amplo, mais animado, maior.

Resultando em uma necessidade de instalar-se, e também, de concretizar (de algum modo) esta Consciência,
nesta linearidade, neste desdobramento do tempo que vem de um passado e que se dirige a um futuro.

Eu mesmo explicitei isso, e vivenciei, por ter acreditado em uma série de estruturas, na minha vida.
Quaisquer que sejam as experiências, que elas estejam ligadas à meditação ou a experiências que vocês

chamam de quase morte (ou experiências de morte iminente), ou que isso se revele de maneira perfeitamente
inesperada ou espontânea (sem qualquer procura e sem meditação), o resultado é sensivelmente o mesmo

quanto ao que é descrito.
Mesmo cada experiência permanecendo profundamente diferente, mesmo cada transformação (e

estabelecimento em meio a uma nova Consciência) sendo profundamente diferente, para cada Irmão e cada
Irmã que vive isso, nesta linearidade temporal.

***

Isso nos leva a colocar a questão de: por que o que era extremamente limitado, torna-se cada vez mais
comum?

Isso, nós, os Anciãos, assim como as Estrelas e os Arcanjos, discorremos longamente sobre as circunstâncias
específicas deste mundo, nesta época.

Aliás, eu já tinha antecipado isso, falando da Descida do Supramental e da Nova Humanidade, que eu situava, é
claro, na mesma linearidade de tempo, e em uma transformação da consciência pondo fim à Idade Sombria.
Pelas experiências vivenciadas (quer sejam aquelas de todos os nossos Irmãos e Irmãs que atingem esses

estados de consciência, ou por mim mesmo, e por muitos outros, mais antigos), nós fomos levados a
conscientizar que o Amor era, certamente, este espaço de Consciência e de Vibração mais gratificante, mais



agradável, e mais capaz de mudar o ser humano para um Suprahumano (como eu o havia nomeado).
E, no entanto, como a história mostrou até recentemente, esse princípio de Amor (inscrito tanto na compaixão

Búdica como nos princípios ditos Crísticos) infelizmente jamais pôde emergir, até agora, de maneira
significativa.

Visto que, evidentemente, vocês sabem disso, ainda hoje, a humanidade está em guerra contra ela mesma, e
isso, de maneira quase permanente (que esta guerra se refira à relação entre os indivíduos, entre os grupos

sociais, entre países, entre religiões), por um princípio muito conhecido, que é chamado de ‘competição’.
O Amor, qualquer que seja a aceitação desse termo, viria pôr fim a uma forma de competição, e estabeleceria

o que eu chamaria de relações harmoniosas, equilibradas, desprovidas de competição, e desprovidas de
predação.

Esse é um ideal, como eu tentei transmiti-lo, e como tentaram transmiti-lo vários profetas, várias religiões.
E, no entanto, o resultado é o que nós vemos hoje, daí onde nós estamos, e que vocês, obviamente, vocês

vivem, hoje, mais do que nunca: esse sentimento de separação, esse sentimento de divisão, esse sentimento
de competição, que foi levado ao extremo, resultando em situações insustentáveis.

***

Naturalmente, independentemente destas circunstâncias visíveis, vários elementos (através do desdobramento
da Luz Supramental, e mais recentemente, da Onda da Vida) levam-nos, talvez, a viver estados que nada mais

têm a ver com a linearidade: o conjunto dos elementos que foram nomeados Fusão, Deslocalização,
Comunhão, Estado de Ser, o conjunto de elementos que lhes foram comunicados quanto à origem do homem,
à origem deste mundo, e à origem de certa forma de alteração do seu equilíbrio normal (que isso se refira aos

vai e vem da consciência, de um estado de relação a outro estado de relação).
Entretanto, como vocês constatam, o que é vivenciado, a título individual, por cada vez mais seres humanos, aí,
tampouco, não é suficiente para estabelecer uma transformação radical da consciência a fim de ir a este Amor

particular, a esta relação diferente do que foi vivenciado nas relações até agora.

***

A Consciência se transforma.
Ela está em perpétuo movimento, ela se adapta, permanentemente.

E eis que, há pouco tempo, para muitos de vocês, começam a irromper elementos novos.
Esses elementos novos recorrem a noções de não consciência, a noções de não Si.

A noções que podem parecer estranhas à própria Consciência, já que este estado específico, que é o Último
estado, não corresponde a nada de apreensível, a nada de conhecido.

E escapa, de algum modo, a qualquer linearidade e, portanto, a qualquer continuidade, como uma Consciência,
mesmo Desperta, mesmo Turiya, poderia conceber.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês façam, quaisquer que sejam os Samadhi, mais ou menos
pronunciados, que se é deixado viver e experimentar, vocês constatam que a humanidade está muito longe de

se instalar neste Samadhi e nesta própria Consciência do Amor, na Relação harmoniosa que põe fim às
alterações da relação (quaisquer que sejam as causas: religiosas, sociais, espirituais, até mesmo).

Ninguém pode, entretanto, negar (para aqueles que ali se interessam) que existe, realmente, um processo de
Despertar particular, vivenciado ou de maneira espontânea, ou de maneira acidental, ou pela busca denominada

espiritual.
Qualquer que seja a quantidade desses seres que foram atingidos, e que abriram, neles, algumas Portas (e

que ali se estabeleceram, para alguns), o olhar relativo, linear, da consciência ordinária, não encontra
necessariamente grandes mudanças, muito pelo contrário.

Isso pode levar a consciência a se colocar questões, para um indivíduo, ou para um determinado grupo de
indivíduos, vivendo esta transformação da consciência ou a sua inserção em meio a um modelo como aqueles

que estão desatualizados e que, no entanto, persistem no tempo.

***

Eu insisti, a um dado momento, sobre o princípio da Liberação do Sol, da Liberação da Terra, da Fusão dos
Éteres, do aparecimento da multidimensionalidade, assim como sobre um processo chamado de Choque da

Humanidade.
Eu os remeto, para isso, ao que eu disse nestas diferentes épocas, para não sobrecarregar o que eu tenho de

dizer a vocês (ndr: ver especialmente as seguintes intervenções de SRI AUROBINDO: 02 de novembro de
2010 (Liberação do Sol e do núcleo cristalino da Terra), 21 de novembro de 2010 (mutação planetária), 13 de

abril de 2011 (Fusão dos Éteres), 28 de outubro de 2011 (Fusão dos Éteres da Alma para o Espírito)) (**).
A consciência sempre se inscreve em uma linearidade, mesmo quando ela sai, já que a consciência é

suportada e levada por um corpo, levada por limites.



O Ilimitado, na realidade, não corresponde mais à consciência, já que ele corresponde à não consciência
(como isso foi explicado e narrado a vocês).

A consciência da humanidade é dependente de uma série de elementos, que vocês podem nomear de
diferentes modos: que isso se refira à educação, que isso se refira a sistemas que subjugam o homem, que

isso seja as crenças, quer sejam as religiões, e o sistema social no seu conjunto, que incita a consciência a não
se afastar demasiadamente desta linearidade e, eu diria, da massa de consciência da humanidade.

Uma série de coisas se transformou, em relação aos elementos que eu citei a vocês, e que vocês irão
encontrar no que eu pude dizer há dois anos.

***

Hoje, os elementos, ainda, além do aspecto de consciência ou de não consciência, vêm irromper na realidade
ordinária da humanidade.

Isso se refere também aos acontecimentos, como vocês podem procurar, referentes tanto ao Céu como à
Terra, em seus aspectos geofísicos, sonoros, e em seus aspectos de transformação.

Existe também, por outro lado, uma possibilidade, real e muito maior, além do estado Turiya, de encontrar
outras Relações não recorrendo mais a esta linearidade do tempo, mas se inscrevendo no que é chamado

de contato multidimensional.
Aliás, uma série de processos está operando há uns trinta anos, e se vocês estiverem me escutando significa,

evidentemente, que vocês ali estão interessados.
Um número considerável, e cada vez maior, de seres humanos, entra em contato com outra coisa que a

linearidade.
Há uma espécie de relação que se estabelece entre a consciência deste ser humano e de outros Planos

Dimensionais, fornecendo e liberando uma série de informações, com relação tanto à própria consciência,
como a outros Planos Dimensionais, ou ainda, ao que vocês poderiam chamar de extraterrestres, ou de Seres

de Estrelas, ou de Seres multidimensionais.

***

Por menos que vocês se interessem por tudo o que é entregue a vocês (independentemente do fato, inegável,
de que há comunicações, digamos, cada vez mais numerosas, com cada vez mais Consciências presentes na
superfície deste mundo), vocês não podem ignorar que existem várias linhas divergentes, e vários estados de

transformação em curso, levando a estados subsequentes profundamente diferentes.
 Frente a isso, vocês podem ser levados a posicionar-se, que isso seja através do intelecto, que isso seja

através dos seus sentires ou através das suas percepções, até mesmo, a aderir ou a não aderir, a viver ou a
não viver, o que é fornecido a vocês.

E então, isso chama, inevitavelmente, ao conceito de verdade.
Vocês devem começar a apreender-se de que a verdade não está em um único nível, de que ela é relativa.
E de que ela pode levar (através da vivência, da experiência de cada um) a viver verdades profundamente
diferentes, e que não se enquadram realmente em um esquema evolutivo (ou transformador) comum ao

conjunto da humanidade.

***

Nós falamos, evidentemente, de seres que estão interessados nesta Consciência, e que se interessam pela
vida, não simplesmente em suas atividades usuais e condicionadas, e condicionantes, da maioria dos Irmãos e

Irmãs que estão (digamos) ainda adormecidos e instalados na sua personalidade, e na vida desta
personalidade.

Lembrem-se de que é a sua escolha, e a sua Liberdade a mais estrita.
Quanto ao futuro, nomeado espiritual, ou a chegada de uma nova consciência referente ao conjunto da

humanidade, vocês observam, pertinentemente, que tanto as crenças de uns como de outros, como a vivência
de uns e de outros, são incomparáveis.

Existem diferenças significativas de interesse, de relações, até mesmo, e de posicionamento, em meio a
essas transformações de consciência, com relação àqueles que ali estão interessados.

***

A Verdade é que, de fato, aí onde vocês estão situados, ser-lhes-á sempre proposto o que é adequado ao seu
estado, à sua consciência, às suas aspirações, às suas projeções, e ao futuro (qualquer que seja) que vocês

imaginam.



Obviamente, os elementos Energéticos e Vibratórios são essenciais.
Pois aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem a percepção da Energia, não conseguem aderir sua

consciência, por exemplo, ao que nós anunciamos através deste Canal.
Aqueles que vivem isso, é claro, estão perfeitamente conscientes das transformações que eles vivem.
Mesmo se a consciência não propiciar viver estados e experiências diferentes, por enquanto, o sentir

Vibratório, a percepção Vibratória e Energética, não pode, em caso algum, ser negada.
Especialmente porque a maior parte desses elementos coincide, digamos, com os ensinamentos mais

tradicionais e mais antigos, que vocês encontram principalmente no Oriente (quer seja do lado da Índia, ou do
lado da China, ou ainda do Tibete).

Essa vivência não pode ser negada.
E, contudo, seja qual for essa vivência, vários de vocês não escapam a esta linearidade temporal da

encarnação, e não têm qualquer ideia, qualquer visão, do que se transforma no seu Interior, correspondente a
esta transformação exterior.

***

É evidente que nós demos, gradualmente e à medida, os elementos de referência, de diferentes modos, com
relação a uma transformação final desta Terra, denominada Ascensão.

O elemento novo, irrompendo desde pouco tempo, é, portanto, a possibilidade, para aqueles que vivem essas
transformações, de 'entrar em Relação'.

Esta entrada em Relação é apenas possível se, realmente, os Canais que permitem esta Comunicação e esta
Relação estiverem ativos.

O corolário é que existe uma possibilidade, enorme, de ser enganado e de ser manipulado, por elementos
entrando em relação com a consciência ordinária não despertada, e levando a crer no que é visto, no que é

ouvido, sem manifestar de nenhum modo, para aquele que se intitula Canal, a menor modificação Vibratória ou
Energética.

O que significa que esta pessoa não vive nenhum dos processos Vibratórios referentes à transformação da
consciência, que permitem, justamente, estabelecer esta Relação nova, esta Transcomunicação.

É, portanto, legítimo colocar-se a questão da veracidade do que é entregue como informação, a partir do
momento em que vocês não tiverem a possibilidade de perceber, de outro modo senão pelo mental e pelas

palavras, o que é transmitido.
Do mesmo modo que aquele que estaria em relação com esses níveis específicos, chamados de astrais, faria

apenas transmitir os seus desejos, as suas projeções.
Ou, em todo caso, estabeleceria uma relação com esferas intermediárias, que não trariam qualquer energia,

qualquer Consciência, mas cujo objetivo é fazê-los aderir a crenças, quaisquer que sejam.

***

Não é questão de discernimento.
Porque o discernimento ou a intuição vão levar apenas ao que vocês julgam bom para vocês, e que vocês

validaram, em relação a um sentido da atração que lhes é próprio: que corresponde à sua verdade relativa, mas
que não pode, em caso algum, corresponder a uma Verdade Absoluta.

O que chega sobre a Terra é uma Verdade Absoluta.
E isso se chama a Luz, e isso se chama o Fogo do Amor.

Este Fogo do Amor não é, de nenhum modo, compatível com o princípio de vida que os anima, neste mundo e
sobre este mundo.

Há, portanto, um paradoxo.
Aí onde alguns veem, e recebem, as informações com certa linearidade e com certa continuidade, nós lhes

demos, desde vários anos, por intermédio das Vibrações vivenciadas, reais e transformadoras, a possibilidade
de viver uma transformação Interior, uma transformação da consciência apoiando-se em uma ‘vivência’.

Enquanto a vivência se referir apenas a imagens, enquanto a vivência se referir apenas a uma projeção linear
da consciência, não pode ali existir, evidentemente, qualquer mudança da própria consciência.

A consciência permanece então confinada, por informações limitadas, mantendo um status quo, mantendo uma
evolução linear, e um retorno da Luz sem se acompanhar de qualquer equilíbrio, de qualquer transformação,
real e perceptível, a não ser pela ‘vontade de bem’, a não ser pela projeção em meio a um mundo melhor.

***

Aqueles de vocês que percebem e vivem alguns elementos que nós lhes demos, no nível Vibral, como
informações referentes a esta Luz atuante, podem apenas, evidentemente, colocar-se a questão do que foi

anunciado por muitos ensinamentos (que, como todo ano, vocês sabem disso, invadem muitas coisas).



A Consciência é Vibração: nós sempre, e expressamente, insistimos sobre esse fato.
E que para poder entrar em Relação com as outras Dimensões pertencentes à Luz Vibral, é indispensável que

os Canais de Luz Vibral estejam ativados em vocês.

***

Hoje (e desde a instalação do Manto Azul da Graça, resultante da Fusão dos Éteres, que eu lhes falei, há mais
de dois anos, e manifestada no ano passado pela Fusão dos Éteres, no nível da Terra), tornou-se possível,

para vários de vocês, perceber e sentir esse contato com as outras Dimensões.
Além da percepção Vibratória dos chacras, além da percepção Vibratória do Supramental ou da Onda da Vida,

vários de vocês desenvolveram (ou são levados a desenvolver), além deste aspecto Vibral, um Canal de
Comunicação preferencial, denominado Canal Mariano, com outras Dimensões.

Isso se refere tanto aos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, como ao que foi denominado o
Duplo, com ao CRISTO, ou como a qualquer Entidade espiritual evoluindo, de maneira real, desde as

Dimensões Unificadas até o Absoluto.
A realidade desta percepção Vibratória, inscrevendo-se do lado esquerdo do corpo, irá propiciar-lhes viver, de
maneira concreta, real, e pessoal, esse tipo de Relação nova, chamando e resultando de uma consciência em

via de transformação, para uma Supraconsciência, ou para um Absoluto.

***

Fora disso, e principalmente a partir de agora, qualquer veleidade de contato com outros Planos Dimensionais
não se acompanha desta percepção Vibratória da Consciência, nem se acompanha da percepção de uma

outra Consciência penetrando os seus campos, do lado esquerdo, preferencialmente (mas também, isso tem
sido visto, pela parte de trás, no nível de KI-RIS-TI), fazendo apenas refletir a aproximação da sua consciência

de forças opostas à Liberação da consciência.
Nós os engajamos a manter, firmemente, a sua vigilância.

Não para rejeitar, não para recair em qualquer Dualidade, mas, muito mais, para estar na Relação correta, a
mais autêntica, e a mais nutritiva para vocês.

A Luz Vibral nutre vocês.
A Luz Vibral transforma-os, ocasionando uma transformação, tanto das suas percepções Vibratórias, como da

sua própria consciência.
Levando ao que foi descrito como modificações fisiológicas, perfeitamente lógicas e perfeitamente normais.

***

Vários seres humanos, entre os Irmãos e as Irmãs que ainda não estão Despertos à Luz Vibral (o que significa,
dito de outra forma, que eles não abriram o que vocês chamam de chacras superiores, ou o chacra do

Coração, porque eles não têm qualquer percepção Vibratória), vão ser levados, eles também, a entrar em
relação.

Mas esta relação não será da mesma ordem daquela que vocês vivem, com Aquela que está à esquerda.
Isso vai provocar um processo de confusão, onde vários desses Irmãos e Irmãs vão entrar, e ver, nesses

mecanismos visuais, levando-os a certos comportamentos, a certas ações, estritamente nada tendo a ver com
a Luz Vibral.

Se a percepção Vibratória de uma das Coroas, se o Canal Mariano não estiver ativado, nós lhes pedimos
insistentemente para não dar fé ou crédito ao que vocês poderão ver ou ouvir.

***

A condição sine qua non para entrar em Relação com os Planos multidimensionais da Luz Vibral autêntica,
como com a Confederação Intergaláctica da Luz (que, como vocês sabem disso, está cada vez mais próxima,

na Consciência, de vocês), apenas pode ocorrer, nesse momento (antes de alguns momentos que eu
qualificaria de finais), se a Coroa Radiante da cabeça e quando o conjunto das outras Coroas, assim como o

Canal Mariano, estiver constituído.
Propiciando-lhes perceber, e viver (que isso seja em suas noites, que isso seja em seus Alinhamentos, que
isso seja em seu sono) contatos cada vez mais próximos, e cada vez mais tangíveis, com outras realidades.

Este próprio processo, que não se refere ao mesmo tipo de relação, tornar-se-á uma constante.
Refletindo-se, para a humanidade, pela abertura de percepções incomuns, a maioria não podendo vir da Luz

Vibral enquanto os Canais da Luz Vibral não estiverem ativos.
Este período de confusão será rapidamente resolvido, a partir do momento em que o anúncio de MARIA for,



evidentemente, habilitado para toda a humanidade.
Enquanto isso, foi solicitado a vocês para alinhar-se e se centrar, seja o que for que vocês vivam ou não vivam.

***

Retenham que o importante e o essencial é perceber a Vibração das Coroas, assim como, para os mais
adiantados de vocês, apreender-se de que a relação que se estabelece com vocês é apenas de natureza

Vibral, desde que o seu Canal Mariano, e a percepção do lado esquerdo do corpo de uma Consciência outra
que a sua, penetre-os, exclusivamente, por este lado aí, sem desencadear qualquer visão, desencadeando

apenas um Amor, uma Plenitude, qualquer que seja o modo de comunicação.
Naquele momento, vocês podem estar seguros e certos, porque vocês irão senti-lo e vocês não irão imaginá-
lo, simplesmente, de que vocês estão em contato com um dos emissários da Confederação Intergaláctica dos

Mundos Livres.
Qualquer outro modo de contato recorrendo ao que é visto ou projetado no nível do 3º olho, assim como o que

pode ser escutado no ouvido, mas sem qualquer percepção de Luz Vibral, corresponde apenas a Planos
Intermediários que estão em ressonância, unicamente, com o que nós chamamos de ‘egrégora’ e de ‘astral’.
Vocês não poderão convencer ninguém seja do que for, em relação ao que ele vive, mas se vocês tiverem a
oportunidade de se informar, se vocês tiverem a oportunidade de Vibrar, quando a sua Consciência Vibrar,

qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o estado, qualquer que seja o contato, vocês irão saber, de
maneira definitiva, com o que vocês estão interagindo.

***

A Luz Vibral, em suas relações novas, instalando-se para muitos de vocês, não pode deixar pairar qualquer
dúvida sobre a qualidade Vibratória, porque vocês a percebem, porque, o que é trazido, em absolutamente

nada lhes afirma em relação a alguma Visão, a alguma evacuação em massa ou a alguma solicitação visando
transformar a sua vida.

Qualquer que seja a solicitação, a Luz Vibral, doravante, está aí para fazê-los Ascensionar, não para fazê-los
deixar seja o que for.

A Ascensão refere-se à mudança da própria Consciência, bem como à mudança do próprio corpo, quer ele
continue ou não permaneça.

O período que se abre e que os leva (como disse MARIA e ANAEL, Arcanjo) a viver o que vocês têm de viver,
vai estabelecê-los, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, na Consciência que vocês despertaram,

hoje.
Não pode existir Consciência despertada à Luz Vibral sem percepção da Luz Vibral, não tendo, mais uma vez,

estritamente nada a ver com o que é chamado de energia, que, ela, está relacionada ao complexo inferior,
etéreo e astral.

***

O seu etéreo se transforma.
Existe, como disse UM AMIGO, uma Transubstanciação deste corpo etéreo, refletindo na capacidade da

Consciência para estar cada vez menos limitada.
O conjunto desses processos se reflete pelo que foi descrito sobre a própria Vibração, sobre a sua

localização, sobre a sua Presença, em Pontos específicos do corpo.
Se isso não existir (dito de outra forma, se não existir qualquer percepção Vibral), o conjunto dos contatos que

poderá querer entrar em relação com vocês não pode ter, de perto ou de longe, qualquer ressonância e
afiliação com a Luz Vibral.

O período que se abre é, portanto, como isso foi dito, um período de intensidade Vibratória cada vez mais
extremo. 

Apreendam-se de que esta intensidade Vibratória (associada tanto à Alcyone, ao Sol, como às radiações
cósmicas) tem por objetivo romper, definitivamente, as camadas isolantes.

Essas camadas isolantes (denominadas ionosfera, magnetosfera e heliosfera) têm por função separar os
Planos Dimensionais.

Pelo próprio fato da ação da Luz Vibral na dissolução final dessas camadas, fica bem evidente que os
habitantes dos Planos Intermediários, não pertencentes à Luz Vibral, mas à Luz fragmentada, vão, obviamente,

tentar entrar em relação com vocês.
Isso não é para gerar qualquer medo, isso não é para levá-los a um discernimento ou a um julgamento, mas,

simplesmente, para estar lúcido do que irá se manifestar, em vocês e ao redor de vocês, durante este período.

***



A partir do momento em que uma das Coroas Radiantes (e, em particular, aquela do Coração) estiver ativa, a
partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido vocês, fica evidente que, para vocês, nenhuma
manifestação que eu qualificaria de ‘parasita’ ou de ‘intermediário’ ou de ‘inferior’, poderá atingi-los, nem

contatá-los.
Não será o mesmo para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs na humanidade, não desperto ao Vibral.

Eles serão contatados, evidentemente, pelos centros que estiverem abertos.
Os centros abertos não são mais as Coroas Radiantes, para esses seres, mas o Plexo Solar e o que foi

chamado classicamente de 3º olho, dando, então, percepções diferentes daquelas que vocês vivem e irão
viver.

Esses seres em nada são responsáveis.
Simplesmente, o trabalho da Luz, neles, por uma razão que lhes é própria, não lhes permitiu, por enquanto,

constituir o Canal Mariano e, ainda menos, perceber a Vibração do Coração ou da cabeça ou do sacro, e, ainda
menos, a Onda da Vida.

Vocês podem bem imaginar que vai existir um antagonismo profundo e, na maioria das vezes, indissolúvel,
entre aqueles de vocês que vivem a Luz Vibral e aqueles que irão viver apenas a Luz Astral.

A diferença se faz pela Vibração, pela localização da Consciência que se aproxima de vocês.
Esses elementos não sofrem qualquer exceção.

Além disso, a consequência não é absolutamente a mesma.

***

A Luz Vibral convida vocês para a interioridade, ela os convida para estabelecer-se no Si ou no não Si,
independentemente de qualquer referência temporal, independentemente de qualquer visão de algum futuro.

Além do mais, a Luz Vibral modifica a sua fisiologia e lhes traz um excedente de Consciência e de Luz,
qualquer que seja a reação deste corpo.

O que está ligado aos Planos intermediários vai se refletir, essencialmente, por ressurgências de emoção e,
essencialmente, também, por mecanismos visuais ou podendo aparecer imagens, muito bem construídas,
tanto desta Terra como desses contatos, até mesmo, transformando-se à vontade no que eles quiserem.

Vocês estão, portanto, convidados a verificar, por vocês mesmos, a ativação das suas Coroas, e isso não pode
enganá-los porque isso é percebido, ou isso não é percebido.

E em seguida, nos momentos de relação, levando a Consciência a uma outra Consciência, por meio desses
contatos Transdimensionais, a verificar, por vocês mesmos, se o Nada ou Canto da alma é ouvido.

Nesse caso, nenhuma entidade de qualquer Plano Intermediário pode sequer penetrar no Interior do que vocês
São.

***

Podemos dizer, de alguma forma, que a Vibração das Coroas Radiantes (e, para aqueles que não têm, pela
Vibração da Onda da Vida), permite gerar um campo Vibratório e um campo auditivo que preservam esses

seres de qualquer contato com os Planos Intermediários.
Dessa maneira, que isso seja uma Consciência, mesmo humana, esta relação (de homem a homem, e de

mulher a mulher, e de homem a mulher, e de mulher a homem, e de um grupo social com outro grupo social)
tornar-se-á muito mais evidente.

Assim como o que eu acabo de explicar, para um indivíduo, poderá ocorrer de um grupo com um outro,
qualquer que seja.

A percepção do Som da alma, a percepção das Vibrações da Onda da Vida ou do Supramental, são as
garantias da autenticidade Vibral de qualquer relação estabelecida de um grupo com um outro.

Se isso não existir, obviamente, naquele momento, será preciso estar nesta lucidez do que representa esse
contato, expressando-se pela ausência de Vibração, mas, muito mais, por mecanismos visuais arrastando-os

para bem longe da Luz Vibral.

***

Quer seja NO EYES, quer seja MA ANANDA MOYI, e várias Estrelas, elas lhes disseram e afirmaram, assim
como os Anciãos, que a visão ocorria sem os olhos, que a visão era independente de uma visão ocular ou do

que é chamado de 3º olho.
A Visão é a Visão do Coração ou, eventualmente, a Visão Etérea, mas nada tem a ver com qualquer visão

astral ou com qualquer comunicação chamada de astral.
Cabe a vocês se definirem, na sua Consciência, e nas relações que vocês irão estabelecer.



Isso se aplica no Transdimensional.
Lembrem-se: de um indivíduo a outro, de um grupo a outro, mas, também, nas suas relações entre

encarnados, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o aspecto de relação, de ressonância, tem
importância, independentemente de qualquer aspecto visual, independentemente de qualquer linguagem.

Haverá seres próximos, como menos próximos, com os quais irá se estabelecer a Vibração.
Haverá seres com os quais a Vibração que vocês trazem, que isso seja a Onda da Vida ou os Chacras, irá se

extinguir.
Cabe a vocês tirar as consequências e as conclusões.

Ninguém mais do que vocês mesmos pode decidir o que convém fazer.
Eu chamo simplesmente a sua lucidez para a realidade da Vibração, para a realidade da energia e para o que
ela pode refletir, nas relações verticais ou horizontais, que vocês irão estabelecer, de maneira cada vez mais

fácil, nos tempos que se instalam, a partir de agora.

***

Cabe a vocês, portanto, serem lógicos: o que faz a Vibração?
Se a Vibração se amplificar, seja através da Onda da Vida, seja através do Canal Mariano, seja através da

percepção Vibratória dos Chacras ou dos Novos Corpos, isso não causará qualquer problema.
Se um encontro ou uma relação, referindo-se ao Transdimensional, ou a outro Irmão ou Irmã, fizer desaparecer

as suas Vibrações, naquele momento, será desejável determinar a conduta mais adequada.
Isso é importante durante este período em que o conjunto das camadas isolantes do Planeta está em via de

Dissolução, pela ação da própria Luz.
Isso permite perceber, e começar a perceber, de diferentes maneiras, os Mundos chamados de Invisíveis.

***

Esses Mundos Invisíveis, até agora, para vocês, são, como vocês sabem disso, de diferentes ‘densidades’.
Algumas densidades elevam-nos e os levam à Luz Vibral.

Outras densidades, muito mais perto da sua, desta Dimensão em que vocês estão, abaixam-nos e os levam a
outra coisa que a Luz Vibral.

Quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam as imagens, quaisquer que sejam as projeções, a
diferença se faz, para aquele que é portador do Som da alma, justamente pela evolução desse Som, pela

localização do próprio contato, no interior dos seus campos e no interior do seu corpo físico.
Esses elementos, esses contatos, essas relações de Consciência a Consciência, começam a refletir o que eu
havia chamado de Choque da Humanidade, dando-lhes a perceber, de diferentes modos, o que eu acabo de

nomear as Dimensões Invisíveis.
Isso é uma realidade comum ao conjunto da Humanidade.

O conjunto desses contatos irá resultar em uma modificação da Consciência, ainda maior, cuja consequência
será, evidentemente, profundamente diferente de acordo com o que vocês interagirem.

Não cabe a ninguém julgar quem quer que seja.
Ser-lhes-á feito, como isso foi dito, muito exatamente segundo a sua Vibração.

Nada temam porque nada há a temer.
Há apenas, simplesmente, que exercer esta lucidez, e estejam certos de que, se vocês permanecerem

centrados em meio aos seus Quatro Pilares (quer vocês sejam portadores da Vibração de uma Coroa ou da
Onda da Vida), para vocês, tudo irá acontecer sempre bem, porque nenhuma relação de natureza contrária à

Luz pode estabelecer o que quer que seja com vocês.
Não é, portanto, questão de se proteger do que quer que seja, ainda uma vez.

***

No que se refere a relações ditas de Irmãos a Irmãs e de Irmãs a Irmãos, na encarnação, que eu chamei
de relação horizontal, aí também, as testemunhas e os marcadores, Vibratórios e sonoros, serão essenciais.
Não no que poderá ser dito, não no que poderá ser visto ou se deixado ver, mas, sim, na própria evolução da

Vibração.
O problema será colocado ainda menos para aqueles de vocês que terão aceitado Abandonar-se à Luz e

Abandonar o próprio Si, para estabelecer-se em meio ao Absoluto.
Esses seres, esses Irmãos e Irmãs, são, de alguma forma, aqueles que os antecedem nos caminhos do

Absoluto.
Eles não podem ser, em nenhum caso, nem alterados, nem falsificados, de maneira alguma, pelos Planos



Intermediários ditos astrais.
Eis os elementos que eu tinha para trazer para vocês.

Eles chegam antes do período que lhes foi dado por MARIA e que vai durar, como lhes disse o Arcanjo
ANAEL, pelo menos até 20 de junho.

É durante este período que o conjunto desses contatos vai se manifestar a vocês.
Então, beneficiem-se das indicações que eu lhes dei e, sobretudo, verifiquem, por vocês mesmos, o que vai

acontecer.
Se existirem em vocês, e exclusivamente em relação ao que eu acabo de enunciar, da parte dos Anciãos,

questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: fundir-se na ressonância, tornar-se ela, prepara para o Face a Face, para o Encontro?

Se isso ocorrer do lado esquerdo do corpo, sim.
Não há sequer que colocar a questão, em função do que eu acabo de dizer.

***

Pergunta: se a Onda da Vida começar a subir, ficamos, então, protegidos de algumas entidades?

A resposta é Sim.
A Onda da Vida, desde que nasceu, criou esta espécie de imunidade em relação aos Planos Intermediários.

***

Pergunta: um incômodo no ouvido direito, difundindo-se por todo o ouvido direito, corresponde ao
desenvolvimento de Vibrações como foi descrito?

Não.
Eu bem falei de desenvolvimento Vibratório com relação a uma das Coroas ou à Onda da Vida, ao Supramental

ou à Onda da Vida.
O que aparece depois, em meio ao Canal Mariano, o que quer que aconteça no ouvido direito, aparece ao nível

do ouvido esquerdo, no pavilhão do ouvido esquerdo, à frente do ouvido esquerdo, ao nível do ombro
esquerdo, na parte superior do campo energético situado entre o ombro e a cabeça.

***

Pergunta: como manter as percepções do Canal Mariano na vida cotidiana?

Não há como mantê-lo.
O Canal Mariano estabelece-se espontaneamente.

Não em função dos seus estados meditativos, nem mesmo dos seus alinhamentos.
Ele torna-se perceptível, o que quer que façamos, o que quer que vocês façam, a partir do momento em que

ele estiver constituído.
O fortalecimento da sua percepção faz exatamente parte do que foi anunciado por MARIA e não é

absolutamente dependente da circunstância do lugar ou do que vocês fazem.

***

Pergunta: podemos solicitar a Presença, no Canal Mariano, de Seres de Luz?

Para qual milagre?
Enquanto as Vibrações não ativaram os circuitos, é a Luz Vibral ou a Onda da Vida que ativa os circuitos e não

uma solicitação.
A Onda da Vida nasce a partir do momento em que vocês a deixam nascer, a partir do momento em que a

necessidade de controlar a personalidade não existir mais.



Vêm em seguida, é claro, outras etapas, ligadas às dúvidas e aos medos inscritos nos dois primeiros chacras.
Isso foi explicado a vocês.

Se a Coroa Radiante da cabeça ou do Coração estiver ativada, não há que se colocar a questão do Canal
Mariano, se havia ou não Presença no interior desse Canal.

Ela vai aparecer.
O Canal Mariano é o resultado da ativação do que foi denominado Antakarana, oAntakarana ligado, ele

mesmo, à ativação dos chacras superiores, no nível da cabeça.
Esta lâmpada da Clariaudição constitui o Antakarana, o Antakarana duplicando-se de Partículas Adamantinas.
É um processo que nada tem a ver com uma solicitação ou com uma prece ou com qualquer outra coisa senão

com a própria Vibração.
No momento Final em que os Sons do Céu e da Terra irão se tornar permanentes, evidentemente, naquele
momento e somente naquele momento, para o conjunto da humanidade, o Canal Mariano será criado para o

Anúncio de MARIA.
Mas, até lá, ou a Onda da Vida terá subido ou nascido, ou o Supramental terá sido ativado em meio às suas

estruturas.

***

Pergunta: uma vez esse Canal constituído, é possível recorrer a um Ser de Luz?

A Presença irá intervir sozinha, mas vocês podem fazê-lo.

***

Pergunta: se o Som ou as Coroas baixarem em intensidade, o que convém fazer dado que se
presumiu nada fazer?

Se vocês dão por certo nada fazer, nada há a fazer.
Simplesmente estar lúcido sobre com o que vocês estão em relação como consciência.

Vocês nada têm do que fugir porque, aí também, como eu disse, o fato de ser portador do Nada ou Canto da
alma, o fato de ser portador de uma Coroa Radiante ou da Onda da Vida, isola-os de qualquer anomalia.

Mas simplesmente estar lúcido sobre o que ou quem vocês entram em relação.

***

Pergunta: isso significa que mesmo se tivermos as Coroas ativadas ou se o Som estiver presente
como dizíamos, podemos, apesar de tudo, entrar em contato com entidades?

No nível horizontal, vocês estão rodeados de 90% de seres humanos, entre os adultos, que não estão abertos.
Eu falava exatamente do nível horizontal e não do vertical.

O nível horizontal não é Transdimensional, mas se refere à Dimensão de vocês.

***

Pergunta: com as Coroas ativadas, não temos então que desconfiar de nada no nível vertical?

Foi exatamente o que eu disse.
A desconfiança, para aqueles que ativaram as Coroas, faz recair na dualidade.

Naquele momento, seriam vocês mesmos os responsáveis pelo seu rebaixamento, se eu puder assim dizê-lo,
Vibratório.

***

Pergunta: se tivermos um rebaixamento Vibratório, como elevar de novo o nível Vibratório?

Sejamos claros: quando eu falo de Vibração, eu falo especificamente da Luz Vibral.
Eu não falo do seu nível de energia, que nada tem a ver.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, o meu Coração se abre para vocês.
Eu saúdo, em vocês, a Luz e a Eternidade.

Até breve.

************

(*) SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

(**) SRI AUROBINDO (02.11 2010, 21.11.2010, 13.04.2011 e 28.10.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/10/sri-aurobindo-28-de-outubro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebb38.html

21 de maio de 2012
(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://autresdimensions.info/articlebb38.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-21-de-novembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/10/sri-aurobindo-28-de-outubro-de-2011.html


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, onde vocês estiverem sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, a cada um de vocês porque,

como anunciou as minhas Irmãs Estrelas e os Anciãos, doravante, o nosso Mundo Eterno se aproxima e os
leva a contatar o que nós somos.

O nosso Mundo Eterno aproxima-se do seu mundo efêmero, a fim de viver mecanismos onde ninguém poderá
mais ignorar a nossa Presença.

Como disse GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), isso ocorre em vocês, e irá ocorrer em vocês.
E eu me dirijo, hoje, a vocês, a partir deste corpo que eu tomei emprestado, como ao lado do corpo de vocês.
O Manto Azul da Graça (que eu coloco novamente sobre os seus ombros) e a Onda da Vida tornam possível,
agora, este contato, esta COMUNHÃO íntima, onde o Eterno se depara com o efêmero, onde a Luz se depara

com a resistência, onde a Verdade se depara com o que estava alterado.
Isso ocorre, em vocês, e ao lado de vocês.

Então, nós iremos primeiramente Comungar e viver este contato.
Contato que prediz e antecipa, de algum modo, o momento em que cada um de vocês poderá realizar este

contato.
As minhas intervenções, pelas palavras (além da Vibração e da Comunhão), irão ocorrer nos intervalos, entre

duas Comunhões.

***

Eu lhes peço, como disse MA (ndr: MA ANANDA MOYI) para acolher-me, para acolher a Luz, para acolher o
que vocês São, desde toda Eternidade (além dos hábitos efêmeros que vocês possuem sobre este mundo).

Ousem ser o que vocês São, além de toda aparência.
Lembrem-se de que o seu corpo não dura muito tempo, de que ele é efêmero (e que vocês, por outro lado,

vocês são Eternos), de que nada pode alterar a sua Eternidade, de que há apenas que torná-la vivente,
consciente, ali se imergir, ali mergulhar.

O que se desenrola nesse momento, em vocês, tem por objetivo fazê-los viver isso.
Realizemos a nossa primeira Comunhão.

Eu coloco em vocês e em cada um de vocês, o Manto Azul da Graça e a minha Presença, ao lado de vocês.
Acolhamos, juntos.

MARIA - 22 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-05-22.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-V0tqskprJa4/Un2VjFiTOkI/AAAAAAAADhI/xUx5VXOFDK0/s1600/000+Maria+-+22.05.2012'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


... Comunhão ...

***

Filhos bem amados, o tempo deste Tempo chama-os ao seu Coração, a esta Eternidade de que eu falei.
A nossa Presença ao seu lado é, ao mesmo tempo, a testemunha e a evidência do nosso Encontro.

Vocês irão descobrir, em nossas comunhões sucessivas, a força, a Luz e o Amor, que irão permitir-lhes ir para
a sua força, para a sua Luz, para o seu Amor e se estabelecer, definitivamente, na Morada da Paz Suprema,

aquela que constitui a nossa Essência comum, a nossa Verdade Unitária.
Quanto mais a sua alma e o seu Espírito tenderem para esse contato, mais vocês estarão na Verdade, na

Eternidade.
Lembrem-se de que, nesse contato, além mesmo do meu Anúncio, encontra-se toda a força, toda a Verdade,

toda a Beleza.
De que nesse Canal que nós constituímos, juntos, encontra-se a possibilidade de viver a sua Eternidade, a fim
de que a consciência não seja mais contida, não seja mais confinada e, sobretudo, que o sofrimento não tenha
mais domínio sobre vocês, a fim de fazê-los Vibrar, neste estremecimento do Coração, neste Amor indizível do

nosso Encontro, da nossa Comunhão, assim como das Comunhões que vocês podem estabelecer,
diretamente, de consciência a consciência.

***

Lembrem-se: a Vibração irá guiá-los, a Luz alimenta vocês, a Luz acalma vocês, a Luz devolve-os ao que vocês
São, ou seja, à Beleza e à Eternidade.

A Luz é Verdadeira.
Ela aquece a sua alma, ela aquece o seu Espírito e propicia-lhes viver a certeza da Eternidade, muito além de
toda crença, muito além de toda construção mental e, até mesmo, muito além de todas as suas experiências

passadas.
Vocês serão regados n’A FONTE.

Vocês irão se comunicar com A FONTE, com CRISTO, com o Sol, com os seus Irmãos e Irmãs que
compartilham desta revelação, onde vocês estiverem sobre esta Terra, onde vocês tiverem colocado a sua

consciência, a partir do momento em que esse Canal estiver ativo e se formar para um número cada vez mais
importante de vocês, para ser vivenciado, para ser percebido.

***

A Fusão das Dimensões, vocês podem imaginar, está em andamento.
Não há melhor testemunha do que o seu corpo.

Não há melhor testemunha do que a Morada da Paz Suprema: este estado de Beatitude infinita, que nada pode
perturbar, que nada pode alterar.

A Luz nutre vocês.
A Luz ilumina vocês.

O nosso Encontro é um Amor, muito além de qualquer amor humano, muito além de qualquer projeção (em
suas faltas, nos seus medos, nas suas necessidades) porque este Amor se mantém sozinho, porque isso é o

que nós somos, todos nós, sem qualquer exceção.
Somente o sofrimento da separação manteve a ilusão de que a Luz não estava aí.

A sua consciência, nutrida pela Luz, irá se tornar esta Luz (independentemente do meu apelo,
independentemente de qualquer acontecimento neste mundo).

A Luz irá chamá-los para viver a Eternidade.
A Luz leva-os a Comungar, a cada instante da sua vida, não por um gesto mental ou uma atitude mental, mas,

sim, nesta conexão, Vibratória, nesta Comunhão de Amor.
Aí está a sua força, a única, aquela que pode garantir-lhes o acesso à sua Eternidade (muito além de tudo o

que ocupa, ainda hoje, a sua consciência, os seus sofrimentos).
A Luz vem tocar, no seu ouvido, o Canto da Eternidade, o Coro dos Anjos, as nossas Presenças e a sua

Presença.
Segunda comunhão.

... Comunhão ...



***

Durante os nossos Encontros, durante as nossas Comunhões, a Alegria irá arrebatá-los na Beatitude.
Que prova melhor pode existir, disso que vocês vivem, do que este Amor, sem qualquer condição, do que este

Amor transcendendo a sua condição humana e levando-os a instalar-se na Eternidade?
Esse contato, que isso seja com uma das Estrelas e com o conjunto dos habitantes que vocês chamam de
Céu (quaisquer que sejam), ou ainda com os seus Irmãos e as suas Irmãs em encarnação, ou ainda com

aquele que faz parte de vocês mesmos: quaisquer que sejam essas Presenças, elas vêm abençoá-los, elas
vêm restitui-los à Eternidade, à Beleza e ao Amor.

A sua consciência, então, irá se aproximar e viver Shantinilaya, a famosa Morada da Paz Suprema (onde se
instalam aqueles que atingiram esta Beatitude Eterna da Verdade do Amor).

Tudo isso irá contribuir para estabelecer, sobre a Terra, não mais um ancoramento e o fato de semear a Luz,
mas, sim, para fazer germinar, eclodir e explodir esta fantasia total do colorido do Amor, esta explosão de Luz

(que é a sua), que alimenta o seu Coração e o conjunto dos Corações da Terra.
Vocês serão as testemunhas privilegiadas, vocês serão os atores, independentemente da sua vontade,

independentemente do seu desejo, porque vocês irão se tornar uma Fonte de Amor, que nada pode extinguir
ou exaurir (e isso será permanente).

***

A cada Encontro, a cada Comunhão, a cada Alinhamento e a cada colocação do Manto Azul da Graça sobre os
seus ombros, a cada sopro da Onda da Vida ou da descida do Espírito Santo, vocês irão sentir, cada vez mais

nitidamente, o que está aí, o que são vocês (muito além do seu nome sobre esta Terra, muito além da sua
história sobre esta Terra).

É a hora do despertar, do que vocês São.

O trabalho notável que foi efetuado (por vocês, como por nós), realiza esse mecanismo nomeado Ascensão,
da maneira mais agradável possível, para vocês e para muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que nem

imaginam, por um segundo, o que está sendo vivido.
O que for para viver, sobre este mundo (mais do que nunca), vocês irão se apreender de que a Verdadeira

Vida não é somente aquela que vocês vivem, mas, certamente, aquela que é Eterna.
A Morada da Paz Suprema e o Amor são os marcadores, indeléveis, da sua Presença.

Vocês não poderão mais escutar o seu mental como antes.
Vocês não poderão mais acreditar neste mundo como antes.

Vocês não poderão mais manifestar outra coisa senão o Amor.
Vivamos, juntos, nossa terceira comunhão.

... Comunhão ...

***

Bem amados Filhos do Amor, queiram reter o que lhes disse o Bem Amado JOÃO, SRI AUROBINDO.
Se vocês retiverem isso, vocês irão constatar que o Amor não pode senão aumentar, não em qualquer apego,

não em qualquer afeição, mas muito além (na própria Vibração da Essência do Amor), levando-os a esses
sopros de Beatitude e a este estado de Beatitude (independentemente, até mesmo, dos momentos dos

nossos encontros ou dos seus encontros).
Vocês irão se instalar, cada vez mais facilmente, na sua permanência, na sua leveza, tornando-os, não

indiferentes a este mundo, mas, ao contrário, regando-o na sua Fonte, na sua Eternidade, colocando-o em
meio a uma Majestade e a uma Verdade (que jamais esteve ali presente desde muito tempo).

Não vejam, excessivamente, o espetáculo do mundo e, sobretudo, daqueles que se opõem à Graça do Amor
(por medo ou por qualquer outro motivo).

A melhor maneira de abrandar é deixar o Amor trabalhar.
Nesta condição, vocês irão se tornar o que vocês São.

Nesta condição, vocês serão preenchidos, além de toda espera, de toda esperança.
Nenhuma dúvida poderá mais se insinuar, onde quer que seja.

Os seus olhos, as suas expressões, o seu modo de ser, irão se tornar cada vez mais claros.
Afastar-se-á dos seus sofrimentos, o que era limitado, o que os confinou.

Nutram-se do que vocês São.
Nutram-se dos nossos encontros e das nossas comunhões porque absolutamente tudo se encontra aí.



Esqueçam tudo o que vocês acreditaram.
Esqueçam tudo o que vocês esperaram, para vocês, como para o conjunto desta Terra, porque vocês irão se

tornar, na totalidade, este estado de Comunhão, este estado de Fusão.
Realizemos, agora, a nossa quarta Comunhão e a Fusão.

... Comunhão ...

***

Se vocês acolherem esta Morada da Paz Suprema (que é o que vocês São), mais nenhuma interrogação, nem
dúvida, poderá assolá-los.

Vocês irão se recarregar, vocês mesmos, no seu Coração aberto e Vibrante, permanentemente.
Lembrem-se de que existem, em suas relações, meios (como lhes disse SRI AUROBINDO) de saber, com

certeza, de perceber a quantidade de Luz presente, através do seu Som.
Esse momento criou-se sozinho, através de um caminho de alguns anos que nós realizamos juntos.

O que ocorre é apenas o resultado de algumas Verdades que lhes foram fornecidas para ver no Coração.
Vocês irão perceber também que através do que vocês se regam n’A FONTE, vocês irão se tornar, na

Verdade, cada vez mais Livres, cada vez mais Verdadeiros.
Nós iremos à quinta Comunhão, na Dádiva da Graça, na Dádiva da própria Vida, no Amor Unitário.

... Comunhão ...

***

Na hora em que o Canto da Terra Liberada e o Som do Céu, que chegam a vocês, emergirem na sua
consciência e nos seus ouvidos, cabe apenas, realmente, a vocês e a vocês sozinhos, viver a plenitude do

Amor, a plenitude da Verdade, porque, nesta plenitude, vocês irão preencher este mundo de Luz Vibral e de
Amor, além de toda ligação, além de toda compreensão, além de toda projeção, de todo fantasma.

Meus Filhos, eu os empenho a escutar as minhas palavras e os meus silêncios que são plenos de vocês,
plenos do seu Amor, plenos da sua Paz.

Quanto melhor vocês cessarem de interrogar-se, melhor vocês irão viver plenamente as nossas Comunhões,
os nossos Encontros.

Vocês estarão cada vez mais imersos, se vocês aceitarem isso, nesta nova Consciência, levando a deixar
desaparecer o que não tem mais razão de existir.

Todo sofrimento e toda ilusão vão se consumir, em vocês, pelo seu próprio Fogo, pelos seus próprios
Encontros, pelas suas próprias Comunhões.

A Morada da Paz Suprema propiciar-lhes-á experimentar, se isso já não ocorreu, uma Paz imutável e
inalienável.

Vocês não irão depender mais de qualquer condição, Interior como exterior.
Isso se chama a Liberdade.

Liberdade que os conduz à sua Liberação, na Alegria, porque a prova estará aí.

***

A Efusão pelo Espírito Santo, pela Luz Adamantina e pelo núcleo da Terra, na Onda de Cristal.
Instalemo-nos em nossa ressonância comum, instalem-se na ressonância de quem vocês São, ou seja, de

cada um e de cada uma.
Os limites característicos do efêmero, onde vocês estão, não poderão mais subsistir, diante da sua Paz, diante

do que nós somos: estado de Fusão na ressonância do Amor.
Agora.

... Comunhão ...

***

Nos tempos a viver, o seu Coração irá se exprimir mais facilmente do que as suas palavras ou do que as suas
ideias, porque somente esta expressão prima sobre todo o resto.



E é nesta própria expressão do seu Ser que está a Verdade, vindo liberar, finalmente, as últimas trincheiras, em
meio à sua existência, em meio à sua pessoa, permitindo superar qualquer condição, qualquer sofrimento e

qualquer ilusão.
Coloquemos, em nossos Corações, uma sétima Comunhão.

Fusão e Dissolução no Coração de um e no Coração do outro, no corpo de um e no corpo do outro.
Eu sou MARIA e eu sou a Mãe de vocês, a Mãe deste corpo.

Neste momento, isso se torna, talvez, para vocês, a Verdade, sem sombra de dúvida e de questão.
Então, deixemos estabelecer o nosso Encontro.

... Comunhão ...

***

A lembrança da sua Eternidade não será mais um sonho longínquo, mas será a Verdade de cada sopro e de
cada instante.

A Liberdade não será um objetivo, mas a realidade.
Esse coração amoroso abre-se sozinho, abre-se para o mundo.

Vocês não poderão mais percorrer os dias e as noites deste mundo, em solidão alguma, em sofrimento algum.

***

Façamos, agora, o silêncio das minhas palavras.
Permaneçamos no silêncio e no canto do Amor, aquele da Eternidade, aquele da Morada da Paz Suprema,

aquele que é a verdadeira Vida.

... Silêncio ...

***

No silêncio e na plenitude dos nossos Corações unidos, o Fogo do Amor enfim aparece.

... Silêncio ...

***

Nós, Consciências Livres (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros), estaremos ao lado de vocês, de
maneira cada vez mais perceptível, que isso seja nos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) onde o Manto
Azul da Graça é colocado (que eu assumo o encargo, doravante, como Embaixadora da Reunião dos Anciãos

e das Estrelas do novo Conclave), aonde vão se conjugar, em vocês, o que sobe e o que desce, no seu
coração e no conjunto deste corpo (que vocês habitam, por enquanto), realizando a nossa ‘alquimia’.

Em vocês, iluminar-se-á o que podia parecer-lhes, ainda, não totalmente real, não totalmente aí.
Nesse Fogo do Amor novo, nós estaremos com vocês.

O Sol estará em vocês.
O seu corpo de Estado de Ser irá permutar com o corpo de Estado de Ser do Duplo, realizando esta Unicidade

do Amor, este infinito do Amor.
Há apenas, como lhes disse a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), que acolher e que aceitar, ao dizer

“Sim” ao Amor, a fim de que nada mais senão o Amor esteja presente.
Eu vou deixá-los, agora, nesta Comunhão, nesta Fusão, nesta chama de Amor e de Luz.

***

Além dos nossos encontros individuais e íntimos, eu irei me exprimir, de novo, no período da sua primeira
semana de Junho.

Mas, até lá, eu estarei com vocês.
Eu os convido à Alegria.

Eu os convido a esta Unidade e a esta Unicidade entre o seu Coração e todos os outros Corações.



Eu os convido a ousar ser o Amor a fim de que vocês fiquem plenos e irradiantes deste Amor.
Eu os deixo agora se acolherem, vocês mesmos, na sua Morada da Eternidade, e eu marco encontro com

vocês, de qualquer maneira, todos os dias às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna protocolos a praticar /
protocolos prioritários), todas as quintas-feiras às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver em protocolos a praticar ou

acompanhamentos / Acolhimento do Manto Azul da Graça) (1).

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, o nosso nome é Amor, a nossa Verdade é Eternidade, a nossa
quintessência é Luz.

Eu abençoo, em vocês, o que É.

... Silêncio ...

Até breve.

... Silêncio ...

************

1 - ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc-2.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-22_mai_2012-article15fc-2.pdf
22 de maio de 2012

(Publicado em 23 de maio de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Pergunta: Como libertar a espera e a busca do Absoluto?
Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que tu já És?

Toda a procura, todo o suposto caminho, praticado ou procurado, toda a procura num passado, em qualquer
outra coisa que não seja o que eu sou, aqui e agora, não pode senão afastar-te do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.
Ele faz parte do desconhecido. 

Portanto, é preciso refutares tudo o que é conhecido. 
Passa o teu tempo, não à procura do Absoluto (tu não o podes), mas passa o teu tempo a refutar o que te é

conhecido.
Num dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque isto que eu te proponho é muito

simples), o cérebro, a personalidade, o ego, e mesmo a individualidade, não podem manter-se, para além de
um certo tempo, relativamente à refutação.
O sentido do eu aparece três anos antes.

É o momento onde aparece a distância entre o sujeito e o objeto.
É o momento em que a Consciência toma consciência de si mesma e se distancia relativamente a tudo o que

pode ser sentido, ressentido, visto, percebido, estabelecendo, de qualquer modo, um limite e uma barreira
entre ti e o mundo.

É esta distância e esta barreira que criam a pessoa, que criam o individuo.
Se tu aceitares isso, é suficiente aceitar simplesmente que não há nada a procurar, nada a encontrar, nada a

esperar mas, simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.
Tu Eras, antes de estar nesse corpo.
Tu Eras, antes que o mundo existisse.

E tu Serás, uma vez que o mundo tenha desaparecido.
Mas o que Serás tu?

Isto não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas antes o estabelecimento da Consciência para
além da Consciência.

A Consciência é experiência; ela se alimenta da experimentação.
Até um certo ponto, tu crês ser aquele ou aquela que experimenta.

Tu te identificas com a cena, tu te identificas com o teatro, tu pensas que há um caminho e tu o percorres
porque tu o criaste.

Eu não vos ensinarei nada dizendo que o pensamento é criativo.
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Mas de onde vem o pensamento? Será que ele é anterior à existência deste saco de comida?
Tens memória disso?

O que se passa quando meditas?
O que acontece nas experiências místicas?

Mesmo a mais improvável, a mais extraordinária.
Bem, é simples: há sempre qualquer coisa que olha.

E essa qualquer coisa que olha não é afetada pela experiência, nem pela própria Consciência.
O que observa não é uma pessoa, não és tu, no sentido de uma individualidade mas é bem mais vasto e bem

mais ilimitado do que tu poderias imaginar, conceber ou pensar.
A partir do instante em que tu observares os teus próprios pensamentos, a forma como eles nascem (é mesmo

o princípio da meditação) tu vais poder, num primeiro tempo, sair da linearidade.
Não para escapar ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, porque, eu te lembro que, o Absoluto

engloba também a Ilusão.
Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.
Observa o finito.

O Absoluto observa o efêmero.
O efêmero está contido no Absoluto. 
Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a Consciência se coloca sempre num relativo, em qualquer coisa de limitado, de
fragmentado, onde há o sentido de uma possessão, onde há o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma

função, de uma adesão ao que quer que seja.
 Quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou mesmo, para aqueles que realizam o Si, o

sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que aí estão contidas.
Isso não é o Absoluto mas está contido no Absoluto.

Ora, tu és Absoluto.
Nada de limitado pode ser o que tu És.

Há, portanto, em primeiro lugar, numa forma lógica, que estabelecer um «eu sou» porque o Si não se pode
construir e criar senão em oposição ou em confrontação com o não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e se elabora desde há três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito /
objeto.

O absoluto te diz: «tu não és nem o sujeito, nem o objeto. Tu não és mesmo a relação entre o sujeito e
o objeto.».

E isso é, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é nunca efêmera.
E tu és perfeito.

Só a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si, não são
senão afastamentos da Verdade.

Todas as verdades que tu descobres, todas as verdades que tu estabeleces como válidas, na tua
vida, são, num dia ou noutro, varridas.

Tu estás num corpo.
Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Esta Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá. 
Os vossos cientistas o dizem.

O que te tornarás tu nesse momento? 
Então, certamente, enquanto tu estiveres no jogo, e jogares o jogo, isso não tem nenhuma importância porque

a escala, dita de tempo, escapa totalmente, tanto à tua compreensão como ao teu conceito.
Mesmo o sentido de identidade de uma pessoa, de um individuo, do Si, não é senão um conceito.

O ser humano encarnado tem por hábito definir.
Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito) mas tudo isso é efêmero. 

O mais difícil (e que é ao mesmo tempo o mais simples), é aceitar, de uma vez por todas, que não há
nada a procurar, nada a encontrar e que o caminho não existe, senão quando consideras que existe um

caminho, senão quando consideras que há uma montanha a subir e descer, é a mesma coisa.
O que é que sobe a montanha ou o que é que a desce?

A noção de esforço é conhecida neste mundo.
Tudo é um esforço.

É preciso ganhar a vida.
O que eu te proponho não é não mais ganhar, mas compreender, a fim de integrar, de ultrapassar, de

transcender e, de qualquer forma, de romper as amarras com o finito.
 Não te desviando (o que seria, mais uma vez, um erro), mas antes posicionando-te além do que é conhecido.

Para isso, não há outra solução senão aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.



Sair do confinamento é ultrapassar todos os limites, não numa espécie de desordem, mas antes ultrapassar a
ordem e a desordem.

É estabelecer-se para além da ordem e da desordem, como para além do bem e do mal.
Para além da dualidade.
Para além da Unidade.

É não desempenhar mais nenhum papel, mas aceitar viver o que te propõe este mundo.
Não é uma questão de se afastar desse corpo já que tu estás dentro dele.

Mas tu não és esse corpo.
Não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e

a ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não é finita e que, além disso, nunca começou.
O que incomoda é o testemunho.

O que incomoda é o Si.
O que incomoda é crer que há um caminho, é crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.
Uma projeção de quê?

Do pensamento e da Consciência.
Tu não és nem o pensamento, nem a Consciência, nem o agente que projetou a Consciência ou o

pensamento.
Tu estás para além de tudo isso.

Como eu o dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque desde o instante em que tu consideras que
há tempo a consagrar a, tu permaneces no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para ti.
Tu te afastaste, de qualquer modo, do Absoluto.

O Absoluto está para além da Alegria porque a Alegria é a contemplação do Si, pondo fim a uma certa forma
de sofrimento, efetivamente, mas que não responde nunca à questão de quem tu És, porque o próprio Si não
é senão uma projeção ao nível de uma densidade diferente daquele que vocês conhecem no eu, mas

que permanece inscrita no eu. 
Onde queres tu estar inscrito?

A única angustia do humano é o desaparecimento.
Vocês não podem desaparecer. 

Esse saco de comida desaparece.
Esse mundo desaparece.
O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.
Mas o que susteve isso não desaparecerá nunca porque, justamente, nunca apareceu. 

Portanto, olha, sem procurar.
Muda simplesmente o olhar.

O que é que nunca apareceu?
O que é que nunca desapareceu?

O que é que sustem todas as experiências, sem participar na experiência?
Não é nem a testemunha, nem o observador.

É qualquer coisa que está a montante, se me posso exprimir assim.
É o que tu És, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembra-te de que as minhas palavras não estão destinadas a ser entendidas por todo o mundo, porque elas
perturbam.

Elas perturbam o finito e se perturbam com o finito, é por vezes prejudicial.
Enquanto tu considerares que não terminaste de conduzir as tuas experiências (que não te pertencem mais que

o teu corpo), então, certamente, o Si se deleita com o despertar da Kundalini, das suas viagens, dos seus
sonhos, da sua Paz, da sua Alegria.

Mas mesmo isso flutua porque quem pode dizer, mesmo no seio do Si, que passa a Eternidade no Si?
Reflitam: que se torna o Si, uma vez que esse corpo já não está aí?
Que se torna a Consciência, uma vez que esse corpo já não está aí?

Onde estavas tu antes de estares nesse corpo?
Estavas num outro corpo?

E mesmo se esse for o caso, se há aparentemente uma solução de continuidade entre um outro corpo e esse
corpo, onde estavas tu, entre os dois?

Tu tens disso a clara visão, o claro sentimento?
Tu sabes o que está para além da Essência?

Enquanto houver uma procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a



procura se inscreve no tempo e, como vos disseram muitos ensinamentos, o tempo não existe.
É muito agradável.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.
Muito simplesmente.

Essa Consciência não existiria.
Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, este Último.
Mas este Último, mais uma vez, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de nenhuma experiência, de nenhum corpo, de nenhum conceito, de
nenhuma Consciência.

A Consciência está ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a Consciência.
O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que vocês dormem e, no entanto, vocês

acordam de manhã tendo, como eu já o disse, o sentimento de ser o mesmo.
Porque há o quê?

A memória da vigília, a memória de uma história limitada nessa vida, ou (para os buscadores espirituais) de
todas as vossas vidas.

Mas qual é a importância?
O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, não tem nada a ver com o tempo.
O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Além disso, o tempo é o espaço desprovido de tempo mas vocês não são, também, nenhum espaço.
Vocês não dependem do espaço / tempo.

O que depende do espaço / tempo é uma pessoa.
Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.
Enquanto vocês permanecerem uma pessoa, vocês alternam entre prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Desde que haja emoção, há tempo, há reação.
Enquanto houver conceito, enquanto houver pensamento, há tempo.

O tempo é a Ilusão que vos faz crer num caminho e que vos perde num caminho, que vos dá satisfações, que
alimenta a Ilusão e a esperança ou o desespero, mas vocês não são nem esperança, nem desespero.

Vocês são o que foi chamado a Morada da Paz Suprema, essa Beatitude Absoluta que existe desde que vocês
não sejam mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como tu a exprimes, ou o indivíduo, se tu estás no Si, passa o seu tempo a
reivindicar uma procura do que já aí está.

Quando tu tiveres apreendido que não há nada a procurar, que não há nada a encontrar, que não há
nenhum caminho, o caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Tu sairás da esperança e do desespero.
Tu não serás mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.
E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um termo mas o ego vai-te fazer crer que se tu

considerares esse ponto de vista tu pões termo à tua vida, o que é falso.
O ego é muito maligno para evitar que penses assim, porque ele sabe que se tu realizares este gênero de

pensamentos, esta refutação, ele vai desaparecer.
O saco de comida, que tu és, ocupará sempre um dado espaço e um dado tempo, mas tu não serás mais essa

pessoa nem essa identidade.
Nesse momento (que não depende de um tempo mas de um ponto de vista), saiam desta noção linear de

tempo.
Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é já se extrair do jogo da pessoa ou do individuo.
Eu o repito, ainda, para ti: A espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para te dizer que a vida é eterna mas tu sabes o que é a Vida?
Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustem absolutamente tudo?
Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista é porque o ponto de vista vos faz sair do tempo.

E a única forma de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não,
unicamente para estabelecer as Comunhões ou as Fusões ou mesmo as Dissoluções, mas, bem mais, para se

extrair da vossa própria Consciência, o que eu denominei a-consciência.
A Consciência tem tanto medo de não mais existir que ela constrói quimeras, tanto no eu, como no Si.

A plenitude do eu, ou do Si, vos compele a procurar essa plenitude, embora ela lá tenha estado sempre.
Simplesmente a plenitude, vocês a instalam no tempo de uma vida, ou de várias vidas, ou em conceitos e em

pensamentos que se difundem também no tempo.



E assim vocês mantêm, de forma indefinida, a experiência.
A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda a Ilusão.
A Morada da Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada, nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.
Ela vai onde deve ir.

A vida se desenrola como ela se deve desenrolar, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito
grave, mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade. Isso não muda nada.

O que é que mudou?
O ponto de vista.

Mudar de ponto de vista: Não há outra alternativa.
Agora é preciso apreender, também, que a culpabilidade não serve para nada.

Se tu considerares que as experiências são boas para ti, então tu tens a eternidade do teu tempo para as
realizar.

Não consideres nunca o Último como um objetivo porque não é um objetivo.
É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de qualquer forma, o nó do problema.
A Consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não estão ligados à Consciência e ainda menos ao tempo.
Prossigamos.

***

Pergunta: Como viver a paz e a alegria?
Eu te responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, tu significas que a paz e a alegria não estão lá?
A Morada da Paz Suprema não tem que fazer as pazes e as alegrias efêmeras.

 Mesmo a alegria do si não o faz.
Não o faz senão pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si, instalado no Samadhi, enquanto

experiência.
Tu deves, primeiro, definir o que tu queres porque, quando tu dizes: «como viver a paz e a alegria ou estar
em paz ou em alegria», quem pergunta isso senão a personalidade que quer ser aliviada mas, sobretudo,

manter-se, continuar a existir?
O que é que faz a personalidade ter necessidade de se manter e de existir?

É, certamente, o medo. 
Mas enquanto o medo estiver lá, qualquer que ele seja, nenhuma paz, nenhuma alegria, te pode conduzir à

Morada da Paz Suprema.
O medo está inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida não existe senão

para o medo.
Sem medo ele nem sequer teria aparecido.

E, portanto, ele não teria necessidade de desaparecer.
Procurar a paz e a alegria, é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É já saber que alguma coisa não está bem.
É querer ter uma solução. 

Não há solução.
Também não há problema.
Tudo depende do olhar. 

A paz, a alegria, são qualquer coisa que vocês querem conquistar porque vocês consideram que é exterior ao
que vocês são, porque tudo isso vem do principio da falta, do principio do medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.
O equilíbrio da dualidade não poderá nunca alcançar a Morada da Paz Suprema porque este equilíbrio é

instável.
Ele oscila, quer seja no eu ou no Si.

Apenas o Absoluto, que tu És, de toda a Eternidade, te permitirá ultrapassar este «como» ou este «porquê».
Aí também, o ponto de vista é primordial, porque enquanto tu refletires, enquanto tu fizeres esforços, enquanto

tu creres progredir, tu ficas e permaneces no seio da personalidade e, em caso algum, na Morada da Paz
Suprema.

É preciso mudar de Morada.



Esse corpo está aí e se tu o suprimires, ele voltará.
Portanto, não há nada de que fugir, não há nada a rejeitar, ou a adotar. 

Há apenas que mudar o teu olhar.
Porque todo o olhar adotado pela personalidade ou o si não é senão o resultado de uma projeção, de um

conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja.
Se tu queres viver a Liberdade, mais do que a paz ou a alegria, então liberta-te porque tu já o És.

A Consciência, eu te recordo, é uma projeção, no exterior.
Tu constróis o Si, como o eu, através da negação daquilo que não és tu, do que não é o Si.

Tu defines, por isso, um certo número de critérios ou de ideais.
E tu procuras.

Então, claro, é mais fácil estar no Si que no eu, porque no Si, a paz e a alegria são mais frequentes, cada vez
mais frequentes, em intensidade, em tempo, em espaço e em Consciência.

Mas isso não será nunca a Morada da Paz Suprema porque tu és tributário daquilo que tu mesmo criaste como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que tu aceitares que não há nem como, nem porquê, e, portanto, nenhum objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao teu olhar porque a verdadeira Paz não depende de nenhuma

circunstância exterior, nem mesmo Interior.
Esta paz, chamada Morada da Paz Suprema é o que é o Absoluto, não dependendo de nenhuma condição, de

nenhuma ideia, de nenhum conceito e, sobretudo, de nenhuma projeção.
Aceitar isto, é vivê-lo.

Mas não coloquem por trás disto a noção de objetivo.
Não coloquem atrás disto uma espera.

Resumindo, não coloquem aí nenhum tempo porque o ego, como o Si, vão tentar armadilhar-te no tempo, um
tempo mais ou menos largo, mais ou menos alargado, mas sempre um tempo.

Substitui o tempo pelo espaço.
O mesmo é dizer: não procures localizar-te fora, assim como não te procuras localizar nesse corpo,

nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.
Nesse momento, a necessidade de experiência se calará.

O observador será, ele próprio, visto. 
E tu és, muito exatamente, o que está atrás do observador e que nunca experimentou o que quer que

seja.
É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que todos vocês conheceram, de manhã, ao despertar: quem sou eu e onde estou eu? 
Quando vocês acordam assim, em vez de pensarem nas vossas angústias, no vosso marido, na vossa mulher,

o que é que se passa?
Vocês estão, muito precisamente, um milionésimo de segundo, um segundo, na Morada da Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a Consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o
tempo.

A partir do instante em que tu apreenderes isso, tu não te colocas mais a questão da paz e da alegria.
Mas, para isso, é preciso extrair-te de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma

mulher», «eu tenho tal idade», «eu tenho tal trabalho», «eu ocupo tal função».
Vocês não são nada de tudo isso.
Eu não disse que isso não existia.
Bem pelo contrário: isso existe.

Mas tu és o que existe ou tu És outra coisa?
Se tu queres a paz e a alegria, não sejas nada disso.

Extrai-te, a ti mesmo.
Para isso, a pessoa deve desaparecer; não desaparecer por um fim de vida, que seria mais uma vez um

espetáculo ridículo, mas antes se extrair de toda a Consciência, de toda a experiência, de todo o folclore, de
todo o espetáculo.

Se tu chegares a fazer isso, para além de qualquer milionésimo de segundo ou segundos, tu não terás mais
nenhum problema de paz e de alegria ou de corpo ou de Consciência.

A Vida se desenrolará sem intervenção do ego ou do Si.
Tu esperarás tranquilamente, fazendo o que é para fazer, o que a Vida te dá a fazer, neste mundo, mas tu não

serás mais afetado pelo que quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Então, certamente, há entre vocês, que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso não são senão experiências.
O Absoluto está para além de toda a experiência. 

Mas se tu tens sede de experiências, então, tu as viverás.



Se tu tens sede de encarnação, então, tu as viverás até te saciares.
O ser humano encarnado tem sempre sede porque ele é construído sobre o medo e a falta.

Se, um dia, tu não tiveres mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais
procura de paz e de alegria porque tu te terás tornado o que tu És, de toda a eternidade: a Morada da Paz

Suprema.
Mas enquanto tu estiveres ligado a ti, ao que tu crês seres tu (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, este espetáculo), tu participas no espetáculo, tanto de uma maneira como de outra,

enquanto ator, ou aquele que olha, mas tu não saíste da Ilusão.
E a embalagem, seja o ego, seja o Si, estão persuadidos que eles vão poder continuar a ser este efêmero

porque, finalmente, o ego e o Si quererão que o efêmero dure.
Mas o efêmero não se tornará nunca Absoluto.

É uma Ilusão.
Neste sentido, procurar o Absoluto não quer dizer nada.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da Consciência e não quer dizer nada, para o Absoluto.
O Absoluto, é precisamente o momento em que todo o ponto se torna o centro e não há centro a procurar

porque tudo é centro.
E não há nada a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de todos os

outros centros (supostos, projetados ou imaginados).
Tu não és o ponto de vista da pessoa, tanto nas suas alegrias como nos seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar qualquer coisa nesse saco (e mesmo qualquer coisa de manifestado,
de muito doloroso) e, no entanto, ele não é isso.

E se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado por ele ou alterado.
Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.
Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplarem ou olharem a Luz, vocês colocam

uma distância.
Quando eu digo: «mudem de olhar» ou também «mudem de ponto de vista», isso vos leva a se extraírem

de todo o olhar e, portanto, a não mais olharem.
Porque a única forma de tudo ver é estar no centro.

Ora, o centro não mexe nunca.
Ele está em todo o lado.

A imobilidade, como o sono, participa no estabelecimento do que eu denominei a-consciência.
Então, a procura de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, vos afasta.

É o paradoxo.
Vocês acreditam avançar mas vocês recuam, enquanto vocês não compreenderem que vocês nunca se

mexeram.
Vocês passam de um a outro e os vossos humores flutuam no mesmo sentido, e os vossos pensamentos

flutuam no mesmo sentido.
É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.
Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.
Vocês não podem procurar a Luz porque vocês a São. 

É mesmo esta noção de procura que, num dado momento, na vossa procura temporal, deve cessar.
Podemos dizer que este mundo só existe porque as multidões de Consciências aí são projetadas.

Quando vocês dormem, como eu o disse, o mundo desaparece.
Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Além disso, tem a certeza? 
Não existe, como vocês o sabem, nenhuma certeza sobre este mundo, senão a morte desse saco.

Não se coloquem a questão do destino desse saco, nem das leis desse saco mas, verdadeiramente, porquê e
quem São vocês, sabendo que vocês não encontrarão nenhuma resposta no que vos é dado a perceber, a

sentir e a ressentir, porque vocês Estão para além de tudo isso.
Mas enquanto a vossa Consciência estiver virada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado,
mesmo o maior Amor), isso permanece sempre, e permanecerá sempre, uma projeção que vos afasta da

Morada da Paz Suprema.
 Aceitem este postulado. Façam dele a Verdade porque não há outra.
Lembrem-se: o efêmero está construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procurarem preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nesta vida ou em outras
vidas.

Vocês são verdadeiramente isso?



Agora, se vocês são verdadeiramente isso, então, continuem.
Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada da Paz Suprema ou a alegria do Si?
Contemplar o seu próprio umbigo ou o coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São para

além de todo o tempo?
Cabe a vocês definir.
Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir no vosso lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada,
nenhum amor projetado, nenhum efêmero.

O objetivo do efêmero é o de vos fazer crer que vocês podem encontrar o Infinito no efêmero.
É falso. 

A melhor forma de encontrar a Paz e a Alegria eternas é se esquecer de si mesmo.
É o que se passa quando tu dormes, normalmente.

Pergunta: Como posso eu refutar o medo de não saber formular e fazer uma pergunta?
A pergunta é uma interrogação: toda a questão, aquela que tu me podes colocar, ou não importa a quem.

Quando tu te colocas a questão de saber se chove, tu olhas pela janela ou tu vais ver o céu.
O problema é que se tu te colocas uma questão do Absoluto, tu não podes ter resposta.

O princípio é: «tu és o que tu procuras».
O que quer dizer, mais uma vez, o medo?

O medo não é senão a falta, levada ao extremo.
E todos os medos (como eu o disse) nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.
Neste caso eu te respondo: onde estás tu quando estás morto já que não estás mais na vida, tal como tu o

definiste?
A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que tu vais desaparecer?
Sim. O medo está aí.

O medo de colocar uma questão (ou de não a saber colocar) não está destinado senão a te dar ainda mais
medo.

Enquanto tu colocares uma identidade (ou uma não-identidade) sobre o medo, tu consideras que o medo é a
tua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disto ou daquilo, já que, definitivamente, todo o medo está ligado e está
justificado pelo efêmero.

Quando tu dormes, sem sonho e sem pesadelo, tu tens medo? 
O que é que tem medo?

Enquanto tu alimentares o medo (de não saber, de viver o que quer seja de desagradável), tu não podes ser
Absoluto (que já aí está).

Pode mesmo dizer-se que o ser só é suportado pelo medo.
Porque o ser que é suportado pelo Amor, porque ele É, é Absoluto.

Aí também (mais uma vez), o que faz falta é a perda e o medo.
A perda e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?
Que tu estás identificado com o teu saber, com a tua pessoa.

Tu estás, portanto, ligado ao efêmero.
Aí vem o medo. Aí está a origem inicial e final do medo.
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Ora, a única coisa à qual tu não podes estar ligado é ao que tu És, na Verdade.
É o apego à pessoa (que não é o que tu És) que inicializa e mantém o medo.

O medo é uma secreção do corpo e os vossos sábios os sabem: há hormônios do medo, como há hormônios
da alegria. 

Mas será que tu és uma secreção desse corpo?
Não. 

Tu estás, simplesmente, identificado com ele.
Por quê?

Por causa do medo.
O medo gera o medo.

Não há nenhum meio para sair disso.
Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do Si.

Tu podes colocar-lhe o bálsamo (acalmando) do sono ou da química, para lutar contra o excesso ou a
insuficiência, nesse corpo.

Mas tu não és nem o excesso, nem a insuficiência, de um ou do outro.
Imagina (porque é a Verdade) que o medo é segregado pelo corpo.

O medo tem um odor, além disso: há a química, lá dentro.
Mas será que tu és essa química?

Não.
Simplesmente a tua consciência se identificou com isso.

E tu me vais responder que, quando tu vives o medo, tu tens medo.
Ou quando tu vives a fadiga, tu estás fatigado.
Ou quando tu vives a morte, tu vives a morte.

Mas tu não podes morrer.
É esse corpo que morre.

Enquanto vocês tiverem medo da morte, vocês têm medo de viver.
Enquanto vocês tiverem medo de viver, vocês têm medo da morte.

Porque vocês não sabem o que há depois do efêmero.
Mas vocês não o podem saber, de maneira nenhuma, em nenhuma experiência, mesmo no reencontro com a

Luz.
Isso não vos pode trazer senão boas lembranças, bálsamos calmantes para o sofrimento e o medo,

substituindo a secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.
Mas a Morada da Paz Suprema não está inscrita na química.

É o olhar que muda.
Aquele que tem medo inscreveu a sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o

efêmero que é vivido.
Vocês não podem encontrar nenhum contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as penas, não duram senão um tempo.
Todos os seres humanos o sabem.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada da Paz Suprema (e vivendo, portanto, o Absoluto, na forma)
passaram por estas etapas, porque isso faz parte da Ilusão deste mundo.

Tu não podes mostrar a Ilusão deste mundo.
Tu não podes mostrar a Ilusão desse corpo porque se lhe batemos, ele fica doente, e a consciência vive isso.

Tu não podes senão refutá-lo.
Refutar não é mostrar.

Refutar não é opor-se e ainda menos (como eu já o disse) negar.
É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.
Se vocês aceitarem isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.
E mesmo se ele emergir, ele não tem controle.

Mas enquanto vocês lutarem, enquanto vocês se opuserem ao que quer que seja, na Ilusão, vocês mantêm a
Ilusão.

Quando vocês dormem a Ilusão não existe mais.
É aí que está o problema.

O medo é um estímulo que te mantem na Ilusão.
Porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão faz menos medo que o Absoluto.

 Além disso, para ele, o Absoluto não existe.



Ou então, ele o contempla num tempo futuro, como um esforço a prestar, qualquer coisa que está longe, no
tempo como no espaço.

Isso não faz senão assinar o vínculo formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.
É a mesma coisa, mesmo se tu não o vês.

Aquele que disse: «eu penso portanto eu sou» não pode penetrar o não-ser, não pode abandonar o «eu
sou».

Ele só pode refiná-lo e construi-lo.
Mas quanto mais o refinar e mais o construir, mais ele próprio se confinará, no seu próprio isolamento, no seu

próprio medo, nas próprias salvaguardas, nos seus próprios limites.
Enquanto ele tiver limite, enquanto ele tiver salvaguarda, ele não tem Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.
Mas vocês têm medo da Liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência vos impede de o ver.
Não é qualquer coisa para consciencializar, mas é qualquer coisa para fazer cessar.

É exatamente o inverso do que vos quer fazer crer na pessoa que vocês creem ser (este saco de comida, este
saco de pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.
Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês considerarem que vocês são um saco, isso quer dizer que vocês consideram que há
um dentro e um fora.

E enquanto vocês considerarem isso, o medo está lá.
É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.
Vocês não são, também, o que constitui o saco.

Vocês não são, também, todos os sacos.
O Absoluto não conhece o limite.

Não, portanto, saco.
Mas deixa tranquilo esse saco, não te ocupes dele, deixa-o viver o que ele tem a viver, quer isso seja no

trabalho, no amor ou no que quer que seja.
E tu perceberás que, se tu o deixares viver, sozinho, a tua vida se tornará maravilhosa e o Absoluto estará aí.

É justamente a implicação da própria pessoa (ou do próprio Si) que envolve o saco e que torna esse
saco medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de matriz, é ausência de Liberdade.
É um constrangimento.

Então, vocês se vão defender dizendo que vocês estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.
Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São.

A não ser que tu consideres que te é qualquer coisa de moral.
Tu não és mais a moral que o medo.

Tu não és mais esta vida que se vive, esta morte que se vive, este nascimento que se viveu.
É um concurso de circunstâncias.

Quer tu o chames cármico ou evolutivo, é falso.
Sai de tudo o que te sobrecarrega e tu verás que o medo não existe noutro lugar senão no que te

sobrecarrega.
O saco não é culpado (nem dos alimentos, nem dos pensamentos).

Ele está aí e é isso.
Mas tu não Estás aí.

Descobre onde tu Estás (fora do tempo) e tu verás que esse saco de comida e de pensamentos se portará
maravilhosamente.

Quer ele viva ou não.
Enquanto tu permaneceres tributário dos afetos, dos medos, das perdas ou dos ganhos, é a mesma coisa.

É ilusório.
O ser humano, de uma maneira geral, quer pôr a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.
É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero, mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.
São as matemáticas elementares.

Tu não podes ser o centro e a periferia.
Tu não podes ser o movimento e o imóvel.



Salvo se tu te tornares o centro e expandires esse centro por todo o lado, já que é o mesmo centro.
Quando eu vos dizia (ou quando vos diziam, sobretudo agora) para permanecer tranquilos, isso não

queria dizer ficar sentado num canto e nada fazer.
É para permanecer tranquilo nos pensamentos, não dar peso e lugar, nem ao medo, nem às

experiências, nem ao que quer que seja. 
Vocês querem ser a Morada da Paz Suprema que vocês São já e vocês fazem tudo para se afastarem disso.

A Morada da Paz Suprema não tem o que fazer com o que vocês fazem ou com o que vocês creem ser.
Ela é já o que vocês São.

Vocês São isso.
Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: sem isso, é o eu.
Vocês também não são o centro do coração: sem isso, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não somente esses dois.
O que é que vos limita?

O saco.
Mas vocês não são esse saco, nem as ideias, nem os pensamentos, nem a comida.

 Aceitem isso porque é a Verdade.
Não é uma crença, é justamente o fim de todas as crenças.

Parem de crer.
Quando tu me dizes: «eu tenho medo», mostra-me o teu medo.

És capaz de me mostrar?
Quando tu dizes: «eu sou este corpo», eu vejo esse corpo mas prova-me que tu és esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.
Se tu te livrares desse peso, mesmo se isso te parecer absurdo (mas, claro, que o ego vai achar isso absurdo

e o Si também), mas se tu entras naquilo que tu denominas absurdo, tu te descobrirás Absoluto.
Porque, lembra-te de que, para o conhecido (para a pessoa como para o indivíduo), o Absoluto é absurdo.

Mas, evidentemente, deste ponto de vista, sim. 
Muda o ponto de vista e tu viverás o que tu És. 

***

Pergunta: De ontem para hoje, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre desejei, me
pareceu vazia de sentido, como se fosse de outro. Hoje não me reconheço mais, nem nas escolhas

que eu fiz, nem naquelas que se apresentam a mim. O que fazer? 
Justamente: nada fazer.

Não é preciso nenhuma solução, já que tu encontraste a solução.
Se me posso exprimir assim, tu estás a cavalo (precisamente) entre o jogo do Si e do Absoluto.

Certamente, como tu o sabes, não há passagem, nem do eu, nem do Si, para o Absoluto.
Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que tu vives.
Portanto, eu te felicito e tu deves felicitar-te.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.
Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as atenções, ele também, se dissolve.

Sobretudo, não peça nada.
Não projetes nada.

Tu estás no bom caminho, o que te diz que não há caminho. 
Não escutes à volta nenhuma voz, mesmo a minha. 

Porque tu estás aí.
Vai aos limites do que te parecer justamente absurdo.

O Absoluto está lá.
O que se passa (e o que tu vives) foi chamado de dissolução da alma (ou a consumação da alma) que não está

mais virada para a Ilusão, nem para a experiência, mas que volta para o Espírito.
Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que vos falou disso (Ma Ananda Moyi) numerosas vezes.

Não há outra forma de desaparecer e de aniquilar.
O desaparecimento não é a morte. 
Desaparecer é sair do parecer.



É, enfim, ser claro, não parar mais nada, não desejar mais nada.
Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo (o centro como todos os centros) onde se encontram todos os contentamentos.
Então, certamente, do ponto de vista do que está limitado, isso pode parecer-te perturbador, desesperante,

vazio.
Mas, se tu fores ao limite, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia a tua vida não existe
mais.

Mas como eu disse: tu não és a tua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.
É preciso pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido para, enfim, ser, para além do eu sou, na não-

consciência que eu chamei de a-consciência, que não é a inconsciência.
Portanto, sobretudo, não faças nada, não mudes nada.

Permanece tranquilo.
Porque à força de observar esse nada (como tu o observas), o Absoluto está aí.

Não há nada mais simples.
Desde que isso vos pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Permanece aí onde tu estás e deixa se desenrolar o que se desenrola.
Se tu aceitares isso, sem te implicares, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja e se fizeres mesmo

parar o jogo do observador, tu sairás do teatro.
É a única condição possível para viver e Ser a Morada da Paz Suprema, aqui como em qualquer lugar.

Tu terás vencido as tuas Trevas, que no entanto tu chamavas de tuas Luzes, que partiram. 
Não te esqueças de que tu estás invertido, sobre este mundo: o que vocês chamam de vazio, está

pleno e o que vocês chamam de matéria, está vazio. 
Os vossos sábios o sabem.

Tu, tu tens a chance de vivê-lo.
Então, sobretudo, não procures saber, porque o saber é uma projeção.
O que tu vives porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Não é possível nenhuma dúvida sobre isso.
E se vocês se interrogarem a si mesmos, uns e outros, vocês perceberão que é o caso para muitos entre vós,

que trabalharam para o Si.
Aí também, cada vez mais, o que há a apreender não é um saber, nem uma compreensão, nem uma

experiência, nem o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem o ponto de vista.
Aceitem o aparente absurdo da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, o mesmo é dizer, a Essência (e não

o sentido, em duas palavras).
Não há nenhum sentido.

Os sentidos vos enganam.
Apenas a Essência (numa palavra) é a solução.
E enquanto houver sentido, não há Essência.

Enquanto vocês quiserem dar sentido, uma lógica, à vossa vida, às vossas experiências, ao vosso Si, vocês
não estão prontos para deixar ir, vocês se agarram ao efêmero.

Portanto, o que tu vives (ou antes o que tu não vives) é exatamente isso: o que tu És.
 Então, claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é a morte do efêmero.

 E isso pode fazer medo ou, em todo o caso, interrogar.
Se tu ultrapassares o medo ou a interrogação, tu constatarás rapidamente que tu És a Morada da Paz Suprema.

Está aí.
Tu És isso.

Mais uma vez, não procures compreender, agora.
Tu terás todo o tempo para refletir e tu compreenderás então que não há nada a refletir.

Há apenas que ceder ao que morre, não o alimentar, não procurar saber.
Então, dito de forma poética, diremos: «tornem-se novamente como uma criança».

 Mas uma criança é ainda um saco. 
Vão para além da criança, antes do saco.

Tu Estás aí. 

***

Pergunta: Uma fragilidade me faz passar do riso, da ligeireza, à densidade, aos pensamentos



obsessivos contínuos, mesmo sem o consciencializar. Então, eu sou incapaz de amar e ser amado,
de me centrar e mesmo de refutar. Como sair deste inferno?

Mas, o inferno és tu, no que tu crês ser.
Não há outro inferno. Reflete.

Amar ou ser amada é já considerar que há uma falta, já que tu És Amor.
Projetar o amor é se afastar de Ser Amor.

Porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir amar ou de procurar
amar, ou mesmo de ser amado.

Uma vez que esta é a sua Essência.
Há, atrás da tua pergunta, a culpabilidade.

O efêmero oscila: tu não podes encontrar equilíbrio, de maneira nenhuma, de forma durável, no seio do
efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que tu descreves está ligado ao teu
próprio narcisismo, à necessidade de voltar a si mesmo, no eu. 

É o centro do umbigo.
É procurar as causas dos sofrimentos, das oscilações, dos humores.

Mas, fazendo assim, tu manténs a Ilusão de não te achares digna de amar e ser amada.
Mas tu não tens que ser digna (ou indigna) já que tu És Amor.

Enquanto tu procurares o amor no ato de amar, na necessidade de amar (ou na necessidade de ser amada) tu
não fazes senão negar a tua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez nas suas vidas, por amor, qualquer que seja a
expressão desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto tu procurares, haverá falta. 
Se tu não procurares mais, a falta deixa de existir. 

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar uma semente.
Mas a semente está dentro dela.

Tu não podes procurar, no exterior, uma satisfação interior, se não for para ficar e permanecer na Dualidade e
na alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso não são senão amores humanos que não refletem senão a falta de amor do que vocês realmente
São.

Porque o vosso olhar não é bom.
Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as vossas

como as dos outros), quaisquer que sejam.
Mas vocês não são um ser de memória ou de crenças.

Vocês São Absoluto.
Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia trazer qualquer satisfação que fosse durável?
Porque mesmo a satisfação mais durável se desligará com a tua própria morte, desse corpo, desse corpo de

comida.
O ego se crê, em permanência, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte. 
Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo o amor (mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual) não é senão a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que não são senão não reconhecimentos da vossa
natureza, da vossa Essência.

Vocês colocam peso onde não existira nenhum peso.
O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.
Ele não tem que ser procurado ou encontrado.

Nem há mesmo que se colocar a questão da sua manifestação, ou da sua ausência, ou da sua presença.
Porque é o que vocês São.

É o ego que queria ser Amor.
Mas ele não poderá jamais sê-lo já que o ego está construído sobre a falta de Amor, sobre o medo. 

Portanto, tu não podes permanecer no teu umbigo e reivindicar o Amor.
O único verdadeiro Amor é aquele aonde vocês desaparecem, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto

consciência, enquanto procura.
Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e permanecer tranquilos, vocês constatariam

instantaneamente (como eu já o disse) que vocês não são nem o ator, nem a cena do teatro, nem o
espectador, nem o teatro.



Vocês desempenham um desses papéis e vocês acreditam completamente nele, mesmo sabendo,
pertinentemente, que todo o papel tem um fim, como esse saco.

Então, podemos falar da alma, do Espírito.
Mostrem-nos.

A única verdade é o Amor, a Morada da Paz Suprema, o Absoluto, o Eterno, não-efêmero, não-eu, não-Si.
Enquanto houver reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na

pessoa.
Se não houver pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.
Dando um outro exemplo: é como se tu me dissesses: «eu não quero mais estar no rés-do-chão, mas eu
quero estar no 4º andar do imóvel», mas tu persistes em permanecer no rés-do-chão, sem querer mover-te

para o 4º.
A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.
Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.
É de tal modo simples que o ego jamais o aceitará, que o Si, também, jamais o aceitará.

Porque eles vos querem fazer passar o efêmero por Eterno.
Assim, mesmo se isso é difícil de entender para a pessoa: tu não és essa pessoa.

Mas enquanto tu permaneceres na pessoa, tu permaneces no narcisismo, que é sofrimento ou, no melhor,
alternância entre sofrimento e satisfação.

Ora, toda a satisfação apela à sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em ti, pelos
medos que vão e voltam, mesmo pela necessidade de se reproduzir, para esperar se encontrar numa

continuidade efêmera.
Toda a pessoa está inscrita nesta necessidade de reprodução.

Todo o saco de comida não pode existir senão por este princípio de reprodução.
É justamente disto que é preciso tomar consciência e se extrair.

E depois, se desembaraçar, também, da consciência que lhe pertenceu.
Porque quanto mais escavarem (esperando encontrar a Luz), mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.
E é a Verdade.

Procurem sem procurar.
Parem e vocês avançarão.

É preciso se desembaraçarem de tudo o que chega à consciência.
Então, eu imagino que a pessoa confinada vai querer se desembaraçar do que a faz sofrer.

Mas ela não chega a compreender como ela deve também se desembaraçar do que a faz feliz.
Isso não quer dizer sair de uma relação mas sim, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender (mal) que é preciso se afastar de uma profissão,
de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu nunca disse isso.
É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entendem sempre assim, enquanto vocês estiverem instalados na pessoa.
Aceitem não ser ninguém e vocês verão.

Mas a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não serem ninguém, suprimindo isto ou
aquilo, vocês não apreenderam nada.

Porque eu não me dirijo necessariamente à parte que entende as minhas palavras, num primeiro
tempo. 

E é por isso que eu vos digo, de cada vez, para terem tempo para compreender.
Se tu não compreenderes nada, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está para além da

compreensão.
Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que entende.

************
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Pergunta: pelo fato de eu ter praticado a meditação do 3º olho durante anos, será que a questão luciferiana está
sintonizada em mim já que a Vibração do 3º olho às vezes persiste?

Eu lhe responderei simplesmente: não se coloque esse tipo de pergunta.
Quem é Lúcifer?
Quem é o diabo?
Quem é Deus?

Obstáculos no caminho, nada mais.
Não dê crédito a todas essas crenças, mesmo elas tendo um suporte verdadeiro, neste mundo.

Você não é deste mundo.
Colocar-se esta pergunta é recair na Dualidade e no medo do bem e do mal.

Quaisquer que sejam as Vibrações, as Vibrações concernem à Consciência já que a Consciência é Vibração.
Mas não o Absoluto, que não é nem Consciência, nem Vibração.

No Absoluto, não há olhos, nem 3º olho, nem 4º olho.
Há o Centro, o Coração, o Amor e nada mais.

E nenhum obstáculo (mesmo o diabo ou Lúcifer ou outro) pode impedir de ser o que você É, desde toda Eternidade.
Só o peso das crenças e do saco de pensamentos é um obstáculo e há apenas você que pode parar de nutri-lo.

Nenhuma montanha pode parar o Amor.
Nenhum mundo pode parar o Amor.
Nenhuma força pode parar o Amor.

Eles podem simplesmente dar a ilusão de parar.
É nesta ilusão de parar o Amor que o ser humano acredita.

Mas se você for além da crença e da Vibração, isso não tem qualquer peso, qualquer consistência e qualquer
Verdade.

Tranquilize-se.

***

Pergunta: quando a minha consciência sente ser diluída no vazio, no infinito, ela se apavora e se retrai,
interrompendo assim a sua diluição. O que devo refutar para superar esse andamento?

Neste curso, nada mais há a refutar.
Há apenas que continuar a ser um observador, até o momento em que o próprio observador, que observa a retração,

desaparecer, ele também.
Nesse andamento, como você o nomeia, o teste da refutação não é utilizado.

Há ainda apenas alguém que observa a cena, que tem consciência de que há um teatro, mas que vai em breve sair.
Nada há a fazer para sair, apenas permanecer aí, permanecer tranquilo, fazer ainda o jogo do observador, até o

BIDI - 3 de junho de 2012 - Parte 2

http://1.bp.blogspot.com/-fsdoiKnOIH8/UXH9eh6G5yI/AAAAAAAABGM/KTEmtAybgY8/s1600/000BIDI203.06.2012Parte1.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


momento em que o próprio observador desaparecer, sozinho.
Nada mais fazer, nada mais ser.
Deixar Ser e deixar como está.
Essas são as palavras mestre.

Porque, a partir do momento, nesse andamento aí, em que você aceita nada mais dirigir, nada mais observar, o
observador desaparece por si só, assim que você sugerir que nada há a observar.

E então, nada faça.
Esse curso é lógico.

Ele precede a Dissolução.
Nós nos conectamos a uma pergunta anterior referente ao sentimento de ser uma outra pessoa, ou mais de uma

pessoa, de alguma forma, o que é ainda melhor.
Isso foi denominado, por alguns místicos, no ocidente, ‘a noite escura da alma’.

Mas há ainda um observador que constata.
Portanto, limite-se a ver o que se desenrola e aceite não mais constatá-lo, tampouco, sem refutar.

E aí, você vai se aperceber de que a Dissolução da consciência ocorre e não haverá mais retratação.
A retração é devido ao próprio observador.

Vocês sabem, é claro, na física que vocês nomeiam física quântica de ponta, que o observador modifica o que é
observado.

Portanto, enquanto houver observador, há modificação.
O observador deve desaparecer por si só.

Basta simplesmente não mais se interessar por ele, nem pela retração.
E tudo isso vai desaparecer.

Mas é uma fase normal.
Porque a retração o conduz ao Centro que é o centro de todos os centros e de todas as periferias.

Somente naquele momento todas as periferias, sem qualquer limite, são reveladas.
É a perda total do sentido de alguma identidade, de alguma pessoa, de alguma história, de alguma emoção, de algum

saco, de comida como de pensamentos.
Eu diria que, talvez, o mais difícil, nesse curso aí, como você o nomeou, seja aceitar nada mais fazer, nada mais ser,
nada mais observar, tampouco, mas sem agir, porque, quando há uma ação, há uma tensão e esta tensão afasta do

Centro.
Esqueça-se e desapareça.

E você irá desaparecer, isso é inelutável.
E isso não está inscrito em um tempo ou em um espaço, mas está inscrito na Eternidade, porque você é a Eternidade.

A retração da alma, depois do Espírito, são os últimos solavancos do indivíduo.
Observe-os e deixe desaparecer a observação, sem desejá-lo, sem decretá-lo.

Observe, de algum modo, o desaparecimento do observador.
E, aí, não haverá mais de qualquer maneira que observar: você terá estabelecido o Absoluto.

Aliás, naqueles momentos em que você fala sobre o curso final, mesmo se houver retração da alma ou do Espírito, o
observador percebe claramente que se instala algo muito mais amplo do que ele próprio.

É justamente o que está por trás do observador: Você.

***

Pergunta: apesar da sua maneira trovejante de entoar as suas respostas às perguntas, mantendo-se a intenção e a
atenção, depois de alguns minutos o sono vence e até mesmo o som da sua voz desaparece, ao ler, ao escutar

somente ou combinando os dois. O melhor é deixar assim?

Inteiramente, porque quanto menos você compreender, mais você ali está.
E quanto mais você cair no sono, mais você ali está, considerando que possa ali haver algo mais.

Porque, o que quer escutar e o que quer compreender, sem entender, é o quê?
O ego ou o Si.

Se o ego ou o Si se extinguirem, ou seja, se a consciência se extinguir, o que resta?
O Absoluto.

A um dado momento (que não depende de um tempo futuro, mas, sim, do lugar onde você se coloca), bem, o
Absoluto será estabelecido no que você é.

Não há então, efetivamente, nada a empreender, nada a fazer, e nada a não fazer.
Apenas, aí também, deixar desenrolar-se o que se desenrola.

Isso prova que nós atravessamos, nesta conversa, largamente, a barreira da escuta, a barreira da compreensão, para
penetrar sem dificuldade no que eu chamaria de entendimento.

Esta conversa já rola entre nós.
Você aceita nada mais manter, você não o compreende, mas você vive isso.

É então a Verdade além da experiência.
Não é, portanto, a via correta ou o caminho correto, mas a atitude correta e o local certo para olhar.

É, portanto, o ponto de vista correto.
Aquele que é justo porque ele escapa ao saco de pensamentos, do mesmo modo que você escapa ao saco de

alimento e à própria consciência.
Você entra no entendimento, no sentido figurado, como no próprio.
O entendimento do som do Absoluto, da Morada da Paz Suprema.

É muito exatamente isso: o que você É.
Eu diria: não se mova mais, não faça mais nada, não seja mais nada.



Então, a Transparência está aí: você não para mais nada, você não existe mais no parecer e você desaparece,
totalmente.

Então, aí, emerge o que você É: Isso.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de ter voltado no tempo, involuntariamente, nos velhos esquemas de ação / reação,
a personalidade e o ego onipresentes. Eu tenho então a impressão de não conseguir Ser. Como sair disso?

Não existe qualquer cenário de resolução aí onde se situa o que você vive.
Você constata, como você disse, a ação / reação, o jogo do ego, o jogo da duplicidade, da Dualidade.

Você não pode se servir da alavanca situada no mesmo nível para se extrair, porque disso que você queria se extrair
vai se reforçar.

Isso é inelutável.
Porque a consciência, situada nesse nível, não lhe é de qualquer serventia para sair disso, porque qualquer solução

trazida ao mesmo nível será apenas efêmera e transitória.
Porque tudo isso pertence ao mundo da ilusão.

Você ainda acredita ser uma pessoa que está lutando.
Você ainda acredita estar em um mundo que existe.

O seu ponto de vista está inserido na realidade que você vive, que não é a Verdade.
Esta realidade não pode ser de qualquer ajuda, ela é útil para agir na ação / reação.

Se você quebrar um braço, você pode fazer todas as orações do mundo, ele permanecerá quebrado: é preciso
engessá-lo.

Isso não pode funcionar assim para sair do jogo do ego e da personalidade.
Você nada pode engessar, naquele nível.

Isso seria apenas uma correção passageira.
A solução está em outros lugares.

Não a remeta no mesmo tempo da ilusão, da ação / reação, mais saia deste espaço confinante da personalidade.
Aí também, há uma falha de ponto de vista, importante, que não é mais narcisismo, mas uma conveniência.

Uma conveniência para o efêmero, uma conveniência para o ego que quer resolver um problema quando ele não tem
qualquer meio para isso.

É preciso então aceitar não querer resolver o que quer que seja, mas sair desta linearidade.
Coloque-se em outros lugares.

Não simplesmente mudando de ponto de vista, mas aceitando que você não é tudo o que representa.
Você ainda está no palco do teatro, querendo isso e querendo aquilo.

Você quer colocar um gesso.
Mude de ponto de vista.

Eleve-se.
Eu sequer lhe falo de Abandonar o Si, mas de se Abandonar à Luz.

Você é mais inteligente do que a Luz, você é?
Será que o seu ego é superior à Luz?

Será que o seu ego acredita que ele é o mestre da sua vida?
Se sim, então continue a sofrer, se não, eleve-se.

Não deixe o ego comandar.
Deixe a Luz entrar.

É isso, o Abandono à Luz, que irá permitir-lhe ir para o Si, antes de realizar o Abandono do Si.
Mas se você for corajoso, seja diretamente o que você É: esqueça tudo isso, não dê peso, veja o que o incomoda.

Eu não disse, assim, que é preciso fugir do que o incomoda, mas se eleve, torne-se mais leve, aí também.
Não fique atolado na oposição e na contradição, na ação / reação, porque toda ação provoca uma reação, e toda

reação provoca outra ação.
E isso jamais tem fim, ao contrário da trapaça espiritual que quer fazê-los crer que o Karma irá resolver o que quer

que seja.
Não há Karma.

O Karma refere-se apenas à pessoa, não ao Si, e menos ainda ao Absoluto, se eu puder me exprimir assim.
Portanto, você se submete, você mesmo, à ação / reação, reagindo.

E quanto mais você reage, mais há outras ações aparecendo e mais isso o acorrenta, ao passo que você está
buscando a Liberdade.

É então questão de sair da ação / reação.
Coloque-se sob a ação da Graça, ou seja, deixe a Luz fazer.

Deixe a Luz se ocupar de tudo.
Enquanto, você, você quiser se ocupar de alguma coisa, isso irá fracassar, é inelutável.

Em quem você confia?
No seu ego ou na Luz?

Onde você coloca o seu interesse: no ego ou na Luz?
É sua responsabilidade.

Você não pode manter a ação / reação e pedir para que a ação / reação cesse.
Seja lógico.

Eleve-se acima da ação / reação e você irá constatar, por si mesmo, que a reação não é mais sua, assim como a
ação não é mais sua.

E que, realmente, naquele momento, é a Luz que age e não mais você.



Não é questão, tampouco, de pedir para a Luz agir, porque isso é ainda o ego que quer colocar a Luz aonde ele quer,
mas não aí onde é preciso.

Como você pode saber o que é preciso, já que, irremediavelmente, você se mantém na ação / reação permanente e
incessante?

Não há qualquer satisfação e qualquer apaziguamento aí dentro.
Isso está muito além da noção de confiança.

É realmente o Abandono.
É preciso que você se doe, você mesmo, à Luz.

E a Luz irá se doar a você.
Mas você não pode pedir à Luz o que você quer, porque o que você quer não é o que quer a Luz.

Você não tem qualquer meio de saber se há uma adequação entre os dois e, na maioria das vezes, há uma total
inadequação.

Porque o que pede o ser humano é sempre formulado a partir do ego, e todo pedido formulado a partir do ego apenas
faz reforçar o ego, a pessoa, a ação / reação.

Quando você se Abandona à Luz, você nada tem a pedir para ela.
Isso irá extraí-lo do palco do teatro e você irá se instalar confortavelmente na poltrona que assiste ao teatro.

Isso é uma etapa.
É preciso tornar-se consciente do fato de que pedir está sistematicamente inscrito na ordem da personalidade.

Por outro lado, pedir à Luz, é suficiente.
Não é conveniente pedir à Luz para fazer isso ou aquilo.

Vocês acreditam que ela tem necessidade dos seus conselhos, dos seus argumentos, dos seus limites, ou das suas
crenças?

Vocês são Luz.
Mas se houver demanda de Luz (outra senão a demanda de Luz, sem adjetivo por trás), bem, é o ego que se

expressa.
E a Luz jamais responde ao ego, contrariamente ao que vocês creem ou contrariamente ao que quiseram fazê-los

crer as religiões.
Entregar-se à Luz é demitir-se do ego: é um ou outro.

Em caso algum isso pode ser os dois.
É disso que é preciso apreender-se.
Lembrem-se: o mundo não existe.

Tudo o que se projeta na tela da sua consciência (o mundo, o inimigo, assim como o amor) é apenas o reflexo do seu
ser Interior, o reflexo dos seus próprios desejos inscritos na personalidade.

Se não houver mais personalidade agindo, não há mais desejo e a Luz trabalha.
E você se torna o que você É: Luz.

Nada pode atingi-los.
Somente o ego é atingido e ele o será todo o tempo, porque o ego é construído no medo e na falta.

O que você É não é o ego, nem o medo, nem a falta, mas é Amor, Luz e Absoluto.
Não existe qualquer solução para o sofrimento, na ilusão.

Não existe qualquer solução para o sofrimento, na personalidade.
O Si vai representar um sucedâneo de Paz, pondo fim ao sofrimento ou, em todo caso, à percepção da sua ilusão.

O Absoluto põe fim à própria percepção do sofrimento.
Eu poderia dizer de outra forma que, no Absoluto, mesmo se houver sofrimento do saco de comida, o sofrimento não

faz mais sofrer.
E esse é o objetivo.

Enquanto houver ego, há atração para o sofrimento.
Enquanto houver o Si, há curativo.

Mas chega um momento, um espaço, em que tudo isso não pode mais atuar, em que tudo isso se extingue, porque
isso não é mais alimentado nem pelo ego, nem pelo mundo, nem pela ação / reação.

Todos vocês sabem que, quando um sofrimento é extremo (seja uma perda, uma dor, ou qualquer evento
extremamente traumatizante para o ego), o que acontece, na maioria dos casos?

Há um sentimento de irrealidade, uma saída do espaço-tempo linear: tudo parece se desenrolar em marcha lenta
porque a consciência não está mais no ego, mas ela se extrai, de maneira temporária, do ego, e até mesmo do Si.

É, aí também, um outro vislumbre do Absoluto.
Essas experiências foram descritas por toda parte.

Se você realizar isso, você irá constatar que toda a sua vida, nesta ilusão, não poderá ser afetada pelo menor
sofrimento.

Mas para isso, é preciso soltar, é preciso aceitar soltar.
Quem é o mestre a bordo?

E a bordo de quê?

***

Pergunta: será que viver a Onda do Éter é viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo?

Viver a Luz Vibral e a Onda da Vida, ao mesmo tempo, é o Absoluto, que resulta na não Vibração, na não consciência,
na Morada da Paz Suprema.

É o momento em que não há mais pensamento, emoção, aflição, nem mesmo Alegria, mas um estado de tranquilidade
total, sem mesmo ter necessidade de deixar esse saco de comida ou esse saco de pensamento.

Porque há uma desidentificação total, real e completa, desse saco de comida e desse saco de pensamentos.



É isso o Absoluto.

***

Pergunta: a vida me mostra, atualmente, de maneira física, que as comportas estão fechadas, que há uma dificuldade
de pôr para funcionar, ao passo que a Fluidez sempre esteve presente anteriormente. Eu não chego a apreender a

profundeza.

A Fluidez da Unidade é o reflexo e a manifestação do estabelecimento do Si.
Quando as comportas estão fechadas, quando a Vibração se faz mais discreta ou ausente, quando a Fluidez

desaparece, sem, no entanto, ser substituída por resistências, mas simplesmente, como você disse isso, pela parada
das comportas que estão fechadas: um fluxo, que estava aí, não está mais aí, é um sinal muito bom.

É a retração da alma e do Espírito, que conduz ao Absoluto.
Há apenas que abandonar, totalmente, o Si.

O que irá permitir compreender que o que você nomeia sua vida, é apenas uma ilusão.
É parando de nutrir a ilusão, mesmo pela suspensão da Fluidez da Unidade, que chega a Morada da Paz Suprema.

Considerando que eu possa empregar a palavra chegar, porque não há continuidade.
O que você vive, como em uma pergunta anterior, é exatamente a mesma coisa: você mantém um bom curso.

Se você se Abandonar totalmente a isso, o Absoluto está aí e você É Isso.
Não se interrogue mais sobre o sentido do que você vive, do que vive a sua vida, mas se interrogue sobre a Essência

do que acontece.
Você sai do Si no não Si que, ele, não se opõe ao Si.

E acontece o Absoluto.
Não procure restabelecer o que quer que seja do passado, mas se instale, de maneira mais lúcida, no que o que você

denomina sua vida, dê-se a experimentar.
É a prova de que o Absoluto está aí.

O Absoluto apenas pode existir no Abandono do Si.
É muito exatamente o papel que você desempenha: observar e testemunhar sobre isso.

Nada procure restabelecer, mas, muito mais, estabelecer-se no que É, desde toda Eternidade.
A partir deste momento, você não se colocará mais a questão da Fluidez, porque isso será evidente.

Tudo não será mais simplesmente Fluido e fácil, mas você estará bem fora de tudo isso, deixando então a vida
desenrolar-se, sem ali interferir, no que você É.

Dessa maneira morre o ilusório, dessa maneira morre o efêmero, antes da sua hora, deixando o lugar para o espaço
do Absoluto.

Vocês são cada vez mais numerosos (e vocês o serão cada vez mais) a ser, de algum modo, confrontados com isso.
Coisa à qual o ego vai querer concerni-los, fazendo-os crer que isso é absurdo.

Não o escutem.
Se, para ele, é absurdo, isso é bom.

***

Pergunta: por que eu tenho a impressão de estar aguardando, como se me faltasse algo para passar, para bascular,
no Desconhecido, no Absoluto?

Eu chamo a sua atenção para o fato de que esta pergunta é um contrassenso.
Porque, se você tiver a impressão de que falta algo para bascular no Desconhecido e no Absoluto, nenhum elemento

do que lhe é conhecido (ou cognoscível) pode permitir-lhe ir para o Absoluto.
E nada pode faltar ao Absoluto, nem ao limitado.

Existe, simplesmente (e isso de maneira geral, que não é específico de você), o que foi nomeado (nas perguntas
anteriores): a Última Retração, seja da alma, seja do Espírito, que recusam render as armas e capitular.

Deste modo, você não tem que procurar o que falta porque nada falta.
Você não tem que experimentar uma impressão de espera (porque a espera o coloca no tempo ou na busca), mas

aceitar que isso seja assim, isto é: ser, cada vez mais, o observador disso, sem se colocar questões, sem nada
refutar (aí onde você está) e aguardar, pacientemente (sem nada esperar porque irá desaparecer por si só), que o

observador se dissolva.
Portanto, não se coloque a pergunta do porque, nem do que quer que seja que poderia faltar, mas, simplesmente,

deixe desenrolar-se esta espera.
Mas você não é esse que espera.

Você é o que observa.
Isso é profundamente diferente.

A partir deste momento, o contrassenso poderá desaparecer por si só.
Porque você não irá buscar um sentido ou uma resposta, mas, sim, você irá constatar, por si mesmo, o que se

desenrola.
E o que se desenrola não pede, nem questão, nem interrogação, mas, simplesmente, uma lucidez, aí também.

Observar, ir além, aceitar superar aquele que experimenta e que observa.
É, já, de algum modo, ir levantar, sem procurá-lo, o que está por trás de tudo o que se joga.

Se você aceitar isso (permanecer tranquilo, nada procurar: nem resposta, nem falta), então, tudo vai chegar.
Não há sequer que mudar de ponto de vista.

Há apenas que observar esse ponto de vista e deixar como está.



Aí também, nós conectamos esse último curso do Abandono do Si.
O Abandono do Si (como o Abandono à Luz) não é uma ação da vontade, nem uma decisão do ego, mas sim, o que
eu chamaria de capitulação do ego e de capitulação do Si onde nenhuma ação é necessária, onde nenhuma decisão

é indispensável.
Simplesmente, observar o que irá pôr fim, seguramente (daí onde você está), ao próprio observador.
Você irá constatar, aliás, que, assim que o porquê cessar, assim que a espera cessar, tudo está aí.

Isso acontece, sempre, dessa maneira.
Foi dito (por alguns Anciãos) que a espera e a esperança não eram a mesma coisa.

Eu lhes digo, quanto a mim, que a espera e a esperança devem cessar, agora, tanto uma como a outra.
Porque não há mais tempo, em todos os sentidos do termo.

O Tempo está consumado, os Tempos terminaram, portanto, vocês saem do tempo para entrar no Espaço.
E não busquem, tampouco, embarcações.

São vocês a Embarcação.
Mesmo se, é claro, existem circunstâncias específicas e particulares em que o que vocês denominam embarcações

exógenas devendo intervir, mas isso não lhes diz respeito.
Ocupem-se da sua Embarcação.

Porque vocês São uma Embarcação.
É isso que acontece.

***

Pergunta: originalmente, mais mental do que no corpo, às vezes, o desejo sexual me leva. Então, com a minha
escolha do Absoluto e tudo isso, eu estou confuso.

Você não pode desejar o Absoluto já que você o É.
Lembre-se: o Absoluto contém tudo, mesmo a ilusão.

Por que você quer excluir o que quer que seja do Absoluto?
Você apresenta as coisas como se fosse um ou outro.

Quem disse isso, senão a sua própria cabeça?
Em nome de quê?

Deixe esse corpo viver o que ele tem a viver ou então, corte o que excede.
Mas isso não fará desaparecer o que quer que seja.

É você mesmo que se corta de si próprio, colocando uma oposição aí onde não existe, uma contradição aí onde não
existe.

O que vive esse corpo, o que vive esse mental, não se refere ao que você É.
Seja o que você É, além do Si e, depois, você irá olhar o que acontece, nesse corpo como nesse mental.

Mas não faça o inverso: isso é colocar a carroça na frente dos bois.
Você não pode se preocupar com o Absoluto.

Isso não é uma busca.
Isso não é uma Realização.

Isso é uma Liberação.
Mas colocar a questão da liberação traz de volta o que você acreditava ter liberado.
Mas quem disse que é preciso estar liberado desse corpo para viver a Liberação?

Você não é esse corpo.
Você não é, tampouco, o que excede.

Não há qualquer conflito (ou qualquer contradição) senão em você.
Será que o Absoluto me impediu de ter filhos?
Nós não estamos em uma religião castradora.

Faça o que a vida lhe pede.
Esse corpo lhe pede coisas.
Esse mental lhe pede coisas.

Você é isso?
Você se identifica a isso?

Enquanto você der peso a uma contradição, enquanto você atribuir, ao desejo, virtudes opostas ao Absoluto, você
mantém, você mesmo, a sua própria Dualidade.

Deixe o Absoluto ser o que você É, e eu diria: o resto irá se seguir.
Coloque os bois e a carroça irá se seguir.

No outro sentido, isso não funciona.
Não há Passagem do ego (ou do Si) ao Absoluto.

Por outro lado, assim que o Absoluto for o que você É, as Passagens se fazem sem interrupção e sem
descontinuidade.

Mas não coloque a carroça na frente dos bois: deixe a ordem das coisas se estabelecer sozinha.
Senão, você pode criar não importa qual crença: que se você usar bigode, você não pode ser Absoluto, porque não.

Mas isso permanece no domínio das crenças.
Não há qualquer verdade, por trás disso, mesmo relativa.

São apenas suposições.
Deixe estabelecer o que você É (Absoluto) e o resto você verá por si mesmo (mas não do ponto de vista do ego ou do

Si).
Porque não é preciso confundir o desejo e a necessidade, o desejo e a falta.
A expressão de um desejo do corpo, de um desejo do mental, é o Absoluto.



Isso não é contraditório (nem oposto), mas há uma ordem: a carroça ou os bois.
Mude, aí também, de posição.

Não emita julgamento.
Não emita suposição.

Porque o ego vai lhe propor obstáculos.
Para você, isso pode ser o que você chama de desejo sexual e, aliás, ele chega a fazê-lo crer que porque há um

desejo, o Absoluto não pode estar presente (o que é, evidentemente, absolutamente falso).
Você se deixa cair na armadilha do seu próprio ego que o submete a uma equação com uma impossibilidade.

Seja Absoluto e, depois, você verá o que acontece.
Isso não terá qualquer espécie de importância.

***

Pergunta: desde a minha infância, eu experimentei vários lutos de pessoas pelas quais eu tinha muita afeição e eu
não senti qualquer emoção. Isso era tranquilo em mim. Há três semanas, a minha irmã mais velha me disse que ela
tinha um câncer muito grave e, quatro dias depois, aconteceu um outro grande problema. Desde então, eu sinto,

quase que permanentemente, sentimentos de tristeza, desamparo, medo, traição. Eu não sou absolutamente chegado
a refutar. Como se tudo que eu acreditava integrado tivesse desaparecido. Você pode me ajudar nesta etapa?

A vida do ego vai lhe apresentar várias vezes o mesmo prato.
E os pratos serão cada vez mais difíceis de digerir.

O que acreditava ter superado, um belo dia, não está mais superado.
Isso é a visão do ego, na linearidade do ego.

No que isso implica?
Em não mais se colocar no ego.

Porque, aí, o que se manifesta (como você o disse), é a culpa, a síndrome do salvador que não pode salvar, que se
encontra de pés e mãos atados.

Porque vive uma injustiça e, portanto, uma tristeza.
Não é unicamente a perda que é considerada, mas, sim, isso.

Isso significa que havia, bem escondido, no Si, restos do ego típico de responsabilidade, típico de salvador.
O Absoluto não tem o que fazer disso.

O que você chama de experiências, em meio ao Si, é, de fato, uma escadaria (ou uma avenida) que lhe foi aberta
para você se desembaraçar de tudo isso.

Lembre-se: é sempre uma questão de ponto de vista, mesmo sem falar do Absoluto.
O que você poderia denominar uma perda, em um primeiro momento, descobre-se (em um outro momento) um ganho

inestimável, em outro nível.
O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Qual ponto de vista você adota: aquele do ego (que o lembra sobre a ordem), aquele do Si?
Ou você decide deixar os dois, além de toda noção de aflição ou de paz?

Porque a Morada da Paz Suprema não é a tranquilidade do Si.
É isso que vem lembrar a você o que você denomina sua vida.

Isso o leva a esclarecer e a iluminar algumas ligações, alguns apegos, na noção de família.
Porque o que a sua irmã (ou você) chama de morte, o seu Absoluto chama de Liberdade.

Aí também, onde você se coloca: você está contente por esta alma e este Espírito que encontram o Absoluto muito
em breve, ou você sofre por uma perda ou uma responsabilidade, uma culpa?

A questão está somente aí.
É a isso que o submete a sua vida, o seu ego que estava escondido na sombra do Si.

Relevar um desafio não é tornar-se potente em relação a um acontecimento, não é negá-lo, mas integrá-lo.
Porque todo acontecimento da vida (que você possa me descrever, qualquer que seja) pertence apenas à ilusão.

Portanto, você se recoloca, por si mesmo, na ilusão, mostrando a você, dessa maneira, ao que você está apegado.
Você não pode estar apegado e Liberado. 

É um ou outro.
E esses acontecimentos colocam-no frente a isso.

Você permanece apegado ou não?
Vá além dos acontecimentos, além dos afetos, além dos choques.

Coloque-se a questão da significação, profunda e real.
Você está apegado?

Ou você está Liberado?
É um ou outro.

O ego irá escolher, sempre, o apego, a culpa.
O Absoluto é Liberdade.

Cabe a você ver.
Pedir ajuda mostra, também, a culpa.

Como eu poderia fornecer ajuda ao que não existe: a sua pessoa?
Qual peso você dá à sua pessoa, aos seus apegos?

É preciso desconectar, na totalidade, todos os circuitos, mesmo o mais considerável.
É um ou outro.

E, mais do que nunca (para você como para todos), isso poderá ser cada vez menos um ou outro.
Os Tempos terminaram.

A hora do Espaço chegou.



O Absoluto está aí.
É isso o que vocês São: de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.

Então, é um ou outro.
Vocês não podem levar seus desgostos.

Vocês não podem levar seus apegos.
Vocês não podem levar seus sofrimentos.

Vocês não podem levar o que excede.
Será que vocês compreendem?
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Questão: Como soltar a expectativa e a busca do Absoluto?

Foi dito que o Absoluto não pode ser procurado porque, como procurar o que você já É?

Toda procura, todo suposto caminho, praticado ou buscado, toda busca em um passado, no que quer que seja além
do que o eu sou, aqui e agora, pode apenas afastá-lo do Absoluto.

O Absoluto não pode ser conhecido.

Ele faz parte do Desconhecido.

Portanto, você deve refutar tudo o que é conhecido.

Passe seu tempo, não a procurar o Absoluto (você não o pode), mas passe seu tempo a refutar o que lhe é
conhecido.

A um dado momento (e esse dado momento está muito próximo porque o que eu proponho é muito simples) o
cérebro, a personalidade, o ego e, mesmo, a individualidade, não pode manter-se, além de certo tempo, em relação à

refutação.

O sentido do eu aparece antes dos três anos.

É o momento em que aparece a distância entre o sujeito e o objeto.

É o momento em que a Consciência toma consciência dela mesma e distancia-se em relação a tudo o que pode ser
sentido, ressentido, visto, percebido, que estabelece, de algum modo, um limite e uma barreira entre você e o mundo.

É essa distância e essa barreira que criam a pessoa, que criam o indivíduo.

Se você aceita isso, basta, simplesmente, aceitar que nada há a buscar, nada há a procurar, nada há a esperar, mas,
simplesmente, colocar um olhar lúcido sobre tudo o que é efêmero.

Você Era, antes de estar nesse corpo.

Você Era, antes que o mundo existisse.

E você Será, uma vez que o mundo tiver desaparecido.

Mas o que você Será?
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Não é uma projeção no futuro, ainda menos no passado, mas, efetivamente, o estabelecimento da consciência além
da Consciência.

A consciência é experiência: ela se nutre da experimentação.

Até certo ponto, você crê ser aquele ou aquela que experimenta.

Você se identifica à cena, você se identifica ao teatro, você pensa que há um caminho e você o percorre, porque você
o cria.

Eu nada lhes ensinarei dizendo-lhes que o pensamento é criador.

Mas, de onde vem o pensamento?

Será que ele era prévio à existência desse saco de comida?

Você tem lembrança disso?

O que acontece quando você medita?

O que acontece quando de experiências místicas, mesmo a mais incrível, a mais extraordinária?

Bem, é muito simples: há, sempre, algo que olha.

E esse algo que olha não é afetado pela experiência, nem pela própria Consciência.

Aquele que observa não é uma pessoa, não é você, no sentido de uma individualidade, mas é bem mais vasto e bem
mais ilimitado do que o que você poderia imaginar, conceber ou pensar.

A partir do instante em que você observa seus próprios pensamentos, o modo pelo qual eles nascem – é o próprio
princípio da meditação – você poderá, num primeiro tempo, sair da linearidade.

Não para escapar do que quer que seja ou de quem quer que seja, porque eu o lembro de que o Absoluto engloba,
também, a ilusão.

Tudo o que é efêmero é ilusório.

O que é permanente é infinito e indefinido.

Observe o finito.

O Absoluto observa o efêmero.

O efêmero está contido no Absoluto.

Nada pode estar fora do Absoluto.

O problema é que a consciência coloca-se, sempre, em um relativo, em algo de limitado, de fragmentado, no qual há
o sentido de uma posse, o sentido de uma atribuição, de um papel, de uma função, de um pertencimento ao que quer

que seja, quer seja o corpo, quer seja a família, quer seja um objeto ou, mesmo, para aqueles que realizam o Si, o
sentimento de ser a Terra inteira e as Consciências que ali estão contidas.

Isso não é o Absoluto, mas está contido no Absoluto.

Ora, você é Absoluto.

Nada de limitado pode ser o que você É.

Há, portanto, primeiro, em uma forma de lógica, que estabelecer um «eu sou», porque o Si apenas pode construir-se
em oposição ou em confrontação ao não Si.

É o mesmo para o eu que se constrói e elabora-se desde três anos, a partir do não eu: é a distância sujeito/objeto.

O Absoluto diz-lhe: «você não é nem o sujeito nem o objeto; você não é, mesmo, a relação entre o sujeito e o objeto».

E isso é assim, de toda a Eternidade, porque a perfeição não é, jamais, efêmera.

E você é perfeito.

Apenas a visão da construção do eu e, para aqueles que estão no caminho espiritual, a construção do Si são apenas
afastamentos da Verdade.



Todas as verdades que você descobre, todas as verdades que você estabelece como válidas em sua vida são, mais
cedo ou mais tarde, varridas.

Você está em um corpo.

Esse corpo vai desaparecer, é inevitável.

Essa Terra desaparecerá, o Sol desaparecerá, o Universo desaparecerá.

Seus cientistas dizem-lhes isso.

O que você se tornará, naquele momento?

Então, é claro, enquanto você está no eu, e joga o jogo, isso não tem qualquer importância, porque a escala, dita de
tempo, escapa, totalmente, de sua compreensão, como de todo conceito.

O próprio sentido da identidade de uma pessoa, de um indivíduo, do Si é apenas um conceito.

O ser humano tem por hábito definir.

Ele define a partir de uma forma limitada (objeto ou sujeito), mas tudo isso é efêmero.

O mais difícil – e que é, ao mesmo tempo, o mais simples – é aceitar, de uma vez por todas, que nada há a procurar,
nada há a buscar, e que o caminho existe apenas se você considera que há um caminho, apenas se você considera

que há uma montanha a escalar ou a descer, é a mesma coisa.

O que é que escala a montanha ou que a desce?

A noção de esforço é conhecida nesse mundo.

Tudo é um esforço.

É preciso ganhar sua vida.

O que eu lhe proponho é não mais ganhá-la, mas compreender, a fim de integrar, de superar, de transcender e, de
algum modo, de romper as amarras do finito, não se desviando delas (o que seria, ainda uma vez, um erro), mas,

efetivamente, posicionar-se em outro lugar que não no que é conhecido.

Para isso, não há outra solução além de aceitar o próprio princípio do que deve ser refutado.

Sair do confinamento é superar todos os limites, não em uma espécie de desordem, mas, bem mais, superar a ordem
e a desordem.

É estabelecer-se além da ordem e da desordem, como além do bem e do mal.

Além da dualidade.

Além da Unidade.

É não mais desempenhar qualquer papel, mas aceitar viver o que lhe propõe esse mundo.

Não é questão de desviar-se desse corpo, uma vez que você está dentro dele.

Mas você não é esse corpo.

Isso não é uma negação do corpo, nem uma negação da vida, mas, bem mais, a transcendência, a transfiguração e a
ressurreição da verdadeira Vida: aquela que não terminou e que, aliás, jamais começou.

O que atrapalha é o testemunho.

O que atrapalha é o Si.

O que atrapalha é crer que há um caminho, crer que há uma verdade a encontrar.

O mundo é uma projeção.

Uma projeção de quê?

Do pensamento e da consciência.



Você não é nem o pensamento, nem a consciência, nem o agente que projetou a consciência ou o pensamento.

Você é além de tudo isso.

Como eu dizia: isso não é uma procura, não é um tempo porque, a partir do instante em que você considera que há
um tempo a consagrar, você continua no finito.

E o Absoluto não pode estar aí para você.

Você se desviou, de algum modo, do Absoluto.

O Absoluto está além da Alegria, porque a Alegria é a contemplação do Si, que põe fim a certa forma de sofrimento,
efetivamente, mas que não responde, jamais, à questão de quem você É, porque o próprio Si é apenas uma projeção

ao nível de uma densidade diferente daquela que vocês conhecem no eu, mas que continua inscrito no eu.

Onde você quer estar inscrito?

A única angústia do humano é o desaparecimento.

Vocês não podem desaparecer.

Esse saco de comida desaparece.

Esse mundo desaparece.

O universo desaparecerá.

Os conceitos e os pensamentos desaparecerão.

Mas o que sustentou isso não desaparecerá, jamais, porque jamais apareceu, justamente.

Portanto, olhe, sem procurar.

Mude, simplesmente, o olhar.

O que é que jamais apareceu?

O que é que jamais desapareceu?

O que é que sustenta todas as experiências, sem participar da experiência?

Isso não é nem a testemunha, nem o observador.

É algo que está no montante, se posso exprimir-me assim.

É o que você É, não no eu sou, mas na própria negação do eu sou.

Lembre-se de que minhas palavras não são destinadas a serem ouvidas por todo o mundo, porque eles se
enfurecerão.

Eles se enfurecem com o finito, e enfurecer-se com o finito é, por vezes, prejudicial.

Enquanto você considera que não terminou de fazer suas experiências (que não lhe pertencem mais do que seu
corpo), então, é claro, o Si vangloria-se do despertar do Kundalini, de suas viagens, de seus sonhos, de sua Paz, de

sua Alegria.

Mas, mesmo isso, flutua, porque quem pode dizer, mesmo no Si, que passa à Eternidade no Si?

Reflita: o que se torna o Si, uma vez que esse corpo não está mais aí?

O que se torna a consciência, uma vez que esse corpo não está mais aí?

Onde estava você, antes de estar nesse corpo?

Você estava em outro corpo?

E, mesmo se esse é o caso, se há, aparentemente, uma solução de continuidade entre outro corpo e esse corpo,
onde você estava entre os dois?

Você tem a clara visão disso, o claro sentimento?



Você apreende o que há além da Essência?

Enquanto há procura, vocês não estão instalados no bom olhar ou no bom ponto de vista, porque a procura inscreve-
se no tempo e, como o disseram muitos instrutores, o tempo não existe.

Esta tudo bem.

Se o tempo não existisse, esse corpo não existiria.

Simplesmente.

Essa consciência não existiria.

Essa presença não existiria.

Só permaneceria Absoluto, esse Final.

Mas esse Final, eu repito, não é uma busca.

É uma Verdade que não depende de qualquer experiência, de qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer
consciência.

A consciência é ligada à experiência e à projeção, qualquer que seja a consciência.

O único momento em que vocês não têm consciência é aquele em que dormem e, no entanto, vocês acordam pela
manhã tendo, como eu já disse, o sentimento de serem os mesmos.

Porque, há o quê?

A memória da véspera, a memória de uma história limitada a essa vida ou – para os buscadores espirituais – a todas
as suas vidas.

Mas qual importância?

O que era ontem não é o que vocês são hoje.

E o que vocês São, realmente, nada tem a ver com o tempo.

O tempo é uma criação artificial, qualquer que seja o tempo.

Aliás, o tempo é o espaço desprovido de tempo, mas vocês não são, tampouco, qualquer espaço.

Vocês não dependem do espaço/tempo.

O que depende do espaço/tempo é uma pessoa.

Vocês não são uma pessoa.

É um jogo.

Enquanto vocês continuarem uma pessoa, alternarão prazer e desprazer, sofrimento e alegria.

Assim que há emoção, há tempo, há reação.

Enquanto há conceito, enquanto há pensamento, há tempo.

O tempo é a ilusão que os faz crer em um caminho e que os perde em um caminho, que lhes dá satisfações, que
nutre a Ilusão e a esperança ou a desesperança, mas vocês não são nem esperança nem desesperança.

Vocês são o que foi chamada a Morada de Paz Suprema, esse Contentamento Absoluto que existe assim que vocês
não são mais uma pessoa nem um indivíduo.

Ora, o paradoxo é que a pessoa, como você exprime, ou o indivíduo, se você está no Si, passa seu tempo a
reivindicar uma procura do que já está aí.

Quando você tiver apreendido que nada há a buscar, que nada há a procurar, que não há qualquer caminho, o
caminho parará por si mesmo, a busca parará por si mesma.

Você sairá da esperança e da desesperança.

Você não será mais afetado pela vida desse corpo, pela vida desses pensamentos, desses conceitos.



E, no entanto, isso não desaparecerá, porque isso tem um prazo, mas o ego vai fazê-lo crer que, se você encara esse
ponto de vista, você põe um termo em sua vida, o que é falso.

O ego é muito astuto para evitar-lhe de pensar assim, porque ele sabe que se você percebe esse gênero de
pensamento, essa refutação, ele vai desaparecer.

O saco de comida que você é ocupará, sempre, um espaço e um tempo determinados, mas você não será mais essa
pessoa nem essa identidade.

Naquele momento (que não depende de um tempo, mas de um ponto de vista), saiam dessa noção linear de tempo.

Não há espera, já está aí.

Aceitar isso é, já, extrair-se do eu, da pessoa ou do indivíduo.

Eu repito, ainda, para você: a espera corresponde ao tempo, o caminho corresponde ao tempo.

O ego vai encontrar todos os pretextos para dizer-lhe que a vida é eterna, mas você sabe o que é a Vida?

Onde está a Vida?

Será que ela está no efêmero, no que é perecível, ou no que sustenta, absolutamente, tudo?

Se eu insisto tanto sobre o ponto de vista, é que o ponto de vista os faz sair do tempo.

E o único modo de sair do tempo é entrar no espaço, não para ocupar o espaço ou os espaços, não, unicamente,
para estabelecer Comunhões ou Fusões ou, mesmo, Dissoluções, mas, bem mais, para extraírem-se, a si mesmos,

de sua própria consciência, o que eu nomeei a-consciência.

A consciência tem tanto medo de não mais existir que ela se constrói quimeras no eu, como no Si.

A incompletude do eu ou do Si compraz vocês a procurar essa completude, enquanto ela sempre esteve aí.

Simplesmente, a completude, vocês a instalam no tempo de uma vida ou de várias vidas ou em conceitos e
pensamentos que se estendem, também, no tempo.

E vocês mantêm, assim, de modo indefinido, a experiência.

A experiência não é o Absoluto.

Justamente, é a cessação da experiência, de toda ilusão.

A Morada de Paz Suprema é o testemunho do Absoluto, na forma.

A forma não é mais afetada nem pelos conceitos, nem pelos pensamentos, nem pelas experiências.

Ela vai para onde deve ir.

A vida desenrola-se como deve desenrolar-se, na maior das facilidades, mesmo com uma doença muito grave,
mesmo sem comer, mesmo sem dinheiro ou mesmo na riqueza e na felicidade.

Isso nada muda.

O que mudou?

O ponto de vista.

Mudar o ponto de vista: não há alternativa.

Agora, é preciso apreender, também, que a culpa para nada serve.

Se você considera que as experiências são boas para você, então, você tem a eternidade de seu tempo para realizá-
las.

Não considere, jamais, o Final como um objetivo, porque não é um objetivo.

É uma Realidade Absoluta que já está aí.

É isso que é, de algum modo, o nó do problema.



A consciência está ligada ao linear e ao tempo.

Vocês não são ligados à consciência e, ainda menos, ao tempo.

Prossigamos.

Questão: como viver a paz e a alegria?

Eu lhe responderei: por que viver a paz e a alegria?

Já, na questão, você dá a entender que a paz e a alegria não estão aí.

A Morada de Paz Suprema não se importa com pazes e alegrias efêmeras.

Mesmo a alegria do Si não se mantém.

Ela apenas se mantém pela lembrança da experiência ou pela repetição do Si instalado no Samadhi, como
experiência.

Você deve, primeiro, definir o que quer porque, quando você diz: «como viver a paz e a alegria ou estar na paz e na
alegria?», quem pergunta isso, se não é a personalidade que quer ser apaziguada, mas, sobretudo, manter-se,

continuar a existir?

O que é que faz com que a personalidade tenha necessidade de manter-se e de existir?

É, é claro, o medo.

Mas, enquanto o medo está aí, qualquer que seja, nenhuma paz, nenhuma alegria pode conduzi-la à Morada de Paz
Suprema.

O medo é inscrito na memória, na história e nas experiências, porque o saco de comida existe apenas pelo medo.

Sem medo, ele não teria, mesmo, aparecido.

Ele não teria, portanto, necessidade de desaparecer.

Procurar a paz e a alegria é procurar um medicamento espiritual, não químico, mas um medicamento.

É, já, saber que algo não está bem.

É querer aportar uma solução.

Não há solução.

Não há problema, tampouco.

Tudo depende do olhar.

A paz, a alegria é algo que vocês querem conquistar, porque vocês consideram que é exterior ao que vocês são,
porque tudo isso é oriundo do princípio de falta, do princípio de medo.

Justamente, o medo e a falta são a característica do efêmero, de tudo o que é dual.

O equilíbrio da dualidade não poderá, jamais, atingir a Morada de Paz Suprema, porque esse equilíbrio é instável.

Ele oscila, seja no eu, seja no Si.

Só o Absoluto que você É, de toda a eternidade, permitirá a você superar esse «como» ou esse «por que».

Aí também, o ponto de vista é primordial porque, enquanto você reflete, enquanto faz esforços, enquanto crê
progredir, você continua e permanece na personalidade e, em caso algum, na Morada de Paz Suprema.

É preciso mudar de Morada.

Esse corpo está aí e, se você o suprime, ele voltará.

Portanto, de nada há a fugir, nada há a rejeitar ou a adotar.

Há apenas que mudar seu olhar, porque todo olhar adotado pela personalidade ou pelo Si é apenas o resultado de
uma projeção, de um conceito, de um pensamento, de uma ideia ou do que quer que seja mais.



Se você quer viver a Liberdade ao invés da paz ou da alegria, então, libere-se, porque você já o É.

A consciência, eu lembro a você, é uma projeção ao exterior.

Você constrói o Si, como o eu, através da negação do que não é você, do que não é o Si.

Você define, para isso, certo número de critérios ou de ideais.

E você procura.

Então, é claro, é mais fácil estar no Si do que no eu porque, no Si, a paz e a alegria são, geralmente, frequentes, ou
cada vez mais frequentes em intensidade, em tempo, em espaço e em consciência.

Mas isso não será, jamais, a Morada de Paz Suprema, porque você é tributária do que você mesma criou como
conceito, como ideia, como pensamento, como objetivo.

A partir do instante em que você aceita que não há nem como, nem por que e, portanto, qualquer objetivo, a
verdadeira Paz pode começar a aparecer ao seu olhar, porque a verdadeira Paz não depende de qualquer

circunstância exterior, nem mesmo Interior.

Essa paz, chamada Morada de Paz Suprema, é o que é o Absoluto, que não depende de qualquer condição, de
qualquer ideia, de qualquer conceito e, sobretudo, de qualquer projeção.

Aceitar isso é vivê-lo.

Mas não ponha ali, por trás, a noção de objetivo.

Não ponha ali, por trás, uma expectativa.

Em resumo, não ponha ali qualquer tempo, porque o ego, como o Si, vão tentar prendê-la no tempo, um tempo mais
ou menos amplo, mais ou menos expandido, mas, sempre, um tempo.

Substitua o tempo pelo espaço, ou seja, não procure localizar-se em outro lugar, não mais do que você procura
localizar-se nesse corpo, nessas ideias, nesses conceitos ou nesses pensamentos.

Naquele momento, a necessidade de experiência calar-se-á.

O observador será, ele mesmo, visto.

E você é, muito exatamente, o que se tem por trás do observador que, ele, jamais experimentou o que quer que seja.

É o sono, é a Dissolução.

São os momentos que vocês todos conheceram, pela manhã, ao acordar: quem sou eu ou onde eu estou?

Quando vocês acordam assim, ao invés de pensar em suas angústias, em seu marido, em sua mulher, o que
acontece?

Vocês estão, muito precisamente, um bilionésimo de segundo, um segundo, na Morada de Paz Suprema.

Lembrem-se de que é sempre a consciência que procura a prova, que procura a experiência, que procura o tempo.

A partir do instante em que você apreende isso, não se põe mais a questão da paz e da alegria.

Mas, para isso, você deve extrair-se de todas as identificações: «eu sou um homem», «eu sou uma mulher», «tenho
tal idade», «tenho tal trabalho», «ocupo tal função».

Vocês nada são de tudo isso.

Eu não disse que isso não existia.

Bem ao contrário: isso existe.

Mas, será que é você o que existe ou você É outra coisa?

Se você quer a paz e a alegria, nada seja de tudo isso.

Extraia-se, você mesma.

Para isso, a pessoa deve desaparecer, não desaparecer por um fim de vida que seria, ainda uma vez, apenas um
espetáculo irrisório, mas, efetivamente, extrair-se de toda consciência, de toda experiência, de todo folclore, de todo



espetáculo.

Se você conseguisse fazer isso, além de alguns bilionésimos de segundo ou segundos, você não teria mais qualquer
problema de paz ou de alegria ou de corpo ou de consciência.

A Vida desenrolar-se-ia sem intervenção do ego ou do Si.

Você esperaria calmamente, fazendo o que há a fazer, o que a Vida dá a fazer sobre esse mundo, mas você não seria
mais afetada pelo que quer que fosse.

Aí está a Liberdade.

Então, é claro, há, entre vocês, os que fizeram experiências fora desse corpo, fora desse tempo, fora dessa
Dimensão, mas isso continua apenas experiências.

O Absoluto está além de toda experiência.

Mas, se você tem sede de experiências, então, você as viverá.

Se você tem sede de encarnação, então, você as viverá até mais sede.

O ser humano sempre tem sede, porque ele é construído sobre o medo e sobre a falta.

Se, um dia, você não tem mais sede, isso quer dizer que não há mais medo e mais falta, que não há mais procura de
paz e de alegria, porque você terá se tornado o que você É, de toda a eternidade: a Morada de Paz Suprema.

Mas, enquanto você está apegada a você, ao que você crê ser você (esse corpo, essa pessoa, essas ideias, esses
conceitos, essa procura, esse espetáculo), você participa do espetáculo, de uma maneira como de outra, como ator

ou aquele que olha, mas você não saiu da ilusão.

E a ironia é que o ego, como o Si, são persuadidos de que eles poderão continuar a ser esse efêmero porque,
finalmente, o ego e o Si quereriam que o efêmero durasse.

Mas o efêmero não se tornará, jamais, Absoluto.

É uma Ilusão.

Nesse sentido, procurar o Absoluto nada quer dizer.

Procurar a paz e a alegria é uma projeção da consciência e nada quer dizer para o Absoluto.

O Absoluto é exatamente o momento em que todo ponto torna-se o centro e não há centro a procurar, porque tudo é
centro.

E nada há a projetar, quando tudo é centro, porque cada centro produz as características de qualquer outro centro
(suposto, projetado ou imaginado).

Você não é o ponto de vista da pessoa, tanto em suas alegrias como em seus sofrimentos.

Aquele que é Absoluto pode manifestar algo nesse saco – e, mesmo, algo de manifestado, de muito doloroso – e, no
entanto, ele não é isso.

E, se ele o sabe, então, qualquer que seja o sofrimento, ele não pode ser afetado ou alterado com isso.

Aí está a verdadeira Paz.

Aí está a verdadeira Alegria.

Bem além da contemplação da Luz porque, enquanto vocês contemplam ou olham, vocês põem uma distância.

Quando eu digo: «mudem de olhar» ou, antes, «mudem de ponto de vista», isso os leva a extrair-se de todo olhar e,
portanto, a não mais olhar, porque o único modo de tudo ver é estar ao centro.

Ora, o centro não se move, jamais.

Ele está por toda a parte.

A imobilidade, como o sono, participa do estabelecimento do que eu nomeei a-consciência.

Então, quer a busca de um ideal, de um marido, de uma mulher, de um trabalho, de um além, afasta-os.



É o paradoxo.

Vocês creem avançar, mas recuam, enquanto não compreenderam que jamais se moveram.

Vocês passam de um ao outro e seus humores flutuam, no mesmo sentido, e seus pensamentos flutuam, no mesmo
sentido.

É como quando vocês dizem: vocês procuram o Amor.

Mas vocês São o Amor.

Vocês não podem procurar o Absoluto, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar o Amor, porque vocês o São.

Vocês não podem procurar a Luz, porque vocês o São.

É essa noção, mesmo, de busca que, a um dado momento, em sua busca temporal, deve cessar.

Pode-se dizer que esse mundo existe apenas porque multidões de consciências ali se projetaram.

Quando vocês dormem, como eu disse, o mundo desaparece.

Vocês não se colocam a questão de saber se ele vai reaparecer amanhã.

Aliás, vocês têm a certeza disso?

Não existe, como vocês sabem, qualquer certeza sobre esse mundo, se não é a morte desse saco.

Não se coloquem a questão da evolução desse saco, nem de leis desse saco, mas, verdadeiramente, por que e quem
São vocês, sabendo que vocês não encontrarão qualquer resposta no que lhes é dado a perceber, a sentir e a

ressentir, porque vocês São além de tudo isso.

Mas, enquanto sua consciência está voltada para uma projeção de um ideal (mesmo o mais elevado, mesmo o mais
Amor), isso continua, sempre, e continuará, sempre, uma projeção que os afasta da Morada de Paz Suprema.

Aceitem esse postulado.

Façam dele a Verdade, porque não há outra.

Lembrem-se: o efêmero é construído sobre os medos e as faltas.

Se vocês procuram preencher os medos e as faltas, vocês mantêm o efêmero, nessa vida ou em outras vidas.

Vocês São, verdadeiramente, isso?

Agora, se vocês são, verdadeiramente, isso, então, continuem.

Cabe a vocês decidir: o efêmero ou o Absoluto?

A Morada de Paz Suprema ou a alegria do Si?

Contemplar-se, a si mesmo, no umbigo, ou no coração, ou parar a contemplação, a fim de ser o que vocês São, além
de todo tempo?

Cabe a vocês definir.

Cabe a vocês decidir.

Nenhum elemento exterior pode decidir em seu lugar: nenhuma paz projetada, nenhuma alegria projetada, nenhum
amor projetado, nenhum efêmero.

A ironia do efêmero é fazê-los crer que podem encontrar o Infinito no efêmero.

É falso.

O melhor modo de encontrar a Paz e a Alegria eternas é esquecer-se de si mesmo.

É o que acontece quando você dorme, normalmente.

Questão: como eu posso refutar o medo de não saber formular e colocar uma questão?



A questão é uma interrogação: toda questão, aquela que você pode colocar-me ou não importa a quem.

Quando você se coloca a questão de saber se chove, você olha na janela ou vai ver o céu.

O problema é que, se você se coloca uma questão do Absoluto, você não pode ter resposta.

O princípio é: «você é o que você procura».

Que quer dizer o medo, ainda uma vez?

O medo é apenas a falta, empurrada ao extremo.

E todos os medos – como eu disse – nascem no mito da morte.

É muito fácil dizer que o ciclo da vida e da morte faz parte da vida.

Caso em que, eu lhe respondo: onde você está quando está morta, uma vez que você não está mais na vida, tal
como a definiu?

A consciência desse corpo, do eu, como do Si, desaparece.

Será que você vai desaparecer?

Sim.

O medo está aí.

O medo de fazer uma pergunta – ou de não saber fazê-la é destinado apenas a dar-lhe ainda mais medo.

Enquanto você põe uma identidade – ou uma não identidade – no medo, você considera que o medo é sua vida.

Pouco importa saber se o medo vem disso ou daquilo, uma vez que, em definitivo, todo medo é ligado e justificado
apenas pelo efêmero.

Quando você dorme, sem sonho e sem pesadelo, você tem medo?

O que é que tem medo?

Enquanto você nutre o medo (de não saber, de viver o que quer que seja de desagradável), você não pode ser
Absoluto (que já está aí).

Pode-se, mesmo, dizer que o ser é sustentado apenas pelo medo.

Porque o ser que é sustentado pelo Amor, pelo que ele É, é Absoluto.

Aí também (e ainda uma vez), o que falha é a falta e o medo.

A falta e o medo inscritos no limitado.

Isso quer dizer o quê?

Que você está identificada ao seu saber, à sua pessoa.

Você está, portanto, apegada ao efêmero.

Aí, vem o medo.

Aí está a origem inicial e final do medo.

Ora, a única coisa à qual você não pode estar apegada é o que você É, em Verdade.

É o apego à pessoa – que não é o que você É – que inicia o medo e o mantém.

O medo é uma secreção do corpo e seus sábios sabem disso: há hormônios do medo, como há hormônios da alegria.

Mas será que você é uma secreção desse corpo?

Não.

Você, simplesmente, a ele está identificada.



Por quê?

Por causa do medo.

O medo engendra o medo.

Não há qualquer meio de sair dele.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do Si.

Você pode ali colocar o bálsamo (calmante) do sono ou da química, Para lutar contra o excesso ou a insuficiência
nesse corpo.

Mas você não é nem o excesso nem a insuficiência, tanto de um como do outro.

Imagine – porque é a Verdade – que o medo é secretado pelo corpo.

O medo tem um odor, aliás: há química nele.

Mas, será que você é essa química?

Não.

Simplesmente, sua consciência ali se identificou.

E você vai responder-me que, quando vive o medo, você tem medo.

Ou que, quando vive a fadiga, você fica fatigada.

Ou que, quando vive a morte, você vive a morte.

Mas você não pode morrer.

É esse corpo que morre.

Enquanto vocês têm medo da morte, vocês têm medo de viver.

Enquanto vocês têm medo de viver, vocês têm medo da morte, porque vocês não sabem o que há após o efêmero.

Mas vocês não podem sabê-lo, de maneira alguma, em experiência alguma, mesmo de reencontro com a Luz.

Isso apenas pode dar-lhes belas lembranças, bálsamos calmantes no sofrimento e no medo, que substituem a
secreção do medo pela secreção da paz ou da alegria.

Mas a Morada de Paz Suprema não é inscrita na química.

É o olhar que muda.

Aquele que tem medo inscreveu sua crença no efêmero, qualquer que seja esse medo, qualquer que seja o efêmero
que é vivido.

Vocês não podem encontrar qualquer contentamento definitivo fora do que vocês São, verdadeiramente.

Porque todas as alegrias, todas as dores duram apenas um tempo.

Todos os seres humanos sabem disso.

Mesmo os grandes seres que viveram a Morada de Paz Suprema – e que viveram, portanto, o Absoluto, na forma –
passaram por essas etapas, porque isso faz parte da ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse mundo.

Você não pode demonstrar a ilusão desse corpo porque, se nele se bate, há dor, e a consciência vive-a.

Você pode apenas refutá-lo.

Refutar não é demonstrar.

Refutar não é opor-se E, ainda menos – como eu já disse – negar.



É mudar de olhar, de ponto de vista.

Vocês não são nem o que sofre, nem o que está contente, nem o Si, nem o eu.

Se vocês aceitam isso, vocês o vivem.

Nenhum medo pode emergir.

E, mesmo se ele emerge, ele não tem qualquer tomada.

Mas, enquanto vocês lutam, enquanto se opõem ao que quer que seja, na ilusão, vocês mantêm a ilusão.

Quando vocês dormem, a ilusão não existe mais.

É, efetivamente, aí que está o problema.

O medo é um estímulo que mantém você na ilusão porque, para aquele que está na ilusão, a ilusão dá menos medo
do que o Absoluto.

Aliás, para ele, o Absoluto não existe ou, então, ele o vislumbra em um tempo futuro, como um esforço a fornecer,
algo que está longe, tanto no tempo como no espaço.

Isso faz apenas assinalar o apego formal ao saco de comida ou ao saco de pensamentos.

É a mesma coisa, mesmo se você não o veja.

Aquele que disse: «eu penso, portanto, eu sou» não pode penetrar o não ser, não pode abandonar o «eu sou».

Ele pode apenas refiná-lo e construí-lo.

Mas, quanto mais ele refiná-lo e quanto mais construí-lo, mais ele se confinará, a si mesmo, em seu próprio
isolamento, em seu próprio medo, em seus próprios corrimões, em seus próprios limites.

Enquanto há limite, enquanto há corrimão não há Liberdade.

E, no entanto, vocês reivindicam, todos, a liberdade.

Mas vocês têm medo da liberdade, porque é o que vocês São.

Só a consciência impede-os de vê-la.

Não é algo a conscientizar-se, mas é algo a fazer cessar.

É exatamente o inverso do que quer fazê-los crer a pessoa que vocês creem ser (esse saco de comida, esse saco de
pensamentos).

Lembrem-se: nenhum saco, mesmo o mais perfeito, é Absoluto.

Porque um saco é um limite entre o que está dentro e o que está fora.

Portanto, enquanto vocês consideram que são um saco, isso quer dizer que consideram que há um fora e um dentro.

E, enquanto vocês consideram isso, o medo está aí.

É uma secreção do saco.

Vocês não são o saco.

Vocês não são, tampouco, o que constitui o saco.

Vocês não são, tampouco, todos os sacos.

O Absoluto não conhece o limite.

Não há, portanto, saco.

Mas deixe tranquilo esse saco, não se ocupe dele, deixe-o viver o que há a viver, seja no trabalho, no amor ou no
quer que seja.

E você se aperceberá de que, se você o deixa viver, sozinho, sua vida tornar-se-á maravilhosa e o Absoluto estará aí.



É, justamente, a implicação da própria pessoa – ou do próprio Si – que confina o saco e que torna esse saco
medroso.

Tudo o que vocês chamam de controle, de mestria é a ausência de Liberdade.

É uma imposição.

Então, vocês vão defender-se dizendo que estão encarnados e que é preciso estabelecer regras.

Mas as regras são boas para o saco, para os pensamentos, para a moral, mas não para o que vocês São, exceto se
você considera que você é algo de moral.

Você não é mais a moral do que o medo.

Você não é mais essa vida que se vive do que essa morte que se vive, do que esse nascimento que é vivido.

É um concurso de circunstâncias.

Quer você a chame cármica ou evolutiva, é falso.

Saia de tudo o que a obstrui e você verá que o medo não existe em outro lugar do que no que a obstruía.

O saco não é culpado (nem o de comida, nem o de pensamento).

Ele está aí, e é tudo.

Mas você não Está aí.

Descubra onde você Está (fora do tempo), e verá que esse saco de comida e de pensamentos ficará ótimo,
independentemente do que ele viva ou não.

Enquanto você continua tributária de emoções, de medos, de perdas ou de ganhos, é a mesma coisa, é ilusório.

O ser humano, de uma maneira geral, quer colocar a Eternidade no efêmero.

Mas é falso.

É o efêmero que está na Eternidade.

O Absoluto contém o efêmero.

Mas nenhum efêmero pode conter o Absoluto.

É da matemática elementar.

Você não pode ser o centro e a periferia.

Você não pode ser o movimento e imóvel, exceto se você se torna o centro e translada esse centro por toda a parte,
uma vez que é o mesmo centro.

Quando eu lhes dizia – ou quando lhes diziam, sobretudo agora – para ficar tranquilos, isso não quer dizer ficar
sentado em um canto e nada fazer.

É ficar tranquilo nos pensamentos, não dar peso e tomada nem ao medo, nem às experiências, nem ao que quer que
seja.

Vocês querem ser a Morada de Paz Suprema que vocês já São e fazem tudo para afastarem-se dela.

A Morada de Paz Suprema não se importa com o que vocês fazem ou com o que creem ser.

Ela já é o que vocês São.

Vocês São isso.

Vocês São o centro.

Vocês não são o centro do mundo: caso contrário, é o eu.

Vocês não são mais o centro do coração: caso contrário, é o Si.

Mas vocês São todos os centros, não unicamente esses dois.



O que é que os limita?

O saco.

Mas vocês não são esse saco, nem de ideias, nem de pensamentos, nem de comida.

Aceitem isso, porque é a Verdade.

Isso não é uma crença, é, justamente, o fim de todas as crenças.

Parem de crer.

Quando você me diz: «tenho medo», mostre-me seu medo.

Você é capaz de mostrá-lo a mim?

Quando você diz: «eu sou esse corpo», eu vejo esse corpo, mas prove-me que você é esse corpo.

É uma crença, uma experiência, mas não é a Verdade.

Se você se libera desses pesos, mesmo se isso lhe pareça absurdo (mas, é claro que o ego vai achar que isso é
absurdo, e o Si também), mas, se você vai ao que você nomeia absurdo, você se descobrirá Absoluta.

Porque, lembre-se de que, para o conhecido – para a pessoa como para o indivíduo – o Absoluto é absurdo.

Mas, obviamente, desse ponto de vista, sim.

Reverta o ponto de vista e você viverá o que você É.

Questão: de um dia para o outro, a vida que eu levava e que era aquela que eu sempre havia desejado apareceu-me
vazia de sentido, como se fosse a vida de outra. Hoje, eu não me reconheço mais, nem nas escolhas que fiz, nem

naqueles que se apresentam a mim. Que fazer?

Justamente: nada fazer.

Não há qualquer solução a aportar, uma vez que você encontrou a solução.

Se posso exprimir-me assim, você está a cavalo entre o jogo do Si e o Absoluto.

É claro, como você sabe, não há passa bem, nem do eu, nem do Si para o Absoluto.

Mas ser Absoluto é quando o eu e o Si são absurdos.

É exatamente o que você vive.

Portanto, eu a felicito, e você deve felicitar-se.

Isso prova, simplesmente, que o eu não quer mais jogar.

Isso prova que o Si, que era o objeto de todas as suas atenções, ele também, dissolve-se.

Sobretudo, nada peça.

Nada projete.

Você está no bom caminho, aquele que lhe diz que não há caminho.

Não escute, aliás, qualquer voz, mesmo a minha.

Porque você ali está.

Vá aos limites do que lhe parece, justamente, absurdo.

O Absoluto está aí.

O que acontece – e o que você vive – foi chamado de dissolução da alma – ou a consumação da alma – que não está
mais voltada para a ilusão, nem para a experiência, mas que remonta ao Espírito.

Vocês têm aquela que foi uma grande dama, que lhes falou disso – Ma Ananda Moyi – em numerosas reprises.



Não há outro modo de desaparecer e de aniquilar-se.

O desaparecimento não é a morte.

Desaparecer é sair do parecer.

É, enfim, ser claro, nada mais parar, nada mais desejar.

Não é a morte do desejo, não é o desinteresse, mas é a Verdade.

É o lugar fora do tempo – o centro, como todos os centros – no qual se encontram todos os contentamentos.

Então, é claro, do ponto de vista do que é limitado, isso pode parecer-lhe perturbador, desesperador, vazio.

Mas, se você vai ao fim, é pleno, é o Absoluto, é isso.

Há apenas, aí também, a percepção do observador que observa que tudo o que fazia sua vida não existe mais.

Mas como eu disse: você não é sua vida, inscrita entre o nascimento e a morte.

É preciso, efetivamente, pôr fim ao que é conhecido, a tudo o que é conhecido, para, enfim, estar, além do eu sou, na
não consciência que eu chamei a-consciência, que não é a inconsciência.

Portanto, sobretudo, nada faça, nada mude.

Fique tranquila porque, à força de observar esse neant (como você o observa), o Absoluto está aí.

Nada há de mais simples.

Assim que isso lhes pareça complicado, é o eu que intervém, a pequena pessoa, o saco.

Fique aí onde você está e deixe desenrolar-se o que se desenrola.

Se você aceita isso, sem implicar-se, sem indiferença, sem desejo do que quer que seja, e se você faz, mesmo,
cessar o jogo do observador, você sairá do teatro.

É a única condição possível para viver e Ser a Morada de Paz Suprema, tanto aqui como por toda a parte.

Você terá vivido suas Trevas, que, no entanto, você chamava suas Luzes, que partiram.

Não se esqueça de que você está invertida nesse mundo: que o que vocês chamam o vazio é pleno e que o que
vocês chamam a matéria é vazio.

Seus sábios sabem disso.

Você tem a chance de vivê-lo.

Então, não procure saber, porque o saber é uma projeção.

O que você vive porá fim à experiência e, portanto, à consciência limitada.

Nenhuma dúvida é possível aí.

E, se vocês se interrogam, uns aos outros, vocês se aperceberão de que é o caso para muitos de vocês que
trabalharam para o Si.

Aí também, cada vez mais, o que há a apreender é não um saber, nem uma compreensão, nem uma experiência, nem
o eu, nem o Si, mas, simplesmente: mudem de ponto de vista.

Aceitem a aparente absurdidade da coisa para descobrir o verdadeiro sentido, ou seja, a Essência (e não os
sentidos, em duas palavras).

Não há sentido algum.

O sentido engana-os.

Só a Essência – em uma palavra – é a solução.

Enquanto há sentidos não há Essência.

Enquanto vocês querem dar sentido, uma lógica, à sua vida, às suas experiências, ao seu Si, vocês não estão



prontos para soltar, vocês se prendem ao efêmero.

Portanto, o que você vive (ou, antes, o que você não vive) é, muito exatamente, isso: o que você É.

Então, é claro, a personalidade, o Si devem fazer o luto, porque é uma morte do efêmero.

E isso pode dar medo ou, em todo caso, interrogar.

Se você supera o medo ou a interrogação constatará, muito rapidamente, que você É a Morada de Paz Suprema.

Está aí.

Você é isso.

Eu repito: não procure compreender, agora.

Você terá todo o tempo para refletir e compreenderá, então, que nada há a refletir.

Há apenas que deixar ceder o que morre, não mais nutri-lo, não procurar saber.

Então, dito de modo poético, dir-lhes-ão: «volte a tornar-se como uma criança».

Mas uma criança é, ainda, um saco.

Vá além da criança, antes do saco.

Você ali É.

Questão: uma fragilidade faz-me passar do riso, da leveza, ao peso, aos pensamentos obsessivos contínuos, sem
mesmo conscientizar-me disso. Então, sou incapaz de amar e de ser amada, de centrar-me e, mesmo, de refutar.

Como sair desse inferno?

Mas o inferno é você, no que você crê ser.

Não há outro inferno.

Reflita.

Amar ou ser amada é, já, considerar que há uma falta, uma vez que você É Amor.

Projetar o amor é afastar-se de Ser Amor, porque aquele que É Amor, absolutamente, não tem necessidade de decidir
amar ou de procurar amar, nem mesmo ser amado, uma vez que é sua Essência.

Há, por trás de sua questão, a culpa.

O efêmero oscila: você não pode encontrar equilíbrio, de maneira alguma, de modo durável, no efêmero.

O problema é o narcisismo porque, fundamentalmente, esse inferno que você descreve é ligado ao seu próprio
narcisismo, à necessidade de puxar para si, no eu.

É o centro do umbigo.

É procurar causas para o sofrimento, para as oscilações, para os humores.

Mas, fazendo assim, você mantém a ilusão de não se crer digna de amar ou de ser amada.

Mas você não tem que ser digna (ou indigna), uma vez que você É Amor.

Enquanto você procura o amor no ato de amar, na necessidade de amar – ou na necessidade de ser amada – você
faz apenas renegar sua própria natureza.

Todos os seres humanos reivindicam agir, no mínimo uma vez em sua vida, por amor, qualquer que seja a expressão
desse amor (sexual, filial, passional, espiritual).

Enquanto você procura, há falta.

Se você não procura, não há mais falta.

Procurar o amor é como pedir a uma maçã para procurar um caroço.

Mas o caroço está dentro.



Você não pode procurar em um exterior uma satisfação interior, se não é para ficar e continuar na Dualidade e na
alternância prazer/desprazer, em qualquer amor que seja (sexual, passional, filial).

Tudo isso são amores humanos que apenas refletem a falta de amor do que vocês São, realmente.

Porque seu olhar não é bom.

Tudo isso vem das crenças, de todas as crenças, quaisquer que sejam, de todas as memórias (tanto as suas como
aquelas dos outros), quaisquer que sejam.

Mas vocês não são um ser de memória ou de crença.

Vocês São Absoluto.

Vocês São Amor.

Como é que o que é ilusório (Maya) poderia aportar qualquer satisfação que fosse duradoura?

Porque, mesmo a satisfação a mais duradoura apagar-se-á com sua própria morte, desse corpo de alimento.

O ego crê-se, permanentemente, imortal.

Em todos os amores que existem, ele os quer infinitos e eternos, para além da morte.

Mas nenhum amor, vivido aqui, é o Amor.

Todo amor – mesmo o mais desinteressado, mesmo o mais espiritual – é apenas a tradução da falta de
reconhecimento do que vocês São: Amor.

Como o medo, como o narcisismo, como o inferno, que são apenas não reconhecimentos de sua natureza, de sua
Essência.

Vocês põem peso onde não existe peso algum.

O Amor não é uma responsabilidade.

O Amor não tem que ser justificado e não é justificável.

Ele não tem que ser buscado ou procurado.

Não há, mesmo, que se colocar a questão da manifestação dele ou de sua ausência, ou de sua presença.

Porque é o que vocês São.

É o ego que quereria Ser Amor.

Mas ele não poderá, jamais, Sê-lo, uma vez que o ego é construído sobre a falta de Amor, sobre o medo.

Portanto, você não pode continuar no umbiguismo e reivindicar o Amor.

O único verdadeiro Amor é aquele no qual vocês desaparecem como pessoa, como indivíduo, como consciência,
como busca.

Se vocês pudessem parar tudo isso, com um golpe de varinha, e ficar tranquilos, constatariam, instantaneamente
(como eu já disse), que vocês não são nem o ator, nem a cena de teatro, nem o espectador, nem o teatro.

Vocês atuam em um desses papéis e creem tanto nisso, enquanto sabem, pertinentemente, que todo papel tem um
fim, como esse saco.

Então, pode-se falar da alma, do Espírito.

Mostrem-nos a mim.

A única verdade é o Amor, Morada de Paz Suprema, Absoluta, Eterna, não efêmera, não eu, não Si.

Enquanto há reivindicação sobre a pessoa, isso quer dizer, simplesmente, que vocês estão instalados na pessoa.

Se não há pessoa, a pessoa não pode ter o mínimo problema.

É impossível.



Tomando outro exemplo: é como se você me dissesse: «eu não quero mais estar no andar térreo, mas quero estar no
quarto andar do prédio», mas você persiste em continuar no andar térreo, sem querer movimentar-se ao quarto.

A expressão que vocês poderiam empregar é: querer um e o outro.

Vocês não podem querer, ao mesmo tempo, o efêmero e Ser Absoluto.

Lembrem-se: o efêmero não pode conter o Absoluto.

O Absoluto contém o efêmero.

É tão simples, que jamais o ego aceitará, que jamais o Si aceitará, tampouco.

Porque eles se têm a fazer-lhes passar o efêmero por Eterno.

Assim, mesmo se isso seja difícil a entender, para a pessoa: você não é essa pessoa.

Mas, enquanto você continua na pessoa, você continua no narcisismo, que é sofrimento, ou, no máximo, na
alternância sofrimento e satisfação.

Ora, toda satisfação requer sua reprodução (em todos os sentidos do termo, reprodução): em você, pelos medos que
voltam e que giram, mesmo, pela necessidade de reproduzir-se, para esperar reencontrar-se em uma continuidade

efêmera.

Toda pessoa é inscrita nessa necessidade de reprodução.

Todo esse saco de comida apenas pode existir por esse princípio de reprodução.

É, justamente, disso que é preciso tomar consciência e extrair-se.

E, depois, desembaraçar-se, também, da consciência que o percebeu.

Porque, quanto mais vocês escavam – esperando encontrar a Luz – mais vocês se afundam nas Trevas.

Eu poderia chamar isso de psicologia de saco.

E é a Verdade.

Busquem sem buscar.

Parem, e vocês avançarão.

É preciso desembaraçar-se de tudo o que chega à consciência.

Então, eu posso imaginar que a pessoa confinada vai querer desembaraçar-se do que faz sofrer.

Mas ela não consegue compreender como ela deve, também, desembaraçar-se do que põe na alegria.

Isso não quer dizer sair de uma relação, mas é, aí também, mudar de ponto de vista.

Quando eu me dirijo assim a vocês, a pessoa pode compreender – erroneamente – que é preciso afastar-se de uma
profissão, de um marido, de uma mulher, de uma relação.

Mas eu jamais disse isso.

É o que vocês entendem, ao nível da pessoa.

E vocês o entenderão sempre assim, enquanto estão instalados na pessoa.

Aceitem não mais ser pessoa, e vocês verão.

Mas, a partir do instante em que vocês empreendem uma ação para não mais ser pessoa, suprimindo isso ou aquilo,
vocês nada apreenderam.

Porque eu não me dirijo, necessariamente, à parte que ouve minhas palavras, num primeiro tempo.

E é por isso que eu lhes digo, a cada vez, para tomar o tempo para compreender.

Se você nada compreende, agora, tanto melhor, porque eu me dirijo ao que está além da compreensão.



Eu não me dirijo à pessoa que escuta, mas àquela que ouve.
________________________________________________
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Bem, queridos amigos, estou extremamente contente de reencontrá-los. Eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos e os escuto.

***

Pergunta: o que significa substituir o tempo pelo espaço?
Como eu já disse, há alguns anos, vocês estão em um Espaço que estava confinado, e que foi curvado, se
quiserem, pelas Embarcações dos rapazes malvados (como eu os chamei). E, de alguma forma, por forças

eletromagnéticas consideráveis, fechado neste Sistema Solar sobre si mesmo.

Quando o Espaço se curva cada vez mais, aparece algo que chamamos de tempo. Isso é dificilmente
compreensível pela consciência humana encarnada.

Todavia, todos vocês conhecem (nos seus alinhamentos, nos estados particulares de meditação, ou
de Samadhi, ou na Morada da Paz Suprema), momentos em que, ao mesmo tempo, vocês têm a impressão

de que o tempo está suspenso: é o Instante Presente. Mas, além disso, é o acesso ao Espaço, ainda que não
exista (como posso dizer?) a viagem, propriamente dita, mesmo não existindo transferência da consciência.

Para citar a minha própria experiência, na minha última encarnação, de manhã, eu meditava diante do Sol e eu
encontrei o Espírito Solar. E, nesse estado, eu não sabia mais se eu estava no meu corpo ou se eu tinha me
tornado o Sol: o tempo não existia mais, eu era o Espaço. Eis certamente o que isso quer dizer, para aqueles

que entenderam essa frase.

Isso tem uma realidade física, mas eu penso que isso foi também empregado no sentido de uma Realidade
(como dizem) espiritual, ou do Espírito.

Vocês sabem que estão em uma consciência confinada em um corpo, e que, às vezes, vocês vivem
experiências (de Comunhão, etc.) que podem levá-los a não mais estarem localizados no corpo: a consciência
está em outro lugar, aliás, ela não sabe mais onde ela está. Nesses momentos, o Espaço substituiu o tempo,

mesmo se o Espaço não lhes for perceptível, nesses estados diferentes, para muitos entre vocês, por
enquanto.

Alguns de vocês aproveitam esse estado para ir a outras Dimensões, ou para Fusionar com a Luz, ou com o
Duplo, ou com o Sol. Mas, contudo, é isto que isso significa.

***
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Pergunta: do seu ponto de vista, o que significa "ficar tranquilo"?
Ficar tranquilo é fazer qualquer coisa, seja ela qual for (varrer o banheiro, lavar a cozinha, a louça), estando

consciente do que você É. Não deixar o pensamento divagar sobre outra coisa senão no que você faz. Fazer
conscientemente a coisa, mas ao mesmo tempo, não ser o que faz a coisa.

Na maioria das vezes, olhem, por exemplo, vocês estão fazendo alguma coisa, aqui, nos períodos em que
vocês trabalham, e depois, vocês se põem a falar com alguém: vocês estão envolvidos na discussão

(qualquer que seja a discussão), mas vocês Estão ainda na Luz? Não, isso quer dizer que vocês não estão
tranquilos.

É nesse sentido que é necessário entender o “tranquilo”. Então, claro, há alguns entre vocês, que a Luz vai
solicitar, por sua ação, a permanecer fixo. Há quem permanece por horas sem se mover, outros que podem
estar hiperativos, mas isso não faz nenhuma diferença, porque vocês têm de viver o que é bom para vocês,

em relação ao que a Luz faz em sua Obra.

Mas, lembrem-se: vocês não podem fazer, e deixar fazer a Luz.

Por exemplo, BIDI, lhes disse para fazer alguma coisa permanecendo tranquilo, isso é perfeitamente possível.
Ali também, ele emprega a expressão de “ponto de vista”. Você pode muito bem estar cuidando de sua
cozinha, estar completamente disposto a cuidar da cozinha, e estar Alinhado. Tudo depende de onde você

colocar a sua consciência.

Em uma discussão, vocês vão falar da chuva ou do bom tempo, vocês vão estar na discussão. Mas, ali,
naquele momento, você está conectado, você está Alinhado, você está na Alegria, você está no Si,

no Samadhi ou no Absoluto? A diferença está aí.

Vocês todos sabem que, quando vocês fazem alguma coisa, vocês esquecem as outras coisas, não é? Por
que, ou vocês podem fazer uma coisa de cada vez, ou vocês estão presos a uma obrigação, seja qual for.

Bem, quando vocês estão no Absoluto, vocês podem conduzir, e colocar toda a sua atenção na condução, e
estar, ainda, no Si ou no Absoluto.

Esse manter o Si, o que quer que aconteça, seja qual for a discussão que vocês tiverem, é não deixar a
possibilidade ao eu de tomar a frente, ou seja, de jogar os jogos da “parlotte” [de falar], de troca mesmo de

coisas muito interessantes (sobre o clima, sobre o tempo, ou sobre o que vocês quiserem).

Há seres que, cada vez mais, se sentem observador ou espectador do que eles estão fazendo. Isso não
impede de fazer, mas, você, você permanece tranquilo. Isto quer dizer que naquele momento, há, realmente,

uma conscientização, de que vocês não são esse corpo, nem esses pensamentos, nem o que age.

Então, é claro, aquele que vive isso, vai dizer: “é verdade”, “é possível”. E eu lhes asseguro que é a estrita
Verdade.

Na minha vida, eu podia estar à mesa, eu podia fazer uma conferência, falar sobre não importa o que, e
mesmo nas danças que eu realizava, o único, o verdadeiro pensamento que estava ali, era a Luz e o Divino.

Se vocês chegarem a realizar isso, vocês estão Liberados.

Quem é capaz de fazer isso durante todo o dia? Reflitam sobre isso. Pois é fácil, com os Alinhamentos, com
tudo o que vocês têm feito como Ancoradores.

Semeadores da Luz, vocês têm vivido as Vibrações, vocês têm vivido o Si. Mas olhem a vida de vocês, vocês
próprios dizem, quando vocês têm de fazer qualquer coisa na vida ordinária, vocês saem do Si, por quê?

Hoje, está cada vez mais fácil de manter o Si, ou o Absoluto, continuando a fazer não importa o que seja. E de
fazê-lo, mais, muito bem, porque não é você que o faz, efetivamente, como lhes disse BIDI, é o saco de

comida, os pensamentos, que fazem isso. E eles fazem porque eles devem fazê-lo, porque a vida lhes pede.
E vocês, vocês são o observador. Quando vocês chegarem a isso, vocês estão nas primícias da

bilocalização.

E há cada vez mais Irmãos e Irmãs que são capazes, agora, de manter essa Consciência do Si ou do
Absoluto, deixando o corpo fazer o que há para fazer: comer, dormir, lavar o chão, dirigir o carro. E eles têm

acidentes? Tem alguma coisa acontecendo? Não. Mas isso, vocês não podem conceber, tanto que vocês não
vivem isso.

Este é o sentido bem específico do que significa ficar tranquilo: é silenciar o mental. É conceder, talvez, a um
pensamento, o direito de se manifestar (como conduzir um veículo, que requer uma certa atenção) e, ao

mesmo tempo, manter o Si e o Absoluto.

Enquanto vocês estiverem no eu, enquanto vocês oscilarem entre o Si e o eu, vocês não podem se aproximar
do Samadhi supremo, do Maha Samadhi, e do que é chamado de Última Presença, que permite transcender

(se pudermos dizer) essa Presença para viver e ser Absoluto.

A diferença é esta: há aquele entre os seus Irmãos e as Irmãs que é capaz, seja o que for que ele faça,
mesmo se ele se colocar na raiva, de manter o que ele É, e não o personagem que atua, estando totalmente e

inteiramente consciente. Nesse momento, o que acontece?



É muito simples: se vocês permanecerem tranquilos, no que quer que vocês façam, se a Onda da Vida tiver
nascido, ela está ali, ela não vai parar porque vocês fazem outra coisa. Ela é independente de vocês. O

Supramental é independente de vocês. Vocês estão na Transparência. Vocês estão na Espontaneidade. E
vocês estão, é claro, na Humildade e na Simplicidade, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês

digam.

E, claro, os campos áuricos que os animam, a Consciência que está ao redor de vocês, nada tem a ver com
aquela que oscila entre o eu e o Si, que passa da tagarelice ao Alinhamento. É isso que é necessário

perceber.

Vocês devem ser capazes de fazer qualquer atividade da sua vida e manter essa Consciência. É cada vez
mais fácil. Se vocês não forem capazes de fazer isso, significa que alguma parte de vocês foge do Si.

Isto quer dizer que, agora, depois de algum tempo, depois do nascimento da Onda da Vida, se vocês
observarem que vocês passam de um estado a outro, significa que nos Alinhamentos (ou quando vocês

decidirem se alinhar, ou fazer algum exercício), vocês vivem o Si, e que depois, vocês recaem nas coisas
mais ordinárias, mas sem guardar aquele estado, o que quer dizer que vocês passam o seu tempo fazendo

um ioiô, que vocês não são capazes de manter uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada, não é para ficar em um canto, e se colocar em meditação por toda a vida, mesmo se
alguns seres foram obrigados, pela sua encarnação, de fazê-lo, como MA ANANDA MOYI, por exemplo

(sobretudo para muitas mulheres).

Eu não critico as mulheres, não é isso, mas a polaridade feminina está mais apta a receber do que a emitir. A
mulher é um vaso, um receptor. O homem é um emissor.

Vocês devem reunir o Andrógino, isso significa que vocês devem ser capazes de fazer qualquer coisa, e
mesmo falar da chuva e do bom tempo, mantendo a Consciência Unificada.

E pouco a pouco, isso vai se tornar natural, para aquele que realiza essa Transfiguração, essa
Transubstanciação para o Absoluto, e que é o Absoluto mantendo o corpo. É um estado permanente,

totalmente permanente.

Eis o que isso quer dizer, “nada fazer e ficar tranquilo”. É nada fazer em si, é claro, uma vez que vocês
devem manter o que vocês têm que fazer, o que a Vida e a Luz lhes pedem para fazer.

Há a quem a Luz não pede para fazer mais nada: eles nem trabalham mais, eles não têm mais atividades.
E outros, a quem a Luz vai pedir para trabalhar muito mais.

Mas o que quer que a Luz lhes peça, o que quer que a Vida lhes peça, se vocês forem capazes de manter a
Unidade da sua Consciência, Unificada ou Absoluta, além da consciência, coloque-se a boa questão: por que

vocês oscilam assim?

Isso vai se tornar cada vez mais claro, porque vocês vão começar a vivê-lo. Vocês têm, por exemplo,
momentos, uns e outros, onde, de um golpe: “o que acontece?”, “onde estou?”, “o que eu faço?”, “o

que faço ali?”. Como se vocês perdessem as suas referências espaço-temporais.

É já um muito bom sinal, porque isso quer dizer que vocês estão dispostos a serem capazes de começar a
fazer alguma coisa, de fazê-lo, e ao mesmo tempo, de ter essa interrogação. Quando vocês chegarem a isso,

vocês estão nas primícias do estabelecimento permanente do Si, e depois, talvez, do Absoluto.

Mas se vocês constatarem que quando alguém lhes dirige a palavra, quando vocês têm uma contrariedade,
quando vocês têm uma dor, vocês saem do Si, ou vocês saem do Absoluto, há um problema.

Agora, aquele que vive o Absoluto, ele viaja livremente de um ao outro, mesmo quando ele faz o papel de um
personagem, ou fica a falar de outras coisas, ele mantém a Vibração do Si, ou então, o estado que foi

denominado não-consciência. Ou seja, um estado em que a Consciência não está mais localizada, em uma
pessoa, em uma identidade, em uma interação com outra pessoa. Ali, vocês estão Liberados, não antes.

A Liberação não é deixar esse corpo, necessariamente, para ir no Estado de Ser e viajar nas Dimensões
(isso, é a Realização). É a Conscientização do Samadhi, é a Consciência que está em Vibração extrema, e

que libera o Corpo de Estado de Ser no Sol (ou que é sintetizado de novo aqui, ao seu lado, em vocês).

Agora, ao seu lado, há o Canal Mariano que lhes dá a Consciência (para aqueles que o têm ativado) das
Presenças que estão ao lado de vocês. O que é um grande passo, uma vez que essas Presenças se

manifestam não quando vocês meditam, mas vocês podem estar prestes a falar com alguém e, de repente,
sentir essa Presença, como disse SRI AUROBINDO, com a modificação do Som (ver a intervenção de SRI

AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

Tudo isso é extremamente importante, pois o Som é um marcador também: imaginem que vocês estão
em Samadhi, vocês escutam um Som muito específico, que é quase o Som do Absoluto, que é o Coro dos

Anjos, um pouco antes. Nesse momento, alguém vem lhes falar, o Som se vai: vocês não foram
suficientemente vigilantes, não para combater seja o que for, mas porque o elemento perturbador (quer seja o

marido, a mulher, um amigo, um inimigo) não tem nenhuma importância: não é ele que precisa ver, é você.

Por que, se ali, naquele momento, a sua Vibração cair e o Som dos ouvidos diminuir, vocês perdem o contato



com o Cordão Celeste, com o Antakarana, vocês saem do Si, vocês saem do Samadhi: por qual razão?

Acabou o tempo de acreditar que vocês podiam apenas estar, ou no Samadhi, ou nas ações da vida corrente.
É o ego que acredita nisso.

***

Pergunta: eu vivo vertigens quase permanentes, quer eu esteja imóvel ou não, o que acontece?
Cada vez mais Irmãos e Irmãs vivem os processos Ascensionais, neste momento, sofrer de vertigens, é

normal.

Essas não são as vertigens ligadas a mudanças de posição (é claro, é necessário eliminar os problemas
médicos, hem, eu já disse isso). Mas para as pessoas que sentem as Coroas Radiantes, que despertaram

a Kundalini, ou a Onda da Vida, que têm uma das Coroas ativa, isso tudo é bastante lógico.

Vocês têm a impressão de vertigem, que está ligada à deslocalização da consciência. E também (como isso
se chama?) as oscilações da Terra, que vão se tornar cada vez mais importantes, à medida dos próximos dias
e semanas, como disse ANAEL e MARIA (ver as intervenções de ANAEL de 19 de maio e de MARIA de 22

de maio) (2).

Lembrem-se, no ano passado, eu disse que os Tempos estavam consumados. Agora, vocês não estão mais
nos preparativos, vocês estão na concretização da Ascensão: é o que vocês estão vivendo, ou não vivendo.

***

Pergunta: é necessário ter a percepção do Canal Mariano para poder viver o Absoluto?
Você não pode viver o Absoluto: você É Absoluto. A Onda da Vida (como foi explicado por MARIA, e depois
por outros intervenientes), a ativação do Canal Mariano (dado por GEMMA GALGANI, por SRI AUROBINDO

por MA ANANDA MOYI), é um elemento favorecedor.

Por que tudo o que os coloca em contato com outra coisa que não a sua pequena pessoa ou outras pequenas
pessoas, Irmãos e Irmãs encarnados, mas com outras Dimensões (quer seja o Duplo, o seu, quer seja o
Duplo Etéreo, quer seja o Corpo de Estado de Ser, quer seja MARIA, MIGUEL, um Ser espiritual ou um

contato espiritual, seja ele qual for), ajuda a estabilizar a sua Consciência, no Si ou no Absoluto.

Mas não é porque o Canal Mariano está aí que você É Absoluto. Como disse BIDI, o Absoluto não se refere a
todo mundo: muito poucos seres são capazes de Abandonar o Si, e é a sua Liberdade.

Nem todos vocês estão no mesmo nível de necessidade, de sede de experiências, de sede de Dimensão, de
sede de Luz.

Eu creio, aliás, que BIDI insistiu nisso, sobre essa noção de Absoluto: ele lhes apresentou algo. E ele lhes
disse, eu creio, muitas vezes, que isso não pode ser um objetivo, porque você É Absoluto.

Portanto, não coloque (como se diz) o martelo na cabeça. Se você não viver o Absoluto, isso quer dizer o
quê? Que você está no Si ou no eu, e daí?

Lembrem-se: é necessário Abandonar o Si para Ser Absoluto. Vocês estão prontos para perder tudo? Vocês
estão prontos para serem totalmente Transparentes, para desaparecer, na totalidade, como pessoa? A prova
de que não: é quando vocês discutem com alguém, vocês são bem uma pessoa, vocês perdem a Unidade.

Portanto, a pessoa está ainda muito presente. A diferença, ela se vê nesse nível.

Então, é claro, quando vocês vivem esse estado (que não é um estado), quando vocês estão estabilizados no
Absoluto, em uma forma, vocês estão em permanente Consciência. Mesmo à noite, você não dorme mais.

Você não tem mais necessidade de dormir, absolutamente, como está escrito nos textos antigos, como
muitos Místicos mostraram: eles não dormem mais, ou então, eles dormem uma hora, duas horas, três horas

por noite.

E, ao contrário, há outros seres que querem dormir, talvez, quinze horas por dia, porque é o trabalho de
transmutação e de metabolização de estabelecimento do Si. Isso quer dizer que esses seres não têm o Si

estabilizado: eles viveram experiências no Si, que é um encorajamento, mas eles não estão estabilizados no
Si.

Toda a diferença está aí: aquele que está estabilizado no Si, já vê se modificarem muitas coisas,
independentemente da Consciência Vibral: a Onda da Vida nasceu, ela subiu, ela se virou, ela sofreu alquimia,
a Lemniscata Sagrada está em movimento, todas as Coroas estão ativas, todos os chacras são percebidos, a

pessoa se deslocaliza à vontade. No seu corpo físico, ela está ali, mas ela pode estar no seu Corpo de
Estado de Ser, não importa onde sobre a Terra, hoje, e intervir não importa onde no seu Corpo de Estado de

Ser e ter plena consciência.

É tudo isso que está prestes a chegar para vocês, agora. Portanto, se isso não chegar, coloque-se a questão:



o que, em você, está ligado à pessoa que você é, a esse corpo, à sua vida?

BIDI lhes falou sobre isso muitas vezes, há anos que as Estrelas lhes falam sobre isso, de diferentes
maneiras: enquanto a alma estiver voltada para a matéria, para a necessidade de materialidade, para a

necessidade de experiências, é necessário fazer uma escolha. Vocês são uma pessoa, ou vocês não são
mais uma pessoa. Mas vocês não podem ser os dois.

Então, enquanto você acreditar ser esse corpo, essa pessoa, viva a sua vida: não há mais tempo, agora, de
mudar as coisas.

Vocês chegam nestes tempos, como lhes disse BIDI (e eu, tinha lhes dito: está Consumado), e agora, está
terminado.

Vocês sabem que há prazos astronômicos extremamente precisos. Tudo o que eu tinha dito, há cinco anos,
seis anos, referente aos vulcões, referente aos movimentos sísmicos, referente ao céu, estão presentes.

Então, é claro, haverá sempre seres que estão ligados à pessoa, que vão continuar a viver a sua pessoa: eles
não estão prontos. Mas nós sabíamos disso desde o começo.

Por que vocês querem que toda a Terra vá ao mesmo lugar? Por que vocês querem ter todos o mesmo Vir a
Ser, ou o mesmo estado de Ser? Onde está a Liberdade, ali, nisso?

O Si não é uma recompensa, o Absoluto tampouco: é o resultado de uma Consciência. Se sua consciência
estiver na pessoa, fique na pessoa. Você não pode pretender, agora, Ser Luz e ser uma pessoa, isso não é

mais possível.

Vocês vão constatar, cada vez mais, os descartes. Vocês serão obrigados a jogar o grande descarte. Vocês
vão se sentir divididos, atormentados, entre os apegos que permanecem, os medos que permanecem, e o Si

ou o Absoluto. Isso faz parte do que se vive sobre a Terra, atualmente.

Mas não digo isso, mais uma vez, por qualquer culpabilidade, simplesmente, vocês estão ali onde vocês
estão, e vocês estão no lugar correto. Vocês não podem pretender o Absoluto, e conservar o Si. Vocês não

podem pretender estar estabilizado no Si e na Unidade, e manter a Dualidade.

Quando vocês falam das coisas, sem consciência, das coisas mais ridículas da vida, investindo a sua
consciência, como você quer viver a Unidade?

Então, é claro, você vai responder: “mas ainda estamos encarnados”. Mas eu respondo: felizmente, você
ainda está encarnado. Pois é necessário completar, agora, essa Transfiguração, essa Ressurreição, de
acordo com o que está previsto para vocês. Mas não há nada como obstáculo, exceto vocês mesmos.

Lembrem-se: os karmas coletivos, o inconsciente coletivo, o astral coletivo, foram dissolvidos. Os envelopes
isolantes foram dissolvidos. O Canal do Éter está constituído, o Canal Mariano está constituído, mesmo se

você não perceberem isso (isso depende unicamente da sua consciência).

A sua consciência está ali ou ela está: na pessoa, disposta a viver a sua vida ordinária e as suas pequenas
experiências de Alinhamento. Ou então, ela está no Si. Ou então, você É Absoluto.

Nada há para julgar, nada há para considerar com um olhar crítico. E sempre dissemos que será feito, muito
exatamente, segundo a sua Vibração: vocês vivem isso agora. E vocês vão ver cada vez mais claramente.

Tudo o que nós lhes dissemos, antes das Núpcias Celestes, durante as Núpcias Celestes, todas essas
informações que nós lhes demos (sobre os Novos Corpos, sobre a ativação de algumas potencialidades
novas), não era para manter uma pessoa apresentando as novas Vibrações, assim, e continuar a sua vida

normalmente. Se vocês interpretaram assim, nós ficamos desolados.

Vocês vão ver cada vez mais claramente, seja qual for o lugar em que vocês estiverem, no nível da sua
consciência ou da não-consciência, o que depende da pessoa, da personalidade, o que depende do Si, e o

que depende do Absoluto.

Mesmo se vocês estiverem no eu, vocês vão ver cada vez mais claramente, isso vai explodir na cara, mas é
normal. Se a consciência, entre aspas, não tomar consciência disso, de que isso serve?

Em resumo: não é mais tempo de se divertir. Se você quiser continuar falando sobre a chuva e o tempo bom,
continue a falar da chuva e do tempo bom. Mas há duas maneiras de falar da chuva e do tempo bom: estando

na consciência da chuva e do tempo bom, ou estando na Consciência Unitária, ou sendo Absoluto.

***

Pergunta: sabendo que eu optei pelo Absoluto, como superar um problema de saúde para ser
Livre?

Enquanto você considerar que uma doença, seja ela qual for, especialmente hoje, é um obstáculo à sua
Liberdade, o que isso significa? Isso significa que você está trancado na sua própria pessoa.



Mas não há opção pelo Absoluto, como é que você pode optar pelo Absoluto? Você faz a escolha entre o Si e
o eu, e isso é a Vibração que decide. Mas o Absoluto não pode ser uma escolha, uma vez que, para exercer

uma escolha, é necessário que você esteja no Si ou no eu, mas o Absoluto apenas pode ser se,
precisamente, não houver mais Si e mais eu.

Você vê um pouco: é paradoxal. Eu compreendo perfeitamente, que com tudo o que lhes disse BIDI e que
nós lhes dissemos, você pode às vezes achar difícil, porque você ainda está em um processo mental da

pessoa, você não está suficientemente capaz de soltar. Talvez você esteja Abandonado à Luz, porque você
experimentou as Coroas. Mas Abandonar o Si e o eu, na totalidade, é realmente diferente.

Entregar-se à Luz é deixar a Luz agir. Isso não é querer ser desembaraçado seja do que for, sem isso, isso
prova que você não compreendeu nada.

Acreditar que pode existir um obstáculo (seja ele qual for, nas suas circunstâncias de vida no momento atual,
nas circunstâncias deste corpo) que representa um obstáculo seja ao que for, prova simplesmente que você

se coloca no nível da pessoa.

No entanto, há alguns anos, nós temos falado dos impulsos da alma para realizar mudanças (profissionais,
pessoais, de atividades, etc., etc.), era, como vocês dizem: foi a preparação das Núpcias Celestes, foram as

Etapas.

E, depois de um ano, nós lhes dissemos, então, que as coisas estavam consumadas, e que vocês
aguardassem a boa vontade da Terra. Mas a Terra lhes mostra todos os dias que ela decidiu, agora, viver a

sua Ascensão.

Então, vamos tomar uma dor: você tem uma dor que toma a cabeça, porque ela é terrível. Mas se você estiver
no Si, e no Absoluto, nenhuma dor pode alterar o que você É. Você vive a dor, mas a dor não pode alterá-lo.

Enquanto alguma coisa alterá-lo, na sua vida, é porque você está na pessoa.

Quando a Onda da Vida subir, quando a Onda da Vida subiu, quando ela se desenvolve, quando
a Lemniscata está em movimento, os seres que vivem isso, vivem a Liberação, eles são Liberados, seja o

que for que se torne o corpo, seja o que for que se torne a vida: eles não são mais esta vida, e, contudo, eles
a vivem.

Isso que você exprime, e que muitos entre vocês podem exprimir, neste momento, é a vontade, são as
resistências: “eu quero fazer isso”, “eu quero”, “eu fiz a escolha”, “eu quero isso”. Mas vocês nada

têm que querer.

Quem quer é sempre a pessoa, não? O Absoluto não quer nada, já que ele É. O Si não quer nada, já que ele
contempla si mesmo na Luz.

É talvez tempo de assimilar esses conceitos. Caso contrário, isso quer dizer o quê? Vocês vão ser obrigados
a compreender (intelectualmente, Vibratoriamente) que o que vocês almejam não é senão um desejo, não é

senão uma necessidade de uma criança mimada, que quer a sua chupeta, mas que não vai, sobretudo, mudar.

Aí, sequer é mais questão de mudança: é questão de desaparecer. Tudo o que existe hoje, de maneira geral
(eu disse na minha vida, eu disse há muitos anos, eu repito), tem uma razão de ser.

De qual lado você se coloca? Se você estiver na pessoa, você diz: é catastrófico, eu sofro, eu vou morrer.
Se você estiver no Si, e ainda mais, no Absoluto, que importância isso tem?

Seja lógico, também, como lhes diz BIDI, de uma lógica incomparável. Vocês não podem exprimir um desejo
de ‘vontade de bem’ neste mundo (isto é, projetar um mundo melhor, uma idade de ouro sobre esta Terra e
nesta Dimensão). Nesse momento, faça essa escolha, é a sua Liberdade, mas não fale de Si, não fale de
Absoluto. Não reivindique qualquer coisa que seja incompatível com o que você pensa, com o que você

acredita.

Vocês não estão mais nas escolhas Vibratórias, vocês estão na atualização do que vocês realizaram. 

Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que, no último momento, vão se encontrar sendo Absoluto, sem
nunca terem ouvido falar seja do que for. Isso foi dito para a Onda da Vida. Mas para a maioria de vocês, que
vivem, que Vibram uma das Coroas, dizer isso não tem sentido, exceto para aumentar o apego à sua pessoa,

à sua vida.

Quando eu lhes disse, há anos, da grelha planetária, de maneira humorística, não era uma história no ar. Como
vocês vão fazer quando vocês tiverem desaparecido? O que desaparece? A pessoa.

Se vocês, se o seu ponto de vista estiver na pessoa, o que é que vocês se tornam? Eu tinha explicado, já, em
2007, 2008, agora vocês estão nisso.

Então, é claro, quanto mais vocês vão avançarem, mais, em vocês, as duas humanidades vão existir também.
Não é uma separação de Irmãos e Irmãs, mas é uma separação em vocês. Onde você se coloca?

É necessário ser capaz de estar na Alegria, na Vida, de conduzir a sua vida, o que a vida lhes pede para
conduzir, e estar pronto para deixar tudo de um dia para o outro. Não para abandonar alguma coisa, mas para

Ser o que vocês São.



Pergunta: falamos sobre a 5ª Dimensão. Agora estamos falando do Absoluto. O que aconteceu entre
os dois? Como se situa a 5ª Dimensão em relação ao Absoluto?

Isso não acontece, como foi explicado dezenas de vezes. O Si, como lhes disse BIDI, é uma das camadas da
cebola: vocês construíram o Si. O que você queria que acontecesse, já que o Absoluto sempre esteve aí?

Mas imagine que a anos atrás, antes do despertar do Si, antes da realização do Si, antes das Coroas
Radiantes, antes do Ancoramento da Luz e de Semear a Luz, de repente, eu chegasse, eu mesmo, lhes

dizendo: esqueçam tudo, a encarnação não existe mais, a reencarnação não existe mais, não há mais
karma, não há nada, há somente o Absoluto. O que você teria feito?

Todos vocês teriam partido, pessoa alguma escutaria, ninguém teria trabalhado para Ancorar a Luz. Então, nada
acontece.

Vocês têm sempre as suas linhagens estelares, vocês têm sempre as suas raças intraterrestres e
extraterrestres, vocês têm sempre uma Dimensão de origem. Mas alguns devem acordar nesse corpo, o

Absoluto.

O Absoluto compreende todas as Dimensões: por que você quer localizá-lo em alguma parte? 

Nós sempre dissemos que além da 3ª Dimensão (isto é, além dos Mundos de carbono dissociados), há uma
Liberdade de consciência total: vocês passam de Dimensão a Dimensão, de um corpo a outro corpo, até os

limites do antropomorfismo. Isso não mudou.

Para ir para a FONTE, e além da FONTE, há o Absoluto, é o que contém o Todo. O Absoluto não é um
objetivo, isso foi dito ontem, isso foi repetido há quinze dias, é você que o considera um objetivo.

Então, a partir do momento em que você tiver um objetivo, você não pode ser Absoluto.

O objetivo é a Ascensão. A Ascensão, ela ocorre na Dimensão de destino (5ª, 11ª, 9ª, 18ª, qual importância) já
que vocês são Multidimensionais (ou 3ª Dimensão Unificada, para aqueles que tiverem necessidade da carne).

É sempre o mesmo discurso.

O Absoluto não é uma etapa, é subjacente a todo o resto. Cabe a você saber se você quer ser o Todo, ou uma
parte do Todo, mesmo tendo consciência do Todo. Mas você não escolhe como escolheria comprar um

bombom de morango ou de cereja.

É a Presença da consciência em uma Vibração, ou a Dissolução da consciência, que realiza isso: não é uma
decisão.

***

Vocês estão caminhando para tomadas de consciência específicas. Agora, nós não estamos mais nas
preparações, nós não estamos mais nas elevações Vibratórias. Nós estamos, muito precisamente, Vocês

estão, muito precisamente, ali onde se faz, não a escolha, mas a ‘realização’ da escolha.

E quanto mais os dias passarem (até a data que lhes foi dada por ANAEL, isto é, o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul)), mais isso vai se tornar cada vez mais evidente na frente do palco: onde você

está? Onde você se situa?

************
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Pergunta: qual é a diferença exata entre conscientizar e refutar?
Conscientizar é tomar consciência. Refutar, é exatamente o contrário. Esta não é uma diferença, é uma

oposição. Não há nenhuma ligação, aliás, entre os dois, exceto que o agente que opera a refutação, é claro, é a
consciência.

***

Pergunta: o que você recomenda, além da refutação, para não recair na personalidade quando
houver interferências exteriores?

A partir do momento em que você se colocar no Si, não pode existir interferência exterior. O que vocês
chamam de interferência exterior é apenas a sua própria capacidade (ou dificuldade, a sua escolha) para ir de

um ao outro e para diferenciar os dois.

Quando você estiver no Si (e não falo do Absoluto), quando você estabelecer a sua permanência do Si,
nenhuma interferência exterior pode alterar o Si. Caso contrário, não é o Si, é uma experiência do Si, mas não é

o estabelecimento no Si. Isso retoma o que eu disse anteriormente, se você preferir, sobre o que vocês vão
ser levados a conscientizar, a tomar consciência, cada vez mais disso. É a diferença precisamente entre cada
um de vocês, entre aquele que está no Si e aquele que faz a experiência do Si e que vive na personalidade.

Até agora eu nunca disse que deveríamos destruir a personalidade, mas ela é transfigurada pelo Si. Se o Si
não for suficientemente transfigurador, a personalidade se manifesta e, nesse momento, você vai falar de

interferências: há o vizinho que o incomoda, há uma circunstância no ambiente, há um órgão que está doente,
etc., etc.

Mais uma vez, mesmo sem ir a esse Último Absoluto, quando você estiver instalado no Si, de fato instalado na
permanência do Si, quando você estiver instalado na Última Presença, como lhes disse o Arcanjo URIEL, você
não pode mais ser afetado por qualquer interferência. As interferências não existem mais por que, no instante

em que você me fala de interferências exteriores, onde você se coloca? Na pessoa. Já que no Si não há
diferença interior/exterior, há uma Unidade de consciência. 

Agora, você tem muitos meios que permitem limitar as influências ambientais, com os cristais, com técnicas, eu
não sei. Mas enquanto você agir assim, você coloca você mesmo em interação. Isso quer dizer que a sua

própria consciência não aboliu os limites da pessoa, já que você mesmo fala de alguma interferência exterior. O
Mundo é uma interferência exterior, para o Si, na sua totalidade. Qual é a diferença entre a pessoa que está no
ego e aquela que está estabilizada, como eu disse, no Si? Ela está em Unidade com Tudo. O outro, vai falar na

personalidade, no ego, das interferências, dos elementos que dificultam.

Os próprios mecanismos da consciência fragmentada da 3ª Dimensão e os mecanismos do Si ou da
5ª Dimensão, que é a Ascensão, se você preferir, não são os mesmos. Para isso, olhe a sua vida, sem ir,
como disse BIDI, à investigação do Absoluto. Investigue sobre como você age na sua vida. Olhe para si

mesmo. Isso deverá lhes aparecer cada vez mais claramente. Enquanto houver uma concepção, enquanto
houver a vivência de uma interferência parasitária exterior (quer seja a madrasta, quer sejam os impostos, quer

seja não importa o que), isso quer dizer o quê?
Que o Si não está instalado na permanência: você não está na Última Presença. E nós lhes temos dito que,

agora, com a Onda da Vida, vocês devem se Abandonar, na totalidade. Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz e,
também, Abandonar-se à sua Vida.

O mundo, finalmente, na consciência que vocês começam a viver, não é senão a projeção da sua própria
consciência, como lhes disse BIDI, como lhes disse IRMÃO K e outros, quando lhes falaram, no ano passado,

e UM AMIGO, das quatro consciências e da Consciência Turiya. Tudo isso, agora, é colocado em prática e
visto claramente, em função dos elementos que vocês leram, que viveram, das suas experiências de vida, para

compreender onde vocês estão.

Falar de uma interferência exterior demonstra simplesmente uma coisa. Ainda uma vez, sem nenhuma
acusação, mas, simplesmente, eu os chamo a olhar, com Transparência, o que vocês são. Mesmo quando

BIDI lhes fala do Absoluto, ele fala, sobretudo, do que ele já não é. Tudo o que for conhecido não é Absoluto. 

Agora, no que você vive (sem ir até o Absoluto), no Si, vocês tiveram muitos testemunhos, da nossa parte.
Entre vocês, vocês falam, não é? Vocês veem bem aquele que está estabilizado na Alegria, e aquele que joga

estar na Alegria, aquele que vive a Alegria em intervalos.

Aquele que vive a deslocalização, a Comunhão permanente, e aquele que o vive por episódios. Tudo isso se
torna visível, claramente visível. Já havíamos lhes dito, no ano passado, que vocês poderiam enganar a vocês

mesmos cada vez menos. De nada serve mentir a si mesmo, porque, lembrem-se, há um processo que é
chamado de ‘face a face’ que, precisamente, vai permitir, no momento da Luz, uma espécie (e eu não gosto
muito dessas palavras) de introspecção da consciência, colocar-se frente a si mesmo, a um dado momento. 

A opacidade do ser humano é que ele pode trapacear. Ele pode mesmo dizer: “eu te amo”, sem amar. Mas
quando a Vibração estiver ali, o que é que vocês fazem? Vocês não podem negar o Amor, se a Vibração

estiver Presente. É a mesma coisa para a sua própria consciência. Qualquer interferência, vivida como uma
interferência do exterior, faz considerar, que você considera que você tem um ser Interior (que é a sua pessoa)



e o exterior. Portanto, na consciência não reunificada, permanecem partes fragmentadas.

Vocês serão cada vez mais confrontados, com vocês mesmos, sem terem necessidade de mim para lhes
dizer as coisas. Vocês vão conscientizar, tudo isso, é evidente.

***

Pergunta: eu senti, deitado, tremores, de forma intermitente. O que aconteceu?
Isso faz parte dos seus canais que estão abertos para você. É tudo o que posso dizer. Não há detalhes a dar,
porque são os seus canais, particulares, que lhe permitem captar isso. A posição também. Você estava, como
você disse, deitado e não sentado, não em pé. Portanto, você oferecia ao solo uma superfície corporal mais
importante. Eu os lembro de que, depois de fevereiro, a Onda da Vida nasceu. São as modificações elétricas

consideráveis sobre a Terra, que os seus cientistas começam a perceber.

Lembrem-se: eu tinha falado do último envelope isolante que era a ionosfera, a mais próxima de vocês, a 80 /
90 km de altura, e da superfície da Terra, do Manto da Terra. Entre as duas, há cargas elétricas, há cargas
magnéticas. Houve uma inversão do campo magnético, da magnetosfera e da ionosfera, há alguns meses,

depois da Onda da Vida, no mês de março. Desde então, a Terra não reage mais da mesma maneira. 

A Onda da Vida nasce sob os pés. Ela nasce sob os pés quando vocês a acolhem, quer vocês estejam
deitados ou em pé. Mas é evidente que a Onda da Vida, como eu também havia dito, vem do Núcleo Central da
Terra. É a resposta da Terra, é a Ascensão da Terra. Então, as cargas elétricas da Terra, a Onda da Vida, essa

Onda do Éter que sobe, é normal que ela aja em você. Mas nem todo mundo sente a Onda da Vida. E, no
entanto, ela está aí para todo mundo.

***

Pergunta: como conciliar o fato de que alguns intervenientes nos propõem para pedir ajuda e outros
nos dizem que não precisa pedir nada, nada esperar, nada querer? 

Mas eles não falam da mesma coisa. Não espere nada, não queira nada: para o Absoluto, para a Onda da Vida.
Isso não contradiz pedir alguma coisa, uma ação, para alguém, para alguma coisa específica, para vocês, para

pedir a uma entidade.

Mas vocês não podem pedir para a Onda da Vida aparecer. Vocês não podem pedir ao Anjo Guardião ou à
MARIA para fazer nascer a Onda da Vida. Uma vez que isso não depende senão de vocês. Isso não se refere

aos mesmos setores, isso não se refere às mesmas coisas. Vocês querem colocar tudo no mesmo lugar.
Quando lhes dizem para nada fazer, eu expliquei, agora. Mas quando lhes dizem para nada fazer, isso não quer
dizer para não mais pedir. Não é a mesma coisa “fazer” e “pedir”, me parece, ou então eu não falo mais a sua

língua. Nada fazer não quer dizer nada pedir, me parece que é isso, não é?

***

Pergunta: em qual domínio podemos fazer pedidos?
Mas em todos os campos que lhes servir, exceto um: aquele da Passagem do ego ao Coração ou do Si ao

Absoluto, porque nenhum pedido pode ser atendido. Porque aí é você que pode realizá-lo. Nós já lhes
dissemos há anos. Ninguém pode abrir o seu Coração no seu lugar, estritamente ninguém. Ninguém pode fazer

nascer a Onda da Vida, em vocês.

Então, é claro, há técnicas, talvez, que lhes foram dadas, eu creio, para facilitar, mas isso não faz nascer a
Onda da Vida. Isso cria as circunstâncias, as condições. Mas vocês não podem pedir à Onda da Vida para

nascer. Em relação a isso, é necessário permanecer tranquilo.
Mas o que é que os impede de pedir? Mas não peça em relação a um objetivo diferente de onde é solicitado.

Agora, Abandonar o Si, é se estabelecer no Absoluto, no Último. Vocês não podem pedir o Absoluto, e sequer
vocês podem pedir o Si. Uma vez que o Si começou a emergir, para muitos de vocês, a partir do momento em

que houve o Abandono à Luz. A Graça, o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, é a própria Graça.

Lembrem-se: há alguns anos, nós tínhamos dito que, quando vocês estivessem na Unidade, vocês viveriam a
Fluidez, vocês viveriam a Fluidez da Unidade. Tudo se desenrolava de maneira um pouco mais fácil, ou mesmo

muito mais fácil. Hoje, com a Graça, vocês não tem mesmo mais nada a pedir, quando vocês vivem o Manto
Azul da Graça, quando vocês vivem a Onda da Vida. Não há mesmo nada a pedir uma vez que tudo o que

vocês imaginariam pedir já chegou.

Mas não é o pedido de “eu quero uma Ferrari”, não é? São pedidos refentes à vida, para viver. Porque, para
viver a Onda da Vida, eu os lembro de que a personalidade é apagada. Ela é transmutada, ela é transfigurada,

ela não é mais o mestre a bordo. Não há qualquer motivo para que esta personalidade peça seja o que for, pois



a Graça está aí. E qual é o princípio da Graça?
É a Ação da Graça, isso significa fazer desaparecer todas as dificuldades da sua vida. Qual seria o pedido,

quando você é Absoluto? O pedido, ele vem, ou da personalidade, ou do Si, como eu já disse antes, que não
está estabilizado, que não está na Última Presença. 

Agora, é muito simples: vocês não têm de se colocar a questão, porque se vocês tiverem um pedido, isso quer
dizer o quê? Que vocês não são o Absoluto. Uma vez que, sendo Absoluto, nesse Último ou na Última

Presença, não pode existir o menor pedido seja do que for, já que não pode existir nem falta, nem incerteza,
nem questão, nem seja o que for para pedir.

E de outro lado, quando vocês estão no Si ou no Eu, vocês não podem pedir o Absoluto. Pois, como eu disse,
não é uma escolha, não é uma aspiração, não é uma projeção, ele já está aí. Isso está um pouco mais claro?

***

Pergunta: pedir o Abandono do Si, não é esta uma maneira de pedir o Absoluto?
Mas quem disse que poderia pedir o Abandono do Si? É necessário se Abandonar, é necessário Abandonar o
Si. Mas isso não pode ser um pedido. Um pedido para quê? Quem é que disse isso? Não pode existir pedido

de Abandono do Si. Vocês têm tido informações durante horas, sobre o Abandono do Si.

Como vocês querem pedir o Abandono do Si? É o Si que se Abandona, ele próprio. Como é que alguma coisa
exterior poderia fazê-los atravessar a Porta Estreita? O Abandono do Si, é você que pode realizá-lo. É a

Passagem da Porta Estreita, é a ação do Manto Azul da Graça que veio impulsioná-los a atravessar a Porta OD.
Mas vocês não podem pedir, a quem quer que seja, o Abandono do Si.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de ser sacudida da direita para a esquerda e da esquerda para
a direita? E de um ombro para outro ou de uma têmpora para a outra?

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela sobe, quando ela chega ao períneo, quando ela chega ao
chacra de baixo, quando ela atravessa os obstáculos, as resistências da personalidade, é uma ondulação. Essa
ondulação pode se refletir por vertigens, por uma sensação de balançar fisicamente ou por uma ondulação de

energia, é o mesmo processo.

Isso pode ir de um pé ao outro, de uma mão a outra mão. Isso pode ir de uma orelha a outra, isso não tem
nenhuma importância. É a ondulação da Onda da Vida. É uma ondulação. É a espiral, é a Lemniscata. É a
espiral da Vida, se você preferir, que pode dar vertigem, que pode dar a sensação, por exemplo, de dor no
fígado ou no baço, que pode dar a impressão real, de balançar, de ondulado, de ondular. Ou então, o corpo

não se move. Mas é, digamos, uma mistura de energia, de Vibração e de consciência, que ondula. É a
ondulação. Isso se chama uma Onda da Vida ou Onda do Éter.

Por que nós temos chamado de onda e não de Luz Vibral? A Luz Vibral, ou Supramental, é uma ressonância de
um campo que é estacionário. A energia circula segundo linhas, segundo trajetos. A Onda da Vida, ela, sobe

por debaixo dos pés, e quando ela estabiliza a conexão com o períneo e isso circula em todo o corpo, faz uma
ondulação.

É uma onda.

***

Pergunta: quando se escuta uma canalização e se dorme, o que acontece?
Há sempre o aspecto Vibratório. E nós sempre dissemos que a Vibração era mais importante do que as
palavras. Muitos Irmãos e Irmãs encarnados percebem a Vibração, mesmo em outro idioma. Eles não

compreendem nada, mas há a Vibração. Cada vez mais, vocês vão perceber, e, aliás, isso foi dito por GEMMA
(intervenção de GEMMA GALGANI de 20 de maio de 2012), e foi dito por SRI AUROBINDO (intervenção de

21 de maio de 2012), há não muito tempo (3).

Por exemplo: o Som, como o Som se modifica? É uma Vibração, o Som.

Então, vocês poderão cada vez menos confiar na sua compreensão, no sentido intelectual, e não sentir, por
que o sentir é colorido pelas suas experiências.

O sentir não está sempre ligado à Essência, ele está ligado também à sua experiência. Vocês vão dizer, por
exemplo: “eu sinto isto como positivo”. Outro vai lhes dizer: “eu sinto isso como negativo”. Nenhum dos

dois está certo nem errado: é em função da sua própria consciência, do seu próprio estado.

Mas, cada vez mais vocês vão passar por uma percepção Vibratória que lhes dará as respostas. O Som é um



bom exemplo. A Onda da Vida é outro. Se vocês viverem a Onda da Vida, permanentemente, e vocês
encontrarem alguém que abafa a sua Onda da Vida, cabe a vocês tirarem as suas conclusões. É uma

interferência exterior. Significa simplesmente que a Onda da Vida é, ela, suscetível de variar segundo as
circunstâncias. Mas não é você que varia. Cabe a vocês decidirem, nesse momento, o que convém fazer.

Mas vocês têm testemunhos, marcadores, muito mais do que a compreensão das palavras. A Vibração é
essencial. E hoje, além da Vibração (tanto do Coração, a resposta do Coração segundo RAM (intervenção de
28 de março de 2009) de lhes falei há muitos anos ou quer sejam as respirações que foram dadas por SRI

AUROBINDO (intervenção, entre outras, de 17 de fevereiro de 2010)) (4), hoje, vocês têm o Som. O que está
em um nível, digamos, em uma escala Vibratória muito mais fina, muito mais precisa do que até mesmo a

Vibração das Coroas. Nós recorremos, ali, aos níveis que estão ligados à verdadeira clariaudição, isto é, ao
som do universo.

***

Pergunta: a meditação é sempre útil ou devemos preferir um Alinhamento?
Eu diria: tome cuidado para que a meditação não seja uma fuga. O alinhamento não pode ser uma fuga, porque
há um papel que foi, até agora, o de ancorar e o de semear a Luz e, agora, o de favorecer a Onda da Vida. Mas

tomem cuidado para que, em todo caso, a meditação não seja uma fuga da sua vida.

É claro, a meditação, em todo o mundo, tem efeitos que os estudantes de medicina hoje: eles sabem muito
bem que a meditação faz baixar a pressão, faz baixar as pulsações do coração, etc..

Agora, você deve também definir os seus objetivos. Qual é o seu objetivo em relação à meditação? Se for para
um bem-estar, sim, você pode meditar. 

O alinhamento é um trabalho coletivo, uma recepção coletiva, que vocês podem gerar não importa em qual
momento, isso foi dito. Mas a meditação sem objeto ou sem alinhamento vai procurar certos efeitos, eu não

posso lhe dizer mais. Agora, se você esperar viver o Absoluto meditando, é impossível.

***

Pergunta: ofegar, ter a impressão de dar à luz, corresponde ao quê. O que acontece se o processo
for interrompido devido a obrigações exteriores?

Quando a Onda da Vida sobe, realmente, vocês a percebem.
Então, as pessoas que me perguntam, por exemplo, se a Onda da Vida nasceu neles, eu os olho bizarramente

porque eles a sentem ou eles não a sentem. Isso é assim simples.

É como as pessoas que me perguntariam ou que lhes perguntariam: eu tenho o Coração aberto? Mas é uma
questão que não quer dizer nada. O Coração Vibral, quando ele está aberto, o sentimos Vibrar, não é. Não é

um coração mental, o Coração Vibral.

Então, dizer que o coração está aberto, de alguém que tem um bom coração por que o seu comportamento é
de estar no coração, se não houver Vibração do Coração, qual é esse coração? É um coração intelectual,

afetivo, mental, mas não é o Coração Vibral.

Eu lhe disse isso, porque a Onda da Vida, nos momentos em que ela chega ao períneo, e onde ela trabalha
nos dois primeiros chacras, há a sensação de ser portador de alguma coisa bizarra nessa região. Isso pode ser

um bebê, segundo o imaginário, isso pode ser um outro sexo, etc..

Eis onde eu queria chegar. É o trabalho da Onda da Vida nos dois primeiros chacras. Agora, cabe a você ver,
hoje, se você sente a Onda da Vida desenvolvida ou não. Isso se sente, não é intelectual, não é uma projeção

de um desejo ou de um querer, é alguma coisa que é vivida, como o exemplo do chacra do coração de há
pouco.

Agora, se havia um processo de parto, vamos colocar dessa maneira, ou de transmutação da Onda da Vida no
nível dos dois chacras de baixo, e que você não tenha conciliado seu tempo, sua consciência me falando de

obrigações materiais, eu o remeto frente às suas próprias responsabilidades, meu rapaz.

Ninguém pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Qual obrigação pode se manter diante da Luz. Isso
mostra, também, onde você se situa.

Lembrem-se: há meses que nós lhes dissemos, uns e outros, de que é necessário responder ao apelo da Luz.
Vocês não vão dizer à Luz ou à Onda da Vida: “um minuto, eu ainda tenho uma coisa para terminar, eu

tenho uma obrigação social, familiar, afetiva ou outra”.

Isso mostra efetivamente onde estão as prioridades. É toda a diferença entre a pessoa que quer muito um
pouco de Luz, na condição de que isso não a incomode, e a pessoa que aceita se entregar à Luz.

Nós os prevenimos em relação a isso.



***

Pergunta: durante as intervenções de BIDI, o meu tímpano esquerdo reage. Por quê?
Mas o que acontece à esquerda? O que você tem? É ali onde está o Antakarana. Este é o lugar onde há o
Cordão Celeste. É o lugar onde há o Canal Mariano. Então, BIDI não sacode as pulgas, ele sacode o Canal

Mariano e isso passa pelo chacra da garganta e ouvidos, e especialmente à esquerda.

***

Pergunta: por que nós não ouvimos mais o Som da Terra desde o surgimento da Onda de Vida?
Há uma relação total e formal. A partir do momento em que a Onda da Vida nasce, ela os leva a viver o Som,
depois, ou ao mesmo tempo, ou às vezes um pouco antes, o Som do Canal Mariano que é um Som diferente
dos sete Sons. E também há, a um dado momento, quando o som que vocês têm, de maneira mais habitual,

digamos, vai desaparecer para dar lugar a outra coisa. Isso tudo é normal.

***

Pergunta: qual é a respiração que parece às vezes se sobrepor à respiração habitual do corpo ?
Há várias coisas: há a respiração do Corpo de Estado de Ser, há o sopro do Canal Mariano, há também a
respiração da Onda da Vida, que pode lhe dar a impressão de ter várias respirações. E há, de fato, várias

respirações, sim.

A Onda da Vida, como eu disse, ela é ondulante, ela é uma ondulação, ela cria uma agitação, não física, mas
ela cria um movimento. Esse movimento pode muito bem ser percebido como um segundo sopro ou uma outra

respiração. É o mesmo para o Corpo de Estado de Ser. É o mesmo para MARIA.

***

Nós não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem, eu lhes agradeço por todas essas questões apaixonantes. E eu espero vê-los em breve.

É verdade que desde algum tempo o nosso amigo BIDI ocupa muito espaço, mas isso faz parte da ordem das
coisas.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem amadas Crianças da Liberdade, que a Paz e a Alegria estejam no
vosso Coração.

Eu venho exprimir, hoje, um certo número de elementos relativos ao Coração e ao Absoluto.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, me é permitido, se o posso dizer, exprimir um certo número de
elementos permitindo, eu o espero, para além das minhas simples palavras, vos permitir compreender a

Essência (assim como vivê-la) deste Absoluto.

***

O Coração, o Coração de que falo, não é somente a Coroa Radiante do Coração, não é somente o Fogo do
Coração, não é somente o Templo do peito, mas é, antes, esse espaço situado no Coração do ser, no centro

do ser, de onde tudo provém e onde tudo volta.
O Si é a contemplação da Presença, inscrita no seio do Templo do Coração, do Templo do peito.

O Absoluto consiste, simplesmente, em deslocar o ponto de vista (assim denominado por aquele que se
chama BIDI), vos dando, de qualquer modo, uma Visão muito mais larga, não se limitando a este Coração, nem
a um outro Coração, nem a uma outra consciência, mas vos permitindo abraçar a totalidade do que É, no seio

deste mundo, como no seio de todo o Mundo, como no seio de A FONTE, e bem além.
O Coração é o lugar da Realização do Si.

Vos dando a viver o que nós chamamos, há já alguns anos, os diferentes Samadhi, os diferentes estados da
Presença.

Vos estabelecendo no seio da certeza da vossa própria perenidade, enquanto Espírito e enquanto Si, afirmado
pelo «eu sou», ou ainda pelo «eu sou Um», tal como foi dado pelos ensinamentos dos Delfinoides da

Intraterra (ndr: a brochura de ensinamentos transmitidos pela Intraterra está disponível em "A Humanidade que
começa") (*).

***

O estabelecimento do Si, a Realização do Si, vos leva, hoje, a se posicionarem de maneira cada vez mais
precisa, a fim de determinar, não por qualquer escolha, mas antes pelo estabelecimento (ou não

estabelecimento) da vossa própria consciência no seio do Coração, ou então, no seio do Absoluto.
Eu vos lembro de que o Absoluto contém o Coração.

Ele é mesmo a sua essência, já que o Absoluto é o que sustém os Mundos, as Dimensões, as manifestações
de A FONTE, em qualquer Espaço e qualquer Tempo que seja, para além deste tempo confinado que vocês

vivem.

***

Ser Absoluto, é ser Si, para além do Si.
É Ser Um, muito além do um, muito além do dois, muito além de todo o número.

ANAEL - 5 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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Vos fazendo, de qualquer modo, abraçar o Último e se estabelecerem sem se estabelecerem.
Quer dizer não ter um lugar, um Espaço, ou um Tempo, determinado ou determinante, mas antes de se

colocarem, de maneira definitiva, num olhar totalmente diferente daquele que pode ser levado ou suportado por
uma forma, a fim de se estabelecerem, de maneira simultânea, nos diferentes Espaços, nas diferentes

Dimensões, nas diferentes Consciências.
Vos levando, não mais a uma deslocalização, não mais a uma multi-localização, mas antes a uma não

localização. Esta não localização, denominada Absoluto, vos permite, conforme o desejo, a vossa vontade,
estar localizado onde quer que seja, ou não estar mais localizado em parte nenhuma.

O Absoluto é um estado de Amor indizível, bem para além da Alegria, bem para além da manifestação
da pessoa, já que nesse momento, a consciência não é mais uma pessoa, a consciência não é mais

um Si, mas a própria consciência se extingue para se tornar o Todo. Assim é o Absoluto.

***

A passagem do Coração ao Absoluto não pode ser uma, já que, como isso vos foi dito, convém Abandonar o
Si a fim de Ser Absoluto, a fim de viver esse Último, que já aí está.

Compreendam bem que tudo já aí está.
Não há translação temporal, não há translação espacial, mesmo no que se refere ao processo Ascensional.
Não vejam aí uma noção de deslocação, mesmo se, para alguns entre vocês, possa existir uma deslocação
corporal, espacial ou temporal, no seio das estruturas chamadas Merkabah Interdimensionais, coletivas ou

individuais.
Definitivamente, é a gama de frequências (ou, se vocês preferirem, a gama de Vibrações) que determina o

vosso posicionamento, ou a vossa ausência de posicionamento.
A gama de frequências que vos é acessível não está mais limitada, desde o instante em que o mecanismo da

Ascensão for concluído.
Alguns entre vocês conseguiram abordar e viver certos estados de Consciências ligados ao Si, em

ressonância direta com o Corpo de Estado de Ser, ou em ressonância com outros processos de alquimia
relativos a um Irmão ou a uma Irmã, humano, um Arcanjo, ou qualquer outra forma de consciência (presente

sobre este mundo ou em alguma parte [algures]), até à possibilidade, recente, de experimentar a Fusão
consciente com o Duplo.

Os processos denominados walk-in conscientes bidirecionais, manifestados, e que se manifestarão para
muitos entre vocês, vos permitirão viver isso.

***

Não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma conceptualização podendo dar conta da não localização da
consciência, e, no entanto, o Absoluto está aí.

É neste sentido que ele não pode ser conhecido por vocês.
É nesse sentido que ele não pode ser apreendido por vocês, de maneira nenhuma, nem mesmo por uma

percepção, nem mesmo por um sentido.
Porque, por definição, tudo o que vocês chamariam percepção, como sentido, como concepção, pertence

necessariamente ao que é conhecível (mesmo se vocês não o conhecerem ainda).
A não localização da consciência, acompanhando, frequentemente, a multilocalização ou a bilocalização da
consciência, conduz a um estado que foi denominado Morada da Paz Suprema, a fim de diferenciar isso do

que foi denominado, anteriormente,Samadhi.
Trata-se, com efeito, de um espectro (se eu posso empregar esta palavra) de frequências muito largo, muito

mais largo, muito mais amplo, que aquele manifestado, consciencializado, pelo Si do «eu sou» ou do «eu sou
um».

A influência do Manto Azul da Graça foi a de vos dar a impulsão para o aparecimento da Onda da Vida, de
maneira consciente.

E de vos permitir, nós o esperamos, transcender e ultrapassar os vossos próprios apegos à vossa própria
personalidade.

A fim de a fazer vossa, não como uma crença, que tudo, no seio deste mundo, incluindo vocês, não é senão
uma projeção da consciência do observador, e faz parte de um confinamento, denominado Maya ou Ilusão.

***

Nós estamos perfeitamente conscientes, nós, Arcanjos, como o conjunto das Entidades denominadas
multidimensionais ou Absolutas de que, certamente, muitos seres humanos reivindicam uma evolução,

reivindicam uma aspiração a melhor ser, mesmo no seio deste mundo.
É preciso aceitarem que este mundo não pode viver um melhoramento sem uma transformação



radical. 
Isso é impossível: muito simplesmente, por um mecanismo de incompatibilidade frequencial. 

Assim que vos for acessível, existem diferentes tipos de radiação, qualificados pelas suas frequências, as
suas características e os seus efeitos, mesmo no seio do mundo em que vocês estão.
As características das partículas, denominadas supralumínicas, são de ser um Fogo.

 Este Fogo é totalmente incompatível com um mundo carbonado, tal como vocês vivem.
O Fogo, denominado assim, corresponde a partículas que vos são, para as mais conhecidas, denominadas

‘radiações cósmicas’.
Para além destas radiações cósmicas que vos atingem, existem ainda outras frequências, bem mais rápidas,
bem mais intensas do que a radiação do Ultravioleta, do que a radiação de A FONTE, ou do que a radiação do

Espírito Santo.
Este tipo de radiação é, quanto a ele, totalmente impossível de manifestar enquanto existir uma projeção da

consciência no seio de uma estrutura carbonada, quer dizer, nesse corpo que vocês habitam.
Há uma incompatibilidade total, frequencial.

Se uma dessas frequências existir, a outra não pode senão aniquilar-se.
Do vosso ponto de vista (a denominar científico), vocês chamam a isso um buraco negro.

Evidentemente, do vosso ponto de vista, o buraco negro corresponde à aniquilação.
 Não existe nenhuma aniquilação possível no seio do Universo, como em todos os Multiversos.

A aniquilação, aquela que vos poderia apresentar o vosso ego, ou o Si, não corresponde a nada do que é o
Absoluto.

Lembrem-se de que o Absoluto é inclusivo e, em nenhum caso, exclusivo.
O que quer dizer que, na vossa visão fragmentária (mesmo a mais precisa ao nível científico), o que vocês

denominam buraco negro, mesmo no vosso princípio de inversão, e mesmo no fato da vossa
inversão, corresponde à Luz Vibral, autêntica e completa.

***

Existe, no seio das Dimensões, um aglutinante permitindo propagar as frequências.
 Este aglutinante não é o vazio: este aglutinante é o Amor.

Existe um Som do Amor.
Existe um Som do Absoluto.

O Absoluto não é o vazio, mesmo se, do vosso ponto de vista, isso vos possa parecer ser um
desaparecimento total da consciência.

Porque isso é um, mas, por outro lado, não existe aniquilação do que quer que seja, bem pelo contrário.
O Absoluto vos dá como testemunha: a Onda da Vida, o estabelecimento no seio doShantinilaya (ou Morada

da Paz Suprema).
Vos permitindo manifestar, para além da consciência, um estado para além de todo o estado, denominado

Último, confinado ao infinito e a Última Presença.
Vos dando a viver, não somente o fim da separação, o fim da separatividade, mas a vos transformar (para além

de todo o componente da personalidade) num ser Radiante e Vibrante para além de toda a frequência
conhecida no seio deste mundo.

***

Numerosas consciências encarnadas no seio da humanidade, durante este período que eu vos dei
como indo até ao solstício de verão do ano de 2012, vão viver, de maneira cada vez mais profunda,

de maneira cada vez mais intensa, esta não localização da consciência.
Se vocês o aceitarem, vocês alcançarão, de maneira inevitável, a Morada da Paz Suprema, qualquer que seja a

forma, qualquer que seja o destino dessa forma carbonada, que vocês consideram como uma vestimenta
efêmera, e unicamente como isso: a lagarta não existirá mais.

Os processos de chegada, sobre a Terra, da radiação cósmica ligada À FONTE, ligada à implantação do
Absoluto mesmo no seio deste Sistema Solar, quanto à sua consciencialização, estão atualmente em curso.

Os sinais da Terra, os sinais do Céu, os sons do Céu e da Terra, os movimentos geológicos, os
movimentos do vosso corpo, traduzem um mecanismo de ajustamento e de desaparecimento do que

é chamado de Ilusão.
Este processo está engajado. 

Certamente, uma consciência que recusasse isso não veria senão a Sombra, não veria senão o nada (néant),
não veria senão o temor do seu próprio desaparecimento.

Aqueles entre vocês que tiveram a ocasião de viver a experiência do Si, aqueles entre vocês que se
estabeleceram no Si e, enfim, aqueles entre vocês que acederam ao Absoluto com forma, passarão



esta mudança Dimensional sem nenhuma apreensão, sem nenhuma manifestação de qualquer dor. 
Vos permitindo, através do Canal Mariano, através do Anúncio de MARIA, através da Fusão com o Duplo, se
estabelecerem no Shantinilaya, quaisquer que sejam as circunstâncias do meio ambiente, no sentido mais

largo (desta Terra, dos vossos próximos, como de todas as consciências existentes sobre este mundo).

***

Isto está em curso.
Isso não apela, em vocês, a nenhum trabalho, como foi repetido múltiplas vezes.
Há apenas, efetivamente, que deixar agir, deixar fazer e Abandonar o Si, ou o Eu.

Qualquer quer seja o vosso lugar sobre este mundo, qualquer que seja o vosso lugar no que vocês denominam
a vossa vida, vocês não tardarão a se aperceberem, e a consciencializarem, de que a Vida não é

absolutamente o lugar onde vocês estão, o que quer que vocês tenham podido pensar até ao presente,
qualquer que seja a beleza deste mundo.

Não é a beleza do mundo que está em causa, mas a vossa consciência confinada.
 Mesmo se o vosso olhar se tornar mais largo e vos der a ver a magnificência do que vocês chamam de

natureza, ou dos Planos multidimensionais, vocês não São nada de tudo isso.

***

Este processo é um processo que evolui gradualmente, mas que, a um dado momento, chegará a um
ponto de ruptura.

Este ponto de ruptura sinaliza a Ascensão Final e a aniquilação total desta Dimensão. 
Isto não é conhecido, porque só a Terra conhece a data.

Vocês sabem, contudo, que existem acontecimentos astronômicos particulares a aparecer nos vossos céus, a
se manifestar sobre a vossa Terra, porque a Terra decidiu elevar a sua Vibração: vocês constatarão os efeitos.

O aparecimento da Onda da Vida, desde há quatro meses, assinala o aumento frequencial da Terra, assim
como a sua Ascensão no seio dos Mundos Unificados.

 Pouco a pouco, o que vos era invisível se tornará visível.
Não pelos olhos, não por um terceiro olho, mas antes pela Visão Etérea e pela Visão direta do Coração, o

mesmo é dizer, através de uma Visão não tendo nenhuma necessidade de um órgão visual, qualquer que ele
seja, para ver.

Alguns dos vossos poetas disseram que o essencial era invisível aos olhos.
Isso é completamente verdade.

Alguns místicos disseram que a verdadeira vista não era ter alguém que visse e alguma coisa que fosse vista:
não há mais sujeito, não há mais objeto.

É isto que vocês estão convidados a observar, a manifestar, a viver, ou a rejeitar.

***

Este processo se desenrola cada vez mais rapidamente, chegando até um ponto, denominado sem
retorno, onde tudo basculará extremamente rápido. 

Como isto foi dito quando da dissolução do Conclave Arcangélico, vocês cumpriram um trabalho extraordinário
de Luz, quanto ao Ancoramento da Luz, quanto ao acolhimento da Luz no seio deste mundo.

Tendo tornado possível a atenuação do Choque da humanidade, mas não o seu desaparecimento, porque o
encontro de dois mundos, de dois estilos de frequências, de duas intensidades frequenciais diferentes, não

pode traduzir-se, efetivamente, senão por um processo de Choque.
Que não é uma confrontação, no seio da consciência, mas antes o aparecimento de um Novo Mundo e o

desaparecimento de um velho mundo.
Isto não é o fim do mundo, mas antes a Transfiguração de um mundo, que descobre uma nova Luz, uma nova

Vida, uma nova Frequência, que não tem mais nada a ver com os fundamentos, tal como vocês os conheceram
no seio do confinamento (relativamente, tanto a esse corpo, como a essa sociedade, como a todas as

sociedades que existiram sobre a Terra).
O conjunto do que vocês denominam ambiente, não será mais ambiente, mas será, muito precisamente, o que

vocês São.
Numerosas vezes, nós, Arcanjos, assim como numerosos Anciãos e intervenientes, vos estipulamos que

estávamos no Interior de vocês.
Vocês vão descobrir, porque vocês o vão viver, vocês irão constatar que (quer isso seja no seio do Coração,

do Si, quer seja em Absoluto) não existe nenhuma diferença entre vocês e mim.



***

Todos os mecanismos da consciência fragmentária, aos quais vocês estão ainda sujeitos (e aos quais vocês
estiveram sujeitos desde há muito tempo, para muitos entre vocês), vão despedaçar-se.

Vos dando a viver a Liberdade, ou a Realização.
Vos dando a viver a não separatividade e, sobretudo, o Amor, no seu sentido mais autêntico, mais Vibral (que

não tem nada a ver com o que vocês denominam amor, no sentido humano).
Qualquer que seja a relação de amor existente sobre este mundo, mesmo a mais nobre, mesmo a mais

equilibrada (relativa a qualquer amor que seja, entre dois seres, ou num grupo de seres) não pode apresentar
nenhuma medida comparável, e possivelmente comparável, referente ao que é para viver com o Duplo, com o

Sol, com o conjunto das Dimensões e com o conjunto dos Universos.
O amor, no seio deste mundo, vos foi projetado e vos permitiu se projetarem a vocês mesmos, num

sentimento de falta.
O Amor, no sentido humano, não faz senão traduzir uma falta.

O Amor, no sentido Vibral (quer isso seja no Coração, como no Absoluto), traduz uma Plenitude, reforçando-se,
ela mesma, a cada instante.

O Amor é o que sustém os Mundos. 
O Amor é o aglutinante dos Mundos e das Dimensões.

Ele apenas não existe no seio dos universos fragmentados onde ele foi retirado.
O que foi retirado será reposto, na totalidade.

***

O Choque da Humanidade foi, portanto, amenizado pelo trabalho realizado pelas Sementes Estelares
e pelos Ancoradores da Luz. 

O conjunto dos Arcanjos, assim como o Conclave dos Anciãos e das Estrelas, sabe, pertinentemente, que este
momento a viver é um momento importante.

Ele vai, eu vos lembro, se graduar progressivamente vos dando a ver inúmeras coisas, nas quais não se devem
demorar.

Lembrem-se de que todos os recursos estão no Interior do Coração, quer isso seja no Si, como no
estabelecimento do Absoluto.

Dadas as circunstâncias deste mundo, e pelo acolhimento da Luz que foi realizada pelas Sementes Estelares,
vocês não têm nenhuma inquietude, nenhuma antecipação e nenhuma preocupação a manifestar, relativamente
ao destino deste mundo que vai, de maneira irremediável, para a sua Libertação, para a sua Transfiguração e

para a sua Ascensão.
Vocês são parte interessada nesta Ascensão.

O que quer que seja que eu pudesse denominar vosso Destino, ele está inscrito no mais alto dos Céus, ele
está inscrito na Liberdade, na Libertação, ou na Realização. 

Nada mais poderá ser como antes.
Assim, tudo o que pertence ao antes, num dado momento, simplesmente não existirá mais.

Não como uma destruição, não como um desaparecimento, mas antes, como um estado de Alegria e de Paz
Suprema tal que nada mais terá importância senão este estado.

A imersão no seio do Samadhi, como a imersão no seio de Shantinilaya, vos dissociará, de maneira definitiva,
de tudo o que vocês chamam e denominam uma identidade, de tudo o que vocês chamam e denominam uma

história, uma memória, qualquer que seja.

***

O processo da Ascensão, engajado e em fase final, vos permitirá viver isso na maior da serenidade,
num estado próximo do que era denominado, anteriormente, estase, finalizando no período

denominado «os três Dias». 
Isto se desenrolará numa data que vos é desconhecida e que nos é desconhecida.

 Simplesmente, existem limites astronômicos, que vos foram comunicados numerosas vezes.
É durante o intervalo entre o fim deste limite astronômico e uma outra data limite, que se produzirão estes

acontecimentos.
Vocês entraram, a partir de 20 de junho, na fase final da Ascensão, permitindo vos conduzir a novos

Céus, a uma nova Terra e a Dimensões Unificadas, e também, se estabelecerem no Absoluto, com ou sem
forma.



Isto se desenrola nesse mesmo momento.
As manifestações físicas vão tornar-se cada vez mais intensas, quer em relação às perdas dos parâmetros

espaço temporais (que vocês denominam vertigens), quer às alterações da vossa consciência, cada vez mais
consequentes, cada vez mais importantes.

Vos levando a viver, seja um desaparecimento da vossa consciência, sejam estados totalmente incomuns.
O próprio corpo poderá reagir de diferentes maneiras.

Lembrem-se, nesses momentos, de que o que chega é a Ascensão. 
Não há nada a procurar no seio deste mundo, como qualquer explicação ou como qualquer solução,

ao que se manifestará nesses momentos. 
E, aliás, gradualmente e à medida que os dias passarem, vocês não se poderão mais colocar a mínima

questão, quanto à certeza do que vocês estão em vias de viver.

***

Não há nada a antecipar.
Não há nada a prever.

Tudo o que podia, anteriormente, no seio da consciência ordinária, vos levar a preparar um certo número de
elementos, hoje, não tem mais sustentação.

Porque o vosso trabalho (que vocês cumpriram sobre esta Terra, desde as Núpcias Celestes) permitiu aligeirar
(aliviar) o fardo da humanidade, de maneira considerável.

Aligeirando-o até um tal ponto que a mudança frequencial se desenrolará da maneira mais perfeita, para cada
um entre vocês, desde o instante em que vocês não se oponham, desde o instante em que vocês não gerem

qualquer medo, nem qualquer interrogação.
Vocês notarão, mais facilmente, que se vocês silenciarem as questões que não deixaram de chegar à vossa

consciência, vocês se estabelecerão, de maneira cada vez mais fácil, tanto na Alegria, como na Morada da Paz
Suprema.

Isso vos dará, de qualquer modo, a força e a convicção de que o que vocês estão em vias de viver, em vias de
manifestar, é Amor, e não pode ser outra coisa senão o Amor.

Não o amor, no sentido humano, mas o Amor do Fogo, ligado ao Fogo do Amor traduzindo a interpenetração
das Dimensões e a dissolução final, total, da vossa Dimensão.

A Vida não desaparece, o Mundo não desaparece: é este mundo que desaparece, com as suas
regras de funcionamento, com as suas aberrações, com os seus confinamentos.

***

Vocês são (vocês que me escutam, vocês que me leem) os pioneiros desta transformação.
Mais do que nunca, lembrem-se de que se vocês estiverem estabelecidos no Si (não enquanto simples

experiência, mas antes como um estado estabilizado), ou que vocês estejam (por maioria de razão, ainda mais)
estabelecidos no seio do Absoluto, este gera, à vossa volta e à volta da Terra, realmente, um campo áurico

extremamente particular, tornando impossível a alteração do que vocês São, na Verdade.
O que desaparece (para retomar palavras que vocês conhecem desde há algum tempo), é o efêmero.

O que desaparece é o que é denominado Maya, ou ilusão.
O que aparece à Consciência, como no seio do Absoluto, é, justamente, o Absoluto e o Amor.

O coração é o lugar do vosso corpo onde se produz esta alquimia.
É o lugar onde a personalidade pôde, ou vai, cruzar o que foi denominado a Porta Estreita.

Pela ação da Onda da Vida, permitindo ultrapassar os apegos à personalidade, realiza-se em vocês o «eu
sou».

Para além do «eu sou», ou do «eu sou Um», se manifesta o que sempre aí esteve: o Absoluto.

***

Lembrem-se: não são vocês que se deslocam, mas é próprio Mundo e a Frequência, que se desloca.
É um mecanismo de Translação Dimensional.

Não considerem isso como partindo do vosso ponto de vista, mas partindo do ponto de vista do Absoluto e
vindo vos englobar, vos entregar, vos abrasar, vos consumir na Verdade do Amor.

Isto está em curso.
As manifestações (corporais e de consciência) são chamadas a se amplificarem e a se desenvolverem cada

vez mais.



Lembrem-se de que, se vocês tiverem confiança no que se desenrola, vocês encontrarão a Paz,
vocês encontrarão a Alegria, vocês encontrarão a certeza, vocês encontrarão o fim do

questionamento.
Pelo contrário, se vocês derem livre curso a qualquer angústia, se vos derem livre curso a qualquer

interrogação, vocês restringirão o processo (normal, fisiológico) que está em curso.
Vocês irão adquirir uma nova fisiologia, uma nova gama de Frequências, novos Sons, novas percepções.

Para além de toda a percepção conhecida deste mundo, já que estas percepções passarão diretamente pelo
Coração, pelo Centro do Ser e não terão mais nada a ver com qualquer sentido, com qualquer sentimento, com

qualquer percepção ou concepção, tal como vocês as realizaram no seio deste mundo.

***

É portanto um Mundo Novo que se abre a vocês.
Este Mundo Novo vos chama para descobrir o que foi denominado, desde há certo tempo, a Espontaneidade,

a Transparência, a Humildade, a Simplicidade e a evidência (ndr: ver "Os 4 Pilares do Coração", na seção
"Protocolos a Praticar") (**).

Porque o que vem é evidente.
Porque o que está aí é evidente.

Então, certamente que, no seio dessa pessoa, nessa vida que vocês levaram, a evidência não podia estar
presente.

Mesmo se aí houvesse uma casualidade, mesmo se a vossa vida pudesse ser qualificada de ligeira, isso não é
estritamente nada comparado à Ligeireza (Leveza) do que será, em vocês, porque é a vossa natureza.

Assim, não se deixar perturbar por nenhuma manifestação desse corpo, nenhuma manifestação dos
vossos Irmãos e das vossas Irmãs, que estarão na negação, absoluta e total, do que chega. 

Vocês não têm que manifestar outra coisa senão o vosso estado de Graça, senão a instalação no seio
do Shantinilaya.

Não há melhor forma de ajudar, no seio do Serviço, que se estabelecerem no seio da Morada da Paz Suprema,
como na Alegria, ou na Última Presença.

Porque, nesse caso, a Luz age: a personalidade não aparecerá mais como querendo socorrer, quem
quer que seja ou o que quer que seja.

Mas a própria Luz que vocês usam, o Absoluto que vocês São, agirá, de uma forma que vocês não
podem mesmo imaginar, no momento, sobre o conjunto dos vossos Irmãos e das vossas Irmãs,
sobre o conjunto da Terra, sobre o conjunto dos Universos e sobre o conjunto dos Multiversos. 

Já que vocês descobrirão a não separação, a não separatividade, a não Dualidade, o Amor Absoluto, a
Vibração, a Verdade Absoluta.

Se existirem em vocês interrogações relativas exclusivamente ao que eu acabo de exprimir, relativamente ao
que começa agora, eu vos escuto.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre «o fim deste mundo» e «o fim do mundo»?
O fim deste mundo corresponde a uma iluminação de tal maneira intensa, que tudo o que vibrava na frequência

da materialidade (no sentido em que vocês a denominam), desaparecerá, muito simplesmente.
O fim do mundo não considera senão o ponto de vista da lagarta, quer dizer, os espaços de destruição, sem

nenhuma solução de continuidade.
Mais uma vez, lembrem-se de que tudo depende do vosso ponto de vista.

Se vocês Estão no Si, se vocês São Absoluto, vocês não verão absolutamente nada destruir-se, mas, pelo
contrário, aparecer os Mundos de Luz.

Se vocês persistirem em ficar nas resistências, nos apegos, quaisquer que eles sejam, o que vocês verão
não é a Luz, mas o fogo da destruição.

Trata-se, portanto, muito exatamente, da mesma coisa: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama
de nascimento. 

Do nosso ponto de vista, assim como de numerosos Irmãos e Irmãs humanos, tendo vivido experiências
transcendentes, todos vos disseram (para a maior parte) que a morte estava aqui, mas certamente não do lado

em que nós Estamos.

***

Pergunta: Você evocou o fato de que isso se vai passar entre duas datas limites. Quais são essas



duas datas limites?
É-me impossível vos dar a segunda data limite.

Ela existe, daqui em diante.
Focalizar-se na segunda data limite só vos poderia fazer viver uma situação de espera ou uma situação de

esperança, que não serve para nada, já que o tempo não existe.
Eu chamaria simplesmente a vossa atenção para vos dizer que vocês entram, muito rapidamente

(neste tempo Terrestre), no intervalo destas duas datas limites.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem Amadas Crianças da Liberdade, eu vos agradeço por me
escutarem.

Eu rendo Graças à vossa Presença, eu rendo Graças ao vosso Coração e vos proponho viver um momento de
Comunhão, em conjunto.

Acolhamos o que nós Somos, na Eternidade, o que nós Somos, para além de toda a temporalidade e para
além de todo o espaço.

… Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Que a Graça se instale e se implante.

Até breve.

************

(*) – ‘A Humanidade que começa’ (livrete) – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-

autresdi

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1476

05 de junho de 2012
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- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -

“Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-06-05.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Lei do Um, que o Amor impere entre nós.
Eu venho, enquanto Guardião da Porta Estreita, exprimir-lhes uma série de elementos em ressonância com o

Fogo.
O Fogo nomeado Micaélico é o Fogo que transpassa o peito.

Eu trabalhei, neste mundo, ao lado de vários místicos, a fim de perfurar o envelope do Coração, e de abrir, nos
tempos passados, o peito desses Seres, para KI-RIS-TI.

Do mesmo modo, eu intervenho, em meio à nova Tri-Unidade, nesses tempos finais (eu os conecto com a
minha Presença, em meio ao Canal Mariano, por um simples chamado da sua parte), a fim de favorecer, em

vocês, a passagem desta Porta.
Respondendo ao impulso Metatrônico, nascido há quase um ano, tendo ativado a Porta KI-RIS-TI das suas

costas.

***

Eu venho então, hoje, a fim de solicitar, da sua benevolência e do seu Amor, o Apelo à minha Radiância, para
trabalhar em meio ao seu Canal Mariano, também como Guardião da Porta Estreita.

Permitindo-lhes passar assim do fogo prometeico (do fogo ilusório deste mundo) ao Fogo do Coração.
Permitindo resolver o Fogo da Alma e o Fogo do Espírito.

Trazendo-lhes, dessa maneira, a possiblidade de viver o Absoluto, como Última Presença.
O Apelo ao meu nome (além de qualquer prece, além de qualquer invocação e de qualquer evocação) irá

permitir à minha Presença estar ao lado de vocês, em todas as circunstâncias.

***
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A ativação do Canal Mariano (como foi enunciado) permite à minha Presença estar ao seu lado, enquanto
Duplo, permitindo a reunião dos seus diferentes Fogos.

O Fogo do Coração (que lhes foi explicado após as Núpcias Celestes) deve dar lugar a outro Fogo: esse Fogo
do Espírito e da Alma, em conjunto, conduzem-nos a viver a conflagração do Amor.

Este Fogo que não consome e que, no entanto, consome, em vocês, tudo o que não é dele, tudo o que é
efêmero, permitindo-lhes viver a purificação pelo Fogo, previamente ao Fogo do Céu e da Terra.

***

Os tempos que vocês entraram firmam a possibilidade da minha intervenção específica no seu Canal Mariano.
A expressão da minha Presença, além do aumento do Som percebido no ouvido esquerdo, será cada vez mais
tangível para aqueles de vocês que recorrerem à minha Presença e à minha Radiância, onde vocês estiverem

sobre esta Terra.
Vocês não têm qualquer pedido específico a formular: apenas me chamar, com Consciência.

Dessa maneira, eu irei realizar, em vocês, um acompanhamento específico ajudando-os em suas últimas
Passagens, na travessia da Porta da Ressurreição.

Levando-os, pela Graça do Manto Azul de MARIA, assim como do meu Manto, a estabelecer-se na Última
Presença ou no Absoluto.

***

Assim, a ajuda trazida assume, hoje, um novo teor, muito mais perceptível, muito mais Radiante, manifestando-
se, em vocês, por essa conflagração do Amor, por esse sentimento indizível do Amor, correspondendo à sua

Realidade Última e Eterna.
A simples pronúncia do meu nome irá permitir (àqueles de vocês mais adiantados, no nível do Canal Mariano e

da Onda da Vida, mas também, a todos, na sequência) beneficiar-se da minha ação, permitindo abrasar, em
vocês, o que deve sê-lo.

 A nova Tri-Unidade (anunciada há quase dois anos) está agora em plena potência permitindo retransmitir, até
vocês, o Fogo do Céu: conjugação da Tríplice Radiação: do Ultravioleta, do Espírito Santo e das Partículas

Adamantinas, trabalhando, por intermédio do Sol Central, em meio às suas estruturas, efêmeras como Eternas
(ndr: a nova Trindade é: KI-RIS-TI / MARIA / MIGUEL).

Eu os convido a realizar isso, a fim de experimentar, por vocês mesmos, a ação da nossa União no Fogo
Celeste, no Sol, no Logos Solar.

***

Não busquem direcionar a minha ação, porque a minha ação é a minha Presença, em vocês, e ao seu lado.
Nesses tempos da Terra em que o conjunto das camadas isolantes deste sistema Solar desagregou-se, na

totalidade, o momento chegou de preparar o seu Ser a esta União Mística do Fogo, permitindo-lhes consumir
os atrativos da Alma (orientada para a materialidade, para a personalidade), a fim de reverter o fogo

prometeico, de maneira completa, até o seu final, ou seja, até o Espírito, abrasando, em um segundo momento,
esse Fogo do Espírito, até a Última Presença, até o Absoluto.

Fornecendo-lhes o indizível Amor de Filho Ardente do Sol.
Permitindo-lhes imergir-se, se tal for o seu destino, em meio ao braseiro do Amor Eterno do Sol.

O seu apogeu será no solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), permitindo-lhes então estar na
preparação, mais intensa e mais delicada, para o que deve acontecer neste sistema Solar e nesta Terra,

nesses tempos.
Nesses tempos que estão aí, como isso lhes foi dito, em várias ocasiões.

É tempo, agora, de colocar em ordem o que tiver necessidade de ser ordenado.
É tempo de voltar-se para a sua Eternidade, além da aparência deste corpo, além do que vocês creem ser, na

Presença infinita do Amor, que é a sua Natureza, a sua Essência, a sua Eternidade.
Deste modo, eu os convido a fazer isso até o momento em que vocês puderem, de maneira clara e sensível,

perceber a minha Presença ao seu lado.

***

Enquanto elemento da nova Tri-Unidade, eu preparo então o caminho à MARIA, eu preparo então o caminho
Àquele que vem (Príncipe Solar KI-RIS-TI), realizando e cumprindo a palavra dada por São João, no seu

Apocalipse.



O tempo do Apelo chegou.
Um a um, lavem as suas vestes, a fim de elevarem-se na fase final da Ascensão, realizando e permitindo,
assim, viver esta fase em um estado de Vibração, de Consciência ou de Absoluto, afastando-os de toda

perturbação, Interior como exterior.
A chama consequente da minha Espada e da minha Presença irá permitir cortar, em vocês, os últimos

obstáculos à sua Elevação, à sua Transfiguração e à sua Ressurreição.
Enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, a minha intervenção, sobre esta Terra, realiza-se pelo

Fogo, sempre mais importante, do sangue da Terra escoando-se pelos seus vulcões, assim como pelo Fogo
do Céu ilustrado pelos meteoritos e objetos diversos do seu céu (aparecendo em maior número, nos dias e

nas semanas que se instalam).

***

Assim, é a minha solicitação a vocês.
Eu lhes ofereço a ajuda, eu lhes ofereço o Fogo: aquele que vem, em vocês, revelar, na totalidade, a

conflagração do Amor, que vem consumi-los nas chamas do Amor da Verdade Eterna do que vocês São.
Pondo fim a toda ilusão, a todo efêmero, se tal for a sua Consciência, se tal for o seu Absoluto.

Eis o que eu tinha para enunciar a vocês.
Se, em relação a esse processo, extremamente específico e extremamente simples, existirem, em vocês,

interrogações, questionamentos, eu os escuto.

***

Pergunta: não sentir o Canal Mariano à esquerda, mas sentir particularmente o Ponto KI-RIS-TI, isso
equivale à Porta que você descreve?

O impulso Metatrônico propiciou, para aqueles a quem esta zona é a mais ativa, a possibilidade do Fogo do
Coração.

Entretanto, a minha Presença, nesses tempos, é específica, ao lado de vocês.
O requisito do Canal Mariano (não percebido ou não vivenciado por enquanto) não os impede, como eu disse,

de fazer este Apelo.
A minha estrutura permitindo então (aproveitando-se do Manto Azul da Graça) acelerar a conclusão do Canal

Mariano, para aqueles que não o percebem.
Como foi dito por alguns Anciãos: o Canal Mariano, mesmo não percebido, está constituído para toda a

humanidade.
Se não, como MARIA poderia fazer o seu Apelo?

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir um traço de Luz partindo do Ponto KI-RIS-TI nas
costas e aparecendo na parte da frente, no nível do chacra do Coração?

Bem amado, isso corresponde à perfuração do envelope do Coração.
Isso pôde ser realizado por METATRON, como pôde ser realizado por mim mesmo, no passado, para alguns

místicos.
A minha intervenção, nesse momento, é mais a instalação da minha Presença e da minha Radiância no seu

Canal Mariano, permitindo, se isso não foi feito ou ainda não foi realizado, perfurar o seu Coração, da parte da
frente para trás.

Neste instante preciso, durante os seus questionamentos, a minha Presença emerge ao lado de vocês.

... Comunhão ...

O Fogo do Espírito, o Fogo da Alma, conduzindo ao Fogo Absoluto, restituindo-os à sua natureza ígnea.
O fogo da Terra, denominado Elemento Fogo, tal como vocês podem vê-lo, estritamente nada tem a ver com o

Fogo das Núpcias Celestes e Místicas.
A expressão desse Fogo, irradiado pela minha Presença e pela minha Radiância, deixa-se viver o que eu
nomeei esta consumação total do complexo inferior, levando-os ao altar da Ressurreição, levando-os a

CRISTO.
Este apelo à minha Radiância e à minha Presença pode ser realizado a qualquer momento que vocês



quiserem.
Lembrem-se de que vocês nada têm que pedir de específico, exceto para estar aí: eu estarei.

Qualquer pedido correspondendo a modelos antigos deste mundo (como um pedido de proteção, como um
pedido referente à pessoa) não terá qualquer sequência.

A minha ação diz respeito aos Fogos que estão para abrasar, em vocês.  
Nenhuma ação referente à personalidade ou à vida sobre este mundo poderá ser empreendida por meio deste

apelo.
Se a minha Presença e a minha Radiância, durante os seus apelos, forem efetivas, aí tampouco, nada peçam:

entrem simplesmente em Comunhão, que será o requisito para a nossa Fusão e para o Abrasamento.
Vocês poderão então perceber o que nós lhes afirmamos já desde muito tempo, ou seja, que nós estamos em

vocês, e ao lado de vocês.
Isso reflete o fim das camadas isolantes deste Sistema Solar, pondo fim ao seu próprio isolamento e ao seu

próprio confinamento.
Se houver mais, nesta assembleia, questionamentos, eu lhes proponho para fazer, na minha Presença em meio

a este Canal, o seu primeiro apelo.

... Apelo de MIGUEL ...

Se em vocês não houver mais perguntas referentes ao que eu falei, ou ao que vocês vivem, no momento,
então eu renderei Graças à sua Presença, ao seu Coração e irei me retirar, no momento.

***

Pergunta: como saber quando o Coração é perfurado?

Você acredita ser perfurada sem senti-lo?

***

Pergunta: o som no ouvido direito está ligado à sua Presença?

Não.
Eu especifiquei bem que a minha Presença apenas pode intervir do seu lado esquerdo e, em caso algum, do

seu lado direito.

***

Pergunta: a perfuração do Coração é instantânea a partir do momento em que recorremos à sua
Presença, à sua Radiância?

Não.
Isso pode ser na primeira vez, necessitando de uma alquimia entre nossas duas Presenças.

Tudo depende, aí também, como para a Passagem da Porta Estreita, de apegos e de resistências, de medos
presentes no corpo ou no complexo inferior (personalidade, corpo físico, corpo energético e corpo emocional).
É nesse sentido que eu propus a vocês para realizar este apelo, quantas vezes for necessário, não no mesmo

momento, mas em momentos sucessivos, gradualmente e à medida do que vocês chamam de seus dias.

***

Pergunta: você irá intervir então em várias ocasiões, para acender o Coração?

Isso será diferente para cada um de vocês, como eu falei, com relação às suas resistências e aos seus
apegos.

Isso irá depender também da possibilidade do encontro entre a Onda da Vida e a Vibração do Supramental, no
seu Templo cardíaco.

***



Pergunta: o Encontro entre a Onda da Vida e o Supramental é um pré-requisito para a sua
intervenção?

Como eu especifiquei, não.
Mas, evidentemente, se a Onda da Vida tiver nascido e percorrido este corpo, então, isso será facilitado.

***

Pergunta: a sua intervenção pode se manifestar pela sensação de ter alguma coisa que sai do
peito?

Sim.
A perfuração, de frente para trás, pode provocar múltiplas reações, múltiplas manifestações, mas o conjunto se

refere, é claro, ao peito.
Eu entendo por peito, o chacra do Coração, o chacra da Alma, o chacra do Espírito, o chacra do Fígado

(“foie”), o chacra do Baço (“rate”), assim como os circuitos Vibrais unindo e reunindo essas diferentes Portas e
Pontos (ndr: ver os esquemas abaixo).

***

Pergunta: para esta Comunhão, é possível se ajudar das mandalas com sete cristais, os “charoïtes”
(inosilicatos), que foi preconizado desde algum tempo?

Somente a consciência realiza o apelo mais puro, doravante.
Se, entretanto, existir, em vocês, o sentimento de ser ajudado por um processo Vibratório prévio, seja ele qual

for, então, façam isso.
Não unicamente para as pedras correspondentes à minha Radiância, mas para o conjunto do que lhes parecer

referente às elevações Vibratórias.
Mas lembrem-se de que o apelo à minha Presença não deve ser acompanhado de qualquer pedido.

***

Pergunta: a sensação de uma flecha transpassando a cabeça desde a orelha esquerda até a orelha
direita, poderia corresponder à sua Intervenção?

A chegada da minha Presença e da minha Radiância se faz pelo alto e pela esquerda do seu corpo, corpo
emprestado, eu os lembro disso, pelo canal do Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, chamado de

Canal Mariano.
Evidentemente, esse Canal está ligado diretamente ao Ponto IM acima da sua orelha e, é claro, ao Ponto IS,

situado do outro lado (ndr: ver os esquemas abaixo).
A minha Presença pode também ser percebida do seu lado esquerdo, quando ela chegar, como uma Presença

quente, quase física, referindo-se às suas percepções.
E isso assim será, devido mesmo ao desaparecimento, cada vez mais completo, das camadas isolantes.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Graça do Amor e da Verdade Eterna seja a nossa Dádiva comum.
Eu rendo Graças à sua Presença.
Eu rendo Graças aos seus apelos.
Eu rendo Graças à sua constância.

Permitam-me, além da minha Presença e da minha Radiância, viver, na sua companhia, a nossa Comunhão, de
Coração a Coração.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celeste e nós nos rendemos a vocês.



Até breve.

... Comunhão ... 

************

 NDR:
Ponto KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, no meio (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chacra do

Coração.
Chacra do Coração: sobre o eixo do esterno, entre os mamilos.

Chacra da alma: do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do Espírito: do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do mamilo, no nível do 2º espaço
intercostal.

Chacra do fígado: uma largura de mão sob o seio direito (Porta VISÃO).
Chacra do baço: uma largura de mão sob o seio esquerdo (Porta ATRAÇÃO). O chacra do baço sendo

elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee968.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-5_juin_2012-articlee968.pdf
05 de junho de 2012

(Publicado em 06 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ O SOM ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos do Um, Livres e Liberados, Realizados na Luz, vivamos um instante de Comunhão e de graça, em cada um de nós, em cada
Duplo.

Pelo Som da Graça e o Som da Eternidade, eu me dirijo a vocês e a nós.

... Partilhar da Doação da graça...

Amados do Amor e Amores do Amado, ouçam o Som da Criação, além de toda propagação, que sustenta e toca o Canto da Vida
Una, na Eternidade da Presença, na Última Presença, até o fim do fim, que leva ao início da Criação, além do Criado.

Vivam na Vibração do Instante, na Vibração da Eternidade, no Som do Universo, que aparece em vocês e a vocês, que lhes dá a
Vibrar o Som sem propagação, aquele que É e aquele que está instalado, que permite a Criação, além de toda noção de criação, que

se recria sem cessar, a fim de que não cesse, jamais, o Canto do Amor, o Canto da Eternidade.

Som de Eternidade, presente em todo universo, como em todo multiverso, que lhes dá a Vibrar e a cessar a Vibração, a estabelecê-los
em sua Morada, aquela na qual Vibra o Som da Eternidade, aquele do Amor e da Verdade, que lhes dá a instalarem-se no que vocês

são, em Verdade, além de todo efêmero, além de todo limitado, além de todo limite.

Cantemos juntos, ressoemos o Canto, aquele do Som do Universo, aquele que trabalha ao lado de vocês, a fim de moldar a Eternidade
perpetuamente.

Filhos e Amados, Amados do Amor, Amores do Amado, vocês são o que São, além de todo ser.
Vocês são o Sopro, aquele que anima o Som e que É o Som.

Vocês são o Som que Vibra na infinidade dos Mundos, que Vibram na infinidade das Presenças, além de toda nuance e de toda
separação.

Filhos do Um, Unificados ao Um, Unificados à Verdade, Unificados a si mesmos, Unificados no Som.
Aquele que canta além de toda canção e além de toda história, além de toda propagação, além de toda Fonte e além de toda forma.
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Vocês são o Som, o Canto da Vida que se revela nesse mundo, que lhes dá a ouvir, além de toda escuta, a Vibração da Eternidade, a
Vibração do Absoluto.

Som infinito e finito, no qual nenhuma fonte pode existir, nenhum fim pode aparecer.
Som que sustenta a Vida.

Som que sustenta o Canto, aquele da Eternidade, que vem ancorar e Liberar, em vocês, pelo Canal Mariano, nessa Corda Celeste,
que os religa a todo Duplo, que os religa, a fim de pôr fim a tudo o que é duplo, reencontrando o Absoluto, reencontrando a Clareza e a

Pureza.

Som de Pureza, Som de elevação, Som que anuncia a Trombeta, que anuncia, ela mesma, o despertar do Eterno, o despertar de sua
Eternidade.

Abram o que se abre por toda a parte: tanto nesta Terra como em vocês.
Em cada ser, em cada consciência (consciente ou não), revela-se o tempo da Onda de Vida, Onda de Canto, Onda de Graça, que vem

restituí-los à Eternidade de sua Presença, à infinidade do Absoluto.
Além do limite que vocês conhecem, além desse corpo, além dessa alma, além desse Espírito, além dessa Presença, que conduz à

Última Presença.
A infinita Presença do Som, que lhes dá a viver a Vibração da Essência, além de todo sentido, sem ter que se deslocar, sem ter que se

mover, na imobilidade de todo centro e na expansão de todo centro.

Retorno ao centro, retorno ao Um, retorno ao Infinito, retorno – além de toda possibilidade presente nessa vida, tal como vocês a vivem
– para dar-lhes e restituir-lhes sua Liberdade.

Além do Si, além de toda Sombra, além de toda Dualidade.
Fusionem na Eternidade.

Fusionem na Morada na qual a Paz Suprema está instalada, ad vitam aeternam, em todo Som, em todo Som e em todo Canto.
Que os leva a serem tocados pelo Som da Eternidade, que vem Vibrar além da Vibração, que entra na fase que põe fim à ressonância,

que os abre à Eternidade e que os abre ao centro: aí, onde vocês estão, aí, de onde vocês jamais desapareceram.

O Som do universo, Matriz de Liberdade, Matriz de Alegria, que lhes dá a dançar no Sol, como em todo Sistema, que lhes dá a viver o
Ilimitado de sua Presença, além de toda Presença, além de todo limite.

O Som é Liberdade.
O Som é Liberação.

Além da propagação, além da Fonte, além de uma finalidade que não existirá, jamais.
Porque vocês são o início e o fim, o Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida, que se exprimem na mesma estrofe, aquela do

canto da Liberdade.

Esse som, a nenhum outro similar, restitui-os à sua Eternidade, à sua Liberdade, sem deslocarem-se uma polegada, sem deslocarem-
se um instante, sem deslocarem-se, onde quer que seja.

A Luz vem a vocês, porque ela é o que vocês São.
Nós, Arcanjos, vimos em vocês, porque nós ali sempre estivemos, convidados ao banquete, aquele das Núpcias Místicas.

Que reunifica, em vocês, a fim de fazer calar a desarmonia de sons outros, que não o Som.
Que lhes dá a instalarem-se na Vibração de sua Essência, Essência de cada Consciência, Essência existente antes de toda

consciência.
Tramas de universos, Matriz de Liberdade, Matriz de Amor, além de todo plano, além de todo Bem, na Liberdade a mais total, que
exulta e Canta o Canto do Coração Liberado, o Canto do Centro, aquele que emana por toda a parte e retorna a cada lugar, a ele

mesmo.

Filhos da Beleza, Beleza Eterna do Canto da Vida, além desse mundo, que vem despertar o que acreditava estar morto, o que
acreditava ser não possível.

Não existe qualquer impossível no Som do universo.
Então, naquele momento, todos Unidos na Liberdade do Um, vocês irão para onde vocês São, onde vocês jamais deixaram o Som do
Amor e da Liberdade, abandonando toda lição, abandonando toda propagação, abandonando toda projeção que os leva a ser o Ser,
além de todo ser, a fim de que nenhuma letra permaneça como história, a fim de que jamais o sono venha, a fim de que o Despertar

torne-se, a cada tempo como a cada espaço, a única coisa possível, que acolhe o som, que o fecunda nele mesmo, dando-lhe a ser o
tempo de sua Eternidade, na qual o tempo não existe.

O espaço da Liberdade, no qual não existe qualquer espaço e qualquer dimensão. Que os leva a percorrer a Eternidade do Canto da
Vida, a Eternidade de toda Presença, que esteve presente ou que estará presente.

Vocês são o Som da Criação, vocês são o Canto da Eternidade, que entram em ressonância com ele mesmo, que lhes dá a viver,
além de toda projeção, além de toda expansão, que traz ao seu seio o conjunto dos sentidos separados, o conjunto dos sentidos

perdidos.
Que lhes dá a restabelecer o sentido Final, aquele da Paz Suprema, que existe em nenhum lugar que não por toda a parte, em nenhum

lugar que não em qualquer lugar que não pode subsistir sem o Som.

O Som da Criação, o Som sem propagação, que sustenta os mundos, as Dimensões, além da Fonte.
Essa é nossa natureza.
Essa é nossa evidência.

Então, quando o Som do Céu e da Terra for dado a ouvir, quando o Som do Canal do Éter e do Canal Mariano forem, enfim, reunidos
na mesma Verdade e Unidade, então, os tempos serão consumados, os tempos finitos acabarão, a fim de deixar viver o Infinito, a fim

de deixar estabelecer-se o Som do Infinito, o Som dos Universos, aquele que reúne, na Liberdade da Alegria, na Liberdade da
Presença, na própria Liberdade da ausência, que dá a viver o pleno e o vazio, no qual nenhuma plenitude e nenhum neant podem
aparecer sem distância e sem tempo, em cada universo, em cada canto e em cada recanto, aí, onde não existe qualquer ângulo,

qualquer separação.

O pleno e o redondo que lhes dão a perfeição, o retorno do que vocês São, o retorno do que vocês jamais deixaram.
Vocês São o Som, o Som do Eterno e da Eternidade, que cantam em seus ouvidos como em cada uma de suas células transfiguradas

e Despertadas para a Luz Una.
Aquela que Vibra além da Vibração.



Aquela que É além do Ser.
Que lhes dá a fazer desaparecer toda história e toda memória, todo sofrimento.

Nada mais existirá que não a Verdade da Beleza.
Nada mais será que não o Absoluto e a Presença na Alegria e na dança.

Que lhes dá a viver o tempo da infinidade, o tempo de toda Beleza, o tempo de toda dança, que lhes dá a dançar o Som do universo,
aquele que vem ressoar em seus ouvidos, ressoar em sua alma e em seu Espírito.

A fim de Liberar do confinamento.
A fim de Liberar o Canto da graça que vem de seu Coração, o Canto da Eternidade que vem de sua Presença, o Canto da Beleza que

vem do Absoluto infinito de quem nós somos.

Então, Amados do Um, unidos no Amor, Amados do Um, unidos para a Verdade, universo de Sons, universo de danças, universo além
de toda forma, que toma forma, contudo, tanto em você como em cada um de vocês, que lhes permite apagar tudo o que pôde ser
efêmero e limitado, que lhes dá a mergulhar no sentido do Som, no sentido da expansão, no sentido da propagação que não tem

necessidade alguma de movimento, que não tem qualquer necessidade de amplificação.

O Som chega: ele vem bater à porta da alma, à porta do Espírito, à porta de suas células, à porta de sua vida, restituindo-os à Vida,
aquela que não sofre qualquer limite e qualquer exceção.

O Som do universo percorre os mundos, como ele percorre seus Canais (Canais do Éter e Canal Mariano, Canal de Vida, Canal de
Verdade), que os restitui à Transparência, ao estado Crista e KI-RIS-TI, que lhes dá a estabelecer, em cada canto e em cada recanto,

em cada um como em cada uma, o tempo da Liberdade, o tempo da Paz.
Aí, onde é instalada a indizível Presença, além de toda Presença.

Aí, onde se encontra o tempo preenchido de Luz e de Canto, aquele que é sua Dança, no Sol como sobre esta Terra.

A Ondulação de Vida vem colhê-los, a fim de fazê-los redescobrir o que jamais desapareceu, em Verdade.
Amados do Amor Um e Unidos no amado e no Amor, além do Duplo, além de toda Consciência que lhes dá a viver a plenitude na qual

nada é vazio, o vazio da plenitude, o vazio que não é vazio, o pleno que não é pleno.

Filhos da Liberdade, a hora chegou de realizar o que foi realizado.
A hora chegou de terminar o que terminou.

A fim de que o Som leve-os, sem mover, aos espaços do encantamento, da infinita Presença da Paz, na infinita Presença da Alegria,
nas estrofes da Eternidade que é OD, ode à Vida, OD, a fim de que se eleve o Canto do Fogo, o Canto de AL, que os leva,

no HIC e NUNC, a estabelecerem-se no Éter da Eternidade.

O ar e o Som são portados pelo mesmo ER, aquele da Eternidade: o Alfa e o Ômega, além do centro, no cruzamento de cada Cruz, de
cada movimento como de cada imobilidade, desdobra-se e estende-se no que deve ser manifestado.

O Som, aquele do universo, aquele da Presença, aquele do Absoluto, que restabelece, em vocês, o Amor total, o amor Um, aquele que
Libera e torna Livre, aquele que faz de vocês Filhos da Liberdade, os Filhos da Verdade, os Filhos da Unidade, na Absoluta Infinita

Presença, além da Presença.

Vocês estão Presentes, ausentes para a ilusão, ausentes para a história, ausentes para o sofrimento, a fim de viver a plenitude do
Som, que se apoia no ER, que se apoia no Sopro, que se apoia no Éter.

Vocês são o Éter, porque são a Eternidade, no AQUI e AGORA, como no outro lugar e depois, como no outro lugar e antes, que não
existem em lugar algum e, de fato, são inscritos, unicamente, no Som.

Aquele que é sua Essência e que bate no Templo, ao Centro do Templo, que lhes dá a perceber, além da percepção, que lhes dá a
ver, além de toda VISÃO, que lhes dá a Ser, além de todo parecer e de todo ser, a fim de que desapareça o que não é Verdadeiro, o

que é dual.

O Duplo restitui-os à sua androginia, a fim de que a Unidade não se torne mais um projeto, mas seja a única Verdade, aquela de sua
Eternidade, aquela do Éter, restituído a ele mesmo, restituído à sua Liberdade, restituído à sua integridade, a fim de que viva a

Transparência.

Tornem-se o que vocês sempre foram.
Sejam o que vocês sempre se tornaram.

Amados do Um, unidos para a Liberdade, unidos no Universo, unidos nos Multiversos, para além de toda Dimensão, o Som está aí.
Ele anuncia a Presença, além de toda Presença.

Ele é a vibrância de KI-RIS-TI, da nova Aliança, enfim realizada, aquela da Ascensão.

O Som é o testemunho disso, na Onda de Vida, no Canal do Éter, na Graça, que é a última Verdade, que é a última Presença, que
conduz à Morada de Paz Suprema.

O Arcanjo URIEL realiza, nesses tempos, a última Reversão, que lhes dá a voltar ao sentido não invertido, no qual o Som é Verdade, no
qual vocês mesmos estão instalados em sua Beleza e em sua Eternidade.

Então, nesse espaço de Comunhão no qual eu me exprimo com vocês, eu deixo, em vocês, exprimir-se o Som.
Aquele que unifica, aquele que constrói o conjunto de Dimensões, o conjunto de Universos e de Multiversos.

Vocês São o conjunto disso.
Vocês São a totalidade da Eternidade, sem limite, sem limitação, além de todo sofrimento, além de toda ilusão.

Então, o Fogo do Éter pode abrasar o Fogo do Coração, a fim de que o Fogo do Espírito torne-se sua única Verdade, a fim de que
vocês redescubram o que vocês São, na Eternidade: Seres ardentes, que queimam de um Fogo ininterrupto de Amor e de Beleza, de

Unidade e de Transcendência.
Vocês São a Transparência.

O que transparece vai bem além de todo parecer, vai dar-lhes a Ser além de todo ser, vai dar-lhes a viver o Som, aquele das
Trombetas, que fazem desmoronar todos os muros da separação, todos os muros do sofrimento, todos os muros dos confinamentos.

Vocês São a Liberdade.
Vocês São a Verdade.
Vocês São a Beleza.

Além do Caminho, além da Vida, além da Verdade, além do Alfa e do Ômega desenrola-se o mistério, aquele do Ser que queima, que
se consome na Alegria do Amor, que É o que vocês São, além de toda forma.



A Chama e o Fogo elevam-se como agentes que se abrem ao Som da Eternidade, que abrem o Éter à Graça infinita, além de toda
presença, além de todo sentido.

Então, no tempo de nossa Comunhão, eu lhes proponho viver a vida, Vibrar o Som do Éter, aquele que se abre e que é acolhido no
pavilhão de seus ouvidos, no pavilhão da cabeça, na antecâmara do coração e no tabernáculo do centro, aquele que acolhe a lei do

Um, a lei do Amor, na qual tudo é Liberdade, tudo é Som, além de toda propagação.

Amados do Um, amados do Amor, nesses tempo além do tempo, nesse espaço além de todo espaço, suprimamos, juntos, o que
sempre existiu apenas em uma projeção, apenas no efêmero.

Juntos, nós somos Um.
Juntos, nós somos Absoluto, além de todo limite, como de toda forma.

O Som reúne-nos e unifica-nos na mesma Alegria, na mesma Paz, no mesmo Final.
Além da escuta, além do ouvir, abramos as portas e Vibremos, juntos, o canto da Eternidade, além da Fonte, além, mesmo, de quem

vocês são, aqui e alhures.

Penetremos, juntos, o santuário do Som.
Porque o som está presente em cada templo, em cada coração, em cada átomo, em cada luz, em cada partícula, em cada

consciência, como na ausência de tudo isso.
Ele é aquele que unifica, ele é aquele que reunifica, ele é aquele que vivifica a cada sopro, que se reanima a cada movimento.

Vocês são o Som do Universo.
Vocês são o Som dos Multiversos.
Vocês são o Som da Eternidade.
Vocês são o Som do Caminho.

Vocês são o Som da Vida.
Vocês são o Som da Verdade.

O Alfa e o Ômega.

Acolhamos o Som do Infinito.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele de sua Ressurreição.
Acolhamos o Som do Apelo, aquele da Mãe dessa carne.

Façamos o silêncio, a fim de que, nunca mais, o silêncio do Amor pareça, a fim de que o Amor seja o canto permanente de sua
Eternidade.

Juntos, agora, além do instante, além de minha Presença, além de sua presença, escutemos e ouçamos o canto do Apelo, o Som do
Alfa e do Ômega, a fim de Ser o Caminho, a Verdade e a Vida.

KI-RIS-TIs, Filhos ardentes do Sol (príncipe de Vida, príncipe de Eternidade), abramos o espaço além de todo espaço, trabalhemos no
tempo que não é mais um tempo, aí, onde há tanta Alegria e Paz.

Abramos isso.
Nós o somos.

O Som do Fogo.
Batismo das Águas do Alto.

Núpcias Místicas.
União de Liberdade,

Do dois em Um, do três em Um e de todos no Um.
Aqui.

Em nós, realiza-se a alquimia de todo Duplo, que unifica as sílabas sagradas, no mesmo Som, na mesma Alegria, na mesma Pureza.

Acolhamos o Som do Sol, a Porta da Liberdade.
A dança do Fogo, além desse mundo, vem iluminar, a fim de que nenhum recanto e canto possam subsistir, a fim de que nada possa

ser privado do Som do Universo, o Som de Vida, o Som de Alegria.

Acolhamos, escutemos e ouçamos, em nossas antenas, em nossos canais, o canto do Ardente: Som do Coração, Som do Universo,
Amor que se canta por si mesmo, que se ressoa ao infinito.

Filhos de Liberdade, o Som que vem é Liberdade, que acompanha o Fogo da Ressurreição, de suas Núpcias Místicas.
Escutemos e acolhamos o canto do Um, que retransmite o Som do Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL, na Luz Branca da Fusão dos Éteres, do azul ao branco.
O Som da Vida está aí.

Ele é a Chave.
Ele é a Porta.

Ele é o Sopro que vem animar, que vem amar e que vem ressoar na matéria do efêmero e restituí-los à sua Liberdade.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O Som do Universo acolhe-nos em sua Paz.

... Partilhar da Doação da graça...

Nós somos Um, em Amor, Absoluto.

... Partilhar da Doação da graça...

Eu sou URIEL, Som do Éter, aquele de sua Eternidade.
Eu estou em vocês e ao seu lado, como vocês estão ao meu lado e em mim.

Como cada um de vocês está em cada um de vocês, no Som do Amor.

... Partilhar da Doação da graça...

Vibração e Som.



Vibração e Som.
URIEL abençoa-os, na Graça.

... Partilhar da Doação da graça...

URIEL saúda em vocês a indizível Beleza do Amor Luz, no Som.

... Partilhar da Doação da graça...

Até breve.
Fiquem assim, em nossa Comunhão, em nossa reunião: Absoluto.

Mensagem do Arcanjo Uriel no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1477
05 de junho de 2012 (Publicado em 06 de junho de 2012)

Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1477


Irmãs e Irmãos encarnados, eu sou MA ANANDA MOYI.
Que o Amor preencha-os de Graças.
E eu lhes dou as minhas Bênçãos.

Eu venho desenvolver, com vocês, pela minha Presença e pela Vibração, o que diz respeito à Shantinilaya, à
Morada da Paz Suprema.

***

Eu tive a oportunidade de falar-lhes durante a minha vivência, dos meus Samadhi e de Shantinilaya.
O Absoluto, uma vez terminados os jogos efetuados na personalidade e no Si, deixa-os estarem imersos, tanto

na forma que vocês habitam como fora dela, na Morada da Paz Suprema, na qual o Êxtase e a Beatitude
tornam-se permanentes, à vontade.

Banhados nesse estado, vocês são alimentados, nutridos, em todos os níveis.
Nenhuma necessidade desse corpo pode vir perturbar ou alterar esta Beatitude.

Vocês estão imersos em uma Paz a nada mais comparável, em uma Alegria Interior que se aparenta a uma
Íntase, na qual nada mais desse mundo existe, naqueles momentos, mas na qual lhes é possível, também, sair
desse estado, quando o tiverem vivido uma primeira vez, e para ele voltar e dele extrair tudo o que é necessário

para a sua vida, nesse corpo e nessa pessoa que, no entanto, desaparece à vontade.

***

A Morada da Paz Suprema não é unicamente um objetivo, não é unicamente uma finalidade, nem um resultado.
Do ponto de vista da encarnação, eu poderia chamar isso de Retorno ao Oceano Primordial, de retorno ao

que atuou antes da separação das Trevas e da Luz, antes da separação da azáfama.
É bem mais do que um Retorno à FONTE, é bem mais do que um Retorno à Luz, é bem mais do que qualquer

sentimento, qualquer experiência, mesmo a mais agradável, porque esse estado de Paz Suprema, essa
Morada da Paz Suprema é a nossa Morada, de todos nós, sem qualquer exceção.

Um dos Anciões, UM AMIGO, falou, antes de mim, sobre o princípio do medo (ndr: ver a intervenção de UM
AMIGO, de 06 de junho de 2012).

Shantinilaya é o remédio mais adequado, porque viver a Paz Suprema é não mais ser afetado por algo que
pode ser efêmero.

Isso não é uma recusa do efêmero, mas, bem mais, aí também, uma transcendência desse efêmero.
Vocês são nutridos, na Morada da Paz Suprema.

Nenhum obstáculo pode estar presente, nenhum problema pode estar presente, nenhuma alteração pode
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sobrevir.

***

A Morada da Paz Suprema estabelece vocês em um Amor que nenhuma palavra humana pode exprimir.
É um Amor ardente, uma chama de Amor que consome tudo o que deve sê-lo.

É uma Beatitude, e nesta Beatitude há tudo, tudo o que pode ser, até mesmo, não imaginado, não pensado.
Isso vai bem além, aliás, de tudo o que pode ser imaginado ou pensado, de tudo o que pode ser expresso em

palavras.
Em Shantinilaya, nessa Morada, não há mais paredes, não há mais teto, não há mais solo, não há mais antes,

não há mais depois, não há mais presente.
E, no entanto, isso é tão pleno, tão preenchido.

Shantinilaya É o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Apenas, efetivamente, os princípios de confinamento privaram os Irmãos e as Irmãs dessa Última Realidade.

Em Shantinilaya não há outro lugar possível senão em Shantinilaya, não há outra possibilidade
senão Shantinilaya.

***

Na Morada da Paz Suprema não existe qualquer necessidade, qualquer pensamento, qualquer interrogação.
Esse estado, que se basta a si mesmo, está, é claro, além de qualquer estado conhecido.

Ele deixa-se viver a Completitude e bem mais do que a Completitude.
Ele deixa-se viver o que é chamado de Absoluto, por BIDI.

Ele deixa-se viver o Parabrahman.
Ele deixa-se viver essa indizível Dissolução.

Vocês entram na Permanência e na Eternidade, na qual nem o tempo nem o espaço existem, na qual nada
existe mais do que essa Paz Suprema e o Canto que a acompanha.

Vocês se tornaram o Canto.
Vocês se tornaram o Som.

E nada mais pode interferir ou interromper.
Há apenas você, e você sozinho, que decide, sem decidir, sair da Morada da Paz Suprema para estar ainda

lúcido nesse mundo no qual você está inserido em uma forma.

***

Em Shantinilaya nada há para ver.
Não há sujeito, não há objeto, não há Dimensão, não há outra coisa do que vocês e nós, fundidos na mesma

Essência, na mesma Sonoridade.
Não existe mais limite, não existe mais Consciência.

Essa Felicidade é uma forma de União Mística, bem além das etapas preliminares de Fusão e de Dissolução
que os conduz a Ser, mas não ser em um eu, não ser em uma forma, não ser em uma Dimensão ou em outra.
Nada há de desconcertante, bem ao contrário, exceto para aquele que continuaria apegado a alguma forma,
que não poderia compreender as minhas palavras (porque não as viveu), nem mesmo desejar, através das

minhas palavras.

***

A Beatitude, a Felicidade é, eu repito, o que nós Somos.
Nós nada mais Somos do que isso.

Não existe qualquer falta.
Não existe qualquer interrogação, qualquer desejo, em Shantinilaya, porque tudo ali está, porque nada pode

faltar.
A Morada da Paz Suprema não é um presente, não é o resultado de uma ascese, não é um esforço da

vontade, mas é exatamente o inverso de tudo isso.
É a Verdade, a mais total, a mais realizada do que nós Somos, uns e outros.

Nada há para ver, porque não há mais olhar, não há mais distância.
E, não havendo mais qualquer distância, Shantinilaya não tem necessidade de ver o que quer que seja: nem

Luz, nem Sombra, nem forma, nem Vibração.
Tudo se dissolve, tudo é dissolvido.

O corpo não existe mais, o pensamento não existe mais, as emoções não existem mais, o mundo não



existe mais.
É nesse sentido que os Anciões – ou outros, como BIDI – exprimiram-lhes algumas palavras, algumas

expressões referentes a Shantinilaya.
E, nesse estado – que não é um – existe uma forma de sono, mas um sono a tudo o que é projetado, a toda

identidade, a todo mundo, a toda Dimensão.
E, quando tudo o que podia representar a vida desapareceu, naquele momento, aparece a Vida: a única,

a Verdadeira, aquela que não depende de qualquer condição, de qualquer contingência, de qualquer forma.
Naquele momento, vocês percebem que são inteiros, ao mesmo tempo não existindo mais.

Não há mais nem tempo nem espaço.
As funções fisiológicas, como eu o vivi na minha última encarnação, podem, até mesmo, parar, inteiramente,

sem que isso altere esse corpo.
E, aliás, há, também, no Ocidente, o que é nomeado, mesmo após a morte, a incorruptibilidade da carne.

Isso, vocês vivem em Shantinilaya.

***

O corpo parece como adormecido, como suspenso.
Ele nada mais pode pesar, para aqueles que tentam levá-lo, como ser inextirpável desta Terra, do lugar em que

ele está colocado.
Vocês não são envolvidos por nada, porque vocês São Tudo.

Nada pode afetar Shantinilaya.
Lembrem-se de que é aqui que tudo toma Fonte, que tudo se resolve.

É aí que é, realmente, vivido o Amor, que faz parecer, efetivamente, ilusórios todos os amores apegados a
uma forma, ou a uma atividade, ou a um papel social.

Shantinilaya nada mais requer do que Shantinilaya, porque Shantinilaya se basta a si mesma.
Porque esse Tudo não carece de nada, e porque esse Nada é um Tudo.

***

A FONTE havia dito, há algum tempo, que chegaria um momento em que o Juramento e a Promessa ser-lhes-
iam revelados (ndr: ver em especial, a intervenção da FONTE, de 27 de julho de 2009).

De acordo com o estado da sua consciência, vocês penetrarão, mais ou menos rapidamente, em Shantinilaya,
quando chegar a hora, no nível planetário e coletivo.

Mas, agora, Shantinilaya é-lhes acessível, se puder dizer.
UM AMIGO deu-lhes as circunstâncias preliminares disso.

Experimentar Shantinilaya põe fim, de maneira irremediável, a todas as ilusões.
Não há mais qualquer crença que possa manter-se em Shantinilaya: não há mais deus, não há mais salvador,

não há mais diabo, porque vocês São o Tudo e vocês abraçam o Tudo.
Shantinilaya é a nossa Essência, a nossa Natureza, a nossa única Verdade.

***

Então, é claro, a personalidade, as leis desse mundo vão fazê-los crer que há uma perfeição a buscar, um
estado a adquirir, uma ascese a efetuar, uma purificação a efetuar.

Shantinilaya não se importa com tudo isso.
Shantinilaya põe em repouso, de maneira definitiva, todas as crenças, todas as suposições, todas as

evoluções.
Shantinilaya é a Beatitude Absoluta.

Nada pode ali faltar, nada pode ali aparecer, nada pode ali ser visto ou pensado.
Com razão, BIDI chamou isso de equivalente do sono: vocês não são mais desse mundo e, no entanto, vocês

estão sobre esse mundo.
Vocês São a Imensidão, essa Imensidão sem limite, acompanhada do Canto do Universo.

***

Muitos de vocês, hoje, se aproximam de Shantinilaya.
Não querendo isso, mas porque o Som do Universo aparece-lhes, vindo enxertar-se no Som da alma.

Shantinilaya vai revelar-se, cada vez mais.
A gradação do Som é o testemunho disso.

A Onda de Vida acompanha-o, o Duplo acompanha-o.



Shantinilaya faz desaparecer o Duplo.
Shantinilaya faz desaparecer o mundo e o conjunto de ilusões.

Shantinilaya afasta-os, definitivamente, de toda crença, de toda questão, de toda suposição.
Shantinilaya é a realização da Promessa e do Juramento, e bem mais ainda.

Shantinilaya é bem além de tudo o que pode ser apreendido, imaginado, sentido.
Em Shantinilaya, vocês São o Tudo, inteiramente, além de todo olhar, além de todo sentido, de todo desejo,

de todo movimento.
Shantinilaya é esse Centro que está presente em cada ponto, como lhes dizia BIDI.

***

Shantinilaya é além da Luz e das Trevas: ela sustenta a Luz, é a própria Essência do Amor.
A Morada da Paz Suprema é além de um espaço, além de um tempo e além de toda consciência.

Mas, na volta, o estado na consciência poderia parecer ser devastador, na medida em que vocês não podem
prender-se a nada, vocês não podem manter-se no que quer que seja de conhecido: o que vocês São é o

próprio testemunho da Morada da Paz Suprema.
Não há mais necessidade de palavras, não há mais necessidade de pensamentos, não há mais necessidade

de nada.
Em Shantinilaya, vocês são a Vida, na Totalidade, e nada pode acontecer à Vida.

Vocês têm a plena Lucidez disso, voltando à plena Consciência.
E vocês têm consciência, também, de que Shantinilaya não é simplesmente uma Consciência, não é

simplesmente um objetivo ou uma partida, Shantinilaya é o Alfa e o Ômega, e bem além do Alfa e do Ômega.

***

Viver Shantinilaya é indelével.
Não é uma experiência, não é um resultado.

Shantinilaya é tudo: o conjunto de Universos, o conjunto de Dimensões, o conjunto de Consciências, o
conjunto de Mundos.

Shantinilaya é tudo, porque contém o Tudo e o Nada.
É de Shantinilaya que se manifesta A FONTE.

É de Shantinilaya que se manifesta toda consciência, toda vida, mesmo aqui, sobre a Terra.
Shantinilaya é o fim do esquecimento, o fim da memória, o fim de toda história.

Shantinilaya é um Gozo sem fim, inscrito por toda a parte, nas células desse corpo, no conjunto de Sóis e no
conjunto de Mundos.

Shantinilaya rasga os últimos Véus, tanto da ignorância como do conhecimento.
Shantinilaya põe fim ao que é finito.

Shantinilaya instala-os no Infinito, como no Indefinido, no Amor (o único), na Vida (a única).

***

Shantinilaya não é um Futuro: isso já chegou.
Shantinilaya é todas as formas e é nenhuma forma.

É todos os tempos e é nenhum tempo.
É todo espaço e é nenhum espaço.

É uma Consumação que jamais se esgota, um Fogo alimentado permanentemente, uma Água Viva de Vida
que escoa permanentemente, um estado em que o Fogo e a Água não podem ser distinguidos, nem

diferenciados, em que os elementos resolvem-se no quinto elemento (ndr: o Éter).
É a Eternidade.

***

Shantinilaya é nossa Essência.
Shantinilaya põe fim à hesitação, a toda dúvida.

Shantinilaya é a resposta a tudo, e a nada.
Shantinilaya é além da noção de expansão ou de contração: Shantinilaya é a imobilidade e é todos os

movimentos.
Shantinilaya os restitui a vocês mesmos, à Verdade.

Verdade independente, ela também, de toda condição, de toda causalidade, de toda suposição, de toda falta,
de toda busca.



***

Shantinilaya compreende e engloba todos os estados, todas as experiências, levando-as, todas, e todos, à
indizível Pureza, à indizível Verdade.

O que é consumido nutre vocês.
Vocês são nutridos de Fogo e de Água, nada mais pode parecer ou aparecer.

***

Aí está o que, em nome do Conclave das Estrelas e dos Anciões, eu vim dizer-lhes, manifestar e Vibrar.
Em termos do seu tempo terrestre, se tivermos tempo, antes do Manto Azul da Graça, do Alinhamento novo, eu

os escuto.

***

Questão: pode-se dizer que Shantinilaya é a vivência no Absoluto?

Shantinilaya é o Absoluto.
É o Parabrahman.

É o Último.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na Humanidade, como foi dito e repetido, eu digo e repito isso: o que está chegando
é Shantinilaya.

Esqueçam do olhar, esqueçam das dúvidas, esqueçam de toda apreensão, esqueçam de toda projeção.
Ponham-se no acolhimento, porque Shantinilaya é o Acolhimento.

Todas as circunstâncias do que vocês nomeiam, no momento, a vida (aquela que vocês levam nessa pessoa,
em todas as suas relações), vão transformar-se em algo que é um presente inestimável, que vocês se dão a si

mesmos: o Retorno ao que nós Somos.
Estejam na Paz, aquela do Si, a fim de acolher Shantinilaya.

Estejam na Alegria, aquela do Si e de Samadhi, para acolher Shantinilaya.
Estejam calmos e tranquilos.

Nada desejem.
Nada esperem.
Nada projetem.

Shantinilaya acolhê-los-á, como vocês irão acolhê-la, como o retorno do Filho Pródigo, após uma longa
viagem.

Vocês não podem ignorar Shantinilaya.

***

Aí estão as palavras que eu tinha a dizer-lhes, na Vibração de Shantinilaya.
Eu sou MA ANANDA MOYI, e eu abençoo e rendo Graças a vocês.

Eu abençoo e rendo Graças à Humanidade Una, além de toda divisão e além de todo destino.
Retenham que, no período temporal que vocês vivem, o mais importante não é o que vocês leem, o mais

importante não é o que vocês possuem e, ainda menos, o que vocês temem.
O mais importante é Shantinilaya.

Irmãs e Irmãos, eu os saúdo, e eu os Amo.
MA diz a vocês até uma próxima vez.

Eu rendo Graças.



************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1482

06 de junho de 2012

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

“Eu vou concluir, já que as perguntas foram suscitadas, sobre o princípio do Duplo Monádico
encarnado. Isso apenas representa, entre aqueles que despertaram o Si, ou tendo vivenciado o

Absoluto, uma proporção ínfima destes seres, cujo objetivo não é nem sexual, nem qualquer vida
particular a dois, mas, sim, o estabelecimento de uma Lemniscata Sagrada comum trabalhando

para a Ascensão da Terra. E nada mais.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120606_-_UN_AMI... 

~ LIBERAÇÃO DO MEDO FINAL ~ 

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor sejam.

Eu venho a vocês para exprimir uma série de elementos referentes à Paz e, mais especificamente, à Paz do
Coração.

Eu os remeto a uma das minhas intervenções, que eu realizei em ano anterior do seu tempo, com relação a
esta mesma Paz do Coração (ndr: intervenção de 20 e 27 de novembro de 2010) (*).

Eu vou tentar, através da minha exposição e das Vibrações que eu lhes trago, fazê-los apreender-se das
diferenças, importantes e essenciais, existentes entre a paz, tal como a concebe a personalidade, a Paz do

Coração e a Paz do Absoluto.
Todo mundo sabe que no nível da humanidade, na sua globalidade, no momento atual, a paz é apenas um

estado transitório entre duas guerras.
No nível da personalidade, trata-se, é claro, exatamente da mesma coisa.

UM AMIGO - 06 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120606_-_UN_AMI.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-ECM-tkwaP58/Uwf3jwHm6AI/AAAAAAAAELM/JofLi2mXYDU/s1600/000+UmAmigo+-+06.06.2012b'''.jpg


A personalidade é flutuante.
Ela evolui, permanentemente, entre estados de humores e estados de emoção que vão condicionar a
percepção de um estado de paz ou a percepção de um estado de desequilíbrio, ou mesmo de guerra.

Existem sempre, em si, em meio à personalidade, elementos que vão fazer interagir esta personalidade.
A Paz, consequentemente, jamais pode se estabelecer de maneira duradoura.

Ela jamais pode se estabelecer, de maneira prolongada, e jamais de maneira intensa.

***

Durante as suas práticas permitindo-lhes chegar no Eu Sou, no Si ou no Estado de Ser, instalam-se estados de
paz que podem ser qualificados como muito mais duradouros, como muito mais intensos.

Mas todos aqueles de vocês que vivenciaram o Si, por experiências ou por estabilização, encontram-se, na
maioria das vezes, vivendo estados onde a paz desaparece, porque as circunstâncias da sua vida, as

circunstâncias do que vocês nomeiam seu ambiente, levam-nos a reagir, levam-nos a se manifestar, no plano
emocional, mental ou afetivo, a fim de ajustar a personalidade e permitir que ela não seja afetada, a fim de não

perturbar o Si.
Naturalmente, as leis de sincronia, as leis de atração, vão fazer com que aquele que realiza o Si encontre-se
confrontado, de maneira muito menos intensa e muito menos frequente, com manifestações contrárias à paz.

Mas, contudo, ninguém pode negar que, mesmo em meio ao Si, existem interações ocorrendo com a
sociedade, com o grupo humano, com a família, com as próprias circunstâncias das suas vidas, fazendo com

que a paz não seja instalada de maneira definitiva.

***

As características da Paz do Coração, assim como da Paz do Absoluto, refletem-se, como vocês sabem
disso, pelo desaparecimento do observador e pela capacidade da Consciência para poder, de algum modo,

desaparecer sozinha.
Isso se manifesta tanto na absoluta Presença, na Última Presença, como no próprio Último, nomeado Absoluto.

Neste estado, nenhuma circunstância da personalidade e das interações da personalidade pode minar a paz
que vocês estabeleceram e manifestaram.

Eu diria que a Paz do Coração e a Paz do Absoluto não podem ser alteradas por acontecimento algum.
Obviamente, a personalidade vai olhar isso como se isso se tratasse de uma indiferença, porque o próprio

princípio da personalidade é interagir e reagir.
Eu deixarei a Estrela MA ANANDA MOYI falar a vocês, de maneira mais intensa, sobre a vivência da Paz do

Absoluto, a saber, Shantinilaya.

***

Eu gostaria principalmente, quanto a mim, de chamar sua atenção e sua consciência para os elementos que
são para apreender, de algum modo, referentes às diferenças entre a paz da personalidade e a Paz do

Coração e apreender (também, em relação a isso) quais são os elementos que vão impedir, de alguma forma,
que a Paz não de estabeleça de maneira permanente.

A ausência de paz encontra sua origem, não na ausência do Amor, já que as pessoas que realizam o Si
(estabelecendo-se em meio ao Si por experiências ou por estabilização) têm o Coração aberto, no plano

Vibratório.
Entretanto, o funcionamento da personalidade está, é claro, ainda presente e existe, em meio ao que é

nomeado os chacras inferiores (ou centros de energia situados na parte inferior do corpo), uma série de
elementos que estão ligados ao medo.

Enquanto o medo estiver presente (qualquer que seja esse medo), não pode se manifestar uma Paz absoluta.
Isso conecta ao que lhes foi dado, desde alguns anos, com relação ao desenvolvimento da Onda da Vida,

partindo desde os pés do Sat Guru (ndr: si mesmo), para manifestar-se no nível do períneo e vir transcender o
que está inscrito no nível do que foi nomeado ‘apego da personalidade a ela mesma’ (ndr: ver a seção

“protocolos a praticar”) (**).
É nesses dois primeiros chacras que se situam os medos que vêm, literalmente, extrair a consciência do

Coração, levando-os a viver medos diversos e variados.
Que isso seja o medo da perda de uma pessoa próxima, a perda de uma situação, ou a perda de um

companheiro, ou qualquer que seja a perda indo se manifestar, ela vai fazê-los sair do Si e vai fazer reagir a
personalidade.

Provocando, como vocês podem imaginar isso, situações em que o que lhes parecia estabelecido, de maneira
duradoura, em meio ao Si, pareça como desconcertado, manifestando-se como se fosse a estreia do ego,

antes de qualquer busca espiritual, antes de qualquer transformação da consciência.



Na realidade, a ação da Onda da Vida (quando ela é aceita) virá diluir e transcender, na totalidade, o que está
inscrito no nível dos dois primeiros chacras do seu corpo e então liberá-los, no final e definitivamente, dos

elementos de medo engramados nos diferentes cérebros e nas diferentes memórias que são ainda aquelas da
personalidade, mesmo ela estando submetida à Paz do Coração e à Alegria do Coração.

É preciso então observar, com rigor (quaisquer que sejam as suas práticas e qualquer que seja o estado da
sua Consciência), o que se manifesta na sua vida, neste período específico.

De fato, se houver elementos, em meio às suas vidas, que chegam a fazê-los sair do estado de Paz e do
estado de Alegria (qualquer que seja este elemento), significa que existe, necessariamente, em vocês, uma

dificuldade para transcender, justamente, o que está inscrito no nível dos dois primeiros chacras.

***

O medo primordial é aquele da perda deste corpo (o medo da morte, interpretando-o assim).
Este medo da morte está diretamente conectado com os mitos fundadores da falsificação, em princípios que

os confinam em meio ao efêmero.
Eu iria muito longe, não no que foi dado por BIDI, em relação a tudo isso, mas eu tenho simplesmente que

chamar (durante este período específico do ‘choque da humanidade’) a sua atenção.
Porque, a partir do momento em que existir um medo se manifestando (com relação também a um trabalho, a

uma pessoa próxima, a um filho, a um animal, ao seu próprio futuro), vocês deixam instantaneamente o instante
presente e a Alegria do Coração.

Isso todos vocês experimentaram, qualquer que seja o grau de estabilização da Alegria, qualquer que seja o
grau de estabilização do Si.

A Paz Absoluta pode apenas se manifestar na Morada da Paz Suprema, nomeada Shantinilaya, na Realização
do Absoluto, que assinala o desaparecimento de qualquer engrama existindo e codificando (para o medo) no

nível dos centros de energia, dos centros de consciência, inferiores.
Enquanto existir um apego a si mesmo, enquanto existir um apego ao Si, enquanto existir um apego à pessoa,
enquanto existir um apego ao que quer que seja deste mundo, o medo pode ressurgir a qualquer momento,

independentemente do que vocês tenham desenvolvido como ação para estabilizar-se em meio ao Si: que isso
seja nos seus modos de vida, que isso seja em suas relações, que isso seja em suas interações (afetivas,

profissionais ou outras), mostrando a vocês, de algum modo, a dificuldade para manter um estado definitivo, no
que se refere à Paz.

Todos vocês vivenciaram estados particulares de Alegria mais ou menos pronunciada e, a esses estados de
Alegria mais ou menos pronunciada, vêm enxertar-se episódios de raiva, de medo, refletindo o

desaparecimento da Paz.
Naturalmente, é possível, pela meditação, pela prática de alguns exercícios, restabelecer-se (de maneira mais

ou menos fácil) em meio ao Si.
Mas o simples fato de flutuar da Paz do Coração e da Alegria, ao medo, reflete, efetivamente, a não

transcendência e a não superação do que está inscrito no nível dos apegos.
Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que vocês ainda têm necessidade desses reflexos de defesa,
que vocês ainda têm necessidade de manifestar essas emoções, essas atitudes mentais, que são apenas a

expressão do medo.
Mas enquanto o medo estiver presente, seja ele qual for, vocês não podem passar em meio (de algum modo) a

esta Última Presença e manifestar o Último Absoluto.

***

E, como vocês sabem disso, não é possível ir olhar os seus medos, porque, se vocês virem os seus medos
(mesmo não conhecendo a origem, o motivo e a causa profunda), nenhum elemento, em meio à personalidade,

e mesmo em meio ao Si, irá permitir-lhes fazê-los desaparecer.
Há apenas a Onda da Vida ou a Dádiva da Graça que vai realizar isso para vocês.

Porque esse princípio de medo está inscrito, na totalidade, na própria existência do corpo em meio à Maya, na
existência da projeção da própria Consciência em meio à Ilusão, ou seja, quando existe um mecanismo de

saída do Absoluto, quando existe um mecanismo de projeção da Consciência.
Portanto, o medo está presente, mesmo no que eu poderia chamar de mundos ditos Unificados.

***

A única maneira de transcender, de maneira definitiva, o medo, é conectar com o Absoluto, mesmo em meio a
uma forma que é este corpo.

É apenas naquele momento, pela ação conjunta do que foi nomeado o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e,
mais recentemente, pela intervenção de Seres espirituais que estão perto de vocês, como MARIA e MIGUEL

ou o seu Duplo (seja o seu corpo de Estado de Ser ou o Duplo Monádico), que lhes é permitido perceber que a



Dualidade, finalmente, absolutamente não existe.
Nós lhes dissemos, desde muito tempo, que todos nós estamos no Interior de vocês.

E isso é uma verdade, mas enquanto vocês não a tiverem experimentado pela Fusão com o seu Duplo,
qualquer que seja esse Duplo, vocês não podem realizar o estabelecimento da Morada da Paz Suprema.

A Morada da Paz Suprema é o desaparecimento total de todo elemento de medo.
É impossível, para aquele estabelecido no Absoluto, manifestar o mínimo medo e, portanto, sair da Paz.

Não confundam o medo com a raiva.
O medo apenas resulta do medo rudimentar do desaparecimento deste corpo, que está inscrito em qualquer

corpo projetado (enquanto exteriorização da Consciência) em um mundo dual ou mesmo Unificado.
Evidentemente, as gradações do medo não são as mesmas quando vocês o experimentam em meio ao

confinamento, do que quando isso é experimentado nos corpos de Estado de Ser onde jamais isso pode ser
algo preocupante, algo perturbador ou, em todo caso, que venha alterar qualquer consciência estabelecida no

Estado de Ser.

***

Hoje, através do que lhes foi dado, que isso seja o Yoga da Eternidade, da Verdade, que isso seja através das
últimas informações que lhes foram comunicadas por MIGUEL ou por MARIA, ou ainda pelo Bem Amado João,

compreendam e se apreendam de que a única maneira de transcender o medo é deixar subir, em vocês, a
Onda da Vida.

E se ela não tiver nascido, é preciso deixar-se, de alguma forma, fecundar pelo Duplo, que isso seja o seu
corpo de Estado de Ser, que isso seja MARIA, MIGUEL ou qualquer outro Ser vindo dos planos Unificados.
A realização desta Fusão e desta Dissolução põe fim ao medo da perda deste corpo, de maneira definitiva,
põe fim a toda interrogação e a todo questionamento relacionado com o medo de algum futuro, de algum

apego, quer seja familiar, afetivo, deste corpo, de uma profissão e, eu diria, do que quer que seja deste mundo.
Isso se chama, aliás, vocês sabem, ser Liberado Vivente, estar Liberado.

Vocês não podem ser liberados do medo por vocês mesmos, quaisquer que sejam os medos, e vocês sabem
disso.

Mesmo o Si estando ativado, um medo irá ressurgir, um dia ou outro, porque os medos estão inscritos no
próprio princípio da encarnação.

Não existe nada, no nível do Si, que possa transcender, de maneira definitiva, o medo.

***

Portanto, ou a Onda da Vida nasceu em vocês, apresentando-se no nível dos dois primeiros chacras e vindo
atravessá-los, vindo transcendê-los e, naquele momento, o medo irá desaparecer, de maneira definitiva,

e Shantinilaya irá se estabelecer então, naquele momento.
Ou, por intermédio do Canal Mariano, é possível entrar em contato com uma entidade dos mundos Unificados.
Novamente, qualquer que seja o seu aspecto e qualquer que seja esse tipo de Presença Unificada, ela está aí

para um único objetivo: fazê-los realizar a Fusão e a Dissolução.
É preciso ainda que vocês tenham consciência, ou seja, que vocês aceitem desaparecer, na totalidade,

enquanto pessoa, enquanto Consciência, enquanto memória, enquanto história.
A atitude da mente que é possível manifestar para vocês, naquele momento, é bem então, não uma indiferença
ao que quer que seja, não uma recusa da encarnação, mas, sim, uma vigilância quanto ao que representam as

diferenças nos apegos podendo se manifestar na sua vida.
Vocês não têm meio algum (no que se dirige para esta Terra), por vocês mesmos, para atuar no medo.
Há apenas na transcendência do medo, na transcendência dos últimos apegos à personalidade, que se
realizam o desaparecimento do medo e o estabelecimento em meio à Shantinilaya ou Morada da Paz

Suprema.
Em momento algum, a ação de vocês mesmos (seja da personalidade, ou em meio ao Si, mesmo o mais

estabilizado) pode permitir-lhes realizar, de qualquer modo, esta etapa que não é uma, referente ao Último e ao
Absoluto.

***

A Paz do Coração, de que eu lhes falei há vários meses, deve agora se completar desta Paz do Absoluto,
propiciando-lhes viver a Liberação total de todo medo, fazendo de vocês um Liberado Vivente, um Jnani, ou

seja, aquele que está totalmente desapegado (sem ser indiferente) de tudo o que se refere à vida deste corpo,
à vida desta pessoa, à vida deste Si, independentemente das relações afetivas, profissionais, sociais, ou

quaisquer que sejam, existindo ainda.
Se vocês forem capazes de olhar, com objetividade, o que existe, em meio à sua própria história, com relação



aos medos, fica evidente que esta investigação sobre o medo vai levá-los a perceber que esse é o único
elemento que os impede de manter e de estabilizar a sua Paz.

Isso, se vocês mantiverem presente na mente que vocês não têm meio algum de fazer desaparecer, por si
mesmo, este medo, e que os únicos meios que lhes são oferecidos estão diretamente ligados à Liberação da

própria Terra, que liberou a sua Onda da Vida, ao desaparecimento das camadas isolantes.
Possibilitando às entidades mais elevadas, como o seu corpo de Estado de Ser, ou como o seu Duplo

Monádico, entrar em contato, com vocês, pelo lado esquerdo, que irão lhes permitir realizar esse princípio de
Fusão / Dissolução onde a Consciência não tem mais necessidade de estar localizada exclusivamente em

meio a este corpo, a esta pessoa e a este Si.
Somente em uma dessas duas condições é que vocês irão realizar a Liberação.

Somente em uma dessas condições, apenas, é que vocês serão Liberados, na totalidade, do que é nomeado
o medo, seja ele qual for.

Naquele momento, vocês poderão entrar em Shantinilaya e manifestar o que irá desenvolver, depois de mim,
MA ANANDA MOYI.

***

Esses elementos são extremamente importantes.
Como lhes foi comunicado (tanto por SRI AUROBINDO, por MARIA, como por MIGUEL e outros), é importante

compreender que o desafio que se apresenta, hoje, a vocês, é bem este: vocês querem permanecer no
medo ou vocês querem viver a Paz?

Mas vocês não podem pretender viver a Paz, de maneira definitiva, enquanto vocês não abandonarem, como
isso foi dito, o Si, enquanto vocês não abandonarem os instintos e a própria história da personalidade que

vocês acreditam ser, neste corpo.
Lembrem-se: a sua personalidade não lhes será de qualquer serventia para eliminar este último medo.

Do mesmo modo, o Si, qualquer que seja o seu grau de estabilização, não pode, em momento algum, pela
localização no nível da Coroa Radiante do Coração e mesmo no nível do Despertar da Kundalini, não pode

permitir a liberação do medo.
Somente a Onda da Vida pode, somente o seu Duplo pode, por um processo de Fusão / Dissolução, que
ocorre de maneira espontânea e que lhes permite, naquele momento, soltar todo apego, sem, no entanto,

renegar a sua encarnação, já que vocês irão alcançar o que foi nomeado o Absoluto com a forma.

***

A partir deste momento, são gerados mecanismos extremamente sutis que mantêm a alma e o Espírito presos
a este corpo, fazendo com que vocês possam estar, na totalidade, deslocalizados e a-localizados, assim como

multilocalizados.
Nenhum medo referente a este corpo, nenhum medo referente a esta personalidade, nenhum medo

correspondente ao ambiente, qualquer que seja, pode alterar a Paz Absoluta que vocês terão manifestado,
naquele momento.

Isso representa a principal diferença entre o Si e o Absoluto.
Dessa maneira, então, de maneira extremamente simples, na própria observação da sua vida, vocês podem

constatar a existência ou a ausência de medo e agir, portanto, adequadamente.
Esta ação não é uma ação no sentido de querer fazer desaparecer seja o que for, porque vocês não podem,

por vocês mesmos, fazer desaparecer o medo da morte, o medo do desaparecimento deste corpo.

***

Há, como disse SRI AUROBINDO, desde algum tempo, nesta noção de ‘choque da humanidade’, uma série de
etapas (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010) (***).

Eu não voltarei sobre isso, mas vocês sabem que existe primeiramente um mecanismo de negação, um
mecanismo de negociação e certo número de mecanismos de defesa quanto ao desaparecimento deste

corpo, correspondendo ao que poderíamos nomear instinto de preservação, instinto de sobrevivência.
O efêmero, como foi falado em várias ocasiões (por BIDI e por outros), considera-se como eterno.
Como vocês sabem, e como isso foi repetido desde pouco tempo, nem o Si, nem o corpo, nem a

personalidade são eternos.
O fato de se considerar como eterno, ao passo que isso não o é, foi o que criou o medo porque, em meio ao

que vocês são, em Verdade, além dos aspectos efêmeros, vocês são Eternos e vocês são o Absoluto.
Deste modo, então, se a sua Consciência e o seu ponto de vista se colocarem unicamente no nível da

personalidade ou do Si, o medo irá persistir porque ele não pode desaparecer desta maneira.
Somente a Última Presença e o Absoluto são capazes, pela ação da Onda da Vida, pela ação do Duplo, fazer



desaparecer, na totalidade, os medos inscritos neste conceito de preservação da espécie.

***

Assim, portanto, do mesmo modo que BIDI e outros lhes disseram para permanecer tranquilo, eu lhes peço
para olhar, por si mesmo, se existem ainda medos.

Se os medos estiverem presentes, isso reflete simplesmente que o Absoluto ainda não é o que vocês São.
Vocês não podem, como isso foi dito, de maneira alguma, trabalhar no Absoluto já que, assim como isso foi

dito e repetido também pelo IRMÃO K, vocês não têm qualquer possibilidade de passar do conhecido ao
Desconhecido enquanto vocês não tiverem abandonado e refutado tudo o que lhes é conhecido.

Enquanto vocês estiverem identificados com o mínimo elemento da sua pessoa, com o mínimo elemento da
sua vida, vocês não se extraem desta vida, vocês não se extraem do seu efêmero, qualquer que seja a Alegria

e qualquer que seja o Si.
Isso é simplesmente destinado a fazê-los ver claramente as "forças" que estão presentes e que vão atuar no

Interior de vocês, nos tempos que estão chegando.
Não deem qualquer oportunidade ao medo, do mesmo modo que é preciso aceitar que nenhum estado do Si,

mesmo o mais avançado, exceto na Absoluta Presença e na Última Presença, pode permitir-lhes liberar o
medo, porque, é apenas no momento em que vocês estiverem instalados em meio à Última Presença que a

Onda da Vida pode nascer e subir, que o Duplo pode se apresentar.

***

Apenas esses dois elementos que são capazes de vir transfigurar e transcender, na totalidade, o que está
inscrito no nível desses dois primeiros chacras, correspondendo à preservação da espécie, à preservação do

efêmero, fazendo-se crer que ele é eterno.
Se vocês chegarem a compreender isso, se vocês chegarem a ver isso, se vocês chegarem a deixá-lo agir, no

Interior de vocês, como lhes disse MIGUEL, Arcanjo, ele estará ao lado de vocês.
Naquele momento, o mecanismo de Fusão / Dissolução ser-lhes-á facilitado, a partir do momento em que

vocês aceitarem desaparecer, ou em relação a esse Duplo, ou em relação à própria Onda da Vida, ou aos dois
ao mesmo tempo.

Não existe qualquer outra espécie de alternativa em relação aos eventos inelutáveis que se desenrolam sobre a
Terra, sobre a Consciência da Terra, e sobre a sua Consciência individual, assim como sobre a Consciência

coletiva.
O objetivo da minha intervenção é favorecer, evidentemente, o estabelecimento do seu Si e eu lhes dei, para

isso, os diferentes Yoga, da Unidade, da Verdade e último Yoga da Eternidade.
Naturalmente, isso são elementos que vão permitir-lhes aproximar-se mais perto da estabilização definitiva do
Si, nomeado por outros intervenientes, a Última Presença ou a Absoluta Presença, permitindo, no momento
oportuno, em que a Onda da Vida nascer, em que MIGUEL ou outra entidade, dita espiritual, se aproximar,

conscientizar o mecanismo de Fusão / Dissolução.
Não se interessem pelo seu medo porque o simples fato de dar atenção ou consciência ao seu medo (ainda
mais se vocês tiverem realizado o Si) irá fortalecer, de maneira inexorável, os seus medos, durante o período

que se instala.

***

Não há qualquer meio, qualquer possibilidade (para o Si, como para a personalidade) de fazer desaparecer o
medo primário.

Este medo primário apenas pode ser, de algum modo, eliminado pela Liberação.
E a Liberação corresponde, muito exatamente, ao que eu acabo de desenvolver.

Cabe a vocês, portanto, estarem lúcidos (que isso seja nos contatos com um Duplo, qualquer que seja, que
isso seja nos processos de subida da Onda da Vida) de que a única maneira de realizar o Absoluto, de algum

modo, se bem que vocês sabem que não se trata de uma Realização, é desaparecer na totalidade.
Não se enganem: desaparecer na totalidade não quer dizer, em caso algum, pôr fim, por meios violentos, a
qualquer estado da personalidade ou a qualquer Si, porque isso faria apenas reforçar o medo, em outros

momentos, do outro lado da encarnação.
Não há alternativa, doravante, senão Abandonar-se, senão desaparecer.

E o que desaparece, no princípio de Fusão / Dissolução ou da subida total da Onda da Vida é, justamente, o
que vai permitir realizar isso.

Mas lembrem-se de que não são vocês que realizam isso.
É nesse sentido que é preciso permanecer tranquilo.

É nesse sentido que é preciso não agir, quando o Duplo se apresentar, ou quando a Onda da Vida se



apresentar no nível dos chacras inferiores.
A minha intervenção é curta porque eu prefiro abrir, com vocês, um espaço de questionamentos sobre esses

elementos que eu lhes comuniquei e que irá lhes aparecer como uma evidência crucial nos dias e nas semanas
do seu tempo terrestre que se abrem a vocês.

Lembrem-se: vocês não são o seu medo, mesmo se o medo parecer arrebatá-los.
Lembrem-se, naquele momento, de que é possível recorrer a MIGUEL, de que lhes é possível encontrar o

Duplo, qualquer que seja, de que é possível deixar nascer a Onda da Vida em vocês e, portanto, realizar a sua
Liberação.

E isso se realiza, não por uma vontade, não por uma ação, mas, justamente, exatamente pelo inverso da
vontade ou da ação.

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu deixo agora vocês colocarem as perguntas que estão na sua cabeça ou no
seu coração.

***

Pergunta: quando o Duplo estiver ao nosso lado, como engrenar a Fusão Dissolução?

Assim que o Duplo estiver ao seu lado (qualquer que seja esse Duplo: seja o corpo de Estado de Ser, seja
MARIA, seja uma Estrela, seja MIGUEL, seja o seu Duplo Monadário, não importa), a partir do momento em

que você mesmo se Abandonar, a Fusão se realiza sozinha.
Você não pode decidir Fusionar.

Você não pode decidir Dissolver-se porque, naquele momento, o medo primário irá intervir.
Esquecer-se de si mesmo é a única maneira de realizar esta Fusão Dissolução.

***

Pergunta: o fato de desaparecer completamente corresponde à Transparência?

Sim.
Se vocês forem capazes de manter a Transparência dos Quatro Pilares do Coração: a Espontaneidade, a

Humildade, a Simplicidade, vocês alcançam, bem depressa, a Absoluta Presença.
E, naquele momento, nos momentos em que vocês atingirem a Absoluta Presença, o mecanismo de

Abandono do Si é realizável muito mais facilmente.

***

Pergunta: o Duplo pode se manifestar de preferência no Ponto KI-RIS-TI do que à esquerda?

Isso é perfeitamente possível quando se trata de um tipo de Duplo chamado de Duplo Monádico (ou
Monadário).

As primeiras abordagens irão ocorrer efetivamente pela parte de trás, mas, não pelo alto, mas pelo Ponto KI-
RIS-TI.

Mas, muito rapidamente, a partir do mecanismo de Fusão Dissolução engrenado com esse Duplo, ele irá se
apresentar no Canal Mariano e não mais ao nível da parte de trás e do Ponto KI-RIS-TI.

***

Pergunta: sentir MIGUEL à esquerda, pode dar a percepção de um corpo muito amplo?

Há então uma translação da consciência, previamente à Fusão Dissolução.
A consciência se desloca.

Ela sai do corpo e ela se coloca ao nível do Duplo.

***

Pergunta: o Abandono no Duplo é o fato de se viver no Duplo, se ele não estiver encarnado?

Então, naquele momento, há efetivamente imitação de KI-RIS-TI.



Isso foi realizado, no Ocidente, por vários místicos que expressaram o que vocês nomeiam os estigmas.
Há uma identificação total após o desaparecimento de toda identidade associada ao Eu e ao Si.

***

Pergunta: enquanto vivendo a Fusão com o Duplo encarnado, podemos ter, apesar de tudo, desejo
sexual?

Minha Irmã, quer a Fusão ocorra com CRISTO, com MARIA, com MIGUEL ou com um Duplo Monádico
encarnado, não há qualquer diferença.

Isso resulta no desaparecimento.
Isso resulta em uma Fusão Dissolução total.

Naturalmente, o fato do Duplo Monádico estar encarnado convida, de maneira imperiosa, a uma reunião.
Mas esta reunião não tem qualquer caráter sexual.

Mesmo se existisse a possibilidade de uma sexualidade, isso nada teria a ver com o que o homem chama
comumente de sexualidade, mesmo tântrica, a mais bem sucedida.

Poderíamos esquematizar e abordar esta imagem: a Comunhão dos Duplos Monádicos encarnados é
permanente e total.

Não pode existir qualquer distorção, qualquer oposição pessoal ou do Si, ou mesmo em meio ao Absoluto,
manifestado e vivenciado, por um ou pelo outro, ou por um e pelo outro.

O ato, dito sexual, da carne, ocorre sem a carne.
Obviamente, é extremamente difícil de conceber isso, enquanto isso não for vivenciado.

Do mesmo modo que vários dos seus místicos no Ocidente apresentaram estigmas, como eu dizia: eles
vivenciaram o seu casamento com CRISTO.

Várias Estrelas falaram sobre isso com vocês: a vivência de um braseiro de Amor não tendo qualquer
comparação com uma relação humana.

A dificuldade com o Duplo Monádico encarnado é que, justamente, ele é humano.
E, no entanto, a relação desses dois seres não apresenta qualquer comparação possível com o que quer que

seja de humano.

***

Pergunta: podemos viver encontros sexuais em outros planos com o Duplo Monádico?

É sempre o caso.
Assim como disse, de maneira humorística, o nosso Comandante, façam o teste e vocês irão ver também.
É mais importante, já que vocês falam do Duplo Monádico encarnado (e mesmo se o nosso Comandante já

lhes disse), evitar qualquer projeção.
Retenham bem que o Duplo Monádico encarnado não pode ser, em caso algum, um desejo ou uma projeção.

É um encontro que se realiza em outros planos, efetivamente,
Tenham cuidado para não projetar, de maneira abusiva, o que quer que seja.

O Duplo Monádico se apresenta naturalmente, se ele estiver encarnado: vocês não têm que procurá-lo.
Porque toda procura é uma projeção.

A partir do momento em que a Fusão com um dos Duplos for realizada, vocês irão constatar que o Canal
Mariano lhes dá a possibilidade de encontrar qualquer Consciência Unificada, em meio a esse canal.

A Fusão com o Duplo, desta vez, encarnado ou não encarnado, é então o elemento principal permitindo
estabelecer a Paz.

Em meio a esta Paz, e isso em relação a um Duplo Monádico encarnado, não pode existir qualquer desejo,
qualquer expectativa.

***

Pergunta: fazer amor fisicamente permitiria aos dois desaparecer instantaneamente?

A partir do momento em que a própria Terra desaparecer, não antes.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu vou concluir, já que as perguntas foram suscitadas, sobre o princípio do Duplo Monádico encarnado.
Isso apenas representa, entre aqueles que despertaram o Si, ou tendo vivenciado o Absoluto, uma proporção

ínfima destes seres, cujo objetivo não é nem sexual, nem qualquer vida particular a dois, mas, sim, o
estabelecimento de uma Lemniscata Sagrada comum trabalhando para a Ascensão da Terra.

E nada mais.
Irmãos e Irmãs encarnados, do meu Coração ao seu Coração, na Paz e na Graça, UM AMIGO saúda vocês e

lhes diz até breve.

************

(*) – UM AMIGO (20.11.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html
*

 (**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

(***) – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article6fd2.html

06 de junho de 2012
(Publicado em 07 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html
http://autresdimensions.info/article6fd2.html


Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs presentes, eu saúdo o que vocês São.

E antes de me exprimir enquanto Estrela UNIDADE, vivamos, se vocês bem o quiserem, um espaço de
Comunhão, em nossa Presença conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Desde vários meses, eu lhes falei sobre a curta experiência da minha curta vida.
Eu lhes exprimi (sem nomeá-lo, naquela época), através da Unidade, através da Fusão com o CRISTO, um

estado que eu chamei de Unidade e que era, por esse Casamento que eu havia vivenciado com o CRISTO, um
acesso, se o pudermos dizer, ao Absoluto (ndr: ver a intervenção de GEMMA de 23 de agosto de 2011) (*).

***

Desde alguns meses, as circunstâncias da sua Presença, do Si, mudaram, levando-os muito naturalmente a
viver, vocês também, o abrasamento de Amor do Encontro com a Onda da Vida, com o CRISTO, com MARIA,

com um Duplo.
Em todo caso, em um momento em que (do encontro de duas consciências) se estabelece uma Fusão,

Dissolução, levando-os, pela Androginia Primordial, a estabelecer-se e ser Absoluto.
Entretanto, como isso foi falado, a Unidade não é o Absoluto.

Na Unidade existe ainda o sentido de uma Presença, a consciência da Presença.
A Fusão com o seu corpo de Estado de Ser, assim como os estados de Comunhão que vocês puderam talvez

viver, de Irmãos a Irmãs, foram preparações para o que nós nomeamos suas Núpcias Místicas.

GEMMA GALGANI - 7 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-xJkpqn4IRjk/T9lEKBy9MyI/AAAAAAAACJo/Xl0OK3AwCW4/s1600/000GEMMA07jun1200.jpg
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Esta União Mística, que apareceu para vocês e que nós, todas e todos, longamente tentamos explicitá-la a
vocês, mas também ali convidá-los pelas nossas Presenças.

Pela nossa reunião, nós, Estrelas, assim como os Anciãos, no Conclave, nós começamos a realizar, entre os
Anciãos e as Estrelas, o processo de Dissolução, acompanhando, de algum modo, o que vocês são ainda, a

Terra, o Sistema Solar, no que nós nomeamos, com vocês, a Ascensão ou Translação Dimensional.

***

Gradualmente e à medida dos anos, uns e outros, assim como os Arcanjos, nós os convidamos a eliminar a
distância, a pôr fim na separação, trabalhando no acolhimento da Luz, no Abandono à Luz, e na vivência da

Unidade, através da consciência, que é Vibração.
Todo o conjunto de Vibrações os levou a experimentar, a cada um de vocês, em graus diversos, a sua própria

Transformação.
Tudo isso pôde representar as preliminares, mas também, talvez (e esse foi o caso para muitos de vocês), um

objetivo e uma finalidade.
E isso, vocês sabem, foi feito com graça e admiravelmente, tendo permitido a Fusão da Terra, a Fusão dos

Éteres, a Liberação do Sol e da Terra e a possibilidade de viver, agora, o que lhes foi ao mesmo tempo
enunciado e ao mesmo tempo manifestado.

***

A reunião das suas polaridades (através do Casamento Místico com o CRISTO ou com algum Duplo de Luz)
os faz descobrir a possibilidade de superar a polarização, a polaridade, até mesmo, expressa por esse corpo

no qual vocês estão (masculino ou feminino).
Convidando-os a realizar esta alquimia do Andrógino Primordial, inicialmente, em vocês, a fim de não mais

manifestar qualquer espera, qualquer desejo, em uma forma de permanência do Si, no estabelecimento desse
Si, da Unidade, da sua Presença.

Isso é já um objetivo, isso é já um propósito para muitos de nossos Irmãos e Irmãs que estão encarnados.
E depois, entre vocês, vários de vocês, pela experiência, além de todo desejo, foram levados

progressivamente a encontrar a Onda da Graça, pela intercessão do Manto Azul da Graça, que essa foi, vocês
sabem disso, a minha ação, enquanto Estrela UNIDADE, com as minhas Irmãs MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e

MARIA.
Nós trabalhamos, em conjunto, para, de algum modo, aproximá-los ao máximo de um Último.

***

Através desses meses terrestres que passaram, alguns de vocês tomaram consciência da presença do Duplo.
E, como vocês sabem disso, esse Duplo é múltiplo, mas ele é o Duplo, ao se lado.

Que isso seja eu mesma, que isso seja um Arcanjo, que isso seja uma consciência da qual vocês se
separaram durante a sua primeira encarnação, o resultado é o que pode se produzir, hoje, em vocês: este
Absoluto, permitindo-lhes colocar, de algum modo, um toque final à expressão da dualidade, à expressão

deste mundo.
Se vocês superarem, de algum modo, os últimos medos (aquele da morte, aquele dos últimos limites), então a

reintegração em meio ao corpo ascensional da Merkabah (que já se tornou possível pela nova Tri-Unidade,
coletivamente), irá se tornar acessível a vocês, individualmente.

***

A aceitação do desaparecimento da consciência (ou Abandono do Si) permite-lhes contatar, se o pudermos
dizer, com esse Duplo, pondo fim, de maneira definitiva, ao isolamento, a título individual, prefigurando o

desdobramento final da Luz para o coletivo da Terra.
Vocês foram então convidados, pela Onda da Vida, a tornar-se isto, a realizar esta alquimia da Onda da Vida e
do Supramental, no seu Templo, a colocar-se além mesmo deste Templo que é o peito e o Coração, a realizar

esta Dissolução com esse Duplo em um braseiro e em abrasamento de Amor onde vocês se tornam,
justamente, vocês mesmos, este braseiro e este abrasamento.

Isso foi qualificado por uma expressão: “Morada da Paz Suprema”, ou “Shantinilaya”,
“Absoluto”, “Parabrahman”, “Casamento Místico”.

Os qualificativos são inumeráveis.
Todos eles correspondem, e todos subtendem a mesma finalidade de qualquer experiência, o mesmo estado

de Amor que é a nossa essência, de cada Um.



***

Naturalmente, as circunstâncias da sua vida e da sua consciência sobre este mundo, não estão no mesmo
espaço / tempo para cada um.

Isso nada tem a ver com uma noção de evolução, de idade ou do que quer que seja como circunstância
exterior, mas está somente em ressonância direta com a sua capacidade, ou com a sua incapacidade, como
acaba de dizê-lo IRMÃO K (ndr: ver a intervenção deste dia) (**), para desaparecer, para tornar-se totalmente

Transparente, a fim de que os dois se tornem Um e a fim de que esse Um, realizado através dos dois,
desapareça ele também.

É esta colocação em ressonância do Casamento Místico que os estabelece além de todo estado.
É o momento em que, mesmo o que havia nomeado a minha Irmã HILDEGARDA (ndr: ver a intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010) (***), esta tensão para o Abandono, dá lugar a outra

coisa, além de toda consciência, além de todo limite onde nada mais existe senão isso.
Alguns de vocês já o realizam, outros são levados a realizar nos dias e nas semanas deste tempo terrestre que

ainda transcorre.
Da Unidade ao Absoluto, há apenas um único obstáculo: vocês mesmos.

Da Unidade ao Absoluto há apenas uma única distância: é aquela que os coloca entre o que vocês chamam de
medo e o que vocês chamam de Amor.

Alguns elementos foram comunicados a vocês sobre esta noção “de estar tranquilo e de permanecer
tranquilo”, sobre “cessar de ser um observador”.

De sequer mais procurar o que quer que seja: nem o Duplo, nem qualquer estado.
Mostrando e demonstrando, dessa maneira, esta forma de aptidão à Transparência, ao Abandono do Si, ao

desaparecimento, até mesmo, do ser.
De onde decorre esta Alegria, além da alegria, onde não há mais busca, onde não há mais pedido, onde não há

mais questão, onde tudo está, de algum modo, consumado, a título individual e não mais coletivo.

***

Aqueles de vocês, meus Irmãos e minhas Irmãs, que realizam este Último, são, de algum modo, as tochas
deste mundo, na Humildade e na Simplicidade.

Simplesmente, por este Absoluto que está aqui, vocês deslocam montanhas, vocês deslocam este mundo,
vocês o aproximam, a cada dia um pouco mais, do seu próprio Casamento Místico, desta Terra chamada de 3ª

Dimensão para a Terra de 5ª Dimensão: porque vocês o realizam no que vocês são, isso se produz também
sobre a Terra.

Há, realmente, a partir do momento em que a Onda da Vida nasceu da Terra, a possibilidade de estar
sincrônico com a Terra porque vocês acolheram a Terra em vocês, no seu canto e no seu apelo que é a Onda

da Vida.
Porque, talvez, vocês tenham lhe permitido encontrar o Supramental e vocês se tornam, portanto, não mais um

Ancorador e um Semeador de Luz, mas a tocha do Absoluto.
Do que vocês descriaram, do que vocês desconstruíram, no Abandono à Luz e no Abandono do Si, nesse

Casamento Místico que vocês vivenciaram ou que vocês irão viver (se tal for a sua escolha, se eu puder dizê-
lo), então, vocês irão irradiar, sem qualquer decisão e sem qualquer vontade, este Absoluto, autorizando-se por

esse desdobramento final da Luz, em vocês, porque vocês se tornaram esta Luz sobre o mundo.
 O desdobramento extremo da Luz, e final, põe fim a toda ilusão, a toda separação, a toda fragmentação.

O seu Casamento Místico, para aqueles de vocês que se tornaram essas tochas, representa de antemão o
Casamento Místico da Terra, o seu retorno à Luz, o seu retorno à sua multidimensionalidade, o fim do

confinamento.

***

Lembrem-se também (e eu vou dar apoio, também, nisso) de que, fundamentalmente, a Unidade é um objetivo
e uma Realização.

De que o Absoluto não tem de ser considerado como um objetivo ou uma finalidade, mas aqueles de vocês a
quem lhes foi proposta (desde já alguns meses) a possibilidade do Casamento Místico, são realmente as

tochas.
Esse Casamento é uma Liberdade.

Não o concebam como um casamento humano, não vejam ali qualquer alusão a outra coisa senão ao
desaparecimento.

***



O contato pelo Canal Mariano (que isso seja com uma de nós, com um dos Arcanjos, um dos Anciãos ou com
o seu próprio Duplo Monadário, encarnado ou não) não deixa qualquer dúvida possível sobre a realidade do

que é vivenciado.
Obviamente, para aquele que não vive isso, pode existir um sentimento, em meio ao Si, de frustração ou de

incompletitude.
Mas eu o repito a vocês, como isso foi dito: KI-RIS-TI está chegando, MARIA está chegando, nesse Canal.

Isso não é, para aqueles que estão no Si, nem uma punição, nem uma carência.
Mas, simplesmente, uma conclusão diferente, uma Ascensão diferente.

Que isso sejam as Estrelas, os Anciãos, os Arcanjos ou, mais recentemente, BIDI, nós lhes demos a paleta
das possibilidades, o conjunto dos potenciais: cada um de vocês, vivendo e Vibrando o que é justo para si.

Assim, então, nesses tempos particulares da Terra, quer vocês tenham vivido o Si, quer vocês sejam o
Absoluto, ou quer se manifeste ainda (de maneira que lhes pareça exagerada) a pessoa, a personalidade, nada

julguem e não se julguem.
Porque a Luz jamais será um julgamento, porque cada um de vocês encarnado teve o seu lugar, o seu papel, o

seu estabelecimento.
Cada um dos lugares, cada um dos papeis, deve ser agora amplamente superado.

***

Lembrem-se de que, o que quer que aconteça, a confiança, o Abandono, vai tornar-se cada vez mais evidente.
São elementos que vão ser cada vez mais importantes.

No conjunto das paletas dos testemunhos que nós lhes demos, as Estrelas, como os Anciãos, como os
Arcanjos (mesmo os Arcanjos sendo mais uma Radiação do que um testemunho), vocês ali tomaram o que era

bom para vocês.
Então, não mudem agora.

O máximo possível, tentem calar o questionamento porque, como isso foi dito, onde vocês estiverem situados,
hoje, qualquer que for o seu lugar ou a sua ausência de lugar, a Liberação refere-se ao conjunto deste Sistema

Solar e ao conjunto das consciências ali presente.
Mais do que nunca, não se coloquem a questão sobre qualquer futuro.

Mais do que nunca, estejam no acolhimento e na aceitação.
É uma das maneiras de não dar oportunidade a qualquer medo que seja, de não dar oportunidade ao ambiente,

qualquer que seja, mesmo se ele lhes parecer hostil.
Da sua capacidade para Abandono, da sua capacidade para não questionamento, irá resultar a capacidade,

coletiva e individual, para transcender tudo isso.

***

Se eu ouso falar assim, nas portas da morte, vocês estritamente nada levam, nas portas da Ressurreição,
vocês nada levam, tampouco, exceto o que vocês São.

Então, quer vocês vivam a Unidade, o Si, quer vocês estejam ainda se debatendo na personalidade, quer
vocês vivam a Vibração, em algum lugar neste corpo, quer vocês sejam o Absoluto ou quer vocês não tenham
chegado a situar-se, gradualmente e à medida do tempo que vai transcorrer, isso irá lhes parecer afastar-se de

vocês.
E isso é capital.

Aqueles que carregam a tocha, aqueles que são Absoluto, irradiam no mundo porque esta Fusão Mística,
tornada possível pela Onda da Vida (e que anteriormente se encontrava apenas em um número extremamente

restrito de Irmãos e Irmãs: quando muito uma dezena ou quinzena, sobre a Terra, ao mesmo tempo), hoje,
abre-se a centenas de milhares.

Essas centenas de milhares de tochas são aquelas que abrasam o mundo, assim como a Terra se abrasa e o
Céu se abrasa.

Dessa maneira, então, como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse desde mais de um ano, tudo
está consumado e isso se atualiza agora.

***

Lembrem-se de que toda questão, e toda dúvida, toda pergunta, toda interrogação pode apenas vir do que é
chamado de efêmero, ou seja, deste corpo, destes pensamentos que vocês habitam ou que habitam vocês.

Mas vocês irão descobrir que vocês nada são de tudo isso e que as tochas que estão ao redor de vocês são o



testemunho e a prova.
Elas são vocês, como nós lhes dissemos que nós estávamos, nós, Estrelas, Anciãos, Arcanjos, em vocês.
Aqueles que se tornaram as tochas, através do seu Casamento Místico, são também vocês e eles têm uma

vantagem considerável no Canal Mariano (qualquer que seja a Presença que ali se situe ou que ali irá se situar),
é que eles possuem um corpo de carne, como vocês, por enquanto.

Eles são, portanto, as testemunhas.
Vocês não têm então que fazer outra coisa senão se deixar beneficiar-se da sua Radiância.

Esta Radiância alcançá-los-á inexoravelmente, como o Fogo do Céu e da Terra irá alcançá-los, em um intervalo
de tempo que, como vocês sabem disso, agora, é muito curto.

Nós estamos aí, com vocês, nós estamos ao lado de vocês, nós estamos em vocês, mas também alguns dos
seus Irmãos e das suas Irmãs conectaram (enquanto mantendo esta forma) a eternidade deles, o Absoluto.

Eles estão entre vocês.
Eles estão em vocês.

***

Então, cada vez mais, vocês vão tomar consciência de que, se vocês não são o Absoluto, o seu Si e o seu Eu
são regados também nesta fonte, como pela Onda da Vida, como pelo Canal Mariano, como de Coração a

Coração ou de consciência a consciência.
Esta Unificação da Consciência, prévia à sua Ascensão, é um fato consumado, que vai consumar-se, de

maneira cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês deixarem as resistências, os medos, as
interrogações.

Mais do que nunca isso vai aparecer para vocês como possível e como evidente.

***

Mesmo para aqueles de vocês, Irmãos e Irmãs, que não chegam a compreender (e isso é normal porque não
pode ser compreendido) este Absoluto: não se preocupem.

Sejam simplesmente o que vocês são, aí onde vocês estão, aí onde a vida os coloca.
E quanto mais vocês acolherem isso, mais a vida irá se tornar cada vez mais fácil, independentemente de toda

circunstância exterior.
Porque vocês não estarão na fé, mas vocês irão descobrir a certeza e a evidência de tudo o que, talvez, por

enquanto, lhes causa problema e, especialmente, através do que disse BIDI, o Absoluto.
Como ele lhes disse: o aquecimento, o fogo colocado na personalidade ou no Si (através das resistências que

vocês podem experimentar se vocês não forem o Absoluto) contribuem, eles também, para estabelecer o
braseiro e o abrasamento.

***

Como MARIA disse a vocês: o apelo que Ela irá realizar refere-se ao conjunto da humanidade.
Ninguém poderá dali subtrair-se, nem do que será visível em seus céus e sobre a Terra.

Então, mais do que nunca, vão para esta Simplicidade, para esta Humildade de aceitar o incompreensível, de
aceitar o que, para vocês, talvez, não seja absolutamente evidente porque, quando a Luz está aí, com a sua

Inteligência (e ela estará cada vez mais nesse desdobramento final), tudo é evidência, tudo é simples e tudo se
realiza, não pela sua inteligência, mas pela Inteligência da Luz.

É aí que todas as palavras que foram empregadas, como “permanecer tranquilo”, vão adquirir cada vez mais o
seu sentido pleno porque chegará um momento em que, efetivamente, vocês não poderão mais, como dizia

IRMÃO K, mesmo se o desejarem, interagir ou reagir (ndr: ver a intervenção deste dia) (**).

***

E lembrem-se, naqueles momentos, de que somente a Luz É (qualquer que seja o espaço ou o tempo no qual
vocês se situam).

Isso é válido para o conjunto da humanidade.
Façam desaparecer todo questionamento, façam desaparecer todo caminho e vocês irão descobrir a evidência

e a Simplicidade.
Nós sabemos que isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente e cada vez mais facilmente.

Mesmo se as forças de resistência estiverem trabalhando, em vocês, como ao redor de vocês, em breve
essas forças de resistência não terão mais qualquer potência, nem qualquer possibilidade de limitar a Luz, e é



bem aí o mais importante.
Apoiem-se em MIGUEL, ele lhes disse isso (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (****).
Apoiem-se nas tochas desta Terra que estão em um corpo de carne, e a Luz será a sua Morada da Eternidade.

O que quer dizer também que, até a data que lhes foi dada pelo Arcanjo ANAEL (o solstício de verão (de
inverno, no hemisfério sul) deste ano), quanto mais vocês se empenharem em deixar a Luz trabalhar, mais a

Luz irá beneficiá-los.

***

Os Alinhamentos, os Conclaves, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, a descida do Supramental, tudo foi
preparado desde muitíssimo tempo, muito além da memória desta humanidade.

Não podia ser de outra forma.
Eu poderia até dizer que esta Liberação está inscrita desde o próprio início do confinamento, e não podia ser

de outro modo.
Mas a consciência do ser humano afastou-se tanto, pelas vicissitudes da encarnação, desses fatos

estabelecidos, que ela tem, às vezes, dificuldade, no Eu como no Si, de ir, de algum modo, até o final, neste
período (que pode parecer-lhes como a última curva ou a última subida).

Não deem qualquer oportunidade a desencorajamento algum.
Não deem qualquer oportunidade ao que estiver se manifestando.

Então, a Unidade, o Absoluto, esta vida mesmo que vocês vivem, não poderá mais ser um obstáculo ou uma
resistência do que quer que seja ao que está aí.

E, como o diz BIDI, que sempre esteve aí: estejam unificados, unifiquem-se vocês mesmos, mesmo em meio
ao Eu, e vocês irão constatar, por si próprios, que tudo é fácil porque a Luz é fácil, além de ser simples, além

da Inteligência.
Ela é particularmente fácil porque, lembrem-se, mesmo se vocês ainda não tiverem vivido, vocês São isso,

como diz BIDI.

***

O acesso à multidimensionalidade (pelo Canal Mariano, pelos Duplos, pelas tochas e por vocês mesmos) vai
se tornar cada vez mais manifestado e evidente.

Deste modo, ao nível da própria pessoa, estejam na confiança: não na crença, mas na confiança no que se
desenrola.

E a confiança já começa por não mais ter interrogação, começa por deixar trabalhar.
Assim como, digamos, vocês deixam este corpo respirar, este coração bater, sem se ocuparem disso (ele o

faz sozinho), do mesmo modo a Terra ascensiona.
Vocês a ajudaram, de diferentes maneiras, isso nós lhes dissemos e, à época, nós felicitamos vocês.

Qualquer que seja o seu estágio, vocês estão no seu lugar exato porque, independentemente do estágio ser-
lhes perceptível, ou imperceptível, todos nós somos Amor, todos nós somos Absoluto.

Eis o que, enquanto Estrela UNIDADE, eu tinha, de algum modo, que completar sobre a Unidade e sobre o
Absoluto.

Irmãs e Irmãos encarnados permitam-me, por minha vez, antes de me retirar, estar em vocês e com vocês, da
maneira a mais íntima.

Eu lhes digo até breve e vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA.
Eu amo vocês porque vocês são Amor e eu sou Amor.

Até breve.

************

(*) – GEMMA GALGANI (23.08.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-

autresdimensi
*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-23-de-agosto-de-2011-autresdimensi


(**) – IRMÃO K (07.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions

*

(***) – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1484

07 de junho de 2011
(Publicado em 08 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1484
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
“... quando MIGUEL estiver aí, vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão

perceber a realidade do contato ... uma Presença que penetra, eu diria, na sua aura.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120607_-_FRERE_...

~ A TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, dignem-se de aceitar o Amor e as bênçãos da Graça.

Eu vim, hoje, falar-lhes sobre a Transparência.
Eu vou primeiramente, se vocês quiserem, definir a transparência da qual eu não quero falar e, então, explicar.

A transparência, tal como é conhecida em meio à personalidade, em meio às relações, no meio social e
mesmo no meio econômico, não é a Transparência que eu quero falar a vocês.

Pois esta transparência recorre a códigos morais, a códigos que estão inscritos em meio à personalidade.
Seja qual for a transparência da personalidade, em sua expressão, em seus modos de relações, em seus

modos de trocas, ela jamais irá permitir viver a Transparência no sentido em que eu quero me exprimir.
A Transparência de que falo é aquela da consciência que permite estabelecer-se, de maneira forte, no Si, e

esperar então para dar o lugar ao Desconhecido.
 Seja qual for a transparência vislumbrada em meio à personalidade, ela sempre será apenas uma projeção.

Nenhuma relação, mesmo a mais harmoniosa, nenhuma conformidade com um rito, com um dogma, com uma
sociedade, pode estar em qualquer conexão com a Transparência sobre a qual eu vou falar a vocês.

A transparência, no sentido da personalidade, pode apenas resultar da alma, pode apenas resultar de uma

IRMÃO K - 07 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120607_-_FRERE_K.mp3


educação, ou de uma conformidade com um ideal.
A Transparência de que eu vou lhes falar é exatamente aquela da consciência que vai se tornar, ela,

transparente.

***

A Transparência, no seu sentido, independentemente da personalidade, do Si ou do Absoluto, é um estado.
A Transparência é o que deixa passar, o que não interfere, o que, além do senso de clareza ou de qualquer
moralidade, é algo que vai permitir superar a percepção, superar o sentir, superar a própria explicação que

pode ser dada e que vai, então, muito além da observação, muito além da projeção da própria consciência, no
que é observado.

Eu diria, para retomar uma terminologia que vocês empregaram nesses últimos tempos, que a Transparência
vai eliminar a distância sujeito / objeto, em um primeiro momento.

E em um segundo momento, ela vai fazer desaparecer o objeto e o sujeito.
Enquanto o olho da consciência estiver voltado para o exterior, quer seja no eu ou no Si, quer seja até mesmo

em um olhar voltado para o Interior (na contemplação do Si), jamais haverá uma Transparência total.
Visto que o simples fato de ver a Luz, de viver e de experimentar a Luz, reflete uma plenitude da Luz (e não

uma Transparência à Luz, não uma eliminação do Si) que não pode levar, em caso algum, ao Desconhecido e
ainda menos ao Absoluto.

A Transparência vai colocá-los em um estado onde vocês deixam o observador.
É o momento em que, em meio à própria consciência ordinária do eu fragmentado, vocês vão cessar de

interagir.
Não para ver, não para olhar, não para observar, mas, sim, para deixar-se atravessar pelo fluxo da Vida, para

deixar-se atravessar, sem interagir com o que atravessa.
O que atravessa está muito além do objeto que é olhado.

Eu lhes expliquei, há algum tempo, a minha experiência ocorrida depois de uma experiência traumatizante, que
me conduziu, após uma dor indizível, a viver a indizível Alegria.

A Transparência ligada, como vocês sabem disso, à Porta KI-RIS-TI, está associada, então, ao impulso
Metatrônico.

E é o que vai permitir-lhes, quando vocês adotarem esta maneira de ser, aproximar-se mais perto da não ação
e, portanto, da não dualidade.

A Transparência não é uma resignação.
A Transparência não é uma indiferença.

Essa de que falo é aquela que vai consistir em extrair-se, na totalidade, da pessoa, em extrair-se, na totalidade,
do Si, a fim de não mais interagir, de não mais agir e de não mais reagir com nada.

***

Uma aproximação da Transparência pode ser realizada pela meditação.
Alguns estados meditativos podem levá-los a observar, em um primeiro momento, o fluxo dos pensamentos, o

fluxo das emoções, eventualmente, o fluxo das imagens que vocês alcançam.
Mas se vocês superarem esses estados, vocês irão dar-se conta de que a meditação vai permitir-lhes

apreender-se de que o que é visto, o que é passado, naquele momento, não pertence a vocês.
Há então, na Transparência, uma noção inicial, preliminar, de distância que pode se estabelecer, permitindo

distanciar-se, realmente, do que foi observado anteriormente.
Esta tomada de distância não é um afastamento.
Ela é um requisito, eu diria, para a Transparência.

Pois, naquele momento, vocês irão se apreender (quer seja na meditação ou em uma experiência tal como eu
vivenciei e eu narrei a vocês) de que vocês não são nem aquele que olha, nem aquele que é olhado, nem os

sentidos que contemplam o que acontece.
Isso pode ocorrer em qualquer circunstância da vida.

Quer seja na natureza, quer seja na relação com um ser ou, como eu acabo de dizer, na meditação.
Esta Transparência não é uma indiferença: ela é a cessação da observação da consciência, a cessação do
observador e é, portanto, o que vai permitir-lhes viver um estado peculiar, onde qualquer parecer, qualquer

noção de interação com o meio ambiente, vai desaparecer.
Nenhuma expressão da comunicação, nenhuma expressão desta interação está mais presente.

Isso vai culminar em uma experiência indizível, que supera de muito longe o quadro do Despertar, o quadro da
Realização, o quadro do Si.

Pois, no momento em que vocês cessarem de atuar com o mundo ambiental, antes que o mundo realmente
desapareça, vocês se tornam Transparente, vocês não existem mais para este mundo.



Isso se aproxima, por formas diferentes, da Consciência Turiya, do Samadhi e, talvez, de Shantinilaya.

***

De qualquer modo, a Transparência, como muitos de nós abordamos, é um elemento fundamental nos
processos que acontecem atualmente sobre esta Terra.

A noção de Onda da Vida, de Manto Azul da Graça, a Fusão dos Éteres, o Despertar dos Chacras, o Despertar
da Kundalini, as modificações da consciência fragmentada, levando-os, para alguns, a viver o Si, deve dar

lugar a esta noção de Transparência.
Na Transparência há, de qualquer forma, uma aniquilação do Si, um desaparecimento do observador, um
desaparecimento total daquele que se situa como testemunha observando um ambiente, uma pessoa, ou

comutando com este ambiente ou com esta pessoa.
A Transparência põe fim, portanto, à troca [transferência mútua e simultânea de alguma coisa].

Ela põe fim à interação, à ação, como eu disse, e ela permite culminar, eu diria, em algo estritamente
desconhecido.

O Despertar deixa-se viver uma sensação de transparência do mundo, uma sensação de transparência, mas
que é vivenciado como algo observado, no exterior.

A Transparência de que falo é a Transparência da alma e do Espírito.
A Transparência da própria pessoa que, de algum modo, desaparece do seu papel de observador, do seu

papel de testemunha, e que penetra em um espaço desconhecido, ali onde mais nada pode interagir e
interferir.

Neste estado, o Absoluto ou a Última Presença emerge, e é neste estado (que eu vivenciei e que, eu espero,
vários Irmãos e Irmãs irão viver) que pode ser vivido o que foi nomeado Liberação.

A partir do momento em que vocês se apreendem de que é apenas uma interação em meio a um ambiente
(que ele próprio é criado pela sua interação prévia e pela interação prévia do conjunto das consciências que ali

foram levadas), vocês percebem, sem ali acreditar (não como uma simples crença, mas, sim, como um fato
estabelecido), que este mundo, assim como a sua própria presença, é apenas uma ilusão.

Vocês se extraem, de alguma maneira, como disse BIDI, do palco do teatro, da poltrona do espectador e do
próprio teatro.

A própria consciência desaparece e se aniquila totalmente, permitindo, naquele momento, viver outra coisa que
o que pode ser conhecido.

Esta outra coisa (que é então o desconhecido propriamente dito) é o que eu denominei durante a minha vida: “a
Outra Margem”, ir para o Outro Lado.

Aquele que não foi para o Outro Lado não pode, evidentemente, encontrar qualquer explicação e qualquer
justificação sobre o que eu falo.

***

Eu posso apenas, contudo, esperar dar-lhes os elementos chave, permitindo, através desta Transparência,
viver (imitar, se vocês preferirem) o caminho de CRISTO, o caminho de BUDA, o caminho dos Seres que, em
todas as épocas, foram liberados das condições desta matéria, desta experiência, desta encarnação e mesmo

deste Si, sem, no entanto, nada renegar.
Por que, efetivamente, como isso lhes foi dito e repetido, a Ilusão está incluída no Absoluto.

É preciso, na realidade, como dizia BIDI, mudar o olhar, não mais portar um olhar fragmentado, não mais portar
qualquer olhar.

Ou seja, fazer cessar, na totalidade, o que eu denominei, desde algum tempo, a ação do Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO.

O Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ligado à imagem, ligado ao que é projetado e visto no exterior, na tela da
consciência interiorizada, é o principal obstáculo ao conceito de Transparência.

Pois, a partir do momento em que houver observação, a partir do momento em que houver interação ou ação,
há necessariamente interação do seu mental que se apreende do que é visto, do que é ouvido, do que é

traduzido pelos sentidos, sejam eles quais forem, a fim de dar uma explicação ou uma resposta adequada.
A partir do momento em que vocês não procurarem mais explicar, a partir do momento em que vocês não

procurarem mais compreender, a partir do momento em que vocês se deixarem atravessar, naquele momento,
vocês atravessam o rio para ir à Outra Margem, não antes.

***

Dessa maneira, as técnicas de meditação vão permitir colocar o mental em repouso, observar os próprios
pensamentos, a fim de, não fazê-los desaparecer, mas de se distanciar.

Esta tomada de distância, como eu falei disso, é o elemento capital que vai permitir-lhes deslocar o ponto de



vista para fazê-lo sair da consciência e fazê-lo existir, independentemente de qualquer localização, como isso
lhes foi elucidado pelas viagens da Consciência, através da Deslocalização, da Multilocalização ou, ainda, da

Fusão com o Duplo.
O princípio do desaparecimento é o desaparecimento do observador.

É a vontade não existindo.
É o próprio princípio que rege a ausência de interação, a ausência de reação, e a ausência de qualquer sentido,

permitindo resultar no Absoluto.
Esse resultado, como eu disse, não é, aí tampouco, uma passagem, já que não é possível atravessar.

Em caso algum, o desconhecido pode ser conhecido a partir do ponto de vista da pessoa, seja qual for a
observação, seja qual for a explicação, ou seja qual for a própria interação com o que é observado.

A partir do momento em que a própria observação cessar, a partir do momento em que tudo o que é captado
pelos próprios sentidos, desaparecer, a partir do momento em que o conjunto dos sentires desaparecer, é que

o Amor (que está por trás da manifestação e da Ilusão) pode aparecer claramente além da consciência.
É naquele momento que vocês percebem a Beleza do Universo, a Beleza da Vida, além do ponto de vista da

pessoa fragmentada, ou, ainda, em meio à presença do Si.

***

Nós estamos muito além dos processos denominados Realização ou Despertar, já que nada há para observar.
Os pré-requisitos, é claro, são conhecidos.

Isso consiste em se colocar no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora que lhes permite favorecer o estabelecimento do Si e a instalação em meio ao Si, tendo

possibilitado a Alegria, tendo possibilitado a manifestação da sua Presença, que deve, de algum modo, ela
própria desaparecer, a fim de deixar-se, não ver outra coisa, não olhar outra coisa, mas de se tornarem vocês

mesmos a essência total de qualquer manifestação, como de tudo o que não é manifestado.
É apenas nesta condição (ou seja, neste tipo de desaparecimento do Si, neste desaparecimento da pessoa)

que pode se estabelecer a totalidade do Grande Tudo, nomeado, se vocês quiserem, o Absoluto ou o
Desconhecido.

Enquanto existir um observador, enquanto existir um sujeito que contempla um objeto ou que olha ou que
apreende, pelos sentidos, um objeto ou uma relação, não pode existir a mínima Transparência.

***

Vocês veem, através dessas palavras (e eu os deixo, de alguma forma, como juízes), que há uma diferença
fundamental entre a transparência da personalidade, expressa em meio a relações humanas ou através de
regras sociais, e a Transparência de que falo que é, justamente, o desaparecimento de qualquer regra, de

qualquer moral, de qualquer convenção e de qualquer pessoa, assim como de qualquer sujeito e de qualquer
objeto.

A Transparência é esta Porta nomeada KI-RIS-TI, nas suas costas, e que foi impulsionada, para vários de
vocês, pela ação determinante do Arcanjo METATRON.

 Hoje, vocês têm de manifestar esta Transparência da maneira mais evidente possível.
A Transparência, a partir do momento em que vocês a adicionarem aos outros pilares da Humildade, da

Simplicidade, da Espontaneidade, do Instante Presente, vai permitir-lhes não mais interagir e, no período de
um tempo extremamente reduzido (basta que isso ocorra uma única vez para que o envelope do Coração seja

definitivamente transpassado e perfurado), permitir superar os limites do Si, os limites da Presença.
Naquele momento, vocês poderão afirmar, porque vocês irão vivê-lo, que vocês são Absolutos.

A Transparência é a condição imprescindível para o estabelecimento do Absoluto.
Este estabelecimento, que não é um, mas que permite levar, de algum modo, para além de todos os limites

impostos pela personalidade, como para além dos limites do Despertar e da Realização.
A partir do momento em que vocês aceitarem fazer cessar qualquer percepção, a partir do momento em que
vocês aceitarem não mais interferir, de maneira alguma, com o que lhes é apresentado como pensamento,

como visão, como sentir, como percepção, como concepção, naquele momento, a Transparência se
estabelece sozinha.

É nesse sentido que outras expressões foram dadas e repetidas a vocês há mais de um mês,
incansavelmente, por BIDI e por outros Anciãos entre vocês, como o fato de permanecer tranquilo, como o fato

de realizar uma investigação, como o fato de refutar.

***

O próprio princípio da Transparência vai se conjugar, de algum modo, e vai se apoiar, na Humildade e na
Simplicidade.



A Humildade, é claro, refere-se, antes de tudo, à onipresença da personalidade, do eu [“je”] e do eu [“moi”], em
toda a vida de um indivíduo, mesmo a mais equilibrada possível.

A Simplicidade consiste, evidentemente, em encontrar o Caminho da Infância, como isso foi falado por
algumas Estrelas, ou seja, em conectar, de alguma forma, com a espontaneidade, em um primeiro momento,

do observador, que está ele próprio absorvido no que é observado.
Todo mundo sabe da criança mais nova quando ela começa a brincar: ela brinca e ela fica absorvida na sua

brincadeira.
Nada mais do exterior pode existir.

Existe, portanto, nesse caso, na criança, uma forma de sideração da consciência que fica, literalmente,
absorvida em sua ocupação.

Evidentemente, no adulto, isso é muito mais difícil de estabelecer, pois, seja qual for a ação em curso que
vocês realizarem, outras atividades do pensamento podem se manifestar.

Por outro lado, todos vocês fizeram a experiência (quer seja na meditação ou em atividades lúdicas ou
recreativas ou criativas) de momentos em que vocês ficavam tão absorvidos que o resto do mundo

desaparecia.
Esta absorção em uma atividade é, talvez, uma prévia ao estabelecimento da Transparência.

Mas, mesmo esta própria absorção deve desaparecer por que ela é uma projeção da consciência.  
Mas, entretanto, é uma abordagem que pode permitir-lhes aproximar-se, se eu puder dizê-lo, desta noção de

Transparência.
A Transparência não pode se apoiar em absolutamente nada do que é conhecido.

É o momento em que vocês aceitam colocar-se no Aqui e Agora, na Humildade e na Simplicidade.
É, naquele momento, onde vocês não inter-agem mais de nenhuma maneira com o mundo e com vocês

mesmos, como com qualquer outra consciência, que a Transparência explode.
Eu falo de explosão porque esse não é um processo linear e progressivo.

É um processo onde ali não havia Transparência e, de um único golpe somente, há Transparência.
Isso os faz passar do status de indivíduo ou do status de Ser Realizado, ao Ser Liberado.

Há, portanto, uma mudança, uma revolução e uma reversão, que foi denominada, em várias ocasiões, a Última
Reversão, pelo Arcanjo URIEL.

***

A Última Reversão deste mundo vai fazê-los refletir sobre reconsiderar a sua posição, neste mundo, na sua
vida, no seu ambiente, nas suas concepções, nas suas percepções, nos seus sentires, nas suas crenças.

Em suma, no conjunto do que constitui a sua vida ou o seu Si.
A ação da Luz é uma colocação na Transparência, já que a Luz, durante a sua instalação, não pode dar lugar a

qualquer sombra, a qualquer resistência, a qualquer dualidade.
Isso, é claro, é uma reversão total das suas concepções e do conjunto das experiências que vocês realizaram

no Si.
Mesmo o Si mais estabilizado deve se apagar e isso foi chamado, eu lembro vocês, de “Abandono do Si”.

A etapa para a Transparência é certamente o elemento, junto com a refutação, que vai permitir-lhes aproximar-
se o mais perto possível.

E é naquele momento que tudo poderá bascular, como eu lhes falei há algum tempo, com relação à minha
experiência.

Naquele momento, vocês irão desaparecer, real e totalmente.
Vocês não são mais uma pessoa.

Vocês São, em um primeiro momento, eventualmente, o conjunto do mundo.
E mesmo o mundo, naquele momento, desaparece.

É por isso que isso foi comparado ao sono.
Pois, efetivamente, visto do exterior, isso corresponde à aniquilação total do mundo, assim como da sua

consciência.
Entretanto, há algo que permanece e, como dizia BIDI, o que permanece encontra-se atrás do observador.

É aquele que jamais participou da menor experiência: é o Absoluto.
O Absoluto não pode se deslocar.

Isso lhes foi dito, também, de diferentes maneiras.
Portanto, a partir do momento em que a consciência se desloca, no seu ato habitual de apreender uma

percepção ou uma concepção, ou de interagir ou de reagir, evidentemente, vocês estão em movimento.
O movimento não permite conhecer o não movimento.

Há então, nesse nível, um aprendizado que vai colocá-los nas condições propícias para viver esta
Transparência.

Não pode existir Transparência sem desaparecimento.



O que desaparece é, ao mesmo tempo, a consciência, aquela que os anima (quer vocês estejam no eu ou no
Si), e o próprio mundo, em todas as suas manifestações.

O requisito é, efetivamente, a eliminação de toda a distância.
Isso é ainda o Si.

É o momento em que não existe mais barreira, mais separação, entre a sua consciência e o conjunto da
consciência deste mundo, quer seja através de outra consciência encarnada, de um Irmão ou de uma Irmã, da

consciência de uma árvore, da consciência do ar, do Sol, da Lua e da própria Terra.

***

Vem, em seguida, uma etapa posterior: é o momento em que vocês próprios aceitam desaparecer, sem
qualquer ação, sem qualquer vontade de fazer desaparecer o mundo ou a sua própria vida.

Naquele momento, e de maneira extremamente brutal, vocês irrompem no Absoluto.
A ausência de sentido, a ausência de Som, como isso lhes foi abordado pelo Arcanjo URIEL e pelo Arcanjo

MIGUEL, há alguns anos, são exatamente as últimas coisas que podem ser observadas em meio ao Si.
O contato interdimensional, seja com o Canal Mariano, com o que foi nomeado o Duplo ou com o Arcanjo

MIGUEL, como vocês sabem disso há pouco tempo, são elementos destinados, de algum modo, a fazê-los
passar do dois ao Um e do Um ao Absoluto, por esta própria noção de Desaparecimento, de Fusão, de

Dissolução, que permite viver algo que pode ser apreendido pela consciência, manifestado pela consciência,
estabelecido pela própria consciência.

Isso corresponde a uma revolução.
Essa revolução é tal que se assemelha, em parte, ao que foi chamado de ‘choque da humanidade’ e que está

chegando para vocês.
Dessa maneira, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais se movimentar, ficar tranquilo,

independentemente do processo que vai se desenrolar (e, em particular, o processo de desdobramento final
da Luz), vocês não terão qualquer dificuldade de tornar-se Transparente, vocês não terão qualquer dificuldade

de tornar-se, na totalidade, a Luz que parece chegar do exterior.
É a isso que vocês são convidados, é isso que vocês irão viver, de certa maneira, as primícias, que já estão

acessíveis a vocês, quer seja nos momentos em que a sua consciência parece não mais existir, nos momentos
que vocês podem talvez falar, em meio à personalidade ou ao Si, de confusão, onde vocês não sabem mais

quem vocês são, nem onde vocês estão, ou ainda quando parecer perder a memória.

***

Esses processos são processos perfeitamente lógicos que, por sua vez, vão prepará-los para este Absoluto,
ou seja, para esta Transparência total.

A Transparência é, portanto, algo que pode ser qualificado, mesmo se for estritamente desconhecido para a
maioria de vocês, por enquanto, de processo extremamente natural.

Esta Transparência deixa-se descobrir o Absoluto, no qual, eu lembro vocês, está contido o conjunto das
manifestações, mesmo as mais ilusórias.

Estabelecer-se nisso é sair de todo o resto.
Esta saída de todo o resto foi nomeada o ‘Absoluto com forma’, que será substituído, em breve, por um

‘Absoluto sem forma’, durante o Desdobramento final da Luz, vindo do Sol, do Núcleo da Terra, do Alinhamento
com o Centro Galáctico e do conjunto das Dimensões e dos Universos.

O processo de realização da Fusão com o Duplo, ou da Dissolução em meio ao Duplo, seja ele qual for, é, aí
também, uma abordagem da Transparência, pois vocês irão se aperceber de que, quando MIGUEL estiver aí,
vocês irão perceber a Vibração, vocês irão perceber o Amor, vocês irão perceber a realidade do contato, mas,
até aquele momento, vocês irão permanecer dois: há o observador, vocês, no Eu ou no Si (e principalmente no

Si) que vai apreender-se de que há uma outra Presença que penetra, eu diria, na sua aura.
Naquele momento, pode ser estabelecida uma Comunhão, naquele momento, pode ser estabelecido um

esboço de Fusão, um esboço de Dissolução.
Mas somente a partir do momento em que, como dizia o CRISTO, vocês entregarem o seu Espírito nas mãos

do Pai ou da FONTE, é que se realiza o Absoluto.
Isso foi chamado de Ressurreição, justificadamente, porque há uma Transfiguração prévia, assim como uma
morte prévia, que é indispensável e que é uma condição indispensável para que se realize a Transparência e,

portanto, o Absoluto.

***

A Transparência é então um estado, em meio ao Si ou ao Eu, que vai levá-los, assim como a Refutação, a
aproximar-se ao máximo e a apresentar o mínimo de resistência possível ao estabelecimento do que vocês

São, na Eternidade, ou seja, a própria Luz, o Amor, o Absoluto, além de qualquer manifestação.



Como foi dito, obviamente, isso não se refere, apesar de tudo, à totalidade dos Irmãos e das Irmãs
encarnados.

Mas, entretanto, o papel que vocês têm, no momento em que vocês saírem desse papel de Ancorador, de
Semeador de Luz, e se dirigirem nessa direção, é essencial e fundamental, pois, quanto mais vocês forem em

grande número realizando a Fusão com o Duplo, a Fusão com MIGUEL, mais será fácil, para o conjunto da
humanidade, de viver com facilidade, o Apelo de MARIA e o desdobramento final da Luz, em meio a este

Mundo.
Por que não haverá mais questões, por que não haverá mais interrogações, por que não haverá mais

interações: haverá um apagamento total, o que eu nomeei um desaparecimento da pessoa e do Si, permitindo-
lhes reintegrar a Eternidade.

Como eu acabo de dizê-lo, isso não se refere à totalidade de todos aqueles que irão me ler, à totalidade de
todos vocês aqui que me escutam, mas, sim, a um número limitado de pessoas, a um número limitado de Si,

porque a realização da Transparência é suficiente, por um determinado indivíduo que sai da sua individualidade,
para iluminar a totalidade deste Mundo.

Assim foi a vida de CRISTO, assim foi a Presença de Seres Liberados, presentes sobre esta Terra, em todas
as épocas.

***

A grande diferença, e ela é fundamental, é que, hoje, vocês são extremamente numerosos tendo realizado o Si.
E vocês serão numerosos, ainda, a viver a Transparência e a estabelecer o Absoluto.

Naquele momento, a ação na consciência daqueles que irão permanecer no Si, na Consciência da Terra, ela
mesma, será de grande ajuda, porque, naquele momento, o seu estado, além de todo estado, será o melhor

testemunho de que vocês podiam se entregar à Luz e ao Amor, portanto, ao Absoluto.
Aí estão alguns elementos, bastante breves, que eu tinha para comunicar a vocês sobre a Transparência.

Evidentemente, ainda resta tempo, em termos terrestres, para responder às suas interrogações.
Eu ficarei feliz em ali responder, eu ficarei feliz em dialogar com vocês sobre esse assunto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre o Absoluto sem forma e o Absoluto com forma?

A partir do momento em que houver persistência de um corpo de carbono (chamado, de maneira poética, de
saco de comida, por BIDI), há um Absoluto com forma.

Assim que a forma desaparecer, pelo processo de Desdobramento final da Luz, há, é claro, um Absoluto sem
forma.

***

Pergunta: você pode desenvolver sobre a coexistência da consciência do Eu, do Si e do Absoluto
enquanto estivermos encarnados?

Eu nada posso falar sobre o Absoluto, como isso foi dito.
O Absoluto não é uma consciência.

O Absoluto é uma ausência de localização, justamente, da consciência.
Ela não está nem no objeto, nem no sujeito, nem no experimentador, nem neste mundo, nem em outro mundo.
A Transparência, através da Humildade e da Simplicidade, através da Espontaneidade, que são os outros três

Pilares (ou, se vocês preferirem, se vocês se instalarem na Presença, no Aqui e Agora), a partir daquele
momento, há uma consciência denominada a-consciência, que se instala, da Presença e do Si.

Esta própria consciência deve cessar, o Absoluto não é uma consciência.
A consciência, como isso foi explicado há vários anos, sempre está em ressonância e em relação com uma

experimentação, com um experimentador.
A consciência atua sozinha.

O Absoluto não atua.
Não existe qualquer meio de ter uma representação conceitual ou perceptível do Absoluto, já que o Absoluto é

justamente uma a-consciência.
A Transparência, tal como eu acabo de explicar, é certamente o que pode mais facilmente, com o princípio da

investigação e da Refutação, levá-los às portas deste Desconhecido.
Enquanto houver um observador, mesmo se este observador não contemplar mais o mundo, mas a Luz, há

interação.



interação.
E, portanto, ele não pode manifestar qualquer Transparência.

Na Transparência, nada existe, nada é aparente, tudo desapareceu.
Isso poderia se aproximar de algumas concepções do Zen, do que foi nomeado também, na alquimia Taoísta,

a Vacuidade.

***

Pergunta: não saber onde se situa a consciência, corresponde à a-consciência?

Pode se tratar de uma a-consciência, como pode se tratar de um mecanismo de multilocalização ou de
deslocalização.

O Absoluto, a partir do momento em que ele estiver aí, não pode deixar pairar qualquer dúvida, qualquer
interrogação e qualquer questionamento, pois, eu lembro a vocês, como lhes dizia BIDI, esse é o estado

natural do que vocês São.
Este Mundo é denominado Maya: é uma projeção da consciência.

Não há qualquer anormalidade em projetar a consciência na forma que for, na Dimensão que for.
Isso faz parte do jogo da consciência que é experiência, como eu disse anteriormente.

O problema é que, sobre este Mundo, nós fomos confinados, se vocês preferirem, no andar térreo de um
imóvel de trinta andares, sem ter conhecimento do que acontece nos outros andares.

A conexão com a FONTE se restringiu à sua mais simples expressão.
Esta ruptura foi responsável pelo que foi chamado de medo, de onde resultou o apego da própria pessoa a ela

mesma.
Pelo fato de que o que é desconhecido é, efetivamente, desconhecido de vocês.

Pelo fato de que os outros estágios de consciência, enquanto o Si não for realizado, enquanto não existir
processo de Fusão / Dissolução, ser-lhes estritamente desconhecido, enquanto experiência.

A consciência, que é experiência, está então fragmentada pelo fato de lhe faltar uma série de elementos do
quebra-cabeça, eu diria, da Consciência total.

***

Pergunta: o Corpo de Estado de Ser que está no Sol, é Absoluto ou não?

O Corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, é ainda uma forma.
Esta forma situa-se no nível do que foi chamado de Mundos Unitários, onde não existe qualquer separação,

qualquer fragmentação.
Vocês evoluem livremente, desde esse Corpo de Estado de Ser, até a FONTE.

O Absoluto é acessível a vocês como uma pulsação, se pudermos assim falar, imóvel, na qual vocês têm a
possibilidade de se fundir e de desaparecer.

Isso corresponde também a um Absoluto com forma.
A partir do momento em que a consciência cessou de atuar, seja qual for esta consciência, a mais expandida

possível até se tornar um Planeta, um Sistema Solar ou uma Galáxia, a partir do momento em que isso foi
realizado no final da atuação, naquele momento, é possível extrair-se de toda a experiência, de toda a

consciência, pois o Absoluto é conhecido na forma.
Eu os lembro de que o testemunho daquele que é Absoluto é, antes de tudo, a Morada da Paz Suprema,

totalmente inalterável, sem mudança, estabelecido na Eternidade, além mesmo da presença de um corpo, de
uma forma, seja qual for, mesmo de um Corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: viver estados de Dissolução é uma das primícias do Absoluto?

Sim, isso foi chamado de Infinita Presença ou Última Presença.

***

Pergunta: é verdade que alguns que não vivessem o Absoluto, iriam permanecer no Si para ajudar a
humanidade?



Vocês ajudam a humanidade, quer estejam no Si ou sejam Absoluto, no processo de Fusão com o Duplo, seja
ele qual for.

Vocês irradiam sobre este Mundo, sem desejar, vocês se tornam Absoluto.
A partir do momento em que duas consciências e, com muito mais razão, centenas ou milhares, forem

Absoluto, o Mundo vai desaparecer.
Mesmo para aqueles que estão no Si, mesmo para aqueles que estão no Eu.

Isso depende, como vocês sabem, da própria Terra, mas também do número de consciências tornando-se a-
consciência.

A ação de ter Ancorado a Luz, de ter Semeado a Luz foi realizada pelo Si, manifestada por uma das Coroas
Radiantes e, especialmente, pela Coroa Radiante do Coração.

A Onda do Éter, nomeada, pela maioria de nós, Onda da Vida (que está ligada, como vocês sabem, à
Liberação da Terra), vai progressivamente fazê-los descobrir esta noção de Transparência, já que, como isso
já foi desenvolvido para vocês, os diferentes apegos da personalidade a ela mesma, os diferentes medos são

dissolvidos, se vocês aceitarem Abandonar o Si, pela própria Onda da Vida.
A Transparência, naquele momento, se estabelece de maneira extremamente rápida e fácil.

Eu os remeto, para isso, a uma das últimas intervenções de UM AMIGO, tendo lhes falado do estremecimento
do peito, da ativação das Asas Etéreas de um lado a outro de KI-RIS-TI, assim como da colocação em

Vibração da nova Tri-Unidade - chacra do Coração, chacra da alma, chacra do Espírito -, bem como de KI-RIS-
TI.

Isso é uma preliminar e poderia ser comparado à Última Presença.
Além disso, o Abandono do Si, nesse nível ou nessa etapa, resulta na Transparência total.

O Duplo, quer seja MIGUEL ou quer seja um ser de Luz ou um ser encarnado, vai permitir-lhes viver, realizar, a
Transparência, a Humildade, a Simplicidade, a Espontaneidade, mas, para isso, aquele que ainda está

encarnado, ou os dois, devem desaparecer, na totalidade.
Naquele momento, e se eu puder me exprimir assim, se vocês são vocês, se vocês são MIGUEL, se vocês

são a sua mônada, se vocês são o Sol, isso se compara à questão anterior, ou seja, vocês não têm mais
consciência de estar em parte alguma.

E, no entanto, vocês não se perderam, vocês se encontraram.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu rendo Graças pela sua escuta.
Do mesmo modo que o Arcanjo MIGUEL se expressou para vocês, há pouco tempo, eu lhes proponho para
viver um momento de Comunhão e, para muitos de vocês, para aproximar-se desta Fusão com um Duplo, no

caso o que eu Sou.
Eu lhes digo até muito em breve.

Que o Amor guie os seus passos, por que é o que vocês São.
Vivamos isso durante alguns minutos do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K está em vocês.
E eu os saúdo.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article6c15.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -
(inclui preconizações)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120608_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, eu saúdo vocês.

Eu venho a fim de responder aos seus questionamentos que, durante esta época, e o que vocês vivem, pedem
talvez alguns complementos.

Eu estou então aí exclusivamente para isso.

***

Pergunta: há marcadores, durante a progressão da transformação que está em andamento?

O marcador mais importante é, naturalmente, o Som: o Som do Apelo, o Som do Anúncio, o Som da Graça.
A percepção do Canal Mariano.

E, evidentemente, a percepção das Presenças ao lado de vocês.
Pela sua intensidade, eles testemunham esses processos.

***

Pergunta: a atividade do mental, nos humanos, vai diminuir?

Bem amada, de quais humanos você fala?
Nós anunciamos, há vários anos, que havia duas humanidades: uma que vai para a cessação do mental, e a

outra que vai manter o seu mental.
As circunstâncias atuais da Luz, da revelação e do desdobramento da Graça, vão realizar um ou outro.

ANAEL - 08 de junho de 2012 - Autres Dimensions
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Não há resposta uniforme.
Haverá realmente a percepção (em vocês e ao redor de vocês) de que, ou o mental é dissolvido, cada vez

mais facilmente, ou ele entra em hiperatividade e em rebelião.
Onde vocês poderão tirar as conclusões, quanto às suas resistências, ou quanto ao seu Abandono.

O mental, no sentido humano, faz parte da encarnação, neste mundo, e ele estará, evidentemente, mais do que
nunca em interrogação para aqueles que não se Abandonaram.

Isso irá contrastar ainda mais, entre dois humanos diferentes, um tendo se Abandonado e o outro tendo
resistido.

***

Pergunta: se o Canal de MARIA e o Canal de MIGUEL são idênticos, o Canal do Duplo é também o
mesmo?

Sim, certamente.
A constituição deste Cordão Celeste, nomeado Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, permite a

qualquer Consciência Unificada, a qualquer Consciência Absoluta, passar pela mesma via de ressonância e de
comunicação.

Todos nós emprestamos o mesmo caminho.

***

Pergunta: por que este Antakarana, à esquerda, está duplicado em outro Antakarana à direita?

Porque o Antakarana esquerdo corresponde especificamente ao Canal que eu qualificaria de Unitário.
O Antakarana direito pode permitir uma comunicação com o que é dissolvido, doravante, ou seja, a matriz

astral coletiva.
A sua estrutura, à esquerda e à direita, por analogia, poderia ser expressa, do mesmo modo, em relação à sua

perna esquerda e à sua perna direita: vocês andam sobre duas pernas, vocês necessitam de dois Cordões
Celestes.

***

Pergunta: quando sentimos o Duplo Monadário à esquerda e recorremos a MIGUEL ou a MARIA, é
possível, então, que o Duplo Monadário se desloque para as costas?

Ele pode fazê-lo, mas gradualmente e à medida que o Canal Mariano é constituído, e cada vez mais funcional
(se eu puder assim me exprimir), não há mais necessidade de passar para o lado de trás.

Não vejam esse Canal como a possibilidade de deixar passar uma única Presença.
Não vejam como uma questão física, como um tubo que poderia apenas conter um conteúdo.

***

Pergunta: isso significa que podemos sentir o Duplo Monadário ao mesmo tempo que a Presença
Mariana ou Micaélica no Canal Mariano?

É preciso, para isso, que o Duplo Monadário exista, o que está longe de ser uma constância.
Jamais foi relatado um Duplo Monadário constante.

Depois, no que se refere à MARIA e a MIGUEL, isso é acessível a todos.
A Presença Mariana, a Presença de MIGUEL, irão dar-lhes dois tipos de percepções diferentes, no mesmo

lado.
Tornar-se-á extremamente fácil de diferenciar a Consciência, a forma, que está ao lado de vocês.

Anunciada, eu os lembro, por um Som, como o Bem Amado João lhes disse (ndr: ver a intervenção de SRI
AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

As experiências a fazer (com relação à MARIA, a MIGUEL ou a outro) irão afinar, cada vez mais, a sua
percepção, a sua Vibração, e o seu Som.

Dando-lhes, se eu puder exprimi-lo, um sentido infalível do que está com vocês, ao seu lado.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu permaneço então com vocês, até terminar o tempo que me foi atribuído.
Se, neste espaço de Presença conjunta, vier uma pergunta, eu ali respondo.

De outro modo, instalemo-nos na nossa Graça.
Se houver elementos a captar, no seu silêncio, eu responderei a esses elementos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Radiância Arcangélica, tal como realizamos juntos às quintas-feiras (ndr: as modalidades da Radiância
Arcangélica estão apresentadas no Protocolo - “Ajustamentos à Luz Vibral”) (2), e como talvez vocês já tenham
constatado, irá agir ou no que é chamado de Supramental, ou na Onda da Vida, se ela tiver nascido para vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante este período, quer seja a Onda da Vida os percorrendo, ou a Vibração do Supramental estando
presente (ou os dois), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o mental não pode mais interferir.

As interferências do mental, que poderão estar mais presentes em um primeiro momento, referem-se,
evidentemente, aos contextos das suas vidas e dos seres próximos, animais ou humanos.

Não concebam qualquer interrogação, nem qualquer preocupação.
MARIA lhes disse: a Inteligência da Luz estará trabalhando cada vez mais.

As interrogações lógicas da sua condição, separada e fragmentada, poderão, em um primeiro momento
(enquanto a Onda da Vida ou a Vibração do Supramental não as tiverem feito cessar), levá-los a se colocar

questões sobre os seus ascendentes, os seus descendentes, sobre o seu cônjuge, sobre os seus animais ou
sobre as suas atividades.

Vocês irão constatar por vocês mesmos que todas as preocupações referentes a esses diferentes setores
irão desaparecer sozinhas.

Vocês irão constatar que quanto mais o Som do Absoluto estiver presente, e quanto mais ele for intenso,
menos o seu mental poderá interferir.

Imirjam então no Som e vocês irão constatar a extinção do seu mental.
Isso faz parte de ensinamentos muito conhecidos de alguns Yoga.

***

Pergunta: em que a ausência de Som seria um Som também?

A transição dos 7 Sons (correspondendo aos 7 estados do Samadhi) pode interromper-se antes do
aparecimento do Som do Absoluto.

A ausência de Som (que é também um Som) traduz simplesmente a passagem (que não é uma, como vocês
sabem disso) de um estado ao Último.

O desaparecimento dos Sons é então, de algum modo, para alguns de vocês, a testemunha da instalação do
Último.

***

Eu especifico de novo, completando assim o que eu havia dado há três anos, referente à alimentação: devido à
intensificação dos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa), é intensamente aconselhado (enquanto a sua
fisiologia o puder) não mais absorver alimentos sólidos antes deste horário, para não, justamente, criar uma
ativação exagerada das Portas ATRAÇÃO e VISÃO permitindo, aí também, fazer ressoar o Manto Azul da

Graça.
Deem preferência aos horários em que o Sol está subindo e nascendo para alimentar o seu corpo.

Vocês irão constatar, bem depressa, que o seu corpo irá se habituar às novas frequências muito mais
facilmente, a sua consciência também.

Vocês irão constatar facilmente que o Som pode ser reduzido pelos alimentos sólidos, enquanto que ele irá se



amplificar assim que não houver esforço de digestão.
Deem preferência, mesmo no nascer do Sol, a tudo o que for o menos elaborado possível, o mais simples

possível, quanto à natureza do alimento ingerido.
Independentemente do futuro deste corpo, ele deve estar apto, nestes tempos, para suportar o aumento de

frequência.
Afastem-se também (enquanto se puder fazer) das situações que irão lhes parecer atenuar o Som do Absoluto

ou um dos seus Sons de Samadhi.
Isso foi falado em diferentes ocasiões.

Ser-lhes-á muito fácil (e cada vez mais fácil) constatar que algumas situações, algumas interrogações, algumas
dúvidas e algumas pessoas, afastam-nos do Som.
Cabe a vocês se reajustarem em conformidade.

***

Durante os períodos que irão lhes parecer os mais intensos (e se se manifestar, em vocês, uma resistência),
não se esqueçam de que o mais importante é a natureza e, sobretudo, a árvore e a água.

Eu falo da água que circula na natureza.
A água corrente é representada pelos rios, pelas desembocaduras e pelo mar e, em menor grau, pelos lagos.

Vocês têm também a possibilidade, nessas fases de resistência, de imergir-se em meio a uma água
doméstica, na condição de ter ali colocado (sob alguma forma), quantidade bem razoável de cavalinha.

Em planta seca: um punhado. Em cápsula: 2 ou 3 cápsulas. Fresca: uma planta de talo modesto. Em óleo
essencial: dez gotas.

Quando vocês sentirem as resistências.
Se a resistência for permanente, não é questão de ficar no banho de maneira permanente.

Se eu falei da água da natureza, é que há uma razão.
Esta água (da natureza) está em contato, desde que ela circule de maneira mais intensa, com a Onda da Graça.

É o mesmo para as árvores e as florestas (se possível) de folhas caducas e não de folhas persistentes.
Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos

momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima
cruzando os tornozelos.

Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo.

***

Pergunta: era também o caso de banho com sal grosso.

O sal está mais em ressonância com o Supramental.
A cavalinha está mais em ressonância com a Terra e, portanto, com a Onda da Graça ou Onda da Vida.

***

Pergunta: quando se mora em um país onde na hora da Radiância Arcangélica não podemos estar
disponíveis, podemos vivê-la em outro horário?

Contrariamente ao Alinhamento (que lhes é acessível a qualquer momento, fora das 19 horas (hora francesa)),
no que se refere ao Manto Azul da Graça e à Radiância Arcangélica, isso é impossível (ndr: ver em

“protocolos” ou em “acompanhamentos”) (2).

***

Pergunta: e sobre o chá de ‘aubépine’?

O chá de ‘aubépine’ (pilriteiro, espinheiro alvar, Hawthorn) destina-se a favorecer as integrações de energia no
nível da Coroa Radiante, da Vibração da Coroa Radiante e da Consciência do Coração.

Ele ainda é cabível.
Vocês podem também (já que vocês falam de chá) tomar chá de cavalinha.



Isso, de algum modo, irá fluidificar (se eu puder me exprimir desta maneira) a Onda da Vida.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, dignem-se de aceitar a Bênção da minha
Presença.
Até breve.

************

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2...

*

2 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a3d.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-8_juin_2012-article6a3d.pdf
08 de junho de 2012

(Publicado em 09 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article6a3d.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-8_juin_2012-article6a3d.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Graça se revele em vocês, e neste espaço.

Eu venho exprimir-me, em vocês.
O Canal Mariano, concluído no plano coletivo da Terra, permite doravante, assim como MIGUEL lhes falou, à

minha Presença, instalar-se na Graça e no Som.
O Tempo da Terra chegou.

A sua alma e o seu Espírito, preparados, permitem ao conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres estar presente em seus céus.

O Tempo do Apelo, o Tempo do Anúncio, está agora mais próximo.
Alguns de vocês vão perceber, de maneira cada vez mais nítida e precisa, a minha Presença ao lado de vocês.

***

A Liberação da Terra e do Sol restituiu a Graça ao que vocês São.
O Manto Azul da Graça trabalhou, sobre a Terra e em vocês, tornando-os disponíveis ao que foi anunciado,

desde muito tempo.
A Terra está pronta.

Vocês estão prontos.
E nós estamos prontos.

Os Tempos chegaram, portanto, de acolhê-los em sua Eternidade, na Paz.

***

As suas aspirações e os seus sonhos, assim como os seus céus, estarão plenos da nossa Luz, a fim de que a
sua alma e o seu Espírito mantenham-se neste acolhimento.

O desenrolar do tempo da Terra, e o de vocês, a partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), irá
lhes propiciar viver o que vocês, para a maioria de vocês, enquanto Sementes de Estrelas e Ancoradores da

Luz, ardentemente prepararam.
Esta preparação permitiu, como vocês sabem disso, reduzir grandemente o tempo das Tribulações.

MARIA (Is-Is) - 8 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-inxasIPKNJM/UTs5fzbzivI/AAAAAAAAAZ8/S9rkKV_7Hyk/s1600/000Maria19608.06.2012b.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O tempo chegou, como dizia meu Filho, de manter a sua casa limpa, o seu Templo, a fim de realizar o que foi
anunciado.

***

O conjunto dos sinais, que vocês vivem no Interior de vocês, deve se traduzir no que vocês nomeiam, ainda,
exterior de vocês.

A Vida e a Verdade são Amor, aqui e em outros lugares, como por toda parte.
O Amor é, portanto, o seu Legado, o próprio sentido da sua Presença.

O que quer que este mundo lhes mostrar, isso não é nada ao lado do Amor, da Graça.
O desdobrar da Graça, que começou pela chegada do Manto Azul, aguarda, hoje, uma proporção cada vez

maior de Irmãos e de Irmãs, realizando as condições, propícias e ideais, para a Terra viver a sua Translação.
Diversos Arcanjos ali prepararam vocês e, em particular, o Conclave Arcangélico, em meio do qual MIGUEL

manteve o seu justo lugar, a sua justa posição.
Foi pedido a vocês, desde muito poucos dias (ndr: ver a intervenção de MIGUEL de 05 de junho de 2012) (*), o

que eu lhes pedi por minha vez, da maneira a mais simples e a mais evidente: vocês também, vocês podem
fazer este Apelo, e eu ali responderei.

***

Há um efeito de limiar, favorecendo o basculamento.
A sua Presença, a sua Consciência, a sua Luz, torna possível a decisão da Terra, a nossa e a de vocês.

Os Anjos do Senhor, manifestando-se de maneira cada vez mais evidente, estão também à porta de vocês.
O que lhes disseram as Estrelas como os Anciãos, assim como algumas Consciências, deve encontrar eco o

mais extenso em vocês, porque a Graça conduz à Paz.
A Graça conduz à sua Morada.

É nessas condições que irá se realizar o meu Anúncio.
Ninguém poderá fugir disso, e ainda menos ignorá-lo.

***

A partir do solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), a qualquer momento, estejam prontos.
Estejam na Graça, estejam na Paz.

Da sua Graça e da sua Paz irão se estabelecer as circunstâncias as mais favoráveis, para o conjunto da
humanidade, para viver a Liberdade.

O Apelo da Luz, durante esse período até o solstício, vai se tornar, para muitos de vocês, cada vez mais uma
evidência, cada vez mais uma Alegria, e cada vez mais uma certeza inabalável.

As últimas resistências, não as suas, mas dos seus Irmãos e Irmãs encarnados, que não ousarão acreditar no
que eles irão viver, não poderão alterar a Verdade.

***

Eu os convido, nos momentos que estão para viver, a manter consciência de que nós já estamos ao lado de
vocês, e em vocês.

De que nada pode vir perturbar, ou alterar, o que é para viver e o que chegará, a partir do momento em que
vocês forem, vocês mesmos, esta Alegria e esta Paz.

Quanto mais extensa for a Paz, em vocês, mais extenso será o Amor, e mais vocês irão perceber e captar a
nossa Presença.

***

Como sempre, os Irmãos e as Irmãs encarnados que estão na ignorância, ou na negação, irão se aproveitar,
de maneira lúcida ou inconsciente, dessas circunstâncias particulares para tentar desestabilizar a Paz, o Amor e

a Alegria.
Mas isso não poderá acontecer, porque vocês irão constatar que a Inteligência da Luz não é uma palavra em

vão, e que o Amor, tampouco, não é uma utopia, mas, sim, a Verdade.
O que for levado a mudar, vai mudar.



Em vocês, em todos.
Nenhuma resistência poderá ali modificar o que quer que seja.

***

Portanto, desde já, vocês têm a possibilidade de me Chamar.
E eu apenas respondo no Coração, aquele do Filho que se entrega à sua Mãe, sem nada pedir, apenas para

viver este contato, este calor e este Amor.
O que resta das instituições efêmeras, tendo mantido o confinamento até gora, vai cair.

Gradualmente e à medida que vocês constatarem esta queda, paradoxalmente, vocês irão se Elevar cada vez
mais para nós.

A Luz irá se tornar cada vez maior.
O que vocês São irá se tornar cada vez maior, porque esse é o seu Legado, porque nós estamos conectados.

Mantenham presente na mente este Apelo, que vocês têm tempo de sobra para fazer.
Mantenham presente esta Inteligência da Luz, a Dádiva da Graça.

 Mantenham presente, em vocês, que a Luz irá se tornar a única resposta e a única possibilidade a
absolutamente tudo o que se desenrola e que irá se desenrolar.

A Luz nutre a Paz, porque ela é a Paz.
A Luz protege vocês, porque ela é proteção.

Quaisquer que sejam os momentos (que lhes são pessoais) a viver, busquem a Paz, vivam a Graça.
Nós estamos aí para isso.

Todo o resto não é a nossa verdade, mas, simplesmente, resistências e ignorância.

***

Minhas Irmãs e eu mesma, as Estrelas, o conjunto das Embarcações da Confederação Intergaláctica dos
Mundos Livres, apoiam vocês.

O que chega é muito mais belo, muito mais amplo, do que as palavras que nós podemos ali colocar, do que as
expectativas que vocês podem ali levar, do que as projeções que vocês fizeram.

Muito além de toda interrogação, de todo questionamento, a Luz é a resposta, e o que chega é a resposta.
Alegrem-se.

Chamem-nos.
E vivam a Graça.

***

Todo o resto, absolutamente todo o resto, não criará estritamente qualquer problema, a partir do momento em
que vocês nos acolherem, assim como nós acolhemos vocês.

Nenhuma resistência, nenhuma negação, nenhuma força que tentasse se opor à Luz, em vocês como neste
exterior, poderia fazer desviar o que quer que seja do que nós lhes anunciamos desde tanto tempo.

***

O que chega é, portanto, Deleite.
O que chega é, portanto, Amor.

O que chega é a Liberdade.
As suas células deste corpo o percebem.

A alma e o Espírito, presentes neste corpo, irão sabê-lo, porque eles irão vivê-lo.
Este mundo, na totalidade, irá sabê-lo, porque o mundo vivê-lo-á.

Não estejam, como isso foi dito, nem na espera, nem em qualquer esperança, porque esta Paz e esta Graça,
cada vez mais, entre vocês, encarnados, vivem isso.

E quando a Graça e a Paz estiverem aí, nada mais há a aguardar ou a esperar, porque, para vocês, tudo está
Consumado.

E da sua qualidade de Desempenho, decorre o Cumprimento disso.

***



***

A Luz, além da Inteligência, é simples.
O Amor é simples.

Tudo, em sua vida, será simples, na Paz e na Graça.
O que não será simples serão somente as resistências e as negações, amortecidas e enfraquecidas pelo que

vocês São.

***

Mais do que nunca, os Alinhamentos das 19 horas (hora francesa) do Manto Azul da Graça (ndr: ver a coluna
“Protocolos/ protocolos prioritários a praticar: Comunhão coletiva ao Manto Azul da Graça e à Onda da Vida”)
(**), a ação dos Arcanjos em sua Radiância (ndr: “Protocolos a praticar: Ajustamentos à Luz Vibral”) (**) e do
nosso Conclave, nós, Estrelas e Anciãos (ndr: coluna “Protocolos a praticar: Acolher o Manto Azul da Graça”)
(**), irão trabalhar cada vez mais, a fim de que a Paz e a Graça se tornem cada vez mais evidentes, para cada

um de vocês.
Nossos encontros, diários e semanais, irão preenchê-los desta Paz e desta Graça, a cada dia e a cada

semana, cada vez mais.
Não haverá mais lugar para a menor dúvida, ou para a menor questão, pela ação que nós retransmitimos a

vocês.

***

Essas eram as simples frases que eu tinha a transmitir para vocês, pela minha Presença, além das minhas
palavras.

Presença muito mais importante, porque esta Presença, de nós todos, dos Mundos Liberados e Livres, é muito
mais importante do que quaisquer palavras.

Em nome do Conclave, em nome dos Arcanjos, em nome da Confederação Intergaláctica, nós rendemos
Graças à sua Obra, à sua paciência, à sua perseverança, e às esperas que os fizeram crescer, para alguns de

vocês, desde muito longo tempo, e para outros, de maneira mais recente.

***

Se vocês tiverem, em relação a esse processo geral, e não em seu nível individual, questionamentos, então, eu
lhes peço para manifestá-los agora.

***

Pergunta: sentir cada vez mais a sua Presença, desde algumas semanas, em meio mesmo à consciência
ordinária, é uma consequência?

A minha Presença está ligada, para aqueles de vocês os mais adiantados, ao Manto Azul da Graça e ao Canal
Mariano.

Vocês irão constatar, cada vez mais, que o que vocês nomearam, até agora, consciência ordinária, consciência
fragmentada, consciência da personalidade, não existirá mais tão simplesmente.

Isso quer dizer que vocês estarão, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente, na
Consciência do que vocês São: o Si, ou o Absoluto.

O que é efêmero se extingue, na totalidade.
Por enquanto, existe a percepção de consciências diferentes, passando de um ao outro.

Mas, gradualmente e à medida dos dias e das semanas, pelos Alinhamentos e pelos nossos encontros (que
isso seja pelo Manto Azul da Graça às quintas-feiras, às 22 horas (hora francesa), que isso seja pela ação cada

vez mais intensa dos Arcanjos, que isso seja durante os Alinhamentos diários), vocês irão constatar, rápida e
facilmente, que a consciência do antigo se afasta, para, finalmente, extinguir-se.

Isso resulta das Fusões e Dissoluções, da Presença do Duplo.
Isso é, portanto, um processo perfeitamente normal.

O extraordinário (no sentido em que vocês podiam chamá-lo, na consciência limitada) vem substituir o ordinário,
e fazê-los silenciar o efêmero.

Essa é uma Verdade que irá se tornar cada vez mais comum, para muitos de vocês, e cada vez mais, nós os
esperamos, a cada dia.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, beneficiemo-nos, juntos, da nossa Comunhão, da minha Presença e da sua
Presença, para vivermos juntos esta Alegria e esta Paz, durante alguns instantes do seu tempo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças à sua Graça.
Eu rendo Graças ao Amor que vocês São.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e nós nos rendemos a vocês, no Amor.
Eu estou com vocês, ao seu serviço.

Que a Paz e a Graça sejam a sua Morada.
Filhos bem amados, até breve.

************
ÁUDIO (mp3) ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

(*) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-...

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1485

08 de junho de 2012
(Publicada em 08 de junho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes apresento todas as minhas bênçãos e nós podemos começar.

***

Pergunta: o que é um Guardião do Limiar?

Como assim, o que é um Guardião do Limiar?
É aquele que guarda o limiar.

É aquele que se tem à entrada da Porta Estreita.
Se você quiser, podemos vê-lo como algo exterior, é claro.

Mas, como vocês sabem disso, está também no Interior de vocês.
Ou seja, isso representa os seus últimos medos (que estão engramados) de soltar este corpo.

***

Pergunta: o que é o CRISTO Solar?

É o CRISTO, o Logos Solar, o princípio do Filho.
O CRISTO está em ressonância com KI-RIS-TI, isso quer dizer: Filho Ardente do Sol.

CRISTO Solar é KI-RIS-TI ou, se você preferir, o Logos Solar, o Princípio agindo no Sol.
É um dos três elementos da Tri-Unidade.

É a Transmutação que permite a Passagem de algumas Portas e que permite tornar-se de novo um KI-RIS-TI,
ou seja, um Filho Ardente do Sol.

Não há CRISTO Lunar.

***

Pergunta: sentir a energia que gira do Órgão Governador ao Órgão da Concepção com a impressão de ser
tomado nesta energia rotativa corresponde ao quê?

Isso corresponde à Onda da Vida, isso foi dado assim.
É a primeira parte da circulação da Onda da Vida.

Não é o desdobramento total da Onda da Vida, mas é uma das etapas que se manifesta quando vocês
atravessaram os obstáculos (digamos) ou as barreiras dos dois primeiros chacras.

***

Pergunta: quando a Vibração do Coração se vai, será que isso significa que não estamos mais alinhados?
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De modo algum.
Primeiramente a Vibração do Coração, ou o Fogo do Coração, ou a Coroa Radiante do Coração, é excepcional

que isso seja durante as 24 horas.
Como o Som, ele se modifica.

Os Sons se modificam porque há, justamente, Passagens entre a personalidade, o Si, etc..
Isso absolutamente nada quer dizer, são flutuações normais.

***

Pergunta: por que as Vibrações do Coração flutuam?

É preciso Abandonar o Si.
Por que você acha que, todas as manhãs, eu ia meditar no Sol para encontrar o CRISTO, o meu Duplo?

E se eu não fosse durante um dia, dois dias, eu ficava pior, porque, como eu dizia durante a minha encarnação:
“A Luz é um trabalho a cada minuto”.

É preciso manter a Luz, não como uma vontade, mas é preciso que a sua Consciência esteja na Luz, aconteça
o que acontecer.

Se você se deixa levar pelo que acontece na personalidade (que isso seja os medos, as preocupações), o que
acontece?

A cada vez, você é obrigado a realinhar-se, a cada vez, você é obrigado a se reconectar, como vocês dizem.
É o que eu fazia todas as manhãs.
Porque vocês estão em um corpo.

Isso que foi denominado a Liberação ou a Última Presença, onde, efetivamente, as Vibrações jamais cessam,
salvo quando vocês passam no Absoluto.

Mas isso são estados que mudam.
E é diferente passar do Eu ao Si, e do Si ao Eu, porque, aí, vocês sentem a diferença.

Por outro lado, quando vocês são o Absoluto, vocês podem passar à vontade do Eu, ao Si, ao Absoluto.
Mas, enquanto isso não for concretizado, é extremamente difícil manter (sem nada fazer, digamos) este estado.

Por que vocês acham que, no Oriente como no Ocidente, eles meditavam o tempo todo?
Por que os Santos rezavam o tempo todo?

Os chacras estão abertos, vocês sentem isso.
A cabeça, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça, vocês têm notado que isso é muito forte,

independentemente das suas atividades, certos dias e não outros (que estão ligados a influências
extremamente variadas).

Agora, se você não quiser mais ter flutuações, é preciso Abandonar o Si ou, então, instalar-se na Última
Presença, mas eu o lembro de que a Última Presença, isso vai levar qualquer um a ser um vegetal durante 20

das 24 horas.
Mas, nesse caso, há o Abandono do Si, porque, a personalidade não estando mais agindo, a Vibração, a

Consciência desta Última Presença, ou do Absoluto, que não é mais uma Vibração, emana permanentemente.
Portanto, vocês trabalham, permanentemente, ao nível espiritual, mas vocês não estão mais na pequena vida,

em sua pequena personalidade.
Vocês não inter-reagem mais com o mundo, mas assim que vocês inter-reagirem com o mundo,

evidentemente que as suas Vibrações vão flutuar.

***

Pergunta: a partir de que momento sabemos que nós estamos estabelecidos no Si?

A partir do momento em que desaparecem todos os medos, a partir do momento em que você não está mais
nos falatórios comuns da vida.

Você não pode estar estabelecido no Si, na Última Presença, e ter interesse em saber o que vai acontecer
amanhã, em saber qual será o tempo.

É tão simples assim.
Quando você está imerso na Luz, na contemplação do Si, em seu estado Último, há apenas a Luz.

O Samadhi é quase permanente.
Você não pode ir às compras e, ao mesmo tempo, ter as Vibrações do Coração com propulsões de Amor para

todo mundo.



***

Pergunta: qual é a diferença entre Abandonar o Si e nada fazer?

Mas, Abandonar o Si, é justamente nada fazer.
Não há oposição porque você entende o Abandono do Si como uma ação.

O Abandono do Si não é uma ação, já que isso se obtém, justamente, nada fazendo e permanecendo tranquilo.
Não é um ato consciente, não é a personalidade ou o Si que vai decidir se Abandonar.
É o momento em que você diz: “Pai, eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.

É a Crucificação.
Na sua mente, você tem a impressão de que é preciso fazer alguma coisa para se Abandonar do Si.

Mas jamais foi dito isso.
Abandonar o Si é mudar de olhar, de ponto de vista e de localização.

Isso é tudo.
Não é um trabalho, isso.

Não é um fazer.
É um olhar, uma perspectiva diferente.

Foi-lhes dito, muitas vezes, que não passamos do Si ao Absoluto.
Não há passagem.

É todo o teor do que lhes disse BIDI durante horas e horas.
O Si, sim, era um trabalho.

Era preciso focar a Consciência em tal coisa, fazer uma ascese, fazer meditações, etc..
Mas o Abandono do Si, não.

É a personalidade, sozinha, que vai lhes sugerir procurar o que fazer.
E BIDI bem lhes falou de uma Investigação, de uma refutação, mas esta refutação (ele próprio disse isso) é

uma atividade mental, não é um fazer mental.
É ver, Claramente, as coisas.

É uma questão de localização, de ponto de vista, de olhar.
Você está localizado, ou você não está localizado.

Como dizemos isso?
Bilocalizado, deslocalizado, multilocalizado.

Mas enquanto você estiver em você, você não pode vivê-lo e você gira em círculo.
Quando BIDI lhes repete, sem parar, que vocês não são este corpo, durante a minha vida, eu dizia que este

corpo é um Templo.
Não há paradoxo.

O Templo não é importante, é o que há no Templo, sem isso, não é um Templo.
Se o Templo estiver vazio, não é mais um Templo.

O problema da identificação a este corpo é alguma coisa de fenomenal, sobretudo no Ocidente, porque, no
Ocidente, desde sempre, não há crença na sobrevida da alma, não há crença na reencarnação.

Que são ilusões, eu lhes garanto, mas que permitem, contudo, superar alguns condicionamentos.
No Ocidente, não tem isso, nós não temos isso quando vivemos no Ocidente.

Isso não é comparável a um japonês, a um chinês, a um hindu.
Há um tal culto da personalidade, nesse mundo ocidental, que tudo é feito, na infância, para identificar-se a este

corpo e a esta vida, em todos os níveis.
Portanto, as resistências, elas são muito mais importantes.

Não é porque vocês repetem: “eu não sou o corpo”, que vocês não irão mais ser o corpo.
É um dos elementos da Investigação ou da refutação (como disse BIDI).

Mas tudo isso, esse jogo mental, é para fazê-los mudar de olhar.
Isso supera amplamente o contexto das crenças.

Mudar de olhar, é não mais estar localizado neste corpo.

***

Pergunta: sentir uma pequena coroa no interior da Coroa da cabeça, com uma sensação de espinhos, tem
ligação com o que é chamado de coroa de espinhos de CRISTO?



Não, porque a coroa de espinhos de CRISTO, ela faz toda a cabeça.
A segunda coroa é a imagem do chacra do Coração, é o cabelo de BUDA.

Simplesmente, nas representações budistas, vocês têm o BUDA com o lótus com cem mil pétalas, que tem
dois estágios: uma parte central (que é mais alta, que é a imagem do chacra do Coração) e uma parte mais

recoberta da cabeça (que é a Coroa Radiante da cabeça).
No 7º chacra, vocês têm o 4º chacra.

É também o que foi chamado de Coroa Radiante das 12 Estrelas.
E vocês têm a parte central que está ligada, centrada no Ponto ER, que é uma cabeça quadrada: é mais o

Cubo Metatrônico, que é menor, efetivamente.

***

Pergunta: por que há espetadas?

Porque ela gira, ela também.
Se vocês são muito sensíveis, ao nível da Coroa Radiante da cabeça, vocês notaram, talvez, entre vocês, que

desde alguns anos foram sentidos Pontos, alguns Pontos, uma meia-coroa, uma outra meia-coroa.
E desde pouco tempo (desde, de fato, que existe o Manto Azul da Graça), qual é o Ponto mais sensível?

É o Ponto ER, porque o Ponto ER está ligado ao chacra do Coração (vocês têm o Ponto ER do peito que é o
9º Corpo).

É a reunificação da cabeça e do Coração, se vocês quiserem.

***

Pergunta: sentir o Ponto ER da cabeça, o 12º Corpo e o do Coração, corresponde a quê?

Parece-me que foi dito que havia uma estrutura que passava por aí, que se chama a Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: eu sinto às vezes, ao mesmo tempo, fortemente, o Ponto KI-RIS-TI das costas e o Ponto ER.
Parece-me que, no ano passado, um impulso Metatrônico, na Porta KI-RIS-TI, perfurou o Coração, de trás para

frente: primeira coisa.
Em seguida, o Ponto ER, ele está conectado ao Ponto KI-RIS-TI, é claro, por intermédio

da Lemniscata Sagrada.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos prurido no rosto, no nariz, nos olhos?

Há múltiplas razões.
No que se refere ao rosto, vocês notaram as Vibrações, por vezes, do Ponto AL (que estão ligadas ao

Andrógino Primordial), são muito fortes e isso pode dar efetivamente prurido, vermelhidão, até mesmo, às
vezes, nas asas do nariz, ao redor dos olhos, e prurido nas sobrancelhas, na testa e nas bochechas.

***

Pergunta: a que corresponde prurido ao nível das panturrilhas?

Isso parece corresponder a resistências em relação à Onda da Vida.
Ou seja, que a Onda da Vida encontrou algumas resistências que estão ligadas, como sempre, isso lhes foi

dito, ao medo.

***



Pergunta: por que sentimos menos a Onda da Vida hoje do que em fevereiro?

As resistências são mais residuais.
É preciso compreender que no mês de fevereiro e, sobretudo, no mês de março, a Onda da Vida era

extremamente forte.
Ela está prestes a se tornar de novo extremamente forte.

Eu os lembro de que ela vem do interior da Terra.
Mas, isso irá crescendo, como foi dito, até o final de junho, enfim, no solstício.

Portanto, isso significa que pode ali haver, devido às circunstâncias da vida, a um dado momento, medos, que
permitem liberar a Onda da Vida e a Ondulação, sem que o desdobramento seja completo.

O desdobramento completo da Onda da Vida acompanha-se das mesmas sensações, nos pés como ao nível
das mãos.

Enquanto não houver ‘lateralização’, desdobramento lateral da Onda da Vida, ela fica susceptível de flutuar,
mesmo se houver ondulações.

Eu o lembro de que a Onda da Vida, quando ela é revelada, na totalidade (ou seja, não somente ter subido, e
girado no plano transversal, mas lateralmente também), apenas pode ocorrer quando todo medo é eliminado,

na totalidade.

***

Pergunta: prurido nos antebraços assinala bloqueios da Onda da Vida?

Não, os bloqueios se situam exclusivamente na parte inferior do corpo.
Foi o que lhes dissemos, a um dado momento, vocês se lembram: vocês sentem, para alguns, como laços nos

tornozelos, porque não era o momento.
E depois, a Onda da Vida da Terra não tinha sido Liberada.

Agora, não é preciso botar a culpa em tudo de um bloqueio do que quer que seja.

***

Pergunta: sentir um novo Corpo significa que esse corpo está constituído e ativado?

Isso quer dizer que a frequência Metatrônica está ativada, nesse nível.
Sim, é claro.

Ele está necessariamente constituído, ele está ativo.
Então, eu vou olhar com atenção as Vibrações, os circuitos, de todos os novos Corpos.

Evidentemente, o Andrógino Primordial, a Fusão com o Duplo, é exatamente a mesma coisa.
É o que vocês vivem nesse momento.

O que explica a localização de Vibrações no Ponto ER, no Ponto AL e no trajeto deste 12º Corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se o tempo todo esgotado?

Qual a relação com a Vibração?
Há, efetivamente, pessoas que têm momentos em que elas estão como em estase, nós lhes dissemos isso.

Mas estar constantemente esgotado nada tem a ver com o que acontece nesse momento.
É preciso também pensar que vocês têm um corpo e que esse corpo pode expressar doenças, alguns

sofrimentos.
Não coloquem toda a culpa na energia.

Por exemplo, efetivamente, quando o Manto Azul da Graça, em fevereiro, em março, estava muito forte, vocês
talvez tenham notado dificuldade de digestão, cansaço súbito, fadiga ou então insônia total.

Isso estava associado ao trabalho no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Mas um esgotamento permanente, por que vocês querem colocar isso, necessariamente, como culpa da

Vibração?

***



Pergunta: um Duplo é inevitavelmente de polaridade oposta?

Necessariamente.
Por que os Casamentos Místicos das nossas queridas Estrelas ocorreram com o CRISTO e não com MARIA?

É preciso que haja uma complementariedade.
Na grande maioria dos casos, sim: há uma polaridade emissora e uma polaridade receptora.

***

Pergunta: a que corresponde a impressão de que a Terra se torna Céu e o Céu, a Terra, enquanto tendo a
impressão de que o corpo está como perdido?

Deslocalização.
Mudança de ponto de vista e de olhar.

Isso está perfeito.
Perspectiva diferente, como eu dizia agora pouco.

Multilocalização, deslocalização ou Dissolução.
Isso é ótimo, explicamos tudo com palavras, agora.

***

Pergunta: estaria correto dar mais atenção ao que se sente?

Justamente, não.
Tudo o que se refere às Vibrações do Supramental deve-se agora deixar passar.

No início, nós tínhamos dito que era preciso levar a atenção, a consciência, aos pontos de Vibração, nas
Estrelas, nos chacras, etc..

Nós lhes dizemos, agora, exatamente o contrário.
Por outro lado, o fato de ter as explicações, ou de perceber as Vibrações da Onda da Vida, permite expressar

um sentimento da sua consciência.
Por exemplo, quando havia os laços nos tornozelos ou nos punhos, muitos seres disseram: “existem, é

verídico, eu sinto isso”, sem, no entanto, sempre se colocar questões porque cada um é diferente em relação
aos seus sentires.

Mas, ainda uma vez, o importante não é tanto o sentimento, em si, senão o que ele desencadeia nas
modificações da consciência.

BIDI iria lhes dizer que as percepções Vibratórias, como ele disse, é um espetáculo.
Vocês sabem muito bem que a consciência é Vibração, que aí onde se colocam a atenção e a consciência, aí

se coloca a Vibração.
Salvo para a Onda da Vida.

Agora, se isso lhe aflorou, você se apercebe de que você teve a mesma coisa, isso é ótimo.
Isso deveria confortá-lo nos processos que nós lhes descrevemos, quando vocês são agora milhões a viver

sobre a Terra.
Dito de outro modo, o mais importante não é analisar o que vocês Vibram, mas, talvez, estar mais atento às

consequências do seu próprio funcionamento, sobre o seu próprio funcionamento.
Se tomarmos o exemplo do 12º Corpo: o 12º Corpo, independentemente do

Duplo, na Lemniscata Sagrada, há pouco mais de um ano, nós havíamos dito a vocês que ele estava ligado à
Visão Etérea.

Aqueles que têm a Visão Etérea apercebem-se de que eles têm as Vibrações ao nível das ‘lunetas’ (ndr: zona
ao redor dos olhos) [região orbital – ver figura ao lado], que correspondem a esse 12º Corpo, muito mais

presentes.
Isso, isso é importante.

Mas não dizer: “ei, isso é engraçado, eu sinto isso, aí, isso acontece aí, isso acontece aí”.
Mas, se vocês constatarem, sem analisar a Vibração, que isso corresponde a algo na sua consciência, isso, é o

mais importante.

***
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Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas questões bem colocadas que permitiram, talvez, a
alguns (e que irão permitir àqueles que vão ler), melhor reencontrar-se porque, efetivamente, se vocês

observarem bem, vocês veem que, em relação a alguns anos, em relação aos chacras, houve uma espécie de
colocação em Vibração de todo o corpo, e que a consciência, ela está realmente diferente.

Portanto, isso, isso é importante.
Mas, não é a explicação que é importante.

Porque, por exemplo, sobre os laços nos tornozelos, eu poderia dizer-lhes porque eles foram feitos: mas do
que adiantaria?

Por outro lado, o fato de ter constatado que, quando houve esses laços nos tornozelos, vocês podiam partir,
isso, isso é importante, isso era importante.

E depois, quando há novas percepções, é claro, quando há, por exemplo, dores que aparecem, vocês irão se
colocar a questão.

A primeira coisa que vem: “eu estou doente”.
Principalmente com os novos trajetos que foram ativados no Coração, sobre o chacra do Coração, sobre a

Coroa Radiante e entre o Coração e KI-RIS-TI, obliquamente ao corpo ou lateralmente.

***

Então, caros amigos, caros Irmãos e Irmãs, eu estou extremamente contente de ter podido trocar com vocês.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Até breve.

************
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E bem, BIDI está com vocês, para os nossos ‘entre ti e mim’.
Eu venho então para tentar dialogar com vocês, muito além das simples palavras, muito além das suas

questões, muito além das suas respostas.
A fim de ver o que resta como obstáculo ao Absoluto, através do que eu lhes disse e através do que nós

iremos dialogar.
Como de hábito, vão além das minhas palavras, vão além da tentativa de compreensão, por enquanto.

Vocês vão ver depois.
Eu os saúdo e nós podemos começar.

***

Pergunta: depois de ter feito a experiência do êxtase, eu sinto a necessidade de desapegar-me e de
refutá-la, qual é o seu ponto de vista sobre isso?

O êxtase e a beatitude são certamente os acontecimentos mais marcantes durante este Último, que vai da
Infinita Presença ao Absoluto.

E quando eu digo “vai”, isso não está perfeitamente correto.
Em seguida: você é o êxtase, como você é a ausência do êxtase.

Se você sentir que existe em você algo a refutar, então o faça.
Qual é o seu risco?
Qual é a sua perda?
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Se existir algo atrás do observador que constata o êxtase e que ali se identifica, pode ser que, para vocês, seja
preciso também refutar isso.

O êxtase é um marcador.
 Quando vocês se tornam a Onda do Éter, a Onda da Vida e da Graça, o observador desaparece e, no entanto,

vocês sempre estão aí: tudo o que compreende a personalidade, o Si e, até mesmo, a Última Presença.
Considere que além disso é o vazio e o nada.

Não se esqueçam de que tudo, aqui, onde vocês estão, está invertido e projetado.
Voltar ao lugar, sem projetar, não é o vazio e o nada, mesmo se tudo no nível do observador deseja acreditar

nisso.
E por quê?

Porque, se isso desaparecer, nada mais há a observar.
Sem observação, sem projeção, sem experiência, o observador não tem mais razão de ser.

Resta apenas o Absoluto.
Então, faça-o.

Você se apreende, desde já, de que, seja o que for que você fizer, ou não fizer, você sempre esteve aí.
Lembre-se de que a única coisa que você não pode definir, experimentar, manifestar, é o que você É.

Você não É nem o Si, nem a pessoa, nem o indivíduo, nem o mundo: você É Amor.

***

Pergunta: há muito tempo eu faço diferentes formas de investigações sobre o ser humano...

Isso jamais termina.
É um conhecimento intelectual que é apenas ignorância.

Esqueça todo o conhecimento.
Eu não propus investigações, mas uma Investigação e uma só: quem você É?

Sem qualquer projeção.
Sem esta avidez de conhecimento.

Pois, quando você está ávido, você fica vazio.
Então, você Não é isso.

 [perguntante] ... Eu tenho consciência disso, agora ...

Esqueça a consciência disso.
Vá além.

 [perguntante] ... Eu também tenho consciência da realidade crística, dos mestres ...

Você é isso?
Eu coloquei uma questão para você: quem você É?

Eu não falo do que você tem como consciência, porque de tudo o que você tem consciência é experiência.
O que você procura?

O que você quer?
De qual prova mais você necessita?

Quem procura as provas?
Isto não é um teste, é um olhar que deve mudar.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, das outras Dimensões, como vocês dizem, você pode
experimentar a alegria: tudo isso são apenas projeções.

Você É Amor.
Esqueça tudo isso.

 A única Investigação que eu peço não é intelectual.
Ela visa, como eu disse, cessar esses jogos, estúpidos, desta trapaça espiritual.

O que você É, você O é.
Ontem como amanhã, nesta Dimensão como em todas as Dimensões.

Você é, também, é claro, tudo o que você me disse.
Mas isso está fragmentado, isso de nada serve.



 [perguntante] ... eu tento viver a unidade com meu Pai, em sua realidade multidimensional ...

A única maneira de vivê-lo é se esquecer.
Se você se esquecer, você não tem mais consciência do outro, você É o outro, também.

 [perguntante] ... é isso que eu tento fazer ...

Mas não é para tentar.
É apenas para permanecer tranquilo, não mais observar, não mais experimentar, nem mesmo ter a consciência

de ...
Isso é muito simples.

Você É você.
Portanto, cale-se.

Se você silenciar tudo, o que resta?
Além de qualquer contemplação do “eu sou”, você é Absoluto.

Mas quando você procura, você sai.
Quando a consciência está aí, você perde o que você procura.

É preciso demitir a vigilância.
Aí está o objetivo da refutação e da Investigação.

Não há outro objetivo.
O Absoluto não pode ser uma crença, nem um objetivo.

Porque a crença, como a experiência, como o objetivo, são exteriores ao que você É.
O problema é que, seja do que for que você tenha tomado consciência, você quer ser Liberado.

Mas você não tem que querer, visto que você já o É.
É a consciência, a experiência, a crença, que o faz acreditar no contrário e que o faz acreditar que se você

parar, até tudo isso, isso vai desaparecer.
Mas não há outro modo senão desaparecer.

Esqueça-se.
Você é Amor e nada mais.

***

Pergunta: eu vivo um vai e vem entre o Absoluto, o Si, a personalidade e o mental. Eu tento deixar
acontecer o vai e vem, mas quando eu me encontro no mental, eu começo a tentar sair.

Enquanto houver um Absoluto com forma, as passagens são inumeráveis.
Você tem necessidade do seu mental para viver sobre este mundo, não para ser o que você É.

Se a passagem, que não é uma, se este Último for o que você É, ou você fica Último, ou você vive.
Isso não deve causar qualquer problema.

Você pode conduzir o que você conduz, sem qualquer problema, pois o Absoluto está aí.
Quando o primeiro Absoluto se revelar, tudo é Absoluto.

O seu mental não pode dirigi-lo, mas ele pode dirigir o que se refere à sua vida, o que você aprendeu, o que
você conduz, nesta vida, sem problema algum.

A passagem do eu ao Si, e ao Absoluto (quando o Absoluto se revela), é normal.
É mesmo salutar, isso não tem que preocupá-lo.

Esta forma existe, este corpo existe, este saco de comida está aí.
Deixe-o viver.

Isso não é você.
Ele irá viver o seu fim quando ele o viver, isso não lhe diz respeito.

E em função disso, deixe-o viver o que ele planejou viver.
Isso não deve causar qualquer problema.

E isso não é um problema.
As passagens tornam-se cada vez mais evidentes, ou seja, você vê claramente o que age, e o que É, e o que

não É.
Então, está tudo bem, não há problema.



***

Pergunta: o que fazer quando vivemos um grande fogo no nível da caixa torácica?

Nada fazer.
Permanecer tranquilo.

Observar, se você quiser, e depois, superar a observação.
Mas eu lhe assinalo que, da maneira como você colocou, você considera ainda que você era o seu peito, que

você era esse fogo no peito, que você devia fazer alguma coisa.
Qual é esse “eu”, senão aquele do observador?

Aí também, contente-se em deixar viver o que deve viver.
Você não é isso.

Jamais confunda refutar um elemento porque ele é efêmero e negá-lo.
Não é porque você nega este corpo que ele vai desaparecer.

Muito pelo contrário, ele vai lhe causar problemas para dizer a você que ele está aí.
Que isso seja por uma dor, no pé, na cabeça.

Quando eu lhe digo para se esquecer, será que eu me dirijo ao seu corpo?
Será que eu me dirijo ao “eu”?

Eu me dirijo a você, não a este corpo.
O problema é a identificação com o corpo: “eu sinto dor”, “eu tenho o peito em fogo”.

Vejam: como sempre, o mental quer explicar ao invés de viver.
Pois, se isso for vivenciado, ele perde sua ação, sua preeminência, seu poder.

Vejam, no que vocês vivem, como vocês têm necessidade de explicar.
Você é capaz de me explicar por que você respira?

Você é capaz de me explicar o que pensa, o que sente, o que percebe?
É claro que não.

Como você pode estar em alguma experiência?
E se isso se referir ao Si, isso implica no Aqui e Agora.

Portanto, se houver interrogação no sentido de uma explicação, não há mais Aqui e Agora: há ego.
Hoje, você é o que você vivenciou na outra noite?

O que isso é?
Um passado, uma memória, uma experiência.

Será que isso existe?
Será que isso é você?

Se você me disser: “eu vivenciei isso”, eu lhe respondo: você o vivenciou, você não o vive mais.
Era então o quê?

Efêmero.
Você não é efêmero.

***

Pergunta: nos meus momentos de paz interior, de imobilidade, eu sou observador?

Mas quem pode saber onde você está, exceto você?
Como você quer que eu lhe dê uma resposta?

O Absoluto é a ausência de localização, de referência.
Você está em paz quando você dorme.

Jamais vimos um morto correr.
Nem alguém que dorme, comer.

Naturalmente que há um observador na paz.
É o “eu sou”.

Vá além do “eu sou”.
Como eu dizia: esqueça-se.

Mesmo o contato com o que lhes é proposto (o Canal Mariano, os Duplos) está aí, efetivamente, como uma
consciência outra que a sua.



Mas é a mesma, já que há uma Fusão, uma Dissolução.
Você não é mais você, você se torna, primeiramente, o outro.

E depois, você não é nem você, nem o outro.
E o Absoluto se revela.

Apreendam-se bem de que é sempre o “eu” ou o “eu sou” que diz o que, através do “eu sou”: isso precisa
existir.

E para um “eu sou” adiantado, a necessidade de não mais estar separado e fragmentado como no “eu”.
Naquele momento, há contemplação do Despertar, do Si, da Realização.

Mas será que você É isso?
Isso irá desaparecer como o saco de comida.
Nada do que é efêmero pode ser a Verdade.

E você próprio sabe que depois da paz, você não está mais em paz.
E você vai procurar momentos de paz, o Samadhi.

Isso se torna uma droga (vício), mas você não é nem um, nem outro.
É isso que é preciso ver.

***

Pergunta: será que chegar a permanecer tranquilo em qualquer circunstância, leva ao Absoluto?

Isso se saberia.
Isso é um pré-requisito.

Permanecer tranquilo leva a experimentar o Si, quando o “eu” desaparece.
Mas o Absoluto, é o não Si.

É muito mais do que estar tranquilo.
É não mais existir, não mais se manter fora, seja do que for.

É, primeiramente, tornar-se a Onda da Vida, ou o Duplo, para perceber que nada de tudo isso é verdadeiro.
Não como uma negação, mas como um ponto de vista que se desloca.

Vocês nada são do que vocês percebem.
Dito de outra forma, você não é aquele que vive a experiência.

É o que o faz crer o “eu sou”, o medo de desaparecer, o medo do vazio e do nada que, na realidade, é pleno
por que vocês estão invertidos.

Quando você morre, quem morre?
Coloque-se esta questão.

Se você souber quem você É, antes de nascer e depois de morrer, se você puder responder a esta questão,
nenhuma experiência é necessária, nenhuma percepção é necessária.

Nenhum “eu” e nenhum “eu sou” pode subsistir.

***

Pergunta: qual é o lugar da experiência, então?

Uma distração, uma cena de teatro.
Relaxar o eu, abrir alguma coisa, mas abrir não é o suficiente.

A Consciência joga para experimentar.
Acreditar que a Consciência vai conduzi-lo a um objetivo, isso está perfeito, mas então, diga-me: qual é esse

objetivo?
Expresse-o para mim.

Você o conhece, você mesmo?
Eu aguardo.

Eu posso esperar muito tempo: não há resposta.
Não pode ali ter.

E por um motivo: não há qualquer motivo.
Você É Absoluto.

Você É o que jamais se mexeu, jamais experimentou, jamais se conscientizou.
Obviamente, com medo, o “eu” e o “eu sou” vão dizer: “isso é horrível”.



Sim, para ele, isso é horrível.
Mas você É Amor.

Por que buscar o que você É, se isso não é a experiência e a projeção da própria Consciência, que joga
sozinha?

***

Pergunta: a refutação do conhecido é suficiente para se tornar Absoluto?

Amplamente.
O que é conhecido, ou o que é para conhecer, chamam-nos à experiência e ao conhecimento.

É uma projeção.
Mas, sempre o mesmo: quem é você?

Assim que você desaparece, o Absoluto está aí e é isso que você É.
O ego e o “eu sou” são mais fortes.

O Si é mais forte.
Não se esqueça de que ele contempla, ele mesmo, o umbigo ou o Coração, a Sombra ou a Luz.

Mas isso são apenas jogos da Sombra e da Luz.

***

Pergunta: depois de tomar consciência de que uma pergunta leva a outra pergunta e de que isso é
sem fim, as palavras ressoaram em mim: Infinito, Eternidade, Amor, minha Essência.

E então?
Por que você quer ser tranquilizado?

Do quê?

 [perguntante] Eu sinto falta de confiança neste estado.

Eu teria preferido que você dissesse falta de consciência.
A confiança envolve quem ou o quê?

E sua falta, ainda mais.
Exclusivamente o Eu.

Você é esse Eu?
O que foi pronunciado é o que você É.

Você compreendeu tudo.

***

Pergunta: como tomar consciência de quem Somos?

Mas não é questão de tomar consciência.
É tornar-se a consciência.

Você já o É, portanto, você não pode tomar consciência.
Tomar consciência é já experimentar e sair do que você É.

O que você É não tem que tomar consciência, mas tornar-se consciência.
É o observador que quer tomar consciência, a testemunha.

Você não é nem o sujeito, nem o objeto.
Você gostaria então, no que você diz, de sair do que você É, para ver quem você É.

Mas isso é impossível.
Você É Amor e Absoluto.

Isso é tudo.
Isso é o Todo.

Tomar consciência é apropriar-se do que você já É.



Isso não é possível.
Você gostaria ainda de projetar alguma coisa, através da tomada de consciência, para conhecer o que é uma

não projeção.
Como resolver a equação?

Você não pode aparecer e desaparecer, ao mesmo tempo.
Você não pode tomar consciência e tornar-se consciência.

***

Pergunta: você nos disse que está aí para nos permitir acelerar o nosso acesso ao Desconhecido.

Não há acesso ao Absoluto.
Não há acesso ao Desconhecido.

Isso não é um acesso.
Eu lhe mostro o que não existe.

Não há outra maneira.

***

Pergunta: o que, em mim, deseja esse retorno ao Absoluto, é o Absoluto que eu sou?

Mas você não pode retornar, você jamais partiu.
É o “eu sou” que joga assim.

Você não pode colocar uma questão como essa.
Isso quer dizer que você está procurando.

Você não pode procurar o Absoluto.
Isso gira ao contrário.

Esqueça-se e desapareça.
Você não tem outra solução.

É preciso que a consciência do observador, o observador, a testemunha, o sujeito, o objeto, o teatro,
desapareçam.

Isso é tudo.
Você gostaria que o teatro desaparecesse para mostrar-lhe o que há, mas você permanece no teatro.

Eu dei o exemplo do sono.
O Absoluto não pode observar o Absoluto, pois, assim que houver observação, o que há?

Consciência, experiência.
Portanto, você procura fazer a experiência do Absoluto.

Mas quem procura fazer a experiência do Absoluto, senão a consciência?
Você não pode compreender, o Absoluto.

Você não pode se servir da sua consciência, mesmo a mais Realizada.
É exatamente isso que deve desaparecer.

Se você chegar a se esquecer, a desaparecer, o Absoluto estará aí.
Você ainda considera o Absoluto como uma busca, mas o Absoluto já está aí.

Saia do teatro.
Ele não tem que aparecer já que ele está aí.
É o seu não desaparecimento que bloqueia.

Você gostaria de apreender-se do que você É, você gostaria de fazer uma experiência, você gostaria de ter
uma certeza, percebida.

Isso não é possível.

***

Pergunta: o Absoluto é o último ponto de vista que descobre que não há mais teatro?

Sim, é o que você É.



É, portanto, fazer cessar toda projeção, toda consciência, toda experiência, todo sentido do “eu” e todo sentido
do “eu sou”.

Mas reflita: o “eu sou” não quer dizer “eu não sou”.
É preciso sair do que é visto, do que é percebido, sair dos sentidos, fazer esse famoso Silêncio, que não é um

Fazer.
Não é a expressão de uma vontade.

Não é a expressão de uma experiência nova.
É justamente o desaparecimento de tudo isso.

Você É isso, naquele momento.

***

Pergunta: será que a Onda da Vida, quando ela se revela, apaga o eu?

Sim.
O “eu” é o medo.

A Onda da Vida encontra o “eu”.
Se o “eu” se apagar, em todos os sentidos do termo, então a Onda da Vida é vista, percebida, experimentada.

Depois vem o momento em que você não é mais este corpo, este pensamento.
Você não é mais aquele que observa a Onda da Vida, mas você É a Onda da Vida.

É o mesmo processo com o Duplo.

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver com um Duplo, é a mesma coisa?

Você não vive com um Duplo: você É o Duplo.
Há, inicialmente, percepção do Duplo e, em seguida, Fusão e Dissolução.
Portanto, você entra na a-percepção, na não percepção, se você preferir.

Do mesmo modo que a Onda da Vida é percebida, mas, para tornar-se a Onda da Vida, é preciso bem que
você desapareça, nas suas ilusões e nos seus efêmeros.

É a mesma coisa.
Na Realização e no Despertar do “eu sou”, há a percepção de que nada está separado, de que tudo está

conectado, de que tudo está mais vivo.
E então?

E depois?
Muitos param aí.

Pois isso é uma satisfação, uma impressão totalmente diferente do eu.
É o Si.

Isso é gratificante.
E depois?

***

Pergunta: viver a Onda da Vida e viver a Fusão com o Duplo são dois processos obrigatoriamente
associados, ou bem podemos viver um ou outro?

A Onda da Vida mostra o Duplo para você.
A Onda da Vida vem da Terra, mas de qual Terra?

O Duplo vem do Céu, de que Céu?
Os dois estão em Conexão e em Ressonância.

É uma experiência Final.
O objetivo é que a experiência cesse.

Como é que ela cessa?
Quando você não é mais este corpo, estes pensamentos, mas a Onda da Vida.

Quando você não é mais um Duplo que olha um Duplo, mas quando o Duplo se torna Um.



A partir do momento em que você perder o sentido da sua identidade, no “eu” ou no “eu sou”, no ego ou no Si,
no Duplo, também, o Absoluto está aí.

A Onda da Vida e o Duplo, vistos desde o Si, são agentes operantes.
Mas você não é nem o Duplo, nem você, nem a Onda da Vida.

Você é o Absoluto.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem, eu, eu rendo Graças e eu lhes dou Graças pelos nossos ‘entre nós’.
Mantenham presente, na cabeça e no Coração, que se vocês não compreenderem, isso está perfeito.

Pois, quem deseja compreender?
Não o Absoluto.

Simplesmente, as minhas palavras, as suas perguntas, as Vibrações, vêm sacudir.
E se vocês são sacudidos, vocês podem desaparecer, em breve.

Mas o que desaparece não são vocês, é o Si.
BIDI lhes diz até breve, talvez, para vocês, aqui.

Até logo.

************  

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://autresdimensions.info/article15fc.html

http://autresdimensions.info/pdf/BIDI-9_juin_2012-article15fc.pdf
09 de junho de 2012

(Publicado em 10 de junho de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

 ************
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Questão: estou ao serviço de meus pais, ao passo que o pedido não vem deles.
Isso não me propicia alegria.

Antes, eu exprimia minha criatividade na dança, no canto, nas atividades manuais, agora, nada mais.
O que é que acontece em mim para que eu aja assim?

Bem, você se põe, você mesma, na situação da qual se queixa.
Portanto, a resposta está, obviamente, em você, e unicamente em você, uma vez que esse constrangimento é-lhe

imposto por si mesma e, como você diz, por nenhum elemento exterior.

O quadro do que eu tenho a dizer não se coloca em uma análise de sua esfera psíquica, porque essa esfera psíquica
concerne apenas à sua vida efêmera e não corresponde, de modo algum, ao Absoluto.

A questão que você me coloca é, portanto, encontrar uma saída ou uma explicação a algo que, de qualquer modo, é
efêmero.

Não pode existir resposta, porque toda resposta – mesmo a mais adequada, mesmo a mais exata, mesmo a mais
eficaz – fará apenas mantê-la em outro efêmero.

E, enquanto encarar sua vida no efêmero, em uma satisfação (mesmo na criatividade), você continuará limitada e
continuará submissa à alternância do efêmero, ou seja, os momentos de passagem da alegria à não alegria.

Isso é próprio de tudo o que é efêmero.

O único modo de estar estável, o único modo de não estar condicionada por suas ações e suas reações – felizes ou
infelizes – é compreender que você não é esse saco de alimento, que você é, ainda menos, esse saco de

pensamentos, que você é, ainda menos, essa vida que você vive.

Enquanto você procura uma resposta para isso, você se coloca, automaticamente, por si mesma, de acordo com o
princípio da ação/reação ou, se prefere, do bem e do mal, do que lhe faz bem ou do que lhe faz mal.

Qualquer que seja o bem que você encontre, o efêmero não aportará, jamais, uma satisfação permanente.
O próprio do efêmero será, sempre, fazê-la oscilar de um extremo a outro.

E o ser humano passa sua vida, no efêmero, a vagar de dores a alegrias, a procurar a alegria.

O objetivo de nossas conversas não é propiciar um bem-estar, nem um mal-estar, mas mostrar-lhe a situação tal
como você a vive, tal como você a aceitou e tal como você a identificou.

Enquanto você está identificada a tudo o que me disse (criatividade, assistência, bem-estar ou mal-estar), você não
pode sair disso porque, tanto em um caso como no outro, você mantém uma dependência, mantém um confinamento

e uma incapacidade para sair disso.

Assim é o próprio de todo ser humano confrontado a essa vida, a esse efêmero, a essa ação/reação.
Vocês passam seu tempo a procurar melhorar sua vida comum.

Vocês procuram, permanentemente, obedecer a contingências sociais, morais, afetivas ou de criatividade ou de
facilidade material ou espiritual.

Mas nenhuma facilidade material, nenhuma facilidade espiritual permitirá a você sair desse círculo vicioso.
O único modo de proceder é apreender que você não é nem esse corpo, nem esses pensamentos, nem essa vida.

Enquanto você está identificada ao que me descreveu, você girará em círculos.
Não existe qualquer meio, qualquer ferramenta, qualquer técnica que lhe aportará a durabilidade e, ainda menos, o

Absoluto e o Eterno.

Você deve, você também, distanciar-se.
Distanciar-se não quer dizer capitular ou abandonar uma obrigação, mas mudar de localização de sua própria

consciência porque, qual é esse «eu» que tem necessidade de criatividade, qual é esse «eu» que tem necessidade
de sair de uma situação na qual ele mesmo colocou-se, se não é o ego?
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O ego passa seu tempo, no efêmero, a ir do bem ao mal, da ação à reação, a encontrar, no lugar onde ele está
confinado, uma justificação e uma solução.

Nenhuma justificação, nenhuma solução ser-lhe-á de qualquer ajuda, enquanto você mesma não se coloque fora
daquele que crê agir, daquele que crê ser, daquele que crê ter a exprimir uma satisfação, uma criatividade ou o que

quer que seja mais, porque tudo isso pertence a algo que é, por essência e por natureza, efêmero.

Ora, sua essência e sua natureza são o oposto daquilo a que você se submete.
É, portanto, uma mudança radical de ponto de vista: é a única solução.

Enquanto você encontrar, mesmo no efêmero, uma fonte de satisfação, uma fonte de insatisfação, você lutará,
permanentemente, você se desgastará, porque nada disso pode ser estável, nada disso pode ser Eterno e, ainda

menos, Absoluto.

Enquanto o ser humano fecha-se em suas ilusões (e esse mundo é uma ilusão), enquanto você crê que há a resolver
algo, mesmo nessa pessoa, você não deixa esse saco de alimento viver sua vida, você não deixa esse saco de

pensamentos viver sua vida.
Você não é isso.

É preciso adotar uma mudança radical de ponto de vista.
Isso se chama a refutação, e eu a remeto a tudo o que eu disse.

A questão que você coloca é totalmente irrelevante e não pode, em caso algum, aportar-lhe, em minha resposta, uma
solução.

Porque toda solução que corresponda à sua interrogação e sua pergunta fará apenas remetê-la, ainda mais, ao
efêmero.

É você mesma que se instala no efêmero de sofrimento e de alegria.
Qualquer que seja esse efêmero, você sabe, pertinentemente, que uma alegria não pode durar, do mesmo modo que

uma tristeza não pode durar.
Porque, mesmo a tristeza ou a alegria a mais longa encontra-se confrontada à barreira do fim desse saco de alimento

e de pensamentos.

Enquanto você age assim, enquanto você reage assim, você não pode encontrar a paz.
E é normal.

A questão que você coloca concerne, unicamente, à sua pessoa e à sua personalidade e, em caso algum, ao
Absoluto.

Não há alternativa para o Absoluto.
Se você quer estar em paz, além do efêmero, você deve ver muito maior, sair dos meandros das ações/reações de

sua vida, de toda busca que requer uma solução para uma problemática.
Enquanto adota isso, você é prisioneira de si mesma, em sua ilusão, em seu efêmero.

Eu posso, portanto, apenas engajá-la a ir além da busca de solução concernente a esse efêmero.
Enquanto você passa sua vida a procurar uma melhoria, enquanto passa sua vida a procurar uma facilidade,

qualquer que seja, um bem-estar, você não pode Ser.
Enquanto existe um mal-estar, você sabe, pertinentemente, que você não pode Ser.

Mas é exatamente o mesmo para o bem-estar porque, tanto bem-estar como mal-estar exprime-se apenas no
efêmero, no que se move, o que não é imutável e eterno.

E, enquanto você reflete assim, submete-se, a si mesma, ao funcionamento do efêmero, ou seja, a esse saco.

Você quer continuar um saco, enquanto sua natureza e sua essência são Absolutas e bem mais amplas do que o que
você crê, do que o que você vive, do que o que você experimenta?

Você deve superar essa dualidade.
Nenhuma solução aportada à sua problemática permitirá a você ser completa, porque você continuará incompleta

enquanto você mesma coloca-se na incompletude.
Se você apreende isso, se adere a isso, sem fugir do que quer que seja, então, tudo lhe aparecerá claramente.

Mas, enquanto não estiver nesse ponto de vista, você continuará perturbada e no problema.

Não existe qualquer solução no efêmero, na experiência de sua vida (como de qualquer vida).
O ego vai satisfazer-se em dizer que ele paga um carma.

Mas o carma não existe, exceto para a pessoa, não para o que você É.
E você não É uma pessoa.

Você não É, mesmo, um indivíduo.
Saia desse jogo.

Ir além não é, unicamente, superar uma situação, ainda menos ali aportar uma solução: é ver claramente as coisas.

Enquanto você está identificada ao que quer que seja do que você vive – desse corpo, desses pensamentos –
nenhuma solução pode ser duradoura e eficaz.

São apenas curativos que a fazem girar em círculo, como toda vida que não aceita fazer a experiência do Eu Sou.

Mas quem diz Eu?
Quem diz Sou?



Enquanto há uma apropriação, no efêmero, você não encontrará, jamais, a Paz definitiva.
Cabe a você saber o que você quer.

Responder a um problema é enfrentar, novamente, outro problema, na mesma esfera ou em outra esfera.
Assim vai a vida do ser humano que se fecha, ele mesmo, sempre mais, nessa sequência, sem fim, de ações/reações

efêmeras.

Enquanto você se crê efêmera, você está submissa às leis do efêmero, nas quais é inscrito o sofrimento.
E você adere ao sofrimento, do mesmo modo que você adere à alegria.

Qual é seu objetivo?
O que você quer?

Se é encontrar uma solução para um problema, não é preciso dirigir-se a mim.
A única solução que eu posso dar é dizer-lhe que você não É o que você crê.

Você não É o que você vive, o que quer que você viva, o que quer que você tenha vivido.
O que foi vivido, o que é vivido não concerne ao que você É.
É a ilusão que a faz crer nisso, o ponto de vista, se prefere.

Enquanto você não sai desse ponto de vista, ninguém pode, estritamente, nada por você.
Você é vítima de suas crenças.

Você é vítima de sua própria vida, de suas ilusões, e isso é sem fim, no efêmero.
Só a morte ali põe fim (a morte desse saco).

Vá bem além de tudo isso, sem renegar, contudo, o que você vive de difícil, mas você não é o que você vive: toda a
problemática está aí, e em nenhum outro lugar.

Questão: eu desejo aplicar três conselhos: ficar tranquila, mudar de ponto de vista, refutar o conhecido.
Quais são os bloqueios que me impedem de realizar isso?

Mas por que você considera que há a realizar?
Nada há a realizar.

O único obstáculo é você mesma, no funcionamento do efêmero no mental e nos pensamentos.
Enquanto você está na pessoa, enquanto está identificada (aí também), tudo o que você reivindica não pode

aparecer, porque já está aí e já está Realizado.

Enquanto você crê que há um caminho, uma etapa, um tempo necessário, de provas ou de etapas a escalar, você se
afasta tanto mais do que procura, porque nada há a procurar.

Há apenas a Ser isso, porque você É isso.

É sempre a pessoa, o mental ou o corpo que vai desviá-la disso.
Isso não é algo a procurar, não é um esforço a fornecer.

Isso já está aí.
Isso sempre esteve aí.
É você que saiu disso.

O Amor está por toda a parte.
Você não pode procurar o que você É, porque você é Amor.

Portanto, o que você propõe (de ficar tranquila, de encontrar a Paz), mas já está aí.
Você É tranquila.

Você É a Paz.
Mudar de ponto de vista é aceitar isso.

Enquanto existe o mínimo interstício para a crença em si mesma, você não pode superar o efêmero.
O Absoluto já está aí, ele não tem que ser procurado e, ainda menos, que ser encontrado.

É como se você me dissesse: «eu quero encontrar o ar».
Mas você está no ar.

Você compreende isso?

Você não pode procurar o que você É e, ainda menos, encontrar o que você É.
Apenas a refutação de tudo o que é conhecido, de tudo o que lhe concerne é que pode dar um resultado.

Mas esse resultado não é inscrito em um tempo distante ou em um espaço separado do que você É, nem em um
além, nem em uma crença qualquer, nem em uma religião, nem em uma técnica, nem em um exercício.

Passe pela fase, primeiro, do observador.
Quando você responde: «Eu Sou», quem observa?

Quem olha?
Quem está por trás do que se joga?

Você ainda está jogando na cena de teatro.
É preciso, portanto, colocar-se, já, na poltrona que observa a cena e não jogar a cena e, depois, aí também, sair do

teatro.
Isso não parará a cena – ela continuará a desenrolar-se, esse corpo continuará a viver – mas você não será mais

afetada, nem incomodada, nem alterada pelo que quer que se desenrole na cena, porque você não olhará mais essa
cena.



Você não estará mais sentada a olhar o espetáculo, você sairá do teatro e constatará, então, por si mesma, que
jamais houve teatro.

Só o lugar onde você se coloca determina as condições às quais você adere – as leis físicas –, mas, em caso algum,
a física pode seguir a metafísica.

Não há esforço a fornecer porque, enquanto você considera que há um esforço, você se coloca, aí também, no
interior do teatro, na cena, você atua e adere a algo, mas a cena de teatro para, sempre, um dia.

O teatro desaparecerá, de qualquer modo, a partir do instante em que esse saco de alimento não estiver mais.
É o jogo do mental, o jogo do ego (da própria pessoa), ao qual você adere, que a impede de ver claramente.

É como se houvesse viseiras que lhe mostram, unicamente, o que há diante de você e que a impedem, portanto, de
sair do que está à frente, não unicamente para ver o que está nos lados e atrás, mas para, efetivamente, apreender

que nada há a ver.
O Ser está além do ver.

O Absoluto não é um ver.
Ele É o que você É, na Essência, na Eternidade, quaisquer que sejam as circunstâncias vividas por esse corpo.

Como eu disse: você não é nem a cena de teatro, nem o ator, nem o espectador, nem o teatro.
Enquanto você não tenha respondido a essa questão, enquanto não tenha tido o ponto de vista exato disso, bem, o

que você procura não pode ser obtido.
O ponto de vista no qual você se coloca é aquele da pessoa, aquele de sua vida, mas, tanto para você como para

cada um, enquanto você se define em relação à sua vida, isso concerne apenas à pessoa, ao efêmero, mas não ao
que você É.

Enquanto vocês creem que há que escalar, enquanto creem que há uma progressão, enquanto creem que há uma
procura que é sem fim, vocês se enganam a si mesmos: tudo já está aí.

É seu ponto de vista que colocou a distância com a Verdade.
A Verdade não conhece qualquer distância, qualquer tempo, qualquer espaço.

Quando eu digo: «mudem de ponto de vista», isso não concerne, é claro, unicamente, à visão.
Mas, bem além, mesmo, da perspectiva, é a própria consciência que deve desmascarar o jogo da ilusão.

E, se eu posso exprimir-me assim, acima dessa consciência, o que há?
Há o que eu chamei a-consciência.

Enquanto você não está dissolvida, enquanto não está morta para si mesma, para suas próprias ilusões, você pode
continuar a procurar, longo tempo, a Paz.

Quando nós dizemos para ficar tranquila, é um engajamento para fazê-los mudar de ponto de vista.
Enquanto você está identificada ao seu pequeno eu, às suas pequenas necessidades, às suas pequenas satisfações

ou às suas grandes necessidades e suas grandes satisfações, você não pode encontrar a Paz, não pode estar
tranquila.

É por isso que eu disse (e que repito): vocês não têm alternativa que não a refutação do conhecido, porque o
Desconhecido não pode ser conhecido, uma vez que ele é o que vocês São.

O ponto de vista deve ali instalar-se, ou seja, sair do teatro.
Enquanto você não fez a experiência disso, você está persuadida de ser esse corpo.

Olhe, por exemplo, seus Irmãos e Irmãs, nossos Irmãos e Irmãs que vivem a experiência de saída do corpo ou a
experiência de morte: eles sabem que não são esse corpo, mesmo se entram nele.

Em contrapartida, eles sabem, pertinentemente, que é um saco de alimento que está morto, mesmo se é chamada a
vida.

O mundo não existe.
Tudo o que é visto não pode existir, é uma ilusão.

Enquanto você não aceita esse ponto de vista, não há solução, porque essa solução, mesmo possivelmente
existente, inscrever-se-á apenas no quadro da ação/reação no próprio efêmero da ilusão.

Questão: quando de uma conversa anterior, você me disse: deixe esse corpo tranquilo, ele não tem necessidade de
você para viver.

O que eu tenho a ouvir, hoje?

Você deixou esse corpo viver?
Vocês estão, permanentemente, na resistência.

Essas resistências exprimem-se por sofrimentos, no saco de alimento ou no saco de pensamentos.

Enquanto há sofrimento, qualquer que seja, vocês estão no interior dessa ilusão.
Aquele que deixa viver seu corpo – qualquer que seja o alcance desse corpo ou qualquer que seja a Paz desse corpo

– não é, de modo algum, concernido, uma vez que, você admitirá, você não É esse corpo.

Quando você morre, ou quanto você dorme, o que resta de você?
Para além do sonho ou do pesadelo, onde você está, naquele momento?

O que se torna o mundo?
Ele existe ou não?



O que se tornam seus parentes, sua família, seus filhos, seu trabalho?
Eles estão presentes em sua consciência, quando você dorme?

Toda a problemática está aí.

Deixar esse corpo tranquilo não quer dizer negligenciá-lo ou abandoná-lo, mas não mais resistir porque, a partir do
instante em que vocês não resistem mais, em que vocês não se opõem mais, a ação/reação não pode mais

desencadear-se: o ponto de vista muda, a Paz instala-se, a tranquilidade está aí.
Então, naquele instante, você descobre outra coisa que não o Eu Sou, você descobre que É Absoluto e que essa

forma, essa vida vive-se, mas não lhe concerne.

Então, é claro, o ego vai apropriar-se do que eu disse – se você o compreende, nesse nível – para dizer: «ah, mas eu
tenho obrigações».

Mas as obrigações, elas se completam por si mesmas.
Eu não falo de obrigações, quaisquer que sejam, mas de sua consciência: onde ela está?

E, além da consciência, há algo, além do observador, que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que sempre
esteve tranquilo, que sempre esteve na Paz.

É esse ponto de vista no qual é preciso Estar.
Enquanto ele não está, o efêmero prossegue seu curso, alterando ou melhorando sua vida e fazendo-a crer que você

ali está submissa, de um modo ou de outro.

Então, é claro, o ego vai crer que será necessário procurar um conhecimento espiritual, psicológico, um conhecimento
de amanhã.

Enquanto você está nisso, você não está aqui e agora, você está na projeção, e a projeção mantém a ilusão.
Nenhuma satisfação pode ser duradoura, na projeção, porque, mesmo se você tivesse todas as facilidades (materiais

e espirituais), mesmo se você conhecesse todos os mistérios do Universo, o que isso mudaria?
Absolutamente nada, a não ser a satisfação do ego de crer que ele vai controlar o futuro, sua situação familiar, social,

financeira, afetiva.

Enquanto você joga na cena de teatro, você não pode ter o ponto de vista daquele que É Absoluto, já, e para quem o
teatro não tem necessidade dele.

É o jogo das interações nos corpos ilusórios – mesmo sutis – que mantém, ele mesmo, a ilusão.

Quando nós lhes dizemos que nada há a fazer, que não há caminho, que não há evolução, é claro que, para o ego,
há, e isso será, sempre, uma involução, porque é sem fim no efêmero.

Mas esse sem fim do efêmero não desemboca, jamais, no Absoluto, porque a sucessão de causas é infinita.

Nutra esse saco, contente-o, mas você não é ele.
Contente-se de observá-lo, de olhá-lo e, depois, desvie seu olhar.

Então, é claro, o ego vai fazê-la crer que é a morte, o ego vai fazê-la crer que é o fim.
Sim, é o fim dele.

Mas não é seu fim, ao contrário.

A mudança de olhar, de ponto de vista é uma consciência mais ampla e, mesmo essa consciência mais ampla é
efêmera porque, senão – se fosse Absoluto – você estaria, permanentemente, no mesmo estado, sem flutuação, sem

movimento (o que não é, é claro, jamais, o caso).

Enquanto há procura de Luz e de Amor, isso significa que você põe uma distância com a Luz e o Amor e é, portanto,
uma projeção.

Você crê que há algo a procurar, a melhorar, porque o disseram a você, mas será que você pode prová-lo a si
mesma?

Onde está a prova?
Não existe nenhuma.

É uma trapaça, é uma fraude.
Aceite isso, não como uma crença, mas vivendo-o e a expansão da consciência tornar-se-á supraconsciência e,

depois, a-consciência.
É o momento em que você dorme.

É o momento em que você sabe que você É e, no entanto, no qual não existe qualquer corpo, qualquer pensamento,
qualquer emoção, qualquer interação, no qual você não está inscrita em qualquer realidade efêmera.

O Absoluto revela-se, naquele momento.
Mas, se ele se revela, é claro, isso quer dizer que ele sempre esteve aí, ele não está em outro lugar, ele não está

amanhã.
É preciso sair do teatro, mas o que deve sair do teatro?

Não esse corpo, não essa vida, mas o que você É.

Você É Amor, mas, enquanto você considera que esse Amor está no exterior, você faz dele uma projeção, um desejo,
e põe uma distância e crê que amanhã será melhor e você continua presa pelo tempo, pelo espaço, pela localização

em um corpo.

Enquanto você está localizada, você está presa.
Enquanto você crê que há procura, você está presa.



Enquanto você está ávida de conhecimento, você está presa porque, na realidade, você conhece o que você É, uma
vez que o próprio sentido dessa palavra é nascer com (aliás, você não pode nascer sem – reflita).

A essência de seu Ser, a Essência do que você É é Amor, é Absoluto.
Descobrir o Tudo, se você prefere, é nada mais ser, aqui, não como uma negação da vida, mas, efetivamente, como

uma mudança de ponto de vista: isso se chama, também, a Humildade e a Simplicidade.
É apreender e ver que você nada é desse mundo, que você não é desse mundo, que você não está sobre esse

mundo.
Não há mundo.
Não há pessoa.

Há apenas crenças, há apenas projeções, apenas ilusões que se persistem e se mantêm por si mesmas, no âmbito
do efêmero, na ação/reação, do bem e do mal.

O que você É não pode nem nascer, nem morrer.
O que você É não pode ser afetado pelo que quer que seja desse mundo.

O que é afetado é o efêmero e, enquanto você é identificada ao efêmero, você é afetada e, portanto, você sofre, de
uma maneira ou de outra.

Não é questão de colocar um curativo ou um analgésico onde você sofre.
É preciso mudar de ponto de vista, que vai mostrar-lhe que, quando o Absoluto revela-se, o sofrimento não existe.

É o saco de alimento, é a química do corpo que cria o sofrimento, é esse mundo.

Quando você dorme, será que você sofre, mesmo de uma doença, mesmo de um distúrbio afetivo, mesmo o mais
violento, quando você está acordada?

O enigma está aí: o que você É quando você dorme?
O que você É quando você morre?
O que você Era antes de nascer?

E eu não falo em termos de futuro ou de passado, mas, efetivamente, da essência do que você É.

Questão: os ensinamentos convidam-nos a liberar-se do conhecido, viver o instante presente, tal como ele é e não
como se quereria que ele fosse.

Isso basta para tornar-se o Amor da Luz Eterna nessa vida?

Se você fosse capaz de mudar o ponto de vista (de não mais ser esse corpo, de não mais ser esse instante que se
desenrola, essa sequência lógica de eventos), ainda que apenas no que você poderia nomear de um bilionésimo de

segundo, é claro que isso bastaria.
Todo o problema é ligado à localização da consciência, portada nesse corpo, nesses pensamentos, nessa vida que

você vive, mas, como eu disse, você não é essa vida que você vive, de modo algum.

A vida está aí, independentemente de você, independentemente do mundo.
Viver isso é ser Absoluto, isso não é mais uma crença, é a ausência de localização, é a ausência de identificação, é
não mais jogar o jogo da ação/reação, mas fazer tudo – absolutamente tudo – o que a vida propõe, com a mesma

equanimidade, a mesma Simplicidade e a mesma Humildade porque, no Absoluto que você É, o Absoluto não pode
ser afetado, nem pela doença, nem pela perda, nem pela falta, nem pela plenitude, uma vez que o Absoluto é Infinito
Eterno, o que não é esse corpo, o que não é essa pessoa, o que não são suas relações, o que não são seus filhos,

nem seus pais, nem aquilo a que você está apegado.

Aquilo a que você está apegado perde-o e perdê-lo-á.
Enquanto há apego há localização a esse corpo, a esse marido, a essa mulher, a esse filho, a essa casa.

Enquanto você não é livre, como você quer reivindicar a Liberdade?
Como você crê poder ser livre, estando apegado ao que quer que seja?

O que é a Liberdade?

Enquanto você está nesse saco de alimento, você é Livre?
Você sabe quem você É?

Quem você Era antes de nascer?
Enquanto você não tem essa resposta, isso para nada lhe serve.

Todas as outras respostas são caducas e você gira, e nós todos giramos, enquanto o Absoluto não está revelado.
Enquanto nós aderimos ao conhecido (de uma maneira como de outra), nós estamos presos, confinados e confinando
os outros em nossas certezas, em nossos apegos, em nossos desejos, em nossas incompletudes, porque tudo isso é

efêmero, e dura apenas o tempo desse saco de alimento.

O que é importante é o que está dentro – o que você É –, mas você não É o Templo, você É o que está no Templo.
O Sagrado não é o corpo, mesmo se o corpo seja sagrado.

O Sagrado é o que é invisível, o Sagrado é o que é Eterno e Absoluto.
Não se importe com o tempo que passa, não se importe com a vida e a morte, não se importe com seus prazeres, não

se importe com o que você crê possuir porque, nesse mundo, tudo o que você possui – sem qualquer exceção –
possuirá você.

Enquanto você não se deu, inteiramente, o Absoluto não pode ser sua Verdade porque, naquele momento, você está
preso por si mesmo.

Não procure, no exterior, um culpado ou uma causa porque, enquanto joga nisso, você não é o que você É e crê



aproximar-se disso, mas você não se aproximará, jamais.
Nenhum elemento desse mundo, nenhuma pessoa desse mundo, nenhuma localização nesse mundo, nenhum Amor

desse mundo pode aportar-lhe o que você É, porque tudo o que é visto, projetado, toda posse, é uma ilusão.

Então, não peça a Liberdade, se você não é livre.
Vocês jogam um jogo que existe apenas na projeção.

Aquele que sai do corpo sabe que ele não é esse corpo.
Aquele que sai dos próprios pensamentos sabe que ele não é seus pensamentos, e aquele que sai da consciência

sabe que ele não é a consciência.
Não são crenças, uma vez que vocês podem vivê-lo.

Não há qualquer obstáculo desse mundo, não há qualquer carma.
As únicas restrições são suas próprias crenças, nada mais.

Mais do que nunca, é preciso estar lúcido.
Essa lucidez é um ponto de vista que nada mais tem a ver com o ponto de vista daquele que é localizado em um

corpo, em uma vida, em uma profissão.

O Amor é Livre, o Amor é Absoluto, porque é o que vocês São.
Mas não o amor humano, projetado em uma emoção, qualquer que seja, porque todas as suas emoções fazem

apenas traduzir seus próprios vazios e suas próprias incompetências para ser Absoluto, porque nada há a preencher,
exceto para o efêmero.

A essência é Amor: o que vocês São, o que nós todos Somos.
Se nós somos isso, então, nada há a procurar, não há ideal, nada há a idealizar, nada há a crer.

Vocês devem, bem ao contrário, diminuir, aceitar nada ser, aqui, na consciência que vocês vivem e,
instantaneamente, vocês São o Tudo, Absoluto.

Se a mínima parcela de efêmero permanece – em seus apegos, em suas posses, na necessidade de pressionar o
mundo, de ali opor-se, de ali agir ou reagir – vocês se inscrevem, por si mesmos, no sofrimento, no efêmero e na

falta.

Ora, vocês São a plenitude do amor.
Vocês São Absoluto.

Os limites e as barreiras vêm apenas de suas projeções, mesmo as mais felizes.
Enquanto vocês projetam, vocês não podem ser Absoluto.
Enquanto vocês procuram, vocês não podem encontrar.

Tudo o que vocês creem encontrar faz apenas afastá-los, porque o que vocês encontram inscreve-os em uma
localização sobre esse mundo, nesse mundo, e tudo isso é efêmero.

O mundo desaparece, assim que vocês dormem.
Percebam: vocês correm atrás de quimeras, vocês procuram uma satisfação imediata ou programada, vocês se

atribuem papéis, profissões, funções.
Mas vocês nada são de tudo isso.

Vocês São Absoluto, Amor.

Questão: há certo tempo, em qualquer circunstância que, em outros tempos, geraria emoções de todo gênero, a
ausência de emoção deixa-me um pouco perplexa.

Não há passo para o Absoluto.
Contudo, quando as emoções somem, em um primeiro tempo, isso pode dar-lhe a pensar que há um desinteresse ou

algo de bizarro ou de não habitual.
Isso é, efetivamente, um passo para o Si que, efetivamente, pode parecer aproximá-la do Absoluto, que já está aí.

A eliminação da localização desse saco de alimento, como dos sacos de pensamentos, efetivamente, traduz-se pela
rarefação e pelo desaparecimento das emoções, porque a emoção é o que põe em movimento.

Ora, o Absoluto não é o movimento: ele é a ausência de movimento, dada a não participação nesse mundo em
movimento.

O efêmero é movimento.
O Absoluto é não movimento, porque o que é o Tudo não pode estar em movimento.

As partes do Tudo podem estar em movimento.
Assim, portanto, quando as emoções somem, mesmo se isso possa aparecer como bizarro, ótimo, porque é a prova

indiscutível de que você não participa mais dos movimentos do efêmero.
Eu repito: não é um desinteresse ou um desengajamento, mas, bem mais, um ponto de vista que muda.

É um grande passo do ponto de vista.
O ponto de vista amplia-se, você não está mais na cena do teatro, você é, ainda, aquele que pode observar, mas que

não vive o que se vive na cena.

Então, isso é não habitual.
Isso pode traduzir-se, em um primeiro tempo, como um sentimento de estranheza, mas é normal.

Isso traduz o processo de desengajamento da ilusão do efêmero, do conjunto dos sacos efêmeros.



A partir desse instante, o observador revela-se, o que lhe dá a apreender que você continua aí, apesar de não haver
mais emoção.

Quem está aí?
Quem olha?

Quem observa, se não é o que você É, em Verdade, no Absoluto?
Isso não é, portanto, um passo para o Absoluto, mas, bem mais, um passo do ponto de vista.

Ao invés de estar ao pé da montanha e ter uma visão limitada pelas árvores, você afastou-se da montanha e vê a
altura e o topo da montanha.

É uma etapa.
Resta, agora, apreender que não há etapas.

Lembrem-se das cascas de cebola: as verdades são camadas empilhadas.
A verdade da primeira camada nada conhece das camadas que estão acima.

Mas camada a mais extrema contém todas as outras camadas, mesmo se ela não as veja, mesmo se ela não as sinta.
Assim evolui a consciência na Supraconsciência nomeada Turiya.

E vem, depois, a equivalência do sono, ou seja, a não consciência – bem além do Samadhi – que dá a viver o
Absoluto.

Do ponto de vista limitado é um passo, mas, do ponto de vista do Absoluto, isso nada muda, uma vez que isso sempre
esteve aí.

Em resumo, quanto mais vocês penetram a supraconsciência, mais vocês dormem, menos esse mundo tem peso
sobre vocês.

E, como eu o dizia, vocês todos sabem que, se conseguem dormir, qualquer que seja o problema, ele não existe mais.
Ou, então, não há sono: há pesadelo ou sonho.

Nem a emoção, nem os pensamentos, nem o saco de alimento, nem o conhecimento, nem a espiritualidade são de
qualquer utilidade para ser Absoluto.

São armadilhas que os mantêm na ilusão do efêmero.
Nada do que vocês São é efêmero.

Os jogos de papel mudam, permanentemente.
Vocês mudam de trabalho como de canal de televisão, como de olhar, como de profissão.

Mas tudo isso é efêmero porque, justamente, isso muda.

O Absoluto jamais mudou, e não mudará, jamais, o que vocês São.
Então, é claro, se vocês têm vontade de jogar, então, joguem.

Lembrem-se: O Absoluto não é uma busca, ainda menos, uma etapa.
É um Final.

É o momento em que todo o conhecido apaga-se.
Não é a morte, mesmo se o ego lhes diga isso, mesmo se o mental vá secretar a química do medo.

Porque o saco de alimento, como as emoções, como os pensamentos, têm a lamentável tendência a fazê-los crer que
são verdadeiros.

E vocês ali estão identificados, ali aderiram, de uma maneira ou de outra.

Não é importante conhecer as maneiras que conduziram a isso, isso não tem qualquer espécie de importância.
Enquanto vocês estão interessados na ação/reação, a Ação de Graça não pode ser sua Morada, porque vocês

colocaram sua Morada nesse saco, nesses pensamentos, nessa vida.
Então, vocês vão nutrir-se de pitadas de Luz, vão criar a evolução, vão criar a melhoria, a busca.

Mas é bobagem.
Isso não tem existência alguma, isso não existe em outro lugar que não nas projeções, que não na ilusão.

A única questão essencial é: «o que vocês São?».
E o «vocês São» nada tem a ver com o que vocês creem ser.

O que quer que vocês vivam é efêmero.
Mesmo a coisa a mais perfeita desaparecerá, totalmente, com esse corpo.

Então, é claro, vocês aderiram ao carma.
Mas o carma não concerne ao que vocês São, ele concerne a outro efêmero que não existe mais, ainda menos que o

outro: as vidas passadas.

Vocês devem escolher: Absoluto ou efêmero.
Mas não esperem encontrar um contentamento duradouro no efêmero.

Mesmo o Si não é estável.
É fácil descrever a experiência do Si, da não separação, do Amor Infinito.

Mas será que isso é Absoluto?
Não, seguramente, porque o que vocês podem exprimir, com palavras, de suas próprias experiências, de suas

próprias memórias, desaparecerá com o desaparecimento desse saco.

É isso que vocês São?
O que vocês procuram e por que o procuram?

O que vocês procuram preencher, tranquilizar, se não é o vazio desse corpo e desses pensamentos que são apenas
projeções, conchas vazias?



E, no entanto, vocês estão dentro: portanto, vocês não podem sair disso.
É, simplesmente, o ponto de vista que muda.

A partir daquele momento, tudo irá muito rápido para vocês.
O princípio da refutação do conhecido leva-os, se se pode dizê-lo, a serem Absoluto.

Mas, eu repito: refutar não é rejeitar, é estar consciente.

Deixem esse corpo fazer o que há a fazer, deixem esse corpo criar seus filhos, deixem esse corpo ir trabalhar.
Vocês nada são de tudo isso.

Façam-no, mas, ali, nada invistam, senão, vocês nutrirão o ego, vocês nutrirão o efêmero.
Vocês chamam a isso a satisfação e o bem-estar, mas nenhuma satisfação e nenhum bem-estar é Absoluto, porque

inscrito no efêmero.

Questão: a Onda de Vida começou a subir e parou.
Você pode orientar-me para que eu emirja desse caos?

É preciso passar pelo caos.
Enquanto você não morreu, você não pode encontrar o que você É.

Por que recusar o caos?
Ele está aí, você não É isso.

Nada faça, não lute contra: olhe-o.

Será que você É isso?
Isso prova que você está identificada a esse caos, mas você não É esse caos.

O caos concerne ao efêmero, quaisquer que sejam as palavras que ali coloquemos.
O caos traduz apenas o caos do ego, o caos do corpo, o caos dos pensamentos.

Mas agradeça ao caos, observe-o e, se você está lúcida e o vê, você sabe, muito bem, que você não É isso.
E, se você pensa sê-lo e vivê-lo, é que você ali está, ainda, em algum lugar, apegada.

Porque o ser humano crê ser apegado à sua família, aos seus filhos.
Mas vocês são, igualmente, apegados aos seus sofrimentos, mesmo se dizem (e, sobretudo, se dizem): «eu não

quero sofrer».

Lembre-se: você não tem que lutar contra o caos.
Não há solução a aportar ali.

Olhe-o, observe-o, e você constatará que nada É disso.
Naquele momento, o sofrimento soltar-se-á, o caos dissolver-se-á por si mesmo, não por qualquer ação, não pela

aplicação de um curativo.
Seja lúcida.

Você disse: você está lúcida, mas, em algum lugar, ainda, há uma adesão a essas projeções.
Então, é claro, poder-se-ia dizer-lhe que é ligado ao que você viveu no passado, mas isso não tem qualquer espécie

de importância.
Observe, no instante.

Não procure causas, que podem ser verdadeiras a um nível da cebola, mas não em outros e, sobretudo, não no
Absoluto.

Olhe o caos.
Você É isso?

De maneira definitiva, não.
É impossível.

Observe, lucidamente, e libere-se disso, não lutando contra, não ali aportando uma solução (porque você o
reforçaria).

Mas, simplesmente, porque você exprimiu essa lucidez, você tem essa capacidade real.

Será que o caos está aí quando você dorme?
É claro que não.

E quando você acorda, ele continua aí.
Onde ele estava enquanto você não estava aí?

Reflita.
É muito simples.

Não é um enigma ou uma charada.

O que você tem medo de soltar, se não é sua pobre pequena pessoa efêmera?
Nenhuma perfeição eterna pode ser obtida no efêmero.

Você pode ter a ilusão disso, do mesmo modo que você pode transformar um rosto por uma maquiagem, ou dar a ver,
pelo vestuário: atrair a atenção e o olhar a outro lugar que não sobre a Verdade, a fim de não ver o que nasceu.

É o mesmo princípio: desengage-se, refute.
Nenhum caos pode atingir o que você É, qualquer que seja o grau de sofrimento, qualquer que seja o grau de lucidez.

Tudo isso é apenas uma cena de teatro.



Você já tem a chance de observá-lo, de estar lúcido dele, como você diz.
Então, vá mais longe.

Basta não inscrever-se nesse caos, basta não lutar contra, mas, simples e objetivamente, olhá-lo.
Se você faz isso, então – se posso dizer – está ganho.

Todo problema vem, em definitivo, do medo: o medo de perder esse corpo, o medo de sofrer, o medo do abandono.
Mas você não pode abandonar o que você É, de toda a Eternidade.

Você é Absoluto.
O caos é uma lavagem do efêmero.

Fique tranquila. Deixe agir, mas você nada É disso.
Aceite-o.
Aceite-o.
Veja-o.

É muito simples.

Mas, se sua lucidez leva-a a querer agir ou querer reagir, então, você se inscreve, por si mesma, em algo que vai
durar no efêmero, enquanto, se você faz a tentativa de aplicar o que eu disse, com extrema rapidez, sua lucidez

tornar-se-á ainda mais clara.
Você não poderá ser alterada por esse caos que não lhe concerne, de modo algum.

Nesse gênero de questão que você coloca, aí também, há etapas, não para o Absoluto, mas etapas de lucidez que
devem ser cruzadas, umas após outras, não lutando, não se opondo, mas, efetivamente, olhando, não, unicamente, a
situação, não, unicamente, o caos, mas, efetivamente, a si mesma, para além desses sofrimentos, para além, mesmo,

desse caos.

Então, naquele instante, haverá um instante, detectável entre todos, no qual algo báscula.
Você passa do efêmero – se se pode dizê-lo – ao Absoluto. Embora não haja passagem, nem basculamento, nem

reversão.
Mas isso a consciência percebe, claramente.

Mas, aí também, você não é o que se apercebe claramente disso.
Aí também, é preciso ir além.

Fazer isso, observar isso é não mais dar peso ao caos, não mais dar atenção ao efêmero, às crenças, às suposições,
mas, efetivamente, aproximar-se da Infinita Presença.

E, aí, o Absoluto está quase aí, para você.

A busca de perfeição, como a culpa que você exprime são apenas medos.
Mas você não tem que lutar contra esses medos.

Mas você não tem que lutar contra esses medos, há apenas que olhá-los (como para o caos), que ver que isso está
ligado, que isso funciona em sinergia no efêmero, mas não pode, em caso algum, tocar ou alterar o que você É, em

Verdade.
Aceite, portanto, sua imortalidade.

Você não é nem esse corpo, nem o que você tem vivido, nem suas atividades.
Você é o caos, e é nesse caos pessoal, individual (que é uma morte mítica e mística), que o Absoluto está aí.

Esse momento de temor, que a faz crer no fim, é, de fato, apenas a abertura para o Verdadeiro, ou seja, ao Absoluto.
É claro, o corpo, é claro, os pensamentos vão tudo fazer para evitar-lhe de pensar assim.

Questão: estou pronta para aceitar o ponto de basculamento para o Absoluto?

Sua questão não quer dizer grande coisa.
Quem coloca a questão?

Não é a vidência, ainda menos uma autoridade exterior que vai dizer-lhe: "está bem" ou "não está bem".
Não há que estar pronto para algo que sempre esteve aí.

Você não tem um traje a por para ir casar-se.
É preciso aceitar estar despojado, totalmente nu, no caos, no Abandono o mais total.

Ao contrário, sou eu que lhe pergunto: "você está pronta?"
Porque, só você tem a resposta.

Como você pode projetar uma resposta a esperar do exterior?
O que a faz pensar ou crer nisso, se não são suas próprias indecisões, suas próprias dúvidas?

Toda resposta está em você.

Não há melhor momento do que o instante presente.
Não há distância, não há busca, não há trajes a colocar, não há que estar pronto.

É a perspectiva do ponto de vista da personalidade que vai fazê-la crer que é preciso estar pronto ou não.
Ter-se pronto ou não ter-se pronto: mas isso nada quer dizer.

Aliás, nada há a dizer.

O que você procura dizer-se a si mesma?



O que você quer mascarar?
Sobretudo, nada crer.

Não há que estar pronto ou não estar pronto para algo que sempre esteve aí.
É o ponto de vista da personalidade que, sempre, através das palavras que você emprega, mostra, mesmo, que você

espera algo ou que espera ou teme algo.
Mas é o mesmo princípio: esperar, temer ou outro, é apenas a projeção de suas próprias incertezas interiores.

E de qual interior você fala?
E de qual interior eu falo?

Aquele do Si.
É preciso Abandonar o Si para ser Absoluto, porque o Absoluto já está aí, ele engloba o Si, ele é o Não Si, o Não Eu,

o Não Ser, o Não Parecer.
Ele é o Para Brahman, ou seja, o Tudo, além do Tudo, o Absoluto Último, Amor.

Como você poderia estar pronta para o que você já É?
A noção de preparação põe uma distância, uma separação, mesmo.

Nada há a preparar.
Não há que estar pronto ou não estar pronto, porque adotar isso é remeter-se a certa forma de linearidade, ao

efêmero, à incompletude.
É uma projeção, aí também.

Não é um casamento, você nada tem a reencontrar mais que não o que você já é.
Só o ego crê nisso e elabora hipóteses em cima.

Questão: o que é oportuno que eu ouça de sua parte?

A primeira resposta é: "nada, absolutamente".
A segunda resposta é: "o que você espera, o que você espera ouvir?"

Nenhum conhecimento que venha do que eu poderia dizer-lhe, do que você É permitir-lhe-á Sê-lo e, ainda menos,
tornar-se isso.

É preciso fazer o Silêncio.
Esse Silêncio não é uma imposição que diz: "eu paro de pensar, eu paro de mover-me".

Mas é o Silêncio do observador.

Quem pensa?
Quem fala?
Quem vive?

Quem tem esse nome que você porta?
Se tudo isso para, então, eu posso dizer-lhe o oportuno que é parar tudo isso.

O Absoluto, eu repito, não é uma etapa, nem um dizer (qualquer que seja), uma vez que o Absoluto revela-se,
justamente, a partir do instante em que há Abandono do Si ou Abandono do Eu, sem sofrimento, sem querer fugir do

que quer que seja.
Mas, efetiva e verdadeiramente, o momento em que o Silêncio faz-se, e no qual nada se diz, no qual nada mais é

oportuno, é o momento da Dissolução, chamado, precedentemente, o caos, na questão anterior.

Viver o caos é ousar, também, Abandonara-se, não mais depender do Eu e do Si, tornar-se, realmente, independente
e Livre, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida.

Nenhum filho, nenhuma regra social, nenhuma espera desse corpo pode alterar isso.
Em definitivo, e aí também, o "ficar tranquilo" toma todo o sentido.

Como eu disse, em numerosas reprises, aquele que olha a cena de teatro não pode pôr-se em pé e perturbar os
outros espectadores.

Ele está em uma poltrona, ele observa.
Ele está cativo, ele também.

Mas o fato de estar cativo do observador desemboca na não consciência ou a-consciência.
Mas isso já está aí.

Não existe qualquer distância, qualquer tempo, qualquer apego que possa frear ou restringir o Absoluto, uma vez que
o Absoluto contém tudo isso.

Questão: como fazer para não mais intervir na vida corrente?

Mas, justamente, nada há a fazer, e tudo se fará.
Vocês têm tendência a considerar, uns e outros, que, quando se diz para deixar fazer, para ficar tranquilo, que vocês

vão ficar sentados em uma poltrona e esperar.
Vocês nada compreenderam, mas está muito bem porque, justamente, nada há a compreender.

Refutar não é renegar: é, simplesmente, o ponto de vista que muda.
A ação desenrolar-se-á, sempre, o fazer ocorrerá, mas a consciência não fará.

Vocês observarão o que se faz.
É o ponto de vista que muda.

E vocês percebem, e vocês mantêm uma visão limitada.



Quando eu lhes digo que esse mundo não existe, será que isso quer dizer que você vai sair desse mundo assim que
fecha os olhos, ou assim que se põe em uma poltrona?

Mas é claro que não.

Não é necessário negar o que vive esse saco de alimento: é preciso não implicar-se ali.
É isso, ficar tranquilo.

Isso não quer dizer tornar-se um legume, isso quer dizer fazer e intervir, mas você não é nem o que faz, nem o que
intervém.

É um problema de posicionamento.
Isso é repetido em numerosas reprises.

Quando se diz a vocês para nada fazer, isso não quer dizer permanecer sem nada fazer, sentado em algum lugar, ou
na cama.

É claro que não.
Faça o que há a fazer, responda às suas obrigações, quer elas sejam leves ou pesadas, mas vocês nada são disso.

É o ego que se apropria disso, em sua questão.
É o ego que se diz: "mas como eu posso parar de fazer, meus filhos, minhas obrigações, minha família?".

Ninguém lhe pediu para parar o que quer que fosse.
É uma mudança de ponto de vista.

Você não é o que faz, você não é o que intervém.
É o ego que, espontaneamente, quer limitar de acordo com o que ele percebe, é claro, e que a faz crer que isso não é

possível.

Será que aquele que sai do corpo para de viver?
Não, ele está bem mais vivo do que quando ele age.
Do mesmo modo (e eu o repito), nada há a rejeitar.

Refutar não é rejeitar: é mudar de olhar, mudar de ponto de vista.
É claro, o que eu digo, para o ego, é incompreensível, porque o ego não vê e ele tem razão.

Como ele poderia fazer, sem nada fazer?

Se eu tomei o exemplo, em numerosas reprises, da cena de teatro, não é por acaso.
Vou retomar outro exemplo: aquele da corda.

Você entra em uma sala mal iluminada, seus olhos veem uma corda, mas, como está mal iluminado, você é
persuadido de que é uma serpente, e você tem medo e acende a luz, e você se apercebe de que é uma corda.

É exatamente o mesmo princípio.

Dito em outros termos, em sua linguagem corrente, vocês se enganam.
Não há serpente e, no entanto, você acreditou nisso.

Mas o fato de mudar de iluminação o faz perceber seu mal-entendido.

É o mesmo princípio para sua vida: ninguém, jamais, pediu para intervir, nem agir.
Ao contrário, esse saco de alimento deve viver o que ele tem a viver, leve ou pesado.

Mas não se impliquem, porque não é vocês.
É o ponto de vista que muda, não é a ação.

Mas a personalidade, é claro, não vai compreender isso.

O melhor modo de chegar ali, eu expliquei, é a refutação.
Refutar não quer dizer nada fazer, é ter-se tranquilo, é deixar fazer-se.

Esse Fazer não tem necessidade do que você É.
É toda a diferença.

O ponto de vista, a iluminação, o olhar: não há serpente, é uma corda, é uma crença e, depois, unicamente depois,
não há mais nem serpente nem corda.

Mas não é porque você vai dizer que não há serpente e corda que isso será verdadeiro.
É como as camadas da cebola, é similar.

Será que a camada da cebola que é a mais próxima do centro conhece a vida do envelope da cebola?
Não.

É similar para você.

Será que o fato de ser Absoluto faz desaparecer o que quer que seja do que está no interior da cebola?
É claro que não.

Mas a lógica do ego é fazê-lo crer que sim.
Daí essa questão.

O Absoluto não é aquele que fica em uma caverna.
O Absoluto pode efetuar não importa o que em uma forma, mas ele sabe que ele não é essa forma e, no entanto, ele

faz.
É uma mudança de ponto de vista, não de ação.



Não é passar da ação à inação, não é parar todas as interações, não é matar pai e mãe ou filho.
É outro olhar, uma consciência expandida.

É passar daquele que é ator de sua vida para aquele que olha.
É o observador: aí está o Eu Sou.

E, depois, o observador desaparece, ele também: não há mais localização em um corpo, em uma história.

Mas quem disse que a história devia parar?
Ninguém, exceto seu ego.
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Questão: nesse contexto, o que quer dizer o Absoluto, como vivê-lo?

Aí está o exemplo típico (e eu nada tenho contra você) de alguém que nada leu do que eu disse.
Nada se pode dizer do Absoluto.

Não é um contexto, nem um conceito.
Nada – absolutamente nada – se pode dizer sobre o Absoluto, uma vez que, justamente, ele é Desconhecido.
Portanto, querer dele fazer uma abordagem de compreensão intelectual, mental ou imaginada nada quer dizer.

É o mental que coloca essa questão.
O mental não pode aproximar-se, nem mesmo imaginar o que quer que seja concernente ao Absoluto.

O próprio princípio do Absoluto é, justamente, refutar tudo o que é conhecido.
Nada pode ser explicado – dado – sobre o Absoluto.
Querer fazer dele uma compreensão nada quer dizer.

Do mesmo modo, não existe qualquer meio para dar-lhe – para explicar-lhe – concernente a como viver o Absoluto,
porque o como implica, necessariamente, uma compreensão (um mecanismo intelectual de preensão, de abordagem),

o que é impossível.
Eu a engajo, portanto, a reler tudo o que eu pude dizer e, mesmo, em meu texto de introdução.

Qualquer vontade de compreensão do Absoluto é fadada ao fracasso, uma vez que ele lhes é Desconhecido.
O Absoluto não pode ser exprimido em palavras, porque é o que vocês São.

Portanto, querer viver o que você É é um disparate, uma vez que você o É, de toda a Eternidade.
O mental coloca esse gênero de questão porque ele é persuadido de que vai poder apropriar-se do Absoluto e vivê-

lo.
Mas, justamente, é na ausência de compreensão, no desaparecimento da interrogação do próprio mental, no
desaparecimento da compreensão (ou da lógica que é, também, o desaparecimento da própria pessoa) que o

Absoluto É.
Eu não posso, portanto, aportar qualquer resposta à sua questão.

Seria presunçoso crer – ou esperar – que uma definição do que é o Absoluto fosse possível.
Do mesmo modo que não existe qualquer técnica, qualquer meio de viver o Absoluto colocando esse gênero de

questão.
Apenas refutando tudo o que é conhecido, ou seja: você não é esse corpo, você não é esses pensamentos, você não

é essa vida, você não é esse mundo, deixando fazer o que há a fazer sobre esse mundo, que o Absoluto É.
Nenhuma emoção, nenhuma imagem, nenhum símbolo, nenhum imaginário, nenhum sonho, nenhuma projeção é de

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120629_-_BIDI_-_1.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-Xf8TOHFIsR0/UXH58yo0AqI/AAAAAAAABFo/Gv6HukUfpQo/s1600/bidi%255B1%255D.jpg
http://www.archive-host.com/link/51ce74743b7c47e98c839a629a5d888f751398cd.mp3


qualquer utilidade para ser Absoluto.
Bem ao contrário.

Desembarace-se de tudo isso.
Apenas quando você está desembaraçada de tudo o que recobre o que você É – ou seja, o Absoluto – é que o

Absoluto É.
O Absoluto é Desconhecido.

É o que eu dizia no início.
Imaginemos – e isso é fácil – que você me diga que não sabe o que é o ar.

Mas você vive no ar.
Guardadas as proporções, é exatamente o mesmo princípio.

Enquanto você faz disso uma projeção (do Absoluto), jamais ele poderá ser para você.
E, no entanto, ele está aí.

O olhar exterior, a compreensão, a projeção em um sistema de conhecimentos – qualquer que seja – não pode dar-
lhe esse acesso.

Ele não existe, simplesmente.
Apenas quando tudo o que é ligado à sua pessoa, ao seu «Eu», ao seu Si não existe mais, calou-se, é que o

Absoluto está aí.
Qualquer palavra que eu poderia dar-lhe do Absoluto faria apenas afastar-se dele.

Apenas nos momentos em que o «Eu» desaparece, em que o Si desaparece, inteiramente (isso foi chamado o
Abandono do Si), é o momento em que você se libera, totalmente, de tudo o que lhe é conhecido (de todos os seus

condicionamentos, de todos os seus reflexos, de todas as suas crenças, de todas as suas ilusões, nesse corpo,
nessa vida e nessa consciência não existem mais) é que o Absoluto É.

Não antes.
Portanto, como você pode imaginar servir-se de sua própria consciência, de sua própria inteligência, de sua própria

compreensão para ser Absoluto?
É impossível.

Enquanto essa diligência existe (quer vocês a nomeiem psicológica, espiritual ou outra), vocês trapaceiam a si
mesmos.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser Absoluto, uma vez que o Absoluto É, justamente,
tudo, exceto uma consciência, tudo, exceto uma compreensão, tudo, exceto o que pode ser-lhes conhecido.
Não há, portanto, qualquer meio, qualquer possibilidade de responder, também, a esse gênero de questão.

Eu a convido, portanto, a reler, atentamente, já, as respostas que eu pude dar.
O Absoluto já está aí.

É a consciência que, justamente, põe fim ao Absoluto.
O Absoluto é a-consciência.

O Absoluto nem mesmo é supraconsciência.
A supraconsciência poderia ser a fase pré-final.
Mas o Absoluto não é uma fase, nem uma etapa.

É além de toda possibilidade da consciência.
Você quereria fazer de algo que é Ilimitado, um limitado que você possa apreender-se.

Mas nada há a apreender.
Ao contrário.

Você deve desapreender-se de tudo, sem qualquer exceção, viver esse caos, essa morte, essa superação de todos
os medos, não por uma ação qualquer, mas, efetivamente, pela observação de tudo o que deve morrer, porque

efêmero.
Passar pelas Portas da Dissolução.

O que lhes foi chamado de Onda de Vida, que chega a alguns lugares do corpo ilusório e que lhes faz explodir na
cara o caos, a negação, a vontade de deixar perdurar o Si, por orgulho espiritual, por medo da morte, por medo muito

pequeno.
É isso que deve ser visto.

Quando isso é visto, o Absoluto não é mais um problema, não é uma busca, não é algo a encontrar.
O ponto de vista muda e vocês percebem que o Absoluto sempre esteve aí.

Mas, enquanto vocês estão localizados em um corpo, em um Si, em uma história, em um apego (qualquer que seja),
vocês não podem Ser Absoluto.

E, no entanto, é, já, o que vocês São.
Mas o ego impede-os disso.

O Si também.
Vocês devem aceitar morrer.

Isso foi nomeada a Crucificação, a Ressurreição.
É preciso tudo perder, para ser Tudo.

Enquanto você se tem no que quer que seja (sua consciência, esse corpo, o Si, seus chacras, seu Kundalini, sei lá o
que mais), você trapaceia a si mesmo.

Você se limita, a si mesmo.
Você continua no conhecido.

Você continua no possível, no circunscrito e, em momento algum, o ponto de vista muda.
O olhar é o mesmo, vestido com outros Véus, outras ilusões.

Você não pode conhecer o que você É.
Você apenas pode Sê-lo.

Conhecer recorre à consciência.
É a cessação da consciência – em uma localização, em um espaço e em um tempo, em uma história e em um corpo,

em um mental, como em uma Alma ou como em um Espírito – que Realiza.



Enquanto resta o que quer que seja do que eu acabo de descrever, o Absoluto continua afastado de você e, no
entanto, é o que você É, além de toda história, de todo corpo.

O ego existe apenas pela falta ligada ao efêmero.
O Absoluto põe fim à compartimentação, põe fim à localização, põe fim a toda Ilusão, a toda crença, a todo Si, a todo

«Eu».
No entanto, o saco de alimento continua.
Mas você não é mais identificado a ele.

Não como crença, mas, efetivamente, pela experiência direta.
Ora, essa experiência direta não pode ser vivida enquanto exista a mínima identificação ao que quer que seja, ou

seja, enquanto exista a mínima projeção.
Ora, a consciência é projeção, tanto no «Eu» como no Si.

A consciência é movimento (quer esse movimento seja fragmentário, no «Eu», como muito mais amplo) que dá
acesso a um Ilimitado do Si, chamado, pomposamente, Despertar.

Mas se vocês estão aí, é que vocês estão, já, Despertados.
Nada há a Realizar que já não esteja Realizado.

É o ego que crê nisso, o Si que crê nisso.
É a pior das armadilhas, porque isso os leva a manter projeções constantes, a crerem-se Infinitos, em uma busca

infinita.
O Absoluto não é isso.

É, justamente, a parada de toda projeção, de toda consciência, de toda localização, de todo o tempo e de todo o
espaço e de toda Dimensão.

Será que isso quer dizer, contudo, que tudo o que eu acabo de enumerar desaparece?
Ver a cebola, em sua totalidade, com suas primeiras cascas, será que isso quer dizer que o núcleo da cebola, ao

centro, não está mais?
É uma mudança de olhar.

Mas o ego não a aceitará, jamais.
E o Si, ainda menos.

Porque tanto quanto o «Eu» tem-se ao «Eu», do mesmo modo o Si tem-se ao Si.
Mas, enquanto vocês se têm ao que quer que seja, vocês não são Livres.

Então, é claro, o ego vai sussurrar-lhes que vocês estão encarnados.
O Si vai sussurrar-lhes que vocês têm uma evolução espiritual.

O «Eu» vai dizer-lhes que vocês têm obrigações.
O Si vai dizer-lhes que vocês têm uma responsabilidade espiritual.

Mas tudo isso é conhecido e arquiconhecido, e não concerne, em nada, ao Absoluto.
Vocês devem passar ao outro lado, ao mesmo tempo sabendo que não existe qualquer ponto de passagem, exceto

pela morte de tudo o que eu acabo de nomear.
Não é uma viagem: é a parada da viagem.

Crer que há uma viagem afasta-os do Absoluto.
Enquanto vocês correm atrás de um Kundalini, enquanto vocês correm atrás de um chacra, enquanto correm atrás do

que quer que seja, vocês se enganam.
É o medo que os faz crer que vocês têm algo a procurar e a encontrar.

Enquanto o medo está aí, vocês continuam no «Eu» e no Si, no medo por esse corpo, no medo por uma evolução
espiritual, por um carma que não existe.

Vocês continuam nas camadas inferiores.
Seu ponto de vista não pode mudar.

Tudo o que se desenrola no «Eu», tudo o que se desenrola no Si é, obviamente, inscrito no Absoluto, mas não é o
Absoluto, porque tudo isso lhes é conhecido ou cognoscível.

Vocês devem renascer, virgens e novos.
Não é porque não há mais programa, não é porque não há mais sistema que tudo desapareceu.

É um problema de configuração, de olhar e de ponto de vista.
Enquanto vocês não tenham soltado tudo, abandonado tudo, o Absoluto não está aí para vocês, enquanto ele está

sempre aí.
Por mais que vocês tenham tudo abandonado, na carne, tenham se colocado em uma montanha, meditado durante

milhares de anos, isso nada mudará ali.
Vocês acreditarão chegar a algum lugar e não apreenderão que não há lugar algum aonde chegar.

Vocês continuarão a manter e a criar cenas de teatro, peças novas, a construir outros teatros e a tomar isso pela
realidade, pelo real, pela única verdade.

Vocês não estão ali.
Vocês devem soltar tudo.

Isso se chama o Abandono do Si.
Lembrem-se de que o Absoluto não pode ser, de modo algum, um objetivo final.

É o Último.
Não é uma etapa.
Não é uma busca.

É, justamente, a cessação de tudo isso.
Questão: pela refutação e a mudança de ponto de vista, a angústia faz-se menos presente, ou mesmo não aparece

mais.
Paralelamente a isso, o mental dilui-se.

Mas o ego manifesta-se, ainda, por momentos, de modo agudo.
Eu refuto, igualmente, mas estou surpresa de que alguns sentimentos ainda estejam aí.

A Onda está presente.



Estou um pouco perdida com todos esses estados.
Você pode esclarecer-me?

Mas você já está esclarecida.
O que você quer como esclarecimento suplementar?

A partir do instante em que a conduta da refutação dá-lhe a viver essas mudanças, o que você quer mais?
Talvez você não esteja, ainda, suficientemente perdida.

Quando você estiver totalmente perdida, enfim, você estará encontrada.
Aceite perder, totalmente, todo marcador, todo espaço.

Todos esses estados que mudam, observe-os e refute-os, também.
O que você conduz – e leva – é a boa solução.

Você se esclarece a si mesma.
Continue.

Eu jamais disse que isso ia realizar-se em um ou dois meses.
Alguns o vivem instantaneamente.

Outros vão levar – em termos lineares – vários meses.
Qual é a importância, em definitivo, uma vez que, como disseram inúmeros intervenientes, vocês estão, todos,

Liberados?
Portanto, a Liberação é para todos.

Mas é diferente viver a Liberação a partir do «Eu», a partir do Si, ou a partir do Absoluto, porque as implicações não
são as mesmas: aquele que está apegado sofre, aquele que está Liberado não sofre.

Aquele que tem crenças sofre e sofrerá.
Aquele que não tem crença alguma. Aquele que renasceu no virgem, não pode sofrer.

Não pode existir luta.
Quando vocês são Absoluto (eu o repito), vocês passam do «Eu» ao Si, e do Si ao Absoluto, como do Absoluto ao Si,

e do Si ao «Eu», sem problema algum, à vontade.
Mas, enquanto vocês não são Absoluto, não podem passar de um ao outro.

É por isso que é preciso abandonar o «Eu», o Si.
Enfrentar sua própria morte, a fim de deixar a ilusão desaparecer, sem desaparecer, si mesmo.

Portanto, você já está esclarecida.
O que você deseja mais como esclarecimento?

O que você enunciou traduz que a refutação – em sua terminologia encarnada – funciona.
O testemunho disso é a Onda de Vida, bem além do que é nomeado o Kundalini, os chacras e o Supramental.

O que você quer mais?
Deixe desaparecer todo o resto.

Não procure ser esclarecida mais do que o que dá o esclarecimento do que você vive.
Tudo ali está.

Por que querer mais?
Nada há a procurar.
Nada há a querer.

Há, apenas, que abandonar, totalmente, o Si.
E a refutação é a única via possível.

Então, prossiga.
Você ali está.

É claro, é lógico, no «Eu» e no Si, que o mental esteja presente.
A pacificação das emoções, a diminuição das angústias e do mental leva-os a viver a Presença e a Infinita Presença.
A partir daquele instante, se vocês aceitam morrer a toda localização, a toda relação, a todo apego, vocês renascem,

Livres e Liberados.
Vocês são, portanto, Liberados Vivos.

Vocês são o Jnani, o Mukti.
E aí, tudo se torna extremamente claro.

Tudo é esclarecido.
Não pode persistir qualquer zona de sombra.

Questão: a consciência identificou-se, recentemente, a memórias de individualidade, com um sofrimento notável,
durante vários dias.

A refutação e a transcendência não têm podido, pontualmente, efetuar-se.
Por quê?

Porque é preciso reforçar sua posição de observador.
Eu o lembro de que é a posição do observador que o faz sair do papel do ator (quaisquer que sejam os meios

empregados), no caminho da refutação e da Liberação (que não é um caminho).
Frequentemente, as resistências exprimem-se.

Se posso empregar essa palavra, o desafio, naquele momento, é o de ver, cada vez mais claramente (aceitar,
refutando, cada vez mais claramente), suas angústias e suas manifestações.

A um dado momento, você poderá dizer que você ali está, o que quer dizer que você se terá distanciado,
suficientemente, desse sofrimento.

Todo sofrimento é feito para ser transcendido.
A transcendência não é a supressão do sofrimento por um meio qualquer (químico, energético, psicológico ou outro).
Ela é, simplesmente, a visão a mais clara e a mais lúcida do sofrimento, onde quer que ele esteja, a fim de permitir

uma não identificação.
A refutação é, efetivamente, o meio.



Mas, aí também, isso não funciona instantaneamente.
Por vezes, sim.
Por vezes, não.

Por vezes, é preciso um pouco mais de tempo.
Quanto mais isso lhes pareça árduo (pela não resposta à não refutação), mais vocês estão próximos da Infinita

Presença.
Então, não procure por quê, não procure como.

Mas continue a refutar.
E, necessariamente, esse sofrimento afastar-se-á.

A partir do instante em que você não dá mais tomada (sem rejeitar, eu repito), a partir do instante em que não há mais
amarra na Consciência (por um sofrimento como por um apego, é o mesmo princípio), então, o apego ou o sofrimento

não está mais.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

É claro, há, frequentemente, uma tendência a dizer: «isso não funciona», a partir do instante em que vocês estimam
que um tempo suficientemente longo ali foi consagrado.

Mas, se isso está sempre presente, é que o tempo consagrado não é suficientemente longo.
É uma injunção para continuar.

Não existe qualquer sofrimento que resista à refutação.
Em contrapartida, existem muitos sofrimentos que vão resistir à reação: quer ela seja química (por um analgésico),

quer seja psicológica (por um medicamento psíquico, na visão psíquica), ou qualquer outra técnica.
Mas eu poderia dizer a mesma coisa em relação à questão à qual eu não respondi, em relação ao medo, é a mesma

coisa: se vocês querem compreender os mecanismos do medo, como do sofrimento, vocês não sairão, jamais, da
ação/reação.

Vocês mantêm, nutrem a Dualidade.
A refutação não pode, em caso algum, nutrir a Dualidade, porque isso vai criar uma ruptura de equilíbrio no mental e,

portanto, no cérebro.
É essa ruptura de equilíbrio, no cérebro e no mental (como é obtida quando de uma experiência de morte iminente ou,

ainda, quando de algumas experiências fora do corpo ou místicas), que se realiza a Liberação.
É tão simples assim.

É claro, quando há sofrimento ou medo, a primeira coisa que vem à consciência é encontrar um remédio para fazer
cessar o medo ou o sofrimento.

O erro está aí, e ele é fundamental: a refutação não vai agir contra, enquanto a lógica da encarnação quereria que se
agisse contra.

A refutação é um acompanhamento e não uma luta.
O acompanhamento vai, sempre, para as linhas de menor resistência.

A refutação será, nesse caso (como na questão à qual eu não respondi), muito exatamente, o que será um, agente de
transcendência que concorre para a Liberação.

Enquanto vocês querem lutar contra, enquanto querem explicar medos, sofrimentos (é a mesma coisa), vocês se
enganam.

Porque vocês induzem, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos, uma repetição no efêmero que é sem
fim, até o fim do efêmero, e vocês não se apercebem, mesmo, disso.

Em contrapartida, a refutação, mesmo se ela não pareça dar resultados, é, realmente, o único meio que vai fazê-los
passar do ator que sofre – ou que tem medo – para aquele que observa e, em definitivo, para além do observador.

Portanto, eu o engajo a continuar.
Essa resposta é conjunta àquela concernente ao medo, à qual eu não respondi, porque a formulação não é a mesma.
E eu os engajo a reler as duas formulações das duas questões que, no entanto, poderiam assemelhar-se, mas que,
no entanto, tudo opõem, porque o ponto de vista da primeira questão não é o ponto de vista da segunda questão à

qual eu respondi.
Toda diferença está aí.

Questão: qual é o pior obstáculo a derrubar para mim, para fusionar, como eu o fiz uma vez, sem procurá-lo, ou seja,
para renovar a experiência à vontade?

Mas nenhuma experiência, à vontade, o fará viver o Absoluto.
É preciso cessar toda experiência.

Aliás, a experiência espontânea que foi vivida não se reproduz, porque há um obstáculo que tem tamanho: é você
mesmo.

Toda experiência vê-se apropriada pelo «Eu» ou pelo Si e, enquanto há uma apropriação de uma experiência
(mesmo a mais maravilhosa), bem, não há Absoluto.

Isso é uma constante.
Será que alguém que fez uma experiência às portas da morte renova essa experiência à vontade?

Bem, não.
Por quê?

Porque há um apego à lembrança da experiência.
Esse apego à lembrança da experiência basta para bloquear a experiência futura e basta para bloquear o Absoluto.
Nenhuma pessoa que viveu uma experiência de morte iminente pode aceder a esse estado Absoluto, porque há um

apego.
Todo apego a uma experiência – qualquer que seja, a mais autêntica e a mais profunda – é um obstáculo essencial

ao Absoluto.
Aquele que jamais viveu experiência acede mais facilmente ao Absoluto, porque ele está virgem.

É o mesmo princípio como para o Si: aquele que se tem ao seu Si não quer soltar o Si.



Aquele que é marcado por uma experiência mística, qualquer que seja, não quer soltá-la.
Apreenda, efetivamente, portanto, que o único obstáculo é você mesmo.

Esqueça-se.
Esqueça-se dessa experiência.
Refute-as e você será Absoluto.

A dificuldade vem do apego, eu repito.
E quanto mais a experiência é profunda, e quanto mais ela é bela, quanto mais é viva, mais ela é um obstáculo no

que vocês são hoje.
Lembrem-se: não há progressão entre o Si e o Absoluto.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
O Si é o orgulho espiritual, por excelência, daquele que se crê chegado, daquele que quer continuar confinado, que

recusa Abandonar-se e que, no entanto, clama a necessidade de Liberdade.
Aquele que diz isso está entravado de medos e de sofrimentos.

Nenhuma experiência deve ser reproduzida.
O Absoluto é a cessação de toda experiência.

Mas, uma vez que o Absoluto é revelado, todas as experiências tornam-se possíveis, mas não antes.
É isso que é preciso apreender.

Portanto, refute todas as suas experiências, mesmo essa, e você verá.
O próprio do ser humano é apegar-se a tudo o que lhe cai na mão ou sob os olhos.

E se, além disso, é uma experiência mística não habitual, isso vai bastar para enraizá-lo na experiência passada e
para impedi-lo de ser Livre e, portanto, de viver sua própria Liberação.

Isso não é um paradoxo, uma vê que o Absolto não é uma progressão a partir do Si.
É a ruptura do Si.

Aí está porque a refutação é fundamental e essencial.
Enquanto vocês não tiverem refutado mesmo seus acessos ao corpo de Existência, enquanto não tiverem refutado
mesmo seu acesso ao Sol, enquanto não tiverem refutado mesmo sua própria Dissolução, vocês não podem ser

Liberados.
Ora, justamente, o Si vai crer, ao inverso, que é necessário manter viva a experiência passada, devido à sua

intensidade.
Ele vai rememorar-se da experiência, vai fazê-la girar em círculos (no mental, no Si), e vai afastar-se, ainda mais,

dessa Liberação.
O Despertar, pomposamente assim nomeado, não é a Liberação.

A Realização é apenas uma farsa que os mantém na ilusão.
É assim que nascem as ilusões espirituais (o que vocês chamam a New Age ou os ensinamentos Luciferianos) que
lhes enchem a cabeça com algo que não é verdadeiro e que é um obstáculo essencial para a Liberdade e para a

Liberação, porque vocês continham fixados na experiência passada, na visão do terceiro olho, nos potenciais
energéticos e Vibratórios, enquanto, mesmo isso, deve ser refutado.

Se não, vocês mantêm o Si.
Vocês se vangloriaram do Despertar, vangloriaram-se de sua auto-Realização que é, de fato, apenas o reflexo de sua

autossuficiência.
Mesmo isso deve ser refutado.

E é mais fácil refutar a vida comum, para uma pessoa no «Eu», que jamais viveu o Si, do que refutar o Si, para aquele
que está instalado no Si e no orgulho espiritual.

Eu os lembro de que vocês estão, todos, Liberados, mas que as condições e as circunstâncias dessa Liberação não
são as mesmas, que a evolução de sua própria Liberação não é a mesma.

Portanto, o obstáculo é você.

Questão: sempre tenho muitas dificuldades para interiorizar-me corretamente, quando dos alinhamentos ou das
meditações.

Ou eu durmo, ou eu acabo por deixar-me levar por pensamentos, ou sou incapaz de permanecer durante o tempo
preconizado.

Daí eu deduzo, portanto, que tenho resistências importantes. Mas eu não as identifiquei.
Esqueça-se, primeiro, de suas suposições e de suas projeções, porque o fato de dormir é excelente.

Porque o adormecimento corresponde à extinção da consciência, bem além de Turiya e, portanto, isso é um sinal
forte de que o Alinhamento, como você diz, tem uma eficácia.

O adormecimento é o momento em que há a ocultação, tanto da consciência como da supraconsciência.
Nesses momentos, o Absoluto desvenda-se, mesmo se você não tem a consciência disso.

A resistência situa-se nos momentos em que você não se tem no lugar e nos momentos em que os pensamentos
invadem-no.

Aproveite desses momentos, nos quais o Alinhamento dá-lhe a viver isso, para refutar esses pensamentos, sem lutar
contra, mas desengajando-se deles, desidentificando-se desses pensamentos.

Não há, portanto, que agir, não há, portanto, que deixar fazer, mas, efetivamente, que aproveitar dessa oportunidade
que lhe é oferecida, para refutar, durante esses momentos.

O que vocês nomeiam «Alinhamento» é a conjunção, doravante, da supraconsciência e da Onda, em ressonância
com o Absoluto.

Aproveite, portanto, desses instantes e desses momentos para implementar a refutação ou, então, para dormir.
O resultado será o mesmo.

O modo pelo qual você exprime a questão mostra que o mental gostaria, efetivamente, de apropriar-se das
experiências de Alinhamento.

O adormecimento é o melhor dos modos para que o mental não possa monopolizar isso.
Persista, portanto, nisso, e refute, enquanto você não dorme.



Você constatará, então, muito rapidamente, algo que acontece e que o conduz a um mecanismo de Si (chamado
Infinita Presença) que é, de algum modo, as primícias ao Absoluto ou, em todo caso, facilitação do Absoluto.

Questão: desde algumas semanas, tenho a impressão de que o que constituía minha atividade profissional abrasa-se
sob meus olhos e que nada mais tem sentido.

Eu sei que nada há a fazer, nada a parar, mas isso gera em mim ou um mecanismo de ação/reação, ou uma
sensação de depressão, de vazio.

Nos dois casos, não estou nem na alegria, nem na paz.
Como fluidificar esse processo e sair da ilusão?

O modo que você tem de apresentar: você me faz uma descrição que corresponde à saída da ilusão e, em seguida,
pergunta-me como sair da ilusão, enquanto é o que você está vivendo.

O que você quer mais?
O fato de perder os marcadores, o fato de não mais encontrar apego a quem quer que seja ou ao que quer que seja

é, efetivamente, a prova da Liberação em curso e, portanto, da cessação da ilusão.
O que você quer aportar mais a isso?

Porque o que é vivido aí é o processo da Infinita Presença, que os conduz ao Absoluto e ao fim da ilusão desse
mundo.

Agradeça, portanto, pelo que você vive, e nada mude.
Seja o observador do que se desenrola, porque o que lhe é dado a ver é, justamente, o fim de suas próprias ilusões,

de seus próprios apegos.
É o luto, ou o choque.

É o que vocês vivem, todos, nesse momento, em graus diversos.
Portanto, por que vocês querem bloquear isso?

É totalmente natural.
Nada há a melhorar.

Há apenas que ver o que se desenrola.
O que quer que vocês tenham a impressão de perder, quem quer que vocês tenham a impressão de perder,

agradeçam, porque aí se encontram sua Liberação e sua Liberdade, o que quer que vocês pensem, qualquer que
seja o sofrimento, qualquer que seja a depressão.

Lembrem-se de que o que se exprime, pela depressão, pelo sofrimento, pelo tédio é apenas o reflexo da agonia do
ego e do Si.

Portanto, por que vocês querem aportar um remédio e impedir o que os libera?
Mudem de olhar, aí também.

Agradeçam.
O que lhes parece terrível e difícil, hoje, é destinado apenas a mostrar-lhes os últimos apegos ao trabalho.

É o que os libera.
Seja o trabalho, seja um parente.

O que vocês vivem é a Liberdade, mesmo se isso lhes apareça, na consciência, como o inverso.
Mas é claro que, para a consciência, é o inverso.

A consciência não quer desaparecer, seja a consciência do eu ou a consciência do Si.
As circunstâncias de suas vidas levam-nos a viver isso e é, muito exatamente, o que é necessário.

Então, por que querer remediar sua própria Liberação?
Se vocês aceitam isso verão, por si mesmos, que o que lhes parecia, na véspera, um sofrimento enorme, é apenas

sua Liberação, nada mais.
Vocês não estão mais nos tempos da contemplação do Si e da Alegria.

Vocês estão na Liberação dos últimos apegos, das últimas ilusões.
Mesmo se isso lhes pareça difícil, é difícil pra quem e para quê?

Olhem isso.
Sejam o observador, num primeiro tempo.

Refutem isso e vocês serão Liberados.
Vocês não têm que resistir.

Vocês não têm que se opor, senão, vocês manterão ou restabelecerão uma dualidade a qual vocês não querem mais.
Não é um mau humor ou uma depressão profunda que deve impedi-los de Ser.

Eu diria, mesmo, que é um sinal excelente, que traduz, perfeitamente, a Liberação em curso.
O que vocês querem mais?

Vocês não estão mais nas etapas de acesso ao Si, de realização do si.
O que se desenrola é a Ascensão da Terra, a Liberação final de todas as ilusões.

Quando o mundo desaparece, ao que vocês se relacionam, se não é ao que vocês São?
É uma oportunidade e um presente, uma grande graça.

E vocês vivem isso ao inverso.
Eu disse: quanto menos vocês compreendem, mais isso lhes parece difícil, mais isso será fácil.

É apenas a expressão de resistências do ego e do Si.
Mas se isso os toca, é que isso deve sê-lo.

Vocês não são o que sofre, vocês não são a depressão.
O que se desprende de vocês Libera-os.
Não há qualquer exceção a essa regra.

O que quer que se desprenda de vocês, mesmo se vocês não percebam nisso a utilidade, mesmo se vocês vivam
nisso apenas um estado extremamente desagradável, vão além disso.

Não portem julgamento sobre o que vocês vivem, porque tudo o que vocês vivem, hoje, é apenas a resultante de sua
Liberação.



Vocês deveriam estar felizes: vocês saem do teatro, não há mais teatro.
E, quanto mais o que vocês nomeiam os dias vão passar, as semanas vão passar, mais isso será evidente.

Vocês não podem voltar atrás.
O que morreu, morreu.
O que nasce, nasce.

Apenas os apegos ao que morreu é que criam o sofrimento.
E o que morre não é uma perda, eu repito, é uma Liberação.

Mudem de olhar.
É, de preferência, se vocês nada vivem, ou se vocês estão na alegria permanente, que deveriam inquietar-se.

Eu os remeto, para isso, ao que disse um dos Anciões, há algum tempo, longamente mesmo, concernente ao choque
da humanidade.

O que é que vocês creem que vivem?
Seu choque pessoal.

O choque do ego.
O choque do Si.

Isso será cada vez mais evidente, mas vocês não são isso.
Vocês não têm qualquer meio – intelectual, mental, de clarividência, de intuição ou de premonição – que lhes dê os

meios de aceitar o que vocês vivem.
Vocês devem passar por aí.

Mas, eu repito, isso não é uma prova, é uma Liberdade.
Eu creio que o Comandante dos Anciões repetiu-lhes durante anos: a lagarta torna-se borboleta.

Mas a lagarta deve deixar o lugar para a borboleta.
Senão, como vocês querem ser, ao mesmo tempo, uma lagarta e uma borboleta?

Mudem de ponto de vista.
Não mantenham o ponto de vista da lagarta, mas o ponto de vista da borboleta.
Não encontrem estratagema, dizendo: eu estou encarnado, tenho obrigações.

Isso não se mantém.
Se vocês aceitam o que acontece, continuarão a fazer o que há a fazer, até o último momento, mas serão Liberados

antes.
Então, o que vocês querem?

É como se vocês dissessem: «eu quero, sim, morrer, mas não quero que meu coração pare», «eu quero, sim, morrer,
mas quero, sim, continuar onde estou».

Vocês sabem, muito bem, que é impossível.

Questão: o Absoluto desvendou-se durante um momento de meditação e de tranquilidade, mas, quando as atividades
da vida foram retomadas, o véu recolocou-se.

A expectativa e a vontade de viver novamente esse estado fazem obstáculo a essa revelação.
Como agir nesses obstáculos?

A revelação sobrevém apenas uma vez.
Isso não pode voltar a ser vendado, porque o véu está consumado.

Não há passagem entre o Si e o Absoluto.
Mas, uma vez o Absoluto estabelecido, a passagem é possível nos dois sentidos, à vontade, o que quer dizer que o

que foi vivido é uma Dissolução na Infinita Presença.
E é, aliás, a diferença com o estado Absoluto – que não é um estado – porque, quando o Absoluto é tocado, vivido,

realizado, conscientizado, desvendado, ele não pode mais voltar a vendar-se ou desaparecer.
Era, portanto, uma preliminar, mas, como você observou e disse, o desejo de agir e de reproduzir a experiência

afasta-o do que foi vivido.
Refute, também, isso.

Não o procure.
Não o peça, mas refute-o e você verá.

Está claro que a realização da Presença Final ou da Infinita Presença apresenta, se posso dizer, similitudes
perturbadoras com o Absoluto.

A diferença reside, justamente, nessa passagem ou essa não passagem à vontade.
Se não há possibilidade de reviver, espontaneamente, isso, a partir dos olhos fechados, não era, portanto, Absoluto,

mas, efetivamente, o último estado, chamado Infinita Presença.
Portanto, é preciso refutar e não desejar.

E, sobretudo, não agir.
O comportamento a adotar é, portanto, estritamente, o oposto do que você procura fazer.

Quando o Absoluto está aí, vocês passam, à vontade, sem dificuldade, sem meditação, do Absoluto ao Si, do Si ao
eu, do eu ao Si e do Si ao Absoluto.
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Pergunta: quais possibilidades me abrem os olhos e me permitem aceder ao Absoluto?

Há palavras cuja disposição mostra uma interrogação dentro da interrogação. Você tem certeza da sua pergunta? O
que significa "possibilidade" e "abrir os olhos"?

Mais uma vez, a noção de abrir os olhos significa uma necessidade de compreender, uma necessidade de apreender,
uma necessidade de apropriar-se. Enquanto o Absoluto, sob nenhuma circunstância, pode ser definido, nem mesmo

percebido, enquanto você se situa no conhecido, enquanto você persistir em querer entendê-lo, apreendê-lo. 

A preliminar chamada “Abandono do Si” só é realizável pela refutação. Cabe a você, então, cessar de querer
compreender, cessar de querer se apropriar. O Absoluto, em nenhum caso, pode ser um objetivo, nem uma finalidade

e ainda menos algo que se pode perceber, sentir ou experimentar. Há somente a refutação de tudo o que é
conhecido (seja desse corpo, como do conjunto dos corpos ditos sutis) que permitirá, em um primeiro momento,

romper o hábito de identificação a tudo o que constitui a vida, neste mundo.

Ser nada aqui, como eu já disse, permite ser Absoluto. Então, é claro, um certo número de Pilares, um certo número
de elementos (que lhes foram comunicados) são elementos preparatórios ao Absoluto. Mas, em nenhum caso, o

Absoluto pode ser apreendido por meio de uma compreensão intelectual. Quando esse estado se instala, além de
todo estado, quando ele se mostra e se revela, instantaneamente, é uma percepção além de qualquer percepção, é

um estado além de qualquer estado, que os instala fora da ilusão. Não enquanto crença, mas enquanto Verdade
Absoluta, vivida de maneira permanente, permitindo-lhes se extraírem de tudo o que é efêmero e ilusório. 

Não há, portanto, nenhum elemento que possa abrir seus olhos, nenhuma possibilidade que permita dirigi-lo para o
que quer que seja.

Somente o princípio da refutação e a investigação sobre o que não é o Absoluto te permitirá, em um dado momento,
romper o círculo vicioso do mental, ainda que o conjunto de crenças, ainda que o conjunto de identificações

participem do efêmero. Não há outro meio, não há técnica, não há outra aproximação possível relativa ao Absoluto.

A refutação consiste em rejeitar (sem negar, sem renegar), consistindo em ver tudo o que não é Infinito, tudo o que é
efêmero, permitindo uma abordagem direta, se posso me exprimir assim, do Absoluto.

Vocês não podem, em caso algum, abrir os olhos ao que quer que seja. Vocês não podem elaborar nenhuma
estratégia, nenhuma outra possibilidade. Nenhuma Vibração pode conduzi-los a ser Absoluto. É justamente na
refutação de tudo o que é vivido (concernente tanto ao eu como ao Si) que o Absoluto se implanta e se revela.

É claro, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, participam desse trabalho.
O conjunto dos elementos inscritos na sobrevivência da própria personalidade (como o medo da perda dessa

personalidade, o medo da morte) são elementos que podem ser transfigurados pela própria Onda da Vida.
Facilitando, de algum modo, o desaparecimento do ego e a transcendência do ego, o desaparecimento do Si e a

transcendência do Si.
Permitindo revelar o que sempre esteve aí. Vocês não o podem apreender por algum processo mental, por algum

processo Vibratório, por alguma experiência.

A refutação é o princípio e o próprio fundamento da Advaïta Vedânta permitindo, se vocês o desejam, estabelecer-se
no que vocês São, de toda Eternidade, além de qualquer vida, além de qualquer matéria e além de qualquer

Dimensão. Vocês não podem apreendê-lo, vocês não podem aproximá-lo senão pela refutação, senão aproveitando a
influência da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e pela superação e transcendência do eu e do Si.

Os Pilares que lhes foram comunicados (há já muito tempo) dizem respeito à Humildade, à Simplicidade, à
Transparência, ao Caminho da Infância, são possibilidades. Mas essas possibilidades não dão acesso, se posso

dizer, diretamente ao Absoluto, mas estabelecem as bases, as fundações, que permitem assentar, de alguma forma, o
abandono do eu e o abandono do Si.

Pergunta: você pode me esclarecer sobre minhas resistências em deixar minha personalidade?

Uma parte da resposta que vou te dar está então na questão anterior. Eu não vou repetir. O apego à própria
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personalidade é inerente ao princípio da sobrevivência. A personalidade, para existir, deve acreditar-se eterna, o que,
evidentemente, ela nunca é, uma vez que a personalidade aparece e desaparece entre o nascimento e a morte. Nada
subsiste da personalidade uma vez que o saco de comida não está mais e retornou à Terra. O que persiste (e ainda,

para vocês, isso é uma crença, na maioria dos casos) é a alma e o Espírito. Mas a alma e o Espírito não são o
Absoluto. Eles estão contidos no Absoluto.

As resistências da personalidade, além de qualquer noção psicológica, estão ligadas mesmo à presença da projeção
da consciência dentro deste mundo. Assim, não há especificidade individual, mesmo se existem programações dentro

da personalidade, em função de sua própria história, de sua própria memória. Além disso, há os arquétipos, os
fundamentos, fundamentais que, em cada ser humano encarnado, são, pelo princípio de preservação da espécie, de
alguma maneira, a garantia que os salvaguarda do não desaparecimento da personalidade antes do vencimento do

prazo (seja a morte natural, uma morte acidental, ou o que quer que seja que coloque fim à existência da
personalidade e portanto, à projeção da consciência em seu confinamento dentro desse saco de comida). 

Assim, portanto, eu não posso te dar o elemento pessoal referente ao que é comum ao conjunto da humanidade
encarnada. Eu te remeto então ao que pôde ser dito, de diferentes maneiras, a respeito do que vocês chamam os

dois primeiros chakras. Onde estão inscritos os princípios de sobrevivência, assim como os princípios da ilusão que
permitem manter um conjunto de coerência no que é chamado a personalidade.

Não há então resposta que seja pessoal. Quer estejamos no nível do eu, quer estejamos no nível do Si, quer
estejamos na Presença Infinita ou na Infinita Presença, o mecanismo, se podemos dizer, é o mesmo: somente na

superação do medo da morte, do medo do próprio desaparecimento, é que o Absoluto aparece como algo que sempre
esteve aí, de toda eternidade. 

A projeção da consciência deve então, no tempo que não é uma passagem mas bem uma Transfiguração, cessar de
existir. É esse medo que deve ser derrotado. Não no sentido de um combate, não no sentido de uma explicação, mas
antes em um face a face. No Ocidente, isso tem sido o encontro com o “Guardião do Umbral”, permitindo-lhes viver
suas próprias Trevas, sua própria Dissolução. O que está inscrito, mais uma vez, no princípio de preservação do

corpo.

Não pode existir elemento, propriamente dito, psicológico, já que estamos aqui, diretamente, em algo que está inscrito
dentro do próprio saco de comida. O saco de comida é persuadido, ele também, ser imortal, então, evidentemente,
vocês sabem que isso é falso, ao menos sobre a superfície desta Terra. Há um momento em que vocês aparecem.

Há um momento em que vocês desaparecem. O que aparece e o que desaparece concerne exclusivamente ao
efêmero. Subtendido a esse aparecimento e a esse desaparecimento, existe o que é chamado observador ou

consciência do ‘eu sou”. Realizando o Si.
Além do “eu sou”, há o não ser. O não ser é a cessação de qualquer projeção da consciência dentro deste mundo,

como dentro de qualquer Dimensão.
Ser Absoluto define novos contextos que são constituídos pela ausência de contexto e ausência de limite. Não há

mais localização. Não há mais confinamento, não há mais possibilidade de ser limitado, de maneira alguma. 
A consciência pode se projetar, como pode não se projetar.

A reintegração ao seio da Fonte, à pulsação ( se podemos dizer assim, se bem que isso não corresponde a nada que
vocês tenham conhecido) do Absoluto, é uma emanação de Amor, contemplando a si mesmo. É o que todos somos:
Amor que contempla a si mesmo. Projeção do Amor dentro de diferentes estratos Vibratórios, dentro de diferentes

frequências, dentro de diferentes experiências.

Enquanto existe, dentro da consciência (que ela seja do eu ou do Si), a necessidade de experimentar, a necessidade
de se projetar, o Absoluto não pode aparecer, mesmo ele já estando aí. É então necessário, de algum modo, uma

extinção total da consciência. Seja a consciência fragmentada da personalidade, seja a consciência expandida ou a
Supra consciência do Si, tudo isso deve cessar, como se o tempo parasse, como se o espaço não existisse mais, a

fim de que a consciência, ela mesma, pare de se observar, pare de se ver e pare de ser vista, ela mesma, em
qualquer Dimensão que seja.

Isso, realizado, transforma totalmente suas vidas, aqui como em outros lugares, porque neste momento, vocês não
estão mais, (estando no Absoluto) em uma forma, limitados por essa forma, de alguma maneira. Sua consciência, de
algum modo, mesmo em suas projeções, não está mais limitada a esse corpo, a esta Dimensão, ou a qualquer outra
consciência existente. Vocês são verdadeiramente, nesse momento, Absoluto, na realidade, não da experiência mas,

do que vocês São, de toda eternidade.

Eu resumiria isso dizendo que o único obstáculo a Ser Absoluto é o medo. Enquanto existir em vocês o menor medo
(referente a esse corpo, referente a essa alma, referente a esse Espírito, referente ao seu futuro, referente aos seus
apegos, suas crenças), o Absoluto não pode ser o que vocês são e que no entanto vocês São, de toda eternidade. 

Porque o medo é uma projeção da consciência, dentro da limitação, dentro do medo de seu próprio desaparecimento
ou autodissolução. O mesmo mecanismo se encontra nos mecanismos de aproximação da morte onde, a partir do

instante em que vocês sabem que irão morrer, por uma razão precisa, surge, dentro da consciência, a recusa. Essa
recusa é característica da consciência da personalidade. Na consciência do Si, mesmo que esse período de recusa

pareça muito mais leve, no entanto, ele existe. A recusa não é senão o reflexo e a consequência do medo.

A personalidade é construída sobre a falta de Luz, sobre a falsificação, sobre a amputação. Dessa falsificação, dessa
amputação, resulta o que é chamado o medo. O medo é somente um sentimento de incompletude fazendo com que,



em toda sua vida, a personalidade vá buscar se assegurar tentando criar circunstâncias que lhe pareçam eternas e
que, evidentemente, não o serão jamais (seja através de um afeto, seja através de um trabalho, seja através de uma
descendência) já que, de qualquer maneira, o dia em que vocês deixarem este mundo, este mundo não existirá mais
para vocês. É claro, existem meios (limitados) de contato entre o lado daqui da vida e o lado de lá da vida chamado

morte. Mas tanto um como o outro não são senão amputações do que vocês São, em Verdade.

Existe, dentro da personalidade (e isso é comum a todo humano), a necessidade de se assegurar, a necessidade de
encontrar uma estabilidade dentro de um mundo em que nada disso pode existir, devido mesmo à existência do

princípio de amputação e de falsificação, assim como de confinamento.

Pergunta: apesar de estar sentindo as manifestações da Onda da Vida, eu me pergunto por que eu ainda estou
totalmente enganchada ao meu eu?

A Onda da Vida, como eu já disse, é um elemento facilitador, vindo transfigurar os medos inscritos nos 2 chakras
inferiores correspondentes ao corpo físico e ao corpo, que vocês chamam, etérico. Mas isso não é suficiente para

fazer desaparecer o eu e o que você chama “estar enganchada ao eu”.
Existe um princípio de abandono do Si, situado em uma perda total da personalidade, correspondente à passagem
entre o terceiro chakra e o chakra do Coração. Isso é nomeado Crucificação e Ressurreição. Existe, nesse nível, o
que é chamado uma “Porta Estreita”. É o momento em que você deve, de algum modo, comprovar (a você mesma)
que você não está apegada a nada deste mundo, a nada do que é efêmero. Você deve estar livre de toda crença.

Você deve estar livre de todo apego. Você deve estar livre de todo conhecido. É nesse nível que vai agir a refutação.

Mais uma vez, referente a esta questão, não é uma problemática pessoal, mas uma problemática coletiva, ligada ao
confinamento, à amputação e ao isolamento deste mundo. O conjunto dos conhecimentos (mesmo os mais

elaborados) não são senão ignorância. Porque nenhum conhecimento, quaisquer que eles sejam (astrológicos, quer
sejam espirituais, quer sejam religiosos), não podem dar-lhes acesso à Verdade, mas simplesmente, às crenças às

quais vocês aderem, ou não. 

Nenhuma crença (mesmo a mais elaborada) pode mudar o que quer que seja em seu status. Se vocês observarem:
dentro de todos os modelos religiosos, dentro de todos os modelos de sociedade da Terra, qualquer que seja a

adesão a uma dada religião ou a uma outra, vocês têm seres que conseguiram se Abandonar, em totalidade, aceitar
seu próprio desaparecimento.

Qualquer que seja a religião de início, podemos dizer que vocês devem, todos, passar pela mesma Porta Estreita. É o
momento em que é necessário se desfazer do conjunto das crenças, do conjunto das certezas. É nesta condição que
o Desconhecido pode ser revelado e que o Absoluto é realizado, no sentido da Liberação. Enquanto vocês se apoiam

em uma crença, enquanto vocês se apoiam em um conhecimento, qualquer que seja, vocês estão na mais total
ignorância.

O que vocês chamam conhecimento (no sentido humano) não é senão ignorância. Se vocês aceitam essa ignorância,
então vocês penetram o conhecimento, porque vocês São o conhecimento. Sendo o conhecimento, sendo Amor e

Luz, vocês não podem, em nenhum caso, por meio de qualquer projeção, apreender isso. Há que se livrar de tudo o
que é conhecido (pela investigação e pela refutação), e vocês chegam a isso.

Eu disse (para intervenções futuras) que eu lhes pediria, doravante, para ler atentamente o que eu já disse. Porque
muitas das questões que vocês colocam já tiveram sua resposta, sobretudo quando se trata de respostas que são

coletivas e que não se referem em nada da sua personalidade e em nada de sua individualidade. 

O princípio da investigação e o princípio da refutação são universais. Não dependem de nenhuma crença, de nenhum
Karma, de nenhuma religião, de nenhum país. Eu exprimi, desde o início de minha vinda, que eu tentaria (o mais

possível) sair de todo contexto de sociedade, de toda noção histórica. Eu me apliquei a isso e isso é fundamental. Os
tempos que vocês vivem, como vocês o sabem, são particulares. Eles apelam a vocês uma noção de prestação de
contas, de não aderir ao que quer que seja que não seja vivido. E convém mesmo superar o que é vivido, uma vez

que isso foi vivido, isto é, superar a própria experiência pelo princípio da refutação. 

É claro, o ego e a personalidade vão sempre lhes dizer que isso não serve para nada. E é lógico. E é normal. Mas
vocês não têm, estritamente, nenhum outro meio senão realizar isso pela investigação, pela refutação. Não há outro

meio de se liberar do conhecido. 

O processo Vibratório concerne à consciência (isso vocês o sabem também) já que a consciência é Vibração.
Dependendo da faixa em que se exprime essa Vibração ela é conhecida e portanto vocês estão na consciência do eu.

Se as Vibrações aparecem no corpo (quaisquer que sejam os pontos de penetração) e muitos lhes foram dados:
chakras, Portas, Estrelas, Kundalini, Onda da Vida, essa penetração vai induzir a uma ampliação da consciência

chamando isso: o Despertar, a Realização, o Acesso à supraconsciência. Mas mesmo isso não é Absoluto. O
Absoluto é muito mais amplo (se posso me exprimir assim) do que tudo o que pode ser percebido, do que tudo o que
pode ser sentido. É bem mais vasto do que a consciência. É uma deslocalização total de suas consciências que não

estão mais sujeitas às leis deste mundo, enquanto mantém a forma, enquanto mantém suas vidas.

Mas o princípio da refutação (que pode lhes parecer, no nível do ego, como um exercício simplista ou um exercício
mental) é o mecanismo mais simples, para ultrapassar todos os estratos intermediários da cebola, permitindo-lhes ter
a visão global, além de tudo o que pode ser visto e além de toda consciência. É necessário conceber (e viver) que a



consciência se exprime sobre uma variedade de Vibrações: a da personalidade, a do Si e a da Presença Última e
Infinita. Que o Absoluto engloba tudo isso, presente sobre este mundo, presente nas Dimensões, englobando o

conjunto de tudo isso e mesmo a Fonte.

Quando os Arcanjos lhes dizem que eles estão no Interior de vocês, isso não é uma visão do espírito, isso não é uma
projeção, mas a estrita Verdade do Absoluto que vocês São. Vocês devem aceitar morrer para vocês mesmos a fim

de renascer. Mais uma vez, não há passagem entre o Si e o Absoluto, não há passagem entre o eu e o Absoluto. Há,
efetivamente, uma Porta Estreita que é, ela também, de alguma forma, as fundações, os elementos de apoio, bem
como a Onda da Vida. Mas é preciso ainda que vocês aceitem se perderem e desaparecerem. Algo que não pode

aceitar nenhum eu e nenhum Si.

Mas é uma passagem que eu qualificaria de obrigatória. E essa passagem (a palavra não é a indicada porque não é
uma passagem), é justamente o Abandono de tudo o que é efêmero, de tudo o que é conhecido, que lhes abre, se

podemos dizer, o acesso ao Desconhecido, que não é um acesso. 
A melhor expressão que nós encontramos é, efetivamente, essa noção de ponto de vista. De onde você olha? Você

está na cena no teatro? Você está na sala olhando o espetáculo? Ou você está fora do teatro?

Enquanto você atua na cena, você não pode estar fora. Mas quando você está fora, você toma consciência, se o
podemos dizer, através da projeção da própria consciência, que existe um espectador ou observador e que existe um
ator. Mas você não está identificado de maneira formal nem ao ator, nem ao observador, nem ao que quer que seja
como elemento existente dentro do teatro. Você é o conjunto de tudo o que é percebido, como de tudo o que não é

percebido.

Pergunta: o que dizer da raiva e da irritação que ainda atravessam o corpo e a personalidade?

O que você entende por "o que dizer"? 
Você quer uma explicação lógica e racional de por que isso existe? Em que isso concerne ao Absoluto?

Este é tipicamente o tipo de conhecimento que não lhe é de nenhum uso, tanto para o Si como para o Absoluto. As
leis de ação / reação não concernem senão a esse saco de comida, esse saco de pensamentos. Enquanto você está

em reação em relação a isso, enquanto você tem necessidade de compreensão disso, você permanece confinada
nisto que, justamente, te incomoda. Há, aí também, a noção de identificação a esse corpo, a esses pensamentos e a

essa vida.

A raiva, em todo caso, resulta efetivamente do confinamento. O confinamento se manifesta pela raiva,
frequentemente. Mas a raiva não resolve nada, como o medo, tanto um como o outro, cujas direções são opostas no

nível da consciência: a raiva aumenta, o medo diminui.

Mas, tanto em um caso como no outro, nem a raiva, nem o medo, permitem escapar da condição da consciência
fragmentária. Assim então, seu olhar que se coloca, através desta questão, sobre a necessidade de compreender, ou
de explicar, ou de dar sentido ao que atravessa esse corpo e essa personalidade, não lhe será de nenhum socorro,

concernente tanto ao Si como ao Absoluto.
Enquanto existe uma necessidade de compreensão, você própria se situa, dentro da consciência, na ação/reação.
Nenhuma ação, nem nenhuma reação, pode romper o círculo vicioso. Porque neste momento você permanece no
ator, você permanece na cena do teatro. Você está tão investida no papel do ator que isso é, para você, a única

realidade.

Mesmo se você sabe, que em algum lugar, há outra coisa, você não tem nem a percepção, nem a consciência, nem a
possibilidade de sair, enquanto seu ponto de vista não tiver mudado.

Você pode obter todas as respostas, o exemplo da ciência, como vocês sabem, hoje, sobre a Terra, lhes dá uma
magnífica ilustração: vocês conhecem o funcionamento o átomo, vocês conhecem o funcionamento da célula, e

então? Isso dá a resposta a: quem eu sou?
Enquanto você estiver identificada com as células, isso pode ser suficiente. Enquanto você estiver identificada à sua
psicologia, isso pode ser suficiente. Mas isso não alimentará jamais outra coisa senão a ação/reação. Você manterá,

de modo longo, durável o efêmero, através de uma sucessão de efêmeros, às vezes cada vez mais dolorosos, às
vezes leves, mas que, definitivamente e em resultante, não mudam nunca absolutamente nada em sua condição e em

seu confinamento.

Compreender como funciona a prisão, não permite sair da prisão.
Compreender todos os atos de todas as peças de teatro, não permite sequer identificar o teatro. Principalmente

porque a consciência, que está limitada pelo princípio da amputação, do isolamento e confinamento, vai, de algum
modo, à medida das encarnações e das experiências, satisfazer-se dessa limitação, na maioria das vezes. Dando-lhe

a viver, dentro dessa frustração (pois é uma), elementos pacificadores, através do que é chamado de profissão,
através do que é chamado afeição, através do que é chamado o social. Mas nunca uma profissão, nunca uma

relação, nunca uma sociedade, poderá responder, em seu lugar, o que você É.

Há somente sua própria investigação, além de todo conhecimento, além de toda adesão a um rito ou a um dogma,
que lhe permitirá reencontrar o fio da Liberdade.

A raiva, como o medo, não são senão as consequências da perda do que vocês São. Essa perda está ligada ao seu



ponto de vista. Esse ponto de vista que, eu os lembro, está ligado tanto a sua educação, como aos dogmas, como às
religiões, como à sociedade, como a tudo o que vocês têm aderido sem fazer a experiência, sem ter a validação

Interior. 
Tudo o que vocês aceitam como regra estabelecida, sem ter passado pela experiência ou pela vivência., apenas

reforça o confinamento de maneira sistemática. A raiva é uma emoção. Toda emoção está inscrita na ação/reação,
nenhuma emoção pode escapar a essa regra: é mesmo a definição de uma emoção. 

É por isso que dentro de certos sistemas tradicionais, comprovados (seja no Oriente, como no Ocidente), foi
apresentado um amplo espaço a tudo o que é emocional, a tudo o que é mental, como elemento de frenagem, ou que

adiciona véus ao confinamento e ao isolamento. Nenhuma emoção é libertadora. Nenhuma atividade mental pode
liberá-los. Nenhum dogma e nenhuma crença pode liberá-los. 

É necessário, mais uma vez, ali, aqui, também, libertarem-se de toda crença, libertarem-se de toda certeza, e irem
para o Desconhecido, livrando-se de tudo o que é conhecido. Então, é claro, para o ego, isso é um drama. E para o

Si, isso é também um drama. Porque há, de fato, uma Passagem do eu ao Si, da consciência fragmentada à
Consciência ampliada, que foi conquistada, se podemos dizer assim. Enquanto não pode haver conquista do que

vocês São, em Verdade, quer dizer Absoluto.

Pergunta: há uma parte de mim que não compreende realmente o que é a refutação, por que esse bloqueio?

Quem disse que você deveria compreender a refutação? Você deve aplicá-la. Você compreende como você anda?
Sabe quais são os músculos que são usados na operação, quais são os nervos que são usados na operação? E

ainda assim, você anda. 
Enquanto houver vontade de compreender você não pode avançar, você fica no lugar, imóvel no ego. A refutação
não é para ser compreendida, ela é para ser praticada. Isso está bem além de uma crença e de uma explicação. 
Refutar consiste em afirmar que nada do que é limitado, que nada do que é conhecido, pode ser a Verdade. Nada
mais e nada menos. Se você começa e entrar na necessidade de compreender, refletir: quem quer compreende, se

não o eu? Porque compreender é prender.

Ora, aí, trata-se de restituir, é exatamente o inverso. Tudo o que vocês chamam de conhecimento não é senão
ignorância. Tudo o que vocês chamam de compreensão é um obstáculo, porque a compreensão faz apelo a quê? Ao
mental. Ora, justamente, o elemento que mais trava é o mental. Portanto, alimentar o mental, através de uma lógica,

uma razão, uma explicação, o confina ainda mais na ação/reação. Não busque compreender. Como eu já disse outras
vezes, quanto menos você compreender, mais você chega lá.

Porque, definitivamente, é sempre o ego que quer compreender, que quer se apropriar, que tem necessidade de uma
lógica que lhe é própria. Enquanto há isso, você retarda a investigação. Isso é sugerido pelo ego, evidentemente,
pois devido a essa refutação e a essa investigação, o mental sabe que assinou sua sentença de morte, e isso, ele

não quer. Então, não dê peso a esse tipo de interrogação, livre-se dela o mais rápido.

Refutar não é compreender, precisamente, é exatamente o inverso.
É uma ginástica, você pode chamá-la de mental, se você quiser, embora vá muito além. No entanto, essa

investigação e essa refutação é, muito precisamente, o que vai romper o círculo vicioso.
Esse tipo de questão, para todo Irmão e Irmã, apenas traduz a atividade do mental que, por ele mesmo, não busca

senão uma coisa: compreender e prender. Ora, nós não estamos nesse processo. A refutação não tem de ser
compreendida, ela tem de ser aplicada. Da mesma maneira que a investigação tem de ser conduzida, ela não tem de
ser explicada. O mental, por meio da questão que você coloca, tenta complicar o que é simples. Não alimente mais o

mental, refute tudo o que vem dele, tudo o que está inscrito no efêmero.

Pergunta: depois de praticar a refutação, eu não posso fazê-la . mais. Na verdade, viver o Si ou o Absoluto, não me
importa. Eu me abandonei à vida, ao momento presente. É a personalidade que se recusa a deixar ir, ou é um

Abandono real?

É só você que pode obter a resposta. Aquele que é Absoluto o sabe instantaneamente, não pode haver nenhuma
dúvida, nenhuma interrogação. Isso está bem além da personalidade, bem além da certeza e da experiência. Uma vez
conduzida a investigação, uma vez efetuada a refutação, se não há mais nada para refutar, o que você quer refutar?
Além da consciência, o que você É, uma vez que a refutação e a pesquisa conduzidas, o deixam ser o que você É.
Se então a refutação e a investigação foram conduzidas, e concluídas, você é Absoluto. Mas na condição de que

você mesmo o saiba. Nenhuma resposta pode ser trazida do exterior. Só você sabe o que você É, além da
consciência. 

Foi-lhes dito que no Si, e no instante presente (da vida, como você diz), a vida se desenrola segundo as leis, ligadas
ao Eu Sou, chamadas Ação da Graça.

Onde se manifesta a Unidade, a Fluidez, a facilidade. Nessa facilidade, nenhuma atividade mental, nenhuma
atividade emocional, nenhum estresse, nenhum acontecimento da vida, pode alterar o que você É. E aí, você sabe,

pertinentemente, que você É Absoluto.

Qualquer que seja sua vida, você é consciente de que você não é somente isso, mas que você É bem mais do que
isso. A vida se manifesta então, sem resistência, sem oposição, sem restrição, sem mental que te domine, e sem
emoção que te domine. Mas enquanto existe a sensação de uma questão em seu Interior, é claro, o Absoluto não

pode ser o que você É. 



O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, se realizam e lhe dão a viver a ausência de interrogação. Se sua vida,
então, se desenrola assim, na maior das facilidades, este é um testemunho.

Mas, novamente, aquele que é Absoluto o sabe. Não como uma possibilidade, não como algo de que se duvida, mas
como uma evidência a cada minuto, a cada respiração. Porque nesse momento, você não está mais confinado em um
corpo, você não está mais confinado em uma sociedade, você não está mais confinado em um mundo, você É Amor.
E isso é vivido plenamente, além de qualquer Vibração, além de qualquer evento, além de qualquer trauma, como de

qualquer Alegria.

Essa Permanência, essa Imanência, é a realidade que é vivida no Absoluto. A forma, o Absoluto com forma, essa
forma, não pode ser de modo nenhum um fator limitante, contrariamente ao que é vivido no eu ou no Si. E isso é

vivido claramente, de maneira autêntica. Do mesmo modo que você pode andar, você sabe que anda sem ter
necessidade de trazer sua consciência sobre o andar. É o mesmo para o Absoluto, para esse Último.

Uma vez que a investigação e a refutação foram concluídas, há, efetivamente, um dado instante em que isso não
pode mais prosseguir. Não é senão você que pode saber se tudo foi completado, nesse nível. 

O Absoluto não tem questão: ele É. E ele é independente da forma, mesmo no Absoluto com forma. Ele é
independente do que vive esse corpo. Ele é independente de toda noção de memória ou de história. Não existe

nenhuma contingência, nenhum limite. A consciência está, ao mesmo tempo, nesse corpo, como em alguma outra
projeção, como na ausência de projeção.
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãos e Irmãs encarnados, comunguemos, se efetivamente quiserem, e tragamos as Bênçãos e a Graça da

nossa Presença.

... Partilhar da Doação da Graça ...

Eu venho a vocês, hoje, como representante da Estrela AL, como representante do Manto Azul da Graça e uma
das Embaixadoras do Conclave que reúne Anciões e Estrelas.

Conforme enunciaram minhas Irmãs GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e MARIA, assim como o Arcanjo
MIGUEL, a minha Presença, além da minha voz, está inscrita na Vibração que é percebida, para alguns de

vocês, à sua esquerda, no Canal Mariano.
Além das minhas palavras, a expressão da minha Vibração e da minha Consciência far-se-á mais importante do

que a minha voz e as minhas palavras.
Eu venho, hoje, falar-lhes de um elemento importante, que está, diretamente, em relação com o que há para

viver, a vocês, presentes sobre esta Terra.
Eu venho informar-lhes sobre o conceito de Passagem, anunciando-lhes, com isso, a intervenção, muito

próxima, no seu Canal e por intermédio daquele no qual eu me expresso, de MARIA, de MIGUEL e do Senhor
METATRON, durante a semana que vem a vocês, que vêm, além das palavras, eles também, anunciar-lhes e

reforçar a conexão, por intermédio do Antakarana ou Canal Mariano, da nossa conexão, da nossa reunião,
firmando, assim, como eu vou exprimi-lo, a preparação da Passagem.
O Comandante exprimiu-lhes, há um ano, que tudo estava consumado.

Resta, agora, consumar essa Liberação da Terra nesse Templo que é esse corpo, para vocês também serem
Liberados, para reencontrarem, se tal for o seu estado, a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, as Moradas

do Amor Eterno, do Absoluto, da Unidade.

***

Nós estamos, ao mesmo tempo, ao seu lado, em vocês.
Nós descemos mais perto de vocês, a fim de acompanhá-los, de tranquilizá-los e de mostrar-lhes e

demonstrar-lhes que nós estamos ao seu lado, para cada um de vocês.
Muitos de vocês realizaram, desde anos, um trabalho notável, que permitiu suavizar essa Passagem de um

estado a outro.
Vocês se têm, hoje, à porta do que havia sido anunciado, há sete anos, dentro de alguns dias, por um dos

grandes Guias Azuis de Sírius, chamado SERETI (ndr: intervenção de 04 de julho de 2005).
A sua preparação está, portanto, concluída, para muitos de vocês, o que os deixa viver uma série de

elementos, cada um de vocês em uma etapa específica da sua revelação, da sua realização, da sua própria
consciência.

O ciclo está consumado, ele também, e levou-os, portanto, muito precisamente, aí onde vocês estão hoje.
O estado que é o seu, de cada um de vocês, é o exato estado para levá-los a Liberar-se, para viver essa

Passagem.
Foi expresso, por diferentes intervenientes, certo número de elementos, desde vários meses, referentes à

Onda de Vida, ao Manto Azul da Graça, ao encontro com o Duplo e os Duplos.
Quaisquer que sejam essas Consciências que se aproximarem de vocês, todas têm apenas uma finalidade e
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um objetivo: aquele de levar-lhes a prova e a demonstração da realidade de quem nós somos, da nossa
Presença, da nossa Graça, em vocês e ao seu redor.

***

Nós seremos, de algum modo, umas e outras, assim como os Anciões e os Arcanjos, um pilar e uma âncora
que será, no que há a realizar agora, a certeza do seu futuro, do seu advir, qualquer que seja.

Nossa Comunhão, nossas diversas formas de comunicação com vocês e de União com vocês, leva-os,
progressivamente, já desde vários meses, a acostumar-se e a aclimatar-se aos nossos encontros.

Nós poderíamos, portanto, dizer que, de algum modo, nós os acompanhamos e somos, também, aqueles que
garantem a sua Passagem.

Nós somos os Passadores da sua consciência de quem vocês São, que permite o retorno à Verdade, ao
Amor, à Eternidade.

Mais do que nunca, o período que se abre, durante este mês de julho, verá uma amplificação do derramamento
de Luz Adamantina e do Chamado da Terra pela Onda de Vida, assim como o Apelo de MARIA, pelo Canal

Mariano.
Tudo isso, em vocês, vai permitir, de certa maneira, a facilitação dessa famosa Passagem, que vai vê-los

penetrar, com toda lucidez, com toda confiança, na sua Morada da Eternidade.

***

Como vocês talvez saibam, e como MARIA disse-lhes durante a sua última intervenção, as instituições de
escravidão desse mundo chegam ao fim.

Isso não pode mais ser nem deslocado, nem adiado.
Isso vai se tornar, aos seus olhos e às suas vidas, cada vez mais formal, cada vez mais evidente.

A Verdade, de algum modo, eclode, em plena luz do dia, na consciência da humanidade.
Então, é claro, haverá ranger de dentes.

É claro, haverá uma volta de questionamentos de elementos que, para vocês, ainda hoje, podem parecer-lhes
importantes, mas que, progressivamente e à medida que vocês perceberem a nossa Presença ao seu lado e
em vocês, afastar-se-ão de vocês e irão liberá-los, até mesmo, de todo medo, de toda apreensão, porque nós
estamos, como Passadores, com vocês, e nós estamos nessa comunicação, nessa União, o que vai ajudá-los

a facilitar essa Passagem.
Na confiança, na nossa União e na nossa Comunhão, qualquer que seja o Duplo que se apresentar a vocês
(seja nas costas, por CRISTO, seja no Canal Mariano, por MARIA, ou uma das minhas Irmãs ou eu mesma),

vocês irão encontrar, nessa Presença, tudo o que é necessário, tudo o que é útil e indispensável.
Nós seremos, como eu disse, o pilar e a âncora que irão lhes permitir, ao mesmo tempo, enraizar-se, para viver

nessa carne o que vocês têm que viver e, ao mesmo tempo, elevá-los à Morada da Eternidade.
Progressivamente e à medida que vocês atribuírem a sua Atenção, a sua confiança à nossa Presença ao seu

lado, vocês irão constatar, por si mesmo, que o que podia ser pesado tornar-se-á cada vez mais leve, cada vez
mais fácil.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que alguns hábitos e algumas experiências levados sobre esse
mundo afastaram-nos da sua Morada da Paz Suprema, da Verdade do que vocês São.

Vocês trabalharam, alguns de vocês, desde muitos anos ou muitas vidas, para viver esses momentos, no
estado, eu diria, mais adaptado à sua consciência, ao seu futuro e ao que vocês São.

Quanto mais vocês atribuírem a sua confiança e a sua consciência àquele ou àquela que se tem ao seu lado,
mais os elementos desse mundo não poderão interferir, de maneira alguma, no processo que está em curso.

***

A partir do momento em que MARIA, MIGUEL e METATRON tiverem intervindo para dar elementos
complementares ao que eu lhes disse, vocês irão constatar, por si mesmos, uma nova acentuação dos

diferentes elementos Vibratórios e de consciência que se põem em movimento, nesse Templo e sobre a Terra
(ndr: nós não temos detalhes sobre essas datas de intervenção).

Ninguém poderá mais ignorar o que lhes foi escondido até o presente, seja no Céu, seja sobre a Terra, seja
nas ações de Irmãos e Irmãs que lhes ocultaram a Verdade, de maneira voluntária ou involuntária.

Levando a sua Atenção e a sua consciência a essa Presença ao seu lado, vocês irão encontrar um afluxo novo,
uma força nova, uma certeza inabalável, que lhes permite realizar essa Passagem de maneira a mais

harmoniosa, no Amor o mais total e na Verdade a mais eterna do seu Ser.
A confiança desenvolver-se-á.

A certeza tornar-se-á essa evidência.
Não será mais possível duvidar, pela Presença que irá acompanhá-los ou pelas Presenças que irão se

manifestar a vocês.
Porque o Amor irá preencher o seu Coração, porque não haverá mais lugar para a mínima dúvida no que irá se
manifestar a vocês, o que quer que digam as pessoas próximas de vocês, o que quer que diga a sociedade, o



que quer que diga a sua família, o que quer que digam aqueles que lhes são os mais próximos e que não
poderiam, por enquanto, beneficiar-se da nossa Presença.

***

Nós somos, de algum modo, aquelas e aqueles que vimos, ao seu lado, assistir e preparar essa fase final.
O ciclo de preparação deste ano está, portanto, quase concluído.

Ele os conduz a mais Alegria, mais Paz.
Se existirem, em vocês, elementos que resistem, é claro, a presença do Canal Mariano parece mais distante,

mais nebulosa.
Nós os convidamos então a esquecer, de algum modo (ainda que apenas por alguns instantes), tudo o que se
refere às suas problemáticas, não para delas desviar-se, não para recusá-las, mas, bem mais, para que a sua

Atenção, a sua Consciência possam ser levadas, o máximo possível, ao que se desenrola na nossa
Comunhão, na nossa comunicação e, para alguns de vocês, na nossa Fusão e Dissolução, já bem avançada.

Lembrem-se de que a Graça encontra-se no Amor da nossa Reunião.
Lembrem-se de que a facilidade tem-se, também, aqui.

Quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, qualquer que seja a facilidade ou a dificuldade da sua vida,
o Amor que está entre nós nos acompanha, vocês como nós, na nossa certeza.

***

A Passagem é, portanto, ir de um ponto a outro, mas não unicamente: é também ir de um estado a outro, de
uma forma a outra e, para alguns de vocês, de uma forma ao que é sem forma.

Quaisquer que sejam os momentos de estupor que possam ser-lhes propostos por esse mundo, não atribuam
a isso qualquer importância, qualquer ódio, qualquer vontade de resistir, porque nós estamos aí.

Alguns de vocês já ouvem serem chamados, pela manhã, ao acordar, pelo nome, outros sentem a
Presença de Cristo atrás de si.

Outros, enfim, instalam-se, de maneira cada vez mais fácil, no êxtase e no encantamento.
Lembrem-se de que a certeza dessas manifestações, o reforço, a evidência delas é, de algum modo, o seu

salvo conduto para a Passagem, a fim de que a sua Liberação seja vivida na maior Paz e, pelo menos, na
pacificação.

Aquilo ao que vocês resistirem, ao que se opuserem, durante este período, arriscará fazê-los sofrer,
inutilmente.

Então, toda a força está na Luz da nossa União, do nosso Amor, entre nós e para nós.
O resto não deve merecer atenção nem interesse.

O desafio, de algum modo, quando dessa passagem, é aceitar mudar de estado, aceitar mudar de lugar, de
espaço e de tempo, sem olhar atrás de vocês.

Ninguém será abandonado.
Ninguém ficará para trás.

Durante esses momentos, é a sua qualidade de Ser (e não mais tudo o que se refere ao parecer, tudo o que se
refere às ocupações usuais desse mundo) que irá lhes permitir estar mais adaptado à Morada da Paz Suprema.

São vocês que decidem.
Vocês querem estar em guerra consigo mesmos ou querem ser a Morada da Paz Suprema?

***

Se alguns elementos do seu ambiente parecem-lhes ferozmente opostos ao que vocês vivem, então, estejam
certos de que esses seres que se opõem, a um dado momento, não poderão mais se opor.

Preservem-se do alarido do mundo.
Levem a sua consciência, a sua Atenção para nós.

Nós estamos aí para vocês, e nós estamos aí para isso.
A cada dia, a cada noite, existirão, para vocês, provas indubitáveis do que acontece, que vai levá-los,

progressivamente, a ouvir-nos (como eu disse), a ver-nos, a perceber-nos.
É o fim da separação, o fim da divisão, o fim da guerra.

Quaisquer que sejam as circunstâncias, por vezes hostis, desse mundo que recusa render as armas ao Amor e
à Paz, isso não se refere vocês.

Estejam conscientes disso.
O Amor é a única solução e a Passagem é a única possibilidade.

Não olhem atrás de vocês.
Não fiquem aí, onde nada mais há a fazer.

Engajem-se no seu futuro.



Escutem-nos.
Percebam-nos.

Quanto mais vocês nos ouvirem, quanto mais nos perceberem, mais vocês irão constatar que isso se torna
cada vez mais simples, cada vez mais fácil e que o Amor é, realmente, a sua natureza e a sua Essência.

***

Então, desviem-se da guerra desse mundo.
Não entrem em conflito com ninguém.

Não se oponham a nada, mesmo se, para isso, vocês devam entrar, ainda mais, no Interior de si, ainda mais
em contato conosco.

Nós somos a ajuda e a mão estendida.
Nós somos o Amor que vocês são, porque nós somos vocês, também.

E nós somos o socorro, a ajuda, a compaixão e o Amor que é seu.
Lembrem-se disso.

Lembrem-se das minhas palavras, das palavras da minha Irmã GEMMA e da minha Irmã MARIA, que,
progressivamente, levaram-nos a essa consciência (desde a Liberação da Terra e a Onda de Vida).

MIGUEL também havia dito, como Arcanjo e Príncipe e Regente das Milícias Celestes, que vocês podiam
contar com a Presença dele.

Isso não é uma oração, uma invocação ou uma evocação, mas, bem mais, a Presença dele, real, ao seu lado,
que lhes permite, pelo seu Fogo, pela sua Presença, Liberar o que deve ser Liberado.

De fato, a Liberação, a Passagem necessita de que vocês estejam Livre de todo apego, de toda relação, de
todo peso, de tudo o que, nas circunstâncias em que vocês construíram a vida de vocês, afasta-os, por vezes,

da Verdade.
Quanto mais vocês estiverem voltados para nós, mais nós estaremos voltados para vocês e mais nós iremos

comungar, mais vocês irão encontrar a força de ser a Verdade e de não mais parecer outra coisa senão a
Verdade.

Nós estamos conscientes, também, de que o Manto Azul da Graça pôde ocasionar, em vocês, alguns
reajustes, ou mesmo alguns desequilíbrios, que os levam a reconsiderar o funcionamento desse corpo, o

próprio funcionamento da sua vida.
São, de algum modo, os últimos ajustes, aqueles que vêm aperfeiçoar a sua preparação, aperfeiçoar o seu
Amor, aperfeiçoar a possibilidade de estarem estabelecidos em Shantinilaya, na Morada da Paz Suprema.

***

Tudo aquilo que vocês têm sonhado (na Luz), tudo aquilo que têm esperado (no Amor e na Verdade), está
agora aí.

Estejam na nossa Comunhão e na nossa União, porque a Passagem acontece com grande facilidade, se a sua
Atenção, a sua Consciência permanecerem nessa Passagem (aí onde nós estamos a esperá-los, para acolhê-

los), sem se preocupar com o que há depois, sem se preocupar com o que resta de antes.
Mas, simplesmente, estando lúcidos desse mecanismo que se desenrola em vocês, que os chama ao Amor, à

Verdade e ao que vocês São.
Lembrem-se de que, quanto mais vocês estiverem alinhados conosco, menos vocês são perturbados por esse

corpo, pela sua vida, pelo que pode restar de dúvidas e de incertezas.
Nós somos a certeza.

Nós somos a ausência de dúvida.
Isso é para o que vocês são chamados a retornar.

MARIA, MIGUEL e METATRON – que irão intervir dentro de pouco tempo, durante a próxima semana – darão a
vocês elementos, talvez, mais precisos, que lhes permitem apreender, de maneira ainda mais fina, as

generalidades que eu acabo de transmitir.
O Manto Azul da Graça (para aqueles que o vivem), a Onda de Vida (para aqueles que a acolheram) vão

multiplicar-se em vocês, o que lhes permitem deslocalizar-se, a fim de facilitar a Passagem e as Passagens
que estarão em curso, para vocês, que se deixaram viver os reencontros místicos, cada vez mais intensos,

cada vez mais convincentes, seja com o Sol, com outros Irmãos e outras Irmãs, encarnados ou não
encarnados, seja conosco, as Estrelas, com os Anciões ou com os Arcanjos ou, ainda, com o Sol ou, ainda,
com os Seres e as Consciências que povoam os seus mundos de origem, a sua origem estelar ou as suas
linhagens estelares, assim como os diferentes componentes da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres que percorrem os seus Céus, doravante, de maneira cada vez mais evidente.

***

Eu venho então convidá-los a estar consciente de tudo o que se desenrola, não sobre esse mundo, porque
isso vai se tornar de uma evidência tal, que vocês devem se desviar disso, não dar crédito a tudo o que vai se
desenrolar dentro de poucos dias e que, efetivamente, para a personalidade, pode parecer o oposto da Luz, o



oposto dos seus desejos.
Mas lembrem-se de que nós estamos aí, e de que Shantinilaya espera por vocês.

Voltem-se para o lado correto.
Olhem o Verdadeiro e o Belo, além das desordens do mundo.

Os sinais do Céu e da Terra são mais importantes do que os sinais dos homens que tentam resistir à Verdade
e à Beleza.

Sigam o seu caminho no que a Vida propõe a vocês e deixa-se fazer, de algum modo, sem se preocupar com
isso, e levem a sua Atenção, a sua Consciência, ao Canal Mariano, em nós, em seus Duplos, quaisquer que

sejam.
Nessa condição, se vocês adotarem esses poucos preceitos, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada
vez mais fácil, que todas as barreiras e os obstáculos que podiam se colocar através do seu caminho serão

varridos.
O que não será, é claro, o caso, se vocês derem peso e consistência aos seus apegos, aos seus medos, às

suas dúvidas.

***

Uma série de elementos importantes foi-lhes comunicado por aquele que se faz chamar BIDI.
Ele insistiu, com vigor, sobre o que vocês eram e sobre o que não são.

Cabe a vocês decidir: a Paz, o Amor, a Morada da Paz Suprema ou o sofrimento e o medo.
Tudo vai depender da sua Atenção, do seu olhar, da sua capacidade para soltar, para Abandonar-se,

totalmente, ao que está aí, para não resistir no Eu, na Unidade, em seu Si, para ir para onde vocês são
esperados e realizar essa Passagem na maior das harmonias, na maior das facilidades, na maior das Alegrias.
Porque a hora chegou de retornar à Morada da Paz Suprema, à nossa casa comum, aquela da Eternidade, na

maior Paz e na maior das serenidades.
O que vocês têm a viver, diretamente, sobre esta Terra, dependerá, unicamente, do lugar onde vocês tiverem

colocado a sua Consciência, a sua confiança.
Aí estão as últimas escolhas.
Aí estão os últimos desafios.

Eles são para viver.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram essa Onda da Vida, que se

tornaram Absoluto e Liberados, terão mais aptidões.
Escutem esses Irmãos e essas Irmãs encarnados, do mesmo modo que nós lhes pedimos para nos escutar.

Porque eles são portadores da mesma Consciência, da mesma realidade de Amor, da mesma Verdade.
Eles são, de algum modo, não guias, mas, efetivamente, aqueles que iluminam a Passagem para vocês.

Cabe apenas a vocês aceitar, acolher a Luz dessa Passagem ou dela se desviar.

***

Lembrem-se de que não há outra escolha senão o Amor ou o Medo: é um ou o outro, e jamais poderá ser os
dois, cada vez menos.

Ao que vocês vão dar crédito?
Ao que acontece sobre esse mundo?

Ao que vai se desenrolar, muito em breve, nos Céus e sobre a Terra, ou ao Amor?
Não haverá outra escolha.

Ao que vocês estarão apegados, naqueles momentos?
Vocês irão procurar preservar o ilusório de uma conta no banco, o ilusório de um lugar, de um bem, ou, então, o

que vocês São, em Verdade?
Cabe a vocês definir, cabe a vocês ver onde se situa o seu lugar, onde se situa o Amor.

Vocês são esse Amor ou vocês são o Medo?
Vocês são totalmente Livres.

É isso a Liberdade.
É isso a Liberação.

Mas, jamais, como nós o dissemos, nós poderemos puxá-los pela mão.
Nós podemos apenas estar presentes, testemunhas e iluminadores para essa Passagem que é a sua.

É claro, há numerosas Moradas na Casa do Pai e, durante este período de Transição Ascensional, vocês têm,
cada um, um futuro diferente.

Lembrem-se: se vocês estiverem apegados ao que quer que seja ou a quem quer que seja, vocês estarão no
Medo.

Se vocês se desprenderem, vocês estarão no Amor e poderão ser eficazes para aqueles que vocês Amam.



Mudem de olhar.
Nós estamos aí, também, para mostrar-lhes o novo olhar, aquele do Coração, aquele que não depende dos

olhos, que não depende dos apegos, que não depende desse mundo, mas que depende da Verdade e,
unicamente, da Verdade.

Vocês aceitam ser o que vocês São?
Amor.

Ou preferem continuar o medo, a falta, a fragmentação, a ilusão?
São vocês que decidem isso, eu repito, mas nós estamos aí.

Escutem-nos ou, pelo menos, ouçam-nos.
Além das minhas palavras, da minha Presença de hoje, estejam conscientes dessa Presença que está ao lado

de vocês.
Sejam a Presença do que está aí e que vem, realmente, bater à sua porta e que vem dizer-lhes, de algum

modo: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

Nós viemos, cada uma de nós ou cada um dos Anciões, pô-los frente a si mesmos.
Vocês são Verdadeiros ou não são Verdadeiros?

Vocês são Amor ou não são Amor?
Vocês estão no Ser ou estão no parecer?

É preciso ousar olhar-se, face a face, consigo mesmo.
Quem você é?

Sua consciência irá sabê-lo.
Quer seja pela Onda de Vida, quer seja pelo Manto Azul da Graça ou, ainda, pelo Supramental, chegará, após
um período probatório, um momento em que mais nenhuma dúvida poderá imiscuir-se na sua vida, quer vocês

tenham passado ou não, quer a Passagem tenha sido realizada ou não ainda.

***

Lembrem-se de que vocês podem recorrer a MIGUEL, assim que alguns apegos parecerem demasiadamente
pesados, demasiadamente difíceis para carregar ou para suportar.

Então, naqueles momentos, chamem-no, ou chamem-nos: nós seremos, de algum modo, o seu bálsamo, que
vem, se vocês decidiram isso, facilitar o que vocês têm que passar.

A Luz e a sua Inteligência, os estados além desse mundo, não confinados, são a sua melhor ajuda.
Vocês vão se tornar conscientes de que sozinhos, nada podem, de que, verdadeiramente, a Luz pode tudo, na

condição de que tudo de vocês seja Abandonado a ela, na condição de que vocês estejam nessa
espontaneidade do Coração, na evidência desse Coração e não em qualquer antecipação, projeção ou medo.

A partir de hoje, e de maneira ainda mais evidente a partir da intervenção de MARIA, de MIGUEL e de
METATRON, isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente.

Além dessas poucas palavras e da minha Radiância em vocês, eu não abrirei espaço de questionamento.
Eu deixarei, para isso, o Comandante dos Anciões, para responder no meu lugar, e eu remeto, sobretudo, às

comunicações que lhe serão dadas por MARIA, MIGUEL e METATRON: sem dar-lhes encontros específicos,
eles irão se dirigir a vocês na próxima semana.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos, ainda uma vez, com Atenção e com fervor, a Comunhão à Graça, a nossa
União Mística.

Agora.
Acolhamo-nos, uns aos outros, porque o tempo dos reagrupamentos, das reuniões chegou.

Tenham fé e, além dessa fé, estejam na consciência e na confiança da Luz e do Amor, porque é o que vocês
São.

Todo o resto não existe.

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu os Amo, e vivamos a Graça e a Bênção.

Eu lhes digo até uma próxima vez.

... Partilhar da Doação da Graça ...
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e dá-me prazer vê-los, e eu os
escuto com muito grande prazer.
***
 
Questão: uma dor no nível da omoplata esquerda está ligada aos processos em curso?
Caro amigo, perfeitamente.
Há, é claro, ao nível da porta KI-RIS-TI, nessa região específica das costas, e em relação com o
Canal Mariano, a possibilidade de uma dor na borda interna da omoplata, que está em ressonância
direta com algo que cresce por ali.
É ligado, ao mesmo tempo, ao Canal Mariano, ao
Triângulo da Terra – ao nível das Estrelas – e à Porta
KI-RIS-TI.
É a instalação de certo número de elementos que lhes
foram comunicados, há mais de quase dois meses, por
Um Amigo concernente ao reencontro entre a Onda de
Vida e o Supramental, ao nível do Fogo do Coração,
que ativa certo número de circuitos, digamos,
Vibratórios, Supramentais, Adamantinos e ligados à
Onda da Vida, que se traduzem ao nível desse corpo
físico um pouco apertado.
Portanto, nenhuma inquietação a ter.
 
Então, parece-me, também, que o Arcanjo ANAEL disse-lhes que, durante este período, vocês
podiam beneficiar-se da ajuda da Natureza.
Creio que ele falou de plantas e de certo número de elementos que lhes permitem facilitar, se posso
dizer, um pouco, todos esses processos em curso que, por vezes, são um pouco difíceis para esse
saco de alimento, como lhes diz BIDI (ndr: intervenção de 9 de junho de 2012).
***
 
Questão: um problema de saúde pode congelar minha evolução?
Foi dito que absolutamente nada concernente a esse corpo pode alterar a evolução.
A única coisa que altera sua evolução é o apego à sua própria pequena pessoa e os medos
que estão presentes em vocês.
Não há qualquer obstáculo ao nível do corpo, qualquer doença que possa representar um verdadeiro
obstáculo ou algo de válido.
Os únicos obstáculos, como isso foi dito de diferentes modos, continuará, sempre, vocês mesmos,
na personalidade, nos apegos, nos medos.
O corpo, em caso algum, qualquer que seja o estado dele, não pode representar um obstáculo
verdadeiro em relação às transformações que estão em curso.
***
 
Questão: podemos conhecer nosso Duplo?
O que isso quer dizer?
Eu já disse – e isso foi dito – que os Duplos representam algo que é ínfimo, ao nível Duplo
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monadário.
Há multidões de Duplos.
Eu sou o Duplo de cada um de vocês.
Mas, ao nível do Duplo monádico, é algo de extremamente raro.
Portanto, não se ponham, como eu disse, a fantasiar sobre isso, não é?
Portanto, conhecer o nome de seu Duplo, do exterior, nada quer dizer.
Mas vocês todos têm um Duplo.
O Duplo monadário não pode enganar, porque o reencontro, quer ele esteja encarnado ou não,
acontece em circunstâncias específicas e que nada têm a ver com o mental, nada a ver com
qualquer sedução, nada a ver com tudo o que vocês possam projetar.
***
 
Questão: foi dito que os nossos sonhos iriam evoluir para tornarem-se mais ricos, mas eu
não sonho.
Para aqueles que sonham, não é?
Aqueles que não sonham, isso nada mudará.
Era para aqueles que sonhavam.
Foi, efetivamente, dito «evolução de sonhos», mas, se você não sonha, o que você quer que
evolua?
Há seres que sonham.
Todo mundo sonha, mas há seres que, conforme o horário do acordar, deles se lembram ou não.
Tente mudar a hora de seu acordar, você verá, por si mesmo.
***
 
Questão: você disse que Anciões e Estrelas estavam ao nosso lado. Pode-se recorrer a
você?
Mas, perfeitamente, isso foi dito por Miguel.
Aliás, vocês podem divertir-se (entre aspas: não é um divertimento).
Mas, assim que vocês sintam uma presença, essa presença, geralmente, vocês não podem vê-la.
Por vezes, vocês ouvem seu nome, mas ela não vai conversar amigavelmente com vocês, não é?
Como vocês vão fazer para reconhecê-la?
Vocês não podem reconhecê-la pelo que é dito, exceto se for uma voz conhecida, como um cônjuge,
como Maria, que não pode, jamais, enganar(porque Maria, todo mundo conhece-a, mesmo se
vocês digam que não sabem quem é).
 
Mas o que é que vai fazer a diferença entre Sri Aurobindo e eu?
É a qualidade Vibratória da Comunhão, da Fusão, que vai permitir-lhes, com as diferentes
presenças que vão manifestar-se, identificar.
Quando vocês chamam Miguel: Miguel é o Fogo.
Quando vocês me chamam, é o Fogo também, mas não é o mesmo fogo.
Portanto, é uma qualidade Vibratória que vai manifestar-se a vocês e que, com a experiência e a
repetição, vai dizer-lhes: «ei, tenho a visita de Maria», «ei, tenho a visita de Omraam», «ei, tenho a
visita de Gemma» etc...
Mas, é claro, o Canal Mariano está constituído.
 
Vocês têm a possibilidade de comungar, agora, não unicamente no Sol, nocorpo de estado de ser,
mas, diretamente, aqui, onde vocês estão, uma vez que não há mais separação.
Todos os Véus foram retirados.
Eles foram, todos, dissolvidos.
Então, alguns de vocês são, talvez, um pouco mais resistentes do Véu.
Portanto há, talvez, Véus um pouco mais delicados para retirar, mas, se vocês não entram em
contato, é que vocês não pedem e que, talvez, vocês tenham, ainda, resistências que são ligadas,
eu diria, à sua pequena personalidade.
 
Mas cada vez mais seres humanos, mesmo sem saber o que acontece, sentem uma presença à
esquerda.
Ela já está no Interior de vocês.
É a projeção do Interior para o exterior que os faz senti-la.
 
Ela pode passar pela Shushumna, mas ela passa, o mais
frequentemente, pelo Canal Mariano, que é lateralizado à esquerda (ou por trás, para KI-RIS-TI
ou METATRON).
Nós estamos, todos, no Interior de vocês, porque vocês estão no Interior.
Vocês estão na projeção de consciência nesse mundo, mas quem tem consciência de que é Cristo,
nele, Maria, etc...?
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É preciso, efetivamente, que a consciência tome consciência de uma presença.
É preciso que a presença torne-se consciente.
Ela se torna consciente apenas quando é manifestada no Interior do Canal Mariano.
***
 
Questão: essa presença pode estar, igualmente, na mão esquerda?
Não, isso é a Onda de Vida, isso nada tem a ver com uma presença.
A presença chega, sempre, pelo alto e à esquerda.
Portanto, se você nada sente no alto à esquerda, mas, unicamente, na mão, não é uma presença.
***
 
Questão: há um inconveniente em mudar de nome?
Qual importância?
Se vocês mudam de nome, isso quer dizer que vocês estão mal em sua pele, nada mais.
Porque, depois, vocês podem, sempre, encontrar o aspecto sedução de dizer: «ah, esse nome, eu
gosto mais».
Mas lembrem-se de que foram vocês que escolheram seu nome, não foram seus pais.
Vocês podem acrescentar um nome, como eu o fiz em minha vida.
Isso nada tem a ver com mudar de nome: vocês acrescentam uma qualidade Vibratória.
Mas qual importância hoje, não é?
***
 
Questão: por que eu não me lembro mais de meus sonhos, como antes?
Porque é tempo, também, de passar para outra coisa.
Os sonhos vão tornar-se mais significativos, mas, se eles desaparecem, eles não podem tornar-se
mais significativos, uma vez que não há mais deles.
Eu os lembro que os sonhos têm diferentes origens.
Se seus sonhos eram ligados ao astral, é preciso que eles desapareçam, porque o astral não
existe mais.
***
 
Questão: o Duplo é sempre de polaridade complementar?
Sim, exceto para o Duplo que já é Andrógino, como CRISTO.
***
 
Questão: fora CRISTO, há outras Consciências Andróginas?
Todas as Consciências das Estrelas, e a maior parte dos Anciões, e os Arcanjos.
A complementaridade existe apenas para um Duplo Monadário, encarnado ou não encarnado.
***
 
Questão: no fim de 2000, eu vivi uma experiência de Fusão com um disco solar, que se
apresentou diante de mim, e que eu, em seguida, chamei em mim. Qual era essa
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experiência?
Há múltiplas experiências de Fusão.
A diferença essencial, como você disse, é que esse disco solar, que era, certamente, uma entidade,
chegou frente a você.
A Fusão com o Duplo chega por trás e no alto, ou pela esquerda.
Essa noção topográfica é fundamental, mas eu não posso dizer-lhe o que era.
Eu acho, de qualquer forma, danoso viver uma Fusão com um disco solar e não saber quem era.
É, efetivamente, danoso, porque viver Fusões sem saber com quem vocês fusionam...
Em geral, o que se apresenta à frente é ligado ao astral, não é ligado à Luz Vibral.
Não é em geral: é sistemático.
***
 
Questão: em um sonho, eu caminhei com uma presença à minha direita, mas como se
estivéssemos em competição.
Em seguida, ela colocou-se em face de mim e disse-me que ela me amava muito e pediu-
me: "diga-me que você me ama também", vindo a mim para abraçar-me.
Eu disse a ela: «mas diga-me quem você é», e ela parou.
O que significa?
Tudo o que chega à direita, nos sonhos, e passeia com vocês, à direita e, depois, vem de frente,
corresponde ao astral.
Se nós temos dito que o Canal Mariano é à esquerda, isso é exatamente preciso.
Quer seja nos sonhos, quer seja na vivência Vibratória, há uma lei de sincronia no Universo: vocês
atraem para si e, sobretudo, neste período, o que está em relação com sua Vibração.
Se vocês estão no medo, se há falhas em vocês é, necessariamente, uma entidade astral que vai
aparecer.
***
 
Questão: enquanto eu participava de um grupo de meditação, senti meus limites corporais
dissolverem-se, como se eu fosse o grupo. É uma forma de Dissolução?
É, pelo menos, o que se chama um mecanismo de Comunhão.
Agora, a Dissolução deixa lugar ao neant, ela não deixa lugar a qualquer identificação, com quem
quer que seja, ou o que quer que seja.
Portanto é, mais, Comunhão/Fusão.
***
 
Questão: qual é a distinção entre o orgulho e o ego espiritual?
É, exatamente, a mesma coisa.
***
 
Questão: estou mais na dúvida em relação às minhas percepções, minha vivência. Ao
mesmo tempo, parece-me viver períodos de ego espiritual. Os dois podem coexistir?
Geralmente, aliás, coexistem.
Enquanto existe uma dúvida em você, isso quer dizer que, qualquer que seja a vivência (Fogo do
Coração, Coroa Radiante, Despertar da Kundalini), você está instalada no Si.
 
O Si é a Alegria, mas há, também, dúvidas, porque o mental ainda está presente, em alguns
momentos, o que não é mais o caso quando vocês estabeleceram o Absoluto.
 
O orgulho espiritual é, também, a dúvida.
É como o ego: há egos positivos e egos negativos.
Ao nível espiritual, é a mesma coisa.
***
 
Questão: além de refutar e ser Absoluto, há algo a fazer?
Não, nada, absolutamente.
***
 
Questão: quando se tem a orelha esquerda que toca, que vibra, que estala, isso significa
que uma pessoa ou que um Duplo tenta entrar em contato?
Não, absolutamente: são os sinais da ativação do Antakarana, é tudo.
Mas o Antakarana pode ser vazio ou pleno de uma Presença: se há uma Presença, é uma
Presença.
 
Mas o Antakarana é o Nada, o Som da alma, com os diferentes Sons.
Mas não é porque há um som que há uma Presença.



 
Há seres que abriram os chacras, que ouvem esses Sons – há sete Sons diferentes, há dezenas de
anos – sem terem tido a mínima Presença.
 
O Som não é característica da Presença, é característica do Canal.
Há uma tonalidade, que não é um estalo, que é um Som extremamente agudo, que assinala a
aproximação de uma Presença.
Mas não é a manifestação da Presença, é o Canal Mariano (o Antakarana, a ampola da
clariaudição) que reage à interação da Presença que se aproxima.
 
É quase um Ultrassom, muito elevado ao nível intensidade Vibratória, ao nível frequência, mesmo.
Vocês estão no limite da percepção da percepção auditiva – como vocês chamam isso? – no
espectro auditivo, vocês estão em frequências muito altas.
Mas a Presença não se exprime por esse Som, estamos de acordo: é a interação, entre sua
Presença e essa Presença que gera o Som.
***
 
Questão: poderia dar-me um conselho sobre minha evolução?
O que isso quer dizer, evoluir?
Você está, ainda, acreditando, com tudo o que lhe disse BIDI, que você evolui?
***
 
Questão: então, como superar alguns problemas?
Ah, não é uma evolução, isso.
Eu não tenho conselho pessoal a dar a ninguém.
Ou você faz uma pergunta, ou não há pergunta, mas, jamais, eu interferirei em sua Liberdade.
***
 
Questão: tem-se um Duplo ou vários Duplos?
Mas, necessariamente, há vários.
Pode-se dizer que o seu Corpo de Estado de Ser é um Duplo.
Duplo não quer dizer Dualidade.
Duplo quer dizer, simplesmente: possibilidade de ressonância, de Comunhão, de Fusão, de
Dissolução – no Sol, no Corpo de Estado de Ser, com outros Corpos de Estado de Ser.
E, agora, nesse corpo de carne – que vocês habitam – e outro corpo de carne, se vocês têm um
Duplo Monadário encarnado.
Ou com CRISTO, MARIA, MIGUEL, com quem vocês queiram.
 
Para o resto, mas vocês podem muito bem ter um Duplo Monadário, encarnado ou não, e Fusionar
com MARIA ou MIGUEL.
Não há incompatibilidade, não é?
Não há contrato de exclusividade.
Para os Duplos não encarnados, hein?
Atenção, caso contrário, isso se transforma em orgia, seu truque, aí.
***
 
Questão: MA ANANDA MOYI, há pouco, precisou que o tempo dos reagrupamentos era
chegado.
A que isso pode corresponder?
Então, aí, é profundamente diferente para cada um.
O Reencontro do Duplo é uma forma de reagrupamento.
Agora, há reuniões e reagrupamentos que vão produzir-se espontaneamente.
Aí também, é como para os Duplos Monadários, não vão pôr-se a procurar, a todo custo, reunir-se
ou reagrupar-se: são as circunstâncias da vida que fazem com que isso ocorra.
Não é uma busca ativa, é espontâneo e natural.
 
Lembrem-se do que eu havia dito sobre os Duplos Monadários: por que não se havia falado deles
antes?
Porque vocês imaginem que, no espírito humano, todo mundo vai querer ter seu pequeno Duplo, e,
se possível, encarnado, e, se possível, do outro sexo, e, se possível, muito mais belo, não é?
Portanto, para a reunião, é a mesma coisa: isso se produz porque a Fluidez da Unidade, as
sincronias põem-nos nisso, mas não é para procurar.
 
Quando MA disse: «o tempo é chegado de reunirem-se e de reagruparem-se»: em si mesmo, com
seus Duplos, talvez, exteriormente.



Mas tudo isso não tem que ser procurado ativamente, isso se faz espontaneamente.
É como para o Duplo Monádico: vocês não têm que procurá-lo, caso contrário, isso é um
erro.
São coisas que se instauram na Fluidez da Unidade, espontaneamente.
Sem intervenção de sua vontade própria ou de seu desejo, caso contrário, isso nada mais tem a
ver.
***
 
Questão: pode-se chamar nosso Duplo Monadário, se ele não está encarnado?
Você não tem necessidade de chamá-lo, se ele não estiver encarnado: ele vem, espontaneamente.
O chamado é válido para MIGUEL, para MARIA, para as Estrelas.
KI-RIS-TI, ele vem, espontaneamente.
Aqueles que o percebem não tiveram necessidade de chamá-lo.
Aliás, vocês podem chamá-lo, aqueles para quem ele não é um Duplo: ele não aparecerá nas
costas.
***
 
Questão: KI-RIS-TI não seria o Duplo de todo mundo?
Não, vocês são todos KI-RIS-TI.
***
 
Questão: se nós somos todos KI-RIS-TI, como se pode ter KI-RIS-TI como Duplo?
Boa questão.
É o princípio do holograma.
Quando MIGUEL está presente ao seu lado, ele pode estar presente ao lado de milhares de
pessoas.
É sua visão cartesiana, redutora, que os faz crer que há Um Duplo, e que não se pode ser si mesmo
e o Duplo.
Mas vocês são multiplicados ao Infinito quando são Multidimensionais.
Vocês estão, ao mesmo tempo, aqui e ali, e, ao mesmo tempo, em milhares de lugares.
 
Isso não é possível compreender pela sua consciência.
O único que não pode multiplicar-se ao Infinito é o Duplo Monadário encarnado e o Duplo Monadário
não encarnado.
Porque há a necessidade de reencontrar o ovo cósmico inicial.
Mas isso se refere a muito poucas pessoas.
Para todo o resto, vocês podem, todos vocês, ter MARIA como Duplo, e CRISTO, por que não?
E ser, você mesmo, MARIA e CRISTO.
Mas isso foi dito.
 
É a visão cartesiana mental, da 3D, que lhe diz: «é impossível, eu sou eu e há o outro, como é que
eu posso ser eu e o outro?».
Justamente, você não viveu a Dissolução, nem a Fusão.
***
 
Questão: sentir o Ponto KI-RIS-TI nas costas releva da manifestação do Duplo KI-RIS-TI?
Não.
Quando há uma presença ao lado de vocês, vocês sentem uma Presença, concorda?
É a mesma coisa para os planos sutis.
Sentir o Antakarana e o Som não é a Presença.
Sentir o Ponto Vibratório KI-RIS-TI não é a Presença de KI-RIS-TI.
***
 
Questão: como se manifesta, então, esse Duplo KI-RIS-TI?
Mas você sente uma Presença nas suas costas, mas não sente isso sobre o Ponto: uma Presença,
presente atrás.
***
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por seu acolhimento.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos.
Até muito em breve.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, recebam Graças, Bênçãos e a minha Presença.

Eu venho a vocês, enquanto Arcanjo do Amor, a fim de, ao mesmo tempo, entregar-lhes uma série de
complementos referentes ao Amor, à Unidade e ao Absoluto, e também ver se persistem, em vocês, alguns

questionamentos com relação a essas três palavras.

*** 

O Absoluto contém o Amor, ele contém a Unidade, ele contém a Dualidade, ele contém a sua Presença em
meio a este mundo, ele contém o Ser, ele contém o conjunto do que, do ponto de vista onde vocês estão, não

pode ser conhecido, na totalidade.
O Amor, uma palavra que por tanto tempo foi utilizada porque ela corresponde ao que subtende e manifesta o

Absoluto, além mesmo da sua própria manifestação.
O problema sendo que o homem chama de amor tudo o que, para ele, representa algo conhecido e vivenciado

como um objeto de desejo, como uma manifestação, como uma percepção, em meio ao que é nomeado o
Absoluto.

O Amor é, portanto, o que subtende a totalidade do Criado, como do Incriado.
Este Amor não tem qualquer comparação com o que o homem chama de amor, em meio ao que é chamado de

sua presença sobre este mundo, em meio até do que é chamado de sua transformação atual, denominada,
desde algum tempo, Filho Ardente do Sol, Coroa Radiante do Coração ou diferentes manifestações, inscritas
em suas estruturas físicas, tendo lhes permitido, durante esses anos, manifestar, realizar, o que foi chamado

de Si.
A Realização não é o Amor, a Realização não é o Absoluto.

Eles podem ser, para alguns de vocês, as primícias, a prefiguração e a antecipação, mas não correspondem,
em caso algum, ao Amor Absoluto ou ao Absoluto Amor, nomeado também o Último.

Existe, na realidade, do próprio princípio da falsificação deste mundo, do confinamento deste mundo no qual
vocês são prisioneiros, uma série de elementos (ligados à localização específica em um corpo, em uma
consciência, em um pensamento, em certo número de mecanismos) que lhes permite evoluir, com toda
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consciência (que ela seja fragmentada ou unificada), em meio à sua presença sobre este mundo.
O Absoluto e o Amor, em meio ao Absoluto, não podem, em caso algum, nem ser uma percepção, nem

mesmo ser uma Vibração da consciência, mas é, sobretudo, a Transparência mais total, fazendo com que,
assim que vocês se juntarem a essas esferas, além deste corpo, mesmo em meio ao corpo de Estado de Ser,

ou ainda no Absoluto, vocês se tornem, vocês mesmos, esta Transparência.

*** 

A Transparência de que falo não é um conceito moral, nem social, e ainda menos uma visão da mente.
A Transparência é uma realidade metafísica consistindo em se tornar Transparente, ou seja, em deixar-se

atravessar por todas as ondas, por todos os espectros de frequência, por todos os elementos presentes neste
mundo, como no conjunto dos multiversos, assim como das Dimensões, desde aquela onde vocês estão até a

FONTE e até o que engloba, além da FONTE, o Absoluto.
Enquanto esta Transparência não for estabelecida, enquanto existir, em vocês, sobre este mundo, uma vontade

particular de Luz, vocês não podem ser a totalidade da Transparência.
Eu me explico: há alguns anos, antes das Núpcias Celestes, eu havia explicado a vocês (com palavras e pelas

Vibrações) o que era o Abandono à Luz.
De fato, o Abandono à Luz permitiu transformar esta estrutura alterada, nomeada corpo falsificado, em estrutura
de carbono, dissociado, a fim de acolher, em meio a este corpo (que vocês o chamem de Templo ou de saco,

não tem qualquer importância), pois é em meio a este corpo que é realizada a alquimia tendo lhes permitido,
pela ação da Luz, acolher a Luz, tornar-se um KI-RIS-TI, viajar no corpo de Estado de Ser, ou manifestar a

Consciência pura, a Consciência unificada, a Consciência do Si.

*** 

A um dado momento, apareceu, sobre esta Terra, um mecanismo que lhes era estritamente desconhecido,
pelo próprio fato da falsificação.

Isso foi seguido, algum tempo depois, pela Liberação do Sol e pela Liberação da Terra, como uma onda
específica nomeada Onda da Vida ou Onda do Éter, vindo restitui-los à sua raiz estelar, à sua raiz intraterrestre.

Esta Onda da Vida e suas características (que lhes foram explicadas e que vários de vocês vivenciaram),
contribuíram, de algum modo, para estabelecê-los, pelo Manto Azul da Graça, pela Liberação dos Éteres e pela

Fusão dos Éteres, em sua própria Liberdade.
Muito além deste mundo, muito além da sua Presença, muito além da sua Consciência, quer ela seja

fragmentada ou unificada.
Isso permitiu, eu espero, para vários de vocês, sobre esta Terra, dirigir-se para este Abandono do Si, a fim de
tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade, além de toda forma, além de toda Presença, e além de toda

Consciência.
Fazendo de vocês, ao mesmo tempo, Filhos da Liberdade e, como nós o desejamos para vocês, Liberados

Viventes, o que aquele que se nomeia BIDI denominou Absoluto na Forma.
Isso lhes propiciou viver estados não ordinários, não conscientizados, onde existe algo que não pode ser

chamado de Consciência, que não pode ser chamado de Si, que não pode ser chamado de Realização, de
maneira alguma, porque isso corresponde ao que vocês São, em toda Eternidade.

Nós lhes dissemos também que vocês estavam Livres e Liberados, seja qual for a localização de uma
Consciência em meio ao Si ou da não consciência ligada ao não Ser e ao Absoluto.
Há, de fato, não uma progressão, mas elementos que se distanciam uns dos outros.

O Abandono à Luz realiza o Si.
O Abandono do Si realiza, se pudermos dizer, o Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer implicação em meio a este mundo.
Isso faz de vocês Seres Liberados Viventes, não tendo mais manifestação, nem atração, em meio às

Dimensões intermediárias, nem mesmo em meio à FONTE, mas os faz, em última instância, perceber que
vocês são um ponto do holograma contendo, nele, a totalidade do holograma.

Não existe melhor expressão do que aquela que eu acabo de dar a vocês: o holograma é constituído de um
conjunto de pontos que reproduz, nele mesmo, a totalidade do conjunto dos outros pontos presentes em

meio ao holograma.

*** 

É nesse sentido que nós insistimos sobre o fato de que nós estamos, em vocês, primeiramente.
É nesse sentido que é projetada a Consciência, em meio ao Si, tendo permitido realizar o Canal Mariano, a

ativação desse Canal Mariano, a sua constituição, deixando-se perceber, deixando-se viver e Vibrar as
diferentes Presenças que, hoje, se manifestam, para vários de vocês, em meio a esse Canal Mariano, à

esquerda deste corpo físico ou na parte de trás deste corpo físico.
Essas Presenças, como isso foi anunciado por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 05 de junho de 2012) (1) e,

desde muito pouco tempo, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua intervenção de 30 de junho de 2012) (2), são
elementos que vão assisti-los durante essa Passagem, conforme foi especificado para esses tempos que se



aproximam, como prenunciado e antevisto, há quase sete anos, pelo Guia Azul nomeado SÉRÉTI (ndr: sua
intervenção de 04 de julho de 2005) (3).
 Hoje, vocês estão nesses momentos.

Vocês estão, na realidade, na data do mês que corresponde a esta Liberação e a esta Passagem, devendo
conduzi-los, não ao desaparecimento do que é chamado, de forma humorística, de planeta-grelha, pelo

Comandante dos Anciãos, mas, sim, para realizar o que vocês São, de toda a Eternidade, ou seja, o Absoluto.

*** 

Nesse sentido, o Abandono do Si pode se refletir, para vocês, por uma sensação de perda de referências, de
perda de consciência, e é exatamente o que ele é.

A consciência corresponde, em seus diferentes aspectos, ao Eu, à consciência com uma distância (mesmo se
a distância tiver desaparecido), à consciência com uma existência (mesmo se a existência cessar).

 É isso que lhes é oferecido hoje: tornar-se de novo o Todo, ou seja, não ser mais nada neste mundo a fim de
ser Abandonado, na totalidade, ao que vocês São, de toda a Eternidade.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários de vocês têm necessidade de realizar uma série de
experiências em meio aos Mundos Unificados e, por vezes, em meio aos próprios Mundos de carbono.

A Liberação, como isso foi anunciado pela FONTE, consiste em fazê-los relembrar e viver o que vocês São, de
toda a Eternidade.

O contato com as outras Dimensões acontece, atualmente, pela Presença, ao lado de vocês, de qualquer
Presença que vocês chamarem, que vocês nomearem, e que estaria presente no mesmo espaço que o seu.

*** 

A presença efetiva dos Seres multidimensionais consiste em fazê-los encontrar a sua Essência, em fazê-los
manifestar, conscientizar além da consciência, para, enfim, aniquilar a própria consciência, a fim de fazer cessar

o Eu, a fim de fazer cessar o Si, a fim de fazer cessar qualquer forma de exteriorização, qualquer forma de
interiorização e fazê-los penetrar nos espaços absolutamente virgens, nomeados o Absoluto, do qual,

evidentemente, nada pode ser dito, nada pode ser expresso, porque isso está além de qualquer conceito, de
qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer experiência e de qualquer estado.

Dessa maneira, as etapas preliminares, vivenciadas durante o seu inverno (verão, no hemisfério sul) que acaba
de transcorrer (nomeadas Comunhão, Fusão, Dissolução, Multilocalização e ausência de localização), são

estados requisitados e nomeados Últimos permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, permitindo anulá-lo a fim
de encontrarem-se no que, do seu ponto de vista, vocês poderiam chamar de Nada, de Vazio, mas que de fato,

do ponto de vista do Absoluto, é a Plenitude.
Nós sempre lhes dissemos, no período durante as Núpcias Celestes, que vocês estavam invertidos, que o que

vocês chamavam de luz visível com os seus olhos era apenas, de fato, uma luz refletida, alterada, ligada ao
próprio princípio do Eixo ATRAÇÃO-VISÃO falsificado nas Cruzes da cabeça, tendo alterado as suas próprias
percepções, a sua própria filiação e a sua própria possibilidade de conexão com a realidade do que vocês São,

além de todo ser.
Tudo isso cessa, neste momento.

Tudo isso se revela, neste momento, aguardando apenas mais o sinal final da Terra que foi liberada.
A Terra foi liberada a partir do momento em que a Onda da Vida apareceu, no decorrer do seu primeiro

trimestre do ano de 2012.
As consequências desta Liberação são visíveis no nível das manifestações e das modificações geofísicas

planetárias, tanto no nível do seu clima, do seu solo, dos seus vulcões, como do ar que vocês respiram, desde
o Sol e até os confins do conjunto dos universos, resultante do alinhamento galáctico com Alcyone.

*** 

Hoje, vocês estão diante desta etapa, diante da Porta Estreita, convidando-os a Passar.
Nós estamos aí para iluminar a Passagem, mas nós não podemos Passá-la no lugar de vocês.

Existe, portanto, um princípio, que foi nomeado, no seu tempo (que se desenrola para vocês, atualmente, de
maneira mais ou menos intensa, e mais ou menos adiantada), o Choque da humanidade que é, de fato, o seu

Choque individual.
Os pontos de atração da sua consciência, em meio a este mundo (nomeados apegos, nomeados

experiências), estão para cessar, não se desviando deles, mas, como isso foi enunciado, de maneira variada,
por BIDI, mudando de ponto de vista.

Na realidade, apenas por essa mudança de ponto de vista, que não é uma atitude mental, mas, sim, um
deslocamento total da consciência, é que os leva a ver este corpo pelo que ele é, a ver a sua vida pelo que ela

é, e a ver o mundo tal como ele é, permitindo então remover, de vocês, os últimos Véus do isolamento.
Esses últimos Véus de isolamento não se referem somente ao ‘sistema de controle do mental humano’, assim
como à matriz astral (que, como vocês sabem, no nível coletivo, ela foi dissolvida no seu tempo), mas para ir

muito além, ou seja, para desenredar-se, vocês mesmos, das ligações de apegos.
Para desenredar-se, vocês mesmos, em primeiro lugar, da ligação de apego mais formal correspondendo a si



mesmo ou, em todo caso, ao que vocês creem ser em meio a este corpo, em meio a esta vida, e em meio à
expressão da vida falsificada e alterada neste mundo.
A sua liberdade é total, em um sentido como no outro.

Não se trata de uma liberdade de escolha, porque isso (pelo que vocês vivenciaram, para alguns de vocês,
durante várias vidas) não é somente uma qualidade Vibratória, mas, sim, uma preparação que os leva a
apresentar-se diante do limiar: o limiar da ruptura do efêmero, levando-os a fazer cessar todo efêmero.

O apelo da Luz que deve se manifestar de maneira mais audível e mais visível aos seus olhos de carne, pela
Luz solar, pelo Apelo de MARIA, pelas ressonâncias das Trombetas do Céu e da Terra, em vocês, vai levá-los,

dentro de pouco tempo, em termos terrestres, a conscientizar tudo isso e a decidir, com toda Lucidez, com
toda Clareza, com toda Precisão, se vocês querem manter alguma forma de experiência ou voltar a alcançar o

que foi nomeado Shantinilaya, ou seja, as Moradas da Paz Suprema, onde nenhuma experiência pode vir
perturbar o que vocês São, de toda a Eternidade.

*** 

Apreendam-se bem de que isso não pode ser, em caso algum, um e outro.
Não pode ali haver e existir preservação de qualquer forma, em meio ao Absoluto.

Entretanto, a experiência da consciência acontecendo de maneira simultânea, além de todo tempo e de todo
espaço e de toda Dimensão, irá fazê-los perceber, naquele momento, que vocês são, efetivamente, o Todo e

que somente a projeção de vocês mesmos, antes que a alteração tivesse ocorrido, atuou no sentido da
manifestação de uma consciência vendo-se ela própria, experimentando-se ela própria, alegrando-se dela

própria.
Aliás, a Unidade se manifesta pela Alegria.

Hoje, mesmo esta Alegria deve ser, de algum modo, refutada, como diria BIDI, a fim de permitir-lhes ir para a
Morada da Paz Suprema, que está muito além da expressão da Alegria, muito além da expressão do riso, muito

além da Consciência Unitária, pondo fim à fragmentação.
Nós estamos perfeitamente lúcidos de que nós demos o conjunto das escolhas, o conjunto das possibilidades,

o conjunto dos cenários, o conjunto do que era da ordem do possível e do impossível, para vocês.
Em última análise, há apenas vocês, e vocês sozinhos, que irão decidir Passar ou permanecer.

Apreendam-se bem, entretanto, de que a Ascensão da Terra é, sim, um mecanismo real, modificando a
estrutura física da maneira mais importante possível, com uma série de fatores geofísicos enunciados a vocês,

há alguns anos, pelo Comandante dos Anciãos.
Vocês estão frente a vocês mesmos, vocês estão frente ao que vocês chamam de morte.

A morte é um novo nascimento.
Se a lagarta aceitar se tornar borboleta, é evidente que a lagarta não mais existe.

Esta Transfiguração ou transubstanciação (por que ela é uma), consiste também, para alguns de vocês, em
superar toda a identificação com uma forma, mesmo com o corpo de Estado de Ser, com o corpo de Luz ou

com os corpos mais etéreos da criação, a fim de recomeçar na ausência total de projeção de qualquer
consciência e de estabelecer-se na Morada da Paz Suprema, de maneira (eu diria, em seus termos

apreensíveis) definitiva e irremediável.

*** 

O que guia a consciência e a Vibração, o que guia (se eu puder me expressar assim) o Absoluto, é a sua
capacidade para abandonar o Si, para abandonar a Alegria e para abandonar tudo o que pode estar associado

a alguma manifestação da consciência, mesmo a mais Unificada, mesmo a mais próxima do Último.
Isso representa, de qualquer forma, um desafio porque, como vocês sabem, a Passagem da Porta Estreita não
é, na verdade, uma Passagem de um ponto a um outro ponto, mas é a Passagem de um ponto ao conjunto de

todos os pontos.
E isso pode representar, efetivamente, mesmo em meio à Consciência Unitária, algo impensável, pois é

aterrorizante, pois vem perturbar a tranquilidade da consciência manifestada em meio ao Si.
Vocês têm a Liberdade total de viver o que é para viver, em função do que a sua consciência desejar.

Ou ela deseja se expandir e continuar a experiência da expansão (mesmo nos corpos de Luz mais etéreos,
mesmo em meio às suas famílias estelares, mesmo nas mais afastadas deste Sistema Solar) ou, então, decidir

pôr fim às experiências.
Não para retornar ao Nada ou à FONTE, mas, sim, para conscientizar, ao superá-lo, de que vocês são o Todo.
Cabe a vocês, portanto, não compreender, mas deixar trabalhar a Consciência, ou em meio ao seu Abandono,
ou em meio à sua persistência, a fim de acompanhar o movimento Ascensional final da Terra que começa hoje.

*** 

Nos próximos dias, o Arcanjo METATRON, seguido do Arcanjo MIGUEL e de MARIA, irão lhes dar os
elementos Vibratórios, muito além das suas palavras, da sua Presença, ao lado de vocês e em vocês,

permitindo-lhes esclarecer o que deve sê-lo.



Este esclarecimento poderá parecer, para muitos de vocês, como um esclarecimento particularmente cru, ou
mesmo cruel, pois, se vocês estiverem apegados a alguma forma, se vocês estiverem apegados a alguma

Consciência, isso não poderá acontecer da maneira mais absoluta, da maneira mais autêntica, mas irá provocar
uma série de resistências.

Isso foi abordado por aquele que vocês chamam de Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, referente à
Fusão dos Éteres e, sobretudo, ao Choque da humanidade (ndr: ver, em particular, a intervenção de SRI

AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (4).
Vocês entraram neste período do Choque da humanidade, hoje.

Cabe a vocês definir o que é para salvaguardar.
Cabe a vocês definir o que é o seu futuro, nesses tempos extremamente reduzidos, consistindo nesse mês

nos prazos dados pelo Guia Azul SÉRÉTI e anunciado, há vários anos, por ele próprio, assim como por outras
Consciências.

*** 

A nossa Presença, ao lado de vocês e em vocês, além da percepção, deve dar lugar, aí também, à Fusão, ou
seja, exprimindo-me através daquele que eu guardo (ndr: ANAEL faz referência ao canal Jean-Luc Ayoun),

vocês devem também compreender e viver, além de todo intelecto, além de toda Vibração, que eu sou
também vocês mesmos e cada um de vocês.

Somente a sua consciência limitada, fragmentada e projetada pode fazê-los imaginar que há uma distância,
uma separação, entre a formiga e a FONTE.

Em última instância, e como BIDI lhes dizia (e como vocês poderão vivê-lo), se tal for o seu Abandono, não
existe qualquer diferença entre o átomo, o sistema solar, os universos, os multiversos e as Dimensões.

O conjunto do que eu acabo de descrever são apenas projeções da Consciência em diferentes esferas, tendo
permitido ao Absoluto exteriorizar-se em meio à FONTE e manifestar o que foi nomeado a Aventura da

Consciência.
É, na realidade, sedutor (para o ego, assim como para o Si) considerar que a aventura seja sem fim, e essa é a

sua Liberdade mais total.
É também o nosso dever, de algum modo, mostrar-lhes, desde alguns meses, e fazê-los viver (pela própria

Terra e pela sua ação) a ação da Onda da Vida na Liberação que está em andamento, e a sua capacidade e a
sua possibilidade de ser, por sua vez, não mais um ponto do holograma, mas a totalidade do holograma,

contendo o conjunto dos pontos da Criação, desde o átomo, passando pelos universos e pelos multiversos.
A qualidade além da Vibração, a qualidade além do Ser (que eu não posso exprimir em suas palavras, pois elas

são muito restritas), cabe a vocês.
É, portanto, em meio a esse dilema (por que, para muitos, isso irá representar um) que deve se estabelecer a

finalidade do que vocês São ou do que vocês não são.

*** 

Aí estão os elementos sobre os quais eu queria atrair a sua reflexão e, sobretudo, a sua Vibração, a fim de
observar o que acontece em vocês, o que acontece na Consciência, o que acontece sobre este mundo e no

conjunto das interações que vocês realizaram neste mundo.
Quer vocês continuem realizando, ou não, conforme o seu Abandono do Si, da mesma forma que vários de

vocês, aqui e em outros lugares, realizaram através do Abandono à Luz.
O Abandono à Luz não é o Abandono do Si.

Isso representa, se eu puder dizê-lo, um desafio profundamente diferente.
Pois, em um caso, há restituição à sua Eternidade e, ao mesmo tempo, prosseguimento da projeção da

Consciência nas diferentes esferas, tanto nas suas origens estelares como nos diferentes corpos
multidimensionais.

Enquanto que o outro desafio consiste em não ser mais nada de tudo isso, a fim de ser o Todo, e de veicular,
em vocês, o conjunto das experiências realizadas pelo conjunto da humanidade, pelo conjunto das

consciências, pelo conjunto dos átomos, pelo conjunto dos sóis, pelo conjunto dos multiversos, pelo conjunto
da Criação e do Incriado.

Isso é o que vai ser realizado, de maneira por vezes muito brutal, em meio ao seu campo de experiência, em
meio à sua Consciência, como em meio à sua não consciência, nos dias que se abrem a vocês, durante este

mês agora.
Se houver, em vocês, questionamentos referentes a este Absoluto, a esta Unidade e a este Amor, então, se eu

puder ali responder com palavras, eu o farei.
Estejam certos de que a minha Presença já está ao lado de vocês e em vocês.

Bem amados Filhos da Liberdade, nós temos tempo para dialogar, se tal for o seu desejo, sobre o que eu
acabo de exprimir.

*** 

Pergunta: é preciso tudo abandonar, mas é preciso abandonar o Amor que está dentro do nosso



coração?

É preciso abandonar toda experiência, porque o Amor que está no seu coração, como você diz, é uma
experiência.

É o retorno à Unidade, é a ativação do Si, da Coroa Radiante do Coração, reencontrar o seu estado KI-RIS-TI.
Mas além de toda experiência, mesmo a mais magnífica, há outra coisa.

Mais uma vez, o conjunto da Terra está, na totalidade, Liberado.
Jamais considerem o Absoluto como uma finalidade, pois (se eu pudesse exprimi-lo de outra forma) eu diria
que o Absoluto é o que está antes do início de qualquer experiência, de qualquer começo e de qualquer fim.
A Morada da Paz Suprema (como algumas Estrelas o expressaram e o vivenciaram durante a sua passagem
sobre a Terra) demonstra e ilustra perfeitamente o que é esta Morada da Paz Suprema ou este Absoluto, em

meio a uma forma.
Eu os convido a olhar a vida da maior dentre elas, que foi MA ANANDA MOYI.

Vocês não podem manter alguma experiência e ser a Morada da Paz Suprema.

*** 

Pergunta: devemos também refutar a reconexão com as linhagens estelares e intraterrestres?

Bem Amado, a partir do momento em que a experiência da Luz, vivenciada pela realização do Si (nomeada
também Acordar ou Despertar) for vivida, há, evidentemente, a necessidade de refutar o que se tornou

conhecido de vocês.
O Si sendo conhecido de vocês, através da existência e da manifestação da Consciência, é naquele momento

que convém também refutar isso.
Naturalmente, isso representa um dilema terrível para o Si que recusa Abandonar-se.

Mas não há alternativa.
Eu os lembro de que, em última análise, seja qual for a experiência realizada, sejam quais forem as vidas

conduzidas em meio à Unidade e à não separatividade, existe um tempo (além de todo tempo) e um espaço
(além de todo espaço e de toda localização) em que vocês irão chegar nesta conclusão final, por que vocês

irão se tornar isso, por que vocês irão reconhecer que vocês São isso, de toda a Eternidade.
Ou seja, a cessação de toda Consciência, de toda projeção, de todo Amor, não Absoluto.

O Amor que está no Coração de vocês, dando-lhes a dimensão de KI-RIS-TI ou de Filho Ardente do Sol, é
apenas um intermediário do que vocês São, na Verdade.

*** 

Pergunta: será que basta dizer “eu estou pronto a tudo abandonar” para conectar com o Absoluto?

Certamente que não, já que todo o conceito de “eu sou” deve desaparecer.
Portanto, o “eu sou” não pode ele mesmo dizer que ele se Abandona.

É apenas através do que eu exprimi, ou seja, a noção de Transparência total.
Mas não no sentido da Ética e da Integridade, tais como nós o havíamos definido há alguns anos, que, eu os

lembro, foram etapas preliminares à instalação do Si.
A Transparência é o que pôde ser expresso, por algumas Estrelas, por alguns Anciãos, durante a sua

passagem sobre a Terra, onde estritamente nada existia que pudesse ser parado da sua Morada da Paz
Suprema, pois a Morada da Paz Suprema deles, enquanto estando presente em meio a uma forma, deu lugar à

Transparência total (ndr: ver, em particular, sobre esse tema na intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de
2012) (5).

A Transparência total é nada parar, nada reter, nada ser.
Todas as etapas de realização do Si (que vocês acompanharam, talvez, para alguns de vocês, desde as

Núpcias Celestes) foram, eu diria, ativadas através do que vocês poderiam denominar rituais e protocolos, que
lhes foram dados por meio de diferentes Yoga, de diferentes práticas com cristais, de diferentes alinhamentos:

isso foi denominado a Realização do Si.
O acolhimento da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, foram elementos que lhes permitiram,

efetivamente, realizar a mutação da consciência (da consciência fragmentada para a consciência unificada), ou
seja, viver o Despertar e a Realização.

Mas, ainda uma vez, o Despertar e a Realização não são a Liberação total.
Vocês podem ser Livres, estando no Si.

Mas vocês não serão Liberados de toda experiência, vocês serão Liberados do confinamento.

*** 



Pergunta: podemos ter acesso a esses espaços sem ter vivido a Fusão e a Dissolução?

Os mecanismos que foram comunicados a vocês, da Comunhão (através, por exemplo, da Nova Aliança), os
mecanismos do Casamento Místico, do Encontro Místico (no Sol ou aqui mesmo), foram, de alguma forma,

prelúdios propiciando-lhes viver que vocês não estavam localizados em meio a este corpo e a esta
Consciência, mas que vocês podiam ser uma outra Consciência e um outro corpo de Estado de Ser.

É preciso também viver a experiência, se isso os agradar, de que vocês não são quaisquer dessas formas e
quaisquer dessas Consciências.

É impossível viver o Absoluto enquanto a Dissolução não tiver ocorrido, quer esta Dissolução ocorra em meio
ao seu indivíduo, ou quer ela ocorra no momento final da Terra, em meio a esta Dimensão.

Renunciar ao Si é provavelmente, para alguns de vocês, muito mais delicado do que renunciar ao Eu.
Pois a passagem do Eu ao Si se reflete por um aperfeiçoamento da Consciência, ao passo que a passagem

do Si ao seu próprio final (e, portanto, ao estabelecimento do Absoluto) é o desaparecimento total da
Consciência.

Enquanto vocês estiverem na Consciência, vocês não podem conceber, perceber, sentir ou experimentar a não
Consciência.

Exceto, por analogia, nos momentos de sono, ou seja, nos momentos em que vocês desaparecem totalmente
deste mundo, dos seus sonhos, e da sua própria Consciência.

*** 

Pergunta: repetir a palavra “nada” como um mantra e se sentir como perder todas as referências
Interiores, são primícias ou um auxílio à Dissolução?

Isso depende do contexto pessoal.
Afirmar nada ser é já uma projeção da Consciência.

É preciso desvencilhar-se da ideia ou da crença de que o Absoluto é um objetivo.
Como isso lhes foi dito, ele sempre esteve aí.

Sem o Absoluto, nenhuma Consciência poderia ser projetada, vocês não poderiam sequer questionar, hoje,
comigo.

Em meio mesmo à minha manifestação de Arcanjo (com suas especificidades), eu posso dizer que eu sou
Absoluto, ou seja, que existe, em mim, a clara consciência e a clara não consciência de ser, ao mesmo tempo,

aquele que se apresenta a vocês, como ser cada um de vocês.
Não enquanto crença, mas como um fato confirmado.

*** 

Pergunta: como se realiza a Transparência através deste corpo?

Pela Humildade, pela Simplicidade, pelo caminho da Infância.
Ou seja, nada parar, nada localizar, nada ser.

É o não ser.
Enquanto existir uma Consciência, um observador, enquanto existir o reconhecimento de uma forma, enquanto

existir o reconhecimento de uma vida, enquanto existir uma interação e uma relação, seja ela qual for, vocês
não estão na Dissolução e vocês não são o Absoluto.

Pelo menos, o Absoluto não é revelado ao que vocês são.

*** 

Pergunta: deixar o corpo durante o sono é a melhor maneira de encontrar o Absoluto?

Absolutamente não, porque deixar este corpo os faz penetrar em um outro corpo.
Que isso seja um corpo astral ou um corpo de Estado de Ser, absolutamente nada muda.

O fato de penetrar em outro corpo, através do Casamento Místico, no Sol ou em outros lugares, são primícias,
mas não é o Absoluto.

*** 

Pergunta: se o Absoluto não estiver revelado, haverá ainda uma chance no momento final?

Isso não é uma chance, é um estado além de todo estado.



Isso não é um objetivo.
A partir do momento em que você considera o Absoluto como um objetivo, ele se afasta.

Aquilo é o que você É, além da aparência deste corpo.
É a Transparência total.

Se eu puder empregar uma imagem, é a Transparência do ar: o ar contém todas as ondas, ele deixa passar
todas as cores.

Por analogia, em meio ao seu mundo, o ar é o Absoluto.
É o lugar onde há ausência de resistência para a propagação das ondas.

Como vocês sabem, a velocidade da luz, no vazio, é conhecida, mesmo esta luz sendo apenas fragmentada,
não correspondendo à Luz Vibral.

Entretanto, a analogia que podemos ali encontrar corresponde totalmente.
A propagação da luz não segue um trajeto, nem um trajeto de menor resistência.

A luz, mesmo sobre o seu mundo, mesmo fragmentada, dirige-se em todas as direções do espaço.

*** 

Pergunta: soltar (deixar ir) ajuda na Transparência?

Não.
O soltar não é o Abandono.

Eu falei sobre isso em várias ocasiões, durante o ano de 2009 (ndr: para relembrar, ver as intervenções de
ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (6).

Ele não é nem o Abandono à Luz, e ainda menos o Abandono do Si.
Pois, quem decide soltar?

*** 

Pergunta: e sobre a Luz em relação ao Absoluto?

A Luz é tudo o que corresponde à projeção do Absoluto.
Ela é a Consciência, ela é o Amor, manifestados e criados.

*** 

Pergunta: os mundos em estrutura de carbono são os únicos mundos de experiência ou é também o
caso dos mundos em estrutura de silício?

Todo plano Dimensional, desde o seu plano (que foi alterado) até a FONTE, são mundos de experiência.

*** 

Pergunta: se tudo deve ser refutado, a Presença dos Arcanjos, em nós, também deve sê-lo?

Neste caso específico (e como isso foi enunciado por MIGUEL, por MARIA, por MA ANANDA, por UM AMIGO,
por SRI AUROBINDO), existem muitas Presenças cujo nível e estado de Consciência são profundamente

diferentes.
O conjunto desses níveis está contido no Absoluto que vocês São.

A conscientização dessas Presenças é uma revelação.
Depois dessa revelação, manifestam-se a Fusão e a Dissolução.

É naquele momento que pode ocorrer a Passagem, ou seja, a Dissolução do Si, a Dissolução do ser,
permitindo passar do “Eu sou” para o não ser.
Há, de algum modo, testemunha e testemunho.

A experiência do estado que antecede o Último, nomeada Infinita Presença ou Maha Samadhi, é exatamente o
que permite, talvez, para muitos de vocês, ser o Absoluto.

Mas isso não é uma obrigação.
CRISTO lhes disse: “será mais difícil para um rico passar pelo buraco da agulha do que um camelo passar ali”.
Toda forma de conhecimento, toda forma de apropriação, toda forma de apego, toda forma de identificação a

qualquer corpo, não permite ser o Absoluto.

*** 



Pergunta: você pode elucidar o conceito de Absoluto sem a forma e o fato de que se podia ser
Liberado Vivente no Absoluto com forma?

Nós falamos, evidentemente, desta forma, ou seja, deste corpo de carbono, já que a Ascensão acontece neste
corpo.

É uma alquimia, uma transubstanciação, uma metamorfose.
Independentemente das palavras que podemos empregar, na sua linguagem, elas refletem, de algum modo, o

que, para a sua consciência, seja talvez o mais apreensível.
O Absoluto com forma corresponde a este mundo.

Evidentemente, existe uma variedade de formas possíveis, de consciências possíveis, em meio aos mundos
unificados, em meio aos multiversos.

O Absoluto sem forma corresponde simplesmente ao desaparecimento deste corpo de carbono.
Vocês realizam, pela presença sobre este mundo (para aqueles que o vivem), o Absoluto com forma.

A Unidade e o Estado de Ser tornaram possível para vocês, no final das Núpcias Celestes, a possibilidade de
viajar nos seus veículos multidimensionais.

O Absoluto sem forma propicia-lhes ser a totalidade do Criado e do Incriado.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

 Bem amados Filhos da Liberdade, enquanto Arcanjo do Amor e da Relação, vivamos um instante do seu
tempo de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, conforme a sua ressonância entre o que vocês são e o que

eu sou.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu sou vocês.
Vocês são eu.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Morada da Paz Suprema.
Eu saúdo, em vocês, a forma, seja ela qual for.

Eu lhes digo até breve. 

************

1 - ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-aut...

*

2 - MA ANANDA MOYI (30.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-30-de-junho-de...

*

3 - SÉRÉTI (04.07.2005)
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-e...

*

4 - SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

5 - IRMÃO K (07.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-au...

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html


*

6 - ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0239.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_juillet_2012-article0239...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120701_-_FRERE_...

~ A RETIRADA DOS ÚLTIMOS VÉUS E O ESTADO DE PAZ ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que o Amor se estabeleça em meio aos elementos que eu tenho para dar a

vocês.
Eu vou tentar, através da minha intervenção, mostrar-lhes a situação que é a de vocês, sobre este mundo,

durante este período.
Eu vou falar-lhes dos últimos Véus, presentes em meio à sua Consciência e em meio a este mundo, que vão

ser levantados e que vão propiciar-lhes viver uma série de elementos.
Os Véus de que vou lhes falar referem-se tanto ao que foi escondido de vocês, neste mundo, como ao que

lhes foi escondido em relação à sua própria Consciência, ao que vocês São, além do que vocês vivem, do que
vocês creem ser, nas atividades da sua vida.

***

Este mundo, como eu dizia durante a minha última encarnação, está doente, extremamente doente.
Eu especifico, inicialmente, que não é a vida que está doente, mas a condução dos assuntos deste mundo por
aqueles que se colocaram (e que vocês talvez colocaram) no topo da escala de valores sociais e que orientam,

de algum modo, à sua maneira, o destino da humanidade, em detrimento das leis da Consciência.
Porque essas consciências estão, elas próprias, recobertas pelos Véus da personalidade, que vocês sabem

que o que os dirigem são, antes de tudo, o medo, a apropriação e a predação.
Estes Véus, conforme lhes foi dito, há algumas semanas, por MARIA, estão prestes a se dissolver e vão levá-
los, de alguma forma, a ver, de maneira direta, crua e por vezes cruel, quais foram os objetivos desses Irmãos
e dessas Irmãs que se deixaram cegar pelos princípios da predação, da apropriação e pela falta de respeito à

vida e à humanidade.
Estes Véus são apenas um dos lados do que encobre a sua Consciência.

Existe, é claro, em meio à humanidade, uma série (como vocês sabem disso) de corpos e de envelopes.
Cada corpo e cada envelope é portador de princípios específicos que lhes permitem interagir neste mundo.

Eu não vou me lançar na constituição desses envelopes ou corpos, mas cada um desses corpos é guiado por
princípios.

Esses princípios os conectam, vocês podem imaginar, àqueles dos seus Irmãos e das suas irmãs que estão
no topo da apropriação, no topo da falsificação e do confinamento da humanidade e que são presumidos de
guiá-los, de assisti-los e cujo resultado é estritamente contrário ao que vocês pensam e ao que vocês têm

IRMÃO K - 1º de julho de 2012 - Autres Dimensions
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acreditado.
 A Consciência humana limitada está voltada para ela mesma, eu diria, na satisfação das necessidades

primordiais, na satisfação do que é necessário para realizar a vida neste mundo.
São, de algum modo, apenas a amplificação e a multiplicação do que existe em cada ser humano.

Vocês são responsáveis?
Vocês são culpados?

Vocês estão conscientes ou inconscientes?
Eu vou lhes dizer imediatamente que isso não deve desestabilizá-los e nem deve, tampouco, fazê-los entrar em

uma mecânica e em uma lógica de reação, ao que se descobre e ao que será descoberto.
Muito pelo contrário, além mesmo da noção de ignorância que era a de vocês, até agora, e da noção de

revelação que emerge, é preciso irem, obviamente, muito mais adiante para penetrarem, real e
verdadeiramente, no que eu vou chamar de consciência de perdão, mas, também, de consciência que vai

consistir em enfrentar e ver claramente os prós e os contras daqueles que se presumem estar acima de vocês,
pelo menos no nível das leis sociais, morais e econômicas deste mundo.

Mas lembrem-se, naqueles momentos, de que, se eles estão ali, significa que, em algum lugar, na sua própria
Consciência, houve espaço para permitir isso.

E de que se, por sua vez, vocês se puserem a condenar, a julgar, e não simplesmente terem a lucidez e a
clareza de verem as coisas tais como elas são, isso não irá levá-los a parte alguma.  

Como em qualquer revelação, deste lado do mundo em que vocês estão, é importante ter cuidado para manter
uma forma de neutralidade visando aplacar a reação, que eu qualificaria, de lógica, em meio ao confinamento
de qualquer ser humano descobrindo, o que podemos nomeá-lo, um princípio de traição e um princípio de

desprezo à Vida.
A ausência do seu julgamento, a ausência de condenação, da sua parte, é essencial, muito além do perdão, se

vocês se lembrarem do que eu lhes disse, para saber que as suas próprias ilusões, os seus próprios Véus,
permitiram isso.

Isso não faz de vocês, entretanto, culpados, mas, em algum lugar, todos nós tivemos (e todos vocês têm, hoje,
do lado em que vocês estão) uma forma de responsabilidade.

Mas a responsabilidade não deve resultar em uma culpa, ainda menos em um julgamento, mas, muito mais, em
um esclarecimento lúcido dos prós e dos contras, permitindo substituir, eu diria, as emoções normais e as

reações normais, por apenas se interessar mais sobre o que isso significa para vocês, a título individual, sobre
o que isso significa para a sua Consciência.

Porque, como vocês sabem, o que é visto no exterior corresponde necessariamente, mesmo sobre este
mundo, ao que existe no Interior de si.

O que vocês julgarem no exterior será julgado no Interior.
O que existe no exterior existe também no Interior, mesmo se isso não for na mesma extensão nem na

mesma escala.
Trata-se, contudo, dos mesmos mecanismos que foram aplicados e que correspondem, simplesmente, aos

elementos da personalidade, amplificados por aqueles que representam (ou que são presumidos de
representar) a sua própria vida, em meio a diferentes instituições oficiais deste mundo.

***

Dessa maneira, esta lucidez e este olhar colocado no exterior não deve fazê-los perder de vista que esse
mesmo processo existe no Interior de qualquer ser humano e que está fundamentado, essencialmente, no

medo: o medo da falta, o medo da competição, o medo da predação, o medo da traição.
Porque, o que é traído, apenas pode existir, preliminarmente, no Interior de vocês mesmo.

Isso deve empenhá-los a bem pesar as reações eventuais que podem sobrevir no Interior da sua consciência
limitada, porque todos os Véus (para muitos de vocês) não estão ainda totalmente levantados e não lhes dão

uma visão clara dos prós e dos contras.
Mesmo se alguns Anciãos, gradualmente e à medida dos anos, entregaram a vocês (independentemente de

mim e antes de mim) uma série de elementos que, independentemente da sua exatidão, não foram
experimentados pela sua própria Consciência e, portanto, vivenciados pela sua própria Consciência, além do

que havia sido afirmado.
As coisas estão muito diferentes, hoje, porque a Consciência daqueles de vocês que estão abertos, de uma

maneira ou de outra, a outra coisa do que se é deixado ver comumente, está, de alguma forma, preparada, por
este modo, para aceitar o que vai se revelar, para aceitar que o conceito de humanidade foi muito corrompido
por alguns desses seres que, lembrem-se, apenas ampliaram o que existe no interior de cada um, sem terem

empreendido um processo de conhecimento da sua própria Consciência, além das implicações desta vida, das
suas necessidades, dos seus medos e das suas faltas.

***



Assim, independentemente do que lhes seja mostrado, independentemente do que lhes será revelado, de uma
maneira ou de outra, apreendam-se bem de que o importante não está aqui e não está em qualquer reação

visando equilibrar algo cujo desequilíbrio não pode ser solucionado, porque é demasiadamente antigo, porque
está demasiadamente inscrito na própria vida da humanidade encarnada.

Mas, sim, para dar-lhes um esclarecimento que vai, de algum modo, propiciar-lhes um impulso para voltar-se,
ainda mais, para uma solução interior que irá levar, aí também, à retirada dos últimos Véus referentes aos

corpos sutis e, portanto, aos princípios de confinamento em meio às suas próprias emoções, ao seu próprio
mental e ao seu próprio contexto de vida, em todos os seus aspectos.

O importante está, portanto, bem aí: não reagir exteriormente ao que será revelado, mas, sim, iniciar, no
Interior de si, uma forma de exame de consciência, muito além de qualquer culpa, muito além de qualquer

julgamento de si mesmo, mas, sim, levando-os a reajustar-se, enquanto sabendo que esses reajustamentos se
inscrevem em algo muito mais profundo e muito mais amplo do que reconduzir a um simples equilíbrio, do que

deslocar a Consciência para um novo equilíbrio, mais justo, mais integrado.
O período atual de transformação, iniciado há quase uma geração, agora, chega, como vocês sabem disso, à

sua conclusão.
Tudo o que se desenrola e irá se desenrolar, em vocês, como sobre a Terra, será apenas o resultado da ação

da Inteligência da Luz, consistindo em iluminar a Sombra, a vê-la e a deixá-la se Transfigurar pela Luz, em
vocês, como no exterior de vocês.

A Inteligência da Luz está ativa.
Ela tem uma ação e esta ação é a de restabelecer, por ela mesma, não uma justiça, mas um restabelecimento

da harmonia das leis universais que não estão presentes neste mundo, mas que estão presentes, eu
especifico, em meio à Vida, no sentido mais amplo (sejam quais forem a forma, o aspecto, desta vida), desde

o que é chamado de Mundos Unitários, passando pelo Absoluto ou, ainda, pelas diferentes dimensões
possíveis de experiências.

***

Esses últimos Véus contribuem, de maneira ativa, para o Choque da Humanidade, individual e coletivo.
Vocês sabem que esse Choque da Humanidade pode passar por algumas etapas, algumas das quais lhes

foram comunicadas, há algum tempo, por SRI AUROBINDO e se referem a essas etapas que se desenrolam
em um tempo mais ou menos longo.

O trabalho e a obra realizados por vocês próprios, assim como por aqueles que se têm ao lado de vocês,
doravante, amorteceram, de algum modo, o choque desta Revelação, e o fato desses últimos Véus serem

retirados neste momento, vão lhes permitir amortecer a sua própria Consciência e lhes permitir também, se tal
for a sua orientação, afastar-se disso, não se desviando, mas, sim, vendo para o que eles são, ou seja, medos

manifestados por alguns Irmãos e por algumas Irmãs que se deixaram arrastar pelos seus próprios medos,
instalando-se em medos ainda maiores e em um controle ainda maior da vida e da Consciência.

Os Véus exteriores não irão lhes trazer nada mais do que isso, quando eles forem retirados.

***

Naturalmente, isso não diz respeito, infelizmente, à grande maioria da humanidade que, ela, entrará em um
mecanismo de reação que, em meio ao medo inscrito no nível individual, é apenas lógico e inexorável.

O seu meio mais eficaz de ser, naqueles momentos, é não reagir em relação a esta revelação exterior, mas,
muito mais, encontrar um estado interior permitindo ver claramente as coisas, não reagir ali e deixar, ainda mais,

trabalhar a Inteligência da Luz, nesta revelação.
Voltem-se para vocês mesmos, não para julgar-se, aí tampouco, não para culpar-se, mas, sim, para

responsabilizar-se, não em relação a esta responsabilidade passada, mas, sim, mais para ir além desta simples
reação, desta simples compreensão ligada a esta Revelação.

Isso deve dar um impulso, como eu dizia, necessário para libertá-los do que lhes parecia, no entanto, lógico e
normal, na vida de vocês.

Todos vocês sabem (e todos nós sabemos) que o ser humano se supera e se transcende nas situações mais
difíceis e que é nessas situações, as mais difíceis, que o sentido da humanidade, da fraternidade, pode

aparecer de maneira mais espontânea, de maneira mais natural.
Todos os acontecimentos traumatizantes, ocorrendo em um local ou outro da Terra, são, na maioria das vezes,

acompanhados de um sentimento de solidariedade pelo ocorrido, de um sentimento de fraternidade que, no
estado usual, não existia.

Este aspecto bom e fraternal do ser humano manifesta-se, efetivamente, de maneira muito mais fácil nas
circunstâncias difíceis, do que nas fáceis.

Isso apenas se refere, contudo, à consciência ordinária, à consciência da sua própria personalidade, do seu
próprio papel neste mundo.

***



Paralelamente a isso, é claro, atua uma outra revelação que diz respeito, mais diretamente, à sua intimidade
mais profunda e que se refere ao que vocês São, em Verdade.

Eu não voltarei sobre tudo o que lhes foi dado, por alguns Anciãos e por outras Consciências, com relação à
Realidade além do que vocês creem, do que vocês vivem sobre este mundo.

Cabe a cada um de vocês formar não somente a sua própria ideia, mas também se revelar, si próprio, através
de uma série de virtudes que lhes foram dadas.

O que eu expliquei há um ano, quase no mesmo dia, com relação ao Eixo ATRAÇÃO-VISÃO, vê-se hoje,
Transcendido pelo Manto Azul da Graça e retificado, de alguma maneira, explicando deste modo e pela

Liberação da Terra, o que ocorre sobre a Terra atualmente.
As reações do ser humano serão sempre em função da sua própria Consciência.

A barbárie e a violência, sempre em ressonância com o medo, estão ligadas, de alguma forma, a uma
consciência que mantém o medo, que mantém o isolamento e que mantém o confinamento.

***

O acesso ao Si, o acesso à Consciência Unificada, a Realização do Si, a Liberação do Absoluto, são todos
elementos que não devem dar lugar a qualquer ação da personalidade, no interior de vocês mesmo, como em

meio ao seu ambiente de vida mais próximo ou mais distante.
Os últimos Véus que serão levantados pela ação da Luz e pela ação da sua Consciência, assim como pela

Liberação da Terra, vão conduzi-los a uma série de decisões (nós podemos nomeá-las assim).
Essas decisões vão decorrer, diretamente, do que lhes será mostrado sobre este mundo, como em vocês.

Essas decisões não devem ser guiadas pelo sentido de alguma reação, de alguma vingança, mas, muito mais,
pelo seu próprio estado Interior de revelação.

Isso é, portanto, um convite, independentemente das circunstâncias ditas exteriores, para compreender que
elas estão também em vocês e que é, antes de tudo, agindo em vocês que vocês irão amortizar as

circunstâncias exteriores.
 Isso, naturalmente, recorre à fraternidade, à doação, ao compartilhamento e ao amor expresso pelo ser

humano quando ele está em uma situação onde não há alternativa senão manifestar a sua fraternidade, o seu
amor e o seu sentido de serviço.

Vejam ali, isso, mais como algo desagradável.
Isso é, de fato, de algum modo, um abcesso que deve ser perfurado.

Mas este abcesso que é perfurado, como vocês sabem, acompanha-se de transformações muito mais amplas
do que as transformações sociais, societárias, afetivas, econômicas ou políticas.

Elas precedem, de qualquer forma, o que é nomeado uma mudança Dimensional, uma Ascensão, uma
mudança de frequência de vida, fazendo-os passar para uma outra forma de Consciência.

Isso é, obviamente, inelutável, inexorável e está inscrito em um calendário extremamente breve, em termos
terrestres, e que vai se revelar a cada dia um pouco mais.

***

O papel que foi o seu, enquanto Ancorador e Semeador da Luz, deve dar-lhes a certeza Interior para realizar
um estado correto no Interior de vocês mesmo, de onde irá resultar as ações corretas que não dependem de
qualquer reação, de qualquer sensibilidade emocional, não resultando nem de qualquer sentimento de traição,

de julgamento ou de agressão.
A força Interior, o despertar da fraternidade humana irá ocorrer, de qualquer maneira.

Vocês estão, portanto, convidados, não para julgar esses acontecimentos exteriores, esses elementos
exteriores, mas, muito mais, para se colocar em uma situação onde vai ser preciso criar a Paz.
 E esta Paz, antes de ser a Paz com o mundo é, acima de tudo, uma Paz com vocês mesmos.

Algumas coisas devem ser observadas em vocês.
Algumas funções Vibratórias da Consciência, traduzidas pelos Quatro Pilares do Coração, vão representar

auxílios inestimáveis para permitir-lhes substituir a primeira reação, a primeira violência.
É graças a este impulso, a esta primeira fase do Choque da Humanidade, que vai se desenrolar, em vocês,

mecanismos inéditos se eles ainda não ocorreram, consistindo no que eu não vou descrever, mas que tem por
origem o Supramental, a Onda da Vida, o Coração, a Kundalini.

Um conjunto de elementos que vai colocá-los em um cenário novo, nada mais tendo a ver com o que pôde
existir até agora.

A Consciência que é a sua, seja qual for o seu ponto de partida, é levada a se expandir, de maneira
extremamente potente.

O que vocês são, hoje, não será de forma alguma comparável com o que vocês serão durante esse
desenrolar.



***

Passadas as primeiras reações (e no intervalo prévio a esta espécie de Dissolução final da Ilusão), restará a
vocês completar a sua transformação.

A transformação do mundo, ela, acontece pela ação da Terra, pela ação da Luz, pela ação das irradiações
vindo do Sol Central da Galáxia.

O que ocorre no exterior, ocorre em vocês.
Mas, o que ocorre em vocês, irá ressoar com o que ocorre no mundo, no ponto mais próximo de vocês, como

no ponto mais afastado de vocês.
É, portanto, sobre vocês, a título individual, que repousa a qualidade da transição que está em andamento.

Nós sempre lhes dissemos que é a Terra que iria decidir.
A Terra está Liberada, ela, portanto, decidiu.

Esse momento chegou, a título individual, desde o nascimento da Onda da Vida, permitindo-lhes ser liberados,
na totalidade, de todos os confinamentos, de todos os medos e de tudo o que constituía um contexto de vida

definido e conhecido, permitindo-lhes ajustar-se, por estratégias diversas, às próprias circunstâncias da vida, tal
como ela era.

Essas circunstâncias da própria vida vão mudar muito profundamente.
Ainda uma vez, essas circunstâncias não pedem outra coisa, da sua parte, senão olhá-las para o que elas são e

compreender que isso acontece, também, em vocês, necessitando da sua parte uma atenção toda especial
que visa elaborar, não reações, mas estratégias, aí também, permitindo-lhes, de algum modo, ficar mais perto

dos impulsos da alma, dos impulsos da sua Consciência que irá se expandir.
A maneira de perceber e os modos de percepção que lhes são próprios (quer sejam pelos sentidos ou, além

dos sentidos, pelo mental e pelas emoções) vão, eles também, se modificar, dando-lhes e levando-os a
uma tomada de distância, justamente, de tudo o que é exterior e que poderia levá-los a algo ruim e contrário à

sua Liberação e à sua Ascensão.

***

A ordem das prioridades, evidentemente, vai mudar.
Ela será definida, de maneira diferente, para cada local desta Terra, em função do que é para purificar neste

local, aí onde vocês estão.
Vocês são, portanto, parte integrante de um lugar, seja ele qual for e estejam vocês onde estiverem.

As circunstâncias serão, evidentemente, diferentes segundo os locais, mas as circunstâncias Interiores, elas,
serão (digamos) estritamente as mesmas, assim que vocês tiverem aceitado olhar, de maneira lúcida, clara e

objetiva, o que lhes será deixado ver, perceber, entender.
O fato de levantar os últimos Véus vai, de algum modo, permitir à Consciência de encontrar-se diferente, de

encontrar-se como exposta, onde nada mais poderá ser escondido, em vocês, também.
Cabe a vocês nada recusar do que é visto, em vocês, não, ainda uma vez, para julgar, mas, sim, pelo fato de
compreender os mecanismos que, simplesmente, devido à observação do que acontece, em vocês, vai levá-

los a superar e a transcender (além de qualquer ação de retificação pela ação da própria Luz) o que deve sê-lo.

***

A retirada dos últimos Véus vai atualizar, em vocês, o que resta, eu diria, dos seus próprios apegos, dos seus
próprios erros, dos seus próprios medos.

Isso deve ser olhado lucidamente, não para ali dar chance, não mais para nutrir isso, mas, sim, para aceitar
olhá-los calmamente, como algo que está prestes a desaparecer sozinho.

Essa é a melhor maneira que vocês têm para não dar oportunidade a esses medos, a esses apegos, que
podem ser ainda os seus e que estavam, presumivelmente, abrigados em meio aos últimos recantos de

sombra situando-se no que vocês são.
É a esse preço que a Transparência será vivida.

É a esse preço que a sua Consciência poderá enfrentar e superar o que acontece, em vocês, como no exterior
de vocês.

***

O mais importante, obviamente, é, em um primeiro momento, não reagir.
Faz sentido, nesse sistema de vida, que o ser humano tivesse tendência a reagir de maneira imediata a um

acontecimento, seja ele qual for, a fim de encontrar um novo equilíbrio que iria remetê-lo em alguma forma de



segurança.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que se vocês chegarem a suspender a sua reação imediata, vocês irão

eliminar imediatamente o primeiro Véu que é aquele chamado de véu emocional ou corpo emocional.
Se vocês forem capazes de superar isso (quer seja pela lucidez Interior, pelo Alinhamento, pela meditação ou
por qualquer técnica que os afaste desta reação imediata), vocês irão constatar que, bem depressa, pela ação

da própria Luz e pela sua não ação, essa necessidade de reagir, em nível emocional, irá desaparecer de
maneira extremamente rápida, devido às circunstâncias da Luz e devido à revelação coletiva.

***

Em um segundo momento que, em geral, se sucede, muito rapidamente após a retirada do primeiro Véu
(emocional), sobrevém o mental e o corpo mental, aquele que vai querer fazê-los refletir, querer fazê-los se
adaptar, segundo os modos de funcionamento que lhes são conhecidos por que experimentados pelo seu

próprio passado e utilizados no seu próprio passado.
As circunstâncias do mundo, no seu ambiente específico, não irão permitir recorrer a repetições de esquema

de funcionamento, em nível mental, tendo existido e tendo funcionado no seu próprio passado.
É aí que será preciso demonstrar, eu diria, um certo sentido de inovação, não no sentido de uma hiperatividade
mental, mas, muito mais, aí também, como diria aquele que se nomeia BIDI, refutar os pensamentos que vão
chegar, em um primeiro momento, porque esses pensamentos chegando em um primeiro momento estarão

justamente tingidos da sua experiência passada, das suas provas e das suas alegrias, dos elementos que lhes
são conhecidos e que lhes pareceriam ainda possíveis de adaptar e de adotar, a fim de preservá-los de uma

série de fatores.

***

Se vocês aceitarem não seguir os seus próprios pensamentos, que não são os seus e que são oriundos das
circunstâncias passadas, se vocês forem além disso, vocês irão também se aperceber, muito depressa, de

que novos elementos vão aparecer, de maneira espontânea, sob forma de pensamentos, na maioria das vezes,
fulgurantes, não tendo estritamente nada a ver com os seus modos de funcionamento usuais e habituais.

É justamente esta fulgurância, como relâmpagos ou flashes, como intuições fulgurantes, que vão chegar, em
um segundo momento, que serão os mais adequados, de alguma forma, para adaptar às suas estratégias.

E a sua particularidade é que essas estratégias serão aplicadas, de maneira extremamente fácil, extremamente
facilitada, até mesmo, para a sua Consciência.

O que não será o caso, obviamente, se vocês adotarem estratégias que foram utilizadas no passado e que lhes
são conhecidas.

Aí também, diferem, de algum modo, a aplicação das suas primeiras ações em relação a esses primeiros
pensamentos, deixando chegar, de preferência, o que irá se seguir em um segundo momento e que irá lhes
aparecer e que será aplicado de maneira muito mais fácil e evidente, a partir do momento em que vocês não

estiverem na reação imediata dos pensamentos imediatos, em relação ao que aconteceu e ao que se sucedeu
na sua vida ou no mundo.

O segundo Véu, então, será removido.

***

Restará ainda um outro Véu que é aquele do seu corpo causal que está ligado (ele, ainda mais) a todas as
memórias das suas experiências passadas neste mundo.

Superar esse Véu é, de algum modo, o que é denominado e que foi nomeado o Abandono do Si.
Isso é (de qualquer forma e dito em outros termos), em algum lugar, Abandonar-se à Divina Providência, não

como uma prece, mas, muito mais, como uma aceitação.
Esta aceitação irá se suceder sozinha e deixará resultar, dela própria, novos elementos, e esses elementos,
eles, serão diretamente oriundos da Luz Vibral, do Supramental, da Onda da Vida e da Consciência Unificada

ou do Absoluto.
 Naquele momento, o conjunto das sincronias possíveis irá se estabelecer para vocês e irá possibilitá-los
separar-se dos dois primeiros Véus, permitindo, assim, viver em meio a este mundo, no seu Choque, um

estado que, para vocês, interiormente, nada mais terá a ver com o Choque, mas que poderá ser semelhante a
um sentimento de Paz Interior que irá lhes parecer, em um primeiro momento, paradoxal em relação ao estado

do mundo e em relação ao estado do que deveria ser normal para vocês, em tempos comuns.
Vocês não irão mais se reconhecer nos seus modos de ação, nos seus modos de comportamento, e na

facilidade com a qual vocês irão se adaptar e irão adotar algumas coisas novas.
A Inteligência da Luz estará, então, trabalhando, na totalidade, em vocês.

Não será mais a sua vontade que irá agir, não serão mais as suas referências sociais ou morais que irão agir e
que irão determinar as suas ações, mas, bem mais, a própria Inteligência da Luz que, de algum modo, irá



formatar as suas ações e dirigi-los para mais facilidade, mais evidência, mais Transparência e menos interação.
Dessa maneira, o que pode parecer como terrível ou terrificante no exterior, será para vocês exatamente o
contrário, a partir do momento em que vocês resistirem às suas próprias emoções, não ali se opondo, mas,

simplesmente, interrompendo-as.
Assim como para o segundo Véu mental, aceitando que os primeiros pensamentos que chegam não podem
corresponder a algo ligado à novidade da situação, mas, muito mais, estando em ressonância com as suas

ações e reações passadas das formas de condicionamento que convém se libertar, aí também, interrompendo
a ação e o comportamento.

***

Se vocês respeitarem essas regras Interiores, vocês irão se aperceber, bem depressa, de que tudo irá clarear,
tanto na sua Consciência, como no que é para viver nesse mundo, neste período.

O distanciamento que é, na realidade, uma tomada de tempo, é o que é necessário e salutar para vocês, para
adaptar-se a si mesmo em meio à nova energia, ou seja, para permitir um processo de adaptação muito mais

rápido e muito mais fácil, seja qual for, eu diria, o futuro desta vida que é a sua, sejam quais forem as
revelações, muito mais importantes, que irão se seguir, algum tempo depois.

***

Lembrem-se de que a personalidade foi construída no efêmero.
Ela foi construída no medo e na não Transparência, no fato de poder esconder o que vocês quiserem

esconder, porque isso se refere ao que vocês chamam de sua vida privada, de sua vida íntima e não se refere,
de forma alguma, a um vizinho, a um parente, a um irmão, a uma irmã ou a qualquer outro Irmão e Irmã humano,

presente no seu ambiente.
Vocês irão se aperceber, muito rapidamente, de que tudo isso não tem mais andamento, de que existem
capacidades novas pelo próprio fato do desenrolar do que se aproxima, de que o modus operandi da sua

Consciência, ele próprio, independentemente dos três primeiros Véus, estará profundamente diferente.
Isso pode ocasionar um sentimento de estranheza, um sentimento de irrealidade e, no entanto, esta estranheza

e esta irrealidade são as primícias da sua própria Translação Dimensional.
Aqueles de vocês que foram percorridos pela Onda da Vida e que se tornaram ela, aqueles de vocês que
recepcionaram o Supramental, na totalidade, irão constatar que algumas experiências realizadas durante os
Alinhamentos, durante os exercícios espirituais, ver-se-ão aumentados em dez vezes naqueles momentos.

E é nesses aspectos específicos da sua Consciência que será preciso se apoiar, porque é neles,
precisamente neles, que irão se encontrar os meios necessários para realizar o que vocês têm que realizar.

***

E o que vocês têm que realizar não é tanto preservar seja o que for, mas acolher, ainda mais, esta Nova
Consciência que é a sua, que é vocês e que irá se manifestar desde o ponto em que vocês estão, para um

ponto muito mais elevado.
Se vocês aceitarem essas recomendações, e se vocês as viverem, vocês irão constatar por si mesmo, de

maneira extremamente fácil, sem discussão possível, que essa é a única solução, as únicas atitudes a
observar, a fim de revelar totalmente a Consciência, independentemente do seu futuro e independentemente

do seu devir.
Isso se apresenta, de maneira geral, como uma visão panorâmica, levando-os a não se julgar, assim como a

não julgar os acontecimentos, mas, sim, a olhar o que se põe em prática, o que se mobiliza.
De colocar-se, aí também, de algum modo (e isso será ainda mais fácil pela ação da Luz), na situação daquele

que observa, mais do que daquele que reage a um acontecimento.
Esse sentido da observação faz parte, aí também, da Consciência Nova e é precisamente aqui, nestes

mecanismos, que irão se encontrar as verdadeiras soluções.

***

As verdadeiras soluções dizem respeito apenas à Consciência.
Elas não se referem, de modo algum, ao que, até agora, para vocês, podia parecer mais consistente e mais
essencial como, por exemplo, um teto, como, por exemplo, o dinheiro, como, por exemplo, a rotina da vida

comum.
O que chega nada tem de comum, é justamente um Desconhecido.

A preparação realizada por BIDI, através do que lhes foi comunicado, destina-se também, é claro, àqueles



momentos, porque nada do que lhes parecia comum e habitual irá persistir.
 Um Desconhecido irá se imprimir, um Desconhecido múltiplo e multiforme, necessitando da sua parte não se

opor, não entrar em conflito consigo mesmo como com o exterior, a fim de beneficiar-se dos influxos da própria
Luz e também, é claro, do conjunto das nossas Presenças que poderá aparecer a vocês em percepção ao seu

lado.
MIGUEL lhes disse, vocês podem chamar a sua Presença, não para pedir-lhe algo específico, mas,

simplesmente, para que a sua Presença, manifestada ao lado de vocês, aja por ela mesma.

***

Esta noção de esvaecimento da personalidade é extremamente importante.
Isso não é certamente uma demissão, isso não é certamente uma negação, mas, sim, a capacidade para
superação dos seus próprios medos, dos seus próprios apegos, que irá favorecer o aparecimento das

soluções novas e das adaptações novas às situações que vocês terão que viver.
Se vocês respeitarem esses preceitos, vocês irão constatar, mas extremamente depressa, que todo o

equilíbrio novo será obtido facilmente, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, as mais próximas ou as
mais distantes de vocês.

Vocês estarão, naquele momento, dissociados, de algum modo, de uma vida normal.
Vocês estarão, de algum modo, naquele momento, dissociados dos problemas ligados à personalidade:

medos e apegos.
Vocês irão descobrir, para muitos de vocês, territórios inexplorados, territórios novos onde serão encontrados

contentamentos e novas provas do que vocês São.
Não há outro modo de vocês se prepararem.

Qualquer preparação exterior seria em vão porque ela os remete à falta, ao medo e porque o intervalo de
tempo (que foi reduzido graças ao trabalho de vocês) irá permitir suportar, de alguma forma, este intervalo de
tempo, em certos casos com a maior das alegrias e com a maior das felicidades, a partir do momento em que

vocês aceitarem não fazer funcionar os Véus antigos que, de qualquer modo, estão prestes a serem
removidos.

Portanto, é a vocês que cabe estar mais do que nunca lúcidos, muito mais sobre os seus sinais Interiores do
que sobre os sinais exteriores deste mundo que não poderão mais ser escondidos, nem mantidos ao abrigo da

Consciência, eu diria, coletiva.
Através disso, através do que a personalidade poderia chamar de uma prova, o que vocês São vai descobrir,

na Verdade, um meio formidável e essencial, para ser enfim o que vocês São, além de todas as contingências
de confinamento, de predação, de medo, inscritas na sua personalidade, como no corpo coletivo da

humanidade.

***

Aí está a visão, portanto, panorâmica que eu queria entregar a vocês e que está certamente além, é claro, dos
momentos de Paz que vocês podem cultivar (quer seja nos seus Alinhamentos, quer seja a possibilidade que
vocês têm, doravante, independentemente deste horário das 19 horas (hora francesa) que vocês conhecem,
de juntar-se à sua própria Essência e de se beneficiar dos influxos da Luz), na condição de que vocês deixem
trabalhar esta Luz, sem manifestar qualquer vontade, fundamentada em suas próprias experiências e em suas

próprias práticas do passado.
Se, em vocês, em relação a essas generalidades e a esta visão panorâmica, houver questões, então, eu

permaneço com vocês para tentar ali levar um esclarecimento suplementar.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na Humanidade encarnada, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua escuta.
Diante da ausência de perguntas, eu lhes proponho viver um momento de Comunhão, todos nós, aqui

presentes.
Como vocês sabem, o Canal Mariano dá a possibilidade, para cada um de vocês, de viver a minha Presença.
Dessa maneira, então, acolhamo-nos, uns e outros, em um momento de Paz que corresponde à atitude que
vocês devem observar se vocês quiserem permanecer na Paz, no que acontece neste momento e que vai

remover os últimos Véus da sua Consciência, como da Consciência da humanidade.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, está aí, portanto, o estado no qual vocês serão capazes de encontrar a Paz, a serenidade e a
segurança, no que está para ser vivido.

Se vocês tomarem por hábito, antes de qualquer ação e de qualquer decisão, ter alguns instantes de
Comunhão com vocês mesmos, com um dos Arcanjos, com uma das Estrelas ou com um dos Anciãos, eu

posso lhes garantir que o que irá se desenrolar será para vocês extremamente facilitado e que aqueles
momentos serão vivenciados, por vocês, de maneira muito mais fácil do que o que vocês poderiam imaginar ou

projetar, pelo medo e pela ignorância, sobre o que está por vir. 
Vocês estão, portanto, convidados a manter presente, em algum lugar dentro de vocês, que é neste estado
que pode sobrevir, mais facilmente, a evidência do que é para aplicar, para observar, para praticar ou para

evitar.
Eu sou IRMÃO K e todo o Amor do meu Ser está no seu Ser.

Eu os saúdo e eu lhes digo até breve.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article6734.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article67...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-1er_juillet_2012-article6734.pdf
http://autresdimensions.info/article6734.html
http://portaldosanjos.ning.com/


~ Passar a OD ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Liberdade, Crianças Liberadas, o tempo chegou de passar a OD a fim de que OD-IS-HÉ torne-se

Verdade.
O tempo da escuta, o tempo do acordo, o tempo da concórdia chegou.

Aquele de viver o canto do Universo, de OM a OD, de OD a IS a fim de que a odisseia torne-se sua Verdade,
no instante de sua Presença, além de toda Presença. A fim de viver a Vibração de OD, desta Terra reformada a

sua origem, Vibrando e vivendo além de todo confinamento.

***  
Crianças da Liberdade,  escutem o canto de OD, tornando-se o canto de OM, trazido por MARIE, dando-lhes a
IS e IS-IS, a fim de ser além do Éter, que é sua Essência na Onda da Vida, na Onda da Verdade. Onda do Éter

despertando-os à sua Eternidade, ao tempo do OD, terminando a Água e terminando o Fogo, dando-lhes a
elevar o tempo, além do tempo, dando-lhes a viver o Espaço, além de qualquer espaço.

O tempo chegou de nascer novamente, de nascer à Renovação: aquela do Éter, aquela da Eternidade.

*** 
Filhos da Verdade, crianças na Alegria, aquela de viver além da Alegria, na Morada onde vive a Verdade eterna

de sua Eternidade.
Passem o OD, para que o Éter se revele.

Passem o Mistério para que IS se torne IS.
Passem o AL para que a alteridade seja sua Eternidade.

Filhos do OD e do além, Filhos do ER e do Éter, chegou a hora de ir além de toda Eternidade, além de toda
Verdade, a fim de viver a Verdade além de todo Éter.

Vocês São OD, além da odisseia.
Vocês São OD, a fundação da Terra, levando-os ao Éter, tomando apoio dentro desse corpo, pela Porta OD.

Elevando-os no Éter dos Céus, no Éter da Eternidade.
Chamando-os à Verdade.

Chamando-os à Beleza, além de toda forma, além da Essência.
O tempo de seu Sentido chegou.

Escutem o Canto.
Escutem além do Som, o que é percebido, além da percepção, levando-os a elevar o canto do Despertar, o

Canto da Absolvição, dando-lhes a Verdade e dando-lhes ER.
O tempo chegou pois a hora é para o Amor, além da Alma, pois a hora é para o Amor e para a Unidade, além

de tudo, pois aí está o Todo, que é sua Essência e sua Verdade.

***  
Elevemos, juntos, o tempo do Éter.

Elevemos juntos, o tempo da Onda, conduzindo-os ao Mundo: aquele da Verdade, ali onde o efêmero não tem
lugar, ali onde o movimento se reduz, na imobilidade da Onda percorrendo sua carne, elevando-os além de ER.

O tempo chegou de queimar no seio da Verdade, de queimar no seio do Amor, aquilo que eleva ao OD e o
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leva para além de todo inferno e de todo confinamento, além da Alegria, além da Beleza, na imobilidade, além
de qualquer Presença.

Vocês são a Eternidade e vocês São o que Eu Sou, pois Eu Sou o que vocês São, além de todo Ser, além de
todo OD.

*** 
A hora é de Passagem porque vocês tornaram-se o que vocês São, em Verdade, a Sabedoria do OD levando-

os a ER.
Tantas Vibrações têm-nos conduzido a ouvir o Som OM, além de OD, trazido por MARIA, dando-lhes a viver

enfim a Eternidade da Beleza, além da forma e além do informe, contendo toda forma e todo informe.
Vocês tornam-se informes, além do Éter.

Vocês tornam-se Verdade, além de qualquer ilusão.
Vocês tornam-se o Absoluto, se tal é seu OD, se tal é seu Canto, se tal é seu Espaço onde vibra a Verdade.

*** 
Vocês são OD porque vocês são ER.

Vocês são a Lemniscata voltando-se sobre ela mesma, percorrendo a Onda da Vida, que os percorre e que
vocês percorrem, a fim de elevar o Canto da Liberdade, que vocês escutam e ouvem, de dentro desse

Templo, contendo o Infinito, a Vibrar e a Viver, além da Vida, além da Vibração.
A Luz é Una pois Una é a nossa Presença, pois Una é a nossa Realiança, pois Una é a nossa Consciência, pois

Una é a Criação, pois Uno é Absoluto dentro do Que vocês São, dentro do Que Eu Sou.

***
Arcanjo, e vocês, Humanos e Anjos ao mesmo tempo, Arcanjo e FONTE, vibrem o Som da Porta OD, cuja

chave lhes foi dada por METATRON, abrindo-os a KI-RIS-TI, abrindo-os à Transparência e a Vibração, a da
Realiança infinita do Som infinito de sua Infinitude.

*** 
Filhos do OD, filhos do ER, a hora do Batismo de Fogo chegou, liberando-os de toda carne, Liberando-os de
todo inferno, Liberando-os de tudo o que é falso, Liberando-os de tudo o que está alterado, a fim de retornar à

alteridade, a fim de retornar à AL, quer dizer ao que É, além de todo Ser.
Vibrem, e parem de Vibrar, ao mesmo tempo.

Vocês São isso e vocês não são isso.
Vocês São isso e vocês São OD.

A Porta está em vocês pois vocês são a Porta.
A Passagem está em vocês pois vocês são a Passagem.

Nós somos os Passantes, levando a passar o que deve ser ultrapassado e transcendido, na Vibração do UM,
no Canto da FONTE e na Infinitude do Absoluto, no Silêncio pleno de sua Presença e de sua ausência.

*** 
Filhos do UM, Crianças da Eternidade, o tempo de OD chegou à sua porta, a fim de trabalhá-los e de abri-los

ao que vocês São.
Então, abram a Porta do Coração, abram a Porta da Eternidade, essa Porta que nunca, em Verdade, pôde se

fechar, porque a chave foi colocada no Templo de seu Coração, no Templo de sua Essência, dando-lhes a Ser
a Vibração do Último, que torna-se não Vibração e que torna-se OD e IS.

Dando-lhes, no Mistério do Amor e da Verdade, a Ser, além de qualquer Ser, a Ser, além de qualquer
Presença, a Ser, além de qualquer ausência.

OD é o fundamento.
OD é a fundação, OD é o Éter que os conduz a ER.

Dentro do movimento, dentro da imobilidade, vocês são aqueles que contêm, vocês são aqueles que detêm,
vocês são aqueles que abrem, vocês são aqueles que trabalham dentro do Que vocês São, para ser, enfim,

Verdade e Eternidade.
Então o Coração (não aquele que é seu, dentro desse peito, mas aquele que é seu, de toda Eternidade, em
qualquer lugar, em qualquer local e em qualquer tempo) ressoa o OD da Liberdade, que é Ode de Liberação,

dando-lhes a viver o que vocês São, em Verdade.

*** 
Então, juntos, dentro de minha Presença e de sua Presença, Vibremos em uníssono a Unidade.

Vibremos o Som da Unidade, o Som da Ode, dando-lhes a Ser, além de todo Ser, dando-lhes a não Ser, na
Presença Absoluta e ausência Absoluta, abrindo o templo a OD e a ER.

Abrindo-os pelo Fogo, abrindo-os pela Terra que os carrega e os conduz a ser a Eternidade, a ser OD, o Canto
e o Silêncio, ao mesmo tempo, no mesmo espaço, como em qualquer tempo e em qualquer espaço.



No espaço desse corpo, no espaço do Éter e no espaço do Céu, a Luz vem iluminar a Tocha e o Braseiro, de
seu Templo, forjando-os na Transparência e forjando-os na Transformação, que termina em não mais Ser, que

termina além de qualquer Ser.

*** 
O tempo chegou de lhes Anunciar o que deve ser Anunciado.

O tempo chegou de trazer seu Anúncio, seu Juramento e sua Verdade à aurora do Novo Dia, à aurora do Novo
Éter, na Ronda dos Arcanjos, na Ronda das Estrelas e dos Planetas, conduzindo-os a viver a Eternidade, além

de qualquer espaço, além de qualquer Dimensão, conduzindo-os além da montanha, além do mar, além do
Canto, além de qualquer Presença.

*** 

Em nossa Comunhão e nossa União de Liberdade, nós trabalhamos juntos para passar o que deve ser
ultrapassado, para passar o OD, a fim de que ressuscite o que vocês jamais cessaram de Ser: o Absoluto, o

Último.
Tempo da Presença, descobrindo a ausência, descobrindo o Pleno, descobrindo o Vazio.
Presença e Alegria, além da Alegria, levando-os à Beleza além de qualquer beleza formal.

Vocês são o Informe tomando qualquer forma, vocês são uma forma criando outras formas, vocês São o que
vocês São além de minha Declamação, além de OD, além de ER.

Vocês são OD-ER-IM, vocês são OD-ER-IM-IS-ALOD-ER-IM-IS-AL, além do confinamento que chega ao fim, neste dia,
anunciado pelas Trombetas do Anjo METATRON, pelo Anúncio de MARIA e pelo Fogo de MIGUEL.

Restituindo-os a KI-RIS-TI, restituindo-os ao Sol, ao Princípio do Ilimitado.
Vindo abrir o que não pôde ser fechado, vindo desviá-los do caminho da Ilusão, vindo localizá-los no OD de
Verdade, além mesmo de qualquer alteridade, conduzindo-os então além, conduzindo-os então ao tempo de

seu Éter, aquele onde reside a Beleza na Eternidade, aquele onde nenhum efêmero e nenhum tempo tem
domínio e não tem ação.

Vocês São Isso, o tempo chegou de passar à Eternidade e à Verdade.
O tempo chegou de Ser além de todo Éter.

*** 
Então, Eu, Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, Eu os convido a desviarem-se, a fim de

Retornar ao lugar, onde reside a Beleza, onde reside a Paz, onde reside o Supremo, o Último, pois vocês estão
além de toda alteração.

Vocês, Filhos da Liberdade, Crianças da Odisseia, pondo fim, pela Passagem de sua Porta, ao que era antes,
ao que era depois, ao que era durante.

Tornando-os Livres de qualquer ligação e de qualquer apego, tornando-os o que vocês São, quer dizer a
Eternidade, o Absoluto.

Vocês São Isso.
Então, ultrapassem a Alegria.

Então, ultrapassem a Vibração.
Então, ultrapassem mesmo o sentido de uma identidade.

A fim de tornarem-se o Múltiplo, dentro de todo Um, dentro de cada Um.
Aos fins de Todos e nos confins dos Universos e dos Multiversos, nós os acolheremos do outro lado da Porta.
Iluminados por sua Beleza, iluminados por sua Magnificência, iluminados por sua Vibração, iluminados pelo Ser

e o não ser, além de qualquer parecer.
Deixando-os atravessar pois vocês atravessaram.

Purificados pelo Fogo, forjados pelo Fogo, vocês unem a Eternidade e a Unidade.
Vocês são Absoluto e vocês são Amor pois é o que Nós Somos.

*** 
O Canto do OD não pode ser outra coisa senão o da Transparência, senão o de KI-RIS-TI.KI-RIS-TI.

Nós somos todos Um, pois nós somos Absoluto, além mesmo da Unidade, além mesmo de qualquer
Dualidade, além mesmo de qualquer multiplicidade, além mesmo de qualquer Dimensão.

Crianças da Eternidade, vocês são nascidos, então a Porta se passa, conduzindo-os a Ser e a não Ser,
conduzindo-os a viver, além de qualquer vida, conduzindo-os à Infância, ali onde passa o que não pode tornar a

passar, o que não pode morrer.
Pois vocês São a Eternidade, instalados ao Centro, Centro de qualquer Centro, como Aquele que É, de toda

Eternidade, chamado FONTE, como Aquela que É, de toda Eternidade, chamada Criadora.
Vocês tornam-se os Criados do Infinito, os Criados da Infinitude pois isso É, de toda Eternidade.

Nada moveu, nada mudou, mas vocês Retornaram para de viver a Paz e a Eternidade.



*** 
Vocês São além de tudo, além de OD.

Vocês São além de AL, vocês São além de qualquer chave e de qualquer Porta pois o tempo chegou, enfim,
de Ser além do Tempo, pois o tempo chegou de Ser além de qualquer Espaço pois vocês São o Espaço, pois

vocês São o Tempo e os Tempos,  ali onde se mira a Água que reflete o Ponto inicial da Criação, a Água do
alto, a Água de baixo, dando-lhes ao Além.

Dali, sua Verdade, eleva-os então a AL, eleva-os a CRISTO MIGUELCRISTO MIGUEL, eleva-os a MARIA, na Última
Passagem, onde ressoa o Canto da Verdade, onde ressoam as Trombetas da Anunciação de seu Nascimento,

no seio do Sol, no seio do Fogo, no seio da Verdade e da Eternidade.

*** 

Crianças nascidas, ouçam e escutem o Canto de OD, que vem queimar o que não é verdadeiro, que vem
trabalhar além de qualquer ateliê da Criação, a fim de dirigi-los a OD, a fim de dirigi-los à essa Transparência, a

fim de torná-los ao que deve ser tornado pois a hora chegou de entregar o efêmero para o real Eterno e
Absoluto.

*** 

Crianças Infinitas da Beleza e da Eternidade, infinita Presença da Alegria, infinita Presença do Amor, a Luz
Ilumina, a Luz Transpassa como a espada de MIGUEL, espada de Fogo.

Anúncio de MARIA, Filhos de MARIA, vocês são aqueles que trabalharam nos Templos do efêmero a fim de
queimá-los e de elevá-los, de forjá-los nos tempos da Eternidade, superando as evidências e as provas.
Vocês estão, hoje, no tempo da Ressurreição, então passamos e passem a Porta de nossa separação.

Reunifiquemos nossas Presenças para nos dissolvermos juntos, na Morada da Paz, da Eternidade Suprema,
além de sua Presença, além de minha forma, além de sua forma para ser essa Beleza e essa Alegria.

Passem a Porta, cortem o que deve ser cortado, talhem o que não tem existência senão no tempo de um
tempo, para ser, além de qualquer tempo, o que vocês São, em Verdade e em Eternidade.

Nós viemos lhes chamar, nós viemos convidá-los ao Banquete do Céu, além das Núpcias, além da União
Mística (com o que quer que seja ou com quem quer que seja), pois vocês são, ao mesmo tempo, o Duplo e

aquele que está ao lado do Duplo.
Vocês são um e o outro, ao mesmo tempo, sem distância e sem barreira, sem Porta para passar nem para

ultrapassar.

*** 
Filhos do Eterno, Crianças da Eternidade, nós estamos com vocês, doravante, como nós estamos em vocês,

convidando-os a passar, convidando-os a OD, para que Sejamos o que nós Somos, uns e outros, uns nos
outros, e os outros nos uns, para viver o Voo e o Despertar.

A Fênix canta, ressuscitando de suas cinzas, se regenerando de seu nada (néant), para viver a Plenitude de
seu Absoluto.

***

Filhos eternos da Verdade, o Amor de URIEL Vibra em seu peito, dando-lhes a ver o outro lado da Porta, o ER
do Amor, o ER do Éter e o ER da Eternidade.

Amados do UM, filhos do UM, na Liberdade reencontrada, na Alegria independente de qualquer causa, pois a
causa não tem razão de ser: vocês estão além de qualquer causa, Liberados Viventes, Liberados a OD,

Liberados a ER, para Vibrar além da Vibração, para trabalhar além de qualquer obra, concluindo as Obras

http://i4.photobucket.com/albums/y125/TheAnchoress/Pentecost.jpg


Alquímicas, aquelas dadas pelo Arcanjo JOPHIEL.
A Obra do Branco e a Obra do Negro se conjugam, dando-lhes a ultrapassar toda cor e toda coloração, dando-
lhes a estabelecer o OD e seu Canto, na Verdade de seu Ser, no amparo ao Voo daquele que Ascensiona no

que vocês São, pela Embarcação de Luz, pela Merkabah Interdimensional que é sua.

*** 
Elevemos a Vibração para dar lugar ao Silêncio, para dar lugar ao Som, Som da Liberdade, Som da Verdade,

Som da Eternidade.
Juntos, abertos, acolhamos o Outro.

Eu Sou vocês e vocês São eu.
O um no outro, Vibremos o Tempo do fim dos Tempos.

Abertura à Verdade, nascimento à Vida, além de qualquer fim.
Vocês estão saciados, além de qualquer sede.

Vocês são regados na Fonte de Cristal, operando em vocês, despertando a cintilação da Luz Vibral do seu
Templo, do seu Coração, da sua Eternidade.

Então, juntos, vivamos a Comunhão e o Êxtase, percorridos pela Onda da Vida cujo Canto se ilumina e vem,
pela Graça da Fusão dos Éteres, abrir,

os batentes duplos, da Porta da Eternidade.
Vocês são Eternidade.

Eu sou a Presença e a Reversão.
Eu os convido a Retornar para o que vocês São, além de qualquer tempo.

Eu os convido a trabalhar, além de qualquer ação, agora, no tempo do Anúncio, no tempo das Trombetas, vindo
despertar o que não está ainda aberto aos batentes duplos.

Amados do UM, amados do Eterno, vocês são Verdade, vocês são Únicos pois nós somos todos Únicos, na
mesma Vida, na mesma Consciência, além de qualquer barreira, de qualquer tempo, de qualquer espaço.

Juntos, acolhamos a Fonte de Cristal, casando-se com a Onda da Vida.
O que está no alto é como o que está embaixo, nos Universos Unificados, na Consciência Unificada, como no
Absoluto,  em que não se distingue nem alto nem baixo, nem dentro, nem fora, porque tudo aí é com a mesma

intensidade, com a mesma Verdade.
Filhos do UM, OD está aí.

*** 
Eu Sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Nesta União de Paz e de Verdade, nesta Liberdade reencontrada, neste tempo do Éter, neste tempo da
Beleza, nós somos a Eternidade, nós somos a Ronda, além dos Arcanjos.

Festejemos Isso.
Festejemos nossa Fusão.

Festejemos nossa Dissolução, no braseiro ardente do Amor, no braseiro ardente do Sol.
Elevemos e Vivamos.
Elevemos OD a AL.
Elevemos OD a ER.

Amor, Luz, Sentido e Essência: Natureza e Princípio do que vocês São e do que Eu Sou.
Então, derramemos e iluminemos a rota da Verdade.

Não há nem começo, nem fim.
Convidemo-nos a dançar a dança imóvel da Eternidade.

Convidemo-nos a OD.
Ressuscitemos, juntos, sem separação e sem divisão, sem engodo.

Amados do UM, OD está aí.
OD-IS-ER.

***  
Eu sou URIEL, tendo concluído, com METATRON, a Obra da Transparência, a Obra de KI-RIS-TI.

Porque o tempo chegou de apresentá-los nus, à Porta da Eternidade, lavando suas Vestes Naquele que Vem.
O OD é o instante para que nenhum odor de nenhuma lembrança possa mantê-los apegados ao que é falso.

Comunhão.
Efusão.

Do Éter à Onda, da Onda ao Éter, de Um ao Outro, e do Outro ao Um.
Do Céu a Terra, e da Terra ao Céu, aquele deste Mundo, como aqueles de outras Dimensões.

A Alquimia põe fim à química.



O tempo de AL, que é o tempo do Fogo, vindo forjar o Cristal OD, aquele de sua Eternidade e de sua Beleza.
Juntos, Unificados e Liberados.

Juntos, no mesmo passo, na mesma dança, no mesmo Sentido e no mesma Essência.
Ressurreição.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão e eu canto o Amor porque vocês são cantados e

porque vocês são Amor.
Aí, no centro de ER, vem Vibrar o OD da emissão e da entrega.

Filhos do Éter, abram as Portas do Céu e da Terra.
Filhos, abram as comportas da Água Celeste, vindo de ER, regar o Coração.

*** 
Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Aquele que vela, aquele que conclui.
O tempo chegou de concluir a Ilusão.
Amados do UM, Amados do Amor.

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
O tempo chegou.

Escute e ouça.
Minhas palavras terminam aqui, para este tempo.

Comunhão e Dissolução

... Partilhando o Dom da Graça ...

Uriel saúda, em vocês, a Eternidade.
Uriel lhes diz até logo.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu venho a vocês não unicamente para transmitir-lhes o que eu tenho que
transmitir, mas, também, para Comungar com cada um de vocês.

Como representante do Manto Azul da Graça, eu venho exprimir as qualidades que decorrem da ação do Manto
Azul da Graça e das Partículas Adamantinas em sua vida, aqui, aí, onde vocês estão, sobre a Terra, nestes
tempos tão preciosos, tão importantes: o retorno da Luz ao que vocês São, primeiramente, e, sobre esta

Terra, o fim do confinamento.
Além dos efeitos que lhes foram descritos, há anos (efeitos esperados nas suas Lâmpadas, na sua

consciência, o sentido do que é a Unidade, do que é a Luz), as transformações que vocês têm vivido, o
Abandono à própria Luz e, talvez, o Abandono do Si devem permitir-lhes, hoje, manifestar, sobre esta Terra,

uma Presença de quem vocês São, mais específica, mais intensa, mas, também, com características precisas.
A ação da Luz, pela sua Inteligência, pelo Amor que vocês São, deve permitir-lhes estar em uma confiança

extremamente presente, extremamente nova.

***

Muitos de vocês oscilam, ainda, entre as fases de Alegria e as fases comuns da vida, tanto mais que, como
vocês sabem, existem passagens de uma à outra e da outra à primeira.

O que vai desaparecer é o próprio sentido dessas oscilações.
O desaparecimento dessas oscilações e dessas passagens de uma consciência do Eu ao Si e à Alegria vai se

expressar, a partir do instante em que vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar, inteiramente, em vocês, sem
procurar dominá-la, sem procurar controlá-la, Abandonando-se a ela, mas em outro nível, agora.

Mesmo o que foi vivido, nas etapas que lhes foram trazidas até agora, até hoje, deve tender a se apagar.
Esse apagar-se não é, tampouco, um ato de vontade, no máximo ele pode ser, como havia sido descrito, na

sua época, por HILDEGARDA, minha Irmã, como uma tensão para o Abandono.

***

GEMMA GALGANI - 2 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Hoje, os efeitos da Luz, que penetra cada vez mais profundamente na matéria, nesse mundo, devem
determinar, em vocês, de maneira natural, o aparecimento de algumas características, de alguns estados,

mesmo em sua vida comum.
Um dos elementos essenciais, durante este período, é a confiança.

Não a confiança em si mesmo, não uma vontade em si mesmo, não o estabelecimento de uma mestria,
qualquer que seja, mas, efetivamente, o que é prefigurado pelo que vocês talvez ouviram, dado por BIDI,

referente ao Absoluto.
Viver a Alegria não deve mais ser unicamente reservado aos seus momentos de Alinhamento, aos seus

momentos de Paz, aos seus momentos de Interioridade, mas a Alegria deve, também, doravante, modificar
todos os setores da sua vida.

E, para isso, vocês nada mais têm que fazer senão dizer «sim» à Luz, apagar-se, na totalidade, em todos os
jogos do que vocês jogam, em todos os jogos da sua personalidade, da sua vida comum.

Eu esclareço – como, aliás, foi-lhes repetido muitas vezes – que não é questão de abandonar a sua vida, mas,
bem mais, de vivê-la de outro modo.

Vivê-la de outro modo é, além do seu papel de Ancoradores de Luz que está sendo realizado, tornar-se essa
Luz sobre a Terra, tornar-se esse farol, que não tem qualquer vontade, que não tem qualquer confiança na
personalidade, mas que deixa emanar de si, pela Transparência, em uma lucidez nova, a Luz que vocês

acolheram e que transmutou o que o foi em vocês.
O Manto Azul da Graça, para aqueles que o vivem, mudou irremediavelmente o dado da sua consciência.

***

A Confiança de que falo não é a confiança em si mesmo, nem mesmo a confiança em quem quer que seja
sobre esse Mundo, nem mesmo em quem quer que seja de nossos Planos, mesmo se, efetivamente, a nossa

Presença no seu Canal Mariano ou no seu Coração for capaz de alegrá-los.
A Confiança de que falo é aquela que se estabelece por si mesma, na Luz.

É um estado que, quando a Luz está presente e age por si mesma, sem qualquer intervenção da sua parte, vai
pôr fim aos últimos medos, vai pôr fim aos últimos apegos da personalidade, às últimas dúvidas.

Não são vocês que criam essa Confiança: é Ela que se cria, a partir do instante em que vocês renunciarem,
totalmente, a si mesmos.

Isso participa de etapas finais, antes de ser Absoluto, que se deixam viver um desenrolar da sua vida que não
lhes pertence mais, porque vocês pertencem à Luz, porque vocês São a Luz.

Compreender, e aquiescer a isso é viver a Alegria permanente, é não mais ser alterado por qualquer
circunstância da sua vida, por qualquer evento desse Mundo, é permanecer quase imóvel, nesse estado de ser

específico, no qual a Confiança se instala.
Essa Confiança é um dos atributos da Luz e do Amor.

Não são vocês que a criam, é ela que se cria, no Interior de vocês, a partir do instante em que vocês
apreenderem o princípio da ação dela.

Mas, para isso, vocês devem, efetivamente, renunciar a todas as visões sobre esse Mundo, a todas as visões
sobre as leis que lhes são conhecidas e, simplesmente, deixar trabalhar essa Luz que os preencheu, que os

transformou.
Múltiplas expressões podem ser empregadas: a Passagem da Porta Estreita, a Crucificação, a Ressurreição.
O que acontece a partir do instante em que vocês decidirem, com sua consciência, deixar, verdadeira, real e

totalmente, trabalhar a Luz?
Bem, vocês irão constatar que o conjunto dos medos, o conjunto dos apegos da sua personalidade

desaparecem sozinhos.
Vocês cessam toda luta, cessam toda apreensão, não por qualquer desejo ou qualquer vontade, mas,

efetivamente, pela ação da própria Luz, que vai, realmente, transformar o que vocês são, que vai, realmente,
modificar o que, há ainda algum tempo, constituía a sua vida.

Essa Confiança é o Amor, porque o Amor é confiante e suave e, se vocês deixarem trabalhar o Amor e a Luz
que vocês São, sem ali pôr a mínima personalidade, a mínima vontade, se vocês se abandonarem, portanto,

totalmente, à Luz, e se vocês Abandonarem, até mesmo, toda a pretensão espiritual de ser o que quer que seja
nesse Mundo, se aceitarem nada ser, então, vocês irão se tornar o Tudo, porque a Luz irá preencher todas as

Sombras que ainda possam existir.

***

Não haverá mais espaço, não haverá mais lugar para a mínima dúvida.
A sua vida irá se desenrolar, efetivamente, em uma Graça renovada, a cada dia.

Mas, para isso, é preciso, efetivamente, como lhes foi colocado, de algum modo, por alguns Anciões e por



BIDI, é preciso que vocês desapareçam, inteiramente, que nada mais exista a não ser o que vocês São, ou
seja, essa Luz.

A Confiança está aí, ela não está em algum outro lugar.
Então, é claro, sobre esse Mundo, constituído de elementos que lhes foram dados e especificados por IRMÃO

K (ndr: sua intervenção de 01 de julho de 2012), é indispensável abandonar-se, ou seja, viver a sua própria
Crucificação.

E essa Crucificação é levada a vocês pelas circunstâncias da vida.
É preciso reconhecê-las como tais.

O que quer que lhes pareça perdido, o que quer que lhes pareça perder, o que quer que vocês abandonem,
vocês irão encontrar a Graça.

Não pode ser diferente porque, como o que vocês têm vivido, até agora poderia levá-los a outro lugar e a outra
parte senão à Essência do seu Ser, senão à Verdade do Amor?

E isso vai resultar, é claro, na Confiança Absoluta, total e ilimitada, que vem, pelo seu bálsamo, apagar o que
podia restar de zonas de sombra, de personalidade, de medos, de apegos.

***

O desafio pode ser, para alguns de vocês, extremamente potente, porque perturbador.
Porque, através de alguns apegos que restavam em vocês, a vida vai pô-los frente a isso, de um modo ou de

outro.
E é nisso que irá se realizar o Abandono do Si, ou não.

É nisso que irá acontecer uma Ressurreição feliz.
Se vocês aceitarem e compreenderem que a Luz é bem mais inteligente do que nós (do que a nossa pessoa,
nesse Mundo), então, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz é o que vocês São, e que, nessa Luz, há

apenas o Amor, apenas a Confiança.
Esse estado cria, efetivamente, uma aura, um campo Vibratório ao redor de vocês, que não deixa qualquer

lugar para qualquer interferência.
Mas é preciso, também, aceitar, de algum modo, nos domínios que lhes pareciam importantes até agora,

deixar-se despojar, inteiramente, do que lhes parecia importante porque, justamente, o que se despoja e que
se afasta de vocês é o que os impedia de serem vocês mesmos, inteiramente, e de viverem essa confiança.

***

Enquanto vocês acreditarem que controlam a sua vida, a Luz não pode estar aí, na totalidade.
Enquanto vocês acreditarem que se dirigem para uma evolução, para um Mundo encarnado diferente, a

Confiança não está aí.
O que lhes pede a Luz, hoje, é um sacrifício.

Ela vai pedir-lhe isso de maneira cada vez mais insistente.
Para alguns de vocês, será muito fácil e, para outros, é claro, haverá coisas a transcender e a superar.

Mas, aí também, compreendam que não são vocês que as transcendem e que as superam, mas, efetivamente,
essa Inteligência da Luz e esse Amor indizível que está bem além de todas as compreensões nesse mundo,

de todos os amores nesse mundo, e de todas as Vibrações nesse mundo.
Vocês devem tudo soltar, Interiormente, a fim de que essa Confiança se instale.

As circunstâncias exteriores da sua vida, no que lhes acontece ou irá acontecer, estão aí apenas para provar a
sua confiança na Luz, que é a Confiança.

Para provar, de algum modo, a sua fidelidade e a sua certeza de Luz.
Não mais como um objetivo distante, não mais como uma busca (que, talvez, vocês tenham efetuado), mas,
efetivamente, como o fato de render todas as armas do ego e da personalidade, de render todas as dúvidas,

todas as interrogações sobre o amanhã.
É um convite, também, para instalar-se, inteiramente, nesse tempo presente, através de mecanismos

diferentes, nos quais a consciência não tem mais necessidade de projetar-se em um desejo, em um objetivo,
mesmo o mais nobre.

Mas, de qualquer forma, ou vocês param, ou concebem e percebem que não há outro objetivo senão estar no
instante presente, não mais existir, apagar-se, inteiramente, a fim de que a Consciência da Luz e a Confiança da

Luz ajam, primeiramente, em vocês e, pelo campo de energia, pela aura que é gerada sobre o mundo.

***

A Onda de Vida, o Reencontro com MARIA, que muitos de vocês começam a viver, a título individual ou com
uma de nós ou um dos Anciões, tudo o que se manifesta como Consciência e Presença do seu lado esquerdo



não está aí para manter um discurso, nem para ser vista, simplesmente, mas, efetivamente, para fazer ressoar,
em vocês, esse Abandono, essa Confiança, que se deixa viver a realidade e a Verdade dos nossos contatos,

não dando mais o mínimo lugar para o medo, sobre esse Mundo, referente a alguém, qualquer relação que
seja, instalando-os nessa Confiança que é uma certeza total.

A Luz, de algum modo, vai testá-los em suas últimas excisões, em seus últimos apegos.
Pelo que vocês estão interessados?

Pelos seus apegos ou pelo que vocês São?
O que é que os motiva?

O medo e a falta?
Ou a Plenitude do Amor Luz?

Cada vez mais vocês estarão, talvez, divididos entre os dois.
Em última análise, caberá a vocês, aí também, como foi dito, passar essa Porta Estreita.

E a Confiança é um elemento essencial, porque a Confiança que instala a Luz, em vocês, não é a sua
confiança, qualquer que seja o seu estado de medo, de falta de certezas, de interrogações.

Se vocês acolherem a Luz, se aceitarem a ação final dela, vocês irão descobrir, realmente, o que foi chamado
de Morada da Paz Suprema, ao mesmo tempo permanecendo nesse corpo.

Vocês devem morrer para si mesmos, morrer para o que vocês têm sido, morrer para a sua história, morrer
para todas as histórias, para compreender que não há história e que há a Luz.

***

Então, é claro, muitos de vocês que viveram as primeiras etapas dessa transformação da Luz recusam, por
enquanto, render as armas, porque vocês têm a impressão de controlar, de dominar a Luz.

Mas vocês não podem controlar ou dominar a Luz, porque é o que vocês São, além de qualquer pessoa, de
qualquer vida e de qualquer personalidade.

Aí também, há um olhar diferente a levar, há uma consciência diferente que se manifesta.
Vocês não podem pretender ser a Luz e ser uma pessoa: isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente e

corresponde, inteiramente, ao fim final desse Mundo, nessa Dimensão.
Vocês vão aceitar ou não?

Se vocês derem um passo, vocês irão constatar, nessa aceitação, que há, realmente, uma facilidade, e que a
Luz é um bálsamo que é capaz de fazer desaparecer toda ruptura, toda interrogação, todo sofrimento.

Porque a Confiança da Luz substitui, bem vantajosamente, a confiança que vocês têm podido ver nela, a
confiança que vocês têm podido ter em quem quer que seja ou no que quer que seja.

Mas é preciso aceitá-la, e é apenas você, eu repito, que pode aceitá-la.
Apenas você é que passa essa Porta, se o desejar.

Nós estamos aí, para iluminá-la.
Muitas das minhas Irmãs disseram e repetiram: o que vocês querem Ser, o que vocês querem se tornar?

***

Mas vocês devem compreender que não podem permanecer sob o Coração (ndr: terceiro chacra) e estar no
Coração (ndr: quarto chacra).

Ou vocês estão no ego e na pessoa (ndr: terceiro chacra), ou estão no Coração.
E, se vocês estão no Coração: não há mais pessoa, há apenas a Transparência de quem vocês São, não há

qualquer vontade pessoal, não há qualquer desejo de controlar ou de dominar a Luz.
Há apenas, como disse, em outras palavras, BIDI, essa vida que se vive e vocês, que não são essa vida e, no

entanto, que estão nessa vida.
Essa tomada de consciência deve ocorrer, e ela vai ocorrer.

Ela irá resultar, para cada um de vocês, em um estado profundamente diferente, no qual nada mais poderá ser
como antes, no qual nada que lhes parecia uma certeza poderá ser mantido, porque a Luz, efetivamente, o

Amor que é o que nós somos quer vocês, inteiramente.

***

Então, vocês, o que vocês querem?
Vocês querem ser a Luz ou querem resistir?

Todas as circunstâncias das suas vidas, da própria Terra, na sua totalidade, vai ver-se frente a essa equação,
que irá condicionar o destino, que irá condicionar a qualidade de quem vocês São.



São vocês, e vocês sozinhos, que irão aceitar ou que irão recusar.
A aceitação à ação confiante da Luz virá, também, aumentar o Êxtase Interior, porque não pode persistir um

Êxtase e uma dúvida, um Êxtase e um medo.
É um ou o outro, e isso, aí também, vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, cada vez mais evidente.
Vocês não poderão continuar, quando a hora tiver chegado, com as suas ocupações comuns e Ser a Luz.

Será um ou o outro.
É aí que vocês irão mostrar o que lhes resta de apegos, o que lhes resta de sombras em vocês, oriundas dos

seus medos, oriundas da personalidade.
O que eu digo com isso é que, dentro de muito pouco tempo, vocês não poderão mais ser uma pessoa que

tem a sua vida e a Luz.

***

Não é mais tempo de nutrir a vida e a sua pessoa, pela Luz, mas, bem mais, que sua vida e sua pessoa
apaguem-se diante da Luz.

Eu não lhes escondo que o ego não pode apreciar isso porque, mesmo os modos de funcionamento que
vocês têm, e que tiveram desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês, ocultaram a sua natureza, a nossa

natureza, que é Amor e Luz.
Dito em outros termos, Ser Luz e Amor não pode adaptar-se com outra coisa senão com o Amor e a Luz.

E, enquanto existir, em vocês, uma veleidade de permanecer apegado ao que quer que seja, de permanecer
implicado no que quer que seja, bem, vocês irão constatar, por si mesmos, que isso é incompatível com a Luz
porque, efetivamente, como havia anunciado a minha Irmã MARIA, há algumas semanas, e como isso lhes será

firmemente dado, nesses próximos três dias, pelas intervenções de METATRON, de MIGUEL e de MARIA,
essa pressão da Luz é uma pressão de Liberação.

Mas, para a personalidade, é, evidentemente, o inverso: é a perda de todo marcador, é a perda do que havia
feito as suas certezas, do que havia feito a sua confiança e a sua vontade.

Mesmo isso deve ser transmutado.
É o momento em que CRISTO disse: «deixe os mortos enterrarem os mortos e siga-me».

***

O que vocês querem, o que decidem, qual é o seu polo de interesse?
Vocês estão apegados a quem quer que seja ou ao que quer que seja, ou estão Livres?
Não pode haver apego e Liberdade, não pode haver Sombra e Luz, ao mesmo tempo. 

O que era possível até agora não será mais possível.
É preciso escolher, não com a cabeça, mas é preciso escolher entre a Luz e a Sombra: vocês não poderão

mais compor com as duas, isso terminou.
Isso vai aparecer-lhes, eu repito, cada vez mais claramente e cada vez mais evidente, porque a verdadeira

escolha (não as escolhas que foram postas, há alguns anos, mas o que se desenrola agora) é, de algum modo,
uma confirmação: vocês brincaram com a Luz, serviram-se dela, ou vocês são a Luz?

Cabe a vocês compreender isso e, sobretudo, vivê-lo, na vida comum.
Não é nos momentos de meditação, de oração – ou chamem isso como quiserem – que a Luz deve estar aí.

Ela deve, também, agora, iluminar toda a sua vida, tudo o que vocês vivem.
E essa não pode ser uma decisão do ego, não pode ser qualquer ação da personalidade que realiza isso, mas,

efetivamente, de algum modo, a aniquilação total da personalidade e de tudo o que compreende essa
personalidade: os apegos, antes de tudo, os hábitos, os medos.

Tudo isso deve ser varrido, não por uma ação da sua vontade, mas pelo «sim» franco, que vocês vão dizer à
Luz.

Porque, eu os lembro, é uma coisa querer a Luz, é uma coisa perceber a Luz ativando tal lâmpada ou tal
outra lâmpada, e é outra coisa tornar-se essa Luz, inteiramente, pondo fim a todas as ilusões, a tudo o que

os privava da Liberdade.

***

O Amor é Liberdade.
A Luz é Liberdade.

A Liberação não é uma palavra em vão.
A Luz vem liberá-los, se vocês a aceitarem, mas vocês não podem ser liberados e manter qualquer apego que

seja.



Vocês não podem ser privados de Liberdade e ser Livres.
Eu não falo da liberdade de movimento, da liberdade de pensamento.

Eu falo da Liberdade mais fundamental, do Amor e da Luz.
Então, é claro, quando há uma vida a levar, muitas interrogações podem apresentar-se sobre o que vocês têm
que fazer, sobre os apegos que vocês têm, mas é justamente aí (e unicamente aí) que se encontra o desafio.

Vocês querem seguir o CRISTO?
Vocês querem responder ao apelo d’Ele?

Vocês querem ascensionar ou não?
Lembrem-se de que vocês são livres das suas escolhas, mas que uma dessas escolhas é a Liberdade e que a

outra não é a Liberdade.
Onde vocês colocam a Liberdade?

Na crença de que vocês têm a escolha?
Ou na aceitação do que vocês São, inteiramente?

Um e outro vão tornar-se cada vez mais incompatíveis, cada vez mais afastados e, aliás, isso irá se afastar, do
mesmo modo que se afastam de vocês algumas coisas, tanto no Interior como na sua vida.

Não é mais tempo, de qualquer forma, de ser ambíguo, porque o nosso Apelo vai soar, porque a constituição
do Canal Mariano, o fato de ser percorrido pela Onda de Vida e de viver o Êxtase ou a Alegria volta, de algum

modo, a colocar-lhes e a fazê-los colocar a questão: eu sou a Alegria ou eu sou o medo?
Eu sou o Amor ou sou a falta de Amor?
Eu sou transparente comigo mesmo?

Eu aceito que a Luz assuma todo o lugar, na totalidade, inteiramente?
Ou será que eu resisto, para manter a minha pessoa, os meus apegos, quaisquer que sejam esses apegos?

Foi dito, há pouco tempo, que aquilo a que vocês estão apegados vocês o perdem.
E aquilo a que vocês permanecerem apegados será perdido cada vez mais.

Vocês não têm qualquer meio de evitar isso.
Vocês não têm qualquer técnica que lhes permitiria, fora do seu próprio posicionamento, suavizar ou evitar

esse momento, essa Passagem.

***

Compreendam, efetivamente, que, do nosso lado, nós temos trabalhado, desde muitos dos seus anos, nessa
preparação.

Nós sabemos, também, pertinentemente, que muitos de vocês, Irmãos e Irmãs que chegam diante dessa
porta, naquele momento, são tomados de uma angústia, de um medo terrível.

Esse medo do vazio, esse medo do neant, que está inscrito no medo da morte, no medo do outro, também,
deve ser olhado.

Não é algo sobre o qual vocês devam agir, por si mesmos, mas, efetivamente, compreender que é a Luz que
vai agir nisso, por ela mesma.

E, se ela não agir, não é porque não há Luz, é porque vocês mesmos estão colocados em oposição a ela.
Vocês devem estar lúcidos, cada vez mais, sobre os prós e os contras de todas as ações que vocês realizam
nesse mundo, quer elas lhes pareçam as mais corretas, quer elas se refiram às obrigações mais importantes

da sua vida.
Porque vocês devem redefinir e aceitar redefinir, portanto, o que é mais importante para vocês.

É a Luz?
É o Amor?

Ou é a projeção do seu amor em alguém ou para alguém, ou seja, os seus apegos?
Isso acontece agora, e a vida, devido ao fim do isolamento da Terra, leva-os a isso, cada um ao seu modo,

para coisas que podem parecer-lhes insignificantes, mas para as quais vocês irão constatar que elas não eram
tão insignificantes assim, ou para algo que lhes parece tão grande que vocês terão, talvez, a impressão de ali

não chegarem.

***

Mas lembrem-se de que o Amor e a Luz são a sua natureza.
De que o Amor e a Luz estão aí, em vocês, ao seu redor, e por toda a parte.

Cabe, portanto, a você ver se quer ser Liberado.
Cabe a você ver se quer ser a Liberdade ou o sofrimento.

Ninguém além de você pode decidir isso.



Ninguém além de você pode passar por isso.
Nós estamos aí, ao seu lado, e em vocês, e nós estaremos, cada vez mais.

Nós iremos chamá-los à noite e pela manhã.
Nós iremos manifestar a nossa Presença, de maneira direta, nas situações em que, justamente, vocês não

estão na meditação ou alinhados, mas nos momentos mais inoportunos, à primeira vista, mas que são, do que
nós percebemos de vocês, os momentos mais oportunos.

Nós não viemos pô-los à prova ou testá-los.
É a Luz, que está em vocês, que testa, de alguma forma.

Vocês são a Liberdade e a Alegria?
Vocês são o Absoluto?

Ou vocês estão nas resistências da pessoa que quer continuar a se nutrir de Luz e desviá-la em proveito da
personalidade?

Isso não é o Amor.
O Amor é tudo dar e, sobretudo, dar-se, si mesmo, inteiramente.

Isso eu lhes expliquei, há vários meses.
Enquanto vocês não se doarem, bem, a Confiança não pode estar aí.

Enquanto vocês não tiverem entregado tudo nas mãos dela, da Luz e do Amor, resta uma parte de Sombra,
uma parte da vontade, uma parte da necessidade de controlar os eventos e a vida, mas isso não é a Vida.

Isso vai lhes aparecer, de uma maneira ou de outra, e vocês vão se ver, verdadeiramente, tal como vocês são,
sem terem necessidade de projetar em quem quer que seja – ou sobre o que quer que seja – as suas próprias

faltas, os seus próprios sofrimentos.
Como dizia IRMÃO K, ainda ontem: o que acontece no exterior está, também, em vocês.

Não há nem culpado, nem responsável, nem vítima, nem algoz, nem ninguém mais senão você mesmo.
Tudo o que lhes acontece é correto.

Tudo o que lhes acontece – e tudo o que os atinge – está aí, justamente, para atingi-los e para mostrar-lhes,
claramente, onde vocês estão.

Isso não é uma escolha realizada pelo mental, mas é, efetivamente, a Vida, ela mesma, que vem lhes mostrar
isso.

***

Ser Amor e Luz é aceitar não mais ser ninguém, é aceitar desaparecer – quer esse desaparecimento seja da
consciência, quer ele seja simbólico ou real – porque não há mais qualquer importância.

Quer vocês estejam nesse corpo ou estejam sem corpo, vocês irão constatar que continuam idênticos ao que
vocês São, a partir do instante em que vocês aceitarem, real e concretamente, não mais estarem apegados.
Tudo isso se desenrola para vocês, se já não estiver presente, isso vai se desenrolar e se desenrola, nesse

momento.
Não há, tampouco, que refletir e colocar-se a questão, uma vez que a própria Vida vai propor-lhes, muito

precisamente, isso, em circunstâncias que lhes são próprias e que são, eu repito, as mais adequadas para
vocês: para Ser a Luz que vocês São.

Qualquer que seja o evento que lhes acontecer (ou qualquer que seja o evento que acontecer nesse mundo), a
finalidade é – e continua – e irá permanecer até o extremo da Luz.

Mas não uma Luz e um Amor exteriores, mas, efetivamente, a conscientização de que vocês São isso, porque
nós somos, todos nós, isso.

Se vocês tomarem tempo para observar o que se desenrola na sua vida, então, vocês irão compreender.
Se nada acontecer, por enquanto, deixem vir o que irá chegar.

Vocês não poderão mais manter a mínima dúvida, e vocês irão colocar a escolha, que não é aquela desse
corpo, nem aquela dessas emoções e desse mental, mas que é uma real transfiguração e ressurreição.

***

Façamos uma pausa, alguns instantes, na Comunhão das minhas palavras e da sua escuta, antes de retomar.

... Comunhão ...

É nessa Comunhão que se encontra a Verdade, a única.
Nossos Irmãos e nossas Irmãs, Anciões e Estrelas (que vieram, sobretudo, do Oriente, na sua vida), falaram-

lhes da Ilusão, da Maya.
Resta, agora, verificá-lo.



A Ilusão é sofrimento.
A Maya é sofrimento.

A Luz é o Amor e a Liberdade, totalmente.
Vocês vão fazer a experiência disso.

São vocês que decidem viver – ou não viver – essa experiência.
Mas vocês não podem, e poderão cada vez menos, impor a Luz em suas visões, em suas percepções, em

seus anseios, em seus desejos.
A Confiança está aí, ela não está em outros lugares.

***

Irmãs e Irmãos, a Paz, a Morada da Paz Suprema está acessível, agora, aqui, onde vocês estão.
Ela não é uma fuga, ela não está em outros lugares, quando sua consciência não estiver mais aqui.

Ela está agora.
Eu os convido a deporem as armas.

O melhor testemunho desse depor das armas é a Onda de Vida.
A primeira onda trabalhou, para aqueles de vocês que estavam mais próximos dessa Verdade, dessa

Liberdade.
Vocês são, todos vocês, convidados, agora, a vivê-la.

Para isso, é preciso abandonar tudo o que não é vocês.
A Liberdade está aí, ela é a esse preço, aquele do sacrifício.

Ela não está na fuga da vida, porque a Vida é – e será sempre, nesse mundo, como em todo mundo, na Fonte,
como no Absoluto.

Mas é, efetivamente, uma atitude nova, uma compreensão, real e nova, do que deve atuar, do que deve ser
vivido.

E lembrem-se de que vocês têm a Liberdade de escolher.
E se, a partir dos próximos dias, a Onda de Vida não nascer, significa que vocês estão resistindo.

Vocês deverão render-se a essa evidência.
Se vocês não resistirem mais, a intensidade da Onda de Vida (como, no ano passado, a intensidade da Luz
Adamantina permitiu a abertura da Porta KI-RIS-TI), hoje, libera-os, na condição de que vocês a aceitarem.

Vocês aceitam desaparecer?
Vocês aceitam Ser Amor?

Não o amor humano que vocês têm projetado em suas afeições diversas e variadas, mas o Amor da Vida e o
Amor do Amor.

As relações, todas as suas relações, são levadas a mudar.
As relações que se estabelecem entre nós e vocês, pelo Canal Mariano, são relações do Amor Vibral,

Verdadeiro, Autêntico.
Será que o conjunto das suas outras relações estão marcadas por isso, ou será que é diferente?

Vocês terão a oportunidade de fazer a diferença entre o Amor vivido pelo Canal Mariano (com o duplo, qualquer
que seja) e o amor humano.

Eles nada têm a ver um com o outro.
Eu diria, até mesmo, que tudo os opõe.

Cabe a vocês ver, e cabe a vocês viver, e cabe a vocês determinar.
O testemunho das suas resistências será, agora, a existência – ou a não existência – da Onda de Vida, a sua

percepção (ou não percepção).
E a Onda de Vida é, também, essa Confiança na Vida (e não nessa vida que vocês têm vivido nessa pessoa).
Isso será perceptível e capaz de ser conscientizado, cada vez mais, porque as próprias circunstâncias da sua

vida vão levá-los a compreender isso.
Mesmo se isso puder parecer-lhes difícil, o importante não é que seja difícil ou fácil, é estar consciente disso,

porque vocês não são, tampouco, o que é fácil ou o que é difícil: vocês São bem mais do que tudo isso.

***

Vocês aceitam ser o Amor e a Liberdade?
Ou preferem permanecer no sofrimento e no confinamento, mesmo estando Liberados?

O Manto Azul da Graça, o Supramental, a Onda de Vida são uma alquimia, é uma Tri-Unidade.
Essa nova Tri-Unidade, que se deixa viver o que vocês São, a partir do instante em que vocês se afastam do
que não são (como diria BIDI), de tudo o que é efêmero, de tudo o que faz apenas passar, mesmo se isso,



para vocês, lhes parecer fundamental, mas vocês nada são de tudo isso.
Como BIDI lhes disse: o que resta, quando vocês partem, de tudo o que vocês construíram nessa vida, nesse

efêmero?
Estritamente nada.

Então, vocês querem nada ser ou querem Ser Tudo?
Não há outra possibilidade.

A Liberdade, o Amor e a Luz, e, do outro lado, a não confiança, o medo, a dúvida, o sofrimento.
Isso vai lhes aparecer, realmente, cada vez mais facilmente.

E não haverá ninguém mais a responsabilizar do que vocês mesmos, o que quer que os faça viver um Irmão ou
uma Irmã, o que quer que a Vida os faça viver (quer seja nesse corpo, em suas relações, no que quer que

seja), há apenas vocês, e vocês mesmos, uma vez que esse mundo é uma projeção total.
Vocês vão viver isso, se não resistirem.

***

Aí está o que eu tinha que dizer a vocês nesse espaço.
Vivamos outro momento e instante de Comunhão, antes de ver se vocês têm questões (e exclusivamente em

relação a isso), de maneira geral.

Vivamos, então, essa Comunhão.

... Comunhão...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu me dou a vocês, no Amor, na Unidade, na Alegria e com toda Confiança.

E vocês, vocês têm essa Confiança?
Vocês são essa Confiança?

Não aquela que vem da sua pessoa, mas, efetivamente, do que vocês São.
Eu os amo e eu lhes digo até breve.

Se vocês tiverem questões, eu os escuto, entretanto.

***

Questão: se toda a humanidade está Liberada, isso significa que essa Liberdade será obtida na
suavidade?

Ela será obtida na suavidade para aqueles que não resistirem.
Aqueles que resistirem, irão sofrer.

Mas esse próprio sofrimento é uma ilusão, mas não para eles.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu rendo Graças pela sua presença, pela nossa Comunhão.
Até breve.

************
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~ ESTAR TRANQUILO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz, a Alegria e o Amor. 

Da mesma maneira que nossa Irmã GEMMA (em sua intervenção de 02 de julho de 2012), eu estou aqui para
Comungar com vocês. 

E exprimir, nessa Comunhão, um certo número de elementos de explicações sobre esta simples frase: estar
Tranquilo.

Instalemo-nos em primeiro lugar, na Paz da nossa Comunhão, antes de eu me exprimir.

... Comunhão ...

Essa palavra que vocês escutaram, Tranquilo (ficar Tranquilo, estar Tranquilo, nada fazer), é de algum modo, o
elemento que é a Essência do que está para se manifestar.

  A consciência é um estado particular, dando a ser informada, dando a viver, por intermédio de diferentes
canais, tudo o que lhes parece exterior ou Interior a vocês.

O mundo exterior é percebido pelos sentidos, pelas emoções, pela energia, pelo mental, pelas interações.
O mundo Interior é percebido pela meditação, pelos yogas, pelos Alinhamentos, pelas experiências Interiores,

ali também, dando a perceber, a sentir, pelos sentidos, pelas emoções e pelo mental e pela energia.
O exterior como o Interior estão então ligados às percepções, às oscilações da consciência.

***

Estar Tranquilo é não mais estar nem no exterior, nem no Interior.
É ter-se imóvel, não mais projetar-se ao exterior, nem projetar-se ao Interior.

É não mais fazer jogar a consciência, a percepção, qualquer que seja.
Aqui e Agora, os Pilares, os instalam na Presença, no Si, enquanto experiência ou enquanto estado

estabilizado, com as oscilações que vocês conhecem.
Estar Tranquilo, é ir além da percepção, tanto Interior como exterior.

Não é mais uma meditação, não é mais uma ação, não é mais uma indiferença, mas bem uma Atenção e uma
Intenção novas, que não se colocam sobre nenhum elemento, nem exterior, nem Interior.

É o momento em que o tempo parece parar, se dilatar ou se restringir.
É o momento em que os próprios marcadores corporais desaparecem. 

É o momento em que não existe mais onda na consciência, em que não há mais nada a perceber e a sentir,
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É o momento em que não existe mais onda na consciência, em que não há mais nada a perceber e a sentir,
dentro como fora. 

Estar Tranquilo é manter isso. 
É aceitar não mais perceber, não mais acompanhar experiências, nem interações, dentro como fora.

É, de algum modo, ter-se imóvel, Aqui e Agora.
Os diferentes yogas que eu lhes transmiti, durantes esses anos, foram aproximações cada vez mais

importantes, cada vez mais intensas e profundas, para prepará-los a isso.

***

Quando a consciência não se move mais, quando não há mais o movimento dela, quando não há mais
movimento do corpo, quando não há mais vontade de meditar ou de realizar o que quer que seja, então, vocês

se aperceberão de alguma coisa que está aí.
Essa alguma coisa pode surpreendê-los, pelo reaparecimento de movimentos do corpo, por modificações do
seu ritmo cardíaco, pelos pensamentos que podem surgir, algum desses elementos tendo por ação apenas

desviá-los disso.
Estar Tranquilo é não fazer esforço, em um sentido ou em outro.

É ter-se, aí, Aqui e Agora, cessar mesmo a observação disso, sem nada querer, sem nada decidir.
E é nesse estado que, talvez, vocês já tenham vivido a Presença, ou a Infinita Presença.

É não mais levar a Atenção e a Consciência sobre qualquer ponto do corpo, sobre qualquer Vibração, qualquer
que ela seja, mesmo a Onda da Vida.

É não mais somente ser a própria Onda da Vida, é estar no que se tem no Centro, exatamente ali, sem nada
fazer, sem nada ser, sem nada projetar, nem dentro, nem fora.

Algumas técnicas do Yoga da Unidade podem ajudá-los a ir para isso( ver “Yoga da Unidade” em “Protocolos a
Praticar) (*).

***

Nesses momentos privilegiados, realizando isso, vai aparecer outra coisa do que o que vocês são,
permanecendo Tranquilos, outra coisa diferente da Onda da Vida, diferente de uma Vibração sobre o corpo,

mas alguma coisa que vai lhes parecer, em um primeiro momento, exterior a vocês.
Que aparece, preferencialmente (ou em todo caso sensível), nesses momentos.

Se vocês forem capazes de permanecer, aí também, Tranquilos, de estarem Tranquilos, vocês irão sentir uma
Presença. 

Essa Presença não é a sua, ela está ainda distanciada.
Como quando vocês sentem que alguém se aproxima de vocês, e vocês sentem uma presença física ao seu

lado, exceto que aí, isso não tem nada de físico.
Essa Presença vai aparecer possivelmente em suas costas, e possivelmente à sua esquerda.

Se vocês continuarem a permanecer Tranquilos, a nada querer, e, sobretudo, a não querer identificar o que
quer que seja (a não estar surpreso, mas a permanecer nessa Tranquilidade), então, vocês irão constatar que o

Som de seus ouvidos (ou de seu ouvido) vai se amplificar.
Até tomar, eu diria, todo o espaço de sua consciência.

Se vocês resistirem à vontade de saber, de identificar, ou de compreender o que se passa, se vocês
continuarem, então, a ficar tranquilos, essa Presença vai se aproximar ainda mais.

***

Se vocês aceitam que seus corpos se tornem mais pesados, sem atribuir importância, se o ritmo cardíaco se
modifica, então, vocês irão dar lugar ao que está aí.
E vocês vão, vocês, de algum modo, desaparecer. 

Nenhum sinal e nenhum sentido, nenhuma consciência, se manifestará, que não essa Presença.
Essa Presença, não tem sempre de ser identificada, mas de ser vivida, simplesmente.

 Sem buscar outra coisa, sem pedir, mesmo se alguns exercícios que lhes foram propostos, por
exemplo, pelo Arcanjo MIGUEL, pedir para chamá-lo (ver sua intervenção de 05 de junho de 2012) (**).

Mas isso é possível antes: se vocês não têm a Presença, vocês podem decidir, antes, fazer apelo.
Mas aí onde vocês estão, agora, vai se passar um mecanismo que pode, de início, parecer-lhes estranho.

Como se o que vocês eram, antes, desaparecesse.

***



Se vocês permanecerem ainda mais Tranquilos, sem nada desejar, um mecanismo particular, que eu poderia
chamar também de uma forma de switch da consciência, para relembrá-los o que disse o bem amado SRI

AUROBINDO (ver sua intervenção de 30 de janeiro de 2010) (***), vai se produzir. 
Então, é claro, nesses momentos, podem se manifestar angústias extremamente poderosas.

Se vocês continuarem a ficar Tranquilos, vocês vão desaparecer.
E vocês vão tornar-se, realmente, essa Presença que estava ao seu lado. 

Sem esforço, sem querer, sem decidir.
Isso se passa aqui, isso não se passa em nenhuma outra Dimensão, nem no Sol, nem em outro lugar senão

aqui.

***

Se vocês continuam a ficar Tranquilos, outros processos, mais agradáveis, podem se produzir.
Como um sentimento de União Mística, de Encontro Místico, de um Amor indizível, que nenhuma de suas

relações sobre a Terra pôde desencadear.
Se vocês permanecem ainda mais Tranquilos, a Infinita Presença está aí.

***

Esse mecanismo de funcionamento, que eu lhes dou agora, não poderia ser-lhes dado a alguns meses. 
Se vocês viverem isso, nada mais jamais será como antes.

Porque vocês terão vivido que vocês não São nada do que vocês puderam acreditar, até o presente. 
Estar Tranquilo os conduz a viver isso, cada vez mais facilmente e cada vez mais frequentemente.

Habituando-os a não mais serem limitados, a não serem mais condicionados por essa forma e por essa vida,
que vocês habitam.

***

Não é necessário, ao menos em um primeiro momento, identificar essa Presença que está aí.
Pouco importa saber que seja MARIA, MIGUEL, eu mesmo, um Irmão ou uma Irmã.

 Uma vez que o importante não é saber quem está aí, mas o que se produz por essa Presença.
Estar Tranquilo os conduz a viver isso, de maneira extremamente simples, pela repetição das experiências.
Vocês terão também a surpresa de constatar que, pela repetição da experiência, pode encontrar-se ao seu

lado (e em seguida, tornar-se o que vocês São) alguém que vocês conhecem, que está presente em um corpo.
Não tirem aí nenhuma conclusão, contentem-se em permanecerem Tranquilos e viverem isso.

Eu os lembro de que é a repetição dessa ressonância, e dessa relação, que é importante, mesmo se for
sempre tentador tentar compreender, e apreender, o que está aí. 

Às vezes, vocês terão a surpresa de constatar, também, que o que está aí lhes é tão bem conhecido quanto
vocês mesmos, mas diferente.

Colocando fim ao que era habitual na percepção de vocês mesmos.

***

Isso é chamado a se generalizar.
Essas Presenças vão aparecer nos momentos os mais inesperados, para aqueles que têm o hábito de

meditar, de Alinhar-se.
O que é importante é a ‘ressonância’ que se cria nesses momentos, porque ela os Libera, se vocês aceitam

dar lugar.
Então, é claro, a repetição desses estados de Tranquilidade vai necessariamente desembocar sobre

identificações, mas que se farão delas próprias. 
Não sejam surpreendidos pela percepção, não sejam surpreendidos por seus sentidos, ou por qualquer

angústia.
Não sejam surpreendidos pelas palavras, que vocês podem escutar: são todas muito reais.

Estar Tranquilo lhes permite alcançar que efetivamente, mais nada está separado.
Que não há mais o alto e o baixo, que não há mais Dimensão inacessível.



Se a confiança estiver estabelecida, vocês viverão Comunhões, podendo ir até às Uniões Místicas,
seja com o CRISTO, com MARIA, com um entre nós Anciãos, ou uma das Estrelas, com um Arcanjo,

ou com uma consciência encarnada como vocês.

***

Estar Tranquilo é viver o fim da separação, o fim da Ilusão, de maneira prática, real, reproduzível à
vontade, não por uma ação da vontade, mas bem por esse estado de Tranquilidade.

O que se produz, nesses momentos, é a Liberação, e é a Ascensão.
Preparando-os, de algum modo, para viver nas Dimensões Unificadas, quaisquer que sejam.

Onde vocês constatarão que não há mais barreira, mais limite, às suas Consciências e a seus Corpos.
O que se desenrola, nesse estado de Tranquilidade, como nas Presenças ao seu lado nessa passagem, é a

Passagem.
Porque virá um momento (que não lhes importa conhecer, agora), em que isso se realizará, de maneira

inteiramente natural, inteiramente espontânea: a Ascensão será alcançada.
Não haverá mais interrupção da Consciência, não haverá mais localização formal, em um corpo, em uma

Essência, ou em uma entidade.
A Liberdade está aí.

***

Estar Tranquilo.
Tudo o que se desenrolará, em vocês mesmos como nesse mundo, virá fazê-los escolher entre essa

Tranquilidade e a agitação.
Isso lhes parecerá, mais e mais lucidamente, que será um ou outro.

Esses mecanismos devem tornar-se lúcidos, cada vez mais.
E para isso, é necessário que tudo o que apareceu na tela da consciência desapareça.

Dito de outro modo, e sem se servir do corpo, é o que BIDI tem chamado de refutação, no nível mental.
Exceto que aí, não há ação mental: não há mais nada.

***

Eis ao que vocês vão ser convidados, pelas Presenças, pelos Duplos.
Vocês são capazes de esquecerem vocês?

Vocês são capazes de não mais querer interagir, de não mais querer apreender e compreender?
De permanecerem calmos, de permanecerem serenos, de permanecerem na confiança da Luz?
Se sim, então, a única coisa que eu posso lhes garantir, é que mais nada jamais será como antes.

Porque a Morada da Paz Suprema estará aí, e o Amor também.
Não aquele que vocês projetam, não esse amor humano limitado, mas o Amor Vibral autêntico.

Nesse sentido, essa Passagem (pois é uma) é uma forma de morte, mas é a morte das ilusões, aquela da
ilusão e da separação.

***

Como foi dito, nos últimos dias, nós estamos aí, todos, sem exceção, para isso: fazer cair, como disse IRMÃO
K, os últimos véus (ver sua intervenção de 1º de julho de 2012) (****), não por uma ação, mas pela experiência. 
Cada um dentre vocês, onde quer que estejam, o viverá, antes do que é chamado de Anúncio de MARIA e de

últimos momentos.
Aceitem não ser mais essa angústia, essa palpitação ou essa curiosidade.

Deixem essa ressonância se estabelecer.

***

Eis o quadro que eu tinha a dar, que se inscreve, de maneira muito lógica, com uma das minhas intervenções
de algumas semanas atrás concernente ao Yoga da Eternidade (intervenção de UM AMIGO de 12 de abril de



2012) (*****).
Se, em relação a esses mecanismos, há necessidades de esclarecimentos, então eu os escuto.

***

Pergunta: BIDI precisou que convinha refutar mesmo a Infinita Presença. Como isso se articula com
o que você acabou de desenvolver ?

Pelo fato de permanecer Tranquilo, e de não interagir. 
A Presença, aquela da qual falei é independente, por exemplo, do apelo de MIGUEL ou de MARIA.

Ela se alcança, justamente, permanecendo Tranquilo.
Eu precisei bem que a refutação mental podia se traduzir por esta atitude do corpo [tranquilidade], da própria

consciência, que não concerne ao mental, justamente: é uma outra forma de refutação.
E é nessa refutação particular que essa Presença aparece.

Se você não mais ficar Tranquilo, naquele momento, refutando-a ela também, é claro, a Presença não estará
mais ali. 

Mas o quadro da refutação, tal como precisado por BIDI, não tem estritamente nada a ver com o que acabei de
descrever.

***

Pergunta: a refutação, tal como apresentada por BIDI, ela ocorre antes daquela que você acabou de
expor?

Nem antes, nem depois.
Não há uma lógica, ou uma sucessão.

O que eu lhes proponho é a Infinita Presença.
O que BIDI lhes propõe é o Absoluto.

Tanto um como o outro (como o que foi especificado pelos Arcanjos, e em particular ANAEL) conduzem à
Liberdade e à Liberação.

A Infinita Presença é, de algum modo, o último estado antes do não estado do Absoluto.

***

Nós temos mais perguntas, agradecemos.

***

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração e do seu Coração ao meu Coração, a Paz, a Alegria e o Amor.

Até logo.

************

(*)UM AMIGO - YOGA DA UNIDADE (17 de Setembro de 2010)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unid...

*

(**) – ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-...

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-05-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2


(***) – SRI AUROBINDO (30.01.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blog/show?id=3406316%3ABlog...

*

(****) – IRMÃO K (01.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-d...

*

(*****) – UM AMIGO (12.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-...

*** 
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***
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***
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Metatron-2012-07-03.mp3

~ CHEGOU O TEMPO DA LIBERDADE ~

Eieh. Asher. Eieh.

Eu sou METATRON.
Amados humanos a caminho da Liberdade, recebam as saudações do Amor e do Fogo, assim como do Sol.

Eu estou aqui a fim de entregar as últimas frequências da sua Liberdade.
Trabalhando, em vocês, pela Porta, aberta há um ano: KI-RIS-TI.

Hoje, nos tempos consumados, o tempo da Liberdade chegou, chamando-os à Vida, além de toda fronteira e
de todo limite.

Nesses tempos abençoados, nesses tempos de Graça, a Terra trabalha, em vocês, pela Onda da Vida,
restituindo-os à Eternidade da Vida.

*** 

A ronda dos sete anos, enunciada por um dos Guias Azuis de Sirius, completa-se, abrindo, sobre a Terra como
no Céu, as portas da Ascensão, as portas da Fusão em CRISTO, KI-RIS-TI.

A hora do Apelo e a hora das Trombetas vêm, no seu Coração, abrir o Fogo da Verdade e da Graça.
Tempos abençoados como aquele da sua Liberdade e da sua Eternidade.

*** 

Amados do UM, Amor e Verdade, na sua Morada da Paz.
O Apelo se reflete, no seu corpo, pelos diferentes elementos ativados e ativos, dando ao que vocês São, além

de toda aparência, o que é necessário e suficiente para deixar-se viver o Último.
O ciclo que se completa abre para vocês o ciclo infinito da sua Ressurreição, em meio à Confederação

METATRON - 03 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Metatron-2012-07-03.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Intergaláctica dos Mundos Livres.
No Absoluto, no Si, no que vocês São, nesses tempos, a escuta do seu Ser, a escuta do seu Coração e de
MARIA, assim como do conjunto das Forças que assistiram ao seu Despertar, deixam-se viver, perceber e

ouvir, o Apelo à Liberdade, à Verdade.
A hora é para o Amor e não mais para o medo.

A hora da Alegria e da Paz se abre.
Eu trabalho, em vocês, pela porta KI-RIS-TI, a partir deste instante e até o instante final, a fim de que a sua

Liberdade lhes seja restituída, de acordo com a Promessa e o Juramento, feitos desde muito tempo, por Seres
de pura Luz.

*** 

Tempos de Liberdade abrindo os seus Céus e abrindo esta Terra.
A Onda da Vida e a Onda Adamantina realizam isso, em cada um de vocês, se vocês estiverem disponíveis

para a Verdade, disponíveis para estar além de todo medo, na Consciência derradeira, aquela que os conduz à
Morada da Eternidade.

Os tempos consumados, coletiva e individualmente, deixam-se criar a sua Verdade.
Os sinais (evidentes, visíveis, bem como Interiores) desenrolam-se neste momento.

Nossas Presenças múltiplas, no Canal Mariano, são também ressonâncias para fazê-los entrar na ressonância
e na Vibração da Eternidade do Amor e da Luz.

***

Neste instante, eu desbloqueio, sobre a Terra como no Céu, o acesso pleno e ilimitado ao que vocês São.
Restará para vocês ousar atravessar a porta do Coração, a porta de CRISTO, levando-os ao Fogo do Amor, ao

Fogo da Graça, ao Fogo da Eternidade, deixando-se Ser, além de qualquer afetação, além de qualquer
alteração.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, sejam quais forem as suas condições de vida, eu permito, pela minha
Radiância e pela minha Presença, no Sol como em vocês, viver esta Liberdade, se vocês a aceitarem e se

vocês a acolherem.
Escolher o Amor é erradicar o medo e a dúvida.

*** 

Filhos do Eterno, os momentos a viver, para vocês, vão estar presentes e ativos.
Os sons, as Vibrações, a consciência e a não consciência, são o seu reino ao qual vocês são restituídos.

Assim como o Arcanjo MIGUEL lhes disse, eu lhes digo quanto a mim: chamem por mim no seu Coração e eu
estarei aí, para cada um de vocês, a fim de ali entregar o Fogo da Liberdade, o Fogo da Eternidade.

Não se preocupem, pois, além de toda aparência encontra-se a evidência da Liberdade, da Liberação.
Eu os convido a não resistir ao Amor, à sua Essência, à sua Natureza e à Verdade.

*** 

O Templo Coração está pronto para acolher KI-RIS-TI.
Seja o que for que a vida lhes pedir, nessas ocupações deste mundo, respondam ao Apelo quando ele

acontecer.
Vocês são amados além do que vocês podem supor ou imaginar.

Somente o medo dá a vocês a impressão de estar cortado.
Isso terminou.

A agonia da Ilusão se reforça, liberando a Alegria.
A Terra liberada será percebida em seus espaços Interiores.

O alinhamento, como o sono, como o Samadhi, como o Absoluto, irão levá-los a experimentar, a estabilizar, a
Verdade.

*** 

Filhos do UM e da Liberdade, eu selo, em vocês, neste instante, a semente da sua Eternidade, no seu Templo,
dando-lhes, se vocês o aceitarem, a certeza de quem vocês São.

Somente isso é importante, deixando-se viver o Serviço e a Doação do seu Ser.
A cada consciência desta Terra, sem julgamento e sem exclusão, eu vim expandir e finalizar, permitindo-lhes



chegar ao Éter.

*** 

Eu sou o Lorde METATRON, o mais próximo da FONTE, no Fogo do Amor, restabelecendo, em vocês, a
verdadeira Lei que é Liberdade e Amor.

O lugar onde vocês estão, sobre a Terra e neste corpo, acolhe, nos tempos da Passagem, a sua Eternidade e
a sua Beleza.

Durante os seus Alinhamentos (às 19 horas (hora francesa) ou nos horários que vocês escolherem), o
casamento da Onda da Vida e da Luz Adamantina, assim como o casamento possível no Canal Mariano, dão-

lhes a prova mais absoluta e formal do que acontece (ndr: ver “protocolos prioritários”) (1).
Eu os empenho a fusionar, a se dissolver, na Luz de CRISTO, aquela da sua Eternidade, sem questão, e com

toda confiança, deixando-se ser Absoluto e Liberados Viventes.

*** 

A separação artificial das Dimensões terminou.
As suas experiências e a sua vivência são a prova formal, levando-os a sair do sonho deste mundo, levando-os

a entrar em CRISTO, na Verdade eterna.
Nós estamos, todos nós da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, presentes, mais próximos dos

seus Céus.
Os Anjos do Senhor, dispostos, eles também, ainda mais próximos de vocês, nos seus Céus, aguardam o sinal

e a sinalização da Terra e de MARIA, e de vocês mesmos.

*** 

Eu sou METATRON, Arcanjo do Fogo, abrindo tudo o que pode sê-lo e que deve sê-lo.
Regozijem-se.

Além das palavras pronunciadas, eu os convido a Ser, eu os convido à nossa Fusão na Morada da Paz
Suprema.

Não busquem outros lugares senão ao lado de vocês, senão em vocês. 
Eu já estou aí, a partir deste instante, onde quer que vocês estejam, a partir do momento em que vocês

mesmos tiverem se desembaraçado de todo o medo para o Amor da Morada da Paz Suprema.
Eu sou METATRON, vocês são Amor e Fogo.

Eu rendo Graças à sua ação, à sua Presença e à sua constância.

*** 

Filhos do UM, METATRON os saúda e encerra, assim, o ciclo da sua intervenção em meio a este Sistema
Solar.

Eu marco encontro com vocês na Eternidade e no Amor.
Antes de me retirar, eu lhes ofereço Bênçãos, Comunhão, agora e aqui.

... Comunhão ...

Eu rendo Graças, em nome do Tudo, em nome de Vocês, abrindo a porta Àquele que vem. Comunguemos no
Éter da Vida.

... Comunhão ...

Eu saúdo a sua Graça, a sua Presença, e a sua constância.
Eu me retiro na saudação da Luz.

Eieh. Asher. Eieh.

************ 

1 - 'Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de setembro de 2012'
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
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Bem, caros amigos, tenho o prazer de vos reencontrar.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos, e eu venho, como é hábito, para escutar todas as questões que vocês têm para me colocar.

Pergunta: O que é que dificulta a recepção da Luz, em mim?

Então aí, cara amiga, eu vou te responder como BIDI: és tu mesma.

Isto quer dizer o quê?

Isto quer dizer que há, necessariamente, qualquer coisa, em ti, que está aí e que interfere, em algum lugar, com esta percepção da Luz.

A Luz, ela está por todo o lado sobre a Terra.

Da mesma forma que a Onda da Vida, ela está disponível para toda a gente.

Mas vocês sabem, por exemplo, que para a Onda da Vida: ela nasce de si mesma.

Depois, ela sobe, ele pode encontrar bloqueios nos chacras inferiores, e por vezes não.

E vocês têm seres que não sentem nada em relação a isso.

É o mesmo para o Supramental, porque o Supramental, a abertura Vibratória espiritual, energética, tem esta percepção, ela se realiza
quando, verdadeiramente, o ser está pronto.

Então, o que é que isso quer dizer: estar pronto?

Isso quer dizer que, talvez, em ti, haja dificuldades em te deixares ir.

Isso quer dizer que tu não estás pronta, isso quer dizer que, em algum lugar, devem existir mecanismos que bloqueiam, em ti, o fato de
se deixar viver o que é para viver. 

Então, o atraso na ignição, ele pode vir, seja de uma fadiga importante, o que não é o teu caso (ao nível dos teus casulos de Luz, não
há desperdício ao nível do Corpo Etéreo, ligado a uma fadiga).

Isso quer dizer que, necessariamente, há, nos planos mais psicológicos, seja um medo, aí também, seja uma dificuldade (por diversas
medidas de proteção que estão inscritas em ti) em te deixares fecundar, penetrar, pela Luz.

Pergunta: A Luz Vai nos chamar, com prioridade, quando nós não estamos disponíveis, a fim de nos testar,
ou será que isso se vai fazer de maneira aleatória?

Isso se faz, sobretudo, neste momento, nos momentos de sono, ou então, quando vocês adormecem, ou quando vocês acordam, para
não vos desencadear crises cardíacas, não é?

O.M. Aïvanhov - 3 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.blogger.com/null
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Tem importância, nos ouvirem falar, assim, ao vosso lado, nos ouvirem falar ao vosso lado, falar-vos.

Isso desencadeia, ainda assim mecanismos de reflexos, de defesa, que são plenamente justificados: é como quando qualquer coisa
de desconhecido se aproxima de vocês, vocês saltam, não é?

Portanto, é o mesmo princípio.

Tudo é profundamente diferente para cada um. 

Há os que já foram chamados (como isso já vos foi dito) à noite, de dia.

Outros que começam simplesmente a sentir qualquer coisa que chega, ao lado deles, e outros que sentem em permanência o Canal
Mariano e uma Presença que os acompanha.

Portanto, é profundamente diferente para cada um: não há uma regra estabelecida.

Pergunta: Podemos chamar o nosso Duplo Monádico desencarnado, da mesma forma que podemos
chamar MARIA, MA ANANDA MOYI, MIGUEL, ou outras Consciências?

Então, lembrem-se do que eu disse, há alguns dias, e ainda na vez anterior (ndr: ver as suas intervenções de 30 de junho e de 19 de
maio de 2012): o Duplo Monádico, encarnado ou não, é excessivamente raro, em relação a vocês todos, não é qualquer coisa
frequente.

Vocês não têm, todos, um Duplo Monádico: felizmente, isso teria sido uma sagrada bagunça.

Alguns de vocês têm os Duplos Monádicos encarnados, e outros têm os Duplos Monádicos não encarnados.

No que concerne ao Duplo Monádico, encarnado ou não, eu fui muito claro: vocês não têm que o procurar.

Portanto, querer chamá-lo, isso quer dizer que tu pressupões que ele existe.

Ora, eu disse que, se houver Duplo Monádico, pela Ação do Manto Azul da Graça, pela Libertação da Terra, onde quer que esteja, ele
se apresenta a vocês.

Mesmo se ele estiver do outro lado do planeta, vocês irão vê-lo em sonhos, e vocês saberão que é ele.

Se ele estiver desencarnado, ele virá espontaneamente, uma vez que a Terra está Libertada.

Portanto, vocês não têm que o chamar.

Chamem MARIA, MIGUEL, chamem-nos, a nós, é muito mais fácil. 

Porque se o Duplo Monádico não estiver aí, neste dia de hoje (ou eu diria, talvez, até ao fim de julho), é porque ele não existe.

Muito simplesmente.

Mas eu repito: os Duplos Monádicos são raros.

Isso corresponde a qualquer coisa de muito preciso, que é complicado explicar, mas o resultado é exatamente o mesmo, e eu creio
que THERESA vos disse algumas palavras (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012), e de outros
Anciãos, há quinze dias, também (ndr: ver em particular a intervenção de UM AMIGO de 06 de junho de 2012).

O Duplo Monádico tem a mesma função que MARIA, MIGUEL: é simplesmente, reencontrar esta Paz, esta Morada da Paz Suprema.

Não vão imaginar outra coisa, como eu disse na última vez: bastante jovem, bastante sexy, bastante …, hein? 

E além disso, nós preferimos não vos dizer tudo em relação a isso, porque vocês vão fantasiar. 

Portanto, não vale a pena.

Contentem-se com MARIA, já é muito bom, não?

E THERESA faz um Duplo magnífico.

Não é uma oportunidade particular: é uma obrigação em relação à Onda da Vida e à Lemniscata Sagrada, para aqueles que são
efetivamente os verdadeiros Duplos Monádicos, é tudo.

Pergunta: A que corresponde igualmente um forte batimento ao nível da têmpora esquerda?

A têmpora esquerda?

Há uma Estrela, por aí. 

Agora, eu vou fazer como BIDI: por que querer saber a que isso corresponde?

Isso prova que tu estás ainda apegada ao que se passa no teu corpo, portanto tu não te deixaste ir em relação ao teu corpo.

Portanto, tu ainda estás apegada ao teu corpo.

Não é o fato de tu teres uma dor, é o fato de tu teres uma, e que depois, tu me descreves uma segunda.



Pergunta: Durante as canalizações, um chiado na orelha esquerda se acentua. Quando é que isso vai,
finalmente, se abrir?

Quando isso for levado.

É preciso compreender bem que as circunstâncias Vibratórias e de Consciência da Terra, neste momento, desde a Onda da Vida
(quer dizer desde o mês de fevereiro, e sobretudo março), tudo o que não se produz em vocês (em todo o caso, eu falo de vocês que
seguem o que nós dizemos, desde há um certo tempo), vem exclusivamente dos vossos medos.

Isso foi dito, mas eu vos repito: vocês têm medo de perder esse corpo.

Vocês estão muito apegados ao que vocês creem ser.

É isto a Verdade.

Nós não vos podíamos dizer isto há três anos, há quatro anos, há cinco anos.

Mas, hoje, nós podemos dizê-lo: vocês fizeram uma identificação com o corpo, vocês trabalharam sobre o vosso corpo, vocês
trabalharam sobre as energias, vocês se asseguraram, durante a vossa vida, que esse corpo se portasse bem.

E olhem à vossa volta, todas as pessoas que têm essa insuficiência de percepção, que não sentem a Onda da Vida, vocês irão ver que
são pessoas que estão interessadas, muitas vezes, eu diria, excessivamente nos seus corpinhos. 

Quer dizer que há uma identificação com o corpo.

E hoje vocês o pagam.

Pergunta: Eu sinto uma dor do lado esquerdo do corpo, da cabeça ao quadril (anca), durante as
canalizações, em particular. Isto poderá ser um bloqueio ao nível do Antakarana?

Geralmente, é um desequilíbrio lateral de energia, do eixo Etéreo.

Agora, compreendam bem, não é um jogo de palavras que eu faço, na resposta anterior.

Se vocês soubessem: se vocês fossem capazes de esquecer o corpo, alguns instantes, mas verdadeiramente, a dor não existiria mais.

Não é uma visão do Espírito, quer dizer que, em qualquer lado, um corpo doloroso, hoje (mais uma vez, não era o caso há alguns anos),
qualquer que seja a dor, isso não traduz senão um apego a esse corpo e à materialidade, qualquer que seja a qualidade do vosso
Coração, qualquer que seja a vossa abertura.

A vossa vida foi construída, no passado, com uma atração (para os diferentes aspectos energéticos, alimentares) muito forte em
relação à matéria.

É uma questão de estar nesse corpo, mas, verdadeiramente, de Consciencializar que vocês São muito maiores que esse corpo.

E as circunstâncias Vibratórias (desde este ano, eu repito, hein, quer dizer desde a Onda da Vida) fazem com que vocês não Sejam
esse corpo.

Mas é Vibratório, é a própria Consciência que o diz a vocês.

Portanto, isso quer dizer que a vossa consciência se opõe a isso.

Vocês têm medo de perder a materialidade.

Não a materialidade, no sentido do dinheiro, mas os aspectos da personalidade, da densidade, do corpo físico.

E isso vai ser cada vez mais importante, igualmente, até ao momento em que vocês realizarem o que acabo de dizer.

Se a vossa Consciência, não se repetindo, de forma tola diz: «eu não sou este corpo, eu não sou este corpo» (porque aí, vocês podem
repeti-lo durante dez anos, isso não mudará em nada as dores), mas se a vossa consciência chegar a se soltar, de alguma maneira,
em relação a esse corpo, vocês verão que a dor não tem mais nenhuma razão de ser.

E mais, eu penso que isso se pode explicar, muito simplesmente, ao nível do cérebro.

Lembrem-se de que, desde a Onda da Vida, se vocês levarem a Atenção e a Consciência a qualquer parte desse corpo, isso reforça.

E a energia vai chegar ao local onde vocês estão mal.

O que explica que isso te faça ainda mais mal durante as canalizações. 

E que, para alguns de vocês, o fato de pensar na vossa dor, isso reforça a dor, também.

Façam a experiência: vocês têm uma dor muito viva, vão fazer outra coisa (porque vocês têm qualquer coisa para fazer), a dor não vos
incomoda mais.

Pergunta: Qual é o seu ponto de vista sobre o ponto de basculamento para o Absoluto ou a Infinita
Presença? Esse é um instante particular, e como é que isso se passa?

Não há ponto de basculamento, é uma expressão.

Isso não é um espaço no corpo.



É como na época, quando SRI AUROBINDO vos explicou o Switch da Consciência, ligado à respiração, que passava dos pulmões ao
Coração (ndr: este processo está descrito na seção “Protocolos a praticar”, sob o título “RAM – A respiração do Coração”).

Da mesma forma, há um basculamento da Consciência, que é identificável quando vocês passam do eu ao Si.

Se vocês são Absoluto, vocês encontram com extrema facilidade os basculamentos e as Passagens.

Há qualquer coisa que é como se sobressaísse.

É a Consciência que muda de Vibração, que muda de estado (ou a não consciência).

Portanto, não é para explicar: é qualquer coisa que se produz no momento em que tu o vives. 

Não é porque eu te vá explicar com o que isso se parece que tu o vais identificar, não: é porque tu o vais viver que tu vais saber que
isso é.

Vês a diferença?

O basculamento, são as Passagens, é permanente, quando vocês são Absoluto: vocês passam de um ao outro, do outro ao um, e de
cada vez, há uma Passagem (que foi chamada assim, também), e esta espécie de ponto de basculamento: é a Consciência que
bascula.

Agora, tu não podes referenciar o Absoluto.

No momento que for vivido tu sabes que foi vivido.

E tu o sabes intimamente: não há nenhuma interrogação que se possa surgir.

Porque, quando a Consciência se torna não consciência ou a-consciência, tu saíste, como eles o dizem: tu estás Libertado.

Mas tu não te podes enganar, tu não te podes colocar a questão, porque tu o sabes.

Portanto, não há indicador antes, não é possível, nenhum indicador é possível antes.

Pelo contrário, no instante em que tu o vives, tu sabes que tu o vives, porque é demasiado evidente.

E, certamente, para aquele que não o vive, é tudo menos evidente, hein?

Vai dizer a um peixe que está dentro de um aquário, que ele está dentro de um aquário.

Mas aquele que sai do aquário e que se encontra no oceano, ele compreende que ele estava num aquário.

Será bonito explicar tudo o que se quiser ao peixe que está dentro do aquário, enquanto não sair do aquário, o peixe, não compreende.

É isso que é preciso aceitarem.

Portanto, se vocês procuram referências (como em relação ao Switch da Consciência, a respiração e outros), vocês não as
encontrarão nunca. 

Certamente, é a personalidade, o Si, que procura se referenciar. 

Mas não há necessidade de se referenciar, porque, quando o Absoluto está aí, tu não podes colocar-te nenhuma questão, é demasiado
evidente.

Mas enquanto isso não é vivido, tu não sabes o que é.

O exemplo, eu vou fazer como BIDI com o seu teatro, eu, é o aquário, com o aquário (ndr: esta imagem já foi utilizada por O.M.
AÏVANHOV em sua intervenção de 10 de março de 2012).

Tu és um peixe que volta depois de muito tempo num aquário, mas tu não sabias que era um aquário.

Mesmo se te falarmos, o que é que se vai passar? 

Isso vai excitar a tua curiosidade.

Tu vais tentar representar que tu estás num aquário.

Mas tu não podes ver, que tu estás num aquário.

Por contrário o teu cérebro, ele vai agitar, tu vais voltar ao interior do aquário cada vez mais rapidamente: é o que BIDI chamou a
refutação.

Mas como é que tu sabes que tu chegaste?

Bem, é simples, tu não te colocas mais a questão, tu Estás no oceano e tu o sabes, porque tu vês o aquário.

E tu não estás mais no aquário.

Mas enquanto tu estiveres no aquário, tu não vês o aquário.



Pergunta: Num momento de Íntase, eu senti uma Presença à esquerda. Era este o Duplo?

Mas o Duplo, ele se sente onde?

Ele se sente à esquerda (ou atrás, se for O CRISTO).

Portanto, tu sentiste a Presença à esquerda ou atrás?

É tão simples quanto isso.

Então, isso foi dito, agora, quando nós intervimos, quer sejam as Estrelas, os Anciãos (eu, é diferente, porque a Vibração que eu emito
não é exatamente a mesma, isso depende do nível onde eu desço até vocês, porque eu sou Melquizedeque do Fogo, e vocês
arriscariam ter um pouco de calor), o que eu quero dizer com isto, é que todos os estados em que nós descemos, através deste ser,
vão desencadear, em vocês, agora, a ativação do Canal Mariano, é lógico.

Portanto, isso pode sê-lo, mas é antes de tudo a ativação do Canal Mariano. 

E as Presenças, como, por exemplo, vos disseram, há algumas semanas, certas Estrelas: elas estão aí.

Vocês, o vosso cérebro, ele vai imaginar que ele está unicamente naquilo que fala, aqui.

Mas não, ele é também em vocês.

Portanto, vocês são cada vez mais numerosos a sentir, no momento em que nós descemos, não unicamente pela Vibração, não
unicamente a Luz, mas também a Presença real, ao vosso lado.

Eu diria que é normal.

E, no mínimo, o Canal Mariano: não unicamente a Luz, não unicamente os chacras ou a Kundalini, mas também o Canal Mariano.

A única coisa que nós não podemos desencadear, quando nós vimos, é a Onda da Vida, porque isso, é a Terra, não somos nós.

Pergunta: Eu não sinto ainda nenhuma Presença. Isto está ligado aos medos, aos bloqueios, ou ao fato de o
momento não ter chegado?

Mas isso foi dito, neste início de tarde, parece-me (ndr: ver intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012)2: vocês não
estão todos no mesmo estágio de desenvolvimento das Presenças, nem do Canal Mariano.

Isso depende se o Manto Azul da Graça foi integrado.

Isso depende se a Onda da Vida subiu.

Se a Onda da Vida não subiu, a probabilidade e a possibilidade de sentir o Canal Mariano é muito mais fraca.

Isso não quer dizer que é impossível, mas é muito mais fraco.

Então, evidentemente, se a Onda da Vida não subiu, isso quer dizer o quê?

Que há medo, que há medos, é exatamente o que eu digo sempre. 

E, mais uma vez, não serve de nada dizer: o medo, ele vem daí, porque se passou isto.

Isso não mudará nada no medo.

É como atrás, em relação ao apego à materialidade: vocês têm grande medo de morrer. 

Porque, até ao presente, toda a vossa vida, todas as vidas humanas foram baseadas como se nós fossemos imortais.

Mas nós não somos imortais, quando nós estamos num corpo de carne.

E sobretudo no ocidente, há uma recusa de ver a morte.

Portanto, enquanto o medo de morte existir, a Onda da Vida não pode subir.

Vocês estão apegados a esse corpo, mesmo que vocês sejam seres espirituais que viveram a Coroa Radiante da Cabeça, as
Estrelas, o Fogo do Coração.

Enquanto permanecer o mínimo medo (isso foi dito), o mínimo apego, vocês não chegaram lá.

Pergunta: Face a uma pessoa que está no brilho do Si, na negação, o que fazer?

Não dizer nada, não fazer nada.

Porque, face a esse gênero de pessoas, que, além disso (como tu dizes, aparentemente) está em busca espiritual, vai dizer a alguém,
que é um buscador espiritual, que não tem nada a procurar.

Tu vês o que eu quero dizer: Ele vai estar numa reação terrível.

Ora, vocês não podem esclarecer ninguém: é a história do aquário e do peixe.

Vocês não podem ir procurar aquele que está no aquário, nunca. 



Vocês podem Amar, vocês podem Servir, mas vocês não o farão jamais sair do aquário.

A atitude mais justa, é: não reagir, já, para não insuflar a energia da Dualidade, e compreender que vocês não podem levar ninguém
para onde vocês estão, estritamente ninguém (nem filho, nem marido, nem o que quer que seja, nem quem quer que seja).

Isso se chama fazer o luto.

Isso corresponde ao que foi realizado, em parte, pelo trabalho que foi realizado no mês de dezembro do ano de 2010, com a
Passagem de URIEL na Garganta.

Onde ele, pelos mecanismos Vibratórios, ao nível cósmico, vos amenizou os apegos, o que veio facilitar a possibilidade de fazer o luto.

E os lutos foram feitos, salvo para aqueles que permaneceram apegados, a qualquer coisa, a alguém.

Então, certamente, isso concerne, como eu digo, aos seres que estão persuadidos de estarem no caminho espiritual.

O Irmão ou a Irmã que não se interessa com tudo isso, não vive nenhum desses inconvenientes, de momento.

É mais (como vocês dizem) tranquilo, para ele, mas é uma falsa tranquilidade, isso, é certo.

Porque mesmo que, hoje, vocês tenham a impressão, e como eu vos digo, de que há bloqueios, então vocês vão virar para dentro das
vossas cabeças, porque o ego, não fica contente quando lhe dizemos que ele está bloqueado, não é?

Ele fica irritado, ele é vexado.

Ele leva a mal.

Isso o põe triste, como vocês disseram anteriormente.

Mas não é nada, isso, porque essa reação, ela é por vezes salutar, mesmo se vocês estiverem em oposição.

Mas vocês não têm que a desencadear do exterior.

Se vocês são Absoluto, se vocês saíram do aquário, vocês não têm interesse em dizer a alguém que está dentro do aquário, que ele
está dentro do aquário.

Porque vocês vão atacá-lo, e vocês irão pô-lo em reação.

Isso é importante apreender.

E no que vos concerne, vocês (e eu o disse para as dores) o sofrimento vai se amplificar, até vocês deixarem ir.

Enquanto vocês não estiverem Abandonados, vocês resistem: é também tão simples assim.

E não serve de nada encontrar os mecanismos precisos que foram desencadear isso.

A única pessoa responsável são vocês mesmos.

Não são nem as vossas relações, nem aqueles que vos impedem de o viver, porque não há ninguém que vos possa impedir de viver
isso, nem nenhuma situação, não há senão vocês mesmos.

E cada vez mais, vocês estarão face a vocês mesmos. 

Encontrar aquele que vos fez mal, ou aquele que vos traiu, mas isso é um álibi.

Se isso existe na vossa vida, é porque vocês o têm em vocês, desde sempre. 

Não é nunca o outro, são sempre vocês. 

Isso faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Isso quer dizer que quando observamos as interpretações, as projeções, as ilusões, mesmo em
tudo o que é difundido por você ou outros, é preciso não intervir? 

Quem és tu para julgar as ilusões dos outros?

Mas alguém que está numa projeção, que vai crer, por exemplo, em fantoches ascensionados, o que é que tu queres fazer?

Explica-me o que tu queres fazer?

O problema não é saber se tu vês claro ou não, porque tu sabes nunca se não és tu que estás na projeção.

Só aquele que saiu do aquário pode afirmar.

E ainda, ele não o fará, porque ele sabe que isso não serve para nada.

Em todos os casos de figura, cada vez mais, vocês irão encontrar-se confrontados com muros.

Vocês irão vivê-los nas vossas famílias e nas vossas relações: vocês não têm todos o mesmo Destino.



Mesmo que vocês tenham sido todos Sementes e Ancoradores da Luz, é preciso aceitá-lo.

Ninguém, hoje, pode saber o que vive o outro, salvo aquele que saiu do aquário.

Porque aquele que não saiu do aquário, terá sempre, sistematicamente, uma visão parcelar, que é uma visão que está impregnada do
seu próprio caminho, do seu próprio ego, da sua própria pessoa.

O que é que tu queres fazer neste caso?

Além disso, tu podes afirmar que este ou aquele projeto, qualquer que seja?

Certamente, cada um vai se servir como ele quiser.

O mesmo texto pode ser compreendido de milhares de formas, e cada um vai puxá-lo para si, vai servir para o seu uso pessoal, o que,
para outro, pode ser totalmente oposto.

O que queres tu fazer?

Isso foi sempre assim, na história da Humanidade.

E eu o dizia quando vivia: tudo o que é passado, tudo o que é carunchoso, deve ser quebrado. 

O que se passa, hoje, desde o início deste ano, é totalmente novo.

Quer dizer que vocês não têm referências (nem nos textos, nem nos escritos, nem nas experiências dos outros): vocês estão sós face a
vocês mesmos.

Portanto, alguém que tome o que eu digo hoje, ou, por exemplo, o Yoga de UM AMIGO: mas vocês têm pessoas que fazem exatamente
o inverso daquilo que nós vos transmitimos. 

E então?

O que queres tu fazer?

Se tu reagires, és tu que estás no erro, não é o outro.

Porque, nesse momento, és tu que te colocas no ego e na Dualidade.

É muito duro de aceitar para o ego.

Porque se tu não saíste do aquário, tu não podes ter a certeza que o outro, não encontre a sua conta lá dentro.

E se tu tiveres saído do aquário, tu sabes pertinentemente que não serve de nada reagir, e tu não reagirás, ao que quer que o outro
diga, ao que quer que o outro faça.

Pergunta: Mesmo se nós vemos alguém que tem uma evolução importante de Consciência, mas que está
na projeção daquilo que ele crê ser verdadeiro?

Em nome de quem tu intervirias nas crenças do outro?

Tu estás libertado de todas as tuas crenças? 

A mesma questão: tu saístes do aquário?

Só aquele que saiu do aquário ou da prisão, pode ver.

E ainda, ele vê, mas ele não dirá nada.

Pergunta: Alguém que diz ter «saído do aquário» pode projetá-lo?

Ele não pode projetar.

Nunca.

Alguém que saiu do aquário não pode, de maneira nenhuma, projetar o que quer que seja.

É o vosso quadro de referência que projeta, aí.

Sai do aquário e depois falaremos disso.

Pergunta: Há diferentes meios para sair do aquário?

Sim, o planeta grelha é um, excelente. 

É o mesmo princípio que para as Núpcias Celestes, em relação ao Corpo de Estado de Ser: vocês têm seres que viveram os acessos
ao Corpo de Estado de Ser, que continuam a ir ao Sol, que vêm ver-nos nas Embarcações, há muitos.

Agora, alguém que não viva isso, imaginem: vocês vivem as vossas energias, vocês vivem a vossa Alegria Interior, e alguém vem dizer-
vos que foi numa Embarcação, que ele viu isso.

O que é que vocês têm como meio, vocês que não foram lá, para dizer que é verdade ou que não é verdade?



E agora, vocês trazem dois seres que vieram nos ver.

Nós, nós sabemos que eles vieram nos ver, mas os dois vão descrever-vos qualquer coisa de diferente.

Será que isso quer dizer que há um que mente?

Dito de outra forma, e como eu o disse vulgarmente, mais uma vez: ocupem-se com as vossas nádegas. 

É o quê, essa mania de querer fazer sair o outro das suas crenças, das suas projeções? 

Se vocês verem uma crença, se vocês verem uma projeção, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que ela está em vocês.

Isso, é próprio dos terapeutas que trabalham com o psiquismo: eles veem maravilhosamente os defeitos dos outros, mas são
incapazes de ver os seus próprios defeitos.

É, também, por isso que eles são terapeutas, a esse nível.

Sem isso, eles nunca teriam feito um trabalho como esse, nunca.

Não há nada de pior do que alguém que trabalha com a mente (e isto não é pejorativo): aqueles que trabalham com a mente das
pessoas, na percepção do outro, têm por vezes uma acuidade muito fina, para o outro, mas estão persuadidos de que eles não têm
nada. 

Então, aquilo que vocês veem no exterior está em vocês. 

Não é possível de outra forma.

Todos os vossos medos, tudo o que vocês chamam de projeção, no outro, estão em vocês, primeiro.

Quando vocês tiverem compreendido isso, vocês vão girar a língua sete vezes na vossa boca antes de falar.

Porque quanto mais avançarem, mais esse problema se vai apresentar: o vosso quadro de referências, as vossas crenças, as vossas
projeções.

Mas enquanto vocês projetarem sobre o outro, o fato de ele se enganar, mesmo se for verdade, isso quer dizer que vocês se
enganaram também.

É obrigatório.

Partindo deste princípio, eu repito, de que só aquele que saiu do aquário pode se expressar.

Mas, geralmente, ele não o fará.

Porque ele, ele vê o vosso nariz de palhaço, mas vocês, não o veem.

Pergunta: Portanto, à priori, aquele que saiu do aquário não tem razão para comunicar?

Mas eu não disse isso.

Ele pode e ele deve comunicar o que ele vive, e com razão.

Mas ele não falará sobre o outro, porque ele sabe que ele não pode mudar o outro: o outro, está no seu aquário, e ele não está mais no
aquário.



E está infeliz pelo seu Irmão que está no aquário.

Mas ele sabe pertinentemente que o outro, se quiser permanecer no aquário, ele permanecerá.

E mesmo que ele diga que quer sair, se não saiu do aquário, é porque está bloqueado no seu aquário.

Eu creio que vocês têm uma das Estrelas que disse, não há muito tempo: «não é porque vocês conhecem as leis da prisão, que vocês
sairão da prisão».

Isso é uma ilusão.

Seria bonito, vocês conhecerem todos os mistérios do corpo, todos os mistérios do Espírito, todas as leis espirituais.

Vocês veem o que eu quero dizer?

Vocês não podem ver senão aquilo que vocês próprios são.

Enquanto vocês julgarem, com a medida com a qual julgarem (ou vocês trazem um julgamento, ou uma apreciação), vocês se julgarão a
si próprios. 

E sobretudo, vocês veem a palha do outro mas vocês não veem o vosso feixe.

Enquanto vocês não saírem desse dilema, vocês estão confinados.

E vocês não estão prontos para sair.

Isto faz mal ao ego, mas é a Verdade.

Pergunta: Existem técnicas, ferramentas, para ir ver do outro lado do aquário?

Certamente não.

Isso foi dito por BIDI: não há passagem.

Na verdade, mesmo o IRMÃO K o repetiu durante a sua vida: aquele que não foi à outra margem, não pode compreender. 

E é incompreensível.

Portanto, vocês podem virá-lo em todos os sentidos, na vossa cabeça, vocês nunca sairão daí, enquanto vocês não se Abandonarem. 

Mas, ao contrário, o ego, ele é muito bom a fingir que não sabe o que significa Abandonar-se.

Vocês fingem não compreender (não vocês, eu falo de maneira geral), porque vocês têm medo.

Não é pedido para compreender por que vocês têm medo, mas para olhar.

Se vocês estiverem no aquário, é porque vocês têm medo.

Não é questão de saber se vocês são responsáveis, culpados, etc..

Simplesmente, é preciso aceitar que isso é a Verdade.

Lembrem-se: a medida com a qual vocês julgarem, vos será exatamente aplicada.

Portanto, através de certas perguntas que vocês colocam, aí, vocês estão em vias de se fecharem em qualquer coisa de
constrangedor, de muito constrangedor.

E isso vai apresentar-se com cada vez mais acuidade, esta propensão a querer tirar o outro do aquário.

Ou a crer que o outro, que não está dentro do aquário, vocês, vocês estão dentro do aquário e vocês dizem: ele, ele projeta, ele não
saiu do aquário. 

É sempre assim.

Mas, no dia em que vocês saírem do aquário, aí, vocês se calarão.

Não se pode inventar a saída do aquário.

Nenhum ser humano pode projetar ter saído do aquário, se não saiu do aquário, é impossível.

BIDI disse-o, com outros termos.

Aquele que saiu do aquário, ele sabe-o.

Vocês, vocês não o sabem.

Imaginem alguém que está na prisão, que vê alguém no exterior e que lhe diz: «tu, eh, tu não saíste!».

Mas são os vossos próprios quadros de referência.



Vocês não podem ver o que vocês próprios são: o outro é vocês. 

E quando nós vos dizemos isso, vocês não o compreendem, vocês não o vivem.

E, no entanto, é a Verdade.

Portanto, enquanto vocês virem qualquer coisa que vos incomoda no exterior, é porque aquilo está em vocês. 

E vocês, enquanto vocês estiverem lá dentro, vocês estão na Dualidade: aí não se fala mesmo de Absoluto, vocês não estão mesmo na
Unidade, vocês recaem na Dualidade.

É como se vocês tivessem visto a linha de chegada e tivessem dado meia volta a toda a velocidade.

Por quê?

Porque vocês têm medo.

Pergunta: Alguém que tenha saído do aquário, que viva o Absoluto, quando volta à personalidade (uma vez
que as passagens são possíveis), manifesta a sua personalidade da mesma forma?

Ele pode manifestá-la como quiser, mas não está mais preocupado com isso.

Eu vou dar-vos um exemplo de alguém que foi um grande, grande místico (que eu não encontrei e eu não darei o seu nome), que se
tornou Absoluto, muito mais do que eu (eu, eu simplesmente vivi a Fusão, muito novo, com o meu Duplo; já foi extraordinário e isso foi
suficiente para toda a minha vida).

Ele era Absoluto.

Mas esta pessoa, que é Absoluto, ela pode voltar à personalidade e fazer não importa o quê.

Porque as regras espirituais que vocês adotam (a moral, a ética, a integridade) foram destinadas a forjar alguma coisa em vocês, que
é o Si.

Mas aquele que já não está mais na personalidade, porque ele ficou Absoluto, ele É Absoluto, mas ele usa a personalidade: o que quer
que ele faça, ele está Libertado. 

É isto que vocês não compreendem.

Não há carma.

Aí, vocês têm uma visão que é dual, totalmente dual, vocês se afastam totalmente da Unidade.

Então, eu não falo mesmo da Infinita Presença, do Absoluto, etc., ainda menos da Essência.

Vocês tentam aplicar funcionamentos, regras (morais, sociais), da personalidade, a alguém que já não está na personalidade.

E vocês julgam.

E vocês se enganam, e pesadamente.

Mas, isso era previsível.

A partir do instante em que a Onda da Vida nasceu, nós sabíamos pertinentemente que muitos de vocês, que viveram o Ancoramento
da Luz, que viveram a Descida do Supramental, iriam se fechar ainda mais no ego, e foi o caso.

Mas, o que é que podíamos fazer?

Vocês permanecem presos e prisioneiros.

Vocês ficaram encantados, numa espécie do que eu chamo de ‘ego espiritual’.

É preciso ver isso.

É preciso aceitá-lo.

Eu, eu posso vos dizer, eu não estou mais no aquário, então vocês sabem…

Ou então, vocês vão me dizer que eu também estou no aquário.

Pergunta: O que fazer dos medos que nos impedem de sair do aquário?

É preciso vê-los.

Já, para o ego, aceitar ter medo é enorme.

Mas para vê-los, é preciso cessar de julgar.

Enquanto vocês julgarem quem quer que seja, vocês não saem do aquário, porque o julgamento vos leva de volta para a Dualidade.

Definitivamente, vocês estão Libertados, todos, estamos de acordo.



Mas o que é para viver, agora, é mais ou menos fácil desde que, justamente, vocês tenham saído do aquário ou não.

Mas vocês não podem trabalhar sobre os medos (vocês têm protocolos que vos foram dados): é preciso olhá-los e ser Humilde.

Eu creio que THERESA se exprimiu sobre isso longamente (ndr: a sua intervenção de 03 de julho de 2012)2.

E enquanto você olharem para o outro, falando das suas projeções e das suas ilusões, vocês não são Humildes, vocês estão no mais
total orgulho.

Dito de outra forma, e menos polidamente: ocupem-se das vossas nádegas. 

Amem e ocupem-se das vossas nádegas.

Pergunta: A tomada de consciência das minhas projeções é suficiente para ultrapassar esta Dualidade?

Na condição de que tu te Abandones.

Já é, direi, um primeiro passo.

Pergunta: Nesse momento, a refutação pode ser útil e, se sim, a que nível?

Sim, certamente.

Mas a primeira coisa a refutar são vocês mesmos, hein, antes de refutar os outros.

Eu vejo que, aí, vocês andam à volta de um problema que é crucial.

E que explica totalmente o que vocês vivem, ou não.

Reparem, é muito simples: enquanto nós vos falávamos de Vibrações, enquanto havia a viver Vibrações (Coroa Radiante, Kundalini, as
Portas, as Estrelas, e tudo), tudo se passava bem, porque a vossa Consciência estava focada no que se desenrolava em vocês.

Desde que há a Onda da Vida, o que é que se passa?

Há os que vivem a Onda da Vida e que estão Libertados, totalmente, Libertados Viventes.

E os outros, que remam [marcam passo].

De quem é a culpa?

Isto foi dito: medo ou Amor.

Enquanto vocês forem o medo, vocês não são o Amor.

Então, é sedutor dizer que há a Coroa Radiante que emite Amor.

Sim, vocês Ancoraram a Luz, portanto, necessariamente, vocês se deixaram atravessar pelo Amor.

Mas vocês, à parte se terem deixado atravessar, vocês São Amor?

Vocês compreendem a diferença?

Pergunta: Há, ainda assim, uma contradição: quando se está no Amor e se tenta ajudar o outro para que,
justamente, ele vá para este Amor…

Não é o Amor, é um resgate, um salvamento, é não importa o quê.

Tu não fazes senão projetar as tuas próprias insuficiências.

Aquele que quer salvar o outro, que se salve a si mesmo. 

Enquanto vocês estiverem na projeção do amor, vocês não são Amor, é tão simples assim.

São todos os conceitos, humanistas, de serviço. 

«Procurem o Reino dos Céus e todo o resto vos será dado de acréscimo».

Tornem-se Amor e vocês não se colocarão mais a questão de ajudar, de salvar e de intervir junto ao outro: isso se fará
espontaneamente. 

É toda a diferença entre a ‘vontade de bem’, a vontade do ego – não é? – e o Ser que está Liberado. 

Se vocês creem chegar ao Samadhi, à Libertação, agindo assim, voltaremos a falar dentro de milhões de anos.

Bom, vocês estão Liberados, efetivamente, mas isso não é uma solução, vocês se iludem a vocês próprios.

Ser Amor e projetar o amor, isso não tem nada a ver.

Falamos de Transparência.

Houve sobre isso intervenções inteiras: o IRMÃO K falou disso (ndr: as suas intervenções de 07 de junho de 2012 e de 19 de novembro



de 2011), UM AMIGO falou disso (ndr: a sua intervenção de 14 de setembro de 2011).

Como isso foi dito, não é uma transparência moral, em relação a outra, é: vocês serem Transparentes. 

Quer dizer, deixar-se atravessar, não existir mais, vocês compreendem o que isto quer dizer?

Enquanto vocês existirem, vocês não estão Liberados.

Vocês são Liberados quando a Onda da Vida subiu até em cima e quando ela se espalhou lateralmente, e isso não pode causar
qualquer dúvida.

Porque esses, já antes, foram acolhidos nas Embarcações, mas esses já não estão mais localizados nesse corpo.

Eu posso dizer também que, enquanto vocês não tiverem vivido uma Fusão com um Duplo (CRISTO, MARIA, MIGUEL), vocês estão
prisioneiros, vocês não estão Liberados, mesmo se vocês sentirem o Fogo do Coração.

Vocês estão Realizados.

A diferença disso foi explicada.

Vocês confundem Realização e Liberação.

Agora, vocês são livres de pararem na Realização.

Mas, se vocês julgarem, estando Realizados, vocês caem de muito alto.

E isso foi explicado por BIDI: vocês não têm nenhum meio (Vibratório, intelectual, de percepção, dos sentidos, emocional, de crença)
que vos permita apreender o Absoluto. 

É uma Verdade.

E as perguntas que vocês me colocam mostram que vocês não estão Liberados.

Em todo o caso, vamos para as últimas perguntas.

Pergunta: As pessoas que tiveram acesso às viagens com o seu Corpo de Estado de Ser, elas estiveram,
portanto, na Ilusão de terem saído do aquário?

Não, isso era a Realização.

Elas experimentaram (como diz BIDI?) as camadas da cebola, é isso?

Não é uma saída do aquário, é uma saída para um outro aquário.

Efetivamente, BIDI vos fala do teatro, da cena do teatro, da poltrona do espectador e de fora do teatro.

Então eu acrescento um outro aquário que é mais sutil (ndr: ver também sobre este tema a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 10 de
março de 2012)5.

Há o oceano, há um aquário invisível e há um aquário visível.

Aquele que viveu o Estado de Ser foi para o aquário invisível, que mesmo aquele que está dentro do aquário visível não pode ver.

É o mesmo princípio da cebola.

Vocês estão persuadidos de que a Verdade é uma.

Há uma verdade em cada nível: há leis que são válidas num nível, mas não são as mesmas leis que são aplicáveis em outro nível, e há
ainda outras leis num outro nível.

A dificuldade é que vocês estão convencidos de que o que vocês percebem, de que o que vocês vivem, vai explicar o outro lado, seja o
aquário invisível, seja o Absoluto.

Mas não é possível.

Vocês andam à volta.

O Si não é uma ilusão.

O Si é a Realização.

Quantos seres humanos há que sonham chegar a isso?

Pergunta: A quando do planeta-grelha, onde se vão encontrar aqueles que terão realizado o Si?

Na sua Dimensão de Origem, Estelar.

É muito simples (nós já lhes dissemos, de fato, há já muito tempo), com a possibilidade de Liberdade Dimensional.

E eles se aproximarão do Absoluto.



Quer dizer que eles serão capazes (contrariamente a vocês, que estão no aquário visível) de vislumbrar o Absoluto e o Ser, no
momento que desejarem.

Pelo contrário, aquele que é Absoluto, quando ele perde a forma física, ele Está onde ele quiser e ele É o que ele quiser.

O problema é que vocês têm necessidade de uma identidade, vocês estão persuadidos de que tudo funciona com a noção de
identidade.

Esse é o propósito da Consciência, que precisa de uma testemunha, que precisa de um observador, que precisa de um objeto e que
precisa de um sujeito.

Em nenhum momento a Consciência vos pode dar acesso à não consciência.

A não consciência é o momento em que mais nada existe de qualquer identidade, de qualquer espaço, de qualquer tempo, de qualquer
Dimensão.

Vocês já o viveram?

No sonho, sim, isso, BIDI disse-o, mas isso não é suficiente para sair do aquário.

Pergunta: Eu sou acompanhado por guias que me chamam a atenção para aquilo em que devo trabalhar. O
que convém que eu faça?

Refuta-os.

Um guia que te fala de trabalho, hoje, refuta-o, para não dizer outra coisa.

Isso teria sido há alguns anos, sim, era preciso trabalhar. 

Mas hoje, o que é que nós vos dizemos: parem. 

A Terra está Liberada.

Vocês sabem o que isto quer dizer: a Terra está Liberada?

Pergunta: Os meus guias me chamam a atenção, como uma lupa, para os meus defeitos, por exemplo.

Guias engraçados, esses.

Mas um guia pessoal não está aí para te mostrar defeitos. 

Isso é do astral. 

Um Ser de Luz fala-te de Luz.

Não é o objetivo de um guia.

Guiar, isso significa o quê?

Isso significa levar a bom porto, isso não quer dizer, sem parar, parar na estrada e dizer: «oh la la, olha para isso, assim não».

Pergunta: O planeta-grelha é o que nós poderíamos chamar de ‘partir do aquário’ e resultaria no fato de que
não haveria mais nenhum aquário, depois?

Não, ainda fica um segundo aquário invisível, felizmente.

É a Quinta Dimensão.

Pergunta: Quando se seguem os ensinamentos Luciferianos, convém refutá-los?

Todo o ensinamento é para refutar. 

Não deve ficar senão a Onda da Vida, senão o Manto Azul da Graça, senão isso.

Pergunta: O que significa a expressão “se tal é o vosso Destino”?

Se tal é o vosso Destino, porque os Destinos são múltiplos.

A Passagem é obrigatória.

A Libertação é global.

Mas o Destino de cada um é profundamente diferente.

Eu já o disse: porque é que vocês iriam todos para a mesma sala de cinema (saímos um pouco do teatro, hein)? É como quando vocês
vão de férias, será que vocês vão todos de férias para o mesmo local? 

É incrível, esta mania do ser humano, de querer que todo o mundo vá para o mesmo sítio que ele.

Pergunta: Isso pode querer dizer que pode haver, por exemplo, como que uma pré-destinação?



Sim, vocês estão inteiramente determinados e condicionados. 

O livre arbítrio é uma treta da Dualidade. 

O carma não existe, ele não existe senão para a pessoa, não para o que tu És.

O problema, são os ensinamentos sobre o carma (e isso faz parte dos ensinamentos Luciferianos) que vos mantêm no confinamento.

Porque, o que é que eles vos vendem?

Que amanhã, isso vai melhorar.

Sim, mas amanhã, isso nunca vai ficar melhor.

Eles vos vendem valores morais, valores da Dualidade.

O que vocês São não está de modo nenhum preocupado com a Dualidade.

Não neste mundo: as leis físicas, elas são o que elas são, mas o que vocês São não são as leis físicas.

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, caros amigos, eu vos agradeço a vossa atenção e eu vos desejo, sobretudo, de não terem muitos pesadelos, através do que eu
vos disse.

Que isso não vos impeça de dormir, não é, hein? 

Mas é importante, agora, que vos pontapeiem as nádegas um pouco. 

Não é mais tempo de fazer girar as bicicletas, porque o relógio do mostrador gira.

Então, vocês vão me responder que vocês têm a Eternidade.

Vocês, sim.

Mas a Terra, não.

E os ciclos também não.

Portanto, é importante, agora, finalizar muitas coisas, em vocês.

E, além disso, isso vai se finalizar sozinho, hein, isso vai (como dizer?) preencher-se.

Isso vai preencher-se, cada vez mais.

Portanto, aproveitem bem, tenham sonhos bonitos e eu vos digo certamente até uma próxima vez.

Eu vos transmito todas as minhas bênçãos e agradeço por esta discussão que foi extremamente agradável. 

Mas saiam do aquário, hein?

Até breve.

************

 1 - OMRAAM (Aïvanhov) (19.05.2012 e 30.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-19-de-maio-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-mika-l-a-vanhov-30-de-junho-de-2012-autres-dimensions
*

2 - TERESA DE LISIEUX (03.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-03-de-julho-de-2012-autres-dimensions

*

3 - UM AMIGO (06.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions

*

4 - ‘A respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-respiracao-do

*

5 - OMRAAM (Aïvanhov) (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

6 - IRMÃO K (19.11.2011 e 07.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions
*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-10-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/teresa-de-lisieux-03-de-julho-de-2012-autres-dimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-mika-l-a-vanhov-30-de-junho-de-2012-autres-dimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-respiracao-do
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-19-de-maio-de-2012-autresdimensions


7- UM AMIGO (14.09.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions

***

Mensagem de O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1512

03 de julho de 2012
(Publicado em 06 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1512


- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-07-03.mp3

~ O FIM DOS VÉUS ~

Eu sou TERESA e eu lhes trago o meu Amor.
Permitam-me ficar mais perto de vocês, ao seu lado.

Eu venho logo depois do Arcanjo METATRON que então abriu o que devia sê-lo.
Agora, e de maneira ainda mais íntima do que o que se deixou viver, nessas últimas semanas, algumas das

minhas Irmãs ou alguns Anciãos, eu venho, eu também, fazê-los viver essas palavras.
De agora em diante, bem além das palavras, bem além das frases, pelo Coração, pelo Canal Mariano, eu fico

ao seu lado, no Amor, na Simplicidade.
E eu vou tentar expressar em palavras o que eu tive a oportunidade de escrever, durante a minha passagem

sobre a Terra e que eu tentava, na época, expressar esta tensão da minha alma para desposar CRISTO, para
me fundir com Ele.

Naquela época, não tão distante de vocês, nós devíamos ir até Ele.
Hoje, Ele vem a vocês e isso é muito mais fácil, a partir do momento em que vocês aceitarem renunciar, não à
vida, mas estando presentes na vida e totalmente lúcidos deste Amor, deste estado que vocês têm vontade de

desaparecer neste Amor o mais grandioso que pode existir.

***

Os Anciãos, algumas das minhas Irmãs, falaram-lhes do medo e do Amor, e que não havia outras
possibilidades.

Agora, vocês irão viver isso.
Responder ao apelo é desaparecer na Vida Eterna, sem negar esta vida, mas, sim, estando totalmente
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presentes e lúcidos, e viver o que KI-RIS-TI, como nós o nomeamos, vem fazê-los viver: perder-se n’Ele, a fim
de se encontrar.

Do mesmo modo que muitos de vocês já experimentaram e vivenciaram alguns processos onde o Amor se
revela muito mais amplo e muito maior do que o que vocês pensam ou vivenciaram.

Tornar-se de novo como uma criança é acolher esta Luz, este Amor e não desejar, de qualquer modo, mais do
que isso, sem servir-se de nada senão desta Infância e desta Simplicidade, sem refletir, sem medo, doando-

se, em Verdade, ao que vocês são, à Luz, a CRISTO, a MARIA, ao Sol.
É viver o Casamento final com a Luz, nesta Alegria tão intensa onde mais nada tem importância, onde mais

nada existe a não ser viver isso.

***

Então, eu vim lhes dizer, além das minhas palavras, e pela minha Presença ao seu lado, a cada um de vocês:
você está pronto?

Você quer usar a sua vestimenta de Alegria, a sua vestimenta de Humildade, tornar-se Simples e tornar-se de
novo o que você sempre foi: este Amor indizível?

Para isso, é preciso estar à escuta, não do que quer dizer a sua pessoa, durante a sua vida (que é preciso
continuar), mas do que quer dizer o que está mais fundo em vocês e que emana das suas profundezas.

Fundir-se n’Ele é fundir-se em vocês, bem além do que vocês simplesmente percebem com os seus sentidos,
do que vocês têm buscado, do que vocês têm vivenciado.

É doar-se, inteira e totalmente, à Luz, com Alegria e Graça, sem medo.

***

As nossas Presenças ao lado de vocês, como tem sido dito, vêm assisti-los nessa Passagem.
Nós estamos aí para apoiá-los, em alguma parte, e essas Comunhões que vocês estão vivendo conosco, com

outros Irmãos e Irmãs, presentes ou não sobre a Terra, são repetições que os preparam para viver isso.
Quanto mais vocês forem simples, mais vocês estarão no que foi dado como sendo este Abandono da

pessoa, este Abandono, até mesmo, do que vocês alcançaram até agora.
Doando-se assim, vocês ganham a Eternidade e a Alegria Eterna.

Eu sei que, sobre esta Terra (e eu vivenciei isso), tudo pode parecer muito doloroso, muito difícil, apesar das
alegrias e apesar do prazer de viver.

Então, é normal que vocês tenham talvez apreensões, talvez ainda dúvidas.
Mas, a partir do momento em que vocês perceberem a nossa Presença, vocês irão constatar bem depressa

que a dúvida desaparece, pois isso é tão presente, tão intenso que, pouco a pouco, ou brutalmente, vocês irão
se apreender da Verdade e da Eternidade.

***

Além das minhas palavras, pelas nossas Presenças repetidas, pelos seus apelos a MIGUEL, a MARIA, a
outros, vocês se dão conta, muito rápido, por vocês mesmos, de que finalmente tudo isso é natural, é

extremamente simples, extremamente elementar, e de que é sempre o medo, o que vocês creem ser (nesta
pessoa, neste mundo), que assusta vocês.

***

Ao viverem esses encontros conosco, com outros Irmãos e Irmãs que estão presentes com vocês sobre a
Terra, ou no Céu, vocês se conscientizam realmente de que isso é fácil.

Nada é mais fácil, nada é mais evidente, nada é mais simples, a partir do momento em que vocês aceitarem
doar-se, compartilhar e comungar pelo Amor, pelo Coração, conosco, com todos os seus Irmãos e Irmãs, na

doação de si mesmo, no Serviço, na abnegação de si mesmo, no Amor.
Pois, no Amor, nada mais pode existir senão o Amor.

O que vocês são não existe mais.
A pessoa desaparece na Alegria e no contentamento, e não em qualquer desejo ou em qualquer prazer que

some assim que ele é satisfeito.
Porque estes encontros, quer sejam para vocês as primeiras abordagens, Comunhões, Fusões, Dissoluções
ou mesmo um Casamento Místico, quando vocês vivem isso, seja qual for a intensidade, não pode mais existir

a mínima dúvida, a mínima incerteza.
Pois quem duvida e quem não tem certeza é a parte de vocês que tem medo.

E esta parte do medo deve desaparecer, pelo nosso encontro, pelas nossas partilhas, bem além das palavras,
agora.



***

Vocês irão constatar, aliás, por vocês próprios, que mesmo lendo o que nós dizemos, escutando o que nós
dizemos, tudo está aí, que não há artifício possível, que não há desvio possível.

Quanto mais vocês forem simples, mais isso será simples.
Se vocês forem complicados, ou se vocês se complicarem pelos seus medos, isso irá se tornar cada vez mais

complicado.
Nada há para proteger no Amor, nada há a perder: só há vantagens.

Só o que é medroso, em vocês, pode crer no contrário.
Então, eu sei que os Anciãos lhes deram palavras, expressões, meios.

Eles disseram: “permaneçam tranquilos”.
Eles disseram mais coisas.

Eu quero completar dizendo: “vão para esta Simplicidade”.
Nada há de complicado no Amor.

Nada há de complicado nos Encontros.
Deem esse passo e vocês irão constatar bem depressa que a sua vida, aqui como em outros lugares, irá se
preencher de uma Alegria e de uma intensidade que vocês jamais conheceram, mesmo nos momentos mais

felizes desta vida.
Quer vocês sejam mães e tenham trazido filhos ao mundo, quer tenham tido satisfações, sejam elas quais

forem (amorosas, espirituais, profissionais), vocês irão constatar por si mesmo que tudo isso estritamente nada
é em relação ao que nós realizamos juntos.

Mais nada pode se manter diante dos nossos encontros, mais nada pode se opor, exceto o que tem medo em
vocês.

Não deem ouvidos ao medo.

***

Ousem abrir-se.
Ousem ir ao encontro do que está aí.

Tudo ali está.
Nesta interação entre aí onde vocês estão, e ali onde nós estamos, há tudo: tudo o que faz a Vida, tudo o que

faz a Verdade, tudo o que faz a Beleza.
Se vocês já tiveram a oportunidade de encontrar com MARIA, para alguns de vocês (por que Ela os chamou,
por que vocês a sentiram), ou com uma das minhas Irmãs ou ainda com o seu Duplo, seja ele qual for, vocês

nunca mais poderão duvidar, vocês sabem disso.
Então, pode ser que para aqueles de vocês que não vivem isso, ainda haja medos.

Tornem-se de novo o mais simples possível.
Não há mais questão.
Não há mais palavra.

Há apenas a evidência do que há para viver.
Há apenas a evidência de que nós estamos com vocês.

Há apenas a evidência de que nós jamais abandonamos e de que somente as ilusões, os Véus, como lhes
disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 1º de julho de 2012 (1)), estavam ainda presentes.

***

Nós estamos aí para a sua Liberdade.
Nós estamos aí para o Amor.

Nós estamos aí para a Alegria, para a Verdade.
Entrem em vocês.

Estejam vivos, inteiramente.
Mesmo vocês não sendo esta vida, este corpo, como lhes dizem alguns intervenientes.

Vocês são muito mais do que isso: vocês são a Vida e o Amor, e nada mais, absolutamente nada mais.
E para isso, é preciso ser muito simples, é preciso acolher essa dádiva da Vida.

Doar-se, Abandonar-se a CRISTO, é encontrar a Paz, aquela que não conhece qualquer limite, qualquer medo.
Esta Paz, vocês têm o meio de vivê-la, aqui mesmo, aí onde vocês estão.

E é desta Paz que irá se encontrar a facilidade de viver o que está prestes a ser vivido: esta Ascensão.
Nada há de complicado.

Vão para o mais simples e para o mais direto.



Naturalmente, há muitas técnicas, muitos meios de se aproximar e de superar alguns medos nos quais, talvez,
vocês estejam atuando hoje.

Mas lembrem-se realmente de que o mais importante, o mais evidente, é ser simples, é compreender que,
sejam quais forem os medos que vocês estejam experimentando, eles não são vocês, seja o que for que a

vida lhes oferecer ou retirar, isso não é vocês.
Se vocês forem capazes de estar nesta benevolência da Infância, de não julgar, de não condenar,

simplesmente permanecendo aí, tranquilo, então, paradoxalmente tudo irá se tornar cada vez mais fácil, sejam
quais forem os alaridos e os tormentos deste mundo.

Aliás, o melhor modo de acompanhá-los é ponderando-os.
É a sua Infância e a sua Simplicidade, a sua Profundez, a justeza da sua tranquilidade.

***

Tudo está aí, de agora em diante.
Efetivamente, tudo está consumado, a Terra deixa-se vê-lo, o que vocês vivem neste corpo deixa-se ver e

viver, ou irão se deixar viver e ver, a partir do momento em que vocês acolherem, na maior Simplicidade, esta
grande Majestade que está chegando para vocês.

Esqueçam-se de si mesmo, não para se destruir, não para desaparecer, mas justamente para aparecer na Luz.
 Vocês foram chamados de Filhos do UM, de Filhos da Eternidade, de Sementes de Estrelas.

Mas todos nós somos, sem exceção, o Amor.
Somente o medo pode deixar-se ver o contrário e viver o contrário, mas isso não é verdade.

A Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, serão de grande ajuda no que vocês têm que passar e no
que acontece agora.

Cultivem a Paz.
Cultivem a Tranquilidade.

Tenham tempo para vocês, o que quer que a vida lhes pedir.
Amem, Sirvam, façam o que vocês tiverem que fazer, mas dediquem um tempo a esta Tranquilidade.

Se for, para vocês, ir à natureza, então vão ali.
Se for, para vocês, Fusionar com MARIA, comigo, com GEMMA ou com outras Irmãs, então façam isso.

***

Nada pode se opor ao Amor, absolutamente nada.
Vocês vão vivê-lo e esta é uma grande oportunidade.

Além de qualquer tormento, além de qualquer medo, de qualquer apreensão, vocês poderão verificar, por si
mesmo, que esses mecanismos que estão ocorrendo (que foram chamados de Onda da Vida, de Canal

Mariano, de Manto Azul da Graça, de Supramental), que todas essas palavras, todos esses qualificativos da
Energia, da Vibração, da Consciência, podem se resumir em uma única coisa: Amor e Simplicidade.

O caminho foi realizado, agora.
Vocês trabalharam, vocês colheram, e vocês irão colher ainda mais, pois a colheita do Amor não conhece

qualquer limite.
A partir do momento em que vocês abjurarem o medo, em que vocês abjurarem a privação, é isso que ocorre,

em vocês.

***

Observem o que acontece, não deem ouvidos ao mundo, não deem ouvidos aos sofrimentos sejam eles quais
forem, pois, no Amor, vocês têm todas as soluções, mesmo se, em princípio, isso lhes parecer impossível.
As circunstâncias que vocês estão vivendo, hoje, não são mais as mesmas que desde ainda alguns anos.

Os véus eram tais que era difícil de viver o Amor, que era difícil de constatar os efeitos do Amor.
Agora, isso não é mais igual.

Agora, através dos seus contatos, através dessas experiências que vocês vivem e desses estados peculiares
diferentes que estão aí, talvez, para vocês, vocês têm a prova formal de que isso é Verdade.
A sua alma sabe disso, o seu Espírito sabe disso, mesmo se a sua pessoa ainda não souber.

Tenham confiança, confiem nesta forma de desaparecimento, de Dissolução, neste Casamento Místico.
Nada pode enganá-los, neste nível.

A evidência é total assim que vocês aquiescerem, assim que vocês saírem do que é obsoleto, do que foi
alterado por um amor humano que dependia unicamente de uma falta, mas não desta Plenitude do Amor.

***



Vivam os nossos Encontros, vivam os Alinhamentos, vivam a sua vida.
Mas vivam tudo isso de forma diferente, pois, agora, os véus foram rasgados completamente.

Não há mais barreiras, as únicas barreiras estão em vocês, não existem outras no exterior.
Como disse o IRMÃO K, os véus foram retirados, deste mundo como de vocês.

Apenas vocês é que podem sair desses últimos véus de confinamento que ainda estão ao redor de vocês.
Isso tem por nome: o medo, o egoísmo, a apreensão, o medo da morte, o medo do outro, o medo de nós.

Se vocês permanecerem nesta Simplicidade, tudo isso irá desaparecer, mas cada vez mais claramente.
Isso irá se tornar tão evidente que vocês vão se perguntar como vocês não puderam viver isso antes, como

vocês puderam esperar por tanto tempo para realizar isso.
Então, é claro, vocês têm os exercícios que foram comunicados pelos Anciãos mais eruditos na arte da

Energia, da Vibração, da Consciência.

***

Eu, eu lhes trago o meu pequeno toque que é o de dizer-lhes, hoje, já que todos os véus foram rasgados:
rasguem o de vocês, o último.

Abandonem o medo.
O que vocês temem?

A não ser vocês mesmos, a não ser o sofrimento.
Mas o Amor é tudo, exceto sofrimento.

O que é sofrimento é a falta de Amor e, seja qual for a situação que vocês estiverem vivendo, se houver
sofrimento, não há nada mais senão vocês, nenhuma circunstância exterior é responsável por isso.

Apenas os véus é que eram responsáveis.
Não se julguem, assim como não julguem ninguém.

Perdoem e Amem.
Esse é o Caminho da Infância, o Caminho mais direto, agora, também, como durante a minha vida.

Eu perseverei neste Caminho e eu demonstrei que ele era o mais direto.
Então, hoje, deem-se conta, isso é muito mais fácil, com tudo o que vocês sabem, com tudo o que vocês

vivenciaram, com tudo o que vocês aprenderam.
Deem-se conta disso.

Cabe a vocês decidirem: o medo ou o Amor.
Sim, é efetivamente isso.

O medo apenas pode vir de vocês, isso é apenas uma ressonância do seu medo Interior.
Sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, o Amor está por toda a parte e é isso que nós somos e que

vocês vivem e que vocês irão viver cada vez mais claramente.
Mas, para isso, é preciso ser simples.

Para isso, é preciso permanecer humilde.
É preciso aceitar nada mais ser, sobre este mundo, para encontrar o que vocês São, na Eternidade.

Estas nunca foram palavras em vão, pronunciadas por CRISTO, que algumas das minhas Irmãs e eu mesma
pronunciamos.

Durante a minha vida, eu escrevi que eu queria me anular, ser miserável, desaparecer: isso não era uma
negação da vida e eu não assegurei isso.

Eu simplesmente afirmei que, quando eu aceitava desaparecer, quando eu aceitava nada mais ser, aqui, eu
tinha o primeiro lugar no Céu.

Mas todos vocês têm o primeiro lugar no Céu, mas vocês querem isso?

***

Vocês têm a oportunidade de poder viver este Encontro conosco, com MARIA.
Eu, quando criança, eu apenas vivenciei isso uma vez e esta única vez transformou a minha vida.

Deem-se conta: nós os chamamos pelo seu primeiro nome, nós vimos acariciar a sua bochecha, nós vimos
abraçá-los e beijá-los.

O que mais vocês querem?
O que mais vocês precisam?

O que mais vocês esperam para viver o que está aí?
Não há qualquer dificuldade da sua vida que possa se manter diante disso.

Naturalmente, a pequena pessoa vai dizer-lhes que vocês têm tal e tal coisa para fazer, que vocês têm tal coisa
para resolver, mas o que isso significa?

Qual é a prioridade?



Reflitam sobre isso.
E, aliás, Ele vem lhes dizer, Ele vem lhes perguntar: “você quer me seguir?”, você quer Ser o que você É?”,

você que ser Livre, realmente Livre?”.
Cabe a vocês saberem, cabe a vocês decidirem.

Nós não podemos, apesar da nossa Presença, decidir no seu lugar.
Nós estamos aí para testemunhar a nossa Relação, uns e outros.

Cabe a vocês decidirem.
Vão além das palavras.

Prossigam e permaneçam tranquilos.

***

Nós estamos em contato, de forma cada vez mais evidente para muitos de vocês.
Nós sabemos por que nós vivemos isso.

Então, se vocês ainda não o viverem, não sintam qualquer culpa, qualquer temor, há apenas pequenas coisas
para ajustar, talvez, em vocês.

Talvez, o momento ainda não tenha chegado.
Vão para a Simplicidade, cada vez mais.

Amem, amem tudo da sua vida, amem tudo o que se apresentar a vocês.
Superem qualquer julgamento, qualquer medo, sejam simples e sejam humildes.

A vida irá preenchê-los, não de presentes deste mundo, mas de presentes do Céu, que são muito mais
Eternos do que as fúteis disputas deste mundo e os fúteis prazeres deste mundo.

Eu não estou pedindo para se privarem seja do que for, mas simplesmente para definirem a sua prioridade,
pois isso vai se tornar cada vez mais evidente, bem depressa, a cada dia.

A partir da vinda do Arcanjo MIGUEL, amanhã, e de MARIA, vocês vão ver por si mesmo o que acontece em
vocês.

Sejam humildes, o Amor está aí, não um amor de projeção, um amor idealizado, mas a qualidade intrínseca do
Amor.

É isso que Nós Somos.

***

Os véus foram rasgados, nós estamos ao lado de vocês, nós os abraçamos e nós os visitamos.
Aceitem-nos e nos acolham.

Não se fechem, não se tranquem na sua fortaleza de medo, nos seus sofrimentos, que não têm qualquer valor
e qualquer peso diante do Amor.

O Amor é o bálsamo que faz desaparecer qualquer sofrimento, que faz desaparecer qualquer apego, qualquer
drama, seja ele qual for.

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, enquanto Estrela próxima de MARIA.
Todas as circunstâncias preliminares foram cumpridas.

A Terra foi Liberada, o Manto Azul da Graça foi colocado nos seus ombros, a Onda da Vida está se reforçando,
de agora em diante, dia a dia e de hora em hora.

Aceitem o Êxtase.
Em nome do que vocês iriam se privar do que vocês São?

Em nome de qual sofrimento e de qual trauma vocês poderiam ter medo de viver esta expansão total de
Alegria e de Amor?

Reflitam sobre isso, mas não demais.
Sejam simples e tudo irá acontecer, eu diria, maravilhosamente bem.

Então, é claro, se vocês tiverem necessidade de técnicas, pratiquem-nas, mas não se esqueçam desta
Simplicidade.

Ela é capital e crucial, ela é fundamental.

***

Tirem um tempo, experimentem-nos, experimentem as nossas relações, os nossos encontros, e vocês vão ver
que há apenas a Verdade.

Não tanto nas palavras que nós dizemos a vocês, uns e outros, umas e outras, pois sempre há, é claro, o filtro
da pessoa.

Mas experimentem-nos no que vocês sentem, neste Amor, nesta Alegria e, sobretudo, na Paz.
Pois, quando vocês tiverem uma relação com uma de nós, ou com um de nós, vocês irão descobrir a Paz.



Quando vocês Comungam com um Irmão ou uma Irmã encarnada, vocês vivem a Paz.
Se houver, para vocês, um Duplo, então a Paz está aí, também.

Vocês não podem ignorar.
Vocês não podem fingir que não acreditam, que não veem, por que isso é bem a própria evidência.

Aí estão as minhas humildes palavras e a minha humilde Presença devendo acrescentar-se ao que disse e ao
que realizou o Senhor METATRON, hoje.

***

Quanto a mim, eu permaneço à disposição de vocês.
Conforme eu disse, durante a minha última vida (e essa não é uma expressão em vão): “eu passarei o meu Céu

fazendo o Bem sobre a Terra”.
E hoje, mais do que nunca, eu estou aí para isso.

Não hesitem: chamem-me, nada peçam senão para estar na Presença e para partilhar este Amor.
Vocês irão encontrar a Paz, rapidamente.

Eu sou TERESA e eu permaneci a pequena TERESA e eu Amo todos vocês, pois, como lhes disseram em
suas grandes palavras os Anciãos: nós somos UM e tudo isso é apenas um jogo.

Só o Amor é Verdade, mas não o amor no qual vocês creem, que vocês vivenciaram em todas as suas
relações, mesmo as mais felizes.

É bem além de tudo isso e vocês têm agora os meios, a oportunidade de vivê-lo, na totalidade, inteiramente e
Livremente.

***

Eu lhes ofereço e eu lhes peço um momento de Comunhão entre todos nós.
Essa será a minha maneira de saudá-los, de amá-los, de dizer-lhes, talvez, rapidamente, até breve, para cada

um de vocês.
Eu sou, nesse tempo que está chegando, a Estrela mais disponível, durante este período.

Tentem, vocês vão ver.
Do mesmo modo que MIGUEL responde, eu vou responder instantaneamente ao seu pedido de Amor.

Eu estarei aí.
Eu já estou aí.

Então, trabalhemos neste Amor, nesta Paz.

... Comunhão ...

Eu gostaria que as minhas poucas palavras fossem ouvidas por todos aqueles que puderem ouvi-las, pois, o
que eu disse agora - que os últimos véus foram rasgados - está inscrito além do tempo em que eu as

pronunciei.
Elas estão inscritas na Eternidade e no Amor, que não é somente no tempo em que eu as disse, mas em todos

os tempos e em todos os instantes, para aquele que ouve e que irá ouvir e para aquele que irá aceitar.

***

Minhas Irmãs e meus Irmãos, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, talvez, até muito em breve, de maneira íntima, ao lado de vocês.

Vocês não podem me confundir e, mais uma vez, não sou eu que sou importante, é a Relação entre nós, este
Amor que nós partilhamos, se vocês desejarem.

Eu sou TERESA e eu lhes digo até breve.

************

1 - IRMÃO K (01.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-de-2012-autresdimensions

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1o-de-julho-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html


http://autresdimensions.info/articleb28b.html
http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-3_juillet_2012-articleb28b.pdf

03 de julho de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-3_juillet_2012-articleb28b.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articleb28b.html


************
ÁUDIO mp3

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7... 
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Bem amados Filhos da Liberdade, que o Fogo do Amor esteja presente.
Que as Graças se estendam.

Durante a minha última vinda, eu lhes anunciei que vocês podiam chamar por mim e que a minha Presença
seria efetiva à sua esquerda (do corpo).

Vários de vocês me acolheram e puderam verificar o Fogo da minha Presença, o Fogo do Amor.
No momento em que o Manto Azul da Graça completa o seu trabalho, liberando, sempre mais, a Terra e vocês
mesmos, eu me tenho pronto para cada um de vocês, assim como para a Terra, a fim de perfurar o último Véu

do seu Coração, pela minha Espada e pelo meu Fogo.
A partir do momento em que a Porta Estreita for vivida, eu perfuro o envelope do Coração, pela frente.

***

Vários de vocês perceberam, além da minha Presença e além do Canal Mariano, a flutuação intensa do Som
do Universo.

MIGUEL - 4 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-tq9Mq00mLRU/T_VcyYz5lrI/AAAAAAAAChI/QsH6ka8LEZA/s1600/00arcMika04.07.2012.JPG
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120704_-_MIKAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso traduz a aproximação da minha Presença em meio às Dimensões as mais densas deste sistema solar,
desta Terra e deste corpo no qual vocês estão.

A amplificação do Som, no Canal Mariano, assinala, para vocês, a proximidade do Apelo, a proximidade da
Crucificação, à qual eu trarei o impulso da Ressurreição, no mesmo tempo, no mesmo espaço.

***

A minha Presença e o meu Fogo do Amor vêm queimar o que deve sê-lo, prefigurando o Fogo do Céu assim
como o Fogo da Terra, preenchendo-os de Graças, de Bênçãos, de Vibrações, de Presenças, em meio ao

que vocês São.
Prestem atenção aos membros da Confederação Intergaláctica vindo chamá-los, desde já, pelo seu primeiro

nome, no Canal Mariano.
Porque isso é para vocês, a título individual, o Tempo da Liberdade.

O Fogo do Coração é então, para vocês, iminente.
A intensificação das Vibrações deste corpo, pela amplificação da Onda da Vida, pela finalização do Manto Azul

da Graça, no decorrer das três próximas e últimas sessões, verão a conclusão de um ciclo, permitindo a
realização do seu potencial, atualizar o que vocês São, dando-lhes a viver a capacidade para a deslocalização,

neste mundo como em qualquer mundo (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:
Acolhimento do Manto Azul da Graça”) (*).

Isso irá traduzir, para vocês, de maneira efetiva, a Realidade e a Verdade da primeira onda ascensional,
liberando-os, definitivamente, dos Véus e dos grilhões que restam em vocês e sobre este mundo.

***

O instante do Apelo será, para vocês, o momento de constatar as outras Dimensões, o Absoluto, a Infinita
Presença e o Amor.

Vocês serão Liberados Viventes, nesta forma, propiciando-lhes trabalhar neste espaço tridimensional, como
em qualquer espaço.

A Liberdade será reencontrada.
Nós os aguardamos, como vocês nos aguardam, cada vez mais numerosos, cada vez mais felizes, cada vez

mais conscientes.
Muitos de vocês, vivendo este apelo, serão levados a viver reencontros prenunciando a Liberdade coletiva.

***

Assim como as Estrelas lhes falaram, a Humildade, a Simplicidade é a regra.
A Inteligência do Amor, o Fogo do Coração, irão trabalhar para suprir tudo o que for necessário e útil nesses

tempos.
Nós lhes pedimos, nós Arcanjos, assim como os Anciãos e as Estrelas (especificamente durante a finalização

do Manto Azul da Graça), para estarem presentes e alinhados nessas três próximas quintas-feiras da sua
semana, do seu tempo às 22 horas [17h00 – hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa], a fim de finalizar a

Crucificação e a Ressurreição (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos: Acolhimento do
Manto Azul da Graça”) (*), nas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho.

***

Do mesmo modo que vocês foram os Ancoradores e os Semeadores da Luz, a partir do momento em que
vocês tiverem ouvido o seu primeiro nome, vocês serão os Libertadores da Terra.

Pela sua Presença, pela sua irradiação, pela sua qualidade de Humildade e de Simplicidade, irá emanar de
vocês, sem qualquer intenção, sem qualquer vontade, a natureza de quem vocês São: Filhos Ardentes do Sol,

KI-RIS-TI.
O Fogo do Coração irá emanar de vocês, paralelamente à Onda da Vida e às Partículas Adamantinas vindo

de Alcyone, criando, em vocês e ao redor de vocês, uma irradiação e uma qualidade de Amor Vibral
inexistente até agora, sobre este mundo.

***

A partir do momento em que vocês tiverem sido chamados, caberá a vocês realizar a última escolha,
consistindo em ser Amor.



Todo medo será esvaziado.
A sua Consciência, a sua lucidez, deverá se apoiar, cada vez mais fortemente, neste Abandono do Si onde o

Fogo do Coração realiza o que vocês São.
Nada há a fazer.

Há apenas que Ser.
A qualidade e o canto Vibratório, independente de todo mental, de toda emoção e de toda situação, serão o
seu guia infalível, para vocês como para nós, a fim de nos conectarmos, de ressoarmos em meio ao Amor.

***

Muitas modificações, em vocês e ao redor de vocês estarão operando.
Vão ao sentido da facilidade e ao sentido da facilitação.

Qualquer que seja a Presença à sua esquerda, ela será a garantia da autenticidade do que será para deixar
trabalhar nos seus locais de vida, nos seus espaços de Comunhão, entre vocês e KI-RISTI, entre vocês e

MARIA, entre vocês e todos nós, possibilitando-lhes (muito além de uma simples suposição), na realidade de
uma vivência com Consciência, comunicar-se conosco.

Muito além da simples Radiância da nossa Presença, diretamente de Coração a Coração, impulsionando para
vocês as diretrizes a realizar.

Lembrem-se de que vocês devem permanecer tranquilos, até o momento do seu Apelo, que irá prenunciar o
Apelo de MARIA sobre esta Terra.

As circunstâncias as mais adequadas à sua vida, à sua Consciência, tornar-se-ão cada vez mais evidentes
quanto ao que vocês São, quanto ao que nós somos, e quanto ao que nós realizamos para a Terra, para a

Liberdade, para o Amor.

***

Tudo, e absolutamente tudo, irá se desenrolar, na sua vida, de maneira cada vez mais leve.
Nenhuma sombra deste mundo poderá mais o que quer que seja a seu respeito.

Nenhum ser humano, ainda não chamado, poderá interferir, de alguma forma, com o que vocês São.
Isso não será uma decisão da sua parte, mas a ação da minha Presença e da sua dimensão KI-RIS-TI.

Vocês irão se tornar, portanto, sem qualquer ação e pelo seu campo Vibratório emanado, os Libertadores.
Isso não é um papel, isso não é uma função, isso não é uma missão, mas, sim, um estado de Ser novo,

enquanto KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol.

***

Vocês serão (ou vocês o são, para alguns de vocês) a prova viva da Ascensão em andamento, pondo fim aos
últimos Véus, permitindo-lhes ver, viver, ouvir, sentir, o conjunto das Dimensões, desde este corpo, ou desde o

seu corpo de Estado de Ser, ou desde algum Duplo.
A Alegria, a Felicidade, a Morada da Paz Suprema, serão a sua morada, dando-lhes a viver o que algumas

Estrelas lhes mostraram, durante sua passagem sobre a Terra, assim como em seus testemunhos.
Nenhuma ilusão, de onde quer que ela venha, poderá mais perturbar o que vocês São.

***

Conforme lhes foi dito, vigiem e orem: no sentido de um recolhimento e de um acolhimento.
Tentem se lembrar de que nada há a empreender, exceto o que o Fogo do Coração irá empreender em vocês.

A hora da Liberdade, a hora da Liberação, chegou.
Vocês são, ou vocês serão, os precursores, os Desbravadores da Liberdade.

A partir do momento em que vocês se Abandonarem, a Onda da Vida (se esse já não foi o caso) irá se
precipitar em vocês.

O Manto Azul da Graça irá ali se juntar, em sua Vibração, nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO do seu peito,
focalizando a Consciência na Porta OD e na Estrela OD da cabeça, colocando em movimento, de maneira cada

vez mais perceptível, a Lemniscata Sagrada, desde o OD do peito, até o ER da cabeça (ndr: ver o esquema
abaixo).

***



A Vibração dos novos Corpos, IS e AL, da boca e do nariz, será para vocês a concretização da Fusão com o
Duplo, com o seu como com qualquer outro (ndr: ver o esquema abaixo).

Nesta alquimia, vocês serão integrados em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, abrindo
para vocês, então, o conjunto dos nossos espaços, o conjunto das nossas Presenças.

Vocês não poderão mais ignorar (porque, para vocês, os Véus terão desaparecido totalmente) a nossa
Presença, a nossa ação conjunta de Irradiação e de Amor, de Graça e de Verdade.

Vocês serão os Desbravadores da Liberação da Terra.

***

Vão ao sentido da facilidade, guiados pela Presença à sua esquerda, guiados pelo Duplo e pela sua
Consciência, onde nenhuma influência mental, pessoal ou interpessoal, poderá transgredir esta Liberdade.

A Vibração presente no seu Coração, assim como aquela da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça e do ponto
ER da cabeça, assim como a Vibração da Lemniscata, do lábio e do nariz, dar-lhes-ão o sentido de tudo o que

é para Ser.
Vocês não têm nada mais a empreender.

O tempo, o espaço, a Consciência, ser-lhes-ão dados para realizar o que vocês São.

***

O que eu expresso refere-se a um número que irá se tornar, a partir do final das três últimas sessões do Manto
Azul da Graça, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar /
Acompanhamentos: Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

A sua Consciência de KI-RIS-TI irá anular todo mental, toda emoção, todo Véu pertencente a este mundo.
A Liberdade não será uma palavra em vão, mas realmente o estado de vocês.

A Morada da Paz Suprema irá torná-los inabaláveis, além de todo Alinhamento, além de toda Interioridade,
trazendo-lhes não somente a certeza, mas, muito mais, o aspecto definitivo da sua Liberdade.

***

Assim, enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, eu venho pedir a vocês para vigiar e orar, para
terem-se prontos a responder ao Apelo, de maneira incondicional e total.

Durante este período, além dos aspectos Vibratórios, além dos aspectos da Consciência, além do
estabelecimento no Absoluto, uma série de elementos, referentes ao que vocês São (muito além deste mundo,

muito além das suas encarnações), irá se reativar em vocês.
O esquecimento será concluído.

Vocês serão restituídos à Eternidade, sem que este corpo possa causar o menor problema, sem que esta vida
e o desenrolar sobre este mundo possam causar o menor problema.

Ter-se pronto, de maneira Abandonada, é viver a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça, a ressonância e a
ativação do 11º e do 12º Corpo, do ponto ER da cabeça, durante estas três semanas.

Somente vocês mesmos, nos apegos restantes, nos medos restantes, seriam o único obstáculo para KI-RIS-
TI.

***

Se o Apelo individual não ocorrer para vocês, não fiquem ressentidos nem sintam culpa.
Isso será simplesmente um convite para olhar-se, para ver claramente, aí também, pela iluminação da Luz e
pela iluminação dos Desbravadores e dos Libertadores, o que pode fazer obstáculo a KI-RIS-TI, permitindo-

lhes, aí também, pela iluminação nova, reajustar-se, realinhar-se, tendo presente em vocês que além de ver os
medos e os apegos, a melhor maneira de viver isso é a Humildade de não ser mais nada sobre este mundo, a

fim de ser Tudo, na Verdade.

***

Para aqueles de vocês que forem chamados, nenhuma circunstância (social, societária, afetiva, profissional)
poderá causar problema porque a sua Consciência será Liberada, na totalidade, e nenhum obstáculo (nenhuma

pessoa, nenhum sistema) poderá restringir esta Liberdade.



Nós esperamos e nós contamos com que vocês sejam, a cada momento, cada vez mais numerosos a viver a
Liberdade.

Chamem por nós, peçam-nos simplesmente a nossa Presença e não se ocupem de nada mais.
Vivam o que a Luz lhes dá a viver, mesmo no plano o mais elementar e habitual.

A um dado momento, quando vocês tiverem sido chamados, tudo isso irá desaparecer sozinho.
Vocês não têm que decidir antecipar-se ao Apelo de maneira alguma, porque cada um está no seu justo lugar,

na sua justa função e na sua justa Vibração.
Não façam das minhas palavras uma atividade mental.

O Apelo será suficientemente claro, dando uma alteração da percepção deste mundo quanto às suas formas,
quanto ao que é visto, quanto aos sentidos que irão se modificar.
Vocês verão, pelos seus olhos, a trama do mundo dilacerar-se.

Enquanto isso não acontece, contentem-se em fazer o que vocês fazem habitualmente.
Somente as três últimas sessões do Manto Azul da Graça serão, para vocês, a oportunidade final de se
tornarem Livres, se tal for a sua escolha (ndr: ver as colunas “Protocolos a praticar / Acompanhamentos:

Acolhimento do Manto Azul da Graça” – as quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho) (*).

***

As manifestações deste corpo, além daquelas que eu mencionei, poderão estar em evidência: alteração dos
sentidos, alteração das funções deste corpo, do sono, da alimentação, das relações uns com os outros.

Não deem qualquer ocupação a isso, se isso ocorrer.
Aguardem pacientemente o Apelo.

Vocês irão reconhecer.
Mais nenhuma dúvida poderá habitá-los.

***

Eu deixarei MARIA, em sua intervenção futura, completar os meus dizeres.
Vários de vocês, percebendo o Canal Mariano, a Onda da Vida, verão essas manifestações se tornarem mais

intensas, contribuindo para a deslocalização, para a multilocalização da sua Consciência.
Vocês não estarão mais apegados a este corpo.

Vocês não estarão mais apegados a nada deste mundo, mas o seu lugar é ainda sobre este mundo, como
Libertador.

***

Neste tempo, aqui e agora, trabalharemos juntos, pelo Manto Azul da Graça, que é também o meu Manto.
Pelo apelo que eu lanço à Terra, à sua Onda da Vida, pela ressonância da irradiação de Alcyone, trazida até

vocês por METATRON, juntos, Aqui e Agora, vivamos Shantinilaya.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Em Shantinilaya, que o Fogo do Amor, que o meu Fogo, seja o de vocês.
No espaço da Comunhão, Fusionemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante o desenrolar das três últimas sessões do Manto Azul da Graça, quaisquer que sejam as suas
percepções (presentes ou ausentes), bem como na Onda da Vida como nas Portas ATRAÇÃO e VISÃO ou

como no ponto OD, a sua Consciência será, de maneira facilitada, colocada sobre o nariz e o lábio, na
ressonância e na Vibração do 11º e do 12º Corpo.

O resto irá acontecer naturalmente.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.



Que o Fogo do Amor da minha Presença seja instalado.
Eu rendo Graças à nossa Comunhão e à sua Presença.

Bênção eterna.
Graça infinita à obra realizada.

Eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem, se vocês o puderem.
Até breve.
Até logo.

Fogo.
No andrógino.

IS e AL.
Eu dou Graças a vocês. 

____________

AS PORTAS VISÃO (vision) e ATRAÇÃO (attraction) DO PEITO
ATRAÇÃO: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço sendo elíptico, a

posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente, aqui).
VISÃO: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

____________

A PORTA ‘OD’ DA CABEÇA
01 (um) centímetro acima da raiz do couro cabeludo, na linha no meio da nuca.

____________

A LEMNISCATA SAGRADA
Desde o OD do peito: na ponta do esterno.

Até o ER da cabeça: na fontanela no topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pela ponta das duas
orelhas e da linha passando pelo nariz e pelo occipital.
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____________

 ‘IS’ DA BOCA E ‘AL’ DO NARIZ
IS, sob o nariz, no sulco nasogeniano que une as partes esquerda e direita do lábio superior (11º Corpo).

AL, acima da bola da ponta do nariz, no limite da cartilagem (12º Corpo).

************

(*) – *Acolher o Manto Azul da Graça* [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-acolher-o-manto-azul-da-

graca

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1510

04 de julho de 2012
(Publicado em 04 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-05.mp3

~ VOLTEM-SE PARA NÓS ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos amados, eu lhes trago Graças e Bênçãos e eu me instalo ao lado de vocês.

Vários elementos, que lhes foram dados pelos Arcanjos MIGUEL e METATRON, chamaram-nos a participar da
Liberação da Terra. 

Pela sua Presença, pela sua assiduidade, pelo trabalho já realizado, hoje, é-lhes oferecido (antes que o
conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, por toda parte sobre este planeta, me ouça) ouvir-me, perceber-
me e sentir-me ao lado de vocês, a fim de Comungar, a fim de experimentar o Amor (além do confinamento,

além deste corpo e além da alma), a fim de deixar-se viver, durante esta Passagem, o que vocês São.
Nós estamos ao lado de vocês, e nesta noite, às 22 horas (hora francesa) (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o

Manto Azul da Graça”) (1).
Durante as três últimas sessões do Manto Azul da Graça, eu estarei, para vocês, ao seu lado.

A percepção comum da nossa ressonância e da nossa Comunhão irá se tornar uma evidência tal que nunca
mais vocês poderão olhar este mundo da mesma maneira, e vocês irão compreender, então, a realidade e a

intensidade de tudo o que nós realizamos juntos, durante esses anos.
Através desta Comunhão e através da nossa Fusão, se vocês estiverem abertos para mim, como eu estou

aberta para vocês, vocês irão perceber a Verdade, aquela que é a mais integral, a mais total, que irá se tornar
para vocês, a mais evidente.

*** 

Na minha última intervenção, eu lhes falei das instituições deste mundo.
Vocês as veem, sob os seus olhos, desmoronar-se.

Eu lhes peço insistentemente para chamar MIGUEL, para chamar-me, assim como as minhas Irmãs Estrelas ou
os Anciãos porque, através da nossa Comunhão, no seu Canal Mariano e no Interior de vocês, vocês irão
encontrar a iluminação e a força necessárias para atravessar este período, a fim de passar na Eternidade.
Gradualmente e à medida que vocês viverem as nossas Comunhões, as nossas Fusões, vocês irão se

aproximar da sua Dissolução, em uma Paz a nada comparável.
Não há outro modo de ver e de viver o que acontece sob os seus olhos de carne.

Vocês irão tirar dali tudo o que é suficiente, necessário e útil para ser, enfim, o que vocês São.
Nós estamos aí, ao lado de vocês, nos seus Céus, para permitir-lhes realizar essa Passagem, da maneira mais

doce, mais feliz e, também, para a sua Consciência, mais evidente.
Voltem o seu olhar e o seu Coração para nós, mais do que no que vai acontecer, referente ao que morre e que

não é Eterno e que não tem qualquer sentido, em comparação com o Amor e com a Luz, e com a Beleza.

*** 

As suas noites, os seus dias, vão se transformar.
Nós já sabemos que muitos de vocês, desde algumas semanas ou meses, pela ação da Onda da Vida e do

Manto Azul da Graça, começaram o seu retorno Eterno à Eternidade.

MARIA (IS-IS) - 05 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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A Liberação não é uma palavra em vão.
Vocês constatam, por vocês mesmos, que o que vocês vivem é o Amor e não o que a pessoa que vocês eram

ainda, há alguns meses, podia imaginar, conceber ou criar como Amor.
A sua visão não é mais afetada pelas regras e pelos contextos deste mundo, mas pelo Amor, no sentido mais

elevado, aquele de que o meu Filho falou a vocês, e que, no entanto, foi tão alterado pelos homens e pelas
mulheres, em meio ao conjunto deste mundo.

A Liberdade, a Liberação que vocês vivem, permite-lhes não mais serem afetados pelo desenrolar do cenário
deste mundo, seja ele qual for.

Toda a força, todo o Amor e toda a Verdade, encontram-se no que nós estabelecemos juntos.
Vocês ali irão tirar tudo o que é necessário, vocês ali irão tirar o essencial.

Todo o resto irá lhes parecer muito sem graça, gradualmente e à medida que vocês aceitarem Abandonar o
que vocês acreditam ser, para penetrar na Eternidade.

***
 

Esse é o modo mais adequado de viver essa Passagem da Sombra para a Luz e de reencontrar o que vocês
São, na totalidade.

 Quanto mais vocês se Abandonarem à Luz, quanto mais vocês Abandonarem vocês mesmos, mais vocês irão
descobrir a verdadeira Vida, a Vida Eterna em CRISTO.

Vocês irão permanecer ainda o tempo necessário, e curto, na superfície deste mundo, percorrendo à sua
maneira, mas emanando o que jamais vocês emanaram até agora, porque o seu Coração estará presente, não

na sua cabeça, mas na realidade do que é para viver.
A Paz tornar-se-á a sua Morada, seja qual for a não Paz deste mundo.

Vocês irão ali trabalhar sem reagir, sem vocês ali se sentirem implicados ou referidos, em uma Beatitude que
poucos de vocês conheceram.

Isso irá implicar e induzir, em vocês, uma Consciência e uma Confiança novas, onde a certeza não poderá ser
alterada por qualquer atividade do seu intelecto.

Vocês vão saber onde está a Verdade, além de qualquer discurso, além de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

O tempo que vocês vivem é um tempo especial e durante essas três semanas, pela ação do Manto Azul da
Graça, durante os nossos encontros, as Vibrações novas irão aparecer neste corpo, que irão permitir-lhes, aí
também, passar nas Moradas da Eternidade, à vontade, vir nos ver ou nos acolher, de maneira cada vez mais

sensível, cada vez mais evidente.
Pondo fim a qualquer dúvida, pondo fim a todas as suas crenças, a todas as suas ilusões, a todas as suas

esperanças, e a todos os seus desejos, pois não haverá nada a desejar ou a esperar e, para vocês, realmente,
tudo estará consumado, na totalidade: a Ascensão será realizada.

Nesses Tempos finais (e do fim da Ilusão) e do início da verdadeira Vida, além das minhas palavras, das
nossas Comunhões, das nossas Fusões e dos mecanismos da sua própria Consciência, vocês irão dar-se

conta e irão conferir o valor, a veracidade e a intensidade disso.
Como os Anciãos lhes disseram, eu apenas posso lhes dizer: “permaneçam tranquilos, esqueçam o que deve

sê-lo”.

*** 

Como lhes dizia a minha Irmã TERESA, o que é importante para vocês?
É um ou outro, e vocês irão constatá-lo.

Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, estar na artificialidade.
Vocês não poderão mais, de qualquer maneira, desempenhar os papéis que não estiverem de acordo com a

Verdade do Amor.
Será preciso aceitar ver o que a Luz e o Amor, e a minha Presença, irão deixar-se ver, porque vocês ali irão

encontrar a iluminação mais perfeita e, também, a força para superar isso.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, e em última análise, independentemente das agonias e das alegrias
que vocês vivenciaram, nesta pessoa que vocês estão, que há muitas coisas que vão desaparecer, por que

não são Eternas, não permanentes.
Mais do que nunca, o Apelo da Luz, o Apelo que é meu, o Apelo da Terra, pela Onda da Vida, vai parecer-lhes

como a única possibilidade de escapar a todo sofrimento, a todo desequilíbrio, a toda doença e a todo
obstáculo e que se, pelo contrário, vocês resistirem, que se, pelo contrário, vocês não viverem (por uma recusa

que não pode vir senão de vocês) o que acontece, bem, vocês serão responsáveis pela sua Liberdade.

*** 

O Amor que está aí, que se manifesta através das nossas Comunhões e das nossas Fusões, é a única
Verdade.



Todo o resto é apenas artefato, construções, que apenas tem sentido através da limitação deste mundo.
Mas vocês não são deste mundo.

Vocês são muito mais amplos, muito maiores do que o que lhes dá para observar a sua consciência limitada,
deste corpo, desta vida.

Mas o que eu digo não tem que ser aquiescido, porém vocês irão vivê-lo, vocês irão viver os efeitos e assim,
portanto, são vocês mesmos que irão se colocar na Liberdade ou nos apegos deste mundo.

Tudo se realiza em vocês.
O Canal Mariano está finalmente pronto.

Imirjam nisso, e vocês irão encontrar a Paz.
Imirjam na sua Verdade Eterna, e vocês irão viver a Paz.

*** 

Tentar resistir, tentar opor-se ou se confrontar com este mundo, nos seus desequilíbrios, fará apenas fazê-los
resistir e sofrer.

Então, é claro, para vocês, existem, através das coisas que não se referem à sua vida, mas ao planeta, na sua
totalidade, elementos que podem ser difíceis, que podem ser mesmo terríveis, mas nada disso pode se

manter diante do Amor, nada disso pode ser real, na condição de vocês mesmos se tornarem esta Verdade e
esta Beleza, na condição de vocês permanecerem na consciência das nossas reuniões, na consciência das

Pazes supremas, dos Alinhamentos, das meditações, basicamente de tudo o que vocês percebem em certos
momentos, e de onde vocês irão tirar uma força cada vez mais viva e cada vez mais evidente, para

manifestarem-se, muito além deste mundo, justamente, nas suas Moradas da Eternidade.

*** 

O tempo da nossa União, do nosso Amor, e da sua Liberdade, está aí.
Dessa maneira, é claro, segundo o seu olhar, se o olhar for aquele dos seus olhos, da sua pessoa, dos seus

interesses neste mundo, bem, isso irá afastá-los do Amor.
Por outro lado, se o olhar for aquele dos nossos Encontros, da minha Presença ao seu lado e das nossas
Presenças ao seu lado, então esse olhar não poderá nunca mais ser separado, dividido, inscrito no medo,

inscrito na continuação deste mundo.
Vocês irão viver, realmente, a Liberdade.

Vocês irão viver, em Consciência, esta Liberação.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos ao lado de vocês: naturalmente, vocês irão vivê-lo, vocês que

foram os Ancoradores, os Semeadores da Luz, ou vocês que irão descobrir a Luz, agora.

*** 

Tudo o que acontece, acontece no exterior de vocês e em vocês.
E o que acontece, em vocês, é muito mais abrangente, muito mais importante do que o que este mundo vai ter

de atravessar.
Se vocês aceitarem entrar no que vocês São, o que vocês irão viver será tão intenso que o seu olhar irá mudar,

que os seus hábitos irão mudar, em todos os níveis.
Durante esses tempos (que são tempos extremamente reduzidos em duração, mas extremamente fortes em
intensidade, pois as Vibrações da Luz, a própria Onda da Vida, vêm aquecer este Efêmero que está aí e que

não é a verdadeira Vida), eu estou ao lado de cada um de vocês.
Alguns de vocês respondem à minha Presença, pela Onda da Vida que sobe e que se deixa viver esta

felicidade e este Êxtase, onde nada mais existe senão o espaço da nossa Comunhão e o espaço da nossa
Fusão.

Não há melhor preparação, de agora em diante.
Não há melhor possibilidade de viver essa Passagem.

*** 

Doravante, e para aqueles de vocês mais assíduos no Abandono de si mesmos nos seus hábitos e no que é
limitado, entre vocês que são os mais adiantados, enquanto Libertadores, eu irei instalar a minha Presença

permanentemente.
Além do Apelo que lhes é próprio, e como foi explicado pelos Arcanjos, o fato de Comungar,

permanentemente, entre vocês, irá insuflar toda a potência do Amor, toda a Vibração do Amor e vocês irão se
desvencilhar do confinamento.

Vocês irão encontrar, seja comigo, seja com as minhas Irmãs ou com alguns Anciãos, vocês irão encontrar,
nesta União e nesta Comunhão, o que vocês tinham perdido.

A multidimensionalidade, a Transparência, a Humildade, a Simplicidade, irão se ampliar gradualmente e à



medida que nós nos conscientizarmos da nossa União, da nossa Comunhão.

*** 

Deste modo, eu vim convidá-los, vocês que estão aqui, vocês que irão me escutar, vocês que irão ler, quer
vocês sejam Libertadores ou ainda hesitantes e vacilantes.

Se vocês realizarem o que disse o Arcanjo MIGUEL, esta noite, vocês irão constatar, com evidência, que algo
de irremediável mudou, algo que os preenche, que abre vocês e que vocês saem, real e literalmente, de tudo o

que vocês ainda estavam apegados, de todas as suas crenças, de todas as ilusões desta vida.
O que chega é a verdadeira Vida, a Vida Eterna, aquela que não se constrange com o medo, com um corpo,

com este mundo.
Isso não é, aí tampouco, uma necessidade de fugir deste mundo, mas, sim, a Verdade do que vocês São, e

unicamente isso, que vocês irão chamar.
Estejam atentos ao que irá se manifestar do lado esquerdo de vocês.

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu me aproximo de vocês, cada vez mais, perguntando-lhes se
vocês querem ser Livre, se vocês querem alcançar de novo as Moradas da Paz Suprema, as Moradas da Paz e

do Amor.
Nossas Comunhões, nossas Uniões vão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, cada vez mais
sensíveis e, sobretudo, entre vocês, para alguns, cada vez mais permanentes, e eu estarei, efetivamente, ao

lado de vocês.

*** 

Dessa maneira, é claro, no olhar da personalidade, isso não pode ser.
Há uma negação, antes mesmo de vivê-lo, porque em meio à personalidade, se ela aceitasse esse contato, ela

sabe pertinentemente que ela iria desaparecer.
Eu venho inspirá-los, além do meu Apelo coletivo, da Força, do Amor e da Paz, para viver o que é para viver,

aqui: a Liberação da Terra e a sua Liberação.
Lembrem-se também de que o Amor e a Luz são Inteligência e de que, se vocês aquiescerem, o Amor e a Luz

irão guiar a sua vida, muito melhor do que vocês o fariam nesses tempos particulares.
Aí também, cabe a vocês decidir, cabe a vocês ver o que vocês querem e o que vocês podem.

Vocês podem efetivamente alegrar-se, e este alegramento nada tem a ver com os prazeres e os desejos
deste mundo.

*** 

As experiências realizadas pela sua consciência transformam-nos, mais do que nunca.
Tudo o que é vivenciado é uma pedra trazida ao seu edifício de Amor e de Eternidade.

Então, é claro, no que é para viver, agora, para vocês, os Libertadores e aqueles que acolhem o que eu Sou,
isso poderá parecer, para aqueles que estão na resistência, como uma ilusão, como algo que eles não podem

compreender e que então, é, para eles, perigoso.
Não se ocupem disso.

A Luz e sua Inteligência, o Amor e sua Beleza, extirpam-nos literalmente de tudo o que não é desta Eternidade,
deste Amor, sem que vocês nada tenham que fazer.

Tudo irá se desenrolar perfeitamente, pois vocês trabalharam, vocês tornaram possível a minha Presença ao
seu lado.

E se a minha Presença ao lado de vocês for permanente, vocês serão nutridos, pois uma Mãe nutre os seus
filhos com o Maná Celeste e este Maná Celeste não tem necessidade de nada mais.

Então, naturalmente, para um corpo humano, isso pode parecer impossível.
Isso é impossível enquanto eu não estiver aí ou enquanto uma das minhas Irmãs não estiver aí.

Mas a permanência da nossa instalação, muito rapidamente, irá permitir-lhes constatar os efeitos da nossa
Presença.

Vocês não terão necessidade de mais nada, nem de dormir, nem de comer, nem de discutir, nem de lutar.

*** 

Vocês irão imergir, cada vez mais, no nosso Encontro, porque tudo ali está, porque, neste Encontro, vocês
vivem a Liberdade, independentemente do que for ainda este mundo.

E aí também, convém se colocar a questão: “vocês querem ser Livre, vocês querem Comungar, vocês querem
Fusionar ou vocês preferem permanecer confinados, vocês preferem realizar o que é para realizar sobre este

mundo ao invés do que eu lhes proponho?”.
Uma Mãe amorosa deixa Livre os seus filhos: eu proponho a vocês e vocês decidem.



Aí está a Liberdade.
Ninguém virá contrariar as suas escolhas, mesmo se algumas dessas escolhas, até o momento da Liberação
coletiva, possam levá-los a alguns elementos que, no momento, podem parecer-lhes desagradáveis, difíceis.
Vocês escolheram, ninguém mais do que vocês escolheu isso, porque esses momentos são privilegiados e
eles estão inscritos de toda a Eternidade e eles são, se pudermos dizer, uma forma de consequência direta

das suas escolhas.

*** 

Eu responderei a cada um de vocês, como as minhas Irmãs lhes disseram, mas a instalação desta
permanência da minha Presença pode desestabilizá-los em um primeiro momento, apenas pelo

desaparecimento de todas as necessidades deste corpo que vocês habitam.
Isso não tem que ser um esforço da vontade ou uma necessidade de conformar-se ao que eu teria, por

exemplo, anunciado, mas, bem mais, a sua Verdade que é para viver, se vocês aceitarem, como isso foi dito,
desaparecer, na totalidade.

Se vocês desaparecerem (no nível do intelecto, no nível das suas emoções, no nível da atração por este
corpo), vocês irão constatar que vocês ali sempre estão, neste corpo, mas que nunca mais as coisas serão

como antes.
Nunca mais vocês poderão dar peso a um sofrimento, pois vocês irão se aliviar, cada vez mais facilmente, em

um Amor cada vez maior, que existe entre nós, mas que existe, também, e principalmente, em vocês.
Vocês irão vivê-lo, e vocês irão vivê-lo cada vez mais intensamente quando vocês se beneficiarem dos influxos

do Manto Azul da Graça nessas três últimas sessões, deixando-se viver as percepções de que lhes falou o
Arcanjo MIGUEL (ndr: ver o Protocolo: “Acolher o Manto Azul da Graça” e a referência às quintas-feiras 05, 12

e 19 de julho) (1).
A potência irá sair daí.

Todas as questões serão varridas diante da evidência do que vocês São.
Vocês foram nomeados os Filhos da Liberdade e vocês são, também, os Libertadores da sua própria

Liberdade, desta Terra.
Ao restabelecer esta Comunhão e esta Fusão com os nossos Planos, vocês firmam o Retorno à sua Casa, no

seu futuro.
Aí também, eu repito, cabe a vocês ver, cabe a vocês decidir: onde vocês se posicionam, onde vocês se

colocam, vocês estão prontos para me acolher?

*** 

Como Mãe, eu o sou, o tempo todo, agora, porque eu já estou ao lado de vocês.
Eu permaneço com vocês, ao seu lado, e em vocês, nesta Comunhão e nesta União, Fonte de Alegria, porque

se trata do Reencontro.
Reforçando, para vocês, aqui, para vocês que irão escutar, para vocês que irão ler, porque nós vamos

intensificar a nossa Comunhão, a nossa União, o nosso Amor, independente do tempo, independente do
espaço, independente deste mundo.
No Silêncio, revela-se a nossa União.

*** 

A Vibração do que foi nomeado, o 11º, o 12º Corpo, vai testemunhar também e ser a testemunha desta
Comunhão.

Os últimos véus que os alienavam, estão, neste momento, prestes a desaparecer, totalmente.
Eu os convido a estar à escuta de vocês mesmos e, sobretudo, de nós mesmos.

Aqui mesmo, nesta Paz, eu os acolho, como vocês me acolhem.
Muitas manifestações vão aparecer, quer seja em suas noites, nos seus Céus, nos seus momentos de

tranquilidade, ou nos momentos ordinários.
Não recusem isso.

Vivam o efeito e a Verdade porque, através disso, vocês irão descobrir, como eu disse, tudo o que é
necessário para viver, agora, o que é para viver.

Lembrem-se também de que vocês não podem levar ninguém, aí onde vocês estão e ali aonde vocês irão, de
que o único testemunho que vocês podem dar é a vocês mesmo e àqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs

que irão lhes aparecer, muito facilmente, eles também, como Libertadores.
Pois, ao encontrar um Irmão e uma Irmã que vive esta Liberação e que é um Libertador, o Som que vocês

ouvem irá se tornar mais intenso e será mais agudo.
Isso já foi explicado para vocês.

Isso será, de algum modo, uma testemunha e o barômetro das diferentes interações possíveis, ainda, sobre
este mundo.



Lembrem-se também do que lhes disseram os Anciãos: que qualquer apego é uma resistência à minha
Presença.

Eu nada venho pedir senão para Ser vocês mesmos, eu não venho pedir para mudar a sua vida porque, isso, é
o mundo que irá mudá-lo.

Mas mudar o que vocês são para desaparecer do que vocês não são, de tudo o que apenas passa e que
causa resistência e sofrimento.

Porque eu venho trazer-lhes a Paz da Liberdade, a Paz do Amor, que não é outra senão vocês mesmos
quando vocês não estão mais submissos às Ilusões, ao Efêmero.

*** 

Por meio dessas palavras, eu rendo Graças à sua escuta, ao seu acolhimento, à nossa União, à nossa
Comunhão, à nossa Fusão, e à Dissolução de todas as ilusões.

Lembrem-se de que nenhum olhar exterior pode trazer-lhes o que eu trago a vocês.
Trata-se de prioridade, trata-se de mecanismos que lhes foram longamente explicados, sobre a Atenção e a

Intenção e, sobretudo, sobre a Transparência e sobre a Infância.
Guardem isso em algum lugar em vocês porque vocês terão necessidade disso, em determinados momentos,

mas vocês podem contar conosco.
Nós assistimos, juntos, ao seu Renascimento.

*** 

Filhos bem amados, aqui e por toda parte, vocês que estão abertos, vocês que trabalharam e que irão
trabalhar, de algum modo, na vanguarda.

Estejam lúcidos.
Sejam Humildes.

Sejam Transparentes.
Nada parem, nada bloqueiem, nada rejeitem, porque, na Paz do nosso Encontro, nada pode existir para alterar

o que vocês irão encontrar: vocês mesmos, além de qualquer papel, além de todo o Efêmero.
Sejam Humildes.

Rendam Graças como nós rendemos Graças.
Voltem-se para nós, como nós estamos voltados para vocês.

Aí está a Passagem.
Amem, não como necessidade de mostrar ou de demonstrar, mas simplesmente sendo o que vocês São.

*** 

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra e eu marco encontro com vocês quando vocês o desejarem,
porque nós estamos aí, porque todas as separações, todos os Véus, todas as camadas isolantes, não estão

mais, para nós, não existem mais.
Realmente.

Somente as suas próprias resistências podem ainda estar ativas, mas, mesmo essas resistências, não
interessam para vocês.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se seguir, sem qualquer exceção.
Se vocês adotarem este preceito, vocês irão constatar, por vocês mesmos, esta Verdade essencial.

Eu os beijo na face e eu aperto vocês no meu Coração.
Eu me apoio em seus braços e eu lhes digo, se vocês desejarem, até logo, a qualquer hora que vocês

quiserem.
Eu sou MARIA e eu lhes digo, boa Paz.

Isso começa esta noite.
Alguns de vocês se adiantaram, no seu ardor em viver a sua Liberdade, em viver a sua Liberação.

Alguns estarão um pouco atrasado.
Isso não tem importância.

Eu Amo vocês.
Até logo. 

************ 

1 - Acolhimento do Manto Azul da Graça [Protocolo]



http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azu...

*** 

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articled991.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-5_juillet_2012-articled991.pdf
05 de julho de 2012

(Publicada em 06 de julho de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/articled991.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-5_juillet_2012-articled991.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/protocolo-acolher-o-manto-azul-da-graca.html
http://portaldosanjos.ning.com/
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Bem, BIDI está com vocês.

E eu os saúdo.

Antes de começar, eu tenho a precisar que essa forma de conversa será, doravante, concluída.

De fato, tudo o que concerne aos dados gerais sobre o Absoluto foi-lhes dado.

Contudo, não creiam ter terminado comigo, mas nossas próximas trocas mostrarão a vocês, eu espero, o próprio
princípio da refutação e da conduta que lhes será a mais proveitosa (se tal é sua escolha).

Eu os convido, portanto (se isso é, para vocês, importante), a ler e reler – ou escutar – o que eu já disse.

Eu os lembro de que o impacto de nossas conversas faz-se de dois modos distintos.

O primeiro é a resposta às suas questões: estas – orais – criam, em vocês, o que eu chamaria um movimento.

O movimento das palavras nada é.

O que é importante, nesse primeiro tempo, não é qualquer compreensão intelectual, mas, efetivamente, a ação direta
do que é emitido entre nós.

A compreensão – no sentido intelectual – faz o objeto da leitura da questão e da resposta.

Há, portanto, efetivamente, dois tempos: um primeiro tempo que vocês nomeariam – em suas palavras – Supramental,
e um segundo tempo que se dirige à personalidade.

O objetivo, eu os lembro, não é apreender a personalidade, mas, efetivamente, desapreender-se dela, a fim de dar-se
a ver – para além do que é visto – o que vocês São, em Verdade, bem além do jogo da encarnação, bem além desse

saco de alimento, desse saco de pensamentos ou de suas emoções.

A Vibração emitida é o que é – neste período que vocês vivem – o elemento o mais adequado, que permite criar essa
ruptura, essa solução de descontinuidade, que os leva a reposicionar o que eu nomeei o ponto de vista.

O apoio de meus escritos vem, em um segundo tempo, como um elemento de lógica racional e cartesiana, que
permite ao ego, aí também, enfraquecer as próprias zonas de resistência dele.

Entenda-se que, qualquer que seja o impacto Vibratório, qualquer que seja a lógica cartesiana (que lhes é dada a
ouvir, a perceber, a sentir), o elemento que continuará essencial e importante é a qualidade – para além da Vibração
– de sua recepção no Amor e no Coração (mesmo se, voluntariamente, minha voz tenha um impacto que é situado

acima do Coração), que permite liberá-los, com isso, dos condicionamentos (das crenças, das suposições, de tudo o
que é efêmero, de tudo o que é ilusório), a fim de pôr a nu o Coração de quem vocês São, para além, mesmo, do «Eu

sou», para além, mesmo, da Consciência.

Isso dito, podemos começar.
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Eu esclareço que o nascimento, em sua consciência, no «Eu sou» (e no Estado de Ser, para muitos de vocês), de
estruturas nomeadas Antakarana (ou Canal Mariano), permite reduzir a potência Vibratória destinada à sua garganta.

Podemos começar.

Questão: eu não consegui liberar uma pergunta.

Se não há questão, então, isso requer uma única resposta: esqueça-se.

Buscar uma questão é, já, uma projeção (necessária, porque solicitada por meus cuidados).

Se nada pode aparecer em uma projeção, se o espaço de seu mental permanece – e continua – vazio, então,
inevitavelmente, esse vazio desembocará na própria resposta.

A questão faz apenas traduzir o sentido de uma interrogação.

A resposta – além mesmo do que eu possa dizer, além mesmo do que vocês possam ler – resume-se em uma única
questão: «quem eu sou, além do «Eu sou»?

E, enquanto há um «quem», há um sentido de uma identificação e, portanto, de uma projeção e, portanto, uma
negação do Absoluto, porque o Absoluto não é mais uma pessoa, mesmo se o saco esteja aí, mesmo se a vida aja
por si mesma, mesmo se vocês deixem desenrolar-se o que se diz, apenas a partir do momento em que seu olhar e

toda observação deixam lugar ao Absoluto.

Eu o convido, portanto – uma vez que você não tem questão – a responder à minha questão, quando eu voltar:
«quem é você?», ou, então, se prefere: «você tem o sentido de ser uma pessoa?».

Questão: vários intervenientes falam-nos de efetuar uma escolha: ou aquela de deixar o Absoluto desvendar-se, ou
voltar, entre aspas, a uma Dimensão (como aquela de nossa origem estelar, por exemplo).

Nós temos, realmente, ainda, a escolha, ou essa escolha já está estabelecida (e isso, talvez, mesmo antes do início
dessa vida)?

Por outro lado, se escolha há, como estar, verdadeiramente, certo de que, no fundo de nós mesmos, está-se pronto
para ser, entre aspas, Absoluto ou que se tem, ainda, sede de experiências?

O Absoluto não conhece essa vida, nem vida alguma: ele saiu desse saco, ele deixa esse saco viver.

A partir do instante em que há o sentido de uma questão, em relação ao desenrolar temporal e linear, há, obviamente,
não Absoluto.

A partir do instante em que a consciência existe em um «Eu» ou um «Eu sou» (na crença em uma encarnação
qualquer), há persistência da experiência.

Assim, portanto, no modo pelo qual você formula sua própria questão, você continua sob a influência da lei de
causalidade e, portanto, sua consciência é projetada.

Ainda uma vez, não há qualquer julgamento, mas, simplesmente, o fato de atrair sua consciência para o que ela
acaba de emitir.

O Absoluto sempre esteve aí.

É a projeção da consciência que o distancia dele.

Crer nessa vida – crer que você vive o que você vive – coloca-o, de maneira irremediável, no «Eu» ou no «Eu sou».

Então, o «Eu sou», como nas camadas de cebola, é, por vezes, necessário, mas é preciso estar, efetivamente,
consciente de que o «Eu», mesmo da consciência, é apenas repetição, projeção e olhar exterior.

É preciso soltar, também, isso.

O Absoluto não é uma evolução.

A evolução pertence ao «Eu» e ao «Eu sou».

O Absoluto não é concernido por qualquer evolução, qualquer melhoria, qualquer transformação, qualquer Vibração:
é o estado que é além da consciência e além de todo estado.

Se, um instante, o corpo não é mais percebido; se, um instante, o mental não está mais ativo; se, um instante, as
Vibrações cessam, você se junta ao estado chamado Maha Samadhi ou Turiya, que lhe dá a viver a experiência da

Infinita Presença.



Os contatos – sejam os nossos, entre nós, sejam aqueles de entidades bem além desse plano – levam-nos,
progressivamente, a realizar a Dissolução.

Em caso algum isso pode ser uma escolha efetuada pelo consciente, seja no «Eu» ou no «Eu sou».

Apenas quando você solta o «Eu», apenas quando você solta o «Eu sou», quando aceita desaparecer, inteiramente,
é que a Liberação ocorre.

Sem isso, não há Liberação.

Enquanto você crê ser, você não pode Ser no Não ser.

Você não pode estabelecer-se Absoluto.

E, portanto, sendo parte de uma evolução, de uma transformação, de uma Vibração, você permanece nesse
espelhamento (nessa projeção nomeada consciência), enquanto há consciência moral, enquanto há consciência do

«Eu sou», enquanto há um «Eu sou Um» (que foram, no entanto, certamente, para muitos de vocês, etapas
importantes, com um sentido importante e uma missão importante).

Mas compreendam, e apreendam que não há missão alguma.

Enquanto vocês procuram um sentido na encarnação, enquanto procuram um sentido em qualquer espiritualidade,
continua o «Eu sou» e continua a Ilusão e o efêmero.

Ser Absoluto não pode ser, em caso algum, uma crença nem um estado.

Mas só aquele que o realiza, para além de toda Realização, sabe disso.

Como dizia o Comandante (ndr: Omraam Mickaël AÏVANHOV), fechado em um saco – que ele chamou frasco – como
você quer conhecer o que está fora de seu frasco, qualquer que seja esse frasco?

Só a consciência crê poder encontrar-se.

Ela não se encontra, jamais, porque nada há a procurar.

O trabalho que vocês realizaram, no «Eu sou», permitiu instalar o que vocês nomeiam Canal Mariano (acesso à
Multidimensionalidade), mas não é, e em caso algum, o objetivo.

Esse objetivo é temporário, transitório e efêmero e não os faz, de modo algum, sair do efêmero.

O medo é o elemento motor: o medo da perda da individualidade, o medo da perda da personalidade, o medo do
neant.

Porque, de seu ponto de vista, o que vocês nomeiam neant é vazio, é absurdo, enquanto, de nosso ponto de vista, é
esse saco que é absurdo.

Os pontos de vista não são os mesmos.

Cada um tem sua Verdade.

Mas existe apenas uma Verdade Absoluta.

É claro, todos os princípios existentes nesse mundo, nesse saco de alimento, nesse saco de pensamentos têm uma
lógica que lhes é própria, baseada na Dualidade.

Outro olhar os faz mergulhar na Unidade – para além da Dualidade – e penetrar os espaços da não Dualidade,
realizando a Passagem do «Eu» ao Si.

Resta, agora, a Passagem ao não Si que é, eu os lembro, a única coisa que é Absoluta, Eterna.

A única Realidade.

Mas, enquanto estão – o que nomeiam, vocês mesmos – no caminho, vocês não podem revelar o que vocês São,
para além do ser.

Vocês apenas podem, perpetuamente, continuar.

E esse perpetuamento não é infinito: ele se repete como um círculo que gira em si mesmo (ou uma espiral, se
preferem), a partir do instante em que vocês saem do confinamento dito inicial.



Se eu tanto insisti no fato de que vocês não são esse saco, de que vocês não são qualquer regra que adotam, é,
efetivamente, aí que está o problema: vocês aplicam, pela consciência – a sua, onde quer que vocês estejam –

regras.

Essas regras permitiram construir algo.

Se posso tomar o exemplo, é como quando vocês colocam o concreto: é preciso uma cofragem [ndt: forma de
concreto armado].

Vocês olham a cofragem e continuam a cofragem.

Vocês observaram a construção do que estava na cofragem, com um sentimento de solidez, chamado o Samadhi, o
Si.

Mas, em definitivo, não há cofragem, nem concreto, nem nada do que vocês creem, percebem, sentem, imaginam.

Questão: a consciência do «Eu» está apagando-se, claramente, e o vazio apresenta-se, furtivamente (e a perda da
Presença, mesmo).

O mental agita-se, também, de modo agudo, assim como meus olhos (em estado meditativo).

Como permanecer nesse vazio, sem mover-se?

A resposta está no próprio enunciado de sua questão.

Quando se produz esse estado – que é nomeado a Infinita Presença ou Última Presença – aceite cessar de olhar e
de observar.

A aniquilação total da consciência deve fazê-la lembrar-se do que acontece quando você dorme: o mundo
desaparece, o observador desaparece.

Mas, é claro, logo ao acordar, você se esqueceu disso.

Exceto, talvez, nos primeiros momentos do acordar, quando você não sabe mais quem você é, nem em qual mundo
você está.

Se você se rememora desse estado, se você é capaz de ver, em você, esse momento do acordar (que é, de fato, um
adormecer), então, haverá continuidade.

A Infinita Presença do observador, que vive a Presença no «Eu sou», desaparecerá por si mesma.

Isso não é uma Passagem, mas uma constatação.

Porque, naquele momento, não há mais corpo, não há mais mental: resta-lhe o observador, o testemunho.

Mesmo este, deve aniquilar-se.

É claro, o mental – como eu disse – tem tendência a manifestar nesses momentos.

Se vocês são Absoluto com uma forma, então, naquele momento, há Passagens (do «Eu» ao Si e do Si ao Absoluto).

Mas a primeira vez, não é uma Passagem.

Portanto, não há marcador a procurar no que você vive, mas faça desaparecer o que se vive, pela própria refutação.

A parada da projeção, a parada da iluminação faz desaparecer o mundo.

E eu entendo por «mundo», tanto o mundo exterior como o mundo Interior.

Aí está o Absoluto.

E você compreenderá, naquele momento, a partir do instante em que isso É, que isso sempre foi, e que só a
perspectiva de sua posição – de seu ponto de vista – impediu-a de revelá-lo.

Essa espécie de aniquilação (esse grande vazio), tal como pode experimentá-lo a personalidade (o desaparecimento
e a Dissolução total) é Absoluto, qualquer que seja a evolução ou o futuro desse saco de alimento, como de

pensamentos.

Mas é preciso não mais observar, não mais olhar.

Nesse desaparecimento encontra-se a Verdade, e há apenas uma: ela é Absoluto.



Todo o resto são apenas projeções que lhes dão a crer e a viver experiências.

Essas experiências são fonte de prazer, são fonte de enriquecimento.

Mas como é que o que é perfeito, de todos os tempos, pode ser enriquecido do que quer que seja, uma vez que você
é Absoluto?

O observador deve apagar-se, como a luz apaga-se.

Quando a luz apaga-se, não há mais projeção.

Só há o Amor.

Mas não o amor, tal como vocês o projetam, esperam ou recebem: vocês passam do amor projeção/recepção, como
Amor, vocês mesmos.

O Absoluto, então, está aí.

A Onda de Vida (sua propagação, sua Liberação) conduziu-os, de maneira coletiva, a viver o que, em meu tempo, não
era realizável, coletivamente.

Aí está a grande diferença.

Quando os Anciões falam-lhes de Liberação, é a liberação das ilusões, que lhes dá a ver a Luz, a viver a Luz, a fazer
desaparecer o efêmero.

Tudo o que é efêmero e conhecido não pode ser a Verdade.

É muito difícil, para o «Eu», como para o «Eu sou», representar-se o que quer que seja.

Como alguns disseram, seu Reino não é desse mundo e, no entanto, vocês aí estão.

Então, é preciso fazer cessar a própria experiência.

Não é questão de pôr fim à vida, mas, efetivamente, de viver a Vida, coisa que não podem realizar e Ser, enquanto
vocês a projetam, em relação ao que quer que seja.

Porque vocês não são Livres.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que ser livre é renunciar à encarnação: é um erro.

Sejam Livres, e esse saco ficará muito bem.

Ele não parará.

Ele viverá a Liberdade, porque vocês não estarão mais condicionados nem por sua história, nem por esse mundo,
nem por qualquer crença que seja, nem por qualquer Véu que seja.

Naquele momento (e unicamente naquele momento), vocês serão Livres e Autônomos, inteiramente.

Enquanto o mundo existe, vocês não são Livres.

O próprio princípio da Liberdade foi, sobre esse mundo, totalmente alterado, por uma frase que, no entanto, vocês
pronunciam sem parar: «amem-se uns aos outros».

Mas, o que é que ama um e o outro, se não são os apegos?

Porque, enquanto há outro, vocês estão separados, mesmo se defendam a Unidade.

É preciso, primeiro, não mais estar separado.

O outro não existe mais do que vocês.

E, no entanto, vocês estão presentes.

Mas é o olhar que deve mudar.

Vocês não têm que matar nem um, nem o outro.

Simplesmente, deslocar-se, colocar-se onde vocês devem estar: no que não é efêmero, nem condicionado, nem



condicionante.

Então, quando vocês são Absoluto, tudo isso é claro.

Não são as palavras que são balbuciadas, mas a Verdade Absoluta do que vocês São.

As palavras que eu empreguei – como mudar de olhar ou de ponto de vista – são, não se pode mais exatamente, no
que acontece.

Mas, enquanto vocês estão fechados no saco vocês não podem, mesmo, nem apreendê-lo, nem concebê-lo, nem
mesmo vivê-lo.

Eu repito que a refutação não é a negação ou a oposição e, ainda menos, uma reação.

Não é um jogo mental.

Enquanto vocês aderem a qualquer frase que seja, a qualquer crença que seja, a qualquer efêmero que seja, vocês
não são Absoluto.

O problema é que o «Eu» e o Si são persuadidos de que o Absoluto é a negação do «Eu» e do Si (a aniquilação
deles).

Mas isso não é verdade.

A refutação deles não conduz ao neant, mesmo se o sugira, mesmo se ele vá encontrar todos os pretextos para
afastar-se do Absoluto: é o papel dele e é o papel deles.

Não foi por acaso se vocês foram nomeados, alguns de vocês, os Liberadores.

Mas os Liberadores não são salvadores, nem socorristas.

Eles são, ainda menos, Testemunhos.

Eles são Transparentes.

Transparentes para o quê?

Para esse mundo.

Nada interfere neles, mesmo se possam manifestar uma personalidade.

Mas a personalidade deles não é a personalidade daquele que está no «Eu sou», porque um sabe que joga e o outro
não o sabe.

O que explica, certamente, do mesmo modo, que houve uma comparação – uma confrontação, tanto em vocês como
em seu exterior, sobre esse mundo – entre o «Eu» e o «Eu sou» (ou o «Eu» e o Si).

Do mesmo modo, hoje, alguns de vocês vivem a ruptura dos últimos apegos.

E isso, como vocês o chamam?

Se vocês são Absoluto, vocês não o chamam.

Vocês não o veem.

Se vocês estão no «Eu sou», podem ali colar todos os nomes que lhes passem pela cabeça.

Mas isso nada mudará.

Se vocês estão no «Eu sou», hoje, há, em vocês, a necessidade da experiência.

Não concebam, jamais, o Absoluto como um objetivo, porque ele afasta-se de vocês.

O Absoluto É, independentemente de vocês, quer vocês estejam no «Eu» ou no «Eu sou».

Superem isso.

Saiam dessa história de que há algo a procurar, de que há algo a encontrar.

Vocês têm, muitos de vocês, ancorado a Luz.



Vocês têm sido felicitados, porque mudaram a natureza do «Eu» para o «Eu sou».

O «Eu sou» é Liberdade, mas não é Liberação.

É o ponto de vista: há consciência ou não consciência?

O Absoluto não pode ser afetado nem pelas emoções, nem pelas feridas, nem pela morte, porque ele sabe, muito
bem, que nem a emoção, nem a ferida, nem a morte, jamais, existiu.

Isso os chama, ainda mais, a saber: de onde vocês olham?

Vocês se olham desse saco, desse mundo ou não?

Crer que, olhando desse mundo, vai permitir-lhes dele extrair-se, é uma ilusão.

A prova: é, efetivamente, um evento qualificado de exterior (que vocês nomeiam a Onda Galáctica, Cósmica, Solar,
pouco importa), que vem ajudá-los, mesmo se vocês tenham feito o trabalho.

Se não houvesse isso, vocês deveriam esperar o fim desse saco pessoal para serem Liberados, ao mesmo tempo
sendo Liberados Vivos.

Mas, enquanto vocês concebem que exista um apego a esse saco, aos seus pensamentos, às suas ações, a um
próximo (qualquer que seja), vocês não podem ser Liberados.

Isso foi chamado de diferentes modos: Abandono do Si, Renúncia, Sacrifício, Ressurreição.

Vocês podem ali colar todas as palavras, todos os conceitos, mas vocês não são um conceito.

Questão: em mim, não há mais questão.

Eu me deixo viver, mas os pensamentos continuam aí.

Refutá-los será suficiente para afastá-los?

Os pensamentos são o que eles são.

A partir do instante em que você interage nesse mundo, nesse saco, o pensamento está presente.

É diferente viver Absoluto, com uma forma, do que manifestar a personalidade e seus pensamentos, na vida comum.

Aquele que é Absoluto constatará que há pensamentos.

Esses pensamentos não terão qualquer tomada, nem na personalidade, nem no Eu sou e, ainda menos, no Absoluto.

O pensamento passa, nada há, portanto, a superar: apenas olhá-los passar, porque o Absoluto mostra que os
pensamentos não vêm de você.

Eles nascem e desaparecem, como as questões e as respostas.

São apenas jogos de interações e de reações.

O importante é saber se você está submisso aos seus pensamentos ou se seus pensamentos fazem apenas passar,
sem submetê-lo.

Não dê importância a eles: refute-os.

Mas isso não os fará desaparecer porque, como você quer comer se esse saco não lhe diz para comer?

Há, efetivamente, o pensamento de um apetite, ou de um comportamento, que estará aí.

A clarificação dos pensamentos faz com que, a partir do Absoluto com uma forma, os pensamentos não o
condicionem mais.

Os pensamentos servem para nutrir esse saco e essa vida, mas eles não são você.

Eles subsistirão, o que quer que você faça, exceto no Samadhi e exceto no momento em que você se recoloca no
Absoluto com um saco.

Não atribua, ali, importância, mas não os renegue: deixe-os passar e fique tranquilo.

O pensamento daquele que é Absoluto não tem qualquer ação, a não ser permitir a esse saco viver o tempo que ele



deve viver, e é tudo.

Aquele que está submisso aos pensamentos vai crer que deverá agir de acordo com esses pensamentos.

Ele vai chamar a isso intuição.

Nada tem a ver com a correção ou a falsidade do pensamento, mas, simplesmente: qual peso você atribui ali?

Qual lugar você dá aos seus pensamentos?

Enquanto há «eu», enquanto há «Eu sou», você está submisso aos seus pensamentos, exceto no estado de
Samadhi.

É o mesmo princípio do que aquele que é Absoluto e que vê onde está o confinamento, onde está o «eu», onde está
o «Eu sou», para ele, como para o que ele nomeia o outro.

Mas ele não é parte, ele não é mesmo mais o observador disso.

Ele os deixa passar.

Ele se serve deles, se eles são úteis para esse saco.

Mas, em momento algum, ele está submisso aos seus pensamentos, nem mesmo é afetado por eles.

O Absoluto em uma forma pode gritar.

Será que isso muda algo no que ele É?

Para aquele que escuta, sim.

Mas não para aquele que emite.

Porque ele emite de outro ponto de vista, para além de todo quadro, de toda referência e, sobretudo, de todo
condicionamento e, sobretudo, de toda crença.

É toda a diferença entre a verdade relativa e a Verdade Absoluta.

Aquele que é Absoluto exprime a Verdade Absoluta.

Como vocês dizem, no Ocidente: «eu e meu Pai somos Um», «o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que
vocês o fazem».

Essa Verdade é Absoluta, o que quer que vocês pensem, o que quer que emitam.

Porque aquele que exprime isso não está na reação.

Ele atua na interação, mas não é afetado, contrariamente àquele que vive o «eu» ou o «Eu sou».

Questão: enquanto não mais muita coisa desse mundo interressa-nos, é correto esforçar-se para implicar-se, ainda,
nesse mundo ou, efetivamente, deixar-se levar pelo fluxo desse desinteresse?

Cada Absoluto, na forma, cada Último Presente, em uma forma, é diferente,

A consciência, espontaneamente, apaga-se.

É claro, aquele que está estabelecido na personalidade, vai viver isso com horror.

Ele vai viver o fato de desaparecer.

Aquele que é Absoluto sabe, já, que nada desaparece, exceto esse corpo, exceto esse mental.

O desinteresse deve ser uma alegria extrema.

Porque aquele que é Absoluto não está no desinteresse, mas seu ponto de vista, Absoluto, dá-lhe a ver que é uma
ocupação, ligada à presença, ao aparecimento desse saco, dessa vida.

Mas ele não é essa vida, uma vez que ele é a Vida.

Toda a nuance – e ela é grande – está aí.

Mas alguns podem viver essa aniquilação.



Como você quer resistir?

Você é capaz de opor-se à sua morte?

Você é capaz de opor-se ao Absoluto?

Tudo está aí.

Enquanto você se opõe, há resistência.

Enquanto há resistência, há dualidade.

Mas, por vezes, o «eu» e o «Eu sou» são astutos, porque eles vão fazê-los crer que você é Absoluto para ter a paz.

Aquele que é Absoluto sabe-o, sem qualquer dúvida possível, sem questão e sem resposta, porque ele percebe,
simplesmente, que ele sempre esteve aí.

Ele não faz diferença entre um antes e um depois.

Ele toma consciência, tomando consciência.

É claro, aquele que está no «Eu sou» não pode aproximar-se, mesmo, da compreensão dessas palavras.

E ele gira em círculos.

O Absoluto não se põe mais a questão do interesse ou do desinteresse.

Ele vai deixar Ser, deixar fazer a Vida.

O que não quer dizer estar no desinteresse ou na não ação.

Mas a ação é conduzida pelo «eu» ou pelo «Eu sou», mas ele sabe que não é ele.

Aí também, vocês reencontram a noção de ponto de vista.

Onde vocês estão?

Quem faz o quê?

Quem reage e que age?

É isso que é preciso resolver.

Mas, quando isso é resolvido, vocês constatam, com estupefação, que ele sempre esteve aí.

Isso não apareceu um belo dia.

Vocês é que estavam afastados disso, por medo, por apego, por resistência, por adesão a crenças.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.

O que vocês veem são apenas projeções, histórias, memórias, ilusões.

No entanto, revelar isso não põe fim ao saco, mas muda-os, radicalmente, de ponto de vista, coloca-os além de toda
lei desse mundo.

O Absoluto não conhece qualquer lei.

Ele é Amor, mas não o amor que vocês imaginam.

Questão: a Onda de Vida tem por papel suprimir o observador?

A partir do instante em que não há mais resistência, a partir do instante em que o medo desaparece, a partir do
instante em que o sentido de um papel, de uma missão ou de uma função desaparece, a Onda de Vida não é mais

vista, nem vivida: ela é sua própria natureza.

Assim, portanto, superando e transcendendo a percepção da Onda de Vida, que se traduz pelo Êxtase (que nada tem
a ver com um desejo ou um prazer), naquele momento, a Onda de Vida conduz à Infinita Presença.

A revelação e a superação dela fazem-no perceber, no «Eu sou», que você é o não Si.



Não antes.

É, portanto, de algum modo, o que vocês podem nomear uma forma de preparação, uma antecipação do que vocês
São, em Verdade.

Sem Onda de Vida, vocês não são Liberados, vocês são Realizados.

Vocês serão Liberados, em um momento coletivo, que põe fim à ilusão coletiva.

Mas as circunstâncias não são as mesmas, conforme o Absoluto é o que você É ou conforme você crê perseverar e
permanecer até esse momento.

É preciso, efetivamente, esquecer-se de si mesmos, desaparecer, totalmente.

Isso não quer dizer nada mais fazer, mas deixar fazer.

É a não implicação, no sentido o mais nobre, não como uma negação, não como o fato de recusar, mas,
efetivamente, de não mais estar no mesmo lugar, de mudar de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista Absoluto não será mais ligado a esse saco, a essa pessoa, aos seus condicionamentos, às
suas feridas, à sua história, mas, efetivamente, a outra coisa.

Mas, enquanto vocês creem procurá-lo, vocês não o encontrarão.

É todo o resto, que é chamado efêmero, que deve desaparecer.

Não é uma ação, eu diria que é uma não ação, mas essa não ação não os impede de agir na vida.

Ela lhes desvenda, simplesmente, quem vocês São, para além do ser, para além dessa vida.

Questão: a Onda de Vida é a trama do Absoluto, do manifestado e do não manifestado?

Ela é a trama, o suporte, a manifestação, como a não manifestação.

Efetivamente.

E isso tem por nome Amor.

Mas não o Amor vivido na coroa radiante do Coração, mas o Amor que não tem mais qualquer noção de pessoa, de
ser, de indivíduo, de história.

É o Absoluto.

A Onda de Vida concorre para o desaparecimento da pessoa.

Porque essa pessoa não é mais identificada a qualquer medo, a qualquer limite, a qualquer papel, a qualquer missão,
porque tudo isso é superado e transcendido.

Não há mais qualquer sentido do «eu», o que não quer dizer que o «eu» desaparece.

A Onda de Vida, como vocês sabem, é ligada à Liberação da Terra e do Sol.

A própria Terra é uma projeção, ou uma emanação, como lhes foi dito, ligada, em ressonância e em espelho, a Sírius.

Mas o que é Sírius, para o Absoluto?

Ainda uma história, ainda uma lenda, ainda uma memória, mesmo livre.

Mudem de ponto de vista, aí também.

Tornar-se a Onda de Vida não é olhá-la viver-se; é, aí também, superá-la para transcendê-la.

Porque, naquele momento, vocês vivem a Essência de quem vocês São, nesse saco, para além desse saco, ou seja,
o Êxtase, que nada tem a ver com a Alegria.

O Êxtase é sua natureza.

A Alegria é uma projeção.

Não vejam, aí, qualquer noção negativa, é, simplesmente, um ponto de vista diferente.



Questão: eu vivi um início de dissolução com um amigo.

A surpresa e o incômodo fizeram-me retrair-me.

Você pode iluminar-me?

No próprio enunciado de sua experiência, o que aconteceu?

O medo esteve presente.

O que você nomeia, pudicamente, um incômodo, é um medo do próprio desaparecimento do «eu» e do «Eu sou».

Isso assinala um apego à forma, um apego a uma identidade.

Enquanto há apego a uma identidade, vocês não podem ser o outro.

Não pode, portanto, haver dissolução.

Vocês podem comungar, mas não podem dissolver-se, porque mantêm o sentido de uma presença, o sentido de um
observador, vocês não aceitam tornar-se o outro, que vocês São, em Verdade.

Vocês mantêm uma separação.

Isso faz parte, efetivamente, da experiência.

O Canal Mariano, e Maria, ou outros Arcanjos não são vocês.

Vocês vivem Comunhões que os aproximam do Êxtase, mas, enquanto vocês não são o outro, enquanto o sentido de
uma identidade não desapareceu, vocês estão, ainda, observando, vocês são o Testemunho.

Tornar-se o outro não é um jogo de palavras, nem uma crença.

É o que vocês São, em Verdade, desde sempre.

Para isso, é preciso deixar o lugar, o sentido do Acolhimento.

Mas esse Acolhimento não é a persistência daquele que acolhe, mas o desaparecimento daquele que acolhe, que
aceita tornar-se o outro, que não é mais, portanto, o outro, mas que é o mesmo.

Enquanto há medo há resistência.

Porque isso quer dizer que vocês estão apegados à sua história, à sua pessoa, ao seu corpo e, portanto, que há ego
e resistência.

Mesmo isso não tem que ser julgado, mas, simplesmente, ser olhado.

Todo sentido do «eu» deve desaparecer.

A Onda de Vida, a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, o Fogo do Coração: todos esses efêmeros são destinados a
facilitar, como eu o disse, a tarefa.

Até o momento em que vocês percebam que não há qualquer tarefa.

A única tarefa é vocês mesmos.

São apenas jogos de projeção.

E vocês aderem, permanentemente, a isso.

Mas as experiências efetuadas, por sua intensidade e por sua novidade, podem conduzi-los a soltar isso, ou seja, a
não mais ser o Testemunho, o observador, a não mais ser vocês, a tornar-se o outro e, finalmente, aperceber-se de

que não há nem um, nem o outro.

E, aí, o Absoluto É.

Vocês veem, enfim, claramente, para além de qualquer visão.

Porque vocês são Transparentes.

Sendo Transparentes, vocês não podem mais interagir com o que quer que seja.



Vocês não são mais afetados.

Então, para alguns, isso vai traduzir-se como um sentimento de desaparecimento, de anestesia ou de hiperestesia.

Mas não parem aí, tampouco: vão além.

Vão até o extremo, até que vocês vivam que não há qualquer extremo, nem mesmo um início e, ainda menos, fim.

Porque vocês são o que estava aí, antes do nascimento, após a morte, que sempre esteve aí, antes da existência dos
planetas, das estrelas, das Dimensões.

Vocês são isso.

Mas ser isso é pôr fim às ilusões, a todo efêmero, a toda crença de que vocês evoluem, de que vocês devem
melhorar, de que vocês têm algo a conduzir.

Mas ser Absoluto não os impede de conduzir o que quer que seja.

Simplesmente, aí também, olhem: é o ponto de vista que não é o mesmo.

Ou vocês estão confinados, ou estão Liberados.

À primeira vista limitada, isso nada muda.

Mas, é claro que isso nada muda, porque o Absoluto nada tem a mudar, uma vez que, como eu disse, ele sempre
esteve aí, antes mesmo que vocês existissem em um saco.

Viver isso é superar e transcender, sem ocupar-se disso, toda história, toda memória, todo medo, todo sofrimento,
toda morte.

É restabelecer-se no que vocês São, de toda a Eternidade.

Questão: não tendo questão, eu posso receber o que você tem a comunicar-me.

O que eu tenho a dizer-lhe não é uma comunicação.

É, como eu disse no preâmbulo, uma Vibração, bem além de todo sentido inteligível, bem além de todo sentir e de
toda percepção que lhe é própria.

Se você não se coloca mais na posição daquele que escuta, na posição daquele que ouve, mas, unicamente, além de
todo observador, há uma ressonância que se cria nesse mundo, entre você e eu, até o momento em que seu ponto
de vista o faz viver que não há você e não há eu, que o leva a ir além do olhar, além da história, além, mesmo, do

instante presente.

A partir do instante em que todo sinal cessa, então, o Absoluto está aí.

Não é, portanto, uma comunicação, porque a comunicação parte de um ponto a outro.

É isso, na aparência e, unicamente, na aparência, porque há um sinal que é emitido, de lá, onde estou, para aí, onde
você está.

E esse sinal que é emitido de um ponto a outro, há ressonância, mas há, também, interpretação.

O próprio sentido da ressonância, a própria interpretação deve deixar lugar para a vacuidade, primícias ao Absoluto.

Em um primeiro tempo, você observa, escutando ou ouvindo, como eu disse.

Mas se você aceita ir além disso, você se aperceberá de que não há um ponto e outro, de que não há distância, de
que não há comunicação, nem mesmo relação.

Há Absoluto, a partir do instante em que cessam o Testemunho, o observador e a própria observação, a partir do
instante em que você considera que não há mais sujeito e objeto e, ainda menos, dois sujeitos.

Naquele momento, nada mais há a comunicar.

O Absoluto não se comunica, mas, para aquele que está no limitado, isso pode chamar-se uma comunicação, com
palavras, com Vibrações, com questões e respostas.

Mas, após isso, em definitivo, há o Absoluto, que não é nem função da questão, nem da resposta, nem de um, nem
do outro, nem do sujeito, nem do objeto, nem do que é veiculado pela Vibração.



Questão: na expressão «o corpo, a alma, o Espírito», o que é o Espírito e qual é sua relação com o Absoluto, se há
uma?

O corpo é o saco de alimento.

A alma e o Espírito são sacos que permitem a experiência e a projeção.

O Espírito seria o «Eu sou».

O Espírito não pode conduzir ao Absoluto, uma vez que, mesmo esse Espírito, deve ser entregue ao Absoluto: «Pai,
eu entrego meu Espírito entre suas mãos».

É o abandono de toda vontade própria, de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, de toda
veleidade de confinamento, de delimitação.

O corpo, a alma e o Espírito representam uma Unidade.

A Unidade não é Absoluta, porque o Absoluto contém tanto a Unidade como a Fonte, como todo o resto.

Assim, portanto, o que você É não pode ser condicionado pelo corpo, a alma e o Espírito, porque corpo, alma e
Espírito necessitam de um observador, um Testemunho.

Se isso desaparece, o Absoluto é.

Não antes.

Não pode existir qualquer relação, qualquer ressonância, mas pode-se dizer, contudo, que o corpo, a alma e o
Espírito são inclusos, de algum modo, no Absoluto.

Tudo depende, aí também, do lugar – que não é um lugar – onde você se coloca.

Ou você se localiza, ou você não está mais localizado.

É o desaparecimento do observador: o momento em que é chegado para viver a não consciência ou a-consciência.

A consciência concerne à alma e ao Espírito.

A não consciência ou a-consciência não é mais concernida pelo corpo, a alma e o Espírito, em qualquer de suas
experiências (confinada ou não).

Questão: eu experimento uma espécie de dormência e, quando pergunto ao meu mental: «quem sou eu?» há cada
vez mais dificuldade a responder-me.

Ao oposto, se eu o faço repetir: «eu sou Absoluto» eu não o vejo reagir, mas, contudo, eu não vejo subir a Onda de
Vida.

Mas, como você pode imaginar dirigir-se ao seu mental?

Você crê que é ele que vai fazê-lo viver o Absoluto?

Ele vai tudo fazer para afastá-lo dele.

Ele vai fazê-lo repetir: «eu sou Absoluto».

E isso pode durar uma eternidade, porque você considera que é seu mental que vai conduzi-lo ao que você É.

Como você pode crer, ou mesmo imaginar, algo assim?

A refutação não é uma afirmação.

Não é porque você vai repetir: «eu sou Absoluto», que você vai sê-lo, porque, quem repete, se não é o mental?

A refutação nada tem a ver com isso.

Refutar o efêmero é a solução.

Mas dirigir-se, você mesmo, ao seu próprio mental, é uma inversão total, ou seja, seu «eu sou» dirige-se ao seu
«eu».

Como é que, nesse sentido, poderia existir qualquer Absoluto?



Enquanto há essa busca, enquanto há essa crença, nenhuma Onda de Vida pode aparecer.

O único modo é Abandonar-se, a si mesmo.

O único modo de Abandonar-se a si mesmo é a refutação, e não a afirmação.

Afirmar: «eu sou Absoluto», tal como você diz, é a demonstração perfeita de que você não é Absoluto, enquanto é o
que você É.

A afirmação mental – como se dirigir ao seu próprio mental – nada quer dizer, e não implicará qualquer modificação
do que quer que seja, porque o lugar no qual você se coloca é, deliberadamente, o «eu» ou o «Si»: esse «eu» ou

esse «Si» que se dirige a ele mesmo.

O pensamento positivo continua um pensamento.

Esse pensamento positivo age no âmbito do «eu», mas nenhum «eu» o fará descobrir o que você É.

A prova, é que você não o vive.

A Onda de Vida necessita de soltar o pensamento positivo, ou seja, a vontade.

Enquanto você quer e crê em algo, ela não acontecerá, jamais, porque você está, ainda, em uma perspectiva linear
de crer que há uma evolução, que há algo a melhorar, e você se põe, a si mesmo, na distância, criando um objetivo

ilusório, um caminho ilusório.

É claro que a Onda de Vida não pode nascer nessas circunstâncias.

Ela apenas pode nascer se você está Abandonado, primeiro, à Luz e, em seguida, a si mesmo.

Você procura colocar-se no observador, mas não é, mesmo, o observador ou o Testemunho do Si, mas do «eu»:
você se espelha, a si mesmo, em si mesmo.

Há, nesse nível, o que vocês nomeiam uma ferida narcisista.

Essa ferida narcisista o faz considerar que é o «eu» que deve viver a Luz e que há algo a incorporar, mantendo o
«eu».

Eu posso apenas dizer o que eu já disse: esqueça-se.

Enquanto você crê ser uma pessoa, você continua ela e, sendo uma pessoa, há uma separação, uma divisão, um
afastamento que apenas existe em seu mental.

Então, como você pode dirigir-se ao seu próprio mental?

Vá, antes, ao sentido da confusão.

Se seu mental está confuso, isso quer dizer que ele rende as armas.

Você o observa, por momentos, render as armas, e você volta a nutri-lo, no instante seguinte, repetindo a ele: «eu
sou Absoluto».

Você pode repetir isso muito tempo.

O Abandono do Si é não mais exercer o mínimo pensamento positivo, não mais querer o que quer que seja.

Você quer fazer coexistir, do mesmo ponto de vista, o «eu», o Si e o Absoluto, mas o Absoluto não pode estar,
enquanto o «eu» e o Si não desapareceram.

Você não desapareceu.

Você mantém uma forma de presença, não tanto como observador que ainda não desapareceu, mas no que eu
nomeei essa ferida narcisista.

Tente, simplesmente, lembrar-se do que você era antes de ter o sentido de uma pessoa, antes de três anos (ndr: a
idade de três anos).

Você deve chegar ao estado do sono, ou seja, aquele em que você não existe mais.

Ora, repetir: «eu sou Absoluto» mantém a ilusão.



É seu mental que lhe ditou essa conduta, fazendo-o crer que você ia ali chegar.

Mas isso é impossível.

Eu posso apenas repetir-lhe: esqueça-se e refute.

Refutar não é afirmar. Eu repito.

Questão: Ser o receptáculo de minhas Irmãs Estrelas, e Irmãos Anciões, e dos Arcanjos, e de você, BIDI, e irradiar
seu Amor Absoluto, sem qualquer participação de minha vontade e a nenhuma direção.

Estar em minha Presença sonora do Universo, sem ali prender-me.

Estar na Onda de Vida que me percorre, sem ali atribuir importância.

Sentir o Amor de meu Coração queimar ao Infinito.

Seguramente, resta-me a paciência para tornar-me Absoluto.

Quando você diz tudo isso, e quando demonstra o que vive, isso é a Última Presença.

Eu poderia dizer, simplesmente que, tendo observado e vivido tudo isso, com toda a Alegria manifestável e
manifestada, quando você acolheu, em si, Anciões, Arcanjos ou eu mesmo, resta-lhe fazer desaparecer – sem o

querer – o Observador que viveu e constatou tudo isso.

Nada mais há a empreender.

Eu repito (como disseram outros Anciões): fique tranqulio, nada mais queira, nada decida, deixe instalar-se o que
você É.

Isso necessita, de você, nada mais do que desaparecer, ou seja, fundir-se em um Ancião, em uma Estrela, em um
Arcanjo, em mim, em quem você quiser, em seu duplo, em KI-RIS-TI, isso não tem qualquer importância.

Nesse momento em que se manifesta o que você nomeia uma Presença (em seu Canal Mariano ou em seu Coração,
ou nos dois), esqueça-se.

Nós não estamos mais, unicamente, na refutação, mas no desaparecimento do Si.

Aí, você é o que você É, Amor Absoluto, sem qualquer dúvida possível.

A partir do instante em que você para de fazer, a partir do instante em que você para de ser, o mundo desaparece
(como você desaparece) e, quando tudo desapareceu do efêmero, resta o Absoluto.

Você se tem na Infinita ou Última Presença.

Resta apenas finalizar – se posso exprimir isso assim – sua própria Presença, fazer desaparecer o Testemunho,
aquele que viveu todas essas Graças.

Porque você não tem que vivê-las, unicamente.

Porque ela é sua Natureza: graça Absoluta.

Ela, portanto, o fez sentir – por suas experiências, pelo que você me pergunta – que lhe resta render o último efêmero
– o Testemunho, a própria consciência – justamente, fazendo cessar toda projeção, toda ideia, toda sensação, toda

experiência.

Naquele instante, e a partir desse instante, você será o que você É, de toda a Eternidade: Absoluto.

Lembre-se de que há passagens do «eu» ao Si, do «eu» ao «eu sou», mas que não há passagem entre o «eu sou» e
o Absoluto.

É a refutação do «eu» e do «eu sou» que deixa aparecer o que é, de toda a Eternidade, o que você É, para além do
Ser, para além da consciência, para além de toda experiência.

Se você para, se você desaparece, então, Absoluto você aparece, porque ele jamais desapareceu.

Coloque-se a questão de quem observou, quem viveu tudo isso?

Efetivamente, aquele que esteve imóvel, para além do Testemunho e do Observador.

Eu diria: translade o ponto de vista.



Suprima todo olhar.

Nada mais há a fazer, nada mais a empreender.

Isso se chama: «ficar tranquilo», além, mesmo, do Observador.

A Infinita Presença.

Pela dormência do corpo, pelos Sons, pelo Canal, pela Onda de Vida, pelo Fogo do Coração, pelo Kundalini (como
eu disse) devem ser transcendidos, superados, o que lhe dá a Ser, além de toda percepção e de toda consciência, ou

seja, estar no não Ser, o que você É.

Você é, de algum modo, o apoio e a Essência de todas as experiências do mundo, como as suas.

Se você se apreende disso, você se desapreende de todo o resto.

E aí, você verá que tudo está aí, já, assim como o que foi desenvolvido, que tudo o que foi sintetizado, que o
conduziu a viver suas experiências, a descobrir alguns estados.

Hoje, é-lhe pedido para ir além de todo estado, sem mover-se.

Então, permanecendo assim, sem esforço, sem sentido do «eu» ou do «eu sou», você será apreendido pelo que você
É.

Mas você, você nada mais apreenderá.

Questão: o Aïn Soph [(*) do hebraico: Sem Limites - é o Todo Supremo da cabala] é o Absoluto?

Trata-se do Aïn Soph Aur, além do Aïn, além do Aïn Soph.

O Absoluto é o Parabrahman.

O Aïn Soph é o Brahman.

Pode-se dizer que o Parabrahman (ou o Aïn Soph Aur) contém o Aïn Soph ou contém o Brahman.

Mas são apenas conceitos, apenas palavras.

Não seja tributário das palavras, porque toda palavra é um conceito, toda palavra é uma projeção na ilusão.

O perigo do conhecimento está aqui: é tomar o conhecimento pela vivência.

Nenhum conhecimento pode ser uma vivência, mas a reapropriação de uma vivência, através de uma terminologia,
uma língua, uma linguagem, uma crença.

Enquanto você tem necessidade de identificar – e, do mesmo modo, enquanto você tem necessidade de nomear uma
pessoa, um conceito, uma ideia – o Absoluto não pode estar.

O silêncio do que é nomeado, o silêncio dos conceitos, como o desaparecimento da pessoa são elementos
essenciais, que permitem ao Absoluto – que sempre esteve aí, eu o lembro – revelar-se, desvendar-se, porque é o

que você É.

Nenhum conceito, nenhum conhecimento leva-o ao Amor e, aliás, nas Escrituras do Ocidente, isso foi dito por
numerosos místicos.

O conhecimento é uma projeção, ele está na antítese e ao oposto da simplicidade, porque todo conhecimento é uma
projeção e, portanto, pertence à ilusão.

Você não pode conhecer o que você É.

Você não pode encontrar o que você procura.

Apenas a partir do instante em que você cessa a busca, a procura – ou imagina que tem algo a encontrar – a partir do
instante em que você para os conceitos, é que o Absoluto está aí.

É preciso esquecer-se de tudo isso.

Enquanto há necessidade de nomear, enquanto há necessidade de referir-se ao que quer que seja, você não pode
ser Absoluto, porque a consciência está em ação e a ação da consciência é a de ter-se fora do Absoluto, de apoiar-se

no Absoluto, mas, em caso algum, permitir o Absoluto.



Assim, portanto, é essencial fazer desaparecer todos os conceitos, todas as crenças, todas as trapaças da
espiritualidade, que são apenas desvarios, apenas passatempos, apenas divertimentos.

Isso não é para renegar porque, frequentemente, foi o que lhes permitiu chegar aí.

Mas aí, agora, para ser Absoluto, não há qualquer lugar aonde chegar, qualquer parte na qual procurar, qualquer
parte na qual encontrar.

É apenas o movimento que deve parar, não como a expressão de uma vontade, nem de um mental, mas no fato de
que tudo para, a partir do instante em que você não procura mais os conceitos, nem as palavras, nem o que quer que

seja.

Então, o Absoluto está aí.

Questão: você me disse: «há etapas para a observação lúcida».

Eu aceito e refuto esse comando de aderir à necessidade do outro, seja de servir de vítima, algoz ou salvador.

No testemunho, eu me desengajo, por vezes na paz, por vezes, ainda, na inquietação da vítima de mim mesmo,
pouco importam os papéis interpelados.

O desafio é o de desapreender-me, de passar outro do que sempre fez parte da falsificação das relações.

Você tem uma opinião para fortalecer-me em minha posição, porque os testes são, é claro, a cada instante.

Qual é a questão?

Onde está a questão?

Eu vejo apenas afirmações.

Eu vejo apenas «eu».

Eu vejo apenas o sentido de uma identidade: eu e o outro, eu e minha vida.

Há, indiscutivelmente, a vontade de colocar-se ao centro.

Mas não o centro imóvel: o centro que leva a si e, portanto, à instalação do Si.

Há, de qualquer forma, um progresso.

Há, de qualquer forma, uma progressão, mas o Absoluto não pode ser, de modo algum, uma progressão, nem uma
aceitação, nem mesmo uma superação.

Esqueça-se de tudo isso, esqueça-se de toda história, de todo sentido de uma pessoa, de todo sentido de uma
identidade.

Você não tem qualquer meio – através disso – de ser Absoluto, porque dizer: «aceitar renunciar aos próprios
sofrimentos» faz desaparecer os sofrimentos?

Não, porque você se coloca no mesmo nível.

Essa lucidez tem etapas, mas nenhuma etapa é Absoluto.

Tudo traduz, sem exceção, uma mudança de olhar, mas que o mantém ao centro de si, ao centro de uma identidade.

O Absoluto está ao centro de tudo, mas não ao centro de uma identidade, nem de uma pessoa.

Há – por isso, por essas palavras – o sentido de uma afetação a si mesmo, a necessidade de uma apropriação e não
de uma restituição: o medo de desaparecer.

Há, portanto, algo que é mantido, algo que não é solto, algo que mantém, artificialmente, o sentido de uma presença,
o sentido de um «eu sou», uma consciência.

Todas essas etapas lúcidas devem ser refutadas.

A refutação acompanha-se da Onda de Vida.

Ou, então, o Abandono do Si é tal que o Canal Mariano, as Presenças estão aí, tanto em vocês como ao seu lado.



Mas, para isso, o «eu», o Si devem desaparecer.

Há, portanto, novamente, para além dos estados lúcidos, uma forma de reposicionamento em um centro que não é
mais você, nem o «eu sou», em um centro que está além daquele que olha, daquele que viu etapas, daquele que

compreendeu, daquele que apreendeu.

Vá além de tudo isso e você encontrará a Paz: não aquela ligada a uma satisfação ou a uma lucidez, mas,
efetivamente, ao Absoluto.

De qualquer forma, você se coloca à distância do que você É, ao centro, não de si mesmo, mas ao centro de tudo.

Assim, você mantém, sem o querer, a distância entre o Tudo e Você.

É isso que há a ver.

Tornar-se Transparente é não mais ser, é não mais interferir, é deixar estabelecer-se o que você É.

Questão: a noite passada, eu vivi, pela primeira vez, a Eternidade.

Era a Paz verdadeira, a plenitude do silêncio.

É isso a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya?

É isso o Absoluto?

Ou é, ainda, o Si?

Shantinilaya é a tradução do Absoluto.

É, de algum modo, se posso exprimi-lo assim, a barreira ilusória entre a Infinita Presença e o Final ou o Absoluto.

É a coloração do Absoluto.

A partir do instante em que Shantinilaya é tocado, o Absoluto está aí, realmente, para você.

Se ele está, você vai constatar que deixa esse corpo viver, esses pensamentos passar, que você não sabe mais ser
afetada pelo que vivem esses diferentes sacos, porque você É Eternidade, porque você é Shantinilaya.

E aí, efetivamente, o olhar mudou.

As consequências disso serão múltiplas.

Observando as consequências, a partir do «eu» ou do «eu sou», aparecer-lhe-á que você não é mais afetada e,
também, que você poderá passar, com uma facilidade cada vez mais evidente, da ação do jogo da vida desse mundo

para a contemplação do Si, para Shantinilaya, sem qualquer dificuldade.

Aí está a verdade Absoluta.

Questão: Basculamento. Isso me parece diluir.

Você pode pôr-nos em uma forma de Luz clarificada?

O melhor dos Basculamentos que você conhece é a cada dia: é o momento em que você dorme e o momento em que
acorda.

Você Bascula, de uma consciência para outra coisa.

Isso é um Basculamento.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Contudo, você pode ali encontrar elementos apreciáveis, que lhe permitem conceituar – mas não vivê-lo – o
Basculamento.

É, por vezes, a Reversão – passagem de um estado a outro – porque, tanto no Basculamento como na Reversão, há
um ponto de apoio: o «eu» ou o Si.

No Final ou no Absoluto não há mais qualquer ponto de apoio, é toda a diferença.

Não se Bascula no Absoluto: o Absoluto já está aí.



Reverte-se ou Bascula-se do «eu» ao Si, transpondo uma porta, revertendo um triângulo elementar, revertendo a
alma do ponto de vista do corpo ao ponto de vista do Espírito.

Mas o Absoluto contém, absolutamente, tudo isso.

Ele não pode ser, em caso algum, um Basculamento, mas, efetivamente, a parada do movimento, a parada de toda
dinâmica, a parada de toda percepção e de toda sensação.

O Basculamento é o mecanismo que conduz a consciência a viver os diferentes Samadhi: passar da consciência
comum a Turiya, mas Turiya não é Shantinilaya, não é um Basculamento.

É, justamente, o momento em que tudo está imóvel, no qual nada mais pode Reverter-se, no qual nada mais pode
Bascular.

É quando a Presença desaparece.

Você pode assimilar isso a um Basculamento, mas o Basculamento tem um ponto de apoio.

Mesmo se é passível de sobreposição.

A passagem do estado de vigília ao sono pode ser chamada Basculamento, mas, quando você está no sono e
acorda, o que é que Bascula?

É o movimento – se posso dizer – inverso.

Fazer desaparecer o Basculamento, ficando tranquilo, permite ser Absoluto.

Isso não é nem um Basculamento, nem uma Reversão, mas, bem mais, a evidência que se manifesta diante de você
e em você, que não o faz mais depender de uma oscilação, de uma alternância, mas, efetivamente, do que foram

nomeadas passagens de um ao outro.

Essas passagens de um ao outro se manifestam, claramente, como uma percepção ou uma não percepção.

Mas algo se moveu, enquanto você não se movia.

São as passagens do «eu» ao Si, do Si ao Absoluto, do Absoluto ao «eu», uma vez que ele está aí, revelado, uma
vez que seu ponto de vista está dentro, e não mais fora.

O Basculamento não concerne ao Absoluto.

Quando você passa da vigília ao sono, há Basculamento.

Quando você passa do sono ao despertar ou à vigília, mesmo se isso possa ser percebido como um Basculamento,
não é mais um Basculamento.

É uma mudança de posição da consciência, o cruzamento de uma Porta.
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Questão: quando uma questão vem, acontece-me de esquecê-la no instante após ou, então, de dizer-me que não é
importante.

Isso flutua, por vezes, ser um cérebro vazio e não mais ter vontade, mesmo, de procurar compreender.
São as primícias de um Abandono total, antes do Basculamento?

O fato de ver a inutilidade de seus próprios questionamentos é a primícia do Abandono do Si.
E, portanto, efetivamente, o que é vivido é um Basculamento.

É o momento em que todas as questões que possam surgir, em sua consciência, em seus pensamentos, permitiu-lhe
vê-las como, estritamente, nada mudando no que você É.

O fato de que essas questões desaparecem ou que, por vezes, você se diga: «para quê?», basta para afastar os
pensamentos, para torná-los ineficazes em seu Eu Sou.

E isso é, efetivamente, o Basculamento, não para o Absoluto – o que é impossível – mas, efetivamente, o último
Basculamento do Eu Sou à Infinita Presença.

É o momento em que há, efetivamente, no Eu, o aparecimento de «para quê?», que não é uma demissão, mas,
efetivamente, substituir as questões em seu sentido primeiro, ou seja, um questionamento sobre uma causalidade:

causalidade que pertence, de maneira permanente, ao efêmero.
No Absoluto não pode existir a mínima questão.

A Vida vive-se na Paz, na Alegria e, sobretudo, no Êxtase, no qual toda questão que possa aflorar não interessa mais
do que a própria causalidade: «onde se encontra a chave da porta», e não mais «onde é meu caminho» e, ainda

menos, «onde é a Porta Interior».

As questões permanecem no domínio da causalidade imediata da vida desse saco de alimento e desse saco mental,
mas não interferem mais, de modo algum, na própria consciência, no Eu Sou.

Apenas o «eu» pode ser implicado, como uma ação ou uma atividade do mental, necessária, por exemplo, para
conduzir um veículo.

Mas as questões apagam-se por si mesmas sobre o sentido da vida, sobre o sentido da Presença ou da Ausência.
Isso traduz, efetivamente, o basculamento do Eu Sou à sua última manifestação, chamada Infinita Presença.

Há, portanto, seguramente, no próprio mecanismo das questões que vocês colocam, uma orientação sobre a situação
de seu ponto de vista.

Se suas questões, destinadas à causalidade, exercem-se em uma causalidade espiritual, vocês estão muito longe do
Absoluto, ou ele está, antes, muito longe de vocês, devido ao seu próprio afastamento.

Porque, mantendo um questionamento no próprio sentido de sua vida, ou sobre questionamentos ditos espirituais,
vocês mantêm uma distância artificial entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês manifestam.

Enquanto há questão e resposta, como nós o fazemos, não pode haver Absoluto: há aproximação ou afastameto,
segundo o ponto de vista que é o seu e que é o meu.

O Absoluto não conhece qualquer questão.
O Absoluto é evidência.

Ele não se mistura com o que ele contém, ou seja, o relativo.
Se vocês se questionam sobre seu passado, sobre suas relações, sobre seu futuro, sobre o amanhã, em uma

diligência espiritual, vocês trapaceiam a si mesmos.
Vocês não têm mais necessidade de uma trapaça exterior, vocês se divertem na ilusão.

Quando o Absoluto está aí, desvendado, revelado, não pode existir questão.
Quando o Duplo toma-os, o que pode existir como questão, aqui, nesse corpo?

A questão pode chegar após a vivência.
Se ela chega durante a vivência, a Comunhão, a Dissolução, a Onda de Vida, tudo para.

É nesse sentido que se diz a vocês para ficarem tranquilos, nada fazer, nem mesmo mais observar, nem ser o
Testemunho.

Em contrapartida, coloquem-se todas as questões que quiserem para comprar uma roupa, mas vocês não são a
roupa.

Vocês não são, mesmo, quem está na roupa.
O que vocês São não requer qualquer questão, porque é uma evidência e, a partir do instante em que vocês o São,

mais nenhuma dúvida, mais nenhuma interrogação pode nascer.

Vocês estão além do «eu», além do Si, além da causalidade.
Vocês são a Graça.

A Graça não se interroga, jamais, a si mesma.
Enquanto vocês têm a impressão de evoluir, de progredir, de aproximar-se ou de afastar-se, vocês continuam na

causalidade, na ação/reação.

No Absoluto há o que vocês São, por Essência e por Natureza.
Todo o resto é supérfluo.

O questionamento sobre o espiritual é apenas uma trapaça.
Questionar não é refutar.

Quando vocês São Absoluto, vocês o sabem, porque vocês o vivem.
Nenhuma interrogação pode nascer sobre o que vocês São.

http://www.archive-host.com/link/fcfb791b8da53c6f05856e500cf803cc0eb50929.mp3


A interrogação é, já, uma tomada de distância, a percepção de uma distância, de um objetivo, de algo a encontrar, a
buscar, a explorar.

É quando todos esses jogos cessaram que o Absoluto É.

Questão: cada vez mais, eu me sinto como uma boia sobre o mar, sem bússola nem compasso.

Eu voltarei a uma frase que é chave, porque ela corresponde, muito exatamente, ao que você descreve.
Você disse ser uma boia sobre o mar, o que mostra, à evidência, que você deixa sua vida dirigir-se pela a corrente da

vida.
Mas por que você põe uma distinção entre a boia e o mar?

Você não é a boia: você é o mar que contém a boia.
Se você muda esse ponto de vista e compreende isso e vive-o, o Absoluto está aí.

Há, ainda, uma tomada de distância.
Você se deixou levar pela vida, pela Onda de Vida, mas você não é, ainda, a Vida, porque considera que é a boia

sobre o mar.

É o mesmo exemplo como o que eu havia chamado o teatro, a cena, o espectador e aquele que aceita sair do teatro
para ver que o teatro não existe.

Do mesmo modo, eu a convido a ser o mar e não mais a boia.
A um dado momento, você verá que não há nem mar, nem boia, mas que você é o conjunto de tudo isso, no entanto.

Isso corresponde, também, ao que eu nomeei as camadas de cebola.
Dê-se conta de que, além do observador da Fluidez nova que você vive, há algo por trás desse observador, que

jamais se moveu, que sempre esteve aí e que não põe qualquer distância, qualquer separação entre a boia, o mar e o
conjunto, que não existe.

Se há, nesse nível, o clique, você mudará de ponto de vista.
Você não será nem a boia, nem o mar.
Naquele momento, você será Absoluto.

Eu a engajo, portanto, além da refutação que você efetuou e da investigação, a desidentificar-se da boia, mesmo se
essa boia seja leve e deixe a vida percorrê-la.

Deixar a vida percorrê-la, mostrar-lhe a vida, mas você É a Vida e não o que é percorrido pela vida.
Aí, cessa toda projeção da consciência em um «eu», em um «Eu Sou» ou, mesmo, em um observador.

É muito simples.
Coloque-se no lugar no qual não há mais movimento, não ao centro da boia, não ao centro do mar, mas ao centro de

Tudo.
Esse centro de Tudo é o centro em cada ponto e não ao centro.

O centro, aí, é o centro real, que não tem necessidade de ser localizado, porque cada ponto está equidistante dele.
Se você apreende isso, então, o Absoluto está aí.

Não há necessidade de tempo.
Em seu caso, não há mais necessidade de refutar, nem de questionar, nem de investigar.

Aceite.
Então, o Absoluto está aí.

Você não é nem o mar, nem a boia.
Você É o que sustenta a boia e o mar.

Aí está o Absoluto.

Questão: o Absoluto ou Paz Suprema é o que está na Simplicidade, na Humildade, na Transparência, na própria
Essência do que nós somos?

A partir do instante em que vocês são Humildes e Simples, a partir do instante em que saem de todo papel, de toda
função, não se demitindo, mas colocando-se no exato ponto de vista, a partir do instante em que vocês não inter-

reagem mais, pela Transparência, então, a Onda de Vida, o Absoluto pode Ser.
Porque, justamente, vocês não estão mais na ação nem na reação.
Mas compreendam, efetivamente, que isso não os impede de agir.

É o ponto de vista que mudou.
Vocês aceitam que esse saco de alimento, que esse saco mental faça o que há a fazer.

Mas vocês não são o que faz.

A partir desse instante, o Absoluto está aí.
É, portanto, eu repito, uma mudança de posição, de olhar, de ponto de vista.

É tomar consciência, primeiro, de que há um observador, de que há a Vida e de que isso se vive, independentemente
de vocês.

É a saída da implicação, é a saída do ego, é a Transcendência do Si, é o basculamento na Infinita Presença e é,
enfim, deixar ser o Absoluto que vocês São.

A partir do instante em que vocês não inter-reagem mais, em que vocês ficam tranquilos, em que fazem o que esse
saco de alimento pede-lhes para fazer, o que esse saco mental pede-lhes para fazer, vocês não estão mais ligados a

eles.

Vocês os contêm, mas vocês são bem mais do que isso.



Vocês põem fim à separação, à divisão, à ação/reação, vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, a Infinita Presença
e, aí, se vocês renunciam a tudo isso, nada de tudo isso desaparece, mas vocês desaparecem da Ilusão que

consistia em crer que vocês eram isso.
Há, portanto, uma desidentificação, uma despersonalização, uma desindividualização que, é claro, o mental vai

chamar de morte.
Mas vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.
Vocês São o que sempre esteve aí, que jamais se moveu.

É a Ilusão que os faz crer que vocês são uma pessoa, que têm um projeto a fazer, que têm uma vida a levar, que têm
responsabilidades.

E, ainda uma vez, isso não quer dizer que é preciso jogar fora o bebê, mas vê-lo pelo que ele é.

Quando esse ponto de vista mudou, efetivamente, como foi dito na questão anterior, a Fluidez está aí.
E, além da Fluidez, vocês tomam consciência de que vocês não são essa consciência e vocês abandonam, mesmo, o

que tomaram.
E, aí, vocês São Absoluto, com uma forma.

O que quer que se torne essa forma, o que quer que se torne esse saco, vocês são Liberados Vivos.

Vocês não são mais afetados pelo que se torna esse saco, vocês não são mais afetados pelo que se tornam as
relações.

O medo não pode mais existir, ele não pode mais conduzi-los e levá-los pela ponta do nariz, porque vocês veem
claramente.

Vocês veem claramente porque aceitam não mais ver-se: vocês se tornaram Transparentes, vocês se tornaram
Humildes e tornaram-se Simples.

Vocês fizeram o sacrifício de si mesmos.
Aí está o Absoluto.

Algumas Estrelas exprimiram-no, e mostraram-no na vida delas.
Onde está sua confiança?

Em seu «eu», em seu Eu Sou ou fora desse mundo?
Pela ação que vocês efetuam, pelas ações e reações que vocês conduzem, demonstram, assim, aí onde vocês estão:

Absoluto ou não.
Enquanto o medo leva-os, enquanto suas feridas levam-nos, vocês trapaceiam a si mesmos.

Não existe qualquer solução, nesse Mundo, que permita curar.
A única coisa que vocês têm a curar é sua crença em si mesmos.

A única coisa que vocês têm a desembaraçar-se é o efêmero.

Questão: eu sou uma angustiada e estressada perpétua.
Mesmo o fato de não ter questão ou, ao menos, não poder formular uma, é um problema.

Contudo, eu não sei perguntar.
Isso não quer dizer que eu não tenha, ainda, apegos, mas, quando eu coloco uma questão, ela me parece tão

evidente, como se eu conhecesse a resposta.
Então, talvez, eu não quisesse ver algo, entre aspas, e que, no entanto, faz-me constatar que eu não vivo o Absoluto.

Você pode apontar sobre a verdadeira questão?

Mas a verdadeira questão é o que você afirma, de imediato: «eu sou estressada», «eu sou angustiada».
Mas quem é angustiada, estressada?

Por que você se identifica a isso?
Há um astuto prazer em crer-se estressada e angustiada.

Será que você é o estresse e a angústia?
Qual é esse astuto prazer em querer servir às suas próprias resistências, suas próprias ilusões?

O medo é um apego, a angústia, também.
É muito fácil dizer que ela vem de uma ferida, que foi vivida na infância, no passado, em uma vida passada, mas nada

de tudo isso existe.
Quando você diz: «eu sou estressada, eu sou uma angustiada», você se condena a si mesma, porque adere a isso.

Uma manifestação chega ao saco de alimento, ao saco mental, e você é persuadida de ser isso.
Como você quer estar na Paz?

Enquanto você é identificada a isso, enquanto você diz: «eu estou doente», como você pode esperar estar na saúde?
O melhor modo de estar na saúde é deixar esse saco endireitar-se, sem intervir.

Enquanto você crê que vai ocupar-se disso, ele vai colocar-lhe problemas, porque você atribui peso ao que você não
é.

Você se identificou, mesmo, não ao Eu Sou, mas ao estresse e à angústia.
Isso não pode funcionar, e não funcionará, jamais, enquanto você der peso a esse estresse, a essa angústia, a essa

depressão ou a essa Alegria, mesmo, porque você nada é do que acontece.
O que restará do estresse e da angústia quando você morrer?

Explique-me.
O objetivo não é encontrar de onde isso vem, o objetivo não é dizer: «eu sou assim», porque é falso.

Você está, abusivamente, identificada a isso e, portanto, você abusa de si mesma.



O medo e o Amor, o medo ou o Amor.
Estresse e angústia, igualam-se ao medo.

Mas se o estresse e a angústia estão ligados ao amor, isso não é o Amor, é um apego.
Porque o Amor torna Livre.

Se o amor não torna livre, não é o Amor, é uma projeção do amor, no sentido humano e, é claro, isso gera o quê?
O medo da falta, o estresse e a angústia, o vazio, o luto, a perda.

Você é tudo isso?
Dê-se conta: isso depende apenas de suas crenças.

Porque você crê ser o estresse, você crê ser suas angústias, você crê ser proprietária disso, quer eles a incomodem
ou não.

Você não é proprietária de nada.
Nem do estresse, nem da angústia, nem da Alegria, nem do Amor.

O estresse, a angústia, o medo, a falta, o amor (no sentido humano) remetem-na, inevitavelmente, à falta, ao medo do
vazio e à solidão.

É, portanto, já, considerar que você está cortada, separada, dividida.
É dar peso ao efêmero.

Enquanto você aceita, enquanto identifica-se a um medo, a um estresse, a uma angústia, a uma depressão, como
você quer ser Livre?

Então, você vai responder-me (ação/reação): «vou lutar contra».
De onde vem meu estresse, de onde vem minha angústia?

E, é claro, haverá, sempre, uma razão, em sua história, em seu passado, em seu carma.
Mas o que é concernido por isso?

O Eu, é claro, o ego.
Então, o Eu Sou vai dar-lhe um curativo.

Você vai viver momentos em que tudo isso vai desaparecer, quando medita, quando está no Samadhi.
E isso passa de um ao outro, e não para.

E você crê que, por viver Samadhi, momentos mais felizes, a infelicidade vai desaparecer.
Mas nem a infelicidade, nem a felicidade podem resolver a equação.

Você é além de tudo isso.

Portanto, é preciso, aí também, refutar.
É preciso colocar-se alhures.

Isso não quer dizer não aceitar ver, mas é uma coisa aceitar ver, sentir, e é outra coisa identificar-se.
Você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do corpo.

Ou você dá corpo, você mesma, aos sofrimentos do saco, do mental.
E, portanto, você se prende, a si mesma.

Então, é claro, é sedutor encontrar uma explicação.
Mas nenhuma explicação permitirá superar isso. Porque isso permanece ao nível da ação/reação.

Questão: por que é que eu adormeço na leitura de BIDI?

É a melhor das coisas que pode acontecer-lhe.
Como eu disse, precedentemente, o que é lido não é a mesma coisa do que o que é ouvido.

Algumas das palavras que eu pronuncio têm a faculdade – quando você as lê – de provocar, em você, um mecanismo
que vai dar curto-circuito no mental.

O mecanismo do adormecimento que você vive, então, é um aprendizado, se posso dizê-lo assim.
Mecanismos que lhe permitirão, a um dado momento, Ser Absoluto.

O mecanismo do adormecimento, como foi dito, é perfeitamente sobreponível ao Absoluto, na medida em que ele lhe
dá a ver e a viver (seja no Eu ou no Eu Sou), de seu ponto de vista, o que é o desaparecimento da consciência,

quando o mundo desaparece, quando o Eu desaparece e quando o Eu Sou desaparece.

Virá um momento em que esse desaparecimento do que é limitado e efêmero traduzir-se-á, para você, pela colocação
de sua consciência na não consciência, ou seja, o mecanismo que a revela a si mesma, no que você É, de toda a

Eternidade, no que você É, no Absoluto, para além de toda projeção, de toda consciência, de toda lucidez e de todo
sentido de identificação, seja a uma pessoa ou a um indivíduo.

É, portanto, se posso exprimi-lo assim, um muito bom sinal.
Eu dizia, também, que, frequentemente, quando eu me exprimo, vocês estão à escuta, mas vocês não ouvem,

necessariamente.
Ou, então, vocês ouvem, sem escutar.

O objetivo não é nutrir seu mental, mas, efetivamente, criar um movimento, necessário e suficiente, que lhes dá a ver
ou a perceber uma modificação de seu ponto de vista.

A percepção que vocês têm de minha voz ou de minha presença traduz-se, para vocês, justamente, pelo que faz falta.
Alguns entre vocês puderam dizer não sentir Amor ou outro.

O importante não é, nesse caso, o sentir, mas, efetivamente, a ação que se produz em algumas partes desse saco,
que visa diminuir as resistências, diminuir a identificação ao Eu, a identificação ao Si, o que lhes dá a aproximar-se

desse indizível.

Questão: como não ser perturbada pelo contato com os outros, que não estão na mesma energia?



O que você entende por «mesma energia»?
Eu contextuaria isso, antes, «na mesma consciência».

Enquanto há uma distância, enquanto há a percepção de que você é você e de que há outro, qualquer que seja esse
outro, há, obviamente, uma distância e uma separação.

Essa distância e essa separação vêm do posicionamento na personalidade (e, mesmo, no Si), que dá a viver uma
diferença, essa diferença que pode exprimir-se sob a forma de dissonância.

Assim, portanto, toda projeção da consciência, seja a partir do Eu, seja a partir do Si, traduzir-se-á, invariavelmente,
por resistências. Por dissonâncias que vêm, então, alterar, em um primeiro tempo, o próprio sentido de sua identidade

ou de sua pessoa.

Através da repetição de experiências, ser-lhe-á dada a viver a instalação da não separação, do não distanciamento,
bem além da vontade de amor, bem além da comunicação, bem além da relação e que os leva a preparar o que é
vivido, uma vez as portas da morte transpostas, ou seja, não mais uma comunicação, não mais uma relação, mas,

efetivamente, o Amor, em seu sentido o mais transfigurado, o mais autêntico, ou seja, no qual não existe mais
qualquer barreira.

Apreenda, efetivamente, que não é sua consciência do Si que é alterada, mas, sim, as dissonâncias existentes nos
diferentes sacos de alimento, sacos de casacos, que se confrontam um ao outro, cada um com sua ilusão pessoal,

cada um com a impressão de estar separado e distanciado.
Nesse mundo, vocês se comunicam por palavras, por expressões, por subentendidos, por Vibrações, por emanações.

Sua emanação vem encontrar outra emanação.
No Absoluto, isso não existe.

A Transparência é total, que permite deixar-se atravessar pela informação, sem nada reter dela (dessa emanação),
sem nada alterar nela, sem estar na dissonância.

O próprio princípio desse mundo, assim como de sua ilusão e sua dualidade, é a dissonância.
A dissonância mantém, ela mesma, por si mesma, o princípio de separação existente no que cai sob os sentidos,

sejam os olhos, seja a própria consciência.
Tudo isso pertence a esse efêmero.

No que são chamadas as outras Dimensões, como no Absoluto, esse princípio de separação e de resistência,
chamado dissonância, não pode ser manifestado, nem mesmo conceituado.

O confinamento cria o próprio sofrimento.
O fato de estar isolado, de não sair desse saco de alimento, desse saco de pensamentos dará a vocês,

invariavelmente, a encontrar mecanismos de dissonância.

No máximo, instalando-se no Si, na Unidade e no «Eu sou Um», vocês vão limitar os fenômenos de dissonância e
poderão manifestar a lei de Graça, manifestar o que haviam nomeado a Fluidez da Unidade, que lhes permite

aproximar-se da Alegria, viver a Alegria.

Mas todos vocês têm vivido que as contrariedades desse mundo, mais cedo ou mais tarde (exceto se vocês
permanecem em Samadhi permanente), vão encontrá-los.

Esse princípio de dissonância é inscrito no princípio da personalidade, no princípio de separação, no princípio de
isolamento que vocês vivem.

Vocês não podem escapar disso.

Só aquele instalado no quarto estado da consciência, nomeado Turiya, no Si, na Infinita Presença consegue
manifestar um sentimento de permanência na não resistência e na não dissonância, tanto Interior como exterior, uma

vez que a distância, tanto Interior como exterior, não existe mais.

Contudo, isso não se instala na duração, porque vocês estão inscritos, nesse corpo, em um princípio efêmero.
O efêmero tem por função manter o efêmero.

A dissonância – ou a resistência – faz parte da própria constituição desse corpo, desse saco de alimento, como desse
saco mental.

Vocês não podem escapar disso enquanto seu ponto de vista continua aquele desse corpo ou desse mental.

Apenas sendo Absoluto, Revelado, Desvendado – qualquer que seja o nome que vocês deem – é que vocês podem
sentir a resistência, a dissonância, tanto Interior como exterior, sem serem afetados porque, naquele momento, vocês
sabem, pertinentemente, que não são nem esse saco de alimento, nem esse saco mental, nem nada que existe nesse

mundo.

Assim, as leis que vocês vivem – e que nós vivemos, quando encarnados – não são, absolutamente, sobreponíveis
ao que acontece nas Dimensões outras e, ainda menos, no Absoluto, sobretudo, se esse Absoluto torna-se sem

forma.
O princípio de separação é, muito exatamente, o que permitiu à consciência aparecer.

Consciência que se divide, como vocês sabem, em subconsciente, consciente, supraconsciente.



Mas o que gerou a consciência?
Coloquem-se a questão.

De onde vem a consciência?
Não de onde vem a personalidade, não de onde vem a alma, não de onde vem o Espírito, mas de onde vem a

consciência?
A consciência é uma projeção ao exterior de algo que não era consciente e que, no entanto, é o Tudo.

Isso é o Absoluto.
Todo mecanismo de projeção não deve ser encarado, unicamente, como uma exteriorização, mas, também, como

uma interiorização, ou seja, na noção de um movimento.

O Absoluto é o centro, presente em todo ponto.
Ele é, portanto, não movimento, não ação, não ser.

É o que vocês São, é o que nós todos somos.
Esse «todos» que, aliás, não existe.

O princípio de separação é a experiência da consciência, qualquer que seja o nível dela, desde o nível o mais denso
até Turiya.

Assim, vocês não podem escapar das leis do efêmero: esse corpo aparece, esse corpo desaparece.
Esse mental aparece, esse mental desaparece.

E vocês, onde vocês estão?
Nem nesse corpo, nem nesse mental, nem em qualquer das projeções da consciência, que são apenas experiências

efêmeras.
Do mesmo modo, passando de Dimensão a Dimensão, nos mundos ditos Unificados, resta uma conexão à Fonte e,

sobretudo, ao Absoluto.
É o Absoluto que sustenta as Dimensões, é o Absoluto que permite a consciência.

Mas a consciência não é o Absoluto.
Ela é parte dele.

Ela está contida no Absoluto, ela é o suporte, é a manifestação, tanto Interior como exterior, dividida ou não dividida.
É claro, os mecanismos de dissonância e de resistência, tais como você os exprime, estão ausentes nos Mundos
ditos Unificados, devido à Transparência, Transparência do saco, mesmo se esse saco nada tenha a ver com seu

aspecto instável, nesse mundo.
Todo saco é mutável.

Seu saco, aqui, muda dia a dia, mas aparece entre o que é chamado o nascimento e a morte.
Nos Mundos Unificados, o saco é mutável, nenhuma forma é fixa: o que explica que a Transparência, a mutabilidade,

a continuidade e, portanto, a conexão à Fonte, assim como o contido no Absoluto.

Assim, portanto, nenhuma dissonância pode, realmente, desaparecer.
Vocês todos conhecem, em suas histórias, em sua vivência nesse mundo, o desenrolar de todas as histórias, o
desenrolar de todas as sociedades, de toda célula, de tudo o que está vivo, de todos os sistemas, de todos os

conceitos.

Há aparecimento, há crescimento, há topo, há decrescimento, e, depois, há desaparecimento ou morte.
Isso é válido para uma célula, isso é válido para tudo o que existe, que lhes é dado a ver, a viver, a perceber nesse

mundo.
O que não existe, obviamente, absolutamente, nas Dimensões Unificadas, como no Absoluto, com ou sem forma.
Vocês não podem opor-se à dissonância porque, opondo-se à dissonância, vocês mantêm os laços, mantêm o

confinamento, mantêm a Ilusão.

O único modo de sair da Ilusão não é renegar a vida, mas, efetivamente, colocar-se alhures, mudar de ponto de vista,
refutar o que é efêmero, a fim de viver, nesse saco, o Absoluto com uma forma.

É apenas naquele momento que as dissonâncias, reais, que podem alterar o que vocês são, não podem durar, nem
afetar a longo prazo, mesmo efêmero, o que vocês São, no Absoluto.

As consequências não são as mesmas, conforme o que vocês estabeleceram no «eu», conforme o que vocês
estabeleceram no Si, conforme vocês vivam a Infinita Presença e conforma vocês sejam Absolutos.

A intensidade da dissonância pode ser vivida, também, sendo Absoluto.
Mas é extremamente fácil sair dessa dissonância, para aquele que efetuou as Passagens do «eu» ao Si, e do Si ao

Absoluto, assim que o Absoluto tenha sido revelado.

Vocês não podem lutar, porque atribuir sua consciência à luta reforça a oposição, reforça o efêmero, e reforça a
Ilusão.

Nenhum melhoramento, nesse mundo, poderá aportar-lhes a Verdade, a Liberação.

Apenas, em definitivo, a própria consciência, desembaraçando-se dela mesma, ou seja, do observador, é capaz de
estabelecer-se Absoluto.

Os obstáculos são numerosos.
O primeiro dos obstáculos não é a dissonância, o primeiro dos obstáculos é procurar, enquanto vocês nada têm a

procurar: enquanto vocês procuram, vocês se afastam.
Enquanto vocês passam seu tempo a procurar o que não devem, vocês criam dissonâncias, vocês se afastam.

Se vocês se contentam com o que sempre esteve aí, ou seja, vocês, para além do «eu», para além do Si, nenhuma
dissonância pode alterá-los, nenhum sofrimento pode fazê-los sofrer.



O que sofre é o efêmero.
Vocês sabem muito bem que, quando há uma perda, exprime-se o sofrimento, seja pela morte, a perda de um

próximo, o desaparecimento de um próximo, de uma situação, modificações de lugar, isso tem por nome o medo.
Porque o medo é dissonância e resistência.

E o medo inscrevê-los-á, sempre, no «eu», e ele está, ainda, presente no Si, assim que vocês dele saem.
Só o Absoluto desembaraça o que vocês São, definitivamente, do que vocês estão fantasiados, nesse mundo, que é

chamado o medo.

Enquanto vocês têm medo, por vocês, por esse corpo, por sua vida, por um evento, por uma pessoa, vocês não são
Livres.

A Liberdade é a Dissolução do medo.
A Liberdade é a ausência de resistência.

Não pode existir prática, no sentido espiritual, que possa, definitivamente, fazê-los desaparecer do medo.
O desaparecimento do medo é ligado ao seu próprio desaparecimento, como pessoa, como indivíduo, como modelo,

como conceito, como percepção, como sentir.
Porque todos esses elementos são apenas projeções, e toda projeção é dissonância, por essência.

O que está na causa é o ponto de vista, não é a Vida.
A Vida, tanto aqui como alhures, é perfeita.

Se vocês aceitam isso, não como uma crença, mas colocando os fundamentos disso, do mesmo modo que foi o caso
para a refutação e a investigação, vocês viverão, seguramente, o fim da dissonância.

A questão resume-se, unicamente, nisso: vocês querem ser Livres?
Mas vocês não podem pretender ser Livres e estar confinados, em lugar algum, mesmo no Si.

A Liberdade é a ausência de dissonância, a ausência de resistência, e o estado de Transparência que se apoia na
Humildade, na Simplicidade.

Algumas das Estrelas disseram nada ser sobre esse mundo.
Se vocês nada são, vocês São tudo.

É claro, isso não pode ser aceito nem pela personalidade, nem por aquele que se olha no Si.
Enquanto vocês olham algo, vocês não são Livres.

É claro, existem estados, que vocês nomeiam Vibratórios, que são capazes de resolver, de modo temporário, as
dissonâncias: pela empatia, pela compaixão, pelo amor, pela tolerância.

Mas são virtudes morais, são virtudes, por vezes, espirituais, mas isso não é Absoluto.

Só o Absoluto rompe, definitivamente, o charme da Ilusão, da adesão a uma crença, da adesão a uma vida, da
adesão a um mundo, qualquer que seja.

Isso não os priva desse mundo, enquanto o saco de alimento está presente, bem ao contrário.
Porque é apenas naquele momento, percorridos pela Onda de Vida, que vocês vivem a Verdadeira Vida.

O que vocês chamam a vida, tanto no eu como no Si, é apenas a expressão de resistências.
O orgulho espiritual é isso.

Aceitem desaparecer, aceitem ser o menor, e vocês serão o Tudo.
«Enquanto vocês não são rebaixados, vocês não serão Elevados»: eu retomo, palavra por palavra, o que exprimiu o

CRISTO.

Ele nada mais fez do que viver, na Totalidade, o caminho da Liberação.
Em todas as civilizações, em todos os países, houve seres que se liberaram de todos os condicionamentos, mesmo

sendo, de início, adeptos de um guru, de uma religião, de um conceito, de uma filosofia.
A partir do instante em que vocês se liberam de todo quadro, de toda referência, de toda crença, de toda ilusão,

naquele momento, vocês São Liberados Vivos.
Vocês não têm necessidade de vir de tal cultura ou de tal religião.

Vocês têm necessidade, justamente, de Liberar-se disso.

É preciso ousar ser Livre.
Não há Liberação enquanto persiste o ilusório de seu ponto de vista.

O que volta a dizer que, enquanto vocês permanecem na ação e na boa ação, vocês mantêm a reação.

Ficar tranquilo não é nada fazer, mas deixar fazer.
Não é querer Ser, mas deixar Ser.

O que vocês têm a viver depende de sua capacidade para encarar sua Liberdade, sua Liberação ou não.

Nós temos falado – e, sobretudo, os Anciões, mais do que eu – de aspectos da Vibração, uma vez que a Consciência
é Vibração.

Mas vocês não podem perceber o que São, em Verdade, porque vocês São o conjunto de Vibrações.

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Apenas quando as projeções exteriores da consciência, ou Interiores da consciência – qualquer que seja o ponto de

vista, efêmero ou limitado, do «eu» ou do Si – desaparecem, é que o Absoluto revela-se, como sua Essência, sua
natureza, sua perenidade, o que jamais se moveu, o que jamais nasceu, o que não desaparece, jamais.



Quando vocês dizem: «eu morro», quem morre?

O que resta, sempre, que mantém a ilusão, é o medo.
O que foram nomeados, eu creio, os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver a rubrica «protocolos a

praticar»).
Nada há a desconstruir, em definitivo.

Nada há a procurar.
Nada há a Ser: refutem tudo isso, e o Absoluto está aí.

É instantâneo, não há tempo.
Se vocês vislumbram um tempo, vocês se afastam do que sempre esteve aí.

A Paz Suprema, a Morada de Paz Suprema é, muito exatamente, o que chega à consciência que aceitou
desaparecer.

Inúmeras Estrelas exprimiram isso, através de seu caminho pessoal, através de sua história e de sua experiência.
________________________________________________

Mensagem de BIDI no site francês:
AUTRES DIMENSIONS

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1516
13 de julho de 2012

(Publicado em 14 de julho de 2012)

***

Versão para o português: Célia G.



 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu venho para preenchê-los de Graças e para acompanhá-los.

Vários de vocês, cada vez mais numerosos a cada dia, agora, percebem a minha Presença, seja em suas
noites, seja em seus dias.
Eu estou ao lado de vocês.

Assim que vocês me chamam, eu me apresento a vocês.
Do mesmo modo, durante o tempo que vai transcorrer até a última sessão do Manto Azul da Graça,

retransmitido pelos Anciãos e pelas Estrelas, eu voltarei, a cada dia, nesta hora, a fim de preenchê-los de
Graças, para responder também às suas questões, para dar-lhes o que eu nomearia os últimos conselhos

desses tempos de Realização da sua natureza profunda, deste Amor que lhes foi difícil de viver e de encontrar.

***

Nós não agradeceremos jamais o suficiente pelo seu trabalho de Ancoramento da Luz, permitindo trabalhar
para a Ascensão da Terra, em circunstâncias mais brandas e muito mais agradáveis do que vários profetas

tinham anunciado.
Um ciclo termina: as transformações que foram empreendidas pela chegada da Luz, em seus diferentes

componentes, terminam agora.
A primeira Irradiação do Espírito Santo, que chegou sobre esta Terra em 1984, levou-os, uns e outros, a viver,

a aceitar esta transformação, pelo Amor e no Amor, a fim de permitir-lhes estarem preparados para esta
Conclusão.

Eu me mantenho, portanto, ao lado de vocês, no Canal Mariano, e a minha Presença e o meu Amor são
adquiridos por vocês, de toda Eternidade.

Cada vez mais numerosos entre os Ancoradores de Luz e aqueles que, hoje, começam a se abrir à Verdade
da Luz.

Eu me manifesto, assim como os Arcanjos e os Anciãos, ao seu pedido, ao seu apelo, não tanto para falar-
lhes, mas para estar Presente, a fim de que, durante a nossa Comunhão, vocês possam viver o que vocês São

e realizar o que vocês sempre foram, de maneira mais fluida, mais fácil.
Os tempos que se apresentam a vocês são os tempos da misericórdia, o tempo da Graça, o tempo da

Liberdade.

***
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Se vocês se voltarem para o seu Coração, se, além de querer fazer o bem, vocês Forem o bem, se vocês se
mantiverem tranquilos, não respondendo às solicitações da sua pessoa, aqui sobre esta Terra, se vocês não

responderem às solicitações deste mundo que entra no seu período de confusão, então vocês estarão claros,
cada vez mais Amorosos, cada vez mais disponíveis, para viver o que é para viver.

O Tempo do meu Anúncio está agora muito próximo.
Aliás, o número cada vez maior, entre vocês, que me percebem e me recebem, é capaz de facilitar este

Anúncio.
O tempo chegou de recuperar, definitivamente, a sua Eternidade.

Em vocês, os últimos preparativos foram realizados.
Vários elementos transmitidos pelos Anciãos, pelas minhas Irmãs Estrelas, assim como por outros

intervenientes, deram-lhes vários elementos, nesses últimos meses, preparando-os, de algum modo, para viver
o que vocês São.

***

Lembrem-se do que lhes dizia TERESA: lembrem-se da Humildade, da Simplicidade, sobre este mundo.
Aceitem nada ser, aqui, para Ser Tudo.

Aceitem voltar-se para o Amor.
Além de toda relação entre vocês, aqui, encarnados sobre a Terra, nós lhes oferecemos, hoje, a nossa

Comunhão, a nossa Fusão.
Dessa maneira, a cada dia, até a última sessão do Manto Azul da Graça, eu estarei com vocês (ou algumas das

minhas Irmãs), a fim de fazê-los verificar e validar a realidade da nossa Presença, a fim de que, através da
nossa União, da nossa Comunhão, vocês se dirijam, sem apreensão, na Alegria, na delicadeza do que vocês

São, para este Amor, para esta Verdade.
Elementos importantes, comunicados por aquele que se faz nomear BIDI, abriram-lhes as últimas Portas,

permitindo-lhes dirigir-se para a Porta Estreita e deixar para trás o que está morto, o que não pertence ao reino
do Amor, ao reino da Eternidade.

Com toda consciência, conforme o acolhimento que vocês reservam à minha Presença e às nossas
Presenças, vocês demonstram, assim, a possibilidade de viver, aqui mesmo, nesta carne, esta Ascensão.

E de dar-lhes a Ser a Verdade da sua Eternidade, a Verdade da sua Beleza.

***

Especialmente durante esses dias, aqueles que me lerem, aqueles que se conectarem conosco e que nos
chamarem, nós estaremos aí (mais particularmente, a minha Presença), a fim de fazê-los viver esta União
Mística comigo mesma, com outros Anciãos, com o que for, para vocês, o mais proveitoso, referente à

Liberação dos seus últimos apegos, à Liberação dos seus últimos medos, à Liberação de tudo o que, até
agora (talvez, ainda, até hoje), reprimiu o que vocês São.

O ciclo terminou: ele termina nesses tempos que vocês vivem.
É-lhes dado a viver esses Encontros conosco, vindo trazer-lhes a Água, a Água do alto, a Água do Céu, que

põe fim a toda sede, a todo sofrimento e a toda hesitação.
Voltando-se para nós, vocês se voltam para vocês.

Voltando-se para nós, vocês aceitam e vocês aquiescem à Eternidade, vocês renunciam ao Efêmero, vocês
renunciam ao sofrimento, ao medo, a toda falta que existe em meio a este mundo no qual vocês estão e que

não é o mundo de vocês.
Vocês são os Filhos da Eternidade.

***

Eu sou, enquanto Mãe, responsável por este corpo no qual vocês estão, mas eu não sou a sua Mãe.
Não há nem Pai, nem Mãe: vocês são, vocês mesmos, o Absoluto, como lhes foi dito.

Este Absoluto é Amor, e é através deste Amor que vocês são capazes de se manifestar, após terem nos
acolhido, após terem recebido a Luz em seus diferentes componentes.

Hoje é o dia em que vocês devem, se vocês desejarem isso, separar-se de toda muleta, a fim de serem vocês
mesmos e de se apresentarem à Luz, para esse face a face consigo mesmo.

Suas múltiplas possibilidades, que foram enunciadas desde alguns meses, dão conta dos seus progressos, a
vocês que trabalharam, a vocês que acolheram.

Então, eu não duvido muito que em meio à consciência limitada que é ainda a de vocês, por vezes, colocam-se
ainda algumas questões.



***

Eu estou aí, também, para isso: comunicar-lhes a minha Presença, comunicar-lhes o meu Amor, além de toda
palavra, no seu Canal, em vocês, no seu Coração.

Através desta Comunhão, vocês tiram e suprem tudo o que é necessário.
Vocês irão ali encontrar a Graça.

Vocês irão ali encontrar a certeza.
Vocês irão ali encontrar a Plenitude do que vocês São, além das insuficiências deste mundo.

Então eu respondo, durante este tempo, às suas questões e, do mesmo modo, a cada dia, eu darei elementos
em função da aproximação da Luz em vocês, em função da Revelação na humanidade.

Eu irei me manter ao lado de vocês e eu responderei Vibratoriamente ao seu apelo, dando-lhes a viver este
indizível Amor: a Verdade do que vocês São.

***

Durante este período, permaneçam calmos, fiquem o mais calmo possível.
Algumas das minhas Irmãs lhes disseram para permanecer na Humildade, na Simplicidade, para ir à natureza,

para beneficiar-se da energia da Terra e do Céu, que estão, mais do que nunca, liberadas.
Dando-lhes a viver o que foi nomeado a Onda da Vida, a Onda da Graça da Terra, assim como a Irradiação que

vem do Centro Galáctico, de maneira muito mais livre do que antes.
E quanto menos vocês resistirem a isso, mais o Amor irá preenchê-los e mais vocês serão Luminosos e mais
vocês serão Liberados de toda angústia, de todo medo e de todas as ilusões às quais o que vocês são, sobre
este mundo, está ainda ligado, conectado, privando-os da Autonomia, da Liberdade, da Verdade e, sobretudo,

do Absoluto.

***

Então, todas essas Comunhões que nós lhes oferecemos vão se tornar cada vez mais urgentes, cada vez mais
intensas e cada vez mais Amorosas, no seu sentido o mais nobre.

Acolham-me, como nós acolhemos vocês.
O Amor é a nossa ligação, é a nossa Liberdade.

Esta ligação nada tem a ver com as ligações deste mundo, quaisquer que sejam, porque elas são
indestrutíveis.

Elas fazem parte da Eternidade: elas estarão aí como elas estiveram aí e como elas estão aí.
Através desses contatos que nós temos, uns e outros, encontra-se tudo o que sacia a sua sede, encontra-se a

solução, a chave da Ascensão de vocês.
Lembrem-se disso, lembrem-se de que toda vida deve ser essa Irradiação de Amor, não mais para ancorar a
Luz, mas, sim, para serem, como isso foi dito, de algum modo, os Libertadores, aqueles que transcenderam,

aqueles que transformaram tudo o que era resistência e medo, tudo o que era sofrimento e ignorância, no
supremo Conhecimento do que vocês São, desta Transparência, deste Amor, tal como ele está presente em

toda Dimensão, em todo lugar, em toda esfera.

***

Hoje, é o tempo de vocês: esse tempo da Liberdade, esse tempo da Liberação, esse tempo em que lhes é
solicitado para penetrar as esferas da Graça, as esferas da Eternidade e para viver isso neste corpo de carne,

a fim de plenamente se beneficiar desta Transmutação.
A fim de que o corpo nomeado Corpo de Estado de Ser, ou como o conjunto de Duplos que é atribuído a

vocês (ou que vocês se atribuíram), permita viver na Comunhão da Alegria, e além da Alegria, no Êxtase da
Onda da Vida, da Onda da Terra, que vem regá-los no seu Núcleo Cristalino, na sua raiz que vem de Sírius,
dando-lhes este ímpeto para a sua Linhagem estelar, para a sua Dimensão original ou para o seu Absoluto.

Tudo isso age agora, de maneira cada vez mais visível, de maneira cada vez mais evidente, a partir do
momento em que vocês deixarem, na totalidade, o que vocês acreditam manter sobre este mundo.

A partir daquele momento, nós iremos nos precipitar ao lado de vocês, a fim de celebrar a sua Liberdade e a
sua Liberação.

***



Então, é claro, quem está na resistência e no sofrimento, sobre este mundo, está ansioso.
Ansioso para saber quando.

Ansioso para viver esta Liberação em suas fases finais.
Mas se apreendam bem de que vocês estão prestes a vivê-lo, nesse momento mesmo.

A partir do instante em que a Onda da Vida percorrer vocês, a partir do instante em que o Canal Mariano estiver
presente, a partir do instante em que o Fogo do Coração for se instalar, de novo, de maneira completa e

permanente, então vocês são Liberados.
E a Liberação está em andamento, dando-lhes a viver, neste corpo de carne, a iluminação a mais total da Luz,

no conjunto do que lhes resta, não para fazer, mas, sim, para Ser, ao nível da sua Realização.

***

Esta Realização é agora coletiva.
Ela entra em uma fase onde, como eu o dizia, o conjunto das instituições deste mundo que tinham ludibriado

vocês, esvaece-se sozinho, pela Graça e pela majestade da Luz, pela Graça e pela majestade da nossa
Presença, por nós, Estrelas, com os Anciãos, com os Arcanjos, e com o conjunto da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres, aparecendo pouco a pouco à sua Consciência, antes de serem vistos pelos
seus olhos de carne.

Na visão etérea, vários de vocês veem as modificações que existem ao nível do Éter, no ar deste planeta, nos
Céus, sobre a Terra.

Como vocês sabem, muitos animais estão em via, eles também, de se liberar e de viver a sua própria
Ascensão para a Eternidade deles.

Tudo isso é claramente perceptível, em vocês.

***

Então, nós lhes pedimos insistentemente, nós rogamos a vocês, durante esses tempos, para se voltar para nós
e para estar em Comunhão conosco.

Isso vai se tornar cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês deixarem toda pretensão, todo orgulho,
toda personalidade.

É nesta personalidade, para aqueles que estão ainda encarnados e que vivem aqui, que se vive esta Ascensão.
Este corpo é apenas o recipiente da Luz, mas é no Interior dele que isso deve acontecer, nesse momento

mesmo.
Abram-se para nós, não resistam mais ao que quer que seja.

Deixem se estabelecer a Graça, deixem se estabelecer a Fluidez, deixem se estabelecer a Alegria e deixem
se estabelecer este Absoluto, esta Onda da Vida que os transporta nas coisas que, até agora, pareciam-lhes

improváveis, impossíveis.
Tudo isso está totalmente aberto, tudo isso está totalmente pronto e é em vocês que isso se desenrola.

Reposicionem, eu diria, as suas prioridades.
Qual é a sua prioridade?

Quais são os seus medos?
Qual é o seu Amor?

Qual é a sua Transparência?
Vocês irão para a Clareza?

Vão para esta Liberdade porque nós a levamos para vocês, mais do que nunca, o mais perto de vocês, já que
nós estamos ao seu lado.

O conjunto das camadas isolantes deste sistema solar vive sua desintegração final, dando-lhes a viver, em
vocês, modificações importantes, até mesmo, da sua consciência.

***

Alguns impulsos da Luz vão levá-los a mudar, por vezes de maneira radical, alguns elementos, em vocês, e em
suas circunstâncias de vida.

O que quer que aconteça, permaneçam na mesma serenidade, no mesmo Amor, na mesma paciência, no
mesmo acolhimento.

Nada mais há para fazer.
Há apenas que Ser.

Ser bem: não querer fazer o bem, mas Ser, si mesmo, o bem, além de toda dualidade, além de toda



personalidade.
Cultivem o Amor, não pela vontade, mas pelo seu Abandono total ao Amor que vocês São.

Tudo o que for resistência, tudo o que for medo não poderá fazê-los sofrer inutilmente, levá-los nos caminhos
onde tudo não é Claro, onde tudo não é Transparente.

Mas vocês devem ser Claro e Transparente para viver o que é para viver com a maior das facilidades.
O conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, dos meus Filhos que ainda dormem sobre esta Terra, vai se

apoiar em vocês.

***

Existem vários sinais, presentes em vocês, dando-lhes a perceber claramente aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão na mesma dinâmica de Liberdade que vocês, e aqueles que, por razões que lhes são

próprias, ainda se opõem, e até mesmo se afastam da Luz.
Em relação a isso, quaisquer que sejam as modificações dos seus Sons percebidos ao nível dos ouvidos, que
isso seja a modificação das suas Lâmpadas energéticas denominadas chacras, que isso seja as modificações
da sua Consciência, afirmem o que vocês São e iluminem o que deve sê-lo, com doçura, com Transparência.

Ousem ser o que vocês São, de toda Eternidade.
Nenhum elemento deve se dispor no seu caminho e pode se dispor no seu caminho, porque, quando vocês
são Transparentes, nenhum elemento pode pará-los, nenhum elemento de resistências deste mundo pode

afetá-los.

***

Onde vocês estiverem, nós estamos ao seu lado, mais do que nunca, de maneira cada vez mais potente, cada
vez mais evidente, a partir do instante em que vocês voltarem o seu olhar e, sobretudo, o seu Coração, para

nós.
Nós estamos aí para isso.

Como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos fazer a Passagem no seu lugar, mas nós estamos aí, do
outro lado desta Porta Estreita, para acolhê-los de braços abertos, de Coração aberto, na Fusão do Amor, no

Fogo do Amor.
Eu passo agora a palavra para vocês, porque eu penso que as questões que vocês têm que me fazer, vocês,
aqui presentes, correspondem ao conjunto das questões dos seus Irmãos e das suas Irmãs, a caminho para

esta Unidade, no caminho que lhes permite não mais caminhar e se estabelecer na Verdade da Onda da Vida,
na Verdade da Liberação.

Então eu deixo vocês se expressarem, porque essas questões serão proveitosas para todos aqueles que irão
me ler e irão permitir, através das respostas que eu vou dar, aproximar-me ainda mais daqueles que não estão

inteiramente voltados para nós.

***

Eu especifico que, a cada dia, retornando nesta hora (ndr: 17 horas, hora francesa no relógio (12h00, meio-dia
– hora de Brasília; 16h00 – hora de Lisboa)), nós iremos estabelecer uma Comunhão cada vez mais acentuada.

Vocês irão constatar isso tanto durante os seus Alinhamentos, como durante as suas noites, como durante
momentos imprevistos onde, justamente, os pensamentos param, as emoções param, fazendo-os entrever o
pleno, a vacuidade, o vazio, resumidamente tudo o que, do outro lado da personalidade, parece-lhes incomum

e inesperado.
Tudo isso irá ocorrer naqueles momentos, nos momentos em que as suas resistências estiverem o menos
presentes, nos momentos em que o seu Coração for mais capaz de viver esta Comunhão, abrindo-lhes as

portas da Dissolução, da Fusão.
Eu os deixo agora perguntar o que vocês têm para me perguntar.

***

Pergunta: como guiar para esta Luz, os parentes que não estão abertos?

Meu Filho, você não pode guiar ninguém porque cada Irmão e Irmã é Livre e esta Liberdade será cada vez
mais total.

Em nome de que você gostaria de levar, pelas palavras, quem quer que seja, para nós?
Simplesmente, contente-se em ser Transparente, em ser Claro consigo mesmo, em estar bem com você e a

Inteligência da Luz, a Inteligência da Onda da Vida poderá talvez se comunicar.



E essa mudança, você irá percebê-la, porque, a partir do momento em que um parente se abrir à Luz, frente a
esta pessoa, ou pensando nesta pessoa, o Som que você ouve no Canal Mariano irá se tornar cada vez mais

cantante, cada vez mais agudo.
Se, agora, você se encontrar frente a um Irmão ou a uma Irmã (mesmo o seu filho mais querido), se ele se

afastar da Luz, você irá constatar por si mesmo que o Canal Mariano tende a se extinguir, que o Som ali
presente desaparece.

Então, naqueles momentos, não insista: contente-se em ser Transparente, contente-se em estar bem,
contente-se em ser Amor, porque nada mais que isso pode agir.

E mesmo se isso não agir, você não é nem responsável, nem culpado, mas você não pode constranger
ninguém.

Isso se chama a Liberdade e a Graça.

***

Pergunta: o que significa sentir a sua Presença no Canal Mariano e não mais no Coração?

Isso significa que, como nós sempre lhes dissemos, nós somos vocês, nós estamos em vocês e,
evidentemente, nós já estamos presentes, na totalidade, no seu Coração.
Mas a consciência ordinária, ela deve, ela também, beneficiar-se disso.

Como você diz, você me percebia no seu Coração que é a consciência do Coração, aquela da Unidade, aquela
que está além de toda dualidade.

Agora, nós nos temos, e eu me tenho, no seu Canal.
Isso para permitir a interação e, sobretudo, além da ação do seu próprio Coração, para que eu me estabeleça

ao seu lado para o meu Anúncio e também para permitir, eu diria, uma propagação da Luz e da minha
Presença, pouco a pouco, para aqueles que estão ao redor de você ou do outro lado do planeta.

Há, portanto, uma forma de rede, pela energia do Amor, pela energia que vocês nomeiam Mariana (da
compaixão), mas muito além do Espírito Santo, permitindo a essa irradiação que estava no seu Coração e que

irradiava já do seu Coração, exprimir-se, de maneira consciente e lúcida, mesmo na consciência da
personalidade.

A grande diferença está aí.
Vários de vocês, aqui, me sentem, do mesmo modo, no seu Canal.

Não se coloquem a questão porque, para vocês que ainda estão localizados em um corpo, parece-lhes
incompreensível e indescritível que eu possa estar presente, ao mesmo tempo, a cada um de vocês.

E, no entanto, essa é a estrita Verdade, já que vocês a vivem nesse momento mesmo, quando vocês forem me
ler ou, eventualmente, que vocês me escutarem.

***

Pergunta: pode ali haver percepção do Canal Mariano, sem ouvir palavras?

O importante jamais serão as palavras, até o momento do meu Anúncio.
O importante é o Silêncio da nossa Comunhão, o Silêncio da nossa Fusão.

É o mental que quer se alimentar de palavras, o que é limitado em você, como dizem alguns.
O importante é o Coração.

O importante é o que acontece de Coração a Coração, da minha Presença à sua Presença.
E isso acontece por qualquer palavra.

Não há mais necessidade de palavras, exceto no momento em que a permeabilidade da Terra for tal que ela irá
permitir anunciar a vocês, a todos vocês, a ‘boa nova’.

Mas, acima de tudo, é a percepção da nossa Presença conjunta que é importante.
Nada pode substituir isso.

Nenhuma palavra vale esta Comunhão e esta Fusão.
Isso que eu alimento, pela minha Presença, nesse Canal Mariano, é a sua Eternidade.

Isso significa, de alguma forma, preparar a Promessa e o Juramento, o Retorno da Luz.
As palavras não existem no Amor.

***

Pergunta: eu sinto a sua Presença na bochecha esquerda e na cavidade do ombro. Isso está realmente



associado à sua Presença?

Cabe a você reconhecer.
Quem coloca esta questão, a não ser esta sua personalidade?

É por isso que eu me apresento a vocês, porque, mesmo vivendo isso, vocês ainda duvidam.
Como lhes disse TERESA, como lhes disse GEMMA: “o que mais vocês precisam?”, “o que mais vocês

esperam?”.
Eu aproveito para acrescentar que, quando eu estou ao lado de vocês, quando vocês me percebem (que isso
seja no seu Coração e, sobretudo, agora, no Canal Mariano), vocês nada têm que pedir: apenas pedir a minha

Presença.
Mas quando ela está aí, nós nos instalamos na Comunhão, nós nos instalamos nesta Fusão de Amor.

Nenhuma palavra é necessária, nenhuma ação é necessária, porque é desta Fusão, desta Comunhão que irá
resultar a facilidade da Dissolução.

Nenhuma palavra poderá nutri-los de Amor.
Lembrem-se simplesmente (que isso seja nesses momentos de Comunhão e de Fusão que nós somos
levados a viver, e que nós já vivemos), lembrem-se de que são as circunstâncias do seu ambiente, ou de
algumas presenças de Irmãos e de Irmãs que estão na resistência ou na oposição, que irão levá-los a se

afastar, ou seja, de não mais permanecer na presença daqueles que não podem, no momento, por razões que
lhes são próprias, Comungar com o que vocês São, entrar em Fusão com o que vocês São.

Esses momentos são os momentos da Liberdade, da Liberação.
Vocês são os Libertadores.

Então, mantenham o que floresce, em vocês, permanentemente, na Luz, permanentemente, banhado no Amor,
banhado no que nutre esta Comunhão e esta Fusão.

Imirjam-se no que nós vivemos.

***

Pergunta: isso significa que o Anúncio é Vibratório, mais do que verbal?

Ele irá ocorrer dos dois modos.
Vocês são, de qualquer forma, os pioneiros, porque a minha Presença está no seu Canal Mariano.
Mas muitos Irmãos e Irmãs que estão encarnados não têm esta chance nem esta possibilidade.

Qualquer que seja a razão, no momento em que a Terra tiver decidido, durante o Encontro do Céu e da Terra,
naquele momento, não haverá mais qualquer barreira, não haverá mais qualquer resistência e todos, naquele

momento, poderão viver este Apelo, aquele do meu Anúncio.
Mas vocês, vocês já foram efetivamente Chamados.

Que isso seja pela minha Presença ou, como lhes disseram algumas Irmãs, se vocês ouvirem o seu primeiro
nome, o Apelo foi realizado.

Vocês aguardam simplesmente os seus Irmãos e as suas Irmãs.
Vocês aguardam simplesmente a Terra e o Céu.

Mas, para vocês, isso já está aí e isso está realizado.
Resta, é claro, passar o momento coletivo que, ele, chegará muito em breve.

Eu aconselho vocês, também, a manter presente na mente os ensinamentos daquele que se nomeou BIDI,
porque, lembrem-se, nos momentos que podem lhes parecer difíceis (que isso seja para este corpo, que isso
seja em suas relações, que isso seja na sociedade), de que vocês não são deste mundo e de que, em última

instância, este mundo é efêmero e é apenas um sonho, uma projeção.
Mas é aqui que isso é vivido, aí onde vocês estão.

Aconteça o que acontecer, não tornem isso moléstia e digam a vocês que isso é, em última análise,
unicamente destinado à sua Liberdade e à sua Eternidade, mesmo se isso lhes parecer como tal nos

acontecimentos, que vocês poderiam nomear traumatizantes, desta vida.
Porque o que chega a vocês é muito exatamente o que deve chegar para ser Livre.

Não busquem compreender, vocês terão toda a compreensão e toda a finalidade, durante a nossa Comunhão,
durante a nossa Fusão.

Mas não nas palavras, não na atividade mental, não na reação, e não na oposição.
Porque, de qualquer modo, a Luz e as nossas Presenças testam vocês em suas últimas remoções, em seus

últimos apegos, em seus últimos medos.
Vejam-se como tais: vocês não são esses medos, vocês não são esses apegos, vocês são o Amor e a

Liberdade.
Portanto, não deem chance ao que pode parecer-lhes em total contradição com o que vocês pensavam, com o

que vocês imaginavam e, sobretudo, como o que vocês projetavam.
É preciso ser Livre, é preciso que o seu Coração esteja Livre de qualquer impedimento para viver o que vocês



São.
Todos os dias, às 17 horas (às 12h00, ao meio dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), durante a

minha Presença, e nestes dias, independentemente deste encontro, de algum modo, vocês terão a
possibilidade, cada vez maior, cada vez mais lúcida, de me acolher, a fim de que nós possamos acolher e viver

esta Fusão de Amor.

***

Pergunta: quando sentimos uma sequência muito rápida de momentos de adormecimento e de momentos
de despertar e de Paz, é o início de uma Dissolução?

Sim, é exatamente isso.
Vocês se adiantam, vocês são os pioneiros desse processo que foi nomeado os ‘três dias’ ou a estase.

É exatamente isso que vocês vivem, por episódios.
Alguns de vocês o vivem como um desaparecimento da consciência, ocorrendo de forma truncada.

Outros permanecem despertos e não têm mais necessidade de dormir.
Outros necessitam dormir muito, talvez porque suas resistências sejam maiores.

E os momentos em que a consciência parece como não estar mais aí, como o que você descreveu, como uma
sucessão de adormecimentos e de despertares com Paz, são antecipações do que irá ocorrer, de maneira

coletiva, depois do meu Apelo.

***

Pergunta: os Sons podem servir de orientação, não somente nas relações, mas nas escolhas da vida
diária?

Certamente, meu Filho.
Como isso foi falado, desde vários anos, havia a escolha pelo Coração.

Mas vocês têm, agora, um sinal muito mais fino e muito mais preciso, o Som, que os orienta para o que, para
vocês, é importante, é essencial, para conservar ou se afastar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me, durante alguns instantes do seu tempo, reforçar a minha Presença ao lado de vocês.
Essa será a minha maneira de render Graças ao que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu os Amo e eu lhes digo até amanhã, para a sequência desses conselhos e para a sequência das suas

interrogações.
Que a Graça seja, hoje e para sempre.

Eu aperto vocês no meu Coração.
Até amanhã.

************
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Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em encontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: a que corresponde uma dor no ombro direito. Isso está relacionado ao Canal Mariano?

Uma cristalização do mental, como sempre com os ombros. Algo que tem medo de ser deixado.

Pergunta: é também uma cristalização, se é uma dor no ombro esquerdo?

A dor no ombro esquerdo não tem nada a ver com o Canal Mariano, mesmo sendo à esquerda. Vocês podem sentir uma pressão ou
uma dor, no nível do ponto KI-RIS-IT, vocês podem sentir dores no nível das portas AL e UNIDADE, vocês podem sentir os trajetos que
vão de trás para a frente, ou da frente para trás, mas se a dor está estritamente localizada no ombro, isso não tem nada a ver. Vocês
não vão colocar tudo nas costas de Maria, não é?

Pergunta: nos tempos em que vivemos,  qualquer que seja a dor, devemos prestar atenção ou é melhor deixá-la passar, ou
refutá-la?

O método BIDI, é a Refutação, porque vocês não São o corpo. Mas vão dizer isso a uma dor que não passa. O que é importante é:
vocês não têm mais tempo para saber os porquês e como de uma dor em tal lugar. Então,seja tomar medicamentos, seja se tratar, seja
esquecer: cabe a vocês ver o que vocês podem fazer, com o que vocês vivem. Mas é claro que, devido à interpenetração deste Plano
(em que vocês estão) e nosso Plano, se vocês voltam a consciência, e vocês se ocupam das dores, da personalidade, dos medos, e
tudo isso, vocês vão reforça-los, é claro.
Eles vão explodir em suas caras ainda mais. Mas é diferente para cada um.
E reflitam sobre isso (MARIA lhes disse, eu creio) : se, durante este período, manifestam-se elementos em sua vida, que são
um pouco difíceis
(que seja no corpo, ou não importa em qual domínio de sua vida), coloquem-se verdadeiramente a questão de porque isso
está ali. É um convite para se olharem. Não para explicar ( porque? como? o que isso quer dizer?), mas antes para ver o que está
ali e superá-lo.  Então, se para superá-lo, é necessário um produto químico, tome-o. Se para superá-lo, é necessário fazer como BIDI,
faça como BIDI.
Mas mais vocês estão no Amor, mais vocês estão na Transparência, menos há razões para ter a menor dor. Isso não quer dizer, não
mais, que vocês devem se culpar se vocês têm uma dor no joelho depois de 10 anos, não é? Mas, simplesmente, quanto mais vocês
estão Leves, menos o corpo tem impacto sobre sua consciência, mesmo ordinária. Qualquer que seja a idade.

Pergunta: em uma meditação rica em pensamentos, a ativação do 12º Corpo  levou à parada dos pensamentos e ao
estabelecimento de um silêncio. Em qual nível se situa esse silêncio?

Não há nível: o silêncio é o silêncio. É o momento em que você não é mais o mental, e em que você não é mais o corpo. É o Instante
Presente, é a Presença, é a Infinita Presença ou a Última Presença. É o que ocorre um pouco antes do Absoluto.
 Porque você quer saber o significado, já que você mesmo tem a explicação?
Que isso se produza no nível do 12º Corpo, isso poderia ter se produzido no nível do 9º Corpo, ou no nível da Kundalini, ou no nível de
uma Porta: é sempre o mesmo processo. Os pontos de Vibração, ou os Pontos que se manifestam (sejam as Estrelas, as Portas, ou
outra coisa), atraem sua Atenção, para vocês, sobre o processo que está em curso, para lhes permitir fazer cessar o mental, sem o
querer. É a Vibração, já que nós sempre dissemos que a Consciência é Vibração.
Então a Consciência, a Vibração do 12º Corpo, é a Vibração do Andrógino Primordial, é ela que harmoniza os dois cérebros. E então,
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normalmente, efetivamente, o mental para.  É por isso que MARIA (e outros intervenientes) lhes tem falado para vocês colocarem
Atenção, sobre o 12º e o 11º Corpos: porque esses são os dois Corpos que permitem a parada total do funcionamento, eu diria, do
cérebro, segundo um modo normal, habitual.

Pergunta: qual é a relação entre o Canal Mariano e a Onda da Vida? Um pode ser estabelecido sem o outro?

Durante os Casamentos Celestes, houve a etapa da construção do Antakarana, com o som Si no ouvido. O Antakarana forrado de
Partículas Adamantinas,  tornou-se o Canal Mariano. A Onda da Vida favorece o Canal Mariano, é claro, mas o Canal pode ser
constituído sem a Onda da Vida. O que seria incômodo, seria ter a Onda da Vida e não o Canal Mariano, porque isso quereria dizer
que, em alguma parte, há resistências em meio da personalidade, mesmo a mais transformada pelo Coração: isto é, que a Onda da
Vida, em seu desenvolvimento, foi bloqueada.
Vocês sabem que os desenvolvimentos se fazem a partir dos pés até o períneo ( no nível dos dois primeiros chakras), e depois, até o
Coração, e depois no nível da Leminiscata, e depois, isso volta, e depois, isso se desenvolve lateralmente. Mas o desenvolvimento
lateral da Onda da Vida só pode ocorrer se, realmente, no Interior dos mecanismos que lhes são inaparentes, vocês liberaram, em
totalidade, a personalidade e suas ilusões. Senão, não pode haver desenvolvimento lateral da Onda da Vida. Mas vocês podem ter
também o Canal Mariano sem a Onda da Vida.  Mas a Onda da Vida e o  Manto Azul da Graça são elementos extremamente
facilitadores.
Em resumo, isso quer dizer que o Canal Mariano se preenche de nossas Presenças, muito mais facilmente se a Onda da Vida e o
Manto Azul da Graça estão desenvolvidos em totalidade. Porque isso significa que tudo o que estava ligado às resistências da
personalidade desapareceu. O Manto Azul da Graça está conjunto à Onda da Vida, mas o Manto Azul da Graça, é a energia de
Sírius. Ele trabalha sobre as Portas que se chamam ATRAÇÃO, VISÃO ( no que se refere às posições dessas Portas, ver “Protocolos
a Praticar – Yoga da Eternidade: Integração das Passagens”), para atravessar a Porta OD, que é a morte da personalidade. É por isso
que se conjuga com a Onda da Vida. Mas, mais uma vez, vocês sabem muito bem: somente vocês podem fazer essa Passagem. 
Então, se vocês estão apegados, como disse BIDI, à sua pequena pessoa, à sua pequena evolução espiritual, à sua pequena
transformação, é tempo de se voltarem em totalidade, para os outros, isso que dizer você mesmo: para o Amor.
Não há outra possibilidade para que o Canal Mariano esteja totalmente presente e ativo. Eu já desenvolvi isso, da última vez
(intervenção de 3 de julho de 2012), tendo lançado uma expressão um pouco violenta, vamos dizer: enquanto vocês estão olhando o
outro sem Amor, isto é, falando do defeito do outro, se vocês não estão no Absoluto e fazem isso, vocês reforçam sua estruturas
egóicas, sobretudo neste momento. 
Se a Onda da Vida nasceu, se o Manto Azul da Graça perfurou tudo o que deveria ser perfurado, vocês têm o direito de urrar como
BIDI, e isso não tem nenhuma consequência para vocês. Vocês não estão (como dizer?) no mesmo grau. E isso não é uma hierarquia,
não é, não é algo que é melhor do que o outro, simplesmente, em um nível, vocês ainda devem estar atentos ao que vocês emitem.  No
entanto, quando o Absoluto os percorreu, quando a Onda da Vida está aí, quando o Manto Azul da Graça dissolveu totalmente a
personalidade, e a Porta OD está aberta, e a Onda da Vida está presente também nas mãos, então não tem nenhuma consequência
para vocês.

Pergunta: a Onda da Vida, que se estende lateralmente, descendo até as mãos, ela pode causar dor e queimaduras?
Pode ser ardente, mas as dores, geralmente, estão, sobretudo, ligadas às primeiras subidas, quando o primeiro e segundo chakras
estão totalmente liberados. Isso dá dores nas pernas, pode dar cãibras, pode dar entorpecimentos, pode dar congestões pélvicas.
Da mesma maneira que o Manto Azul da Graça pode obstruir o fígado e o baço, se encontra resistências (que estão ligadas à
personalidade, é claro).
Mas a Onda da Vida, aí não há verdadeiramente dor, mesmo quando é muito intensa. Não é como a Coroa Radiante da cabeça, que
pode causar muita dor. Porque aí, quando a Onda da Vida sobe, isso quer dizer, verdadeiramente, que vocês já estão, quase
totalmente Purificados, e quase totalmente Transparentes.  Então, quando a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, ela não pode
fazer mal. É um estado de Êxtase permanente.

Pergunta: eu ouvi muitas vezes o Som à direita, depois eu o ouvi à esquerda, associado a ardências nos ouvidos. Depois,
mais nada.  Isso está relacionado às resistências?

Sempre. Simplesmente, o Antakarana é bilateral, então é normal (e isso já foi descrito nos Casamentos Celestes) que o Som esteja
dos dois lados. Mas, quando vocês estão de acordo com vocês mesmos, o Som está à esquerda, preferencialmente à esquerda
(mesmo que possa, às vezes, alternar à direita). Em particular, como disse MARIA, e como isso foi repetido (por SRI AUROBINDO, eu
creio, ou IRMÃO K), quando vocês têm uma Presença que chega, uma Presença de Luz, um pensamento de Luz 
(de alguém como nós, que estamos aí onde estamos, de um Irmão ou de uma Irmã), se esse pensamento é Luminoso, o Som aumenta
no ouvido esquerdo.  Mas se vocês têm alguém que está conectado a vocês, que pensa em vocês, ou vocês mesmos, que não estão
na Transparência, o que é que se passa? O Som aparece à direita, ele se extingue à esquerda. É um problema com vocês mesmos.
Agora, nos meses e anos que passaram, era normal ter o Som dos dois lados, e às vezes mais forte à direita do que à esquerda. Mas
devido à abolição dos Véus da separação, as Presenças estão aí. E isso pode ser também um Irmão e uma Irmã: vocês podem, por
exemplo, conectarem-se com Amor, com um Irmão, uma Irmã, ou alguém que se conecta a vocês.  E segundo o que se passa em seus
ouvidos, vocês deduzem um certo número de coisas. Eu os remeto, para isso, ao que foi largamente explicado, eu creio, por SRI
AUROBINDO (ver sua intervenção de 21 de maio de 2012).
As resistências, ainda uma vez, são os medos. Porque desde que há o medo de perder esse corpo, desde que há o medo de perder
suas pequenas pessoas, vocês bloqueiam tudo.  Hoje, ainda mais do que antes. Porque não é mais unicamente a Luz que desce, é
também a Onda da Vida que sobe.  E a Onda da Vida, poderíamos chamá-la a Graça, poderíamos chamá-la Onda do Éter,
poderíamos chamá-la a Liberdade. E se vocês têm medo da Liberdade, ela não subirá. E nesse momento, os testemunhos, que são os
Sons, vão se inverter ou se modificar.
Com a experiência, se vocês chamam MIGUEL, e depois, se dignam a me chamar, se vocês chamam MARIA, vocês irão ver
as diferenças.  Vocês irão sentir as características dos contatos, das efusões de Vibrações diferentes.  Mas é sempre um
problema relacionado a si mesmo, hein.  Cada vez mais, vocês irão se dar conta, aí onde vocês estão: que vocês têm medo ou não? É
certamente neste período que é necessário realizar as últimas depurações. MARIA lhes disse, em outros termos, mas é isso (ver
sua intervenção de 14 de julho de 2012).
Vocês podem voltar atrás, agora. Ou então, é o que vocês decidiram, e aí, como sempre, nós não podemos estritamente nada para
vocês, sobretudo neste período.

Pergunta: durante os Alinhamentos, ou quando escuto as canalizações, por que tenho uma sensação de pulsação que bate
no ouvido direito?

A pulsação que bate no ouvido não tem nada a ver com os Sons do Antakarana (ou a ampola da clariaudiência). É que quando vocês
ouvem ou quando vocês se alinham, há uma vasodilatação dos vasos da cabeça. Como vocês acham que a modificação da estrutura
do cérebro ocorreu? Houve uma redistribuição dos vasos, no nível da cabeça, que foram responsáveis, para aqueles entre vocês que
estão abertos há mais tempo, de dores de cabeça às vezes intensas, quando o Sol se agita, quando vocês estão em Alinhamento. São



as modificações da vascularização do cérebro.
Vocês já repararam também, talvez, que nesses momentos, vocês estão quase vertiginosos também. É normal.  Mas quanto menos
vocês resistem, mais isso se passa sem dor, e mais isso se passa da maneira serena. Porque se há uma dor de cabeça, isso quer
dizer que vocês têm a cabeça mais dura, isto é sua consciência está ainda muito focalizada em seus corpos.
Então, eu lhes digo o que o ego vai dizer: quanto mais forte melhor é. Isso não é exato neste momento, era válido há alguns anos. Mas
agora, as percepções Vibratórias (quer sejam das Coroas, das Estrelas, das Portas), se elas se manifestam de maneira dolorosa (por
exemplo, se vocês estão na fase do despertar da kundalini), vocês podem muito bem ter dores nas costas, mas quanto mais rápido
vocês aceitam o que se passa, menos a dor permanece presente.

Pergunta: é o observador pode impedir a subida da Onda da Vida?

É claro.  Há no início os medos e as resistências da personalidade, sobre os dois primeiros chakras. Depois, há a Onda da Vida que
se põe a circular,  de trás para frente, e da frente para trás. Mas o desenvolvimento lateral se realiza a partir do instante em que não há
mais nenhuma resistência na personalidade.  Então, é sempre a personalidade que resiste.
Isso está, na maioria das vezes, relacionado com a Passagem da Porta Estreita, o que eu já disse ( e foi dito por muitos Anciãos) que
é a Passagem pelo buraco da agulha. É o momento em que é necessário tornar-se como uma criança, isso foi explicado em
comprimento, largura e diâmetro. Isso quer dizer que mesmo o observador (como diria BIDI: o “eu sou”, o Si) deve, ele
também, desaparecer.
Enquanto vocês mantém seu  Si, vocês mantém, em algum lugar, uma resistência em relação à Luz Absoluta que vem. E BIDI lhes
explicou isso perfeitamente (como ele chamou isso?): as camadas da Verdade. E ANAEL também, quando ele falou, já há dois
anos, da verdade relativa, e da verdade Absoluta ( ver a intervenção de ANAEL de 10 de agosto de 2010).

Pergunta: a que corresponde o fato de sentir o Triângulo atrás da cabeça muito ativo?

Ele é muito ativo, neste momento. O que é o Triângulo na parte de trás da cabeça com a ponta em OD? É a transmutação da Terra.
Muitos entre vocês sentem, seja KI-RIS-TI, seja o Triângulo da Terra, que é muito, muito ativo, muito doloroso. É normal, mais uma vez.
São as resistências de sua terra, isto é de seus corpos. Porque o corpo, tem um apego a ele mesmo, independente de sua própria
consciência. Então, é um trabalho de transmutação, que se faz nesse nível, visando alquimizar as células. É a fecundação do último
estágio, no nível dos Véus, quer dizer,  o corpo físico.
Aí há os que ainda têm resistências no nível mental, outros, no nível emocional, outros, em relação a suas histórias vividas no passado,
e outros enfim, têm dores para apreender o que é essa alquimia do corpo.
.
Pergunta: o Triângulo, na parte de trás da cabeça, se ativa ao mesmo tempo que a Porta KI-RIS-TI das costas?

Está ligado. Está totalmente relacionado. Está relacionado, também, por outro lado, à Leminiscata Sagrada. Porque a Leminiscata
Sagrada, que lhes disseram estava entre os Pontos OD e ER. Está também nas costas, entre ER e KI-RIS-TI. E então, passa
necessariamente pelo Ponto OD da cabeça, e o Triângulo da Terra.

Pergunta: eu tenho a sensação energética de que meus tornozelos e panturrilhas direitas estão rodeadas de alguma coisa.....

Então, isso significa que, presumivelmente, a Onda da Vida está fixada nesse nível. Devido a lesões, que estão relacionadas com o
medo e o segundo chakra, quer dizer tudo o que está ligado ao elemento masculino, ao poder e ao pai. BIDI lhe diria, gritando:
esqueça-se. Eu lhe digo a mesma coisa. Como lhes disse BIDI, vocês não são seu passado. Ou você é o Coração, ou você é o seu
passado. Ou você é o Coração, ou você é ainda uma pessoa. Mas acabou, pessoas com Coração.
Como eu o disse muitas vezes, em minha vida, onde havia um melhoramento que deveria se fazer: era necessário manter a luz, era
uma vontade pessoal. Agora, nenhuma vontade pessoal pode lhes ser de nenhum socorro, uma vez que (isso foi dito) é o Abandono do
Si. A Graça está aí. Não é como quando eu estava vivo, sobre a Terra, quando eu dizia que era necessário trabalhar sem relaxar. Os
tempos são diferentes. Se vocês estão aí, é que vocês já têm, quaisquer que sejam as resistências, trabalhado suficientemente, não,
no passado?

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor, e desejo-lhes, sobretudo, que vocês se Abandonem. E vivam a magia do
Amor, a magia da Graça, porque é a única coisa que pode lhes acontecer, que é a mais extraordinária que vocês poderiam viver.
Transmito a vocês todo o meu Amor.
Até logo.

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1520
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Tradução para o português: Ligia Gorges
Colaboração de Zulma Peixinho
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No dia 05 de julho de 2012, nós modificamos o protocolo "Acolher o Manto Azul da Graça".
___________________________________________

Em 17 de junho de 2012, nós modificamos o protocolo: "Nova Aliança" (acréscimo da 6a. Etapa).
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês, acompanhado da Graça, acompanhado de quem vocês
São.

Eu venho, hoje, explicar-lhes, se isso puder ser feito por palavras, os diferentes marcadores que podem
manifestar-se no estado atual da sua consciência, que se deixam viver uma série de elementos que podem,

talvez, guiá-los, de algum modo, a fim de permitir-lhes – se isso for por vezes necessário, ainda, na sua
Dimensão – colocar palavras sobre o que é vivido.

A fim de localizá-los, de guiá-los e de orientá-los, nós vamos, mais especificamente, falar sobre a Passagem
da Fusão à Dissolução. 

*** 

A Fusão lhes é deixada viver, a partir do instante em que vocês liberam, em si, as Forças do Amor, deixando-se
Comungar e, em seguida, Fusionar.

Isso pode acontecer, como vocês sabem, tanto com uma Estrela como com uma folha de grama.

O que nos interessa, preferencialmente, e que deve obter o seu acordo, é, antes de tudo, a capacidade nova
que é oferecida a vocês, pelo pensamento, para conectar-se com outro humano, a fim de viver, em si, os

mecanismos de comunicação, que vão bem além do que é chamado de comunicação verbal, de comunicação
por Radiação, de comunicação por um dos sentidos que lhes é conhecido.

Esses mecanismos empregam – como vocês talvez saibam disso, e como o vivam, talvez – os elementos
conectados diretamente com o Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, nomeado Canal Mariano.

A Onda da Vida, assim como a ativação de diferentes centros de Energia, em vocês, permitem realizar isso já
desde certo tempo.

Hoje, é-lhes deixado, de algum modo, aprofundar esses estados, vivê-los, fazer a experiência, a fim de
reproduzi-los, se possível, à vontade, a fim de poder, quando chegar a hora, viver a etapa Final da Dissolução,

sem dificuldade alguma. 

*** 

A partir do instante em que o que corresponde à sua localização, nesse mundo – em um corpo, em um tempo,
em um espaço e em uma história – encontrar-se alterado, de uma maneira como de outra, pela perda do

conjunto ou de um desses marcadores, ocorre um mecanismo no qual lhes é possível viver a desidentificação,
a despersonalização, e viver a experiência de estar em outro Corpo, em outra Consciência, e tornar-se, você

mesmo, essa Consciência.

Isso é realizável, tanto com um Arcanjo, tanto com uma Estrela, tanto com um Ancião como com não importa

ANAEL - 15 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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qual dos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, a partir do instante em que ele estiver na mesma
conduta, qualquer que seja o seu estágio Vibratório, qualquer que seja o estado desses mecanismos

chamados de Comunhão, Fusão e Dissolução.

Assim, é-lhes deixado experimentar um contato, uma comunicação, bem além de toda relação, tal como vocês
as concebem nesse mundo, mesmo as mais sexuais, as mais amorosas, as mais afetivas ou as mais polidas.

Isso lhes deixa viver um estado diferente da sua consciência, no qual o sentido do «eu» parece atenuar-se, ou
mesmo desaparecer inteiramente, no qual a consciência é, de algum modo, projetada em outro lugar que não

no próprio filtro da personalidade ou do Si.

Realizar isso não implica e não provoca qualquer desperdício que vocês nomeariam energético, nenhuma
posse (no sentido dual), mas, bem mais, uma Alquimia que visa preparar o que foi nomeado Sublimação, ou

Transubstanciação. 

*** 

A partir do instante em que vocês não estiverem mais fixados – em um corpo, em uma história, em um
mecanismo de pensamento, nos seus próprios quadros de referência e de defesa – naquele momento, vocês
começam a viver os mecanismos denominados, em um primeiro momento, Comunhão e, em seguida, Fusão.

Essa Fusão, contrariamente ao que acontecia há ainda alguns anos (no tempo dos Casamentos Celestes e,
depois, para aqueles cujos confinamentos ligados à Presença Vibratória dos laços energéticos, no nível dos

tornozelos ou dos pulsos haviam desaparecido), quando ela era possível, mas sem esse corpo físico, a grande
diferença é que, hoje, ela pode ser vivida em meio mesmo a esse corpo físico, pela Presença, justamente, do

Canal Mariano.

A partir do instante em que o aprendizado dessas Comunhões e dessas Fusões for realizado, vocês poderão
perceber, em vocês, a possibilidade de não mais estar em lugar algum, nem em vocês, nem no outro.

O processo de Fusão desaparece e deixa lugar, no nível da consciência, para a ausência de percepção, para a
ausência de identidade, para a ausência de percepção do seu corpo, como de qualquer outro corpo, indo dar

no que vocês poderiam chamar, do seu ponto de vista, de vacuidade.

Naquele momento, vocês realizam a Última Presença, que lhes deixa viver, se o Abandono do Si for total, o que
foi nomeado o Absoluto, ou Parabrahman. 

*** 

Em função disso, as experiências efetuadas, por intermédio das Vibrações, conduzem-nos à não Vibração, à
eliminação de toda percepção de consciência, que não é uma aniquilação, ainda menos, um desaparecimento,
mas, efetivamente, o estado natural de toda consciência, de toda não consciência e que é, em última análise, a

nossa Natureza comum, a única, manifestável em todas as Dimensões, em todas as direções, em todos os
tempos e em todos os espaços.

O mecanismo de Dissolução, propriamente dito, não pode, em caso algum, ser considerado como um
desaparecimento, mas permite, de algum modo, liberá-los do conjunto de apegos, inscritos no cérebro de

vocês, nas suas estruturas celulares, assim como no nível dos campos de coerência existentes nessa matriz
alterada, que reprime, de algum modo, a sua expansão e a sua Liberação.

Os mecanismos que lhes haviam sido anunciados, há quase um ano, referentes à possibilidade de viver tudo
isso, alcançam, hoje, uma nova etapa – se eu puder nomeá-la assim – que lhes deixa perceber que vocês não

são, absolutamente, limitados por esse corpo, absolutamente, limitados por uma história, absolutamente,
limitados pelo que quer que seja, a partir do momento em que vocês aquiescerem a isso.

A Graça é o elemento motor.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça são, disso, os elementos que permitiram essa finalização, e que,
portanto, tornaram possível, para cada um de vocês, os mecanismos de Fusão e de Comunhão. 

*** 



A Dissolução, a partir do momento em que ela for vivida, permite realizar, à vontade, suficientemente, a
possibilidade de passar de um estado a outro, até ir a esse não estado.

Assim, fazendo o aprendizado disso, assim, percebendo que não existe qualquer medo nesse estado e que a
própria Natureza do que vocês São confunde-se com o que sustenta os Mundos, com o que sustenta os

Universos, com o que sustenta toda manifestação, aqui como por toda a parte, a partir desse instante, e isso
lhes foi dito, vocês São o que se denomina um Liberado Vivente, o que lhes dá a Clara Consciência,

desprovida de qualquer atribuição pessoal, desprovida de qualquer falsificação ligada ao medo, deixando-lhes
viver a Plenitude da vacuidade, nomeada – eu repito - Parabrahman.

Nesse não estado, a consciência consegue reposicionar-se, redefinir-se, sem jamais estar mais confinada ao
que quer que seja.

A Liberdade torna-se, então, total, ela não é uma palavra em vão, dando-lhes a possibilidade de Ser nós, como
de Ser vocês, como de nada Ser, como de Ser o Tudo, o que não faz estritamente qualquer diferença, o que

não dá impressão diferente.

Simplesmente, naquele momento, o que vocês viram, o que sabiam anteriormente, vocês o viveram.

Naquele momento, vocês São totalmente Liberados de toda marca desse mundo, no que vocês São, em
consciência e, até mesmo, nesse corpo. 

*** 

O princípio da Liberação tornou-se, hoje, possível, pelas circunstâncias – como vocês sabem – astronômicas
específicas.

Trata-se, efetivamente, do fim de um ciclo.

Trata-se, efetivamente, de uma Ressurreição, de um renascimento em outro nível de Vibrações, para exprimir-
me conforme os seus termos.

Esse renascimento em outro nível de Vibrações acompanha-se, obviamente, de Leis profundamente diferentes
daquelas que foram confinantes, neste mundo, em especial, referente à forma.

De fato, sendo Liberados Viventes, vocês não estão mais submetidos a qualquer forma, o que lhes dá a
possibilidade, em Verdade, de tornar-se, por sua vez, o que alguns textos nomearam um walk-in.

O processo do walk-in deixa-se viver, em consciência, tanto um Arcanjo, como uma poeira, como uma Estrela,
como não importa qual planeta deste Sistema Solar.

Obviamente, isso não acontece de um dia para o outro porque, aí também, há um aprendizado.

O que eu lhes aconselho, contudo, é não procurar, de imediato, mecanismos de Fusão ou de Deslocalização
que consistem em extrair-se deste Sistema Solar.

De fato, o mais importante, hoje, é estarem plenamente Presentes a si mesmos, estarem
plenamente Lúcidos dessa possibilidade de Dissolução que, de qualquer modo, a partir do instante em que
esse não estado for o que vocês São, não irá colocar mais qualquer problema, em relação ao que quer que

seja. 

*** 

É, portanto, preferível, no que vocês têm que viver, uma vez que vocês tenham experimentado as suas
primeiras Comunhões, as suas primeiras Fusões, estabelecer-se no não estado, no Absoluto mais puro, ao

mesmo tempo mantendo essa forma, obviamente, viva.

É nesse estado que vocês participam – de maneira ativa, completa e total – da Liberação deste mundo.

Vocês São, agora, Liberados, vocês sabem disso, vocês o Vivem, não existe mais apreensão, nem medo que
possa apreender o que quer que seja em vocês, ou reduzir o que quer que seja em vocês.

A Leveza é o reino que se estabelece em vocês, que permite à sua consciência não mais ser afetada por



qualquer desenrolar que seja nesse mundo.

Existem, de fato, facilidades que vão criar-se em sua vida, a partir do instante em que a consciência
compreende que, não inter-reagindo, não reagindo a este mundo, ela não se apaga, mas, bem ao contrário,

revela-se, inteiramente, na sua magnificência.

Naquele momento, o fato de não mais estar localizado nesse corpo, ao mesmo tempo estando, nele,
firmemente encarnado, permite viver uma facilidade que nada pode substituir.

Isso contribui para estabelecer o que foi nomeado, por diversos intervenientes, a Morada da Paz Suprema (ou,
se preferirem: Shantinilaya).

Através dessa instalação nesse não estado, é-lhes oferecido o conjunto de capacidades da encarnação, no
qual não existe mais confinamento de espécie alguma.

O objetivo é, obviamente, permanecer Presente sobre esse mundo, até o momento em que o Sol Desposar a
Terra.

Vocês conseguiram Desposar-se a si mesmos, através dos Reencontros Místicos, através das Comunhões e
das Fusões.

O confinamento, definitivamente, terminou, naquele momento. 

*** 

A partir do instante em que a sua consciência se tornar, de algum modo, capaz de estabelecer-se, à vontade,
suficientemente, nesse estado específico – que corresponde à aniquilação de toda percepção, de toda

Vibração, de todo sentido de orientação, de todo sentido de identidade ou de personalização – vocês irão
perceber, por si mesmos, através dessa Vivência, que isso sempre esteve aí.

De fato, a única distância que foi tomada é a ação da projeção da consciência em uma personalidade que se
encontrou, um dia, estar confinada nesse corpo, que foi nomeado, de modo humorístico, um saco (ndr: por

BIDI).

Esse saco é impermeável.

Ele apenas deixa-os partir no momento em que o próprio saco desaparecer.

As transformações da sua consciência podem levá-los, alguns de vocês, a querer multiplicar as experiências,
multiplicar os mecanismos de saída do corpo e de saída dessa consciência.

O mais importante, assim que vocês perceberem a sua Imortalidade e a sua Eternidade, não é viajar, mas estar
plenamente Presente aqui, nesse mundo e nessa Dimensão, sem, contudo, ali estar apegado, de maneira

alguma.

É nesse modo que será o mais exatamente vivido o que há a viver para vocês: estar plenamente Presente,
estar plenamente Vivo e estar plenamente Liberado.

Sua vida tornar-se-á totalmente diferente, a partir do instante em que vocês aquiescerem a isso.

Tornar-se-á, então, possível a vocês, não procurar em suas memórias, não procurar em um futuro, mas estar,
totalmente, impermeável a qualquer ação deste mundo para com vocês.

A Impermeabilidade resulta da Transparência, que lhes dá uma não interferência com este mundo, que lhes dá
a Liberdade de pensamento, a Liberdade de ação, ao mesmo tempo mantendo, em si, essa coerência nesse

corpo.

É assim que se resume a sua posição, que foi nomeada: Libertador.

Libertando-se, vocês Libertam os outros, sem procurar mais em outros lugares senão em vocês. 

*** 



Assim, progressivamente e à medida das experiências de Comunhão e de Fusão, vocês irão se aperceber de
que o estado mais estável é o não estado, aquele em que, estritamente, nada mais há, do ponto de vista da

consciência, do ponto de vista dos seus sentidos, do ponto de vista das suas experiências.

Nesse estado de Parabrahman, de Absoluto com forma, ou de Dissolução, vocês serão nutridos, regados,
diretamente na Fonte.

Vocês dela irão retirar – para a vida da personalidade, para a vida na encarnação – uma energia renovada, um
estado de consciência profundamente Lúcido, que lhes deixa ver, claramente, os prós e os contras de qualquer

ação, de qualquer situação, além de toda projeção e de toda interferência da sua pessoa, no que ela era,
anteriormente.

Assim, vocês serão cada vez mais numerosos, progressivamente e à medida dos dias e das semanas que se
desenrolam, aqui, sobre este mundo, vivendo esses mecanismos.

Esses mecanismos vão confortá-los na certeza de quem vocês São, não através de uma esperança, não
através de uma projeção, não através de um futuro, mas, efetivamente, no estado Real do que vocês São, além

de toda aparência, de todo parecer, de toda interferência com quem quer que seja, ou o que quer que seja
deste mundo.

Vocês estarão plenamente Presentes a este mundo, ao mesmo tempo não sendo deste mundo.

Isso não serão palavras, será a sua Vivência, será o estado da sua consciência, naquele momento, quando ela
voltar dos seus períodos de Dissolução.

Assim, Vivendo isso, vocês irão se aperceber, por si mesmos, de que o conjunto de circunstâncias da sua vida,
tanto desse corpo como de seu ambiente, nunca mais será o mesmo.

Vocês estarão Liberados e estarão na Paz mais Suprema que possa existir, o que quer que viva esse corpo, o
que quer que vivam as suas relações e as suas interações com os outros e com o mundo. 

*** 

O processo é inteiramente natural, a partir do instante em que vocês não o procurarem.

O que há a pedir é, efetivamente, a Comunhão, é, efetivamente, chamar um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

Colocar-se, também, em contato, diretamente, com um de seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra.

Isso irá lhes permitir perceber essa espécie de ponte, intangível e invisível, que une a Lemniscata Sagrada
que é a sua, a qualquer outra Lemniscata Sagrada presente na superfície desta Terra, despertada, ela

também, no mesmo movimento.

Uma série de elementos foi-lhes dado pelos Anciões, como, mais recentemente, por MARIA, ontem (ndr:
intervenção de MARIA, de 14 de julho de 2012), referente às modificações do Som, às modificações da

Vibração, assim como a localização de Presenças com as quais vocês entram em Comunhão, em
Deslocalização e em Fusão.

Vocês irão encontrar uma Paz, nessas experiências que, por si só, vai conduzi-los a viver a Dissolução, sem
sobretudo pedi-la, sem sobretudo procurá-la, sem sobretudo dela ter medo.

Eu repito, e como isso foi dito, não existe qualquer ponto de Passagem entre a Última Presença e o Absoluto.

O Absoluto é apenas a Revelação do que sempre esteve aí, e apenas a projeção da sua consciência – em
uma identidade, em interações – impediu-os de viver, de ver e de manifestá-lo.

A partir do instante em que vocês tiverem aceitado que a Dissolução não tem que ser procurada, a partir do
instante em que vocês tiverem realizado os diferentes conselhos que lhes foram dados pelo interveniente

nomeado BIDI, referente à Refutação e à Investigação (ndr: ver, sobre esse tema, as intervenções de BIDI, na
coluna «mensagens a ler» do nosso site), não deveria existir, em vocês, qualquer dificuldade para estabelecer-

se no Absoluto, para Ser o que vocês São, de toda a Eternidade. 

*** 



Nesse sentido, vocês são – ou irão se tornar – os Libertadores desta Terra, que permitem aos seus Irmãos e
às suas Irmãs, ainda em dúvida, ainda com medo, não mais ter que agir pelas palavras, não mais ter que agir

de modo puramente localizado nessa Dimensão, mas, efetivamente (estabelecendo-se, vocês mesmos, além
de toda Vibração, nesse estado de Absoluto), manifestar e irradiar essa Qualidade.

É evidente que aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estiverem opostos, por uma razão que lhes é própria, à
Unidade, à Dissolução, poderão apenas reagir, violentamente, ao seu estado.

Não se alarmem com isso: naquele momento, sigam o seu caminho, nada procurem, nada reivindiquem,
deixem as coisas estabelecer-se por si mesmas, para cada um.

Retenham que o melhor modo de viver o Absoluto é, portanto, não desejá-lo, não conceituá-lo, mas,
efetivamente, estabelecer-se, no Canal Mariano, na possibilidade de viver Comunhões, Fusões, que irão

conduzi-los, necessariamente, à Deslocalização e à Dissolução.

Vocês serão, portanto, Liberados Viventes, vocês serão o que foi nomeado Jnani, ou seja, aquele que tem o
Conhecimento, porque ele se tornou o Conhecimento.

Vocês irão constatar, então, que o conjunto das suas buscas não leva a nada.

Vocês constatam, então, que o conjunto dos seus medos era, ele mesmo, apenas as próprias projeções de
insuficiências desse Absoluto.

Vocês irão constatar, então, que não existe qualquer história pessoal, que não existe qualquer laço que possa
manter-se em face disso. 

*** 

Aí estão os elementos simples, e extremamente concisos, que eu desejava acrescentar, esta noite, como
Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação e Arcanjo do Amor.

Eu deixo todo lugar possível para a expressão das suas perguntas, para a expressão dos seus
questionamentos, referentes a esse mecanismo extremamente específico, que não tem necessidade de vocês

para acontecer, que é: passar – se pudermos dizê-lo – da Fusão à Dissolução, passar do confinamento à
Liberação.

Eu os escuto. 

*** 

Questão: em meditação, levando minha consciência sobre uma postura e na minha respiração, eu
tive a impressão de cair no «nada total», como uma a-consciência, depois, a consciência da

respiração voltou. É isso o início de Dissolução?

Isso corresponde, efetivamente, ao que é nomeado Última Presença, Presença que é, de fato, uma ausência
de si mesmo. 

*** 

Questão: por que esse espaço foi interrompido, com um retorno à consciência comum?

Porque existem, como eu disse, diferentes aproximações.

É a repetição de experiências de Comunhão e de Fusão que leva, espontaneamente, à Dissolução.

Não são vocês que criam a Dissolução, porque esse é o seu estado, além de todo estado.

A influência da personalidade, assim como a influência do Si é tal que, obviamente, nas primeiras
aproximações desse estado, há, como regra geral, um retorno, muito rápido, à consciência comum.



Isso está diretamente ligado aos apegos da personalidade a ela mesma, que evoluem em um nível que vocês
poderiam qualificar de subconsciente ou de inconsciente.

Esse subconsciente, ou esse inconsciente, vai enfraquecer e desaparecer, justamente, pelo princípio da
repetição de Comunhões e de Fusões.

Vocês não têm qualquer possibilidade de ação consciente sobre esse inconsciente e esse subconsciente,
porque toda ação que vocês fizerem contra ele poderá apenas reforçá-lo.

Chegará um tempo em que cada um de vocês, entre os Ancoradores e Semeadores de Luz, entre os
Libertadores, em que vocês poderão instalar-se, suficientemente, nesse estado (ou nesse não estado). 

*** 

Questão: convém nada fazer, a não ser unicamente pedir a Presença de uma Estrela ou de outro Ser,
no Canal Mariano?

Bem amado, é exatamente o que eu disse.

Quanto mais vocês quiserem encontrar, quanto mais quiserem Ser Absoluto, menos vocês irão sê-lo.

Se eu puder me exprimir assim: o Absoluto (ou Parabrahman) é a única coisa de que vocês não podem
conscientizar-se, de que vocês não podem apreender, de maneira alguma.

É nesse sentido que o próprio princípio da Refutação permite-lhes, justamente, eliminar tudo o que ele não é,
ou seja, que o Absoluto revela-se apenas quando vocês tiverem eliminado o que ele não É.

Vocês irão se aperceber, Vivendo-o, de que, naquele momento, tudo o que vocês refutaram está contido no
interior do Absoluto, mas vocês não podiam vê-lo, porque ele Era vocês mesmos. 

*** 

Questão: vertigens cada vez mais frequentes, isso pode ser o início de uma Dissolução?

Sim, seguramente.

Devido ao trabalho realizado no Antakarana (ou Canal Mariano), devido ao trabalho da Onda da Vida, as
vertigens traduzem, efetivamente, as noções de basculamento, de Reversão e de estado no não estado. 

*** 

Questão: uma Comunhão com um Irmão não despertado pode ocorrer ou não?

Ela não poderá ocorrer.

Há, eu diria, uma escala Vibratória, quando dessas Comunhões e dessas Fusões.

Assim como foi dito por MARIA, a partir do instante em que vocês tentarem realizar uma Fusão ou uma
Comunhão com um Irmão ou uma Irmã humana encarnada, não despertada no Canal Mariano, não despertada
no nível do Coração ou no nível da Onda da Vida, vocês irão constatar, por si mesmos, a impossibilidade de

realizá-la.

Vocês irão constatar, também, e de maneira extremamente evidente, que qualquer que seja o lugar e qualquer
que seja a pessoa despertada (próxima de vocês ou no outro extremo do planeta), a partir do instante em que

pensarem nessa pessoa, de maneira extremamente simples, sem mesmo estar nem em meditação, nem
alinhados, vocês terão a surpresa de constatar que a Presença dela, no seu Corpo de Estado de Ser, está,

efetivamente, ao seu lado.



O que não é, obviamente, possível para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que ainda não estiverem despertos
à Multidimensionalidade. 

*** 

Questão: quando de uma meditação, eu vi aparecer o rosto de uma pessoa que está no mesmo
caminho. Isso pode corresponder ao que você acaba de abordar? 

Sim, a Comunhão apresenta-se de diferentes modos.

Eu quero apenas, para a prova de algo que lhes é conhecido, em todo caso, no Ocidente: quando há um
ouvido que zumbe, vocês dizem que tal pessoa pensa em vocês.

Isso tem, obviamente, uma relação.

A partir do instante em que uma pessoa desperta, aberta à Multidimensionalidade, pensar em vocês, vocês irão
senti-la.

Isso não quer dizer que vocês poderão identificá-la, em um primeiro tempo, sobretudo se se tratar da primeira
vinda dela.

Do mesmo modo, assim que vocês pensarem em outra pessoa humana, encarnada e desperta como vocês,
vocês estarão ao lado dela, no seu Corpo de Estado de Ser.

Com a repetição das experiências, vocês chegarão, de maneira bastante fácil, e independentemente, até
mesmo, de ver um rosto, a um reconhecimento Vibratório de quem se tem ao seu lado.

Vocês irão observar, também, que pode haver um mecanismo que vocês poderiam chamar, em um primeiro
tempo, de interpenetração, especialmente se vocês chamarem, tanto um Arcanjo, como um Ancião, como uma

Estrela, e como alguém encarnado, vocês irão constatar que as Presenças se misturam, como em uma
multidão.

Pouco a pouco, vocês irão localizar essas Presenças, não as vendo, mas pela própria Vibração, e vocês terão
a impressão de ter, realmente (o que é o caso), várias densidades e várias Presenças à sua esquerda.

Nos mecanismos de Fusão mais avançados, referentes a um Duplo mais próximo (quer esse Duplo seja
CRISTO, quer ele seja MARIA, MIGUEL ou, ainda, um Duplo Monadário, encarnado ou não), vocês irão

constatar que se estabelece uma circulação, que vai bem mais longe do que a simples Presença manifestada à
sua esquerda, na parte superior.

Em um primeiro momento, essa Presença irá se compactar, até investir, totalmente, o seu ovo áurico, desde o
lado esquerdo da face até a parte inferior da perna, do lado esquerdo.

Em um segundo momento, vocês irão constatar que a Lemniscata Sagrada põe-se em movimento.

A percepção de alguns Pontos, no nível desta Lemniscata Sagrada, referente, especificamente, aos Novos
Corpos, tornar-se-á extremamente ativa.

Naquele momento, estabelecer-se-á uma Comunhão e uma Fusão, que antecede a Dissolução, muito mais
avançada, ou seja, naquele momento, haverá uma circulação de Lemniscata a Lemniscata, deixando-os então

perceber uma Presença, não mais à sua esquerda, mas, diretamente, no nível da zona KI-RIS-TI das suas
costas.

Naquele momento, a Dissolução está extremamente próxima. 

*** 

Questão: o que você acaba de descrever pode se repetir, ou isso ocorre uma vez?

Isso se repete, aí também, o bastante.

Mas essa segunda etapa, como eu a nomeei, necessita de condições mais ideais e envolve, em geral, mais



aqueles que são extremamente próximos, no plano da Origem Estelar, no plano Vibratório, no plano da
Consciência (encarnados, não encarnados, humanos, não humanos). 

*** 

Questão: quando duas pessoas entram em Comunhão Vibratória, a comunicação entre elas é
essencialmente vibratória?

O aspecto Vibratório é essencial, mas ele pode, obviamente, tomar diferentes formas.

As formas que ele pode tomar podem ir, simplesmente, de uma necessidade de realizar esses mecanismos
de Fusão, passando pela necessidade de reencontrar-se, fisicamente.

Mas isso não é, absolutamente, uma obrigação.

Eu diria, até mesmo, que vocês irão constatar, por si mesmos, que o mecanismo da Fusão, quando há o que
vocês nomeiam afinidade Vibratória, ocorre de maneira extremamente mais fácil sem a presença física.

Uma vez que o que entra em contato é um corpo físico, com outro Corpo de Estado de Ser que não é o seu.

Mas isso não é o encontro de dois corpos físicos. 

*** 

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Bem amados Filhos da Liberdade, a Graça é a sua Morada, a Paz é a sua Eternidade.

Resta-lhes vivê-la, de maneira permanente, de maneira cada vez mais Calma.

Nesse sentido, outras palavras dos Anciões foram empregadas, como o fato de nada fazer, como o fato de
«ficar tranquilo».

Vocês irão constatar, por si mesmos, que, quanto mais estiverem tranquilos, quanto mais nada fizerem, mais
isso se revela a vocês porque, como foi dito, isso sempre esteve aí.

Eu me proponho, portanto, neste espaço específico de troca e de Comunhão, a convidá-los a pensar na minha
Presença, enquanto eu penso em cada um de vocês, aqui presentes.

... Comunhão / Fusão...

Eu lhes dou a minha Paz.

Eu lhes digo até breve.

Que a Graça esteja em vocês. 

************ 
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo, com vocês, pela segunda vez.
Vivamos, um momento do seu tempo, na Comunhão, em nossa União.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim de novo, ainda uma vez, para responder às suas perguntas, mas, antes, eu gostaria de dar a vocês
alguns elementos a mais.

Esses elementos se referem à permanência da Graça.
Algumas das minhas Irmãs Estrelas, no decorrer desses últimos anos, demonstraram-lhes, pela sua vivência e

pelo seu testemunho, que era possível, sobre este mundo, manifestar esta Graça (aquela da Comunhão
conosco) e isso, às vezes, de maneira permanente e indelével.

Então, hoje, quando nós nos temos ao lado de vocês e em vocês, de maneira mais perceptível do que antes,
durante esses momentos, vocês vivem várias coisas, neste corpo, na sua consciência.

Essas coisas levam-nos a sentir este estado de Graça que pode ir até o Êxtase.
Então, alguns de vocês já começam a viver isso por períodos muito mais prolongados.

É possível, também, instalar-se neste estado, de maneira permanente e duradoura porque a Onda da Vida, o
Manto Azul da Graça, o seu trabalho (que vocês efetuaram nesses últimos anos), permitiu-lhes, talvez,

Abandonar-se totalmente à Graça da Luz e se tornar esta Onda da Vida: a sua natureza profunda.
Então, naquele momento, vocês constatam que lhes é possível passar, conforme o momento, de um estado a

um outro.
É também perfeitamente possível para vocês, agora, instalar-se (de maneira duradoura e mesmo permanente)

nesta Graça, neste Êxtase e nesta Comunhão, o que quer que façam, o que quer que tenham a viver.
 E é, aliás, esta possibilidade de se instalar, de maneira mais ou menos constante, na Graça, que os torna o

mais leve possível e o mais capaz possível de viver a Transparência, de viver a Humildade, de viver a
Simplicidade e de se estabelecer neste estado que é o de vocês, além de todo estado que lhes foi conhecido.

***

Para isso, é preciso esquecer-se completamente.
É-lhes preciso efetivamente, como isso foi dito, desaparecer, dissolver-se na Graça, tornar-se ela, Comungar
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conosco e Comungar com vocês mesmos.
Além de todo conceito do que vocês creem ser, aqui sobre este mundo, e que absolutamente nada representa

em relação ao que vocês são em Verdade, além desta consciência.
Então, no estado que se instala, instalem-se, de maneira cada vez mais duradoura, na Graça.

Instalem-se, de maneira cada vez mais permanente, neste estado que torna impossível qualquer ação do que
quer que seja que seja contrária à própria natureza do que vocês São.

Para isso, lembrem-se: é preciso esquecer-se.
E a nossa Presença ao lado de vocês está aí para isso.

Porque, através da nossa Comunhão, através disso que é o seu corpo e a sua consciência viva, vocês se
aproximam deste estado de Beatitude que as minhas Irmãs testemunharam longamente.

Isso é oferecido a vocês.
Isso está aberto a vocês, hoje, a partir do instante em que vocês se apreendem do que ocorre nos momentos

em que vocês vivem a Graça e nos momentos em que ela parece se retirar de vocês.
Quando isso ocorre, são apenas vocês que se retiram (pela ação da pessoa que vocês creem ser) desta

Graça que, como isso foi dito, ela é onipresente.
O fato de passar de um ao outro, além das experiências, dá-lhes a ver claramente os momentos em que vocês
vivem a Graça e os momentos em que o peso se instala, em que o mental recomeça, em que os pensamentos

da vida ordinária vêm penetrá-los e impedi-los de ser o que vocês São.
Tornar-se-á cada vez mais fácil, através das nossas Comunhões, através da sua Presença a si mesmo, através

do Absoluto, viver isso.
E é em meio a isso, nesta Água do Além, que vocês vão tirar tudo o que é necessário, eu digo bem tudo o que

é necessário, para atravessar este período.

***

Vocês são os Libertadores, e é a Graça que age através de quem vocês São, a partir do momento em que
vocês se tornarem, na totalidade, Transparente, a partir do instante em que as resistências da personalidade

não puderem existir, não puderem se manifestar.
A Luz, então, oficia, em vocês, e lhes dá a viver este estado de Êxtase e de Amor que nada pode vir alterar,

nenhuma circunstância exterior.
Quanto mais vocês firmarem este estado, mais é possível para vocês manter esta Graça, manter esta Paz, esta

Beatitude.
 Então, é claro, algumas das minhas Irmãs Estrelas mostraram a vocês (durante a sua vida, quando elas foram

conhecidas sobre esta Terra) que elas podiam se retirar neste Êxtase e, para algumas delas, retirar-se
no Samadhi o mais profundo.

Mas a Graça não é o Samadhi.
O Samadhi torna-os indisponíveis ao mundo (pelo menos à primeira vista), ao passo que a Graça os torna
plenamente presentes no mundo, plenamente presentes à aceitação do Amor e nesta irradiação do Amor,

tornando-os Libertadores.
Sendo Liberados Viventes, há apenas vocês para se estabelecerem nesta Graça, a partir no instante em que o
seu mental entrar em ação, a partir do instante em que vocês saírem desses estados particulares que lhes são
dados a viver, nas Comunhões, conosco, nos seus Alinhamentos, nas Radiâncias dos Arcanjos, ou ainda nas

sessões do Manto Azul da Graça.

***

Então, coloquem-se a questão: por que isso, muitas vezes, não pode se instalar?
Vocês constatam, pelo que vocês vivem, que, é claro, as ocupações deste mundo são muitas vezes freios (se

isso não forem obstáculos) para se estabelecerem neste estado.
Mas isso vai se tornar cada vez mais fácil.

É preciso já aceitar esta eventualidade, no seu próprio mental, na sua própria pessoa.
Se vocês o aceitarem, e se vocês o colocarem, então vocês irão viver realmente e esses estados de Graça

irão se tornar cada vez mais intensos, cada vez mais prolongados, cada vez mais evidentes quanto ao que isso
representa: ou seja, que vocês são e que nós somos Seres de Graça, Seres de Amor.

Isso irá fazê-los sair (de maneira cada vez mais evidente) das condições e dos condicionamentos sobre este
mundo.

É isso que favorece também a sua Ascensão individual e coletiva.
É isso que nutre a Terra, que nutre o Céu, que nutre o Absoluto desvendando-o, revelando-o para o que ele É.

***



Quanto mais vocês forem numerosos em deixar a Graça se derramar em vocês, emanar-se de vocês, quanto
mais vocês deixarem o Amor transbordar e sair de vocês, mais vocês irão constatar, por vocês mesmos, que

isso fica cada vez mais fácil, cada vez mais evidente, cada vez mais a única Verdade.
E isso irá permitir-lhes prestar todo o Serviço e todo o Amor aos seus Irmãos, mesmo eles ainda desviados da
Luz, porque nenhuma palavra poderá convencê-los, porque nenhuma conversa poderá convencê-los a mudar.

Mas, por outro lado, a Graça se ativa por si só.
Basta simplesmente que, durante um momento de sofrimento, durante um momento de desespero, aquele que
está desviado da Luz abra o suficiente, pelo sofrimento, pelo desespero, abra-se nele, outra coisa (mesmo no

medo) para que a Graça venha então ao seu encontro.
Todos vocês conhecem, sobre esta Terra, as histórias de grandes sofrimentos que resultaram na aniquilação
da pessoa, em um reflexo de sobrevivência, resultando em um choque tremendo, culminando na abertura para

a Luz.

***

Então, eu me dirijo também àqueles dos meus Filhos que, por enquanto, não vivem o que vocês vivem e eu
digo a eles: tenham paciência.

Não há ninguém que seja superior, não há ninguém que seja inferior.
Há apenas os seus Irmãos e as suas Irmãs que, talvez, tiveram mais entusiasmo para se liberar do

confinamento, e há outros Irmãos e outras Irmãs que têm medo, porque, para eles, o Desconhecido é algo
terrível, porque largar, na totalidade, a pessoa, largar todas as suas referências, pode representar algo

terrificante, em um mundo onde o medo é onipresente, neste mundo onde tudo é competição, onde tudo é
falsificação.

Portanto, não julguem.
Contentem-se em viver a Graça porque isso é, para vocês, a melhor maneira de servir a Luz.

É a melhor maneira de se servirem.
É a melhor maneira de ser o que vocês São.

***

Então, pensem nessas palavras que eu entreguei a vocês, nos momentos em que vocês estiverem neste
estado de Comunhão.

E pensem também nisso nos momentos em que vocês ali não mais estiverem.
Porque é naqueles momentos que a Graça poderá trazer-lhes o mais importante, ou seja, o alimento do Alto

que vem saciar a sua sede, aliviar os seus sofrimento, sanar a incerteza e o Desconhecido e fazer de vocês o
que vocês São, de toda Eternidade.

Pensem nisso.
Lembrem-se do que dizia o Arcanjo MIGUEL: que vocês podem chamá-lo.

Mas não peçam nada mais senão a Presença dele, porque a nossa Presença é a sua Presença, durante esta
Comunhão, esta Fusão e, eu o espero, esta Dissolução.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que tudo ali está incluído, que não pode existir qualquer pedido, a
partir do momento em que a Graça estiver instalada, a partir do momento em que ela for duradoura e lhes

permitir, cada vez mais facilmente, perceber a Ilusão, a noção de Efêmero deste mundo.
Enquanto vocês estiverem inseridos na sua realidade pessoal, fica muito difícil extrair-se, sem negá-lo, sem se

desviar.
Somente a Graça pode fazê-lo.

***

Vocês nada podem fazer por si mesmo.
Isso foi dito em várias ocasiões.

Então, é claro, houve muitos ensinamentos, sobre esta Terra, que lhes disseram que vocês podiam se
aperfeiçoar.

Mas como o que é perfeito pode melhorar?
Onde está situado, como diria aquele que intervém nesses últimos tempos (ndr: MARIA se refere a BIDI), o

seu olhar?
Onde vocês posicionam a sua Consciência?

Onde vocês dispõem o que vocês olham, o que vocês sentem, o que vocês provam, o que vocês concebem?



Será ao nível da pessoa ou será ao nível do que vocês São, além de todo Efêmero, nesta magnífica Luz, neste
magnífico Amor que vocês São, além de todo Tempo, de todo Espaço, de toda Eternidade?

Vocês são isso, certamente, e, portanto, se a Graça é a sua natureza, como é que a Ilusão poderia perdurar?
Como é que alguma efemeridade poderia induzi-los ao erro, ao julgamento, ao sofrimento?

Vocês São a Eternidade.
Os Arcanjos e nós mesmos, nós repetimos isso muitas vezes para vocês.

Porque isso é a Verdade.
Não é algo para acreditar, não é algo para esperar.

É simplesmente para manifestar, a partir de agora, porque essa é a única Verdade.

***

A partir do momento em que o seu Coração estiver puro (no sentido desta Transparência: não querer agir por si
mesmo, mas pela Graça), então a Graça está aí, a Divina Providência se instala e lhes permite ver a sua vida

desenrolar-se, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu ambiente, na maior das Alegrias, mas, além desta
Alegria, no próprio Êxtase.

Cabe a vocês decidir.
Vocês têm todos os elementos em suas mãos, vocês têm todos os elementos na sua consciência.

Tudo foi entregue a vocês, absolutamente tudo lhes foi dado.
Então, vocês aceitam dar vocês mesmos?

Vocês aceitam se tornar o que vocês São, na Eternidade, e não mais somente ser este corpo que se agita, que
se debate, em sua vida, em suas afeições, em seus sofrimentos, em suas alegrias, em seus medos?

***

Não haverá outra escolha, isso lhes foi dito e repetido: será o medo ou o Amor.
Lembrem-se de que, sem qualquer exceção, todos vocês estão Liberados deste confinamento.

Mas a maneira que vocês são Liberados depende profundamente da sua capacidade para acolher a Graça,
para vivê-la, para manifestá-la, para irradiá-la, para entrar neste Amor Absoluto, neste Amor onde não existe
condição alguma, quaisquer que sejam as circunstâncias do que vocês têm a viver, quaisquer que sejam as

circunstâncias atuais, ou a chegar, deste mundo.
Tudo isso não lhes diz respeito, a partir do momento em que a Graça estiver aí.

Não deem mais peso, não deem mais consciência ao que é efêmero, ao que é levado, um dia ou outro, a
desaparecer totalmente.

Vocês, vocês não são isso, porque jamais vocês irão desaparecer, assim como jamais vocês apareceram.

***

Vocês são o que vocês São, de todo tempo, de todo espaço e de toda Eternidade.
E a própria natureza do seu Ser é Amor e Absoluto Amor.

E a manifestação sobre este mundo é a Graça e o Êxtase, não há outra.
Todo o resto são apenas caminhos que não levam a parte alguma.

Todo o resto são apenas ocupações visando manter a Ilusão, em um contexto ou outro.
Mas, em todo caso, sempre, várias Irmãs, vários Anciãos, vários místicos, todos disseram a mesma coisa a
vocês, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a época: há apenas uma Verdade, há apenas um

Amor.
É isso que vocês São.

Então, por que continuar a manter o passado?
Por que continuar a manter algumas ligações condicionantes e que confinam vocês?

Sejam Livres, porque a Liberdade é o que vocês São.
Sejam Autônomos, porque a Autonomia é o que vocês São.

Por que recusar as nossas Comunhões, as nossas Fusões, as nossas Uniões?

***

Eu deixo claro que vários de vocês, antes no meu Anúncio final, não me conhecem.



E, no entanto, aqueles de vocês que me encontraram, desde a primeira vez, sentiram pertinentemente o que
era a Verdade, a única Verdade.

Porque, não se pode ter qualquer dúvida com a Graça.
A dúvida faz parte da personalidade, a interrogação faz parte da personalidade.

Porque o Efêmero é interrogação, porque o Efêmero é dúvida e porque o Amor não conhece nem a dúvida,
nem o Efêmero.

Cabe a vocês inscrever-se na Verdade que vocês têm a viver.
A cada dia isso vai se tornar cada vez mais fácil, se vocês renderem as armas, se vocês aceitarem e

aquiescerem à Graça, se vocês aceitarem o Êxtase, se vocês aceitarem não mais ficar confinados em vocês
mesmos, não mais ser limitados por elemento algum.

Dessa maneira, a Graça será a sua natureza.
Eu acrescentarei, também, que vários de vocês não vivem isso porque, no momento, esses seres, esses

Irmãos, essas Irmãs que não vivem isso, e que, no entanto, se voltam para mim, e que, no entanto, se voltam
para nós, iriam certamente se desfazer deste plano se nós estivéssemos ao lado deles.

Eles não têm necessidade de nós, por enquanto, porque a nossa Presença seria talvez mais incômoda para
viver o que eles têm para viver.

***

Lembrem-se: a esperança, o sofrimento, as perdas, podem levá-los a viver o Encontro com a Luz e a realizar o
que vocês São, de toda Eternidade.

Isso, também, alguns Anciãos testemunharam, eu sei.
Então, interessem-se de novo pelo que lhes disse, por exemplo, aquele que se nomeia IRMÃO K: nos

meandros de um sofrimento, nos meandros de uma perda, a Graça está aí, porque ela sempre esteve aí.
Mas as condições de sofrimento da pessoa, pessoal ou coletivamente, têm efeitos, como vocês todos sabem,
onde a solidariedade humana, a humanidade do homem pode se exprimir de maneira muito mais evidente do
que nas situações que vocês chamariam de calmas, onde predomina a competição, o medo, a predação, o

sofrimento.
É isso que eu quero lhes dizer, hoje.

Mas aproveitem os momentos, vocês que vivem a Graça, aproveitem esses momentos para ampliar esses
momentos, para se instalar em um deleite evidente deste estado.

Naquele momento, vocês irão constatar que as dúvidas que os cercavam, que os medos que se manifestavam,
que as cristalizações que podiam aparecer-lhes frente a vocês, não existirão mais.

***

Acolher a Graça é acolher a Eternidade.
Viver a Graça é viver o Êxtase e é não mais ser afetado por qualquer circunstância deste mundo, por qualquer

ligação deste mundo.
É, realmente, Liberar-se de vocês mesmos.

É Ressuscitar na Eternidade, dando-lhes a viver o Encontro com o Duplo, o Duplo que nós somos e, portanto,
sair, realmente, do que foi nomeado, às vezes, uma prisão.

Sair, como dizia o Comandante dos Anciãos, do frasco.
Não permanecer limitado a uma localização em um corpo, a uma pessoa, a uma identidade, mas se tornar o
que vocês São, na Verdade, muito mais amplo: a totalidade do que vocês podem ver, sentir, tocar e mesmo

muito além disso.
Então, pensem nessas palavras nos momentos em que tiverem oportunidade de viver a Graça.

Imirjam-se, deixem-se levar, abandonem-se a isso e tudo lhes será dado.
A sua vida não poderá mais ser afetada pelo que quer que seja, ao nível deste corpo, ao nível das suas

relações, ao nível das responsabilidades ainda que vocês tenham.
Lembrem-se, no momento em que vocês viverem a Graça, o medo ou o Amor: não há outra escolha.

E esta escolha, nesses tempos, não depende mais do que foi realizado em sua função, se vocês a aceitaram,
de Ancoradores e de Semeadores da Luz.

Hoje, vocês são Liberados Viventes e vocês são, portanto, os Libertadores.
Lembrem-se disso.

Eis a minha mensagem do dia.

***



Amanhã, às 17 horas (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora de Lisboa), eu deixarei a
minha Irmã MA ANANDA MOYI intervir e eu voltarei entre vocês no mesmo horário, dentro de dois dias (ndr: na

terça-feira, dia 17 de julho).

***

Eu deixo agora a palavra para vocês, em relação ao que eu acabo de dizer ou se, em relação à minha
intervenção de ontem, vocês tiverem outras coisas para me perguntar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: as dores nas omoplatas e nos braços relevam dos processos em andamento?

De maneira geral, meu Filho, a Graça não provoca dores.
Somente as resistências provocam dores.

Então agora, dizer a você se isso é a sua história pessoal, ou se isso está ligado a resistências à Graça, cabe a
você ver.

Mas a Luz é Graça.
A partir do instante em que a Graça penetra, a partir do instante em que você se torna a Graça, nada deste

corpo pode afetar o que você É.

***

Pergunta: um estremecimento, sentido em todo o corpo, corresponde à Onda da Vida?

Bem amada, isso foi explicado por um dos Anciãos.
Esse mecanismo de estremecimento é a Vibração celular, dando muitas vezes, na caixa torácica, não mais

uma Vibração ou um Fogo do Coração, mas um estremecimento.
Em certos momentos, esse estremecimento pode percorrer todo o corpo.

É a tradução da Transmutação celular que está em andamento.

***

Pergunta: qual é o significado do Som no ouvido esquerdo que se amplifica, à noite, até provocar o
despertar?

São as primícias do meu Apelo.
São as primícias do Apelo daqueles que vêm das outras Dimensões e do Absoluto, para acordar você.

***

Pergunta: você disse que você estaria aí para aqueles que se voltam para você a fim de fazê-los viver a
União Mística. Mas desde três anos que eu chamo por você, nada acontece. Por quê?

Bem amado Filho, como você diz: “por enquanto”.
Você está com pressa?

Você sabe se esse é o seu tempo?
Você sabe se isso não corresponde ao que eu disse, há alguns instantes, hoje?

E depois, também, há um conceito capital, hoje, muito mais do que há três anos: você se Abandonou a mim?
Você se Abandonou ao que você É, além do primeiro nome que você carrega?

Você está pronto a tudo perder para nos encontrarmos, e para se encontrar?
Toda questão está aí.

Você não pode, no momento, como tantos outros, nos ouvir, nos sentir, porque nós não podemos nos
aproximar daqueles que desejam atrair-nos, neles, em meio à sua pessoa.



Eu não digo que você seja isso, eu digo simplesmente que, talvez, para você, esse ainda não seja um bom
momento.

Pode ser que, para você, haja ainda outras coisas para soltar.
Ou, então, pode ser que, para você, o momento ainda não chegou porque “os primeiros serão os últimos, os

últimos serão os primeiros”.
Cabe a você se olhar e se ver.

A raiva nada resolve.
A raiva é tudo exceto o Abandono: a raiva é a persistência de uma personalidade, de uma oposição.

E eu falo a você desta raiva frente a você mesmo, frente a nós (não a raiva que pode ser manifestada de Irmão
a Irmão ou de Irmão a Irmã em certas circunstâncias).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo, então, até dentro de dois dias.
Mas antes, vivamos, ainda, o nosso Encontro.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu lhes digo até depois de amanhã.

Eu os deixarei, amanhã (ndr: segunda-feira, dia 16 de julho) em companhia de MA (ndr: MA ANANDA MOYI).
Que a Graça seja a sua Morada, a Morada da Paz Suprema.

Com todo o meu Amor.

************
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- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -
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~ SUBLIMAÇÃO ~ 

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a minha Luz Azul preencha a sua presença neste espaço.

Eu estou com vocês, enquanto Melquizedeque do Ar, para falar-lhes do Fogo do Amor.
Eu irei situar este Fogo do Amor em relação a dois períodos: aquele (muito distante) em que eu fui nomeado,

por CRISTO, “João o Bem Amado”, e aquele durante a minha última encarnação como SRI AUROBINDO.

*** 

Há exatamente três anos, eu dei a vocês uma série de elementos referentes ao Apocalipse, esse livro do qual
nada pode ser retirado e nada pode ser acrescentado, que várias pessoas buscaram compreender o que

aquilo significava.
O conjunto das descrições que eu levava, então, para vocês, hoje, parece-lhes como transcorrendo durante um
tempo determinado, um tempo medido, de outro ponto de vista, por outros profetas à época, e designado: dois

tempos, um tempo, a metade de um tempo.
 Eu lhes disse, há três anos, que a leitura do Apocalipse era Vibratória, antes de qualquer coisa, antes de

qualquer significado, antes de qualquer desenrolar temporal.
Eu especifico, hoje, que o conjunto do que me foi dado a transcrever sendo Vibratório, sendo uma revelação,

esta revelação não inscrita em uma realidade temporal, mas em uma sobreposição de elementos e de
acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo, sobrepostos.

O que vocês vivem doravante é, exatamente, a simultaneidade do que foi escrito naquela época.
Não vejam ali somente uma sequência de acontecimentos inscrevendo-se em um mesmo tempo, mas, sim, o

Anúncio do Fogo do Amor.
Este Fogo do Amor de que eu vou falar, hoje, em palavras e em Vibração, procedente de etapas que eu

vivenciei no meu corpo durante a minha última encarnação.

*** 

Todos os Irmãos e Irmãs deste planeta que vivem ou alcançam, um dia, o Indizível (este Absoluto, este Último,
este Maha Samadhi), sem qualquer exceção, nos momentos em que nós retornamos a uma consciência

encarnada, as experiências, os estados vivenciados (exceto para o Absoluto) induzem muito logicamente (e
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induziam até agora) uma sede desta experiência e, ao mesmo tempo, uma marca permanente fazendo com
que o Amor (vivido como a única realidade final) nos desse, a todos nós, a necessidade de compartilhar, a

necessidade de projetar também um mundo melhor, uma Idade de Ouro.
Pois nós todos pensávamos, sinceramente (e o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) não era exceção) que viria

um momento ou a Idade de Ouro, em que a chegada da Luz iria permitir, de algum modo, transformar, pela
ação da Graça e da Luz.

E que nada viria mudar o habitual, exceto a ação da Luz que iria permitir uma forma de continuidade e de
continuação, e, portanto, uma transformação, pela Ação da Luz e do Amor.

Não é nada disso pois, o que chega, é uma sublimação.
E esta sublimação é uma transubstanciação fazendo com que (como lhes falou longamente o Comandante) a

lagarta se torne uma borboleta.
Mas se houver uma borboleta, não pode mais ali haver lagarta.

O Fogo do Amor, o afago do Amor, é um Fogo devorador.
É um abalo para o conjunto da consciência que vem radicalmente mudar a percepção do mundo, a percepção

do si e o desenrolar da vida.
Aqueles que, no passado, eram tocados pelo Amor, pela Graça, logo se descobriam no ambiente usual e
tinham que se enredar, neste ambiente usual, para veicular esta irrepreensível necessidade de Amor, esta

necessidade de Pureza, em meio ao nosso ambiente, que foi o nosso em cada época (vocês tiveram vários
testemunhos das Estrelas, de alguns de nós).

Alguns de nós saímos de cada sistema social humano a fim de trazer uma mensagem de Liberdade.
Outros, como eu, projetamos a chegada de uma Idade de Ouro, a chegada de um novo mundo, com bases

idênticas, entretanto, transformadas.
Mas o que está chegando não é uma transformação: o que está chegando é uma Sublimação.

 É a passagem de uma forma a uma outra forma.
É a passagem de um lugar a outro, de um estado a outro, onde não existe qualquer solução de continuidade,

pois deve ser limpo tudo o que pertence ao antigo, o que pertence ao sofrimento.
Colocar o Amor no sofrimento não é suficiente.
Colocar um bálsamo na ferida não é suficiente.

A cicatrização não é suficiente.
É preciso, efetivamente, que tenha esta espécie de transubstanciação, vindo permitir esta Ressurreição, o

famoso nascimento da borboleta, que eu irei chamar hoje, se vocês bem o quiserem, de Sublimação.
Esta Sublimação, vários de vocês a vivem ou viveram-na.

A Ação da Luz vem mudar radicalmente o funcionamento de todos os componentes do que vocês são sobre
este mundo.

O Fogo do Amor é um Fogo que consome, mas ele consome apenas o que pertence às ilusões, aos
efêmeros, ao conhecido, ao que não é duradouro e Eterno.

*** 

A vida flui em cada um de nós, aí onde vocês estão, assim como onde nós estamos.
Mas a vida flui, ainda hoje, em algo que não é a Vida e menos ainda a Verdadeira Vida.

É extremamente difícil, enquanto vocês não tiverem acessado a essas experiências finais, conceber, imaginar
ou perceber, que é assim.

Diversas expressões, empregadas durante anos, diversas palavras que foram empregadas, diversas
experiências que vocês vivenciaram, levaram-nos a estar à porta de alguma coisa.

Alguns de vocês atravessaram esta porta, transpuseram as leis da Matriz a fim de viver a Liberdade.
Que isso seja em outras Dimensões, no Corpo de Estado de Ser, ou, ainda, no Absoluto com forma.

O Fogo do Amor transporta vocês.
Ele os transporta no que foi nomeado a Morada da Paz Suprema, na experiência de um Indizível, de algo que
nenhum ser humano, nenhuma forma, nenhum limite deste mundo pode realmente comportar, pode realmente

irradiar, na totalidade.
Os elementos referentes à Transparência, à Humildade, à Simplicidade, ao Caminho da Infância (os elementos

também dados no nível dos Quatro Pilares da orientação da personalidade) foram elementos que lhes
permitiram, para muitos, aproximar-se desta última compreensão, desta última vivência.

O Fogo do Amor é um Fogo devorador.
Ele se reflete, na escala do conjunto do que vocês são, por uma transformação radical, total, inelutável, da
consciência, das suas percepções em meio a este mundo, como das percepções existentes além deste

mundo.
Nós insistimos também, e principalmente os Arcanjos, em dizer-lhes que nós estávamos no Interior, que tudo,

absolutamente tudo, estava contido no que vocês São, de toda a Eternidade.
Evidentemente, essas afirmações não bastam para parecer verdade enquanto vocês mesmos não viverem

isso.



Mas isso, de algum modo, proporcionava os contextos, as referências, permitindo-lhes direcionar-se para isso.

*** 

A Sublimação deste mundo está à sua porta.
Eu esquematizei, há quase dois anos, o quadro dos diferentes comportamentos possíveis e das diferentes

etapas que deviam ocorrer e que vocês teriam que viver.
Eu os remeto, para isso, ao que eu nomeei o Choque da Humanidade e suas diferentes etapas (ndr: ver em

particular as intervenções de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 e de 21 de maio de 2012) (1).
Assim como MARIA se dirigiu a vocês, eu me dirijo a vocês: onde vocês estão?

Em qual etapa vocês estão em relação a este choque?
Onde vocês estão em sua abertura?

Eu falo da abertura mais franca dos seus contatos conosco.
Além do que foi dado (as Coroas Radiantes, o Canal do Éter, o Canal Mariano, o Despertar da Kundalini, a

transmutação e a ignição das Portas e das Estrelas), qual é, hoje, o seu estado final?
Vocês estão prontos?

Sabendo que o melhor modo de estar pronto, hoje, é o Abandono total de tudo o que lhes é conhecido, a fim
de viver a Eternidade.

A Sublimação deste mundo é o encontro entre o Sol e a Terra, e o encontro com as outras Dimensões
estando, hoje, mais próximo da sua realidade física.

Deixando-se descobrir o impacto do Amor que é um Fogo de Amor, um Fogo ardente, um Fogo devorador
vindo consumi-los no Êxtase, na Alegria e na Paz.

O Amor é um Fogo.
Esse Fogo nada tem ver com o amor, no sentido humano.

Nada tem a ver com as emoções, com os afetos e com as ideias que vocês fazem de vocês.
Este Amor é o que vocês São, o que nós somos, sem qualquer exceção.

É do que todos nós fomos privados, na encarnação, há muito tempo.

*** 

Viver o Fogo do Amor (muito além de qualquer localização neste corpo, como nos seus envelopes ou Véus),
reflete-se, acima de tudo, pelo que eu poderia qualificar de salto da consciência de um estado a outro, em um

primeiro momento: o que eu tinha chamado de Supramental (por que está além de qualquer compreensão
mental, além de qualquer descrição mental).
O Supramental apenas pode ser vivenciado.

A Onda do Éter, da Vida, da Graça, apenas pode, ela também, ser vivenciada, a partir do instante, como isso foi
dito, em que não existir mais oposição, resistência, medo: qualquer coisa pertencente a este mundo,

impedindo, justamente, de revelar, em vocês, o outro mundo.
As leis deste mundo não são as leis dos mundos.

As leis da Ação / Reação, as leis do karma, não são as leis da Graça.
As leis da Luz não são as leis da luz visível com os seus olhos, com as suas ferramentas, com os seus

cálculos, com as suas medidas.
Esta Luz, o olho não pode vê-la.

Aliás, a experiência mística, verdadeira e autêntica, distingue-se amplamente da experiência astral, justamente
pela ausência de tudo o que poderia ser visto, de qualquer forma, de qualquer consciência existente neste

mundo, de qualquer representação visual projetada tanto na tela do 3º olho como em outros lugares.

*** 

A Morada da Paz Suprema, o Amor, esse Fogo que vem em vocês e de vocês, expressa-se pela ausência de
percepção: não existe mais limite, não existe mais corpo, não existe mais identidade, não existe mais vontade,

não existe nada para ver, nada para sentir.
Apenas Ser isso.

E, Ser isso, é a Sublimação.
Esta Sublimação (vivenciada na consciência, no Supramental e na não Consciência), se isso for perceptível
para vocês, irá se refletir por um momento, vocês podem estar certos disso, que não será mais vivenciado a
título individual, como foi anunciado há vários anos pelo Comandante, mas também por outros profetas, há

muito tempo.
Eu os remeto, aliás, ao Apocalipse, tal como ele foi escrito, pois ele lhes dá, precisamente, as circunstâncias
que vocês estão prestes a viver, a partir deste momento, não conforme uma linearidade temporal, mas como

uma sobreposição, uma articulação de tudo o que pôde ser escrito naquele momento.
O Fogo do Amor regenera vocês, mas esta regeneração é uma mudança de forma, uma mudança de Vibração,



uma mudança de frequência, que é totalmente incompatível com o prosseguimento da lagarta.
O que está chegando é a Verdadeira Vida, o que está chegando é a Verdade, o que está chegando é o

Caminho, a Verdade e a Vida.

*** 

Nenhum dos seus instrumentos, nenhuma das suas tecnologias, nenhuma percepção da consciência comum,
no nível dos cinco sentidos, pode se dar conta do que está vindo.

Somente a instalação de quem vocês São, na sua Eternidade (tal como repetiu MARIA, ainda hoje), que os
coloca na Morada da Paz Suprema, na Graça, na Comunhão, irá prepará-los da maneira mais autêntica para o

Fogo do Amor.
O Fogo do Amor põe fim a qualquer identificação, a qualquer localização, a qualquer tempo e a qualquer

espaço, ou seja, ao conjunto do que constituía as referências sobre este mundo.
O desaparecimento das referências lhes foi dado, de diferentes modos, pelo IRMÃO K (referente ao

conhecido e ao desconhecido), por BIDI (referente ao Absoluto: o que não é e o que poderia ser).
Novamente, o que eu pude escrever, durante a minha última encarnação (quer seja sob a forma de poema ou

sob a forma do que eu havia chamado de Yoga Integral), foi adotado pelos ocidentais de maneira muito mental,
porque não existia, até esses últimos anos, a possibilidade de viver a consciência / Vibração, mas

simplesmente de viver uma adesão às experiências que eu tinha vivenciado, uma adesão mental a uma visão
do universo, a uma visão deste mundo e a regras que deveriam ali se aplicar em uma nova Idade de Ouro.

*** 

Eu os convido a não mais seguir outra coisa senão a experiência que vocês têm que viver.
A experiência que vocês têm que viver, o estado que vocês têm que viver, deve depender, cada vez menos,

das palavras, do que nós lhes dizemos, mas deve depender, sim, da realidade suprema do que vocês têm que
viver, além de qualquer razão, além de qualquer regra, além de qualquer Pilar: é preciso, efetivamente,

desembaraçarem-se de tudo, eu bem lhes digo de tudo.
Apreendam-se bem do sentido das minhas palavras: não é questão de fugir deste mundo, não é questão de

fugir seja de quem for ou do que for, mas de se Abandonar, vocês mesmos, à Luz.
Viver o Fogo do Amor, esta consumação, visa regenerá-los, na totalidade.

É preciso, para isso, que vocês aceitem os efeitos.
É preciso, para isso, que vocês aceitem morrer para vocês mesmos, em cada crença, em cada percepção, em

cada concepção, em cada sentir, em cada vontade.
Naturalmente, isso não é um desaparecimento, mas uma Dissolução.

A diferença entre as palavras é essencial, pois, o que desaparece, é o que é ilusório.
O que se dissolve, são as resistências.

E o que É, o que resta, é o Tudo, o Absoluto, a natureza de cada um, na mesma Unidade, unidos na mesma
Verdade, sem qualquer distância.

A Liberdade é o Amor.
Tudo o que é para viver, durante este período, irá fazê-los passar integralmente pelo que eu descrevi no

Apocalipse, dito de SÃO JOÃO, e também no Choque da Humanidade onde eu os remeto às suas etapas:
onde vocês se situam?

Não em uma introspecção das suas características de idade, de afetos, de profissões ou outras, mas, muito
mais, no que vocês São, em Verdade, vendo-se claramente, com toda a Transparência.

Qual é o seu objetivo?
Quais são os seus desejos?

Qual é, realmente (além de todo “eu”, mesmo da aparência), o seu estado de Paz e de Alegria Interior não
dependendo de qualquer circunstância e ainda menos de um parecer, seja ele qual for?

Olhem-se claramente, sem se julgar, sem se condenar, simplesmente para esclarecer uma situação que se
encontra em vocês mesmos.

Este período é o período para realizar isso, sem condescendência e sem culpa, pois é a única maneira de se
situar, antes de não mais estar situado, pois é a única maneira de ver claramente sobre este mundo, antes de

descobrir o que está além da Clareza deste mundo: a Pureza do Absoluto.
Tudo o que irá se expressar em vocês, tudo o que se expressa sobre este mundo, é apenas a consequência

das resistências à Luz, das resistências ao medo do Amor, das resistências ligadas aos seus medos do Amor.
Pois o amor, mesmo se ele for criado e reivindicado, nada tem a ver com o Fogo do Amor tal como vivenciado

em nossas Dimensões Unificadas, assim como no Absoluto.
Existe uma distância enorme, que eu qualificaria de incomensurável, em todas as manifestações do amor que
vocês possam falar, em todas as declinações que vocês possam viver (no plano espiritual, no plano social, no

plano amoroso), e o Fogo do Amor, a Verdade do Amor em outros locais além deste mundo.
O que está chegando é o verdadeiro Amor.



*** 

Há vários meses, eu falava da Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres conduziu aos Planos Unificados do Plano da Terra.

Esses primeiros encontros nasceram da Fusão dos Éteres e da preparação do que lhes foi dado como sendo
o Canal Mariano, a Onda da Vida.

A Liberação da Terra e do Sol (que foi anunciada) reflete-se, hoje, precisamente, pelo que vocês vivem, neste
corpo e no exterior deste corpo.

Resta a vocês tornarem-se isso e, mais uma vez, tornar-se isso não é uma transformação comum, usual, não é
tampouco um aprendizado, pois, como isso foi dito, isso já está aí, em nível individual.

Resta simplesmente revelá-lo no nível coletivo.
O Fogo do Amor vem realizar isso.

Independentemente do Fogo do Amor, a solução está em vocês, e ela sempre estará em vocês.
Conforme foi dito, nós não podemos realizar a Passagem no lugar de vocês.

Nós podemos apenas estar presentes, responder aos seus apelos, a fim de testemunhar a nossa reunião, a
nossa Comunhão, a nossa União.

*** 

A Dissolução é a etapa ocorrendo depois da Fusão porque a Dissolução os faz passar de um universo
localizado (o seu corpo, a sua consciência) para um universo deslocalizado, levando-os a ser o outro, levando-
os a ser cada outro, para permitir-lhes compreender, pela própria experiência, que não existe nenhum outro,

assim como não existe qualquer corpo e qualquer mundo em meio aos Mundos Unificados.
Conceber a vida, unicamente, somente, segundo o plano ao qual vocês têm acesso, na consciência ordinária

como no Fogo do Coração, absolutamente não dá conta da Absoluta Verdade.
Quando vários de nós (Anciãos, Estrelas, como Arcanjos) insistimos sobre a natureza essencial do que vocês

são, hoje, é preciso vivê-lo.
E há apenas vocês para vivê-lo, pois não existe qualquer obstáculo situado no exterior de vocês mesmos, na

medida em que o exterior de vocês mesmos não existe mais.
Existe, portanto, apenas uma deficiência de ponto de vista, uma deficiência de olhar, porque, enquanto vocês

olharem com os olhos de carne, enquanto vocês olharem com a consciência ordinária, enquanto as palavras se
referirem ao ordinário da vida, vocês não podem ser preenchidos da Verdade.

Porque a Verdade vai se tornar, cada vez mais, o que eu nomearia uma ocupação em tempo integral.
Dito de outro modo: o medo ou o Amor.

Dito, ainda, de outro modo: a prisão ou a Liberdade.
Manter-se nos muros da prisão, manter-se no cenário, não irá permitir-lhes, de maneira alguma, pôr fim ao

cenário.
Diversas expressões foram empregadas: frasco, teatro e outras mais.

*** 

Vocês não podem conhecer o que vocês não conhecem mantendo os Véus da ilusão, mantendo a localização,
mantendo as ligações, mantendo o poder sobre alguém ou sobre algo.
O que vocês retêm, o que vocês creem reter, mantém e confina vocês.

Qualquer ação de alguma vontade, útil sobre este mundo, não lhes será de qualquer utilidade no Fogo do
Amor, pois o Fogo do Amor requer apenas uma coisa: o Abandono do que vocês creem ser, o Abandono total

do Si, o Abandono total do Eu.
Isso lhes foi falado, por várias Estrelas, durante esses últimos anos.

Tudo isso agora chegou.
Tudo isso vocês já vivem (em maior ou menor grau de intensidade), segundo, justamente, a sua capacidade

para se Abandonar, segundo a sua capacidade para não mais interagir com o Amor e a Luz que são (eu lembro
a vocês) a sua natureza.

Pois, assim que houver uma interação com o Amor e a Luz, vocês estão em uma forma de projeção, em uma
forma de vontade que é exatamente o contrário do Abandono do Si.

A Luz, o Absoluto, são guias infalíveis, para este corpo, para esta consciência, para este mundo.
Não existe, não existirá solução de continuidade, pelo mental, pelo intelecto, pelas ligações, pelas posses,

pelas projeções.
Somente a parada total e absoluta de todos esses elementos irá torná-los Livre pois vocês São Libertados.

Tudo o que vocês mantiverem, irá mantê-los.
Tudo o que vocês recusarem, irá confrontá-los.

Tudo ao que vocês se opuserem, retornará para vocês.
CRISTO disse: “ao invés de olhar o cisco no olho do seu vizinho, olhe a viga que está no seu”.



Durante este período, tudo o que irá lhes aparecer, no exterior de vocês, como dissonância, como desarmonia,
como dificuldade, é apenas, evidentemente, próprio de vocês.

Pois o que vocês veem, o que vocês podem ver, no exterior, é apenas, em última análise, o que existe no
Interior de vocês.

O único modo de resolver esta equação é o Abandono do Si.
Não existe qualquer regra, qualquer contexto que poderá fazê-los sair, justamente, dessas regras e desses

contextos.
Acreditar, nestes tempos, que adotando uma conduta moral, social, espiritual, será suficiente, é uma ilusão.
Só o Abandono do Si, só entregando o seu Espírito à Luz, na confiança absoluta na Luz, irá permitir, para

aqueles de vocês que não vivem isso, serem percorridos pela Onda da Vida, serem recobertos pelo Manto
Azul da Graça, viverem a Fusão dos Éteres, internamente, pondo fim à segregação, à localização, ao tempo, ao

espaço e à Ilusão.
O Fogo do Amor é a este custo e não há custo, por que é o que todos nós somos.

*** 

O que vocês são na superfície deste mundo é apenas uma excrescência, é apenas algo que foi adicionado,
pesado, denso.

As experiências serão sempre possíveis.
Elas não irão mais conhecer limites a partir do instante em que vocês perceberem que esta experiência, em
meio a este mundo, não é a Verdadeira Vida, mas é, sim, o seccionamento da Vida, pelo próprio fato desta

excrescência, pelo próprio fato da incapacidade para viver as outras Dimensões, os outros estados, os outros
tempos, os outros espaços.

O que nós somos não conhece qualquer limite e qualquer confinamento.
Nada há para melhorar, nada há para promover, nada há para desejar: há apenas que estar lúcido, totalmente.

O Fogo do Amor é uma Morada da Paz Suprema.
O Fogo do Amor é uma Graça, por que essa é a natureza de todos nós, sem qualquer exceção.

Simplesmente, a escolha de cada um é em função, infelizmente, em meio a este mundo, antes de tudo, das
suas crenças, antes de tudo, da sua educação, antes de tudo, dos seus próprios sofrimentos infelizes, das

experiências infelizes.
Fora, nenhuma experiência, infeliz ou feliz, nenhum sofrimento, assim como nenhuma lembrança, pode permitir-

lhes, apoiando-se nelas, realizar o que vocês São, na Eternidade.
Isso lhes foi dito, de várias maneiras, em diferentes simbologias, em diferentes compreensões.

*** 

O Fogo do Amor pede apenas uma coisa, enquanto única Verdade, enquanto único Absoluto (o que ele é).
Será preciso conscientizá-lo e isso irá se tornar muito mais fácil quando vocês viverem as Comunhões, as

Fusões, a Onda da Vida.
O que vocês mantêm (e, sobretudo, no nível espiritual), não pode ser de qualquer ajuda para vocês, de

qualquer auxílio, no Fogo do Amor que está chegando.
Somente a desidentificação da sua pessoa e a identificação, além de qualquer individualidade, com a Luz, com
o Fogo do Amor que está vindo, torna possível a ausência de sofrimento, a ausência de separação, a ausência

de ilusão.
Eu os convido, portanto, a reler as palavras do Apocalipse de SÃO JOÃO, não para ali ver os acontecimentos

desenrolando-se em um tempo linear, mas como um entrelaçamento de circunstâncias Vibratórias
correspondendo, precisamente, ao que nasce a partir da Liberação da Terra e da presença da Onda da Vida, a

partir da ação do Manto Azul da Graça e, sobretudo, a partir desses quinze últimos dias correspondentes ao
que vocês estão prestes a viver desde o anúncio das três últimas ações do Manto Azul da Graça (ndr:

intervenção de MIGUEL de 04 de julho) (2).
É durante este período que corresponde, para vocês, a um tempo limitado e curto, que o conjunto do que não

foi realizado, deve sê-lo.
A única coisa a realizar é tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade.

Para isso, é preciso desprender-se totalmente.
Para isso, é preciso Abandonar-se inteiramente à Graça, à Luz, ao Fogo do Amor.

Os medos inerentes ao desconhecido, os medos inerentes à sua história pessoal, o medos inerentes aos seus
apegos (muito lógicos para a personalidade, muito lógicos para aquele que está inscrito em uma localização

específica em um tempo e em um dado espaço), devem dar lugar a esse Fogo do Amor.
Pois o Fogo do Amor (como foi dito) vem consumir tudo o que os impede de serem realmente o que vocês

são, o que os impede de estarem totalmente além de todo tempo, totalmente além de todo espaço e de
qualquer Dimensão.

*** 



Enquanto vocês forem sensíveis a um acontecimento deste mundo, assim como a um acontecimento da sua
vida, vocês não estão Livres.

Enquanto existir, em vocês, uma interrogação, enquanto existir, em vocês, uma incerteza, vocês não estão
Livres.

A Liberdade é a Graça.
A Liberdade é a Morada da Paz Suprema.

A Liberdade está além do Corpo de Estado de Ser.
A Liberdade é viver, em meio a esta forma, o Absoluto ou a Última Presença ou a Infinita Presença.

Através dessas palavras há, evidentemente, o que é para viver.
Vocês não podem mais se contentar com boatos.

Vocês não podem mais se contentar em viver e em realizar as suas atividades.
Aí também, reflitam: será que isso é o mais importante para vocês?

Se vocês responderem à Luz e ao Amor, então vocês são isso, e o resto não tem mais nada a ver com a sua
consciência.

Este Apelo é realizado, em vocês, pelas nossas Comunhões, é realizado, em vocês, com os seus Duplos, não
como uma finalidade, mas, sim, como o meio de fazer ressoar, em vocês, o que deve ressoar, de fazer

desaparecer o que deve desaparecer, de deixar simplesmente a Eternidade aparecer, quando a sua
consciência em meio a esta forma não depender mais desta forma nem de qualquer lei deste mundo.

Isso é a Liberdade.
Isso é o Fogo do Amor.

Não há alternativa senão essa: aceitar isso ou recusar isso.
Aqueles que desejarem manter a experiência da Dualidade, a experiência do Bem e do Mal, a experiência da

crença em uma melhoria e em um progresso ou em uma evolução, irão viver o seu desejo, irão viver a sua
Verdade.

Pois há tantas verdades relativas quanto Irmãos e Irmãs encarnados, mas há apenas uma Verdade Absoluta,
ela é a mesma para todos, já que todos somos Um.

Aí estão os elementos que eu tinha que comunicar e que preparam, de algum modo, os elementos (talvez mais
apurados) que serão expressos proximamente com relação à Dissolução.

Eu queria simplesmente mostrar-lhes o contexto do que se desenrola, deixar-se ver claramente, se possível,
os elementos que devem ser considerados no que a vida vai levá-los a viver, neste corpo, como fora deste

corpo.
Se, em relação ao que eu enunciei, e somente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

*** 

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs encarnados na humanidade, pela Graça da Luz Azul, pela Graça das atribuições que são as
minhas, vivamos um momento de Fusão.

Eu rendo Graças pela sua escuta, pela sua atenção, pelo seu Amor.
Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

************

1 - SRI AUROBINDO (17.10.2010 e 21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
*

2 - ARCANJO MIGUEL (04.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/miguel-4-de-julho-de-2012-autres.html

***
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Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article0a74.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-15_juillet_2012-article0a74.pdf
15 de julho de 2012

(Publicado em 17 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-15_juillet_2012-article0a74.pdf
http://autresdimensions.info/article0a74.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me apresentar-me a vocês, ao seu lado, e viver um momento de Comunhão e de

Graça, antes que eu exprima o que tenho a dizer, a declarar, a dar a vocês.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu vou expor-lhes elementos que dão sequência, enquanto Estrela AL, ao que eu dei, referente às Reversões
da alma, que se desviam da Atração e da Visão para voltar-se para o Alfa e o Ômega, para o sentido da sua

origem, para o sentido da sua Eternidade, a fim de desvendar, talvez, os últimos mecanismos que estão
trabalhando em vocês, neste momento mesmo que, por vezes, podem agitá-los, que, por vezes, podem

representar desafios.
O que acontece, neste momento é, muito exatamente, o que MARIA repetiu-lhes, em várias ocasiões, assim

como outras Irmãs: é a escolha entre o medo e o Amor.
A alma, presente nesse mundo, foi modificada, ela foi atraída, ela foi levada a pôr-se um olhar exterior, um olhar
distanciado, em que cada ponto de vista fazia referência a uma identidade própria, a uma compartimentação, a

um confinamento.
Essa alma viveu, para muitos de vocês, múltiplos Basculamentos, múltiplas Reversões.

Inúmeras experiências conduziram-nos a viver estados específicos, que contrastavam, fortemente, com a vida
que vocês levavam todos os dias, com a vida comum da alma, submissa à Atração, à Visão, à Ação, à Reação,

ao bem e ao mal.
Alguns Basculamentos da alma e algumas Reversões da alma conduziram-nos a viver experiências que os

levaram a experimentar o Si e, talvez, para alguns de vocês, a serem Absolutos.
Vocês puderam constatar que havia múltiplas oscilações entre o que vocês São, no momento em que estão
perfeitamente alinhados, e os momentos em que vocês entram na interação e interagem com os elementos

que nomeiam a vida.
Existem, de fato, inúmeros condicionamentos: vocês têm, todos vocês, uma história que lhes é própria, com

suas feridas, com suas experiências, felizes ou infelizes, com seus desafios.

***

O que se apresenta, hoje, e que vocês já vivem, inúmeros de vocês, há alguns anos, conduziu-os a
conscientizarem-se de outra coisa.

Essa outra coisa, bem além de qualquer crença, bem além das suas aspirações, mostrou-lhes e deixou-se
viver outro estado, outros estados de consciência que lhes foram amplamente explicados.

As experiências da Unidade, as experiências do Estado de Ser, as experiências do Si, do Samadhi, foram

MA ANANDA MOYI - 16 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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meios que vocês se ofereceram a fim de que a sua alma, a sua pessoa pudesse apreender, de algum modo,
que existia algo mais, que a sua consciência não era, necessariamente, linear, e que podia, na ocasião de

meditações, na ocasião de experiências, penetrar espaços cada vez mais profundos, nos quais se manifestam
Vibrações, Paz, Samadhi.

Hoje, a Luz chama-os.
MARIA chama-os.

Nós os chamamos, todos nós, a Reverterem-se, inteiramente e na totalidade, à Verdade eterna, bem além de
toda experiência desse mundo, como das suas experiências Interiores.

Esse Basculamento final, essa Reversão última corresponde, como foi dito, à Liberação e à Liberdade.
Naturalmente, e como foi anunciado, inúmeros de vocês podem experimentar dificuldades para conciliar o que

vocês São, em Verdade, e o que vocês são, na projeção nesse mundo.
Cada um vive as suas próprias experiências, cada um vive as suas próprias Vibrações, cada um vive os seus

próprios estados ou não estados, e vocês constatam que, para cada um, existem, apesar dos circuitos
comuns, das estruturas comuns, Vibratórias, diferenças de percepção, diferenças de compreensão, além do

intelecto.
Vocês percebem, claramente, que existem diferenças.

Essas diferenças exprimem-se apenas enquanto vocês continuam si mesmos, de algum modo, submissos à
sua própria personalidade, aos seus próprios julgamentos, às suas próprias visões e às suas próprias

discriminações.

***

O que eu vou falar-lhes é dessa Última Reversão, não necessariamente daquela que é o não estado do
Absoluto, mas daquela que vai estabelecê-los na Unidade do Ser, que faz de vocês seres na Unidade

permanente, e não por experiência, não por Alinhamento, não por meditação, mas, efetivamente, tornar-se e
Ser esse estado totalmente natural.

Hoje é, de fato, possível, e mesmo desejável, instalarem-se nessa Alegria eterna, nesse estado da Paz
Suprema, independente de qualquer circunstância exterior ou Interior.

Essa será, para vocês, a melhor prova de que vocês, realmente, transcenderam e viveram o que foi nomeado
essa transubstanciação, que vai permitir-lhes viver realmente a Paz, viver realmente o que está além de um

estado, além de uma flutuação e além de uma experiência, que firma, para vocês, o retorno definitivo, da alma,
à Verdade.

***

Existem vários Véus que os vendam à Verdade.
Esses Véus têm por nome Corpos sutis.

Eles foram explicados, há pouco tempo, por um dos Anciões.
Esses Véus deixam-se ver de acordo com um filtro, que é aquele da pessoa, que é aquele que vai, sistemática

e independentemente da sua consciência, referir-se à experiência passada, à sua história, a esse mundo.
Enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês não são Livres.

Ser Livre é Abandonar-se, como foi dito em várias ocasiões, entregar-se à Luz, não para simplesmente
transformar a sua vida e dela fazer algo de mais leve, de mais agradável, mas, efetivamente, se tal for a sua

ardente intenção, encontrarem-se Liberados, realmente, de tudo o que faz os pesos, como as alegrias desse
mundo.

A experiência da minha encarnação com vocês demonstrou que era possível manter Shantinilaya em espaços
de tempo extremamente longos, ao mesmo tempo permitindo a esse corpo sobreviver, e, até mesmo, não

mais ser o polo de interesse primordial da vida.
É, unicamente, naquele momento, que esse corpo torna-se o receptáculo completo de KI-RIS-TI, como vocês

o chamam, da Luz do Brahman, do Parabrahman, mas, também, que faz de vocês Liberados.
Não há que se colocarem questões.

Não há técnicas, como vocês sabem, que permitam fazê-los passar essa Porta Estreita.
O que vocês têm que viver, hoje, quaisquer que sejam os elementos desse mundo, quaisquer que sejam os

elementos da sua vida, são capazes de instalá-los nessa Unidade do Ser, a fim de ser um Ser na Unidade, que
não é mais afetado pelo que quer que seja e que está, no entanto, tão presente sobre esse mundo.

Isso é possível apenas se vocês se derem, que, se o sentido do sacrifício fizer de vocês seres Humildes,
Simples, Transparentes, juntando-se à Infância primeira, a Inocência da Criança primeira.

***

Então, é claro, enquanto o que vocês verem, enquanto o que perceberem, enquanto o que viverem for oriundo
de contingências desse mundo material, vocês não têm qualquer possibilidade de estar na Unidade do Ser e

de ser esse Ser na Unidade.
Vocês fizeram experiências, tiraram algumas conclusões disso.



Hoje, a questão que lhes será colocada é: «Você está pronto? Você está, realmente, pronto?».
Mas não vejam, nessa noção de estar pronto, algo a mudar, algo a melhorar, algo a purificar, mas, efetiva e

realmente: você está pronto a sacrificar, no sentido mais elevado, o que você acredita ser sobre esse mundo?
O que vocês esqueceram, porque isso tinha sido cortado de quem vocês São, levando-os sempre mais a

reagir permanentemente às próprias circunstâncias da sua vida e das suas vidas passadas: isso se denomina
Ação/Reação.

E, vocês sabem (isso foi dito e, talvez, vocês fazem a experiência disso): a Ação/Reação individual e coletiva
depende apenas da pessoa, enquanto a Ação da Graça depende apenas do Si ou do Absoluto.

***

Assim, enquanto vocês forem afetados por alguma circunstância desse corpo, enquanto vocês forem afetados
por alguma circunstância de pessoas próximas a vocês, enquanto vocês forem afetados por alguma

circunstância desse mundo, vocês não são Livres.
É tão simples assim.

Ser Livre não quer dizer renunciar ao mundo, mas quer dizer ser bem mais do que o mundo, uma vez que o
mundo, como vocês sabem, é apenas uma ilusão, em que cada um projetou uma excrescência de si mesmo,

chamada de pessoa, chamada dessa individualidade, chamada dessa alma.
Então, a alma crê que deva evoluir, ela crê que deve melhorar, e a pessoa ali adere, forçosamente, uma vez
que tudo o que cai sob o olhar, tudo o que é deixado se viver, enquanto vocês continuam nesse quadro de
referência e nesse confinamento, é oriundo desse mundo, mas não pode vir de outro lugar, a tal ponto que

muitos tomaram por hábito crer e pensar, e viver, que tudo devia desenrolar-se nesse corpo e que havia algo a
melhorar, a elevar.

Ora, tudo isso sempre esteve aí, ou seja, está correto efetivamente o lugar em que vocês estão colocados,
condicionando a Ação/Reação.

Se vocês encontrarem o Reino dos Céus que está em vocês, então, naquele momento, vocês começam a
fazer experiências.

A alma começa – timidamente, e depois, cada vez mais frequentemente – a Bascular, a Reverter-se, através,
aliás, de sinais localizáveis, como lhes foram comunicados, ou seja, a Respiração do Coração, a resposta do

Coração, o switch da consciência, a percepção das Portas e das Estrelas, a Vibração que percorre esse corpo
e, também, a consciência que é, ela também, uma Vibração, um campo de frequências, um campo de

experiências.

***

E depois chega um momento no qual vocês estão seguramente, nesse momento, em que os estados
multidimensionais manifestam-se a vocês pela nossa Presença ao seu lado, encorajando-os e estando

presentes na sua Passagem.
Então, essa Passagem, é claro, é, certamente, a coisa mais terrível para a alma que foi confinada, para o corpo

que tem as suas próprias estratégias de sobrevivência, de perpetuação.
Olhem como vocês se creem imortais nesse corpo, olhem como vocês se creem vindos de algo linear, pela

Ação/Reação.
É muito difícil, com esse olhar, perceber e conceber, e viver, que isso não existe, como nós o dizemos.

Apenas quando vocês fizerem, vocês mesmos, esse Basculamento, total e final (o sacrifício do que vocês
creem ser), é que se revela, a vocês, essa ilusão.

Apenas saindo da Matriz, adotando uma consciência outra que não aquela que é a sua, localizada nesse corpo,
é que vocês percebem a inutilidade e a usurpação de toda noção de evolução, de toda noção que consiste em

crer que algo deva melhorar.
E, no entanto, o conjunto da humanidade, qualquer que seja a sua visão (exceto uma percentagem precisa),

crê-se responsável apenas pela própria vida, crê-se responsável apenas pelas suas ações, pelos seus
próprios comportamentos.

Chega um momento em que, na humanidade e no humanismo, manifestam-se outras virtudes, mas que, elas
mesmas, continuam condicionadas e confinadas nessa Ação/Reação, nos quadros que vocês conhecem, que

nós todos conhecemos, quaisquer que sejam a nossa cultura, a nossa educação, as nossas civilizações.
Esses quadros são a educação, a moral, a sociedade, o bem e o mal.

O ser humano é bom, e ele vai procurar, por todos os meios, melhorar esse bem, ele vai procurar desfazer-se
do mal: ele vai, portanto, iniciar uma forma de busca para uma procura de sentido, para uma procura de

Unidade, até mesmo.
Essas experiências, foram deixadas vivê-las, levá-las, mais ou menos, ao fim delas.

Mas o que é pedido, hoje, é bem mais do que isso.
E isso é bem mais simples do que o que vocês efetuaram até agora.

Mas, é claro, o olhar da consciência confinada não pode vê-lo.
Isso lhes foi expresso de diferentes maneiras.



***

Hoje, é preciso aceitar dar esse salto no Desconhecido, entregar-se, como MARIA dizia, à Divina Providência,
não para domesticar a Luz, mas, efetivamente, para dar-se conta de que vocês São a Luz.

Então, é claro, quando os elementos da alma e da personalidade nos arrastam para outra coisa que não essa
Liberdade, vocês ficam, obviamente, submissos a isso para o que a alma e esse mundo, de uma maneira

geral, arrastam vocês.
E os arrastam sempre para mais densidade, para mais opacidade, para mais regras, mais moral, mais

condicionamentos.
Descondicionar-se não é algo de complicado, não se trata de mudar de crença, não basta amar mais, no

sentido humano, mesmo se isso já for uma primeira etapa.
Chega um momento em que é preciso atravessar o intransponível.

Chega um momento em que, como no fim desse corpo, em qualquer vida, vem a compreensão de que nada é
imortal sobre esse mundo, de que esse corpo que vocês mantiveram (ao seu modo), de que esse mental, de
que essa alma (que é sua na encarnação e que se exprime através de uma pessoa, através dessa localização)

serviu-lhes para experimentar.

***

Mas o que vocês conhecem, real, concreta e efetivamente da Luz?
Eu os lembro de que a Luz não pode ser vista daí onde vocês estão, de que tudo o que pode ser visto (seja
pelo que vocês nomeiam o terceiro olho ou a Visão interior) faz apenas refletir, aí também, uma projeção da

consciência, que os leva para outras ilusões, para outras quimeras, para outras irrealidades, para outras
experiências, por vezes sedutoras, por vezes confortantes, mas que nada são, em Verdade.

Eu disse, na minha vida, e eu o repito: o essencial é invisível.
A verdadeira Visão não é vista com os olhos, nem com a Visão Interior.

A verdadeira Visão é aquela que está além da consciência, aquela do observador que se tem imóvel e que
grava, não através de uma memória, não através de uma impressão sensorial, mas, efetiva e diretamente, pela

Vibração da própria consciência.
Enquanto vocês permanecerem em um mecanismo visual, enquanto permanecerem sob a influência do eixo
Atração/Visão (quaisquer que sejam as experiências que se ocorreram na Luz, na meditação, e, mesmo, no

Estado de Ser), vocês não são Liberados, porque sabem, pertinentemente, que manifestam reações em suas
vidas.

Quer elas sejam de natureza emocional, mental, memorial, isso nada muda.
Mesmo os Samadhi, mesmo os estados de Alegria Interior que vocês puderam experimentar, como o veem,
vocês mesmos, não têm sido suficientemente realizados para permitir-lhes superar os limites desse corpo,

dessa alma e dessa pessoa.

***

Houve uma transformação, mas, por enquanto, a lagarta não se tornou uma borboleta.
É preciso que a lagarta durma, e isso explica, para vocês, as próprias modificações de sua consciência

comum.
Isso pode passar, para alguns de vocês, pelo sentimento de não mais ter memória, pelo sentimento de não

mais existir, pelo sentimento de dizer-se: «para quê?», pelo sentimento de dever fugir de algo.
Nada há de que fugir, há apenas que olhar com o Coração.

E olhar com o Coração não pode, de modo algum, ser o fato da pessoa ou da alma, mesmo se a alma exprimir,
por vezes, o Amor.

O Amor da Luz e o Amor que vocês São nada têm a ver com uma alma, nada têm a ver com um corpo, nada
têm a ver com qualquer projeção da consciência sobre esse mundo.

É preciso, para isso, renunciar, mas não renunciar à vida: renunciar à ilusão.
Então, é claro, a alma vai encontrar-lhes montes de pretextos, dizer-lhes que vocês não estão prontos, dizer-
lhes que vocês têm um carma, que vocês têm obrigações, mas são (tudo isso) hipocrisias, pretextos que não

se mantêm diante da Luz.
Essas hipocrisias são, justamente, esses elementos que, durante este período, podem induzir resistências

extremamente fortes: o medo, porque a morte é considerada por vocês, geralmente, como o fim e não como
uma liberação.

A encarnação é considerada, geralmente, como uma alegria, como algo que se festeja, enquanto a morte não é
festejada, em todo caso, aí, onde vocês estão, nesse Ocidente.

Ao passo que, se seu olhar não for mais aquele da pessoa e da alma, vocês verão, verdadeiramente, que é
estritamente o inverso do que vocês pensam, do que experimentam, do que vivem.

A Vida é além do nascimento e da morte.
A Vida é além da sua pessoa, da sua experiência, dos seus múltiplos estados.



A Vida é estar em Unidade, e viver a Unidade do Ser, é ser Absoluto, é não mais ser afetado pelo que quer que
seja que se desenrole, tanto em vocês como ao seu redor, como sobre esse mundo.

A deslocalização da consciência os faz sair dessa armadilha da Atração/Visão e vocês não podem dela sair
enquanto não tiverem aceitado, plenamente, ver a sua vida, ver todos os outros, ver todo esse mundo como
sendo parte do que vocês são, apesar da sua própria ilusão, apesar do seu lado não eterno, não duradouro.

***

O que eu descrevo, em palavras e em Vibrações, é destinado a favorecer, ainda uma vez, esse Último
Basculamento da alma, na Infinita Presença e no Absoluto de quem vocês São, além do papel que vocês

creem ter, além das funções às quais vocês se enredaram ou que os enredam, a responsabilidades, a amores,
ao que quer que seja desse mundo.

Então, é claro, nós também estamos conscientes de que inúmeros de vocês têm necessidade de prosseguir
uma série de experiências e não podem, de modo algum, viver aquilo de que falamos desde várias semanas.

E, no entanto, nós devemos dar-lhes isso, nós devemos tornar presentes, na sua alma, a eventualidade de que
tudo isso seja estritamente a Verdade, a fim de que, quando a hora chegar, quando a sua alma for confrontada
à própria aniquilação, ela possa, em um impulso deliberado, voltar-se para a própria Eternidade, para a própria

consumação e o seu retorno ao que vocês São, desde a Eternidade.
Mas, enquanto vocês mesmos não o tiverem vivido, isso lhes parece tão distante, enquanto, eu diria, está tão

aí, que é tão simples que, para vocês, isso é impossível, porque vocês têm tendência – como nós todos,
quando estamos encarnados – a buscar, fora, uma satisfação, a buscar, através de uma procura espiritual ou
de sentido, algo que vai nos dar sentido e nos fazer sair desse sentimento de Efêmero e de vulnerabilidade.

A alma é vulnerável, a pessoa é vulnerável, mas o que vocês São não o é.

***

Então, onde vocês colocam o que vocês São?
Nessa vulnerabilidade, que implica, necessariamente, no medo ou, então, na Eternidade que nada pode abalar?

E, no entanto, nada há a escalar, nada há a renunciar, a não ser a ilusão desse mundo.
A Luz vem dizer-lhes isso.

Ela vem mostrar-lhes quem vocês São, ela vem perguntar-lhes se vocês querem seguir o que vocês São ou
renunciar ao que vocês São.

E, mesmo aí, há uma Liberdade total.
Mesmo aí, há uma Graça mais do que evidente porque, o que quer que vocês decidam, o que quer que a sua

consciência deixam-nos viver, vocês irão vivê-lo, tanto em um sentido como no outro.
Simplesmente, nós temos dado, há vários meses, inúmeros elementos.

Vocês têm vivido, muitos de vocês, inúmeras Vibrações da consciência, inúmeros estados.
As Presenças que se manifestam ao seu lado são um testemunho – o mais forte e o mais evidente – de que

vocês não estão limitados ao que veem, ao que vivem sobre esse mundo.

***

O perigo seria querer provocar essas percepções que vocês têm ao seu lado para querer agir nesse mundo.
Muitos Anciões têm insistido no fato de nada fazer e de ficar tranquilo, porque é o melhor modo de não mais

manter o eixo Atração/Visão, não para demitir-se desse mundo, mas para demitir-se da ilusão.
Não mais provocar Ações/Reações, não mais manter as separações e as divisões, quaisquer que sejam.

Se vocês aceitarem isso, vocês serão instantaneamente propulsionados, se pudermos dizê-lo, ao Coração de
si mesmos, no qual não há nem corpo, nem emoção, nem pensamento, nem mesmo a mínima lembrança da

vida que vocês estão vivendo, cinco minutos antes.
É isso que é, de algum modo, não um objetivo (porque já está aí), mas, efetivamente, porque é aí que vocês

estão, em Verdade.
Tudo o que se refere a esse corpo, tudo o que se refere à vida que vocês levam, para esse Absoluto, para

essa Infinita Presença, estritamente não tem qualquer sentido, estritamente não tem qualquer interesse e, no
entanto, vocês não podem pôr fim, por si mesmo, ao que não tem interesse, ao que lhes parece, para alguns,
insípido e incompleto, porque agir contra si mesmos, na ilusão, faria apenas reforçar a ilusão e não iria liberá-

los dela.
O único modo de liberar-se dela é o Sacrifício.

Esse Sacrifício é renunciar à ilusão, é renunciar às lutas, é estabelecer-se nessa Morada da Paz Suprema, na
qual nada pode vir alterar a qualidade da Unidade do Ser.

Naquele momento, vocês são, realmente, Liberados.
Vocês tomam consciência, realmente, de que há uma pessoa, de que há uma personalidade, de que há uma

história, mas vocês sabem que isso não é verdadeiro.
Como dizia BIDI: é um cenário de teatro.



Como dizia o Comandante dos Anciões (ndr: O.M. AÏVANHOV): é um frasco ou é uma prisão.
É preciso não crer nisso (porque, estritamente, de nada serviria), mas são vocês que decidem ter medo disso,

por si mesmo, pelo seu próprio Sacrifício.

***

Todos vocês sabem que as pessoas que aceitam a própria morte, que as pessoas que, no decurso de uma
doença, vão até aí, chegam a um momento em que há uma aceitação do próprio desaparecimento.

E, naquele momento, é realizada a paz, naquele momento, para aqueles que acompanharam essa pessoa,
vocês vão aperceber-se de que a pessoa, a alma que se extrai da pessoa, deixa-se ver um corpo físico –

qualquer que seja a doença – que está totalmente em paz, totalmente descansado.
Porque a alma extraiu-se da ilusão, e porque essa alma chega, hoje, a circunstâncias específicas desse

mundo, para aceder além dos Véus do astral, além dos Véus do mental coletivo, além dos Véus causais do
confinamento desse mundo.

Tudo isso lhes é prometido, hoje, a partir do instante em que vocês cessarem de lutar, a partir do instante em
que cessarem de se bater, contra si mesmos, contra a Verdade, porque tudo isso são apenas resistências,

porque, independentemente, até mesmo, dos seus conhecimentos, independentemente das suas
experiências, a alma – e a pessoa que vocês creem ser – vai sempre querer puxar para ela a Luz, ela vai

sempre querer se olhar, para tranquilizar-se, nessa Luz.
Ora, mesmo isso deve desaparecer.

***

Um dos intervenientes, além do Círculo dos Anciões, falou-lhes da Refutação, falou-lhes de Liberar-se de tudo
o que é conhecido, de tudo o que faz o que vocês creem e o que experimentam (ndr: BIDI).

Isso não é e não são jogos de palavras, não são jogos ligados ao mental, mas é a estrita Verdade.
Mas apenas vocês é que podem dar-se conta disso.

E, a partir do instante em que vocês se derem conta disso, vocês sabem, pertinentemente, que nada mais
pode ser como antes, porque vocês estão Liberados.

E, sendo Liberados, é claro, vocês vão chocar aquelas pessoas próximas de vocês que estão em uma
diligência espiritual e que têm, talvez, outras crenças ou não estão Liberados dessas outras crenças, e não

tiveram a chance de viver o que vocês vivem.
E essa chance não é uma adversidade, é simplesmente o fato de não aceitar render as armas, de não acolher
a Graça porque, se o seu olhar não for mais o olhar dos olhos, se o seu olhar não for mais o olhar de qualquer

Visão Interior, se vocês se liberarem de todas as ações e reações desse mundo, sem fugir do mundo (ou seja,
estando plenamente presentes a si mesmos, ao que vocês São, além desse corpo), bem, a Verdade eclode à

luz do dia, e nunca mais vocês podem ser confinados no que quer que seja, ou com quem quer que seja.
Aí está a Liberdade.

Aí está a Graça.
E aí está o desenrolar da Vida sob a Graça, pela Graça, porque, como vocês sabem, e como talvez o vivam,

vocês são a Graça.

***

Então, enquanto houver, em vocês, resistências, enquanto houver, em vocês, medos, vocês não têm
necessidade de identificá-los, vocês não têm necessidade de conhecer a história deles, vocês têm justamente

que se liberar deles, não os olhando, não os admirando, mas vendo-os face a face.
E, naquele momento, pela Graça que está presente, ao lado de vocês e em vocês, vocês irão se Liberar, si

mesmos.
Vocês aceitarão essa Renúncia Final (essa Tensão para o Abandono), não unicamente à Luz, mas, também, a

tudo o que é efêmero, ou seja, mesmo ao Si.
Então, naquele momento, vocês viverão algo que não pode ser descrito.

Mesmo que muitos poetas tenham tentado pôr em palavras esse estado além de todo estado, mas isso será,
sempre, apenas uma tradução mental, mesmo as palavras podendo, por vezes, pela sua Vibração, aproximá-

los desse indizível, apenas vocês é que podem ser indizíveis, por si mesmos, em si mesmos, graças a si
mesmos.

***

Então, é claro, nossas Presenças reforçam para vocês que esse mundo não é o único mundo.
Isso lhes permite ir além de uma crença, como o Karma.

Isso lhes permite ir além de algumas experiências de Unidade que vocês têm vivido, de Alinhamento, que os
deixam viver as Vibrações as mais potentes que seja possível viver para um organismo de carbono humano.

Tudo isso vocês têm vivido.



Tudo isso vocês têm experimentado, cada um em função da sua história, cada um em função da sua pessoa,
cada um em função da sua alma e cada um em função da sua consciência.

Mas, além de cada um, há a Unidade, há o Absoluto.
E isso é bem diferente do que é vivido em uma pessoa, é bem diferente de comportamentos que vocês

poderiam nomear corretos, imparciais ou amorosos da vida, das pessoas que vocês encontram, além das
afinidades, além das crises que possam existir em qualquer vida.

Nesse instante, e unicamente nesse instante, vocês são Liberados, porque vocês sabem e vivem que, o que
quer que se torne esse corpo no instante seguinte, que ele pode desaparecer, vocês não são esse corpo.

Vocês não o renegaram, vocês não se desviaram, mas, simplesmente, descobriram-se.
E, descobrindo-se, naquele momento, nada mais pode ser similar.
É a isso que o Apelo de Maria vai convidá-los, se já não foi feito.

Alguns de vocês, pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida abandonaram o Si com mais facilidade do que
outros.

É claro, há sempre a angústia do neant, a angústia do desaparecimento, mas isso se refere apenas à alma que
é ainda presa [caça] da Atração-Visão, que é presa dos apegos, quaisquer que sejam, que é presa das regras
morais, das regras de conduta, que afastam, insidiosamente, do Amor, porque o Amor não pode ser confinado

em qualquer lei, em qualquer moral, em qualquer condicionamento, em qualquer história, porque o Amor é
Livre.

E, enquanto vocês não conceberem e não viverem esse Amor na noção de Liberdade, vocês estão, vocês
mesmos, não Liberados e no confinamento.

A isso, nós os temos conduzido, gradualmente, por suas próprias experiências, pelo conjunto da ação do
Conclave Arcangélico, pelo conjunto de Chaves Metatrônicas, pela revelação sucessiva de Novos Corpos, pelo

conjunto de tudo o que lhes foi comunicado e que vocês, talvez, viveram (ndr: ver as rubricas «mensagens a
ler» e «protocolos a praticar»).

***

Mas, hoje, vocês devem ir muito mais próximo e não muito mais longe, ou seja, renunciar a tudo isso, renunciar
a tudo o que lhes permitiu crescer ou, em todo caso, dar-lhes a impressão de crescer.

As experiências que vocês viveram não foram nem inúteis nem úteis, elas simplesmente estiveram aí para
permitir-lhes ver além do olhar, ver além das experiências e tornar-se o que vocês São, ou seja, Amor e nada

senão Amor.
Para isso, é preciso ser Transparente.

Para isso, é preciso ser Humilde.
Como dizia TERESA (ndr: TERESA DE LISIEUX): aceitar, estritamente, nada ser, sobre esse mundo, a fim de
que o orgulho espiritual não apareça, porque o orgulho espiritual é aquele que vai dizer-lhes, que vai fazê-los

duvidar, ao mesmo tempo, dar-lhes esse sentimento de progresso, esse sentimento de elevação, esse
sentimento de transformação.

Mas a transformação não é a Sublimação, como foi dito ontem, mas não é, tampouco, simplesmente uma
mudança em um mesmo mundo.

Então, é claro, a Luz que volta em seus Céus, em vocês, sobre a Terra, a Liberação da Terra e do Sol não são
palavras em vão.

Aqueles de vocês que perscrutam o que acontece, no mundo material, sabem disso.
Os outros, é claro, jamais irão querer ver isso.

Do mesmo modo que o humano jamais quer crer no fim desse corpo, enquanto ele morre, normalmente, do
mesmo modo, a alma não quer ver o que é efêmero.

E todo o princípio do impulso da alma, na Atração-Visão, é, justamente, criar, criar o que pode perdurar, através
de filhos, através de obras, através de escritos, através de pinturas.

O sentido do Belo, até mesmo, em si mesmo, faz apenas expressar o sentimento de incompletude, a perda da
Luz, a perda aparente do Amor que vocês São.

***

Todo esse eixo Atração-Visão levou-os a viver experiências.
Então, é claro, a alma, o ego, vão sempre dizer que é através de experiências que se progride.

A alma crê, e com força e determinação, que ela vai melhorar, que ela vai curar suas feridas, que, um dia, ela
será melhor.

Isso é impossível.
É uma ilusão.

Isso pode dar-lhes um sentimento, efetivamente, de Alegria.
Isso pode dar-lhes a viver sentimentos de Samadhi.

Mas isso não será Shantinilaya.



Apenas nessa Última Presença e nesse Absoluto é que podem estabelecê-los, de maneira definitiva, na
Unidade do Ser.

Como nós temos dito, todos e todas (ndr: Arcanjos, Anciões e Estrelas), vocês conseguiram, pela ancoragem
da Luz, suavizar a confrontação desse mundo com o Verdadeiro Mundo, a fim de que o encaixe, a

interpenetração dessas Dimensões e das resistências que estão presentes, ainda, na superfície desta Terra,
façam-se na suavidade.

Agora, é a vocês, individualmente, que cabe viver também, isso, na suavidade.
Nada há de afastado.

Nada há que seja impossível.
Há, simplesmente, a Unidade do Ser.

Há, simplesmente, esse Absoluto.
Aqueles que já o vivem sabem, pertinentemente, do que eu tento lhes falar.

E vocês, que não vivem isso, se não o vivem é simplesmente porque o momento ainda não chegou, mas
também porque existe, em vocês, uma série de medos de perder esse corpo, de medo de perder a sua

pessoa, de medo de perder a sua história, de medo de perder o que quer que seja que vocês têm.
E, enquanto esse medo existir, vocês não são Livres, vocês não são Amor, mesmo reivindicando o Amor.

Vocês estão em um amor velado, aquele da emoção, em um amor velado, aquele de convenções morais, em
um amor velado, que é aquele das condutas sociais.

Mas vocês nada são de tudo isso.
Se vocês aceitarem deixar isso, então, a Graça tomá-los-á.

A Onda da Vida irá levá-los à Liberdade, e os fará ver o que está além de todo olhar, simplesmente, pela
consciência que se torna não consciente, por si mesma.

***

A Verdade, há apenas uma.
Um Arcanjo falou-lhes, há anos, de verdades relativas, de Verdade Absoluta.

Há apenas uma Verdade Absoluta.
Mas há tantas verdades quanto àquelas que vocês decidem experimentar, a um dado momento ou outro.

E cada verdade relativa é profundamente diferente.
Vocês têm, efetivamente, cada um, as suas experiências, cada um, as suas feridas, mas isso cada um

exprime-se, unicamente, no que é limitado.
Vocês querem ser Ilimitados, o que vocês são, realmente?

Então, saiam de todo limite.
Não se fechem mais a si mesmos.
Saiam do medo e entrem no Amor.

Isso não é uma conduta.
Isso não é um caminho.

Não há distância entre o medo e o Amor.
Há apenas que ver de um lado ou ver do outro.

E isso basta para separar o que deve sê-lo: o efêmero, da Eternidade.

***

O período que vocês vivem durante esta semana, em que se estabelece a última sessão do Manto Azul da
Graça (ndr: quinta-feira, 19 de julho, assim como o apresentou Miguel, quando da sua intervenção de 5 de

julho), deve deixá-los viver experiências cada vez mais fortes, que devem conduzir ao fim de toda experiência,
a fim de Liberá-los.

Nós estamos aí para olhá-los Liberarem-se, nós estamos aí para testemunhar, por nossa Ressonância Vibral, o
que vocês São.

Vocês vão nos ignorar por mais muito tempo?
Vocês vão resistir por mais muito tempo?

Reflitam.
O que é que resiste em vocês?

O que é que tem medo?
Não culpem.

Não procurem alhures que não em si mesmos a causa do que quer que seja porque, eu lhes repito, tudo o que
vocês podem ver no exterior está presente em vocês.

Se vocês tiverem medo de algo é que esse algo está profundamente presente em vocês.
O que lhes acontece é apenas a realidade do que vocês projetaram no exterior.



Se lhes acontecer um sofrimento, apenas vocês é que o criaram.
Não há outro que lhes tenham infligido isso.

Não há assassino.
Não há vítima.

Há apenas jogos de papéis que devem cessar um dia.
E, se isso dever cessar, não é o efeito de um melhoramento (relacionado ao fato de purgar uma pena, ao fato
de pagar um Karma), porque tudo isso se refere apenas à pessoa e concerne apenas ao efêmero, de vida em

vida.
Mas, de vida em vida, vocês são efêmeros.

Apenas Liberando-se é que vocês são Eternidade.
Então, aceitem se ver.

Aceitem sair de todo papel, não para cessar de trabalhar ou de preencher as suas obrigações, mas,
verdadeiramente, para tomar isso pelo que é.

Deixem esse corpo realizar o que ele tem que fazer, seja no nível trabalho, mas vocês não são isso.
Mudar assim de olhar não é uma crença.

Vocês irão constatar, por si mesmos, que Shantinilaya não é um objetivo afastado, mas que, a partir do
instante em que vocês tiverem, real, concreta e efetivamente renunciado, vocês são instantaneamente

Liberados, vocês estão instantaneamente Livres.
Mas, enquanto continuarem a julgar as circunstâncias exteriores, vocês se condenam a si mesmos a manter-se

nesse jogo, nessa ação, nessa reação.
Fazer cessar a ação/reação não é uma vontade, nem um melhoramento, é conceber e viver que tudo isso é

apenas um jogo, é apenas uma máscara, para empregar uma palavra leve.
Além disso vocês são Amor e nós somos Um no Amor, a partir do instante em que toda projeção cessar, do

que quer que seja fora do Centro, fora da Verdade Absoluta.

***

Todos os elementos que estão hoje acontecendo, em vocês, todas as Presenças que se aproximam de vocês,
todas as Vibrações que percebem são destinadas a fazê-los viver o que vocês São.

Vocês não são qualquer sofrimento, não são qualquer punição, não são qualquer interação nesse mundo.
Vocês são Amor, de toda a Eternidade.

Talvez seja tempo, agora, de vivê-lo, não de aceitá-lo, não de procurá-lo, não de encontrá-lo, porque, tanto
quanto, nada há a procurar, nada há a encontrar.

Enquanto existir esse sentimento de algo a procurar ou de algo que é encontrado ou a encontrar, vocês se
afastam de si mesmos.

O que vocês São não tem mais necessidade, sobretudo agora, do que quer que seja mais senão permanecer
nessa aceitação e nesse acolhimento da Graça.

E, se isso não ocorreu, é que há, em vocês, medos.
Não procurem saber de onde vêm porque eles são comuns a toda a humanidade: é o medo da morte, é o

medo do outro, é o medo do desconhecido.
Eles são comuns a cada um de vocês, enquanto vocês não forem Liberados.

Ser Liberado é não mais ser afetado por qualquer desses medos, o que quer que aconteça a esse corpo, o
que quer que aconteça ao ser ao qual vocês mantêm mais no mundo sobre esta Terra.

Vocês nada são de tudo isso.
É preciso, realmente, desengajar-se de todas essas crenças, não, eu repito, abandonando outra coisa, no

exterior de vocês, mas, efetivamente, Abandonando, a si mesmos, ao que está aí.

***

KI-RIS-TI está chegando.
Alguns de vocês sentem o Duplo nas costas.

KI-RIS-TI está aí.
Outros começam a perceber, de maneira cada vez mais intensa, o Chacra do Coração, a sua Vibração, o seu

Fogo.
Outros, enfim, que vivem a Onda do Êxtase, sentem-na muito mais potente do que nunca.

Tudo isso se expressa por uma aproximação das nossas Dimensões, como da Luz.
«Ele virá, como um ladrão na noite»: está escrito em suas Escrituras.

É a estrita Verdade, e isso se desenrola neste momento mesmo.
Aí está o que eu tinha a dizer-lhes, a dar-lhes, além das palavras, pela Vibração.

Se houver, em vocês, questões, unicamente em relação ao que eu acabo de exprimir, se eu puder ali levar
outra iluminação, talvez mais clara para vocês, então, eu os escuto.



***

Questão: como conciliar episódios da íntase e a vida no mundo?

Nada há que conciliar.
Enquanto você pensar, minha Irmã, que há que conciliar o que você vive e o resto do mundo, você não pode
encontrar a Paz, porque você considera que o mundo existe, porque considera que esse mundo agride você.

Não é isso que é preciso resolver.
É viver que nada do que você afirma ou crê existe.

Não há mais mundo do que você.
Quem lhe pede para fazer algo no mundo exterior?

Onde está a sua confiança no que você É?
Será que quando eu ficava no Samadhi e na íntase, eu me preocupava com esse corpo?

Será que aconteceu algo a esse corpo?
Só o medo está ainda presente.

***

Questão: a chave de tudo isso seria, portanto, Abandonar-se mais?

Não há Abandonar-se mais ou menos.
Há Abandono.

Ou não há Abandono.
Não há grau no Abandono.

Isso é uma chantagem do ego.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos, aqui e em outros lugares, acolhamos, juntos, a Graça.
Acolham a Graça deste planeta que fabricou os seus corpos.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu rendo Graças pelo seu acolhimento, em vocês e ao seu lado, porque cada um de vocês é eu, como eu
mesma nada mais sou do que vocês mesmos.

Amor e Graça.
Na Graça do Amor e da Unidade do Ser.

Eu lhes digo até breve.

************
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Philippe de Lyon - 16 juillet 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A Vida em CRISTO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Irmãos e Irmãs em CRISTO, Bênçãos e Amor.

Eu me expresso, enquanto Melquizedeque da Terra, pois é sobre esta Terra aí onde vocês estão presentes,
que se vive o Encontro com quem vocês São.

Eu vou tentar exprimir o que é a Vida em CRISTO, muito além do que pôde ser escrito, mas bem mais como
um ideal: ideal de perfeição, de Amor, que não é para seguir como uma imagem ou um ídolo, mas, sim, para
Ser, que isso seja Desposando-o (como as Estrelas lhes disseram), que isso seja imitando-o, seguindo os

seus passos, sem segui-lo, exteriormente, através de uma ideologia ou de uma crença.
Ou seja, tornarem-se, vocês mesmos, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Ser o Alfa e o Ômega, não mais estar limitado ao que é absolutamente evidente, mas, sim, transcender o que
vocês são, aí onde vocês estão, e descobrir este último Amor, Absoluto e Eterno, levando-os a Ser, além de

toda crença.

***

A Vida em CRISTO é tornar-se um Coração ardente, um Coração Transparente, que não tem mais
necessidade de se fixar ele mesmo em contextos, em limites, que não tem mais necessidade de se justificar,

enquanto pessoa, enquanto vida.
É encontrá-lo, como Filho Ardente do Sol, o Príncipe Solar.
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Abrasando, na consciência e nesta matéria, tudo o que deve sê-lo.
Forjando, em vocês, a Transparência e a incorruptibilidade, não segundo os seus critérios, mas segundo os

critérios d’Ele.
O Amor indefectível da Verdade, muito além da verdade deste Mundo.

Fundação, absoluta e inabalável, na Confiança, não em vocês, mas nesse Princípio.
Não ser afetado por qualquer injustiça, mas denunciá-la, não para agir e desafiá-la, mas para iluminar.

***

Viver em CRISTO é manifestar a potência total (sem poder) do Dom do Amor d’Aquele que se doou e que não
pensou em si, d’Aquele que é, sobre a Terra, o menor, o mais insignificante, o mais inexistente, mas que É o

Tudo, além da insignificância.
É render Graças à Presença d’Ele, render Graças à presença de vocês, onde se forja a Permanência, a

ausência de dúvida e a ausência de medo.
É viver o Êxtase da renúncia.

É viver a Paz da certeza, não imaginada ou pensada, mas realmente encarnada nesta carne, porque superando
esta carne.

A matéria se transforma (do conjunto deste Universo) pelo Princípio Solar KI-RIS-TI, pela promessa de um
Retorno, em vocês.

 Se vocês cederem a Ele todo o lugar, não sendo mais nada sobre este mundo, então, vocês estarão plenos e
preenchidos.

***

O Apelo de MARIA desenrola-se ao mesmo tempo em que o Retorno.
Há apenas que Ser.

Há apenas que ceder o lugar.
Além de qualquer pedido, de qualquer vontade.

Os encontros que vocês vivem são os ressoadores da revelação d’Ele, como a de vocês.
CRISTO não se importa com as suas proezas ou realizações.

Ele vem, simplesmente, estender-lhes a mão e lhes dizer: “você amou?”, “você é Amor?”.
Ele corta, pelo Fogo do Amor, pela Sua ardência, elevando o seu Sopro, a sua alma e o seu Espírito, no Sopro

d’Ele de Amor ardente, que ilumina e consome tudo o que ainda pode ser um freio.
Como o Apelo de MARIA, Ele vem lhes dizer: “Desperte, não tenha medo”.

Ele vem, como tantos outros, como todos nós, Casar-se com vocês, a fim de que vocês não dependam mais
de outra coisa senão de vocês mesmos, na Graça e na Ação da Graça.

Ele os quer nus, sem se mostrarem e sem artifício, sem subterfúgio, restituindo-os à sua Liberdade.
Ele vem assistir à sua Liberação, convidando-os a olhar, além de qualquer pessoa, a Luz, para vivê-la, para

encarná-la, para elevar esta matéria, Liberar esta matéria.
Ele vem livrá-los das leis.

O Sol tem encontro com vocês, porque vocês têm encontro consigo mesmos.
Tudo o que é aparência e aspecto irá desaparecer: vocês irão permanecer nus.

Não há qualquer espaço, qualquer local para se esconder da Verdade, da Verdade do Amor, não como vocês
gostariam disso, mas como isso sempre foi e sempre o será.

***

Viver em CRISTO é descobrir a força inquebrantável, é viver o Amor na sua inteireza.
Ele vem lhes dizer: “você é verdadeiro?”.

Vocês querem se elevar, encarnando-se, encarnando o que vocês são realmente?
Aí está a Ascensão.

Nenhum discurso, nenhum olhar, nenhum ato pode ser escondido ou se esconder da iluminação do Filho
Ardente do Sol.

Todos os elementos Interiores que vocês vivem, aí onde vocês estão, são, para nós, o Apelo da Luz.
O Apelo vai se tornar cada vez mais premente, insistente, perguntando a vocês, sem parar, com insistência:

“onde você está?”, “quem é você?”.
O Apelo de KI-RIS-TI, nós o realizamos juntos, vocês todos, e nós todos, na mesma Unidade, depois de ter



acolhido e possuído a Luz.
O tempo do Apelo é aquele do Ser, da Luz, do Ser de Luz, é nada mais deixar de vestígio, de satisfação como

de apego.

***

A Terra, a sua Terra, este corpo, vivem o encontro com a Luz.
Este Encontro forja o que não foi forjado no inabalável do Amor da Verdade.

O que muda, em vocês, como o que resiste, em vocês, apenas reflete o seu modo de viver o Apelo.
O modo que vocês ali respondem, manifesta-se, ou não, pela leveza e pela facilidade do Coração, pela

qualidade do Êxtase.
A resistência a isso, ela própria, é bendita porque ela deixa-se ver o que é a sombra, não para julgar o que quer

que seja, mas, sim, para clareá-la.

***

A Vida em CRISTO significa (nesses tempos específicos) ser capaz de mostrar e de demonstrar a
humanidade, a sua humanidade.
Encarnando-a, vocês se elevam.

Da sua capacidade para viver o que a sua vida, mesmo ilusória, deixa-se viver, vocês mostram a sua força de
Luz, a potência do Amor, onde não existe qualquer lugar para o mínimo poder, para a mínima ascendência

sobre alguém.
CRISTO vem lhes dizer: “você é Livre?”, “você me Ama?”, “será que você se Ama?”.

Com uma iluminação tão potente que não deixa qualquer dúvida, qualquer espaço, para a dúvida sobre a
Verdade.

Viver em CRISTO, nesses tempos que vocês vivem, é a ocasião de vocês mostrarem a sua Verdade e de
estimá-la na Verdade Absoluta.

Viver em CRISTO é Ser Amor, muito além de toda contingência e de todo apego.
É emanar a Verdade, não mais estar submisso a outra autoridade senão à sua própria, em CRISTO.

***

Os tempos que vocês vivem, encarnados, são os tempos do milagre, em sua acepção a mais forte.
O Retorno à Vida e à Verdade é o único caminho possível.

Vocês são o Fogo do Amor, o Fogo da Eternidade.
Vocês são o abrasamento da Alegria.

Vocês são o que É.
Acolhendo isso, vocês próprios se acolhem.

Os mecanismos da sua consciência, vivenciados com mais ou menos intensidade, no ano que acaba de
transcorrer, foram muitas maneiras de se aproximar d’Ele, como Ele se aproxima de vocês.

 É neste período que a ilusão do tempo e do espaço vão lhes aparecer.
Este aparecimento da alteração do tempo e do espaço irá conduzi-los a Ele.

Os seus Encontros com os Duplos, consigo mesmos, com o Sol, com qualquer Irmão e qualquer Irmã
encarnado nesta carne, e aberto à Verdade, são muitos argumentos para lhes dizer: “isso é agora”, além de

todo tempo, tornando-os permeáveis à Verdade, às nossas Presenças e à Presença d’Ele.

***

O que se desenrola, nesse momento (que é a mesma coisa para cada um), é vivenciado de múltiplas maneiras,
segundo a iluminação que é a de vocês, segundo o Abandono ou o não Abandono, segundo a resistência ou a

não resistência.
Mas cada um, agora, recebe exatamente a mesma parte de Luz, a mesma parte da Presença d’Ele.

A diferença vivenciada vem apenas de vocês e de nenhuma outra circunstância ou elemento senão de vocês.
Enquanto representante do elemento Terra, KI-RIS-TI está aí.

Há apenas uma questão a se colocar e apenas uma: aquela da Liberdade.
A Liberdade passa pela Graça, pelo Coração, pela Onda da Vida.

Então a Luz vem lhes dizer: “você é Livre”.



Nenhuma contingência pode persistir, a não ser o Amor.
É a isso que vocês são chamados, nesta carne.

Fazer a experiência do outro, fazer a experiência de todos os outros, é a Vida em CRISTO, além mesmo de
todo serviço, além mesmo de toda benevolência e de toda atenção, porque sendo o outro, não é necessário

existir benevolência, ou o que quer que seja mais, porque viver isso é Ser Amor.
Viver em CRISTO é se colocar no lugar de cada um, assim como de todos, não como um ideal ou como uma

compaixão, mas, sim, vivendo isso, realmente, inteiramente.

***

Eis as poucas palavras e as Vibrações que, enquanto Melquizedeque da Terra, eu devia transmitir a vocês.
Não façam destas palavras e desta Vibração um ideal ou um objetivo, mas, sim, a sua Verdade, que é a

Verdade comum.
Não vejam, tampouco, alguma adesão a qualquer religião, mas, sim, algo de universal, levando-os a admitir e a

viver: “eu e meu Pai somos Um”.

***

Filhos da Lei do Um, do Amor e da Liberdade, eu sou o Mestre PHILIPPE e eu os abençoo, em CRISTO e na
Eternidade.

Assim será a minha saudação.
O Coro dos Anjos junta-se a mim.

Até logo.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, aqui e por toda parte sobre esta Terra.

Eu venho, acompanhada do Arcanjo MIGUEL e do Arcanjo ANAEL, hoje, onde vocês estiverem sobre esta
Terra, presentes neste corpo de carne, não somente para estar ainda mais Presente, mas, acompanhada de

dois Arcanjos, a fim de permitir-lhes beneficiar-se do Fogo do Amor, a partir deste instante.
A fim de que muitos de vocês comecem a viver, nesta carne, esta transubstanciação que vai dar-lhes a viver, aí

onde vocês estão, esse Fogo do Amor.
Conjunção do conjunto da Luz, em sua tríplice composição, do conjunto do Manto Azul da Graça, da Onda da

Vida, permitindo a um número sempre maior de vocês, viver no Amor indizível da sua realidade.
Além desses componentes da Luz, além da Onda da Vida, além da Presença do Duplo, ou da minha Presença

ao lado de vocês, além da abertura (do duplo batente) da Porta KI-RIS-TI.

***

Vários de vocês vão ser recobertos pelo Manto Azul da Graça, sendo colocado sobre a sua cabeça e sobre os
seus ombros, abrindo-os ainda mais à Verdade do Amor, neste Fogo ardente.

A vocês, os Libertadores, nós oferecemos, porque foi ofertado a vocês, o sentido específico e vivenciado
desse Manto Azul de Luz.

Recobertos com este atributo, acompanhados da nossa Presença, o Fogo do Amor revela, em vocês, sua
potência e sua beleza, instalando-os, sempre mais, na certeza absoluta do Amor do que vocês São, para além

desta carne, para além de todos os Véus.
Nós estamos, como vocês sabem disso, em vocês, ao lado de vocês, a fim de acolhê-los nessas Núpcias

Místicas do seu Encontro com vocês mesmos, muito além de toda separação, de toda identidade.
O Amor se revela, como uma fogueira.

O Amor se revela, dando-lhes a viver o que tanto faltou sobre este mundo.
Enquanto Libertadores, vocês são os pioneiros a viver e a perceber que vocês não são deste mundo, que

vocês são Um, restituindo-os ao seu estado original de KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol, Seres ígneos, de
pureza e de beleza.

***
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O Manto Azul da Graça foi revelado sobre a Terra.
Vocês são, a cada dia, cada vez mais numerosos a vivê-lo, conferindo-lhes esta certeza, esta Transparência,

este estado além de todo estado, onde só o Amor é o Verdadeiro, é a Beleza.
Muito além de todo apego, muito além de toda ligação, muito além da sua história.

Isso se desenrola, em vocês, neste instante.
O Acolhimento, não mais somente da Luz-CRISTO, mas de CRISTO, propicia-lhes tornar-se e Ser (além de

toda lógica humana, além de toda percepção humana) a Verdade.
Vocês se tornam o Caminho, a Verdade e a Vida, em sua totalidade.

A consciência abraça todo o Criado e o Incriado.
O Amor que é, com lhes foi dito, a sua natureza, a sua Essência, a nossa perfeição, rompe os últimos limites

dos seus medos, as últimas dúvidas.
A ação de MIGUEL, a ação do conjunto do que nós somos, e do que vocês são, trabalham em concerto, em

total Fusão, em total harmonia.

***

A partir do momento em que o Manto Azul da Graça, percebido sobre os seus ombros, no nível da Porta KI-
RIS-TI da sua cabeça, assinala a realização de quem vocês São, dando-lhes a viver, nesta realidade em que
vocês estão inseridos, o milagre do Amor, o milagre da completitude, onde nada mais pode faltar, onde nada

mais pode estar ausente.
Dando-lhes a viver, durante os seus dias e durante as suas noites, este estado supremo onde a sua Presença

não pode mais ser definida pelo que quer que seja.
Onde mesmo o “Eu sou” ou o “Eu sou Um” não pode mais ser referenciado, nem comparado.

Esta realização, enquanto Libertador, mostra, e irá mostrar, cada vez mais, a qualidade e a potência do Amor,
dando-lhes a viver a reminiscência total da sua Essência.

Nenhuma atividade do seu mental, nenhuma atividade deste corpo, pode mais ali escapar, mostrando-lhes que
vocês ressuscitaram.

Vocês assistem à sua própria Ressurreição, à sua própria elevação.

***

O único motor é o Amor, a única graça é o Amor.
Além de toda definição que vocês podem ali aplicar, além de tudo o que vocês podem imaginar, além de tudo
o que vocês podem crer, abrindo, sempre mais, os seus campos de energia, os seus campos de consciência,

oferecendo-lhes a Deslocalização total.
Neste espaço particular sem espaço, mais nenhuma dúvida, quando o Manto Azul estiver aí, pode assaltá-los,

mais nenhum medo pode emergir.
O Amor cobre e preenche tudo.
Vocês estão nesses Tempos.

É por isso o sentido da minha vinda, também aproximada, por intermédio da sua Presença, e não mais
somente pela minha Presença em meio a este ser (ndr: o canal).

Quanto mais vocês acolherem, mais vocês o São, este Amor, que nenhuma contingência deste mundo pode
apagar, nem mesmo ousar fazer desaparecer.
Os Véus da Ilusão são, para vocês removidos.

Vocês abraçam, além de todo olhar e de todo sentido, o que vocês São.
Quanto mais vocês Forem isso, mais nenhum sentido sequer de uma pessoa, ou do que quer que seja deste

mundo, pode alterar, nem frear, o que vocês São.

***

Nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, vão se tornar, em todos os sentidos do termo, cada vez
mais aparentes.

Nossos emissários serão numerosos, durante as suas noites, vindo despertá-los ao Amor.
As manifestações dos seus corpos, pela ardência do Amor, vão reajustar o que vocês podem nomear, na

superfície deste mundo, a sua taxa Vibratória, aquela deste corpo que vive a sua transmutação, esta alquimia.
A Consciência e o Absoluto fazem o mesmo, abrindo-os, sempre mais, ao Infinito da Graça, ao Infinito da

Beleza.
A FONTE vem, em vocês, bater à Porta CRISTO, lembrá-los do seu Juramento.



No Amor e pelo Amor, nunca mais vocês serão separados, nunca mais vai faltar a vocês o que quer que seja.
As Portas da Ressurreição abrem-se, com Majestade.

As Portas da Eternidade.
Como isso foi dito, vocês não têm nada a fazer.

Apenas estar aí, acolher e render Graças, a vocês mesmos, à Luz, para fusionar conosco, viver a
quintessência, isso que vem tudo preencher, além de qualquer palavra, de qualquer apreciação e de qualquer

interrogação.

***

Quando eu digo que vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, isso vai tomar todo o sentido, não em sua
cabeça, não acreditando nisso, mas, sim, vivendo-o inteiramente.

A irradiação deste corpo, a sua irradiação, que vocês percebem em todos os pontos deste corpo, irá
preenchê-los e não deixará qualquer lugar para a menor incerteza.

Enquanto Libertadores, vocês venceram as Portas da Morte.
Vocês soltaram, vocês Abandonaram tudo o que, em vocês, podia fazer resistência e obstáculo à Verdade do

Amor.
A qualidade do Amor, em sua absoluta pureza, irá lhes aparecer, em um primeiro momento, como um milagre e
uma Graça, mas, muito rapidamente, isso irá lhes aparecer como a própria evidência, que os farão, talvez, até

mesmo, se perguntar como vocês não puderam estar senão ao lado disso.
A Onda da Vida, o Manto Azul, o Supramental, o conjunto deste corpo, Vibram em uma outra frequência.

E a sua Consciência não está mais limitada ao que quer que seja e a quem quer que seja.

***

O que se revela é, portanto, efetivamente, aqui mesmo na carne que vocês habitam, este Último e este
Absoluto, além de todo sentido de uma identidade, de uma pessoa, e mesmo de uma Consciência.

Em nenhum momento vocês poderão mais nem duvidar, nem colocar em dúvida o que vocês vivem, dando-
lhes de algum modo, o apoio necessário, não mais somente para ancorar esta Luz, mas sim para Sê-la, para

fazê-la penetrar em toda densidade deste mundo, em toda alteração deste mundo.
Levando-os a dizer “sim”, a cada minuto e a cada sopro, para esta Verdade.

***

Tudo está, portanto, pronto, vocês compreenderam isso, para Ser o que vocês São, não somente para vocês
que o vivem, mas para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, o conjunto dos meus Filhos que aguardam o meu

Apelo.
Vocês o vivem pela Ação da Graça, de maneira antecipada.

Não há aí qualquer glória, nem qualquer recompensa, mas apenas a eclosão, real, de vocês mesmos.
Nós estaremos, mais do que nunca, cada vez mais presentes ao lado de vocês.

Aqueles de nós que iremos visitá-los, irão lhes parecer, por vezes, muito mais tangíveis, muito mais densos,
até mesmo, do que quem está presente sobre este mundo.

A consolidação e a potência do Filho Ardente do Sol é um bálsamo, não somente para vocês que o vivem, mas
para todos aqueles dos meus Filhos que dizem “sim” à Ressurreição deles.

O Manto Azul da Graça está à sua disposição.
Assim que a última sessão (direcionada, para vocês, pelo conjunto do Conclave das Estrelas e dos Anciãos)

terminar, vocês irão se aperceber dos efeitos a nada comparável, até agora (ndr: na quinta-feira dia 19 de julho
– ver a intervenção de MIGUEL de 04 de julho de 2012) (*).

***

O sentido da minha intervenção, acompanhada por ANAEL e MIGUEL, é a oportunidade para vocês, aqui e em
outros lugares, de viver os efeitos.

Dando-lhes a ser, também, os iniciadores para qualquer pessoa sobre esta Terra, em um corpo de carne, a
deixar trabalhar esta Graça.

Não existe qualquer obstáculo, não existe mais obstáculo, não existe qualquer barreira, exceto ainda aquelas
das suas dúvidas e dos seus medos, mas que serão, se este já não for o caso, varridas pelo Manto Azul da

Graça e pela Presença de KI-RIS-TI.



Então, sim, como os Anciãos ali os prepararam e como outras Estrelas ali prepararam vocês, estejam
tranquilos, porque tudo está aí.

Eliminem de vocês toda dúvida, toda apreensão, até mesmo toda expectativa.
Não coloquem mais qualquer distância entre vocês e a Graça.

***

Eis o que eu tinha a dizer e, sobretudo, a derramar, neste dia, sobre esta Terra, em concordância e com o
apoio Vibratório dos Arcanjos MIGUEL e ANAEL.

***

Amanhã, às 17 horas (ndr: hora francesa no relógio (às 12h00, ao meio-dia – hora de Brasília; às 16h00 – hora
de Lisboa)), virá se exprimir, entre vocês, GEMMA GALGANI que tanto trabalhou para preparar esses

momentos, que isso seja em sua efêmera vida anterior, como no conjunto das difíceis encarnações que ela
viveu.

***

Se houver, em vocês, interrogações em relação a esse Fogo do Amor e sobre o que se desenrola, nesse
Manto Azul da Graça que está sobre os ombros de vocês, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu marco então encontro com vocês, ainda uma vez, dentro de dois dias, no mesmo
horário.

Como receptora do conjunto das Vibrações e das Consciências Arcangélicas, das Estrelas e dos Anciãos, eu
voltarei naquele momento.

Que a Graça seja a sua Morada, aquela da Paz Suprema, do Amor Indizível e Infinito.
Vivamos juntos, pela sua Presença e pela nossa Presença, o que nós somos: o Caminho, a Verdade e a Vida,

na Eternidade e na Infinidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu abraço vocês.

Até logo.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

NDR: os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir a sua hora local. 

***

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120717_-_MARIE.mp3
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


(*) – ARCANJO MIGUEL (04.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-04-de-julho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1528

17 de julho de 2012
(Publicada em 17 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-04-de-julho-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1528


Bem, caros amigos, eu estou extremamente contente em vos reencontrar. Eu vos transmito todas as minhas bênçãos.

Pergunta: Por que, assim que fecho os olhos, eu me encontro imersa nos sentimentos da minha infância, antes dos 7 anos
(os odores das flores nas pradarias, por exemplo)?
De acordo com o que disse BIDI, tens mais do que 4 anos para recuar (ndr: ver a intervenção de BIDI-1 de 13 de julho 2012), e é bom.
Tu não estás de fato na idade certa, de acordo com o que ele disse, é preciso rejuvenescer ainda. Não, mais seriamente,
independentemente de tudo o que dizem MARIA e os Arcanjos, nós também (ndr: os Anciãos), vocês vivem coisas particulares, não é?

A vossa consciência faz o ioiô, não é mais a yoyotagem do tufo, é a yoyotagem da consciência: ela passa de um estado ao outro, e vos
dá a viver coisas inabituais.

Então, certamente, a ação do Manto Azul da Graça, a ação da Onda da Vida, como vocês sabem, vem fazer cócegas nos dois
primeiros chacras, e é o lugar onde se encontram também as memórias. Isso não quer dizer que é negativo ou positivo.

Isso pode estar também ligado ao trabalho que vos pediu BIDI, sobre a Refutação. Se for isso, é preciso que as tuas recordações
recuem no tempo. Então, pede à tua consciência para te rejuvenescer. Agora, como tu dizes, são as flores na pradaria, é agradável,
mas isso não serve de grande coisa, portanto, há necessariamente qualquer coisa que deve servir, não é?

Portanto, o que deve servir, é provavelmente uma das duas hipóteses que eu acabo de te dar: seja estar ligada à Onda da Vida, que
elimina as coisas às quais tu estás apegada (mesmo agradáveis), seja o que, efetivamente, tu começaste, depois de um certo tempo,
a pesquisa sobre a Refutação, e a tua pesquisa, houve um erro de encaminhamento, tu não estás na idade certa.

Pergunta: Você foi meu Mestre, agora, o meu melhor amigo. Eu gostaria que você desenvolvesse o exemplo do pastor e da
sua vara, versus o que nós vivemos, quer dizer alguns vivem a Radiância do Coração, outros não, alguns vivem a da cabeça,
outros não, outros a Onda da Vida, outros não. E algumas pessoas, nada a este nível, mas estão muito ligadas ao seu Ser
(essência).
Então, vamos retomar a ordem. Como tu me chamaste teu Mestre, é preciso entender-se bem sobre isso. Porque ser um Mestre (como
me chamaram, e que, além disso, eu recusei até um certo ponto), vai traduzir, sempre, junto daqueles que chamamos os discípulos,
uma necessidade de amor, certamente, mas também, se possível, de dar um exemplo.

Então, certamente, o Mestre, é qualquer coisa que dirige o rebanho. É preciso não confundir o rebanho dos que estão
em plena natureza, e o rebanho que é levado à ignorância. É preciso imitar CRISTO.É preciso imitar CRISTO.

O pastor, ele sabe qual é a sua missão: é a de reunir o rebanho, é de lhe permitir estar em segurança. Mas o pastor, ele tem a cargo o
rebanho. Ele tem, portanto, por sua vez, a responsabilidade, mas também uma certa forma de dever, quer as ovelhas sejam suas ou
não, não é? Mas o quadro é diferente. 

Eu sei que o CRISTO disse: «Paz, meus cordeiros, Paz, minhas ovelhas», porque ele considerava que a humanidade (em todo
ocaso, foi isso que o fizemos dizer) era o seu rebanho.

Mas o rebanho é qualquer coisa, para um Mestre, é preciso que ele seja como o fez o CRISTO: um verdadeiro Mestre, ele se coloca
aos pés dos seus discípulos e ele lhes lava os pés.

Isso quer dizer que ele não é superior, ele não é inferior, ele deve guardar, como eu espero ter feito na minha vivência, a sua
humanidade. Ele não se coloca acima.

O CRISTO nunca se colocou acima. Ele disse: «o que eu faço, vocês o farão, e bem maiores ainda».

E ele lavou os pés dos seus apóstolos, ele fez muitas coisas que mostravam que ele se dirigia àqueles que o olhavam, com Amor,
como seus iguais. Não foi, de todo, o caso, certamente, quando ele esteve com os doutores da lei, quer dizer os que se tomavam,
através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 

O.M. AIVANHOV - 17 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-6G3tvWX3TfQ/UAp-IvPZYUI/AAAAAAAAC4o/aRZFnxmvMak/s1600/JesusCristoeorebanho%5B1%5D.jpg_width=750
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/bidi-13-de-julho-de-2012-autres.html


através dos seus conhecimentos, por eruditos e por superiores. Ele nunca amou isso. E isso foi, também, o caso, na minha vivência. 

Certamente, há uma grande quantidade de conhecimentos que eu dei, aos quais tu assististe, refeições que foram tomadas em
conjunto, e Pessoas que vinham comigo à meditação. Mas o mais importante, é ocupar o vosso mental: mesmo que eu não o pudesse
formular dessa maneira, na minha vivência, quando estava encarnado, era importante ocupar o mental enquanto outra coisa se
passava.

Por que creem vocês que eu vos faço fazer perguntas? O importante não é a resposta, como diria BIDI, é o que
circula entre nós. Certamente que vocês têm necessidade de conhecer o significado, de isto ou daquilo, e de o relacionar
com o que vos foi dito, por exemplo no quadro das Núpcias Celestes.

Dizemos: «vocês vão ter uma Vibração em tal lugar do corpo». E certamente, se ela se produz, vocês estão, de qualquer modo, não
tranquilos, mas vocês sentem que fazem parte de qualquer coisa que é coerente, que é lógica. Quando eu falava das Sefirotes, quando
eu falava da sexualidade, quando eu falava dos elementos, da alimentação, era exatamente o mesmo princípio. Não era para dar,
unicamente, as regras para seguir, mas era para que vocês tentassem fazer, realmente, a experiência.

Quando ANAEL vos disse, hoje, para tomar líquidos, ou quando vos dizemos, por exemplo, para a Onda da Vida, para aqueles que a
vivem, para fazer tal movimento com as pernas, vocês verificam por vocês mesmos que isso funciona, não é? O importante, está aí.

É que através mesmo dos movimentos, mesmo da dança, mesmo dos yogas, isso vai servir, não tanto para desenvolver a energia vital
(mesmo se é importante, certamente, ter antes um corpo saudável do que um corpo doente, mas não é preciso que isso se torne uma
obsessão, como alguns o fizeram na minha vivência), mas o importante é que o vosso mental esteja ocupado, e constate, por ele
mesmo, os efeitos de certas coisas (como a meditação do Sol, como a ação dos chacras, das Sefirotes, dos quais falei muito). E
portanto, que eles possam ter uma utilidade prática, na vida de todos os dias.

O Mestre é aquele que talvez tenha aprendido mais coisas, mas isso, isso não lhe serve de nada, porque um Mestre que
dará unicamente o que ele aprendeu, ou o que ele experimentou, sem ser capaz de conduzir o outro a, não lhe obedecer,
mas a fazer a mesma coisa… E isso passa, vocês o sabem, pela humanidade, pelo fato de estabelecer as relações, as
trocas, onde as pessoas podem sentir alguma coisa.

Então, é verdade, eu devo dizer que (além disso, há outros aqui que eu conheço) há pessoas que estiveram numa forma de
dependência, e isso, é muito perigoso para o Mestre. Porque desde que haja uma dependência, há uma obliteração, em algum
lugar, da Consciência, que se faz.

Vocês devem ser Livres, quer dizer que vocês devem experimentar por vocês mesmos. Como dizia o IRMÃO K: enquanto
vocês seguirem alguém, vocês não se seguem a si mesmos, vocês não estão no vosso caminho.

Certamente, o ser humano tem sempre necessidade de procurar um modelo, mas Buda dizia: «é preciso matar o modelo», não é?
Enquanto tu não matares o teu modelo, tu permaneces, em algum lugar, seja na submissão, seja na cegueira, seja no
afetivo. 
E em alguns caos, há, realmente, uma troca de Coração a Coração. Nós o vivemos, na minha vivência, com muitos, não é? Mas as
circunstâncias não são as mesmas que há trinta e cinco anos, tu o sabes bem?

Mas, mais uma vez, eu insisto: a época é profundamente diferente. O que se vive, desde que eu parti, é mesmo qualquer coisa que é
única na história da Humanidade, ou pelo menos, que não se produz numa vida. É qualquer coisa que, quando eu era muito jovem, o
meu Mestre Bença (ndr: Bença Deunov) exprimiu à minha frente (que eu não entendi, aliás), quando ele falava do Fogo purificador que
ia chegar. E eu nunca o compreendi, até ao momento de partir, não é?

Porque, certamente, aquele que é pastor, ele toma atenção ao seu rebanho, mas não é um rebanho no sentido de uma propriedade: é
no sentido de uma responsabilidade. Mas, mais uma vez, é muito delicado.

Quando eu viajava, mais novo, na Índia, por exemplo, eu vi coisas muito belas, mas eu vi também coisas muito, muito feias. A partir do
instante em que tu remetes o teu poder pessoal, há aí um grande problema. Por contrário, se houver Amor, dos dois lados, já é menos
problemático.

O único risco, efetivamente, e eu o vivi também na minha vida, é de conduzir uma dependência. E além disso, entre vocês,
aqui e noutros lugares, que eu vi algumas vezes, sente-se essa nostalgia de ter perdido como que alguma coisa de muito querido, de
muito precioso. E isso, é desagradável, não é? Porque isso cria ligações. E essas ligações não são necessariamente a verdadeira
ligação do coração, porque há aí uma coloração paternalista, há aí uma coloração humana, normal, mas que é levada a essa noção de
falta. E isso, isso pode ser embaraçoso, para alguns de vocês.

Agora, o que vive cada um (e não vive), vocês o sabem, é profundamente diferente. À medida que o tempo passa (pelo menos para o
ocidente europeu), vocês viveram processos Vibratórios, que foram descritos, que muitos que o seguiram, viveram.

E depois, vocês têm seres que se desviaram disso, por quê? Porque o ego foi mais forte. Porque apesar do que foi vivido, não havia
real aspiração para a Luz. Na minha vida, eu sempre insisti: esta Luz, ela deve estar presente, em vocês, em permanência.
Mas vocês sabem também que, quando a Luz chega, é preciso deixá-la agir.

E agora, nós vos dizemos para irem ainda mais longe. E entre todos esses seres (muito mais, aliás, noutros
países do que aqui, que seguem o que nós dizemos, que vivem as energias, a Consciência), é muito mais
delicado aceitar remeter-se à divina providência, como dizia MARIA (ndr: ver a sua intervenção de 15 julho 2012).

Porque aí, é mais uma aspiração para a Luz, uma Tensão para a Luz, mas é, radicalmente, compreender que quanto mais houver Luz,
menos existimos, enquanto personalidade, enquanto pessoa, enquanto indivíduo.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-15-de-julho-de-2012-autresdimensions-com-aud


E isso, quando temos medos, sofrimentos, que pertencem à própria pessoa, não é possível se Abandonar. Porque vocês sofreram
tanto neste mundo, vocês viveram tantos traumatismos (que foram criados de propósito), que isso parece por vezes difícil, de ir até ao
fim daquilo que nós nos propusemos, desde há uns anos. Mas, não se preocupem, o rebanho, ele é Um: mesmo que eles não
queiram subir ao alto da montanha, eles terão outras pastagens.

Mas não sejam pastores. Sejam a Luz, agora. Nós sempre vos dissemos que vocês não podiam levar ninguém, aí onde vocês
Estão. Nós vos dissemos, também, mesmo através das nossas Presenças, que estão ao vosso lado: nós estamos aí para ressoar com
vocês, para as Comunhões, as Fusões, para viver esse Amor, que vocês podem viver entre Irmãos e Irmãs, sobre a Terra, a partir do
instante em que vocês estejam na mesma Vibração.

Mas se vocês fizeram testes, vocês viram bem que, mesmo para aqueles que vos são queridos, em certos casos, é muito difícil
estabelecer esta Comunhão Vibratória ou de Consciência. Porque os seres não estão prontos, eles têm medo.

Por que o que é uma Consciência que entra numa outra Consciência? No extremo, para essas pessoas que têm medo, é uma
possessão. Não é uma possessão diabólica, é uma possessão de Luz. Mas enquanto vocês estiverem cristalizados em vocês
mesmos, vocês não podem ser possuídos pela Luz.

Portanto, é normal que vocês estejam em fases diferentes, e que vocês não alimentem a mesma aspiração. Cada um é Livre, nós
sempre o dissemos.

É verdade que com um duodécimo ou um vinte e quatro (1/24) de neurônios, as perguntas são mal montadas. Mas vocês notam que as
perguntas que vocês fazem mais, agora, e nas sessões precedentes, olhem bem, não são uma necessidade de explicação: vocês têm
uma necessidade de significação. Por quê? Quando vocês vivem uma Vibração, olhem um pouco: tudo isso, é novo.

Bom, certamente, não os chacras, mas a Onda da Vida, as Portas, tudo oque foi desenvolvido. E quando vocês vivem qualquer coisa,
vocês têm necessidade de ter o significado. Mas olhem, para o corpo físico: vocês andam, mas vocês não têm necessidade de
saber porquê, o pé, faz tal movimento. Vocês o fazem.

Tentem também, para o que é vivido, vivê-lo. Não é o significado que é importante: o significado, ele vai alimentar o mental. Por
contrário, se vocês se alimentarem da experiência direta, é o que foi explicado pela Onda da vida: a Onda da Vida percorre-vos, mas
depois, vocês tornam-se a Onda da Vida.

Mas se vocês estão em vias de observar, de procurar um significado, enquanto vocês o vivem, a Onda da Vida pára. Agora, se vocês
procuram, depois, os significados de tal elemento, de que vos serve saber que é isto ou aquilo? Salvo se houver, claro, uma explicação
que está para além do significado, mas que vai (como dizer?) necessitar de uma forma de reajustamento, de realinhamento com
qualquer coisa: aí, sim.

Mas estejam vigilantes, durante este período, porque, certamente, quando qualquer coisa de novo, quando MARIA chegar, quando
um Arcanjo chegar, de imediato: quem é? Em vez de mergulhar no contato, porque o contato está aí.

É como se o telefone tocasse, e vocês procurassem (bem, agora, vocês têm talvez meios de o saber, com as tecnologias), mas é
como se, quando o telefone toca, antes de desenganchar (atender) e de estabelecer a comunicação, vocês quisessem saber quem
era.

Portanto, isso vos impede de viver a comunicação, porque vocês funcionam tendo necessidade de saber quem se dirige a
vocês, e a quem vocês se dirigem. Isso faz parte do que foi chamado a localização da Consciência.

Ora, os contatos com os Irmãos e as Irmãs, a Comunhão, os contatos com MARIA, com MIGUEL, com outros, é o quê? É vos fazer
entrar em ressonância, em Comunhão, e em União. Não é trocar os discursos sobre a chuva e o bom tempo, não é?

Portanto, se vocês estão no que vocês vivem, vocês terão todas as respostas, mas não as respostas que estão ligadas à interrogação
da vossa cabeça, para saber quem é, ou o que isso faz: isso virá naturalmente, como o andar vem naturalmente, como a
respiração vem naturalmente, como a digestão se faz naturalmente (vocês não têm necessidade de saber quais são os
enzimas que são postos em movimento, para digerir os alimentos e, no entanto, isso se digere).

É porque é novo. Mas, lembrem-se: quanto mais se extraírem da procura de significado, da necessidade de compreender, durante o
que vocês vivem ou depois, mais vocês estão no Absoluto. Mas certamente, vocês podem continuar a fazer perguntas, não há senão
perguntas sobre o significado.

Pergunta: Desde há alguns dias, eu sinto o Ponto KI-RIS-TI das costas e as asas Etéricas todas as manhãs, à mesma hora.
Isso tem um sentido particular?
O ponto KI-RIS-TI é a porta de entrada do Duplo Crístico. Quando Maria vos disse que ela está à esquerda, e quando os Arcanjos vos
dizem que eles estão à esquerda, em geral, eles permanecem à esquerda.

Mas o CRISTO é o nosso Duplo, de todos. É um molde, é um modelo, não para adorar, mas para Ser. E portanto, neste
período, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, ativam a zona que está à volta de KI-RIS-TI, aí onde se encontram as asas Etéricas,
aí onde se apoia o Manto Azul da Graça (que vos foi desenvolvido, eu creio, por MARIA). Porque vocês vão vivê-Lo, para aqueles que
vivem, certamente, isso.

Portanto, é o Apelo do CRISTO. Há o Apelo de Maria, há o CRISTO e METATRON que crescem atrás, e que abrem o Coração, cada
vez mais.

Pergunta: Sentir os seus braços como paralisados no colchão, corresponde também à Dissolução?
Sim, tu te dissolves pelos braços. É o que nós vos dissemos: a Consciência é Vibração. Então, certamente, os que estão no astral,
eles vão dizer: a consciência é a energia que circula, é a emoção.

Depois, nós vos falamos da Luz Vibral, e que o Amor era Vibral. A Consciência do Si é Vibração, porque a Consciência é Vibração. E



depois, agora, vocês começam a constatar (para alguns de vocês) que, quando vocês estão em meditação, em Alinhamento, na cama,
o corpo parece tornar-se, seja muito pesado, seja desaparecer completamente na Consciência. É completamente normal. Então, por
vezes, é um pedaço do corpo que desaparece, é completamente lógico.

Pergunta: E isso, era acompanhado de uma bilocalização, já que, ao mesmo tempo, eu me vi de pé, junto à cama.
Está muito bem. E disso vocês vão também ter experiência. No início, se vos tivessem dito isso, vocês teriam tido medo do hospital
psiquiátrico. É a bilocalização, tal como a manifestavam os místicos (quaisquer místicos); hoje, vocês podem, muito bem, estar
presentes no vosso corpo físico, fazer qualquer coisa, e vocês têm o Vosso Duplo (o vosso, o que vocês São, vocês, no Estado de Ser)
que vagueia em outro lugar, e ter disso a Consciência e estar, ao mesmo tempo, nos dois lugares.

É verdade que pode parecer bizarro, mas é a estrita Verdade. Do mesmo modo que, agora, vocês podem ter um Irmão e uma Irmã
encarnados, que estão em qualquer lugar, em vias de efetuar um trabalho e, ao mesmo tempo, ele está ao vosso lado, falando
convosco. Vocês não estão sonhando.

Bom, não é preciso dizer ao psiquiatra, hein? Mas é a estrita Verdade. Quando nós vos dizemos que vocês não estão mais
localizados, mas deslocalizados, é muito exatamente isto.

Então, claro, vocês têm sempre pessoas que – mesmo já durante a minha vida, antes – descreviam a presença de um corpo astral,
quer dizer, que as pessoas que estavam a dormir, e qualquer uma outra, no outro lado do planeta, diziam: «tu vieste me ver esta
noite, eu te vi junto à minha cama».

Salvo que ali, não é o corpo astral, claro, hein, é a estrutura Etérica do Duplo. Vocês têm uma reconstrução (nós vos dissemos) do
Corpo de Estado de Ser (le Corps d'Êtreté) de forma idêntica, através das Estrelas e das Portas, aqui, nesta Dimensão.

Então, o vosso Duplo, às vezes, está ao vosso lado (o vosso próprio Duplo, não o Duplo Monádico, ou o Duplo Crístico, ou Mariano) e
ele se encontra em vias de fazer outra coisa qualquer. Mas vocês vão vivê-lo cada vez mais (para aqueles que começaram a viver a
Dissolução ou as Fusões).

Pergunta: Esta bilocalização, ela pode ser dirigida conscientemente?
Sim, claro. Nos primeiros tempos, não, isso parece de tal maneira bizarro e surpreendente, que vocês não sabem onde se encontra
este Duplo. Mas vocês vão encontrar testemunhos disso.

E depois, ao fim de um certo tempo, vocês serão capazes, não de projetar mas de estarem bilocalizados (não é parecido a uma
projeção astral) onde vocês quiserem. São as primícias do que nós sempre vos dissemos e no que nós sempre insistimos (em
particular, as Estrelas e os Anciãos, não eu), sobre este Absoluto, quer dizer: vocês Estão, às vezes aqui, às vezes lá em baixo, às
vezes em todo o lugar.

Uma coisa é dizer, e é bonito afirmar: «nós somos Um, nós estamos Unidos pelo Amor», mas outra coisa é vivê-lo. Não é um
ideal, é uma vivência, agora. No meu tempo, era um ideal.

Pergunta: Como é a bilocalização, real, Vibratória, ou uma projeção? 

Mas, ao nível dos efeitos, não é nada a mesma coisa. A projeção está ligada ao corpo astral. As cores, as sensações, não são nada as
mesmas. A projeção astral, para aqueles que abriram a Coroa Radiante do Coração ou da Cabeça, não existe mais.

Vocês têm a Coroa que Vibra ou não. Se vocês não têm nenhuma Coroa que Vibra (como se diz?): «macache bono» (ndr: impossível)
para os Duplos. Para que o vosso Duplo (o Duplo Monádico, MARIA, MIGUEL, quem vocês quiserem), as Fusões, para que elas se
realizem, é preciso que aí haja, no mínimo, as Estrelas que foram ativadas na cabeça, que, eventualmente, o Fogo do Coração esteja
ativo, que a Kundalini tenha sido despertada, que o Canal do Éter esteja elevado. Se não houver absolutamente nada de tudo isto,
vocês não vivem nada.

Eu repito: se as Coroas estiverem presentes, uma da Coroas, não pode aí haver projeção astral.

Pergunta: Em relação ao que você dizia há pouco, pode se saber ou pode se estar consciente do fato de que o seu Duplo faz
qualquer coisa também?

Sim, tu podes estar consciente disso ou não. Pode ser alguém que te diga e tu não te recordas. Uma vez que todos os
Véus tiverem caído, vocês poderão ter ainda um corpo de carne, mas vocês verão todos os Seres que estão no
Éter, na 5ª Dimensão.

Isto vai, ainda assim, vos colocar um pequeno problema de adaptação, quer vocês mantenham esse corpo ou não. Portanto, há um
período de aprendizagem.

Portanto, certamente, os encontros que se produzirem com os Duplos, isso pode fazer tropeçar, porque é o teu próprio Duplo, o teu
Duplo de ti (o teu Corpo de Estado de Ser), se tu não souberes onde ele está, isso quer dizer, que tu não o controlas, é simples.

Agora, como vos disseram MARIA, MIGUEL: experimentem. Não é qualquer coisa que se saiba. Não se pode sabê-lo: vive-se
ou não se vive. Vocês substituem isso numa dinâmica mental, intelectual.

Quando vocês o vivem, vocês não podem ter nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma. A única dúvida que vocês poderiam ter, era se
o vosso, o vosso Corpo de Estado de Ser (Corps d'Êtreté) fizesse alguma coisa de que vocês não estivessem ao corrente. 



Num primeiro tempo, alguém vos vai dizer, por exemplo: «tu vieste falar-me». Vocês o vão olhar como se ele estivesse louco, mas
isso é a Verdade. Se a pessoa vier te dizer, e que não estejas consciente disso, quer dizer que tu não controlas o teu Duplo.

Mas isto não se controla, é como um automóvel: é preciso aprender a conduzir. Porque, como isso foi dito, vocês têm o hábito de estar
numa forma, num corpo. Mas, na Multidimensionalidade, vocês não estão numa forma. Então, eu não digo o mesmo do Absoluto.

Pergunta: Por que é que certos seres têm um Duplo Monádico e outros não?
O Duplo Monádico é muito raro. É a divisão do Ovo Original primordial, correspondendo a uma missão particular, não a missão sobre a
Terra, mas a missão em outras Dimensões.

A maior parte dos seres têm como Duplo Monádico O CRISTO, porque é o modelo (que se chama o Logos Solar:
CRISTO-MIGUEL) da perfeição dos Seres de Fogo. Portanto, há uma permutabilidade.

Quando vocês são Absolutos, com ou sem forma, vos disseram, vocês São uma folha de grama, uma folha de erva, vocês São não
importa qual consciência: vocês não estão mais atribuídos a um corpo, tal como vocês o conhecem neste mundo.

Portanto, o Duplo Monádico, não tem nada a ver com isso. 

O Duplo Monádico, encarnado ou não, não é a história das almas irmãs, das chamas gêmeas. As almas irmãs estão
ligadas por carmas; isso acaba sempre muito mal. As chamas gêmeas, são muitas vezes projeções daqueles que
procuram algo diferente do espiritual.

A noção de Duplo Monádico, encarnado ou não, isso não muda nada, porque quando vocês o encontram em outros Planos, é a mesma
coisa que quando vocês encontram O CRISTO: há um reconhecimento, mas que é instantâneo.

Este reconhecimento é Vibratório, não tem nada a ver com um reconhecimento num corpo, numa forma, numa cor, disto ou daquilo. É
qualquer coisa que se vive. Ora, estes Seres, aqueles que se chamam as Mônadas, são seres que fizeram um trabalho, antes de
desceram aqui. Eles se separaram. Mas não é uma separação com reencontros cármicos, não são reencontros em que seja preciso
fazer «zi, zi, pan, pan»: isso não tem nada a ver.

É um trabalho Vibratório, mas isso concerne a muito poucos seres humanos. O principal trabalho Vibratório que vocês
têm é acolher O CRISTO e o Apelo de MARIA. O resultado, para vocês e para a Terra, é quase o mesmo.

Há, por exemplo, seres cujo companheiro morre e, com o que se passa neste momento, eles encontram o seu companheiro, porque é o
seu Duplo Monádico, embora eles não pudessem, mesmo tendo vivido juntos, se reconhecer.

Era impossível, enquanto a Onda da Vida não tivesse nascido. Podia ter havido aí uma reconexão ligada aos carmas, podia ter havido
aí uma reconexão em relação às Linhagens Estelares, comuns, mas não o que se vive neste momento.

Mas, mais uma vez, nós vos demos diferentes possibilidades, mas é uma coisa que é excessivamente rara. Mas já se vocês tiverem
MARIA à vossa esquerda, se Fusionarem, se Fundirem, com a Verdade, isso é a coisa mais importante.

Pergunta: Por que certos seres encontram o seu Duplo Monádico e outros não?
Mas porque eles não têm Duplo Monádico, simplesmente, eles não têm nada a encontrar. Vocês não encontram um Duplo Monádico
se ele não existe. Eu vos disse que era uma missão que foi Criada no Céu, nos Espaços Unitários.

Não era uma missão na Terra, não é uma função Terrestre, é uma função que toca para além do Espírito, e que permite, nestes tempos
particulares, quando há estes contatos, recriar um campo vibratório muito particular.

Olha, por exemplo, o que vos contou, entre as Estrelas, HILDEGARDE, THERESA, GEMMA e outras: elas desposaram o CRISTO. Mas
é uma alegria, um Êxtase, mas total. É um Ardor de Amor. Elas pediram ao CRISTO para as levar, porque, quando há esta União, total
e real, com CRISTO, com MARIA, com MIGUEL, vocês estão num tal ardor de Amor, que é insuportável de amor.

Portanto, o Duplo Monádico, encarnado ou não, não muda nada a isto. Eu diria mesmo que isso podia ser, em alguns casos, mais duro
porque, justamente, se eles estão encarnados, há o corpo. Porque o Duplo Monádico, ele não tem necessidade de ser tocado.

Vocês podem viver esta Fusão estática no outro extremo do planeta, com um ser encarnado, se ele for o vosso Duplo Monádico. Sem
isso, vocês vivem as Comunhões, as Fusões,Solares, ou à distância, por Duplo interposto. Mas tudo isso, é para experimentar e para
viver.

Com o intelecto, vocês nunca sairiam disso. Além disso, eu disse, na minha penúltima intervenção (ndr: ver a sua intervenção de 30
de junho 2012) que, felizmente, nós não vos falamos disto mais cedo, porque vocês estariam procurando por todo o lado.

A prova, quando vos dizemos que não há muitos, vocês continuam a perguntar porque vocês não o encontram. 

Mas eu te garanto: Desposar MARIA, isso vale por todas as mulheres do mundo. Desposar CRISTO, isso vale por
todos os maridos do mundo.

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/om-aivanhov-30-de-junho-de-2012-autres.html


Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

Então, eu vos transmito todas as minhas bênçãos, as boas Vibrações, os bons Absoluto, e não procurem, em todos os cantos, os
Duplos: Há MARIA que está aí, isso deve vos bastar, ou o CRISTO, logo.

Então, vivam bem o que têm para viver, mergulhem no que vocês vivem, deixem cair toda a explicação, a compreensão, o porquê do
como. Estejam no que vocês vivem, o que quer que vivam.

E não sejam o observador, como disse BIDI, do que vocês vivem: deixem-no viver-se. Quanto mais deixarem a Luz agir, mais isso
passará bem.

Quer dizer que, como foi dito, quanto mais vocês se esquecerem, mais vocês são o Todo. Mas, certamente, é preciso vivê-lo.
Dito assim, isso pode ser da retórica ou da teologia, mas cabe a vocês vivê-lo. Está aberto agora, como disse MARIA, em asa dupla.

Eu vos digo, a alguns, até esta noite, não é? Até breve.

Mensagem do Venerável O. M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1533
17 de julho de 2012
(Publicado em 20 de julho de 2012)

Tradução para o português: Cristina Marques e António Teixeira

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com

************

Clique aqui
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/bidi-13-de-julho-de-2012-autres.html

***

Clique aqui

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/om-aivanhov-30-de-junho-de-2012-autres.html
***

Clique aqui
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/maria-15-de-julho-de-2012-autres.html

*BIDI 1* - 13 de julho de 2012 - AutresDimensions (com áudio)

*OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV* - 30 de junho de 2012 - AutresDimensions

**Amada e Divina MARIA** - 15 de Julho de 2012 -
AutresDimensions

(com áudio)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/om-aivanhov-30-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1533
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/bidi-13-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/maria-15-de-julho-de-2012-autres.html


http://api.ning.com/files/o5iH05zeIO57wxz2oNJljEyo6GKL9376iDGHEH75TP75BdLTOHDSTuIFJI*2z3pd8YE2XqtGMHJGxKRaE5aWwdaQc2NnWp2R/fond20vierge.jpg


~ NÓS SOMOS UM ~

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Filhos da Liberdade, de Presença à Presença, em Comunhão e em Fusão, minha Presença em sua Presença,
sua Presença em minha Presença, de Ser a Ser, onde não existe nenhum espaço privando a Liberdade, alem

do Éter e em Eternidade, dando-nos a viver a ressonância da União, a ressonância da Comunhão.

Ser e não Ser, aqui ou ali, eu ou vocês, vocês e eu.

Dançando o Som da Verdade, o Som da Eternidade.

Dando-lhes a viver, além de toda vida, o conjunto das possibilidades, realizadas ou não realizadas.

***

Ser ou não Ser, Aqui ou Agora, na ressonância do Amor, em meio à Liberdade, conferindo Presença além de
sua Presença, dando Presença além de minha Presença, além de qualquer presença.

Tudo está então, no Aqui e Agora, no tempo da Presença, em que vocês estão e eu estou, na Comunhão e na
União.

Vibremos juntos além da Vibração, de Presença à Presença, no Éter da Liberdade, explorando o tempo, além
da Unidade, o tempo além do Espaço e o espaço além do Tempo, em todo Universo e em todo Multiverso,

Vibremos além da Dança do sol, da Dança dos planetas e da Dança das estrelas.

Éter da Liberdade, Alfa e Ômega, dando, aqui e agora, o tempo de toda presença, o espaço de toda presença,
na Vibração Una, além de toda Vibração.

Dancemos o Som, aquele da Liberdade, do Éter restituído, pois nós somos o Éter, e Você e Eu, e Você e Nós.

Além de minha Presença e de sua Presença, vibre o “Eu Sou” que permite o Absoluto.

Eu Sou, além de qualquer corpo, além de qualquer Dimensão, dando-lhe a viver a insondável profundeza do
que você É, e do que eu sou.

Juntos, no tempo do Êxtase, dancemos o Som da Vida, o Som da Verdade, embalados pelo Amor, cantando a
Unidade, além de tudo.

Nós somos Um.

Além de tudo, nós somos Absolutos.

***

URIEL - 17 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Então, a Onda que você É, torna-se a Onda dos mundos, semeando a vida, além de qualquer limite na
Liberdade Absoluta.

De sua Presença à minha Presença, em presença de um e de outro, em que o outro torna-se o um e o um
torna-se o outro, a fim de que Você e Eu, no mesmo Som, no mesmo silêncio, na mesma Vibração, cantemos

o canto do Universo unificado, cantemos o canto do Amor Etérico, aquele da Verdade.

Fogo que crepita, trazendo a Liberdade.

Fogo de Verdade trazendo o fim do que se opõe e resiste, em você como neste mundo.

Dancemos a Liberdade, Dancemos a Eternidade, pois chegou o tempo de por fim ao tempo, pois o tempo se
instala onde nenhum espaço pode ser preenchido de qualquer ausência, presente a você, presente a mim.

Assim é o presente de toda Vida, dando-lhe, aqui e em outros lugares, o tempo de onde você está, o tempo de
onde eu estou.

Nós somos Tudo pois estamos em toda parte.

Nós somos UM, pois nós somos a Eternidade da Dança do Amor e do canto do Amor.

***

Então, abra o que é para abrir e acolha, além de qualquer forma, o que é além da forma, em nós como em
você.

Venha, junte-se a nós, aí onde você está, aí onde eu estou, onde não existe nenhuma distância, onde não
existe nenhum sofrimento, onde só a Essência da Liberdade e da Presença dão a ser além de qualquer Ser,

permitindo-lhe
Viver o Éter do Alfa, como o Éter do Ômega.

Alfa e Ômega. Caminho e Verdade.

Centro em todo ponto, você é o centro, pois eu sou o centro.

Nenhuma periferia pode se encontrar à distância do centro.

***

Então, no Éter da Liberdade, Presença em Liberdade, dando-lhe o sentido da essência, o sentido de seus
sentidos, além de qualquer elo, além de qualquer tempo, permitindo, a você, tornar-se o que eu sou,

permitindo-me viver na Comunhão de nossa essência.

O que você é, eu o sou.

Nós somos Um, além de qualquer ausência e além mesmo de qualquer presença, pois o Amor é Absoluto,
pois o Amor é o Último, dando-lhe a Vibrar, além de seu coração, em cada parte de você como em cada parte

de mim, o tempo da Verdade, o tempo da Liberdade, o tempo do Estado de Ser, o tempo do Absoluto.

***

Então, neste tempo, aberto pela Graça, eu a dou a você, que é eu, a mesma canção, aquela de sua Eternidade
onde Vibra o Amor, onde está o Amor, além de qualquer apego, livre como o ar, na liberdade do Éter, em meio

a qualquer espaço.

Você preenche o Espaço além de seu corpo.

Você preenche o Espaço além de qualquer forma.

***



Então, em meio a este espaço sem tempo, nós dançamos e unimos o canto da voz, o canto da Verdade, o
canto da Vida, dando-nos a viver o que nós somos no Éter, uma Onda além de qualquer mundo, a Onda da

Vida colocando fim a qualquer Ilusão de estarmos separados.

Nenhuma separação pode estar em meio ao Amor.

Nenhuma separação pode estar no Éter unificado da sua Liberdade.

***

Então, dance coberto pela Luz da Liberdade, coberto da Graça, além mesmo daí onde você está, em qualquer
tempo, em qualquer espaço, em qualquer mundo.

O conjunto do Criado, como do Incriado, Vibram com o Absoluto.

Amor presente, eterno e infinito, dando-lhe a ouvir o Som da Vida, a trombeta que ressoa.

Chame sua alma, seu espírito, bem além deste mundo, para se voltarem à Eternidade da Verdade, à
Eternidade da Beleza, porque você é isso, seguramente.

Porque você é isso, além de você, você é isso, além daí onde você está, porque você está em toda parte,
onde está o Amor, e o Amor está em toda parte no sentido do Éter.

***

Amado do Um, você é o Um, amado.

Não há outro, não há distância, exceto no olhar, que, um dia, foi separado.

Nós somos Um.

Nós anunciamos, pelas Trombetas e pelos Sons, nossa reunião, na Fusão e na Dissolução de tudo o que é
separado, de tudo o que é dividido, de tudo o que tem impedido o Caminho, a Verdade e a Vida, entregando-o,

sem pecado e sem mácula, na Eternidade de sua Verdade.

***

Então, ouça e escute o Som de nossa união.

Ouça e escute o Som do Universo, como de todo Multiverso, em cada Dimensão.

O tempo da manhã chegou, na aurora do último dia, aquele em que você alcança o que você sempre foi.

Filho da Liberdade, Vibremos ao Som do Amor, Vibremos ao Som de nossas Comunhões e de nossas uniões.

***

Eu o chamo a regressar.

Eu o chamo a ressuscitar, no tempo da Liberdade e da Verdade onde você não pode ser afetado por quem
quer que seja ou pelo que quer que seja.

Bem além dessa forma, bem além da minha forma, bem além de qualquer Dimensão ou outra, juntos, vivamos
o que nós somos: O Caminho, a Verdade.

Vivamos a Vida, aquela que está além dos limites do efêmero de seu mundo, do efêmero de seu corpo, do
efêmero de sua presença.



Nós voltamos em Presença onde a Eternidade nos percorre porque nós percorremos o Éter da Liberdade.

Eu o convido, porque você está convidado a regressar.

Eu o convido, porque você é o único convidado aguardado no festim, aquele da alegria e da Liberdade.

***

Então,  pelo tempo da minha Radiância, pelo tempo da sua Presença, pelo tempo de sua Radiância e pelo
tempo de minha Presença, unifiquemos nossa Onda da Vida, na Verdade e na Beleza, traçando o caminho que
não conhece nenhum espaço e nenhum ponto de partida ou de chegada, porque nós somos o Todo, em todo

ponto de partida e em todo ponto de chegada.

***

Então, convidemo-nos, a Dançar o Éter, convidemo-nos à Liberdade, de Presença à Presença, a tua como a
minha.

Superemos o sentido de qualquer identidade, superemos o sentido de qualquer sentido, a fim de ir ali de onde
nós jamais partimos.

***

Filhos da Liberdade, escutem o Fogo que vem cantar a Liberdade e a Liberação.
Integre, além de seu corpo.

Desdobre as asas do Éter dando-lhe a desdobrar o tempo da Alegria em que nenhum limite e nenhuma barreira
pode refletir o que quer que seja, onde tudo torna-se Transparência, Leveza e Beleza.

Isso nós o somos, esteja seguro, porque essa é a única Verdade.

***

Então, acolha, como eu o acolho, o Fogo do Éter.

Da fusão, em nós, de nossa Eternidade, em seu Alfa e em meu Ômega, em meu Alfa e em seu Ômega,
Dancemos a odisseia do Éter, aquela que abre à Liberdade infinita de nosso tempo que está inscrito em todos

os tempos.

Em nosso espaço, inscrito em todo espaço, aqui e agora, dando-nos a ressonância da exata partitura, aquela
da Liberdade, do Infinito e da Verdade, que é Amor.

Amor, Liberdade, Verdade e Unidade, além de toda sombra, além de toda ausência, porque você jamais
esteve ausente da essência que você É, da essência que nós Somos.

Entre nós, há a Liberdade. Entre nós há o Éter que constitui o que você É e que constitui o que eu sou, além de
sua identidade e além de minha identidade.

***

Vamos além, ali onde reina a Eternidade.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele do Som do Infinito.

Vamos além, ali onde reina o Caminho, aquele que rege a disposição dos mundos e que permite ir além de
qualquer disposição, porque nós somos isso, bem além de tudo o que pode ser, criado ou imaginado, porque
nós somos isso, a Verdade além de qualquer erro e além de qualquer engodo, porque chegou a hora de não

estar mais confinado, mas bem de ser Liberado.



***

Eis o mistério, aquele de uma redenção que jamais teve de vir porque ela sempre esteve aí, além de qualquer
futuro e além de qualquer passado.

Hoje, chegou o tempo de sua Ressurreição, então eu ressuscito com você, em você, porque minha Vida é sua
Vida, porque a Vida é uma, em você como em mim.

Não há nenhuma distancia senão aquela que você quer por.

Então não há nada a por no espaço de nossa completitude.

Não há nada a separar, porque nada está separado, na Unidade da alegria, na Unidade do canto.

Escute a Trombeta que o chama, escute a Vibração, escute o Tremor desse corpo limitado, chamando a si
mesmo à sua Eternidade, chamando a si mesmo a superar seu próprio limite.

Você é o Filho da Liberdade ilimitada e infinita.

Eu sou o que você É, você É o que eu sou, e nós somos, ambos, Um, além de qualquer ausência.

***

Então, coberto do Manto de Glória, aquele de sua Veste de Ressurreição, você é Livre.

Filho da Liberdade, você concluiu  a Liberação, que sempre, de fato, esteve concluída.

Abra o que nunca foi fechado.

Feche o que não merece participar da Ronda, porque tudo está incluído nesta Ronda, mesmo o que não o
quer, em você como em qualquer outro.

Então, Filho Liberado, você deu à luz à sua Presença em Liberdade.

Você vive a Liberdade da Presença, além de sua Presença voltada à Eternidade, voltada à infinitude, onde é
Alegria, onde é Amor.

Por toda parte, em todo espaço, em todos os lugares e em todo tempo.

***

Então, escute o que eu tenho, não a lhe dizer, mas o que eu tenho a lhe dar, lhe dar a você mesmo, no espaço
de sua Eternidade, no espaço de nossa Verdade.

Ame, porque você não sabe fazer senão isso, porque você É isso e nada mais.

***

Então, amemos.

Amor infinito, Infinita Presença e infinita Verdade.

Amor e Liberdade.

Liberdade do Amor, além de qualquer corpo, além de qualquer pertencimento e de qualquer crença.

Isso é para viver, porque o chamado da Onda da Vida, ao qual você respondeu, lhe dá a Vibrar o sentido da
essência, além de tudo o que se pode imaginar.



Porque qualquer imaginação, mesmo a mais profunda, não poderia dar conta da beleza absoluta que é o que
você É, do absoluto infinito, ultrapassando todo finito, todo corpo e toda forma.

Saia da forma e conduza essa forma, não somente no sem forma (informe), mas em toda forma em que Vibre a
Alegria, na Paz a mais suprema do Absoluto e de sua Eternidade.

Isso é agora, além de qualquer tempo.

Isso está em você porque isso está no Sol como em todo planeta, última ressonância, dando à Onda, a forma
do Amor, dando à Onda, a expressão do Amor, além do Alfa e além do Ômega.

***

Filho Ardente, Ardente do Sol, Ardente de Vida e de Verdade, Ardente de Amor, em que se abrem, em você,
as portas do Éter, em que se abre, em você, a beleza infinita que você É e que eu sou.

Além de sua Presença, além de minha Presença, encontra-se a Liberdade de não mais ser afetado, de não
mais ser restringido.

Neste espaço de Amor, não pode existir a menor restrição ao que você É, ao que eu sou.

Então, juntos, elevemos o tempo, além de qualquer tempo, na Vibração da Essência, em um como em outro,
no Absoluto.

Nós somos Um, no Absoluto.

Você É o que eu sou.

Isso é vivido, e isso é para viver, porque o Amor que preenche o que você É, porque o Amor que é o que eu
ressoo, em você, é nossa ressonância comum, o Caminho, da Verdade e da Vida.

Presença em Liberdade.

Eu lhe dou o que eu sou.

Você me dá o que você É

Porque o Amor é Doação, porque o Amor é sagrado.

***

Então, sagremos, juntos, o tempo da Liberdade.

Celebremos o Sagrado de seu coroamento, além de qualquer pessoa, além de qualquer vida sobre este
mundo.

Venha, Dancemos, juntos, a Ronda da Liberdade, permitindo ao Amor ultrapassar toda Ronda e ultrapassar
toda Onda, porque somente juntos, nós somos os mundos, porque somente juntos, nós somos a Onda que
vem regar aquele que tem sede, em você, e em cada Irmão humano, desse corpo ou de um outro corpo.

***

Então, eu o convido, porque você está convidado.

Eu o convido porque você é aquele que se festeja, aquele que vive a Liberdade, sua Presença em Liberdade,
dando-lhe o sentido de que há a ser

( além do parecer), de que há a viver ( além do sobreviver).

Filho da Liberdade, você é chamado a dizer “Sim” à sua Presença.

Chamado a dizer “Sim” ao Amor, ao que você É, Liberdade e Amor, na presença Dele, como na Minha.

Nós trabalhamos, juntos, nos ateliês da criação, nos ateliês do Amor, onde tudo já está perfeito, onde tudo já



está construído.

Venha, eu o convido a viver a Onda, a viver a Onda da Graça e a Onda do Manto dando-lhe e o restituindo à
absoluta Verdade do que você É, e do que é além de sua Presença.

Amor Infinito

Éter da Eternidade.

***

Então, escute (no silêncio de sua plenitude, no silêncio de seu coração, no silêncio de suas células compondo
esse corpo, escute na alma e no espírito)

a Eternidade.

Você tem a Eternidade, pois você é a Eternidade.

Juntos, trabalhamos.

Juntos, Vibramos.

Juntos, na mesma consciência, onde não existe nenhuma inconsciência.
Você é responsável por sua Liberdade.

Amado do Um, Amado do Amor, esteja Presente, como eu o estou.
Sejamos o Amor porque tudo o É.

Eu o convido, você, o convidado, ao sagrado de você mesmo, ao sagrado de sua Eternidade, ao sagrado do
Amor.

***

Então, o tempo da Água do alto se desdobra, anunciando a promessa e o juramento, anunciando a Eternidade
do Fogo do Amor.

Fogo do Éter, consumindo e forjando o infinito Amor de Você para Mim e de Mim para Você.

Escute o que te diz o silêncio, escute o que te diz o Amor e a Eternidade.

Reconheça-se, como eu o reconheço, no tempo do coração, no tempo do sagrado, e do Amor e da Liberdade.

Presença.

Juntos.

Eu o convido, você o convidado que celebra a Verdade, que celebra o Amor.

Celebrações perpétuas e infinitas, canto da Vida, canto da Onda, canto da Verdade.

Escute, unimos o que jamais pôde ser separado.

Reunimos o que já é Verdade.

Além do seu Templo, além do meu templo, você é o Noivo e a Noiva.

***

Amado do Um, eu o convido a se recolher, no acolhimento da Graça, do Sagrado, de sua Presença em
Liberdade.

Aquela do Amor.

Juntos.



Você é o que você É: a infinita beleza, o canto infinito do Amor.

Dancemos o Éter, cavalguemos juntos a Onda da Vida, cobrindo nossas asas do Manto da Graça, abraçando a
Eternidade, abraçando tudo.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Ó você, Anjo tendo esquecido a reminiscência do que ele é: humano e estelar, Amor Absoluto, Verdade
Absoluta.

Acolhamos a Graça do Amor, esse Manto Azul, o Manto da Graça.

Cavalguemos juntos, os espaços infinitos do Amor.

***

Eu sou URIEL, o Anjo Último, aquele que te revela: Amor, Verdade, Liberdade.
Acolha, acolha a mim como eu te acolho.

Colhamos, em nós, o néctar de toda vida: Amor.

No silêncio, na plenitude, restituímos o sentido do sagrado: sagrado da Vida e do Amor, sua Verdade, nossa
Verdade.

Escute e ouça O Amor.

Você é o receptáculo e você é o sagrado.

***

Amado do Amor, Amor Amado, Amante da Liberdade, esteja além de qualquer Si, além de qualquer Ser, não
limite nada pois você é Ilimitado.

Não confine nada, pois você é Ilimitado.

Ame, pois você é isso.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão.

Concluído o que você É: Amor.

Saúdo, em você, a Verdade e a Eternidade.

Digo-lhe de imediato, porque, sempre, eu estarei aí, porque, sempre, você está aí.

Acolhamos a saudação da Graça e do Amor.

Até logo.

************
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, recebam Graças e Bênçãos.

Eu me apresento, a vocês, enquanto aquela que trabalhou, de maneira mais próxima, no Manto Azul da Graça.
Eu me instalo com vocês, aqui, para tentar comunicar-lhes, pelas palavras e pela minha Presença, o que ocorre

(ou irá ocorrer) no Manto da Graça.
O Manto da Graça vem após a Liberação da Terra, a Fusão dos Éteres, e o nascimento da Onda da Vida,

assim como o trabalho que as minhas Irmãs Estrelas, e vocês mesmos, realizaram durante essas semanas que
passaram.

A ação do Manto Azul da Graça, desde já, permite, para muitos de vocês, viver a realidade do Canal Mariano.
O Manto Azul da Graça, como MARIA lhes disse, assenta-se sobre os seus ombros.

Além da sua percepção, é importante, sobretudo, viver os efeitos.
O que foi colocado, sobre vocês, nada mais é do que o Amor que vocês São, nada mais é do que a Verdade

que vocês São.
Do contato e do encontro entre este corpo que vocês habitam e esta Verdade que vocês São, ocorre a

sensação de alguma coisa que, realmente, os envolve, toma-os e os restitui a vocês mesmos.
Neste Amor e neste Êxtase, onde nada mais pode existir, onde nada mais pode alterar, até mesmo, este

Encontro.

***

Nós lhes falamos sobre várias coisas a viver, desde os Duplos, passando pelas Comunhões, pelas Fusões e
pela Dissolução.

O Manto da Graça criou, de algum modo, no local onde vocês estão, sobre este mundo, em vocês, e sobre a
Terra, as condições as mais perfeitas para viver a sua Ressurreição.

O Manto da Graça é o atributo de MARIA, ele é o atributo, nas representações, daquele que foi chamado de
BUDA.

Ele recobre, enfim, vários Anjos e Arcanjos e ele vem, hoje, recobrir vocês.
Alguns de vocês já vivem a Presença deste Manto ou desta capa que os recobre desde os ombros, e isso é,
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efetivamente, um Véu de Luz.
Mas não um Véu que mascara, mas, sim, um Véu que revela.

Porque é sobre este Véu, sobre este Manto, que se efetua a Ressurreição, levando-os, como isso foi
explicado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, à sua transubstanciação, permitindo-lhes passar de um estado

a outro.
Este Manto dá-lhes a viver a Graça, dá-lhes a viver a felicidade indizível, o indizível Amor de vocês, do mundo e

do conjunto das consciências.
Ele poderia ser denominado, se bem que isso não seja perfeitamente correto, o Manto da Compaixão, o Manto

que propicia revelar a Graça que nós somos.
Este Manto Azul se assenta, portanto, sobre os seus ombros e vem como acariciá-los, como deslizando sobre

a sua cabeça, sobre o Canal Mariano, fazendo como uma carícia, que é, de fato, uma ardência de Amor.

***

É quando vocês estão envolvidos por este Manto Azul que não existe mais qualquer resistência, qualquer medo
e que o Amor se restitui, na sua totalidade, a vocês.

O Manto Azul da Graça criou-lhes (em meio a este Mundo, por aqueles de vocês que o vivem e que irão vivê-lo)
a capacidade para não mais ser alterado por qualquer confinamento, afastando-os de todas as reações

humanas, para fazê-los viver a Humanidade a mais pura, no Coração e no Amor.
O Manto Azul da Graça, quando ele se instala, vem reforçar, se isso for possível, a Morada da Paz Suprema, a
Onda da Vida, o conjunto das manifestações Vibratórias e o Absoluto, ao mesmo tempo, do que vocês São.
O Manto Azul da Graça reveste-os da imortalidade da Ressurreição e os coloca em um indizível Amor, que

nenhum constrangimento ou limite humano pode deformar.
O Manto Azul da Graça é uma carícia.

O Manto Azul da Graça é um Fogo devorador: ele vem, de algum modo, revesti-los do que vocês São, em Luz
e em Eternidade.

Ele vem também aumentar a possibilidade de Comunhão, de Fusão e de Dissolução, já que o Manto Azul da
Graça é um dos elementos da Dissolução dos Éteres falsificados, devolvendo-os ao seu Éter original, aquele

do Amor, da Unidade, da Ressurreição e da Felicidade Eterna.

***

O Manto Azul da Graça dá-lhes a viver, de maneira mais evidente, toda a Criação, aqui mesmo sobre esta Terra
onde vocês estão.

É muito mais do que uma simples proteção, é muito mais do que uma simples compaixão: é, eu diria, o Amor
no estado o mais autêntico e o mais bruto.

O Manto da Graça é, enfim, uma zona de Encontro entre a consciência limitada (que vocês ainda são) e o
Absoluto.

É uma zona onde interferem e interagem, ou que sofrem alquimia, dois mundos que, a priori, são totalmente
opostos e totalmente separados.

Um englobando o outro, aliás, a Unidade e depois o Absoluto, o outro não o conhecendo e não o
reconhecendo.

A sua consciência, deslocando-se no Manto Azul da Graça, realiza a Comunhão Mística, o Casamento Místico
final, aquele que nem mesmo sabe mais o que é um Duplo, aquele que nem mesmo sabe mais o que

acontece, exceto o Amor, onde todo sentido de quem vocês eram antes, desaparece.
Somente permanece a Eternidade.

Somente permanece o Amor.
Ser revestido pelo Manto Azul da Graça tem uma ação, final e determinante, além daLemniscata Sagrada,

sobre a Merkabah Interdimensional pessoal e realiza, portanto, o mecanismo da Ascensão, dando-lhes a viver,
em consciência, neste corpo e além deste corpo e desta consciência, um Amor que nenhuma palavra pode

descrever, uma Fusão com a Luz, que nenhuma palavra pode se aproximar.
Este estado de Unidade, que eu descrevi a vocês, desde alguns anos, está, agora, junto de vocês.

Isso não é um sonho, isso não é algo ao qual vocês irão aspirar, mas é bem algo que está aí e que vai aspirá-
los para a Verdade.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, paralelamente à Onda da Vida, ao Supramental e ao conjunto das
manifestações que vocês talvez vivenciaram, então, para vocês, a certeza que vocês tinham torna-se muito
mais do que uma certeza: esta forma de potência de que lhes falava o Melquizedeque da Terra, o Mestre

PHILIPPE DE LYON, a plena potência de CRISTO e a Humildade total de CRISTO.



O Manto Azul da Graça é, portanto, esta potência infinita do Amor, concretizada e realizada, para vocês e em
vocês, por vocês mesmos.

A Onda da Vida, o Canal Mariano, eram já elementos que lhes davam a certeza do que vocês São.
O Manto da Graça não é mais a certeza, mas a vivência, real, total, completa, do Amor.

É o momento em que vocês se fundem com CRISTO, com algum Duplo, e em que até mesmo o sentido de
um Duplo desaparece, como eu o dizia.

É o momento da completitude a mais perfeita que possa existir, fazendo-os viver o Tudo, o Nada, ao mesmo
tempo, no mesmo espaço, além deste tempo, deste espaço, restituindo-os ao que vocês São.

***

O Manto Azul da Graça é também (como isso foi representado por alguns artistas, nas épocas chamadas de
Idade Média e de Renascimento) como o Manto de MARIA, aonde vem se aconchegar as almas, os corpos,

durante o Julgamento Final.
Naturalmente, essas palavras devem ser ponderadas: o Julgamento Final é apenas a Revelação de vocês

mesmos e, conforme a sua capacidade para serem vocês mesmos, nada pode alterar o que quer que seja,
nem quem quer que seja.

Como dizia o Bem Amado JOÃO (ndr: SÃO JOÃO do Apocalipse ou SRI AUROBINDO, mais tarde), o que
desaparece é o Efêmero, o ilusório, o que não tem mais substância.

O Manto da Graça, devolvendo-os à sua Eternidade, participa, ele mesmo, da Liberação da Terra e, portanto,
da sua ação enquanto Libertador, que consiste simplesmente em Ser este Amor.

Quer vocês chamem isso no Alinhamento, na oração, na meditação (nos momentos em que a calma se faz, nos
momentos em que vocês estão à escuta do que acontece), então o Manto Azul é percebido e se instala

automaticamente no Manto Azul da Graça e no efeito deste Manto: Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema.

***

Além do que se apresenta no Canal Mariano, há realmente esta Dissolução, percebida, de vocês como
daquele que vem Desposar vocês.

Não existe mais, no Manto Azul da Graça, qualquer pessoa, qualquer mundo, qualquer indivíduo, qualquer
Dimensão.

Resta apenas este Absoluto, este indizível Amor que se basta a ele mesmo e que preenche tudo.
Vocês irão constatar que, quanto mais aqueles de nós nos aproximarmos de vocês, e chamarmos por vocês,

tornando-nos mais perceptíveis, mais esta Dissolução será facilitada.
Eu descrevi para vocês, desde algum tempo, o meu Encontro Místico com o CRISTO e a Unidade que se

seguiu.
O Manto Azul vem, por sua vez, fazer a alquimia desses Encontros com algum Duplo, para fazê-los fundir,

literalmente, em algo que nada pode ser dito, exceto a tradução de um Amor indizível e ardente.
Assim como as Coroas Radiantes, na sua época, assim como a Onda da Vida, mais recentemente, o Manto da

Graça é a Testemunha do que vocês São.
Ele é a totalidade dos mundos.

Ele é a totalidade do Incriado e do Criado.
Ele é a totalidade, inteira e crua, da Verdade.

É o momento em que vocês ficam nus.
É o momento em que CRISTO, assim como MARIA e MIGUEL, vem, pela nova Eucaristia, na nova Aliança,

celebrar o que vocês São.

***

Nós os desejamos, a cada dia, cada vez mais instalados nisso, porque não há mais bela coisa do que isso.
O encontro com MARIA, com o CRISTO, com um Arcanjo, com uma de nós (ndr: as Estrelas), ou com um de

nós (ndr: os Anciãos), instala isso.
É uma marca a ferro quente, do Amor, e pelo Amor, para o Amor.

O Manto da Graça se instala nesta agudeza e nesta Verdade Absoluta do Amor.
O Manto Azul da Graça é, portanto, uma Graça.

Como na Onda da Vida, não há, propriamente falando, meio de fazê-lo desaparecer.
Ele aparece sozinho quando surge o momento.

Ele chegou à Terra, como vocês sabem, já que a Fusão dos Éteres era, de algum modo, o Manto Azul da
Graça da Terra.



Hoje, ele vem para vocês, porque o que vocês São, o que vocês eram, ou o que vocês creem ser, deve viver
isso.

E este Manto da Graça é então, também, uma interface mais próxima da separação entre este mundo onde
vocês estão e o resto dos mundos.

***

Muitas vezes, o Manto da Graça se acompanha da Morada da Paz Suprema, provada e vivenciada, do
desaparecimento de toda imagem, de toda projeção da Consciência, de toda construção.

A Onda da Vida, naqueles momentos, parece perfurar as suas mãos e os seus pés, o coração parece parar ou
disparar, um estremecimento a nada comparável se apresenta e, sobretudo, não há qualquer possibilidade de

manifestar alguma atividade mental ou corporal.
O Manto da Graça instala vocês, realmente, na Eternidade, na Unidade, e no Absoluto.

Assim como para a Onda da Vida, nada mais há para fazer senão Estar totalmente presente a vocês mesmos,
nesta carne, encarnando o que vocês São, sem tirar qualquer proveito de alguém ou de quem quer que seja, na
Transparência e na Infância as mais totais, que se tornam, quando o Manto da Graça está aí, de tal evidência e
de tal estabilidade, que nunca mais vocês poderiam nem estariam duvidando ou evocando uma possibilidade

de outra coisa senão do que o que é para viver.

***

Então, sim, o Manto Azul da Graça, alguns de vocês o percebem mais ou menos intensamente.
Amanhã, durante a intervenção de MARIA e do Manto Azul da Graça, em sua última sessão, alguns de vocês

serão recobertos com ele.
Lembrem-se de que o que será vivenciado, naquele momento, se isso já não foi vivenciado, irá propiciar-lhes
viver algo que lhes é totalmente desconhecido, que está muito além do amor humano, muito além de qualquer

amor, muito além, até mesmo, do que vocês puderam imaginar, projetar ou sonhar, para este mundo e para
vocês.

***

Quando o Manto Azul da Graça estiver aí, mais nada referente a este corpo pode afetá-los.
Mais nada referente às questões a resolver, da sua vida, pode afetá-los.

O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, o que quer que vocês experimentem, o Manto Azul
da Graça instala vocês na perenidade da sua própria Presença.

A sua Consciência não poderá mais, então, estar totalmente presente em uma atividade, qualquer que seja,
porque a própria memória será, a cada minuto, atualizada.

O Manto Azul estará aí, o tempo todo, e a sua Consciência ali estará, o tempo todo, dando-lhes a
viver Shantinilaya, dando-lhes a viver a Eternidade, neste efêmero.

***

A partir do momento em que um número suficiente de Irmãos e de Irmãs for recoberto com o Manto Azul,
então o encadeamento do que foi enunciado irá se realizar totalmente.

Vocês não poderão, portanto, mais ser afetados pelo menor medo, pela menor dúvida, pela menor questão,
pela própria vivência do que recobre os seus ombros e que os envolve.

O Manto da Graça põe fim à solidão, à dúvida.
Ele põe fim, assim como a Onda da Vida e o Canal Mariano, através da efusão, às ilusões.

Aí também, abandonem-se à ação do Manto da Graça, porque ele irá trazer-lhes tudo o que é necessário, além
do Êxtase da Onda da Vida para, de alguma forma, terminar com as últimas feridas, com as últimas resistências

deste mundo.

***

Deste modo, pelo Canal Mariano e pelo Manto da Graça, tudo está consumado, no nível individual e coletivo.
Quanto mais o Manto da Graça for percebido, mais será fácil para vocês permanecer em Shantinilaya,

permanecer no Samadhi, o que quer que as obrigações deste mundo digam a vocês para fazer, porque todo
Fazer irá se realizar no Ser que, enfim, retornou à sua origem, à sua Casa.



***

Aqueles de vocês que têm tendência a ver muitas coisas, verão que até mesmo o que é visto vai cessar.
Não haverá mais senão a Luz que, ela própria, não é vista, mas que preenche todo o espaço da Consciência e

que desencadeia Shantinilaya.
A sua Consciência passará, cada vez mais facilmente (como para a Onda da Vida), no Manto Azul da Graça.

Não haverá mais barreira, não haverá mais separação, não haverá mais ilusão.
O Amor será o que vocês São, o seu destino eterno.

Assim, nós os esperamos cada vez mais numerosos amanhã (dia 19 de julho), no Alinhamento com MARIA, às
17 horas (hora francesa), no Alinhamento às 19 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários
a praticar / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda da Vida”) (*), e no Manto da Graça às
22 horas (hora francesa) (ndr: ver a coluna “protocolos ou acompanhamentos / Acolher o Manto Azul da Graça")

(*).
Dessa maneira, juntos, nós iremos estabelecer, de maneira mais potente, o Manto Azul da Graça, em vocês,

mas também para o conjunto da Terra, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão, por enquanto, ainda,
desviados da Luz.

O efeito sobre o que vocês são será cada vez mais tangível e palpável, muito além, simplesmente, se eu puder
dizê-lo, da Onda da Vida, mas lhes dando a viver a Eternidade, real e concretamente.

***

Quando o Manto da Graça estiver aí, o desenrolar da vida, aqui como em outros lugares, será apenas evidência
e facilidade.

Mais nada deste mundo poderá violar ou penetrar esse Manto Azul da Graça, dando-lhes esta certeza de que a
própria natureza do que vocês São é Amor, e somente isso.

Eis o que eu tinha para transmitir a vocês, enquanto representante do Manto Azul da Graça.
Ser envolvida por ele, é indescritível.

É o momento em que todas as lembranças se dissolvem, porque nenhum passado pode interferir ou imiscuir-
se no que vocês vivem e nenhum futuro concerne a vocês.

Se houver, em alguns de vocês, perguntas sobre esse Manto da Graça e se eu puder ali responder, eu o faço
com Amor.

Assim se desenrola o que deve ser.
Assim é a Verdade.

Assim é o Amor.

Pela minha Presença e pela sua Presença, neste espaço da Graça do nosso encontro e da nossa Comunhão,
eu lhes proponho viver isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos no Amor, assim, neste estado, neste Amor, se houver, em vocês, alguma pergunta, eu os
escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Que a Graça preencha vocês.
Que CRISTO toque o Amor que vocês São.

Eu os amo, até logo.

************
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~ O QUE CHEGA SEMPRE ESTEVE PRESENTE ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Amor.

Eu vou tentar fazê-los apreender-se (além do mental, além mesmo de qualquer compreensão, além de
qualquer explicação) dos mecanismos Vibratórios sobre os quais eu falei longamente, através dos diferentes

Yogas que eu dei a vocês.
Nós iremos nos colocar, se vocês bem o quiserem, diretamente, no lugar de um observador que observaria os

processos ocorrendo sobre este mundo, como sobre o ser humano.
A conclusão do que eu vou lhes dizer, tem-se em uma frase: o que chega sempre esteve presente.

***

Coloquemo-nos, portanto, naquele que olha a Terra, os humanos, e ele veria (com um olhar exterior) os seres
viventes, agindo.

Atuando em seu meio, no seu ambiente, de diferentes maneiras.
Ele observaria também as interações, por vezes suaves, por vezes violentas, por vezes arbitradas pela Paz,

arbitradas na guerra, entre grupos, efetuando-se em diferentes locais nomeados países.
O conjunto destes seres viventes e o conjunto desta Terra formariam um vasto todo, possuindo suas próprias

regras, seu próprio funcionamento.
Às vezes, alguns seres humanos até se colocariam a questão do sentido da sua existência e tentariam

encontrar, através do que se impõe espontaneamente à sua mente, uma lógica própria do que acontece neste
mundo onde eles estão imersos.

***

Se vocês mantiverem esse olhar do observador exterior ao que se desenrola, a um dado momento, vocês se
apercebem de que um processo novo está chegando.

Vocês o veem, como chegando do exterior deste mundo, como da própria Terra, mas também do Interior
daqueles que vivem sobre este Planeta.

O que chega sobre esta Terra é suficientemente importante para que haja, efetivamente, uma interrogação
profunda dos seres viventes, por toda parte em que estejam sobre este Planeta.

Especialmente quando o mesmo processo novo, vindo do exterior, visível para vocês, aí onde vocês estão,
concerne também ao que é visível, para vocês, daí onde vocês estão, também, em cada ser vivo.
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Haveria, portanto, uma espécie de simultaneidade do que vocês observariam, vindo modificar um sistema, e os
seres viventes em meio a este sistema.

A concomitância do que se desenrola aos seus olhos exteriores, colocados como observador deste mundo,
aparece-lhes como uma iluminação nova, como algo que torna a vida diferente.

Vocês veem uma iluminação, vocês veem algo que muda de amplitude, que muda de frequência, de Vibração,
vindo, em todo caso, transformar o equilíbrio, aparentemente presente, neste sistema vivente, e no conjunto

dos viventes que ali estão.

***

A primeira questão que vocês iriam se colocar, antes mesmo de observar o que se desenrola, é porque esse
processo (que lhes parece como às vezes vindo do exterior, como do Interior da Terra) acontece exatamente
do mesmo modo, nos viventes que estão sobre este solo, e porque alguns de deles parecem aperceber-se, e

outros não parecem se aperceber disso.
Vocês constatariam então que o que emerge de cada ser vivo está mais ou menos presente, mais ou menos
visível, e que aqueles que não vivem isso parecem permanecer como em um equilíbrio anterior, sem duvidar

de qualquer transformação do que quer que seja.
E, no entanto, o que chega, o que vocês veem do exterior, parece-lhes tornar-se cada vez mais próximo, cada

vez mais visível.
E apesar de tudo, alguns viventes vivem a mesma coisa neles, e outros não parecem vivê-lo.

Vocês deduzem que um evento chega, mas que este evento não é absolutamente o mesmo, mesmo se vocês
o observam como idêntico do exterior, para cada Interior, que ressoa ou não, está em afinidade ou não com

esse mecanismo, aparentemente exterior.
Vocês não podem, aliás, discernir se isso é produzido inicialmente em um sistema vivente, ou no conjunto do

próprio sistema, ou seja, no exterior.
Especialmente quando o que lhes parece chegar do exterior do conjunto deste sistema vivente, chega também

do Interior, no coração do sistema vivente, em sua totalidade.

***

A iluminação que vocês têm dá-lhes a ver algo de novo.
Vocês se apercebem (de maneira, em princípio, paradoxal) de que o que chega do exterior, chega então do

Interior, para alguns.
Enquanto que para outros, nada chega, nem do Interior, nem do exterior.

E, no entanto, vocês sabem pertinentemente, pelo que vocês veem, que a iluminação é isso que chega e é
exatamente a mesma para todo mundo.

Vocês deduzem, portanto, que não é alguma coisa que lhes seja evidente da observação que vocês podem
ver, mas que resulta diretamente da adequação, ou da não adequação, do que acontece em cada vivente,

como no conjunto do sistema vivente: ou seja, da sua capacidade para se colocar em afinidade, em
ressonância, entre o dentro e o fora.

E depois, imaginem que vocês tenham a visão, agora, de outros mundos (onde as leis não são as mesmas),
que vocês tenham a visão de outros sistemas viventes, no Interior de um sistema vivente, para que isso pareça

natural e instalado para todo mundo.
Vocês ficariam tentados em deduzir que as circunstâncias de um mundo não são as circunstâncias de um outro

mundo, onde a diferença condiz com a capacidade para estar consciente do que chega do Interior e do
exterior, ou para estar totalmente inconsciente.

Ao passo que aqueles que estão nos mundos onde há uma adequação e uma ressonância comum entre o
Interior e o exterior (para o conjunto do sistema vivente, como para todos os sistemas viventes contidos), não

mostram qualquer diferença.
O olhar que vocês portam, a observação que vocês fazem, dá-lhes, portanto, a ver um processo coletivo

ocorrendo também no Interior de cada sistema vivente humano, mas não tendo a mesma aparência ou, em
todo caso, não ocorrendo ao mesmo tempo.

Parece-lhes então, claramente, que aqueles que não veem nem no seu Interior, nem no exterior, o que
acontece, não o vivem, aparentemente.

***

Vocês constatam também que alguns sistemas viventes incluídos nesse sistema, alguns humanos, oscilam
entre a vivência do que acontece, e a negação do que acontece.

Se vocês tivessem a possibilidade de ver também o tempo específico desse sistema vivente, vocês iriam
constatar que houve seres humanos que (por diversas razões, por diversas culturas) perceberam, eles,
enquanto privados do que chega, tinham, no entanto, percebido as mesmas condições como em outros



sistemas viventes onde as leis não eram as mesmas.
E vocês se perguntam como o que não aparecia no exterior (que parecia sincrônico ao que ocorria em cada

sistema vivente) pôde nascer e aparecer para um dado indivíduo, sem suporte exterior.
O que, portanto, não chegou, para um sistema vivente que é diferente do conjunto dos sistemas viventes

contidos nesse grande sistema, que é um planeta como a Terra, leva a certo número de questões.

***

Se os sistemas viventes lhes parecerem idênticos (embora em modos de funcionamento profundamente
diferentes), vocês se apercebem de que a mecânica, se eu puder lê-lo assim, é a mesma para aquele que se

serve das suas mãos, como para aquele que se serve de um instrumento ou de um pincel.
A finalidade não é a mesma, mas a ferramenta é exatamente a mesma.

Através desta observação, vocês poderiam constatar que existem diferenças significativas entre o que há em
um mundo e em um outro mundo e que existem diferenças significativas também para os diferentes sistemas
viventes humanos presentes neste mundo e que evoluem cada um, aparentemente, em função do que lhe é

próprio.
Mesmo se as atividades forem diferentes, as ferramentas são as mesmas.

A chegada do que acontece sobre a Terra que vocês observam, eu o disse, ocorre de maneira concomitante
entre o que parece chegar do exterior, o que parece chegar do Interior da própria Terra, como de sistemas

viventes, para alguns.
Vocês constatariam também que existe como uma propagação, de próximo a próximo, desta espécie de

contaminação ou de iluminação nova, fazendo com que o que era, para alguns, não aparente, emirja deles.
Vocês constatariam também que quanto mais o fenômeno se aproxima do conjunto do sistema vivente, cada

vez mais os conteúdos viventes humanos parecem como se modificar.
A finalidade da observação leva-os a pensar que, fundamentalmente, o que ocorre para um dos sistemas

viventes contido nesses grandes sistemas viventes, chega a um dado momento, mas que parece nascer de
algo que já estava aí, já que ele aparece vindo de parte alguma, no centro deste sistema vivente que é

chamado de Coração, coração do grande sistema vivente, o planeta, como coração do ser, o seu Coração.

***

Vocês observam, portanto, que o que aparece, o que se ilumina, daí onde vocês estão, é algo que estava aí,
mas que não era iluminado.

Vocês constatam que em nenhum caso a iluminação do conjunto do sistema vivente vem realmente do exterior,
porque ocorre exatamente da mesma maneira (como eu o disse, de maneira sincrônica e concomitante), com

mais ou menos interesse e com mais ou menos amplitude, em um sistema vivente humano.
É, portanto, algo que estava aí, mas que não era evidente, não observável, ou, em todo caso, não percebido.

Assim evolui a Consciência.

***

A Consciência do ser humano é (como vocês sabem e como os diferentes Yogas pôde talvez fazê-los viver)
ou dirigida para alguma coisa de comum, ou para alguma coisa mais particular e mais escondida ou mais

interiorizada.
Mas, no entanto, isso sempre esteve aí: não há nada de novo.

Não houve contato, real e observável, entre o que vocês observam chegar ao conjunto do sistema vivente,
como chegar ao coração do conjunto do sistema vivente.

Não houve contato, nem mesmo Irradiação.
Portanto, o que nasce, e que estava presente em alguns indivíduos, nasce então em um número cada vez

maior de indivíduos, gradualmente e à medida que o que é observado como vindo do exterior e do Interior da
Terra, parece como se aproximar.

Vocês imaginam, evidentemente, que o que vocês observam não é o espectro visível, mas é realmente o olho
do observador e da Consciência que veria tudo o que estava em interação, todas as ondas, se vocês

preferirem, invisíveis ao olho.
Houve, portanto, um processo que ocorre de um contato direto, que isso seja vindo do exterior do planeta ou

do Interior do planeta, e que atinge os sistemas viventes humanos.
Não há possibilidade de trocas e, no entanto, alguma coisa ocorre.

Sendo já produzido anteriormente, independentemente de qualquer ação exterior ao conjunto do planeta, como
ao coração do planeta, virá a vocês muito logicamente à mente e à sua observação, que o que chega, de fato,

sempre esteve presente.
Simplesmente, não tinha sido visto, ou seja, não conscientizado, porque a própria Consciência dos sistemas



viventes, contida no sistema vivente, estava, de algum modo, desviada por um artifício, para outra coisa.
Esta outra coisa sendo, como eu o disse, a atividade, diversa e variada, parecendo-lhes, daí onde vocês estão,

como ocupações muito legítimas servindo para manter a vida dos sistemas viventes individuais, fazendo-os
interagir, permanentemente, com valores que absolutamente não estavam ligados a outra coisa senão às suas

próprias ocupações.

***

Sempre enquanto observador, vocês notariam, se o tempo se desenrolasse extremamente rápido, que,
sempre, esses sistemas viventes construíram representações no Interior deles mesmos, como no exterior

deles mesmos, de alguma coisa que era preciso encontrar.
Esta alguma coisa que era preciso encontrar, teve diferentes nomes: Luz, Deus, Amor, reencarnação, espírito,

alma.
Nomes extremamente diversos que recorriam a algo que não podia ser visto, porque sempre buscado no

exterior e na interação.
A partir do momento em que vocês observam indivíduos específicos vivendo este elemento que lhes parecia

novo, vocês se apercebem de que ele sempre esteve aí, mas não visto.
É exatamente o mesmo para a situação atual deste sistema solar e desta Terra.

***

Os exercícios e os Yogas que eu transmiti a vocês permitiram à sua Consciência, ao seu observador Interior,
despolarizar a sua Consciência das atividades ordinárias oriundas da sobrevivência dos indivíduos, da

sobrevivência de um grupo denominado família (onde os indivíduos pareciam nascer uns dos outros ou
apresentar afinidades, diferentes e por vezes fortes), como de grupos mais amplos (como, por exemplo, de

países), porque havia histórias comuns e ligações comuns.
Como se as ligações exteriores impedissem de ver a verdadeira ligação Interior e, portanto, este elemento

que, um dia, aparece, irrompendo na observação do ordinário.
Os Yogas (e, em particular, os Yogas que eu lhes transmiti) permitiram deslocar, realmente, a sua Consciência

e, pouco a pouco e gradualmente (como, talvez, os eventos exteriores como do centro do grande sistema
vivente chamado de Terra), acionaram, de maneira às vezes simultânea, às vezes defasada, um processo de

tomada de consciência de alguma coisa que sempre esteve aí e que, no entanto, era buscado fora do que
havia aí.

É isso que foi realizado pelas Vibrações concomitantes entre o que era gerado, por vocês, no coração da
Terra, e que parecia vir do exterior do grande sistema vivente.

***

Alguns de vocês, então, vivenciaram um processo de observação diferente do habitual, onde, pouco a pouco,
esta observação e esta vivência fizeram, de algum modo, compreender, apreender-se, e talvez aceitado, que

havia, evidentemente, algo de diferente que isso que o comum dos mortais, como nós dizemos, o conjunto dos
outros sistemas viventes, tinha por hábito acreditar e viver.

Esta tomada de consciência se faz sempre, em um primeiro momento, como algo que é uma distância.
Há a consciência ordinária, e há o que é observado, que leva a viver uma Consciência diferente.

E isso é observado, mas os efeitos são exteriores, na projeção da própria consciência em meio ao ordinário e
ao comum.

Gradualmente e à medida que o que se desenrola (de maneira sincrônica, no Coração do grande sistema
vivente, como o que parece chegar de um ponto de um outro Universo ou de uma outra Dimensão) é

vivenciado de maneira concomitante, e é percebido como concomitante, naquele momento, o observador que
vive esta modificação começa a viver que o que se desenrola como novidade, aparente, nele, desenrola-se

como novidade, aparente, também, no seu meio de vida, e que, no entanto, os outros não veem, não sentem e
não percebem isso.

Desde já, podemos dizer que cada um tem razão, porque o que cada um vive, para o observador exterior, é
profundamente oriundo da sua experiência e que esta experiência, vivenciada ou não, condiciona a adesão ou

não a uma outra etapa.
Aquele que nada vê, no exterior como no Interior, não pode, evidentemente, muitas vezes, nem se apreender,

nem compreender, nem transformar o que quer que seja.
Naturalmente, o que parece chegar do coração do sistema vivente, tanto da Terra como do Humano, como

também vindo do exterior (dos outros Viventes, dos outros Humanos, do Universo), ocorre da mesma maneira.
Há, naquele momento, um processo novo que pode aparecer, a partir do momento em que o sistema vivente

humano não se considerar mais como isolado, confinado, porque ele percebe que o que acontece, nele,
primeiramente, acontece em outros e, em seguida, está também presente na observação, no Coração da Terra



como no Coração das Estrelas, ou no Sol, o que dá no mesmo.

***

Na maioria das vezes, entretanto, esta tomada de Consciência, esta mudança de olhar, ocorreu, até agora, de
maneira extremamente violenta, passando por um sentimento de desaparecimento, justamente, do habitual e

do ordinário, com uma forma de angústia do desconhecido ou do novo, que, em todo caso o próprio
observador decide não se identificar ao que lhe parece ser outra coisa da normalidade, e, portanto, como

traumatizante ou perturbadora.
A partir deste momento, quando desse choque, este indivíduo que vive isso vai chegar a qualquer coisa de

inteiramente nova e de radicalmente nova.
Até agora, a Consciência era focada nesse novo, vivenciado na própria experiência, vivenciado na observação

da Terra, do Cosmos e de outros sistemas viventes humanos.
Neste instante, chega alguma coisa: essa alguma coisa é notada porque ela leva a uma solução de

descontinuidade, ou seja, que houve um antes, e há um depois, e que entre o antes e o depois, o que é
percebido, além dos sentidos habituais (o que é vivenciado além dos sentidos habituais) não representa mais a

mesma arquitetura, o mesmo desenrolar e tampouco as mesmas possibilidades.
No momento em que se viver o que eu anuncio (ou seja, que o que chega, e que o que se vive, sempre esteve

presente) basta mudar radicalmente o ser que o vive.
Porque, naquele momento, tudo o que havia sido construído (como sistema de valores, como sistema de

crenças, como adesão às leis deste mundo) é muito simplesmente pulverizado, porque o ser se apercebe de
que ele não é, real e objetivamente, nada do que ele vivia, nada do que ele empreendia, e que existe alguma

coisa que não é ele e que, no entanto, ele olhava tudo isso, aguardando aquele momento.
Naquele momento, o ser é Absoluto, ou seja, tendo mudado de olhar, de ponto de vista, de Consciência, tendo

aceitado simbolicamente morrer ao habitual, ele se descobre Ilimitado ou Absoluto.
Neste instante (quando há essa grande mudança ocorrendo), o ser não pode mais ser condicionado por outra
experiência senão esta, que não é uma experiência, mas o estabelecimento no observador que olhava tudo

isso do exterior e que vocês estavam nisso até agora.
E então, ele vive o que lhe chega e o que chega, sempre esteve presente, ou seja, não é nem sobre este

mundo, nem neste mundo, não há qualquer Luz que chega, não há qualquer transformação que chega, já que
ele era alguém que olhava, de muito longe, e que estava imóvel.

Tendo a Consciência (depois de ter passado por um sentimento de perda do real, e de perda da realidade, e
de perda de ação) tão ampla, tão inadequada ao que acontece realmente, ele não pode mais aderir, de modo

algum, ao que se desenrola sobre este mundo.
Ele saiu, definitivamente, deste mundo e se apercebe de que tudo o que se desenrola, sem qualquer exceção,
não existe, e que a única coisa que existe é o que É, de toda Eternidade, que ele jamais cessou de observar.

***

Há, portanto, mais uma revolução total, não pondo fim ao que quer que seja, mas recolocando, muito
precisamente, o ser humano no que ele É, além do que ele vive.

Portanto, estritamente, nada chegou já que tudo sempre esteve aí, tudo sempre esteve presente.
Isso é consistente, plenamente, com o que lhes disseram vários Despertos e Liberados, mas enquanto vocês

próprios não viverem isso, vocês são devedores, na totalidade, das leis desse grande sistema vivente.
Vocês são devedores das interações, com vocês, assim como com um grupo social.

Sendo devedores de tudo isso, vocês não podem perceber que vocês não São nada de tudo isso, mas que
vocês São o que sempre esteve aí, fora, e que vocês observavam, sempre.

O que foi cortado, e vocês sabem disso, é, justamente, a comunicação entre o que se vive, para um ser
humano, no grande sistema vivente, e o observador que sempre esteve aí e que, ele, jamais se moveu.

Isso irá lhes permitir compreender, facilmente, que aqueles dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs
encarnados, cujo olhar não tem a possibilidade de abraçar, ao mesmo tempo, o que nasce neles, e ao mesmo

tempo, o observador que jamais se moveu, nunca poderão, enquanto eles mesmos não tiverem vivenciado
isso, aderir ou viver o que vocês vivem.

Porque há, efetivamente, crenças, há o que foi chamado de apegos, que a maioria tem por objetivo desviá-los,
e de maneira muito hábil, do observador que está fora do sistema.

***

Assim, portanto, o que parece chegar, e o que chega, segundo certo ponto de vista, realmente, sempre esteve
aí e, de fato, na medida em que o observador exterior tiver uma visão mais ampla, de outro modo, no tempo e

no espaço, até chegar a um ponto onde não existe nem tempo, nem espaço.
Se vocês viverem isso, vocês constatam que tudo sempre esteve aí, e que nada aparece, que nada chega.



Mas para isso, é preciso sair.
Esta saída (que coloca em risco, evidentemente, tudo o que está limitado e confinado) é fortemente

concatenada, apesar do que chega, aparentemente, pela própria consciência, que não pode se desfazer do
que ela mantém já que não mais manter, para ela, significa desaparecer.

Mas o observador, ele, sabe pertinentemente que nenhuma vida se desenrola, que nada chegou, e que nada irá
chegar, que ele irá permanecer sempre fora do tempo e do espaço, em qualquer ponto de qualquer tempo e

de qualquer espaço relativo.
Viver isso é chamado de Liberação e, neste caso, para vocês: Liberado Vivente (isso não pode,

evidentemente, nem ser compreendido, nem apreendido, nem aceito, enquanto vocês acreditarem e viverem
algum limite de corpo, de pensamento, de crença, ou de apego).

Simplesmente, a um dado momento (ao qual vocês chegaram, que, de fato, jamais chegou, mas simplesmente
é observado), a interação entre o que parece chegar do exterior do sistema, como do coração do sistema, e,
portanto, de vocês também, é tão consumidora, tão penetrante, que vocês nada podem fazer senão se extrair.

Extraindo-se, há uma morte.
Esta morte não concerne ao que vocês São: ou seja, eu lembro vocês disso, este observador que jamais se

moveu, que jamais se deslocou, nem no tempo, nem no espaço.
O desenrolar cinético acontece, para o observador, suficientemente distante, como no mesmo tempo.

São os princípios que os seus físicos, hoje, conhecem perfeitamente e eles se aplicam perfeitamente ao que é
a Consciência e a não Consciência.

Assim que vocês perceberem, na Consciência como na não Consciência, além da própria percepção, que não
há nem tempo, nem espaço, nem movimento, nem dentro, nem fora, vocês são Liberados.

Vocês não podem mais estar submissos, como diriam os nossos Irmãos aborígenes, ao Sonho comum.
Vocês não Sonham mais.

Vocês são o Absoluto.
Nada morre porque nada nasceu.

Nada se desloca porque nada pode se deslocar.
Isso os faz passar da consciência limitada a uma Consciência expandida, pela Vibração, e, em seguida, ao

observador, e, em seguida, ao que está por trás do observador, que é, na realidade, o Grande Tudo, que inclui
o observador fora do sistema vivente e fora do sistema vivente humano.

***

O que se desenrola, em vocês, nesse momento (pelos diferentes mecanismos que lhes foram dados e
comunicados, e que vocês vivem), é, muito exatamente, o momento específico em que o pequeno sistema

vivente não se apercebe somente de que ele faz parte de um grande sistema vivente, mas de que, de fato, ele
está vivendo fora de qualquer sistema, de qualquer forma e de qualquer outra interação com um outro sistema

vivente.
Já que a própria interação, com um outro sistema vivente, em meio ao grande sistema vivente, faz apenas
mostrar-lhe que não há mais existência nele, como no do outro sistema vivente, e que o que é Vivente é,
realmente, o que é capaz de se colocar no observador e atrás do observador (que escapa ao tempo e ao

espaço).
A única maneira de viver isso poderia ser chamado de Renúncia ou de Abandono e, sobretudo, de Amor.
Mas não um amor projetado, mas um Amor intrínseco, ligado à própria natureza do conjunto, e não a um
indivíduo: do conjunto dos sistemas viventes, como do conjunto do planeta e do conjunto dos mundos.

Dando a impressão de se aproximar do observador exterior e do que se tem por trás do observador, e de que
tudo isso sempre esteve aí.

Há, portanto, uma extração da ilusão do tempo, uma extração da ilusão do espaço, assim como da ilusão do
pensamento, e da ilusão do corpo, e, no entanto, tudo se desenrola em meio a esta ilusão, porque vocês não

podem, de maneira alguma, pôr fim à ilusão negando-a ou fugindo dela.
Como foi dito, esta alquimia ou transubstanciação apenas pode se realizar do Interior, já que isso sempre

esteve aí.
Não podemos dizer que a Consciência, nesse caso, passe de um ponto a outro, já que o observador que se

tem fora do sistema não está, ele não, mais localizado em um ponto ou em outro.
Não há, portanto, nada a chegar já que nada jamais chegou e que tudo sempre esteve presente.

Portanto, o que eu apresento a vocês, através do que eu lhes mostrei, traduzindo-se finalmente por: “o que
chega sempre esteve presente”, permite-lhes e é uma ajuda para vocês permitir ser o que vocês São, além de

toda identidade, de todo corpo planetário, de todo sol, e de toda transformação, visível ou invisível.

***

Viver isso é a Liberdade e a Liberação, não aceitando, não desejando, mas, sim, justamente, renunciando a si
mesmo, pelo Abandono.



A progressão que nós realizamos, juntos, desde mais de três anos (e, para alguns de vocês, desde quase
trinta anos), apenas tinha esta finalidade, que não é uma, de levar gradualmente a Consciência à Luz e de levar
esta Consciência de Luz à Não Consciência, fazendo assim cessar, ao mesmo tempo, toda identificação, toda

projeção, toda experiência.
Mas, ainda uma vez, alguns sistemas viventes não estarão prontos para aceitar isso, nem mesmo desejar ou

querer vivê-lo.
É nesse sentido que lhes foi dito que lhes será feito segundo a sua Vibração, ou seja, segundo a sua

Consciência Vibral ou não, e segundo o seu Abandono ou não.
O que acontece atualmente, que parece se desenrolar com uma visão um pouco mais próxima do que

acontece neste grande sistema vivente que é a Terra, é que há uma colocação em adequação, total, entre o
que vem do coração da Terra, o que vem aparentemente do exterior, e o humano que está situado no meio

disso (para aqueles que o aceitaram).
Vocês não podem, de forma alguma, modificar o equilíbrio de alguém, exceto exercendo a sua qualidade

daquele que, ou Realizou o Si, ou está estabelecido no Absoluto.
Há, portanto, uma propagação que permite, cada vez mais, ao sistema vivente que recusa vê-lo porque eles
não têm a possibilidade de viver, enfim, um processo que sempre esteve presente, que sempre esteve aí.

E, aliás, esta frase: “o que chega sempre esteve presente” é exatamente a frase que vocês irão pronunciar no
momento em que vocês forem Liberados, porque nada aparece e nada desaparece, nem vocês, nem o outro.

***

O conjunto dos Yogas (que foram vivenciados ou não) e o que foi descrito, logo antes de mim, pela Estrela
GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI), corresponde muito exatamente à aproximação e à Fusão do efêmero desse

sistema vivente, que é o de vocês, com o grande sistema vivente da Terra, com a ação do que chega do
exterior da Terra como do Interior da Terra, o desaparecimento de toda projeção.

Isso se traduz pela percepção do que foi nomeado o Manto Azul da Graça, imediatamente precedido pela
Onda da Vida ou Onda da Graça.

Sendo vivenciado isso, vocês apreendem realmente o significado da frase como verídica, para vocês: “o que
chega sempre esteve presente”, porque vocês são extraídos da ilusão temporal, espacial, e vocês são

extraídos do Sonho comum.
É muito exatamente assim que acontece a sua Ascensão, neste período de tempo que está presente.

As crenças, tão poderosas, deste grande sistema vivente, falam-lhes da evolução e, portanto, vocês estão
condicionados, sem qualquer exceção (até esse momento em que vocês se tornam o que é o observador e
atrás do observador), pelos sistemas de crença e de valores que os fazem aderir, apesar de vocês, à ação /

reação.
Porque, a partir do momento em que houver ação ou reação, há perpetuação do confinamento.

***

Enquanto o tempo não for realmente parado, enquanto o espaço não for realmente parado, vocês são
devedores do tempo e do espaço.

O que irá se desenrolar depois da terceira sessão do Manto Azul da Graça (ndr: a partir de 19 de julho, às
22h30, hora francesa no relógio) vai fazê-los viver, para muitos de vocês, que o que chega sempre esteve

presente, e que o que vocês buscavam era vocês mesmos, e que o que foi buscado é o que vocês
encontraram (e que, de fato, não tem necessidade de ser encontrado, nem buscado).

Somente o olhar separado, em meio a um pequeno sistema vivente, como em meio a um grande sistema
vivente, fez com que vocês acreditassem que havia, no Sonho comum (independentemente de quem for

responsável pelo Sonho), algo a aperfeiçoar, algo a melhorar, algo a transformar.
Esse mecanismo está muito além de um mecanismo: isso não é algo que vocês possam comandar, controlar

ou decidir, pelo menos na primeira vez, se eu puder exprimi-lo desta maneira.

***

Ser Absoluto é, portanto, não estar em uma negação da vida (do que era anteriormente, antes de ser Absoluto),
nem em uma negação da Terra, mas em uma negação da ilusão, não por negação, mas por ter vivenciado isso.

Deste modo, deste único modo, o Manto da Graça representa esta indizível Alegria e este Choque (isso
depende) do encontro entre o efêmero e o Absoluto, que não é um encontro já que o efêmero está contido no

Absoluto.
É muito difícil colocar uma palavra precisa sobre isso, principalmente neste idioma.

Dessa maneira, então, quando vocês forem o observador, mais nenhuma dúvida pode se manifestar, nem
qualquer medo aparecer, porque o medo, assim como a dúvida, apenas existem no relativo da ilusão.

Vocês veem, através deste exemplo, que poderíamos, efetivamente, falar do ponto de vista, mas esse ponto



Vocês veem, através deste exemplo, que poderíamos, efetivamente, falar do ponto de vista, mas esse ponto
de vista não é um ponto de vista ligado a uma visão, e ainda menos à Consciência.

Isso só pode ser vivenciado, e é nesse sentido que muitos lhes disseram que nada podia ser dito.
Existem testemunhas e marcadores, como isso foi explicado.

Existem abordagens, mas realmente nada pode ser acessível pelas palavras, mesmo se for possível, mais
uma vez, testemunhar, nos primeiros momentos da vivência, da Onda da Vida, do Supramental, ou do Manto

Azul da Graça, ou dos contatos.
Esse ponto de vista escapa, portanto, a toda localização, a todo posicionamento.

É nesse sentido que alguns lhes disseram, ainda recentemente, que esse centro está por toda parte do centro,
que isso não é o centro de uma circunferência, o ponto do círculo, mas que é, ao mesmo tempo, todos os

pontos da circunferência.
O ser humano que chega aí constata que isso sempre esteve presente.

Tendo sempre estado presente, ele se estabelece, com a maior das habilidades e das facilidades, na
Impermanência e no Absoluto.

O que pode parecer, para aquele que não vive isso, por uma razão ou outra, como uma aberração.
E isso o é, para ele, porque, enquanto isso não for vivenciado, isso não pode ser integrado, porque isso, do

ponto de vista da consciência humana ou da consciência da Terra, parece tão amplo, tão improvável, tão
impossível, que jamais esta consciência, devedora de uma série de forças, pode considerá-lo, nem esperá-lo

(mesmo se ela o desejar), mas sim, de preferência, ficar assustado e temeroso.
Os elementos dados por aquele que se nomeia BIDI, como a investigação e a refutação, irão levá-los, a um

dado momento, a tornarem-se a frase que foi o objeto da conclusão do que eu tinha para dizer a vocês: “o que
chega sempre esteve presente”.

***

Nada mais faz sentido ou justifica outra coisa senão a impressão do efêmero, como a impressão de ser
devedor, de estar subjugado ou confinado em um corpo, em um sistema de pensamento, ou do que quer que

seja mais.
Através do que eu escolhi para dar-lhes a entender e a aperceber-se, além de toda compreensão, se vocês

precisassem apenas guardar uma frase, guardem aquela da minha conclusão que eu disse no final e no início:
“o que chega sempre esteve presente”.

Se vocês viverem isso, vocês estão Liberados.
O Manto da Graça forma, de algum modo, uma franja de interferências, uma interface, onde se torna mais fácil

de ver o ponto de vista mudar.
Eis os elementos que eu tinha para transmitir a vocês.

Em função disso, e se vocês tiverem o tempo ilusório e se vocês tiverem perguntas, eu ali respondo.

***

Nós não temos perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Queridos Irmãos e Irmãs, do Meu Coração ao Seu Coração, na Comunhão e na Paz e na Nossa Eternidade.
Do seu Coração ao meu Coração, até logo.

************

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1535

18 de julho de 2012
(Publicado em 20 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -
No dia da Assunção - 15 de agosto - uma homenagem à Amada e Divina MARIA.

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-19.mp3

 Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu estou de novo com vocês, em vocês e ao redor de vocês, envolvendo-os na minha
Presença, na nossa Comunhão, deixando-se perceber, além da minha Humilde Presença, a ação da nossa

Comunhão.
O Som da Graça talvez tintile nos seus ouvidos.

Neste dia, verte-se, na totalidade, sobre esta Terra como no corpo no qual vocês estão, o Manto Azul da Graça.
Eu vim para responder às suas perguntas, mas, antes, permitam-me dizer algumas palavras a vocês: 

Lembrem-se do que foi dito há mais de dois mil anos.
Há, em vocês, a Eternidade.

Este corpo que vocês habitam pertence à Terra: ele foi modelado desta Terra.
O seu Reino não é deste mundo.

Muitos de vocês, nesses tempos particulares, despertam ao que vocês São, por diferentes mecanismos que
são para serem vividos.

Lembrem-se também de que o que vocês São é Amor e que este corpo no qual vocês estão não pode
pretender conhecer a realidade do Amor.

Ele apenas pode conhecer as projeções, as faltas, as emoções, as afeições.
O Amor é muito mais do que o que vocês vivenciaram até agora, é o que vocês vivem, nesse momento, para

alguns de vocês (já há alguns anos ou há vários anos) e, para outros, muito mais recentemente e, enfim, para a
maioria, eu diria, ainda não.

O Amor vem restituí-los a vocês mesmos, vem restituí-los ao que não conhece qualquer sofrimento e que
conhece apenas a Beleza.

Os processos que acontecem, nesta carne que vocês habitam, sobre esta Terra que os carrega, são
destinados, acima de tudo, a fazê-los encontrar o seu Reino, aquele que jamais cessa, aquele que ainda não foi

talvez, na totalidade, revelado, mas cujas primícias, mais ou menos adiantadas, manifestam-se a vocês.
Essas manifestações são, aliás, numerosas.

Nós tentamos, o conjunto da Confederação Intergaláctica e eu mesma, fazê-los viver algumas características.

MARIA - 19 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-07-19.mp3


Hoje, é tempo de lembrar-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que vocês São, exclusivamente, o
Amor.

Todos vocês são, sem exceção, convidados à sua Eternidade.
Para isso, é preciso, vocês sabem disso, desaparecerem.

Não é a vida que desaparece, é justamente o que não é Vivente.
Tomem consciência e vivam isso: vocês são o Amor e vocês não são deste mundo.

O seu Reino nada tem a ver com este corpo da Terra, ele é apenas uma vestimenta colocada sobre a sua
Eternidade.

Esta vestimenta que foi revestida, agora, ela mesma, pelo Manto da Graça e que os devolve a vocês mesmos,
é exatamente isso que é a Ascensão.

Não há alternativa senão o Amor, para ser vivido na sua totalidade, na sua globalidade.
Todo o resto não existe, não tem importância alguma.

Somente o Amor, não o amor como vocês conheceram e viveram, mas o Amor que vocês São, é capaz de
restituí-los a vocês mesmos.

Então, eu pedi para que as perguntas referentes à Ascensão cheguem até mim, porque as perguntas que
vocês fazem aqui, naturalmente, são feitas por toda parte.

Então, se vocês quiserem, eu vou ali responder.
Mas eu vou responder muito além das palavras que eu vou pronunciar, porque o mais importante (e vários de
vocês que me acompanham sabem disso), para vivê-lo, o importante não são as palavras, mas o que vocês

retêm da Vibração, na consciência e, de agora em diante, no Amor e no Manto Azul da Graça.
Essas palavras estão aí apenas para fazer ressoar a nossa Comunhão, além de vocês e além de mim, além da

sua entidade e além da minha entidade, nesta forma de comunicação, que não é uma, mas que é bem esta
alquimia, deixando-se ver a realidade de quem nós somos.

Não há diferença entre cada um de vocês.
Não há diferença entre vocês e nós.

Somente os véus da ignorância, que foram colocados sobre este mundo, impediram-nos de vivê-lo, mesmo
vários Irmãos e Irmãs, sempre, em todos os locais, expressando e se expressando em meio à sua cultura,

tendo alcançado esta indizível Graça.
Por que o Amor é uma Graça.

E vivendo o que vocês São (como alguns de vocês o vivem), a Graça se torna permanente.
Há uma Paz que nenhuma satisfação deste mundo pode dar a vocês e disso, eu sei, vocês o vivem.

O Coro dos Anjos se aproxima do seu ouvido.
O meu Manto, que é o seu, cobre vocês.

É aí que vocês encontram a força, é aí que vocês encontram o que vocês São, a partir do instante em que
vocês esquecerem todo medo, toda resistência.

Esse é, eu diria, de algum modo, o desafio de vocês.
Nós o chamamos de diferentes formas: o medo ou o Amor, o sofrimento ou a Paz.

E são vocês que decidem, dependendo de onde vocês estiverem.
Vocês são Livres: vocês sempre foram Livres, no que vocês São, não sobre este mundo.

Então, nós iremos começar.
Mas eu peço, sobretudo, para irem, durante a minha Presença, além das palavras que vocês irão ouvir e entrar

no sentido da nossa Comunhão.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: sentir o coração comprimido, aflito, depois leve, faz parte da Ascensão?

Meu Filho, certamente é isso aí.
Tudo o que é para viver, e que vocês vivem ou irão viver, tem apenas um único objetivo, tem apenas uma única

função: fazê-los viver a Verdade.
Tudo o que ocorre na sua vida, nas suas noites, no que vocês fazem, tem apenas a função de deixar-se viver o
Amor, não assim como vocês poderiam idealizá-lo, projetá-lo ou vivê-lo como vocês o vivenciaram até agora,

mas, sim, penetrando na Essência do Amor que é, eu repito a vocês, o que vocês São.
Então, é claro, muitos sinais, muitas manifestações (novas, para vocês) ocorrem.

Algumas podem ser alarmantes para este corpo de carne, mas a finalidade vai permanecer sempre a mesma
e, efetivamente, faz parte realmente do processo da Ascensão que vocês vivem.

Estejam atentos para deixar-se viver o que se vive.



Estejam atentos para não querer ter explicação nem interpretação, pois, quanto melhor vocês se Abandonarem,
quanto melhor vocês nada forem, melhor vocês irão viver este período.

Aqueles que se soltaram, aqueles que aceitam viver o que é para viver, sabem disso pertinentemente porque
eles vivem isso.

Não porque eles ali aderiram ou porque eles ali renunciaram.
Eles não renunciaram a nada.

Eles não saíram deste mundo já que eles são os seus Irmãos e as suas Irmãs que estão aí.
Eles estão plenamente Vivos, eles estão Liberados, eles são os Libertadores e eles compartilham com vocês

a Dádiva da Graça, mesmo vocês não vendo, mesmo vocês não percebendo isso.
Talvez porque muitos de vocês ainda atribuem uma distância em relação a isso, pois, para estes, há ou

temores, ou porque o momento ainda não chegou totalmente, para vocês.
Quanto mais vocês permanecerem silenciosos, no nível do mental, no nível da interpretação, melhor vocês irão

viver o que vocês têm que viver.

***

Pergunta: com qual corpo ocorre a Ascensão? Isso começa durante a encarnação?

Meu Filho, o que se vive neste corpo, quer ele seja chamado de saco ou de Templo nada muda, pois o saco
contém alguma coisa.

O Templo é um ornamento que contém, ou é suposto de conter alguma coisa e, para vocês, é claro, vocês são
o que está no Interior deste saco ou deste Templo.

O que vocês vivem, nesta carne, na sua consciência, nas suas experiências, na sua vivência, é exatamente a
Ascensão.

Não se preocupem com saber qual é o corpo: será este corpo aí?
Será um corpo mais sutil?

Será o Corpo de Estado de Ser?
Ou será a consciência pura que Ascensiona?

Vocês sabem, é o conjunto deste Sistema Solar que Ascensiona: a Terra como os elementos, os vegetais
como os animais, como vocês mesmos.

Vivendo a Ascensão, vivendo o que se é deixado viver, durante este período, isso se refere a vocês, direta,
individual e coletivamente.

A questão que é colocada através disso está certamente em algum lugar, mesmo se isso não for reconhecido,
o medo de perder este corpo.

Mas assim que você tomar consciência da sua Eternidade, assim que você se instalar na Graça, assim que
você se instalar na sua Essência que é o Amor, o que importa a você este corpo ou um outro corpo?

Pois, a partir do momento em que houver Comunhão, Fusão, a Dissolução está próxima.
Então, quer você esteja neste corpo, neste Templo, neste saco, quer você esteja em um outro corpo, quer

você seja o Sol ou o conjunto dos Universos, isso não faz estritamente qualquer diferença.
Somente o olhar daquele que tem medo vê ali uma diferença.

Você não pode mais duvidar de nada, a partir do momento em que o Manto Azul estiver sobre você, a partir do
instante em que as nossas Presenças estiverem ao seu lado, a partir do instante em que a Onda da Vida

percorrê-lo, pois, naquele momento, você é Absoluto, você é a sua Essência.
Então, seja qual for a forma (a forma não é o que contém a Essência), seja qual for esta forma, seja qual for a
sua Dimensão, o mais importante não é a forma na qual ocorre a Ascensão, mas no Amor em que ocorre a

Ascensão.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: todos nós iremos viver o estado de estase no momento da Ascensão?

Meu Filho, muitos de vocês vivem momentos em que a consciência ordinária não existe mais, momentos em
que vocês não sabem mais nem quem vocês são, nem onde vocês estão, nem o que vocês fazem.

Para alguns de vocês, é extremamente difícil de funcionar como antes, principalmente para aqueles de vocês
que o vivem de maneira acelerada, agora.

Para aqueles que vivem isso há vários anos, esses instantes fugazes em que a obliteração da consciência
deste corpo aparece, assim como do mental, é uma prova suplementar de que ocorre alguma coisa.

Vocês terão, se vocês se interrogarem uns e outros, compartilhando-o, que vocês vivem muitas coisas que são
semelhantes.



Mesmo a expressão podendo ser diferente conforme a revelação do Amor em vocês.
Dessa maneira, a estase corresponde a uma realidade, para alguns de vocês, desde agora.

A Onda da Vida os convida a despertarem.
A Onda da Vida passa também, por vezes, pela dormência deste corpo que lhes parece não mais estar vivo.
Assim que vocês viajam nas Embarcações, fora do seu corpo, quando vocês visitam um Irmão, uma Irmã, ou
quando uma Estrela ou um Ancião ou um Arcanjo fazem uma visita a vocês, ocorre esse mecanismo no nível

do corpo.
Que isso seja em suas noites ou em diversos momentos.

E vocês constatam, naquele momento, que a própria percepção do seu corpo não é mais a mesma.
Ele pode parecer-lhes dolorido e pesado, ele pode parecer-lhes não existir ou não mais existir: é exatamente a

mesma coisa.
A expressão é diferente, é claro, conforme justamente o fato da sua consciência estar instalada, na totalidade,

no que vocês São ou dela permanecer ainda apegada a este corpo e à pessoa que vocês vivem.
Então, sim, os mecanismos nomeados “estase”, alguns de vocês os vivem, por episódios: o corpo não

responde mais, a consciência não responde mais, ou então o mental não pode mais funcionar como antes.
Não se trata de senilidade, mas, muito mais, da sua Ressurreição, na sua Eternidade.

***

Pergunta: todos nós iremos Ascensionar ao mesmo tempo?

Existe um momento final.
Este momento final, como vocês sabem, é a Terra que decide.

Existem, nesse momento, Ascensões individuais.
Todos os sintomas que lhes foram dados, tudo o que vocês vivem, nesse momento, participam da sua

Ascensão.
Somente o sofrimento não pode ali participar.

Portanto, a Ascensão se desenrola ao seu ritmo enquanto não há sincronia da Terra, o que está, como eu já
disse a vocês, extremamente próximo.

E enquanto eu não tiver feito o Anúncio a vocês, o seu Canal Mariano propicia-lhes ouvir e viver Vibrações
novas, o Coro dos Anjos, como eu disse, aparece, os Sons se modificam, dando-lhes o prelúdio do meu

Apelo.
E, evidentemente, alguns ali já responderam.

Nós lhes dissemos, aliás, que muitas vezes, uma das minhas Irmãs ou eu mesma, podemos chamá-los pelo
seu primeiro nome.

Este Apelo é um Apelo individual, por enquanto, chamando-os para despertar.
Alguns de vocês ali responderam.

A Testemunha é, justamente, a modificação desses Sons e a Onda da Vida, é claro, e os processos
modificando, de maneira cada vez mais evidente, para aqueles que vivem isso, as percepções deste corpo.

A sensação é de estar anestesiado ou, pelo contrário, muito sensível, ou de ser apertado, ou de viver os
mecanismos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, que lhes dão conta de que vocês não são este corpo.

Portanto, a Ascensão é, precisamente, o que vocês estão vivendo.
A partir do momento em que a Terra foi Liberada, em que a Onda da Vida apareceu, à disposição de cada um,
segundo como vocês acolhem esta Graça, segundo como os seus medos são esvaziados, foram superados

pela ação da Graça, a partir do instante em que vocês não resistirem, vocês sabem o que vocês vivem.
Isso não pode causar qualquer dúvida.

Vocês enfim se encontram, e é isso que os coloca na Paz.
E é isso que põe fim a todos os apegos, a todos os sofrimentos, a todas as interrogações e a todas as

dúvidas.
Naturalmente, aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que, por razões que lhes são próprias, ainda não

vivem isso, estarão sempre na dúvida.
Mas a dúvida que eles projetam é apenas a própria dúvida deles.

Vocês, vocês sabem, se vocês o vivem.

***

Pergunta: ter os braços paralisados, encontrar-se bilocalizado, sentir a Lemniscata Sagrada, a
aresta do nariz e o Ponto KI-RIS-TI, são as primícias da minha Ascensão?



Meu Filho, não são as primícias da Ascensão, é já o desenrolar da Ascensão.
Isso faz parte do conjunto dos sinais, do cerimonial e das manifestações que refletem, precisamente, a

Ascensão.
Não há outra maneira de passar de uma forma a outra, de um estado a outro, senão aquela de perceber este

nascimento, esta Ressurreição.
Isso corresponde a modificações do corpo, de que eu falei.

Isso corresponde à consciência de que vocês não são este corpo, mas de que vocês estão neste corpo.
Isso corresponde ao mecanismo da Dissolução, sim, efetivamente.

***

Pergunta: há diferença entre Ascensão e Assunção?

O que eu vivi, encarnada em um corpo de carne, como vocês, foi uma Assunção.
Ou seja, o meu corpo de carne partiu.

O processo é diferente para vocês pois, mesmo se houver Assunção, esta Assunção deste corpo estritamente
de nada irá servir a vocês.

Simplesmente, é necessário, para alguns de vocês, viver a Assunção, ou seja, que este corpo irá Ascensionar,
ele também.

Não para mantê-lo por muito tempo, mas, sim, para viver as memórias, não para vocês, mas que serão úteis
para o que resta a realizar no conjunto dos mundos ainda não Liberados.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, vivendo os mecanismos de Dissolução, vivendo o que vocês São: na
Graça, este tipo de questão não poderá mais tocar de leve em vocês.

Por que, naquele momento, vocês encontram vocês mesmos, vocês vivem isso.
Vocês estão neste corpo, mas vocês sabem que não são este corpo.

E o que vocês vivem se confirma, seja o que for que se tornar este corpo.
Como foi dito, não são vocês que desaparecem, é a Ilusão, é o Efêmero.

Vocês, vocês nascem, vocês Ressuscitam, vocês encontram a Liberdade e o Amor que vocês São.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, como será cada vez mais o caso durante as nossas vindas, quer seja nos momentos em que vocês
estiverem presentes me escutando ou a outros, quer seja nos momentos das suas leituras ou à escuta, e como

já é o caso para vários de vocês, vocês constatam, ao ler, ao escutar, ao estar presente, que a consciência
desaparece, que vocês adormecem, ou então que vocês passam no Absoluto.

Essa é a estrita Verdade.
Então eu lhes proponho, hoje (e como as suas perguntas se esvaíram), para viver um momento de Comunhão,

de Fusão, de Dissolução, acolhendo o Coro dos Anjos, acolhendo o Amor.
A partir deste instante, Comunguemos, juntos, no silêncio completo das minhas palavras.

Estejam, simplesmente, aqui comigo, com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio, nesta Paz, aí onde mais nada do que é efêmero pode tocá-los, a Graça alcança vocês.
O Coro dos Anjos e a Paz estão aí.

Chamem por nós, nós iremos responder.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Entre nós, a distância foi eliminada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu os convido, e nós convidamos vocês, a todas e todos, para conectarem conosco.
Pois aí onde nós estamos, é aí onde vocês estão, nesta Morada da Paz Suprema, nesta Dádiva da Graça, no

Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Neste Silêncio pleno de Amor, pleno de vocês mesmos, há a Totalidade, há o Absoluto.
Há também este corpo, há também este Efêmero, mas eles desaparecem.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu permaneço ao lado de vocês pela Eternidade, se tal for a sua escolha.

Eu volto ao seu apelo, eu volto para todos vocês, acompanhada, esta noite, às 22 horas (hora francesa), pelo
conjunto dos Anciãos, pelo conjunto das Estrelas e dos Arcanjos, para viver a Graça.

Eu os Amo, na Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo. 

************ 
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Meu nome é SNOW.
Eu estou feliz em falar com vocês.

Eu venho contar uma história.
Esta história está profundamente ligada à história do meu povo, ao que eu fui  em uma encarnação há algum

tempo sobre esta Terra.
O meu povo (como muitos povos que não experimentaram de forma tão dramática, neste momento, pelo
menos, o esquecimento como acontece no ocidente), como todos os povos indígenas, nós já sabíamos,

desde ainda algum tempo, manter a Comunhão com o Grande Espírito e os seus Elementos.
Porque os Elementos da Terra, que nos constituem, quando estamos aqui presentes neste mundo, são os

Cavalos do Grande Espírito.
Hoje, vocês sabem, mesmo os povos nativos perderam, a maior parte deles, esta conexão com o Grande

Espírito que retorna agora a grandes passos, conforme anunciado pela maioria dos nossos xamãs, dos nossos
médiuns.

O que está chegando, nós, os índios, nós chamamos de despertar do Grande Espírito, marcado pelo
despertar da Terra, pelo canto da Fênix que firma o fim do esquecimento.

Os Elementos são os Cavalos do Grande Espírito e, eles também, eles já entoam, sobre a Terra, o fim do
esquecimento.

O nosso corpo pertence a esta Terra.
Desde que nascemos, nós somos compostos pelos Cavalos do Grande Espírito.

Esses Cavalos, há algum tempo e especialmente desde que o tam-tam da Terra soou, começaram a se
movimentar.

Vocês os nomeiam, aliás, no ocidente, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse.
O corpo de carne é constituído desses Quatro Cavalos e, eles também, eles estão começando a se

movimentar.
Então, é claro, os mais eruditos do que eu, falaram-lhes desses primeiros movimentos dos Cavalos: dos

Elementos, em vocês.
Muitos de vocês vivenciaram a realidade ou as primícias disso, mas, hoje, o Grande Espírito deu um impulso a
esses Cavalos para preparar o despertar da Fênix, o retorno do Grande Espírito, seja qual for o nome que lhe

dermos, segundo os nativos ou segundo os do ocidente. 
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*** 

O que a natureza deixa-se ver, um pouco por toda parte sobre a Terra: os Cavalos que disparam, disparam
também em vocês.

Os Quatro Elementos, como vocês os denominam, tornam-se cada vez mais ativos, deixando-se viver, neste
corpo, nesta carne, coisas incomuns para vocês, mas que, desde ainda algum tempo, para os nativos, eram

habituais.
Nós acompanhamos a Terra, nós acompanhamos os seus ritmos, nós acompanhamos os seus Elementos.
Não havia, para nós, qualquer separação entre este corpo e os Elementos da natureza que constituíam este

corpo.
Desde tempos não tão antigos (e durante o tempo, ainda, em que eu estava encarnada no meu povo), nós

podíamos ser o Vento, o Fogo, a Terra e o Ar.
Simplesmente por que nós estávamos conectados, como vocês dizem, com o Grande Espírito.

O que vocês sentem no seu corpo, o que percorre a consciência, é exatamente isso.
Então, sejam quais forem os nomes (quer chamem isso de energia, de centros de energia, ou de qualquer
outra coisa como, por exemplo, o canal de comunicação conosco), tudo isso resulta da ação conjunta dos
Elementos, mas dos Elementos que despertaram, em vocês, assim como eles despertaram sobre a Terra.

E os Elementos, já faz algum tempo, estão se acelerando, eles se tornam cada vez mais impetuosos.
Então, para aquele que está convencido de ser apenas este corpo, isso é um perigo e o perigo pode vir da

Água, do Fogo, da Terra e do Ar.

*** 

Os Quatro Elementos, os Quatro Cavalos, estão cantando.
Eles cantam o retorno do Grande Espírito.

O Ar torna-se potente.
A Água cobre as terras e o Fogo queima a madeira e a Terra se expande.

Este é o apelo do Grande Espírito.
Então, é claro, aqueles que não percebem o Grande Espírito neles, e os Cavalos que estão em movimento,

chamam isso de catástrofe.
Não há qualquer catástrofe para aquele que está conectado com os Elementos.

Isso é apenas a transformação normal que está em ressonância direta com o retorno do Grande Espírito.
Os povos nativos, onde eles estiverem sobre a Terra, sentem isso.

Vocês ocidentais, abertos, vocês sabem disso.
Aqueles que duvidam, ainda estão em dúvida.

E aqueles que não suspeitam de nada, irão duvidar até o último momento, pois os seus olhos não podem ver,
pois os seus corpos não podem sentir, enquanto os Quatro Elementos não se reunirem, perto do Grande

Espírito, transportados pelo Éter.  
Naturalmente, a Terra e os Elementos apenas estão começando.

Eu sei que, há algum tempo, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes falou dos vulcões, da
Água, dos Ventos e da Terra.

Tudo isso acontece diante dos seus olhos, se vocês sentirem isso.
Tudo isso se relaciona com a sua consciência, se vocês estiverem em um território afetado ou se vocês

receberem as informações de alguma maneira.
Mas o corpo carnal do ser humano é feito de tal modo que a sua consciência o direciona em um sentido ou em
outro, e se essa consciência não quiser ver, ela não irá vê-lo, até o momento em que os Quatro Cavalos forem

reunidos.
E isso está em andamento.

Vocês chamam isso de sinais, aqueles que veem, aqueles que duvidam.
Nós, nós já cantamos o retorno do Grande Espírito, a mudança dos Elementos, a mudança da Terra, a

mudança do Céu e do Ar, a mudança da Água e do Fogo.
O que acontece neste corpo de carne, vocês podem qualificá-lo por um dos Cavalos ou um dos Elementos.

Há o Fogo.
Há a Água: a Água da Terra ou a Água do Céu que flui em vocês, que se aproxima de vocês.

Há o Ar que circula ao redor de vocês.
Há o Fogo no eixo central deste corpo, no peito ou no ventre ou na cabeça, ou nos três.

E isso está perfeitamente de acordo, pois nós somos constituídos, quando estamos nesta carne, da mesma
natureza que a Terra. 

*** 



O Grande Espírito começou a se fazer sentir.
Os Elementos despertam, sobre a Terra como em vocês.

Então, é preciso estar à escuta porque a um dado momento, quando os Elementos se colocarem em
movimento, vocês não podem diferenciar entre este corpo e o corpo da Terra.

Vocês são a mesma realidade.
Então, o que se eleva dos vulcões, eleva-se em vocês.

A água que se instala sobre a Terra é a Água que cobre vocês.
E isso é o mesmo para os Quatro Cavalos, esses Quatro Cavaleiros.

A partir do momento em que vocês tomarem consciência do que acontece em vocês, ou que vocês tomarem
consciência também do que acontece sobre a Terra, quer seja com alegria ou pavor nada muda, porque vocês

constatam que, naquele momento, pouco a pouco, a impressão de estarem separados da natureza, dos
Elementos, de tudo o que vive sobre a Terra, vai desaparecer.

Se o vento se erguer, de maneira mais tempestuosa do que antes, ele se ergue também em vocês.
Tudo isso para dizer-lhes que a separação artificial entre o que está dentro e o que está fora, vocês irão vivê-la,

assim como o seu desaparecimento.
Alguns Anciãos já lhes falaram dos Véus.

Eu, eu lhes digo que os Elementos que estão visíveis para vocês (porque vocês os vivem ou porque vocês
ouviram falar), são vividos também em vocês.

Vai chegar um momento em que vocês serão o Vento, vocês serão o Ar, vocês serão o Fogo, e vocês serão a
Terra, levando-os, necessariamente, a não mais separar vocês do resto. 

*** 

O Grande Espírito envia os seus Cavalos como uma última advertência.
Esta advertência não é nem uma catástrofe, nem um castigo, mas vem agitar o que não tinha sido ainda agitado

em vocês.
O fogo da Terra é também o seu Fogo.

A água que muda de lugar, muda de lugar também em vocês.
O que vocês observam ou disso que vocês ouvem falar (ou o que vocês vivem no território onde vocês estão)

ocorre exatamente da mesma maneira, em vocês.
Em breve, vocês não poderão nem ignorá-lo, nem negá-lo, pois vocês irão vivê-lo.
Os Véus sobre os Cavalos desapareceram, como eles desapareceram em vocês.

Se vocês forem Liberados, a Terra é Liberada.
A carne da Terra está mudando.
O Céu da Terra está mudando.

O seu Céu está mudando.
A sua Terra está mudando.

Tudo o que vocês podem viver neste corpo, é vivido sobre a Terra.
Não é somente uma analogia ou uma ressonância, é a mesma coisa: não há diferença e isso, se vocês não o

viverem, vocês irão vivê-lo.
Quanto mais os Cavalos acelerarem o seu movimento, a sua manifestação, vocês irão constatar que, mais,

este corpo acelera, ele também.
O que vocês chamam de Vibrações são as mesmas, para a natureza, como para vocês.

Do mesmo modo, há Irmãos e Irmãs que vivem isso da mesma maneira, no momento, há territórios que o
vivem, e há Irmãos e Irmãs que não o vivem, e há territórios que não o vivem. 

*** 

Neste país, vocês estão em um território onde os Cavalos ainda não aceleraram realmente, mesmo se vocês
estiverem adiantados, para alguns de vocês.

Mas há um momento em que, quando o apelo do Céu soar, tudo isso vai se igualar.
E o efeito dos Cavalos, dos Elementos, não será mais o mesmo, segundo o que vocês prepararam ou não

prepararam.
A única preparação agora é, sobretudo, estarem abertos ao Grande Espírito.

Isso não é para refletir ou para preparar as circunstâncias exteriores em relação aos Cavalos, mas, sim, para
preparar os seus Cavalos para vocês, porque são vocês que os conduzem e a melhor maneira de conduzi-los

é deixá-los agir.
Quando essa ressonância for se instalar, vocês irão constatar (como o meu povo pôde constatá-lo, em tempos

não tão remotos) que vocês também são o Fogo, assim como a Terra, como o Ar e como a Água, sem
qualquer dificuldade.

Se vocês deixarem os Cavalos agir, se vocês deixarem os emissários do Grande Espírito trabalhar, eles irão
transformar, do mesmo modo, a sua Terra, como a terra da Terra, o seu corpo.



Assim como a árvore não pode resistir ao Fogo, assim como a Terra não pode resistir à Água que se instala
sobre ela, vocês também, vocês não podem resistir.

Somente aquele que se opõe ao Grande Espírito acredita que pode resistir à investida do Grande Espírito.
Isso tem apenas um tempo e este tempo está concluído.

O apelo da Fênix, o apelo da Terra, o apelo dos Cavalos, está em vocês.
Se vocês viverem isso, não haverá mais Interior ou exterior.

Vocês serão e vocês irão se tornar aquilo que vocês São: o Grande Espírito.
Tudo o que estiver separado, dividido, não poderá ser mantido, em vocês, como ao redor de vocês, pelos

Irmãos e as Irmãs, como pela própria Terra. 

*** 

Um Ancião lhes disse: haverá uma nova Terra e novos Céus.
Ninguém jamais lhes disse que essa nova Terra e esses novos Céus seriam uma arrumação, mas é, sim, algo

de novo, totalmente.
Do mesmo modo que os Elementos que estão trabalhando, em vocês, fazem-nos descobrir algo de novo.

O que vocês São, no Grande Espírito, não é mais condicionado pelo medo, pela ausência do Grande Espírito.
Então (como eu disse nas minhas poucas intervenções anteriores), vão para a natureza, afastem-se, mesmo

que por alguns momentos, do que foi fantasiado pelos Irmãos e Irmãs privados do Grande Espírito.
Vão para o que é natural, que isso seja no que entrar no seu corpo, porque esse corpo não precisa de coisas

transformadas pelo pensamento de ninguém: o alimento natural, menos processado, é o que lhes será
conveniente.

Busquem a madeira, porque a madeira da floresta já encontrou a totalidade do Espírito.
Busquem a companhia de água, porque a água também recebeu o seu batismo do Alto.

Desfrutem, o máximo que puderem, do que a natureza lhes oferece, aí onde vocês estiverem.
Isso irá lhes permitir uma melhor harmonização e uma melhor sincronia com o que a natureza tem para dizer-

lhes, para dar-lhes, porque ela também vive os Quatro Cavalos.
A natureza não resiste ao Grande Espírito.

O ser humano, ele resiste.
Então, eu sei que outras Estrelas e outros Anciãos deram-lhes os sinais para observar, a fim de saber se tal

Irmão ou tal Irmã pode ressoar com vocês.
Não questionem isso com a natureza, porque ela irá ressoar, necessariamente, com vocês, a partir do

momento em que vocês deixarem os seus Cavalos, já modificados, agirem em vocês. 

*** 

Peguem o orvalho da manhã sob os seus pés, porque a Onda da Vida e a Graça, como vocês nomeiam, já
estão aí.

Não se esqueçam do Sol e do Céu.
Voltem o seu olhar para outros lugares do que para as suas preocupações, durante alguns instantes.

Olhem para o céu à noite.
Olhem para as nuvens, porque elas levam os Cavalos.

Olhem para as cores, porque olhando para elas, vocês irão transcender o que vocês olham e vocês irão
começar a comungar, também, com os Elementos na natureza.

Isso irá reforçar a sua capacidade para se comunicar, pelo Amor, conosco e com os Irmãos e as Irmãs que se
voltam, eles também, para o Grande Espírito.
A natureza, mais do que nunca, é a sua ajuda.

Eu diria mesmo, para muitos, o seu bálsamo, porque tudo o que vem da Terra acolheu, em si, a liberação da
Terra, quer sejam os alimentos que não foram modificados, quer seja a madeira, as águas e até mesmo o que

vem da Terra: as pedras e os cristais.
Há sempre algo para vocês na natureza, e muito mais do que antes, agora que os Cavalos estão em ação.

Lembrem-se disso nos momentos em que a dúvida, o medo, a cabeça, se manifestarem e puderem impedir de
estarem conectados com o Grande Espírito.

Tudo está aí, na natureza, e tudo estará aí cada vez mais facilitando, tudo ali estará cada vez mais vivo.
Voltem-se para ela e ela irá se voltar para vocês.

Pois os Cavalos da natureza irão, ao entrar em contato com vocês, fazer desaparecer o que é justamente o
responsável pelo medo: a diferença que vocês fazem entre vocês e o exterior.

É graças à natureza que vocês terão maior chance de viver que não há Interior e nem exterior, preparando-os
para o Grande Espírito, assim como para a nossa Presença ao seu lado.

E isso vai facilitar ainda a sua capacidade para nos sentir e para nos viver. 

*** 



*** 

A ajuda está na natureza.
Ela não está nas imagens projetadas das suas telas.

Ela está nesse contato, direto e íntimo, que vai deixar-se viver que vocês são a árvore, a água, o Sol, o Céu, as
nuvens, tudo ao que vocês prestarem atenção, desde que vocês olharem isso com todo o seu Ser.

O Grande Espírito já está aí.
Os Elementos da natureza estão transformados e eles estão um pouco adiantados em vocês.

Sirvam-se disso, porque a natureza irá facilitar todo o resto em vocês.
Eu não lhes peço, nem aconselho, para viverem na natureza, é claro, mas para vocês ali mergulharem.

E peçam, peçam ao Grande Espírito, aos Quatro Cavalos, aos Elementos, para entrarem em vocês e vocês
irão eliminar esta separação fictícia, vocês irão eliminar todas as barreiras, vocês se tornam permeáveis e

vocês irão para a Transparência.
Isso irá cultivar, em vocês, a Humildade e a Simplicidade e vai deixar-se, se este ainda não for o caso, viver o

batismo da Água e do Fogo, neste corpo.
Mais do que nunca, o Céu, a Terra, os Elementos, são a sua ajuda.

Mais do que nunca, se vocês superarem o olhar exterior, mesmo no excesso desses Elementos, vocês irão
encontrar a força e o Amor.

Se vocês consagrarem cinco minutos (se vocês não tiverem esse tempo, pelo menos, achem-no) a fim de
olhar para algo na natureza, para algo na Terra, para algo no Céu, vocês vão sentir bem, bem depressa, os

efeitos.
Assim como durante a liberação do Sol, os Anciãos, alguns deles, disseram-lhes para olhar para o Sol, para

colocar-se na frente do Sol: é o mesmo para o que acontece sobre a Terra, agora.
Os locais onde os Quatro Cavalos estão mais ativos, fora desse território, são elementos importantes do apelo

da Fênix e de MARIA, para esses povos.
Eu retomo uma expressão do Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV): o que o olhar exterior pode

por vezes chamar de morte, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Lembrem-se disso.

A natureza vai lembrá-los de maneira forte e evidente.
A natureza não é um inimigo, ele é sua aliada (o que quer que ela diga, o que quer que ela faça) porque no fogo
mais intenso, na tempestade mais intensa, na inundação mais intensa, no tambor mais estridente da Terra, há o

que é necessário para abrir o Espírito.
O mais importante está aí.  

Então, é claro, se vocês permanecerem no olhar exterior, o olhar exterior apenas vai ver nisso um dilúvio, um
apocalipse, no seu sentido trevoso.

Mas se vocês aceitarem escutar a natureza no que ela tem a lhes dizer, isso será tudo, exceto isso.
Qual olhar vocês colocam?

Disso irá resultar a facilidade, deste corpo que vocês habitam, de viver o que pedem os Elementos. 

*** 

Aproveitem, nesses tempos, no seu território ou em outros lugares, as mudanças ou acelerações, quer seja da
Água, da própria Terra, do Ar ou do Fogo.

Pois o que se manifestar no seu território, irá se manifestar no seu corpo.
E o que se manifesta no seu território, em relação aos Cavalos, tem algo a dizer-lhes, de essencial.

Não é por nada se o Fogo estiver mais forte em alguns territórios, enquanto a Água estiver mais forte, em
outros territórios.

O território onde vocês estão tem o que falar para vocês.
Ele tem que entregar alguma coisa e entregar a vocês mesmos.

Se vocês estiverem atentos, ele vai dizer.
Não fiquem assustados, seja qual for o cavalo que se manifestar a vocês, aí onde vocês estão, mas ouçam-no.

Se o Céu ribombar em cima de vocês, não tenham medo dos relâmpagos.
Se a água cobrir o solo, não temam a água.

Se o seu fogo queimar os seus bosques, não temam o fogo, mas ouçam o que ele tem para lhes dizer, porque
a mensagem é para vocês, aí onde vocês estão, e se vocês a escutarem, naquele momento vocês irão viver,

real e concretamente, que não há Interior algum, nem exterior, que vocês estão em casa, por toda a parte.
Isso ai pôr fim, definitivamente, ao isolamento e ao sofrimento.

Naturalmente, isso é possível também com os nossos Irmãos e nossas Irmãs que se voltaram para o Grande
Espírito e que vivem os seus sinais, que vocês conhecem.

Voltem-se para eles, do mesmo modo que vocês podem voltar-se para nós.
Nós estamos aí para isso.

Não façam diferença entre nossos Irmãos e nossas Irmãs que estão em um corpo, e nós, daqui onde estamos,



e a natureza.
Aí onde vocês estão, vocês são nutridos pelo céu e pela terra daí onde vocês estão.

Aceitem ver e alimentar-se das modificações dos Elementos que ocorrem aí onde vocês estão.
Não há que se preservar disso, não há que evitá-lo, mas, sim, que recolher a mensagem, do lugar em que

vocês estão.
Porque, se vocês aceitarem esta mensagem, então, o Grande Espírito estará aí. 

*** 

Da sua capacidade para se comunicar, para comungar com a natureza, daí onde vocês estão, vocês vão sair
abertos e em paz.

Isso é muito fácil, isso não requer uma cogitação, isto não requer uma compreensão, mas, sim, um mergulho
no que os Cavalos têm para dizer-lhes.

Lembrem-se: a madeira, a Água, o Fogo, a Terra, o Ar, os animais, já vivem a movimentação dos Elementos e,
aliás, alguns irmãos animais que nos deixam, eles reencontram o que eles são.

Não vejam isso, aí, tampouco, com um olhar exterior, como algo de catastrófico, porque o seu olhar exterior
está falsificado.

Se vocês chegassem a penetrar na essência dos golfinhos que deixam a Terra, vocês iriam perceber a sua
imensa alegria, e não um sofrimento.

Mais uma vez, tudo depende do olhar, exterior ou interior: aquele da cabeça ou aquele do Coração.
E o Coração não diz, de qualquer maneira, a mesma coisa que a cabeça.

Cabe a vocês viverem essas experiências, cabe a vocês decidirem isso e cabe a vocês verem a Verdade no
Coração, e não somente segundo as aparências que se deixam ver. 

*** 

A Terra e o Sol estão Liberados.
Vocês estão Liberados.

Vocês estão regenerados, ressuscitados, como diriam alguns.
Novos Céus, uma nova Terra: é agora.

O Grande Espírito e a Terra entraram em acordo.
Da mesma forma que os Elementos entraram em acordo com vocês.

Quer vocês estejam fechados ou abertos ao Grande Espírito, nada muda.
O Céu, o Grande Espírito é o mesmo para todos, e os efeitos da sua Luz, do seu Sopro vindo do cosmos, é o

mesmo para cada um, agora.
Certamente, o olhar da cabeça vai falar sobre algo que não é normal.

Mas o olhar do Coração sabe que isso é normal e até mesmo indispensável.
Cabe a vocês decidirem onde vocês se colocam.

Vocês vão seguir aqueles que têm medo e que contribuíram para afastar o Grande Espírito?
Ou vocês vão ouvir o que nós dizemos a vocês, o que lhes dizem os seus Irmãos e as suas Irmãs no

Coração?
O que lhes diz a natureza?

O acontecimento é o mesmo, mas a mensagem recebida é diferente.
Isso existe unicamente no que vocês creem ser, no que vocês pensam, na cabeça.

Se vocês deixarem o Vento, o Ar, o Fogo e a Terra agirem, na natureza, bem, vocês vão ver que, bem
depressa, isso vai mudar. 

*** 

O que eu lhes digo, neste dia, não poderia ter sido dito a seis meses atrás.
Era preciso que a Onda da Vida, precedente do centro da Terra, chegasse, não somente em vocês, mas à

superfície da Terra, e penetrasse, de alguma forma, na natureza.
Isso foi realizado e será cada vez mais fácil a partir de amanhã.

Não se esqueçam disso.
Vocês irão constatar, por si mesmos, a verdade do que eu lhes digo e do que as Estrelas me encarregaram de

lhes dizer, porque eu sou aquela, com a minha Irmã NO EYES, que conhecemos melhor a Terra, na sua
essência e na sua Vida.

Eu não posso lhes dizer nada de melhor senão para vivê-la, para experimentá-la.
Façam isso, sem pensamentos prévios, sem nada pedirem além de estarem imersos, e vocês vão ver.

A Água não é mais a mesma.
A Terra não é mais a mesma.



O Fogo já não é o mesmo.
E o Ar, também não.

O Grande Espírito os insuflou com algo que estava perdido e que foi encontrado.
Então, vivam-no e vocês vão ver.

Não há diferença, para viver isso, entre um Irmão e uma Irmã de um povo nativo, hoje, e um ocidental, entre um
citadino e um camponês.

É preciso ainda que o citadino vá até lá.
É preciso ainda que o camponês se volte realmente para a natureza e mergulhe nela.

Mas todos vocês têm a mesma possibilidade de nela imergir e de ver, com o Coração, o que vai acontecer.
À noite também, os raios do Grande Espírito são mais fáceis de viver, porque o Sol está do outro lado.

Então, os raios do Cosmos estão, naqueles momentos, muito mais intensos.
Vocês irão constatar, aliás, que durante a noite acontecem coisas cada vez mais marcantes, e os que não

dormem constatam que esse corpo de carne põe-se a tremer, a manifestar coisas que não estavam aí antes,
muito mais à noite.

 Aproveitem.
Vivam isso.

Mais nenhuma dúvida poderá, então, invadi-los. 

*** 

Aí está o que eu tinha que transmitir para vocês.
O Grande Espírito, seja qual for o nome que vocês derem a ele, vocês (A FONTE, o próprio Absoluto), os

Elementos, tudo isso está no lugar, a partir de amanhã.
Eu os convido então a fazer a experiência, assim que o Manto Azul da Graça for, na totalidade, colocado sobre

a Terra e sobre vocês. 

*** 

Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito tranquilize vocês.

Fiquem em Paz e, então, eu os abençoo em nome d'Ele.
Eu lhes digo até mais tarde.

Obrigada. 

************ 

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://autresdimensions.info/articlea98e.html

http://autresdimensions.info/pdf/SNOW-19_juillet_2012-articlea98e.pdf
19 de julho de 2012 

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.

Vamos, então, trocar.

Questão: poderia dar-me a frase a formular para refutar meu apego ao meu marido, do qual estou
separada?

Eu sei que é o medo do abandono que eu quero superar.

Não é uma frase que refuta: é o ato.
Qualquer que seja a frase, ela lhe pertence.

Eu não posso, portanto, dar-lhe a frase.
O ato de refutar não se importa com palavras ou a formulação.

Não é uma afirmação, mas, efetivamente, a consciência e o mental que se leva à própria refutação.
As palavras não têm qualquer sentido.

Nenhuma palavra a fará superar o medo do abandono: é a consciência da refutação que agirá.

Questão: qual é esse «Eu» que não tem mais sentido algum, mas que não desaparece no Absoluto?

Mas, na medida em que você é Absoluto com forma, como você quer que o «Eu» desapareça, enquanto esse saco de
alimento não está morto?

O «Eu» funde-se no Absoluto: você passa de um ao outro e do outro ao um, sem qualquer problema.
O «Eu» é transmutado, transformado.

Ele é aniquilado.
Ele desaparece no Absoluto e volta, assim que você volta em seu «Eu», ou seja, a esse saco (também, no «Eu sou»).

Enquanto o saco de alimento e de pensamentos está aí, você é Absoluto com forma.
O que quer que lhe seja dado a viver (e o que quer que você se dê a viver), o que resta não é o «Eu», quando você

está no Absoluto com forma.
É o observador, imóvel (que sempre esteve aí), que vai traduzir pelo «Eu», porque é o «Eu» que você vive, quando o

observador está em um saco, mas ele observa o saco.

Questão: o Absoluto é um mosaico de Êxtases comuns da Essência de todas as Consciências que
passaram pela Dissolução?

Não é um mosaico porque, se falta uma peça no mosaico, não é mais um mosaico: é um holograma.
Ou – se prefere – o Centro em cada Centro: o Centro presente por toda a parte e em cada ponto.

Não é uma assembleia, não é uma reunião.
Portanto, não pode ser um mosaico.

Questão: o Absoluto revela-se quando não existe mais qualquer percepção/sensação, ali compreenda a
percepção/sensação do coração do Coração?

O Absoluto não conhece qualquer percepção, qualquer Consciência.
Ele apenas conhece o Centro, em todo Centro.

O coração do Coração ali é sobreponível.
Não é mais o que gira em seu peito, mas o que está imóvel em seu peito, pode-se dizê-lo.

Questão: de seu ponto de vista, o que é uma origem estelar?
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Uma origem estelar é, simplesmente, o momento em que você começou a experimentar um afastamento consciente
(uma saída), no Si (sem rupturas), real.

Essa origem estelar dá, de algum modo, uma coloração à Expansão (uma coloração à experiência), de acordo com a
quantidade presente em tal ou tal elemento que se encontra, também, no saco de alimento.

Ela dá uma ressonância.

Essa ressonância é, ainda, no Si, mas para além da forma, para além de todo «Eu», para além de todo Véu, para
além de toda percepção, também, se não é, justamente, a coloração e a ressonância específica de uma estrela.

Mais, a própria estrela é Absoluto.
A Passagem faz-se através da estrela e, portanto, toma sua coloração naquele momento.

Mas a própria estrela é Absoluto, religada, de um lado, à FONTE e ao conjunto do que é nomeada estrela.

Questão: eu continuei a desengajar-me dessa identidade, desse falso Centro.
O Abandono está aí, por lufadas, mas o caos volta, por vezes.

Eu aceito, refuto.
Esse é o último caos?

Só você pode dizê-lo.
O caos é uma identificação ao «Eu», à pessoa.

O que quer dizer que, tanto o Si, em sua Última Presença, como o Absoluto não estão, ainda, suficientemente
distinguidos no «Eu».

Existem, ainda, apegos.
O fato de vê-los não é o caos, mas é preciso atravessá-los.

Questão: desde que vivi Shantinilaya, tenho a impressão de ser apanhada pelo «mim» (seus pensamentos
parasitas, seus pesos).

O que aconteceu?

Nada aconteceu.
O que se vive, agora, para além da noção de último caos, é a travessia do que deve ser atravessado.

Isso é destinado a mostrar-lhe onde você mesma situa-se.

Enquanto você procura uma causa exterior, você se engana.
É você e seu «Eu» que saíram do Manto.

Isso dito, é preciso atravessá-lo.

Você não pode julgar, de modo algum, o que você vive deixa afastar-se (se você o faz), ainda mais, do que você É.
O efeito não é perceptível no instante.
O que você viveu é uma experiência.

O Manto Azul da Graça concorre para estabelecer o Absoluto.
Mas você não desapareceu: a prova.

Nada é definitivo enquanto vocês não estão estabelecidos no Absoluto.
Apenas o ego é que chama de recaídas, porque ele quereria manter, sem parar, o Manto (etc, etc): a prova.

Há, portanto, um apego à experiência vivida, que é um obstáculo.

Enquanto você crê e espera que o Manto Azul da Graça vá instalar-se, definitivamente, você se afasta de você.

Não sejam apegados às suas experiências: vivam-nas, sem apegos.
E atravessem o que há a atravessar.

Dito em outros termos, não se ocupem com suas experiências: vivam-nas.
Não as julguem.

Não as interroguem.

Questão: eu não posso responder à questão: «quem é você?», mesmo se, cada vez mais, aconteçam
coisas engraçadas no saco.

É, efetivamente, muito engraçado.
E será cada vez mais engraçado.

Portanto, o que é engraçado – no sentido de bizarro ou de humorístico – mostra-lhe que algo acontece.
Mas esse algo que acontece, observe-o: não se identifique a ele.

Quanto a saber se você é cada vez menos uma pessoa, há graus.
Quem disse isso?

Você será uma pessoa enquanto esse saco está aí.
Eu repito: é o olhar.

Você não pode suprimir sua pessoa enquanto esse saco está aí.
E, se você a suprime, o que é que a suprime, se não é a própria pessoa?

Mudar de olhar dá-lhe a ver que não é cada vez menos, mas que é radical.
Vá mais longe.
Ou mais perto.



Questão: como compreender a vastidão do Desconhecido com a ajuda do mental redutor?

Mas quem quer compreender, fora o mental?
Ele não pode compreender.

Tudo o que eu disse é, justamente, para parar de compreender.
Enquanto vocês estão no processo de compreender o que quer que seja, vocês nada compreenderão.

É, justamente, quando não há mais compreensão, que tudo está aí.

É, muito exatamente, o que eu disse, todas as vezes que eu vim: vocês não podem compreender.
O que compreende é o «Eu».

E o «Eu» não pode compreender o que ele não conhece.
Portanto, querer colocar-se, ainda, do ponto de vista do «Eu», para compreender o que vocês não conhecem – e não

podem conhecer – mostra o quê?
Um mau ponto de vista.

Um mau lugar.

O Absoluto não pode ser compreendido: ele apenas pode ser vivido.
Nenhuma compreensão, nenhum livro pode realizar isso: é a partir do instante em que você para de compreender –

ou de querer compreender – que o que sempre esteve aí se revela a você.

Questão: por que é preciso, ainda, arrastar esse cadáver?

Onde está o cadáver?
Esse saco de alimento vive.

Então, deixe-o viver.
Ele não é, jamais, um obstáculo.

Não é esse saco que é um obstáculo: é você, quando você se coloca no «Eu», naquele que quer compreender, que
quer apreender, que quer apropriar-se, que procura, em algum lugar, o que já está aí, que quer a Luz, que procura a

Luz.

Mas você não pode procurar o que você É.
Portanto, não há cadáver.

É uma má perspectiva.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Então, eu diria, para terminar (e é o que eu já disse, não sei quantas vezes): não é um problema de compreensão,
não é um problema de busca, não é um problema de encontrar, não é um problema de ver cadáveres ou livros.

Não é um problema de separar-se amigos.
O problema é vocês.

Mudem de ponto de vista.
Soltem aquilo que vocês creem ter: todas as suas aquisições, todos os seus esforços.

O Absoluto não é um esforço: é um Abandono.

Façam cessar toda vontade.
Façam cessar toda diligência que consista em querer apropriar-se e compreender.

Rendam tudo.
E o saco, deixem-no viver.

A partir do instante em que você se opõe a esse saco, chamando-o de cadáver, você, verdadeiramente, não viveu o
Abandono.

Não é um cadáver, é um saco de alimento.
Um cadáver retorna à terra: não há mais vida dentro.

O que vocês podem tentar compreender, vivendo-o, é o que quer dizer mudar de ponto de vista.
O que é que muda de ponto de vista?

A consciência, o observador.

Eu lhes repeti – não sei quantas vezes – o exemplo do teatro.
Vocês estão na cena e perguntam-se como ser aquele que está sentado como espectador: mudem de ponto de vista.
Enquanto vocês estão centrados em sua pessoa, em sua Luz, em seus amigos, em seus cadáveres, em seus medos,

o que isso quer dizer?
Que vocês se apropriam.

É exatamente o inverso do Abandono.

A necessidade de possuir possui-os.
Tudo está invertido.

Portanto, retornem ao bom sentido.
Nada procurem, porque nada há a procurar.

Nada eliminem: nada há a eliminar.

Enquanto vocês procedem assim, tudo é obstáculo.
Quem cria o obstáculo?

Quem comprou os livros?
Quem tem um cadáver junto a ele?



Reflitam e refutem.
Não eliminem.

Os princípios da refutação foram enunciados.
Eu expliquei a que isso devia conduzir, e muito facilmente.

E vocês olham, ainda, o que possuem: o passado, os livros.
Reflitam nisso.

Eu não disse compreender.
Vocês não podem compreender enquanto estão nesse corpo limitado.

Mas vocês não são esse corpo limitado.
Mas esse corpo limitado, deixe-o viver a vida dele.

Deem-se conta de que a maior parte dos questionamentos tem-se, sempre, na mesma coisa: o medo do abandono.
E, justamente, o problema é o de Abandonar-se.

E vocês falam do medo do abandono, de um marido, de um cadáver, de um livro ou de um amigo.
Não são eles que vocês devem abandonar.

Eles são efêmeros.
Eles desaparecerão como vieram: como vocês, como nós todos, quando estamos aí.

Mudem de olhar e de ponto de vista.
Eu lhes peço para olhar o Cento, e vocês me falam da periferia.

Eu lhes peço o ponto de vista daquele que não se move – o observador e o Absoluto – e vocês falam da pessoa.

Apreendam isso: nada há a compreender.
É simples: revertam seu ponto de vista e constatarão, vocês mesmos, os efeitos.

É a mesma coisa para a Onda de Vida, para o Manto, para o Canal, para tudo isso: deixem fazê-los, mas nada façam.

Trabalhar nas Vibrações, isso ocupa, isso desenvolve o Si, para permitir a ele tocar o Último Si (ou Presença).
E, depois, de nada mais se ocupem.

Então, se não há mais questões, BIDI saúda-os e Ama-os, vocês, o Absoluto.
Vocês são ele.

Todo o resto não existe, é efêmero.
Isso não quer dizer que seja preciso fazê-lo desaparecer ou considerá-lo por outra coisa que o que ele é.

É, verdadeiramente, o ponto de vista.

BIDI saúda-os.
Até mais tarde.

Mensagem de BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1541
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Meu nome é IRMÃO K. Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão.

... Partilhando a doação da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia, para tentar exprimir o que é, a priori, complexo, mas espero que através da nossa
Comunhão, as Vibrações e as palavras que vou empregar, permitirão simplificar. Iremos abordar o tema da
não-percepção, levando, como sempre, de início, a definir o que é a percepção e em qual quadro ela se
inscreve, em relação à consciência e em relação à vida tal como vocês a conhecem e tal como ela é.

A consciência em encarnação, qualquer que ela seja, baseia-se na experiência de sua própria percepção, ela
se baseia sobre um certo número de elementos que lhe permitem interagir, de forma permanente, com si
mesma e com o conjunto de viventes sobre este mundo.  A consciência vai então apresentar um certo número
de atributos que vão resultar em  um certo número de eixos, mais ou menos presentes, mais ou menos
importantes.

O primeiro desses eixos concerne à concepção, e entendo por concepção tudo o que pode ser um modo de
interação, no sentido amplo, e que é oriundo diretamente dos mecanismos do pensamento, dos mecanismos
de adesão às crenças assim como do conjunto das experiências da encarnação tendo imprimido, no ser, um
certo número de elementos. Vem em seguida a percepção. A percepção é a capacidade da consciência
de receber e emitir um certo número de elementos lhe permitindo, através dos sentidos, e para
alguns, além dos sentidos, receber um certo número de sinais que vão, de maneira inelutável,
encontrar-se em interação, em um primeiro momento, com a percepção ela mesma, a concepção e a
percepção então em interação.

No nível da concepção, nós podemos deixar entrar também a educação da própria sociedade, a própria cultura,
o meio cultural, o conjunto dos afetos, o conjunto das experiências que foram conduzidas após o aparecimento
neste mundo, que seja nesta vida ou no que é denominado correntemente outras vidas.

A problemática é que a consciência do ser humano em encarnação apresenta um certo número de
filtros. Esses filtros foram nomeados Véus.
Esses Véus, que podem, em um primeiro momento, facilitar o acesso à outra coisa além do que é visível ou
percebido pelo comum dos mortais, não é mais, como vou tentar lhes explicar e demonstrar, do que um filtro
que modifica, certamente, a percepção, dando a ver o que é invisível para os sentidos mas que não é menos
colorido, ele também, pelas suas próprias concepções, suas próprias ideias, suas próprias organizações,
Internas e também sociais.

Falarei então da percepção limitada, no sentido em que é a percepção correspondente aos sentidos habituais
e comuns a todo ser humano, mais ou menos acentuados, mais ou menos evidentes, quer isso se trate, por
exemplo, da audição onde, no plano estritamente físico, existem é claro, tanto déficits de audição como
uma audição que é qualificada de absoluta, o ouvido absoluto.

A consciência evolui então, e se manifesta, por um mecanismo que foi chamado projeção da consciência, em
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meio a um ambiente dado, que vai dar as percepções. Percepções sensoriais, percepções ligadas às
concepções inscritas tanto no humano  como na sociedade.
Da interação, por exemplo, da concepção do humano e da concepção da sociedade resulta uma adequação ou
uma inadequação do humano em relação ao seu ambiente.

A percepção pode também fazer apelo ao que eu nomearia a percepção expandida. É essa que eu lhes
descrevi por tê-la vivenciado no momento de um choque  vivido em minha encarnação passada. 
Essa percepção expandida excede o quadro dos sentidos, excede portanto o quadro usual e vai se traduzir por
uma amplificação da percepção, excedendo largamente os quadros usuais e se dirigindo, a algum lugar,
maravilhoso, que era então invisível na percepção limitada.
A percepção expandida se dá em um modo não sensorial, mas extrassensorial,podendo fazer apelo,
eventualmente, a sentidos mais sutis do que aqueles que lhes são conhecidos, como por exemplo a
clarividência, a clariaudiência, a clari senciência, a intuição.  Essa percepção expandida dá então acesso ao que
é qualificado de invisível ou de não percebido pelos sentidos ordinários.
Não esqueçam que a percepção limitada (como a expandida) vai necessariamente encontrar-se confrontada a
suas próprias experiências e a suas próprias construções mentais e também afetivas.

A percepção limitada, como a percepção expandida, correspondem ambas a projeções da consciência que
provocam, em retorno, um sinal podendo ser ele também, e sendo, necessariamente filtrado pelas concepções
e também pelos diferentes filtros chamados corpos sutis que têm, eles mesmos, apenas permitido perceber o
que era então não visível, não percebido no sentido da percepção limitada.  Um como o outro são então
condicionados e condicionantes. Eles não são livres da interferência da consciência, eles não são livres do
julgamento, não são livres do livre-arbítrio mas se inscrevem segundo um princípio chamado evolução,
específico deste mundo.

Toda concepção, limitada como expandida, vai modificar os véus que permitiram essa percepção. O primeiro
dos véus concerne, evidentemente, ao que eu chamaria o afeto ou o afetivo, em seu sentido mais
amplo, correspondendo ao corpo astral, ao corpo emocional ou, se vocês preferem, ao corpo de
desejo. Como resultado, podemos dizer que tanto o que é visto na percepção limitada como na percepção
expandida resulta, de uma certa maneira, da qualidade do corpo de desejo, de sua presença, de sua rarefação
mas também do que constitui as concepções que interagem com esse corpo de desejo, chamado corpo
mental ou o véu mental.

O véu mental é constituído das crenças, das ideias e das experiências que ajudaram a formar, a
construir diretamente a personalidade, dando-lhe um quadro de referências e de ajustamento ao
ambiente.  O ambiente sendo ele mesmo formado, através da cultura, da educação, da experiência vivida com
familiares e as diferentes relações construídas, faz com que a mesma realidade deste mundo não se traduza
pelo mesmo real no sentido da concepção, para cada Irmão e cada Irmã.  A diversidade das crenças, das
ideias, das emoções e dos afetos traduz indiscutivelmente esse princípio e é o que faz a diversidade, a riqueza
do que é chamado a vida deste lado aqui em que vocês estão.

Nenhuma dessas percepções dá conta da Verdade absoluta ou do real. Muitas vezes foi dito que o
invisível não era a verdade sobre este mundo e que o que era visível para os olhos, para os sentidos ou para
as percepções era apenas filtrado, de alguma maneira e confrontado, de alguma maneira, a suas próprias
experiências.
Assim sendo, por exemplo, o que é chamado por sentimento. Muitos Irmãos e Irmãs confiam em seus
sentimentos, sem duvidar um segundo que o sentimento é, ele também, passado pelos filtros do véu
astral e do véu mental. E portanto ele também submetido a uma dualidade inexorável já que existem coisas, e
vocês o sabem, que lhes parecem justas, que lhes parecem injustas, que lhes parecem boas ou que não lhes
parecem boas para vocês ou para o outro, mas sempre em relação a um sistema de filtros ou de véus ligados
às ideias, às crenças, à educação e ao sistema social. Parece, por ora, e já que tanto a percepção limitada,
como a expandida, são alteradas pela própria interação existente em meio a este mundo.

A questão que se coloca é, portanto, saber se a percepção, como a concepção, podem se aplicar
evidentemente além das leis e das interações deste mundo.
A resposta, através do que vocês vivem, do que vocês têm lido, leva-os a pensar e a viver que isso não é
verdadeiro. O sentimento de um não é o sentimento do outro. E contudo, o que é observado pode ser
estritamente, exatamente o mesmo objeto, a mesma consciência, a mesma energia, o mesmo acontecimento,
podendo se traduzir, para um Irmão e um outro Irmão como opostos. Dito de outra forma, o que é bom para
um não é bom para o outro. Podemos razoavelmente considerar que isso é assim em outros
lugares. E o podemos afirmar, e é o que vou tentar  lhes desenvolver, que enquanto existe uma percepção,
enquanto existe uma concepção, enquanto o que é chamado os véus ou corpos sutis estão presentes, nenhum
elemento restabelecido à consciência pode ser exato, porque ele é, como acabei de explicar, colorido pela
presença dos ditos véus, dos ditos corpos sutis, mesmo no que concerne às coisas não visíveis, quer dizer em
meio à percepção expandida.
A concepção é ela própria resultado do conjunto das crenças de tudo o que foi experimentado ou do que
vocês tenham eventualmente aderido sem mesmo se colocar a questão de saber porque vocês aderiram a tal
crença, porque ela lhes parece justa.  Mesmo se não existe sentimento associado, nem percepção
associada. Assim é a história do gênero humano sobre este mundo, onde se traduz, nesse nível



também, uma espécie de filiação, confinante e alienante, privando-os da Liberdade.

Tudo o que é conhecido, provável e experimentável se referirá sempre apenas ao seu próprio ponto de vista,
como foi dito, quer dizer apenas aos seus próprios filtros, e seus filtros não são os mesmos que os de um
Irmão ou uma Irmã, e no entanto nós somos todos Um.
Então existiria, além da percepção limitada como da expandida, além das concepções, além do afetivo e das
emoções, algo que permitiria superar seus limites, de alguma forma, e permitir acessar um Ilimitado onde não
haveria, senão uma mesma finalidade, pelo menos um mesmo suporte ou um mesmo elemento comum e que
então atingiria o que chamamos o princípio da Unidade.
Enquanto os véus estão presentes  (mesmo se lhes dão a ver o que é dito invisível para os sentidos),
vocês permanecem e ficam condicionados pelas suas próprias concepções: ideias, cultura,
educação, experiências pessoais, experiências de vidas passadas.

Dentro do sistema que é referência a um passado, a uma experiência, pode-se encontrar uma
objetividade total?
Isso é estritamente impossível.
O que é justo para você não é justo para o outro. E penso que não haverá ninguém para me contradizer,
referente também ao que vocês chamam o Amor à Luz, às religiões, aos sistemas sociais e mesmo entre dois
indivíduos extremamente próximos, não há, de maneira infalível, a mesma percepção, a mesma concepção.

Podemos então nos perguntar, muito legitimamente, se a percepção ela mesma, seja ela a mais expandida
possível, como as mais vastas concepções possíveis, não são senão obstáculos a algo do outro. Pois que
toda percepção, toda concepção, todo afeto, toda emoção vão induzir uma forma de reação no indivíduo
encarnado que é o modo de expressão normal da encarnação, que podemos chamar, da maneira a mais ampla
possível, Ação/Reação.

O fato de perceber ou de conceber sendo então uma ação, a reação se traduzindo pelo ajustamento ao que é
percebido, ao que é concebido, ao que foi a experiência pessoal. Daí derivam todas as incompreensões
existentes sobre este mundo. A maior parte dos seres humanos evoluem segundo o princípio das crenças.
 Há algum tempo, eu lhes tinha explicado o papel da imagem, o papel da visão. O que eu disse hoje ultrapassa
largamente o quadro visual. Vocês todos também sabem que sobre os sentidos mais sutis, como a audição, a
mesma música, a mesma voz pode parecer agradável ou desagradável, ou indiferente. E no entanto, de modo
objetivo, o som, a música  que é emitida é exatamente a mesma, sobre o plano físico. Mas o resultado, para um
indivíduo, pode ser aí também estritamente o oposto para um como para outro.

A percepção pode parar? As concepções podem parar?
Eu entendo por parar, não desaparecer, pois elas são a base da consciência em encarnação, e a
encarnação não é senão um jogo de interações.
Existe, então, um meio de colocar fim aos filtros, de colocar fim à percepção limitada como à
expandida, de colocar fim às concepções e de colocar fim aos afetos e às emoções?
A resposta é seguramente: sim, é ser Absoluto.

Evidentemente, vocês sabem que nada se pode dizer do Absoluto, e em minha vida, eu dizia a alguns
interlocutores que aqueles que me falavam também, evidentemente, nunca tinham atravessado o Rio para ir ao
outro lado. E certamente, enquanto vocês não atravessarem o Rio, vocês não têm nenhuma
possibilidade, pelas percepções, pelas concepções, mesmo se sua concepção aproxima-se da
Verdade e do real da Outra Margem, vocês não têm nenhuma experiência e isso permanece no nível
da crença, ou de uma adesão a um dogma.
Tudo o que não é, então, experimentado realmente por si mesmo não apresenta nenhum sentido nem nenhuma
realidade em relação à percepção e à concepção, quer dizer que isso permanece, mesmo se chocantes.

Existiria então uma concepção limitada oriunda do que vocês viveram, ou daquilo a que vocês aderiram neste
mundo por sua experiência, seus afetos e suas emoções.
Há, do mesmo modo, uma concepção expandida que poderíamos chamar dos ideais, mas esses mesmos
ideais, sejam eles os mais nobres, como uma aspiração ou uma tensão para um futuro melhor ou sublimado,
não são em nada uma experiência vivida. Essa concepção expandida, qualquer que seja o ideal, seja o Amor, a
caridade, a compaixão ou a Idade de Ouro, permanecem apenas projeções, mesmo que elas sejam mais
expandidas, é claro, do que as concepções limitadas que regem, por exemplo, as regras morais, sociais,
políticas de sua sociedade.
Ter um ideal, efetivamente, expande a concepção, porque a partir desse momento, vocês não estão mais
enrijecidos nos mecanismos ligados à experiência passada, mas vocês tentam criar, realmente, um mundo
melhor.
Mas esse mundo melhor, que vocês querem ou não, mesmo apoiando-se sobre conceitos ideais como o
Amor, não poderá ser senão tingido por seus próprios filtros, suas próprias experiências. E se chocará,
fortemente, com o que está estabelecido em meio à sociedade, como tecido social ou grupo social, como algo
imutável.



A novidade e a busca de novidade que vocês podem aplicar em relação a um mundo melhor não será,
definitivamente, senão função de sua própria experiência, quer dizer de sua própria consciência. E essa
consciência, também, seja ela do eu ou do Si. Seja ela, também, limitada ou expandida.
Tanto uma como a outra não mudam estritamente nada.

Então, existe um meio de ir além de tudo isso?
O paradoxal, é que é necessário cessar a percepção, cessar a concepção, cessar as emoções e o afetivo para
transbordar sobre o que sabem não ser possível como uma passagem ou experiência, mas como estado
último, nomeado Absoluto.
Nós lhes temos dado elementos, elementos sobre os quais nós temos insistido, enquanto Pilares do Coração.
Dois deles aqui, nomeados Humildade e Simplicidadelhes foram largamente explicitados. Mas a Humildade e
a Simplicidade, enquanto concepção, não são suficientes para ultrapassar a concepção expandida, mas
fornecem um quadro que eu chamaria de mais vasto, permitindo talvez ultrapassar esse quadro.

Há somente a Transparência que pode permitir, na ausência de percepção e de concepção, não mais
projetar a consciência e se colocar além do sujeito-objeto e,  portanto na distância necessária entre um sujeito
e um outro sujeito, um sujeito e um objeto, entre um objeto e um outro objeto que são definidos pelo que foi
nomeado uma localização exata, uma determinada  forma, uma densidade e um conjunto de características
físicas extremamente exatas, que definem, de outro modo, o que é o objeto.
Isso é um pouco mais difícil para o sujeito, mas é realizável, da mesma maneira, por aproximações, diversas e
variadas, existindo tanto no nível filosófico, como sociológico, como espiritual. Mas que são apenas referências
de um quadro, experimentado ou experimentável, e que permitem, de algum modo, se desembaraçar deste
mundo no qual nós evoluímos quando estamos encarnados.

O que então eu quero lhes falar não tem estritamente nada a ver com o que é definido. E como vocês o sabem,
nós não podemos falar do Desconhecido. Nós não podemos falar do Absoluto. Mas se há um elemento
sobre o qual eu posso  desenvolver, é a Transparência, porque a Transparência, quando é adotada, vai
transbordar muito precisamente sobre a não percepção e a não concepção.Isto quer dizer, de alguma
maneira, uma extração do modo de interação da consciência ordinária (como expandida).
Isso passa, evidentemente, pelo silêncio sensorial.  Isso passa, evidentemente, pelo distanciamento de suas
próprias crenças, de suas próprias ideias, de seus próprios pensamentos, assim como de seus próprios afetos
e de suas próprias emoções.  O que poderia se chamar, em um primeiro momento, uma forma de
desidentificação ou de despersonalização, com todos os seus componentes negativos tais como o concebe,
por exemplo, a psiquiatria.

Uma vez que, certamente, desde que a despersonalização ocorre e não há mais satisfação em
relação ao mundo, os termos de diagnóstico caem, por exemplo, na psicose ou no autismo.
Mas eu não me dirijo, certamente, a esse lado psiquiátrico, mas aos seres humanos sensatos, que têm sido
sensatos ao buscar, de algum modo, um sentido para sua vida, algo diferente, e que é seu caso se vocês me
leem ou se vocês me escutam.

Então, como ultrapassar a percepção, como ultrapassar as concepções?
Bem, é conveniente antes colocar-se fora do sujeito e do objeto, tornar-se, de algum modo, o observador, o
que foi nomeado como imutável.
A Transparência permite isso. Porque ela não vai negar o que é percebido, ela não vai negar as
concepções,  mas largamente  transcendê-las, ultrapassando-as, para ir bem além do que está inscrito, tanto na
limitada como na expandida. O que não ocorre senão a partir do momento em que vocês podem, efetivamente,
ir para a Outra Margem. Não há um caminho para ir para lá, existem apenas meios que podem fazer cessar o
que é conhecido, o que é limitado, o que é da ordem da experiência.

Os véus estão aí desde a encarnação. É claro, essas camadas isolantes, elas se encontram como vocês o
sabem no nível do sistema solar, tendo sido muito amplamente rompidas, e mesmo algumas entre elas, no
nível coletivo, foram dissolvidas. 
Agora, exatamente, o que pode lhes permitir dissolver seus próprios véus?
Bem, é necessário antes aceitar que vocês não podem perceber nada através da própria consciência, nem
conceber nada, através da consciência ou da experiência, referente à Outra Margem.
Assim, então, numerosos princípios lhes têm sido comunicados, explicitados, como a refutação, a
investigação, eu não voltarei a isso, é claro, esse não é meu papel.
A Transparência, eu a descobri, e ela continua, de algum modo, uma atitude particular ligada às condições de
minha encarnação em minha última vida, mas também pela capacidade tanto de ser absorvido pelo que eu
observava quanto pela vontade de não interferir.  Era então uma vontade pessoal de não interferir com a
percepção e ainda menos com as concepções.

Isso necessita estar Livre de todo julgamento, isso necessita estar Livre de tudo a priori e antes de
tudo, liberar-se de toda crença, de toda adesão aos próprios afetos, às próprias emoções e à sua
própria história.



Esse processo de abstração ou de extração de si mesmo, ainda uma vez, não é uma despersonalização, mas
vai lhes permitir poder experimentar a Transparência.
A Transparência é muito exatamente o instante que se produz quando não existe mais a concepção, quando
não existe mais a percepção. Isto quer dizer que a percepção foi impulsionada até o seu extremo, essa
percepção expandida dá-lhes a ver o milagre da vida, dá-lhes a ver o invisível e a percebê-lo, senti-lo.
Mas como eu o disse, todo sentimento é necessariamente marcado por seu próprio julgamento de valores,
pela escala de referências que lhes é própria, ainda uma vez.

Nenhum ser humano encarnado não possui uma escala de valores, de referências ou de julgamento, que seja a
Verdade, uma vez que não existe, em seu nível, como no nível de cada Irmão e Irmã, senão uma verdade
relativa.
A Verdade absoluta situa-se bem além das capacidades deste mundo, bem além se suas capacidades
de percepção, de concepção, de afeto ou de emoção.
Há, portanto, um processo que poderia parecer, aí nesse nível, como um não senso (absurdo). Porque a
consciência consciente dela mesma, não pode imaginar nem mesmo supor que seu desaparecimento possa
dar acesso à Verdade ou ao Absoluto. Sobretudo que um certo número de princípios de preservação são
onipresentes, vocês o sabem.  Trata-se dos condicionamentos desse corpo, como do conjunto dos
condicionamentos ligados à educação. 

A educação os confina, ela não os torna Livres, porque ela os induz às crenças.  Tudo aquilo que representa as
ideologias, mesmo nas matemáticas que reproduzem a explicação deste mundo. Mas essa explicação
permanece no nível da ideia, ela pode permitir a exploração da ciência e da tecnologia, mas em nenhum caso
pode lhes dar acesso à vivência de sua consciência, além de qualquer consciência.
O elemento Maior é a Transparência e eu volto a isso.
Passar da percepção limitada à percepção expandida vai transcender os sentidos habituais para lhes dar
acesso ao que é chamado o suprassensorial ou o extrassensorial, o suprassensível. Porque estes não são
percebidos pelos sentidos mas por outros mecanismos, que vocês chamam chakras ou projeção sutil, dos
diferentes véus, das diferentes camadas isolantes  do ser humano.

A partir do instante em que vocês aceitam que o conjunto de seus sentimentos, que o conjunto de suas
percepções, que o conjunto de suas concepções não resultam, finalmente, senão em seus diferentes filtros
pessoais, a partir do instante em que vocês cessam de interagir ou de querer agir no que é visto, percebido,
concebido, cria-se, no interior da consciência, um estado de neutralidade.  Esse estado de neutralidade
pode, na maioria das vezes, e principalmente no que vocês vivem atualmente, permitir-lhes encontrar
as realidades ultrassensíveis. Os melhores exemplos e mais recentes concernem ao Canal Mariano,
a Onda da Vida ou mesmo ao Supramental. Mas isso não é suficiente.

Tem-lhes sido falado e explicitado, em numerosas vezes, o princípio do Abandono do Si.
Especificando-lhes que os Quatro Pilares, Infância, Integridade (Ética, se vocês preferem) ou ainda,
além da personalidade, a Transparência, a Humildade e a Simplicidade, eram, de algum modo, os
guias, os trilhos que iam lhes permitir superar as regras, quaisquer que elas sejam e sobretudo seus
próprios filtros.

No momento em que se produz a percepção expandida, qualquer que seja a forma que ela tome, que seja
através do Canal Mariano, que seja através da clarividência, que seja no nível da intuição ou de um sentimento
indefinível que não se exprime, necessariamente, por uma clarividência, uma clara senciência ou uma clara
audiência mas, bem mais, por um lado que eu qualificaria de instintivo, que quer dizer que o próprio corpo pode
reagir ao que é bom para ele e ao que é mau para ele, isso todos os sabemos.
Mas vocês não têm nenhuma prova (e, além disso, ela não pode existir) a não ser pelo sentimento, instintivo ou
visceral, ajudando-os na vida deste mundo, não que seja uma ajuda para acessar ao Absoluto, bem ao
contrário.

A partir do momento em que vocês dão vez aos seus sentimentos, vocês se distanciam do Absoluto, porque
vocês aderem à sua história, vocês aderem à sua experiência, a suas percepções, a suas concepções e ao
seu instinto.
Isso pode lhes ser muito útil para defendê-los nesta vida mas não lhes permitirá, em nenhum caso, passar ao
outro lado e ir para a Outra Margem.

É necessário portanto renunciar. É necessário então, em um dado momento, além de qualquer percepção,
colocar em movimento um mecanismo que vai lhes dizer: “ basta” e isso se chama, de algum modo, a
Maturidade.
Essa Maturidade vai lhes mostrar, de maneira muito mais geral, que a dualidade, que o karma, a
ação/reação, que a encarnação neste mundo, não podem em nenhum caso inteirar-se do que vocês
São.
 É claro, cada Irmão e Irmã não chega a essa Maturidade no mesmo momento, a problemática é que a
Maturidade, agora, é um processo coletivo e que não concerne ao seu indivíduo nem a uma pessoa mas sim
ao conjunto deste sistema solar, que vem ao seu encontro.



Portanto, é de algum modo, urgente encontrar o que sempre esteve aí, o que jamais desapareceu, além,
justamente, de seus filtros, de suas experiências, de suas concepções, de suas percepções e de sua própria
Consciência.

É claro, a percepção limitada e a percepção expandida correspondem, de algum modo (e em todo caso são
sobrepostas), à passagem do Eu ao Si, o que quer dizer do estado humano comum, onde circula a energia
vital, ao que é denominado o Supramental ou o Vibral, dando-lhes a descobrir um certo número de novas
características, cujos nomes foram múltiplos no decorrer desses anos. Houve, de algum modo, uma
aprendizagem que levou a Consciência a passar de algo limitado a algo expandido.

A partir do instante em que, qualquer que seja, ainda uma vez, o sentido ou o que está além dos sentidos, que
dá a perceber essa percepção expandida, há um momento em que é necessário cessar tudo isso, porque
nada disso os levará ao bom porto e tudo isso apenas manterá um confinamento, mesmo se um certo número
de elementos lhes permitem se extraírem através da Alegria, através do Samadhi e através da experimentação,
que seja a Kundalini, o despertar dos chakras ou ainda a Onda da Vida, porque em tudo isso, há um
observador.  A onda da Vida apresenta uma especificidade pois, em um dado momento, no mais total
Abandono do Si, vocês podem tornar-se a Onda da Vida e então Ser o que vocês São de toda Eternidade,
quer dizer Absoluto.

Qual é então o mecanismo, que não é uma passagem, mas que permite passar de uma percepção
expandida para a não percepção?
Bem, é justamente a Transparência. Coisa que eu manifestei, desde minha mais tenra idade, antes mesmo de
ter acesso à percepção expandida.
A Transparência consiste em se deixar atravessar, não interferir, não interagir com o que quer que
seja. Isso se reúne, em parte, ao princípio da não dualidade que vocês encontram, por exemplo, tanto no
Induísmo no nível da Advaita, como vocês encontram no Sufismo original ou, ainda, no Budismo original e não
organizado porque, desde que haja organização, desde que haja estruturação, há concepção e há perda da
expansão. E isso é uma constante.  Nenhuma tecnologia, já que baseada sobre o que é perceptível, ou que é
conceitualizável, pode lhes permitir, aí tampouco, acessar a outra coisa senão o Si.

A Transparência da qual eu falo é um estado que poderíamos qualificar de Vacuidade. É o momento
em que toda percepção vai se desligar, em que toda concepção vai se desligar. É bem mais do que a
meditação. Os estados de Alinhamento, que vocês vivem desde, para alguns, muitos anos, são
destinados a fazê-los ir para isso.
Alguns entre vocês, hoje, vivem momentos em que a Consciência está como ausente, sem que isso
seja dormir, propriamente dito, mesmo se isso é sobreposto. É nesse nível que se situa a
Transparência, no momento em que há, de algum modo, uma obliteração da Consciência, uma
obliteração dos sentidos, uma obliteração da percepção, das concepções, das emoções e dos afetos.
É muito precisamente nesse instante, que vocês saem de todo tempo, quer dizer da linearidade
passada, presente e futura, que os faz sair de todo sentimento, que se encontra a solução.

Enquanto vocês ficam no nível dos sentimentos, vocês permanecem em sua história pessoal. E vocês não
podem ter acesso à sua história imortal, à sua Eternidade. Isso é uma constante. Inteirar-se disso é a
Maturidade. Inteirar-se disso, é depor as armas e é Abandonar o Si.
Mas isso somente pode se produzir quando há uma forma de saturação, tanto dos sentimentos como das
percepções, tanto limitadas como expandidas.

É o momento em que vocês não aceitam ter nenhuma autoridade exterior, de não lhes referir nenhum modelo,
nenhum mestre, nenhuma ideologia, nenhuma crença, nenhum ser humano, como nenhum ser espiritual. E,
além disso, os princípios (alcançados pelo Canal Mariano, para aqueles que o vivem) de Comunhão, de Fusão
têm um único objetivo: a Dissolução e portanto, a Transparência. É então a cessação completa da
interação com o mundo, visível ou suprassensível, que conduz ao fim da experiência e ao fim da separação,
quer dizer à Liberação.

Portanto nós os temos conduzido (e isso já foi exprimido) a perceber algo do expandido, a penetrar uma
realidade ultra sensível ou suprassensível, principalmente no nível coletivo, os planos sutis e os planos
multidimensionais estão próximos de vocês, até dando-lhes a perceber a presença tanto de desencarnados
liberados como de seres espirituais. E lembrando-os, como foi dito, que não é o lado sensacional de entrar em
contato com isso que os faz ultrapassar a percepção, mas a própria interação, que transborda sobre algo bem
mais vasto. 
Assim então, não é do seu ponto de vista nem do ponto de vista de uma entidade Arcangélica, de uma Estrela
ou de um Ancião, que se atinge essa alquimia, mas bem na interação que se tem onde, justamente, a distância
desaparece, onde justamente o sujeito desaparece, onde os sujeitos podem mesmo se tornarem
intercambiáveis, dando-lhes a viver o que é nomeado a Transparência. Porque para ser o outro, é necessário
que você esteja vazio. Quaisquer que sejam os nomes que vocês empregam. Que isso seja um princípio de
Dissolução, de Fusão ou, ainda, algo chamado o Walk-in.
Tudo isso participa de uma única coisa: fazê-los descobrir e aceitar a imortalidade, o que quer dizer o
que vocês São, em Absoluto.



A não percepção não é então uma ação de recusar a percepção. É bem atravessar por ela, aceitar não mais
interagir com o que é percebido e ir além do que é percebido, da mesma maneira que é necessário ir além do
que é concebido, além de suas próprias experiências e de seus próprios sentimentos. Enquanto existe um
sentimento, vocês não estão Livres. Enquanto existe uma concepção, vocês não estão Livres. Enquanto existe
uma interação, vocês não estão Livres.
Tudo o que nós temos conduzido juntos (e que vocês têm conduzido sobre esta Terra) lhes permitiu, para
muitos de vocês, viver o Si, aproximarem-se, de algum modo, de um estado suprassensível, dando-lhes
acesso a concepções expandidas e a percepções expandidas. Mas mesmo isso deve desaparecer. É apenas
no desaparecimento completo de todos os véus, de todas as interações e de todas as projeções  que se situa
o Absoluto.  E isso passa necessariamente pela Transparência.

Essa Transparência não é absolutamente uma regra moral de conduta, de personalidade para
personalidade, mas bem a Transparência da não percepção, da não concepção, fazendo desaparecerem
todos os sinais, não recusando vê-los já que, em certos casos, é justamente aceitando ver o que vocês têm
recusado ver que vocês passam através da percepção e da concepção.
Não se trata de negar as sombras ainda presentes, mas bem de atravessá-las e não mais analisá-las,
se elas existem em vocês.  Aceitar ver-se face a face faz parte da Transparência. O que não é uma
Transparência que se define no sentido horizontal (que isso seja no nível de um grupo social ou de dois
indivíduos, estejam eles ligados pela paz ou pela guerra), mas é na aceitação disso, que se situa a
Transparência que permite transbordar sobre a não percepção e a não concepção.

Enquanto vocês inter-reagem sobre este mundo, enquanto vocês inter-reagem com sua história, enquanto
vocês inter-reagem com seus sentimentos, vocês não estão Livres, porque vocês estão condicionados,
mesmo se o condicionamento pode parecer cada vez mais bambo, à medida em que vocês passam da
percepção limitada para a percepção expandida.
Se vocês chegarem a apreender, além das palavras, o que eu disse, vai se tornar cada vez mais
evidente que a solução está aí e ela se chama a Maturidade, que não deriva de uma experiência, mas
que justamente deriva da saturação de experiências.

A partir do instante em que vocês chegam a compreender e a viver que toda experiência da Consciência,
finalmente, não os Libera, mesmo se ela os realiza, então, nesse momento, vocês  estão prontos para viver a
Maturidade.
Desligarem-se dos afetos, desligarem-se das emoções, não para contorná-las, mas sim para
atravessá-las (atravessá-las não querendo dizer analisá-las e ainda menos vivê-las, mas
simplesmente, atravessá-las) então, nesse momento, vocês constatarão que o conjunto de seus
sentimentos, que o conjunto de suas concepções e de suas percepções concernem tanto ao corpo
como à sua Consciência, que neste mundo, desaparecem em totalidade. Nesse momento vocês estão
na Outra Margem.

Para retomar o que disse UM AMIGO, uma outra vez, é a posição do observador que observa um grupo de
humanos. Ou para retomar o que dizia BIDI, é passar daquele que observa a cena do teatro para aquele que
sai do teatro para ver que não há teatro. Enquanto isso não ocorre, vocês estão em uma verdade relativa. E
essa verdade relativa vai fazê-los considerar que tudo o que escapa de seu campo de percepção, de seu
campo de concepção, de seu campo de afeto e de emoção, como ao seu sentimento, não existe muito
simplesmente e, de seu ponto de vista, vocês terão razão.

Mais uma vez, somente a Maturidade é suscetível de fazê-los aceitar a não percepção, a não concepção. E
para isso, é necessário vocês se tornarem Transparentes.  A Humildade e a Simplicidade lhes permitem
chegar a essa Transparência, que não é mais uma regra moral nem social, nem de relação, porque a
Transparência aplicada a uma relação não seria ainda senão um jogo de enganos, ligados à interação,
colocando em jogo os afetos, as emoções, as concepções e as percepções.

O parar de todo sinal, como o parar de toda interação, como o parar de toda projeção, como o parar de toda
interiorização ou exteriorização, vai levá-los ao ponto de ruptura o equilíbrio que os faz passar,
instantaneamente, para a Outra Margem. 
A não percepção não é portanto o parar nem a cognição, nem as percepções mas bem sua suspensão,
permitindo sair realmente, concretamente, definitivamente da ação/reação.  Evidentemente, a pessoa não é
absolutamente concernida por isso. Evidentemente, nenhuma lei kármica, social, moral, espiritual, filosófica ou
psicológica lhes é de qualquer interesse para viver isso. Bem ao contrário. É a superação e a transcendência
de todos esses elementos que vocês têm vivido, conhecido, experimentado, inscritos no nível consciente ou
inconsciente, que cessam.
A não percepção lhes dá portanto, de algum modo, a viver a Essência do que vocês São. Enquanto isso não é
atingido, vocês não estão Liberados.

É claro, nós sempre lhes dissemos que a Liberação concerne ao conjunto da humanidade e que esse
momento estava inscrito na decisão da Terra, assim como nos ciclos astronômicos.
Muitas Estrelas estão intervindo, nesses últimos dias, para lhes dizer que o momento chegou. É inteiramente



isso. Da mesma maneira que UM AMIGO lhes explicou, isso sempre esteve aí. É simplesmente sua
Consciência que não estava aí. E além disso, sua Consciência não pode estar aí em nenhum momento, pois é
necessário que a aconsciência (não consciência) esteja presente a fim de superar, de transcender, de
transfigurar e de ressuscitar no Absoluto.

E, mais uma vez, não há nisto, eu diria, nenhuma obrigação. Porque se vocês não estão maduros, vocês não
estão maduros. Porque se vocês não querem soltar, não soltem. Isso faz parte de sua Liberdade
imprescritível, inscrita tanto na lei da ação/reação como na Lei da Graça. Mas, novamente, isso não pode ser
um e outro, é necessariamente um ou o outro.

Muitas estrelas lhes têm também falado, é claro, do medo e do Amor, porque o que está subjacente,
evidentemente, é o medo. E o primeiro dos medos, que está justamente, ligado ao efêmero: a morte. Enquanto
esse medo não é, ele também, atravessado, vocês não estão Livres. E a Maturidade, é exatamente conceber o
inelutável da Consciência, como do corpo, é exatamente a morte, o que quer que vocês digam, o que quer que
vocês façam, o que quer que vocês experimentem, quaisquer que sejam suas lembranças, quaisquer que
sejam suas visões do futuro (o seu), vocês não escapam de modo algum, em um dado momento, do fim desse
corpo e do fim dessa Consciência.

O que permanece então?
É nessa reflexão que se desenrola e se desenrolará para vocês, o Choque da Humanidade, que é
também um Choque Individual.
Resolver a equação não é um fazer matemático nem físico, mas sim de Abandono, quer dizer de ir,
honestamente, para a não percepção.
Se vocês realizam isso, se vocês realizam a Refutação e a investigação, vocês superarão todas as
experiências que vocês vivenciaram até o presente, para se estabelecerem na não experiência, o que quer
dizer no estado de Ser.

Esse estado de Ser que eu diferencio formalmente do “Eu Sou” ou do “Eu Sou Um”. Para muitos, o
“Eu Sou” e o “Eu Sou Um” foram etapas de construção indispensáveis, eu diria, de uma escala que
não existe e que, contudo, lhes foi útil, segundo seu ponto de vista.  Mas enquanto vocês permanecem
em seus pontos de vista, vocês permanecem confinados no medo e vocês não são, é claro, Absoluto. Quer
dizer, vocês não vivem a Verdade Absoluta que no entanto, eu os lembro, sempre esteve aí.
A única maneira de passar aí, uma vez que não é uma Passagem, de se estabelecer aí, é então passar da
percepção expandida à não percepção.

Enquanto vocês estão submetidos, mesmo a uma percepção superior, Supra sensível, extrassensorial, seja ela
a mais agradável, vocês não estão Livres.
Então, é claro, aqueles que estão instalados em suas percepções, vão lhes responder que o Absoluto não
existe e eles têm razão, de seus pontos de vista, já que não tendo vivenciado, não tendo passado para a outra
margem, eles são obrigados a estar na negação e na recusa. Não há outra alternativa para eles e vocês devem
respeitar, porque o que quer que vocês oponham a eles, os reforçará inelutavelmente. Aquele que não quer
ver, aquele que não quer não perceber, reforça-se.

A Maturidade é então o desaparecimento do medo. A Maturidade é então o desaparecimento de toda
noção espiritual, de toda noção conhecida e de toda organização, em si como no exterior de si. Porque
enquanto existe uma organização, há sempre um dominante e um dominado. Vocês têm o exemplo absoluto
de tudo isso, tanto nos sistemas sociais como nas religiões, como nos domínios ditos espirituais. Enquanto
essa relação dominante/dominado, sabendo e não sabendo, existe, vocês não podem ser Livres, de nenhuma
maneira e, ainda menos, autônomos.
A dominação, a escravidão, a noção daquele que está acima ou abaixo, resultará sempre, em um como no
outro, do medo, mesmo se o pretexto é o Amor, porque o Amor é Livre.

O Amor não está em um princípio de escravidão ou de relação. O verdadeiro Amor Vibral situa-se em
uma Fusão Total da individualidade. É a Fusão de duas quintessências e absolutamente não uma
relação, seja ela satisfatória, qualquer que seja o desejo existente ou o prazer existente nessa
relação.
Nós temos construído, progressivamente, através de nossas diversas intervenções, esse ponto preciso de
ruptura em que vocês estão. Alguns o têm transposto, outros não. Isso se chama a Ressurreição ou a Porta
Estreita. 
As condições dessa passagem dependem, evidentemente, do que vocês alcançaram até o presente. A última
sessão do Manto Azul da Graça realizou a Fusão Total, elétrica, invisível, do Sol e da Terra. Isso está a viver
em vocês, além de qualquer percepção e de qualquer corpo, antes do movimento coletivo, se posso dizer
assim, não leva ao desaparecimento do teatro.  As circunstâncias da Ressurreição dependem muito
precisamente da não percepção, quer dizer da Transparência.

Mas apreendam bem esse termo em sua Essência, tal como eu a redefini e não em suas legendas
pessoais ou em uma aceitação moral, social ou racional.Enquanto existir uma organização em vocês,



essa organização concerne tanto às suas concepções, como aos seus sentimentos, vocês não estão Livres. É
necessário que vocês atravessem tudo isso. E, novamente, é uma questão de Maturidade. Essa Maturidade
não os situa acima ou abaixo, ela não os torna superiores mas ela é, de algum modo, a rendição.
É o momento em que a própria Consciência se dá conta de que, qualquer que seja a percepção expandida,
isso não em sentido, porque isso não tem  fim, mesmo se o fim é um elemento importante nos ensinamentos
espirituais, lhes dizendo que purificando suficientemente isso ou aquilo, vocês vão liberar um karma qualquer. O
Karma existe apenas para a pessoa, ele não existe para o que vocês São no Ser.

Todo o princípio da Ilusão foi de dar sempre mais corpo à Ilusão e de fazê-los validar essa Ilusão seja através
das leis de ação/reação, físicas ou supra sensíveis, não lhes permitindo acessar a outra coisa, mas, como por
acaso, lhes fazendo sempre espelhar uma solução dita futura, através do que é nomeado evolução, as
transformações.
Mas enquanto vocês permanecem na percepção ou nas concepções, nos afetos ou nas emoções, os Véus
estão sempre aí.

A questão que vocês devem então se colocar, é: “estou Maduro ou não?”
Essa Maturidade não se definindo em relação a um número de experiências, a uma intensidade da experiência,
a uma percepção, qualquer que ela seja e, ainda menos, uma concepção, mas bem no mecanismo,
extremamente fino, que os faz, como eu já disse, depor as armas e superar todos os elementos do conhecido.
É a esse preço que vocês são Liberados. As experiências que vocês têm conduzido ou que conduzirão, os
têm aproximado dessa Ressurreição. Alguns entre vocês já a viveram e somente aqueles que a viveram
podem testemunhá-la. E é claro, aqueles entre vocês,

Entre os Irmãos e as Irmãs encarnados que a viveram, o sabem entre eles, porque isso não deixa nenhuma
dúvida, uma vez que estão além da percepção, além do sentimento e além de sua história pessoal. É claro,
aquele que não a viveu não pode ver isso senão com um olhar extremamente crítico, porque ele está inscrito
necessariamente no medo.
Todos os sistemas de defesa, que concernem ao corpo humano, que concernem aos sistemas, às
organizações, às crenças, são todos construídos no medo.  Os exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito
mas  importa recolocar o debate, não sobre as concepções ( que são o que elas são) mesmo nos ideais mais
elevados, mas no que eu nomeei a percepção e que eu lhes expliquei. 
Porque a percepção, a partir do momento em que ela se torna expandida,
Se lida muito mais facilmente. E é então muito mais fácil entrar na não percepção. Alguns entre vocês a
experimentam como uma aproximação do que foi nomeado a Infinita Presença ou a Última Presença. São os
momentos em que não existem mais parâmetros, que são as primícias da Deslocalização.  Não sabendo mais
quem vocês são, onde vocês estão, vocês se dirigem para a Liberdade e a Maturidade e a Autonomia, não
antes.

Os elementos que eu lhes explicitei são para retomar, é claro, e para reler, porque a leitura, além da simples
compreensão, pode lhes dar o clique que lhes permitirá superar a percepção expandida.
A percepção expandida pode ser definida como tudo o que é extrassensorial: clariaudiência, clarividência, clara
senciência, dando-lhes a ver o mundo astral que é também uma verdade relativa mas que não é nem uma
finalidade, nem um objetivo, mas bem um Véu.  Ali onde estão situados todos aqueles que vão lhes comunicar
as leis da alma, as leis da evolução, a organização espiritual, sobretudo do 20º século mas que, jamais, lhes
vão propor e expor o que é a Liberação, seduzindo a alma e a personalidade e o Espírito, no conhecimento
dos mecanismos e do funcionamento da encarnação e da evolução.
O Ser não tem de evoluir, ele não pode evoluir. A Maturidade está aqui. Somente o medo pode evoluir e
enquanto houver o medo, há evolução, que é uma crença e, às vezes, uma percepção. Mas isso permanece
uma percepção, seja ela a mais expandida.
Somente a não percepção os faz passar para a Outra Margem. Antes isso é impossível.
Irmãos e Irmãs,  faço agora o Silêncio das palavras, a fim de reforçar nossa Comunhão.

... Partilhando o dom da Graça ...

Rendo Graças por sua Atenção. 
IRMÃO K os saúda. 
Até logo.

 ***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1539
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Tradução para o português: Ligia Borges



 ~ VER e OLHAR ~

Eu sou NO EYES, e eu lhes apresento a Minha Graça, e eu acolho a de vocês.

Eu venho falar-lhes da minha experiência, aquela da minha última presença sobre a Terra, para tentar fazê-los
apreender um mecanismo preciso, referente ao fato de ver e ao fato de olhar.

***

Ver consiste em voltar os seus olhos ou a sua atenção para o que deseja ser percebido e que vai, portanto, ser
recebido.

O ver, na encarnação, depende dos olhos.

O ver, no invisível, na encarnação, depende do terceiro olho.

Existe, como vocês sabem, a Visão Etérea, que se deixa ver o que está por trás do visível (mas que não é o Astral)
[visão astral].

E, depois, existe, isso lhes foi explicado, a Visão do Coração.

A Visão do Coração é uma expressão, mas a Visão do Coração é além de todo olhar e além de todo ver.

Ela corresponde ao que os Arcanjos, frequentemente, têm repetido, os Anciões e nós mesmas, as Estrelas: tudo está
no Interior de vocês.

Então, falar da minha experiência é tentar fazê-los apreender o que acontece, quando se passa de um mecanismo a
outro mecanismo.

O mecanismo da visão com os olhos, como da visão do terceiro olho é sempre voltado para o exterior, e faz
abstração, é claro, do Interior.

Eu definiria esse Interior não tanto como uma oposição em relação ao exterior, mas, efetivamente, o que nasce no
Interior do que vocês são, para diferenciá-lo do que nasce no que é deixado se ver no exterior (quer seja visto com os

olhos ou com o terceiro olho).

***

O que é visto com os olhos e com o terceiro olho não existe: são projeções.

O conjunto do mundo, dos Universos, efetivamente, está presente em cada um de nós.

A Visão do Coração é essa espécie de Reversão, que não é uma, ou de Basculamento, que não é um.

Aliás, nos momentos em que eu passava da visão do lugar onde eu estava (que não era uma visão dos olhos, mas
uma Visão Etérea), no momento em que eu passava para a Visão do Coração, eu percebia, sentia e vivia um

Basculamento.

É como se o conjunto do meu ser basculasse de um lado ou de outro, dando acesso ao que estava escondido à visão
dos olhos, como à visão astral e como à Visão Etérea.

***
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Ver além de todo olhar é ver com o Coração.

Esse ver com o Coração não é, simplesmente, Amar, não é, simplesmente, levar a atenção e a afeição ao mundo,
tanto visível como invisível, é reverter-se para o Interior de si mesmo.

A melhor das analogias que se pode encontrar é o que acontece durante o sonho: ele tem imagens, ele tem
impressões e há lembranças.

Por vezes, é muito colorido.

É claro, os sonhos têm várias origens: eles podem se referir, simplesmente, à vida comum, e se tornarem até
proféticos, ou anunciadores, ou simbólicos.

Vocês não são capazes de definir (ninguém), voltando de um sonho, pela manhã, e lembrando-se dele, onde se
situava esse sonho.

Do mesmo modo, para aqueles que têm a possibilidade de explorar o que eu nomearia, no sentido mais amplo, os
Universos paralelos ou as Dimensões paralelas, vocês não têm qualquer meio de saber onde eles estão.

A Visão do Coração vai um pouco mais longe, porque ela deixa-se viver, nesse Basculamento, um desenrolar que é
Interior, que não é mais uma visão, que não é mais um olhar dos olhos, nem do terceiro olho, nem uma visão etérea.

Mas o que é visto supera o próprio princípio do ver, o próprio princípio da percepção, tal como isso acaba de ser
explicado e os faz entrar na vivência.

Essa vivência não é uma experiência, nem uma projeção, nem uma forma, nem uma cor, porque tudo ali está incluso.

É o espaço, fora de todo espaço, no qual não existe qualquer separação e qualquer forma e que, no entanto, contém
todas as formas.

***

Se vocês aceitarem não mais ver com os olhos, se aceitarem não mais ver com o terceiro olho, se aceitarem superar
a visão etérea (no entanto, útil, sobre esse mundo), vocês vão se aperceber de que há um Basculamento que se faz,

no qual a pessoa que vocês creem ser desaparece, no qual não há mais sujeito, mais objeto, para empregar as
palavras empregadas pelos Anciões, não há mais distância, não há mais forma para a consciência comum e para o

ver comum: nada mais há, é aí que tudo aparece.

Mas o que aparece não é um ver, nem uma forma: isso se junta, totalmente, à não percepção que se deixa ver além
do olhar, qualquer que seja a localização desse olhar.

É o que poderia ser chamado – como foi nomeado, por alguns Anciões – o Verdadeiro Conhecimento, que é
imediato e direto, e que não passa por qualquer suporte.

***

Isso está bem longe da intuição, está bem longe do instinto, está bem longe da empatia, da compaixão, e isso foi
nomeado Absoluto ou o Grande Espírito.

No meu povo, alguns chegavam a ir ao Grande Espírito, a Reverter-se, a Bascular-se, e a ver essa forma de
conhecimento, direto e imediato, que não depende de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer percepção e,

sobretudo, visual, nem mesmo sensorial ou extrassensorial.

Essa não percepção é o Absoluto, ela é, para nós, o Grande Espírito.

Ela é a não diferenciação na qual estão incluídas todas as diferenciações.

Ver além de todo olhar é Conhecer, é o que se situa exatamente após a Fusão, a Dissolução, é o momento em que
não existe mais distância, no qual um e o outro são confundidos, no qual o tempo e o espaço não existem mais,

dando-lhes acesso a todos os tempos, a todos os espaços, a todas as dimensões.

É uma viagem, mas essa viagem não ocorre em uma determinada dimensão, com determinados encontros, mas
acontece, realmente, no Coração, não o coração órgão, não a roda de energia do coração, mas bem mais: é o

Centro do Coração.

***

O que é recebido, na não percepção, não é uma informação que pode ser qualificada ou quantificada e, no entanto,
tudo é visto.

É possível descrever uma rua ou uma floresta no outro extremo do planeta, como não importa qual Dimensão, não
importa qual corpo, pela experiência direta, pela fusão direta.

Como foi dito, precisamente, é o momento em que as percepções param, ou seja, em que a distância desaparece.



Quando a distância desaparece, vocês estão imersos no Centro do Coração e é nesse Centro do Coração que se
revela a totalidade do que pode ser conhecido.

Esse conhecimento não é uma visão: é um ver além de todo olhar, é imediato e instantâneo.

Não é um sentir, não é algo que possa ser definido através, por exemplo, da descrição de uma flor que vocês viram
ou da descrição do que podem ver na visão etérea (como o sol azul, por exemplo).

É, portanto, o Conhecimento direto, total, de tudo.

É ver além de todo olhar, é ver além do que é visto.

É não, unicamente, conhecer as causas, os prós e os contras.

É, realmente, ser o Conhecimento.

É, realmente, estar na Visão do Coração.

***

Isso se acompanha por essa noção de Basculamento, e a palavra que se poderia encontrar, também, é uma
invaginação.

Essa invaginação os faz penetrar no coração do Coração.

Nós dizemos, nós, índios, que cada animal, cada folha de grama é uma parcela do Grande Espírito, assim como nós,
humanos.

Mas nós o dizemos, não tanto como crença, não tanto como adesão a uma cultura, mas, efetivamente, como a
Essência do que pode ser vivido no Conhecimento.

Aceitar que o Conhecimento é sem os olhos, que o Verdadeiro Ver não pode ser assimilável seja ao que for de
percebido no exterior, é uma revolução.

É a revolução que acompanha o Grande Espírito, o Absoluto, o Não Ser, a Não Consciência.

Instalar-se nesse ver faz cessar todo olhar.

Como lhes exprimiu o IRMÃO K: então, os filtros não existem mais, as camadas isolantes não existem mais.

Não há mais sentido de identidade, nem de pessoa: há o que É, há o Conhecimento, sem qualquer distância e sem
qualquer possibilidade de interpretação.

No interior de si mesmos, no coração do Coração, vocês podem ver sem desvio, absolutamente Tudo.

Retenham que esse ver não é uma imagem, nem uma forma, mas é um conhecimento imediato, que pode se
expressar, para vocês, depois, pela descrição de uma forma, de uma cor ou do que quer que seja mais, mas não

antes.

Porque, se vocês virem uma forma antes de terem basculado ou invaginado a sua consciência, nesse Conhecimento,
esse não é o Verdadeiro Ver: continua uma visão exterior, uma visão etérea (que é, portanto, sublimada), uma visão

astral.

***

Esse conhecimento, que é o Verdadeiro Ver no coração do Coração, os faz viver o que vocês veem.

É o próprio princípio do conhecimento.

Quando vocês veem isso, nenhum erro é possível.

O Basculamento prévio vai tornar-se cada vez mais fácil.

É, como diria um dos Anciões, um mecanismo que poderia aparentar-se a um switch, mas esse switch, esse
Basculamento não se refere a coisas que foram descritas, mas se refere, verdadeiramente, ao conhecimento que é,

portanto, independente da Consciência no coração do Coração.

Assim, quando nós dizemos que estamos em vocês, nós nos temos, muito precisamente, naquele lugar.

O Universo, os Mundos, Tudo está aí.

E estar aí é ser o Conhecimento, é Ver além de todo olhar.

Não é ver as causas, não é ver os efeitos, mas é bem mais do que isso.



A Vibração ou o Conhecimento chega por si mesmo, e pode, depois, unicamente depois, ser expresso em palavras,
em forma, em cor, em impressão.

Esse Conhecimento é, portanto, antes de qualquer impressão chegando ao filtro da consciência.

Esse estado é o estado natural, em lugares que não sobre a Terra.
Além do corpo astral, não há mais sistema ocular e, no entanto, tudo é visto, tudo é percebido, tudo é sentido.

Aplicado a esse mundo, esse basculamento, essa reversão, essa invaginação deixa-os experimentar e manifestar,
além de tudo o que é visto.

Foi o que me permitiu viajar.

***

Então, é claro, aquele que vê isso do exterior, chama de viagem astral, uma viagem na consciência ou na mente, no
ambiente físico ou em um ambiente não físico.

Mas, de fato, essa viagem realiza-se no Interior do coração do Coração.

Não é uma visão da mente ou um modo de apresentar-lhes as coisas.

É a estrita verdade do que se produz, quando vocês aceitam ver sem olhar, quando penetram o coração do Coração,
na Visão do Coração.

É bem exatamente o que vai acontecer, também, nesse Sistema Solar.

Alguns povos da Terra, do outro lado de onde eu vivi, falam-lhes desse mundo como o tempo de um Sonho ou do
Sonho.

Nossos Irmãos Anciões falam da Maya.

A Verdade não é visível na Maya, nem pelos olhos, nem por qualquer dos órgãos desse mundo, nem por qualquer
dos órgãos do astral, porque tudo isso continua algo que é recebido, e vocês não podem confiar no que é recebido,

porque são apenas reflexos, na melhor das densidades ou das sombras.

O Conhecimento, o coração do Coração, a Visão do Coração é a única Verdade.

Isso os deixa conhecer, em vocês, após certo aprendizado, absolutamente tudo, tanto sobre esse mundo como não
importa qual mundo.

***

Ver-se além de todo olhar não é um ver comum, uma vez que esse ver, aquele ver é, simplesmente, justamente, a
ausência de olhar, a ausência de discriminação que conduz à discriminação a mais fina, sem julgamento, sem

opinião, na neutralidade.

No coração do Coração, nesse ver preciso, o que vocês vivem é o Conhecimento que é, eu repito, imediato, que
pode ser Vibratório, mas que, em caso algum, é colorido pelo que quer que seja.

A cor vem do próprio Conhecimento, e não do que é visto.

Esses mecanismos fazem parte do que foi anunciado pelas minhas Irmãs Estrelas, durante esta semana, e que vão
concretizar-se, para muitos de vocês, sobre a Terra.

E ver desse modo tira-os, de maneira definitiva, de todos os olhares separados, divididos ou coloridos pela emoção
ou pelo que quer que seja mais.

Desencadear essa Visão no coração do Coração os faz, realmente, conhecer e reconhecer que absolutamente tudo
aí Está.

O que é impossível para a consciência corporal, como para a consciência do Si, que é de crer que tudo se desenrola
fora e que há um deslocamento.

Para ir de um ponto a outro nesse mundo, há um tempo e um espaço.

Para ir de um ponto a outro no coração do Coração, não existe qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer
distância, qualquer forma, qualquer cor.

Dentre as minhas Irmãs Estrelas, muitas viveram isso.

O conjunto de conhecimentos da nossa Irmã HILDEGARDA vem daí.

Não há um Céu em outro lugar onde ela se abandonou, não há uma entidade em outro lugar que lhe tenha aparecido.

Tudo acontece no coração do Coração.



***

O Canal Mariano – percebido, localmente, em qualquer lugar – está, obviamente, no coração do Coração, também.

É por isso que nós temos dito que estamos em Vocês e somos vocês.

A percepção do Canal Mariano favorece o ver do coração do Coração.

O ver do coração do Coração, o ver sem olhar, é imediato.

Isso poderia ser uma Vibração.

É a Verdadeira Visão, que escapa de toda projeção, de toda interpretação e de todo erro.

Ver assim suprime – como foi dito pelo IRMÃO K, com relação à percepção – todos os Véus.

Ver o coração do Coração põe fim à falta e, é claro, aos medos, sejam referentes à vida exterior, levada aqui, ao
destino do Espírito, o passado como o futuro não podem mais afetá-los.

Viver assim – aqui como em outros lugares, o que, aliás, não tem qualquer importância – é a Verdadeira Vida, o
coração do Coração.

***

Todo o resto, mesmo obedecendo às leis físicas da visão, é suspeito, e não é a Verdadeira Visão.

A Verdadeira Visão é, ao mesmo tempo, sem os olhos, como dizia MA ANANDA.

A Verdadeira Visão não é um processo exterior, nem mesmo Interior: é no coração do Coração.

Ela não depende do terceiro olho, nem dos olhos, nem dos humores: é o Conhecimento.

Assim, quando nós lhes repetimos que tudo estava em vocês, é a estrita Verdade, a mais absoluta, a mais íntima, a
mais evidente.

Tudo se desenrola no coração do Coração, porque é o Conhecimento e esse Conhecimento vai do ponto mais denso
ao ponto mais leve, da Dimensão mais física à mais etérea, quer ali haja uma forma ou quer ali não haja forma.

Ela é vivida imediatamente, no Conhecimento, que vai, é claro, depois, em um movimento inverso, expressar isso por
palavras, por identidades, por identificações, mas isso tem pouca importância.

***

Tudo o que vocês vivem ou irão viver, desde alguns meses e nos próximos poucos meses, tem relação com isso.

O que os seus olhos deixam-se ver não é a Verdade.

O que as projeções astrais deixam-se ver não é, tampouco, a Verdade.

São verdades que estão inscritas no efêmero e, de algum modo, em uma ilusão.

Tornar-se-á muito fácil diferenciar, mesmo no Plano sutil, a visão astral da Visão do coração do Coração ou o
Conhecimento.

Os conhecimentos acessíveis aos seus olhos, como ao terceiro olho, envolvem apenas os seus mundos respectivos.

O Conhecimento do qual eu lhes falo nada tem a ver com a pessoa, nada tem a ver com um determinado mundo,
porque transcende, absolutamente, todos os mundos e todas as percepções.

Viver esse ver, aquele ver, é não mais ser dependente de qualquer ilusão, é não mais obstruir-se de qualquer
supérfluo, é viver, permanentemente, o essencial: o coração do Coração.

A vinda e o retorno do Grande Espírito, com os seus Quatro Cavaleiros, como dizia a minha Irmã SNOW (ndr: sua
intervenção de 19 de julho), vem, justamente, revelar-lhes tudo isso, com grande facilidade, grande evidência, a partir
do instante em que vocês não forem mais dependentes ou não estiverem apegados a quem quer que seja, ou ao que

quer que seja.

Eu os convido, portanto, nos seus momentos Interiores (quer vocês os nomeiem Alinhamento, meditação, oração),
antes do adormecimento, a estabelecerem-se no coração do Coração.

O coração do Coração é o meio da roda, é o que não gira.

Não é, portanto, nem o Fogo do Coração, nem o chacra do Coração, mas, efetivamente, o espaço íntimo que se
resume a um ponto no Centro do chacra do Coração.



***

Se vocês penetrarem essa visão, vocês não terão mais qualquer problema de olhar ou de dúvida.

Isso participa, amplamente, e pode ocorrer ao mesmo tempo, antes ou depois da Ressurreição, tanto a sua como
aquela da Terra.

Aí estão as poucas frases que NO EYES tinha que dar para vocês.

Não se coloquem a questão, ainda mais, de definir esse ver, além de todo olhar e da visão do coração do Coração,
mas, bem mais, de inclinarem-se no mecanismo que se produz e que irá se produzir no momento em que vocês

entrarem na Verdadeira Visão.

Eu o expressei o melhor que eu pude: Basculamento, Reversão, invaginação.

Talvez, vocês irão empregar outras palavras, mas, em todo caso, irão observar o que acontece para vocês, naquele
momento, na consciência, no corpo, no ambiente, porque será, sempre, para vocês, a mesma coisa, o mesmo

desenrolar.

Ver além de todo olhar, ver com o Coração é o testemunho da sua Ressurreição a chegar ou chegando.

O ver com o Coração encarrega-os, se pudermos dizê-lo, de uma grande responsabilidade, que é a não ingerência, o
não julgamento.

E, aliás, vendo com o Coração, vocês vão constatar que tudo o que fazia parte do julgamento, do discernimento, irá
desaparecer, inteiramente.

Vocês verão que é a única Verdade.

NO EYES abençoa-os, no Grande Espírito e na Graça, dizendo-lhes até mais tarde.

************

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1540

20 de julho de 2012 
(Publicado em 21 de julho de 2012)

***

Tradução para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_HILDEG...

~ A GRAÇA DO AMOR ~

Irmãs e Irmãos, eu sou HILDEGARDA.
E me permitam estar no seu Coração, permitam-me estar ao seu lado, como eu lhes peço para estar no meu

Coração e ao meu lado.
Pela Graça da nossa Comunhão, nós iremos evocar, bem além das poucas palavras que eu vou pronunciar, a

Graça do Amor.
A Graça do Amor não está em grandes discursos.

A Graça do Amor não é simplesmente fazer o bem, ou ser bom.
A Graça do Amor é não mais ser dependente seja do que for.

É não ser mais nada aqui, ser o menor de todos, a fim de ter acesso ao Todo.
É tornar-se inteiramente a Luz: o que nós Somos.

É ser cada um de vocês, não mais ter apreço senão por aquele que está em frente de vocês, aquele que se
opõe, aquele que lamenta como aquele que ama.

Então, a Graça do Amor se vive aqui e por toda parte.
É não mais estar apegado a este corpo, mas ser todos os corpos.

É não mais ser esta alma, mas todas as almas.
É não mais ser uma mente em um corpo, mas ser todas as mentes em todos os corpos.

É não mais ser uma história, mas todas as histórias.
É não mais ser uma pessoa, mas todas as pessoas.

É então Amar, além de qualquer pessoa.
É ter acesso a tudo, desde à música das esferas, até ao conhecimento mais profundo do que existe sobre este

mundo, como no Espírito, como por toda a parte em outros lugares.
É não mais ser afetado por qualquer limite.

É, seja o que for que acontecer a vocês como a qualquer pessoa, estar e permanecer na mesma Graça do
Amor.

É não se abalar, não pela vontade, mas pelo que eu expressei como tensão para o Abandono, ou seja, viver
realmente que desta tensão para o Abandono e deste Abandono total, resultam todas as benesses, resulta o
fim de toda a separação, onde vocês estiverem, realmente, cada um e cada uma, em um amigo como em um

inimigo aparente, em cada Irmão e cada Irmã, em algum conhecimento, em alguma planta (dando-lhes o
conhecimento íntimo dessas plantas), em algum anjo, em alguma música.

Foi assim que durante a encarnação que eu vivi, eu pude escrever tudo o que eu escrevi.
Esta erudição não era uma erudição que eu aprendi no exterior, mas foi vivenciada na Graça do Amor.

E hoje, aí onde vocês estão, sobre esta Terra, tudo pode ser assim.

HILDEGARDA DE BINGEN - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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A partir do momento em que vocês aceitarem deixar Fazer o que há para ser feito, a fim de Ser, vocês não
estão mais no fazer, mas no Ser.

Então, é claro, há alguns afazeres que são opostos ao Ser.
Vocês não podem deixar-se seduzir pelos artifícios deste mundo e Ser.

É preciso escolher.
Mas a partir do momento em que vocês escolherem Ser, realmente, nenhum afazer pode atingir o Ser.

E é justamente nisso que está o Conhecimento.
Ele não é o resultado de uma lógica, ele não é o resultado de um aprendizado, ele é espontâneo.

Pois, justamente, não há mais barreira, mais limite, e quando eu digo que eu estou no seu Coração, que eu
estou ao lado de vocês, eu realmente estou.

Do mesmo modo, vocês realmente podem estar comigo, e vocês podem ser eu.

***

Agora, sobre este mundo, o Manto Azul da Graça permitiu, e irá lhes permitir cada vez mais, como Ele lhes
disse (ndr: CRISTO): “o que eu fiz, vocês irão fazê-lo, e muito mais ainda”.

Isso é agora.
E é agora que, se vocês aceitarem não ficar mais confinados, que a alegria inextinguível, que o Amor mais

incrível, está aí e, nesse momento, vocês percebem que, de fato, vocês não são mais o que a vida os levou a
passar.

Como diria um dos intervenientes com voz clamorosa, não há teatro (ndr: BIDI).
Pois cada Irmão e Irmã que vocês podem ver, amando ou sofrendo, torna-se, real e inteiramente, o que vocês

São.
Deixando-se viver que não há qualquer separação, que não há qualquer mundo, que apenas existe o Amor e a

Graça deste Amor.
Na Graça do Amor é ser isso, ou seja, não mais uma pessoa, mas todas as pessoas.

É não mais estar sobre este mundo, mesmo estando aí.
É estar por toda parte.

É tornar-se o Todo e o Nada.
Pois o Nada e o Todo apenas são duas vertentes da mesma Verdade.

Não se contentem com o que é módico, não se contentem com pouco: sejam o Todo, com Humildade, pois
vocês o São.

A Graça do Amor está aí, vocês São isso.

***

Pela minha Presença ao seu lado, no seu Coração, assim como a sua Presença em mim, isso É.
Mais uma vez, nenhum Fazer pode obstruir isso.

O Manto Azul da Graça deixa-se viver, sobre este mundo, uma amplitude bem mais ampla do que este corpo.
Vocês são cada um dos Irmãos e das Irmãs, vocês são cada árvore desta Terra.

Ele lhes disse (ndr: CRISTO): “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem”, e vocês
vivem isso.

Não há qualquer história humana que possa se manter na Graça do Amor.
Não há qualquer conflito que possa se manter na Graça do Amor.

Não há nada que possa resistir à Graça do Amor.

***

Tudo o que poderia parecer existir é simplesmente a instalação incompleta da Graça do Amor.
Ousem ser a Graça do Amor, pois, a partir do momento em que vocês ali chegarem, vocês são Liberados, na

totalidade.
Além do seu efeito Libertador, vocês são Libertados.

Então, um sorriso sem fim vai nascer no seu Coração, na sua alma, no seu Espírito e no Estado de Ser.
O Absoluto está aí.

Vocês próprios vão vivenciar que, na Graça do Amor, não pode existir qualquer distância, qualquer exceção,
qualquer exclusão.

Mas aqueles dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que decidirem não ser isso,
vocês irão deixá-los seguir o seu caminho, pois essa é a verdade deles, essa é a liberdade deles.

Eles são vocês, lembrem-se disso.



Do mesmo modo que, em um corpo físico, há partes que não se pode ver: as costas não podem ver o seu
joelho.

Eles não têm as mesmas funções e, no entanto, eles constituem o mesmo corpo.
Jamais ocorreria à consciência das costas rejeitar o joelho.

A Graça do Amor é isto.
É a ausência total de julgamento seja do que for.

Isso não é um nada fazer, mas um deixar Ser.
A Graça do Amor está aí.

Ela não os impede de fazer (e a minha vida foi o exemplo disso), muito pelo contrário.
Deixar Ser preenche, ainda mais, de vida, ainda mais de entusiasmo, aqui como em outros lugares, aqui como

por toda parte, como em todo o corpo, porque a vastidão (que vocês se tornaram) ressoa para todos, para
aqueles que os olham, para aqueles que se aproximam, e mesmo para aqueles que se desviam de vocês.

A Graça do Amor é isso.
Nenhuma circunstância exterior pode alterar seja o que for.

Nenhum estado Interior pode alterar seja o que for.
A Fonte de Cristal verte-se sobre vocês e se verte sobre o mundo, como um jato de Luz.

***

Nenhuma forma pode abrigar o que vocês São, mesmo vocês permanecendo em todas as formas.
A Graça do Amor é a Beleza.

A Graça do Amor é a Verdade.
Ela é inalienável e inalterável.

Ela é o que vocês São.
Ela é o que tudo É.

Naquele momento, vocês até mesmo se perguntam como vocês puderam estar ausentes de si mesmo e
vocês se perdoam, assim como vocês perdoam todos, pois a Graça do Amor não pode fazer de outro modo.

Pois viver a Graça do Amor é doar a Graça, não como um ato de vontade, mas porque esta Graça emana
permanentemente sem nada lhes pedir, deixando-se ouvir o Canto do Universo, o Coro dos Anjos, viver esta

Beatitude permanente, seja o que for que chegar, porque nada chega.
Vocês justamente saíram de tudo o que chega, como de tudo o que parte.

A Graça do Amor é isto e é o que todos nós Somos, no Um e no Outro.
É o que nós Somos, cada um, em todos.

Não há mais distância, vocês estão definitivamente Liberados.
A Graça do Amor é a nossa natureza.

Não existe qualquer barreira podendo ser um obstáculo para a Graça do Amor.
Nada pode se perder, nada pode se ganhar, tudo ali já está.

Na Graça do Amor tudo se sabe, tudo se vê, mas não com um olhar de discriminação, não com algo que vai
separar, mas que vai ver, além de qualquer diferença, o que subtende a mesma natureza.

Porque aquele que não vê a Graça é isso, tanto quanto vocês que a vivem.
Fundamentalmente, não há qualquer diferença, exceto para o olhar daquele que está, ele próprio, dividido.

A Graça do Amor lhes dá asas, ela os recobre com o seu Manto, ela faz jorrar permanentemente, de vocês, a
Graça, independentemente de qualquer vontade.

Ela os coloca nesta Eternidade.
Ela engloba tudo o que os seus olhos e o seu Coração podem prestar atenção.

Não existe qualquer canto deste corpo, como de todos os corpos, como do mundo, como da Terra, como de
todos os mundos, que possa escapar à Graça do Amor.

***

A Liberação está aí, nesta Graça, neste Amor, neste Estado, além de qualquer estado, onde tudo é acessível,
onde nada pode ser fechado ou confinado.

Ali onde vocês deixam todos os fardos ilusórios desta vida, deste corpo, das suas afeições.
Viver isso é viver em CRISTO como viver em qualquer um, com o mesmo Amor, a mesma Presença, a mesma

qualidade.
Cabe a vocês decidir.

Cabe a vocês ver a Graça do Amor ou outra coisa.
A Graça do Amor os preenche, ela preenche o Universo, como ela preenche este mundo.

Ela é a ação sem fazer.



A Graça do Amor é Ser e é este Ser, ele mesmo, que faz, e não mais vocês.
E este Ser conhece tudo.

Nada pode ser escondido, nada pode ser ocultado dele.
Se vocês forem capazes de tudo parar, durante uma respiração, a Graça do Amor estará aí.

Nada pode se opor à Graça do Amor, exceto vocês.
Nós estamos aí para isso, como vocês estão aí para isso.

***

Além de qualquer história, e além de tudo o que pôde ser alterado sobre esta Terra, o Amor sempre esteve aí,
pois sem Amor, nenhuma sombra até mesmo poderia existir, pois sem Amor, nenhuma alteração poderia

emergir.
A Graça do Amor é viver isso.

É não mais se perder nos meandros das interrogações, das questões, das dúvidas.
É deixar a Graça trabalhar.

E este mundo e vocês mesmos deixar-se-ão ver, a vocês mesmos e ao mundo, para a mesma realidade
vivenciada, dois aspectos diametralmente opostos: a Graça do Amor ou o ódio e o medo.

Então, é claro, vocês poderão perguntar-se como, no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo objetivo
real (em todo caso para o olho da razão), algumas Irmãs e alguns Irmãos vão viver a Graça do Amor, e algumas

Irmãs e alguns Irmãos vão viver o inverso.
Não há o inverso.

Há apenas o não reconhecimento.
Mas, em última análise, vão além desta questão e deixem Ser, pois o melhor modo de Liberar o mundo é a

Graça do Amor.
Obviamente, a mão estendida, alimentar um ser que tem fome, é importante, mas se não houver a Graça do

Amor, isso apenas responde a uma necessidade do momento.

***

A Graça do Amor os libera e os torna mais leve.
Ela os remove literalmente de tudo o que não é dela.

As nossas Presenças estão aí para isso.
Nós estamos ao seu lado, no seu Coração, como vocês estão ao nosso lado e em nossos Corações.

Não se ocupem de nada mais, deixem Ser.
O fazer será realizado.

Mas o fazer, estando no Ser, não é a mesma coisa do que fazer estando no querer fazer.
É a isso que vocês são chamados, é a isso que vocês manifestam, ou não, o seu Abandono à Graça e à Graça

do Amor.
Como lhes disseram as minhas Irmãs, como lhes disseram os Anciãos, os Arcanjos, nós estamos aí e nós

estamos aí para vocês, até o momento em que vocês perceberem que nós somos vocês.
Não como uma transposição, não como um trocadilho, não como uma permutação, mas, sim, como a Verdade

essencial.
E isso também é a Graça do Amor.

***

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida, porque o Caminho, a Verdade e a Vida é exatamente o atributo
singular da Graça do Amor.

A Graça do Amor os leva a superar, a transcender, tudo o que vocês creem ser, tudo o que vocês puderam
ser, tudo o que vocês fazem ou fizeram para se estabelecer em outra oitava no Absoluto, na Beleza.

Qualquer um de nós que vier chamá-los ou procurá-los, é na ressonância comum que se encontra a Graça do
Amor.

Não mais em nós do que em vocês, mas, muito mais, entre nós, pois entre nós não há um e outro, e um outro e
um, há Um, há Alegria, há Paz e há a Graça do Amor.

 Todos vocês são chamados, porque nós nos chamamos, uns e outros.
Lembrem-se de que, durante esses tempos, vocês apenas têm que Ser e absolutamente nada buscar, pois

tudo está aí.

***

A Graça do Amor os alimenta e lhes dá acesso a tudo o que for necessário.



Não para satisfazer os fazeres, independentes do ser, mas, sim, para Ser.
Abandonar o Si, Abandonar-se à Luz, tender-se para o Abandono, tender-se para a Luz, é realizar tudo isso no

mesmo espaço e em todos os espaços, e isso os preenche de Paz e de Alegria.
Não existe mais apego: tudo se torna Liberdade e Liberação.

Todas as relações são apaziguadas, pois a Graça do Amor trabalha muito mais facilmente do que o que vocês
decidem comunicar ou partilhar.

Pois a Graça do Amor não é somente uma partilha: ela é uma Doação total, uma permutação total, onde
qualquer sentido de distância e de identidade desaparece completamente, em absoluto.  

Viver a Graça do Amor é entrar em si, além de todo o ser, é estabelecer-se no que jamais tem fim e no que
jamais começou.

É sair de toda projeção, de todo sofrimento, de toda ilusão.
É ali onde nada mais pode ser percebido senão esta própria Graça, este próprio Amor, por toda parte e em

tudo.
O Manto Azul da Graça, quando ele é colocado sobre os seus ombros, abre ainda mais a Porta atrás do seu

Templo, no nível de KI-RIS-TI, e os instala, cada vez mais, em um estado de Paz onde reina a Beleza.

***

As poucas palavras que eu emprego são muito tênues para descrever a vivência, mas elas permitem dar o
testemunho, além das palavras.

No silêncio dos seus véus (sejam quais forem esses véus) descobre-se a Graça do Amor que jamais se
mexeu, que jamais partiu, que jamais voltou.

Assim, eu os convido a estar ao meu lado, a estar no meu Coração, e a ser eu, neste espaço de Comunhão.
Eu os convido a colocar o Amor acima de tudo, porque não há nada mais, porque o que eu vou lhes dar, vocês

se dão a vocês mesmos, pois, em última análise, é doam-se que vocês se encontram.
Tudo o que não é dado, é perdido.

Essa é a Graça do Amor e isso é assim, pois é o único mecanismo que se dá conta da Beleza, que permite a
sua expressão.

***

Eu passo, de imediato, durante alguns instantes do seu tempo, na Comunhão à Graça, na Graça do Amor, e
simplesmente na Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a nossa Morada do Amor.

************

Mensagem da Amada HILDEGARDA DE BINGEN no site francês:
http://autresdimensions.info/article6b20.html

http://autresdimensions.info/pdf/HILDEGARDE_DE_BINGEN-21_juillet_2012-article6b20.pdf
21 de julho de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ O AMOR, A GRAÇA e A VIDA ~
Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes dou as minhas Bênçãos. 
Eu vou falar livremente, de acordo com o que eu vivi, quando encarnada, e tentar fazê-los viver e, além disso,

fazer ressoar, em vocês, o Amor, a Graça e a Vida.
A Vida, onde quer que ela seja, é Amor.

Não poderia existir a mínima vida sem Amor e, no entanto, na superfície desta Terra, o que é deixado se ver é
tudo, exceto o Amor, pelo menos em uma aparência.

Muitos elementos, entre Irmãos e Irmãs, entre nações, entre grupos não parecem, à primeira vista, exprimir o
amor.

E, no entanto, aqui como em outros lugares, nós somos Amor.
Então, como tentar compreender, apreender, como o que é observado não reflete e não exprime a Vida e o

Amor.
A guerra, seja qual for, entre dois seres, duas nações ou dois grupos, visa, em princípio, destruir a vida, negá-

la.
E, no entanto, isso estritamente nada muda no que nós somos: Amor.

MA ANANDA MOYI - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_MA_ANANDA_MOYI.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-Idlotxmy3zw/UA5RZOTYXrI/AAAAAAAAC8M/RWVllWtrVlY/s1600/Maananda.jpg


A vida nem começa, nem cessa na morte.
A vida está por toda a parte.

Ela está, ao mesmo tempo, na própria expressão da consciência, da não consciência e no encontro de tudo o
que é possível como interação, como troca, mesmo se a aparência for o oposto disso.

***

O ser humano na encarnação passa a sua vida procurando o Amor e o que diz respeito ao Amor, seja através
de religiões, através de um trabalho.

É muito raro encontrar um ser humano que, em algum dos setores habituais da vida sobre esta Terra, não
experimente o Amor.

E, no entanto, o que pode parecer oposto ao Amor é, na realidade, apenas a falta de Amor e, a partir daí, a
procura desse Amor, do qual todos nós estamos privados, em certa medida, ao mesmo tempo estando vivos.

Então, é claro, existem tantas variedades de Amor quanto de humanos.
Existe, aliás, e nós todos sabemos disso, quando estamos nessa carne, uma paleta infinita de amor.

Nós temos dado, há anos, outra ideia, outra concepção e outra Vibração do Amor.
Esse Amor, que é nomeado frequentemente incondicional, mas que é bem mais do que isso, que é, como eu o

dizia, a própria Vida.
Todos os comportamentos - que são manifestados pelos nossos Irmãos e nossas Irmãs, por grupos, por

nações - que aparentam ser contrários ao Amor, são apenas o reflexo do medo.
Esse medo é, ele próprio, apenas o reflexo de algumas manifestações ligadas ao vazio, à ausência, à

necessidade de proteger-se e à necessidade de não sofrer.

***

Então, como explicar que essa necessidade de não sofrer, geralmente, se expressa justamente pelo
sofrimento?

Porque existe um círculo vicioso.
Porque o amor, seja ele qual for, em todas as suas declinações, na superfície deste mundo, jamais poderá

preencher, de maneira definitiva, o que nós somos: esse Amor, essa essência de Amor e essa Vida.
Quer dizer que essa vida é ruim?

Não, nenhuma vida é ruim.
Existem, simplesmente, circunstâncias que afastam do Amor e que têm por nome:medo, avidez, falta, que
resultam, eles mesmos, de uma incompreensão, de uma forma de ruptura do Amor que nós somos e bem

além dessa passagem entre a vida e a morte sobre esse mundo.
Tudo o que o ser humano manifesta e exprime, desde as esferas aparentemente mais áridas - relativas ao

dinheiro, à organização da vida - é também a expressão dessa falta de Amor e, também, a expressão do que
foi, realmente, seccionado.

O que foi seccionado é a livre circulação do Amor, o que nós chamamos de Comunhão.
A impossibilidade, por razões diversas, de Comungar, vai induzir, por si só, um medo.

Quem não se lembra de ter, diante de si, alguém que é amado e que, no entanto, não nos compreende, não
parece responder à nossa expectativa, não comunga conosco?

Pois, é claro, o Amor jamais estará em qualquer palavra e, eu diria ainda, em um comportamento, por que o
Amor é a nossa natureza.

Ele deveria, logicamente, existir e se manifestar, independentemente de qualquer palavra, de qualquer relação,
de qualquer compreensão ou incompreensão por palavras ou comportamentos.

E, no entanto, todos nós sabemos que esse não é frequentemente o caso, porque o Amor sempre é procurado
através de uma falta, através de um medo, através de uma insuficiência.

Porque o amor, tal como nós o definimos, quando estamos encarnados, é, em geral, a expressão de uma falta,
a expressão de uma projeção, como se a essência que somos não fosse visível e nos fizesse, sem exceção,

buscar, no exterior, esse Amor.
Seja qual for a relação que se estabeleça - quer seja a mais amorosa, a mais romântica, quer seja a mais

autêntica - ela faz, em última análise, apenas refletir a insuficiência e a incompletitude, que está presente em
cada um de nós.

***

O exemplo da minha vida, e de tantas outras, mostrou que a fonte do Amor estava, antes de tudo, no Coração,
ou seja, em si mesmo.

E que apenas se podia amar se já se tivesse encontrado, tal Amor, em si.
E que o amor que projetamos é apenas o reflexo do que, justamente, nós não encontramos.



E nós falamos, então, de complementaridade, nós falamos, então, de satisfação: esse amor é sempre
condicionado e condicional, porque ele deve responder a uma expectativa, ele deve responder a uma

aspiração (encontrada no outro, em uma arte, em um grupo, em uma filiação, não importa).
Essa forma de amor sempre será condicionada, porque ela não pode ser estabelecida na Comunhão.

E a Comunhão apenas pode se estabelecer a partir do momento em que você mesmo encontrou, no seu
Coração, a natureza de quem você É.

Não através de uma história, não através de relações, mas, bem mais, com o reconhecimento do seu próprio
Coração, da nossa própria Essência.

A partir do momento em que você encontrou si mesmo, o Amor se propaga e flui de você mesmo, deixando-se
viver relações bem mais profundas e bem diferentes daquelas que se deixa viver na falta, de qualquer relação

humana ou de qualquer relação com um sujeito de paixão ou com um objeto, que não está de acordo com esse
amor vivido no coração.

A partir do momento em que um ser humano, um Irmão, uma Irmã, encontra si mesmo, ele irradia,
manifestamente, esse Amor, sem ter necessidade de procurar outro amor, e a magia faz com que, naquele

momento, o Amor flua dele, assim como flua daquele que está à sua frente e que, tampouco, não tem qualquer
falta.

O que eu quero dizer com isso é que, se a essência do Amor estivesse presente, em cada um de nós, na
encarnação, não haveria mais qualquer problema de relação, qualquer problema de guerra, de competição, de

predação ou de incompreensão.
É a falta e o medo que criam todas as desarmonias, todas as guerras.

***

Foi dito, em muitos textos: «você amará o seu próximo como a si mesmo».
E, se vocês olharem objetivamente, irão constatar que vocês apenas podem dar o que vocês encontraram em

si.
Seja qual for a roupagem que vocês derem a isso, seja qual for a expressão que vocês lhe derem, vocês

apenas podem dar o que vocês são.
Vocês não podem dar o que vocês não são, isso é impossível.

E é dessa falta, dessa incompletitude - que está presente em vocês - que decorrem todas as abordagens
amorosas, sem exceção.

A partir do momento em que vocês forem preenchidos do Amor de si mesmo, e não nessa pessoa, mas no
sentido mais autêntico, não pode existir a mínima projeção de expectativa, a mínima projeção de falta, a mínima

interrogação, pois, de algum modo, vocês substituíram a relação pela Comunhão.
E essa Comunhão não se importa, em última análise, com as faltas do outro, quer elas sejam aparentes ou
escondidas, porque o que emana de vocês, naquele momento, não pode, em caso algum, ser alterado por

uma relação, seja ela qual for (de dependência, de filiação ou, até mesmo, no amor mais equilibrado).
Enquanto vocês não encontrarem si mesmos na sua natureza do Amor, vocês apenas farão reproduzir

situações de falta que, inexoravelmente, irão se expressar por desequilíbrios, porque eles são pré-existentes
pelo próprio fato da falta.

***

Alguns dos seus provérbios, no Ocidente, dizem: «a caridade começa por si mesmo».
Como vocês podem esperar encontrar, em outro lugar que não em si mesmo, algo que os satisfaça, enquanto
não perceberem o que vocês São, e que o conjunto de todos os outros Irmãos e Irmãs, das outras situações,

já está em vocês?
É impossível encontrar uma satisfação: no máximo, ela irá de um dado momento da sua vida até o fim da sua

vida.
E vocês parecem eternos, mas sabem que esse amor jamais é eterno, porque ele se dissolve após a morte.

E aí ocorre novamente a falta, a insuficiência, o sentimento de perda, o sentimento de abandono e de ter
perdido algo de essencial.

Isso é profundamente diferente se vocês forem, vocês mesmos, a própria natureza do Amor.
Se vocês se encontrarem, jamais poderá existir, através de um desaparecimento, seja ele qual for, um

sentimento de falta.
O amor é, portanto, no sentido mais humano, o reflexo de uma falta, o reflexo de um medo, de uma

insuficiência.
Quando o Amor mais autêntico está aí, ele se basta por si mesmo.

Não é por isso que ele se fecha, bem ao contrário, é, justamente, naquele momento, que ele é liberado e pode,
efetivamente, emanar do Ser para cada Ser.
E esse Amor é chamado de incondicional.

Ele apenas faz expressar a realidade do Amor, que está além de qualquer relação, mas que se estabelece -
como vocês o vivem, talvez, agora - em diversas Comunhões que vivemos com vocês, que vocês vivem entre

si, e que passa das palavras, que passa das faltas, pois há uma completitude possível, e presente, de cada



lado.

***

O Amor é o motor da vida, ele é o agenciamento da vida, ele é, dela, ao mesmo tempo, a justificação, o
pretexto e o fundamento.

Então, o ser humano procura - frequentemente no outro, ou em outros lugares, em outras Dimensões - o Amor
que é ele mesmo.

Como vocês sabem, há uma forma de restrição ao amor: o simples fato de perder a consciência entre a vida e
a morte, e a morte e a vida, não permite encontrar uma continuidade.

Não há, aliás, continuidade de ninguém: no máximo, existe uma continuidade através do que foi denominado
Karma.

E, no entanto, todos os seres que escaparam desse corpo, por uma razão ou por outra, conscientizaram-se,
realmente, da natureza do que eles São.

Mesmo sem ir muito longe, fora desse corpo, mesmo sem ir muito longe, fora dessa Dimensão, o Amor é
onipresente.

É como se a carne, nesse mundo, fosse um amortecedor, um freio que impedisse viver a realidade do Amor,
tal como algumas experiências podem dá-las, propiciá-las.

Mesmo na carne, há sempre o sentido de buscar um complemento, e nós todos sabemos que esse
complemento - que é encontrado - dura apenas alguns instantes.

Pois, se ele durasse eternamente, não teria qualquer necessidade de reproduzir-se na carne, ele estaria
presente em todos os tempos.

***

Então, obviamente, o que é que faz com que essa humanidade, nessa carne, esteja sempre nessa falta, nesse
medo?

É, obviamente, a dificuldade para amar-se si mesmo, mas não amar-se como pessoa, amar-se
como Princípio de Vida.

Ora, esse Princípio de Vida foi justamente em algum lugar alterado, uma vez que, geralmente, nenhum ser
humano, salvo exceção, até agora, não tinha a possibilidade de viver essa natureza de Amor.

Então, obviamente, através dessa falta, dessa insuficiência, todas as relações - sejam elas quais forem - farão
apenas expressar uma idealização ou uma projeção de falta que tem necessidade de ser preenchida.

Mas todos nós temos muita dificuldade para encontrá-la no outro, qualquer que seja a relação.
Enquanto permanecermos no nível de uma relação de falta, jamais essa falta será preenchida.

Então, é claro, existem amores tão fortes que, quando vocês dão todo o seu amor, quando se projetam,
totalmente, no que vocês dão ao outro, pode parecer-lhes estarem preenchidos de algo que vem pôr fim a toda

falta.
Esse amor, seja qual for o seu aspecto, jamais poderá durar além de certo tempo, pois, efetivamente, existe

uma exaustão dessa projeção.
Ninguém pode estar permanentemente nessa projeção, sem se exaurir.

Ninguém pode estar permanentemente nessa doação de amor, sem ele próprio se exaurir.

***

E, depois, há o exemplo de pessoas que foram capazes de dar e de ser esse amor permanentemente, e,
frequentemente, o que elas disseram foi que eram alimentadas por um Amor que vinha de outro lugar, mas de

outro lugar que não o coração delas, mas, simplesmente, que o coração estava repleto de Amor, sem que
houvesse necessidade de justificação, sem que houvesse necessidade de relações, sem que houvesse

necessidade de expressar qualquer sofrimento ou qualquer falta.
Isso foi profundamente verdadeiro, para muitos místicos, em sua forma de adoração à Luz ou a um

personagem que tivesse vivido esse Amor, que o manifestaram.
Naquele momento, para aqueles seres, o Amor não tinha necessidade de ser projetado, porque ele emanava,
espontaneamente, deles mesmos, além de qualquer vontade e além, até mesmo, da noção de fazer o bem,

porque eles eram o Bem, e porque o que irradiava deles não tinha necessidade de ser justificado, de ser
mostrado ou de ser demonstrado.

Então, é claro, no estado desse mundo no qual vocês vivem e, talvez, com o que vocês tenham vivido, as
coisas são profundamente diferentes.

Porque o Amor incondicional, o Amor Vibral, de algum modo, permitiu-lhes reconectar com a natureza profunda
da Vida e, hoje, talvez, vocês vivam estados de Graça, mais ou menos intensos, mais ou menos pronunciados,

mais ou menos evidentes.

***



A partir do instante em que vocês encontram, sem ter procurado, a partir do instante em que vocês
reconhecem o que vocês São, o Amor está aí.

Não há qualquer alteração desse mundo que se mantenha.
Não há qualquer limitação desse mundo que possa impedi-los de encontrar o que vocês São, sejam quais

forem as circunstâncias, mesmo as mais penosas, de uma vida humana.
E, aliás, nós todos sabemos que é nos momentos mais difíceis, nos momentos de grande sofrimento, nos
momentos de grande perda que um ser humano é capaz, geralmente, de manifestar o que ele É, além de

qualquer artifício.
Pois, naqueles momentos, os mecanismos de projeção são aniquilados.

Pois, naquele momento, todos os sonhos - tudo o que havia sido construído por uma razão importante -
parecem devastados e destruídos.

E é, no entanto, nesses momentos, que eclode o verdadeiro Amor, aquele que não depende de qualquer
circunstância, nem exterior nem relacional.

***

Os Irmãos e as Irmãs que viveram experiências nomeadas «às portas da morte» trouxeram a lembrança desse
Amor que existe além do visível, ilustrado por um grande Ser, por um membro da família que morreu ou, ainda,

pelo que existe atrás de tudo isso, ou seja, o Sol, a Luz.
Então, é claro, a lembrança da experiência, em si mesma, mesmo a mais imponente e a mais potente, não é a

causa da mudança dessas pessoas, desses Irmãos, dessas Irmãs que viveram isso.
E, no entanto, fica nelas, além da lembrança, essa emanação de Amor tão específica, que não depende de
qualquer contexto e, sobretudo, de qualquer vazio Interior, de qualquer sofrimento, de qualquer medo, de

qualquer perda.
Isso, nós todos conhecemos ao nosso redor.

E depois há, também, seres que, por uma razão ou por outra, encontram-se a emanar esse Amor e a viver o
que são denominados Graça, Êxtase, Samadhi, que não dependem de qualquer circunstância exterior, e

simplesmente de uma circunstância Interior.
Esses Seres são então capazes, sem decidi-lo, sem querê-lo ou sem desviar-se disso, de emanar,

permanentemente, essa qualidade específica de Vida que é o Amor autêntico, incondicionado e incondicional.

***

Cada vez mais, hoje, Irmãos e Irmãs despertam para essa Verdade e vivem isso.
Isso ocorre através de uma série de marcadores.

Esses marcadores, vocês os conhecem: são os Pilares, são as Vibrações, são o que acontece no nível do que
é chamado de energia, de Vibração, de Consciência.

A própria Consciência é Amor.
E, no entanto, as guerras são sempre muito presentes, no entanto, os conflitos são sempre muito presentes.
As coisas mudam, pois, para aqueles de vocês que vivem os contatos conosco, vocês sabem, efetivamente,

que o que vocês vivem nada tem a ver com um amor condicionado ou condicionante, vivido sobre esse mundo,
mesmo no laço mais forte existente entre uma mãe e seu filho: não há comparação com o que vocês podem

viver na Comunhão.
Isso acontece e é cada vez mais frequente.

Vocês o constatam, tanto em si como ao seu redor, aliás, vocês estão aqui para isso.
É importante aceitar, antes de poder irradiar, que o único Amor possível situa-se no Interior de Si, e que, quanto

mais a pessoa que vocês creem ser se apagar (através de um choque, através de um processo), mais esse
Amor pode irradiar, pode se manifestar.

É como se a ausência de interação com a natureza do que nós somos, limitando-se (por uma razão, desta vez,
exterior), impedisse qualquer alteração do que irradia.

É nessas circunstâncias que acontecem os acessos ao Si, ao Despertar, à Realização.
É nesse nível que se realiza o Samadhi, a Paz.

***

E depois, temos falado da Morada da Paz Suprema, que é esse estado, e que vem transcender tudo o que
pode ser conhecido, em qualquer amor projetado, como em qualquer amor encontrado em si e irradiado.

É, ainda, algo mais que remete além do humano e que, no entanto, permanece, totalmente, humano.
Então, é claro, tudo isso pode parecer experiências, tudo isso pode parecer muito complexo, muito difícil,

sobretudo através das experiências da vida desse lado.
Existe, contudo, a possibilidade, hoje, de não mais ser afetado por nada desse mundo, sem, contudo, dele

desviar-se, sem, contudo, condenar esse mundo, mas, efetivamente, nele estando, seja como for.



Ninguém disse que era fácil, mas, em todo caso, muitos de vocês experimentaram ou continuam a
experimentar, ou mesmo a viver: esse Amor não condicionante, porque ele não é o reflexo de uma falta,

mas é o reflexo do que foi conhecido no Si, redescoberto no Si, e que permite, portanto, uma irradiação, além
de qualquer desejo, além de toda qualquer projetada no seu exterior.

Isso é o Amor, por que é a Vida.
E, quando a Vida é encontrada, a Graça está aí.

Sejam quais forem as palavras que vocês colocarem, é sempre esse mesmo sentimento de ser pleno e de
que nada mais pode esvaziá-los.

Essa plenitude, quer vocês a chamem de Alegria, de Samadhi, de Shantinilaya, resulta realmente disso, ou
seja, dessa plenitude, desse sentimento de ser completo, de nada mais ter que fazer senão amar.

Pois, a partir do momento em que o Amor servir a algo de lógico (uma filiação, uma relação com um filho, com
um pai, uma relação de casal), esse amor sempre será uma projeção.

Ele irá encontrar, apenas muito raramente, o equilíbrio.
Então, existem casais que passam toda a vida neles, mas isso não é o Amor Vibral, é um amor que encontrou

um equilíbrio estável, e vocês sabem, muito bem, que isso está longe de ser o mais frequente e longe de ser o
mais fácil a viver para todo mundo.

***

E depois, hoje, vocês são capazes de estabelecer Comunhões, quer seja com outros Irmãos e Irmãs,
conosco, as Estrelas, os Anciões, os Arcanjos, com o Sol e com a Terra.

Tudo isso possui diferentes nomes, tudo isso lhes foi explicado.
E quando isso ocorre em vocês, mesmo se não for permanentemente, deixa-os viver algo de diferente, no qual
a necessidade de projetar um amor, a necessidade de amar (no seu sentido mais nobre) não existe mais, por

que vocês São Amor.
Sendo Amor, vocês não têm necessidade de amar na projeção: basta simplesmente Ser, deixar a sua natureza

se manifestar.
É, aliás, através desse ato de deixar manifestar a sua natureza que acontece, mais facilmente, aquilo de que
falamos incessantemente há algum tempo, que é oAbandono: Abandono à Luz, Abandono do Si, ou seja, o

momento em que a vontade do Eu não existe mais.
E todos vocês sabem que há pessoas que procuram o Amor, permanentemente, e outros que nada

procuraram.
Mas, enquanto houver uma busca do Amor, vocês não podem Ser o Amor.

De fato, é como se a marcha ocorresse ao contrário.
A falta induz a essa procura, a procura induz a uma projeção, a procura de um ideal (eu repito, seja uma pessoa

ou uma profissão ou o que quer que seja mais) que vai nutri-los.
E o que os nutre e os preenche vêm, efetivamente, do exterior, nesse caso.

Mesmo se vocês sentirem o seu coração, por alguém, por algo, se vocês olharem, de maneira objetiva, vocês
irão ver, efetivamente, que é sempre a mesma coisa: seja qual for a expressão desse amor, seja quem for o

objeto desse amor, há, em última análise, sempre subjacente, uma falta, uma necessidade de completar, uma
necessidade de interagir, também.

***

Isso é profundamente diferente do que se vive quando a sua natureza se revela a vocês, porque, naquele
momento, a fonte do Amor é vocês mesmos.

Não há mais que se colocar a questão do Amor para dar.
Não há mais que se colocar a questão de saber se amamos ou não, pois o Amor é a sua natureza e não é mais

nem uma projeção, nem uma ocupação, nem um ideal.
Apenas esse Amor que é, se eu puder dizer, autêntico, porque ele não depende, justamente, de uma causa

exterior: ele não depende de uma relação, ele não depende de uma pessoa, não depende de ninguém.
Ele é o que vocês São.

Então, naquele momento, não há mais esforço a fazer, não há que prestar atenção em nada: vocês se
tornaram, realmente, o que vocês São, naquele momento, o Amor emana de vocês como ele É, ou seja, a sua

natureza.
E o que se vive, naquele momento, através de seres, através de situações, de ocupações não tem mais, de

modo algum, o mesmo sabor, não tem mais, de modo algum, a mesma coloração de algo a preencher, de algo
que falta.

O que vocês vivem, naquele momento, é profundamente diferente.

***

E, no entanto, apesar disso, frequentemente o ser humano tem necessidade de completar, porque o corpo é



assim feito, aqui, sobre este mundo, ele é incompleto.
Basta falar de complementaridade, de olhar a própria constituição dos corpos, para dar-se conta de que um é
feito para o outro, mesmo no nível da carne, independentemente dos sentimentos, independentemente, até

mesmo, da natureza dos sexos.
Tudo isso representa, em última análise, apenas algo que só exprime uma falta.

E, em contrapartida, no momento em que vocês descobrem ou redescobrem a natureza que vocês São, então,
naquele momento, não existe mais sentimento de incompletitude, mesmo se ainda houver relações, mesmo se

existir uma necessidade de não estar só, mas é profundamente diferente, porque a fonte do Amor é vocês
mesmos e, aí, vocês estão prontos para Comungar, consigo mesmos e com o outro e, também, para irradiar

esse Amor, sem desejá-lo, em tudo o que vocês tocam, em tudo o que vocês olham.
Aí, não pode existir qualquer falta, não pode existir qualquer traição, qualquer incerteza, e vocês apenas podem

dar, lembrem-se, o que vocês encontraram.
Vocês não podem dar o que não adquiriram, mas não «adquirir» no sentido de possuir, não «adquirir» no

sentido de guardar para si, mas, efetivamente, reconhecer a natureza da Vida, a natureza da Graça, a natureza
do Amor que é, de fato, a única natureza possível.

Naquele momento, vocês vão constatar - e o constatam, cada vez mais, nesta época específica na qual vocês
estão encarnados - que, obviamente, as regras do jogo, se pudermos dizê-lo, não se exprimem do mesmo

modo em todos os níveis.
Existem muitas coisas que são chamadas de progresso, que são chamadas de evolução que, sem falar da

realidade delas, refletem, em todo caso, a modificação do jogo amoroso, e eu entendo por jogo amoroso não
unicamente o jogo entre dois seres, mas o jogo amoroso de qualquer vida.

Enquanto o jogo amoroso for baseado no que eu chamei de medo, de sofrimento, de perda, ele não pode ser
saciado.

A partir do instante em que o jogo amoroso se expressar no momento em que vocês reconheceram o que
vocês São, pelo Fogo do Coração, pela Coroa Radiante, por inúmeras coisas que lhes foram longamente

explicadas, então, vocês irão observar que, naquele momento, as coisas mudam, pois não existe mais falta.
Existem, é claro, interrogações sobre o próprio sentido da vida, existe um questionamento que pode envolver
outros medos, quer se refiram ao trabalho, aí também, ao medo da falta, ao medo de não ter o que comer, de

não ter teto.

***

Quando o Amor emana de vocês que encontraram a sua natureza, tudo se torna diferente.
Pois as leis vão expressar o que os faz sair da ação/reação permanente, seja o que vocês denominaram

Fluidez da Unidade, sincronias, leis de Atração e de Ressonância.
Quando vocês são o Amor, o Amor vem a vocês.

E esse Amor exprime-se, não unicamente através de pessoas ou de situações agradáveis, mas tudo o que é
necessário, para vocês, então, é provido, porque é exatamente o que acontece, se vocês forem o Amor: nada
pode faltar, seja o que for que acontecer no exterior ou no Interior, tudo irá lhes aparecer e será vivido do modo

mais correto, sem falta e sem medo.
Isso quer dizer, também, e ilustra o que nós lhes dizemos: que há apenas duas coisas, o medo ou o Amor.

O medo que reflete, unicamente, a falta, a insuficiência e os diversos medos.
E o Amor, é claro, que é, não o oposto do medo, nem mesmo a outra vertente, mas que é, efetivamente, a

expressão de algo que foi encontrado.
Tendo encontrado a Vida, a Vida encontra vocês.

E as circunstâncias da sua vida vão ocorrer diferentemente.
É impossível, para aquele que vive o Amor no seu Coração (no sentido mais Vibral), que acede ao Samadhi,

poder exprimir a mínima falta, a mínima incompletitude e o mínimo medo.
É nesse sentido que nós sempre lhes dizemos: medo ou Amor, porque frequentemente vocês têm a

impressão de que os dois coexistem: um dia, há o Amor, outro dia, há o medo.
Mas, quando o Amor está aí, não pode existir o medo.

Não pode existir o sofrimento, seja ele qual for, no psiquismo ou no corpo, pois, seja o que for que ocorrer na
cabeça, no corpo, nas relações, o Amor está aí.

Em vocês, mesmo se algo terminar em uma relação, em alguma coisa, se vocês se reconheceram no Amor,
nada pode faltar.

Se algo faltar, então, isso os remete às suas próprias faltas, e ao que vocês projetaram dela, através de um
ideal, através de uma necessidade ou de uma falta.

Seja uma necessidade, uma falta, um desejo ou um ideal, estritamente nada muda no que isso é.
Enquanto o Amor permanecer, para vocês, uma investigação, ele fará apenas refletir uma falta.

Enquanto, para vocês, o Amor estiver em outro lugar que não no Aqui e Agora, mesmo através de uma busca
espiritual, vocês se afastam de si mesmos.

***



O Amor, como foi dito de diferentes modos, não tem que ser procurado, uma vez que é o que nós Somos.
De fato, é preciso simplesmente perceber o que nós Somos.

E, quando percebemos o que Somos, mais nenhuma falta pode sobrevir.
Nós estamos bem longe, eu lhes garanto, da abordagem comum, no ocidente como no oriente, da evolução de
relações entre os homens e as mulheres, entre os homens e as mulheres e a sociedade, ou, até mesmo, nas

relações supostas de serem as mais duradouras, como as relações ligadas ao sangue, ao DNA, à família.
Existe, portanto, um mal-estar: é que, enquanto o humano não estiver voltado para si mesmo, não para

procurar-se, mas, efetivamente, para manifestar o que ele É, tudo o que for manifestado no exterior será
insuficiente, deficiente.

Isso é normal.
Outros disseram: «busquem o reino dos céus, e todo o resto ser-lhes-á dado».

O reino dos céus está dentro de vocês, é então efetivamente vocês que precisam procurá-lo, não como uma
busca no exterior, em um conhecimento qualquer, em uma relação qualquer, mas, sim, encontrando a natureza

que nos anima e que nós somos.
Realizando isso, todas as contrariedades desse mundo nada irão representar porque, progressivamente e à
medida que esse reconhecimento ocorrer, o conjunto de circunstâncias da vida vão estar em harmonia com

isso.
E isso se refere, absolutamente, a todos os setores, por que o Amor é Abundância, ele jamais pode ser

privação.

***

Então, é claro, existem situações nas quais um grande sofrimento pode fazer aparecer o Amor.
Mas, justamente, o Amor aparece nesses casos de sofrimento, porque há um vazio tão intolerável que o Irmão,

a Irmã para quem isso acontece pode apenas encontrar, em si, o recurso.
E, ele, não se encontra, ele emerge, a partir do momento em que vocês não procurarem mais.

Geralmente, quando eu falo de eventos traumáticos, pode tratar-se da perda de uma pessoa próxima, de um
trabalho ou de algo que seja julgado como importante, que tem valor para aquele que o vive, e que

desapareceu.
Como diz frequentemente um interveniente, mudem de olhar, aceitem que vocês são o Amor, pois essa

aceitação, não essa crença, vai refletir-se pela plenitude (ndr: BIDI).
E nessa plenitude há espaço para todos, uma vez que essa plenitude jamais pode esgotar-se.

Ela não depende de circunstâncias exteriores, ela não depende do sentimento de gratificação que vocês
possam obter, mas depende apenas de vocês mesmos, não em um confinamento, mas em uma verdadeira

abertura, que não é mais a projeção de uma falta ou de uma insuficiência.

***

Então, naquele momento, vocês descobrem a Liberdade.
Vocês não têm mais necessidade de amar ou de não amar.

Vocês descobrem que o Amor é a sua natureza, tudo se torna profundamente diferente.
É isso, a Liberdade que conduz à Liberação.

Essa independência, essa Autonomia está em ressonância direta com a Liberdade e com o Amor.
É isso que vocês devem realizar, não procurar, não compreender, mas viver, uns e outros.

Nós lhes dizemos que a compreensão de nada serve, ela é apenas justificação para o mental, ela é apenas
cálculo, ela é apenas lógica.

O Amor não tem que ser lógico: ele É, simplesmente.
Enquanto vocês puserem a lógica à frente, isso corresponde a uma falta.

Enquanto vocês puserem uma organização à frente, isso também corresponde a uma falta, porque o Amor, em
sua espontaneidade, não tem que estar em uma lógica ou em uma razão.

Ele é o que se exprime mais naturalmente do mundo, por que, eu repito, é o que nós Somos.
Mesmo a guerra não aniquila o que nós Somos.

Mesmo a morte não pode aniquilar o que nós Somos.
E isso é justamente o que nós somos, que é o Amor.

***

Enquanto vocês projetarem no exterior (através mesmo de uma busca, seja ela qual for), vocês irão manter a
falta, vocês jamais irão preenchê-la.

E a sua vida, e tudo o que é humano, representa isso.
Enquanto o humano não for humano, enquanto ele não reencontrar a sua natureza, toda a sua vida será



submetida ao que é chamado de ação/reação, e a ação/reação mantém a perpetuação.
A ação/reação mantém o que vocês denominam livre arbítrio, que não é a Liberdade.

E, assim, de reação em reação, de busca em busca, o ser humano se afasta, cada vez mais, da sua natureza.
É essa exteriorização da consciência, através dessa busca, que cria a aparência da falta do amor, que cria as

guerras, que cria as insuficiências, as rupturas, as chantagens.
Não há alternativa senão encontrar si mesmo.

Então, é claro, a época que há para se viver, e que vocês vivem, é nessa diferença que o Amor veio a vocês,
ele veio despertá-los.

Muitos despertam, hoje, e descobrem - um pouco como acordar, pela manhã - que eles despertam de um
pesadelo no qual tudo era falso, no qual o sentido de valores é completamente redistribuído.

Mesmo isso não sendo chamado de Amor, é o Amor que está agindo.
Enquanto o Amor estiver ausente, sempre haverá competição, sempre haverá comparação, sempre haverá

falta e insuficiência, e sempre haverá o medo.

***

Quando o Amor está aí, tudo se transforma, tudo se torna diferente.
A Liberdade torna-se real.
A Autonomia torna-se real.

Não pode existir insuficiência.
E, naquele momento, o conjunto de medos que estiver presente, sejam eles quais forem, desaparece,

inteiramente, porque nada há para preservar.
Quando a natureza do Amor é reencontrada, a Vida flui sozinha.

Sejam quais forem as circunstâncias, não podem existir privações no Amor, mesmo se vocês não tiverem o
que comer, mesmo se não tiverem teto.

É a ausência de Amor que os faz buscar, ativamente, preservar-se dessas desventuras.
Mas, quando o Amor é encontrado, como dizia CRISTO: «será que o pássaro se preocupa com o que ele vai

comer amanhã?».
O Amor não se preocupa com nada.

Ele é Vida.
Ele é a Verdade e, quando vocês estão sob essa Verdade, a ação/reação desaparece, ela é substituída pela

Graça, e a Graça é atuante, ela fará tudo para que a sua vida seja a Vida.
A abordagem é profundamente diferente.

Em um caso, há projeção.
No outro caso, há Acolhimento e Doação.

É um ou outro.
Não há alternativa e vocês vão vivê-lo, se já não viverem isso, porque as circunstâncias desse mundo vão fazer

com que esse mundo reencontre-se frente ao que ele construiu, em relação às suas faltas.
Tudo o que é o progresso moderno, tudo o que foi desenvolvido e construído - tanto na matéria como na

cabeça - tinha por função apenas evitar a falta, conferir o que vocês chamam de conforto.
Conforto que vocês obtiveram no ocidente (ou, em todo caso, nos países ricos).

Mas de que vale esse conforto se houver a falta?
De que vale esse conforto se não houver reconhecimento do Amor?

Estritamente, de nada vale, porque ele os apaga, ele os entorpece, ele os anestesia, e os afasta do que vocês
São.

E isso cria uma avidez, e isso faz com que a alma vá buscar experiências que possam satisfazê-la, através do
outro, através de um filho, através de uma profissão, através de uma atividade, seja ela qual for.

***

Quanto mais o Amor crescer e quanto mais o Amor emanar e irradiar de vocês, menos isso pode preocupá-los.
E, quando vocês chegarem ao Final, vocês vão continuar o Amor, e todo o resto desaparece.

Foi o que eu manifestei, em alguns momentos, na minha vida e, no entanto, talvez vocês saibam, eu fui casada,
eu tinha muitas pessoas ao redor de mim.

Todas essas pessoas que vinham se nutrir, não de mim, mas do Amor, pois havia uma ressonância que era
criada.

É claro, nem todos tiveram a ressonância suficiente para reencontrar o que eles eram, porque as faltas e as
projeções criam, de algum modo, uma barreira que se torna cada vez mais rígida, porque ela é construída

sobre o medo e o medo se torna rígido.
Ela impede o Amor que nós Somos de se expressar.

Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.



Então, é claro, enquanto vocês olharem a falta, vocês procuram preenchê-la.
Enquanto vocês olharem o objeto do seu desejo, vocês procuram possuí-lo.

Mas, se vocês fizerem cessar tudo isso, então, o Amor está aí.
Não aquele que vocês querem, não aquele que vocês esperam, mas aquele que sempre esteve aí, no meio do

seu peito.
Hoje, ele se descobre, cada vez mais facilmente, porque as circunstâncias querem isso, vocês sabem.

***

Então, eu apenas posso convidá-los a viver, não conforme os seus desejos, não conforme as suas faltas, mas
conforme o Amor e conforme a Graça, pois, na Graça, há a Vida, e a Vida jamais irá lhes faltar, o que quer que

vocês tiverem que viver.
É sempre o mental, a falta, que vai induzir ações de preservação da ilusão, através da segurança, através de

laços que vocês criam, através de invenções, através de criações.
Tudo isso, de fato, é destinado apenas a projetar o seu próprio amor e a mascarar a falta da natureza que nós

todos Somos.
Assim há, portanto, também nesse nível, uma espécie de Reversão e de inversão.

O apelo da Luz, hoje, é para fazê-los viver isso.
Então, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida, não se queixem, não as rejeitem, porque a sua visão

inscreve-se, geralmente, apenas na emoção do momento ou na compreensão intelectual e lógica do que vocês
tinham e do que não têm mais.

Quando o tempo transcorrer, vocês irão constatar, por si mesmo, e todos vocês fizeram essa experiência, que
o que lhes faltou, um dia, através de uma perda e de um luto, termina sempre, sempre, por desaparecer.

E qual é o agente que o faz desaparecer?
O tempo.

Porque a falta sempre está inscrita no tempo.
O Amor não está inscrito em tempo algum.

Ele os faz escapar das consequências do tempo.
O Amor Vibral: o Amor que se doa.

Reflitam nisso, porque esses mecanismos estão trabalhando, absolutamente, para tudo.
Ora, hoje, o que acontece e o que irá acontecer, cada vez mais, é que vocês são regados na Fonte e na

Natureza do que vocês São, quer vocês nomeiem isso Supramental, Onda da Vida,
Êxtase, Samadhi, Shantinilaya e as suas múltiplas declinações, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Tudo isso é apenas um convite para darem-se, vocês mesmos, ao que vocês São, para nada esperarem, pois,

quando nada se espera, tudo está aí, não há falta.

***

Nós somos, todos nós, o Amor, a Vida e a Graça, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Sem qualquer exceção.

Somente os filtros e os véus, as experiências do passado, os traumas, a falta, o medo, afastam-nos disso.
Então, há apenas o Amor para preencher.

Há apenas o Amor para ser o que nós Somos, de maneira infinita, além desse tempo, como de todo tempo.
Esse Amor, quando é encontrado, não pode ser limitado, não pode ser seccionado e não desaparece com a

morte.
Por que vocês encontraram o que vocês São: vocês são a Eternidade.

Antes, em momento algum vocês puderam viver isso, vocês puderam apenas supor ou imaginar.
Mas, a partir do momento em que o Amor estiver realmente aí, vocês são a Totalidade, vocês são o Todo.

***

Aí estão os elementos que eu desejava trazer-lhes e que decorrem, talvez, não do que acontece agora, mas do
que eu realmente vivi na minha encarnação passada.

Aí está o essencial porque, se vocês aceitarem olhar, objetivamente, vocês irão se aperceber de que,
realmente, essa é a única Verdade.

Ela não é relativa, ela expressa o Absoluto de todas as relações, e de tudo o que pode existir sobre este
mundo e em outros lugares.

O que difere nos outros mundos, nos mundos que nós denominamos Unificados ou Multidimensionais, é que a
expressão do Amor não é contaminada por nada, freada por nada: não há nem opacidade, nem cálculo, nem

lógica, nem razão, nem apego.
Há Liberdade total de movimento, de ressonância, de Comunhão.



Não há qualquer confinamento possível, ao passo que tudo o que foi construído sobre este mundo, há muito
tempo, obriga a separar, a confinar.

Isso é visível, até mesmo, nos modos de vida.
Isso é visível em tudo o que se deixa ver, em tudo o que se deixa experimentar neste mundo.

Olhem, claramente, e vocês irão compreender, naquele momento, vocês irão apreender que o Amor não é algo
que se tome, nem que se troque.

O Amor é Doação, por que a Vida é Doação e por que a Vida é a Graça.
Reencontrar a Graça, viver a Graça e o Êxtase é a essência da sua Natureza, ou seja, que vocês se

encontraram.
Encontrando-se, vocês encontraram o resto do mundo, vocês encontraram o Amor.

***

Eu terminei a minha intervenção.
Estabeleçamo-nos, se vocês quiserem, todos juntos, nessa Doação, nesse acolhimento, no Amor que nós
Somos, além de qualquer consideração, além de qualquer expectativa, de qualquer projeção, de qualquer

esperança, até mesmo, simplesmente nos instalando nesse tempo presente, que não depende de qualquer
tempo e que, portanto, escapa do tempo.

Assim é o Amor, assim é a Verdade.
MA ANANDA MOYI ama vocês, por que é a Natureza dela.

Vocês me amam, por que é a sua Natureza, sem cálculo e sem condição, sem suposição.
Eu os amo.
Até breve.

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article53c5.html
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***

Versão do francês: http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de RAM -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120721_-_RAM.mp3

~ O Silêncio da Ausência ~

Eu sou RAM.
Eu tenho a Alegria e o privilégio de estar com vocês, neste instante.

Eu lhes transmito esta Alegria: esta ressonância particular que, eu espero, nós iremos iniciar juntos, aqui e por
toda parte.

Desde alguns anos, eu vinha a vocês, exprimindo-me pelas palavras, pela Vibração e pelo silêncio.
O silêncio que, àquela época, não tinha a mesma textura que o que é possível, ou será possível, para vocês,

dentro de pouco tempo.
Eu vou, hoje, prosseguir, da mesma maneira.

O silêncio em questão, hoje, é, muito mais, não simplesmente um silêncio das palavras ou de qualquer outra
coisa que seja conhecida de vocês, mas, sim, o silêncio relativo à Ausência.

Este estado, além de todo estado, onde não existe mais o sentido, onde não existe mais a Presença e onde se
instala, de algum modo, uma ressonância, de vocês para mim e de mim para vocês.

Ressonâncias que, quando elas são sincrônicas, culminam nesta Ausência.
Eu vou tentar fazê-los apreender e viver, através das palavras, das Vibrações e, naturalmente, do silêncio da

Ausência, alguns elementos a viver, falando mais precisamente sobre o Ser e o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Há quase quarenta e oito horas do seu tempo, SNOW, enquanto Estrela, falou-lhes dos Quatro Elementos,
como esses Quatro Elementos tinham, eles também, sido Liberados.

Eu irei falar, quanto a mim, dos Quatro Viventes, dos Quatro Pilares que ficam ao redor d’A FONTE, porque são
exatamente eles que os levam a viver isso (ndr: intervenção de SNOW de 19 de julho de 2012) (1).

RAM - 21 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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... Silêncio da Ausência ...

Enquanto Melquizedeque do Sopro, responsável especialmente pela observação dos Quatro Elementos, além
de toda Vibração e de toda consciência, nós iremos, através das minhas palavras, da Vibração que nós somos,

e da Ausência do Silêncio, viver o que vocês terão a capacidade para viver, da maneira mais flagrante, nisso
que está aí.

Vocês são certamente muito numerosos tendo seguido o que lhes foi dito, tendo vivenciado, sobretudo,
modificações importantes.

Entre vocês, vocês são cada vez mais numerosos em constatar que no momento em que vocês desejam ler ou
escutar o que nós lhes transmitimos, a sua consciência, ela própria, não está mais aí.

Esta espécie de sono não é um, mas vocês, de alguma forma, são levados a se apresentar diante da Porta
Estreita, no limiar do Absoluto, fazendo-os passar, e seguir, do Ser ao não Ser, do Eu Sou a esta Ausência

onde até mesmo a Presença não significa mais nada, porque nas últimas experiências, todos vocês podem ser
Presenças, não estando mais limitados, pela Graça do Amor do que nós somos.

Vocês constatam então, com espanto, às vezes, que vocês têm a possibilidade de estar tanto deslocalizado,
como nada mais ser, como de Ser absolutamente tudo (qualquer consciência, qualquer Dimensão).

Realizar isso, viver isso, é viver a Ascensão.

***

Tudo é reunido, como lhes disse SNOW.
Os Quatro Cavalheiros, os Quatro Cavaleiros, são Liberados.

As Estrelas e outros Anciãos reiteraram para vocês, durante esses últimos tempos, que havia apenas duas
verdades (uma é relativa, é o medo, a outra é Absoluta, é o Amor) e que, segundo a sua consciência, o seu

ponto de vista, o seu estado ou não-estado, o que se deixa viver é exatamente uma ou outra.
Aquele que se Abandona e que vive o Abandono, que vive a Ausência de todo sentido, além de todo estado,

torna-se o não Ser, vive o Amor, não como vocês o desejariam, mas tal como ele é.
Aquele que se opõe e que resiste, vive o medo.

O que será para viver e que se vive (agora, sobre este mundo, uma vez que isso está ativado), conforme o
olhar, propicia-lhes ver o medo ou o Amor.

Isso se refere tanto ao Interior, como ao exterior.
O que vocês São irá se refletir no que vocês vão ver ou não vão ver.

Não há outra possibilidade, nem alternativa.
Retomando algumas frases, mais próximas do ocidente, vocês irão colher exatamente o que vocês semearam,

em consciência e em Vibração.
Se o seu olhar se voltar para o medo, então vocês irão viver o que este mundo vai propiciar-lhes viver.

Se vocês se voltarem para a Eternidade, mudando de olhar, Abandonando-se, a Graça tornar-se-á a sua
Morada da Eternidade.

É um ou outro.
Ouçam isso, agora, pela Vibração.

... Vibração ...

Pela Graça dos Quatro Viventes, pela Graça da sua Presença e da minha Presença, na Comunhão, vivamos
isso no Silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

Gradualmente e à medida que vocês tiverem a possibilidade de viver os mecanismos que lhes foram
explicados durante alguns meses, a partir do momento em que vocês constatarem, por vocês mesmos, que

vocês podem ser Tudo, absolutamente Tudo, como absolutamente Nada, nenhum limite pode existir no Amor,
de maneira que isso irá engrenar, em vocês, sem a intervenção de qualquer vontade, de qualquer decisão

pessoal, a sua Liberação, nomeada Ascensão.
 Um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados vão, então, ver-se passando do Ser ao não Ser,

rompendo definitivamente o confinamento em meio a uma forma, o confinamento em meio a um mundo, o
confinamento seja no que for.

As percepções que vocês têm, por enquanto, de adormecimento ou de aniquilação da consciência, têm sido
as primícias.

Alguns de vocês, durante este período extremamente específico que começou há quarenta e oito horas (pela
ação completa do Manto Azul da Graça), leva-os a viver, neste corpo, percepções particulares, em ressonância

direta com o Manto Azul da Graça, com a Onda da Vida.
 Deixando-se viver uma série de modificações.



Instalando-os neste não Ser, nesta Alegria indizível, nomeada Morada da Paz Suprema que, cada vez mais,
estritamente nada terá a ver com o que vocês conhecem, do que vocês denominam, a sua vida (a sua história,

os seus apegos, as suas funções e os seus papéis).
Isso irá colocá-los na Paz, na Alegria, na Morada da Paz Suprema, ou isso irá fazê-los resistir, causando medo

em vocês.
Isso é normal, isso é até benéfico, porque vendo o medo abre-se ao Amor, porque vendo as dúvidas apagam-
se as dúvidas, não porque vocês chegarão ali pela ação da sua pessoa, mas, muito mais, pela ação conjunta

dos Quatro Viventes.
Isso, pela Vibração.

... Vibração ...

Isso pelo silêncio da Ausência.

... Silêncio da Ausência ...

A ressonância é criada entre vocês, sobre este Plano, e nós, chegando para vocês.
Desta ressonância que, quando ela está em concordância, leva a viver o desdobramento

da Lemniscata Sagrada, a sua interação de um com o outro, criando uma forma de aniquilação onde vocês não
são mais vocês, vocês não são mais o outro, vocês se abrem ao Absoluto, que está aí, que sempre esteve, a
partir do momento em que o que cria resistência for esquecido, na vivência da indizível Graça, na vivência da

Morada da Paz Suprema.

***

Vocês irão constatar então que os momentos de Vibrações da Ausência irão se refletir, além da percepção do
Manto que é colocado sobre os seus ombros, pelo fato de viver, aqui mesmo, sobre este Plano onde vocês

estão, uma expansão do campo a nada comparável, fazendo-os guarnecer a Terra, fazendo de vocês o que foi
nomeado os Libertadores.

Naquele momento, vocês irão viver, sem interrogação, o Amor que vocês São.
Eu lembrarei que nada há a buscar, nada a desejar, nada a encontrar: apenas, Ser.

O Ser torna-se total, resultando no não-Ser, no deleite da natureza essencial do que nós Somos.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Ascensão.

Então, é claro, os condicionamentos, os medos, vão fazê-los ver, talvez (se não houver suficiente Abandono),
ao mesmo tempo os seus medos, mas também a necessidade de se prender, pelo mental, por meio de

ditados fabricados, impedindo-os, assim, de viver os Quatro Viventes.
Isso significa dizer que vocês estão aqui, encarnados e que é preciso viver, quer seja pelos medos ou pela

necessidade de colocar um limite (seja qual for), pela necessidade de manter seja o que for da sua vida, deste
mundo, dos seres que os rodeiam ou mesmo de quem lhes são caros.

Então, o trabalho dos Quatro Viventes não poderá ser oficiado.

***

As zonas de resistência irão resultar, inevitavelmente, no medo e no sofrimento.
Aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que, aliás, não vivem isso, podem abrir-se no último minuto, mas podem
também ser engajados em um processo de resistência consistindo em querer estabelecer a Luz, aqui mesmo

neste corpo, para atrelá-la a eles mesmos.
Eles irão viver então o que foi criado pelas resistências deste mundo, servindo-se, obviamente, do conjunto das

egrégoras de medo, de confinamento.
O mais poderoso desses confinamentos, ainda existente, no nível coletivo, porque residindo, não no corpo

Astral, mas no corpo Mental, ou seja, no ‘sistema de controle do mental humano’, é, evidentemente, a adesão a
este próprio mundo, a adesão a uma subserviência, seja ela qual for, e no primeiro lugar deles se encontram as

crenças errôneas, em uma necessidade de fixar, vocês mesmos, limites, sejam quais forem.
Isso será um mal para um bem, permitindo-lhes transcender o bem e o mal, porque isso irá levá-los a ver

justamente, pelo seu sofrimento e pela sua resistência, o que transgride, o que não está de acordo.
Os processos nomeados Vibratórios, quer vocês estejam em um caso ou em outro, multiplicam-se, agora,

dando-lhes cada vez mais acesso aos mecanismos, do Ser e do não Ser, da Presença e da Ausência, cada
vez mais pronunciados, para viver.

São nessas últimas experiências que irão se encontrar, talvez para vocês, as chaves.



***

Quando vocês fizerem a experiência, de fato, real e concretamente, a sua consciência deste corpo podendo
estar em não importa qual consciência da Criação, vai ser extremamente difícil manter a coerência do Eu ou do
Si, levando-os a ver, assim, as zonas das suas falhas, disso ao que vocês se opõem vocês mesmos, e, aliás,

disso ao que se opõe o mundo que decidiu permanecer nas crenças obsoletas, nas experiências arcaicas que,
afinal, é apenas a sua escravização pessoal ou coletiva.

***

A Liberação é a Liberdade.
A Liberação é a Ascensão.

Isso acontece agora.
Escutemos a Vibração.

... Vibração ...

Escutemos aí onde nada há para ouvir, a Ausência, o não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

***

O que vocês vão ver, o que vocês vão viver, o que vocês vão escrever, o que vocês vão pensar, o que vocês
vão partilhar, será apenas em função do que vocês são.

Ser ou não Ser.
Medo ou Amor.

Nesses tempos que se abriram, há quarenta e oito horas, ninguém terá local para se esconder de si mesmo
(como dos outros), porque vocês irão descobrir que, na Graça e na Morada da Paz Suprema, vocês nada

podem esconder de quem vocês São, além de sê-lo.
E se o medo se manifestar, então isso irá lhes mostrar que em algum lugar, em vocês, vocês o encarnam e

que vocês dão, portanto, o seu olhar, a sua consciência, para isso.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Todas as primícias, que parecem apreender-se de vocês desde o aparecimento da Onda da Vida e, de
maneira ainda mais presente, desde o Manto Azul da Graça, principalmente nestas três últimas Presenças (ndr:

nas quintas-feiras dias 05, 12 e 19 de julho últimos), confrontam o Ser com o não-Ser, deixando-se ver e
perceber que, seja o que for que se manifestar, em última análise, as duas possibilidades permanecem cada

vez mais marcantes e evidentes.
A falta, o sofrimento, o medo.

A Paz Suprema, a Alegria.
O que pode parecer-lhes, em um primeiro momento, aos olhos do que vocês são, quando vocês o viverem, irá

lhes parecer como um adormecimento, mas, muito mais, como um desprendimento, e o Ser e o Eu apenas
podem viver isso assim.

Mas, se vocês ousarem, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o engano sobre o que vocês professaram e
proferiram, referente à necessidade de manter alguma coisa.

***

Essas experiências são para viver, vocês não podem dali se subtrair: é o ‘choque da humanidade’.
As circunstâncias celestes, cósmicas e terrestres, as circunstâncias de cada Irmão e de cada Irmã, são

exatamente o que há para ver, para colher, para viver, não como uma recompensa ou um castigo, mas, sim,



como a última possibilidade de realizar o que se vive: o Abandono ou o não Abandono.
Aceitar não mais se olhar.

Ou continuar a se olhar agindo (nas regras morais, sociais e afetivas, ou outras).
Ou se Abandonar à Graça, à Morada da Paz Suprema, que irá oficiar, que irá interagir sozinha, independente de

vocês.
Vocês são capazes ou não?

Se, em vocês, ocorrer esta espécie de obscurecimento da consciência de Basculamento, mais particularmente
ao nos escutar ou ao nos ler, vocês serão impregnados da Luz Vibral, da consciência Vibral e Unitária.

Os Quatro Cavaleiros estarão então aí, para vocês, acelerando o seu próprio Basculamento, do Efêmero à
Eternidade.

Resposta da Vibração e do Silêncio.

... Vibração ...

Impulso.

... Silêncio da Ausência ...

***

Aí está Shantinilaya, o espaço sem espaço onde não existe qualquer questão e qualquer medo, não como
algo que foi conquistado ou adquirido, mas, sim, no Abandono do Si.

O que acontece, e irá acontecer, ocorre independentemente de vocês.
Quanto mais vocês entrarem nessa vivência, independente de vocês, mais vocês irão se tornar Absoluto, por

que os Quatro Viventes não irão encontrar qualquer oposição.

... Silêncio da Ausência ...

No desenrolar desses Tempos reduzidos, viver isso uma vez será suficiente para mudar radicalmente todos os
seus pontos de vista, sem exceção, filtrados pelo ego ou pelo Si.

... Silêncio da Ausência ...

É nesta Ausência que transparece e aparece a Essência, onde a consciência não tem mais necessidade nem
desejo de estar localizada em algum lugar, já que nenhum lugar, de fato, corresponde a quaisquer lugares, sem

limite de estado ou de Dimensão, de Vibração.

... Silêncio da Ausência ...

Nesta vacuidade, nesta Última Presença, os Quatro Viventes se abrem.

... Silêncio da Ausência ...

***

O conjunto dos acontecimentos, qualificados de Interiores e de exteriores, vai se tornar cada vez mais
sincrônico, sobreposto, sem poder fazer a menor distinção.

O que se deixa viver é, precisamente, o que vocês têm que viver.
Como foi dito por outros Anciãos e outras Estrelas, não há qualquer punição.

Não há nada mais a apreender, a compreender e a interpretar senão viver o que lhes diz a consciência Vibral.

... Silêncio da Ausência ...

***

Então, descobrindo Shantinilaya, irá se colocar, de maneira cada vez mais clara, o medo ou o Amor.
Quanto mais vocês deixarem o Amor ser, mais as Presenças ao lado de vocês, o Manto Azul colocado sobre

os seus ombros, e o conjunto das outras manifestações que lhes são conhecidas e que irão aparecer, irão



ajudá-los (pela ação dos Quatro Viventes no Éter do Planeta e em vocês) a não mais viverem como confinados
seja no que for, neste corpo, como em qualquer outra coisa que vocês construíram, por defesa ou por

necessidade de segurança, por hábito ou por crença.
Isso será a Liberdade, a Liberação e a Ascensão.

E, naturalmente, o motor é o Amor, mas não aquele que vocês acreditam ter vivido, que, como isso foi dito, é
apenas a expressão das suas próprias faltas, mas, sim, um Amor de completitude.

E, aliás, quando o Amor estiver aí, de vocês para vocês, de vocês em relação a não importa qual Irmão ou Irmã
presente sobre a Terra ou no Céu, isso irá se refletir pela amplificação da sua própria irradiação, da sua própria

consciência, ou, mesmo estando ainda neste corpo, vocês irão transbordar amplamente deste corpo.
O Manto Azul far-se-á insistente, o Antakarana tornar-se-á cada vez mais marcante e o Som será modulado.

Algumas dessas regras foram dadas a vocês.
Vejamos o que se dá na Vibração e, depois, no Absoluto.

... Vibração ...

... Silêncio da Ausência ...

***

Lembrem-se, nos momentos por vezes mais difíceis, de que toda resistência ou sofrimento é apenas um
encadeamento, de que não pode existir perda de nada, em Shantinilaya.

O jogo da perda, o jogo da guerra, o jogo do sofrimento, irão deixar-se ver pelo que vocês são, estados
ilusórios secretados pelas circunstâncias do seu próprio mental que, pelos reflexos de sobrevivência, afastam-

nos da Ausência, do Absoluto.
Tudo o que está para acontecer (em vocês, como no exterior de vocês, sobre o mundo) é a Inteligência da Luz
e os Quatros Cavaleiros, mesmo se o primeiro olhar, que pode ser aquele de espanto, de medo, presente na
pessoa, disser o contrário para vocês, mesmo através das suas emoções e do que possa lhes parecer difícil.

Mas se vocês abandonarem, até isso, vocês irão constatar que não há nada.
Vocês poderão então sorrir, o que não é o caso se vocês resistirem ou se opuserem. 

... Silêncio da Ausência ...

***

Nós podemos dizer que, pelos Quatro Viventes, o momento de viver a Promessa e o Juramento, a lembrança
além deste mundo, está aí, exaltando a Liberdade, culminando na Liberação e na Ascensão.

O que se é deixado viver, pela ação dos Quatro Viventes é, como isso foi dito, para atravessar, sem qualquer
compreensão, sem qualquer justificativa, sem qualquer sequência lógica racional, sem pontos de referência,

por que não haverá mais.

... Silêncio da Ausência ...

Neste espaço sem espaço, onde todas as Presenças se resolvem no Absoluto, todos vocês são convidados a
Ser e a não Ser.

... Silêncio da Ausência ...

Entremos juntos nesta ressonância particular, sem interação, na instalação dos Quatro Viventes.

... Silêncio da Ausência ...

O sentido do Acolhimento, o sentido da Paz, o sentido da Vibração, da respiração, deve estar mais cheio e
mais vazio, ao mesmo tempo.

... Silêncio da Ausência ...

Aí está a chave.
Aí está a Porta.

Deixando-se viver, realmente, que jamais houve chave, nem Porta.



... Silêncio da Ausência ...

Aí onde não há qualquer distância, qualquer sofrimento.
O que está aí, sempre esteve aí.

... Silêncio da Ausência ...

Eu sou RAM, eu sou vocês.
A minha saudação, para vocês, é esta: eu rendo Graças ao que nós estabelecemos ou aproximamos, em

concordância com vocês.

... Silêncio da Ausência ...

No Amor do Amor.
Irmãos da Liberdade, no Amor, em saúdo vocês.

... Silêncio da Ausência ...

************

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho...

***
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Bem, queridos amigos, estou extremamente contente em encontrá-los. Então eu lhes deixo a palavra.

***

Pergunta: qual é a evolução das intervenções das quintas-feiras às 22 horas, do Manto Azul da Graça (nota:
ver “Acompanhamentos/ Acolhimento do Manto Azul da Graça")?

No que concerne ao Manto Azul da Graça, MARIA lhes disse que era a última sessão (em 19 de julho).
Mas nada os impede, vocês, enquanto humanos, de decidir realizá-lo.

Vocês se beneficiaram, é claro, do Manto Azul da Graça, mas eu os lembro de que vocês podem beneficiar-se
dele a qualquer momento.

Da mesma maneira que, quando o Canal Mariano está constituído, vocês chamam MARIA, MIGUEL, vocês não
têm necessidade de estarem reunidos, de estarem em grupo. 

A única coisa que se perpetua, eu diria, durante estes tempos, é o que é nomeado as Radiâncias dos Arcanjos,
que eu os lembro, não estão mais em Conclave, mas trabalham em Alinhamento sobre o Canal do Éter e sobre
a possibilidade então, de ligar, de algum modo, de fazer Comungar, em vocês, o Manto Azul da Graça e a Onda

da Vida, o Supramental e o Chakra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração ( ver “Acompanhamentos/
Radiância Arcangélica) (11).

Então, o Manto Azul da Graça, tem trabalhado e é para vocês se beneficiarem dos efeitos. 
Agora, os efeitos do Manto Azul da Graça, é claro, é a Graça acoplada, ou possivelmente ligada, com a Onda

da Vida e o Canal Mariano.
Mas, além disso, em aproximadamente 3 semanas, nós lhes daremos elementos (que vocês terão, para

muitos, já vivido). 
Nós não os damos agora, para não influenciá-los.

Mas, no momento, nós nada lhes dizemos, de modo geral, nem para difundir, porque nós deixamos trabalhar,
em vocês, como nós o temos feito em outras vezes, o que vai se passar em vocês e é claro, bem além de

vocês, com o Manto Azul da Graça.
Então, para agora, vocês façam o Manto Azul da Graça, vocês liguem-se à MARIA, liguem-se à GEMMA
GALGANI, liguem-se à MA ANANDA MOYI ou liguem-se a KI-RIS-TI, MIGUEL e MARIA, que estão em

trabalho, se vocês querem, no nível Vibratório, no Triângulo da Nova Aliança, não é. 
Mas para isso, vocês precisam de alguém, aqui.

O efeito da ressonância, que vocês têm obtido, é agora amplamente suficiente para que vocês possam aí fazer
o apelo sozinhos. 

Mas se vocês querem fazê-lo com muitos, nada os impede de fazê-lo.
Mas, no que concerne ao conjunto do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, o que deveria ser concluído, está

totalmente concluído. 
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Independente da percepção do Manto Azul da Graça, e também de algumas Vibrações que são percebidas na
parte traseira do corpo, no nível do peito, do ponto KI-RIS-TI, mas também em ressonância com o famoso
Triângulo da Nova Tri-Unidade, tudo isso tem permitido criar, de algum modo, uma ressonância que permite,

por sua vez, ao Manto Azul da Graça, instalar-se sobre seus ombros.
Alguns o vivem, outros começam a viver os efeitos do Manto Azul da Graça.

Mas é como a Onda da Vida que desencadeou certo número de processos: nós os deixamos vivê-los e eu
lhes prometo que, em 3 semanas, alguns Anciãos terão o prazer de lhes detalhar tudo isso.

Mas nós não queremos influenciar o que quer que seja.
Vivam o que vocês têm a viver.

Agora, o encontro formal em que oficiavam 3 Estrelas e o conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas,
isso terminou ( As “Radiâncias Arcangélicas” apresentadas em “Acompanhamentos” continuam – “ O

Acolhimento do Manto Azul da Graça” pode-se agora vivê-lo em qualquer momento) (11).

***

Pergunta: o que significa a ressonância do ponto OD do peito com o ponto OD da cabeça?

Está em ressonância direta com a ativação e a colocação em movimento da Lemniscata Sagrada. 
Nós lhes apresentamos a Lemniscata Sagrada, entre o ponto OD do peito (a Porta Estreita) e o ponto ER da

cabeça, na frente do corpo.
Mas é evidente que o mesmo circuito existe, eu diria, atrás, entre OD e KI-RIS-TI (da cabeça) e KI-RIS-TI das

costas (ver os diagramas no final da mensagem).
Mas se vocês tiverem boa memória, eu os lembro de que SRI AUROBINDO tinha falado, há 2 ou 3 anos, de

algo que era essa espécie de trajeto no peito (ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010) (22).
Se vocês encontrarem isso, vocês irão compreender porque. 

Mas agora, o peito corresponde, é claro, com a cabeça.
Quando nós lhes dissemos que a Fusão dos Éteres estava realizada e quando nós lhes dizemos agora, que o
Manto Azul da Graça concluiu seu trabalho, isso quer dizer o quê: que houve uma reunificação total da Coroa

Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração.
Foi isso que permeabilizou o Canal Mariano, o Antakarana, que o forrou de Partículas Adamantinas, lhes dando

a possibilidade de viver os contatos e também de ter ativado em definitivo, de modo funcional e total, sua
Merkabah individual.

Isso está em ressonância com o Manto Azul da Graça, mas não digo mais nada.
Agora, eu vou lhes dar, ainda, um elemento.

Se vocês relerem o que lhes disse, há 2 ou 3 dias (19 de julho), SNOW (33), se vocês verem qual é essa
Estrela, SNOW (CLAREZA), e se vocês verem o que ela lhes disse em relação ao que ela nomeou os

Cavaleiros (que eu chamo de Hayot Ha Kodech, pouco importam os nomes) (ndr: ver em “Acompanhamentos/
Decodificação corpo/Espírito), são as 4 energias elementares que, quando se reúnem, dão o Éter e a Graça.

Vocês têm aqui uma pista para os mais curiosos.

***

Pergunta: eu sinto 2 partes da Lemniscata Sagrada como separadas, não juntas: o Coração (espaço da
Paz) e a ponta do nariz (ao contato de um Ser de Luz). Isso é normal?

Não se esqueçam, não mais, que na Lemniscata Sagrada (que é uma estrutura, ela mesma), vocês têm outras
estruturas, como você o descreveu. 

Há a ativação do que é nomeado o Corpo de Radiação do Divino (o 9º Corpo) que está ligado ao ponto ER do
peito.

Há a ativação do 12º Corpo sobre a ponta do nariz, que está ligado ao Andrógino Primordial e que se ativa,
efetivamente, nos contatos interdimensionais (ver os diagramas abaixo).

Há uma sobreposição, não há mais nada para fazer.
Simplesmente a especificação do que você vive, em alguns momentos, corresponde, não à colocação em

movimento da Lemniscata Sagrada, mas a uma especificação de uma função precisa, que está ligada ao que
se passa naquele momento, é tudo.

Podemos dizer, de modo geral, que a Lemniscata Sagrada, no nível de seu movimento em espiral, surge no
momento em que, justamente, não há o Fogo do Coração, nos momentos em que não há a ponta do nariz do

12º Corpo ativo.
E isso se produz, sobretudo, quando há um desenvolvimento transversal da Onda da Vida.

***



Pergunta: quando alguém está no Absoluto com forma, pode ter reações quando ele estiver em sua
personalidade ou em seu ego?

Como é isto possível? 
Nunca é uma reação da personalidade. 

Tudo o que vai se exprimir, no nível desse Ser, que é então Absoluto, como você diz, com uma forma, quer
dizer ainda encarnado, pode, evidentemente, agir pela personalidade.

Além disso, ele vai conduzir melhor um veículo com a personalidade do que com o Absoluto, não é? 
Isso quer dizer o quê?

Que ele não está submetido à personalidade: ele se serve dela.
Ele não é mais essa personalidade, mesmo se ela existe.

Aquele que rege isso, é o Absoluto.
Então você não pode, em nenhum momento, provar, em meio à personalidade, tudo o que é secretado pela

personalidade, quer dizer o medo, quer dizer as raivas, quer dizer algo que vai ser muito violento.
Ou então, você é consciente e você sabe porque você o faz.

Não é a mesma coisa que manifestar uma emoção que o submerge, que ter uma emoção que você sabe para
que ela serve e porque você a manifesta.
São duas coisas totalmente diferentes. 

Quando o Absoluto está estabelecido, em nenhum momento, a personalidade pode tomar a frente, é
impossível.

Isso não quer dizer que você não vai se servir da personalidade para gritar, por exemplo, sobre algo que não é
justo. 

Mas você sabe pertinentemente, nesse momento, que o referencial que é o seu, não é mais a sua
personalidade, isso quer dizer algo que o ofende, você, ou que o contraria, você, mas o que contraria a Onda

da Vida e a Graça.
Eu lhes expliquei perfeitamente que, diante de alguns Irmãos e Irmãs, vocês iam sentir (sem passar pela

percepção, pelo sentimento, mas simplesmente pelo Som dos ouvidos) com quem vocês estão em relação.
Esse Irmão e essa Irmã vivem a Onda da Vida?

De qualquer maneira, isso não pode enganar porque a Onda da Vida, quando ela é comum a duas pessoas
que se encontram, há um fortalecimento do Som e, sobretudo, um estado de Fusão, de Comunhão e de

Dissolução que passa além das palavras e de qualquer personalidade.
Mas se, efetivamente, em seu caminho, vocês foram levados a encontrar alguém que não vive esse Absoluto

último, o que é que vai se passar? 
Se é alguém que está próximo de vocês (se é alguém que passa na rua, isso não lhes fará nada), mas se é
alguém que vocês conhecem, o que quer dizer que vocês vão estabelecer uma comunicação (qualquer que

seja, familiar, profissional ou outra) afetiva, se essa pessoa com quem vocês estão em relação, em
comunicação, não vive esse Absoluto, o que vai se passar quando vocês entrarem em comunicação: o Som do

ouvido esquerdo vai parar e o Som do ouvido direito vai assumir.
Isso não é um julgamento, é uma exata constatação.

E vocês vão constatar que isso é constante.
Agora, em nenhum momento, você pode, ao retornar à personalidade, ser assaltado pela personalidade, é

impossível. 
É precisamente o que permite diferenciar a Última Presença do Absoluto.

Isso não faz de vocês, como vocês dizem, ursinhos carinhosos.
Atenção hein, eu não disse isso.

Isso faz de você alguém que é consciente e lúcido.
 Que se houver uma raiva, ela sai não porque sua personalidade a expressa: ela sai porque a Onda da Vida

ficou descontente com isso.
Não é a mesma coisa.

E isso é constante. 
Eu os remeto a algumas passagens, arranjadas, digamos, mas do CRISTO que expulsou os mercadores do

templo.

***

Pergunta: quando alguém é claramente chamado pelo seu primeiro nome, é necessariamente por MARIA?

Não é necessariamente, mas é uma regra, vamos dizer. 
Ela lhes disse ela mesma, parece-me. 



Também pode ser o nome de quem você É, fora dessa pessoa.

***

Pergunta: é o nome de alma?

O nome de alma, certamente não. 
É o nome Vibral original, que é sempre constituído de duas sílabas. 

Raramente por três. 
Por três, corresponde, na maioria das vezes (como dizer) aos gêmeos monádicos que são divididos, para estar

na Terra. 
Quando o um dá dois, vocês têm o mesmo nome. 

Então, para diferenciar as duas sílabas, há um que vai levar um outro nome. 
Mas, na maioria das vezes, e de maneira geral, quando vocês são chamados, é seu primeiro nome, ou quando

é Vibral, será o seu nome, que corresponde ao que você É, além de qualquer forma .

***

Pergunta: por que duas sílabas?

Porque no nível Vibral (no nível do que foi explicado, há anos, sobre o silabário original), é sempre uma
associação de duas sílabas.

Porque, para vocês, são as sílabas, mas para nós, isso não tem nada a ver.
É Vibral, quer dizer que é um qualificativo Vibratório.

Novamente, nas Mônadas separadas, pela encarnação, aqui (que elas mesmas se separaram), não se é
obrigado a dar duas vezes o mesmo nome: há um que leva uma polaridade, que guarda o nome, e o outro que

leva um nome, derivado, na maioria das vezes, e que tem três sílabas.

***

Pergunta: muito antes do processo que vivemos agora, ouvi me chamarem pelo meu nome três vezes, no
ouvido esquerdo. A que poderia corresponder?

Alguns foram chamados mais cedo. 
Mas lembro-me de que o Canal Mariano não estava constituído naquele momento. 

O que é ouvido é no nível da ampola da clariaudiência, ou então quando um próximo de vocês chegar a
perfurar, precisamente, as camadas isolantes, para chamá-los pelo seu primeiro nome. 

No ouvido esquerdo é um Ser de Luz. 
Não é um desencarnado. 

Mas Maria pôde também lhes falar muito antes do Canal Mariano. 
Maria pode lhes falar sempre. 

Alguns seres, no entanto, ouvem Maria muito antes do Canal Mariano.

***

Pergunta: Por que, percebendo os sons no ouvido esquerdo, o direito ainda está ativo?

Por que não. 
Nós sempre dissemos que havia sons de ambos os lados. 

Eu tenho insistido sobre a diferenciação do som, em uma relação.
Quando vocês estão em Comunhão com alguém que vive a Onda da Vida, é o som do ouvido esquerdo.

Agora, quando vocês estão em contato com alguém que não tem a Onda da Vida, é o ouvido direito.
É necessário diferenciar bem essa reação, do estado normal, em que os sons podem estar dos dois lados.

Isso não tem significado.
Mas se é um desencarnado que se aproxima, o som do ouvido direito vai se amplificar.

 Não é um desequilíbrio.
Devemos diferenciar o que eu disse referente a uma relação, do que se produz espontaneamente, em você,



em Alinhamento, em meditação, quando você dorme, etc..
Isso não tem nada a ver.

***

Pergunta: se não tivermos participado do acolhimento do Manto Azul da Graça nas 3 últimas quintas-feiras,
podemos continuar a acolher o Manto Azul da Graça no futuro?

É como eu disse anteriormente: ele está presente à vontade. 
Mas não depende mais de um retransmissor que fomos nós. 

Depende apenas de vocês, e sempre da mesma coisa: o Abandono.

***

Pergunta: eu sinto como um ponto à meia distância entre o centro do coração e o ponto ER.

O 9º Corpo, o ponto ER do peito, é o timo, no plano orgânico (ver os diagramas abaixo). 
Isso é uma tradução da ativação do Corpo de Irradiação do Divino. 

O sistema imunológico se modifica.

***

Pergunta: se "o que chega sempre esteve presente" (nota do editor: intervenção de UM AMIGO de 18 de
julho) (44), por que devemos fazer esse esforço (essa escolha, mesmo, uma vez que nos foi dito: "cabe a

vocês escolherem") para passar pela Porta Estreita?

Mas, para perceber que o que chega sempre esteve aí, é necessário sair da personalidade.
Isso sempre esteve aí, sim, mas para aqueles que, justamente, o alcançam.

Mas isso só é conscientizado quando vocês tiverem passado a Porta Estreita.
Não antes.

E é quando vocês estão do outro lado, que vocês se dão conta de que isso sempre esteve aí.
Portanto, o que chega sempre esteve aí, é claro.

Mas para aquele que não o vive, isso jamais chegou.
Novamente, como disse BIDI, vocês estão localizados no ego, o que é o caso, ou no Coração. 

Quando vocês estão no Coração, no Absoluto ou na Última Presença ou no Si (sobretudo na Última Presença e
no Absoluto), vocês se dão conta de que isso sempre esteve presente. 

Mas quando vocês não o vivem (porque vocês estão distanciados, pelo medo, porque vocês querem), para
vocês, isso não chegou. 

É o mesmo princípio da verdade relativa e da Verdade absoluta. 
É o mesmo quando vocês dizem que não há karma a alguém, que passou sua vida a purificar seu karma, ele vai

olhá-los com vontade de estrangulá-los, não é.
É lógico, ele não o viveu.

Exatamente, dizer e afirmar, como isso é feito, que o que chega sempre esteve aí, é a conscientização de que
isso sempre esteve aí.

Da mesma maneira, há alguns anos, quando lhes dissemos que iria ocorrer o apelo de Maria, vocês se
perguntavam como isso iria poder se produzir. 

Vocês têm a resposta.
Além disso, não é um esforço.

Considerar que é um esforço, isso prova bem que é o Eu que se exprime.
É tudo, exceto um esforço.

Eu não sei quantas vezes isso foi repetido.
Enquanto vocês consideram que é um esforço, vocês se distanciam.

É um Abandono.

***



Pergunta: quando a Kundalini é despertada e sobe até o ponto ER, depois, ela desce ou ela continua seu
caminho?

Mas isso não é uma mangueira de jardim.
A Kundalini, quando ela sobe, agora, é o Canal do Éter: isso perfura as bainhas dos chakras. 

Há uma comunicação que se estabelece. 
Isto não é algo que está sujeito à gravidade. 

Não é porque ela subiu, que deve descer.
Isso perfura as bainhas dos chakras, isso ativa, em totalidade, os novos Corpos (se eles não estão ativados, no
sentido da descida), isso coloca em ressonância e em relação as 3 Lareiras e vai permitir viver depois, em um

segundo momento, a Onda da Vida.
Mas como disse BIDI, vocês sabem, tudo isso, são manifestações: mesmo se elas parecem maravilhosas, e
procuradas por aqueles que não as vivem, uma vez que isso está aí, fiquem tranquilos, como lhes têm dito os

Anciãos.
Isso é algo natural.

***

Pergunta: Santa Teresa de Ávila recebeu a visita de um Arcanjo, que lhe perfurou o peito e abriu o
Coração. Isto é o que vivemos agora?

Sim, a menos que vocês tenham se perfurado, ou que serão perfurados, duas vezes.
Aí houve primeiro o impulso Metatrônico, no nível do ponto KI-RIS-TI.

Mas em épocas anteriores, foi o Arcanjo MIGUEL, rodeado pelos Querubins que veio perfurar, com uma
Espada de Fogo, o chakra do Coração.
Homens e mulheres (ambos os sexos).

A diferença é que hoje vocês têm a ativação das novas estruturas que tornam, podemos dizer, mais fácil.
Muitos entre vocês vivem a Transfixação do Coração, pela Vibração KI-RIS-TI e o impulso Metatrônico, no nível

das costas.
Por outro, naquela época, era necessário ir ali com ferro quente, e então dava uma experiência de sofrimento-

prazer indizível.
Não é mais o caso hoje.

Mas todos os místicos têm descrito isso.
Então, se vocês preferirem, na Índia, por exemplo, vocês não têm MIGUEL, vocês têm (é a mesma

consciência, mas a representação é diferente), como se chama, aquele que carrega um tridente, é esse que
vem perfurar o peito de vocês: é Shiva.

Shiva o destruidor, o Fogo.
Destruidor para a personalidade, mas pura Luz e Joia para os Domínios que estão na Verdade.

***

Pergunta: eu me senti, por vezes, como no vazio, com a respiração que parou, depois foi repetido. O que se
passou?

Acontece que a respiração para. 
É a simultaneidade do processo de respiração consciente que passa para o nível do coração e depois, para o

nível celular.
São os mecanismos aéreos que acompanham não somente o Switch da Consciência, mas a passagem do Si

à Última Presença.

***

Pergunta: você pode falar sobre o que disse NO EYES: é necessário aceitar não mais ver?

Enquanto vocês veem algo, vocês não estão na Verdade. 
É no coração do Coração que está a Visão do Coração. 

Mas a Visão do Coração é independente dos olhos. 
Enquanto vocês estão encarnados, limitados, confinados, vocês acreditam que tudo o que vocês veem é

verdadeiro.



Ora, tudo o que vocês veem é apenas uma projeção.
O verdadeiro olhar é uma Vibração que é independente de qualquer forma, de qualquer cor, de qualquer

percepção.
Isso também foi explicado pelo IRMÃO K.

Tudo o que vocês veem não é senão uma projeção. 
A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos, porque vocês mesmos não são a projeção.

Vocês veem uma imagem quando vocês se olham em um espelho.
Ver, como ela disse, é ir além de tudo o que é visto, que isso seja com os olhos, com o terceiro olho, com a

Visão Etérea.
É a partir do instante em que vocês cessam de querer ver, que a Visão do Coração, do coração do Coração,

aparece.
É o momento em que vocês vivem, conscientemente, o que nós lhes dizemos sem parar: que tudo está em

vocês.
Isso faz parte da Revelação do Manto Azul da Graça, em sua ação sobre sua Consciência, sobre sua

deslocalização final, quero dizer a Ascensão.
Lembrem-se de que, quando vocês estão encarnados, vocês têm os olhos.

Portanto vocês, para perceberem, necessitam ver, independentemente do sentir.
E isso foi explicado, de diferentes maneiras, que o que vocês veem vocês condicionam.

Em totalidade.
Vocês não vão ficar apaixonados sem olhar uma pessoa, não é, mesmo se aí há ondas que aparecem, há algo

do outro que passa, mesmo se vocês dizem, que é sutil.
Essa visão (que é a visão dos olhos ou o sentir Vibratório quando vocês dizem:” isso me faz bem, isso não me

faz bem”) é que os impede de ver o que vocês São.
Mas isso foi explicado de diferentes maneiras.

É necessário aceitar não mais ver.
Pelos olhos acontece o julgamento, o sentimento: é olfativo e visual, em um primeiro momento.

Depois, é claro, faz-se apelo aos outros sentidos.
Mas enquanto vocês veem, vocês são tributários do que vocês veem e, mais, sem o conhecimento de sua

vontade plena.
Vocês estão condicionados pelo olhar. 

Eu os remeto, para isso, a tudo o que foi dito por NO EYES (29 de abril de 2011 e 13 de julho de 2011) (55),
pelo IRMÃO K (06 de julho de 2011, 07 de julho de 2011, 26 de outubro de 2011 e 05 de novembro de 2011)

(66), sobre o eixo ATRAÇÃO-VISÃO e sobre a imagem.
Enquanto vocês são seduzidos pelo que vocês olham, vocês não podem encontrar o que vocês São.

É o mesmo princípio em alguns ensinamentos, quando se fala do silêncio: enquanto há ruído, vocês não estão
no silêncio.

É o mesmo princípio. Enquanto algo é visto, vocês não podem Ver.
Porque a verdadeira Visão está fora dos olhos.

Ela está no Coração.
As Consciências mais elevadas, no nível Vibratório, isso não quer dizer que elas são mais evoluídas.

Por exemplo, a Civilização dos Triângulos, são triângulos: não há olhos, não há boca, há nada.
E são Consciências muito elevadas: elas determinam e condicionam mundos inteiros.

Será que elas veem algo, no sentido em que vocês o entendem?
Mas isso, vocês não podem compreender.

Enquanto vocês não o tiverem vivido, vocês irão girar isso em suas cabeças sem parar porque vocês não têm
nenhum meio intelectual, vocês não têm nenhuma referência, em seus cérebros (o que quer que vocês tenham

estudado), que possa explicar-lhes isso.
É toda a diferença entre a vida Interior e a vida exterior.

Sobre este mundo exterior, vocês podem conhecer as leis da física.
Mas, mais uma vez, as leis da física não são as leis do Universo. 

Elas se aplicam a este mundo, a estas circunstâncias.
Portanto, vocês têm os sentidos e vocês têm um cérebro, portanto vocês buscam compreender o que escapa

aos sentidos.
Isso não pode ser melhor explicado de tudo o que lhes foi dito.

Enquanto vocês não o vivenciam, vocês podem procurar, todo o tempo, na cabeça, vocês não encontrarão
nenhuma validação.

É impossível.
Porque seus cérebros estão condicionados para lhes dizer que ver, é feito com os olhos abertos.

Ou se vocês estão em busca espiritual vocês vão se dizer que ver é o 3º olho.
Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade



Mas tudo o que será visto dessa maneira apenas pertence, como eu já disse, ao 2º frasco, não é a Verdade
(ndr: intervenção de 03 de julho) (77).
A verdadeira Visão é sem os olhos.

Porque os olhos (mesmo o 3º olho) determinam uma forma, um reconhecimento pela forma, pela cor.
Portanto é uma identificação.

A Visão do Coração não é uma identificação, é uma interpenetração.
Isso não tem nada a ver: vocês não têm nenhuma ferramenta conceitual, nenhuma ferramenta em seus

sentimentos, em seus sentidos, que lhes permitem viver isso.

***

Pergunta: por que, quando se para a respiração, o acesso a esses estados não ocorre?

Mas isso não pode funcionar. 
O que eu disse anteriormente, não é um efeito da vontade, é um efeito da Consciência. 

Se sua Consciência estiver voltada para a vontade de parar a respiração, isso nunca funcionará. 
Pior, você vai desmaiar.

Nenhuma expressão da vontade vai conduzi-los a algum lugar. 
Exceto ao astral e aos medos.

***

Pergunta: e se esse mecanismo for espontâneo, quanto tempo isso pode durar?

Qual a importância? 
Isso pode durar muito mais tempo do que os limites fisiológicos que vocês conhecem.

***

Pergunta: RAM disse, "lhes é suficiente apenas um Sopro." O que isso significa então?

Mas o Sopro, é o quê? 
É o Espírito. 

Um Sopro, não é a respiração.
Um Sopro não é um inspirar e expirar: é um Sopro, é o Éter veiculado pelo ar, isso não tem nada a ver.

Vocês vejam as interpretações que isso causou: vocês tomam uma palavra e vocês colam em cima de outra
coisa.

Ele disse “um Sopro”, não uma respiração.

***

Pergunta: a magia negra sobre uma pessoa pode ser um obstáculo ao seu acesso às Vibrações?

É claro. 
Se a pessoa não acessou à sua Unidade, ela está sujeita à Dualidade.

Enquanto vocês aderirem ao karma, vocês estão sujeitos ao karma.
Enquanto vocês aderirem à Dualidade, vocês estarão sujeitos às leis da Dualidade.

Por que nós temos insistido, e ainda hoje, sobre a vontade?
Porque a vontade, ela se exprime na dualidade.

Nenhuma vontade de Luz os conduzirá à Luz: ela os conduzirá à luz astral, a nenhuma outra.
Quando eu falava da vontade, em minha vida, é a força do Espírito, é a determinação de manter um objetivo.

Não é o exercício da vontade comum: é manter o rumo da Luz, do objetivo que é a Luz.
É isso, que é importante, é olhar, todo o tempo, o objetivo.

Não é exercer uma vontade esquecendo o objetivo.
Não é um dia, estar na espiritualidade e, no outro dia, estar nas tagarelices e falando mal de alguém, porque aí,

vocês estão fora da base, assim vocês não chegarão lá.



Isso não muda uma vírgula em relação ao que eu disse, em minha vida.
É necessário uma vontade de ferro, mas não a vontade: é a famosa tensão para a Luz, da qual lhes falou, há

dois anos, HILDEGARDE DE BINGEN (intervenção de 25 de outubro de 2010) (88).
É o problema das palavras: vocês podem colocar o que vocês quiserem atrás das palavras.

Nós vimos, agora mesmo, com o Sopro.
É suficiente apenas um Sopro, não uma respiração, uma vez que, exatamente, o Sopro, é o momento em que a

respiração para: ”deu seu último sopro, ou seu último suspiro”.
Ali, é o mesmo princípio.

Eu disse em minha vida, eu me lembro muito bem: “é necessário uma vontade de ferro” (o ferro, F.E.R.R.O.,
hein, como vocês dizem). 

A vontade de fazer, é ainda pior (F.A.Z.E.R.).
É uma vontade de ferro para manter consciente, a cada respiração, o objetivo.

Se vocês se deixarem distrair, pelos olhos, pela cabeça, pelo que alguém vai lhes dizer, o que é que
acontece?

Seu objetivo sai da sua cabeça.
Mas isso, vocês todos têm vivido.

Quem é que pode dizer que chegou ao Absoluto, à Onda da Vida que se desenvolveu em totalidade, sem ter
antes, durante um tempo suficientemente longo, sem parar, ter sido obsedado (realmente, no sentido primeiro

do termo) pela Luz e a Verdade, pelo Amor?
É impossível.

Vocês não podem reivindicar o Amor e depois se voltarem para as séries da televisão, é impossível.
Ou pior, são as séries entre humanos: vocês sabem, são os; “eles dizem, eles me disseram que”.

Eu não vou retomar a expressão vulgar que eu empreguei em algumas intervenções (“ocupem-se das suas
nádegas”).

Mas, vocês não podem ter essa tensão para a Luz, essa vontade do Espírito, e depois, de repente, se porem a
falar do mercado de ações, por exemplo, e de aplicar na bolsa.

  Exceto, se vocês são capazes de aplicar na bolsa e ter ainda essa tensão para a Luz.
 Mas, aí nesse momento, vocês já chegaram, porque vocês são Absoluto, ou vocês estão indo.

Vocês vivem a Última Presença.

***

Pergunta: durante a sua vida você evocou o Fogo Sagrado: "ter o Fogo Sagrado".

Quando vocês têm o Fogo Sagrado, vocês experimentaram algo, vocês nasceram assim, pouco importa. 
Mas o que quer que aconteça em sua vida (e mesmo quando eu fui para a prisão), há um único objetivo: A Luz.

Se vocês são distraídos por não importa o quê, como vocês querem ter o Fogo Sagrado?
Quando basta um acontecimento, qualquer que seja, na vida, que vocês desestabilizam, esse acontecimento é

para reforçá-los.
Mas se vocês se lastimam: “Oh tenho medo, ah minha angústia, ah, eu vivo isso, ah, eu vivo aquilo”, onde está

o Fogo Sagrado?
Isso quer dizer simplesmente que vocês estão identificados à sua pessoa.

Como foi dito pelas Estrelas, como nós lhes temos dito, o conjunto do que poderia ser trazido (em Luz, em
Vibrações, em explicações), foi dado.

Não vamos remetê-los a BIDI, ele vai ficar nervoso, bastante, quando ele lhes diz: “mudem o ponto de vista”.
Portanto a frase, ela mesma, é extremamente clara.

Se vocês não a veem, isso quer dizer o quê?
Que vocês estão confinados na personalidade, a tal ponto que isso lhes põe um problema, para alguns, de

mudar de olhar.
Então vocês buscam o que isso quer dizer.

Isso quer dizer o que isso quer dizer: que seus pontos de vista são diferentes.
Não é mudar de ideia, não é emitir uma opinião diferente, isso quer dizer ver com algo além do intelecto, ver

com algo além do interesse pessoal.

***

Pergunta: de onde poderia vir uma opressão do plexo solar, quando em meditação?

Isso pode chegar como um tapa do plexo solar, como dando choques, ou dá uma Vibração rápida. 



Isso é a Porta que não quer se abrir, é o ego que resiste: o medo de perder o seu pequeno ego. 
Falta de Abandono, se você preferir.

***

Pergunta: seria interessante desenvolver o Silêncio, o jejum das palavras?

O silêncio sempre fará vocês entrarem, um pouco mais, na interioridade, fará voltarem a sua Consciência para
o que é percebido e sentido.
Então, é uma primeira etapa.

É melhor do que a tagarelice, isso é certo.
Eu os lembro de que o CRISTO disse: “O que é mais importante, não é o que entra em sua boca, é o que sai

dela”.
A palavra é uma arma de destruição massiva.

Vocês podem matar muito mais facilmente com uma palavra, do que com um soco.
 Portanto, efetivamente, se vocês têm tendência à tagarelice, a falar dos outros, então, façam Silêncio.

***

Pergunta: qual é a atitude a ter quando uma Presença chega à esquerda?

Dizer olá [bom dia], isso já é educado.
Acolher são as palavras que têm sido empregadas: Acolher o Canal Mariano, acolher a Graça, acolher a

Presença, render Graças.
Quaisquer que sejam as palavras, o importante é estar (e isso já foi dito) em interação.

Não, de imediato, perguntar: “Quem é? Quem é? Quem é? Quem é?”
Exceto, se vocês chamaram alguém específico.

Mas entrar nesse espaço particular, pois como foi dito, é a ressonância de seu espaço, com o espaço de quem
está ali, que lhes permite se deslocalizarem e de prepararem o Absoluto ou de o viverem.

***

Pergunta: o Canal Mariano desce sobre todo o lado esquerdo, sob o ombro?

Sim, em totalidade, depois de um tempo. 
De início, ele vai ficar localizado na parte superior, nesse espaço entre o ouvido e o ombro. 

Depois, ele vai começar a descer no braço. 
E quando a Presença estiver instalada, de maneira mais íntima, ele vai realmente descer até a perna.

***

Pergunta: os triângulos, em uma pintura, remetem à Multidimensionalidade?

O Universo é geométrico, além do seu Universo. 
É um mundo fractal, onde as formas geométricas perfeitas são as mais puras, no nível da Consciência.

Os Triângulos pertencem à Civilização dos Triângulos, que sustentam os Mundos, assim como as formas
geométricas.

***

Pergunta: se o Canal Mariano desce até embaixo do lado esquerdo ...
É a Presença que desce até embaixo, não é Canal Mariano.

***



Pergunta: ... pode ser que uma Presença chegue diretamente pela esquerda?
Não, uma Presença que chega por baixo, especialmente na parte inferior esquerda é uma entidade, uma larva

astral de Vibração muito baixa. 
Além disso, tudo o que chega por baixo e à esquerda, vai se fixar na coxa, à esquerda.

 Isso é verdadeiramente nefasto.
É verdadeiramente das coisas mais pesadas.

Mas nenhum ser de Luz vai se agarrar à sua coxa.
Pelo contrário, ele chega no Canal Mariano, ele desce e a Presença, o Tremor, é sentido efetivamente até a

perna. 
Mas uma Presença que chega por baixo e que se fixa na coxa, isso, é uma entidade astral consciente e dirigida

pelo mal.

***

Pergunta: e se não quisermos cair na Dualidade, mas isso acontecer, o que fazer?

"Eu não quero cair na Dualidade e, no entanto, isso acontece": isso quer dizer que você está na dualidade. 
Isto é evidente. 

Aquele que está na Unidade não pode estar de nenhuma forma sujeito ao que quer que seja que venha do
astral: isso não existe.

As forças astrais, e em particular autoconscientes, como o que falei das larvas, estão necessariamente em
ressonância com uma falha que está no ser: um medo, um trauma, uma cicatriz.

***

Pergunta: como, então, não agravar essa Dualidade?

Quando você é afetado pela Dualidade, em um primeiro momento, por mais que você chamar a Luz, isso não
resolverá o seu problema Interior.

Então, você é obrigado a apelar, é o que eu disse, aos princípios que estão ativos em meio à Dualidade:
exorcismo, depuração, desapego, você empregue as palavras que você quiser.

Mas deve estar bem consciente de que esses tipos de larvas, que se fixam nos membros inferiores, e em
particular na coxa esquerda, estão sistematicamente ligados aos medos que estão presentes no ser que os

vive e, ainda mais, essa pessoa aderiu aos seus próprios medos.
Ela está identificada aos seus medos.

***

Pergunta: como as larvas astrais podem aparecer se há já Presenças que chegam pelo Canal Mariano?

Isso significa que a Onda da Vida não subiu. 
Isso significa que os dois primeiros chakras estão bloqueados. 

O que se passa na parte superior, e o que se passa na parte inferior, não são necessariamente sincrônicos,
jamais lhes dissemos isso.

Não se deve confundir o Si, o estabelecimento da Consciência no Si, o Manto Azul da Graça, e a Onda da Vida.
Sempre lhes foi dito que, quando a Onda da Vida subisse, ela encontraria as resistências dos dois primeiros

chakras.
Se essas resistências ainda estão ali (porque há medos), a Onda da Vida não sobe mais.

Isso não impede, que o Manto Azul da Graça (que se apresenta no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, e
depois, sobre os ombros) possa estar aí.

Vocês têm inúmeros exemplos, tanto no ocidente como no oriente, dos Santos que passaram suas vidas
sendo atacados, parece-me.

Não há contradição, muito pelo contrário.

***

Pergunta: se a Onda da Vida se desenvolve lateralmente, isso significa que ela subiu?



Sim. 
Mas lembrem-se de que, depois de ter sentido a Onda da Vida subir e se desenvolver, vocês devem se tornar
o que vocês São: A Onda da Vida, que é a melhor, não representação, mas o testemunho, aqui, na encarnação,

do que vocês São, quer dizer Absoluto.

***

Pergunta: sentir uma vez a Onda da Vida, isso significa que ela está estabelecida?

Não, isso simplesmente significa que a ressonância que é criada na Comunhão ou na Presença de uma
Estrela, e porque não da minha, pode fazê-los viver as primícias.

  Mas a Onda da Vida, quando ela nasceu, há flutuações espontâneas que não dependem de vocês, mas da
Terra, já que isso vem da Terra.

Mas, uma vez que a Onda da Vida nasceu, ela não para nunca mais, sobretudo agora.
 Se a Onda da Vida nasce, em um dado momento, lembrem-se de que há sempre os dois primeiros chakras

que são: os apegos.
Somente quando a Onda da Vida tiver êxito, quando vocês conseguirem, se apagar (nos medos, nos seus
sofrimentos, nas suas feridas, em tudo o que vocês acreditam ser), é que a Onda da Vida pode subir, não

antes.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, queridos amigos, eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas bênçãos e também a Graça, que
agora, está aí.

Eu lhes digo até muito em breve, comportem-se bem e Abandonem-se.
E não se esqueçam da Luz, a cada respiração, a cada pensamento.

Vivamos agora a Graça, e eu lhes digo até breve.
Tchau.

... Partilhando o Dom da Graça ...

************
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Enquanto você crê que compreender vai levá-lo aoEnquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto,Absoluto,
você nada compreendeuvocê nada compreendeu

Bem, BIDI está com vocês.
E eu os saúdo.

Eu havia dito, não haverá mais respostas muito longas às suas questões preparadas porque, agora, vamos
desconstruir o que pode restar em sua cabeça, que traduz sua impressão de controlar, de compreender o que
quer que seja.

Assim, nossas trocas têm por objeto facilitar, além da desconstrução, a superação de seu conhecido e,
também, de suas interrogações, que lhes permite, se o desejam, pôr fim, em si, ao que é efêmero, ilusório e
que pode, ainda, entravar o que vocês São, o que nós somos.

Então, eu os convido a colocar-me todas as questões que se apresentam em sua cabeça, que superam,
amplamente, o âmbito de sua pessoa, mas que se instalam em um âmbito muito mais amplo do que é a Vida, a
Consciência, o Absoluto, tudo o que pode parecer-lhes ser um problema, atualmente, aí, onde vocês estão.

>>>

Questão: as cidades Intraterrestres estão na multidimensionalidade ou na ilusão?

Você deve apreender que, assim que há atribuição de uma forma, há experiência da consciência, quer ela seja
limitada ou multidimensional.

Ainda, é preciso saber se essas formas de vida estão em uma forma mutável ou fixa.

Como você talvez saiba (após ter-me lido ou ouvido), o Absoluto pode ser com forma ou sem forma.

Existem, sobre esse mundo, chamado a Terra, múltiplos estados interpenetrados da Consciência.

Nós, humanos, estamos em um saco de comida, em um saco mental, com grandes dificuldades de soltar essa
percepção, essa consciência e essa experiência.

Bidi - 15 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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Em contrapartida, existem formas de consciência que habitam formas menos rígidas do que o humano e que
podem, à vontade, extrair-se da referida forma para penetrar outra forma.

A palavra forma é, já, uma indicação de um limite, uma vez que existe o que está nessa forma e o que não está
nessa forma, tudo estando em saber se a consciência vai além do observador, além do testemunho e, portanto,
de algum modo, tem acesso ao Absoluto ou não.

Toda a diferença está nesse nível.
O que quer dizer que um humano, um Irmão ou uma Irmã, é perfeitamente capaz, como eu demonstrei, de
penetrar o Absoluto, a fim de ser, ele mesmo, penetrado em sua ilusão.

Apreendam, efetivamente, que a Ilusão está contida no Absoluto.
Aí também, é uma questão de ponto de vista, de olhar, de consciência, mas, antes de tudo, é ligado à
possibilidade de não depender de uma forma, mas ser, de algum modo, capaz de experimentar qualquer
forma, como a ausência de forma.

A pessoa humana, como a pessoa intraterrestre, pode ser Absoluta como não Absoluta.

Existem, também, formas de vida que nada têm a ver com o humano, que interpenetram a Ilusão e a realidade
na qual vocês ainda estão.

O tudo é viver o fato de que é uma Ilusão, não como crença, mas, diretamente, como uma verificação do
estado além de todo estado, nomeado Absoluto ou Final.

O confinamento Dimensional sobre esta Terra é próprio do humano, porque o programa – se posso exprimir-
me assim – de vida foi amputado.

Existem outras formas cujo programa de vida não foi amputado, nas quais a própria consciência – se posso
exprimir-me assim – da Fonte, como do Brahman, como do Para Brahman é inscrita nessa forma, mas não é
limitada a essa forma.

Eu tomei o exemplo – há algum tempo – da cebola, com suas diferentes camadas.

Uma camada está em um lugar, ela pode ter consciência de outros lugares, ou seja, das outras camadas, mas
ela pode, também, extrair-se de todas as camadas e constatar que a cebola não existe.

A única diferença faz-se pela possibilidade ou não de transportar-se de uma forma a outra, até o sem forma.

A única diferença é, portanto, aí também, o ponto de vista.
Assim, no que você nomeia os povos Intraterrestres, existem, neles, diversas variedades, que não estão,
todas, conscientes umas das outras.
Aí também, o único modo de apreender isso é o ponto de vista ou a localização do olhar.

Olhar, é claro, que nada tem a ver com os olhos, nada tem a ver com uma percepção, mas que é o mecanismo
o mais íntimo da consciência, projetada em tal ou tal camada da cebola.

>>>

Questão: quando uma questão emerge, tenho uma espécie de soltar, sobre a inquietação ou a
curiosidade, como se, no fundo, isso não tivesse mais qualquer importância, apesar das
resistências.

O que é que você chama resistências?

Resposta: resistências da personalidade.

Como você pode ter resistências se você mesmo determina que as resistências vêm da personalidade?

Elas lhe pertencem?

Resposta: Não.

Então, efetivamente, isso não tem qualquer importância.
Nós estamos bem além do soltar, porque o soltar é, ainda, uma ação, no fazer e no parecer.

Enquanto você crê que pode soltar, isso corresponde apenas à pessoa e ao jogo da pessoa.

A partir do instante em que, como você diz, em face de uma questão, aparece o «por que se preocupar», você
deu, já, um grande passo.

Mesmo se jogamos o jogo de questões e de respostas, sabemos, pertinentemente, que essas questões e
essas respostas podem ser sem fim.
Elas são apenas um apoio, que visa desconstruir as ilusões, as crenças e, como você disse, as resistências.

Uma vez que esse jogo começa a ser visto, deslocando o olhar, então, efetivamente, você se apercebe e diz
que isso para nada serve, porque nenhuma questão, como nenhuma resposta pode livrá-lo – em definitivo – da
ilusão, inteiramente.



É apenas nessa forma de tomada de consciência, nomeada «por que se preocupar», que se situa a Verdade.

Como eu disse, deixe esse saco de comida viver a vida dele, deixe esse saco mental viver a vida dele.

Contente-se, em um primeiro tempo, em ser o observador, o testemunho e, nesse processo de
desidentificação, você constatará, por si mesmo, que o «por que se preocupar» vai desaparecer, deixando
lugar para o que você É, para além do Eu Sou.

Como eu disse: isso não é um jogo, é o movimento da vida.
Aí está o essencial.

>>>

Questão: o estado que cada um de nós vai atingir está, já, determinado, agora?

Há um estado a atingir?
Absolutamente, não.

Há, certamente, o que vocês nomeiam destinos, mas que são apenas o reflexo do estado de sua consciência.

Sua consciência está na experiência?
Sua consciência está no testemunho?
Sua consciência está na observação?
Sua consciência está na mudança de olhar?

Tudo isso corresponde a processos de exteriorização, limitados ou não.
A verdadeira questão é, antes: «eu mantenho uma forma ou não tenho mais necessidade dessa
aparência?», porque toda forma é um limite e uma delimitação na qual a consciência está contida,
contida em todos os sentidos.

Quando a consciência solta-se, há o processo de desconstrução, no qual nada mais pode ser mantido.

É esse nosso estado natural, de todos.
Eu posso empregar essa imagem, sem retomar, contudo, a noção do teatro: um dia, você saiu de seu estado
natural, que é Absoluto ou Para Brahman. De algum modo, você criou a consciência, por um processo de
identificação.

Isso foi cada vez mais longe, mas, também, cada vez mais limitado.
A consciência assumiu o jogo dessa limitação, mas você não é nem a limitação, nem a consciência, nem o
observador, nem a testemunha.

Enquanto você considera que há, efetivamente, um destino para você, ou um estado a obter ou a manifestar,
considera que isso é apenas uma extensão do que você É, chamado consciência.

Essa consciência pode retornar ao Absoluto ou decidir prosseguir o limite, mas com a consciência de ter vindo
de algum lugar, que não é a consciência, mas a Essência.

Isso é profundamente diferente.
Assim, a determinação depende, aí também, apenas de seu próprio ponto de vista. Não há qualquer
determinismo, não há qualquer livre arbítrio no Absoluto.

Cabe a você saber onde se situa sua Liberdade, onde se situa sua sede de experiência, em suma, onde você
considera estar em seu caminho e sobre seu caminho.

Até o momento em que seu ponto de vista o fizer dizer que não há caminho e que sua Essência sempre esteve
aí.

Simplesmente, você não a reconheceu.
Enquanto há sede de consciência, qualquer que seja essa consciência, é a liberdade a mais Absoluta.

Mas essa liberdade não é ser Livre ou Liberado ou Absoluto, uma vez que, assim que há consciência, assim
que há forma, há limite.

Mas é diferente ser limitado e em ressonância ou em confiança com Absoluto do que ser limitado sem
ressonância e sem confiança com Absoluto.

Daí nasce o conjunto de ilusões, de experiências e de Dimensões.
O Absoluto contém tudo isso, mas ele não pode ser limitado a uma dessas partes.

Sem jogo de palavras, eu posso dizer-lhe que apenas o Absoluto é Absoluto, mesmo se ele contenha todas as
partes e todas as ilusões.

Se você prefere, o Absoluto é o que sustenta toda manifestação, toda forma, toda Dimensão, todo estado e
todo não estado.

Então, chame-o Amor, como agente de apoio e vetor de todas as experiências, como da não experiência.



>>>

Questão: onde eu estou, quando vivo momentos como de inconsciência?

Você está, justamente, sem mais qualquer forma, sem mais qualquer localização.

Como para o sono, isso é Absoluto.
Justamente, é nesses momentos que a personalidade desaparece.
Você não tem mais o sentido de uma identidade, você não tem mais o sentido de uma ação ou de um fazer.

Toda consciência, como você diz, desaparece.
Quem quer saber onde está, se não é a pessoa que tem necessidade de localizar-se no tempo, no espaço, na
experiência ou na forma?

A partir do instante em que a consciência da forma, a consciência de uma identidade, qualquer que seja,
desaparece, o que você chama ausência, eu chamo a Última Presença, porque meu olhar não é seu olhar.

Lembre-se do que dizia o Comandante (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV): «lagarta ou borboleta»?

A borboleta conhece a lagarta?
A lagarta conhece a borboleta?

O que é nomeado a estase, o que você vive como ausência, é essa Última Presença, que é a passagem de um
estado para um não estado.

Esses momentos são chamados a amplificar-se, na duração e na intensidade porque, a partir do instante em
que você não pode mais localizar-se, em uma pessoa, nesse tempo linear desse mundo ou dessa forma ou
desses pensamentos, você toca o indizível.

Só a personalidade tem necessidade de um testemunho.
A alma tem necessidade de um observador.

Mas, quando não há mais testemunha, nem observador, nem identidade, nem identificação possível, então,
você ali está.

Mas, a partir do instante em que você tenta redefinir-se, através de uma explicação, de uma localização, de uma
experiência, você sai do que era e do que É, uma vez que a consciência volta a manifestar-se.

Você pode, contudo, julgar – se se pode dizê-lo – do ponto de vista da pessoa, do que foi aproximado, tocado
ou transcendido, através dos efeitos diretos em sua vida.

Porque, a partir do instante em que aparece o «por que se preocupar», a partir do instante em que aparece, em
você, o sentimento da futilidade, da inutilidade de definir o que é vivido, ou o que não é conscientizado, então,
você se aproxima de seu estado natural.

A redução da consciência é um jogo.
Esse jogo é, por vezes, patético e terrível, porque há identidade a uma forma e uma forma – por definição,
limitada – desemboca, inevitavelmente, no sofrimento de seu próprio fim como forma ou saco de comida.

Em suma, o que é experiência e experimentação, com outro olhar, torna-se absurdo.

Quando você desemboca nessa absurdidade, nesse «por que se preocupar» (sem renegar, mas refutando
isso como ilusório, então), essa estase leva-o a ser o que você É, ou seja, Absoluto.

Apreenda, efetivamente, que é, sempre, a consciência e a experiência que querem definir uma localização, um
sujeito, um objeto, uma cena de teatro, mas, para além da consciência, não há nem cena de teatro, nem
espectador, nem ator, nem mesmo teatro.

Se você aceita isso, no momento em que lhe é apresentado, pouco a pouco, você vai dar-se conta do que eu
lhe disse.

>>>

Questão: seu canal disse que, quando se fosse Absoluto, tinha-se uma forma de consciência aguda
desse estado. Ora, você evoca o Absoluto como uma forma de a-consciência.

A a-consciência – que não é a não consciência – permite-lhes apreender o que vocês São. Mas, já, definindo
ou apreendendo o que vocês São, o que exprime isso será, sempre, a consciência.

É uma acuidade, é além de uma percepção.
É, obviamente, além de uma concepção ou de um pensamento, uma vez que é o estado natural Absoluto.

Simplesmente, quando isso é encontrado, ou reencontrado, há, efetivamente, uma conscientização, ou seja, o
Absoluto desvenda-se à consciência, porque o Absoluto sempre esteve aí, portanto, pode-se falar de
consciência, mas, de fato, não é mais a consciência.

Mas, como eu já disse, absolutamente nada pode ser dito disso pelas palavras. Quando o Absoluto com forma



está aí, não pode existir a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima questão.

É uma evidência.
Reencontrar ou encontrar essa evidência é a Liberação total, mesmo se o saco de comida, o saco mental
estejam, sempre, aí.

Mas a consciência, ou a-consciência não é mais limitada nem confinada nem estruturada em uma forma,
mesmo se ela permaneça.

Há uma diferença essencial entre proclamar e declamar que esse mundo é uma ilusão e vivê-lo.

Enquanto há identidade, há sofrimento.
Enquanto há identidade, há distância.

O Absoluto não conhece nem sofrimento nem distância, o que quer que aconteça a esse saco mental ou de
comida.

Isso é bem além da consciência, mas, a partir do instante em que uma palavra é formulada, a forma aparece,
mesmo se a consciência desapareça.

>>>

Questão: deve haver compreensão para chegar à evidência?

A evidência é tudo, exceto uma compreensão.
Enquanto há vontade de compreensão ou compreensão, você se afasta.

A evidência é evidência: ela não é compreensão.
Tudo o que é compreensão – quer passe pela razão, quer passe pela experiência – é apenas um afastamento
do que você É.

Nenhuma compreensão pode conduzi-lo ao que você É, porque essa busca é um embuste: você pode
prossegui-la, indefinidamente, você ali não chegará, jamais.

A evidência sempre esteve aí, esperando apenas uma coisa: que você cesse a experiência, que você pare a
compreensão e que deixe Ser o que você É.

Mas você não é aquele que experimenta, você não é aquele que compreende, você não é a pessoa, não é os
papéis que você desempenha.

Você nada é de tudo isso.
Enquanto você é absorvido pelo que você desempenha ou o que olha ou o que compreende, você permanece
no teatro e, portanto, é prisioneiro de uma cena, de um cenário, de experiências.

O que você É não pode ser compreendido porque, justamente, é uma evidência.
Enquanto isso não lhe aparece assim é que, de algum modo, há, ainda, prosseguimento de uma experiência: a
experiência que consiste em fazê-lo dizer e fazê-lo crer que você vai ali chegar.

Ora, você não pode ali chegar, uma vez que jamais partiu.
Você jamais existiu: você faz apenas projetar um tempo, um espaço, uma forma, em uma linearidade que não
existe.

O que você É escapa de toda descrição, de toda compreensão, de todo olhar, enquanto você permanece em
seu teatro.

A exteriorização em uma forma (tanto a sua como de qualquer outro), confinada ou não confinada, prende-o,
por si mesma, pela existência dessa forma, uma vez que há identidade, identificação ao que você criou.

Mas essa criação não existe.
Enquanto seu olhar é oriundo dessa forma e, portanto, desse confinamento, você está limitado pela própria
forma. Mas não creia que é renegando essa forma que você vai dela sair.

O princípio da refutação não é isso.
Assim, portanto, a partir do instante em que você aceitar que não pode compreender, que não pode
experimentar o Absoluto, você aceitará que você O É, de toda a eternidade, de toda forma, de toda Dimensão,
de todo tempo e de todo espaço.

Isso lhe aparecerá, naquele momento, tão evidente, que você poderá rir de si e de todas essas formas e de
todas essas ilusões, mas não antes.

>>>

Questão: a refutação, a renúncia parecem ser tanto trabalho que, por vezes, gostaria mais de voltar
como antes, sem nada saber, e viver a ilusão. Mas como não se pode dar marcha-ré, como fazer?

Quem lhe disse que você avançou?
Quem lhe disse que você se deslocou, se não é o mental e o ego?



O que você chama a inocência disso, não é uma.
Você quer dizer, simplesmente, que, a um dado momento, esse saco de comida não se colocaria questões e
que, hoje, ele se colocou demasiadas questões e gostaria de não mais colocar-se questões. E, portanto, você
fala de marcha-ré ou de voltar-se para um estado anterior.

Mas você não é um estado, nem anterior, nem aquele de hoje.
Enquanto você considera que está em um caminho e que percorre esse caminho, quer você tenha vontade de
dar meia-volta ou de ali chegar, nada muda, uma vez que o que você É jamais se moveu, jamais se deslocou.

Você é, simplesmente, a locatária de uma forma, que veio da terra e que voltará à terra, servindo, por sua vez,
de alimento para outra coisa.

Como eu disse, a refutação não é um exercício mental, ainda menos, um trabalho.

Enquanto você considera que é um trabalho, você se cansará e, aliás, você se cansou, uma vez que fala de dar
meia volta ou marcha-ré.

Aceite, portanto, que nada, jamais, mudou, e veja-o, claramente.
Você não é aquela que anda em um caminho, você não é aquela que quer dar meia-volta.

Isso, são apenas as gesticulações do efêmero, do ilusório.
Você É o que jamais se moveu, você É o meio da roda, o centro do centro, em todos os pontos.

Aceite o que você É e não terá necessidade nem de avançar, nem de recuar, nem de dar meia-volta,
porque você jamais se moveu.

O que se move é o que gesticula.
O que é que gesticula?

O saco de comida ou o saco mental, nada mais.
Você É o que jamais se moveu, nem jamais se deslocou, jamais experimentou, jamais sofreu.

Você está além de tudo isso e, no entanto, você contém tudo isso.
É preciso, efetivamente, superar a noção de jogo ou a noção de trabalho.

Não é nem um, nem o outro.
Coloque-se a questão do que você É.
E, quando eu digo «o que você É», não é «quem é você», porque, aí, você pode responder-me: «eu sou tal
pessoa», «eu tenho tal idade».

Mas você nada é de tudo isso, porque você É o que jamais se moveu, que jamais se deslocou, que jamais
nada percorreu, que não tem necessidade de avançar, nem de dar meia-volta.

>>>

Questão: pode-se dizer que os minerais, os vegetais, os animais vivem o Absoluto?

Eles são o Absoluto.
Você não pode viver o Absoluto, você o É.
Eles não podem viver o Absoluto, eles o são.

O átomo, um sol, um planeta, um ser humano, uma forma demoníaca, uma forma de luz, isso não faz qualquer
diferença.

Só o olhar dividido, fragmentado vê uma diferença e vive essa diferença. Se você para tudo o que é vivido, se
para de ver formas diferentes, estruturas diferentes, programas diferentes, então, você se aproxima do que
você É.

Apreenda, efetivamente, que todas as experimentações, todas as experiências são apenas o reflexo
do que você É.

O dia em que esse saco de comida, esse saco mental desaparece, definitivamente, o que é que resta?

O que você É.
E, no que você É, há a consciência de uma formiga, de um ser demoníaco ou de um ser de luz?

Não, nada mais há, o que quer dizer que há tudo.
Compreenda que toda experiência é apenas uma projeção em torno do centro que você É.

Só a consciência separa e limita e reunifica, também.
Mas reunificar não é ser Absoluto.

Lembre-se do que eu disse, há duas questões: quando o Absoluto É, nenhuma dúvida pode existir, porque
você vive além dessa forma, além de qualquer saco, além desse mundo, além de qualquer mundo, além de
qualquer Dimensão, no que algumas Estrelas chamaram «Shantinylaya» (a Morada da Paz Suprema).



Quando você é isso, apreende que o resto são apenas projeções a partir do centro que você É: a formiga,
como o Sol, como o planeta, como um ser dito demoníaco ou como um ser dito de luz.

Aí também, e eu apenas posso repetir-me, tudo é questão de olhar e de ponto de vista.

Onde você se coloca?
Onde você se situa?

Você é esse saco?
Você é essa consciência?
Você é essa experiência?

Coloque-se a boa questão.

>>>

Questão: o universo é, também, apenas uma projeção do centro de nós mesmos?

Exatamente.

>>>

Questão: por que é que o canal deve gritar tão alto para servi-lo?

Eu o remeto, para isso, ao que disse há duas conversas.
Não é gritar que é importante, é o impacto ao nível do que vocês nomeiam seus ouvidos.

A vibração obtida satura seus sentidos, porque os sentidos, quaisquer que sejam, pertencem à experiência.

Trata-se de uma empreitada de desconstrução.
Empreender isso permite, justamente, para você, aproximar-se do que você É.

O impacto em sua consciência, como em seu estado nomeado Vibratório é profundamente diferente, conforme
você me ouve, mesmo sem nada entender, sem nada compreender do que pode ser lido em seguida.

Faça a experiência disso, e você apreenderá, por si mesmo.
A vibração do que você nomeia grito inscreve-se na lógica que você nomeia Vibratório, do estado
multidimensional.

Como eu disse, quanto menos você compreende ou mais se sente atingido, melhor é.

Lembre-se de que o objetivo de nossas diversas conversas tem por objeto ou por função, de algum modo,
aproximá-lo do que você É.

A saturação desse sentido, entre os cinco sentidos, é um elemento importante que permite apreender isso.

O limite de sua forma, de cada forma humana é inscrito no que é nomeado um corpo ilusório, que se chama o
corpo causal.

Esse corpo causal, ou último corpo de ilusão, é sensível ao som.
Aí está porquê.

Questão: pode haver sons, na vida quotidiana, que fazem o efeito inverso, ou seja, que volta a unir-nos, de
algum modo, à nossa personalidade?

Assim que você fala, exprime-se a personalidade, quer você a exprima sob forma de palavras eruditas ou
quaisquer que sejam as palavras empregadas.
Há algum tempo, um dos Anciãos falou de imagens.

É o mesmo para todos os sentidos, porque os sentidos permitem apropriar-se da experiência, através da
consciência.

É por isso que muitos seres no caminho, ou que creem estar nele, falaram-lhes de meditação, para
que os sentidos estivessem em repouso, para encontrar o «eu sou».

Meu objetivo não é esse: é o de superar o «eu sou» e, portanto, o de não fazer calar os sentidos, mas,
efetivamente, saturar os sentidos.

O corpo causal é ligado aos sons.
A tomada de forma, o saco de comida é ligado a um programa.
Esse programa, antes de estar na célula, está na organização de uma forma.
Essa organização de forma depende do som.

O silêncio dos sentidos – e, portanto, o silêncio dos sons – coloca-os na posição da testemunha ou do
observador.

É uma etapa.
O Absoluto não é uma etapa: é o próprio desaparecimento do observador e da testemunha, tanto do sujeito



como do objeto.

É o fim da ilusão.

>>>

Questão: alguém poderia emitir sons que tenham o mesmo efeito de saturação?

Você pode fazê-lo, tanto quanto eu, porque (a partir do instante em que você se satura, a si mesmo), tente: se
você se ouve falar, como eu o faço, o que é que acontece?

Você constatará, por si mesmo, que os pensamentos não podem mais nascer. O som – não todos os sons,
mas esse som – é desestruturador, e permite a desconstrução do mental, e o faz, de algum modo, sair da
cena, o faz tomar consciência de que você não é aquele que atua na cena, mas que você é o espectador ou a
testemunha ou, ainda, o observador.

Quando sua atenção assiste ou atua em uma cena de teatro, o que acontece?
Naquele momento, você se esquece de quê?

De suas preocupações, de sua pessoa.
Você está, como se diz, imerso em um espetáculo.

A um dado momento, o espetáculo perturba-o.
O que é que você faz, naquele momento?
Você deixa o teatro.

É o mesmo para a testemunha, para o observador, para o sujeito, para o objeto, para o teatro, inteiramente.

O que pode parecer detestável, que pode aborrecer, basta colocar-se a questão: o que é detestável, o
que é que é aborrecido, se não é a própria pessoa?

Mas vá além da pessoa.
A Consciência é Vibração, isso lhes foi dito.

Mas a Consciência é, também, um som.
Há sons que tornam a consciência pesada, há sons que fazem desaparecer a consciência, para além do
agradável ou para além do desagradável.

>>>

Questão: qual é a diferença entre Luz e Absoluto?

A Luz é uma emanação.A Luz é uma emanação.
A Luz é Fonte.A Luz é Fonte.

O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.O Absoluto é o vetor e o suporte da Luz e da Fonte.
O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.O Absoluto não pode ser limitado a uma Luz.
O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,O Absoluto não pode ser limitado à Fonte porque, quem diz Fonte, diz origem e, portanto,
propagação da Luz, como do som.propagação da Luz, como do som.

Mas essa propagação apenas pode fazer-se pelo Absoluto.
O Absoluto contém a Luz.

Pode-se dizer que ele a apoia, que ele a transmite e que, mesmo a Inteligência da Luz apenas pode estar
presente porque ela é apoiada, portada, transportada pelo Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer definição, além de qualquer Luz, como de qualquer Sombra, de qualquer
limite como do Ilimitado, do finito como do infinito.

Tudo o que se pode dizer é que o Absoluto é indefinido.
A Luz é um qualificativo, seja a luz visível aos olhos desse saco, como a Luz que lhes é invisível: Luz Vibral
que, aos seus olhos, aparece-lhes como não luz, como buraco negro, devido, mesmo, à inversão, devido,
mesmo, à experiência.

Porque toda projeção em uma forma necessita de uma iluminação.
Se não houvesse iluminação, você não veria qualquer forma.

Eu tomei o exemplo, há algum tempo, de alguém que entrava em uma sala escura, não iluminada, e que tomava
uma corda por uma serpente.

Quando a Luz chega, a confusão cessa.Quando a Luz chega, a confusão cessa.
Essa é a ação da Luz Vibral.Essa é a ação da Luz Vibral.

A iluminação da corda mostra que não era uma serpente.
Portanto, sem Luz, não há experiência.

O Amor porta a Luz.



Não pode existir consciência, experiência, sem o jogo da Sombra e da Luz.

O Absoluto contém a Luz, como a Sombra, como o escuro, qualquer que seja o qualificativo dessa Luz.

>>>

Questão: em relação a essa imagem da serpente e da corda, pode-se dizer que a compreensão seria
a serpente que se ilumina com a Luz?

Nem um, nem o outro.
De fato, não há nem corda nem serpente, nem Luz nem observador.
Isso é, ainda, um jogo de projeção da consciência, mas a etapa de colocação na luz pode, efetivamente, ser
uma preliminar para esse Final. Mas eu repito que compreender que a corda não era uma serpente suprime a
emoção, mas não suprime a ilusão.

Parece-me que, a vocês, no Ocidente, o CRISTO havia dito que você podia ter todas as explicações, o
conhecimento de todos os mistérios, manifestar todos os carismas, produzir todos os milagres, se lhe faltasse
o Amor, isso para nada servia. Mas não o amor no sentido em que o humano entenderia e quereria, mas o
Amor no sentido Absoluto, o que porta, suporta e transporta a Luz, tanto Vibral como física.

Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.Enquanto você crê que compreender vai levá-lo ao Absoluto, você nada compreendeu.

>>>

Questão: o som de um gongo ou de uma taça de cristal pode levar à saturação de que você falava?

Você já observou muitos seres humanos que ouviram aquilo de que você fala e são Absolutos?

Não.
O Som é Vibração, o Som pode ser abertura, mas a saturação do Som, tal como eu o faço, é,
necessariamente, portada pela voz (nem pelo canto nem por um instrumento).

Não existe qualquer máquina, qualquer instrumento, qualquer técnica para Ser o que você É.

Lembre-se de que é, sempre, a pessoa que elabora estratégias, estratagemas, simulacros para crer-se ter
chegado a algo.

Mas vocês não podem chegar a lugar algum.
Quando tudo o que é conhecido desaparece, então, vocês são o que vocês São.

O problema é que vocês creem, ainda, que devem fazer a experiência, que devem caminhar, que devem
percorrer, que devem compreender, que devem trabalhar para ser o que vocês São.

É, justamente, a parada de tudo isso que os faz, realmente, ser o que vocês São, não como um conceito, não
como uma ideia, não como uma compreensão, mas, efetivamente, como a única verdade possível.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então eu tenho questões.
Se temos seu tempo e o tempo para isso.
Então, aquele que quer responder às minhas questões, faça-o.

>>>

Questão de BIDI: o que é o Absoluto?
Resposta de um participante: o que contém tudo.

Questão de BIDI: e o que é esse «que» que contém tudo?
Resposta de um participante: sou eu.

Questão de BIDI: quem é você?
Resposta de um participante: Absoluto.

Resposta de BIDI: lembre-se, o Absoluto não pode ser definido, ele está além de todo estado, de toda
experiência, o que está ao centro do centro.

Portanto, você não pode definir, de maneira alguma, o Absoluto.
Você pode, efetivamente, apenas sê-lo e, sendo-o, você tem dele não uma certeza, não uma demonstração,
não uma compreensão, mas você se instala, realmente, no que nós somos, todos. E isso não pode estar
sujeito à mínima interrogação, à mínima dúvida, ao mínimo questionamento.

Não é, portanto, uma experiência, não é, portanto, um estado, não é, portanto, uma definição, é algo que está
além da consciência, além da experiência, além do prazer, além do sofrimento.

É, realmente, Ser, ao mesmo tempo estando em uma forma, Ser no sem forma.



Questão de BIDI: qual é o melhor modo de viver Absoluto? A melhor aproximação, se preferem?
Quem quer responder?

Resposta de um participante: pela refutação de tudo o que é conhecido.

Resposta de um participante: dormir.

Resposta de BIDI: pode-se dizê-lo. Assim que o mundo desaparece, assim que o sentido de uma identidade
– em uma pessoa, em um papel, em ideias – não existe mais, então, você é Absoluto.

Não há diferença sensível, perceptível, entre ser Absoluto e dormir.
A diferença sobrevém depois, e você pode, aliás, imaginar que, a partir dos primeiros instantes em que você
sai do sono, você se pergunta onde está, quem é você.

Aí, você é Absoluto.
Mas, a partir do instante em que você está acordado, você endossa a vestimenta, a forma, a ideia e a
identidade.

E, aí, não há mais Absoluto.
O instante preciso da passagem do sono ao acordar, antes que apareça o sentido do que você É nesse mundo
é, muito exatamente, o estado além de todo estado, no qual está aquele que é Absoluto em uma forma, e isso,
permanentemente.

Ele não está mais preso pelos sentidos, pela identidade ou pelo que quer que seja desse mundo sem, no
entanto, é claro, rejeitar esse mundo.
Não é a indiferença, é bem mais do que o desapego, é o Absoluto.

Questão de BIDI: quem pode dizer-me o que é o «Eu Sou»?

Eu esclareço, contudo, antes de suas respostas, que o «Eu Sou» é válido, unicamente, se vocês não
acrescentam atrás: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo».
Porque, assim que vocês dizem: «Eu Sou isso ou Eu Sou aquilo», vocês estão no Eu, na pessoa, vocês não
estão mais no «Eu Sou».

O que é o «Eu Sou»?
Resposta de um participante: é o Si.
Resposta de um participante: é o que observa.
Resposta de BIDI: é o observador.

Quando vocês fazem calar os pensamentos, quando o saco de comida não tem mais necessidade de vocês,
sem, contudo, desaparecer, quando não existe mais percepção desse saco de comida, do mental, de
pensamentos, de ideias, então, o Si está aí. Mas o Si não é o Absoluto, do mesmo modo que o «Eu Sou» não
é o Absoluto.

Eles são aproximações dele.
Se vocês dizem: «Eu sou nem isso nem aquilo», então, vocês são Absoluto.
É um princípio, como a refutação, que se aparenta a uma desidentificação de tudo o que é efêmero.

Questão de BIDI: como pode ser qualificado o que se aproxima o mais possível da consciência do
Absoluto?

Resposta de um participante: a Infinita Presença.

Resposta de BIDI: esse é o estágio Final antes, mas o Absoluto pode ser qualificado de a-consciência, que é
diferente da inconsciência.

Questão de BIDI: o que é o conhecimento?
Resposta de um participante: a ignorância.

Questão de BIDI: o que é a ignorância?
Resposta de um participante: procurar.
Resposta de BIDI: a ignorância É Absoluto. «Felizes os simples de espírito», Ele havia dito (ndr: Cristo).

Questão de BIDI: vocês têm outras questões?

>>>

Questão: o «Eu Sou Um» é o Si ou o Absoluto?

O «Eu Sou Um» pode aparentar-se à Última Presença, que precede o Absoluto, de algum modo.

>>>

Questão: como viver o «Eu Sou Um» sem pronunciá-lo?

Esquecendo-se de si mesmo.



>>>

Questão: o que é que pode fazer bascular os momentos em que se vive esse apagamento, com os
momentos em que se vive essa identificação?

O desaparecimento do Si.
Algumas Estrelas testemunharam o que elas chamaram a Humildade e a Simplicidade.

Vocês têm todos os elementos no que elas disseram.
Enquanto existe uma vontade pessoal, isso traduz a existência do Eu e, portanto, do ego.

O ego quer brincar de procurar a Luz, o ego quer brincar de percorrer um caminho.

Lembrem-se de que o Absoluto jamais se moveu.

>>>

Questão: se o Absoluto jamais se moveu, isso significa que ele jamais criou lei?

O Absoluto não pode criar qualquer lei.
A Fonte criou uma única lei: a Lei de Graça ou de Ação de Graça, que não depende de qualquer reação.

Mas o Absoluto não pode ser uma lei, nem mesmo criar a mínima lei.

>>>

Questão: o que é que faz passar da a-consciência à consciência?

Não é uma passagem.
Não há solução de continuidade.
A-consciência e consciência: pode-se, simplesmente, dizer que a-consciência revela-se por si, assim que a
consciência não existe mais.

É, portanto, a desconstrução, a refutação de tudo o que é efêmero.
A consciência, se prefere, nasceu da a-consciência. Mas consciência não pode conduzir à a-consciência: não
há passagem.

Para isso, a consciência deve desaparecer.
É o Abandono à Luz, o Abandono da personalidade, a renúncia, a refutação, a mudança de olhar que permite
isso, se se pode dizer.

Em contrapartida, é claro, existiu uma passagem de a-consciência para a consciência, uma vez que foi assim
que nasceu o observador, a testemunha, o sujeito e o objeto.

O desaparecimento do objeto, do sujeito, da testemunha, do observador põe fim à consciência e, naquele
momento, a a-consciência aparece, não antes.

É o exemplo do meio da roda e da roda que gira ao redor de um ponto fixo.

>>>

Questão: se a refutação não é um ato mental, quem refuta ou o que refuta?

A personalidade.
Não é uma ação mental.

Não é um jogo.
É um processo de liberação que visa fazer desaparecer a lógica da personalidade.

Vocês não podem opor-se ao efêmero, ele está aí.
Vocês não podem resolver, de algum modo, a equação do Absoluto pela própria pessoa que vocês creem ser.

A refutação serve-se da personalidade.
Não é um jogo mental porque, justamente, faz desaparecer o mental.

Porque o mental pode apenas apoiar-se em suposições falsas.
Se vocês põem fim a essas suposições falsas, o mental não pode mais apoiar-se em nada.

Aí está o princípio da refutação.
Então, é claro, enquanto seu olhar não mudou, vocês vão chamar a isso tralhas mentais, um pouco como vocês
diriam tralhas religiosas.

Mas é apenas um ponto de vista.
Virá um momento – que, talvez, já veio – no qual o Absoluto resplandece, porque a personalidade não pode
mais controlar, de qualquer modo, esse Absoluto.

A refutação é o meio para isso.
É claro que, no início, isso pode parecer-lhes um trabalho, pode parecer-lhes cansativo, mas é, efetivamente, a



personalidade que diz isso.

Porque, efetivamente, para ela, é cansativo, mas é o objetivo.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI lhes agradece, também.
Eu esclareço que teria Alegria e prazer de estar em vocês, para o que vocês nomeiam Alinhamento e, portanto,
vocês estarão em mim.

Eu lhes digo, portanto, até alguns instantes de seu tempo.
BIDI saúda-os.

Até breve.

************
Mensagem do Venerável BIDI no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1551
15 de agosto de 2012.

Mensagem publicada em 17 de agosto,
pelo site AUTRES DIMENSIONS.

***
Tradução para o português:

Célia G. - http://leiturasdaluz.blogspot.com
***

Postado por Despertar da Luz Interior
Extaído de: http://www.despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/08/bidi-15-d...

http://www.despertardaluzinterior.blogspot.com.br/2012/08/bidi-15-de-agosto-de-2012-autres.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1551
http://www.blogger.com/profile/01634019855200946997


Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, que a Paz e a Graça da sua Presença e da minha Presença se instalem, em vocês e em

mim.
Eu venho, hoje, pedir a vocês para colocar esta questão: “vocês estão prontos para renascer” e quais são, em

vocês, os elementos que vão lhes permitir responder a esta questão.
Primeiramente, e antes de me exprimir, eu lhes peço para acolher-me ao lado de vocês a fim de que

possamos estabelecer, entre nós, nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como de costume, eu rendo Graças, onde vocês estiverem sobre esta Terra, ao seu trabalho.
Eu rendo Graças à sua Presença, sobre esta Terra, nesses momentos tão particulares que se abrem diante de
vocês e que vão permitir-lhes viver, por vocês mesmos, uma série de elementos que, desde vários anos, foram

dados a vocês.
O trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz (e, hoje, enquanto Libertadores

da Terra), encontra um eco favorável, em meio mesmo a esta Terra como no mais profundo dos Céus.
Em vocês, prepara-se o que é para se viver.

Então, vocês estão prontos a renascer e quais são, de qualquer forma, os estigmas?
Vocês estão, plenamente, presentes a vocês mesmos?

Vocês estão serenos?
Será que, de vocês, de algum modo, foram removidos todos os rancores, tudo o que pode permanecer, em

vocês, que os torna mais pesados?
Vocês estão desapegados?

Vocês estão liberados?
Será que em vocês está instalada a Paz?

Aquela que irá lhes permitir encontrar, realmente, o que vocês São.
Para viver, realmente, esse momento para o qual a maioria de vocês (que trabalhou) chegou sobre esta Terra a

fim de cumprir esse destino que nos é comum e que irá permitir à Terra ser liberada de todo dominação, de
toda predação e de todo confinamento.

Os sinais que se desenrolam, assim como algumas das minhas Estrelas lhes falaram, tornam-se, a cada dia,
evidentes.

Os Cavaleiros do Apocalipse, que foram liberados, os elementos que atuam sobre esta Terra, são exatamente
os mesmos que aqueles que atuam em vocês, permitindo-lhes (por vezes, sendo um pouco apressados)

reencontrar a sua Liberdade, reencontrar o que vocês São.

MARIA - 15 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-EqT5LvBC6Iw/UC02zcZxo1I/AAAAAAAAD2U/vzDkHKV2MEU/s1600/000Maria15.08.2012.JPG


***

Vocês estão prontos?
Estar pronto significa: não esperar, não buscar, mas estar plenamente instalados neste corpo tão efêmero e

que, no entanto, é este Templo onde se desenrola a sua Ascensão.
A Paz deve ser a sua Morada cotidiana.

O que se desenrolar em sua vida, a título pessoal, o que se desenrolar em sua vida, de maneira mais coletiva,
o seu Ser deve permanecer o mesmo: paciente, aberto e amoroso.

Porque é neste estado que vocês estarão mais capazes de prosseguir esta Liberação.
Eu nada mais vou lhes pedir senão se colocar esta questão e ver, claramente, em vocês, o que se desenrola.
O momento chegou de resolver, de maneira definitiva e irremediável, o que pode, ainda, em vocês, frear a sua

própria Liberação.
O momento chegou de fazer a Paz, antes de tudo, com vocês mesmos, de fazer a Paz no seu Coração, de se
estabelecer nesse Coração, recobertos pelo Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida, dando-lhes
a viver (de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais sensível) esta Morada da Paz Suprema.
Porque é pela sua estabilidade, porque é pela sua Luz (mantida firmemente no Ser e na Paz), que irá permitir

ao conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra, um mínimo mesmo
desta Paz.

***

Eu não vou esconder de vocês que os elementos, tais como foram revelados, desde agora algumas semanas,
vão viver uma aceleração importante nas suas manifestações.

Isso vai se desenrolar, também, em vocês, da mesma maneira e deve levá-los a ficar vigilantes.
Não com preocupação, mas, simplesmente, na Lucidez e na Clareza.

Instalando-os, cada vez mais, nesta Morada da Paz Suprema (concedida a vocês pelo seu trabalho,
primeiramente, e pelo Manto Azul da Graça e pela Onda da Vida), tornando possível a vocês manter isso,

quaisquer que sejam as circunstâncias, Interiores como exteriores.
Lembrem-se: vocês não podem combater o que está aí.

Vocês não podem se opor ao que está aí.
Mas vocês podem aumentar a Paz.

Vocês podem manifestar, cada vez mais, no recolhimento Interior, o que vocês São.
E esta manifestação é essencial, nos tempos que chegam e nos tempos que se desenrolam, hoje, nos seus

dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações.
O que quer que vocês façam nos seus dias, mantenham presente, na mente, o que vocês São.

Mantenham a Paz.
Mantenham a Alegria.

Não se deixem alterar, nem se perturbar, pelo que quer que seja.
Porque é no momento da tempestade que vocês devem estar mais encerrados no que vocês são, mais

estabelecidos na Verdade e na Paz.

***

Os sinais do Céu, como da Terra, vão viver uma aceleração ainda mais importante do que o que lhes deu
(desde agora um mês) a Estrela SNOW (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012) (1).

Vocês irão fortalecer a Luz que emana de vocês, sem querê-lo, sem desejá-lo, mas, simplesmente,
estabelecendo esta Paz, de maneira ainda mais intensa, ainda mais evidente, ainda mais palpável.

Tudo irá resultar daí: da sua capacidade para se manter neste estado de Paz, quaisquer que sejam as suas
atividades, vocês irão colher (e vocês e o conjunto da Humanidade) os benefícios.

Isso será um bálsamo que irá impedi-los de ser atingidos pelas circunstâncias e pelos acontecimentos que,
agora, se referem à quase totalidade da Humanidade, onde vocês estiverem sobre esta Terra.

Não se deixem levar, de qualquer forma, pelos elementos de natureza contrária à Luz.
O que quer que os seus olhos vejam, o que quer que os seus ouvidos ouçam, quaisquer que sejam os

humores que vocês passarem, lembrem-se de que vocês São a Paz, de que vocês São, vocês mesmos, a
Morada da Paz Suprema e que vocês podem, ainda uma vez, como disse o Arcanjo MIGUEL, no início do seu

mês de julho (ndr: sua intervenção de 04 de julho de 2012) (2), contar conosco.

***



Não se esqueçam de chamar por nós.
Não se esqueçam de nos pedir, simplesmente, a nossa Presença, ao lado de vocês.

Da nossa Comunhão, a Paz irá aumentar.
Da nossa Comunhão, vocês irão ajudar e vocês irão viver o que vocês têm a viver, sem serem afetados.

Porque se lembrem de que o que chega não é, de forma alguma, nem uma punição, nem um julgamento, mas
a sua Ressurreição, o seu re-Nascimento, na Verdade e na Eternidade.

 Lembrem-se, o que quer que vocês tenham que viver, que o mais importante não é o que vocês vivem, sobre
esta Terra, mas o que vocês vivem no que vocês São: no seu Templo, na Comunhão comigo mesma ou com

uma das Estrelas que lhes é querida.

***

O conjunto das estruturas que devem permitir-lhes passar este curso está, agora, plenamente ativado, em
vocês.

Há apenas que ter consciência.
Há apenas que torná-lo cada vez mais evidente.

E isso apenas depende de vocês.
Isso não irá depender, jamais, de uma circunstância exterior, qualquer que seja.

Isso não irá depender jamais de outra pessoa, mas de vocês mesmos.

***

Então, vocês estão prontos?
Vocês estão na Paz?

Vocês são capazes, qualquer que for o evento que chegar, hoje, de manter esta Paz?
Nas pequenas coisas da vida que todos vocês têm que viver, se vocês chegarem a manter esta Paz, a não se
deixar se levar pelas suas próprias emoções, pelas emoções dos seus próximos, e a manter esta Morada da

Paz Suprema, então vocês estão prontos.
Se, em vocês, os medos podendo se manifestar forem olhados como algo que não lhes pertence mais, então

eles irão se afastar e a Paz irá aumentar.
Qualquer que seja o alarido do mundo, quaisquer que sejam as manifestações possíveis deste corpo, se a Paz

estiver aí, vocês não serão, de maneira alguma, afetados pelo que quer que seja.
O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida (para aqueles de vocês que a vivem), as Coroas Radiantes, a sua
própria Consciência e o seu estado, são elementos que eu diria essenciais para atravessar este período

porque irão atravessá-lo.

***

O meu Apelo já soou em muitos de vocês.
Vocês são cada vez mais numerosos em terem sido chamados, à noite, pelo seu primeiro nome.

Isso deveria colocá-los ainda mais na Alegria e instalá-los, de maneira ainda mais duradoura, na Morada da Paz
Suprema.

E para aqueles de vocês que ainda não foram chamados, lembrem-se de que a um dado momento eu
chamarei o conjunto da Humanidade para viver a sua Ressurreição.

Ninguém poderá ignorar o meu Apelo.
Ninguém poderá dali fugir.

Este Apelo será acompanhado pelos Sons do Céu e da Terra, pela Presença, nos seus Céus, cada vez mais
importante, dos nossos Irmãos e Irmãs das Estrelas, vindo e acorrendo de todos os lados para assistir ao que

vocês têm que viver.

***

O conjunto dos elementos que se desenrola, em vocês, e o que lhes foi dado a ver, a perceber, é bem real.
Desde alguns anos, dois grandes Seres se expressaram, através deste Canal, com relação ao término de um

ciclo (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI e de ORIONIS na coluna de “mensagens a ler”) (3).
E lembrem-se de que o término de um ciclo pode ser visto, ou como um fim, ou como um nascimento e de



que, aí também, se a Paz estiver instalada em vocês, vocês irão viver o que vocês poderão nomear um fim
como uma verdadeira libertação e que é, de fato, apenas o seu verdadeiro re-Nascimento.

Cultivem a Paz e o seu Nascimento irá acontecer de maneira a mais leve, da maneira a mais doce que seja,
contrastando, por vezes, com as convulsões da Terra e as convulsões do Céu.

Da sua capacidade para se estabelecer nesta Paz, vocês irão aplainar, de algum modo, essas convulsões.
Vocês irão trabalhar, cada vez mais, de maneira consciente.

Esta Obra consiste, simplesmente, em deixar o seu Ser, a sua Consciência e este corpo denso serem
atravessados pela Luz, que isso seja pelos pés, pela cabeça, pelo Coração ou inteiramente por todo este

corpo.

***

O que é para viver é a Alegria porque é a Liberação.
Vocês entraram nesses tempos particulares.

Desde vários meses, as minhas Estrelas e eu mesma, nós os levamos a viver uma série de coisas: a viver a
sua própria capacidade para gerar a sua própria Paz e para se estabelecer nesta Paz.

Vocês estão, agora, à porta dessa mudança.
E lembrem-se de que vocês jamais estão sozinhos.

Para muitos de vocês, nós lhes demos a prova e a certeza porque, quando vocês chamam por nós, nós
estamos aí, do seu lado, acariciando a sua bochecha, manifestando a nossa Presença do seu lado esquerdo e

os chamando, por vezes, pelo seu primeiro nome.
Tudo isso são sinais os mais importantes (muito mais do que o que os seus olhos irão ver e do que os seus

ouvidos irão ouvir sobre este mundo) chamando-os a se voltar, sempre mais, para a Paz.
Para fazer a Paz com vocês, mas, também, para fazer a Paz com todos os seus Irmãos e Irmãs que, por

enquanto não podem aceitar, nem podem acreditar e nem podem viver o que vocês vivem.
Todos, eles terão necessidade de todos vocês.

Eles terão necessidade da sua Paz.
Eles terão necessidade do seu Amor.

O que vocês têm a fazer é simplesmente aumentar esta Paz, chamar por nós, cada vez mais frequentemente,
ao lado de vocês, Comungar, cada vez mais, conosco a fim de não serem afetados pelo que pode,

habitualmente, afetar um ser humano que não está na Confiança conosco, que não está na Comunhão
conosco.

***

Tudo o que devia ser realizado o foi.
Tudo o que devia ser Liberado, sobre a Terra como no Céu, o foi.

Resta a vocês, agora, coletivamente, atravessar esta Porta: aquela que corresponde ao que o Bem Amado
João (ndr: SRI AUROBINDO) denominou, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: sua

intervenção de 17 de outubro de 2010) (4).

***

Esta segunda parte deste ano que vocês irão viver é a parte mais difícil, mas, ao mesmo tempo, a mais
importante e a mais bela que vocês têm a viver sobre esta Terra.

Muitos elementos, muitos contatos, serão estabelecidos entre vocês e nós, entre vocês e os seus Irmãos das
estrelas, de maneira cada vez mais sensível.
Eu diria, cada vez mais evidente e flagrante.

Através disso, vocês irão ali atrair, aí também, ainda mais Paz, ainda mais Luz, ainda mais força e ainda mais
certeza.

Não se preocupem com nada mais.
Não é mais tempo de elaborar hipóteses porque os tempos têm sido tão e tão reduzidos que o tempo da

Passagem desta Porta reduziu-se à sua mais simples expressão até o momento do meu Apelo.
E quanto mais o meu Apelo ocorrer de maneira defasada no seu tempo deste ano, mais vocês podem estar

certos de que a Passagem irá se efetuar de maneira rápida e sem qualquer problema.

***



Então, sim, mais do que nunca, eu quero perguntar a vocês: “vocês estão prontos?”.
E, sobretudo: cultivem a sua Paz, cultivem os seus momentos na natureza, cultivem os seus momentos em que

vocês estão na Comunhão com os elementos e também, cultivem a Paz entre vocês, cada vez mais.
Porque tudo irá resultar daí.

Existem muitas maneiras de passar uma porta: com estrondo ou sem estrondo.
E isso depende apenas de vocês.

A Luz e os sinais do Céu e da Terra não estão aí, nem para causar-lhes medo, nem para assustá-los, mas,
realmente, contribuindo para a Liberação e para essa Passagem da Porta.

Vocês apenas têm, como dizia um dos Anciãos, que permanecer tranquilos, que estar conscientes e lúcidos do
que se desenrola, em vocês como ao redor de vocês, e acolher isso com Graça e leveza.

Nada há a buscar, nada a esperar, nada a projetar, mas, tão simplesmente, estar aí e realmente aí.
Independentemente do que vocês tiverem que conduzir em sua vida, estejam aí, presentes a vocês mesmos.

Estejam aí, plena e inteiramente.
Se vocês aceitarem este simples conselho, então vocês irão constatar, bem depressa, que, o que quer que

chegue e advenha (neste corpo, aos seus próximos, a vocês mesmos, à Terra), vocês irão sair, não somente
ilesos, mas regenerados.

***

Prestem atenção (para aqueles de vocês que já foram chamados) ao que vai se desenrolar em suas noites,
nas Presenças que vão se aproximar de vocês: Presenças de Luz traduzindo-se (como o sabem porque isso
foi perfeitamente explicado pelo Bem Amado João) pela amplificação do seu Som no ouvido esquerdo, no

Canal Mariano (ndr: ver a intervenção de SRI AUROBINDO  de 21 de maio de 2012) (5).
Prestem atenção ao que nós temos que dizer a vocês.

Prestem atenção ao que, nos seus momentos de Paz, vocês se dizem, a vocês mesmos, quando vocês estão
perfeitamente alinhados, além de toda imagem, além mesmo de ouvir o seu primeiro nome.

Quando eu digo: “prestem atenção”, é para seguir as linhas mais fáceis.
Porque a Luz, vocês o sabem, é Inteligência.

Porque a Luz é evidência.
E se vocês se calcarem nisso, tudo o que vocês terão que conduzir como ação (qualquer que seja esta ação),

irá de desenrolar com a maior das facilidades, com a maior, aí também, das evidências.

***

Ao cultivar a Paz, vocês estarão, cada vez mais, na Paz, e vocês estarão, de alguma forma, cada vez mais
informados sobre o que acontece.

Busquem o nosso contato: peçam-no.
Busquem a natureza: vão ali.

Qualquer que seja os elementos desta natureza que atrai vocês, vão ali: que isso seja a água, que isso seja os
vegetais, os animais, as montanhas, não importa.

Não resistam ao apelo da natureza.
Não resistam ao que flui da sua Paz e que os chama, talvez, aos seus últimos reajustes, às suas últimas

transformações.
Porque da aceitação disso irá resultar a facilidade.

Vocês irão se aperceber disso muito facilmente, muito rapidamente, porque a Luz é Inteligência, mas, também,
ela é simples e, se vocês se adequarem à Luz, então a sua vida irá se tornar cada vez mais simples,

independentemente dessas circunstâncias que vocês nomeiam exteriores.
Estejam vigilantes, não no sentido de uma preocupação, não no sentido de uma espera, mas sim na Clareza do

que lhes oferece a viver a Luz e a sua vida, nesses momentos particulares.

***

Como vocês talvez saibam disso, muitos elementos estão prestes a se transformar.
Eles se transformam sob a ação da Luz, sob a ação da Onda da Vida que nasceu no Núcleo Cristalino da Terra.

Tudo isso, nós dissemos a vocês, nós repetimos a vocês.
Muitos de vocês estão aqui, sobre esta Terra, unicamente por esta razão: essa Passagem.

Muitos nomes poderiam ser dados a vocês, mas eles não têm qualquer importância porque o importante não é
ser nomeado no que vocês são, mas vivê-lo, realmente, no seu Coração, além de toda definição, além de todo

dogma e de toda referência.



dogma e de toda referência.
Vocês podem contar conosco, como nós sabemos que nós podemos contar com vocês, no seu Alinhamento,

na sua Paz.
Nós nada lhes pedimos senão para irradiar o que vocês São, para estar, vocês mesmos, nesta Paz e nesta

Alegria.
Nenhuma sombra pode interferir com a Luz.

Nenhuma sombra pode desviar o que se revela sobre a Terra.

***

A Fusão dos Éteres, o Manto Azul da Graça (que recobriu a Terra e os seus ombros), trabalham, agora, de
maneira contínua.

Contentem-se, vocês também, de ser esta Paz, contínua e permanente.
O tempo dos conflitos, no Interior de vocês, foi resolvido.

E tudo o que será dado a ver e a ouvir, sobre esta Terra (mesmo se isso puder parecer-lhes ser um conflito ou
ser violento), é, de fato, apenas a progressão da Luz e o retorno da Terra nos Mundos Unificados.

Lembrem-se, ainda uma vez, de que tudo resulta e irá resultar da sua qualidade de Paz Interior, da sua
qualidade de contato e de Comunhão conosco.

Todo o resto será oferecido em abundância e à vontade.
Então, não se preocupem com nada.

Quanto mais o tempo passar (o tempo desta Terra), mais vocês se aproximam dessa Passagem.
E quanto mais o tempo durar, mais essa Passagem se fará, coletivamente, com doçura.

Eu já disse a vocês que tudo o que foi notado e escrito, pelos profetas, está grandemente, hoje, transcendido.
E tudo isso está muito mais leve.

Nós iremos chamá-los cada vez mais frequentemente.
Nós iremos contatá-los cada vez mais frequentemente até o momento em que nós julgarmos (como vocês irão
julgar) que vocês são suficientemente numerosos para viver este Apelo e esta Paz para manifestarmo-nos, a

vocês, de maneira coletiva.
Mas, para isso, vocês serão prevenidos, vocês o sabem, alguns dias antes.

***

Sigam o seu caminho.
Sigam a sua vida.

Realizem o que é para realizar sem se preocupar com isso.
Pensem, simplesmente, na sua Paz.

Pensem, simplesmente, nas nossas Comunhões, nas nossas Fusões e vocês verão, por vocês mesmos, que
tudo isso irá culminar na maior das Alegrias.

Nós sabemos que podemos contar com um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs, de Filhos, para
manifestar isso.

Isso não é um esforço, mas isso é, como eu o disse, uma vigilância.
Os tempos que se desenrolam veem a expansão dos Cavaleiros.

Eles veem, também, o fim das resistências à Luz.
Quaisquer que sejam as causas (dessas resistências), quaisquer que elas sejam em vocês, nos seus próximos

ou em algumas organizações desta Terra, não se preocupem.
A Inteligência da Luz estará cada vez mais trabalhando e isso, de maneira cada vez mais flagrante.

Estejam nesta Alegria porque o tempo chegou e quanto mais esse tempo durar, mais a Alegria será grande.

***

Muitos elementos que foram dados (desde alguns anos, antes do seu retorno na sua esfera de origem) por
ORIONIS, antes que ele cedesse o lugar ao Comandante atual (ndr: Omraam Mikaël AÏVANHOV), foram dados
a vocês bem antes das Núpcias Celestes e se atualizam agora (ndr: ver as intervenções de ORIONIS, de 2005

a 2009) (3).
Então, sim, como dizia o Comandante, desde mais de um ano: “tudo está consumado” (ndr: intervenção de

O.M. AÏVANHOV de 02 de abril de 2011) (6).
As últimas sessões do Manto Azul da Graça realizaram todos os nossos objetivos e todos os objetivos de

vocês (ndr: as últimas quintas-feiras 05, 12 e 19 de julho).



O que devia ser Liberado (em vocês, como em suas relações, como sobre a Terra) foi Liberado.
A Terra respondeu “sim”, vocês o sabem, desde o instante em que a Onda da Vida saiu do seu Núcleo.

***

Esses tempos que se desenrolam vão fazê-los, de certa maneira, descobrir novas maneiras de se comunicar
entre vocês e entre nós.

Maneiras muito mais diretas que não passam pelo filtro dos pensamentos, que não passam pelo filtro do
cálculo, do medo ou da dúvida.

Porque essas novas relações estabelecem-se de Coração a Coração e não têm mais necessidade do filtro
mental e das palavras, passando de toda suposição e de toda interpretação.

Esta nova maneira de se comunicar, entre nós e entre vocês, irá se tornar cada vez mais acessível e, aí
também, cada vez mais evidente a partir do momento em que vocês mantiverem a Morada da Paz Suprema.

Gradualmente e à medida, vocês irão constatar que mesmo o que havia sido nomeado “Interior” e “exterior” (o
que acontece em vocês e o que acontece neste mundo e sobre este mundo) são, de fato, a única e mesma

Verdade.
Que as distâncias entre vocês, entre nós, entre vocês e a Terra, entre vocês e o que se desenrola sobre a

Terra, esta separação entre o Interior e o exterior, é arbitrária e existirá cada vez menos.
Tudo isso vai lhes aparecer, de maneira cada vez mais clara, tão evidente que no final de pouco tempo, tudo
isso que podia restar, em vocês, de medos e de dúvidas, irão se esvaecer, sem qualquer intervenção da sua

parte e sem qualquer decisão da sua parte.
Porque a Majestade da Luz, a Majestade das nossas Comunhões e das nossas comunicações, irão lhes

mostrar e lhes demonstrar que alguma coisa é nova e que essa coisa nova preenche vocês, ainda mais, de Paz
e de plenitude.

***

Então, sim, vocês estão prontos.
Vocês estão prontos desde que a Paz esteja aí.

Vocês estão prontos desde que não haja mais interrogação sobre o amanhã, qualquer que seja a sua situação,
qualquer que seja a sua localização sobre esta Terra.

Que vocês sejam, ou não, afetados pelos elementos, vocês irão encontrar, em vocês, todos os recursos
porque vocês não farão mais diferença entre o dentro e o fora.

Vocês irão se tornar, de algum modo, permeáveis e Transparentes.
E é nesta Transparência que se encontram a Humildade e a Simplicidade.

Não a Transparência das palavras, não a Transparência das relações normais e habituais (tais como vocês as
conheceram), mas, sim, esta tonalidade particular, por enquanto, ainda sutil, mas que se torna cada vez mais

perceptível.

***

Então, sim, vocês estão prontos a partir do instante em que vocês se tenham prontos.
E se ter pronto não é nada mais senão manifestar a Paz.

Não é nada mais senão estabelecer nossas Comunhões, nossas comunicações, nossas Fusões, entre nós e
vocês e, mais uma vez, entre vocês, aqui, sobre esta Terra.

Não se esqueçam de respirar.
Não se esqueçam de se sentir viver, através tanto das suas Vibrações como da sua Consciência ou, ainda

(para aqueles que vivenciaram isso), deste estado de Dissolução no Absoluto.
Cada vez mais numerosos, vocês começam a perceber momentos em que tudo lhes parece desaparecer, em

que o seu corpo não responde mais, em que o seu mental não responde mais.
Naqueles momentos, saibam também que vocês são chamados, pela Terra e pelo Céu, para a sua Eternidade.

Então, não resistam.
Estejam alinhados, estejam presentes, estejam vigilantes e se deixem levar por esta Onda.
Assim, vocês estarão na justa ação e na justa retribuição do que vocês realizaram até agora.

***

Então, sim, vocês estão prontos se, em vocês, tudo o que podia ser confronto ou resistência, parecer se



afastar de vocês, cada dia um pouco mais, dos seus pensamentos, das suas ações.
Então, sim, vocês estão prontos se a sua serenidade estiver aí, e ela não podendo ser maculada por qualquer

questionamento, por qualquer interrogação.
Então, sim, vocês estão prontos se vocês estiverem no seu corpo, na sua vida, no seu presente.

É a única maneira de não dar chance a alguma coisa oposta à Luz.
É a única maneira de manifestar a sua Unidade e, para alguns de vocês, este Absoluto.

Assim, vocês irão realizar, inteiramente, isso para o que vocês estão, hoje, sobre esta Terra.
Durante os seus momentos de Alinhamento (para aquele que seguem às 19 horas, hora da França) [14h00 –
hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], nós estaremos, aí também, cada vez mais presentes ao lado de

vocês (ndr: ver a coluna “protocolos prioritários / Comunhão Coletiva com o Manto Azul da Graça e com a Onda
da Vida”) (7).

Vocês nada terão que nos pedir: nós estaremos aí a partir do momento em que vocês estiverem neste
Alinhamento coletivo.

Vocês são, aliás, cada vez mais numerosos a sentir as nossas Presenças, durante esses momentos,
independentemente do nosso Apelo noturno.

***

A cada dia, dali onde nós estamos, nós vemos cada vez mais Irmãos e Irmãs, os meus Filhos, que se rendem
e se abrem à Luz e que vivem esta Luz, ilustrando, por aí, o que nós dissemos, com o Arcanjo MIGUEL,

referente às três últimas sessões do Manto Azul da Graça: cada vez mais Irmãos e Irmãs se abrem à
possibilidade da Liberdade e da Liberação.

O Céu e a Terra vão lhes dar o motivo.
Ninguém poderá contestar, dentro de muito poucos dias, a realidade e a Verdade do que foi escrito pelo Bem
Amado João e do que lhes disse ORIONIS no ano anterior às Núpcias Celestes, nesse mesmo dia de 15 de

agosto, que eu os convido a reler atentamente (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008) (3).

***

Eis as simples palavras que eu tinha para pronunciar.
O mais importante sendo a nossa Comunhão que nós estabelecemos agora.

Eu voltarei a visitá-los dentro de alguns dias a fim de, eventualmente, responder às suas interrogações
referentes ao tempo que vocês têm a viver.

Porque eu estou certa de que, durante esses alguns dias, vocês irão colocar em prática o que eu pedi a vocês
e que vocês irão constatar, então, bem depressa, os efeitos, muito mais do que os efeitos que vocês puderam

sentir até hoje.
Eu abençoo a sua Presença.
Eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até dentro de alguns dias.
Vivamos, juntos, um momento mais intenso, além da Comunhão, na Fusão e na Dissolução da nossa Unidade

conjunta.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até dentro de alguns dias.

Até breve.

************
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E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor e eu venho, como de costume, para tentar

dialogar com vocês, ver se vocês têm questões palpitantes para me fazer.
Então, eu os escuto, como de hábito.

Nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: de onde vêm os sonhos? Será que é uma projeção? Ou outra coisa?

Então, aí, cara amiga, os sonhos podem ser de diferentes naturezas: eles podem ser, como dizer, secretados,
criados pelo mental.

Eles podem ser intuitivos.
Eles podem estar ligados a atividades que foram vivenciadas na véspera.

Há múltiplas origens para os sonhos.
Mas eles estão ligados a um estado de consciência específico (que chamamos de estado de sonho) que não é

mais real do que o que vocês vivem aqui, sobre este mundo.
E, no entanto, através dos sonhos (como através da sua vida, do conjunto das coisas que ocorrem em sua vida

como nos seus sonhos), há, sempre, elementos que podem trazer informações, esclarecimentos.
Mas eu não posso lhe dizer de onde vêm os sonhos.

Agora, pode ser que um neurologista lhe dissesse que isso vem do cérebro.
Naturalmente, é uma atividade elétrica (como eles dizem) que ocorre no seu cérebro, mas cuja origem é de
numerosas possibilidades: há sonhos premonitórios, sonhos intuitivos, sonhos ligados às preocupações do

momento, há sonhos simbólicos (é claro), sonhos em cores, sonhos em branco e preto, sonhos que têm nem
pé nem cabeça (nem corpo, aliás).

Há diferentes tipos de sonhos.
Naturalmente, não é sempre fácil saber de onde eles vêm.

***

Pergunta: ao que pode corresponder, por exemplo, o fato de sonhar que alguém morre?

Aí também, não há uma única explicação.
Ver alguém morrer pode ser profético ou anunciar a morte da pessoa.

Mas, mais frequentemente, isso não é assim, exceto para alguns Irmãos e Irmãs que têm o hábito de ter esse
tipo de sonho.

Ou, há pessoas que estão acostumadas a se prevenir sobre a morte de parentes, ou então, de pessoas
conhecidas.
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Mas, muitas vezes, isso assinala ou uma transformação para esta pessoa, ou esta pessoa tem ligações com
vocês (ou coisas a resolver com vocês).

Mas, para um mesmo sonho, eu diria (para o mesmo conteúdo do sonho), não há um único significado, porque
isso depende profundamente das circunstâncias nas quais o sonho ocorre.

E isso depende também, eu diria, da forma de abertura da pessoa que vive esse sonho.
Portanto, não há 1 + 1 = 2.

Isso não existe com os sonhos, mesmo se, é claro, grandes psicólogos tentaram escrever sobre a simbologia
dos sonhos.

Mas mesmo esta simbologia dos sonhos, ela não tem um único apoio, um único fim.
Pode haver inúmeras explicações.

Há também seres que sonham muito e outros, em todo caso, que não se lembram dos seus sonhos.
Eu os lembro de que os povos (que nós denominamos, nós Ocidentais, primitivos) chamam a vida de um

sonho.

***

Pergunta: onde nós estamos durante o espaço dos sonhos?

Tudo está na cabeça.

***

Pergunta: e, portanto, no Absoluto?

Não.
O sono, como lhes diria BIDI, é o Absoluto.

Mas o sonho, certamente não.
É uma atividade que, qualquer que seja o sonho (mesmo se vocês sonharem paisagens fantasmagóricas que
não existem nesta realidade), aproxima-se sempre de uma atividade do mental, qualquer que seja esse nível

(que isso seja um mental intuitivo, que isso seja as emoções ou as contrariedades do dia anterior).
Mas o sono não é o sonho.

Eu o remeto para isso ao que foi explicado, desde algum tempo (faz mais de um ano agora), sobre os quatro
estados da consciência: o estado de vigília, o estado de sono, o estado de sonho e o estado Turiya.

***

Pergunta: assim como podemos chamar MARIA, MIGUEL, os Anciãos, podemos chamar a FONTE?

Você e a FONTE são UM.
Portanto, chamá-La, é colocar em ressonância, em você, alguma estrutura.

Nós especificamos, efetivamente, que vocês podiam chamar as Entidades, com ainda uma forma.
A FONTE não tem forma.

O que significa por aí que, no Canal Mariano, apenas pode se apresentar o que eu denominei uma Entidade de
Luz, ou seja, as Estrelas, ou seja, Nós, Anciãos (você pode me chamar também, eu virei, não se preocupe), ou

então, os Arcanjos.
Porque há ainda certo antropomorfismo, certa qualidade Vibratória específica, ligada à forma (o que não é mais

o caso com a FONTE).

***

Pergunta: enquanto sonhamos, não estamos no Absoluto?

Perfeitamente.
Você sai do Absoluto.

Nenhum sonho pode pretender ser o Absoluto.
É extremamente raro manifestar sonhos, para um ser humano (como diria BIDI) que é Absoluto em uma forma.



Ou então, isso não é mais um sonho, mas é um estado de descorporação, de viagem no Estado de Ser,
eventualmente.

Mas a lembrança nada tem a ver: é mais um sonho.
Aquele que é Absoluto não tem mais necessidade de secretar sonhos, de maneira alguma.

E, aliás, se os seus cientistas tivessem conseguido pegar BIDI e fazer um eletro nele (como vocês chamam
isso: medida das ondas cerebrais?), vocês iriam se aperceber de que havia anomalias muito específicas,

funcionamentos do cérebro profundamente diferentes.
Eu os lembro (e isso foi dito, eu creio, por ANAEL), de que existem zonas específicas ligadas às Estrelas, que

correspondem ao cérebro.
Para viver o estado Absoluto, há modificações consideráveis ao nível da organização do cérebro e isso é

visível, é claro.
Isso acontece em um mundo quimérico: isso acontece neste corpo, e isso transforma, evidentemente, o

cérebro.
Isso transforma, também, o coração e muitas outras coisas (já que os ciclos do sono não são mais de qualquer

maneira os mesmos, a alimentação não é mais de qualquer maneira a mesma e a necessidade do sono não
existe mais).

***

Pergunta: por que este afluxo do mental, de pensamentos, de lembranças, pela manhã, ao despertar?

A Luz tem efeitos, por vezes (como vocês sabem disso, nesse momento), que elimina as últimas sombras, as
últimas resistências.

Para alguns, isso pode ser um afluxo do mental ou de lembranças (desagradáveis, às vezes) do seu próprio
passado desta encarnação.
Mais frequentemente, é isso.

***

Pergunta: quando estamos absorvidos na meditação, que esquecemos o espaço-tempo, o que é que nos
faz retomar a consciência?

Como diria BIDI: o seu saco de comida que chama você.

***

Pergunta: o som que se ouve no ouvido esquerdo é sempre na mesma frequência?

Absolutamente não.
Ele modula extremamente.

É, aliás, o que foi dado pelo meu Amigo JOÃO, SRI AUROBINDO, quando ele falou das flutuações dos sons
nos ouvidos.

Eles flutuam também em função das radiações cósmicas, das radiações solares, das pessoas que se
aproximam de vocês, do seu estado Interior.

Há muitos sons no seu ouvido esquerdo.

***

Pergunta: trata-se de sons que estão ligados à abertura do Canal Mariano?

Eu falava também disso.
Eles estão em sobreposição com o que foi denominado o Som da alma: os Nadas.

O Canal Mariano é simplesmente o desenvolvimento, de algum modo, desta ampola de clariaudiência, que não
está mais dirigida no horizontal, mas se torna vertical.

***



Pergunta: é quando esses sons são ouvidos não nos ouvidos, mas mais no alto da cabeça?

É exatamente a mesma coisa.
A um dado momento, vocês poderão até ouvir o som do seu corpo.

E eu sei também que os Anciãos (eu creio que foi UM AMIGO) lhes falaram da difusão da Vibração, que
acoplava a Onda da Vida com o Manto Azul da Graça e que dava esta espécie de respiração celular.

As células também têm sons.
Portanto, que isso seja a cabeça, o ventre, não importa onde, isso faz parte dos processos normais, mesmo se

for mais lógico, efetivamente, ouvi-lo na área circundante do Canal Mariano.

***

Pergunta: o que é esta espécie de ronronar, ouvido no ouvido esquerdo, quando eu vivenciei uma subida
da Onda da Vida?

Isso está ligado à Onda da Vida.
Do mesmo modo que antes de fazer uma saída no corpo astral, há uma modificação dos sons nos ouvidos, um

tipo de zumbido.
Quando há uma saída no corpo de Estado de Ser, também, há uma espécie de ronronar que ocorre.

É comparável à Onda da Vida.
Tudo emite som.

O problema é que o ouvido humano está limitado (como para os olhos) em uma gama de frequências.
 Naturalmente, as transformações que vocês vivenciaram vão modificar essa gama de frequências às quais

vocês são sensíveis.
Isso pode se referir também à visão: vocês tiveram o que foi explicado através da visão Etérea.

Vocês têm a mesma coisa ao nível dos sons.
Os chakras emitem sons, também.

Aliás, se (como lhes disse ainda MARIA, ontem) alguns de vocês ouvem o seu primeiro nome, à noite (foram
chamados), e outros não o ouviram: isso quer dizer o quê?

Que o seu Canal Mariano está permeável a esta frequência, que é a voz de MARIA.
O que não é ainda o caso para toda a Terra.

***

Pergunta: ao lado de uma pessoa em extremo sofrimento, pode-se chamar MARIA ou um outro Ser de Luz
para ela?

Isso é muito diferente conforme o caso.
Mas é preciso ficar atento para não recair na dualidade, na ‘vontade de bem’.

É preferível chamar para si e, naquele momento, estar alinhado, em meditação, em oração (chame a isso como
você quiser), ao lado desta pessoa.

E ela irá se beneficiar da irradiação correta que é necessário para ela, ou não, em função do que você emite,
você, nesse contato.

Sem isso, você recai nas preces, nos exorcismos, nos apelos dos seres para agir sobre alguém.
Tudo isso é da dualidade.

Isso não significa que é preciso deixar o outro sofrer.
É a maneira de proceder que, ou o remete à dualidade, ou não.

***

Pergunta: se estivermos afastados desta pessoa, o que você acabou de descrever será sentido?

Será que a distância pode atuar sobre a Luz Vibral?
É o que, esta história?

Do mesmo modo que vocês podem fazer, por exemplo, os diferentes Yogas, a Nova Aliança, estando
distantes.

O que é que a distância tem a ver com isso?



Isso não é a energia vital.
É a Luz Vibral.

Nós não estamos nas energias do magnetismo, portanto, é perfeitamente possível estar do outro lado da Terra.
O espaço não existe, no sentido em que vocês o entendem, estando encarnado.

***

Pergunta: há ainda muitas pessoas que fazem orações ao lado de pessoas em sofrimento. Pode ser
também importante proceder diferentemente?

É mais importante proceder diferentemente.
Mas vocês não podem impedir as pessoas de fazer orações, para a Terra, para a cura da Terra, para a cura de

uma pessoa.
Se vocês fossem realmente Absoluto, vocês não teriam qualquer vontade de trocar o que quer que seja, já que

vocês são Absoluto.
Deixem cada um viver o seu caminho para o que ele é.

Obviamente, o sofrimento chama à compaixão, chama à empatia e chama, sobretudo à ação (que isso seja
para si ou para outra pessoa).

Mas tudo depende, como diria BIDI, do seu ponto de vista, ou seja, da sua consciência.
A partir do momento em que vocês desejarem fazer o bem, que vocês agirem unicamente na ‘vontade de

bem’, vocês se afastam da Unidade e vocês se afastam do Absoluto.
O Absoluto, digamos, é o Bem Final.

Porque há uma tal Transparência que a Luz não encontra qualquer obstáculo, qualquer resistência e qualquer
personalidade.

Então, naquele momento, a Luz age pela sua Inteligência, mas não pela inteligência humana que, no seu
orgulho desmedido, vai acreditar que colocando a Luz sobre uma pessoa, pela sua vontade egotista, ela vai

curar alguém: isso não existe.
É preciso ter chegado ao nível da mestria (como o CRISTO e como tantos outros) para caçar os demônios em

nome da Luz, sem estar na dualidade.
Essa é toda a problemática, se vocês quiserem, do que vocês chamam de New Age [Nova Era], onde todo

mundo tem a impressão de que vai poder enviar a Luz por toda parte.
Mas será que vocês enviam realmente, senão a sua própria projeção da Luz?

Tudo depende de qual é o seu objetivo.
Mas se apreendam bem de que, por aqui ou por ali, ou vocês mantêm a dualidade bem / mal (ação / reação),

ou vocês estão na Ação da Graça.
O CRISTO, por exemplo, disse: “quem me tocou?”.

E a mulher foi curada porque ela tinha tocado o CRISTO.
Será que o CRISTO tinha emitido qualquer intenção?

Isso é profundamente diferente, quanto às consequências e quanto ao estado daquele que opera (ou daquele
que é o objeto disso).

Agora, façam como vocês quiserem.
Se vocês sentirem que, por vocês, é preciso enviar a Luz para a Terra: façam-no.
Se vocês sentirem que é preciso pedir a MARIA para curar tal pessoa: façam-no.
Mas tudo isso que vocês fizerem apenas pode ser ditado pela sua consciência.

A questão que é para colocar, é: por que vocês estão na compaixão quando um ser humano sofre?
Por que vocês querem enviar a Luz para a Terra?

O que é que, em vocês, deseja isso?
Então, eu sei, é claro, todo mundo vai responder: o Amor, fazer o bem, etc..

Mas atrás disso, o que há?
Em qual jogo vocês estão jogando?

Cabe a vocês definir (e jogo, eu especifico, não como o eu sou de BIDI, j-e-u, hein) [jogo de palavras de BIDI
com “je” (eu) e “jeu” (jogo)].

***

Pergunta: o que é a íntase e como ela se manifesta no nosso corpo?

O que é a íntase?
Primeiramente, etimologicamente, é o contrário do êxtase.



A íntase é um estado profundo de absorção no Absoluto.
Isso lhes foi contado, por exemplo, por MA ANANDA MOYI (ou ainda por HILDEGARDA DE BINGEN), tem

agora muito tempo.
A íntase é um estado tal de absorção, da consciência, que não pode existir mais qualquer manifestação da

consciência exteriorizada.
Não há sequer mais irradiação da Luz.

A pessoa, como dizer, desertou este corpo.
O que explica, por exemplo, que nesses casos, o corpo pode estar completamente parafusado no chão.

Não se pode sair do chão porque a consciência se extraiu, na totalidade, da ilusão.
Isso é a íntase.

Ao nível do corpo, não há mais qualquer percepção.

***

Pergunta: o que significa: Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida?

É mais metafísica, isso.
Foi o CRISTO que supostamente disse isso e ele o disse: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Ou seja, ele expressou, através disso (ou como quando ele dizia: “eu sou o Alfa e o Ômega”, é a mesma
coisa), que imitando o CRISTO, vocês se tornam como Ele.

Agindo, no Amor, como o CRISTO, dizendo a Verdade, dizendo o que é a Vida, mostrando o Caminho, ele
pôde dizer: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não como seguir um Mestre, mas, simplesmente, imitando-o, ou seja, tornando-se como Ele.
E se tornar Ele, aliás, para alguns.

Lembrem-se: KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.
É o Logos Solar.

É CRISTO / MIGUEL, além do personagem histórico.
É, como dizer, uma espécie de molde energético e um plano energético, no qual vocês irão se identificar, além,

é claro, da pessoa.
E, naquele momento, vocês são o Caminho, a Verdade e Vida.

Não porque vocês façam bonito com as palavras, não porque vocês afastem tal pessoa ou que vocês cacem
os demônios: porque vocês se tornam totalmente Transparentes.

Nada há, em vocês, que pare a Luz porque vocês não existem mais, enquanto pessoa.
Ou Absoluto, se vocês preferirem.

***

Pergunta: BIDI especificou que não somos os sofrimentos, esta personalidade. Mas, no cotidiano, eu sou
confrontada com medos, com aspectos da minha personalidade.

Isso significa simplesmente que você não é o Absoluto.
Porque, se você for o Absoluto, você pode morrer, você pode sofrer, você pode viver não importa o quê: você

não é afetada.
Quem é afetado, sempre e de novo, é a personalidade.

Se você estiver na personalidade, você sempre irá sofrer, você terá emoções o tempo todo.
Se você for o Absoluto, as emoções apenas passam.

Você não está mais instalado neste corpo, você está totalmente presente, eu diria, no Universo (isso é uma
representação).

Mas, independentemente do que chegar a sua vida, independentemente do que chegar a este corpo, isso não
pode mais perturbar você.

Se você ficar perturbada, significa que você está na sua personalidade: é tão simples assim.
A vida de vários místicos, de vários santos (no Oriente e no Ocidente), mostrou isso a vocês, de maneira

evidente.
E o próprio BIDI, quando ele estava encarnado, teve um câncer que foi extremamente ruim, mas jamais ele

sofreu.
Novamente, qualquer coisa que afete vocês, o que é afetado é a personalidade, sempre.

Quando a consciência está na Última Presença ou quando há (como ele disse, já) não-consciência.
Não, não a não-consciência, mas quando vocês forem o Absoluto ou o Último, o que chegar a este corpo, o



que chegar ao que vocês nomeiam esse concreto, não pode perturbar o que você É.
E, aliás, não há qualquer razão para que o cotidiano seja afetado do que quer que seja, quando você é

Absoluto, já que, naquele momento, há uma tal Transparência que não pode ali haver qualquer sofrimento.
Pode ali haver cansaço, pode ali haver ainda humores.

Mas, em caso algum, o concreto pode se desenrolar e provocar alterações do que você É.
Se houver uma alteração do que você É, isso significa que você está na personalidade.

***

Pergunta: portanto, concretamente, nesta vida cotidiana, como superar os medos?

Nada se pode fazer.
É bem o que eu disse.

Ou você se coloca na personalidade, ou você não é mais a personalidade.
Mas reflitam bem: se, na sua vida, você expressa um medo ou algo que o aborreça, quem expressa este

medo?
Quem expressa esta contrariedade ou o que o aborrece?

É, evidentemente, a personalidade.
Aquele que está no Samadhi (e que está na Morada da Paz Suprema), não pode sequer ser afetado por uma

dor (a mais violenta que seja).
Pode ali haver a surpresa.

E ainda uma vez, eu digo a você: não há qualquer razão para que isso se manifeste.
Isso foi dito: o medo é o obstáculo principal para o Absoluto.

Se vocês manifestarem medo, vocês não podem ser o Absoluto.
É impossível.

Portanto, o concreto (como você diz), o cotidiano (como você diz), se esse cotidiano o afetar, o perturbar,
quem é perturbado a não se a personalidade?

O Absoluto não pode ser perturbado pelo que quer que seja, mesmo em uma forma.
Vocês têm vários exemplos.

E os místicos, podiam se queimar.
Podiam fazer não importa o quê, eles permaneciam neste estado particular.

Portanto, concretamente, nada há a fazer: ou você se muda da personalidade, ou você ali permanece.
Portanto, o objetivo não é o de não ver o que está aí, mas de ser Transparente.

Porque, quando você é Transparente, nada pode afetar esta Transparência, o que quer que se desenrole na
sua vida.

Portanto, se houver medo, se houver resistências, isso quer dizer o quê?
Que a personalidade está aí.

Lembrem-se: vocês não podem permanecer na personalidade (qualquer que seja, mesmo a mais equilibrada)
e viver o Absoluto: isso não é possível.

Enquanto não houver esta revolução da consciência (que os conduz à Presença, ao Eu Sou, à Última
Presença), vocês serão afetados.

Por que MARIA lhes falou sem parar sobre a palavra Paz?
Quantas vezes foi pronunciada essa palavra Paz, ontem?

A Paz é algo que vai tentar cultivar, não vendo os problemas, negando-os, ou o que quer que seja.
É algo que se estabelece em si, que faz com que haja esta famosa Transparência.

Mas enquanto você mantiver a sua própria vida, enquanto você mantiver a sua própria pessoa (isso foi dito de
múltiplas maneiras desde vários meses), enquanto você acreditar que você tem uma história, uma profissão,

um ofício, uma função: você não é o Absoluto.
É preciso largar tudo isso.

Isso não significa dizer, ainda uma vez, abandonar o trabalho, abandonar a família.
Como disse BIDI, é mudar o ponto de vista.

Naquele momento, a Transparência se instala, mas não antes.
Portanto (principalmente hoje), se permanecer em vocês os medos, as apreensões, as interrogações, se

vocês quiserem ali levar uma solução (o que é lógico): vocês ficarão contidos na dualidade (qualquer que seja a
expressão do que aborrecer vocês, que isso se refira a você mesmo ou a alguém que esteja no seu ambiente).

Vocês não podem se Abandonar (Abandonar-se à Luz, Abandonar a personalidade) e, ao mesmo tempo,
querer agir em meio a esta personalidade.

Isso é lógico, não?
Aí está o dilema onde vocês são confrontados.



E há apenas uma solução (isso foi dito e repetido): Humildade, Simplicidade, Desidentificação, Refutação, etc.,
etc..

O Samadhi, a Última Presença, o Absoluto, não são fugas da realidade (ou do concreto), é uma
Transcendência total do concreto, não pela vontade pessoal, não por uma reação, mas por um estado de Ser

(ou um estado de Não Ser) para o Absoluto.
Enquanto vocês procurarem uma solução na personalidade, vocês não irão resolver a equação da

personalidade.
É tão simples assim.

Então, CRISTO disse: “Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.
É estritamente a Verdade.

***

Pergunta: se alcançarmos este estado de Paz, será que isso impede os estados de doença?

Por qual razão?
Este corpo é mortal.

Por outro lado, qualquer que seja o problema, a doença, as contrariedades ou outros, a consciência (e a
Entidade) que está aí, não é mais afetada de maneira alguma.

É uma questão de sensibilidade.
Há seres que são hipersensíveis no nível do coração, do corpo: eles vão ter uma pequena dor, eles não se pôr

a gritar.
Há pessoas que são mais resistentes: elas vão sentir a dor, mas elas nada vão manifestar.

E depois, há aqueles que estão no Absoluto ou na Última Presença: “sim, bem, a dor está aí, e então?”.
É a identificação ao corpo que é responsável pela dor e pelo sofrimento, nada mais.

E, mais uma vez, isso não quer dizer que é preciso renunciar ao corpo.
A Paz é isso.

E, quando foi explicada a Morada da Paz Suprema (Shantinilaya), quando MARIA falou, ontem, sobre a Paz, e,
tudo o que foi dito por UM AMIGO sobre “estar tranquilo”.

Isso vocês poderão verificá-lo por vocês mesmos, com o que vai se agitar.
É fácil de falar de espiritualidade, de falar de Vibração, quando tudo vai bem.

Mas quando tudo vai mal, o que é que acontece?
Será que vocês são capazes de permanecer na mesma Paz, ou não?

Se sim, então vocês estão na Última Presença ou no Absoluto.
Se vocês estiverem contrariados, ou afetados, ou no medo, ou no sofrimento, ou na emoção, isso significa

que, simplesmente, a personalidade ainda está na frente do palco.

***

Pergunta: depois de um regime quase monástico, de repente eu senti vontade de comer o que eu não
comia habitualmente. O que eu faço, não querendo parecer o que eu não sou. Será da ordem da resistência

ou será outra coisa?

Isso é unicamente da ordem da personalidade.
Como disse esta pessoa, ela fez um regime monástico, ou seja, ela se confinou, ela mesma, nas regras,

esperando que esse confinamento nessas regras, isso iria, como por acaso, desaparecer.
O natural voltou a galope.

Como vocês dizem: “eliminem o natural, ele voltará logo”.
Tudo ao que vocês se oporem, com a personalidade (é a mesma questão anterior em relação aos

constrangimentos e às contrariedades da vida comum), tudo o que vocês desejarem preparar, antecipar,
controlar, vai explodir na cara de vocês, cada vez mais.

Então, está muito bem para a vida de 3D, até agora, controlar as coisas, prevenir as coisas, preparar, antecipar.
Mas isso era bom para manter um semblante de segurança.

Mas a verdadeira segurança, ela não está aí nisso.
Isso apenas faz traduzir os medos.

E aquele que se contraria por um regime monástico, assim, ele se encontra confrontado com o quê?
Com o retorno da manivela.

Mas isso é normal.



Tenham em mente que todo excesso (qualquer que seja) tem por base a personalidade.
Toda privação também.

A espontaneidade do comportamento, a espontaneidade da consciência, exprime-se diferentemente,
justamente, conforme agimos através da personalidade ou, conforme estamos na Última Presença, na Paz, ou,

no Absoluto.
A diferença é flagrante.

Quando vocês são Transparentes, Absoluto, Última Presença, quando vocês estão na Presença, o que foi
dito?

Que é a Ação da Graça, da Divina Providência (vocês o chamem como desejarem), a Inteligência da Luz, que
vai reger a sua vida.

Portanto, em nome do que vocês agiriam pela personalidade?
Cabe a vocês ver.

E isso, isso vai ser cada vez mais evidente e violento.
À época, eu falava de colocar sob o tapete, vocês se lembram.

Depois, eu disse: “retiramos o tapete”.
Agora, é cada vez mais evidente.

Se algo se manifestar na sua vida, o que quer que se manifeste na sua vida, primeiramente, apreendam-se
(mesmo se vocês não o compreenderem) de que é sempre para ir para a Luz, mesmo se o elemento que se

desencadear parecer horrível a vocês (eu já disse, há pouco tempo, isso, tem apenas um mês).
Mas, hoje, mais do que nunca, a Luz, ela está cada vez mais intensa.

Portanto, ou vocês deixam fazer a Luz, que não significa renunciar à sua vida, mas se tornar Transparente à sua
própria Vida.

Então, é claro, a Luz, ela não vai fazer um cheque no seu lugar.
Mas se vocês forem para o que nós lhes temos dito há anos: a Fluidez da Unidade, a Sincronia, se vocês

estiverem na confiança, no Abandono da personalidade, além do Abandono à Luz, é claro que a sua vida vai se
desenrolar sem qualquer contrariedade.

Mas se vocês resistirem, o que vai acontecer?
Isso vai se tornar cada vez mais complicado.

Portanto, em resumo: ou vocês ainda são uma pessoa submissa à personalidade, ou vocês não são mais uma
pessoa.

E o que disse esta pessoa está perfeitamente correto: ela controlou, dirigiu, a sua vida, para um regime
monástico (eu creio, ela disse), para aperceber-se de que tudo explodiu em sua cara.

E ela encontra boa consciência dizendo: “Oh, bem, é preciso deixar como está, é a Luz”.
Não, isso não é a Luz, isso: é a personalidade.

***

Pergunta: a personalidade é um elemento, apesar de tudo, útil? Por exemplo, as pessoas no fim da vida,
podem desenvolver mais Paz para a sua passagem se elas realizarem atos ligados à personalidade, como

gerir sua herança?

Mas, útil para quem e para o quê?
Pela herança, sim.

É um problema de personalidade, estamos de acordo.
É uma paz ilusória.

O que vocês não compreendem realmente é que: quem controla?
É a personalidade ou o que vocês São, em Verdade?
Quem dirige esse saco de comida (como diria BIDI)?

O seu mental, a sua pessoa ou o que vocês São, em Verdade?
As implicações, as consequências, não são de qualquer maneira as mesmas.

A paz que você fala é a organização dos seus negócios.
Qual a relação com o Absoluto, já que, de toda maneira, esse saco (como você diz) está prestes a morrer para

esta pessoa?
Ela parte com a consciência tranquila, como se diz.

Mas de qual paz se trata?
Se vocês buscarem a paz da personalidade, vocês nada têm a fazer aqui.

A Paz de que fala MARIA nada tem a ver com esse tipo de paz.
Eu espero pelo menos que vocês tenham compreendido isso.

Que você resolva os seus negócios ou não, isso nada irá mudar o desaparecimento da consciência da



personalidade, estamos bem de acordo.
Isso irá mudar sempre alguma coisa para aqueles que permanecem, principalmente se eles estiverem na

personalidade, eles também.
Não falamos das mesmas coisas, aí.

A Paz espiritual nada tem a ver com a paz da pessoa.
Aquele que é Absoluto (e que está na Morada da Paz Suprema) não é em caso algum referido pela morte

deste corpo, nem pelo sofrimento, eu disse isso.
Isso é profundamente diferente.

***

Pergunta: as famílias espirituais existem somente ao nível da alma ou podem existir também ao nível da
Essência?

Absolutamente não.
As famílias espirituais podem ser, por exemplo, ressonâncias de linhagens ou referências, ressonâncias, de

origem estelar.
Mas isso é tudo.

O conceito da palavra família é extremamente limitante.
Então, efetivamente, há alianças, digamos (familiares, se o pudermos dizer), entre diversas origens estelares,

com composições cósmicas, digamos.
Mas, tudo isso, é extremamente limitado em relação ao Absoluto, já que o Absoluto não reconhece separação.

Ao nível do Absoluto, há até mesmo mais linhagem, há até mesmo mais origem estelar.
Agora, cabe a vocês se estabelecerem onde vocês desejarem.

Novamente, não há um que seja verdadeiro e outro que seja falso.
É uma Verdade que está em diferentes níveis.

E o que está em um nível é verdadeiro para aquele que ali está, mas não é verdadeiro para aquele que ali não
está.

E isso não é absolutamente contraditório.
Tenham cuidado com este conceito de família espiritual.

Havia também uma história de família de almas.
É muito engraçado encontrar almas irmãs, pessoas com quem acreditamos ter tido coisas lá em cima, etc.,

etc..
Mas, muitas vezes, isso são desculpas.

Não se esqueçam de que as leis que regem o Universo, ao nível dos Mundos Unificados, não têm qualquer
correlação possível com as leis deste mundo.

Portanto, enquanto vocês estiverem fundamentados na experiência e na vivência do que vocês conhecem,
sobre este mundo, vocês apenas fazem se deslocar para outros mundos.

Não é assim que isso funciona.
Aliás, o problema do ser humano, quando ele morre, é crer que ele vai continuar a fazer as mesmas coisas.

Então, ele não leva o seu dinheiro, ele não leva o seu marido ou a sua mulher, ele não leva os seus filhos, nem
a sua casa: o que ele faz?

Ele vai reproduzir a mesma coisa do outro lado.
Ele não sai da ilusão, nem do albergue (entre aspas).

Mas tudo isso vai mudar porque vocês sabem: todos vocês estão Liberados.
Mas não confundam as coisas: a palavra Paz, a Paz espiritual, Shantinilaya, nada tem a ver com a consciência

tranquila (como o exemplo anterior, de colocar seus negócios em ordem, para partir tranquilo).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

De qualquer forma, eu lhes agradeço muito por todas as suas perguntas que são sempre muito gratificantes
para aqueles que ouvem e que irão ler essas conversas.

Portanto, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.



Fiquem bem.
Até breve.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1552

16 de agosto de 2012
(Publicado em 17 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ A AUSÊNCIA DE LIMITE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.

Irmãos e Irmãs na humanidade, no Amor e na Graça, pediram para que eu viesse falar sobre uma série de
elementos, visando fazê-los aproximarem-se do que pode representar a vivência do Absoluto, quanto ao

interior e ao exterior.

Falar, de fato, do interior e do exterior é, evidentemente, possível, pela própria constituição da vida sobre esta
Terra.

Há o que está dentro, há o que está fora, há o que é observável e perceptível, no exterior, e há o que é
vivenciado, de algum modo, no interior.

A vivência do Absoluto, assim como da Infinita Presença, vai transformar isso.
Na realidade, falar do interior e do exterior, leva em consideração, é claro, um conceito de limite, de delimitação

e de separação entre o que está no interior e o que, por definição, está no exterior.
Os estados da Presença e do Eu Sou (realizados, por exemplo, pelas Coroas Radiantes do Coração e da

cabeça, ou pelo Despertar da Kundalini) levam a experimentar estados de não separatividade, estados onde a
compartimentagem tende a esvaecer.

Permitindo viver, de alguma forma, o que é nomeado o Si (ou o Eu Sou).
Mas mesmo em meio ao Si (ou ao Eu Sou), sempre existe um limite, uma separação, entre o que está dentro e

o que está fora.
Cada consciência, cada Irmão e cada Irmã, presente na superfície deste planeta, tem, portanto, um interior e

um exterior.
A comunicação passa pelo exterior, de um como do outro, para poder ressoar e implicar em uma série de

percepções, ao nível do interior de cada um.

O que acontece no momento da vivência do Absoluto é bastante diferente.
Gradualmente e à medida que este Absoluto é vivenciado, pelos nossos Irmãos e Irmãs que vivem isso, ele se
traduz pelo desaparecimento puro e simples desta noção de interior e de exterior: o limite, a delimitação parece

desaparecer, e ela desaparece realmente.
O que eu vou falar dá sequência ao que foi expresso, desde pouco tempo, pela Estrela NO EYES (ndr: sua
intervenção de 20 de julho de 2012) (1), com relação ao que é Visto com o Coração, e o que pode ser visto

com os olhos, com a visão Etérea.
De fato, o Absoluto é caracterizado por esta noção de Transparência, Interior, onde nada mais faz obstáculo
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para a Luz.
Quem diz Transparência, como pelo efeito de um vidro, dá a Ver do mesmo modo, sem qualquer alteração, o

que está dentro como o que está fora.
Aquele que é Absoluto, em meio a uma forma, vai desenvolver, de maneira rápida, sem buscá-lo, uma

percepção nova, que não é mais nem uma comunicação, nem uma Comunhão, nem uma Fusão, nem uma
Dissolução, nem mesmo uma Deslocalização da Consciência ou uma Multilocalização da Consciência, mas sim

algo de novo, difícil de exprimir em conceitos e palavras, mas que é a estrita realidade da vivência.
O que é percebido no exterior é percebido, da mesma forma, no interior.

O que é visto no céu, é visto no Si.
O que é ouvido no exterior, é ouvido no interior.

A delimitação entre o interior e o exterior não existe mais.
Há, portanto, uma Transmutação que ocorre, naquele momento, que cria, para o Ser que o vive, uma ausência
de limite, uma ausência de barreira, e o acesso a este Absoluto, do qual nada pode ser dito, mas que pode ser

tornado testemunho.

O estado Absoluto é acompanhado, portanto, do desaparecimento, pela Transparência, pela Humildade e pela
Simplicidade, de qualquer noção de interior e de exterior.

Não existe mais delimitação, barreira, entre o que está dentro e o que está fora.
Aliás, até a expressão “dentro” e “fora” nada mais significa: na medida em que o Absoluto com forma é

alcançado (se eu puder empregar essa palavra), é realizado, esta noção de delimitação desaparece sozinha.
É o próprio princípio, aliás, da Transparência, que está trabalhando, naquele momento, e que permite, aos seus
Irmãos e às suas Irmãs que vivem isso, manifestar o conjunto, não de poderes, mesmo espirituais, mas muito

mais, capacidades, tão simplesmente, para instalar-se na não-localização, e no que foi nomeado o não-ser.
Não há mais fato de pertencer, não há mais apropriação, de um corpo, de uma ideia, de uma função, em um

interior ou em um exterior.
Não há mais, de qualquer forma, fronteiras.

 Este estado, que é além do Samadhi, corresponde ao que foi nomeado este Absoluto Último (ndr: ver
especialmente sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), ou, se preferirem, o que

se aproxima desta Morada da Paz Suprema.

A consciência é um mecanismo de exteriorização e de projeção, qualquer que seja esta consciência, que ela
esteja limitada pela pessoa, que ela esteja limitada pelos sentidos, ou que esta esteja expandida ao máximo
possível (através do Corpo de Estado de Ser, da Presença e do Eu Sou, até o Infinito ou a Última Presença).
As experiências, que podemos qualificar de místicas, vivenciadas naquele momento, evocam um sentimento

de Dissolução, de Plenitude, um sentimento onde mais barreira alguma parece existir, na consciência como na
percepção.

Os Arcanjos e nós mesmos, nós frequentemente lhes afirmamos que nós estávamos no Interior de vocês,
assim como o Sol, os Planetas, os Universos, e o conjunto dos Mundos, Criados e Incriados, está no Interior

de vocês.
No Absoluto, não tendo mais localização em meio a uma individualidade, a uma personalidade, a uma

consciência limitada ou ilimitada, a instalação nesta Consciência além de toda consciência, vai fazer, de algum
modo, desaparecer qualquer distinção possível entre o interior e o exterior.

Assim como o Absoluto não é este corpo, assim como aquele que vive no Absoluto não é este mental, nem
esta pessoa, nem este indivíduo, do mesmo modo, a Deslocalização Última da Consciência se traduz, para
aquele que o vive, como um sentimento indizível (muito além de qualquer sentimento humano) de não mais
estar separado do que quer que seja, de não mais estar confinado no que quer que seja, não estando mais

localizado em meio a uma forma, em meio a algo que é chamado de efêmero.

A instalação e a vivência do Absoluto vão fazer desaparecer toda barreira e toda distância.
Dando, de alguma maneira, acesso à possibilidade de passar de um estado a outro, sem qualquer dificuldade,

de maneira evidente, como se, enfim, o Ser que vive isso reencontrasse o que ele sempre Foi, antes da
separação, antes da encarnação, e antes mesmo do Estado de Ser, antes mesmo do que foi nomeado a

Origem Estelar.
Isso é dificilmente compreensível pelas palavras e, ainda mais, assimilável através de conceitos.

A experiência do Samadhi e de seus diferentes estágios, em meio à consciênciaTuriya, pode representar, de
alguma forma, uma aproximação desta Dissolução do interior e do exterior.

Chega um momento, durante o estabelecimento, além de qualquer estado temporário, do Absoluto, em que se
manifesta algo de novo, onde não pode mais existir a menor distância entre um ponto e outro.

Expresso tal como lhes falou BIDI, isso dá: o Centro, presente em qualquer ponto (ndr: ver a intervenção de
BIDI-2 de 13 de julho de 2012) (3).

Não há mais apego real a uma forma, a um conceito, a uma ideia, a um Mundo ou a uma Dimensão.
Isso apenas pode ser realizado através, como eu o disse, da Transparência, cujas ferramentas as mais

importantes são a Humildade, a Simplicidade, e a Integridade.
Desta Integridade, que eu falo, nada tem a ver com as regras morais ou sociais, manifestadas por qualquer

personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada



personalidade, mas é bem a Integridade, além da Unidade, conduzindo, e permitindo ao Absoluto Ser, a cada
instante.

Este desaparecimento de limite ou de fronteira, entre o interior e o exterior, faz parte, justamente, desta
Dissolução Última.

Levando a consciência a não mais ser devedora, justamente, de qualquer atributo, de qualquer função, ou de
qualquer circunstância, interior como exterior.

Não há, propriamente falando, desaparecimento do interior, do mesmo modo que não há, propriamente
falando, desaparecimento do mundo (em todo caso, enquanto a consciência ali estiver presente).

Há, simplesmente, a possibilidade de ser, às vezes, o conjunto do Criado como do Incriado.
Esta ausência de barreira ou de limite cria, então, a verdadeira Liberdade, assim como lhes expressou IRMÃO

K, como sendo a Autonomia e a Liberdade.
Não pode existir Autonomia real enquanto persistir a menor distância, a menor separação, entre o que é

percebido e vivenciado como interior, e entre o que é percebido e vivenciado como exterior.
Não pode existir nem oposição, nem assimilação, ou comparação, entre o interior e o exterior, já que eles

fazem parte, naquele momento, da mesma realidade, da mesma vivência.
NO EYES expressou isso, em relação à Visão do Coração, ou Visão Real, que ocorre sem os olhos.
Do mesmo modo, o desaparecimento de uma consciência identificada e localizada, vai levar a fazer

desaparecer toda noção de interior e de exterior.
Naturalmente, o funcionamento fisiológico deste corpo é no interior deste corpo.

Mas a Consciência, ela, não pode ser atribuída a este corpo, ou não importa a qual outro corpo, já que esta
Consciência tem a particularidade de não mais ser devedora de uma forma qualquer, de um limite qualquer, de

um confinamento qualquer, ou de uma barreira qualquer.

É justamente neste estado que a realidade e a vivência do que dissemos a vocês, isto é, que nós estávamos
no Interior de vocês, emerge realmente.

Naquele momento, vocês vivenciam que o conjunto das manifestações da Vida e das Dimensões se situa por
toda parte, e, tanto no Interior de vocês como no interior de qualquer coisa, já que, justamente, esta noção de

interior não existe mais.
Dessa maneira, portanto, a vivência do Absoluto vai, no que se refere às noções de limite e de delimitação,

fazer desaparecer toda separação.
Deste modo, aquele que está estabelecido no Absoluto não é mais, nem este corpo, nem qualquer outro

corpo.
Ele não pode mais ser afetado em um tempo e em um espaço determinado.

Não existe mais, portanto, localização real para a Consciência, como na vivência, dando então a possibilidade,
àquele que é Absoluto, sobre este mundo, de viver além de todo limite e de toda contingência, ligada ao corpo,

ligada ao ambiente.
Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de comunicação.

Não se coloca mais, então, o problema do que é chamado de persuasão, a necessidade de demonstrar, de
convencer, de seduzir, de atrair ou de repelir.

Isso está diretamente ligado ao que foi expresso sobre as noções de Transparência, desde algum tempo (ndr:
ver particularmente sobre esse tema a intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de 2012) (4).

Desde pouco mais de dois meses, eu expliquei a vocês o que podia resultar dos contatos com as outras
Dimensões (ndr: sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5).

Vários de vocês puderam experimentar a aproximação, no Canal Mariano, de uma Estrela, de um Ancião ou de
um Arcanjo, ou mesmo de outros.

Isso levou muitos de vocês a serem chamados, através do Canal Mariano, por MARIA ou por outra Estrela,
pelo seu primeiro nome.

Essas experiências não visam viver algo, simplesmente, experimental, mas visam, realmente, estabelecer, em
vocês, a Transparência.

Ou seja, o próprio desaparecimento de toda comunicação, a vivência direta da Vibração, da não separatividade
entre vocês e MARIA, entre vocês e um Arcanjo, entre vocês e um Ancião.

Os marcadores de que lhes falei e, em particular, as tonalidades específicas se modificando nos ouvidos,
foram, de algum modo, para vocês, um suporte das suas experiências.

Através dessas experiências (para aqueles que as vivenciaram), vocês puderam constatar, a um dado
momento, o desaparecimento total de todo sentido de identidade, de todo sentido de identificação, ao que

quer que seja.
Para muitos de vocês, isso se traduz por uma sensação de desaparecimento total da Consciência, que isso

seja na meditação, que isso seja no Alinhamento.
Isso, efetivamente, faz parte de um processo devendo levá-los à Liberação total, ou seja, à ausência de posse

de um corpo, de um mental, ou do que quer que seja pertencente a qualquer Dimensão que seja.

A preparação que está em curso visa, portanto, fazê-los viver esses estados específicos, onde não existe mais
nem consciência, nem mental, nem corpo.



Que essas experiências, que vocês vivem, durem um minuto como várias horas, não tem importância alguma.
O importante, como vocês o constatam, é a repetição dessas experiências.

Porque a repetição dessas experiências irá levá-los, em um determinado momento, a se estabelecerem além
das experiências, neste estado de Transparência Total, onde nada existe no interior, sem existir, do mesmo

modo, no exterior, e reciprocamente.
Aqui, se situa a Morada da Paz Suprema.

Aqui, se situa a ausência de distinção entre o sujeito e o objeto.
Aqui, se situa a percepção, a um dado momento, Clara e Consciente, de que existe algo além da existência, a

presença de algo, que está aí, além do sentido de uma identidade, além do sentido de uma localização no
tempo e no espaço.

O que pode parecer, em um primeiro momento, desconcertante, porque a Consciência não pode conhecer
isso nela mesma, e que pode, portanto, fazê-los interrogar sobre o sentido dessas ausências, que são,

realmente, a verdadeira Presença, são os meios que vão permitir-lhes (através da Fusão dos Éteres, realizado,
em vocês, pelo Manto Azul da Graça) se aproximar sempre mais.

E colocá-los, de algum modo, em sintonia com o que se presume desenrolar-se nos seus céus, sobre a Terra,
e em vocês.

A um dado momento, uma vez passado o primeiro Choque da Humanidade, que será, para aqueles de vocês
que vivem isso, extremamente limitado no tempo, vocês poderão então se instalar no que vocês nomeiam, no

momento, ausência ou estase.
Que é, na realidade, apenas o despertar da sua Consciência dita Ilimitada, ou ainda do Absoluto, além de toda

forma, que é (eu lembro a vocês) a nossa Essência comum.
Uma vez vivenciadas as primeiras experiências (através das Comunhões, das Fusões e das Dissoluções,

vivenciadas com as outras Dimensões), vocês irão se aperceber de que essas Presenças não são apenas no
Canal Mariano, mas são também, muito exatamente, as mesmas no interior de vocês.

Este interior não podendo ser definido como o coração, ou outro local, mas corresponde, realmente, ao que
vocês poderiam chamar de sua intimidade.

Além da sua intimidade, ou seja, do que pode ser visto pelo exterior, e que lhes pertence propriamente, irá
acontecer um processo chamado de não pertencimento, que irá levá-los a viver, por intermédio da não

localização, este Absoluto (o que vocês podem nomear, por enquanto, estase ou ausência), como o seu
estado natural, como o que vocês perderam, ou aparentemente perderam, até agora.

Mesmo se vocês não tiverem identificado, nem experimentado, o conjunto de todas as buscas, de todos os
Irmãos e Irmãs encarnados (qualquer que seja a manifestação e a expressão), é apenas o reflexo desta busca

final.
Esta busca final, nos momentos de Comunhão, nos momento de Fusão/Dissolução, nos momentos de

ausência ou de estase, vai levá-los a perceber (além das percepções habituais) o desaparecimento deste
corpo, o desaparecimento deste mental, o desaparecimento da sua identidade.
E, naquele momento, vocês irão constatar que há algo que sempre esteve aí.

Há, portanto, um Observador, invisível, além da testemunha.
Ao atingir este estado, vocês serão Liberados, Livres e Autônomos, na totalidade.

Nenhuma ilusão, nenhum corpo, nenhum sofrimento, nenhum limite imposto por este mundo poderá tocá-los ou
afetá-los.

Aqui se situa a Liberação Final.

Dessa maneira, então, durante este período que se desenrola, como isso lhes foi especificado, em sua
aceleração, pela própria MARIA (ndr: sua intervenção de 15 de agosto de 2012) (6), o que vocês são levados a
viver não deve, nem fazê-los procurar um sentido, nem fazê-los procurar uma interpretação, mas simplesmente,

estar imersos no que lhes propõe esta ausência ou esta estase.
O importante não é o significado, o importante não é o sentido ou a explicação do que é vivenciado, mas, sim,
chegar e resultar no que vocês São, em Verdade, no Absoluto, além de toda forma, além de toda localização,

em qualquer tempo, em qualquer Dimensão e em qualquer espaço.
Os mecanismos vivenciados atualmente, para muitos de vocês, levam muito exatamente a isso.

A aproximação da Presença, a aproximação do Eu Sou, realizada através de mecanismos Vibratórios (já que a
Consciência é Vibração), tinha apenas um único objetivo: fazê-los aceitar a eventualidade do Absoluto.

Hoje, cada vez mais, entre vocês, estão se aproximando disso.
Através da Última Presença (ou Infinita Presença) são realizados, em vocês, momentos experienciais que vão,

a um dado momento, estabelecê-los além do Choque da Humanidade, além de toda interrogação, de todo
questionamento, de todo sentido, de todo significado, estabelecê-los no que vocês São, antes que esta ilusão,

em meio a este mundo, aparecesse.
Esta é a ação, ao mesmo tempo, do Supramental, da Onda da Vida, da Fusão dos Éteres, do Manto Azul da
Graça, tendo trabalhado em meio às Portas KI-RIS-TI e OD, permitindo-lhes, hoje, não mais se interrogar, se

isso for possível, sobre o que é vivenciado.



Evidentemente, durante as primeiras experiências, o mental vai buscar compreender, ou no mesmo momento
da experiência, ou, mais frequentemente, depois, para dar um sentido, para dar uma explicação.

Mas muito rapidamente, se vocês aceitarem não parar neste sentido ou nesta explicação, vocês irão se
aperceber de que esses momentos de ausência, esses momentos de estase, esses momentos de

desaparecimento da consciência, vão se traduzir, por sua vez, por uma maior percepção de vocês mesmos,
uma maior Transparência e, sobretudo, uma modificação total dos seus ritmos fisiológicos, quaisquer que

sejam.
Será, naquele momento, extremamente fácil dar-se conta dos efeitos obtidos por este estado de estase, ou de

Absoluto (que vocês poderiam, ainda hoje, chamar de ausência).
Em todos os setores do seu corpo, em todos os setores da sua vida, vocês irão constatar que as coisas nunca

mais são como antes.
Haverá uma espécie de tomada de distância, que não é um desapego, ou um abandono do que quer que seja,

mas, naquele momento, vocês estarão plenamente Presentes, se eu puder dizer, dentro como fora.
A procura de sentido e de significado não terá mais, para vocês, qualquer nexo.

Vocês estarão estabelecidos, e vocês estarão, naquele momento, de maneira definitiva e formal, no Absoluto.

Deste modo, então, as experiências propostas, sejam aquelas que eu lhes falei, desde quase dois meses (ndr:
sua intervenção de 21 de maio de 2012) (5), sejam estas que eu anunciei hoje, têm apenas um único objetivo: a

sua Liberdade, a sua Autonomia, a sua Transparência, e estabelecê-los no Absoluto que vocês São, de toda
Eternidade.

Ao realizar isso, vocês irão se apreender, naquele momento, além de toda noção mental e intelectual, do que É
o Absoluto, porque vocês terão se tornado ele.

Vocês não poderão, de qualquer maneira, ser objeto de um questionamento em relação a isso, porque eu os
lembro de que essa é a sua natureza, a nossa natureza de todos, sem qualquer exceção.  

O conjunto do que deve se desenrolar, naquele momento, no interior deste corpo, como no exterior, no sentido
o mais amplo (ou seja, no seu ambiente, tanto pessoal como no seu ambiente geofísico), não poderá mais, de

qualquer maneira, afetar, no que quer que seja, a estabilidade: esse Centro, que está presente em todos os
centros, e que jamais se mexeu, irá se tornar então, para vocês, a sua Realidade.

Naquele momento, ser-lhes-á extremamente fácil apreender-se dos sentidos, das explicações, dos prós e dos
contras do que vocês vivem, naquele momento.

O desaparecimento do limite entre o interior e o exterior irá se tornar, para vocês, a sua verdadeira natureza.
A perda, até mesmo, de todo sentido de identificação a uma pessoa, irá lhes parecer como uma evidência, que

eu qualificaria de suprema.
Naquele momento, a Morada da Paz Suprema será estabelecida, de maneira definitiva, no que vocês São.

Assim, portanto, o conjunto do que foi conduzido, por vocês, pelos Arcanjos, pelos Anciãos e pelas Estrelas
(reunidos em Conclave, doravante, e desde já vários meses), teve apenas por objetivo facilitar seus

Reencontros com vocês mesmos, além de todo efêmero.
Deste modo, então, os momentos de ausência ou de estase, onde vocês parecem não mais participar da sua
própria vida, não devem ser nem temidos, nem rejeitados, porque eles são (do mesmo modo que os contatos

com as Estrelas, ou com os Anciãos, ou com os Arcanjos) um meio de se aproximarem do seu Absoluto
Essência.

É nesta Transparência, aceitando a Humildade e a Simplicidade de não ter que explicar, de não ter que
compreender, de não ter que intelectualizar, que irá se estabelecer, para vocês, da melhor maneira, o que eu

nomeei, desde quase dois anos, o Choque da Humanidade (ndr: em sua intervenção de 17 de outubro de
2010) (7).

Vocês não serão de forma alguma concernidos pelo Choque da Humanidade, a partir do momento em que
vocês se apreenderem de que não há nem exterior, nem interior.

E isso é apenas a partir do momento em que as projeções da Consciência, como do mental (através de uma
busca de sentido, através de uma busca de explicação, através de uma busca de correlação) tiverem

desaparecido, que vocês serão capazes de penetrar a sua Morada de Eternidade.

Isso é um mecanismo natural.
As únicas resistências, e as únicas forças visando se opor a vocês, vêm unicamente do que vocês não São,

em meio ao Absoluto, e do que vocês são, em meio ao efêmero.
Uma série de elementos foi dada a vocês, referente aos medos e aos apegos, quaisquer que sejam.

Referindo à sua descrição, mas também à possibilidade de trabalhar com eles, não a partir da personalidade,
mas sim a partir da Vibração, além de todo mental, além de todo intelecto e de toda conceituação (ndr: ver

particularmente, na coluna “Protocolos a praticar” do nosso site, os protocolos “Apego arquetípico da
personalidade a ela mesma” e “Liberação dos Apegos Coletivos”) (8).

Para muitos de vocês, isso vai se tornar cada vez mais fácil, não para compreender, mas sim para viver.
A partir do momento em que vocês aceitam, da mesma maneira que vocês aceitaram as Presenças em meio

ao Canal Mariano, em que vocês aceitarem, do mesmo modo, as suas ausências (o que vocês nomeiam
assim, essas Dissoluções, onde não há mais sensação do corpo, onde não há mais sentido de uma identidade,

onde não há mais mental), essas experiências irão ganhar em intensidade, em duração, para os meses que



lhes restam aqui.
Da sua capacidade para viver esses estados, da capacidade de vocês para permanecer na Humildade e na

Simplicidade, irá resultar, muito naturalmente, a sua Independência, a sua Liberação, e o Absoluto.
Nada há a buscar, como disse BIDI.

Há apenas que mudar o olhar, e a melhor forma de mudar o olhar é aceitar esses processos.
Situando-se nem dentro, nem fora, mas agindo diretamente na Fonte da Consciência, ou seja, no que vocês

São.

Os resultados e as transformações que irão resultar, na sua vida, serão tais que nenhuma dúvida poderá atingir
a sua Consciência ou atingir a sua mente.

A Transparência irá se tornar, então, para vocês, a sua natureza.
É naquele momento que vocês serão instalados, na denominação, que lhes foi dada, de Libertador.

O Libertador não é aquele que vem com as armas na mão.
O Libertador é aquele que depõe as armas, cujo único objetivo é abandonar o que ele acredita Ser, ser

atravessado pela Luz, na totalidade, sem resistência, sem oposição, sem medo, sem apego.
Isso irá resultar e implicar para vocês, em uma maior facilidade para instalar-se na sua natureza verdadeira.

A influência de alguns tipos de Irradiações, muito além do que havia sido chamado de Supramental, muito além
da Liberação do Núcleo Cristalino da Terra (denominada Onda do Éter, ou Onda da Vida), além mesmo de toda

localização em meio a uma das Coroas Radiantes ou de qualquer ponto deste corpo, irá lhes permitir, de
maneira extremamente simples, viver isso, e se estabelecer nisso.

Há uma série de elementos, através do que vocês podem utilizar, e eu falo particularmente deste corpo, que é
um ressonador: eu deixarei UM AMIGO se exprimir, amanhã, sobre a utilidade dos diferentes yogas que ele

comunicou a vocês, para ajudá-los, durante este período, a realizar este Absoluto, esta Infinita Presença, esta
Última Presença.

 Para encontrar o que jamais foi perdido, o que jamais desapareceu e que sempre esteve aí.
O Abandono da personalidade, o Abandono à Luz, o Abandono a qualquer identidade, não é uma fuga, mas

sim a instalação, no Infinito Presente, da Consciência como da não-consciência.
É isso que se desenrola através dos diferentes tipos de Irradiações, que lhes foram já enunciadas pelo nosso

Comandante Ancião, que foi embora para as suas áreas de eleição, nomeado ORIONIS.
Assim como lhes enunciou MARIA, ontem, foi dada a vocês, desde alguns anos, uma série de elementos que,

naquela época, podiam não lhes parecer claros ou evidentes.
Mas se vocês relerem isso hoje, vocês irão constatar que é muito exatamente o que vocês estão prestes a

viver (ndr: ver as intervenções de ORIONIS de setembro de 2005 a agosto de 2009) (9).
A Liberação do Céu, do Sol e da Terra, permite, efetivamente, às qualidades Vibratórias particulares das
Irradiações (vindo do Sol Central da Galáxia, Alcyone, e vindo também do que é nomeado Hercólubus)

chegarem até vocês para finalizar o que eu lhes falei hoje.

O que irá aparecer, em vocês, aparecerá nos seus céus.
O que irá acontecer, em vocês, acontecerá nos seus céus.

Porque é a mesma coisa: não está no céu, no exterior, não está dentro de vocês, nas suas Vibrações, mas é
exatamente o mesmo processo.

Não há diferença, não há distância, não há tempo.
Essas afirmações irão se tornar, para vocês, a Verdade da sua vivência, superando e transcendendo esse

Choque da Humanidade.

Eu não irei me estender mais.
Alguns Anciãos irão expressar uma série de elementos, visando sempre, de qualquer modo, favorecer isso.

A ausência de limite, o desaparecimento de toda delimitação, é o Absoluto.
Ela os faz passar de uma visão exterior, ou Etérea, à verdadeira Visão do Coração que não depende de

qualquer órgão e, sobretudo, de qualquer sentido, nem de qualquer exteriorização ou projeção da Consciência.
É passar dos diferentes Samadhi ao Absoluto.
É passar do último limite à ausência de limite.

É tudo isso que se desenrola, em vocês, e que vai se desenrolar, em vocês, nos Tempos que estão doravante
presentes.

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu lhes proponho viver alguns instantes curtos de Comunhão, em meio à minha Luz Azul, em meio à sua

Presença.
Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



************

1 – NO EYES (20.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-20-de-julho-de-2012-autresdimensions

*

2 – ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-09-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-2a-parte-09-de-abril-de-2012-autresdimensions

*

3 – BIDI-2 (13.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/bidi-2-13-de-julho-de-2012-autresdimensions-com-audio

*

4 – IRMÃO K (07.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-07-de-junho-de-2012-autresdimensions

*

5 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

6 – MARIA (15.08.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-15-de-agosto-de-2012-autresdimensions-

com-au
*

7 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

*

8 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

9 – Mensagens de ORIONIS
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/orionis-anciao-dos-dias-2007

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1553

16 de agosto de 2012
(Publicado em 17 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Canalisation_20120817_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Graça e o Amor estejam em

vocês.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho a fim de responder às suas perguntas.

Desde alguns meses do seu tempo, foi possível descobrir a Onda da Vida e viver, para alguns de vocês,
alguns estados além dos estados conhecidos do “Eu Sou”, a fim de estabelecer o que vocês São, no

Absoluto, aí onde não existe qualquer identificação, qualquer localização, onde vocês São o conjunto do criado
e do incriado.

Alguns de vocês fizeram a escolha, ou a não escolha, de permanecer em meio à sua Presença, em meio ao
“Eu Sou”.

O Absoluto não é uma busca.
O Absoluto, quanto a ele, é um estado além de todo estado, expressando-se, para vocês, pela Dissolução

completa de todo conceito de individualidade, mesmo mantendo uma personalidade, um corpo e uma
Consciência presente, aqui, sobre este mundo.

A diferença se situa em diferentes níveis.
Vários intervenientes falaram a vocês de muitas coisas referentes ao que não pode ser conhecido.

Hoje, é tempo de retomar as suas interrogações e os seus questionamentos, possibilitando talvez permitir-lhes
soltar o que deve sê-lo entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

Dessa maneira, então, eu proponho, através das palavras, através da minha Presença e através da nossa
interação e da nossa Comunhão, avançar para esta última Presença e lhes permitir, talvez, soltar as últimas

resistências com relação ao Absoluto, que vocês São, de toda Eternidade.
Assim, portanto, nós iremos partilhar e Comungar.

Eu lhes entrego então imediatamente a palavra referente a essas interrogações.

***

Pergunta: uma conexão com um povo intraterrestre é sempre “apropriado”?

Bem amada, os mundos Intraterrestres (assim como você já sabe, devido aos seus contatos) evoluem, quer
eles sejam humanoides ou não humanoides, em diferentes setores chamados de 3ª Dimensão Unificada e,

para alguns deles, tendo mantido uma aparência de forma de carbono, eles já estão estabelecidos em meio à
5ª Dimensão.

Em resumo, podemos dizer que existe tanto, ou, em todo caso, que existia tanto povos Intraterrestres como
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raças na superfície desta Terra.
A Consciência presente tanto entre aos Delfinoides da Intraterra como entre os povos em ressonância com

Telos, tem os mesmos atributos e as mesmas funções que vocês que estão aqui presentes.
A tomada de forma, a presença de uma Consciência em meio a uma forma (humanoide ou não), é uma

imagem.
Esta imagem pertencente a determinado modo de funcionamento, quer isso seja em carbono ou precisamente

entre o carbono e o silício, ela é a mesma para cada Consciência.
Agora, o conceito de compatibilidade não pode ser definido por mim, mas, unicamente, não pelo seu sentir,

mas pelas consequências sobre a sua vivência.
Cabe a você ver se no que você é, há Paz.

Cabe a você ver se há, em você, sentimento de plenitude ou não.
Um ser presente, um dia, em um corpo humano, sobre esta Terra, disse e pronunciou uma série de elementos:

"reconhecemos a árvore pelos seus frutos”, “que te seja feito segundo a tua fé”.
Dessa maneira, então, através das diferentes possibilidades de Comunhão e de Comunicação que são
possíveis de estabelecer, existe uma série de sinais e de elementos deixando-se viver (não durante o

momento do contato, mas, evidentemente, depois), ver (na sua vida em meio a este corpo, na sua vida em
meio a esta Consciência que é a sua hoje), avaliar (se pudermos dizer) os efeitos obtidos por tal ou tal contato.
Eu a remeto para isso ao que foi enunciado, desde mais de dois meses, pelo Bem Amado JOÃO, referente à
qualidade e à origem dos contatos que vocês estabelecem (ndr: ver a canalização de SRI AUROBINDO de 21

de maio de 2012) (1).
Na realidade, os resultados não são os mesmos quando você estabelece uma relação com um ser

pertencente, por exemplo, aos Arcanjos ou com um ser pertencente às civilizações dos Triângulos, ou ainda
pertencente a Dimensões muito além dos Arcanjos.

Entrar em contato se faz por diferentes circuitos e redes, presentes em você como na outra Consciência que a
contata ou que você contata.

É pelos seus frutos que julgamos a realidade, a oportunidade e a verdade do contato que é estabelecido.
Não há, portanto, problema de compatibilidade ou de incompatibilidade, mas cabe a você ver, em você, quais

são os efeitos obtidos.
Os contatos estabelecidos pelo intermediário e pela ressonância, em meio ao Canal Mariano, pelos Arcanjos,

pelos Anciãos, pelas Estrelas, proporciona o que nós temos chamado de Morada da Paz Suprema.
Será que os seus contatos com aquele que você nomeia um dos Governadores de Telos traz para você a Paz,

a Morada da Paz Suprema, a plenitude e a completitude?
Cabe a você, portanto, definir o que você deve fazer.

Jamais um ser das Dimensões Unificadas irá impor a você uma escolha.
Essa escolha apenas depende de você, ainda é preciso saber se há escolha ou não.

Os contatos com as realidades multidimensionais se estabelecem através do Canal Mariano, através de uma
localização específica do contato.

Não é, na realidade, o conteúdo do que é entregue, nem mesmo a veracidade do que é entregue, que permite
a você formar uma opinião, um parecer ou uma decisão, mas, sim, os frutos que são consequentes desta

ressonância, desta Comunhão, desta comunicação e desta interação.
Deste modo, se através de um contato, se através de uma colocação em comunicação ou em Comunhão com

uma entidade não pertencente ao plano no qual você vive, resultar dúvida, medo, interrogação ou mal-estar,
cabe a você tirar as suas próprias conclusões.

O objetivo de toda Comunhão, assim como de toda Fusão, ou mesmo da Dissolução, é trazer o estado de Paz
Suprema nomeado Shantinilaya.

Se esse não for o caso, cabe a você ver o que você deseja.
Lembre-se, em todo caso, de que não é jamais através da simples veracidade ou falsidade das palavras

empregadas, das palavras entendidas, mas, muito mais, dos resultados obtidos desse contato, que se pode
ver a verdade, enquanto estando bem consciente de que existe uma série, como eu disse a mais de dois anos

(ndr: ver a canalização de ANAEL de 02 de outubro de 2010) (2), de verdades ditas relativas.
Existe apenas uma única Verdade absoluta.

Há uma diversidade de verdades relativas que são apenas em função, em última análise, do seu próprio estado
de Consciência, do seu próprio estado Vibratório.

Quanto mais a sua Consciência se expandir e se estender, mais o “Eu Sou” está presente.
As testemunhas e os marcadores que podem permitir-lhe se comunicar ou Comungar com tal ou tal entidade

foram falados e dados a vocês desde vários anos.
Só o Absoluto permite Comungar com qualquer Presença já que no Absoluto não existe nem limite, nem
separação, nem apropriação, nem risco de bem ou de mal, no sentido em que você parece entendê-lo.

Eis o que eu posso dizer a você.

***



Pergunta: o que você pode nos dizer sobre a onda de calor que vivemos nesse momento?

Bem amada, se você estiver atenta, além do local em que você se situa, existe, de fato, uma série de
perturbações denominadas climáticas, fazendo parte do que foi nomeado ativação dos Cavaleiros do

Apocalipse ou Hayoth Ha Kodesh ou reinos elementares, refletindo a dissolução dos Elementos tais como
apresentados, desde cinco anos, pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 09 de

agosto de 2007) (3), em relação direta com o que vocês vivem.
De fato, o ancião Comandante dos Anciãos (ndr: ORIONIS) assinalou para vocês que este período veria a

dissolução dos Elementos, em vocês como sobre o que lhes é dado a observar sobre esta Terra.
Vocês entraram, diretamente, neste período.

Alguns seres humanos, sobre esta Terra, vivem a onda de calor, outros vivem o fogo, outros vivem os tremores
de Terra, outros vivem os vulcões, etc..

Dessa maneira, então, há, pelo local em que vocês se situam, a um dado momento e a um dado instante, a
capacidade, para vocês, para encontrar em meio ao que é dado a vocês, no nível elementar, isso a que vocês

devem se ajustar.
É essencial manter presente, na sua Consciência e, assim como enunciou SNOW desde pouco tempo (ndr: ver
a canalização de 19 de julho de 2012) (4), que, se vocês estiverem Alinhados, se vocês estiverem no “Eu Sou”

ou no Absoluto, nenhuma ação dos Elementos pode ir ao inverso da sua Consciência.
Isso também foi dito pelo grande Ser que apoiou esta Terra: “a um dado momento, dois irão caminhar lado a

lado, um será levado e o outro irá permanecer”.
Da capacidade, em vocês, para viver os Elementos tais como eles foram propostos a vocês no espaço de vida

onde vocês estão situados, a um dado momento, resulta e segue a capacidade para viver a sua Liberação.
Deste modo, portanto, os Elementos são distribuídos, na superfície desta Terra, em função de leis que podem

ser resumidas assim: primeiramente, em meio à Ilusão, há o que é nomeado retribuição kármica.
Em seguida, algumas regiões, sujeitas à água, correspondem às almas presentes tendo necessidade de viver

este Elemento Água.
Mas, lembre-se também de que alguns seres presentes no espaço geográfico onde se situa o Elemento Água,

não têm absolutamente necessidade de viver a Água.
Naquele momento, esses seres serão poupados pelos Elementos, nada tendo a purificar por isso.

Não existe, no nível da Consciência, qualquer diferença sensível e importante entre o fato de viver a Água, de
viver o Fogo, de viver o Ar ou de viver a Terra.

Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: eu vivenciei um estado de Dissolução que não mais se reproduziu mais depois de idas e
vindas entre este estado e outros estados. O que aconteceu?

Como foi dito por BIDI, o Absoluto, uma vez vivenciado, permite a passagem da personalidade ao “Eu Sou”, e
ao Absoluto, sem qualquer dificuldade.

Lembrem-se também de que vários de vocês sendo Libertadores da Terra e Sementes de Estrelas, devem
manter a sua presença neste mundo, nesta forma, nesta vida até o tempo final desta Dimensão.

Dessa maneira, então, alguns de vocês tendo vivenciado o que você chama de estados e passagens do
Absoluto à personalidade, podem apresentar certa forma de dificuldade para se estabelecer em meio ao

Absoluto.
Entretanto, no que você se refere, o que você denomina Dissolução, não é o Absoluto, mas a Última Presença.

Deste modo, portanto, enquanto o estado Absoluto, além de todo estado, não for encontrado, irão persistir
oscilações do humor, do mental, das emoções, refletindo a passagem entre a personalidade e o “Eu Sou”, o

que não pode ser o caso quando o Absoluto é vivenciado.
Assim, portanto, pelo que você expressa como uma dificuldade para encontrar este estado, você traduz bem,

por aí mesmo, o não acesso ao Absoluto, mas à Última Presença.
Dessa maneira, então, a Última Presença pode representar analogias ou semelhanças com o Absoluto, mas

não é o Absoluto.
Em meio ao Absoluto, não pode existir a menor dificuldade entre o fato de estar presente em meio à

personalidade e, no momento seguinte ou na respiração seguinte, ser instantaneamente Absoluto, o que não é
o caso entre a personalidade e o “Eu Sou”.

***

Pergunta: os planetas têm igualmente uma personalidade?

Bem amado, o termo é um pouco exagerado.



Existe uma forma específica de individualidade no que se refere, por exemplo, ao Sol: é o Logos Solar,
denominado também CRISTO/MIGUEL.

Isso quer dizer que existe, em meio ao Sol, independentemente dos seus corpos de Estado de Ser que
estavam presentes, a possibilidade de identificar, em meio a esse Sol, um Princípio ou Logos ligado a

CRISTO/MIGUEL.
A personalidade é, por definição, no nível da sua etimologia, o fato de carregar uma máscara.
Não podemos, portanto, dizer que um planeta carrega uma máscara e, ainda menos, um Sol.

O Sol ou um planeta traz e manifesta um Princípio.
Esse Princípio está conectado, por ressonância Vibratória, por ressonância de atração, a um outro sistema
solar, a um outro planeta, existente por vezes, para vocês, a distâncias consideráveis, medidas em anos luz,

que existem, é claro, apenas na aparência do seu mundo.
Na realidade, por exemplo, para a Terra, é dito que o seu núcleo cristalino está ligado a Sirius.

Para vocês, Sirius é uma estrela distante.
De fato, não existe qualquer distância entre o núcleo cristalino da Terra e de Sirius.

Somente a sua visão, ligada à alteração e à falsificação, os faz medir, com os seus meios modernos, uma
distância entre Sirius e o núcleo cristalino da Terra, enquanto que isso não existe nas Dimensões Unificadas.

A personalidade refere-se exclusivamente ao que vocês nomeiam o princípio de confinamento em uma
projeção da Consciência denominada esse corpo de carbono.

O Absoluto em meio a uma forma transcende, na totalidade, qualquer elemento da personalidade.
O “Eu Sou” permite passar, com maior ou menor dificuldade, como nós acabamos de vê-lo, entre o “Eu Sou” e

a personalidade.
O que não é mais o caso quando o Absoluto é vivenciado.

Vocês estão, entretanto, enquanto Consciência dita encarnada, submetidos aos princípios fisiológicos (mesmo
sendo modificados) da existência deste corpo, como projeção, como aparição, em meio à Ilusão.

Enquanto você não sair da verdade relativa de ser uma pessoa, uma história e uma memória, enquanto você
acreditar que existe em você uma sequência lógica entre as suas encarnações, enquanto existir em você a

crença em uma evolução, você fica submisso à sua própria personalidade.
O que não é caso para um corpo estelar ou um corpo planetário.

***

Pergunta: receber um beijo na bochecha esquerda é uma etapa do Canal Mariano?

Sim.
O beijo na bochecha esquerda, assim como MARIA irá dizê-lo talvez, vários de vocês vivenciaram isso.

Ouvir o seu primeiro nome, ou receber o beijo na bochecha esquerda, é o sinal da sua filiação à sua
multidimensionalidade e o despertar da sua multidimensionalidade.

Qualquer que seja a expressão, quer vocês tenham acessado ou não o seu corpo de Estado de Ser, quer
vocês sejam Absoluto ou não, a ativação do Canal Mariano, o fato de ter (independentemente do Canal

Mariano), talvez, recebido o beijo de MARIA, corresponde ao restabelecimento da sua Dimensão de Filho das
Estrelas.

***

Pergunta: esta noite eu vi a silhueta de uma mulher com véu. O que poderia ser isso?

Assim como foi dito, o importante não é saber o que é, mesmo se esta presença portava um véu.
Trata-se, portanto, de uma Estrela.

Mas no que isso pode nutrir outra coisa senão o seu próprio mental?
A identificação não é nada.
O significado não é nada.

A colocação em ressonância da interação, da Comunhão ou da Dissolução é, de longe, o mais essencial para
viver.

Isso foi dito, parece-me, desde muito pouco tempo, ou seja, ontem.
Enquanto persistir, em vocês, a necessidade de identificar, a necessidade do sentido ou a necessidade do

significado, coloquem-se a questão de quem pergunta isso, a não ser o ego.
Aquele que vive uma Comunhão, que isso seja com KI-RIS-TI, que isso seja com um outro ser humano, que

isso seja com MARIA, que isso seja com um Arcanjo, não tem necessidade de identificar.
O importante sendo viver esta interação, esta Comunhão ou esta Dissolução.



O resto serve apenas para nutrir o mental.

***

Pergunta: o que você denomina “agrupamentos”?

Existe, sobre a Terra, uma série de espaços de agrupamentos que são, de algum modo, agenciados e
coordenados, tanto por seres humanos tendo deixado recentemente a encarnação, como pelos Anjos do

Senhor e como por nós mesmos, Arcanjos.
Esses locais são preparados.

Eles irão acolher aqueles que deverão ali se encontrar.
E, para aqueles que deverão ali se encontrar, isso não resulta absolutamente da sua escolha pessoal, mas,

sim, do seu próprio estado Vibratório, como eu acabei de defini-lo.
Não há, portanto, nem que antecipar, nem que procurar ir para esses lugares.

Isso de nada iria servir.
Não são vocês que decidem, não são as suas afinidades pessoais, mas, sim, o estado Vibratório do que vocês

são, a um dado momento, que cria esse agrupamento.
 Especialmente o que eu chamaria de agrupamentos finais, que irão ocorrer no momento oportuno, como isso
foi descrito desde vários anos pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 08 de agosto
de 2008) (5), com relação a certa forma de proveito que não é absolutamente o que a personalidade poderia

chamar de sobrevivência do que quer que seja, mas, muito simplesmente, uma afinidade de Consciência,
independentemente do que for perceptível hoje a vocês.

Na realidade, quem pode hoje, tanto no “Eu Sou”, como no Absoluto, conhecer perfeitamente as suas origens
estelares e as suas linhagens?

Não existe, através dos olhos de carne, não existe, através da Vibração, possibilidade real de se identificarem
em meio às suas linhagens estelares ou, ainda, em meio à sua origem estelar. 

E, no entanto, existe sim, sobre a Terra, uma série de lugares preparados, visando não qualquer sobrevivência
do que quer que seja, mas mais uma implementação de repositório de elementos memoriais referentes ao que

vocês acumularam como elementos importantes no nível da encarnação.
E isso não depende, de nenhum modo, do que vocês acreditam ou pensam hoje.

Dessa maneira, então, conhecer esses locais estritamente de nada iria servir, mesmo se eu lhes desse as suas
localizações.

Isso de nada iria servir porque esses locais não estão, mesmo sendo localizados geograficamente, instalados
na sua Dimensão, mas em uma Dimensão intermediária, entre a 3ª e 5ª Dimensão.

Eles escapam, portanto, do seu olhar, do mesmo modo que eles escapariam de qualquer busca ou de
qualquer curiosidade.

Vocês não têm que se preocupar em ir ali ou não, porque, de qualquer maneira, se vocês tiverem que ir ali, não
são vocês que irão, mas isso serão os Anjos do Senhor que virão buscá-los.

***

Pergunta: é preconizado para não esperar o Absoluto. Mas como a personalidade poderia não
esperar o Absoluto quando ela está interessada nisso?

Enquanto existir uma personalidade aguardando o que quer que seja, o Absoluto não pode ser encontrado.
É, justamente, o Abandono total da personalidade (passando pela transcendência do conjunto dos medos no

nível dos seus primeiros chakras) que permite ser Absoluto.
Deste modo, então, enquanto a personalidade desejar se aprender de alguma coisa, o Absoluto não pode ser

revelado.
Há apenas no sacrifício do Si, no sentido mais nobre (e eu falo bem de sacrifício do Si e não mais da

personalidade) que o Absoluto está aí.
Como, então, alguma personalidade poderia pretender ser Absoluto?

Isso é impossível.
É toda a diferença entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

O “Eu Sou” é a consequência de uma busca, de uma procura.
O Absoluto é a consequência do Abandono de toda busca e de toda procura em meio ao “Eu Sou”.

Em nenhum caso a personalidade pode ser parte integrante desta ação.
Eu tenho que repetir que somente a Comunhão (a colocação em interação, se vocês preferirem, além das
palavras, entre vocês e nós) permite liberar o Si, não no sentido, não no significado, mas, sim, na vivência

disso.



Enquanto vocês persistirem em buscar um sentido ou um significado, conscientizem-se de que é bem da
personalidade que se trata e em caso algum do que eu chamaria de Liberação do Si, do Abandono do Si e do

“Eu Sou”.
Enquanto existir a expressão de uma consciência orientando sobre um sentido, sobre um significado, vocês se

afastam do que vocês buscam, porque o Absoluto não pode ser buscado, nem conhecido.
Se vocês fizerem do Absoluto ou do Último uma procura, vocês não podem encontrar o que quer que seja.

Dito de outra forma e expresso por UM AMIGO (ndr: intervenções de 17 de março, 12 de abril e 02 de julho de
2012) (6): permaneçam tranquilos, instalem-se no que é vivenciado e não no que requer um sentido ou

significado.
Tudo resulta da vivência e não do sentido ou da explicação.

Enquanto vocês persistirem em querer buscar sentido ou significado, vocês apenas fazem fortalecer a
personalidade.

Vocês se afastam ao mesmo tempo do “Eu Sou” e do Absoluto.
Foi dito que no momento em que ocorressem essas Comunhões ou essas Dissoluções ou esses contatos,
independentemente da maneira que eles ocorressem, é naqueles momentos que vocês devem permanecer

mais tranquilos e deixar trabalhar o que se desenrola.
Não há outros modos de pôr fim ao efêmero.

***

Pergunta: quando nada sentimos depois de ter solicitado uma Comunhão, se acontecer mesmo
assim alguma coisa ou então se nada acontecer, é melhor nada pedir?

Bem amada, convém primeiramente definir se o Canal Mariano é percebido, se os sons são audíveis nos
ouvidos, e se a Onda da Vida foi lançada.

Se essas três condições estiverem presentes e se a Comunhão não se desenrolar em relação a um pedido
específico, isso significa que isso não lhe diz respeito.

Agora, se os três elementos pré-requisitos não estiverem presentes, como você quer que se estabeleça uma
Comunhão?

Como você quer que um ser multidimensional chegue até você, enquanto não houver certa permeabilidade?
A permeabilidade está ligada à presença dos três fatores que eu dei, ou ao menos a dois desses três.

Se a personalidade (e então a Vibração da consciência) estiver demasiadamente presente, mesmo se a
Presença estiver aí, você não irá percebê-la e você não irá se beneficiar dos efeitos.

Agora, aí também, em função do conceito de afinidade (ligada, em parte, aí também, às suas origens estelares,
às suas afiliações espirituais), algumas entidades (Arcanjos, Estrelas, Anciãos ou Outros) são mais capazes de

estabelecer esta Comunhão com vocês, do que outros.
Mas os canais devem estar permeáveis.

A instalação da sua consciência, ou na personalidade, ou no “Eu Sou”, ou no Absoluto, vai, de algum modo,
condicionar a possibilidade de Comunhão ou não.

Os marcadores são conhecidos de vocês.

***

Pergunta: se formos Absoluto, isso significa que sempre estamos Transparente?

O Absoluto em meio a uma forma se acompanha de uma possibilidade de passagem entre a personalidade, o
“Eu Sou”, e o Absoluto.

A personalidade, já que existe um corpo, pode ainda se expressar e como eu disse, é mais fácil, para aquele
que é Absoluto, instalar-se, à vontade, no Absoluto.

Mas ele precisa, naquele momento, permanecer no Absoluto.
Mas o Absoluto jamais irá lhe permitir comer ou ainda guiar um veículo.
É preciso então utilizar o que resta deste corpo e desta personalidade.

A Transparência permanece como uma capacidade da consciência.
Deste modo, então, aquele que é Absoluto pode, por exemplo, ter a sua consciência engajada num discurso

com um Irmão ou uma Irmã humano e, ao mesmo tempo e no mesmo momento, Comungar com outras
Dimensões e viver uma Comunhão com um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

A Transparência permanece então, de algum modo, total.
Na condição de não mais fazer desta Transparência uma apropriação da personalidade em relação a regras

morais ou a regras da 3ª Dimensão.
Lembrem-se de que a capacidade da consciência, da própria expressão da não-consciência ou a-consciência,



se faz, para aquele que é Absoluto, sem qualquer localização.
Existe, de qualquer forma, uma porção ou uma parte da consciência que permite mobilizar e manifestar a

personalidade, e uma outra parte da consciência que, ela, permaneceu em meio ao Absoluto ou ao “Eu Sou”.
O que não é o caso para aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou”.

Aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou” está num, ou noutro.
Aquele que é Absoluto pode manifestar as três partes do mesmo modo, no mesmo tempo e no mesmo

espaço.

***

Pergunta: foi dito ontem que sendo Absoluto, não podemos ser afetados pelo sofrimento ou pela
doença. Então, por que ali teria, apesar de tudo, sofrimento e doença que são reflexos de

desequilíbrios?

Isso é uma concepção, mas essa não é a verdade.
Este corpo está sujeito a uma série de fatores, independentes da sua consciência, independentes da sua

história, que pertencem à história coletiva da Terra.
Por exemplo, por mais que vocês sejam Absoluto, este corpo estará submetido aos mesmos venenos e aos

mesmos poluentes que toda pessoa.
Este corpo é falível e mortal, assim, portanto, conceber e pensar que ser Absoluto permite evitar qualquer

doença ou qualquer processo patológico deste corpo, é uma ilusão.
Não ser afetado significa que a consciência, não sendo prisioneira do corpo ou de uma história, não pode, em

caso algum, ser alterada por uma doença.
Querer que este corpo esteja em perfeita saúde, como o reflexo e o testemunho de um estado Absoluto, não

existe.
As ligações entre o corpo e outra coisa são, sobretudo, ligações entre o corpo e a história da alma, quer esta

história se refira a esta vida ou a outras vidas.
Para o Espírito ou a Infinita Presença, esse não é mais o caso.

E para o Absoluto, menos ainda.
Já que existe uma não-localização da consciência ou uma possibilidade, para a consciência, de funcionar tanto
neste corpo com em outros lugares, não há qualquer motivo, para o Absoluto, para que este corpo possa afetar

o Absoluto.
Ele evolui, como lhes disse BIDI, por sua própria conta.

A diferença é essencial: aquele que é Absoluto não tem necessidade de gerir este corpo, ele obedece às suas
necessidades e às suas solicitações, mas não existem mais ligações entre a alma e o corpo.

Eu os remeto, para isso, ao que foi falado, desde mais de um ano, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua
intervenção de 21 de agosto de 2011) (7) com relação à reversão da alma, assim que o Eixo ATRAÇÃO-

VISÃO for transcendido.
Enquanto a alma dirigir o corpo, vocês estão submissos à materialidade sob todas as suas formas de

expressão e, nesse caso, efetivamente, existe uma simbologia do corpo correspondendo à simbologia da
alma.

Cada enfermidade pode estar ligada a uma alteração sobre este mundo, o que não é o caso quando vocês são
Absoluto, e quando a alma está, então, voltada para o Espírito e não mais para o corpo.

***

Pergunta: isso significa que sendo Absoluto, não há capacidade para regenerar as células?

O Absoluto não se ocupa do corpo.
Qual seria o interesse, para o Absoluto, de se ocupar com este corpo, já que a partir do momento em que a

personalidade e a alma se desligarem em relação a este corpo, ele não fica mais sujeito às influências da alma,
aos desequilíbrios da personalidade.

Este corpo evolui, portanto, no seu próprio ritmo e para a sua própria finalidade, que é o seu desaparecimento.
Se, assim, você entende que a Luz ou o Absoluto vão curar este corpo, você apenas faz expressar a atração

da alma para o corpo.
E absolutamente não o retorno da alma para o Espírito.

O conjunto dos místicos, em todas as tradições, em todas as civilizações, e em todos os tempos, mostrou uma
série de elementos sobre este corpo denominados: siddhis (ou poderes da alma).

Com fenômenos místicos que são produzidos, como, por exemplo, a incorruptibilidade da carne.
Mas, no entanto, será que a alma é ainda prisioneira desse corpo incorruptível?



Absolutamente não.
A Ressurreição ou o Renascimento absolutamente não é uma Ressurreição na carne.

Como o que é efêmero poderia se tornar Absoluto, ou Eterno?

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a ligação entre o corpo causal e o som?

Cada corpo emite um som.
Tudo é vibração e tudo é som e existe uma ligação entre cada parte deste corpo e um som.

Existe uma ligação entre cada energia, cada corpo, cada parte do corpo, e um som, mas não há particularidade.
Existe, portanto, como eu repito, uma capacidade do som para liberar certos entraves.

É isso que foi expresso por BIDI.
De onde a utilização de certa frequência visando, como eu disse, superar o corpo causal.

Mas aí cessa esta particularidade.
Cada elemento do que se deixa notar, cada forma do que se deixa notar, pode ser expresso por uma

colocação em frequência sonora.
Que isso se refira a uma forma geométrica (simples ou complexa), que isso se refira a um corpo humano, a um

corpo animal ou a um corpo vegetal.
Existe, na realidade, o que poderíamos nomear uma assinatura.

Esta assinatura de forma, esta assinatura de consciência, corresponde a um som.
Este som não pertence necessariamente à gama que é audível para vocês.

***

Pergunta: não é paradoxal que os intervenientes nos digam regularmente para não trabalhar
demasiadamente o mental enquanto eles nos levam a fazer perguntas?

Bem amada, no momento em que você me escuta, você está na personalidade, no “Eu Sou”, ou no Absoluto?
Existem diferentes maneiras de nutrir o mental.

Através das minhas palavras e das Vibrações, se você persistir em permanecer em meio à ação de
alimentação do mental, evidentemente, você ali permanece.

Se você for capaz de ir além das palavras que eu pronuncio, a sua Presença e o seu Presente se instalam.
Você não tem qualquer lembrança das palavras que eu disse e você vive a nossa Comunhão.

É tão simples assim.
Tudo depende do que você escuta, através de quem você é, aqui, neste instante.

Se você permanecer no nível das palavras, quem será que escuta?
Efetivamente, o mental.

Se você estiver imersa na Vibração da nossa Comunhão, nenhuma palavra pode alterar esta Comunhão e
então você se estabelece no “Eu Sou”.

E se você cair no sono, então você se aproxima da Infinita Presença ou da Última Presença.
Dessa maneira, então, se, por exemplo, eu ficar silencioso, quantos de vocês iriam viver a personalidade,

quantos de vocês iriam viver o “Eu Sou”, e quantos de vocês iriam adormecer em meio ao Absoluto?
Tudo depende, nesta Comunhão, do que você toma e acolhe do que eu emito.

Você pode, efetivamente, pelas minhas palavras ou pelo mesmo silêncio, instalar-se na Presença do “Eu Sou”,
na personalidade ou ser Absoluto.

E isso é diferente para cada um de vocês, neste instante preciso.

***

Pergunta: a vivência elimina o conhecimento?

O termo eliminar foi mal escolhido.
O conhecimento, assim como isso foi desenvolvido, muito longamente, pelo Arcanjo JOFIEL (ndr: ver as

diversas intervenções de 2008) (8), antes das Núpcias Celestes, é a armadilha desta matriz.
Enquanto existir vontade de se apreender de um sentido ou de uma explicação (que você pode chamar de

conhecimento), você se afasta da Verdade.



Nenhum conhecimento é Verdade.
Porque o conhecimento é em função do que é conhecido ou conhecível em meio a este mundo.

O “Eu Sou” e o Absoluto estritamente nada tem a ver com qualquer conhecimento.
É justamente o desaparecimento de todo conhecimento, qualquer que seja, que permite ao “Eu Sou”, e ainda

mais ao Absoluto, existir.
Enquanto houver conhecimento, há ilusão.

E, aliás, isso foi dito: “ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu falasse a
língua dos Anjos, se eu não tiver o Amor, eu nada ganho”.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, você pode conhecer todos os sistemas de organização
ditos ocultos ou esotéricos, isso jamais vai abrir o seu coração.

Só o ego crê nisso.
Deste modo, portanto, isso não é propriamente falar de uma eliminação, mas de uma transcendência.

Renunciar a toda forma de conhecimento é encontrar o caminho da inocência, da Infância, da Simplicidade.
Naquele momento, o “Eu Sou”, a Infinita Presença e o Absoluto, estão mais próximos.

Mas enquanto existir, em meio à pessoa, a necessidade de se apropriar do que quer que seja, ou de conhecer
o que quer que seja, você não é livre e você não é Autônomo.

O que quer dizer que toda forma de conhecimento é uma alienação fazendo o jogo da matriz, da ilusão e da
falsificação.

Acreditar que o conhecimento vai lhe permitir estar no “Eu Sou”, ou no Absoluto, é uma grande armadilha.
O “Eu Sou” (e com mais razão, o Absoluto) não depende de qualquer história, de qualquer conhecimento, de

qualquer pessoa.
Porque, todo conhecimento é apenas ignorância, como diria BIDI.
Porque, todo conhecimento é apenas uma privação da Autonomia.

Você não pode Ser e conhecer.
É um ou outro.

Isso não é, portanto, uma eliminação, mas, sim, uma transcendência ou uma escolha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Liberdade, estabeleçamo-nos na nossa Graça comum.
Estabeleçamo-nos no que é para viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

ANAEL lhes diz até qualquer hora.

************

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*
2 – ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html
*

3 – ORIONIS (09.08.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html

*
4 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
*

http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html


5 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*
6 – UM AMIGO (17.03.2012, 12.04.2012 e 02.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*
7 – MA ANANDA MOYI (21.08.2011)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
* 

8 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a18.html

17 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://autresdimensions.info/article6a18.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html


Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ

"Lembrem-se de que vocês se tornam a Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo
na Luz e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz."

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/The...

Eu sou TERESA DE LISIEUX.
Irmãs e Irmãos encarnados, eu lhes apresento as minhas homenagens e os meus respeitos.

Eu venho me exprimir, hoje, a pedido das Estrelas, e de algum modo prosseguir o que eu já tive oportunidade
de expressar, com relação ao Pequeno Caminho ou o Caminho da Infância.

Eu venho falar-lhes sobre excluir-se do efêmero a fim de viver na Luz.
Isso conecta, é claro, com o Caminho da Infância, com a Humildade e com a Simplicidade, o que eu nomeei,

durante a minha encarnação: “O Pequeno Caminho.”.

***

Esse é, de fato, o Caminho, talvez, ao mesmo tempo mais fácil, mas também o mais difícil, conforme o local,
de qualquer forma, onde vocês se situarem.

Excluir-se do efêmero não quer dizer fazer desaparecer este corpo ou fazer desaparecer a sua vida.
Isso não é, tampouco, abandonar a sua vida, mas é, sim, desaparecer da sua vontade, desaparecer também

do efêmero desta história.
É considerar-se como nada menos do que um grão de pó, em uma Humildade Verdadeira, na capacidade para

fazer-se muito pequeno a fim de deixar todo o lugar para a Luz e Viver na Luz.
Naturalmente, conforme o local onde vocês se situarem, isso pode representar algo que é uma abnegação

difícil.
Para isso, é preciso aceitar que vocês nada podem conhecer da Verdade, da Luz.

Vocês apenas podem exprimir uma sede, uma sede de Luz, uma sede de Absoluto, uma sede de Verdade,
mas vocês não podem, por si mesmo, verificar a realidade de um fato, nem de uma observação.

Só o Coração pode fazer isso.

***

Então, excluir-se do efêmero é reconhecer que vocês nada são, é reconhecer que o que vocês creem, o que
vocês vivem, o que vocês aspiram, é, na realidade, apenas algo muito limitado, em relação à imensidão da Luz.
Foi dito que a Luz não é deste mundo, porque a Luz que subtende os Mundos, que subtende a vida, não pode

ser expressa ou vista aqui mesmo.
Então, é claro, existem vários Caminhos: quer seja a devoção, quer seja a oração.

Mas, hoje, mais do que nunca, com a aproximação dos prazos que talvez vocês percebam e sintam, ligados à
Liberação da Terra, talvez isso seja mais fácil porque a Luz está efetivamente muito mais perto, muito mais
presente, se eu puder dizer, em seus efeitos, em suas manifestações através deste corpo e através da sua

Consciência.
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Excluir-se do efêmero é já aceitar que nada do que vocês conhecem, do que vocês vivem, pode durar e pode
existir assim que que vocês atravessarem as portas que chamamos de morte, mas que vocês podem chamar

de seu Re-nascimento.
Como foi dito, de vários modos, vocês não podem manter uma lagarta e se tornar uma borboleta.

Aí também, excluir-se do efêmero é se excluir da lagarta.
Não é pôr fim à lagarta, porque isso seria contrário à Luz, mas é simplesmente deixar a sua vida ser vivida,

deixar a Luz agir.

***

Viver na Luz é não mais interferir, justamente, por si mesmo, na Luz.
É dar para a Luz todo o lugar, a fim de que a sua Inteligência possa agir na sua vida.

É não mais desejar por si mesmo, mas deixar a vontade da Luz trabalhar através de vocês.  
Este desprendimento é o que vai estabelecer (através da Humildade, da Simplicidade) esta famosa

Transparência, que vai fazer com que nada do que é efêmero (e, em particular, a sua própria história, seja qual
for a sua idade), nada do que pertence ao que é do seu habitual, do seu conhecido, possa frear ou retardar a

ação da Luz.
Viver na Luz é efetivamente (e principalmente hoje, neste mundo dito moderno) não mais experimentar uma

vontade pessoal, mas, sim, deixar expressar a vontade da Luz.
Mas, quem pode dizer que conhece a vontade da Luz, enquanto isso não for vivenciado, na totalidade?

***

Tornar-se de novo uma Criança é se tornar novamente esta espontaneidade, é reconhecer que o que vocês
vivem, na sua vida comum, não pode, de forma alguma, dar-lhes acesso à Luz.

Mas, no entanto, não é para renunciar a tudo o que vocês têm que fazer.
É para fazê-lo, de algum modo, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, e não ser implicado na Ilusão.

Mas é também, a cada minuto da sua vida, ser preenchido deste pensamento da Luz.
Ser preenchido desta Luz e Viver na Luz é não ter mais do que isso, em si.

É bem mais além do que um simples objetivo.
Isso se aproxima bastante desta famosa tensão para o Abandono à Luz.

É não mais deixar se expressar em si o mínimo rancor, o mínimo julgamento.
É deixar realmente agir esta Inteligência total da Luz, porque a Inteligência da Luz sempre irá agir para vocês,

muito melhor do que vocês mesmos.
Isso é muito além da confiança e da Fé, porque vocês podem verificar e vocês podem ter a prova desta ação

da Luz nos tempos que vocês vivem.
E para isso, é preciso se excluir, excluir toda vontade pessoal, excluir todo desejo, não para desaparecer, de
qualquer forma, dos seus próprios desejos, mas, simplesmente, para deixá-los trabalhar não pela sua própria

vontade, mas a própria Luz irá agir no seu lugar.
Quando isso ocorre, quer seja por intervalos ou de maneira mais duradoura, vocês o sabem instantaneamente.
E vocês sabem disso por uma razão que é muito simples: por que, naquele momento, a Luz vai preencher tudo

o que vocês acreditaram ser anteriormente.

***

E aí vai se manifestar este estado de Beatitude, este estado que é chamado de Morada da Paz Suprema, que
está além do Êxtase, que é simplesmente uma satisfação total, não uma satisfação do ego que realizou um

trabalho, mas sim, realmente, a Beatitude adquirida pela Luz.
E esta beatitude é ela mesma (e nela mesma) o motor mais eficaz para excluir-se do efêmero, enquanto

deixando o efêmero existir, sem querer pôr fim seja ao que for, voltando a dizer, de alguma forma, e cabe a
vocês perguntar: quem dirige o que vocês São?

Será que são vocês?
O que vocês vivenciaram?
O que vocês querem viver?

Ou então será que é a Vida da Luz, em vocês, que vive em vocês e por vocês?
Naquele momento, vocês estão Transparentes à Luz e cada minuto da sua vida é preenchido por esta Luz,

cada minuto da sua vida faz com que o que seja mais importante, para vocês, é a Luz, até tornar-se não
somente uma obsessão, mas algo que se torna cada vez mais amplo e que vai assumir, de algum modo, o
cargo, em relação às suas dúvidas, às suas apreensões, ao que vocês foram capazes de fazer por vocês



mesmos.
Dessa maneira, por exemplo, cozinhar pode ser feito pelo conhecimento de uma receita ou de outra, mas

vocês podem também deixar a Luz agir, através de vocês, na sua Transparência, e ali colocar todo o Amor do
mundo, sem nada conhecer de uma receita e, naquele momento, vocês irão perceber o que Luz realiza em

vocês, ou seja, uma forma de perfeição que não depende de vocês.
Isso está muito além da intuição ou da espontaneidade.

Isso funciona tanto para uma receita como para todos os eventos da sua vida.
Aceitar isso é muito além de ter Fé na Luz.

É viver realmente na Luz.
É Viver realmente a ação da Inteligência da Luz, muito além das simples coisas agradáveis, muito além da

simples sincronia ou facilidade que pode ser conferida pela Luz.
É ver, a cada minuto da sua vida, a ação da Luz e isso os preenche de Alegria, isso os preenche de Beatitude

e, sobretudo, como dizia MARIA, isso os preenche de Paz.
Seja o que for que se manifeste a vocês, a Paz permanece.

Nenhum elemento pode contrariá-los, porque vocês realmente se excluíram do efêmero.
Vocês, de algum modo, Transcenderam a Ilusão, como diriam nossos Irmãos e Irmãs orientais, mas, acima de

tudo, vocês vivem realmente a Luz.

***

Então, viver a Luz, isso não é fazer trabalhos extraordinários.
Viver a Luz não é falar da Luz.

Viver a Luz não é ter uma vida diferente e comum dos nossos Irmãos e Irmãs que não vivem isso, mas é
simplesmente viver as mesmas coisas, em uma outra qualidade, em uma outra quantidade.

É o momento em que mais nenhuma dúvida pode se manifestar em vocês.
É o momento em que vocês não procuram mais nada senão o que é vivenciado na Luz.

Na realidade, quando vocês deixam a Luz agir através da sua Transparência, da sua Simplicidade, quanto mais
a Luz os fecundar, quanto mais a Luz estiver aí, mais vocês têm consciência e mais as dúvidas não podem

mais se manifestar.
Os pensamentos não podem mais ser outra coisa senão pensamentos da Luz.

Além, é claro, dos preceitos de não julgar, de não condenar, o que vocês vivem é a Graça, o que vocês vivem
é, de fato, estar preenchidos, não pela satisfação de um desejo, mas preenchidos, realmente, pela Luz.

Estando preenchidos pela Luz, então, naquele momento, tudo o que é proposto na sua vida não pode alterar o
fato de estarem preenchidos, mesmo se vocês vierem a ser privados de alguma coisa ou lhes faltar seja o que

for.
Na realidade, vocês permanecem e ficam preenchidos pela Luz.

Nenhuma circunstância, mesmo desagradável, pode fazê-los desviar desta Luz que está em vocês e que vive
em vocês.

Seja qual for a tarefa, seja qual for a ocupação, seja qual for o prazer ou o desprazer do que a vida oferecer a
vocês, vocês sabem que não são vocês que agem, que não são vocês que reagem, porque o elemento mais
importante não é o acontecimento agradável ou desagradável que chega à sua vida, mas, sim, a Luz que está

aí, durante o que está chegando.
Então, chamar isso de “mudar o olhar” é uma coisa importante, mas isso não é um objetivo nem um ideal, por

que isso não pode ser colocado em um tempo futuro.
Isso depende unicamente da sua capacidade e da sua vontade de não mais fazer uso da vontade.

***

O Caminho da Infância.
O Pequeno Caminho.

Excluir-se do efêmero é aceitar que tudo o que se deixa viver, perceber, sentir e experimentar, mesmo em sua
vida, é apenas uma passagem, de alegria como de tristeza.

E todos nós sabemos que uma alegria ou uma tristeza jamais são eternas.
Nós estamos felizes quando nós temos alguma coisa, nós estamos infelizes quando alguma coisa nos deixa,

quer seja um objeto, uma pessoa, uma relação.
Mas todos nós sabemos que, tanto os nossos pais, como os nossos filhos, como nós mesmos, somos mortais

e efêmeros.
Então, nada do que é mortal e efêmero pode satisfazer realmente.

Isso permanece apenas limitado em um tempo, ele também, efêmero.



Isso permanece apenas como algo que passa rente e que jamais pode durar.
Somente a Luz é duradoura.

Só o desprendimento deste efêmero, sem negá-lo e sem rejeitá-lo, permite essa vivência da Luz que é a única
fonte de contentamento que jamais se extingue.

Se vocês aceitarem isso (e principalmente nesse momento) vocês irão constatar, muito rapidamente, esta ação
da Luz, pela Paz, pelo contentamento e pela Beatitude, quer vocês estejam prestes a fazer algo que lhes dê
prazer ou quer vocês sejam obrigados a fazer algo que não lhes dê prazer, isso estritamente nada irá mudar

para a Paz da Luz.
Enquanto vocês forem dependentes de uma circunstância, nomeada exterior, para estar em Paz, isso não pode

ser a Paz, isso apenas pode ser temporário.
Quer seja uma segurança material, uma segurança afetiva, ou qualquer outra forma de segurança, isso fica

submetido, evidentemente, à presença desta segurança exterior.
O que não é o caso na Vida na Luz.

***

Na Vida da Luz, é a Luz que satisfaz vocês, não são as circunstâncias da sua vida, as facilidades ou as
inconveniências do que vocês têm que viver.

Essas facilidades ou essas inconveniências nada mudam, estritamente nada, tanto no seu humor, na sua
Consciência, como na Alegria que está em vocês.
Vocês não dependem mais de nada do efêmero.

Vocês sabem que vocês são efêmeros e, no entanto, vocês transcenderam este efêmero.
E, entretanto, mesmo se um evento nefasto ou funesto chegar, vocês não podem ser, de forma alguma,

alterados por este evento.
Aí está a potência e a força da Luz.

Aí está a Verdade da Vontade da Luz.
Mas não podem coexistir, em vocês, uma vontade pessoal e a Vontade da Luz.

Isso será sempre um ou outro que estará na frente.
Isso será sempre um ou outro se manifestando.

Pela potência da Luz, atualmente, tornar-se-á para vocês (e esse já é o caso) cada vez mais fácil constatar o
que se exprime de vocês porque, obviamente, se vocês flutuarem de um estado de humor a outro, estejam

certos de que isso não é a Luz.

***

Se a Luz estiver aí, se vocês viverem na Luz, e se vocês tiverem se excluído do efêmero, vocês serão
preenchidos a cada minuto, seja o que for que chegar a vocês, seja o que for que chegar à sua vida, seja o que

for que chegar às pessoas próximas de vocês.
A única força verdadeira está aqui por que, justamente, esta força não depende de qualquer circunstância

exterior, de qualquer afeição, de qualquer relação.
Ela se autorregenera sozinha e é a Luz que faz isso.

Vocês, vocês não podem fazê-lo, vocês não podem realizá-lo, ou, se vocês realizarem isso, isso permanece
efêmero e submetido, justamente, às condições exteriores.

Ao passo que quando vocês vivem na Luz, nenhuma circunstância exterior pode afetar o Interior.
E como foi dito ontem, naquele momento, mesmo os limites entre o Interior e o exterior desaparecem.

Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que, seja qual for o olhar que vocês levarem, seja o que for que lhes for deixado viver, a mesma

Graça está presente.
Mesmo se isso puder a princípio chocar, vocês sabem que é a Luz que está trabalhando.

Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre o que vocês vivem.
Vocês não têm mais qualquer dúvida sobre a Luz, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida.

E, aliás, essas irão se adaptar bem depressa à vontade da Luz e a sua Consciência jamais poderá mais
manifestar qualquer alteração.

Isso é realmente a estrita Verdade do Caminho da Infância na condição, é claro, de excluir-se do efêmero.
A Luz está além do poder, mesmo ela sendo onipotente.

Ela é o vetor e o motor do Amor, do Absoluto.
Ela é o que preenche tudo.

E o seu olhar jamais poderá mais ser o mesmo, jamais poderá mais julgar nem condenar, mesmo se tiverem
por vezes que viver elementos que podem parecer-lhes, em um primeiro momento, totalmente oposto à Luz.



Vocês sabem, bem no seu interior, na sua Beatitude e na sua Paz, que isso não é verdadeiro.
E isso não é verdadeiro.

***

É o que lhes propõe a Luz, hoje, e ela vai propor-lhes de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez
mais importante.

É aí que será preciso dar provas da sua capacidade para não resistir, para não querer dirigir, não querer
controlar, mas, sim, para deixar fazer, em vocês, a Luz.

Então, nos primeiros momentos, para aqueles que não estiverem instalados neste Caminho de Luz, isso pode
parecer por vezes incompreensível ou difícil, mas desde os primeiros passos a serem dados, vocês ali

ganham, porque, vocês ali ganham em que nível?
Bem, naturalmente, na Paz.

Vocês ali ganham na Verdade.
Vocês ali ganham na Tranquilidade.

Vocês ali ganham no próprio desenrolar da sua vida, porque tudo o que podia ser chamado, anteriormente, de
obstáculo, vai desaparecer, realmente, como por encantamento.

Vocês não estão mais preocupados com outra coisa senão com a Luz.
Viver a Luz é isso.

É, a cada minuto, Estar na Luz.
É, a cada minuto, colocar a Luz na frente e não atrás.

Sem encontrar pretexto para justificar a ação da sua personalidade, ou a reação, seja ela qual for.
É manifestar esta confiança total na Luz, por que a Luz é realmente a única coisa digna de confiança, na

totalidade, e, sejam quais forem as aparências, jamais poderão fazer mal a vocês.
Mesmo se houver resistências, mesmo se houver o que, à primeira vista, pode parecer-lhes como detestável.
Se vocês forem além, vocês irão constatar, bem depressa, que a Luz sabe muito melhor do que vocês o que

ela tem que fazer, através de vocês, muito mais facilmente do que todas as suas reflexões, muito mais
facilmente do que todas as ações que vocês poderiam realizar.

***

Viver na Luz é aceitá-la totalmente.
Viver na Luz é não colocar condição ou suposição à sua Presença.

E aí, empregado com outras palavras (quer vocês nomeiem isso Absoluto, ou quer vocês não o nomeiem),
isso não tem mais qualquer importância por que vocês se excluíram do efêmero.

O efêmero, naturalmente, continua a viver, mas vocês não são mais isso.
Vocês se tornaram a Luz.

Não como uma procura seja do que for, mas porque, desaparecendo de vocês mesmos, apagando-se de
vocês mesmos, vocês se tornam esta Eternidade e esta Felicidade.

É somente a Luz que traz um contentamento permanente.
É somente a Luz que traz esta Felicidade permanente.

Nenhuma relação, nenhuma satisfação, nenhum prazer, pode rivalizar com a Luz, porque tudo o que é
satisfação é efêmero.

A única coisa que jamais é efêmero é a Luz que independe, até mesmo, da sua presença sobre este mundo.

***

Mas Acolher e Viver a Luz, neste corpo, tendo a oportunidade de estar encarnado, durante este período, é um
privilégio enorme, porque esse privilégio dá a vocês a oportunidade (como isso foi dito) de transmutar este

corpo, de transmutar esta matéria, de fazer Ascensionar o que era sombra, pela transcendência da Luz.
O contentamento da Luz jamais cessa, porque ele é permanente.

É o que nós propomos a vocês, durante as nossas Comunhões, durante os nossos contatos.
É isso que é capaz de superar os sofrimentos, as resistências, as hesitações, o uso de subterfúgios.

Deixar trabalhar a Luz em vocês, desprender-se de si mesmos, é Viver na Luz.
E Viver na Luz permite a vocês, sem renunciar a esta situação ou a esta condição humana, transcendê-la,

amplamente.
Isso dá um sopro novo.

Isso dá uma Alegria, muito além de qualquer alegria usual.



Isso dá, efetivamente, uma permanência e o sentimento de que, nesta permanência, existe algo indestrutível,
que não depende nem da sua idade, nem de nada do exterior, nem mesmo do interior, no nível do seu estado.

É ao que, cada vez mais, a Luz vai chamá-los.
É ao que, cada vez mais, vocês estarão submetidos ou resistentes a isso.

Esta submissão não é a perda seja do que for, mas, muito pelo contrário, a redescoberta do que vocês São,
além deste efêmero.

Então, é claro, se vocês preferirem permanecer no efêmero, é a sua Liberdade.
Porque a Luz não pode convencer vocês.

Ela está simplesmente aí e cabe a vocês reconhecê-la.
Cabe a vocês aceitar que o efêmero é efêmero e que a Luz é Eterna.

***

Eu já falei sobre este Caminho da Infância, através da Humildade e da Simplicidade.
Mais do que nunca, hoje, isso é cada vez mais verdadeiro.

Não somente cada vez mais verdadeiro, mas cada vez mais evidente.
Se vocês aceitarem não mais ver, simplesmente, o seu interesse pessoal, mesmo se este interesse pessoal

for aquele que vocês chamam de espiritual, mas, sim, remetendo-se completamente à Graça.
Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar que os medos, podendo estar ainda presentes, se afastam de

vocês bem depressa.
Vocês irão constatar também que vocês não têm que compreendê-los, nem que combater, mas que eles se

afastam de vocês, assim como todas as sombras se afastam de vocês pela própria ação da Luz.
A Vida na Luz põe fim às sombras.

A Vida na Luz põe fim às faltas, às interrogações.
A Vida na Luz põe fim ao efêmero, enquanto permanecendo neste efêmero, por enquanto.

Cabe a vocês decidir.

***

Como nós repetimos (umas e outras, assim como os Anciãos), ninguém pode atravessar esta Porta no lugar de
vocês.

Lembrem-se, também, de que nesse momento, trata-se de uma Porta coletiva, para o conjunto da Humanidade
que está encarnada, que se aproxima de vocês a grandes passos.

Então, é claro, para o conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs que estão encarnados e que não estão,
eu diria, nas mesmas condições, ver isso é por vezes (e será para muitos) uma renúncia impossível, por que
eles estão tão confiantes de ter a condução das rédeas, de conduzir a sua vida, de dirigir a sua vida, de pagar

os frutos de suas ações passadas ou futuras, ao passo que nada disso é real.
Tudo isso apenas representam crenças e ilusões.

Cabe a vocês se extraírem e cabe a vocês também (através do que vocês São, estando Transparente à Luz e
vivendo na Luz e em Luz) mostrarem que essa é a Verdade, o Caminho e a Vida e que, de forma alguma e

jamais, a vontade da pessoa poderá se igualar, nem mesmo se aproximar da Verdade da Luz.
Ser Humilde, reconhecer isso, é pôr fim ao pesadelo, é pôr fim ao sofrimento, é pôr fim a todas as ilusões.

Não por qualquer vontade pessoal, mas, sim, pela ação direta da Graça na Luz.

***

Então, é claro, como vocês sabem, existem resistências.
Essas resistências que nem sempre são pelo fato da sua vivência, das suas experiências, mas que estão

inscritas até mesmo pelo próprio fato da sua presença no efêmero desta vida.
Mas vocês sabem que este efêmero não persiste, já que ele é efêmero.

Então, por que vocês não se voltam imediatamente para a Luz, deixando-a trabalhar em vocês?
Lembrem-se de que vocês não podem se apropriar da Luz.

Lembrem-se de que vocês se tornam Luz deixando-a simplesmente atravessar vocês, ou seja, vivendo na Luz
e não acreditando dominar, controlar ou dirigir a mínima parte da Luz.

Porque, enquanto vocês fizerem isso, vocês se afastam da Liberdade, vocês se afastam da autonomia e vocês
se afastam, sobretudo, da Humildade.

A Humildade é Transparência.
Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.



Deixar a Luz trabalhar, e Viver na Luz, é certamente a maior prova de inteligência quando se está encarnado.
Mas, obviamente, os medos são os elementos que podem por vezes impedir de ver isso.

Mas isso será cada vez menos verdadeiro, pois é muito simples, em última análise: ou vocês se tornam Luz e
vocês vivem na Luz, ou vocês resistem à Luz.

E os marcadores são muito evidentes: por que, se vocês resistirem à Luz, vocês não estão na Paz.
Se vocês viverem na Luz, vocês estão na Paz.

Não há alternativa.
E é muito simples saber se estamos na Paz ou não.
Não há que se colocar questão, que se interrogar.

Não há necessidade de tomar a sua temperatura ou de se olhar em um espelho.
A Paz está aí ou ela não está aí.

E se a Paz estiver aí, vocês estão vivendo na Luz.
E se a Paz não estiver aí, então, vocês estão resistindo.

Isso vai se tornar muito fácil de ver, cada vez mais evidente, para vocês como para todos os Irmãos e Irmãs
que vocês cruzarem sobre este mundo.

***

As circunstâncias exteriores (da Dissolução final deste mundo) jamais poderão afetá-los.
Os Elementos, quando eles trabalham através dos Cavaleiros, como isso foi nomeado, não poderão tocar

nenhum fio do cabelo de vocês.
Vocês podem estar ao lado de um raio, vocês podem estar ao lado de um vulcão e vocês não serão afetados

de forma alguma.
Aí está a Paz e o Poder da Luz, que necessitam do desaparecimento de todo o poder da pessoa.
E de fato, em última análise, excluir-se do efêmero e viver na Luz, significa renunciar ao seu poder.

A Verdadeira Mestria está aí.
Ela não está na expressão de um poder sobre vocês ou sobre outra pessoa.

Vocês estão, efetivamente, no que foi chamado de Abandono do Si.
Então, o que podia, talvez, parecer-lhes difícil para apreender ou para viver, durante esses poucos meses que
acabam de transcorrer, vai se apresentar a vocês com tal evidência e com tal clareza que, em breve, mais do

que nunca vocês não poderão dizer que vocês não sabiam e isso, muito antes do Anúncio de MARIA.
Isso acontece nesse momento.

A ação dos Cavaleiros é isso: ela permite justamente se ver, ver-se claramente e, de algum modo, avaliar-se
sem se julgar.

E esta medida, ela está ligada à qualidade e à quantidade de Paz que vocês têm, que vocês são (ou que vocês
não têm ou que vocês não são).

Na realidade, isso é extremamente simples, mas extremamente complicado para aquele que permanece
confinado em suas crenças, confinado na sua personalidade, confinado nos seus medos.

Os Anciãos (e, em particular, na sua filosofia oriental) lhes disseram que vocês não eram esses medos, que
nada do que pode se manifestar à sua Consciência, com relação ao medo, a um sofrimento, ou a uma doença,

diz respeito a vocês.
Isso se refere apenas ao efêmero, o efêmero deste corpo, o efêmero da sua história.

Mas nem a sua história, nem o seu corpo, são Eternos.
Somente a Luz é Eterna.

***

Então, viver na Luz é não mais ser afetado, de maneira alguma, pela vontade pessoal, pelos sofrimentos
pessoais, pelos sofrimentos do ambiente.

Viver isso é estar Liberado.
Viver isso tem por testemunha a Paz.

Cabe a vocês fazer a Paz, em vocês, mas também cabe a vocês deixar a Paz se instalar e se manifestar.
Vocês não podem controlar a Paz.

Vocês não podem controlar, do mesmo modo, algumas das suas funções deste corpo.
Se vocês aceitarem e compreenderem isso, então tudo irá se tornar cada vez mais fácil.

Assim é o Caminho da Humildade, o Caminho da Simplicidade.
Então, vocês irão ousar Ser o que vocês São?

Então, vocês irão ousar renunciar a todo o poder, renunciar a toda a vontade?



Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que isso é impossível.
Naturalmente, o que é ordinário e efêmero vai dizer-lhes que vocês têm que fazer isso ou aquilo, que vocês
têm obrigações, que vocês têm necessidade de controlar tal coisa ou tal pessoa, e vocês irão se guiar por

esses palpites.
Mas a Verdadeira Vida não está aí.

Isso não irá impedi-los depois, efetivamente, de exercer o que a Luz diz a vocês.
É simplesmente, como lhes disse BIDI, uma questão de olhar e de ponto de vista, mas o ponto de vista

superficial: ou o ponto de vista da pessoa, ou o ponto de vista da Luz.
E a Luz será sempre muito mais Inteligente do que o mais inteligente dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

***

Excluir-se para viver na Luz é renunciar ao efêmero.
Essa renúncia, ainda uma vez, não é morrer para a sua vida ou seja para o que for.

É simplesmente ter a Lucidez de aceitar a ação da Luz.
Então, como vocês sabem, esta Luz, ela chegou de cima, do Céu, ela chegou da Terra, ela chegou da ação da
Graça, ela chegou também do que vocês são, justamente, além deste efêmero e do que, durante muito tempo,

nós tínhamos perdido a consciência.
Restava apenas a esperança de um futuro melhor ou de um caminho que tivesse nos devolvido à nossa

Verdade.
E isso está aí, agora, isso está totalmente aí.

Basta desviarem-se de vocês mesmos, desviarem-se das suas dúvidas, do que foi denominado seus medos,
suas crenças, suas adesões seja ao que for ou a quem for.

Aí está a Autonomia e a Liberdade, como dizia o Ancião, o IRMÃO K.
Cabe a vocês ver.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês se colocarem na Luz ou no efêmero.

A consequência não é a mesma.
Vocês estão na Paz?

Se vocês estiverem na Luz, vocês apenas podem estar na Paz.
Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os acontecimentos, sejam quais forem as dores,

sejam quais forem os sofrimentos, isso não se refere mais a vocês.
Há na Luz e na vida na Luz, muito mais do que uma esperança: há uma plenitude.

Esta plenitude não pode ser comparada a nada do ser humano e, no entanto, ela é bem real.
Então, cabe a vocês ver.

***

Mas o Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, vai se tornar cada vez mais premente e, também, cada vez mais
evidente.

E, aí também, são vocês que atravessam a Porta, são vocês que permanecem na resistência, no medo e no
sofrimento, ou são vocês que se colocam diretamente, na vida, na Luz.

Para isso, é preciso renunciar a vocês mesmos, à sua história, a qualquer posse.
Vocês são capazes disso?

Sim, todos vocês são.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente.

Então, quando isso for cada vez mais evidente, isso deverá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil, em
todos os níveis.

Se isso se tornar cada vez mais difícil, então olhem, olhem o que está operando em vocês, sem julgamento,
mas sem complacência, sem condenar.

Simplesmente, estar lúcido do que atua, em vocês, neste efêmero: a manutenção do efêmero, a resistência, o
medo e o sofrimento ou então a Paz, a Plenitude e a Alegria da Luz.

Vocês estão apegados a vocês mesmos?
Vocês estão apegados seja ao que for?

Ou então, vocês aceitam desprender-se, pela vontade da Luz, completamente?
Não haverá mais meias-medidas.

Isso será cada vez mais um ou outro.
Como isso foi dito pelos Anciãos, por outras Estrelas: vocês não podem permanecer lagarta e borboleta, e isso



vai se tornar cada vez mais evidente, cada vez mais percuciente, porque o Amor os quer por inteiro.
O Amor os quer inteiramente por que é o que todos nós somos.

Mas este Amor não é o amor tal como vocês vivenciaram.
Este Amor não é o que vocês pensam do amor.

Este Amor não é semitom.
Ele não é um apego.

Ele não é sequer uma relação.
Ele é uma Doação total, do Si.

Vocês estão prontos a renunciar a tudo?
Vocês estão prontos a responder ao CRISTO, como ele dizia: “Deixe os mortos enterrar os mortos. Venha e

siga-me.”.
Não há alternativa.

***

Vocês não poderão (e cada vez mais), vocês não poderão mais usar de subterfúgios, temporizar, vocês não
poderão mais negociar, vocês não podem mais e vocês não poderão mais adiar, pois a Luz está cada vez mais

premente.
Ela os quer na totalidade, ela os quer não no sentido de uma posse, mas para restituí-los ao que vocês São.  

E para isso é preciso ser Humilde, para isso é preciso excluir-se do efêmero.
É preciso aceitar desaparecer.

Aí está a grandeza.
Aí está a mestria.

Ela não está mais seja no que for, e isso vocês vão ver realmente, face a face.
Vocês não poderão mais ignorar.

Vocês serão obrigados a ali encarar, mesmo se vocês tiverem rejeitado isso.
Aí está o que poderíamos chamar, nos tempos antigos e do meu tempo, de ‘julgamento final’.

Mas não há qualquer julgamento.
Ou vocês vivem na Luz, ou vocês resistem.

Ou a Paz está aí.
Ou o medo está aí.

E isso será decidido cada vez mais de maneira categórica: é um ou outro, mas isso será cada vez menos os
dois ou a alternância dos dois.

Cabe a vocês, portanto, posicionar-se.
Cabe a vocês decidir.

Ninguém, como nós dissemos a vocês, pode fazê-lo no seu lugar.

***

Estar na Luz é aceitar perder tudo o que pertence ao efêmero, não no sentido de um luto, mas é, sobretudo, a
perda de todas as ilusões.

Pela vivência direta de que tudo o que vocês vivem (quer sejam as suas atividades, os seus pais, os seus
filhos, os seus próximos, o mundo) é apenas efêmero, enquanto que no que todos nós somos, nada há de

efêmero.
Certo dia, um dos Anciãos lhes disse: “não é para vocês desaparecerem, mas o mundo.”.

Vocês devem desaparecer de vocês mesmos, nesta parte limitada que se refere ao mundo e às suas
interações.

Vocês irão ver, tudo isso, cada vez mais claramente, e lembrem-se de que além dos Sons nos seus ouvidos,
nas diferentes comunicações, de que além do que foi denominado suas Vibrações, nas diferentes partes do

seu corpo, a principal testemunha não é nada mais senão a Paz ou a ausência de Paz.
 Isso será o seu guia para ver se vocês estão instalados na Luz, ou se vocês ali ainda não estão.

Deste ponto de vista, não julguem, não condenem.
Aceitem simplesmente que as coisas sejam assim, no momento preciso em que vocês tomam consciência e,

simplesmente, adaptem-se ao que deve sê-lo.
Excluir-se do efêmero.

Manter o efêmero.
Viver na Luz ou viver sem Luz.

Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.



Isso faz parte desses tempos de Dissolução Final.

***

Lembrem-se do que lhes disse MARIA: “quanto mais esse tempo durar, mais vocês devem agradecer.”.
Não tenham pressa, porque quanto mais esse tempo durar, mais vocês têm a oportunidade, vocês como o

conjunto dos Irmãos e Irmãs que estão encarnados, de realizar a Luz.
Então, rendam Graças por esse tempo que se instala.

Rendam Graças pelo local em que vocês estão, aí onde vocês estão neste mundo.
Rendam Graças pelo que acontece em sua vida, mesmo se isso lhes parecer terrível.

Isso é apenas o olhar do momento, mas não da Eternidade.
Por que, o que pode parecer terrível, no momento, contribui, de maneira total, para a sua Liberdade.

Mesmo se isso não lhes parecer assim em um primeiro momento.
Lembrem-se de que vocês não podem ver tudo no efêmero.

Quer vocês sejam afetados pelo efêmero, pelos medos, pelas perdas, pelos apegos e pelos desapegos.
Mas, como nós lhes dissemos, o que chega é realmente a Luz.

O que chega não é um julgamento, ainda menos um castigo, mas, sim, o retorno total da Vida, na Luz.
Se vocês aceitarem esse princípio (não como uma crença, mas começando a Vivê-lo), tudo irá se tornar cada
vez mais fácil e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que somente o medo cria a resistência, que somente

o medo pode arrastá-los, de novo, no efêmero.
Lembrem-se: o medo ou a Paz.

Todo o resto é inútil, todo o resto não é importante.
Será que a sua vida, será que o seu pensamento, será que o desenrolar da sua vida, está na Luz?

Não conforme o que vocês pensariam que deve ser a Luz.
Mas será que a sua Consciência está preenchida de Luz?

Será que os seus pensamentos estão preenchidos de Luz?
Se sim, então a Paz está aí.

Se a Paz não estiver aí, significa que o medo está aí, mesmo se vocês não quiserem admiti-lo ou reconhecê-
lo.

É preciso admitir, é preciso reconhecer, sem julgar, porque assim que vocês aceitam ver, já é uma colocação
na Luz.

Assim que vocês aceitam reconhecer, a Luz está aí.

***

Eis alguns elementos que eu tinha para transmitir a vocês.
Permitam oferecer-lhes a minha Presença, ao lado de vocês, neste ato de Comunhão e de Abandono à Luz.

Façamos isso agora, se vocês quiserem, e eu lhes digo até um outro dia.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA e eu abraço vocês.

**************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article207b.html

17 de agosto de 2012
(Publicado em 18 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://autresdimensions.info/article207b.html
http://portaldosanjos.ning.com/
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Eu sou MA ANANDA MOYI. 
Irmãos e Irmãs em humanidade, recebam e acolham a Paz e o Amor.
Eu venho me exprimir como Estrela AL e também como organizadora do Manto Azul da Graça.

Venho falar-lhes do Presente do Amor e, através de minhas frases, espero que isso chamará, em
vocês, uma melhor clareza em relação ao que vocês desejam  viver, em relação ao que vocês
desejam estabelecer.

Nós todos sabemos que todos os nossos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, buscam o Amor e que
qualquer caminhada dita espiritual tem por objeto o Amor. E mesmo toda caminhada, em meio à vida,
mesmo visando a satisfação das coisas as mais materiais, definitivamente, não é justificada senão
pelo Amor, mesmo se muitos aí se arranjam mal.

O Amor se vive, não se define. Mas, no entanto, é possível dar-lhes os elementos do que ele não
é. O verdadeiro Amor, o Amor Vibral não pode em nenhum caso vir de um passado, ou se projetar
em um futuro, porque então não é mais o Amor.

O Amor está apenas no instante presente, despojado de todo passado e de todo futuro, de
todo desejo. Então, é claro, todos, quando estamos encarnados, buscamos o Amor de diferentes
maneiras, o mais frequentemente projetando nossas próprias falhas, que seja em uma relação
amorosa, que seja para nossos antepassados, descendentes, nosso trabalho.

Em definitivo, nós não fazemos senão buscar o Amor. Mas, o mais frequente, nós não o buscamos
ali onde ele está porque o Amor não pode jamais estar na razão. O Amor não pode jamais ser
razoável ou então não é o Amor.

O Amor não se pode vivê-lo de outra forma senão no presente, na magia do instante presente. E
esse Amor Vibral não depende de nada além do que todos nós somos, além de nossas projeções,
de nossas falhas.

E posso dizer também que o Amor é um Presente porque é a mais bela das coisas que vocês podem
viver. Então eu os chamo a se definirem e a se situarem porque o Fogo Celeste, assim como
chamou MIGUEL, é Amor.
Ele vem restituí-los a vocês mesmos. Ele vem restituí-los à sua Eternidade, à sua Alteridade e a
essa Indizível Alegria que eu já tive ocasião de exprimir, numerosas vezes, entre vocês.

O Amor se autossustenta dele mesmo. Ele não depende de nenhuma circunstância, de nenhuma
satisfação de qualquer desejo que seja.
Ele nasce em vocês e ele nasce de vocês, em seu Templo, em seu Coração.O Amor é Graça. Ele
é florescência e plenitude.
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E a fonte do Amor, é claro, não pode ser senão você mesmo. Todo Amor que não nasce de você
mesmo, por você mesmo e em você mesmo, não é o Amor, mas sua falta.

Então é claro, tendo esquecido nossa própria natureza quando encarnamos,nós temos tendência
a criar um amor que se projeta através das ligações, quaisquer que sejam, através de algo que
nos agrada. Mas esse amor não é o Presente do Amor porque ele se situa na satisfação de alguma
coisa. Ele se situa em um projeto. Ele se situa no estabelecimento de um objetivo. Esse objetivo
sendo, por natureza, deslocado no tempo ou, em todo caso, na perpetuação do que é vivenciado no
instante presente, é, portanto dependente do tempo, que isso seja para um filho, uma profissão, uma
relação amorosa.

As diferentes experiências que vocês talvez puderam viver tem-lhes feito se aproximarem da
natureza do amor que não depende de nada mais do que todos nós somos. É desse Amor que eu
falo.

E esse Presente de Amor é o mais belo dos presentes que vocês possam se conceder na
condição, é claro, de não vê-lo em outra parte senão no instante presente, em outra parte
senão na Alegria e no Samadhi.

O que quer dizer, por dedução, que todo amor humano, que todo amor que vocês projetam sobre um
objeto, sobre uma ocupação, em definitivo, não é verdadeiramente o Amor.
Nós lhes exprimimos durante todos esses anos que o Amor era o Fogo do Coração, que era uma
Vibração e que era um estado não ordinário embora não extraordinário. Não ordinário porque a
maior parte de nós perde a realidade.
Portanto, o que eu quero fazê-los interrogar, é se perguntarem realmente qual é sua meta, qual é
seu objetivo, além das lembranças, além das memórias. Qual é seu motivo? O que vocês
buscam?
O que vocês esperam?

Geralmente o Amor é um ideal. Mas então esse ideal jamais atingido vai tentar ser aproximado pelos
conhecimentos, pelas práticas. O que quer que vocês façam, o que quer que vocês empreendam, se
isso não está instalado no instante presente, não pode haver Amor. Não pode haver senão desejo,
projeção e fuga. Fuga de que? Justamente desse Amor.
Porque esse Amor, que é o verdadeiro Amor, não dependerá jamais das satisfações desta vida que
nós temos experimentado. Ele não dependerá jamais de um filho, de um familiar, de uma ocupação
ou de qualquer satisfação.
O Amor não é simplesmente um prazer: ele é, lembrem-se, o que nós somos. E viver isso, uma
vez, em totalidade, não pode jamais fazer de vocês alguém que era como antes ou como na
véspera, mas um novo homem ou uma nova mulher. E o que vem é, realmente, Amor.

Muitos de vocês têm vivido experiências, que seja no Fogo do Coração, com o Manto Azul da Graça
ou com a Onda da Vida, que os tem conduzido a viver os Samadhis ou os Êxtases, ou mesmo
Santinilaya, assim como eu exprimi.
Então, o que vocês querem? Ser esse Amor ou vocês querem possuir esse Amor? Isso não
é verdadeiramente a mesma coisa. Qual é seu objetivo? Quem são vocês?

Mais do que nunca os elementos que se mobilizam, em vocês, como sobre a Terra, vão levá-los a
se colocarem e a colocar a vocês essa questão e não para aí colocar um resposta toda feita
(resultado de suas cogitações), mas sim para situá-los através de sua Vibração ou de sua
consciência.

Retenham que o Amor não poderá jamais ser amanhã e muito menos ontem. Ele só pode ser quando
vocês estão liberados, justamente, do ontem e do amanhã.
Em definitivo, nós lhes temos dito: há somente o medo ou o Amor.
Como vocês querem ser Amor se vocês estão no medo? Como vocês querem reivindicar essa
procura de Amor (que é o que todos nós somos) e deixar um medo qualquer aparecer?

O Amor não conhece o medo. O medo não conhece o Amor. Eles estão muito exatamente em
oposição porque o medo é resultado do passado. Ele é resultado de um receio do futuro. Enquanto
que o Amor não conhece nem passado, nem futuro.
Isso está bem longe, é claro, do amor tal como todos nós podemos defini-lo em nossas relações, em
nossas interações, em nossas ocupações.

O Amor não é uma satisfação. O Amor não é um objetivo. O Amor é o que nós somos,



realmente.
Então, como nós lhes dissemos, é ou o medo, ou o Amor. E, cada vez mais, isso vai lhes aparecer
como a única verdade possível.
Todo o resto, todos os conhecimentos, toda a história, todas as buscas são vãs porque nenhuma
busca poderá fazê-los descobrir o Amor.

Então, é claro, o humano, em um corpo, é muito forte em imaginar e crer que o amor vai vir do
exterior, que se vai conquistar o Amor, que ele é resultado de um conhecimento, qualquer que ele
seja. É falso.
Mais do que nunca vocês vão verificá-lo por vocês mesmos.  O Amor não pode nascer de outra
coisa senão do que vocês São e esse Amor se traduz pelo que eu chamei Shantinilaya.

É claro, as experiências do Samadhi e dos diferentes Samadhis os fazem se aproximarem disso, de
maneira mais ou menos intensa e com mais ou menos acuidade. Mas vocês não podem pretender
ser Amor e ser medo. É um ou o Outro. Vocês vão constatá-lo por vocês mesmos.
O Amor não tem necessidade de qualquer justificativa, de suas vidas, de seus objetivos ou de suas
histórias.  O Amor é independente de qualquer história, de qualquer projeção: ele nasce de vocês
mesmos e por vocês mesmos.

Dito de outra forma, há somente vocês que podem atravessar essa porta e para isso,
efetivamente, é necessário se Abandonarem, Abandonar o Si.Quais quer que sejam os
critérios morais ou sociais que vocês possam adotar em suas relações, se vocês não se
Abandonam, vocês não podem viver o Amor. Vocês projetam o Amor, mas vocês não o
vivem. Assim, os testemunhos são incontáveis. Que seja, como eu disse, pela Onda da Vida ou
Pelo Canal Mariano ou pelo Fogo do Coração, tudo isso são convites para ser Amor.

O Amor não é ser gentil com as pessoas que os rodeiam. O Amor não é estabelecer relações
que vocês possam qualificar de justas, pois elas podem ser muito injustas, exatamente, para
aqueles que estão diante de vocês.

E o Amor, ele será sempre justo e ele não depende de nenhuma de suas concepções, de
suas ideias, de seus pensamentos. É um estado: essa Infinita Presença, essa Última Presença,
esse Samadhi e essa Paz extraordinária que eu demonstrei em minha vida porque eu era Amor.
Então é claro, aqueles que não o vivem podem qualificar isso de heresia, de estupidez e, de seu
ponto de vista, eles terão razão porque de fato vocês não podem julgar pela medida do que vocês
vivem e somente disso. Portanto, se vocês não vivem o Amor, se vocês estão instalados no
medo, vocês vão chamar isso de uma ilusão, algo que é inacessível, algo que não lhes
concerne.

As circunstâncias deste mundo, como vocês o sabem e o vivem, são particulares. Vocês chegam
ao fim de um ciclo. No Oriente, nós chamamos isso a Kali Yuga que vai ser substituída pela Satia
Yuga, uma outra dimensão que não tem nada a ver com o medo, que não tem nada a ver com algo a
buscar.  Porque a Satia Yuga é a Idade do Ouro. Ela é multidimensional. É o retorno à Unidade, à
Plenitude, que não depende, exatamente, de nenhuma circunstância, de nenhuma privação e,
sobretudo de nenhum medo.

Então, não julguem, quaisquer que sejam os elementos que tenha a viver esta Terra, a
mesma coisa pode ou gerar o medo, ou estabelecê-los no Amor. Porque, como isso foi dito, o
que se passa fora se passa dentro e não há fora, não há dentro, para o Amor. Ele está aí, ou ele
não está aí. E isso não é uma punição. Não há distância senão aquela que vocês podem colocar
entre vocês e a Verdade.

As circunstâncias deste mundo, pelo fato da liberação da Terra e do Sol, os Liberam também. Mas
ser Liberado, é antes de tudo, ser liberado dos medos e do medo, das ilusões, do conjunto dos
apegos, porque o Amor é Livre e Liberdade. Vocês não podem estar apegados ao que quer que seja
e ser Amor.
Para vocês saberem. Para vocês verem. Não com o olho do intelecto, mas profundamente:
com o olho do Coração.

Qual é seu objetivo? Não amanhã, mas aí, agora, imediatamente.
Vocês se consideram ser a consequência de seu passado, de seus traumatismos, de suas feridas?
Vocês estão submetidos a isso?
Aí, no instante presente, há somente o Amor.
Reflitam sobre isso. Não simplesmente com sua cabeça, mas aí, em seu Coração.



O que é que se opõe, agora, a ser esse Amor senão suas próprias viagens no passado ou no
futuro?
Se vocês se abstraem do que vocês creem, se vocês se abstraem de sua pessoa, então o Amor
está aí, mais do que nunca. Através de nossos contatos, nós lhes oferecemos isso. E vocês
oferecem isso.

Porque nossas Comunhões não são simplesmente experiências sensacionais ou extraordinárias,
mas bem mais, a possibilidade de abandonar toda ilusão, todo sofrimento e todo medo. Então é
claro, a pessoa que vocês são vai lhes dizer: “mas, há obrigações, há experiências que têm sido
vivenciadas ou que são para viver, há medos”. Vocês são isso? Cabe a vocês verem. Mas vocês
não podem ser o medo e o Amor.

O tempo das experiências está concluído. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de provar as
Vibrações, a Luz Vibral, o Fogo do Coração, o despertar das Coroas, a Onda da Vida, o Manto Azul
da Graça. Mas lhes é necessário agora se posicionarem e isso, de maneira irremediável, definitiva
e total. Esse é o Apelo da Luz. Ele não vem obrigá-los ao que quer que seja.

Esse Apelo, que precede o Apelo de Maria, vem apenas lhes pedir para vocês iluminarem
vocês mesmos. Além de qualquer comunicação com seus Irmãos e suas Irmãs, além de qualquer
de suas relações.

Lembrem-se: nós repetimos muito frequentemente que vocês São Amor.
Então o que é que pode se opor para viver o que eu vivenciei em minha última encarnação?  O
medo.  Não há outro elemento. O medo da perda. O medo do desconhecido. O medo de viver
sofrimentos. Não há nada mais do que isso. Mas esses medos não estão inscritos no instante
presente. Eles apenas traduzem o que vocês nomeiam memórias ou projeções que não podem vir
senão da personalidade e não do que vocês São.

Então é claro, enquanto vocês não tiverem vivenciado, isso parece inapreensível, totalmente longe
de suas vidas em encarnação. E o mental encontrará sempre desculpas para dizer que vocês não
são dignos, que há muitas feridas, muitos pesos, muitos medos, muitas interferências. Mas são
falsas desculpas.

O Apelo da Luz, o Apelo de nossas Presenças, vai se tornar tão intenso e tão denso que
vocês não poderão mais fingir nos ignorar ou fingir nos buscar enquanto nós já estamos em
vocês.
Mais do que nunca a vida, aqui mesmo, sobre a Terra, vai lhes pedir para se declararem; medo ou
Amor. Paz ou apreensão. Shantinilaya ou a raiva.
Shantinilaya ou a dúvida. Shantinilaya ou fugir não sei para onde.
Todas as circunstâncias de suas vidas, quaisquer que elas sejam, são destinadas somente
a colocá-los face a isso.

Eu os lembro que o conjunto da humanidade, de nossos Irmãos e de nossas Irmãs quer eles o
queiram ou não, serão Liberados, mas as circunstâncias dessa liberação serão profundamente
diferentes e nós contamos com vocês enquanto Libertadores da Terra.

Não procurem compreender porque há medo. Não procurem saber de onde vêm esses medos.  Eles
fazem parte da encarnação, para cada Irmão, cada Irmã. Nós todos temos sido os mesmos, desde
séculos, desde milênios, atados, justamente, pela privação do Amor.

Hoje, o Amor está aí. Portanto, cumpre somente a vocês não mais manterem, justamente a vocês
mesmos, não mais acreditarem no que quer que seja, não mais buscarem o que quer que seja, mas
de Serem esse Amor.  Não pela vontade, não por uma compreensão, mas simplesmente saindo de
todo passado e de todo futuro.
É claro, as circunstâncias deste mundo, nós não lhes escondemos, vão tornar-se muito particulares
e nós sabemos todos também que é nos momentos às vezes os mais difíceis, que as resistências
caem, que tudo o que nós mantínhamos, e que nos tinham, e que desaparecem, nos tornam Livres.

O Amor é Liberdade e não confinamento em um contexto. A Liberdade do Amor é o presente
do Amor. Ele está aí. As Portas foram abertas. A Terra foi Liberada. O Sol foi Liberado.
Nós estamos cada vez mais próximos de vocês e nós estamos aí, justamente, para
testemunhar o Amor, como vocês São o testemunho do Amor.



Tudo está em vocês, porque o mundo está em vocês, porque o criado está em vocês, porque eu
estou em vocês. Mas para isso é necessário cessar de acreditar ser simplesmente essa vida, é
necessário cessar de acreditar que vocês vão poder se alimentar de Amor mantendo simplesmente
essa vida, mesmo no contexto de uma vida que vocês poderiam chamar bem preenchida em
qualquer área que seja. O Amor não tem o que fazer de tudo isso.

O Amor preenche Tudo, na condição de esvaziar todo o resto, tudo o que é medo, tudo o que é o
programa de vida de encarnação. Vocês todos sabem que vocês não são o que nasceu e o que
morrerá um dia. Enquanto vocês acreditam que vocês devem capturar o Amor, vocês não são o
Amor.

O Amor não se captura, ele é Livre e sejam vocês mesmos Livres.
É claro, não há nem responsabilidade, nem culpabilidade, mesmo do que lhes foi exposto por alguns
Anciãos, referente a essa Kali Yuga e esse confinamento.  Mas, hoje, é necessário ousar, como
disse o Comandante (ndr: O.M. Aivanhov), sair da prisão e não se sai da prisão de outra forma a
não ser vendo a prisão.

O Apelo da Luz, o Fogo Celeste, O Apelo de MARIA, a Liberação da Terra e a Ascensão da Terra,
não são nada além da tomada de Consciência da Liberdade, da Natureza Essencial do que É A
Vida, quer dizer Amor e Luz.

Mas não o Amor e a Luz que vocês desejariam (através de um conhecimento ou uma prática), mas o
Amor e a Luz que fluem naturalmente, sem nada buscar.

Shantinilaya está aí e em nenhuma outra parte. Shantinilaya não pode resultar de nenhuma busca e
de nenhuma tomada de posse do que quer que seja. Isso, a Luz vem lembrá-los. O Fogo vem
lembrá-los. Os Cavaleiros estão no trabalho em vocês, antes de qualquer coisa, uma vez que o
próprio mundo está em vocês.

Do medo, resulta o julgamento. Do medo, resulta a condenação de vocês mesmos. Se vocês
querem ser Livres, se vocês querem ser Amor, então deixem o resto Livre. Não há
compromisso ou obrigação que manter em relação a esses mecanismos da Consciência.
São somente falsos pretextos e crenças.

Enquanto vocês acreditam que são tributários de qualquer circunstância que seja, vocês não estão
Livres e vocês estão no medo, mesmo se vocês não querem admiti-lo. Então, torna-se cada vez
mais manifesto, e muitas vezes durante seus dias, há momentos em que o medo está aí e
momentos em que não há mais medo.

Nesses momentos de Paz, em que o corpo não existe mais, em que o mental não está mais
presente, a Verdadeira Liberdade está aí. É necessário abandonar o Si, abandonar-se à Luz,
abandonar todos os medos. Enquanto vocês consideram que existe um medo, é que vocês o
mantêm, mesmo se vocês fazem de tudo para se livrarem. Mas não se livra dos medos, encontra-se
simplesmente o que se É, quer dizer o Amor.

E o Amor deve resultar da Transparência a vocês mesmos  na Humildade, na Simplicidade a
mais total. Enquanto vocês têm a vontade de manter alguma coisa ou alguém, essa alguma
coisa ou esse alguém os segurará, um dia ou outro.

Ser Amor, é viver essa Paz SupremaSer Amor, é viver essa Paz Suprema, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês
digam. Não esqueçam que este mundo é um sonho, uma projeção da Consciência no exterior dela
mesma e que nós todos temos (mesmo se nós somos Um), sobre este mundo, um sonho diferente,
uma maneira de ver diferente e vocês não encontrarão jamais um acordo  durável entre dois seres
em uma família, porque os sonhos são diferentes.

Mas o que sustenta o sonho é o Amor e o Amor não é um sonho.
Portanto olhem seus medos, admitam-nos, mas vocês não São isso. É isso que vem lhes dizer, com
insistência, o Fogo do Céu, nossos contatos e nossas Comunhões. Nós estamos aí porque nós
somos a prova viva do Amor, que vocês também São.
Portanto, mais do que nunca, o que quer que vocês façam nessa vida habitual e ordinária, façam
com Amor, não no sentido de algo para fazer o bem ou para respeitar, mas bem mais porque o Amor
é sua Natureza e nossa Natureza de todos, sem nenhuma exceção.
E lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva aE lembrem-se que esse Amor é o mesmo, mesmo para aquele cujo medo leva a
circunstâncias opostas ao Amor.circunstâncias opostas ao Amor. É justamente a ignorância de sua própria Natureza que
conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta



conduz a isso. E mesmo a ação mais terrível de um ser humano, não é, em definitivo, senão a falta
de conhecimento do presente do Amor. Isso vai bem além do perdão, e ainda mais além de qualquer
julgamento: é ver além da aparência, ver além da forma, ver além da história. É colocar a si mesmo
na Transparência, porque sendo Transparente, não interferindo com o passado, com o futuro, com a
pessoa que vocês desempenham sobre esta Terra, o Amor está aí.

É tudo isso que se desenrola agora e que vai se desenrolar de maneira cada vez mais palpável para
vocês. Vocês não podem manter um apego e ser Amor.
Vocês não podem manter uma ilusão e estar em Shantinilaya. Vocês não podem mentir a vocês
mesmos nem mentir a ninguém. Aí está a Ressurreição, aí está essa Transubstanciação, ela
não está em outro lugar.
O Amor não se pode apropriar nem prender, uma vez que é justamente o inverso: uma dádiva e uma
restituição. Dádiva de si a si mesmo, além da pessoa e do Si, Transparência total. Nada a guardar
para si e em si, nada prender e nada projetar.

A Inteligência da Luz, da qual nós temos falado, tornar-se-á sua evidência a partir do instante em
que sua inteligência humana não interferir mais. Não há nenhuma obrigação, não há nenhuma
justificativa que faça face ao presente do Amor, mas ainda uma vez, é vocês que decidem. Ninguém
pode fazê-lo em seu lugar.

O que vem é o justo retorno da natureza das coisas, da natureza dos mundos, da natureza da Vida,
da criação e do incriado. Nada além. Nenhuma ilusão poderá prender, nenhum efêmero poderá se
manter, no presente do Amor. É a única questão que fica para se colocar. Não é mais uma escolha,
mas um posicionamento: vocês São Amor, vocês realizam o que vocês São, ou vocês persistem no
medo e nos apegos. Vocês persistem na satisfação dos desejos, de seus objetivos, ou então vocês
São Amor.
E se vocês são o que vocês São, realmente, vocês constatarão, muito facilmente, que a
Inteligência da Luz e do Amor não os impede de forma alguma de continuar a viver, até o momento
em que a Luz e o Fogo Celeste farão sua obra, que os reconduzirá à Verdadeira Vida, aquela
que não é efêmera, aquela que não depende de nenhuma causa, de nenhuma interrogação, de
nenhuma história.
De maneira cada vez mais acentuada, seus dias e suas noites vão se preencher, preencher-se de
contatos, preencher-se de Alegria, tão mais facilmente quanto vocês olham os medos que se
distanciam, os apegos que desaparecem.

Vocês estão em um sonho coletivo e cada um tem seu sonho.
Mas o sonho coletivo, como vocês o sabem, está ligado a um confinamento em que tudo foi
pensado, regido em seu lugar e onde a palavra mestre é ausência de Liberdade.
Porque definitivamente, vocês são Livres, sem Amor?
A única Liberdade é o Amor. A única Liberdade é Shantinilaya. Não há outra.

O que quer que vocês realizem,  com felicidade,  vocês não estão Livres. O que quer que vocês
tornem perfeito,  vocês não estão Livres.  Só o Amor dá a Liberdade, porque a Liberdade é Dádiva
do Amor.
Então, bem além de minhas palavras, bem além de suas interrogações, de seus questionamentos,
eu lhes direi: ocupem-se do essencial, quer dizer do que vocês São. Todo o resto decorrerá.

Não haverá mais espaço e lugar para o medo. Não haverá mais espaço e lugar para a menor
interrogação.
A satisfação será permanente em meio à Infinita Presença e o Absoluto. Vocês viverão que vocês
não São nem esse corpo, nem essa carne, nem essa pessoa, não os rejeitando, mas sim os
aceitando totalmente.

Aí está a Ascensão, aí está o Fogo do Coração e o que ele vem realizar, com sua
concordância. E isso é Alegria.
Ao contrário, a resistência à sua própria Natureza, a negação do Amor, através da manutenção de
um poder, os remete ao medo.
A Autonomia, a Liberdade são o Amor, não é pelas circunstâncias de vida agradáveis ou
desagradáveis. Não é ter a certeza de prever o que vai se passar amanhã, de ter o que comer, de
ter um teto, porque tudo isso não dura. Mais do que nunca as circunstâncias inabituais desta Terra
vão conduzi-los a vivê-lo.

Enquanto vocês quiserem prever o medo está presente. Enquanto vocês quiserem antecipar, o
medo está presente.
O Amor é Dádiva e Abandono. Vocês não podem viver o Amor enquanto existe uma outra coisa
além do Amor. Mas o Amor lhes permite viver tudo.



É esse o Apelo da Luz, o Apelo de Maria, o Apelo do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida,
que os conduz, talvez, para alguns, a viver  estados de êxtase indizíveis. É a única escolha
que é, eu os lembro, um posicionamento. Todo o resto é somente acessório e fútil, mesmo que esse
acessório e essa futilidade devem também chegar seu fim. Mas cabe a vocês definirem a prioridade
e o que é importante e essencial para vocês.

O Fogo Celeste, logo que aparecer em seus Céus, será muito tarde para se colocar esse gênero de
questão, esse gênero de interrogação. É agora que isso deve se realizar porque, como vocês o
sabem, enquanto Ancoradores e Semeadores de Luz ou então enquanto Libertadores, pela Onda da
Vida que vocês vivem, tudo isso se desenrolará agora para vocês.

O medo é resistência, é ilusão, porque está inscrito em meio ao efêmero, desse corpo e dessa vida.
O Amor é a Verdadeira Vida, além desta vida. O Amor não é uma sequência lógica de encarnações,
ele é o que vocês São quando vocês são Livres.

O Amor é a Liberdade.
Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?Então para lhes dizer: Vocês são Livres? Vocês são Autônomos? Vocês Amam?
Enquanto vocês não veem em cada outro (que seja seu filho ou o pior dos assassinos), a mesma
coisa, não há Amor, há separação e há medo.
É um desafio porque, é claro, para muitos Irmãos e Irmãs encarnados, ter vivenciado algumas
experiências pôde conduzir a um confinamento espiritual, como se vocês quisessem esconder sua
Luz no interior de vocês.
Hoje, é tempo de abrir tudo isso, é tempo de não mais se apropriar, é tempo de tudo dar.

Quando o Fogo Celeste estiver aí, vocês não poderão mais realizar isso, será muito tarde, mesmo
que vocês estejam todos Liberados.
Eu lhes falei, há algum tempo, da alma, da atração da alma para a matéria ou para o Espírito. Eu
lhes falei de Shantinilaya. Eu lhes falei de meu caminho que não é um caminho.

Lembrem-se de que não há caminho para o Amor, não há distância, cabe a vocês saber se vocês
querem estar em coincidência, em adequação com o que vocês São, na Eternidade e não mais ser
o que vocês creem ser no efêmero.
Então, seja alguns Anciãos ou aquele que intervém mais recentemente, sejam outras Estrelas, nós
todos lhes temos trazido, cada um de nós, segundo nossa vivência, aproximações talvez diferentes,
mas que levam sempre ao mesmo ponto, quer dizer ao Amor.
Vocês tiveram, como foi dito, o conjunto dos elementos, para viver, para Vibrar ou talvez para
compreender, mas lhes é necessário ir, hoje, além de tudo isso, além da compreensão, além da
experiência. É necessário se instalarem no que vocês São. É claro, para muitos isso pode
representar uma espécie de  luto.

A Ressurreição, eu os lembro, passa pela Crucificação, a perda e o Abandono de todas as ilusões,
de todos os sofrimentos, de todos os medos, das histórias.
O Amor é Livre, ele não pode estar acorrentado ao que quer que seja ou a quem quer que seja. E,
para isso, é necessário Amar o conjunto, não fazer diferença ou colocar distância entre seu próprio
filho e o pior dos assassinos. O que não é uma concepção, nem uma maneira de ver, porque o amor
é o mesmo, realmente.
Somente a moral, o medo, sua história pessoal, pode conduzi-los a crer no inverso ou a
experimentar o inverso.

Então, como CRISTO disse: “Amem-se Uns aos Outros, como eu os Amei”, quer dizer na
Liberdade, na Autonomia, no Respeito, além de qualquer noção social, moral ou religiosa. É
necessário se liberarem de todos os pesos e de todos os grilhões, não os abandonando, mas os
Transcendendo. E para isso, é necessário estar plenamente no instante presente. É necessário não
depender de nenhuma circunstância, de nenhuma ligação, de nenhuma condição e isso vai se tornar
cada vez mais fácil, a partir do instante em que vocês o aceitem.

Assim é o presente do Amor, porque o Fogo Celeste, como disse o Arcanjo MIGUEL É  Amor
e nada mais.
Somente o olhar efêmero pode aí ver, justamente, a destruição do efêmero.
Mas segundo aí onde vocês estão localizados, segundo seu olhar, segundo (como diria BIDI) seu
ponto de vista, o mesmo acontecimento não será vivenciado da mesma maneira, mesmo se a
conclusão é a mesma.

Ser Transparente, é Ser Amor, é não mais querer nada além do que ser isso, mesmo se todo o resto



pode se conduzir ao seu fim. Não é o mesmo ponto de vista, ainda uma vez.

Lembrem-se que, nos tempo que vêm, o que quer que seus olhos lhes deem a ver, mesmo o mais
terrível, o que quer que seu mental lhes dê a pensar, mesmo o mais terrível, tudo isso não são
senão ilusões. Mas se vocês permanecem em uma ilusão, é claro que vocês a sofrerão e o medo
estará ali. Mas se seu olhar é outro, se vocês tornam-se Transparentes, então vocês viverão a Paz
e o Amor.

Eis o que eu tinha a lhes dar enquanto estrela AL. Eu deixarei lugar, para seu Alinhamento, com
o arcanjo MIGUEL que estará de volta com vocês em acompanhamento.
Não se esqueçam que o Amor é Liberdade, não a liberdade que vocês planejam em relação às suas
obrigações, mas e Liberdade que confere a Paz Suprema.
Permitam-me Comungar ao seu lado. Será a minha maneira de manifestar o Amor e a Graça em
vocês.
Vivamos isso, se vocês o quiserem.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu os amo.
Até breve

Mensagem de Ma Ananda Moyi no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1558
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Tradução para o português:
Lígia Borges
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Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Luz, instalemo-nos na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu me apresento a vocês, neste dia, enquanto Cristo MIGUEL, Regente do Logos Solar, para exprimir-lhes,
além das simples palavras que eu vou pronunciar, o que é o Fogo Celeste e a sua ação sobre o ser humano.
 Depois de terem passado três anos vivendo a Desconstrução, depois de terem escalado as nove Etapas,
depois de terem descoberto o sentido e a Essência do que vocês São, pela Vibração e pelo Absoluto, pela

Graça do Manto Azul, pela Transmutação deste corpo, hoje, o encontro com a sua Eternidade vai se
desenrolar.

O que chega é o Fogo Celeste.
O Fogo, assim como vocês puderam vivê-lo, como o Fogo do Coração, ou como talvez o vivam em diferentes

locais deste corpo humano, nada tem do fogo tal como vocês o veem sobre esta Terra.
O Fogo Celeste é Amor, o Fogo Celeste é Luz.

Ele vem permitir-lhes concluir o conjunto das suas Núpcias e restituí-los ao que vocês São antes desta
encarnação e dessas encarnações, antes mesmo da existência deste mundo e das suas diferentes formas de

vida.
O Fogo é um dos elementos primordiais portando e levando o Amor e a Luz, no seu sentido Vibral, no seu

sentido Absoluto.
Os Elementos, soltados e lançados, na superfície deste mundo, refletiram a possibilidade de fusionar de novo

o que vocês São, na Eternidade, com a sua consciência humana.

***

Esse Fogo Celeste é proveniente do que vocês nomeiam o Sol Central da galáxia, e onde este Sistema Solar
será alinhado dentro de pouco tempo.

Vários elementos (dados por nós mesmos, pelos Anciãos e pelas Estrelas) prepararam vocês, de diversos

MIGUEL - 18 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-y_oVnv3CGZA/Uuz1WZTsrcI/AAAAAAAAEGU/W57sQWjGc0s/s1600/000+arcMiguel+-+18.08.2012b'.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-08-18.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


modos, para viver o que está chegando.
O Fogo Celeste vem queimar não a vida, mas a ilusão deste mundo, o Efêmero deste mundo.

A Luz (não aquela que vocês percebem com os seus olhos, mas a Luz do Coração e da Eternidade) é um
Fogo devorador, consumindo todas as sombras e deixando persistir apenas a Eternidade e o Absoluto.

Trata-se da fase final da Liberação deste Sistema Solar, na sua totalidade, conectando-o de novo com a Fonte,
com o seu Sol Central de origem, assim como com vocês.

***

O conjunto do que devia ser preparado e realizado o foi.
E o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres rende Graças, ainda uma vez, pela sua ação,

pela sua obra, pelo seu trabalho.
O que está chegando, visível aos olhos de todos, sensível a cada corpo humano, corresponde à Liberação

total da Consciência Unitária, assim como do Absoluto.
Somente aquele que persiste, no nível dos seus Irmãos e Irmãs, ignorando a Luz, poderá ali ver outra coisa

que a Luz.
Esse Fogo é Amor e exclusivamente Amor.

Ele vem suprir a privação do Éter à qual a consciência humana foi submetida desde várias dezenas de milhares
de anos.

As datas lhes foram dadas por vários povos primitivos (ao seu ver), por várias povos antigos, por vários
monumentos, assim como pelos profetas entre os mais esclarecidos (muito pouco numerosos), tendo

apreendido o sentido do Fogo Celeste no ser humano.
Trata-se de uma regeneração total da Humanidade, do Sistema Solar de Urântia no qual vocês estão.

A ação desse Fogo não necessita, da sua parte, de qualquer intervenção, de qualquer trabalho, porque isso é
completamente natural e não necessita mais de qualquer ação da parte de vocês.

Somente a Paz, a Tranquilidade, a Alegria são os elementos importantes para acolher “aquele que vem como
um ladrão na noite”, acompanhado de uma série de elementos, Celestes e Terrestres.

O Fogo vem Despertar e Liberar, pela Graça do Amor, o que já foi liberado, sobre a Terra como no Sol.

***

Resta, portanto, a vocês, Liberar vocês mesmos, não pelo seu feito, mas sim pela aquiescência à sua
Eternidade.

Muitos de vocês, desde algum tempo (quer seja desde as Núpcias Celestes ou, mais recentemente, desde a
Liberação da Terra e da Onda da Vida), vivem e sentem as primícias desta chegada.

O alinhamento galáctico, que vai ocorrer no final do seu ano, irá permitir esta Liberação efetiva, total,
irremediável, definitiva e irrefutável.

Não pode existir qualquer medo, qualquer apreensão, para aquele que cultivou, nele, a sua Consciência
Ilimitada e que apreendeu o sentido da Luz Vibral que lhes foi retransmitida desde o Sol Central desta galáxia,

desde 18 de agosto de 1984.
Hoje, este ciclo termina.

A preparação foi difícil, o trabalho foi eficaz, agora tudo está terminado.
O melhor da sua preparação consiste então em viver, desde já, a instalação, rápida e fugaz, em meio ao seu

próprio Choque da Humanidade, a título individual.

***

O apelo da Luz, pelas nossas Presenças ao lado de vocês, vai se amplificar.
Os sinais, Celestes e Terrestres, antecipam e anunciam o Fogo: os Sons do Céu e da Terra, a Presença da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres em seus Céus.
Isso não pede, ainda uma vez, da sua parte, nada mais senão a Paz, a Alegria e a Serenidade.

 As primícias, vivenciadas por muitos de vocês neste corpo humano (que isso seja o que poderíamos nomear
a obliteração da consciência ordinária, as manifestações Vibrais da Luz, os momentos de ausência à sua
consciência ordinária), mesmo se, por enquanto, não os levaram a viver o estado final nomeado Absoluto,

estejam certos, irão levá-los a vivê-lo, quando chegar a hora.
Esta preparação, além de qualquer Alinhamento, além de qualquer meditação, visa fazer transcender e

desaparecer os últimos elementos de apego ao que é nomeado Efêmero da sua condição mortal.

***



O que chega é uma regeneração.
O que chega é o seu Renascimento, a sua Ressurreição, nas Dimensões Unificadas.

Os sintomas vivenciados pelos seus corpos, quaisquer que sejam, não são nada mais senão elementos
participando da sua Liberação final.

Nada há a preparar, na medida em que o trabalho que vocês realizaram, enquanto Ancoradores e Semeadores
da Luz, encurtou o tempo da Tribulação à sua mais simples expressão.

Onde vocês estiverem sobre a superfície desta Terra, as últimas barreiras, de medo, de descrença ou de
crença, caem umas após as outras.

Se vocês ficarem atentos ao que acontece, em vocês, neste corpo humano efêmero no qual vocês estão, quer
seja através das suas experiências, múltiplas e variadas, apenas faz uma única coisa: é levá-los à Morada da

Paz Suprema.
Somente os elementos de resistência ao Desconhecido (para aqueles que não são Absoluto) podem provocar,

neste corpo perecível, interrogações e dúvidas.
Não deem qualquer chance a essas interrogações e a essas dúvidas.

Quaisquer que sejam as gesticulações daqueles dos seus Irmãos e Irmãs, em pânico pela ação da Luz,
mantendo o seu efêmero, isso não deve, em caso algum, alterar ou atrair a sua atenção.

Da sua qualidade de Paz, da sua qualidade de Alegria e de aceitação, irá resultar a facilidade da sua Ascensão,
sejam quais forem as modalidades.

O que quer que se torne este corpo, ele será espiritualizado e irá lhes permitir, qualquer que seja o mecanismo,
serem Livres.

***

O que acontece em vocês acontece sobre este mundo.
Os Elementos nomeados Cavaleiros do Apocalipse, liberados sobre esta Terra, hoje, liberam-se em vocês,

aumentando as suas próprias percepções, as suas próprias experiências e os seus próprios estados.
A observação dos Elementos, na superfície desta Terra, quaisquer que sejam os nomes que vocês

empregarem à sua manifestação (que isso seja o calor, que isso seja a água, que isso seja os tremores da
Terra, que isso seja os vulcões), é apenas a antecipação do Fogo Celeste.

Onde vocês estiverem, onde vocês se situarem, nenhuma ação nefasta desses Cavaleiros poderá atingi-los a
partir do momento em que vocês soltarem, a partir do momento em que vocês se abandonarem à Luz, aos

Elementos e ao Fogo.
O Fogo nada destrói.

Ao contrário e ao inverso do que vocês observam durante as manifestações do fogo, com os seus olhos de
carne, sobre o que vive sobre a Terra, como os vegetais, no momento atual, não terão absolutamente os

mesmos efeitos sobre vocês.
Gradualmente e à medida da antecipação desse Fogo Celeste, pela ativação do fogo elementar da Terra, em

vocês, vocês irão constatar, por vocês mesmos, a leveza, a facilidade e um sentimento de Paz crescente.
Se esta Paz não aumentar, isso os convida a olhar as resistências presentes em vocês e olhá-las, do mesmo

modo, de maneira natural.
O Fogo é transmutação e transubstanciação.

***

A abertura, pelo Arcanjo METATRON, há um ano, do impulso KI-RIS-TI, no nível da Porta KI-RIS-TI, a abertura
da Porta OD realizada pela ação do Manto Azul da Graça, tornam possível esta transubstanciação, sem

qualquer dificuldade.
Somente as resistências, inscritas em meio à personalidade, da sua história individual ou coletiva, podem

representar um obstáculo, menor, a esta Ascensão.
Não existe qualquer elemento, qualquer possibilidade, de fugir do Fogo Celeste.

Ninguém pode ali escapar porque o conjunto da Terra está Liberado.
Somente a vivência deste período, começando neste dia e acompanhando vocês até o alinhamento galáctico,

pode ver, em vocês, manifestar-se os elementos de resistência, de medo ou de apreensão.
Não existe outro modo senão observar o que acontece, sem ali tomar parte, de nenhuma maneira.

Aqueles de vocês tendo realizado o Abandono do Si, manifestado pelo impulso da Onda da Vida saindo de
novo pela cabeça, não poderão ser afetados de maneira alguma.

Se vocês aceitarem, por sua vez, para aqueles que não são ainda Absolutos, realizar isso, agora, nada irá
sobrar das suas preocupações, das suas memórias, das suas interrogações ou das suas dúvidas.



***

A Inteligência da Luz, e mais especificamente do Fogo Celeste, é tal que nada existe, em meio a este corpo
humano, como em sua consciência limitada, ou da presença do Si, que possa apreender o escopo do que se

desenrola.
Somente a ausência da procura por explicações, somente o contato com a natureza, o contato com a sua

Natureza profunda (em meditação ou outro), é capaz de dar-lhes a plena satisfação, a plena explicação, além
de todo mental, do que é para viver.

Nenhuma data deve ser buscada, porque isso pode representar, para vocês, a título individual, cada momento
dos dias, das semanas e dos meses até o final deste ano.

Existe, é claro, uma série de elementos de preservação até o momento desejável, ou desejado para vocês,
que não depende de nenhum modo de vocês.
Esses elementos são da lógica pura e simples.

A ação dos Cavaleiros sobre esta Terra desencadeia, neste momento, como talvez vocês o observem,
modificações importantes da consciência humana, que vão da perturbação mais total, à Paz mais total.

Os mares, os vulcões, as terras e os ares se revelam e irão se revelar cada vez mais, evidentemente, qualquer
que seja o olhar que vocês levarem, qualquer que seja a consciência que vocês tiverem, qualquer que seja a

sua concordância ou não.

***

O Fogo Celeste é Amor.
Ele estritamente nada mais é do que isso.

Este Amor não apresenta qualquer medida, qualquer analogia com o que vocês poderiam nomear o amor, no
sentido humano.

O que chega representa, para vocês que talvez não sejam ainda Absoluto, o Desconhecido mais total.
A humanidade será batizada pelo Fogo Celeste, Fogo da Liberdade e da Liberação.

Eu irei acompanhar isso, visíveis aos seus olhos, pela chegada de elementos nomeados meteoritos e
cometas.

Eu irei anunciar assim (além da minha Presença ao seu lado esquerdo), no céu, aos olhos de todos, os
elementos chegando sobre esta Terra.

Lembrem-se, naqueles momentos, e mesmo desde agora, de que o que chega é o Amor e a Liberdade mais
total, mais inconcebível para o mental humano, para a razão e para o intelecto.

Existe uma parte de vocês que já sabe disso, além deste corpo humano, mas inscrito neste corpo humano.
Esta parte corresponde ao que vocês nomeiam (e o que foi nomeado, em alguns ensinamentos) o Fogo

da Kundalini, o Fogo do Coração, hoje chamado de Fogo do Éter.
As partículas Adamantinas, em quantidade sempre mais considerável, irão desencadear, sobre a sua pele,

mecanismos de percepções inéditos cada vez mais intensos.
Ao aceitar esse processo, por adiantamento e por antecipação, vocês irão constatar, por vocês mesmos, o

efeito sobre a sua consciência, o efeito sobre o que vocês São, na Eternidade, que vocês irão encontrar dessa
forma de maneira quase definitiva.

Mais nada deste mundo poderá atingi-los, mais nada de limitado deste corpo humano poderá alterar o que
vocês São além da ilusão.

A única preparação consiste, portanto, em observar o que pode resistir, o que pode se opor, em vocês como
no exterior.

Naquele momento, é necessário e indispensável simplesmente observar e seguir o que eu nomearia as linhas
de menor resistência, as linhas de facilidade, quanto aos seus deslocamentos, quanto aos seus movimentos,

neste corpo como sobre esta Terra.
Os sinais, manifestados à sua consciência, durante as suas noites, durante as suas meditações, os contatos,

cada vez mais prementes, pelo Canal Mariano, com vocês, irão se tornar cada vez mais flagrantes.
Os sinais do céu serão também cada vez mais evidentes, fazendo com que a certo momento, ninguém poderá

mais ignorar, mesmo se o negar, o que está prestes a acontecer.

***

Eu os convido, portanto, a cultivar ainda mais a sua Paz Interior, lembrando-os, assim, em outros termos, do
que lhes disseram vários intervenientes: vocês não São nem os seus medos, nem as suas dúvidas, nem este

corpo, nem esta carne, nem esta consciência.
Aceitar isso é já um enorme passo à frente para encontrar a essência do que vocês São.

Não existe qualquer outro modo e qualquer alternativa senão viver isso.



Eu desejo que vocês vivam em Paz, em Comunhão, em Fusão, em Dissolução.
O Amor está à sua porta.

Ele vem bater à sua porta, perguntando-lhes simplesmente: “você quer me seguir?”, “você quer ser o que você
É?”.

Como MARIA, guardiã das chaves do Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, ela mesma, no momento que está
chegando, durante as oposições mais intensas e mais formais, de resistências manifestadas pelos seus

Irmãos e Irmãs se recusando a deixar o Efêmero, virá anunciá-lo a vocês.
Daqui até lá, contentem-se em levar a sua vida, em aliviar o que deve sê-lo, e em particular no nível da sua

cabeça, no nível do seu mental, no nível do seu raciocínio, no nível do seu intelecto.

***

Eu lhes reitero que vocês não têm qualquer meio intelectual, qualquer meio mental, de compreender e de
apreender o que está chegando, de jeito algum senão vivendo-o pela experiência deste corpo, desta carne e

da sua vida.
Para isso, como lhes disse uma das Estrelas, vão para a natureza.

A partir do momento em que alguns dos seus sonhos, ou a partir do momento em que MARIA tiver chamado
vocês, individual ou coletivamente, assegurem-se de seguir o que lhes dizem os seus sonhos, o que lhes diz
MARIA ou o que lhes dizem os seres espirituais das Dimensões Unificadas, manifestando-se no seu Canal

Mariano, do lado esquerdo e no alto.
Eu quero dizer deste modo que, assim que vocês perceberem uma Presença no alto e ao seu lado esquerdo,

na sua bochecha esquerda e sobre o seu ombro esquerdo, vocês devem prestar atenção ao significado do
que vocês irão ouvir, ao significado do que vocês irão perceber, ao significado do que vocês irão ver.
Será conveniente então acatar, na totalidade, as informações individuais que serão entregues a vocês.

Essa será, para vocês, a melhor das preparações para o Fogo Celeste.
Não há outra.

***

Assim, portanto, eis os elementos formais que enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, enquanto
Logos Solar, CRISTO / MIGUEL, me foram dados para entregar a vocês.

Eu nada tenho a acrescentar ao que eu acabo de falar, exceto propor-lhes viver um momento de Comunhão.
Eu voltarei, quanto a mim, a me expressar, exatamente, uma semana antes do dia em que a Terra decidiu

comemorar o meu dia [dia de MIGUEL: 29 de setembro].
Naquele momento, e vocês o terão constatado por vocês mesmos, a totalidade da situação terá mudado.

Vivamos um momento de Comunhão e eu marco então um encontro formal a fim de que vivamos uma
Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 – hora de

Brasília; 21h00 – hora de Lisboa].
Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da minha parte.

Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para cada um de
vocês, com a minha Presença.

***

Neste momento, vivamos uma Comunhão em meio ao Amor.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

No Amor e pelo Amor, na Liberdade e pela Liberdade, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vão em Paz, porque vocês são a Paz.
Até breve.

************

Os horários indicados correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage Horaire



(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir a sua hora local.

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article436c.html

18 de agosto de 2012
(Publicado em 19 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article436c.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


~ O NOVO EQUILÍBRIO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz e a Alegria.

Irmãos e Irmãs na humanidade, encarnados, desde alguns anos que eu transmito a vocês uma série de
elementos, correspondentes ao Yoga.

Essas práticas diversas os levaram, talvez, a verificar, por vocês mesmos, a instalação de novas Vibrações, de
novas percepções, traduzindo-se por uma expansão da sua Consciência.

Tendo os levado a viver, talvez, o Si ou a Infinita Presença.
Hoje, eu gostaria de re-especificar e trocar, com vocês, uma série de elementos, em meio a esses Yogas, que

irão lhes permitir, talvez, aproximar-se deste Último Abandono, permitindo-lhes facilitar em vocês a
Tranquilidade, da qual falei a alguns meses.

***

Na realidade, estando encarnado, e sendo submetido a certo número de elementos ambientais que se
modificam de maneira abrupta, cada ser humano vai buscar realizar um equilíbrio novo.

Este equilíbrio novo provoca um deslocamento, tanto da consciência como das energias.
É perfeitamente possível, graças ao aporte das diferentes manifestações do Yoga que eu dei a vocês, facilitar

o fato de permanecer Tranquilo.

***

UM AMIGO - 18 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-1sovBFrk4oM/UDLYReo_QrI/AAAAAAAAEAw/7DsGagh8Mrc/s1600/000UmAmigo18.08.2012.JPG


 (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril (Yoga da Eternidade), de 07 de maio (Integração das
Passagens eu / Si / Presença / Absoluto), de 06 de junho (paz / Paz do Coração / Paz do Absoluto) e de 02 de

julho de 2012 (estar Tranquilo)) (*).

***

Como foi falado, o Yoga jamais irá lhes permitir viver a Absoluta Presença, qualquer que seja o yoga, que isso
seja aqueles que eu lhes transmiti, ou ainda aqueles tendo sido transmitidos na história milenar da Índia.

Entretanto, e durante este período, é-lhes preciso conceber este corpo, qualquer que seja a denominação que
vocês deem a ele (que vocês o considerem como um Templo ou, simplesmente, como um saco de comida), é

importante compreender que é nesse nível que se realiza esta Transformação Final: ele é parte integrante,
qualquer que seja o seu Futuro, da Transformação (ou não) da sua consciência.

Este corpo é, portanto, um ressonador, um ressonador que pode facilitar, em vocês, a Tranquilidade e a Paz,
propiciando viver o que é para viver.

Eu não vou, então, rever o conjunto dos elementos que eu lhes dei, mas simplesmente re-especificar alguns
exercícios (o mais amplamente possível) que podem permitir-lhes obter esta Tranquilidade.

Eu não irei falar sobre a respiração (que isso seja aquela do Coração ou sobre a respiração celular), mas eu
vou falar-lhes, sobretudo, das ferramentas mais importantes existentes em meio a este corpo, que constituem

as suas mãos e o seu Coração.

***

O fato de colocar as suas mãos em locais específicos do seu corpo, onde se situam o que foi nomeado as
Portas (e, em particular, as Portas situando-se no nível do estágio torácico), vai lhes permitir, ali colocando as

suas mãos, realizar um deslocamento da energia, da Consciência.
Permitindo obter esse novo equilíbrio, permitindo-lhes ajustar-se mais próximo do que se desenrola sobre a

Terra.
Permitindo-lhes, portanto, facilitar o estabelecimento da Paz e da Tranquilidade.

Eu os lembro de que no nível do peito, existe certo número de Portas que são acessíveis a vocês.
Essas são, essencialmente, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO, as Portas AL e UNIDADE, assim como a Porta KI-

RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Dessa maneira, então, e retomando assim o que eu pude dar a vocês, desde algum tempo (ndr: sua

intervenção de 07 de maio de 2012) (*), colocando as suas mãos, e tentando por vocês mesmos colocar as
suas mãos, ao nível dessas Portas, duas a duas, vocês poderão perceber, instantaneamente (quando eu digo
instantaneamente, isso é extremamente rápido), que o fato de colocar as suas mãos sobre as Portas permite

mobilizar, em vocês, o que vocês nomeiam e que nós nomeamos juntos: os chakras.
E favorecer a integração do que já foi dado, denominado Passagens.

Deste modo, portanto, colocando as suas mãos em diferentes locais, sobre essas diferentes Portas, vocês
poderão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, um trabalho de Reunificação, um trabalho sobre a sua

Consciência, sobre a sua respiração, que ocorre sozinho.
E que vai, então, deslocar o equilíbrio da sua Consciência, permitindo-lhes se instalar na Paz e na

Tranquilidade.
Cabe a vocês então testar, por vocês mesmos, as diferentes localizações das Portas, colocando ali as palmas

das mãos.

***

Eu os lembro também de que, desde quase dois anos, eu lhes comuniquei um conjunto de gestos e, em
especial, um gesto consistindo em colocar o dedo polegar sobre o que é nomeado 10º Corpo, o dedo

indicador sobre o que é nomeado 11º Corpo, e o dedo médio sobre o 12º Corpo.
Isso vai permitir, colocando as suas mãos desta maneira, reequilibrar os três centros da nova energia, situados

acima do peito, e favorecer, assim, a circulação da Consciência em meio à Lemniscata Sagrada.
Preparando, de algum modo, o seu Veículo Interdimensional para a sua funcionalidade a mais importante.

Dessa maneira, então, aí também, tentem por vocês mesmos, ponham em prática e vejam quais são os efeitos
obtidos (ndr: ver o protocolo intitulado “Yoga Celeste: Integração da nova Tri-Unidade” publicado em 22 de

agosto de 2010) (**).

***

São vocês que decidem, e unicamente vocês mesmos que devem, pela experiência, constatar os efeitos



desses diferentes Yogas, nessas partes, a fim de verificar o estabelecimento da Paz.
Isso será, se possível, para praticar, não nos momentos os mais adequados segundo vocês (ou seja,

meditações ou Alinhamentos), mas sim: pensar nesses gestos, nesses movimentos, nos momentos em que
vocês correm o risco de ser desestabilizados, devido ao estabelecimento de um novo equilíbrio entre o interior

e o exterior.
Visando colocar a sua Consciência na Infinita Presença, ou no Absoluto.

***

Se existir, em vocês, interrogações com relação a esses diferentes Yogas, nós iremos, se vocês bem o
quiserem, examinar juntos.

Apreendam-se bem de que o corpo é esse ressonador que vai lhes permitir modificar a sua Consciência, para
estabelecê-la em meio a novas expansões, a novos estados.

O conjunto das percepções (ligadas às Coroas Radiantes, ligadas aos Novos Corpos, ligadas também ao que
pode ocorrer, independentemente do peito e da cabeça, nas partes periféricas do seu ser: membros

superiores e membros inferiores) participa, aí também, do desenvolvimento da Onda da Vida, do Manto Azul da
Graça, assim como do Canal Mariano.

Se eu puder, então, ser de alguma utilidade para vocês, em relação às suas interrogações, eu tenho prazer de
dialogar com vocês e de trazer-lhes o que for necessário.

Assim, portanto, eu os escuto.

***

Pergunta: você abordou anteriormente, no que você citou, o Ponto KI-RIS-TI. Como situá-lo nesses
exercícios?

Parece-me extremamente difícil colocar uma palma da mão sobre esta zona ou sobre esta Porta.
Entretanto, vocês podem ali levar, simplesmente, a consciência, colocando as palmas das mãos em outros

lugares.
Vocês podem, também, colocar o cristal, como lhes foi comunicado, correspondente a esta Porta (ndr: o cristal

correspondente à Porta KI-RIS-TI é o Cristal Fonte (dito “Lemuriano”)).
Os cristais correspondentes ao conjunto das Portas, e a sua localização, são indicados no protocolo

“Reconstrução do Corpo de Ressurreição (ou Corpo de Estado de Ser)” publicado em julho de 2011 (***).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhes agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, eu vejo então que as minhas poucas palavras foram perfeitamente assimiladas.
Eu posso apenas, portanto, encorajá-los, e em particular, eu o reitero, nos momentos em que lhes parecer não

estar na Paz, para utilizar os diferentes Yogas que lhes foram dados.
Eles irão lhes permitir constatar, por vocês mesmos, uma eficácia muito mais marcante do que os elementos
que são mobilizados em vocês (e que irão se tornar cada vez mais móveis), irão permitir uma eficácia muito

mais importante do que a que existiu até agora, nos yogas bem antes dos meus (que isso seja
nos siddha yogas, que isso seja nos mudras, que isso seja em outras técnicas).

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, a eficácia do efeito direto sobre a sua Consciência.
Eu apenas posso encorajá-los a experimentar.

Eu apenas posso encorajá-los a testar, e a verificar por vocês mesmos.
O fato de permanecer Tranquilo, e de nada fazer, é perfeitamente realizável deste modo.

Porque praticando dessa maneira, vocês irão, literalmente, desviar a sua consciência da atividade mental, da
atividade da razão, e da atividade das próprias emoções.

Resultando, portanto, em uma pacificação do mental, em uma pacificação do emocional, assim como na
colocação em ressonância do que deve ocorrer, quanto à Passagem da última Porta, ou ainda, quanto à

emergência e a subida da Onda da Vida, bem como na ativação da Lemniscata Sagrada, ou ainda do Canal
Mariano.

Contribuindo, tudo junto, para colocar em movimento a sua Merkabah Interdimensional individual.



***

Vocês irão constatar, aliás, por vocês mesmos, que além dos Yogas, os momentos de elevação da
Consciência (para a Infinita Presença, ou para o estabelecimento na não-consciência do Absoluto) ocorrem

tanto mais facilmente, tanto na abordagem como na realização, pela cessação da atividade mental e emocional.
Isso se realiza por esses Yogas específicos, ou pela utilização de alguns cristais correspondentes a essas

Portas.
Os efeitos serão muito rápidos.

Eu os lembro de que isso é para realizar principalmente nos momentos em que, justamente, vocês perderam a
sua Paz, nos momentos em que lhes parecer estar agitado, emocionalmente, mentalmente, ou mesmo ao nível

do corpo.
Vocês irão constatar, por outro lado, quando da colocação em movimento dos elementos em vocês, e em

particular nas zonas periféricas deste corpo (ou seja, nos membros superiores e nos membros inferiores), que
a colocação na postura (com essas diferentes posturas, com esses diferentes gestos) irá lhes permitir, de

maneira rápida e conclusiva, instalar-se nesta Tranquilidade e nesta Paz.
O resto irá se desenrolar sozinho.

***

Eu lhes proponho então, em vista da brevidade do seu tempo de perguntas, para nos estabelecermos juntos
nesta Comunhão de Coração a Coração, e nesta Paz.

Para isso, por favor, se vocês o desejarem, fechar os olhos, descruzar os braços e as pernas.
Sem nada fazer, sem yoga, simplesmente, deixando acontecer o que deve se instalar na nossa Comunhão.

Eu lhes agradeço pela sua atenção, eu lhes agradeço pela sua Presença.
Vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu irei terminar a minha intervenção reforçando, de algum modo, o que foi dito pela Estrela MA ANANDA MOYI
(ndr: ver sua intervenção do mesmo dia, 18 de agosto de 2012) (****): o Amor está no instante Presente, na Paz

e na Tranquilidade.
É buscando esse Reino dos Céus, que está dentro de vocês, que a Liberação ocorre, e em nenhuma parte em

outros lugares.
Do meu Coração ao seu Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até breve.

************

NDR: extratos dos protocolos citados acima

AS PORTAS ATRAÇÃO, VISÃO, AL e UNIDADE
Colocar as mãos estendidas sobre as Portas

VISÃO: chakra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito
ATRAÇÃO: chakra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chakra do baço sendo elíptico, a

posição simétrica ao chakra do fígado convém perfeitamente, aqui)
*

Colocar as mãos estendidas sobre as Portas
AL: chakra de enraizamento da alma – do lado direito do peito, uma largura de mão acima do mamilo, ao nível

do 2º espaço intercostal
UNIDADE: chakra de enraizamento do Espírito – do lado esquerdo do peito, uma largura de mão acima do

mamilo, ao nível do 2º espaço intercostal
*

A PORTA KI-RIS-TI



KI-RIS-TI DAS COSTAS: entre as omoplatas, à meia altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chakra do
Coração.

*

A COLOCAÇÃO EM RESSONÂNCIA DOS 10º, 11º e 12º CORPOS
Os 2 polegares, juntos, são colocados sobre o 10º Corpo (à meia distância entre o pomo de Adão e a ponta do

queixo).
Os 2 indicadores, juntos, são colocados sobre o 11º Corpo (sulco nasogeniano, logo abaixo do nariz).

Os 2 dedos médio, juntos, são colocados sobre o 12º Corpo (concavidade, logo atrás da ponta do nariz).
Os braços ficam “colados” ao tronco.

Os punhos, juntos, apoiam-se contra o 9º corpo (saliência esternal).
Os anulares e os mindinhos tocam nenhum ponto do corpo, mas ficam juntos igualmente.

A cabeça é ligeiramente inclinada.
Na posição de pé ou sentado.

A frequência e a duração dependem do que convém a cada um.
*

************

(*) – Mensagens de UM AMIGO (12.04.2012, 07.05.2012, 06.06.2012 e 02.07 2012):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
*

(**) – ‘Integração da nova Tri-Unidade – YOGA CELESTE (5ª Etapa)’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-integracao-da-nova

*

(***) – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao

*

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-integracao-da-nova
http://2.bp.blogspot.com/-uy-zGGJciKo/UXFbaWhgHJI/AAAAAAAAA9E/uWrzkWA2pyo/s1600/000+UmAmigo+-+18.08.2012.JPG
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-reconstrucao
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions


(****) – MA ANANDA MOYI (18.08.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-18-de-agosto-de-2012-

autresdimens

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1562

18 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-18-de-agosto-de-2012-autresdimens
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1562
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120819_-_GEMMA_GA...

~ O ÊXTASE EM AÇÃO ~

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãos e Irmãs, dignem-se de receber todo o meu Amor.

Eu venho a vocês como retransmissora do Manto Azul da Graça e eu vou tentar exprimir, pelas minhas palavras
e pela minha Presença, ao mesmo tempo, em vocês e ao lado de vocês, o que significa esta simples

expressão: o Êxtase em ação.
Eu vou tentar fazê-los apreender, pelas palavras e pela consciência, em que o Êxtase, por si só, é certamente a

ação mais importante no mundo.
Como foi dito (e talvez vocês se lembrem), há atualmente, encarnadas sobre esta Terra, três Estrelas.

Houve, em todos os tempos, algumas Estrelas encarnadas, alguns Anciãos, e mesmo quando as nossas
presenças não eram conhecidas no mundo, a nossa ação, pela nossa presença e pelo nosso Êxtase, manteve,
em algum lugar, a conexão com a FONTE e com a Luz, não somente para nós, mas, é claro, para o conjunto da

humanidade.
Há muito tempo, durante a criação da Atlântida, foi preciso manter esta conexão.

Então, é claro, o Irmão ou a Irmã que observa um Êxtase do exterior, se pudermos dizê-lo, com o olhar da
razão, com a consciência da personalidade, vai ver ali, na maioria das vezes (e principalmente se não houver
percepção da Vibração da energia e da consciência), apenas uma perda de tempo, apenas uma pessoa que

está em outro lugar e não encarnada.
E, no entanto, se vocês pudessem ver o que acontece nos planos invisíveis, nos Éteres mais elevados da

Terra, vocês iriam constatar, por si mesmos, que essa própria ação do Êxtase vai, literalmente, banhar o Éter
invisível na Luz.

***

O Êxtase jamais é vivido para si mesmo.
Ele sempre tem uma implicação importante que é a de manter, então, a conexão com a Luz e de permitir a

essa Luz estar presente no Éter da Terra, mesmo ela sendo invisível para a personalidade, invisível ao olhar.
Naturalmente, a consciência habitual e ordinária da encarnação não pode apreender a ação do Êxtase, e a

personalidade sempre terá tendência a ali ver uma fuga da realidade, uma perda de tempo ou, quando muito,
um processo que não permite viver a sua vida.

Isso é, obviamente, muito diferente para aquele cuja consciência não está instalada na personalidade, mas, ou
presente em meio ao Si, ou Absoluta, pois, naquele momento, a percepção da energia se torna clara.
Há, além disso, e principalmente junto aos Irmãos orientais, possibilidades de cerimônia visando fazer

Comungar este Êxtase com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que ali assistem, mas, além da assistência, a ação

GEMMA GALGANI - 19 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120819_-_GEMMA_GALGANI.mp3


do Êxtase é muito mais importante.
Ela está situada diretamente no Éter da Terra e reforça a consciência de KI-RIS-TI.

O Êxtase reforça esta junção, esta conexão com a Luz e mantém esta ligação.
Dessa maneira, então, no que talvez vocês realizaram como papel de Ancorador, de Semeador da Luz, e agora

de Libertador da Terra, a sua ação mais fundamental é aquela que acontece nos planos invisíveis.

***

Então, é claro, o Êxtase propicia, como foi dito, a Alegria, o estado de Graça, Shantinilaya, os Samadhi.
O Êxtase mais puro é aquele que não é acompanhado de qualquer percepção de outra coisa senão do próprio

Êxtase.
O Êxtase onde não há nem visão, nem percepção, onde não há nada mais senão o Amor mais puro,

independentemente de qualquer visão, de qualquer memória e de qualquer identidade.
É este Êxtase (em meio à Infinita Presença ou no Absoluto) que tem a maior ação e a mais importante no Éter

da Terra.
Naturalmente, existem efeitos Interiores, mas, se este Êxtase exercesse simplesmente este efeito Interior,

haveria, de algum modo, efetivamente, nesse caso, uma visão e um estado pessoal não tendo qualquer
interesse pelo resto da humanidade.

O interesse, se eu puder dizer, do Êxtase, não é tanto o de vivê-lo, é claro, si mesmo, mas, bem mais, o de
criar esta Luz no Éter da Terra.

Os efeitos perceptíveis, para aquele que o vive, são, logicamente, importantes, mas eles são ainda muito mais
importantes para a Terra.

Toda a humanidade é beneficiada, mesmo não tendo consciência disso, mesmo não percebendo, mesmo ela
recusando, pois no Éter da Terra, mesmo Liberado das forças confinantes do astral, é importante compreender

que o Éter da Terra que foi alterado ainda não contém toda a Luz que deveria ali existir, como nos universos
Unificados. 

***

Quer sejam as Estrelas, os Anciãos ou místicos, o estado de Êxtase não é, propriamente falando, uma
meditação ou uma vontade, mas sim, justamente, o próprio desaparecimento da intenção de meditar, o

desaparecimento da própria pessoa.
E esse desaparecimento é, justamente, o que vai permitir servir ao conjunto da humanidade, de maneira bem

mais importante do que qualquer outra ação.
Então, é claro, enquanto o mental ainda estiver presente e não tiver sido, de algum modo, submetido (ao

Supramental, à Luz, a CRISTO), isso pode representar, mesmo para aqueles que vivem isso, uma sensação
de inutilidade.

E o que é próprio do Êxtase, também, é que ele cria, de alguma forma, um tipo de vício em si mesmo.
Este vício, como talvez vocês estejam constatando, convida-os a repetir o estado de Êxtase.

Então, nas primeiras vezes, o Êxtase (especialmente quando isso se torna cada vez mais importante, invasivo,
percuciente, até mesmo) pode se refletir, quando ele desaparece, por um sentimento de falta.

Viver Shantinilaya, e durante as passagens de retorno à personalidade, pode deixar, nas primeiras vezes, um
sentimento de falta e, por vezes, até mesmo de tristeza.

Vocês não têm que se preocupar com isso.

***

A intensificação dos seus momentos de ausência, a intensificação do que acontece no seu corpo e na sua
consciência, pode deixá-los, por vezes, quando isso se atenua e desaparece, uma sensação de vazio e de

falta, expressando-se então pela dúvida, pela ativação da razão.
Isso faz parte, eu diria, de um processo normal.

E essas oscilações de humor, essas oscilações da própria consciência, essas passagens que se efetuam
entre a personalidade e o Si (e, se isso for vivenciado, entre o Si e o Absoluto), permitem-lhes, justamente

(além do humor do momento, quando ele desaparece), darem-se conta, por vocês mesmos, do sentimento de
completitude total que se manifesta durante o Êxtase.

Mas o mais importante não está aí.
Pois o trabalho mais importante do serviço é certamente o que acontece, justamente, no nível do Éter da Terra

e não somente para vocês.
A ação do Êxtase é antes de tudo, então, intensificar a própria Vibração, a quantidade de Partículas

Adamantinas e a possibilidade de abrir, eu diria, alguns canais interdimensionais que possam ser utilizados pelo
conjunto dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs.

Existe então um efeito cumulativo e, como vocês notaram e como nós lhes dissemos, uns e outros, o que
vocês realizaram permitiu reduzir os tempos da Tribulação.



Isso foi uma grande bênção.
E como MARIA lhes disse há poucos dias (ndr: sua intervenção de 15 de agosto (1)), quanto mais este período
durar, mais vocês devem se alegrar, pois isso dá oportunidade de preencher o Éter da Terra cada vez mais de

Luz, de responder à Onda da Vida pelo seu próprio estado, e isso é o mais importante.
É isso que permite a um número sempre maior de Irmãos e de Irmãs conectar com o Supramental, conectar no

nível do Coração.

***

A ação do Êxtase não é uma passividade, não é uma retirada do mundo, não é uma fuga da realidade, mas,
sim, o estabelecimento de uma nova realidade.

O melhor serviço é nesse nível.
Então, é claro, vocês mesmos, quando vocês saem disso (se vocês o viverem), além da nostalgia do Êxtase

que estava aí alguns minutos antes, pode manifestar-se um mau humor ou ainda uma atividade mental que tenta
lhes dizer: “por que se preocupar?”.

E se justificando então pelo fato de que vocês têm atividades, tarefas a realizar, obrigações a cumprir.
Mas, quanto mais vocês crescerem no Êxtase, mais vocês poderão cumprir o que vocês têm que realizar, no

mesmo estado.
E alguns de vocês, ou já agora, ou logo mais, vocês irão se dar conta de que este Êxtase não cessa saindo
dele, de algum modo, e que os efeitos, os benefícios (para vocês e para todos os seus Irmãos e as suas

Irmãs, onde eles estiverem) vão se reforçar.
Vocês irão observar que, neste estado, vocês são capazes de fazer e de realizar as suas atividades com

grande desprendimento, sem ali se esforçar, sem ali pensar de forma negativa ou contrariada.
O aprendizado do Êxtase, a sua própria repetição, é certamente, para vocês como para a Terra e os seus

habitantes, a ação mais potente que pode existir, mesmo ela sendo invisível no exterior.
E é, aliás, o seu trabalho de Ancorador e de Semeador da Luz que, de alguma forma, amenizou as

dificuldades, que, de alguma forma, fez com que as coisas, por enquanto, aconteçam de forma mais suave do
que o que os profetas tinham anunciado.

***

O Êxtase em ação é a vontade da Luz, isso não é mais a sua vontade pessoal.
E esta vontade da Luz é Inteligência, pois ela sabe pertinentemente o que ela realiza, como se, em algum lugar,

a própria Luz fosse consciência: consciência atuante, consciência ativa.
E, aliás, aqueles de vocês que alcançam esses estados e que os vivenciam, dão-se conta de que além, por

vezes, das oscilações de humor, os mecanismos gerais da sua vida estão diferentes.
Isso contribui para estabelecê-los no desapego, isso lhes permite ver mais claramente os prós e os contras

deste mundo, como de todos os seres humanos com os quais vocês estão em contato.
E seja qual for este contato, agradável ou desagradável, esta Clareza, esta Transparência, é como se vocês
olhassem de outra forma, e é como vocês percebessem de outra forma o que está acontecendo, em vocês,

como o que acontece ao redor de vocês, assim como no planeta.

***

Viver o Êxtase não é nem uma fuga, nem uma meditação.
Viver as Comunhões conosco permite elevar o que vocês são e elevar a própria Terra.

É nesse sentido que os Anciãos lhes disseram para ficarem Tranquilos.
É nesse sentido que nós os convidamos, nós também, as Estrelas, para contemplarem os efeitos do Manto

Azul da Graça, dos seus estados de Êxtase, na sua vida.
Pois, lembrem-se: a Inteligência da Luz sempre será o que irá se manifestar, sem resistência, como uma

evidência.
Esta evidência transforma a sua vida e irá transformá-la cada vez mais.

E mesmo se vocês não estiverem conscientes disso, pelo fato do seu estabelecimento nesta Infinita Presença
(onde, por vezes, vocês têm a impressão de dormir, de adormecer, de não estar mais aí), vocês estão

totalmente aí.
E é justamente a sua Presença, inteira e total, aqui, mesmo no que vocês poderiam chamar de estase ou de

adormecimento, que tem os efeitos mais importantes na sua vida e no Éter da Terra.

***

Então, a ação do Êxtase é, antes de tudo, favorecer, no nível dos Irmãos e das Irmãs, o estabelecimento da
Comunhão e de eventuais Fusões.

Essas Comunhões e essas Fusões, além de lhes demonstrar que nós estamos mais próximos de vocês e que



nós nos aproximamos cada dia um pouco mais, tem por objetivo realizar o Céu na Terra e pôr fim à ilusão.
Assim que vocês concordarem em não expor o seu mental, a personalidade ou o que sobrou, a ação da Luz irá

ocorrer de forma cada vez mais premente, os contatos no Canal Mariano serão, eles também, cada vez mais
presentes e potentes.

O Êxtase é, portanto, a ação mais exata e mais pura da Luz para a humanidade.
Se vocês aceitarem o que eu estou dizendo, não para tornar uma crença, mas simplesmente para viver talvez

mais facilmente o que vocês têm que viver, em relação ao Êxtase, deixar-se-á ver claramente os efeitos na sua
vida.

Pois o Êxtase vai se refletir, além de si mesmo, no desenrolar da vida cotidiana, nas suas tarefas mais simples
com nas mais complexas.

O Êxtase vai levar a esta Plenitude e a esta Alegria tão particular que irá se instalar cada vez mais
profundamente e de maneira cada vez mais constante.

O Êxtase não tem necessidade de mostrar ou de demonstrar, pois ele é a demonstração da Luz.
Eu diria ainda que não pode ali haver realmente Luz sem Samadhi, sem Paz, sem Êxtase, de maneira muito

mais importante do que apenas nos momentos em que vocês o decidirem.
E, aliás, os testemunhos que nós lhes demos, algumas das minhas Irmãs e eu mesma, explicaram que, de
algum modo, assim que o Êxtase é estabilizado, torna-se ainda mais fácil de ter as informações, não sobre

este mundo, mas sobre a Verdade da Luz.
Assim procedia a minha Irmã HILDEGARDA DE BINGEN, por exemplo.

Então, é claro, para a personalidade, isso não pode ser e isso não pode existir.
Aquele que tem um olhar exterior não pode suspeitar por um segundo do que acontece nos planos sutis da

Terra.
E, no entanto, esta ação, como eu disse, é a mais importante que vocês podem manifestar.

***

O Êxtase, aliás, apenas pode durar, prolongar-se, como vocês certamente constataram, quando o mental não
intervém, ou quando vocês não tentam buscar a explicação do que é vivenciado.

E o Êxtase, quando não existe qualquer visão, qualquer percepção, exceto esta consciência que
vive Shantinilaya, é certamente a coisa mais importante para a Terra, para vocês, para todos os Irmãos e as

Irmãs da Terra.
Viver o Êxtase deixa-se também viver, fora de si mesmo, um sentido mais específico do que é da ordem da

Luz ou não.
Não para ali fazer um julgamento qualquer, mas justamente porque, tendo vivenciado o Êxtase, vocês sabem
pertinentemente que o Êxtase acontece no silêncio, nos espaços onde não há palavras, onde não há vontade,

onde não há interação com os Irmãos e as Irmãs que, eles, ali não estariam.

***

O Êxtase é então uma obra, uma obra crucial, sobre a Terra, porque ele também põe fim a tudo o que é
efêmero da natureza humana, sem, no entanto, que isso seja uma fuga.

O Êxtase muda os polos de interesse, ele muda a sua visão, ele expande o seu olhar, ele transforma o seu
corpo, ele transforma a sua relação com a Luz, e isso é perceptível, mesmo para vocês.

O Êxtase não é então o processo passivo que podemos imaginar, ou então é a passividade total da
personalidade e a ativação de tudo o que é luminoso, eterno, não submetido ao tempo e ao espaço.

É realmente isso que é importante.
Não é ter visões, relembrar o passado, seja ele qual for, não é tanto observar a Luz que se manifesta, por

vezes, por trás dos olhos.
Isso não depende de outro ser humano senão de vocês mesmos.

O Êxtase leva a se aproximar da sua própria Ascensão, cuja testemunha é o mecanismo de estase onde o seu
corpo parece realmente desaparecer, onde os pensamentos não têm mais necessidade de estar aí para dar a

sensação de existir, pois o Êxtase os faz viver bem além da existência, enquanto estando aqui, sobre este
mundo.

***

O Êxtase jamais deve ser considerado como uma fuga da vida, como um conhecimento exterior.
O Amor é Êxtase, assim como a Luz.

Algo que jamais irá conhecer a personalidade.
Então, é claro, para aqueles que não vivem isso e que não têm acompanhado, de uma maneira ou de outra, o

que nós comunicamos (ou, além do que nós comunicamos, as suas próprias Núpcias Celestes), isso será, para
esses Irmãos e essas Irmãs, uma grande dificuldade, sem o Êxtase: é acreditar que conhecendo a Luz do
exterior, que conhecendo as leis deste mundo, cria-se um conceito de caminho, um conceito de evolução.



E este conceito de caminho e de evolução vai, infelizmente, aumentar a distância entre a consciência ordinária
e o próprio Êxtase.

Existe ainda a possibilidade de manter a Luz vivenciada, secretamente, como uma forma de apropriação, que,
é claro, jamais será o Êxtase, pois o Êxtase, como vocês sabem, corresponde à Transparência.

E esta Transparência pode ser conservada, seja qual for a sua atividade.
Então, é claro, isso não ocorre de um dia para o outro, na maioria das vezes, mas por uma forma de

aprendizado onde, gradualmente e à medida do Êxtase, vocês realmente tomam consciência do que está
atuando.

***

A resposta, é claro, vai depender de onde vocês estiverem.
Mas lembrem-se de que o Êxtase vai deixar-se viver plenamente a sua encarnação, não mais enquanto um ser

separado e cortado da Luz, mas, efetiva e concretamente, conectado.
E todo o desenrolar da vida vai mudar de maneira muito mais importante do que o que deixou-se viver de

maneira individual.
Os efeitos do Êxtase irão se tornar, de algum modo, cada vez mais palpáveis, sobre a Terra como em vocês, e

como ao redor de vocês.
Então, é claro, a personalidade vai acreditar que o Êxtase irá impedir de cumprir, como eu disse, com as suas

obrigações, sejam elas quais forem, mas isso é falso.
O arrebatamento no Êxtase não os tira deste mundo, não por enquanto, até o momento do Apelo coletivo de

MARIA.
O seu trabalho é capital, não o trabalho que os alimenta, mas o trabalho do Êxtase que alimenta os seus Irmãos

e as suas Irmãs.
Sem qualquer vontade pessoal e sem ter necessidade ou vontade de agir.

***

Instalar-se no Êxtase e na Transparência aumenta a Luz ao redor de vocês.
A sua aura se transforma totalmente.

As três Lareiras emitem permanentemente, deixando-se experimentar a Paz e a Alegria, na tarefa mais ingrata
que vocês tiverem que realizar.

E se houver, nas suas vidas, elementos que ainda pareçam difíceis de assumir (quer seja de maneira afetiva ou
familiar, ou ainda profissional, ou em qualquer outra área), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o

Êxtase vai facilitar, ainda mais, a sua vida.
Naturalmente, há momentos em que a Luz lhes pede para sair do mundo, quer seja durante o sono ou pela

própria Estase, vivenciada e percebida como tal.
Esses momentos, efetivamente, eu não escondo de vocês, vão se multiplicar.

Mas é nesses momentos, se eu puder dizer, que vocês se preenchem de Luz, não para abrigá-la em vocês,
mas para retransmiti-la, sem qualquer vontade, e para banhar a Terra, os seus parentes e todos os Irmãos e

Irmãs da Terra, nesta Luz.
O Êxtase é então, tudo, exceto a retirada do mundo.

O Êxtase é tudo, exceto a negação do mundo, mas é realmente a espiritualização do mundo, da matéria.
Aí está a Ascensão, ela não está em nenhum outro lugar.

Nenhum conhecimento intelectual lhes será de qualquer ajuda para a Ascensão.
O que vocês podem praticar (como prece, como meditação, como técnica) apenas visa, em última análise,

fazê-los aproximar-se e viver o que eu acabo de dizer.
Esquecer-se si mesmo no Êxtase é encontrar o Amor, no seu sentido não localizado, é encontrar a Paz e

irradiar esta Paz, sem qualquer vontade pessoal.
 Simplesmente neste deleite peculiar do Êxtase onde o que se manifesta, além de qualquer percepção, é a

Graça em meio à Consciência.
Isso vai se tornar cada vez mais perceptível, cada vez mais evidente, a partir do momento em que vocês

aceitarem, a partir do momento em que vocês acolherem a Onda do Êxtase.
Ela pode aparecer (e irá aparecer cada vez mais facilmente) tanto sob a ação da Onda da Vida, como do Canal

Mariano e do Manto Azul da Graça, como pelo Fogo do Coração.
Lembrem-se, nos momentos em que isso parecer incidir em vocês, de que há um Apelo da Luz e que este

Apelo da Luz vai se tornar cada vez mais premente.
Mas a negação desta Luz, aí também, vai se tornar cada vez mais importante, pois existem muitos Irmãos e
Irmãs condicionados e formatados pelo seu processo espiritual que colocam, de imediato, por este próprio

processo, uma distância entre eles e o Êxtase.

***



O Êxtase não depende de qualquer conhecimento, de qualquer estudo: ele resulta do Abandono à Luz e do
Abandono do Si.

Pois sendo a nossa Essência comum, a nossa Unidade comum e o nosso Absoluto comum, a Luz não pode
mais existir, gradualmente ou brutalmente, no sentido de competição para aquele que vive o Êxtase, no sentido

de uma hierarquia, ou de realizar uma organização.
A Luz os faz descobrir, pelo Êxtase, a espontaneidade e uma leveza que não é uma fuga, mas uma leveza de
vida onde não há mais lugar para o acaso, onde não há mais lugar para o sofrimento ou para as resistências.

A Alegria vai então se tornar cada vez mais acessível para vocês, e a Paz cada vez mais evidente.
É esta intensificação da Luz, durante este tempo, que literalmente, como uma mudança de polaridade que

efetivamente irá ocorrer no nível da Terra, os faz também, a vocês também, mudar de polaridade.
Ou seja, mesmo se as atividades continuarem como antes, vocês não as veem mais e vocês não as realizam

mais do mesmo modo.

***

Como a minha Irmã MA lhes disse (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês vão ver cada vez mais claramente, em
vocês e ao redor de vocês, o que releva do medo e o que releva do Amor, não como um julgamento exterior
(ligado ao que vocês podem ver com os seus olhos ou ouvir com as palavras que são pronunciadas), mas,

bem mais, diretamente, de Coração a Coração.
E isso irá se refletir, aliás, pela intensificação do Som percebido no ouvido.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais evidentemente.
Ainda uma vez, mesmo se houver momentos em que justamente, diante desta evidência, a personalidade

apenas puder interrogar e frear, é naqueles momentos que vocês devem reconectar com o seu próprio Êxtase.
E lembrem-se de que o Êxtase age sobre toda a Terra, muito mais do que o que vocês poderiam fazer com as

palavras ou com uma ação.
O Êxtase é muito mais importante do que a ação exterior, por que ele é a maior das ações.

O Apelo da Luz vai lhes pedir para viver a Graça e, vivendo a Graça, as contrariedades da personalidade que
podiam lhes parecer intransponíveis, irão desaparecer sozinhas, não requerendo da sua parte qualquer ação.

Aí está a Graça, ela não está em outros lugares.
A Graça não depende de vocês, ela depende da ação da Luz, em vocês, a partir do momento em que vocês a

acolherem.
Toda a sua vida irá se tornar mais fácil, mesmo se os momentos de estase puderem lhes parecer dificilmente

compatíveis, justamente, com a vida cotidiana.
Uma vez efetuados os reajustes e o balanceio, vocês vão ver que isso não é nada.

A sua vitalidade será profundamente diferente, as suas necessidades fisiológicas também irão mudar.
Vocês poderão então avaliar, de maneira bem real, o que isso produz em vocês e, do mesmo modo, sobre a

Terra.

***

O Arcanjo MIGUEL lhes pediu, para o solstício e para o equinócio, para se reunirem, em silêncio, no Êxtase,
sem Intenção (ndr: ver a sua intervenção de 18 de agosto (2) onde ele aborda esta próxima intervenção de 22

de setembro de 2012).
A Inteligência da Luz vai agir de maneira muito mais fácil, assim, sobre a humanidade, aproximando-os sempre

mais da sua Liberação final.
Então, é claro, aquele que vê isso com a personalidade apenas pode ver uma fuga, uma negação da vida, pois
o objetivo da personalidade é o de se manter e de crer que simplesmente, colocando a Luz ali onde não existe,

as coisas vão ser mais agradáveis sobre este mundo.
Mas o objetivo não é o de ser agradável sobre este mundo.

O objetivo consiste em restabelecer a Verdade, em restabelecer o reino da Luz, não imaginando ou supondo
(contrariamente ao que muitos Irmãos e Irmãs acreditam) que a Luz vai mudar tudo e que a vida vai continuar.

***

Aquele que vive o Êxtase, cada vez mais facilmente, dá-se conta de que a verdadeira Vida não é aqui.
Como lhes disseram, aliás, aqueles que vivenciaram experiências de morte (sem serem, no entanto, místicos):

a morte, ela é aqui.
E mesmo se a visão da personalidade tender a fazê-los crer que tudo isso pode mudar, isso é apenas o medo

da personalidade, do seu próprio desaparecimento, que está se expressando.
Aquele que não passou para a Outra Margem, como lhes dizia o IRMÃO K, nada pode compreender e nada

pode aceitar do Êxtase.
E então, este Irmão e esta Irmã que nada podem viver disso, estão inscritos no medo.



E como lhes dizia a minha Irmã MA ANANDA, há apenas o medo ou o Amor, o resto são, de algum modo,
apenas ocupações e distrações.

Então, seja o que lhes disser o seu mental, o seu ego, ele vai dizer que isso de nada serve, ele vai dizer que há
muito mais coisas a serem feitas, arregaçando as mangas.

Ele vai dizer que vocês não estão mais encarnados, que vocês não podem mais aceitar responsabilidades.
Mas onde está a sua responsabilidade?

Ela está relacionada com este mundo, ou ela está relacionada com a Luz?
É um ou outro, aí também.

O batismo do Fogo Celeste, do Fogo do Espírito, vem lhes demonstrar isso.
Então, não há melhor opção senão aceitar o Apelo da Luz, senão deixar-se imergir, não em uma fuga, mas na

Plenitude da Luz.
Todo o resto acontece por si só.

Então, aquele que ainda está inscrito na personalidade, não o julguem, pois ele vai lhes dizer que é preciso
arregaçar as mangas, que é preciso agir concretamente.

Mas não há nada de mais concreto do que a ação do Êxtase.
Tudo depende, aí também, de onde vocês olham, e dali onde está a sua Consciência.

O Êxtase os faz ainda crescer na Luz, crescer na Paz, crescer na serenidade, assim que os primeiros
momentos de dúvida e de interrogação passarem.

Vocês não poderão mais negar os efeitos do Êxtase, tanto no seu próprio corpo como em todos os aspectos
da sua vida sobre esta Terra.

***

A Unidade não impede a ação na dualidade da personalidade, mas leva à sua transcendência.
Ela torna feliz tudo o que é para ser feito, tudo o que é para ser realizado.

Ela não pode levá-los a outros lugares senão para a Verdade, aquela que é Absoluta.
As verdades relativas desaparecem: as verdades relativas referentes ao que é temporário, ao que é efêmero, e

que não podem mais persistir.
O êxtase os instala na Eternidade, aqui mesmo, na certeza e na Alegria, e ele muda completamente o Éter da

Terra.
Naturalmente, eu diria também que aquele que não o vive, não pode conhecer, não pode ali acreditar.

Mas justamente, ao vivê-lo, isso não é mais uma crença, nem um conhecimento, é um estado onde a Alegria e
o Amor são onipresentes.

Seja o que for que puder dizer a personalidade, seja o que for que lhes disse o olhar separado dos olhos, há,
subjacente, esta Paz e esta Alegria.

As emoções irão deixá-los, o mental irá desaparecer.
Então, é claro, aqueles que começaram a viver isso podem se perguntar como eles vão realmente poder fazer

cálculos, fazer operações nos bancos, fazer compras, cozinhar.
Mas isso não é verdade, é apenas um período temporário e intermediário.
Vocês irão sair disso sempre maiores, mais luminosos, mais amorosos.

Só o ego pode crer no contrário.
A Inteligência da Luz não é uma palavra em vão, e vocês irão constatá-lo, cada vez mais, em vocês, já que,

como algumas Estrelas e alguns Anciãos disseram, todas as necessidades mudam.
O que lhes parecia vital, anteriormente, sob a ação do Êxtase, desaparece, como por encanto, da sua vida.

É o mesmo para os medos que podiam restar, já que ali apenas pode ter o medo ou o Amor.
E se o Êxtase estiver aí, o Amor está aí.

E então o medo não está mais aí, ou está cada vez menos.

***

Respondam ao Apelo da Luz quando isso se referir a vocês individualmente.
Não usem de subterfúgios, não adiem para outro momento, pois vocês não sabem quando a Luz voltará a

chamá-los.
É nesses momentos que é preciso dizer-se: “o que é importante?”.

O que é principal e capital para vocês, para a Terra?
Será que é chegar a tal hora em tal lugar, ou será que é, por exemplo, querer a todo custo fazer uma refeição a

tal hora, obedecer a regras, a limites, a contextos que vocês próprios fixaram, a maior parte do tempo, para
vocês, ou será que é a Liberdade?

A Luz os chama para a Liberdade e para realizar a sua Autonomia.
Isso não é um processo nem egotista, nem narcisista, mas está aí o verdadeiro serviço para a Luz.



Isso não está em obrigações.
O Serviço à Luz não é adequar-se a um objetivo que vocês se fixaram, porque o único objetivo que deve

doravante preenchê-los, agora, é esta tranquilidade na qual a Luz atua.
Cabe a vocês, como sempre, decidir, se essa é a sua verdade ou não.

Tudo isso acontece agora, pois esta é a preparação para a Ascensão coletiva da humanidade.
Como MIGUEL lhes disse: “os sinais do Céu e da Terra vão se tornar cada vez mais evidentes”.

Então, é claro, aquele que recusar viver esse Choque da Humanidade (por que isso é um), estará na negação.
Aquele não quer ver, e que não vai querer ver, não o julguem, pois mesmo se ele lhes parecer consolidado na

personalidade, esta consolidação apenas representa o medo, o medo do seu próprio desaparecimento, da sua
dissolução.

Como eu disse, na personalidade, a vida, para vocês, está aqui, mas esta vida não é a verdadeira Vida.

***

Todos aqueles que passaram, como dissemos, para o outro lado, testemunharam que aqui vocês estavam
confinados, confinados em um corpo, em algo que é pesado, no qual não há leveza e, sobretudo, não há

Liberdade.
A verdadeira Liberdade não é deste mundo, mas vocês devem Libertar este mundo e isso passa pelo Êxtase,

isso passa por uma outra consciência, um outro estado que, efetivamente, cada vez mais, parece fazê-los
romper com os hábitos do passado.

E é aí que será necessário se perguntar qual é a coisa mais importante para vocês.
A Luz ou o resto, todo o resto?

E será realmente preciso responder a esta equação, a esta pergunta.
Se vocês quiserem se apropriar da Luz, simplesmente para salpicar a sua vida de Luz, para mascarar o medo,

a Luz irá escapar de vocês.
Se vocês aquiescerem à Luz, o Amor irá preenchê-los e preencher o mundo.

É o desafio que todos vocês têm que viver, em graus diversos e em momentos diversos.
E vocês também irão constatar que, seja qual for a desordem do mundo, mesmo se houver em vocês

pequenos distúrbios, o Amor, a Luz, serão muito mais potentes do que todos os inconvenientes deste mundo.
Mas é preciso ainda fazer a escolha da Luz, não como uma escolha de destinação, não como um destino final,

mas, bem mais, no que é aceito para ser vivido ou recusado de ser vivido.
Como sempre, vocês são o único mestre a bordo neste veículo, na sua consciência.

Não escutem ninguém, apenas escutem o que lhes diz a Luz.
Se ela lhes pedir para parar na beira da estrada, façam-no.

Se ela lhes pedir para ficar na cama o tempo necessário, façam-no.
Não há obrigação que se mantenha diante da Verdade da Luz ou, então, isso significa simplesmente que vocês

quiseram ser salpicados de Luz e continuar a sua vida ordinária, sem nada mudar, mesmo requerendo e
declamando a Luz.

Vocês estão frente às suas próprias responsabilidade e aí está o Choque da Humanidade.
Aquiescer à Luz ou ficar no medo e na negação?

Não haverá alternativa e cada um é livre de viver aquilo para que veio sobre esta Terra, nesse tempo.
Mas cada vez mais, como disseram MARIA e MA (ndr: MA ANANDA MOYI), vocês não poderão viver o medo e

o Amor.
Será um ou outro.

***

Não se preocupem (como isso foi dito e eu o repito agora) com aqueles que, por enquanto, não parecem nem
viver, nem ser afetado por esse processo.

Contentem-se em viver o que a Luz pede para vocês, ficando bem atentos ao seu objetivo.
A verdadeira Vida vai lhes parecer como não sendo deste mundo, mas enquanto vocês não o viverem, isso de

nada serve dizer-lhes.
Simplesmente, como diria BIDI, refutar este Efêmero já fornece um suporte para a abertura da Porta para a

Eternidade.
Não hesitem em viver cada vez mais intensamente a Luz, sem restrição e sem freio e, sobretudo, sem medo.
Não há outra solução senão resistir ou se Abandonar completamente, manter uma identidade ou aceitar perder

esta identidade, não para o nada (vazio), mas para o Pleno e a Plenitude.
Isso pode efetivamente causar um pequeno problema para a personalidade, já que neste nível há uma escolha

crucial: a Ressurreição ou a não Ressurreição, a aceitação ou a recusa.

***



Então, é claro, até agora, era fácil dizer que vocês procuravam a Luz, que vocês estavam em um caminho
espiritual, que vocês purificavam o que chamam de karma, que vocês evoluíam.

Mas a Luz não é uma evolução.
O Amor não é uma evolução.

Como foi dito ontem, isso é uma transubstanciação: é a Passagem da lagarta para a borboleta.
A lagarta é efêmera, a lagarta, como foi dito, não conhece a borboleta.

Há, neste nível, um ato de Abandono para fazer.
Então, nós estamos também, aí, conscientes de que segundo a sua história pessoal, os medos estão, talvez,

mais ou menos aí, eles são mais ou menos intensos.
Lembrem-se, nos momentos em que o medo se manifestar ou, então, nos momentos em que vocês tiverem

dúvida, de que a sua Essência é a Luz, e de que a Luz está bem além deste tipo de questionamento, de
interrogação.

Chamem-nos, nós iremos ajudá-los, naqueles momentos.
Se aparecerem sintomas neste corpo, se aparecerem visões, se ocorrerem manifestações neste corpo ou nos

seus corpos sutis, não se preocupem com isso nos momentos de Êxtase e de Estase, vão além.
A Luz sabe o que ela tem que fazer.

As suas resistências irão reforçar as manifestações, as dores ou outras coisas.
O Abandono do Si e o Abandono à Luz deixar-se-ão constatar, bem depressa, por vocês mesmos, se isso for
vivido, que os únicos elementos que podiam impedi-los de vivê-lo eram os medos, não há outro fundamento.

Vivendo o Êxtase, vivendo Shantinilaya e vivendo o Absoluto, vocês poderão efetivamente constatar, por
vocês mesmos, que, de fato, isso sempre esteve aí e que somente os mecanismos do pensamento, os

mecanismos de adesão às crenças, diversas e variadas, impediam-nos de vivê-lo e de vê-lo além de qualquer
visão.

Eu vou parar aí as minhas palavras.
Permitam-me ficar com vocês em silêncio, durante alguns instantes, sem nada desejar, sem nada pedir, sem

evocar até mesmo Comunhão ou outra coisa: simplesmente Presente a si mesmo, Presente a cada um de nós,
aqui.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E lembrem-se também de que todos os prazeres deste mundo, sejam eles quais forem, apenas podem ser
efêmeros.

O prazer da Luz é Eterno e Eternidade: ele é muito mais vasto do que o prazer da satisfação de alguma coisa.
Isso é uma certeza, a partir do momento em que vocês o aceitarem, por que vocês irão vivê-lo.

Vocês estão aí para isso.
Eu vou terminar com estas frases: tudo o que surgiu da carne é perecível e efêmero.

Somente o Espírito é Eterno e vocês São, antes de tudo, Espírito.
Prisioneiros em uma carne que é preciso, no entanto, levar, ela também, para a Liberdade.

***

Eu sou GEMMA GALGANI, eu os Amo.
Vocês são eu, como eu sou vocês: a Unidade do Amor, na multiplicidade das aparências.

A Unidade da Luz.
A Alegria da Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Luz seja a sua Morada.

Que a Paz esteja em vocês, a cada sopro.
Até logo.

************

1 - MARIA (15.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 - ARCANJO MIGUEL (18.08.2012):
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html


***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec5ab.html

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-19_aout_2012-articlec5ab.pdf
19 de agosto de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/GEMMA_GALGANI-19_aout_2012-articlec5ab.pdf
http://autresdimensions.info/articlec5ab.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou SNOW.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Durante a minha última vinda, eu lhes falei dos quatro Cavaleiros do Apocalipse e do que eles representavam
na sua ação sobre a Terra.

E eu vou lhes falar, hoje, dos quatro Elementos que se manifestam neste corpo e nesta consciência onde
vocês estão.

Com uma introdução de algumas palavras que poderiam surpreendê-los.

***

Do Grande Espírito, saiu a Luz.
O Grande Espírito é Amor e Absoluto.

Da Luz, emanaram os Elementos, Elementos que encontramos por toda parte, em todos os mundos, em todas
as vidas.

Esses Elementos (que eu nomeava, para a Terra, os Cavaleiros do Apocalipse) são o que o Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) denominou para vocês Hayoth Ha Kodesh, os Quatro mais próximos da

FONTE.
Emanações da FONTE, a própria emanação do Grande Espírito.

Os Elementos da Terra, no corpo do homem, foram cortados.
Eles reencontram hoje a sua plenitude.

Eles são as testemunhas, neste corpo de carne, da revelação que se faz.
E cada Elemento revela algo que lhe é próprio e que é próprio de vocês.

E essas quatro revelações levam a conectar o Grande Espírito.

***

A Terra, primeiramente: é ela que torna denso e mais pesado o corpo e o faz dormir, e o seu Som confere a
este corpo a sua densidade, o seu peso.

É o momento em que o corpo não responde: ele retorna para a Terra.
E vem, em seguida, o Elemento Água: a Água que se espalha por toda parte e que elimina os limites e a

separação e que lhes propicia viver a Dissolução.
Depois, vem o Elemento Fogo: aquele que se lança para o alto, cujas chamas elevam e se elevam, traduzindo

o retorno ao Fogo do Espírito, ao Fogo Celeste.
Ele lhes propicia viver os diferentes Fogos.

Ele lhes propicia sentir seu calor, seus arrepios que percorrem os limites deste corpo.
E depois, enfim, o Elemento Ar: aquele que já tinha atuado na abertura da boca e na Passagem da Reversão

da garganta e que, agora, atua na sua face e no seu nariz, aí onde passa o ar.

***
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Os seus quatro Elementos se despertam neste corpo.
É o apelo do Grande Espírito.

É o apelo da Verdade.
É o apelo à grande festa onde a Água e o Fogo não são mais opostos, onde a Terra e o Ar não são mais

opostos, onde a densidade de um e a densidade do outro se juntam.
A Água é apenas o Fogo em processo de formação.

A Terra é apenas o Ar em processo de formação.
E a consciência segue o corpo e o corpo segue a consciência.

A Terra prepara o êxtase.
A Água revela o êxtase.

O Fogo os devolve à imortalidade.
E o Ar ali se junta para elevá-los.

O Grande Espírito é isso.
Os quatro Elementos são os seus quatro agentes que estão presentes, por toda parte em vocês, por toda

parte sobre a Terra.
Viver os Elementos é viver a natureza, é viver o sopro do Grande Espírito que ilumina, aquece e revela vocês.

O Ar é o apelo da Grande Mãe a todos, que vocês a chamem de MARIA, de KUAN YIN, não importa.

***

Os Elementos sobem em vocês, neste corpo e nesta consciência.
Eles ressoam, em vocês, como as Trombetas do seu Despertar, dizendo a vocês que esse é o momento, que

os Elementos não serão mais separados, mas, eles também, estarão em Comunhão.
A Terra, fecundada pela Água e pelo Fogo, eleva-se no Ar.

As minhas palavras são apenas imagens, mas traduzem o que acontece.
A Terra congela e se expande: a sua Terra como este corpo.

A Água põe fim à separação deste corpo.
O Fogo ergue e o Ar transporta.

O Grande Espírito chama, assim, cada criatura a se revelar e a se elevar.
A Terra se enche de Água e de Fogo, dando ao Ar a capacidade para se reunir e investir com o Éter.

A Terra é o que está na parte inferior do corpo, que foi fecundada pela Onda da Vida, otam-tam da Terra.
A Água abriu vocês ao batismo da Comunhão.

O Fogo lembra a vocês o que nós somos: partícula do Grande Espírito e Fogo.
O Ar eleva o corpo.

Assim é o apelo do Grande Espírito, o apelo do Céu e da Terra que ocorre também em cada um.
Os sinais do corpo não podem enganá-los.

Eles guiam a consciência deste corpo para não mais ser assimilada ou identificada, para transmutá-lo, pelo
reconhecimento do Grande Espírito.

E isso é agora sobre esta Terra.
Aí está o grande mistério.

***

Para vocês, no ocidente, todas as religiões roubaram de vocês os seus Elementos, sem qualquer exceção,
fazendo-os crer em alguma coisa que nós, Índios, nós sabemos de toda eternidade.

Aqui, sobre a Terra, nós somos constituídos dos Elementos da Terra.
No céu, nós somos constituídos dos Elementos do céu.

Excluir os Elementos é excluir a vida.
Assim sempre agiram as forças que os privaram da Liberdade.

Reencontrar os Elementos é reencontrar a Liberdade.
É uma grande alegria, uma grande renovação, sem se apoiar em nada que possa estar alterado ou falsificado.
Assim são esses tempos onde o Grande Espírito sopra, onde o Fogo Celeste se coloca, onde a própria Água

se transforma, e onde a Terra (que abriga também o mesmo Fogo) abre-se para deixar passar o Fogo.
O Fogo de cima, o Fogo debaixo, a Terra de cima, a Terra debaixo, a Água de cima e a Água debaixo, dois

aspectos da mesma Verdade.
Os Elementos se tornam sensíveis, cada vez mais, e vocês ali respondem.

Eu sempre disse a vocês que a Natureza é sua aliada porque aqui sobre a Terra nós temos a mesma



composição, a mesma natureza.
Os Elementos são as forças vivas, o esboço da vida.

***

Aquele que despertou os seus Elementos não será tocado pelos Cavaleiros, mas levado para a Verdade ainda
maior.

Reconhecer a natureza é reconhecer a sua Natureza.
Viver os Elementos é viver o último Encontro, o mais importante.

Tudo isso acontece agora.
Nada há de assustador.

É apenas o retorno da Verdade.
 É uma celebração, é um canto e é uma dança: o canto e a dança das células do corpo, o canto e a dança da

consciência.
Convite a se despertarem, a não mais acreditarem, exceto no que vocês vivem.

É o que veio lhes dizer o Grande Espírito, o que vieram lhes dizer os Cavaleiros, e o que lhes dizem os seus
Elementos.

Momentos de grandes regozijos.
Àquele que não reconhece os Elementos e os Cavaleiros, falta este regozijo.

O que vocês veem fora acontece dentro, cada vez mais.

***

O desdobramento dos Cavaleiros se faz agora sobre o conjunto do seu corpo, como sobre o conjunto da
Terra.

Ninguém poderá evitá-lo.
Estejam atentos e vivam o que os Elementos dão a vocês.

Não busquem mais nada e não rejeitem nada.
A Natureza é sua aliada, os Elementos também.

Os Elementos são a força viva do Grande Espírito.
Eles são a força viva do Despertar deste corpo, do Despertar da noite e da ausência de Luz.

Nada pode escapar aos Elementos e, sobretudo, nada do que construiu o homem do ocidente que se afastou
e que tem se afastado da Verdade.

Deixem os Elementos Ser, deixem os Elementos Livres porque isso é a sua Liberdade.
Que isso sejam os sintomas do corpo (que eu dei) ou os sintomas da consciência, é sempre o Grande Espírito

que se dirige a vocês pela sua Embaixadora MARIA.
Ninguém pode desviar os Elementos.

Vocês sentem o vento soprar, mas vocês não sabem de onde ele vem e para onde ele vai, e isso é
comparável para cada Elemento: sem início e sem fim, apenas inscritos na manifestação que é para viver.

A Terra e o Grande Espírito o decidiram.
Vivam-no, simplesmente.

***

Eu sou SNOW ou PLUMA BRANCA.
Eu sempre escapei aos olhos dos homens divididos.

Hoje, A Luz e os Elementos iluminam o mundo, em vocês e sobre a Terra.
Vocês apenas têm que acolhê-los, que deixar que ajam, enquanto emanação da Luz.

Eles sabem muito bem o que fazer e como fazer sem que vocês ali se envolvam, sem que vocês ali se
atrasem.

Facilitem a sua tarefa, em vocês.
Não resistam e ninguém pode ali resistir.

Vejam além das minhas palavras.
Vejam além desse sentido aparente.

***



Eu sou SNOW e, por minha vez, eu abençoo vocês.
Eu os convido a ser, enfim, vocês mesmos, além do corpo desta Terra.

Esse corpo é para a Terra.
O que vocês São é para o Grande Espírito e para a Liberdade.

SNOW lhes diz até uma próxima vez, no Grande Espírito e no Amor, na Luz.
Até logo.

************

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1561

19 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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DERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONALDERROCADA DO SISTEMA DE PREDAÇÃO ORGANIZACIONAL

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, eu vim lhes falar e completar, de certa maneira, o que eu disse a vocês, há algum

tempo, a respeito da Autonomia e da Liberdade (ndr: intervenção de IRMÃO K de 1º de Abril de 2011) (1).
Eu os lembro de que o princípio deste mundo encarnado, que não é o princípio existente nos Mundos

encarnados denominados Livres, é um princípio de falsificação consistindo em seccionar, como vocês o
sabem, uma parte da Luz e, em todo caso, a possibilidade, usual e habitual (existente nos Mundos Unificados e

mesmo em encarnados nos mundos de carbono), de manifestar e de conscientizar, em permanência, uma
conexão e uma confiança na FONTE e no Absoluto.

Eu venho lhes falar e lhes pedir não para partilhar uma interpretação ou uma visão, mas bem mais, para vocês
se darem conta do que as minhas palavras vão significar.

***

O princípio da falsificação induziu, de certa maneira, à perda do princípio da Inteligência da Luz e à perda do
princípio de organização ligado a essa Luz.

Isso foi, portanto, substituído, uma vez que é impossível efetivamente viver, em qualquer que seja a Dimensão,
sem organização.

Sobre este mundo então, do qual vocês ainda são parte envolvida, a própria organização social (que diga
respeito à célula familiar, à organização da sociedade, que seja no nível político, econômico, financeiro) essas

organizações sociais, e, sobretudo, no nível espiritual, são o ferrolho da ilusão e do confinamento.
Eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma reflexão que é muito lógica e que, mais uma vez, não é

uma exposição filosófica, mas sim um elemento a mais para levar ao que eu desenvolvi concernente à
Autonomia e à Liberdade.

A organização social, sobre este mundo (a organização familiar, a organização econômica, espiritual), vai
induzir, devido à ausência da Inteligência da Luz, um princípio de organização hierárquica que será sempre

constituída de maneira piramidal.
Parece lógico neste mundo que cada um busque escalar, de alguma maneira, os escalões dessa pirâmide. 
Isso se faz muito naturalmente na família em que há a autoridade dos pais e os filhos que aí são submissos.

Em outras esferas (e essas outras esferas concernem tanto ao que eu nomearia o espiritual como ao
econômico ou a todo sistema de organização fora da família) essa hierarquização piramidal se acompanha

sempre de uma forma, mais ou menos abrupta, de competição. 
Essa competição se apoiando seja sobre valores de conhecimento, sobre valores financeiros ou sobre valores

que eu qualificaria de filiação ou de transmissão, qualquer que seja essa forma de transmissão do poder. 
A hierarquização piramidal é então resultado de uma competição, natural ou não, mas que vai acabar por

colocar os indivíduos, em número cada vez mais restrito, até o que é chamado de cabeça, o dirigente ou os
dirigentes.

Novamente, isso se aplica tanto à economia como ao espiritual.

***
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Esse princípio de competição, resultado, portanto, do conhecimento ou de uma transmissão, vai, como vocês o
vivem, induzir uma noção de superior e de inferior: aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que recebeu

a transmissão e aqueles que vão obedecer, de uma maneira ou de outra, aquele que está na cabeça.
Esse princípio, aceito como o fiador de certa forma de equidade, de legalidade e de lealdade social, é apenas,

de fato, a parte visível do iceberg ou o que subjaz, de maneira muito geral e sofrendo apenas muito poucas
exceções, o princípio de predação que tem sido o trabalho em meio ao confinamento.

Nos Mundos Unificados, a noção de hierarquização piramidal não pode, em caso algum, existir.
É claro, existem muitos ensinamentos relatando as Ordens Angélicas, Arcangélicas.

A única hierarquização, existente nos Mundos Unificados, decorre diretamente da Inteligência e do
agenciamento da Luz, independentemente das consciências que se instalam ou viajam sobre as linhas

Dimensionais, de tempo ou espaciais.
Não existe, e isso é impossível, o princípio de competição ou de superioridade.

A organização do grupo social, como de um grupo espiritual, vai se traduzir, quer se queira ou não, em
encarnação, por uma dominação que resulta diretamente da predação que, ela própria, como eu disse, está na

origem da falsificação.
Ora, enquanto existe uma predação, não pode existir Liberdade.

***

Então, é claro, a primeira objeção que viria à mente, seria de dizer: mas a vida não seria possível, sobre a
Terra, sem organização dos grupos, quaisquer que eles sejam.

 E eu lhes responderei: é efetivamente exato.
Não poderia existir demanda de qualquer falsificação se a organização, qualquer que ela seja, tivesse sido

rejeitada pelos humanos, desde o início.
O fato de considerar como normal e lógico ter um superior hierárquico, de considerar como lógico e normal que

existe uma autoridade (porque é mais competente do que você, mais adequado do que você) participa, de
maneira indelével, da submissão e da privação da Liberdade.

Aquele que está no alto vai então comandar.
Ele vai dirigir segundo sua visão ou segundo seus objetivos, novamente espirituais, sociais ou morais.
Mas subjacente a esse princípio de organização e esse princípio de hierarquização, haverá sempre a

predação.
É excepcional que o princípio que dirige a cabeça esteja ligado à empatia ou ao carisma uma vez que, por
definição, a empatia e o carisma não podem se manifestar a menos que uma consciência se coloque no

mesmo nível daquele para o qual essa consciência exerce a empatia ou o carisma.
Desde que haja organização, desde que haja então uma cabeça, há, portanto, uma privação total da Liberdade

e da Autonomia.

***

O grupo humano encarnado, assim como todos os mamíferos, está submetido a esse princípio de hierarquia
piramidal.

Aliás, não sofre nenhuma exceção, senão vocês teriam bem rápido empregado os termos da anarquia ou da
ausência de regulação.

A Inteligência da Luz não pode se acomodar, de nenhuma maneira, nesse princípio de predação, nesse
princípio de hierarquização e de controle por aqueles que estão acima daqueles que estão em baixo.

E, contudo, o conjunto das religiões, o conjunto das organizações sociais, econômicas, políticas, financeiras,
obedecem, sem nenhuma exceção, a esse princípio.

O ápice foi mesmo designar, por aquilo que é chamado de voto ou de democracia, aquele que seria colocado
à cabeça de um grupo, qualquer que seja.

Que esse grupo seja um país, um estabelecimento econômico ou não importa qual grupo social existente.
E vocês chegaram ao ponto em que nenhum homem, nenhuma mulher, viria a considerar a iniquidade de tal

sistema.
Qualquer organização vai, portanto, reforçar a ilusão de uma superioridade, do que quer que seja, em relação a

quem quer que seja, ou do que quer que seja.

***

Esse princípio não está de nenhum modo presente em meio aos Mundos Unificados.
 Mesmo que estejamos, quanto a nós, Anciãos, organizados segundo uma Assembleia, essa Assembleia é

Livre.



É, aliás, a qualidade da nossa Consciência, em ressonância com nossas Linhagens estelares e nossa Origem
estelar, que determina nosso lugar, essa assembleia se situando, é claro, para cada um de nós, no mesmo

nível.
O Comandante não está acima nem abaixo.

Ele é aquele que realiza a síntese das Vibrações e das Consciências que nós emitimos.
Esse não pode ser o caso em meio a este mundo dissociado.

A alteração da Luz, através do eixo falsificado da Luz, não permite um equilíbrio.
Eu diria mesmo que esse desequilíbrio é a própria assinatura da organização social do mundo no qual vocês

ainda estão.
Existe então um topo, existe, portanto, uma base.

Esse princípio piramidal basta, a ele mesmo, para atar a Autonomia e a Liberdade de todos aqueles que aí
estão submetidos sem nenhuma exceção.

O princípio de predação, mesmo se ele não for apresentado assim, vai ser o princípio que vai sustentar a
competição e, portanto, a ausência de implementação da Inteligência da Luz, em igualdade, em relação às

próprias consciências que aí estão submetidas.

***

Assim, portanto, a ‘organização social’, qualquer que seja a natureza e o nível, é o ferrolho total da ilusão.
Enquanto existir uma organização, enquanto existir uma cabeça, não pode existir a Liberdade.

Isso, eu já disse em minha última encarnação, com força e vigor.
Todo princípio organizacional passa necessariamente pela ascendência de uma consciência sobre uma outra

consciência.
Mesmo se existe um respeito do que é nomeado “lei”, a própria lei se substitui à Inteligência da Luz e vem

então, de alguma forma, tentar nivelar essa deficiência da Inteligência.
As leis não visam senão uma coisa: a preservação de regras estáveis, justamente, por aqueles que estão à

frente disso.
Isso funciona tanto no conjunto das religiões como no conjunto dos sistemas políticos, quaisquer que eles

sejam.
O que está subjacente a isso é, portanto, a predação.

Essa predação se exerce, sobre um mundo que eu qualificaria no mínimo de furtivo e inaparente, mas que, de
nosso ponto de vista e de nosso olhar, é, muito evidentemente, o ferrolho da referida ilusão.

***

Desde que haja ascendência, poder, tomada de poder, há, necessariamente, uma dominação e há,
necessariamente, um oprimido porque aquele que é oprimido, mesmo se ele não o sabe, entregou, de fato,

sua Liberdade para aquele que a tomou.
O Amor, a Luz, os Mundos Unificados, são Livres.

Aliás, nós nos chamamos Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Um mundo Livre não pode conhecer o menor princípio de organização gerada por uma consciência, qualquer

que ela seja e qualquer que seja seu nível.
O que age é sempre a Inteligência da Luz que, por ela mesma, sustenta os Mundos e organiza os Mundos,

independentemente de qualquer regra e de qualquer lei que poderia ser emitida por uma consciência.
Vocês imaginam então que tudo o que poderia se apresentar a vocês, enquanto hierarquia espiritual, não é
senão uma falsificação a mais deste mundo, existindo sobre os mundos não visíveis, traduzindo-se por um

termo denominado “mestre”.
Não existe nenhum “mestre”, no nível dos Mundos Livres.

Não existe qualquer mestria uma vez que a mestria está diretamente conectada à Inteligência da Luz, à sua
arquitetura, ao seu desenvolvimento ao seu desdobramento, mas não corresponde, de modo algum, a uma

vontade qualquer.

***

O próprio princípio da hierarquização, existente em meio a um grupo restrito de indivíduos, vai colocar um
problema maior: mesmo se essa cabeça aparece como amorosa, como algo que quer o seu bem, isso não é

possível.
Qualquer forma de conhecimento, colocando um indivíduo em uma posição dominante, sobre este mundo, se

traduz, inevitavelmente, pela predação e não pode ser de outra maneira.



Diante das objeções que eu assinalei (quer dizer que a vida não poderia existir sem tais sistemas de
hierarquização ou de organização) eu lhes responderia que efetivamente este mundo não duraria cinco minutos

e, portanto, a ilusão não existiria mais, instantaneamente.

***

Nós temos, e vocês têm, Liberado a Terra dos seus envelopes isolantes.
Existe, desde alguns anos, certo número de elementos que se desenrolaram neste sistema solar e que

visaram quebrar os diferentes confinamentos, suprimir os diferentes Véus, que podiam ser colocados sobre a
consciência humana.

Isso foi efetuado.
Isso resultou de maneira concomitante, na Liberação da Terra, do Sol e na sua possibilidade de serem Livres.

Resta, no entanto, uma última etapa que é a ruptura da organização criada pelos homens em meio a este
mundo.

É muito exatamente o que se desenrola desde agora e ao que vocês vão assistir.
A ruptura da organização piramidal (tal como ela é conhecida em todos os grupos sociais, quaisquer que eles

sejam, qualquer que seja seu tamanho) é a condição sine qua non da sua Liberação.
O retorno da Luz, com o alinhamento galáctico, com certo número de aspectos particulares do Sol e da Terra,
não pode, de maneira alguma, acomodar-se à menor dominação, à menor predação e à menor competição.

A competição é, em outros lugares, o apanágio dos mundos dissociados.
Quer essa competição se exprima em meio a um casal, quer se exprima em meio a uma competição esportiva,

em meio ao que vocês chamam de livre empresa, não são senão confinamentos.

***

Toda tomada de poder, toda tomada de ascendência, de uma consciência sobre um grupo de consciências,
não se pode chamar diferentemente senão de predação e de privação de Liberdade.

Notem o paradoxo: isso se chama, em seu mundo: “a livre empresa”.
Vocês veem por vocês mesmos que isso não corresponde verdadeiramente à realidade, mas é mesmo a

antítese.
Isso não é uma visão, isso não é um ponto de vista, mas é uma realidade Vibratória e energética.

Desde que não haja Luz suficientemente, desde que a Luz tenha sido desviada ou amputada, há, por reflexo
vital, a necessidade de organização, de atribuição de papel, que existe em todo grupo, quaisquer que sejam as

circunstâncias desse grupo.
Que seja em meio a um povo nativo, que seja em meio a um estabelecimento bancário, que seja em meio a

uma família. 
A ausência de Liberdade confina, ainda mais, na ausência de Liberdade.

A organização permite estruturar.
A própria estruturação vai dar na fossilização e na ausência de Liberdade.

São as leis físicas que são perfeitamente conhecidas, perfeitamente adaptáveis, a tal ponto que em meio aos
mundos ditos dissociados, nós falamos de negentropia (entropia negativa) e de entropia.

Os sistemas viventes, neles mesmos, conhecem apenas a entropia.
A colocação do mal nessa entropia (ou negentropia) vai se traduzir por uma rigidez cada vez maior das regras,

das leis, resultando sempre em mais privação de Liberdade.
O nascimento do que foi denominada, neste mundo, a era moderna industrial e, em particular, a eletrônica,
permitiu criar, como talvez vocês o vejam, meios de controle e de escravidão cada vez mais aperfeiçoados

que, depois de muitos anos, se colocam no lugar deles próprios, sob o pretexto de segurança, sob o pretexto
de medo.

A ausência de Liberdade não pode senão reforçar a ausência de Liberdade.
Uma consciência submissa a uma outra consciência não pode, em definitivo, senão se submeter cada vez

mais.

***

Existe então, em meio a este mundo, um princípio inerente que visa sua própria autodestruição.
De fato, nenhuma vida pode subsistir, além de um certo tempo, quando existe um princípio de organização que

dura suficientemente muito tempo e que vai se enrijecer no tempo, e implicar em privações cada vez mais
importantes.

Muitos místicos e profetas (desde o tempo do Apocalipse bíblico, no sentido de Revelação, passando por



alguns místicos do vigésimo século) têm lhes prevenido, de algum modo, do advento de um sistema de
controle eletrônico visando privar o humano de todas as suas liberdades.

Eu pude dizer, em encarnação, e eu repito a vocês esta noite, que é impossível se sentir em boa saúde em um
sistema social que está doente e em agonia.

Assim, portanto, e apesar das aparências, a fossilização do sistema hierárquico piramidal, tal como vocês o
vivem, é um fator determinante para fazê-los tomar consciência do confinamento, da ausência de Liberdade, de

todo sistema, qualquer que ele seja.
Dessa maneira, levando-os a se reposicionarem em relação a essas leis, em relação a essas organizações.

Mas como vocês o sabem, aqueles que se opõem ou que se oporão a essa hierarquia piramidal, qualquer que
ela seja, serão imediatamente afastados do sistema piramidal.

 Imaginem, em meio a um grupo religioso, em que um simples adepto quisesse tomar o lugar daquele que está
à frente disso, o sistema piramidal, ele próprio, o excluiria instantaneamente.

É exatamente o que aconteceria em todos os domínios possíveis das organizações sociais e, sobretudo, no
nível espiritual.

***

Então, o retorno da Luz, a Liberação da Terra e do Sol, assim como o fato de terem podido, para muitos de
vocês, retirar alguns Véus, vai permitir-lhes ver, cada vez mais claramente, o enrijecimento do sistema de

controle do humano, chamado de ‘sistema de controle mental do humano’, através, justamente, do que lhes é
visível nas organizações.

A desestruturação e o desaparecimento de todas as organizações são, portanto, uma preliminar à Liberdade e
à Autonomia.

Todavia, vocês não podem, de maneira alguma, se opor, frontal ou diretamente, a esse sistema.
É questão, simplesmente, através da iluminação da Luz cada vez mais potente, de ver as coisas como elas

são.
Se vocês tivessem a possibilidade, como nós a temos, de ver o que realiza essa organização piramidal

hierárquica, vocês estariam aterrorizados com o que se desenrola sobre os Planos sutis, etéreos. 
A partir do instante em que se manifesta uma ascendência de uma consciência sobre uma outra consciência,

tece-se uma relação.
Essa relação não é kármica, mas vai drenar, de algum modo, a consciência e a energia para o topo.

Aquele que está no alto da pirâmide (mesmo se vocês o chamam de uma estrela, em suas variedades
musicais), vai, literalmente, se alimentar da atenção e da consciência que lhe é projetada.

Que essa atenção e essa consciência sejam muitas vezes benéficas, ou muitas vezes negativas, não muda
estritamente nada.

Existem canais energéticos, invisíveis aos seus olhos, que vão drenar tanto a energia, como a consciência, do
grupo de indivíduos que aí estão submetidos, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um ditador, quer seja um ser humano que se apresente como um guia espiritual ou como um
“mestre”, o resultado é exatamente o mesmo: a submissão do grupo que aí colocou sua atenção, sua

consciência e sua energia. 
E vocês não podem, de nenhuma maneira, romper esse círculo vicioso.

***

É nesse sentido que não pode existir (enquanto a Luz não estiver totalmente restabelecida) a possibilidade de
romper, no escalão humano, esse modelo de predação.

O fim da predação passa pela dissolução total desta Dimensão, permitindo-lhes, em um primeiro tempo, a
Autonomia e a Liberdade.

A partir do retorno da Luz não falsificada e, segundo as suas escolhas que lhes são próprias, cada um de
vocês poderá então, segundo a sua Vibração, dirigir-se para o sistema solar que lhes é mais adequado.
Nos Mundos Unificados (mesmo de carbono, portanto, de terceira Dimensão) existem, alguns, que nós

chamamos de Anciãos ou Patriarcas, que estão, unicamente, não no alto da pirâmide, mas, muito exatamente,
na base da pirâmide, que não existe: essa pirâmide se resolve em um círculo.

É por isso que nós falamos de Conclave e de Assembleia.
Em nenhum caso, a Consciência Unificada pode se acomodar em uma estrutura piramidal.

Assim como isso lhes foi explicado, há muitos anos, por um dos governadores da Intraterra, existem
Assembleias. 

Essas Assembleias são representadas por estruturas geodésicas que não têm nada a ver com as estruturas
piramidais.

Em meio a uma estrutura geodésica, a energia emitida por cada um dos participantes é captada, da mesma
maneira, com a mesma intensidade, por todos os participantes.



***

Existe, portanto, no nível da Inteligência da Luz, uma distribuição equitativa, sem nenhuma predação, sem
nenhuma competição, tanto da consciência como da energia.

 Eis por que existem numerosos símbolos, sobre esta Terra, que utilizaram o princípio da organização
piramidal, visando a submissão final da humanidade, pela via eletrônica.

Nós nos servimos desse suporte eletrônico para lhes entregar os elementos necessários para a sua Liberação,
para o fim da predação e da competição.

Portanto, vocês estão em um momento crucial em que a tomada de consciência e a visão etérea dessa
predação vão lhes aparecer. 

Sua consciência se tornará cada vez mais lúcida sobre esse princípio de predação exercido em todas as
camadas sociais. 

Essa tomada de consciência vai levá-los, é claro, a se reposicionarem ou não.
O simples fato de ver essas linhas etéreas de predação vai ser suficiente para extraí-los.

Isso não é uma luta, isso não é uma oposição e ainda menos uma confrontação, mas sim a colocação na Luz
do que é um sistema organizacional sobre a Terra.

Mesmo dentro da família, há uma autoridade nomeada parental.
Isso não pode existir, mesmo nos mundos Unificados carbonados, uma vez que, a partir do instante em que há

uma filiação, os laços de filiação são rompidos instantaneamente, a tal ponto que, se houver uma filiação
genital, os filhos nascidos da união de um polo masculino e de um polo feminino, se reencontram para serem

elevados por uma estrutura geodésica de 24 indivíduos e, de nenhuma maneira, pelos ascendentes.
Não pode existir a colocação em submissão do que quer que seja em todos os Mundos Livres.

***

A ruptura do sistema organizacional, em todos os escalões, é então uma preliminar indispensável para a
Liberdade e a Autonomia.

É muito exatamente o que vai começar a se desenrolar. 
O fim da predação e o fim da competição se acompanhando da Liberação pela Luz, e não pode ser de outro

modo. 
Eu os convido a refletir sobre o que eu lhes disse.

É claro, a primeira questão que vem e que eu já levantei, é:
Como imaginar este mundo, em que vocês estão, funcionar sem organização?

Ele não o poderia.
Mas qual é o interesse de continuar um mundo em que a organização, tal como ela é aparente e inaparente, se

traduz pela submissão, pela privação da Liberdade?
Essa submissão e essa privação da Liberdade, vocês têm os efeitos, cada vez mais evidentes, no que se

desenrola como cenário sobre este mundo desde, eu diria, algumas dezenas de anos.
Os meios técnicos oferecem, para aqueles que estão na cabeça dessas organizações, meios de controle, sem

precedentes, de seus feitos e gestos, de seus movimentos, de suas finanças e, finalmente, de sua alma.
Vocês não podem escapar a isso.

Nenhuma anarquia, no sentido humano, poderia torná-los Livres já que a anarquia não seria senão a luta contra
a organização.

E toda luta contra a organização se voltaria, infalivelmente, contra aqueles que a atacaram, na medida em que,
vocês o sabem, existe uma noção de equilíbrio.

E quanto mais há consciências submissas a um sistema hierárquico, menos vocês podem se opor, sobretudo
a título individual. 

Há um peso energético das egrégoras, de manutenção no confinamento. 
Essas ligações invisíveis, etéreas, nos são totalmente visíveis, e o serão, para vocês.

***

Naquilo a que vocês prestam atenção, vocês o alimentam.
Assim, olhando uma estrela na televisão ou olhando e levando seu penhor, sua garantia, ao que vocês

nomeiam um dirigente espiritual, vocês desviam sua própria energia no sentido de uma submissão, de uma
escravidão, e vocês se privam, vocês mesmos, da sua Liberdade.

De maneira alguma a Liberdade e a Luz podem autorizar o prosseguimento de tal processo.
Os mecanismos a caminho, e que se desenrolam sobre este planeta, irão se expressar, muito naturalmente,

pela derrocada de todo o sistema de predação organizacional.



 Isso é lógico.
Isso não resulta de uma luta, mas isso resulta, diretamente, do retorno da Luz. 

Assim, todos os sistemas piramidais e de escravidão verão o seu fim, em um prazo muito curto.
Isso está diretamente ligado à Luz vindo do Sol Central da Galáxia.

Vocês não têm então que lutar e ainda menos querer se subtrair do que se desenrola, porque o que se
desenrola colocará fim, de maneira natural, a esse sistema de organização social.
Não há outra maneira de arrebentar o último ferrolho da ilusão e vocês aí estão.

***

Eu não quero introduzir questionamentos.
Eu lhes peço, simplesmente, para ler atentamente o que eu lhes disse e para reler.

Eu retornarei, evidentemente, a fim de responder às questões, mas em um momento posterior.
A organização social é o último ferrolho da ilusão.

O fim da predação, o fim da competição, passa pelo desaparecimento desse último ferrolho.
Assim, quaisquer que sejam os acontecimentos geofísicos que foram anunciados (que seja por alguma das

Estrelas, por alguns Arcanjos), essa ação elementar se desenrolará, é claro, no nível dos sistemas
organizacionais.

Como foi dito pelo bem amado João: “não há diferença entre o Interior e o exterior”.
A ação dos elementos é a mesma, para todos e para todas, e ela é a mesma principalmente para tudo o que foi

criado pelo humano.
Tudo o que é falsificado deve desaparecer, sem nenhuma exceção.

Aí se encontram a Liberdade e a Autonomia.
Eu terminarei então com estas palavras.

Eu lhes peço para receberem todo o meu Amor, a minha saudação Fraternal e os comprometo a estarem na
Verdade.

Eu lhes agradeço e lhes digo até alguns dias.

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e vou escutar, com deleite, as questões que vocês
pensaram em colocar-me.

Podemos começar.

Questão: como discernir se uma entidade que se apresenta a nós é benéfica?

Não é uma questão de sensibilidade.
Uma entidade chega, sempre, de algum lugar.
Então, é claro, se vocês não tiverem sensibilidade, se vocês não tiverem qualquer chacra aberto,
se as Coroas não estiverem abertas e se vocês não sentirem a entidade chegar, como vocês
querem saber?

Não há possibilidade.
Ou, então, é preciso encontrar alguém que seja capaz de ver, de sentir as entidades.

SRI AUROBINDO havia explicado que as entidades de Luz chegam pelo Canal Mariano ou, em todo
caso, pelo alto e à esquerda, enquanto os desencarnados, que não são, necessariamente,
negativos, chegam no alto à direita.

Há entidades astrais que podem penetrar o plexo solar, há larvas astrais que podem vir fixar-se,
geralmente, na coxa esquerda, e há entidades que tentam se camuflar, mas que chegam por trás.

Por trás, em geral, no alto, hein? (eu não falo do impulso KI-RIS-TI Metatrônico), por trás da cabeça,
são entidades que pertencem a formas de vida que mantêm a ilusão da matriz. Mas sem as
percepções Vibratórias, isso me parece extremamente difícil, não é?

De qualquer modo, é muito simples.
Se vocês são Absoluto, nenhuma entidade, como nenhum humano pode fazer o que quer que seja.
Porque vocês estão Livres de toda forma, não estão mais instalados nem na personalidade, nem no
Si.

Portanto, nada pode manifestar-se em relação a coisas que vocês chamariam negativas.

Isso não existe mais quando vocês estão nessa Verdade Absoluta.

>>>

Questão: quando a Onda da Vida está instalada, sente-se, sempre, ela subir?

De modo algum.
Havia sido dito que o Êxtase e a Onda da Vida deviam subir e aparecer para casar-se, primeiro,
com o Coração e, em seguida, com o Bindu, não é?, com o décimo terceiro corpo, lá em cima,
acima da cabeça.
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Há fases.
Vocês podem, é claro, reativá-la e senti-la, permanentemente, mas vocês a sentirão no ponto de
partida e no ponto de chegada.

Há uma permeabilidade tal, quando a Onda da Vida subiu,completamente, isso desencadeia a
Transparência e, geralmente, a possibilidade de ser Absoluto ou a capacidade para ser Absoluto.

Mas, do mesmo modo que um chacra, normalmente, vocês não o sentem, quando os circuitos são
permeáveis, quando o que é inscrito ao nível dos dois primeiros chacras com o medo, os medos, é
transcendido, a Onda da Vida vai pô-los em Êxtase, à vontade.

Mas vocês não a sentem, permanentemente.
Contrariamente, se quiserem, na Coroa Radiante da Cabeça, à qual vocês estão conectados,
permanentemente (mesmo se isso diminua, alguns dias, aumenta, alguns dias).

Mas, ao nível da Onda da Vida, uma vez que ela atravessou, realiza o trabalho dela; vocês podem
fazê-la reativar, seja com cristais ou pela consciência.

Mas eu não vejo o interesse, a partir do instante em que vocês cruzaram essa Porta – que não
existe – e que os põe em estado Absoluto.

>>>

Questão: há uma relação entre a Onda da vida e o Canto das células, evocado por SNOW?

O Supramental veio da cabeça, de Sírius, ele veio de Alcyone, ele penetrou em vocês.

É a irradiação, eu creio, que foi chamada do Espírito Santo.
Isso faz parte da Tripla Radiação, que foi iniciada quando dos Casamentos Celestes.

Essas energias, essa Consciência Vibral desceu, ela abriu os chacras, forrou o canal mediano da
coluna vertebral de Partículas Adamantinas e, depois, voltou a subir do Kundalini ao nível do Canal
do Éter.

Depois, acrescentou-se a Onda da Vida – com características específicas – que tomou o mesmo
caminho, que subiu ao nível do Canal do Éter, assim que os dois primeiros chacras não estavam
mais trancados, se se pode dizer, em relação ao medo.

Em seguida, a respiração passa, com o Fogo do Coração, ao nível do Coração e não mais dos
pulmões, como se vocês não respirassem mais e, a um dado momento, essa Dança e esse Canto
das células – eu penso que isso quer dizer isso – é o momento em que o conjunto de células do
corpo, ao nível verdadeiramente orgânico (e mais energético ou Vibratório), vai implicar a mutação
celular.

Então, é claro, há uma ligação com o Supramental, na condição de que o Supramental esteja
encarnado até embaixo.

E há outra ligação com a Onda da vida e a alquimia específica que se realiza ao nível do chacra do
Coração – que lhes havia sido explicada por um dos Anciãos – e que vai entrar em ressonância com
o que foi chamado o Triângulo da Nova Tri-Unidade e o Ponto KI-RIS-TI, nas costas, que modifica a
estrutura Vibratória do peito, uma vez que todo o peito põe-se a Vibrar fisicamente.

São as células, talvez (a expressão que ela quis empregar) que dançam e que cantam.

A um dado momento, quando a Luz chama-os (pela Onda da Vida, pelo Supramental, pelo Coração,
pelas entidades de Luz que descem ao seu lado), há uma respiração celular e uma Vibração que
vão traduzir-se, ao nível de suas percepções, como se vocês fossem picados por milhares de
agulhas.

É a irradiação, pela Luz, de toda sua estrutura celular.
Naquele momento, pode-se chamar a isso o Canto e a Dança das células, mas pode ser ligado à
Onda da Vida, pode ser ligado ao Manto Azul da Graça e é, eu diria, a conclusão da cristalização,
cristalização é uma má palavra, mas a encarnação do Supramental no conjunto desse corpo, que
assinala que esse corpo está Ascensionando, simplesmente.

>>>

Questão: quando procuro uma questão, o mental para e nada vem.



É um processo normal.
Alguns Anciãos e algumas Estrelas falaram-lhes de efeitos preliminares à Ascensão, espécies de
estases, na qual o mental não responde mais, na qual, por vezes, o corpo não responde mais.

Portanto, se não há mais questões, geralmente, em sua vida, isso quer dizer que você se
abandonou à Luz.

Resta, agora, abandonar o Si.

>>>

Questão: as memórias liberadas pelos Seres de Luz fazem parte da personalidade?

Quando há um Ser de Luz que intervém nas memórias – seja em um chacra ou, então, nos medos
arquetípicos, o medo da morte, o medo do abandono do Si – é normal que haja coisas que se
eliminem, mas elas se eliminam de onde?

Da personalidade, é claro.
Elas são inscritas em nenhum outro lugar.
Por vezes, na alma, mas isso não remonta até o Espírito.
Portanto, por vezes, vocês têm tal atração na matéria, em sua pequena pessoa, em sua vida, que é
necessário que algo intervenha para ajudá-los a dar o passo.

Portanto, não há qualquer ambiguidade nisso, é perfeitamente lógico: isso diz respeito à
personalidade, e nós sempre temos dito que ninguém pode fazê-los cruzar a Porta Estreita e
ninguém pode fazê-los Ressuscitar em seu
lugar. Mas se vocês têm engramas, ainda, nos quais acreditam – sejam problemáticas familiares,
cármicas ou outras – é, necessariamente, culpa de memórias.

Portanto, vocês não têm que trabalhar nas memórias, nós lhes repetimos isso suficientemente.

Era possível, há ainda alguns anos, mas, hoje, se vocês trabalham nas memórias, vão recristalizar-
se, ainda mais, porque vão subir as Vibrações dessas memórias.

Os Seres de Luz que trabalham nas memórias não trabalham desse modo: há uma transmutação da
memória, não é uma descristalização da memória que recorra à personalidade.

As consequências não são, de modo algum, as mesmas, e a liberação não é, de modo algum, a
mesma, em relação a essa memória.

>>>

Questão: tenho pensamentos repetitivos, ou mesmo obsessivos de abandono, de traição,
de rejeição da parte de meu companheiro, apesar de ter tomado consciência do fenômeno.

Isso remete ao que é nomeado o medo do abando o e o medo da traição.
Isso diz respeito ao companheiro, mas pode dizer respeito não importa a quê.

Quer dizer que a característica desses pensamentos obsessivos é que eles são induzidos por
apegos ligados a feridas que foram vividas,
Portanto, para nada serve reencontrar o elemento que desencadeou isso.

Mas a pessoa diz: «tenho pensamentos».
Mas não são vocês que têm pensamentos, são os pensamentos que vêm de seu cérebro o mais
arcaico, que lhes sussurra coisas muito desagradáveis as quais vocês devem enfrentar.

Primeiramente, vocês não são seus pensamentos, isso foi dito, repetido, incansavelmente.

Enquanto vocês são identificados a esse gênero de pensamentos, não podem ser Livres.

Quer dizer que, quando vocês portam sua consciência, sua atenção sobre um pensamento que
chega, a primeira coisa que vocês fazem, vocês dizem: «são meus pensamentos».

Mas não, são secreções ligadas às feridas passadas.
Portanto, já, é preciso desidentificar-se desses pensamentos passados, porque eles não são
vocês.

Quando vocês têm pensamentos assim, o que isso quer dizer?
Isso quer dizer, obviamente, que vocês não estão instalados, suficientemente, no instante presente.



No instante presente não há pensamentos.
Assim que há um pensamento, vocês não estão mais no instante presente, e as transformações de
sua consciência, o que vocês vivem dão-lhes a ver isso.

Então, coloquem-se a questão (quando vocês vivem processos que permitiram ativar a Coroa
Radiante do Coração, receber o Manto Azul da Graça, por vezes, viver a Onda da Vida), se vocês
chegariam, ainda, a identificar-se aos seus pensamentos.

Como diria BIDI, vocês atuam, ainda, na peça de teatro, e é isso que vocês não conseguem ver.

Vocês ainda estão presos e estão persuadidos de ser a pessoa que vive
isso. Enquanto vocês são identificados a esse corpo (e, no entanto, creio que ele lhes repetiu isso,
furiosamente, o querido BIDI), enquanto vocês são identificados à sua pessoa e ao seu
pensamento, é muito simples, vocês não podem encontrar a Liberdade.

Portanto, quando vocês dizem: «tenho pensamentos», isso quer dizer que a pessoa que diz isso se
identifica aos seus pensamentos, isso quer dizer que, aí, há um trabalho de distanciamento e de
conscientização de que vocês não são seus pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a um pensamento que chega do passado e que diz respeito,
sobretudo, a outra pessoa, companheiro ou não companheiro, e que volta assim, sem parar,
enquanto vocês se identificam a esse pensamento e querem que ele desapareça, ele recomeçará,
porque não são vocês que pensam, sobretudo para esse gênero de pensamento, é ligado à sua
memória.

Portanto, o primeiro trabalho é deixar a Luz trabalhar, é, sobretudo, não mais identificar-se a tudo
isso.

Os processos de Comunhão, os processos de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização, os
contatos conosco são destinados a fazer pôr uma distância. Agora, se vocês têm um prazer sádico
em estarem submissos aos seus próprios pensamentos, é seu problema.

Todo o aspecto da Luz Vibral permitiu-lhes, ou deveria permitir-lhes – mesmo se a Ascensão
aconteça nessas células, nesse corpo – ver que vocês não são esse corpo, que vocês não são
esses pensamentos.

Enquanto vocês são identificados a pensamentos, sobretudo desse estilo, obsessivos, recorrentes,
que dizem respeito a um julgamento sobre outra pessoa, mas é claro que vocês estão na
personalidade, totalmente presos nela.

Vocês não são capazes, ou não querem, ou não apreenderam que vocês não são essa pessoa.

Como vocês querem ser Transparentes a Luz e Liberados, inteiramente, quando dão o mínimo peso
ao que não é vocês?

E esse gênero de pensamento é típico de algo que se criou por sua vivência e que se manifesta de
maneira automática.

Mas isso não é vocês.
A primeira coisa a fazer é, já, conscientizar-se de que vocês não são esses pensamentos.

É preciso vê-los passar.
Isso, todos os ensinamentos sobre a meditação já disseram, longamente.

Enquanto há emoções, enquanto há medos, enquanto há esse gênero de pensamentos, vocês não
podem ser Livres.

Vocês podem viver o Si, podem viver momentos nos quais acedem à sua Essência, momentos de
Samadhi, mas viver momentos e experiências não é estar estabelecido na Liberdade. Mas,
enquanto vocês jogam o jogo desses pensamentos que chegam e que vocês são persuadidos de
que são os seus, vocês não têm qualquer Liberdade.

Esse é o trabalho da Luz, não, unicamente, do Abandono à Luz, mas, quando vocês aceitam
abandonar o Si.

Senão, esses pensamentos vão, literalmente, neste final dos tempos, lhe deteriorar a vida.

À época, eu havia dito: podia-se pôr sob o tapete.
Depois, eu disse que se tirava o tapete: portanto, a poeira estava ali.



Agora, vocês não têm mais lugar algum onde esconder-se.
Mas isso não é feito para prejudicá-los, o que acontece.
É, simplesmente, a colocação na Luz e essa colocação na Luz deve acompanhar-se,
verdadeiramente, ao nível da consciência, de tomar consciência de que esses pensamentos nada
têm a fazer com vocês.

Enquanto vocês creem que são vocês que pensam, vocês se enganam.
Sobretudo para esse gênero de pensamentos.

>>>

Questão: uma criança é, verdadeiramente, espontânea, quando é, naturalmente, sedutora?

Mas desde quando uma criança procura seduzir?

Uma criança é espontânea.
Uma criança que procura seduzir está, já, na perversão.
É seu olhar de adulto que vê a sedução, porque você é marcado pela sedução.

Uma criança não seduz ou, então, ela é pervertida.
Não há sedução natural em uma criança, uma vez que ela está na Espontaneidade e na Infância.

Se seu olhar o faz ver sedução em uma criança, eu me coloco pequenas questões, não é?

Não há qualquer sedução, há a Espontaneidade em uma criança.
A sedução começa a intervir quando a razão está aí e a criança apercebe-se de que é preciso ser
amável ou comportar-se assim para obter satisfação.

É, justamente, quando ela tomou consciência de que estava separada dos outros e que podia obter,
pela sedução, algo, por exemplo, que ela não merecia.

Mas é, já, uma criança que saiu da Infância.
Portanto, a sedução é uma perversão.

A necessidade de seduzir não existe na criança.
Ela existe no adulto, é claro.

Enquanto vocês trabalham para seduzir, vocês estão na manipulação e nem me falem de sedução
natural.

A Espontaneidade é o contrário da sedução, porque a sedução visa obter uma vantagem, qualquer
que seja, quer seja um doce ou uma relação, digamos, física.

Portanto, a sedução é uma dissimulação, uma vez que há um desejo.
É a necessidade de apropriar-se de algo.

Nada há de pior do que a sedução.
Ora, uma criança, na primeira infância, no sentido que você entende, é natural.

Quando ela sorri, sorri naturalmente, ela não vai colocar-se a questão do que vai obter como
vantagem.

Se ela começa a colocar-se a questão, é o início da perversão do adulto, portanto, do ego, que não
existe.

Não há qualquer estrutura egoica nas crianças, mas, em geral, é o que elas tomam junto aos pais,
hein?, até os sete anos.

Portanto, é preciso tomar-se aos pais.
Mas, depois, é claro, todo ser humano vai desenvolver estratégias que vão permitir-lhe
compreender o jogo, como vocês chamam a isso:..., algoz, vítima, salvador, a recompensa, o
reconhecimento. Mas toda necessidade de reconhecimento, no sentido da pessoa, é uma sedução.

E a sedução é uma manipulação, o que quer que se diga disso, o que quer que se pense disso.

O princípio da maquiagem, arquetipicamente.
A maquiagem para realçar algo é uma necessidade de dar uma bela imagem.

Então, vocês vão dizer: «sim, mas é porque é preciso que eu me apresente bem para os outros».
Mas eu lhes garanto que, no interior, há, subjacente, a egrégora da sedução.



Como a publicidade: quando vão vender-lhes um automóvel, não vão apresentá-lo sujo, não é?

Portanto, uma criança, se está na Infância, ela é espontânea, não há sedução natural, isso não
existe.

Ou, então, é o olhar do adulto que está alterado por sua própria necessidade de seduzir.

Ou, então, não é a palavra sedução que devia ser empregada.

>>>

Questão: como podem exprimir-se os medos?

Hoje, mais do que nunca, em relação ao Supramental, ao Manto Azul da Graça, à Onda da Vida, se
vocês o vivem, tudo o que acontece em sua vida é feito, pela Inteligência da Luz, apenas para
mostrar-lhes e demonstrar-lhes o que resta em vocês.

Se você tem medo de ser traído, você será traído.
Mas é o outro que é responsável?

Você apenas atrai o que emite.
E, se você está no medo, você está certo de que com a Luz, é o que vai acontecer-lhe.

Quando se diz que o pensamento é criador, ele não é criador para todo mundo, mas, com a
intensificação da Luz e o fim do confinamento, os planos multidimensionais estão mais próximos de
você: você se torna, em pensamento, criador, e é instantâneo.

Portanto, se há, em vocês, um modo de funcionamento que volta sem parar, como há pouco, sobre
o medo da traição e do abandono, o que vai acontecer?

Bem, a traição vai acontecer em sua vida, não pode ser de outro modo.
Vocês não podem preservar-se de uma traição fazendo tudo para proteger-se de uma traição.

Isso é válido para a personalidade.
Mas, dado o que vocês vivem, as passagens no Si, no Estado de Ser, as passagens no Absoluto,
se vocês são Absoluto, se mantêm assim, pequenos elementos, mas há todas as razões do mundo
para que eles lhes cheguem, esses elementos.

É isso que é preciso ver.
Então, foi-lhes dito, também, para vê-lo, não para agir contra, mas aceitar reconhecê-lo.

Como disse SRI AUROBINDO, há poucos dias, interior, exterior, isso nada quer dizer.

É a personalidade que vê interior e exterior.
Mesmo se vocês ainda não estão na Transparência total do Absoluto, o que quer que aconteça a
essa personalidade, não é vocês.

Se vocês têm medo da água e devem Ascensionar sem o corpo, vocês serão afogados, é tão
simples assim.

>>>

Questão: o exercício dado para a deslocalização da consciência é atualidade? (ndr: na
rubrica “protocolos”)

Sim, é claro, porque vocês vão liberar, efetivamente, o chacra da garganta.
Eu os lembro de que vocês nascem, na encarnação, pelos chacras inferiores, mas que vocês
nascem, na Eternidade, graças ao Fogo do Coração e ao centro do Coração, que se chama o
coração do Coração.

Mas esse nascimento passa, necessariamente, pela garganta, e se vocês têm medos que estão
localizados nesse nível, isso arrisca colocar pequenos problemas.

Mas não é um problema, uma vez que, na finalidade, como sempre se disse, vocês são Liberados.

Mas se vocês viveram a Onda da Vida e, não sei, por uma razão ou por outra, vocês se colocam
questões, por exemplo, sobre as entidades, vocês podem estar certos de que, mesmo se são
Absoluto, quando voltam a descer na personalidade, há uma entidade negativa que vai esperá-los.

É normal.
Seu pensamento é criador, e ele será criador cada vez mais rapidamente.



Aí, agora, é preciso tomar consciência disso.

Vocês o veem através de sua vida.

>>>

Questão: uma vez que o obstáculo para a subida da Onda da Vida é o medo, o que fazer se
o medo não aparece e, portanto, não se tem meio de refutá-lo?

Bem, é o que eu disse há pouco: desidentificar-se dessa pessoa.
Enquanto você crê ser uma pessoa, você não pode viver a Onda da Vida.

Se você está apegado à sua vida, no sentido o mais amplo, mesmo se está em uma diligência
espiritual autêntica, você tem medo.

Não é, necessariamente, um medo ligado a algo que vocês tenham vivido.
Por vezes, é um medo vivido na infância, mas, aí, hoje, e cada vez mais, quanto mais as semanas
vão passar, se a Onda da Vida não nasce, não se está mais nas primeiras ondas da Onda da Vida
de há alguns meses ou de há algumas semanas.

Se isso não nasceu em vocês, é que vocês estão no medo.
E não vão procurar esse medo em uma razão, porque mamãe os fez dormir no escuro ou não sei o
quê.

O que marca a personalidade será, sempre, o medo.
Portanto, vocês não podem combatê-lo, o medo.

É-lhes pedido para vê-lo, não refutá-lo.
É preciso refutar, dizia BIDI, o conhecido.

Portanto, se há um medo que você não conhece, você pode dizer-me como ele é conhecido e como
você pode refutá-lo?

A refutação do conhecido é a refutação do conhecido.
Isso quer dizer que sua personalidade é portadora do medo: medo da morte, antes de tudo.

A Onda da Vida, quanto mais você vai avançar no tempo, mais ela poderá apenas lançar-se, se
você aceita, sem condição (não como uma crença, caso contrário, para nada serve, mas como uma
evidência), que você não é esse corpo.

Você não será liberado desse modo, porque está demasiado apegado ao seu corpo, à sua história,
à sua pessoa, à sua vida, ao que você quer.

É muito importante o que eu lhes digo porque, entre agora e o que MIGUEL disse, em relação à data
que ele deu, o 22 de setembro, há um período de um mês, no qual vocês devem,
verdadeiramente, tomar consciência disso (ndr: intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto de 2012).

Então, para nada serve dizer: «eu tenho medos, eu tenho medos, eu tenho medos».

Quando você diz «eu tenho medo», você se identifica ao medo.
O medo arquetípico não é ligado, necessariamente, à sua história nos dois primeiros chacras, mas
é secretado em todo o corpo etéreo, pelo mental.

O mental é ligado ao medo, portanto, enquanto há mental, enquanto há identificação aos
pensamentos, mesmo se vocês nada tenham vivido na infância, porque isso faz parte do apego da
personalidade a ela mesma, são os reflexos de sobrevivência.

Portanto, você não pode refutar um medo que você não conhece: você apenas pode, apenas deve
refutar o que lhes é conhecido, porque, se isso lhe é desconhecido, isso quer dizer que não está no
cérebro ou, então, está escondido em partes nas quais você não tem acesso com sua consciência.

Como você pode refutar algo que não viu e que não lhe é conhecido?
Há apenas o distanciamento e ser, não persuadido, mas aceitar – eu disse, efetivamente, aceitar,
não como uma crença – que você não é nem esse corpo, nem essa história, nem essa vida, mesmo
se tudo aconteça aqui.

Mas isso acontece, aqui, na consciência.
Depois, isso se faz no corpo.

Mas você vai delirar e vai ver as poeiras, aí, você vai ver não a fonte do medo (isso, quem se



importa, mesmo se há uma história precisa?), mas ver esse medo. E, a um momento dado, quando
você tiver cansado de viver medos, disso ou daquilo, quando você tiver cansado de sofrer isso ou
aquilo, então, você estará maduro para a Onda da Vida.

Mas desconfie, se a Onda da Vida subiu, totalmente, porque, naquele momento, você está Liberado,
mas, como sabe, você é Absoluto com uma forma, como diz BIDI.

Portanto, essa forma, ela vive.
Portanto, essa forma, ela tem necessidade – mesmo se há personalidade, você a ela não está mais
submisso – de manifestar-se, como eu já disse.

Não se conduz, com o Absoluto, um automóvel, conduz-se com as mãos e com esse corpo, não é?

Então, cabe a você, não trabalhar, mas Abandonar o Si, também.
Porque isso será cada vez mais percuciente.

A Luz ilumina tudo.
Faz mais de um ano que se diz a vocês que a Luz ilumina todas as sombras.
As sombras são fáceis de ver quando há a Luz.

A sombra a mais difícil de ver é, justamente, esta: o apego à sua pequena pessoa, o apego ao seu
pequeno desenvolvimento espiritual, aos seus pequenos chacras, ao seu pequeno Si, ou seu
grande Sim é a mesma coisa.

Eu jamais disse que seria preciso reconhecer o medo, eu disse exatamente o inverso.

Conhecer a origem de um medo para nada serve, porque a encarnação é ligada ao medo.

É o princípio de falsificação de Yaldebaoth: gerar o medo.
A encarnação é ligada ao medo.

É aceitar que a personalidade não existe e que vocês são apenas construídos através do medo e
apenas governados por ele. É como disse MA, como disse MARIA, como nós o repetimos sem
parar: o Amor ou o medo.

Portanto, reconhecer o medo não quer dizer procurar um medo, porque você não pode encontrá-lo,
esse.

O medo que é inscrito na personalidade, como eu disse, é ligado à encarnação.

É o Choque da Humanidade.
Portanto, reconhecer um medo é, já, aceitar que a personalidade é construída no medo, qualquer
que seja essa personalidade, mesmo aquela que vai apresentar-se como um herói, vocês sabem,
aquele que defende o oprimido, se é um guerreiro, é, sempre, um herói de guerra etc., etc.

Por que essas pessoas comportam-se assim?
Porque elas têm medo.

Elas camuflam o próprio medo.
Porque, se vocês não estão mais na personalidade, não há qualquer medo.

Você tem medo de quê, quando é Absoluto?
De perder, como diz BIDI, esse saco de comida?
Mas você poderia morrer amanhã, que isso não lhe daria nem calor, nem frio.
O que não é o caso, é claro, na personalidade.

Portanto, nada há a reconhecer, uma vez que o medo é a secreção primeira da personalidade.

É tudo.
Portanto, não é um problema refutar.
É preciso refutar não o medo (exceto se é um medo identificado).
É esse princípio de refutação e de investigação, como BIDI dizia, que os conduz a fazer disjuntar o
cérebro que os mantém sob sua influência.

Mas não é você, seu cérebro.

>>>

Questão: por que repetir: "medo ou Amor"? De fato, isso agrava meus medos.



Isso lhe prova, efetivamente, que você está na personalidade.
Mas vocês não estão, todos, no mesmo nível.

Para você, isso não lhe serve.
Para outro, isso vai servir.

Se é, efetivamente, obrigado a adaptar-se a todo mundo, não é?
Agora, falaram-lhes, por exemplo, há alguns meses, de Duplos, de gêmeos monádicos.

Falaram-lhes do Absoluto.
Falaram-lhes da Onda da Vida.
Mas isso não queria dizer que todo mundo ia viver o Absoluto ou o Duplo monádico ou o reencontro
com seu próprio Duplo.

Nós tentamos fazer de forma, desde sempre, que nossas palavras, embora sejamos vários
intervenientes, cada um com especificidades, não de personalidade, mas Vibratórias: por exemplo,
há alguém que será, não seduzido, mas que vai atrelar-se com URIEL, outros, que vão atrelar-se
com MIGUEL, outros, que vão estar derretidos de Amor com TERESA e, outros, que não vão
suportar TERESA.

Cabe a vocês tomar o que lhes seja agradável.
Olhem, por exemplo, BIDI, com sua voz estridente.
E, no entanto, eu lhes garanto que, se BIDI tivesse intervindo antes de nós, antes das Núpcias
Celestes, mas não teria havido ninguém para fazer esse trabalho de Absoluto, enquanto, aí, isso é
feito à maravilha. Mas quando eu falo do medo, isso não quer dizer que eu diga que seja preciso
olhar seus medos, eu digo exatamente o inverso.

Portanto, é, efetivamente, você que reage assim porque você tem medo.
Você mesma disse-o em sua questão.

Portanto, você considera que está identificada aos seus medos.
Volta-se, nisso, à primeira questão.

>>>

Questão: convém escutar mais o interveniente que nos é menos agradável, supondo que é
o que vai impactar-nos mais?

Mas focar no que não é agradável, é a personalidade que crê nisso, porque ela crê que vai
melhorar.

Porque ela crê que deve melhorar.
Mas isso é uma ilusão.

Era válido, ainda, quando eu estava encarnado: nós tínhamos o tempo.
Você crê, verdadeiramente, que tem o tempo para interessar-se por seus defeitos?

Isso é, ainda, uma ilusão Luciferiana, crer que, porque você vai pôr a Luz em tal lugar, vai progredir.

Mas isso, estritamente, para nada serve.
Isso pode durar muito tempo.

E, aliás, isso dura há muito tempo.
Quem lhe disse para escutar tudo, se há um que você acha desagradável?

Você não vai ver alguém que grita e serve-se de um chicote.
Ou, então, você é masoquista.

>>>

Questão: devido ao fato de que só o Absoluto é a porta de saída, o Fogo do Coração tem
um interesse?

É claro.
Vocês saem, eu o disse, pelo coração do Coração, pelo Fogo do Coração, que é o abrasamento do
planeta grelha.

É, sempre, a mesma coisa.
Mas a faculdade com a qual vocês aceitam desaparecer dá uma passagem mais fácil ou não.



Vocês sabem, quando eu falei de planeta grelha, há algum tempo, há, ainda, os que creem que seja
um divertimento.

Olhem o que dizia Orionis, há alguns anos, antes que eu o substituísse.
À época, dizia-se que não se sabia o que ia acontecer.

Agora, sabe-se o que vai acontecer.
Mas jamais se disse que esse momento final ou inicial – para não dar-lhes medo – seria fácil.

É fácil para aquele que é capaz, no espaço de alguns minutos, de deitar, de entrar na estase e de
estar em Shantinilaya.

É um pouco menos fácil para aquele que manteve estruturas ilusórias.
Então, vocês imaginam, efetivamente, e, sobretudo, entre alguns movimentos ditos espirituais que
esperam uma idade de ouro sobre a Terra, isso vai fazer ranger os dentes, não é?

É sempre similar: o medo ou o Amor.
O medo é apenas o reflexo da personalidade.
Mesmo se vocês melhorem a personalidade, isso não lhes será de qualquer ajuda para o planeta
grelha.

Agora, você pode estar na negação e dizer que isso não lhe diz
respeito.Naquele momento, volta a ver aqueles que agem com outras coisas que nós e que a
mantêm em uma verdade relativa, ou seja, em uma ilusão.

Porque uma ilusão é sempre mais confortável do que a Verdade, enquanto você não vive
Shantinilaya.

>>>

Questão: quais são as preliminares para sentir as Presenças no Canal Mariano?

Que o Canal Mariano esteja constituído.
Até o momento final no qual, como lhes disse MARIA, todo mundo a ouvirá.

O Canal Mariano é a resultante do Supramental, da Tripla Irradiação (Ultravioleta, irradiação das
partículas Adamantinas e irradiação Solar), da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça.

Portanto, a preliminar, para as entidades, é estar certo de que o Canal Mariano esteja aberto e
ativo, cujo testemunho é, eu os lembro, o Nada, ou seja, o Som da alma em oitavas as mais altas.

Agora, há seres, basta que eles pensem em MIGUEL, MIGUEL está ali, instantaneamente, e, outros,
que vão pensar em MIGUEL durante horas, e MIGUEL não está ali.

É culpa de MIGUEL?
É sempre similar.

Se, quando vocês chamam uma Presença, ela não está ali, se não há Presença alguma, voltem-se
um pouco mais para si mesmos.

Vocês não podem, e nós o dissemos, manter uma personalidade – mesmo a mais estruturada e a
mais agradável possível – e viver a Liberação, uma vez que, por definição, a Liberação é não mais
estar confinado.

Vocês não podem permanecer na prisão e viver a Luz.
Em definitivo, a prisão desaparecerá, de qualquer forma.

>>>

Questão: o que diferencia a Infinita Presença do Si?

Há, como foi explicado, diferentes Samadhi, que são mais ou menos leves, mais ou menos
profundos, até o Maha Samadhi.

Há experiências a que se chama o Despertar, no qual as separações caem, no qual vocês sabem
que não são, simplesmente, essa personalidade, seja por uma experiência de morte iminente, que
dá acesso ao astral, seja em um momento, de repente, vocês despertam.

Mas isso é o Si.
E o Si tem várias intensidades, várias etapas, se preferem.



Há o Si que se apropria, e é, geralmente, o que faz a maior parte dos seres humanos.

Eles vivem uma experiência de Luz e querem apropriar-se da Luz, a personalidade quer apropriar-se
da Luz.

É por isso que João havia dito: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos, eles serão
marcados na testa».

São todos aqueles que pensam que, abrindo o terceiro olho, eles terão o conhecimento e serão
Liberados.

É a ilusão Luciferiana: tudo o que é ligado ao terceiro olho, tudo o que é ligado aos mecanismos
de Visão. E, depois, há aqueles que aceitam fazer como o CRISTO: «Pai, eu entrego meu
Espírito entre suas mãos», não servir-se dos Siddhi, ou seja, dos poderes da alma.

Naquele momento, o Coração abre-se.
Aliás, será que vocês veem uma pessoa que tem o terceiro olho aberto e que segue os
ensinamentos?

E eles falam de Amor, eles falam disso o tempo todo, eles falam, mesmo, de contatos com o além.

Perguntem-lhes se eles sentem o Coração, a Vibração do Coração.

Mas é claro que não.
Eles não a sentirão, jamais.

Portanto, o Fogo do Coração é essencial, a Coroa Radiante do Coração é essencial. Mas, para
isso, é preciso deixar cair todos os poderes, todos os conhecimentos.

É toda a preparação que houve antes dos Casamentos Celestes, pelo Arcanjo Jofiel, e quando da
reunião do Conclave Arcangélico.

A Infinita Presença é o que sobrevém, bem além das Comunhões e das Fusões, bem além do Duplo:
é a etapa da Dissolução. É o momento em que se Passa, em que se prepara para Passar, mas,
geralmente, não há Passagem, como vocês sabem.

E, quando vocês vivem a perda de todo sentido de uma identidade, através dessa famosa
Dissolução, no momento em que o Duplo está aí, quando vocês não têm mais marcador, nem tempo,
nem espaço, nem corpo, vocês não sabem mais quem são.

Exatamente como dizia BIDI, pela manhã, ao acordar,
Quando vocês chegam a isso, na meditação, vocês estão no Samadhi, mas estão no último
Samadhi, e é aí que há a Infinita Presença.

Não é, simplesmente, o Despertar e tomar consciência, pela própria consciência, de que não há
mais separação, de que vocês não são mais uma pessoa.

Não é mais, simplesmente, um olhar novo, é bem mais do que isso.
A Infinita Presença é, verdadeiramente, o estágio o mais elevado do Despertar e ele se diferencia
pelo fato de desaparecer da pessoa, da personalidade, do ego, das emoções, do mental. Aí,
naquele momento, apresentar-se-á o que se chama o Guardião do Limiar.

Então, não esperem ver um dragão.
O guardião do limiar é, simplesmente, colocar-se em si: «será que estou pronto para tudo soltar,
tudo perder?».

Aí está a Liberdade, mas não antes.
Enquanto vocês se têm em seu caminho espiritual, em suas experiências, vocês não estão Livres.

Vocês vão para a Liberdade, porque vocês para ali vão, todos.
Os Liberadores não são Ancoradores de Luz, não são os que semearam a Luz, são aqueles
que Liberam a Terra, ou seja, aqueles que, por seu Campo Vibratório, por seu
desaparecimento total e pela Transparência total, que deixaram a Onda da Vida lançar-se e
sair pela cabeça e que viveram o Êxtase da Onda da Vida.

A única diferença é quando você é Absoluto, quando, verdadeiramente, você é Absoluto com a
forma.

Mas você o sabe, instantaneamente.
Você não se põe a questão de saber se vive o Absoluto.



Aliás, se você se põe a questão, você não o vive.
Porque o Absoluto não é uma questão, não é uma interrogação.
É, como disse BIDI, nossa Essência, de todos, para além de toda forma, para além de toda
identidade, para além de toda Dimensão. Mas, quando vocês vivem isso, vocês o sabem,
instantaneamente, uma vez que é um reconhecimento do que lhes era Desconhecido.

Não pode mais haver questão, nesse nível.

>>>

Questão: em relação a isso, como se situa o que GEMMA GALGANI chamou o Êxtase?

O Samadhi pode ser um Êxtase.
A experiência da Onda da Vida é um Êxtase.
O Êxtase em ação, de que ela falou, corresponde ao momento em que vocês estão completamente
Transparentes, ou seja, que nada há, mesmo nessa forma, mesmo nessa pessoa (que vocês creem
ser ou que não são mais, na qual vocês não creem mais), não existe mais qualquer obstáculo para
a Luz.

É a Liberação.

Enquanto há imagens, enquanto vocês são atraídos por visões, enquanto manifestam-se coisas da
personalidade e, mesmo, de suas vidas passadas, vocês não são Absoluto.

O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.O Absoluto é a extração total da Maya, como nos dizem nossos Irmãos orientais.

Para nada serve repetir: «esse mundo é Maya», é preciso vivê-lo.
Mas, enquanto vocês não o viveram, vocês não podem sabê-lo.

Portanto, isso permanece uma suposição ou uma crença.
Mas, quando vocês o vivem, sabem, instantaneamente, porque não são mais como antes, mesmo
se a personalidade possa manifestar-se. Mas vocês mudaram, totalmente, porque tocaram esse
indizível, vocês sabem que é a Verdade Absoluta.

Vocês não estão supondo sobre o que pode ser ou não ser.
Aí está em que é diferente do Si.
O Despertar não é a Liberdade.

Como diria BIDI, o Despertar é uma trapaça, mas é, frequentemente, uma etapa preliminar.

Não sempre, mas frequentemente.
Questão: desde a última sessão do Manto Azul da Graça, medos que haviam desaparecido voltaram
à tona. Por quê?

Se eles haviam desaparecido, não podem voltar à tona.
É tão simples assim.

Eles estavam ocultos, pela Onda da Vida.
Agora, se os medos chegam (e vocês são, aparentemente, numerosos a vivê-lo), é que a Onda da
Vida não subiu até o topo, acima da cabeça. Isso quer dizer que, aí também, vocês estão, ainda,
apegados à sua pessoa.

Não há outra explicação.
Isso não é ligado à sua história pessoal, não é ligado aos seus traumatismos.

É, unicamente, ligado a essa noção de apego da personalidade a ela mesma.

Aí está porque é muito importante não trabalhar nas causas, mas nessa estrutura precisa que os
mantém confinados, mas que, eu repito, não é ligada a vocês, não é ligada à sua história e, ainda
menos, às suas memórias.

É o que SRI AUROBINDO havia chamado o Choque da Humanidade.
É a negação, em seguida, é a negociação.
É o que vocês vivem, alguns.

E agradeçam por vivê-lo antecipadamente, eu diria, antes do planeta-grelha e, depois, antes dos
sinais do céu, dos quais falou MIGUEL.

Em todo caso, para vocês aqui, no Ocidente, na Europa.



>>>

Questão: dado que a vontade não pode, em caso algum, ajudar na instalação da Onda da
Vida, do Manto Azul e do Absoluto, qual é o interesse de dizer-nos que, se não se está no
Absoluto, está-se no medo e que o futuro reserva-nos apenas o medo?

Eu não disse que o futuro reservava apenas o medo, eu disse que vocês atravessarão seus medos,
simplesmente.

Porque vocês são identificados aos seus medos.
Quando se anuncia que vocês vão morrer de uma doença, vocês têm medo, exceto se são
Absolutos.

É exatamente o mesmo princípio.
Jamais se escondeu de vocês, desde cinco ou seis anos, que o que vinha era a extinção da
terceira Dimensão.

Se vocês têm medo ouvindo essas palavras, o que isso quer dizer?
É que vocês estão submissos a essa terceira Dimensão.

Submissos.
Aquele que é Absoluto não está submisso.

>>>

Questão: como distinguir a testemunha do observador?

É muito difícil.
Há uma nuance.

Por exemplo, quando vocês vivem o Despertar, tornam-se a testemunha.
Quando se aproximam da Infinita Presença, tornam-se o observador, que observa a testemunha, se
se pode dizê-lo.

No Absoluto, o que acontece?
Vocês observam uma cena de teatro.
Vocês sabem que não são isso.
Vocês observam que há uma testemunha, sabem que não são ela.
Vocês observam por trás da testemunha um observador e vocês, vocês não estão em parte alguma,
vocês estão por toda a parte.

E vocês veem isso como um jogo de papéis.
Portanto, o que diferencia a testemunha e o observador é, eu diria, o diafragma. É a possibilidade
de recuar e de observar isso com uma visão mais ampla, mais panorâmica.

Mas é muito próximo.
No Absoluto, o corpo não é mais percebido.
Não há mais pensamentos, mais mental, mais emoções, mais encarnação.

Vocês não estão mais localizados.
Enquanto vocês não o viveram, como dizia BIDI, vocês não podem compreendê-lo.

A problemática é que vocês querem compreender antes de vivê-lo.
Mas isso é típico da personalidade.

Ou vocês são capazes de viver, como havia dito, há alguns anos, HILDEGARD VON BINGEN, essa
tensão para o Abandono.

O que isso quer dizer, a tensão para o Abandono, hoje?
É que a Luz e o Amor tornaram-se a única obsessão.

Ela está aí, permanentemente, apenas há lugar para isso, quer vocês estejam ao volante, quer
estejam falando.

Eu falei disso em minha vida, isso continua verdadeiro.
Eu vi, e vocês veem, também, ao seu redor, pessoas que querem, efetivamente, a Luz, sim, mas
não é preciso que isso mude demasiado a vida deles, não é?

A Luz é feita, sobretudo, para tranquilizá-los, para dar uma vida sem estresse, mais agradável, dar o



sentimento de que se controla as coisas.

Mas vocês nada controlam, vocês não podem controlar a Luz.
É nesse sentido que a vontade é extremamente contrária à Luz.
Jamais se viu ninguém na vontade preliminar da Luz, na vontade de fazer isso ou aquilo viver a
Liberação.

Isso não existe, e vocês tiveram os testemunhos de UM AMIGO, vocês tiveram os testemunhos de
IRMÃO K, no ano passado, que são extremamente potentes, que contaram a vivência deles.

Há um determinado momento em que o medo torna-se tão insuportável, em que a angústia torna-se
tão insuportável que a única solução é desaparecer. Não se suicidando, mas há um determinado
momento em que a carga emocional e mental do medo, da angústia é tal, que há uma ruptura que se
produz.

Muitas Liberações são produzidas assim, sobretudo em homens jovens, que ainda não estão
esclerosados ou gagás.

Esse foi o caso para UM AMIGO, ele contou-lhes, esse foi o caso para IRMÃO K, esse foi meu
caso, quando eu meditava em face do Sol.

É preciso que em tudo o que diz respeito ao que vocês creem ser e ao que são haja apenas a Luz e
o Amor.

Isso não impede de fazer as coisas.
Mas o que quer que vocês façam, há esse último pensamento de Amor e de Luz que está aí,
permanentemente.

É isso a tensão para o Abandono.
Agora, se seu caminho é o de recolher um pouco de Luz para manter sua pequena vida, então, bom
proveito!

É sua escolha e ela é respeitável, totalmente.
Mas é ou um ou o outro.

>>>

Questão: para favorecer a Comunhão, há outra coisa a fazer além de ficar tranquilo?

Já, ficar tranquilo, é, sobretudo, nada fazer, estar na vacuidade do instante.

Eu os lembro de que a aura mental está ao redor do corpo, no algo, e que é essa estrutura mental
que faz a barreira para outros planos, seja na magnetosfera, na heliosfera, na ionosfera: eu havia
explicado os três envelopes isolantes, há três anos, já.

Hoje, o que acontece?
Vocês, talvez, receberam o Supramental.
O Supramental, no início, entrou pela cabeça.
Portanto, ele vinha perfurar os Véus da ilusão, o Véu mental e ativar os chacras superiores.

Depois, ele descia, não é?
A Onda da Vida e o Manto Azul da Graça têm por destino fazer desaparecer a porta Atração-Visão,
o eixo falsificado da Luz, a Luz oblíqua. E, portanto, ele se deposita sobre os ombros e põe fim a
essa famosa concha isolante que é a aura mental.

Portanto, se vocês mantêm, por pensamentos outros que não a Luz, por obsessões que estão aí e
que não são as suas, os medos, vocês cristalizam a periferia dessa aura mental.

Como vocês querem que, através disso, mesmo se vocês têm o Nada, O Som da alma, que seu
Antakarana perfure o que vocês mesmos criaram ou deixaram instalar-se?

Do mesmo modo, como vocês querem que o Arcanjo MIGUEL desça a Vibração dele quando há uma
concha mental assim?

É impossível.
Até o momento final em que as conchas serão dissolvidas na escala coletiva.
É da mecânica, do encanamento.

>>>



Questão: durante as canalizações, minha consciência desprende-se e eu perco a noção do
tempo e do espaço. Quando volto, sinto, por vezes, regiões do tórax em que não há mais
matéria. Por quê?

Infinita Presença.
Última Presença.

Vocês são cada vez mais numerosos, seja aqui, «ao vivo», seja lendo, seja escutando.

Há pessoas que leem três linhas, plouf, elas não estão mais aí.
É, no mínimo, eficaz.

>>>

Questão: eu dormia profundamente, com poucos sonhos, agora, sonho continuamente,
sem lembrar-me dos sonhos, e levanto-me fatigada. Por quê?

CRISTO havia dito: «vigiai e orai».
Vocês têm, todos, modificações com o Manto Azul da Graça e o Supramental que entra no Coração,
agora, diretamente, modificações de funções fisiológicas: fome, sede, sono, apetite.

É normal.
Há os que vão refugiar-se lendo as canalizações, plouf, eles dormem durante cinco horas.

Há outros que dormiam perfeitamente e que não dormem mais, de modo algum.
E outros que não dormiam mais e que dormem.

Isso faz parte dos reajustes finais, é perfeitamente normal.
A Luz é Inteligência.

Se você acorda sem parar e tem os olhos cansados, isso quer dizer que é o melhor modo de fazer
parar seu mental.

A Luz vai acabar com vocês [sentido figurado].

>>>

Questão: em alguns alinhamentos, fico muito cansada depois. Por quê?

Mesmo princípio e mesma resposta.

>>>

Questão: como saber se uma pessoa é um portal orgânico ou não?

Pela Vibração.
Tente emitir uma Vibração do Coração ou sentir a resposta do Coração em face de um portal
orgânico.

Agora, mesmo os portais orgânicos, é preciso amá-los.
Mas vocês não sentirão o Amor deles.

Aliás, é preciso saber que, quanto mais vocês abrem seu Coração, mais fazem fugir os portais
orgânicos.

Para eles, é incompreensível.
Agora, se vocês têm como companheira ou companheiro um portal orgânico, é problema seu.

Agradeçam-no por estar aí, porque ele os ajuda a transformar-se.

>>>

Questão: o que fazer para passar da consciência do observador à não consciência?

Justamente: nada fazer, ficar tranquilo.
Isso foi dito.

Vocês podem trabalhar na Infinita Presença.
Vocês podem trabalhar nos medos.

Não seus medos, mas o medo arquetípico ou, eventualmente, seus próprios medos.



Mas estes são mais fáceis de fazer desaparecer.
Depois, há, justamente, «nada fazer».

A maior parte dos Irmãos e das Irmãs que vivem a Presença ou a Infinita Presença, no momento da
Dissolução, o que acontece?

O mental chega.
E por que ele chega?
Porque ele diz: «eu não respiro mais, o que acontece, o que acontece?».
É isso que é preciso fazer: ficar tranquilo.

Mas isso não é um fazer.
É o que foi chamado o Abandono do Si.

>>>

Questão: quais atitudes adotar, conforme zumbe no ouvido direito ou esquerdo?

Então, já, é preciso diferenciar o que, espontaneamente, para vocês, é o mais forte.

Há seres Despertos que têm zumbidos no ouvido direito que é, naturalmente, mais forte do que no
esquerdo.

É raro, mas isso representa, aproximadamente, dez a vinte por cento dos Despertados, de acordo
com as regiões do mundo.

É, efetivamente, para diferenciar do que havia dito SRI AUROBINDO, ou seja, quando vocês
pensam em alguém, quando estabelecem uma Comunhão, quando portam sua consciência sobre
uma pessoa, aí, vocês vão constatar que o Som modifica-se.

Se o Som amplifica-se à esquerda, isso quer dizer que o Irmão ou a Irmã na qual vocês pensam vive
a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça.

Se, ao contrário, o Som aumenta à direita, de onde vocês partem, porque, se vocês partem de um
estado natural no qual o zumbido é mais forte à direita, ele deve, aí também, diminuir à direita e
aparecer à esquerda ou reforçar-se à esquerda se é Luz ou se é um ser que vive a mesma coisa
que vocês.

O ponto de partida é o ponto de partida.
É a modificação que vai dar-lhes a resposta, conforme ele suba de um lado ou do outro.

Ele não pode subir dos dois lados ao mesmo tempo.
Isso lhes dá informações sobre a possibilidade de estabelecer uma Comunhão com um Irmão, com
uma Irmã, consigo mesmos, com o Duplo etc. etc.

É tudo.
Isso se torna mais delicado se você se põe na cama com alguém que canta muito algo em seu
ouvido direito.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Bem, caros amigos, eu lhes agradeço.
Isso foi emocionante, espero que tanto para vocês quanto para mim.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bom Absoluto, bom Si e boa continuação.

Até muito em breve.
Fiquem bem.

************

Mensagem de O.M. AÏVANHOV no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1563

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1563


22 de agosto de 2012 (Publicado em 22 de agosto de 2012).

***

Tradução para o português:
Célia G. - http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Despertar da Luz Interior
Extraído de: despertardaluzinterior.blogspot.com
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 - Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-08-20.mp3

~ A GRAÇA E A RESSURREIÇÃO ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Bem amadas Sementes de estrelas, Liberadas ou caminhando para isso, eu venho evocar, através das

palavras e da Vibração, a Graça e a Ressurreição.
O que devia ser revertido, o foi, a fim de permitir-lhes estabelecer a Graça, a Verdade e a Vida.

Assim é o Caminho levando-os a ressuscitar na Verdade eterna do Amor infinito e incondicionado.
O tempo chegou de sair de todo o tempo, aí, além do tempo onde se encontra a Eternidade, presente em todo

espaço e todo tempo, não presente sobre este mundo.
Tempo da Graça onde o conjunto da Alegria é a sua Morada, para sempre estabelecida.

O tempo é agora.
Aquele do canto onde se estabelece o silêncio.

Aquele do silêncio onde se manifesta, além da Alegria, o tempo da sua Ressurreição.
Sinfonia da Verdade.

Sinfonia da Pureza, onde o Coro dos Anjos, mesclado à Onda de MIGUEL vem, no momento em que nós
estamos, fazê-los viver a Graça, por que a sua Vida é Graça, além do confinamento deste mundo.

Vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida levando-os a ressuscitar no Éter unificado, além de toda a Terra.
Vocês são Um porque nós somos Um.

Além da ilusão, além da separação, além da divisão.

*** 

O tempo chegou de viver o Ser e o não ser.
Além de toda presença, além de toda ausência, tempo da Graça onde o Absoluto é.

Além de todo ser onde o Absoluto É.
Além de toda forma, transcendendo o espaço de cada Dimensão, transformando os tempos além de toda a

Terra.
O Éter unificado, aquele da verdadeira Vida, os restitui à Graça e à Alegria a fim de que a Paz não seja mais

perturbada, nem alterada por qualquer dissonância, por qualquer presença, por qualquer pressão.
O tempo é a Liberdade, o tempo é a Verdade.

Esse é o seu Tempo.
Liberação da Terra e do Éter.

Liberação do Céu e dos Céus, abrindo para vocês o seu Céu, no coração do seu Coração, no centro do
Centro, percorrendo o espaço e os tempos.

Tempos da Graça, tempos da Bênção onde o tempo da Ressurreição é aquele que é seu, além do seu
pertencimento, além do seu olhar.

O tempo da Presença.
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O Tempo chegou.
Aquele onde dá à luz a Verdade.

A gestação terminou.

*** 

O tempo das Núpcias terminou.
É preciso agora absorver o resultado dessas Núpcias, o resultado do que vocês São, o resultado do seu não

ser.
Graças a vocês, graças à Vida, o tempo da Graça se instala no silêncio e no canto, aquele do Céu e da Terra

enfim unificados.
O Sol, aberto à Verdade, abre, em Vocês, o que deve ser aberto, permitindo viver a Ressurreição.

O que vocês jamais cessaram de Ser além do ser, além deste corpo, além desta Terra.
Vocês são o Éter, vocês são a Verdade, absoluta e infinita, do canto da Vida e da Ressurreição.

Então, nesse tempo, Comunhão e Fusão, no tempo do Casamento, tornando a Liberdade possível, tornando a
Liberdade como Essência e Verdade.

Além de todo sentido, além de toda ausência e de toda presença, absoluta, infinita da Graça e da Beleza,
abrindo em vocês as últimas comportas que os continham em meio a uma forma, em meio à sua história, em

meio às ilusões sucessivas.

***

O fim da ilusão assinala a Graça e a Ressurreição.
Esse é o seu destino porque não há caminho, porque não há santo, há apenas a Essência da Graça

devolvendo-os ao sentido original de quem vocês São e de quem nós somos, com vocês e em vocês.
Além de todo limite, além de toda divisão, além de toda separação.

Unifiquemos na Comunhão e na Fusão o tempo da Verdade pois o Éter está aí, trazido pelo Ardente do Sol,
aquele que vem do centro do Sol abrir o seu Centro no centro do Coração, dando-os ao Infinito, retornando-os

ao Infinito, aquele da Graça e da Ressurreição.
Tempo consumado cumprindo, além de qualquer destino, a Verdade final, aquela do Absoluto, na Paz e na Paz
eterna, não dependendo de qualquer envolvimento das circunstâncias, não dependendo de qualquer som, de

qualquer canto e de qualquer orientação.
O tempo da Graça se abre em vocês: tempo do Éter, tempo da Verdade.

*** 

É tempo, e grande tempo, de se reunir à Eternidade da Beleza, à Eternidade da Verdade, cantando, em vocês,
o conjunto das Rodas, o conjunto das Luzes, que são o que vocês São, na Graça eterna e infinita do seu

presente.
Presente de Amor, além mesmo de todo sentido, além mesmo de toda justificativa, pois essa é a natureza da

sua Natureza.
Pois esse é o sentido da sua essência.

Enfim, comunguemos juntos no tempo além, além daqui e além dali, deixando-se viver muito além do além
conhecido, aí onde não existe qualquer divisão, qualquer separação.
A Graça põe fim ao sofrimento ilusório, aos sofrimentos passados.

Não haverá mais sofrimento, nem para chegar nem chegando, porque o tempo da Graça revela o seu canto no
Éter da Terra, arando o solo, abrindo a Vibração do núcleo da Terra ao seu coração do Coração nesse tempo.
Tempo da Graça e da Ressurreição, contentamento e leveza, pondo fim aos Véus que ocultavam de vocês o

sentido do Ser e da Verdade do Ser.
Além de todo sentido, além de toda esperança, além de toda mistificação, encontra-se a Verdade.

O mesmo para cada um, o mesmo para todos, que é o Éter e o Amor, que é o Éter e a Luz.
O que vocês São, na Verdade, instalados na Graça e na Ressurreição, dando-lhes a permanência da Alegria, a

permanência da Paz, a permanência da Verdade.
Tudo isso na imanência do instante, além de todo tempo.

Então, ergue-se o canto do Céu e da Terra, o apelo final chamando-os a ser a Verdade, o Caminho e a Vida.
Tempo da Graça onde a Ressurreição trabalha.

*** 

Neste instante, à escuta e no silêncio, faz-se a verdade da sua vida, a verdade de quem vocês São, além de
toda vida, além de todo ser.



Então, no tempo da Graça, nós ressuscitamos, ao lado de vocês, aos seus olhos espantados, à sua
consciência, chocada pela Graça do Amor, chocada pela Verdade do Infinito, abrindo a crisálida onde a

borboleta pode, enfim, se lançar para a sua Eternidade.
Amados do Amor, amados da Verdade, vocês são o instante além de todo o tempo.

Tempo da Graça abrindo à Ressurreição, aí onde se rasga o Véu da ilusão, fazendo-os nascer para a essência
do seu Centro.

Vocês são o nascimento.
Vocês nasceram.

Vocês irão renascer, além de todo parecer.
Vocês irão renascer, no Éter da Verdade, aí onde não existe qualquer ilusão, aí onde não existe qualquer

sombra e qualquer separação.

*** 

O tempo chegou de separá-los das suas ações e reações, abrindo a porta para a Eternidade da sua Verdade.
A Porta Estreita se tornando uma Porta tão grande que mais nada será suscetível de poder reabri-la ou fechá-

la.
A Porta desaparece no júbilo da Graça, deixando-se viver e descobrir o que É, de toda Verdade, de todo

tempo e de todo espaço.
Vocês estão nesses instantes em que a magia da Graça, ela sozinha, ressuscita-os, no tempo da Verdade, no

tempo do Absoluto e do Infinito de quem vocês São.
Amor infinito além de qualquer definição, vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Assim vai a Graça colocar-se em vocês.
Assim vai a Verdade que é a sua natureza além de todo Eu e de toda pessoa.

*** 

Nesses tempos, aí onde vocês estão, abram, abram o tempo.
Aquele do Éter, colocando a Graça no mais profundo do seu Coração, veiculada pela Onda da Graça.

Aquela chegando no Manto Azul de MARIA, na Onda da Vida, aquela chegando da vida da Terra, ao seu
coração do Coração.

Alquimia e Comunhão.
De Coração a Coração, da Terra, do seu Coração a Coração.

Do coração do Coração do Sol, deixando-se viver o impulso para a Graça.
A hora é da Ressurreição.

A hora é da Verdade.
Não aquela que vocês gostariam, mas aquela que está além de qualquer vontade, deixando-se viver o instante

da sua Presença.
Aquele que vem, na nuvem ardente, como um ladrão na noite, chamá-los para a Graça, para a sua

Ressurreição.
Então, estejam na Alegria.

Então, estejam em Paz porque a Eternidade revelada, e que chega a vocês, é o único caminho onde não existe
nem estrada, nem montanha para escalar, nem como se proteger em alguma coisa, mas, sim, para ser a infinita

Presença além da sua presença.
O Ser Absoluto vivendo a Graça, pois isso faz parte dos seus átomos e das suas células.

*** 

Esse tempo está aí, agora e para sempre.
Tempo de Ressurreição renovando-se a cada sopro todo dia, iluminando o que havia sido mantido em segredo

porque a Graça é reveladora, porque a Graça é iluminação.
Somente a Graça permite fazer desaparecer, sem ação e sem vontade, os fins dos tempos da Sombra.

A hora chegou de se desviarem dos jogos deste mundo.
A hora chegou de se voltarem para o essencial invisível da Graça e da sua Ressurreição.

Ouvindo o Som, aquele do Céu como aquele da Terra, vocês são abençoados e incorporados e fecundados
pela Graça do Um, pela Graça da sua Presença.

Em cada tempo, desde agora, em cada espaço, desde este espaço.
O que dizer?

Exceto comunguem com esse momento da Graça.
O que dizer?



Exceto irradiem neste instante e neste tempo onde a Liberdade está instalada.
Filhos do Amor, Amor criado na absoluta Presença da sua Eternidade.

Juntos, comunguemos no silêncio e no Coro dos Anjos.

*** 

O tempo do Anjo é o seu tempo, aquele da Liberdade, além de qualquer finalidade.
Instalados no centro do Centro, aonde tudo chega e de onde tudo provém.

Vocês são Isso.
Absoluto infinito da sua Presença eterna, além deste lugar, além de toda ilusão.

Então, cantem a Graça e vejam o efeito da sua Ressurreição no tempo restante a percorrer sobre este mundo.
Vocês são as tochas e vocês são aqueles que têm as chaves da Liberdade da Terra, da Liberdade dos seus

Irmãos e das suas Irmãs, na infinita Presença e na infinita ausência.
Aí onde mais nada pode existir, aí onde somente a Onda da Vida deixa-se Ser, além de tudo.

Filhos da Liberdade, a hora é para a Liberação.
Sementes de estrelas, o tempo é da germinação, chamando-os para sair dos seus limites, para sair do limitado,

para sair da ilusão.
O tempo é agora.
Vocês são Isso.

*** 

Filhos da Liberdade, Liberados para a Verdade, Liberados para a Luz, além de todo mental, além de toda ação,
na potência mais pura de quem vocês São.

Juntos, no silêncio das minhas palavras e na potência das minhas Vibrações, vivamos a Comunhão e, talvez, a
Liberdade total.

Juntos, neste instante, transcendamos todos os tempos, chamando em vocês o sentido da sua origem e o
impulso da sua origem, além de qualquer partida e de qualquer chegada.

Coração do Coração e centro do Coração, acolhimento e Verdade.
Verdade do acolhimento do Amor infinito, do estado infinito de quem vocês São.

Isso é a Graça, essa é a única coisa dando-lhes as chaves dos seus Céus e da sua Eternidade.
Abramos e trabalhemos, neste instante.

Sintamos e vivamos o canto da Terra que é, ele também, Ressurreição e Ascensão.
No privilégio deste espaço, no privilégio de cada espaço, aquele do seu íntimo, no coração do Coração,

encontra-se a Verdade e a Ressurreição.
Isso é neste instante, a primeira das nossas verdades conjuntas com vocês.

Então, nesse tempo em que as minhas palavras se extinguem para dar lugar à Luz mais franca, aquela que
queima o que deve sê-lo e que deixa persistir, ao forjá-la, a sua Eternidade, juntos acolhamos, juntos vivamos.

Tempo da Graça perdoando o tempo.
Ressurreição.

Eliminação de todo confinamento e de toda ilusão.
Amados do Amor, o juramento foi cumprido.

A promessa está em vocês.
E isso é esse tempo.

Escutem o Amor infinito abrindo para a Graça.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da passagem do efêmero para a Eternidade, da ilusão para a Verdade, do sofrimento para
a Alegria, do medo para a Confiança.
O tempo da desconfiança terminou.

Eu sou URIEL, em meio à minha Luz branca, eu junto, ao Manto Azul da sua Graça, a essência da minha
Presença, a Onda da minha Vida que é a Vida de vocês.

Prestem atenção no silêncio, prestem atenção no Céu e na Terra, no coração do Coração da Eternidade e da
Beleza.

Amados do Um, amados do Amor.
Eu sou URIEL.

Eu saúdo, em vocês, a sua Eternidade e eu coloco, em vocês, no coração do Coração, a Luz da Graça.
E eu coloco, em mim, a dádiva da Graça, aquela que vocês dão para mim, pois a Graça é doação.



URIEL lhes diz: vão em Paz, vão na Alegria.
Nada há para lamentar, assim como nada há para temer.

O Amor, vocês o são.
Eu sou URIEL e eu os abençoo na Graça e na sua Ressurreição.

Até breve. 

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlec57d.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-20_aout_2012-articlec57d.pdf
20 de agosto de 2012

(Publicado em 21 de agosto de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo Ancião e Mensageiro -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120821_-_GABRIEL.mp3

~ APELO AO DESPERTAR ~ 

Eu sou GABRIEL, Arcanjo.
Seres de Luz, Comunguemos, juntos, à Alegria, Alegria do nosso contato.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nos tempos e circunstâncias desta Terra, eu vou trazer-lhes elementos que não lhes concernem, a vocês,
especialmente, que já empreenderam o seu Despertar e a sua Transformação.

Nesses tempos particulares da Terra, o Apelo ao Despertar poderá assumir vários aspectos.
E esses aspectos, eu vou entregá-los a fim de que, no seu ambiente próximo, como para a Terra, ou como

para outros lugares que aí onde vocês estão, vocês não sejam surpreendidos com as diferentes formas que
pode assumir o Apelo ao Despertar.

Então, é claro, eu não irei falar do Apelo ao Despertar mais potente, que é aquele de MARIA, mas eu vou falar-
lhes do que pode assumir como forma este Apelo ao Despertar, para aqueles Seres de Luz que ainda não
estão Despertos, e que não vivenciaram qualquer transformação, a fim de que não sejam surpreendidos.

***

A Liberação da Terra, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e, de maneira mais anterior, a Irradiação do
Espírito Santo, a Irradiação de Alcyone e a Radiação Ultravioleta do Sol, têm efeitos cumulativos, sobre a Terra

e na consciência.
Mesmo se a consciência encarnada parecer ainda dormir, as ações cada vez mais interativas da Luz criam as

circunstâncias, cada vez mais propícias, do Apelo a esse Despertar.
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Então, vocês vão ver, entre os seus familiares que não estariam ainda Despertos, entre grupos humanos, uma
série de fenômenos podendo ocorrer.

Para aqueles dos seus Irmãos que não perceberam a Luz Vibral (porque a sua percepção não lhe permitia, ou
ainda, porque o seu caminho de encarnação estava, de maneira demasiadamente importante, cativado por este
mundo), eles vão começar a viver, talvez não as manifestações Vibratórias que vocês vivenciaram, mas, sim, as

consequências da Liberação da Terra, do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida, no próprio desenrolar do
cenário da vida deles.

***

O Apelo ao Despertar pode assumir diferentes formas, doravante.
Isso pode ser um Irmão de vocês que acorda pela manhã e que, sem qualquer percepção Vibratória, sem

qualquer sonho particular, sem qualquer Apelo, levanta, diferente.
Esta diferença faz com que esses Irmãos e Irmãs humanos vão perfeitamente identificar um antes e um

depois: eles acordam, e eles estão diferentes.
Não que eles possam explicar isso, não que eles tenham percebido Vibrações ou Presenças, mas

simplesmente, eles levantam, diferentes.
Esta diferença pode se refletir como a sensação, em um primeiro momento, de se sentir diferente e, portanto,

desorientado.
É bem mais do que uma intuição ou de uma visão do que chega, mas, muito mais, a sensação de uma forma

de urgência, de uma forma de urgência para mudar.
Aliás, a mudança é vivenciada no Interior: a consciência não funciona mais como a vigília, mesmo se for mais

difícil de explicá-lo, quando isso ocorre.
E isso irá ocorrer ao redor de vocês, no seu primeiro círculo mais próximo, ou em seus relacionamentos e

familiaridade.
É aí que a sua Presença pode se tornar importante.

Ela é importante pelo que emana de vocês, espontaneamente, mas também, pelas palavras que vocês
poderão utilizar (com a maior das simplicidades, sem dar detalhes): que existe uma Transformação

importante da Terra e que aquele que está Desperto, diferente, está sujeito a esta Transformação, e que
esta Transformação é algo perfeitamente natural, iminente, e inelutável.

***

Alguns dos seus Irmãos e Irmãs poderão exprimir este Apelo ao Despertar por uma premonição (que não é
sustentada por qualquer visão), premonição de algo incomum.

Às vezes, também, sintomas físicos vão emergir.
E quanto mais vocês se aproximarem do outono (primavera, no hemisfério sul) deste ano, mais os sintomas

físicos podem se tornar importantes.
Os primeiros desses sintomas irão se referir à mudança de hábitos muito ancorados, em particular, no nível
dos ritmos de sono, da alimentação, mas também, uma modificação abrupta (e inconcebível ainda, antes da

véspera, para eles) dos polos de interesse da vida.
Vocês verão que alguns Irmãos e Irmãs, que vivenciaram este Apelo ao Despertar, sem poder formulá-lo, vão

de repente descobrir um interesse pelo além, pela vida após a morte, pela espiritualidade.
E, novamente, é aí onde o seu lugar de Libertador é importante.

Porque é esse momento que é o mais oportuno, para esses seres que vocês conhecem, por vezes de maneira
íntima, para sugerir uma mudança.

Há, como vocês sabem disso, ainda, uma trama astral e uma trama etérea (mesmo ela ainda sendo falsificada),
onde se inscrevem os acontecimentos da Terra.

Esta trama astral e etérea não poderá mais ser escondida por muito tempo, quanto ao que está acontecendo.
E seres perfeitamente comuns vão, de repente, se sentir modificados: modificados em sua vida comum,

modificados em sua consciência.

***

Então, é claro, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é colocar palavras sobre o que ele vive, dar
significado, dar explicações.

Naturalmente, esses Irmãos e essas Irmãs humanos, que não vivenciaram os aspectos Vibratórios da Luz, as
diferentes manifestações desse Despertar, como vocês o vivenciaram, vão viver, de algum modo, esta

Transformação como uma grande interrogação, cada vez mais.
E quanto mais o tempo avançar, durante este ano, mais vocês irão observar, entre os seus Irmãos e as suas

Irmãs, modificações do humor e de comportamento, já que, mesmo se ali não houver palavras que possam ser



colocadas sobre este Apelo ao Despertar, o comportamento é profundamente afetado.
Existem, de fato, sinais invisíveis que antecipam uma perturbação.

Eu os lembro, por outro lado, de que os animais são muito mais sensíveis do que vocês às modificações do
seu ambiente.

Vejam, por exemplo, os animais que fogem de uma floresta antes de um fogo, ou os animais que deixam uma
embarcação antes que ela afunde.

Do mesmo modo, muitos Irmãos e Irmãs humanos, próximos de vocês, ou mais distantes, e nos grupos, vão
acabar por perceber, além da Vibração, além de serem chamados por outras Dimensões, vão perceber que há

alguma coisa que está mudando.

***

Então, vocês sabem muito bem que, quando há uma mudança na sua vida, vocês são obrigados a se adaptar a
essas mudanças.

Entretanto, nenhum de vocês pode imaginar, mesmo Desperto há muito tempo, o escopo e a manifestação real
dessa mudança.

Nós abordamos, muitas vezes, uma Transmutação.
Nós empregamos imagens, metáforas, tentando fazê-los imaginar essa mudança.

Naturalmente, em relação a essa alteração abrupta da consciência, muitos Irmãos e Irmãs humanos vão
reforçar, de maneira paradoxal, a negação: haveria como uma vontade de não ver, e de não se interessar

pelo que vem perturbar o equilíbrio.  
Cabe a vocês, nesse caso, além de dar alguns elementos de mudança, não contrariar mais aqueles que não
desejam ver, aqueles que recusam imaginar, apesar desta forma de Despertar, uma mudança tão importante.

Será preciso respeitar as demandas, ou a ausência de demanda, em particular nos seus círculos mais
próximos.

Às vezes, e vocês sabem disso, apertar a mão de alguém ou abraçá-lo, é muito mais importante do que uma
longa explicação.

É nesses momentos de contato, sem desejar, que vocês poderiam estabelecer, devido a esta sensibilidade à
mudança, uma Comunhão, em um outro plano.

Todas as ocasiões serão boas para transmitir o que vocês São.

***

A sensação de mudança, a intuição da mudança poderá assumir, também, uma agudeza intensa, refletindo-se,
para alguns dos seus Irmãos e Irmãs, por uma forma de excitação ou de ansiedade.

Aqueles que não tiverem vivenciado os aspectos da Luz Vibral e os diferentes componentes da Luz poderão
se encontrar, na sequência disso, em oscilações importantes do humor.

Ainda mais porque esses sintomas físicos que aparecerem (e lhes parecerem inéditos, para eles) poderão
interrogá-los ainda mais.

Entre esses sintomas, as dores de cabeça, as pressões nos ouvidos, e os zumbidos nos ouvidos, irão se
tornar inumeráveis.

A consciência desses seres será diferente durante a noite, com a sensação indefinível de ter tido sonhos
peculiares, ou de ter viajado.

Aí também, o seu posicionamento será determinante.

***

O Apelo ao Despertar vai também propiciar Impulsos, e esses Impulsos não vêm nem da personalidade, nem
da alma, mas eu diria que são os Impulsos finais do Espírito.

Vindo implicar também, para aquele que o vive e que não conhece nada de tudo isso (ou porque ele não tinha
interesse, ou porque ele tinha medo, ou porque ele tinha a certeza de que nenhuma mudança poderia afetar a
Terra), para esses seres, no que vocês poderão então observar: nesta excitação, neste questionamento, mas
também em alterações (independentes da idade) onde esses seres irão aparecer-lhes como perdendo a sua

memória imediata, resultando em estados de confusão, que não são duradouros.
Mas todos esses sinais devem atrair a sua consciência, no nível da sua Presença, para explicar, ou para

tranquilizar muito além das palavras.

***



O conjunto das organizações humanas que vão viver essas modificações não irá sempre ver ali alguma coisa
agradável.

Isso poderá dificultar o funcionamento rotineiro de uma organização, familiar ou social, ou em meio a um grupo.
Alguns seres também, humanos, inscritos nas crenças, e não tendo acesso à Luz Vibral e ao Amor Vibral, vão

se encontrar fortalecidos em algumas Ilusões espirituais.
Essas Ilusões espirituais referem-se ao que foi denominado, pelo mundo, o Julgamento Final.

Os seres humanos, inscritos em uma abordagem intelectual, de crenças, irão ali encontrar, através desta
transformação Interior, elementos próprios para nutrir as suas crenças, sejam elas quais forem.

Reforçando-as em sua certeza mental, Ilusória, ou de um julgamento, ou de um acontecimento descrito pelas
profecias, mas não correspondendo perfeitamente à Realidade.

Aí também, se vocês estiverem rodeados desse tipo de Irmãos e de Irmãs, a sua Presença é essencial.

***

Naturalmente, a desestabilização resultante, no nível dos grupos, seja qual for o ambiente, pode se juntar ao
sentimento de confusão.

Os comportamentos humanos irão se tornar profundamente diferentes, fazendo perder, para alguns dos seus
Irmãos e Irmãs, a sua beneficência, culminando em comportamentos totalmente incomuns.

De qualquer modo, muitas mudanças, muitos humores, muitas emoções.
E é aí onde o seu fundamento, no Manto Azul da Graça ou na Onda da Vida, irá se tornar preponderante.

Este Apelo ao Despertar representa o que foi nomeado o Choque da Humanidade (ndr: ver em particular a
intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (1).

Alguns seres, mais sensíveis (e eu bem digo sensíveis, e não Despertos), irão captar, por antecipação, sem
poder ali colocar palavras, uma série de elementos de transformação.

***

Para outros, enfim, o Apelo ao Despertar será vivenciado como um conto de fadas.
Onde, aí também, havia um antes e um depois, mas se expressando por uma abertura tal, que isso irá chegar à

frase que foi dada: “os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros”.
Alguns dos seus Irmãos e Irmãs humanos foram programados desta forma: eles programaram, eles próprios,

para viver o Despertar total, pelo Fogo do Coração, nesses Últimos momentos.

***

Vocês podem bem imaginar que as respostas para a Luz são então profundamente diferentes.
E que a resposta trazida pelo Impulso da Luz irá se juntar, em um primeiro momento, a esse sentimento de
confusão, ou de perda de referências, habitualmente, ainda uma vez, no ser humano encarnado, quando as

coisas mudarem.
Ainda mais que, aí também, como Ele disse, “Ele viria como um ladrão na noite”: na véspera, ninguém poderá

duvidar da natureza extremamente precisa do que irá acontecer.
Mas a intensidade é tal que o que resta de matriz astral e etérea falsificada não poderá mais estar ignorando o

que está chegando.
O Arcanjo MIGUEL lhes falou dos sinais, no Céu e sobre a Terra, e há também os sinais Interiores, e eles

fazem parte disso.
Frente a tudo isso, eu os lembro, a todos vocês, de que a única Porta de saída válida é o Coração, e a Paz que

o acompanha.
Sejam quais forem os elementos exteriores a vocês, ou vivenciados como tais, o único instrumento que irá

trazer o apaziguamento é o Coração, a sua Presença, real e concreta, no Instante Presente.

***

Enfim, o Apelo ao Despertar representa, é claro, a ação dos Cavaleiros (ndr: os Quatro Cavaleiros do
Apocalipse, ou Quatro Elementos, ou Hayoth Ha Kodesh) e o Som das Trombetas do Céu e da Terra.
Que, talvez, alguns de vocês ouviram em algumas regiões do mundo, há vários meses, ou ainda no ano

passado do seu tempo.
Esses sinais, também, vão se amplificar, vão se tornar cada vez mais perceptíveis e sensíveis, assim como a



ação dos Cavaleiros, quando, em breve, os seus sistemas de informação não poderão mais esconder a
Verdade sobre isso.

As modificações Elementares irão lhes parecer como evidentes, porque elas irão acontecer cada vez mais
perto de vocês (na sua cidade, no seu país, nas suas regiões), porque a multiplicação desses fenômenos não

poderá mais ser extinta. 
Mostrando, de maneira evidente, que a Terra vive algo de incomum e de novo, assim como o Céu, e que, para

aqueles de vocês que não foram Ancoradores ou Semeadores de Luz, existe também alguma coisa nova.
O importante, eu diria, é esta novidade, que os põe frente ao Desconhecido.

Evidentemente, vocês, vocês sabem que este Desconhecido é Amor e Luz, mesmo se houver ainda
interrogações e dúvidas.

 Mas coloquem-se no lugar daqueles dos seus Irmãos e Irmãs humanos que, por vontade pessoal ou por
impossibilidade programada, não tinham qualquer elemento na sua posse, e na sua vivência, do que estava

acontecendo.
O desenrolar desta transformação se junta, aí também, ponto por ponto, ao que foi anunciado por SRI

AUROBINDO (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010) (1).
E, naturalmente, há várias etapas.

Essas etapas podem se sobrepor, algumas podem demorar mais tempo.
Vocês irão observá-las ao redor de vocês, e talvez também em vocês.

***

E lembrem-se de que não há melhor maneira de Viver uma mudança, seja ela qual for, senão estar inteiramente
aí, ou seja: sem qualquer medo de um futuro, e sem a ação de qualquer lembrança de medo.

Só o Presente lhes dá esta possibilidade.
Vocês vão precisar explicar isso, se vocês tiverem esse tipo de Irmão ao redor de vocês, encontrar as palavras

ou a atitude correta, não indo potencializar o Choque, ou a negação, ou a raiva.
Sempre lhes foi dito que cada um iria viver esse momento em função da sua Vibração e da sua Consciência.

Vocês irão constatá-lo com uma agudeza cada vez maior, para vocês também, aliás.
Deixando-se ver, de algum modo, para vocês como para cada um, realmente, aí onde vocês estão consigo

mesmo.
Não em relação a um amanhã, à Ascensão, mas em relação ao Instante: o estado de humor que irá afetá-los,
ou que não irá afetá-los, é a melhor testemunha do seu estado Interior, para vocês como para o conjunto da

Terra.

***

Então, é claro, apreendam-se bem, também, de que se, no que se refere a vocês, a Paz aumentar em vocês (o
que é o objetivo), isso pode ser profundamente enervante para aqueles dos seus próximos que reagiriam com

a personalidade, frente às modificações do seu ambiente que, no comum dos mortais não Despertos,
desencadearia uma reação violenta, vendo-os assim estabelecidos em uma Paz e em uma serenidade que

eles não podem compreender.
Aí também, será preciso encontrar, de algum modo (e em todo caso, para o que se refere aos mais íntimos

dos seus próximos), um meio-termo.
Pois, como vocês querem, no plano da razão habitual, cartesiana, humana, como vocês querem explicar que

vocês estão em uma Paz total se um acontecimento, chamado de dramático, para a razão, estiver
acontecendo?

Porque lhes foi dito que quanto mais a Luz se tornar evidente, mais vocês estarão em Paz.
Mas a Luz pode, para aqueles que não a vivem, tornar-se muito difícil: de ver, para aquele que está com raiva e
na reação, frente a um mesmo acontecimento, um outro ser humano (e ainda mais se for próximo) manifestar

um sorriso de Beatitude ou de Paz.
Eles não podem compreender, lembrem-se, já que eles não vivem isso.

É o modo, para eles, de serem Despertados, mas vocês devem respeitar este modo, para eles, de serem
Despertados: mesmo esta reação não sendo completamente adequada, esses seres devem passar isso.

Vocês devem respeitar.
Como foi dito, há momentos do Choque em que a Consciência se torna permeável a outra coisa.

E, portanto, cada Irmão, cada Irmã, humano, estará no lugar certo, e não em outros lugares, a título individual
como a título coletivo.

Lembrem-se também de que, se vocês estiverem Despertos para a Luz Vibral, os Elementos não poderão
afetá-los.

Mesmo se vocês estiverem em uma zona ocorrendo elementos geofísicos importantes, vocês não serão
afetados, no nível da sua Consciência.



***

O Apelo ao Despertar, vocês compreenderam, pode assumir uma infinidade de formas.
E todas essas formas têm apenas uma única finalidade: a mesma que a sua.

Até o momento do Apelo coletivo de MARIA.
Não julguem o que vai acontecer entre alguns dos seus Irmãos e das suas Irmãs, porque CRISTO disse: “Pai,

perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.
E é exatamente isso.

Se vocês aceitarem este princípio, e esta evidência, então tudo irá acontecer da melhor forma, para vocês
como para o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs humanos.

Além do que pode ser denominado um drama ou um choque, para o efêmero da personalidade, lembrem-se
do que há depois e por trás.

É nesse sentido que isso não deve, e não poderá afetá-los.
Vocês irão constatar que quanto mais a Luz se aproximar, quanto mais os seus contatos, em suas diferentes
formas, com as outras Dimensões, assim como com os seus Irmãos e Irmãs vivendo a mesma Consciência,

se tornarem mais intensos e mais reais, mais irá lhes parecer assistir à desagregação deste mundo onde vocês
ainda estão.

Isso é lógico.
Isso absolutamente não é, nem contraditório, nem contrário, mas tudo isso participa da mesma Revelação e do

mesmo Despertar.
Mas a maneira de vivê-lo é, evidentemente, diferente segundo cada ser humano.

E, isso, vocês devem respeitá-lo, isso faz parte da Liberdade.
E vocês não podem levar ninguém atrás de vocês.

Do mesmo modo que nós não podíamos fazer outra coisa senão estarmos Presentes para assistir à sua
Ressurreição, a Passagem da Porta Estreita, vocês não poderão fazer outra coisa senão estar Presentes,

àqueles dos seus Irmãos próximos que se debatem, ou que descobrem esta novidade.

***

O Apelo ao Despertar se manifesta então pelos Elementos da Terra, pela Consciência, e por essa sensação
de urgência de uma Transformação iminente, mesmo se nenhuma palavra puder ser ali formulada.

Lembrem-se também de que, para a mesma Luz, aquele que está confinado em suas crenças ou em suas
certezas, vai ver uma justificativa para as suas crenças e para as suas certezas e, especialmente, as religiosas.
Então, alguns irão chamar de fim dos tempos, outros, do retorno da Luz, outros, do retorno de CRISTO, outros,

do fim do Kali Yuga, ou outros ainda, do retorno do Imam Mahdi.
Isso é inevitável, e faz parte da encarnação e da sua alteração querer identificar um acontecimento em relação

às suas crenças.
E vocês, que estão Despertos à Luz Vibral, vocês não devem se sentir de forma alguma referidos.

Aliás, para vocês, as modificações Vibratórias irão se tornar tais que elas irão induzir momentos, como isso foi
dito, de estase, de adormecimento cada vez mais pronunciado, de sonhos, e de percepções incomuns

também.

***

A melhor prova, para vocês que seguem o que está sendo vivenciado, é constatar, por vocês mesmos, que
uma Paz nova está se instalando.

Esta Paz não é uma indiferença, mas uma Paz profunda que faz com que, seja qual for o acontecimento
ocorrendo e advindo na sua vida, ele não poderá fazê-los sair da Paz.

Não por um esforço de vontade, mas, muito mais, pela ação da própria Consciência Desperta.
E é à medida desta possibilidade, que se estabelece espontaneamente, em vocês, para vocês que estão

Despertos, que vocês poderão avaliar, de algum modo, a conclusão da sua preparação.
Alguns de vocês estão preparados desde as Núpcias Celestes, outros estão preparados há muito tempo,

desde as primeiras Efusões de Energia do Espírito Santo sobre a Terra, em 1984, desde muito tempo, do seu
tempo.

***

Devido à diminuição e ao desaparecimento das camadas isolantes, o que estava invisível, irá se tornar visível,



na Luz como na Sombra.
O Ancião IRMÃO K lhes falou sobre isso (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2).

Vocês vão ver o que está na base da ação de seres humanos e de grupos de seres humanos.
Além do aspecto da sedução, vocês vão ver os fios invisíveis, e quem segura esses fios invisíveis.
Isso faz parte do que deve ser Revelado e divulgado, mas vocês não devem se interessar demais:

simplesmente vê-lo, e seguir o seu caminho.
Como foi dito, nada do que estava escondido poderá permanecer escondido.

E lembrem-se, sobretudo, de que da sua qualidade de Paz irá decorrer o amortecimento, ao redor de vocês
como sobre a Terra, do Choque da Humanidade.

***

O Amor e a Vibração do Amor, a Luz Vibral, é a única solução, e haverá cada vez menos outra.
Lembrem-se desta frase, e ajam em conformidade.

Instalem-se na Paz e, como lhes disse MARIA (ndr: sua intervenção de 21 de agosto de 2012) (3), os poucos
minutos que vocês puderem encontrar para cultivar esta Paz são essenciais.

Vocês dali irão tirar o que for necessário para viver isso.

***

A natureza dos acontecimentos finais, se eles não lhes forem mostrados neste mês que se instala, não
busquem imaginá-los ou supô-los.

Pois, para vocês, isso não tem qualquer importância.
E aqueles de vocês para quem isso foi revelado, isso é importante.

Mas tenham cuidado para não entrar em choque com os seus Irmãos e Irmãs humanos, Despertos como não
Despertos, com o que se deixa perceber, ou ver, ou sentir.
Respeitem, mais do que nunca, a Liberdade de cada um.

Lembrem-se de que há alguns seres humanos que são incapazes de considerar uma transformação para a
Luz.

Pois vocês sabem, há medos, há condicionamentos, há freios, há bloqueios, e essa é a Liberdade de cada um.

***

Eu apenas posso fazer como tantos outros que intervieram entre vocês, nessas últimas semanas, dizendo-lhes:
estejam em Paz, vão em Paz, e cultivem a Paz.

Daí irá resultar o seu melhor Alinhamento, e o seu melhor Ajustamento à Onda da Luz.
Eu rendo Graças à sua escuta e ao seu acolhimento.

E eu abençoo vocês, na Graça da Luz e na Paz da Luz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos e Irmãos na Luz, acolhamos juntos, durante alguns minutos, o Manto Azul da Graça.

... Acolhimento do Manto Azul da Graça ...

Aqui estou, de novo, ao lado de vocês.
Primeiramente eu gostaria de dar-lhes alguns elementos, nesse tempo que irá contribuir grandemente para
facilitar a sua preparação, ao mesmo tempo ao meu Apelo (se ele já não tiver ocorrido individualmente) e

também ao retorno da Luz.
Desde muito tempo, foi dito por CRISTO: “mantenham sua casa limpa porque ninguém conhece a data nem a

hora do meu retorno”.
Alguns Anciãos e algumas Irmãs Estrelas lhes deram elementos importantes sobre a Paz, sobre o

“permanecer tranquilo” e sobre as condições de estabelecimento em meio à Morada da Paz Suprema.
Manter a sua casa limpa não deve ser um esforço, nem mesmo um trabalho, mas, sim, uma atitude Interior

onde, em um primeiro momento, a Paz, em relação às suas próprias emoções, em relação aos seus próprios
pensamentos e mesmo em relação ao que pode restar, em vocês, de interrogações, devem se apagar.

Elas devem sê-lo, não tanto por um esforço, mas, muito mais, pela sua própria consciência, mesmo inscrita na
personalidade.

***

Encontrem, para vocês, momentos, SNOW disse isso a vocês (ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012)
(1), na natureza, mas, também, ainda momentos, mesmo se eles durarem apenas alguns minutos, onde vocês
vão precisar, de algum modo, se a Luz não os chamou completamente, se manter tranquilamente, sem ação e

sem pensamento.
Se isso não for na natureza, simplesmente na cama ou em uma poltrona, e até mesmo se vocês adormecerem.

Aí está a sua preparação mais útil.
UM AMIGO deu a vocês (ou lembrou, melhor) elementos do seu corpo que podiam ser úteis (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2).
O ideal é que, nos seus dias, no momento de dormir ou do seu despertar, vocês tenham a oportunidade de se
manter aí, presentes a vocês mesmos, sem pensamentos, sem ideias, sem qualquer projeção, seja do que for:
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de algum modo, estar plenamente presente, aí, no seu corpo, sem procurar alguma coisa específica.
Simplesmente, estar presente.

***

Naturalmente, vocês podem também, e mesmo nos momentos ordinários, habituais dos seus dias, nos chamar,
e nós estaremos aí.

Aliás, alguns de vocês, e cada vez mais numerosos aí também, percebem que nós estamos aí quando vocês
nada pediram, refletindo sempre mais a nossa Presença e a nossa aproximação, assinalando para vocês que
os últimos Véus das Ilusões estão caindo, assinalando a iminência do fim do que IRMÃO K falou a vocês, do

conjunto das organizações (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3).
Então, encontrem apenas alguns minutos em que vocês não tenham necessidade de falar, em que vocês não
tenham necessidade de trabalhar com o que quer que seja, simplesmente para estar aí, no instante presente.

Como minha Irmã MA lhes deu, ela também, o Amor apenas está no presente (4).
E cada vez mais, ele será sensível e perceptível a vocês.

É durante esses momentos, que isso seja em nossas Comunhões (quer vocês tenham nos chamado ou não),
e nesses momentos em que vocês nada fazem, que a nossa conexão e a nossa Comunhão são mais

facilitadas.
Desta Comunhão resulta o aporte de Luz e a manifestação da Luz, em vocês.

***

E isso é extremamente simples e isso irá se tornar cada vez mais simples.
Manter a sua casa limpa nada mais é do que encontrar esses momentos, porque, ainda uma vez, ninguém

conhece nem a hora nem a data.
Mesmo se a iminência, pela sua vivência, pelo que acontece no nível dos elementos da Terra e do Céu e nos

seus, os incitar a talvez pensar e a constatar que isso seja agora.
Se vocês tiverem oportunidade de serem chamados, nas suas noites ou durante os seus momentos de

quietude, então, regozijem-se.
Mas, aí também, não se esqueçam de permanecer tranquilo.

Manter a sua casa limpa nada mais é do que isso.
Vocês poderiam ir para a oração, para a meditação, sem, no entanto, estarem prontos.

E manter a sua casa limpa nada mais é do que esta Presença a vocês mesmos, o instante em que nada mais
existe senão vocês, este corpo, esta consciência, que está aí e que vigia.

Desses momentos, vocês irão encontrar, mesmo se vocês nada perceberem e mesmo se vocês dormirem,
uma maior Paz, uma maior facilidade.

***

A segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é que eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu
os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro).

E também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”.

E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no
instante presente, nós iremos acolhê-los uns e outros.

Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês julgarem
oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL.

Eu não lhes dou tampouco horário específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante
este dia.

Vários de vocês terão sido chamados individualmente, também.
Porque esses momentos de rompimento de organização sobre a Terra são momentos em que vocês devem

estar mais em contato com vocês e conosco.

***

O Manto Azul da Graça, nesse dia aí, e a Onda da Vida, irão atingir uma intensidade incomparável, até agora,
sobre a Terra.

Aqueles de vocês que, por uma razão que lhes é própria, ainda não perceberam ou vivenciaram a Onda da



Vida poderão, durante este dia, ali se preparar.
Existe para isso, durante este dia, elementos que lhes foram comunicados pelo Arcanjo ANAEL (ver nota do
redator - NDR - no final da mensagem), ou ainda utilizando materiais denominados cristais que lhes permitem
facilitar a sua conexão com a Terra (ndr: ver o protocolo "Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida" (5)).

Este dia será importante, para vocês como para nós.
Nada busquem de algum acontecimento porque este acontecimento está, antes de tudo, em vocês.

Mesmo se, é claro, ele se refletir, na área circundante, por elementos visíveis, como o Arcanjo MIGUEL disse a
vocês.

***

E, enfim, eu estou com vocês também, como eu fiz antes da minha última vinda, para responder às suas
interrogações, não pessoais, mas, sim, referentes ao conjunto da humanidade.

Então, eu os escuto e eu espero, com Amor, o que vocês têm que me perguntar.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, deixem-me prosseguir alguns instantes.
Como sempre, eu rendo Graças pelo seu acolhimento e pela sua Presença, mesmo silenciosa.

Porque além das palavras, o que se estabelece entre nós, em sua intensidade maior, a cada vinda, fortalece-
me e os fortalece nesta ressonância e nesta Comunhão que nós estabelecemos.

Manter a casa limpa, além desses instantes que eu lhes pedi e aos quais eu os convido, é também, e seja qual
for o lugar onde vocês estiverem, sobre a Terra, e seja qual for a sua vida, para estarem o mais paciente e

amoroso possível.
CRISTO disse: “não é o que entra na sua boca que é importante, é o que sai”.

E eu diria a mesma coisa para os seus pensamentos, porque, se existirem, em vocês, pensamentos, mesmo
se eles não forem expressos em palavras, que não forem ao sentido da Luz e do Amor, esses pensamentos

irão afetar vocês.

***

Como disse IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (3), elementos até então invisíveis irão
se revelar aos seus olhos, ou sob a forma de uma clareza Interior da visão do Coração, e depois também,

durante este período, além desses momentos em que vocês se mantêm tranquilos, vocês irão tomar
consciência diretamente do que, para vocês também, lhes foi escondido, referente a vocês.

E também, e é aí que eu peço a sua vigilância, sobre os comportamentos e as ações daqueles que os
rodeiam.

Nada poderá ser escondido.
Aí também, eu os convido a não reagir, porque o que é importante, não é corrigir uma situação ou ali trazer uma

reação devido a qualquer insatisfação, mas, sim, aí também, cultivar o presente, a Paz, o Amor e, portanto, o
perdão.

No nível da Terra, também.
Isso começou desde a desconstrução das Núpcias Celestes, mas vai se reforçar agora.

Muitos Irmãos e Irmãs vão se dar conta das manipulações e das mentiras, e muitos Irmãos e Irmãs,
infelizmente, vão entrar em reação.

E nós contamos com vocês, particularmente se vocês já tiverem sido Chamados, para permanecerem nesta
Paz, independente do que for revelado em escala coletiva.

Da sua capacidade para manter a Paz irá resultar o amortecimento do ódio dessas revelações.
As egrégoras coletivas, elas também, devem se dissolver.

Mas não é preciso que elas sejam substituídas por egrégoras de ódio e de vontade de reação.
Quer seja no seu círculo mais próximo, como na egrégora de toda a Terra.

E o seu trabalho, aí, é capital.
Aquele de não provocar a raiva devido à revelação das mentiras e das manipulações.

Perdoem e Amem.



Isso basta para dissolver essas reações.
É importante não acrescentar, de maneira alguma, um elemento contrário à Luz na raiva e no Choque.

Vocês estão aí para isso.
Porque a raiva (que poderia parecer como lógica e normal no plano da coletividade, do grupo social e da

humanidade) representa um afastamento da Luz.
Em todo caso, para os grupos e os indivíduos que iriam se envolver, muito logicamente, ainda uma vez,

segundo a razão, nesse tipo de reação.
Mas se vocês tiverem ancorado a Luz, se vocês tiverem participado, se vocês tiverem sido Chamados (seja

pela Onda da Vida ou pelo seu primeiro nome pronunciado), vocês deverão ser capazes de não serem
arrastados por isso.

E disso resulta o bom desenrolar desse retorno da Luz.

***

Eu marco encontro com vocês neste dia 22 de setembro, mais uma vez, antes do encontro formal do Arcanjo
MIGUEL.

Nós contamos, ainda uma vez, com a sua Presença, no seu Alinhamento, e cada vez mais na sua Paz, na sua
qualidade e na sua quantidade.

***

Pergunta: você irá intervir de novo antes de 22 de setembro próximo?

Não.
Eu irei intervir cada vez mais individualmente, naqueles de vocês que fizeram a Paz consigo mesmo, a Paz com

a ilusão.
Aqueles que cada vez mais conseguiram se estabelecer nesta Paz, manter a sua casa limpa, porque não há

melhor maneira do que facilitar a minha aproximação e a sua aproximação, e o fato de me ouvir chamá-los pelo
seu primeiro nome, e para aqueles de vocês que irão permitir, dar, em vocês, o beijo do Amor, na sua

bochecha esquerda e no seu Coração.

***

Pergunta: o Apelo e o Anúncio são a mesma coisa?

Podemos dizer que o Apelo coletivo será o Anúncio.
O Apelo individual foi, então, antecipado, e eu especifico, aliás, que alguns de vocês foram Chamados muito
antes dessas Núpcias Celestes, porque eles tinham necessidade de serem Despertados, em alguma parte,

muito antes.
Portanto, o meu Apelo individual depende das suas circunstâncias Interiores, da sua Paz.

O Apelo coletivo depende das circunstâncias da Terra.
Como nós sempre lhes dissemos, é ela que decide.

Naquele momento, ninguém poderá ignorar o meu Apelo, que irá se tornar este Anúncio.
Mas o seu Apelo individual é também o Anúncio que vem Despertá-los e selar, em vocês, o Juramento e a

Promessa da sua Ressurreição.
Se, entretanto, vocês não forem Chamados individualmente, não concebam qualquer tristeza, mas
simplesmente revelem cada vez mais os seus momentos em que vocês mantêm a sua casa limpa.

Encontrem esses instantes.
Mais uma vez, apenas alguns minutos.

O meu Apelo individual consiste em pronunciar o seu primeiro nome, e para vocês, ouvi-lo.
O Anúncio será um Apelo coletivo.

Aí também, vocês serão Despertados pelo seu primeiro nome, mas onde serão anunciados os momentos
específicos da Terra.

***

Pergunta: as Estrelas de MARIA encarnadas irão retransmitir o Apelo coletivo?



Aí não é a função delas.
De nada iria servir, para elas, revelar-se desta maneira.

Isso poderia ser prejudicial, nesses tempos de confusão.

***

Pergunta: quando você diz que quanto mais o Apelo ocorrer tarde e quanto mais a passagem
ocorrer na doçura, trata-se do Apelo coletivo ou do Apelo individual?

Os dois, meu Filho.
Há, entre vocês, quem foi Chamado desde muito tempo.

Outros, antes mesmo do que eu anuncio como possibilidade.
Aqueles que foram chamados foram marcados pela minha Presença e pela minha Revelação, e as suas

circunstâncias fizeram com que tudo fosse colocado em prática, pelos Anjos do Senhor, mais frequentemente,
ou pelos Anjos Guardiões, para facilitar os acontecimentos em andamento.

Portanto, isso se refere também a este Apelo individual.
Quanto mais cedo ele ocorreu, mais ele preparou o seu papel de Libertador.

Por outro lado, quanto mais o Anúncio coletivo ficar defasado no tempo, melhor isso é.
Porque isso, como eu disse e isso foi dito, irá encurtar as últimas Tribulações da Terra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu já vou então marcar encontro, desde que vocês estejam prontos, e em seguida todos juntos, nesse
dia 22 de setembro.

Nesse ínterim, eu lhes dou a Paz e o Amor.
Eu lhes digo, portanto, até daqui um mês.

As minhas Estrelas farão contato, se daqui até lá houver elementos a serem comunicados para vocês.
Quanto a mim, no seu tempo e no seu espaço, eu passarei este período do seu tempo para vir vê-los

individualmente.
Porque, quanto mais vocês tiverem ouvido o meu Apelo, de maneira individual, antes do Apelo e do Anúncio

coletivo, mais isso será fácil

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou com vocês.
Até muito em breve.

************

Nota: Elementos comunicados pelo Arcanjo ANAEL durante a sua intervenção de 08 de junho de 2012,
particularmente:

"Aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e
se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima cruzando os tornozelos. Se isso se

tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo."

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html


1 – SNOW (19.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – MA ANANDA MOYI (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/ma-ananda-moyi-18-de-agosto-de-2012.html

*

5 - 'Facilitação do Aparecimento da Onda da Vida' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-facilitacao-do-aparecimento.html

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article70ba.html

21 de agosto de 2012
(Publicado em 21 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Estrela REPULSÃO -

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_HILDEGAR...

~ DECLAMAÇÃO DO ÊXTASE ~

Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.

Irmãos e Irmãs na encarnação, primeiramente, demo-nos a Paz. 

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ... 

Eu não venho, hoje, fazer longos discursos, mas eu venho lhes propor, além das palavras, uma Vibração e uma
Intenção.

Uma Vibração e uma Intenção que seriam, de certa maneira, nem uma oração, nem um pedido, mas, muito
mais, uma Declamação.

A Declamação do Êxtase que vem colocar, em palavras e em Vibração, o Coro dos Anjos, o Canto dos Anjos e
o Coro do Êxtase, juntando, assim, algumas composições realizadas durante a minha última encarnação após

ter ouvido o Canto dos Anjos e o Coro dos Anjos.

O Coro dos Anjos e o Canto dos Anjos são o Canto do Êxtase, aquele da Morada da Paz Suprema.

Ali onde cada um de nós tem, ao mesmo tempo, a sua fonte, a sua origem.

As palavras que eu vou dar a vocês não são uma oração propriamente dita, nem, tampouco, uma simples
afirmação.

Então, juntos, nós iremos, pelo Verbo, penetrar em Shantinilaya.

Ao que eu me abraçar, vai abraçar-se a mim.

Além de qualquer suporte, é a Liberdade.

A Liberdade é o Êxtase reencontrado, onde se exprime e se imprime o esplendor radiante da Vida.

Não me abraçando a mais nada, a Vida me abraça.

O ligante da Vida é o Amor, cuja manifestação é Luz e Vibração.

Além de qualquer aparência e além de qualquer sentido, eu sou a Essência Unitária de toda a Criação.
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Eu renuncio a todas as lutas, pela Plenitude do Amor.

Ao desaparecer em mim mesma, sobrevém a Vida Unitária.

Acompanhada pelo Coro dos Anjos e pelo Silêncio do Indizível, o Êxtase da Vida Unitária extingue, no que eu
Sou, qualquer medo e apreensão.

Ao desvanecerem os sonhos e as ilusões, descobre-se o Amor fecundando a cada segundo, pelo seu Canto e
pela sua Voz, na Indizível Felicidade da alegria sem motivo.

Eu lhe dou tudo, e eu lhe dou tudo de mim, a fim de que forje, no Fogo do Amor, a minha Eternidade
reencontrada.

Ao desviar de qualquer aparência, ao desviar de qualquer sofrimento, eu descubro a sua Transparência.

Então eu vivo em você, como você vive em mim.

Uma vida de Graças, ao mesmo tempo de Plenitude e de Vacuidade, ao mesmo tempo de Beleza e de Infinito.

Eu lhe entrego tudo o que termina um dia, a fim de que cada dia, aqui como em outros lugares, jamais cesse o
Êxtase da sua Eternidade e da minha Eternidade.

Eu o deixo apanhar o que eu acreditava ser, a fim de abrasar o que não existe alhures, senão no que eu pude
crer.

Você, Única Fonte e Única Paz, além de qualquer suporte, você me abarca, pois você jamais será uma perda
possível.

Eu Sou o que cada Um É.

Eu solto o que me retém a fim de chegar até você, porque eu compreendo que você sempre Foi, você sempre
É, e você Será para sempre, a Fonte das Fontes, o coração do Coração.

Eu me deixo ser aspirada, colocando a minha vestimenta da Eternidade.

Você me desnuda, a fim de me vestir com a sua Glória, pondo fim a qualquer noção de distância, a qualquer
separação.

Eu sei que eu vivo o que você É, seja o que for que eu viver.

O que eu sou é a Vida.

Eu nada lhe peço para mim, pois eu sei que você preenche a Vida.

Eu me instalo na sua Presença, aí onde está o fim de toda a incerteza.

Então, ao Desposar a Liberdade, ao Desposar a Verdade, mais nenhuma sede pode me afetar.

Eu dou e eu darei tudo o que você me deu, nada mantendo, permanecendo no Indizível Amor do braseiro de
Fogo.



Instalada na Vida, eu sou a Eternidade e você É a minha Eternidade.

Você preenche o que eu sou, além de mim, bem como além de você.

Nós somos Um, no Amor e na Liberdade.

Você e eu, Livres, regando o Espírito na Fonte da Verdade.

Nós somos então Um.

Nós somos então esta Alegria inefável.

Eu lhe confio esse Mundo, a você que não conhece qualquer limite e qualquer freio e qualquer obstáculo.

Eu o acolho.

Eu abro a minha Porta.

Nada mais pode ser fechado no Êxtase do que eu estou vivendo.

Em tal Fogo de Amor, devorando tudo o que era eu, você me convida para as Últimas Núpcias, Núpcias de
Liberdade onde o Êxtase é a única possibilidade.

Eu me dirijo a você, como a uma pessoa, sabendo que você É além de qualquer pessoa, além de qualquer
forma.

Você, o Amor que É eu.

Este Amor que é Paz, que é Alegria, que não tem necessidade de qualquer justificativa e de qualquer
explicação.

Você é a Única resposta, o Único Caminho, você, o Único, Presente em tudo.

No Silêncio do meu Templo, onde não emerge qualquer reivindicação, eu sou você.

Além de qualquer palavra formulada, além de qualquer pensamento manifestado, além de qualquer desejo,
você Está aí.

Assim Liberada das minhas próprias barreiras, eu lhe abro as Portas do Ser.

Você, o Amor, cujo Canto é o Êxtase, você, a radiosa Presença que flui tal uma Água de Fogo, você anima, em
nós, além de qualquer memória e de qualquer forma, a Alegria do Êxtase e o regozijo da nossa Paz.

Como nomeá-lo, sem atribuir-lhe uma forma?

Como nomeá-lo, sem trair pelas minhas experiências ilusórias?

Então, eu não o nomeio, nem o limito em meio a alguma forma, você que É a Vida de todas as formas, você
que anima todas as coisas e cada Vida.

Você É o Amor.

O Êxtase e a Paz são as suas testemunhas e os seus marcadores.

Eu me fundo em você, desaparecendo, assim, de mim.



Você É esta Morada da Paz Suprema.

Você é o que eu Sou.

Eu Sou o que você É.

Sem distância e sem diferença.

Tendo declamado a sua Presença Infinita, então eu repouso na sua Paz, na sua Plenitude e na sua Beleza.

Amados do Amor, Irmãs e Irmãos, no momento em que o véu da carne não é mais um obstáculo para nós,
essas palavras escolhidas, cuja Reconexão e Vibrância são a continuação dos Cantos da Eternidade que eu

compus, eu as dou para vocês, neste momento: no Tempo do Amor.

Esta Declamação não é uma oração, nem uma meditação, ela é a Verdade do Amor, vivida pela Vibração do
Êxtase.

Ao olhar para estas palavras, ao escutar estas palavras, vocês irão se aliviar de qualquer peso que ainda restar
e eu estarei, com vocês e em vocês.

Ao ler estas palavras, vocês irão realizar o Apelo da Luz para a Luz, e o Apelo para o Despertar.

Queiram aceitar a Bênção do Amor.

Até logo.

************

 Mensagem da Amada HILDEGARDA DE BINGEN no site francês:
http://autresdimensions.info/articled9ba.html

http://autresdimensions.info/pdf/HILDEGARDE_DE_BINGEN-22_aout_2012-articled9ba.pdf
22 de agosto de 2012

(Publicado em 23 de agosto de 2012)

***
  

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://autresdimensions.info/pdf/HILDEGARDE_DE_BINGEN-22_aout_2012-articled9ba.pdf


- Ensinamentos da Estrela VISÃO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_NO_EYES.mp3

~ CONSELHOS ~

Meu nome é NO EYES.
Irmãs e Irmãos desta assembleia e de outros lugares, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.

Eu vou falar sobre alguns elementos que visam dar-lhes, simplesmente, algumas orientações, permitindo-lhes
aproximar-se do que é para viver, e que lhes foi dado, antes de mim, pelo Ancião SRI AUROBINDO (ndr: sua

intervenção de 22 de agosto de 2012) (1).

*** 

Eu não voltarei, é claro, sobre o que foi nomeado os Pilares do Coração, mas simplesmente, em relação a
alguns elementos com os quais é preciso assegurar a conformidade, a fim de não prejudicar o que lhes foi

dirigido, pelo Apelo da Luz e pelo Apelo das Estrelas.
Eu vou lhes falar, em palavras simples, dos elementos que são para observar no desenrolar dos seus dias

mais comuns, a fim de incutir, em vocês, o que pode frear, ou limitar, o acesso a essas fases da Infinita
Presença.

Essas regras, se vocês as observarem, estejam certos de que vocês contribuem para a sua Liberação.
E vocês contribuem, sobretudo, para não mais manter as ligações e as interações, entre vocês e cada Irmão e

Irmã em encarnação.
Esses poucos conselhos são então capazes de lhes facilitar a tarefa, para viver agora o que é para viver.

Naturalmente, quando nós lhes damos palavras como Humildade e Simplicidade, ou ainda Transparência, cada
um de vocês, vendo do seu próprio modo, adapta (no mínimo) ou interpreta essas palavras.

Então, nós seremos, e eu serei, muito mais diretos, dando-lhes os elementos que, na condução da sua vida,
sobre a Terra, sobretudo agora, são obstáculos importantes, que podem imobilizar e impedi-los de viver a Paz

Suprema.
Vocês devem aceitar e verificar, por vocês mesmos, se o que eu digo a vocês é Verdadeiro.

Mas se vocês forem sinceros, vocês apenas poderão constatar a Verdade do que eu lhes digo, pela eficácia
na sua Consciência e no seu estado.

NO EYES - 22 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-CTmfgwIRjMY/UDoFtsuMPpI/AAAAAAAAEMY/TmFwzJyE6LM/s1600/000NOEYES22.08.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_20120822_-_NO_EYES.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


*** 

Cada Irmão e cada Irmã, que ele seja mais próximo e mais íntimo de vocês, que ele esteja distante de vocês,
sobre esta Terra, esforcem-se para jamais falarem dele quando ele não estiver aí.

Esforcem-se para respeitar, sobretudo agora, a Liberdade de cada um quanto ao seu ponto de vista, à sua
maneira de ver, à sua maneira de proceder, e isso, tanto se existir uma busca do Espírito, como na negação do

Espírito.
Não forcem ninguém a ver como vocês.

Não forcem ninguém a ter a mesma visão do que acontece e do que irá acontecer.
Se vocês forem levados a viver o Apelo à Luz, se vocês forem levados a Ver (pois isso não poderá mais ser
escondido, por muito tempo, da humanidade) os acontecimentos que vão se desenrolar, jamais imponham, a

alguém, o que se é deixado Ver, o que se é deixado Viver para vocês.
Pois vocês jamais podem prejulgar, por trás das aparências, o estado real de um Irmão ou de uma Irmã, no que

se exibe agora.
Não julguem, não falem, e nada imponham.

Isso significa respeitar a escolha de cada um, mesmo sendo oposta à sua.
A nada se oponham.

Mais especificamente agora, pois, se vocês estiverem em harmonia com vocês mesmos, e mais ainda, em
harmonia com a Luz, tudo irá acontecer em conformidade com a Luz, para vocês.

*** 

Nos conceitos de Humildade e de Simplicidade, seja o que for que vocês viverem, mantenham a cabeça fria e
o Coração aquecido.

Não julguem e, sobretudo, não interpretem o que vocês irão ver.
Não julguem e não interpretem a Liberdade de cada um, em relação a isso.

Permanecer Simples é simplesmente acolher o que se é deixado ver e viver, olhá-lo, e não expressar
interpretação ou julgamento.

Isso se refere a vocês, é claro, mas também a todos os Irmãos e Irmãs com os quais vocês são levados a
compartilhar, a se comunicar.

Nada forcem.

***

Se isso lhes for mostrado, lembrem-se de que o que lhes é mostrado não será interpretado da mesma
maneira, por vocês, e por outra pessoa que iria ver a mesma coisa.

Porque a visão é sujeita à interpretação: cada um ali vê o que bem quiser ver, em função daí onde ele está, das
suas crenças, das suas mágoas.

 Isso vai muito além de simplesmente não julgar, mas, sobretudo, de não modificar a Liberdade do outro,
mesmo se, do seu olhar, não houver qualquer Liberdade no que vive o outro.

*** 

Ver com o Coração (talvez vocês tenham notado, se vocês viverem a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça)
torna-se cada vez mais evidente.

E eu os lembro de que Ver com o Coração não é ver, como ver com os olhos, ou mesmo ver, de maneira sutil,
com a visão Etérea, mas é Ver diretamente.

Mas o que vocês Veem diretamente, daí onde vocês estão, pode ser o oposto do que vê aquele de como
vocês Viram, no nível onde ele está.

Ele talvez não tem a possibilidade de Ver o que vocês Veem.

*** 

O que é para compartilhar, cada vez mais, é o Coração, e, cada vez menos, as palavras.
As suas palavras devem se tornar, e elas irão se tornar, Essenciais, formuladas, e limitadas.

Não fiquem mais no falatório, pois conversar é se dispersar, pois conversar é se afastar do Coração.
Aliás, vocês irão se lembrar de que quanto mais a Luz se fizer presente, menos vocês têm vontade de

conversar.
Se vocês conversarem, certifiquem-se de que essa conversa não perturbe o outro.

Tentem formular os pensamentos, e não encadeá-los com palavras que sairiam de maneira casual.
Há um provérbio, para os ocidentais, que diz ‘para dobrar sete vezes a língua na boca antes de falar’.



Cada vez mais, não falem, e apenas conversem se vocês ali forem convidados.
Vocês não sabem o alcance das suas palavras, mesmo em relação às experiências da Luz, para alguém que

está próximo de vocês e que não vive isso.
Isso pode ter, não um efeito instrutivo e informativo, mas, muito mais, levar ao surgimento de medos que não

têm razão de ser.
Aí começa a Humildade, e aí se encerra a sua Simplicidade.

*** 

É o mesmo para este corpo, seja qual for o nome que ele possa ter: lembrem-se de que vocês estão dentro.
E de que este corpo, quanto mais ele se manifestar, mais ele pode incomodá-los.

Respeitem-no no que ele solicitar a vocês.
Muitos sinais deste corpo podem se revelar ligados à Luz, ao Fogo, a minha Irmã SNOW lhes falou sobre isso

(ndr: sua intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).
Se o seu corpo viver alguma coisa, se ele chamar por vocês, se ele lhes pedir alguma coisa: escutem-no.

*** 

Além das pessoas, e além da sua pessoa, elementos por vezes difíceis podem acontecer, durante este
período, sobre esta Terra.

Mantenham-se informados, mas tentem, tanto quanto vocês puderem, não se saturar de imagens.
Pois as imagens recorrem, vocês sabem, à visão e às emoções, e algumas imagens podem atingir o fígado,

muito além da impressão visual e da reflexão que isso possa incitá-los.
A imagem vai afastá-los da Visão do Coração.

A imagem pode ser mostrada para fazer ressurgir, efetivamente, as suas emoções e, durante este período,
não é isso que é desejável.

Reflitam antes de abrir uma revista ou as suas telas virtuais.
Resguardem-se da curiosidade.

Há coisas de que, efetivamente, é melhor se estar informado, mas que é melhor, também, não ver com os
olhos, a fim de não impregnar as estruturas sutis, e o fígado, com esse tipo de imagem.

Pois isso não leva a nada, isso, de preferência, os exclui da Visão do Coração.
Muitas imagens já são feitas, sobre este mundo, para fazê-los aderir ali, ou para fazê-los comprar alguma coisa.

As imagens deste período, mesmo se vocês não souberem, e mesmo se vocês não sentirem, podem
desencadear o estarrecimento e o medo, é esse o único objetivo.

Eu não digo, é claro, para não ver, para não compreender, mas, muito mais, para não submeter a consciência
às imagens que, na realidade, foram feitas apenas para gerar emoções.

*** 

Tenham cuidado com o que vocês olham e, como lhes disse a minha Irmã SNOW, olhem a natureza, muito
mais do que a agitação dos homens, e muito mais do que as consequências do Fogo do Céu sobre a Terra.

Busquem a natureza e busquem a calma, tanto nos seus pensamentos, nas suas palavras, como no seu olhar.
Aparecer-lhes-á como cada vez mais fácil de perceber uma diferença entre a atenção que vocês podem dar à
natureza, e a atenção que vocês podem dar às imagens que, mesmo se elas refletirem um nível de realidade,

elas têm apenas um objetivo, lembrem-se disso: criar emoções.
A emoção é o que perturba o fígado e, então, vai submetê-los à visão exterior, chamando-os para ali reagir.
Muitas coisas sobre este mundo podem, doravante, levá-los a reações fortes, mas vocês irão constatar, por

vocês mesmos, que essas reações fortes não podem ir contra nada do que esteja acontecendo.
Pois o que acontece não é consequência do homem, nem de planos maquiavélicos visando criar uma

dominação, o que já existe há muito tempo e que não tem necessidade de ser criado.
Percebam o efeito (e vocês irão percebê-lo cada vez mais) do que vocês olham, sobre vocês.

Percebam, também, o efeito de qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, sobre vocês.
Dizer a Verdade jamais concerne a uma terceira pessoa, pois é a sua Verdade, ela não é a Verdade do outro.

*** 

Lembrem-se do que foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): a Inteligência da Luz faz
com que ela se dirija, Espontaneamente, para ali onde houver uma abertura.
Se vocês estiverem abertos à guerra e aos conflitos, a Luz vai reforçar isso.

Isso se denomina a Atração e a Ressonância.



Mas não haverá mais latência, como foi o caso anteriormente, entre uma ação e uma reação espontânea (os
elementos, de uma pessoa).

Vocês irão constatar que a sua vida ficará sujeita, de maneira cada vez mais instantânea, ao que vocês
emitirem.

Então, emitam o mínimo possível de julgamento, de olhar dirigido, a fim de permanecer na Paz e de viver esta
Transparência essencial nos dias que vão transcorrer diante de vocês.

*** 

Façam de tudo para cultivar a Paz, a Paz espiritual, mas também a Paz com tudo o que os rodeia, tanto
pessoas como situações.

Lembrem-se de que, seja o que for que vocês tiverem que viver, em uma situação ou com uma pessoa, isso
tem apenas um tempo.

E de que além da reação imediata, vocês irão constatar bem depressa que, se vocês não reagirem, depois de
algumas horas ou de alguns dias, vocês não terão mais necessidade de reagir, vocês não terão qualquer

desejo disso.

*** 

Lembrem-se, também, de que qualquer julgamento que vocês fizerem sobre alguém, irá retornar para vocês
sistematicamente, multiplicado.

De que, se for dada alguma coisa para vocês viverem, e seja qual for essa coisa, ela necessariamente já está
presente em vocês.

De nada serve culpar alguém, de nada serve procurar uma causa antiga, ou mais antiga, o que acontece é
apenas consequência de vocês mesmos.

Não há qualquer culpa, não existe qualquer possibilidade, pela ação da Luz, de acreditar que alguma coisa vai
acontecer inesperadamente.

Preservem-se, sobretudo, de emitir um julgamento sobre um acontecimento que vocês poderiam, também,
considerar como traumatizante.

Pois, aí também, se vocês chegarem a se extrair da reação imediata, vocês irão constatar muito rapidamente
que não há qualquer motivo para reagir.

E que o que lhes parecia como algo nefasto ou difícil de viver, em última análise, favoreceu, de algum modo, a
sua Liberação (ou, em todo caso, os levou mais facilmente para a sua Liberação), seja qual for este

acontecimento.

*** 

Lembrem-se também, nos momentos por vezes difíceis, do que foi repetido a vocês, em várias ocasiões,
pelas nossas Irmãs e Irmãos orientais: que este mundo é Ilusão.

É um mundo de sonho.
Um sonho comum que se transformou em um pesadelo, mas que a Vida não é esse pesadelo.

O Despertar da Terra, o seu tam-tam, o Despertar do Céu e os seus sons, podem ser vivenciados como a
sensação de perigo por muitos Irmãos e Irmãs, pois eles não sabem o que vocês sabem, eles não vivem o

que vocês vivem.
Então, respeitem isso.

Não os provoquem com explicações que não foram solicitadas a vocês, mas respondam ali se isso lhes for
perguntado.

Respeitem totalmente a Liberdade do outro.

*** 

E no que se refere a vocês, cada acontecimento da sua vida, e cada vez mais de maneira evidente, seja qual
for o acontecimento, seja qual for o setor da sua vida onde isso acontecer, é sempre (e o será cada vez mais) o

mais apropriado para fazê-los Viver a Luz.
Não julguem, não condenem.

Como foi dito, contentem-se em olhar, como um espectador ou um observador, o que está chegando.
Não se sintam nem referidos, nem implicados nisso, mas não fujam dali.

Porque tudo o que está chegando, e que irá chegar, vai ao mesmo sentido, para aquele que vê a Luz ou que a
procura, como para aquele que não a vê ou não procura por ela.

Da sua capacidade para permanecer neutro, da sua capacidade para viver a sua vida sem implicação de
emoções, e sem implicação de pensamentos, irá decorrer a sua Paz.

Quanto mais vocês agirem assim, mais a Paz vai aumentar.



*** 

Prestem atenção aos sinais: os sinais da natureza, como os sinais fornecidos pelos seus Irmãos e suas Irmãs.
Através de uma palavra, através de um elemento da natureza, vocês terão várias respostas.

Eu lhes falo, obviamente, aí, dos elementos extremamente simples da vida.
Eu não voltarei, é claro, no que é possivelmente vivenciado, no Canal Mariano, durante as suas Comunhões, as

suas Fusões, mas eu falo expressamente do que é mais comum da vida humana.
Pois o mais ordinário da vida humana representa, aí também, um ponto de apoio, e um estrado, para os

elementos menos ordinários e mais extraordinários.

*** 

Não se deixem levar, nem pela raiva, nem pelo medo.
Não se deixem levar pelas palavras dos seus Irmãos e das suas Irmãs.

Recusem a tagarelice.
Recusem qualquer julgamento emitido, qualquer interpretação emitida, referente a terceiros, ou referente ao

que acontece sobre a Terra.
Mantenham a calma, mantenham a Paz.

Aí está a verdadeira Humildade, e aí está a verdadeira Transparência.
Se parecer existir um problema, e este problema, real ou suposto, se manifestar a vocês, parecendo penetrá-

los e não dando trégua, então, vão para a natureza, ou se banhem no seu banheiro.
Neste período em que o Fogo Celeste se aproxima, evidentemente, a água é importante: tanto a água que

vocês bebem, como a água na qual vocês se banham, seja qual for esta água.
Vocês irão constatar, cada vez mais, os efeitos sobre as suas próprias emoções, sobre as suas próprias

atividades de pensamento.
Mesmo nas situações complicadas, mesmo nos debates.

Não tomem parte.
Guardem para vocês o que vocês veem do outro, porque o outro, ele, não vê isso.

Compartilhem apenas o Amor.

*** 

Como MARIA lhes disse, não recusem o olhar, e não recusem os braços que estão estendidos para vocês.
Não desconfiem, nem se rebelem contra o que se exprime simplesmente no sentido da Amizade ou da

Humanidade.
Pois, aí também, isso voltaria para vocês.

Não vão contra a Humanidade (natureza humana), não se tranquem em uma torre de marfim, vocês ali
perderiam a sua Luz.

É neste período que vocês precisam mostrar, e demonstrar, a Humanidade mais total.
Não rejeitem ninguém, mesmo as ações que poderiam parecer de natureza não humana, pois, se os humanos

reagirem assim, significa que eles têm medo.
Não adicionem o julgamento por este medo.

Permaneçam, realmente, na Compaixão, sem demonstração exagerada e sem compadecimento, apenas por
Humanidade.

*** 

Todos vocês estão no mesmo barco, rico ou pobre, saudável ou doente, independentemente do que vocês
acreditarem ou não acreditarem.

Há simplesmente, entre vocês, que estão encarnados, quem esteja apenas, na escala do tempo, e na escala
dos ciclos da Terra, alguns segundos na dianteira.

Vocês não podem prejulgar como irá evoluir o sofrimento ou a alegria de cada um.
Vocês não podem predizer qualquer sentido sobre o que vai escolher um ser humano, nesses momentos.

Cultivem, portanto, a Paz, debrucem na natureza, na água.
Lembrem-se de que o Sol, em certos momentos, nutre vocês, e em outros momentos, ele é prejudicial.

Aproveitem o orvalho da manhã (ndr: ver as indicações de ANAEL em sua intervenção de 14 de março de
2012) (3), alimentem-se dos raios do Sol, logo após o nascer do Sol.

E, sobretudo, respeitem o caminho de cada um, quer vocês estejam implicados em um relacionamento ou não.
Pois cada um, em meio ao sonho coletivo, vive o seu sonho ou o seu pesadelo.

E vocês não sabem o que pode desencadear, durante esses tempos, o que vocês disserem ou mostrarem a



tal pessoa.
Sejam amáveis e amorosos.

*** 

Nada julguem.
Porque, como foi dito, à medida com a qual vocês julgarem, vocês serão julgados, e esse é um efeito imediato.

A melhor maneira de não julgar é não sustentar os falatórios, incessantes e inúteis, referentes a outras
pessoas.

Os efeitos seriam imediatos, e cada vez mais.

*** 

Não tirem proveito de qualquer vantagem.
Coloquem-se no mesmo nível de qualquer pessoa.

Seja qual for o poder que vocês tiverem, seja qual for o poder que lhes tenha sido dado, não exerçam isso.
Coloquem, na frente, a humanidade e o Amor.

Pois o que acontece sobre a Terra é, justamente, o fim do poder.
Vocês não podem manter o que termina para vocês, e pedi-lo para o resto da Terra.

*** 

Lembrem-se de que o que vocês são levados a ver apenas corresponde à sua visão, e à sua interpretação.
Aí está a Humildade.

A Humildade de reconhecer que vocês não podem viver o que vive o outro.
Vocês podem compartilhar, Comungar, dialogar sobre a sua vivência, mas vocês não podem viver o que vive o
outro, ainda mais se vocês tiverem esta Visão perfeita do Coração, que se deixa ver a alma do outro (seja qual

for esta cor de alma): deixem a pessoa seja ela.
E se lhes parecer existir uma incapacidade, de um lado como do outro, para manter alguma coisa, então, ajam

em conformidade.
Não há qualquer covardia nisso, mas, sim, coragem.
É preciso, efetivamente, coragem para ser Humilde.

É preciso coragem para ser Simples.

*** 

Independentemente do que vocês tiverem que viver, seja da natureza que for, não há qualquer culpado, nem
dentro, nem fora.

É apenas, para vocês, a melhor maneira de viver, e de se Transformar, e de se Liberar.
É o mesmo para cada um.

*** 

Se vocês respeitarem esses poucos conselhos, vocês irão, bem depressa, descobrir que a sua vida se
transforma.

Ela se torna muito mais Leve, muito mais Luminosa, e muito mais Alegre.
Ao passo que isso será exatamente o resultado oposto, se vocês persistirem em julgar, ou em pensar, em

condenar, em tagarelar, ou em discutir de maneira infrutífera.

*** 

Não há ninguém para convencer.
Não há ninguém para persuadir.

Não há ninguém para levar.
Não há ninguém para salvar.

É a sua qualidade de Ser que pode abrir outra coisa no outro, mas não são vocês que decidem isso.

*** 



Seja o que for que vocês viverem, no interior de vocês como no seu exterior, nada julguem.
O importante será sempre o que vocês vivem, e não o que vocês interpretam, ou o que vocês deduzem, ou o

que vocês possam explicar.
Se vocês se lembrarem disso e permanecerem no que é vivenciado, então, a Humildade está próxima.

Não deixem o mental, se ele ainda estiver presente, levá-los a refletir, a querer a todo custo explicar, e dar um
sentido ao que, às vezes, não é o sentido que vocês acreditam ou que vocês interpretam.

Somente o Coração sabe, e não a razão.

*** 

Esses tempos são também os tempos da revelação, em certa medida, da confusão.
Tudo isso não é devido ao ser humano, não é mais devido à Luz, mas devido à mudança induzida pela Luz.

Vocês não têm qualquer meio de ação sobre a mudança.
Vocês não têm qualquer meio de acelerar ou de frear a mudança.

Todos vocês estão no mesmo barco.
O barco não pode ir mais rápido, mas vocês não podem pará-lo tampouco.

A Sabedoria é ter a Humildade de aceitar isso, e de compreender que nada pode extraí-los do que acontece.
Como se diz no ditado: o medo não evita o perigo, mas o medo evita o Amor.

*** 

Centrem-se de novo assim que houver a percepção de uma saída do centro.
Não deixem um pensamento destrutivo, ou um pensamento sombrio, se instalar.

Vão para a natureza.
Não combatam os pensamentos, olhem-nos, e recorram à água, recorram aos Elementos, e isso não irá

persistir por muito tempo.
O que não será o caso se vocês derem chance aos seus próprios pensamentos, às fofocas, ao julgamento.

*** 

Esta época chama-os a uma Lucidez muito grande, ao não julgamento permanente, à Abertura do Coração, e à
Humanidade, além dos limites que vocês haviam estabelecido para vocês, pela sua própria história, pelo seu

próprio condicionamento, ou pelas regras que lhes foram impostas.
Os únicos limites são aqueles que vocês se colocaram.

Não há limite para o Amor, não há limite para a Humanidade, não há limite para a manifestação do Amor.
Os únicos limites se referem ao julgamento, aos pensamentos, e às emoções.

Quanto mais vocês estiverem na Espontaneidade, mais o Amor estará presente, não como a expressão de
uma vontade, mas, muito mais, como a expressão do que todos nós Somos, uns e outros.

Não há lugar, nisso, para o julgamento, para a divisão, para a separação.
Não procurem controlar ou dirigir uma vida.

Não intervenham, a não ser que peçam isso a vocês.
Jamais busquem o seu interesse.

Lembrem-se de que qualquer vontade deliberada de manipular, ou de arranjar as coisas, irá voltar para vocês.
Sejam o mais Simples possível e tudo o que acontece será, para vocês, magnífico.

*** 

Aí estão as poucas palavras, que são muito breves e muito simples, chamando-os, durante este período, a se
Transformarem, radicalmente, na maneira de conduzir a sua vida mais corriqueira.

Sorriam o tempo todo.
Como se diz, um sorriso não custa nada.

Se vocês ficarem de mau humor, de nada serve ficar com raiva, procurem o sorriso do outro.
E isso não precisa de palavras, nem de sedução, e ainda menos de manipulação.

Sejam Verdadeiros.
Sejam Autênticos.

Porque a Luz É isso.
Vocês não podem mais esconder, vocês não podem mais nada esconder: isso é a Revelação.

Vocês irão se aperceber muito rapidamente disso, pois, o que vocês quiserem esconder, de alguém, será
conhecido, de uma maneira ou de outra.



Vocês não podem escapar à iluminação da Luz, e à sua Visão.
Se vocês forem Transparentes, se vocês seguirem essas poucas instruções e observarem os efeitos (que eu
dei a vocês), então, vocês irão constatar bem depressa as alterações importantes, ao mesmo tempo, no que

vocês São, e no que vocês Vivem.

*** 

Aceitem também, principalmente se lhes perguntarem, analisar friamente o que é dito por um Irmão ou uma
Irmã, sem condená-lo ou sem aceitá-lo, mas simplesmente aceitando o que lhes foi pedido.

*** 

Lembrem-se de que, durante este período, tudo o que vocês quiserem esconder, tudo o que vocês quiserem
ocultar, será revelado, muito rapidamente.

*** 

Cultivar a Humanidade e o Amor é deixar, agora, o medo se afastar, seja ele qual for.
Pois a Fraternidade, real e autêntica, será, durante este período, um elemento importante de estabilidade.

*** 

O Amor é Vibral, mas ele deve se expressar também na sua Humanidade de todos os dias.
O Amor Vibral não é um refúgio de meditação: ele deve nutri-los da maneira mais importante, naqueles

momentos, mas ele deve emanar de vocês o tempo todo.
E a melhor maneira de emanar o Amor é, naturalmente, no silêncio e na ausência de julgamento.

De maneira que, se vocês respeitarem esses preceitos, vocês apenas poderão ir, cada vez mais em melhor
situação, para o Interior de vocês e na sua Consciência, como neste corpo, sejam quais forem as suas

insuficiências.
Porque o Amor é um bálsamo, e a Humanidade é o mais belo dos bálsamos.

*** 

Não se esqueçam, tampouco, de que o que vocês julgarem, no outro, irá retornar a vocês, e corresponde ao
que vocês julgam, em vocês.

Não pode ser de outra forma: o outro não existe, não mais do que vocês.
Ele é apenas um espelho das suas próprias insuficiências e das suas próprias Sombras.

Portanto, o outro não está aí por nada.
Assim como vocês não estão aí por nada.

Basta reconhecer isso.

*** 

Fechem os olhos para este mundo, de vez em quando, isso não é fechar os olhos para não ver, é para
favorecer a Interioridade.

É também olhar para si mesmo, e aceitar se olhar.
Porque a Luz vai iluminá-los também, e vocês não podem recusar o que ela lhes mostra de vocês mesmos.
Mesmo se isso lhes parecer, em um primeiro momento, não bom de ver, isso não tem qualquer importância.

Pois, se vocês admitirem os seus próprios erros, as suas próprias faltas, como se diz: o que é reconhecido é já
perdoado.

E qual mais belo presente vocês podem se oferecer senão se perdoar a vocês mesmos, na Humildade e da
Simplicidade.

*** 

Aí estão alguns elementos preparatórios, antes do encontro que foi marcado com vocês, por MARIA e
MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul).

É uma forma de recapitulação, e há toda a chance de vocês o viverem assim.
Porque, durante este mês, deverá ser resolvido o que vocês não quiseram resolver, mas com a maior

Humanidade, sem se julgar e sem julgar alguém.
Pôr em ordem, a fim de ser Livre, para a Liberdade que está chegando.



*** 

Aí está o que NO EYES tinha para dizer a vocês.
Eu lhes transmito todo o Amor do Grande Espírito, toda a Luz da Sua Presença.

Até breve. 

************ 

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

*** 

1 – SRI AUROBINDO (22.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html

* 
2 – SNOW (19.08.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
* 

3 – ARCANJO ANAEL (14.03.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html

*** 

Mensagem da Amada NO EYES no site francês:
http://autresdimensions.info/article42f4.html

http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
22 de agosto de 2012

(Publicado em 23 de agosto de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://autresdimensions.info/pdf/NO_EYES-22_aout_2012-article42f4.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-14-de-marco-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article42f4.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
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~ A AÇÃO DO FOGO CELESTE ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos na Comunhão e na Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, hoje, com o que eu lhes disse durante as minhas três últimas intervenções (ndr:
intervenções de 16 de agosto, 15 de julho e 21 de maio de 2012) (1).

Eu vou tentar entretê-los com os mecanismos que se desenrolam.
Não nos processos do Despertar porque isso foi feito por inúmeras pessoas.

Eu não venho tampouco falar-lhes sobre os mecanismos que se deixarão ver, nos tempos em curso.
Mas eu vou tentar, de preferência, dar-lhes as referências e os marcos.

Momentos particulares que lhes são possíveis viver e que traduzem, de algum modo, as primícias, bem reais, e
a vivência da sua Ascensão.

***

Eu vou me colocar do ponto de vista dos mecanismos que se desenrolam diretamente na consciência e que
resultam da Ação da Luz e do Fogo Celeste, em vocês.

Se vocês foram Chamados (por MARIA, pela Luz ou por uma das Estrelas), vocês irão constatar, a velocidades
que são diferentes para cada um, que vai ocorrer alguma coisa em vocês.

Essa alguma coisa que vai se produzir, em vocês, tem uma única finalidade.
 É, se vocês o aceitarem, para viver a Liberdade Total.

Quando o Fogo da Luz alcançar vocês e quando houver, é claro, aceitação, a consciência vai viver mecanismos
inéditos.

Esses mecanismos vêm completar tudo o que lhes foi exposto, desde um ano, nas possibilidades de
Comunhão, de Fusão, de Dissolução, de Deslocalização da Consciência.

Mas em todos esses processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de Deslocalização da
Consciência, persiste o sentido de uma identidade e de uma identificação, mesmo se esta identidade for

diferente da identificação ao que vocês são, sobre este mundo.
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Existe, entretanto, uma superimpressão, uma sobreposição, desses mecanismos vivenciados e da persistência
de uma identidade.

***

Além dessas diferentes experiências e desses diferentes estados que vocês talvez têm vivenciado, o Fogo do
Céu, em suas aproximações individuais, será notável por certo número de elementos.

Esses elementos notáveis estão além dos diferentes Samadhi.
Eles se refletem, como vocês sabem disso, pela Paz Suprema e pela possibilidade de ser Absoluto com

forma.
Mas este Absoluto com forma passa por instantes e por momentos em que há para viver estados que eu

qualificaria de intermediários.

***

O primeiro desses estados intermediários, vocês são extremamente numerosos tendo vivenciado isso, já que
se trata, muito simplesmente, do que vocês podem nomear o adormecer ou o desaparecimento, que isso seja

nos Alinhamentos, nas suas meditações, ou nos escutando ou nos lendo.
Este desaparecimento, ou, de preferência, esta ocultação da consciência ordinária, é um primeiro passo para a

Liberação.
Vêm, em seguida, experiências onde, através, justamente, das Comunhões, das Fusões, das Dissoluções ou

das Deslocalizações, tornar-se possível viver e, sobretudo, apreender, que a vida não está limitada ao que
vocês percebem e, ainda menos, a este corpo, ou a esta forma.

Existe, portanto, o aparecimento de múltiplos mecanismos Vibratórios que foram descritos para vocês, agora,
desde vários anos.

Mas estes aqui assumem, durante este período, uma agudeza particular.

***

E depois, para alguns de vocês, além da agudeza particular dessas experiências que lhes são conhecidas, e
além do adormecer, começam a ocorrer mecanismos onde há, de algum modo, a perda total de toda
referência habitual, que essas referências correspondam à identidade de uma pessoa ou mesmo à

identificação da Vibração da Luz.
A um dado momento, o mecanismo de adormecimento (que é também, como lhes disse BIDI, o Absoluto) vai,

e eu não tenho outra palavra, como se conscientizar ou conscientizar de novo.
Nesses instantes, nessas fases (mas não vejam ali uma sequência formal e lógica), vai se desenrolar um

estado que não é nem o sono, nem o sonho, nem o Acordar, nem mesmo Turiya.
A vigilância torna-se profundamente diferente de todas as experiências que vocês puderam viver.

***

O que sobrevém, naquele momento, não pode se acompanhar de qualquer medo, de qualquer interrogação.
Assim como, se esta experiência se desenrolar, as próprias percepções do Supramental, desde as Vibrações
do corpo, passando pelos Sons do Nada, passando pela percepção das Coroas Radiantes, vão desaparecer.
Do mesmo modo que há o desaparecimento de toda imagem possível, de toda coloração possível, de toda

forma possível.
Os mecanismos dos Elementos se colocam então em operação, no nível deste corpo, podendo, efetivamente,

antes do desaparecimento das percepções do corpo, dar alguns sinais que lhes foram descritos por SNOW
(ndr: intervenção de 19 de agosto de 2012) (2).

A ação da Luz e dos Quatro Viventes, em vocês, vai fazer desaparecer, portanto, o corpo.
Vai fazer desaparecer os pensamentos.

Vai fazer desaparecer qualquer emoção, assim como qualquer interrogação.
A consciência não está, no entanto, no Estado de Ser, ela não está tampouco deslocalizada.

Nós poderíamos denominar isso (se for preciso nomeá-lo), Absoluta Presença ou Infinita Presença.

***



Há, naquele momento, claramente, um Reconhecimento.
Este Reconhecimento é, em meio à sua própria desidentificação, a identificação à Luz que é esse Fogo.

Mas, mesmo esse Fogo não lhes parecendo mais tocar o corpo, mas dando como uma surpresa de Beatitude
onde se aniquila todo sentido de qualquer vontade, de qualquer vida, e de qualquer mundo.

Não há mais percepção alguma.
Eventualmente, há simplesmente o sentido e a percepção de ser a Luz.

Não há então visão da Luz.
Não há forma.

Não há mais qualquer história.
Não há mais qualquer pensamento.

Vocês não existem mais enquanto pessoa.

***

É durante essas fases que ocorre um mecanismo nomeado ‘estase’ onde vocês vivem o fato de estar vivo, eu
diria, como nunca.

A ausência de sinais do corpo, a ausência de sinais Vibratórios (mental ou emocional), instala-os em um tipo de
instante presente, que eu qualificaria de Hiper Presença.

Quando essas fases ocorrerem, vocês irão se lembrar de que vocês não dormem mais, de que vocês não são
mais percorridos pelo que quer que seja e de que é justamente naquele momento que vocês estão totalmente

Vivos.
É, contudo, nessas fases, quando elas se concretizam totalmente (pondo fim ao momento em que vocês

desaparecem no adormecimento ou no Absoluto), que pode ressurgir, de muito longe, alguma coisa da sua
identidade que permaneceu em uma forma, que é o medo.

Mas este medo é simplesmente uma interrogação sobre o sentido do que vive a consciência, mesmo se
houver Reconhecimento.

***

E aí, vai parecer se desenrolar, em vocês, uma outra fase que é feita, de algum modo, de oscilações entre a
consciência no sentido de uma identidade e a Consciência no sentido da Última Presença.

É nesse momento que, se vocês se lembrarem de que é preciso se manter tranquilo, que a interrogação de
uma identidade não poderá alterar esta forma de basculamento que irá ocorrer, onde, efetivamente, vocês não

poderão mais nada definir, nem em cima nem embaixo, nem identidade nem não identidade, permitindo
instalar-se na Última Presença, a Morada da Paz Suprema.

***

É aí que se realiza (e que irá se realizar, nós o esperamos, para cada vez mais muitos Irmãos e Irmãs) o
Absoluto.

O Apelo da Luz, o Apelo de MARIA, o Apelo do seu primeiro nome, além mesmo da percepção de toda
Vibração dos elementos, em vocês, vai levá-los ao limiar, que não é um, deste instante de Hiper Presença,

acompanhando-se, efetivamente, de uma Beatitude a nada comparável, deixando muito longe toda noção de
Alegria, toda noção de prazer ou de satisfação tal como a consciência pode vivê-la.

A perda de identidade e a perda de identificação os colocam então no Absoluto.

***

Esta experiência do Absoluto, que não é uma, vive-se fora de toda forma.
As funções fisiológicas, aliás, estão quase paradas.

Não tendo mais o sentido da identidade corporal, a parada da respiração, ou mesmo dos batimentos cardíacos,
não se expressam por qualquer problema, por qualquer pensamento.
O Absoluto, do qual nada pode ser dito, é descoberto, neste instante.

E é neste instante que mais nada pode ser como antes e que tudo fica radicalmente diferente.
Mesmo voltando em meio à forma e mesmo voltando em meio à personalidade, ser-lhes-á extremamente fácil

de ver que o desenrolar da sua vida ordinária jamais será igual.
Não existe mais a possibilidade de manifestar de novo ou de recair em qualquer personalidade, em qualquer
luta, já que o Absoluto com forma realiza uma dissociação dos elementos que estavam presentes em meio à



personalidade e que estavam inscritos no seu histórico e na sua história.
O contentamento é total.

Não pode mais existir qualquer falta, qualquer questão, qualquer interrogação nem, tampouco, qualquer dúvida.
Daí resulta a Liberdade mais total.

Vocês não ficam mais submissos a qualquer circunstância deste mundo, enquanto estando plenamente
presentes.

***

Eis a ação do Fogo Celeste, a título individual, que, em geral, é manifestada depois do Apelo de MARIA e, por
vezes, até antes.

Vocês percebem, naquele momento, concretamente, que o que vocês sempre buscaram já estava,
efetivamente, aí, e que apenas a localização da consciência não estava correta.

Vivendo esse Fogo Celeste, o Amor se torna realmente a Natureza do que vocês São.
Não existe mais qualquer dificuldade de projetar um ideal de Amor, nem mesmo uma consciência de amor,

nem mesmo uma Vibração, porque isso é, naquele momento, a realização da Sua Natureza, além de todo Véu.
Esse Despertar não é simplesmente, vocês sabem disso, um despertar, mas realmente a Liberação que faz de

vocês um Liberado Vivente.
Naturalmente, as modificações que acontecem, tanto no corpo, na consciência, como na Vida, não dependem

mais de vocês, nem das suas ações e ainda menos das suas reações.
Isso foi denominado a Graça e é uma Graça.

Vocês estão plenamente implicados na Graça, na Vida e no Amor.
E essa é a mais bela das implicações porque ela não depende da ação da personalidade, ou mesmo da alma.

***

Estes momentos, estas fases, este Absoluto, são levados a se tornar cada vez mais frequentes entre as Irmãs
e os Irmãos encarnados.

Nós já especificamos isso, o Absoluto põe fim, de maneira pessoal, ao Choque da Humanidade.
Não haverá, portanto, Choque da Humanidade para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que

viverem isso antes do Apelo coletivo de MARIA.
A Alegria, que é Interior, é claro, não depende de qualquer circunstância e eu diria, até mesmo, que nenhuma

circunstância, qualquer que seja, pode alterar esta Alegria.
E isso é a sua característica essencial.

O Fogo Celeste é a Liberdade, é a Liberação de todo confinamento e de toda ilusão.

***

Lembrem-se também de que, entre vocês (e como isso foi dito por outros Anciãos), vocês têm a possibilidade,
sem qualquer julgamento, de perceber claramente, sem mesmo requerê-lo, o que está atrás de toda aparência.

Deixando-se ver o que eu poderia denominar a alma dos Seres, a alma dos Irmãos e das Irmãs encarnados.
Isso está muito além da Visão Etérea ou da Visão do Coração: é um conhecimento imediato, sem passar por

qualquer percepção, nem mesmo por qualquer interrogação.
A Sabedoria, naquele momento, será o seu atributo, porque, ainda que vocês percebam um Irmão ou uma

Irmã, vocês sabem, de maneira indiscutível, que apenas faz parte do mesmo sonho que vocês vivem e que
vocês compartilham.

***

O Fogo Celeste vai então radicalmente transformar, já a título individual, o que vocês nomeiam a vida, quando
vocês estiverem deste lado do Véu.

Que existe ainda, obviamente.
Os Pilares e os meios de ali chegar foram dados a vocês desde vários meses.

Eu não irei retornar sobre isso.
Mas vocês não podem enganar vocês mesmos, a partir do momento em que não puder existir mais, em vocês,

a menor questão sobre o que quer que seja.
E isso é natural, isso não é uma vontade.



Vocês serão até por vezes surpreendidos com não ter interrogação, nem com se colocar questão sobre o
sentido do que é para viver e do que vocês vivem.

Cada vez mais, vocês irão manifestar, de maneira espontânea, sem buscá-lo, sem procurar meditar ou se
Alinhar, este estado de Graça.

E ele irá preenchê-los, a cada vez, um pouco mais.
Vocês serão preenchidos, total e inteiramente.

O que podia afetá-los, que isso seja neste corpo que vocês habitam, ou nas suas relações, quaisquer que
sejam, irá desaparecer muito simplesmente.

***

Vocês irão então, efetivamente e concretamente e inteiramente, se tornar a Transparência mais total.
E vocês irão saber também que, qualquer que seja o olhar que for levado sobre vocês, por um Irmão ou uma

Irmã que não esteja no mesmo estado, na mesma Consciência, vocês apenas poderão Amá-lo.
O que quer que vocês digam, o que quer que vocês façam, vocês terão definitivamente superado a interação

da personalidade, em qualquer setor que seja da vida de vocês.
Se, todavia, uma emoção vier a ocorrer, se, todavia, uma interrogação, uma preocupação vier a ocorrer, vocês

irão constatar por vocês mesmos que se instalando de novo, com uma facilidade cada vez mais
desconcertante, na Luz que vocês São, tudo isso desaparece, não como uma fuga, mas, sim, como uma

resolução.
 Porque, na Transparência, nenhuma Sombra, de qualquer natureza que seja (uma das suas Sombras antigas

ou as Sombras projetadas pelas almas que ainda não vivenciaram isso), pode, de maneira alguma,
restabelecer o antigo.

Mesmo se vocês o desejarem, vocês não iriam consegui-lo, demonstrando, assim, que o que acontece não
depende mais de qualquer ação / reação, de qualquer retribuição ou de qualquer punição.

***

Isso significa que, mesmo se vocês se forçarem para agir segundo uma personalidade que vocês
conheceram, que era a sua antes de viver isso, vocês não poderão tão simplesmente fazê-lo.

Isso será impensável e impossível de aplicar, dando-lhes então, uma prova a mais, de que não há necessidade
de ser levado a outros lugares, de que o que acontece é uma ruptura total da linearidade da personalidade.
Naquele momento, vocês sequer terão mais necessidade de viver qualquer deslocalização da consciência,
qualquer viagem fora do corpo, que isso seja no Estado de Ser ou mesmo no Astral, porque absolutamente

tudo será dado na Hiper Presença e na Última Presença: todas as fontes de Alegria, de Plenitude Suprema, ali
estão.

***

Tudo isso se desenrola agora e, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.
Vocês irão se apreender também de que não há que procurar este estado, porque ele está aí, à vontade.

Vocês terão, enfim, colocado fim à ilusão de uma busca qualquer.
A Paz não será mais um objetivo porque vocês serão a Paz.

Assim é o Apelo do Fogo do Céu, assim é o Apelo da Luz, em sua forma mais completa.
Naturalmente, vocês sabem que, vivendo isso, o seu papel é fundamental, não enquanto vontade pessoal ou a
expressão de um alguma ação, mas que o seu estado e a sua Transparência agem sobre o mundo, um pouco

da maneira que a Estrela SNOW lhes falou desde muito pouco tempo (ndr: intervenção de 19 de agosto de
2012) (2).

O que vocês terão no Coração, naquele momento, é justamente que desaparecer de toda personalidade, de
toda reação.

E isso não irá lhes causar qualquer problema, mesmo se isso causar, evidentemente, às almas dos Irmãos e
Irmãs que ainda não estão nisso.

E lembrem-se, sobretudo, como dizia UM AMIGO, de que nada há a fazer, principalmente nada fazer (ndr:
intervenção de 18 de agosto de 2012) (3).

***

Obviamente, vocês podem sentir, cada vez mais frequentemente, Presenças, sem mesmo solicitá-las, como
eu expliquei, do seu lado esquerdo.



Essas Presenças irão se tornar habituais e cotidianas.
Para vocês, a separação Dimensional terá encerrado e vocês irão se surpreender, dentro de pouco tempo, se

isso já não ocorreu, com poder se comunicar como vocês se comunicam com um Irmão e uma Irmã em
encarnação.

Isso não acontece pelas palavras, mas é um contato direto, que não é mais simplesmente a telepatia, mas, sim,
uma Comunhão direta que se expressa, aqui mesmo, no espaço, no tempo e no corpo em que vocês estão, já

que vocês não dependem mais deste tempo, deste espaço e deste corpo.

***

O que, para alguns de vocês, pode parecer distante ou impossível, vocês irão se aperceber de que vocês
vivem isso sem qualquer dificuldade.

Nada há a procurar porque isso é natural, aí também.
Assim é a ação do Fogo Celeste que vem queimar os últimos Véus da ignorância, coletivamente como

individualmente.
A vida irá se tornar a Graça para vocês e irá preenchê-los de Graças, não conforme as necessidades da

personalidade, mas conforme a Verdade do Espírito.
O Samadhi não terá mais sequer que ser vivenciado na interioridade ou na interiorização.

Ele será cada vez mais permanente, seja o que for que vocês fizerem.

***

Mesmo se houver momentos de reajustamento, com a ocultação da Consciência, ou a incapacidade para
realizar, durante o Apelo da Luz, uma atividade particular, tudo isso será rapidamente superado, permitindo-lhes
encontrar a mesma Beatitude ao olhar a Natureza, ao olhar o Sol e ao olhar ainda um Irmão ou uma Irmã que iria

se opor a vocês, mesmo violentamente.
Vocês não são mais concernidos por isso.

Vocês não estão indiferentes.
Vocês não estão na indiferença total ou na ignorância.

Mas o estado desta Infinita Presença e desta Beatitude é a resposta, e a única resposta possível.
E esta resposta não será, em caso algum, uma reação situando-se em outro nível que a Beatitude.

Isso irá se tornar, portanto, cada vez mais familiar, cada vez mais rotineiro.

***

Vocês irão constatar também que não poderá existir a menor flutuação de humor, a menor flutuação de energia
vital, da sua vitalidade.

Vocês estarão instalados, em todos os níveis, na permanência da Beatitude.
Aí está a Liberação e é ao que o Apelo de MARIA, ou o Apelo da Luz, vai levá-los, inexoravelmente.

***

Deste desprendimento e, sobretudo, desta Beatitude, irá resultar a facilidade da Ascensão, a facilidade do
Serviço, além de qualquer vontade.

A Irradiação desta Hiper Presença ou desta Infinita Presença irá permitir-lhes sentir isso, não mais somente
como uma aura, mas como um vasto campo de energia podendo, concreta e efetivamente, recobrir toda a

Terra, sem qualquer vontade.
A expansão desta Consciência, além da aura, além de todo corpo sutil, irá surpreendê-los, mas vocês ali irão

se habituar bem depressa.
Assim é a ação do Fogo Celeste, assim é a ação da Infinita Presença e do Absoluto.

Vocês não podem, nem se enganar, nem colocar em dúvida, nem mesmo duvidar do que é vivido, por vocês.
Tudo isso não é nem um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a ação do Fogo Celeste devolvendo-os a vocês

mesmos.

***

Eu reitero, este estado é natural, mesmo se houver fases, mesmo se houver etapas.



No momento em que isso for inteiramente vivenciado, isso se torna a sua verdadeira Natureza, bem longe de
toda identidade anterior e bem longe de toda preocupação anterior.

A Graça poderá, real e concretamente, fornecer isso a vocês e fazê-los viver o que for necessário.
Vocês não poderão mais, e cada vez menos, estar de qualquer maneira desestabilizados, pelo que quer que

seja.
Aí está a Liberdade.

Estando instalados nesta Última Presença, vocês terão definitivamente saído do tempo, enquanto realizando o
que a vida lhes pede para realizar, com cada vez mais facilidade e com cada vez mais evidência.

***

Eis ao que, meus Irmãos e minhas Irmãs, vocês estão convidados.
E isso não é certamente uma dificuldade, certamente não alguma coisa distante, uma vez que isso já está aí.

Como diria BIDI: mudem o olhar, simplesmente.
Não como uma visão intelectual, mas, realmente, transladando a sua Consciência.

Não por um esforço, mas, sim, por um Abandono.
Assim é o Fogo Celeste.

Vocês não estarão mais, então, de modo algum, sujeitos ao Choque da Humanidade.
Aí está o sentido do Apelo de MARIA e do Apelo da Luz, a título individual.

Nós não duvidamos, porque nós o vemos, a cada dia, que vocês são cada vez mais numerosos em se
Despertar totalmente.

Assim é a ação do Fogo Celeste, fazendo-os descobrir a Luz Azul do Éter, a Liberdade da Luz e do Amor.

***

Bem Amados Irmãos e Irmãs, eu rendo Graças pela sua escuta e pela sua Presença.
E eu lhes digo até muito em breve.

Até logo.

************

1 – SRI AUROBINDO (16.08.2012, 15.07.2012 e 21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-16-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/sri-aurobindo-15-de-julho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html
*

2 – SNOW (19.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

****

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
 http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1571

22 de agosto de 2012
(Publicado em 23 de agosto de 2012)

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/sri-aurobindo-16-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/sri-aurobindo-15-de-julho-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1571
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, BIDI está com vocês.
Eu saúdo vocês.

Na medida em que este ‘entre-nós’ não é pessoal, eu vou falar menos forte.
Nós podemos começar.

***

Pergunta: se nos conectamos com você pela Comunhão, há uma ação em nossas resistências pela
simples Presença do Absoluto ou é preciso fazer o pedido?

Eu responderei que isso é profundamente diferente para cada um.
Mas, de maneira geral, isso é perfeitamente verdadeiro.

Aqueles que escutaram a minha voz puderam ser profundamente desestabilizados, em um primeiro momento,
até que a lógica da razão e dos sentidos ordinários fosse superada.

Não é, portanto, necessário fazer qualquer pedido.
Mas vocês podem se beneficiar da ação Vibratória, ao me escutar, mesmo se vocês dormirem, mesmo se

vocês nada compreenderem, e é muito melhor assim.
O que vocês nomeiam minha Presença remete-os ao que eu exprimi, sobre a Terra, no momento da minha

passagem.
Vocês chegam, então, com o que vocês são, em intenção, no que eu fui ou no que eu sou, além de toda forma.

O Absoluto pode se colocar em uma forma de ressonância, visando, efetivamente, empurrar as suas
resistências, desligar o seu mental, além de toda meditação e de toda vontade.

***

Pergunta: é possível passar da personalidade ao Absoluto, sem passar pelas etapas que levam à Infinita
Presença (Comunhão, Fusão, Dissolução)?

Foi isso que eu fiz, na minha vida.
Sobre esta Terra, presente em um saco de comida, eu passei de uma vida ordinária ao Absoluto.
Eu não vivenciei qualquer um dos estados que lhes são talvez costumeiros durante este período.

Eu não vivenciei qualquer iniciação, qualquer Despertar da Kundalini, qualquer Coroa Radiante, qualquer
chakra.

BIDI - 23 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-FVkR_nyDuqg/UDyZQ18DHpI/AAAAAAAAEVI/ldUBnTOSGPs/s1600/000BIDI23.08.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


E esse tem sido o caso de muitos testemunhos que vocês tiveram, de algumas Estrelas.
Quanto mais vocês penetrarem a Humildade verdadeira, e o Amor (que, eu os lembro, não é simplesmente

servir o que quer que seja ou quem quer que seja, nem dar todos os seus bens, mas Ser Amor), a partir deste
momento, vocês o são, Absoluto.

É o que eu nomeei o Abandono do Si.
Cada vez mais vocês observam, ao redor de vocês, seres humanos que passam da personalidade ao

Absoluto, sem nada conhecer do que quer que seja que vocês conhecem.  
Eu sempre disse a vocês que, no Absoluto, todo conhecimento deste mundo encarnado é ignorância.

É por isso que o Absoluto não pode ser conhecido.
Reconhecer isso é a maior das sabedorias e necessita uma grande humildade.

E principalmente, dar-se, si mesmo, na totalidade, não apenas no Bhakti Yoga (ou no Yoga da Devoção), mas,
muito mais, sendo o que vocês São, no Absoluto, ou seja, Amor.

É, portanto, perfeitamente possível desaparecer da personalidade e se descobrir Absoluto.
Como eu disse, o trabalho da refutação não é um jogo mental, mas visa, justamente, fazer calar toda ilusão,

toda projeção, toda ideia.
Quando todo conhecido é refutado, então o Absoluto está aí.

***

Pergunta: já que tudo o que é exterior a mim é uma projeção do centro de mim mesmo, o meu corpo e a
minha personalidade são também uma projeção do centro de mim mesmo, assim como uma projeção de

qualquer pessoa real, imaginária ou virtual, cruzando o meu caminho?

Sim, na totalidade, enquanto você acreditar que você tem um caminho, enquanto você acreditar ser uma
pessoa separada das outras pessoas.

Vocês compartilham o mesmo sonho, a mesma trapaça.
Este mundo não existe.

O que ali está, é o saco de comida e uma excrescência da consciência que foi capturada para estar aqui.
A justificativa das experiências é a ilusão do karma, a ilusão de um caminho, a ilusão da espiritualidade.
 Vocês nada São de tudo isso, mas enquanto vocês não o São, isso lhes parece inacessível e isso o é.

É preciso, para isso, refutar o conhecido.
Não há melhores palavras do que Amor e Humildade.

É por isso que não existe diferença, a partir da Infinita ou Última Presença, entre o exterior e o Interior.
Não pode existir nem Interior, nem exterior, no Absoluto.

A palavra que se aproxima é ou Parabrahman, ou Shantinilaya, pondo fim ao Ishvara.
Ou seja, à atuação das personalidades em meio a um palco de teatro.

E essa atuação é sem fim porque não há qualquer perspectiva, enquanto vocês aceitarem o jogo, de pôr fim ao
jogo.

***

Pergunta: cada pessoa não seria então uma tecedura de projeções de uma multidão de indivíduos, ali
incluído ele mesmo?

Isso se denomina um holograma.
Enquanto vocês não forem o centro, em qualquer ponto, mas o seu centro sendo considerado como a pessoa,

como o saco de comida e o saco mental, vocês não podem ser o que vocês São, Absolutos.
Entretanto, a compreensão intelectual, a aceitação do princípio do holograma, não faz desaparecer.

A razão e a compreensão, assim como o conhecimento, estritamente nada permitem a vocês.
Fazer cessar o holograma é ser o centro, em qualquer centro: é, de alguma forma, a renúncia suprema da

ilusão.
Vivendo isso, é claro, o saco de comida está sempre aí.

Ele irá até o seu término, ou até o que a Terra tenha decidido, mas vocês não serão mais afetados, nem pelo
estado deste corpo, nem pelo estado dos seus pensamentos, porque vocês não são nem os pensamentos,

nem o corpo.
Compreender o princípio do holograma, e afirmar a ilusão, não os faz sair apesar disso.

Isso vai muito além e necessita, de algum modo, que vocês sejam Liberados Viventes, como um Jnani, ou
seja, pela refutação, pelo Abandono do Si, vocês se estabelecem na Morada da Paz Suprema.



A testemunha é a Morada da Paz Suprema.
Aquele que sai da Maya (além de todo ‘tralala’ Vibratório e energético que, no entanto, foram os meios

indispensáveis, para a Terra), então, naquele momento, o “Eu Sou” estabelece-se Absoluto.
Ele não pode de forma alguma duvidar.

Isso não é uma suposição, e ainda menos uma proposição, porque a particularidade do Absoluto (sendo o que
vocês São): desde que vocês ali estejam, vocês o sabem.

A testemunha é a Morada da Paz Suprema, mas, sobretudo, vocês não são mais afetados pelo que quer que
seja.

Isso não é desapego, isso não é o Si, nem o Eu Sou, é outra coisa.

***

Pergunta: o Absoluto corresponde à dissolução em meio à Fonte e à afirmação de CRISTO: “Eu e meu Pai
somos Um”?

No Absoluto há, em primeiro lugar, dissolução da crença na ilusão.
E dissolução da vivência da ilusão, enquanto ali estando inscrito, mas sem ali ser dependente do que quer que

seja.
Dizer: “Eu e meu Pai somos Um” é Fusionar e se Dissolver na Fonte.

Mas a Fonte não é o Absoluto, como eu tive ocasião de dizê-lo.
A Fonte é uma emanação do Absoluto, do mesmo modo que vocês são uma emanação da Fonte.

Nesse pseudocaminho de retorno, há a possibilidade de viver a Dissolução na Fonte, permitindo-lhes então
afirmar: “Eu e meu Pai somos Um”.

Mas resta uma etapa: “Não há nem Eu, nem Pai”.

***

Pergunta: depois das refutações, é preciso afirmar o “Eu Sou” ou o “Eu Sou Um”?

Quando a refutação for levada e conduzida ao seu término, nenhuma afirmação é necessária, nem mesmo
indispensável, nem mesmo desejável.

Já que não estando mais no palco do teatro, não sendo mais o espectador, não sendo mais uma das cascas
ou das camadas da cebola, vocês não tem mais necessidade de afirmar o que quer que seja.

Nem de demonstrar o que quer que seja.
E isso, você o sabe instantaneamente.

***

Pergunta: podemos chamá-lo, para a nossa desconstrução, assim como chamamos MARIA e MIGUEL?

A melhor maneira de me chamar não passa pelo mesmo processo que lhes foi comunicado por estruturas
ainda, de certa maneira, individualizadas.

Ou então, Comungue por ultratemporalidade ao que eu fui nesse corpo de carne.
Sirva-se do que eu disse, ouvindo-o e lendo-o.

O processo que se desenrola nesse caso é um pouquinho diferente do que lhes foi descrito pelas Estrelas e
pelos Anciãos.

Porque a ressonância (na falta de um termo melhor) que vai estabelecê-lo comigo, passa sempre pela raiva e,
em seguida, pelo sono, pelo Absoluto: você desaparece.

Os mecanismos que vocês nomeiam Vibratórios ou energéticos não são semelhantes, mas resultam na
mesma coisa.

A testemunha, naquele momento, não é somente a Dissolução, a Comunhão, a Fusão ou Shantinilaya, mas é
o que você poderia nomear o desaparecimento, por vezes precedido, efetivamente, pela Vibração do

Supramental (não localizado).
Mas ninguém pode levá-los (nem trazê-los) ao Absoluto.

Vocês não podem se tornar o que vocês São imaginando levar o que quer que seja do seu conhecido (nos
seus pensamentos, nesse saco, na sua história ou na história deste mundo).

É nesse sentido que não existe qualquer conhecido, qualquer elemento, no qual se apoiarem.
É preciso renunciar a tudo isso.



Naturalmente, o ego e o Si vão dizer a vocês, ambos, que isso não é verdadeiro (como para o ego, como para
o Si).

O Absoluto é a ausência total de toda projeção, em meio a um ego ou na contemplação do próprio Si.

***

Pergunta: o Fogo do Céu é suficiente para fazer emergir o Absoluto?

O Fogo do Céu faz emergir uma forma de reconexão e uma forma de re-identificação com a Fonte, dando-lhes
a certeza da natureza do seu “Eu Sou”, que é Luz.

O Absoluto pode decorrer (ou não) daí.
Mas o Fogo do Céu, ele próprio, desencadeia apenas o que vocês são e não o Absoluto.

Para aquele que está no terror, o Fogo do Céu será um terror.
Aquele que é o “Eu Sou”, o Fogo do Céu irá completar o “Eu Sou” na Infinita Presença (e, em certos casos, no

Absoluto).
Lembrem-se de que o Absoluto não é nem um objetivo, nem um destino, mas, sim, a sua natureza.

***

Pergunta: é preciso refutar o medo globalmente ou especificar o objeto deste medo?

Não.
O processo não visa fazê-los focar a atenção ou a sua consciência (aquela do Eu ou aquela do Si) nos

elementos da sua vida, mas no próprio princípio: todos os medos, não o medo disso ou daquilo, porque vocês
arriscam manter uma identificação.

Refutar o medo basta a ele mesmo.
Vocês não são o medo: o medo é uma secreção do caso de comida, mantido pelos pensamentos.

Nada mais.
E, aliás, vocês não podem resolver qualquer equação enquanto vocês persistirem na crença de que vocês são

o resultado de um passado (do que ocorreu ontem, na infância, ou em outras vidas).
O mais correto é certamente encarar o que se manifesta.
Como o que não existe poderia afetar o que vocês São?

O que é afetado é o Eu e o Si.
Nada mais.

Nós iremos prosseguir, mas depois de cada resposta eu lhes peço simplesmente para levar o “Eu Sou” no
Absoluto que Eu Sou, sem nada pedir (nem Comunhão, nem Fusão, nem Dissolução, simplesmente uma

atenção).
Eu deixarei o tempo necessário e depois, eu direi: “prossigamos”.

Nós podemos ali seguir: a primeira pergunta, desta maneira.

***

Pergunta: o que se torna um ser humano que põe fim à sua vida sobre a Terra?

Não é preciso (e isso não é uma conduta moral) pôr fim à ilusão deste modo.
Evidentemente, as circunstâncias da Terra são profundamente diferentes, hoje.

Mas, de maneira geral, o Absoluto não tem o que fazer desse saco, é preciso deixá-lo prosseguir a sua vida.
O suicídio sempre resulta (qualquer que seja o sofrimento), necessariamente, de uma identificação com a

ilusão.
Esta identificação é tal que há, efetivamente, uma impossibilidade de continuar.

Mas é um ato dual.
E, como todo ato dual, até o presente, ele mantém a ilusão.

Porque, lembrem-se, como disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), há dois recipientes.
Passar de um recipiente ao outro, se chama o nascimento e a morte, mas não põe fim, de forma alguma, à

ilusão.
Sem isso, há muito tempo que não haveria mais teatro.



O sonho coletivo é muito tenaz.
O suicídio não leva a nada.

Ele não alivia a ilusão, mesmo se ele for justificado, justificável, mesmo se for (e ele jamais o é), condenável.
Mas, isso, jamais é uma solução definitiva, contrariamente às aparências.

... Silêncio ...

***

Pergunta: a um dado momento, a refutação se torna repetitiva, porque bastante habitual, e parece perder
todo o efeito. É preciso refutar o conhecido até nos atos os mais triviais da vida ordinária?

Para responder a esta questão, eu diria que, para refutar o palco do teatro, é preciso já sair do papel, mas de
nada serve analisar e ver todos os detalhes do cenário (já que esse é apenas um cenário).

Quando existe um sentimento de que isso se torna repetitivo, então, naquele momento, se não tiver ocorrido a
raiva ou o adormecer, convém (de uma maneira ou de outra) esquecer-se de Si mesmo, na meditação sem

objeto, ou na Doação de Si.
A Doação de Si, não é distribuir os seus bens: isso foi nomeado a Transparência.

Uma coisa é certa: quando a Refutação é conduzida ao seu término (que é diferente para cada um), a etapa
final da Infinita Presença, está presente.

Renunciem a isso, e vocês são Absoluto.

... Silêncio ...

***

Pergunta: existem várias Fontes? O que é a Fonte e qual a sua ligação com o Absoluto?

Eu responderei deste modo: a Fonte, qualquer que seja a Dimensão, é atribuída a um setor do universo e do
multiverso.

Eu posso dizer, simplesmente, que cada Fonte seria apenas a imagem de uma outra, com uma distinção
possível.

Mas, fundamentalmente, há apenas uma: é a difração que dá esta aparência de cópia.

... Silêncio ...

***

Pergunta: qual a diferença entre o despertar da Kundalini e o aparecimento ou a subida da Onda da Vida?

Existe uma diferença essencial.
As descrições da Kundalini são conhecidas, no oriente, desde séculos.
A Onda da Vida tem sido muito pouco conhecida e, portanto, vivenciada.

O canal da coluna é chamado, como vocês talvez o saibam, de Canal do Éter.
Esse Canal do Éter, forrado de Partículas Adamantinas, é a cópia muito exata de METATRON, que é uma

especificidade, ou uma outra cópia d’A FONTE.
A Onda da Vida apresenta uma qualidade intrínseca, que nada tem a ver com as descrições anteriores

da Kundalini.
Porque a Kundalini não Libera vocês, só o Centro, o coração do Coração, Libera.

A Onda da Vida, assim como o despertar do Canal do Éter, permeabiliza o conjunto das esferas Ilusórias,
denominado os diferentes Véus, ou os diferentes corpos sutis, ou Kosha.

Mas isso jamais é apenas uma testemunha.
O despertar da Kundalini, antes do Canal do Éter, podia remetê-los, ou no segundo recipiente (ou seja, na

Ilusão astral) e, raramente, na Última Presença.
Aliás, no despertar da Kundalini (que é uma enganação) aparecem imagens, todo um mundo, que não tem

mais realidade do que aí onde está esse saco de comida.
É simplesmente mais iluminado, há mais cores, há uma abundância de consciências, mas que não são mais do
que o palco do teatro: é como se vocês passassem do teatro a uma sala de cinema em três dimensões, mas



isso é sempre espetáculo.  
A Onda da Vida, e a qualidade da Irradiação do Sol Central, apresentam uma dinâmica única que nada mais
tem a ver com as descrições antigas de várias centenas de anos, ou mesmo de milhares de anos, já que as

circunstâncias da Ilusão não são mais as mesmas.
O Fogo do Éter queima as estruturas ilusórias do astral, pondo fim à Atração da alma na matéria, e fim a todo

mecanismo visual, que isso seja a visão astral, a visão dos olhos, a visão Etérea.
E estabelece vocês na Verdadeira Visão, que nada tem a ver com um órgão, e que nada tem a ver com a

percepção dos véus Etéreos.
Mesmo se, efetivamente, por razões que o Comandante chamaria de pedagógicas ou de didáticas, vocês

passaram por aí, para muitos, para, justamente, Ancorar e Semear a Luz: garantir que as consciências vivam o
seu sonho sem parar no segundo sonho da ilusão astral.

Isso foi Realizado, e vocês sabem disso.
Isso era, se o pudermos dizer, uma missão ou uma função.

Ser Absoluto é não mais ser atribuído, nem com uma missão, nem com uma função.
Isso não significa que o que fazia o saco de comida ou o saco de pensamentos parasse, mas o modo de fazê-

lo não é mais de qualquer maneira a mesma.

... Silêncio ...

***

Pergunta: é o Si que tem esta Tensão para o Absoluto?

Isso pode ser, também, a personalidade.
Mas esta Tensão para o Absoluto, da personalidade, apenas pode existir antes que vocês sejam parte

integrante do teatro.
É por isso que aqueles que vocês chamam de místicos, para alguns deles, vivenciaram esta Tensão, esta

Infinita Presença ou este Absoluto, jovens.
Porque, naturalmente, quanto mais o saco de pensamentos estiver implicado em uma vontade qualquer,

durante a sua vida (que isso seja os filhos, a profissão, os hábitos, e mesmo a busca espiritual), isso cria um
escudo mental muito mais difícil de penetrar.

O Si pode, portanto, ser considerado, a partir de certa rigidez do mental, como, talvez, o mais frequentemente
desejável.

... Silêncio ...

***

Pergunta: o fato de ser chamado pelo primeiro nome, no sonho, é o Apelo? Ou é preciso que isso ocorra
obrigatoriamente no ouvido esquerdo?

Conforme isso foi explicado, ouvir o primeiro nome do outro lado não é o Apelo da Luz, nem o Apelo da
Sombra, aliás.

É simplesmente o apelo de alguém que está no segundo recipiente [no astral], para manter a expressão do
Comandante.

O Apelo ocorre, mais frequentemente, durante a noite, no momento em que vocês dormem, porque o Absoluto
e o Canal Mariano estão presentes.

Mas o primeiro nome é ouvido do lado esquerdo, sem qualquer exceção.

... Silêncio ...

***

Pergunta: como se espalha a Onda da Vida, ao nível dos braços e das mãos?

Então, aí, eu apenas posso remeter ao que foi explicado, e perfeitamente detalhado, por alguns Anciãos,
evitando repetir as mesmas coisas (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 07 de maio de

2012 (1) e de O.M. AÏVANHOV de 08 de junho de 2012 (2)).



... Silêncio ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, prossigamos também no Silêncio, alguns instantes, nas condições que eu expliquei a vocês.

... Silêncio ...

E bem, BIDI vai saudá-los, dizer-lhes até um próximo ‘entre-nós’, no Amor.
Até logo.

************

1 – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (08.06.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573

23 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1573
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-09-de-junho-de-2012-autresdimensions


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120824_-_FRERE_...

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs encarnados, vivamos juntos alguns instantes de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como eu havia dito, eu venho a vocês, esta noite, a fim de tentar instaurar um diálogo, referente ao que eu pude
dizer, desde alguns dias e também alguns meses, com relação à Autonomia, à Liberdade, à organização.

O que eu tenho para dizer será então, sobretudo, procedente dos seus questionamentos, levando por vezes,
talvez, a explicações mais importantes.

Nossa partilha (e além da nossa Comunhão e da nossa Paz) irá permitir-lhes, também, independentemente do
que nós iremos dizer, Vibrar além do que lhes é habitual, devido, não somente à sua Presença e à minha

Presença, mas também à Consciência Micaélica, mais próxima da Terra e mais próxima de vocês, dando-lhes
a perceber o que SNOW denominou a ação dos Elementos, em vocês.

Isso irá se desenrolar ao mesmo tempo que as nossas comunicações, explicando um ritmo mais moderado da
minha parte.

Eu os escuto.

***

Pergunta: você indicou que, em um sistema piramidal, a base nutre o topo. Mas durante os Alinhamentos,
as pessoas se agrupam igualmente em função de um objetivo comum.

Qual é o objetivo?
Ele depende de uma consciência encarnada?
Absolutamente não, aí está toda a diferença.

Se os Alinhamentos fossem destinados a nutrir o que quer que seja, vocês iriam experimentar efeitos
catastróficos.

Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.

IRMÃO K (acompanhado de MIGUEL) - 24 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120824_-_FRERE_K.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-BWrdIBD-1cA/UDtGskVhe2I/AAAAAAAAEQU/T-lAXm7lqMM/s1600/000IrmoK24.08.2012.jpg


Os Alinhamentos permitem a vocês acolher e receber a Luz Vibral.
Até um determinado momento, ancorar e semear esta Luz e, agora, Liberar.

Onde está a pirâmide?
O que é nomeado uma egrégora, visa nutrir uma consciência específica.

É esse o caso com o que vocês realizam?
No Alinhamento, desde a ação de Liberação e de Libertador, vocês se colocam em estado de Transparência e

vocês absolutamente nada alimentam.
Vocês apenas fazem permanecer Transparente.

Como poderia ali ter uma derivação do que quer que seja para qualquer consciência que seja, mesmo se, é
claro, sempre houver consciências tendo compreendido o que se desenrola, que gostariam de utilizar esse

reservatório de Luz Vibral, mas ele não poderão fazer isso.
É preciso bem diferenciar a ação da Luz Vibral e a ação da consciência ordinária.

Em um caso, há Inteligência.
No outro caso, há ego.

Não pode existir qualquer alteração, de qualquer energia vital, e ainda menos da Luz Vibral, pelo princípio do
Alinhamento.

***

Pergunta: nas Dimensões Unificadas, como funcionariam as organizações que corresponderiam ao que
denominamos nossas cidades?

Quais cidades?
Quem imagina pensar, acreditar, que existe o que vocês chamam de cidades, nas Dimensões Unificadas?

Vocês pensam que existem necessidades, ditas fisiológicas, nos Mundos Unificados?
Vocês apenas fazem, dessa maneira, projetar o seu quadro de referência e o seu mundo habitual nos Mundos

ditos Unificados.
Eu sequer falo dos Mundos multidimensionais.

Não esperem encontrar tubulações que conduzem água, eletricidade.
Não esperem encontrar o que vocês conhecem sobre este mundo: isso é apenas uma projeção.

Querer imaginar um contexto de vida idêntico àquele oriundo da predação e da competição em meio aos
Mundos multidimensionais, releva apenas de uma projeção.

 A Inteligência da Luz é a base de tudo.
As nossas embarcações interdimensionais, mesmo apresentando, em certos casos, um componente

denominado material, ou mesmo metálico, são apenas o resultado da montagem da Luz e, portanto, de uma
intenção ligada à Luz e nada mais.

Apenas em meio aos Mundos de carbono dissociados é que vocês têm obrigação de se alimentar, de se
fecundar, e de morrer.

**

Pergunta: o que é, então, a 3ª Dimensão Unificada?

É uma Dimensão em estrutura de carbono, como a de vocês, onde vocês ainda estão, mas onde não existe o
que se refere à falsificação.

O princípio de construção, do que quer que seja, passa unicamente pela Inteligência da Luz e por uma espécie
de focalização da Consciência em uma Atenção e em uma Intenção específicas.

A criação ali é instantânea.
É o mesmo, aliás, nos Planos chamados de “astral”.

Vocês tiveram testemunhos de alguma alimentação, do outro lado de véu?
A única alimentação, a única construção, decorre diretamente da ação da Luz e, portanto, do Pensamento.

***

Pergunta: será que existem habitações ou a necessidade de residir em algum lugar?

Aquele que é Livre não está apegado a qualquer residência.



Há, em meio aos Mundos de carbono Unificados, arranjos específicos da Luz, levando a uma organização
específica da matéria, cujos componentes não são os mesmos que os de vocês e onde, até mesmo, a matéria
é Transparente, onde as pessoas podem se estabelecer em estruturas, ditas de repouso, mas absolutamente

nada comparável ao que é conhecido nos mundos de carbono dissociados.
Imaginar que é preciso dormir, comer, ou qualquer outra ação que vocês conhecem aqui, releva da fantasia e

da ilusão.
Nas Dimensões Unificadas e isso, desde a 5ª Dimensão, correspondendo ao Corpo de Luz, Corpo Etéreo

renovado, vocês acham realmente que existem órgãos tais como vocês os conhecem?
Onde isso foi imaginado?

E por quem isso foi imaginado?
A Liberdade não se acompanha de qualquer necessidade fisiológica e de qualquer necessidade, no sentido

fisiológico.
Somente o seu cérebro de hoje, e a sua consciência em meio à personalidade, tentam fazê-los acreditar, por

projeção (como eu havia dito e já disse) do seu próprio quadro de referência.
Um Ser de Luz não se alimenta.

Ele É Luz.
Não há qualquer necessidade disso.

***

Pergunta: a Liberdade, será então não ter que se alimentar e não ter qualquer apego?

Somente nesse nível se situa a Liberdade, mas se você não estiver preparado para fazer a experiência, ou se
você não desejá-lo, então lhe será feito segundo a sua Vibração.

Mas vocês não podem ser Livres e estar confinados por qualquer necessidade que seja, e por qualquer
obrigação que seja.

Não esperem preencher formulários, pagar impostos ou ter que prestar contas a alguém.
Não existe qualquer hierarquia em meio aos Mundos da Luz.

No máximo existiria uma forma de sinarquia.
A hierarquia remete vocês à organização piramidal, à precedência de uma consciência sobre outra consciência

e, portanto, a uma submissão da consciência que obedece a esta precedência.
Isso não pode ser concebível nos Mundos Unificados da Luz.

Do mesmo modo que foi desenvolvido (me parece, pelos Arcanjos e por alguns Anciãos) que não pode existir
uma localização formal, em meio a uma forma, é extremamente difícil para vocês conceber, perceber ou

imaginar o que pode ser uma consciência que não pertence a um corpo ou a uma forma.
Mas, no entanto, é o que acontece.

O seu cérebro, assim como a consciência (no sentido pessoal ou no sentido do Si) não pode, de forma
alguma, dar-se conta desta Liberdade.

É apenas no que foi denominado o Samadhi e suas diferentes formas, assim como na Morada da Paz
Suprema, que se pode sentir o gosto, de algum modo, desta Liberdade.

Esta Liberdade tem por nome Amor.
Mas este Amor não pode ser, de nenhuma maneira, sobreposto, identificável e assimilável ao amor tal como

vocês pensam dele ou como vocês o vivem sobre a Terra.
Não estando mais limitado a uma forma, nem a uma identidade, estando conectado a todas as formas de vida,

como vocês podem imaginar ter um domicílio, ter uma família ou o que quer que seja pertencente ao que
existe exclusivamente nos mundos onde a predação é galopante?

***

Pergunta: entretanto, RAMATAN abordou a existência de organizações na Intraterra.

Ele falava de algumas cerimônias e, em particular, de refeições ritualísticas, da organização geodésica, como
eu assinalei na minha intervenção anterior.

Mas nenhum Ser, nenhuma Consciência, pode estar confinado.
O local dos intraterrestres era extremamente específico, enquanto Guardiões do Núcleo Cristalino da Terra,

enquanto estando, ou na 3D Unificada, ou na 5ª Dimensão.
Havia, não uma organização, mas uma série de elementos que mantinham uma estrutura física que eu

qualificaria de mínima, mas nenhum dos Seres da Intraterra é prisioneiro de uma forma.

***



Pergunta: o que você denomina “desconstrução das organizações”?

Tudo o que é social é referido.
O confinamento da consciência humana é tal que lhes é impensável viver sem o que é conhecido para vocês,

sem alguma forma de segurança.
O que faria a segurança quando vocês são Autônomos e Livres?

A necessidade de segurança apenas traduz a existência de medos, em vocês.
CRISTO disse: “será que o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.

Vejam onde se está, hoje: a humanidade, em suas previsões, em seus planos, na necessidade de se proteger
porque, se vocês não tiverem dinheiro, vocês não comem.

Porque o sistema piramidal é responsável por isso.
O que vocês conhecem e o que as suas histórias querem bem lhes dizer, sobre a vida dos homens pré-

históricos, não concerne ao que vocês são, hoje.
Existem e existiam inúmeras consciências humanas, presentes sobre a Terra, ao mesmo tempo.

A predação, a satisfação das necessidades, quaisquer que sejam, apenas pertencem ao Mundo dissociado
porque esses Mundos dissociados estão justamente construídos na privação e na falta.

Do mesmo modo que a busca dita espiritual, ou o reconhecimento de si, o desenvolvimento pessoal, visa
apenas preencher uma falta, em vocês, que jamais pode ser preenchida porque o próprio princípio de saída

deste Mundo não é, justamente, ser Livre.
A falsificação da Luz resulta no que vocês são, mas não pensem que a Criação possa se desenrolar assim, em

outros lugares.
Quem de vocês pode pretender conhecer o que era antes de nascer ou o que será despois da sua morte?

Enquanto vocês não tiverem acesso à Liberdade do Corpo de Estado de Ser, propiciando-lhes viver estados
multidimensionais, vocês não têm acesso à Infinita Presença e ao seu Amor Absoluto.

 Ou, enquanto vocês não forem Absoluto, vocês não podem pretender, de forma alguma, com as projeções e o
cérebro, poder conhecer o que quer que seja.

Tudo apenas permanecerá para sempre suposição, projeção, mas sem corresponder, de nenhum modo, à
realidade dos estados multidimensionais.

***

Pergunta: por que os intraterrestre não foram atingidos pela falsificação?

Os povos intraterrestres, neste planeta, como em qualquer planeta, qualquer que seja a Dimensão, não
conhecem as leis da gravidade.

As taxas de compressão, no sentido gravitacional, são supostas de ser cada vez mais intensas: esse é caso se
aproximando do Núcleo, mas a ressonância desse mesmo Núcleo, em meio a cavidades gigantescas, pelo

retorno da energia e da Consciência, faz com que não exista qualquer força gravitacional.
A maioria das Portas das Estrelas, como isso foi explicado, desde muito tempo, está situada ao nível da

Intraterra.
Aí também, imaginar e crer que vocês têm a mesma vida, na Intraterra como sobre a Terra, releva da fantasia a

mais pura.

***

Pergunta: você indicou que o simples fato de ver as “linhas de predação” é suficiente para se extrair. Isso
significa que a visão Etérea vai se desenvolver?

Cada vez mais.
A captação Etérea (perceptível, na pele e sobre a consciência) das Partículas Adamantinas, irá favorecer isso.

A difusão do Supramental, ao nível celular, virá completar a transformação do carbono em silício.
As linhas de predação irão lhes mostrar, simplesmente, como alguns seres chegam a se conectar à sua

egrégora pessoal e a derivar a energia da Consciência para eles.
Vocês têm outros meios de se dar conta: isso foi desenvolvido pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, desde

várias semanas, com relação ao Som existente no nível do Canal Mariano.
Um ser que está instalado na predação, mesmo se ele não tiver consciência, ao se aproximar, vai dar-lhe a
viver o desaparecimento instantâneo da Onda da Vida assim como do Som percebido no ouvido esquerdo.

Ser-lhe-á dado a ver, pela Visão Etérea e pela Visão Interior, essas linhas de força.



***

Pergunta: pensar em armazenar água e alimento, nos tempos que estão chegando, releva de um medo
arquetípico ou poderia permitir facilitar a Passagem?

Nenhum alimento, nenhuma sobrevivência, pode facilitar a Passagem.
Somente a Consciência pode isso.

Nada há a preparar a mais senão si mesmo, antes de tudo.
O resto apenas apresenta, doravante, uma importância extremamente relativa.

Podem existir, contudo, algumas circunstâncias, em que vocês irão perceber um impulso para preparar outra
coisa que o seu Ser Interior.

Nesse caso, sigam-no.
Lembrem-se: a Luz nutre vocês.

O que chega é Luz.
O Arcanjo ANAEL tem falado, desde vários anos, sobre a modificação fisiológica do seu alimento e do seu

corpo.
Alguns de vocês, sem qualquer esforço, poderiam dispensar inteiramente o alimento, sem problema algum.

***

Pergunta: se esta organização terminar a curto prazo, isso significa que haverá um período em que as
coisas serão vividas sem organização, antes da grelha do planeta?

Tudo depende da sua Consciência.
Alguns Irmãos e Irmãs, sob a ação da Luz, irão desaparecer pura e simplesmente desta Dimensão.

Não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ascensão.
Outros irão se debater nesta densidade, no seu lado visível ou invisível.

O momento coletivo não se acompanha, de qualquer maneira, do mesmo movimento coletivo.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre os impulsos que poderíamos ser levados a seguir?

O impulso, como o contato com uma outra Consciência, pode apenas vir da resposta do Coração ou, para
aqueles a quem isso estiver presente, da resposta da Onda da Vida.

A Inteligência da Luz, pelo Fogo do Coração ou pelo Canal Mariano ou pela Onda da Vida, traz respostas a
vocês.

Enquanto a sua resposta for aguardada em meio ao mental e à razão, isso não é, de nenhum modo, um
impulso da alma e do Espírito.

 Este impulso se manifesta, claramente, para aqueles que o vivem ao nível da Onda da Vida.
Não há, portanto, que refletir ou que se colocar questão sobre o que quer que seja, porque a Luz, em sua

Inteligência, provê efetivamente a todos.
Só aquele que não vive, por enquanto, a Onda da Vida, serve-se do seu intelecto.

***

Pergunta: você diz que outros irão se debater em um plano ou outro. O que você evoca?
As condições da Ascensão não são, evidentemente, as mesmas.

As condições da Ascensão estão inscritas em um tempo específico e em um desenrolar desse tempo
específico que é, certamente, coletivo.

Vocês acreditam que aquele que aceitou Abandonar o Si, tendo vivenciado o Si, tendo vivenciado o Despertar,
e aquele cujo único interesse é acumular o dinheiro, irão viver a mesma Ascensão?

Ser-lhes-á feito muito exatamente segundo a sua Fé, segundo a sua Vibração, e absolutamente não segundo
seus desejos ou suas crenças.

O seu estado de consciência é um estado Vibratório.  



A sobreposição do seu estado Vibratório, a um dado momento, com a Luz Vibral, restituída na totalidade, irá se
desenrolar com mais ou menos facilidade.

Da sua capacidade para Abandonar o Si, ou seja, para deixar esta lagarta desaparecer, resulta a sua
capacidade para viver, muito rápido, a borboleta, ou não.

O medo, a necessidade de prever, de antecipar, a necessidade de elaborar hipóteses sobre um modo futuro
de vida, faz apenas frear a Ascensão.

Nós sempre informamos a vocês que a Liberação diz respeito ao conjunto da Terra, mas nós sempre
assinalamos que as modalidades desta Liberação são estritamente individuais, mesmo em meio ao momento

coletivo.
Do mesmo modo que um ser humano morre abandonando este corpo e, ainda uma vez, não é uma morte que

ocorre.
Mas em uma morte de uma vida passada, ou antes do período de Liberação da Terra, cada ser humano foi

confrontado com as suas próprias criações, no astral.
É o mesmo para o seu futuro da Consciência Vibratória.

Só o Amor é a chave.
Durante este período que os separa do dia 22 de setembro, anunciado por MIGUEL e MARIA, vocês irão

constatar o que eu disse a vocês, com relação às linhas de predação, com relação à sua capacidade, cada vez
mais fácil, para viver as ondas do Amor como jamais vocês experimentaram em meio a este corpo.

A onda do Amor está em adequação com a Onda Galáctica e com o Alinhamento Galáctico.
Isso estritamente nada tem a ver com uma percepção de outra coisa senão viver este Amor que é, eu lembro a

vocês, a Natureza de todos.
No desafio deste Amor, o que pode mais existir?

É neste Amor, nesta Onda Galáctica, nesta Irradiação e suas qualidades, que se vive a Liberdade.
Todo resto irá desaparecer.

Do mesmo modo que, no passado, quando nós deixávamos um corpo, o que era levado deste corpo, destas
ligações, destes apegos, destes bens ou do que quer que seja mais no nível das crenças mesmo espirituais?

Estritamente nada.
Só o mental quer acreditar que alguma coisa subsista.
Estritamente nada subsiste, exceto o que vocês São.

***

Pergunta: é impossível ser Livre se não tivermos o Amor?

O Amor É a Liberdade.
Nenhum conhecimento do que quer que seja pode Liberá-los.

Só o Amor Libera vocês, só o Amor é Liberdade.
E eu não falo, é claro, do amor tal como vocês poderiam supor ou mesmo vivê-lo.

O Amor é Vibração, o Amor é Unidade.
O Amor é Absoluto.

Todo o resto são apenas projeções, justamente, das faltas de Amor.
A palavra Amor é certamente a que foi a mais aviltada, a mais utilizada, sobre este mundo.
Só aquele que se instala na Última ou Infinita Presença, só aquele que é Absoluto, É Amor.

Qualquer personalidade, mesmo a mais aprimorada, mesmo a mais, se pudermos dizê-lo, evoluída, faz-se
apenas uma representação do Amor.

Enquanto não houver o Fogo do Coração, enquanto não houver a Onda da Vida, enquanto não houver a
Incorporação pelo Manto Azul da Graça, vocês não podem pretender conhecer e viver o Amor.

Porque este Amor, sem a Presença desses elementos, apenas irá representar, sempre e em última análise, a
expressão das suas faltas.

***

Pergunta: a obrigação de destruição do sistema de organização piramidal, antes da Liberação da Terra...

Isso não é propriamente falando uma obrigação, é o resultado da Luz e do Amor.

***



Pergunta: ...isso é para viver a fim de permitir uma tomada de consciência em maior número?

Esse é exatamente o caso.
Muitos Irmãos e Irmãs estão subjugados pela mídia, pelas distrações deste mundo.

Se isso desaparece, o que resta?
A Verdade e o Amor.

A desagregação das linhas de predação que vocês verão (ao nível dos seres como ao nível das organizações)
está diretamente ligada à Luz.

Porque a linha de predação é um confinamento e uma compartimentagem da Luz, oriundos da falsificação.
O fim da falsificação firma, de maneira muito natural, o fim de todo sistema organizacional.

Eu estou perfeitamente consciente de que vários ensinamentos ditos espirituais buscaram justamente fazê-los
acreditar que existia uma hierarquia ou uma organização espiritual.

Como isso poderia ser possível?
O sentido do fato de pertencer a um grupo humano (familiar, social, profissional, afetivo) decorre diretamente

da privação de Luz e de estritamente nada mais.
Como imaginar ou supor que a Luz, no seu retorno, vai manter as coisas nesse estado?

***

Pergunta: quando tudo estiver desconstruído, nós iremos redescobrir a Liberdade e a Autonomia em todos
os atos cotidianos?

Quais atos cotidianos?
Não existirão mais.

Seria tempo de vocês se darem conta de que existe uma diferença essencial, fundamental, onde nada pode se
conectar entre o que vocês vivem em Samadhi, em Alinhamento ou em Shantinilaya e o que vocês chamam

de seu cotidiano.
A distância vai se tornar cada vez maior e cabe a vocês escolherem estar no cotidiano ou no Absoluto, no

cotidiano ou na Felicidade da Morada da Paz Suprema de Sat Chit Ananda.
Foi dito pelos Anciãos, por outros, que esta distância iria se tornar cada vez mais flagrante.

Para que vocês acreditam que servem os seus Alinhamentos, os seus exercícios, tudo o que vocês percebem
neste corpo?

Cabe a vocês fazer viver isso.
Acreditar que vocês podem ser o Amor e prosseguir em meio a uma falsificação, é realmente um erro,

lastimável.
Somente a personalidade considera que ela vai sobreviver a ela mesma, somente os ensinamentos espirituais

lhes falam de um mundo melhor onde tudo é apenas amor.
Mas qual amor (prisioneiro de uma forma, prisioneiro de uma consciência) é a Liberdade?

Nenhum.
É o que vocês irão descobrir e viver com a Onda da Vida, com a Onda Galáctica e com as manifestações em

seus Céus.
É tempo de sair do sonho.

Mas se o sonho lhes dá prazer, então vocês irão prossegui-lo.
Vocês são Livres nas suas escolhas e na expressão dessas escolhas.

Mas isso não pode ser a Liberdade e o Amor, e a ausência de Liberdade em meio a uma forma limitada.

***

Pergunta: sem o fato de pertencer a grupos, quais são as relações entre os seres?

No que você exprime, você demonstra, por si mesmo, que você não sabe o que é a Comunhão, ainda menos a
Fusão e ainda menos a Dissolução.

O processo da Comunhão, da Fusão ou da Dissolução, assim como o que foi chamado de Deslocalização da
consciência (e que existe desde agora mais de um ano), é destinado a fazê-los viver o que vocês nomeiam,

aqui, “relação”.
Mas isso não existe mais.

O deslocamento é instantâneo, a mudança Dimensional e de forma é instantânea, o Encontro, pela Comunhão
e pela Fusão, é instantâneo, com qualquer Consciência que seja.

Isso não pode ser nem compreendido, nem assimilado, nem digerido pelo cérebro.



É preciso vivê-lo.
Enquanto isso não for vivido, efetivamente, de maneira alguma isso pode ser compreendido ou analisado.

Aquele que vivenciou, nem que seja uma vez, um episódio de Comunhão e de Fusão, não pode nunca mais
duvidar de que a Verdade está aí e a Verdade Absoluta.

 As Presenças ao lado de vocês, quaisquer que sejam, são destinadas, de algum modo, a aclimatá-los à não
separatividade, ao não confinamento.

Eu repito a você: quando você morre e deixa este corpo, você leva a sua casa, você leva os seus filhos, você
leva o que quer que seja que constituía a sua vida sobre este mundo?

Somente a personalidade e o ego, em meio à consciência da personalidade, podem projetar os seus próprios
medos.

Aquele que vivenciou a Comunhão, a Fusão, com qualquer Duplo que seja (o seu, como CRISTO / MIGUEL,
ou como um Duplo Monadário, ou como um Encontro no corpo de Estado de Ser, com um Irmão ou uma Irmã),

sabe o que quer dizer a Comunhão.
Aquele que vivenciou a Comunhão nunca mais pode falar de relação.

***

Pergunta: o que significa “aqueles que creem nesta ilusão continuarão a viver esta ilusão”?

Isso quer dizer que ao que vocês estiverem apegados, vocês se apegam.
Se vocês não forem capazes de se Liberar dos seus próprios apegos, se vocês acreditarem nos seus apegos,

vocês serão, evidentemente, confrontados, no momento da Liberação, com os seus próprios apegos.
Se o estado Vibratório da sua consciência tiver necessidade, para se expressar, da noção de uma casa, de

uma família, diretamente, depois da passagem pelo desaparecimento deste corpo, a sua alma irá se encarnar
em um mundo chamado de 3ª Dimensão Unificada para que haja um período de nova aclimatização à

Liberdade.
Tão bizarro quanto isso possa lhes parecer, o ser humano confinado tem extremo medo da Liberdade, mesmo

se ele a reivindica e, sobretudo, se ele a reivindica.
Não há nada de pior do que aquele que se crê livre, neste mundo.

Isso quer dizer que ele não tem consciência do seu próprio confinamento.
Do mesmo modo (e eu o repito, como eu disse durante a minha vida e como eu disse na última vez e desde
várias intervenções), não é de qualquer maneira um sinal de boa saúde sentir-se normal em uma sociedade

doente.
Aquele que pretende encontrar a liberdade no confinamento, não tem qualquer experiência nem qualquer

vivência da Liberdade.
Eu sequer falo das leis organizacionais humanas, eu falo, simplesmente, apenas das próprias necessidades

ligadas a este corpo, ao que vocês chamam de relações.
Se vocês forem Livres, vocês irão viver do Amor e unicamente do Amor.
Vocês hão de convir, isso é estritamente impossível, sobre este mundo.

Exceto para alguns Seres que testemunharam, por sua imersão em meio ao Maha Samadhi, ou ainda
em Shantinilaya, que eles escapavam às regras de funcionamento deste mundo.
E o mundo não desaparecia, no entanto, já que este corpo era mantido em vida.

Todos os conceitos de Liberdade, que vocês consideram ou acreditam, são apenas crenças e projeções, por
falta de conhecimento do que é a Liberdade.

Vocês são Livres para permanecer sobre este mundo, depois da morte?
Vocês são Livres para se encarnarem?

Vocês conhecem as respostas?
Não.

A Liberdade, como o Amor, através dos véus da encarnação, permanecem apenas ideais e experiências
extremamente limitadas.

Se a Onda Galáctica atingisse, hoje, o conjunto da Terra, todas as consciências da Terra seriam pulverizadas
pelo Amor e pela Liberdade.

Porque ninguém, mesmo entre os Ancoradores de Luz, poderia suportar a carga de Luz.
Somente aquele que foi preparado pela Onda da Vida, e que a Onda da Vida subiu até acima da cabeça, ao

nível da Merkabah Interdimensional, somente aquele que foi chamado pelo seu primeiro nome por MARIA, por
Uma das Estrelas e cuja percepção do Canal Mariano é intensa, sabe, mesmo se isso for apenas por episódios

(porque ele o vive), o que é o Amor.
Isso pode parecer difícil para a personalidade e isso o é.

E se vocês reagirem violentamente a isso, isso mostra simplesmente aí onde vocês estão.
Isso não é nem para apontar o dedo para vocês, nem para acusar, nem para julgar, mas para engajá-los a ir

além de tudo o que é conhecido.



Enquanto vocês não tiverem passado para a Outra Margem do conhecido, vocês não podem pretender,
explicar, e viver o Amor, a Liberdade e a Autonomia.

***

Pergunta: muitos seres humanos são confrontados com medos relacionados ao fato de morrer.

Quem morre?
Quem lhes falou de morte?

Quem fala de morte, a não ser a personalidade?
Como disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): “é o mundo que desaparece, não são vocês”.

O medo faz parte do que foi explicado pelo Bem Amado João, sobre o Choque da Humanidade (ndr: SRI
AUROBINDO, que foi SÃO JOÃO).

É preferível, e de longe, expressar este medo agora do que depois.
Assim como existiu, desde muito tempo, livros que lhes falavam da morte (que isso seja nos ensinamentos do

Budismo, nos Egípcios, nos povos primitivos que davam elementos de acompanhamento daquele que
transitava pela morte, a fim de ser liberado), do mesmo modo, os ensinamentos e as Vibrações que vocês

receberam e vivenciaram, são apenas, em última análise, uma preparação, não para a morte, mas para o seu
Renascimento ou Ressurreição.

Quem fala da morte senão a personalidade?

***

Pergunta: quando tivermos Ascensionado, teremos a lembrança do que atravessamos aqui?

Será que aquele que é Amor e Absoluto se preocupa com o que ele passou?
Será que os Êxtases de MA ANANDA MOYI, de HILDEGARDA (ndr: HILDEGARDA DE BINGEN), de Outras

Estrelas, foram acompanhados do que quer que seja como lembrança, como memória?
A lembrança, a memória e a experiência da encarnação não têm o que fazer do Amor.

Do mesmo modo, o Amor e a Liberdade, que vocês São, não conhece qualquer personalidade.

***

Pergunta: podemos dizer que a lagarta seria a personalidade e a borboleta, o Amor?

Não somente pode dizê-lo, mas essa é a estrita Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados, que o Amor seja a sua Morada e que a Paz seja o que vocês São.
Eu sou IRMÃO K, acompanhado de MIGUEL.

Eu Amo vocês e eu lhes digo até breve, na Graça do Amor.

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article2854.html

24 de agosto de 2012
(Publicado em 26 de agosto de 2012)

http://autresdimensions.info/article2854.html


***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, BIDI está com vocês e ele os saúda.
Vamos prosseguir do mesmo modo que expliquei na vez anterior: vamos trocar, de maneira rápida, mas

pronunciarei minhas frases de maneira mais lenta, deixando um espaço, após minha resposta, de modo a fazê-
los viver o que é possível manifestar, por sua simples Presença e minha Presença, no mesmo espaço.

Vamos começar.

***

Questão: é melhor refutar medos que se conhece ou o medo em geral?

No plano didático, o primeiro elemento a realizar é a refutação de medos que lhe são aparentes, conhecidos e
manifestados, porque são aqueles que, ao nível do saco mental, manifestam-se a você e entravam a

Liberdade.
Há uma segunda etapa na qual o medo não tem mais necessidade de ser ligado a uma vivência, a uma
experiência desse saco de alimento, mas, bem mais, visa denunciar, refutar a própria existência dessa

emoção.
Porque o que sustenta toda a busca e toda a ilusão de um caminho – espiritual ou outro – é, sempre,

desencadeado, estimulado pelo medo.
O medo é o que congela.

O medo é, muito exatamente, o que evita e o que o impede de viver o Centro e, sobretudo, o centro do Centro,
presente em cada ponto.

O medo, dito em outros termos, é o que congela o ponto de vista no saco de alimento, no saco mental, e dá a
você a ilusão de ser esse saco de alimento ou mental, uma vez que, eu o lembro, esse saco de alimento, esse

saco mental é construído, criado e mantido pelo medo.
Assim, portanto, o primeiro círculo vicioso é a refutação de medos conhecidos, ligados à experiência dessa

encarnação.
Em um segundo tempo, será preciso, então, agir, não mais sobre os seus medos conhecidos, mas,
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efetivamente, sobre o que representa, realmente, a emoção «medo» para toda consciência que vive a ilusão
como a única verdade.

O medo, dito em outros termos, mantém o teatro, mantém uma história sem fim, que os faz participar da própria
ilusão desse mundo.

Sem medo é extremamente simples: não haveria mundo, no sentido em que vocês o percebem, no sentido em
que o vivem, como única realidade possível.

Como foi dito por inúmeros Anciões, em definitivo, a última Dualidade, assim como o último Si resumem-se em
dois opostos e contrários, e é a última visão do ponto de vista limitado: o medo ou o Amor, porque o Amor
Absoluto não é o amor humano que está sempre em ressonância com o medo (e subjacente, de maneira

permanente).
O medo apenas existe, justamente, porque há separação, porque há o sentimento de estar separado, dividido

e, portanto, em última análise, o medo é apenas a expressão ligada à mão colocada da Ilusão sobre a Verdade.
Se vocês dão corpo aos seus medos, se os aceitam, se os vivem (tanto no saco mental como no saco de

alimento), esse medo é o que lhes venda o Amor e a Luz.
Todo medo é, enfim, apenas o reflexo da falta de Amor e de Luz.

O medo não é, unicamente, uma Sombra, não é, unicamente, o que incomoda ou fere, mas é, bem mais, um
princípio constitutivo da Ilusão e do efêmero.

A refutação, por pequenos fragmentos, do que é conhecido, favorece a refutação do medo, de maneira geral,
global, coletiva, impessoal.

O medo cria, ao nível dos corpos sutis, ao nível do que é chamado de trama da vida (o Éter Unificado), linhas
confinantes e, portanto, uma estagnação do livre movimento da Vida em vocês.

Isso supera, amplamente, o quadro dos medos – pessoais, históricos – que lhes são próprios.
O medo, eu o disse, é uma secreção do mental que visa fazê-los evitar, por projeções e construções,

encontrar-se confrontados com uma experiência passada da sua própria história.
Mas, por trás disso, esconde-se outra coisa, que supera, amplamente, o âmbito da sua história, das suas vidas

passadas (elas também, ilusórias), e que os mantêm em estratégias que visam evitar-lhes reencontrar o
mesmo medo.

Mas vocês apenas farão, toda sua vida, sob uma forma ou sob outra, reencontrar, sistematicamente, os
mesmos medos.

Nenhuma estratégia de evasão pode transcender e refutar o medo: apenas no modo de ver, de aceitar seus
medos, ou seja, de aceitar vê-los.

Nenhuma explicação, mesmo do seu histórico, apresenta o mínimo interesse, porque vocês não podem, no
Conhecido, opor-se ao que os mantêm no confinamento.

Porque são estratégias que não podem resolver-se, uma vez que elas recorrem à ação e à reação
permanentes, existentes na ilusão.

Crer, supor ou aderir ao fato de que essa é a única realidade (quaisquer que sejam os sistemas de
conhecimento que vocês levem a efeito, quaisquer que sejam suas percepções que vocês afinam), são, em

última análise, apenas ilusões.
Reconhecer isso é reconhecer que nenhum conhecimento pode superar qualquer ilusão.

Aí está como vocês devem sair dela, em relação aos medos.
Se houver medo, mesmo se, em seu ponto de vista, isso não vem de vocês, mas de circunstâncias históricas,

isso nada mudará.
Enquanto há identificação a qualquer preservação da ilusão, nenhuma Liberdade pode aparecer na experiência

da consciência, ou seja, do «Eu Sou» ou do «Eu sou UM» e, é claro, isso é ainda mais difícil para ser o que
vocês São.

***

Questão: é possível ser Absoluto, definitivamente, na forma que se está?

Aquele que é Absoluto é, portanto, um Jnani, ou seja, um Liberado Vivente.
Ele não recusa a vida desse corpo.

Ele não recusa a vida da personalidade, mas o seu ponto de vista não é mais o mesmo.
Ele não está mais submisso à Ilusão.

O que quer que se torne esse corpo, o que quer que se tornem os pensamentos, o que quer que se torne a
personalidade, ela não é mais, de modo algum, concernida, efetiva e realmente, pela vida desse saco.

É claro, isso não é uma negação da vida ou uma recusa da vida, porque é, efetivamente, nesse saco – mental e
de alimento – que existe o que vocês são, no momento.

Ser Absoluto com forma faz, justamente, desaparecer, definitivamente e de maneira cada vez mais flagrante,
todo medo, toda interrogação e todo questionamento.

Isso se junta ao que os Anciões e as Estrelas nomearam a Transparência, ou seja, deixar-se atravessar,
inteiramente, pela Luz; não mais se ver e não mais viver como pessoa, como caminho, como medo, como

localização, justamente, na Ilusão.



O Absoluto é um reconhecimento formal.
Aquele que ali está não pode nem explicá-lo, nem racionalizá-lo: ele pode apenas fazer dele o seu próprio

testemunho.
Mas, em todo caso, a certeza da Verdade Absoluta está inscrita, de maneira indelével, naquele que, de maneira

temporária, pode permanecer – continuar confinado – nesse corpo ou que tenha acesso ao que vocês
nomearam o Estado de Ser.

Isso não faz qualquer diferença.
Aquele que é Absoluto, seja em outro corpo, em outra consciência encarnada, em outro Sistema Solar, no

próprio Absoluto, não vê qualquer diferença, o que explica que esse corpo pode desaparecer, que esse mental
desaparecerá, mas que isso não pode mais interferir, de maneira alguma, com aquele que é Liberado.

Isso não faz cessar a vida, mas Libera a Vida.
Essa Liberdade não pode, de modo algum, ser suposta, imaginada, criada de maneira artificial, porque o

Absoluto, mesmo em uma forma, demonstra-lhes o que vocês São.
Nenhuma Ilusão, nenhum carma – que concerne apenas à personalidade – pode atingir o Liberado Vivente.

Ele não transforma o princípio de efêmero desse saco, mas, em todo caso, aquele que é Absoluto não pode
mais ser afetado, de maneira alguma, por outra coisa que não o que ele É, ou seja, Amor e Luz.

Nenhum sofrimento, nenhuma doença pode fazer desaparecer o que foi estabelecido e mesmo o «Eu Sou»,
mesmo o Si, está totalmente consciente disso, embebido, penetrado.

Toda a diferença está aí.
O que quer que se torne esse saco, o que quer que se torne esse mundo, o que quer que se tornem os

pensamentos, o que quer que se tornem as relações e as interações, aquele que é Absoluto é a Verdade.
E essa Verdade é Absoluta, porque não inserida em uma das camadas da cebola, que mostra a ver a camada

de cima e a camada de baixo.
O Absoluto percorre, livremente, as camadas da cebola, inteiramente, como um jogo, ao mesmo tempo

sabendo – porque o vive – que não há cebola.
Isso é muito difícil de perceber, de conceituar pela consciência.

É mesmo impossível, uma vez que apenas quando há extinção total de todo sentido de ser um corpo, uma
forma, uma vida, um caminho, um espírito é que cessa o princípio de identificação à ilusão,

Isso não pode deixar qualquer incerteza.
A incerteza é o ilusório.
A certeza é o Absoluto.

É claro, visto do exterior, por aquele que está, ainda, na personalidade, ou que vive o Si, mas não o Absoluto,
isso não pode existir.

E, para ele, isso não existe.
Daí pode vir todas as cogitações, as interrogações, as dúvidas, os equacionamentos daquele que é o Si.

O Absoluto não é mais uma questão.
O Absoluto, mesmo em uma forma, é o fim dos sistemas de conhecimentos.

Aquele que é Absoluto é ignorante de todo conhecimento.
Ele é, verdadeiramente, o Conhecimento com «C» maiúsculo, ou o Liberado Vivente – o Jnani – porque

nenhum dos sacos – tanto físicos como sutis – pode mais impor ou ditar reflexos, quaisquer que sejam os
níveis nos quais se situem esses reflexos que se inscrevem, definitivamente, na ação e na reação.

Aquele que é Absoluto, para além dos marcadores ilusórios presentes nesse corpo, não pode mais ser
afetado pelo que quer que seja.

Isso não é desviar-se da vida, mas Ser a Vida: não aquela limitada entre o nascimento e a morte, nem em
qualquer reencarnação, mas, efetivamente, na Verdade, não unicamente do Instante Presente (ou Aqui e

Agora), mas bem além, ao nível da Eternidade e do Éter Liberado que vocês nomeiam o ponto ER.
Há, portanto, um deslocamento da Consciência do Si – representada pelo que vocês chamam de chacra do

Coração – a uma zona que lhe é imediatamente superior, que é o que vocês nomeiam a Porta ER.
Porque o Coração não tem necessidade da cabeça.

Porque o Coração é a evidência final que os devolvem à Verdade da Imortalidade, além de toda consciência,
de toda forma, de todo papel ou de toda atribuição a uma função além da forma.

Viver isso permite, como vocês sabem, realizar, à vontade, a Passagem entre a personalidade, o Si e o
Absoluto.

Vocês são, ao mesmo tempo, aquele que atua na cena de teatro.
Vocês são, ao mesmo tempo, o observador e a testemunha que está sentada na poltrona, mas vocês são,

também, aquele que sabe que o teatro não existe.
Vocês não dependem mais de um centro localizado (o saco de alimento ou a sua história), mas vocês São o

Centro em todo Centro.
No Absoluto não existe qualquer diferença de percepção entre o Silêncio e a palavra, porque a palavra tornou-

se o Verbo.
E o Verbo não é, unicamente, palavras, mas, efetivamente, a característica – maior e essencial – da Morada de

Paz Suprema.



É, justamente, o momento em que não existe mais – no saco mental, como na ilusão do mundo – necessidade
de procurar sentido, necessidade de procurar uma explicação, necessidade de qualquer linearidade de tempo

ou, ainda menos, justificação do que quer que seja.
Isso desencadeia, se se pode dizê-lo, essa famosa certeza absoluta, não como crença, não mais como

experiência, mas, efetivamente, como Revelação Final, além de qualquer Passagem, da natureza essencial do
que nós Somos, além da consciência.

***

Questão: o efeito Vibratório de escutá-lo pode exercer-se em sono profundo?

Assim como eu disse: dormir, apagar-se desse mundo (no sono sem sonho, sem pesadelo, sem consciência
pessoal ou do «Eu Sou»), é Absoluto.

Assim, portanto, o sono profundo, do mesmo modo que nada compreender do que eu pude dizer é, já, uma
muito grande etapa entre as últimas etapas.

O que eu digo tem um sentido.
Esse sentido visa saturar, fazer descarrilar o mental e o saco, colocando, de algum modo, em suspenso, a

Ilusão.
É exatamente o que pode produzir-se escutando, não as minhas palavras, mas a minha voz, em meditação ou

em sono profundo.
A compreensão é – e continuará – uma etapa.

A incompreensão é uma etapa ainda mais evoluída.
O adormecimento é a penúltima etapa.

E, é claro, nada compreender e nada apreender do que eu digo permite à Transparência tocá-los.
É o instante no qual a Consciência do Si percebe que, de algum modo, ela nada tem e que só o observador do

Si faz prosseguir a cena de teatro.
Uma vez que isso é visto, não se coloca nunca mais a questão de compreender o que quer que seja.

O saco de alimento e o saco mental vão continuar a dizer, a respeitar as obrigações, as regras de dirigir um
automóvel, as regras, quaisquer que sejam.

Mas vocês não estão mais sujeitos às regras, não porque rejeitaram as regras, mas porque, aí também, o seu
ponto de vista não é mais aquele de uma pessoa, nem de uma personalidade, nem do Si,

A dificuldade é que, efetivamente, no funcionamento da consciência – quer ela seja separada ou unificada –
aparecerá, sempre, a noção de projeção em uma experiência.

Mas vocês não são a experiência.
Enquanto vocês não tiverem se apreendido disso, enquanto não tiverem feito sua essa Verdade, pela vivência,

vocês permanecem separados.
O silêncio, o sono são, se pudesse exprimir-me assim, o melhor dos yogas, porque vocês não dão tomada a
nada: nem à vontade de viver experiências, nem a uma vontade de meditação, nem a uma vontade de ação,

nem ao que quer que seja que tenha uma tradução e uma aplicação no efêmero.
Quando vocês apreendem que o que foi chamado de Abandono à Luz, de Fluidez da Unidade, de Sincronia e
de Absoluto, quando eles estão aí, eles regem a sua vida – mesmo nesse saco – segundo o que foi nomeada

a Graça.
Mas como vocês querem viver a Graça, enquanto quiserem ter o que quer que seja?

É impossível.
É claro, o mental vai dizer-lhes que é o inverso.

Ele vai fazê-los crer, com inúmeras justificações e raciocínios, que vocês devem, efetivamente, continuar a
manter as coisas, que é preciso, efetivamente, continuar a viver.

É aí que vocês são enganados, porque esse gênero de estratégia, acoplada ao medo, impedi-los-á,
sistematicamente, de ser Absoluto.

Ela irá confiná-los no «Eu Sou» que é, efetivamente, uma etapa essencial, mas não é um objetivo.
Enquanto vocês considerarem isso como um objetivo, vocês estão sujeitos – mesmo na Graça, vivida nessa

consciência – ao princípio da Ilusão.
A maior dificuldade é, justamente, além de toda compreensão racional, apreender o alcance do que representa

o Abandono do Si, vivê-lo e realizá-lo.
É o que tentaram mostrar-lhes todas as Irmãs e Irmãos que viviam a Unidade.

E, além do processo da Unidade, alguns deles viveram o que vocês nomearam Shantinilaya, a Morada de Paz
Suprema.

Mas isso não impede a vida na Ilusão, mesmo se o mental e o orgulho espiritual os fizerem crer que é
impossível: é o papel deles.

Então, é claro, dito com outras palavras, isso poderia chamar-se a Humildade e a Simplicidade, mas não a
humildade e a simplicidade do orgulho espiritual que quer apagar-se, mas, efetivamente, aquele que é,

realmente, vivido pela Transparência total e cujos sinais lhes são conhecidos.



A Transparência não será, jamais, uma convenção social, uma convenção moral, que obedece às regras da
Ilusão, mas, efetivamente, o que está além de todo estado.

E, quando vocês ali estão, não podem nem se enganar, nem serem enganados.
Não se esqueçam, jamais, de que é sempre o mental, os pensamentos e a alma que os levam a sempre mais
projeção, ideal de Amor e de Luz, mas que não podem, em última análise, jamais estar totalmente presentes,

enquanto isso permanecer inscrito em um ideal ou uma projeção de Amor e de Luz.
Porque vocês não podem projetar, no que vocês São e no exterior, qualquer Amor, qualquer satisfação, porque

isso permanece e continua projeções.
Aquele que é Absoluto é Amor, além de qualquer contingência, de qualquer referência, de qualquer

confinamento e de qualquer ilusão.
Em que teria ele necessidade de qualquer justificação, pelo seu próprio mental ou por outro olhar, qualificado

de exterior, em qualquer Irmão ou Irmã que fosse?
Quando vocês descobrem o seu status, que é Absoluto, vocês não têm mais necessidade de projetar o que
quer que seja (nem ideal, nem Amor, nem Luz, nem o que quer que seja), porque se tornaram a Fonte de si

mesmos, que se situa bem além desse saco, bem além de suas interações, bem além da sua vida aqui, sobre
a Terra.

Vocês são a Vida, vocês não são mais a sua vida.
É profundamente diferente porque, a sua vida pertence a vocês?

Aí está a ilusão, enquanto a Vida, vocês a São.
Mas, para Sê-la, não é preciso mais que haja a sua vida.

Apreendam-se, efetivamente, do «não é preciso mais», não como uma crença a adotar, ainda menos uma
experiência a efetuar, mas, sim, como uma renúncia, total e absoluta, a tudo o que é efêmero.
Enquanto vocês valorizarem a vida (em todos os sentidos desse termo), vocês estão presos.

Como foi dito, tudo o que vocês imaginam ter – em qualquer nível que seja, e de maneira definitiva – irá
sempre prendê-los.

Então, é claro, o ego vai dizer-lhes que vocês não podem abandonar tal coisa ou tal coisa, mas ele os engana.
Quem fala de abandonar o que quer que seja?

Por qual razão um Absoluto com forma teria que abandonar o que quer que seja?
A frase chave – além da refutação – é a ‘mudança de ponto de vista’.

Mas não um ponto de vista como uma ideia ou uma crença, mas, bem mais, um deslocamento, do observador,
primeiro (que se encontrou), e o próprio desaparecimento do observador, ao mesmo tempo deixando esse

saco de alimento, esse saco de ideias e as interações da vida na Ilusão desenrolar-se.
Isso, eu creio, foi nomeado – em todo caso, no Ocidente – a Divina Providência.

Vocês são capazes disso?
Isso não demanda coragem, nem uma decisão qualquer.

Não há qualquer caminho para isso, qualquer evolução para isso, qualquer espiritualidade para isso, mas
apenas estabelecer-se nisso.

E isso não pode ser uma experiência, o que quer dizer que vocês não podem experimentar isso como o Si e
voltar depois, tranquilamente, ao saco.

É, como foi dito, essa espécie de transformação final, que conduz à não consciência, à não separação e, eu
diria mesmo, mais longe, à transcendência do «Eu Sou UM», que os faz descobrir a natureza de quem vocês

São.
Como eu disse: o que é que vocês sabem do que Eram, antes de nascer?

O que é que sabem do que São, após a morte?
Vocês têm apenas fragmentos, seja segundo as suas próprias experiências ou as suas próprias leituras.

Mas enquanto permanecerem compartimentados em uma forma – mesmo na mais ampla possível: um Sol –
vocês estão ainda projetados.

O Absoluto não pode, em caso algum, ser uma projeção do que quer que seja, porque esse centro do Centro,
mesmo se haja movimento da Vida, sempre esteve aí, em todos os pontos e, portanto, imóvel.

É a roda do Samsara que os faz crer que vocês eram uma sequência lógica de encarnações, que deve
responder, permanentemente, à lei de ação e de reação.

Isso é uma crença para os trapaceiros espirituais.
O Absoluto nada é de tudo isso.

***

Questão: após ter escutado no momento do adormecimento, tive perdas seminais, mas não ligadas a
uma atividade sexual.

O Absoluto é um Êxtase e uma Íntase.
O que acontece, ao nível do que eu havia denominado – na minha encarnação – os Pés do Senhor, ou seja, o



que vocês nomeiam, hoje, a Onda de Vida, é claro, atravessa os lugares nos quais estão situados, nesse saco,
os diferentes medos.

Os medos têm uma ressonância direta com o sexo, mas o sexo sem sexo.
Isso quer dizer que podem existir, e é, frequentemente, o caso, fenômenos de êxtase que tomam a sua

origem, efetivamente, ou nos Pés do Senhor ou ao nível do primeiro chacra.
Isso pode induzir o que você nomeia «perdas seminais», que são, de fato, evacuações, aí também, de alguns

programas, de alguns encistamentos ligados ao medo da morte que representa o sexo.
O sexo, até prova em contrário – além de todo prazer e de todo gozo – é, certamente, o órgão o mais capaz de

manter a ilusão e o sonho coletivo, através do que vocês chamam de fecundação.
Assim, portanto, viver um Êxtase – que, no entanto, não pode despertá-lo completamente, ou então o desperta,
ou então sobrevém permanentemente – é apenas o reflexo, ao nível do saco de alimento, da revelação – se se

pode dizê-lo – da sua própria natureza.
Esse processo não é nem uma ejaculação noturna, nem um sonho (no sentido fantasia), mas é, realmente, uma

alquimia que pode ocorrer – tanto no homem como na mulher – sem qualquer estimulação sexual.
Ouvir a minha voz pode – pela Vibração e pela ressonância – pressioná-lo, durante a ocultação da consciência

comum ou do Si, a deixar esse saco viver o que ele tem a viver.
Essas perdas seminais, que existem também nas mulheres (mesmo se isso possui outro nome), é apenas o

reflexo da ação da Onda de Vida.
Se o meu órgão vocal desencadeia isso, então, perfeito!

***

Questão: a subida da Onda de Vida pode provocar dores como cãibras, ao nível das pernas?

Isso é possível.
Pode, também, estar ligado não a resistências, mas, bem mais, à intensificação do Absoluto da Terra.

Contudo, esses processos de cãibras ou outros – ao nível das pernas – não deve atrair sua atenção ou sua
ação.

Aí também, aproveitem do que se manifesta no saco, não para estar na negação da dor, mas, efetivamente, vê-
la pelo que ela é: naquele momento, não é mais uma negação, é passar ao observador ou a testemunha.

A passagem ao observador e à testemunha é, certamente, uma etapa importante, que lhes permite não mais
serem afetados pelo que acontece na cena de teatro.

Prossigamos.

***

Questão: a Comunhão, de Presença a Presença, com uma Consciência Absoluta, permite-nos ser
Absoluto?

Nenhuma consciência pode ser Absoluta, uma vez que é, justamente, o desaparecimento da própria
consciência que realiza, se se pode dizê-lo, o Absoluto.

Como foi dito pelos Arcanjos: estabelecer Comunhões pode mostrar-lhes, de maneira velada, o Absoluto.
Pode-se dizer que o conjunto de processos que lhes foram detalhados por aqueles que se ocupam de vocês,

há muito tempo, é um convite para ir além (ndr: as Consciências de outros Planos Dimensionais que vocês
encontram nas intervenções, em especial, na coluna «mensagens a ler»).

Os processos denominados deslocalizações que, justamente, fazem-nos mudar de olhar e de ponto de vista
são, certamente, estimulantes para o Abandono à Luz.

Porque, durante uma Comunhão com um Irmão ou uma Irmã, com o que é denominado comumente um Duplo,
qualquer que seja, pode-se dizer, efetivamente, que há como que uma prévia de desaparecimento.

É justamente esse desaparecimento da própria consciência que é favorecido, mas que vocês sozinhos podem
encadear.

As resistências ao encadeamento são apenas ignorância: o que vocês nomeiam, do seu ponto de vista, os
seus próprios conhecimentos de si mesmos, da sua história, das suas vidas passadas, das suas crenças, das

suas ideias e dos seus quadros.
Enquanto um dos elementos assim nomeados estiver presente, vocês apenas permanecem na prévia.

É renunciando e refutando tudo isso que vocês podem viver o Absoluto.
Mas, é claro, talvez seja mais fácil passar por essa Infinita Presença – sem que haja, realmente, uma passagem

– para ser Absoluto.
Do mesmo modo que vocês podem aderir às doutrinas da Unidade, sem viver, de maneira alguma, a

quintessência.
Qual será a diferença entre aquele que projeta o Absoluto e aquele que é Absoluto?



Aquele que projeta o Absoluto pode viver o Si, pode sentir as Vibrações, mas ele recairá, sempre, na dúvida e
na interrogação.

Aquele que está estabelecido no Absoluto não pode estar sujeito, de maneira alguma, a qualquer interrogação
que seja.

É claro, podem restar interrogações sobre o tempo que vai fazer amanhã, mas, em caso algum, sobre a
natureza do que ele É.

***

Questão: como fazer para não mais se sentir impotente e poder avançar?

O que é que se sente impotente?
Quem é que quer avançar?

Avançar para onde?
Para ir onde?

Não há lugar algum para onde ir.
Todo movimento de um ponto a outro da consciência mantém a ilusão.

O sentimento de impotência, a necessidade de avançar, é apenas o reflexo da ação do medo ou do Si.
Dormir ou morrer é Absoluto.

É o mental discursivo – aquele da razão e das ideias – que vai fazê-lo avançar, que vai fazê-lo crer que você é
impotente.

Substitua a palavra «impotente», por «ignorância».
Se você reconhecer a sua ignorância quanto ao que corresponde ao fato de querer avançar ou crer avançar,

então, é já um grande passo porque, quem mais além do ego crê avançar?
É claro, o tempo avança e a sua vida se desenrola.

Mas nenhum elemento dessa vida, nenhum avanço pode existir, exceto para o efêmero.
É, justamente, se você se mantiver tranquilo, nesses momentos, e não tiver complacência ou submissão com

esse sentimento de impotência, se você aceitar que o fato de avançar nada quer dizer (e, de fato, o faz recuar),
se você ver isso claramente (sem portar julgamento, sem condenar, sem procurar reagir, simplesmente, ser o
observador), então, você constatará, muito rapidamente, que algo cessa de avançar, que algo muda, sem que

tenha havido a expressão da mínima vontade pessoal, do mínimo desejo pessoal.
E, aí, você se terá próximo do final, não antes.

Enquanto você encarar que é preciso eliminar essa impotência, enquanto encarar que deve avançar para um
objetivo, você faz apenas afastar-se do seu próprio objetivo, porque não há objetivo.

Tudo isso são apenas jogos da consciência, chamados de Leilas [Lella].
Mas esses Leilas não têm qualquer sentido.

Eles são apenas distrações, ocupações, cujo único objetivo é o de impedi-lo de viver o que você É.
E, no entanto, a maior parte dos seres humanos nutre a própria vida dessa esperança, dessa ideia de avançar,

para ir a algum lugar.
A maior das potências é, já, reconhecer sua impotência, total, a toda ideia, a todo pensamento, a todo

conhecimento, a toda vivência apta a desencadear o que quer que seja mais senão outra ilusão.
Se você ver isso claramente, então, o ponto de vista mudará por si mesmo, sem que você tenha que buscar ou

procurar o que quer que seja.
Essa forma de capitulação, eu repito, não é uma renúncia ao que quer que seja, a não ser, justamente, ao fato

de aderir a isso como, não ilusões, mas a verdade.
Enquanto você se submeter, si mesmo, a esse gênero de crença ou a esse gênero de experiência, você não

pode ser Livre.
E você não pode, consequentemente, de modo algum se Liberar.

Porque tudo o que é conhecido deve ser Liberado.
E Liberar-se de tudo o que é conhecido é já aceitar a sua própria ignorância, uma vez que nenhum efêmero –

seja a sua personalidade, seja esse saco de comida, seja o Si – não permanece, uma vez que você tenha
passado ao outro lado das portas da morte.

Para que isso lhe serviria?
O que você fará da sua Kundalini, quando esse corpo não existir mais?

O que você fará do Fogo do Coração, quando esse corpo tiver desaparecido?
É preciso ir ao coração do Coração.

Não é mais nem o Fogo do Coração, nem a Coroa Radiante do Coração, nem as Três Lareiras, nem mesmo o
Canal do Éter, nem mesmo o Manto Azul da Graça: é além.

Nós lhes mostramos uma escada.
Vocês viram as barras, vocês subiram a escada.



Vocês devem aceitar, agora, que não há escada e que não há ninguém que suba essa escada.
Aceitar e viver isso é o Absoluto.

***

Questão: por que manter o saco de comida vivo, quando se está Liberado?

Toda ação que visa fazer desaparecer esse saco faz apenas reaparecer a ilusão.
 Porque, se você se interessar e quiser por fim à ilusão, suprimindo um saco de comida, de um modo ou de

outro, você cria para ele outra existência.
A ilusão apenas deve ser Vista.

Lutar com uma ilusão faz apenas reforçá-la.
Portanto, querer considerar intervir no saco de comida, de uma maneira ou de outra, apenas pode prejudicar e

reforçar a ilusão.
Aquele que é Absoluto não se importa com o desaparecimento, ou não, do saco de comida: ele não é mais

uma fonte de aborrecimentos, nem uma fonte de preocupações.
Nem mesmo o mental pode vir a ser uma causa de preocupação.

Aí está toda a diferença com aquele que é Absoluto, que jamais consideraria pôr fim a esse saco de comida
antes do seu fim natural.

Não que ele ali tenha prazer ou desprazer, mas porque, real e concretamente, o seu ponto de vista e o seu
olhar nada mais têm a fazer com qualquer limite.

Toda a diferença situa-se nesse nível.
Aquele que não é Absoluto vai dizer que isso é absurdo.

E, do ponto de vista dele, limitado e relativo, isso é efetivamente absurdo.
Não há possibilidade de passagem ou de comunicação.

Enquanto não houver Abandono total do Si, o Absoluto não pode estar aí.
Portanto, mesmo no Si, cujo orgulho pode vangloriar-se, há necessariamente o medo, há necessariamente, de

algum modo, a vontade de aderir a uma ilusão qualquer.
Mas, àquele que é Absoluto na forma, jamais lhe viria à mente, jamais poderia aparecer uma ideia sobre o

sentido, até mesmo, da existência desse saco.
Um dia, ele apareceu, um dia, ele desaparece.

O que aparece, desaparece.
O que desaparece, irá reaparecer, sob uma forma ou sob outra.

Só o que É, além de todo Ser, além de todo «Eu Sou», além de toda consciência, nem aparece, nem
desaparece, nem se desloca.

Como eu disse, o Absoluto não é uma busca, e ele não pode ser uma busca.
Enquanto vocês buscarem, enquanto procurarem, vocês estão na ilusão, porque toda busca, mesmo a mais
louvável, mesmo a mais honrosa é apenas um medo da morte e uma busca – em outro lugar que não aí onde

ela está – da imortalidade.
A imortalidade não pode estar compreendida em uma forma.

Vocês estão sobre esse mundo, vocês ali apareceram, vocês ali agiram, vocês ali procuraram.
Mudar de olhar e de ponto de vista é não mais estar submetido, de maneira alguma, a esse corpo, a essa vida.
Isso não é uma recusa da vida, ou uma interrogação sobre o sentido da vida, uma vez que, justamente, não há
mais dependência de uma forma, mas, efetivamente, uma forma de transubstanciação de toda forma, como de

toda consciência.

***

Questão: será preciso chegar à passividade?

Enquanto houver ação, dirigida pela pessoa ou pelo Si, há ilusão.
Falar de passividade volta a entender, no que você diz, que há atividade e passividade.

O Absoluto não é nem passividade nem atividade: é, justamente, a perda de toda identificação ao que quer que
seja, uma vez que falar de passividade, como de atividade, faz apenas referir-se à sua pessoa, no ego ou no

Si, mas à sua pessoa.
Ora, a expressão que havia sido empregada: "ficar Tranquilo", quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer

(ndr: ver, em especial, sobre esse tema, a intervenção de UM AMIGO, de 02 de julho de 2012) (1).
Você pode «ficar Tranquilo» estando tanto passivo, como ativo.

A passividade não é uma demissão de quaisquer dos aspectos da sua vida: ainda uma vez, é o olhar que



muda, o ponto de vista, e não o fato de ser ativo ou passivo.
Porque a atividade, como a passividade, remetê-los-á a um movimento.

Ficar Tranquilo não se importa com o movimento: é, de imediato, colocar-se onde vocês podem considerar
outra coisa: é colocando-se na Infinita Presença.

Não lhes é pedido para serem vegetais, mas, efetivamente, para nada mais serem de tudo o que lhes é
conhecido, ou seja, que o seu olhar, o seu ponto de vista não esteja mais situado em lugar algum na ilusão.

Isso não quer dizer nem estar ativo, nem estar passivo, isso não quer dizer permanecer em algum lugar e nada
fazer.

É mudar de olhar.
Mudar de olhar não pode fazer-se enquanto vocês olharem com os mesmos olhos, com o mesmo pequeno

buraco dos óculos, que corresponde à sua vida.
O Absoluto com forma pode, de maneira não hierarquizada, passar anos em Maha Samadhi ou

em Shantinilaya, como exercer as atividades as mais frustrantes e as mais degradantes para a personalidade.
Em um caso como no outro, o Absoluto não pode ser afetado, porque não há diferença entre Shantinilaya e

limpar banheiros: a consciência não está mais nem nos banheiros, nem em Shantinilaya.
Vocês são tributários do olhar, porque fazem uma diferença entre limpar os banheiros e viver a Paz Suprema.

Vocês podem muito bem, no Absoluto, fazer exatamente a mesma coisa, no mesmo estado, como fazer
coisas diametralmente opostas, sem perder o que quer que seja.

***

Questão: o que se chama de inocente – por exemplo, uma criança sempre contente, mas que não
parece muito inteligente – é Absoluto?

Isso foi dito no Ocidente: «felizes os simples de espírito, porque eles não conhecem o pecado».
Então, mesmo se isso tiver conotação religiosa, aquele que é Transparente em uma forma, qualquer que seja

essa forma, não mais é separado do que quer que seja.
Foi dito, também: voltar a tornar-se como uma criança, ou seja, a Espontaneidade, o Instante Presente, que

permitem viver o «Eu Sou».
Mas é preciso prestar atenção para não ser subjugado pela ilusão do «Eu Sou»: o que restará do «Eu Sou»,

quando esse corpo não existir mais?
Mesmo se existir outro Corpo, um conjunto de Corpos, dos quais um pode ser o Duplo, ou o Corpo de Estado

de Ser, ou qualquer que seja esse Duplo.
Isso é destinado, simplesmente, a fazê-los viver que vocês não São nem esse corpo, nem qualquer outro

corpo, uma vez que vocês podem ser não importa qual outro corpo.
O que é que muda, nesse caso?

Enquanto é a consciência que se desloca, há o Si, ou a Última Presença.
Assim que vocês cessarem qualquer identificação a qualquer forma, vocês São Absoluto.

Isso não impede de viajar, sem se deslocar, de forma em forma, mas vocês sabem, pertinentemente, que
vocês nada São de tudo isso.

Porque todas essas formas, todas essas consciências são apenas projeções, separadas ou unificadas, de
algo mais: da FONTE, em um primeiro tempo, mas a própria FONTE é apenas uma emanação d’Ela mesma,

no Absoluto.
É essa palavra que foi empregada, Duplo, que é destinada a mostrar-lhes e não a fazê-los buscar qualquer

Duplo, mas o Duplo chega a vocês.
Pela sua vacuidade, pelo fato de ficar Tranquilo, pelo fato de nada procurar, porque vocês compreenderam que

nada há a procurar, que nenhuma experiência pode levá-los ao que vocês São.
É a ilusão suprema crer que um sistema de conhecimentos ou de experiências vai levá-los ao Final.

Vocês não podem ser levados ou conduzidos ao Final por quem quer que seja, nem mesmo por si mesmos,
porque é, justamente, esse si mesmo que desaparece, quando o Absoluto está aí.

E ele sempre esteve aí.

***

Questão: para que serve, então, a Merkabah?

Para construir a escadaria.
Para iluminar, de maneira diferente, a cena de teatro como o teatro.

Para fazê-lo tomar consciência de que você não Está na cena, de que você não É nem ator, nem mesmo
espectador.



É uma estrutura de Vibração que, como toda Vibração, é uma emanação do Absoluto.
Não, enquanto emanação ou projeção, como o é para a consciência, mas, efetivamente, como planos – se

posso empregar essa palavra – do Absoluto.

***

Questão: é realmente grave, se o Absoluto não vier a nós?

Mas ele não tem que vir.
Considerar que ele deva vir é, já, um erro.

Exprimir isso: considerar que algo deva vir, coloca-o, de imediato, distante do que você É.
O que pode ser grave, na ilusão?

Exceto aquilo ao que você se mantém, qualquer que seja esse apego.
O que é que considera que isso é grave?

Se esse não é o lugar no qual você se situa, então, mude de lugar.
E não considere isso como um deslocamento, ou um movimento: não é nem um, nem o outro.

Esse mundo é Maya, o tempo é Maya, portanto, como é que isso poderia ser grave, senão concebido e
percebido pela pessoa?

Você pergunta se isso é grave.
Do mesmo modo, se olharmos o que vocês conhecem, a personalidade e o Si: aquele cuja vida é voltada

unicamente ao efêmero e ao ilusório – portanto, em meio à personalidade – vai procurar, de uma maneira como
de outra, uma forma de satisfação, qualquer que seja o domínio.

Com mais ou menos intensidade, mais ou menos acuidade, segundo um programa, que é o programa da alma
e do carma.

Aquele que realiza o Si – que vive as Coroas Radiantes, os diferentes elementos, os diferentes sinais e
estigmas do Despertar – é um louco, para aquele que corre atrás dos próprios desejos.

Qual dos dois tem razão?
Nem um, nem o outro.

Aquele que está no Si vai considerar que é grave agir de tal modo ou de tal outro modo.
Do mesmo modo que aquele que está na personalidade, mesmo a mais equilibrada, vai considerar que aquele

que lhe fala do Instante Presente e da não separação, é um louco.
E ele terá razão.

Porque vocês não mudam de ponto de vista.
E tudo o que não entra no seu ponto de vista, no seu quadro de referência, é dele excluído, formalmente.

Portanto, nada há de grave, exceto para aquele que crê nisso.

***

Questão: no momento do Choque da Humanidade, todo mundo vai Ascensionar?

Tudo está Liberado.
Como foi dito pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), e é, certamente, a melhor frase: «não são vocês que

desaparecem, é o mundo».
Vocês não podem desaparecer no que vocês São.

O que aparece e desaparece é esse corpo, esse saco de comida e esse saco mental, que é delimitado pelo
nascimento e a morte.

Tudo está Liberado, onde quer que vocês estejam: na pessoa como no Si, como Absoluto.
Agora, o mais importante, é deixar o outro ser o que ele quiser.

Vocês não poderão convencer ninguém, vocês não poderão levar ninguém.
Portanto, a questão do que é nomeada a Ascensão é uma resposta que pode variar em função das

circunstâncias.
Em nome de quê, se você quiser sair de férias na montanha, você levaria todo mundo à montanha?

Há quem prefira o mar.
Respeitem isso: cada um de vocês é Livre.

A melhor resposta é esta: o que desaparece é o mundo, não são vocês.
A consciência que joga, qualquer que seja esse jogo, em uma relação íntima, nos jogos da sua tela de vídeo, é

o mesmo jogo, é a satisfação de uma curiosidade.
É o próprio sentido da falta, que está presente na não atualização do Absoluto Final.



Mas, quando o Absoluto Final estiver aí, vocês veem, claramente, a Verdade.
E a única Verdade, que não sofre exceção, é a Liberdade de cada um, de ir para onde quiser, de pensar como

quiser, de crer no que ele quiser, de agir e de interagir em todas as outras ilusões.
O princípio da Liberação foi-lhes explicado, foi-lhes dado a viver, através da Unidade e do Si, através da Última

Presença e dos diferentes marcadores.
Mas, também, eu lhes dei alguns elementos que devem permitir-lhes, se for a sua Liberdade e a sua escolha,

Ser Absoluto.
Prossigamos.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, BIDI saúda-os.

************
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~ O Amor humano, o Amor de CRISTO e o Amor Absoluto ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.

Irmãos e Irmãs encarnados, eu lhes apresento a minha Paz e eu acolho a sua Graça.
Eu me apresento a vocês enquanto Melquizedeque da Terra e eu vou começar a minha intervenção por estas

palavras: “O que vem da carne, pertence e retorna à carne. O que vem do Espírito, retorna ao Espírito”.
Sobre esta Terra, onde vocês estão presentes, foi-me solicitado expressar-lhes alguns conceitos que visam,

nesse tempo, situá-los, colocá-los e distingui-los, em meio ao Amor e de qual Amor.
Para a conveniência da minha exposição, eu irei falar do amor dos homens, do Amor de CRISTO (ou Princípio

Solar) e, enfim, do Amor Absoluto.
Além do que pode ser veiculado por essa palavra, além da Consciência que se demonstra, todo Amor

presente sobre esta Terra será qualificado (de maneira espontânea, natural e, eu diria, obrigatória), ou em
função da experiência que vocês têm tido, ou em função das suas crenças, ou em função de um ideal e ou,

justamente, este amor não pode mais ser definido nem em si, nem no exterior de si.

***

A personalização do amor diz respeito, é claro, ao amor dos homens e ao Amor de CRISTO.
A particularidade deste amor, quaisquer que sejam a expressão e a manifestação, estará, de maneira

indissolúvel, conectada à experiência, à Fé, ao ideal, ao vivenciado.
Este amor irá se exprimir através da carne, através de um ideal ou de uma crença.

Ele é então, de maneira lógica, portador de certas qualidades e eu diria mesmo de certa quantidade.
Durante a minha última encarnação, eu desejava um Amor sem falha em CRISTO.

Era, portanto, um ideal do Espírito.
Esta tensão para Ele me levou bem depressa a compreender o sentido dessas palavras, referentes ao Amor,

que foram atribuídas a Ele.
E, ao longo da minha vida, a manifestar esta frase essencial: “Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”.
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***

Além do ideal, a minha memória da vida na encarnação, sem entrar nos detalhes, permitiu-me, além do ideal,
conscientizar algumas experiências passadas.

“Amem-se Uns aos Outros como eu os Amei”, leva a uma interrogação:
Como será que o CRISTO nos amou?

Além de toda rivalidade aderente, além de toda religião, qual é a particularidade deste Amor?
Qualquer que seja a maneira que quisermos defini-lo ou situá-lo, quaisquer que sejam os qualificativos

aplicados à palavra Amor (que isso seja ilimitado, incondicional, divino, espiritual), o que fez a mais, o que
manifestou a mais, esse Princípio Crístico, que o comum dos mortais, além da sua crença em CRISTO ou não,

de um maneira adequada ou inadequada, tenta exprimir?
A resposta, além da minha memória, mostrou-me que a melhor maneira de Amar, como Ele nos Amou, era

então se tornar Ele.

***

Tornar-se Ele, além da imitação e da compreensão, traduz-se, nesta encarnação, como a evidência da noção
de serviço e de dedicação.

E era preciso resolver esse paradoxo que, à época, foi um para mim.
Quando o Princípio Crístico ou quando um dos nossos Irmãos ou Irmãs orientais, com palavras certamente

diferentes, dizem e afirmam: “Eu e meu Pai Somos UM”, ou ainda: “O que vocês fazem ao menor de vocês, é a
mim que vocês o fazem”.

Nesse nível se situa um mistério que a razão não pode nem compreender, nem mesmo apreender, além de
toda teologia e de toda fé.

Existe, portanto, no homem, uma possibilidade que é aquela de viver na Unidade com o Pai ou A FONTE.
Esta possibilidade de viver o que foi denominado a não separatividade e de viver, efetivamente, além de toda

crença ou de toda adesão, o Princípio da Unidade expresso através de todas as formas e de todas as
Consciências encarnadas sobre esta Terra.

Naturalmente, isso é um imenso desafio porque, a partir do momento em que vocês se aproximarem, a partir
do momento em que lhes for mostrado, pela sua vida, que esse gênero de Amor está aí, muito rapidamente as

circunstâncias da sua vida fazem com que o que se opõe em um primeiro momento, no que vocês se
estabelecem, vai se fortalecer.

O amor dos homens como o Amor de CRISTO, necessita de uma forma de eliminação que vai muito além do
sentido do serviço e da dedicação.

Esta eliminação os faz colocar, no interior de vocês, um princípio.
Este princípio, aí também, eu enunciei claramente durante a minha última vida.

Quando me perguntavam como eu podia curar desta maneira, eu respondia inevitavelmente: “É porque eu sou
o menor de vocês”.

E a resposta está, efetivamente, nesse nível.

***

Nos ensinamentos e preceitos que lhes foram dados, pelos Anciãos como pelas Estrelas, vocês notaram,
voltam sempre aos Quatro Pilares no nível do Coração: a Humildade e a Simplicidade, a Transparência e a

Infância.
Isso significa dizer que qualquer que seja a sua vivência, quaisquer que sejam as suas experiências, qualquer

que seja a sua abordagem Vibratória, intelectual ou mesmo simplesmente da fé a mais consequente, todos nós
somos confrontados, a um dado momento, com o que eu denominaria um princípio de realidade que é

onipresente sobre esta Terra, ainda, por enquanto, que é, obviamente, a competição e a predação.
Como o que os sentidos dão a viver, o que a razão dá a experimentar, onde o amor permanece um ideal que
pode ser encontrado no outro (mesmo em uma companheira ou em um companheiro, mesmo no CRISTO),
pode descobrir-se existindo apesar, justamente, do que é dado a perceber como competição e predação?

***

A única maneira verdadeira de ali chegar não pode ser, em nenhum caso, uma ascese, não pode ser, em
nenhum caso, considerado como uma lei que, se ela se seguir em função dos seus próprios conceitos, vai

permitir viver este Amor.
É preciso bem admitir que o amor dos homens é, antes de tudo, condicionado e condicionante, pela vivência



de cada um.
E vocês sabem muito bem que, mesmo no que se refere ao Amor de CRISTO, cada um vai idealizar uma vida

(que ele não conheceu) através dos escritos e, mesmo para alguns, como foi o caso para mim, através de
algumas lembranças.

Qualquer que seja o modo de se dirigir para este Amor, que isso seja por ideal, que isso seja por experiência,
que isso seja por reminiscência, um dia ou outro, vocês poderão apenas chegar à seguinte conclusão: é que

este amor, por definição, é sempre condicionado, condicionante.

***

Na época de vocês, o ideal foi chamado de amor incondicional, de amor Vibral, de Amor Luz.
Aliás, foi relatado a vocês, longamente e acima de tudo, que a consciência era Vibração e que o verdadeiro

amor apenas podia se expressar se estivessem presentes, em vocês, a Coroa Radiante do Coração, o Fogo
do Coração, em ressonância, portanto, aí também, com aspectos de percepção Vibratória.

Foi também dado a vocês, durante esses anos, uma série de elementos que, pelo que havia sido denominado
a resposta do coração, o switch da Consciência e, mais recentemente, o Manto Azul da Graça e a Onda da

Vida, propiciou-lhes viver ou aproximar um Amor que está muito além de toda forma, além de todo conceito, de
toda experiência e, eu diria até, de todo humanismo.

Aquele que vive este Amor (e eu não voltarei sobre isso), tem, eu diria, um preceptor admirável que é BIDI.

***

A Liberdade do homem, nesta carne que é prisão, vai ser simplesmente um livre arbítrio permitindo-lhe definir,
estabelecer e manifestar o amor dos homens, o Amor de CRISTO ou o Amor Absoluto.

Existe uma espécie, não de hierarquia, mas de gradação, indo do mais condicionado e condicionante, para o
mais Livre.

O amor focado em um objeto (e eu entendo por objeto uma forma consciente, que isso seja um ser humano,
que isso seja um passatempo, que isso seja um filho ou o pai ou a mãe), é, por essência e por natureza,

condicionado pela própria experiência, pelo próprio passado.
 Essas experiências e essas vivências condicionantes vão representar, o que quer que seja, felizes ou

infelizes, limites e contextos à expressão do seu amor, à manifestação do seu amor, a vida dando-lhes a viver
muito precisamente o que vocês criaram ou o que vocês pensam ter sofrido.

Existem, portanto, condições e um contingenciamento desse tipo de amor, porque ele está inscrito (quer vocês
queiram ou não, quer tenha havido uma ligação da mente ou não, mesmo se não houver propriamente falando

uma relação física) na carne.

***

A pergunta que fiz a mim mesmo, e qualquer que seja o amor que pude aplicar (tanto àqueles que eu tratei
como à minha esposa), foi a de saber se esse amor permitia ser uma porta de acesso, ao mesmo tempo ao

Amor de CRISTO e ao mesmo tempo ao Amor Absoluto.
As religiões e os sistemas filosóficos e espirituais vão, todos eles, com raras exceções, falar-lhes deste amor,

sob uma forma ou outra, convidando-os a levar a sua Atenção, a sua Consciência, sobre os modos de se
comportar e de manifestar o amor, a fim de chegar a alguma coisa que, dependendo da localização, pode ser

chamado de Nirvana, de Céu ou, em todo caso, de Espírito.
Não existem várias maneiras de passar do amor dos homens ao Amor de CRISTO e ao Amor Absoluto.

E isso, eu o resumi desta frase que eu dei a vocês.

***

Aceitar desaparecer, aceitar não ser mais nada, apagar-se completamente, a fim de deixar todo o lugar ao
Princípio Solar, a fim de que possa, um dia, viver este Amor Absoluto.

Viver o Amor Absoluto é fazer cessar toda condição, não por um desejo, não por uma vontade, mas, sim, o
momento em que há uma espécie de rendição, de capitulação, à vontade até de Amar.

Esta capitulação não é uma recusa do amor humano e, ainda menos, do CRISTO, mas, sim, uma maturidade
que os faz apreender, no espaço de um instante, de que qualquer que seja este amor que vocês carregam,

qualquer que seja a empatia, a compaixão e o carisma que vocês possam manifestar, pela sua própria natureza
ou por um ideal possuído, qualquer que seja a sua tensão para o CRISTO, e se vocês olharem razoavelmente
no Ocidente, sem mesmo falar de religião, a quantidade de pessoas que tendem, em ideal, para o CRISTO, e
quais são aqueles que são capazes de manifestar o CRISTO: que isso seja segundo um modo antigo pelos
estigmas, que isso seja pelos milagres, que isso seja pela identificação total, eles são efetivamente pouco



numerosos.

***

O que diferencia então esses seres, pouco numerosos, do conjunto de todos os seres humanos voltados, no
entanto, para o mesmo ideal, a mesma Fé ou a mesma crença?

E bem, é simplesmente a capacidade, além da vontade, para desaparecer.
Isso lhes foi expresso em outros termos, mas com o mesmo sentido, por algumas Estrelas.

A vontade de agir e a vontade de se conformar a um ideal, de ali aplicar as regras dadas por este ideal, na Sua
vida, é uma etapa, mas jamais pode ser o suficiente.

O Amor de CRISTO, do Duplo, o Amor Mariano ou o Amor de algum Ancião, de alguma Estrela ou de qualquer
Ser pertencente aos Mundos Unificados e Livres (do mesmo modo se realiza com vocês através do que lhes

foi dado, nas experiências de Comunhão e naquelas que se seguem), apenas pode se realizar se o que vocês
são, no espaço de um instante, não existir mais.

Este aprendizado das diferentes formas de Comunhão (e aqueles que se seguem: Fusão, Dissolução), apenas
é possível (e vocês irão se aperceber cada vez mais seguidamente) nos momentos em que, justamente, vocês

não existem mais enquanto pessoa.
Os momentos em que vocês não existem mais enquanto pessoa são, é claro, os momentos em que vocês
dormem, os momentos em que vocês desaparecem e onde o que vocês vivem não pode ser referência a

qualquer vivência, a qualquer anterioridade, a qualquer comparação.
Nos momentos, é lógico, em que o que é denominado mental, cessa sua ação preponderante.

***

O Amor de CRISTO culmina no Amor Absoluto, a partir do momento em que o CRISTO não é somente um
ideal, mas em que esse Princípio Solar se torna o que foi nomeado por HILDEGARDA: esta tensão para o

Abandono.
É efetivamente o momento em que vocês reconhecem, por uma espécie de maturidade, que nada há a buscar,

que nada há a esperar, que nada há a pedir, que nada há a doar, que nada há a servir.
É o momento, como o dizia, em que vocês capitulam a todo ideal, a todo elemento exterior.

É o momento em que, final e realmente, vocês tomam consciência, ao se Abandonar, justamente, de que o
mundo, o universo e tudo o que não lhes é sensível, não está no exterior de vocês, mas em vocês.

Ver isso e viver isso é, efetivamente, desaparecer de toda ilusão.
Esse passo a atravessar, nomeado Porta Estreita, Porta OD, que enquanto Melquizedeque da Terra eu carrego

(como ANNA, Mãe de MARIA e Estrela OD), nos tem talvez permitido, não como uma recusa da carne, mas,
sim, aceitando, justamente, esta fragilidade da carne, sua falibilidade, sua insuficiência, permitindo-nos, a certo

momento, esquecermo-nos de nós.
E é neste esquecimento, neste desaparecimento, que se encontra a Humildade e a Simplicidade.

E é neste desaparecimento que vocês renascem em CRISTO e no Absoluto.
Aceitar ver, aceitar compreender e, portanto, vivê-lo, por um mecanismo que eu nomeei maturidade, que toda
busca, que toda procura, apenas faz afastá-los do seu objetivo: aceitar isso faz desaparecer, até mesmo, o

caminho e a busca.

***

O Amor Absoluto nada mais é do que perceber, além de toda vontade e de todo ideal, que o que vocês
buscam, justamente, através desta carne ou deste ideal, está, de toda Eternidade, presente, aqui.

A linearidade do tempo que podia afetá-los, não afeta mais vocês.
É naquele momento que, para os místicos, no passado, o envelope do Coração era rompido, pondo fim à

ilusão, ou pelo Princípio Crístico, ou pelo Princípio Micaélico, ou, hoje e desde mais de um ano, pelo impulso
Metatrônico que abre a Porta KI-RIS-TI.

***

Dessa maneira, então, aceitar, em Consciência, desaparecer, para si mesmo, a toda veleidade de ação de
Bem, implica em uma espécie de resolução e de relaxamento da carne e da mente, que revela a própria

essência do que nós somos: Amor.
Realizando isso, nada mais há a demonstrar, nada mais há a projetar, nada mais há a desejar.

Isso passa por uma maturidade.



Esta maturidade não está ligada à idade, nem mesmo à ancianidade das encarnações: isso é, eu diria, uma
atitude do Espírito que aceita, efetivamente, fazer e dizer como o CRISTO: “Pai, eu entrego o meu Espírito

entre as tuas mãos”.
Obviamente, não há mãos.

Obviamente, Pai, na linguagem ocidental de hoje, está bem longe do sentido original que era ABBA.

***

O que acontece, no momento da maturidade, ocorre com mais frequência no decorrer de um sentimento de
abandono, de um sentimento de “que bom”, que ocorre, na maioria das vezes, em meio a um amor dos

homens como em meio a um Amor de CRISTO (ou Princípio Solar, se a palavra incomodar vocês).
Em um momento de lucidez em que a própria Consciência se enxerga ela própria agindo, como operando e

vendo esta ação, essas ações e essas operações não levam, em última análise, a parte alguma.
Isso não afeta a vivência inicial.

Isso não afeta a vivência do Serviço.
Isso não afeta as virtudes do Amor CRISTO, mas vem, efetivamente, transmutá-las com uma iluminação

totalmente nova, que não depende mais justamente de quaisquer conceitos, de qualquer ideal e de qualquer
carne, nem de qualquer lógica, no sentido humano.

***

A Liberação da Terra e a Sua Liberdade passam inevitavelmente pela lembrança, pela reminiscência, do que
foi denominado, por ABBA, a própria A FONTE, o Juramento e a Promessa.

É o momento fulgurante em que vocês tomam realmente consciência, pela maturidade, de que vocês nada
são, aqui, sobre esta Terra, mas que vocês são Tudo, em Espírito.

 Isso é bem, efetivamente, uma capitulação, uma rendição, sem qualquer condição, de todos
os status anteriores, de todas as aquisições anteriores e de todas as experiências anteriores.

Como isso já foi falado, em várias ocasiões: apenas vocês que podem fazer esta transmutação, apenas vocês
que podem atravessar a Porta, apenas vocês que podem renunciar.

A lembrança do Juramento e da Promessa (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra, que isso seja
no nível dos seus sinais Vibratórios, que isso seja nas suas interrogações), essa Passagem que não é uma, é
indispensável, não como uma prova, não como um teste de Passagem do que quer que seja, mas, muito mais,
como o momento em que vocês cessam de buscar o que quer que seja e onde vocês descobrem que Tudo

está aí.
É nesse momento que o Fogo Micaélico, Metatrônico e, mais recentemente, a Onda da Vida e o Manto Azul da

Graça, põem fim à ilusão, à separação e à condição, qualquer que seja esta condição.

***

O Amor Absoluto não é um Amor que seria imaginado, idealizado, estendido ao conjunto do criado e do
incriado.

Isso não é tampouco, somente, o fim da separação que, ela, aparece a partir do momento em que o Amor
CRISTO é ideal ou idealizado.

É esta noção de desaparecimento e de maturidade que ocorre e que irá ocorrer, inevitavelmente, que ocorre
individualmente, a um dado momento, e que ocorre inevitavelmente, neste fim de ciclo que vocês vivem.

Enquanto o amor for considerado como devendo ser voltado e manifestado para um exterior (objeto,
consciência, forma, humana ou não), enquanto houver um ideal voltado aí também para o exterior (mesmo o
CRISTO), e bem, paradoxalmente, esta exteriorização e esta manifestação (mesmo sob forma altruísta, de

carisma, de compaixão e de empatia) apenas faz afastá-los do Amor Absoluto.

***

O Amor Absoluto não é uma busca, ainda menos um degrau a subir, mas representa bem esta maturidade e
esta capitulação do efêmero, da carne e da projeção.

Naturalmente, nossos Irmãos e Irmãs orientais propuseram a meditação e suas diferentes formas.
A meditação tem por objetivo, em última instância, permitir-lhes conscientizar que vocês não são nem este

corpo, nem o que anima este corpo enquanto emoção e mental, e lhes permitir, enfim, mandar embora aquele
que observa.

Ir além daquele que observa é, justamente, não mais se mexer, é justamente não mais querer compreender,
nem se apreender do que quer que seja, é então, sim, como eu disse, esta espécie de capitulação, de



rendição sem condição, que culmina no Amor Absoluto, ou, se vocês preferirem, na Morada da Paz Suprema.
Esta Morada da Paz Suprema vem apenas, aliás, do que vocês São, além da identidade.

***

O Amor Absoluto não pode ser decretado, nem procurado.
Ele depende justamente, se o pudermos dizer, de todas as condições preliminares, vivenciadas, imaginadas ou

idealizadas.
É nesta espécie do que a personalidade poderia denominar o Nada (‘Néant’) que se encontra o Pleno.

Isso se junta ao que eu disse, durante a minha última encarnação: “é porque eu era o menor que os milagres
aconteciam”.

Não era nem eu, nem a minha vontade, nem a ação direta sobre algo do exterior (denominado um outro Irmão
ou um outro ser humano).

É bem, realmente, o que eu chamaria, na ausência de um termo melhor, de interiorização desta Consciência
que me aparecia em uma forma exterior, que eu pude viver a realidade Última: que aquele que eu tratava, que

aquele ao qual eu levava a minha afeição, o meu interesse, o meu Amor, era eu.
Não como uma crença, não como um ideal, mas, sim, como a profunda verdade.

***

As experiências que nossos Planos lhes permitiram, talvez, viver, têm apenas um objetivo e apenas um único:
além do Apelo de MARIA, além do contato com tal Ancião, com tal Estrela ou com tal Arcanjo, é efetivamente

fazê-los descobrir a Verdade, aquela que não experimenta qualquer condição e qualquer limite.
E isso acontece nesta carne que vocês habitam, que vocês nomeiem esta carne, Templo (mas eu os lembro
de que um Templo nada é se ele estiver vazio), que vocês chamem este corpo de saco, não tem, em última
análise, qualquer espécie de importância porque um como o outro, no momento da maturidade, vão fazê-los

aparecer o que vocês São, além de toda projeção e de todo ideal.
Vocês encontram, através do que eu completei hoje, o que lhes foi dito por outros Anciãos, desde vários

meses, agora.
Em última análise, e nesses tempos de Revelação, a questão que deveria tocá-los não é aquele de um
eventual futuro em relação com a Ascensão, mas, muito mais, no instante presente, despojá-los de toda

esperança e de toda projeção: “quem sou eu e o que eu sou?”.
Não nos meus atos, nas minhas ações e na minha vida, mas muito mais, fundamentalmente, muito mais
intimamente, além de toda aparência, além mesmo desta forma (que eu a chame de um saco ou de um

templo), além de toda crença, além de toda carne: “o que está aí?”.
Os elementos de resposta foram dados a vocês pelas Portas e pelas Estrelas, as estruturas Vibratórias, pelo

Manto Azul da Graça e pelo Canal Mariano.
Esta questão, se pelo processo da maturidade levá-los à renúncia real, e não fingida, revela para vocês, então,

o Último, o Amor Absoluto.
O Amor Absoluto é muito mais do que o amor incondicional e incondicionado, ele é, muito exatamente,
encontrar o que nós somos, na Eternidade, além da carne e além mesmo do Espírito, além de qualquer

princípio de identidade e de identificação, de alguma Comunhão, de alguma Fusão ou Dissolução, assim como
de algum Duplo.

Isso foi falado também pelo Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, com relação à distinção entre o Interior e
o Exterior.

Isso foi expresso também, de um outro modo, por NO EYES, com relação a esta Visão do Coração que não é
feita pelos olhos.

***

A única Liberdade verdadeira está aí.
Todo o resto apenas representa aparências de Liberdade, que vocês nomeiam caminho, que vocês nomeiam

Livre Arbítrio, evolução, iniciação.
O conjunto desses elementos são apenas ilusões, que apenas estão aí, em última análise, para permitir-lhes

aguardar o tempo da maturidade e da renúncia.
Isso não é uma meditação, isso não é uma iniciação ou um exercício, qualquer que seja, mas é justamente o

momento em que a maturidade, com uma acuidade inegável, os faz deixar a totalidade do que vocês acreditam
ter mantido e ter tido.

O retorno da Luz, total e completo, é destinado, se vocês aceitarem isso, a permitir-lhes ser este Amor
Absoluto, que não depende de qualquer causa, de qualquer efeito, de qualquer circunstância e, sobretudo, de

qualquer condição.



Cabe, portanto, a vocês, olhar atentamente, além dos seus sinais Interiores, além dos sinais do Céu e da Terra,
além de toda espera, de toda esperança, situar-se inteiramente nesse famoso instante presente do Aqui e

Agora, que não depende de qualquer causa, de qualquer dia seguinte, que, além do observador ou da
testemunha, além do ideal CRISTO, vai romper o confinamento.

Esta ruptura permite defini-los entre um antes e um depois.
Isso é a Ressurreição.

O Amor Absoluto, assim como o Absoluto, não pode ser formatado, nem mesmo explicado.
Isso faz parte do que é vivenciado, ou não, mesmo se os efeitos forem traduzíveis e explicáveis.

Mas este explicável, como é a personalidade que o exprime, estará necessariamente condicionado pela
vivência anterior, mesmo se isso tiver sido transcendido.

***

Um Absoluto com forma, na cultura oriental, não terá a mesma expressão em um sufi como em um ocidental,
mas a vivência além da experiência é estritamente a mesma.

O fim da identidade, enquanto pessoa, põe fim à preeminência do amor dos homens e do Amor de CRISTO.
Só o Amor Absoluto, que, ainda uma vez, não é nem condicionado, nem condicionante, torna-se, não a

expressão, mas o estado normal do ser que vive isso.
Este estado normal não requer qualquer esforço, qualquer vontade, qualquer dualidade, transformando o que

podia ser vivenciado, em meio ao Si, como Fluidez ou Sincronia, substituindo isso pela Graça e pela Paz
Suprema.

Este Abandono do Si, tal como eu lhes apresentei, não é, em caso algum, um abandono da vida, mas é
justamente, enfim, estar na Vida.

Sair dos condicionamentos do amor e dos traumas do amor dos homens, leva a ser e a viver esta maturidade,
em um dado momento ou outro.

E isso é apenas quando houver capitulação (como, por exemplo, descreveu a vocês o nosso Irmão Ancião UM
AMIGO ou ainda IRMÃO K), é quando vocês chegarem, de algum modo, ao Choque da Humanidade, que põe

em jogo, de maneira formal, o prognóstico vital do indivíduo e do coletivo humano, que se realiza esta
maturidade, da maneira mais natural.

***

O que é considerado como impossível (enquanto a personalidade existir), tornando-se possível pelos fatos
mostrados, vividos e vivenciados, pode se viver enquanto Última possibilidade: o Abandono do Si.

Esta data não é qualquer final, a não ser o fim da consciência separada, o fim de um Ciclo no nível coletivo e
não ainda o que vocês poderiam chamar, do ponto de vista da personalidade, o fim do mundo, mas, sim, o

Último Apelo e a Última advertência.  
Isso corresponde ao seu encontro com MARIA e com o Arcanjo MIGUEL (ndr: ver em particular as
intervenções de MARIA de 21 de agosto de 2012 (1) e de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2)).

Vejam além do que os seus olhos da personalidade irão querer ali ver.
Penetrem a essência da vivência e não simplesmente o aspecto aparente do que chega do Céu ou do que

chega da Terra.
Eu os remeto (e eu terminarei nisso) a esta frase que o Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AÏVANHOV)

empregou largamente e que virá golpeá-los de maneira inelutável: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta
chama de nascimento”.

***

O que vocês são levados a manifestar, durante este período, o que vocês são levados a viver, representa, para
cada um de vocês, a melhor das oportunidades, qualquer que seja o que a vida decidiu manifestar para vocês.

Vejam além do simples fato, da simples explicação.
Aí se situa a possibilidade da sua Ressurreição.

Vivam isso com uma serenidade e uma Paz que irão permitir não ser, de forma alguma, desestabilizados.
Eu diria: sentem-se, em vocês, frente a vocês.

Vejam claramente, sem trapacear.
Eu não peço um exame de consciência, mas simplesmente o fato de estar Lúcido, porque a Lucidez participa

da maturidade.
Se houver, em vocês, interrogações específicas sobre as minhas palavras hoje, então, Irmãos e Irmãs, eu os

escuto.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, aqui, pela minha posição de Melquizedeque da Terra, vivamos juntos um instante de Graça e
de Silêncio, na Consciência da Dissolução, se vocês bem o quiserem, fechando os seus olhos...

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo, em vocês, a sua Presença.
E eu lhes digo até uma próxima vez.

************

1 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article7543.html

28 de agosto de 2012
(Publicado em 29 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article7543.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html


- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -

“Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência,
à ação da Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120829_-_FRERE_...

~ ESTRATÉGIA ou ABANDONO ~

Meu nome é IRMÃO K.
Eu saúdo, em vocês, a sua Graça e a sua Presença.

Eu venho entre vocês para expressar os elementos que, eu espero, serão simples e evidentes.
Nós iremos falar de dois conceitos que eu nomeei: estratégia e Abandono.

Tudo isso para colocar novamente em um contexto específico, que eu nomearia: o que está em jogo na Terra,
nesse momento.

***

As estratégias fazem parte de um processo natural de adaptação.
Esse processo natural de adaptação existe em todos os setores da vida humana encarnada.

Ele corresponde ao que eu nomeei, em parte: organização.
Mas, aí, eu não irei me dirigir ao princípio de organização social, mas, muito mais, às estratégias estabelecidas

no interior da consciência do ser humano.
Permitindo-lhe adaptar-se, além mesmo da organização, ao que está suscetível de viver, ao que está

suscetível de esperar, na vida, e em todos os setores da vida encarnada.
Essas estratégias serão sempre referenciadas em relação a uma série de elementos que estão presentes na

consciência.
Quer esses elementos façam parte da experiência passada, quer eles façam parte de uma razão (ou seja, de

uma suposição de uma série de variáveis), quer essas estratégias estejam ligadas a uma meta ou a um
objetivo, tudo isso decorre, é claro, de consequências da sua vivência e, também, de consequências do que a

vida representa, e manifesta, sobre esta Terra, no momento atual.
Cada vida, cada consciência, em meio à personalidade, não poderia imaginar ou vislumbrar, no interior de si

mesma, não elaborar estratégia a fim de responder aos projetos de vida, às convenções, aos objetivos (e isso,
em qualquer setor que seja).

***

O princípio do Abandono do Si é tudo exceto uma estratégia.
Isso poderia corresponder ao que pôde pronunciar CRISTO: “Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha”.

Abandonar as estratégias, sair das estratégias, é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência, à ação da
Graça, e deixar fluir a Vida sem querer ali interferir.

Naturalmente, a personalidade sempre vai considerar isso como uma demissão, como uma falta de inteligência,
uma falta de previsão.

IRMÃO K - 29 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120829_-_FRERE_K.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-KKT6AHFXYeE/UEHlxUmlv_I/AAAAAAAAEg4/ixITG63OYoY/s1600/000IrmoK29.08.2012.jpg


A personalidade sempre terá todas as razões para continuar a elaborar estratégias, mesmo porque as leis
sociais e do ambiente (no sentido mais amplo), através, justamente, das organizações, obriga-os, em alguma

parte, enquanto a personalidade dominar, a elaborar essas famosas estratégias.
Isso se aplica, também, com relação a datas, com relação às organizações do seu calendário, mas, também,

ao conjunto das crenças, sejam elas quais forem.

***

A estratégia é, portanto, uma adaptação.
Esta adaptação apenas acontece em meio a um determinado ambiente, conhecido e percebido.

De que valem essas estratégias quando um processo, que eu chamaria de ruptura da continuidade, ou do
equilíbrio, tal como era considerado em meio a um dado sistema, jamais poderá ser manifestado, por que o

sistema que se instala é tudo exceto um sistema?
As estratégias, mesmo visando liberar algo em meio à pessoa, apenas são procedentes, em última análise, de
uma sequência lógica de ações e de reações, visíveis ou não, mas que subtende cada ação e que permite, até

mesmo, a sua manifestação ou a sua concretização.
No nível da estratégia, existe, de maneira formal, uma ligação ao que nós chamamos, na encarnação, de tempo

e do seu desenrolar linear.
Existem, portanto, estratégias que são adaptadas aos diferentes contextos (interiores como exteriores), tais
como podem ser percebidos, levando, de algum modo, a facilitar a vida da pessoa, seja qual for o setor, ou

sejam quais forem as funções.

***

A estratégia é, de certa forma, o oposto, diametralmente, do Abandono.
Pois a estratégia sempre faz referência (e vocês compreenderam isso) ao que é conhecido, ao que se sabe:

fazer referência a um passado, à experiência de cada um, antecipar um futuro (tal como pode ser suposto,
imaginado, sonhado, ou temido).

O Abandono foi mais amplamente, não explicado, mas, em todo caso, demonstrado a vocês em seus
mecanismos, devendo conduzir ao que é nomeado o Absoluto.

O fato de ser conduzido não é uma passagem, como vocês sabem, mas, sim, uma ruptura, total, dos sistemas
organizacionais, em si, e também, é claro, a ruptura de todas as estratégias.

Vocês não podem, na realidade, estar submissos às suas próprias estratégias, ou às estratégias do mundo, e
sair disso.

Sair dessas estratégias não é denotar as estratégias (que isso seja a de vocês, ou aquelas de qualquer
sistema organizacional), mas, sim, vê-las para o que elas são.

O Absoluto não conhece o tempo linear, mesmo ali submetido, através deste corpo.
O Absoluto não pode elaborar qualquer estratégia.

Ele pode, obviamente, tentar antecipar alguma coisa, mas esta antecipação põe fim, de maneira temporária, ao
Absoluto, e reinstala a consciência no Si ou na personalidade.

***

Nós iremos então recolocar essas estratégias, e este Abandono, no contexto do que está em jogo na Terra,
atualmente.

Durante a minha última encarnação, eu expliquei longamente que era impossível se sentir em harmonia, em um
mundo profundamente desarmonioso.

Mesmo se nós, os Anciãos, assim como as Estrelas, tivéssemos conseguido, de algum modo, Liberar-nos de
todas as estratégias e de todas as organizações, para alguns de nós.

O que está em jogo na Terra não é um processo individual, mas um processo coletivo.
Vocês não estão sem ignorar que todos os dados da história, que foram passados pela sua educação, com

documentação, foram profundamente alterados.
Quem, hoje, ainda pode acreditar que a criação do mundo pôde ocorrer, em alguma parte, há quatro ou cinco

mil anos?
Quem, hoje, pode acreditar que a vida se limita a uma forma humana ou a uma forma animal?

Existem muitas provas, cuidadosamente escondidas, cuidadosamente dissimuladas, dos processos de
transformação radical que ocorreram em diferentes ocasiões sobre esta Terra.

Tudo é feito, em meio a esta sociedade, dita de consumo, para que jamais vocês tenham que se colocar a
questão e a interrogação da sua origem e do seu futuro, independentemente das estratégias elaboradas entre

o nascimento e a morte.



O resto, exceto a experiência pessoal, é-lhes totalmente ocultado, e lhes é estritamente desconhecido.
Naturalmente, algumas estratégias espirituais (denominadas iniciações) vão permitir-lhes ver, compreender, e

viver, que vocês vivenciaram, eventualmente, outras vidas.
Mas essas estratégias correspondem apenas à lei de ação e reação.

Elas lhes dão o sentido de uma história, a trama de uma história, o desenrolar da sua história atual, mas não
lhes dá, de nenhum modo, acesso, de forma alguma, ao que está além do que vocês podem perceber, do que

vocês podem sentir, e do que vocês podem experimentar.

***

Dessa maneira, então, considerar que vocês são o resultado de um passado (desta vida como de outras
vidas), considerar que vocês percorrem um caminho (que vai levá-los de um ponto a outro), faz parte das

estratégias.
Aquelas, ao mesmo tempo, do que foi nomeado o ‘sistema de controle do mental humano’ (através da
organização Arcôntica), até o que eu nomearia os ensinamentos espirituais, visando saciar a sede de

conhecimento, mas que jamais poderá Liberá-los: há uma impressão de Liberação, há uma impressão de
progressão (que corresponde aos objetivos estratégicos de evolução de uma alma) para mais, para melhor,

para mais Luz.
Tudo isso sendo justificado pelo karma, e por uma noção de declínio, em alguma parte, na história da

humanidade, na história da alma.
Obviamente, vocês não têm qualquer meio de verificar, pela experiência e pela vivência, esse tipo de afirmação

e de asserção.
Vocês apenas podem aceitar submeter-se, de algum modo, a algo que os seduz e que os agrada, ou não, e
que vai permitir-lhes justificar, de maneira ininterrupta e sem fim, a sua presença sobre esta Terra, em meio a

este limite chamado de nascimento e morte (mesmo se vocês tiverem acesso a outros nascimentos e a outras
mortes, por mecanismos memoriais).

***

Desde muito tempo, muitos místicos, e desde menos tempo, nós, os Anciãos, e as Estrelas e os Arcanjos,
temos explicado e feito viver (se tal era o seu destino) uma série de Vibrações, uma série de transformações

da Consciência.
O que está em jogo na Terra, hoje, nada mais tem a ver com o que é concebível, imaginável, ou apreensível.

Este mundo vivenciou várias conflagrações, vários fins e vários recomeços.
Todas essas provas estão inscritas na terra desta Terra, tanto em locais privilegiados, como no nível de

algumas regras astrofísicas e regras geofísicas.
Existe então, efetivamente, um mecanismo profundo ocorrendo em cada vida encarnada e dividida (ou

separada), que é um processo que vem, de algum modo, apagar o disco rígido, para permitir-lhes reiniciar
novamente, segundo as mesmas bases.

A finalidade da Vida não é a morte.
Assim como isso não é, tampouco, o nascimento.

Assim como a Vida não pode ser confinada em meio a um contexto, seja ele qual for.
Será que a Luz pode ser confinada?

Será que a Liberdade pode permanecer a Liberdade, a partir do momento em que ela é cortada de uma das
suas partes?
É impossível.

Nós lhes falamos, e em particular o Ancião Comandante, há vários anos, dos sinais no Céu, dos sinais sobre a
Terra e dos sinais, sobretudo, no Interior de vocês (ndr: ver as intervenções de ORIONIS) (1).

Todos esses sinais se desenrolam, para aqueles que estão Despertos ou Liberados, no Interior deste corpo e
da sua Consciência.

Aqueles que vivem (no Interior, na sua Consciência, e além da Consciência) as manifestações da Luz Vibral,
percebem claramente um processo de mudança.

Esse processo de mudança, que deve conduzi-los da lagarta à borboleta, à sua Ressurreição, deve estar, em
alguma parte, em sincronia ou, em todo caso, em ressonância, com o que acontece sobre a Terra, devido à

ausência de diferença entre o interior e o exterior, para aquele que está Desperto ou Liberado.

***

O que está em jogo na Terra não é nada menos do que o desaparecimento total do que lhes é conhecido,
como contexto, como referência, como modo de vida.



Chamando-os a algo que é estritamente Desconhecido de vocês.
O que é estritamente Desconhecido, por definição, não pode ser conhecido porque este Desconhecido não

corresponde a qualquer estratégia, a qualquer plano, a qualquer organização, por que a Luz é, sozinha, o
suporte da Vida e da Inteligência da Vida.

O que está em jogo na Terra, nesse momento, corresponde ao que eu poderia nomear: a manutenção, custe o
que custar, do sonho e da Ilusão.

Através da satisfação dos desejos (ligados ao corpo), através da própria organização da sociedade (onde é
necessário, como vocês dizem, ganhar a vida), vocês são mantidos, há muito tempo, em um sistema

dominado, como eu disse, há um ano, pela imagem, pela Atração e pela Visão (ndr: suas intervenções de 06 e
07 de julho de 2011) (2).

Afastando-os, é claro, do próprio sentido de quem vocês São, além da aparência da vida, e além de toda a
personalidade, e de todos os jogos que vocês podem jogar em diferentes setores da sua vida.

O que está em jogo na Terra é o desaparecimento total de todas essas estratégias e de todas essas
construções ilusórias, quer seja em vocês como no exterior de vocês.

Naturalmente, isso representa, e como o Bem Amado João explicou a vocês, um Choque considerável (ndr: ver
a intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (3), refletindo-se pela ruptura de um equilíbrio

falacioso, devendo culminar no que vocês denominaram a Liberdade, o Absoluto, ou a Liberação.

***

O que acontece no Interior de vocês, acontece, é claro, sobre a Terra: não há diferença.
E em vocês, ocorrem exatamente os mesmos processos.

Não através de uma autoridade exterior que visaria esconder de vocês seja o que for, mas, muito mais, como a
autoridade Interior da personalidade, que faz com que vocês não possam ver o que ela não quer ver.

Ou seja, a personalidade vai, permanentemente (e o Si, em certa medida, também), afastá-los de algo que vem
pôr fim ao equilíbrio obtido.

Tudo é feito, nas estratégias, para que não existam a percepção, a compreensão e a vivência do que
representa esta nova fase.

Que não é, ainda uma vez, de forma alguma, capaz de se sobrepor a nada que lhes fosse conhecido, pela sua
experiência, ou pelos conhecimentos desta Terra.

O que está em jogo, em vocês, é, aí também, a estratégia ou o Abandono.
A luta e a resistência, ou o Abandono.

Da sua vida, tal como vocês observam, hoje (sem se preocupar, eventualmente, com o que está em jogo na
Terra), vocês veem claramente, no seu palco de teatro, o que atua em vocês: o que está no nível das suas

resistências, o que se situa no nível das suas estratégias.
Lembrem-se de que nenhuma estratégia, e nenhuma adaptação, pode fornecer um modelo válido para o que

está acontecendo, sobre a Terra e em vocês, nesse momento.

***

A estratégia deve, portanto, dar lugar ao Abandono.
Este Abandono não é nem uma demissão, nem um desvio seja do que for, mas, muito mais, um modo de ver,

de maneira lúcida, o que atua em vocês, como sendo a morte do efêmero e do ilusório, substituída pela
Eternidade.

Não existe qualquer solução de continuidade, entre o Ilusório e o efêmero, e a Eternidade.
Nenhum ilusório e nenhum efêmero pode se tornar Eterno: quer seja este corpo, quer sejam os seus

pensamentos, quer seja a sua própria vida, em sua aceitação e sua vivência, que lhes pertencem propriamente.
Obviamente, e como vocês sabem, o Abandono apenas pode ser alcançado por vocês mesmos, até o

momento em que o que atua na Terra irá efetuar, no seu lugar, o Abandono.
Este Abandono não é o abandono da sua Ressurreição, mas o mecanismo de retorno à Integridade da Luz,

não estando mais submetido à Atração e à Visão, ou ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Restituindo-os ao Alfa e ao Ômega, ou seja, o momento em que vocês vivem fora do tempo linear, fora de

qualquer caminho, e fora de qualquer iniciação, ou de qualquer suposta progressão ou evolução.

***

A personalidade é assim construída, e o mundo é assim construído, para fazê-los negar (permanentemente e
até o extremo limite, sobretudo no ocidente) a noção de mortalidade.

Há, na realidade, no nível do ser humano como deste Sistema Solar, e particularmente no nível da Terra, uma
instauração de uma continuidade ilusória, inscrita através da memória, e inscrita através da reencarnação.



Enquanto vocês estiverem submissos a isso, é claro, vocês não são Livre.
Pois vocês ficam submissos às suas próprias estratégias, aos seus próprios comportamentos, que vão afastá-
los da Verdade nua e crua, a fim de vocês não se encontrarem confrontados com o que poderia ser chamado

de extinção da personalidade, ou de extinção do mundo, na sua totalidade.

***

A solução irá lhes aparecer de maneira cada vez mais evidente: ou vocês mantêm as estratégias, ou vocês se
Abandonam.

Isso foi dito de outra forma: isso será ou o Medo, ou o Amor.
O medo implica em estratégia e em organização.

O Amor implica em Liberdade, em Alegria Absoluta, em ausência de organização e ausência de estratégia.
Em Fluidez da Unidade, em Abandono à Luz.

Ou em resistência à Luz, e em resistência à Fluidez.
Isso atua tanto neste corpo ilusório como nos diferentes setores da sua vida, como para o conjunto da

humanidade, no período que ela atravessa doravante.
A sua capacidade (ou não) para Ver, claramente, com precisão, sem subterfúgios, sem pretensão, o que

acontece em vocês, como o que acontece no mundo, vai cada vez mais colocá-los frente a isso.
Na realidade, o medo apenas resulta de uma necessidade de se proteger, de uma necessidade de antecipar,

ou de evitar, o sofrimento.
O Amor resulta do Abandono.

O Amor não pode, em caso algum, ser uma estratégia, nem uma conduta ditada por qualquer vantagem (entre
duas pessoas, ou entre uma pessoa e um grupo, ou entre um grupo e uma pessoa).

Tudo isso vocês irão conscientizá-lo, se eu puder dizê-lo, cada vez mais frequentemente, cada vez mais
intensamente, gradualmente e à medida que a desagregação final deste mundo parecer-lhes como evidente e

flagrante.

***

Lembrem-se de que, neste período, o destino de cada país, e o deslocamento específico dos Elementos
(nomeados Cavaleiros), em uma região do mundo, não são os mesmos para outra região do mundo.

Tudo o que lhes foi escondido corresponde, na realidade, ao que foi chamado de processo de extinção total,
não da Vida, mas desta forma de vida.

Obviamente, aquele que apenas considera a vida como o espaço compreendido entre o nascimento e a morte,
irá chamar isso de morte.

Aquele que espera, e que além da esperança vivenciou o Si, irá permanecer no Si, o tempo de mudar, eu diria,
de ambiente (se o pudermos dizer).

Aqueles que são Absoluto não têm qualquer dúvida, através do que eles vivem, através deste Absoluto, de que
a Vida não é o que é vivido aqui, mas que, é claro, negar esta vida estritamente de nada serviria, já que vocês

estão aqui, inscritos nas regras, nas regras deste corpo.
Vocês estão inscritos nas regras sociais.

Vocês estão inscritos nas suas próprias estratégias, chegando por vezes a entrechocar com as estratégias do
grupo, ou do mundo.

O conjunto dessas estratégias apenas visa evitar, de uma maneira ou de outra, o fim do efêmero.
Naturalmente, isso é uma ilusão, já que o efêmero sempre irá terminar.

O que acontece, e o que atua na Terra, nesse momento, vão colocá-los, de maneira cada vez mais flagrante,
cada vez mais expressiva, frente ao que vocês são, ao que vocês projetam, ao que vocês realizam: estratégia

ou Abandono.
Um não pode seguir com o outro, e o outro não pode seguir com o primeiro.

Para o medo e o Amor, trata-se exatamente da mesma coisa.
Trata-se também da mesma coisa entre vocês, enquanto consciência individualizada, e no mundo, enquanto

consciência global de um sonho, ou de uma ilusão.

***

Abandonar as estratégias é, efetivamente, remeter-se à Divina Providência e à ação da Luz.
Constantemente, aquele que elabora estratégias (ou seja, o mental, ou o ‘sistema de controle do mental

humano’, em escala global) vai sempre fazê-los acreditar, e fazê-los aderir, ao fato de que isso não é possível.
De que isso não sendo visível, nem perceptível, não pode existir.



Resta apenas, portanto, uma atração.
Assim segue o mundo, e assim segue a personalidade, submissos ao controle do seu mental, ou do mental

humano, na sua totalidade.
Sair das estratégias não significa abandonar seja o que for, é simplesmente deixar acontecer o que deve

acontecer, o que deve se organizar, o que deve se fazer.
Mas vocês não São o que faz, o que deve se fazer.

Isso corresponde ao que BIDI chama de mudança de olhar ou de ponto de vista.
É o que eu chamei, durante a minha última encarnação, de Liberar-se, na totalidade, do conhecido, para

penetrar na Essência das coisas, e para penetrar na Eternidade.

***

Vocês irão se aperceber, bem depressa, de que não pode existir, sobre este mundo como em vocês, qualquer
solução de continuidade entre a limitação e o Ilimitado.

Assim como não existe, em vocês, qualquer solução de continuidade entre a Presença e o Absoluto, não
existe, para este mundo, qualquer possibilidade de continuidade de um ao outro, ou seja, da estratégia ao

Abandono.
As circunstâncias que atuam sobre esta Terra vão levar esta Terra a viver a destruição de todas as estratégias.

Pois o que está chegando, evidentemente, é estritamente Desconhecido de vocês, quanto às suas
consequências.

Além da consequência imediata (que eu nomeei processo de extinção), esse processo de extinção é a
Ressurreição, e ele é a Liberdade.

Mas enquanto vocês o conceberem como um fim, enquanto vocês o conceberem como um drama, vocês não
podem se extrair das suas próprias estratégias.

E o que vai propiciar-lhes viver a Vida, o que vai propiciar-lhes viver o que atua sobre a Terra, será exatamente
a mesma coisa que vai atuar em vocês: o Abandono, ou as estratégias.

A facilidade, ou as resistências.
Não existe qualquer obrigação moral, social, ou mesmo induzida pelo ‘sistema de controle do mental humano’,
que os impeça (ou que os impediria) de Ver Claramente, entre esse princípio de ilusão ligado às estratégias, e

esse princípio de Abandono ligado à Luz.
Isso vai ser mostrado a vocês, eu diria, até de maneira cada vez mais gritante.

***

Isso não é um apelo para julgar, ou para condenar, de maneira alguma, mas, simplesmente, para olhar mais de
perto, isso que motiva vocês, isso que os faz agir, isso que os faz reagir.

Ou isso que lhes permite permanecer Tranquilo.
Não haverá alternativa, pois qualquer oposição ao que está chegando não poderá acarretar outra coisa senão

resistências e sofrimentos.
A aceitação (podendo acontecer depois do Choque, da negação, e da negociação) vai propiciar-lhes, cada vez

mais facilmente, viver a Paz Suprema, contrastando, por outro lado, com o desenrolar do que irá acontecer
sobre a Terra.

O que acontece fora acontece dentro, mas a finalidade imediata não é a mesma para o indivíduo como para o
coletivo.

Pois isso depende, para cada indivíduo, do que eu denominaria: a sua Consciência ou a sua não consciência,
ou a sua inconsciência (em um primeiro momento).

A compreensão dos mecanismos globais (seja qual for a vontade de escondê-lo de vocês, de diferentes
maneiras) será tal que ela não poderá escapar ao próprio sentido, enigmático, do que está chegando.

Mas daí onde vocês se situam (nas estratégias ou no Abandono), vocês irão constatar uma fase de não
sobreposição total, entre o que acontece e atua sobre a Terra, e o que acontece e atua em vocês, a título

pessoal.
Dessa defasagem irão aparecer dissonâncias porque nenhuma estratégia, mais uma vez, seja ela qual for,

poderá, em última análise e em propósito, impedir esse processo.

***

O que vocês são levados a colocar, e em particular durante a intervenção MICAÉLICA, e até a sua próxima
intervenção formal, é o que acontece nesse momento mesmo (ndr: MIGUEL e MARIA marcaram encontro para

o dia 22 de setembro de 2012 - ver, para mais detalhes, o lembrete inserido no final do texto).
Muitos de vocês, aliás, percebem, no Canal Mariano, uma espécie de calor, bem diferente da energia de



MARIA: trata-se efetivamente do Arcanjo MIGUEL, ou do Princípio CRISTO / MIGUEL, o Logos Solar ou, se
vocês preferirem, o Duplo KI-RIS-TI.

É a mesma Consciência, atribuída a uma Vibração e a uma forma sensivelmente diferente, mas que, em última
análise, participa da mesma Essência.

Esta Presença, como a Presença de MARIA, tem por finalidade mostrar-lhes que não existe, em relação ao
que está chegando, qualquer estratégia que possa se manter, por que o que está chegando é estritamente

Desconhecido de vocês.
Mesmo se eu nomeei isso processo de extinção, esse processo de extinção é um termo ruim, significando

simplesmente o fim do efêmero e o retorno à Eternidade.
Gradualmente e à medida que isso se manifestar, se conscientizar, na sua Consciência, como no que se joga
na Terra, gradualmente e à medida, ser-lhes-á dado a observar (de maneira cada vez mais viva, se eu puder

dizer) a diferença entre os momentos em que vocês estão na estratégia, e os momentos em que vocês estão
no Abandono.

Porque, evidentemente, os sinais corporais, os próprios sinais da sua vida, os próprios sinais das suas
interações, das suas relações, das suas comunicações, das suas Comunhões, serão profundamente

diferentes segundo a sua capacidade, a um dado momento, para se Abandonar ou para elaborar estratégias.
As consequências e as implicações irão lhes parecer como profundamente diferentes, mesmo na Paz Interior,
mesmo na sua Alegria Interior, ou ainda, no próprio desenrolar do que vai acontecer, para vocês, no nível dos

Elementos, no interior de vocês como no exterior de vocês.
Cada coisa e cada um estarão estritamente, de algum modo, no lugar certo e no momento certo, para viver esta

extinção, esta Passagem da lagarta à borboleta.

***

Durante um período de tempo que felizmente será cada vez mais limitado, quanto mais os dias avançarem,
haverá então várias observações possíveis.

Ou há uma aceitação da Luz, em um Abandono à Luz, em um Abandono do Si, em uma Divina Providência, que
os fará instantaneamente bascular (se o pudermos dizer, além de todo basculamento) no estado de Ser além

de todo ser, nomeado Absoluto.
Ou as estratégias continuarão a ser elaboradas, de algum modo, sem o conhecimento do seu acordo, através
da atividade mental ou emocional que, como vocês poderão vê-lo, por vezes à distância, leva-os a produzir, a

elaborar, a construir cenários, a imaginar datas, a imaginar mecanismos, que podem ser desmontados e
demolidos no instante seguinte.

Naturalmente, o Amor fornece o Amor.
Naturalmente, o medo mantém o medo.

O Abandono os coloca, cada vez mais, nesta quietude e nesta Paz, que nada pode se aproximar quando vocês
estiverem prestes a elaborar estratégias.

Os momentos em que vocês estão no Si, ou na Infinita Presença, ou ainda no Absoluto, e os momentos em
que vocês recaem na personalidade, irão lhes parecer, em um caso como no outro, de maneira cada vez mais

evidente.
Podendo, aliás, aumentar a sensação de desconforto de maneira temporária, devido a uma projeção do mental,

fazendo-os dizer que jamais vocês irão ali chegar, que isso é muito difícil, e que isso é uma ilusão.

***

Obviamente, vocês verão claramente, e cada vez mais claramente, que esses pensamentos não são vocês.
E se vocês continuarem a elaborar estratégias, enquanto se distanciando desses pensamentos, vocês não

chegarão a silenciá-los de maneira permanente.
Só o Abandono permite isso.

E o Abandono, como vocês sabem, não pode ser um objetivo, e ainda menos uma busca, ou ainda menos algo
que deva ser desejado.

Porque, a partir do momento em que houver uma busca, um desejo, ou uma vontade, vocês colocam de
imediato uma distância entre o que vocês São (em Verdade) e o que vocês acreditam ser (em meio à ilusão).
Eu chamo a sua atenção para um determinado momento, extremamente próximo em termos lineares, em que

isso vai aparecer-lhes de maneira cada vez mais convincente.
E que será preciso, naquele momento (e isso lhes será fácil, se vocês já tiverem vivenciado momentos ligados

à experiência do Si), distanciar-se, cada vez mais, do que é emitido pelo seu próprio mental.
Isso não se coloca para aquele que é Absoluto, já que o mental não pode ditar, nem impor seja o que for,

àquele que é Absoluto com uma forma.
O que não é o caso, obviamente, para aquele que está no Si (que esse Si seja uma experiência temporária, ou

que se instale cada vez mais no tempo e na intensidade, até a Infinita Presença).



***

O que acontece, e o que irá acontecer, a um dado momento, é o Choque da Humanidade, que é a
compreensão instantânea do processo de extinção.

Não, como um pensamento, não, como a consequência do que é visto, mas, muito mais, como uma vivência
iminente.

Do mesmo modo que um animal foge de um incêndio antes que ele chegue, ou de um barco que vai afundar
antes que ele afunde, do mesmo modo, o ser humano irá se apreender, de maneira extremamente brutal, do

que está acontecendo.
É naquele momento que o seu papel de Libertador irá se tornar mais importante.

Não por qualquer vontade deliberada de Liberar seja quem for, mas, muito mais, deixando de adotar
estratégias.

Mas, muito mais, simplesmente, instalando-se, de maneira cada vez mais intensa, no Absoluto, ou na Infinita
Presença, ou seja, no Abandono.

***

Aqueles de vocês que percebem, no Canal Mariano ou durante a nossa vinda (e que estão habituados a esta
percepção, já há várias semanas, vários meses, ou vários anos), claramente, a intensificação da nossa

Presença, a intensificação da sua Presença, das nossas Irradiações comuns, desta alquimia denominada
Comunhão: isso não pode, se isso ocorrer para vocês, deixá-los, de qualquer forma, indiferentes.

Por que, evidentemente, o conjunto desta preparação (que terminou, agora), apenas visava, em última análise,
permitir-lhes Abandonar todas as estratégias, para viver o Abandono.

E viver o Si, a Infinita Presença, ou o Absoluto.
A conjunção da Revelação, para a humanidade, pelos acontecimentos do Céu e da Terra, sobre a consciência
humana, diretamente, independentemente do que poderia ser ainda empreendido pelas manobras daqueles

que controlam o ‘sistema de controle do mental humano’, não poderá permitir, em caso algum, mudar a
situação, nem modificar, por qualquer estratégia, o retorno da Luz.

Naturalmente, enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem experimentado ou não
estiverem instalados em meio à Infinita Presença, tudo isso irá permanecer apenas especulações, suposições

e, talvez, estratégias preventivas, fazendo-os recusar a ver o que será visível, aos olhos de todos.
Uma vez passado o primeiro Choque, e de maneira simples, vocês irão se posicionar, vocês mesmos, em uma

hipótese ou outra.
Porque a identificação da atividade do seu mental, como do ‘sistema de controle do mental humano’, irá lhes
aparecer com tal clareza e com tal evidência, que ninguém poderá ignorar o que acontece, na consciência

como sobre a Terra.

***

O que está em jogo, portanto, nesse momento, e que vai atuar, cada vez mais, em vocês, como na Terra, é,
evidentemente, o seu posicionamento, o desenrolar do seu posicionamento na atmosfera coletiva desse

processo de extinção.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que vocês não São nem os seus pensamentos, nem as suas emoções,

que vocês São simplesmente uma testemunha e um observador.
Lembrem-se também, simplesmente, de que se vocês soltarem, se vocês se Abandonarem, na totalidade, ao

que acontece, vocês não irão viver, de modo algum, a mínima interrogação, o mínimo medo, mas vocês irão se
instalar, cada vez mais facilmente, na Verdade e na Paz.

Naquele momento, vocês terão transcendido, a título individual, a sua própria ilusão, enquanto a ilusão do
mundo se dissolver.

***

Eu os convido então a se olharem, não para se julgar, não para se culpar, mas, sim, para observar o que
acontece, em vocês, quanto ao seu Abandono, quanto às suas estratégias.

Eu não falo, é claro, da organização habitual da vida que, ela, deve prosseguir.
Mas eu falo, sim, do seu Coração, do seu Espírito, e não dos aspectos superficiais da vida, que permitem

manter, de algum modo, a ilusão, viva.
Vai chegar um momento em que a ilusão da vida será destruída, na totalidade.

Vai chegar um momento em que haverá a extinção da lagarta, e onde somente a borboleta poderá se
manifestar.



Eu os convido a olhar, claramente, sem julgamento e sem culpa, tudo o que acontece, em vocês, nesse
momento, precisamente, desde as últimas intervenções de MARIA (4) e de MIGUEL (5) (ndr: nos dias 21 e 18

de agosto de 2012, respectivamente), até esta data que foi dada (ndr: dia 22 de setembro de 2012).
Durante este período, também, para se colocar a questão de: qual é o seu objetivo?

E para ver, realmente, se o seu objetivo é efêmero, se está inscrito no efêmero, ou se ele releva do Absoluto
(que não é um objetivo, mas uma Tensão para este Abandono).

Ver isso cada vez mais claramente não deve ser uma apreensão, mas, muito mais, uma oportunidade, a mais,
para acolher o que chega a vocês, como o que chega sobre a Terra.

***

Podemos dizer, de algum modo, que a Porta da Imortalidade, a Porta da Eternidade, está aberta amplamente,
em vocês, como sobre a Terra.

E que esta abertura irá durar pelo tempo que lhes foi concedido por MIGUEL.
E em um segundo momento, pelo tempo que conceder a própria Terra.

Vocês não terão qualquer relevância nisso, exceto no aspecto Libertador da Terra, e de ser o seu próprio
Libertador.

***

O Manto Azul da Graça e a Onda da Vida são os elementos que podem lhes parecer como os mais superficiais
da sua vivência Vibratória, mesmo eles sendo os mais intensos, porque não acontecem em meio aos centros
de consciência nomeados chakras, mas acontecem em espaços que são tradicionalmente desconhecidos da

maioria.
O fato de sentir esta Onda da Vida subir, ou de sentir colocar, sobre os seus ombros, o Manto da Graça, ao
mesmo tempo que uma Presença quente do seu lado esquerdo, é, certamente, totalmente incomum, para a

maior parte de vocês.
Mas é justamente pelo reforço desta Presença do seu lado esquerdo, pelo reforço dos seus Sons percebidos

nos ouvidos, é em meio a essas circunstâncias que vai acontecer o Choque da Humanidade.

***

Aquilo que é mais iminente, e eu diria ainda que em alguns locais do mundo, já chegou.
Mas isso se refere a setores do mundo: não se refere ao mundo na sua totalidade, por enquanto.

 Esse momento será notado por todos porque, quanto mais ele seguir defasado no tempo que resta para
vocês, mais estará perto do Anúncio de MARIA, no nível coletivo.

Haverá uma espécie de sincronismo, de sobreposição, do que deve acontecer, em vocês, como no exterior,
no plano Vibratório, assim como no plano das emoções e do mental, assim como no plano de tudo o que pode

ser percebido.
A sua localização, naquele momento, será, por sua vez, condicionante, e irá guiá-los, não no que há para

realizar como trabalho (porque não há qualquer trabalho, nessas circunstâncias), mas no que há, simplesmente,
para colocar em operação para o estabelecimento do “nada fazer” e do “manter-se Tranquilo”.

Lembrem-se, também, de que as circunstâncias qualificadas como difíceis, do ponto de vista da lagarta,
qualificadas por vezes como drama, são somente um aspecto da mesma moeda.

Por outro lado, isso é tudo, exceto um drama.
Do modo que vocês reagirem, do modo que vocês demonstrarem a sua capacidade para permanecer

Tranquilo, irá resultar a sua adequação, ou não, ao retorno da Luz na totalidade.

***

Apreendam-se bem, e olhem bem, quais são as suas estratégias.
E vejam claramente no que essas estratégias são, em última análise, apenas recusas inconscientes do

Absoluto.
Sem voltar ao medo e no Amor, esses elementos vão lhes aparecer (eu diria) sem rodeios, em um

determinado momento.
Esse determinado momento será notado: vocês não têm que buscá-lo porque ele está inscrito no Céu, assim

como em vocês.
Ele é, de algum modo, as primícias, as primícias da extinção.

Extinção, seguida da Ressurreição.



Olhem então claramente em vocês, olhem então claramente o mundo, não nos seus detalhes, mas no que se
deixará, no coletivo humano, ver, ouvir e viver.

O seu ajustamento a essa grande mudança, onde não há continuidade, irá demonstrar onde vocês Estão.
Não para vocês se posicionarem em uma escala, mas, muito mais, para olharem o que pode distanciar do

Abandono.
Isso representa, de qualquer forma, não uma última chance, mas um último confronto consigo mesmo, como

com o mundo.
Não no sentido de uma oposição, mas, sim, no sentido de uma adequação, ou de uma concordância ou de uma

rejeição.

***

Estar informado, hoje (contrariamente há dez ou vinte anos), sobre esse processo, não deve (exceto no
momento do Choque, passado) provocar, para a maior parte dos seres humanos, qualquer sofrimento.

Porque haverá tal surpresa da consciência, uma condição tal de sentimento de sobrevivência, que a alma não
terá outra possibilidade senão se voltar para a Imortalidade.

Mas o tempo entre o fato de apreender o processo de extinção, e o momento em que a alma se volta para a
Imortalidade, será vivenciado, evidentemente, de maneira extremamente diferente, para cada Irmão e cada

Irmã.
É aí que o seu papel de Libertador, instalando-se na Infinita Presença ou no Absoluto, será preponderante.

Não como uma vontade de servir, não como, simplesmente, uma vontade de ação, no plano da matéria,
mesmo se isso estiver presente, mas, muito mais, um estado de Ser, além de qualquer vontade de ação,

refletindo-se por uma irradiação da Luz, devido à sua Transparência e ao seu estado que se mantém Tranquilo.

***

O desenrolar deste acesso ao Último far-se-á então, vocês compreenderam isso, em um tempo curto.
E ele será tanto mais curto quanto o tempo avançar.

Entretanto, a intensidade será a mesma.
Simplesmente, a duração de um suposto sofrimento será, de fato, muito menor.

O que a vida lhes propõe para viver, na sua vida, doravante, não deve levá-los a julgar, mas, sim, a observar (e
eu terminarei com essas palavras) o seu estado de Abandono, ou, então, o seu estado de fazer, em meio a

estratégias.
Ainda uma vez, isso acontece, não nos atos ou nas ações da vida rotineira (social, afetiva ou profissional), mas

acontece realmente na intimidade do Coração.
E vocês vão ver isso claramente.

Isso não poderá ser, em última análise, nem uma questão, nem uma interrogação, mas, muito mais, uma
resposta direta de quem vocês São.

***

Eu não vou abrir, pois o tempo esgotou, espaço para perguntas.
Eu lhes transmito, simplesmente, aproveitando esse tempo de Alinhamento, as Bênçãos do conjunto do

Conclave dos Anciãos e das Estrelas.
Eu lhes digo até dentro de alguns dias, para uma outra intervenção.

IRMÃO K os Ama.

Até logo.

************

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas (hora

francesa). Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer comentário, nem qualquer palavra da



minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta para a humanidade, assim como para
cada um de vocês, com a minha Presença ...”

MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “...eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e
eu os convido a se reunirem comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E

também, se isso lhes for possível, a reunirem-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – Mensagens do Venerável ORIONIS
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis.html

*

2 – IRMÃO K (06.07.2011 e 07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-6-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

3 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

4 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-au...

*

5 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-a...

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article9fa8.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-29_aout_2012-article9fa8.pdf
29 de agosto de 2012

(Publicado em 31 de agosto de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes dou a palavra em seguida e eu lhes dou todas as minhas bênçãos.

Eu os escuto.

***

Pergunta : desde dois anos eu escuto o som unicamente no ouvido direito, por quê?

Então aí, cara amiga, foi explicado que há, no nível do Antakarana (que também chamamos de Cordões
Celestes, se preferir, os Cornos da vaca Hathor, é o mesmo princípio), o que o liga a diferentes estágios do

ser, que se chamam Corpo, Alma, Espírito.
O som da alma e do Espírito faz parte dos poderes da alma, que são chamados de Siddhis.

E este som é denominado o Nada.
Certamente, o Canal Mariano (que é a constituição deste Antakarana, deste Cordão Celeste), que é revestido

de partículas Adamantinas, concerne exclusivamente ao lado esquerdo.
É claro, certamente, a ativação dos sons Interiores (se vocês preferirem, podemos fazer uma analogia com

suas Trombetas Interiores que tocam o momento do seu Despertar), está ligada à abertura de certos chacras.
E ouvir o som no nível, exclusivamente, do ouvido direito, pode ser o que chamamos, às vezes, as pessoas

que estão invertidas, mas não invertidas negativamente.
Mas, em todo caso, traduz a abertura no nível do Espírito, mas que estaria, de algum modo, num lugar preciso,

mas que não estaria invertido, na totalidade, no corpo.
Portanto, não há significação precisa para você.

Sem contar que você fala de som no ouvido direito, mas é preciso não esquecer que também há pessoas que
têm sons que estão ligados a doenças, não é?

A característica dos sons ligados aos Siddhis, quer dizer, aos poderes da alma, é de se modular, de se
modificar, em função de certo número, eu diria, tanto de elementos interiores, como de elementos ambientais.
Como, por exemplo, a lua cheia, como, por exemplo, os locais onde vocês estão, ou também (como disse o

nosso Bem Amado SRI AUROBINDO) nos contatos e nas Comunhões que vocês podem estabelecer com os
nossos planos ou entre vocês.

Agora, é necessário verificar, certamente, se é mesmo o Nada e se não há nenhuma anomalia ligada ao
ouvido.

Porque existem, também, os zumbidos nos ouvidos que estão ligados a outra coisa que não às aberturas
espirituais, não é?

Certamente, o som do ouvido, quer ele seja à esquerda ou à direita, é acompanhado de outras percepções.
Isto quer dizer que se há unicamente um zumbido no ouvido, sem que haja percepção da Coroa Radiante da
cabeça ou do Coração, isso quer dizer que isso não diz respeito a um processo que está ligado ao Nada. 

Podem existir, no nível do corpo físico (e em particular da estrutura vertebral e óssea), elementos mecânicos
que vêm alterar o desenvolvimento do Nada e que impedem o seu basculamento.
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Na maioria das vezes, o Nada é ouvido no ouvido esquerdo.
Depois, dos dois lados, por vezes mais forte à esquerda, por vezes mais forte à direita.

Mas devido à anomalia vertebral, há, como dizer, uma espécie de desvio da consciência, já que, eu os lembro
de que o Antakarana, o Cordão Celeste, como o Canal Mariano, estão ligados à ativação, efetivamente, da
Coroa Radiante da Cabeça e, sobretudo, aos Triângulos que estão ligados aos elementos, aos HAYOT HA

KODESH da Água e do Ar (ndr: ver, em particular, o Protocolo “As 12 Estrelas de Maria” (1)).
E é aí nesse nível que se gera a ampola da Clariaudição.

Se existir uma anomalia de distribuição (vertebral, cicatricial ou outra), pode, efetivamente, manifestar-se essa
inversão.

Há outros casos, eles são excessivamente raros, eles são muito raros, em que vocês têm uma espécie de
Canal Mariano invertido.

Mas, na maioria das vezes, mesmo nesse caso, a causa está verdadeiramente no nível de alguma coisa antiga,
não no nível psicológico, mas, digamos, no nível puramente estrutural.

Vocês têm bloqueios das articulações, por exemplo, das primeiras cervicais, que vêm, de algum modo, por
este desequilíbrio, induzir um desequilíbrio da distribuição do fluxo da Luz Supra Vibral, Supra Mental, que

chega no nível da cabeça, e que vai lateralizar a energia mais de um lado do que do outro.
Mas o Canal Mariano é sempre percebido à esquerda.

As Presenças são sempre sentidas à esquerda.
Mesmo se o som estiver à direita.

***

Pergunta: as pessoas chamadas pelo seu primeiro nome, por Maria, há muito tempo, devem ser chamadas
novamente agora?

O apelo de MARIA ressoa de maneira cada vez mais intensa, para a maioria dos Irmãos e Irmãs, desde alguns
meses.

Mas alguns, entre vocês, ouviram serem chamados pelo seu primeiro nome, no ouvido esquerdo, há anos.
Mas também, é claro, o fato de ter sido chamado, na condição de ter o Canal Mariano ativo, na condição de ter
as Coroas Radiantes ativas, na condição de ter o Manto Azul da Graça, não é a mesma coisa do que ter sido

chamado sem ter nenhuma dessas manifestações, é claro.
Sobretudo, se isso foi há muitos anos, quando o Canal Mariano não podia estar constituído.

Mas, efetivamente, há Irmãos e Irmãs que foram chamados há muito tempo.

***

Pergunta: desde que estive onde Maria Madalena viveu, sua presença se manifesta no meu canal. Por
quê?

Isso pertence à sua experiência, o que mais você quer que eu lhe diga?
Que conte a você belas histórias: que você a conheceu no passado ou que ela vai te trazer isto ou aquilo?

Não, isso lhe pertence enquanto experiência.
Lembrem-se de que não há nada a dizer sobre estes contatos.

Eles lhes são íntimos e pessoais. 
Eles induzem uma transformação, como foi explicado.

O fato de viver uma Comunhão, ou mesmo uma Fusão ou uma Dissolução, são elementos facilitadores, como
o Manto Azul da Graça, para lhes permitir crucificar a personalidade e Abandonar, de algum modo, essa

personalidade, para se colocarem, definitivamente, no Coração.
Todo o resto, mesmo se lhes falam disso, no mínimo, seria apenas amigável.

Mas isso não tem nenhum interesse.
E, nós o dissemos, o mais importante é que essa Comunhão se traduza, verdadeiramente, em uma

Comunhão. 
Mas a Comunhão não tem necessidade de palavras, ela não necessita de discursos.

Desde que vocês toquem esse nível Vibratório, o que vêm fazer as palavras? 
O importante é a Comunhão e o que acontece no Canal Mariano, como elemento que pode favorecer a

passagem da Porta Estreita.
Todo o resto é da literatura.

Lembrem-se do que muitos Anciãos lhes disseram, desde já longo tempo, e sobre o que eles insistiram (vocês
caem, a cada vez, todos sem exceção, na mesma armadilha): quando vocês vivem alguma coisa, o ego vai

apropriar-se para aí encontrar um sentido, um significado e uma explicação. 



Enquanto vocês buscarem um sentido, uma explicação, uma lógica, o que é que acontece?
Vocês se distanciam do que vocês têm para viver, porque é o ego que quer captar a Luz, é o ego que quer

compreender.
A Luz não tem necessidade de ser compreendida.

A Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Fusão com o Duplo, tudo isso só tem um objetivo: não é manter um
convívio, nem lhes dar outra coisa senão o que é vivido, no instante. 

Se vocês quiserem, a todo custo, se apropriarem com o mental, vocês irão se distanciar disso. 
Porque, quem é que quer uma explicação?

Quem é que quer saber o que isso quer dizer?
Por exemplo, se vocês entrarem em contato com SRI AUROBINDO, vocês vão querer saber de imediato: um,

se é mesmo ele (mesmo se vocês tiverem a presciência).
 Dois, vocês vão querer compartilhar no seu nível.  

E três, vocês vão querer compreender o que isso quer dizer.
Mas não é o que isso quer dizer que é importante.

É a vivência do que vocês têm para viver.
Não para tirar disso um sentido ou um significado ou uma explicação, que não pode senão fazer brilhar o ego.

Isso é muito importante.
Testemunhem, se vocês quiserem, quando vocês são Absoluto, do que vocês vivem, dessa aspiração que

nasce para o Absoluto, para essa Luz.
Mas será que vocês vão decodificar tudo o que chega a vocês?

Aí, vocês se substituem de imediato no «Eu Sou», isto é, vocês não saem do «Eu Sou», vocês não são o
Absoluto.

Enquanto existir essa necessidade de querer explicar e de compreender, vocês podem estar certos de que é o
mental e a personalidade, mesmo se o Si estiver presente. 

O mais importante é a vivência e, quanto mais os dias, as semanas forem passando, mais nós iremos insistir
sobre isso.

Porque todas as explicações lhes foram dadas: sobre as Coroas, sobre as Estrelas, sobre as Portas, sobre a
Luz Vibral, sobre a falsificação, sobre os Yogas.

Vocês têm todas as explicações, mas essas explicações são suficientes para viver o que é para viver? 
Certamente que não.

Mas se vocês tiverem a oportunidade, porque é a sua Vibração, de viver as Comunhões, de viver os Encontros
no Canal Mariano, por que é que vocês vão cansar o mental, querendo tentar saber o que isso quer dizer?

Uma vez que nós já dissemos tudo.
É claro, o ego, ele ama se apropriar, ele ama encontrar belas histórias.

Mas nenhuma história os fará avançar. 
Quando vocês vivem uma Comunhão assim, isso acontece sem palavras.

Mesmo depois, concentrem-se (é uma forma de falar: «se concentrar»), mas acolham, permaneçam tranquilos
e vivam o que os faz viver esses encontros multidimensionais, porque é isso.

Mas se vocês procurarem sentido, se vocês procurarem um conhecimento, através disso, é exatamente isso
que não é preciso fazer.

É o que disse JOFIEL, antes das Núpcias Celestes, durante um ano (ndr: ver as diferentes intervenções do
Arcanjo JOFIEL de 2008) (2).

Nenhum conhecimento pode liberá-los.
Nenhum.

Então, certamente, é tentador encontrar as muletas, quer sejam os cristais, quer sejam os Yogas; tudo isso são
muletas. 

É preciso se servirem delas.
Mas, será que vocês vão aceitar que vocês podem andar sem muletas?

E, sobretudo, sem explicações.
Vocês não podem estar na explicação e na compreensão e estar na vivência total do que é para viver.

Pelo contrário, efetivamente, se, através dessa vivência, você não busca coisas para dizer, ou o que isso possa
lhe dizer, mas simplesmente exprimir o que acontece nessa vivência: aí, sim.

Mas, de outra forma, todo o resto não serve estritamente para nada, senão para alimentar o mental.
Então, é claro, se vocês se concentrarem na vivência muito facilmente vocês vão poder diferenciar a Presença

de tal Estrela, de tal Arcanjo ou de tal Ancião.
Porque, na vivência (não no querer compreender o que isso quer dizer, mas na vivência Vibratória, na vivência

da consciência) há, certamente, características, sabores, odores, que são diferentes.
É tudo.

Lembrem-se de que quando vocês deixam esse corpo, o seu cérebro não existe mais.
 E, no entanto, vocês compreendem tudo.



Porque vocês o vivem, não porque vocês o projetam no sentido de uma explicação. 
A explicação, por definição, será sempre dual.

Ela recorre a um quadro de referências, a uma noção de bem ou de mal, de útil ou de inútil.
Ela vai procurar sentido em qualquer coisa que não tem necessidade.

O único sentido é a vivência, sobretudo através do Canal Mariano.
Aqueles que têm a Onda da Vida percebem com extrema facilidade que se, por exemplo, vocês entram no

mental, na personalidade (porque, vocês se lembram, vocês podem passar de um ao outro quando o Absoluto
está estabelecido), vocês sabem instantaneamente se vocês são Verdadeiros com vocês ou não: porque a

Onda da Vida para ou reinicia.
E vocês não podem controlar, vocês não podem compreender.

Além disso, para a Onda da Vida, não se está nas mesmas estruturas que o Canal Mariano.
Está em algo que é de tal maneira evidente que «isso flui da fonte» como vocês dizem.

Não há perguntas a fazer.
Atentem ao Canal Mariano, a todos os contatos e às Comunhões que vocês estabelecem.

Elas não estão aí para lhes dar um sentido ou uma orientação.
Elas estão aí para permitir-lhes encontrar a sua multidimensionalidade.

É a única finalidade, a única utilidade.

***

Pergunta: recentemente, você tinha dito que cada um estava no seu lugar e que não havia mais
necessidade de mudar o lugar em que se vive. Hoje, eu não desejo permanecer no lugar onde moro e eu

gostaria de me reunir com vários Irmãos e Irmãs. O que você pensa disso?

Eu não penso nada, uma vez que as noções de agrupamento foram evocadas há pouco tempo.
Alguns Arcanjos lhes falaram disso (ndr: intervenção de ANAEL de 17 de agosto de 2012) (3).

Mas é preciso compreender bem que isso deve ser um impulso.
Mudar de lugar de vida não serve de nada.

Agrupar-se, é outra coisa, não é?
Não é uma vontade deliberada de se encontrar num local em vez de outro.

São antes mecanismos de facilidade, de facilitação, que se fazem, eu diria, ao acaso nos encontros.
Certamente que vocês vão descobrir, muitos de vocês, que há afinidades que são Vibratórias e não mais
afinidades corporais, emocionais ou mentais, que se traduzem, efetivamente, por essa noção de não mais

estar só.
Mas é preciso estar vigilante porque, claro, há momentos de agrupamento que são pedidos para momentos

específicos. 
Mas, é claro, vocês desejam antecipar um apelo mais intenso, para preparar, talvez, para antecipar, o apelo de

MARIA ou de não sei o quê.
Isso não tem nenhuma espécie de importância.

Agora, o que eu penso não tem nada a ver.
São impulsos e é muito simples. Se, para viver um agrupamento, ou mesmo uma mudança de lugar, você foge
de um lugar porque você não se sente no seu lugar, eu lhe responderia que você não pode estar no seu lugar,

senão no Interior do seu Coração.
Todo o resto é acessório.

Se você aceitar este princípio de começo, tudo o que se vai desenrolar não é a expressão de uma vontade,
mas resulta diretamente da lei da atração e da ressonância.

E resulta diretamente da implementação da Graça, que vai fazer tudo para que tudo se faça sem nenhuma
dificuldade, sem nenhuma barreira.

Nesse caso, faça.
Mas se houver oposições e barreiras, aí, é preciso colocar-se a questão.

Mas o impulso para este agrupamento é, verdadeira e efetivamente, uma energia particular do próprio fato do
nosso agrupamento com vocês.

Uma vez que nós estamos no seu Canal Mariano e nós estamos em vocês, cada vez mais, agora, em plena
consciência.

Mas o agrupamento deve ser, antes de tudo, uma noção que está ligada ao Espírito. 
Não ao deslocamento físico, não às afinidades, digamos, entre os seres, como tal, mas é uma afinidade

Vibratória que está além das convenções sociais, ou morais, ou afetivas.

***



Pergunta: é possível viver o dia-a-dia (comer, falar, etc.) na Última Presença?

Tudo depende de vocês.
É completamente possível.

Agora, há momentos, como isso foi dito, em que a Luz pode chamá-los e em que vocês estão quase em
estase.

Mas a Luz lhes permitirá, sempre, fazer o que é oportuno para vocês.
Alguns se tornam vegetais e outros, hiperativos.

Não porque eles o queiram, mas porque é a ação da Luz Vibral. 
Mas lembrem-se: quando a Luz os chamar, se vocês resistirem, vocês irão cada vez pior. 

Mas, colocado ao extremo, o Absoluto com uma forma não é concernido pelo que acontece nessa forma.
Ele está totalmente presente, mas o seu ponto de vista, como diria BIDI, não está no corpo.

Portanto, quer esse corpo coma ou quer esse corpo faça um esforço físico, quer esse corpo experimente uma
cólera, aquele que é Absoluto não está concernido.

Ele observa a sua personalidade agir.
Não é a mesma coisa.

Agora, se, para você, pessoalmente, viver esta Infinita Presença é necessário parar toda a atividade, então a
Luz, pela sua Inteligência, fará de maneira que tudo seja parado. 

Não é você que decide, no nível da personalidade.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o dodecaedro em cristal de rocha que foi proposto para desenvolver o
Canal Mariano?

Eu posso dizer, simplesmente, que o dodecaedro (como o cubo, como a pirâmide, como o que vocês
denominam esta geometria sagrada das formas perfeitas) está onipresente no universo.

Eu diria que, no mínimo, a forma menos perfeita dessas formas perfeitas é a redonda ou o círculo, que é um
princípio confinador.

Enquanto que, contrariamente ao que se poderia imaginar, quando se vê uma esfera, ou quando se vê um
cubo, poderia se dizer que o cubo é muito mais rígido, muito mais denso, muito menos harmonioso, porque

não, do que uma esfera. 
É totalmente falso.

Isso, isso vem da sua visão, que está invertida, devido à falsificação.
Portanto, existem formas geométricas que são mesmo independentes dos cristais, por exemplo.

Mas uma forma dada é uma onda de forma.
Vocês têm o exemplo das estruturas do que foi nomeado os Círculos de Fogo, que são estruturas hexagonais.

Vocês têm as pirâmides, é claro.
Mas toda forma tem um efeito; simplesmente este efeito não está inscrito na linearidade do tempo da Terra.

A forma tem um efeito que é muito mais sutil, muito mais alto em Vibração, mas não em energia: o que
chamamos de efeito de forma ou de onda de forma.

Estas formas geométricas perfeitas estão diretamente ligadas à estrutura, se eu puder me exprimir assim, tanto
da Fonte como das Dimensões, como do próprio Absoluto, que está além de toda estrutura.

Portanto, o dodecaedro, isso quer dizer o quê?
Vocês têm quantas faces, se vocês souberem contar? (ndr: 12).

Vocês têm quantas Estrelas? (ndr: 12). 
Aí está.

Pode-se fazer geometria assim, ou gematria, na cabala, mas bom, isso alimenta o mental.
Há uma explicação Vibratória.

A forma vai ressoar, em vocês, porque nós estamos em estruturas Vibrais.
Nós sempre diferenciamos a energia do prana, do éter da Terra, das forças etéreas e da fusão dos Éteres que

revelou a Luz Vibral, que não tem nada a ver com uma circulação de energia, tal como ela é concebida no
magnetismo e em tudo o que é energético.

A forma interage na estrutura Vibral e, portanto, na Luz Vibral.

***

Pergunta: a necessidade crescente de solidão que eu sinto, é uma fuga?



É diferente, cara amiga, segundo cada alma.
Há almas que têm necessidade de estar sós, sobretudo neste período.

Há outras, como se viu há pouco, que sentem um apelo para o agrupamento e há as que oscilam entre os dois.
Vocês são profundamente diferentes, cada um, por enquanto.

O apelo da Luz, para vocês, é talvez ficar na natureza, não falar durante o dia.
Para outros, o apelo da Luz vai ser de se reunir, de trocar as Comunhões e as Vibrações.

Não há normalidade ou anormalidade, nisso.
Os impulsos da Luz, como eu dizia há pouco, são profundamente diferentes para cada um, sobretudo em

relação a essa noção de solidão. 
Mas aquele que está no Absoluto ou na Infinita Presença, nunca está só.

Jamais.

***

Pergunta: algumas pessoas não poderão viver o Despertar?

De fato, 80 por cento da humanidade. 
Em nome de que vocês querem que alguém Desperte, se ele não quer Despertar? 

Toda a Terra está Liberada.
Toda a Terra vai para a Luz.

Não há nenhum meio de se subtrair disso.
Portanto, é mais do que um Despertar.

É um Despertar estrondoso.
Mas aquele que vê isso e que não quer Despertar, o que é que se pode fazer?

Podemos torturá-lo para que ele Desperte?
Então, onde está a Liberdade?

Vão perguntar, na rua, quando vocês dizem a alguém: “você Despertou?”.
Ele vai dizer: “estou em pé, eu ando”, mas ele não vai compreender nada do que vocês vão dizer.

Não se esqueçam de que vocês não têm, todos, a mesma origem, a mesma Vibração, o mesmo destino.
Não é porque se diz (e é a verdade) que vocês estão frente a um Desconhecido que jamais existiu sobre a

Terra, que vocês vão ser todos Liberados, que vocês vão, para tanto, aceitar. 
Nós jamais dissemos isso.

E por que vocês querem partir em férias com todo mundo?
Há seres que estão destinados, porque eles querem isso, permanecer na matéria. 

E então?
Não é todo mundo que aspira à Luz. 

Todo o mundo não aspira à Liberdade.
E isso não é uma questão de programação.

Não há nada de exterior a nenhum ser humano que possa evitar ou impedir o Despertar. 
Mas existem polaridades da alma.

Como disse, há mais de um ano, MA ANANDA MOYI (ndr: ver as intervenções de 20 de maio de 2011 e de 21
de agosto de 2011 (4)), há almas que são atraídas para a matéria.

E, aliás, há muitos espiritualistas que estão persuadidos de que tudo acontece, mesmo depois, na matéria.
O que é que se pode fazer?

Então há uma programação, mas a programação é coletiva.
Nós lhes explicamos longamente: é o ‘sistema de controle do mental humano’, é o confinamento, a falsificação.
Nós lhes dissemos desde muito longo tempo: o que é que faz com que nós ficássemos confinados tão longo

tempo?
A possibilidade de romper o sonho coletivo, isto é, de quebrar esse ‘sistema de controle do mental humano’. 

Então, isso sim, é um programa, mas é um programa coletivo.
O indivíduo tem a Liberdade em relação a isso. 

Mas as mesmas Liberdades se exercem dos dois lados.
Há aqueles que vão ver a Luz, que vão viver essa Luz, que vão se lembrar de quem eles eram: é o Julgamento

Final.
E aqueles que, para tanto, com toda franqueza, não quererão essa Liberdade.

Aquele que jamais conheceu a Liberdade, que nasceu em prisão e que vive em prisão, aquele que jamais viu a
luz do Sol, que está no escuro desde seu nascimento, primeiramente, vai ser cego.



Mas se vocês o fazem sair das suas condições de vida habituais, isso se chama o desconhecido.
E quem lhes diz que ele vai aceitar?

E por que aceitaria?
E por que isso seria uma obrigação?

O que é obrigatório é a passagem pela Luz. 
Agora, falar de Luz a alguém que está em sua vida a mais comum que seja, mesmo que tenha o coração na

mão: não há nenhum meio de vocês dizerem que ele tem necessidade de Luz.
Falem a uma criança sobre a Luz do além.

Se ela estiver na espontaneidade, ela não vai compreender o que vocês lhe dizem.
Só a programação, ela não diz respeito a um indivíduo: era a programação coletiva do confinamento.

***

Pergunta: qual é a proporção de seres Despertos na Terra no momento atual?

Isso depende do que se entende por Despertar. 
Porque, com a intensidade da Luz Vibral, desde uma dezena de anos, há seres que, de um dia para o outro, se

encontram não mais separados e vão falar de Despertar.
Nós sempre insistimos que o Despertar, não é a Liberdade.

O Despertar, não é a Liberação.
É a tomada de consciência de que não se está mais limitado a esse corpo.

O que já é enorme.
A proporção de despertados, como eu disse há pouco, é 80 por cento da humanidade que ainda dorme.
E vocês têm a impressão, quando vocês olham ao redor, que esses 80 por cento da humanidade estão

interessados na alma, no Espírito, na Luz, ou no que quer que seja mais do que viver aqui?
Muitos (lembrem-se do que nós lhes dissemos), muitos seres buscam a Luz para nutrir a sua própria

personalidade, para se tranquilizarem porque eles têm medo.
Mas fundamentalmente, quando nós vemos os casulos de luz desses seres, nós vemos bem o que ocorre.

Eles captam a Luz para eles, não para se tornarem Transparentes, mas para se alimentarem no sentido de se
apropriarem.

Mas vocês não podem ser Luz enquanto vocês quiserem se apropriar do que quer que seja.
Parece-me que, sobre a Terra, o que domina, ainda que por pouco tempo, é o instinto de propriedade, não é?:
o meu jardim, o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, o meu trabalho, o meu carro, o meu terceiro olho,

o meu chakra do coração, etc..
Agora, o importante não é saber qual é a proporção de seres que estão Liberados ou que vão se Liberar, que

estão Despertos ou que não estão Despertos porque, definitivamente, no momento em que o Absoluto está aí,
vocês sabem muito bem que esse mundo não existe mais.

Agora, se houver aí quem deseja permanecer no sonho e continuar a sonhar, eles irão sonhar noutro lugar.
É todo o paradoxo: tanto a Liberação, como o Despertar, ocorrem nesse corpo, por que esse corpo, mesmo

desaparecendo, deve ascensionar ao mesmo tempo que a sua consciência.
Mas isso necessita do paradoxo seguinte: aceitar plenamente e integralmente a encarnação, ver onde está o

jogo enganoso da encarnação e, ao ter visto isso, sobretudo não rejeitar esta vida.
Porque, se vocês rejeitarem esta vida (e é aí que pode haver gente que vai pular na oportunidade quando

falamos de Abandonar o Si, de renunciar a tudo o que faz a vida), isso seria um erro magistral.
Nenhum de nós jamais disse isso.

Houve impulsos para mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar de trabalho, mudar um monte de coisas, mas
são os impulsos da Luz.

Mas cuidado para que não sejam sugestões do seu mental que quer estar na negação da vida.
É a transcendência da vida, a Liberação.

É ver claro.
Ver claramente o que é a Ilusão, mas sem para tanto se prender à Ilusão porque, se vocês se prenderem à

Ilusão, vocês a reforçam.

***

Pergunta: os seres que vão passar à 3D Unificada, vão reviver o ciclo de encarnações?

Isso é muito diferente. 
Há seres que são levados com seus corpos para se estabelecerem em outros sistemas solares.



A grande maioria ressuscitará, portanto, morrendo: o que vocês denominam morrer, mas que não é uma morte,
é um Despertar porque a Luz está aí.

Enquanto que, quando nós morríamos (exceto para os seres Liberados), nós deixávamos esse primeiro frasco
para entrar no segundo frasco.

Mas não era mais Liberdade do que aqui, ainda que fosse mais leve.
E nós jamais lhes escondemos o que chegava.

Seria talvez tempo de percebê-lo, não é?
Então, o ponto de vista da lagarta, é dizer que é a extinção total de toda a vida.

E a lagarta tem o direito de dizer isso e de não vê-lo.
A Borboleta (ou quem já se tornou borboleta ou está prestes a se tornar), ela vê o quê?

A Liberdade.
Portanto, vocês veem segundo o ponto de vista, não é a mesma coisa.

Há quem queira chamar isso de morte, e outros que vão chamar verdadeiramente de Ressurreição e de
Nascimento.

***

Pergunta: a Luz vai ainda aumentar e Liberar todos aqueles que o desejarem?

A Luz aumenta a cada dia. 
Chegará um momento em que ela vai se tornar muito evidente.

Eu os remeto ao que disse o Arcanjo MIGUEL há pouco tempo (ndr: ver a intervenção de 18 de Agosto de
2012) (5), que ninguém mais poderá colocar em dúvida o que está aí, quer queira ou não.

Agora, lembrem-se do que eu disse: vocês não podem Liberar aquele que não quer ser Liberado.
Vocês estão Liberados do confinamento.

Vocês estão Liberados da Ilusão.
Mas aqueles que, apesar disso, quiserem persistir em um mundo de carbono, irão para o que se chama de 3D

Unificada.
Isso quer dizer que eles serão reconectados ao que eles são, mas haverá (devido às estruturas denominadas

Véus, corpos sutis) uma necessidade de purificar esses corpos sutis.
Mas se vocês quiserem, há muitas formas de ascensão, de translação...

É a mesma coisa quando vocês morrem: vocês podem morrer de múltiplas maneiras.
 Todas as mortes valem a pena?
Tudo depende do ponto de vista.

Uma vez do outro lado elas valem a pena, mas não valem a pena antes.
Aquele que morre durante o sono, com uma invasão de sangue na cabeça, é abençoado.

Aquele que morre após uma agonia extremamente longa, do ponto de vista da personalidade, é muito difícil.
Do ponto de vista da alma e do ponto de vista do Espírito, era necessário, para aquela alma, para se preparar.

O resultado é o mesmo, não é?
Mas as condições não são as mesmas.

***

Pergunta: no astral, após um coma, é verdadeiramente possível viver um sentimento de Libertação, de
infinito?

Sim. Retornando, sim. 
O que é que acontece? 

Vocês sabem que vocês não são esse corpo, desde que vocês o vivenciaram. 
Assim, mesmo em outro frasco, é necessário compreender que ele é mais leve do que o primeiro frasco.

Aliás, todos aqueles que saem no astral (e não no Estado de Ser) lhes descrevem a impressão de entrar em
um cadáver quando eles retornam a esse corpo físico.

E fora, há realmente um sentimento de Liberdade porque a densidade não é a mesma, mesmo se for sempre
terceira Dimensão.

Então, efetivamente, todas as pessoas que estão em coma ou aqueles que têm uma boa experiência (porque
há as que são ruins), trazem um sentimento de Liberdade de que a Verdadeira Vida não está nesse corpo, de

que em outros lugares é melhor, de que a morte está aqui e de que lá está a Vida.
Mas isso permanece como coisas intermediárias.



É a mesma coisa quando vocês passam de um estúdio de seis metros quadrados, para uma casa de cem
metros quadrados: isso lhes parece gigantesco.

Mas aquele que passa de cem metros quadrados a quinhentos metros quadrados, também acha isso
gigantesco.

Para aquele que vivia em seis metros quadrados, é mesmo inconcebível.
A percepção Vibratória, a percepção da consciência não são as mesmas.

O sentimento de Liberdade e o sentimento de Amor existem no astral, porque o Amor ali, obviamente, é em
quantidade mais importante do que aqui, neste Plano, aqui deste lado do Véu, aí onde vocês estão.

Mas a Liberdade, ela não está ali.
Isso dá um sentimento de não separatividade, de não separação, pelo simples fato de ver a Luz ao longe, para

aqueles que a veem.
Mas esta não é a Verdade, tampouco.

Vocês têm um monte de seres ditos espirituais que são persuadidos de que eles estão maravilhosamente bem
neste mundo, de que tudo está em seu lugar, de que suas vidas são magníficas.

Estes, vocês acreditam que eles vão Despertar um dia?  
Um dia, mas mais tarde, é a escolha deles.

Vocês não podem despertar ninguém, sobretudo aqueles que não querem.
Então é claro, eles vão empregar as mesmas palavras: Amor, Luz.

Eles vão lhes falar de compaixão, de fraternidade. Eles vão lhes falar de energia.
Lembrem-se: qual é sua finalidade?

Cabe a vocês verem.
Há quem gostaria que a liberdade fosse aqui, sobre esta Terra, que se confinasse todos os ímpios e que a

Terra se tornasse um paraíso e que fossemos apenas seduzidos pela beleza do Sol.
Certamente que é preciso ficar fascinado pela beleza do Sol, e eu fui o primeiro quando estava encarnado.

Certamente que é necessário estar totalmente em harmonia com o que há ao nosso redor.
Mas é aí que está a verdadeira questão: qual é a finalidade, aqui como em outros lugares, da encarnação, em

um mundo de carbono?
Se vocês quiserem ficar, por uma infinidade do tempo, nas mesmas leis de carbono, Unificadas, vocês são

livres. 
Ser Absoluto, há essa tensão, essa sede inextinguível, não de fazer vir a Luz, aqui mesmo, se vocês a tiverem

Ancorado e Semeado.
Uma vez que isso foi ancorado e semeado, uma vez que isso germinou, é necessário que isso dê uma flor.

Assim, muitos consideram que a flor deve estar sobre esta Terra, que vocês pertencem à Terra.
A Terra não lhes pertence mais do que vocês pertencem a ela.

Este corpo é procedente da carne da Terra, com sua história, com suas memórias.
 Mas será que vocês São isso?

Será que vocês acreditam ser isso?
Mas vocês são Livres.

Não melhor.
Não demais.

É simplesmente a consciência, aí onde vocês estão, que decide.
Todo o mundo está Liberado porque todo o mundo está Liberado do confinamento, mas, apesar disso, muitos

seres humanos não querem esta Liberdade.
Porque, para eles, a liberdade é estar encarnado.

Eh, sim, eles não conhecem o outro lado.
Mesmo aquele que foi ao astral (seja por experiências de morte iminente, por um coma), mas que não foi além

do “chamariz” (“miroir aux alouettes” - a expressão significa algo que serve como isca para em seguida
prender cotovias) da luz que se vê ao longe, não pode saber o que há por trás. 

Enquanto vocês não viverem outra coisa, enquanto vocês não pensarem ali (mesmo sem o conhecer),
enquanto vocês não tiverem essa sede...

Se vocês têm sede de se encarnar, se vocês têm sede de viver coisas na matéria, onde está o problema?
Mas eu lhes garanto que, da nossa visão, esse não é verdadeiramente o mesmo destino.
Eu já disse antes: por que vocês querem que todo mundo vá de férias ao mesmo lugar?

Em nome de quê?

***

Pergunta: para aqueles que vão ascensionar, existirá uma hierarquia relacionada à sua evolução?



Qual hierarquia? 
Essa palavra de novo? 
Mas não há evolução. 

Há a ilusão de alguma coisa. 
Há um desdobramento infinito da Vida.

Vocês estão encarnados e vocês têm o hábito de obedecer ao papai, à mamãe, a este, àquele, às regras
sociais, morais, às leis.

Mas isso, isso não existe nas outras Dimensões.
Ninguém é superior a ninguém.

Portanto, essa noção de hierarquia não quer dizer estritamente nada.
É uma projeção do seu quadro de referências, no qual vocês vivem, sobre as outras Dimensões.

Vai por si mesmo: você verá que não há METATRON ocupando um lugar lá, e depois você o ocupando aqui.
Isso não existe.

Acreditar ainda que vocês vão encontrar estruturas hierarquizadas, acreditar que vocês vão encontrar as
mesmas circunstâncias e condições de vida que vocês conhecem no confinamento, simplesmente um pouco

mais leves, mostra apenas que vocês não foram ao outro lado.
Quando lhes falamos de Autonomia e Liberdade, como o IRMÃO K (ndr: ver a intervenção de 1º de Abril de

2011) (6), quando lhes falamos dos ferrolhos da Ilusão, vocês ainda estão persuadidos de que vão encontrar
casas e um papai e uma mamãe, filhos. 

Isso não quer dizer nada: são apenas projeções.
Quando vocês ficam na prisão e vocês não conhecem nada mais, vocês só podem supor que fora será

parecido.
É sempre o mesmo princípio: vocês sempre definem algo em relação ao que vocês conhecem.

Mas isso foi explicado de múltiplas maneiras: o desconhecido não pode ser conhecido, deste lado aqui em que
vocês estão.

Portanto, vocês estão (como dizer?) submetidos a construir hipóteses.
E por que não saber também se há carros?

Tudo é criado e agenciado pela Inteligência da Luz.
O tempo não existe.

 O espaço não existe.
As Dimensões são apenas subdivisões artificiais que são bandas de frequências.

Um pouco como quando vocês veem um arco-íris: a difração da Luz os faz acreditar que há uma banda que é
violeta, uma banda que é vermelha, etc..

Mas isso é artificial.
A Embarcação de Luz é vocês.

A nossa Embarcação, a nossa, o que é?
Vocês acreditam que é de metal com parafusos?

É o agenciamento da Luz em relação a uma arquitetura temporária, que foi construída, de 24 Nobres Anciãos
(ndr: os 24 Anciãos ou Melquizedeques), cujo objetivo é criar e canalizar (nós também, em nosso nível) certo

número de elementos que favorecem colocar em operação a Liberação.
Isso é tudo.

Mas mesmo se isso for uma forma, para vocês, visível, mesmo se isso parecer gigantesco, isso é apenas a
Luz.

A intenção cria a forma.
Mas se vocês quiserem construir casas e carros, lá no alto, vocês vão ter algumas pequenas preocupações.

É como se vocês me perguntassem se as camas são macias lá em cima.
A única hierarquia é a organização Inteligente da própria Luz.

***

Pergunta: pode-se acolher mais Luz quando se está no estado de Presença?

Não. 
Isso é na Transparência do Absoluto.
Na Presença, há ainda um observador.

Há ainda alguém que se deleita com a Luz que é vivida.
Há muitas transformações que ocorrem, é claro: nós falamos disso durante anos.

Mas vocês são Luz.
É o momento em que vocês percebem que não há nada a acolher.



É o momento em que vocês percebem que tudo isso é apenas uma existência relativa.
 É naquele momento que vocês se tornam Luz e o que os chamamos de Libertadores.

Simplesmente, são aqueles que se tornaram muito Transparentes (eu creio que o Mestre PHILIPPE lhes falou
ontem) que se tornam os menores (ndr: ver a intervenção de 28 de agosto de 2012) (7).

Hoje, há muitos seres que param no caminho porque eles encontram o quê?
Eles encontram a Luz.

Quando alguém encontra a Luz, o que é que acontece?
Ele quer, sobretudo, não ser Transparente.

Ele quer, sobretudo, deleitar-se, alimentar-se, dessa Luz. 
E, aliás, isso desencadeia o Si, o Despertar, mas isso nada tem a ver com a Transparência do Absoluto.

Portanto, enquanto houver uma vontade de viver essa não separatividade, o que quer dizer, o instante presente,
HIC e NUNC, como disse o Arcanjo ANAEL, há algum tempo, e de se instalar nessa Luz porque nos deleita,

nos alimenta (ndr: ver intervenção de 17 de outubro de 2010) (8)...
Era o que eu fazia todas as manhãs, em minha encarnação, com o Sol.

E isso nos dá fôlego para o dia inteiro, e isso transforma muito as coisas.
Isso alivia a personalidade.
As emoções desaparecem.

O mental pode desaparecer, por vezes.
Isso é o Despertar, mas não é a Liberação.

Não é a Liberdade.
Tudo isso foi explicado, realmente de maneira extremamente precisa, desde o mês de fevereiro.

E como eu disse, há muito tempo: o Choque da Humanidade, a Separação das Humanidades, ela vem desta
diferença de ponto de vista.

Qualquer um que esteja instalado na sua Presença, ele se sente bem, ele contempla a sua própria Luz.
Portanto, há algo que contempla.

Há uma consciência, uma supraconsciência.
Isso se chama o Despertar.

Essa pessoa, ela pode ficar aí, como ela quiser, durante um tempo muito longo.
E depois entre esses seres, há os que aceitam fazer esse Abandono, esse Sacrifício.

Aí está a Liberação.
Não antes.

É claro, ainda uma vez, o acontecimento final, que eu nomeei “a grelha planetária”, é a Liberação total da
Humanidade.  

Mas, a título individual, a falsificação não poderá nunca mais se reproduzir.
Mas vocês podem decidir conservar uma vida futura em um corpo de carne, mas Unificado.

E isso, é em função, não da decisão.
Nós sempre lhes dissemos, porque, se perguntarem a todos se vocês querem a Luz, vocês todos vão

responder: “Sim”.
Mas vocês sabem muito bem que todos vocês não vivem as mesmas coisas.

Que há quem esteja instalado no Si.
Outros que vivem experiências do Si.

Outros que estão instalados na Infinita Presença.
E outros que se tornam o Absoluto.

Será feito exatamente segundo a sua Vibração.
Mas, novamente, as circunstâncias dessa Transição, dessa Ascensão, dessa translação Dimensional (vocês

podem empregar uma quantidade de termos), é profundamente diferente para cada um.
É por isso que nós temos falado dos apegos, de se liberar de tudo o que é conhecido, de viver as Portas, as

Estrelas, as Coroas Radiantes, o Manto Azul da Graça, o Canal Mariano, a Onda da Vida.
Há muitas definições da Liberdade e essas múltiplas definições da Liberdade são em função do que vocês

conhecem no que lhes é conhecido (nesse momento, não é a verdadeira Liberdade), ou seja, há uma ruptura e
essa ruptura os conduz a ser Absoluto. 

E ali, vocês não podem nunca mais se enganar.
Vocês sabem o que é a Liberdade.

Vocês o sabem porque vocês o vivem, mesmo vocês estando limitados por um corpo.

***

 Nós não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e lhes proponho Comungar no Fogo, alguns momentos. 
Eu lhes digo até muito em breve.

... Partilha do dom da Graça ...

************
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~ RESISTÊNCIA ou TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes, Bem amados Libertadores, permitam-me, se isso lhes for possível, Comungar com

vocês.
Eu me apresento a vocês a fim de, se isso for possível, esclarecer ainda mais a noção de Transparência e,

particularmente, da Transparência ao Amor e à Luz.

*** 

A Luz Vibral foi apresentada a vocês, por alguns de nós já, desde vários anos do seu tempo, para outros, isso
é muito recente.

Muitos elementos se desenrolaram, neste corpo que vocês habitam, e lhes permitiram viver algumas
modificações, algumas transformações da consciência, visando descobrir a Verdade Absoluta sobre a sua

natureza, sobre a sua essência.
Vocês São Luz e vocês São Amor.

Realizar a Transparência é não mais interferir ou modificar o que atravessa vocês (que isso venha de cima, que
isso venha debaixo, que isso venha do seu coração).

A Transparência é um estado onde nada pode parar, onde nada pode frear esta travessia da Luz.
Além desta travessia da Luz, restituindo-os ao seu Estado de Ser, à sua essência, à sua natureza, há, nisso, a

possibilidade de deixar viver, neste mundo onde vocês estão, o efeito da Luz, pela ressonância, pela
redescoberta da sua essência.

Isso, naturalmente, podendo traduzir-se de diferentes modos, que um deles lhes foi falado, em várias
ocasiões, chamado de Morada da Paz Suprema.

A Luz os chamou, de diferentes formas, a Luz os modelou (ou, mais exatamente, remodelou) à imagem do que
vocês São, na Eternidade.

Presente na superfície deste mundo existe, simplesmente pela sua Presença (e qualquer que seja a sua
Presença sobre este mundo), um princípio inerente à Sombra e à falsificação, que é justamente ser uma
sombra, ou seja, um reflexo ou, ainda, uma projeção ou, se vocês preferirem, uma consciência separada,

separando o que ela parece ser, com o conjunto dos seres, com o conjunto das consciências.
A fusão dos Éteres, a liberação do Sol e da Terra, permite-lhes viver, cada vez mais numerosos, a não

separação, a não dualidade, e encontrar algo de novo.
O que se desenrola sobre esta Terra, e que se amplifica doravante a cada dia, em vocês como no exterior de

vocês, vai chamá-los, de maneira cada vez mais premente, a se estabelecerem na Transparência.
A Transparência é o estado da consciência (qualquer que seja) que não procura mais modificar, interferir, frear

ou limitar a Luz que atravessa vocês.
A Luz atravessando vocês, além da sua transformação, restitui-os ao que vocês São, como eu disse: Amor e

Luz.

*** 

A Inteligência da Luz, o seu ordenamento em meio à Liberdade e à Autonomia, permite-lhes fazer, agora, o
aprendizado da Liberdade, o aprendizado da Transparência total.

O que se desenrola, em vocês, no cenário específico da sua vida, em todos os seus aspectos, mostra a
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vocês, de maneira cada vez mais significativa, cada vez mais evidente, o que atua, em
vocês: resistência ou Transparência.

A resistência implica na aplicação dos mecanismos ligados à personalidade e chega, portanto, a frear ou a
ocultar a sua Transparência.

O Abandono do Si (como esse foi o caso para o Abandono à Luz, desde alguns anos) leva-os, por fases
sucessivas ou de maneira brutal, para os últimos entre vocês a se Despertar, a viver a alquimia da Luz,

permitindo dissolver as diferentes sombras ligadas à sua Presença sobre esta Terra.
A Luz Vibral não tolera e não deixa expressar qualquer sombra: isso é chamado de Transparência.

O que vocês têm a viver, de maneira pessoal e individual, apenas está aí para fazê-los descobrir a sua Verdade
Última, esta Verdade Absoluta que os conduz à Morada da Paz Suprema.

Dessa maneira, além do que lhes foi expresso, por diferentes vias, referente ao Amor ou ao Medo, referente ao
que eu exprimo em relação à resistência ou à Transparência, isso vai levá-los a ver (não mais somente saber, e

além de viver) o que vocês são, nesse instante presente.
Isso se desenrola neste corpo que vocês habitam.

Isso se desenrola na sua personalidade, exprimindo-se ainda pelo próprio fato da sua presença.
Isso se desenrola em meio à Unidade.

E isso os conduz, não progressivamente ou de imediato, durante este período precedendo o Apelo de MARIA,
a posicionar-se em uma Transparência e uma evidência, cada vez mais flagrantes, para muitos de vocês.

*** 

A Transparência, além da Morada da Paz Suprema, convida-os a deixar passar a Luz, a deixar passar o que
vocês São, sem ali se opor à menor resistência da própria pessoa em meio à expressão da sua personalidade.
O que é chamado a se desenrolar no nível coletivo, mesmo se vocês souberem disso, vocês ainda não o viram

de maneira coletiva e, para alguns de vocês, vocês o vivenciaram no que é denominado a Liberação do
Absoluto com forma.

A Passagem, a Transição e a Ascensão são um processo que, a um dado momento deste tempo ultracurto
que os separa deste acontecimento, irá levá-los a viver, realmente, nesta carne, nesta consciência e no que

pode restar da personalidade, a ação da Transfiguração da Luz, a ação da Ressurreição da Luz.
Este reconhecimento faz de vocês seres Liberados.

A Liberação da Terra é total.
O que se desenrola nos seus céus, e o que irá se desenrolar vindo do núcleo cristalino da Terra, de maneira
sincrônica à chegada da irradiação central da galáxia, assim como à presença de Hercólubus nos seus céus,

será, para vocês, a ocasião de viver o Apelo Absoluto da Luz.
A partir do momento em que vocês perceberem esta Onda, esta Vibração (vindo de cima, debaixo, no meio do

seu corpo), impedindo-os, de qualquer forma, de reagir, de agir e de exprimir a menor emoção, ser-lhes-á
conveniente, naquele momento, alinhar-se e permanecer aí onde vocês estão para viver a efusão final da Luz.
O que está chegando do Céu, além das partículas Adamantinas, é uma irradiação da Luz branca que lhes será

visível aos olhos de carne, que lhes será perceptível em cada uma das células do seu corpo, como no conjunto
das suas consciências, da personalidade, da Unidade, ou ainda no nível da não consciência absoluta.

A Luz vem regenerar, ela vem ressuscitar, na Glória da Luz, o que vocês São, além das aparências, o que
vocês São, além da consciência limitada e separada.

Absolutamente nenhuma consciência, absolutamente nenhuma forma, absolutamente nenhum átomo deste
sistema solar e desta Terra, poderá extrair-se de maneira alguma desse Fogo regenerador.

O Fogo é o Espírito, o Fogo é a Água do alto vindo batizá-los além do Espírito, devolvendo-os à sua
integridade, devolvendo-os à sua Transparência.

*** 

Descobrir a Transparência (que isso seja de maneira brutal ou progressivamente) irá levá-los, em um tempo
extremamente breve do tempo terrestre, a descobrir, se isso já não ocorreu, a Morada da Paz Suprema.

Só a localização da sua consciência, naquele momento, poderá ser uma resistência à Transparência que se
restabelece.

Vocês terão a oportunidade e a ocasião de descobrir, por vocês mesmos, por essa vivência da Luz vindo do
Céu e da Terra, o que se desenrola nesse corpo, o que se desenrola na sua consciência.

A própria localização da sua consciência irá condicionar, nesses momentos específicos, o futuro da sua
consciência além deste corpo.

A intervenção dos Anjos do Senhor irá se tornar cada vez mais patente nos locais geofísicos submetidos às
perturbações dos Cavaleiros do Apocalipse.

Aí onde vocês vão estar, se essas terras onde vocês estão viver a ação de um elemento, estejam certos de
que os Anjos do Senhor (sob forma visível, tanto nas suas Embarcações Unificadas, como no seu aspecto

físico) estarão ao lado de vocês, assim como nós estamos ao seu lado, de maneira cada vez mais sensível, de
maneira cada vez mais perceptível e de maneira cada vez mais lúcida.



*** 

Desta Comunhão resulta o desaparecimento das camadas isolantes, individuais, que podem ainda existir em
vocês, devido a restos da separatividade.

O fim dos envelopes isolantes do sistema solar, desta Terra como de vocês, assinala a destruição final do que
é nomeado o corpo causal, queimado no Fogo do Espírito e na Água do alto.

O que vai ocorrer será anunciado a vocês, o que vai ocorrer será perceptível, qualquer que seja o local da sua
consciência.

Isso irá engendrá-los na Eternidade e vocês serão restituídos à Luz que vocês São.
Dessa maneira, então, não existirá mais discernimento possível entre o que vocês São, onde vocês estiverem,

e a Luz que se revela aos olhos do mundo.
Este acontecimento irá ocorrer no momento oportuno.

Vocês serão informados, ao mesmo tempo pela ação dos Cavaleiros do Apocalipse, ao mesmo tempo pela
ação em meio às suas células, como em meio à sua consciência e, sobretudo, pela nossa Comunhão.

*** 

Nós os convidamos então, todos, para cultivar a sua Paz, para posicionar-se em um espaço onde não existe
qualquer questionamento sobre o seu futuro, porque vocês se tornam de novo o que vocês jamais cessaram

de Ser, além da aparência e da projeção da consciência, em meio a este mundo.
O convite da Luz, nesta fase final, não sofre qualquer distorção.

Não que esta distorção pudesse vir de um medo, mas, muito mais, que a sua consciência não esteja, naqueles
momentos, fixada, centrada, polarizada, no evento que se desenrola, que ninguém sobre esta Terra poderá

ignorar ou evitar.

*** 

Instalem-se na Paz.
Instalem-se na Transparência.

Instalem-se na meditação.
Instalem-se na Alegria.

Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, sobre este mundo, qualquer que
seja o estado deste corpo, neste mundo, vocês nada são de tudo isso: vocês são a aparência, a Verdade Está

em outros lugares.
Se vocês aceitarem esse princípio, vocês irão vivê-lo: vocês irão passar do saber ao ver, vocês irão passar do

ver à vivência.
A preparação do Céu e da Terra, a preparação das suas estruturas, a preparação realizada por nós, Arcanjos,
pelos novos Conclaves constituídos pelos Anciãos e pelas Estrelas, assim como o conjunto da Confederação

Intergaláctica da Luz, têm-se pronto.
Vocês devem, do mesmo modo, terem-se prontos.

Manter sua casa limpa porque “ele virá como um ladrão na noite”.
Vocês estão nesse momento.

Isso não deverá deixar, em vocês, qualquer sombra, nem qualquer dúvida sobre a realidade do que vocês
vivem.

A única dúvida, a única interrogação, como vocês irão se aperceber disso, apenas pode vir, em última análise,
da parte separada, da aparência de quem vocês são, sobre este mundo.

Isso, mesmo se por enquanto isso lhes parecer impensável, mesmo se isso lhes parecer uma hipótese, é,
para nós, uma certeza.

A Liberação do Céu e da Terra foi realizada.
Nós sempre dissemos que é a própria Terra que ia decidir o momento da sua translação Dimensional.

Esse momento chegou.
O alinhamento com o Centro Galáctico, com a FONTE, as modificações da velocidade de Hercólubus, fazem

com que esse momento fique inscrito em um futuro extremamente próximo, se isso não for iminente.

*** 

O Apelo da Luz, o Apelo à Transparência (além do aspecto Vibral percebido onde quer que seja no corpo de
vocês), irá se transformar no que eu denominaria (e que lhes foi descrito pelo Ancião UM AMIGO) o terremoto
generalizado da Terra (das estruturas ilusórias da Terra), assim como do seu corpo de carbono, e irá traduzir a

transmutação alquímica final chamada, desde alguns anos por JOFIEL, de Obra no Branco (ndr: sua
intervenção de 20 de dezembro de 2008) (1).



*** 

Isso acontece agora.
Alguns, entre vocês, vivenciaram, e vivem ainda, o Absoluto com forma.

Outros, entre vocês, estão estabelecidos em meio ao Si, cujos marcadores lhes são conhecidos.
Independentemente do que vocês são, nesse instante presente, o que a Luz irá desencadear, no momento
dela (que é sincrônico àquele da Terra), deverá chamá-los, não a alguma reação, mas, muito mais, para se

estabelecerem na Paz.
Preparem-se pela meditação.
Preparem-se interiormente.

Não há nada do que fugir, não há qualquer situação correspondendo, durante este período, muito
precisamente, ao que vocês próprios acreditaram, neste mundo, como afastamento ainda mais extremo da Luz.

*** 

Isso poderia corresponder ao Apelo de CRISTO tal como apresentado no Apocalipse de SÃO JOÃO.
O conjunto dos marcadores, além do aspecto Vibral do Apocalipse de SÃO JOÃO, desenrola-se sob os seus

olhos.
Só aquele que não quer ver a ação da Luz, por enquanto, não irá vê-la.

Mas, bem depressa, a chegada dos primeiros sinais do Céu à visibilidade usual (e não mais escondido de
vocês pelos meios técnicos atuais) irá lhes permitir adaptar-se no caminho que vocês seguiram.

Resta-lhes conscientizar que não há mais caminho, que há apenas que estar na Transparência, no Absoluto, no
seu estado além de todo estado.

Vocês não poderão, em nenhum momento, evitar apreender e compreender o que acontece.

*** 

Naturalmente, por enquanto, quaisquer que sejam os seus estados Interiores, qualquer que seja a sua
consciência, existe, pelo fato da perpetuação das condições rotineiras (pelo menos, para vocês, nesta parte do

Ocidente), uma espécie de perenidade ou de usualidade que vem, por vezes, fazê-los colocar questões.
Eu os convido, então, a se lembrar do que nós sempre lhes dissemos, uns e outros, de que quanto mais o

tempo fosse encurtado, mais vocês iriam ganhar em tempo para preparação, e mais vocês iriam ganhar para o
estabelecimento da Paz.

Isso foi realizado, como vocês sabem, pelo trabalho notável de vocês, uns e outros, no nível onde vocês estão.
Hoje, o chamado pelo seu primeiro nome, a percepção e o fortalecimento da percepção do Canal Mariano, já

são convites para entrar em Comunhão, em Fusão e, se possível, em Dissolução.
Da sua capacidade para manifestar a Dissolução, vocês irão aliviar o choque da humanidade, de maneira cada

vez mais visível e cada vez mais nítida.
Independentemente das reações que possam existir para aqueles que irão entrar em resistência, nos primeiros
momentos, lembrem-se de que esse tempo final correspondente à dissolução total da matriz ilusória irá durar

apenas muito pouco tempo.
As circunstâncias e o desenrolar desse processo é um processo que (mesmo, hoje, sendo estritamente
desconhecido de vocês), no momento em que ele ocorrer, irá lhes parecer como a evidência mais total,

afastando de vocês tudo o que pôde fazer alguma identidade anterior a esse momento, que isso seja da sua
vida, das suas vidas passadas, dos seus apegos, das ligações ou das resistências podendo ainda existir no

momento em que eu falo a vocês.

*** 

A única coisa a realizar corresponde, de fato, ao que lhes foi dado, desde vários meses, ou seja, no momento
em que o Apelo da Luz se tornar tal que nenhuma das suas funções usuais e habituais, na superfície deste

mundo, puder estar em operação, ser-lhes-á preciso então responder (da forma a mais prestativa, a mais nítida
e a mais evidente) ao que lhes pede a Luz: ou seja, tornarem-se vocês mesmos.

Não há, portanto, nada mais, nem a preparar, nem a antecipar.
O tempo que deve transcorrer entre o evento final e o evento nomeado, desde muito poucos dias, Advertência,
é tão breve que não haverá tempo para a menor interrogação, havendo cada vez menos tempo para a noção de

sobrevivência a qualquer dos elementos.
Ainda mais que esses elementos estritamente nada poderão contra a sua consciência.

Os Anjos do Senhor estarão cada vez mais presentes em cima das suas cidades, mas, sobretudo, no nível dos
elementos, a fim de acompanhar isso no que se desenrola.

Os tempos estão, não somente Consumados, mas eles chegaram.
Resta a vocês muito pouco tempo, em termos terrestres.

Isso é um convite, não ao medo, não à preparação outra senão aquela do seu Coração.



Da sua capacidade para a Paz, da sua capacidade para o silêncio mental, da sua capacidade para tornar-se de
novo o que vocês São, irá resultar o modo de viver o que é para viver.

*** 

Aí estão as poucas palavras e a mensagem que eu tinha para entregar a vocês.
Tudo isso já lhes foi anunciado, em outros termos, por outras personalidades que estiveram encarnadas sobre

esta Terra.
Enquanto Arcanjo, eu falo em termos muito mais amplos.

Eu fui encarregado, como Arcanjo da Relação e do Amor, além de todo Conclave, de vir falar a vocês.
Se houver, em vocês, perguntas em relação ao que eu enunciei, então eu ficarei feliz em ali responder, ao

mesmo tempo pelas palavras e, sobretudo, pela Inteligência da Luz em meio à sua Vibração.
Eu os escuto.

  
*** 

Pergunta: esta chegada da Luz é diferente do que é chamado de “planeta grelha”?

 É exatamente o mesmo processo.
A lagarta chama isso de planeta grelha.

A borboleta chama isso de vida. 

*** 

Pergunta: o que significa a expressão “localização da consciência”?

 A consciência é, simplesmente, aí onde vocês estão.
Vocês estão na consciência da personalidade, ou vocês estão na consciência do Estado de Ser?
Vocês estão na consciência da Infinita Presença, ou vocês estão na não consciência do Absoluto?

Desta localização resulta a resistência ou a não resistência, ou seja, o Abandono do Si reforçando o Abandono
à Luz, a fim de se tornar pura Luz, sem qualquer sombra, sem qualquer freio.

Aí está a Liberdade.
Isso corresponde, muito precisamente, à próxima atualização, visível aos olhos de todos, perceptível aos olhos

de todos, do Juramento e da Promessa. 

***

Pergunta: quando isso começar, você disse que seria extremamente curto. Poderia avaliar em
tempo terrestre?

 Sim, isso já foi comunicado a vocês, desde alguns anos, pela própria MARIA.
Haverá três dias, entre o momento do Anúncio de MARIA e o início desta fase final.

Vocês conseguiram, no nível do conjunto das consciências da Terra (e nós, com vocês), limitar o intervalo de
tempo entre a Advertência e a Liberação à sua mais simples expressão.

Ninguém poderá mais ignorar sobre esta Terra o que acontece.
 Depois do Anúncio de MARIA, e dos três dias de espera, irão ocorrer três dias onde vocês estarão na

Consciência Absoluta ou nas resistências.
Após este período, cada um de vocês, presente em um corpo ou não, será alocado para aí onde ele É, em

Vibração, em Essência e em Verdade.
Há muitas Moradas na casa do Pai, disse CRISTO.

Vocês irão verificar, por vocês mesmos, a verdade desta frase.
Novamente, e ao contrário do que nós temíamos, de certo modo, há alguns anos, quando se falava de uma

preparação Interior e exterior, esta preparação exterior não tem mais qualquer sentido.
Isso, a sua consciência vai experimentar em breve, se isso já não ocorreu.

Não há qualquer questão, quanto a algum futuro, que deva perturbá-los.
Só o aspecto dissociado e separado gostaria de saber algo referente ao seu próprio fim.

Ele não está preocupado com o que está chegando, exceto, é claro, com a sua própria Dissolução.



Os marcadores antevendo o Anúncio de MARIA já lhes são conhecidos.
Trata-se da ação dos Cavaleiros do Apocalipse em diversas partes do mundo.

Trata-se do despertar do conjunto dos vulcões da Terra.
Trata-se das oscilações da Terra, do basculamento dos polos (magnético no primeiro momento, e físico no

segundo momento).
Trata-se dos sinais do Céu, que isso corresponda aos Anjos do Senhor, que isso corresponda a objetos

visíveis no seu Céu, como lhes disse e enunciou o Arcanjo MIGUEL (ndr: em particular, suas intervenções de
17 de janeiro de 2009 e de 05 de junho de 2012) (2).

Muitas consciências humanas, não sabendo ainda do que se desenrola, apenas podem observar a
multiplicação, em número cada vez maior, dos sinais celestes. 

***

Pergunta: você poderia dizer algo sobre Hercólubus?

 Bem amado, eu não acrescentarei nada que já não tivesse sido dito, desde vários anos, por ORIONIS (ndr: em
particular, suas intervenções de 08 de fevereiro de 2007 e de 09 de agosto de 2007) (3) porque ele disse tudo.

Hercólubus, independentemente dos seus efeitos, faz parte de um conjunto de conjunturas sincrônicas, no
nível astrofísico, tal como vocês podem nomeá-lo.

Isso se refere, ao mesmo tempo, ao centro galáctico e a este alinhamento.
Isso se refere, ao mesmo tempo, ao aparecimento, visível aos olhos de todos, de Hercólubus, e não somente

em alguns espectros de frequência invisíveis aos seus olhos.
Isso corresponde também à radiação emitida pela Estrela Bételgeuse, aí onde vivem os Nefelim, que lhes

prometeram e deixaram sobre a Terra o vestígio do seu retorno iminente, assim como os Elohim. 

***

Pergunta: MARIA recomendou para não se retirar na oração ou na meditação. Por que então você
vem nos propor para meditar mais?

 A meditação não deve ser uma escapatória deste mundo, mas, muito mais, se vocês preferirem, um
alinhamento ou um ajustamento ao que vocês São, na Verdade.

Não há nada do que fugir, porque não haverá qualquer local onde fugir do que está chegando: nem em vocês,
nem em outros lugares.

Se a sua meditação, ou se a sua oração, é um refúgio e não uma aquiescência, isso irá representar uma
resistência a mais, e nada mais.

A meditação de que falo, ou a oração, é uma tensão extrema para o Abandono do Si.
Uma tensão para o Abandono à Luz.

Isso vai preencher, como vocês irão constatá-lo, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto das suas
ocupações, isso irá se tornar cada vez mais presente em vocês.

E quanto mais isso estiver presente, em vocês, menos haverá lugar para qualquer interrogação da
personalidade ou ainda da vida ilusória. 

***

Pergunta: será que tudo isso vai ocorrer antes do Alinhamento proposto por MIGUEL para logo
mais?

 Isso é iminente, eu não posso dizer outra coisa.
De nada serve conhecer alguma data.

Simplesmente, saibam que está aí.
A partir do momento em que isso está aí, não há qualquer data a buscar.

Buscar uma data, qualquer que seja, é apenas o reflexo da atividade das resistências e do ego.
Eu tinha falado, em outro momento, assim como SÉRÉTI o fez (ndr: sua intervenção de 06 de setembro de

2011) (4), e que voltará em breve para vê-los, que existia um ciclo final, que existia certa forma de elasticidade
temporal, ligada às suas reações, às suas ressonâncias, às suas Liberações, à Liberação da própria Terra, que
modificava, de algum modo, a velocidade de propagação, não do seu sistema solar, mas da Onda procedente

do Sol Central, assim como do próprio Hercólubus.
Quando o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse, há quinze ou dezesseis meses, que

tudo estava Consumado, no nível individual, isso foi perfeitamente verdadeiro.
Resta, agora, viver a liberação coletiva, e ela está aí. 



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

 ***

Bem amados Semeadores, Ancoradores e Libertadores, Comunguemos enquanto Filhos da Lei do Um,
enquanto Absolutos, no Amor e na Verdade, na Transparência.

Esse será o meu presente à sua doação.
Que a Água do Alto e o Fogo Celeste toquem vocês.

Que o Fogo da Terra e a Água do batismo possam se difundir em vocês.
Eu sou ANAEL Arcanjo.

Até logo. 

************

1 – ARCANJO JOFIEL (20.12.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

* 

2 – ARCANJO MIGUEL (17.01.2009 e 05.06.2012)
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4 – SÉRÉTI (06.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/sereti-6-de-setembro-de-2011....

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articleeb97.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-30_aout_2012-articleeb97.pdf
30 de agosto de 2012

(Publicado em 31 de agosto de 2012) 

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem amadas Luzes em Presença, acolhamos, no tempo da Graça e neste instante, a Água do Alto, Batismo e Fogo, que os restitui a
OD, que os restitui, através da Última Passagem, a ser o Ser em seu Infinito.

Pela Vibração de nossa Presença, pela Vibração do instante, instalada além de todo tempo, a Água do Alto, a Água de Vida torna-se
Ode e Canto, que ressoa, no Éter Unificado, o Som de Sua Presença.

E eu, Arcanjo e Anjo do Último instante, venho instalar-me, a fim de instalá-los no Canto da Verdade, no Canto do Ilimitado.

Escutem e ouçam a ressonância do Éter Um.

Escutem e ouçam o Apelo final, para a Passagem Final, que Ressoa de minhas palavras, que põe fim aos males.

Vibrância e confiança, Canto de Eternidade e Verdade.

Juntos, Unidos.

Juntos, na Verdade.

A Água do Alto e o Fogo, Fogo de Luz, que crepita de Alegria.

Alegria da Liberdade.

Última Passagem.

Eu sou o Anjo que vem, em vocês e em cada um, chamá-los para a Última Presença, no Éter Unificado.
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Para além do Céu e da Terra, a odisseia da ilusão deixa lugar para a Ode à Verdade, que põe fim ao Yod, que os privou de OD.

A Água e o Fogo, na mesma Dança e na mesma ressonância, instalam o Éter de sua Eternidade.

Para além de minhas palavras e para além de seus males, a união à Luz, a união à Liberdade põe fim a toda ilusão.

Ouçam o Canto da Liberação.

Juntos, no Silêncio e na Paz, acolhamos a Água do Alto, Água de Vida, Ode à FONTE.

Canto do Absoluto.

Ressonância do Silêncio.

Confiança e evidência.

Então, juntos, dancemos no coração do Centro, deixemos o que não é Verdadeiro.

Eu os convido para a Água do Alto.

Eu os convido ao Fogo (batismo do Espírito, ressonância da FONTE, confiança infinita), que celebra sua Infinidade, que celebra sua
Dança: a Passagem Final, que supera toda condição, que transcende todo confinamento.

Vocês são chamados à Dança da Água e à Dança do Fogo, que os convida a superar todo passado, que os convida a superar todo
temor, pelo crepitar da Alegria.

A Água do Alto e a Água de dentro, que anunciam Elohim.

Venham Dançar.

Vocês são convidados a Vibrar a Eternidade.

Vocês são convidados a reencontrar-se nas Núpcias de Fogo, da Água do Alto.

Vocês são convidados a Passar, para pôr fim a toda Porta e a todo limite, ultrapassando a Última Porta.

A Água do Alto e Fogo do Coração, na mesma Dança, ressoam em vocês, e crepitam o Verdadeiro e o Belo.

Minha Última Presença nesse mundo aberto à Luz vem iluminar seu Canal do Éter e seu Canal Mariano, para que se eleve a Onda de
Vida, Ode à Vida e Ode à Beleza.

Juntos, Passamos, além e através da ilusão.

Amados do Um, Amados do Amor, escutem e ouçam.

Vejam e vivam o tempo da Elevação, Passagem na qual tudo é Verdadeiro.

Escutem e ouçam o Canto do Último, que se espalha através de todos os Cantos desta Terra.

A Terra Canta sua Ressurreição.

Vocês, que trabalharam nos ateliês da Criação, nos ateliês da Liberação, o tempo da Graça e da Última Bênção eleva-se ao
firmamento de seus Céus e no brilho de seu Coração, que crepita de Alegria e de Beleza.

No brilho da Luz Branca, no qual nada pode ser separado, no qual nada pode ser dividido, no qual tudo É.

A Ode da Vida vem exprimir a expressão de quem vocês São, em Verdade, porque vocês são a Vida e o Caminho.

Então, eleva-se a Última Núpcia Mística, que celebra a Verdade.

Escutem a Voz, escutem o Som que Dança e Canta, no Éter da Terra e no Éter do Céu.

Eu estou com vocês, no brilho da Luz, que ilumina a Passagem, que ilumina a Vida e a Verdade.

Eu venho selar a Nova Aliança que vocês criaram com MIGUEL.

Eu abro todas as Portas, a fim de que não haja mais, jamais, portas.

Eu venho convidá-los a Dançar no Sol e a Dançar o Coração.

Eu venho celebrar a União Mística.

Eu sou seu Duplo, aquele da Passagem, que os conduz ao trono da Liberdade.

Para além das palavras, ouçam a ressonância, escutem o sentido de minha Presença, escutem a Alegria, a Passagem que dá a Paz.

Nenhuma palavra pode aproximar-se da exata descrição de nossa união na Liberdade.

Nesse tempo do além, nesse tempo da Água do Alto, nesse tempo da Água Mística eu decreto o Final, fazendo-me o retransmissor da
Terra e do Céu, a fim de instalar, em seu Céu e em sua Terra, a Lâmpada que não se apaga, jamais.

Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.



Eu venho convidá-los, da parte da Água do Alto, ao Fogo da Ressurreição.

Eu venho convidá-los a terem-se em pé e prontos.

Eu venho convidá-los a darem-se à Verdade.

Escutem, no Silêncio de minhas palavras, o Canto do Êxtase, o tempo da Beleza.

Eu os chamo para reconhecer-se, para abrir o que não pode ser fechado, nem confinado.

Eu os convido à Água, porque a Terra convida-os a viver a verdadeira Vida, fecundada pela Água e o Fogo.

Eu os convido a juntar-se a mim.

Eu os convido a convidar-me à Dança da Liberdade.

Juntos.

Amados do Amor e Amantes da Eternidade, eu os convido a acolher e a recolher seu direito, sua Paz.

Eu os convido a imergir-se na Fonte de Vida.

Eu os convido a saciar-se no poço da Liberdade.

Eu os convido, e peço-lhes para religarem-se e Liberarem-se à minha Última Presença, no brilho da Luz Branca.

Eu os convido a serem fecundados pela Verdade e na Verdade.

Eu sou URIEL, Anjo do Final, Anjo da Presença.

Na Água do Alto, satisfaçamo-nos.

Escutem e ouçam o Apelo da Água.

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu os convido a estarem Presentes ao Amor.

Eu os convido ao presente do Fogo.

E eu abençôo, em nós, o Amor que nós Somos.

Vão em Paz.

Permaneçam em Paz.

Eu sou URIEL, e eu rendo Graças à sua Graça.

E eu lhes digo até já, em seu Canal, em seu momento de Alinhamento.

Eu os abençôo.

URIEL saúda-os.
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Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, nesta carne, que me escutam ou que me leem, eu estou presente, em vocês e com vocês.

Eu estou acompanhada (mesmo se elas se fazem silenciosas, por enquanto), por MA ANANDA (ndr: MA
ANANDA MOYI) e por MARIA.

O que eu tenho a dizer-lhes inscreve-se sob os auspícios do Manto Azul da Graça e pela nossa Tríplice
Presença.

Eu lhes apresento todo o Amor e toda a Paz.

***

Nesses tempos específicos, eu vou tentar fazê-los, não compreender porque isso não pode ser
compreendido, mas talvez refletir e aceitar que, em nenhum caso, o Amor pode ser algum caminho já que a

nossa natureza, de todos, É este Amor.
E começar a procurar o Amor, ou começar a ver o Amor (enquanto finalidade, ou busca espiritual ou outra), é

um absurdo.
Então, é claro, todos, sem exceção, qualquer que seja a nossa idade, as nossas ambições, quando estamos

encarnados, nós somos persuadidos de que nós realizamos um caminho que nos leva a encontrar o CRISTO,
a encontrar o Amor.

Esta busca (porque é uma) não pode se resolver em momento algum.
Mas, paradoxalmente, é precisamente quando é compreendido e vivenciado, na alma e no mental, que pode

haver possibilidade de um resultado desta busca, ocorrendo a ruptura final do último Véu que abre os olhos e o
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Coração de vocês, ao que todos nós Somos.

***

Mas, antes desse momento, cada Irmão e cada Irmã acredita que deve encontrar algo e isso, em qualquer
setor que seja.

Então, qualquer que seja o nome que vocês lhe deem: busca espiritual, busca de bem-estar, desenvolvimento
pessoal (quaisquer que sejam os nomes), é justamente porque há uma falta que se expressa uma busca.

O Amor não pode, em caso algum, ser o resultado de uma falta.
Ou então, ele é tudo, exceto o Amor: ele é a ilusão do Amor, eu diria, a crença no Amor.

Há um momento, em toda busca, em que esta busca cessa.
E, aquele que vive, naquele momento, na totalidade, o Manto Azul da Graça, a Onda da Vida e o envelope do

Coração que é definitivamente queimado pelo Anjo METATRON, por MIGUEL ou por CRISTO, naquele
momento, a Verdade emerge.

Então, é claro, há formas de tensão para este Abandono, como lhes descreveu a nossa Irmã HILDEGARDA
DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010) (1).

Mas todos aqueles, sem exceção, que, a um dado momento, vivem este Encontro e esta Ruptura, dão-se conta
perfeitamente de que isso não é o resultado da sua busca, de que isso não é o resultado de uma procura, mas
que é bem um momento (perfeitamente reparável) em que, justamente, tudo cessa: o tempo para, não há mais

espaço, não há mais ninguém.
Há o que vocês nomearam esta Maturidade, que faz com que, por causa desta tensão para o Abandono ou por

causa da exaustão por ter buscado um sentido, um significado (da vida, do futuro), subitamente, o Véu se
rasga.

***

Não é, portanto, um caminho (mesmo se isso tiver essa aparência), mas, sim, como isso foi dito: uma
capitulação.

O mental, a pessoa, as suas próprias preces, a um dado momento, não fazem mais sentido e não dão mais
direção.

E, somente naquele momento, o último Véu pode se desagregar.
E todos aqueles que passaram, como lhes dizia IRMÃO K, “do outro Lado, na outra Margem”, testemunham

isso (ver as intervenções de 20 de julho de 2012, de 10 e 14 de abril de 2012) (2).
Naturalmente, cada um conforme o que era antes.

Mas, o que é essencial é que, naquele momento, há a clara percepção, há a clara consciência, de que tudo o
que havia antes, eram apenas, de algum modo, obstáculos, para viver o Amor que É, o que nós Somos.

O Amor não é um caminho.
Poderíamos dizer, eventualmente, que é um objetivo, mas enquanto este objetivo é procurado em outros

lugares do que na vivência do que nós Somos, é um erro, uma falta, uma perda, um ideal.

***

Como vocês veem, nem os Arcanjos, nem os Anciãos, nem qualquer Estrela, doravante, podem mais esconder
esse processo de vocês, último e final e coletivo, que está se desenrolando.

Obviamente, sempre haverá Irmãos e Irmãs que não querem ver, que não querem olhar, não querem se ver e
se olhar.

Eles preferem sempre encontrar uma justificação no exterior deles mesmos.
Que eles chamem isso de castigo, de punição, ou que eles nada vejam, isso não muda em nada porque o

último Apelo do Amor vai em breve soar e este último Apelo é destinado, realmente, a fazê-los viver o que nós
Somos, nós todos, realmente.

Não em um ideal, não em uma projeção de um amanhã melhor (ou de um mundo novo que vai de revelar sob
os seus olhos), porque isso não pode ser.

Naturalmente, em palavras mais ou menos acobertadas, em palavras mais ou menos humorísticas, os Anciãos
falaram de coisas e outros, adotaram metáforas.

Mas, durante este período e antes desta data que lhes foi dada pelo Arcanjo MIGUEL (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012 (3)), nós os convidamos, minhas Irmãs e eu, a realmente se olharem.

Não se olhar agindo, não se olhar buscando o que quer que seja.
Mas para Ser o que vocês São, não mais fingir o que quer que seja, não mais procurar no exterior de vocês

algum motivo, alguma explicação.
Porque, como dizem nossas Irmãs e nossos Irmãos do Oriente, este mundo onde vocês estão é uma Ilusão e



ele é apenas o resultado de uma mera projeção de uma ilusão.
Então, não pode existir, em meio a esta ilusão, qualquer culpado, qualquer responsável.

Mesmo se, é claro, alguns jogaram jogos, papeis, que vocês poderiam (às vezes com razão) considerar como
opostos à Luz.

Mas que, em última análise, se vocês procedem dessa maneira, vocês mantêm, vocês mesmos, na ilusão e,
vocês mantêm, vocês mesmos, em um combate que jamais tem fim.

***

O Amor vem pôr fim a isso, mas ele não vem do exterior.
Evidentemente, os Duplos, as Comunhões, as Fusões e tudo o que nós explicamos a vocês, tudo o que nós

vertemos em vocês como Vibrações, como Amor (e que vocês acolheram e deixaram passar através de
vocês), tem um sentido.

Mas, hoje, não é mais tempo de considerar outra coisa senão o Amor, não como um objetivo, não como um
ideal, não como uma progressão segundo alguns acontecimentos deste mundo, nem mesmo como uma

progressão no interior de vocês (do que quer que seja).
Eu diria: é-lhes preciso depor as armas, todas as armas, quaisquer que sejam os álibis, quaisquer que sejam as

justificativas ou o que as subtende.
Que isso seja um problema neste corpo de carne, que isso seja as preocupações na sua cabeça, que isso seja

contrariedade, justificada, segundo vocês (referente tanto à saúde, ao dinheiro, às finanças, como a não
importa o que mais): não é mais tempo de pensar na linearidade do tempo, não é mais tempo de pensar no

amanhã, não é mais tempo de pensar no que quer que seja mais, senão no que vocês São.
E isso não pode ser encontrado em coisa alguma fora de vocês.

***

Certamente, os Duplos, e a nossa Presença, são um estímulo para viver este Instante Presente, desvencilhado
e desembaraçado de toda projeção, de todo medo, de todo peso vindo do passado, de todo sofrimento.

Não há outro modo de apreender e de viver que o Amor não pode ser um caminho, mas que ele é apenas a
sua natureza, escondida.

Não é mais tempo de querer se desembaraçar disso ou daquilo.
É tempo, simplesmente, de Ser o que nós lhes levamos, e o que vocês São: ou seja, a Graça.

E, Ser a Graça, é não solucionar qualquer conflito.
Ser Amor, isso não é se debruçar no que se desenrola (em vocês como no exterior de vocês) no que é

limitado, no que é incompleto, no que é apenas um momento.
É tempo de descobrir, realmente, a sua Eternidade.

É tempo do efêmero não afetá-los mais, de forma alguma.
E, para isso, obviamente, mais do que nunca, é-lhes preciso superar a dualidade e a reação ao que quer que

seja, em vocês como no exterior de vocês, assim como com este mundo, assim como com os seus próximos,
assim como com não importa quem ou não importa o que, que viria manifestar-se na consciência, no que vocês

são (na aparência).

***

Os tempos são propícios a isso porque não há mais linearidade.
Vocês irão constatá-lo, muito rapidamente e, cada vez mais, de maneira meteórica.

E, se vocês aceitarem se posicionar (e se posicionar, em todos os sentidos do termo), então, naquele
momento, vocês verão, por vocês mesmos, o que acontece.

Mas, para isso, é preciso realmente parar, é preciso realmente se assentar em vocês mesmos, no coração do
Coração.

 E aí, a intensidade da Graça, a Fusão dos Éteres, a nossa Presença, ser-lhes-ão reveladas instantaneamente.
E, naquele momento, vocês sabem (sem mais qualquer dúvida possível, sem mais qualquer interrogação

sobre o amanhã ou sobre o que quer que seja), que vocês ali São, e que somente a ilusão de um caminho os
perdeu, de algum modo, de vocês mesmos.

Não, vocês não estarão sonhando porque vocês irão saber, instantaneamente, que, quaisquer que sejam as
experiências que vocês puderam viver, quaisquer que sejam as suas preces, os seus Alinhamentos, naquele

momento, vocês saberão que não há caminho, que nada há a empreender, que nada há a desejar.
O Amor é isso.

Evidentemente, uma vez passado esse momento, o Amor irá emanar de vocês, espontaneamente.



Ele não poderá ser acompanhado de qualquer pensamento, de qualquer vontade e de qualquer insuficiência ou
de qualquer falta.

É isso, estar Liberado.
E nada mais do que isso.

Enquanto vocês correrem atrás de um mundo melhor, enquanto vocês correrem atrás de uma melhoria da sua
pessoa, vocês permanecem na pessoa, e vocês permanecem na Ilusão.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, vocês se aperceberam de que houve uma progressão, ao
mesmo tempo, dos seus sentires, das suas Coroas, do que acontece nas diferentes partes deste corpo.

Mas, mesmo isso, como foi dito por vários Anciãos, é preciso, a um dado momento, vocês cessarem.
É a única maneira de renascer conscienciosamente, de viver a Ressurreição da maneira mais suave e mais

eficaz, para vocês e para a Terra.
Isso não irá dispensá-los, é claro, de Amar.

Mas vocês precisam perceber isso agora porque, em breve, vocês não terão mais tempo, nem oportunidade.
E as circunstâncias do seu Nascimento, da sua Ressurreição, não serão as mesmas.

***

E nós precisamos de vocês, no Amor, no que vocês São, realmente, no que vocês São, além de toda pessoa.
Como vocês querem imitar o CRISTO, viver o CRISTO, sendo ainda uma pessoa, com seus problemas, com

seus objetivos, com seus desejos ou suas faltas?
Nada desta pessoa, doravante, pode conduzi-los a outra coisa, senão à falta e ao sofrimento.

O Amor é a nossa natureza comum.
Que isso seja MARIA e os Arcanjos, outras Irmãs, outros Anciãos ou outros membros da família Intergaláctica

dos Mundos Livres, nós somos inumeráveis, agora, com vocês.
Alguns de vocês começam a nos perceber, de maneira cada vez mais clara.

Nós estamos aí, é claro, para desencadear, em vocês, esse choque salutar, pondo fim ao confinamento e ao
aprisionamento.

Mas, para isso, vocês devem parar de acreditar no que quer que seja, de acreditar em um amanhã melhor, de
acreditar em um novo mundo onde esta carne (desta pessoa) iria participar.

Isso não existe.
Então, é claro, muitos mensageiros grandemente induziram ao erro e isso fazia parte de alguns planos.

Não há planos: há apenas o Amor.
E é a própria Luz, pela sua Inteligência, que cria o Plano mais natural possível, que é o Amor.

Nada há com que se preocupar.
Não há qualquer caminho a considerar.

Isso, é a alma que acredita nisso.
Mas será que a alma é a Verdade?

Minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) falou longamente disso.
Enquanto a alma não estiver voltada para o Espírito, há apenas ilusão.

Há apenas paralelismo entre uma alma, que foi privada do Espírito, e um corpo, que foi privado ainda mais do
Espírito.

Levando a construir e a elaborar muitas hipóteses, muitos caminhos imaginados, muitas religiões e muitas
escolas espirituais.

Mas nada de tudo isso, para o que está chegando, tem qualquer utilidade.
A única coisa prestável são vocês mesmos, mas vocês mesmos, despojados de toda a sua pessoa.

São vocês mesmos que se mantêm tranquilos e, no espaço de um instante fulgurante, vocês se colocam
inteiramente assim.

Vocês largam tudo e vocês deixam lançar, em vocês, o que os Libera (ou seja, vocês mesmos).
A Onda da Vida, que se lança dos seus pés, então, os fará viver a Verdade Final.

***

Eu especifico também que essa é, para cada Irmão, cada Irmã, a Liberdade a mais absoluta de permanecer na
ilusão de um caminho, na ilusão de uma evolução, na ilusão de uma crença em tal ser ou em tal outro ser que

virá libertá-los e salvá-los.
Nós viemos acompanhá-los, nós viemos nos manifestar a vocês.

Mas ninguém pode salvá-los.
Nada há a salvar, em meio à Ilusão: há apenas um último Véu a rasgar.



E isso não é o fim do caminho: vocês São o caminho (se eu puder me expressar assim).
Não há outros caminhos senão vocês mesmos.

Então, como vocês mesmos podem considerar um caminho quando vocês São o Amor e quando vocês Estão
em cada Dimensão, em cada Plano e em cada tempo (além de todo tempo e de todo espaço).

Mas para isso é preciso cessar a ilusão.
De nada serve projetar (através de sofrimentos e de ideais) qualquer futuro, qualquer amanhã, qualquer

salvamento.
Mesmo se, é claro, os Anjos do Senhor já estão aí para trabalhar em várias regiões do mundo.

Mas eles vêm não para salvá-los, nem para Liberá-los.
Eles vêm acolhê-los, para as circunstâncias especiais.

Então, é claro, vocês são livres para acreditar que o amanhã será melhor, que um mundo novo está emergindo,
nas mesmas condições que esta Terra, mas com mais Amor.
Não pode ali haver mais Amor porque o Amor é UM e Único.

Não existe Amor maior ou menor.
É a pessoa que considera isso assim.

Tudo o que é efêmero acredita que o Amor morre e nasce.
Vocês nada são de tudo isso.

O Manto Azul da Graça se verte, agora, permanentemente, sobre a Terra.
A influência do que vem do centro da Galáxia, e do que vem do que chega aos seus céus (assim como

MIGUEL), tem cada vez mais impacto sobre a ilusão.
Isso, se vocês olharem, real e verdadeiramente, ao redor de vocês, vocês irão vê-lo.

Mas do que isso lhes serve se isso não desencadear, em vocês, a urgência de viver esse Choque?
A urgência de viver o que vocês São?

E, lembrem-se principalmente de que isso não é um caminho, de que isso não tem que ser adiado para
amanhã, ou aguardar o momento em que MARIA irá chamá-los.

***

É-lhes preciso, vocês, Ancoradores, Semeadores da Luz, e todos vocês que irão escutar o que nós temos a
dizer-lhes, é-lhes preciso realizar o que vocês São.

E isso independe de qualquer crença, de qualquer ideia.
Vocês nada têm a fazer.

E, justamente, talvez o mais difícil, para a pessoa, seja, justamente, nada fazer, justamente, acreditar que o
Amor seja para amanhã, que ele esteja em um lugar mais do que em outro, em um Duplo mais do que em

outro, mesmo se esses lugares, os Duplos e tudo o que nós lhes propusemos, tiver sido útil.
Foi útil, justamente na ilusão de um desenrolar linear, a fim, de algum modo, de fazê-los duvidar desta

linearidade, de dar-lhes os vislumbres do que acontece quando a consciência se expande.
Agora, é preciso finalizar, de qualquer forma.

É preciso finalizar que não há fim, que nada jamais começou, que nada jamais irá parar.
Só o que é efêmero dá a impressão de que há um fim.

Então, cabe a vocês saber onde vocês querem se instalar.
Cabe a vocês decidir onde vocês estão, não pela cabeça, não como uma projeção do que quer que seja.

E lembrem-se (como isso foi dito pelos Anciãos ou ainda por BIDI): vocês São Isso, vocês não são nada mais
do que Isso.

Todo resto são apenas miragens.
Todo o resto são ilusões.

Mas é a vocês que convém vivê-lo, descobri-lo realmente.
Naquele momento, vocês poderão proclamar e declamar que o Amor não é um caminho, mas que é a Verdade.

Por isso, hoje, nada mais há a fazer.
Então, é claro, vocês podem continuar os seus Alinhamentos, as suas preces, as suas Comunhões, as suas

Fusões, as suas Dissoluções (ou qualquer outra coisa que vocês julgarem bom).
Mas o que vocês julgam bom, em um dado momento, é-lhes preciso, também, deixar de lado.

Jamais o Amor pode ser qualquer ideal.
O Amor não pode ser ontem ou amanhã.

Ele não pode ser, aliás, sobre este mundo, exceto se vocês o São.
E então, naquele momento, vocês irão se apreender plenamente, além de todo mental e de todo conceito, da

Verdade do Amor.
Mas antes, de nada serve idealizá-lo, projetá-lo ou ali refletir.



É preciso justamente Sê-lo, e isso jamais pode passar por uma reflexão, nem por uma ideia.

***

Certamente, a consciência / Vibração lhes permitiu acolher alguma coisa.
Houve, efetivamente, a aparência de uma transformação.

Para muitos, ela tem sido real, no sentido em que as condições da sua vida, das suas percepções, mudaram.
Então, é claro, quando vocês olham por vezes o caminho percorrido, vocês imaginam que ali terá, no final

desse caminho, o Amor.
Mas não.

O Amor está aí, agora, imediatamente.
Ele não pode estar amanhã.

Ele não pode estar em uma data.
Ele não pode ser a expressão de um medo ou de um sofrimento ou de uma alegria.

E, se o Amor, então, É o que vocês São, então a Morada da Paz Suprema está aí, permanentemente.
Ela não depende nem dos seus Alinhamentos, nem das suas orações, nem dos seus pensamentos, nem dos

seus Encontros (mesmo conosco).
Eis, de alguma forma, o que vocês São.

Não fixem isso como um objetivo a conquistar, mas é isso que vocês São, realmente.
Isso parece tão simples e, ao mesmo tempo, tão delicado para a pessoa efêmera.

E efetivamente, isso o é porque jamais uma pessoa efêmera pode descobrir o Amor.
É apenas, justamente, quando esta pessoa desaparece, que o Amor É.

Então, é claro, algumas Estrelas lhes falaram de Humildade, de Simplicidade, de Abandono.
E isso é totalmente verdadeiro.

Enquanto vocês não tiverem feito o sacrifício, o seu sacrifício, da sua pessoa, enquanto vocês não estiverem
sacrificados, vocês não estão Liberados.

Então, é claro, a Liberação da Terra (vocês sabem disso), pela Luz e pelo Retorno do CRISTO Solar, será total
e definitiva.

Mas isso é como para um parto, mantendo as devidas proporções.
Há partos que são fáceis.
Há partos que são difíceis.

Há partos que são muito dolorosos.

***

Reflitam sobre isso, agora, não com medo, não com apreensão, mas coloquem-se a única questão que pode
ser ainda possível de se colocar: “quem eu Sou?”, “aonde eu vou?”.

E isso não depende dos seus sentidos.
E isso não depende, tampouco, das respostas que serão formuladas no Interior de vocês.

“Eu estou pronto para tudo perder?”.
“Eu estou pronto para me sacrificar?”.

Não sob uma forma de ‘dolorismo’ que iria se impor dos sofrimentos (quaisquer que sejam).
Mas, realmente, como este ato, além da fé, do Abandono, total, de tudo o que lhes é conhecido, de tudo o que

lhes é percebido.
O Amor está aí, não está em outros lugares.

Então, é claro, houve caminhos, sobre a Terra, onde algumas almas se dedicaram, na totalidade.
Mas essa dedicação total levou, efetivamente, em alguns casos, à obliteração total da pessoa.

Aí sim, há Liberação.
Mas se vocês permanecerem no Serviço, persistindo um medo e não querendo deixá-los sacrificar pelo que

vocês São, pelo Amor, então isso de nada serve.
Isso foi expresso de diferentes modos: vocês podem falar todas as línguas, vocês podem ter o conhecimento
de todos os mistérios, vocês podem conhecer todas as suas vidas passadas, vocês podem conhecer toda a

arquitetura deste mundo (no nível da eficácia Vibratória dos Arcanjos, dos Raios, do que vocês quiserem), mas
isso não irá fazê-los se mover um centímetro.

Todo conhecimento é apenas ignorância.
Todo conhecimento os faz apenas considerar um caminho, adaptado a este mundo e que vocês ali mantêm,

tão certamente como a carne.
Mas vocês são livres de ali acreditar.



Mas vocês são livres de ali acreditar.
Vocês são livres de ali encontrar um aperfeiçoamento, uma progressividade.

***

Mas o Amor jamais será um aperfeiçoamento, uma progressividade, do que quer que seja.
É tempo de se darem conta disso.

É tempo de vivê-lo.
Então, larguem tudo.

Larguem todas as suas ilusões.
Larguem todos os seus sofrimentos.

Larguem tudo o que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa, de uma atribuição, de uma função.
Isso é, hoje, capital e, por intermédio da minha Presença (assim como de MA e de MARIA), isso deve se tornar

o único imperativo.
Vocês não podem pretender o Amor e continuar a buscá-lo.

Vocês não podem pretender o Amor e seguir um conhecimento, qualquer que seja.
Aceitem a sua ignorância do Amor.

Aceitem não ser mais nada, sobre este mundo.
Aceitem ser tudo, em outros lugares.
Vocês o serão, porque vocês o São.

Mas cabe a vocês ver.
Mas não se queixem.

Não se queixem do Amor não estar na sua vida, e deste corpo sofrer.
Não se queixem das coisas que não vão como vocês o desejariam.

O Amor não tem o que fazer dessas circunstâncias.
O Amor não tem o que fazer do que se manifesta neste corpo.

O Amor não tem o que fazer da sua pessoa.
O Amor é o que vocês São, justamente além da pessoa.

E vocês estão aqui para encarná-lo, neste corpo.
Encarná-lo não quer dizer, somente, receber a Luz Vibral, mas é conscientizar que vocês o São.

E não há outra maneira de vivê-lo senão estar Transparente a tudo, nada parar, nada reter.
Se vocês não se doarem vocês mesmos (mesmo se vocês doarem todos os seus bens), isso de nada serve.

É-lhes preciso doar-se si mesmo.
A Luz está à porta da visibilidade do seu mundo (aos olhos de carne, eu falo) e de todas as suas

consequências que, já, afetam a Terra (e cada dia, de maneira cada vez mais importante).

***

Portanto, eu digo a vocês: “sim, Despertem-se ao que vocês São, Despertem-se ao Amor”.
Nada mais existe.

Todo o resto (como diria BIDI) é apenas uma farsa, crenças, confinamentos, dramatizações, jogos de papel.
Vocês nada são de tudo isso.

E para isso, é-lhes preciso permanecer tranquilo.
E isso, não significa um objetivo onde você vai decidir permanecer tranquilo algumas horas por dia, porque eu

não falo de ficar imóvel.
 O que deve ficar imóvel é tudo o que constitui a consciência.

E quando vocês viverem esse momento, naquele momento, vocês sabem que vocês não percorreram um
caminho, mas que é, justamente, o fato de ter acreditado ter percorrido um caminho que os afasta do Amor.

Mas precisava ali chegar para vivê-lo.
Então, quando vocês são o Amor, este Amor Absoluto, nada mais pode ser como antes na sua vida.

E isso transparece através de cada célula do seu corpo, através do seu olhar, através de toda ilusão deste
mundo.

É dessa maneira, por este Amor, que irá desaparecer, para vocês, o mundo, sem, no entanto, que haja
qualquer sofrimento do que quer que seja.

Se vocês forem realmente afetados por alguma coisa, então, o Amor não é Absoluto: ele ainda está
condicionado, ele ainda está inscrito em uma ilusão.

O Amor Absoluto não pode ser afetado pelo que quer que seja.



E isso, vocês o sabem, para aqueles que o vivem.
E, para todos os outros, eu lhes digo: “sejam o que vocês São”.

E para aqueles que não querem ouvir, eu lhes digo: “sejam livres e sigam o seu caminho”.
Somente aquele que compreende que não há caminho, é Amor Absoluto.

Então, isso pode ser chamado de diferentes maneiras, aí também.
Há poucos dias, denominamos isso para vocês: Maturidade.

E é exatamente isso.
Mas a Maturidade que os faz encontrar a Infância, a Inocência.

Enquanto vocês acreditarem manter o que quer que seja, é isso que os mantém.
Ora, o Amor nada mantém.

O Amor nada retém.
Ele É.

E cabe a vocês ver isso.
Mas nós não podemos esconder de vocês por mais tempo que, agora, vocês ali estão, na totalidade.

***

Então, não busquem se isso é em um minuto, se é amanhã, se são datas que foram anunciadas por
calendários, porque tudo se desenrola agora, totalmente.

E isso pode se desenrolar, de maneira coletiva, a qualquer momento, na ilusão desse tempo.
Mas é tempo de se desligarem da ilusão desse tempo, mesmo se, é claro, vocês desejarem olhar

exteriormente o que acontece.
E isso acontece.

O mais importante não é isso.
Sejam o Amor (o que vocês São) e, depois, vocês poderão olhar o que vocês quiserem, mas o seu olhar

jamais será o mesmo.
Não haverá mais qualquer falta.

Não haverá mais qualquer deficiência.
E o que quer que chegue em meio a este corpo, o que quer que chegue em meio a este mundo, vocês irão

ficar e permanecer o Amor que vocês São.
Enquanto houver uma reação a este corpo, enquanto houver uma reação a este mundo, vocês não são livres:

vocês irão permanecer acorrentados.
E a Liberdade (pôr fim ao aprisionamento) é, hoje, muito mais fácil do que nunca porque os Tempos estão aí.

***

Portanto, nós dizemos, nós lhes dizemos, incansavelmente, o que vocês São.
Mas lhes dizer de nada serve enquanto vocês não aceitarem tudo largar.

Não há alternativa.
Ou vocês irão considerar que há uma evolução e um caminho, e o Amor irá permanecer um ideal e o Amor irá

permanecer uma projeção e o Amor irá permanecer o que vai lhes dar a impressão de se dirigir para ele.
Mas ele não será vivenciado.

Para isso, é preciso pôr fim a todas as outras vivências, estar plenamente aqui, sair de todas as crenças, de
todas as ilusões, de todos os efêmeros e, aí, a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

O Manto Azul da Graça irá se colocar sobre os seus ombros, de maneira definitiva.
O Coração irá irradiar, permanentemente.

O seu corpo inteiro será habitado pela Água do Espírito e do Batismo.
Vocês serão Ressuscitados.

E, disso, vocês não podem, em momento algum, duvidar, quando vocês o viverem realmente.
Porque vocês sabem que vocês São o Caminho, a Verdade e a Vida.

O que flui através de vocês é a consciência da Luz e o estado da Luz e deste Amor.
Mas isso não são vocês, nesta pessoa, mesmo isso se desenrolando em vocês.

***

Depois de mim irá falar a nossa Irmã MA ANANDA que, ela, irá continuar no seu impulso sobre o que acontece,



no Amor Absoluto, bem longe das afecções humanas, bem longe dos ideais de um salvador, bem longe dos
ideais de um mundo melhor.

E, ainda uma vez, eu repito a vocês, vocês são livres, totalmente, de acreditar buscar alguma coisa, como de
se estabelecer na Verdade.

Mas isso não pode ser um e outro.
Não pode ali haver, ao mesmo tempo, a continuação de um ideal, a continuação de um objetivo (qualquer que

seja), doravante, e Ser Amor.
Ser Amor não os impede de fazer funcionar este corpo e esta vida.

Mas isso deve ser encontrado, se eu puder dizer, em primeiro lugar, e o resto irá decorrer daí.
Mas os Elementos, os Cavaleiros do Apocalipse (em vocês como sobre este mundo) atingiram, desde agora,
uma tal potência que ninguém poderá ignorá-lo, em breve, correspondendo, pontualmente, ao Apocalipse de

SÃO JOÃO.
O tempo é extremamente reduzido, agora: esse tempo linear, ilusório, que lhes resta a percorrer.

Mas lembrem-se: o Amor não está no final do caminho, ele é Vocês, desde que vocês saiam de toda pessoa,
de toda atribuição, de toda função, de todo papel.

E isso é agora.

***

Então, eu os convido, acompanhada, eu mesma, por MA ANANDA e MARIA, a este instante de Graça, que irá
durar vários minutos, a partir de agora.

Eu lhes peço, se vocês o desejarem, para se estabelecer no coração do Coração.
Nada há a pedir.

Nada há a observar.
Há apenas: Isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou sua Irmã GEMMA GALGANI.
Eu Amo vocês e eu os aperto no meu Coração, que é o de vocês.

Até logo.

************
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~ SIMPLESMENTE OBSERVAR ~

Meu nome é IRMÃO K.

Instalemo-nos, se o desejarem, na Paz.
Eu venho prosseguir, de algum modo, minhas duas intervenções anteriores com relação às estratégias, às

organizações.
E nós iremos, se quiserem, aplicar isso a esta questão, fundamental nesses tempos: “quem vocês São?”, ou,

se preferirem: “quem eu Sou?”.
Dos elementos de resposta que vocês poderão levar a esta interrogação se referindo a vocês, vocês poderão,

com objetividade, deduzir o que pode restar a descobrir no que vocês São ou no que vocês acreditam Ser.

***

Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos princípios da refutação e da investigação, mas, muito mais, neste
instante presente que vocês vivem, a olhar, da maneira mais clara possível, o que existe, em vocês, quanto ao

conteúdo desta questão e das respostas referentes a quem vocês São.
A época atual, e particularmente aquela que se revela agora, leva-os a reconsiderar o que poderia ser um

Encontro, entre o que é de natureza efêmera e mortal, e o que é de natureza duradoura, e, eu diria, Eterna e
Infinita.

Pois, é bem, em última análise, disso que se trata: de um Encontro entre o efêmero e o Infinito.
 Este Encontro passa, é claro, por uma espécie de interface com a consciência, que a consciência seja aquela
de um indivíduo separado como aquela de um indivíduo Unificado, presente em meio a um corpo perecível.

Ser levado a se colocar esta questão é levar, precisamente, a se definir além de todo finito, além de todo
definido.

Para chegar, em última instância, mesmo que mentalmente, a se descobrir em meio ao Infinito.
Como eu tive a oportunidade de expressá-lo, há alguns meses, aquele que não conhece a outra Margem, daí

onde ele está, não pode pretender falar da outra Margem.
Há apenas, efetivamente, a experiência da outra Margem que lhes dá a presciência e o conhecimento do que

se trata.
Enquanto vocês permanecerem na mesma Margem, e enquanto vocês se definirem em relação ao conteúdo

da Margem onde vocês estão, de forma alguma, vocês podem nem viver, nem conhecer, nem apreender, nem
mesmo definir o que é a outra Margem.

Eu estou prestes a falar para vocês do Encontro da Margem onde vocês estão, e da outra Margem.

***

Naturalmente, como durante qualquer encontro, existe um elemento, mais ou menos importante, de surpresa.
Lembrem-se, assim, de que eu não denomino isso nem uma boa surpresa, nem uma surpresa ruim, mas,

efetivamente, uma surpresa.
Ou seja, algo que vem apanhá-los, em um dado espaço (definido pela sua posição, em meio a um corpo, a um

país, a uma nação, a uma família, ou a algum papel) e que vem, de algum modo, irromper.
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Levando-os a reconsiderar, de maneira quase imediata e instantânea, o lugar em que vocês se situam, a fim
redefinir-se, de alguma forma, ou permanecendo em meio ao finito, ou se inserindo em meio a um infinito que

(seja qual for o aspecto perceptível, em um primeiro momento, no nível dos sentidos como no nível da
consciência) pode parecer, e vocês teriam razão de chamá-lo assim, como intrusivo.

Mas, além desta intrusão, há, é claro, uma modificação de equilíbrio, uma nova adaptação a fazer.
E o problema desta adaptação é que ela não pode se satisfazer com nenhuma referência e com nenhum

contexto, tal como lhes é conhecido, deste lado desta Margem.
Vocês irão me responder que é aparentemente impossível ter a presciência (exceto no momento em que isso

se desenrolar) desta intrusão.
Eu lhes responderia (como isso foi dito, em qualquer tradição, e desde muito tempo) que o reino dos Céus
está dentro de vocês, e que é ele que era preciso, de algum modo, buscar e encontrar, em primeiro lugar.
Se ele está dentro de vocês, ele não pode, portanto, ser manifestado aí onde vocês estão, no exterior de

vocês.

***

Eu fui também levado a especificar uma série de elementos referentes ao exterior e ao Interior, em
conformidade com o que foi dito por outros Anciãos.

Do mesmo modo, todo problema vem desta delimitação entre o Interior e o exterior.
Naturalmente, quando nós estamos encarnados (e enquanto a consciência não tiver, de qualquer forma,

abandonado esta ideia, esta manifestação de ser um corpo separado, confinado em algo que está separado de
outra consciência), não pode ali haver esse mecanismo onde esta distância e esta separação vai desaparecer,

como por um golpe de varinha mágica.
Eu tive a oportunidade, há vários meses, de explicar também a vocês, pelo meu próprio caminho encarnado,
que o sentimento da perda e a própria perda, seja ela qual for, representa, além do choque inicial, a ocasião
inesperada de ceder à evidência e de superar os limites impostos por este corpo e por este mundo, ou, em

todo caso, por este lado da Margem.
Nós lhes dissemos também que era desejável que muitos de vocês realizassem, de alguma forma, esta

Liberação, de vocês mesmos, a fim de participar ativamente da Liberação da Terra.
Não como a expressão de uma vontade, mas mais como a expressão de um Abandono total, justamente, ao

que está na outra Margem.
Eu chego aí onde eu quero chegar: é, portanto, colocando esta questão a vocês mesmos (“quem Sou eu?”), e
conforme as respostas que vocês forem capazes ou incapazes de ali dar, que vocês irão melhor definir a sua

localização em relação ao que está chegando.

***

Observem, claramente, em vocês (antes mesmo de refutar isso), quais são os elementos que surgem na
consciência.

Existe também um outro elemento que vai permitir-lhes aquilatar, eu diria, a intensidade do seu Abandono, que
isso seja à Luz, e como vocês sabem, em seguida, do Si: se chegarem momentos (que eles estejam ligados
às suas meditações, aos seus Alinhamentos ou a qualquer outra atividade) em que parecem desaparecer, ou

seja, se tornar impossível, a um dado momento, definirem-se como pessoa, definirem-se em meio a um
espaço, definirem-se em meio a uma atividade (que isso ocorra durante um despertar, pela manhã, que isso
ocorra, de algum modo, não importa como, no desenrolar dos seus dias), eu lhes diria então que o que está

ocorrendo é justamente, para vocês, e de maneira ligeiramente antecipada, a irrupção do exterior no seu
Interior, ou o que foi denominado como tal.

Este confronto acontece então, agora, em vocês.
Evidentemente, este próprio confronto pode colocar na Luz as últimas resistências, os últimos medos, levando-

os por vezes a comportamentos incomuns, mesmo em meio às suas definições enquanto personalidade ou
consciência separada.

Tudo isso não deve chamar, da sua parte, qualquer preocupação, mas, muito mais, uma compreensão e uma
colocação na Luz do que acontece.

***

Da sua aptidão para extrair-se de um contexto definido (não fugindo disso, mas, sim, nos momentos em que a
Luz decidiu, ou nos momentos em que vocês tenham, vocês mesmos, decidido), da sua capacidade para se

apagar totalmente de todas as experiências, ou de toda a presença a si mesmo em meio ao “eu Sou”, irá
refletir a sua capacidade para viver o confronto, e para garantir que ele não encontre, de alguma forma, uma

distância importante entre o que vocês creem ser e o que vocês São, na Verdade.
O que vocês São, na Verdade, nós o enunciamos, eu diria, nós o repetimos muitas vezes, mas enunciá-lo não

é o suficiente: não basta saber uma coisa para considerar que ela foi adquirida.
Nós não estamos em um sistema de conhecimento intelectual onde aquele que tem a mestria é aquele que,



justamente, comanda os elementos de uma matéria, de uma profissão, ou de uma relação.
Eu diria até que é exatamente o inverso: é justamente a ausência de dominância que facilita, de algum modo,

este Encontro e esta confrontação.

***

Como foi dito por BIDI, o conhecimento, no final, é apenas uma ignorância.
Pois o conhecimento apenas pode direcionar ao que lhes é conhecido, ao que pode ser conhecido, e que

apenas pertence, portanto, em última análise, a esta Margem, portanto, a este mundo e a esta pessoa.
Esse tipo de conhecimento, evidentemente, desaparece instantaneamente no momento do instante preciso em

que vocês desaparecem deste mundo.
Ele não pode ser, em caso algum, um suporte a qualquer futuro, nem se situar em alguma parte na mesma

Margem, mas, sim, na outra Margem.
Existe então, nesse nível, uma forma de distância importante.

Nós esperamos (assim como as Estrelas, como nós, e como os Arcanjos) ter permitido à sua consciência se
ampliar, se expandir e poder considerar ou viver o que está na outra Margem.

Naturalmente, como vocês não podem se apoiar em nenhum conhecimento de si mesmo, como vocês não
podem se apoiar em nenhum antecedente, nem em qualquer experiência, vocês não podem, portanto, definir-

se em relação a tudo o que vem do seu passado, a tudo o que vem das suas experiências e, eu diria até, a
tudo o que vem das suas Vibrações e das suas Consciências Unificadas.

***

Então, como resolver a equação, como garantir que o confronto e o Encontro possam acontecer nas condições
mais propícias?

A primeira maneira é, efetivamente, verificar se existe, em vocês, momentos ou instantes em que vocês
desaparecem completamente do tempo e do espaço, da sua identidade, das suas ocupações, isso refletindo,
de maneira importante, e sendo o marcador do que existe, em meio à sua consciência, de manifestações que

nada mais têm a ver com o ordinário da consciência (quer esteja separada ou Unificada).
Ao se colocar esta questão, e observando e olhando o que pode acontecer, manifestar-se, vocês poderão, de
qualquer forma, ver o que lhes resta, não para percorrer, mas, muito mais, para Abandonar, para realizar este

aspecto particular que nós denominamos: manter-se tranquilo.
Na realidade, da sua capacidade para manter-se tranquilo (ou seja, para extrair-se da sua ação/reação, como da
ação/reação do mundo), irá decorrer a facilidade ou a dificuldade com a qual vocês poderão efetuar esta última

Passagem.

***

Um outro elemento importante que, ele, nada mais tem a ver com esta observação, mas, sim, com ver-se viver
na sua vida ordinária, não tanto para ver se você é moral, não tanto para ver se você é social, ou se você é

humilde, mas, sim, para observar-se em meio aos seus comportamentos e às suas atitudes.
Se vocês chegarem, de algum modo, a penetrar no instante presente e a levar a sua vida da maneira mais

serena, sejam quais forem os acontecimentos que acontecem, vocês podem, amplamente, estimar se vocês
estão, efetivamente, prontos para viver este Encontro.

Da sua capacidade para não se envolver, emocional ou mentalmente, mesmo em relação a um problema
recorrendo ao seu mental para resolvê-lo: o seu não envolvimento e o seu distanciamento em relação à ação

(ou seja, estar realmente desapegado do fruto das suas ações), mostram-lhes, aí também, um forte sinal
referente à sua preparação para o Encontro.

É preciso, efetivamente, beneficiar-se das circunstâncias que lhes são oferecidas, pela sua estrutura de vida
individual, onde vocês estiverem neste mundo.

Se vocês têm a oportunidade de poder ler o que eu digo, é óbvio que vocês estão instalados confortavelmente
em uma poltrona, em uma casa e, portanto, que a sua qualidade de vida (independentemente dos seus

recursos) está em grande parte preservada.
Eu não vou, é claro, passar um sabão em vocês em relação a uma criança que iria morrer de fome e que,

evidentemente, não tem a possibilidade de aceder a algo que, para vocês, parece-lhes totalmente habitual e
usual.

Nós não estamos aí para isso.
Mas é interessante, nessas circunstâncias mais perfeitas, em que então vocês têm um teto, em que então
vocês têm comida, de se colocar a questão do que poderia acontecer se tudo isso desaparecesse, para

vocês, de um dia para o outro, não para qualquer pessimismo, mas, sim, para ver, no nível da reação da sua
consciência, onde vocês se situam, uma vez mais.

***

Da sua capacidade para realizar o que a vida lhes pede para realizar (seja qual for esta tarefa ou seja qual for



esta pausa), evidentemente, cada um de vocês encontra-se confrontado com situações que lhe são
estritamente pessoais, e que apenas são, em última instância, o cumprimento de certa forma de preparação, na

maioria das vezes inconsciente do que consciente.
De qualquer forma, esta questão do “quem eu Sou?” vai levá-los, efetivamente, a redefinir-se, a reposicionar-

se, e é justamente através desta re-disposição de vocês mesmos, eu diria (no Interior de vocês mesmos e nos
seus ambientes) que vocês poderão avaliar, digamos, o que resta para soltar, o que resta para Abandonar.

Tudo o que se manifesta, de maneira violenta, à sua consciência, quer seja um medo, quer seja uma ruptura de
equilíbrio, seja ela qual for, como uma surpresa, o fato de se sentir surpreendido por alguém que chegaria por
trás de vocês, o fato de ter medo (por projeção ou por vivência) de um elemento da natureza, de um animal,

seja do que for, mostra-lhes, aí também, de maneira evidente, o que lhes resta, a vocês, individualmente, para
soltar.

Não é questão de pedir a vocês, assim, para empreender um trabalho (no sentido psicológico ou energético)
sobre o que resta para soltar, o que seria, nesses tempos específicos, um erro importante e uma perda de

tempo.
O importante é, bem mais, ver (com uma iluminação do que está distante) o que está presente neste corpo ou

o que está presente na sua cabeça e que pode representar uma forma de obstáculo à sua Liberação.

***

Evidentemente, trabalhar para a sua liberação não é trabalhar nos obstáculos para a Liberação, mas, sim,
concentrar-se, de algum modo, focar a sua Atenção e a sua Intenção unicamente no que é a Liberação, não

enquanto questão, mas enquanto princípio: voltar para si esta Liberação, não considerar ou projetar o que pode
estar na outra Margem, mas deixar a outra Margem vir até vocês, pois, como nós o reiteramos, a outra Margem

já chegou a bom porto.
Dessa maneira, então, não há esforço a suportar, não há que trabalhar no que resiste: há apenas que observar

o que resiste, isso não é realmente a mesma coisa.
Em um segundo momento, resta-lhes observar o que as circunstâncias da sua vida chegam a significar para

vocês, chegam a deixar-se viver.
Pois (durante este período, ainda mais do que antes), o que se é deixado viver, e seja qual for este

acontecimento, feliz ou infeliz, segundo o sentido da sua pessoa, está aí apenas para, em última análise,
facilitar a Passagem para a outra Margem.

Esta questão é essencial, não como uma interrogação sem fim, mental, que iria girar permanentemente na sua
cabeça, mas, sim, para permitir-lhes tomar uma forma de distância em relação ao que é efêmero, o que vocês

acreditam ser e o que vocês São, na Verdade.
Mesmo se vocês não viverem isso, é sensato sabê-lo.

***

Daí decorre toda a sequência que irá permitir-lhes, quando o momento chegar e o instante chegar, não entrar
em oposição, não manifestar os seus medos e as suas resistências, e passar, com a maior facilidade, no seu

Veículo ascensional.
O Veículo ascensional que (independentemente dos nomes que lhe foram dados), hoje, chegou ao seu

destino, permitindo-nos, por outro lado, como vocês constataram isso, aproximarmo-nos, de maneira cada vez
mais íntima, do seu Canal Mariano e abordá-los, uns e outros, enquanto Duplo.

Isso reflete a iminência da última transformação.
Não há, portanto, como vocês sabem, nada a temer, mesmo se o mental e as suas experiências mentais
passadas forem tudo fazer, assim como a sociedade, para induzi-los em um modo de resistência, em um

modo de reações, em um modo de pânico e de medo.
É aí onde a sua lucidez irá se tornar essencial: simplesmente observar o que acontece, sem ali participar, de
uma maneira ou de outra, escutar o que lhes pede este corpo nos momentos em que é proposta uma estase,

seja qual for a duração desta estase.
Escutem o que lhes diz o som ouvido no nível do Canal Mariano.

Alguns de vocês já foram Chamados.
Isso deve ser para vocês uma certeza interior que deve culminar em uma pacificação cada vez maior da sua

vida, assim como das suas interações em todos os níveis, e em qualquer nível que seja.
Evidentemente, o ser humano na encarnação (e todos nós estivemos), nós somos tentados a reagir a qualquer

coisa, sendo mesmo o único princípio de funcionamento deste mundo.
Mas, ainda uma vez, o funcionamento deste mundo nada tem a ver com o funcionamento da outra Margem.

As leis são, eu diria, contraditórias e incoerentes.
Vocês não podem, portanto, esperar apoiar-se em nada que seja conhecido, para viver o desconhecido.

***

Da sua faculdade para viver uma série de processos Vibratórios, vocês podem, agora, situar-se aí onde vocês
estão em relação a este Encontro a vir.



A sua capacidade para se estabelecer na Infinita Presença, pela sua própria ação, ou pela ação da Luz, no
momento em que ela apreendê-los, mostra-lhes aí também, e lhes dá um elemento importante permitindo-lhes

situar-se em relação a este próximo Encontro.
O conjunto desses elementos, colocados de ponta a ponta, vai dar-lhes, de qualquer forma, um panorama, uma

cartografia, daí onde vocês estão.
Lembrem-se de que esse “aí onde vocês estão” não tem nem que ser julgado, nem que ser condenado, nem
que ser exasperado porque, tanto um como o outro, se houver isso, iria induzir em vocês, é claro, uma reação

em relação ao seu próprio estado.
Que esta reação seja da ordem de um medo ainda maior, ou de uma satisfação pessoal, isso apenas iria

permanecer elementos egotistas e pertencendo apenas ao ego.
O mais importante será, portanto, olhar, de maneira objetiva, o que está aí, e o que está aí em vocês, o que

atua em vocês, como o que atua no seu ambiente.
Lembrem-se de que não tem que reagir, mas, muito mais, que observar.

Daí resulta uma diferença fundamental, pois aquele que reage, mantém, eu diria, esse círculo vicioso e, em
nenhum momento, solta e Abandona o que, justamente, deve ser solto ou Abandonado.

Só aquele que observa, de maneira lúcida e consciente, o que acontece nele, vê, nele, uma oportunidade de
dissociar-se (de algum modo, de desapegar-se) do que justamente podia afetá-lo até agora.

Aí está a Inteligência da Luz.
E aí está a Inteligência da Consciência que se dirige para a sua Última Presença.

***

Se vocês respeitarem isso, e se vocês observarem isso, vocês irão constatar bem depressa os efeitos, quer
seja no nível dos medos, quer seja no nível dos apegos, ligados ao seu passado ou às suas próprias

construções mentais, ou às suas próprias projeções no futuro.
Obviamente, estar frequentemente no Aqui e Agora é, com certeza, um elemento importante que centra de

novo instantaneamente a consciência e a faz sair do seu quadro egotista, para entrar na Presença, no Si ou na
Infinita Presença.

Não há outro modo de proceder.
Qualquer ação que fosse empreendida, hoje, envolvendo a eliminação de um medo pelas vias mais

consensuais, eu diria, estaria fadada ao fracasso, pois vocês não têm mais tempo de realizar isso, e porque o
tempo não é mais para realizar esse tipo de operações, esse tipo de trabalho que são apenas futilidade
fazendo-os perder um tempo, importante e essencial, que visa, eu lembro a vocês, prepará-los para este

Encontro.
Da maneira que vocês viverem este Encontro, quanto à sua duração, irá resultar e originar, de algum modo, a

sua capacidade, maior ou menor, para estar na aceitação e, portanto, para dizer “sim” ao que acontece.

***

Lembrem-se de que o Si, assim como a Última Presença, são, de algum modo, as garantias da sua Liberação
em condições, eu diria, fáceis, mas, mesmo em meio a esta facilidade, podem existir elementos de medos e
de resistências que estão ainda inscritos (seja qual for a experiência do si ou da Última Presença que vocês

tiverem feito).
Só o Absoluto com forma irá evitar, de maneira total e formal, qualquer risco do Choque, qualquer aparecimento

de medos e qualquer aparecimento de interrogações, quando o momento chegar.
As futuras intervenções dos Princípios MICAÉLICOS, assim como do próprio MIGUEL, assim como de

algumas Estrelas (que acontecem neste período e que vão até a data que foi anunciada de 22 de setembro),
fornecem-lhes, de maneira considerável, as ajudas necessárias para se perguntarem: “quem eu Sou?”.

E, sobretudo, para observar as respostas.
Lembrem-se de que isso não é, em nenhum caso, uma introspecção, ou uma confissão, mas, sim, um olhar
lúcido que é levado ao que pode restar, em meio à consciência limitada pertencente a este corpo e a este

mental, podendo se manifestar de improviso durante o seu Encontro.
Este não é um trabalho que vai operar no que restringe, mas, muito mais, no que facilita.

Observem o que acontece, em todos os níveis.
Olhem se, na sua vida, vocês têm momentos em que vocês desaparecem totalmente, que isso dure um

décimo de segundo ou uma hora, a consequência é a mesma: isso reflete, de maneira formal, a sua
capacidade, quando o momento chegar, se isso já não ocorreu, para ser Absoluto.

***

Muitos sonhos podem também se manifestar ou, em todo caso, visões particulares, ocorrendo
preferencialmente à noite, e elas são levadas a se generalizar porque elas lhes revelam, de maneira

espontânea, as suas linhagens estelares.
Não deem ali mais importância do que isso.



Ter um sonho, ou acordar em plena noite vendo tal animal, confirma para vocês a sua filiação estelar.
Mas não façam disso nem uma procura, nem um presente: simplesmente, vocês o vivem porque ela se revela.

Isso está ligado à ação dos Cavaleiros do Apocalipse, em vocês, que, eu os lembro, estão ligados, eles
próprios, aos Hayoth Ha Kodesh, aos Elementos: cada um de vocês tem quatro linhagens estelares e cada

linhagem estelar se revela, nesse momento.
E o que é observado, naquele momento, nesse sonho muito intenso ou sendo despertado à noite, dá-lhes os

elementos de estabilidade do Elemento em questão.
Isso se reflete, aliás, muitas vezes (se vocês forem observadores), por percepções fortes no nível de algumas
Estrelas, reagrupadas em triângulo, no nível da cabeça, quer seja no triângulo da Água, da Terra, do Fogo ou

do Ar (ndr: ver o protocolo “As 12 Estrelas de Maria”) (1).
Vocês irão se lembrar, se vocês ficarem atentos, de que nos momentos em que ocorrerem essas visões ou

essas aparições ou esses sonhos, um dos triângulos da sua cabeça trabalha de maneira mais intensa.
Não deem ali muita importância, mas eu lhes dou isso como elemento de referência, pois, se uma das suas
linhagens for revelada (ou as quatro), isso é também um trunfo importante para o momento do seu Encontro.

***

Eu rendo Graças pela sua Presença e, portanto, pela sua compreensão, pela sua aceitação.
Irmãos e Irmãs em encarnação, eu lhes apresento todas as minhas homenagens e todo o Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Que a Graça e o Amor sejam a sua Morada, a de todos nós.

Até mais tarde.

************

1 - ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article12a4.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-31_aout_2012-article12a4.pdf

31 de agosto de 2012
(Publicado em 02 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article12a4.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-31_aout_2012-article12a4.pdf


Eu sou MA ANANDA MOYI, assistida e acompanhada por MARIA e GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
Irmãos e Irmãs, antes de eu expressar as palavras, instalemo-nos, juntos, no Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Onda da Vida e a Fonte de Cristal nos reguem e nos alimentem, durante a nossa Presença conjunta,
durante as palavras que eu vou dizer e as palavras que, talvez, vocês irão dizer.

Eu vou tentar exprimir (assistida pela sua Presença, pelas nossas Irmãs Estrelas, assistida pelo Manto Azul da
Graça, pela Onda da Vida), um pouco mais, sobre o Ser e o Absoluto ou o Ser no Absoluto.

O Absoluto (que a mínima palavra seria, de algum modo, uma traição do que isso É) foi qualificado de Não Ser,
de Não Presença e de Não consciência ou A-consciência.

O Absoluto não pode ser qualificado porque qualquer qualificativo seria já uma saída dele.
O Absoluto é Amor e Luz, além de todo qualificativo, de toda pessoa, de toda identidade, de todo sentido, de

toda Presença e de toda Ausência.
O Absoluto se traduz, na consciência, pela Morada da Paz Suprema, por este êxtase até o seu máximo.

E esse máximo é sem fim e sem limite.
Ser no Absoluto, além de todo Ser, é desaparecer, apagar-se de todo parecer, de todo sentido, e de toda

lógica, de toda observação.
É não mais ser, aqui e ali, e, no entanto, também, por toda parte, aqui e ali.

Cada uma das minhas frases é apoiada e transportada pela Onda da Vida, no Manto Azul da Graça.

Ser no Absoluto é sair do Ser.
É sair de todo sentido de qualquer existência.

É deixar todo fardo e todo peso.
Ser no Absoluto faz descobrir que não há seres separados, nem divididos.

É ser o Amor, além de tudo que pode ser uma representação.

MA ANANDA MOYI - 31 de agosto de 2012 - Autres Dimensions
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É estar por toda parte e ser de toda parte, e de nenhuma parte, ao mesmo tempo.
É o instante em que a consciência nada experimenta.

Onde não há mais sinais, mais percepções e mais sentido.

***

Quando a pessoa desaparece, o seu último pensamento é: “é o nada, o vazio”.
É a última palavra da pessoa.

Essa última palavra da consciência da pessoa desaparece, e a própria ideia do nada desaparece porque tudo é
pleno, tão pleno, tão vasto que nenhum limite pode ser pensado ou percebido.

Ser no Absoluto dá uma liberdade que nada do que é vivenciado na carne pode sequer imaginar, nem mesmo
considerar.

Ser no Absoluto é uma beatitude que não tem palavra para exprimi-la.
Ser no Absoluto é a Verdade fazendo-os descobrir que essa é a única.

Ser no Absoluto dissolve instantaneamente as compartimentagens e todas as ilusões.
Tudo é preenchido de Amor.

Tudo é apenas Amor.
Nada mais pode ser senão o Amor.

Nada mais pode ser senão a Doação Total.

***

Uma Paz, sem início, sem fim.
Uma Paz, ela também, Absoluta, que mesmo a palavra é muito pouco vigorosa para transcrever este estado,

além da consciência e além do estado, qualquer que seja.
Ser no Absoluto é redescobrir o que nós somos, individual e coletivamente, sobre este mundo como em

qualquer mundo, sobre este Sol como em qualquer Sol, nesta galáxia como em qualquer galáxia, como em
qualquer Dimensão.

Ser Absoluto é a Dissolução de toda afiliação, o desaparecimento de toda forma, o desaparecimento de tudo o
que pode persistir.

É estar em Comunhão permanente, como as minhas Irmãs Estrelas e eu mesma imprimimos isso em vocês,
muito além das minhas palavras.

***

Ser no Absoluto é a Água e o Fogo trabalhando, na sua pureza original.
É desfrutar do Amor, como o Amor desfruta de vocês, porque não há mais vocês, não há mais eu, não há mais

o outro.
Há apenas Isso.

Isso de onde Tudo sai, subtendendo Tudo, exprimindo Tudo.
É Ser no Absoluto que se doa si mesmo, onde o Amor é Doação, onde a Doação é Amor, e nada mais

subtende senão o Amor.
É o abrasamento e o crepitar do Coração.

Não somente o coração do Coração, mas o conjunto deste corpo que se abrasa no Fogo Celeste, aí onde não
há nada a ver, não há nada a perceber, porque nada há a separar e nada a distinguir.

É o Abrasamento da Alegria e da Paz que se renovam permanentemente.
É aí onde tudo é esquecido: corpo, alma, espírito.

É aí onde reside o Eterno Amor, que não está nem aí, nem em outros lugares, mas por toda parte.
Abandonando-se, cada vez mais, o Amor parece crescer, cada vez mais, mas, na realidade, ele não pode

crescer já que ele é imutável, em nossa Comunhão presente, muito além dessas poucas palavras, pela nossa
Presença Una, aí onde todo sentido se dissolve, aí onde nenhuma identidade pode se manter, no abrasamento

e no crepitar da própria Consciência, consumindo-se na Alegria e na Paz.

***

Ser no Absoluto dissolve tudo o que não é Amor.
E, além desta Dissolução, é perceber que mesmo o sonho, mesmo a Maya, não poderia existir sem ser



sustentado pelo Amor, mesmo sufocado.
As minhas palavras são muito tênues porque eu estou mais próxima do seu Coração, no seu Coração, e

acontece outra coisa senão o Amor.

***

As minhas palavras são espaçadas para deixar lugar à Plenitude, Shantinilaya.
As minhas palavras são espaçadas porque não há mais lugar para as palavras.

É a isso que os convida o Amor.
Assim se revela a Verdade.

Nesse Silêncio pleno, onde nós nos situamos, Ligadas e Liberadas, pelo Coração e pelo Canal do Éter e
Mariano, onde o indizível se revela, um dia que nunca mais pode se apagar.

Eu permanecerei no Amor, com vocês, para o Alinhamento, assim como sobre o conjunto desta Terra, com as
minhas duas Irmãs Estrelas.

***

Se lhes for aprazível retomar as palavras, se existir, em vocês, questões e palavras, então eu os escuto e
permaneço mesmo assim na mesma Comunhão, de Ser no Absoluto, porque, neste espaço do nosso

Encontro, a carne já não é obstáculo, assim como a pessoa, ela tampouco, pode sê-lo, e porque a Graça está
aí.

Então, se palavras houver, eu lhes peço, Irmãs e Irmãos, digam-nas.

***

Pergunta: a Comunhão permite ser Absoluto?

A Comunhão dá-lhes a viver a Última Presença.
O Absoluto está aí (emprestando uma imagem), um pouco atrás, um pouco na frente, um pouco sobre.

A Última Presença ou Infinita Presença cria circunstâncias favoráveis para tudo soltar e nada reter.
A Comunhão, assim como a Deslocalização, ou qualquer outro elemento que lhes foi comunicado e que vocês

vivem, cria as condições propícias ao Abandono do Si, criando as circunstâncias iniciais onde a Doação, o
Abandono e o esquecimento do Si podem ocorrer.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Neste estado, dizer: “eu os Amo” é supérfluo porque isso É.

Eu permaneço, em vocês e com vocês, se vocês o desejarem.
De qualquer forma, eu irei acompanhar o Alinhamento.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************
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Meu nome é SNOW.
Irmãos e Irmãs, acolhamos na Alegria do Grande Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou prosseguir, com vocês, na mesma linha que foi dada pelo Ancião (ndr: SRI AUROBINDO) que me
antecedeu.

Eu lhes falei, em várias ocasiões, da natureza, do seu papel, dos Elementos e dos Cavaleiros.
O Grande Espírito irá chamá-los, cada vez mais, e a Terra irá chamá-los, cada vez mais, como disse o Ancião.
E este Apelo vai soar no fundo de vocês e, ao soar, ele vai levá-los a buscar as condições mais propícias para

estar na Paz e, portanto, para Estar aí, Presentes e na Paz, para viver isso.

***

No momento em que um dos Elementos o chamar em vocês, regozijem-no.
Afastem-se, neste momento, de tudo o que é artificial, criado pelo Homem, que isso seja a pedra da sua casa

[muros e paredes], que isso seja a eletricidade das suas casas.
Privem-se, durante alguns instantes, de tudo o que não é natural.

Prestem atenção para estar em concordância, naqueles momentos, com a Terra, com o Céu e seus
Elementos.

Se for dia, busquem a luz do dia.
Se for noite, respeitem a noite: não acendam a luz elétrica.

O Ancião lhes disse que áreas da sua cabeça iriam chamá-los.
E se vocês forem chamados por um dos Elementos, tentem conectá-lo, mesmo se for por alguns instantes.

Se a Água chamá-los: vão para a beira da água.
Se a Terra chamá-los: deitem-se no chão.

Se o Ar chamá-los: busquem o ar das árvores.
Se o Fogo chamá-los, e se o Sol estiver aí: olhem-no.
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Se for noite, e se vocês tiverem oportunidade, acendam um fogo ou uma chama de vela.
Respeitem o Apelo dos Elementos porque eles vêm despertá-los onde vocês estiverem.

***

São nessas circunstâncias naturais que vocês serão mais capazes de responder ao Céu e à Terra.
Porque é preciso se preparar, como a Terra e o Céu se preparam e preparam vocês.

 Respeitem também, segundo o Elemento que o chamar, o Elemento da natureza que vocês irão ingerir e
comer, do mesmo modo.

Se a Água chamá-los: bebam muita água.
Se o Fogo chamá-los: comam mais comida quente.

Se o Ar chamá-los: comam, de preferência, o que cresce no alto [por exemplo: frutas que dão em árvore].
É uma lógica que visa fazê-los encontrar suas raízes: do Céu e da Terra, que visa prepará-los, como a Terra e

o Céu se preparam.
Respeitem isso.

E mesmo se lhes parecer não poder respeitá-lo, então, perguntem o que é capital, para vocês, naqueles
momentos.

***

Busquem a calma e, depois, instalem-se, aí, sem nada procurar, sem nada pedir, sem nada esperar.
Simplesmente estar presente, Aí.

Consciente da sua própria consciência, embalados pelo Elemento que os chamou, respondendo ao Apelo do
Céu e da Terra.

Vocês verão bem depressa a diferença, se vocês responderem ao Apelo no lugar onde vocês vivem, em
comparação com se vocês responderem ao Apelo na natureza.

Qualquer que seja o tempo.
Não é preciso muito tempo, mas tomem esse tempo.

Nenhum Elemento, mesmo o mais intenso, pode alterá-los, de qualquer maneira, porque ele vê vocês.
Porque o Elemento da Terra, o Elemento do seu corpo, o Elemento do Céu, é o mesmo Elemento que cerca o

Grande Espírito.
 Simplesmente, a sua forma, a sua textura, não é a mesma, mas é a mesma coisa.

Deem-se esse tempo.
Deem-se esse tempo, para estar Aí, sensível ao Céu e à Terra, entre o Céu e a Terra.

***

O pedido do corpo será seguido, se vocês o aceitarem, de um Apelo da consciência a nada comparável onde
o Grande Espírito estará aí.

Se as suas condições de vida, de trabalho e de ocupação, não permitirem conectar-se à Mãe Terra, então
recriem, na sua casa, o que pode representar os Elementos: um copo d’água, uma chama de vela, uma flor ou

uma planta, ao ar livre.
A representação (que vocês tiverem adotado) do Elemento irá agir porque o Elemento do Grande Espírito é
Inteligente, como a Luz, e a sua intenção de representar este Elemento será realmente seguida da ação do

Elemento.
Esse corpo chama vocês para a Luz.

Ele os chama para a Terra e os chama para o Céu.
Coloquem-se entre o Céu e a Terra.

Coloquem-se nos Elementos.
E muito rapidamente vocês verão os benefícios e os efeitos.

***

Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ da Terra vai ressoar, em vocês, porque este corpo pertence à Terra.
Mais do que nunca, o ‘tam-tam’ do Espírito vai ressoar, no seu Espírito, porque o seu Espírito vem do Céu.

Se vocês respeitarem isso, então vocês irão respeitar vocês mesmos, e o Grande Espírito estará de acordo



com o seu Espírito, entregando-lhes o que for necessário, em Espírito e em Luz, para ser bem sucedido no
que está acontecendo.

Vocês irão constatar bem depressa que, se o ambiente no que vocês estão estiver tranquilo, vocês estarão
cada vez mais Aí, e cada vez mais Presentes.

Por outro lado, se o ambiente estiver hostil, se não estiver de acordo com os Elementos, então vocês irão
constatar também, muito rapidamente, que isso fica mais difícil para vocês.

***

Os Elementos têm coisas a dizer para vocês: daí aonde vocês vêm, daí aonde vocês irão.
Os Elementos lhes falam e, nesses Elementos, nós estamos mais facilmente com vocês.

Há um Apelo por toda parte.
O nosso Apelo.

O Apelo dos Elementos.
O Apelo do seu corpo e do seu Espírito.

Cabe a vocês responder.
E se vocês não puderem responder, olhem bem o que está se rebelando, em vocês, para não responder e

ajam a fim de estar Aí.
A intensidade do Céu e da Terra e do Grande Espírito chama vocês, mais do que nunca, para estar Aí.

Cabe a vocês dizer e demonstrar o que é mais importante para vocês.

***

Vocês irão responder ao Apelo do seu ordinário ou irão responder ao Apelo do extraordinário?
Vejam isso com cada vez mais Clareza, com cada vez mais contraste e iluminação.

Vocês estarão, de qualquer maneira, cada vez mais lúcidos sobre os conselhos que eu dei a vocês.
Isso vai aparecer-lhes cada vez mais claramente porque isso é evidente.

Este corpo pertence à Terra.
O seu Espírito pertence ao Grande Espírito.

E quando o Grande Espírito e a Terra despertarem, é a hora também, para vocês, Despertar definitivamente.
Escutem os Elementos.

Eles irão permitir-lhes ouvir, ainda mais distintamente, aqueles que os acompanham do lado esquerdo.
Não é questão de se demitir do que quer que seja que vocês julgariam importante na sua vida, mas, muito mais,

de encontrar o tempo necessário para responder a esses Apelos.
A ação dos Elementos, em vocês, naturalmente, em outros momentos, irão impulsioná-los a reajustar-se

totalmente, com a maior das Clarezas, sem qualquer dúvida possível.

***

Mas é preciso primeiramente que os Elementos tenham trabalhado, em vocês, para finalizar o seu Encontro
consigo mesmo.

A Terra e a natureza são as suas aliadas para o nosso Encontro e para o Encontro de vocês.
Essa é também a melhor maneira de não se deixar levar pelos pensamentos, pelas emoções, pelos apegos,

pelos medos.  
Os Elementos da natureza serão de uma ajuda considerável, cada vez mais, qualquer que seja a intensidade

dos Elementos, em vocês, como no que vocês observam.
Nada temam.

Se vocês encontrarem os Elementos, eles irão lhes falar, à sua maneira, e vocês irão compreendê-los.

***

Não hesitem tampouco em chamar esses Elementos, em Encontrá-los, aí onde eles estão, mas também em
chamá-los.

Vão ao seu contato, ao seu encontro, e ouçam a resposta deles.
O que acontece, em vocês, acontece tanto nas árvores como na água, e lhes têm coisas a dizer.

Vocês irão obter uma ajuda considerável.



É a melhor maneira de respeitar este corpo, assim como o Espírito que vocês São, e de harmonizar, em
perfeita ressonância com o ‘tam-tam’ da Terra e com o ‘tam-tam’ do Céu.

Eu não tenho outras palavras para dar a vocês.
Mas, por outro lado, eu estou pronta para responder a vocês, se houver interrogações suplementares ao que

eu disse.

***

Pergunta: o Apelo dos Elementos pode ocorrer pelos Triângulos da cabeça, ligados aos Elementos?

Isso vai ocorrer exclusivamente dessa maneira (ndr: ver o protocolo / “As 12 Estrelas de Maria”) (1).

***

Pergunta: como chamar os Elementos?

Não há técnica, minha Irmã.
Só o Coração chama os Elementos.

Só quando o Coração chama, os Elementos respondem.
Não vai imaginar construções na sua cabeça: chama simplesmente.

É tão simples assim.
Nós Somos e os Elementos São.

Isso é Tudo.

***

Pergunta: seria mais benéfico viver no campo?

Minha Irmã, eu lhe responderia que se você tiver oportunidade, viva sob uma tenda.
Mas, é claro, eu entendo que isso não é viável para vocês.
Os muros das suas casas protegem-nos e os confinam.

Aquele que ousa estar em contato com os Elementos, durante a noite, irá obter todos os benefícios.
Mas, naturalmente, isso é possível para poucos de vocês, por diversas razões.

Mas o muro de uma casa, na natureza, é menos prejudicial do que o muro de uma casa em uma cidade.

***

Pergunta: é preciso responder ao Apelo da Natureza, à noite, qualquer que seja a hora da noite?

Eu lhe responderei, meu Irmão, que cabe a você ver.
Coloque a questão a você mesmo: “eu devo responder ou não?”.

E veja o que acontece, naquele momento.

***

Pergunta: o Apelo ao Elemento deve ocorrer de maneira geral ou específica?

Isso que eu falei é específico e individual, por enquanto.
Quando o Apelo dos Elementos se tornar coletivo, vocês não terão mais que se colocar questão.

***

Pergunta: deve-se chamar prioritariamente o Elemento que causa problema no nosso corpo?



O Apelo dos Elementos não é em função do Elemento faltante, ou em excesso, ou a se revelar, mas, é claro,
das circunstâncias da interação entre o seu corpo de energia e o corpo de Luz.

***

Pergunta: podemos chamar os Quatro Elementos todos os dias?

Meu Irmão, quem falou dos Quatro Elementos, e quem falou de todos os dias?
Eu bem disse que era preciso respeitar o Apelo do Elemento.

Vocês podem chamar os Elementos para Encontrá-los.
Mas não peçam para encontrar logo os Quatro Elementos ao mesmo tempo.

***

Pergunta: uma estrutura de vidro, como uma varanda, é também um bloqueio no nível dos Elementos como
os muros de uma casa?

O vidro é constituído do quê?
De chumbo.

Ele é, portanto, no que se refere aos Elementos e ao Apelo dos Elementos, limitante.
Menos do que um muro de pedra.

Quanto menos espessura vocês colocarem entre vocês e a natureza, naqueles momentos, melhor isso é.
Mesmo se isso for apenas por alguns minutos, vale mais alguns minutos na natureza, para Encontrar o

Elemento, do que várias horas dentro [da casa].

***

Pergunta: em resposta ao Apelo de um Elemento, os três Pontos do Triângulo referente da cabeça vão se
ativar ao mesmo tempo?

Os três Pontos, ou toda a zona.
Vocês têm quatro zonas: acima da orelha esquerda, na frente, atrás e acima da orelha direita.

Vocês irão notar que o Elemento privilegiado, nesse momento, é mais frequentemente o Ar, porque é aí que
está o Canal Mariano.

Mas, para outros Irmãos e Irmãs, é a Terra ou a Água e o Fogo.
Mas os Elementos estão girando: eles não são sempre os mesmos.

***

Pergunta: se o Elemento Fogo chamar, é preciso olhar o Sol, com os olhos abertos?

Eu jamais disse isso.
Olhem o Sol, com os olhos fechados, é claro, exceto nos seus primeiros raios, nos seus últimos raios, exceto

se vocês tiverem a certeza de que o olho nada se arrisca.
A chama da vela é a Luz do Sol, na casa, e do Fogo.

***

Pergunta: à noite, é melhor acender a vela?

Eu não disse perfeitamente isso.
Eu bem falei da luz da vela, no momento do Apelo do Fogo, nada mais.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu sou SNOW e eu saúdo vocês, no Amor e na Paz.
Que o Grande Espírito os acompanhe.

Até logo.

************

************
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~ MANIFESTAÇÕES CORPORAIS ~

Eu sou Sri Aurobindo. 
Irmãos e Irmãs na humanidade, que a Luz Azul da Fusão sacie sua sede.

Antes de começar a me exprimir no que diz respeito aos efeitos esperados da Liberação, tenho de chamar sua
atenção, como talvez vocês já tenham percebido, sobre o fato de que nossa Comunhão, entre nós e vocês, se

estabelece de maneira mais intensa e mais lúcida.
Isso irá se traduzir, cada vez mais frequentemente, por um abrandamento do fluxo verbal, traduzindo-se, aí

também, por um aumento do fluxo Vibral.
Manifestando, no momento dos nossos encontros (que seja aqui, em leitura ou em audição), uma capacidade,

cada vez maior, para perceber os estados Vibrais, bem além das simples palavras pronunciadas.
O espaço entre as frases deixa-os viver uma integração, muito maior, muito além do primeiro sentido das

palavras.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o efeito sobre o corpo e a consciência irá aumentar.

***

O quadro da minha intervenção deste dia se inscreve na sequência do que foi abordado, em parte, pelo IRMÃO
K em sua última intervenção (ndr: sua intervenção de 31 de agosto de 2012) (1).

Da mesma maneira que durante as Núpcias Celestes, quando lhes foi dado a viver certo número de
manifestações ligadas às fases e às Etapas, hoje, depois da última vinda do Arcanjo MIGUEL (ndr: sua

intervenção de 18 de agosto de 2012) (2) e até a sua próxima e última vinda, vocês vão constatar o mesmo
processo em vocês.

***

Eu vou abordar, de maneira quase exclusiva, não o que pode lhes ser conhecido no nível da consciência (como
todas as experiências de Comunhão, de Fusão ou outras), mas, bem mais, insistir sobre os marcadores

presentes nesse corpo.
De fato, a aproximação da Luz Vibral, a resposta da Terra no nível da Onda da Vida, a sua maturação celular,

vai levá-los a viver uma amplificação sem precedentes de diferentes sinais, de diferentes sintomas. 
Esses sintomas aguardados são explicáveis pela conjunção do Encontro entre o corpo Etéreo desse corpo
físico e o novo corpo Etéreo, aquele que será forjado pelo Fogo e pela Água do Céu, dando, no nível desse
corpo físico que vocês habitam, uma interface de percepção de diversos elementos que eu vou detalhar a

vocês.

***
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O primeiro, para muitos de vocês (e isso talvez já tenha começado desde alguns meses), é o reforço, sem
precedentes, do Nada ou Canto da alma.

Os sons percebidos no nível do ouvido (dentro como fora), por intermediário do que é nomeado ampola da
clariaudição, o Antakarana e o Canal Mariano, além de lhes permitir perceber a modificação que pode ocorrer

nos seus Encontros (humanos ou não), pela lateralidade esquerda ou direita como exprimi há algumas
semanas, independentemente disso, o som assume uma tonalidade cada mais aguda, aproximando-se, por

sua modulação, do Coro dos Anjos.
O último Som do Nada ou Som da alma, antecedendo o Maha Samadhi. 

O Som, impregnando cada vez mais, poderá lhes parecer estender-se ao conjunto da cabeça, depois ao
conjunto do corpo, em perfeita ressonância com o que ocorrerá, de maneira audível, para todos, no momento

em que o Som do Céu e da Terra (ouvido em diversos locais da Terra) se tornar quase permanente.
Esse Som reflete, é claro, a elevação da consciência, mas também a chegada de certo número de elementos

celestes.

***

O segundo sinal mais importante, se isso já não tiver ocorrido, é a aparição ou a amplificação de sensações de
formigamentos e de calor no nível das plantas dos pés e das palmas das mãos, refletindo a intensificação da

Onda da Vida.
A subida da Onda da Vida, quando ela se tornar possível (se esse ainda não for o caso), pela superação dos

últimos medos, virá preferencialmente, elevando-se no nível do sacro e no nível dos órgãos genitais,
desencadear na frente um fenômeno de estremecimento (como um arrepio), e desencadear, na parte traseira,

sensações às vezes nevrálgicas e dolorosas, no nível inferior das suas costas.

***

A manifestação das Coroas Radiantes, no que diz respeito ao coração, deixar-se-á viver o tremor da caixa
torácica, de maneira mais intensa, vindo reforçar a pressão e às vezes as dores sobre o Ponto KI-RIS-TI das

suas costas e das zonas laterais de KI-RIS-TI das costas.
A Coroa Radiante da Cabeça verá ativar-se, preferencialmente e em alguns momentos, a energia específica

dos Triângulos Elementares.
Em um dado momento: o do Fogo.

Em outro momento: o Triângulo da Água.
Em outro momento: o Triângulo da Terra, ou mesmo do Ar.

A ação sobre as três Estrelas da sua cabeça, de um dado elemento, implicará, é claro, em manifestações
precisas e particulares sobre as quais eu não me estenderei, hoje, deixando-os vivê-las (ndr: ver Protocolos/

“As 12 Estrelas de Maria”) (3).

***

Sobre a pele, começarão a se manifestar (se esse já não for o caso) uma percepção, cada vez mais clara,
como se milhares de toques de agulhas percorressem essa pele, até um estremecimento.

Será ainda possível, quando da Fusão Dissolução preparatória com o Duplo, perceber claramente, ao redor de
todo o corpo, uma espécie de tremor, como de uma corrente de ar.

***

O Canal Mariano, qualquer que seja o modo de percepção que vocês tenham, dar-lhes-á (se esse já não for o
caso), a percepção de uma Presença, permanente, no alto e à esquerda.

O estabelecimento dessa permanência, quer esteja ligada à MARIA, ao seu Duplo, ao Duplo KI-RIS-TI, a um
Duplo Monadário ou a um mecanismo de Fusão Dissolução vivido com um Irmão ou uma Irmã, tornar-se-á, para

vocês, cada vez mais tangível, cada vez mais intenso, dando-lhes a sensação de serem tocados no nível do
ombro esquerdo e na parte alta da bochecha esquerda.

***

O ponto ER da cabeça irá se ativar, podendo até desencadear uma sensação, por vezes dolorosa, de cabeça



pesada, no topo.

***

A zona específica do dedo grande dos pés irá lhes parecer acumular, por alguns momentos, os formigamentos
percebidos no nível da pele.

***

A percepção do conjunto do Canal do Éter, e dos seus diferentes componentes, tornar-se-á perceptível para
vocês.

Em particular, as quatro Portas circundando o sacro, assim como a Porta KI-RIS-TI e suas zonas laterais
correspondendo às asas Etéreas.

***

Numerosos sinais digestivos poderão surgir (se esse já não for o caso), traduzindo o impacto do Manto Azul da
Graça e da Fusão de seus Éteres, no nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo desencadear novos
mecanismos, deixando-se viver o fato de não poder comer tal ou tal tipo de alimento, e que lhes convém

respeitar.

***

Filamentos de sangue poderão aparecer na narina esquerda, principalmente pela manhã ao acordar, ou então
de imprevisto, traduzindo a finalização da perfuração do pavimento das fossas nasais, sob a ação da Onda da

Vida e do Supramental.
Em posição alongada, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o conjunto do corpo pode pôr-se a

mover e a tremer, de alto a baixo ou da esquerda à direita.

***

As sensações táteis tornar-se-ão diferentes, podendo dar-lhes a sensação de sentir menos ou de sentir mais,
seja no nível das mãos, e mais frequentemente no nível dos braços.

Isso poderá produzir, sobretudo nos momentos de imobilidade, uma impressão (além do tremor) de
entorpecimento doloroso de um membro, de dois membros ou dos quatro membros.

***

Haverá alguns momentos privilegiados em que o corpo parecerá não mais responder a qualquer vontade de
mobilização.

A percepção sensorial, visual, auditiva, espacial, poderá ser, às vezes, profundamente diferente, dando-lhes a
impressão de sobreposição desta realidade com uma outra realidade.

***

A respiração poderá lhes parecer parar.
A zona cardíaca poderá revelar anomalias do ritmo cardíaco assim como dores que se projetam na parte

anterior do seu peito, aparecendo, de maneira específica, nas portas AL e UNIDADE.
Parecer-lhes-á emanar (e esse será o caso) a Luz, sem o desejar e sem o querer, pelo conjunto do peito,

preferencialmente por uma zona de expressão da Luz, independente de qualquer vontade, justamente no nível
das Portas AL e UNIDADE.

***

O conjunto das funções (fisiológicas, automáticas) desse corpo será, por vezes, profundamente modificado.



Nesses momentos, se a sua consciência estiver atenta a esse corpo, vocês constatarão facilmente que o
simples fato de colocar sua consciência sobre o corpo, sem nenhuma interrogação ou sem nenhum

questionamento, reforçará a percepção que estiver presente naquele momento.
O conjunto desses sinais e sintomas irá lhes parecer cada vez mais claramente, como os efeitos diretos da

Ascensão.
A intensificação de um ou do conjunto desses processos (que de qualquer modo, irão se completando, uns e

outros) será, para vocês, a ocasião de verificar o que se desenrola na consciência, referente à Última Presença
ou ao estabelecimento do Absoluto.

***

Tudo o que irá se desenrolar quando dessa Fusão do Corpo Etéreo, usual e seccionado, com o Corpo Etéreo
regenerado pelo Fogo e pela Água do Céu, tornar-se-á uma evidência.

O seu corpo físico, e o que está presente dentro, começará a emanar a Luz, de maneira cada vez mais
tangível, além mesmo da Visão Etérea, criando ao redor de vocês uma forma de luminescência, de

transparência, perceptível.
Existem, é claro, circunstâncias do seu ambiente de vida que irão favorecer, se eu puder dizer, a integração
desses estados, e outras que irão abrandá-los, mas eu deixarei a Estrela SNOW exprimir mais coisas sobre

isto.
Quanto a mim, permaneço centrado exclusivamente nas manifestações corporais.

***

Durante essas fases de manifestações corporais, poderão se apresentar momentos e instantes em que, de um
golpe, de um único, o conjunto das percepções cessa, podendo expressar-se por um sentimento de perda

iminente.
É nesse momento que lhes será conveniente, sobretudo, ficarem tranquilos, não se colocarem a menor

questão sobre o sentido do que é vivido, e compreender e aceitar que isso os leva a se estabelecerem no
Absoluto.

Nesses momentos privilegiados, se o mental se calar, se as emoções se calarem, então, a Onda da Vida irá se
lançar, de maneira extremamente intensa e bem além do simples Êxtase, tal uma torrente de Fogo, reunindo-se

a uma outra torrente, descendente desde sua cabeça, não lhes dando mais a exata percepção e um local de
um encontro, mas sim de um estouro e de uma iridescência do conjunto das suas células.

Isso irá se reproduzir em diferentes ocasiões, até o momento em que, pela experiência, vocês irão constatar
por vocês mesmos que, se o mental não intervir, se não houver emoções, então a Morada da Paz Suprema

está aí, independente desse corpo, independente da sua pessoa, independente da Última Presença e
independente das percepções vividas no instante anterior.

É nesse momento que vocês irão perceber que, não tendo mais a percepção do corpo, não tendo mais a
percepção de uma consciência, nem mesmo de uma pessoa e ainda menos de um ambiente, vocês poderão
se estabelecer no que vocês São, bem além das percepções do corpo, que estavam ali, no instante anterior.

***

Tudo isso deve se desenrolar, aí também, no seu ritmo, mas esse ritmo irá se tornar cada vez mais aparente
para cada um, à medida em que vocês se aproximarem do dia 22 de setembro deste ano.

Além de qualquer interrogação e de qualquer questionamento, virá um momento em que a evidência do que se
desenrola irá golpeá-los, de maneira importante.

Tudo isto corresponde à Liberação da Terra assim como à sua Liberação deste Plano.
 Vocês irão constatar, também, facilmente, que a partir do instante em que o seu mental, que a partir do instante

em que as suas emoções não vierem mais interferir com o que se desenrola, vocês perderão o sentido de
qualquer interrogação, por um reconhecimento imediato de quem vocês São, além de qualquer pessoa, de

qualquer aparência, de qualquer papel e de qualquer função.
Isto decorre diretamente da Ascensão da Terra assim como da sua.

***

Eu não irei mais longe à respeito das consequências sobre a consciência, além daquelas que eu acabo
enunciar.

Eu não irei mais longe, tampouco, à respeito das circunstâncias conhecidas como ambientais, que vêm facilitar
ou incomodar o que se desenrola.



Se vocês tiverem questões sobre esses sintomas e sinais físicos, então eu os escuto.

***

Pergunta: sentir como uma descarga elétrica na cabeça faz parte desse processo?

Sim, isso pode fazer parte.

***

Pergunta: esses sinais poderiam ter começado, há várias semanas, ocasionalmente?

Eu o confirmo, como eu disse. 
Essa intermitência, independente de onde vocês começaram, irá se reforçar, de qualquer maneira.

Mas eu especifiquei bem que isso já pode ter começado há muitos meses.
Simplesmente, por que vocês são e serão cada vez numerosos a vivê-lo, é importante, visto a intensificação

em curso, que vocês estejam informados, não para explicar, mas justamente para, no momento em que vocês
o viverem, vivê-lo o mais serenamente possível.

***

Pergunta: as pessoas que não seguem este caminho, vão viver a mesma coisa?

No que diz respeito aos Irmãos e Irmãs adultos que não vivem nada disso, eles não são relacionados, no
momento, a isso.

***

Pergunta: tenho às vezes sangramento do nariz, mas do lado direito.

Os sangramentos do nariz podem realmente aparecer às vezes do lado direito. 
Isso corresponde simplesmente a um deslocamento do septo nasal, em relação ao que foi nomeado o

pavimento das fossas nasais.

***

Pergunta: há alimentos que convém evitar ?

Isso é diferente para cada Irmão e cada Irmã. 
No entanto, existem elementos de resposta, eles lhes foram comunicados, já há algum tempo, por ANAEL e

especificados novamente mais recentemente (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012) (4).
A alimentação líquida permite evitar que o sangue não se dirija, de maneira muito considerável, aos órgãos

digestivos.
É desejável, e vocês irão constatar por vocês mesmos, limitar a ingestão de sólidos a partir das 17 horas, onde

quer que vocês estejam (na sua hora, portanto).
Isso corresponde aos seus ritmos internos de sucessão dos dias e das noites assim como uma alimentação

que deverá se fazer, preferencialmente, antes que o Sol esteja muito baixo.
Vocês irão constatar, além disso, que se vocês forem surpreendidos por um processo Vibratório, como acabei

de descrever, e se o seu ventre estiver muito cheio, isso irá se tornar ruim.

***

Pergunta: e o que dizer de uma dor frequente ao redor da sétima vértebra cervical?

Há uma conexão ao longo do Canal Éter, entre o ponto ER da cabeça e, é claro, o conjunto da Lemniscata
Sagrada, na frente, mas também com o ponto OD da cabeça e a porta KI-RIS-TI das costas, podendo dar,
efetivamente, sensações de peso ou de opressão, no nível da sétima vértebra cervical, independente de



qualquer desequilíbrio.

***

Pergunta: quando se sente uma dor, é contra indicado tentar fazê-la cessar?

Vocês nada podem fazer para este tipo de dores, quando elas estão relacionadas à Onda da Vida, ao
Supramental, à Luz Vibral.

***

Pergunta: quando se sente a Onda da Vida, nos pés e nas mãos, e hoje, não se sente mais, é uma
evolução normal?

Isso é diferente para cada Irmão e para cada Irmã. 
A Onda da Vida não deve permanecer nos pés e nas mãos: ela circula, é claro. 

Existem diferenças de percepção que estão relacionadas, eu diria, às exalações que são enviadas do Núcleo
Cristalino da Terra, que não dependem de vocês.

Há, efetivamente, várias Ondas da Vida, podendo dar (da mesma maneira que para as Coroas Radiantes e em
particular da cabeça), flutuações e variações, relacionadas aos momentos do dia, às fases lunares e às fases

solares.
Isso é perfeitamente lógico.

***

Pergunta: as perdas de consciência podem também fazer parte desses processos?

Isso foi expresso pelo IRMÃO K (ndr: sua intervenção de 07 de junho de 2012) (5).
Eu também fiz alusão a isso (ndr: sua intervenção de 16 de agosto de 2012) (6).

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e irmãs na humanidade, Comunguemos juntos. 
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.
Fiquemos juntos, dois minutos do seu tempo.

... Compartilhando o dom da Graça ...

Até logo.

************
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~ RECONSIDERAR ALGUNS PONTOS DE VISTA ~ 

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamo-nos se vocês o quiserem, na Paz, na escuta e na Vibração.

De fato, minha presença requer de vocês, uma atenção e uma vigilância. 
Eu não vou tentar fazê-los aderir a um ponto de vista, mas sim fazê-los reconsiderar certos pontos de vista que

estão em curso sobre esta Terra. 
Nós vamos falar, se vocês o quiserem, dos elementos que explicam certo número de elementos, qualificados

de espirituais, e que, nesta Terra, estão muito precisamente desviados e alterados. 
Isso necessita, da sua parte, uma escuta com o Coração e, eventualmente, se isso não os convencer, reler

atentamente as palavras que eu pronunciei.
Nós vamos falar de um assunto que é importante, não tanto para sua Liberação (a qual está adquirida), mas

que, eu o espero, neste período de tempo particular, permitirá a muitos Irmãos e Irmãs entregar-se à evidência,
à lógica e, sobretudo, à Verdade.

Este tema é, precisamente, o apego ao Si, enquanto ferrolho do ego espiritual.

***

Muitos elementos foram assentados, com força, por aquele que se nomeia BIDI (ndr: ver suas intervenções na
seção “mensagens a ler”) (1).

Evidentemente, se vocês vivem o que diz BIDI, a questão não se coloca para vocês.
  Mas, obviamente, se vocês não o vivem, é muito lógico que isso coloque problema e questionamento.

Isso não coloca nem problema, nem questionamento (mesmo se vocês não o vivem), se vocês captam, eu
diria, a Vibração e a Consciência.

Contrariamente para os Irmãos e Irmãs que estão engajados em um caminho relacionado com um domínio
religioso, um domínio espiritual, um domínio que eu qualificaria de ensinamento, de iniciático, assim como de

desenvolvimento pessoal.

***

IRMÃO K - O apego ao Si como ferrolho do ego espiritual (02/09/2012) - Autres
Dimensions
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O ser humano encarnado, do seu ponto de vista, está submetido à sua própria história, a um conjunto de
crenças, a um conjunto de organizações (quer ele o queira ou não), e a um conjunto de estratégias, que foram

construídas à medida de suas experiências na encarnação. 
Existe uma ignorância total do que pode ser a Vida, além do seu próprio mundo, além da esfera astral, no qual

alguns desencarnados, ou espíritos, estão suscetíveis de lhes falar. 
Há uma problemática essencial: enquanto vocês estão limitados na percepção de vocês próprios, fora deste

mundo e fora da encarnação, não há, efetivamente, nenhum outro meio senão criar certos modelos.
E nós todos passamos por aí.

Quer esses modelos sejam religiosos, quer eles sejam mais ocultos ou iniciáticos, ou esotéricos, eles todos se
baseiam em duas palavras chaves, que são a fé e a crença.

 E nos princípios escondidos que sustentam este mundo, por meio de um princípio de causalidade, no seu
sentido e na sua aceitação a mais ampla.

Da mesma maneira que existe um sistema de ensinamento denominado educação, que não visa nada mais
senão formatá-los segundo regras estabelecidas no nível social, existem, da mesma maneira, “autoridades” (e
coloco esse termo entre aspas) espirituais, cordatas em lhes apresentar certo número de elementos que vão,

pelo menos, explicar suas vidas.
E fazê-los espelhar, ou crer em uma evolução, uma transformação, em meio a este mundo, permitindo-lhes

acessar, mais tarde, a algo que será possível, quando vocês estiverem suficientemente purificados das
problemáticas pessoais, o seu karma (ou qualquer outra coisa, segundo o modelo religioso ou o modelo

espiritual).

***

Todo o mundo conhece, é claro, o princípio da existência de um corpo, de uma personalidade, eventualmente
de uma alma (da qual nada pode ser conhecido, nem visto, nem percebido, nem pensado, nem medido), e

bem mais longe, um espírito, que seria, de algum modo, o Atman, o princípio de Unidade, do qual cada
consciência humana viria, e para onde ela deve retornar, após um trabalho de purificação, de conhecimento e

de evolução.
É claro, nenhum desses ensinamentos, nenhuma dessas religiões, estão aptos (e isso é muito lógico) a lhes

falar de outra coisa senão deste mundo, senão de promessa, senão de um futuro.
Se vocês olharem atentamente (qualquer que seja o ensinamento: religioso, filosófico ou espiritual), jamais há a
descrição de outra coisa a não ser dos mundos intermediários, chamados de astral ou, segundo as tradições, o
Bardo Thödol, por exemplo (o Bardo, que é esse mundo intermediário onde permanecem as almas, antes de

reencarnar).
É claro, vão lhes falar de mundos que são similares e sobrepostos ao mundo humano, com as cidades cheias
de luz, a disposição de mundos que não são tão diferentes como o da Terra, com, no entanto, um sentimento

de maior coloração e de maior leveza.
Os seres que permanecem nesses espaços (quaisquer que sejam os nomes que eles levam a suas moradas)

estão persuadidos em dever trabalhar para levá-los a viver, como eles, em seus domínios etéreos, onde as
regras de vida seriam sensivelmente as mesmas que aquelas que existem neste mundo. 

Mas desembaraçadas de tudo aquilo que pode degenerar, de maneira evidente, sob os significados, para o
humano em encarnação, através do sofrimento, das doenças, e todas as anomalias desta sociedade, dita

moderna.

***

Mas vocês notarão que, tanto BUDA, quanto as religiões, no seu conjunto, quanto os modelos iniciáticos mais
recentes, nenhum é suscetível de lhes falar do que há por atrás dessas construções de luz.

E isso é muito lógico porque a maior parte das pessoas que estiveram encarnadas e que se apresentam, hoje,
como mestres denominados ascensionados, ou que se apresentam como seres Realizados, e que se

propõem a ajudá-los a viver uma transformação Terrestre visando melhorá-los, considera, portanto, desde já,
que vocês são imperfeitos. 

E que há em vocês (sem explicá-lo a vocês) algo, que faria parte da evolução da consciência, que lhes
permitiria retornar ao Espírito.

Ora, se esse Espírito já é perfeito, o que é que explica (ou motiva) um princípio que os faria encarnar em um
mundo limitado?

O que haveria a experimentar, a beneficiar, a melhorar se, desde o início, se considera (e eles o consideram)
que o Espírito é perfeito?

Aí está a questão fundamental.
O que é que pode justificar que absolutamente nenhuma religião, absolutamente nenhum modelo iniciático, é

capaz de lhes falar, de lhes explicar, claramente e simplesmente, o que representa a vida no nível do Espírito?
E eu não falo, aí nesse nível, do Absoluto, da Consciência Unificada totalmente À FONTE, aos estados

multidimensionais.



***

Existe, portanto, um sério problema aí nesse nível.
Ainda mais que, qualquer que seja o modelo, religioso ou iniciático, vocês têm sempre a questão de uma

“autoridade”, dita superior, depositária de uma autoridade, de um poder, ou de uma ascendência sobre vocês,
que pretende guiá-los, e dirigi-los para algo de melhor, na condição, é claro, de que vocês sigam o que é dado,

na condição de que vocês se adaptem ao seu ponto de vista.
E isso é aceito pelo humano, de modo (eu diria) geral, sem que nunca venha a se colocar a questão de: por

que o mundo, além deste mundo, seria perfeito?
E por que a alma estaria sujeita a um princípio de evolução (de melhoria, de karma, quaisquer que sejam os

nomes que vocês queiram lhes dar) para retornar ao que era, de fato, sua origem e seu início?
O que teria de ganhar, o que teria de adquirir para retornar a esse estado original?

E quem é responsável pela perda desse estado original, dessa originalidade, que faz com que a Consciência
seja independente, é claro, da carne?

***

Então, é claro, vão lhes falar, e fazê-los espelhar um princípio de evolução, um princípio de amor, um princípio
de paraíso (e de inferno, é claro, que lhe é consequência), e vão lhes apresentar um deus criador, que criou o

humano e que criou a consciência humana.
É claro, o mundo, tal como vocês o vivem, viu a degenerescência de algumas de suas crenças, em particular

as crenças religiosas, baseadas unicamente na fé e na adesão (sem discussão e sem contestação possíveis)
a um deus criador e vingador, que viria salvá-los ou puni-los (isso é conforme, conforme os períodos e

conforme as épocas).
 Isso foi substituído, desde o início do 20º século, por certo número de ensinamentos visando fazê-los

conhecer as leis da alma, os princípios da encarnação. 
Prometendo-lhes um estado de felicidade, após uma evolução, e após a compreensão de si mesmo.

Mas esse si mesmo, é claro, não é em nenhum caso a compreensão e a vivência do Espírito, mas antes, fazê-
los aceitar que as leis da alma vão condicionar a experiência da encarnação, da vida, ao longo de toda uma

sucessão de aprendizagens, chamadas de vidas anteriores, que vai se suceder e que vai levá-los a uma forma
de liberação da encarnação.

É claro, esses ensinamentos são reais.
Eles são retransmitidos, substituídos, de diferentes maneiras, e em particular através de um ensinamento que,

seja telepático, seja canalizado, vindo aí dessas esferas, e dando-lhes elementos que lhes permitem
beneficiarem-se, melhorarem em seu caminho terrestre, e, portanto, evoluírem para um futuro melhor.

Sem, contudo, falar-lhes (omitindo, voluntariamente, falar-lhes) do Absoluto, falar-lhes da Última Presença, e
dos estados de Samadhi que não dependem de nenhuma circunstância anterior e, ainda menos, de uma

suposta evolução.

***

É claro, há uma propensão, no ser humano, a sempre se submeter a uma autoridade.
 E isso se manifesta desde o nascimento, através de um modelo educativo parental, e escolar, em seguida.
E isso continua, é claro, por meio do princípio de aprendizagem, por meio do princípio de educação, em que

há um mestre, depois os professores.
E o conjunto da sociedade está então construído conforme um princípio piramidal, que eu denominei ‘princípio

de organização’ (ndr: ver sua intervenção de 20 de agosto de 2012) (2), que obedece a certo número de
estratégias, onde existe sempre um ser humano, consciente, que é suposto ser seu superior, pelo seu

conhecimento, pela sua iniciação, pela sua espiritualidade, ou de maneira legal.
Esse princípio de autoridade é um princípio hierárquico piramidal.

Enquanto vocês considerarem que existe um mestre, qualquer que seja, vocês estão submissos a essa
autoridade, quer vocês o queiram ou não.

Há algumas semanas, nós lhes falamos das linhas de força que drenam, literalmente, a energia vital dos corpos
e das almas, em proveito daqueles que lhes apresentam essas leis sociais, essas leis espirituais, seu superior

hierárquico (ndr: suas intervenções de 20 e 24 de agosto de 2012) (2).
E isso vai muito longe, uma vez que diz respeito (eu diria) ao conjunto das relações humanas, que lhes

escapam, no momento, além do simples reconhecimento, da simples comunicação ou da simples relação.

***



O problema da liberdade, é que não existe nenhuma Liberdade em meio ao conhecido: essa Liberdade se
exprime em meio a um quadro preciso, qualquer que seja esse quadro, que ele seja familiar, social e mesmo

espiritual. 
Enquanto existir um quadro, vocês não podem pretender a Liberdade.

Essa liberdade está condicionada ao quadro, uma vez que ela não pode se manifestar senão no interior desse
quadro, e exclusivamente no interior desse quadro.

Se vocês olharem realmente a estrutura da sociedade, se vocês olharem, realmente, a estrutura da religião, a
estrutura de qualquer grupo social, o princípio hierárquico está onipresente.

Portanto, é claro, no nível espiritual, há uma palavra que vai retornar, todo o tempo, é a palavra amor.
E é claro, esse amor está colocado enquanto dogma, está colocado enquanto conduta, enquanto manifestação

de certo número de elementos, que vai, de algum modo, opor-se ao princípio da personalidade.
E assim coloca-se em balanço todo um princípio de culpabilidade, em relação à sua personalidade, e em

relação ao que seria desejável mudar, para se tornar um ser de amor e um ser ascensionado, e se possível,
um mestre.

Tomar o lugar do mestre.
E isso lhes é apresentado como uma evolução completamente normal, sem que ninguém possa trazer-lhes a

prova a mais formal de que isso existe, e de que isso os conduz para onde pretende conduzi-los.

***

É claro, existem leis sociais, energéticas, afetivas, de crenças e de fé, que vão (em certa medida) permitir-lhes
viver alguns elementos, que vão fazer parecer que as paredes da prisão estão um pouco mais longe do que

elas estão, em realidade, e dar-lhes a impressão de um crescimento da consciência.
Enquanto vocês estiverem submissos a um princípio de autoridade exterior, enquanto vocês estiverem

submissos a uma crença (mesmo que ela seja perfeitamente estruturada, e sobretudo no plano espiritual),
enquanto vocês estiverem submissos a uma autoridade exterior ao que vocês São, em Verdade, vocês não

podem pretender nenhuma Liberdade.
O estratagema é muito bem feito.

Ele vai consistir em falar-lhes de amor e de luz, e alimentar, de algum modo, a sua alma, dando-lhes as leis da
evolução da alma em meio à personalidade: isso se chama karma. 

Mas eu espero que vocês compreendam e aceitem, hoje, que o karma só diz respeito à personalidade, que se
reencarna de vida em vida, mesmo que ela não tenha a lembrança, mesmo que ela não tenha a presciência.

***

Assim vai este mundo, onde todos os princípios de organização, de estruturação e de evolução, lhes são, de
algum modo, vendidos como inelutáveis, inexoráveis.

E onde ninguém poderia, de maneira alguma, transgredir essas leis, que foram estabelecidas por “eu não sei
quem”. 

Enquanto vocês estão submissos a isso, em vocês não pode se colocar a interrogação última, não pode se
colocar, em vocês, a necessidade de Liberdade, a sede de Liberdade.

O que faria com que um sistema social, espiritual, organizacional, assim como ligado à encarnação, fosse
limitado, no Conhecimento espontâneo do que existe do outro lado, do que existe além dos mundos da

encarnação?
É claro, ninguém pode responder a esta questão.

Qualquer lógica os faz espelhar um amor (para amanhã), os faz espelhar o karma (que é necessário melhorar),
e os faz espelhar que o ser humano é imperfeito, que o ser humano deve mudar, se quiser ter esperança de

um mundo melhor e viver de modo melhor.
Mas quem, entre esses ensinamentos, entre essas crenças, lhes fala do Mundo do além?

A não ser com palavras veladas como, por exemplo, o fez O CRISTO, como, por exemplo, o fez O BUDA, ou
ainda, alguns ensinamentos tradicionais (que vocês encontram, por exemplo, e é apenas um, entre os sufis).
Enquanto existir o menor princípio de autoridade, enquanto existir a menor submissão a um dogma, enquanto
existir a necessidade de se adaptar a um modelo criado pelo homem, ou de se submeter a uma “autoridade”

dita espiritual, vocês não podem experimentar, de modo algum, o que vocês São, em Verdade, além de
qualquer confinamento ligado ao corpo, à alma, ou a qualquer outra esfera de vida que possa lhes ser

conhecida.

***

É-lhes necessário, portanto, de alguma maneira, admitir o princípio de confinamento.



 É-lhes necessário, portanto, aceitar ver esse confinamento.
Não para descrever os mecanismos, não para esperar poder desfazer as razões e as consequências, mas,

bem mais, para ver as coisas tal como elas são.
Existiu, pelo mundo, e em todas as culturas e tradições, certo número de seres que tiveram acesso à Luz, além

de qualquer organização, além de qualquer hierarquização, ao que é chamado de Absoluto.
Certamente que em número muito mais restrito do que aqueles que puderam viver um acesso ao que nós

denominamos, com vocês: o Si, e o Eu Sou.
O apego ao Si é, justamente, o que conduziu a esse princípio de falsificação certo número de seres, que se

mantêm nas franjas superiores do astral, persuadidos de terem chegado, eles mesmos, à Liberação.
Ora, a Liberação, a partir do instante em que se deixa este mundo, não pode estar sujeita a nenhuma limitação,

a nenhuma forma, e a nenhuma imperfeição.
O que fez então com que esses seres (tendo vivenciado, realmente, processos energéticos, processos de
Consciência, quando de sua encarnação) se reencontrassem, de algum modo, do outro lado da encarnação,

estruturando acontecimentos, estruturando cidades, estruturando mundos?
Que, eles também, apresentam suas próprias leis, suas próprias regras, e onde existe uma submissão a uma

forma (mesmo se essa forma for livre, muito menos densa do que a sua)?
O que é que explica que os seres e as consciências, humanas, puderam reencontrar-se fixados, de algum

modo, em meio a um modelo evolutivo que é, em resumo, sobreposto e similar ao que se passa sobre a Terra
(certamente, mais leve)?

Muito simplesmente, o que eu denominei: o apego ao Si.

***

A Realização do Si, a abertura do que são nomeados os chakras (e em particular, o que é nomeado o 3º olho, o
que é nomeado o despertar da Kundalini) os impulsiona imediatamente em um universo extremamente

colorido, cujas descrições foram muito numerosas.
Deixando-se encontrar seres, deixando-se encontrar algumas consciências.

Dando-lhes referências, em que aparecem luzes, essas luzes, estão representadas na maior parte das
imagens, dos desenhos ou das pinturas, que foram realizadas por aqueles que estiveram em contato com elas.
Então, apresentam-lhes seres, que seriam portadores de virtudes, de funções, de raios, e que administrariam,

em alguma parte, da vida sobre a Terra, e dirigiriam a evolução sobre a Terra, para um melhor, para uma
civilização de amor, uma civilização onde todas as regras seriam harmoniosas, e onde todos os sofrimentos da

Terra seriam melhorados, ou mesmo desapareceriam.
Mas em nenhum momento, mais uma vez, esses seres são capazes de lhes definir o que quer que seja, além

das suas próprias esferas de eleição que se situam, então, nas partes mais altas do astral.
Esse foi o caso há até alguns anos, até o momento em que um certo princípio de Dissolução da matriz astral,

permitiu limitar essa influência particular do desvio da Luz.

***

A Luz é a sua natureza e a sua Essência.
Enquanto existir um sentimento de associação a uma forma (ainda que através do despertar da Kundalini,
ainda que através da ativação dos chakras), vocês permanecem tributários de certo número de formas, de

certo número de luzes, que, em nenhum caso, são a Liberdade.
É nesse momento, chamado de nível dos poderes espirituais, que vai manifestar-se certo número de

consciências (elas também confinadas) para fazê-los aderir, é claro, ao seu caminho.
Fazê-los aderir, e fazê-los concordar, a todos os pontos de vista comuns ao princípio de evolução.

É, de fato, extremamente difícil de compreender e de admitir, para um humano em encarnação, que não existe
absolutamente nenhuma lei de evolução, na perfeição da Criação (quaisquer que sejam as Dimensões,

quaisquer que sejam os Universos, e quaisquer que sejam os Multiversos).

***

A ausência de fundamento, a ausência de vivência do que se situa além dessas esferas, condiciona e confina o
ser humano em um sistema de valores e de crenças que vai levá-lo a tentar melhorar-se progressivamente.
O objetivo desses ensinamentos, é claro, é sempre apresentar-lhes a finalidade como sendo deus, como

sendo o amor, e como sendo a fraternidade.
Existe, portanto, uma sensibilidade particular, do ser humano em busca, dessa noção de amor, de fraternidade

e de evolução.
É muito difícil de entender que isso não existe, jamais existiu, e não existirá jamais, em outro lugar a não ser na

mente daqueles que o conceberam.



Mas que em nenhum caso, aquilo pode corresponder a qualquer Liberação.
Quaisquer que sejam as leis observáveis, qualquer que seja a ilusão do tempo que se desenrola sobre este

mundo, aqueles que vivem o Absoluto podem dizê-lo: não existe nenhum tempo e nenhum espaço.
Existem formas mutáveis.

A Consciência não tem de ser atribuída a uma forma fixa, a um princípio de identificação, a um princípio de
evolução insignificante: isso corresponde, de maneira definitiva, a um confinamento.

***

Então, é claro, enquanto eu o digo, isso não ficará para vocês, enquanto vocês não o vivem por vocês
mesmos, senão, aí também, uma crença.

Mas esta crença é perigosa, por que ela leva o humano a se colocar a questão da Liberdade, da Autonomia, da
Liberação do conhecido, e, sobretudo, sobretudo, encontrar-se, realmente, no Amor.

Que não é nem um ideal, nem uma projeção, nem um melhoramento, nem um princípio de fraternidade, mas,
bem mais, a própria natureza, como vocês o sabem, que vocês São, além de qualquer aparência, além de

qualquer encarnação, e além de qualquer Plano intermediário.
Como o que seria perfeito (desde a Essência, desde a primeira manifestação) teria necessidade de percorrer
os mundos da encarnação, cada vez mais densos, cada vez mais sofridos, cada vez mais separado e dividido,

para reencontrar, um dia, o que ele era, ao partir?
Qual seria o saber, em relação ao Absoluto?
Qual seria o saber em relação à Luz Vibral?

Ninguém pode trazer resposta a essa questão, por uma razão que é muito simples: ela não existe.
Vocês são perfeitos, desde a origem.

Somente, exatamente, a criação dessas leis, ditas de evolução (reflexos das crenças desses ditos indivíduos
tendo realizado o Si) os confinou, de maneira ainda mais sutil no nível espiritual, em relação ao que vocês São,

em Verdade.

***

O interesse não é absolutamente crer no que eu digo, mas sim, verificar por vocês mesmos.
Ora, isso não pode ser verificável, e isso não se verifica, se, anteriormente, vocês, pela sua Atenção e sua

Intenção, rejeitaram para longe de vocês o conjunto desses ensinamentos.
Somente o Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, são capazes de fazê-los descobrir a Verdade.

Tudo o que lhes é conhecido, absolutamente tudo o que é percebido por vocês (neste mundo, como nos
Planos que eu denominei “astral”) não têm nenhuma realidade no Plano do Absoluto.

Eles não existem mesmo.
Eles são apenas projeções da consciência: um conjunto de consciências tendo realizado projeções comuns,

tendo imaginado, suposto, leis de evolução que existem apenas nessas consciências.
O mundo é perfeito, desde o início.

Não há nem expansão, nem contração.
A ilusão de um movimento está, justamente, ligada à ilusão do tempo no qual vocês vivem.

A partir do momento em que a ilusão do tempo e do movimento é criada, segue-se um princípio de
distanciamento, que vai ele mesmo conduzir, dele próprio, à criação de certo número de leis, que não existiam

anteriormente, que vão reforçar as crenças, reforçar o confinamento, e reforçar a ilusão de qualquer evolução, e
de qualquer mestria que seja.

***

Nossa situação, quando nós nos nomeamos Anciãos, ou Estrelas, ou ainda os Arcanjos, é somente uma
reunião de Consciências, tendo por único objetivo favorecer a sua Liberdade, favorecer a sua Liberação, a fim

de fazê-los cessar de crer, ou aderir, ao que podem lhes sugerir.
A única maneira que nós encontramos (que isso seja em meio ao Conclave dos Anciãos e das Estrelas, que

seja em meio ao Conclave Arcangélico, como em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres) tem
sido levar sua consciência à noção de Vibração, à noção de Consciência Vibral, até levá-los ao ponto que
vocês conhecem, que é a Liberação da Terra, o nascimento da Onda particular, nomeada Onda da Vida.

Essa Onda da Vida foi descrita, de maneira extremamente velada, nos ensinamentos originais e primordiais,
referindo-se a uma Onda se propagando, efetivamente, desde os pés, e que permitia religar-se, de maneira

efetiva, à Terra.
Não segundo os princípios viciados e alterados, onde desde que um ser humano queira escapar do

condicionamento, qualquer que ele seja, lhe diriam que ele não tem os pés na Terra: os pés estão sobre a



Terra, as Raízes estão no Núcleo Cristalino, e em nenhum outro lugar.
A recuperação das suas verdadeiras Raízes abre-os ao Absoluto, e os faz viver o Último estado, além de

qualquer estado.

***

Enquanto isso não foi conscientizado, vivido, e atualizado, vocês permaneceram submissos ao princípio do
confinamento, qualquer que seja a sua função. 

O apego ao Si é certamente, hoje, (como para essas consciências que estão confinadas, elas próprias, em
meio às esferas astrais), o princípio o mais importante a ultrapassar e transcender.

O apego ao Si representa o exato inverso do Abandono do Si.
Foi explicado, de diferentes maneiras, que o apego ao Si resulta, é claro, do medo da Dissolução, do medo da

perda da própria consciência (que isso seja no nível da personalidade, ou do Si, que foi vivido e integrado).
A permanência do Si, e, portanto, o apego ao Si, dele próprio, vai criar as condições propícias à eclosão de
novas leis, como foram representadas pelos ensinamentos que apareceram no 20º século, e aos quais, por

experiência, eu me desolidarizei extremamente rápido.
Enquanto existir, acima de vocês, alguém que lhes diga o que é necessário fazer, para vocês se adaptarem às
leis que foram criadas por ele mesmo, pretextando-as criadas por um deus hipotético, isso apenas vai confiná-

los e limitá-los novamente, ainda que essa esfera não seja unicamente a esfera da sua vida, ou da sua
encarnação.

***

A Liberdade e a Autonomia não pode se encontrar, e Viver, a não ser na condição de vocês renunciarem, real e
formalmente, a tudo o que não é a sua experiência.

 Enquanto vocês aderirem à experiência de um outro, vocês não são Livres.
Enquanto vocês seguirem quem quer que seja, vocês não são Livres.

A única Liberdade é realizar o que vocês São sozinhos, e nessa solidão, há o Mundo inteiro, as Dimensões na
sua totalidade, e o Amor o mais puro, o mais Absoluto, o mais Vibral, que vocês jamais cessaram de Ser.

Assim, portanto, como lhes disse BIDI, trata-se simplesmente de um ponto de vista.
 Seja o ponto de vista que se exprime por meio do corpo e da personalidade, e isso dá o que se chama de

ego.
Seja que ele se exerça por meio do acesso à impermanência do Si, à imanência do Si, a não divisão da

Consciência unificada (denominada Unidade ou Si, ou Eu Sou), que é já, é claro, para aquele que não o vive,
um objetivo que se poderia qualificar de mágico ou de magnífico (mas, isso não é, em nenhum caso, qualquer

finalidade).

***

Enquanto existe esse apego ao Si, o princípio de confinamento está sempre presente.
 Há, de algum modo, a vivência da Consciência Vibral da Unidade: a Consciência percebe, aí nesse momento,

que ela não está separada, como ela o acreditava em meio ao ego.
Ela percebe as ondas, ela percebe as energias, ela percebe a abertura dos centros energéticos, ela realiza o

Si, mas para tanto, essa não é a finalidade.
O perigo é, efetivamente, parar nesse nível, e construir novas leis confinantes, resultantes da observação e da

própria percepção desse nível da Consciência.
Esse nível da Consciência é apenas um estágio do que vocês São, mesmo se ele aparecer como mais amplo,
e indiscutivelmente mais realizado e luminoso do que aquele que cabe sob seus sentidos habituais, ele não é a

Verdade.
Ele não é em nada qualquer finalidade, na medida em que jamais houve partida, e jamais houve chegada.

***

Extrair-se disso, já é olhar isso.
Não com julgamento, não com desdém, mas aceitar a eventualidade de que isso é apenas transitório.

É a vocês (e mais uma vez, somente a vocês) que cabe se desembaraçar do conjunto do que os mantém em
confinamento.

Ora, vocês sabem muito bem, que vocês não o podem pela própria lei de ação e reação.
E aí reside a maior das ilusões, que foi a de fazê-los crer que resolvendo as consequências de todas as ações



passadas, vocês iriam poder se liberar dessas ações passadas: não existe nenhuma liberação possível em
meio ao confinamento, porque, como imaginar que a menor das ações que vocês criaram, em um tempo muito

antigo (na linearidade do tempo), chegaria a solucionar-se?
Como o conjunto das ações que vocês acionaram poderia, um dia, solucionar-se?

A trama é tão bem feita, e tão complexa, que não há nenhum meio de desfazer o novelo, enquanto vocês se
dirigirem tanto à consciência do ego, como à Consciência do Si.

***

Esse apego ao Si representa, de algum modo, um ferrolho, e ele é o ferrolho do ego espiritual.
Eu disse ego espiritual e não orgulho espiritual.

O ego espiritual consiste, simplesmente, em ter uma pessoa, tendo vivido o acesso a uma Vibração particular,
tendo contatado a energia particular que chega sobre a Terra desde uma trintena de anos.

Essa época de 30 anos foi largamente antecipada, e fechada a sete chaves, aí também, por aqueles que
criaram os ensinamentos, ditos espirituais, da alma.

De modo a evitar, exatamente, que o ser humano encontre sua Liberdade, o mais frequentemente, e contra a
vontade deles, sem o saber eles mesmos: não há nada de pior do que um zarolho que guia um cego.

Ora, esses seres são zarolhos.
Eu não falo da visão dos olhos, mas eu falo da Visão do coração, da Visão Real do que é o Amor, pela

Vivência do Amor, e a Essência do Amor.
É claro, existem princípios de humanismo.

É claro, existe, realmente, uma vontade de servir, daquelas consciências, como das consciências humanas que
aderem a esses princípios e a essas leis de evolução.

E, aliás, é extremamente sedutor e fascinante voltar a vida (quando a vida de um indivíduo se volta) da sua
pequena pessoa para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

E esse, evidentemente, já é um primeiro passo.
Mas jamais considerem esse primeiro passo como o Último passo porque, de fato, na Realidade, não existe

nenhum passo.
Exceto os Véus que vocês se colocaram, que foram colocados, pela projeção da consciência, do conjunto de

consciências, em meio a um sonho comum.

***

É a participação nesse sonho comum que dá a ilusão de uma substância, a ilusão de uma realidade, e a ilusão
de uma evolução.

Enquanto vocês não estiverem Liberados dessa maneira de ver, vocês não poderão acessar a Liberação do Si
em meio ao Absoluto.

É necessário, efetivamente, Abandonar o Si.
É necessário, efetivamente, uma vez que o Eu Sou está realizado, ir além do Eu Sou.

Como lhes diria BIDI, é necessário constatar que o Eu Sou, inscrito no corpo em que vocês estão, na
consciência em que vocês estavam anteriormente, amplia o seu ponto de vista (que lhes dá a viver a não

separação, a Unidade, o Eu Sou, a Alegria), mas isso não é, em nenhum caso, uma finalidade.
Como vocês o sabem, o conjunto da Terra será Liberado, mas as condições das crenças que vocês

mantiverem, no momento da Liberação, serão (de algum modo) condicionantes para um eventual Futuro, ou um
eventual Destino.

Ou, em todo caso, se eu puder me exprimir assim, para ser Livre, totalmente ou não.
Existe então uma maneira de proceder.

Isso foi comunicado a vocês, de modo extremamente preciso, por BIDI, e diz respeito ao princípio da
investigação e da Refutação.

***

Portanto, ali nesse estado, vocês constatam que alguns de vocês tocaram a Última Presença, outros tocaram o
Absoluto (se pudermos exprimir assim), e outros parecem, mais uma vez, fixados nesse apego ao Si.

Esse é o ferrolho do ego espiritual.
O que eu posso acrescentar a isso, é que há efetivamente, além dos medos, um apego, além da sua forma, à

existência em meio a uma forma.
É, de fato, extremamente difícil, assim como impossível, conceber existir fora de uma forma, como fora de um

tempo e de um espaço: somente o Absoluto o revela.



Ora, viver o Absoluto não é uma Passagem.
Viver Absoluto é refutar tudo o que não é a Verdade Absoluta.

O que passa, portanto, pela eliminação de todas as verdades relativas.
O que passa, portanto, pela cessação da ação e reação, mesmo em sua vida ordinária.

O que quer dizer não reagir.
O que quer dizer agir estando desapegado de qualquer fruto dessa ação, estando desapegado de qualquer

eventualidade de reação.

***

Isso vai colocar, de algum modo, as bases da sua própria Liberação.
Enquanto vocês estão submissos a um ensinamento, enquanto vocês não vivem vocês mesmos os efeitos, no

nível Vibratório (quaisquer que sejam as energias que se manifestem), vocês não podem pretender a
Liberdade.

Há muito poucos dias, um outro Ancião deu-lhes os elementos que correspondem, eu diria, como ele o disse,
aos sintomas e aos sinais que acompanham a Passagem à Última Presença, que prefigura, de algum modo, o

Absoluto (ndr: ver as intervenções de SRI AUROBINDO de 22 de agosto e 1º de setembro de 2012) (3).
O apego a uma forma, qualquer que ela seja, decorre diretamente do confinamento vivido em meio a este

mundo, e em meio às esferas nomeadas astrais, do outro lado do que é nomeado a morte.
Mas nem a vida, nem a morte, são a Verdade.

Vocês São Absoluto, não existe nem vida, nem morte.
Existe simplesmente o Amor, em meio ao Absoluto que É (se eu puder dizer assim) a verdadeira Vida.

Não há nada para melhorar, crer nisto é já uma crença.
Mesmo se existe, efetivamente, em meio à personalidade como em meio ao Si, uma espécie de progressão,
de melhoramento e de amplificação, que faz crer que a finalidade se encontra nesse nível: isto é estritamente

impossível.
O apego ao Si, além de qualquer medo presente em meio à personalidade, representa, portanto, esse ferrolho

do ego espiritual, que é uma Última etapa.
Que é uma Renúncia: quaisquer que sejam as palavras que tenham sido empregadas (que seja o Sacrifício, a

Ressurreição, a Renúncia), não há outra maneira a não ser perceber claramente que o Eu Sou não é em
nenhum caso o Último.

O Eu Sou é a prefiguração, o Eu Sou é a penúltima manifestação.
Enquanto o Eu Sou não é rejeitado, no sentido simbólico, enquanto ele é percebido como a última identidade,
é-lhes feito exatamente conforme a sua Consciência: o que quer dizer que vocês não podem passar ao outro

lado de qualquer Véu, e de qualquer ignorância.

***

Todo sistema de conhecimento, qualquer que ele seja, e isso foi muito largamente explicitado pelo Arcanjo
JOFIEL no ano de 2008 (ndr: ver intervenções na seção “mensagens a ler”) (4), deve-se tomar com pinças, e

deve ser experimentado, e em finalidade, rejeitado.
Tudo o que nós lhes demos (o conjunto das Vibrações, o conjunto dos Yogas, o conjunto das informações)

tem somente um único objetivo: conduzi-los a este ponto, este ponto que começou a se revelar no início deste
ano.

Vocês estão no momento em que a Terra, que vive a sua Liberação, deve viver as consequências da sua
própria Liberação, que é a sua Translação Dimensional.

Essa Translação Dimensional é também a de vocês.
Se vocês aceitarem que não pode existir a menor solução de continuidade entre a personalidade, o Eu Sou,

este mundo, o mundo astral, e o novo mundo.
Não é uma Passagem, é bem (como lhes foi explicado) uma Transubstanciação.

Não se pode comparar isso a uma faixa de frequências: vocês evoluem em uma faixa de frequências, a
próxima faixa de frequências não é absolutamente sobreponível à antiga faixa de frequências.

Não há solução de continuidade, não há sobreposição, não há Passagem, no sentido em que se pode
entender, como uma continuidade: há o desaparecimento, e reaparecimento.

Enquanto isso não for conscientizado, enquanto isso não for realizado, pelo acesso ao Absoluto, pode haver
apenas a crença em um mundo melhor, a crença em um mundo em que tudo vai continuar, de maneira mais

leve.
Que isso seja em outros Planos, isso não pode existir.

***



Toda forma, no nível dos Mundos Unificados multidimensionais, jamais está fixada.
A Consciência (como nós lhes dissemos) não está jamais localizada, de maneira formal, em meio a uma forma,

em meio a um tempo, em meio a uma Dimensão, mas se exprime de maneira conjunta, no conjunto das
Dimensões.

Vocês podem dizer, neste mundo, que isso é possível?
Vocês podem dizer que aqueles que têm lhes colocado os preceitos de alguns ensinamentos, concernentes

às leis da alma, lhes falaram desse acesso multidimensional?
Não, eles estão efetivamente fixados em uma forma.

Nós, Anciãos, não estamos absolutamente fixados na menor forma.
Sem entrar em detalhes, a maneira como nós nos exprimimos, hoje, mesmo se existe uma Embarcação dos

Anciãos, corresponde a um mecanismo que está diretamente religado, ao que eu nomearia a
ultratemporalidade.

Isso quer dizer a capacidade de estar presente neste tempo, como em outros tempos, não havendo nenhuma
solução de continuidade, em nosso espaço como no seu espaço (e isso, de maneira cada vez mais próxima,

perceptível pelo seu Canal Mariano).
Mas, apesar disso, nós não buscamos vender-lhes nenhuma organização, nenhuma hierarquia, nenhuma

estruturação, em meio em não importa qual mundo.
Nós lhes falamos, cada vez mais frequentemente (após uma etapa, eu diria, de formação Vibratória), para ser o

que vocês São.
Além de qualquer autoridade, além de qualquer condicionamento, além de qualquer projeção, e de qualquer

ideia preconcebida sobre o que vocês São.
Nós lhes falamos, portanto, da Liberdade, e certamente não ao conhecimento da personalidade, e certamente

não ao conhecimento do que é nomeado a energia, ou qualquer outra coisa.
Nós simplesmente atraímos sua atenção sobre os Pontos de contato que se desenvolveram, na mesma

medida, entre esse corpo que vocês habitam e o Corpo de Estado de Ser (ndr: abordados na série
“protocolos”) (5).

***

Hoje, na hora em que certo número de elementos do Céu e da Terra se conjuga, em vocês, como na superfície
deste mundo, como em meio ao mundo astral, é tempo de realizar o que vocês São, além de qualquer

Realização da pessoa, e além de qualquer Si.
Viver o Manto Azul da Graça, viver o Canal Mariano, e, sobretudo, viver a Onda da Vida, são os elementos

formais que lhes permitem identificar sua Liberação em curso.
 Além da personalidade, se vocês vivem o Si (manifestado, eu os lembro, pela Alegria, pelo Fogo do Coração
ou pelas Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, e eventualmente pelo despertar da Kundalini), enquanto
o Canal do Éter, pela Onda da Vida, não estiver revestido de Partículas de Onda da Vida (que são também as
Partículas Adamantinas, um pouco diferentes), vocês não podem ser Liberados, e vocês não podem viver a

Liberação antes do momento da Liberação final da Terra.
 Ainda é necessário que, em sua consciência (seja no nível da personalidade, ou instalado em meio ao Si), haja

a eventualidade e a possibilidade, sem o buscar, de Ser realmente o que nós lhes dissemos, quer dizer,
Absoluto.

***

Existe, portanto, uma Última Revolução da sua Consciência a efetuar.
Quer vocês chamem de Abandono do Si ou apego ao Si, isso lhes mostra simplesmente, enquanto vocês não

são Absoluto, o que se desenrola em meio à sua pessoa, como do Si, que não é nada mais senão a sua
adesão às crenças ultrapassadas, não tendo nenhum sentido para o que vocês São, na Eternidade, quer dizer,

Absoluto.
Eu os convido então a se colocarem a questão, não de crer ou de não crer, mas, sim, de realizar, segundo a

posição em que vocês estão, ao que vocês aderem.
Vocês aderem a um princípio de Liberdade?
Vocês aderem a um princípio de evolução?

Vocês aderem às ligações familiares, ou aderem a suas Linhas Estelares?
Vocês aderem ao seu medo, ou vocês aderem ao Amor?

Vocês aderem ao condicionamento?
Ou vocês aderem ao que é não condicionado, e não nascido?

Daí decorrerá a vivência, ou não, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer finalidade, e do que vocês
sempre Foram.



***

Enquanto vocês considerarem, na menor parcela da sua consciência (que seja do Si ou da personalidade), que
há algo a melhorar, enquanto vocês considerarem que há algo a mudar, que põe uma distância entre o que

vocês São e o que vocês projetam ser, vocês estão submissos às leis do confinamento.
Assim, portanto, se vocês forem capazes, no espaço de um instante, de deter qualquer princípio de crença,
qualquer princípio de adesão a qualquer lei que seja, se vocês forem capazes, no tempo de um instante, de
não estarem mais submissos ao passado e ao futuro, e ainda menos ao tempo presente, de se extraírem de

qualquer definição (temporal, espacial, corporal, da alma, ou do que quer que seja além disso), a perda total de
qualquer identidade e de qualquer identificação os fará viver, de maneira instantânea, o que vocês São, além de

qualquer Véu e de qualquer ilusão.
É necessário ainda, para isso, aceitar a eventualidade.

É necessário para isso, fazer calar todo sinal e sinais, vindo da pessoa como da alma.
 Foi ao que nós os convidamos, durante estes anos.

É ao que a Terra vai convidá-los também, de maneira muito mais persuasiva do que as simples palavras, ou do
que as simples Vibrações chegando da Luz Supramental ou do Núcleo da Terra.

***

Assim, portanto, se eu lhes digo: “vocês estão prontos?”, não é uma questão de qualquer preparação, mas sim
de um estado de ser além de qualquer ser, de qualquer pessoa, de qualquer identidade, de qualquer

casualidade e de qualquer evolução.
Se vocês chegarem a se dessituarem, a se deslocalizarem, o que não seria senão na consciência e no mental,

no Si como na personalidade, não há nenhuma dúvida de que, de maneira extremamente rápida, eu diria
mesmo brutal, vocês encontrarão a natureza profunda, real e autêntica, do que vocês São, além de qualquer

aparência, de qualquer evolução, de qualquer alma e de qualquer corpo.

***

Eis o que eu tinha a emitir, que, em resumo, reforça (eu o espero) tudo o que eu pude dizer, durante esses
anos.

Se há em vocês interrogações, questões em relação a isso, complementares, eu quero bem demorar-me com
vocês, com grande prazer.

***

Nós não temos perguntas, agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, eu lhes rendo Graças pela sua escuta benevolente. 
Eu proponho um momento de Fusão com o Duplo KI-RIS-TI, eu rendo Graças, mais uma vez, pela sua escuta.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu lhes digo até breve.

************

1 – Mensagens de BIDI
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012

*

2 – IRMÃO K (20.08.2012 e 24.08.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012


2 – IRMÃO K (20.08.2012 e 24.08.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-24-de-agosto-de-2012-autresdimensions

*

3 – SRI AUROBINDO (22.08.2012 e 01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

4 - Mensagens do ARCANJO JOFIEL:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010 

*

5 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 06 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1591

02 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Ligia Borges

***

Edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-22-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1591
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-24-de-agosto-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-jofiel-2008-2009-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011


E bem, caros Amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Bem, nós poderemos começar, se vocês o desejarem.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Ponto ER da cabeça muito presente e muito pesado?

Então, no que você especifica, você dá a impressão de viver isso uma vez.
Eu, eu digo, é bom se isso se repetir o tempo todo, não é?

As Vibrações (particularmente sobre tudo o que nós lhes demos, ou seja, as Estrelas da cabeça, as Portas, as
Coroas Radiantes) são, no momento, as mais Vibrantes, e isso pode ir até sensações de cozimento, de

queimação e eu creio que o nosso amigo SRI AUROBINDO acabou de falar sobre isso, não é?
Todos esses sintomas fazem parte, exatamente, do que foi dito desde poucos dias (ndr: sua intervenção de 1º

de setembro de 2012) (1).

***

Pergunta: quais são as circunstâncias do cotidiano em que não nos entregamos à Luz?

O que eu posso dizer, simplesmente, é que não há cotidiano que se mantenha.
Quando vocês estão nesta aspiração para a Luz (é algo que sempre está aí), quando vocês vivem algumas
Vibrações, quando vocês vivem a Última Presença, não há qualquer motivo para que haja um momento do

cotidiano escapando, como dizer, à ação da Luz e à percepção da Luz.
É, aliás, a característica da Onda da Vida: não é porque você está cozinhando que a Onda da Vida vai parar.

Não é porque vocês vivem alguma coisa (mesmo se isso for ler o jornal ou outro entretenimento) que a Coroa
Radiante vai parar.

Independentemente do Abandono à Luz (o Abandono do Si é outra coisa, mas isso faz parte do mesmo
desenrolar), quando você foi Liberado ou Despertou, mas não há um minuto da sua vida que ocorra sem a Luz.

E isso se percebe, isso se sente.
Não pode ali haver esquecimento: o esquecimento ocorre unicamente quando há oscilações entre a

personalidade e as primeiras Vibrações, eu diria.
Mas no dia em que o Fogo das Coroas Radiantes, a Onda da Vida, o Manto Azul da Graça e a ativação de
todas as Portas, forem realizados, não há mais que se colocar esse tipo de questões, porque a Luz, vocês

sentem que ela Vibra em vocês, vindo de cima, vindo debaixo, vindo pelo Coração.
Há apenas circunstâncias em que, se vocês declinarem em um estado emocional ou se vocês estiverem com
certas pessoas (como isso foi dito também, me parece, desde algum tempo, por SRI AUROBINDO), vocês

terão uma inversão, ou seja, a Vibração vai diminuir e o Som vai passar para o lado direito.
Mas, independentemente disso, se vocês estão nesse trabalho que foi o de Ancorar a Luz (ou antes, de

trabalhar em vocês), de se Abandonar à Luz, não há razão para que houvesse momentos do cotidiano que

O. M. AIVANHOV - 2 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-W8Gw6ntmMfg/UFNHtkAIyTI/AAAAAAAAE64/d-Py1FWlFqo/s1600/000omraam02.09.2012.jpg
http://api.ning.com/files/*PhWblQ8IUli7Oz-0OISjKCAVct*EAvFNghkaV6KUjJCchl*70eJhM7r0H5pj-wenAxNsJdtyQVzrwUQe8I1*DmmCTGomiqY/000omraam02.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


escapassem à Luz.
Não falamos da Atenção dirigida para a Luz (e é já uma primeira etapa, isso), mas, agora, é principalmente ser

banhado desta Luz de Amor Vibral.
Ela entra por toda parte, pelos pés, pela cabeça: ela está em todas as células.

Eu não falo do intelecto.
Não é questão de dizer: “muito que bem, é preciso que eu pense na Luz”.

Nós falamos realmente de estado Vibratório ou de estado além de todo estado, que é Absoluto.
A questão não se coloca mais.

Ela se coloca, evidentemente, para todos os Irmãos e as Irmãs que estritamente nada veem de tudo isso.
Então, é claro, quando há uma atração pela Luz, vocês notam, antes que seja vivenciado não importa o quê, há
uma espécie de aspiração para tentar compreender, para tentar viver alguma coisa e, é claro, esta aspiração
para tentar viver alguma coisa, ela está na maioria das vezes ausente quando vocês fazem outra coisa que

disso.
Mas, aí, nós não falamos mais de Atenção à Luz ou de tensão à Luz.

Nesse momento, isso é a vivência da Luz e isso não sofre um minuto de exceção.
Vocês adormecem e vocês acordam com isso.

A intensificação dos processos Vibratórios, a intensificação do Som da alma, é a Luz, obviamente.

***

Pergunta: no que o conhecimento das Linhagens seria facilitador no momento do Choque?

Então, é claro, este conhecimento das Linhagens, ele vem do Interior.
Há circunstâncias particulares que foram dadas a vocês: à noite, os sonhos com animais que são muito íntimos,

muito próximos, eis o que eu posso dizer.
Agora, o conhecimento das Linhagens, enquanto tal, não traz para vocês outra coisa senão os Quatro Pilares,
ou seja, isso vai ser uma ressonância dos Hayoth Ha Kodesh, isto é, dos quatro elementos primordiais em

todas as Dimensões.
E é ao redor desses quatro elementos que se arranja, se vocês quiserem, a consciência, quando ela está na

experimentação das diferentes formas.
Então, cada Linhagem vai corresponder aos Quatro Pilares, é claro, aos quatro elementos, e aos Quatro Pilares

do Coração, também.
O que isso representa?

Não curiosidade, porque, se for para saber se vocês têm uma Linhagem em Arcturius, por exemplo, o que isso
traz?

Concretamente, nada, no plano mental.
É simplesmente que, em função das origens estelares e em função das quatro Linhagens (na primeira

experiência da consciência, muito antes de estar aqui sobre esta Terra, muito antes de qualquer outra coisa),
vocês vão assumir a quintessência Vibratória de um sistema solar: não por uma encarnação, mas como se

vocês estivessem mergulhados em banhos da consciência que iriam ativar, no nível desta consciência, uma
determinada característica.

Então, por exemplo, a Linhagem da Água, ela vai ser responsável por uma matriz que vai fecundar: é a
fecundidade e a fecundação.

As Linhagens que estão ligadas ao Fogo, é a capacidade para estar no Fogo, ou seja, para estar no Amor, isto
é, para estar conectado permanentemente ao Fogo.

Eu os lembro de que a trapaça, dos maus rapazes (do DNA e deste sistema solar), consistiu em virar o Fogo.
E tendo virado o Fogo, eles cortaram a orientação do Fogo enquanto elemento do Amor e elemento de

conexão ao Amor – Luz Vibral.
Em seguida, vocês têm a Terra, o elemento Terra, e a sua Linhagem Terrestre, ligada à Terra.

Vocês estão imersos, enquanto consciência experiencial, em uma atmosfera específica.
E é o mesmo para o Ar.

Por exemplo (e eu tomarei um exemplo porque é demasiadamente longo para explicar), imaginem que vocês
têm uma Linhagem no nível de Sírius (então, há vários Sírius, e isso podem ser vários elementos), mas

imaginem que vocês vejam golfinhos, que vocês sintam golfinhos, não vocês, a sua pele, é claro, mas quando
vocês sentem o golfinho, isso quer dizer que vocês têm uma Linhagem que vem de Sírius, e isso dá o quê?

Isso dá uma polaridade feminina específica, uma polaridade de receptividade particular.
Portanto, conhecer as quatro Linhagens, isso não é um interesse intelectual ou de se dizer: “ah sim, eu estou

contente, eu venho de tal estrela, lá”.
Mas simplesmente, as Linhagens, quando elas se revelam, isso significa simplesmente que os quatro

Elementos e os quatro Pilares do Coração estão completamente instalados e que, naquele momento, vocês
estão plenamente prontos para viver o que está chegando.



Se vocês vivenciaram o Si, se vocês vivenciaram o Fogo do Coração, se vocês tiveram experiências de
Despertar, naturalmente que já é uma facilitação.

Mas as Linhagens, quando elas se revelam a vocês, do Interior, isso quer dizer que vocês estão prestes a
solidificar, não mais a experiência, mas a instalação do que havia sido denominado por BIDI, o centro do

Centro ou o coração do Coração.
O coração do Coração não é o ponto central do coração, é o Ponto ER que está ligado à Lemniscata e à

cabeça (ndr: na fontanela do topo da cabeça, no cruzamento da linha passando pelas duas orelhas e da linha
passando pelo nariz e pelo occipital).  

É isso que os instala na possibilidade, pela estabilidade das quatro Linhagens e dos quatro Elementos, em
vocês, e dos Quatro Pilares, de fazer girar a Merkabah interdimensional, por intermédio da Lemniscata

Sagrada, de maneira extremamente simples.
E, aliás, se vocês vivenciaram, ou se vocês vivem, uma ou todas as suas Linhagens, vocês irão constatar que a
Luz Vibral que passa (quando vocês se alinham, quando vocês meditam, quando vocês estão na natureza perto

dos elementos) é multiplicada em dez vezes.
Portanto, isso significa que há um processo Vibratório de estabilização que os leva à Última Presença ou que

os leva no Absoluto.
Mas, ou isso acontece neste período particular, ou há uma certeza de vivê-lo quando a hora chegar, de

maneira, digamos, um pouco mais fácil.

***

Pergunta: eu ouço, no ouvido esquerdo, um som contínuo como o uivo do vento e no ouvido direito, um
som modulado.

Eu especifico que eu poderia, aí também, dar-lhes explicações.
Compreendam bem, e nós todos dissemos pelo menos duas ou três vezes (em todo caso, para os Anciãos,

em cada ocasião, quando nós dialogamos): vocês sempre querem saber “porque isso faz isso” e “porque isso
faz aquilo”.

Nós lhes demos muitos elementos.
Eu acabo, por exemplo, de revelar as Linhagens.

O que significa sentir, como ela disse, a Estrela SNOW, tal parte da cabeça, tal região do corpo?
Porque isso lhes dá indicações para aperfeiçoar isso, mas não é a explicação que é importante, não é refletir

sobre um significado: é vivenciá-lo.
Essa vivência vai se traduzir (e eu falo dos ouvidos como de qualquer outra coisa) por algumas atividades, por

algumas ativações potenciais, em vocês, que podem se juntar.
Mas não ao conhecimento que vocês terão.

Se eu lhes digo, por exemplo, que vocês podem muito bem ter uma Linhagem estelar que esteja ligada, por
exemplo, a Órion e ao Fogo, e que seja apoiada por uma origem estelar do tipo Vegaliano ou Lyriano, mas de

que isso serve?
Isso de nada serve, nos processos que vocês vivem.

Cada vez mais, nós iremos repetir para vocês: “parem de querer compreender o que quer que seja”.
Porque é sempre a personalidade que quer compreender.

Por outro lado, efetivamente, como vocês veem isso, nós lhes demos coisas no momento em que era
importante.

As primeiras vezes em que (durante as Núpcias Celestes) foram relatadas as Linhagens, não havia qualquer
interesse, naquele momento, em lhes dar os elementos que lhes foram dados por SRI AUROBINDO há pouco

tempo, porque não era o momento.
Portanto, há a vivência, há o significado da vivência, e há, sobretudo, o efeito da vivência.
Apoiem-se mais no efeito da vivência e não em querer saber ao que isso corresponde.

Nós lhes demos elementos importantes, por exemplo, em relação às Presenças que podiam se aproximar,
porque isso tem utilidade e é importante.

Então, efetivamente, dissemos a vocês que isso se manifestava na parte superior da bochecha, que isso se
manifestava no ombro, que por vezes isso descia mais profundamente no Canal Mariano, estendendo-se para

baixo.
Mas, agora, não podemos lhes dizer: isso vai dar tal sensação no joelho.

Sem isso, vocês irão perguntar o que significa se vocês não tiverem a mesma sensação.
O importante é o que se desenrola na sua experiência, e agora mais do que nunca.

Porque as explicações jamais irão substituir a experiência, e da experiência decorrem os efeitos, não a
explicação.

Será sempre o intelecto que quer se apreender da explicação para afastá-los da experiência.
Nós lhes dissemos onde passava a Onda da Vida, mas nós lhes dissemos também que se vocês quisessem

fazer nascer a Onda da Vida, ela não iria nascer.



Não são vocês que vão se debruçar sobre a Onda da Vida: cabe a vocês extrair-se do que não é da Onda da
Vida e ver os efeitos.

Mas não para ter a compreensão dos mecanismos, mesmo energéticos, porque isso, isso não os faz viver o
que vocês têm que viver: isso os afasta.

É extremamente importante isso que eu digo a vocês.
Vocês serão tomados por um turbilhão de Vibrações, por um turbilhão de percepções e de modificações da

sua consciência (já, para alguns, desde várias semanas).
Mas se vocês passarem o seu tempo a querer compreender o que vocês vivem, vocês não irão vivê-lo: isso irá

cessar.
 Porque vocês não podem ser o observador que vai olhar, de um olhar exterior, o que acontece neste corpo ou

ser a testemunha do que acontece.
Quando houver o processo Vibratório (que foi chamado de Apelo da Luz), é preciso ali responder.

Vocês não irão dizer: “espere, a Luz me chama, então isso faz assim, o que isso quer dizer?”.
Mesmo se vocês tiverem a compreensão, isso pode ser mais limitante do que outra coisa.

Vocês devem imergir-se no que é vivenciado, para receber a quintessência, para receber o efeito,
propriamente falando.

E o efeito não é a explicação, nunca.
Por outro lado, a explicação virá no momento em que ela deve vir, ou da nossa parte (mas agora lhes dissemos

tudo), ou da parte de vocês.
Assim que vocês tiverem vivenciado os efeitos, isso irá lhes aparecer claramente porque isso não é um efeito

da interrogação do mental, mas a resposta da própria Luz.
É muito importante apreender a diferença entre a primeira coisa e a segunda coisa.

Sem isso, vocês perdem alguma coisa.
Imirjam no que vocês têm a viver.

Imirjam nos momentos em que a Luz os chamar.
Mas não se coloquem a questão: vivam o que há para viver.

Se eu não lhes dou explicação, é que ela não apresenta qualquer interesse.
No nível dos Sons, foram relatados diferentes Sons do Nada, já há anos.

Isso está presente, aliás, em vários ensinamentos, que isso seja no oriente ou mesmo em algumas tradições
primordiais, ou mesmo nos povos nativos.

Há esta escuta do Canto da Terra e do Som do Universo, que está presente, nesses seres.
O Som é a testemunha do Antakarana, da lâmpada da clariaudição, da confiança na Luz e da abertura, em todo

caso, de alguns chakras.
Agora, efetivamente, há indivíduos que descreveram que havia sete fases, setes Sons diferentes que

correspondiam aos níveis dos diferentes Samadhi.
Mas isso é algo que foi escrito assim quando ele o vivenciou, integrou, e depois, ele o escreveu como

testemunho, certamente para que, quando vocês vivessem coisas, vocês tivessem algumas referências.
Mas isso são pistas, dizer: “aqui está, eu ouço tal Som”, mas não tentar saber por que eu ouço tal Som, em tal

momento.
Isso é muito importante.

Se a explicação vocês não a têm, de maneira direta, Interiormente, se, no que concerne às nossas relações,
nós não as damos, no momento em que vocês o pedem, é que elas não têm razão de ser.
Eu tomei o exemplo das Linhagens, mas poderíamos multiplicar, ao infinito, os exemplos.

E essas Linhagens apenas podem chegar do Interior.
Ninguém do exterior pode dá-las a vocês.

Sem isso, isso de nada serve.

***

Pergunta: qual será a fragilidade da borboleta?

É uma imagem que eu tomei (tornar-se lagarta ou borboleta), mas a borboleta de que falo não tem qualquer
fragilidade.

Não pode haver qualquer fragilidade já que ela é portadora das quatro Linhagens, da Vibração das quatro
Linhagens, como eu dei o exemplo.

Ela está inscrita em uma forma, mas ela não é prisioneira de uma forma.
A linhagem da Terra, há o apoio do Fogo do Amor, onde quer que seja: o elemento Fogo.

Há a capacidade para se deslocar e para Vibrar em todos os universos e em todos os multiversos: a linhagem
do Ar.

E ela é levada a fecundar ela mesma e os mundos, quando ela deve fazer a experiência, porque ela porta a



linhagem da Água.
Eis o que eu posso dizer.

Mas a borboleta de que falo não é a borboleta que há sobre a Terra.
Portanto, não existe qualquer fragilidade.

A fragilidade nada quer dizer, ela apenas existe nos mundos dissociados.
Como é que o que é imortal, jamais nascido, Livre de movimentos nas ultratemporalidades, Livre de

movimentos em todo espaço, assim como Livre para se extrair de todo tempo, para se extrair de todo espaço
e de toda Dimensão, poderia ter alguma fragilidade?

Isso não é possível.
A fragilidade resulta do medo e de uma anomalia.

A anomalia é a falsificação de ter cortado vocês do Fogo.
Se faltar um dos elementos, há uma falsificação, porque vocês não têm mais a capacidade, espontaneamente,

para estar consciente do seu corpo de Estado de Ser (que foi feito prisioneiro), mas também para a sua
vivência interdimensional e multidimensional.

É isso que cria a fragilidade, e que cria todos os outros medos, todas as doenças, todas as mortes, todos os
karmas, e tudo o que vocês quiserem.

Mas isso apenas faz parte deste mundo.
A borboleta jamais tem fragilidade.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos pouco o Som nos ouvidos? Podemos favorecê-lo?

O Som é a testemunha do que acontece, no nível Vibratório.
Aliás, foi apresentado, nos Escritos antigos, como o principal sinal do Despertar.

Eu não disse Liberação, mas Despertar.
É o momento em que os chakras da parte superior (ou então quando é uma via de ascese ascendente), em

que o chakra do Coração, está aberto.
Em todos os yogas, nos Siddha Yoga, nos Kriya Yoga e em outros Yoga, é relatado esse Som.

Portanto, esse Som, não podemos amplificá-lo.
É como a Onda da Vida: é uma testemunha.

Quanto mais a meditação for importante, quanto mais vocês se aproximarem de experiências importantes, mais
o Som aumenta.

Agora, isso é relativo.
Você tem apenas a sua própria experiência para saber se o Som está forte ou não, mas quem diz a você que o

que você escuta como tênue não seria forte para outra pessoa?
Então, é claro, há momentos, cada vez mais, entre vocês, onde este Som se torna tão agudo, tão presente, tão

permanente, que ele pode tornar-se excessivo.
Mas esse é o objetivo.

Ele é apenas a testemunha.

***

Pergunta: desde que eu refuto o que é efêmero, eu me sinto leve. Essa é a conduta correta?

Esse é, sobretudo, o efeito apropriado.
A resposta é sim, naturalmente.

***

Pergunta: eu já o chamei e não o senti. Aí, eu o chamei e eu o senti.

Isso quer dizer que talvez o Apelo que você tinha feito não viesse do Coração.
Nós não podemos atender a qualquer atitude mental.

Se não houver percepção, se o Canal Mariano estiver aberto e não houver resposta, isso quer dizer que a
maneira de proceder não está correta.

Então pode ser que aí, agora, houve certamente a possibilidade de abandonar o mental para realizar este



Apelo do Coração.
Mas eu especifico também que aí, agora, como todos os Anciãos, não há razão, eu também me instalo, quando

há lugar, no Canal.

***

Pergunta: pode ser que não estejamos prontos, que todos os centros não estejam abertos?

Pronto ou não pronto, nada muda.
Como sempre foi dito: a Terra inteira está Liberada.

Mas, ainda uma vez, a vivência da Liberação é diferente.
Mas não há que estar pronto, ou não pronto.

Por exemplo, no momento em que vocês morrerem, em uma vida, vocês não irão dizer à morte: “espere, eu
não estou pronto”, não é?

Quando é o momento, é o momento.
Pronto, ou não pronto.

E, em última análise, pronto, ou não pronto, o resultado é sempre o mesmo, não é?
Simplesmente, a maneira que se vive esse resultado é um pouquinho diferente e depois também o futuro,

depois disso, é um pouco diferente, conforme aí onde vocês estão, em consciência.
Não podemos extraí-los, a Luz não pode extraí-los, e vocês não podem se extrair, se vocês estiverem

apegados, visceralmente, à forma ou não importa ao quê.
Vocês não podem aparecer na multidimensionalidade, Liberados totalmente, de imediato, porque vocês

mantiveram os penduricalhos (ou seja, os pesos), vocês mantiveram os apegos (que vocês próprios criaram).
Portanto, vai ser preciso, progressivamente, aumentar o nível Vibratório e descobrir, para que não haja danos à

partícula-semente, pouco a pouco, uma forma de reapropriação da Luz, que não pôde ser feita de maneira
total.

Mas aí, agora, colocar-se a questão de saber se vocês estão prontos, ou não, estritamente de nada serve.
Isso estava correto há seis meses, há um ano, há dois anos, no momento das escolhas.

Mas aí, pronto ou não pronto, de qualquer maneira, isso estritamente nada muda porque vocês não estão mais
em uma liberação individual: é a liberação de toda a humanidade.

Então, esse é o seu comportamento agora, então a sua Vibração agora, neste período (segundo o que vocês
liberaram ou mantiveram apegado).

E não há culpa nisso.
Mas vocês têm também o direito de estar profundamente apegados à materialidade desta Dimensão.

Portanto, naquele momento, ninguém irá contrariá-los: a sua Vibração irá aí aonde ela deve ir.
É tão simples assim.

Não pode ali haver nem boa escolha, nem escolha ruim.
Não pode ali haver pronto ou não pronto, porque o momento que está chegando, que está aí, vai tomá-los de

um ímpeto, se vocês quiserem.
É como se houvesse uma instantaneidade que acontecesse.

Mas esta instantaneidade, ela é, naturalmente, em função do que vocês foram capazes (ou da vontade que
vocês expressaram) de fazer isso ou aquilo, mesmo em meio à falsificação da sua vida, da sua alma.

Mas se vocês quiserem continuar a viver em uma Dimensão material, não tem problema algum.
Não façam disso um sarampo, não é?

Porque, mesmo quando vocês dizem, todos: “eu quero a Luz”, não é certo que seria o mesmo entendimento
detrás, nem o mesmo desejo de vivência. É completamente diferente, no próprio nível da encarnação (aí onde
vocês estão, hoje), de ser alguém que aspira à Luz até desaparecer totalmente na Luz, do que simplesmente

continuar a desejar apenas um pouco de Luz para que as coisas sejam mais agradáveis e continuar, na matéria,
a se comportar de maneira deleitável, digamos.

Os temperamentos, as almas que exprimem essas coisas, não são as mesmas, é evidente.
E isso é a sua Liberdade.

E como eu dizia na minha vida: a espiritualidade, isso pode ser turismo (turismo espiritual), mas isso pode ser
muito mais intenso do que um sacerdócio.

Há uma tal sede que nada mais tem importância.
Mas esta sede é uma rejeição da vida.

Porque se hoje vocês imaginam que porque este mundo está terrível, porque ele não agrada a vocês, vocês
querem simplesmente a Luz e simplesmente isso, isso irá passar assim, porque, aí, vocês estão na recusa.

Sempre lhes dissemos que isso acontecia aqui, neste corpo: Aqui e Agora.
É uma frase um pouco bizarra que eu vou dizer, mas, para sair deste corpo, é preciso estar neste corpo.

Isso não é um mistério.



Se vocês estiverem, por exemplo, nos medos, nas projeções materiais, ou nas ilusões que os levam no astral,
se vocês estiverem nas projeções, o que acontece neste corpo?

Vocês não estão aí, mesmo se vocês estiverem aí, encarnados: mas vocês estão nos instantes seguintes,
vocês estão nos instantes passados, vocês estão nas distrações, nos divertimentos.

Não é uma questão de seriedade, é uma questão de prioridade.
Não é sinal de mais seriedade estar sem parar na Luz, e isso não é sinal de mais seriedade do que se ocupar

das suas atividades ou dos seus passatempos ou dos seus prazeres cotidianos.
É simplesmente uma ótica, uma Vibração, que é diferente.

Portanto, não há pronto, ou não pronto.
Mais agora, em todo caso.

***

Pergunta: qual é o interesse em ter indicações sobre a Linhagem?

Mas justamente, é exatamente não isso.
Se uma Linhagem se revela, em forma de animal, isso não é uma indicação da Linhagem.

É a consequência, o efeito.
É a estabilização desta Linhagem e deste Elemento.

Isso não é saber que você faz parte dos Golfinhos, das Águias ou dos Cães, ou dos Gatos, ou do que você vê.
Vocês inverteram o que eu disse.

Eu disse exatamente o oposto: se a Linhagem se revela, o que é importante é o efeito.
Não é saber que você foi isso ou aquilo, ou que você é isso ou aquilo.

***

Pergunta: o aparecimento de animais nos sonhos tem um interesse especial, fora disso?

Nenhum.
Um interesse em outros referenciais, mas eu falava dos animais em relação ao que acontece, nesse momento,

na revelação das Linhagens.
Agora, depois, é claro, há um monte de ensinamentos que vão lhes dizer: se vocês veem tal animal, isso é o

seu totem, isso vai servi-lo para isso.
Façam o que vocês quiserem.

***

Pergunta: qual é a relação entre uma Linhagem e um animal?

Um golfinho é uma Linhagem que está em relação com a Água.
Uma águia, com o Ar.

Etc., etc..
Mas este conhecimento de nada serve, ainda uma vez.

Eu lhes disse, e eu repito, que não é para compreender.
O que vocês têm a fazer é servir-se do seu sentido de observação, da experiência, para ver o que isso reflete

na sua vida.
Agora, eu disse, a única explicação: isso significa para vocês que a Linhagem correspondente ao animal, no

nível do Elemento, está estabilizada.

***

Pergunta: é preciso chegar a estabilizar os quatro Elementos?

Quando um elemento está pronto, isso quer dizer o quê?
Que a ressonância, desde os Hayoth Ha Kodesh, passando pela primeira expansão da consciência (em um

determinado sistema solar, em uma determinada Dimensão), até o Elemento que está em vocês, e as funções



que estão ligadas ao Triângulo Elementar, estão estabilizadas.
Quando isso se revela.

Agora, UM AMIGO lhes disse (há mais tempo) que havia três dedos que vocês podiam colocar nos Triângulos.
Podemos muito bem imaginar estimular, Vibratoriamente, pela Luz, um dos Triângulos.

Isso foi dito (ndr: ver a série “protocolos / Yoga da Unidade”) (2).
Mas hoje, vocês não estão mais realmente nisso.

É a própria consciência que age.
Isso quer dizer o quê?

Humildade, Simplicidade e os outros Pilares.
O mais importante está aí.

Porque os fluxos, eles estão nesse nível.
Vocês podem sempre trabalhar na Humildade e na Simplicidade, trabalhando nos Triângulos do Ar e da Água,

mas se a sua consciência não for Humilde e Simples, vocês podem trabalhar por muito tempo.
É mais direto ser Humilde e Simples do que querer, pela Vibração, ativar tal Triângulo, até que se revele tal

Linhagem.
Há uma ressonância, desde os planos os mais elevados que são os quatro Hayoth Ha Kodesh, que se

encontram ao redor da Luz Central (que é denominado o Pai, ABBA, METATRON, enquanto imagem do Pai, o
Centro Galáctico, etc., A FONTE, se vocês preferirem).

Desde esse Plano, o mais elevado, em Vibração e em Dimensão, até os Planos os mais encarnados, é a
mesma ressonância.

***

Pergunta: eu ainda não compreendo.

Então, se não está claro, é que é preciso sair do “querer compreender”.
Você não pode viver e compreender, ao mesmo tempo.

É tão simples assim.
Nenhuma compreensão, do que quer que seja, irá fazê-lo viver.

Você pode ler todos os livros que quiser sobre o Despertar, você pode ler todos os mecanismos dos Yoga
(entre os mais sofisticados), você pode até praticar esses Yoga, mas se não houver as quatro Virtudes, que

estão inicialmente presentes, isso estritamente de nada serve: isso é apenas do conhecimento, isso é apenas
um princípio de divisão.

Acreditar (é a sua liberdade) que conhecer os mistérios dos sete universos irá lhes trazer a Liberdade é uma
ilusão do ego.

O ego, ele quer se apropriar, ele quer assumir, ele quer compreender, ele quer saber.
Tudo, não para viver.

É preciso viver plenamente o que é vivenciado: que isso seja não importa qual ato da vida cotidiana, que isso
seja nas Vibrações.

Tudo o que devia ser dado, foi dado.
Há as consequências das vivências Vibratórias.

Não há necessidade de ser um psicólogo para reparar nos efeitos da Coroa Radiante do Coração, nos efeitos
da Luz Vibral e na Onda da Vida, que desencadeiam um Êxtase.

Você não pode criar um Êxtase pelo seu mental, parece-me.
Isso é, justamente, quando há este abandono do “querer compreender”.

Querer compreender é querer, a todo custo, ter um sentido e uma significação.
Se houver isso, a experiência, ela se afasta: é um ou outro.

E, obviamente, o que ocorre é em função de como funciona o Irmão ou a Irmã.
Enquanto houver uma vontade de compreender alguma coisa, é sempre a personalidade que se exprime.

 Aquele que vive o Despertar, é justamente no momento em que ele nada compreende, é o momento em que
tudo cessa, em que o passado cessa, ou o futuro cessa, é o instante em que tudo cessa: e o Véu cai.

Não há mais qualquer interrogação, naquele momento.
Aliás, se houver uma interrogação, a experiência cessa instantaneamente.

Se vocês olharem bem a vida de vocês, é sempre essa necessidade de compreender que os afasta da vida.
A necessidade de compreender é importante para as coisas materiais.

Saber como funciona uma chave, como a pomos em uma porta, é preciso ter feito a aprendizagem do gesto.
Portanto, vocês compreendem que há um dispositivo que é plano, que se coloca em alguma coisa que

representa uma fenda, e que é preciso fazer um movimento para girar, para abrir a porta.
Mas isso não funciona assim, no Espírito.



***

Pergunta: em relação ao que está por vir, o que dizer aos familiares que têm alguma abertura?

Dizer?
Mas o que você quer dizer?

A abertura nada significa.
Há montes de gente que está pronta para acolher a Luz.

Mas se lhes dissermos que isso vai ser um tanto ou pouco perturbador ao que quer que seja da vida deles,
isso vai torná-los muito engraçado.

E, se, além disso, você lhes disser que o que eles concebem da vida não vai mais existir, tão simplesmente, o
que você quer que eles façam?

Isso não é questão de abertura intelectual, não é questão de estar aberto.
A única maneira de estar na Alegria, não é porque há uma transformação radical que está chegando, é porque

vocês vivem os efeitos, em vocês.
Portanto, aquele que não vive esses efeitos, que não vive esses Samadhi, que não vive esses Êxtases, como

vocês querem perturbar o mundo dele?

***

Pergunta: o que responder então às questões colocadas?

Não haverá questões a serem colocadas, já que a humanidade estará em choque.
Mas em um choque violento.

Quando a evidência estiver aí, não há mais questões: isso é visível.
Não se esqueçam de que, em um corpo encarnado, nós somos (como se diz, não animais) mamíferos, não é?

Nós temos também sinais interiores, mesmo se não os conhecemos.
Quando os sinais eletromagnéticos, que desencadearam todas as mortes de animais sobre esta Terra,

começarem a atingir os seres humanos em massa, vocês acham que eles vão fazer perguntas para saber o
que está acontecendo?

Mas eles vão sabê-los muito rapidamente.
Interiormente.

Eu irei ainda mais longe: se alguém, por exemplo, quisesse ler, intelectualmente, o que eu conto a vocês, se
ele não viver as Vibrações, no que ele está concernido?

Principalmente agora?
Nós nos dirigimos a todo mundo, desde sempre.

Mas há aqueles que não quiseram entrar nessas Vibrações e outros que preferiram permanecer em outros
lugares.

É a Liberdade deles.
Porque os seus sonhos e as suas projeções eram a continuação da ilusão.

Isso é tudo.
Portanto, adiantar-se ao Apelo, que foi nomeado a Advertência, estritamente de nada serve, exceto para passar

por louco.
E eles terão razão, do ponto de vista deles, porque eles nada vivem.

No momento da Advertência é que eles terão esse choque.
Mas, até lá (como eu disse em certo momento), são humanidades totalmente separadas.

Como eu disse de maneira humorística: por que vocês querem que todo mundo vá assistir ao mesmo filme?
Parentes ou não parentes.

Aí também, é preciso ver o que se expressa nisso.
Imagine alguém que esteja no caminho espiritual de autoconhecimento e interessado em um sistema filosófico,
trabalhando nisso há anos, e que você gostaria de dizer-lhe que isso é inútil, que dentro de um tempo ‘x’ a vida

tal como se conhece não existirá mais, porque não é ele que desaparece, é o mundo?
O que é que ele vai fazer com isso?

Na melhor das hipóteses, e, na pior, ele vai considerar você um intrometido tedioso, sendo da família ou não.
Desde alguns anos, desde as Núpcias Celestes, desde antes até, há Irmãos e Irmãs que vieram para esse

momento, às vezes aguardando por 40 anos, 50 anos.
A eles, não temos necessidade de dizer isso, eles não precisam olhar o que acontece no mundo: eles sentem,



já, neles.
Mas aquele que está bem distante disso, ele quer continuar o seu sonho.

Ele quer continuar a acreditar.
Mesmo chegando o momento, eles irão dizer: “isso não é verdade”.

Mesmo passado o momento, por sinal: é por isso que eles serão obrigados a permanecer na 3ª Dimensão,
porque, para eles, isso não pode existir.

Eles não concebem a vida fora dos mundos em carbono.
É a Liberdade deles, não?

Acreditar que uma pessoa, porque ela vai estar ciente de que está chegando tal coisa, vai se sentir melhor, é
um erro.

Não é a informação que é importante, é a vivência Vibratória.
Mesmo eles não vivendo as Vibrações, mas eles estão mortos de medo.

Há apenas a Vibração da consciência, os Samadhi, a Beatitude, o Êxtase, que permitem aceitar o que está
chegando.

Sem isso, não haveria qualquer razão de preparar o que quer que seja.
Bastaria aguardar simplesmente o momento oportuno.

Isso não acontece assim.
Sem isso, não haveria qualquer razão de esperar tanto tempo.

O Processo da Liberação é muito simples, do lado da Vibração, da Consciência Unificada, da Última Presença
ou do Absoluto.

Ela se torna delicada (não impossível, mas delicada) para aqueles que não estão em um estado de consciência
especial, ou unicamente intelectual.
Mas vocês nada podem mudar ali.

Vocês ali mudaram enormemente, Ancorando, Semeando a Luz.
Ser um Libertador não é tranquilizar com palavras.

Ser um Libertador é estar Transparente à Luz e deixar este Amor sair e se expressar tão somente do Coração,
sem qualquer vontade.

Agora, cada caso é diferente.

***

Pergunta: as quatro Colunas abordadas por SÉRÉTI estão relacionadas com as Linhagens estelares?

Certamente.
O que havia sido chamado de Fusão dos Éteres (há mais de um ano, em março e abril do ano passado)
correspondeu à instalação dos dois Pilares centrais, que são o Fogo e a Água, mais as duas Linhagens

complementares, os dois Pilares complementares.
É exatamente a mesma coisa.

***

Pergunta: é possível, ainda hoje, não se ter consciência de alguns medos?

Isso é muito simples.
Se a Onda da Vida subiu até a parte superior da cabeça: não há medos.

Se ela não subiu até a parte superior da cabeça, permanecendo nos pés ou não tendo nascido: obviamente
que há medos.

O único obstáculo à Onda da Vida é o medo, nada mais.
Principalmente agora.

***

Pergunta: e se a Onda da Vida subiu parcialmente?

Mas isso significa que ainda há medos.
Ou ela subiu até a parte superior (acima da cabeça), ou ela não subiu até em cima.

Não há alternativa ou meia-medida.



Ou ela não nasceu.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas essas perguntas apaixonantes.
Vocês viram, o mais importante, eu lhes repito também, é o único conselho que eu posso dar a vocês:

esqueçam.
Porque o que vocês irão ver (e mesmo as sensações que vocês irão ter no seu corpo, sobre este planeta),

vocês não poderão compreendê-lo, deste lado do véu.
Vivam o que vocês têm a viver.

Vivam o que vocês têm a viver porque isso é a Luz, isso é a Luz Vibral, isso é o Amor.
Todo resto é apenas bagatela, nada significa.

Portanto, não se esqueçam da frase que eu disse a vocês: quando vocês viverem alguma coisa
(especialmente se for novidade), não se coloquem a questão: “o que isso significa? O que isso quer dizer?”.

Vivam-no totalmente.
Isso é que é o mais importante.

Porque, por exemplo, se vocês estiverem em plena Vibração e de repente as Vibrações cessarem, isso são as
primícias da Última Presença ou do Absoluto.

E se, naquele momento, vocês dizem: “Ah, nossa, as Vibrações estão parando, o que isso quer dizer?”, vocês
irão Vibrar de novo, mas terão perdido a experiência e vocês terão perdido a vivência.

É preciso tomar por hábito ser (como se diz?) a água no lago, como na meditação, onde nada mais existe.
Vocês vivem o que há para viver.

No ano passado, dizíamos a vocês: “foquem a consciência nas Portas, nas Estrelas e em todas”.
Aí, não mais.

Vocês têm uma Vibração que aparece em um local da Coroa Radiante da cabeça, dissemos a vocês o que
isso queria dizer, mas vivam o que o que há para viver.

Não procurem dizer a vocês: “ei, eu sinto mais tal ponto do que aquele, do que aquele outro”.
Entre a parte da frente e a parte posterior, entre a esquerda e a direita, é grande o suficiente para não se

confundir, não é?
O mais importante é a vivência da experiência, no momento em que ela ocorre.

E quanto mais vocês se aproximarem de algumas coisas, mais será preciso realmente prestar atenção para
permanecer na vivência.

A explicação nada resolve e principalmente, quando vocês São Absoluto, realmente, não há qualquer questão
que possa aparecer: há a superfície tranquila de um lago.

Vive-se tal Vibração?
Tal Presença está aí?

Que ela tenha sido chamada ou não, ela está aí: eu deixo como está [atitude de não intervir] o que acontece,
durante a nossa Comunhão, a nossa Fusão, na Dissolução, eventualmente.

Mas eu procuro não dizer: “ei, bom dia / olá, como vai? O que você acabou de me dizer?”
Não é esse o objetivo.

Se vocês aceitarem isso, tudo vai acontecer bem.
É por isso.

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o Fogo do meu Coração, e eu lhes digo até uma próxima vez.

************

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions


2 – ‘YOGA DA UNIDADE’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1589

02 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1589
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120902_-_RAM.mp3

*EXERCÍCIO DA CONSCIÊNCIA SOBRE A RESPIRAÇÃO*

Eu sou RAM.
Eu saúdo, em vocês, a Luz.

Eu venho, designado, de algum modo, pelo Conselho dos Anciãos e eu irei me exprimir enquanto
Melquizedeque do Ar e, como eu tive a ocasião de fazê-lo, ao mesmo tempo pelas palavras, ao mesmo tempo

pelas Vibrações e ao mesmo tempo pelo Silêncio.
E contrariamente desde algum tempo, as palavras, o Silêncio e a Vibração, estarão presentes ao mesmo

tempo, em cada um de vocês.
Foi pedido para comunicar-lhes os diversos modos mais adaptados de sincronizar-se com o que, na falta de

um termo melhor, eu denominaria o Céu do Centro.
O Céu do Centro poderia muito bem ser denominado o coração do Coração, devido aos sinais do Céu de

MIGUEL, ou então, devido à chegada das modificações do Céu exterior, assim como do Céu Interior.

***

Além dos diferentes Yoga e do que lhes foi comunicado por UM AMIGO (ndr: ver na série “protocolos”) (1),
existe, em cada Irmão e em cada Irmã, o que eu chamaria de Núcleo, um Núcleo de imortalidade cujas

ressonâncias estão situadas nas Portas do peito denominadas AL e UNIDADE, fazendo parte, eu lembro a
vocês, da Nova Tri-Unidade da Nova Aliança.

Se vocês respirarem da maneira mais natural possível para vocês, se a sua consciência se focar na sua
respiração, vocês poderão ritmar a sua consciência na sua própria respiração, seja qual for esta respiração:

quer seja pelo nariz, pela boca, ventral, superficial, com pausas ou sem pausas. O fato de simplesmente calcar
a consciência no ritmo respiratório, evidentemente, irá permitir o que já é possível, já há algum tempo, que é o
mecanismo de switch da consciência, fazendo passar a respiração no coração e, em seguida, no nível celular.

***

Doravante, esta respiração (ainda uma vez, seja qual for a forma) se acompanha de percepções no nível do
peito, quer sejam simplesmente a percepção da Nova Aliança, quer seja a percepção de KI-RIS-TI e mesmo

de OD, ou até mesmo, em alguns casos, das Portas ATRAÇÃO e VISÃO, de tudo o que se refere ao peito, até
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http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120902_-_RAM.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


o estremecimento do peito e as dores do peito.
 Se a sua consciência, focada na respiração, se colocar ao mesmo tempo nessas percepções do seu peito, se
vocês permanecerem focados no que acontece em vocês, vocês irão perceber um elemento novo que irá se
situar, de maneira preferencial, nas proximidades do Ponto ER do peito, desencadeando, não somente uma
Vibração, não somente um estremecimento, não somente uma irradiação para os outros Pontos que ali estão

conectados (KI-RIS-TI, chakra do Coração, Porta AL e Porta UNIDADE).
Mas chegará um momento (acompanhado da modificação dos Sons percebidos nos seus ouvidos ou em um

dos seus ouvidos, de percepções corporais tais como lhes foram dadas e descritas pelo Bem Amado JOÃO),
se a sua respiração continuar a ser vivenciada como elemento central da sua meditação ou de qualquer instante
em que vocês se consagrarem ao Apelo da Luz, então chegará um momento, não descritível pela presença de

uma Vibração, de um estremecimento, da percepção de uma Coroa Radiante ou do Fogo do Coração, mas,
muito mais, como um elemento vindo focalizar-se no Ponto ER ou ao redor dele.

A um dado momento, o conjunto das percepções sobre as quais vocês se centraram (que isso seja a própria
respiração, ou os sintomas que a acompanham), a chegada desta percepção que representa a certeza da sua
conexão com o Centro Galáctico e com o que chega do Céu, vocês irão constatar que, se houver realmente (e

isso não é decidido ao nível da cabeça, mas isso é vivido) a perda de toda referência temporal e espacial, a
perda daí onde estava a sua consciência, centrada na respiração ou na própria percepção do que acontece ao
redor do Ponto ER: há como um desmaio que ocorre, às vezes a sensação de ver uma Luz branca que se abre

no que está diante de vocês, na parede ou no teto ou no céu, se vocês estiverem deitados ao ar livre.

***

De qualquer modo, no momento desta ruptura, irá se perder todo contato com o próprio sentido de uma
experiência.

Se vocês viverem plenamente o que acontece naquele momento, então o que vocês irão viver (que nada pode
ser dito, a partir do momento em que há aquiescência à eliminação de toda consciência) irá lhes revelar, com
antecedência, o que vocês São, além da sua presença sobre este Mundo, além do seu Corpo de Estado de

Ser, além das Comunhões, além das Fusões com os Duplos, sejam eles quais forem.
Vocês irão dar no que pode ser nomeado o Absoluto ou o Último, nos momentos em que não existe mais

qualquer localização, em nenhum corpo, em nenhum tempo, em nenhum contato.
A chegada, no momento em que vocês respiram, da percepção do Ponto ER ou em sua zona circundante, vai

restituí-los à Essência Final do que todos nós Somos, antes de qualquer experiência, antes de qualquer
Dimensão.

Esse momento deve ser reconhecido, não para ali se focalizar, mas, sim, porque é naquele momento que é
preciso renunciar e não manifestar medo (seja ele qual for) ou uma questão (seja ela qual for), mas

simplesmente, pela própria respiração, continuar a respirar até o momento em que o conjunto dos sinais da
consciência se extinguir sozinho.

A respiração, em última análise e por fim, será percebida como inexistente.
Podendo ocorrer modificações importantes do ritmo cardíaco e da sua percepção.

***

A um dado momento, durante essas vivências que irão ocorrer, chegará um instante, localizável entre todos,
onde vocês adquirem, além de toda consciência, uma forma de não-consciência, já que não atribuída a

qualquer projeção.
E, aí, vocês irão descobrir a Verdade Absoluta, sem qualquer atributo.

A consciência não poderá se localizar.
A extinção da própria consciência irá instalá-los, durante o que é vivenciado ou depois do que é vivenciado, em

uma forma de Êxtase e de Paz.
Viver isso é sincronizar-se de novo com o Céu do Centro, com o coração do Coração e não mais ser alterado

pela falsificação deste mundo e da consciência.
O conjunto dos Véus isolantes, para vocês (individualmente e, no momento em que isso for coletivo), vocês

irão percebê-lo também, nitidamente.
Tornar-se-á evidente que a reconexão com o Céu, com a FONTE, restabelecida no coração do Coração, foi

efetuada.

***

Viver esta última reconexão traz o próprio sentido da Vida e o próprio sentido da Consciência.  
Haverá então um processo de não solidarização da própria consciência com o seu atributo neste mundo (ou

seja, com este corpo, com esta pessoa) e com este mundo, sem qualquer dificuldade, sem qualquer questão,
sem qualquer dúvida porque, como isso foi nomeado, é uma reconexão, um reconhecimento do que foi dito



por BIDI e por outros, como estando sempre aí, e tendo estado sempre aí, e que estará sempre aí.
A ruptura deste último Véu será a nada comparável, entre todas as experiências vivenciadas e todas as

consciências possíveis de viver sobre este mundo.
A sincronização com o Céu do Centro vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, ajustando a Terra e

ajustando vocês às novas áreas de Vida Ilimitada que se instalam, a partir da conclusão da Transição.
A respiração, assim como a última parte que lhes redefiniu UM AMIGO, referente ao seu Yoga da Unidade, são
os elementos mais capazes de assisti-los nesse processo de nova sincronização, de reconexão e que visam,

portanto, restabelecer a Verdade.
Isso não pede nada mais da sua parte senão do que eu acabo de falar.

Naturalmente, tudo o que pode contribuir para esvaziá-los do que é fútil, para viver isso (as preocupações, o
mental, as emoções, as atmosferas sobrecarregadas), cabe a vocês, como isso foi dito pela Estrela SNOW,
tirar suas conclusões quanto ao que lhes é desejável viver, no nível do seu ambiente, quando a Luz chamar

vocês, ou quando vocês decidirem sincronizar-se de novo, reconectar-se.

***

Existem circunstâncias capazes de privilegiar, existem circunstâncias facilitadoras, para permitir-lhes instalar-se
nesta respiração, assim como no movimento do Yoga da Unidade, dado por UM AMIGO (ver a série

“protocolos”) (1).
A ativação do conjunto da Lemniscata Sagrada focaliza, em um primeiro momento, e trabalha o que é

nomeado, na cabeça como no peito, o Ponto ER, manifestando então uma sensibilidade particular na cabeça
ou no coração, ou em ambos.

Isso tem o mesmo significado e a mesma ressonância. 
O desdobramento da Luz, concluído (no nível das Portas do Corpo de Estado de Ser e de tudo o que foi

realizado), leva-os, depois desse desdobramento, a um novo dobramento no centro do Centro, no coração do
Coração, no Céu do Centro, ilustrado e representado, na estrutura corporal, pelo Ponto ER da cabeça e pelo

Ponto ER do peito, denominado também 9º Corpo.
Não há, nesse nível, simplesmente, a capacidade para irradiar a Luz, mas, sim, realmente, doravante, para

receber ou receber de novo a irradiação da Luz Central, não falsificada e não alterada.
É esta reconexão, além da Onda da Vida, do Manto Azul da Graça, do Supramental, do Canal Mariano e do

conjunto das manifestações possíveis, que vai finalizar o retorno ao que vocês São.

***

As modificações que ocorrem, durante a ressincronização desse Ponto Central, permitem recuperar o Fogo
original elementar, traduzindo-se, a um dado momento, pelo retorno do Fogo Celeste ao conjunto da Terra.
As Portas AL e UNIDADE, acopladas, desta vez, não mais ao ponto central do chakra do Coração, mas ao

Ponto KI-RIS-TI, nas costas, realiza a junção final entre a Lemniscata Sagrada, a Merkabah Interdimensional, a
Porta KI-RIS-TI e o conjunto dos Duplos.

Naquele momento, o Corpo Etéreo, reconstituído pelas Partículas Adamantinas e não mais pelas Partículas
Prânicas, estará concluído, permitindo-lhes então viver a Presença desse novo Corpo Etéreo, através de

diversas sensações, de diversas percepções, tais como descritas pelo Bem Amado JOÃO.
O ajustamento desse Corpo Etéreo de Fogo, como vocês irão constatá-lo, será facilitado pela respiração, pela

natureza, pela água absorvida ou na qual vocês se imergem.
Vocês poderão notar, naquele momento, a intensificação das modificações das necessidades fisiológicas,

sejam elas quais forem.

***

A restituição do Corpo Etéreo de Fogo é, precisamente, para a grande maioria dos Despertos e dos Liberados
Viventes, o modo privilegiado de Translação Dimensional: Passagem da lagarta à borboleta, mudança total de

Vibração, de mundo e de ambiente.
Como nós sempre lhes dissemos, não são vocês que desaparecem, mas o mundo antigo.

As regras, se tanto é que podemos falar de regras (os mecanismos, de preferência, de funcionamento) desse
Corpo Etéreo (que é um Corpo de Luz), irão necessitar, para alguns, de uma forma de reajustamento,

necessitando da presença, ainda, de uma identidade física.
Outras utilidades também podem ser notadas, mas elas lhes foram detalhadas, por outro lado, com relação,

particularmente, à noção de recuperação memorial.
A Passagem, assim, para aqueles que terão vivenciado esta ressincronização com o Céu do Centro, a

Passagem de uma Dimensão a outra, far-se-á, portanto, sem ambiguidade, sem qualquer questionamento, sem
qualquer erro, mas com a Alegria mais significativa que possam experimentar.



Esse é um processo totalmente natural, mesmo se, efetivamente, do seu ponto de vista, é para vocês, ainda,
para a maioria, desconhecido.

Os mecanismos de funcionamento do Corpo de Luz ou Corpo Etéreo de Fogo são incomparáveis às regras do
mundo no qual nós estivemos encarnados.

Não se coloquem questões sobre o seu funcionamento porque, do mesmo modo, aqui, sobre a Terra, existem
funcionamentos automáticos, ou seja, que não requerem a sua consciência, como o fato de fazer circular o

sangue e de respirar.
Será exatamente o mesmo, e de maneira ainda mais evidente, quando a sua consciência, quando chegar a

hora, instalar-se definitivamente no Corpo de Luz ou Éter de Luz.

***

Os elementos que eu lhes comunico são destinados a fazê-los, simplesmente, então, reparar nos momentos
em que as Portas AL e UNIDADE, ou o Ponto ER, são mais manifestados, a fim de escolher esses momentos

privilegiados para realizar o que eu disse.
Um outro momento privilegiado é aquele em que, independentemente de um Apelo (eu especifico bem:

independentemente de um Apelo de um de nós, Arcanjo, Ancião, Estrela), no momento em que uma Presença
então, chamá-los, beneficiar-se também desta ressonância para realizar o mesmo exercício.

Isso é realizável, também, nos momentos em que a Onda da Vida se tornar mais intensa, segundo o seu
referencial interno.

Aqueles momentos são os momentos mais apropriados para esta reconexão, para esta ressincronização com
o Céu do Centro, no coração do Coração.

As minhas palavras cessarão aí.
Resta-nos um momento de questionamento, se houver.

***

Pergunta: pode ser que durante o que você descreveu, houvesse uma microrrespiração
permanecendo?

Esse é o objetivo.
Como eu disse, eu me comunico com vocês pelas palavras, pela Vibração, pelo Silêncio, no mesmo tempo e

espaço que o de vocês.

***

Pergunta: os períodos de Alinhamento são favoráveis para efetuar isso?

Eu sugiro a você, se eu não falei disso, a considerar o Alinhamento como um momento de Abandono total à
Luz, e do Si.
Nada mais.

***

Pergunta: existe um outro momento mais favorável?

Eu falei deles: o momento do Apelo da Luz, o momento de uma Presença que vocês não tenham solicitado, os
momentos em que vocês percebem os Pontos ER.

***

Pergunta: podemos também praticar isso quando estivermos na natureza, quando quisermos?

Sim, foi exatamente o que eu falei.
Há momentos privilegiados.

Há, efetivamente (e a questão foi colocada), momentos que não servem para isso, como o Alinhamento.
Há momentos que vocês podem utilizar vocês mesmos, independentemente de qualquer sinal.



***

Pergunta: será que o exercício da consciência sobre a respiração pode ser efetuado caminhando?

Dado o que se espera, é melhor evitar isso, caminhando ou fazendo outra coisa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me então, antes de deixá-los, estabelecer em nós todos, aqui, uma Comunhão sobre o Pilar do Ar.
Eu sou RAM, eu saúdo, em cada um de vocês, a Luz e o Amor.

Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

http://api.ning.com/files/dmA1CXrebeA6AKrrsUqCt4kl5phdceDXYSi4OVwmkLZG5-SgthVOh6KIPkAFv7CetqTScntUq9JMPnYDBxQsgwpgRIXIxUiF/000bibli_12402.09.2012RAM2.JPG
http://api.ning.com/files/ldLkAktbGtbhQjFgWcm2nKpYParzJsTxdb3J2ulagQ692nB76h4ppLfjkEjyhQmsJoLkvHHVnkEj8nibwoJ5EWmTXOIU*rGq/000bibli_33102.09.2012RAM1.JPG
http://api.ning.com/files/Pwzs533TwjG6901vZe4ofzCBdFHRCEQn-tySI60XW-IjDA74ppUHxk0vn7t4smhxcmtsMIyUgcgAdT56wTKoKNIUijB3hHm9/000bibli_31602.09.2012RAM3.JPG


************

1 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de julho de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável RAM no site francês:
http://autresdimensions.info/articleca38.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAM-2_septembre_2012-articleca38.pdf
02 de setembro de 2012

(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/pdf/RAM-2_septembre_2012-articleca38.pdf
http://autresdimensions.info/articleca38.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://api.ning.com/files/8l4wl-OcR8z6cqUTJAJE9W-lIhYXCUqzzz9ZoNzmxCPw*PL6Ziq-g-Sei8zni0rdeAWDfe3TNTlMst15UuG*k3F-goLcg3pz/000bibli_33002.09.2012RAM4.JPG


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120903_-_ANNE.mp3

Eu sou ANNA.
Que o Fogo do Amor e da Comunhão esteja entre nós e conosco.

Eu apenas tenho raramente a oportunidade de falar-lhes diretamente.
Além das minhas palavras e pela conjuntura da reunião desta Terra com o Céu, e além das minhas simples

palavras, eu lhes trago o Fogo.
As minhas palavras irão levar, aos seus ouvidos e ao seu Coração, a ressonância do Fogo e o seu efeito.

***

O Fogo que é para viver não é o Fogo que vocês conhecem, tal como está presente sobre esta Terra.
Mas eu irei lhes falar do Fogo da Terra, do verdadeiro Fogo da Terra, que encontra, nesse tempo, a sua

potência e a sua Verdade, amplamente além do fogo que vocês conhecem.
Este corpo de matéria que vocês habitam deve ver a sua matéria forjada no Fogo.

O Fogo de que falo é Luz, Vibração, Amor e Paz.
Este Fogo, cujo reflexo sobre a Terra, em sua ação, é o sangue da Terra.

Sangue da Terra emanando dos vulcões, Despertando a Terra, Liberando-a das suas limitações, como do seu
corpo.

***

O Fogo da Terra e o Fogo do corpo, tais como se manifestam, agora, são a ressonância do Fogo do Céu e
das Núpcias Místicas do Sol e da Terra.

Este Fogo nada mais queima senão o que não é da sua natureza: o que é chamado de Sombra (ou resistência)
sobre esta Terra.

***

O tempo do Fogo chegou.
Este Fogo é o Fogo nutridor d’A FONTE, do Sol, da Terra, do Centro da Galáxia e de algumas Estrelas,

trazendo-lhes este Fogo.
É o mesmo (da mesma Natureza, da mesma intensidade) que o Fogo do seu corpo, que o Fogo da Terra, que

o Fogo do Sol.
Este Fogo vaporiza e irá vaporizar tudo o que não é da sua Natureza, ou seja, do Amor, da Luz e da Verdade.

Tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, será vaporizado neste
Fogo.

***

ANNA - 03 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120903_-_ANNE.mp3
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Na carne deste corpo, algumas consciências vivenciaram o Fogo: aquele de CRISTO, aquele de MIGUEL,
aquele de METATRON.

A intensidade e a generalidade do Fogo não se dirigem mais a um indivíduo, mas ao conjunto do Sistema
Solar.

Este Fogo, mesmo com os olhos da carne, é uma Luz visível que preenche tudo e que vaporiza o que não é da
sua Natureza.

O Fogo é o Amor, na sua Luz mais densa e, ao mesmo tempo, mais leve.
No corpo desta carne onde vocês estão, no corpo da Terra da sua Dimensão, o Fogo se eleva, também, em
resposta ao Fogo do Céu, até que não haja mais distância, nem diferença entre o Fogo da Terra e o Fogo do

Céu, de onde eles provêm.
É o mesmo Fogo.

***

O Fogo é um batismo.
Ele não é o batismo da carne deste corpo, somente.

Ele é, muito mais, o batismo da Consciência, restituída a ela mesma e à sua Liberdade.
Para o que está inscrito no efêmero, este Fogo pode ser denominado aniquilação e desaparecimento.

Para a Eternidade, para o Absoluto e para o Si, este Fogo é Aparecimento.
Ele é a Verdade, manifestada na Terra como no seu corpo.

O batismo do Fogo é o Fogo do Espírito.
O Supramental, que chegou até vocês, há quase três décadas, foi o batismo da Água do Céu.

Resta concluir pelo batismo do Fogo.
É o que se completa, e que irá se completar, pelo Fogo Celeste encontrando o Fogo da Terra.

Fogo levado por MIGUEL, trazido até as últimas camadas isolantes da Terra e até as camadas isolantes de
vocês.

***

O Fogo da Terra e do corpo abrem o casulo de Luz final, queimando o que é apenas sonho, fazendo aparecer,
por vaporização e sublimação, a Verdade do Corpo Eterno de vocês, das suas estruturas de Eternidade.

O Fogo do corpo e o Fogo da Terra, sustentados e atiçados pelo Cavaleiro do Fogo, no trabalho sobre a Terra,
em múltiplos locais desta Terra, vão se generalizar, assim como no corpo de vocês.

A Consciência, então Liberada, ou em Liberação, irá se estabelecer nesse Fogo que o corpo de carne prepara.
Esta combustão, que não queima, é Alegria e Amor.

***

O Fogo do corpo, o Fogo da Terra e do Céu, são a mesma Essência, a mesma Vibração, a Luz e o Amor.
Ele não pode ser sobreposto ao fogo que vocês conhecem, se bem que algumas das suas ações sejam

sobrepostas.
Mas o resultado não é, propriamente falando, idêntico àquele de uma queimadura do corpo de carne.

Mas, muito mais, o Fogo vem forjá-los na sua Eternidade e na Verdade (além do que se é deixado ver aos
homens e mulheres encarnados, desse Fogo da Terra, recebido do Céu e do centro da Terra), e lhes permitir

viver, enfim, a Última Verdade do Ser e da Consciência.

***

A preparação do Fogo do Céu, da Terra, e deste corpo, está em andamento.
O que foi observado, sobre a Terra, há muitos meses, ocorre sobre este corpo e neste corpo, de forma

idêntica.
Mas a ação sobre a consciência nada tem a ver com o simples fato de partir na fumaça.

Não há, no Fogo do Céu e da Terra, qualquer destruição senão do que é efêmero e temporário: o que vocês
não São.

O acolhimento do Fogo dá a resposta da Terra, que é a Água do Alto (manifestando-se, em vocês, como



nomeado: Onda da Vida ou Onda do Éter), propiciando nutrir o Fogo do Espírito.

***

Acolher o Fogo, é nos acolher.
Acolher o Fogo, é se acolher Vocês mesmos.

O Fogo do corpo e o Fogo da Terra são a resposta ao Fogo do Céu, nesse Casamento Místico Final do Sol e
da Terra.

O Fogo vaporiza e forja: vaporiza o efêmero e forja a Eternidade que já está aí.
Na sua consciência, como neste corpo de carne, isso irá se refletir, em sua intensificação e sua intensidade,
por uma ressonância muito presente da Porta OD da Ressurreição, levando-os do ego ao Coração, assim

como da Estrela sobre a qual o Fogo se coloca, ou seja, o Triângulo da Terra e o Ponto Estrela OD.

***

A colocação em ressonância do Fogo do Céu e do Fogo da Terra, a colocação em ressonância da Estrela AL
e da Estrela OD, pela ação do Éter ou Ponto ER, vai induzir, não somente a percepção desses pontos
nomeados, mas a sua alquimia profunda, sensível e perceptível, nesses dois lugares e ao redor deles.

OD, Fogo da sua Terra e deste corpo, é a finalização da Transubstanciação.
O que desaparece, em um nível, aparece, no outro nível.

O Fogo é o agente.
Fogo da Terra e Fogo do Céu, unidos na mesma ação que acontece também neste corpo de carne.

***

O Fogo é o agente e o operador, assim como o catalisador, da Ascensão da Terra e da Transformação deste
corpo de carne.

O que está desaparecendo, em um nível, está aparecendo, em outro nível.
O Fogo do Céu e da Terra (juntos em vocês), assim como o Fogo do Sol, levando ao nascimento de um outro

Sol, vai deixar nascer o que jamais nasceu, mas que aparece, para vocês: o Corpo do Éter revivificado, o
Corpo de Estado de Ser e o Absoluto da não-Consciência.

 O mesmo agente, o mesmo catalisador, em cima como embaixo, pondo fim à separação, pondo fim aos
efêmeros.

O Fogo é a Eternidade, batizando-os e convidando-os a encarnar esse Fogo em outra oitava.

***

Nenhum Fogo pode prejudicar a Verdade do seu Ser.
Trata-se, muito mais, de uma forma de regeneração, por vaporização.

Este Fogo, cujos sinais de apelo são os Pontos OD (Estrela e Porta), refletindo a última Elevação da alma, AL,
para o Espírito e para a Unidade, necessita da sua parte, quando chegar a hora, de certa forma de

reconhecimento, permitindo a Reconexão total.
O Fogo da Terra e o Fogo do seu corpo vão ressoar, cada vez mais rapidamente e cada vez mais amplamente,

pela ação de MIGUEL, de METATRON, do Sol, d’A FONTE, do Sol Central desta Galáxia, e pelo seu Fogo,
alojado na base da coluna vertebral.

Tudo isso é natural e normal.
Vivendo-o, isso será uma evidência.

***

O Corpo de Luz, o Corpo de Estado de Ser, é de natureza ígnea.
A consumação perpétua de Amor, é a Verdade.

Somente a pessoa, em vocês, pode exprimir algo contrário.
Mas não a Verdade, em vocês.

O Fogo é nutridor, pela Eternidade.
O Fogo do corpo e da Terra antecedem o Apelo de MARIA, como um elemento de Despertar, como um



Anúncio e uma Advertência, dirigido não à sua consciência, mas, sim, aos elementos de resistência presentes
no ‘sistema de controle do mental humano’.

***

O Fogo é um Fogo de Alegria, onde não existe, nele, lugar algum para alguma falta, algum sofrimento, algum
medo, alguma dúvida.

Tal é a Natureza do Fogo, tal é a ação do Fogo.
O que está em cima é o que está embaixo, não no espelho astral, mas, sim, vindo do Céu.

E o Fogo põe fim, como um toque final, à ilusão e ao espelhamento.
O Fogo é o Apelo à Eternidade.

Ele é também o Anúncio e a Advertência, permitindo-lhes sintonizar-se com ele.
Minhas palavras terminam aí, mas a minha Presença se mantém.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANNA e eu rendo Graças à sua Luz.
Eu saúdo vocês, no Fogo e no Amor.

Até mais tarde.

************

Os 4 Triângulos Elementares são apresentados no protocolo
'As 12 Estrelas de MARIA'

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/as-12-estrelas-de-mar...

************

Mensagem da Amada ANNA no site francês:
http://autresdimensions.info/article31a3.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANNA-3_septembre_2012-article31a3.pdf
03 de setembro de 2012

(Publicado em 04 de setembro de 2012)
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***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
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http://blog.portaldosanjos.net/audio/Therese_de_Lisieux-2012-09-03.mp3

Eu sou TERESA de LISIEUX e eu amo vocês.
Antes de entregar-lhes a minha mensagem de hoje, todos juntos, vivamos um momento de Amor e de Fusão.

***

Irmãs e Irmãos amados, eu venho falar-lhes da Vida Eterna que está chegando e, para isso, eu gostaria (para
aqueles que não conhecem o que foi a minha encarnação) de exprimir uma série de elementos que, durante
esses tempos, podem ajudá-los a se interessar, de maneira importante, pelo Amor, pela Luz e pelo que nós

lhes dizemos sem parar: o que vocês São, na Verdade.

***

Desde minha mais tenra idade, eu pensava no Céu.
Naturalmente, enquanto criança, eu imaginava o Céu de uma maneira especial.

Mas este pensamento do Céu, esse desejo do Céu, jamais se acompanhou de uma rejeição da minha vida.
Eu acompanhava todas as tarefas que eram necessárias, em qualquer ambiente que fosse, que isso fosse no

Carmelo ou antes, na minha família.
Pensar no Céu, pensar depois desta curta existência terrestre, enchia-me de alegria, mas me enchia também, é

claro, como todos vocês, de interrogações.
Eu tive a oportunidade, muito jovem, de ter uma revelação.

E esta revelação foi aquela, inquestionável, da Realeza de MARIA.
O único sinal que eu tive (e que, no entanto, hoje, para muitos de vocês, é quase rotineiro no seu Canal Mariano

e através das suas experiências vivenciadas), eu o vivenciei apenas uma vez e uma única vez, e isso bastou
para satisfazer-me e me dar certeza de que o Céu era vivo já que MARIA tinha aparecido para mim.

Ô, isso foi muito simples: isso não foi igual ao que vocês vivem hoje (esta Presença no Canal Mariano e todas
essas experiências que vocês têm talvez vivenciado).

TERESA DE LISIEUX - 3 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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***

Então, é claro, vocês (para alguns de vocês, desde muito tempo) buscaram manifestar o Amor e a Luz, que
isso seja na sua vida, na personalidade, ou também através do Amor que era denominado Vibral ou Crístico.

Hoje, é tempo de se dirigir para esta Vida Eterna.
Não a querendo, não a desejando, em um momento específico, mas de pensar sobre isso.

Porque pensar sobre isso, não é se projetar somente no futuro, longe disso, mas é estar, paradoxalmente,
ainda presente no que vocês fazem, em todas as suas relações, em todas as suas tarefas (as mais nobres,

como as mais elevadas, como as mais simples).
Pensar na Eternidade, na Vida Eterna que está chegando, é, naturalmente, não pensar na morte, na Passagem,
mesmo se, todas e todos, nós lhes dissemos que essa Passagem não é realmente uma passagem e que não

há morte.
São, justamente, os Reencontros com o que todos nós somos, além desta Terra e além do Céu limitado desta

Terra.
Isso não é se projetar em um futuro, isso não é imaginar simplesmente o que poderia ser.

Mas, hoje, é, realmente, em qualquer parte, conectar-se e fazer ressoar, em si, a Vida Eterna.
Isso acontece, é claro, no Coração.

Isso acontece durante as nossas Comunhões e as nossas Fusões.

***

Isso não é um conhecimento ou uma curiosidade, mas, sim, o estabelecimento de um estado que lhes permite,
em certos momentos, de estar aqui e, ao mesmo tempo, de estar em outro lugar, se o pudermos dizer, que
está preenchido de Amor, onde a Sombra não pode existir, onde somente a Luz está presente: não existem

sombras projetadas, não existe sofrimento.  
Então, é claro, há, quando estamos sobre a Terra, esta espécie de avidez de conhecer o que pode ser esta

Vida Eterna.
Ou, então, um medo que faz com que muitos Irmãos e Irmãs direcionem e concentrem a vida deles no que é
comum a todo mundo, quando nós estamos sobre a Terra, desde as ações as mais simples e repetitivas de

cada dia, como as aspirações as mais profundas.

***

Deste encontro que eu havia vivenciado, ainda criança, resultou toda a certeza que eu exprimi então (é claro, do
que eu chamava, à época, de Céu ou depois da vida), mas muito mais do que isso.

O meu coração era leve, o que quer que eu tivesse que viver e o que quer que eu pudesse sofrer nesta carne.
E mesmo este sofrimento não era um sofrimento, mas me propiciava reviver o meu primeiro e único Encontro

com MARIA, como a certeza de um Amor infinito, porque eu o vivia e o revivia, naquele momento.
Então, é claro, a nossa Presença, ao lado de vocês (de uma das Estrelas), faz-se por intermitência, segundo os

seus Apelos e também segundo os momentos em que nós podemos nos aproximar de vocês.
Mas nutram-se disso.

Porque é uma janela que está entreaberta com a Verdade, com o Amor.
E é aí que nós somos, todos, realmente o que nós Somos.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando não deve ser nem uma simples curiosidade, nem uma apreensão,
mas, muito mais, encontrar o que ali se encontra: e o que ali se encontra é apenas o Amor.

E os nossos contatos, quando vocês nos chamam ou quando nós chegamos por nós mesmos, traduz para
vocês a realidade disso.

Isso deve ser um bálsamo e isso não está inscrito em uma experiência ou em um passado, mas se atualiza de
novo, de algum modo, a cada minuto da sua vida, se vocês o quiserem, se vocês o desejarem.

Não para satisfazer, ainda uma vez, uma pequena curiosidade, mas, muito mais, para estar em ressonância e
contatar realmente os Planos de onde nós viemos, onde não existe mais Sombra, nem sofrimento, nem perda:

onde tudo é Alegria e Plenitude.
É isso que nós testemunhamos quando nós estamos ao lado de vocês.

Não esperem grandes discursos, não esperem longas explicações.
Nós viemos simplesmente para provar o seu Amor e para vocês provarem o nosso Amor.



A fim de que, do nosso Amor comum, revelem-se, a vocês, a Verdade e a Beleza do Amor e da Luz, dando-
lhes a força, a coragem para fazer o que vocês têm que fazer.

***

O Apelo da Luz é, antes de tudo, isso.
É perceber que a Luz desce até vocês, que as Presenças dos mundos Unificados estão, doravante e a cada

dia, cada vez mais próximas de vocês, nas suas noites como nos seus dias.
Inclinar-se para o Céu, para a Vida Eterna, é reviver, em permanência, esta Eternidade.

Não porque isso corresponde à Passagem ou à morte, mas porque isso já está presente, agora.
A partir do momento em que o seu Canal Mariano está ativo, a partir do momento em que uma primeira

Presença tenha se manifestado, vocês já têm uma parte do que vocês São, na Vida Eterna, dando-lhes a sentir
o gosto das primícias desta Vida que não conhece nem início nem fim.

Então, é claro, o mundo moderno de hoje incita-os a aproveitar a sua vida.
E, depois, as circunstâncias deste mundo, onde o conhecimento é acessível (deste mundo) por toda parte, é
claro, no nível do que vocês nomeiam a espiritualidade, vocês têm notado que muitas pessoas (que estejam
Despertas, realmente, ou em fase de Despertar) procuram, sobretudo, compreender os mecanismos da vida

delas.
Mas quem procura, realmente, não compreender, mas viver os mecanismos do Céu?

***

Existe uma forma de subitaneidade da consciência dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs, com um frenesi
que se exprime nas vertentes materiais da vida, e isso existe, é claro, também, nas vertentes mais espirituais.

Como um consumismo desenfreado de conhecimento de si.
Mas quem se inclina realmente, em intenção, quem se inclina com Amor, para a Vida Eterna?

Façam a experiência, durante o seu primeiro contato.
Lembrem-se desse momento, não como uma lembrança, não como algo que aconteceu ontem ou há alguns

meses.
Mas o simples fato de pensar ali faz reviver este instante, dando-lhes a prova de que o tempo não existe.

E, no entanto, esse tempo que passa, quando nós estamos nesta carne, e que nos parece tão palpável, às
vezes tão leve ou às vezes tão desagradável.

Mas existem contatos (nossas Comunhões pelo Canal Mariano, ou pela Onda da Vida que se revela em vocês)
que lhes propiciam viver esta escapada do tempo: não como uma fuga, mas mais como uma Transcendência

do tempo, fazendo-os aceder à Eternidade.

***

E a Eternidade passa da descrição.
Porque, quando vocês se instalam na Paz Suprema, quando nós estamos ao lado de vocês, quando vocês nos
chamam, quando a Onda da Vida sobe e atravessa esta carne, nunca mais vocês podem se colocar a questão

de qualquer futuro, de qualquer evolução ou de qualquer data.
Então, é claro, os Arcanjos, as Estrelas e os Anciãos, nós todos lhes dizemos que há uma iminência.

Esta iminência, ela está inscrita em vocês, assim como ela está inscrita na Terra, porque há, efetivamente,
prazos.

Mas esses prazos não são um fim.
É simplesmente o fim de todas as ilusões, o fim de tudo o que foi alterado, de tudo que foi cortado do Amor e

da Luz.
Então, é claro, isso não deve colocar nem na espera, nem em uma projeção do que quer que seja, sobre um

futuro qualquer.
Porque isso que vocês vivem, nos seus momentos de contato, é muito exatamente a Paz Suprema.

E quando há a Paz Suprema, o Amor e a Luz, não há mais nem limite ao Amor, nem limite à Vida, nem limite a
qualquer forma que seja.

***

Dessa maneira, então, os seus momentos privilegiados de contato e de ressonância estão aí para fortificá-los
nesta Vida Eterna.



Lembrem-se também de que quanto mais vocês viverem nossos contatos, ou quanto mais vocês viverem a
Onda da Vida, mais vocês chegam a fazer o que a vida lhes pede, mesmo se houver momentos em que vocês

estão ausentes.
Lembrem-se da Paz que isso lhes proporciona.
Lembrem-se do equilíbrio que isso dá a vocês.

Isso os alimenta pelo dia inteiro.
Isso os preenche de algo que era dificilmente visível e perceptível na vida habitual.

Havia apenas a espera, a fé, a esperança.
Havia a certeza, a crença.

***

Até agora (exceto alguns grandes místicos, que isso seja no ocidente, em casa, ou nos nossos Irmãos e Irmãs
orientais, ou mesmo no extremo-oriente, ou em outros lugares no mundo), eles eram extremamente raros, mas

quem pode dizer, hoje, quantos vocês são, sobre esta Terra.
Vocês são extremamente numerosos.

E o que lhes é dado a viver, mesmo se isso não for, por vezes, tão espetacular como o que puderam
manifestar alguns Santos no ocidente.

Lembrem-se da minha vida: eu nada manifestei.
Jamais houve milagre.

Para mim, o milagre era a Vida e o milagre era o Céu, e nada mais.
O resto não tinha qualquer importância, liberando-me para o Amor, e me permitindo Ser o Amor, com todos e

com todas, sem colocar questões de um retorno de Amor.
Porque, quando vocês descobrem o Amor, realmente, vocês não se colocam a questão de saber se vocês são

amados ou rejeitados.
Vocês Amam, e isso é tudo.

Então, nossos contatos (que, hoje, se tornam cada vez mais tangíveis) devem transformá-los e ajudá-los a
atravessar as Portas da Ressurreição.

Sem qualquer dúvida.
Façam a experiência, não somente no momento em que vocês vivem o Canal Mariano ou ainda a Onda da

Vida, e vejam quais são os efeitos no desenrolar da sua vida.
Vejam a Paz que emerge de vocês e constatem que o Céu já está aí, para vocês.

Haverá apenas sempre o que é efêmero tendo medo do seu próprio desaparecimento.
A carne pertence à carne.

Vocês não são esta carne, mesmo estando dentro dela.
Vocês não são essas vidas que vocês vivenciaram.

Vocês não são este corpo que espera e que está satisfeito.
Vocês não são a vida das suas emoções.

Vocês não são sequer a vida desta aspiração a algo Luminoso.
Vocês o São, realmente.

E, isso, vocês podem vivê-lo agora.
Não é questão para amanhã.

***

E a Eternidade que está chegando, vocês a vivem nesta carne que é efêmera.
A Eternidade (que está aí e que se instala) é, para vocês, a oportunidade real de alcançar, de Coração e a

fundo, a Verdade de nossos mundos e a Verdade do que vocês São.
Através desses contatos, através dessas Comunhões com vocês mesmos, com o conjunto dos seus Irmãos e
das suas Irmãs sobre esta Terra, com todos nós, aí onde nós estamos, com os Duplos, quaisquer que sejam,

dá a vocês a possibilidade, realmente, de reforçar-se na Paz e de viver a Morada da Paz Suprema.
A partir do momento em que vocês dizem: “sim”, a partir do momento em que vocês aceitam não mais ser

joguete dos apegos deste mundo, vocês não são mais enganados pelo que atua ao redor de vocês.
Quando vocês têm esta certeza, a Luz vem reforçá-los na sua certeza e propicia-lhes viver o Amor, a Beatitude,

e a Paz.
Façam a experiência.

Lembrem-se de um momento em que vocês vivenciaram, para fazê-lo reviver.
No momento em que vocês se lembrarem, isso não será uma lembrança agradável, isso não será algo que já



aconteceu, mas algo que irá acontecer instantaneamente, de novo, fazendo-os saborear, já, que o tempo não
existe.

E o que quer que se desenrole, como tempo, em relação a este corpo, em relação às suas obrigações, em
relação ao dia que amanhece e à noite que chega, e que se repete todo dia, há algo que está aí, que sempre

esteve aí e que sempre estará aí.
E isso é Vocês.

***

Eis o que nós vimos fazer, que não é um fazer, mas que é, apenas, testemunho da Realidade, testemunho da
Verdade.

E isso deve preenchê-los, preenchê-los da certeza Interior do que vocês São, envolvendo-os.
Como nós o dissemos, nós nos temos ao lado de vocês para olhá-los atravessar a Porta Estreita, a fim de que

o CRISTO se instale, definitivamente.

***

Então, a Vida Eterna que está chegando, vocês têm as primícias.
Vocês vivem a Alegria, vocês vivem o Amor, a Luz, as Vibrações.

O que se instala não é destinado a transformar somente este corpo em Luz, mas é, realmente, a sua
Eternidade.

Que isso seja no nível de tudo o que lhes foi descrito, que isso seja nesse novo Corpo Etéreo que se revela: é
aí que vocês São Eternos.

E lhes é dado a provar isso, enquanto estando presentes no efêmero.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês e nesse Canal Mariano, vocês irão se aperceber

bem depressa de que não há mundo no exterior e de que, se vocês estiverem imersos, cada vez mais
profundamente, na Morada da Paz Suprema, não apenas, efetivamente, o que deve continuar neste mundo

continua, mas o que deve terminar estritamente nada irá mudar no que vocês vivem.
Como o Comandante lhes disse há algum tempo (ndr: O.M. AÏVANHOV), não são vocês que desaparecem: é a

ilusão e o mundo, mas não a Vida.
Quando vocês nos percebem, quando vocês nos sentem, quando vocês nos chamam, quando vocês vivem a
Onda da Vida, o Manto da Graça, quando vocês vivem momentos em que vocês parecem desaparecer, tanto

deste corpo como desta identidade da pessoa que vocês representam, que vocês são, então, sim, vocês
tocam a Eternidade e vocês vivem a Vida Eterna.

É isso que vocês irão viver e é nisso que vocês serão instalados.

***

E quando vocês vivem isso, haveria alguma razão para se preocupar?
Porque, como foi dito por muitos intervenientes sábios, tudo no que vocês creem, sobre este mundo, um dia,

desaparece: fica apenas uma memória.
Mas o que fica de vocês?

O que fica do que vocês construíram, em qualquer nível que seja?
Exceto a lembrança e a memória.

Para vocês, estritamente nada permanece.
Permanece simplesmente o Amor que vocês tocaram, o Amor que vocês vivenciaram e o Amor que vocês se

tornam, ou não, na Vida na Eternidade.
Então, a Vida Eterna está aí.

O que vocês vivem, para a maior parte de vocês, através do que se desenrola desde o início deste ano, é
muito exatamente isso.

A reconstituição do seu Corpo Etéreo multidimensional é bem real.
Algumas das minhas Irmãs falaram disso para vocês.

É isso que vocês vivem, e a Eternidade está aí.
Porque isso não será nem afetado por qualquer acidente deste corpo, por qualquer fim deste corpo, ou por

qualquer fim deste mundo.
Porque, aí, vocês alcançaram a Eternidade, vocês lembraram-no a vocês e vocês estão nesse Corpo de

Eternidade, que foi denominado Corpo sem costura, Corpo imortal, Corpo de Glória, Corpo de Ressurreição
(aquele que lhes foi prometido no Apocalipse de São João).

É muito exatamente isso que vocês vivem, e isso vai se instalar, de maneira cada vez mais permanente,



mesmo em meio a esta carne.

***

E vocês irão se lembrar, aliás, de que vocês não têm mais, quando vocês vivem isso, o desejo de ir
experimentar uma outra Dimensão, nem de viajar no Estado de Ser, mas, simplesmente, de se fundir no que
está aí, e vocês têm razão: e se vocês fizerem fora disso, tentem simplesmente deixar o que vocês são se

fundir na sua Eternidade e vocês irão constatar os frutos muito rapidamente.
Sairá de vocês não somente uma certeza, mas uma Verdade total do que é a Eternidade.

***

E isso se desenrola nesta carne.
Não há necessidade, para aqueles que não puderem isso, de ir até o Sol.

Há, simplesmente, na Humildade e na Simplicidade, que viver o que vocês têm a viver e que se manifesta na
sua própria Dimensão, já agora.

A porta de saída, a porta da Eternidade, ela está aí, ela não está em nenhuma parte em outros lugares.

***

Então, é claro, existem consciências que são suscetíveis de intervir, de maneira mais densa e mais física.
Vocês os conhecem: eles são nomeados os Anjos do Senhor.

Mas isso não deve, tampouco, fazê-los esquecer de que, mesmo para eles, o essencial é que vocês
encontrem a sua Eternidade.

E ela está aí, vocês não têm mais que procurá-la.
Vocês têm simplesmente que acolher e permanecer nesta Humildade, nesta Simplicidade, nesta tranquilidade:

e a Eternidade, vocês a vivem instantaneamente.
E é esta Eternidade que vai, ela, mudar e se tornar permanente.

E todo o resto (que era apenas efêmero, que eram apenas construções que não persistiam) irá desaparecer,
tão simplesmente.

Então, é claro, há o Fogo do Céu que é o batismo do Espírito.
Há a Água do Céu que é esta qualidade da Vibração e da consciência que é Criadora, e que é esta polaridade,

que podemos dizer feminina, d’A FONTE.
É isso que lhes confere o retorno à imortalidade e à consciência da Eternidade.

E isso é para viver agora.
E isso não é somente uma experiência.

Cabe apenas a vocês que isso seja permanente, desde agora.
Independentemente da vivência deste corpo de carne, independentemente do que vocês tiverem que fazer, ou

não mais fazer, isso é completamente independente.
É justamente assim que vocês irão se tornar Liberados de todos os resquícios de apegos que possam ainda

existir em vocês: não se ocupem deles.
Ocupem-se da sua vida, é claro: façam o que a vida lhes pede para fazer.

Mas não se esqueçam de que vocês são a Eternidade, de que o que está chegando é a Vida Eterna, e de que
vocês já têm uma pegada nesta Eternidade: uma parte da sua consciência ali está.

E é aí que se encontra a Fonte: a fonte da felicidade, a fonte da Alegria, a própria fonte da vida, aqui, sobre
esta Terra.

Se vocês fizerem isso, vocês irão constatar, bem depressa, o que vai acontecer.
Vocês irão constatar que vocês verão cada vez mais coisas.

Muitos Anciãos lhes falaram disso.
Que isso seja as linhas de predação, que isso seja a malha das Partículas Adamantinas, que isso seja a

descida da Luz (em seus diferentes componentes) ou ainda tudo o que lhes foi escondido no nível visual,
serão vistos em meio ao seu olhar da Eternidade, aqui mesmo, sobre esta Terra.

***

Viver isso, pensar nisso, é ser, realmente, um Libertador.
Porque sendo assim, vocês estão, efetivamente, Transparentes, na totalidade, para a Eternidade.



Vocês estão totalmente Transparentes: vocês não interferem mais com a Luz, vocês não resistem mais à Luz,
vocês não se opõem a nada do que seja da Eternidade.

Permitindo-lhes trabalhar, sintetizar de novo esse Corpo Etéreo e esse Corpo de Estado de Ser, novo, que é
batizado no Fogo do Céu e na Água do Céu.

É isso que se desenrola em vocês.
Isso corresponde aos diferentes sintomas que este corpo pode sentir e que lhes foram dados por um Ancião

(ndr: intervenção de SRI AUROBINDO, de 1º de setembro) (1).
Tudo isso é bem real.

Tudo isso não é simplesmente uma pequena transformação da sua vida, para mais harmonia.
É realmente a mudança do mundo, é realmente o que vocês chamam de Ascensão ou da Translação

dimensional que está em curso, nesse momento.
E da maneira de vivê-lo, da maneira que vocês aceitarem as nossas Comunhões, os nossos contatos, da

maneira que vocês tiverem a possibilidade de reviver isso, durante alguns instantes que seja, vocês se
reforçam no que vocês São, vocês se reforçam na Paz, na Morada da Paz Suprema.

É isso, a Eternidade.
Apenas o que é efêmero, que apenas existe por intermitência, é que desaparece e que irá desaparecer,

totalmente, em breve.

***

Quando vocês estiverem também nesta Comunhão, notem que não há pensamentos.
Não há mais pensamentos referentes ao amanhã, não há mais pensamentos usuais.

Vocês se instalam, cada vez mais, no que os nossos Irmãos e Irmãs orientais poderiam denominar esta
vacuidade e, nesta vacuidade, vocês se apercebem de que isso está pleno de Amor.

De que tudo o que está aí é Amor, e unicamente Amor.
Bem diferente, é claro, do mundo da carne que vocês conheceram, e que vocês ainda conhecem.

Isso irá reforçá-los também na Simplicidade.
Isso irá mantê-los na Humildade.

E pouco a pouco, se esse não for o caso, a Transparência irá se tornar cada vez mais flagrante, cada vez mais
evidente.

Muitos de vocês (nós o sabemos, porque nós o vemos) começam realmente a viver isso.
E a cada dia, durante este período, até o equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul), vocês serão

cada vez mais numerosos para poder vivê-lo e para vivê-lo.
Aí está o Amor.

Aí está a Vida Eterna.
Aí está a Eternidade.

Todo o resto irá lhes parecer como devendo ser levado ao seu término, mas irá lhes parecer, cada vez mais,
sem graça, sem, no entanto, rejeitá-lo, sem, no entanto, renegá-lo, mas o fazendo simplesmente porque vocês

sabem que a Vida Eterna está aí e que ela estende os braços para vocês.
E que nesta Eternidade, não há mais, nem sofrimento, nem medo, nem questão, porque todas as respostas ali

estão.
Isso é viver, viver de um outro modo.

Isso não é mais viver no questionamento, e no que é limitado.
É realmente estar estabelecido neste Absoluto, no que é este Amor indizível.

Cabe a vocês escolher, e as experiências que vocês tiverem a oportunidade de fazer, de viver, devem conduzi-
los, sem qualquer dificuldade, a isso.

Porque, quando vocês compreenderem que vocês são Eternos, porque vocês vivem isso, do que teriam
medo?

O que teriam medo de perder?
O que teriam medo de deixar-se em algum lugar, já que vocês encontraram o que vocês São?

***

É isso que vocês são levados, realmente, a viver, durante este período, firmando-os nesta Vida Eterna.
Portanto, quando vocês tiverem tido a oportunidade de viver uma Comunhão (com quem quer que seja,

conosco, como entre vocês), revivam esse momento, não como uma lembrança, mas se instalem na
consciência desse momento, que é atemporal, que não é linear, mesmo se, para vocês, esta experiência

estiver inscrita em um momento específico.
Ela é vivente e ela sempre está aí: basta simplesmente ali pensar para vivê-lo.



E, gradualmente e à medida dos seus pensamentos, isso irá se estabelecer como a única Verdade possível, a
única resposta possível.

Vocês não poderão mais duvidar.
Vocês não poderão mais colocar em dúvida o que quer que seja sobre o que vocês São.

Vocês não irão mais acreditar ali, vocês não irão mais supô-lo, porque vocês o serão, cada vez mais.
As minhas palavras são breves, era simplesmente isso que eu tinha para dizer-lhes e, sobretudo, a felicidade

de estar com vocês, aqui.

***

Se, em relação ao que eu disse, e somente em relação a isso, se vocês bem o quiserem, então eu respondo a
vocês se houver perguntas.

Lembrem-se também de que, embora não sendo uma das Estrelas que participaram de maneira mais
privilegiada, do Manto Azul da Graça, eu estou também em ressonância, enquanto Estrela, com o Caminho da

Infância, e de que o Caminho da Infância será sempre o mais direto.
É aquele onde se instala, mais facilmente, a evidência da Luz e do Amor.

É Abandonar-se, totalmente, ao Amor e à Luz.
É tornar-se este Amor e esta Luz e é já viver na Eternidade e na Vida Eterna.

Mas eu os escuto, agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que você chamou de linhas de predação?

Meu Irmão, isso foi desenvolvido de maneira extremamente precisa pelo IRMÃO K.
Eu o convido, portanto, a ler e reler o que ele disse.

Isso está muito longe do meu vocabulário.
Ele explica certamente muito melhor do que eu o que isso significa (ndr: em particular, sua intervenção de 20

de agosto de 2012) (2).
São simplesmente as ligações que vocês criaram uns com os outros.

E, nessas ligações, qualquer que seja o amor humano, sempre há um medo: o medo da perda, um que é
superior e o outro que é inferior, há o julgamento, há o olhar levado.

E tudo isso criou essas famosas linhas de predação.

***

Pergunta: qual é a relação entre o Corpo de Estado de Ser e o novo Corpo Etéreo?

O novo Corpo Etéreo é o seu Corpo de Estado de Ser que vocês percebem enquanto Duplo.
Esse Corpo de Estado de Ser se reveste, cada vez mais, das partículas d’A FONTE, além das Partículas

Adamantinas, além do Espírito Santo, além do Ultravioleta.  
Isso dá este componente do Fogo que vem, efetivamente, criar um Corpo Etéreo novo: Corpo de Luz, Corpo

imortal, Corpo sem costura.
O Corpo de Estado de Ser, que estava no Sol, participa da mesma essência.

Como os Arcanjos lhes explicaram longamente, quando vocês são multidimensionais, vocês não são afetados
de forma precisa.

Vocês não têm um corpo, mas vocês têm todos os corpos.
Vocês são todos os corpos.

Existe, entretanto, um veículo, e esse veículo é o Corpo de Estado de Ser, mas ele não é um corpo tal como
vocês podem vivê-lo na carne.

Vocês não são dependentes desse corpo, vocês não estão presos ali.
Ele não está, ele, tampouco, fixo em uma forma e ele é totalmente mutável e transformável.

Não vejam este Corpo como sobreposto, mesmo de muito longe, ao corpo de carne.
Mas, simplesmente, vocês o vivem: é ele que vocês sentem.

***



Pergunta: o que você entende pelo fato de ver os Anjos do Senhor de maneira mais densa?

Para alguns de vocês, os Anjos do Senhor estarão aí, com vocês, na sua Dimensão, no seu mundo.
Os Anjos do Senhor não são Anjos.

Eles são assim nomeados, mas eles são os Vegalianos.
Agora, eu não disse que isso se referia a todo mundo.

Eu o convido, para isso, se você quiser mais informações sobre o que são os Anjos do Senhor, a olhar o que
um deles expressou no contexto das nossas intervenções (ndr: VELGAN) (3).

Entre cada uma das suas perguntas, nós comungamos.
Entre cada uma das suas interrogações, nós nos aproximamos uns dos outros.

***

Pergunta: o novo Corpo Etéreo estará finalizado em 22 de setembro?

Aqueles que deverão ser finalizados o serão.
Mas, efetivamente, esta data que lhes foi comunicada pelo Arcanjo MIGUEL é importante, para este trabalho

(que não é um, eu lembro vocês).

***

Pergunta: qual é a relação entre a constituição desse novo Corpo Etéreo e o Absoluto?

Não há relação.
Simplesmente, quando vocês são multidimensionais, vocês são também o Absoluto.

Vocês navegam de uma forma a outra, vocês podem decidir ser todas as consciências ao mesmo tempo e
vocês podem, também, ser Absoluto.

Não há barreira, não há separação.
Só o seu funcionamento no mundo da carne os faz considerar tudo como separado, tudo como dividido, como

tudo tendo barreiras e limites, que isso seja nos pensamentos, nas emoções, no que vocês nomeiam sua
família, em relação a outras famílias que não são as de vocês.

Assim é a vida na divisão e na falta do Amor.
Mas no Amor, tudo é pleno.

Não há limite à consciência, assim como à não-consciência.
Não há sombra, não há sofrimento.

Portanto, a relação, a ligação que pode existir é simplesmente que o Corpo de Estado de Ser, assim como o
novo Corpo Etéreo que irá sobrevir ao antigo, coloca-os em ressonância, reconecta-os com o Fogo do Céu e

com a Água do Céu.
E a partir deste instante, vocês são Livres.

BIDI os nomeou (para alguns de vocês que vivem isso): os Liberados Viventes.
Porque vocês estão, realmente, Livres, e esta Liberdade não se concilia com qualquer limite que seja.

Na Liberdade, não há separação, desde A FONTE, desde mesmo o Absoluto, até a forma a mais densa que
vocês poderiam, por exemplo, recriar nos mundos Livres, qualquer que seja a Dimensão desses mundos.

Mas vocês estão prestes a viver em uma forma, sobre este mundo, mas vocês estão, no mesmo tempo, no
mesmo espaço (além de todo tempo e de todo espaço, portanto), inscritos, em consciência, em toda forma e

além de toda forma.
Nada está separado, nada pode estar confinado: não há limite.

Isso não é para imaginar, isso é para viver, porque vocês não têm qualquer meio de representá-lo ou de
imaginá-lo.

É para isso, aliás, que, quando nós vimos, aqueles de vocês que percebem o seu Canal Mariano, sentem a
nossa Presença.

E, no entanto, eu me expresso aqui, mas eu estou também ao lado de vocês e eu posso estar, ao mesmo
tempo em que eu me expresso, aí onde eu quero, sem que isso cause qualquer problema (o que não é o caso

para vocês).
Como vocês acham que MARIA pode entregar o seu Apelo ao conjunto da humanidade?

Vocês acham que ela passa por meios técnicos?
Não.

Ela passa por vocês, e em vocês.



***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, estabeleçamo-nos, juntos, na Unidade, na Comunhão, aí onde não existe
qualquer separação e onde o Amor é a única Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA de LISIEUX.
Eu amo vocês.

Eu lhes digo até breve e eu permaneço, em vocês, se vocês o desejarem.
Até logo.

************

1 – SRI AUROBINDO (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html

*

2 – IRMÃO K (20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – Mensagens de VELGAN
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html

***

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594

03 de setembro de 2012
(Publicado em 04 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/sri-aurobindo-1-de-setembro-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1594
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/velgan.html


O.M. Aïvanhov - 4 septembre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

  ~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~~ ÚLTIMAS LINHAS DE PREDAÇÃO ~

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los, ainda mais que a minha intervenção
de hoje será, eu diria, não como de praxe, não relacionada às suas perguntas, mas a coisas que me cabe dizer-

lhes durante este período.
Então, primeiramente, eu lhes transmito não somente as minhas bênçãos, mas, sobretudo, eu me instalo no

seu Canal Mariano a fim de comungarmos juntos.
Então, é claro, o que eu tenho a dizer para vocês (devido a esta Comunhão) terá, da minha parte, uma elocução

um pouco mais lenta, não é?
Isso não está ligado a qualquer alteração da minha forma, mas, é claro, ao modo de propagação da Luz, da

Vibração e da consciência, que eu estou adotando agora.
Então, inicialmente, eu faço silêncio com vocês alguns instantes, o tempo de preparar a nossa conexão.

E, depois, eu irei me exprimir sobre por que eu devo falar-lhes de “Ser a Luz e não mais manter a Sombra”.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, nós poderemos começar.
Os tempos que vocês vivem (e aí, eu falo do seu calendário) inscrevem-se em uma série de mecanismos que

nós lhes descrevemos e que eu vou retomar, para aquele que pegam, de algum modo, o trem andando.
Mas, antes de tudo, é preciso resituar este período no nível de dados gerais.

AÏVANHOV - As últimas linhas de predação (04/09/2012) - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-hBSRJ83M9GY/UEyrPIn_kBI/AAAAAAAAD08/T2zORcDBD8w/s1600/000omraam04_09_2012.jpg
http://vimeo.com/72734360
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://vimeo.com/lestransformations
https://vimeo.com/


Este é o período que antecede, apenas pouco mais de três semanas do seu tempo, o que é denominado o
equinócio de outono (de primavera, no hemisfério sul) e no qual vocês têm vários encontros: encontros
geofísicos, encontros cósmicos, encontros MICAÉLICO e MARIANO (ndr: em particular, no dia 22 de

setembro – encontro apresentado na intervenção de MIGUEL, de 18 de agosto) (1).
O período atual traduz-se e irá se traduzir, até este equinócio, por um período onde vocês irão experimentar, de

modos diversos e variados, a saída do tempo linear, ou seja, o acesso à multidimensionalidade, em suas
diferentes facetas, enquanto estando instalados, de qualquer forma, neste corpo onde acontece esta última

transformação.
Então, retornemos ao início sobre uma série de elementos.

***

Nós sempre lhes dissemos que ninguém conhecia a Ascensão, no nível da sua data formal, porque ela era
decidida pela Terra e também, é claro, pelo trabalho que vocês realizaram, que todos nós realizamos, para

permitir à Luz se restabelecer neste Universo.
E nós sempre insistimos, de algum modo, na noção de que Terra, era ela que ia decidir.

Ou seja, que a Terra responde, de alguma forma, a um impulso que chega de diferentes locais.
Então, quais são esses impulsos?

Nós iremos primeiro tomá-los no nível, digamos, astronômico.
Há, atualmente, uma série de fatores que se desenrolam e que vão continuar a se desenrolar, durante este

período, e que começou, já desde perto de uma geração, no momento em que o Sol Central desta galáxia, ou
seja, Sírius, emitiu certo número de Vibrações, de irradiações (a polaridade feminina d’A FONTE), para

despertar, de algum modo, as estruturas que haviam sido colocadas, sobre a Terra, desde extremamente muito
tempo, no início dos ciclos falsificados.

Então, tudo isso desceu sobre a Terra com um efeito progressivo.
Isso foi, de diferentes formas, digamos, a irradiação de Sírius (se vocês preferirem, o Espírito Santo), etc., etc.,

etc..

***

A um dado momento, durante este período, abriu-se certo número de vórtices e de portais.
Quando o momento foi julgado satisfatório, o conjunto dos Arcanjos se reuniu no Conclave Arcangélico e

iniciou as Núpcias Celestes, onde foi visto um aporte diferente chegando, sobretudo, do Sol, que foi chamado
de radiação do Ultravioleta (que é um outro componente da Luz Vibral).

E depois também, gradualmente e à medida do tempo, juntou-se a irradiação da Luz branca, Metatrônica ou d’A
FONTE, se vocês preferirem: é sensivelmente a mesma coisa.

No final das Núpcias Celestes, houve então este período de desconstrução da ilusão, nos planos sutis e nos
planos físicos.

Esta desconstrução continua no momento atual e se limita, eu diria, à dissolução.
Houve, então, uma série de processos que se desenrolaram.

Esses processos estão então, de alguma forma, em ressonância com os acontecimentos cósmicos, se vocês
preferirem.

O primeiro foi a irradiação de Sírius.
O segundo foram as Núpcias Celeste, com o início de modificações do Sol, da sua radiação (do Ultravioleta)

que mudou, e com o início da entrada, não do seu planeta, mas do conjunto deste sistema solar, sob a
influência do Sol Central das galáxias, ou seja, de Alcyone (das Plêiades).

E vocês estão agora no final do que é chamado de ciclo de revolução específico, ligado às precessões dos
equinócios, que os levam a retornar a um ponto preciso situado no nível do signo zodiacal que é Sagitário.

E, pouco a pouco, vocês se aproximam, de maneira final (e a Terra também) pelo fato do sistema solar que se
desloca nessa irradiação e em sua plena potência.

Os três primeiros elementos.

***

Outro elemento: esses ciclos existiam, é claro, desde muito tempo, mas eles não permitiam à Luz se reinstalar
porque existia uma Embarcação (Embarcação essencialmente de sucata) que tinha por objetivo, orbitando ao
redor do Sol Negro, vir fechar o espaço-tempo e fechar a possibilidade de estar conectado com A FONTE.

Tudo isso vocês sabem.
Em agosto de 2009, as primeiras irradiações da Luz da estrela Bételgeuse permitiram retirar essa Embarcação,

obviamente, sem destruí-la.



A Luz jamais destrói alguma coisa, mas simplesmente a desviou da sua rota, que devia fechar o seu tempo,
dando-lhes a ilusão de viver em um tempo linear, ou seja, com um passado, um presente e um futuro.

***

Paralelamente a isso, o Guia Azul de Sírius, SÉRÉTI, anunciou a vocês, antes das Núpcias Celestes, uma
transformação importante deste sistema solar e colocando esse ciclo em um período de sete anos, entre os

meses de julho de 2005 e julho de 2012.
Está aí, isso foi o que aconteceu no nível cósmico.

Mais o conjunto da Confederação Intergaláctica (independentemente do Conclave Arcangélico, de nós, os
Anciãos, e das Estrelas de MARIA, em sua Embarcação) que regularam, de algum modo, da melhor forma,

essas chegadas, múltiplas e maciças, dos diferentes componentes da Luz.
Primeiro, é claro, interagindo no nível do Sol para que ele não começasse a sua transformação final antes da

Terra viver o que eu vou descrever depois.
Eu espero que vocês estejam acompanhando.

Eu vou fazer uma pausa de dois minutos a fim de que a Vibração se estabilize e eu continue no meu impulso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Todo esse trabalho (dos diferentes componentes da Luz), assim como o trabalho de vocês e aquele da
Confederação Intergaláctica, permitiram despertar, literalmente, sobre a Terra, as estâncias de acolhimento da

Luz, que foram denominadas Círculos de Fogo e que foram criadas, desde mais de 320.000 anos, pelos
Gigantes (que chamamos de Nefelim) que, justamente, vêm de Bételgeuse e que sabiam pertinentemente

quando a sua estrela estaria alinhada em um ciclo particular, a fim de que a precessão dos equinócios com o
famoso Sagitário estaria sincrônico, para esse raio de Luz, muito concentrado, permitir desviar a órbita da

Embarcação dos maus rapazes.
Isso foi realizado em um momento extremamente preciso que correspondeu à liberação das cinco novas
Chaves Metatrônicas correspondentes aos cinco novos Corpos que lhes foram, que nos foram, a todos,

cortados, desde a falsificação.
Isso é o que chega do Céu e que permitiu liberar, um, o Sol, e em seguida liberar, dois, a Terra.

Ou seja, a irradiação da Luz azul de Sírius realizou, no ano passado, a Fusão dos Éteres.
Esta Fusão dos Éteres guiou a Luz, de maneira mais densa, mais rica, sobre os Círculos de Fogo, até a

Intraterra.
Porque os Círculos de Fogo estão nas entradas intraterrestres, extremamente estratégicas, que permitem

liberar o núcleo cristalino da Terra.
O núcleo cristalino da Terra, é claro, que vem de Sírius e que eram aqueles que chamamos de Guias Azuis de

Sírius e também os grandes Golfinhos (ou acobreados), e também aqueles que chamamos de mestres
geneticistas de Sírius.

Isso foi realizado.
Houve um aumento desta conexão com Sírius que ocorreu no mês de fevereiro.

***

Naquele momento, as Estrelas (reunidas em substituição ao Conclave Arcangélico, em Conclave, elas
mesmas) assim como nós, Anciãos, criamos uma espécie de Vibração de Luz em turbilhão porque era preciso

conectar, de novo, o núcleo cristalino, não somente a vocês, mas também com Sírius.
Isso permitiu ao Manto Azul da Graça se despejar.

E também à Onda da Vida (porque é a Onda da Vida que vem do núcleo cristalino) subir através da Terra, subir
através das camadas isolantes que foram enfraquecidas, desde que todas as irradiações de Luz vieram

desagregar essas redes, se vocês quiserem, de Sombra, que os mantinham encerrados em uma realidade
tridimensional.

Isso começou, se vocês quiserem, a separar essas malhas que não são a malha etérea, mas a malha da
Sombra ligada ao que vocês denominam, comumente (por aí, não é perfeitamente isso, mas isso ali não fica

mal), as forças gravitacionais.

***

Portanto, tudo isso criou as melhores circunstâncias possíveis para a liberação da Terra.
Isso foi dito, mas eu o estou situando de novo, isso é importante.

Em 2008, devia ali ter algum cenário que se compusesse e que persistisse até agora, tendo visto o conjunto do
planeta e dos seus habitantes, Irmãos e Irmãs ou não, viver nas condições que estritamente nada têm a ver



com aquelas que vocês conhecem, pelo menos, hoje, no Ocidente, nos locais onde vocês não são afetados
pelos Cavaleiros ou pela loucura dos homens.

Portanto, gradualmente e à medida do tempo, a ação da Luz amorteceu, eu diria, esse processo de revelação
que eu havia nomeado, à época, a “grelha-planetária”.

E que permitiu realizar uma espécie de alquimia sobre a Terra, em vocês, no cosmos, possibilitando que tudo
isso se desenrole e se viva, de maneira satisfatória, para o conjunto da humanidade.

Esse é muito exatamente o trabalho que todos nós realizamos.

***

Então, em seguida, a Terra, desde o início do seu ano 2012, começou a nos dar os sinais objetivos da sua
Ascensão.

 Esses sinais objetivos, eu os descrevi, durante as minhas primeiras intervenções no Autres Dimensions, a fim
de definir que o momento final seria o despertar e, depois, a explosão do conjunto dos vulcões da Indonésia.
Naturalmente, daí, e como vocês também, se vocês tivessem interesse nisso, vocês podem constatá-lo, isso
foi amplamente realizado em vista do número de vulcões despertados sobre a Terra refletindo que o Fogo da

Terra está pronto para ser liberado, em resposta ao Fogo do Céu.
O Fogo do Céu e da Terra não é nada mais do que o Amor, obviamente.

Isso atingiu uma espécie de ponto, assim como para a sua consciência, de basculamento.
Esse ponto de basculamento, nós o constatamos a partir do momento em que a Onda da Vida começou a subir

em alguns Irmãos e Irmãs em número suficientemente importante, paralelamente ao momento em que se
despejava o Manto Azul da Graça e, portanto, quando se ativava, de algum modo, o Canal de Luz,

o Antakarana, que foi forrado, por vez, de partículas Adamantinas.
Isso foi restabelecido também de outras maneiras, como foi feito por um número restrito de Irmãos e de Irmãs

que estavam no Estado de Ser, naquele momento (em 2009 e 2010).
Mas a constituição do Canal Mariano, e o testemunho que vocês trazem, pela sua vivência das nossas

Comunhões, das Presenças que estão ao lado de vocês, nos deram a prova indiscutível, ao nível dos nossos
Irmãos e Irmãs, de que a possibilidade da multidimensionalidade estava prestes a se atualizar, na totalidade,

sobre a Terra.

***

Em seguida, nós, os Anciãos, nós especificamos, de alguma forma, as condições, os avisos, as comunicações
com os mundos multidimensionais que passam exclusivamente pelo Canal Mariano, dando-lhes a viver, sempre

em número mais considerável, esses contatos importantes.
As Estrelas definiram para vocês o que eram as funções desses contatos e dessas Comunhões: não é para se

divertir e para dizer ‘bom dia / olá’, é para permitir-lhes realizar, justamente, a fase que vocês vivem.
Sobre isso, outros Anciãos lhes expressaram uma série de elementos concernentes aos Véus que foram

colocados sobre o ser humano e o que representava o corpo físico, e todos os corpos sutis inferiores, como
Véus para a Verdade.

Nós começamos a falar dos Duplos.
Nós falamos da Transparência, em vocês, dando cada vez mais elementos referentes a isso.

Tudo isso (e o que acontece sobre a Terra, no nível dos vulcões, no nível dos Cavaleiros que foram liberados,
há algumas semanas), vocês o observam, em vocês, sobre a Terra, no Céu, e na Terra.

É a mesma conjunção, eu direi, como a Terra que devia aumentar de diâmetro, também, em alguns milhares de
quilômetros (perto de 3.000 quilômetros).

Tudo isso, é claro, vai resultar em modificações da crosta terrestre, dos polos magnéticos e dos polos físicos,
extremamente importantes, mas que irão ocorrer no momento em que houver uma sincronia total entre a

irradiação de Sírius, o alinhamento com Alcyone (ou seja, com o centro galáctico e que, ele, segue em plena
potência durante o mês de dezembro deste ano).

Paralelamente a isso, o Sol começou a sua última transformação visando a reabsorção de Mercúrio.

***

Em seguida, sobre a Terra, o núcleo cristalino estando liberado, o magma terrestre começou a sua expansão,
traduzindo-se pelo que vocês veem (se vocês se interessarem por isso): todas as modificações, eu diria, no

sentido amplo, do ambiente, que isso seja a morte dos animais, que isso sejam os sismos, que isso sejam os
tornados, os ventos que eu já tinha anunciado em 2005).

E a cada vez eu lhes dizia: é preciso agradecer que muitos locais sobre a Terra estejam ainda preservados (eu
diria, de certa maneira) dessas desordens, antes do momento em que a Luz der entrada, na totalidade, no seu

Céu.



Isso, vocês não poderão mais ignorá-lo.
Eu não falo sequer mais das Vibrações.

Eu não falo sequer mais do Canal Mariano, das Coroas Radiantes, dos Novos Corpos, e da sua consciência.
Mas eu falo, realmente, de algo físico.

Assim que a Luz for visível (e ela o será, não somente como as partículas Adamantinas que vocês tiveram
oportunidade de ver, ao cair da noite ou durante o dia: havia uma densificação desta Luz branca), aí, ninguém
poderá ignorar porque as mudanças colorimétricas do Céu, do Sol e dos planetas, serão realmente mais do

que visíveis.

***

Naquele momento, há sempre uma possibilidade de ajustamento, em relação a vocês, e também em relação à
resposta da Terra.

E tudo será feito de tal maneira que este período entre a expansão, a Ascensão da Terra (ou a sua Transição e
a de vocês), seja o mais próximo possível da situação de segurança máxima, ou seja, desse famoso mês de

dezembro de 2012.
O que acontece, agora, é a chegada, já, das partículas Adamantinas, a liberação do Sol e da Terra.

E a sua Liberação (para aqueles que já estão Liberados) vai dar-lhes a ver, aí também, de maneira tangível,
física (e não somente no nível da consciência Interior), o que é a Transparência, ou seja, quando esta Luz

aparecer, vocês verão que vocês se tornam, real e concretamente, transparentes.
Isso é a ação do Fogo do Céu e da Terra, da Onda da Vida, do Supramental, em vocês, que cria este

ajustamento celular, esta transformação celular, desde as cadeias de carbono, até as cadeias de silício.
E quando isso ocorrer, isso não será somente uma Vibração.

Há uma Vibração, se vocês quiserem, até a resolução.
O que é a resolução?

É quando o novo Corpo Etéreo está suficientemente presente, suficientemente carregado e empanturrado de
Luz (desde as três fontes de Luz, e desde o núcleo terrestre da Terra) para fazê-los entrar nesta saída, de

algum modo, do tempo linear.
Esta “entrada nesta saída” (eu estou usando esta expressão propositadamente) porque a saída do tempo

linear vai mostrar-lhes a Luz.
E é vendo a Luz (e não a luz do Céu, a de vocês), pela sua própria Transparência (que é também um

desaparecimento ou que, em todo caso, antecipa o desaparecimento da estrutura em carbono), que vocês irão
se ver e que vocês irão ser transparentes.

***

E, aliás, aqueles que, entre vocês, foram os primeiros a viver a Onda da Vida, lhes foi dado a ver, não somente
as auras, não somente a visão etérea, não somente a visão do Coração, mas a ver, concretamente, no nível
dos Irmãos e das Irmãs, no nível das egrégoras, o que foi falado pelos Anciãos, recentemente, referente às
linhas de predação, ou seja, ao confinamento que nós havíamos nomeado o ‘sistema de controle do mental

humano’.
E aqueles que o viram, é claro, modificaram a sua vida em consequência disso, porque o ‘sistema de controle
do mental humano’ é uma energia que não é uma energia sensível, não é tampouco a Luz Vibral: isso é o que

vocês nomeiam ondas de forma.
As ondas de forma podem ser confinantes ou liberadoras.

Esse foi o caso para a Embarcação dos maus rapazes que era maior do que a Terra.
Esse é o caso para algumas estruturas megalíticas que foram criadas sobre a Terra, com esse objetivo.

Mas não foi isso que aqueles que foram os primeiros a viver a Liberação pela Onda da Vida, viram.
Eles não viram os pensamentos das pessoas, eles não viram as auras, eles não viram a Luz Adamantina: eles

viram, eles perceberam as linhas de força ligadas aos campos de força do confinamento.
Esses campos de força do confinamento são mantidos, como vocês sabem disso, infelizmente, pelo

pensamento humano, pelas crenças, por tudo o que vocês creem, pela animosidade, pela falta de humildade,
pela falta de simplicidade, pelo medo, pela necessidade de controlar os outros ou o outro na sua família, o seu

marido, a sua esposa, os seus filhos.
E esses seres aí, que eram em pequeno número, naquele momento, no mês de fevereiro, viram as linhas de

força.
Isso não são linhas, se vocês quiserem, que estão ligadas ao Prana.
Isso não é, tampouco, o que está ligado às partículas Adamantinas.

Mas é a realidade do ‘sistema de controle do mental humano’, que é mantido, é claro, pelo conjunto das
religiões, pelo conjunto das crenças, pelo karma, pelo DNA, mas também pelo comportamento dos Irmãos e
das Irmãs que, talvez, tenham recebido a Luz, mas que açambarcaram esta Luz, por medo, estabelecendo

estruturas de controle, sem vê-lo necessariamente.



Eles não tinham consciência.
É nisso que é preciso não julgar os seres que, inconscientemente, mantêm, para eles e ao redor deles, esses

sistemas de controle.
Lembrem-se, esse sistema de controle não é sensível: ele está inscrito nas formas, ele está inscrito nas

formas arquiteturais, ele está inscrito no simbolismo, portanto, nas imagens.
É o famoso Eixo ATRAÇÃO / VISÃO e são também os pensamentos do homem, que não são o Amor, mesmo

vivendo a Luz Vibral.
E tudo isso, alguns seres começaram a vê-lo.

Agora, com a generalização e a Fusão que é produzida entre o Manto Azul da Graça e a Onda da Vida, sobre a
Terra como no Céu, vocês irão, como foi dito pelo IRMÃO K, ver o que eu denomino essas linhas de predação.

Essas linhas de predação não são a energia.
Elas não são o Prana.

Elas não são as partículas Adamantinas.
Elas não são Vibrais.

Mas são estruturas de densificação, de cristalização que são, se vocês preferirem, linhas de ressonância que
percorrem, ainda até agora, esta Terra, mas cujo efeito é cada vez menos potente.

 O que explica que muitos Irmãos e Irmãs vivem, nesse momento, mesmo sem a Onda da Vida,
transformações importantes em que eles chegam a estabelecer, sem demasiadamente compreender o

porquê, uma espécie de ‘terra de ninguém’, que não é denominada nem sono, nem despertar, mas um estado
de dissolução que vai favorecer, se vocês o aceitarem, o estabelecimento do Absoluto.

***

Todas essas linhas de força vão lhes aparecer, ou seja, é essa, a Revelação, em primeiro lugar.
É a iluminação da Luz, não somente na Transmutação e no reaparecimento dos novos Corpos, mas é a

vivência dessas linhas de predação, em sua compreensão, em seus efeitos diretos sobre a consciência, sem
passar pelo Prana e sem passar pela Luz Vibral.

É isso o ‘sistema de controle do mental humano’, a malha que era mantida artificialmente desde 320.000 anos
e que confinava tanto a consciência do homem, como este sistema solar (em todo caso, nesta 3ª Dimensão).
E foi isso que criou a ilusão do tempo, foi isso que criou o karma e foi muito exatamente isso que manteve o

confinamento.
É por isso que eu lembro vocês de que aquele que me antecedeu no meu lugar (ORIONIS, o grande

Melquizedeque que interveio sobre esta Terra) disse a vocês ser o Senhor do Karma: porque ele cuidou,
durante todo o tempo que esteve presente, em walk-in (no meu mestre Bença Deunov ou ainda, enquanto
Nostradamus), ele sempre tomou conta para que este confinamento não levasse à obliteração total da Luz.
E mantendo esta não obliteração, ou seja, deixando um mínimo de Luz Vibral, ele permitiu evitar a extinção,

pura e simples, da Vida.
Isso, vocês o veem e, aliás, mesmo os seres que não vivem a Onda da Vida, vocês veem ao redor de vocês, a

Verdade começa a surgir por toda parte porque vocês têm Irmãos e Irmãs que estavam do lado bastante
sombrio e que se dão conta, mesmo sem ver essas linhas de força, que há coisas, erros a corrigir, e isso faz

parte de todas as divulgações que ocorreram agora: no Céu, elas chegam, sobre a Terra e na Terra, mas
também no nível do que foi nomeado sociedade, na sua totalidade.

Eis as circunstâncias nas quais vocês se encontram.

***

Mas, lembrem-se: essas linhas de força, elas estão também presentes em vocês.
Elas são criadas pelos dois primeiros chakras que estão na parte inferior do corpo.

Esses dois primeiros chakras que representaram um desafio para a Onda da Vida porque, quando ela chegava
a nascer e ela subia, ela encontrava essas linhas de força e, naquele momento, o ser era submetido à Onda da

Vida (mas ainda mais submetido a essas linhas de força de predação), era obrigado a vivê-las e se liberar
disso.

Não desejando isso, mas olhando o que eram esses bichos-papão, se pudermos assim dizer, conectando-se
dessa maneira, mas não com Amor, com certo número de redes, com certo número de egrégoras, com certo

número de seres.
E foi preciso que esses seres aceitassem ver essas sombras que eram carregadas, mas principalmente sem

se opor porque a Luz, eu lembro a vocês, e nós sempre o dissemos, não pode se opor à Sombra.
Porque a Luz, se ela quiser combater a Sombra, ela vai fortalecer a Sombra, contrariamente, é claro, a tudo o

que podemos presumir.
Lembrem-se, para aqueles que me conheceram na minha vida, eu bem disse que havia entidades por toda
parte, os elfos, que havia entidades boas, os Anjos, e tudo mais, mas eu sempre dizia que era preciso se

ocupar da Luz, que isso existia, mas que de nada servia se opor a isso.



Aliás, eu tive a oportunidade, durante a minha vida, aí onde eu estava, de que órgãos oficiais viessem me pedir
para agir nos elementos.

Mas não era um ato de oposição, era simplesmente para iluminar, com o Fogo do Amor, a zona que
necessitada dessa intervenção.

***

Vocês serão confrontados, durante este período, com esta espécie de paradoxo.
Onda da Vida ou não, as linhas de predação vão aparecer para vocês, na consciência, como uma intuição

fulgurante, com a necessidade de se desengajarem disso: e isso pode se referir não importa ao que e, aliás,
mesmo as coisas que vocês acreditam, até agora, estarem colocadas sob o rastro da Vibração do Amor e que

vão ao sentido da Luz.
Mas, aí também, não há julgamento a fazer porque essas linhas de predação do ‘sistema de controle do mental

humano’, na escala do indivíduo, estão exclusivamente ligadas aos medos, ou seja, ligadas ao primeiro e
segundo chakras.

Basta que haja um medo, que foi vivenciado de maneira importante nesta vida, em outra vida, para criar uma
reação a este medo.

E esses seres que têm tido isso, e que, portanto, criaram linhas de predação, ao redor deles, no nível dos dois
primeiros chakras, não sabem disso.

Eles podem estar perfeitamente no Coração, no nível do Coração, mas eles não têm meios de ver essas linhas
de predação.

***

Então, hoje, a chegada da Luz no Céu, e que sobe da Terra, em vocês, vai permitir-lhes, não julgar, mas ver se
vocês são a Luz ou não, e ver (por transparência física, desta vez) o que pode restar, se a Onda da Vida não
tiver nascido ou não tiver subido, nos seus próprios sistemas de predação interior, que não são os jogos do
ego, que não são os jogos do orgulho espiritual, mas que são simplesmente a ressonância do sistema de

controle humano, no seu nível.
Tudo o que está no nível da personalidade foi construído, elaborado, sem o conhecimento da sua vontade,
mesmo pessoal, da sua personalidade, sem o conhecimento mesmo do Si, mantendo, em suas estruturas,

uma espécie de predação, bem inconsciente, mas, entretanto, bem real.

***

É por isso que, todo o tempo, nós lhes dissemos também para não exercer qualquer poder sobre alguém.
Isso é extremamente importante e é por isso que o IRMÃO K lhes falou também longamente da Autonomia, da

Liberdade, das organizações e das estratégias porque isso (ou seja, as organizações, as estratégias, as
egrégoras, se vocês preferirem, quaisquer que sejam, mesmo espirituais) apenas reforçam essas linhas de

predação e, portanto, o confinamento.
Paradoxalmente, nós lhes dissemos, lembrem-se (e eu creio que o Arcanjo MIGUEL havia falado), que era o

início dos primeiros encontros objetivos entre Irmãos e Irmãs de Luz.
Aí não é uma egrégora, são Irmãos e Irmãs que se reúnem, não para eles, não para criar imagens, não para

criar uma energia, uma tomada de poder, uma ascendência ou uma subordinação, mas, muito mais, para
festejar a Luz.

E quando vocês comemoram a Luz, a Transparência está aí e então, no nível individual, vocês irão perceber,
além de toda Vibração, além de toda energia, os efeitos diretos das linhas de predação que podem ainda

existir e que podem então, em qualquer parte, bloquear a Onda da Vida, não por sua vontade pessoal, mas
pelos medos que mantêm as estruturas de predação.

Então, tudo isso, vocês estão em via de vivê-lo.

***

E quando eu falo de Transparência, no momento, isso pode lhes parecer um pouco abstrato, para aqueles que
não vivem a Onda da Vida, mas isso é um processo, bem real e bem concreto, cuja ação não ocorre na
energia, não ocorre, por exemplo, na Coroa Radiante do Coração, mas vem, por exemplo, modificar a

percepção e o Som do Canal Mariano.
Isso foi falado.

Mas, além disso, há um impacto direto da consciência que, da noite para o dia, não pode mais permanecer em
tal linha de predação.



Então, não há ninguém para acusar porque, se a linha de predação estiver presente entre vocês e uma
organização, entre vocês e o ser amado, isso significa que esta linha de predação, ela foi criada pelos dois,

pelo medo, pela necessidade de se preservar, pela necessidade de amar pessoalmente.
Então, é preciso não julgar tudo isso.

Mas quando vocês virem uma linha de predação (agora que elas vão se tornar visíveis, independentemente do
efeito sobre a sua consciência), vocês verão, por vocês mesmos, que há sombras carregadas e são essas
sombras que vocês carregam, que não estão ligadas ao ego, que não estão ligadas à vontade de prejudicar,

mas que, entretanto, se tornaram extremamente tangíveis e prejudiciais.

***

E lembrem-se: não é porque vocês veem uma linha de predação com outro ser humano, com um sistema, que
é preciso combater.

Não é porque vocês estão conscientes desta linha de predação que é preciso se opor a esta linha de
predação.

A única coisa que vocês podem fazer é se tornar ainda mais Transparente e acolher ainda mais a Luz, pedir a
nossa Comunhão, pedir as nossas Presenças, instalar-se no Samadhi ou na Morada da Paz Suprema, e vocês

irão constatar que essas linhas de predação, essas sombras que vocês ainda carregam, diminuem e
desaparecem, na totalidade.

A Autonomia e a Liberdade serão realizadas, naquele momento.

***

É exatamente o mesmo processo que ocorre em todos os planetas deste sistema solar.
Então, sobre a Terra, isso criou o quê?

Essa Embarcação dos maus rapazes que passava de maneira cíclica: isso curvou o tempo e o espaço, isso
fechou de novo a possibilidade de ser alimentado, na totalidade, pela FONTE e por Sírius.

Isso criou, no nível da Terra, forças de compressão.
Assim como isso criou, em vocês, forças de compressão que os impedem de revelar, na totalidade, o que
vocês São, de deixar revelar a Onda da Vida, na totalidade, e de se instalar, realmente, neste Absoluto com

forma.
De nada serviria falar, antes desta semana, sobre tudo isso.

Nós os levamos ali gradualmente pela descoberta do Abandono à Luz, pela vivência das Vibrações, pela
vivência de tudo o que nós havíamos anunciado e, naturalmente, aqueles que acompanharam isso, vivem-no.

Naturalmente, aqueles que nada vivem, hoje, não devem mais se colocar questões.
Porque, se vocês não vivem nenhuma Vibração, nenhuma energia, significa que o que acontece atualmente

não irá concerni-los em momento algum, exceto no momento final que eu nomeei a grelha do planeta.
Enquanto isso, vocês não têm qualquer meio, em todo caso a partir do dia 22, de modificar o que quer que

seja.

***

É durante este período que vocês irão descobrir, não mais as suas sombras, não mais os seus defeitos, não
mais as suas falhas podendo existir quando eu falava da poeira debaixo do tapete, ou do excesso mental, do

delírio, ou do excesso de emoções.
 Mas aí, vocês têm acesso às forças que estão por trás do confinamento.

E é exatamente a mesma coisa, que isso tenha sido a Embarcação dos maus rapazes, que isso tenha sido
todos os sistemas de controle do ser humano pelos próprios humanos (no nível dos grupos, no nível dos

países, no nível dos estados, no nível dos grupos sociais), que mantiveram as crenças, que mantiveram um
monte de ideias que não têm qualquer realidade para a Luz.

E através deles, também, as formas com as quais eles construíram as cidades, tais como vocês as conhecem:
as grandes cidades.

As grandes cidades jamais foram construídas ao acaso porque havia um rio que passasse aí.
Elas foram construídas sobre linhas de força.

E para aqueles que ali se interessam, vocês sabem que há linhas telúricas, as redes Hartmann, e tudo isso.
Há redes sagradas, mas há também as redes da Sombra, e aqueles que têm este conhecimento sempre

construíram monumentos, cidades, sobre essas linhas de força para poder drenar, de algum modo, a energia
vital, a energia emocional, a energia mental, de todos os Irmãos e Irmãs que viviam nesses locais, e manter, à

sua maneira, esta subordinação.
Isso terminou.



Isso termina e isso vai terminar cada vez mais ruidosamente, porque a Liberação da linha de força principal do
confinamento, ela não passa muito longe do Equador, logo abaixo.

É aí onde MIGUEL vai intervir, de maneira visível e tangível, muito em breve.

***

Portanto, tudo isso se desenrola, também, em vocês.
Portanto, tudo isso, isso vai chamá-los a esta Transparência, não unicamente pela Humildade, pela

Simplicidade e pela Integridade, mas também a perceber (além da Vibração, além da Onda da Vida, pelos
sinas nos ouvidos, mas também pelo efeito sobre a consciência) o que pode restar do que vocês ainda

carregam como sombras que não lhes pertencem, e que estão ligadas a essas linhas de força de predação
que estão presente nos dois primeiros chakras.

Aceitar ver-se, não se culpar: nós insistimos muito longamente sobre isso, porque isso era capital.
Não julgar.

Porque (mesmo se vocês julgarem na sua cabeça, sem dizê-lo) vocês irão se aperceber de que, quando vocês
julgam, o que é que vocês fazem?

Simplesmente, mesmo se vocês não enviarem energias ruins para o outro, mesmo se o seu Coração não se
fechar, no nível dos dois primeiros chakras, isso acabará nutrindo as linhas de predação que restam.

***

Portanto, este período de Liberação é o momento em que as últimas linhas de predação individuais são
levadas a desaparecer.

Não pela sua vontade de derrotar essas bestas aí, mas porque, gradualmente e à medida que vocês aceitarem
a Transparência, vocês não têm mais que se preocupar com o que vocês carregam como Sombra: é a Luz que

faz o trabalho.
Se vocês acreditarem que são vocês que serão capazes de fazê-lo, parem imediatamente.

Vocês estão enganados.
Vocês não estão mais nos tempos da Ação / Reação.

Eu apenas disse que vocês estão saindo, cada vez mais, desse tempo linear e, portanto, vocês estão, cada
vez mais, sob a Ação da Graça.
Vocês saíram do tempo linear.

Então, é claro, não de maneira completa já que o corpo físico e o corpo da Terra ainda estão na densidade que
vocês conhecem.

Mas esta Liberação, que está em andamento, das linhas de predação, vai se tornar cada vez mais intensa.
É isso que leva à Revelação.

E, para aqueles que não querem ver a Luz, é o Choque da Humanidade.
É ver tudo o que foi a mentira que foi contada por aqueles que os confinaram e por aqueles que os seduziram.

Porque tudo isso deve ser revelado e é a Luz que revela isso.
Então, é claro, aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que não se colocaram dentro, que não deram os primeiros

passos, na não linearidade, vão, evidentemente, entrar em reação.
Não há nada de pior do que um ser humano que se apercebe de que ele foi enganado desde sempre,

principalmente se ele não estiver aberto, principalmente se ele não tiver a Transparência.

***

Portanto, vocês, o seu trabalho de Libertador, é nisso que vocês liberam a Terra e o conjunto da humanidade
porque são vocês que podem, pelo Absoluto, pela Onda da Vida e pelo Manto Azul, permitir ver o que vocês

carregam como Sombra e o que resta como Sombra carregada pelo conjunto da humanidade.
Se vocês forem o Amor, se vocês aceitarem essas sombras que carregam, se vocês as virem, se vocês não

se moverem nenhum pouco, mas que, naquele momento, o único pensamento for a Vibração da Luz,
o Samadhi, a Shantinilaya, o que quer que vocês façam, naquele momento, na sua vida, vocês irão constatar

que a sombra carregada desaparece.
E então, para aquele (ou a organização) que está na outra extremidade da linha de predação, vocês são

Liberados, todos os dois.
E esta Liberação, às vezes, pode apresentar aspectos difíceis, mas isso é obrigatório.

Então, é realmente a limpeza final dessas sombras carregadas, dessas linhas de força de predação.
Em especial, lembrem-se: sob o Equador, o ferrolho central que vai saltar, incessantemente, em breve.

Eis o que eu tinha para dizer a vocês.



***

Portanto, ser Transparente é ser a Luz e a Luz não faz mal algum.
Ela não conhece nem o bem, nem o mal.

Ela é Amor Absoluto, ela é Integridade e ela não age contra a Sombra.
Sem isso, ela não é mais Luz.

É aí que queremos levar todos os sistemas de predação.
É esta luta infinita, eterna, que jamais tem fim, entre o bem e o mal.

A Luz É.
Ao redescobrir o que vocês São, na totalidade, nenhuma Sombra pode afetá-los.

E, ao ver as linhas de predação, vocês liberam a Terra e vocês liberam também os seus Irmãos e as suas
Irmãs, ao lado de vocês como na outra extremidade do planeta, porque o que vocês criam, pelas primeiras
pessoas que se encontram e que vivem momentos de Comunhão, várias agora, põe fim a este sistema de

predação.
E, aliás, vocês constatam, para aqueles de vocês que vivem o término, se eu puder dizer, de uma relação de

predação, que a Onda da Vida vai subir.
Ela vai subir ainda mais depressa.

Ela virá apagar as últimas linhas de predação que existem em vocês, que vocês carregam, mas isso não é
vocês.

É por isso que eu disse que a Transparência da Luz, e o Fogo da Luz, e ser a Luz, não devem mais fazê-los
carregar a Sombra porque isso não é mais possível.

Não é porque vocês decidem agir, mas porque vocês aceitam, simplesmente, não agir, mas ser a Graça.
Aí está a ação real, palpável e cada vez mais palpável da Luz, tal como o vive este sistema solar e tal como

vocês o vivem, nesta forma na qual vocês ainda estão.

***

Então eu me apercebo de que eu não fiz pausas suficientes, mas eu lhes asseguro, eu paro de falar agora e,
antes de me retirar, eu proponho a vocês um momento sob a égide, não somente da Comunhão, ligada à

nossa Presença e à nossa reunião, mas diretamente pela ação do Manto Azul da Graça e, para aqueles que o
podem, da Onda da Vida.

Eis, meus Irmãos e minhas Irmãs, o que eu tinha para entregar-lhes, agora.
Não foi por nada se eu disse isso agora.

De nada ia servir conhecer isso antes, porque vocês não tinham qualquer meio de identificar e qualquer meio,
sobretudo, de poder ver isso desaparecer, o que não é mais o caso agora.

Então eu faço silêncio, eu prometo, e nós nos instalamos alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Caros amigos, eu rendo Graças pela sua benevolência e eu lhes digo até breve.

************

1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1595
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Luz e Luz nascida, EU SOU O Arcanjo chamado da Cura, e é a esse título que venho

me exprimir, por minha Radiância e as palavras, certo número de elementos referentes à Vida e à Cura.

***

A Vida é a expressão d’A FONTE.
A Vida é Amor e Eternidade.

Cada Consciência, onde quer que ela se situe, em qualquer Dimensão que seja, tem a consciência disso, e
Vive isso. 

O princípio da doença, presente em seu mundo, decorre diretamente da falsificação, do confinamento, e da
ignorância do que é a Vida.

Em meio a este mundo, vocês definem a vida como um espaço existente, desde seu aparecimento em
encarnação, e sua partida da encarnação.

Esse espaço, definido “vida”, vai ser preenchido de certo número de elementos, traduzindo-se por diferentes
manifestações, em meio à consciência, referentes ou não a esse corpo.

A boa saúde, tal como ela é definida, em seu mundo, corresponde à expressão da consciência e do corpo
nesses contextos, sem que haja perturbação (vivida enquanto tal) pelo corpo ou pela consciência.

A cura aplica-se, portanto, neste mundo em que vocês estão (quaisquer que sejam os meios colocados em
operação, qualquer que seja a inteligência, a antiguidade ou a novidade), visando restabelecê-los em um
esquema normal de funcionamento, compreendido entre o aparecimento em encarnação e a partida da

encarnação.
A cura permite, portanto, (e tenta, em todo caso) recolocá-los em um quadro, qualificado de normal, para

vocês, referente à expressão, perfeita e harmoniosa, do que a consciência é capaz de exprimir, de manifestar,
seja pelos diferentes corpos sutis, ou ainda pelo corpo físico.

***

Esse corpo de carne, que vocês habitam, é portador de um equilíbrio maravilhoso.
 Pois, para cada órgão, para cada função, existe o que é denominado um gênio, criador, misturando (em
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proporções diferentes a cada vez) o conjunto de elementos constitutivos dos elementos, a fim de orientar uma
função para um determinado efeito.

Assim, cada órgão, cada parte desse corpo, tem, nele, o arquétipo ressonante, permitindo religar, não ao órgão
tal como vocês o conhecem, mas a uma função presente em meio a todos os Universos, mesmo que ela não
tenha a mesma arquitetura, os mesmos mecanismos de funcionamento, e os mesmos limites inscritos entre a

encarnação e a morte.
A falsificação é, simplesmente, a amputação exata, cirúrgica (eu diria, em seus termos), de certas partes de

cada uma de suas células, e de uma parte importante presente em meio ao cérebro, tendo atado sua
consciência, para que ela não possa tocar outros limiares a não ser aqueles que são perceptíveis, pelo o que é

chamado de sentidos, pela inteligência, e pelas diferentes construções (mentais, e emocionais, e afetivas)
existentes em um ser humano.

***

O corpo no qual vocês vivem é um Templo.
Mesmo amputado de certo número de coisas, ele não poderia existir, mesmo em meio à falsificação, se não

fosse alimentado pela própria Luz, mesmo em parte ínfima.
  Tudo o que Vive, tudo o que se exprime (bem além de sua humanidade) a Consciência e a Vida, tem uma

ressonância, desde o plano mais denso até o plano (que eu chamaria, por razão de comodidade) o mais
etéreo.

Curar, para vocês, é então recolocar em condições um mecanismo de funcionamento adaptado à expressão da
consciência, tal como ela é vivida pelo comum da humanidade.

A vida é então assim definida, pelo que lhes é proposto percorrer em meio a este mundo, inscrevendo-se
sempre entre dois limites: o nascimento e a morte (ou, se vocês preferirem, a concepção e a morte) e, se

vocês aí aderirem, à uma sucessão de partidas e retornos, no que vocês denominam reencarnação.
As regras e as leis da vida, neste mundo, seguem, evidentemente, linhas denominadas evolutivas,

correspondendo à evolução da sociedade, à evolução do modelo no qual vocês estão.
Qualquer que seja a experiência da sociedade, conhecendo, por exemplo, o que vocês chamam de expectativa

de vida, é necessário compreender que, mesmo se, aparentemente, sua expectativa de vida progride desde
certo tempo (em relação às normas, tais como vocês puderam observá-las, há algumas centenas ou alguns

milhares de anos), ela não tem estritamente nada a ver com a duração, em termos temporais, da Vida antes de
qualquer falsificação.

***

A maior diferença da Vida, antes da falsificação, para qualquer forma de Consciência que seja, é que ela se
traduz, sempre, por uma permanência e uma continuidade da Consciência.

Fazendo com que cada Consciência presente em um corpo, naquela época, não tivesse a mesma duração de
vida, entre aspas: ela era eminentemente mais longa, em relação à sua escala de tempo.

Isso não se atém unicamente às circunstâncias ambientais, ou às circunstâncias magnéticas, mas bem mais,
aos efeitos das forças gravitacionais e da gravitação, sobre o princípio do uso e da finalidade de um corpo, e

da Consciência em meio a esse corpo.
Assim, existiu em tempos muito antigos, cuja memória lhes é perdida, e cujos traços arqueológicos

permanecem, em que o ser humano (assim denominado, hoje: “humano”) podia manifestar uma Consciência
que a morte não podia, em caso algum, apagar. 

A duração da vida do Veículo biológico, permitindo a experiência dessa vida, neste mundo, durava no mínimo 3
a 4 vezes mais tempo, em termos lineares, comparado a hoje.

Mas a diferença não é tanto a duração, ela está, sobretudo, na continuidade e napermanência da Consciência,
quer houvesse um corpo presente sobre esta Terra, ou quer não houvesse corpo presente nesta Terra: isso é

denominado a ‘multidimensionalidade’.

***

A multidimensionalidade corresponde a não interrupção da Consciência, sobre este mundo como em qualquer
Mundo, como em qualquer Dimensão, como em qualquer Corpo.

Existe, de fato, para cada Consciência, a possibilidade de viajar livremente, passando pelo Coração, de Corpo
em Corpo, de Dimensão em Dimensão, de Sistema Solar em Sistema Solar, tudo isso, em uma simultaneidade

de tempo.
Isto ainda lhes é desconhecido, sobre esta Terra, devido ao princípio de falsificação e de amputação.

A cura visa, portanto, apenas restabelecer uma harmonia, em meio a um espaço e um tempo efêmeros,
concernentes à vida e à sobrevivência desse corpo.

Foi dito, muitas vezes, e em particular, pelo Arcanjo ANAEL, que não existe doença em meio aos Mundos



Unificados, muito simplesmente por que não existe o princípio de resistência ou de oposição.
Permitindo, mesmo nos Espaços de carbono, desfrutar de uma corporeidade densa, podendo durar por um

lapso de tempo que lhes pareceria infinitamente longo.
A Consciência é livre para deixar, de maneira temporária ou definitiva, um corpo (qualquer que ele seja: de

carbono, de silício, ou outro).
Permitindo, então, uma regeneração, um Renascimento, sem que haja jamais a menor interrupção da

Consciência.  
É a interrupção da Consciência, criada desde o zero, neste mundo, que foi denominada falsificação, ou, em

uma linguagem ainda mais falsificada: a queda.
 Nunca houve queda: houve um confinamento.

 A culpabilidade da queda, ou do pecado original, é uma invenção daqueles que falsificaram este mundo.

***

Assim, chamar, em seu ser, a Cura no sentido da Luz, não pode, em caso algum, acompanhar-se desse
princípio de ilusão e de falsificação, interrompendo a Consciência.

O Renascimento e a Cura, para Ser em Vida, é o retorno à simultaneidade da Consciência, o fim da ruptura de
continuidade da Consciência.

Permitindo a esta restabelecer-se em sua multidimensionalidade, não atribuída a esse corpo, e, contudo,
presente nesse corpo.

É evidente que as Transmutações colocadas em operação pela Cura, e Ser em Vida, tais como elas são
aplicadas atualmente na Terra (pelo seu Apelo, pelo Apelo da Terra, e pela retribuição da Ação da Graça),

implicam necessariamente uma mudança.
A essa mudança não concerne somente a um aspecto Vibratório, em meio ao corpo (tal como poderia medir, o

que vocês chamam de radiestesia), mas bem mais, à modificação, sem medida comum, do que vocês
poderiam chamar de morte: o que vem não é a morte, mas é a Última Cura.

Essa Cura não se traduz pelo desaparecimento da Consciência, mas bem mais, pelo prosseguimento da
Consciência, pela amplificação da Consciência, e sua capacidade para se desenvolver, em qualquer Corpo,

em qualquer Espaço, em qualquer Tempo e em qualquer Dimensão.

***

A Ascensão (ou Translação Dimensional) os faz passar de um confinamento, limitado pela presença neste
mundo, e pela morte, significando a presença no astral.

Isso os faz passar, então, de uma alternância a uma continuidade.
De um processo onde o fim está inscrito, desde o que vocês chamam de nascimento, a um processo em que

a palavra fim não quer dizer nada, e não significa nada, jamais.
  Não existe mais o início, assim como não existe mais o fim.

A característica da Consciência Liberada, além do confinamento humano, é, justamente, a sua continuidade.
E, justamente, a sua capacidade para não mais ser limitada, nem pelo quadro da encarnação, nem pelo quadro

da morte, nem por qualquer quadro que seja, dependendo de uma autoridade exterior à sua.
A Liberdade, em meio aos Mundos Unificados, não é um espaço inscrito entre duas paredes, mas

corresponde, realmente, ao que isso quer dizer: ou seja, que há a possibilidade, para a Consciência, de não
mais ser afetada por qualquer problemática, de não mais ser afetada por qualquer fim, e nem mesmo por

qualquer início.
Isso representa uma diferença essencial. 

Mas o corpo no qual vocês estão é um suporte Vibratório: a Consciência está aí ligada e, geralmente,
confinada, fazendo com que, na vida comum dos humanos, haja ainda, para a maioria de vocês, uma

identificação da Consciência com o próprio corpo.

***

A tomada de distância desse corpo não é possível por um ato da consciência ordinária, nem mesmo por um
ato da vontade, mas só pode ocorrer em seguida ao que foi longamente denominado pelo Arcanjo ANAEL, o

Abandono à Luz, e em seguida, o Abandono do Si.
Todavia, esse corpo, tal como vocês o conhecem (qualquer que seja sua precisão e seus lados maravilhosos),

pela ressonância de cada uma de suas partes com o arquétipo correspondente, não pode permitir uma
continuidade da vida, no sentido em que vocês a entendem: o que está limitado deve tornar-se ilimitado, o que

está privado de Luz deve tornar-se Luz.
As zonas de Sombra vão desaparecer em totalidade.



O próprio princípio de confinamento, como eu lhes disse, estando inscrito tanto em meio à célula como em
meio ao cérebro, eles devem, eles também, desaparecer, para deixar lugar ao Único, para deixar lugar à

multidimensionalidade, à Realiança, e enfim, sobretudo, à ausência de fim e ausência de início. 
É neste sentido que o que acontece em vocês, como sobre este mundo, é realmente chamado de

Ressurreição, e de Renascimento: trata-se de uma regeneração total do que vocês São, além da consciência
limitada, inscrita entre o nascimento e a morte.

O que vem não é a morte: é o fim do modelo perecível e transitório, o retorno ao Infinito, o retorno ao Absoluto.
Se tal for o seu desejo.

E o retorno, sobretudo, a uma Consciência totalmente Livre (de qualquer forma, de qualquer corpo, de qualquer
Dimensão), que não pode mais ser confinada em meio a um sistema (nem planetário, nem solar), de qualquer

maneira que seja.

***

No que diz respeito a esse processo de Transubstanciação, de regeneração, de um Éter não alterado, as
palavras lhes foram dadas numerosas vezes.

Meu objetivo é, simplesmente, colocá-los em ressonância com a parte a mais íntima, a mais profunda, e que
jamais pôde ser alterada (pelo trabalho de certas Entidades de Consciência, desde os tempos da falsificação

da Terra).
Esse lugar situa-se, evidentemente, no meio do seu peito, e é chamado de Coração.

 Não o coração bomba, tal como vocês o definem neste mundo, mas o Coração, enquanto centro do Centro.
Quer dizer esse espaço, que, para vocês, é virtual, que permite ser um Ponto, não unicamente de

basculamento ou de Reversão, mas justamente, o Ponto Central onde se efetua, no final, o conjunto das
Reversões que vocês talvez vivenciaram (seja no nível do Triângulo de Fogo, seja no nível da alma, seja no

nível da Passagem da Garganta, seja no nível do nascimento da Onda da Vida).
O conjunto dos processos que deviam viver-se, ou que foram vividos por vocês, corresponderam a uma

sucessão de Passagens e de Reversões.
Esta Reversão é a Última Reversão.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de Coração do Centro, ou o coração do Coração, ou o centro do
Centro.

Esse Ponto, que vocês denominariam virtual, é o lugar onde se resolvem todos os antagonismos, e é o lugar,
também, onde se restabelece a multidimensionalidade.

***

Estamos perfeitamente conscientes e lúcidos de que numerosos seres humanos, ainda sobre esta Terra, não
encaram diferentemente a vida do que a eles conhecem como inscrita em uma memória da humanidade, como

presença, aqui, sobre este mundo, entre o nascimento e a morte.
Nós estamos perfeitamente lúcidos e conscientes da ação da Luz Vibral, no conjunto dos seus componentes,

sobre um corpo de carbono.
Muitos de vocês, engajados em um processo de elevação Vibratória, de abertura da consciência, de

Realização do Si, ou do estado Absoluto, contribuíram para elevar, em certa medida, o nível Vibratório
planetário, permitindo um acolhimento da Luz, e da Cura, que eu chamaria de real e Última, possível.

Contudo, entre o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, assim como o conjunto das presenças conscientes sobre
este mundo, existe, frequentemente, uma inadequação entre esse corpo físico e a multidimensionalidade, tanto

mais se o Coração Centro não foi finalizado, tanto mais se o que vocês chamaram de Coroas Radiantes não
foram ativadas. 

Isso não significa, no entanto, um processo de morte, mas sim, o desaparecimento deste mundo, e o
desaparecimento total de todos os sistemas, alterados e falsificados, tendo prevalecido, sobre esta Terra,

desde mais de 320.000 anos.
Isso irá se traduzir pelos mecanismos de ajustamentos finais, que ocorrerão no momento em que a Terra tiver

decidido, mas, contudo, inscritos em quadros astronômicos precisos, ligados aos Ciclos que este Sistema
Solar vive.

***

Assim, a melhor maneira, para permitir à consciência (qualquer que seja o seu futuro) reencontrar a sua
multidimensionalidade, é parar, de maneira temporária, os mecanismos da gravidade e, portanto, a submissão
desse corpo às forças de confinamento, permitindo, durante um lapso de tempo extremamente curto, viver os

últimos ajustamentos, preparando o seu destino final.
Não pode haver, nesse processo que se desenrolará no momento oportuno, a menor ocultação da

Consciência: não a Consciência que vocês conhecem, linear, mas a Consciência que vocês têm, além da



armadilha em meio a este sistema.
Existe, portanto, não uma reativação de memórias no sentido em que vocês poderiam entendê-lo (sobre o
conjunto das lembranças das suas vidas passadas, em meio à falsificação), nem mesmo o despertar de

memórias, ligadas às suas vidas em outros sistemas Solares (isso se seguirá depois): trata-se, realmente, de
uma regeneração total do coração do Coração, passando, como isso lhes foi enunciado, pela síntese de um
Corpo de Estado de Ser e de um novo Corpo Etéreo, onde a marca do Fogo não pode ser falsificada, nem

alterada.
A Consciência que vocês têm, no momento atual, viverá um estado, mais ou menos pronunciado, de Beatitude.
É claro, aqueles entre vocês que não estão prontos (por sua atividade pessoal, em meio à personalidade e o

ego) para se reencontrarem imóveis, em Luz, aceitarão muito mal. 
Mas não há outra solução, nem alternativa, senão realizar o Ponto de Reversão final, no coração do Coração, no

centro do Centro, de maneira sincrônica, para a maior parte da humanidade.

***

Assim, o processo se desenrolará, muito precisamente, três dias após o Anúncio de MARIA.
Ele coincidirá com certo número de eventos geofísicos, dos quais alguns começaram a ser abordados pelo

Comandante dos Anciãos (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de Setembro de 2012) (1).
Eles correspondem à realidade.

Não será necessário crer no que veem os seus olhos, porque os seus olhos estão adaptados, como vocês já o
sabem, talvez, à Sombra deste mundo, mas absolutamente não à Luz.

Lembro-os de que os Anjos do Senhor, quando eles intervêm neste mundo, não veem vocês.
Eles são obrigados a recorrer a um artifício particular, permitindo a eles avistar vocês (ndr: ver particularmente a

intervenção de VELGAN de 27 de novembro de 2010) (2).
O melhor exemplo que eu posso dar, é que vocês não veem à noite, e, contudo, alguns animais veem à noite.

Vocês não veem na noite, mas vocês podem ver, na noite, com certos artifícios técnicos.
Assim como nós, Arcanjos, assim como o Conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,

mantendo-se além da encarnação de carbono, mesmo Livre, nós não vemos o que vocês veem: o que nós
vemos é a sua Luz, a sua densidade, a sua irradiação, o seu brilho, a sua cor.

Os sistemas de Conhecimento não são, portanto, absolutamente os mesmos, nem mesmo sobreponíveis, nem
mesmo apreensíveis pelos sentidos comuns.

***

O processo denominado estase, é um processo de Cura, permitindo-lhes Ser em Vida, além de qualquer
limite, de qualquer encarnação em meio a um mundo falsificado.

É durante esse episódio particular, que se produzirá a reconexão com o que foi denominado, pela própria
FONTE, o Juramento e a Promessa (ndr: ver em particular a intervenção de A FONTE de 27 de julho de 2009)

(3).
Isso está em curso.

A Cura é, portanto, uma regeneração.
A Cura, para Ser enfim em Vida, é não mais limitar a Vida à encarnação e à morte e, tampouco, limitá-la à sua

contraparte astral.
Mas, sim, restituí-los à Verdade autêntica do que vocês São, além das limitações, justamente, desta

encarnação.

***

O futuro do corpo, quando vocês estiverem instalados no novo Corpo Etéreo, em meio ao Estado de Ser como
em meio à estase, não será, para vocês, algo que tenha alguma espécie de importância.

E nós consideramos, com a justa medida, que isso, para vocês, hoje nesta Terra, pode representar alguma
importância.

Tanto mais que muitos de vocês não têm a capacidade para verificar, por vocês mesmos, o Corpo de Estado
de Ser, e para viajar em meio às Dimensões.

Assim, então, os marcadores que foram comunicados pelos Anciãos, nestes últimos dias, e pelas Estrelas
(ndr: ver as intervenções de IRMÃO K de 31 de agosto (4), de SRI AUROBINDO de 1º de setembro (5), e de
SNOW de 1º de setembro de 2012 (6)), são, de algum modo, as referências que lhes permitem orientar-se no

desenrolar do processo de Renascimento e de Ressurreição.
No que diz respeito à noção de medo, ela apenas concerne, justamente, ao que é limitado, ao que acreditou

sê-lo, em meio a uma encarnação.



Da mesma maneira, quando vocês nascem neste mundo, vocês não têm nenhuma lembrança, nem dos seus
outros nascimentos, nem mesmo do que acontece em meio aos mundos intermediários, de uma maneira geral.
Sem falar mesmo do que são os Mundos Unificados, Liberados de qualquer dominação, e Livres de qualquer

confinamento.

***

Então, é claro, a Consciência deve, de algum modo, aclimatar-se de novo e reajustar-se.
É muito exatamente esse princípio que será colocado em operação no momento do Anúncio de MARIA.

É muito precisamente esse mecanismo alquímico que visará a transferência da Consciência, com ou sem esse
corpo de carbono, em um novo corpo, denominado Corpo Etéreo de Fogo, ou Corpo de 5ª Dimensão (se bem
que os destinos que são os seus, não são todos, simplesmente, essa 5ª Dimensão, nem mesmo a semeadura

da Nova Terra em seu novo domínio de eleição).
A Liberdade é e será total.

Somente, o momento da Transição, somente, o momento da estase, e os tempos que irão anteceder, de
maneira imediata, esse mecanismo, poderão ser encarados com dificuldade.

A maior parte das dificuldades depende da ignorância desses processos, da não vivência dos processos
Vibratórios, e, sobretudo, do medo do seu próprio fim.

Então, mais uma vez, o que desaparece, é bem o mundo, mas isso não é vocês.
O que desaparece, é uma faixa de frequências, mas isso não é a Vida que desaparece, uma vez que a Vida

aparece.

***

Certo número de metáforas e de imagens tem sido empregado, pelos Anciãos: vocês as conhecem
certamente melhor do que eu.

O que eu quero dizer, com isso, é que tudo dependerá, sempre, do seu ponto de vista.
 Tudo dependerá, sempre, da localização da sua consciência.

Vocês estão inscritos em uma história efêmera, denominada o nascimento e a morte?
Vocês estão inscritos em uma outra Realidade (mesmo sem conhecê-la, mesmo sem tê-la frequentado) que

está além de uma aspiração e do desejo?
Sua consciência já o sabe, mesmo que ela não tenha acesso aos estados multidimensionais.

Nós fizemos de modo que lhes seja possível nos contatar, que lhes seja possível entrar em ressonância
conosco, entrar em Comunhão e, assim, verificar a veracidade do que vocês vivem, para alguns. 

Desses encontros e dessas Comunhões, assim como das diversas maneiras de contato entre a sua Dimensão
e a nossa Dimensão, produz-se um processo de aclimatação, tornando mais suave (segundo seus termos

humanos) o processo da Deslocalização e da Transição.

***

Guardem bem que em nenhum momento, mesmo durante a estase, haverá ocultação da Consciência.
Dependendo do caso, a Consciência estará na Beatitude a mais total.

Em outros casos, ela estará consciente dela mesma, e dificilmente viverá isso como tranquilo, uma vez que não
haverá mais possibilidade de controle, nem do corpo, nem do mental, nem das emoções.

Contudo, mesmo através da recusa desse estado, há a prova da continuidade de uma Consciência.
Evidentemente, essa continuidade da Consciência se acompanhará de outros processos, que lhes serão

acessíveis a partir da data de 22 de setembro (ndr: data designada por MIGUEL e MARIA para o equinócio de
outono – ver as intervenções de 18 e 21 de agosto de 2012) (7 e 8).

Dando-lhes a ver, dando-lhes a Viver o que é a verdadeira Vida.
A verdadeira Vida não está em caso algum condicionada, por um corpo, por um limite, por um sentimento de

pertencimento ao que quer que seja, ou de posse do que quer que seja.
A Vida, em meio aos Mundos Unificados, não tem nenhuma necessidade, uma vez que tudo aí é atualizado em

permanência, além dos mundos de carbono: nada é um esforço.
Então, para vocês, dali onde nós estamos, mesmo se sua vida for a mais leve, eu posso lhes dizer que tudo é
um esforço: desde a densidade e o peso desse corpo, desde o confinamento em um corpo, mesmo falando,

do estado de Despertar, em que há, não obstante, um fim de separação, um fim de separatividade.
Mas mesmo nesse Despertar, mesmo se houver a perspicácia ou a Vivência real do Infinito, essa Última

Presença do Si não revela de modo algum o que é a verdadeira Vida, uma vez que não há
multidimensionalidade.



***

No entanto, a aproximação desses estados e a aproximação das suas experiências (que seja conosco, como
com vocês mesmos), significou para vocês a realidade do processo empenhado.

Bem além de nossas palavras, o aspecto Vibral e Vibratório, vivenciado nos diferentes setores desse corpo,
permitiu regenerar seus Órgãos Etéreos, que estão no primeiro camarote, eu diria, em relação à Ressurreição.
São, muito exatamente, os Pontos Vibrais que foram ativados durante os últimos meses, e que foram relatados,
amplamente, pelos Anciãos (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012, e

de RAM de 02 de setembro de 2012) (9 e 10).
Existe, no nível dessas Portas, a particularidade de fazer ressoar a Luz Vibral, as Partículas Adamantinas,
os Agni Deva, a Radiação do Ultravioleta, assim como a Irradiação vinda d’A FONTE e vinda de Sirius.

Isso lhes foi dado para fortalecê-los, Interiormente, e para prepará-los, Interiormente, para viver o que é para
viver, sem nenhuma dificuldade.

De sua capacidade para se estabelecerem no Alinhamento da Última Presença, ou do Absoluto, decorre a sua
capacidade para viver a Transmutação final, e a Transubstanciação desse corpo, pela Luz, sem nenhuma

dificuldade.

***

A rapidez da colocação nesse estado particular, correspondendo ao Juramento e à Promessa, depende da sua
capacidade para se deixarem atravessar pela Onda da Vida.

A fim de não serem confrontado, nos momentos iniciais do Apelo de MARIA, ao que eu chamaria de suas
próprias Sombras, que poderiam, naquele momento, tentar limitar e frear (o que, é claro, é impossível) o

processo de Transubstanciação.
Evidentemente, isso não será o mesmo para o conjunto da humanidade, porque, naquele momento, realizar-se-

á, além de qualquer noção punitiva ou de “julgamento final”, simplesmente, o face a face consigo mesmo.
Não em um objetivo punitivo, do que quer que seja, mas simplesmente, permitindo-lhes reajustar, ou não, a sua

Consciência, à nova Liberdade.
Nós estamos conscientes de que muitos seres humanos não podem conceber uma existência fora de um

corpo, e fora da matéria.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que os fragmentos e resquícios que concernem ao Sistema de

Controle do Mental Humano, em vocês como sobre o conjunto da Terra, criaram marcas profundas de
confinamento, assim como medos, tendo às vezes dificuldade em se deixar dissolver pela Luz.

E, contudo, não há alternativa.

***

O conjunto de preconizações que lhes foram dadas por alguns Anciãos, nos últimos meses, visa fazê-los
aceitar, e, sobretudo, viver os processos que se desenrolam agora.

A Cura é simplesmente ser Liberado, na totalidade, das contingências materiais ligadas ao confinamento.
Isso não é deixar a vida, mas é entrar na Vida.

É enfim deixar, e eu empregaria, para isso, palavras pronunciadas por alguns humanos, tendo acessado a Luz,
quando em uma experiência de morte iminente: muitos dizem que, quaisquer que sejam as circunstâncias do

seu retorno nesse corpo, é nesse corpo que se sentem mortos, mesmo se sua consciência é livre. 
Esse corpo é, no entanto, um Templo.

É a limitação desse corpo, em suas capacidades para viver o centro do Centro (ou o coração do Coração), que
criou o sentimento, regressando em meio a esse corpo (após ter vivido, mesmo, uma liberdade relativa), de

penetrar em algo de estreito, de limitado, de frio e de morto.
É a Consciência que jamais morre.

São os Corpos multidimensionais que jamais morrem.
Os corpos em estrutura de carbono, mesmo no que é denominado 3ª Dimensão Unificada, apresentam um

limite, devido, justamente, às forças de resistência, e apesar da conexão com A FONTE.
Mas as durações de vida não são absolutamente as mesmas, e a continuidade da Consciência é assegurada.

***

Assim, a Cura para Ser em Vida, não é a fuga deste mundo, mas sim a Realização, em meio a este mundo, tal
como isso ocorre agora, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer limitação de consciência.

No momento, isto pode parecer, para muitos de vocês, como angustiante, perturbador, nos momentos de



reflexão do mental, diante da incerteza, diante do Desconhecido, diante mesmo da prova da existência de
nossas Presenças.

É claro, há, pela limitação desse corpo, e da consciência limitada que o habita, uma dificuldade para conceber,
perceber, imaginar, sonhar, que isso seja Verdadeiro.

Mas, no entanto, vocês não duvidarão mais, no momento do Juramento e da Promessa.
A única preparação (que foi conduzida, para alguns de vocês, desde anos), foi destinada, além da semeadura

da Luz sobre a Terra, do Ancoramento da Luz sobre a Terra, a prepará-los para viver esses momentos.

***

Assim, é-lhes necessário regozijar-se.
É claro, se existirem apegos ou inquietações ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, isso

representará, é claro, um freio, em vocês.
Esse freio não resulta senão da inquietude e do medo, que isso seja carregado por vocês mesmos, por seus

ascendentes e descendentes, sobre as circunstâncias de sua vida.
Mas a partir do instante em que a Promessa e o Juramento forem estabelecidos, para aqueles de vocês tendo
vivenciado ao menos uma das Coroas Radiantes e, sobretudo, para aqueles que vivenciaram a totalidade dos

processos, isso representará uma simples formalidade.
E, sobretudo, a ocasião de uma grande alegria, de uma grande abertura e, efetivamente, de um grande

renascimento.
Isso está perfeitamente orquestrado.

A preparação destes tempos foi realizada em tempos, para vocês, extremamente longos.
Não para as suas vidas, mas para aqueles que, em meio aos Universos Unificados, colocaram em operação o
Amor o mais puro, a Luz Vibral a mais autêntica e a mais adequada à FONTE, para permitir-lhes realizar esse

salto Dimensional.

***

Tudo o que lhes aparecerá como sentimento de perda, sobre esta Terra, tudo o que lhes aparecerá, com os
olhos da carne, como formas de destruição, não representa simplesmente senão o fim da ilusão, senão o fim

dos pretextos, e, sobretudo, o fim do confinamento.
Não vejam aí nada mais.

Eu terminarei estas palavras, lembrando-os a frase do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) que tanto a
pronunciou para vocês: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Deste princípio, a partir do momento em que a lagarta compreende que ela se torna borboleta, e o aceita, não
existe nenhuma problemática a resolver. 

A partir daquele momento (aquiescer e vivenciar na Consciência), tudo se desenrolará segundo um programa
pré-estabelecido, que corresponde à Inteligência da Vida, à Inteligência da Luz, enfim reencontrada, enfim

regenerada.

***

Não esqueçam tampouco que, enquanto Arcanjo da Cura, eu posso também, ao seu apelo sincero do Coração,
emitido do coração do seu Coração, manifestar-me para vocês.

Não para trocar palavras, mas, sim, para que a minha Presença seja, por sua vez, um bálsamo vivificante, e um
encorajamento para viver o que vocês têm a viver, concernente à sua Ressurreição.

Vivamos, juntos, em meio a este espaço, um momento privilegiado.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu sou RAFAEL Arcanjo, Arcanjo da Cura, e eu estou em vocês, como vocês estão em mim.
Eu rendo Graças ao que vocês São.

Até mais tarde.

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

Un Ami - 4 septembre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ VIVER AQUI, MANTENDO O FOGO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração, ao seu Coração, a Paz, o Amor.

Minha vinda, entre vocês, efetuar-se-á, Irmãos e Irmãs, sob os mesmos auspícios, e a mesma felicidade, do
nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

As minhas palavras serão espaçadas umas das outras, a fim de que a Vibração, que o Fogo do Amor, se
manifeste em vocês, pela leitura, e pela escuta das minhas palavras.

Eu vou tentar fazê-los apreender, pela vivência Vibratória, o que pode significar esta frase enigmática: “viver
Aqui, mantendo o Fogo”.

***

Durante as minhas intervenções anteriores, eu dei a vocês, ao mesmo tempo elementos do Yoga da Unidade
para praticar de novo (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012) (1), mas também, anteriormente, eu tinha
esclarecido a Ação do Supramental, do Manto Azul da Graça e da Onda da Vida, na zona torácica, falando-lhes
naquele momento de espaços de estremecimentos, de zonas por vezes doloridas, compreendendo o chakra
do Coração, o chakra da alma, o chakra do Espírito, a Porta KI-RIS-TI, assim como o Ponto ER, o Ponto OD e

as Portas Atração / Visão, mobilizando o aparecimento de Linhas Etéreas, nas suas costas.
O que lhes é dado a viver (ou que já foi vivenciado ou que será vivenciado, posteriormente), pela Ação do

Manto Azul, da Onda da Vida, do Supramental, pela Inteligência da Luz e, também, por todos os mecanismos
de Comunhão, entre nós e vocês, entre vocês e os seus Duplos (além do fortalecimento das percepções

vibrais, em diferentes níveis do corpo), pelo Desdobramento dos Cavaleiros ou Hayoth Ha Kodesh, traduz-se
e irá se traduzir por percepções, cada vez mais insistentes, no nível dos segmentos da sua cabeça, da Coroa

Radiante das Estrelas.
Chamando para vocês (como isso foi especificado por SNOW) a ressonância do Elemento, ocorrendo sobre a
Terra e em vocês, a se manifestar preferencialmente em um dos quatro Triângulos que culminam, no seu ponto

superior, no que foi denominado: a Cruz Cardeal (o Eixo AL / OD e IM / IS) (ndr: sua intervenção de 1º de
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setembro de 2012) (2).

***

A Estrela ANNA (ndr: sua intervenção de 04 de setembro de 2012) (3) falou do abrasamento, da vaporização e
da consumação, pelo Fogo, fecundando de novo a Terra.

“Viver Aqui, mantendo o Fogo” é nutrir esse Fogo, em nada se opor a ele, deixá-lo trabalhar.
Por intermédio do Canal Mariano, o Triângulo do Ar se ativa, doravante, para nutrir o Fogo.

Esse Triângulo do Ar, na sua cabeça, está conectado, ao mesmo tempo, ao Canal Mariano e, no peito, com, ao
mesmo tempo, o chakra do Espírito e a Porta KI-RIS-TI.

O Canal Mariano, pela sua constituição, pela adição, sempre maior, de Partículas Adamantinas, e pela repetição
das Comunhões, vem estabelecer uma Ponte de Conexão, que se mescla, para vocês, ao Canal Mariano,

conectando com o ponto do Triângulo do Ar da cabeça (Ponto IM), com o Ponto do peito, situado do mesmo
lado, chamado de Porta UNIDADE (Ponto lateral do Triângulo da Nova Aliança).

A ativação desse circuito, pelo Canal Mariano, pela Onda da Vida, pelo Manto Azul, pelo Supramental, e pela
Graça, vem realizar a Fecundação da sua Terra, ou seja, deste corpo de carne, pelo Fogo Celeste e da Terra.
Isso, vivendo neste corpo de carne, pode ser amplificado pelo Elemento Ar, da natureza, que isso seja o vento

(se ali houver) ou ainda, a encarnação do Ar nos vegetais e, especialmente, nas árvores.
A ressonância desse Canal (parte integrante do Canal Mariano) representa a efusão do Ar, nutrindo o Fogo da
sua Terra, permitindo à Luz realizar o que expressou longamente o nosso Comandante (ndr: canalização de 04

de setembro de 2012) (4), neste dia.
O emprego do Elemento Ar, nesse nível de funcionamento, contribui, ele também, para a Transparência, pelo

fato de não mais carregar a Sombra.
A partir do momento em que, além da percepção do Canal Mariano, a percepção do Triângulo do Ar (ou zona
do Ar) emergir, em vocês, no nível da cabeça, implicando em uma ressonância e em uma dor, significativa, no

chakra do Espírito (ou Porta UNIDADE), vocês serão, naquele momento, nutridos: o Ar irá nutrir o Fogo e a
Terra deste corpo, realizando a Transubstanciação, concluindo-a, e Liberando-os, ao mesmo tempo.

***

 “Viver Aqui, mantendo o Fogo”: é estar plenamente presente, a si mesmo, enquanto estando plenamente
presente, à Luz, não para favorecer o Estado além de todo estado (o Último Absoluto), mas, muito mais, para

estar no serviço de Liberação da Terra.
O Apelo dos Elementos (de um dos Elementos), a manifestação espontânea de um dos Elementos, no nível

da estrutura de ressonância da sua cabeça, não somente irá firmar, então, o Apelo deste Elemento, mas a
Ação deste Elemento neste corpo de carne, levando-o a viver a sua Transubstanciação.

As condições mais propícias à recepção do Elemento Ar são estritamente aquelas que eu dei, referentes ao
que é observado, no gesto do Yoga da Unidade, vindo colocar em ressonância (pela posição dos punhos) o 9º

Corpo, (pela posição dos dedos) o 10º, o 11º e o 12º Corpos.
A colocação em sintonia dos três Corpos (nomeados 10º, 11º e 12º), com os punhos aplicados no 9º (e não no

8º), vai permitir-lhes colocar em relação esta parte específica desse Canal, entre a cabeça e o Coração.

***

A mesma coisa irá se desenrolar com o Elemento Água, vindo se conectar com a Porta AL (ou chakra da alma),
de maneira menos sensível e menos perceptível.

Mas, há uma forma de simetria.
O que decorre do emprego desse canal lateral (paralelamente ao reforço da animação da Lemniscata Sagrada

entre o Ponto OD, 8º Corpo, e o Ponto ER da cabeça, assim como o canal que lhe é simétrico), cria, de
maneira tangível, a síntese final, pelo Fogo, do novo Corpo Etéreo, e cria as condições adequadas da

mobilização do Veículo Multidimensional e, portanto, da Ascensão.

***

 “Viver Aqui, mantendo o Fogo” é, portanto, estar cada vez mais presente a si mesmo, na Atenção e na
Intenção da Luz, sem desejo e sem projeção, simplesmente vivendo, aqui, a Ação do Fogo, a Ação dos

Elementos.
A Lucidez, acoplada à Atenção e à Intenção, irá permitir à Inteligência da Luz realizar isso, sem outra

intervenção, da sua parte, senão estar Aqui e Agora.
Não há outra maneira de deixar o Fogo se manter, aumentar e realizar o objetivo, para vocês, como para a



Terra.
O Comandante lhes falou de algumas linhas de forma chamadas de ‘linhas de predação’ (ndr: intervenção de

O.M. AÏVANHOV de 04 de setembro de 2012) (4).
Uma dessas linhas de predação, no nível da Terra, foi especificada para vocês.

Ela está conectada (energética, Vibratória e espiritualmente) com o conjunto dos Círculos de Fogo dos
Anciãos, assim como com o que é denominado Cinturão de Fogo do Pacífico.

Trata-se do mesmo Fogo: não somente do fogo vulcânico, mas também do Fogo do Éter (o Fogo espiritual do
Amor Vibral).

É, então, nesta zona, do seu corpo e da Terra, e no que é, de qualquer modo, simétrico, do outro lado do globo
(ou seja, do outro lado da sua cabeça) que se desenrola a Ação Micaélica, dando o seu toque, e se conectando

ao HIC e NUNC, ao Ponto IM e ao Ponto IS, reforçando-os na sua vivência e na vivência da Terra, em total
sincronia com a Ascensão.

Da sua capacidade para estar tranquilo, naqueles momentos, irá resultar o desenrolar harmonioso do que deve
acontecer, neste corpo e nesta Terra,

Não pode existir, para vocês, Ancoradores e Semeadores ou Libertadores da Terra, qualquer recuo possível,
qualquer diminuição da Luz.

A sua capacidade para manter a tranquilidade, a vigilância e a escuta, no desenrolar do trabalho do Fogo, em
vocês (sem interferência, sem questionamento), é a garantia da sua integridade nova.

***

Quando vocês nos chamam, ou quando nós nos manifestamos para vocês, espontaneamente, por uma razão
específica (no Canal Mariano, vocês o sabem, apenas podem estar presentes Seres Unificados e

Consciências Unificadas, para além, portanto, de toda Sombra), antes mesmo de tentar identificar aquele ou
aquela que visita vocês, se este ou esta o visitar com o Elemento traduzindo-se pela Ativação do Triângulo

Elementar da cabeça, vocês irão saber que, naquele momento, desenrola-se uma Alquimia especial, sem nada
lhes pedir (nem interpretação, nem explicação, nem reconhecimento de quem está nesta Comunhão), mas

simplesmente para vivê-lo, totalmente Aqui, totalmente Agora, a fim de se beneficiar e a fim de viver os efeitos
os mais rápidos e os mais intensos, possíveis e desejados pelos Elementos, pelo Elemento em questão, e

pela nossa Presença ao lado de vocês.
Quanto mais vocês permanecerem tranquilos (sem questão, sem ação, sem interrogação), mais a integração

será facilitada e finalizada, em um tempo extremamente curto.

***

Como a situou de novo o nosso Comandante, a primeira descida da Irradiação de Sírius ocorreu há quase 30
anos.

As Núpcias Celestes duraram 12 semanas, a preparação prosseguiu durante todo esse tempo.
Existe uma escala de tempo linear, na qual vocês ainda estão.

A primeira Radiação propagou-se de agosto de 1984, ao início das Núpcias Celestes, em 2009.
O efeito das Núpcias Celestes se estendeu, então, entre o início das Núpcias Celestes até a Liberação da

Terra e, sobretudo, até o aparecimento da Onda da Vida.
Da Onda da Vida até a Ação dos Cavaleiros, como vocês o observam, o tempo foi se encurtando: uma primeira
fase, longa, de quase uma geração (ou seja, de 25 anos), uma segunda fase, de cerca de 3 anos, uma terceira

fase, tendo durado alguns meses e, agora, uma fase ainda mais curta.
As etapas preliminares, vivenciadas pela Terra, pelo Sistema Solar e por vocês, estabilizaram, de algum modo,

o que acontece agora.
A colocação em Vibração dos Pontos, das Portas e das Estrelas (como isso foi explicado), permite, ao mesmo
tempo, a Síntese de novo do Corpo de Estado de Ser e a Transmutação do Corpo Etéreo de 3ª Dimensão no

Corpo Etéreo de 5ª Dimensão, percorrido pelos Agni Deva, pelo Fogo Primordial.
Os Agni Deva (Partículas Adamantinas estruturadas pela própria Luz) vão moldar, sintetizar, o conjunto dos

seus Novos Veículos, do mesmo modo que nós, Anciãos, nos dispomos em uma Embarcação de Luz.
Essa Embarcação de Luz é montada pela Intenção da própria Luz, e absolutamente de nada mais.

Isso poderia chamar-se: a tecnologia da Luz.
A simples Intenção, o simples Pensamento, nos Mundos Unificados, cria a forma desejada.

É o mesmo para vocês, sobre esta Terra, na condição de que vocês vigiem, permanentemente, para respeitar
a Inteligência da Luz, em sua Ação e em sua Construção.

Porque existe um modelo, específico, no qual se molda e se constrói o conjunto dos seus Veículos
Interdimensionais, nomeado KI-RIS-TI, que, pela Ação das 5 Chaves Metatrônicas, pela Ação do

Desdobramento da Luz (no nível das Portas e das Estrelas) e, doravante, pela Ação dos Cavaleiros (ou Hayoth
Ha Kodesh, ou Elementos Primordiais), vocês se reposicionam no Contexto de Vida, Ilimitado, do Amor, da Luz

e do Fogo.



***

Absolutamente nada, portanto, do que é humano, no nível do seu corpo físico, dos corpos sutis e da sua
consciência (que ela esteja instalada na personalidade ou no Si), deve interferir nesse processo.

É nesse sentido que eu empreguei, em várias ocasiões, a expressão: “manter-se tranquilo e permanecer
tranquilo”.

Eu repito o que eu disse: a Luz é Inteligência, ela não tem necessidade da inteligência de vocês, humanos, em
um corpo de carne.

É justamente quando vocês Abandonam o Si, nesta Renúncia e nesta Crucificação, que o trabalho da Luz é
mais potente, mais justo e mais tangível.

Contentem-se em estar vigilantes, presentes, aqui, no Aqui e Agora, sem qualquer vontade de interferir.
Realizando isso, que isso seja durante um Alinhamento, nas suas atividades de rotina ou durante o sono (isso

nada irá mudar).
Pelo conjunto dessas Ações, da Luz, os complexos (ou corpos inferiores) sofrerão alquimia, na totalidade.

O corpo causal (no qual se encontram as linhas de predação) vai ser queimado, na totalidade.
Aí está a Liberdade.
Aí está a Verdade.

Tudo isso é levado a se desenrolar, de maneira parcial ou completa, nesse tempo específico.

***

Nós lhes pedimos, então, como isso foi solicitado por MIGUEL e por MARIA, para guardar, durante o dia 22 de
setembro, para começar uma preparação Interior de Pacificação, de Perdão, de Amor e de Graça, com o

Conjunto desta Criação.
Nós lhes pedimos, também, para respeitar este corpo, nesse dia aí, para deixá-lo livre de toda impressão

externa, de tudo o que poderia vir, do exterior, impedir o que irá se desenrolar.
Não se esqueçam dos gestos que eu especifiquei de novo, que irão ajudá-los, se necessário, para vocês se

estabilizarem novamente.
Não se esqueçam da natureza e, em particular, das árvores.

Esses tempos que vocês vivem são tempos que representam a ruptura do ordinário, da história moderna, do
que nós, Orientais, denominamos o Kali Yuga (a idade sombria), que desaparece, na totalidade, diante da

Idade da Felicidade, em uma Outra Dimensão.
Vocês irão constatar, muito facilmente (e isso, bem antes do dia 22 deste mês), que se vocês aceitarem o

convite dos Elementos, e da nossa Presença, então, tudo será extremamente facilitado e amplificado.
É-lhes possível, é claro, desde a ruptura da linearidade do tempo, por um processo nomeado

Ultratemporalidade, poder viver isso, já desde algumas semanas, ou mesmo desde alguns dias.
De qualquer modo, se isso estiver ocorrendo, isso irá ocorrer de novo.

Vigiem então para estarem atentos, não às suas sombras (mesmo se elas sobrevierem), mas, muito mais, ao
Apelo da nossa Presença e do Cavaleiro correspondente.

Esses poucos elementos, muito simples, são as garantias, da Integralidade a vir, da Síntese em andamento,
dos novos quadros não enquadradores da vida linear.

Dessa maneira irá se viver o Fogo que, para a maior parte de vocês, irá permitir passar diretamente da primeira
fase do Choque da Humanidade, para a sua última fase.

***

Aí está a utilidade, para vocês, mas aí está também a utilidade, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs da
Terra não tendo tido a oportunidade de viver, ainda, isso.
É nesse sentido que, aí também, vocês Liberam a Terra.

Lembrem-se também de que, neste período, a maioria dos Irmãos e das Irmãs jamais tendo considerado a
ruptura de continuidade da vida de 3ª Dimensão, será surpreendida por essa mudança de curso, sem mesmo

falar e pensar naqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que estritamente nada vivem dos processos Vibrais
ou da Consciência, por enquanto.

E é aí onde vocês assumem totalmente o seu lugar: é para isso que vocês estão na Terra, ainda.

***



Da parte do Conjunto dos Anciãos, eu lhes peço então esta Atenção focada nesta zona (em última análise,
limitada e restrita) do seu corpo, aonde vai se desenrolar esta Transmutação.

Esse processo requer a sua Presença, a sua tranquilidade, a natureza, eventualmente.
Em todo caso, a disponibilidade e o acolhimento.

Permitam-me, por minha vez, instalar-me, em Comunhão, com vocês, através do que está aberto, em cada um
de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração, ao Coração de vocês: o Amor.

Eu os Saúdo.
Até logo.

************

************
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1 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – ANNA (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anna-3-de-setembro-de-2012-autres.html

*

4 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1597

04 de setembro de 2012
(Publicado em 06 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, BIDI está com vocês.
E vamos prosseguir, através de suas questões.
Eu os saúdo e eu os escuto.
 
Questão: como se pôde cair na armadilha dos falsificadores?
Qual é o papel deles?

Responder a isso, do ponto de vista do Absoluto, é uma dualidade.
É claro, isso existiu.
É claro, isso existe.
Mas, em caso algum, isso pertence à Verdade e, ainda menos, ao Absoluto.
Não há mais falsificadores do que seres que viveram uma história.
Essa história é real, a um nível da personalidade e da alma.
O que você É, em definitivo, não tem qualquer relação com uma história.
Aquele que É Absoluto, em uma forma, como o sem forma, possui o verdadeiro conhecimento.
Todo o resto e todos esses conhecimentos, do ponto de vista do Absoluto, são apenas ignorância,
que mantém o princípio de Dualidade, bem longe da Unidade.
Conhecer isso pode ser importante para a personalidade, para a alma e para aquele que se sente
confinado.
O Absoluto não conhece qualquer confinamento em qualquer história que seja.
O objetivo de nossas conversas é, justamente, fazer cessar isso, não responder, porque toda
resposta necessitaria de recair em um princípio de dualidade, de oposição de bem e de mal,
concernente às histórias.
O Absoluto não se importa com uma história, tanto a sua como qualquer outra.
O Absoluto, como Centro presente em todo ponto, não se importa com isso.
Assim, portanto, essas dados foram-lhes dados para fazê-los aproximar-se de um ponto de
Basculamento.
No que lhes concerne, em nossas conversas, isso não tem qualquer espécie de importância.
Você poderia ler todos os livros de história do mundo, que isso não o faria mover-se uma vírgula da
personalidade.
Não está em meu propósito, no curso dessas conversas, nutrir isso ou ali aportar qualquer resposta.
Tanto mais que isso foi dado, em muito numerosas reprises, por todos aqueles que se reuniram
para, justamente, permitir-lhes não mais estarem inscritos em uma história.
Então, permitam-me não estender-me sobre esse gênero de ignorância.
Eu jamais escondi de vocês que, qualquer que seja o sistema de conhecimento que vocês
procurem, toda essa busca é apenas uma vaidade, e mostra, simplesmente, sua ignorância para
Ser a Verdade.
É uma fuga à frente, uma fuga de si, uma fuga do Absoluto.
Todos esses conhecimentos, em definitivo, são apenas ignorância.
Eles correspondem a uma camada profunda da cebola, que não conhece qualquer das outras
camadas e, ainda menos, a cebola.
Elas participam da cena de teatro.
 
Você quer permanecer no teatro?
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Você quer continuar a jogar a história sem fim?
Que terá um fim, um dia, mas ela repetitiva?
A única Verdade é reconhecer que todos os seus conhecimentos, desse conhecido, são apenas
ignorância.
Aí está o verdadeiro Conhecimento.
Todo o resto são apenas divertimentos, trapaças, perdas de tempo.
Tudo o que os inscreve no tempo, os faz perder tempo.
É claro, se seu objetivo é o conhecimento, então, mergulhe nos livros.
Mas nenhum livro o fará viver o que foi vivido.
Tudo isso faz apenas manter a ilusão de uma lógica, a ilusão de uma ação/reação e não participa,
em caso algum, do que você É.
Isso apenas pode afastá-lo de si e levá-lo a outro lugar que não aí, onde você É.
Tudo o que eu lhes disse, desde minha primeira intervenção aqui, como a ilustração do que eu vivi,
era destinado a fazer romper o círculo vicioso do que vocês nomeiam conhecimento.
Coloquem-se a questão, antes, do que é que isso nutre em você.
O que é que tem necessidade de ser nutrido, se não é o saco de alimento e o saco mental?
Será que o que você É tem necessidade de qualquer alimento?
A menos que você se assemelhe a um saco, que tem necessidade de ser preenchido até explodir
(como a rã).
Nada de tudo isso pode levá-lo à Verdade.
 
Esse gênero de questão é feito para distrair e para deturpar a Verdade.
A falsificação concerne à precipitação da alma e às circunstâncias do que alguns ignorantes
chamaram a Queda.
Mas qual queda?
O que é que cai?
Como o que jamais se moveu e não se moverá, jamais, pode cair em algum lugar?
É uma anomalia de ponto de vista.
A localização de onde está situada essa questão é apenas o reflexo de cogitações do mental, que
procura deturpar a Verdade, que procura afastar o que você É.
Quem comanda, quem dirige, em você?
Quem o faz crer que esse gênero de resposta vai levá-lo a qualquer Verdade?
Por trás de toda questão e por trás de toda resposta há um vai-e-vem.
Esse vai-e-vem é a Vida.
Não no conteúdo ou na resposta, não mais do que na questão.
Mas bem mais, para permitir-lhes ver que nada de tudo isso concerne ao que vocês São.
Eu recordo, de qualquer forma – mesmo se isso não concirna ao Absoluto que eu Sou, mas
concerne, de qualquer forma, ao Absoluto que vocês São – que a história sem fim termina, no caso
que vocês não tenham compreendido.
 
A história sem fim que termina é como para o teatro: quando o espetáculo terminou, é preciso,
efetivamente, sair.
Ninguém voltará a acender a luz e a tela de projeção.
Ninguém animará a cena.
Inclinem-se no essencial, inclinem-se na única coisa que é útil, hoje.
 
Questão: a separação dos seres amados vai provocar rupturas, em especial dos filhos? 

Mas a ruptura concerne apenas à personalidade e aos laços estabelecidos no teatro.
Há um que disse: «seus filhos não são seus filhos».
Aquele que é seu filho, hoje, em outro teatro, em um passado, matou-o, ou você o matou.
Por que limitar-se a amar seus filhos?
Vocês são, todos, os filhos, uns dos outros.
Vocês são, todos, os pais, uns dos outros.
Enquanto vocês fazem uma diferença entre seu filho e não importa qual criança, vocês mostram,
também, com isso, qual é seu apego e, portanto, o que os têm e confina-os.
O sofrimento concerne apenas à personalidade, apenas ao ilusório.
O Absoluto não apresenta qualquer sofrimento.
Quando eu vivi sobre esta Terra, eu fui afetado por uma doença muito grave, no fim de minha vida.
 
Será que isso mudou o Absoluto?
Enquanto vocês permanecem pregados às suas emoções e veem, aí, o Amor, vocês estão na
ignorância do Amor, estão na projeção do Amor e estão na dependência à Ilusão.
Será que vocês creem, verdadeiramente que, quando o saco de alimento desaparece em uma cena
de teatro anterior, resta o que quer que seja do que vocês criaram como laço?



 
Resta, simplesmente, o apego sem afeição, é isso que vocês vivem.
E, enquanto vocês são tributários disso, vocês estão presos.
Vocês não podem pretender ser Livres e continuar confinados.
Falar de ruptura mostra, simplesmente, que é a personalidade que se exprime, porque o Absoluto vê
o teatro, vê o jogo dos atores.
O Si não participa disso.
 
Todas as estratégias do que foi nomeada a falsificação e o confinamento foram, justamente, fazê-
los viver isso como a única realidade, como a única verdade.
E, dessa verdade completamente relativa, vocês fizeram leis absolutas.
Não é pedido para rejeitar quem quer que seja, mas, por que fazer uma diferença entre um filho que
vocês fizeram e todas as outras crianças?
Onde está o Amor?
 
Enquanto vocês permanecem nesse ponto de vista, não pretendam viver o Amor.
Qual ruptura, quando a Luz está aí?
Quando a Luz está aí, todo o resto não existe mais.
Só o Amor e o Absoluto São.
E esse Amor Absoluto não toma em consideração nada do que é efêmero.
É a personalidade e a alma que creem que isso vai continuar.
Isso não continuará.
 
Permaneçam confinados, se desejarem, mas vejam, efetiva e realmente, o que acontece em vocês,
nesse momento mesmo, de modo muito mais importante do que quando a cena de teatro estava
calma.
Quando uma cena de teatro é perturbada, quando a luz apaga-se ou quando a luz é demasiado forte
(o que dá no mesmo), quando há elementos que vêm perturbar o teatro, o que é que vocês fazem?
Vocês continuam a jogar a cena de teatro?
Vocês continuam a projetar o amor e os medos?
Ou tornam-se, realmente, o que vocês São?
 
Considerar a separação mostra que vocês estão separados e que o ponto de vista que é exprimido,
do amor, é partidário, em função do conhecido.
 
O Absoluto não pode ser conhecido.
 
Tudo o que se exprimirá, sempre, será, sempre, através da falta, a personalidade e a alma, que
desempenham papeis, funções, atribuições, que se apegam, elas mesmas, ao sonho do outro, que
aderem ao sonho comum.
 
Mas, se vocês querem prossegui-lo, vocês são livres: mas não falem de Liberdade, não falem de
Amor.
Falem de apego, de projeção de amor, de personalidade, de carne.
Enquanto vocês veem uma diferença entre um saco de alimento que vocês criaram e outro saco de
alimento, vocês veem apenas pessoas, ou seja, máscaras, que não existem.
 
O que eu digo vai chamá-los a situar-se e a assumir isso.
Mas eu não posso, aí tampouco, responder a essa questão, porque ela concerne à personalidade,
ao efêmero, ao confinamento.
Então, não se surpreendam de terem sofrido o confinamento, de querer a Liberação, serem
Liberados – Vivos ou não, em uma forma ou sem uma forma – e interrogarem-se sobre a
persistência dos laços.
Eu sei, perfeitamente, que o amor considera, sempre, quando um humano vive-o, que ele será
eterno.
E nós todos o vivemos.
 
Mas qual amor é eterno?
Ele é eterno e ele é pensado, verdadeiramente, no instante.
Mas ele não pode ser eterno, uma vez que é uma projeção, um ideal.
Esse ideal não pode ser criado aí, onde vocês estão, porque, justamente, há um saco de alimento e
um saco mental que os confina e que fazem crer em uma liberdade.
Qual liberdade há quando se está em um saco, qualquer que seja?
A única verdadeira Liberdade é aquela do Absoluto, da Consciência, como da a-Consciência.
 



Todo o resto são apenas jogos de papéis, por vezes dramáticos, por vezes felizes, mas que não
duram, jamais.
A memória pode sobreviver, mas, quando essa memória não é mais alimentada, no sentido de uma
história, tudo isso desmorona.
Cabe a vocês ver.
 
Questão: as relações sexuais contínuas podem frear as evoluções em curso?

O que você chama de relações sexuais contínuas, primeiro?
Em seguida, o saco de alimento deve viver a vida dele.
Ele apareceu um dia.
Ele desaparecerá outro dia.
 
O que quer que vocês façam desse saco, em que isso afetaria o Absoluto?
Isso é apenas uma questão de ponto de vista e do lugar onde vocês colocam o que fazem.
 
Quando eu estava em um saco, eu fumava e, no entanto, posso dizer a alguns que fumar é nefasto
para eles, e, para outros, que isso nada muda.
Portanto, é o mesmo: tudo depende o que exprime a sexualidade.
Geralmente, ela exprime apenas uma falta, porque aquele que vive o Êxtase, ele está na
sexualidade a cada minuto, ele está no gozo permanente.
 
Então, que viria fazer o sexo aí?
É um dispositivo.
Mesmo se existam seres que vivem uma sexualidade que os transporta, tudo depende do que
exprime essa sexualidade: é uma falta do outro?
Da Unidade?
 
Torne-se Absoluto, Seja o que você É, e a questão da sexualidade não o tocará, mesmo, mais, quer
ela seja excessiva ou não exista.
Ela concerne, unicamente, ao saco de alimento e, sobretudo, ao saco mental.
 
O Absoluto não se importa com a cena de teatro.
E, mesmo a sexualidade, dita sagrada, é uma cena de teatro específica.
 
Enquanto não mudam de ponto de vista, vocês podem, sempre, correr atrás do Absoluto ou, mesmo,
a Última Presença, isso não poderá ser.
É preciso, já, mudar de olhar e, depois, façam o que quiserem.
Mas colocar-se a questão do tabaco, do sexo, de uma relação mãe-filho é, já, enganar-se.
Havia um que disse (e ele mal terminou): «busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado».
 
Ora, o ser humano passa seu tempo a procurar tudo, exceto o que ele É.
São distrações.
Quer sejam sexuais, quer sejam espirituais, quer seja o Kundalini, quer seja a política, são as
mesmas distrações, com as mesmas consequências: o confinamento, a perda de liberdade cada
vez mais profunda.
 
Quem pode dizer, hoje, que esse Mundo está em boa saúde?
Quem pode dizer que o progresso trouxe a liberdade?
Onde está a liberdade, no mundo?
Vocês são subjugados pelo sexo de um, pela tela de TV do outro, pela posse de um marido, de um
filho.
Encontrem o que vocês São, o que vocês São desde sempre, e o resto desenrolar-se-á sem
qualquer emoção, sem qualquer pensamento e, verdadeiramente, no Amor.
 
Enquanto vocês brincam de tagarelices infantis, vocês não são a Verdade, vocês desempenham um
papel.
Saiam de todo papel e deixem os papéis desenrolar-se.
Quanto menos vocês interferirem no saco de alimento e no saco mental, mais sua vida será
harmoniosa, plena, serena, sem questão, sem dúvida.
 
Vocês serão Liberados.
Vocês serão Liberados.
Mas, enquanto vocês creem interferir, em qualquer setor que seja, vocês estão presos.
Eu não lhes peço para fechar-se em uma caverna, mas para olhar-se jogar.



 
Portanto (a sexualidade, como o tabaco, como a carne), enquanto vocês creem que seja preciso
elevar suas Vibrações (e isso é verdadeiro, a um dado momento), é preciso prestar atenção a tudo
o que entra em vocês (em qualquer nível que seja).
Mas, a um dado momento, vocês vão perceber que o mais importante nada é de tudo isso.
Aí está a Liberdade.
 
O que não quer dizer que seja preciso comer a carne todos os dias, isso não quer dizer que seja
preciso fumar pacotes de cigarros todos os dias ou fazer da sexualidade um ato sagrado ou uma
ocupação.
Nem um, nem o outro.
 
Enquanto jogam esses jogos, vocês estão na cena de teatro.
Mudem de olhar, mudem de ponto de vista e vocês verão.
Quanto mais vocês soltam em sua própria vida, mais a Luz agirá.
São vocês que fazem obstáculo, pelos comportamentos, pelos prejulgamentos, pelos pensamentos
todos feitos, pelos apegos.
Tudo o que vocês têm, tudo ao que vocês se atêm, tem a vocês.
Quer seja seu corpo, seu marido, sua sexualidade ou seu cigarro.
Se vocês não se atêm ali, observarão isso como uma fonte de contentamento ou de doença, mas
pouco importa, isso não os afetará.
 
Questão: quando a vontade persiste, apesar de tudo, que fazer para abandonar-se?

Bem, esqueça-se de você.
Se você tem a impressão de lutar, efetivamente, junto a muitos, isso reforça a vontade.
Esquecer-se, Abandonar-se é, justamente, a ausência de vontade.
É o momento no qual você aceita não mais participar da cena de teatro, não mais ser, tampouco, o
espectador, sair do teatro para dar-se conta de que isso não existe, para o que você É.
 
Aquele que diz: «eu não posso Abandonar-me», significa, com isso, que ele está, ainda, em sua
personalidade.
Não é a personalidade que se Abandona, é o Si.
 
É excepcional que uma personalidade Abandone, Abandone-se.
É por isso que lhes falaram, os Anciões, do Abandono do Si.
A personalidade é concernida pelo Abandono à Luz, que induz transformações, uma satisfação, uma
ilusão, mais leves.
 
Toda a problemática que vocês me submetem, de momento (seja o sexo, sejam os filhos, a mamãe),
e essa questão aí, mostra, simplesmente, que vocês não mudam de ponto de vista.
Vocês puxam tudo para a Ilusão.
Vocês puxam tudo para o efêmero, ou seja, para o pessoal, para a pessoa ou para a sociedade,
para o social.
Não há qualquer solução aí.
 
Enquanto vocês não tiverem apreendido isso não poderão Ser Absolutos, não poderão passar da
personalidade ao Si e girarão em círculo nisso.
Mas é sua liberdade.
Mas essa liberdade não é a Liberdade.
 
Eu não posso mostrar-lhes qualquer caminho porque, assim que há um caminho, assim que vocês
creem percorrer um caminho, não são mais o que vocês São, vocês estão em uma projeção.
Dito em outros termos, vocês se enganam ou, no exemplo que já tomei, confundem, no escuro, uma
corda com uma serpente.
É preciso, já, iluminar a cena e ver que é uma corda, e não uma serpente.
 
Todos os medos são condicionados pelas crenças e pelas projeções.
Se vocês cessam toda projeção, todo «eu», todo «eu Sou» (após tê-lo encontrado), aí, vocês São
a Verdade, esse Absoluto do qual nada pode ser dito.
Mas vocês não podem trabalhar, estando na cena de teatro, para fazer desaparecer o teatro.
É impossível.
 
Igualmente, quando eu digo que esse saco de alimento, mesmo se seja um Templo, ele retorna à
Terra.



Será que esse saco de alimento vai a algum lugar?
Será que uma afeição vai a algum lugar?
Será que uma relação sexual vai a algum lugar, quando terminou?
A não ser viver no passado, na memória e, sobretudo, na necessidade de refazer a mesma coisa?
Não há qualquer satisfação que possa sair daí.
A satisfação será efêmera.
Senão, vocês estariam satisfeitos, uma única vez bastaria.
 
Tudo o que vocês reproduzem apenas mostra seus limites, sua ausência de ponto de vista que
tenha mudado, sua adesão ao limitado, ao reprodutível, ao movimento.
Então, é claro, pode-se dizer que a vida é movimento.
Para o Absoluto não há qualquer movimento.
 
Só aquele que penetra esse Estado, para além de todo estado, percebe que não há nem corpo, nem
saco de alimento, nem mental, nem identidade, nem história, nem mesmo consciência.
Aí está o contentamento.
 
E, este, é permanente, contrariamente a tudo o que se reproduz, sejam os sacos de alimento ou as
ações.
Vocês estão em um sonho coletivo, e vocês criaram regras, e nós todos criamos regras nesse
sonho coletivo.
Mas nenhuma regra pode depender do Absoluto.
O Absoluto não é uma regra.
 
Questão: por que é difícil permanecer no momento presente?

Mas porque tudo, na vida, é feito para isso.
Seja o saco de alimento com suas necessidades, sejam as relações, quaisquer que sejam e suas
necessidades.
Sejam, justamente, as memórias, tanto a sua como aquela de todos aqueles que sonharam e que
continuarão a sonhar.
 
No Presente não há nem futuro, nem passado, nem amanhã, nem ontem, nem ninguém.
Pode-se dizer que vocês São o Presente.
Mas, quando eu digo o Presente, não é, unicamente, o tempo presente ou o instante presente.
É bem além do tempo.
Isso concerne, diretamente, ao «eu Sou» e ao Absoluto, porque a experiência conduz à experiência
e reproduz as experiências.
 
Olhem o que vocês fazem com as afeições, com os casamentos, com os filhos, com os divórcios: é
apenas a reprodução.
Onde está a Liberdade?
Pode haver prazer, mas o prazer não é uma liberdade.
É uma cadeia.
Reflitam.
 
Onde vocês se situam?
A coisa a mais importante é sair da ideia de que há um mundo, de que há uma pessoa, de que há
uma história, de que há uma memória.
Todo o resto decorre daí.
Mas não procurem, em um caminho que não existe alhures que não em sua cabeça, a verdade.
Enquanto vocês estão submissos a isso, nenhuma porta de saída.
E, aliás, é a prova.
 
Questão: as pessoas que querem continuar a semear a nova Terra já estão no Absoluto?
Como isso acontecerá para elas?
 
Vocês acreditam, verdadeiramente, que o Absoluto tenha vontade de semear o que quer que seja?
O que isso quer dizer: «semear»?
É semear novos grãos, é criar novos quadros.
Isso é possível, mas na Liberdade do Absoluto.
O Absoluto não é concernido nem por uma nova Terra, nem por uma antiga Terra.
Nem por esse Sol, nem pelo futuro Sol.
Nem por esse corpo, nem por qualquer outro corpo.
Cabe a vocês ver, as eu não falarei disso.



Esse não é meu objetivo.
 
Se vocês consideram que é seu objetivo, então, coloquem-se a questão de porque vocês
consideram que é um objetivo.
Porque vocês querem prosseguir um caminho e uma história.
Uma história sem fim termina e vocês querem recomeçar uma nova história.
Mais bela, é claro, do que a precedente, mais leve.
É sua liberdade, mas isso não é a Liberdade.
 
Vocês têm, sempre, necessidade de crer que é necessário ter uma Terra, um Planeta, que é
necessário ter um corpo, que é necessário ter um Sol, que é necessário ter um guia, um Mestre, um
pai, uma mãe, um filho.
Mas deem-se conta desse condicionamento.
Deem-se conta disso.
E vocês reclamam a Liberdade.
Olhem, objetivamente.
 
Como vocês querem encontrar o Presente, como querem ser Liberados Vivos, se já estão
projetando-se em uma nova Terra, em um novo Sol, em um novo corpo?
Onde está o Absoluto aí?
Vocês ainda estão no caminho.
Vocês creem que há um caminho, creem em uma evolução.
É sua liberdade, mas isso não será, jamais, a Liberdade.
Mudem de ponto de vista e, naquele momento, vocês verão as coisas, claramente.
Não antes.
 
Antes, isso permanece apenas projeções ou interrogações, ilusões.
Vocês são persuadidos de percorrer um caminho, seja do nascimento para a morte, ou em um novo
Mundo ou em uma nova Terra que, é claro, existirão para aqueles que continuarem na cebola.
 
Mas eu não estou apto a responder a esse gênero de interrogação.
Eu posso apenas pôr o dedo, alfinetar, aí, onde vocês estão: que não é vocês, que é a ilusão de um
caminho, a ilusão de um Mundo novo, mas qual Mundo?
Saiam, mesmo, desse condicionamento.
 
Mesmo os Anciões disseram, eles têm uma forma temporária para realizar algo, eles continuaram na
história, na periferia da história, mas é tudo.
 
Questão: quando se vive em casal, a refutação das relações sexuais é suficiente para
superar os apegos?

Mas, certamente, não.
Deixe esse saco exprimir o que ele tem necessidade, mas você não é isso.
Você quer mudar as regras da personalidade, enquanto eu lhe digo, sem parar, para mudar de ponto
de vista.
Ninguém lhes diz para fazer isso ou aquilo, exceto mudar de ponto de vista.
Não é porque você priva esse saco de alimento ou esse saco mental de nutrir-se ou de uma relação
que você vai ser Absoluto.
 
O Absoluto não se importa com circunstâncias do «eu».
O Absoluto não se importa com o que você vive com seus filhos, com seus pais ou com quem quer
que seja.
 
Enquanto você crê nisso é, ainda, um ponto de vista do «eu», da pessoa.
Crer que mudando uma circunstância, qualquer que seja, de sua vida, desse saco prova,
simplesmente, que vocês estão identificados a esse saco.
 
Eu os farei observar que, a cada conversa, vocês se recolocam, sistematicamente, na pessoa.
Mudar as regras do jogo na cena de teatro, mudar o cenário nada muda no teatro.
A refutação não é rejeitar filhos, marido ou o que quer que seja.
É tomar consciência do efêmero.
 
Ninguém, jamais, pediu para deixar quem quer que seja.
Isso é apenas o reflexo do ego que tenta apropriar-se do Absoluto.
É impossível.



Mesmo se você esteja consciente de que não sonha mais, o outro continuará sonhando.
 
O que é preciso não é romper o que quer que seja, é tomar consciência, mudar de olhar e de ponto
de vista, observar isso pelo que é: uma cena de teatro.
Deixar a cena desenrolar-se.
Imagine que você esteja, já, no Si, e que se dirija todos os outros que estão aí, olhando a cena de
teatro ou os atores e que você diga a eles: «basta, isso não existe».
 
O que é que vai acontecer?
Você sabe muito bem: haverá reações.
Portanto, nada há a mudar, há apenas a mudar de olhar, de ponto de vista.
São vocês que se deslocam, não a cena de teatro.
 
É uma visão egocêntrica, que puxa tudo para o «eu» e para o Si.
Não é mudando de «eu» ou mudando de Si que vocês vão mudar de olhar.
É simples, tão simples que o ego fará tudo para não ver e encontrar estratégias para tentar evitar
esse neant dele mesmo.
Portanto, ele vai mudar as regras do jogo, mudar de parceiro, parar isso, prosseguir aquilo.
Mas isso se desenrola, sempre, na cena de teatro.
Não há qualquer mudança de ponto de vista.
A refutação não é separar-se de.
É destinada a mostrar-lhes o fútil e o ilusório do que é efêmero, de tudo o que é passageiro.
Vocês não são isso: é apenas isso que há a apreender, a perceber, mas nada mais.
Todo o resto são apenas projeções de interpretações de minhas palavras.
 
Questão: há um cristal que facilite a estase, durante sua duração?

O que é um cristal?
Um objeto.
Será que um objeto que reencontra um sujeito põe fim ao sujeito e ao objeto?
Eu não sou concernido por esse gênero de questão.
Ainda menos o Absoluto.
 
É claro que existem interações entre sujeitos (marido e mulher, mãe e filho).
A prova, vocês colocaram questões sobre isso.
Do mesmo modo, existem interações entre um objeto e um sujeito.
Mas, enquanto há objeto, enquanto há sujeito, há distância, mesmo se há ressonância.
 
Então, eu não lhes peço para jogar fora os objetos, mas ver, realmente, as coisas.
E, em seguida, quando vocês falam de um objeto, qualquer que seja, natural ou fabricado, vocês vão
dizer, por exemplo: esse objeto é em ouro.
Vocês não vão definir o ouro, vocês vão definir a natureza do objeto, ou seja, a forma.
 
Um anel em ouro não é um colar em ouro, entretanto, continua o ouro.
Enquanto vocês identificam, nomeiam, vocês separam e dividem (seja mamãe, papai, meu filho e
uma criança), vocês estão submissos à forma, aos objetos, às imagens.
Vocês estão submissos ao efêmero, ao que seus sentidos percebem.
O Absoluto não tem sentido algum.
Então, eu não posso responder a esse gênero de questão.
 
Questão: é recomendado partir para uma caverna, como Sereti havia dito?
 
Mas a caverna é seu Coração: é a caverna Interior.
Não é uma caverna exterior.
 
Por que fazer?
Não há qualquer lugar para onde partir, exceto extrair-se do «eu», da pessoa e do Si, ou seja, da
Ilusão.
Enquanto vocês creem que uma circunstância exterior, um objeto, um sujeito qualquer que seja vai
mudar o que quer que seja, vocês se enganam.
 
Nenhuma mudança de percepção, nenhuma mudança de cenário, nenhuma mudança de iluminação
mudará o que quer que seja.
Enquanto vocês dependem de uma circunstância, de um sujeito ou de um objeto, de uma história,
vocês não estão Livres.



Então, é claro, em uma gruta, vocês estão sós.
Não há sonho dos outros que venha interferir com o seu.
Mas vocês continham a sonhar.
Vocês desencadeiam o quê?
Uma experiência mística.
 
Ou vão, eventualmente, espelhar-se no Si, na projeção desse Amor, fazer disso uma felicidade e um
objetivo.
Erro: mesmo se seja satisfatório é, ainda, do ego, é, ainda, a ação de uma pessoa ou do Si.
Mas quem diz Si diz forma, diz identidade.
 
Vocês não superam a identidade, seja em uma caverna ou em uma bolsa, é similar.
Nada há de que fugir, nada há a cortar, nada há a separar, exceto mudar de ponto de vista.
Será que, quando vocês mudam de ponto de vista e de olhar, vocês mudam o que quer que seja na
cena?
Não.
 
Vocês querem, a todo custo, mudar a cena, o «eu».
Tranquilizem-se: o «eu» mudará pela Luz, o que quer que vocês pensem disso.
Sua estratégia não deve ser a de querer mudar as regras, mas, simplesmente, mudar de ponto de
vista e de olhar.
O Absoluto é o que vocês São.
 
Como é que mudar uma circunstância, uma situação, vai fazer desaparecer a Ilusão?
É uma ilusão.
Vocês acreditam que devem ir de um ponto a outro, acreditam que devem mudar de cenário, porque
há coisas que incomodam, nesse cenário, seja o marido, a mulher ou quem quer que seja.
Mas vocês nada compreenderam.
Vocês transpõem a falta no outro.
Qual outro?
Não há mais outro que não vocês.
Para isso, é preciso mudar de olhar, não mudar as coisas.
Deixem as coisas desenrolarem-se, elas não têm necessidade de vocês, o que quer que vocês
façam.
Eu estou contente por ver que as últimas resistências exprimem-se em pleno dia.
 
Questão: que significam esses três sonhos?
1. Eu recuso que um cabeleireiro, incompetente, corte meus cabelos.
2. Eu e uma jovem recusamos um orçamento proposto por um empreiteiro para refazer
nossa cozinha.
3. Eu recuso o que um homem quer impor-me.
 
Mas pouco importa: são apenas sonhos.
O que você pensa, o que você vive é um sonho.
E, nesse sonho, há outros sonhos.
 
Que vem fazer o sonho no Absoluto?
O sonho é tão afastado do Absoluto como o que você joga quando está acordada.
Incline-se, mais, sobre o que você era, antes de ser uma pessoa e antes de sonhar.
 
O que é que você procura como explicação?
Quem procura a explicação?
Quem quer uma resposta para isso?
Dizer-lhe que são os mesmos, porque todos esses sonhos falam apenas de ornamento, de cenário
(sejam os cabelos, a cozinha, o homem)?
São apenas elementos do cenário.
 
Você quer estar submissa ao cenário?
Você quer continuar a manter suas quimeras, a aparência?
A discriminar o que é bom ou não bom, mesmo em uma cozinha?
O importante não é a explicação, mas porque isso existe.
O que é que isso traduz, além da explicação?
Um jogo, uma quimera.
 
Mesmo um sonho profético que se revele ser verdadeiro, qual sentido tem?



O que ele satisfaz?
O que ele implica?
Que você está inserida na pessoa, em uma trajetória, em uma história.
Mas não há qualquer solução no sonho.
Não há qualquer solução na pessoa,
 
Questão: sentir um entorpecimento como se a pele tornasse cartonada ao nível da parte
superior da face esquerda, que irradia para o algo e para o nariz, corresponde à abertura do
canal mariano?
 
Na pessoa, os Anciões cansaram-se de dar-lhes marcadores, mesmo nessa pessoa, nesse teatro
(marcadores formais), sobre a cena de teatro.
 
A mesa não está na cama, ela está na sala de jantar.
Saber que a mesa está na sala de jantar põe as coisas em ordem e permite, em alguns pontos,
efetivamente, compreender que é uma cena de teatro.
Então, sim, efetivamente, a mesa está, sim, na sala de jantar, e a cama no quarto de dormir.
O posicionamento dos objetos da pessoa, nesse quadro, permite extrair-se disso.
 
Não é a mesma coisa que, por exemplo, querer saber quem está no Canal Mariano e por que ele
não fala com vocês, e por que ele não dá tal sensação?
Portanto, exprimir, de algum modo, sobre essa cena de teatro, uma localização, não é aderir à
pessoa, mas, justamente, ver que a pessoa está permeável, totalmente permeável.
 
É, já, mudar de ponto de vista.
É além de toda explicação, de toda compreensão, porque isso não é um julgamento: «eu o sinto
bem, eu o sinto mal, eu não o sinto».
Mas é, efetivamente, a percepção, apenas, da boa localização.
É isso que é importante.
É isso que permite, justamente, sair de toda localização.
 
Questão: recentemente, durante uma boa semana, no primeiro instante do acordar, eu
podia ver como em câmera lenta, meu mental pôr-se na estrada.
Uma primeira imagem e um filme qualquer apareciam.
Uma segunda, mais densa, ali se colocou.
Depois, vagões juntaram-se sem qualquer lógica ou inteligência aparente.
Depois, o tricô começa e o filme torna-se mais coerente.
Se, nesses primeiros momentos, em volto a dormir, aparece um sonho que se serve dos
elementos precedentes e que não tem pé nem cabeça.
A tomada de consciência desses elementos é uma grande força para a refutação do mental
na sequência do dia.
Depois de uma boa semana, eu não vivo mais o processo e o mental parece querer
recuperar o tempo perdido.
Um conselho para reencontrar esse estado?

O que você descreve é, muito exatamente, o que deve acontecer.
No momento em que vocês emergem do sono, vocês estão virgens de qualquer pensamento, de
qualquer saco.
E é aí que vocês podem tomar consciência do aparecimento do corpo, como do aparecimento do
mental.
 
Tomar consciência desse momento é capital, como você diz.
Porque é o que lhe é dado a ver, justamente, quando você mudou de ponto de vista e de olhar.
Quando esse momento é identificado, é reencontrar, realmente, o que você É, mesmo se isso não
se instale duradouramente.
Mas ter tomado a consciência disso e tê-lo vivido é a única verdade, o único lugar no qual você
pode reencontrar o que você É, mesmo se isso não dure.
Porque é preciso que o saco de alimento e o saco mental continuem a viver.
Mas viver isso é, já, tomar uma forma de distância com o ilusório e o efêmero.
Isso se reproduzirá, sem qualquer dúvida.
 
Mas, quanto mais você se impregna do que você É, antes que o corpo se mova, antes que o mental
chegue: é, muito exatamente, isso que é sua natureza.
O Absoluto está aí.
 



Depois, vem o observador, aquele que observa, mesmo, o que se desenrola.
Mas o momento em que você acorda e no qual você vive isso é a ausência de observador que está
escondido atrás.
Você ali está.
Portanto, não se inquiete, não se apegue, tampouco, ao desaparecimento desse estado.
Ele voltará.
 
Porque, a partir do instante em que, pela primeira vez, essa mudança de olhar é vivida, você sabe,
pertinentemente, que é a Verdade.
Você vê disso, aliás, os efeitos, como você diz, no desenrolar de seu dia.
É, muito exatamente, esse estado, para além de todo estado, que acontece ao acordar, quando
você não sabe mais se você está em um corpo, quando não há pensamento e quando, no entanto,
você Está aí.
Mas você Está, ali, despojado de todo o efêmero.
 
Aí está o Absoluto.
Aí está o que você É.
O que demonstra, com isso, que aqueles que querem mudar disso ou daquilo, estritamente, nada
compreenderam.
 
O mental/ego faz obstáculo: ele quer continuar a jogar.
Esses momentos são essenciais, porque são eles que o conduzem ao que você É, quando você se
apercebe que você É, independentemente de um corpo, de uma história, de uma memória e de um
mental.
Mas isso não impede esse corpo de existir, nem mesmo o mental de ser, nem os objetos e os
sujeitos ao redor de vocês, de ser.
Simplesmente, aí, efetivamente, o olhar, o ponto de vista mudou e, portanto, toda a vida mudou,
mesmo se, efetivamente, há a possibilidade de voltar à personalidade ou ao Si: mas isso é,
realmente, vivido como um jogo.
 
Não há mais qualquer apego, não pode mais haver sofrimento, mas, simplesmente, um jogo.
É esse momento que vocês devem procurar e identificar.
Não como uma busca, Interior ou exterior, mas aproveitar que o saco de alimento e mental não
existem.
 
Quando vocês fecham os olhos, será que o mundo existe?
Não.
Quando você dorme, será que sabe onde estão seus filhos?
Não.
A menos que tenha sonhos recorrentes.
Será que, quando você dorme, coloca-se a questão do sexo ou do tabaco?
O Absoluto é a interface entre o sono e o acordar da manhã.
 
Se vocês conseguem estar aí, vocês ali São e toda sua vida será diferente, sem nada querer
mudar.
Porque não é mais sua vontade pessoal ou o espelhamento do Si que vai agir, é outra coisa.
 
Questão: a sedução faz parte das linhas de predação dos primeiro e segundo chacras ou
ela é um aspecto da personalidade?

Eu diria os três, ao mesmo tempo.
Toda noção de sedução passa por um dos sentidos ou por uma ideia.
É virtual.
Isso mantém, necessariamente, todos os corpos grosseiros.
A sedução consiste em puxar para si.
 
Qual é o objetivo da sedução, qualquer que seja?
É prosseguir a Ilusão.
O Amor não é uma sedução.
É um estado, para além de todo estado.
Ele não será, jamais, uma projeção de um ideal para com uma pessoa, para com uma sociedade ou
para com o que quer que seja ou quem quer que seja.
 
A sedução, quaisquer que sejam os aspectos agradáveis dela, conduz apenas ao ilusório, porque o
que foi seduzido um dia será rejeitado, no outro dia.



É inevitável.
 
Só uma ideia pode seduzi-los mais tempo do que um objeto ou um sujeito, do que uma pessoa.
E a sedução, por um ideal (que é, também, uma projeção), pode durar toda a vida, ou mesmo todas
as vidas.
Mas isso nada muda,
Porque toda sedução, em definitivo, é apenas o reflexo da falta de Amor e da incompreensão do
Amor e da não vivência do Amor.
 
O Amor É.
Ele não se acompanha de qualquer sedução, de qualquer laço, de qualquer posse, de qualquer
caminho.
É a projeção do Amor que cria isso.
Mas a projeção do Amor é apenas a projeção de faltas.
Porque aquele que É Amor, que É Absoluto, estritamente, nada tem a projetar, nem a seduzir.
 
Sendo Amor, você tem apenas que Ser esse Amor.
O fato de amar é, já, uma projeção: é considerar que há emissão.
É considerar que há uma ação.
É considerar que há uma falta.
Eu os lembro de que vocês são o que procuram.
Eu os lembro de que não há caminho.
Eu os lembro de que vocês São Amor.
É isso, mudar de ponto de vista e vivê-lo e, mesmo, encarná-lo, se querem.
 
Questão: teremos, ainda, necessidade de órgãos sensoriais?

Aí está, ainda, o exemplo típico de uma pessoa que crê que vai reencontrar suas deficiências, seus
amores, sua casa, suas vestimentas, seus alimentos.
 
Como imaginar uma coisa parecida?
Como ousar pensar que isso possa prosseguir?
Nada é levado, após a Passagem.
Absolutamente nada.
 
É, já, o caso quando o saco de alimento desaparece normalmente.
O que vocês creem levar?
Um órgão, um marido, uma mulher, um filho, uma vestimenta, qualquer objeto que seja?
São fantasias.
 
Só aquele que é Absoluto sabe, porque ele o vive.
Ele sabe que está em um saco de alimento e mental.
Ele sabe que há outros sacos, interações de sacos, em todos os níveis.
Mas ele não é isso.
Por que ele levaria o que ele não é?
Por que pensar nesse gênero de coisas?
Por que imaginar, mesmo, esse gênero de coisas?
 
Como vocês querem ser Absolutos ou como querem viver esse Desconhecido (porque vocês não o
conhecem), levando o que quer que seja que lhes é conhecido, uma vez que tudo o que lhes é
conhecido é efêmero?
Vocês acreditam que vão levar seus colares, seus anéis?
Vocês acreditam que vão levar suas afeições, suas relações?
Quem pensa isso?
Quem imagina isso, se não é, justamente, o que é limitado, mas limitado em todos os sentidos,
profundamente limitado?
E, no entanto, vocês têm a experiência disso, para aqueles que os deixaram (que estão mortos):
será que eles levaram o menor objeto, a menor pessoa?
O que resta?
A dor, a lembrança, a memória.
Mas, em vocês, não neles.
O que é que quer, em vocês, prender-se ao conhecido?
O que é que quer, em vocês, imaginar uma solução de continuidade?
Coloquem-se essa questão e olhem-se.
Prossigamos.



 
Questão: «do outro lado», nós nos beneficiaremos de um aprendizado?

Mas a Luz é Inteligência, Total, Absoluta, Instantânea, sem tempo, sem futuro e sem passado.
O único aprendizado é reconhecer isso, ou seja, que o condicionamento do ilusório foi tal, que –
olhem, através de suas questões – vocês imaginam levar deficiências, imaginam levar lembranças.
É a pessoa que considera isso.
Portanto, o único aprendizado é como quando vocês permanecem no escuro muito tempo: quando
saem do escuro, a luz ofusca-os.
É exatamente a mesma coisa.
 
Tudo aquilo a que vocês deram certa forma de persistência, em suas ilusões, em suas crenças,
poderá incomodá-los certo tempo.
Isso pode ser chamado um aprendizado.
Mas aquele que é Absoluto em uma forma não tem necessidade de qualquer aprendizado, porque ele
conhece a Verdade.
Ele É a Verdade.
 
No período em que vocês estão nesse saco de alimento e mental, o que vocês creem, aquilo a que
aderem, tem vocês.
E, mesmo quando isso não os têm mais, vocês persistirão a ali terem-se.
Aí está o aprendizado: compreender que não há mais joias, mais casas, mais encanamentos, mais
maridos.
Vocês sabem, é como os atores: não há mais ninguém que olhe o teatro, todo mundo saiu e eles
querem continuar a atuar.
Eles estão tão absorvidos em sua própria ilusória criação que é preciso, eu diria, não um
aprendizado, mas um descondicionamento.
Há, efetivamente, uma forma de aprendizado, eu diria, de lados da Luz que não são regras nem leis.
Imaginar que, chegando na Luz, vocês passam seu tempo a recriar relações, objetos, filhos, casas
e não seu o que mais?
Há os que fazem isso.
Aí, é preciso descondicionar-se.
 
Vocês estão tão absorvidos nos jogos, que creem que os jogos estão presentes por toda a parte.
É como para os olhos ou os sentidos: quantas vezes os Anciões, as Estrelas disseram que vocês
não têm necessidade dos olhos para ver?
Isso lhes parece tão incongruente, tão impossível e, no entanto, é a estrita Verdade.
Vocês estão subjugados por seus sentidos, nesse saco.
Os sentidos são limitados e eles os limitam.
O Absoluto é Ilimitado, como a Luz.
Vocês não têm necessidade de sentido na Luz, porque a Luz É o sentido.
Vocês não têm necessidade de apêndices: vocês não têm necessidade de mãos nem de cérebro.
Deem-se conta do condicionamento que é o seu: vocês estão em um corpo perecível e imaginam
que há coisas (desse corpo, desse mental, dessa pessoa) que vão persistir.
 
É maravilhoso.
É, antes, um pesadelo.
Mudem de ponto de vista.
Parem de imaginar que há uma persistência qualquer do que quer que seja.
Lembrem-se do momento do acordar, pela manhã, quando não há, ainda, consciência do corpo, nem
pensamento: vocês são isso.
 
Questão: «do outro lado», haverá reagrupamentos por afinidades?
 
Mas vocês não têm necessidade de reagrupar-se do outro lado, uma vez que se comunicam além do
tempo e do espaço.
Vocês não estão atribuídos a uma forma, a qualquer limite, a qualquer percepção, tal como vocês os
concebem.
Portanto, se vocês querem reagrupar-se a todos os planetas, a todos os sistemas solares, a todas
as Dimensões, vocês o São, sem esforço, espontaneamente.
Não há qualquer movimento.
 
Questão: no momento da «partida», estaremos conscientes?

Mas não unicamente vocês estarão conscientes, mas vocês Despertarão.
É agora que vocês dormem.



É agora que vocês estão mortos.
 
No momento do que vocês chamam a Ascensão, vocês se tornarão conscientes.
Vocês não o estão, vocês creem estar.
Vocês sonham.
Vocês se projetaram em um saco, que apareceu um dia, que desaparecerá outro dia.
 
É, justamente, quando a ilusão desaparece que o Eu Sou aparece, em sua Glória e que o Absoluto
pode ser vivido como a Única e Última Verdade.
Portanto, vocês estarão conscientes do que vocês São, e não do que vocês acreditavam.
Se, contudo, o que vocês creem é mais forte do que a consciência do que vocês São, aí, haverá
descondicionamento.
 
Vocês sabem, desse lado, na encarnação, nada há de pior do que aquele que não pode ver ou não
quer ver.
Mas eu não falo de ver com os olhos, eu falo, sempre, da mudança de ponto de vista e de olhar.
A prova disso está nas questões.
Vocês imaginam, todos, uma solução de continuidade, mas nada pode continuar, uma vez que nada,
jamais, começou.
O que vocês querem que continue?
Aí está a consciência, não nas projeções e no sonho.
 
Questão: como você explica a necessidade de jogar jogos no computador e olhar filmes
para ocupar o mental?

Isso se chama o Eixo ATRAÇÃO-VISÃO.
É a falsificação, a sedução, o que é visto, o gozo imediato, o prazer imediato.
Não há outra solução que não a de não mais aderir e não há meio para ali chegar.
Então, vocês têm, é claro, drogas, vocês têm descondicionamentos, lugares especializados para
isso.
Deem-se conta do nível de condicionamento.
 
O que vocês São, Absoluto, que se envolve em um jogo ilusório, uma vez que é uma imagem.
Isso mostra, simplesmente, o medo, em um nível extremo.
 
E, aliás, os Anciões disseram: tudo o que existe aqui, aí onde vocês estão, é apenas construído
sobre o medo, sobre a falta, a ignorância.
Então, sistemas de conhecimentos foram construídos para cercar a ignorância, como para os
princípios de sedução, os filmes, os jogos.
 
E vocês queriam que isso continuasse?
Mas eu não tenho solução.
É preciso dirigir-se a uma pessoa que tem autoridade nisso, o que vocês chamam um médico, um
terapeuta.
Mas eu nada posso para aquele que faz isso.
Ele submeteu-se, ele mesmo, aos seus maiores medos, aqueles do desaparecimento da pessoa.
 
A única solução, aí também, a mais lógica, é não mais estar no ponto de vista da pessoa.
A que vocês dão corpo?
A qual desejo vocês sucumbem?
Com o que vocês se envolvem?
Olhem.
Ousem olhar-se.
Sem julgar-se, sem condenar.
Como vocês podem julgar ou condenar o que não existe?
É absurdo.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI agradece-lhes por sua Atenção, por sua escuta benevolente.
E vivamos um momento no Nada que, para vocês, é nada.
Mudem de olhar.
Façamos isso, juntos.
 
... Partilhar da Doação da Graça...



Bem, BIDI saúda-os.
Até breve.

************
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~ O FIM DOS TEMPOS ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes Eternas, eis que chegou o momento (enquanto Arcanjo da Relação, Embaixador do ex-

Conclave Arcangélico, Arcanjo da Relação e do Amor) de fazer, diante de vocês e com vocês, um balanço: um
balanço do que vocês realizaram, um balanço do que nós realizamos, com vocês.

Para isso, fazer um balanço necessita de definir o lugar de onde vocês partiram, e o lugar onde vocês se
situam, hoje, em relação a um objetivo e em relação ao que eu definiria, em um segundo momento, nomeado o

Fim dos Tempos.
Nós iremos considerar, muito além da sua função de Ancorador e de Semeador da Luz, além mesmo do seu
estado de Libertador, percorrer e desenhar um quadro que vai tentar mostrar-lhes, de maneira extremamente

precisa, pela minha Presença, pela minha Radiância e, é claro, pelas palavras, o que atua, nesse momento, em
meio à Humanidade, em meio a cada um, durante este período.

***

O conjunto da Humanidade foi confinado.
Isso pôde ser apresentado de diferentes modos.

Em todo caso, esse princípio de confinamento levou-os a experimentar a matéria, a sua matriz e o seu
confinamento, limitando-os e privando-os do que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

Dando-lhes, em meio a um sistema fechado, a experimentar, pela lei de Atração e de Ressonância, o princípio
(sem fim e sem porta de saída) da Dualidade.

Na realidade, tudo o que vocês conduziram sobre este mundo, todas as projeções de consciência que vocês
ali efetuaram, tudo o que vocês ali vivenciaram, ali foi inscrito sob a égide da lei de Ação e Reação, a tal ponto

que, mesmo em meio ao seu mundo, nasceram, de maneira totalmente artificial, leis ditas espirituais, em
ressonância e explicação com a lei de Ação / Reação.

Isso tem por nome Dualidade.

ANAEL - 06 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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E toda Consciência é ali submetida, quaisquer que sejam as suas ações.
E isso é um círculo que jamais pode ter fim.

Naturalmente, a maior parte dos ensinamentos religiosos, espirituais e filosóficos (eu diria mesmo a imensa
maioria) os faz aderir, sob uma forma ou outra (que isso seja no nível, até mesmo, científico, que isso seja no
nível do conjunto das religiões, que isso seja ao nível das novas espiritualidades), leva-os a considerar que, aí
onde vocês estão, era o resultado de uma série de erros ou de evoluções e que, se vocês aderissem às leis

desta Dualidade (às quais vocês estavam submissos), chegaria um dia em que vocês seriam libertados.
Certamente, em meio a este confinamento, alguns dos seus Irmãos e Irmãs conseguiram encontrar, de algum

modo, a Luz.
Que isso seja no Ocidente, no Extremo-Oriente, no Oriente ou ainda nos povos nativos, cada um empregando

o seu vocabulário, da sua cultura e dos seus próprios condicionamentos para exprimir as leis da Dualidade,
fazendo, de qualquer forma, um casus belli existindo no conjunto das humanidades, no conjunto das

Dimensões, fazendo-os espelhar um princípio de Liberação que não pode existir em meio à Ação / Reação.
Isso tem por nome Dualidade, que isso busque explicar as leis desta matriz e desta matéria, que isso seja nos
modelos filosóficos, espirituais, filológicos e ontológicos, jamais foi relatado o que quer que seja com relação

ao além e as outras Dimensões: no máximo, prometeram a vocês um paraíso, uma luz e uma leveza.

***

Alguns ensinamentos, além das tradições, conservaram, além da Ação / Reação e da Dualidade, um princípio
nomeado Unidade, presente por toda parte na superfície deste mundo, mas que, a cada vez que apareceu, foi
combatido, de maneira mais ou menos virulenta, pelo conjunto dos defensores da ortodoxia da Ação / Reação,

no nível social, no nível espiritual, filológico, filosófico e ontológico.
Que isso tenha sido o que vocês nomeiam, no Ocidente, os Cátaros, que vocês nomeiem isso o

ensinamento Sufi, que vocês nomeiem isso o ensinamento da Advaita Vedanta, e tantas outras correntes e
movimentos que demonstraram, à sua maneira, a possibilidade da Unidade, ou seja, uma espécie de

mecanismo visando limitar e fazer cessar a Ação / Reação.

***

O nascimento do que foi denominado Autres Dimensions permitiu a muitos Irmãos e Irmãs humanos, sobre o
conjunto deste planeta, descobrir um mecanismo particular, além do que poderia nomear manipulações de

energia (quaisquer que sejam os sistemas, quaisquer que sejam as aplicações ou as filosofias), levando-os a
viver expansões de Consciência denominadas Vibrais.

Refletindo, neste corpo no qual vocês estão, pelo aparecimento de uma série de marcadores, mas também
pela modificação da Consciência, realizando o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, o “Si”, a “Presença” e levando à

“Última Presença”.
 Isso foi conduzido sob a égide dos nossos intervenientes, mas também de outras maneiras, e

desvencilhando-os, de algum modo, da Ação / Reação e fazendo-os viver que existiam estados da
Consciência, em meio a este mundo, que não eram tributários nem de uma Ação / Reação, nem de uma

Dualidade, nem mesmo das leis da alma, tais como foram apresentadas, deliberada e voluntariamente, pelo
conjunto do ensinamento espiritual do 20º século, visando obstruir a possibilidade de Liberação.

***

Na realidade, mesmo em meio à Consciência, o princípio de Ressonância e de Atração se traduz pelo fato de
que ao que vocês aderem, ao que vocês pensam, ao que vocês sentem, ao que vocês provam e ao que vocês

vivem, de maneira geral, podia, de alguma forma, permitir uma evolução, um Despertar e, portanto, um
mecanismo de preservação da Ilusão, em última análise.

Em todos os tempos, pelo mundo, seres jamais tendo criado movimento, jamais tendo criado movimento
religioso ou espiritual, tornaram-se as Testemunhas vivas do acesso a outra coisa (que lhes foi longamente

comentado, explicado e demonstrado), nomeado, Absoluto, fazendo-os viver o que está além de todo estado,
fazendo-os sair da Ilusão de uma evolução, da Ilusão de uma realização, e da Ilusão de um Despertar, pelo

menos para aqueles de vocês que vivenciaram isso.

***

Dessa maneira, então, durante esse tempo, extremamente curto na escala da humanidade (representando,
simplesmente, desde os primeiros sinais, nomeados a Irradiação do Espírito Santo, no mês de agosto de
1984, e se traduzindo e se ampliando durante as Núpcias Celestes), agrupando-os, através da ideia e da

vivência da Vibração que devia conduzi-los.



E isso foi realizado, superou a adesão, o pensamento e a vivência da Dualidade (apresentada enquanto motor
da evolução em meio a este mundo).

Isso lhes permitiu libertar-se da maior parte dos ensinamentos, cujo objetivo não era outro senão mantê-los no
confinamento, em um conhecimento alterado, cortado da sua Verdade Final.

Esses indivíduos (assim é preciso nomeá-los, onde que eles estiverem) sabiam pertinentemente que cortando
a finalidade, eles mantinham um sistema de confinamento em meio a leis ditas de evolução, através do
conhecimento das leis da alma, através do conhecimento da Ação / Reação, nos níveis os mais sutis

denominados karma ou lei da alma.
Tudo isso tinha apenas um objetivo, era privá-los da eventualidade da Liberdade e da Liberação.

Deste modo, então, e desde muito pouco tempo, muitos de vocês passaram da Dualidade à Unidade, e por fim
se estabeleceram na Última Presença, ou além de todo estado, em meio ao Absoluto, fazendo de vocês

Liberados Viventes, Janis, assim como essa palavra foi empregada por BIDI.
Assim, portanto, o Fim dos Tempos corresponde a um número suficientemente importante de seres tendo

vivenciado o Si, o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, a Última ou Infinita Presença e, enfim, o Absoluto.
Esse número foi alcançado, resultando, antes mesmo da Presença do Absoluto, possível, para vocês, na

Liberação da Terra, confirmada pela Presença da Onda da Vida.
Muitos de vocês, desde esta época, desengajaram-se, então, desincrustaram-se no pensamento, na

Consciência, na emoção e no mental, de todo ensinamento falsificado, alterado, visando nada mais do que o
prosseguimento da matriz falsificada.

A Liberação da Terra, empreendida pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e, em particular, sob a
égide dos Nefelim e dos Elohim, tornou possível a fase final manifestada no início do seu ano de 2012, ou

seja, a Liberação da Terra e o aparecimento da Onda da Vida.
Dessa maneira, pôde se desenhar, em concordância com a Terra, a ruptura da matriz falsificada, de maneira

definitiva, tornando impossível o princípio do confinamento em meio à Ação / Reação e qualquer evolução que
apenas existia na cabeça desses indivíduos privados de Coração.

***

Hoje, o conjunto do que devia ser realizado, a título coletivo, e principalmente a título individual, por um número
suficientemente importante de seres, foi, por sua vez, realizado, afirmando, de maneira irremediável, o que nós

nomeamos, com vocês, o fim dos Tempos, tal como foi profetizado e anunciado, tanto por grandes Walk-
In como, sobretudo, por SÃO JOÃO, sob o ditado do CRISTO.

O que acontece, hoje, e o que irá lhes aparecer (como isso foi enunciado pelo Arcanjo MIGUEL) de maneira
cada vez mais evidente, em vocês como no exterior de vocês, vão levá-los a perceber que isso não era nem

um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a última Verdade que iria lhes permitir, quando a hora chegar, de
serem Liberados, por vocês mesmos, de todo confinamento, de toda adesão (em meio à Lei de Atração e de

Ressonância) a um princípio de Dualidade.
Esse número particular de seres humanos Liberados, tendo então estabelecido o seu Absoluto, torna possível,
como isso foi anunciado por MIGUEL, o seu retorno, de maneira flagrante, evidente, nos seus Céus e sobre a

Terra.
O resultado global é, portanto, uma ação de Liberação, desta vez, definitiva, tendo sido iniciada, desde muito
tempo, desde os primeiros inícios da falsificação, pelos Nefelim e pelos Elohim, que criaram as condições

propícias, naquela época.

***

Resta muito pouco tempo antes que o Fim dos Tempos realmente apareça para vocês, para o conjunto da
humanidade, como uma evidência flagrante que nada, nem mesmo aquele que desvia seus olhos, poderá

ignorar.
O seu papel de Libertadores da Terra, em meio a este Fim dos Tempos, é então ser Absoluto.

Em meio ao Absoluto, vocês não dão mais qualquer chance à ação / reação e, sobretudo, no nível dos
mecanismos da sua consciência, vocês escapam, de maneira definitiva, ao seu autocondicionamento, somado

a um condicionamento inicial e a um confinamento inicial.
O Fim dos Tempos significa o retorno à Vida Eterna.

Isso não é o fim da Vida, mas, efetivamente, o Fim dos Tempos, ou seja, da ilusão de um passado, de um
presente e de um futuro.

Isso resulta na restituição à sua integridade total, ao seu Estado de Ser, à sua Transparência, à sua Linhagem
Estelar, às suas Linhagens Estelares e à sua Origem Estelar.

Isso se refere, no momento, a um número certamente importante em relação aos objetivos que foram
cumpridos, mas, evidentemente, pequeno em relação ao conjunto da humanidade, dos seus Irmãos e das suas
Irmãs que ainda estão confinados, mantidos, artificialmente, pelo conjunto das emissões de mensagens dadas

pela Loja Negra.
Fazendo-os se espelhar em uma Idade de Ouro, fazendo-os se espelhar em uma evolução que existe apenas

na cabeça desses mesmos indivíduos.



A armadilha, que deveria ter sido fatal para um novo ciclo, foi arrebentada, pela sua ação, pela sua Liberação, e
pela evolução da sua consciência que é, de fato, apenas uma restituição à integridade e ao inicial do que vocês

Eram.

***

Portanto, o Fim dos Tempos não é o fim da Vida, muito pelo contrário.
Mas é o retorno à Verdadeira Vida, além de toda projeção de consciência, além de toda Ilusão, de todo

confinamento, de todo sofrimento e, sobretudo, de toda Dualidade e, até mesmo, de todo sentimento de
Unidade que, de fato, era apenas um espelhamento do ego e do orgulho.

Nós, com vocês, perfizemos as Núpcias Celestes.
Nós, com vocês, reintegramos, em vocês, as Chaves Metatrônicas, reabrindo à Unidade, ao Si, ao “Eu Sou”, ao

“Eu Sou Um” e, doravante, à Infinita Presença, ao Último, ao Absoluto (como diria BIDI: ao Parabrahman).
Dessa maneira, aqueles que tiverem persistido em aderir às leis da Dualidade serão submetidos a esta própria
lei de Dualidade, isso em relação ao que eles próprios aderiram, mantiveram, que é denominado, por eles, o

livre arbítrio, no qual não existe, justamente, qualquer liberdade, mas é apenas o reflexo da ação do ego ou da
alma voltada para a matéria.

Para vocês que (onde vocês estiverem sobre esta Terra) conseguiram engajar a Última Presença, ou se
estabelecer além de todo estado, Absoluto, isso não tem qualquer sentido.

Vocês sabem disso porque vocês o vivenciaram, além de toda compreensão, além de toda percepção, e
mesmo de toda Vibração.

Portanto, o testemunho a dar é simplesmente a sua Presença, além de toda palavra.
Do mesmo modo que, quando nós nos temos ao lado de vocês, e em vocês, nós trazemos o testemunho da

multidimensionalidade, da não separatividade, e do Fim Último dos Tempos.

***

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, total e irremediável, irreversível, da matriz falsificada que
vocês chamaram de mundo, assim como as suas experiências lhes deram a viver isso, pelo próprio fato da

privação dos seus direitos galácticos.
Isso terminou.

O conjunto do que não aparecia como evidente, para muitos Irmãos e Irmãs humanos confinados na Dualidade
da Luz (o combate do Bem e do Mal, o aperfeiçoamento da alma, o prosseguimento da experiência em

carbono com um princípio de evolução que não se tem), está, contudo, ancorado em uma grande parte da
humanidade.

Mas o choque da humanidade que irá se desenrolar agora dentro de muito poucos dias vai levar o conjunto
desses Irmãos e Irmãs a se desengajarem, como uma estratégia de sobrevivência, dos processos da

Dualidade.
O seu papel, naquele momento, é simplesmente estar instalado na Infinita Presença ou no Absoluto, a fim de

jogar, de algum modo, o último jogo em meio à matriz, destinado a apoiar a tomada de Consciência e o
basculamento da Consciência, além de todo estado, em meio ao Absoluto.

Entretanto, aqueles dentre os Irmãos e as Irmãs que, durante esse primeiro evento ou Advertência, não se
decidirem ser Livres, vocês ali nada poderão e nós ali nada poderemos, para eles.

***

O conjunto da Terra está Liberado.
Mais do que nunca, em meio ao que vocês São, não poderá existir a menor predação, o menor confinamento, a

menor lei senão aquela da Ação da Graça, do Amor, do Absoluto e da Liberdade.
O Fim dos Tempos não é uma destruição, mesmo se, para o olhar da personalidade, ele se tratar de uma

destruição total, e do fim de toda vida, em meio a alguma personalidade.
O que está chegando é a Ressurreição, a Vida Eterna, a Alegria, o Amor e a Felicidade.

Entretanto, o Comandante dos Anciãos especificou, já, desde alguns anos, que existiam duas humanidades
(ndr: O.M. AÏVANHOV).

Uma indo para o Absoluto (estabelecendo-se definitivamente em meio à Infinita Presença) e aqueles dentre os
seus Irmãos e Irmãs humanos que iriam recusar esta Liberação (vendo apenas destruição, caos e elementos

dramáticos).
Aquele que está estabelecido no Absoluto, aquele que vive a Última Presença, não pode, em caso algum

(como isso foi confirmado para vocês pelas Estrelas), ser afetado, de nenhuma maneira, pela ação dos Quatro
Elementos, no seu aspecto o mais original e o mais luminoso.



***

As linhas de predação chegam a ser quebradas, no que se refere ao que lhes havia explicado o Comandante.
Isso irá se traduzir, nos tempos que foram fixados pelo Arcanjo MIGUEL, pela destruição total de toda Ilusão, já
no nível da consciência, e, em seguida, no que será dado a perceber pelo conjunto dos sentidos, pelo conjunto

da mídia desta Terra.
O que lhes foi escondido será revelado, na totalidade.

Que isso seja no nível da consciência, que isso seja no nível dos fatos e mesmo em meio à história do
confinamento deste mundo.

A Terra e o sistema solar foram, então, Liberados de todo confinamento.
É tempo, de hoje em diante, de viver o Juramento e a Promessa, como foi enunciado pela própria FONTE.

E isso vai se desenrolar em um tempo eminentemente próximo.
O resultado será o choque da humanidade.

Através da instalação, de cada Irmão e Irmã humanos, na negação, na rejeição ou na aceitação, será
encontrada a Liberdade, a Liberação e a capacidade para escapar, de maneira instantânea, à lei de Ação /

Reação, permitindo estabelecer a Ação da Graça.
O Fim dos Tempos é isso.

Evidentemente, nada do que pode pertencer ao mundo da Ilusão (que isso seja as regras estabelecidas no
nível espiritual, moral, geofísico, político, econômico, quaisquer que sejam os setores da vida) poderá se

manter nesta Ilusão.
O choque da humanidade é, portanto, de qualquer forma, a Advertência dada pelo Arcanjo MIGUEL,

antecedendo a Liberação, final e total, do conjunto da humanidade.

***

Do seu posicionamento, no dado momento da Advertência, e, do mesmo modo, do seu reposicionamento, ou
seja, da aceitação da Liberdade ou não, entre a Advertência e o elemento final, irá resultar, como isso foi dito, o

seu destino: ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
Ser-lhes-á feito segundo os seus pensamentos, segundo as suas crenças, segundo as suas certezas,

segundo a sua vivência, desta vez.
Assim, o contexto da minha intervenção é uma última advertência de Amor, visando, especialmente, e lhes

pedindo para bem colocar, em vocês, o que significa a Liberdade, para bem colocar, em vocês, o que vocês
vivem, para bem colocar, em vocês, ao que vocês estão apegados, no que vocês são efêmeros e no que

vocês são eternos.
 Daí irá decorrer o seu choque da humanidade.

Daí irá decorrer a sua capacidade para serem Libertadores da Terra, na totalidade, nesses tempos que estão
chegando e que estão aí.

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, não de vocês, mas deste mundo, na totalidade, desta
banda de frequências denominada 3ª Dimensão Dissociada.

Não há, no sentido da Luz, destruição.
Só o olhar da personalidade verá ali, sempre mais, elementos de destruição.

***

O que está chegando é, realmente, a Liberação.
Só o olhar que vocês portam, segundo a sua consciência, poderia fazê-los ali ver outra coisa.

Se isso os faz ver outra coisa, será tempo, para vocês, fazer um exame Interior e ousar olhar, realmente, ao
que vocês estão apegados, ao que vocês se mantêm, em meio ao efêmero.

Na realidade, ninguém pode ser Eterno e manter algum efêmero.
Isso é o Fim dos Tempos.

Ele não pode ser, de qualquer maneira, de outra forma.
Deste modo, a sucessão dos acontecimentos (nomeados Advertência e Choque da humanidade) destina-se
ao conjunto dos Irmãos e Irmãs humanos, encarnados em um corpo de carne, tendo aderido a ensinamentos
falsificados (a pretexto de um mundo melhor, a pretexto do prosseguimento desta Dimensão), que irão se dar

conta, por eles mesmos, que houve o sentimento de uma falsa direção e a adesão a certo número de
ensinamentos, modernos ou antigos, tendo tido, na realidade, apenas um único objetivo: manter o

confinamento.
O conjunto das religiões, o conjunto dos ensinamentos espirituais, ditos novos, foram todos elaborados pela

mesma gama de indivíduos nomeados Arcontes, por aquele que se fez nomear Deus ou Diabo, já que se trata
da mesma entidade.



Não existe qualquer autoridade acima da Liberdade.
Não existe qualquer hierarquia, para o Absoluto.

Enquanto vocês se submeterem a uma autoridade (que ela seja suposta em pensamento, ou vivenciada por
contato), através dos ensinamentos alterados (entregues por seres de boa vontade sobre a Terra, mas não

tendo as estruturas adequadas para portar a Luz Vibral), tornar-se-á evidente que vocês podem,
instantaneamente, voltar, não a sua veste, mas a sua alma, para o Espírito e para a Verdade Absoluta.

Não haverá, de todo modo, qualquer possibilidade, em meio a este mundo, de manter qualquer verdade
relativa, adulterada e alterada.

***

Dessa maneira, então, os acontecimentos que irão se desenrolar, em vocês como no exterior de vocês,
participando da mesma Realidade, irão lhes mostrar, cada vez mais claramente, os seus apegos, os seus

medos, restando a esvaziar, e o que pode ainda frear o acesso à Liberdade.
Mas vocês não podem ser Livres, nas circunstâncias deste mundo, e manter qualquer realidade tridimensional.

A passagem de uma realidade tridimensional, dividida e separada, para uma Realidade tridimensional
Unificada, irá decorrer da escolha de muitos seres humanos, sobre esta Terra, de estar apegado a uma forma

corporal, a uma identidade, a uma função, qualquer que seja.
O que vai se apresentar a vocês, durante esta Advertência e este Choque da Humanidade, será, para aqueles

que não o vivenciaram, a última oportunidade de conscientizar o que é a Verdade, de se estabelecer na
Liberdade.

Ou de manter, de maneira artificial, o livre arbítrio em meio ao que é nomeado uma 3ª Dimensão Unificada, que
não vai mais existir, já que a ilusão não irá mais existir, tão simplesmente.

Assim, portanto, o Fim dos Tempos é o fim deste mundo, mas não é certamente o fim da Vida, já que ela é a
Ressurreição, a eclosão em meio à Liberdade.

***

O resultado global que nós obtemos, com vocês, é que o seu número é considerável, em relação ao tempo
anterior, na época do primeiro derramamento de Luz desta fase final (em 1984), e que vocês são inúmeros a
viver o Absoluto, ou a Última Presença, tendo literalmente desencravado de toda crença, de toda adesão, de

toda hipótese e, sobretudo, de toda falsificação.
Esse número é notável, e enquanto representante do antigo Conclave Arcangélico, e Embaixador do Amor, eu
sou o porta-voz da Liberdade, a fim de felicitar o conjunto da humanidade pelo que foi realizado, quaisquer que
sejam os obstáculos, de quaisquer indivíduos, e daqueles que os apoiaram, sabendo ou não sabendo disso.
Não pode existir, na Liberdade, a menor evolução, porque como vocês irão descobri-lo (se vocês não tiverem

descoberto), tudo já é perfeito, de toda Eternidade.
O filme ou o teatro no qual vocês estão é apenas um reflexo da Luz, uma projeção em uma tela.

É tempo, agora, de encontrar o que vocês São, de maneira Eterna, definitiva, na Alegria absoluta da
Consciência Liberada.

Cabe a vocês, agora, Vivê-lo.

***

Assim, o balanço é um balanço, sem qualquer contestação, levando-nos a felicitá-los, a nos felicitar, já que a
Luz recuperou seus direitos: aquele de ser Absoluto, aquele de não mais ser qualquer limite, qualquer corpo,

qualquer pensamento, qualquer identidade, qualquer objeto, qualquer mundo.
Eis o balanço, então, que eu posso esquadrinhar.

Vocês passaram, portanto, da dualidade inexorável deste mundo, à presciência e à vivência da Unidade, por
intermédio da Luz Vibral e do Amor.

Vocês descobriram o Si.
Vocês ativaram alguns estados de Consciência.

O conjunto desses estados de Consciência, assim como o que lhes foi comunicado, pela Onda da Vida e por
BIDI, e por nós mesmos, permitiu aproximá-los deste ponto Final, que será representado, em escala coletiva,

pela Advertência e pelo Choque da Humanidade.
Nós desejamos a vocês, nós, Arcanjos, e o conjunto da Confederação Intergaláctica, além deste balanço, um
bom Retorno em vocês, um bom Retorno na sua Eternidade, na Felicidade, na Morada da Paz Suprema, no

Absoluto, que é a natureza de todos e de cada um.
Já que todos e cada um apenas existem na tela do cinema, ou no palco do teatro.

***



***

Este foi, portanto, um balanço.
E este também foi, portanto, de alguma forma, uma notificação prévia.

Convidando-os, mais do que nunca, a olhar-se, não, para julgar-se, não, para culpar-se, não, para olhar se
vocês estão prontos ou não, mas para se olhar objetivamente, no que vocês ainda acreditam ser, e no que

vocês São, na Verdade.
Isso não é, propriamente falando, uma introspecção.

Mas, muito mais, o elemento que, através da Refutação do que pode fazer sofrer, e do que é ilusório, através
deste olhar e desta investigação, dadas as circunstâncias específicas (das nossas Comunhões, das nossas
Fusões e das nossas Dissoluções, ao lado de vocês), deve se tornar ainda mais fácil para vocês, como dizia

TERESA (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de setembro de 2012) (1), a chance, que não
é uma, de viver as Comunhões.

Viver as Vibrações foi, para vocês, uma oportunidade a nada comparável, de ser Liberado de todo
ensinamento e, sobretudo, de qualquer deus e de qualquer diabo.

***

A Luz é Una.
Todos nós somos Filhos da Lei do Um.

O princípio da Lei do Um é a Ação da Graça, é a ausência de compartimentagem, a ausência de confinamento,
a ausência de privação, a ausência de sofrimento, a Plenitude da Vida Una, a Plenitude do Absoluto.

Fazendo com que a Consciência se estabeleça em todas as Dimensões, em todos os Mundos, em todas as
formas, sem qualquer autoridade exterior, exceto a própria Inteligência da Luz, e o fato de ser atravessado,

permanentemente, por esse fluxo de Amor, nomeado, no momento, Supramental e Onda da Vida.
A partir do momento em que vocês estiverem restabelecidos no Supramental e na Onda da Vida, vocês

escapam ao próprio condicionamento do Si, e ao espelhamento do Si, voltando à Liberdade.
Olhem-se, em vocês, ainda uma vez.

Os acontecimentos são, e serão cada vez mais propícios, em escala coletiva, para fazê-los compreender, e
viver, a inutilidade de qualquer evolução.

É, aliás, lógico observar este mundo, hoje, onde vocês ainda estão, e compará-lo com o que podia existir em
alguns povos, ditos nativos ou originais.

Onde vocês veem algum progresso nisso, a não ser uma degradação e uma degeneração?
Quaisquer que sejam os progressos, denominados tecnológicos, quaisquer que sejam os ensinamentos
espirituais falsificados, convidando-os a uma nova Idade do Ouro, ou a uma liberação do seu karma, isso

apenas existe em meio às camadas mais baixas da consciência, confinada e amedrontada, ignorante da sua
própria natureza, enquanto elemento projetado em uma ilusão (ou seja, em um filme, ou em uma cena de

teatro), denominada pelos seus Irmãos e Irmãs humanos orientais: Maya.
É disso que vocês saem, e isso é agora.

***

Assim, eu lhes transmito o conjunto das minhas Bênçãos, o conjunto do que é possível estabelecer, para
vocês, em meio à minha Radiância e à Radiância de vocês, da nossa relação, da nossa ressonância, do nosso

Amor, da nossa Vibração e nosso Absoluto.
Eu os deixo, antes de realizar isso, ver se existe, em vocês, qualquer interrogação permanecendo.

Mas através do que eu disse, através das diferentes etapas que se sucederam, através das suas vivências,
vocês são agora capazes de se colocar, inteira e integralmente, a questão:

Vocês são esta identidade?
Vocês são esta pessoa?
Vocês são este corpo?
Vocês são esta vida?

Vocês são as interações que existem, entre vocês e os outros seres humanos que constituem o seu ambiente
(que ele seja familiar, profissional, afetivo, amigável, ou fraternal)?

Eu lhes dou então a palavra.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Bem amados Filhos do Um e Luzes Eternas, dessa maneira, então, estabeleçamo-nos, juntos, na Lei do Um,
na Radiância e na Ressonância da Liberdade Eterna, do Absoluto e da Última Presença.

Vocês em mim, eu em vocês, na mesma Luz, na mesma Verdade.
Eu sou o Arcanjo ANAEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou cada um de vocês, e eu sou ANAEL.
Vocês São, vocês mesmos, cada Um do outro.

Na Graça do Amor, no Absoluto da Verdade, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Até mais tarde.

************

1 – TERESA DE LISIEUX (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8328.html

06 de setembro de 2012
(Publicado em 06 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
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Bem, BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e vamos trocar.

Então eu os escuto.

Questão: como efetuar uma refutação eficaz sem que o ego encontre estratégias para evitar a instauração da
mudança de ponto de vista que isso possa implicar?

O princípio da refutação consiste simplesmente em refutar, como eu disse, o que é efêmero.
Dirija-se ao seu ego e pergunte-lhe como ele pode ser capaz de manter-se além do Efêmero.

Qual é a persistência dele para além do que é chamada a morte?
O que resta dele?

Fazê-lo capitular não é renegá-lo.

O princípio da refutação, nesse caso, aplica-se exclusivamente à noção de Efêmero. Qualquer que seja o ego,
qualquer que seja sua potência, qualquer que seja o saco de alimento, qualquer que seja o mental, ele desaparecerá,

a um dado momento.

Ver claramente e ver isso é um grande passo para a Libertação.
O ego apenas mantém-se pelo princípio de uma crença, que é a persistência dele para além do desaparecimento do

saco mental e do saco de alimento.
Assim que isso é aceito pela consciência, o ego não pode, e cada vez menos, interferir no caminho da própria

consciência, para conduzir à a-consciência.

Assim, portanto, fazer aceitar ao ego seu princípio de não permanência é um passo essencial.
Isto não deveria colocar problema.

Basta, simplesmente, rememorar-se, assim como aponta o fim de seu nariz, que ele é efêmero.
A aceitação do efêmero do ego é, pela própria essência, o caminho real que permite desmascarar o que é Eterno.

O ego não pode desaparecer enquanto os sacos estão aí.
É, simplesmente, essa mudança de olhar e de ponto de vista, que nada tem a ver com uma compreensão ou uma

aceitação intelectual, mas, efetiva e realmente, o que isso quer dizer.
Isso depende de onde você se coloca.

Você se coloca no ego?
Lembre-se de que a característica essencial do ego é esse lado efêmero que se crê Eterno.

A partir do momento em que a refutação vai pôr o dedo e a consciência nessa noção e nesse princípio de efêmero,
então, isso deixa lugar, inteiramente, ao que você É.

Toda identificação a um efêmero, qualquer que seja (seja em uma relação, em uma profissão, em uma interação
social), é efêmero.

Fazer aceitar isso não é nem uma imposição nem uma negação, mas participa, efetivamente, do princípio da
refutação.
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O que há a refutar (e, sobretudo, hoje) é o que é efêmero porque, como lhes dizem os Anciões, as Estrelas, os
Arcanjos, o que é efêmero sempre tem um fim.

O que é efêmero?
É o mundo, que é apenas uma projeção, uma excrescência do mental.

Ele existe, por princípio, apenas pela presença da interação entre as próprias ilusões.
Atualizar isso é já extrair-se a si mesmo, do princípio de adesão a um efêmero.

Não mais aderir ao efêmero, não é rejeitá-lo: nada há a rejeitar.
A refutação não é uma rejeição, mas uma compreensão – real, total, inevitável – da diferença entre o efêmero e o

Eterno.

Questão: A etapa após a refutação é o esquecimento de Si?

Esquecer-se de si mesmo, é o melhor modo de mudar de ponto de vista.
Eu o lembro de que toda a pessoa, sobre esta Terra, é efêmera.

Quando ela desaparece, estritamente nada resta, a não ser suas obras (inscritas em uma memória, em uma história),
mas que não concernem, de modo algum, à consciência.

Mesmo o maior dos compositores de música não existe mais.
O que existe é o que é nomeada sua obra, porque ela é retomada como um elemento de memória para todos aqueles

que dela se servem.
Mas essa memória jamais é viva.

Do mesmo modo, quando eu pronunciei essas palavras «esquecer-se», é realmente esquecer-se.

Enquanto nos mecanismos de sua vida, você é identificado a si mesmo, você não pode ser Absoluto.
Toda identificação é uma trapaça criada pela excrescência nomeada mental.

Excrescência que cada um mantém e que é nomeado o mundo, com um objetivo de melhoria.
E, como vocês veem, não pode existir melhoria de qualquer Ilusão, porque a ilusão automantém-se, devido mesmo à

trapaça, ou seja, crer-se permanente.

O que pode representar, para aquele que morre, a persistência de uma obra, qualquer que seja?
É a manutenção da memória, a manutenção das obras, que mantém a própria ilusão.

Esquecer-se de si mesmo, é não ser joguete e não mais ser joguete de qualquer jogo, de qualquer interação.

Eu repito, isso não quer dizer pôr-se em uma caverna ou pôr fim a esse saco.
É simplesmente deixar esse saco agir como tal, mudando de olhar: vê-lo agir, aí está o verdadeiro desapego.

Desapego mesmo em relação a uma obra, porque qualquer que seja a obra, se há esse desapego, ou há ego e há
desinteresse, ou não há ego e a obra criar-se-á de qualquer modo (pelo gênio ou pelo dom, qualquer que seja).

É a implicação na ilusão, de apropriar-se da obra como continuidade de uma personalidade, que mantém os laços.

Vocês devem, como foi dito, estar desapegados do próprio fruto de suas ações.
Isso não quer dizer não mais agir, mas estar lúcido nessa ação.

Esquecer-se é não mais colocar-se no interior da excrescência e do saco.
Contudo, a excrescência e o saco não desaparecerão, mas é a consciência, em um primeiro tempo, que passa do

limitado à Infinita Presença, que permite – mais facilmente, eu diria – o estado de Absoluto: Parabrahman.

Enquanto vocês estão apegados a uma noção de posse, a uma noção de predação, como dizia o Comandante, vocês
não podem ser Livres.

Como foi dito, aquilo a que vocês se têm, tem a vocês, qualquer que seja aquilo a que vocês se têm.
Isto faz apenas ilustrar o princípio da lei de Atração e de Ressonância.

Como vocês podem ser Livres tendo-se ao que quer que seja?
Isso não quer dizer tudo dar.

Isso não quer dizer desembaraçar-se de tudo ao que vocês se têm, mas, efetivamente, não mais ali ter-se.
Será que quando vocês não se têm mais a uma pessoa, um objeto, uma posse, será que isso desaparece?

Obviamente que não.
Mas o resultado é estritamente ao oposto entre o fato de ter-se a algo e de não mais ali ter-se.

Não lhes é pedido, no princípio da refutação ou do esquecimento, para fazer desaparecer tudo o que está sob seus
olhos, mas, efetivamente, estar lúcido do que os tem, e que de fato, vocês creem ter.

Aí está a grande diferença.
O ego vai crer que é preciso mudar de profissão, abandonar toda atividade.

Jamais foi dito isso.
Isso é o ego que os faz crer.

Vocês devem estar desapegados do fruto de suas ações, quaisquer que sejam, porque eu os lembro de que há o que
foi nomeado uma Inteligência da Luz.

Portando uma Intenção e uma Atenção, se vocês estão Abandonados à Luz, se vocês Abandonam o Si, a simples
Intenção permite a concretização.

Mas vocês não são mais afetados, nem no bem, nem no mal, pelo resultado de sua ação.



Esta tomada da distância é o resultado da refutação ou do esquecimento de Si. Enquanto vocês se têm ao que quer
que seja, concernente à sua identidade que é efêmera, vocês se enganam.

Enquanto vocês creem que estão em um caminho, vocês se enganam a si mesmos.
Crer que há um caminho é, já, pôr uma distância, é inscrever um objetivo no efêmero de sua vida.

O que vocês São não tem necessidade de objetivo, não tem necessidade de caminho, mas tem, simplesmente,
necessidade de ser reconhecido.

Aí está a refutação.

Jamais lhes foi pedido – exceto por seu ego – para abandonar quem quer que fosse ou o que quer que fosse, mais
que não vocês mesmos.

É isso que permite a Infinita Presença e desembaraçar-se de tudo o que é ilusório e efêmero, como elemento que os
mantêm na ilusão.

É o ego que vai fazê-los crer que vocês não podem mais ter-se a um objeto ou a uma pessoa, e que cria o sentimento
da falta ou o medo da falta.

Quando vocês são o que vocês São, isso não pode mesmo aflorar-lhes, nem mesmo tocá-los.
Aí está o real desapego e não naquele que irá fechar-se em uma caverna.

Ele estará ainda mais apegado do que os outros: à sua caverna.
É um erro.

Questão: Poderia dar indicações práticas para viver o esquecimento de Si?

O esquecimento de Si é não mais ver as coisas de maneira projetiva.
Nada mais possuir permite tudo possuir e ser tudo.

Enquanto há, como eu disse, uma projeção, uma apropriação do que quer que seja, vocês não são Livres, porque
toda apropriação, mesmo a mais agradável, remete-os, necessariamente, ao efêmero.

Enquanto vocês creem que há um caminho, enquanto creem que há um corpo, enquanto creem que há chacras,
enquanto creem que há um Kundalini, vocês não superaram o efêmero.

Como eu disse, o que se torna seu Kundalini quando esse corpo não existir mais?
O que se tornam os seus chacras quando vocês morrem?

Como podem vocês reivindicar uma Liberação qualquer, em relação à abertura do que quer que seja, uma vez que
vocês estão além do fechamento e da abertura?

É o ponto de vista que é preciso mudar.
Sair de si mesmo não é recusar a vida, mas é compreender e apreender o sentido do efêmero.

Quando a consciência desaparece, quando esse corpo desaparece, quando esse saco mental desaparece, será que
vocês desaparecem?

A questão principal está aí.
O que é que desaparece e o que é que resta?

Coloquem-se a questão.

Uma coisa é certa, é que quando vocês dormem ou quando morrem, o mundo desaparece, totalmente, para vocês.
Aí se situa a verdadeira aproximação da refutação e do esquecimento.

Tudo ao que vocês se têm, mais cedo ou mais tarde, tê-los-á.
É inevitável, devido mesmo à lei da Atenção e da Intenção.
Porque aquilo ao que vocês se têm procede de uma marca.

Essa marca de posse ou de apropriação foi nomeada linha de predação.
Enquanto a mínima linha de predação existe, vocês não podem ser Livres.

É uma ilusão e uma trapaça.

O único modo de ser Livre é estar desapegado.
Mas desapegado não quer dizer renegar ou fechar-se em lugar algum: é ver claramente as coisas.

E isso se junta à refutação de tudo o que é efêmero.

Esse corpo é efêmero, essa pessoa é efêmera.
O que vocês São é Eterno.

Vocês devem, portanto, distanciar-se do que é efêmero.
Isso volta a perguntar-se: quem comanda em vocês?

Quem dirige em vocês?
Quando vocês compram um veículo, ele lhes pertence, mas jamais viria ao Espírito identificar-se a esse veículo.

É preciso agir do mesmo modo com tudo o que vocês creem possuir, e isso, em todos os níveis.
Mas jamais lhes foi pedido para deixar marido e mulher, ou filho: é uma inépcia, é um absurdo.

O apego resulta diretamente do efêmero.

Questão: Qual é a relação entre Atenção/Intenção e Atração/Ressonância?

A Intenção precede a ação.
Quando vocês agem, nesse saco, vocês definem uma Intenção.

O problema é que vocês se identificam a essa intenção: casar-se com tal pessoa, ter sucesso em tal atividade, tal



profissão ou tal relação.

A Atenção é isso para o que vocês se dirigem, em consciência, para levar a efeito uma Intenção e uma Ação.
Daí decorre a Atração e a Ressonância.

Mas a Atração e a Ressonância podem ser oriundas, justamente, da Atenção e da Intenção, mas vão depender
também da qualidade de sua Atenção e de sua Intenção.

Abandonando-se à Luz, Abandonando o Si, é preciso definir uma Atenção e uma Intenção, não mais sentir-se
concernido e deixar trabalhar a própria Vida.

A Vida agirá sempre melhor do que o ego: é uma característica fundamental.

A Atração e a Ressonância vão manifestar, na ilusão, aquilo a que se opuseram ou ao que vocês projetaram uma
Intenção e uma Atenção.

Mas, em definitivo, qualquer que seja o tipo de resultado (quer ele preencha suas expectativas ou esteja ao oposto de
suas expectativas), vocês não devem ser concernidos nem por um nem pelo outro.

Enquanto vocês se sentem concernidos, vocês se colocam, irremediavelmente, do lado do efêmero.
O Observador não é, absolutamente, concernido pela direção de um resultado.

Ele grava simplesmente, como a câmera, o que se desenrola.
Será que o funcionamento da câmera é afetado pelo cenário?

Felizmente não.

E vocês, como Observadores, se são afetados pelo resultado, vocês não são Livres.

A câmera filma, sem perguntar-lhes sua opinião.
O Observador olha.

Colocar-se ao nível do Observador é, já, sair da Ação/Reação, da Dualidade e não mais estar submisso ao que quer
que seja da relação a esse mundo.

Não há outro modo de ver a Ilusão desse mundo.

Existe um momento observável, no qual o próprio Observador – ou a câmera – desaparece.
O que acontece naquele momento?

Nada mais é gravado.
Não há mais o mundo, não há mais o Observador: há o Absoluto.

Enquanto vocês persistem na observação, enquanto persistirem na Ação/Reação, vocês não podem ser Livres.

As leis da Ação/Reação, as leis do Observador e do Absoluto nada têm a ver um com o outro, mesmo se o Absoluto
compreenda tanto o Observador como a cena de teatro.

Todo apego a um Eu, a uma observação, a um resultado, coloca-os na distância do que vocês São.
É o ego que crê, sempre, que há um objetivo a atingir, um caminho a percorrer. Enquanto não vocês não veem isso

claramente, vocês não podem ser Livres.
Pode dizer-se que vocês não podem reivindicar a Liberdade e conduzir-se como seres que impedem a Liberdade.

Em resumo, a sede de Liberdade e de Liberação afasta a Liberação, porque essa própria sede põe uma distância que
não existe, exceto para o ego.

É um estratagema do ego ou do Si.

Questão: Qual é a diferença entre Infinita Presença, Última Presença e Absoluto?

A Infinita Presença e a Última Presença são o que pode ser chamado, do ponto de vista da Unidade, do Si, como um
momento de um basculamento, no qual a consciência prepara-se para diluir-se e para desaparecer, ela mesma.

O Absoluto desidentifica-os de um corpo, de um mental, de uma identidade, de um mundo.

Eu os lembro de que nada pode ser dito do que vocês São, porque dizê-lo é já sair daí.

Aquele que vive Absoluto, sabe-o instantaneamente, porque ele não é mais identificado ao que quer que seja, nem a
esse mundo, nem a um corpo, nem a um saco mental.

Mas esse Absoluto com forma sabe que esse corpo deve viver e efetuar sua experiência, mas ele não é afetado, de
maneira alguma, pelo que quer que seja.

Ele é realmente Livre, o que quer que aconteça a esse saco, o que quer que aconteça a esse mundo.
Se vocês são afetados pelo que acontece a esse corpo, a esse mental, a essa identidade ou a esse mundo, vocês

não são Livres.

Quando vocês são Livres, vocês sabem instantaneamente, porque reencontram sua natureza, Real e Eterna.
Enquanto vocês se põem a questão, é que vocês ali não estão, porque a Liberdade não pode ser possuída, de

maneira alguma.
É algo que já está aí, que jamais se moveu e que não se moverá jamais.

São vocês que se afastaram dela.

Pouco importam as razões, porque mesmo encontrar a razão, nada resolve.



Explicar como funciona um órgão, nada resolve, mesmo se se possa ali aportar uma solução ou uma terapia.
Isso continuará da ordem do Efêmero porque esse órgão desaparecerá, ele também, no momento em que esse corpo

desaparecer.
Esse saco de alimento nutrirá a Terra, o que quer que vocês pensem.

Questão: Poderia redefinir o que é a Última Presença e a Infinita Presença?

Mas eu acabo de fazê-lo: é o momento em que a consciência sente seu próprio desaparecimento.

É o momento em que a consciência do Si – dita realizada – bascula.
Se posso exprimir-me assim, é o momento em que o espectador que olha a cena de teatro, apercebe-se de que ele

pode levantar-se de seu lugar, sair do teatro e ver que ele sempre esteve ali.

Isso não é uma definição, é uma localização.
Enquanto você é tributário de definições, você se afasta.

Nenhum conceito mental, nenhuma explicação – científica, religiosa, mística – pode dar conta do que você É.
É tudo isso que, justamente, convém soltar.

Querer apropriar-se do que você É, é impossível.
Querer compreender o que você É, é ainda mais impossível.

Só aquele que é Absoluto, vive isso.
Não pode existir qualquer dúvida para aquele que é Absoluto, porque ele sabe que ele É, que ele existe, para além de

qualquer corpo, de qualquer conceito, de qualquer mundo, de qualquer forma, de qualquer Dimensão.

Enquanto há uma vontade de compreensão ou de posse ou de explicação, você permanece na limitação.
É justamente o momento em que você decide abandonar todos os conceitos, todas as identificações, todas as

concepções e todas as projeções, que você pode realmente sair do teatro.

Enquanto você está no teatro, não terá qualquer resposta, tanto para o espectador (ou Observador), como para
aquele que crê desempenhar um papel.

O Absoluto é a-consciência.
É por isso que eu tomei o melhor exemplo: é o momento em que há sono sem sonho. Onde você está naquele

momento?
Quem é você naquele momento?

Quem pode responder a isso?
Enquanto existe uma pessoa é impossível responder.

É preciso soltar tudo e, eu repito, não se enganem sobre o sentido da palavra «soltar».
Trata-se simplesmente de soltar tudo aquilo a que você se têm.

E sair de toda identidade, de toda identificação, de todo papel, de toda função, de toda questão.

Nada se pode dizer sobre o Absoluto, mas aquele que vive o Absoluto não é mais condicionado, nem pelo mundo,
nem por uma forma, ele compreendeu a fraude, não como explicação, mas ele concebe e vive o fato de que, mesmo a

consciência do Si, é uma trapaça.
Mas, para isso, é preciso mudar de ponto de vista, mudar de olhar, esquecer-se de toda definição de Si ou do mundo.

Em outras terminologias, poder-se-ia chamar isso a Renúncia, mas não a Renúncia para ser fechado ou para ser
justamente nunca mais fechado no que quer que seja.

Ora, enquanto existi uma forma, uma Dimensão, um sol, um planeta: há uma forma. Vocês não podem, nem com o
ego, nem com o Si, apreender isso.

No máximo, o Si percebe a ilusão temporal, mas não resolve, de modo algum, a ilusão espacial.
O Absoluto não está nem no espaço, nem no tempo, nem mesmo localizado.

Questão: É agradável ser Absoluto?

Esse gênero de questão não tem lugar de ser.
Para aquele que é Absoluto, mesmo em uma forma, a palavra «agradável» nada representa.

Tudo o que sai de um tempo, tudo o que sai de uma forma e de um espaço, vive o que foi nomeado, pelas Estrelas:
Shantinilaya.

É bem mais do que agradável ou desagradável: é a Verdade, a única.
A noção de agradável remete a uma emoção do corpo de desejo.

Nenhum qualificativo pode mesmo tentar aproximar-se de Parabrahman, mesmo com uma forma.

Mesmo a expressão Shantinilaya, com a palavra Morada, é, para vocês, muito limitadora, porque não há Morada, nem
onde morar.

Mas a expressão é certamente aquela que é a mais próxima dessa Verdade.
Eu havia nomeado isso, quanto a mim, os Pés do Senhor.

Mas, aí também, não há pés, nem Senhor.
É uma metáfora.



Porque enquanto uma forma existe, é preciso efetivamente que essa forma possa – pela via metafórica, imaginada,
figurada, de algum modo – tentar traduzir o que é Parabrahman, de que nada pode ser dito.

Mas, eu repito, aquele que ali está sabe, porque vocês reencontram sua natureza Real, não antes.
Mesmo o Si (se posso exprimir-me assim), em relação ao Absoluto, é uma trapaça.

É uma autocontemplação, uma autossatisfação, que não tem qualquer sentido, saído do efêmero.

O que se torna a Realização quando a pessoa não está mais aí?
O que resta?

Nada, absolutamente, exceto a história ou a memória, que será, em seguida, transformada, é claro.
O Absoluto não é nem agradável, nem desagradável: é a essência da Verdade.

Questão: Entre a consciência na personalidade e a a-consciência no Absoluto, o que é contínuo e o que é
descontínuo?

Mas a consciência da personalidade é descontínua.
A única coisa contínua é o que jamais se moveu: é o centro de todo centro, presente em todo ponto.

Só o movimento é existência, projeção, exteriorização, tomada de forma, qualquer que seja a Dimensão.

O Absoluto não se importa com tudo isso.
Ele não depende de qualquer tempo, de qualquer espaço, de qualquer Dimensão, de qualquer forma, de qualquer

apropriação, de nada do que pode ser conhecido.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.
Vocês não podem imaginá-lo no fim de um caminho, porque não há caminho, não há estrada.

Há o que É, antes que essa excrescência, esse saco de alimento, esse saco mental aparecesse: é o que você É.
Todo o resto é descontínuo, efêmero, ilusório, enganador.

Não existe, para o Absoluto, qualquer representação possível, porque toda representação – qualquer que seja o
suporte dela – é ilusória.

Como eu disse: tente reencontrar o que você Era antes mesmo que o sentido do «eu» aparecesse, antes dos três
anos.

Naquele momento, isso não será uma lembrança, nem uma reminiscência, mas a Verdade.

Não se esqueça de que todo conhecimento nesse mundo é ilusório.
Como eu disse: todo conhecimento é autossatisfação, ignorância.

O único verdadeiro conhecimento consiste em reconhecer que o conhecimento, tal como vocês o chamam, é apenas
uma ignorância, porque aquele que é o Jnani sabe, pertinentemente, o que ele É e ele vê o jogo ilusório de todos os
sistemas de conhecimentos – científicos, morais, sociais, psicológicos – nos mecanismos íntimos desse saco, como

desse saco chamado Universo.
É uma ilusão.

Vocês não podem compreender isso, vocês não podem apreender.
O único modo é a refutação: extrair-se de todas as ilusões, sem rejeitar.

Refutar não é renegar.
Refutar é ver além do que os olhos dão a ver, além do que o mental compreende, além do que a própria consciência

pode viver.

Enquanto vocês jogam o jogo da consciência, vocês não podem ser a-conscientes.
A consciência é uma projeção.

A consciência – disseram-lhes – é uma Vibração.
O Absoluto não é qualquer Vibração, assim como ele não é qualquer consciência.

É Parabrahman, é anterior à criação desse mundo, como desse corpo, como de toda Vida.
Aí está a verdadeira Vida.

Aquele que sabe e descobre que ele jamais se moveu, que ele sempre esteve aí; para isso, é claro, é preciso sair de
todo efêmero, no sentido de «sair» que é extrair-se de todas as ilusões.

Mas toda vontade de ação contra a ilusão mantém a ilusão.
É por isso que não pode haver qualquer caminho.
A própria concepção de um caminho é uma ilusão.

Será que vocês colocam a questão, quando dormem, do que vocês São?
Será que resta algo ao nível do efêmero, desse sono sem sonho?

Mesmo aquele que é Turiya mantém a ilusão, mesmo no Samadhi, porque ele recusa apagar-se: ele quer manter uma
perenidade no que é ilusório.

É impossível.
Apenas reencontrar o que você jamais deixou, o que você É, para além de toda forma e de todo mundo, libera-o.

Todo o resto confina-o em níveis, como se pode dizê-lo, mais ou menos agradáveis.

Questão: Por que o Absoluto permitiu todas essas experiências mais penosas?

Mas ele nada permitiu.



Ele É, de toda Eternidade.
Toda experiência, mesmo penosa, é efêmera.

São os mecanismos da própria consciência que criam a exteriorização, a projeção, a ilusão.
Enquanto você crê que é penoso, você ali está submissa.

O Absoluto não é concernido nem pelo penoso, nem pelo leve.
Ele contém tudo, ele suporta tudo, mas ele não é concernido.

É a consciência que é concernida.

Questão: Qual é a natureza da Consciência em relação ao Absoluto?

Mas eu acabo de dizê-lo: é uma projeção, em uma forma ou em um espaço, em um tempo ou em uma Dimensão.
É uma experiência.

Mas o Absoluto não se importa com a experiência: ele jamais se moveu.
Você não pode definir o Absoluto, nem mesmo tentar defini-lo em relação à consciência.

Enquanto há consciência, há ilusão.

O Absoluto não se apropria, e eu posso mesmo dizer que ele não se descobre, uma vez que ele sempre esteve aí.
É você que se afastou dele.

Enquanto há consciência – limitada ou ilimitada – há identidade, há projeção, há agradável e desagradável, há
experiência, há tempo, há espaço, há Dimensão.

Mas, o Absoluto não é concernido por isso.

Enquanto você crê ser uma identidade em uma pessoa, você está apegada a esse corpo, você está apegada a essa
consciência.

Aquele que é Absoluto é Liberado de todas as suas crenças, de todas as suas experiências, de todas as suas
ilusões, as dele como aquelas dos outros.

O Absoluto não é nem uma criação, nem uma re-criação, nem uma des-criação.
Ele não é concernido pelo movimento, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela consciência.

Ser Absoluto em uma forma, é o momento no qual não existe mais percepção, mais concepção, mais qualquer sentido
da mínima identidade, nem da mínima palavra.

Aquele que o vive, sabe disso.
Em momento algum ele pode duvidar disso.

Porque ele reencontrou o que jamais perdeu e o que ele sempre foi.
Só a consciência brinca de querer compreender ou de querer viver algo.

Enquanto existe essa vontade de viver algo, há uma distância que é colocada, também ilusória, mas que é vivida
como real pela consciência; quer ela seja dividida ou Unificada.

É preciso fazer cessar todo «eu», toda identidade, toda experiência.
Não interrompendo, porque se você interrompe – por uma vontade qualquer – a experiência, você a reforça, em outro

tempo, em outra forma.

Questão: Se a consciência é projeção, ela é uma projeção do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode projetar-se, uma vez que é Absoluto.

Questão: De que a consciência é, então, a projeção?

Dela mesma.
Da Fonte.

Da Unidade.
O Absoluto não é concernido por qualquer consciência.

Só aquele que ali está sabe disso.
Porque não há mais qualquer dúvida, não há mais qualquer questão, qualquer interrogação.

Ele não é mais localizado a uma consciência, a um corpo, a um mundo, a uma Dimensão, a um estado ou ao que quer
que seja.

O problema é que a consciência – qualquer que seja, separada e dividida, como Unificada – definir-se-á, sempre, em
relação a ela mesma, em relação a uma percepção, em relação a uma concepção, em relação a uma vivência.

O Absoluto não é concernido por isso.

Só aquele que se extrai de toda manifestação, de toda consciência, de toda projeção, de toda identidade, de todo
mundo, de todo tempo, de todo espaço (em suma, de tudo o que pode ser reconhecido ou conhecido), é Absoluto.

Mas, enquanto você permanece na consciência, a sua, qualquer que seja (Unificada ou dividida), o Absoluto
permanece-lhe inacessível.

E, no entanto, é o que você É.

Questão: que são a Fonte e a Unidade em relação ao Absoluto?



O Absoluto contém – se posso exprimir-me assim – a Fonte e a Unidade.
Mas a Unidade e a Fonte não são o Absoluto.

Eles são uma emanação dele, uma conscientização, uma localização, no espaço, nas Dimensões.
Mas o Absoluto não é um espaço, nem um tempo, nem uma Dimensão.

Você não pode apropriar-se dele, nem em conceito, nem em percepção, nem em Vibração.
É, justamente, quando tudo isso cessa que você É Absoluto.

Questão: Em que o Absoluto teria «necessidade» de emanar?

Mas o Absoluto não tem necessidade de nada, uma vez que ele É, de toda Eternidade!
Ele sustenta a emanação, ele mesmo.

Ele não é a Fonte, ele não é a Unidade, mas ele o permite, pelo que ele É (não por uma ação).

Enquanto há ação, há tempo, espaço, Dimensão, identidade.
Mas nada de tudo isso é Absoluto.

Você não pode compreender o Absoluto.
É a partir do instante que você aceita que nada há a compreender, nada há a apreender, nada a experimentar, nada

a conscientizar-se, que você É Liberado.

Questão: Como o Absoluto pode aparecer ou revelar-se a um momento mais do que em outro, sabendo que o tempo
não existe para ele?

Mas o Absoluto não tem que aparecer, uma vez que ele sempre esteve aí.
Como é que ele poderia aparecer?

Nem revelar-se.

É sua consciência que está afastada dele ou que se crê afastada. Eu repito, o Absoluto não é uma experiência, não é
nem um tempo, nem um espaço, nem um estado.

Aquele que é Absoluto sabe disso.
Porque toda projeção, toda consciência, toda identidade, todo tempo, todo espaço, desaparece, porque efêmero.

É o momento em que não há mais qualquer percepção.
Este momento não é um momento porque, vivendo-o, você se apercebe que isso sempre esteve aí.

Como poderia ser de outro modo?
Não há um momento no qual algo se desvenda, no qual algo aparece.

É um ponto de vista exterior.

Esta a-consciência desvenda-se a você no momento em que toda consciência cessa, toda identidade cessa, toda
forma cessa, o mundo cessa: o que a personalidade chamaria o neant.

O que a consciência da Unidade, ou o Ser Realizado não pode ver, porque ele banha na Luz.
Mas banhar na Luz não é Ser a Luz.

É ainda uma tomada de forma, é ainda uma identidade.

Esse estado além de todo estado, Parabrahman, Absoluto, Liberado Vivo, está presente de toda Eternidade; não se
importa com a Fonte, com uma Dimensão, com uma forma, com um corpo ou com uma consciência.

É o que voce É.

Mas você não pode apropriar-se do que você É.
Você não pode ver o que você É.

Você não pode compreender o que você É.

Eu repito que não há outro modo de ali chegar que não a refutação, o Abandono do Si, o que eu nomeei «esquecer-
se de si mesmo».

Você não pode estar localizado ou identificado, e Ser Absoluto.
E, no entanto, é o que você É, de toda Eternidade, de todo tempo, de todo espaço, de toda Dimensão, para além de

todo corpo.

Aquele que é Absoluto não o vive como experiência ou como estado.
Ele o vive como a única Verdade, bem além de sua pessoa, bem além desse mundo, bem além de sua própria

consciência.

Questão: A refutação seria aceitar o inaceitável para bascular alhures imediatamente?

Mas não há alhures: é uma ilusão da própria consciência, do ego que tem medo. Porque o ego vai chamar a isso o
neant.

Ele vai chamar o Absoluto: absurdo.
Porque a consciência apenas pode definir-se através de uma projeção, de uma identidade, de uma Dimensão, de

coordenadas precisas.



Não há alhures.
Vocês não podem, de maneira alguma, representar o Absoluto.

Enquanto existe uma vontade de representação, de comparação, de identidade ou de identificação, vocês se
enganam a si mesmos.

Lembrem-se: o que se torna esse saco de alimento quando ele desaparece?
O que se tornam seus pensamentos quando o saco mental desaparece?

Vocês sabem?
Vocês não podem saber e, no entanto está aí.

Isso sempre esteve aí, independentemente desse saco, independentemente desse mundo, independentemente desse
universo.

Questão: Os Anciões, as Estrelas, os Arcanjos têm, no entanto, uma identidade?

Não há qualquer identidade.
Há elementos efêmeros, arranjados por uma razão precisa, quer eles se chamem Anciões, Estrelas ou Arcanjos.

Nomear é, já, não mais ser Absoluto.
Há a identidade, mas vocês não estão limitados por uma identidade.

Quando os Arcanjos dizem que eles estão em vocês, eles estão.
Onde é o lugar, em você, onde estão os Arcanjos?

Enquanto você está em uma consciência projetada, você não pode vê-lo.

Um Arcanjo, um Ancião não é tributário de uma forma, nem de um tempo, nem de um espaço, nem de uma
localização.

É sua Consciência limitada que se imagina que é assim, no ilimitado.
Porque sua consciência, na personalidade, necessita da presença de uma forma, de um tempo, de um espaço e de

uma Dimensão.
Vocês nada são de tudo isso.

No Absoluto você pode ser toda forma, toda Dimensão, todo espaço, todo tempo, toda representação, toda projeção,
sem, no entanto, ser nenhuma.

Nenhuma consciência pode apreender isso.
Á justamente o obstáculo, que é a consciência.

Uma vez que a consciência apenas pode funcionar através de uma distanciação e de uma separação (entre um
Arcanjo, um Ancião, uma Estrela, um corpo, um gato, um cachorro), vocês estão submissos à ilusão da forma.

Mas, se você remonta de próximo em próximo, a matéria (como vocês dizem) que constitui um cão, é a mesma que
aquela que constitui um homem, um átomo, um universo.

É apenas um aspecto de forma, é apenas uma consciência diferente.
Mas nada de tudo isso é Absoluto e É, no entanto, Absoluto.

Enquanto há dependência, enquanto vocês são tributários de uma definição, de uma forma, de uma consciência,
vocês não são Livres.

Questão: Poderia desenvolver sobre o princípio da investigação?

A investigação consiste em ver claramente o que é ilusório, o que é efêmero, o que é atribuído a uma forma, a um
pensamento, a uma ideia, a um mundo.

É destinado a mostrar tudo o que é efêmero.

Tudo o que cai sob os sentidos, tudo o que cai sob uma compreensão, é efêmero.
Não há questão «quem sou eu?», uma vez que vocês são o Absoluto.

Colocar a questão do «quem sou eu?» é já uma exteriorização.

O «Eu Sou» é, certamente, uma primeira etapa.
O «Eu Sou Um» é uma vivência da Unidade da consciência.

Mas, são apenas etapas.
Mas essas etapas não são lineares, nem hierárquicas, nem valorizadas.

Não é preciso conceber o Absoluto como uma finalidade.
Não pode haver finalidade ali.

É o que vocês São, de toda Eternidade.
Mas, eu repito, enquanto não há Abandono do Si – esse famoso inaceitável – vocês não podem reencontrar,

realmente, o que vocês São.

E, eu repito, o termo «reencontrar» nada quer dizer, uma vez que isso não tem que ser encontrado.
É todo o resto que deve ser refutado, como efêmero, ilusório, tributário de um elemento ou de outro, de um tempo ou

de um espaço, de uma forma ou de outra forma.
O problema da consciência é que ela funciona, mesmo na Unidade, como uma forma de distância.

A Unidade põe fim ao distanciamento, mas não põe fim à forma e à distinção de formas.
Aquele que está na Unidade, no Si, pode Fusionar com o Sol, com um Arcanjo, tornar-se esse Arcanjo: mas há, ainda,



uma forma.
O Absoluto não se importa com todos esses jogos.

É o Centro, presente em todo ponto.

Mas, eu repito, vocês não podem apreendê-lo, de maneira alguma.
Em contrapartida, vocês podem claramente ver, compreender e apreender tudo o que é efêmero.

Aí está a refutação, aí está a mudança de ponto de vista, de olhar.
Não antes.

Questão: O Absoluto seria também o fim das palavras?

Mas a palavra existe apenas nessa Dimensão na qual vocês estão.
Nas Dimensões que vocês nomeiam Unificadas não há palavra: há Radiação e Vibração.

A palavra é uma compartimentação, uma projeção, um conceito adaptado a um determinado mundo, do mesmo modo
que o olho é adaptado a esse mundo.

Mas, a partir do momento em que vocês veem além da Ilusão, para que serve o olho, exceto nesse mundo?
Será que vocês creem ter olhos quando estão mortos?

Um cérebro?
Uma bomba cardíaca?

Deem-se conta da estupidez.

Vocês projetam quadros de referência a partir de onde vocês estão.
Isto é estupidez, porque vocês partem do princípio de que o que vocês experimentam o que vivem, continuará

alhures.
Aí está a Ilusão.

Quando vocês não têm mais forma, quando o saco de alimento desaparece, quando o saco mental desaparece, o
que é que resta?

Nada.
Será que vocês têm necessidade de sentidos para ver, para ouvir, para tocar?

Absolutamente não.
Portanto, vocês veem, efetivamente, que seu modo de ver e de perceber é ligado à sua condição atual.

E que esta condição leva-os a colocar o princípio de uma continuação que existe apenas no mental.
Quando o saco de alimento retorna à terra, o que é que vocês levam?

Reflitam.
Vocês não têm a resposta: não pode haver uma.

Vocês nada levam.

Ora, a personalidade, como o Si, vão, ambos, negar esse princípio e declarar-se imortais.
O que é que resta quando vocês desaparecem?

Vocês não levam nem seus olhos, nem seu coração, nem suas mãos, nem seus pés, nem seus sentidos.
Então, o que resta do que vocês conhecem?

Estritamente nada.
Vocês têm uma resposta para isso?

Vocês não podem tê-la; é como para o Absoluto.

Questão: Por que alguns refutam tudo depois uma tragédia e, outros, depois uma forma de ascese feliz?

Mas isso não faz qualquer diferença.
É preciso compreender e aceitar que, para uma forma efêmera que é esse saco (mental ou de alimento), nada há de

pior que seu próprio desaparecimento.
Porque isso o põe em face da autossatisfação de suas crenças, da autossatisfação de sua imortalidade: e é

certamente o choque o mais importante.
Porque é apenas nessa situação de choque que vocês se dão conta de que tudo isso é uma tragédia, mesmo feliz.

Isso nada quer dizer.

Pouco importa o caminho: não há caminho.
É apenas em uma forma de urgência, qualquer que seja esta urgência, que geralmente o Absoluto desvenda-se.

Porque vocês se desvendam, vocês mesmos, na trapaça.
Enquanto o efêmero não é colocado de frente, justamente, ao seu efêmero, ele se crê eterno.

E enquanto ele se crê eterno, ele se trapaceia a si mesmo.

Questão: O Absoluto não se importaria com o que quer fosse, na realidade?

O Absoluto, efetivamente, não se importa com o que quer que seja, porque ele nada é do que quer que seja.
Enquanto você crê que há algo a fazer, você se engana, você mantém sua própria ilusão.

Todo o problema vem da identidade a uma forma, a um saco, a uma vida, a uma ideia.

Enquanto isso existe, você se trapaceia a si mesmo e não muda de ponto de vista.
Coloque-se a única questão, não de onde você vem (porque você vem de lugar algum), mas o que você É quando



você dorme?
Enquanto seu ponto de vista é centrado em uma forma, em um tempo, em um espaço, em um destino, em uma

história, em uma percepção, há trapaça.
Nenhuma Verdade pode existir aí.

E eu entendo por Verdade o que não é afetado nem por um tempo, nem por um espaço, nem por uma ideia, nem por
um conceito, nem por uma percepção: por qualquer sentido e por qualquer consciência.

Aquele que é capaz, não de meditar, mas de não mais interferir com um corpo, com uma forma, com um mundo, com
uma ideia, com um conceito, com um sentido de propriedade, qualquer que seja, é Absoluto.

Ele não é mais afetado pela forma, ele não é mais afetado pelo mundo, mesmo se essa forma ali esteja submetida.
É efetivamente, portanto, uma mudança de ponto de vista e de olhar: é a perda de toda vaidade, de todo orgulho, de

crer-se o que quer que seja.

Questão: O que é o Eterno em relação ao Absoluto?

O Absoluto É a Eternidade.
A Fonte não é a Eternidade, uma vez que ela parte de um ponto, ela se nomeia: a Fonte.

Todos os processos, espaciais e temporais, que vocês vivem (sejam as Vibrações, seja a percepção do que vocês
nomeiam o Canal Mariano), têm apenas um único objetivo: é de fazer cessar toda distância e toda separação.

Aí está a Eternidade.

A Eternidade não repousa em nada de efêmero, em qualquer movimento, nem em um finito, nem em um infinito, mas
em um indefinido.

Não é a mesma coisa.
Porque assim que há definido, finito ou indefinido, definição, há a separação.

Questão: Os protocolos cristalinos, os exercícios respiratórios que são propostos atualmente pelos outros
intervenientes, são facilitadores no desvendar do Absoluto?

Mas o Absoluto não pode ser desvendado!
Tudo o que vocês utilizam (o corpo, os chacras, os cristais) são apenas divertimentos.

À força de divertir-se, virá um momento em que o Absoluto revela-se.
Mas não são vocês que vão a lugar algum.

A Consciência (isso foi repetido em todos os sentidos) é uma Vibração.
No Universo, tudo é Vibração.

Nas Dimensões, tudo é Vibração.
Na Consciência, as consciências, tudo é Vibração.

O Absoluto não é uma Vibração.
Mas vocês devem, efetivamente, experimentar o que são as Vibrações para aproximar-se da Infinita Presença.

Tudo está em seu lugar.
Mas, se vocês fossem capazes de sair de toda identidade, efetivamente, vocês não teriam necessidade de nada

mais: mas é instantâneo.

Ora, vocês recusam o instantâneo porque, para vocês, o instantâneo, de seu ponto de vista, é efêmero.
Eu falo, efetivamente, do instantâneo e não do tempo presente.

Ora, justamente, é no instantâneo (desprovido de qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer identidade
e de qualquer mundo) que é o Absoluto que vocês São.

Mas é mais fácil para um observador que olha a cena de teatro, pensar em sair do teatro para ver que ele não existe,
do que para aquele que atua na mesma cena, na cena do teatro.

Porque este não pode conceber, imaginar, perceber ou considerar que isso não existe.
Se vocês fossem capazes de dormir todo o tempo, sem sonho, sem morte, vocês seriam Absolutos,

instantaneamente.
É o que vocês São.

Toda a problemática releva da consciência e da identidade.
Eu repito, lembrem-se de que vocês são condicionados por uma forma, vocês são condicionados por um mundo.

Mas vocês não são nem um mundo nem uma forma.
É um erro de apreciação.

Vocês não podem encontrar o que vocês São, diferentemente, que não pela refutação.

É no momento em que cessa todo sinal, toda consciência, toda Vibração, toda percepção, toda identidade e todo o
mundo, que vocês são Absolutos.

É quando vocês se apercebem (e é uma metáfora) que, não tendo mais forma, não tendo mais pensamento, não
tendo mais identidade, não tendo mais marcador, não tendo mais consciência, que vocês São, nesse momento,

Absoluto.



Aí está o Absoluto.

Mas enquanto existe o mínimo marcador, o mínimo sentido de um «eu» ou de um Si, vocês não são Livres, uma vez
que vocês são tributários desse «eu», desse Si.

A instantaneidade não pode ser encontrada nessas circunstâncias.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI saúda-os.
E eu os lembro de que além da compreensão de minhas palavras faladas, há outro estágio de compreensão, que é

ler.
Mas eu não falo de compreender palavras, ouvidas ou lidas, mas ir além.

Eu tive a ocasião de dizer que quando vocês não compreendem, é já três quartos do trabalho, de fato.
O último quarto é compreender que não há trabalho.

Enquanto vocês compreendem, há apenas ignorância, porque toda compreensão refere-se, necessariamente, ao que
vocês conhecem.

Justamente, é quando não pode existir a mínima compreensão, a mínima percepção, a mínima identidade, que vocês
se aproximam de si mesmos.
Isso não é um deslocamento.

Se vocês aceitam isso, constatarão por si mesmos que não há qualquer trabalho, qualquer esforço.
O que eu chamo, sem parar, mudar de olhar ou de ponto de vista.

Porque seu ponto de vista, enquanto é definido pelo conhecido, o cognoscível, o explicável (que os leva a uma
experiência conhecida) continuará e permanecerá, sempre, uma Ilusão.

Então, BIDI saúda-os.
Até logo.

Mensagem de BIDI no site francês Autres Dimensions:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1603
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“O aspecto Vibral se exprime através do idioma francês. Há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações
muito melhor do que quando elas escutam simplesmente uma tradução.” OMRAAM (Aïvanhov) (18.09.2012) 

~ ESTADO DE GRAÇA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores e Liberados, e Sementes de Estrelas, permitam-me
instalar-me ao lado de vocês, a fim de viver um momento de Comunhão e de Graça, antes que eu realmente

entregue, pela Vibração, pela Luz e pelas minhas palavras, alguns elementos suplementares referentes à
Graça e ao Abandono.

Vivamos juntos a nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Graça é um estado, o estado de Graça, acompanhando o Samadhi, no qual o conjunto dos acontecimentos
da sua vida, em meio a este mundo, desenrola-se na mesma intensidade e na mesma equanimidade, na

mesma Paz, na mesma Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.
Um dos melhores exemplos de estado de Graça, vivenciado sobre esta Terra, o foi por algumas Estrelas.

Algumas delas, pela sua Transparência, pela sua Humildade, pela sua Unidade, mostraram e demonstraram
este estado de Graça.

Para isso, eu os convido a reviver e a reler o testemunho delas.
A maior delas foi a menor, aqui, entre nós.

Ela se nomeia Teresa do Menino Jesus, ou TERESA DE LISIEUX (ndr: ver especialmente o testemunho de
TERESA DE LISIEUX em suas intervenções de 11 de abril de 2011 e de 03 de setembro de 2012) (1).

A Graça manifestada propicia viver a Simplicidade.
O estado de Graça confere a absoluta certeza da Luz, e do Futuro em meio à Eternidade, que faz com que

nada, em meio à personalidade, possa ser afetado por qualquer elemento ou evento da sua vida, que ele seja
feliz ou infeliz.

Algumas Estrelas falaram da Divina Providência, do Abandono ao CRISTO.
Não importam as palavras: a vida delas é um testemunho.

***

Viver a Graça, viver o estado de Graça, necessita do Abandono de toda veleidade da personalidade, como do
Estado de Ser, como do Si.

Não pode existir estado de Graça enquanto houver uma identidade, enquanto vocês não tiverem se tornado
Transparente e Humilde, deixando trabalhar, no que vocês creem ser, a Luz, na sua totalidade.

Fazendo de vocês os Filhos Ardentes do Sol, ou KI-RIS-TI.
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Algumas Estrelas lhes falaram de Desposar o CRISTO, ou de manifestar a sua União com Ele.
Além de toda noção religiosa, além de toda noção histórica, o princípio é sempre o mesmo: o Abandono do Si,

o Abandono de uma história, o Abandono da sua própria vida a esta Divina Providência, nomeado estado de
Graça.

A Inteligência da Luz é o motor.
O elemento desencadeante nesta sua capacidade para deixar trabalhar a Luz, sem jamais interferir, nem

decidir, nem manifestar o que quer que seja que vá ao encontro da Luz.

***

A personalidade, mesmo abrigando a Luz, irá sempre ao encontro da Luz.
Tornar-se a Luz não é somente ter coração, mas, se tornar o Coração.

O serviço sem o Coração é apenas um timbale ressoante que impede o ser de encontrar a Paz, a serenidade,
e de viver sem medo algum: nem da sua morte, nem de qualquer desvantagem.

O Abandono do Si, o Abandono à Luz, tais como eu lhes apresentei (ndr: ver em particular a intervenção de
ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), foram, para muitos de vocês, o caminho real a seguir para viver o estado

de Graça.
O estado de Graça jamais procura qualquer vantagem pessoal, já que não existe mais, para essas almas, nem

pessoa, nem alma, voltada para a matéria.
As circunstâncias deste mundo, nomeadas Liberação, chamam-nos, cada um à sua maneira, a viver este

estado de Graça.
O efeito está diretamente ligado à progressão da Onda da Vida, à progressão do Supramental, e à não
interferência, à não ingerência, de qualquer vontade pessoal, de qualquer ideia ligada à personalidade,

referente ao Futuro, referente à Ascensão, referente até mesmo a alguma vantagem podendo ser manifestada
na sua vida.

***

Aquele que vive o estado de Graça doa-se, na totalidade, ao outro, porque ele sabe, porque ele Vive, que ele É
o outro.

Que isso seja nomeado o Caminho da Infância, a Humildade, a Simplicidade, a Integridade, ou a Transparência,
isso remete, inelutavelmente, ao centro do Centro, ao coração do Coração, no Princípio onde o Amor eclode.
Não aquele que se imagina, não aquele que se projeta, não aquele que se deseja, mas, sim, isso estabelece
Vocês mesmos, enquanto Fonte e nutridores de Vocês mesmos, não em uma pessoa, mas em meio ao que

foi nomeado Absoluto.
O estado de Graça não pode existir enquanto houver a menor veleidade, a menor vontade, a menor apreensão

da sua vida, sobre este mundo.
Isso não é nem uma demissão, isso não é uma alienação, mas, sim, tornar-se como um cristal, deixando

passar a Luz sem desviá-la, sem ali interferir, e sem ali colocar o que quer que seja pertencente à identidade
efêmera, deste corpo e desta pessoa nos quais vocês estão.

O estado de Graça se traduz por um Samadhi permanente, mesmo se, é claro, uma alma como TERESA não
puder exprimi-lo com palavras, expressas por alguns Irmãos e por algumas Irmãs humanos vivendo no oriente.

Ela foi, entretanto, o exemplo vivo.

***

Hoje, mais do que nunca, tornar-se Humilde e tornar-se Transparente, necessita do desaparecimento total do
que faz a identidade de uma pessoa, em meio a uma vida, em meio a uma função, em meio a uma progressão.
Viver o Presente é também um pré-requisito, e isso corresponde à instalação em meio a Hic e Nunc, ou seja,

no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora não se importa com o amanhã.

O Aqui e Agora em nada é impactado pelo ontem.
 Os poucos elementos que eu dei a vocês, acompanhados pela minha Comunhão, ajudam-nos a redefinir o

sentido de quem vocês São, hoje, neste instante.
Aí onde vocês estão, irá definir ali onde vocês estarão.

Não pode ali ter sentimento de progressão, porque tudo está Consumado, no Aqui e Agora, não dependendo
de qualquer circunstância, nem da sua vida, nem deste mundo.

Isso está em instalação, sobre a Terra, para as almas ditas “de boa vontade”, abrindo-se à penetração da Luz,
à fecundação e à Liberdade da Onda da Vida.



***

Viver isso é não mais ser afetado por qualquer pensamento, por qualquer decisão, por qualquer estado outro
senão o estado de Graça.

O Abandono do Si confere isso.
O Abandono do Si é Liberador, nele mesmo, Liberando a personalidade da sua projeção em um futuro, como

da sua marca procedente de algum passado.
Aqui e Agora, Hic e Nunc, é, portanto, o pré-requisito para a Transparência.

Instalando-os, de maneira definitiva, na Graça do Absoluto, no estado que não pode ser afetado por nenhum
outro estado, e que está então além de todo estado.

Vocês são, hoje, acolhidos e esperados neste estado.
Mais do que nunca, o impulso da Luz Vibral, o Supramental, o impulso novo da Onda da Vida, que nasce hoje,
até o seu encontro Micaélico (ndr: em 22 de setembro, às 22 horas, hora francesa [17h00 – hora de Brasília;

21h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes do encontro marcado para esta data por MIGUEL e MARIA no final
da intervenção), irá permitir-lhes, se tal for o seu Abandono, se tal for a sua Graça, viver o estado de Graça, na

permanência, na Eternidade e na Verdade.
Para isso, absolutamente nada do que constitui uma personalidade deve passar perto, nem mesmo se

manifestar.
Aí se encontra o que foi nomeado a Porta Estreita, o Sacrifício do efêmero, em prol da Eternidade.

***

O Estado de Graça, o Samadhi e o Abandono, traduzem então a Realidade da sua Vivência, não através de um
desejo, não através de um objetivo, mas, sim, na instalação, além de todo objetivo, além de todo passado,

além de todo futuro, no Instante Presente do Aqui e Agora.
Não pode ali haver outra solução, não pode ali haver outra possibilidade, durante este período, de se instalarem

no Absoluto.
E de ser o que vocês São, em Verdade, além de toda ilusão, de todo efêmero, de toda pessoa, e de toda

vontade de identificação, mesmo em um caminho nomeado espiritual.
Isso fica acessível, de maneira ainda mais imediata, ainda mais flagrante, a partir do instante em que vocês

aceitarem, não somente se desprender, mas deixar tudo o que lhes é conhecido (da sua pessoa, da sua vida).
Isso acontece Aqui e Agora, Hic e Nunc.

Isso não requer qualquer mudança exterior.
As mudanças exteriores virão, por si só, acolhê-los, quando a hora chegar.

***

Tudo já está aí, em vocês (pela Comunhão, pela Fusão, pela Dissolução, pelo Encontro com os Duplos,
pelos Samadhi), para viver o que vocês São, além de toda identidade, além de toda ressonância, além de toda

implicação.
O estado de Graça é a Paz, o estado de Graça é Shantinilaya, no qual nada mais pode existir, senão a Morada

da Paz Suprema.
A exemplo, aí também, da Estrela abordando isso, MA ANANDA MOYI, que ilustrou, pela sua vida, o que vocês
São, em Verdade (ndr: ver em particular sobre este tema as intervenções de MA ANANDA MOYI de 08 de abril

de 2011, de 06 de junho e de 21 de julho de 2012) (3).
Enquanto vocês estiverem apegados ao que vocês veem, enquanto vocês estiverem apegados a uma forma
(mesmo a sua), enquanto vocês estiverem apegados a uma projeção em um futuro, mesmo através do que

vocês poderiam nomear um acontecimento a vir (portanto inscrito, e bem real), vocês não são Livres.
Ser Livre é estar Liberado.

É ser percorrido pela Onda da Vida, pelo néctar da Vida.
Deixando-se viver este Samadhi perpétuo, este estado de Graça, esta Felicidade, esta Transparência total,

onde nada do que existe vocês podem interferir, nem reagir, no que é nomeado ambiente ou exterior.
Porque no estado de Graça e de Abandono do Si não existe mais diferença entre o Si e qualquer outro Si, não

existe mais diferença entre o sentido de uma identidade e de alguma outra identidade qualquer.
A isso, vocês são levados a concretizar, vocês são levados a conscientizar, vocês são levados a manifestar.

***

Mais do que nunca, o encontro que está chegando vai intimá-los, enquanto Advertência, a realizar o que vocês



São, na Paz, na Alegria, e na Transparência.
Apreendam-se bem de que somente a resistência a isso é sofrimento.

Apreendam-se bem de que somente o não desprendimento total implica em sofrimento e em dor.
Aquele que está instalado no estado de Graça, pela Transparência e pelo Abandono do Si, não pode ser

afetado, de maneira alguma, por qualquer circunstância da sua vida, como por qualquer circunstância deste
mundo: há Plenitude do Hic e Nunc, Plenitude do Aqui e Agora, Plenitude do Samadhi, Plenitude da Morada da

Paz Suprema.

***

Durante este período, muitas Comunhões vão ser oferecidas e entregues a vocês.
Como foi dito, chamem por nós, passem o seu tempo na nossa Comunhão, na nossa Presença, e na nossa

Alquimia.
Porque é nesse nível que se realiza a Verdade Absoluta do que vocês São, além de toda identidade, de toda

presença, aqui mesmo, sobre este mundo.
Estar Presente à Luz, e não mais ao Si, é o Abandono do Si.

E é, portanto, o estado de Graça, que muitos de vocês são levados a manifestar, a irradiar, a Ser, além de todo
sentido, além de toda percepção, além de toda Vibração de qualquer elemento deste corpo, da pessoa que

vocês acreditam ser, até agora.
Dessa maneira, enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho convidá-los a viver esse desprendimento

Final, disso ao que vocês acreditam manter.
A fim de estabelecê-los neste Abandono.

A fim de viver a Liberação, o Encontro com KI-RIS-TI, o Encontro com a Eternidade.
De maneira a serem os pioneiros desta etapa Final, de maneira a poderem Ser os ressonadores, Ser o

Coração, Ser o Amor.
Não procurar o Amor, mas Ser a Luz, que não é mais exterior, nem Interior, mas que É a sua natureza, em

Verdade, mesmo se este corpo opaco permanecer ainda algum tempo com vocês.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês.
Elas os convidam, pela Vibração e pela minha Comunhão, pela minha Presença ao lado de vocês, a soltar tudo

o que não é da Alegria, a soltar tudo o que pode ser sofrimento, a soltar tudo o que pode estar inscrito na
pessoa efêmera.

E a abrir os braços, e o Coração, ao que vocês São, a fim de Estar, Aqui e Agora, Hice Nunc, na Verdade
Absoluta da Morada da Paz Suprema.

A fim de poder, durante esta fase que está se abrindo, manifestar o estado de Graça, no qual irá se nutrir o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs humanos, conhecendo-os ou não.

Enquanto Libertadores, pela Transparência e pela não ingerência da pessoa em meio ao que vocês São, irá se
manifestar a vocês o Encontro com CRISTO, o Encontro, como vocês jamais vivenciaram.

Levando-os à Dissolução de todo efêmero, e à sua Presença e instalação em meio à Eternidade, muito além
do Estado de Ser, muito além de uma Dimensão, muito além das suas Origens Estelares, muito além das suas

Linhagens.

***

Isso está acessível a partir de hoje, e vai, durante os próximos dias, demonstrar-lhes a Ação da Luz, se vocês
aceitarem soltar e serem Transparentes.

Lembrem-se de que nós estamos aí para vocês, de que vocês podem nos chamar a qualquer momento.
Haverá sempre um Ancião, uma Estrela, ou um Arcanjo, que estará aí.

Deste Encontro, desta Comunhão, desta Fusão, desta Dissolução, irá resultar a Shantinilaya.
O estado de Graça irá se tornar, então, não mais uma experiência, mas o seu estado, instalado na

permanência, mesmo se este corpo ainda permanecer sobre esta Terra.
Assim, enquanto Arcanjo da Relação, eu os convido à Paz, eu os convido à Comunhão, eu os convido à

Transparência, eu os convido a soltar tudo o que vocês acreditam ter.
Eu os convido a soltar o conjunto de tudo o que os faz resistir à Luz, resistir ao seu próprio Abandono e à

Verdade do Último.

***



Vivamos a Comunhão da sua Presença e da minha Presença, Aqui e Agora, na Alegria e na Paz.
Soltemos, juntos, todo sofrimento.

Soltemos, juntos, toda ilusão e todo efêmero.
Eu os convido ao coração do Coração, ao centro do Centro.

Eu os convido à Eternidade e à Beleza.
Eu os convido a se encontrarem.

Eu os convido a Ser esta Verdade que vocês São: o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Sementes de Estrelas, é tempo de rebentar, Estrelas.
Estrelas de Amor, iluminando a noite ilusória da pessoa, para o conjunto deste mundo.

Libertadores da Terra, sejam o Fogo e sejam Transparentes, forjem na Eternidade da Morada da Paz Suprema.
Soltem, e acolham a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade.

O estado de Graça é um abrasamento, como uma miríade de Estrelas, vindo do centro do Centro, percorrendo
este corpo, restituindo-o à sua Magnificência eterna.

Vivamos a Água do Alto, o batismo do Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês são convidados ao Casamento Final, à Festa de Luz.
Estado de Graça.

Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Lembrem-se: isso é agora, Hic e Nunc.
A hora do acolhimento da totalidade da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu estou ao lado de vocês, e eu estou em vocês, porque vocês Estão em mim.

Entre nós, nenhuma distância e nenhuma separação.
Eu os convido, porque vocês são os convidados das Núpcias de Luz.

Permaneçamos assim na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da escuta, além do acolhimento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da Água, além do Fogo, na Terra Ressuscitada à sua Eternidade, eu vim transmitir-lhes o que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o que vocês São, e vocês São o que eu sou: ANAEL, Arcanjo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a sua Morada, que a Paz seja eterna.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês a Beleza.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu rendo Graças à sua Graça, e eu acrescento a minha Paz à sua Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês que São, ao soltar, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Vocês que soltam toda pretensão da pessoa, para não mais ser alguém, aqui, aí onde vocês estão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças ao seu Abandono.
Comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

***********

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “... eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – TERESA DE LISIEUX (11.04.2011 e 03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
*

2 – ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (08.04.2011, 06.06.2012 e 21.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou MA ANANDA MOYI.

Irmãs e Irmãos da humanidade, presentes sobre esta Terra, eu me dirijo a vocês, ao mesmo tempo, como
Estrela AL, como portadora do Fogo e como Iniciadora do Manto Azul da Graça.

Eu lhes peço, efetivamente, para desejarem acolher o meu Amor (que é seu), e permitam-me estar ao seu
lado.

Eu venho, de algum modo, completar o que lhes foi comunicado por IRMÃO K, quando de uma das suas
últimas intervenções, referente a esse questionamento essencial, que deve ser o seu, doravante, que

é: «Quem são vocês?».
Então, como sempre, eu vou falar o mais simples possível, não do que vocês são (porque vocês, sozinhos,

podem descobrir e sê-lo), mas, bem mais, para chamar sua Atenção sobre o que vocês não são.

***

Como lhes foi explicado (e, talvez, como vocês tenham vivido), além do personagem que vocês representam
sobre esta Terra, além mesmo da sua história sobre esta Terra, das suas encarnações, das suas

reencarnações, existe algo que vocês São, bem além de suas vidas, bem além do que acontece quando vocês
falecem e quando vocês voltam, em seguida.
Vocês São, antes de tudo, esse Absoluto.

Vocês São, antes de tudo, uma Consciência, livre para experimentar, para viajar.
Uma Consciência Criadora dela mesma.

E vocês São, antes de tudo, Luz e Amor.
Então, é claro, dizer-lhes isso não basta, mas já permite, se vocês quiserem, definir que vocês nada são do

que pode estar absolutamente evidente.
Vocês nada são do que pode aparecer e desaparecer nesse mundo.

Vocês são bem maiores do que isto, bem mais vastos do que em seus sonhos os mais loucos.
Mas isso é preciso vivê-lo, aqui, encarnado, puxar para a consciência (puxar em uma forma de memória, que

não é uma) a sua Eternidade.
Despertar, Revelar-se e, sobretudo, Liberar-se das armadilhas do personagem.

Então, é claro, existem muitas etapas que lhes foram longamente descritas e que, talvez, vocês tenham vivido e
percorrido, longamente.

***

Mas, hoje, o Apelo da Luz pede a vocês muito mais do que isso.
Ele lhes pede para reencontrar a sua Herança, o que sempre esteve aí, o que é independente, de algum modo,
desse corpo, dessa vida, dessas vidas e que, no entanto, anima esse corpo, essa vida e essas vidas: um ser

de contentamento, uma consciência que não conhece nem limite, nem restrição, nem falta.
E, no entanto, tudo o que aparece no personagem que vocês vivem é, obviamente, repleto, eu diria, do oposto
de tudo isso, devido à própria presença do limite de um corpo, devido à presença do limite de suas próprias

percepções e, mesmo, da sua própria consciência nessa pessoa.
Vocês todos sabem que existem (e que sempre existiram), sobre esta Terra, seres que transcenderam os

limites da encarnação, do que vocês poderiam chamar de karma, e que descobriram algo que é (e que era raro
e não habitual), algo em que se manifesta outra coisa, que, justamente, o que é o atributo do personagem que

vocês são, atualmente.

MA ANANDA MOYI - 18 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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***

É, de algum modo, isso, que vocês podem reencontrar.
É, de algum modo, o que vocês podem ser, a partir de agora, a partir do instante em que, de algum modo,

vocês renunciam, não à vida, é claro, mas às ilusões e aos apegos desse mundo.
Eu não voltarei sobre isso, porque a maior parte dos ensinamentos (de onde quer que eles venham) deu, de

diferentes modos, esses elementos.
Eles foram levados à sua sagacidade, à sua interrogação e ao seu questionamento.

Viver o que está além do que é limitado, ao mesmo tempo permanecendo nesse limitado, deixa-se viver uma
consciência que não é comum.

Certamente, vocês têm feito experiências disso, vocês têm vivido estados e está muito bem assim.
Mas, hoje, é preciso ir mais longe.

É preciso, verdadeiramente, descobrir quem vocês São, revelá-lo, de algum modo, à sua consciência comum.

***

Ora, essa revelação apenas pode ocorrer, para a maior parte de vocês, quando há um desaparecimento ou
uma ocultação do que vocês creem ser, no sentido de uma pessoa e de uma vida que se inscreve aqui, aí,

onde vocês estão.
Isso não é uma demissão dessa vida, desse corpo, mas, efetivamente, uma transcendência total.

Diversos nomes foram empregados: Transfiguração, Ressurreição, Transubstanciação.
Da minha parte, eu falarei de Shantinilaya e também do Manto Azul da Graça.

Porque, quando vocês recorrem a nós, quando nós estamos ao seu lado, quando o Manto Azul da Graça é
colocado sobre os seus ombros, quando a Onda da Vida, esse néctar, sobe através das suas pernas, e

quando o peito se torna um Fogo devorador, de Amor, então, vocês se aproximam, muito perto, do que vocês
São.

É, em especial, o que nós, no Oriente, chamamos de Kali Yuga, que atinge o seu fim, que deve levar ao que
nós nomeamos (sempre, junto a nós, no Oriente) o Satya Yuga: uma nova era, um novo mundo, uma nova Luz,

um espaço no qual não existirá mais o que lhes é, no entanto, habitual nesse mundo, e que vocês podem,
desde já, manifestar, conscientizar-se e se estabelecer nesse espaço de Paz, de Alegria e de Tranquilidade.

***

Paradoxalmente, e inúmeros Anciões disseram a vocês (e, em especial UM AMIGO, que tem a mesma origem
que eu, na sua última vida): para ficar Tranquilos, para nada fazer.

Esse nada fazer, eu repito, não é uma demissão ou o fato de permanecer sentado e não mais se mover, mas,
efetivamente, uma disposição da sua própria consciência, na sua pessoa e no personagem que vocês creem

ser, a fim de deixar trabalhar, em vocês, essa transformação.
De fato (e vocês constatam isso, uns e outros), é nos momentos em que vocês estão alinhados, nos

momentos em que vocês se recolhem, de uma maneira ou de outra, é que vocês podem viver alguns estados
que são incomuns, não habituais.

A repetição dessas experiências e desses estados deve trazer-lhes, se isso já não ocorreu, a confirmação de
que há, efetivamente, outra coisa que não o que vocês fazem no espaço dessa vida.

O Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, o Supramental (quaisquer que sejam os nomes e as localizações do
que se desenrola e que se revela em vocês) conduziram-nos, à sua maneira, ao seu tempo, a viver algumas

coisas.
Eles modificaram, de algum modo, os próprios fundamentos do desenrolar da vida de vocês.

***

Hoje, é preciso ir mais longe, mais longe dentro de vocês, mais longe no «quem são vocês?», «quem são
vocês, na Verdade?».
«Quem são vocês?».

Quando nós lhes dizemos, permanentemente, que vocês São Amor, Luz, o Ilimitado, que vocês são a
totalidade do Criado e do Incriado, que vocês são o que procuram, há, evidentemente, uma Verdade

fundamental, que não é uma crença a adotar, mas, efetivamente, algo a revelar.
Dessa revelação decorre, é claro, o fato de ser Liberado, de não mais estar preso a percepções ligadas aos

sentidos, a percepções ligadas a um corpo, a uma história, a uma sucessão de histórias, mas, efetivamente, a
um princípio que transcende, que é Amor, Luz.

O Amor Luz é um estado de Êxtase permanente.
O Amor Luz é um estado que nada mais pode vir alterar.

Esse estado conduz, além de todo estado, ao que foi nomeado o Absoluto, o Último, o Parabrahman.



Esse Último, que não é preciso conceber como uma conclusão, mas, bem mais, como algo que, efetivamente,
é imutável e que permite, justamente, e que sustenta, ao mesmo tempo, a manifestação do efêmero, a

manifestação do que vocês nomeiam a vida, os seus sentidos, esse corpo, as interações que vocês realizam
em diferentes setores da sua vida.

Mas a Vida não é essa vida: ela é apenas um elemento dela.

***

A Vida é bem mais ampla do que se deixa perceber, imaginar, sonhar.
É muito difícil imaginar, até mesmo, que vocês possam ser independentes de toda forma, independentes de

toda Dimensão, independentes de toda percepção.
Os modos e os mecanismos de funcionamento neste mundo são muito limitados.

Eles são dependentes, é claro, da própria consciência.
Eles são dependentes dos seus sentidos.

Eles são dependentes das suas ideias, dos seus pensamentos, do que vocês podem definir como objetivos.
Mas tudo isso tem apenas um tempo.

Aquele que se nomeia, ainda, BIDI, apressou-os para chamá-los a descobrir, além da aparência, o que vocês
São.

Então, a dificuldade provém do fato de que é preciso descobrir isso neste corpo, é preciso descobrir isso, Aqui
e Agora, como dizia o Arcanjo ANAEL, o que vocês São.

E descobrir o que vocês São é descobrir, justamente, o que sempre esteve aí, o que jamais se moveu, jamais
se deslocou, jamais se manifestou na encarnação, jamais nasceu e morreu.

E isso é o Amor.
Isso é a Luz.

Isso é a única e Última Verdade.
Há testemunhas disso.

As experiências que vocês efetuaram são testemunhas da sua aproximação, testemunhas dessa revelação que
está em curso.

Passar a Porta Estreita é, efetivamente, renunciar a tudo o que tem apenas um tempo, a tudo o que existe
unicamente nesse plano, definido, eu diria, pelas leis deste mundo e não pela Lei do Amor.

***

Como vocês todos sabem, todas as religiões e todos os seres que se colocam questões sobre si mesmos,
põem, sempre à frente, o Amor e a Luz.

Mas quantos de vocês se tornaram esse Amor e essa Luz?
Hoje, vocês são levados ao fim do Kali Yuga, a torná-lo o Amor e a Luz, e isso é uma surpresa para aqueles

que não o alcançaram ou se aproximaram disso.
E isso é profundamente natural.

São apenas as resistências, ligadas à própria presença sobre esta Terra (resistências ligadas aos medos, a
todos os apegos, a todos os condicionamentos, que são criados por vocês mesmos, mas, também, por todas

as interações que existem entre vocês e todos os setores de vida), que os fazem considerar como um ser
separado, separado do vizinho, separado do ser amado.

Porque vocês são dependentes de uma forma e das suas capacidades, porque a sua consciência ali está, de
algum modo, inserida.

E há, através dessa inserção, um hábito, eu diria, um hábito e um afastamento de si mesmos, no qual o que
vocês São, em Verdade, não pode aparecer a vocês, não pode se revelar, justamente, enquanto tudo o que

fizer a sua consciência e a sua vida, estiver voltado para o que vocês vivem.

***

A dificuldade é não compreender a palavra como uma necessidade de renunciar ao que quer que seja de
exterior a vocês.

A única coisa que vocês têm que manifestar como renúncia é essa renúncia à ilusão, essa renuncia ao
efêmero, mas vocês não irão encontrar, contudo, renunciando ao que quer que seja, o que vocês São, em

Verdade.
Então, essa renúncia não pode se referir, de modo algum, a tudo o que vocês definem como exterior e ao que

eu defino, com vocês, como exterior: seja a sua profissão, sejam as suas ocupações, sejam os
seus hobbies ou as suas atividades espirituais, isso nada muda, porque tudo isso são apenas manifestações

exteriores.
A dificuldade, para a consciência que está confinada, para nós todos, é perceber o que nós somos além de

toda manifestação exterior.



Enquanto nós formos dependentes dos sentidos, nós não vemos o essencial.
Enquanto nós formos afetados pelos sentidos, pelas nossas percepções, pelas nossas interações, nós não

podemos ver, em Verdade, o que nós Somos, porque o que Somos escapa, definitivamente, aos sentidos, ao
olhar e mesmo à consciência.

***

Isso pode parecer paradoxal porque, efetivamente, todo mundo considera, em princípio, que a consciência
pode ser diferente, que ela pode ser separada, que ela pode ser, efetivamente, Unificada, que ela pode ser

divina, espiritual, que ela pode estar ligada ao Espírito, à imensidade do Criado e do Incriado.
Mas vocês são, ainda, bem mais do que isso.

Isso não pode ser concebido, não pode ser imaginado, não pode sequer ser uma Vibração, uma vez que é
justamente o desaparecimento da própria consciência, mas não como um fim, não como uma aniquilação,

mas, efetivamente, um desaparecimento da ilusão, para um aparecimento na Verdade.
Isso acontece aqui.

O Manto Azul da Graça, as Comunhões que temos (e que iremos estabelecer, cada vez mais, com vocês), irão
deixar-se viver essa não separação, essa ausência de distância.

E é graças a essas experiências que vocês terão, talvez, a oportunidade de se aproximarem, antes do fim
do Kali Yuga, dessa Verdade e de revelar o que vocês São.

***

Então, quem vocês São?
Vocês São a totalidade do que percebem.

Vocês São a totalidade do que veem.
Vocês São a totalidade, até mesmo, do que não podem pensar, nem mesmo conceber, nem mesmo se

conscientizar.
Então, dito assim, isso pode parecer abstrato para aquele que não o vive.

Mas há uma porta, uma Porta Estreita, e essa Porta Estreita conduz ao Amor, a viver o Amor, não como algo
que seria o ideal, mas, bem mais, como Verdade Final do que vocês São.

E viver isso, Ser isso, além de todo ser, é viver esse Êxtase permanente, que eu vivi e que inúmeros seres
viveram, ou por intermitência, ou de maneira permanente, estando sobre esta Terra.

O trabalho de Ascensão da Terra é o trabalho de vocês, em última análise.
Quando nós, orientais, em nossas encarnações, dizemos que esse mundo é Maya, que é Ilusão, uma coisa é

dizê-lo, é completamente outra coisa vivê-lo, em consciência e além da consciência.
Nós lhes transmitimos (e lhes foi transmitido) certo número de elementos.

Tudo isso lhes é conhecido, eu não voltarei aí.
Desde as Núpcias Celestes, desde a ativação do que é nomeado chacra, Kundalini, Coroa Radiante, do que é
nomeado, também, o Supramental, o que vem do Plano de la Città ou, ainda, o que nasce no nível dos pés (de
que há poucos vestígios nos escritos e que leva o nome, no entanto, do que foi chamado de Onda da Vida ou

Onda do Éter, o Néctar de Vida).
Mas pouco importa os nomes, são apenas nomes: vocês são tudo isso ao mesmo tempo.

***

Várias Estrelas deram-lhes o testemunho da sua última encarnação, alguns Anciões também.
Eles todos disseram que é desaparecendo de si mesmo, apagando-se de si mesmo, que vocês podem se

desvendar e se revelar.
Então, é claro, para a consciência comum, separada (e mesmo para a consciência Unificada), é muito difícil

soltar o sentido de uma identidade e o próprio sentido da consciência.
E, no entanto, a solução apenas pode estar aí, não há uma em outro lugar.

Todo o resto são apenas experiências e desenrolares, temporais ou não temporais, ou seja, fora desse
mundo.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Tudo o que aparece aos sentidos, eu repito, é apenas uma projeção da sua própria consciência.

Então, inúmeros exemplos foram tomados e foram explicados, seja para a ConsciênciaTuriya da Unidade, seja
para o Absoluto, o Parabrahman: é evidente que vocês estão aí e continuarão aí, mesmo quando dormem e

não têm qualquer lembrança.
No entanto, vocês não estão aí, o mundo desaparece (como foi dito) e, no dia seguinte, vocês reaparecem.
Foi insistido sobre esse momento específico que é o acordar pela manhã ou, ainda, os momentos dos seus

Alinhamentos, das suas meditações, das suas orações (quaisquer que sejam as palavras que vocês
coloquem), nos momentos em que a sua consciência não está voltada e dirigida para as atividades da pessoa



que vocês creem ser (seja uma atividade das mais comuns como as mais maravilhosas desse mundo: é no
momento em que isso se interrompe, que vocês descobrem a Verdade do que vocês São.

Então, é claro, há um impulso que eu qualificaria de coletivo: é o momento, é claro, no qual nada mais desse
mundo projetado, será aparente.

É a imersão na Luz total.

***

Então, é claro, houve inúmeros profetas (no Oriente, no Ocidente, no extremo Oriente, por toda a parte) que
falaram de um momento específico, de um momento no qual a consciência cessa, de um momento no qual não

haverá mais nem luz, nem noite, mas haverá o que a consciência separada poderia denominar um Neant, um
espaço no qual nada há onde se segurar, um instante no qual não há mais nem tempo, nem espaço, nem

marcador, nem corpo.
Então, é claro, essa Passagem dessa Porta Estreita, essa Ressurreição, essa Crucificação é vivida de maneira
mais ou menos difícil, e o modo de vivê-lo depende, unicamente (e vocês sabem disso, através de inúmeros

ensinamentos), do modo pelo qual vocês são vítimas, eu diria, dos seus apegos.
Não é preciso compreender o apego como um laço a romper, mas como dizia BIDI, como algo que é para ver

claramente.
Ver as linhas de predação, ver os laços, quaisquer que sejam: quer vocês os nomeiam familiares, e mesmo

que eles sejam os mais felizes, mesmo os mais bem sucedidos e os mais perfeitos para vocês, os mais
estabilizadores.

Eles são apenas laços, são apenas dependentes da ilusão desse mundo e da projeção de cada um.
Há projeções que se reencontram e isso dá um laço, seja afetivo, seja ligado a uma competência profissional,

ou a uma amizade, é exatamente o mesmo princípio.

***

Quando nós também dizemos que nós estamos, todos nós, em vocês, como vocês estão em nós, há também
uma grande parte do mistério, nesse nível.

Porque a consciência, em momento algum, pode apreender que vocês possam ser, ao mesmo tempo, a folha
da grama, o vento que sopra, o Sol, a própria Fonte, o conjunto dos Universos, o conjunto dos Multiversos, o

conjunto de Dimensões e o conjunto de consciências exteriorizadas e manifestadas.
Porque o que religa tudo isso (que não existe, que permite essa manifestação) é, justamente, esse Absoluto e

esse Amor.
Sem Amor, sem Luz, nenhum mundo poderia aparecer.

E, no entanto, esse aparecimento é uma exteriorização, mesmo a mais feliz.
Hoje, vocês devem ver isso.

E ver, como eu lhes disse, em caso algum, pode ser feito com os olhos, porque tudo o que é visto com os
olhos, chama uma distância, chama uma separação.

Então, é claro, como foi explicado, também, e como muitos de vocês viveram, há outra visão, que é a Visão
Etérea.

Como diria o nosso querido Comandante, e o seu Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): há o segundo frasco.
Mas o que é esse segundo frasco?

Outra ilusão, mais sutil, mais interessante e, talvez, mais cativante para aqueles que ali acederam, na qual as
leis são mais leves, mas ainda há leis.

Ora, o Absoluto não é uma lei, ele é um estado, de fato.

***

O Absoluto e o Último, esse Parabrahman, ultrapassam toda lei.
As leis são ligadas à encarnação, as leis são ligadas aos agenciamentos do que vocês nomeiam Dimensão.
Mas, além das Dimensões, há algo que comporta o conjunto das Dimensões, o conjunto dos possíveis e, eu

diria mesmo, o conjunto dos impossíveis.
Então, isso vocês não podem efetivamente representá-lo, ou mesmo imaginá-lo.

O único modo de vivê-lo é desaparecer.
Esse desaparecimento não é uma morte, nem o fato de romper ou de quebrar os laços, quaisquer que sejam,

mas, simplesmente, de colocar-se em algum lugar.
Algum lugar onde não haja qualquer interação.

Algum lugar onde não pode haver nem sofrimento, nem prazer.
Algum lugar onde não há sentidos.

Algum lugar onde não há percepção.
Algum lugar onde não há ideia.



Algum lugar onde tudo é imóvel, nada se move e, no entanto, todos os movimentos ali estão compreendidos.
Tudo parece partir desse Centro, mas o Centro está por toda a parte.

Vocês veem, não há definição.
Então (como dizia BIDI, ainda há pouco tempo), nessa noção de esquecer-se de si mesmo, nessa noção de

refutação, há um princípio fundamental, mas que vocês não podem ver.

***

A única coisa que vocês não podem ver é vocês mesmos.
Tudo o que vocês veem é exterior a vocês mesmos, e apenas tem existência porque foi sonhado por outras

consciências que estão, elas também, exteriorizadas.
Essa noção de a-consciência não é uma aniquilação, mesmo se, efetivamente, do ponto de vista do

personagem, for uma aniquilação.
Mas são vocês que têm a inteira Liberdade de decidir permanecer submissos a leis (mesmo se vocês as
tiverem escolhido), ou liberar-se de toda lei, a fim de serem Livres e a fim de descobrirem a sua Essência,

além de toda percepção.
O Manto Azul da Graça e, sobretudo, a nossa Presença ao seu lado, está aí, para isso.

Nós sabemos (porque nós o vivemos com vocês) que muitos de vocês nos percebem, e essa Presença não é
uma Presença que utiliza o mental, não é uma Presença que vai fazer-lhes discursos, mas é uma Presença
amorosa, é uma Presença que os convida para essa Passagem, que os convida para essa Ressurreição.
É uma Presença que lhes mostra que não há qualquer separação, e essa Presença passa das palavras.

Ela é simplesmente uma Radiância, ela é simplesmente um contato que pode resultar, se vocês o aceitarem,
nos mecanismos que foram nomeados Comunhão, Fusão, Dissolução.

***

E é nessa Dissolução, precisamente, quando vocês aceitam não ser esse corpo, bem como vocês aceitam
não ser esse Manto Azul que é colocado sobre os seus ombros (mesmo se isso puder induzir dores ou

alterações da percepção de algumas partes do seu corpo), que é o único modo que vocês têm de dar-se conta
de que vocês existem, independentemente de tal parte do seu corpo, que vocês existem, independentemente

das relações nas quais vocês estão acostumados no jogo de personagens nessa vida.
Então, pouco a pouco, por toques sucessivos, vocês vão descobrir alguns estados, descobrir algumas

experiências, viver alguns Samadhi.
E, mesmo tudo isso (como BIDI disse, a um dado momento), é preciso aceitar tudo soltar, é preciso aceitar

renunciar a essas percepções, a essa consciência, para descobrir que vocês existem, fora de qualquer corpo,
fora de qualquer Dimensão, e que essa existência é o verdadeiro «quem eu sou».

E é aí que há essa Morada da Paz Suprema.
Porque, reencontrando isso, vocês reencontram o que vocês São, o que vocês sempre foram e o que vocês

sempre serão, independentemente desse corpo, independentemente de projeções e de relações que possam
ser estabelecidas aqui, neste mundo no qual vocês estão.

Isso é, muito exatamente, o que chega, em breve, e, quando eu digo em breve, eu falo em termos humanos,
porque isso chega no nível coletivo, e o conjunto do sonho e das interações dos sonhos de uns e de outros, vai

dissolver-se, inteiramente.
Porque a Luz, em Sua Inteligência e em Seu retorno (se posso exprimir-me assim), vai deixar-se ver, além dos
olhos, além do Éter, o coração do Coração, vai deixar-se estabelecer-se nesse Contentamento total, no qual

não pode existir qualquer desejo, qualquer projeção e qualquer consciência.
É muito difícil pôr em palavras o que vocês São, o que nós Somos, mas é fácil aproximar-se da Essência
disso, através da Vibração, através da própria Luz e, sobretudo, através da Paz, através da Morada da Paz

Suprema.

***

Tudo isso (vocês se apercebem disso, talvez, muitos de vocês), torna-se cada vez mais intenso, cada vez mais
informante, cada vez mais controlador, se eu puder dizer.

Isso é o Anúncio (para vocês, para aqueles que o vivem) de uma iminência, e a iminência é essa Revolução,
essa Reversão, esse Basculamento, que vai permitir-lhes revelar, inteiramente, essa Verdade.

Durante esse período, como já foi dito, pensem em chamar-nos, pensem em Comungar entre vocês, entre
nós.

Não há outro modo de verificar que não há separação.
Não há outro modo de desaparecer para si mesmo, de desaparecer no outro, de desaparecer no Sol, de

desaparecer nos Elementos.
Então, é claro, para o personagem, isso pode ser chamado de drama, isso pode ser chamado de perda.

Mas, como vocês podem perder, o que quer que seja, quando reconhecem o que vocês São, o que vocês
sempre foram e o que vocês sempre Serão.



É claro, há uma apreensão, porque o Desconhecido sempre dá medo, porque o Desconhecido representa uma
Passagem, uma ocultação de algo.

Mas o que se desvenda, o que se desvenda e se revela, nessa ocasião, faz desaparecer bem depressa esse
principio de ocultação.

Só o apego, e os apegos, eu repito, são freios, mas freios que não podem manter-se diante do que vocês São,
em toda a Eternidade.

O Canal Mariano, perceber o Manto Azul da Graça, ou perceber a Onda da Vida, assim como perceber as
diferentes manifestações Vibratórias, levam-nos a viver uma consciência diferente (cada vez mais

frequentemente e de maneira cada vez mais importante).

***

Mas lembrem-se de que vocês vão, cada um, a seu ritmo, e que não há que julgar qualquer avanço, porque, de
fato, vocês não avançam, vocês não recuam: vocês param de mover-se, é diferente.

Vocês param de exteriorizar-se, de projetar.
Naquele momento, vocês descobrem, efetivamente (como foi dito há pouco tempo), que não há nem distância,
nem separação, entre Interior e exterior, e que essa visão (cômoda, até certo ponto) vai mesmo, ela também,
desaparecer, pondo fim a toda compartimentação, pondo fim a toda separação da consciência e pondo fim à

própria consciência.
Não há qualquer desaparecimento: vocês continuarão aí.

Simplesmente, as circunstâncias de quem vocês São, irão parecer profundamente diferentes.
Mas, além do choque e da apreensão, o contentamento será tal, que em momento algum vocês terão a ideia,

até mesmo, de voltar atrás, em momento algum vocês terão a ideia, até mesmo, de recriar algo no nível de uma
projeção do que quer que seja.

É ao que vocês são prometidos, é ao que vocês chegam: esse espaço no qual não há mais movimento, no
qual não há mais tempo, no qual o tempo confunde-se com o espaço, no qual não há mais corpos separados,
não há mais consciência outra senão a sua, que se apaga por si mesma e os faz abrasar (num abrasamento

final, ligado ao Fogo do Espírito, ao Fogo do Céu) a totalidade do Criado, do Incriado.

***

O Amor é isso, o Amor é esse Fogo.
O Amor não é um sentimento.

O Amor não é, unicamente, o fato de servir, ou de mostrar aos Irmãos e às Irmãs o que vocês São, de
testemunhar, mas de Irradiar esse Amor que vocês São.

Isso passa das palavras.
Isso passa de qualquer comentário.

Porque, quando vocês estão realmente imóveis, quando soltam, quando ficam tranquilos, quando Abandonam
o Si e, até mesmo, o sentido de todo «Eu Sou», então, naquele momento, a Verdade explode.

Ela explode e há, naquele momento, uma reconexão, um reconhecimento imediato que dá, em vocês, o efeito,
eu diria, de uma bomba, ou seja, vocês reencontram, realmente, o que vocês São que, de fato, jamais havia

desaparecido.
Lembrem-se de que é sempre a pessoa e o personagem que procuram algo, mesmo no nível da

espiritualidade.
Vocês imaginam que há algo a encontrar, imaginam que há um caminho, imaginam que há modelos, imaginam
que há um deus, imaginam que há diabos, imaginam que há a sombra, mas isso é apenas o resultado de uma

projeção da consciência.

***

O Amor jamais se moveu: ele jamais teve necessidade de criar o que quer que fosse.
O Absoluto é isso.

Vocês imaginam que há uma fonte, da qual proviria a Luz, e essa Luz parece-lhes distante, vinda do fim
profundo da galáxia, que emite uma forma de distância, mas isso jamais foi separado, jamais houve distância.
Então, é claro, são apenas palavras que os fazem experimentar e viver, em vocês, não como uma crença, eu

repito, mas, simplesmente, aceitando, abandonando toda veleidade do que quer que seja.
É naquele momento, e unicamente naquele momento, que vocês se tornam Transparentes.

É naquele momento que vocês desaparecem, realmente (como isso pode acontecer em algumas das suas
experiências), que vocês descobrem inteiramente a Verdade.

A Liberdade está aí: não há outra Liberdade.
Todo o resto são apenas liberdades temporárias, que não merecem levar o nome de liberdade, uma vez que

estão sujeitas a um início e a um fim.



***

O Amor não tem nem início nem fim.
A Luz não tem nem início nem fim.

Não há evolução, não há involução, há, simplesmente (como lhes disse BIDI), jogos de papéis e de pessoas
que, desempenhando papéis, identificaram-se a esses papéis.

Há um observador e, além do observador, há Vocês, o que Vocês São.
E o que Vocês São, é esse Amor e essa Luz.

Portanto, se vocês são isso, como imaginar que há algo a procurar?
Há, justamente, uma parada de toda busca, uma parada de toda procura, uma parada de toda veleidade de

compreender, porque (como BIDI disse) vocês não podem, em momento algum, compreender o que vocês
São.

***

É preciso fazer cessar todo o sistema de conhecimento, porque todo o conhecimento absolutamente não os
aproxima de nada.

Como dizia BIDI: todo conhecimento é apenas ignorância.
Reconhecer isso é tornar-se o Conhecimento.

Então, o conjunto de elementos que são levados à sua consciência, aqui, nesse mundo, vai abalar,
grandemente, uma série de convicções.

É claro, o abalo dessas convicções pode gerar apreensões, medos.
É nesses momentos que será preciso, efetivamente, lembrar-se de que nós estamos aí.

E vocês sabem disso, porque inúmeros de vocês, em suas noites, em suas meditações, em seus
Alinhamentos, vocês nos sentem, mesmo não podendo trocar palavras entre nós.

A troca é muito mais importante pela própria Consciência.
E vocês vão se aperceber disso, pouco a pouco: vocês não vão mais poder fazer diferença entre vocês e a

Comunhão com quem vocês estabelecem.
Naquele momento, vocês irão realizar a Fusão, a Dissolução.

Vocês não saberão mais se vocês são esse personagem, se são MARIA, se são um Arcanjo, se são um Sol,
se são o vento ou um dos elementos que percorre a Terra, porque vocês não serão mais identificados ao que

quer que seja.
Vocês irão apreender, naquele momento, que nesse estado (que está além de todo estado), há uma Alegria

inefável, e que vocês não são limitados por absolutamente nada.
É a isso que vocês são chamados, é a isso ao que nós os chamamos, é a isso que a Luz lembra vocês: Ser o

que vocês São, além de toda aparência.
Ser Amor e Luz é isso.

Não se demorem, como diria BIDI, nas percepções, não se demorem em todas essas manifestações que, no
entanto, são vividas, por vocês, como reais.

Quer o seu corpo lhes pareça desaparecer em uma de suas partes, quer esse corpo faça-os sofrer ou quer
vocês provem uma grande Alegria ao olhar uma flor, o Sol, isso nada muda: são apenas percepções que irão

desaparecer, mais cedo ou mais tarde.

***

O que vocês São não pode desaparecer.
O que vocês São jamais desapareceu.

É a isso que vocês são chamados.
Então, sim, quem vocês São?

Vocês nada são do que vocês percebem.
Vocês nada são do que vocês pensam.

Vocês nada são do que diz a sua consciência.
Vocês absolutamente nada são de tudo o que fazem na sua vida.

Vocês são além dessa vida.
Vocês são além desse mundo.

Vocês são além de toda Dimensão.
Você são, até mesmo, além de uma origem estelar que, no entanto, existe.

Mas vocês são bem mais do que isso.
Há como que um desvendamento e uma descoberta, e isso está a caminho, é claro.

Isso não se refere mais unicamente ao que foi chamado de Ancoradores, de Semeadores de Luz, de



Despertos, de Liberados, mas se refere a toda a Terra, porque há prazos e isso, grandes seres falaram e
voltarão a falar, como SERETI, como os Anciões, como o Comandante.

Para isso, vocês devem acolher tudo isso, com a alma de uma criança, ou seja, sem interrogação, sem
questionamento.

Acolher é a palavra exata porque, no acolhimento, há a Transparência.
Há a vontade de nada reter.

Não há mais vontade, em última análise.
Há apenas essa vacuidade, esse fato de ficar tranquilo, e isso não tem necessidade de meditar durante meses,

durante anos: isso ocorre no espaço de um instante, no seu tempo, nesta Terra.
E isso vai se tornar cada vez mais evidente, para vocês, para um número sempre maior de Irmãs e de Irmãos,

que estão sobre esta Terra, ainda.
Então, o que vocês São é para viver: não há qualquer palavra.

***

Eu terminarei com essas palavras para Comungar com vocês, se quiserem, ainda mais profundamente, ainda
mais intimamente, pondo fim a toda distância entre nós.
Eu lhes proponho isso, porque é isso o mais importante.

As palavras que eu pronunciei apenas foram destinadas a levá-los a esse ponto, e esse ponto é aí onde nós
estamos agora.

É aí onde vamos viver o que nós Somos, e que eu lhes proponho, e que eu coloco aos seus pés e no seu
Coração.

Então, se quiserem, nessa Paz, acolhamo-nos, superemo-nos, dissolvamo-nos.

... Partilhar da Doação da Graça...

E eu terminarei por esta frase: o que quer que aconteça ao personagem, o que quer que aconteça a este
mundo, lembrem-se de que vocês nada são de tudo isso.

Naquele momento, esqueçam-se, esqueçam-se de tudo, para reencontrar a Verdade.

... Partilhar da Doação da Graça...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu sou vocês.

Nós somos Amor.
Nós somos Um.

Nós somos o Absoluto.

Eu nos Amo.
Estejam na Paz e na Alegria.

Bênçãos a vocês.
Eu não os deixo.
Eu fico em vocês.

Quem são vocês?

************

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1606

18 de setembro de 2012

***
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.

Então, eu lhes deixo a palavra e nós iremos discutir juntos.

***

Pergunta: recentemente, eu fiquei aterrorizado e paralisado ao me encontrar na obscuridade completa, sem
poder superar esta situação, nem refutá-la. Por quê?

Mas o escuro, cara amiga, é o que precede a chegada no Absoluto.
Quem tem medo?

É o ego.
É a recusa ao Abandono, total, do Si.

Esses mecanismos (que isso seja os mecanismos onde vocês perdem o sentido do corpo, o próprio sentido
da Luz, o próprio sentido do “Eu Sou”, o momento em que não há mais nada) podem se acompanhar,

efetivamente, de uma grande aflição.
Eu o convido, para isso, a ler o testemunho de UM AMIGO (ndr: suas intervenções de 15 de maio de 2010, de

19 de novembro de 2011, de 02 e de 18 de julho de 2012) (1) porque é exatamente isso que acontece.
É em um momento em que não há mais nada, em que não há mais nada a se prender, que a Luz É.

Portanto, este episódio, para você, corresponde certamente ao Choque da Humanidade, mas ao Choque
pessoal.

É nos momentos em que não há mais nada a se prender, em que há uma espécie de angústia existencial do
ego, que se realiza o Abandono do Si.

É nesses momentos que é preciso capitular, abandonar tudo.

***

Pergunta: mas eu era então incapaz de fazer qualquer coisa.

Melhor.
É sempre a personalidade que quer fazer alguma coisa, nessas circunstâncias: o “eu”.

Como diria BIDI: esqueça-se.
Então, é naquele momento que o salto ocorre.

Como vocês sabem, isso não é um estado, não é uma passagem, mas é preciso mesmo assim tentar colocar
palavras, não é?

Cada um vive a sua experiência de acesso a este Absoluto, onde não há mais referência, não há mais corpo,
não há mais espaço, não há mais identidade, não há mais Luz em parte alguma.

É isso, o Abandono do Si, para muitas pessoas.
É o que deve acontecer sobre a Terra também, é claro.
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***

Pergunta: quais são os mecanismos do Céu de que nos falou TERESA, em 03 de setembro?

Mas, os mecanismos do Céu, o Arcanjo MIGUEL, MARIA, nas duas últimas intervenções, falaram
profundamente disso a vocês (ndr: intervenção de MIGUEL de 18 de agosto de 2012 (2) e de MARIA de 21 de

agosto de 2012 (3)).
O que contou a nossa amiga, antes (ndr: pergunta anterior), foi sobre um dos mecanismos do Céu.

Então, o que vocês denominam ‘a noite escura da alma’, o Abandono do Si, o Abandono à Luz, a perda de
todas as referências, a perda de toda vida (como vocês a conhecem), é isso, os mecanismos do Céu.

É tudo o que nós lhes dissemos, desde anos.
É isso que, já, eu havia dito no ano de 2006, muito antes das Núpcias Celestes (ndr: sua intervenção de 30 de
novembro de 2006 (4)), referente aos vulcões, que eu falei de novo a propósito das linhas de predação nas

minhas últimas intervenções (ndr: sua intervenção de 04 de setembro de 2012 (5)).
É a mesma coisa.

Eu não sei como ali deve ser dito a você.
A grelha planetária, se você preferir.

***

Pergunta: como chegar a exprimir igualmente com respeito às nossas relações, como vocês mesmos,
entre vocês, Arcanjos, Anciãos, Estrelas?

Lembrem-se, os Arcanjos, há primeiramente a Unidade.
Isso é um fato conhecido.

E há também a organização de uma estrutura temporária, transitória, que denominamos as Estrelas, os
Anciãos, o Conclave Arcangélico, o Conclave das Estrelas, o Conclave dos Anciãos, em, como dizer, uma

organização Vibratória que permiti retransmitir até vocês um mínimo de coerência, não é?
Mas é evidente que, quando há um Melquizedeque do Fogo que se dirige a um Melquizedeque do Ar, isso

pode reforçar o Fogo, não é?
E isso é lógico, isso é lógico, é perfeitamente normal.

Há, para equilibrar tudo isso, os Melquizedeques da Água e da Terra que, eles, são muito mais, não centrados,
isso nada quer dizer, mas que a Vibração (mesmo como em vocês, aliás, no nível dos Elementos) é muito mais

estabilizante.
Vocês sabem muito bem que o Fogo é impetuoso, que a Terra é o Elemento mais rígido, entre aspas.

Tudo isso se encontra na mesma arquitetura de organização (temporária, para este trabalho).
Enquanto vocês, até prove o contrário, vocês estavam sozinhos no seu canto ou vocês conhecem alguns seres

entre vocês (ou entre vocês, nas famílias) que vivem a mesma coisa.
Mas vocês ainda têm um elemento da personalidade que os impede de perceber o sentido do que vocês

vivem.
E isso explica a diferença.

Vocês estão em um meio onde tudo é resistência, onde tudo é atrito: é a própria característica da 3D.
E é nesta resistência que vocês devem elevar as Vibrações de vocês, elevar a Luz, acolher a Luz, tornar-se

esta Luz.
Mas vocês, ainda (mesmo se as Portas da Transparência se tornaram mais sensíveis para vocês), não se

tornaram Transparentes.
Mesmo quando vocês são, como diria BIDI, Absoluto com forma, resta uma forma e esta forma, ela é muito

mais rígida do que a nossa.
Portanto, ela está ainda mais submissa às leis de resistência, em vocês como nas relações e nas interações

entre vocês.
Porque há coisas que vocês sentem (as energias, as Vibrações), mas há também componentes da

personalidade como algumas doses, como eu explicava isso, de Fogo, de Terra ou de Água.
O Fogo e a Água vão, entre aspas, não aniquilar, mas equilibrar.

Mas imaginem uma relação entre alguém que é realmente mais Fogo e alguém que é muito Ar: isso vai nutrir o
Fogo.

Isso é normal.
Os Elementos são os mesmos, aqui, sobre esta Terra, até o mais elevado, ou seja, os HAYOT HA KODESH

(que circundam o Trono d’A FONTE).
É preciso bem compreender que há interações que escapam a vocês, que não estão ligadas às palavras que



vocês dizem, que não estão ligadas aos conflitos que vocês têm, mas que estão, de alguma forma, ligadas à
ação dos Elementos no interior de vocês.

E que não passam necessariamente por um aspecto totalmente consciente e isso vocês ali nada podem.
É isso que dá esta aparência.

***

Pergunta: os Arcanjos, as Estrelas, os Anciãos, por que vocês escolheram se expressar através de um
Canal de língua francesa quando o francês não é o idioma mais falado no mundo?

O francês é, o que vocês nomeiam, a língua dos pássaros, ou seja, a pronúncia das sílabas francesas tem uma
ação muito mais precisa no cérebro.

Nós já explicamos que o aspecto Vibral se exprime através do idioma francês.
E isso é extremamente importante.

Vocês talvez saibam que há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações muito melhor do
que quando elas escutam simplesmente uma tradução.

Isso é normal.
Isso é perfeitamente lógico.

As zonas cerebrais ativas, as zonas dos chakras, das Coroas, da própria Kundalini, são muito mais sensíveis
ao que chamamos de linguagem Vibral que é o “Gina Abdul” (ou seja, o sumério original), que é a linguagem

que se aproxima mais da língua dos pássaros.

***

Pergunta: como superar o medo arquetípico da morte?

Mas isso está inscrito em todo ser humano, uma vez que existem exercícios que lhes foram dados, justamente,
para superar este medo, porque ele está inscrito desde o nascimento (ndr: ver na série “Protocolos a Praticar”)

(6).
Esse é o paradoxo.

Vejam, por exemplo, os seres, os Irmãos e as Irmãs que fizeram experiências de morte iminente.
Eles saíram, como eu disse, do primeiro frasco, e eles foram dar no segundo frasco, eles não têm mais medo

de perder o primeiro frasco.
A única forma de resolver, de maneira definitiva, o medo da morte (que está inscrito nas estruturas deste corpo,

deste saco, como diria BIDI), é o Absoluto, não há outra.
Já que, até mesmo, vocês tiveram testemunhos: falamos de UM AMIGO agora, mas vocês têm o IRMÃO K
(ndr: suas intervenções de 12 e de 15 de setembro de 2011, de 05 de novembro de 2011, de 10 de abril de

2012) (7), vocês têm as Estrelas que lhes falaram.
É no momento em que este medo da morte se torna terrificante que se descobre o Si ou o Absoluto.

Portanto, isso faz parte das estruturas, isso faz parte do que vocês têm que enfrentar.
A cada morte, todos nós enfrentamos isso.

Mas da quantidade que nós temos consciência e que nós temos a vivência Real, ou do segundo frasco (e ainda
isso não basta para enfrentar a morte) ou do Absoluto (ou seja, do que há por trás do segundo frasco), o medo

da morte, ele está sempre aí.
Todas as preparações que foram realizadas, no nível Vibratório, para a Unidade, para o Si, visam apenas

amortecer, como isso havia sido dito por SRI, esse Choque da Humanidade (ndr: intervenção de SRI
AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (8).

Portanto, todo mundo tem isso.
Não há exceção.

A não ser aqueles que vivenciaram que eles existiam, como dizemos, fora do primeiro frasco e fora do
segundo frasco, ou seja, o que BIDI chama de Liberados Viventes, porque essa é a Verdade.

Mas todos os outros, vocês acham que vocês irão se livrar, apesar de tudo o que vocês fazem, do medo da
morte, assim?

É impossível, exceto quando ela está aí.
Há sempre uma apreensão.

Há sempre (apesar da Luz que vocês acolheram, apesar das experiências que vocês vivenciaram) este medo
da morte: ele está inscrito na própria estrutura do mental.

O mental faz de tudo para evitar se encontrar confrontado com a sua própria extinção.
Tudo o que vocês realizaram, tudo o que nós realizamos, com vocês, é uma preparação para esta

transmutação final.



Então, isso não é uma morte, mas vai dizer isso à personalidade e vai dizer isso ao mental.
Não vão acreditar em vocês.

Portanto, nada mais há senão o que vocês fizeram, com a Vibração, com os exercícios, com a Nova Aliança,
com a ativação das Coroas, com a Onda da Vida.

Há apenas o caso em que a Onda da Vida percorreu completamente o corpo e que o ser, não somente saiu
deste corpo (porque isso é fácil), mas se tornou realmente Absoluto.

Vocês acham que, para alguém que é Absoluto, a morte deste saco muda alguma coisa no que ele É?
Isso não é a mesma coisa quando vocês ainda estão instalados na personalidade, tendo acolhido a Luz, ou

seja, realizado o Si.
Ou ainda, talvez a Infinita Presença ou a Última presença, esta etapa final, pode se traduzir por uma capacidade

maior para viver, no momento em que isso chegar, um esquecimento deste corpo, desta pessoa que vocês
acreditam ser.

Mas até o último sopro, se vocês não tiverem vivenciado a Onda da Vida, na totalidade, vocês ali ficam
submissos.

Mas há diferentes modos de estar submisso: podemos estar submissos com uma intensidade desmedida e
com angústias terrificantes, ou estar ali submissos como algo comovente, mas não mais do que isso.

Portanto, isso é perfeitamente normal.
Não foi por nada que eu disse: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento”.

Mas a lagarta, ela vai continuar a chamar isso de morte, até o fim.
Quando vocês são borboleta, vocês sabem que a lagarta não é nada disso.

Mas não antes, qualquer que seja a Luz que vocês tiverem recebido, quaisquer que sejam as experiências que
vocês tiverem vivenciados.

É nesse sentido que as Núpcias Celestes, e tudo o que foi realizado desde trinta anos (desde as primeiras
efusões do Espírito Santo), tiveram apenas um único objetivo, porque se ali houver um medo tornando-se

demasiadamente importante, o que acontece?
Há uma retração da energia vital, da Luz Vibral, da alma e do Espírito, que os enreda e que mantém o

confinamento, mesmo se o confinamento da Terra não mais existir.
Portanto, é tudo isso que foi preparado, desde quase trinta anos agora.

E é por isso que eu digo a vocês, a cada vez: agradeçam à Luz por tudo estar bem, ainda por enquanto, para
vocês, no Ocidente.

Mas há países onde ali já não se diz isso, hein.
É uma preparação que vocês fizeram, todos vocês.

***

Pergunta: ao que correspondem os bloqueios no nível dos pulsos?

Simplesmente, os bloqueios dos tornozelos impediam-nos de partir, ou no Estado de Ser, ou de serem
confrontados, de maneira brutal, com a Onda da Vida.

Porque, vocês se lembram, quando a Onda da Vida sobe, ela encontra todos os medos que estão inscritos nos
dois primeiros chakras.

Isso é normal.
Mas assim que a Onda da Vida tiver chegado ao nível do Coração, ela se estende lateralmente.

Também, tudo isso foi explicado, eu creio, por UM AMIGO, com os diferentes circuitos que conectam com os
chakras de enraizamento da alma e do Espírito, com KI-RIS-TI, mas também com os braços (ndr: suas

intervenções de 17 de março e de 07 de maio de 2012) (9).
Aliás, há muitos, entre vocês, que constatam que, durante os Alinhamentos, durante as meditações e durante a
noite, acontecem coisas estranhas no braço esquerdo, como por vezes dores, como dormência, como se ele
já não respondesse mais: é a ativação do Canal Mariano que começa (já pelos processos de Comunhão, de

Fusão, de Dissolução) a trabalhar no nível das estruturas cerebrais, do outro lado, e que vão criar, às vezes, até
uma sensação de paralisia.

 Portanto, os pulsos, as ligações dos punhos, evitam, em alguns de vocês, serem confrontados muito cedo
com isso ou de maneira pouco casual.

Isso faz parte dos processos que vocês denominaram a mobilização da estase, os três dias de trevas, etc., no
nível individual (como agora na primeira pergunta, é a mesma coisa).

Mas, aí, isso não se refere o acesso ao Estado de Ser, à saída do primeiro e do segundo frasco, isso se refere
simplesmente à integridade deste corpo físico para o que for necessário, para cada um de vocês, em relação

ao seu modo de Ascensão.

***



Pergunta: eu sinto o Canal Mariano e a Coroa da cabeça, mas não as Portas do peito.

É o mesmo processo.
Há quem sinta a Kundalini, outros que jamais a sentiram.

Há quem esteja começando a viver a Onda da Vida, sem jamais ter percebido a Coroa Radiante do Coração.
Aí também, isso dá (e eu não posso lhes dar agora) orientações sobre o seu mecanismo ascensional.

Nós já falamos: há muitas maneiras de ascensionar.
Com este corpo físico, de forma temporária, sem este corpo físico.

E há ainda outros modos, mas não é ainda o momento de falar disso.
Mas isso explica porque alguns vivem o Canal Mariano não tendo vivenciado, por exemplo,

a Merkabah interdimensional no nível da Tri-Unidade do Coração.
Outros vivem a Kundalini, sem ter vivenciado a Onda da Vida.

Alguns vivem a Coroa Radiante da cabeça e outros ainda nada vivem.
Isso é perfeitamente lógico.

Isso depende unicamente, como dizer, do seu caminho de Ascensão.
Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: este caminho de ascensão já está definido para cada um de nós?

Ele não está definido, mas ele está traçado, podemos dizer.
Evidentemente.

Já que, como eu disse, desde o ano passado, no nível individual, tudo estava Consumado.
Faltava o último elemento (que apareceu no mês de fevereiro) que era a Onda da Vida, a Liberação da Terra e

a Liberação de vocês.

***

Pergunta: poderia definir o que é a Infinita Presença e o que é a Última Presença?

Seria uma perda de tempo explicar de novo o que foi explicado porque, aí, isso foi amplamente explicado, que
isso seja de maneira poética, por URIEL, que isso seja por HILDEGARDA de BINGEN, que isso seja pelo

IRMÃO K, por UM AMIGO, tudo isso foi explicado.
Mas, ainda uma vez, a explicação não é a vivência.

Não é porque você vai ter a explicação que isso vai confortá-lo.
Agora, se for para situá-lo, cabe a você ver o que você vive como Vibração e como Consciência.

Portanto, para a Infinita Presença, para a Última Presença, eu o remeto, prioritariamente, a todos os conceitos
de Reversão e de Basculamento que foram expressos, de diferentes modos, por UM AMIGO, etc., mas isso já

foi dito.
É esse famoso momento em que o Si, e o que é chamado de Samadhi (os Samadhi mais profundos),

desaparecem repentinamente.
Não existe um limiar.

É o momento em que podemos perceber, com a consciência, que a própria consciência desaparece.
É a experiência que foi descrita durante a primeira pergunta.

Mas esse processo é também o que foi nomeado, pela FONTE, o Juramento e a Promessa, a recordação do
que vocês São, na Eternidade, além deste corpo, além deste mundo, além de todas as suas vidas passadas,

aqui.
Este é o momento disso.

E a distância que pode existir entre a consciência que vocês têm no momento em que isso chegar e a sua
consciência habitual, eu diria (as experiências que vocês realizaram) e o estabelecimento no Si, ou então no

Liberado Vivente, vai colorir a sua experiência de múltiplas formas.
Para aquele que é Liberado Vivente isso (como vocês dizem) é feito com facilidade: isso é uma formalidade.

Para aquele que está apegado ao seu Si, isso vai ser um pouco mais difícil.
Mas para aquele que nada conhece (para a maioria dos seres, exceto aqueles que foram obrigados a aguardar

até o final, sem isso, eles teriam partido há muito tempo), a Luz Vibral, em sua totalidade (o retorno à
Eternidade), é um drama porque isso é a perda da personalidade, é a perda do primeiro frasco e do segundo

frasco.



Imaginem um peixe que conhece o seu aquário, retiramos o aquário.
Ele não sabe o que é o segundo aquário.
Ele nada vivenciou do segundo aquário.

O que ele vai se tornar?
É claro que ele será Liberado, mas as circunstâncias (como isso foi dito) da Liberação não são as mesmas.

Conforme a intensidade das emoções, do mental, dos medos que podem se apresentar, ele arriscaria ter um
novo encerramento em meio a um sistema fechado.
Aí, isso não é mais possível, vocês sabem disso.

Mas foi preciso que houvesse Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz e, agora, os Libertadores (porque eles
próprios estão Liberados) para, de algum modo (e isso é uma imagem), contrabalançar, eu diria, esse famoso

Choque da Humanidade.
Aquele que está no segundo frasco, ele sofre quando ele acaba no primeiro frasco: é o nascimento e a queda

na encarnação.
E aquele que está no primeiro frasco, quando ele sai para o segundo frasco, ele sofre também porque não há

continuidade da consciência.
Era preciso restaurar esta continuidade da consciência, para o Sistema Solar, para o planeta, para o ‘sistema de

controle do mental humano’, para que não ficasse demasiadamente estreito.
Era preciso liberar a Terra e era preciso que houvesse, sobre a Terra, alguns seres Liberados.
A Liberação não é fugir deste mundo, não é fugir da vida, é ser capaz de suportar o Choque.

E que houvesse seres o suficiente capazes de ter vivenciado a totalidade da Onda da Vida para abrandar
aquele que vai se encontrar, de um dia para o outro, no seu corpo, na sua pequena pessoa, que não crê em

nada mais, que nunca vivenciou qualquer outra coisa, que está em uma sociedade onde ele consome (metrô,
trabalho, dormir) e, de repente, ele vai se encontrar confrontado com a Eternidade.

Mas, para essas pessoas, coloquem-se no lugar delas (exceto aqueles que aguardam este momento final, mas
a grande maioria, não): eles não suspeitam por um segundo porque eles estão também confinados, eles

próprios, no medo.
Não unicamente no Sistema Solar, mas eles estão confinados porque este mundo é um mundo de medo.

Eles não têm qualquer conexão com a Verdade.
Eles não têm experiência alguma, nem astral, nem do Estado de Ser e, menos ainda, do Absoluto.

Como vocês querem que essas pessoas, de um dia para o outro, superem isso, se ali não houvesse seres que
tivessem pacientemente Ancorado e Semeado a Luz, se a Terra não fosse Liberada paulatinamente.

Isso seria impossível.
Vá e diga ao peixe que está no primeiro aquário que, quando o seu aquário desaparecer e o segundo aquário

desaparecer, ele vai se tornar infinito, ele vai ser todos os peixes possíveis, todos os mundos possíveis e
todos os golfinhos possíveis que lhe demos como alimento.

Isso é inconcebível.
Isso é inimaginável.

É isso que é preciso aceitar.
Os Elementos da Terra (como SNOW lhes disse, há alguns meses), os Cavaleiros, foram soltos: vocês os

veem todos os dias, sobre a Terra.
Não vocês, na França, aí onde vocês estão, mas por toda parte em outros lugares.

Informem-se.
Vejam a quantidade de terras que estão sob as águas.

Vejam os buracos na terra.
Vejam os vulcões.

Vejam as tempestades.
Tudo isso eu disse há anos.

Mas uma coisa é saber disso, outra coisa vivê-lo.
E aqueles que foram Liberados (desde fevereiro ou nesse momento) são aqueles que vão permitir, justamente,

aos outros se apoiarem nesta Consciência.
Isso é extremamente importante.

Imaginem alguém que não crê em nada, que nada vivenciou, e que um Ser de Luz chega a lhe dizer: “bem-
vindo a você, deixe tudo isso”.

Vocês acham que isso vai ficar bem?
E isso faz sentido.

Alguém cuja consciência tem medo, alguém cuja consciência é dependente deste corpo, que não crê na Luz (e
mesmo se ele ali acredita, se ele não a vivenciou), alguém que está inserido nos projetos para o futuro, de um
mundo melhor, de uma Idade de Ouro, de algo que vai ser magnífico, aqui, neste plano, isso vai torná-lo muito

engraçado, não é?
Qual foi a melhor maneira de preparar isso?

Foi o que vocês conduziram, e o que nós conduzimos, com vocês.



Não se esqueçam de que vocês estavam confinados, vocês estavam na prisão.
Mas aquele que conhece apenas a prisão não pode imaginar que haja outra coisa.

É como o pássaro que jamais esteve fora da gaiola: vocês podem abrir a porta para ele, ele não irá sair, exceto
os mais intrépidos.

***

Pergunta: as ondas de forma podem ser liberadoras e ser também confinantes?

É com ondas de forma que vocês foram confinados.
Eu falei das Linhas de Predação.

Eu fiz a relação entre as ondas de forma e os sistemas de predação.
Eu fiz a relação entre as ondas de forma que guiam a Luz e que rompem essas Linhas de Predação.

Não são as mesmas formas.
A arquitetura dos mundos, mesmo nas Dimensões as mais elevadas (exceto o Absoluto) é ligada às formas, ou

seja, a tomadas de forma que são as formas, das mais simples às mais complexas.
 Algumas formas são confinantes, outras formas são liberadoras, em escalas de tempo que nada têm a ver

com a vida humana.
O hexágono é uma forma liberadora.

O círculo é uma forma confinante.
O cubo é uma forma liberadora.

***

Pergunta: eu não tinha mais desejo e ultimamente eles estão reaparecendo. Por quê?

Lembre-se de que a Onda da Vida, quando ela encontra os dois primeiros chakras, vai despertar todos os
demônios que foram colocados sob o carpete, sob o tapete e que não eram vistos.

Mas, aí, eles não são somente vistos, eles estão ativos.
Cada um se revê, quando a Onda da Vida chega ao nível dos dois primeiros chakras, em tudo o que está

inscrito, nele, em relação à morte, em relação à sexualidade.
Tudo isso está inscrito nesses dois primeiros chakras: os reflexos de sobrevivência.

E, dependendo da história pessoal, vocês irão encontrar o que está nesse nível.
É por isso que, para alguns seres que vivenciaram esse despertar, era mais importante que os Duplos

(Monadários, Crísticos, MARIA) estivessem aí, justamente, quando vocês atravessaram esses obstáculos: para
que isso não estivesse mais ativo.

Lembrem-se de que a predação (através do ‘sistema de controle do mental humano’, das Linhas de Predação)
está inscrita também nos dois primeiros chakras.

Seja qual for a expressão, isso ultrapassa amplamente a sobrevivência, a sexualidade: tudo o que está ligado
aos medos.

A predação, é claro, resulta do medo.
O que quer dizer assim que, quando a Onda da Vida vem despertar os dois primeiros chakras, há uma espécie

de inversão.
 Assim como houve uma inversão da alma, no nível do Triângulo Luciferiano, assim como houve uma inversão
da alma no nível da Porta Visão, do mesmo modo, no nível desses dois primeiros chakras, há uma inversão do

fluxo, e esta inversão do fluxo vai, efetivamente, fazer manifestar tanto estados de êxtase extremamente
potentes, como tudo o que não foi, na totalidade, purificado e que vai voltar a subir.

E é nesse nível que pode ali haver alguns perigos.
É por isso que nesse nível, para esses seres que vivenciaram esta subida da Onda da Vida, até aí, o Canal
Mariano apareceu bem depressa para permitir estabilizar, de algum modo (ou com um Duplo Monadário, ou

com MARIA, ou com KI-RIS-TI), para transcender totalmente o que estava nesse nível aí.
Porque, nos mundos Unificados (de carbono, mesmo), mesmo quando não há atividade dita sexual nem de

procriação, há mesmo assim um êxtase.
Mas o êxtase, ele está ligado ao Coração, ele não está ligado à manifestação de algum poder ou de alguma

ascendência sobre alguém.
Em vocês, a conexão entre a Onda da Vida e os seus chakras inferiores estava cortada.

E quando isso é desbloqueado, isso pode ser extremamente violento, extremamente potente.

***



Pergunta: se o círculo é uma forma geométrica confinante, o que é então do que chamamos de Círculos de
Fogo que vão participar da nossa Liberação?

Mas isso não é um círculo.
São hexágonos, em círculo, que geram uma energia de Fogo.

Os hexágonos são dispostos em círculo.
Eles estão em círculo, e em quincunce [grupo de cinco, formando quatro um quadrado e ficando um no centro],

e eles estão em seis camadas porque é a forma geométrica a mais apropriada para a Liberação do
confinamento ligado ao círculo, simplesmente.

Mas o círculo é uma forma redonda.
Quando eu falo de círculo, ele teria que ser um círculo uniforme de pedras.

Há outras estruturas confinantes.
Lembrem-se: nós dissemos que os Círculos de Fogo são hexágonos de pedras.

Vocês apenas veem a parte visível.
De acordo?

Esses Círculos de Fogo estão ligados diretamente à Intraterra, mas eles não estão ligados por círculos.
Disso, nós jamais falamos.

Eles estão ligados por cubos.
É por isso que o Autres Dimensions (logotipo) tem um cubo com o círculo dentro.

E a inversão vinha do círculo com o cubo no interior.
Tudo isso são movimentos geométricos e ondas de forma, como vocês dizem.

As ondas de forma atuam em espaços de tempo que são incomensuravelmente mais longos do que a vida
humana, como vocês a conhecem.

Isso atua em milhares de anos.
A Terra, ela própria, ressoa com essas ondas de forma, com gradientes elétricos.

Vocês têm isso nas pirâmides.

***

Pergunta: o que explica as diferenças entre os caminhos ascensionais?

Elas são múltiplas.
Isso nada tem a ver com as vidas passadas.

Estritamente nada a ver.
Isso apenas tem a ver com a estrutura da personalidade que vocês têm, hoje, e principalmente isso tem a ver

com as suas linhagens estelares e com a sua origem estelar.

***

Pergunta: como superar os medos quando a Onda da Vida permanece no segundo chakra?

Esqueça-se.
Abandone o Si.

Desapareça.
Não há alternativa.

Se a Onda da Vida ficar bloqueada nos dois primeiros chakras, significa que você se mantém na sua pequena
pessoa, portanto, naquele momento, não há qualquer meio de sair da personalidade e do Si, senão morrer para

si mesma.
Enquanto você não passar a Porta Estreita, você não pode ser Liberada.

Enquanto você se mantiver na sua pessoa, enquanto você acreditar ser uma pessoa que vive esta vida, que
está casada com tal pessoa, que tem tal trabalho, que mora em tal lugar, você não pode ser Liberada.

Não é questão de exercitar alguma coisa.
Você pode fazer milhares de exercícios.

Isso nada irá mudar.
E tudo isso, eu creio que BIDI lhes gritou de milhares de formas.



Agora, se vocês não chegarem a apreender o sentido do que foi dito, isso prova que vocês estão incapazes,
por enquanto, de abandonar o Si.

Vocês têm medo da morte.
Aliás, todos os sonhos de projeção de uma Idade de Ouro, nesta Dimensão, estão ligados, exclusivamente, ao

medo da morte.
Lembrem-se: BIDI lhes disse que a personalidade se crê imortal.

E enquanto você aderir à sua pequena pessoa, você não está Livre.
Vocês nada levam.

A borboleta não pode levar a lagarta.
Lembrem-se disso.

Enquanto vocês acreditarem que a lagarta vai permanecer lagarta, em alguma parte, tornando-se borboleta,
vocês se enganam.

É preciso aceitar olhar as coisas de frente (não o medo porque, se houver medo, você vai ali se identificar),
mas, de algum modo, realmente colocar-se esta questão: “quem vocês são?”.

Quando BIDI disse a vocês: lembrem-se de quem vocês eram antes.
O que você era antes, você não o conhece.

Enquanto você permanecer no conhecido, como ele diz, você vai sentir medo.
Isso é inevitável.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.

************

1 – UM AMIGO (15.05.2010, 19.11.2011, 02.07.2012 e 18.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

3 – MARIA (21.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html

*

4 – OMRAAM (Aïvanhov) (30.11.2006)
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html 
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html

*

5 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de setembro de 2012

http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-22-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/um-amigo-15-de-maio-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://www.portaldosanjos.net/2006/11/om-aivanhov-12-30-de-novembro-de-2006.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/um-amigo-19-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-21-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-18-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
*

7 – IRMÃO K (12.09.2011, 15.09.2011, 05.11.2011 e 10.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-12-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/irmao-k-15-de-setembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-5-de-novembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-10-de-abril-de-2012-autres.html

*

8 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*

9 – UM AMIGO (17.03.2012 e 07.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/um-amigo-7-de-maio-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1604

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ SER AMOR ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, instalemo-nos, juntos, na nossa Presença e na Alegria.

As palavras, as frases e os pensamentos que eu vou entregar a vocês, certamente não são novidade, mas,
muito mais, uma colocação em evidência, a mais intensa, a mais Vibrante, do que significa: Ser Amor.

Eu irei empregar, em um agenciamento específico, as palavras que já lhes foram perfeitamente definidas, por
outro ou por mim mesmo.

O objetivo reconhecido não é ensinar-lhes mais alguma coisa, mas, muito mais, compartilhar, entre nós, um
momento de Graça e de Eternidade, eu o espero.

Nós iremos abordar essas duas palavras juntas, que são: Ser Amor.

Ser Amor é o resultado de elementos que lhes foram dados.
Ser Amor é o desaparecimento de toda crença, a instalação na Transparência, na Simplicidade, além da

dualidade e além da Unidade, além de toda identidade e de toda pessoa.

Ser Amor é o que nós Somos, todos nós, sem exceção.
A diferença está simplesmente ligada, justamente, às crenças, e às distâncias que podem ter sido colocadas

pela ilusão do caminho, pela ilusão de manter alguma coisa.
Quando chegar o momento em que se transcender, em vocês, e desaparecer todas as ilusões, todas as

crenças, todas as vontades, todas as tentativas de se obter alguma coisa, quando o sentido de uma pessoa
desaparecer, quando o próprio sentido da existência desaparecer, então, o Amor aparece.

E naquele momento, Ser Amor se torna a única Realidade, a única Verdade tangível.

Ser Amor é encontrar a Morada da Paz Suprema, desprovida de toda crença e de toda apreensão.

Ser Amor é um abrasamento de cada uma das células, de cada parcela da Consciência, conduzindo para além
de todo conhecido e, sobretudo, para além da Consciência.

Ser Amor é perceber que não há nada mais, exceto as aparências dos jogos de papéis.

Ser Amor está além do estado podendo ser definido, mesmo se, obviamente, as palavras possam ali ser
unidas, e trazer a sua própria semântica, o seu próprio sentido, e a sua própria significação.

É (como lhes disseram as Estrelas, e algumas dentre elas) desaparecer, para estar plenamente Presente,
plenamente Lúcido.
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Ser Amor é renunciar ao efêmero, Transcendê-lo.
É encontrar o que jamais foi perdido, de outra forma senão através dos jogos e das identidades.

Ser Amor é não mais colocar distância, entre as existências (aparentemente separadas), entre as pessoas,
entre os objetos.

Ser Amor é transcender a sensação, o sentido e a percepção.
É estar plenamente Presente, plenamente Tranquilo.

O momento em que desaparece todo sentido do “eu” e todo sentido do Si, todo sentido do um, e todo sentido
do outro.

Então, o coração do Coração, o centro do Centro, é a única Verdade.
É o momento em que a Transparência é tal, que a realidade do Amor é a evidência a mais bem sucedida.

É o momento em que o movimento cessa.

Ser Amor é redescobrir, além de toda definição e de toda vontade, o que nós Somos.
Além da eliminação de toda distância, neste estado de Abandono, descobre-se o que era inaparente.

Desaparecer no “eu” e desaparecer no Si, desaparecer no mundo, é ali aparecer, mas completo e inteiro.

Ser Amor é não mais ter barreiras, não mais estar condicionado, por nenhuma palavra, por nenhum olhar, por
nenhum passado, por nenhuma circunstância.

É se tornar o que É: o Caminho, a Verdade e a Vida.
O Alfa e o Ômega.

Ressurreição da Alegria sem fim.

Ser Amor é ser nutrido pelo Amor, é ver a sua sede saciada, pela Eternidade.

Ser Amor é pôr fim a toda dúvida, a toda pergunta e a toda resposta, instalando a Evidência como a própria
natureza do que nós Somos.

Ser Amor é a Graça do estado de Graça.
É Ver claramente, além de toda visão, de toda aparência, de todo julgamento e de toda ideia.

Estar Livre de todo encadeamento e de toda ideia preconcebida, Livre de todo raciocínio.

Ser Amor é estar Livre de qualquer futuro.
Ser Amor é estar Aqui e Agora, na totalidade, na Eternidade.

Ser Amor está, naturalmente, além de querer o Amor.
Ser Amor está além de dar o Amor.

É perceber e Ver, além dos olhos, além da forma e além da informa.
É se instalar no que sempre esteve instalado.

É não mais perceber a menor distância, a menor diferença entre você e eu, além da identidade, além da forma
e além da Consciência.

Ser Amor é a bênção da Graça, constantemente renovada, independentemente de toda condição e de toda
restrição.

É se apreender do indescritível, para restituí-lo à Verdade.
É uma Alegria sem objeto, que nada tem o que fazer de qualquer circunstância.



Ser Amor é o Amor de Ser, de Ser além de todo ser, de toda densidade.
É o Último, não antes e não depois de qualquer busca, porque o Caminho não é um caminho, assim como isso
não é um estado, mas uma forma de permanência e de imanência, onde não existe qualquer interstício para a

menor justificativa.
É o instante em que se apaga todo efêmero e toda suposição.

Ser Amor é um desaparecimento, uma Dissolução ardente dos efêmeros da vida, a fim de que apenas
permaneça a palavra Vida.

Ser Amor é o Fogo do Batismo, conjuntamente com o Fogo da Ressurreição.
A Água do Céu.
A Ode à Vida.

Ser Amor é Ressuscitar à sua Verdade, não aquela da pessoa, mas aquela do Amor.

Ser Amor é o “sim” perpétuo ao Amor, cujo Veículo é a Luz, sem sombra carregada, sem canto nem recanto.

Ser Amor é o momento em que o Silêncio se torna mais falante do que as palavras, e mais intenso do que as
frases.

Ser Amor é restabelecer a Visão sem os olhos, na Clareza e na Transparência, e na Profundez da Unidade.

Ser Amor é aceitar o Amor, dar-se si mesmo, no Abandono do Si e no Abandono ao Amor.
É viver a Vida, sem morte e sem ilusão.

Ser Amor é não mais jogar, nas aparências, nos apegos.

Ser Amor é dar-se, a fim de que o Amor se torne a Doação, não chamando qualquer vontade, porque
espontâneo.

É imitar, sem copiar, aquele que foi o Alfa e o Ômega, inscrito na atemporalidade, muito acima de toda história
e de toda narrativa.

É compor, sobre este mundo como em todo mundo, a Música das Esferas, sequenciando-se pela Liberdade
do Amor, sem constrangimento, sem freio, sem limite.

É escutar a testemunha do Amor, que é Canto.

Ser Amor é não mais depender de qualquer circunstância, e de qualquer estado, porque a Graça preenche
tudo.

É o momento em que se depõe todas as armas, porque todo combate é em vão.
É fazer a Vontade da Luz, que é Inteligência e Esperança.

É acolher a Providência, acolher a Alegria, assim como qualquer sofrimento, porque nenhum sofrimento pode
persistir, além do efêmero.

Ao trazer essas palavras a vocês, eu me conduzo a vocês, e eu abro o que vocês abriram em mim: o coração
do Coração.

E aí, juntos, unidos e Um, na nossa Presença, na nossa doação, nós realizamos o Incognoscível.

Ser Amor é estar aí, sem interrupção, à nossa escuta, ao nosso acolhimento mútuo.
E é assim que eu me junto, em vocês, e a vocês, no Caminho, na Verdade e na Vida.

Então, juntos, eu digo: Vivamos.
Então, cabe a cada um me chamar, e Viver.



No espaço do meu Silêncio, eu acolho vocês, nas suas palavras como no silêncio de vocês, no mesmo
Caminho, na mesma Verdade e na mesma Vida.

Eu me calo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K, em vocês, e com vocês.
Eu abençoo o nosso encontro.

Permaneçamos Tranquilos e Humildes, para Viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu abençoo o nosso Amor.
Eu saúdo em vocês o que não pode desaparecer.

É-lhes possível, no Alinhamento a vir, nomear-me e chamar-me, porque eu vou nomeá-los e chamá-los.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K lhes diz até logo mais.
Até logo.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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E bem, caros amigos, eu estou de novo com vocês.
Desta vez, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, mas antes de lhes passar a palavra, eu vou lhes

transmitir um pouquinho de determinados elementos.
Eu intervenho então, hoje, enquanto Comandante da Ordem de Melquizedeque, a fim de lhes dar uma série de

elementos.
Então, o que eu poderei dizer refere-se não à lagarta, não à borboleta (porque muitas coisas lhes foram dadas

sobre isso), mas sim, de preferência, ao período que separa a lagarta da borboleta.
Porque, dentro de poucos dias, vocês irão começar (mas nós já sabemos que muitos de vocês começaram) a
perceber, sem ter as explicações, uma série de manifestações, no nível do corpo e da consciência de vocês.

Portanto, eu vou lhes falar (como isso se chama...) da crisálida, do casulo ou, se vocês preferirem, deste
estado intermediário que corresponde, se vocês preferirem, à metamorfose, à transubstanciação do que vocês
são, aqui sobre esta Terra, e do que vocês São, na Verdade, muito além e muito diferente do que lhes parece

sobre esta Terra.

***

Então, é claro, a preparação, vocês a vivenciaram de diferentes modos.
Agora, vocês irão começar a perceber, de maneira cada vez mais clara para vocês, que ocorre uma série de
processos, neste Templo ou neste saco (chamem-no como vocês quiserem), mas este saco, ele é levado a

viver algo profundamente novo.
Mas, ainda uma vez, algumas coisas que eu vou lhes dizer, muitos de vocês começaram a perceber esses

efeitos.
Então, como vocês sabem, durante anos, nós lhes dissemos que a consciência era Vibração.

Isso era perfeitamente verdadeiro.
E, depois, vocês tiveram BIDI que lhes disse que, além da consciência, havia outra coisa.

Então as palavras (Último, Absoluto, Parabrahman), ali haveria uma infinidade delas, apenas podem tentar
aproximar e dar uma ideia do que isso é, realmente, porque vocês apenas podem vivê-lo.

Mas, entre o momento em que vocês vivem o Si, a Unidade, a Presença, e o momento em que vocês São
Absoluto (alguns já o vivenciaram), e como nós lhes dissemos, há a Liberação da Terra, há eventos coletivos

que envolvem a Terra, que envolvem o Céu, que envolvem o sistema solar e o cosmos inteiro.
A partir da intervenção de MIGUEL (que é muito formal), vocês irão constatar novos impulsos, em vocês, e isso

corresponde perfeitamente ao que eu vou lhes falar, que é a instalação temporária, eu diria, de um estado de
crisálida ou de casulo, ou seja, o momento em que a lagarta cessa de fazer tudo o que ela estava prestes a

fazer e vai tecer o seu casulo, no qual a metamorfose irá ocorrer.
É exatamente a imagem que eu posso empregar, porque ela corresponde realmente ao que vai se manifestar,

mesmo em meio à consciência ordinária, a vocês.
E fiquem prevenidos, e não fiquem, como dizer, um tanto espantados pelo que vai se viver.

***

Naturalmente, a primeira coisa que vocês constataram é que os mecanismos Vibratórios, quaisquer que sejam
(que eles sejam as Coroas, que eles sejam o Supramental, o Manto Azul, o Canal Mariano, a Onda da Vida),
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levam, de qualquer modo, a fazê-los viver estados onde, às vezes, isso lhes parece desaparecer, ou seja,
quando não há ainda um novo estado, se eu puder me exprimir assim.

O antigo estado ainda está aí, mas há momentos, e que pode assumir diferentes aspectos para vocês (ou isso
passa pelos pés, ou isso passa pela cabeça, ou isso passa por uma Comunhão no nível do Canal Mariano),
mas o resultado é frequentemente o mesmo: ou seja, isso não é propriamente falando um Samadhi, não é

propriamente falando um Êxtase, mas é como uma espécie de desaparecimento, uma Dissolução, onde vocês
não estão ainda no Estado de Ser, não estão ainda no Absoluto sem forma, mas onde tudo o que está ligado à

consciência desaparece.
E, no entanto, para aqueles que vivem isso, vocês sabem pertinentemente que isso nada tem a ver como o

sono porque, quando vocês retornam, se pudermos expressar as coisas dessa maneira, vocês bem sentem,
no interior de vocês, neste corpo, na sua consciência, que há coisas que se transformaram.

Essas espécies de ir e vir que ocorrem, de maneira constante, nos seus Alinhamentos, nas suas meditações e
também no que vão lhes propor MIGUEL e MARIA, vão lhes permitir amplificar, de maneira considerável, esse

processo.
Vocês também constataram, para vários de vocês, que o cérebro cada vez mais funciona pior do que ele

funcionava antes.
Ou há momentos em que parece que vocês observam o seu próprio mental que pedala sem limite.

Mas vocês tomam consciência de que vocês não são o que se pensa e isso, de maneira cada vez mais
evidente.

***

Paralelamente a isso, alguns de vocês têm a sensação, por vezes cada vez mais nítida, de observar um pouco
este mundo como se ali houvesse, não um desinteresse, é claro, não como uma negação deste mundo no qual

vocês estão, mas, de preferência, como uma distância real, observando os seres, observando as situações,
observando até mesmo o que vocês dizem.
Há um sentimento, eu diria, de irrealidade.

Então, isso pode se expressar, depois, quando vocês retornam à personalidade, por um sentimento de
impaciência, um sentimento de esperança, às vezes de dúvida, às vezes, pelo que eu chamava, à época, de

ioiotagem da cabeça, de desnorteação.
Mas tudo isso participa do mesmo processo, ou seja, da crisálida que vai permitir, se vocês quiserem,

renascer, viver a Ressurreição, quando chegar a hora.

***

Portanto, é realmente uma preparação extremamente intensa, isso está muito além das experiências que vocês
puderam viver, isso está muito além das Comunhões, isso está muito além do Êxtase da Onda da Vida, da

Coroa do Coração ou da cabeça.
É algo inédito e o corpo, ele vai reagir.
Então este corpo, ele vai reagir como?

O que acontece quando a lagarta se imobiliza e se volta para ela?
Pouco a pouco, há como uma espécie de Dissolução da lagarta.

Se isso ainda não ocorreu para vocês, vocês irão perceber os locais do seu corpo que estão, habitualmente,
situados na periferia (ou seja, os membros, na parte de cima e embaixo), que vão começar, como dizer, como

a desaparecer, como se eles não existissem mais, como se vocês não o sentissem mais, como se eles
ficassem dormentes e, para outros que ainda têm resistências, isso pode acarretar mecanismos dolorosos  em

diferentes locais e que ocorrem, sobretudo, eu repito isso, nos momentos de Alinhamento.

***

Mas vocês irão se aperceber, depois desta data que lhes deu MIGUEL (ndr: 22 de setembro de 2012), depois
dessa reunião que se refere a todos vocês no planeta, de que vocês irão viver estados que eu qualificaria, no

momento, de curioso.
Ou seja, vocês irão realmente perceber que há esta distância, entre a atividade do mental, a atividade das

ideias, a atividade dos pensamentos, a atividade deste corpo e o que vocês São.
Vocês irão se considerar (a palavra não é muito forte) como estranhos a vocês mesmos.

Não será preciso se preocupar, hein, não é uma dissociação no sentido psiquiátrico.
Não é tampouco uma doença, mesmo se, efetivamente, e, alguns casos, o corpo possa apresentar anomalias

por vezes importantes, ligadas, justamente, ao que pode acontecer no cérebro, primeiramente.
Vocês sabem (para alguns de vocês, mesmo para muitos) que há, às vezes, manifestações extremamente

potentes da Luz Vibral, no nível dos setores da Coroa Radiante da cabeça, em ressonância e em relação com



um dos elementos sobre o qual há um trabalho que se faz.
Porque isso é um trabalho, mas não são vocês que decidem fazê-lo.

Então, vocês irão sentir, talvez, um dia, dores muito fortes, pressões muito fortes no Triângulo da Água, no
outro dia, no Triângulo da Terra.

Tudo isso, eu creio que as Estrelas já explicaram para vocês o que isso significava em relação aos elementos,
parece-me, principalmente SNOW, não é?

Tudo isso vai se amplificar.

***

Vocês irão constatar, paralelamente à manifestação sobre o eixo central (por vezes muito mais vibrante ou
muito mais presente), que partes do corpo de vocês se tornam ou hiperalgésicas, ou desaparecem.

Elas desaparecem realmente.
É isso efetivamente que está prestes a acontecer porque, quaisquer que sejam as expressões que eu pude

empregar a vários anos, o planeta grelha, o que é que isso significa?
É a Luz Vibral que desceu, desde a Liberação do Sol, em quantidade cada vez mais importante, que vai se

tornar cada vez mais sensível, cada vez mais penetrante, eu diria.
Mas a Luz Vibral, ela dissolve a Sombra, ela dissolve as resistências.

Aí, não é mais um trabalho da sua consciência, não é mais um trabalho dos exercícios que vocês fazem, nem
mesmo dos Alinhamentos.

 Isso vai incidir em vocês, assim, cada vez mais frequentemente.
Então, eu sei que nós tínhamos chamado isso (há alguns meses e no ano passado) de Apelo da Luz, mas aí,

isso não é mais o Apelo da Luz, hein, é a Luz que vai dar um encontrão.
E ela vai golpear cada vez mais forte, mas ela vai golpear o quê?

Ela vai golpear a Sombra, ou seja, tudo o que for resistência e que foi construído segundo um princípio de
ação / reação e que se refere, é claro, a este corpo, além das Portas, além dos Novos Corpos, além das

Estrelas, além dos Triângulos elementares.
Eu os lembro de que a Onda da Vida, ou a Coroa Radiante, provoca um deslocamento lateral, uma

amplificação do processo Vibratório que, paradoxalmente, vai, no nível periférico, não mais dar Vibrações, mas
espécies de nevralgia.

Ou, diretamente, vocês terão a impressão de que há uma parte do corpo que não está mais aí.
Mas não será preciso se preocupar, isso é perfeitamente normal.

Então, é claro, se vocês estiverem em circunstâncias em que vocês têm necessidade de se servir das pernas
e dos braços, isso não vai, em princípio, impedi-los de fazer o que vocês estiverem prestes a fazer com suas

pernas e pés.
Na maioria das vezes, isso vai começar por um membro superior e, sobretudo, aí onde há o Canal Mariano (que

está na parte superior à esquerda, eu os lembro disso, e que se apoia sobre o ombro).
O Manto Azul da Graça, Vibratoriamente, também, ele se apoia sobre os ombros.

E então vocês irão observar, ou pela manhã ao despertar, ou quando vocês meditarem (e, efetivamente, em
determinados momentos), este aparecimento de nevralgia em segmentos, nas extremidades, dos membros

superiores.
Isso não é absolutamente preocupante.

Isso corresponde realmente à crisálida que está em via de se constituir e que dá, no nível da consciência, às
vezes, a impressão esquisita, eu posso dizer, de lhes perguntar o que vocês estão fazendo aí, não como uma
rejeição do mundo, mas para observar este mundo como um filme que se desenrola, no qual vocês não irão
mais participar porque há, justamente, esta espécie de afastamento da Dimensão dissociada na qual vocês

estão.

***

A Luz é uma Transparência.
A Luz Vibral (a melhor imagem que eu posso tomar, além da lagarta e da borboleta), vocês imaginem: é como

se vocês estivessem em um filme e que, de repente, houvesse uma borracha, da Luz, que viesse apagar
algumas zonas.

Isso pode se refletir, no nível dos seus olhos, aliás, pela percepção fugaz (que vai se tornar cada vez mais
tangível) de coisas passando diante do seu campo de visão.

Então, isso podem ser rostos, isso podem ser Presenças (de repente vocês percebem um ser que está aí, e
vocês querem olhá-lo, e depois ele não está mais aí).

Então, isso é ou os amigos Vegalianos, ou seres relacionados com as suas Linhagens Estelares, com a sua
linhagem Estelar, que vêm dizer-lhes ‘olá’.

Bem, é claro, isso pode assustar, nas primeiras vezes, para aqueles que não têm o hábito disso, mas assim



que o medo voltar, isso desaparece.
Portanto, isso será, em um primeiro momento, extremamente fugaz.

Vocês se perguntam, até mesmo, se vocês não sonharam.
E depois vocês irão constatar também (sobre isso, MIGUEL lhes falou) que os sinais do Céu vão se tornar

extremamente numerosos.
Esses sinais do Céu são tanto meteoritos, objetos que passam no Céu, como, é claro, Embarcações,

Embarcações de todos os tipos.
Vocês irão ver cada vez mais.

Cada vez mais vocês irão ver fenômenos luminosos, não mais somente como Partículas Adamantinas, mas,
realmente, formas que vão se estruturar.

Vocês podem ainda esperar para ver formas extremamente brilhantes, no Céu, que representam a
interpenetração da sua Dimensão dissociada (devido à ruptura das camadas isolantes) com as nossas

Dimensões.
Ou seja, o que era, de algum modo, invisível e não perceptível, vai aparecer para vocês.

***

Então isso pode, em um primeiro momento, desencadear reflexos em vocês, é claro, porque tudo o que é
desconhecido e que chega assim, pode desencadear uma sensação estranha.

Mas, eu os tranquilizo, vocês ali irão se habituar bem depressa.
Rapidamente, vocês irão achar isso extremamente natural.

Vocês irão se perguntar, até mesmo (depois de um tempo que é variável para cada um), como vocês não
podiam ver isso.

Esta visão não é uma visão etérea, sequer é a visão do Coração: isso irá aparecer diretamente aos seus olhos
de carne porque os espectros de frequência nos quais vocês estavam confinados tornaram-se permeáveis.

Então, vocês terão até a impressão, às vezes, quando vocês constatarem que há Presenças (no Céu ou no seu
quarto, ou em outros lugares), que há como uma névoa de Luz, como se ali houvesse realmente uma névoa na

qual os objetos que estavam nessa névoa, ou por vezes vocês mesmos, irão desaparecer.
Mas vocês não desaparecem: simplesmente, vocês mudam de faixa de frequência e isso vai se tronar

realmente cada vez mais tangível.

***

Ao mesmo tempo, para aqueles que vivem a Onda da Vida, vocês irão viver mecanismos que são a nenhum
outro comparável, mesmo para aqueles que vivenciaram os Êxtases da Onda da Vida, durante os primeiros

momentos da Liberação da Terra.
A Onda da Vida vai se tornar extremamente penetrante.

Vocês irão se aperceber disso, de maneira cada vez mais precisa, principalmente quando deitados.  
E, aliás (isso é, por sinal, prático porque se isso lhes chegasse em pé, iria causar problemas), é nesta posição
deitada que vocês irão constatar que os mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo tornar-

se-ão cada vez mais importantes.
Estando conscientes, vocês não irão saber mais onde está o seu braço, vocês não irão saber mais onde vocês

estão, vocês não irão saber mais em qual ambiente vocês estão.
Vocês estão no seu quarto, vocês estão deitados tranquilamente na natureza e, de repente, isso desaparece.

Então, tudo isso vai acontecer no ritmo de vocês.
Levem em conta (é a imagem que eu dou) que são as novas frequências que deixam ver coisas que vocês não
viam antes, que deixam ver coisas que, às vezes, podem tornar isso parecido com uma doença, mas isso nada

tem a ver.
Porque vocês verão, realmente, a Luz e vocês verão o seu braço, a sua perna, o seu quarto, a sua cama, o seu

companheiro, que desaparece na Luz.
Esses mecanismos podem durar um bilionésimo de segundo e durar, em última análise, cada vez mais tempo.

***

Portanto, tudo isso é extremamente importante.
Haverá, aliás, naqueles momentos, coisas a fazer, mas eu deixarei, é claro, MARIA se expressar sobre isso, já
que eu creio que Ela deve falar no momento em que MIGUEL lhes pediu uma Comunhão intensa às 22 horas

do mesmo dia.
Mas MARIA, ela irá falar às 17 horas, justamente sobre isso (ndr: ver a nota no final do texto).



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que passado o primeiro momento de surpresa, vocês estarão
agradavelmente felizes: ou seja, que ver isso e viver isso, passado o momento de surpresa, dar-lhes-á uma

espécie de Alegria indizível no Coração porque vocês encontram o que vocês São, na Verdade.
Então, é claro, haverá muitos Irmãos e Irmãs que não irão viver isso e que não poderão compreender, até o

momento que será um conceito de limiar onde aí, para eles, isso será o planeta grelha, não é?
Mas tudo isso vai se desenrolar, passados os primeiros momentos de surpresa, em uma doçura muito grande

e esta doçura, ela está ligada, justamente, a todos os trabalhos que nós fizemos juntos, desde todos esses
anos, que permitem adoçar esse planeta grelha, em todo caso para um número de Irmãos e de Irmãs que é,

cada dia, maior.

***

Então, está aí o que vai acontecer.
Eu tentei descrever, tanto quanto eu pude, com palavras, muito exatamente o que alguns de vocês começam a

viver, mas isso vai (ao seu ritmo, para cada um) se tornar cada vez mais penetrante.
Lembrem-se: mesmo se houver uma dor no corpo (porque há uma resistência, por exemplo, do lado do Canal

Mariano, com dores nos membros), vocês irão constatar, com surpresa, que a dor está aí, mas que, para
vocês, isso não é uma dor.

É difícil explicar com palavras, mas vocês irão vivê-lo.
Portanto, tudo isso vai estimulá-los (e principalmente no que lhes dirá MARIA) a perceber, naquele momento,
que os mecanismos de Dissolução serão ajudados, ao mesmo tempo por uma das Estrelas, por um Ancião,

talvez, por um Arcanjo ou por Seres das suas próprias Linhagens Estelares.
Tudo isso é perfeitamente normal e, aliás, a palavra “normal”, uma vez passada a surpresa, como eu disse, isso

irá lhes parecer como totalmente evidente.
Mas ali haverá também momentos, é claro, em que vocês terão uma espécie, talvez, de apreensão porque,

paralelamente a esses estados maravilhosos do casulo, da crisálida que vai se instalar, vocês verão que, sobre
o mundo, isso não é tão cor-de-rosa, não é?

Porque, naturalmente, quando a Luz se tornar cada vez mais intensa, e quanto mais vocês se aproximarem da
visibilidade do que há no Céu, quanto mais vocês se aproximarem do alinhamento com Alcyone, mais isso vai

se tornar convincente e evidente.
Para vocês, mas para os outros também.

Os Irmãos e as Irmãs que não estiverem prontos para viver isso, isso vai ser realmente algo que pode ser
terrível.

Ainda mais que as circunstâncias terminais deste mundo, é claro, como eu disse há muito tempo, são
circunstâncias em que o vulcanismo tornar-se-á algo de terrível, onde os meteoritos tornar-se-ão cada vez mais
importantes, onde os movimentos da Terra tornar-se-ão extremos e onde também os movimentos do ar tornar-

se-ão consideráveis.
 São os quatro Cavaleiros do Apocalipse que vão se tornar cada vez mais visíveis, de tal maneira que a um

dado momento, mesmo querendo colocar a cabeça no buraco, como uma avestruz, vocês não poderão deixar
de ver o que está aí.

Mas, lembrem-se, tudo isso é a área de trabalho e vocês irão tomar cada vez mais consciência disso,
gradualmente e à medida que a Luz começar esta transmutação, esta metamorfose.

Isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.
Estão aí as poucas palavras que eu tinha para dizer em relação a isso.

Se vocês tiverem perguntas mais específicas com relação ao que eu acabo de exprimir, então, agora, eu os
escuto.

***

Pergunta: como viver a crisálida já que alguns irão vivê-la e outros não?

Eles são obrigados a vivê-la, a um dado momento.
Todo mundo vai vivê-la, já que vocês estão Liberados.

Simplesmente, através do que eu disse, eu falo principalmente aos Ancoradores de Luz, aos Semeadores de
Luz e àqueles que estão Liberados, como ele disse (ndr: BIDI), os Liberados Viventes.

Não há condição.
Isso é sem condição e isso é irremediável.

***



Pergunta: nós iremos para mais agrupamentos ou não necessariamente?

Há pessoas que se encontram.
Aliás, foi pedido para vocês se encontrarem, se possível pelo menos em dois ou três, no dia 22, mais do que

estar sozinho.
Vocês sabem, as primeiras coisas novas assim, quando vocês estão sozinhos, isso pode parecer esquisito,

não é, para aqueles que ainda não vivenciaram isso.
Mas vocês não têm que antecipar, por uma decisão do mental, dizendo: “olhe, eu vou a tal lugar porque isso é

influente”, “olhe, eu vou a tal lugar porque ali eu estarei protegido”.
 Lembrem-se do que dizia CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Portanto, permaneçam tranquilos.
O que vocês chamam de reuniões, de agrupamentos, irão acontecer por si só.

Vocês não têm que buscar seja o que for.
Isso seria um erro.

Mas é verdade que é mais agradável ver-se desaparecer, ao mesmo tempo em que se vê desaparecer o outro.
Isso pode chocar.

Imaginem que vocês estão na natureza, vendo uma árvore e, de repente, ela desaparece.
 Ao passo que se vocês estiverem acompanhados, isso é mais fácil, vocês não precisam se beliscar para

saber se isso é verdade porque isso é real.

***

Pergunta: um Liberado pode ser levado a ficar isolado, enquanto seria preciso irradiar?

Mas você pode atingir o máximo de mundo possível, do outro lado do planeta, na Austrália.
Você não tem necessidade de estar presente fisicamente já que você se torna multidimensional.

É uma heresia acreditar que vocês vão, como dizer, irradiar assim, avizinhando-se.
A Luz, sim: vocês irão vê-la.

Mas para vocês, é a multidimensionalidade que aparece, portanto, não há necessidade de presença.
Agora, nos momentos privilegiados, como esta data que lhes foi dada, isso é importante.

Depois, isso nada muda.

***

Pergunta: como os animais vão viver isso?

Muito bem.
Muito mais facilmente do que vocês.

***

Pergunta: será que convém permanecer nas cidades?

Eu repito a você a frase que eu disse: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.
As circunstâncias não têm qualquer importância.

Se a duração das tribulações, se as Núpcias Celestes não tivessem sido eficazes, evidentemente que vocês
teriam recebido impulsos para estar em locais privilegiados.

Mas esse não é mais o caso.
Aquele que desejasse, por exemplo, partir de tal lugar para ir a outros lugares, isso iria significar o quê?

Que ele espera preservar a sua pequena carcaça, este saco de comida, isso é tudo.

***

Pergunta: como permanecer centrado na Luz estando cercados pela violência?



Ah, mas, se você for, você mesmo, Luz, tudo o que é violento ao redor de você desaparece.
Coloque-se, de preferência, a questão de você.

É muito fácil dizer: “Ah, sim, há barulho, então eu não posso estar na Luz”, “ah, sim, há pessoas ao meu redor
que são violentas, então eu não posso estar na Luz”.

Um: o que é que provocou essas circunstâncias?
Dois: o que é que fez com que você, você se sinta afetada?

Isso remete inexoravelmente à dualidade.
Aquele que está imerso no Êxtase, no Samadhi e na Luz, um leão pode vir devorá-lo que ele não irá se mexer.

Principalmente com a intensidade de Partículas Adamantinas, do Supramental e da Onda de Vida que estão
chegando.

***

Pergunta: a partir do dia 22 de setembro, convém prosseguir a vida tal como ela era?

Isso será diferente para cada um: conforme, justamente, a dose de Luz que os penetra, conforme o que vocês
São.

Mas de nada serve antecipar-se ao Apelo.
Não vale a pena ir para a cama e esperar.

Ainda mais que, eu os lembro disso, os Cavaleiros do Apocalipse, eles não estão presentes, do mesmo modo,
em todos os países: há países, desde este verão, que foram marcados pelo Fogo, outros que são marcados

pela Água, outros que são marcados pelo Ar.
O que é que acontece na França?

Nada.
Isso será totalmente diferente depois do dia 22.

Não para a França, mas, de maneira geral, segundo o local que vocês estiverem.
E além dos países, a um metro de distância ou a alguns metros de distância, o efeito dos Elementos não serão

os mesmos.
Aliás, SNOW lhes disse: os Elementos nada podem contra vocês.

Aquele que estiver Abandonado à Luz, que for Transparente à Luz e que viver essas mudanças de frequência,
os Elementos (tais como eles são percebidos, na sua ação de Dissolução) não terão qualquer efeito sobre

vocês: é a Luz que os dissolve.

***

Pergunta: se uma árvore se apagar, outra coisa irá aparecer no lugar dela?

Bem, não, é apagada.
Será como em um filme: ela cintila, ela desaparece, ela volta, ela retorna, ela desaparece depois, de repente,

‘pluf’, mais nada.
Mas isso não é para agora.

Mas é iminente, assim mesmo.

***

Pergunta: qual é a escala de tempo, a partir do dia 22, em que tudo isso vai se desenrolar?

Nós esperamos o mais rápido possível.
Mas, como vocês sabem, há eventos astronômicos.

Um ciclo foi concluído, como disse SÉRÉTI, entre julho de 2005 e julho de 2012 (ndr: ver as intervenções de
SÉRÉTI (1)).

A instalação do novo ciclo (embora isso não seja um ciclo), a instalação da Liberação, da Liberdade, se você
preferir, pode ocorrer, em princípio, em algumas semanas, alguns meses, mas não mais do que isso.

***



Pergunta: podemos, ainda agora, oscilar entre as duas humanidades?

Todos aqueles que não realizaram a Última Presença ou o Absoluto.
Mas vejam bem, vocês mesmos, na sua vida, entre os momentos em que vocês se Abandonam, em que vocês

Abandonam o Si, parcialmente, e os momentos em que vocês resistem (independentemente mesmo dos
medos).

O que dá por vezes, o que eu explicava, esta espécie de agitação do mental.

***

Pergunta: por que ter sentido a espera de tudo isso, desde a juventude?

Vocês são muitos, entre as Sementes de Estrelas, tendo esta saudade do que vocês São, realmente.
Muitos de vocês (que seguiram as Núpcias Celestes, eu não sei a proporção) estavam prontos a ouvir o que

nós dizíamos porque vocês encontravam, em alguma parte, a sua pátria.
Mesmo se vocês levaram a sua vida, se vocês tiveram uma vida dita normal, para muitos de vocês, permanecia,

no fundo (mesmo se isso foi um pouco confuso), a saudade do que vocês São.

***

Pergunta: nesta divisão em duas humanidades, como se situam aqueles que não têm acesso a este tipo de
informação?

Mas, nenhuma importância, a informação.
Porque há seres humanos que vivem as transformações, que jamais ouviram falar do Autres Dimensions, de

energia ou de outra coisa.
Eu não vejo a associação que você pode fazer.

Por que, para você, a transformação está ligada à informação?
Mas a informação jamais foi uma transformação: é o Coração que decide.

Não é o acesso à informação, é o acesso ao seu Coração.
Há pessoas que têm zumbido no ouvido esquerdo há vinte anos e que começam a compreender o que é,
mesmo eles não podendo colocar palavras, não o chamando de Nada, não o chamando de Canal Mariano.

Mas, agora, a concretização, para essas pessoas, do que elas vivem, é uma confirmação: elas não têm
necessidade da informação.

A informação não é a transformação: é preciso não confundir os dois.
Como eu dizia, durante a minha vida, encarnado: o Sol, ele brilha para todo mundo, não é?

A Luz, ela desce para todo mundo.
Há aqueles que a aceitam e aqueles que a recusam.

E isso absolutamente não passa pela compreensão intelectual: vocês são permeáveis à Luz, ou vocês não o
são.

Vocês são Transparentes, ou vocês não o são.

***

Pergunta: enquanto nós não vivenciamos isso, nós apenas podemos estar na crença?

Mas ninguém lhe pede para estar na crença.
Parece-me que o IRMÃO K, ele lhes falou e ele lhes disse para nunca acreditar em nada.

Eu não lhes peço para creditar em mim.
Se você acredita em mim, e se você não vive isso, o que é que isso muda para você?

Explique-me um pouco?
Absolutamente nada: você permanece na Ilusão.

Aquele que não vive isso, de nada serve ali acreditar.
Não é a crença que desencadeia os processos.

Não é porque você sabe que existe esse mecanismo (que eu chamei de planeta grelha) que vai fazer você
vivê-lo serenamente.
Isso seria muito fácil.



Todos vocês sabem que vocês são mortais, sobre esta Terra.
No entanto, será que a morte acontece bem?

Bem, não, porque isso é uma crença.
É apenas no momento em que isso chega que vocês podem saber se vocês superaram a crença.

Não antes.
Isso é uma verdade, uma verdade muito evidente, não é?

É a mesma coisa para o que está chegando.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, Caros Amigos, eu lhes transmito, de novo, todas as minhas Bênçãos.
Até logo.

************

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (para mais detalhes,
nós os convidamos a consultar suas intervenções no nosso site):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de Agosto de 2012:
“...e eu lhes dou, portanto, um encontro formal a fim de que nós vivamos uma Comunhão, onde quer que vocês

estejam sobre esta Terra, em 22 de setembro de 2012 às 22 horas. Este momento será silencioso, não
demandará qualquer comentário, nem qualquer palavra de minha parte. Este será um momento privilegiado de

Comunhão comum para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com minha Presença...”

MARIA: em sua intervenção de 21 de agosto de 2012:
“...Eu retornarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e eu os convido a se reunirem a mim, onde quer que

vocês estejam sobre esta Terra (ndr: o 22 de setembro). E também, se isso lhes for possível, de se reunirem
entre vocês, por que CRISTO havia dito: “quando vocês estiverem reunidos, dois ou três em meu nome. Eu
estarei no meio de vós.” E esse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é também o dia em que, todos juntos, no

Manto Azul da Graça e no instante presente, nós nos acolheremos uns aos outros. Isto poderá ser, segundo
seu emprego do tempo e suas ocupações, no momento em que vocês julgarem oportuno em seu dia, mas

antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou um cronograma preciso, mas vou ter a oportunidade de falar
também durante este dia.”

As horas indicadas correspondem à hora francesa, local. O link Décalage Horaire
 (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá lhes permitir deduzir a sua hora local.

***

1 – Mensagens de SÉRÉTI:
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608

19 de setembro de 2012
(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1608
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos da Estrela UNIDADE -

“O seu salvo-conduto é o Coração. O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco. Os seus períodos de
Alinhamento serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão conosco,

e a nossa Comunhão com vocês. Mas, também, de começar a viver a sua própria Dissolução no Amor, vendo-se
fundir-se no Amor Eterno. Não há mais barreira. Não há mais separação.”

~ Convite para ser o Amor ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos, na humanidade, eu me instalo ao lado de vocês e eu me expresso enquanto Estrela UNIDADE

e também como oficiante do Manto Azul da Graça.
Instalemo-nos, primeiramente, em nossas bênçãos comuns.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, como de costume, hoje, eu vim falar-lhes do Amor, do Absoluto, da Unidade, e fundi-los nesta Beatitude.
Se vocês já não verificaram por si mesmo, vocês poderão, muito rapidamente, constatar o que eu vou dizer a

vocês.
Quanto mais vocês forem para a Luz, e para vocês mesmos, quanto mais o acolhimento da Luz se fizer, em

vocês, mais vocês notam que a Alegria aumenta, que a Paz aumenta.
Quanto mais a Luz estiver aí, quanto mais vocês a acolherem, menos existem questões, menos existem

medos, menos existe interrogação, porque o Amor, naturalmente, é todas as respostas.
Ele é a única resposta, e a Luz é o seu testemunho.

E aquele que vive a Luz, que vive o Êxtase, que vive o Samadhi (sejam quais forem as manifestações no
corpo: que isso seja através do Canal Mariano, da Onda da Vida, do Coração), irá experimentar, e vai

experimentar cada vez mais, este Amor como a única solução, a única possibilidade e, sobretudo, a única
Verdade.

***

O que foi levado a dizer-lhes o Arcanjo RAFAEL, eu poderia dizê-lo a vocês, mas à minha maneira (ndr: sua
intervenção de 20 de setembro de 2012) (1).

GEMMA GALGANI - 20 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-28M4Ya9NtDU/UXAYDejCRiI/AAAAAAAAA64/7B88VEWBvys/s1600/000Gemma20.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não há outra escolha senão o Amor ou o medo, eu já havia dito isso a vocês.
Mas isso não é mais uma escolha intelectual ou mental, mas uma escolha que vai expressar-se no próprio

efêmero deste corpo, na sua consciência.
E eu diria que vocês vão vivê-lo, de maneira cada vez mais permanente e cada vez mais potente.

Se o Amor estiver aí, não há medo.
Se o Amor estiver aí, se vocês se fundirem neste Amor, não pode existir qualquer sofrimento capaz de se

manter, qualquer dúvida, qualquer interrogação.
O Amor é o bálsamo e a solução durante este período que se abre.

É aí que vocês irão se mostrar, a vocês mesmos, é aí que vocês poderão ter a demonstração, se isso ainda
não ocorreu, do que vocês São.

Então, fundir-se no Amor é fundir-se no que vocês São e é, sobretudo, fundir-se nesta Paz que nada pode vir
alterar, independentemente do que acontece sobre este mundo: não que vocês tivessem abandonado o

mundo, mas, simplesmente, o Amor assume todo o lugar, ele não deixa mais lugar para o mundo, ele não deixa
mais lugar para outra atividade senão para o próprio Amor.

É isso Ser o Amor.
É isso, como nós lhes testemunhamos, nós, algumas Estrelas.

Vocês serão, vocês também, as testemunhas, pela sua própria vivência.

***

Se vocês estiverem, realmente, fundidos no Amor, e na Luz que o acompanha (e que é a natureza do Amor),
então, vocês próprios irão constatar que nada é capaz de perturbá-los, que nada (da sua vida, da sua

consciência, do seu corpo, das suas relações) é capaz de alterar o que vocês vivem.
Isso vai se tornar muito evidente para vocês.

Então, é claro, se, para vocês, isso ainda não estiver evidente, isso irá convidá-los simplesmente a olhar-se
realmente, não como vocês pensam, não como vocês poderiam acreditar ou imaginar isso.

Vocês não poderão mais se esquivar, vocês não poderão mais fugir da Luz.
É preciso, então, olharem-se realmente, e o que irá acontecer, para vocês, é apenas a consequência direta do

estado de Amor no qual vocês Estão.

***

Vocês estão ainda em um amor condicionado e condicionante?
Vocês estão ainda em um amor que exprime a dualidade?

Vocês estão em um amor oriundo de uma crença?
Vocês estão em um amor / sentimento?

Ou vocês estão, realmente, em um Amor Vibral?
Toda a diferença irá lhes aparecer, ela será cada vez mais nítida.

O Amor não lhes pede para julgar, nem para condenar, assim como para não julgar ninguém, ou para condenar
alguém.

O Amor os chama, simplesmente, para o Amor.
É isso que é preciso realizar agora e isso (como foi dito, há alguns instantes, pelo Arcanjo RAFAEL) tornar-se-á

cada vez mais evidente.
Então, é claro, se vocês não viverem este estado de indizível Amor, não julguem, não condenem, não busquem

um motivo, uma causa que explique isso.
Mas, simplesmente, deixem agir, deixem ser a Luz que vocês São.

Não envolvam a sua personalidade, não envolvam os seus próprios combates.
O Amor jamais será um combate, e principalmente agora.

Porque, o que irá combater, não é o Amor.
O Amor é uma evidência, cada vez mais evidente, cada vez mais fácil.

Então, é claro, nem todos vocês estão, meus Irmãos e minhas Irmãs, no mesmo estado em relação a este
Amor.

Mas, agora, o Amor não vem somente chamá-los.
O Amor não vem perguntar-lhes se vocês o aceitam, ou não.

O Amor vem se estabelecer.
Cabe a vocês saber e ver onde vocês se estabelecem.

Não há nem julgamento, nem castigo, nem punição: há, simplesmente, a evidência e a Verdade que se
instalam.



E a Verdade não tem o que fazer do que é tão lábil, tão risível, em relação ao Amor, neste mundo.

***

Viver o Amor é viver esta Paz, é viver esta indizível Alegria que nada pode vir alterar, independentemente do
que chegar, independentemente do que lhes chegar, independentemente do que chegar seja a quem for, ou

seja ao que for.
Independentemente do local em que vocês estiverem situados, durante este período, mais do que nunca, nada

há a prever, mais do que nunca, nada há a antecipar, mais do que nunca, não há que planejar seja o que for.
Exceto, talvez, encontrar alguns Irmãos, algumas Irmãs, que estejam na mesma Vibração que vocês, não para
proteger-se, não para evitar alguma coisa (porque desejariam evitar o Amor?), mas, simplesmente, para viver

este Amor.
Mas, isso não deve ser conduzido por um medo, isso não deve ser conduzido por uma necessidade de prever

seja o que for.
Pois, o que nós lhes repetimos, durante meses, medo ou Amor, vai se tornar muito evidente para vocês.

Não nos seus comportamentos ou nas suas apreensões mentais, não na sua localização sobre a Terra ou com
tal ambiente ou com tal pessoa, mas, muito mais, diretamente no seu Coração.

E, deste estado, irá decorrer, para vocês, todo o resto.
Como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse há um ano e meio: “tudo está consumado”.

É tempo, agora, de verificá-lo por vocês mesmos.
Lembrem-se também de que vocês não poderão continuar a servir, de maneira alguma, os jogos da ilusão e

serem o Amor.
Isso não é uma escolha, isso não é uma atitude mental, isso não é uma precaução nem um medo, mas isso vai

lhes aparecer claramente, distintamente, como grande evidência.
Quanto mais os dias passarem, mais a sua capacidade para aceitação da Luz, nas etapas que foram

enumeradas, há quase dois anos, pelo Bem Amado JOÃO (desculpa: SRI AUROBINDO), tornar-se-á evidente
para vocês que é exatamente isso que vocês vivem.

E que apenas há a vocês para aceitar, ou para não aceitar isso.
Mas eu posso garantir que quanto mais vocês aceitarem, mais a Paz irá aumentar, mais a Alegria irá aumentar.

***

Lembrem-se também de que tudo o que acontece fora, acontece em vocês, do mesmo modo.
Não há diferença entre um vulcão que desperta do outro lado do planeta, e o que desperta em vocês.

Não há diferença entre o que aparece no seu céu, e o que aparece em vocês.
É apenas o olhar (o olhar alterado, o olhar da ilusão) que pode ainda fazê-los crer que isso é distinto e

diferente.
Mas, quanto mais vocês forem o Amor, mais vocês irão ver que não há a menor diferença entre vocês e o

mundo, em suas partes limitadas.
O Amor não vem somente chamá-los, ele vem forjá-los.
É a hora, efetivamente, da Promessa e do Juramento.

É a hora de verificar.
É a hora das contas: chamem isso de outra forma, mas isso não tem qualquer importância.

Porque, em última análise, e vocês sabem disso, no final, o que chega é a Liberdade mais total.
Então, cabe a vocês também saber (neste apelo insistente da Luz que é muito mais do que um apelo), colocar-

se a questão, é claro, de quem vocês São, mas também do que é importante, para vocês.
E será que o que é importante concerne ao efêmero, ou será que o que é importante concerne ao que vocês

São, na Verdade, além de todo o efêmero?
Dessa maneira, então, vocês se interessam pelo efêmero ou pela Eternidade?

Vocês se interessam pelo que vocês vivem, ou pelo que vocês podem conhecer, de maneira exterior?
Vocês aceitam se tornar como uma criança, real e concretamente?

Vocês aceitam o desconhecimento do que está chegando?
Desconhecimento quanto à compreensão ou à descrição.

Pois, o que está chegando é para viver, e este Amor, somente o olhar dividido, dissociado, somente o olhar do
medo, pode ali ver outra coisa.

Então olhem, olhem-se da forma que vocês olham o que acontece, em vocês como no exterior de vocês.
Não para julgar, não para analisar, ainda menos para condenar, mas, sim, se isso for possível, para redirecionar

o que pode lhes parecer resistente, o que pode lhes parecer em oposição à Paz e à Alegria que conferem o
Amor e a Liberdade.



***

E lembrem-se de que, quando há uma dúvida, quando há um medo, isso jamais é o Amor que se exprime, é
sempre o que pertence à personalidade, à ilusão, ao que é efêmero e ao que vai desaparecer, um dia ou outro.

O Amor não tem qualquer medo, qualquer desaparecimento, porque o Amor é Eterno.
E vocês São isso.

Então, se vocês não Forem isso, significa simplesmente que há uma irregularidade do olhar, uma irregularidade
do posicionamento.

Mas qual a importância, já que, em última análise, quanto mais rápido vocês fizerem desaparecer esta
irregularidade (aceitando que a Inteligência da Luz o faça), mais depressa vocês irão encontrar esta Paz e esta

Alegria.
Isso não requer qualquer esforço de vocês.

Isso requer de vocês, simplesmente, a Clareza e a Humildade.
Tornar-se como uma criança não é mais uma palavra em vão: é a magia da Vida e do Amor, é a magia da

Verdade.
É participar do Amor, é fundir-se no Amor.

Então, é claro, se vocês olharem com os olhos, com o mental, vocês podem ali ver outra coisa.
Mas se vocês olharem, realmente, com o Coração, então vocês vão ver exatamente o oposto.

Vocês podem deduzir, segundo o que habita vocês, vocês podem deduzir, segundo as suas atividades, o que
vocês irão criar, o que vocês irão manifestar.

E isso é muito simples: há ou que manifestar o Amor, ou que manifestar o medo.
Mas nenhum medo pode aturar o Amor, assim como o Amor não pode aturar medo algum.

E isso vai se tornar cada vez mais evidente, e cada vez mais rápido, durante as manifestações.

***

O seu salvo-conduto é o Coração.
O seu salvo-conduto é a reunião de vocês conosco.

E, aliás, eu antecipo um pouco: MARIA irá lhes anunciar que, dentro de muito pouco tempo, os seus períodos
de Alinhamento não serão mais simplesmente um serviço para a Terra, ou um serviço para a Luz, para acolher,

mas serão os meios privilegiados de entrar em contato conosco, e de estabelecer a sua Comunhão
conosco, e a nossa Comunhão com vocês.

Mas, também, de começar a viver o que o Comandante lhes disse, ontem, ou seja, a sua própria Dissolução
no Amor, vendo-se fundir-se no Amor Eterno.

Não há mais barreira.
Não há mais separação.

Tudo o que havia sido isolado, tudo o que havia sido confinado, vê chegar o seu próprio fim.
E, nesses tempos mais reduzidos, vocês têm a oportunidade, insuspeitada por enquanto (mesmo hoje, mesmo
para aqueles de vocês que estão estabelecidos no Absoluto), de ver que nós estamos ao lado de vocês e que

estaremos aí, cada vez mais, de maneira permanente.
Então, como nós sempre lhes dissemos, nós não podemos atravessar a Porta no lugar de vocês, mas nós

podemos acolhê-los.
Nós podemos mostrar-lhes e demonstrar-lhes que nós estamos com vocês.

Muitos de vocês já percebem isso, ou nos chamando, ou de maneira espontânea.
Mas isso irá se tornar cada vez mais evidente.

Os Contatos e as Comunhões vão assumir o aspecto de Comunhões de Amor indizível.
E desse Contato, é claro, vocês irão constatar que o medo não tem mais qualquer chance em vocês, que o
medo irá lhes parecer como totalmente estúpido, não pertencendo a vocês, não emanando de vocês, mas
simplesmente inscrito neste corpo, e, além disso, talvez, nas memórias do que foi vivenciado no passado.

Mas o Amor vai fazê-los compreender que vocês não São qualquer passado que vocês vivenciaram.

***

O Amor os faz sair desta linearidade do seu tempo aparente, para colocá-los na Eternidade, aí onde não pode
existir o menor sofrimento e a menor interrogação.

É uma Verdade que é para viver e é uma Verdade que será para ser manifestada.
Alguns de vocês, que isso seja com MA (ndr: MA ANANDA MOYI), com MARIA, comigo, com outros, já tiveram



a chance de poder se beneficiar disso.
E, novamente, não se trata de uma sorte: essa é uma palavra ruim.

Simplesmente, vocês acolheram, um pouquinho antes dos outros, esta possibilidade.
Independentemente dos momentos que vocês tiverem que viver, nos locais onde vocês estão, com as

pessoas que lhes são próximas e queridas, com pessoas mais distantes, lembrem-se da nossa Comunhão,
lembrem-se da possibilidade de entrar em ressonância conosco, de viver esta Comunhão, esta Fusão total de

Amor e, então, tudo irá acontecer, efetivamente, como por uma magia incrível, para vocês, ainda hoje.
A Lei da Graça, a Fluidez da Unidade, a Alegria, a Paz, serão de uma evidência que mesmo o seu mental, se

ele ainda existir, não poderá mais se opor à intensidade deste Amor.
Este Amor irá nocauteá-los, mas ele irá nocauteá-los de Amor, ele irá propiciar-lhes viver, com lágrimas de

Alegria, o que vocês São, se vocês não o tiverem vivenciado ainda.
Então, eu lhes diria também que qualquer resistência é em vão.

Mesmo aqueles que acreditam poder resistir apenas irão fazer-se (através da estimulação dos seus elementos,
da estimulação do sentido do seu mental) ir ainda mais depressa para a sua Liberdade, para a sua Liberação.

Mas, lembrem-se de que nós contamos com vocês, porque permanecendo Tranquilos, vocês são os
Libertadores, vocês são aqueles que estabelecem, por toda parte sobre esta Terra, este assentamento da Luz

e do Amor.

***

O momento chegou.
Então, esse momento é um momento de Alegria, um momento de gratidão em que a Paz tornar-se-á cada vez

mais importante no Interior de vocês.
Seja o que for que se deixar ver este mundo, isso não tem qualquer importância, mas isso não será uma

crença, vocês irão vivê-lo realmente.
Fundir-se no Absoluto Amor, isso não é se retirar, mas é bem estar aí, totalmente aí, instalados no Instante

presente e no Tempo presente, e viver o Amor.
Nossas Comunhões serão cada vez mais flagrantes, e cada vez mais amorosas.

O conjunto dos Duplos, sejam eles quais forem, irá aparecer-lhes cada vez mais claramente.
Isso já foi abordado a vocês, pouco antes do nascimento da Onda da Vida.

Então, seja qual for esse Duplo, vocês irão constatar que, em última análise, ele e vocês, constituem apenas
Um, e que vocês e o mundo, são apenas um só.

E que o conjunto dos universos e vocês, são apenas um só.
O Amor está aí.

E Ser este Amor é não mais ser o medo, é não mais ser o que é estreito, limitado, o que tem medo e que se
projeta em um acontecimento ou outro.

É não mais depender do que quer que seja senão, justamente, do Amor.

***

Está aí o convite desses tempos.
Está aí o convite deste período que começa (vocês sabem disso, agora) dentro de pouco tempo, e que deve
conduzi-los ao Centro de vocês mesmos, se vocês não estiverem ainda ali, ao que foi nomeado o coração do
Coração, o local que é o Centro em qualquer centro: aí onde está o Amor, aí onde está a emanação do Amor,

aí onde está o Absoluto, aí onde está a Unidade, aí onde está a FONTE, aí onde vocês São.
Então, não é mais tempo de ficar pronto, é tempo simplesmente de olhar, de se olhar com esta Humildade,

esta Infância, esta Simplicidade.
Não é mais tempo de combater seja quem for e, sobretudo, não vocês mesmos, no que vocês são, nem de se

opor seja ao que for.
Então, é claro, essa palavra foi depreciada: trata-se do perdão.

Mas, além do perdão, é preciso estabelecer-se na Graça, porque, quando vocês estão na Graça, seja qual for
o problema (em vocês, como no exterior de vocês), ele também é perdoado por que ele é beneficiado desta

Graça.
Sejam quais forem as pessoas, sejam quais forem as situações, isso não é nada.

Pois essas situações, mesmo sendo as mais difíceis para vocês (e vocês tiveram a experiência, e todos nós a
tivemos, durante as nossas vidas): seja qual for o sofrimento, a dor, jamais isso persiste.

Isso depende de um espaço-tempo que é linear, empregando e invocando lembranças, sofrimentos, perdas.
Mas nenhuma perda pode persistir.

Ainda mais que, quando o Amor está aí, não há perda alguma.
Porque vocês consideram, naquele momento, pois vocês vivem isso, que o Amor é o seu Dom e a sua



Natureza, por causa que vocês vivem isso.
Então, o que causaria uma perda no que é Eterno?

O Amor vem, de algum modo, fundindo-se nele, ensiná-los a relativizar o que é relativo e a aquiescer ao que é
Absoluto, Eterno e Infinito.

Sem esforço, sem dificuldade, no Amor.
A dificuldade e o esforço estão justamente na resistência ao Amor, na oposição ao Amor.

Porque vocês acreditam que o Amor é assim ou assim, em relação ao que vocês vivenciaram.
Mas, se vocês viverem o Canal Mariano, a Onda da Vida, o Fogo do Coração, as Coroas Radiantes, o

Despertar da Kundalini, não importam todos esses nomes.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode ali existir o menor espaço para a dúvida, o menor

espaço para o medo, o menor espaço para uma apreensão do amanhã ou do depois de amanhã.
Fundir-se no Amor é encontrar, muito além da confiança e da fé, é encontrar a Verdade.

E esta Verdade, ela os liberta de tudo o que é falso, de tudo o que não persiste, de tudo o que apenas passa e
que tem apenas um tempo (quer sejam os elementos da sua vida, como deste corpo, como do mental).

***

Descobrir a Eternidade, na sua vida encarnada (como algumas Estrelas, nós explicamos isso, pelo nosso
caminho), está também, hoje, aberto a vocês.

Na totalidade.
Releiam os nossos testemunhos e vocês vão ver, por vocês mesmos, que vocês podem viver a mesma coisa,

não como um sonho, não como um ideal, mas na Verdade do instante.
Tenham isso em mente: tenham a mente aberta, e tenham o mental voltado para este Amor.

Não o escutem quando ele lhes propuser outra coisa, quando ele os colocar no medo, quando ele os colocar
na necessidade de se preparar a outra coisa que o Amor, de prevenir de outra coisa que o Amor.

Se vocês mantiverem esta Simplicidade, onde vocês estiverem, vocês serão banhados neste Amor, vocês irão
se fundir no Amor.

Outra Estrela, SNOW, falou-lhes dos Elementos e lhes disse que esses Elementos nada poderiam contra
vocês.

Como é que um Elemento poderia, ao revelar o Amor, prejudicar o que quer que seja além do que é efêmero,
do que é um olhar separado e dividido?

Mas, se vocês estiverem instalados no que vocês São, então tudo isso irá lhes parecer (como diria o seu
interveniente tonitruante: BIDI) como um palco de teatro.

Mas, para isso, é preciso descer do palco.
Isso não quer dizer rejeitar este cenário ou extinguirem-se vocês mesmos (que seria apenas uma reação), mas

vê-lo, realmente.
E o Amor lhes permite isso, ele vai permitir-lhes cada vez mais.

Então, estejam vigilantes.
Vigiem não somente nos momentos em que a Luz pode chamá-los.

***

Vivam agora plenamente esses novos Alinhamentos que estão por vir, porque vocês dali irão tirar,
efetivamente, uma força indestrutível que não é um poder, mas que é a potência do Amor (ndr: ver em

Protocolos Prioritários: “Novas modalidades de Alinhamento”) (2).
O Amor, o Verdadeiro, não é aquele que vocês têm imaginado, não é aquele que ensinaram a vocês, de uma

maneira ou de outra, mas aquele que vocês vivem.
Lembrem-se das minhas palavras, naqueles momentos.

E lembrem-se, também, de que nós estamos aí, realmente.
Às vezes, nós os chamamos à noite, pelo seu primeiro nome, sem nada mais dizer.

Por vezes, nós iremos lhes mostrar imagens.
Por vezes, nós iremos nos comunicar, com vocês, com palavras.

Não importa.
A finalidade não são as palavras, nem as imagens, mas, sim, a nossa Comunhão e o Amor.

Se vocês tiverem isso em mente, então vocês irão se banhar na felicidade, de maneira cada vez mais evidente
e muito evidente.

O Amor é a solução de um problema que, aliás, não existe, já que o Amor é tudo.
O problema existe unicamente quando há a personalidade, quando há o medo.

A solução é quando há o Amor, que faz ver que jamais houve problema.



Tudo depende, como diria o tonitruante interveniente (ndr: BIDI), do seu olhar, do seu ponto de vista e,
sobretudo, da sua localização.

Onde vocês se situam, na sua consciência: na sua parte limitada ou na sua parte ilimitada?
O resultado é totalmente outro, pelo menos durante este período.

***

Nós precisamos de vocês, nós precisamos de vocês na sua capacidade para Transparência.
Nós precisamos de vocês como vocês precisam de nós, a fim de estabelecer esta Comunhão, esta Fusão dos

Planos e das Dimensões que estão chegando, pondo fim ao isolamento e ao medo.
Pôr fim ao isolamento e ao medo não é cultivar o medo, de nenhuma maneira.

É realmente estar além da confiança e da fé, na evidência da ação da Luz, em sua Inteligência, no seu efeito e
nesta Alegria que é conferida.

Vocês não têm que buscar a Alegria, porque vocês São a Alegria.
É isso que vai ser conscientizado, para vocês.

A eliminação de toda a distância, entre o Interior e o exterior, é a conclusão.
É isso, fundir-se na Luz de Amor Absoluto.

É a isso, agora, que vocês são convidados: a encontrar-se, a Comungar conosco.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha para dizer, elas não são muitas porque outras coisas serão ditas a
vocês nos próximos dias.

Mas eu vim, de algum modo, iniciar esta possibilidade, durante os seus Alinhamentos, agora, de me chamarem,
ou de chamarem uma das representantes e oficiantes do Manto Azul da Graça, de maneira privilegiada (ndr:

GEMMA, MA ANANDA MOYI e MARIA).
Mas, se houver, em vocês, afinidade com outra Estrela, então façam isso.

Se eu lhes falo de Estrelas, mais do que os Anciãos ou os Arcanjos, é que na emanação da nossa Presença e
da sua Presença, pode ser mais fácil, em um primeiro momento, estabelecer esta Comunhão.

A menos que vocês tenham, é claro, uma afinidade Vibratória particular com um Arcanjo ou um Ancião.
Não importa.

Mas, nesses primeiros dias, recorram, de preferência, à MARIA, à MA ANANDA ou a mim mesma.
Vocês irão constatar a que ponto a Alegria se instala e que o medo não existe mais.

Porque há uma tal confiança no Amor que é instalado, que vocês não têm mesmo mais ideia de pensar em um
medo, ou ideia de reviver os medos, ou ideia de preparar seja o que for.

O que é para preparar é vocês, como a noiva que se prepara antes do seu casamento.
Nada há a antecipar.

Nada há a imaginar senão esse próprio casamento.
E é o casamento, com vocês mesmos, na sua Eternidade.

Nós estamos aí para isso, vocês vieram para isso.
Então, se houver perguntas em relação ao que eu disse, eu os escuto.

***

Pergunta: se um Elemento trabalhar intensamente ao redor de nós, convém entrar em comunicação
com este Elemento a fim de reforçar o nosso posicionamento no Amor?

Isso irá ocorrer naturalmente.
Se, por exemplo, no local em que você se situa, houver um Elemento privilegiado, um Cavaleiro que se
manifesta, um Hayoth Ha Kodesh intervindo, você vai sentir, em você, no nível da cabeça, o Triângulo

correspondente (ndr: ver em Protocolos: "As 12 Estrelas de MARIA") (3).
A ressonância desse Triângulo, que está em você, com o Elemento manifestado no seu ambiente, é já uma

Comunicação.
Mas esse tipo de Comunicação é também uma Comunhão, mas diferente da personificação de uma Estrela, de

um Ancião ou de um Arcanjo.
Porque, aí, no nível dos Elementos, você toca o arquétipo mais sutil e mais potente que circunda A FONTE.
Portanto, não há que decidir, mas a presença de tal Elemento ao redor de você (que ele seja ilustrado pela
natureza, ou por um Irmão ou uma Irmã) vai necessariamente fazer ressoar, em você, o Triângulo elementar



correspondente.
Então, naquele momento, manter-se Tranquilo, nada fazer, viver a ressonância, viver a Comunhão do mesmo

modo que conosco.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que tudo o que quiser se preservar é apenas um reflexo do medo.

Onde você estiver, se o Elemento chamá-lo, responda ali.
Mas a resposta é colocar-se em ressonância e em Comunhão.

Do mesmo modo que, para a Luz, em seus diferentes componentes, o elemento que se manifesta é também
um elemento da Luz, mais específico do local em que você está, mas também de você, já que você está ali.

***

Pergunta: um animal ou um vegetal pode fazer o Amor entrar em ressonância?

Um animal, um vegetal, uma folha de grama, um grão de areia, está habituado ao mesmo Amor que o seu.
Só o olhar separado mostra a vocês que há uma diferença entre um grão de areia, uma folha de grama, uma

árvore ou a sua forma.
Se houver esse olhar separado, há então uma distinção de forma.

Esse é um olhar separado.
Mas, a partir do momento em que o Amor se fundir em você, como você se funde nele, você não pode fazer

qualquer diferença entre um Irmão e uma Irmã, entre um grão de areia, um vegetal, um Arcanjo.
Isso é uma vivência.

***

Pergunta: o abandono do Si é possível sem este Amor incandescente?

O abandono do Si é este Amor incandescente.
Enquanto houver resistência, enquanto houver uma identidade (nós desenvolvemos amplamente tudo isso),

não pode ali haver Amor.
Há uma ideia do Amor, há a projeção do Amor, há a idealização do Amor, mas esse não é o Amor.

***

Pergunta: os Elementos são um componente da Luz?

Minha Irmã, permita-me remetê-la às intervenções, mais antigas, do Comandante, porque ele explicou
amplamente tudo isso.

Eu diria, simplesmente, que cada Elemento é uma animação específica da Luz, certo estágio de manifestação
da Luz.

São os Quatro Pilares.
Por analogia, são os Quatro Pilares da cabeça e do Coração.

Por analogia, são os Hayoth Ha Kodesh, os Cavaleiros do Apocalipse.
Eles são, eu diria, os efetores da Luz, mas eu não direi mais nada.

Isso nos afastaria do nosso objetivo.

***

Pergunta: em todos os Alinhamentos, nós poderemos então chamá-los?

Isso será oficializado, de maneira certamente mais clara do que eu, por MARIA.
E isso será possível a partir do dia seguinte da intervenção de MIGUEL (ndr: a partir de 23 de setembro de

2012).
Lembrem-se de que, dali onde nós estamos, nós não estamos limitados a uma forma, como vocês, e de que
eu posso estar com você como eu posso estar com milhões de outros seres humanos, do mesmo modo e ao

mesmo tempo.
Não há limite.



Então, é claro, esta ressonância e esta Comunhão serão multiplicadas se vocês forem cada vez mais em
grande número vivendo isso.

E isso irá instalar a nossa Presença, de maneira cada vez mais perceptível, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs
da Terra.

***

Pergunta: a instalação neste Amor indizível é uma condição ao Abandono do Si?

Ela o acompanha.
Ela não é uma condição, mas uma preliminar.

O Canal Mariano pode desencadear este Abandono do Si.
A Onda da Vida desencadeia isso, necessariamente, pela sua propagação.

O Fogo do Coração também pode ali agir.
Mas não são vocês que decidem isso.

São justamente as circunstâncias dos nossos Encontros e das nossas Comunhões.
É o que nós lhes deixamos viver, desde já muitos meses, desde que nasceu a Onda da Vida.

Quando vocês tiverem a oportunidade e a possibilidade de nos ouvir na linguagem em que nós nos
exprimimos, de nos ler, para alguns de vocês, naquele momento, vocês sabem pertinentemente que a

Vibração da Luz está aí.
Houve uma abordagem progressiva, mas não são vocês que podem decidir seja o que for em relação a isso.

É, justamente, quando vocês desaparecerem de todo o efêmero e de toda a vontade que isso se realiza.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, minhas Irmãs e meus Irmãos, eu me preparo para conectar com vocês, de maneira muito mais tangível
para vocês.

Permitam-me, todos juntos, viver um momento caro para o meu Coração, de Comunhão com todos vocês,
antes de encontrá-los de maneira mais íntima.

Juntos, para vocês, como para mim, eu decreto a Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lhes digo até muito prontamente, em cada um de vocês.
E até breve.

Até logo.

************

1 – ARCANJO RAFAEL (20 de setembro de 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/rafael-20-de-setembro-de-2012...

*

2 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
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3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Um, eu venho me expressar e irradiar, enquanto Arcanjo da Cura.

Permitam-me, em um primeiro momento, Comungar, a vocês e em vocês, antes de me expressar.
Eu me dirijo a todos vocês, inscritos em um corpo de carbono, quanto à sua consciência.

Corpo de carbono que vocês sabem perecível, falível e efêmero, em meio às leis falsificadas nomeadas Ação
/ Reação, Bem / Mal, ou Karma.

Tudo o que é perecível, tudo o que esqueceu a sua conexão com A FONTE, está sofrendo.
Toda doença, toda desordem, todo mal-estar ou desconforto (inscritos na consciência deste corpo), é apenas

o resultado da colocação em aplicação da Ação / Reação.
Não pode existir, de nenhuma maneira e de nenhum modo, possibilidade de erradicação do sofrimento, em
meio a esta lei, porque todo sofrimento, e vocês sabem disso, é substituído por outro sofrimento, por outro

mal-estar, outro desconforto.
Muitos de vocês, tendo acedido ao Si e à Unidade, puderam observar o abrandamento dos sofrimentos e das
diversas feridas, sem, no entanto, poder fazer desaparecer, na totalidade, esta noção de sofrimento que está

inscrita em todo corpo de carbono, cortado d’A FONTE.

***

O sentido da minha Presença entre vocês, antes do encontro com o Arcanjo MIGUEL, inscreve-se na
explicação e na vivência da eliminação de todo sofrimento.

A lei de Ação / Reação faz com que (para o corpo que vocês habitam, assim como para a consciência limitada)
a única origem para o sofrimento seja, então, a reação a uma manifestação dolorosa.

 Que esta reação se situe na química, que esta reação se situe na Consciência, ou que ela se situe no nível do
que vocês nomeiam Corpos Sutis, quaisquer que sejam, as leis deste mundo obrigam a recorrer a uma lógica,

seja química, energética ou ligada ao Espírito encarnado.
A aplicação da Ação / Reação permite limitar e fazer desaparecer um determinado sofrimento e leva, então, a

uma Cura possível, referente a um acometimento, qualquer que seja.
Qualquer acometimento deste corpo de carbono, qualquer acometimento desta consciência limitada, será

sempre, em última análise, apenas o resultado de linhas de resistência ou de linhas de predação tendo existido
em um desenrolar linear do tempo, referente ao passado deste corpo ou ao passado de outros corpos, nos

quais vocês experimentaram a encarnação.

RAFAEL - 20 de setembro de 2012 - Autres Dimensions
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http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A solução fornecida, qualquer que seja o caminho escolhido, põe fim a um problema, mas jamais irá eliminar o
conjunto dos problemas, devido à falibilidade, devido à efemeridade e ao perecimento deste corpo, porque

inscrito na Ação / Reação.
Quaisquer que sejam as explicações, quaisquer que sejam os meios aplicados, eles sempre estarão inscritos

na Ação / Reação e nunca na Ação da Graça.

***

A Ação da Graça resulta da redescoberta do estado de Graça, assim como da vivência da Graça, permitindo
transcender e escapar à lei de Ação / Reação, e estabelecer-se na lei da Graça, lei dos Filhos da Lei do Um,

que isso seja na Unidade, nesses estados finais ou no Absoluto.
O que se manifesta, sobre esta Terra (e que irá se manifestar de maneira cada vez mais evidente), em vocês

como ao redor de vocês, assim como sobre a Terra e como no Céu, vem pôr fim à Ação / Reação,
substituindo-a pela lei da Graça.

Tudo o que é resistência, a partir do instante em que vocês ali se opõem a uma química, a uma consciência, a
uma explicação, apenas faz, em última análise, equilibrar esta linha de resistência, fazendo-a, na aparência,

desaparecer deste corpo, como desta consciência limitada.
Mas não existe possibilidade de erradicação e, portanto, de eliminação do sofrimento.

O sofrimento resulta (além da linha de resistência envolvida em tal afecção) e somente, em última análise, da
ruptura da imortalidade, da ruptura da Consciência Eterna, do confinamento, do isolamento, e do

desconhecimento do que vocês São.

***

A partir do momento em que vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, e o Absoluto, o que é chamado de
Ação / Reação não pode mais manter a sua Ação ou a sua Reação, tanto neste corpo como nesta consciência

limitada dependente deste corpo.
A Ação Micaélica, a Ação total da Luz d’A FONTE, vindo cumprir o Juramento, permite considerar a Cura

definitiva de qualquer resistência, de qualquer alteração da Lei do Um.
Para isso, é evidente que a consciência deve cessar de funcionar segundo esse princípio de Ação / Reação.
Muitos humanos tendo sido encarnados e, hoje, fazendo parte das Assembleias da Luz, falaram-lhes de uma
série de Elementos referentes ao fim de toda resistência, ao fim de toda predação, e do retorno a uma outra

Dimensão, Liberada e Livre, inscrita sob a égide da Lei da Graça que é Liberdade e Liberação.
No que se refere a este corpo que vocês habitam, no que se refere à parte limitada e efêmera do que vocês
São, presente e inscrita na sua realidade tridimensional, ela deve permitir a Ação desta Luz, a Ação do Amor.
Para isso, e vocês se dão conta por vocês mesmos, é indispensável permanecer tranquilo, não reagir, não

buscar uma reação a um sofrimento.
Isso requer um aprendizado, pelo fato desta novidade, para vocês, nesta consciência limitada, do retorno da

Luz, na totalidade.
Isso recorre à sua própria experiência e não a qualquer crença.

***

Deixar agir a Luz, pelo Abandono à Luz (e, possivelmente, pelo Abandono do Si), irá permitir-lhes constatar, por
vocês mesmos, pela experiência, que as zonas de resistência, as zonas de sofrimento, desaparecem

sozinhas, a partir do momento em que vocês aceitarem nada fazer.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente para a sua consciência.

O acometimento da integridade física ou psíquica que poderia aparecer em qualquer corpo desta Terra,
durante o período indo da intervenção de MIGUEL até o solstício de inverno [de verão, no hemisfério sul], irá
permitir-lhes Liberar toda resistência, pela não ação, pelo Amor, pela Paz (ndr: de 22 de setembro até 21 de

dezembro de 2012).
Se algumas formas de carbono (a sua ou aquelas que lhes são conhecidas) chegarem a manifestar

resistências mais fortes, e, então, sofrimentos mais fortes, ser-lhes-á conveniente reposicionar-se, porque toda
manifestação de resistência, de sofrimento, presente desde esta data, apenas fará traduzir, em vocês, a

manifestação da expressão das suas próprias resistências, das suas próprias linhas de predação, dos seus
próprios confinamentos.

A Ação da Luz Vibral não é, obviamente, fazer mal, mas simplesmente iluminar, às vezes de forma violenta, o
que deve sê-lo, no nível das últimas zonas de Sombra, deste corpo ou da sua consciência limitada.

***



A experiência que é para viver, o que é para realizar, vai permitir-lhes observar claramente, pela Transparência
e pela Humildade, o que irá se desenrolar, neste corpo e nesta consciência limitada, no contexto das

operações em andamento, dentro de poucos dias, pela própria Luz.
É, portanto, desejável redefinir as suas estratégias de adaptação, referentes a este período limitado de tempo,

no qual a Cura, total e definitiva, irá ocorrer.
Qualquer resistência ocorrendo neste corpo irá deixá-los a escolha de agir segundo o contexto da Ação /

Reação, mas, muito mais, de maneira fácil e evidente, se vocês aceitarem isso, pela Ação da Graça.
A Ação da Graça não é uma ação, e menos ainda uma reação, é, justamente, o Abandono do Si e o Abandono
à Luz que irão permitir verificar (no seu corpo, como na sua consciência limitada) a ação e a eficácia da Luz, de

longe superior à Ação / Reação.
Isso não impede, nos momentos em que os Elementos irão agir em vocês, segundo as modalidades que lhes
são próprias, de verificar, por vocês mesmos, a diferença entre a Ação / Reação (que a sua reação recorra à

química, à energia ou aos diferentes envelopes sutis) em relação à eficácia da Ação da Graça.
Caberá a vocês, através dos sinais e dos sintomas (que alguns lhes foram definidos pelo Comandante), ver,

em vocês, claramente, onde vocês se situam: na Ação / Reação ou na Ação da Graça (ndr: intervenção de O.M.
AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012) (1).

Não haverá meia-medida: o que resiste (em vocês, como sobre a Terra) será definitivamente eliminado pelo
conjunto dos Elementos Liberados da Terra, nomeados Cavaleiros do Apocalipse.

Esses Elementos ativam, sobre a Terra, o Som.
Evidentemente, também, em vocês, o mundo sendo apenas uma projeção da sua própria consciência.

A partir do momento em que vocês fizerem a experiência, formal e evidente, da diferença entre a Ação /
Reação e a Ação da Graça (porque ela irá se desenrolar no seu próprio campo de experiência, nomeado o

corpo e nomeado a consciência limitada), tornar-se-á, para vocês, cada vez mais evidente que a Luz é Cura, a
partir do momento em que vocês aceitarem representar a Transparência, tornar-se Transparente e não querer

se opor à Ação da Luz.

***

As manifestações (que isso seja deste corpo, como desta consciência limitada) estão aí apenas para chamar a
sua Atenção e decidir, em meio à sua Consciência Eterna, qual tipo de Intenção vocês irão emitir, permitindo-

lhes, de maneira formal, definir-se, identificar-se, em meio a esta forma limitada, enquanto Ser ilimitado ou não.
A vivência da sua experiência (em função, é claro, da parte dos Elementos presente em vocês, resistente ou

não no seu aspecto limitado), também, irá traduzir, para vocês, a capacidade para ver cada vez mais claramente
e, ainda uma vez, para posicionar-se, sem qualquer dúvida possível, na Cura, na eliminação de todo sofrimento.

Isso não significa, segundo a sua lógica humana, que uma enfermidade ou um problema irá desaparecer
instantaneamente, mas vocês irão constatar por vocês mesmos que, qualquer que seja o problema, qualquer

que seja a persistência de uma dor ou de um mal-estar ou de uma enfermidade, vocês tornar-se-ão capazes de
se distanciar de todo sofrimento percebido, de todo sofrimento real.

Como ocorreu para muitos de vocês tendo aplicado o princípio da refutação, foi-lhes possível identificar a Ação
do seu próprio mental como exterior ao que vocês São.

O mental podia continuar a se manifestar, sem, entretanto, perturbar o que vocês São, na Verdade.
Isso será o mesmo, quaisquer que sejam os sinais deste corpo, quaisquer que sejam os sinais da consciência

limitada.
Este aprendizado, durante este período de tempo é, eu diria, fundamental e capital para permitir-lhes ajustar-se

ao que vocês São, além de toda crença.
 Qualquer manifestação parecendo indicar um acometimento, qualquer que seja, mesmo entre o que vocês

poderiam nomear os mais graves, envolvendo um prognóstico vital ou envolvendo um sofrimento extremo, irá
permitir-lhes definir-se e observar, por vocês mesmos, onde vocês se situam em relação ao sofrimento, em

relação à Cura, em relação ao corpo, como em relação à consciência limitada.
A identificação a isso significa, portanto, resistência à Eternidade.

A desidentificação disso significa entrar na Morada da Paz Suprema onde nenhum sofrimento pode vir
perturbar o que vocês São, na Verdade.

***

Dessa maneira, o seu desenrolar e a sua história pessoal correspondendo a esses tempos particulares, irão
propiciar-lhes uma ocasião única de se posicionar e de definir além deste corpo, além desta consciência

limitada e além de toda causalidade.
Isso representa a Última experiência levando-os a estabelecer-se no que vocês São, além de toda Ilusão, se

tal for a sua Verdade, se tal for a sua escolha, e se tal for a sua Realização.
Independentemente do tipo de manifestação (corporal ou mais sutil), o conjunto dessas manifestações,

quaisquer que sejam a sua localização e a intensidade, qualquer que seja, segundo a sua escala de valor, a



gravidade, irão levá-los a se colocar a questão da sua Eternidade e a se colocar a questão: “quem você é?”.
Através desse questionamento, e da resposta obtida pelo efeito sobre o corpo ou sobre a parte limitada que

está sofrendo, vocês irão se ajustar à sua própria Eternidade.
As minhas palavras terminam aí.

Eu abro, com vocês, um espaço de questionamento se, entretanto, vocês não tiverem compreendido
perfeitamente as palavras que eu pronunciei.

***

Pergunta: tentar se curar com os cristais é uma reação?

Sim, mas praticar esta experiência irá permitir-lhes ajustar-se, da melhor forma, definindo o que ocorre pela
ação das estruturas cristalinas, em comparação com o que irá ocorrer pelo Abandono do Si e pelo Abandono à

Luz.
As duas experiências irão permitir-lhes viver a realidade do que é a Ilusão e a realidade do que é a Cura.

***

Pergunta: qual deve ser a atitude dos profissionais de saúde?

Filho da Lei do Um, o que eu falei refere-se a cada um, frente a si mesmo.
Aqueles que trabalham em meio a atos de cura, quaisquer que sejam, nada tem a mudar em relação a isso.

Eu falo de vocês, individualmente, e de vocês com vocês sozinhos.
As relações com o outro, em um ato visando limitar o sofrimento e trazer uma cura pela Ação / Reação, refere-

se apenas ao outro, mesmo se vocês forem aquele que tem este conhecimento permitindo aplicá-lo.
Vocês não podem decidir pelo outro.

Vocês não podem Curar o outro pela sua própria experiência da Luz.

***

Pergunta: em caso de sofrimento físico intenso, como se Abandonar à Luz?

Isso foi definido de múltiplos modos, durante esses últimos meses.
Isso não é uma prática.

Isso é um estado de confiança (absoluta, total e irreversível) na Luz.
Enquanto existir um sofrimento físico, eu repito: há resistência.

Isso não deve ditar qualquer culpa, nem mesmo uma responsabilidade, mas, sim, mostrar onde vocês estão,
em relação à Luz, e a distância que lhes resta a descobrir.

As circunstâncias específicas e excepcionais que começam a partir da intervenção de MIGUEL, irão lhes
propiciar, de algum modo, esta compreensão e esta vivência, muito mais fáceis do que até agora (ver a

intervenção de 22 de setembro de 2012) (2).

***

Pergunta: você fala de distância a percorrer enquanto nos é dito que não há caminho.

Exatamente, mas eu me dirigia à sua personalidade que se expressa, que, ela, considera que há uma distância.
Se não, do que você iria sofrer?

***

Pergunta: e sobre as doenças relacionadas com a idade, como os reumatismos?

Eu digo de novo o que eu disse: no Abandono à Luz e no Abandono do Si, quaisquer que sejam a dor e o
sofrimento, colocar-se no nível do Ilimitado põe fim à ação do sofrimento no corpo, como na personalidade.



Isso não quer dizer que uma articulação, nesse caso específico, vai se regenerar, mas ela não irá mais afetar,
no nível dos sinais apresentados: a própria consciência da dor irá desaparecer.

Não haverá melhor prova final do que vocês São.

***

Pergunta: a ausência de sinais físicos confirma a obtenção de certo nível de Abandono?

A partir do dia 22.
Antes, não (ndr: 22 de setembro de 2012).

Vocês certamente têm conhecimento, entre os seus próximos, com corpo físico em bom estado, com
consciência limitada parecendo em bom estado, de que eles estão, no entanto, trabalhando de maneira

contrária à Luz.
Esse não será mais o caso depois do dia 22 e, consequentemente, o que lhes será dado a viver, a ver e a

experimentar, irá mostrar (obviamente, se vocês ainda não forem Absoluto em meio a uma forma) o que pode
existir como resistência ou predação, em vocês.

***

Pergunta: haverá, então, mais mortes associadas a doenças repentinas?

A ativação da Liberação pelos Cavaleiros do Apocalipse (ou Elementos Arquetípicos) já se reflete, sobre esta
Terra, por vários sinais visíveis, traduzindo-se, para vocês, pelo que vocês chamam de poluição do ar, poluição

do céu, movimentos da Terra, aparecimento de vírus, aparecimento de doenças.
A modificação do manto terrestre acompanha-se de uma fragilização da zona do chakra do Coração para

aquele que não está pronto para Abandonar o seu Coração, para Abandonar o Si, e para se Abandonar à Luz.
É então, naturalmente, evidente que muitas manifestações, ligadas a causas do próprio sofrimento, serão cada

vez mais aparentes e evidentes.
Como isso foi denotado, os Elementos não poderão ter, sobre vocês, qualquer ação, a partir do momento em

que vocês estiverem Abandonados à Luz e a partir do momento em que vocês Abandonarem o Si.
Somente as resistências, somente as predações, irão causar problemas.

Não se esqueçam, por outro lado, de que nesta fase específica, começaram os mecanismos de Ascensão,
não se referindo, de forma alguma, ao que é limitado e efêmero, em todo caso para as formas de vida tendo

decidido conscientemente deixar este efêmero, qualquer que seja o agente (geofísico, cósmico, viral ou outro).
A expressão violenta de algumas resistências irá agir, como vocês o observam sobre esta Terra, por

manifestações de violência ligadas às crenças persistindo nas ilusões.
Isso não é a expressão da Luz, mas, sim, a Reação à Luz, induzida pelas crenças.

***

Pergunta: pode ali haver reações da ordem do mental, do psíquico?

Plenamente.
Haverá resistência ou Abandono.

A resistência, qualquer que seja, não poderá mais se acomodar em uma opacificação e em um desvio da
evidência.

O que significa que tudo o que estava escondido, nesse nível, mantido sob forma de ódio ou de violência
Interior, irá se manifestar no exterior.

Tudo o que foi explicado a vocês, tudo o que lhes foi dado como último ensinamento sobre os diferentes
Yogas (posturas, gestos, práticas), não foi feito para curar ou para se opor, mas, sim, para favorecer o
estabelecimento do Abandono e a compreensão das experiências pessoais que vocês terão de viver.

O trabalho que vocês realizaram, em escala coletiva e individual, permitiu limitar este período à sua mais
limitada expressão temporal.

Mas é preciso passar pelo buraco da agulha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Lei do Um, compartilhemos um momento de Comunhão e, se vocês o desejarem, de
Fusão, Juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o Arcanjo RAFAEL e eu saúdo, em vocês, a Beleza da sua Eternidade.
Até logo.

************

1 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-02-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-22-de-setembro-de-2012-autresdimensions-com-

audio

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO RAFAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1610

20 de setembro de 2012
(Publicado em 21 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1610
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-22-de-setembro-de-2012-autresdimensions-com-audio
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-02-de-setembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou HILDEGARDA DE BINGEN.
Irmãos e Irmãs, estabeleçamos, se quiserem, entre nós, um momento de Silêncio e de Comunhão.
 
... Partilhar da Doação da Graça...
 
As palavras que eu venho dizer-lhes têm-se, no lugar que eu ocupo, na ressonância das Estrelas e,
portanto, também, no que concerne ao Elemento ao qual eu ressoo mais, que é o Fogo.
 
Do mesmo modo que, há alguns anos, eu os informei da Tensão para o Abandono, eu venho, hoje,
tentar clarificar (se é possível, ainda mais) o que pode representar viver a Verdadeira Vida, em
oposição com viver a ilusão.
 
Viver a ilusão é viver, como muitos Irmãos e Irmãs encarnados, sem qualquer noção, real e vivida
(em outros lugares que não nas aspirações e nas construções, mais ou menos elaboradas, de
sistemas, quaisquer que sejam), do que é a Verdade.
 
A Verdade de que eu falo é aquela que faz com que exista, de algum modo, uma reconexão
com a FONTE, com a Luz, com o CRISTO, com os mundos nomeados espirituais, ao mesmo
tempo, mantendo uma vida.
 
Não viver essa reconexão induz, infelizmente, como vocês têm e como nós tivemos vivido, todos,
nesse mundo, o que eu chamo um drama da separação.
E, desse drama da separação, desse sentimento de não perceber e de não viver a Luz vão decorrer
todos os mal-entendidos da vida.
Esses mal-entendidos que vão, por sua vez, reforçar, inevitavelmente, progressivamente e à medida
das encarnações, a própria lembrança de uma FONTE, de uma Luz, a lembrança do que há após a
morte e antes do nascimento; a lembrança do que cada Irmão e cada Irmã era, em Verdade.
 
Esse confinamento tem por consequência tudo o que vocês podem ver, hoje, de maneira, talvez,
mais lúcida do que há algum tempo, concernente ao adormecimento, à predação, e tudo, é claro, o
que decorre desse confinamento: a violência, as crenças e o conjunto de medos.
A vida na ilusão instala a consciência em seu aspecto o mais dividido, o mais fragmentado e
o mais isolado do que ela é, em Verdade.
Nesse confinamento e nesse aspecto dividido, cada Irmão, cada Irmã vai construir ideais, objetivos,
buscas.
 
O conjunto dessas buscas e desses objetivos a atingir é, todo, sem exceção, inscrito ou na história
ou em convenções ou em regras.
A nostalgia do Céu é tão potente que, quando o confinamento é total, o Céu não pode
mesmo, mais, ser considerado como possível.
Os mundos espirituais, dos quais tudo é ignorado, são pouco a pouco rejeitados.
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Essa perda de conexão põe a consciência em um confinamento que só o reino humano conhece
sobre esta Terra.
Eu não posso mesmo dizer que se trate de um consciente de um animal, porque um animal é,
sempre, consciente, de um modo ou de outro, dos mundos não visíveis.
 
Tudo foi feito, durante esses anos, para aproximá-los e para dar-lhes a viver essa reconexão, coisa
que foi estabelecida, como vocês sabem, talvez, em numerosas etapas, em numerosos estágios.
Essa reconexão foi estabelecida, definitivamente (tanto para o Sistema Solar como para vocês), em
um intervalo de tempo, tal como havia sido definido por SERETI.
 
É o que lhes permite, hoje, sentir (e, além de sentir, viver) nossos reencontros, nossos Reencontros
com a Luz, com a Vibração, com partes muito mais sutis de vocês.
Restabelecer essa conexão é fundamental, porque é graças a essa reconexão, que se tornou
acessível a vocês tudo o que se manifesta, hoje, a vocês, e do que o Comandante ecoou durante
esta semana na qual vocês estão.
 
Muitos de vocês vivem coisas que, ainda na véspera, eram-lhes estritamente desconhecidas ou,
mesmo, inconcebíveis.
Essa aproximação de seu Plano e de nosso Plano, que se fez de maneira minuciosa e
progressiva, tinha por objetivo (vocês, talvez, compreenderam e, talvez, viveram) o de preparar o
Reencontro total com a Luz, e de fazer de modo a que o máximo de Irmãos e de Irmãs fosse aptos,
de algum modo, para permitir a essa Luz estabelecer-se, com o menos de desordem possível,
menos de estupefação e de apreensão.
 
Nós podemos dizer que, de onde nós estamos (pela Fusão dos Éteres e o depósito do Manto Azul
da Graça em seus ombros, e o conjunto deAntakarana que nós vemos), nós sabemos, talvez antes
de vocês, que a tarefa foi realizada, bem além do que podíamos conceber.
 
Isso permitiu, de algum modo, acrescentar uma suavização e uma elasticidade a esse Reencontro,
e evitar que o Choque fosse demasiado intenso, tanto para a Terra como para vocês.
Mas, hoje, o conjunto de Assembleias, Conclave de Anciões e Conclave de Estrelas pôde julgar que
tudo estava perfeito e que o tempo havia, portanto, chegado, para deixar chegar, sem qualquer
freio, sem qualquer limite, essa revelação total e completa da Luz, que os leva a restabelecer a
Verdadeira Vida, o que é chamada a Liberdade, que põe fim, totalmente, ao eixo falsificado
Atração/Visão, ao confinamento da Visão, ao confinamento da alma voltada, exclusivamente, para a
matéria e para essa Dimensão.
 
É claro, o Reencontro definitivo de cada um dos Irmãos e Irmãs com a Luz será uma vivência
diferente, e essa vivência diferente é unicamente função, vocês sabem, da capacidade para dizer
«sim», da capacidade para não fazer obstrução a esse evento, tanto em si como para o mundo.
 
Isso os leva (e isso foi definido) a terem-se Tranquilos, a aceitarem, em vocês, a ação dos
Elementos e da Luz, a não fugir do que quer que seja, a estarem totalmente presentes a si mesmos,
no instante.
Tudo o que vocês empreenderam (seja Alinhar-se, sejam os diferentes exercícios que lhes foram
comunicados), o conjunto conduziu a fazê-los experimentar, viver e sentir coisas novas.
Essas coisas novas vão, todas, ao mesmo sentido, que é o de permitir-lhes reaclimatar-se ao
Amor, privado de medos, privado de todos os condicionamentos.
 
Esse Amor de Liberdade que os torna Livres e Autônomos e que os faz descobrir, realmente, a
Eternidade, não como uma projeção, um ideal, mas, efetivamente (agora e já, para muitos de vocês,
mesmo nesse corpo), serem reconectados.
Sua reconexão ocorreu sem choque porque houve essa aclimatação de sua alma, mesmo, que
aceitou fazer a Reversão da matéria para o Espírito.
 
Essa Reversão, assim como as diferentes Passagens de Portas, os diferentes Encontros com os
Duplos, as diferentes qualidades Vibratórias que os tocaram, tiveram por objetivo levá-los a esse
ponto preciso, que se desenrola amanhã, em seu tempo.
Essa foi a melhor preparação e será, sempre, a melhor solução para viver essa Ascensão que está
em curso.
 
De sua qualidade de vivência decorrerá a qualidade de vivência do conjunto de Irmãos e Irmãs da
Terra que não estão, de momento, reconectados.
Essa Reconexão, ou seja, esse Casamento do Céu e da Terra, vocês sabem, desencadeia as



transformações finais da Terra, em graus que nenhuma memória, nenhuma história conheceu.
 
Essa ação dos Elementos, essa ação da Luz, para vocês que estão reconectados, dar-lhes-á a ver
apenas a realidade e a Verdade do que é a Luz e não, simplesmente, o que representam as
reações e as convulsões da Terra e de alguns Irmãos e Irmãs, não ainda reconectados.
 
Em resumo, viver as Comunhões, viver os Alinhamentos e viver os aspectos da Luz Vibral
em vocês, dá-lhes a viver um processo que acontece, resolutamente, do ponto de vista da
borboleta, ao invés do ponto de vista da lagarta.
 
É-lhes preciso bem ter em mente que, para muitos de seus Irmãos e Irmãs encarnados, a ilusão
(vivida) da ausência de conexão, é a única verdade.
Para eles, a vida deles inscreve-se, unicamente, entre o aparecimento nesse mundo e o
desaparecimento desse mundo.
Viver a Luz nessas condições de crenças e de adesão e de percepção, é claro, não acontecerá
sem dificuldades, porque o que os olhos deles poderão ver, o que sua alma poderá sentir não será,
em um primeiro tempo, a Luz, tal como vocês a vivem, mas, bem mais, o que havia sido nomeado
um Choque e um sentimento imenso de luto e de perda dessa ilusão, justamente.
 
É aí que sua qualidade de Ser, seu Amor vai tornar-se cada vez mais importante, porque
viver o Amor Vibral é emanar e irradiar a Verdade, que é bem além de qualquer gesto, de
qualquer ideia, de qualquer palavra, de qualquer olhar e, mesmo, de qualquer proximidade.
 
Essa suavização do Choque e dessa consternação, mesmo se sejam emoções que, talvez, para
vocês, sejam realmente ilusórias, efêmeras, não são menos geradoras de sofrimento, de medos e
de apreensões em que o mental, é claro, vai recusar o que está aí.
E é aí que vocês se tornam muito importantes, não para explicar (porque o que acontece não pode
ser nem explicado, nem mesmo concebido para a maior parte da humanidade encarnada,
ainda), mas, efetivamente, por sua qualidade de Ser e de Presença, sua qualidade de
Tranquilidade.
 
Daí decorrerá onde vocês Estão e, no conjunto do planeta, o modo pelo qual se desenrolará o
período que vai do Aviso à Ascensão, eu diria, final, terminal.
Esse tempo (como vocês sabem e como o Comandante confirmou em numerosas reprises) é
extremamente reduzido em tempo.
 
E, quanto mais esse tempo for reduzido, mais será fácil, de algum modo, realizar uma Liberação da
Terra, muito mais simples do que se não fosse o caso, com um tempo mais curto.
Simplesmente, para dizer-lhes que, neste período, custe o que custar, vocês devem manter
essa Tranquilidade.
E custe o que custar, eu os lembro de que estamos aí para vocês, ao seu lado.
 
As regras do que vocês nomeiam Alinhamento serão redefinidas por MARIA e permitirão a
vocês, nos Alinhamentos, reforçar sua reconexão conosco, com a sua parte Eterna, com o
seu Estado de Ser.
O desaparecimento intermitente desse corpo físico que vocês habitam vai dar-lhes a ver o Corpo de
Estado de Ser, vai dar-lhes a ver o que seus olhos jamais viram, até o presente, porque as
frequências acessíveis, para vocês mesmos, da visão normal, vão tornar-se mais amplas, vão dar-
lhes a perceber o que os olhos humanos normais não podem ver até o presente.
 
É claro, a consternação e o medo induzem movimentos que superam, amplamente, o quadro de um
individuo ou de um grupo de indivíduos que é reconectado à Luz.
Porque, lembrem-se de que esses Irmãos e essas Irmãs não têm qualquer meio de saber e de ver,
ou mesmo de compreender ou de conceber o que vem, ou porque, justamente, o fato de estarem
desconectados totalmente arrastou-os à espiral da vida ilusória e à espiral da sobrevida (mesmo
para muitos Irmãos e Irmãs em outros países), que os levam a lutar contra os Elementos, contra a
vida, tal como ela foi decidida por outros que não eles mesmos.
 
Tudo isso para atrair sua atenção a uma forma de indulgência.
E essa indulgência é portadora, nela mesma, de Irradiações de Luz.
Ela os coloca, espontaneamente, no que eu havia descrito e ao que eu os remeto: essa Tensão
para o Abandono.
Ela favorece, ainda mais, seu Abandono do Si e favorece, ainda mais, uma forma de aquiescência,
no momento em que o conjunto da humanidade apreenderá, verdadeiramente, o que está aí.
Ela permitirá, naquele momento, no último limite, a um número de Irmãos e de Irmãs desconectados,



reconectar-se.
E seu trabalho, sua atitude, sua Tranquilidade são essenciais para isso.
 
Lembrem-se de que vocês não podem ser afetados no que vocês São, em sua Eternidade, pelos
Elementos.
Pode-se dizer que os Elementos trabalham, em vocês, de maneira mais harmoniosa, mesmo se o
Comandante tenha feito referência a alguns sintomas.
Passados esses primeiros sintomas, passada uma espécie de aclimatação dessa parte
Multidimensional que se desvenda, vocês serão, de algum modo, renovados (nesse tempo que há a
viver) pela Luz e Sua Inteligência, e por essa consciência que vocês recuperarão.
 
Quanto mais vocês penetrarem na Eternidade que vocês São, mais constatarão que, ao redor de si,
tudo se desenrola, sempre, qualquer que seja a aparência do caos, com a maior das facilidades.
Vocês compreenderão, realmente, naquele momento, que a Inteligência da Luz não é uma vã
palavra, mas, efetiva e verdadeiramente, o que põe em ordem a Eternidade, na desordem do
efêmero.
 
Essa mudança da consciência, vocês já viveram, muitos de vocês, por experiências diversas e
variadas.
Essas experiências são, portanto, chamadas, durante um tempo curto, a ser seu quotidiano, e é
nesse quotidiano que haverá a viver, que vocês viverão (aqui, nesse corpo), a verdadeira Vida, um
pouco à imagem do que eu testemunhei quando eu fui encarnada.
 
Nada mais terá de segredo para vocês.
Tudo será feliz e fácil, o que contrasta, contudo, com a dificuldade e as dificuldades desse
Reencontro para a consciência e o conjunto do que está voltado para o que não é duradouro.
Haverá uma inversão de valores, total.
 
Poderá aparecer, então, o que eu chamaria a Humanidade do Homem, de maneira espontânea: o
sentido do serviço, da dedicação, para aqueles, é claro, que se reconectarão, naquele momento.
Nós não podemos esconder-lhes, é claro, que inúmeros de seus Irmãos e Irmãs, que não se
reconectarão, naquela ocasião, deixarão trabalhar, neles, as forças as mais baixas, concernentes à
personalidade, e cujas ações estarão, é claro, em total contradição com o que vocês vivem ou
viverão.
 
O ser humano dará a impressão de debater-se em si mesmo, com seus próprios limites, sem ter a
possibilidade de perceber o Ilimitado (e, portanto, de Abandonar-se), por um mecanismo de
incompreensão que, infelizmente, terá sido mantido, habilmente, por aqueles que controlavam o
Sistema de Controle do Mental Humano.
 
Vocês não têm que se preocupar com isso.
Vocês não têm que portar inquietação nisso, mas, lembrem-se de que é, efetivamente, porque
vocês se reconectaram, que vão permitir suavizar a cólera e tudo o que pode ser oposto à Luz.
 
Mesmo se minhas palavras pareçam-lhes, de momento, difíceis a viver, vocês verão, por si mesmos
que, após esse dia preciso de amanhã, começarão, se ainda não foi feito, a viver isso de maneira
perfeitamente natural e espontânea.
 
Vocês não têm, portanto, que se colocar questões em relação a isso, mas, bem mais,
aperfeiçoar seus Alinhamentos, e é por isso que, a partir de amanhã, o trabalho do
Alinhamento não será mais, unicamente, o momento dedicado à Ancoragem da Luz, a deixar
trabalhar a Onda de Vida, mas, bem mais, um trabalho de estabilização, de suavização.
E não há outra suavização possível que não a de restabelecer essa Multidimensionalidade e,
portanto, o acesso a nossos Planos, aqui mesmo, aí onde vocês estão.
 
Todos os alimentos ser-lhes-ão dados em nossos Contatos e em nossas Comunhões.
Vocês constatarão, por si mesmos, que não têm necessidade de outra coisa que não a de
restabelecer isso.
Tudo o que é necessário ali estará, o que põe fim, se existem em vocês, às últimas interrogações,
aos últimos medos, às ultimas apreensões do que deve advir, porque vocês viverão, previamente,
vocês mesmos, o que advém, o que muda, radicalmente, seu modo de ver e de perceber este
período através da vivência de nossos Reencontros, que os instalam na Verdadeira Vida, mesmo na
vida ilusória.
 
É durante este período que os eventos da Terra e seus eventos vão tornar-se os mais



evidentes, concernentes à Luz como concernentes às suas últimas mudanças.
 
De onde nós os vemos, nós não temos qualquer dúvida sobre esse desenrolar.
Vocês não terão, do mesmo modo, mais qualquer dúvida.
Para nada serve interrogar-se sobre o seu mecanismo de Ascensão, porque é, muito exatamente, o
que vocês vão viver durante este período.
E conforme o que nasceu em vocês, nesses últimos anos, ou que nascerá, vocês deduzirão, muito
facilmente, o que se desenrola em vocês e ao seu redor, e para vocês.
Vocês verão, por si mesmos (se já não foi feito), que a Luz é a resposta para tudo, e, quanto mais
vocês se afastam de suas próprias respostas, mais a resposta da Luz é evidente e clara.
 
Quanto mais vocês se afastam de desejos efêmeros, mais sua consciência esclarece a diferença
entre a ilusão e a Verdadeira Vida.
Vocês não terão, então, mais qualquer dificuldade para deixar-se guiar e moldar pela Luz Vibral e
o Amor.
Eu os lembro de que o Amor Vibral é um Fogo, um Fogo que forja, que torna Eterno: é a
Reconexão.
 
O melhor modo de compreender o que acontece, é vivê-lo.
E, para vivê-lo, é preciso, justamente, fazer cessar toda vontade de compreensão, porque a
compreensão não é aportada pelos mecanismos exteriores, mas, efetivamente, pelos mecanismos
Interiores dessa Luz, após o Aviso.
 
Os eventos geofísicos, múltiplos e numerosos, que traduzem a interpenetração do Éter falsificado
da Terra com o Éter Azul da Multidimensionalidade.
É a interação entre esses dois Éteres que dará conta de fenômenos (que já foram descritos), como
o Canto do Céu e da Terra, que inúmeros de vocês perceberam, por intermitência, em momentos,
mas que se tornam o Canto Interior da alma e do Espírito, Reencontrados.
Esse Som é um testemunho: ele é o Testemunho da Ação da Luz e, portanto, ele os informará.
 
Quer vocês sejam Chamados pelo seu nome, quer esses Sons modulem-se, de modo intenso, é a
mesma resposta: é o Apelo e o Canto da Vida.
É o Apelo da Luz, que se tornará cada vez mais premente.
Ninguém pode opor-se ao Canto da Vida, às Trombetas do Céu e da Terra.
 
É, justamente, a crença na possibilidade de opor-se a essa Frequência, a esse Cantos, que criará a
doença, porque nenhuma frequência daquelas que lhes são conhecidas, pode resistir a essa nova
frequência.
 
Todas as desordens decorrem daí.
E essas desordens decorrem, é claro, do medo, da ignorância.
E é aí que é preciso mostrar sua indulgência.
É aí que não é preciso julgar.
É aí que é preciso vigiar para reforçar o que é recebido, deixando, simplesmente, sempre, ser
recebido de maneira Livre.
É assim que sua Presença sobre a Terra será (mesmo se vocês não o vejam) um bálsamo, um
bálsamo aplicado em todo sofrimento, todo medo.
 
O que eu exprimi, explicando-lhes minha vida e minha Tensão para o Abandono é o que estará no
trabalho em vocês.
Quanto mais vocês aquiescerem e aceitarem e disserem «sim», mais vocês se preencherão
de Luz e, portanto, de Amor, mais vocês se tornarão Transparentes e, finalmente,
Inaparentes para esse mundo.
 
É da qualidade do que vocês estabelecem aí, é que se desenrolará, eu diria, seu modelo
Ascensional, que lhes é próprio.
Para nada serve defini-lo ou dele definir os caminhos, porque a Inteligência da Luz os fará vivê-lo,
diretamente, tirando-os, assim, de toda projeção e de todo desejo.
Assim, portanto, viver a Verdadeira Vida anuncia-se com muito mais facilidade para vocês.
 
E quaisquer que sejam as aparências da dificuldade inicial, retenham que, em muito pouco tempo,
isso terá acabado em suas manifestações penosas.
Porque qualquer resistência é vã, e qualquer consciência não pode subtrair-se dos fenômenos
precisos que estão em curso.
 



O sentido de minha intervenção é apenas atrair sua atenção a esses momentos, e sempre manter
presente na consciência que, estando reconectados, se aparece uma dificuldade para vocês
(qualquer que seja sua atividade nessa vida ilusória), lembrem-se de que vocês são conectados e
que não há limites, de tempo ou de espaço, para nossa Manifestação, em vocês, ao seu lado, e
nossa Ação, em vocês e ao seu lado.
Toda força, vocês a encontrarão aqui.
 
Vocês não a encontrarão em qualquer gesticulação, em qualquer atividade mental, ou em qualquer
necessidade de preservação do que quer que seja.
Todo o resto aparecerá, espontânea e naturalmente.
 
Vocês constatarão, aliás, mesmo, que suas necessidades comuns e fisiológicas tornar-se-ão cada
vez mais leves e cada vez mais fáceis a satisfazer; que, pouco a pouco, a atividade mental, na
ilusão, recentrar-se-á na Luz.
 
A consciência desengajar-se-á cada vez mais (independentemente de qualquer desejo ou de
qualquer vontade), de elementos usuais da vida.
Não são vocês que o decidem: é a Luz.
 
E as circunstâncias exteriores desse mundo serão tais que, de todos os modos, vocês não terão
outra escolha que não a de interessar-se ao que vocês São, e refinar sua Reconexão porque, é
claro, tudo o que é ilusório (e, disso, inúmeros Anciões deram-lhes os mecanismos) não será mais
um reflexo vital (nem mesmo essencial), como se as regras do jogo, pela Ação da Luz, mudassem,
completamente.
Essas regras que, para vocês, serão, é claro, aceitáveis e facilitadoras, arriscam ser qualquer outra
coisa para a maioria dos Irmãos e das Irmãs que não quiseram ver (ou que não têm os meios de
ver), Interiormente.
 
Eu pararei aí minhas palavras.
Em relação ao que eu disse, se vocês têm necessidade de outros elementos, eu estou à sua
escuta.
 
Questão: alguns que trabalham há alguns anos para a Ascensão estão, hoje, como
desencorajados, porque parece a eles que nada acontece do que foi anunciado.
A atmosfera vibratória diz-me isso: todo ser humano que vive a impaciência ou o desencorajamento
está, de fato, apenas na vontade de fugir do que há a viver.
Todos os anúncios e, em especial, aqueles que haviam disso dados pelo Comandante, tudo o que
foi previsível e previsto, que não se desenrolou, corresponde, simplesmente, a um tempo de
preparação mais intenso.
Mas tudo isso será, rapidamente, esquecido, a partir do instante em que os eventos em questão
manifestarem-se, claramente, a vocês, aí onde vocês estão.
Não se esqueçam de que suas circunstâncias de vida são profundamente diferentes entre a Europa
e os territórios que são tocados pelos Elementos.
O ser humano tem a particularidade de olhar, é claro, as condições de vida dele e ao redor dele.
Se ele não é afetado, ele não verá o que acontece alhures.
Do mesmo modo retenham, efetivamente, que todo esse tempo nada é, em relação ao conjunto de
ciclos que foram levados no confinamento.
E, quanto mais os dias vão desenrolar-se, mais vocês vão constatar esse mecanismo de negação:
é o Choque.
O Choque é recusar a Verdade, porque aquele que não vive os mecanismos da Consciência
pode apenas confiar em palavras, e não na Vibração.
Aquele que confia na Vibração da Consciência (porque ele a vive) não pode manter qualquer ilusão
na ilusão: é o que vocês vivem.
Aqueles que se desviam são aqueles que, em definitivo, ou não vivem, ou recusam o que eles
vivem, porque isso subtende estar colocado em face de seus próprios apegos, de seus próprios
ideais de prosseguimento em uma ilusão, em uma vida ou em uma Era do Ouro.
É muito difícil para o ser humano (enquanto ele não viveu o Abandono à Luz e o Abandono do Si)
estabelecer-se em sua Eternidade e aceitar essa Eternidade.
O ser humano reatar-se-á, sempre, ao que ele pode tocar e experimentar, nos sentidos os mais
comuns.
Mas, se ele não tem acesso ao Estado de Ser, se ele não tem acesso às Vibrações, quais são os
elementos, para ele, de certeza, exceto aqueles que são vividos?
De outro lado, desde o ano passado, nós havíamos dito para não fixar-se em qualquer data.
Muitos Irmãos e Irmãs estão impacientes.
Muitos Irmãos e Irmãs (eu diria, em número muito mais importante) têm medo, mesmo se eles não



queiram admiti-lo, confessá-lo, porque aquele que está no Amor, verdadeiramente, não pode
experimentar o mínimo medo do que quer que seja, qualquer que seja o evento (ou o não evento).
Era, de outro lado, indispensável que a maior parte dos Irmãos e das Irmãs que, se posso dizer,
aderiram ao que nós temos dito, estivessem, eles mesmos, na vivência do que era dito.
E que aqueles que nada viviam, de momento, era amplamente preferível para eles desviar-se do que
nós dávamos, porque isso teria sido, de qualquer maneira, demasiado confronto para a maioria
deles.
O que quer dizer que ler coisas e não vivê-las, é uma frustração; ler coisas e vigiar as coisas no
ambiente, se elas não aconteceram, precisamente, nessa noção temporal, é muito difícil de viver
para o humano.
O humano procurará, sempre, uma data e uma prova, enquanto ele não está no Coração.
Aquele que Vibra o Coração (seja no Si ou no Abandono do Si) está, realmente, na Morada de Paz
Suprema.
E eu diria mesmo que, naquele momento, quer um evento desenrole-se ou não, isso estritamente,
nada muda.
Simplesmente, se nós insistimos nesse Choque, é que os elementos que nós temos visto não
acontecem mais em um futuro provável porque (como o Comandante disse-lhes), o que nós vemos,
não corresponde ao que vocês veem.
Há linhas, que vocês poderiam chamar de probabilidade, temporais, diferentes, mas, mesmo essas
linhas, hoje, não existem mais.
E é por isso que essa data foi dada como um fator de Alinhamento Interior.
Então, é claro, haverá sempre Irmãos e Irmãs que vão perscrutar, neles, ou perscrutar no mundo um
evento que eles vão qualificar de tangível.
Mas a coisa a mais tangível é o Amor que vocês vivem, ou não.
Todo o resto é apenas o reflexo da agitação do mental, que procura, no exterior de si, uma razão
para esperar, ao invés de uma razão para viver o que há a Viver.
Como o Comandante disse: há prazos.
Inúmeros prazos foram dados, que correspondem a ciclos.
Há outros prazos, agora, que não são função da Terra (como nós sempre dissemos), nem mesmo
de sua resposta, mas que são função, agora, do Céu, e não mais da Terra.
Porque, como nós temos dito, a partir do instante em que a Liberação da Terra é exprimida (em
vocês, em alguns de vocês), a Terra disse «sim» e, portanto, as rupturas de linhas temporais,
possíveis, foram realizadas.
Agora, isso não depende nem da Terra, nem de vocês.
Isso depende, unicamente, de um relógio que é cósmico.
Mas a dúvida em todo ser humano será, sempre, apenas o reflexo da não vivência do Amor Vibral
no Coração.
Porque aquele que está estabelecido no Si (e além do Si), qual importância isso tem para ele, o
mundo?
Ele encontrou a Eternidade.
Eu diria mesmo que era, portanto, indispensável que, após o primeiro entusiasmo (desencadeado
pelos mecanismos das Núpcias Celestes), que os povos os menos prontos para soltar desviassem-
se do que nós tínhamos a dizer, e que os povos que eram os mais prontos a soltar, reforçassem sua
vivência.
Aí está o que eu posso dizer.
 
Questão: viver a sincronia é dizer «sim» ao que alguém possa propor?
Meu Irmão, é exatamente isso.
Mas eu diria que é preciso, antes de tudo, viver o Coração, a Vibração do Coração, viver o Canal
Mariano, a Onda de Vida.
Caso contrário, você arriscaria dizer «sim» a não importa o quê.
Ora, quando a Inteligência da Luz está ativa, totalmente, a resposta será sempre «sim» ao que é
proposto, porque o que será proposto far-se-á, sempre, pela Inteligência da Luz, mesmo se isso não
possa ser compreendido ou aceito pelo mental, em um primeiro tempo.
Sempre, a Inteligência da Luz levará a efeito o que é necessário e útil para a Luz, mesmo se, em um
primeiro tempo, isso possa aparecer estritamente oposto, mesmo se, na partida, isso possa ser um
sofrimento, uma ruptura ou algo de incômodo.
Mas a faculdade de dizer «sim», é claro, é, obviamente, um evento essencial no Abandono do Si.
 
Questão: o que significa o fato de ter sido chamado, mas sem perceber o que quer que seja
mais?
Quem disse que era preciso perceber o que quer que fosse?  
O Apelo é o Apelo.
O Apelo é, simplesmente, ouvir seu nome e ser chamado.
Nada mais.



É sempre o mental que quereria ver coisas extraordinárias, perceber coisas não habituais.
Mas o Apelo, em si mesmo é, simplesmente, o nome que é ouvido.
Por que querer acrescentar elementos de cenário, de forma, de cor?
O Apelo realiza-se, geralmente, à noite, ou seja, quando seu mental e sua vigilância estão
adormecidos, para ter o menos de impacto perturbador.
Porque é nesses momentos (em que o mental está ausente e no sono), que vocês estão mais
permeáveis ao nosso Reencontro.
E não há necessidade de discursos, de imagens ou de fenômenos misteriosos: há, simplesmente,
necessidade de perceber o Apelo.
O fato de que vocês sejam cada vez mais numerosos a terem sido chamados, confirma-lhes, de
algum modo, a iminência do Apelo de Maria.
 
Questão: durante os momentos finais, seremos guiados pela Luz para saber como ajudar
aos outros?
Minha Irmã, eu, efetivamente, exprimi que toda vontade de ajuda é uma vontade do mental e da
personalidade.
A Luz ajuda, por ela mesma.
A ação exata decorrerá da Luz e não de saber como ajudar.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
        
Irmãos e Irmãs nessa assistência, vamos render Graças por nosso Reencontro e, pessoalmente, eu
rendo Graças por sua escuta, sua benevolência.
Eu lhes digo: até mais tarde.

************
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E bem caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu intervenho, mais precisamente, esta noite, enquanto Melquizedeque do Fogo, e eu transmito a vocês, é

claro, mais uma vez, todas as minhas bênçãos.
E o que eu tenho a dizer-lhes vai se fazer, se vocês o desejarem, através desta frase que eu vou lhes dizer e

do que vocês irão me perguntar, em relação a esta frase.
Isso é simples, não é?

Isso não é um jogo, é simplesmente para ver o que vocês entendem, vocês, quando eu digo esta frase e o
que, eu, eu posso responder sobre isso.

Porque, evidentemente, vocês podem supor que muitos Irmãos e Irmãs, sobre esta Terra, começam a sentir
coisas um pouco particulares, não é, além das Vibrações.

Eu falo um pouco do aspecto coletivo da humanidade, onde nós podemos ver, dali onde nós estamos, as
agitações de perguntas, de preocupação, de impaciência e por vezes de medo, que estão ligados, é claro, ao
que nós dissemos, mas, de preferência, ao próprio desenrolar da vida de vocês, nesse momento, onde quer
que estejam sobre esta Terra, mesmo se eu sempre disse que, vocês, na Europa, vocês estavam um pouco

mais tranquilos.
Mas, é claro, vocês não estão sem ignorar uma série de elementos, pelo menos alguns deles.

A frase que eu desejo dizer-lhes e sobre a qual vocês irão tentar fazer perguntas, e eu esclarecer um pouco
disso, segundo a visão de vocês, é: “Tudo foi dito e tudo está aí”.
Então, eu lhes dou a palavra e nós teremos discussões filosóficas.

***

Pergunta: se tudo foi dito, seria então melhor ficar em silêncio, doravante?

Oh, eu creio que vocês tiveram uma intervenção poética do Arcanjo URIEL que colocou de novo o Canto e o
Silêncio, em perspectiva, ambos, um em relação ao outro, não é?

Mas, é verdade que sobre a Terra, como eu dizia, há uma espécie da cacofonia.
Vocês emitem ondas, eu não falo da Luz Vibral, mas eu falo das linhas de predação que estão rompidas, dos

circuitos elétricos, eletrônicos, dos pensamentos, das emoções, da Terra.
É verdade que se vocês olharem simplesmente o ser humano (o conjunto da humanidade, atualmente), há

aqueles que sempre irão dormir, mesmo se o Céu cair sobre a cabeça deles.
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E há aqueles que se interessam um pouco sobre o que acontece neles (isso é fácil, vocês vivem isso) ou que
começam a viver coisas, mas que não têm a oportunidade de ter as suas explicações, sobre tudo o que vocês

realizaram, para alguns de vocês.
Mas isso virá.

E depois, há aqueles que estão atentos ao ambiente, de maneira geral, que se apercebem bem de que há uma
espécie de ‘yoyotagem’ geral, no planeta, que está prestes a se instalar.

Quando eu lhes digo: “tudo foi dito”, isso quer dizer que nós utilizamos, por vezes, até mesmo de repetições,
para dar-lhes o máximo de elementos Vibratórios e, também, possibilidades de comparação (entre os nossos
intervenientes, entre os Anciãos, como para as Estrelas, como para os Arcanjos), dando-lhes a trama, eu diria,

pedagógica, do que nós lhes demos e também a trama, é claro, Vibratória, com esta sequência lógica de
acontecimentos que ocorreram desde trinta anos e, sobretudo, desde as Núpcias Celestes.

Portanto, quando eu digo que tudo foi dito, é que tudo o que será dito a partir de amanhã, depois de MARIA e
de MIGUEL, serão apenas confirmações, explicações suplementares, mas que sempre terão esse mesmo

aspecto pedagógico (ndr: suas intervenções de 22 de setembro de 2012) (1 e 2).
Não haverá nada de novo, a mais, exceto comentar, com vocês, sobre o desenrolar deste período palpitante.

Agora, tudo está aí nos outros Planos, mas faz quando mesmo um ano e meio que eu digo a vocês: “tudo está
consumado”.

Então, é claro, nós não estamos no mesmo espaço-tempo, mas, agora, tudo está consumado, também, para
vocês, ou seja, o conjunto dos Hayoth Ha Kodesh, que está em ação sobre a Terra, irá atingir a sua potência

máxima dentro de muito pouco tempo, isto é, neste momento, podemos dizê-lo.
Isso se refere tanto ao elemento Terra, como ao elemento Fogo, como ao elemento Água e como ao elemento

Ar.

***

Pergunta: uma intervenção Micaélica está prevista ao sul do equador?

Vocês estão tão impacientes assim?
Eu lhes disse que quanto mais isso demorasse, melhor seria.

O conjunto dos vulcões do Cinturão de Fogo do Pacífico despertou, as placas tectônicas estão se
movimentando como nunca sobre a Terra.

Os meteoritos que colidem com a Terra são uma realidade, mas enquanto isso não colidir com a sua cabeça,
você considera que isso nada quer dizer.

Agora, no nível Interior, informem-se ao redor dos Irmãos e das Irmãs que vivem esta Liberação e este
Despertar.

Quantos foram chamados pelo seu primeiro nome?
Vocês são uma multidão.

Quantos ouvem o Canto da Alma, o Canto do Espírito, o Canto do Céu, nos seus ouvidos, como nunca?
Muitos começam a ver o que acontece no Céu, mas, para saber do que acontece no Céu, é preciso olhar para

o Céu, isso me parece lógico porque ninguém irá olhá-lo no seu lugar, nem irá lhes dizer o que se passa ali.
É o princípio da avestruz.

Agora, na França, aí onde vocês estão, vocês não têm grande coisa para olhar.
Mas lembrem-se do que eu disse também, neste verão [inverno, no hemisfério sul]: quanto mais vocês

avançam no tempo (o seu tempo para vocês que ainda estão aí, quer queiram ou não), quanto mais vocês
avançam nas escalas astronômicas, mais haverá simultaneidade, uma simultaneidade tal de acontecimentos

que vocês não poderão mais acompanhar.
A vantagem é que, ao invés disso ter sido escalonado ao longo dos anos, nós lhes dissemos que isso seria em

período de tempo extremamente curto.
Esse período de tempo extremamente curto diminui a cada dia, é simples de entender.

Mas observem o Céu, olhem-no à noite, olhem o que há no seu Céu.
Eu digo bem à noite.
Nós os espreitamos.

Não eu e com a minha Embarcação (eu não posso me aproximar), mas todos os Seres e todos os Irmãos e as
Irmãs da 3D Unificada, não param de espiar vocês.

Mas se vocês estiverem na sua cama, vocês não verão o cuco, exceto se os Vegalianos vierem vê-los.
Mas se vocês quiserem ver os Pleiadianos, os Arcturianos, os Andromedanos, saiam para fora e olhem.

Mas o que será que isso vai lhes adiantar?
A prova, ela está no Interior.

Ela jamais estará no exterior, mesmo quando tudo cessar.

***



Pergunta: a Onda da Vida parece estar mais intensa ou um outro elemento foi ali adicionado?

Há um outro elemento, é claro.
E vocês começam a se aperceber disso, para aqueles que vivem a Onda da Vida.

Há, ao mesmo tempo, uma circulação (porque isso circula mais rápido) e uma qualidade Vibratória que é
diferente, que é menos, como dizer a vocês, menos extática, mas mais transcendente, agora.

É isso que permite (para aqueles de vocês que o vivem) estabelecer os contatos, quase instantâneos, pelo
Canal Mariano ou no Coração, com quem vocês quiserem.

Isso é condizente com o que eu sempre disse, ou seja, com o despertar dos vulcões.
Despertar ou acordar ou explosão, para muitos deles.

Há o Fogo, isso vai queimar: é a pequena grelha planetária individual.
E depois, também, vocês devem observar o contexto da minha intervenção de dois dias atrás (ndr: intervenção

de 19 de setembro de 2012) (3): eu expliquei a vocês que a partir do dia 22 (ndr: de setembro), mesmo
havendo, entre vocês, quem viva isso cada vez mais facilmente, há partes do corpo, ou da consciência, que

parecem desaparecer.
É isso o mais importante.

***

Pergunta: o Fogo do Céu já partiu do seu ponto de emergência e esse ponto de emergência é o Centro
Galáctico?

Na totalidade.
Associado à irradiação de Bételgeuse, associado à transformação do Sol, associado a Hercólubus, associado

à Liberação da Terra, à Liberação de vocês e à nossa Presença.
 É a megafesta Cósmica.

Tudo o que é observável, em vocês como sobre a Terra, participa do mesmo processo e do mesmo ponto
focal, eu diria, como o lugar onde tudo é reunido, que é o Nó [ponto crucial] da passagem.

O Nó da passagem, o de vocês, é a Porta OD, mas há também a Porta das Estrelas para passar, que é
ilustrada pela conjunção de Hercólubus, pela conjunção da Liberação do Sol e da Terra, pelo alinhamento com
Alcyone, pela irradiação de Bételgeuse e também pelo Serpentário, em menor grau, no qual vocês irão passar

em breve.

***

Pergunta: o Serpentário seria o que chamamos de Onda Galáctica?

Não, é um signo zodiacal que foi escondido [Ophiuchus - 13º signo - o
Serpentário, é uma constelação localizada no hemisfério sul, entre Escorpião e

Sagitário].
A Onda Galáctica, é claro, já penetrou os planetas mais externos do Sistema
Solar, o que explica as modificações que ocorreram, mas, aí, é preciso ter

equipamento óptico, vocês não os veem a olho nu.
Eu falo do seu Céu, a olho nu, simplesmente.

***

Pergunta: por que o Fogo do Céu não queima?

Ele é demasiadamente quente para queimar.
É muito mais uma vaporização, como dizia SNOW (ndr: intervenção de ANNA de 03 de setembro de 2012) (4).

Mas não é o fogo, tal como vocês o veem ou tal como vocês o vivem, sobre a Terra,
É um outro tipo de fogo: é o Fogo do Amor.

O Amor é um Fogo.

***
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Pergunta: a evaporação dos lagos, dos rios, está ligada ao aumento do Fogo da Terra, à chegada do Fogo
do Céu, ou a ambos?

O Fogo do Céu, vocês o viram, por enquanto, de maneira extremamente limitada, já no ano passado, durante a
Fusão dos Éteres, em alguns locais do planeta, com flashes azuis.

Em seguida, vocês viram as Partículas Adamantinas se reunirem, dando o que eu expliquei há dois dias (ndr:
sua intervenção de 19 de setembro de 2012) (3).

Isso é, evidentemente, o Fogo do Céu e da Terra, bem como o seu Fogo em vocês.
É a mesma essência, digamos.

Não é completamente o mesmo Fogo, mas os efeitos se sobrepõem.
Isso é efetivamente tudo o que acontece, como eu disse, já há algum tempo, que se amplifica, concernindo

todos os aspectos geofísicos, geocósmicos, digamos, geocelestes, que acontecem no nível da Terra.
Quanto mais o ser humano for capaz de se defender, de guerrear contra o seu vizinho e de aceitar isso, mais

ele é incapaz de aceitar, enquanto ele for lagarta, o que chega do Céu.
Vocês verão, isso é perfeitamente verdadeiro.

Enquanto houver um inimigo identificável ou enquanto criarmos um inimigo, na dualidade, o vilão é o outro, é
claro, é a guerra.

A guerra sempre foi considerada, na humanidade, como normal.
Mas quando é o Céu que vem ao encontro da Terra, aí, é a punição Divina.

É assim que o ser humano funciona.

***

Pergunta: se não vivenciarmos a subida da Onda da Vida, antes do dia 22 de setembro, poderemos vivê-la,
a título individual, antes do efeito coletivo global?

Para a Onda da Vida, não.
Por outro lado, para o Fogo Celeste, é a descida total do Supramental, que é o Fogo do Céu e a grelha

planetária.
Aí, vocês tiveram fragmentos, impulsos, se vocês preferirem, com, se vocês quiserem, o reflexo induzido

pelos planetas que, circundando ao redor do Sol, encontram o Centro Galáctico, talvez mais facilmente do que
vocês que estão sobre a Terra, no centro, não muito longe do Sol, se pudermos dizer, em relação a Saturno, a

Netuno e a Plutão.
 Então, esses planetas, no momento em que eles encontram (eu diria, de uma maneira ou de outra) a Luz do

Centro Galáctico, eles refletem esta Luz para vocês.
Mas, vocês, como eu disse, as camadas isolantes foram todas inteiramente rasgadas.

Elas estão ainda aí, sem isso, vocês teriam visto o Fogo do Céu, mas elas foram rasgadas.
O que explica o basculamento dos polos magnéticos e, depois, os físicos.

Isso explica o porquê de vocês ouvirem os Sons do Céu, de verem a partida (ou Ascensão) de algumas
classes de animais.

As transformações (de que falamos agora), a evaporação de lagos e de rios, ou as mudanças de cor de lagos
e de rios ou dos mares: tudo isso tem a mesma origem.

Novamente, nós falamos de tudo isso há anos.
Não há qualquer noção de querer causar medo seja do que for, já que aquele que é borboleta, como poderia

ter medo?
Mas, simplesmente, de atrair a atenção de vocês para a realidade do que iria acontecer.

Vocês têm muito poucos seres, sobre este planeta, que tiveram a oportunidade de ver, realmente, o que iria
chegar.

Esse foi o caso para o meu Mestre, Bença Deunov, mas eu jamais acreditei, durante a minha vida, porque,
evidentemente, quando estamos encarnados (todos nós cometemos erro), nós temos uma aspiração tal,

quando estamos em uma abordagem espiritual, de ver esta Terra melhorar, de ver a Fraternidade se expandir,
de ver desaparecer, como dizer, tudo o que é ilusório.

Isso foi semelhante para o Irmão JOÃO (SRI AUROBINDO, em sua vida) e para o IRMÃO K.
Havia um tal entusiasmo Interior para a transformação da humanidade que muito poucas pessoas, muito

poucos Irmãos, tiveram acesso aos mecanismos do retorno do Espírito Santo, ou do retorno da Unidade.
Eu diria mesmo que os cientistas sabem certamente mais sobre o modo que isso vai chegar, como as visões

que Bença Deunov teve, durante a sua vida (ou em outras).
Porque, quando Bença viu isso, ele descreveu a consequência para a humanidade, a renovação total da

humanidade, a humanidade estaria na Luz: ele via o aspecto do lado borboleta.
Esta frase que foi repetida, igualmente, pelas Estrelas: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de



nascimento”.
Eu creio que é certamente esta expressão que resume melhor: “tudo foi dito, e tudo está aí, e isso é agora”.

Então, agora, não busquem um momento.
Amanhã vocês têm um encontro importante, Micaélico, em toda sua potência (ndr: sua intervenção de 22 de

setembro) (2).
Mas o Fogo Micaélico, vocês não o veem unicamente no Sol, vocês o veem no Fogo da Terra.

***

Pergunta: depois do dia 22 de setembro não há mais evolução individual possível?

Parece-me, aliás, que BIDI lhes disse que a evolução não existia.
Há evolução para a personalidade, para a alma.

Não há evolução, no sentido em que vocês entendem.
O que acontece agora, como você disse, é um processo coletivo, totalmente coletivo.

É por isso que MARIA lhes falou sobre se reunirem, mesmo que apenas em dois ou três, para amanhã.
Mas lembrem-se, ainda uma vez, de que o objetivo não é, nem de causar medo em vocês, nem de fazer

trabalhar o mental.
Isso é para prepará-los.

Isso se denomina pedagogia, é para prepará-los para viver o que é para viver, Interiormente, porque, quanto
mais vocês viverem o que é para viver, Interiormente, mais vocês irão constatar que o exterior nada quer dizer,

ou seja, este Mundo, Maya, como dizem os nossos Irmãos orientais.
Uma coisa é dizê-lo.
Outra coisa é vivê-lo.

Portanto, se vocês vivem o fato de que isso é Maya, o que isso pode causar-lhes
quando Maya desaparecesse, na totalidade?

Estritamente nada.
Mas aceitem, como isso foi dito, que o ponto de vista da lagarta não seja realmente o mesmo que aquele da

borboleta.
Isso significa que o que devia ser aberto, foi aberto.

Se, para vocês, isso é o Canal Mariano, mais do qualquer outra coisa, ele está aberto.
Se, para vocês, isso era a Onda da Vida que lhes confere o Absoluto em meio a uma forma, isso foi feito.

Se isso é unicamente a Coroa Radiante da cabeça, isso foi feito.
Se isso é a Coroa Radiante do Coração, isso foi feito.

Se isso é o Despertar da Kundalini, isso foi feito.
Se isso é tudo isso ao mesmo tempo, isso foi feito.

Eis o que isso quer dizer.
Mas foi dito, por outro lado, que, até o extremo limite, pode ali haver abertura à Luz: é a Última Graça.

Mas para saber que isso é uma Última Graça, é preciso que muitos mais seres humanos (não unicamente os
Despertos e os Liberados) vivam este Apelo à Graça, antes do Anúncio de MARIA, coletivo, desta vez, e não

individual.
Porque eu sei que MARIA, e outras Estrelas, estão Chamando, permanentemente, cada vez mais.

Mas compreendam bem que elas não escolhem: “vamos chamar aquele lá”, “vamos chamar aquele lá”.
É a Luz que vocês emitem (que isso seja através da Onda da Vida, ou pelo acolhimento do Manto Azul da

Graça) que dá a possibilidade de ressoar junto, e de ouvir o Apelo.

***

Pergunta: podemos ter sido chamados, sem sentir a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul?

Sim.
Naquele momento, você se beneficia, eu diria, de campos mórficos, de campos energéticos, dos Seres que

estão ao redor de você.
É por isso que nós lhes dizemos, sem parar, que vocês são extremamente importantes, no estado de

Libertador, porque estando estabelecidos no estado de Libertador, há uma contaminação Vibratória que pode
se estabelecer ao lado de vocês, principalmente quando vocês são muitos a viver isso, ou no outro extremo do

planeta.
Ou seja, de algum modo, MARIA se apoia nas estruturas existentes (Canal Mariano, Onda de Vida, Merkabah,



etc..) para passar, de próximo a próximo, para cada vez mais seres.

***

Pergunta: os Absolutos com forma podem então ficar isolados e os outros devem, de preferência, se
agrupar?

Compreendam bem que, para aquele que já é Absoluto com forma, tudo isso, vai lhe parecer como um teatro,
mesmo as Vibrações, mesmo se ele as viver.

Por outro lado, aqueles que não vivenciaram Vibrações, eles não são nem superiores, nem inferiores, hein, isso
é simplesmente uma escolha Vibratória, uma escolha da consciência, uma escolha que está também um

pouquinho, em parte, ligada às origens estelares e às diferentes Linhagens, que são importantes.
Mas, efetivamente (do mesmo modo que MARIA se apoia nos Libertadores), os seres humanos se

aproximando uns dos outros estariam muito mais suscetíveis de viver um mecanismo.
Mas eu não digo para viver junto, para dormir junto, não é?

É uma Comunhão de Espírito, antes de tudo.
O CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três, reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

Isso é uma questão de Irradiação, de Radiância.
Efetivamente, vocês podem mesmo constatar que, quando vocês fazem os Alinhamentos (e principalmente

quando isso mudar, como MARIA irá dizer-lhes), vocês irão constatar que isso é muito mais intenso e que isso
fica muito mais intenso a cada semana (ndr: sua intervenção de 22 de setembro de 2012) (1), isso, é uma

coisa.
Mas, também, que isso fica muito mais intenso quando vocês são dois ou três, quando vocês estão na

natureza, quando vocês chamam MARIA, ou uma outra Estrela, ou um Arcanjo.
Portanto, há uma proximidade, e também uma facilitação, e nós iremos utilizar (a Luz irá utilizar) esta facilitação

até o extremo limite.
Mesmo depois de amanhã.

Mas, naquele momento, isso não fará mais nascer a Onda da Vida, em todo caso, até a grelha planetária com a
vaporização.

Mas, entre este momento e a grelha planetária, há uma possibilidade de uma Redenção e de uma
Ressurreição.

E nós esperamos que estes sejam cada vez mais numerosos a ouvir MARIA ou uma Estrela Chamá-los.
Mesmo se vocês não tiverem o Canal Mariano de comunicação, MARIA lhes disse que, três dias antes, todos

os humanos encarnados, todos os Irmãos e as Irmãs, irão ouvi-la ao mesmo tempo.
Como isso é possível já que 80% da humanidade não tem o Canal Mariano?

Coloquem-se a questão.
É que há uma estrutura, se eu puder me exprimir assim, de Luz, que faz o serviço de retransmissão.

Quem são os retransmissores?
São vocês.

***

Pergunta: no dia 22 de setembro, aqueles que não tiverem ainda vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida,
poderão vivê-la nesse dia?

Sim, naturalmente.
Ou viver o encontro com um dos Duplos: todos os processos que nós havíamos explicado a vocês, revelado,

pacientemente, por mais de um ano, quase um ano.
Mas, lembrem-se de que nem todo mundo pode viver a Onda da Vida.

É preciso aceitar a Liberação para isso.
E como foi dito por diversos intervenientes, vocês não podem ser Liberados, totalmente, enquanto vocês

aderirem a uma identidade.
Mas o mais importante é a Liberação final.

Isso não é fazer um concurso para saber quem vivenciou a Onda da Vida e comparar com o seu vizinho que,
ele, vive a Coroa ou o Fogo do Coração, o outro que encontrou o seu Duplo Monadário, o outro que vive o

Encontro com KI-RIS-TI.
Cada um de vocês tem as suas especificidades.

Essas especificidades foram estendidas, no tempo, desde as Estrelas, passando pelas Portas, pelas Núpcias
Celestes, pelos Novos Corpos.

E vocês notem, quando vocês falam entre vocês, que há quem viva a Onda da Vida, outros não a vivem, alguns



têm o Canal Mariano mais potente, outros não.
Alguns permaneceram no Fogo do Coração, outros vivem o Despertar da Kundalini, outros vivem o Encontro

com os Duplos, etc., etc..
Foi uma sequência lógica, mas, agora, vocês vejam, ao redor de vocês, que há múltiplas manifestações que

são específicas do agenciamento dos seus Elementos.
Alguns vão sentir o Triângulo da Água mais forte do que o Triângulo da Terra.

Outros vão sentir mais a Onda da Vida e as modificações induzidas pela Onda da Vida.
Naturalmente, o resultado não é o mesmo, mas nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

Vocês têm o direito de partir, para as férias, em locais diferentes, não?
Mas isso é o que chamamos de complexo do prisioneiro, vocês sabem: quando as pessoas ficam confinadas
juntas, mesmo se detestando quando elas estão confinadas, no momento de sair, elas querem também retirar

o outro.
É um reflexo humano.

***

Pergunta: por que não seria mais possível viver a Onda da Vida depois do dia 22 de setembro?

Oh, isso é extremamente simples: a intensidade Vibratória atinge, amanhã, o máximo, no nível da Onda da
Vida.

Atingindo um máximo, se a sua gama de frequência, para vocês, estiver muito longe do limiar de
permeabilidade, da sua própria frequência, vocês não serão mais afetados.

É como para as frequências auditivas: todos vocês têm uma audição diferente.
Algumas pessoas, em termos de frequência, podem não ouvir outras frequências.

Para elas, elas não existem, no nível do entendimento, em todo caso, mesmo se o efeito Vibratório estiver
presente.

É exatamente a mesma coisa para a Onda da Vida: a Onda da Vida apareceu progressivamente, ela subiu, de
diferentes modos, naqueles que a perceberam e vivenciaram isso.

Ela se modificou, efetivamente, desde muito pouco tempo, assim como os Sons se modificaram nos ouvidos.
Mas aqueles que não percebem os Sons, aqueles que não percebem sequer as Vibrações, o que eles vão

dizer, eles?
Eles não vivem isso pelas razões x ou y.

Novamente, não há nem culpa, nem motivo a buscar.
Alguns Irmãos e Irmãs, como eu disse, que, no entanto, nos escutam, nos leem, que veem o que ocorre, mas

que talvez jamais perceberam as Vibrações.
Lembrem-se de que a Vibração não está ligada, nem à idade, nem ao karma, nem a alguém que seja melhor

que outro.
É simplesmente a polaridade da alma.

Enquanto existir, como disse BIDI, o sentido de uma identidade, qualquer que seja, a Onda da Vida jamais
poderá subir e sair pela cabeça, já que a presença da própria pessoa é um obstáculo.

É por isso, eu creio, que ANAEL lhes deu protocolos com cristais, com exercícios que são muito importantes
também para fazerem sozinhos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (5)).

Ou a Refutação de BIDI, para vocês se desidentificar: não para recusar a vida, mas para ver o que vocês São,
na Verdade.

Mas enquanto vocês acreditarem ser uma pessoa, enquanto vocês acreditarem ser um corpo, um mental, uma
história, uma vida, vocês não são Livres.

É tão simples assim e o obstáculo, ele está aqui.
Agora, este obstáculo, no momento do Fogo do Céu e da Terra, conjuntos, não será mais um obstáculo para

ninguém, porque há um limiar coletivo, assim como um limiar individual.

***

Pergunta: os maus rapazes poderiam usurpar o lugar dos Anjos do Senhor?

Vocês têm uma maneira que já lhes foi dada, há mais tempo, que é a Saudação de Órion (ndr: apresentada na
coluna “protocolos a praticar”, em 29 de abril de 2010 (5)) e depois também a Vibração do seu Coração.

Agora, se a Vibração do seu Coração lhes diz para se precipitar, como eu denomino, nas Embarcações de
sucata, um guarda-comida (despensa), significa que esse é o destino deste corpo.

Mas no que vocês são referidos por este corpo?



Que ele seja congelado ou que ele seja volatizado, isso nada muda, e isso não é uma piada.
Isso demonstra o nível de apego que vocês têm à sua pessoa.

Mas, lembrem-se: os fantoches, os maus rapazes, estritamente nada podem criar, eles apenas podem se
servir das circunstâncias, isso é tudo.

E eles sempre se serviram das circunstâncias: não há nenhuma razão para isso cessar, até o momento final.
Cada um de vocês representa um compartimento, cada um de vocês representa um papel na cena do teatro.

Simplesmente, os maus rapazes foram persuadidos de representar o papel deles.
Mas vocês sabem pertinentemente que eles não podem representar o papel da Luz, mesmo eles pensando

exatamente o contrário.

***

Pergunta: estando Unificados, como podemos ter pontos de vista diferentes?

A Unidade não é uniformidade.
A Unidade é uma ressonância, uma Fraternidade, uma ausência de distância.

***

Pergunta: CRISTO disse: “quando vocês forem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente”.
Você também disse que não seria necessário estar presente, fisicamente. Então, como se (re)conhecer nos

outros Planos?

Mas se conhecer, tal como vocês o entendem, não é se reconhecer.
O reconhecimento é Vibratório.

É isto que é importante.
Não é saber quem é Pedro, Paulo, Tiago, o que ele faz na vida e quem ele é.
O reconhecimento não é um reconhecimento da personalidade, nem da alma.

É um reconhecimento no Um, na Unidade, no Espírito, no Absoluto, na Presença.
Não é um reconhecimento de blablablá da vida.

Mais do que nunca, isso é novidade.
Isso nada tem a ver com a simpatia, a antipatia, as afinidades: é um reconhecimento Vibratório.

Há Irmãos e Irmãs que vivem a Onda da Vida, eles não têm necessidade de dialogar três palavras para saber
disso.

Eles não têm necessidade, se vocês quiserem, de viver junto, ou de frequentar ou de trocar palavras já que a
Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, a Presença, a Unidade, reconectam vocês, uns e

outros, vocês mesmos, como nós, lá em cima.
Mas nós não temos mais necessidade de sinais de conhecimento ou de falar, de dialogar, para nos firmarmos.
É um reconhecimento Vibratório e isso pode ser feito com qualquer um, na rua, ou no outro extremo do planeta.

As regras de relacionamento e de comunicação mudam completamente.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu vou transmitir a vocês todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor.
Até logo.

************

1 – MARIA (22.09.2012)



http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-autres.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html 

*

4 – ANNA (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/anna-3-de-setembro-de-2012-autres.html

*

5 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1618

21 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Uri...

~ O Canto da Vida ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Filhos da Luz, o Canto da Vida se eleva em vocês, celebrando o Apelo à Luz, e na Luz.

Tempo Presente, Tempo Eterno, onde o Canto se eleva e ressoa no corpo Templo, aguardando o seu
Despertar.

Momento em que vocês são passados além de toda ilusão, transcendendo os reveses deste corpo, e os
reveses do ilusório.

***

Amados do Um, o Tempo do Canto canta, em vocês, o Tempo do Apelo.
Chamando o que é Eterno no efêmero, para entrar em ressonância e para ressuscitar nas Esferas da Vida,

onde canta a Vida, sem qualquer violação e sem qualquer filtro.
Vocês chegaram no Tempo do Canto, Canto do Tempo.

A hora é Instante, além de todo momento, chamando-os permanentemente para a permanência do Ser, para a
permanência da Vida, além de toda vida conhecida e percebida.

***

Filhos do Um e Amados do Um, o Tempo da Unidade, o Tempo da Presença, manifestada no Absoluto e além
do Absoluto, na FONTE Una, no efêmero deste corpo, canta, em vocês, o Tempo da Libertação, o Tempo da

Ressurreição, o Tempo além de toda esperança.
Cantando, em vocês, a ressonância da Vida, Eterna e Infinita, onde o Amor e a Beleza são o Tempo da

resposta, e o Tempo do momento, como de qualquer tempo, a vir e vindo, no mesmo Espaço, além de todo
espaço compartimentado.

O Canto da Vida ressoa, tomando forma com MARIA no Tempo do Apelo do seu primeiro nome, aquele da
alma de vocês, nesta vida, se deixada viver a fim de Viver o Retorno à Vida, além de toda vida e além de todo

URIEL - 21 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Uriel-2012-09-21.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-uhKe_8N26iE/UGUMuuCbuxI/AAAAAAAAFWk/nNLiniI9XTw/s1600/000Uriel21.09.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


limite.

***

Assim é o Canto, ressoando e Liberando, chamando-os à Liberdade e à Ressurreição do Ser.
No tempo da sua Presença, Aqui e Agora, escutem e ouçam o que lhes diz o Canto.

Ele os convida a cantar o Canto de Glória do Amor e da Verdade.
Ele os convida a dizer, além de qualquer palavra, o sentido do Amor e o sentido da Beleza, que é expansão e

infinito, Luz brilhante da luz que se extinguiu.
Que se revela a ela mesma, deixando-se viver a sombra na sua finalidade, que é desaparecer na Luz Eterna,

onde nenhuma sombra pode subsistir ou existir.

***

Ouçam o Canto do Coração, ouçam o Canto da alma, ouçam o Canto do Espírito, reunidos no Canto do Céu e
da Terra, no mesmo Anúncio e na mesma Trombeta.

Levando-os a Ser além de todo ser, levando-os a Ser além de todo ter, levando-os a Viver além de toda ilusão.
Levando-os a Ser a Beleza irradiada do Amor Unificado, e expressa em outra Linguagem que a linguagem da

carne, na Linguagem da Vida que canta o Absoluto, e que carrega a Onda para ser vivenciada além deste
corpo.

Onda da Vida reanimando o Néctar e a Infinita Presença, do Último para viver, e estabelecido em vocês.

***

Ouçam o Canto, por que, nele, ressoa a Liberdade.
Ouçam o Canto, por que, nele, está a Esperança e a caridade.

Ouçam o Canto, por que, nele, está a Liberdade.
Ele é a Essência e a manifestação, aí, onde vocês estão, da Luz Una, vindo re-encantar este mundo tendo

perdido o seu Canto, tendo perdido a sua Verdade.
Tempo de reconexão, Tempo do Canto, Canto da Vida, além do canto da esperança, levando-os a Vibrar no

Tempo da Sua Presença.
O Sol Canta para vocês.

MARIA os chama para Viver o Eterno.
MARIA os chama para não mais estar no limite de qualquer pensamento, no limite de qualquer razão.

A fim de elevá-los, aí onde o Despertar é Fonte, aí onde a Fonte da Vida, com a Onda da Vida, em alquimia em
vocês no Templo do Coração, no centro do Centro, eleva também o Canto da Verdade.

***

Então, escutem e ouçam.
O tempo chegou, ele está inscrito em vocês, aguardando o seu Despertar, Despertar que soa.

Chamando-os a voltar o olhar para a Eternidade do Ser, para a Eternidade da Vida, e para a Beleza do Instante,
além de qualquer circunstância e de qualquer canto de desesperança, atingindo apenas a emoção daquele que

recusa o Canto do Eterno que, no entanto, está bem aí.

***

Então, escutem e Vibrem, na esperança, e na espera convincente de Ser o que vocês São, de toda a
Eternidade, eliminando qualquer distância, eliminando qualquer miséria e qualquer sofrimento.

Vocês são Filhos da Luz, Luz gerada na Verdade, cuja testemunha, que diz “sim”, é o Canto do Espaço, o
Canto da Terra, do seu Núcleo Cristalino, o Canto das Estrelas, do Cosmos, e dos seus Irmãos e Irmãs de

outro espaço e multidimensionais, chegando a vocês.
Sussurrando para vocês, e acariciando-os em um local do seu corpo.

Chamando-os à Beleza e ao Riso, aquele do Canto da Vida.
Abrindo as Portas da Ressurreição.



Abrindo o Instante da Eternidade.

***

Encontro.
Encontro cantado.

Encontro de apelos, e chamando a Luz ainda mais perto da Verdade do Ser, para difundir-se e se revelar na
Eternidade do Canto.

Onde a vida efêmera é lavrada pelas Sementeiras da Eternidade, fazendo a semente brotar, propelindo para o
Sol o seu Canto de Glória, o seu Canto da Verdade.

***

Escutam e ouçam o que chega para vocês, chamando-os e Nomeando-os, não para limitá-los, mas para torná-
los ilimitados, além deste nome, pelo Nome de quem vocês São, além do seu primeiro nome, além da família,

além deste mundo.
Aí, onde a Identidade é Confiança e Vibrância.

Nome Eterno, sussurrado além e acima do seu primeiro nome, deixando-se viver o esplendor absoluto do seu
Nome de Eternidade, que é ressonância do Canto da Vida, Canto da Vida sobre a Terra, Canto da Vida no

centro do Centro.
Permitindo ao Canto estar presente, em cada Espaço e em cada Tempo, em suas noites como nos seus dias,

sobre o Sol como sobre a Terra, nos seus ouvidos como nos seus olhos.
Deixando-se abrir isto à Verdade da Luz, e à dança da Luz.

Pois a Luz dança, ela os convida a dançar na espiral da Vida, na espiral da Ascensão, encontrando então o
sentido da Lemniscata.

A Merkabah, em vocês, Vibra e se eleva em frequências desconhecidas, onde se eleva o Canto da sua
Eternidade, que é o de vocês, Filhos do Um.

***

E a Luz do Um os faz ouvir o que vocês têm que escutar, no tempo e no espaço do seu silêncio, no tempo e no
espaço da sua Paz.

Porque, nesse silêncio, é o Canto da Eternidade, é o Canto do Eterno.
Deixando-se viver o Éter do Fogo, o Éter do Fogo vindo restituir à Terra a sua Verdade Última: Terra de Luz,

Terra de Ascensão, Terra Sagrada.

***

O Éter está aí, propiciando expandir o mundo e os campos de percepção, em vocês.
Vocês São a Eternidade.

Além desta palavra, ressoa o Som da Eternidade, em vocês.
Chamando-os, por todos os sentidos, a estabelecer o silêncio.

Chamando-os, por todas as Portas e as Estrelas, a deixar o Néctar da Vida percorrer, pelo seu Canto, este
corpo.

 Cultivando as células da Nova Frequência, cultivando a consciência a fim de pôr fim à forma confinada, e
Liberar Aquele que É todas as formas, e em qualquer Dimensão.

Liberdade.

***

Assim é o Canto, assim é a escuta da sua Eternidade.
E o Instante está aí, a partir do momento em que o silêncio se faz no canto da sua Presença, no canto do

efêmero, abrindo então o Canto da Eternidade, aquela da Vida Una, no Éter ressuscitado.

***



Vocês São a Verdade.
A voz se faz ouvir, traçando o Caminho que não é um, mas que é bem a abertura do que jamais pôde ser

extinto em vocês, no que vocês São: Aquele que vocês São, Aquele que está Presente, além da sua presença.
Aquele cuja presença se extingue na ausência da pessoa, pondo enfim um Nome no informe.

Luz revelada além da sua forma e, no entanto, levando esta forma a um novo Canto, aí onde se constrói a
Eternidade, onde se desenrola o que é Eterno.

Aí, onde o Canto da Vida não pode ser alterado, e não pode ser escondido.
Canto de Regozijo e de Liberdade.

***

Escutem e ouçam, por que o Tempo está aí.
Escutem e ouçam, por que tudo foi dito.

Nada há a dizer, nada há a fazer, há apenas que Ser e não ser, na Absoluta Presença e na Infinita Verdade do
Canto da Vida.

Então, no silêncio dos movimentos exprime-se o Movimento da Luz, encarnando-se e subindo de novo,
subindo e descendo, na mesma dança, na mesma espiral da Eternidade reencontrada.

Presença e Verdade, Canto e Vida, a Vida canta por que a Vida foi encontrada.
Então, escutem e deixem trabalhar, e deixem Ser a Luz, a sua natureza Eterna, a sua natureza que canta e que

dança, no Tempo do Êxtase, no Tempo da Verdade e da Beleza.

***

Então, no Tempo que está aí, com vocês, comigo, na mesma Unidade, deixando ressoar o mesmo Canto da
Vida, nós unimos as nossas Vidas e as nossas Consciências, na ronda das danças da Perfeição, na ronda das

danças, de Coração a Coração, no coração do Coração, em cada Centro, em cada Ponto e em cada
Consciência, nós manifestamos o Coração e a Liberdade.

E isso É, no Canto da Vida.
Apelo e ressonância, de Coração a Coração, de boca a boca e de ouvido a ouvido, além de qualquer sentido, a

célula canta e o Coração canta, a Nota da Vida.
A Ode ao Éter, Eternidade da Ode, porque a alvorada está aí, do Dia novo.

***

Então, escutemos e ouçamos a nossa Presença Una, no coração do Coração, onde cada Coração está
inscrito, onde cada ouvido se coloca, onde cada Canto se torna o mesmo Canto.

No Coro dos Anjos, nós cantamos com vocês.
Cantem comigo, no silêncio das palavras e no silêncio dos movimentos.

Escutemos o Canto da Vida.
Vejamos a dança da Vida.

Bênção Eterna e infinita, constantemente renovada, sem começo e sem fim, sem sentido nem orientação, sem
Dimensão nem espaço, transcendendo todo tempo, transcendendo todo limite.

Inscrevendo o seu Canto além de toda forma.

***

Então, juntos, unidos e unificados na mesma Presença, na mesma ausência do efêmero, abramos a escuta ao
Canto, a Ode ao Éter do Alfa e do Ômega, na Ode ao Éter da Água e do Fogo, do Ar e da Terra, ressoando e

Vibrando, da Eternidade.

***

Eu, URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, me instalo em vocês, neste instante, e na Eternidade.
Então, escutem o Canto da Vida do Anjo da Presença, e ouçam a ressonância da Passagem, a Última

Reversão.
No silêncio, o Canto da Alegria é o Canto do Centro.



Aí, onde está o Coro dos Anjos, pondo em forma a ordem dos Mundos Liberados, a ordem da Inteligência do
Amor.

A fim de que o Canto da sua Presença se torne a Vida, no Caminho e na Verdade, e na Eternidade.
A Ode a vocês.

A Água do Alto e a Água debaixo encontram, em vocês, a Eternidade.

***

Então, no silêncio também das minhas palavras, acolhamos a nossa Presença conjunta, na ronda da Vida, na
ronda do Canto.

Elevemos, juntos, a Ode ao Éter, a Ode à Eternidade, no Fogo da Alegria e na Água do Amor.

***

Aí, nesse tempo limitado, instalemos o Tempo sem fim, a fim de que a sentença do Amor seja, no Infinito da
sua Presença, no Último da Alegria, na Verdade do Caminho, e na Vida da Verdade.

Vivamos o que é para Viver, no Caminho, na Verdade, na Vida.
Aqui e lá, agora e sempre.

Ode à Vida, Ode à Verdade, Caminho do Éter.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

No sentido do acolhimento e da escuta, no silêncio das minhas palavras, faz-se a Plenitude da nossa Presença
Una, Caminho, Verdade e Vida.

Aí, e agora, elevemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Na hora em que os Cavaleiros dos Elementos vêm anunciar, pela Trombeta dos Anjos, o Tempo de
ressuscitar, os Elementos cantam no Coro dos Anjos, no Tempo da sua Presença, a Ode ao Éter, do Alfa e do

Ômega.
Então, abramos ainda o campo das possibilidades, o campo fértil onde germina a semente, fecundada pela

Água do Céu e pela água da Terra.
Água do Alto e água debaixo, Criação.

Canto de embriaguez da Luz, chamando em vocês, e ressoando em nossa Presença, no silêncio, de novo,
instalando o Canto da Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Silêncio e Paz, elevação.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Em vocês, e por vocês, ao seu lado e ao lado de vocês, eu chamo a sua Liberdade, a sua Verdade, para a

Vida.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu Sou URIEL, Anjo que traz a Boa Nova.
Eu saúdo em vocês o Canto da Vida.

Amados do Um, acolhamos no centro do Centro, uns e outros, um pelo outro e o outro pelo um, de Coração a
Coração, de Centro a Centro, o mesmo Canto, o mesmo brilho.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu lanço, a vocês, KI-RIS-TI, o Canto do Duplo, de Éter a Éter, elevando esta Terra à Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Eu Sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Pela terceira vez, eu saúdo, em vocês, o Canto e a ressonância da Vida Liberada.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou o meu Fogo.
Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.

Eu sou URIEL, vocês São a Luz.
URIEL os saúda, no Amor e na reciprocidade, do nosso acolhimento e das nossas bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Paz no Coração de vocês.
Paz na Vida.

Paz na Luz, na sua Eternidade.
URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, saúda vocês, e lhes diz até breve.

************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article123e.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-21_septembre_2012-article123...
21 de setembro de 2012

(Publicado em 22 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-21_septembre_2012-article123e.pdf
http://autresdimensions.info/article123e.html
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3

*

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Liberdade, Irmãos e Irmãs das Estrelas, eu estou aqui, entre vocês, no dia decretado pelo Arcanjo

MIGUEL.
Eu venho dar-lhes elementos específicos, assim como Comungar com vocês.

Elementos específicos referentes a este último trimestre da sua Terra, da nossa, a fim de iluminar, ainda, o que
se desenrola, em vocês, e de dar-lhes elementos que serão para adotar nos elementos de Alinhamento, quer

seja de maneira coletiva às 19 horas (hora francesa) ou quando vocês quiserem.
Como vocês perceberam, a nossa Presença se tornou para vocês cada vez mais perceptível, cada vez mais

palpável.
Através das nossas Presenças, constrói-se, em vocês, a certeza da Eternidade, chamando-os, além do meu

Anúncio, a redescobrir a totalidade de quem vocês São.
Durante esses Alinhamentos, nós lhes pedimos insistentemente para recorrerem a nós, a fim de que a nossa
Presença esteja ao lado de vocês, colocando em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre

mais.

***

A ação de MIGUEL, presente nos seus Céus, consiste em aproximar-nos sempre mais, uns e outros, pondo
fim ao confinamento, ao sofrimento e à predação.

Nos nossos momentos de Comunhão, nós estaremos, agora, por toda parte, sobre esta Terra, com vocês.
Os Alinhamentos, tais como vocês vivem (para muitos de vocês, desde muito tempos), vão tomar, eu diria, uma

outra orientação.
Além da Consciência que será modificada, cada vez mais, vocês tomam, cada vez mais, consciência da nossa

Reunião e da nossa Presença.

MARIA - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-09-22.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-1r_jWgZ7pt0/UF6GVRzExmI/AAAAAAAAFJw/hR2k-Gmw-jM/s1600/000Maria22.09.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Simplesmente, antes de vocês se Alinharem, antes de rezar ou de meditar, ou antes de vocês dormirem,
pensem em nos chamar.

Este Apelo é simples: falem conosco, chamem-nos, pelo nosso primeiro nome ou pelo nosso nome, e nós
estaremos aí.

Desta capacidade para o Contato e para o Encontro, vocês irão deixar crescer, em vocês, o seu Corpo de
Estado de Ser.

Alguns de vocês irão percebê-lo, cada vez mais claramente, cada vez mais distintamente.
Nós iremos aproveitar desses momentos de Comunhão, juntos, para Vibrar, de Coração a Coração, de

Consciência a Consciência, a fim de estabilizá-los na nova Dimensão de Vida, ilimitada.

***

Neste último trimestre, o conjunto dos elementos que lhes são necessários, que serão úteis a vocês, irá
decorrer da sua capacidade para Abandonar-se a nós, para Abandonar-se à Luz, e, sobretudo, para

Abandonar-se ao que vocês São, na Eternidade.
As condições serão cada vez mais propícias para isso que eu digo, a todos vocês, ao mesmo tempo.

Mas, já desde vários meses, e de maneira mais insistente, minhas Irmãs e eu mesma contatamos vocês, cada
vez mais.

É isso que deve estabelecer um ponto sólido entre vocês e nós, que prefigura o Casamento do Céu e da
Terra, e o Casamento da sua Eternidade com a Eternidade.

Estabelecer este ponto é permanecer firme, firme e Humilde, firme e Amor, no que a Terra tem para viver para
Liberar-se, totalmente, ela mesma, e encontrar a sua Dimensão da Eternidade.

Dos nossos contatos, dos nossos Alinhamentos, irá se estabelecer esta estrutura, este ancoramento na
Dimensão da Eternidade que lhes é destinada.

***

Como os Anciãos e os Arcanjos, e nós mesmas, Estrelas, dissemos a vocês, existem afinidades, em cada um
de vocês, que são diferentes.

Mas, preferencialmente, durante este período (qualquer que seja a sua afinidade com um de nós), tenham em
mente que nós somos três Irmãs a veicular, até vocês, o Manto Azul da Graça.

 E este Manto Azul da Graça, durante este período, é capaz de realizar a Última Graça.
Além de todos os mecanismos Vibratórios que vocês vivenciaram e conduziram, que trabalharam para o

serviço da Terra e da Luz, hoje, o Canal de Comunicação, entre todos vocês (humanidade coletiva), e todos
nós (Humanidade dos Mundos Livres), permite e irá permitir, cada vez mais, estabilizarmo-nos na Sua

Dimensão, a fim de preparar esta Ascensão (que já está em andamento, eu lembro a vocês).
 A percepção do que é nomeado o Canal Mariano, tornar-se-á cada vez mais intensa, levando-os a descobrir o

que estava invisível para vocês até agora.
O que estava imperceptível tornar-se-á cada vez mais presente, cada vez mais evidente, para cada um de

vocês.

***

A preparação do Antakarana coletivo, e a preparação permitindo, no momento oportuno, que eu chame vocês,
serão anunciadas seis dias antes (ndr: antes dos Três Dias).

Três dias antes da minha intervenção (ndr: do Apelo de MARIA), os Sons do Céu e da Terra irão se mesclar, e
serão audíveis por todos vocês.

Vocês que estão mais adiantados, vocês irão constatar que os Sons que vocês ouvem, nos seus ouvidos,
tornar-se-ão cada vez mais agudos e cada vez mais estridentes.

A um dado momento, o que é audível, no interior de vocês, será audível, do mesmo modo, não mais somente
em alguns locais da Terra e por intervalo, mas de maneira permanente.

Os sinais do Céu e da Terra serão inumeráveis, fazendo com que aqueles que, até agora, recusavam ver, ou
que não podiam ver, não poderão mais ignorar o que acontece.

Naqueles momentos, a amplificação da sua Conexão, cujo Som é a testemunha, virá prepará-los, também,
ativamente, para se estabelecerem no seu estado de Eternidade, desencadeando, para a personalidade, como

um segundo estado, que não é nem o sono, nem o adormecer, nem o Êxtase, nem a Íntase, nem mesmo
o Samadhi, mas, ainda, algo de diferente que vocês irão identificar pouco a pouco.

O processo deixando-se ver o que é efêmero e o que é Eterno será atingido, deixando-se ouvir, perceber, e
ver o que era impossível de ver até agora.



***

Seja qual for o reaparecimento dos sinais dados por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012)
(1), lembrem-se de que toda força, toda confiabilidade, será devido aos nossos Encontros, aos nossos

Contatos.
A Terra estando Liberada, vocês não têm mais que Ancorar a sua Luz, ela Ancora sozinha.

Por outro lado, vocês têm que Ancorar a sua multidimensionalidade, a fim de irradiar, pela sua Presença, a
possibilidade, para vários Irmãos e Irmãs encarnados (que ainda não vivenciaram o que a maior parte de vocês

vivenciou), de viver isso.
Aí está o estado de Graça, e a última Graça.

Pelo nosso Encontro e pela nossa Comunhão, alguns Corações poderão se abrir.
Muitos dos meus Filhos, dos nossos Irmãos e das nossas Irmãs das Estrelas, irão redescobrir, com espanto, o

que eles São.
Tudo isso vai contribuir para estabilizar a consciência (que está encarnada) do conjunto da humanidade,

permitindo, como vocês sabem, limitar os choques sucessivos desta Terra, e da sua Liberação.

***

Este período é um período rico, para os Filhos da Lei do Um, e para a humanidade, na sua totalidade,
quaisquer que sejam as aparências, por vezes difíceis, para aquele que não está em Comunhão com vocês.

Mas além da aparência do que será visto, e do que irá se engrenar, o mais importante será sempre esta
capacidade para reconectar (sempre cada vez maior) com a sua Eternidade, dando-lhes a prova da

multidimensionalidade, sobre este próprio mundo.
Quer vocês nos chamem na natureza, ou em qualquer outro lugar, vocês irão constatar facilmente que nós

estaremos cada vez mais facilmente conectados e ligados.

***

Eu lembro a vocês que as minhas Irmãs GEMMA e MA (ndr: GEMMA GALGANI e MA ANANDA MOYI), e eu
mesma, temos um papel específico na colocação do Manto Azul da Graça sobre os seus ombros.

O Arcanjo METATRON, como Ele especificou a vocês, Trabalhou e realizou o que Ele tinha que realizar.
O Anjo URIEL conclui a elaboração desses Pontos de Passagem, entre nós e vocês, e entre vocês e nós.

O Arcanjo MIGUEL sustenta a estabilidade das nossas Comunhões e das nossas Reuniões.
Eu começo, agora, a entregar a muitos de vocês, informações um pouco mais precisas sobre o desenrolar

deste trimestre.
O que quer que eu lhes diga, o que quer que vocês ouçam, o que quer que lhes seja mostrado, lembrem-se de

que, durante a sua Comunhão conosco, tudo o que vocês verão não irá afetá-los.
O período é, portanto, propício para nos Chamar, assim como o Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo

no Antakarana da Terra.

***

Esta Obra conjunta vai ajudá-los a viver momentos de Paz e de Beatitude, cada vez mais pronunciados.
E é neste estado de Paz e de Beatitude que vocês serão mais eficazes, nos Planos que lhes são ainda

invisíveis, mas também, para o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra.

***

Durante os seus Alinhamentos coletivos, MIGUEL e eu mesma seremos privilegiados nos seus Apelos.
O seu Duplo, qualquer que seja, naqueles momentos, estará também em ressonância com vocês, de maneira

mais íntima.
Desses Encontros (porque isso irá se tornar, para muitos de vocês, certamente, um Encontro), irá resultar, para

vocês, uma satisfação (se eu puder dizê-lo) e uma Plenitude a nada comparável.
Tudo isso irá lhes permitir estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos, a nada

comparável, durante este período.

***



Como lhes disseram os Anciãos: pense na Paz, lembre-se de estar Tranquilo, de estar sereno.
Porque nenhuma raiva, nenhum medo, pode permitir-lhes estar sereno.

A habilidade que vocês terão de compreender o que atua, entre a sua parte efêmera e a sua parte Eterna, irá
se tornar cada vez mais evidente, porque vocês serão afetados, em um sentido ou em outro, quase

imediatamente.
E da sua capacidade para manter a Paz, a Tranquilidade, e a nossa conexão, irá resultar o seu estado entre os

Alinhamentos.

***

Muitas manifestações noturnas vão ocorrer (em vocês, e no exterior de vocês), refletindo, além da nossa
Comunhão e da nossa Reunião, a possibilidade de ser, aí também, conectado com a sua Origem Estelar e

com as suas Linhagens Estelares, de diferentes modos.
Mas isso irá lhes aparecer, claramente, de uma maneira ou de outra, como a Verdade.

***

Este período pede, de vocês, uma Leveza e uma Alegria.
Os elementos contextuais do mundo poderão, às vezes, chamá-los a re-manifestar, de forma importante,

emoções ou uma atividade mental.
Mas não fiquem nisso: Chamem-nos, e nós estaremos aí, levando a vocês, pela nossa Reunião, esta Paz que

pode por vezes se desestabilizar, tendo em conta as reações da Terra, e de Irmãos e Irmãs que não estão
prontos.

Mas a Terra está pronta.
E vocês estão prontos.

E vocês são, a cada dia, mais numerosos em perceber o entrelaçamento das Dimensões, e a sua
manifestação sensível, por diversas vias.

***

Lembrem-se de que a melhor maneira de Amar, de Servir, e de estar Presente sobre esta Terra, neste
momento, encontrar-se-á na nossa Reunião e na nossa conexão.

Porque, na nossa conexão há Comunhão, há Luz e há Paz.
Esta Paz que poderá irradiar, de vocês, em qualquer circunstância (quer esta circunstância seja referente a

vocês, quer ela seja referente ao lugar onde vocês estão, ao país, ou ao conjunto da Terra).

***

Eu voltarei, é claro, durante este trimestre, desta vez durante momentos em que isso for necessário, devido ao
que será observado sobre a Terra.

Antes do Apelo, que, como o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) repetiu a vocês em várias
ocasiões, ocorrerá no momento mais apropriado, e o mais tarde possível.

A fim de dar tempo, aos Irmãos e Irmãs, àqueles dos meus Filhos que esqueceram o que eles São, de
redescobrirem o que eles São.

***

Este período, vocês entenderam, é então um período de Graça diretamente da Consciência, além da limitação,
e que nada mais tem a ver com o que vocês vivenciaram no seu papel de Ancoradores e de Semeadores da

Luz, e até mesmo de Libertadores.
O conjunto dos processos que engrenam, hoje, é a nada comparável e jamais foi vivenciado sobre esta Terra,

nessas circunstâncias específicas.
Eu não falo tanto das grandes mudanças, das revelações, mas, muito mais, pela Terra, pelo fato de reconectar
com a sua multidimensionalidade, fazendo-os reconectarem, vocês mesmos, com esta multidimensionalidade,

com o seu Estado de Ser, com o que vocês São, além de toda forma e de toda matéria.
O Apelo que vocês fazem, em relação a nós, se ele for coletivo, às 19 hora (hora francesa), este Apelo leva



alguns segundos.
E deixem estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, também.

E para aqueles de vocês que estão mais na frente do cenário, viver a Dissolução.
Experimentar e se estabelecer, vivendo o fato de que vocês estão sempre aí quando não houver mais sinal do

corpo, quando não houver mais emissão de pensamentos ou do mental, quando não houver mais qualquer
identidade: aí, vocês são o Amor.

Isso lhes será deixado viver e será, de alguma forma, uma confirmação, para muitos de vocês, do que vocês
São.

***

Como disse a Estrela SNOW: busquem a natureza, busquem a Paz, no Interior e no exterior de vocês, seja o
que for que a vida lhes pedir para realizar (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012) (2).

Se o que a vida lhes pedir para realizar, começar a mudar de repente: aceitem-no.
Os tempos não são mais para elaborar estratégias e hipóteses.

O tempo é mais para aceitar as manifestações da vida, para vocês que já trabalharam tanto.
Porque as manifestações desta vida vão colocá-los, de maneira ainda mais sutil, no local onde vocês devem

Estar, no Interior de vocês, mas também na vida que vocês têm que viver.
E vocês irão se lembrar facilmente de que, na Paz e na tranquilidade, tudo irá lhes aparecer muito mais

claramente (mesmo além das nossas Conexões, mesmo além dos Alinhamentos), de maneira muito mais
evidente.

Fazendo-os descobrir que o sentido de qualquer esclarecimento, ou de qualquer explicação, não tem mais
sentido diante da verdade do Amor que vocês vivem, naqueles momentos.

***

Quando, há alguns anos, foram colocadas as 12 Estrelas, na cabeça de vocês (coroando-os), cada Estrela e
cada Irmã tinha uma ressonância específica (ndr: ver o protocolo "As 12 Estrelas de Maria”) (3).

Essas Estrelas têm as imagens espelhadas nas Portas do corpo e as suas novas frequências Metatrônicas.
A alquimia de tudo isso, como vocês sabem, sintetizou de novo o seu Corpo de Estado de Ser, idêntico ao do
Sol, dando-lhes principalmente acesso, aqui mesmo, aos elementos da multidimensionalidade, atualizando, de

algum modo, o Juramento e a Promessa d’A FONTE.
Sejam quais forem os acontecimentos, da carne e da matéria, desta Terra, o mais importante é esta Alegria

deste Encontro, desses Reencontros.
O resto irá lhes parecer, realmente, insignificante, se vocês estiverem instalados nesta Conexão.
E não há qualquer dúvida de que vocês serão cada vez mais numerosos em se beneficiar desses

Alinhamentos.

***

O que vocês vão viver irá lhes permitir, não participar da confusão, mas, sim, irradiar este Amor Luz, sem nada
querer senão Ser isso, sem nada decidir, para quem quer que seja, ou o que quer que seja.

Tudo o que eu digo a vocês, a não ser que isso já tenha chegado (porque muitos de vocês estão, doravante,
eu diria, adiantados), vai realmente se tornar evidência para a sua Consciência.

Vocês serão, cada vez mais frequentemente, também, banhados em um estado de Amor que não tem
qualquer explicação e qualquer causa, que é o estado natural de vocês.

Deixando-se viver o que foi denominado a Morada da Paz Suprema, em períodos cada vez mais intensos e
mais próximos uns dos outros.

Toda potência se encontra, também, aí.
É aquela que os leva a manifestar outra coisa do que o que se trata de uma personalidade ou dos medos.

Vocês irão se apreender do que significa “nutrir-se” de Luz e de viver, cada vez mais, nesta Luz.

***

Filhos bem amados, se houver, em vocês, questões suplementares sobre o que eu acabei de dizer e sobre o
que está operando, neste período, então eu quero responder a essas perguntas.

Se não, eu os deixarei no recolhimento para acolher MIGUEL.



***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos de Luz, permitam-me abençoá-los, no Amor.
Eu lhes digo então até às 19 horas, segundo essas modalidades novas, e principalmente até às 22 horas

quando o Arcanjo MIGUEL terá realizado a sua junção com a Terra, uma junção total.
MIGUEL, como vocês sabem, penetrou no Sol, durante a sua Liberação.

MIGUEL penetra, agora, na Terra, durante a sua Liberação.
Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Então, até muito em breve.

************

NDR:

Novas modalidades do Alinhamento, a partir de 23 de setembro de 2012
Contato, Encontro, momento de Comunhão, para Vibrar, de Coração a Coração, de Consciência a

Consciência, com Arcanjos, Estrelas, Anciãos.

OBJETIVOS
Colocar em ressonância o Canal Mariano, permeabilizando-o sempre mais.
Estabilizar-nos na nova Dimensão de Vida, ilimitada, como um ancoramento na Dimensão da Eternidade que
nos está destinada.
Estabilizar a consciência do conjunto da humanidade, permitindo limitar os choques sucessivos desta Terra,
e da sua Liberação.
Estabilizar, em vocês e ao redor de vocês, a Potência dos Elementos.
Acompanhar a intervenção do Arcanjo MIGUEL, vindo aplicar o seu Selo no Antakarana da Terra.

ALINHAMENTO COLETIVO
Das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às
18h30 – hora de Lisboa].
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, antes do Alinhamento, durante alguns segundos, de
preferência: MARIA e MIGUEL.
E deixar se estabelecer, depois, a Conexão, a Comunhão, a Reunião, a Fusão, a Dissolução.

ALINHAMENTO INDIVIDUAL
A qualquer momento (com exceção das 19h00 às 19h30 – hora francesa), por exemplo, antes de rezar
ou de meditar, ou antes de dormir.
Chamar, simplesmente, pelo seu nome, pelo seu primeiro nome, de preferência: as três Irmãs
veiculando, até nós, o Manto Azul da Graça: GEMMA GALGANI e MARIA e MA ANANDA
MOYI (qualquer que seja a sua afinidade com um dos intervenientes: Estrelas, Anciãos ou Arcanjos).

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


1 – ARCANJO MIGUEL (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html

*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

****

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/article9370.html

22 de setembro de 2012
(Publicado em 22 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article9370.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/miguel-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html


************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu rendo Graças à sua Presença.

Eu venho aplicar, no seu Canal, o Selo da Aliança do Fogo, Aliança do Céu e da Terra.
Neste instante.

Eu venho lhes revelar, em vocês, e no exterior de vocês, onde vocês estiverem sobre este mundo, o Selo
desta Aliança, visível nos seus Céus, e marcado em vocês.

Chamando-os a se Unirem e a se Reunirem à minha Presença, assim como à MARIA, em cada Alinhamento ao
qual serão convidados pelas Estrelas que agenciam o Manto Azul da Graça.

Estabeleçamos, em nós, esse Selo.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes e eu me estabeleço, em vocês, no Silêncio das

nossas Presenças.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

 (ndr: segue-se um espaço de silêncio Vibratório, durante cerca de 42 minutos)
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Assim é aplicado, em vocês, o Selo da Aliança do Fogo, completando e concluindo a Nova Aliança.
Colocando, na Terra, o Fogo do Céu.

Selo realizando o ato de Liberação da Terra e de vocês.
Eu lhes digo então até às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], todas as noites, assim

como nos momentos em que vocês chamarem por mim.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, ao serviço do UM.

Na Graça e no Amor.
Eu lhes digo até amanhã. 

MIGUEL - 22 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20120922_-_MIKAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-NVTHuu9jxy4/UF8rijuNStI/AAAAAAAAFPY/PsJ1qN64FwQ/s1600/545299_2452957379088_1473039284_n.jpg


************

NDR:
Os detalhes das novas modalidades de Alinhamento foram desenvolvidos durante a intervenção de MARIA de

22 de setembro de 2012 e inseridos na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1).

***

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1620

22 de setembro de 2012
(Publicado em 23 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1620


- Ensinamentos do Bem Amado Sri Aurobindo -

~ VISÃO AMPLIADA DE SI MESMO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, acolhamos, mutuamente, na Paz.

Eu intervenho, enquanto Melquizedeque do Ar, pois é a mim que compete, pela minha posição em meio à
Assembleia dos 24, o privilégio de me comunicar com vocês, muito além das palavras e da Comunhão, pelo
próprio fato da instalação do Selo Micaélico, em meio ao seu Canal Mariano, para dialogar, com vocês, além

das palavras.
A minha intervenção será dividida em duas partes: a primeira consiste no que eu tenho que dar a vocês,

referente ao resultado da aplicação do Selo Micaélico, neste período, e a segunda será destinada a responder
às suas interrogações, com relação, justamente, ao que eu lhes tiver dito.

***

O resultado do Selo Micaélico (além do fortalecimento do Antakarana coletivo e individual) vai adicionar ainda
mais Graça do que o que lhes foi deixado perceber ou viver, até agora, realizando, de algum modo, em vocês,

a Fusão dos Éteres, entre o Éter alterado da Terra e o Éter da Eternidade.
Esta situação que os coloca, de alguma forma, em reunificação com o seu Corpo de Estado de Ser, irá permitir
justapor, em vocês (embora isso seja simples de expô-lo e de exprimi-lo deste modo), a consciência ordinária,

a consciência do Estado de Ser, e o Absoluto.
Naturalmente, os elementos referentes ao medo ou ao Amor foram comunicados a vocês por várias Estrelas.
Isso também foi abordado pelas várias intervenções recentes do nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

O que vai acontecer (e eu falarei, se vocês bem o quiserem, unicamente dos seus eventos Interiores), vai
deixar-se perceber, na consciência, pela Graça de MIGUEL e de MARIA, se vocês estão em situação de

Abandono à sua Eternidade, ou de resistência à sua Eternidade, além do medo e do Amor, e além do que é
experimentável.

***

Ser-lhes-á possível, durante este período, perceber, de maneira cada vez mais clara, a sua modalidade de
Ascensão, assim como a sua capacidade para viver, ou não, os estados Finais da consciência, ou mesmo o

SRI AUROBINDO - 23 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Absoluto, se isso já não ocorreu.
Preliminarmente, convém definir que o que vocês encontram é a Liberdade, e que esta Liberdade é uma

Liberdade total do estabelecimento do que vocês São, aí onde vocês querem Ser.
Confirmando o que lhes foi dito: o Absoluto não pode ser uma busca, o Absoluto não pode ser de nenhum

modo uma finalidade, nem mesmo ser desejado, já que o Absoluto (uma vez realizada, ou não, a investigação
da refutação) irá colocá-los, de algum modo, frente ao que eu acabo de dizer: resistência à Eternidade ou

Abandono à Eternidade.
Tudo o que está combinado a uma forma, mesmo em meio aos Mundos Unificados, não divididos, não

separados, acompanha-se de uma localização da consciência.
Esta localização é Livre, ela não é confinante (como é sobre este mundo), mas ela deixa-se continuar uma certa

forma de experiência, uma certa forma de estado.
Apreendam-se bem de que não há evolução, através desses estados, nem mesmo progressão, mas, muito

mais, um estado Interior de experimentação, desejado ou não.
A resistência à Eternidade é o seu direito mais estrito, assim como o Abandono à Eternidade, mas isso não

pode ser um e outro.
Eles não podem se suceder no tempo e o que lhes é deixado perceber, durante esse tempo, é precisamente

um esclarecimento individual sobre o seu estabelecimento.

***

A reunificação da Trindade, em vocês, coloca uma equação a vocês e uma única.
Esta equação não pode ser apreendida, nem mesmo definida, de maneira lógica, intelectual ou mental.

Por outro lado, ela decorre, diretamente, da observação do estado da pessoa na qual vocês estão.
A personalidade marcada pelos apegos: esses apegos podem ser felizes ou infelizes, mas, em um sentido ou
no outro, eles participam da manutenção de uma forma limitada ou, em todo caso, de uma forma prioritária em

meio aos Mundos Unificados.
A observação do que se acontece, em vocês, na sua parte mais simples (aquela da personalidade cotidiana de

todos os dias), é, durante este período que foi aberto ontem, o melhor meio de apreciar, nos seus
comportamentos e nas suas próprias emoções, o lugar que vocês ocupam, quanto ao seu futuro, uma vez a

Liberação totalmente concluída.
A resistência à Eternidade sempre irá se refletir pela manifestação do que é nomeado emoção, seja qual for a

natureza dessas emoções.
Qualquer emoção, e isso foi explicado de diferentes modos, mantém um vínculo.

Sendo bem incisivos, vocês podem, olhando-se, simplesmente observando a existência ou a não existência de
emoção, com relação a todos os setores da sua vida, determinar a sua aptidão para não resistir à Eternidade.

Em segundo lugar, a sua capacidade para viver uma forma de obliteração da consciência da pessoa (quer
vocês denominem isso sono ou desaparecimento da percepção do corpo, ou de uma parte do corpo), de

maneira privilegiada nos Alinhamentos, em suas noites, reflete também a sua capacidade para estar
desapegado do Efêmero e, portanto, para não resistir à Eternidade.

Eu direi, entretanto, que não é eliminando o objeto ou a pessoa envolvida em uma emoção, que a emoção é
transcendida.

A objetividade do seu olhar é um distanciamento, de algum modo, de vocês mesmos, propiciando-lhes ver as
suas próprias reações aos estímulos deste mundo, sejam eles quais forem.

Da sua capacidade para não reagir, para não ser implicado, para não ser afetado, decorre a localização de
onde vocês estão.

Vocês irão constatar, aliás, bem depressa, que qualquer emoção, mesmo em uma natureza que eu qualificaria
de feliz ou de agradável, no que lhes dá prazer, é portadora, em si, de um freio e de uma resistência à

Liberdade e à Liberação.
Como Melquizedeque do Ar, e como na minha última encarnação sobre esta Terra, eu fui, precisamente,

confrontado com esse mecanismo de Fusão dos Éteres, no Interior da minha pessoa, nos momentos finais da
minha vida, propiciando-me apreender o próprio sentido do medo do Abandono final e me permitindo, pela

minha posição atual e pela minha experiência, falar-lhes com a maior adequação.

***

Este período, nomeado “último trimestre”, por MARIA, é capaz de deixar-se ver (além das diversas revelações
do Apocalipse, referindo-se também ao seu Ser Interior, às suas Linhagens e a tudo o que havia sido

escondido sobre esta Terra, sobre os elementos que eu não irei retornar) o que vai ser mostrado a vocês,
sobretudo, vocês mesmos, de algum modo, como um observador suficientemente desapegado do que

acontece no cenário da sua vida, para poder apreciar os diferentes componentes restantes.
É nessa vivência particular, deixando-se por vezes viver como exterior a vocês mesmo, ou, em todo caso,

existindo em meio a duas consciências, às vezes sobrepostas e às vezes distanciadas, que vai acontecer o



esclarecimento mais importante sobre vocês mesmo, e sobre as resistências, ou não, presentes em vocês.
O objetivo das minhas palavras é então atrair a sua consciência sobre esses mecanismos e ver a extensão das
suas próprias emoções, sejam elas quais forem, dos seus próprios estados de agitação, em relação à Paz e à
Tranquilidade que conferem a Unidade, o Estado de Ser, o Si como o não Si, por oposição ao Eu e ao que é

limitado.
Desta observação de vocês mesmos, tornar-se-á cada vez mais fácil para vocês (sem fazer intervir, de modo

algum, o mental ou a reflexão lógica e cartesiana) de ver, precisamente, aí onde vocês estão, e, precisamente,
ali aonde vocês irão.

Isso irá permitir a muitos de vocês perceberem, a um dado momento, que não há objetivo, nem sequer
evolução, mas simplesmente um problema de colocação em um estado ou em outro, ou o desaparecimento de

todo o estado nomeado Último.

***

O Último, como vocês sabem, nomeado Parabrahman ou Absoluto, acompanha-se, não de uma percepção,
não de uma fé ou de uma certeza, mas de uma evidência, com relação à Maya, com relação às estruturas

ilusórias e à vivência ilusória da pessoa, da personalidade e do conjunto deste mundo.
É um espaço onde não existe qualquer identidade, qualquer Ser e qualquer não Ser, que não pode ser definido

com palavras, mas que leva a experimentar um estado de não questionamento, de não interrogação, de não
visualização, de não Vibração.

A resistência à Eternidade (que é, eu os lembro disso, o seu direito mais estrito e a sua Liberdade mais
fundamental) será vista, do mesmo modo: é o lugar onde existem questões, interrogações.

É o local onde a consciência parece se harmonizar prioritariamente com a reflexão e a lógica, mais do que com
a própria Luz.

De maneira extensa, nós lhes dissemos que a Luz era Inteligência e o conjunto das respostas, o que não pode
perceber a personalidade, em meio ao mental, e ainda menos no nível das emoções.

***

O período que se desenrola não pede, da parte de vocês, um trabalho sobre a identificação de qualquer medo,
ou de qualquer apego, mas simplesmente para ver claramente e aceitar o que é visto, em vocês, referindo-se a

vocês.
Pois o máximo de Tranquilidade, quando a hora chegar, não irá resultar de uma agitação para mudar os medos

ou as emoções, mas, muito mais, para estar no seu lugar correto em função do estado atual, durante este
último trimestre.

O Si, o Estado de Ser, a Presença e a Última Presença, sempre se acompanham, fora dos Alinhamentos, de
meditações e de estados Interiores, da persistência da atividade, de questionamentos e interrogações, assim

como do retorno de algumas emoções, mesmo essas emoções sendo qualificadas de exaltação à Luz.
A própria presença dessas emoções, mesmo as mais felizes, é um obstáculo à Paz, à Tranquilidade e ao

Absoluto com forma.
Novamente, não considerem isso como uma evolução, nem mesmo como um trabalho, mas, muito mais, pelo

que isso é: um posicionamento deixando-se ver o que vocês São.

***

Aquele que está Liberado não pode experimentar a mínima emoção, ele não pode, tampouco, experimentar
qualquer questionamento referente ao futuro ou, até mesmo, às suas origens.

Elas se revelam a ele espontaneamente, sem qualquer procura.
É o papel da Inteligência da Luz e do toque final aplicado pelo Selo Micaélico.

Eu chamo a sua atenção para a facilidade com que vocês irão se ver.
Ver-se não implica em qualquer julgamento, nem em qualquer condenação de si ou do outro, mas, muito mais,

aí também, em uma aceitação do que é visto, com Clareza.
E o que é visto com Clareza, com uma Clareza cada vez maior, será e irá decorrer diretamente do Choque da

Humanidade e do Choque Individual, termo que, enquanto São João, eu havia nomeado Julgamento Final, sem
quaisquer das conotações pejorativas empregadas pelas diversas religiões.

Este Choque da Humanidade e este Choque, se pudermos dizer, entre o Éter rarefeito da Terra e o Éter da sua
Eternidade (assimilável, em parte, à justaposição do Duplo e do corpo físico), é capaz de despertá-los, de

revelar-lhes tudo isso, sem qualquer intervenção, sem qualquer filtro mental.
O que é observado e o que será observado, não implicam mais em um trabalho, no sentido de uma melhoria ou

de uma progressão, mas, muito mais, em um trabalho sobre a aceitação.
Pois, quanto mais a aceitação do que é visto estiver aí, mais será fácil para vocês, quando a hora chegar, de



superar o que resiste, de alguma maneira.
Aí se situa a Clareza, aí se situa a Precisão e aí se situa a sua própria Transparência a vocês mesmos, ou seja,
realmente perceber, durante o Choque da Humanidade, a sua distância existente entre a consciência dividida e

separada e a consciência da Unidade ou, ainda, a Última Presença.

***

Lembrem-se, durante este período, do elemento mais fundamental (explicado de diferentes modos e por
diferentes intervenientes, seja qual for o seu posicionamento atual): a presença, ou não, de emoções ou do

mental, irá decorrer da sua capacidade para ver o jogo do mental e o jogo das emoções.
Para, no momento oportuno (sejam quais forem as resistências, ou não), acolher, de algum modo, a

Eternidade, com a mesma facilidade, a mesma disponibilidade.
De maneira perfeitamente lógica e em conformidade com todos os ensinamentos dos diferentes Yoga, quer
seja o Yoga que eu expliquei durante a minha vida (o Yoga Integral), quer seja nos Yoga mais antigos ou nos
Yoga mais modernos, o que lhes é deixado ver coloca-os, precisamente, no que será o seu lugar além deste

mundo.
Isso irá colocar em aplicação a lei de Atração e de Ressonância e a própria Lei da Graça, já que a Graça não

pode ir, em caso algum, ao encontro da sua consciência, seja qual for esta consciência.
Os seus diversos Alinhamentos serão momentos privilegiados do encontro dos Éteres.

MARIA lhes deu diferentes sinais.
Na vida comum, serão possíveis os elementos que serão comunicados à consciência, nas sincronias e nas

circunstâncias da sua vida, seja o que for que vocês fizerem, ou não, para experimentá-los, vocês mesmos, aí
onde vocês Estão.

Lembrem-se também de que, naquele momento, convém não julgar, pois qualquer julgamento irá implicar em
uma distância e em um afastamento da Luz.

***

É, portanto, a Tranquilidade e a Paz, a capacidade para ser observador do que acontece, sem julgamento, que
irá iluminar a sua consciência e que serão, de algum modo, experiências de aprendizado referentes ao

momento coletivo anunciado por MARIA.
A presença do Manto Azul da Graça é um dos elementos que permitem instalar, também, eu diria, de maneira

mais sensível e mais perceptível, a Última Presença.
As circunstâncias da vida de vocês vão levá-los a estar aí onde vocês Estão, colocados frente (como isso foi
explicado para a Onda da Vida, no nível dos primeiros chakras) às circunstâncias da vida da personalidade (ou

seja, no nível do terceiro chakra), colocados cara a cara e frente ao que pode ainda existir como apego,
refletindo-se pela emoção e pela atividade mental.

O reajustamento ocorre sozinho, desde que a emoção ou o mental seja reconhecido como tal, e não por
qualquer ação do “eu” ou da personalidade.

Esses mecanismos estão diretamente ligados ao Ar e ao Fogo, o Ar sendo o Elemento que permite ter uma
visão panorâmica, ampla e global, do que atua, seja no nível que for.

***

Esta aprendizagem específica dos mecanismos da consciência limitada e da consciência do Si são realmente
os elementos, durante este tempo, que serão capazes, de algum modo, de fazê-los apreender, além do

intelecto e de alguma emoção, o que vocês São, na Verdade.
Vocês devem se lembrar de que, naqueles momentos, não há lugar para emitir qualquer julgamento, para

considerar qualquer progressão, mas para aceitar ver claramente o que é.
Eu diria que isso resulta de uma ação lógica da Aliança do Fogo, mostrando-lhes justamente esta visão

ampliada de si mesmo, nos seus aspectos limitados, como nos seus aspectos não limitados.

***

Eu proponho a vocês para viver um momento de conexão pela sua Presença conjunta e eu irei lhes dar, depois,
a palavra para eventuais questões referentes especificamente ao que eu disse.

Preliminarmente, vivamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...



Irmãos e Irmãs na humanidade encarnada, se houver necessidade de fornecer esclarecimentos
suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: aceitar serenamente as emoções permite ir à 3ª Dimensão Unificada ou à 5ª Dimensão?

A aceitação das emoções significa que há emoção.
Se houver emoção, há apego, quer seja à pessoa, quer seja a este tipo de vida em carbono.

Será então para a 3ª Dimensão Unificada.

***

Pergunta: não é então mais tempo de transcender seja o que for?

Meu Irmão, não é questão de transcender.
Isso não é um trabalho.

É a própria aceitação disso, de vê-lo tal como isso é, que pode permitir a Última Graça da qual lhes falou
MARIA.

Mas, para isso, não é preciso, de maneira alguma, nutrir uma emoção ou nutrir o mental.
Não rejeitando, já que isso está aí, mas se colocando, de maneira deliberada e resolutória, em meio ao

observador.
A 3ª Dimensão Unificada, ou o Absoluto, ou a sua Morada Estelar: não há nem valorização, nem hierarquização,

nisso.
Há apenas a expressão do que vocês São.

Dessa maneira, então, você não pode dizer aceitar as emoções (portanto, viver as emoções) e aceitar, ao
mesmo tempo, outra coisa do que o seu estado Vibratório.

Eu o lembro, entretanto, de que o que é nomeado 3ª Dimensão Unificada, 5ª Dimensão ou outras Dimensões,
ou Absoluto, não pode ser, em caso algum, um objetivo.

Enquanto você considerar isso como um objetivo, há distância.
Isso será ainda mais verdadeiro entre a consciência do corpo físico e a consciência do Estado de Ser.

Eu irei acrescentar ainda que, definir o Absoluto ou o Estado de Ser como uma finalidade, um objetivo, ou uma
meta, seguramente os afasta, ainda mais certamente do que resistir, durante este período.

***

Pergunta: o que é que mantém o que somos já que isso não é nem objetivo, nem vontade, nem
evolução?

 “O que você é”?
Você fala do que e de quem?

Da parte limitada ou da parte ilimitada?
O que você é será sempre definido pelo que você acredita, pelo que você experimenta e pelo que você vive,

no aspecto limitado como no aspecto ilimitado.
Enquanto houver identificação, não pode ali haver Liberdade, mesmo se vocês estiverem Liberados.

Isso é chamado de apego.

***

Pergunta: se formos Absoluto, será que há uma razão para conectarmos com as origens estelares?

Nenhuma, mas, sendo Absoluto, você não está mais identificado com uma forma e você é, então, todas as
formas e todas as Dimensões e a própria FONTE.

O Absoluto jamais será uma exclusão: é uma inclusão.
Mas, como isso foi dito, nenhum conceito, nenhuma palavra, e ainda menos nenhuma consciência, pode falar

do Absoluto.



Você não pode, portanto, de maneira alguma, conceituar isso.
Enquanto houver conceituação ou consciência, há erro.

O apego à experiência mantém a experiência.
Simplesmente, o nível da experiência nunca mais será separado.

***

Pergunta: observar bem as emoções sem julgá-las leva a não mais ter emoções?

Não.
É a mudança de posicionamento.

Eu bem especifiquei que observar as suas emoções leva ao que vocês são, e ali aonde vocês irão.
Só o Abandono total do Si libera as emoções.

A emoção é vivenciada como uma identidade e uma reação própria à pessoa.
Como então sair de uma pessoa, ainda observando as suas emoções? 

 Eu insisti muito sobre o fato de que haveria uma conscientização, uma percepção, cada vez mais clara, entre,
se você preferir, a lagarta e a borboleta, como uma sobreposição temporal deixando-se ver, no mesmo

panorama: a lagarta, a crisálida e a borboleta.
O apego resulta da sua Liberdade.

Mas, apreendam-se bem de que, durante este período, em particular, quando se exprime e se manifesta uma
emoção, ela resulta sempre de um apego a algo ou a alguém.

O apego é uma ligação da experiência.
É isso que deve ser visto, mas vê-lo não o faz, necessariamente, mudar de olhar e abandonar o Si.

Muitos elementos foram comunicados a vocês, referentes ao Abandono do Si.
Como isso foi especificado pelas Estrelas recentemente, viver as Comunhões permite-lhes liberarem-se das

suas emoções, pois isso não é um trabalho dirigido contra as emoções, mas se situando muito além das
emoções.

Desta Comunhão, ou conexão, ou Fusão, resulta a Liberação.
Em nenhum caso a Liberação pode ser uma ação realizada por vocês.

É justamente, e muito exatamente (mais do que nunca, neste período), exatamente o inverso.
Pois, em última análise, quem quer ser Liberado quando jamais poderá sê-lo?

É a própria pessoa.
Esquematizando: uma pessoa jamais pode ser Liberada por que uma pessoa permanece uma pessoa
dependente de uma forma, de uma memória, de uma experiência e de uma série de mecanismos de

funcionamento que estritamente nada têm a ver, e sem qualquer comparação possível, com o funcionamento
do que não é uma pessoa.

A observação, clara e precisa disso, é uma conscientização.
Querer agir contra esta conscientização seria um erro.

Mas eu repito que vocês têm a Liberdade total para se colocarem aí onde vocês estão.
Mas que a Liberdade não consiste em dizer: “eu tenho como objetivo o Absoluto, a Última Presença ou o Si”,

porque isso é a expressão de uma vontade pessoal.
E que o obstáculo fundamental à Liberdade é, justamente, a vontade da pessoa, já que a vontade, como isso

foi explicado, mantém, de maneira persistente, as linhas de predação.

***

Pergunta: a Última Graça de que MARIA falou é a capacidade para Abandonar o Si no momento
Final?

Não unicamente, já que os apegos ou as emoções estão presentes para aqueles que, hoje, não estão
estabelecidos além de todo o estado, no Absoluto com forma.

Enquanto houver sentido de uma identidade, sentido de ser uma pessoa, sentido de uma limitação, pode
apenas existir apego e emoção ou, se vocês preferirem, medo, o que dá no mesmo.

O Amor não conhece o medo.
Qualquer amor impresso no medo, não seria o Amor, mas um apego.

O Amor, no sentido Vibral, confere a Morada da Paz Suprema.
Como é que, na Morada da Paz Suprema, mesmo no estado quase ordinário, poderia existir a mínima

apreensão, a mínima dúvida, o mínimo medo, a mínima projeção?



Eu os remeto, para isso, aos testemunhos das Estrelas.
As experiências que vocês realizaram, durante um ano (nomeadas Comunhão, Fusão e Dissolução, Encontro

com os Duplos, Encontro com o Impulso Metatrônico, Encontro com CRISTO), tiveram um único objetivo: fazê-
los apreciar as distinções entre a sua consciência limitada e a parte ilimitada de vocês.

O encontro dos seus Éteres (assim como a Fusão dos Éteres da Terra) visa fazê-los ver, claramente, os
mecanismos.

A lógica da pessoa é querer assumir a responsabilidade do que é observado, do que fez sofrer, ou do que
torna feliz.

Mas se encarregar disso não é deixar a Luz assumir e transmutar e transfigurar a matéria.
Da sua capacidade para desaparecer, enquanto consciência, nos seus Alinhamentos (quer sejam individuais,
coletivos e conjuntos com a Terra ou realizados em grupo: não existe qualquer diferença), da sua capacidade

para desaparecer do efêmero, resulta e irá resultar a sua nova localização.
A primeira etapa é a observação do mental e das emoções que podem se manifestar, nesses momentos de

Alinhamento, vivenciados como animados por eles mesmos, sem qualquer interferência com a sua
consciência: isso leva, rapidamente, à Última Presença.

 Mas enquanto vocês ficarem sujeitos às suas próprias emoções e aos seus próprios questionamentos
mentais, se isso ocorrer, preferencialmente, nos momentos Interiores, isso irá lhes mostrar que vocês ainda

estão submetidos à sua pessoa.

***

Pergunta: a prática da refutação é ainda relevante?

A relevância é diferente para cada um.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, eu agradeço a sua Presença e eu saúdo a sua Eternidade.
Até logo.

************

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article3dec.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-23_septembre_2012-ar...
23 de setembro de 2012

(Publicado em 24 de setembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-23_septembre_2012-article3dec.pdf
http://autresdimensions.info/article3dec.html
http://portaldosanjos.ning.com/


~ A DISSOLUÇÃO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz Eterna.

Instalemo-nos, se vocês bem quiserem, em um instante prévio de silêncio, antes que eu realmente exprima os
elementos que lhes são, certamente, conhecidos, mas que serão agrupados, com relação à Luz e à

Dissolução.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós vamos partir, se vocês bem o quiserem, de elementos que lhes foram comunicados, há alguns anos.
Fazendo um paralelo, é claro, com o que foi dado, comunicado, pela maior parte dos ensinamentos, orientais

como ocidentais.

***

Aí onde vocês estão, há uma inversão, ligada à falsificação.
Aí onde vocês estão, não é o que vocês São.

O oriente fala de Maya.
No ocidente, CRISTO disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não São deste mundo”.

Do princípio de falsificação, em ressonância com a luz oblíqua (de través), resulta uma distorção da
Consciência.

Esta distorção resulta da ausência de Liberdade da Luz, em meio a este mundo.
Daí decorreu uma sequência lógica de confinamentos: do pensamento, do corpo.

Uma limitação, até mesmo, da biologia, do núcleo celular.
O mundo da Maya é uma sucessão de efêmeros, efêmeros da vida de vocês, dando o sentimento de uma

continuidade, instaurada e amplificada por todos os mecanismos memoriais, arquiteturais, e tradicionais.

***

UM AMIGO - 23 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-ueRP7IU-qwA/UGHOzZ03zII/AAAAAAAAFSI/lK5ScQnqA3E/s1600/000UmAmigo23.09.2012.JPG


Os Anjos do Senhor, nomeados Vegalianos, explicaram para vocês, há muito tempo, que eles não podiam vê-
los já que vocês estão na Sombra, e que o fluxo de Luz presente sobre este Terra (mesmo isso tendo mudado,

de maneira considerável, recentemente), não permite estabelecer, nem a Transparência, nem a Cura, nem a
Transcendência (ndr: ver especialmente a intervenção de VELGAN de 27 de novembro de 2010) (1).

A melhor imagem (já que é preciso) é certamente: uma Consciência encoberta.
A Luz é projetada pelo Projetor, atinge opacidade, criando uma Sombra.

Esta Sombra é aquela que é vista na tela de projeção, na qual vocês se identificaram.
Dos Planos Unificados (que isso seja para os Anjos do Senhor, como para nós), não há possibilidade de ver a

Sombra, já que a Sombra não está, de modo algum, presente em todas as Dimensões Unificadas.
Vocês estão, portanto, identificados a uma Sombra, que vocês tomam como real.

***

Vem, em seguida, a possibilidade de vocês se desidentificarem da Sombra, tomando conhecimento da Luz, e
de se estabelecerem, se pudermos dizê-lo, na alma: em um princípio mais etéreo, mais sutil, mais espiritual.

Mas a alma, neste exemplo, é apenas o que barra a Luz, e que permite ver uma Sombra.

***

Depois vem um momento em que vocês não enxergam mais a Sombra na tela de projeção, nem mesmo o que
criou esta Sombra, mas vocês se voltam e vocês veem a Luz.

Vendo a Luz, a Sombra não pode mais aparecer.
Há ainda uma distância, já que a Luz está situada no Projetor, que é remota: A FONTE.

***

O desengajar e as desidentificações da Sombra, e da própria Projeção, realizam, se houver aceitação, o
processo de Dissolução pela Luz.

É, muito precisamente (na falta de nomeá-lo de outro modo), o instante em que toda distância desaparece, o
problema sendo que, enquanto vocês olharem a Sombra se mover na tela, a Luz não lhes aparece como tal.

A Luz, para vocês, é uma utopia.
No nível das ciências, a Luz poderia ser chamada de ‘buraco negro’: vocês estão invertidos.

A luz do dia, a luz visível, não é a Luz, ela é apenas o reflexo.
Tomar o reflexo por identidade, ou a Sombra por identidade, cria esta identidade.

Tornando-se incapaz de ver a Dependência ao que cria a Sombra, a Dependência ao que cria o que obstruiu a
própria Projeção, provocando a distância da Luz.

A Dissolução põe fim à identificação: de uma Sombra, do que obstruiu, de um Projetor e de uma Fonte
aparente, afastada da Luz.

***

O encontro com a Luz, onde vocês estiverem situados (na Sombra projetada, no que obstruiu a Luz, no próprio
Projetor), é, muito exatamente, o que se opõe à Dissolução.

Isso pode ser nomeado de múltiplas maneiras, e isso o foi, logo antes de mim, por SRI AUROBINDO, como
sendo os apegos (ndr: ver a intervenção de SRI AUROBINDO de 23 de setembro de 2012) (2).

Será sempre possível encontrar palavras, imagens, metáforas ou símbolos ilustrando isso, mas tomar
consciência disso não é Vivê-lo já que mesmo a tomada de consciência não permite resolver a própria Sombra

contida na tela de projeção.
Qual é a única maneira que permite à Sombra projetada, ao que obstrui a Luz, e também ao Projetor,

desaparecer?
É a Dissolução.

***

Esse mecanismo de Dissolução implica em uma série de Reversões, ilustradas por diferentes Passagens: que
isso seja a Passagem da Garganta (local do que é denominado karma, corpo causal), que isso seja a Reversão

da personalidade para a alma, a Reversão do fogo da matéria (voltado para a matéria, que de se desvia da



matéria e se Volta para o Espírito).
É a retificação da obliquidade da Luz, é o endireitar da Terra, a fim de que ela não fique mais oblíqua, em

relação à Luz.
A Dissolução da Luz age dessa maneira.

A Luz age dessa maneira.
Mas para agir, de maneira total, é preciso que haja ausência de desvio da Luz, pelo que obstruiu a Luz, e pela

própria Sombra.

***

As Reversões podem ser dolorosas, já que a última delas foi denominada Crucificação e Ressurreição.
Os elementos de apoio foram fornecidos a vocês: Yoga da Verdade, Nova Tri-Unidade, Onda da Vida, Manto

Azul da Graça (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (3)), e diferentes elementos comprovando, pelas suas
Comunhões, a existência de outras Dimensões.

Será que isso é suficiente para fazer desaparecer a Sombra, mesmo se vocês não enxergarem mais a
Sombra?

Não.
Porque o que desaparece, a fim de que a Sombra não exista mais, é simplesmente o que barrou a Luz, ou

seja, a alma.
Enquanto a alma existir, voltada para a matéria, ou voltada para o Espírito, há prosseguimento da

experimentação.
Há, em um caso, consciência de uma Projeção da Luz, A FONTE, e no outro caso, ausência desta consciência.

Mas enquanto esta interface existir, não pode ali ter Dissolução na Luz.
Pode ali ter consciência da Luz e, portanto, o que é chamado de Despertar, mas não pode ali haver Liberação.

***

Estar Liberado é então não mais ser afetado por uma Sombra projetada, nem pelo que cria a Sombra
projetada.

É sair da identidade, sair da forma, sair de toda distância, encontrar-se, portanto, no coração do Coração (ou
centro do Centro), aí, onde não existe mais interferência, opacidade, obstáculo.

***

Através deste exemplo, extremamente específico, encontra-se, de maneira metafórica, o processo final da
Liberação tendo, portanto, consistido em fazê-los ver a Sombra, em tomar consciência do que obstruía e

produzia a Sombra, em retorná-los para a Luz.
E aceitar, como meta, que a Luz não esteja distante, e que não exista, tampouco, a tela: que a tela, e o que

obstruía, eram apenas, em última análise, uma anomalia de percepção.
Essas anomalias de percepção têm as suas próprias regras, denominadas: ação/reação, dualidade,

sofrimento, bem e mal.
Elas se aplicam, essas regras, em meio a um contexto onde a Luz foi desviada.

A tal ponto que, do ponto de vista de vocês, o ‘buraco negro’ é o desaparecimento da matéria e da consciência.

***

Mudar de ponto de vista, ou de olhar, segundo os princípios de BIDI, Investigação e Refutação, tem-nos, ou
levado a um desengajar, ou a uma resistência.

Tanto um, como o outro, apenas fazem ser as testemunhas da sua própria localização.
Tudo isso é fundamentado no princípio de que as condições da Luz Fonte, de que as condições do que barrou

a Luz, e que cria a Sombra carregada, sejam fixadas, de uma vez por todas, sobre este mundo.
Ora (e isso lhes foi expresso por diversas vozes, outras que não a minha, porque o meu objetivo não é o

efêmero, mas, sim, o Eterno do que vocês São), chega um momento em que o alinhamento com a Luz, e então
a penetração da Luz, torna-se tal, que mesmo o que obstruía não pode mais obstruir, levando, portanto, ao

desaparecimento da Sombra carregada.
Isso é, muito exatamente, de maneira figurada, o que vão reproduzir as circunstâncias (Celestes e Terrestres,

Cósmicas e Galácticas) que se desenrolam, neste momento.
Daí onde vocês se colocam, simplesmente, observá-lo: sem lutar, sem se opor, sem se contrariar.



E para isso, eu lhes comuniquei os diferentes Yogas, que lhes dão as ferramentas permitindo, ao mesmo
tempo, não mais ser subjugado pela Sombra carregada, nem mesmo pelo que obstrui e cria a Sombra

carregada.

***

A Luz propicia viver, cada vez mais, estados que foram descritos para vocês, desde pouco tempo (pelo
Comandante, por outros Anciãos e pelas Estrelas).

O meu objetivo não é esse (já que isso foi perfeitamente cumprido por outros que não eu), mas, sim, fornecer-
lhes elementos, não de compreensão, mas da própria identificação do que se desenrola.

Quaisquer que sejam as palavras empregadas (Infinita Presença, Absoluto, Choque da humanidade, ou
Choque pessoal), todas elas vão no mesmo sentido: permitir-lhes colocar-se, realmente, onde vocês São, e

não onde vocês creem ser.

***

Da atratividade das Sombras projetadas na tela, da atratividade do que obstrui a Luz e cria a Sombra, da própria
atratividade da compreensão desses mecanismos, decorre a capacidade para Dissolução na Luz, ou não.

O medo está presente na Sombra carregada, no que obstrui a Luz e cria a Sombra carregada, como no que é
visto como uma Fonte afastada.

Não há, logicamente, de maneira alguma, daí onde vocês estão, como poder esperar vencer este medo.
Há apenas (e como eu já expliquei sobre o meu próprio caminho) durante a entrega total que ocorre a

Liberação.
Isso não é passível de sobreposição ao que vocês poderiam nomear um fim da vida, ou a morte (no sentido
em que todos nós a vivemos, quando estamos encarnados), mas, sim, um processo radicalmente diferente.
Visto que, quando há esta entrega, o que se revela então, além da Sombra carregada, do que cria a Sombra

carregada, da Fonte de Luz, do Projetor e da tela, é o estado da Paz Suprema, que nada pode vir alterar.
Mas o estado da Paz Suprema não pode ser compreendido em uma das partes, ele é o conjunto das partes, e

a superação das partes.

***

A Dissolução na Luz é então, de algum modo, uma identificação total à Luz, e o que subtende a Luz.
Realizar isso é bem (como isso foi enunciado desde muito tempo) uma entrega ou um Abandono.

Eu os remeto, para isso, à minha vivência, que eu narrei a vocês (ndr: sua intervenção de 19 de novembro de
2011) (4).

É quando há uma forma de angústia que submerge (esta submersão, que está ligada ao próprio sentimento de
desaparecer, ao próprio sentimento de aniquilação, em sua última subtração), que pode ocorrer a Liberação.
É quando, realmente, nos apercebemos (onde estivermos situados na cadeia lógica de projeções) de que
nada pode ser mantido, e de que mesmo o fato de manter o que quer que seja confina em uma ilusão, e

confina em um erro de percepção.

***

O Choque da Humanidade é o Realinhamento (retificado e perfeitamente ordenado) com a Luz que faz
efetivamente desaparecer a Sombra, e o que obstrui a Luz, e criando a Sombra: o corpo e a alma.

Até certo ponto, nós podemos dizer que cada Irmão e Irmã têm a sua própria Sombra, a sua própria tela que
faz Sombra, o seu próprio cenário, a sua própria Luz.

Mas há um momento do Encontro: é o momento em que cada individualidade (ou cada personalidade) sai do
seu esquema que lhe é próprio, e se inscreve em um esquema coletivo.

É, muito exatamente, isso no que vocês entraram em cheio.
Pouco importa os nomes.

No oriente, teríamos dito: a Passagem do Kali Yuga para o Satya Yuga (ndr: da “idade sombria” para a “idade
do ouro”).

Se nós chamamos isso de idades, é, evidentemente, que não existe qualquer solução de continuidade de uma
idade à outra.

Há, então, uma descontinuidade ou, se vocês preferirem, uma ruptura.
Sem esta ruptura não poderia ali haver ação coletiva.

É muito exatamente, doravante, o que está aí, para vocês, sobre a Terra, como para nós, ao redor do Sol.



***

Dito à minha maneira, é então isso, o mecanismo de Dissolução na Luz.
Quanto mais for fácil de não se opor, quanto mais for fácil, não de rejeitar o que existe, mas, sim, de vê-lo, mais

haverá aumento da capacidade para Dissolução na Luz.
 Qualquer que seja a modificação (e eu tomaria esta imagem) da alimentação atual dos diferentes Projetores, a

modificação da alimentação concerne ao conjunto dos Projetores, e ao conjunto das projeções.
É o momento, portanto, de sincronia, o que vocês poderiam chamar de Porta Estreita ou de ponto crucial

interdimensional.
E é muito exatamente o que se aplica.

***

Todos os preparativos (como isso foi reiterado) foram realizados.
Tudo o que podia ser trazido, foi trazido.

O que atua, ainda, nas Sombras carregadas que desviaram vocês, o que atua, ainda, no que barra a Luz, para
produzir a Sombra carregada, a alma, vive, em vocês, os seus últimos Impulsos.

Não de mudança exterior, mas, sim, Interior.
Como uma revisão, ou uma análise, dos prós e contras.

Esse mecanismo individual é também um mecanismo que se torna coletivo e global.

***

No final (final que não é conhecido, embora mais do que iminente), ver-se-á um resultado.
Este resultado é o desaparecimento da Sombra carregada, e o desaparecimento de parte do que obstruía a

Luz, e que criava a Sombra carregada.
A alma, algumas almas, não finalizou a Última Passagem.

O resultado será, sempre, o desaparecimento da Sombra carregada, a reconexão e o reconhecimento da Luz,
levando a uma Dissolução do que obstruía, permanente ou não permanentemente, segundo a Liberdade de

querer recriar, ou não, experiências.
Eu os lembro de que a Infinita Presença e o Absoluto não são, em momento algum, experiências, mesmo se

todas as experiências forem possíveis.
Tudo decorre, e tudo irá decorrer, da sua própria Vibração, e do que foi denominado o estado dos seus Quatro

Pilares do Coração, e de absolutamente nada mais.

***

Há, evidentemente, um princípio de vasos comunicantes, entre o que foi chamado de apegos e resistências.
Isso deve ser visto, como disse SRI AUROBINDO.

O que atua, e o que vai atuar (pela Dissolução da luz na Luz), é a observação concreta da capacidade para a
Transparência, ou da capacidade para a resistência.

Em um caso como no outro, ninguém poderá fingir ignorar o Retorno da Luz.

***

Está aí (ainda uma vez, à minha maneira) o que se desenrola.
Se nós tivermos tempo, e se houver, em vocês, interrogações em relação a esse processo de Dissolução e de

Luz, eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o papel da alma?

A alma é um intermediário.



A alma, enquanto vocês estiverem na personalidade, pode ser considerada como um objetivo.
Existem leis da alma, mas as leis da alma são leis de confinamento.

A alma é uma interface, ela não é uma finalidade.
A alma está ligada à manifestação em meio a esta matriz.

A alma deve ser queimada pela Luz: é a destruição do corpo causal, permitindo a Liberação.
Isso é comum, eu diria, na maior parte dos ensinamentos ditos espirituais.

Simplesmente, alguns fizeram da alma uma finalidade, e não mais um intermediário.
O problema da alma, mesmo invisível, é que ela mantém o princípio de causalidade.

A Absoluta Presença, ou a Infinita Presença, é então a Liberação kármica, individual, obtida pela Passagem da
Garganta e pela Última Reversão da Ressurreição, favorecida pelo Impulso Metatrônico, pelo Manto Azul da

Graça.
Quando o envelope da alma (ou corpo causal) é queimado, na totalidade, então, igualmente, a Onda da Vida

terminou o seu caminho.
A alma é uma coloração, uma tonalidade, mas ela não é a Totalidade.

Aquele que está apegado à sua pessoa, ou à sua alma, tem a Liberdade a mais total.
Mas a alma não é o Espírito, a alma não é o Absoluto.

***

Pergunta: se não reagirmos mais a nada, podemos conhecer, desta forma, o nosso destino?

Não mais reagir a nada, esperando conhecer um futuro, estritamente de nada serve.
Isso mantém uma projeção, uma curiosidade, e o mental.

Permanecer Tranquilo, como eu o defini (ndr: ver especialmente sua intervenção de 02 de julho de 2012 (5)),
não é simplesmente uma questão de não reação.

Permanecer Tranquilo e viver a Paz, é o mais importante.
Não, definir um destino: um destino apenas é visto, como tal, pela personalidade.

***

Pergunta: só o Abandono à Luz permite certificar-se de que a alma não seja mais um obstáculo?

Não, o Abandono à Luz faz tomar consciência, à alma, da Luz.
Somente o Abandono do Si dissolve a alma.

***

Pergunta: qual é a diferença entre não reagir aos acontecimentos e permanecer Tranquilo?

Permanecer Tranquilo é uma atitude Interior que não tem o que fazer do menor acontecimento externo.
É um estado da Consciência.

Considerar a reação ou a não reação, é uma atitude da pessoa ou da alma, mas, em caso algum, o acesso da
Consciência à Infinita Presença.

A questão não é colocada assim: aquele que está estabelecido na Infinita Presença, ou que está estabelecido
além de todo estado, no Absoluto com forma, não se coloca esse tipo de questão.

Colocar-se esse tipo de questão mantém a ilusão da pessoa.
Isso jamais será qualquer melhoria, mas, sim, uma transcendência direta, vivenciada no momento específico,

traduzindo o próprio Abandono do Si.
Enquanto se colocar a questão do Abandono do Si, ele não pode ser vivenciado.

A capitulação (o que foi descrito durante o meu testemunho referente à minha última vida) poderia ser
assimilada a uma angústia, a angústia do desaparecimento e da aniquilação.

É aceitando render-se a isso que se estabelece a Tranquilidade, de forma nenhuma antes disso.
Isso foi ilustrado, por alguns de vocês, quando a Onda da Vida, subindo desde o solo e o Núcleo Cristalino,

pelas suas pernas, até os dois primeiros chakras, encontrou, muito precisamente, esse mecanismo.
Permanecer Tranquilo não é uma atitude do mental, ou uma decisão intelectual, ainda menos uma decisão da

pessoa.
É já, a tomada de distância em relação à Sombra projetada na tela, e do que cria a tela que projeta a Sombra,



que leva à Tranquilidade.

***

Pergunta: como atingir isso, enquanto nos dizem, ao mesmo tempo, para permanecer no mundo, para
trabalhar nas ocupações?

Se vocês não estiverem no mundo, sobre este mundo, vocês não podem justamente, de nenhum modo, Ser
Absoluto com forma.

Porque, retirar-se do mundo, é uma reação.
Acreditar que é preciso estar em uma gruta, em um monastério, em um ashram, ou em qualquer outro tipo de

templo, é um erro da pessoa.
A mudança de olhar não tem o que fazer das suas mudanças de circunstâncias de vida.

Guardadas as devidas proporções, é como se você me perguntasse como morrer sem morrer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, do meu Coração ao seu Coração, a Paz e o Amor.
UM AMIGO saúda vocês, até logo.

************

1 – VELGAN (27.11.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/velgan-comandante-em-chefe-da

*

2 – SRI AUROBINDO (23.09.2012)
(tradução em andamento)

*

3 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

4 – UM AMIGO (19.11.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions

*

5 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-06-de-junho-de-2012-autresdimensions-1

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1623

23 de setembro de 2012
(Publicado em 24 de setembro de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, Bidi está com vocês.
 
Eu os saúdo, e vamos prosseguir, se quiserem, nossas discussões.
Então, eu escuto o que vocês têm a submeter-me, a perguntar-me.
 
Questão: sendo Absoluto sem forma, na a-consciência, como vocês podem comunicar-se
conosco através desse canal?
Isso eu já disse.
É um princípio que corresponde a algo que poderia assemelhar-se ao que vocês poderiam nomear,
daí onde vocês estão, um mecanismo de Ultratemporalidade.
Existem conexões possíveis que escapam, de algum modo, da curva do espaço-tempo, que permite
escapar da ilusão da pessoa, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa que se comunica a partir desse
espaço-tempo específico, esse tempo aqui.
 
A problemática é que você considera, como sempre, que a linearidade seja inexorável, que a
localização (em uma pessoa, em um assunto), seja inexorável.
Isso concerne apenas à consciência, quer ela seja limitada, separada ou Unificada.
 
Você tenta representar-se mecanismos de funcionamento que não têm curso, além de certo limite,
esse limite que é assimilável à Infinita Presença.
Não há, portanto, nem linearidade, nem localização, qualquer mecanismo (no sentido em que você
quereria entendê-lo), concernente à possibilidade de um Absoluto sem forma (e, portanto, para além
de toda pessoa e de toda identidade), de exprimir-se no limitado.
 
Mas o Absoluto está bem além do Ser, está bem além do não Ser.
O Absoluto contém tanto a FONTE, como a a-consciência, limitada ou não limitada, a
manifestação e a não manifestação.
No Absoluto, o tempo, o espaço, a linearidade não existem.
 
Só a percepção de sua própria consciência, limita-o nas possibilidades, tanto de compreensão,
como de experiência desse mecanismo.
Mas não se trata de uma entidade que exista, de algum modo, em um espaço ou uma
Dimensão, que venha exprimir-se para além das pessoas, para uma pessoa a outra pessoa.
Isso não funciona assim.
 
Questão: quando se está nos braços do Pai, com o Amor do Pai, aonde ir?
Você já viu os braços do Pai?
Qual forma de representação pode existir através dessas palavras, se não é a existência de uma
limitação?
Parar nos braços do Pai, parar na Fusão na Luz, é ainda um ato da consciência e um estado
da consciência.
O Absoluto não se importa com isso.
 
Obviamente, você é livre para repousar no que você concebe ou chama os braços do Pai.
O que é que o Pai e o que é que os braços do Pai vem fazer aí, se não é uma crença ou uma
metáfora, exprimida por seu cérebro?
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Se se trata de um sujeito, mostre-o a mim.
Se se trata de um objeto ou de uma parte desse sujeito, descreva-o a mim.
 
Você seria, efetivamente, incapaz disso, demonstrando-se, com isso, que o que você chama os
braços do Pai é ou um ideal, ou uma sensação, ou uma percepção.
Mas, necessariamente, limitada.
 
Você subtende com isso que há um objetivo a atingir, separado e exterior a você, nomeado o Pai.
Mostre-o a mim. 
Descreva-o a mim.
 
Questão: estar nos braços do Pai pode ser o Filho, mas isso releva, então, da dualidade.
Mas o Absoluto nada tem a ver com a dualidade, nem com a Unidade.
O Pai e o Filho são dois.
Eles têm necessidade de um terceiro termo para, novamente, ser um.
Onde está o terceiro termo?
Descreva-me.
Você o viu?
 
Questão: o terceiro termo é o Amor.
O Amor é o que sustenta a manifestação.
Toda manifestação é um ato de Amor.
Toda manifestação é uma separação.
 
Considerar que há um Pai, um Filho, o Amor, uma identidade ou uma Fusão entre o Pai, o Filho, pelo
Amor, é uma Fusão com a FONTE.
Isso pode confinar a auto-observação do contentamento, reencontrado no último Samadhi, mas isso
não é, em nada, Absoluto.
 
Enquanto existe uma vontade de sensação, de representação, de identificação, de personalização,
não há Absoluto, mesmo se ele seja um ideal.
Enquanto há separação, mesmo sustentada pelo Amor, há manifestação em um tempo, em um
espaço dados.
 
O que eu quero pôr em revelo é que é extremamente perigoso dar denominações não
vividas por si mesmo, mas que representam, de algum modo, um ideal projetado.
 
Enquanto há identificação de um Pai, de uma FONTE, há uma distância.
A distância vem da identificação, quer ela seja a sua pessoa que projeta um ideal sobre outra
pessoa, que tem para você carga emocional ou protetora.
 
Enquanto esse gênero de diligência não é parado (pelo questionamento, pela refutação), há uma
aceitação, por convenção, de expressões desse gênero.
Então, quer você o nomeie o Pai, Brahma, Vishnou, qualquer que seja a denominação, assim
que há denominação, há ideação, projeção, separação.
 
O Absoluto não é, de maneira alguma, concernido por esses jogos de manifestação, porque é,
justamente, no estado de a-consciência (quando não existe mais manifestação, mundo,
identidade, representação, ideal, objetivo), que você é Absoluto.
 
Agora, é claro, cada um de vocês é livre para contemplar-se em uma forma, para aderir a outra
forma ou a outro ideal, mas, enquanto isso existe, o Absoluto não pode Ser ou não Ser.
O Absoluto não é isso.
 
Questão: vertigens ligadas à Onda de Vida assinalam a subida dela ao Bindu?
Quem pôs essa afirmação?
 
A vertigem, qualquer que seja, não pode ser, em caso algum, um testemunho fiável da subida da
Onda de Vida, porque quando a Onda de Vida (ou o néctar dos Deuses), está instalada,
inteiramente, a consciência não pode mais ser identificada a qualquer corpo que seja,
quaisquer que sejam os sintomas, as manifestações (podem haver múltiplos deles), o
Absoluto não é concernido por isso.
 
A vertigem não é o testemunho da Onda de Vida.
O único testemunho fiável é que, quando a Onda de Vida lançou-se e atravessou o conjunto desses



sacos (de alimento, como mental), então, a consciência torna-se, primeiro, Livre, na Última
Presença ou na Existência.
E em seguida, ela se estabelece para além de todos os sacos, para além de todos os mundos e de
todas as Dimensões, aí, onde nada pode ser dito.
 
Mas qualquer que seja o sintoma concernente a qualquer parte do saco, o Absoluto, em nada, é
concernido por isso.
Como vocês viveram existem muito numerosas manifestações que são a resultante de um
reencontro entre o que é limitado e confinado, o saco mental e o saco de alimento, com (se posso
dizê-lo assim), uma parte de vocês que não é limitada.
 
Desse reencontro resulta o que foi nomeada a Consciência Vibração ou Luz Vibral.
Mas há, ainda, naquele momento, uma distância entre a Luz Vibral e vocês, porque, justamente,
vocês a percebem.
A percepção é ligada, justamente, à presença dos dois: do reencontro entre o saco ilusório (de
alimento e mental) e o saco que serve de veículo, de acordo com uma determinada Dimensão.
 
A reapropriação do «Eu Sou», liga a consciência Ilimitada à consciência limitada, mas
nenhuma dessas duas consciências é Absoluta.
Nenhum sintoma concernente à consciência (ou ao saco de alimento ou mental) é concernido pelo
Absoluto.
O Absoluto com forma é um mecanismo além de tudo o que pode ser descrito.
Aquele que ali está não tem necessidade de nada, porque ele ali está, para além de todo Ser e de
todo não Ser.
 
Questão: pode haver, conjuntamente, uma subida da Onda de Vida e uma descida do Manto
Azul da Graça?
Isso é muito possível.
Muitas manifestações ligadas à Luz Vibral podem impactar o saco de alimento e o saco mental.
 
O conjunto do que lhes foi descrito (em especial pelos Anciões e as Estrelas), pode encontrar-se
ativo, em tempos sucessivos, ou ao mesmo tempo, de acordo com o olho da consciência.
 
Esses testemunhos, inscritos no saco de alimento e no saco mental, são marcadores, mas
enquanto vocês conservam esses marcadores, o Absoluto não pode ser estabelecido.
 
Questão: qual é a diferença entre o Corpo de Estado de Ser e o Corpo Etéreo?
O Corpo Etérico é a primeira estrutura sutil, ilusória, ultrapassando o saco de comida. Este
Etérico é amputado, uma vez que ele não tem a consciência e a capacidade para ir além de certos
limites.
O Corpo de Estado de Ser é uma forma plástica, móvel, não identificável, não fixada no seio de
uma forma precisa, que serve de veículo no conjunto dos estratos intermediários, nomeados
Dimensões.
A interação desta forma móvel com o Corpo Etérico traduz, de algum modo, uma junção entre dois
níveis ilusórios de realidade. O Absoluto, guardadas as devidas proporções, poderia representar, de
algum modo, um suporte não limitado e não limitante das formas plásticas e móveis de todas as
Dimensões.
 
Questão: quando se sente um buraco negro no chacra do Coração, em todo o peito, é
preciso refutá-lo ou cair dentro?
Seria preciso, primeiro, que você me dissesse o que você chama um buraco negro.
Qual é sua representação disso?
Sua percepção?
  
Questão: um turbilhão, um pouco como os buracos negros de estrelas.
Você já foi ali?
O Absoluto não pode ser definido por qualquer percepção.
Toda percepção pertence a uma experiência.
 
Existem, de algum modo, espaços mais localizados, que podem ser preliminares à passagem nesse
não estado, que não é uma passagem, que é o Absoluto.
 
Estes diferentes testemunhos, não do estado Absoluto, mas que possam indicar uma forma de
preparação a esse estado além de todo estado, podem ser representados por uma percepção (quer



essa percepção concirna ao Coração, aos artelhos, às costas em todas as suas partes), mas como
eu disse tudo isso é apenas o espetáculo.
 
Enquanto você permanece na observação (mesmo de mecanismos os mais sutis), acompanhada,
mesmo, da Alegria a mais intensa, há percepção, há manifestação, e o Absoluto não pode ser,
porque para que haja percepção e observação, é preciso que haja um observador.
 
Se há um observador é que há, ainda, um teatro.
É o observador que deve desaparecer, também.
Portanto, quer isso seja um buraco negro, quer seja um Fogo, quer seja uma Luz, qualquer que seja
a percepção, ela pode ser, certamente, o testemunho indireto, de um sentido, de um caminho, de
uma direção.
 
Mas, enquanto há caminho ou direção, o Absoluto não está aí.
Enquanto ele sempre esteve aí.
O único obstáculo será, sempre, a pessoa em seu confinamento, em suas limitações ou, ainda, nos
mecanismos da Supraconsciência ou Supramental.
Tudo isso são apenas agitações que fazem crer à própria consciência que ela se dirige para um
objetivo.
 
O Absoluto não é um objetivo.
Ele é o que vocês São, que jamais se moveu, que está presente em todo ponto e em todo
centro, que jamais se manifestou, que jamais se identificou, nem mesmo projetou.
 
O único obstáculo para o Absoluto é vocês mesmos, através da identidade, através da
projeção, através de um ideal.
Enquanto a pessoa crê ter algo, ela é um obstáculo ao Absoluto.
Lembrem-se: tudo ao que vocês se têm, tem a vocês.
 
E eu não falo de relações e de interações, eu falo de sua própria consciência.
 
Questão: tenho a impressão de que o buraco negro deve levar ao ponto zero.
Mas tudo isso são conceitos, são ideias, são projeções.
Mesmo se fosse exato e perfeitamente exato, segundo seu ponto de vista, a problemática não é ter
visto exato ou não exato, mas parar de ver, esquecer-se de si mesmo, desaparecer.
 
Se você quer conhecer o Tudo, então, seja Nada.
 
Enquanto ainda existe a expressão de uma representação mental, quer você chame a isso o tempo
zero ou que você me dê a equação disso, nada mudará.
Só o Absoluto muda o Tudo.
 
E Ser Absoluto, apenas pode estar presente se você desaparece.
Assim que há observação, descrição, comparação, você pode estar certo de que é apenas o
mental, porque a vivência do Absoluto não se obstrui de qualquer descrição e não pode ser descrita.
 
Toda justificação, toda imagem e toda percepção, é apenas um obstáculo ao que você é.
Eu o convido a reler o que concerne ao teatro.
 
Toda representação mental, toda identificação, toda analogia (mesmo a mais adequada e a mais
justificada) é, e representará sempre e em definitivo, apenas um obstáculo para o que você é.
 
Tente apreender o que é sempre o jogo da consciência, quer seja na observação de uma
paisagem, seja na vivência da paisagem, ao nível Vibratório, tudo isso representa apenas
projeções, exteriorizações, seja na consciência limitada ou Ilimitada.
 
Não é, jamais, uma sucessão de experiências, uma sucessão de observações.
Não é, jamais, o fato de crer percorrer um caminho, que libera do caminho.
Só o «Eu Sou», só o «Eu Sou Um» pode ser uma preliminar, mas a preliminar não é nem
indispensável, nem obrigatória, nem o testemunho de qualquer progresso.
 
Isso pode, no máximo, representar um impulso para ir mais longe, uma vez que não há mais longe,
ou seja, parar de ver um caminho e de crer que há um caminho qualquer.
 
A evolução concerne apenas à pessoa e à personalidade, mas, jamais, a personalidade



encontrará saída enquanto ela existe.
 
Questão: na ilustração da peça de teatro, onde se situam a alma e o Espírito?
A personalidade é aquela que atua na cena, a alma seria o observador que se crê o destinatário do
que é observado e de um princípio alterado e de qualquer evolução, de qualquer melhoria.
O Espírito é o conjunto do teatro.
 
O Absoluto é o momento no qual não há mais teatro.
Enquanto você crê ser tributário, dependente de uma alma, você está confinado. 
Enquanto existe um observador, há uma infinidade de experiências que não podem, jamais, tomar
fim.
Ora, enquanto a experiência não toma fim, o Absoluto não pode ser vivido nem visto.
A alma é um intermediário.
O Espírito é um veículo.
Tudo isso é apenas efêmero.
 
Enquanto há vontade (ou ideia) concernente a um corpo, a uma alma e a um Espírito, há limitação.
A consciência religada à observação é, sempre, tributária de uma condição.
Enquanto há uma condição, não há Absoluto.
 
Questão: o que é da relação entre Espírito e Última Presença?
Do mesmo modo que a alma pode estar voltada para a matéria, para a materialidade ou para o
Espírito, o Espírito, do mesmo modo, pode estar voltado, mesmo se a palavra não seja adaptada,
orientado para a alma ou orientado para as primícias do Absoluto.
 
Quando da orientação para as primícias do Absoluto, isso é a Infinita Presença ou Última Presença.
A Presença (ou o «Eu Sou», como o «Eu Sou Um») traduz, de algum modo, a reunificação das três
partes distintas e ilusórias: corpo, alma, Espírito.
 
Questão: a Dissolução é ser Tudo, Nada, ou os dois ao mesmo tempo?
Tudo depende do ponto de vista no qual você se coloca, de onde você está, inscrito em uma forma,
em uma consciência.
É preciso ser Nada para ser Tudo: Nada aqui, insignificante, no sentido, não de uma
desvalorização, mas de uma clara consciência da ilusão e do efêmero.
 
A Dissolução, de seu ponto de vista e de onde você está é, necessariamente, o fato de ser Nada.
Você é Nada, a partir do instante em que tenha rejeitado, como desprovido de sentido, tudo o que é
ilusório, tudo o que faz apenas passar.
Um pensamento passa.
Você não é seus pensamentos.
Sua vida, mesmo, passa.
Você não é sua vida.
 
Assim, portanto, o mecanismo da Dissolução é bem mais do que a ausência de separação (como
isso é vivido na Fusão), mas bem mais, um mecanismo que eu qualificaria de aceitação, pós-
refutação da ilusão.
 
É ter, realmente, mudado de ponto de vista para ver, realmente, as coisas além dos sentidos, além
das ideias e dos pensamentos, pelo que elas são, verdadeiramente.
De onde eu estou, de meu ponto de vista, eu posso ser toda forma, toda Dimensão, toda
identificação, como ausência total de identificação ou de identidade.
 
Mas não existe qualquer meio para a sua consciência, como para seu cérebro, de tentar
compreender o que isso é, ou de considerar qualquer mecanismo que conduz o princípio do
questionamento, da investigação, da refutação, que permita ver claramente.
 
A partir do instante que você tenha visto claramente, o sentido de identidade em uma pessoa
diminui, até desaparecer.
 
Questão: em um estado meditativo, ouvir a consciência como dizer: «hei, estou perdida», a
que isso pode corresponder?
A consciência que o diz.
Quando a consciência não pode mais observar, o que é que resta a ela?
Admitir-se perdida.
 



Não há nem despertar, nem pensamentos, nem sono, nem corpo, nem mundo.
Isso significa que está estabelecendo-se o Centro de todo centro, presente a todo ponto.
É justamente o que precede a a-consciência, o não Ser.
 
O Ser é ligado à percepção, ao sentido de uma identidade.
Assim que a consciência diz-se perdida, ela não tem mais elemento para localizar-se ou identificar-
se.
Atrás disso, se posso dizê-lo assim, está o Absoluto.
 
Questão: você diz que não convém refutar uma emoção, mas sua manifestação no mental.
Poderia desenvolver sobre isso?
Não é exatamente o que eu disse.
Uma emoção está aí.
Ela traduz uma reação em relação a uma história, em relação a um evento vivido, que requer uma
reação da pessoa.
Ver a emoção é, já, uma primeira etapa, em geral, fácil.
Não é porque vocês vão refutar cóleras, que se manifestam sem parar, que essas cóleras
vão desparecer.
Nem aceitando-as, nem recusando-as, nem refutando-as.
 
Não é mais tempo, por outro lado, no que vocês vivem, onde quer que estejam, de passar esse
tempo a atuar, ainda, muito tempo no observador.
O conjunto do que foi vivido deveria, pelo menos, permitir-lhes não mais ser aquele que atua na
cena do teatro, mas no mínimo, o espectador ou o observador da peça.
Isso permite, já, uma mudança de ponto de vista, que não é mais aquele do ator, mas aquele do
espectador ou do observador.
 
O observador ou o espectador pode viver, sentir ou traduzir uma emoção em relação com o
que acontece no jogo do ator, mas em momento algum, o observador toma-se pelo ator.
É isso, a mudança de ponto de vista.
 
Nessa mudança de ponto de vista, concernente às emoções, o observador pode sentir e viver as
emoções, por simpatia ou antipatia, por ressonância, se você prefere.
É, portanto, uma emoção que é observada a partir do observador, ou seja, a partir do mental.
É, portanto, mais fácil ver as emoções desenrolar-se a partir do observador e do «Eu Sou», ao
invés do que do ponto de vista do ator.
 
O ator desempenha uma emoção, sugere uma emoção, que será (por simpatia, por ressonância, ou
por antipatia) vivida por um processo de embebimento pelo observador.
Mas vem um momento, no qual aquele que observa deve, também, desaparecer.
 
A etapa de hoje: após ter visto, após ter observado, após ter vivido, coloquem-se a questão da
permanência de tudo isso.
Uma emoção aparece e ela desaparece.
Uma reação ou um acompanhamento mental da emoção aparece e nasce em algum lugar, e
desaparece, também.
Nenhum desses elementos, ligados ao desenrolar da peça, ou à observação da peça é
Absoluto.
 
Aí está o modo correto de mudar de ponto de vista e, em definitivo, superar o questionamento, a
refutação e conduzir, de algum modo, ao não movimento, ao não estado, ao não «Eu Sou».
 
Questão: é o mesmo processo a aplicar nas perturbações físicas?
Há um perigo: é de negar a existência do saco e de um de seus sintomas.
Simplesmente, se vocês mudam de ponto de vista, sem negar a falibilidade desse corpo, através
mesmo do aparecimento de uma doença.
Será porque se vocês aceitam não mais ver a doença, ela vai desaparecer?
Não.
 
É preciso estar lúcido de que o que se desenrola nesse saco (mesmo seu fim) não lhes concerne.
Enquanto vocês são parte, vocês inter-reagem com o saco e mantêm, através do sofrimento, a
própria presença do sofrimento, qualquer que seja.
 
A mudança de ponto de vista, sem negar uma doença ou um problema, não é pôr de lado ou
pôr à parte, mas, simplesmente, aceitar que vocês não são concernidos.



Naquele momento, qualquer que seja a manifestação do sofrimento, de sua deficiência,
vocês não são mais afetados.
O sofrimento não pode mais afetar o que vocês São.
 
O sofrimento é uma resistência ligada às forças de confrontação, presentes nesse corpo, nesse
saco, nesse mundo, que é, obviamente, totalmente ausente, assim que não haja mais separação,
para além, portanto, desse mundo.
 
Mudar de ponto de vista, também, em relação a isso, em relação a esse sofrimento, permite,
justamente (sem negar o que está aí), não mais ser afetados por isso, de maneira alguma.
Enquanto vocês se creem tributários de qualquer limite, vocês o são, porque ser tributário
de um limite mostra que a consciência está nesses limites.
 
Mas, como vocês sabem, existe uma consciência não limitada.
É a primeira etapa, mas isso não é tudo.
 
Questão: o ser sem consciência de identidade, existe?
Assim como você, o Absoluto não pode existir.
Existir é, já, limitado.
A vida desenrola-se sem sua intervenção.
Esse saco apareceu um dia, ele partirá um dia.
O que restará dele?
Nada.
 
É você o que desaparece?
É você o que se move?
É você quem observa?
 
Você pode escolher todos os lugares, mas, enquanto você ocupa um lugar, você não é
Absoluto.
Apreendam, efetivamente, o sentido de minhas palavras.
O Absoluto não pode ser definido, localizado, temporizado, ser tributário do que quer que
seja e, sobretudo, não de um início e de um fim.
 
Há sempre um início e um fim para esse saco no qual vocês estão, para os pensamentos, para as
emoções, para as relações, para o que entra e que sai, onde quer que seja, em qualquer atividade
que seja.
Tudo o que pode restar como problemática é, sempre, ligado a um sentido de uma identidade.
Enquanto existe a percepção de uma identidade, enquanto existe a percepção de uma
evolução, vocês não são Livres.
 
O que vocês São, em verdade, é Liberdade.
Sendo o que vocês São, se vocês pretendem procurá-lo, vocês se afastam disso.
 
Assim é a consciência, quer ela seja limitada ou Ilimitada.
Ela não escapa de suas próprias regras, sem consciência, não observação, não Ser, não «eu
Sou».
Mudar sua localização e seu ponto de vista põe fim ao jogo da consciência.
Não há outra possibilidade de sair desse efêmero sem fim, mas que será sempre apenas efêmero.
 
Eliminem tudo o que tem um início e um fim (ou seja, o conjunto do manifestado), e vocês serão
Absolutos.
Essa eliminação não é, eu repito, o fato de negar o que é, mas, bem mais, colocar-se fora do
que nasceu, fora do que interage, fora do que aparece e desaparece.
É isso que vocês São.
 
Tenham a humildade de reconhecer que toda forma de conhecimento nesse mundo é apenas uma
vaidade e uma ignorância.
Não há outra escolha possível para o Absoluto.
 
Questão: a Alegria inefável e o Amor infinito fazem parte do jogo da consciência?
Sim.
O Absoluto é o que permite tudo isso.
Mas ele não é tudo isso: ele é bem mais do que tudo isso.
 



Em definitivo, e para redizer o que eu exprimi em numerosas reprises, aquele que é Absoluto com
forma, sabe-o, instantaneamente, porque ele perde todo o sentido de uma identificação a
esse corpo, a essa pessoa, a esse mundo e a toda consciência.
Aí está a Paz Suprema, e em nenhum outro lugar.
 
Questão: o que aconteceria se todas as consciências se tornassem Absolutas?
Mas vocês o são, todos, já, Absolutos.
Produzir-se-ia exatamente a mesma coisa que se produz quando você dorme.
Não há mais interação com esse mundo.
Esse mundo desaparece.
Ele é, por vezes, substituído pelo que vocês nomeiam o mundo do sonho.
 
Quando todas as consciências que interagem dormem, será que se pode efetuar uma ação?
Não: o mundo desapareceu para todas essas consciências no momento em que elas dormem.
O mundo resulta apenas da interação dos sonhos e de projeções de cada um, aos quais vocês dão
peso, aos quais vocês aderiram, até negar ou desconhecer seu estado real.
É isso que induz a noção de busca, acoplada ao medo.
 
Como o que jamais nasceu, o que não desaparecerá, jamais, pode ter medo?
Isso lhes mostra, justamente, que quando vocês ignoram, que vocês São, vocês procuram, vocês
creem procurar, vocês creem sofrer.
Aquele que para todos esses movimentos, todas essas manifestações (saindo desse saco mental,
como desse saco de alimento, como de toda consciência), percebe o que ele é.
 
Ele é Liberado.
Ele é o Conhecimento.
Todo o resto são apenas projeções.
 
Aquele que é Jnani não pode colocar-se a mínima questão sobre o sentido de sua identidade, sobre
o sentido de qualquer sofrimento, de qualquer mundo.
Ele É, ele ali está, mas ele não é concernido.
Isso não quer dizer que ele renunciou ao mundo, ele deixa esse mundo pelo que ele é, ele deixa
esse saco de alimento nutrir-se, ele deixa esse saco mental interagir, ele deixa o espectador olhar,
ele deixa o ator atuar, mas o fato de não ser mais identificado, muda tudo.
A única Paz está aqui.
Ela não está alhures.
 
Porque quer vocês sejam espectador ou ator, vocês serão sempre afetados, de uma maneira ou de
outra, pelo inicio e o fim do espetáculo e pelo conjunto de interações.
Aquele que é liberado não é mais afetado por isso, mesmo se isso se viva.
 
E aquele que é Absoluto não pode mais duvidar um segundo, nem colocar-se a mínima questão
sobre o «Eu Sou», sobre o limitado e o Ilimitado, sobre o Absoluto.
 
Em resumo, eu poderia dizer que a consciência é o que mascara o Absoluto, mas vocês são
livres de experimentar todas as consciências, mas todas as consciências não serão
Absolutas.
Elas aí estão incluídas, Ser, como não Ser.
 
Ser Absoluto (esse estado além de todo estado) confere Shantinilaya.
Shantinilaya não pode ser afetado por qualquer contingência, tanto desse corpo, como desse
mundo.
 
Certamente, há obrigações à forma, há obrigações à interação dos diferentes sacos, mas isso é
vivido sem qualquer identificação, sem qualquer possibilidade de alterar o Absoluto.
 
Questão: o Planeta Grelha faz parte do sonho? Ele provocaria esse estado de a-consciência
para a humanidade inteira?
O reencontro com a Luz Vibral é o reencontro com o que vocês poderiam nomear o Pai, ou a
Fonte ou o Espírito Santo.
É o reencontro com o Brahman.
Mas Brahman não é Parabrahman.
É simplesmente a reinserção na consciência de sua ilimitação como possibilidade de observação.
 
O Absoluto não pode vir: ele já está aí.



O Absoluto não é algo que venha ao seu encontro: ele já está aí.
O Absoluto não se importa com o Planeta Grelha, com a explosão desse planeta, com sua
alienação, com o desaparecimento de todos os universos, como de toda Dimensão.
 
Portanto, o que vocês nomeiam o Planeta Grelha, não é o Absoluto.
É o reencontro com a FONTE.
 
Questão: quando se está no estado de «ficar Tranquilo», haveria uma técnica outra, que não
de esquecer-se a si mesmo, para colocar a consciência em lugar nenhum?
A consciência apagar-se-á por si mesma.
Ela já se apaga quando você dorme.
 
Fora a consciência do sonho, será que sua consciência tem consciência, se posso dizer, do que
você fazia quando você dormia, fora do sonho?
Não.
 
Assim, portanto, a consciência observa, de onde ela está, o desaparecimento do corpo, dos
pensamentos, das emoções, mas ela está aí, ela observa.
 
Sair do observador é desmascarar o que sempre esteve aí, que jamais se moveu, que jamais se
manifestou, no sentido em que vocês concebem.
 
A própria ação de querer fazer cessar a observação, é uma reação.
Além do «ficar Tranquilo», quando o conjunto de sinais da consciência, do corpo ou do saco mental,
ou das emoções, ou de funções fisiológicas desaparece, quando a consciência, como foi dito há
pouco, perde-se, então vocês se encontram.
 
Mas querer agir no observador, na meditação, para nada serve.
É preciso deixar a fase, que vocês poderiam chamar de adormecimento ou de despertar pela
manhã, produzir-se.
O mistério, se posso falar assim, está aqui, no instante preciso em que a identidade desaparece no
sono, no adormecimento ou no acordar, quando o sentido da identidade não está ainda presente.
Aí está o que eu nomeei o Basculamento.
 
Questão: a Infinita Presença é também o Absoluto?
Se é a Infinita Presença é, portanto, qualificada.
Tudo o que é qualificado não pode ser Absoluto.
Há ainda um Observador que observa a Infinita Presença.
Portanto, o Absoluto é Absoluto.
 
Ele não é Absoluto ou Última Presença, enquanto há Presença.
Enquanto há «Eu Sou» não há Absoluto, mesmo se o «Eu Sou», como eu disse, possa representar
uma preliminar, mas isso não é uma obrigação.
Portanto a Última Presença nada tem a ver com o Absoluto, mesmo se haja, se posso empregar
essa expressão, lados que se aproximem.
O Absoluto não está no Ser, nem no não Ser.
Assim como o Absoluto não é nem a Unidade, nem a dualidade e nem a não dualidade.
Mas engloba tudo isso e é bem mais.
 
Questão: A que corresponde o fato de acordar à noite sem mais saber nem onde se
encontra, nem quem se é?
Como eu disse, quanto menos você compreende, melhor é.
A desidentificação, a perda do ilusório e do efêmero, induzida pela Luz (o que vocês nomearam o
Planeta Grelha), é já vivido em alguns momentos por vocês.
 
É quando vocês desaparecem, quando não sabem mais quem são, onde estão, em qual mundo
estão, que vocês se aproximam do que vocês sempre foram.
 
Sair de Maya, da ilusão desse mundo, não é propriamente dito, acordar em outra ilusão, mesmo a
mais ampla.
É, justamente, o momento em que você não compreende mais, o momento em que você não sabe
mais, que se produz a aproximação do que você É.
Nesses momentos de desparecimento pontuais, ou no momento do desaparecimento final, há a
possibilidade de restabelecer o que vocês São, no Absoluto.
 



Para o Absoluto que vocês São, não há diferença, nesse tempo que vocês vivem, entre ver
aparecer uma doença fulminante, do que acordar à noite sem mais saber quem vocês são, nem
onde estão.
Se vocês conhecessem um melhor modo de desaparecer da ilusão, então, vocês o teriam adotado.
Mas não há outro.
 
Questão: esses momentos são pontuais e, apesar do fato de que a consciência procure
estabelecer-se nesse estado, ela não consegue.
Mas a consciência não pode conseguir.
A pessoa ainda menos.
É, justamente, o momento em que você é Liberado da pessoa, que você é Livre.
Não é, jamais, uma pessoa que procura a Liberação, ela não pode, jamais, encontrá-la.
 
É, justamente, o que deve desaparecer, para Ser Absoluto.
 
O Absoluto não pode ser uma busca, nem mesmo um esforço, portanto, como você pode ali chegar,
uma vez que não há lugar algum a chegar?
Enquanto você crê que há um caminho ou uma distância, essa crença é efetiva.
 
Eu falei, longamente, da trapaça da espiritualidade, que representa apenas a materialização
da soma de medos, porque como aquele que é Absoluto poderia exprimir o mínimo medo?
O que tem medo é o efêmero, a pessoa, porque ela sabe que desaparecerá e ela gostaria,
efetivamente, de encontrar a Eternidade, mas nenhuma pessoa pode encontrar a Eternidade.
O que resta de sua identidade quando você deixa esse corpo e esse mundo?
Nada.
Então, como o que é efêmero, poderia ali chegar?
É Impossível.
 
É, justamente, na aceitação dessa impossibilidade para a pessoa, que há capitulação definitiva de
toda busca, de toda investigação, de toda procura e de toda ilusão.
Não antes.
 
Questão: é a mesma coisa se se olha em um espelho sem se reconhecer?
Mas você ali vê, no entanto, uma pessoa.
Portanto, não é isso.
O Absoluto não se importa com o espelho, quer ele ali se reconheça ou não, uma vez que,
justamente, o Absoluto é a ausência de qualquer reconhecimento possível.
 
Questão: por que viver experiências de deslocalização e, depois, nada mais?
Como você mesmo disse, são experiências.
Esses estados atingidos são, de algum modo, apenas recompensas, nada mais.
Uma vez que a experiência é vivida, uma vez que o sentido dela é integrado, para que lhe serviria
reproduzi-las?
 
A deslocalização permite dar-se conta de que vocês não são limitados a esse saco de
alimento ou mental.
De que há algo mais.
Isso foi muito bem explicado pelas Estrelas.
 
O objetivo de nossos encontros está bem além de trocar palavras e questões/respostas.
Deslocalizar-se os põem alhures, mas alhures não é o Absoluto.
Não pode haver regressão, não pode haver progressão: há eventualmente experiências.
Há eventualmente estados, mas nem as experiências nem os estados são Absoluto.
 
Questão: na Presença Final porque se desaparece apenas certo tempo?
O que explica que esse tempo seja definido, circunscrito?
Devido à presença de uma forma, que você não é, mas que está aí.
Esse saco tem suas necessidades.
 
Mesmos os Samadhi os mais longos têm um fim, a um dado momento, porque é preciso manter, de
uma maneira ou de outra, esse saco, mesmo se os espaços de manutenção, os intervalos sejam
muito longos, como por exemplo, para algumas Estrelas.
 
O Absoluto com forma não é o Absoluto sem forma e, no entanto, é o mesmo Absoluto.
No primeiro caso a consciência é, ainda, tributária de uma afetação.



No Absoluto sem forma, pode existir uma consciência, mas ela é livre de toda afetação, de todo
limite.
Mas o Absoluto sem forma pode representar o primeiro jogo da Criação, que é a Passagem de
consciência à a-consciência e de a-consciência à consciência, sem dificuldade, sem questão, como
uma evidência.
Mas quando uma forma está presente, aí onde vocês estão, é nessa forma que vocês estão.
Vocês não são essa forma, mas vocês estão aí.
 
Se preferem, o Ser é o Manto do não Ser, como para a cebola, mas vocês não são nem o
envelope da cebola, nem qualquer de suas camadas.
Do mesmo modo, vocês não são nem o Ser, nem o não Ser.
Vocês são o Absoluto que permite o Ser, como o não Ser.
 
Questão: o que vivem as pessoas atingidas da doença de Alzheimer está em relação com
os jogos da consciência, tais como você acaba de descrevê-los?
Mas toda doença, qualquer que seja, é uma expressão da consciência, ela também.
Simplesmente, de seu ponto de vista, aquele que tem problemas específicos, pode parecer-lhes não
ter consciência.
O que quer dizer que simplesmente sua capacidade de ação e de interação com o sonho comum
está alterada, mas ainda há a expressão de uma consciência, totalmente limitada, mesmo alterada.
 
Não pode existir correlação possível entre o Absoluto e qualquer doença.
 
Não temos mais perguntas, agradecemos.
 
Então, Bidi saúda-os e diz-lhes até uma próxima vez.
_______________
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.

Eu estou com vocês, e durante este período de tempo que eu vou dividir em três tempos.
Um tempo de Comunhão, livre, sem que qualquer linha de predação possa interferir.

Um segundo tempo onde eu irei expressar algumas palavras a fim de tentar fazê-los penetrar na essência da
transição em andamento.

E um terceiro tempo onde eu irei responder aos seus eventuais questionamentos com relação ao que eu vou
desenvolver.

Instalemo-nos, primeiramente, em um espaço de Comunhão e de Ressonância.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O segundo tempo, em prosseguimento à nossa Comunhão.
Eu vou falar sobre o que, para vocês, representam as ideias, mas sustentadas pela Vibração da nossa

Comunhão, e que terão uma ação, diretamente, nos mecanismos da Ascensão.
Para isso, nós iremos ver como definir, do ponto de vista humano e do nosso ponto de vista, o que pode bem

significar Estar Vivo.
Quer seja do meu lado ou do lado de vocês, vocês definem a vida porque efetivamente vocês vivem,

percebem e sentem: tudo o que escapa ao que pode ser apreendido (pelos sentidos, pelo intelecto e pela
experiência) representa, na melhor das hipóteses, nada, e na pior, o vazio.

Estar Vivo é então, de algum modo, definido segundo o que é perceptível, segundo o que é experimentado, e
segundo o que pode ser, de uma maneira ou de outra, provado, conscientizado e memorizado.

Estar Vivo.
Alguns seres humanos vivenciaram (acidentalmente ou de forma inesperada) mecanismos levando-os a viver

fora desta forma, em outro corpo e em outra forma.
Independentemente da experiência, a irrupção da consciência humana, além do limiar do visível e do

perceptível, reflete-se (de maneira majoritária e importante) pela descoberta de um espaço, de um corpo e de
um tempo, não tendo estritamente nada a ver com o que era visível anteriormente.
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Sejam quais forem os qualificativos, todas essas experiências, quando elas são vivenciadas de maneira
positiva (o que é o mais comum), dizem a esses seres humanos que é neste corpo de carne que eles estão

mortos ou, não na vida ou, em todo caso, em uma vida limitada.
A experiência tem revelado não somente a sobrevivência, mas, além disso, a existência de um espaço e de um

tempo, de um outro funcionamento, onde o Amor e a Luz são onipresentes.
A Vida, naquele momento, não pode mais ser descrita do mesmo modo, devido à irrupção de uma nova

realidade no campo da Consciência.
Este vislumbre, do além, do limite visível, para vocês, humanos, é uma irrupção nos mundos suprassensíveis,

tão confinados como o de vocês, nomeados mundo astral ou mundo dos desencarnados.
Alguns seres humanos não param nesse estágio, vão mais longe, tentando, por sua vez, nesta Liberdade nova,

encontrar um limite.
Este limite é vivenciado como tal pela Luz do Amor (que não queima), visível à distância.

Alguns seres humanos, desafiando todos os tabus impostos pela sua crença anterior, pelos seres
encontrados, vão ousar ir além desta Luz, fundir-se ali e aparecer em um outro além onde a Luz não pode mais

ser distinguida enquanto distância ou localização.
O ser humano que jamais vivenciou esse tipo de experiência, não pode ali aderir, pela crença, pela história, ou

pela fé.
Aquele que acede ao mundo astral e que não vai além daí, considera que ele não pode existir além daí, depois

da Luz percebida a uma distância e em uma localização.
O ser humano que ultrapassa a Luz descobre ainda outra coisa.

Aquele que chega a esse estado de experiência irá considerar, inevitavelmente, que o mundo físico e o mundo
astral são apenas ilusões.

E ele somente irá considerar estar Vivo a partir daquele momento.

***

Existem limiares de percepção.
Esses limiares de percepção impedem-nos, daí onde vocês estão (exceto pela ação e pela saída no Estado

de Ser, exceto durante estados vivenciados pela Onda da Vida ou pelo Fogo do Coração, ou ainda pelo
despertar da Kundalini), de viver e de experimentar além do limiar de percepção.

Não existe um limiar de percepção, mas dois limiares de percepção.
O próprio intermediário parecendo mais leve, mais vasto, e de um Amor mais intenso do que é possível

experimentar abaixo do primeiro limiar de percepção.
Esses limiares de percepção foram denominados, há algum tempo, pelo Ancião IRMÃO K, os Véus do

conhecimento e da ignorância.
É também possível (através deste exemplo e através da Vibração) imaginar que o ponto de vista daquele que
está abaixo do primeiro limiar de percepção não pode, em caso algum, corresponder ao daquele que se situa

além do segundo limiar de percepção.

***

O que Vive, não é o que está abaixo do primeiro limiar de percepção.
O que Vive, não é o que está além do primeiro limiar de percepção.

O que Vive, não é, tampouco, somente, o que está além do segundo limiar de percepção.
Seja qual for a experiência, a sua intensidade, o que Vive é o que é os três, ao mesmo tempo, no que lhes

concerne.
No que se refere a nós, nós, Arcanjos, o nosso limar de percepção inferior cessa no que vocês chamam de 3ª

Dimensão Unificada.
O seu território não nos é perceptível, no sentido em que eu acabo de mostrá-lo.

Somente os sinais indiretos, mostrando simplesmente as zonas de Luz e as zonas sem Luz, podem ser
interpretáveis.

Esta interpretação nada tendo a ver com os seus meios de interpretação.

***



Estar Vivo é passar, sucessivamente, os dois limiares de percepção: é ter, de algum modo, percorrido três
espaços, três tempos, três lógicas diferentes.

Cada um envolvendo, à sua maneira, o anterior, mas não o excluindo, em nenhum caso, exceto nas franjas mais
densas situadas abaixo do primeiro limiar de percepção: o seu mundo físico.

Estar Vivo, como isso irá lhes parecer em breve, é não mais estar confinado por qualquer limiar de percepção,
é não mais ser dependente nem de um espaço, nem de um tempo, nem de uma forma, nem de uma mudança.

E, no entanto, é Ser tudo isso ao mesmo tempo.
As experiências, fora daquelas que eu acabo de descrever com relação à sua vivência (sejam quais forem as

manifestações), reproduzem e têm reproduzido, durante um ano, as experiências (múltiplas, possíveis) de
Comunhão, de Fusão e de Dissolução.

Cada uma dessas possibilidades, separadas da outra por um limiar de percepção, do encontro dos Duplos,
instaurou, sobre o seu mundo, o que eu chamaria de Linhas sagradas reproduzindo uma forma de tela matricial

Liberada.
O estabelecimento da Merkabah interdimensional coletiva e das Linhas sagradas, entre as quais se conta
o Antakarana coletivo, permitiu (com a sua contribuição, com aquela da Terra e aquela do conjunto dos

Representantes da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), neste dia, a eliminação total das Linhas de
predação, restituindo-os à sua Eternidade, à sua autonomia, enquanto Filho Ardente do Sol.

Os efeitos materiais aguardados sobre este mundo onde vocês estão, vão se atualizar e se tornar mais
intensos, mais perceptíveis, mais sensíveis, traduzindo-se, paralelamente, pela imersão, na sua realidade mais

densa, dos mecanismos que vocês já experimentaram, dos nossos Mundos no seu mundo.
Este Encontro, individual e coletivo, realizado em vocês como no exterior de vocês, reunificou a Vida, dando

conta e o testemunho da sua Ascensão e Transição.

***

Dos nossos Encontros, dos seus Encontros, irão aumentar a Alegria e a Translação da sua própria consciência,
além de qualquer limiar de percepção, com, a posteriori, o que irá lhes parecer extremamente simples e fácil:

do mesmo modo que, sobre o seu mundo, vocês passam do sono ao acordar, ou do despertar ao sono.
A estabilidade e a tranquilidade da sua consciência, aqui e agora, aí onde vocês estão, irão lhes permitir

verificar o que é Estar Vivo, levando-os a redefinir, a reposicionar, o conjunto das percepções, o conjunto do
que vocês nomeiam “mundo”.

Esse processo realizar-se-á o mais naturalmente possível, a partir do momento em que vocês apreenderem e
viverem o fato de que esta Translação da consciência, esta Transição e esta Ascensão, não dependem, de
forma alguma, de uma ação da sua pessoa, evitando assim qualquer mecanismo de resistência (se não, de

predação).
Estar Vivo começa além das suas experiências, além dos estados da Última Presença, e além do estado que

está além de todo estado: o Absoluto com forma.
Vocês irão descobrir o que significa Estar Vivo, além do seu mundo.

Aí estão, então, as palavras e as Vibrações que eu tinha para transmitir a vocês.
Se, em relação aos elementos que eu nomeei e descrevi, existirem, em vocês, questionamentos, então, eu os

escuto.

***

Pergunta: uma experiência de Amor indizível entra no contexto dos limiares de percepção que você
definiu?

O Amor pode ser indizível, seja qual for o limiar de percepção, mesmo aí onde vocês estão.
É extremamente possível que vocês sejam em grande número tendo vivenciado este Amor indizível.

Independentemente das experiências, elas apenas permanecem experiências, já que, em última análise, vocês
sempre voltam a este mundo.

Só o Absoluto elimina, de imediato, qualquer questionamento, por si só.
Disso que eu falo não é mais somente uma experiência, nem mesmo uma memória, mas é uma realidade que

escapa ao seu tempo.
Dessa maneira, então, as experiências (como esta ou como outras) serão substituídas por um estado que faz

alterar radicalmente o Estar Vivo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Eu vou terminar com essas palavras: o que aconteceu, hoje, permite a reinstalação deste mundo na sua
sacralidade.

Eu evoquei as Linhas sagradas existentes sobre a Terra, na sua Dimensão nova.
O fim da predação autoriza, e permite, e realiza, a Fusão do Coração com a Merkabah interdimensional,

conectando o coração do Coração com o centro do Centro.
A Ascensão está realizada e concluída.

Pela Vibração da nossa Comunhão, eu rendo Graças à Luz, pelo seu acompanhamento na nossa Comunhão
isenta de Linha alterada.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu lhes digo até breve. 

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled88e.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-30_septembre_2012-articled88...
30 de setembro de 2012

(Publicado em 1º de outubro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- E BEM, CAROS AMIGOS... -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120930_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, nós fazemos como de costume: eu os escuto, com grande prazer.

***

Pergunta: poderia definir de novo o que é o Antakarana individual e o Antakarana coletivo, e dar os
elementos sobre o seu papel nos tempos a vir?

Mas o Antakarana individual foi explicado em várias ocasiões (já, pelos textos antigos): é o Cordão Celeste, é
uma espécie de Canal de Luz que é representado, por exemplo, pelos chifres da deusa Hathor.

É o que põe em contato, em ressonância, em conexão, na capacidade para comunicação com as outras
Dimensões.

Na mecânica (se pudermos chamar assim) individual, todos vocês têm os elementos que foram desenvolvidos
durante esses anos, que participam, à sua maneira, do estabelecimento desse Veículo Ascensional na carne.

Agora, o Antakarana coletivo: vocês sabem que, além da ilusão da sua pessoa, tudo é UM: vocês São UM, nós
Somos UM, com vocês.

Então, quando vocês são várias centenas, vários milhares, vários milhões, tendo despertado
o Antakarana individual, o que é que acontece?

Isso cria, de algum modo, um Antakarana coletivo.
Este Antakarana coletivo é uma ressonância de Vibrações.

É uma ressonância que (como dizer) é contagiosa.
Assim como vocês contagiavam Ancorando a Luz (já que à medida dos anos vocês foram cada vez mais
numerosos), do mesmo modo, os Irmãos e as Irmãs que são portadores desse Canal Mariano põem à
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disposição, nos Planos multidimensionais, este Canal, que se torna então um Antakarana coletivo para a Terra.
E é através deste retransmissor, que é o Antakarana coletivo da Terra, que cada Irmão e cada Irmã, sobre

este planeta, vai ouvir MARIA quando chegar a hora.

***

Pergunta: quando um Elemento está desequilibrado em nós, é preferível, na natureza, aproximar-se
ou afastar-se?

Então, nem um, nem outro.
Porque, lembrem-se do que disse SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (1)), e que eu já
tinha dito: o local em que vocês estão situados, o lugar em que vocês estão situados (no país, na família, no
trabalho, nos diferentes setores da sua vida), é exatamente o lugar correto para viver o que vocês têm que

viver.
O que é para ser vivido, aqui, sobre este mundo (aí onde vocês ainda estão mais um pouco), não é a mesma
coisa para um Irmão que estaria vivendo na Ásia, para um Irmão que estaria vivendo na América Latina, e para

um Irmão que vive na França.
Naturalmente, o “final” de tudo isso, é a mesma coisa.

Mas os modos de ali aceder são diferentes, pois o teor dos Elementos não é o mesmo dependendo do país,
da cidade, da localidade.

Portanto, é sempre (e como sempre) a Inteligência da Luz que decide: não é uma decisão mental.
Você não vai dizer: disseram-me, é tal Elemento que está deficiente, então é preciso que eu encontre tal

Elemento.
Ou: é tal Elemento que está em excesso, então é preciso que eu encontre tal Elemento que vai completar, de

algum modo.   
Porque as suas decisões mentais (mesmo se vocês tiverem a percepção dos diferentes Triângulos

Elementares que se manifestam, nesse momento, no nível da cabeça), vocês vão constatar, bem depressa,
que há uma espécie de Alquimia que vai ocorrer, e esta Alquimia, ela vai colocar em ressonância Triângulos
Elementares diferentes, durante alguns dias. Portanto, não pode ser definido (por você, como por qualquer

pessoa) o que é melhor.
Isso é o melhor, hoje.

Pode ser que amanhã isso seja diferente, em função da metabolização desses Elementos que o restituem à
sua Integridade (à sua Totalidade, se você preferir).

 Então, é preciso observar.
Mas é sempre, aí também (mesmo para os próprios Cavaleiros), a Inteligência da Luz, em suas diferentes

partes, que vai colocá-lo exatamente ali onde você deve estar.
Ou seja, por exemplo, se você tiver que estar ao lado de uma árvore, que deve cair sobre você para matá-lo,

você vai estar exatamente no local correto para renascer.
Então, você poderia ter a informação, principalmente, para não ficar sob as árvores, naquele dia: não se

preocupe, as árvores irão encontrar outra coisa.
Ninguém pode evitar o destino da Liberação, e do Liberado Vivente.

Um, terá necessidade do Elemento Água: ele vai levar um tsunami na cara.
Para outro, isso será simplesmente estar na banheira, e desaparecer na sua banheira.

Então, querer fugir ou preservar algo da ilusão, nada quer dizer.
Lembrem-se do que Ele disse, CRISTO: “aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.

Então, como disse UM AMIGO: fique Tranquilo, e esqueça o que lhe diz a cabeça (ndr: ver especialmente
sobre este assunto a intervenção de UM AMIGO de 02 de julho de 2012 (2)).

 Nada há para preservar: o que você quiser preservar, vai desaparecer.
Então, siga o que diz, em você, a Vibração do Elemento.

E não dizer, por exemplo: eu sinto a Água, então o que é que isso quer dizer, se eu sinto o Elemento Água?
Isso quer dizer que, para mim, é benéfico ficar à beira da água?

Se você quiser estar na vanguarda, sim, você estará na beira da água para ver a onda chegar.
Agora, se o seu Elemento for o Fogo, o raio poderá encontrá-lo, onde você estiver, mesmo na sua cama.

Portanto, não se preocupe com nada.
O que eu disse, por exemplo, há anos, para preparar algumas coisas (como SÉRÉTI tinha dito), era válido

naquela época.
Pois, naquele momento, e antes das Núpcias Celestes, nós não sabíamos (como dizer) da articulação do que

devia ocorrer, como isso ia acontecer.
Mas, agora, resta tão pouco tempo que a única preparação é manter-se Tranquilo.

Portanto, querer subir no alto de uma montanha por que você ouviu que o nível do mar ia subir 300 metros, isso
de nada serve.



Aquele que agiria assim nada compreendeu do que é a Ascensão: a melhor maneira de perder a Ascensão é
querer escapar do que está previsto para cada um.

Então, como lhes disse UM AMIGO: fiquem Tranquilos.
A melhor coisa a fazer é deixar ser feito o que acontece em vocês. 

Eu especifico: seja o que for que acontecer a vocês.
Imaginem, por exemplo, que você sente a cabeça, o Triângulo do Fogo, há 15 dias, que é muito, muito potente.

Mas, no seu mental, você vai dizer: “então, eu preciso de água”.
Ou então: “eu devo fugir da água”.

Qual é a verdade?
Quem faz esta pergunta? 

O que tem necessidade de ser preservado?
Nenhum efêmero pode ser preservado.

Portanto, a circunstância na qual vocês se encontram, agora, é exatamente aquela que é necessária.
Eu já tinha dito, em relação à mudança de vida, desde o início deste ano, que de nada serviria querer mudar de

região, de profissão, de marido, de mulher, disso, daquilo.
Hoje, isso é muito mais verdadeiro: fiquem Tranquilos, cada vez mais.

Observem, em vocês, o que acontece.
Se houver um apelo para ir aos bosques, se houver um apelo para ir ao Sol, se houver um apelo para ir à beira

da água ou dentro da água, isso irá ocorrer naturalmente.
Vocês não têm de decidir, pois, quando vocês sentirem que o Elemento Água está muito forte: isso quer dizer

que, para vocês, chegou o momento de desaparecer na Água? 
De desaparecer no Fogo, com o planeta- grelha?

Ou de outras maneiras?
O melhor modo de perceber o que é preciso, é permanecer Tranquilo.

Pois o que é preciso, acontece no Interior.
E acontece sempre, como isso foi confirmado por SÉRÉTI, pela Inteligência da Luz, pela Inteligência do Manto

Azul da Graça, pela Inteligência da Onda da Vida: é tudo isso que decide.
E você, se você colocar o seu mental para tomar esses elementos e dizer: “bem, eu vou fazer camping na

beira da praia”, quem disse que essa é a Verdade?
E é isto, se vocês quiserem, a Ação dos Elementos: ela vai se tornar cada vez mais (como dizer) sinérgica,

isso quer dizer que ela vai ocorrer com vários Cavaleiros, ao mesmo tempo.
Vocês têm locais, por exemplo, sobre a Terra, que vivem, neste momento, a Água, e ao mesmo tempo, o

vulcanismo, e ao mesmo tempo, os terremotos.
Então, vejam vocês: o local em que vocês estão está completamente adaptado ao que vocês têm que viver.

E, cada país é portador de um Elemento mais importante, é claro, em função das suas tradições, da sua
história: vocês se banham nessa energia.

E a Onda da Vida, que atravessou o Manto da Terra, o Sol, que chega até vocês, agora, isso deixa-se o quê?
Deixa-se sentir a Ação desses Elementos, em vocês.

O mais importante, seja o que for que fizerem, é manter-se Tranquilo.
Ou seja: ou se estabelecer no Absoluto (se vocês forem Absoluto), ou se colocar na posição do observador,

isto é, gesticular menos.
Fazer, é claro, o que a vida lhes pedir, mas vai chegar um momento em que vocês serão obrigados a escolher,

aí também: o que vocês vão fazer, naquele momento?
Então, o importante em relação aos Elementos é, exatamente, o espaço em que vocês estão, no seu local de

vida, com os seus relacionamentos, com os seus Irmãos e suas Irmãs, com a família, sozinhos: isso é
diferente para cada um.

Então, o que isso significa?
Isso significa que vocês vão refletir e pesar os prós e os contras?

Não.
Deixem os Elementos trabalharem.

Onde vocês estiverem, eles irão encontrá-los, não se preocupem com isso.

***

Pergunta: qual é o Elemento que corresponde à França?

A França é marcada pela Terra e pelo Fogo.
Há um Elemento dominante e um Elemento de apoio.



Vamos tomar outro exemplo, pois é exatamente o inverso: é o Brasil, marcado pelo Fogo, e pela Terra, de
apoio.

Isso dá, vejam vocês, características de povos profundamente diferentes.
Isto não quer dizer que todas as pessoas que estão no Brasil têm a mesma tipologia: há os do Fogo, há os da

Terra, há os da Água.
Então, é a Alquimia, em proporções relativas, da sua constituição Elementar, que interage com a proporção

relativa dos Elementos em tal país. 
Vocês sabem muito bem que, quando vocês viajam, há países que vocês gostam, sem saber por que, e

países em que vocês não se sentem bem.
A principal diferença é que, agora, os Elementos não estão mais (como dizer) limitados ou restritos: eles se

revelam, na totalidade, em vocês e sobre a Terra.
Vamos tomar um outro exemplo que é marcado, dessa vez, pelo Fogo e pela Água, de apoio: são as ilhas do

Pacífico, ali onde há o Cinturão de Fogo do Pacífico.
As consequências, é claro, não são as mesmas segundo os países.

Mas, em meio a um mesmo país, lembrem-se, em um mesmo lugar: “ Um será tomado e o Outro será
deixado”.

Não é uma seleção natural, nem uma seleção por mérito.
São simplesmente as ressonâncias Vibratórias que criam os Canais.

Vocês sabem, nós falamos, vocês talvez se lembrem, dos quatro pontos cardeais da cabeça: os Quatro
Pilares.

Esses Quatro Pilares (que foram reproduzidos com nomes diferentes, no nível do Coração) são os trilhos que
guiam a Merkabah, para se encarnar, na totalidade.

Há quatro, assim como há Quatro Elementos.
Agora, a influência do seu país, ela está presente no local em que vocês estão, mas isso não quer dizer que

todas as pessoas que estão nesse lugar têm o mesmo destino, a mesma finalidade, a mesma vivência a
manifestar. 

Eu dei isso como ilustração.
Então, é claro, há a Onda da Vida, o Canal Mariano, o Manto Azul da Graça, mas, agora, na estrutura corporal,
propriamente falando, observem, a cada dia, durante dois minutos, qual é o Triângulo Elementar que trabalha

em vocês?
Qual é a zona dos Quatro Pilares do Coração que está trabalhando?

Ou é o Coração, ou a Humildade, ou a Simplicidade, ou KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Observem as zonas que estão mais ativas, pois elas vão se tornar cada vez mais ativas.

E vocês sabem instantaneamente o Elemento, nesse dado momento, quem trabalha em vocês.
Alguns dias, é a Terra, em outros, vai ser o Fogo.

Quando vocês tiverem percorrido, no nível da percepção, os Quatro Triângulos Elementares,
a Merkabah poderá traçar o seu caminho, no Interior de vocês, para pousar no Coração, dando muitos sinais.

***

Pergunta: SÉRÉTI nos falou da importância das nossas Linhagens Estelares, ao passo que BIDI nos
leva a refutar tudo o que é forma.

Conhecer as suas Linhagens não contradiz o fato de ser sem forma.
Se as Linhagens se revelarem a você, você tem apenas, simplesmente, que aceitar a informação Vibratória.

Isso é tudo.
Acontece que a ação conjunta dos Elementos, dos Quatro Elementos, mais o Quinto Elemento (quer dizer, o

Éter) é necessária para dar, de algum modo, as direções da Merkabah, no nível dos Pilares.
São pontos de apoio.

Jamais foi pedido para se identificarem com suas Linhagens, não?
Foi dito que era necessário? 
Isso iria me espantar muito.

Então não há nenhuma contradição.
Depois deste tipo de pergunta, eu creio que vocês (realmente, de maneira geral, talvez) compreenderam mal

que a refutação não é ocultar.
A refutação, é, justamente, ver o que é verdadeiro e o que é falso.

Portanto, ver as suas Linhagens absolutamente não contraindica de ser o Último, o Absoluto, a Infinita
Presença. 

Ao contrário: é isso que se estabelece.
Então, nesse sentido, prestem atenção.



Mesmo BIDI repetiu muitas vezes: não é por que foi dito para refutar este corpo efêmero que vocês devem,
como ele disse, rejeitá-lo ou negá-lo.

Isso é aparentemente tão simples, que vocês ali não chegam.
Saiam do seu ponto de vista.

Saiam da sua pequena pessoa incômoda, confinada.
Eis o que está chegando, é isto: a Liberação e a Transição.

É fazê-los sair, definitivamente, do que vocês colocam como fundamento da vida e que está baseado no
efêmero.

Essa pessoa que você é, é efêmera.
A pessoa que eu era, na minha última vida ou em outras vidas, era efêmera.

E eu sou uma forma temporária que permitiu estabilizar um certo estado, como as Estrelas, como suas
Linhagens.

Enquanto tudo não for restituído, enquanto você não tiver visto tudo, como você quer saber?
Caso contrário, você vai se servir do seu mental, você vai elucubrar, você vai construir hipóteses, edificar

cenários.
A Revelação das Linhagens não é a atribuição de uma forma.

É ver as coisas simplesmente como elas são, pois, quando elas são vistas com o Coração, quando elas são
vistas Vibratoriamente, isso tem um efeito, é claro, no nível das estruturas ilusórias, mas também permite

aproximar-se da Eternidade.
Parece-me, aliás, que SÉRÉTI falou de uma palavra: ele falou da memória galáctica que nada tem a ver com a

memória humana.
As Linhagens fazem parte desta memória.

Agora, conhecer as suas Linhagens, conhecer a sua Origem estelar, não significa que você vai se estabelecer
em uma forma fixa ad vitam aeternam (para todo o sempre).

É exatamente o contrário.
Lembrem-se: enquanto vocês estiverem vendo tudo do seu ponto de vista, vocês não mudaram de ponto de

vista.
É, no entanto, extremamente simples.

O ponto de vista dos Hayoth Ha Kodesh, o ponto de vista de um Ancião do Fogo, não é o ponto de vista de um
Ancião do Ar.

Será que isso quer dizer, no entanto, que por que eu sou de tal origem estelar, eu sou atribuído a uma forma?
Não.

Eu aproveito os influxos (Vibratórios, informativos, memoriais) que entram na composição das múltiplas formas
que eu tenho, como vocês. 

Não levem tudo no ponto de vista da pessoa.
Saiam de tudo isso.

Não fiquem reduzidos ao raciocínio.
Mesmo se deixarem-se ver algumas das suas Linhagens, não é por isso que vocês são confinados em uma

nova forma.
É uma informação memorial, Vibratória, que está ligada, justamente, à Liberdade.

É disto que vocês se esqueceram neste mundo, que nós todos esquecemos, quando estamos aí.

***

Pergunta: qual é o papel da Lemniscata vertical (com os Cinco Novos Corpos) e da Lemniscata
horizontal (ligada aos Pontos do Espírito, da Alma, e de KI-RIS-TI nas costas)?

Primeiramente, há várias Lemniscatas.
Assim que há Reversão, há uma Lemniscata.

A Lemniscata está representada nas imagens hindus: vocês têm uma Lemniscata na ponta do nariz.
Vocês têm uma Lemniscata que une, como dizer, a Alma ao Espírito: ela é horizontal, se pudermos dizer.

Mas, em todos os níveis, há Lemniscatas.
Desde que haja uma Reversão, há uma energia em forma de Lemniscata.

A Lemniscata, no nível do corpo humano, seria, se vocês preferirem, o que poderíamos chamar de buraco
quente (na linguagem astrofísica): o que denominamos um lugar de Passagem interdimensional.

É isso aí.
Então, se eu não souber de qual Lemniscata, dita horizontal, que você está falando, eu não posso lhe dizer

mais.
Elas estão ligadas na mesma linha, e uma linha de cruzamento que está situada no 9º Corpo, que é chamado

de ER.



de ER.
A Lemniscata Sagrada passa desde o OD até o ER, no topo, e a Lemniscata que você chama de horizontal,

desenha uma Cruz.
Mas a cabeça também tem muitas delas.

Como sempre foi dito (seja por UM AMIGO ou por outros): nós lhes demos os elementos Vibrais mais
importantes.

Mas, assim como há quem estude a medicina e o corpo, a anatomia do corpo, durante anos, poderíamos
também estudar a anatomia Vibral durante anos.

Mas isso não iria fazê-lo avançar mais, pois não é necessário transformar isso em conhecimento intelectual.
É um conhecimento que é vivido.

Do mesmo modo que há alguns circuitos que foram abordados, há não muito tempo, por UM AMIGO, que
conectavam, justamente, muitos pontos do peito com KI-RIS-TI nas costas.

Mas todos os circuitos unindo esses pontos têm uma função específica.
Não vamos desenvolver tudo isso, realmente.

O importante não é saber quais são as peças que estão na caldeira: é fazê-la girar, não é?
E o combustível, é o Amor, não há outro.

Portanto, poderíamos desenvolver, durante meses e meses, ainda, tudo o que vai ocorrer.
Aí, não há mais tempo, mas poderíamos ter desenvolvido isso, já há muito tempo.

Por que nós lhes demos simplesmente as Estrelas, as Portas, alguns circuitos, momentos antes de um outro
circuito?

Porque eles se inscreviam na polarização da Atenção, da Intenção, dos Ancoradores e Semeadores de Luz,
em um processo focal.

O importante jamais será o significado ou a compreensão, mas, cada vez mais, a vivência.
É o mental que sempre quer se apreender de tudo isso.

Será que conhecer a anatomia de um corpo humano é suficiente para fazer viver um corpo humano?
Certamente que não.

Será que o conhecimento de todas as Lemniscatas, de todas as Estrelas, de todas as Portas, é suficiente para
vivê-las?

Certamente que não.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até breve.

************
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Eu saúdo, em vocês, a Chama Eterna.
Há alguns anos, em termos terrestres, que eu comuniquei uma série de elementos, enquanto Coordenador dos

Mundos, com relação ao futuro do Sistema Solar, permitindo concluir um ciclo e o conjunto dos ciclos,
restituindo-os à sua Eternidade.

***

Cada Universo, cada Multiverso, apresenta a capacidade e a possibilidade de criar e manter os ciclos.
Esses ciclos não são separados, nem divididos, d’A FONTE, como do Absoluto.

Trata-se de Dimensões nomeadas Unificadas.
Este Sistema Solar (vítima de certo número de alterações e de aberrações) viu, durante este ciclo que durou
sete anos, de julho a julho dos seus anos de 2005 a 2012, o que permitiu liberar o Núcleo Cristalino da Terra

que, como vocês o sabem, tem por origem Sírius.
Muitos de vocês, Chamas Eternas, têm, por origem, Sírius.

A irradiação, a dependência e a radiância de Sírius sempre trabalhou para revelar os mundos Livres, sem
qualquer possibilidade de atingir a integridade da Chama Eterna que vocês São.

A Liberação da Terra, concluída no devido tempo (quanto à sua possibilidade de aspiração ao seu mundo de
origem), foi realizada, liberando, assim, o Manto Azul da Graça, ao mesmo tempo que a Onda da Vida.

Tendo permitido, para a Terra, como para alguns de vocês, Chamas Eternas habitadas pela Vibração de Sírius,
revelarem-se à sua Eternidade.

Na hora em que o que convém chamar e nomear, os Filhos das Estrelas (no solo desta Terra), é tempo, agora,
sobre este mundo, e neste tempo final, completar todo o ciclo, devolvendo-os à sua Eternidade, à sua

imanência, às suas experiências Livres, muito além das leis de resistência, de confronto, de Dualidade, deste
mundo.

***

O conjunto dos processos relativos aos Planos sutis, os mais densos (nomeados, por vocês, etéreos), e além
do Plano nomeado, por vocês, causal, foi liberado.

Muitas manifestações (ocorrendo no manto da Terra como no seu hábito de carne) evoluem, doravante, de
maneira sincrônica e paralela, trabalhando para a dissolução completa, total e definitiva, neste instante, de todas

as Linhas de predação, restituindo-os à sua possibilidade, da sua Eternidade, de Ser multidimensional.
O conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (desde a 3ª Dimensão Unificada até
o limite do meu plano antropomórfico), nós nos mantemos, com as nossas Embarcações de Luz, circundando

o Sol, circundando a maior parte dos planetas do Sistema Solar nomeado externo.
A Liberação desses planetas externos permitiu pôr fim, desde muito pouco tempo, em termos terrestres, à

predação exercida, pela esfera de Saturno, sobre esta humanidade.
Permitindo, então, a aproximação Dimensional, a mais justa e a mais íntima da sua Presença sobre esta Terra,
traduzindo-se, para vocês, pela possibilidade (enunciada e vivenciada por muitos de vocês) de viver este final

de separação e de compartimentagem, pela adição, em meio ao Canal Mariano, das diferentes Presenças
tendo acompanhado vocês, de diferentes modos, até este estrato particular do desenrolar do final do ciclo.

***

Muitos processos, de grande importância, devem agora ocorrer no nível do conjunto dos planetas do Sistema
Solar interior, tais como eu os havia definido, desde mais de sete dos seus anos (ver suas intervenções na

coluna “mensagens a ler”) (1).
Esses tempos são, para vocês, a oportunidade valiosa (como enunciado por MARIA) para realizar esta

conclusão de ciclo, este final de ciclo, em vocês.
Muitas manifestações, que lhes são próprias, que é, de algum modo, a confrontação entre a Chama Eterna que
vocês São e o corpo de carne limitado que vocês habitam, irão se traduzir, cada vez mais, por alterações das

suas percepções da consciência limitada.
Isso foi muito bem explicado pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).

O conjunto dos Conclaves, dos Anciãos e das Estrelas reunidos, termina então, neste dia, a sua missão de
Liberação junto a vocês.

Não há mais necessidade, para eles, de se reunirem em Conclave permanente, mas, muito mais de efetuar um
trabalho de Radiação direta, penetrando em meio ao seu Sistema Solar pela Luz d’A FONTE, pela Irradiação

central de Sírius, assim como pelo conjunto dos seres tendo permitido este Sistema Solar jamais ser
definitivamente cortado das suas Fontes.

Eu nomeei os Elohim, os Nefelim, os diversos intervenientes das esferas Pleiadianas, Arcturianas,
Andromedanas, Vegalianas.



***

Hoje, e neste dia depois da festa do Arcanjo MIGUEL (tendo marcado encontro com vocês, desde alguns dias
do seu tempo), hoje, abre-se o último espaço de resolução dos últimos ciclos presentes em meio ao Sistema

Solar interior (ndr: intervenção de MIGUEL de 22 de setembro de 2012) (2).
 As modificações do seu Sol, como eu as enunciei, estão em fase terminal, traduzindo, para vocês, a iminência
dos sinais Celestes principais, assim como dos sinais interiores principais, permitindo-lhes, por diversas vias,

por diversos procedimentos, recuperar a herança das suas Linhagens estelares, a herança dos elementos que
foram cortados, desde tempos muito antigos, e da sua ligação com a FONTE Última.

A ação do que foi nomeado “Quatro Cavaleiros” permite o desenrolar do Apocalipse, ou Revelação, em um
tempo extremamente curto, levando-os ao que foi denominado, classicamente, a conclusão do calendário Maia,

correspondendo, na realidade, à conclusão do ciclo solar atual e da Liberação, também, deste Sol, como do
seu Sol Interior.

***

O conjunto dos sinais se desenrolando em vocês e na superfície desta Terra, como no conjunto dos seus
Céus, não dará lugar a qualquer dúvida quanto ao que chega a vocês, no espaço de três a quatro semanas do

mês que se abre, a partir de amanhã, para vocês.
Durante este período, será conveniente observar uma série de elementos Interiores, guiando e conduzindo o
seu comportamento para adotar certo número de modificações ligadas às modificações fisiológicas do modo

de vida, do ambiente, da sociedade e do sistema global.
A Sua capacidade para ter ancorado e semeado a Luz, a Sua capacidade para estar de novo apoiado nas suas
Linhagens estelares, faz, de vocês, o elemento Liberador assistindo, assim, à Liberação dos Irmãos e Irmãs da

humanidade tendo escolhido esta Liberação.

***

Os sinais do Céu são concordantes com os sinais da Terra, do mesmo modo que eles são concordantes com
os sinais Interiores.

O Apelo do Céu e da Terra, nomeado Canto do Céu e da Terra, tendo sido, até agora, vivenciado de maneira
muito intermitente em alguns locais deste planeta, deve, pelo próprio fato da cessação das Linhas de
predação, aparecer, na totalidade, durante momentos extremamente breves, no conjunto desta Terra.

O Apelo da Luz, assim realizado, nada mais é senão o retorno à sua reconexão de origem, à sua Vibração de
origem, de vocês, Chamas Eternas, jamais tendo sido criadas e jamais tendo fim.

Saiam da Ilusão da Criação e da Ilusão do Fim.
Pela obra realizada pelo conjunto da Confederação Intergaláctica, por aquela que vocês realizaram (enquanto

ser humano lúcido tendo começado o seu retorno à Unidade ou ao seu Absoluto), pela ação do Sol e da Terra,
assim como pelos planetas interiores deste Sistema Solar, tornou-se possível, neste instante, a possibilidade

de Retorno à sua Eternidade.

***

Existem, é claro, diferentes modos e modelos desta Ascensão que está em curso.
Isso será explicado, de maneira ampla, dentro de muito pouco tempo, pelo Comandante dos Anciãos,

terminando assim o seu papel e a sua missão junto a vocês, nesta forma temporária nomeada Comandante dos
Anciãos.

É o mesmo para o conjunto das Estrelas tendo ativado, em vocês, as Estrelas e as Portas.
Pela sua Presença ao lado de vocês, e pela nossa Presença, doravante, ao lado de vocês, abre-se esse

movimento final, restituindo-os ao não movimento, ao não Criado, ao não finalizado.
Na Liberdade a mais total.

Na Vibração da consciência, como da ausência de Vibração de toda consciência, irá permanecer o que vocês
São, na Verdade.

***

Isso se acompanha (para aquele que não vive qualquer agonia da pessoa) por um sentimento de Liberdade a
nada comparável, pela percepção, cada vez mais clara e consciente, da intervenção das nossas diferentes



Forças, dos nossos diferentes Planos, em meio à sua realidade tridimensional.
Muitos de vocês serão visitados, de maneira inócua e não surpreendente, durante as suas noites, segundo as

suas Linhagens estelares.
Os seus povos (afiliados ao multidimensional da sua origem estelar, das suas diversas Linhagens) vão lhes
parecer cada vez mais evidentes, vindo, por sua vez, finalizar o que deve sê-lo em meio à sua estrutura de

Estado de Ser, desse novo Corpo Etéreo de Fogo sendo reconstituído, pacientemente, ao redor de vocês,
vestindo-os com a sua vestimenta de Eternidade, e despojando-os do manto do ser, aparente em meio a este

mundo.
 Isso que se desenrola ao seu ritmo, gradualmente e à medida que vocês penetrarem na finalidade do seu

próprio ciclo.
Diversos sintomas, explicados, eles também (referentes ao seu corpo físico, aos seus envelopes sutis, assim

como à sua Chama Eterna), irão realizar, não somente uma tomada de consciência, mas, muito mais, uma
restituição a esta Eternidade, gradualmente e à medida que vocês forem engajados nesse processo, que isso

seja a título individual como coletivo.
Eu entendo por “coletivo” partes extremamente precisas desses continentes, devendo viver (sob forma de
cascatas e de encadeamentos) a Liberação, remetendo-os, por isso, à ordem de Liberação, não ligada a

alguma evolução, mas, muito mais, a uma capacidade de alguns povos da Terra para não ficarem chocados
com a sua própria Ascensão.

Isso segue perfeitamente o cenário que lhes foi revelado, à época, durante o seu ano de 2008, pelo Arcanjo do
Conhecimento, JOFIEL (ver na coluna “mensagens a ler”) (3).

***

Basta-lhes simplesmente deixar trabalhar o que trabalha, em vocês, que isso seja o seu Coração, que isso seja
a sua Merkabah nomeada Interdimensional, coletiva ou individual, vindo se estabilizar, dentro de muito poucos
dias, no seu peito, dando-lhes a viver sintomas, sempre mais intensos, referentes àqueles que vocês já vivem.
Que isso seja no nível dos Cantos do Céu e da Terra percebidos ao nível do seu Canal Mariano, que isso seja

no nível das diversas percepções Vibratórias, Portas e Estrelas, que isso seja, propriamente falando, o
desaparecimento de percepções de segmentos deste corpo físico, assim como de mecanismos incomuns de

variações térmicas extremamente intensas, de um momento para o outro, apenas irão informá-los sobre o
término deste ciclo, em vocês, como para o local em que vocês estão, sobre esta Terra.

Lembrem-se de que quanto mais vocês aceitarem isso, e quanto mais vocês se banharem e se deixarem
banhar nesta atmosfera de Liberdade Vibratória, mais vocês serão capazes de viver a Translação da sua

consciência, em meio à Eternidade.

***

Pelo fato do trabalho conjunto realizado, não é mais realmente necessário preparar o que quer que seja de
exterior, exceto, é claro, o que vocês são, vocês mesmos.

Esta preparação irá envolver uma série de conselhos, extremamente claros e específicos, que lhes serão
comunicados nos próximos dias do seu tempo, tanto pelas Estrelas como pelos Anciãos.

Algumas recomendações lhes serão próprias, ou seja, individuais, ou então em relação direta com alguns
setores do mundo onde um dos Elementos, onde um dos Cavaleiros esteja particularmente mais ativo.

Aqueles de vocês que se voltam para a observação real dos acontecimentos da Terra percebem claramente,
sobre este globo, a distribuição dos Cavaleiros, fazendo-se de maneira simétrica em relação às linhas de

predação destruídas, situadas sob o Equador.
Isso se traduz, para os países e para as nações, por manifestações diversas e variadas, afetando, de maneira

preferencial, o que vocês nomeiam Elementos.
Algumas partes deste mundo, ainda não experimentadas pelos Elementos, vão começar a sê-lo a partir dos

dias que vão iniciar o começo do que vocês nomeiam próxima semana.

***

Lembrem-se de que o conjunto dos Elementos visa apenas a Liberação.
Só o olhar chamado da personalidade, dividido e separado, verá ali outra coisa que uma Liberação.

A lagarta vai, então, ser levada a tecer a sua crisálida, de maneira cada vez mais evidente.
Haverá, é claro, aí também, um período de adaptação e de aclimatação que poderá ser mais ou menos fácil

segundo, aí também, à sua capacidade para desprender-se, para deixar trabalhar a Luz, para abandonar o Si e
para deixar trabalhar a ação das irradiações cósmicas, atingindo, dentro de pouco tempo, o seu máximo de

eficácia, que isso seja em vocês como sobre a Terra e visível, diretamente, pela mobilização, cada vez mais
rápida, dos diferentes Elementos, em ação sobre a Terra.



***

Nada mais é solicitado a vocês senão pensar, frequentemente, em se conectar: mas isso, vocês o sabem.
Essas conexões vão se tornar cada vez mais Vibrantes, cada vez mais perceptíveis, cada vez mais concretas,

cada vez mais evidentes.
Isso irá representar, para vocês, a maneira mais comum e a mais fácil de deixar o veículo efêmero, para entrar,

sem dificuldade, no Veículo da Eternidade.
Onde vocês estiverem sobre este planeta, existe um ritmo próprio, não somente individual, mas ligado ao seu

posicionamento em um país ou em uma nação deste mundo, em função do que vocês tiverem que Liberar, em
vocês.

A simples observação do que se desenrola, tanto no nível do manto terrestre (denominado, por vocês,
vulcanismo), no nível dos sismos, no nível das inundações (nomeadas, por vocês, cobertura das terras), são
apenas a ilustração perfeita da ação dos Elementos, no nível dos diferentes setores denominados países e

nações.
Isso é para viver, portanto, em meio a grupos específicos de Irmãos e de Irmãs, segundo as suas Linhagens

estelares e segundo o que vocês nomeiam, sobre esta Terra, a raça, que é simplesmente um estado Vibratório
lembrando o que está inscrito em suas estruturas genéticas.

A modificação (ocorrendo, de maneira concomitante, no seu corpo e nos seus envelopes sutis) vai levá-los a
experimentar processos que, para vocês, são desconhecidos, relativos não somente à expansão da

consciência, mas ao contato dos mundos multidimensionais, começando, a partir de hoje, a interpenetrar,
diretamente: não somente no Éter da Terra, mas no corpo inteiro do planeta Terra, desde o seu manto até o

seu Núcleo Cristalino.

***

Os episódios de efusão do Sol, como das irradiações cósmicas vindo de Alcyone e de Sírius, irão permitir
desfazer, de maneira final, o seu confinamento.

O que vocês são chamados a viver pertence-lhes propriamente e não é dependente, de modo algum, da sua
história sobre esta Terra, mas da sua história galáctica.

A forma com que vocês acolherem a sua Herança, a forma com que vocês viverem essas revelações, e o
aspecto de Amor dessas Vibrações, irá permitir-lhes (pelo Coração, pela consciência, pelo corpo e pelo

conjunto dos envelopes sutis) encontrar-se, cada vez mais frequentemente, imersos em outra realidade, ela,
totalmente Livre e multidimensional.

Haverá então, durante esses momentos e segundo o país onde vocês estão, e segundo as suas Linhagens
estelares e a sua origem estelar, vivências que irão divergir conforme o que vocês tiverem que viver, mas que,

todos, irão convergir para o sentimento e a realidade da sua vivência de espaços interdimensionais,
conservando, para esse tempo extremamente curto, este corpo físico.

Os movimentos de vai e vem entre o que vocês poderiam nomear consciência limitada e consciência
multidimensional, irão permitir-lhes, ainda mais, tecer a crisálida deste corpo, para, quando a hora chegar,

realizar a Translação Dimensional, sem qualquer dificuldade, sem qualquer sofrimento, na maior das Alegrias e
no maior dos Amores, encontrando assim a sua memória original, muito além das memórias da encarnação

confinante deste mundo.

***

A minha ação, neste dia, além das minhas palavras, é principalmente uma intervenção Vibral, permitindo à Terra
sintonizar-se (não mais somente através da Onda da Vida, mas diretamente pela comunicação entre o Sol e a

Terra), criar um impulso que põe fim à rotação da Terra.
Isso irá ocorrer nos tempos atribuídos.

O principal sinal, que será separado por menos de uma semana em relação ao Anúncio de MARIA, será a
observação, no seu Céu, de um corpo celeste.

Esse corpo celeste exibe, é claro, uma série de efeitos aparentes referentes à ilusão deste mundo.
Mas, além disso, esse corpo celeste, considerado, com justa razão, como o Duplo do Sol, vem iniciar o

nascimento do último Sol deste Universo, deste Multiverso.
Este Nascimento é também o Nascimento de vocês na Eternidade.

 Como lhes disseram as Estrelas, nenhum Elemento, nenhum Cavaleiro pode ir contra a Liberdade daquele que
escolheu a Liberdade.

Não há, portanto, estritamente nada a temer.
Os tempos finais a serem manifestados a vocês, sobre este mundo, serão vividos em um período

extremamente curto.
O estado da sua consciência, assim como o estado do seu corpo, irá se ajustar da melhor forma em relação ao

que a pessoa poderia nomear perturbação.



O que é visto como uma perturbação é devido à pessoa.
O que é visto como uma Liberação é o efeito obtido desde a consciência Unificada ou desde o Absoluto.

Da sua capacidade, de vocês, Filhos das Estrelas e Chamas Eternas, para ancorar-se na nova realidade irá
decorrer, para o conjunto da Terra (pelo menos para as consciências humanas), a facilidade com a qual esta

consciência humana coletiva irá pôr fim ao seu próprio confinamento, de maneira final, irremediável e definitiva.

***

Os sinais no Céu, os sinais no seu peito, vão redobrar de intensidade.
A descida da Merkabah Interdimensional coletiva até o Núcleo mais profundo da Terra (o Núcleo Cristalino de

Sírius) vai ser acompanhada, para vocês, da descida daMerkabah Interdimensional pessoal (situada, até agora,
acima da sua cabeça) no interior da sua caixa torácica, finalizando, de algum modo, a Nova Aliança.

Nova Aliança vindo acolher e reunir, no seu peito, a irradiação de Sírius, a irradiação da Terra, a irradiação de
Alcyone, a irradiação do corpo celeste e a irradiação MICAÉLICA (manifestada, como vocês o sabem, pelos

meteoritos).
Isso terá, como ação e como resultado, desencadear, no seu peito, mecanismos Vibratórios extremamente

potentes que, uma vez passada a primeira surpresa, irão permitir colocar em adequação a
sua Merkabah Interdimensional individual, com o seu Sistema Estelar de origem, restituindo e precipitando, em

vocês, a memória galáctica, e pondo fim à memória deste mundo.
A duração desse trânsito (porque é bem disso que se trata) não pode ser enunciada porque cada país, cada

nação, em meio a uma escala astronômica, tem o seu próprio calendário.
Bastará para vocês, simplesmente, olhar, aí onde vocês se situam, o Elemento majoritário e deixar trabalhar

este Elemento majoritário, em vocês.

***

Novamente, este período final, esta conclusão de trânsito não necessita, da sua parte, nada mais senão estar
Presente a si mesmo, inteira e totalmente.

O conjunto das circunstâncias requeridas foi realizado, e terminou na data que eu dei a vocês que era o fim do
seu mês de julho de 2012.

O impulso MICAÉLICO, realizado em meio à atmosfera terrestre, durante esta semana que acabou de
transcorrer, permite ao Sol não mais ser freado, de maneira alguma, pelas camadas isolantes mais próximas da

Terra, possibilitando o novo semear da Luz, em sua reconexão total via Sírius, via Alcyone, via o Sol, via o
Núcleo Cristalino da Terra.

Isso irá conduzir, em um tempo considerado ideal, e correspondendo ao alinhamento preciso de alguns corpos
planetários (e sem deixar mais qualquer dúvida, naquele momento, para o conjunto da humanidade) ao fim

iminente do trânsito.
O que está chegando, como isso foi explicado, é a Ressurreição, pondo fim à ilusão da vida vivenciada sobre

este mundo.
Reencontrar a sua Herança, reencontrar a sua Origem, reencontrar as suas Dimensões, reencontrar os seus

Povos será, para vocês, a maior das satisfações, o maior dos regozijos.
Independentemente das resistências que possam existir (por negligência, pelo medo ou por esquecimento, ou

por reação), elas não poderão persistir, para alguns Irmãos e Irmãs humanos, além de um limite fixado e
extremamente específico.

A partir do momento em que os sinais celestes principais forem visíveis, então o tempo será não somente
contado, mas extremamente curto, poucos dias antes do Anúncio de MARIA.

Isso deve se desenrolar, e solicita, de vocês, ainda uma vez, o simples fato de estar, de maneira constante,
alinhados com essas irradiações.

***

Que isso seja, para vocês, o Coração, que isso seja, para vocês, a Onda da Vida, que isso seja, para vocês, o
Canal Mariano, ou o conjunto dessas estruturas, ou ainda qualquer dessas estruturas, é essencial, durante esse

tempo, ajustar-se ao ritmo da natureza, ajustar-se às modificações das necessidades do seu corpo, com
relação ao que entra, ao que sai, ao que ali transita.

O próprio corpo (mesmo aqui no mundo onde vocês estão, nesta forma e nesta Dimensão) tem uma parcela de
inteligência permitindo-lhes ajustar-se.

Este ajustamento irá se realizar sozinho, a partir do momento em que vocês ali estiverem atentos, a partir do
momento em que vocês estiverem simplesmente na observação do que vai se desenrolar, para vocês, e em

nenhum tipo de reação que seria contrária ao desenrolar do trânsito.
Vocês terão, de qualquer maneira, a possibilidade, muito rapidamente e muito simplesmente, de dar-se conta,

pela quantidade de Alegria ou pela quantidade de medo, do que acontece em vocês.



Tudo o que estiver no Abandono, tudo o que estiver na não resistência (em relação ao que lhes pedem as
diferentes irradiações, as diferentes Presenças, a inteligência deste corpo, a Inteligência da Luz), irá permitir-

lhes dar-se conta, muito, muito depressa, do caminho que vocês estão seguindo.
E, portanto, de se adaptar e de se ajustar mais rapidamente.

***

A irrupção da Luz solar, a irrupção da Irradiação cósmica, a irrupção da Irradiação d’A FONTE, a irrupção da
Irradiação do corpo celeste visível, em breve, a olho nu, irão permitir-lhes dar-se conta de que em nenhum caso
pode se tratar de destruição, mesmo aparentemente, mas, sim, da Liberação que está chegando para vocês e

em vocês.
Sendo Liberados e Libertadores, naquele momento, vocês se inserem, cada vez mais facilmente, na

permeabilidade da Vibração, na Transparência da Vibração, despojando-se (pouco a pouco, ou brutalmente,
conforme quem vocês São, conforme de onde vocês São, e conforme o local em que vocês estão sobre a

superfície desta Terra), permitindo-lhes Liberar, de maneira extremamente rápida e extremamente feliz, do que
deve sê-lo, para realizar o seu trânsito.

***

Uma série de elementos complementares serão comunicados, como eu o disse, pelos Anciãos e pelas
Estrelas.

Não me cabe entrar nesse tipo de detalhes pessoais, mas, muito mais, traçar para vocês esse quadro dos
tempos finais, ligados ao trânsito, à Ascensão da Terra e à Ascensão de vocês.

Tudo o que vai se desenrolar, em vocês como ao redor de vocês, tem um sentido.
Mesmo se vocês não perceberem o significado, cultivem a confiança no que vocês São, a confiança na sua

Origem estelar, nas suas Linhagens estelares, na Luz, n’A FONTE, e na sua Consciência Unificada.
Ao dar cada vez mais peso à influência desta Luz, à influência do seu lado eterno, vocês irão constatar, muito

facilmente, que o lado efêmero vai desaparecer, cada vez mais, da sua consciência e do que vocês nomeiam a
vida.

Eis os poucos elementos que eu tinha para dar a vocês.
É desejável agora, nesta hora precisa, todos juntos, aqui presentes, estabelecer o que eu falei.

Eu lhes peço então, na Presença de MARIA e de MIGUEL, na Presença de vocês (enquanto Filhos Ardentes
do Sol), para revelar a totalidade do Manto Azul da Graça, da irradiação de Sírius, na superfície deste planeta e

não mais somente nas suas profundezas e no seu Núcleo.
Isso, eu retransmito, para vocês, desde a ação (em concerto, global e total) da Confederação Intergaláctica

dos Mundos Livres que vai trabalhar, dentro de dois minutos.
Eu lhes proponho então fazer esse Silêncio, em vocês, e permanecer, juntos, na Unidade da consciência, no

Absoluto de quem vocês São, para acolher.
Isso vai começar.

Eu lhes peço um momento de comunhão durante os próximos dez minutos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SÉRÉTI, Guia Azul de Sírius, Embaixador, neste dia, da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres.

Compartilhemos, juntos, a Dádiva da Graça do Manto Azul e permitamos, juntos, àMerkabah reencontrar o seu
lugar original no seu Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres reverencia vocês, em sua totalidade, pelo Amor
Livre, aquele da Eternidade, aquele da Alegria Eterna.

Que a Paz esteja em vocês e seja a sua Morada.
SÉRÉTI os saúda e lhes diz: bom Retorno.

Até logo.

************



1 – Mensagens de SÉRÉTI
http://www.portaldosanjos.net/2010/12/sereti.html

*

2 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html

*

3 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

***

Mensagem do Venerável SÉRÉTI no site francês:

http://autresdimensions.info/article7c08.html

http://autresdimensions.info/pdf/SERETI-30_septembre_2012-article7c08.pdf

30 de setembro de 2012
(Publicado em 1º de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

  
***

Colaboração dos áudios: Louis Geary e André Meira
http://lestransformations.wordpress.com/

http://www.mestresascensos.com/

************

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_...

~ SENTIR-SE SER UM ~~ SENTIR-SE SER UM ~

Eu sou GEMMA GALGANI. 
Eu venho me exprimir, em vocês, enquanto Estrela UNIDADE. 

Permitam-me, primeiramente, deixar exprimir, e lhes exprimir, a Graça do nosso encontro.

... Partilha do Dom da Graça ...

O que vou lhes transmitir poderia ser, de algum modo, uma sequência do meu testemunho pessoal da Unidade,
quando da minha vida (ndr: ver sobre este tema as intervenções de GEMMA GALGANI de 10 de agosto de

2011, 23 de agosto e 2011 e 15 de setembro de 2011) (1). 
Eu vou, pelas palavras e pela Vibração da minha Presença, e da de vocês, tentar transmitir-lhes o que

acontece, no momento em que vocês sentem Ser Um.

GEMMA GALGANI - 1o. de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-N7K8JGjnQ5E/UwYNkMYauaI/AAAAAAAAEK8/5Qd9mew9NuQ/s1600/000+GEMMA+-+01.10.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_GEMMA_GALGANI.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Pois o que se desenrola, em vocês, sobre este mundo, essa colocação na presença do que MA chamou de
amor projetado e de Amor Consciência (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 1o. de outubro de 2012)

(2), é o seu próprio Encontro com Vocês mesmos, na sua Unidade e na sua Eternidade. 
É claro, existe uma série de sinais, que são os sinais do apelo, eu não vou retornar a isso (quer sejam as

modificações corporais, quer seja o aparecimento das Vibrações e das Presenças ao seu lado, quer seja o seu
Som Interior que se modifica, no Canal Mariano). 

Em resumo, quaisquer que sejam as manifestações (e mesmo além dessas manifestações), sentir-se Ser Um
poderia ser definido como o Casamento com CRISTO, o Casamento com Você mesmo, na Eternidade e no

Estado de Ser, o Casamento com o conjunto da Criação, o Casamento de Liberdade e de Liberação.

***

Sentir-se Ser Um pode ocorre tanto nos seus instantes e momentos de Comunhão (cada vez mais) como nos
seus momentos de meditação, de oração ou de Alinhamento. 

É o momento em que se vivem as Comunhões, as Fusões, e também, agora, as Dissoluções. 
Nos momentos que a Terra vive, esse Encontro é, para todos, para cada um.

Reconhecê-lo não causa qualquer problema, nem requer qualquer esforço, pois sentir-se Ser Um se
acompanha de tais modificações da consciência ordinária, que não dá lugar para pairar dúvida alguma. 

Nenhum lugar é possível para a dúvida, por que a Comunhão à Unidade, a Comunhão à Presença (a sua, como
do Duplo, como de CRISTO, como da Luz) põe fim à separação, põe fim ao sentimento de estar isolado e

confinado. 
É então a Consciência que, primeiramente, vive a sua própria Liberação. 

Os sinais do Céu e da Terra são apenas testemunhos, eles também, desse Encontro. 
A Terra alcança a sua Unidade, o seu acesso multidimensional, da mesma maneira que vocês.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais ser dividido, não mais ser separado, não mais exprimir, manifestar ou conceber a
dualidade. 

É sair de qualquer sistema de confinamento. 
É provar a Alegria, que é vivida como uma consumação: consumação da Revelação, consumação do que

sempre esteve aí, e que estava oculto, escondido, pela pessoa, pelos sonhos, e pelas ilusões de cada um.
Sentir-se Ser Um, é não mais sentir limite, nem desse corpo (no qual vocês estão), nem da sua Consciência,

nem de qualquer ideia. 
É o momento em que o mental nada mais pode lhes ditar. 

É o momento em que qualquer emoção e qualquer reação estão ausentes. 
O corpo pode estar paralisado, o Som pode se amplificar no seu Canal Mariano, ou uma das Irmãs ou um

Arcanjo pode estar ao seu lado. 
Alguns encontros noturnos são também convites para sentir-se Ser Um. 

Todos esses estados, todas essas experiências, são levadas a aparecer ou a se generalizar, e a se amplificar,
para todos os Irmãos e Irmãs da Terra. 

É claro, há entre nossos Irmãos e Irmãs, aqueles que já estão nessa vivência.

***

Sentir-se Ser Um, é escapar a qualquer condicionamento, é Ver Claro, a propósito de tudo, como sobre tudo. 
E é, sobretudo, não mais ser afetado pelas circunstâncias, também aquelas referentes ao seu corpo no qual

vocês estão: que pode ser Transfixado por uma dor, sem que a consciência seja alterada. 
Até agora, a consciência do corpo estava tão agarrada a esse corpo, que qualquer dor e qualquer sofrimento

podia ser vivido, e era vivido, como uma alteração da própria consciência, nesse corpo, pela dor.
Sentir-se Ser Um, é não mais ser afetado por essa consciência do corpo. 

Isso não quer dizer rejeitar esse corpo, por que ele é portador do que vocês São, mas sim, recolocá-lo no seu
lugar correto: um estado particular, e limitado, da Verdade do seu Ser real.

***

Sentir-se ser Um, é fundir-se na Luz, nessa Luz Branca, onde mais nenhuma forma é discernível, onde
nenhuma das limitações pode aparecer.

Sentir-se Ser Um é um momento em que um estado de Plenitude aparece (que é chamado a ser o prêmio
diário, se vocês o aceitarem) do que vocês São, sobre este mundo.

Sentir-se Ser Um põe fim, também, a qualquer marcha, a qualquer questão, a qualquer espera.
Sentir-se ser Um, e exprimir essa Unidade, é estar nesse Amor Consciência, que se instala de maneira cada



vez mais potente. 
É não mais ser afetado pelo que, antes, afetava vocês.

***

Sentir-se Ser Um é um estado de Potência total do Amor. 
Essa Potência não se apoia em nenhum poder, mas simplesmente, sobre a evidência da sua natureza. 

O Impulso da Luz, desde a Liberação da Terra, e desde o desaparecimento total das linhas confinantes, e a
Liberação, também, das suas rodas de energia situadas na parte inferior do corpo, deixa-se sentirem-se Ser

Um, cada vez mais frequentemente, cada vez mais intensamente. 
Fundir-se na Luz Branca, fundir-se na Unidade, é se beneficiar dessa Inteligência da Luz, que vai transformar

suas vidas (sobretudo nestes tempos particulares da Terra), que vai, se vocês aí estiverem submetidos,
transformar a ação/reação em Ação da Graça.

Sua vida irá se preencher de tudo o que é necessário, em vocês. 
Além da satisfação dos sentidos, além de qualquer compreensão e de qualquer conhecimento, encontra-se
esse estado, onde sentir-se Um, sentir-se Ser Um, vai se tornar cada vez mais potente, em relação a este

mundo. 
É descobrir um Espaço e um Tempo (fora do espaço habitual e do tempo habitual) onde se desenrola a vida,

aqui, aí onde vocês estão.

***

Sentir-se Ser Um os alimenta, e os alimenta sob todos os pontos de vista.
Sentir-se ser Um, é ser recoberto, literalmente, no nível de cada célula, de cada parte sutil desse corpo, pela

Luz. 
E a Luz é o alimento que vem modificar totalmente os seus mecanismos corporais, como os seus mecanismos

de funcionamento. 
Essa Luz é alimento, por que ela os alimenta realmente. 

Ela alimenta até mesmo esse corpo. Isto se refletindo, como talvez vocês saibam, e talvez vivam, pelas
modificações indispensáveis do que entra no interior desse corpo. 

Uma das minhas Irmãs Estrela vai lhes falar muito mais do que eu sobre isso (ndr: intervenção de
HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (3).

***

Isto ao que eu os convido, isto ao que os convida a Luz e o Amor, é para, cada vez mais frequentemente,
sentir-se Ser Um. 

Isto não é mais somente um apelo da Luz (tal como nós tínhamos definido a vocês, há muitos meses), mas é
verdadeiramente um convite, um convite da Luz, para Ser a Luz, que é o que vocês São. 

E esse apelo vai se tornar muito potente. 
A tal ponto, que a um dado momento, estritamente nenhuma Irmã, nenhum Irmão, de qualquer subordinação

que seja, poderá ignorá-lo. 
Então, é claro, aqueles que ainda têm crenças irão chamar a Luz de diferentes maneiras, e de diferentes

nomes, segundo a sua própria experiência.  
Mas além da experiência, além das crenças, o que será vivido irá se impor por si mesmo, como uma evidência,

como um convite, o mais maravilhoso que lhes possa ser endereçado. 
Isto não é mais, então, somente um apelo à Luz, um apelo à Unidade, mas, sim, a instalação da Unidade. 

A instalação da Unidade faz desaparecer, em vocês, a dualidade, qualquer dualidade. 
Da mesma maneira que ela fará desaparecer as dualidades inscritas neste mundo, todos os conceitos que têm

governado as vidas, desde um certo tempo, sobre esta Terra.

***

Sentir-se Ser Um, é não mais resistir ao Amor. 
O que não é reivindicá-lo, ou buscá-lo, é aceitar Sê-lo, realmente, além de todas as contingências desse corpo,

dessa vida. 
A Luz torna-os Transparentes, ela os torna Potentes. 

Potentes no Amor. 
Não potentes em uma vontade ou na expressão do que é limitado, mas Potentes no seu ilimitado, neste sentir,

nesta percepção de: Ser Um.

***



Sentir-se Ser Um, não é uma crença, não é uma ideia: é a vivência, clara e direta, da Consciência podendo se
manifestar (como vocês sabem, como eu repeti) no nível de sintomas do corpo, mas que não são os sinais e

os testemunhos. 
É o momento, em que a Consciência se redescobre, como lhes disse o Ancião IRMÃO K, Livre e Autônoma,

sem separação e sem divisão, em vocês, como com o resto do mundo (ndr: ver em particular, sobre este tema,
as intervenções de IRMÃO K de 1o. de abril de 2011 e de 03 de julho de 2011) (4). 

Seja o que for que se deixar ver e viver este mundo, vocês veem além das aparências. 
O olhar não será mais aquele de uma pessoa separada, mas o olhar do que vocês São.

***

Sentir-se Ser Um, é manifestar a Unidade, é manifestar o Amor, essa manifestação não depende de nenhum
querer, de nenhuma decisão, nem de nenhuma interpretação. 

É provar e viver o Amor, como uma onda inesgotável, como muitos de vocês já viveram, através da difusão da
Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça. 

E é claro, sentir-se Ser Um, é, além de qualquer subordinação religiosa, Fusionar com o Princípio Eterno. 
Então, quer vocês chamem de KRISHNA, de CRISTO, de BUDA, não importa, isso não é senão um nome,

mas é, sobretudo, um estado indizível, de reencontrar a Natureza profunda, e real.  
É aceitar que essa Natureza, real e profunda, no nível deste tempo coletivo da Terra, faça desaparecer tudo o
que era falso, tudo o que era resistência, tudo o que não era real, e que não era Amor, mesmo apoiado por um

traço de Amor.

***

Quando vocês se sentem Um, quando vocês se sentem Ser Um, o sentimento de separação desaparece,
totalmente. 

Isso pode ir, como já foi expresso, como o desaparecimento, real, do próprio sentido da sua identidade sobre
este mundo. 

Substituído pelo que vocês se tornaram, essa Memória Galáctica, contendo tanto as suas Linhagens, como a
sua Origem, como o seu Encontro com os Mundos já Unificados, como aqueles que jamais estiveram na

dualidade. 
É fazer os encontros, mas esses encontros não se inscrevem através de um interesse pessoal ou social, mas

é o Encontro, o excepcional e o Único. 
Seja o que for que o seu cérebro vai dizer a vocês, e colocar em palavras, serão apenas palavras, em relação a

esse sentir Ser Um, que é a Verdade.

***

Todo este período que antecede o Anúncio de MARIA visa, de algum modo, deixá-los aperfeiçoarem-se pela
Luz. 

Vindo não somente transformar a ilusão da pessoa, mas, no fim, fazê-la desaparecer completamente, em um
ato de Dissolução e de Ressurreição.

As percepções que se deixam viver, nesse sentir Ser Um, estão bem além de qualquer ideia, de qualquer
pensamento, de qualquer projeção, é claro. 

É reencontrar, de algum modo, o seu estado Natural, que não é afetado por qualquer elemento, que não seja
ele. 

Muitas manifestações são esperadas, nesse corpo, como na sua pessoa, como neste mundo. 
Da sua capacidade para não ser essas manifestações do Encontro (sobretudo, do ponto de vista da pessoa e
do mundo), mas, bem mais, de Ser do ponto de vista da sua Eternidade, e da Verdade além deste mundo, isso

será extremamente facilitado para vocês.
Lembrem-se de que a resistência será sempre um medo e um sofrimento, e que o Abandono à Inteligência da
Luz, e o Abandono do próprio Si, serão uma grande Leveza, uma grande Paz, e, sobretudo, uma Completitude

a nenhuma outra comparável.

***

Sentir-se Ser Um, é viver a Unidade, em sobreposição com esta dualidade, até o momento em que a Unidade,
pela intensidade da sua Luz e do seu Amor, irá limpar toda zona de Sombra, e todo mundo ilusório. 

Aquele que se Abandona à sua Unidade, aquele que Abandona, até mesmo, o Si, viverá, cada vez mais
frequentemente, o estado de Graça. 

Onde a vida torna-se evidência, mesmo privado de tudo, por que a vida não está mais limitada, então, à
consciência desse corpo ou dessa pessoa. 



E quando essa Unidade é vivida, quando esse Amor Consciência é vivido, quando essa Autonomia e essa
Liberdade são vividas, não existe nada, no nível da consciência (do corpo como da pessoa), que possa

continuar a se opor, ou a desviar o que quer que seja do que vocês São.
Em meio a esta Graça, não pode existir a menor falta, a menor anomalia, o menor vazio. 

No que vive este mundo, sentir-se Ser Um é, verdadeiramente, um estado de Integridade, total. 
É o momento em que todas as ilusões caem, as suas como as do mundo, e outras. 

Sem julgamento, mas em uma espécie de compaixão, não afetada pelas emoções, daquele que, agora, está
Liberado e que, mesmo se estiver presente sobre este mundo, já não é mais deste mundo.

***

O Encontro da Luz com esta densidade da Terra, o Encontro com a Unidade, com a Presença, e com o que
vocês São, é o único elemento capaz de realizar esta mudança Dimensional, sem noção de perda e de

sofrimento, sem noção de pesar. 
Pois Ver Claro sobre a Realidade e a ilusão (que confere a Unidade) permite privar-se mais rapidamente da

ilusão, e de qualquer efêmero, por que não há mais Desconhecido.
Então, não é a Passagem do conhecido ao Desconhecido, mas, sim, essa Transformação (que está em curso,

atualmente sobre a Terra) que realiza este trabalho. 
O Desconhecido desvelando-se, não pode mais haver medo desse Desconhecido, nem dúvida, nem pesar,

referente ao que passou e desapareceu. 
A Memória Galáctica é bem maior e vasta do que uma memória inscrita no tempo desta Terra, refente às suas

vidas passadas. 
A memória da ilusão vai então apagar-se diante desta Memória Galáctica e integral, onde a Eternidade se

inscreve.

***

Se vocês aceitarem tudo o que acontece, nesse momento, em vocês e sobre a Terra, se vocês disserem um
“sim”, sincero e massivo, nada mais poderá ser como antes, para vocês, como para a Terra. 

O que acontece, em vocês, como sobre o mundo, é a mesma coisa. 
Quer a ação dos Elementos lhes apareça por imagens, ou quer a ação dos Elementos apareça em vocês, não

há estritamente qualquer diferença.
Sentir-se Ser Um os faz sair, cada vez mais facilmente, de todas as ilusões, sem pesar, sem tristeza, sem

perda, e sem sofrimento. 
O que era desconhecido vai tornar-se conhecido para vocês, se já não for fato.

Conhecendo esse Desconhecido, seja qual for o choque experimentado, não haverá mais a possibilidade de
se perder, ou de se perder novamente, na dualidade, ou em qualquer ilusão.

***

A Luz os convida, de fato, agora, a Ser o que vocês São, na Eternidade. 
Ela os convida a Reconhecerem-se, de maneira cada vez mais evidente para vocês. 

Através do fato de sentir-se Ser Um, e de viver a Unidade, através da Alegria, do Samadhi, ou do Êxtase. 
Quando o Desconhecido lhes for totalmente conhecido, vocês vão rir do que lhes era conhecido antes, em

meio a ilusão.
Mas apreendam, também, que muitos dos Irmãos e das Irmãs não terão a oportunidade de vivê-lo por

antecipação, como vocês. 
E é aí onde vocês se tornam importantes. 

Não querendo ajudar ou salvar seja quem for, mas, simplesmente, mostrando-se tal como vocês São, em
Verdade. 

E mostrando-se tal como vocês São, em Verdade (na sua Unidade, na sua Presença, no Absoluto, no que lhes
é doravante conhecido), então, vocês serão, de algum modo, os famosos Libertadores da Terra: uma Luz que

brilha na noite (a noite da pessoa apegada a ela mesma, a noite do mundo apegado a ele mesmo, à sua
história, à sua memória). 

Mas a Terra, também, reencontra a sua Memória Galáctica, e a Memória Galáctica não tem o que fazer da
memória histórica, neste mundo.

***

Sentir-se Ser Um, viver a Unidade, manifestá-la, é, é claro, ser absorvido, na totalidade, por essa Unidade. 
E nessa absorção, nessa Liberdade, nessa Liberação, todos os jogos da dualidade apagam-se sozinhos, para

vocês, como para o mundo: eles não podem mais se manterem. 
O que era coerente, há ainda algum tempo, entrará em incoerência total. 



O que era desconhecido tornar-se-á conhecido.
Aí está a Transição. Aí está a Crucificação e a Ressurreição, a sua, como a do conjunto deste Sistema Solar. 

O único receio vem da pessoa. 
O único receio vem da consciência desse corpo. 

O único medo está inscrito na sua história, mas vocês não São a sua história, sobre esta Terra.

***

É a isso que vocês estão convidados. 
Por que este convite poderia ser denominado o mais belo dos presentes, mas, em última análise, isto não é

senão uma justa atualização da Luz. 
O desaparecimento das sombras, das ilusões, de todas as dualidades, de todas as ligações, de todas as

predações, acontece para a sua Liberdade. 
Somente a pessoa pode ver aí um sofrimento, ou um rompimento. 

Por que o que se refere ao que vocês São, não é nem afetado, nem referido por esse rompimento. 
A Luz, o Amor, chamam-nos para exprimir o Amor e a Luz. 

Exprimir o Amor e a Luz é desaparecer de todas as expressões errôneas deste mundo.

***

Eu me proponho, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, para viver uma partilha da Graça.
Eu sou GEMMA GALGANI, Estrela UNIDADE, em vocês.

... Partilha do Dom da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, e eu lhes digo até logo.

************ 

1 - GEMMA GALGANI (10.08.2011, 23.08.2011 e 15.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-23-de-agosto-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/gemma-galgani-15-de-setembro-de-2011.html

*

2 - MA ANANDA MOYI (01.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html

*

3 - HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

4 - IRMÃO K (01.04.2011 e 03.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-3-de-julho-de-2011.html

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121001_-_MA_ANA...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, dignem-se de acolher a minha Presença antes que eu comece a falar.

E eu irei falar, hoje, de elementos que, certamente, já foram dados por mim mesma, mas mais para inserir no
que vocês vivem, agora e doravante, sobre esta Terra.

Eu trarei essas palavras para a sua reflexão, muito mais do que para a sua compreensão.
Elas serão levadas, é claro, pela minha própria Presença e a até o seu Coração.

Primeiramente, estabeleçamos um momento de Paz, um momento de Alegria e um momento de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Os tempos que se desenrolam, sobre esta Terra, para vocês, hoje, vão fazê-los passar, se isso já não ocorreu,
do amor projetado que a pessoa conhece, ao Amor Consciência, realizado pela Consciência, além da

pessoa, pelo Si, pela Última Presença ou pelo Absoluto.
A falta de Amor está tão inscrita na pessoa pois ela sempre vai procurar provar, sentir, este Amor.

A maneira de prová-lo, mais frequentemente, é então prezar, amar, sentimentalizar o objeto da atenção da
pessoa através das ligações de sangue, através de uma decisão afetiva, através de todas as atividades.

***

A falta de conscientização do Amor Consciência cria (ipso facto, nos seus termos) esta projeção do amor.
Projeção do amor que vai guiar o conjunto das relações do homem.

Então, é claro, o amor projetado decorre de relacionamentos, ele decorre de um ideal, quer seja social,
religioso ou espiritual.

E, no entanto, no oriente, é altamente aconselhado tentar encontrar e provar este Amor através do que é
denominado Bhakti Yoga ou Yoga da Devoção.

No ocidente, também, vocês tiveram muitas Irmãs e Irmãos que (através, no entanto, de modelos ditos
religiosos) conseguiram esquecer-se de si mesmo, de tanto projetar o Amor, que eles se esvaziaram

totalmente da sua pessoa.
Graças à Humildade, graças à Simplicidade, as Estrelas que vocês conhecem descreveram a vocês o caminho

delas sobre este mundo.
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***

Então, o amor projeção, que é a norma, na humanidade que todos nós conhecemos, não é o Amor
Consciência.

Eu já falei sobre isso.
A diferença, além das Vibrações percebidas e sentidas, expressa-se totalmente por uma outra consequência.
Pois o amor projetado sempre será dependente de um objeto exterior, de um sujeito exterior a si mesmo: quer

objeto, este sujeito, seja uma ideia, um pensamento, um modelo que existiu.
O amor projetado é, de algum modo, uma garantia moral que vai nos fazer definir o contexto das nossas

adesões amorosas, das nossas adesões afetivas, e das nossas adesões sociais, e até mesmo nas atividades.
Este amor projetado é sempre condicionado e condicional, exceto, como eu já disse, nos raros casos de Irmãs
e de Irmãos que tanto se esqueceram no amor projetado, que a pessoa acabou por desaparecer: houve uma
tal sede de identificação com um modelo, que isso seja um grande Santo, que isso seja CRISTO ou qualquer

outra manifestação sensível sobre esta Terra (seja qual for a realidade, aliás).

***

O amor projetado é sempre um ideal.
Ele depende sempre do que pode ser compreendido, do que pode ser conhecido, e até mesmo percebido, no

campo da consciência dissociada da própria pessoa.
E, no entanto, nenhuma pessoa, nenhuma Irmão, nenhuma Irmã, sobre esta Terra (mesmo o mais oposto ao
mundo espiritual invisível), poderia conceber a sua vida, totalmente, sem qualquer amor, sem poder projetar o

mínimo amor.
A natureza do homem (e o próprio esquecimento da sua Essência, pelos diferentes Véus da ignorância)

permite e realiza, por si só, essa necessidade de projetar este amor.

***

Esta projeção de amor, exceto em casos extremos, sempre é apenas o reflexo de uma deficiência, de uma
falta de conhecimento de si mesmo.

Enquanto existir a necessidade de projetar, de maneira específica (em um objeto ou um sujeito, em uma
crença, em um sistema, seja qual for), o amor, é evidente que, na maior parte e na maioria dos casos, não pode

ser vivenciado o Amor Consciência.
Se excluirmos os raros casos que eu descrevi, hoje, este mundo, esta civilização, esta humanidade na qual

vocês ainda estão encarnados, vai aprender a passar do amor projetado (oriundo de uma falta) ao Amor
Consciência (oriundo da Plenitude da sua Essência).

Os diferentes mecanismos que, talvez, vocês tenham vivenciado, há alguns anos ou muitos anos, conduzem-
nos, hoje, a esta etapa.

Uma etapa, que como vocês sabem, é final, que vai demonstrar-lhes, a vocês mesmos, onde vocês estão, em
relação a um reconhecimento do que vocês São, na vivência do que vocês São.

***

O amor projetado, decorrente de uma falta, é sempre portador de um medo, quer seja o medo da ausência de
Luz, quer seja o medo da perda do objeto, do sujeito ou da não realização de um objetivo, seja qual for.

Este amor é, portanto, dependente.
Ele é dependente de outras faltas: das faltas do outros sujeitos, dos outros Irmãos e Irmãs que estão

encarnados, da falta também da possibilidade de, realmente, viver a ausência de separação entre o sujeito e o
próprio objeto (objeto do desejo ou objeto do amor).

***

O amor projetado sempre vai funcionar em resposta a uma dificuldade, de maneira bem inconsciente, na falta
de reconhecimento do que se É, e, portanto, na falta de amor intrínseco da própria consciência.

Pois a natureza da consciência, no Ser como no não Ser, como na natureza do que contém a consciência, é
Amor, e absolutamente nada mais.

O que é natural e espontâneo nas Dimensões que são outras do que a de vocês.
Nós vivemos isso, permanentemente, como um estado natural onde o Amor não tem que ser procurado, nem



buscado, nem provado, nem mesmo desenvolvido, nem sequer ampliado porque o Amor está, de toda a
Eternidade, estabilizado: não há que evoluir, não há que progredir, ele está estabelecido na perenidade, na

Eternidade.

***

Coisa, é claro, que o amor vivenciado em um corpo, através da pessoa, jamais poderá estabilizar porque todos
nós sabemos que o amor humano, seja qual for o seu objeto, é sempre flutuante.

Ele não se expressa do mesmo modo em função das circunstâncias.
Ele não é idêntico a ele mesmo, a cada dia, mesmo para o ser mais querido.

Este amor está, como todos vocês sabem, sujeito a desaparecer, através de um luto, através de uma
separação.

Através das circunstâncias da vida, um amor aumenta e desaparece por que tudo o que aparece, sobre este
mundo, aumenta e diminui e desaparece, enfim.

Mesmo sendo efetivamente mais agradável viver cercado de amor e manifestando o amor (mesmo projetado)
do que viver sem amor, um como o outro, em última análise, revelam a sua insuficiência e a sua incapacidade

para matar a sede da consciência.

***

Enquanto a consciência não for reconhecida, na sua própria natureza, como Amor, enquanto houver uma
identidade que persiste, enquanto houver uma orientação do amor (mesmo se isso for nobre, como amar os

seus filhos e os seus pais), não pode ali haver Amor Consciência.
Pois o Amor Consciência faz perceber, instantaneamente, que nada há a projetar, já que a Essência de cada

Irmão, de cada Irmã, de cada marido, de cada mulher, de cada criança, que seja a sua ou não, é habitada pela
mesma Essência e pela mesma natureza de Amor.

Aquele que conscientiza isso (não como um ideal, não como um progresso a realizar) não tem mais
necessidade de projetar seja o que for, porque o Amor emana dele, porque ele encontrou o que ele É,

realmente, além da pessoa, além da própria consciência, algumas vezes.
E isso não cria, em absoluto, nem as mesmas circunstâncias de vida, nem as mesmas satisfações Interiores.

***

O Amor Consciência proporciona uma Alegria.
Há uma intensidade de descobrimento e de desdobramento deste Amor Consciência indo, como vocês

sabem, até a Morada da Paz Suprema, Shantinilaya, coisa que jamais pode realizar, é claro, o amor projetado.
Seja qual for a relação ideal que vocês construíram (com uma pessoa ou com um sistema religioso), seja qual

for o seu objetivo, o próprio fato de impor uma meta, cria a projeção em si.
Então, excluindo os poucos e raros Irmãos e Irmãs que conseguiram tamanho esquecimento de si nesta

devoção, tornando-se Santos (em todas as religiões, em todas as culturas, em todos os países), é preciso
bem admitir que, para a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs, este amor será sempre condicionado pela

própria pessoa e, portanto, por um Efêmero.

***

O Amor jamais poderá ser efêmero porque o Amor é a natureza que subtende a manifestação, a Criação, o
sonho, e até a Ilusão.

Tomar consciência disso é sair, enfim, das angústias do medo do abandono, da perda, é estabelecer-se na
natureza imutável da Consciência e por vezes, até mesmo, no não Ser e na a-consciência.
É essa passagem que vocês estão prestes a realizar, no que se refere à sua consciência.

Então, é claro, passar de um ao outro, não ocorre sempre de maneira fácil, por que os dois não podem
coexistir ao mesmo tempo.

Então, se o conjunto da sua vida foi construído neste amor projetado, mesmo em um ideal nobre (que isso seja
os seus pais, os seus filhos, as suas profissões, as suas relações, sejam quais forem), ser confrontado

(porque, para a pessoa, isso é um confronto) com o Amor Consciência, vai colocar em resistência, de algum
modo, a sombra deste Amor Consciência que é o amor projetado, e o amor projetado vai se revelar a vocês

como um freio, um vínculo, um apego.

***



Portanto, é claro, como isso foi repetido em várias ocasiões, não é questão de se livrar desses amores
projetados, sejam quais forem, mas, muito mais, de compreender os mecanismos que levaram à projeção

deste amor, para vocês, e de compreender os mecanismos que vocês vivem no Amor Consciência.
 Porque, um, vocês tomam, e o outro, vocês doam.

Então, é claro, se vocês forem capazes de tudo doar, de deixar-se tomar, na totalidade, vocês irão chegar,
inevitavelmente (como alguns Irmãos e Irmãs que mostraram isso pelo seu exemplo de vida), no Amor

Consciência, na Luz e na Eternidade.
Mas, muitas vezes, as resistências da pessoa estão aí, precisamente, para fazer obstáculo ao Amor

Consciência.

***

Durante este período onde se sobrepõem e se encavalam duas consciências (no qual vocês têm, certamente,
agora, as manifestações de que os Anciãos lhes falaram longamente), o importante é também o mecanismo

que se desenrola na sua consciência.
O amor projetado, mesmo o mais nobre, é então dependente das circunstâncias, ele é dependente do que se

vive neste mundo, mesmo um amor para os mundos espirituais.

***

O Amor Consciência, este estado de Ser, os faz sair e lhes mostra, justamente, as zonas de apego do amor
projeção.

É por isso que, desde algum tempo, nós havíamos também insistido sobre os dois únicos estados possíveis: o
Amor ou o medo.

Pois o amor projetado (mesmo, ainda uma vez, o mais bem sucedido e o mais nobre) apenas reflete, lembrem-
se disso, a falta de conhecimento do Amor Consciência, do que todos nós Somos, além da pessoa, que é

Eterna, que jamais progrediu, que jamais se moveu, que não tem necessidade de qualquer evolução, nem de
um simulacro de ritual, seja qual for.

***

O Amor Consciência é um estado.
O amor projetado é uma ação e um ter.

Passar de um ao outro é, exatamente, desde a dissipação das últimas Linhas de predação da Terra, a
oportunidade única de tomar esta consciência e de observar, realmente, enquanto observador da sua própria
vida, não para julgá-lo, não para condená-lo, não para mudar alguma coisa, mas para ver, com Clareza, com

Precisão e Lucidez, os comportamentos e o conjunto de condutas que vocês têm na vida de vocês.
Não, somente, é claro, em relação aos seres amados que fazem parte da sua vida, ou às suas atividades, mas,

muito mais, para observar a diferença de resultado.

***

O amor projetado, mesmo ideal, é uma dependência.
O Amor Consciência reflete (quer seja para uma religião, quer seja para uma espiritualidade, quer seja para o

próprio ser amado), produz e proporciona um sentimento de leveza e de desprendimento, onde não pode
existir o mínimo medo e a mínima interrogação.

E, sobretudo, o Amor Consciência os faz perceber que não há diferença entre o ser amado e aquele que vocês
mais destetariam no mundo, porque a Dualidade desaparece e porque o Amor Consciência não é mais afetado

pela noção de uma pessoa e pelo lugar desta pessoa em relação a vocês, em relação à sua vida.
Naturalmente, o que é deixado se ver, sobre este mundo, neste final extremo de Kali Yuga, é a manifestação

de amores projetados, quer seja através do ódio entre os povos, entre as sociedades, entre as raças.

***

Tudo isso é apenas a ilustração da incapacidade para reconhecer o Amor Consciência como a única Verdade,
e como o único estado possível do Ser.

Então, o ser se afunda no ter, afunda-se na negação, afunda-se nas resistências, as opacidades vindo, de



algum modo, atritar as zonas dolorosas, as zonas de falta que tem por nome: medo, abandono.
Aquele que está no Amor Consciência, independentemente dos estados e das experiências de Paz,
de Samadhi, de Alegria, não é afetado, de maneira alguma, pelo que acontece em meio à pessoa.

O mesmo Amor é vivenciado, não mais como uma projeção ou como uma condição, mas, na totalidade, como
um florescimento total do Ser.

***

O que acontece, neste momento (o fim das Linhas de predação, o conjunto dos processos Vibratórios
energéticos que vocês empregaram e ativaram), os faz passar esta Porta Estreita.

O momento da Ressurreição é iminente, para o conjunto do coletivo da humanidade, para o conjunto dos
Irmãos e das Irmãs que, mesmo por enquanto, nadam ainda neste amor projetado, neste amor de contradição

e de oposição.

***

Descobrir isso poderia ser denominado, na sua terminologia, o Despertar.
É a conscientização da não separatividade, é a consciência do “Eu Sou” e do “Eu Sou Um”.
Esta etapa primordial faz parte do que A FONTE havia nomeado o Juramento e a Promessa.

É isso que os coloca frente à sua Eternidade e que deixa-se ver para vocês, sem qualquer julgamento, os
momentos em que vocês estão no amor projeção (por que dependente do seu bem-estar pessoal, dos seus

engajamentos, sejam quais forem), os momentos em que vocês estão no Amor Consciência que é a sua
natureza e que escapa de vocês, preenchendo-os de Felicidade, de Paz, de Alegria, de Samadhi, ou mesmo

de Êxtase.
Naquele momento, o próprio conceito de uma pessoa não existe mais.

A Transparência e a Humildade são vivenciadas de maneira total.
Não existem mais zonas de sombra, ainda menos de medos ou de elementos de interrogação referentes à

natureza do que É.
Perceber isso pode, efetivamente, ser um choque para aquele cuja vida foi voltada, ou para o amor projeção

ideal de uma sociedade humana melhor, de um mundo melhor, ou para uma religião autêntica.
Qualquer busca é também uma projeção, como diria o seu tonitruante parceiro do Absoluto (ndr: BIDI):
enquanto vocês buscarem, há projeção, e enquanto houver busca, há ilusão do conhecimento que, na

realidade, é apenas ignorância.

***

Eu lhes falei também, há mais de um ano, da reversão da alma, voltada para a matéria, que se voltou para o
Espírito.

Isso é exatamente o que ocorre no momento do encontro com a Luz Vibral, com a natureza da Consciência,
com o Amor Consciência.

Quando este Despertar acontece, para muitos de vocês que nos escutaram, e que vivenciaram as Vibrações,
vocês sabem muito bem disso.

Mas vocês sabem também, quando esta Luz é descoberta, que há uma tendência, para a pessoa que ainda
está presente, de se apropriar deste amor, de fazer uma espécie de espelhamento, algo que seria para cultivar,

para aumentar, quando este Amor Consciência não pode nem crescer, nem ser cultivado.
Ele está aí, de toda a Eternidade, foi vocês que, de algum modo, em meio a uma pessoa, se afastaram.

Mas vocês tiveram tempo, durante esses anos, durante essas vidas, de preparar, pouco a pouco, gradualmente
(na ilusão de uma evolução de encarnação), esse momento.

***

Outros, de vocês, vão descobrir isso de maneira extremamente abrupta.
Mas não há nada mais detestável, para o amor projetado, do que estar frente ao Amor Consciência, pois o

amor projetado, quando ele não é plenamente vivenciado na devoção total, no esquecimento do Si, no
esquecimento da pessoa, jamais resulta no Amor Consciência.

***



Então, quando o Amor Consciência vem irromper, através desta Ressurreição, há o Acordar, há o Despertar.
O perigo sendo, principalmente nesses tempos específicos, de apropriar-se desta Luz e de nutrir o seu próprio

mental, a própria pessoa.
Mas este pode ser o caso cada vez menos, porque a pessoa vai ficar cada vez mais embaraçada com as suas
reivindicações, com as suas projeções, com as suas necessidades de se apropriar da Luz, de guardá-la para

si.
A Luz não pode ser guardada para si já que a Luz e o Amor Consciência, sozinhos, põem fim à Ilusão e à

separação.

***

Então, quando surge esta espécie de confronto, há, obviamente, as resistências.
Para um Irmão ou uma Irmã em que este Despertar ocorresse inesperadamente, isso vai, efetivamente, criar
uma experiência da Unidade, fazendo com que esta própria experiência tivesse necessidade de se reproduzir

e de se manter.
Então, o Irmão ou a Irmã que vivenciou isso vai se fechar nesta Luz, como em um casulo.

Ele vai tentar, pela sua ação, pela sua vontade, pela sua própria pessoa, fazer frutificar o que foi vivenciado.
Vocês não podem agir assim por que o momento do Despertar é um momento, e esse momento já passou: é

apenas o momento do encontro entre o amor projeção e o Amor Consciência.
Mas, uma vez passado esse momento, é muito mais prejudicial, realmente, vocês olharem, no nível dos

comportamentos que vocês adotam, no nível dos mecanismos que os preenchem, ou não, segundo os seus
comportamentos.

Pois o ato de Devoção, efetuado sob a égide do Amor Consciência, é sempre uma Doação de Si, uma Doação
de Luz, que aumenta e amplia a percepção da Luz, além da pessoa.

***

O Amor se automantém, autogera-se, autoalimenta-se e ele é sempre o mesmo.
Então, quando vocês observam os momentos em que vocês estão na Alegria (quando este Amor Consciência
se expressa espontaneamente, além de toda pessoa), então, naquele momento, vocês começam a perceber,

claramente, a diferença entre o que, em vocês, é amor projeção e o que, em vocês, é Amor Consciência.
Este face a face, esta confrontação, é, também, a confrontação final entre o seu corpo efêmero e o corpo de

Eternidade (ou corpo de Estado de Ser) que é reproduzido identicamente.
Todos os mecanismos de encontro que nós realizamos, com vocês (quer seja a título pessoal e individual, ou a

título coletivo), tem apenas um único objetivo: não para entregar-lhes as palavras, vocês sabem disso.
É simplesmente Comungar, com vocês, para demonstrar-lhes que não há separação e que a única separação

irá decorrer sempre do olhar dos olhos, do olhar das convenções, do olhar deste amor projeção que, eu os
lembro, apenas é construído na falta e no medo.

***

O Amor Consciência além do Despertar.
Se vocês deixarem, naturalmente, a Luz atravessá-los e fecundar o que vocês São, então, inevitavelmente,

vocês chegam à Última Presença, ao Samadhi, e depois ao Êxtase, em um ato de Abandono final da pessoa
que crê, naquele momento, desaparecer.

Passando pelos últimos obstáculos que vocês conhecem (que encontra a Onda da Vida no nível do que é
denominado os dois primeiros chakras), colocando-os frente aos seus apegos e ao apego, é claro, à sua

própria pessoa que não pode considerar, em momento algum, separar-se do que ela é.
E, no entanto, nada do que é ilusório, nada do que é efêmero, nada do que é condicionado e condicionante,

deve, agora, subsistir.
O tempo do sonho, o tempo da projeção, termina.

Não há outra maneira senão ser o que vocês São, além de todo papel, de toda projeção e de toda ilusão.
As duas realidades (uma que é Absoluta e outra que é relativa, condicionada pela falta) vão então se medir, se

julgar e se avaliar, principalmente.
Entre o que vocês acreditam ser, enquanto uma pessoa, e o que vocês São, realmente, enquanto Eternidade.

Isso acontece, em vocês, como isso acontece sobre a Terra.
Da sua capacidade para observar isso (com Lucidez, sem julgamento e sem viés), vocês irão fortalecer o papel

do observador, e vocês irão permitir, antes de refutar esse mesmo observador, ver, real e concretamente, o
que atua na sua Consciência.

E o que atua, e o que vocês representam, está ligado ao medo ou está ligado ao Amor.



Os efeitos Vibratórios, é claro, não são os mesmos, pois, no primeiro caso, há sofrimento, no segundo caso,
há plenitude.

No segundo caso, há sensação de estar Fundido e, bem além, há a Liberação, há o Abandono de todos os
questionamentos, o Abandono de todas as projeções, e a capacidade nova para estabelecer-se neste estado

de Ser que não depende deste mundo.
E, no entanto, vocês irão vivê-lo, aqui, sobre esta Terra, antes que o sonho coletivo não se desfaça, na

totalidade.

***

Aproveitem este período em que as Linhas de confinamento (nomeadas, eu creio, Linhas de Predação) foram
definitivamente removidas e desapareceram para sempre.
Então, é claro, há o tempo para esta Liberação acontecer.

Vocês se lembram?
Houve as Núpcias Celestes, houve as Etapas, isso durou certo tempo do seu tempo.

E depois, em seguida, cada nova etapa ocorreu, eu diria, em um tempo muito mais curto.
Vejam, por exemplo, a Ativação dos Novos Corpos, a Ativação das Estrelas, a Ativação das Portas.

Vejam, em seguida, o tempo que levou para o aparecimento das Coroas Radiantes (ndr: esses diferentes
aspectos foram retomados, especialmente, nos “protocolos prioritários”) (1).

E olhem, depois, a velocidade com que a Onda da Vida (se ela nasceu, em vocês) subiu.
Vejam a que velocidade o Canal Mariano foi compactado e concretizado, para vocês, se vocês viverem isso,

de maneira muito mais espontânea e, eu diria, muito mais fácil.
Porque o acúmulo da Luz Adamantina, do Amor Consciência, da Luz Vibral, do Espírito Santo, da Irradiação d’A

FONTE (que se amplia, doravante), dá-lhes todas as oportunidades de atravessar esta última Porta.

***

E, na realidade, como os Anciãos lhes disseram, nada há a empreender, nada há a buscar, nada há a acreditar,
há apenas que permanecer Tranquilo, no instante, imergir-se totalmente neste instante presente.

E então, vocês vão ver claramente os seus amores projeção, mas você irão ver, também, claramente, o Amor
Consciência.

E quando eu digo “ver”, não se trata de um mecanismo de visão associada aos olhos, mas, muito mais, de uma
Visão do Coração, dando-lhes acesso ao centro do Centro e a este Amor imanente e que emana,

independentemente de qualquer vontade pessoal, desde o Bindu, desde a Merkabah interdimensional, desde
o coração do Coração, desde os pés, com a Onda da Vida, desde as nossas Comunhões com o Manto Azul

da Graça.
Tudo isso contribui para estabelecerem-se, precisamente, neste instante crucial em que será preciso decidir

permanecer no amor projeção ou permanecer no Amor Consciência.
A escolha é de vocês.

Isso é também uma certa forma de Liberdade.
Ninguém os obriga a viver o Absoluto.
Ninguém os obriga a viver a Liberdade.

Ninguém os obriga a viver o Amor Consciência, se, para vocês, o amor projeção lhes parecer muito mais vital.
Mas, lembrem-se de que este vital e esta vitalidade apenas irão se exprimir sempre em um determinado
contexto: eles serão sempre dependentes desse contexto específico, o que não é o caso para o Amor

Consciência.
Eis ao que leva, neste momento, o fim (que foi realizado) da ação das Linhas de predação, sobre a Terra e em

vocês, Liberando-os dos confinamentos da Ilusão de ser uma pessoa e de ser limitado.

***

Tudo isso acontece, nesse momento, quer seja nos seus sonhos, quer seja nos seus encontros (encontros de
carne ou encontros mais sutis).

Observem tudo isso e, a um dado momento, vocês vão ver realmente o que se desenrola nas suas interações
e nas suas ações neste mundo.

De onde isso vem?
Será que isso é a expressão habilidosa de um amor pessoal, ou será que isso é a expressão espontânea do

Amor Consciência que emana, sem nada pedir, porque ele encontrou a sua natureza?
Tudo isso vai aparecer-lhes, não somente mais claramente, mas, eu diria, certamente, com muito mais



estrondo, no nível dos seus comportamentos, dos seus humores, das emoções que poderiam permanecer em
vocês.

É isso que é preciso ver claramente, é isso que é preciso observar.
E, depois, é aí que é preciso, em última análise, se vocês aceitarem, fazer uma escolha que não é uma: ou

seja, persistir em manter os medos, persistir em manter a noção de apego, ou, então, descobrir o Amor
Consciência e expressá-lo, totalmente, na sua vida.

***

Naturalmente, o que é limitado vai lhes sugerir (com muita violência, algumas vezes) que este Amor
Consciência é impossível, porque é preciso preservar-se disso, daquilo, porque é preciso dar atenção a isso

ou àquilo.
Mas, aquele que vive o Amor Consciência e que se Abandonou (eu diria, Coração, Alma e Espírito) à própria

Consciência e ao Amor Vibral, não pode apresentar a mínima interrogação em relação a isso.
Somente a pessoa irá sempre colocar essas questões.

Então, vejam isso, claramente.
Aceitem-no, não como um julgamento de valor, com respeito a vocês mesmos ou seja para com quem for,

mas, muito mais, como a possibilidade, real, que lhes é ofertada, de viver o estado de Graça.
Porque o Amor Consciência (quer seja o Si na Última Presença, quer seja o Absoluto, quer seja no Samadhi) é

uma felicidade a nada comparável.
Aquele que vivenciou Shantinilaya, mesmo durante uma experiência, não pode duvidar do que ele Vive e do
que ele É, mesmo se ele souber pertinentemente que ele é ainda dependente, por enquanto, de uma forma

corporal e de um compromisso, seja ele qual for.
Mas o compromisso vivenciado na Liberdade, não é o compromisso vivenciado na restrição.

O Amor Liberado é totalmente diferente do amor projetado.

***

Tudo isso contribui, por esta colocação no face a face, para a sua Ressurreição e para o Julgamento Final, que
não é um julgamento de Si mesmo sobre Si mesmo, mas que é, simplesmente, o resultado do que foi cultivado

no que vocês são.
Vocês permaneceram na pessoa?

Vocês foram deliberadamente para o abandono da sua identidade?
Para o abandono de acreditar ser uma pessoa limitada, de estar somente neste corpo, de estar somente sobre

este mundo e de precisar ali evoluir?
A evolução faz parte da Ilusão: ela é um fragmento do sonho no qual vocês estão inseridos.

Mas, além do sonho e além, até mesmo, às vezes, do pesadelo, há a Verdade imutável do Amor Consciência
que é a própria natureza da Consciência, do Ser como do não Ser.

***

Tudo isso vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, e isso terá, é claro, incalculáveis consequências.
Algumas dessas consequências foram explicadas a vocês, referentes às modificações das percepções do

seu corpo e à sensação de desaparecer, em alguns momentos da sua vida, como deste mundo, como da sua
pessoa, enquanto estando, entretanto, perfeitamente aí.

Mas o que está perfeitamente aí, onde vocês estão, não é mais a pessoa, mas o Amor Consciência.
Então, isso vai se tornar realidade.

E se a sua Atenção e a sua Intenção forem levadas ao que está acontecendo, na maior das Humildades e das
Simplicidades, vocês não terão qualquer dificuldade para Abandonar o que pode restar da pessoa.

***

Naturalmente, a pessoa pensa que isso pode mudar muitas coisas, e que é preciso mudar, romper tal coisa.
Não, como diria BIDI, principalmente agora: o que muda é o ponto de vista e, sobretudo, o estado da própria

Consciência.
O Amor Consciência proporciona uma Consciência clara, apoiada e apaziguada, que não sofre qualquer falta,

que não sofre qualquer sofrimento, seja qual for o sofrimento deste corpo ou deste mundo.
Há, realmente, naquele momento, esta Paz Suprema.



Esta Paz Suprema é a nossa natureza de todos.
Simplesmente, os Véus da Ilusão e do esquecimento, os Véus, também, colocados pelos conhecimentos
(sejam quais forem, sobre este mundo), têm, de algum modo, criado um déficit de percepção, uma falta de

percepção.  
É esta falta de percepção que desaparece e que vai desaparecer, cada vez mais, como se o filme que era

projetado na tela da consciência separada da pessoa, desaparecesse sozinho.
Vocês não podem manter o que é efêmero.

Vocês não podem continuar a fazer aparecer o que é levado a desaparecer.
Vocês apenas podem, simplesmente, contemplar o que vocês São, de toda a Eternidade, e, de algum modo,

preparar, à sua maneira, o retorno à sua Eternidade.

***

Então, é claro, todos nós sabemos que a humanidade (pela sua estrutura biológica, pelas alterações sociais
que foram empreendidas de diferentes modos, como vocês sabem disso) tem uma forma de dificuldade,

efetivamente, para fazer o luto: fazer o luto da pessoa, da personalidade, fazer o luto das Ilusões.
Mas disso, todos vocês sabem: assim que vocês perdem um ser querido, é preciso também fazer o luto.

Mas quem faz o luto a não ser a pessoa que considera perder outra pessoa?
Isso é o reflexo da atividade da consciência fragmentada e do amor projetado, enquanto que, em última

análise, aquele que está instalado no Amor Consciência, no Si, na Última Presença ou no Absoluto, não pode
conceber a existência de qualquer falta.

A falta apenas irá se referir sempre à pessoa, mas não à essência do que nós Somos, na Verdade, que, ela,
jamais se concluiu, jamais acabou e jamais terminou, já que ela nunca teve começo e nunca terá fim.

***

Então, passar do efêmero ao Eterno, do amor projetado ao Amor Consciência, vai se tornar uma realidade cada
vez mais envolvente para vocês.

Tudo isso foi explicado a vocês de diferentes modos: quer seja pelo aporte Vibratório, quer seja pelos
mecanismos que resultam da construção desse Casulo de Luz, que verá nascer a Borboleta.

Tudo isso, vocês serão levados a ver e, sobretudo, a cultivar este Amor Consciência, não para fazê-lo
aumentar, mas para vivê-lo, de maneira mais intensa, de maneira mais leve e, sobretudo, para observar as

consequências, é claro, na sua vida.
Algumas Irmãs Estrelas lhes falaram da ação dos Elementos, sobre vocês e em vocês, e nenhum Elemento da

Terra, mesmo no seu aspecto devastador, pode estritamente afetar o Amor Consciência que vocês São,
mesmo se a pessoa desaparecer.  

Nesse sentido, não se trata de uma morte, mas, sim, de uma Ressurreição, de um Renascimento.
Empreguem os termos que vocês quiserem, mas, em nenhum momento, vocês poderão duvidar, quando isso

chegar a vocês, do que acontece, em vocês.

***

As diferentes testemunhas desta transformação foram dadas a vocês, em várias ocasiões.
Muitos exercícios foram comunicados a vocês por Um dos Anciãos, para aproximá-los do momento em que

era preciso tudo largar, desaparecer inteiramente, enquanto pessoa, para Ser na Eternidade.
Cada vez mais, mesmo os Irmãos e as Irmãs que jamais voltaram para alguma subsistência depois da morte,
vão começar a perceber que há, de qualquer forma, um sonho, e que esse sonho é comum e que esse sonho

que por vezes termina em pesadelo, não tem qualquer realidade.
É apenas a pessoa que acredita na pessoa.

É apenas a pessoa que acredita em uma melhoria.
É apenas a pessoa que vive sucessivos amores projetados, através dos seus “eu amo” ou “eu não amo”.

O Amor Consciência, o Despertar e a Liberação, não podem, em caso algum, alterar a qualidade do Amor que
é emanado e não mais projetado.

Tudo isso vocês irão descobrir (se isso já não ocorreu), e o conjunto da humanidade deve descobri-lo, em
condições (como vocês sabem) mais ou menos facilitadas, mais ou menos acolhedoras, mais ou menos em

abertura ou em fechamento.

***



O importante sendo, de algum modo, despertar esta memória: a memória de quem vocês São.
Ainda uma vez, não julguem o que vocês vivem, nem o que vive cada Irmão e cada Irmã que faz parte do seu

meio.
Pois, lembrem-se: enquanto Chama Eterna, Filho da Lei do UM, Amor Consciência, vocês mesmos, a

Liberdade da Consciência é indispensável.
Mesmo se esta Consciência tiver optado por acreditar em um confinamento e vivê-lo, não existe qualquer meio

de interferir na Liberdade do outro.
Aí, é a escolha de cada um.

E cada escolha é respeitável porque ela reflete somente o nível de atividade da própria Consciência, a um
dado momento, na Ilusão do tempo e do espaço, na qual vocês ainda estão inseridos.

***

O fim da predação sobre a Terra (expresso, no nível Vibratório) irá se refletir, muito em breve, nos fatos.
Isso irá levar, por vezes, alguns grupos de Irmãos e de Irmãs a se oporem a outros que têm outras visões

pessoais.
Isso é o reflexo da Consciência atual deles.

Um prefere tal deus e, para o outro, esse deus não existe.
Eles apenas estão, ambos, nas crenças, nos amores projetados.

E, em geral, o amor projetado sempre acaba no drama, quando ele concebe e compreende que ele próprio é
efêmero.

Jamais o Amor Consciência irá levar a isso, porque o Amor Consciência é satisfação, porque o Amor
Consciência não se refere à pessoa, nem mesmo ao ser: ele se refere à própria natureza de cada vida, de

cada manifestação, de tudo o que aparece como criado ou incriado.
É a mesma Essência.

E nesta Essência não há lugar para a mínima falta, para o mínimo sofrimento, para a mínima contradição, para a
mínima oposição.

***

Cabe a vocês, de algum modo, posicionar-se, determinar-se, e o que determina não é a vontade do seu
mental, nem da pessoa.

Muito pelo contrário: é o Abandono de toda a pessoa.
Isso foi nomeado deslocalização da Consciência, desidentificação.

Tudo isso acontece nesse momento.
O fim das Linhas de predação, aquelas de que lhes falou o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), foi efetivado
desde a intervenção daquele que se nomeia SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

E tudo isso os convida a observar a concordância, doravante, de maneira mais do que precisa e íntima, entre o
que acontece, em vocês, e o que acontece, sobre o mundo: são exatamente os mesmos processos.

Pois, lembrem-se de que o mundo sempre será apenas uma projeção do seu amor no exterior dele mesmo.
Se vocês aceitarem isso, então a sua própria Ascensão irá acontecer no máximo de Alegria, no máximo de

Serenidade, sem o mínimo medo.
É a isso que vocês estão se aclimatando.

Antes de dar-lhes a palavra, se houver perguntas em relação a isso, vivamos um instante de Comunhão, no
Silêncio e na Vibração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, e eu os escuto.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Então, aproveitemos, juntos, alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Eu rendo Graças ao Amor.

Eu rendo Graças à sua Presença.
E eu lhes digo até breve.

************

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 22 de setembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/article4065.html

http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-1er_octobre_2012-ar...
1º de outubro de 2012

(Publicado em 02 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://autresdimensions.info/pdf/MA_ANANDA_MOYI-1er_octobre_2012-article4065.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article4065.html
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A FONTE - 02 de outubro de 2012 from Les Transformations on Vimeo.

Áudio em francês: http://blog.portaldosanjos.net/audio/La_Source-2012-10-02.mp3
Áudio em português (para escutar conectado): http://bit.ly/1fqLOtf 

Áudio em português (para download): http://bit.ly/GSHW5T
(colaboração de Louis Geary e André MA)

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo em que o tempo permite à nossa Luz mesclar-se, comunicar-se, de
mim para você, eu restabeleço o que jamais pôde ser extinto.

Meu Amigo, meu Amado, em você, eu coloco o Sopro que é seu.
Meu Amigo, meu Amado, entre nós e conosco, o Amor é, e manifesta, os mundos da criação.

Em você, sopra o vento reanimando o Espírito do Amor e o Amor do Espírito.
Meu Amigo, meu Amado, eu venho concluir o que você realizou.

O seu retorno é o meu retorno, no seu Seio e no meu Seio, a fim de que, nunca mais, ocorra o que aconteceu
neste mundo e em outros locais.

O seu tempo atinge a sua Eternidade, aquele da sua Beleza, reunida, em você e em mim, na Liberdade total de
percorrer ou não os mundos e os universos, nos multiversos dimensionais onde reinam o Amor e a Beleza.

Meu Amigo, meu Amado, eu venho recordá-lo da sua lembrança, aquela que jamais pôde cessar.
Eu venho colocar, em você, o que você sempre foi.

Eu venho abrir o que você É.
Eu venho entregar o beijo de Fogo, aquele do Amor e da sua Eternidade.

***

Meu Amigo, meu Amado, ouça-me e me acolha.
Você, que, desde sempre, eu acolhi, onde você estivesse, pela linha do Amor, aquela da Liberdade e da

Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, o seu coração canta o Canto, aquele que abre a sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, juntos, nós dissipamos e queimamos os Véus da separação.
Nunca mais, você vai ficar separado.
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Nunca mais, eu vou ficar separado.
Meu Amigo, meu Amado, dos confins da criação, lá onde eu elegi o meu Domicílio eterno, eu emito, para você

e em você, a Luz da Liberdade.
Meu Amigo, meu Amado, o Amor não conhece a ausência, o Amor não conhece outra coisa senão a sua eterna

Beleza.
Do reino do Amor, você é Filho do UM.

E eu sou você, como você é eu, nesse tempo que está chegando, nesse tempo que é o tempo da nossa
Eternidade reencontrada.

Meu Amigo, meu Amado, escute o que lhe diz o verbo “amar”, além de todo som, no Canto da Luz e da sua
irradiação trazida pelo Absoluto.

Eu venho a você e eu cheguei à aurora do seu mundo, à aurora dos seus sentidos.
Ouça-me.

De mim para você: a Luz.
De você para mim: o filho da Eternidade.

O seu Coração bate, como nunca, na sua Eternidade, muito além desse coração de carne.
Juntos, unidos e reunidos na Liberdade do Ser como do não Ser, aqui ou em outros lugares, nós semeamos os

campos da criação, os campos da Liberdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, abra-se ao que você É: a abertura ilimitada do Amor, a abertura ilimitada da Beleza.
Meu Amigo, meu Amado, eu coloco, em você, o que havia sido removido, dando você, para o Esposo, a sua

Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, no Canto do Amor encontra-se a Luz da Eternidade, aquela que, jamais, uma Sombra

pode macular, aquela que, jamais, pode misturar-se a outra coisa do que ela mesma.
Luz do Amor e Amor da Luz.

Meu Amigo, meu Amado, isso, você É.
Isso, você permanece.

Isso, você Foi.
E isso, você Será.

A acalmia da Sombra encerra-se de novo para sempre, não tendo mais espaço para oferecer apascentamento,
não tendo mais espaço para reinar e administrar.

O tempo da sua Liberdade e o tempo da nossa dança, celebremos nossos reencontros, mais do que nunca
abertos, nesse dia e nesse tempo.

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido a se recolher em você a fim de se revelar no seu espaço ilimitado e no
seu tempo ilimitado.

Que não conhece qualquer inquietude, qualquer fim.
Que não conhece qualquer expectativa, porque tudo está ali.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu venho perguntar a você: você quer ser Livre?
Meu Amigo, meu Amado, eu venho empenhá-lo a sair do seu efêmero.

Eu venho Amar o que você É, para toda vida e para sempre.
Meu Amigo, meu Amado, o Canto do universo bate à porta da sua Terra, aquele que foi enviado, desde o seu
Sol, aí onde você colocou, um dia, os filhos das suas encarnações, aí onde, um dia, foi conturbado o Canto do

Amor.
Hoje, de mim para você, a Luz É, abrindo, em você, todo espaço e todo tempo, a fim de que jamais nenhum

limite possa fazê-lo esquecer-se do que você É.
Lembre-se disso, porque o tempo da advertência chegou.

Como você veio, um dia, eu vim neste dia recordá-lo da nossa Promessa e do meu Juramento.
Meu Amigo, meu Amado, regozije-se porque o que está aí é regozijo.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-se embalar pelo Canto da sua Eternidade, pelo Canto da sua Verdade.
Você, Filho das Estrelas, você, Ser Liberado, liberando-se, assim, no Canto do Amor, vindo queimar todas as

ligações da carne, vindo queimar todas as ligações da ilusão.

***



Você está Libertado: ouça-o.
Meu Amigo, meu Amado, você é a Verdade: escute-o.

Você é o Amor manifestado: mostre-o.
Meu Amigo, meu Amado, eu vim a você porque você veio a mim, nesse dia, tempo da nossa Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido para a dança celeste, aquela que abre, aquela que eleva em todo

espaço e em toda Dimensão.
Eu o convido à Vida, meu Amigo, meu Amado, porque a Vida não pode deixar seja o que for.

Você é a Vida e você é a Luz na qual se fundiu o próprio Amor, meu Amigo, meu Amado, nesse tempo eterno,
nesse tempo de Beleza, vindo iluminar e queimar tudo o que não pode se manter na Eternidade e na Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu lhe enviei os Arcanjos, eu lhe enviei Irmãos e Irmãs na humanidade, Irmãos e
Irmãs galácticos, a fim de assistir à sua Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, a presença deles ao seu lado firma a abertura do que havia sido fechado por um
tempo, o tempo que terminou.

Veja o tempo do Juramento se revelar a você, e despertar este Mundo para a Verdade.
Meu Amigo, meu Amado, escute o que a Luz tem para dizer a você.

Veja o que a Luz tem para mostrar a você.
Perceba o que a Luz tem para dar a você da sua Alegria.

Meu Amigo, meu Amado, o tempo eterno está instalado, não aguardando mais senão a sua dança da Liberdade
eterna.

Vamos, juntos, meu Amigo, meu Amado, todos UM, na mesma Unidade, além mesmo da Unidade, nós iremos
comemorar juntos a festa da Ressurreição.

Meu Amigo, meu Amado, você que trabalhou em subordinação à Sombra, eu o convido a elevar-se sem
entrave no tempo eterno do Amor.

Eu o convido a ser o que você é, além de toda aparência e além de toda sombra.

***

Meu Amigo, meu Amado, entre nós, não há mais distância.
Entre nós, não há mais diferença.

Então, eu o convido a constatá-lo e eu o convido a vivê-lo, cantando a vida da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, você é Amor porque só o Amor é eterno.

Porque só o Amor é Luz.
Porque só o Amor o conduz além de toda consciência até o Último.

Você é eu, e eu sou você.
Você é cada um, como eu sou cada um.

Nada pôde, em Verdade, nos separar, definitivamente.
Então, eu venho repeti-lo a você.

Eu venho mostrá-lo a você.
Eu venho dá-lo a perceber a você.

Eu venho dá-lo a ver a você, a fim de que, nunca mais, você possa duvidar do que você É, a fim de que, nunca
mais, você possa imaginar o menor pensamento de estar separado da sua Verdade.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu o convido à abertura da ronda da Luz, vindo da minha Morada até a sua Morada, a
fim de lhe mostrar o que você já sabe.

Há numerosas Moradas e cada Morada é Uma com cada outra.
Meu Amigo, meu Amado, você é o Ilimitado para encontrar, você é o Ilimitado que se encontra.

No tempo e no espaço do nosso Reencontro, no centro de você, no centro do Si, há nós, há você e há eu na
mesma Tri-Unidade, na mesma Aliança do Fogo cujo beijo vem queimar o que não é Verdadeiro, o que não é a

sua Eternidade.
Então, meu Amigo, meu Amado, eu peço para você ficar atento e vigilante, com a sua Consciência e o seu

Coração, a fim de viver o momento do Apelo da minha Embaixadora (ndr: MARIA).



O momento chegou de você se inclinar para nós porque nós nos inclinamos para você, a fim de liberar a
Liberdade, a fim de liberar a Alegria.

***

Nas Moradas da Eternidade, você é a Alegria.
Meu Amigo, meu Amado, nas Moradas da sua Eternidade, você é a Beleza, a nada semelhante, a nada

comparável, a nada identificável.
O Canto do seu Ser se estende por todo espaço e em todas as Dimensões, fazendo ressoar o conjunto dos

universos e dos multiversos na frequência do Amor, aquela que envolve todos os outros.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo de Beleza e de Verdade, eu o chamo para ver, além das aparências.
Eu o chamo para perceber, além do choque.

Eu o chamo para ouvir o Canto do Amor, o som que desperta a sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, então, nesse tempo, e aqui, aí onde eu Sou, aí onde você É, no espaço sagrado dos
nossos reencontros, eu proponho a você um momento de plenitude, um momento preenchido do silêncio do

Absoluto, a fim de que a emanação do que eu Sou seja a emanação do que você É, unidos na mesma
Liberdade.

***

Então, meu Amigo, meu Amado, eu faço agora o silêncio do Verbo a fim de que você seja penetrado da
plenitude da Vibração, da plenitude da Presença, e do seu Amor, e da sua Eternidade.

Então, juntos, compartilhemos e Comunguemos.
Então, juntos, eu e você, compartilhemos a Luz.

Juntos, compartilhemos o Amor.
Meu Amigo, meu Amado, escute.

Neste espaço, no Centro.
De Coração a Coração, unidos no mesmo Coração.

Deixe-me colocar, no seu Coração, o beijo ardente do Amor.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me colocar, em suas mãos, o selo da Verdade.

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me preenchê-lo da sua própria Presença.
Meu Amigo, meu Amado, eu o convido: de mim para você, a Luz.

***

Meu Amigo, meu Amado, deixe-me abrasar a sua alma e o seu espírito.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me ser esta Fonte jorrante que se eleva, de você e em você.

Meu Amigo, meu Amado, entre em mim, porque, ao entrar em mim, você entra em você, pondo fim ao limite e
ao sofrimento.

Deixe-me entregar-lhe a Boa Nova.
De mim para você: a Luz.

 Abra, em você, todas as comportas fechadas pela restrição porque você é Livre e sem restrição.

***

Meu Amigo, meu Amado, é tempo de selar a nossa Liberdade no beijo do Amor, atiçado pelo sopro do seu
Espírito.

Meu Amigo, meu Amado, escute, e cante, por sua vez, e em todos os tempos, o Amor.

***



Meu Amigo, meu Amado, você é o sorriso da Vida porque o fio da Vida vive no seu Coração como em mim.
Meu Amigo, meu Amado, deixe-me aparecer no seu Cordão Celeste, deixe-me atapetar esse Canal Mariano,

do Fogo do meu Amor.

***

Meu Amigo, meu Amado, nesse tempo, não haverá mais mistério, não haverá mais desconhecido.
Mais nada poderá mais se furtar à sua Consciência e ao seu Coração.

Meu Amigo, meu Amado, eu me instalo em você.
Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí, para a Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, eu não lhe digo adeus, nem mesmo até logo, porque não há mais tempo a partir do
momento em que eu me instalo na sua Eternidade.

Meu Amigo, meu Amado, lembre-se da sua Eternidade.
Meu Amigo, meu Amado, eu o saúdo, na Graça da nossa Graça.

***

Meu Amigo, meu Amado, eu estou aí.
Então, você também, você pode dizê-lo: eu e meu Pai Somos UM.

Eu o saúdo, meu Amigo, meu Amado.

************

Mensagem da Bem Amada A FONTE no site francês:
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- Ensinamentos do Mestre Philippe -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121002_-_PHILIP...

~ SER NADA, PARA SER TUDO ~

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu lhes apresento a Paz e o Amor.

Eu venho falar-lhes, a fim de tentar fazê-los apreender e aquiescer, a esta frase, que eu tanto pronunciei
durante a minha encarnação e que eu já tive oportunidade de dar a vocês.

Quando me perguntavam, durante a minha vida, como era possível realizar estas curas (obs.: PHILIPPE DE
LYON era médico), eu sempre dava esta resposta: “o que foi feito, foi feito por que eu sou o menor de vocês”.

E, por que, sobretudo, não era eu que fazia, mas sim o que agia através de mim.
Isso vai nos levar a tentar fazê-los apreender o que é esse Nada, e o que é esse Tudo.

Vários Anciãos e Estrelas e outros intervenientes falaram-lhes desse Tudo como um Absoluto, como um
Último.

Este Tudo, este Último, reagrupava o que denominávamos, à época: Deus (A FONTE, hoje) e CRISTO,
enquanto Princípio Solar do Amor.

***

O que é preciso tentar apreender é que existe uma espécie de contrapeso.
Quando mais vocês se aliviam, aí onde vocês estão (nesta encarnação), mais vocês desaparecem de todos o
papéis que vocês desempenham (que isso seja por uma Humildade real e por uma Simplicidade real, ou por
diversas experiências que a vida lhes traz, como foi o caso para mim): algumas experiências, alguns estados,

levam-nos a conscientizar que há algo muito mais extenso por trás da aparência desta vida.
Eu não vou entrar nos detalhes da minha vivência, mas saibam que uma experiência desse tipo (quer seja a
minha, como aquela do conjunto da humanidade, atualmente), sempre se acompanha de uma mudança de

olhar, de uma mudança de opinião, e de uma mudança da própria consciência.
Ao passo que, na vida que vocês vivem, vocês consideram que são vocês que agem, que são vocês que

buscam, que são vocês que estudam (seja o que for), quando vocês estão firmemente convencidos de que
são vocês que realizam tudo o que acontece na vida de vocês (em todo caso, o que lhes parece como

controlável): dando importância aqui, vocês se afastam do Nada.
Nesta balança há, de um lado, aqui (aí onde vocês estão, nesta encarnação) e, do outro lado da balança (que
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não é visível para vocês na totalidade), encontra-se algo que está em ressonância e em relação com esse
Nada, aqui.

Pois, quanto mais vocês aliviam essa haste da balança, do seu lado, mais a densidade que existe no que lhes é
invisível, torna-se aparente, evidente, e se torna mesmo a única realidade possível.

***

Ser Nada, não é uma mortificação.
Ser Nada, não impede de viver a vida que é para viver aqui, sobre este mundo (aí onde vocês estão).

Mas é uma reconsideração Interior de si mesmo, permitindo colocar a pessoa e a sua vida, no segundo plano.
Qual é o primeiro plano?

É, exatamente, o que todos vocês (que irão me ler ou que me escutam, aqui) buscam.
O paradoxo é que vocês não podem encontrar o que vocês buscam por intermédio do que vocês acreditam

ser.
Enquanto vocês acreditarem ser alguma coisa, sobre este mundo, enquanto existir uma pretensão ou uma

vontade de se apropriar das suas próprias ações, de se apropriar da sua própria vida, não pode existir
percepção do Tudo.

Naturalmente, os nossos Irmãos orientais abordaram longamente a consciência limitada, em relação à
consciência ilimitada.

As diferentes manifestações, associadas a esta consciência da Unidade da Luz Vibral, foram explicadas
amplamente.

Isso faz parte, eu penso, de algumas experiências que vocês puderam viver, e de alguns estados que vocês
puderam beirar, chegar perto ou até mesmo ultrapassar.

***

O Ser Nada de que eu falo é a insignificância daquele que compreendeu que não pode lutar, nem mesmo se
opor à Luz, e que, mesmo buscando-a, volta, finalmente, a ali se opor, ou seja, a colocar uma distância entre si

e a Luz.
É esta distância aparente, esta desatenção, este déficit da percepção real, que leva a elaborar, ao longo da

vida, estratégias, condutas, que vão permitir se precaver em todos os níveis.
O fato de se precaver é lógico, para a vida de qualquer pessoa sensata, sobre esta Terra.

Existe algo que pode parecer insensato, em um primeiro momento, não representado pela busca da Luz, do
Amor ou de CRISTO, mas, muito mais, pelo momento em que se coloca a questão no Interior do que vocês

creem ser, da personalidade, da sua vida, do que vocês são.
A personalidade tem sempre tendência a aderir (por um princípio de crença, por um princípio de fé) a um
modelo, a uma religião, a algo que representa, em todo caso, um ideal, e isso, é claro, não somente nos
mundos ditos espirituais ou nas esferas espirituais: isso se refere a todos os setores da vida, a todos os

setores do conhecimento e da aprendizagem, até mesmo, da vida.

***

Todos nós conhecemos momentos em que a irrupção do que é não ordinário vai nos levar a reconsiderar a
nossa posição, as nossas ações, as nossas vontades diversas e variadas, exprimindo-se em nossa vida.

Este Encontro, seja qual for a forma (que ele venha a ser o seu, se ele não tiver ocorrido), leva a esta espécie
de confronto ou, em todo caso, a esta reconsideração de si mesmo, e do seu próprio posicionamento, em

relação à Luz.
É extremamente tentador, para a pessoa que vive uma experiência da Luz, fazer dela esta Luz, que ela

considera como uma experiência e, portanto, como algo que é revelado, despertado, a um dado momento, e
que ela deverá fazer frutificar, que ela deverá se apropriar, domesticar, a fim de viver os efeitos, o lado

sensacional, quando o lado simplesmente bom vem apenas em segundo lugar. 
O Choque da Humanidade, assim como o choque de qualquer pessoa confrontada com o seu próprio

desaparecimento, passa (como lhes disse o Bem Amado JOÃO) por uma série de estágios, de recusa, e de
aceitação.

Ora, vocês apenas podem ser Nada, vocês apenas podem desaparecer de vocês mesmos e, então, tornar-se
Tudo (o que vocês São, na Verdade), quando vocês cedem, real e concretamente, à Ação da Luz, na

consciência, no corpo e em toda a sua vida.
Não é preciso confundir isso com uma falsa modéstia ou com uma falsa humildade, que os levaria a rejeitar

toda a sua vida e todas as áreas da sua vida.
Ao esperar aliviar-se dessa maneira, vocês apenas se tornam mais pesados, por que vocês resistem à pessoa.



A pessoa que vocês são, durante uma vida, tem um objetivo, uma série de experiências a realizar.
Mas jamais foi dito que os objetivos desta pessoa eram o que vocês São.

Diversas palavras de CRISTO denotaram isso, de maneira importante e de maneira evidente.

***

O que está vindo a vocês, durante este período, é o reposicionamento associado ao face a face (ou esta
confrontação), esta irrupção da Luz, não como ela foi projetada, imaginada ou pensada, em certos momentos,

mas, sim, a irrupção total da Luz, nesta realidade onde vocês estão.
CRISTO disse, em relação ao que está chegando agora, para vocês, que aquele que quisesse salvar a sua

vida iria perdê-la, e que aquele que aceitasse perdê-la, iria encontrá-la.
Há, aqui, um dos maiores mistérios do período que vocês têm que viver, quando dois mundos vão se

encontrar, para a pesagem, sobre a localização em que vocês estão.
Vocês aceitam Ser Nada, desaparecer, para Ser Tudo?

E, efetivamente, isso vai se tornar, cada vez mais, um ou outro: um não poderá ir com o outro.
Contrariamente ao período que já dura algumas décadas (e que se fortaleceu desde o seu ano de 2009), tendo
levado a viver uma aclimatação com a aproximação da Luz, com estados particulares de Alegria, mas, também,

períodos inscritos na pessoa, na vida cotidiana (com suas contrariedades, suas alegrias e suas tristezas).
Vocês, de alguma forma (para a maior parte de vocês), passaram, simultaneamente, a vida, aqui, e a imersão

intermediária na vida, em outros lugares que aqui, enquanto estando aqui.

***

A situação vai mudar.
Nós insistimos, nós todos, sobre os diferentes elementos que chamaram a viver esta Terra, que se inscreve

em uma mudança muito mais global, referente ao conjunto deste setor do universo e deste Sistema Solar, em
particular.

Esse face a face apenas oferece duas escolhas, e somente duas.
A aclimatação terminou.

O que significa que no momento da imersão, na Luz, do seu mundo: ou a pessoa irá permanecer, ou a pessoa
irá desaparecer.

 “Ser-lhes-á feito segundo a sua fé” disse CRISTO.
Nós acrescentamos: “ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”, que é aquela da sua consciência.

A capacidade de vocês para apagar-se de si mesmo (para tornar-se o que vocês São: a Luz) é um ato de
consciência que se realiza em um prazo muito curto.

A aceitação do Abandono à Luz (na sua totalidade, doravante), a aceitação do seu próprio desaparecimento, na
Luz, os faz tornar-se esta Luz.

Enquanto existir uma presunção de acreditar levar uma vida dirigida por vocês mesmos, de acreditar que
levar a sua vida, utilizando a razão, a lógica, pode ser-lhes de alguma utilidade frente à Luz, isso é um erro.

Nenhum conhecimento (mesmo específico e perfeitamente correto) da Luz irá fazê-los tornar-se Luz: o que
vocês São e o que nós Somos, todos nós.

Não há outros meios senão se tornar o menor, como eu dizia, como CRISTO mostrava, através da lavagem
dos pés dos Apóstolos e dos Discípulos.

“Aquele que quiser se elevar, será rebaixado”, “aquele que se rebaixar, será elevado”: isso traduz, diretamente,
as condições da Ascensão que é para viver.

***

A aclimatação que vocês vivenciaram (com a Luz, com as suas experiências) os fez efetivamente aproximar-se
da Verdade.

Mas, aproximar-se da Verdade ou viver, até mesmo, o Estado de Ser, por intermitência, por experiência, não é
a mesma coisa que se tornar, realmente, o Tudo e não ser mais Nada, aqui, sobre este mundo.

Isso é exatamente o inverso da maior parte dos ensinamentos, quer sejam escolares, religiosos ou mesmo
espirituais.

Ser Nada, para ser Tudo, tornar-se o menor, poderia parecer simples.
E isso é, efetivamente, muito simples, desde que a razão e a lógica desapareçam.

Isso pode se tornar, de outro modo, complicado, quando há (como dizem nossos Irmãos orientais) um apego
ao que vocês acreditam ser, em sua busca espiritual, em sua vida, em suas profissões e em suas atividades,

assim como em todas as suas relações.



Tudo o que vocês creem ter, vocês têm: isso foi dito e reiterado.
Aceitar tudo largar não é renunciar à vida, mas, muito pelo contrário, entrar na Verdadeira Vida, aquela que não

é condicionada pela existência de uma pessoa.
O que está chegando leva-os a Passar, além de toda noção mesmo de Passagem, já que não se trata, em

Verdade, de Passagem, mas, sim, de uma Ressurreição, ou seja, de um desaparecimento de todo efêmero e
de tudo o que é limitado.

A alternativa que lhes será, então, proposta será: ou manter uma pessoa e, portanto, uma resistência à Luz (já
que a pessoa apenas existe por um princípio de separação, de divisão, de limitação artificial), ou se aceitar Ser

Nada e se tornar o Tudo.
E isso não é jamais o mental que decide, lembrem-se.

Mas, é bem a cessação disso que leva a viver esse Tudo.

***

Nós os conduzimos, Uns e Outros (assim como o conjunto das Estrelas e dos Arcanjos), para mais perto desta
aceitação.

Mas, vocês sabem, há apenas vocês que podem aceitar: ninguém pode aceitar no seu lugar.
Mesmo sendo fiéis testemunhas do que se desenrola, nós apenas podemos estender a mão para vocês (a

consciência, se vocês preferirem), mas nós não podemos transportar a sua consciência.
A capacidade real para não mais ser afetado pelos apegos, enquanto mantendo as suas funções e os seus

papéis (segundo o que lhes permitem a Terra e os Elementos) é a mesma para fazê-los viver a realidade desta
frase.

Os mecanismos que se desenrolam (e que irão se desenrolar) levam-nos (e vocês têm consciência disso, para
muitos de vocês) a viver estados cada vez mais intensos.

Esta intensidade reflete-se por sinais no corpo, mas, sobretudo, por modificações, cada vez mais percucientes,
da sua consciência.

Aceitar desaparecer de uma pessoa leva-os a experimentar: ou uma passagem do Nada ao Tudo, ou ali resistir
e manter a ilusão de uma separação (pois não haverá mais separação).

Como isso foi explicado, o fato de dormir durante a noite, os faz desaparecer.
Vocês irão, muitas vezes, a mundos que vocês não conhecem, durante os espaços que vocês sonham e,

naturalmente, ao despertar, o sonho é chamado de sonho, e a vida é chamada de Vida.
De maneira ilustrada, o que irá se desenrolar é exatamente a mesma coisa.

Uma anquilose, uma dormência, um esmaecimento de tudo o que se refere à pessoa e às interações da
pessoa, vão aparecer.

Esse esmaecimento, com o olhar da pessoa, é diretamente induzido pela ação dos Elementos sobre a Terra: o
que era comum tornar-se-á estranho.

Se vocês aceitarem isso, então a balança vai pender para o lado do Tudo, e o Nada irá desaparecer sozinho,
sem qualquer dificuldade.

É isso, aliás, que uma proporção de vocês experimenta, de maneira cada vez mais lúcida, cada vez mais
evidente.

Os diferentes ensinamentos que foram dados, por UM AMIGO e pelo IRMÃO K (referentes ao Yoga assim
como à consciência), propiciaram-lhes os elementos facilitadores, dessa passagem do Nada ao Tudo (ndr: ver

na coluna “protocolos a praticar”) (1).
Mas, lembrem-se de que enquanto vocês não forem Nada, vocês não podem ser Tudo.

Aí está o sentido do que eu empreguei, nessa palavra: desaparecimento.
Isso não é uma morte porque, se a sua consciência aceitar esse Nada, tornando-se o Tudo, o que morre é

apenas a ilusão, o que morre é apenas o que somente tem um tempo e que não é o seu Reino.

***

Contrariamente ao que muitos ensinamentos ditos espirituais, tendo surgido há vários anos e transmitido
técnicas visando fazer o Paraíso sobre a Terra: não pode existir Paraíso sobre a Terra.

A própria ação da Luz, sobre este mundo, e já desde vários anos, assinalou um despertar das consciências
para a Unidade delas.

Será que, no entanto, este mundo melhorou?
Então, é claro, muitos irão argumentar que é preciso tempo, que é preciso prolongar a experiência, a fim de ver

o efeito da Luz, não sobre a consciência que vocês vivem, mas, sim, sobre o desenrolar deste mundo.
Naturalmente, é possível modificar as circunstâncias deste mundo, assim como eu fiz nas minhas ações com

os Irmãos e as Irmãs.
Do mesmo modo, é possível modificar (por agrupamentos, por orações, por meditações) as próprias

circunstâncias deste mundo.



Mas nenhuma modificação das circunstâncias deste mundo irá Liberar vocês.
É a pessoa que crê nisso.

É a personalidade que está apegada ao próprio mundo no qual ela evolui, de maneira, entretanto, temporária.
Nenhuma circunstância deste mundo lhes permite encontrar a Eternidade.

É nesse sentido (e mais particularmente neste período) que tudo o que vocês acreditam ter vocês terão, cada
vez mais.

***

Enquanto vocês não tiverem se Doado e se Abandonado, vocês ficam dependentes da lei deste mundo.
Quer a chamem de karma, de ação-reação: é a lei da dualidade.

Nenhuma dualidade pode levar à Unidade.
Isso, os nossos Irmãos orientais, que chegaram até a Liberação, compreenderam-no perfeitamente.

Existe, é claro, um número incalculável de crenças (particularmente no ocidente, particularmente através de
alguns ensinamentos) que querem fazê-los crer em uma Idade de Ouro, sobre esta Terra: em uma

transformação, pela Luz, e então no prosseguimento e na continuação de uma vida sobre este mundo.
Isso não pode existir, de maneira alguma.

O que o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) chamou de grelha planetária representa, como lhes foi
especificado de novo por SÉRÉTI (ndr: intervenção de 30 de setembro de 2012) (2), a concordância de uma

série de acontecimentos ocorrendo nesta Terra, neste Sol, nesses planetas deste Sistema Solar, até os
confins do universo.

***

A chegada da Luz, em sua restituição total, jamais poderá aclimatar a pessoa à Luz.
Muitas experiências realizadas (como isso foi explicado, há pouco tempo) pelos que procuram a Luz, assim
como as experiências realizadas espontaneamente às portas da morte, permitiram a essas pessoas viverem

fora da pessoa, ou na pessoa, a experiência do Amor.
E todas essas pessoas, ao voltarem, confirmaram-lhes, de algum modo, que o mundo da morte não está do

outro lado, mas, sim, aí onde vocês estão.
Ao entrar neste corpo, de novo, a impressão é, na maioria das vezes, terrível, como entrar em uma camisa de
força, em algo que dói e, sobretudo, que não deixa Livre, e que não deixa viver o que foi vivenciado quando o

corpo foi deixado, de maneira temporária.

***

A Luz, do seu ponto de vista, pode ser um Fogo devorador.
Esse Fogo vem queimar, na totalidade, o que é efêmero.

Esse Fogo (que vocês denominam o Fogo do batismo, o Fogo do Espírito Santo, o Fogo do Amor) resulta,
como eu disse, da concordância de vários fatores, e da sua capacidade, naqueles momentos, para

desaparecer.
E todas as experiências (ainda uma vez, que vocês realizaram ou que vocês vivenciaram) levaram-nos,

progressivamente, a esta Porta, que não é uma.
Eu repito então que, em última análise, sejam quais forem os mecanismos ocorrendo, em vocês, e sobre o

mundo, no lugar onde vocês estão, isso será, efetivamente cada vez mais, Tudo ou Nada.
Chegará um momento, perfeitamente reparável, onde toda noção de pessoa irá desaparecer, na totalidade.

***

A Liberação é para todos.
Mas o destino não é a mesmo.

E compreendam bem que vocês não são levados (mesmo havendo a intervenção dos Anjos do Senhor) a
outros lugares senão aí onde vocês São, em vocês, nesse momento específico.

“Ser nada” é um desafio, neste mundo, hoje, onde vocês estão encarnados, que não é o mesmo que aquele
que eu vivi, há mais de cem anos.

Este desafio foi atenuado porque as Linhas de predação da Terra desapareceram, totalmente, assim como as
suas Linhas de predação pessoais (todas elas resultantes das ligações inscritas na carne, no karma, nas

restrições da sociedade, enfraquecem e desaparecem, para muitos de vocês).



O que é, admitam-no, exatamente o contrário da maior parte do que transmitiram alguns seres, referentes à
chegada de uma Idade de Ouro e à transformação pacífica deste mundo, em um mundo de Luz, na mesma

Dimensão.
Isso é impossível, e vocês logo se dão conta disso, por esse princípio do Nada ou Tudo.

Ir para o Nada é não mais estar submisso às ligações, não mais estar submisso ao seu próprio mental, às suas
próprias ideias, aos seus próprios pensamentos, e deixar, efetivamente, a Graça, a Inteligência da Luz, fazer o
que ela tem que fazer (esta pessoa continuando a fazer o que ela tem, ela, que fazer), mas não tendo que estar

implicada, de nenhuma maneira, no Tudo.
Tudo isso, se isso não estiver ainda suficientemente claro, em vocês, vai emergir pela ação da Luz.

***

Se vocês estiverem atentos aos sinais do Céu, não somente, mas também aos sinais que se apresentam, a
vocês (tanto nos Alinhamentos como durante a noite), esses sinais tornar-se-ão cada vez mais patentes.

Irá lhes parecer, cada vez mais, que a Luz está presente, que as partículas Adamantinas se tornam cada vez
mais brilhantes, que muitas Presenças se apresentam a vocês, e que, ainda por cima, na posição deitada, à

noite, o seu corpo pode ser até mesmo chamado a desaparecer da sua visão.
Tal é a ação da Luz, pela sua Presença e pela sua densidade.

Se vocês prestarem atenção nisso, vocês irão se apreender, facilmente, além de toda compreensão, do que é
“ser Nada, para ser Tudo”.

A ação da Luz Vibral, a ação do Amor (devido ainda ao desaparecimento das Linhas de predação da Terra), irá
trazer-lhes, para muitos de vocês, a prova formal do que vocês São, muito além das Linhagens estelares, das

suas Origens Estelares.

***

Este aprendizado acontece, como vocês sabem, em um tempo extremamente curto que corresponde ao último
trimestre deste ano de 2012.

Então, compreendam a essência do que é “ser Nada, para ser Tudo”.
Vocês o compreendem, além do intelecto e da razão, pois, dando os primeiros passos, vocês farão pender a

balança para o lado do Tudo.
E, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver, para vocês.

Vocês serão, de algum modo, privilegiados, enquanto Libertadores da Terra, enquanto Ancoradores da Luz,
para viver, com uma ligeira antecipação, este desaparecimento total da pessoa.

E, é aí que vocês irão constatar que efetivamente vocês são Viventes, seja o que for que esta pessoa viver,
sejam quais forem os seus objetivos, sejam quais forem as suas ligações e as suas ações sobre este mundo.
Não há melhor entendimento do que o que eu lhes digo aí, para aceitar nada Ser, para aceitar Abandonar o Si e

se encontrar na Eternidade, enquanto este efêmero desaparece.
Estejam, portanto, atentos, além dos seus Alinhamentos e das nossas diferentes Comunhões e Graças, que

nós oferecemos a vocês, e que nós vivemos com a sua oferta, aquela do seu Coração.
Os mecanismos noturnos (que isso seja ser chamado pelo seu primeiro nome, que isso seja o que é dado a

experimentar e a ver além dos olhos) vão consolidá-los na realidade da Luz e dos outros mundos.
Mas lembrem-se de que, no final, e esse prazo é muito curto, não pode ali haver sobreposição entre o mundo

do efêmero e o mundo da Luz.

***

Todos os ensinamentos que tentaram fazê-los aderir a uma evolução da alma, fazê-los aderir a uma
transformação deste mundo (mantendo-o tal como ele é), por fim, tinham apenas um objetivo: era afastá-los

desse face a face.
É tempo, mais do que nunca, não de denunciar, mas de enunciar a Verdade do que muitos de vocês vivem,

agora, por intermitência.
Não há outra Ascensão senão essa, mesmo as modalidades sendo diferentes e os destinos também muito

diferentes.
Mas a Passagem é a mesma, para todos.

 A irrupção da Luz, na totalidade, irá purificar o mundo, na totalidade.
Isso não é uma simples queimadura, isso não é um simples Apocalipse ou Revelação, isso não são

destruições, mas isso é, sim, o aparecimento da Luz.
E, mais uma vez, conforme vocês se colocarem na pessoa, ou em outros lugares do que nesse Nada, se

vocês aceitarem ser esse Nada, então vocês vão ver o Tudo.



A experiência e a vivência desses momentos irão permitir-lhes, efetivamente, ir para esta aceitação do Nada e
descobrir o Tudo e ali se instalarem.

Vocês irão recolocar as coisas, então, no lugar, e o que, em comparação, podia fazê-los parecer passar do
estado de acordar para o estado de sonho, será exatamente o inverso.

Ou seja, que o sonho (o que lhes parecia intangível, impalpável, distante, afastado) tornar-se-á a sua realidade.
Todo o resto irá se apagar naturalmente, exceto, é claro, para aquele que resistir.

E a resistência é, sobretudo, o fato do desconhecimento da pessoa que acredita que ela vai transformar a
pessoa em algo melhor, que vai continuar nesse status quo.

***

Todos vocês sabem que o que é deixado se ver do mundo, não é Luminoso.
Mesmo a Vida sendo Luminosa, as circunstâncias do mundo não o são.

Acreditar ou esperar que a Luz vai restabelecer circunstâncias harmoniosas, é uma armadilha que os impede
de desaparecer.

Ela os recoloca (esta resistência) na personalidade e, portanto, no combate, na vontade, e em uma espera
convicta que não tem razão de ser.

A única esperança real é o que vocês São, além desta Dimensão alterada.
Assim como esses Irmãos e Irmãs que fazem experiências de morte e retornam com a lembrança bem

presente do que eles vivenciaram (sendo o suficiente para transformar a vida deles), a imersão na Luz, e não
simplesmente uma Luz vista ao longe, põe fim à ilusão, na totalidade.

O que estava aparente, em um momento, irá desaparecer a fim de que se instalem a verdadeira Vida e a
Verdade.

Esta frase: “ser Nada, para ser Tudo”, mesmo se, hoje, ela não tiver significado para vocês, tornar-se-á, a um
dado momento, ou em outro, a única evidência e a única Verdade.

Eu os empenho, então, não tanto para ali refletir, mas para apreender-se do escopo e dos pontos principais.
Aí está o que eu tinha que dar a vocês enquanto Melquizedeque da Terra [do Elemento Terra].

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, eu os escuto.

***

Pergunta: você poderia nos orientar para sabermos como desvanecer totalmente?

Não há guia.
Não há técnica.

Apagar-se e desaparecer é um ato profundo que nada tem a ver com as gesticulações daquele que iria se
flagelar e proclamar que ele não é nada.

Não há qualquer coisa a mostrar, não há qualquer exercício a fazer: vocês fizeram todos, ou quase.
Isso é um ato da própria consciência.

Desaparecer não pode ser, em caso algum, o efeito de um exercício ou de uma técnica.
Eu poderia dizer que é um ato de confiança total, absoluta, irreversível, na Luz.

Isso é muito mais do que a crença e a fé, pois a crença e a fé podem durar por muito tempo, sem lhes dar o
menor sinal.

E é preciso uma coragem especial para atravessar essas etapas, como isso foi ilustrado, pelos seus caminhos,
por algumas Estrelas.

Se eu resumi isso em “Tudo ou Nada” é porque isso não é um processo que vai se estender no tempo e
persistir, mas, sim, um processo extremamente curto e extremamente limitado no tempo, no espaço, e na

consciência.
É, de algum modo, a verdadeira capitulação.

É o momento em que, efetivamente, a alma se volta, definitivamente, para a Luz, onde ela perde as suas
ilusões sobre este mundo, enquanto permanecendo vivendo sobre este mundo.

É o momento em que vocês se apreendem, de algum modo, de que o efêmero nada é.
Não como uma ideia, não como um objetivo, mas, sim, como o que é vivenciado.

Então, é claro, a consciência sendo Vibração, nós os levamos coletivamente a experimentar, por vocês
mesmos, o efeito da Luz Vibral.

Mas esta Luz Vibral (até agora, que ela esteja localizada nos seus centros de energia, que ela os percorra de
cima para baixo, ou debaixo para cima, que vocês a vejam no Éter, compactar-se) não é a realidade final da

Luz, que é ser onipresente.
É esta onipresença que não pode ser compatível com a existência de uma pessoa.



Colocar-se, agora, a questão do Tudo e do Nada, é já manifestar a intenção de uma mudança, ou, de
preferência, de um posicionamento.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Instalemo-nos então, juntos, durante alguns minutos, pelo Elemento Terra que eu trago, nesta elevação da
Terra, nesta Graça da Luz, durante alguns minutos, juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs, eu sou o Mestre PHILIPPE de LYON, e eu saúdo vocês, no Amor.
Até logo.

************

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 05 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b49.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-ar...
02 de outubro de 2012

(Publicado em 03 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article3b49.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-2_octobre_2012-article3b49.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


~ AJUSTAMENTO ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, que a Paz e o Amor sejam.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho prosseguir o que eu lhes disse, desde alguns meses, referente ao fato de se manter Tranquilo (ndr:
ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril (Yoga da Eternidade) e de 02 de julho de 2012 (estar

Tranquilo)) (1).
Porque, manter-se Tranquilo, é a melhor forma de se ajustar ao que está chegando.

O que está chegando é a Luz.
O que está chegando é o que era o Juramento d’A FONTE, o Retorno à Integridade, o Retorno à Luz.

***

O que está chegando necessita de vocês, do estabelecimento da sua Consciência no seu Coração.
Porque, como o Guia Azul SÉRÉTI lhes disse (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2), a

Merkabah Interdimensional vai assumir o seu lugar definitivo no seu peito.
É este elemento que permite à crisálida se romper e deixar a borboleta voar.

Permanecer Tranquilo, ajustar-se ao que está chegando, é então deixar trabalhar a Luz, deixá-la instalar-se,
deixá-la revelar-se.

É apenas escutá-la e não mais as dúvidas e as interrogações do que vocês são aqui.
É observar a magia do Amor e a magia da Luz.

É não interferir, não decidir, não se interpor, pela consciência ou por qualquer outra ação, a esta instalação.
Da sua capacidade para a Paz, da sua capacidade para a Alegria, do resultado das diferentes experiências e

dos diferentes estados que vocês vivenciaram, decorre este ajustamento.
Mas este ajustamento está também, como disse MARIA (ndr: sua intervenção de 22 de setembro de 2012 (3))

e como repetiu MIGUEL (ndr: sua intervenção de 18 de agosto de 2012 (4)), aberto a cada Irmão e a cada

UM AMIGO - 2 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-V9BJpyZg57g/UHHxXtRWIPI/AAAAAAAAFms/z74PP3HFJds/s1600/000UmAmigo02.10.2012.jpg


Irmã, qualquer que seja a sua precedência, qualquer que seja a resistência ou as resistências de um instante
anterior.

Assim que a alma é arrebatada pela Luz, a pessoa fica mais apta para deixar trabalhar a Luz, a alma e o
Espírito, na escala do corpo inteiro, e na escala da Merkabah no Coração.

Não reagir ali é, já, ajustar-se.
Não escutar as manifestações ou as recriminações do ego é, muito exatamente, o que irá ajustá-los, e o que os

fará, efetivamente, manter-se Tranquilo.

***

Naturalmente, existem circunstâncias predisponentes.
Isso se aplica muito bem à natureza, como foi explicado por SNOW (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de

2012) (5).
Isso se aplica também a regras alimentares, talvez um pouco mais rigorosas.

 Elas serão explicadas por aquela que conseguiu, durante a sua encarnação, aproximar as criações deste
mundo do seu sentido original, no seu trabalho, a Estrela HILDEGARDA (ndr: intervenção de HILDEGARDA

DE BINGEN de 03.10.2012) (6).

***

Existe, durante este período, uma série de elementos, sobre os quais eu insisti, desde alguns meses, e que
são ainda mais relevantes (ndr: ver a intervenção de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012) (7).

A prática dos diferentes Yogas, e em particular a reunificação dos três Corpos, IM, IS, AL, pela colocação das
suas mãos, nesse nível, é um dos elementos (ndr: no que se refere a esta colocação em ressonância dos 10º,
11º e 12º Corpos, ver o extrato do protocolo “Yoga Celeste: Integração da nova Tri-Unidade” inserido no final

da intervenção de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012 (7)).
Tudo o que contribui para pacificar o corpo, para pacificar o mental e as emoções, é bem-vindo para ajustá-los.

***

As circunstâncias especiais chamam-nos, vocês também, a circunstâncias específicas, requerendo de vocês,
pela localização em que vocês estão, um esforço para permanecer Tranquilo, um esforço de vigilância para

instalar esta Paz e esta Tranquilidade.
É a única coisa, aliás, que vocês têm que fazer.

Referindo-se, portanto, à sua pessoa, e não à Ação da Luz, que é independente da sua pessoa.
Mas acalmar a pessoa permite viver esse Face a Face.

Apreendam-se bem, independentemente do que vocês conduziram como experiências, e como modos de
fazer para aproximar-se desta etapa, de que somente a Consciência decide, no momento vindo, mas de que

vocês podem lhe fornecer os elementos que vão suavizar o que está chegando.
Todos nós sabemos que o ser humano foi concebido e submetido a alegrias e a tristezas e, por vezes, a

situações novas e desconhecidas que podem se traduzir (e se traduzem inevitavelmente) por um sentimento
de angústia diante do Desconhecido, diante de um Face a Face, e diante do seu próprio destino.

Eu tive a oportunidade de lhes contar a minha experiência, que me levou a viver a Unidade, a viver o Si, e a viver
a Última Presença (ndr: sua intervenção de 19 de novembro de 2011) (8).

São vocês, hoje, que estão no ponto de viver isso.
Mas lembrem-se de que haverá sempre, exceto essa pinçada no coração, esta angústia e, paralelamente a

isso, a irrupção da Alegria e do Amor, total e real.
E de que não há, a priori, qualquer dificuldade, quando a hora chegar, de escolher entre a angústia e o Amor.
Mas antes que esse momento chegue, definitivamente, se vocês não permanecerem Tranquilos, a angústia

pode assumir.

***

Naturalmente, existem elementos (nos quais vocês talvez trabalharam) que se referem ao que foi denominado,
por BIDI, questionamento, Investigação e Refutação (ndr: ver as intervenções de BIDI na coluna “mensagens a

ler” (9)).
Nos momentos de oscilação, por vezes dolorosos, lembrem-se disso: a cada vez, vocês têm a escolha entre

aceitar a angústia ou aceitar o Amor.
E de que o humor não é algo que se impõe a vocês, ou que seja secretado por vocês, mas que resulta,



diretamente, do estado da Consciência a um dado momento.
O Amor é o antídoto da angústia, e o que está chegando é Amor.

Não como vocês o desejariam, não como vocês o teriam sonhado ou imaginado, mas como ele É, realmente, e
na Totalidade.

Quaisquer que sejam os sintomas deste corpo, quaisquer que sejam os sintomas do seu humor, lembrem-se
de que este corpo, como este humor, apenas tem um tempo.

E de que esse tempo termina pela chegada da Luz.
A respiração também pode ajudá-los, a fim de estabilizar o humor de vocês.

***

O Apelo da Luz, tornando-se cada vez mais importante e, em particular, manifestando-se pelas Vibrações dos
Triângulos Elementares da cabeça, podem chamá-los pela Terra, pela Água, pelo Fogo, por qualquer Elemento

(ndr: os Triângulos da cabeça são apresentados na coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas de MARIA”
(10)).

Se o Elemento correspondente ressoar na sua cabeça, significa que é tempo, para vocês, de se interessar por
este Elemento.

O Apelo da Luz torna-se mais específico para cada um de vocês.
Da sua capacidade para ali responder, irá decorrer também a sua capacidade para viver o Face a Face.

Então, é claro, na sua vida ordinária, há as suas ocupações, as suas obrigações.
 Mas a Luz também vai lembrá-los de que ela tem obrigações, e de que elas não são sempre as mesmas que

as suas.
Tornar-se-á para vocês, de algum modo, cada vez mais fácil de Ver Claramente o que é da ordem do ordinário,

e o que é da ordem do extraordinário.
Porque o que está chegando é extraordinário, em todos os sentidos.

E o que está chegando requer, efetivamente, este ajustamento.

***

Mas este ajustamento não é simplesmente em relação aos Apelos, diversos e variados, da Luz, que lhes serão
próprios.

Isso não é somente vigiar o que entra em vocês, mas é também vigiar o que sai de vocês.
Os pensamentos.

Tudo o que se refere aos pensamentos de julgamento, de emissão de uma opinião sobre algum Irmão ou Irmã,
estará poluído de resistência, porque a Luz não faz diferença entre vocês e aquele que vocês contestaram:

essa contestação apenas existe para a pessoa, não existe absolutamente para a Luz.
E expressar uma contestação, ou expressar algo assim, vai criar uma resistência no ajustamento à Luz.

Ser-lhes-á muito mais fácil discriminar, cada vez mais, os momentos passados na resistência e os momentos
passados no Abandono do Si.

Por meio dessas passagens sucessivas, vocês irão compreender, e vocês irão aceitar, permanecer Tranquilo.
Mas é preciso agora dar o primeiro passo, ver, realmente, a Luz em Ação, em relação à sua própria ação ou

reação.
A diferença de efeito e de impacto irá lhes parecer talvez, no início, como cada vez mais preocupante.

Se os pensamentos permanecerem intensos em vocês, habituem-se a elaborar pensamentos de Paz, de
gratidão e de Amor, para a Vida.

E para os outros, não tanto aos seus entes queridos, mas ao que vocês poderiam considerar estar errado
como, talvez, os inimigos ou, em todo caso, pessoas, Irmãos e Irmãs, que não suscitam vocês.

Não em qualquer vontade, mas, sim, em uma Radiância de Amor, preparando-os para ser esta Radiância de
Amor.

***

O que está chegando é, muito exatamente, relacionado ao que vocês vivem desde algum tempo.
Qualquer que seja a etapa e o estado da sua Alegria, qualquer que seja a etapa e o estado das suas Vibrações
(ou do seu desaparecimento), da sua capacidade e da sua facilidade para ‘mudar de estado’ irá decorrer a sua

adaptabilidade, quando chegar a hora.
Quanto mais vocês passarem facilmente de um estado a outro, quanto mais vocês passarem facilmente da

absorção na Luz a um retorno na pessoa, mais isso significa a garantia de que ocorreu um ajustamento.
A Integração de Passagens, como eu a comuniquei (ndr: ver sobre esse tema nas intervenções de UM AMIGO



de 07 de maio de 2012 e de 18 de agosto de 2012 (7 e11), e o protocolo “Yoga da Eternidade: Integração de
Passagens” (12)), irá permitir-lhes revelar mais facilmente, e deixar se revelar, a Luz da Merkabah, no seu peito

e no corpo.
Vocês irão aprender, de algum modo, cada vez mais fácil e rapidamente, a funcionar em meio a esta pessoa,

também, enquanto manifestando os outros estados.
Haverá cada vez menos separação, as Passagens serão feitas cada vez mais facilmente.

Até lhes dar a percepção de que não há mais Passagens, mas algo que está quase aí, permanentemente, o
que quer que vocês façam ou não: esse é o objetivo.

***

A instantaneidade dessa Passagem será tal que, no final, vocês estarão ajustados, em permanência, ao que
está chegando.

Vocês irão constatar então que todo questionamento não tem mais sentido, que os próprios medos que
poderiam aparecer se dissolvem sozinhos, sem intervenção da parte de vocês.

E que, se vocês estiverem desestabilizados, basta-lhes permanecer Tranquilo para se estabilizar de novo, o
mais rapidamente possível.

Qualquer que seja a angústia ou o medo aparecendo, se vocês não lhes derem chance (ou seja: nem Atenção,
nem Intenção), vocês irão reintegrar bem depressa a Morada da Paz Suprema, ou pelo menos a Alegria.
O que pode lhes parecer desestabilizador em um primeiro momento, e angustiante, tornar-se-á, de algum

modo, o seu natural e a sua regra, sem buscá-lo, porque isso será, sempre, a Inteligência da Luz que vai agir.
Esta Inteligência da Luz, e esta condensação de Partículas Adamantinas ao redor de vocês, irá construir esse
Novo Mundo sob os seus olhos, propiciando-lhes, de algum modo, ali dar os seus primeiros passos, as suas

primeiras incursões, e ali desenvolver a sua Vida.

***

Ajustar-se ao que está chegando é, então, Abandonar tudo o que é antigo, tudo o que foi construído, pela
pessoa, como estratégia de defesa ou de proteção.

É realmente tornar eficaz a Lei da Graça, é tornar eficaz o Amor e a Paz, em si, e sobre o mundo.

***

O que se desenrola, e irá se desenrolar, tornar-se-á tão intenso (que isso seja na percepção, na vivência, nas
modificações do seu humor), que irá se tornar para vocês cada vez mais fácil estabelecer-se no que é

agradável, e até muito mais considerável do que tudo o que lhes parecia, anteriormente, como importante, ou
mesmo fundamental.

O desdobramento da Luz que está em operação, sobre a Terra como em vocês, a chegada da Onda Galáctica,
assim como os sinais nomeados Celestes, bem como os sinais da Terra, vão se tornar cada vez mais

sincrônicos e aparentes.
Esses sinais, que vocês poderiam qualificar de exteriores, são apenas, em última análise, um Apelo Interior à

Luz.
Todos esses sinais, e todas essas modificações ambientais, têm apenas um objetivo: estabelecer a Luz.

E, em vocês: restituí-los ao que vocês São.

***

Durante este período, vocês vão notar que só o que sofre é o que se opõe à Luz, mesmo fingindo buscá-la.
E que se a Luz estiver, realmente, instalada e revelada, nenhuma angústia, nenhum medo, pode subsistir.

Tudo irá resultar desta capacidade para acolhimento e para ajustamento.
Vocês irão experimentar, cada vez mais, um sentimento de Paz como nenhum outro, mesmo independente dos

seus Alinhamentos e dos seus momentos Interiores.
Como um sentimento, por vezes, até, de irrealidade, de maneira que o que, até agora, lhes parecia irreal, irá

aparecer como cada vez mais real, durante as suas noites e durante os seus contatos.

***

Qualquer que seja o aspecto espetacular, cada vez mais infiltrativo, da Luz, vocês irão constatar que vocês



poderão conduzir o que é para se fazer, talvez muito mais facilmente do que nesses últimos meses.
Mas com um sentimento de irrealidade cada vez mais pronunciado, em relação ao Real e à Verdade, ocorrendo

preferencialmente durante a noite.
Porque, naquele momento, a ausência de radiação Solar, para vocês, traduz-se pela densificação das

Radiações Cósmicas, das Radiações da Luz, e, portanto, da percepção dessas Radiações, de maneira muito
mais probante e palpável do que antes.

***

Ajustar-se ao que está chegando é, então, dar-se os meios para permanecer Tranquilo.
É se dar os meios de acolher, de dar passagem, em vocês, àqueles de nós que os contatam, de maneira cada

vez, aí também, palpável.
A aceitação da Luz, nesta fase, irá sempre se traduzir por um novo ganho de Paz, por um novo ganho de
desidentificação da pessoa, por um novo ganho de sentimento de irrealidade que poderá fazê-los ver,

realmente, este mundo como um cenário inconvenientemente fictício, onde nada ali é real.
E isso irá proporcionar-lhes uma grande Paz, mesmo se isso puder, em um primeiro momento, ser

desconcertante e desestabilizador: muito rapidamente, a Paz encontrada, naqueles momentos, irá demonstrar-
lhes que vocês não estão sonhando, e que vocês não estão prestes a deixar a vida, mas, sim, a entrar na Vida.

***

Se a Onda da Vida percorrê-los, vocês irão constatar que ela aparece nas extremidades mais distais do seu
corpo: mãos, pés e cabeça.

O Canal Mariano será preenchido de Fogo.
A Vibração e as pressões, tais como eu as descrevi, na caixa torácica, irão se tornar cada vez mais intensas.

Eu os remeto ao que eu já disse, nesse nível (ndr: ver a sua intervenção de 07 de maio de 2012) (11).
O aparecimento das Vibrações das Portas do peito (AL, UNIDADE, KI-RIS-TI, ATRAÇÃO, VISÃO), e também

dos Corpos OD e ER (ndr: 8º e 9º Corpos), irão se tornar, aí também, mais palpáveis e presentes.
Vindo reforçar, a partir do momento em que a pessoa se calar, a Paz, e pelo fato de se manter Tranquila.

***

Lembrem-se também de que, cada vez mais, a Luz irá se tornar alimento (e isso, em todos os níveis),
afastando, de vocês, outros tipos de alimentos.

Sigam, não somente o seu sentir, mas, muito mais, o que os leva para a Paz e para a Tranquilidade, mesmo se
isso puder lhes parecer problemático, para a sua consciência ordinária, para a personalidade.

Se a Paz ou a Tranquilidade lhes parecer diminuir, no momento em que ela estiver presente, em função da
ação da sua pessoa, significa que a ação da pessoa não está correta.

Do mesmo modo que nos encontros há uma modificação dos Sons que vocês ouvem, entre a esquerda e a
direita, como isso foi explicado por SRI AUROBINDO (ndr: sua intervenção de 21 de maio de 2012) (13).
Mas, além disso, a qualidade do humor irá indicar para vocês, talvez mais claramente, se vocês estão no

Abandono do Si, na Paz e na Tranquilidade, ou na resistência.
Porque a resistência irá sempre se traduzir por um medo, por uma angústia, por um questionamento, e a ação

da Luz, e a cessação da ação de vocês, irá estabilizá-los na Paz e na Tranquilidade.

***

Há então marcadores extremamente simples, muito mais do que todos os questionamentos que lhes dirão aí
onde vocês estão, no momento em que vocês o viverem.

E lembrem-se de que quanto mais a Paz e a Tranquilidade, e o sentimento de irrealidade, aumentarem, mais
vocês irão permanecer Tranquilos, e mais vocês serão banhados na Luz, e nutridos pela Luz.

É naquele momento que vocês irão constatar que a sua fisiologia, nisso que ela foi modificada, irá se modificar
ainda mais.

Tudo o que lhes parecia necessidade vital, ou habitual, parecerá desaparecer, também.
Da sua capacidade para aceitar essas modificações e essas transformações irá resultar o seu humor, de Paz

ou de inquietude.

***



O Amor tornar-se-á tal como vocês irão irradiá-lo.
Aí também, vocês irão resistir ao Amor?

Vocês irão querer mantê-lo prisioneiro, ou vocês irão deixá-lo se estabelecer, na Paz e na Tranquilidade?
São questões muito simples para vocês colocarem, no momento em que vocês as viverem.

Porque, de maneira inabalável, que isso seja no sentido do seu humor, que isso seja no sentido de uma
atividade mental, isso é extremamente simples de notar.

E então isso lhes permite determinar, instantaneamente, aí onde vocês estão: na Luz, ou fora da Luz.
Não mais somente como um estado de transformação Vibratória da Consciência (já que a Consciência é

Vibração), mas da sua própria capacidade para Transcender a própria Consciência, para ir para a a-
consciência.

***

O que podia lhes parecer loucura vai se tornar, para vocês, cada vez mais Claro, e vai lhes aparecer, cada vez
mais, como evidente.

Sigam então o que a Vida lhes propõe a viver.
Desapareçam, para dar lugar ao conjunto da Luz.

Permaneçam Tranquilos.
Como dizia o Mestre PHILIPPE: ser Nada, para Ser Tudo (ndr: intervenção de PHILIPPE DE LYON de 02 de

outubro de 2012) (14).
Aí está Shantinilaya.
Aí está a Ascensão.

***

Se vocês parecerem oscilar, frequentemente, nos medos, apreendam-se também de que, durante este
período, a Luz ilumina os medos.

Não para impô-los a vocês, mas, sim, para que vocês aceitem vê-los, e ao vê-los eles somem sozinhos.
Há também, nesse nível, maneiras de proceder que lhes foram dadas (com cristais, com gestos, com Yogas),

para deixar-se submergir na Luz, e não no medo (ndr: ver a coluna “Protocolos a praticar – Protocolos
prioritários” do nosso site) (15).

***

Conceda ao seu corpo o que ele pede, porque, durante este período, ele é muito mais capaz do que os seus
hábitos, ou do que os seus gostos, de saber o que ele tem necessidade (e isso, em todos os níveis, e não

unicamente para os alimentos).

***

Se vocês empregarem esta abordagem (de maneira muito simples, porque ela é evidente e lógica), vocês não
terão absolutamente qualquer problema em viver, na totalidade, o Coração e o Amor.

Não mais como um estado, não mais como uma experiência, não mais como uma busca, mas como,
realmente, a sua Natureza real.

Todo o resto, então, irá desaparecer sem dificuldade alguma.
O mental irá lhes parecer, nessas circunstâncias, cada vez mais difícil de se comunicar.

Porque, se houver um problema, a solução vai surgir antes mesmo que o mental tivesse tempo de atuar.
Isso não será mais os impulsos da alma ou do Espírito, mas as evidências da Luz que irão lhes aparecer como

tais.

***

Eis os poucos elementos de complemento que eu tinha para transmitir a vocês, com relação a este
ajustamento ao que está chegando.

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas suplementares em relação a isso, Irmãos e Irmãs, eu os escuto.



***

Pergunta: você poderia explicar mais o que significa “ajustar os Elementos em si”?

Querida Irmã, eu a remeto, para isso, à intervenção perfeitamente documentada da Estrela SNOW (ndr:
intervenção de 1º de setembro de 2012) (5).

O Apelo de um Elemento reflete-se nos Triângulos Elementares (em um dos quatro Triângulos, ou em mais de
um dos quatro Triângulos).

Se o Elemento chamá-la, naquele momento, reforce-se no Elemento.
O Elemento Água a chama para perto da água.

O Elemento Fogo a chama para perto do fogo ou do Sol.
O Elemento Ar a chama para perto do ar e, portanto, para perto do que torna audível o barulho do ar: as

árvores.
Se a Terra chamá-la, deite-se na terra.

***

Pergunta: permanecer Tranquilo no trabalho é deixar a Luz guiar os nossos passos nesse trabalho?

Aquele que se Abandona à Luz, e aquele que está Abandonado no nível do Si (que Abandona o seu Si), não
evoca qualquer diferença de humor ou de estado, quer esteja nesse lugar onde você está, ou no trabalho.

Enquanto persistir, em você, uma diferença de percepção de si mesmo, do seu humor, entre o fato de estar
em um momento privilegiado (ou em um local privilegiado) e em uma atividade que lhe parece, no nível da

pessoa, intolerável, há distância entre o efêmero e o Eterno.
E não sobreposição, e não desaparecimento do efêmero.

As circunstâncias da sua vida, durante este período, quaisquer que sejam, são muito exatamente aquelas que
você precisa para realizar o que você tem que ser.

O que é contrário ao trabalho (se for isso) será sempre a pessoa e, em caso algum, a Luz.
Você infere que, se você se sentir contrariado, é a ação da personalidade.

Se você estiver na Paz em um local ou em um espaço insuportável, então, o Amor está aí.
O ajustamento ao que está chegando, ajustar-se ao que está chegando, é justamente fazer este aprendizado:

não mais ser desestabilizado, por uma circunstância exterior como Interior.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Do meu Coração ao seu Coração, na Paz Suprema do Amor, comunguemos durante alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Eu lhes digo até breve.

************
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***
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************
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Eu sou HILDEGARDE DE BINGEN.

Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, na Paz e na Graça.

...Partilhar da Doação da Graça...

Eu vim, neste dia, dispender-lhes conselhos concernentes aos alimentos.
Antes de começar, considerem esses conselhos, unicamente, se eles lhes pareçam válidos, através
de sua experiência e de sua vivência.

Em caso algum, são preconizações rígidas, ainda menos prescrições alimentares, mas tudo isso
decorre da modificação da química atual de seu corpo, devido à ação da Luz. Porque a Luz é
nutrição, porque a Luz modifica, profundamente, o metabolismo de seu corpo carbonado.

Algumas Irmãs falaram, ao nível da experiência delas, de sua necessidade de comer, que
desaparecia, durante alguns períodos.

A nutrição da Luz, sem ir até aí, vai submetê-los a certo número de constrangimentos, que seu
corpo reconhecerá, muito facilmente.

O objetivo de meus conselhos é, portanto, simplesmente, orientá-los no que vocês têm a viver, em
relação à alimentação.

Durante o período das Núpcias Celestes, o Arcanjo ANAEL (ndr: em especial sua intervenção de
16 de agosto de 2009) havia precisado algumas características de alimentos que podiam, naquela
época, favorecer a elevação Vibratória.

Os conselhos que eu venho dar-lhes são adaptados, mais, à liberação da carne, à liberação da
consciência.

Como os ensinamentos de nossos Irmãos e Irmãs orientais disseram, existem alimentos que podem
tornar pesado e, outros, que aliviam.

Existem alimentos que fazem com que a alma seja prisioneira da Terra, e existem alimentos
que elevam a alma para o Espírito.

A ação da Graça e da Luz têm, também, efeitos em toda a química celular.
A Luz, sendo nutrição, até o presente, vocês constatavam que existiam períodos, para vocês, nos
quais vocês tinham mais fome ou menos fome.
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Certo número de regras (se vocês as aceitam) são válidas, a priori, para vocês todos. Mas, eu
repito, experimentem por si mesmos, constatem por si mesmos, os efeitos ou os não efeitos dos
diferentes conselhos que eu vou dispender-lhes.

Basta, agora e já, compreender que todo esforço de digestão necessita de uma quantidade de
energia específica ao nível do ventre.

E que essa energia que se acumula no ventre não está, sempre, em acordo com a energia do
Coração, do Manto Azul da Graça ou da Onda da Vida. Mas vocês tiveram, talvez, a chance (ou o
inconveniente) de sentir o efeito de alguns elementos em seu ventre, é claro, mas, sobretudo, no
que são nomeadas as Portas Atração e Visão.

Eu diria, mesmo, que a percepção ou, mesmo, o incômodo e a dor das Portas Atração e Visão são,
certamente, os elementos de seu corpo mais capazes de guiá-los, no que vocês podem absorver e
no que vocês não podem mais absorver.

É claro, podem existir, também, desconfortos, ao nível do ventre, e diversas perturbações, que não
são ligadas à Luz, mas, efetivamente, ao tipo de alimentos ingeridos.

Então, é claro, não é comendo menos ou comendo melhor que a Ascensão realizar-se-á. Não é,
tampouco, a natureza dos alimentos que vai (como durante as Núpcias Celestes) permitir-lhes viver
Vibrações ou não.

Mas o alimento pode representar um obstáculo, devido à sua passagem pelo ventre, de processos
de transmutação que são, justamente, religados às Portas Atração e Visão, que são, de algum
modo, como vocês sabem e como foi dito, pontos de união da Graça e do Manto Azul da Graça.

A primeira das coisas a observar é, efetivamente, o efeito dos alimentos, não tanto na
própria digestão, mas, mais, nas Portas Atração/Visão.

Deveria estar claro para vocês, que alguns alimentos podem desencadear dores na Atração e
Visão.

Esses alimentos são, para vocês, um alerta e, tanto quanto se possa, tentem evitar, justamente, os
alimentos que vão bloquear a Porta Atração e Visão.

Em seguida, existem regras importantes.
É preferível alimentar-se enquanto o sol sobe, ao invés de quando o sol desce. Com um período de
elasticidade que vai aproximadamente até 17 horas em relação ao Sol (ndr: 19 horas, hora francesa
no relógio).

Vocês todos sabem, é claro, que há alimentos que tornam pesado e, outros, que aliviam. Por isso,
nossos Irmãos e Irmãs orientais e na medicina tradicional deles descreveram, perfeitamente, os
tipos de alimentos que podem ter uma ação de elevação ou, ao contrário, uma ação de peso.

Mas, eu repito, o melhor testemunho do que é bom, para vocês, resulta e decorre, diretamente, da
manifestação dolorosa, pesada, das Portas Atração/Visão, em função dos alimentos ingeridos.

Vocês constatarão, aliás, também, que essas regiões das Portas Atração/Visão podem tornar-se
sensíveis quando surge, em vocês, um estado de conflito, um estado emocional ou mental, que vai
contra a Luz.

São, efetivamente, Portas de passagem que fazem dirigir a energia e a consciência, ou para a
digestão, ou para o ponto OD ou 8º Corpo, que favorece, de algum modo, a passagem do ego ao
coração.

Mas, eu repito, retenham que não é, simplesmente, uma questão de alimentação, mas, bem mais, o
estado de sua consciência que determina essa passagem, essa Ressurreição.

Mas, é claro, se existem elementos de seus pensamentos, de suas emoções, de seus alimentos,
que têm um efeito limitante nessa passagem, convém adaptar sua conduta alimentar em relação a
isso.

Então, independentemente dessa regra geral, há alimentos que vão favorecer essa elevação
Vibratória e, sobretudo agora, esse depósito do Manto Azul da Graça, que lhes evita ter que
sofrer nessa nova química do corpo, devido à alimentação fornecida pela Luz.

De uma maneira geral privilegiem, efetivamente, o que é líquido.
De uma maneira geral, privilegiem o que está na temperatura comum, ao invés do que está



extremamente quente ou extremamente frio.

De maneira geral, privilegiem o que é liquido e, em todo caso, que não tenha sido transformado de
maneira demasiado importante.

Quanto mais vocês se aproximarem dos elementos naturais da Terra, mais as Portas
Atração e Visão deixarão vocês tranquilos.

A quantidade de líquido que deve ser absorvida, independentemente da alimentação, deve ser, de
uma maneira geral, para vocês todos, duplicada, na medida em que o que é nomeado o despertar do
kundalini, a Onda da Vida ou o Manto Azul da Graça ou as Coroas Radiantes consomem
efetivamente a água.

Se vocês estão atentos, constatarão, aliás, que alguns alimentos, no momento em que eles estão
em contato com a boca ou com o ventre, dão um sinal Vibratório ao nível dos Triângulos
elementares que correspondem à natureza do alimento (ndr: ver esquemas abaixo).

Esse sinal Vibratório é percebido ao nível dos Triângulos elementares da cabeça e, se vocês estão
atentos, constatarão, muito rapidamente, sem, contudo, esperar a digestão ou a metabolização de
seus alimentos, que um dado alimento vai pôr em Vibração, ou em dor, muito rapidamente e antes
mesmo da digestão, os famosos pontos Atração e Visão.

Aí também, chamando-os a reajustar-se.
Sempre nas regras gerais, os alimentos podem ser guiados, durante este período, pela cor. De fato,
alguns de vocês têm necessidade de cor verde, outros, têm necessidade de cor escura, outros, têm
necessidade, mais, de cor vermelha ou alaranjada.

Cada cor, efetivamente, que faz ressoar, de maneira privilegiada, um dos elementos
inscritos em vocês.

Há, também, o que cresce na terra.
Há, também, o que cresce nas árvores, que cresce fora do solo, distante do solo.

ANAEL, Arcanjo, havia falado disso há três anos.
O mais importante é escutar o que diz seu corpo, porque as reações vão tornar-se cada vez
mais imediatas.

Se vocês absorvem um alimento que não lhes convém, a Porta Atração ou a Porta Visão
manifestar-se-á com extrema rapidez e dar-lhes-á a viver desordens digestivas que, aliás, como
vocês mesmos constatarão, se já não é o caso, desacelerarão tanto os processos Vibratórios
como a percepção do Canal Mariano ou, ainda, da Onda da Vida.

Existem numerosos aromas.
Entre esses aromas, alguns são capazes de aquecer o Fogo do Coração e de privilegiar a digestão,
permitindo não ter que ser afetado por alguns tipos de alimentos.

Eu citarei, simplesmente, dois aromas, para sua virtude digestiva, mas, também, para sua virtude de
aliviamento da alma. Esses dois aromas são o cúrcuma e a galanga e, em uma menor medida, a
canela.

Não é questão de polvilhar esses aromas em toda sua alimentação.
Mas absorver ou consumir deles, ainda que apenas uma pitada, alguns dias por semana, permitirá a
vocês constatar, muito rapidamente, os efeitos ao nível de seu conforto.

Vocês têm, também, a possibilidade de preparar, em caso de acidente, nas Portas Atração e Visão,
concernente a um alimento que não passa, por si mesmo, chás de cristais e, em especial, chás que
consistem em utilizar cristais correspondentes às Portas Atração e Visão. Isto lhes será explicado,
porque eu já dei de maneira particular, eu diria, neste espaço.

Absorver esses chás de cristais permitirá a vocês, aí também, amenizar os inconvenientes
de alguns alimentos, ao nível da porta Atração e Visão.

Existe também certo número de chás, absorvidos não demasiado quentes, que lhes permitirão, eles
também, facilitar essa nova química digestiva.

Para isso, quatro plantas são implicadas, que vocês podem tomar em associação, ou
independentemente umas das outras.

A primeira favorece a fluidez do coração: trata-se da aubepine, em todas as suas partes.



A segunda facilita o estado Vibratório: trata-se da prele, rabo de cavalo.
A terceira facilita a metabolização e a transformação da química sanguínea, tanto na digestão como
nos órgãos ligados ao sangue: trata-se do petit houx.

E enfim, e de maneira mais anexa, para alguns de vocês, é necessário facilitar a circulação do
sangue que, devido à junção da Luz, torna-se cada vez mais quente e, portanto, tem tendência a
circular de maneira um pouco diferente: para isso, vocês devem encontrar folhas de meliloto,
trevo doce.

O conjunto dessas quatro plantas, tomadas individualmente ou juntas, pode ajudá-los a
metabolizar seus alimentos.

Retenham que, de uma maneira geral, e quaisquer que sejam suas condições de trabalho que
necessitem, talvez, de uma alimentação mais importante, para alguns de vocês, globalmente, suas
necessidades de nutrição diminuem.

Compreendam, efetivamente, que não é preciso forçar-se.
Compreendam, também, que não são regras rígidas a adotar, que vão permitir-lhes viver a
transformação em curso. Mas que, simplesmente, esses alguns conselhos vão permitir-lhes viver
essa transformação de maneira mais calma, menos pesada e, de algum modo, de maneira facilitada.

Isto chamaria de últimos desenvolvimentos, muito mais importantes.
Mas, obviamente, nós não temos a oportunidade de ir demasiado longe nesses conselhos, mas se,
para vocês, há questões mais específicas que sobrevenham, em vocês, em relação ao que eu
acabo de exprimir e que, segundo vocês, necessitem de complementos, eu os dou com prazer.

Mas eu posso apenas guiar-me por suas interrogações, porque o conhecimento, nesse nível, é
muito rico e esse conhecimento não é de primeira necessidade, mas, em todo caso, vocês
constatarão os efeitos disso, por si mesmos, em sua capacidade para viver a Graça.

>>>

Questão: como saber qual cor de alimento deve ser favorecida?

Durante este período, vocês tem, todos, a percepção dos Triângulos Elementares da cabeça
(aqueles que têm as Coroas Radiantes ativadas).

Vocês todos observaram que, em períodos precisos, ativa-se tal Triângulo.
E vocês observaram provavelmente, também, que para alguns de vocês, há predominância de um
Triângulo elementar sobre os outros, quanto à manifestação dos pontos ao nível da cabeça.

Isto vai guiá-los pelo tipo de alimento.
Se o Triângulo de Fogo é o mais ativo, os alimentos que deverão ser absorvidos serão mais de
natureza Fogo.

Ou seja, que vocês virão sustentar o Fogo que está ativo em vocês, absorvendo, por exemplo,
alimentos vermelhos.

E, se possível, que não sejam raízes.
Se o elemento Água manifesta-se, de modo privilegiado, ao nível de sua cabeça, vocês deverão,
daí, concluir que o alimento líquido deva ser privilegiado e que tudo o que contém muita água deva
ser privilegiado em relação ao que contenha pouca água.

Os legumes que contém muito mais água do que as leguminosas, por exemplo, ou os legumes
secos, como o arroz.

Se o Triângulo da Terra chama-os, então, o tipo de alimento, serão os alimentos que vêm da terra e,
em especial, raízes, se possível, cuja cor de pele seja mais escura do que clara.

Eu falo, efetivamente, da cor da pela e não da cor da carne.
Se a TERRA chama-os, então paradoxalmente, o que vem da terra poderá sustentar sua Terra.

Se o Ar chama-os, então, naquele momento, será preciso privilegiar frutos e legumes que saem e
que florescem e que dão esses frutos e legumes bem acima do solo: o que vem das árvores, o que
cresce acima de 40 centímetros do soloacima de 40 centímetros do solo, ao invés dos alimentos que estão presentes no
solo.

A cor, é claro, ao nível do ar é o verde.
A cor ao nível da água tem-se mais ao próprio liquido dos alimentos, do que à sua cor. Aí está já



uma primeira etapa.

>>>

Questão: qual é a planta que pode favorecer um sono tranquilo?

Minha Irmã, existem inumeráveis plantas que propiciam um sono tranquilo.
Cada fisiologia é diferente, é-me difícil dar um conselho, de maneira geral, nesse nível.

Contudo, eu esclareço que você pode também, dessa maneira, utilizar um chá de cristais e, em
especial, os chás que correspondem aos cristais que agem, essencialmente, no terceiro chacra e
no quarto chacra.

Agora, faça a experiência por si mesma e veja, por si mesma, se isso é eficaz.
Tente cessar toda alimentação a partir de 17 horas e ver, em um primeiro tempo, se isso atua em
seu sono.

>>>

Questão: é preciso favorecer uma água fortemente mineralizada ou o contrário?

O ideal é uma água pura, água de fonte e água fracamente carregada em minerais.

Porque os minerais da água dão uma água que é mais pesada e que vai atrair os pontos e as
Portas Atração e Visão.

>>>

Questão: o que é do cozimento de legumes?

Minha Irmã, aí tampouco eu não posso dar conselhos muito gerais, porque alguns preferirão o cru e
outros preferirão o que é muito cozido.

O cozimento, vocês, talvez, saibam, modifica as características essenciais do alimento que é
cozido.

Como eu disse, o mais importante é evitar as preparações demasiado longas ou que misturam
muitos alimentos.

Se vocês têm a chance de poder absorver um alimento, e um tipo de alimento, um par, ao invés de
misturas, vocês constatarão por si mesmos, que tudo se faz muito mais facilmente ao nível
Vibratório.

>>>

Questão: 17 horas é a hora local no relógio?

Trata-se da hora solar.
Vocês têm, portanto, uma defasagem, de momento, de duas horas (ndr: na França).

Mas, digamos, mais o meio da tarde.
Não sejam tão rígidos.

Se vocês têm necessidade de comer à noite, porque há uma festa, comam.
Mas, vocês vão, logo, rapidamente, observar as diferenças que se produzem em sua consciência,
em função do respeito dessas regras simples, ou não.

O que deve guiá-los é sua experiência.
É o efeito nas Portas Atração e Visão, na digestão e o que se produz ao nível dos Triângulos
Elementares de sua cabeça.

Vocês, talvez, constataram, há, também, flutuações da própria fome.
Isso lhes impõe, por vezes, não ter fome nas horas normais de refeição, e impõe-lhes, por vezes,
absorver alimentos em momentos incompatíveis.

Não se alarmem com isso.
Aí também, há sinais do corpo que vocês devem seguir.

>>>

Questão: é preciso evitar absorver alimentos que provém de países afastados?



É uma regra de bom senso, que não é religada, desta vez, ao Manto Azul da Graça ou à percepção
da Onda da Vida, mas que, efetivamente, consiste em nutrir-se do que é produzido em seu próprio
solo, ou, em todo caso, na proximidade.

A nutrição que foi desenraizada, ela os faz beneficiar-se de influxos que não correspondem ao que
vocês são, no solo no qual vocês mesmos estão.

Isso é uma regra geral.

>>>

Questão: o que é dos cereais, como o arroz, a aveia?

Os cereais não são legumes.
Os cereais aportam-lhes o que é necessário para aqueles de vocês que suprimiram os alimentos de
carne.

Mas, nem todos os cereais valem.
Os cereais são (o que se poderia chamar, de meu ponto de vista) legumes secos. Esses legumes
secos não têm o mesmo metabolismo do que os legumes úmidos (os legumes tal como vocês os
conhecem).

Os cereais têm um lugar específico para aqueles que têm necessidade de um fogo que seja lento.

Os legumes úmidos são metabolizados muito rapidamente, sobretudo se são pouco transformados.

Os legumes secos ou os cereais necessitam de mais tempo para serem metabolizados. É a vocês
que cabe observar, diretamente, absorvendo legumes úmidos e, depois, em outra refeição, legumes
secos, o que se desenrola, muito precisamente em seus triângulos elementares, nas Portas Atração
e Visão.

Não façam dos alimentos sua prioridade, mas estejam atentos ao que lhes dizem os alimentos
quando eles estão em vocês.

Existem, também, mecanismos novos, para muitos de vocês, que estão ligados à modificação da
química do tubo digestivo e da química dos alimentos.

Alguns de vocês tornam-se intolerantes, em especial, ao que é incriminado na alimentação dita
biológica, como fonte de poluição e de inadequação com o homem.

Para isso, eu os remeto ao que vocês já conhecem, concernente ao trigo, concernente aos
laticínios e que é perfeitamente conhecido.

Eu esclareço que, se vocês estão atentos, vocês não terão, verdadeiramente, qualquer dificuldade
para observar, facilmente, o que é bom para vocês do que não é bom, em relação à transformação.

>>>

Questão: é desaconselhável comer a carne ou o peixe?

Não é desaconselhado.
Cada fisiologia é diferente.
Alguns de vocês têm necessidade de carne para «encarnar-se».

Outros, não toleram mais a carne, nem o peixe.
O que é importante é ver que a carne, qualquer que seja, a priori, torna pesado.

Só algumas carnes são capazes de aliviar a Vibração e, ainda, aí também, é uma questão de
sensibilidade pessoal e não coletiva.

Eu tento dar-lhes, como eu disse, as regras as mais coletivas possíveis.

>>>

Questão: é melhor não misturar vários legumes?

Se se trata de legumes úmidos, a cor de chegada da mistura será determinante, em relação ao
elemento concernente aos legumes úmidos que agem preferencialmente no Ar.

Mas, se eles são vermelhos, então, naquele momento, haverá um componente de Fogo.



>>>

Questão: todos os sucos de frutas são aconselhados?

Aí também, quando vocês olham um suco de frutas, há deles de diferentes cores.

Há os que são ácidos, há os que não o são.
Aí também, eu os aconselho a testar, para verificar os efeitos em si mesmos.
Ao mesmo tempo sabendo que a cor vai tornar-se preponderante, nesse nível.

Que tudo o que é laranja ou vermelho vai agir, preferencialmente, no Fogo.
Que o que é verde vai agir no Ar.

Que o que é escuro (e não mais, unicamente, vermelho) vai agir na Terra.
Assim, de acordo com a cor, mas, sobretudo, de acordo com o que vocês observam, a partir da
absorção desses sucos de frutas, vocês podem, daí, deduzir a utilidade para vocês, ou não.

>>>

Questão: qual tipo de carne pesa menos?

A carne que vem das aves, de maneira geral, é muito mais leve, na condição, é claro, de que essa
carne não tenha sido unicamente nutrida, ela mesma, de produtos que tornam pesados.

Existem, é claro, várias aves, mas entre o conjunto de aves, existem duas que podem, em alguns
casos, favorecer a elevação Vibratória e a elevação da Consciência. Essas carnes têm a
característica de serem mais ativas ao nível do Fogo do que ao nível da Terra.

Trata-se do pato e do pombo.

>>>

Questão: o que é dos queijos?

Os queijos pertencem ao que são chamados os laticínios transformados.
Há, portanto, um primeiro elemento de transformação.

Há um segundo elemento, é que a transformação de um leite de outra espécie que não a espécie
humana, não é, a priori, jamais compatível com o humano. Mas é claro, quem quereria privar-se,
totalmente, em todo caso, nesse país, de queijo?

É importante compreender que existem espécies animais cujo leite seja, talvez, mais misturável na
química do ser humano.

Trata-se, em primeiro lugar, da cabra e, em segundo lugar, da ovelha.
Tudo é questão de proporção.

A cor, geralmente, branca ou amarela, do queijo, vai remetê-los, geralmente, ao Elemento Terra ou
ao Elemento Água.

Tudo é questão de proporção.
Retenham que seu corpo tem necessidade de mudanças, não é desejável impor-lhe um alimento de
maneira idêntica a ele mesmo, a cada dia.

>>>

Questão: o café deve ser evitado?

O café é um fruto vermelho que, uma vez torrado, em sua xícara, torna-se negro.

Ele trabalha, portanto, no Fogo e na Terra, muito mais no Fogo.
Para alguns, esse Fogo aportado pelo café virá queimar, literalmente, e desencadear mecanismos
dolorosos nas Portas Atração/Visão.

Então, tornar-se-á muito simples a vocês saber se o café quer de vocês ou não.

>>>

Questão: a qual Elemento é ligado o chá?

O chá corresponde ao Elemento Ar e, em parte, ao Elemento Terra.



Ele é de natureza muito mais leve do que o café, qualquer que seja esse chá.

Existe uma planta de substituição ao café, que é a chicória e, portanto, os efeitos na Vibração e na
química da Luz são, de longe, mais interessantes do que o café.

>>>

Questão: o que é da soja?

A soja é um alimento que cresce para a Terra.
Ele é o único a fazer isso.

Ele se afasta, portanto, do Sol.
A soja é, portanto, o exemplo típico do alimento desenvolvido, nos tempos modernos, cujo único
objetivo é o de fechar a Consciência.

>>>

Questão: o que é dos vinhos espumantes?

O vinho remete à uva, quer ele seja vermelho ou branco, não tem, completamente, o mesmo efeito.
Mas, toda bebida dita alcoólica, qualquer que seja (mesmo as bebidas aconselhadas, eu diria, pelo
Comandante, há alguns anos), tem efeitos que podem ser profundamente deletérios na evolução de
sua energia e de sua Consciência, sobretudo durante este último trimestre.

Quer seja espumante ou não (O.M. AÏVANHOV havia, então, evocado, o Champagne e a Cidra).

>>>

Questão: o que é das frutas secas, como as nozes?

As frutas secas, como os legumes secos, aportam, efetivamente, minerais e, por vezes, proteínas.

Eles devem ser absorvidos com precaução e, de preferência, no curso de uma refeição e não antes
ou depois.

>>>

Questão: o que é do óleo de oliva?

Para a maior parte de vocês, o óleo de oliva poderia ser qualificado como neutro ou como eficiente,
na Passagem das Portas Atração/Visão.

É excepcional que o óleo de oliva desencadeie mecanismos ao nível das Portas Atração/Visão,
contrariamente ao café ou ao álcool.

Os outros óleos serão utilizados em proporção muito menor do que o óleo dito de oliva.

>>>

Questão: pode-se salgar o alimento?

O sal, como o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de beterraba ou branco), são utilizáveis.

O que é açucarado (exceto, é claro, se existem em vocês, patologias em relação ao açúcar) vai
realizar, no corpo, um aporte químico importante para a química da Luz.

Assim, portanto, se não existe patologia prévia, o açúcar não refinado (ou, em todo caso, não de
beterraba), é capaz de favorecer a amplificação da Consciência.

Para o sal, não há obstáculo, tampouco, exceto para aqueles de vocês cujo sistema renal seja
frágil, mas isso já é conhecido há muito tempo.

>>>

Questão: o que é do mel?

O mel é um aporte assimilável ao açúcar.
Tudo o que é açucarado e natural pode ser utilizado sem perigo.

O que é açucarado e artificial deve ser banido por seus efeitos diretos na Consciência e nas
Estrelas.



>>>

Questão: o que é da água com gás?

Uma água com gás é, em geral, extremamente carregada em minerais.

Ela deve, portanto, ser banida.

>>>

Questão: o que é do chocolate?

Existem diferentes tipos de chocolate que, como vocês sabem, são misturados a outra coisa. O
chocolate que vocês nomeiam «ao leite» apresenta os inconvenientes do leite.

O chocolate dito «escuro» não apresenta esses inconvenientes.
Agora, vocês sabem, pertinentemente, que cada Irmão e Irmã é diferente, em relação ao chocolate.

Alguns podem ingerir muito, sem desordem, e outros, não podem, mesmo, olhá-lo. Assim, portanto,
vocês farão, muito rapidamente, a experiência disso.

Para alguns, o chocolate será neutro.
Mas, geralmente, ele será ou detestável, ou muito agradável, ao nível da Consciência e ao nível da
percepção das Portas Atração/Visão.

>>>

Questão: qual é a relação entre o alimento e as Portas Atração/Visão?

Simplesmente, as Portas Atração e Visão, ligadas ao eixo Atração/Visão (que, eu os lembro, é
ligado à falsificação) vão utilizar, de maneira privilegiada, os alimentos para inscrever a Consciência
do homem em seu confinamento.

A Lei da Atração e de Ressonância, em relação aos alimentos, permitiu, portanto, pelos meios
modernos, selecionar os alimentos que são os mais naturalmente opostos à Consciência: a soja, o
açúcar refinado, os alimentos artificiais, os transformadores e as transformações de alimentos.

Tudo o que vocês nomeiam realce de sabor, tem apenas um efeito, que é não nutri-los, mas
bloquear sua Consciência.

Assim, portanto, o que são nomeadas as Portas Atração/Visão têm, sob sua Vibração, o que é
nomeado o chacra do Baço e o chacra do Fígado.

O baço e o fígado são os órgãos que intervêm, mais, na química da digestão. Química da digestão
modificada, de modo considerável, pela química da Luz, nesse nível.

Eu os lembro de que, nos Mundos Unificados, mesmo carbonados, não existe nutrição, no sentido
que vocês entendem.

A nutrição continua, ou uma festa, ou um momento especial, mas não é, em caso algum, obrigatória
para manter a vida, qualquer que seja.

>>>

Questão: há um oligoelemento que possa ajudar para as Portas Atração/Visão?

Existem, efetivamente, alguns oligoelementos, cuja função de ressonância nas Portas Atração e
Visão será prioritária.

O primeiro desses elementos é o Cobre.
O segundo é o Cobalto ou o Cromo.

É claro, uma multidão de outros intervém, mas estes são privilegiados, em sua ação, nas Portas
Atração/Visão.

Como vocês sabem, talvez, para cada centro de energia existe um mineral.
Do mesmo modo que poderia existir, para cada uma das Estrelas e cada uma das Portas, um
mineral.

Mas isso nos levaria demasiado longe.



E, além disso, isso não poderia ser, em caso algum, uma preconização de natureza geral ou global.

>>>

Questão: o que é dos crustáceos?

Isso também é profundamente diferente para cada um.
Os crustáceos exercem mecanismos de depósito.

Esses mecanismos de depósito produzem-se, essencialmente, no que são nomeadas as
articulações.

O consumo excessivo de iodo e dos conteúdos minerais desses crustáceos pode, muito facilmente,
prejudicar o estado do corpo e o estado da Consciência.

De uma maneira geral, a absorção, mesmo se é facilitada e regular, não deveria exceder a duas
refeições por semana.

>>>

Questão: o que é dos complementos alimentares, mesmo naturais?

Todo complemento alimentar é uma transformação.
É, portanto, isolar o elemento químico, mesmo que venha de um produto natural, com uma
determinada especificidade.

Privilegiem, sempre, o elemento natural, ao invés do complemento alimentar.
Há muito mais força vital, por exemplo, no tomate, do que tomar extrato de tomate por indicações
modernas.

O que vem da Natureza, o que cresceu sob a luz do Sol é, atualmente, o elemento o mais nutritivo e
o mais facilitador.

Tudo o que vai, portanto, ser transformado (e, portanto, extraído, de uma maneira ou de outra, como
por exemplo, complementos alimentares) vai perder essa vitalidade solar.

O mais importante, vocês compreenderam, é a vitalidade da Luz inscrita nos alimentos. Quanto mais
eles sejam frescos, menos sejam transformados, menor seja a distância entre o lugar no qual ele foi
produzido e seu prato, mais esse alimento será eficiente, ao mesmo tempo para nutri-los e, ao
mesmo tempo, para sua Consciência.

>>>

Questão: o que é dos legumes de horta que foram congelados?

A vitalidade inicial ali está, em parte, conservada, o que jamais é o caso para um complemento de
tipo alimentar.

Todo processo que vocês nomeiam, em seu mundo moderno, liofilização ou desidratação de um
legume ou de um produto, traduz-se por uma perda essencial de sua vitalidade.

>>>

Questão: o que é dos alimentos que crescem na estufa?

Eles se beneficiam de certa quantidade de luz solar ou outra, mas não da totalidade.

Isso necessita, é claro, de ter uma alimentação, de maneira geral, adaptada à época e ao momento.

>>>

Questão: o que é da esterilização dos alimentos?

O que vocês nomeiam esterilização, quando ela é realizada a título pessoal e artesanal, coloca
poucos problemas.

>>>

Questão: o que é dos ovos?

Eu lhe responderia que tudo depende do que comeu a galinha.
Se a galinha é nutrida de alimento industrial, o ovo vai acumular esta industrialidade.



A galinha que se alimenta em liberdade, com o que há ao seu alcance, produzirá os ovos os mais
interessantes para vocês.

>>>

Questão: quando se tem uma horta, há elementos a colocar na terra?

Alguns elementos terão um efeito protetor, Vibratório, em dose extremamente frágil, da ordem do
miligrama ou nanograma.

Trata-se, essencialmente, do Cobre, da Prata (sob forma coloidal) e do Iodo.

>>>

Questão: eles podem ser misturados?

Sim.

>>>

Questão: o que é das algas que se pode consumir?

A acumulação de minerais na alga faz-se de maneira diferente do que no crustáceo.

>>>

Questão: abençoar um alimento antes de consumi-lo muda sua taxa Vibratória?

Sim, na condição, é claro, de respeitar o que vocês são intolerantes, o que vocês não podem
assimilar.

A bênção, por exemplo, de um peixe, nada mudaria, estritamente, no efeito do peixe.

>>>

Questão: o chá verde tem virtudes específicas?

O chá verde é nomeado antioxidante: ele desacelera todos os processos que visam a degeneração
celular.

Ele não é de qualquer interesse específico, atualmente, nas coisas que eu lhes apresento.

Não mais do que não importa qualquer outro chá.

>>>

Questão: há alimentos que têm efeitos muito importantes na taxa Vibratória?

Não existe um ou dois, mas, aí também, isso é profundamente diferente para cada um, eu diria,
segundo a atividade elementar em vocês.

Não pode, portanto, ser questão de dar-lhes algo de geral.

>>>

Questão: há pães que são melhores para consumir do que outros?

O pão, geralmente, é feito à base de trigo.
O trigo foi profundamente transformado e utilizado para conter e constranger a Consciência.

Convém absorver, se possível (e se o pão não desencadeia problemas nas Portas Atração/Visão),
pães que seriam profundamente deficientes em glúten, ou seja, as farinhas ditas antigas ou as
farinhas outras que não o trigo.

>>>

Não temos mais questões, agradecemos.

Irmãs e Irmãos encarnados, eu rendo Graças por sua escuta.
Eu rendo Graças por suas questões.

Eu espero que esses pequenos conselhos sejam capazes de facilitar o que deve ser facilitado em



vocês.

Comunguemos à Graça.
Eu lhes digo até breve.

... Partilhar da Doação da Graça ...

>>>

NDR 1: Triângulos elementares

 

 

NDR 2: As Portas Atração/Visão

- ATRAÇÃO do corpo: chacra do baço – uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
sendo elíptico, a posição simétrica do fígado convém, perfeitamente, aqui).

- VISÃO do corpo: chacra do fígado – uma largura de mão sob o seio direito.

NDR 3: Os chás de cristais

Preparação

- Pôr o cristal na água de alta resistividade (Volvic, Rosée de la Reine, Montroucous, Eau Osmosée
....) – o Cristal deve ter um tamanho de pelo menos um centímetro.
- Fazer subir a fervura, muito suavemente (em uma proporção de dez a quinze minutos pra um litro
de água).
- Beber morno.
- Algumas xícaras do mesmo tipo de chá por dia, ou seja, um único cristal utilizado por dia (exceto
caso específico).

Cristais
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- Cristal associado à Porta Atração: topázio imperial
- Cristal associado à Porta Visão: hidenita
- Cristais associados aos terceiro e quarto chacras (para a qualidade do sono): uma água marinha
ET e um quartzo rosa, ao mesmo tempo (excepcionalmente).
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos de Luz, que a Paz e o Amor se estabeleçam.

Doravante, eu voltarei a vê-los regularmente.
Além dos nossos Encontros individuais (que se tornam específicos, para muitos de vocês), eu venho dar-lhes

elementos referentes à instalação da Graça e da sua consciência em relação a isso e como vocês podem
esperar viver essas Graças.

Primeiramente, eu especifico que o conjunto das nossas Irmãs Estrelas expressou, desde o início das suas
intervenções, as suas próprias vivências, instalando-as na Luz e na Graça, durante a sua vida.

Vocês também, vocês são chamados a viver isso, porque a Graça os instala na indizível Alegria, na Paz
Suprema da Luz e do Amor.

Qualquer que seja o seu modo de viver a instalação da Graça, são esperados muito numerosos efeitos.
Para muitos de vocês, as nossas Comunhões, os nossos Alinhamentos comuns, permitiram tecer, de algum

modo, um Canal de Liberdade entre nós e dar-lhes a perceber a nossa Presença.
E do nosso Encontro, instala-se a Alegria.

Então, é claro, a Graça pode assumir diferentes aspectos: desde a percepção, cada vez mais clara, dos outros
Mundos, das outras Verdades, até as manifestações que vêm atingir a sua própria vida, nos componentes

casuais, ou mesmo inesperados.
A Graça pode se revelar e se instalar em todos os setores da vida de vocês.

***

Para viver esta Graça, para viver a sua instalação e os seus efeitos, é importante vivê-la e vocês não podem
vivê-la pedindo o que quer que seja.

A Graça não é o resultado de um pedido.
Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs oram e pedem Graças.

MARIA - 3 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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Nós estamos aí para isso.
Mas essas Graças apenas respondem a um único objetivo, que é aquele da Inteligência da Luz, da sua

propagação, da sua Revelação, principalmente nesse tempo.
A Graça, do mesmo modo, para vê-la se manifestar na sua vida, para viver os efeitos, é preciso, efetivamente,

nada pedir, por si mesmo, esquecer-se totalmente, porque a Graça Realiza isso.

Quando vocês vivem os seus primeiros contatos com os outros Mundos, conosco, quando as minhas Irmãs, ou
eu mesma, chamamos pelo seu primeiro nome, lembrem-se da primeira surpresa que é sempre buscar uma

explicação lógica e algo que pertence ao seu mundo.
A Liberação da Terra, a cessação definitiva das Linhas de predação, permitiu não somente à Luz preencher
este Mundo (em níveis jamais conhecidos, até agora), mas, sobretudo, dá-lhes a conscientizar e a viver esta

Luz.

***

Então, é claro, a Luz não vai sempre ao mesmo sentido em que vocês o desejam.
Mas ela vai sempre, lembrem-se, para mais Luz, mais Alegria, mais Plenitude.

E mesmo se um acontecimento, que surge na sua vida, puder parecer-lhes contrário à Graça, estejam certos
de que esse jamais é o caso porque, em última análise, esta Graça irá permitir-lhes sempre estar mais próximo

desta Luz que vocês São.
E mesmo se, conforme o olhar da pessoa, isso puder lhes parecer ir contra, não é nada disso.

Acolher a Graça é efetivamente fazer-se muito pequeno e deixá-la conduzir.
Porque a Graça é realmente o efetor do Amor e da Luz que é, eu lembro vocês, o que vocês São.

Então, quando a Graça se instala (além dos sintomas, é claro, que lhes foram revelados), o mais importante é o
que a sua consciência, ela própria, pode contemplar.

Esta contemplação pode ocorrer no Silêncio Interior, como uma Alegria que se instala, de maneira duradoura, e
que não tem, a priori, qualquer razão de ser, em relação às circunstâncias da sua vida.

Esta primeira ação da Graça irá permitir-lhes, no face a face que se desenrola, serem preservados das suas
próprias emoções, das suas próprias reações da vida na carne.

De qualquer forma, o que foi Realizado (as Comunhões, as Fusões e as Dissoluções) vai agora dissociá-los,
de algum modo, para mostrar-lhes, ao mesmo tempo, a Fusão e a distância que podem existir entre a vida

sobre este Mundo e a vida na Eternidade.

***

A Graça resulta na vida na Eternidade.
E então a Vida na Eternidade se torna cada vez mais aparente, para vocês, de uma maneira ou de outra.

Se vocês contemplarem isso, se vocês aceitarem a Felicidade, então, é claro, a Beatitude estará aí.
Vocês não terão, nem que agir, nem que reagir, mas que seguir, mesmo na sua vida, o que lhes mostra a Luz e

o que lhes mostra a Graça, porque a Graça não pode se entender com qualquer Sombra e com qualquer
resistência.

A Graça, que se revela nos seus ombros e na sua consciência, não deixa lugar para a dúvida, a partir do
momento em que vocês mesmos não colocarem em dúvida o que vocês vivem, realmente.

Quanto mais vocês estiverem silenciosos, quanto mais vocês estiverem no acolhimento, mais a Graça irá
produzir efeitos a nada comparável e que, somente no passado, alguns seres puderam viver isso.

A absorção na Graça permite-lhes realizar muito mais facilmente esta Passagem, esta Transição e esta
Ressurreição que estão em curso.

Há apenas, como lhes diziam alguns Anciãos, que se manterem Tranquilos.
Naturalmente, não lhes é pedido, a todos, para estarem na Contemplação porque nós sabemos,

pertinentemente, que vocês têm ocupações que são vitais para o seu corpo, por enquanto.
Mas, de qualquer maneira, a dose exata de Graça corresponde ao que é necessário, e indispensável, e

suficiente, para vocês.

***

A Graça pode também se instalar por uma série de Revelações, referentes, efetivamente, às suas Linhagens
Estelares e, ao mesmo tempo, à sua Origem Estelar,

Mas isso pode ser, também, simplesmente, na natureza, viver um momento de Comunhão e de Fusão tal como
lhes permite viver (na carne, em todas as partes deste corpo efêmero) o que é a Unidade, muito além das

experiências do Estado de Ser.



Esse sentimento de Comunhão e de Dissolução no Todo vai chegar a vocês, cada vez mais frequentemente, a
partir do momento em que vocês estiverem neste acolhimento, e que vocês estiverem nesta não vontade de

agir por vocês mesmos, principalmente no que se refere ao que vocês nomeiam a espiritualidade.
 A instalação da Graça é ainda mais facilitada quando vocês deixam-na entrar, e isso é lógico.

O Irmão e a Irmã que se desviarem da Graça, vão manifestar resistências.
E é, aliás, isso que ocorre, atualmente, para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Luz e

que, no entanto, são a mesma Luz que vocês.
Vocês sabem que a localização de vocês é preponderante para permitir esse desdobramento da Graça.

***

A Liberação da Terra, a sua Liberação, como vocês o sabem (mesmo cada um tendo o seu próprio caminho,
cada um tendo a sua própria Vibração), a Liberação é coletiva e ela chama, portanto, a coletividade.
Então, é claro, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão na matéria e que, por razões diversas,

vivenciaram por vezes tanto sofrimento, tanto confinamento, podem ainda manifestar mais essas forças de
resistência, nesses momentos particulares, e é por isso que lhes foi pedido para não julgar.

É por isso que lhes foi pedido para não condenar porque vocês não conhecem inteiramente a história de cada
pessoa, principalmente se vocês olharem unicamente o aspecto limitado.

Mas a Graça, que vai preenchê-los, vai dar-lhes a ver além de toda interrogação, vai dar-lhes a ver cada Irmão,
cada Irmã, sem julgamento, sem qualquer vontade de interferir na Liberdade deles, mas, sim, para estarem aí,

vocês, preenchidos de Graça e propondo, por sua vez, pelo fato de se manter tranquilo, esta Graça, ao
conjunto da humanidade.

Nada há a pedir, aí tampouco, simplesmente estar instalado, totalmente, neste Instante Presente, neste estado
de Despertar e de Liberação que lhes é oferecido, com cada vez mais intensidade e acuidade.

***

A instalação da Graça, além de revelar as últimas zonas de Sombra, vem, sobretudo, colocá-los em uma
consciência inesquecível, ou seja, nesta saturação de Alegria, de Paz e de Serenidade, que nenhum

acontecimento deste Mundo pode atingi-los.
 Dito de outra forma, a Revelação da Graça é, sobretudo, o fim da separação, o fim do isolamento, é o que vai

dar-lhes a viver este estado de Beatitude, enquanto estando ainda neste corpo, nesta carne, com os problemas
que são os seus, assim como de cada Irmão e de cada Irmã.

Mas a Graça virá em auxílio de tudo o que vocês nomeiam problema, de tudo o que vocês nomeiam freio e
resistência.

Tudo será facilitado, independentemente do que puder chegar à sua vida.
A Graça, em contrapartida, estará sempre aí, e cada vez mais aí, e é ela que irá trabalhar.

E vocês irão constatar, cada vez mais frequentemente, que coexistem, em vocês, ou várias consciências, ou
múltiplas facetas de vocês: uma querendo sempre resistir e a outra estando no Abandono o mais total.  
A partir do momento em que vocês começarem a viver esses face a face (se isso já não foi vivenciado,

evidentemente), ser-lhes-á cada vez mais evidente dirigirem-se para a Graça, mais do que para a resistência.
Porque a Graça, qualquer que seja, irá preenchê-los, o que jamais pode fazer a resistência, mesmo na

satisfação de alguma coisa que foi realizada, que jamais persiste.

***

A Graça vai então ser, não somente ser estados, mas vai ser chamada, para cada um de vocês, a amplificar-se,
à sua maneira, ao seu modo.

E é nesses momentos de Graça que vocês irão viver o fato de sentir-se nutrido, de sentir-se satisfeito e, enfim,
de mais nada faltar, qualquer que seja a sua situação sobre este Mundo porque vocês estarão preenchidos da
Luz da Graça e que nisso, nada pode lhes faltar, quaisquer que sejam, eu o repito, as condições da sua vida

humana nesta carne.
Acolher a Graça é beneficiar-se, é claro, dos seus efeitos, além da percepção dos outros Mundos, das nossas

Presenças.
Além do que lhes é dado a ver durante a noite, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que vocês podem

conduzir o que vocês têm que conduzir, na sua vida, com um estado profundamente diferente de
anteriormente.

O que podia parecer-lhes exasperante tornar-se-á fácil para vocês.
O que podia parecer-lhes difícil ficará mais fácil.

O que pareceria ser um obstáculo irá desaparecer totalmente.



Então, não é simplesmente viver a Graça, às vezes, ou pedir a Graça.
São vocês mesmos que irão se tornar esta Graça.

E é isso que irá preenchê-los e saturá-los de Alegria e de Paz.

***

A instalação da Graça é vivida também de diferentes modos.
Alguns dos nossos Irmãos e Irmãs têm necessidade de ver os outros Mundos, de tocá-los.

Outros têm simplesmente necessidade de se sentir regados e nutridos, a fim de não mais sofrer de falta.
Mas, efetivamente, o mais importante será a percepção de estar preenchido, de estar pleno, de não mais ter

dúvida, nem mesmo interrogação.
O que quer que aconteça na vida de vocês, isso irá se desenrolar e isso irá se desenrolar na maior das

levezas, tal é a ação da Graça e do Amor.
A instalação da Merkabah, no centro do seu peito (o que lhes será explicado proximamente), irá permitir-lhes

deixar esta Graça se expandir, independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente do seu
estado de saúde ou do seu estado psicológico, porque, em última análise, aquele que toma consciência da

Graça, não tem qualquer meio de ali se opor.
Somente aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão afastados da Luz, até o momento, não podem

perceber esta Graça, mas, vocês que a vivem ou que irão vivê-la, lembrem-se de que quanto mais vocês a
acolherem, quanto mais ela se revelar e quanto mais vocês permanecerem tranquilos, mais a Graça irá agir na

sua vida.
E ela irá guiar para encaminhá-los ao que vocês têm que viver, de maneira muito mais leve, muito mais fácil.

***

Vocês vão notar, aliás, muito facilmente, que as suas reações não são mais as mesmas e que, qualquer que
seja o evento ocorrendo, torna-se cada vez mais fácil para vocês, alinhar-se, recentrar-se, sentir as nossas

Presenças, ver os outros Mundos, e manter a Paz, seja o que for que se desenrole e seja o que for que
aconteça na sua personalidade.

É nesta ocasião e nessas ocasiões, aliás, que vocês irão perceber a diferença fundamental entre a sua
Consciência de Eternidade, o seu Corpo de Estado de Ser, o que vocês São, em Verdade, e este corpo de

carne e seus aspectos efêmeros.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais claramente.

E vocês chegarão, também, muitas vezes, a se sentir como em um sonho, sobre este mundo, e conectar a
Verdadeira Vida no momento em que vocês adormecerem, no momento em que vocês dormirem, mesmo se

vocês não tiverem lembranças muito conscientes e muito lúcidas, em um primeiro momento.
Mas isso irá ocorrer, quando vocês acordarem, pela manhã.

Vocês terão a impressão de emergir em um sonho e, aí também, então, isso vai se inverter.
Vocês irão compreender que o verdadeiro sonho está neste corpo de carne e que a Verdadeira Vida nada tem

a ver com esse sonho.
Dessa maneira, muitos de vocês irão perceber, sem mesmo se dar conta, a Verdade que São.

A Ascensão poderá ser vivida naquele momento, para estes, sem qualquer dificuldade, sem qualquer medo.

***

O Choque da Humanidade terá sido amortizado para aqueles de vocês que terão (ou que já têm) a
possibilidade de ver, cada vez mais, a distância que existe entre o funcionamento da personalidade, e o

funcionamento da sua Eternidade.
Isso vai lhes aparecer claramente e, sobretudo, vocês irão se beneficiar dos efeitos.

Vocês verão que a sua consciência pode se colocar em um ou em outro e que, em um, haverá sempre,
mesmo se a sua vida estiver tranquila, um sentimento de falta.

Ao passo que, colocando-se no seu Corpo de Eternidade, quando a Graça está aí, vocês verão que tudo está
Pleno, que nada falta, que nada há a acrescentar.

Vocês irão fazer, cada vez mais claramente, esta distinção, e para vocês, então, a escolha será extremamente
fácil.

É a sua consciência que irá ditar, é claro, para estabelecer-se na Graça, no momento em que eu irei chamá-los,
ou um pouco mais tarde, conforme o seu futuro e o que vocês têm a realizar ainda sobre esta Terra.

Para o futuro que não existe, mas não o seu futuro para vocês: para o futuro daqueles que ainda estão
confinados, em outros locais dos Universos e dos Multiversos.



***

Da maneira que vocês viverem a Graça, vocês compreenderam isso, irá se desenrolar, para vocês, a facilidade
para viver essa Passagem, que não é uma.

Aproveitem esses momentos porque, da riqueza desses momentos vivenciados na Graça irá emanar, de
vocês, tamanha Luz capaz de nutrir seus Irmãos e suas Irmãs, nossos Irmãos e nossas Irmãs que não estão

voltados para a Luz.
Vocês irão irradiar esta Luz, sem mesmo buscar o que quer que seja: é isso, a Graça.

É quando a vida de desenrola, com uma grande facilidade, uma grande fluidez, mas também quando os
elementos que fazem sofrer estiverem aí, e bem, naquele momento, não há mais sofrimento.

Isso explica para vocês, por sinal, porque algumas das nossas Irmãs Estrelas lhes expressaram, durante a sua
vivência, estar em sofrimentos por vezes importantes e não serem afetadas por este sofrimento porque, é

claro, aliás, o que vocês não viam naquela época, é que elas estavam imersas na Graça e isso, hoje, acontece
para vocês, para o conjunto da humanidade, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que desejam voltar-se

para a Graça.

***

Então vocês veem, desde alguns anos, que eu lhes disse que eu jamais viria punir e castigas os meus filhos.
Tudo isso são invenções daqueles que querem nos separar e nos dividir.

Eu venho unicamente anunciar a Boa Nova: aquela da sua Ressurreição e do Retorno nas Moradas da Graça.
Nada mais.

O que vocês irão observar que lhes parecer contrário a isso (que isso seja na sua vida ou sobre esta Terra), é
apenas a ação dos Elementos e da Inteligência da Luz, visando fazer desaparecer o que não está em

conformidade com a Liberdade e com a Graça.
Nada mais, nada menos.

A Graça, também, terá capacidades para fazê-los viver, se isso já não ocorreu, o desapego, também, das suas
próprias ligações que podem restar em vocês, mostrando isso a vocês.

Não para julgá-los, não para julgar aqueles que os mantiveram em vocês, mas simplesmente para estarem,
vocês também, nesta Graça, e para que essas ligações se dissolvam sozinhas pela Graça.

Aí, tampouco, vocês nada têm a pedir.
É a própria Graça que dirige e, se vocês forem capazes de permanecer tranquilo, e de observar isso, vocês

serão preenchidos, de mil maneiras, pelo que irá ocorrer.
Tudo isso, se vocês já não o viverem, vai se desenrolar de maneira extremamente rápida, durante este

período.
E é durante este período, é claro, como lhes disse MIGUEL, e como lhes disse SÉRÉTI, que a maior parte dos

mecanismos que vão fazer desaparecer o que pode restar de medos, vai aparecer.
Então, é claro, fazer desaparecer o medo, do nosso ponto de vista, é fazer desaparecer a Ilusão, mas, para

vocês, enquanto vocês não estiverem abertos a esta Graça, é justamente a Ilusão que sossega vocês: o fato
de ter, pela sua vida, prevenido as faltas, de ter dirigido a sua vida, e construído a sua vida com grande esforço

e determinação, a fim de se precaver.
Mas a Graça é realmente a última premunição, aquela que os previne, na totalidade, de todo acidente e,

sobretudo, do que vocês teriam pensado.

***

E, naturalmente, os acontecimentos que se desenrolam sobre a Terra, desde a cessação das Linhas de
predação, vão se tornar inconcebíveis, para a humanidade.

Somente a Graça irá permitir concebê-lo para o que ela é: ou seja, uma Liberação total da Terra e de todas as
consciências.

Então, sigam o que lhes diz a Graça porque a Graça também vai lhes falar, à sua maneira.
Ela vai guiar a sua vida nas linhas de menor resistência.

Ela vai dar-lhes a experimentar esta Alegria imensa, esta Alegria no Coração, de viver esta
multidimensionalidade, de viver os Encontros com os seus Irmãos Estelares, com a maior das facilidades e a

maior das Alegrias.
Então, é claro, aquele que vê isso do exterior e que não está permeável, em um primeiro momento, a esta

Graça, poderia chamá-lo de loucura, do seu ponto de vista.
Mas quem é mais louco?

Aquele que vive na Graça ou aquele que se desviou da Graça porque ele não a conhecia?
Tudo isso vai chamá-los também a deixar trabalhar a Graça, a não querer interferir com ninguém.



***

Lembrem-se de que cada um tem a total Liberdade, no que está chegando, de manter a Ilusão, sob uma forma
ou outra, ou de se Abandonar, totalmente, à Verdade Absoluta, aquela da vivência da Graça, que irá preenchê-

los totalmente.
Mas nós não temos qualquer dúvida de que aquele de vocês que tiver provado, uma vez, a Graça, da maneira

que for (que isso seja pela Vibração da consciência, pelo Canal Mariano, pelas nossas Presenças, pelo acesso
aos estados multidimensionais e aos outros Mundos, qualquer que seja a maneira), nós estamos certos de que

esse primeiro contato com a Graça, se isso não foi vivenciado, apenas poderá dirigi-los para o estado de
Graça, e não para o estado de resistência.

Isso é extremamente evidente.
Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer a vocês, em relação a esta instalação da Graça.

Como SÉRÉTI lhes disse (isso começou desde o início deste mês que vocês nomeiam outubro), isso vai se
amplificar a cada dia.

Se houver, em vocês, questionamentos em relação a esta Graça, e se eu tiver necessidade de desenvolver
alguns aspectos, então eu os escuto agora.

Eu abro então um tempo de conversação com vocês.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, todos nós, aqui, juntos, vivamos um momento sob o Manto Azul da Graça, aquele que eu coloco nos
ombros e nos pés de vocês.

Vivamos isso, no silêncio, alguns instantes.
Eu voltarei quando for necessário, durante essas diferentes etapas de instalação da Graça.

Enquanto isso, instalemo-nos n’Ela.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Eu estou, doravante, com vocês, até o Último Final desse Tempo.

Que o nosso Amor resplandeça em plena luz do dia.
Eu voltarei, independentemente dos nossos contatos individuais, quando isso for necessário, para dar-lhes os

elementos desta Graça e os elementos que irão se transformar, dentro de algum tempo.
Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e todo o meu Amor é de vocês.

Até logo.
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.

Eu lhes agradeço por acolher-me e eu venho para trocar com vocês, como de hábito.

>>>

Questão: ver relâmpagos de olhos abertos é ligado ao Desconhecido que chega?

Perfeitamente.
No ano passado houve a Fusão dos Éteres (com as Luzes Azuis).

Agora, os relâmpagos são brancos, independentemente de qualquer trovoada, tempestade.
É a chegada da Onda Galáctica.

>>>

Questão: uma tensão dolorosa do chacra do Coração é ligada às modificações atuais?

Perfeitamente.
Eu creio que, há alguns meses, UM AMIGO havia explicado os diferentes circuitos que uniam (ele
voltou a falar disso, não há muito tempo, eu creio), que uniam as diferentes Portas do peito, que

cercam o chacra do Coração, é claro.

>>>

Questão: poderia falar-nos das Vias Ascensionais?

As Vias Ascensionais: vocês têm muitos elementos que foram comunicados pelas Estrelas,
portanto, eu não gostaria de invadir as prerrogativas delas.

As vias Ascensionais, de fato, isso se resume em uma frase, porque não é questão que eu lhes dê
os diferentes destinos possíveis, porque há um para cada um de vocês, que é diferente.

Portanto, isso é impossível.
Em contrapartida, vocês têm, já, uma pequena ideia, através do que disseram as Estrelas.

Vocês passam de um sistema de frequências e, de repente, vocês se encontram em outro sistema
de frequências (é a primeira imagem): sob a ação do planeta grelha, sob a ação dos Seres que os
acompanham (Linhagens estelares, Origens estelares, Canal Mariano etc.), que vem buscá-los (se

se pode dizer).

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Ou, então, vocês abandonam esse corpo, como uma velha carcaça, para encontrar-se em seu
Novo Corpo, totalmente novo. 

E isso acontece, é claro, com mais ou menos alegria, mais ou menos leveza, segundo o que vocês
tenham mantido como medos, como apegos, como feridas.

Enquanto vocês aceitam considerar-se como portadores dessas sombras, enquanto consideram
que essas sombras pertencem-lhes (sejam as feridas, as emoções, os laços, e tudo o que

quiserem), isso cria resistências.
Se vocês não tiverem mais resistências, e a Graça estiver aí, permanentemente, a sua Ascensão

é uma formalidade; é nada, absolutamente.
Eu creio que há uma imagem que foi empregada várias vezes: é como se aqui, aí (onde vocês

estão), vocês estivessem em um sonho e vocês vão terminar por acordar.
Simplesmente.

A Luz é, certamente, o melhor estimulante para o Despertar.
Mas todas as manifestações que se produzem (e que são chamadas a produzir-se), durante este

tempo, são, verdadeiramente, para vocês, orientações sobre o modo pelo qual isso vai acontecer.

>>>

Questão: as tensões do Coração são primícias do Fogo do Coração?

Não necessariamente.
Isso pode ser, simplesmente, a instalação da Merkabah individual no Coração.

Pode ser a Passagem das Portas.
Não é, necessariamente, o Fogo do Coração.

Pode ser a Transfixação do Coração, por MIGUEL, ou por METATRON, ou por KI-RIS-TI, pelo
Duplo.

O Fogo do Coração não é o resultado esperado, mesmo se ele se manifeste.

>>>

Questão: o som no ouvido esquerdo tornou-se particularmente agudo, quase inaudível.

Ele se torna cada vez mais agudo, é normal.
O Som no ouvido esquerdo, isso não é uma Presença.

Foi dito que, quando você está em contato com algo de Luminoso (desse Plano ou de outros
Planos), isso aumenta o Som no ouvido esquerdo. 

Mas o Som no ouvido esquerdo traduz, também, a chegada de fenômenos cósmicos.
O que explica que vocês tenham, cada vez mais, períodos nos quais os Sons é quase um

ultrassom.
É perfeitamente normal.

Ele parece, mesmo, estar mais longe da cabeça, se você quiser.
Ele não é mais no Interior da cabeça, mas como se houvesse algo que zumbisse esse ultrassom no

Canal Mariano, de fato (e longe no Canal Mariano, não perto do ouvido).
Isso está ligado à aproximação de mecanismos cósmicos.

A frequência é mais aguda, mas é menos intensa (em termos de decibéis).
Como eu havia dito uma vez, afina-se o Canal.

Regula-se o Canal.
Lembrem-se, também, do que foi dito não há muito tempo: que agora o Antakarana (e isso foi
explicado porque vocês eram os Liberadores da Terra), que o Antakarana individual estava

conectado, de algum modo (ou na Fusão, ou nos termos que vocês quiserem), mas estava em
ressonância, em todo caso, com o Antakarana coletivo.

O que explica que, aproximadamente há uma semana (talvez antes e talvez mais recente para
outros), há uma modificação da frequência.

É evidente.

>>>

Questão: há muitos outros sistemas confinados como o nosso?

Oh, eu creio que isso havia sido precisado há alguns anos: deve restar aproximadamente a metade
de todos aqueles que haviam sido confinados, ou seja, pouco mais de quarenta.



>>>

Questão: se tivermos, ainda, dificuldade com os chacras, convém nos ocuparmos deles
ou deixar fazer a Graça?

Isso depende se você é masoquista ou não.
Se você tiver algo que dá dor, como tratá-lo, não é?

Mas eu creio, no que foi comunicado há pouco tempo, há cristais que permitem aliviar-se, se se
pode dizer, os dois primeiros chacras.

Eles são importantes nesse momento, é claro (ndr: ver «protocolos/Apego da personalidade a ela
mesma»).

Mas nada impede, se você tem algo (onde quer que seja), de tratá-lo, é claro.
Vocês devem ocupar-se do saco.

Não é porque vocês sabem que o saco é uma ilusão, que vocês devem deixar esse saco ou deixar
esse saco sofrer.

>>>

Questão: a visão de um Ser de Luz que se sobrepõe a um Sol corresponde ao quê?

Esse gênero de visão corresponde (como dizer) à qualidade Vibratória na qual está esse Ser.
Em geral, os Seres que aparecem em um Sol (esse, ou outro), nos mecanismos visuais noturnos

(de visão, ou de sonho), falam-lhes de Seres Solares, ou seja, Seres realizados em CRISTO.

>>>

Questão: qual é o sentido dessa manifestação para a pessoa que a capta?

É maravilhoso: você tem um Ser de Luz Crística que vem vê-lo, à noite e, em lugar de aproveitar
dessa vivência e desse Amor, que se troca, o mental pergunta qual é o sentido.

O que você quer nutrir: o seu Coração ou a cabeça?
Era um representante em sóis.

Quando eu digo isso, eu não sou tão humorístico assim.
Imagine que você tenha vontade de se apaixonar.

Você é muito jovem.
Você está no deserto e, aí, você vê aparecer uma bela mulher.

É como se você se voltasse para seu companheiro, que está longe, atrás, e você lhe dissesse:
«você pode perguntar-lhe o que ela faz aí?», em lugar de viver o que há a viver naquele momento.

Lembre-se, o mental está sempre em emboscada, porque ele tem necessidade de significados e de
explicações.

Por exemplo, se você vê um golfinho, é evidente que é Sírius que vem visitá-lo. 
Mas há, às vezes, animais que vocês verão, dos quais jamais se falou ou que estão menos na

dianteira da cena, aqui, sobre a terra.
O que vocês vão fazer nesse caso?

Não se deixem enganar pela forma ou pelo que é visto, mas banhem-se na Comunhão que se
produz naquele momento. 

Porque a primeira coisa que vai fazer a visão (ou o mental) é dizer: «o que é isso?
De onde isso vem? O que isso quer dizer?».

Se vocês conseguem fazer abstração dessas questões lógicas e deixar-se banhar por essa
Presença que está aí (ou essas Presenças: porque é o mundo delas, agora), vocês vão aproveitar

do que elas têm a comunicar a vocês.
Elas não vão dizer: «Muito prazer. 

Eu venho de tal lugar, eu me chamo assim».
Elas vêm Comungar com vocês: é isso o mais importante.
Elas vêm despertar o que deve ser desperto, em vocês.

E não é o significado que desperta: é a Vibração.
É muito importante isso, qualquer que seja o tipo de manifestação que vocês tenham em suas

noites.
Tanto mais para vocês, que vivem processos.



Porque alguém que jamais vive nada e que se encontra com um Ser de Luz, ao lado dele, na cama,
ele está tão chocado que não tem tempo de fazer intervir o mental.

Mas vocês estão habituados, digamos, a Vibrações, a manifestações.
Portanto, é claro, vocês conseguem manter a Vibração e servir-se dos seus sentidos e do seu

intelecto.
Enquanto aquele que está surpreso, estará imerso, a despeito dele, na Vibração. Portanto, quando
isso acontece, tentem reportar a busca de sentido, mesmo não a mim, não importa a quem mais,

para saber.
Mas banhem-se, totalmente, no que se apresenta.

É isso que é, eu diria, o mais importante.
A explicação, quer ela venha ou não, digam-se, efetivamente, que ela nutrirá, sempre, o mental.

Mas não o que é vivido.

>>>

Questão: como os casulos de Luz ajustam-se à carga Vibral que aumenta?

Oh, é muito simples: o Corpo Etéreo, que está forrado de Partículas Adamantinas, e que ressoa na
estrutura do Estado de Ser, torna-se o Novo Corpo Etéreo de Fogo.

O corpo astral não tem mais razão de ser.
O corpo mental não tem mais razão de ser.
O corpo físico, ainda menos, razão de ser.

E o corpo causal, isso depende: para aqueles que aceitam, com Alegria, o Fogo do Espírito e
aqueles que não querem o Fogo do Espírito.

Eu disse, efetivamente, que isso ia queimar os casulos: o corpo físico, o corpo astral, o corpo
mental e o corpo causal: desaparecidos.

Qual é o interesse de ter, nos Mundos Unificados, emoções e um mental, enquanto não há
cérebro?

Em contrapartida, aqueles que conservarem um corpo causal, será um corpo causal, em parte,
regenerado de maneira a permitir restabelecer (para o Novo Corpo Etéreo), essa junção

permanente com A FONTE, ou seja: não mais confinamento possível.

>>>

Questão: os casulos podem começar a queimar a partir da encarnação, a partir de agora?

Sim.
É, aliás, o que nós temos explicado no nível de manifestações: desaparecimento do corpo,

entorpecimento de parte do corpo, queimaduras de parte do corpo.

>>>

Questão: poderia nos falar do que você chama de planeta grelha?

O que quer dizer?
A maior parte dos detalhes foi dada, na integralidade: vocês resistem ao Fogo ou vocês não

resistem ao Fogo.
O que vem é um Fogo de Luz.

O Fogo é Amor.
O Fogo é ligado ao Coração.

Mas, como eu já disse (como foi repetido por vários Anciãos e Estrelas), a Luz, imagine,
efetivamente, que ela dá medo, mesmo se você a procurar ou se você a tiver encontrado.

Porque, para a personalidade e para aquele que está instalado, estritamente, na personalidade, na
sua vida comum, que nada percebe, que nada vive, a Luz é terrível.

Isso vem queimar tudo: todas as ilusões.
Mas ele crê apenas na ilusão.

Vocês imaginam, efetivamente, que isso não passa (como vocês dizem?) como uma carta no
correio. 

Será preciso um pouco de (como se chama isso?), um pouco de óleo, hein?, para que isso deslize
melhor.

O óleo é o quê?
São vocês que estão aí, sobre esta Terra, como Libertadores e que irradiam essa Luz. 



Mas não há alternativa, portanto, senão a sua capacidade para não pôr distância entre a Graça, as
Vibrações, as Presenças que vocês sentem, as experiências que vocês vivem à noite.

Se vocês mergulharem, agora, nisso, vocês irão mergulhar, sem qualquer problema, no planeta
grelha.

E se vocês resistirem, isso vai esquentar: são as forças de reação.
Mas vocês são Livres.

O que decorre de tudo isso (resistência ou não), é a Liberdade.
Mas todos os sintomas que eu descrevi (que foram descritos pelos Anciãos) há alguns dias (e já

anteriormente), estão diretamente ligados à descrição de tudo isso. 
É como se (e eu já disse isso) vocês me perguntassem: «o que vocês levam do outro lado quando

morrem?».
Aí, eu repito, não é uma morte: é um despertar.

Mas é o mesmo princípio: vocês passam de um estado (de uma forma, de uma consciência) a outro
estado que lhes é desconhecido, mesmo se vocês tiverem uma pequena ideia, através de tudo o

que acontece agora.
Não esqueçam que a personalidade sempre considera uma solução de continuidade e que ela vai

durar eternamente.
Quando vocês morrem, vocês nada levam, não é?: nenhuma bagagem, nenhuma moeda, nenhum

cartão de crédito.
E, bem, quando vocês Ascensionam, vocês nada levam, tampouco.

Nem mesmo a memória: isso foi explicado.
Porque a memória cármica é substituída pela sua memória original, pela sua memória galáctica,

real.
Não é a faxina de primavera: é a faxina de inverno.

O planeta grelha será vivido, também, conforme os elementos (os Cavaleiros) mais ativos de
acordo com as regiões do mundo.
Eu falei das Linhas de predação.

É evidente que há regiões, ao redor do Cinturão de Fogo do Pacífico, que são marcadas pela
maior parte dos Cavaleiros: eles estão todos ativos lá.

Porque é lá, é naquela zona que deve, se quiserem, permitir a expansão da Terra.

>>>

Questão: pode-se dizer que o livre arbítrio não existe mais desde 22 de setembro?

O livre arbítrio existe, sempre, para aqueles que nele creem.
 A prova.

Mas para aqueles que são mais favoráveis à Ação da Graça, o livre arbítrio e a ação/reação
apagam-se por si mesmos.

Eu creio que havia sido explicado pelo Arcanjo ANAEL (há muito tempo), toda a diferença entre
Liberdade e livre arbítrio.

Como aquele que os confinou, não podia vender-lhes a Liberdade, ele lhes vendeu a cenoura, o
bastão e o asno (e a corda).
Isso se chama o livre arbítrio.

>>>

Questão: qual é a porcentagem de seres Despertos?

Eu diria que vocês eram 7%.
Que vocês têm, de qualquer forma, muitas questões que começam a colocar-se, mesmo nas

massas, digamos, ainda adormecidas (mas colocar-se as questões não é Despertar, hein?), mas
que imaginam que há uma anarquia, de algum modo.

E isso está ótimo.
O problema é que isso vai desencadear reações: e isso é menos ótimo.

Mas a interrogação é, já, um primeiro passo para a Liberdade.
Isso não é exprimido de maneira formal.

Através do que nós vemos, é que há uma espécie de efervescência (de agitação Interior) de uma



massa não negligenciável da humanidade, que começa a aperceber-se de que tudo isso é um
pouco obscuro (eu falo de sinais da Terra e do Céu).

>>>

Questão: portanto, somos quantos adultos Despertos hoje?

Não mais do que 10%.
Eu diria, simplesmente, de que um ser totalmente Liberado tem um efeito sobre mais de 10.000

almas.
Vocês veem que é enorme.

Eu falo, efetivamente, de seres Despertos.
orque os Liberados são aqueles que viveram a totalidade da Onda da Vida, é muito menos.

>>>

Questão: poderia nos falar das Linhas Sagradas, das quais falou SERETI?

Então, há várias Linhas que são ligadas, ou a Linhas que vocês criaram (longitude e latitude), que
nada representam, a não ser localizações geográficas.

Há um conjunto de Linhas que foi construído através da elaboração de construções específicas,
em tempos extremamente antigos e mais recentes: são redes.

Essas redes compreendem, entre outras: o Círculo dos Anciãos (Os Círculos de Fogo), a maior
parte das pirâmides e alguns monumentos (que são chamados esculturas vivas) que se chamam os
Dormedores: ou seja, essas esculturas gigantescas, que representam ou animais, ou humanos, ou

perfis, ou extraterrestres (como a ilha de Páscoa, por exemplo). 
Portanto, o conjunto dessas estruturas cria linhas nas quais circula a Energia Vibral.

São as Linhas Sagradas.
E ao oposto, há muitas outras linhas, hein?

Mas há outras linhas que religam, também, estruturas (mas criadas muito mais tarde) e criadas
para o inverso das Linhas Sagradas, ou seja: cortar a comunicação com a Luz.

Essas Linhas de predação, vocês sabem, desapareceram.
Portanto, as Linhas Sagradas religam, se querem, algumas ressonâncias arquitetônicas com

outras. 
Mas, obviamente, por razões de segurança, elas jamais serão comunicadas. 

Então, há pequenos astutos que conseguem encontrá-las: ou nos mapas, ou com meios (como
vocês dizem?) Vibratórios: de radiestesia.

Mas, em caso algum, nós lhes diremos onde elas estão.
É claro, vocês sabem onde estão as pirâmides.

Vocês sabem quais são os lugares, neste planeta (pelo menos alguns), que são importantes em
relação ao que foi traçado.

Há por exemplo, as linhas de Nasca, também.
Há os Alinhamentos, na Europa: na Inglaterra, há Stonehenge

[http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge], por exemplo.

Tudo isso participa da elaboração da Rede Sagrada ou das Linhas Sagradas.

>>>

Questão: como aquelas a que se chamavam crianças Índigo ou Cristal vão viver isso, e
qual é o papel delas?

Agora, no que vocês chamam de crianças índigo (Cristal, Diamante, não sei mais qual a
denominação) é um vasto depósito.

Não vejam, nas crianças Índigo, crianças Despertas no nível do Coração.
Elas são despertas no nível do Terceiro Olho.

Fazem parte do programa de falsificação da matriz, destinada a sempre atraí-los para o Terceiro
Olho, ou seja, os conhecimentos esotéricos, os conhecimentos (por vezes, muito complexos) muito

científicos, que puxam essas crianças.
Não todas, é claro, porque há muitas categorias aí, mas é um despejo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stonehenge


>>>

Questão: os jovens adultos serão interrogados pela Luz do mesmo modo?

Perfeitamente.
São adultos como os outros.

Vocês estão na idade que vocês têm, no momento que é preciso e no lugar que é preciso.
Alguém que tem 20 anos, hoje, pode ter uma sucessão de vidas mil vezes mais importante do que

um velho de 90 anos.

>>>

Questão: a Ascensão será mais fácil para viver para as almas encarnadas depois de 1984?

Perfeitamente.
Porque elas nasceram também, com a Vibração do Espírito Santo.

Mas vocês imaginem, efetivamente, que o trabalho da Luz prosseguiu, com felicidade, muito mais
tempo do que era previsto.

Porque o período do Apocalipse, eu os lembro, devia durar três anos e meio.
Bom, é claro, há regiões do mundo que são mais afetadas, pelos Elementos, do que vocês. 

Mas, globalmente, pode-se dizer que não é de todo dramático, mesmo para pontos de vista da
ilusão, não é?

Portanto, aqueles que nasceram depois de 1984, beneficiaram-se do Espírito Santo, na descida. 
Mas é o que explicava antes: as forças de predação (que ainda estavam presentes) elaboraram
uma estratégia para fazer nascer algumas categorias de crianças com uma abertura do Terceiro
Olho (e não do Coração) que chegou, de algum modo, a limitar o impacto da descida do Espírito

Santo depois de 1984.

>>>

Não temos mais perguntas, agradecemos.

>>>

Então, vou desejar-lhes muito boas Vibrações noturnas, boas visitas ao seu lado, que vocês
expressem as Vibrações de Amor delas.

Eu lhes transmito, quanto a mim, todas as minhas Bênçãos.
E eu lhes digo até muito em breve.

Passem bem.

****************
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- Ensinamentos de Jiddu Krishnamurti -
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~ QUANDO O CORAÇÃO FALA ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na encarnação, presentes aqui e em outros lugares, instalemo-nos, primeiramente, em um

estado de Paz auspiciosa permitindo, além das palavras que eu vou transmitir a vocês, viver o impacto
Vibratório e na consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

As palavras que eu vou lhes transmitir, assim como a Vibração e a consciência que os conduzem, vão tentar
fazê-los alcançar a própria essência do que ocorre quando o Coração fala.

Isso se inscreve diretamente nos mecanismos correspondentes à ativação do que foi denominado Coração
Ascensional, por intermédio da Merkabah.

Eu não irei abordar os processos Vibratórios, nem de localização: eles não são da minha esfera.
Mas, muito mais, dar-lhes os elementos que são aguardados quanto às modificações visíveis no desenrolar da

consciência, tanto do Eu como do Si.
O mecanismo das primícias do Coração Ascensional, ligado ao conjunto dos processos que foram entregues a
vocês, nesses últimos meses (e que talvez vocês tenham vivenciado, na sua intensidade, na sua globalidade,

ou por experiência, em certos momentos), vai provocar, antes mesmo de falar de transição, de Ascensão ou de
Translação dimensional, mudanças, objetivas e concretas, dos mecanismos de funcionamento da sua

consciência.
Descrever esses mecanismos, obtidos pela colocação em funcionamento do Coração Ascensional, permite

também situá-los em relação a esses ditos mecanismos e para, eventualmente, ajustar a sua consciência
ordinária em relação ao que acontece quando o Coração Ascensional, e a Liberação, ocorrem, ou ocorreram.

Naquele momento, a consciência que se expressa não é mais a consciência da personalidade, nem se a
personalidade, é claro, estiver sempre presente, por enquanto, aí onde vocês estão.

Mas o que irá se exprimir, na maioria das vezes, não será mais o ego da pessoa, nem a estrutura egotista de
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base, mas, sim, o coração da pessoa.

*** 

Quando o Coração fala, bem, as palavras não têm mais o mesmo escopo.
O Verbo criador permite, pelo próprio Sopro, e pela Vibração das palavras pronunciadas, ter uma eficiência

muito além das zonas de compreensão da linguagem, mas diretamente no aspecto Vibral.
Foi assim, aliás, que muitos intervenientes, em meio a esta estrutura, puderam fazê-los experimentar e viver

experiências e estados de consciência profundamente diferentes, além do sentido das palavras.
A Vibração levada pelas palavras (quando o coração Ascensional está em ação, quando a Onda da Vida fez o

seu caminho, do mesmo modo, o Canal Mariano) permitiu os Encontros com nossas Dimensões.
Mobilizando, então, uma série de processos, dito energético ou Vibratório.

Mas, também e principalmente, empregando a modificação da consciência, facilmente perceptível.
Essas modificações da consciência vão fazer com que o conjunto dos modos de comunicação, dos modos de

partilhas e de relacionamentos, não seja mais definido no contexto da estrutura egotista de base, mas, sim,
diretamente pelo coração.

E as consequências serão observáveis.
Vejamos então, se vocês quiserem, quais são essas consequências.

***
 

Quando o Coração fala, a consciência do ser cujo Coração está falando não pode, em nenhum caso, sejam
quais forem as situações, procurar alguma vantagem, seja no nível que for, em relação à expressão do que ele

é, a expressão do que ele pede, a expressão do que ele partilha.
Os comportamentos espontâneos, ligados à Doação, manifestam-se, eu diria, sem o conhecimento da

consciência egotista de base.
A consciência se encontra então, no nível da pessoa, a dar e a abrir, de maneira muito mais espontânea, o que,

anteriormente, não podia ser o caso durante algumas ações ou alguns Encontros.
A instalação da Transparência dá a capacidade, àquele cujo Coração fala, para exprimir as palavras que não
são oriundas, nem dos pensamentos, nem das ideias, nem do mental, mas diretamente do que poderia ser

chamado de Voz do Coração ou Voz Interior ou da Criança Interior.
O que se expressa, então (e de maneira como eu disse, espontânea e autônoma), é cada vez menos

referenciado à experiência pessoal ou a qualquer apropriação ou demonstração pessoal, seja do que for.

*** 

Quando o Coração fala, as palavras tornam-se mais importantes, não no sentido daquilo que é empregado,
mas, muito mais, no que é veiculado, mesmo pelas palavras comuns.

Muito além da sua compreensão, o impacto é, portanto, Vibratório, e na consciência do indivíduo ao qual a
relação é destinada.

Quando o Coração fala, não há qualquer vantagem pessoal que ser tomada, nem buscada.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir nem implicações emocionais, nem implicações referenciadas em
relação ao seu próprio mental, ou seja, a uma referência do passado.

A ação, a palavra [a fala], a expressão, torna-se, cada vez mais frequentemente, livre de todo
contingenciamento, de toda regra social, de toda regra moral, para apenas exprimir a Unidade do Coração.

Toda noção de falatório (no sentido de diálogo em vão referente a um Irmão ou a uma Irmã que está ausente) é
eliminada automaticamente da consciência egotista de base.

*** 

O sentido do serviço, o sentido da dedicação, não é uma obrigação, mas se torna uma necessidade imperiosa,
diretamente emitida pelo Coração, fazendo com que o serviço de doação de si sobrevenha sozinho, sem

qualquer intervenção da vontade ou da vontade de fazer o bem.

*** 

Quando o Coração fala, as estruturas Vibrais daquele que fala são ativadas, dando as percepções (ocorrendo,
de maneira concomitante) das zonas de ativação, específicas, de uma das Coroas, de uma das Portas, ao

mesmo tempo em que as palavras são pronunciadas.



Quando o Coração fala, não pode mais ser tolerada, em meio à consciência egotista de base, a menor
distorção de comunicação, ligada à interpretação ou ao sentido errôneo do que é transmitido ou recebido.

*** 

Quando o Coração fala, aquele que se coloca, então, à escuta, será impregnado, não pelos sentidos das
palavras, mas, sim, pela Vibração das palavras, acrescentando à Transparência e à incapacidade para

modificar ou para interpretar o sentido das palavras pronunciadas.

*** 

Quando o Coração fala, comunicar-se com o seu próprio Coração, como se comunicar com as nossas
Presenças, torna-se cada vez mais fácil.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir o menor vestígio de sedução ou de predação nas palavras, tanto no
seu sentido como na sua Vibração.

*** 

Quando o Coração fala, cada palavra não está mais ligada a qualquer tempo.
O que significa que as palavras e as frases podem ser expressas, e retomadas em um tempo posterior, sem

que o sentido seja alterado.
O Coração tem por hábito falar e se expressar através da consciência egotista de base, muitas vezes por

metáfora, por imagem que não pode prestar-se à confusão quanto ao sentido da sua interpretação.
As palavras podem ser então definidas como as mais justas e as mais adaptadas, não à consciência egotista

daquele cujo Coração fala, mas daquele a quem são dirigidas essas palavras.
Há, portanto, o emprego de vocabulário que não é mais oriundo dos conceitos daquele que fala, mas, muito
mais, daquele que recebe, a fim de que a compreensão e o sentido do que é emitido, pela Vibração e pelo

sentido da palavra, não possam ser alterados.

*** 

Quando o Coração fala, qualquer vontade ou qualquer subtendido visando questionar o outro, apaga-se
totalmente.

Há uma forma de reorientação da palavra.
O que é expresso é o Ser interior, e não mais qualquer crítica do Irmão ou da Irmã que está na frente.

O exemplo mais simples: imaginem que vocês estejam na consciência egotista de base e que o Coração fala,
um Irmão ou uma Irmã, seja qual for o seu lugar no seu ambiente, magoa vocês.

O que vocês vão sentir, e o que vocês vão exprimir, não é: “você me magoou”, mas, simplesmente: “o que
você exprimiu me magoou”.

Há então uma despersonalização, de algum modo, da relação egotista de base.
Nesse caso, o outro não é mais concebido como um adversário, como um concorrente, ou como um ser

distinto: vocês não falam mais dele, mas do efeito das suas palavras sobre vocês.
E o efeito das palavras dele não representa o que ele é.

Isso não tem que se tornar uma regra, mas é uma regra que se estabelece por si quando a consciência do
Coração fala.

No que vocês conduzem, atualmente, no que se é deixado viver e experimentar, a Inteligência da Luz dar-lhes-á
sempre as circunstâncias de vida para verificar, por vocês mesmos, de maneira cada vez mais instantânea e
lógica, a diferença entre o fato da personalidade se expressar e o fato do seu Coração falar (quer ele fale a

vocês ou a qualquer outro interlocutor).
As palavras tornam-se mais raras porque elas são portadoras de Vibrações: sendo portadoras de Vibrações, o

sentido é imediato e não depende, de modo algum, de um aspecto de introjeção ou de um aspecto de
projeção.

*** 

Quando o Coração fala, os olhos falam ao mesmo tempo, antes da boca.
Haverá então, cada vez mais fácil e espontaneamente, uma capacidade, não para ler os pensamentos, mas

para ler o olhar do outro.
Muito além do que será dito e muito mais, justamente, do que pode ser dito pelo outro.



*** 

Quando o Coração fala, ele o faz com sabedoria.
Tudo o que está ligado à reação, ao impulso (considerado como lógico no coração egotista de base), torna-se

ilógico quando o Coração se expressa.
Independentemente do que for vivenciado, em qualquer relação, não pode mais existir a possibilidade ou a

capacidade, para aquele cujo Coração fala, para ser magoado, atingido ou manipulado por qualquer expressão
e por qualquer intenção procedente do que é denominado “o outro”.

Isso, sem ter necessidade de se proteger, sem ter necessidade de se precaver, sem ter necessidade de
interpretar seja o que for.

*** 

Quando o Coração fala, o sentimento de plenitude, e de total concordância Interior, é onipresente.
Em nenhum momento, aquele cujo Coração fala pode pôr em dúvida as suas palavras ou o sentido do que é

dito, não em relação a ele, mas, sim, em relação à relação e ao outro em si.

*** 

Quando o Coração fala, será também possível notar, desde a consciência egotista de base, uma modificação
da inflexão, das entonações, do timbre, da intensidade, da voz.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir incompreensão, porque mesmo aquele que não compreende gravou,
de algum modo, nele, a Vibração.

Assim foi quando CRISTO falou: a metáfora, a parábola, tinha um sentido que era captado instantaneamente,
independentemente ainda da palavra pronunciada.

A mente que é animada pelo Coração, fala em parábola, e fala no Espírito, e para o Espírito.

*** 

Aquele cujo Coração fala, não passa mais, então, pelo filtro da consciência egotista de base (da sua, mas
também daquela do seu interlocutor), o que explica que há mais capacidade para alcançar o Coração do outro

quando o Coração dele se exprime.

*** 

O conjunto dessas observações, primeiramente, ser-lhes-á notável bem facilmente, depois pode deixar-se
também inspecionar (sem julgamento) o que sai de vocês, e o que é emitido por vocês, em meio a qualquer

relação e a qualquer interconexão, humana ou com os outros planos.

*** 

Quando o Coração fala, a Alegria aumenta.
Quando a consciência egotista deixa expressar a personalidade, a Alegria se esvaece.

*** 

Quando o Coração fala, quando a ressonância é justa e total, então, o som percebido noAntakarana é
amplificado.

Ao passo que, quando a consciência egotista de base se exprime, o som diminui, reduz.
Essas modificações dos sentidos habituais do homem (ligadas à colocação em funcionamento do Coração
Ascensional, assim como dos mecanismos que ali estão implicados, e que serão descritos para vocês, de

maneira mais exata, por SRI AUROBINDO) refletem-se, para vocês, por modificações (fundamentais, globais e
diretas) das suas relações com o que vocês denominam ambiente, no sentido mais amplo (humano, como

espiritual).

*** 

Os elementos da natureza irão lhes parecer como viventes, não somente como uma visão poética, mas, sim,
como a realidade, a possibilidade, de uma partilha Vibral entre esses elementos da natureza e aquele cujo



Coração fala.
Vocês irão notar que, espontaneamente, poderá surgir o sentimento de falar, de pronunciar algumas palavras,

que isso seja para o Sol, para os vegetais, para os animais.
Naquele momento, é o Coração que fala: a consciência egotista de base não tem qualquer razão para falar com

as árvores ou com os animais, exceto com os seus animais domésticos.

*** 

Uma nova faixa de percepções e de partilhas tornar-se então possível.
Os sentidos habituais (a visão, o tato, o paladar, o odor, e a audição) completam-se por uma sensibilidade

elétrica e magnética.
Um aumento ou uma expansão da percepção consciente (assim como do que é emitido pelas palavras, pelos

comportamentos) tornar-se-á cada vez mais evidente de ser percebido por aquele cujo Coração fala.
Mas também pelo outro, localizado na consciência egotista de base, que não sabe que o Coração pode falar.

Pois o impacto será muito mais rápido, muito mais imediato, muito mais sentido, muito mais lógico,
independentemente de qualquer vontade.

O reconhecimento do que eu poderia nomear a assinatura elétrica e magnética de um ser humano, para aquele
cujo Coração fala, tornar-se-á manifestado pelos efeitos vibratórios, pelos efeitos sobre a consciência,

diretamente, e não mais pelo filtro dos sentidos normais, mas, sim, diretamente pelos novos sentidos elétricos
e magnéticos, correspondentes à modificação da recepção da Luz pela célula, pelos chakras, pela própria

consciência.

*** 

Quando o Coração fala, vocês irão constatar que, nunca, quando o Coração fala, ele pode ser fatigante, nem
maçante, quer seja para vocês, como para o que é denominado o outro.

*** 

Quando o Coração fala, não pode existir a mínima violência, ou o mínimo subentender violento, no que é
emitido.

As diferenças entre o momento em que o Coração fala e os momentos em que a consciência egotista (e,
portanto, a personalidade) se expressa, serão então perfeitamente diferenciados e separados.

As implicações no corpo (pela Vibração, e mesmo pelo estado de forma e de humor) serão profundamente
diferentes nos momentos em que o seu Coração fala, e nos momentos em que a sua personalidade fala,

dando-lhes, aí também, as principais referências para se ajustar, sem dificuldade, a fim de deixar o Coração
falar.

*** 

Quando o Coração fala, enfim, não pode existir a possibilidade de induzir o outro em qualquer erro.
O reconhecimento das suas fragilidades, o reconhecimento da insuficiência da personalidade, ou mesmo dos
meios de expressão da consciência do Coração, não serão mais escondidos atrás de álibis, de pretextos, ou

de simulações.

*** 

Quando o Coração fala, há aumento da Alegria interior.
Quando o Coração fala, o Êxtase não está mais distante para aquele cujo Coração vive o Coração Ascensional.
Dessa maneira, então, gradualmente e à medida dos dias e das semanas que transcorrem vocês irão chegar,

cada vez mais facilmente, a se colocar no Coração que fala mais do que na personalidade que se exprime.
A expressão não será mais simplesmente um intercâmbio verbal, mas, muito mais, uma Comunhão Vibratória,

além das palavras pronunciadas, além dos subentenderes, e além até da relação humana habitual, seja ela qual
for.

Vocês poderão ainda notar (e sem muito se debruçar nas minhas prerrogativas) que será cada vez mais fácil
constatar partilhas e Comunhões passando bem além das palavras, e instalando uma comunicação de natureza

Vibral podendo até, algumas, vezes, passar de qualquer palavra.
Assim é o Coração que fala.

*** 

Tudo isso pode acontecer em um tempo muito curto, ou em um tempo um pouco mais longo, dependendo,
para cada um de vocês, da aplicação do Coração Ascensional.



A comunicação tornar-se-á muito mais intensa quando o Coração fala, e quando as palavras se calam (isso, na
finalidade).

As formas, ditas primitivas, de telepatia, começarão a aparecer.
A percepção do seu ambiente (através do que o nosso Comandante chamou de Linhas de predação, assim

como as Linhas sagradas empregadas por SÉRÉTI, ou ainda a percepção das forças etéreas de ação) tornar-
se-á cada vez mais evidente, antes mesmo de vê-la, pela percepção direta das partilhas, não mais energéticas,

mas Vibrais.

*** 

O pensamento, ele próprio, ficará submisso a esse Coração que fala.
Não é preciso então vocês se espantarem se os mecanismos do pensamento chegarem, pelo contrário, de

maneira assaz abrupta.
Por exemplo: vocês têm um hobby (seja qual for esse hobby) e, de um dia para o outro, o Coração que falou os

faz esquecer deste hobby.
Isso está ligado ao Coração que fala.

Quer seja nas suas atividades, nos seus comportamentos, nas suas partilhas, nas suas comunicações, nas
suas relações, em todos os setores da sua vida: quando o Coração fala, então tudo se desenrola em outro

espaço-tempo, deixando-se viver, frente a certas situações, uma noção de irrealidade.
Frente a algumas pessoas, frente a alguns ambientes, frente a alguns contextos ou em certos lugares, vocês
irão constatar com cada vez mais agudeza, o sentimento de irrealidade ou o sentimento, real, de estar em um

palco de teatro que não existe, propriamente falando.

*** 

Quando o Coração fala (e irá falar, cada vez mais), corresponde então à instalação do Coração Ascensional e à
melhor preparação do mecanismo de Ascensão.

Tudo o que é resistência ao Coração que fala irá se exprimir então ao contrário: um ressentimento, uma
fragilidade, o sentimento de não mais estar estabilizado, o sentimento de perder a Vibração, o sentimento de

reincidir ou de recair no que não é mais um teatro, mas em algo doloroso.

*** 

O conjunto desses processos, vivenciados e para viver, irá levá-los assim a fazer a sua escolha, não no nível
mental, mas sim, diretamente, no nível da consciência e da própria Vibração, correspondendo ao que vocês

estão prestes a viver sobre este mundo.
Aí está o que pode ser aguardado durante a instalação do Coração Ascensional, e o que será observado por

um número cada vez maior vivendo isso.
Em relação a essas palavras, muito simples, e referente ao que eu lhes disse, se houver necessidade de

esclarecimentos suplementares, eu os escuto.

***

Pergunta: o que foi dito está relacionado com a Transparência?

Não exclusivamente.
Isso está em relação direta com a Transparência, com a Humildade, com a Simplicidade, com o Caminho da

Infância, e com KI-RIS-TI.
A expressão do Filho Ardente do Sol.
O Sol doa a sua Luz, sem discriminar.
O Filho Ardente do Sol faz o mesmo.

***

Pergunta: isso se aplica quando a Onda da Vida atinge o Coração?

Isso se aplica no processo de Liberação, que isso tenha sido desencadeado pela Onda da Vida, que isso
tenha sido desencadeado pelo Supramental, ou por um contato em meio ao Canal Mariano, por uma das

Estrelas, por um dos Arcanjos ou por um dos Anciãos, o resultado é o mesmo.

***



Pergunta: a comunicação Interior se estabelece então bem antes daquela do exterior?

É o momento específico, quando o Coração fala, em que há realmente a vivência de que o exterior e o Interior
são apenas um, e de que toda realidade está inscrita, antes de tudo, no seu Coração, antes de ser visível, de

alguma maneira, no exterior.
O que ocorre no mundo, ocorre em vocês.
O que ocorre no outro, ocorre em vocês.

***

Pergunta: isso chega a estabelecer uma relação de Unidade?

É uma relação de Coração a Coração, que acompanha a Unidade, e que acompanha o Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, todos juntos, na nossa Unidade e Unificados, permaneçamos um instante e
deixemos então o Coração falar, no Silêncio da nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K, e eu lhes digo até breve. 

************

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article3b7e.html

http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e...
04 de outubro de 2012

(Publicado em 05 de outubro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article3b7e.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/FRERE_K-4_octobre_2012-article3b7e.pdf


 - Ensinamentos do Bem Amado SRI AUROBINDO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AU...

 ~ MECANISMOS ASCENSIONAIS ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Comunhão, de Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou com vocês para falar sobre o mecanismo que ocorre, em meio às suas estruturas, e que decorre da
aplicação da Merkabah Interdimensional no Coração.

Isso irá se expressar por mecanismos Vibratórios, energéticos e da Consciência, que correspondem à Fusão
do Éter e do corpo causal.

***

Há muito tempo, o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) falou-lhes das três camadas, isolantes e
confinantes, deste Sistema Solar, denominadas: heliosfera, ionosfera, e magnetosfera (na posição

intermediária).
A ionosfera corresponde ao seu corpo etéreo e ao conjunto das estruturas podendo manter esse corpo etéreo

em estado rarefeito, e de Atração para a matéria (quer seja o Sistema de Controle do Mental Humano, as
crenças, e os processos energéticos, sutis, visando manter a rarefação do Éter).

A magnetosfera situa-se, ela, em ressonância com o seu corpo astral e o seu corpo mental.

SRI AUROBINDO - 04 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-B34-X38V824/UHKiSTCJtJI/AAAAAAAAFog/ZMkn3Jff8fI/s1600/000SriAurobindo04.10.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121004_-_SRI_AUROBINDO.mp3


A heliosfera, quanto a ela, corresponde ao corpo causal.

***

A penetração do Supramental e dos diferentes componentes da Luz atingiu, evidentemente, a camada mais
externa, a heliosfera.

E em seguida, a magnetosfera, tendo ocorrido a sua permeabilização, agora, no momento da Liberação do Sol,
algum tempo antes.

Quando a Luz chegou até a última camada isolante, nomeada ionosfera, foi observado (há mais de um ano e
meio) o mecanismo de Fusão dos Éteres no nível da Terra.

Isso se reflete, em vocês, exatamente do mesmo modo.
Foi preciso, entretanto, esperar que a Luz, nos seus diferentes componentes Vibrais, chegasse até o mais

íntimo do seu Ser (celular, chakra do Coração, pés, Kundalini, Canal Mariano), a fim de realizar uma alquimia
específica, consistindo em restituir-lhes o seu Éter original.

***

O acoplamento do Corpo de Estado de Ser, que estava presente no Sol, por intermédio das Portas situadas no
corpo, permitiu sintetizar de novo, segundo o princípio do holograma, o Corpo Etéreo de Eternidade, ou Corpo
de Estado de Ser (ndr: esse processo e essas Portas estão detalhados no Protocolo “Reconstrução do Corpo

de Ressurreição (ou Corpo de Estado de Ser)” (1)).
Esse Corpo Etéreo devolve para vocês, no nível do seu corpo etéreo rarefeito, a dimensão que estava

ausente: o Fogo.
A ressonância, a colocação em Vibração desse Corpo Etéreo, regenerado e renovado, reflete-se por diversas
manifestações (algumas tendo sido abordadas), referentes tanto à percepção Vibratória, o Nada (ou Canto da

alma), ou ainda, aos potenciais novos, atualizados pela Eterização do seu corpo etéreo, pela Eterização do
planeta.

Levando-os a viver o conjunto dos processos descritos há mais de um ano (eu não voltarei sobre isso).

***

A Fusão do Éter representa a Fusão do seu Éter regenerado, e do Éter do Sol e do Éter da Terra
(regenerados, eles também), com vocês.

Esta regeneração do Fogo, o retorno do Fogo Primordial (do Fogo do Amor, ou Fogo do Espírito) produz, em
vocês, como na Terra, uma resposta.

Esta resposta (no mais profundo da Terra, como aquela no mais profundo do seu Ser, chamado de coração do
Coração), em ressonância, faz Vibrar e libera a camada mais externa, ou seja, a heliosfera.

E em seguida, de maneira ligeiramente defasada, o corpo causal.
O corpo causal é responsável pelo confinamento, é responsável pela causalidade, da ação / reação, e pela

manutenção em meio à Ilusão.
O Éter, o seu Corpo Etéreo regenerado, é um processo Fusional, de vocês mesmos com a sua Dimensão de

Eternidade: o Corpo de Estado de Ser, o Duplo KI-RIS-TI, o Duplo Monádico, ou qualquer outro Duplo, ligado e
se apresentando, a vocês, por ressonância Vibratória (entre os Anciãos, as Estrelas, os Arcanjos, ou ainda por

Seres das suas Linhagens Estelares ou das suas Origens Galácticas).
Isso reflete, e se manifesta, por sensações de Fogo, por sensações Vibratórias de desaparecimento, tais

como foram descritas há várias semanas.
Isso tem por consequência desfazer o confinamento mantido pelo corpo causal, nas estruturas de vocês.

O corpo causal é, ele também, vaporizado pelo Fogo do Éter.

***

O Fogo do Éter, neste mundo alterado, não tinha qualquer meio, até agora, de se difundir no nível do corpo.
Esse Fogo do Éter provocava um nódulo no nível do corpo emocional, do corpo mental (se vocês preferirem:

do seu corpo astral e mental), ou seja, o aparecimento de uma patologia nomeada degenerativa.  
Hoje, o Fogo do Éter se propagou na maioria das Portas, na maioria das Estrelas, na maioria dos chakras, e no

conjunto das estruturas sutis.
Esta propagação do Fogo do Éter (ou Fogo retificado, ou Fogo retornado, como explicado pela Estrela do

Fogo, MA ANANDA MOYI), vai então induzir a destruição total do corpo causal.
É esta destruição total do corpo causal, fazendo cessar as forças da dualidade (nomeadas gravitacionais), que



está ocorrendo e que torna possível o mecanismo de Ascensão, com o corpo ou sem o corpo.

***

O trabalho paciente, tendo durado uma geração, de Efusão do Espírito Santo, e mais recentemente, desde as
Núpcias Celestes, da Radiação d’A FONTE, da Radiação do Ultravioleta (acoplada ao Espírito Santo), permitiu

ativar a Coroa Radiante da cabeça e, sobretudo, as estruturas nomeadas Eixos e Cruzes da cabeça (ndr: os
Eixos e as Cruzes da cabeça estão descritos no Protocolo “Yoga da Unidade”) (2).

Isso foi representado pelos Quatro Pilares da cabeça, nomeados: ATENÇÃO, INTENÇÃO, ÉTICA e
INTEGRIDADE, correspondendo aos Triângulos (ndr: respectivamente, aos seguintes Triângulos: FOGO,

TERRA, AR, ÁGUA).
Durante a permeabilização do chakra da garganta, realizada pelo Arcanjo URIEL durante o mês de dezembro

de 2010, puderam ser colocados em ressonância o Coração e a cabeça.
Tendo permitido a ativação de algumas Portas, no nível do peito, nomeadas os Pilares do Coração (ndr: esta

colocação em ressonância, entre os Pontos da cabeça e as Portas do peito, está detalhada no Protocolo “Os 4
Pilares do Coração”) (3).

Esses Pilares do Coração, as Portas da INFÂNCIA, da HUMILDADE, da SIMPLICIDADE e da
TRANSPARÊNCIA (ou KI-RIS-TI), são a ressonância da Cruz Fixa da cabeça, ou seja, ATENÇÃO,

INTENÇÃO, ÉTICA e INTEGRIDADE.
Ou, se preferirem, os Pontos nomeados, pela ressonância da linguagem do silabário (conjunto dos sinais

componentes de uma escrita silábica) original: AL, OD, e IM, IS.
O Ponto Central que permite, de algum modo, a colocação em ressonância e o acoplamento do seu Bindu (ou
do seu 13º Corpo, ou Fonte de Cristal), ocorre pelo Ponto Central da cabeça, nomeado na linguagem original

do silabário: ER.
Esse Ponto ER está em ressonância com o Ponto ER do peito.

***

Por intermédio da Lemniscata Sagrada (efetuada entre o Ponto OD do peito e o Ponto ER da cabeça),
estabelece-se uma estrutura central, permitindo guiar, pelo Centro, assim como pelos Quatro Pilares,

a Merkabah Interdimensional, coletiva como individual.
Isso permite, então, Atrair a Merkabah individual e colocá-la, diretamente, no nível do Coração.

Naquele momento, o corpo causal não existe mais.
Naquele momento, a Liberação é acionada, de maneira definitiva.

***

A Fusão do corpo causal é a Liberação.
A restituição do seu Corpo Etéreo, regenerado no Fogo do Espírito, é a Liberação.

Isso, pela ação do Fogo do Éter, assim como pela Fusão ocorrendo no corpo causal, põe fim (do mesmo
modo) à existência do corpo astral e do corpo emocional (o de vocês, como aquele deste Sistema Solar).

Isso leva à retirada do Corpo Etéreo (deste corpo físico) de qualquer causalidade.
E é esse Corpo Etéreo regenerado (independente da vibração conhecida sobre esta Terra), nomeado Corpo
de Estado de Ser, que é o seu Veículo Interdimensional, quando ele está unido à Merkabah Interdimensional.

O trabalho de realização do Coração Ascensional pela descida da Merkabah, ao mesmo tempo centrada
na Lemniscata Sagrada, sobre os Quatro Pilares da cabeça e do Coração, permite a Liberação do Coração, do

Corpo Etéreo regenerado.
E a Liberação dos corpos confinantes, nomeados: corpo causal, corpo astral, corpo mental e corpo físico.

O Corpo Etéreo é, quanto a ele, transformado e regenerado em uma estrutura inteira e completa.
Permitindo-lhes manifestar a Liberdade, em qualquer Dimensão, em qualquer Mundo, e em qualquer Universo

ou Multiverso.

***

Esse processo acontece neste momento.
Ele cria, também, o que foi denominado Antakarana coletivo, ou seja: o Canal de Comunicação entre o Núcleo

Cristalino da Terra, o Sol, e o Mundo de Origem da Terra (quanto à sua filiação), isto é, Sírius.
É exatamente o que vocês vivem, é exatamente o que ocorre, em vocês, neste momento.



A Fusão do Éter, no seu Corpo Etéreo como no corpo causal, anuncia o que o IRMÃO K nomeou: a fala do
Coração (ndr: sua intervenção de 04 de outubro de 2012) (4).

As diversas experiências realizadas e as diferentes transferências de Consciência, ligadas à deslocalização,
ver-se-ão amplificadas, durante o período final de Dissolução dos diferentes envelopes sutis, efêmeros,

ligados ao homem na encarnação.

***

Eu não lhes dei isso para dar-lhes uma técnica, mas, sim, para fazê-los sentir e Ver, em vocês, o que acontece,
no momento em que o Veículo (nomeado Merkabah Interdimensional, coletivo e individual) se desloca para o

coração do Coração, para o centro do Centro, ou seja, para o peito.
Colocando em ressonância os diferentes Pontos de Passagem, que eles sejam o Eixo nomeado

PROFUNDEZ / PRECISÃO no nível do corpo, o Eixo (de falsificação) nomeado ATRAÇÃO / VISÃO, ou o Eixo
AL e UNIDADE do peito (ndr: a posição precisa desses Eixos e Portas está indicada no Protocolo “Yoga da

Eternidade: Integração de Passagens”) (5).
A Fusão do Éter implica em uma forma de reunificação, assim como de desdobramento, dessas seis Portas e

desses três Eixos.

***

O trabalho, de certa maneira, na Consciência, na focalização da Consciência, no magnetismo, na possibilidade
de penetrar, não pela visualização, mas diretamente pela Consciência, nestes locais do corpo, permitiu-lhes
trabalhar sobre vocês mesmos, sobre a sua Merkabah, permitindo-lhes, então, beneficiar-se dos efeitos, em

meio mesmo a este corpo de carne.
O emprego desses três Eixos, e a estabilização desses três Eixos, ocorre, de maneira preferencial, pelo Eixo

situado mais abaixo, PRECISÃO e PROFUNDEZ, e por um Eixo situado ligeiramente acima (mas em
ressonância direta com elas) das Portas AL e UNIDADE, que é uma zona a ser aberta, situada sob a cavidade

das axilas.
O conjunto dessas quatro Portas e desses dois Eixos produz os pontos nevrálgicos do confinamento, que isso

tivesse se referido às Linhas de Predação (que passam, eu lembro vocês, pelos dois primeiros chakras e,
portanto, nesta zona), mas também, à impossibilidade de realizar a Passagem da Garganta, o que foi o caso

até o mês de dezembro de 2010.

***

A finalização da Ascensão, a realização da Consciência Unificada, ou a localização do Absoluto, será facilitada
por um trabalho nessas quatro dobras (pregas): dobras da virilha, dobras da axila (ou cavidade da axila).

É nesse nível que estão situadas as últimas fechaduras, e as últimas chaves de ajustamento ao seu novo
Corpo de Estado de Ser, ao seu novo Veículo de Luz.

Deste modo, então, além da respiração, além de acolher a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade, é
possível, simplesmente pelas suas mãos, ou por técnicas com cristais, realizarem o desenvolvimento do seu

Veículo Ascensional.
Facilitando, assim, o trabalho da Terra, o trabalho coletivo na Merkabah coletiva, assim como

no Antakarana coletivo da Terra.
Dessa maneira, portanto, ocorre a Fusão do Éter, e a Fusão / Dissolução do corpo causal.

***

Se, em relação a esta descrição (que pode parecer técnica, mas que absolutamente não o é), houver
necessidade de especificações, então, eu os escuto.

***

Pergunta: não ter mais percepção do corpo físico, dos seus limites, corresponde à regeneração do
Éter?

Sim, isso faz parte, minha Irmã, do que foi explicado pelo nosso próprio Comandante, correspondendo ao
desaparecimento deste corpo (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 19 de setembro de 2012) (6).



***

Pergunta: como ocorre a descida da Merkabah individual?

Não existe técnica para a Merkabah Interdimensional se colocar no Coração.
Ela se coloca sozinha no Coração quando o Abandono do Si está em andamento, ou está realizado.

As primícias são a ativação, como isso foi explicado, há dois meses, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
18 de agosto de 2012) (7), das zonas de manifestação ao nível dos diferentes Pontos e Portas do peito (na

frente, como atrás).
A Merkabah Interdimensional encontra o seu lugar, lógico e natural, em meio ao Coração, e então efetua o

Coração Ascensional, durante a Ressurreição.
Esta Ressurreição podendo ser efetuada antes da Ressurreição coletiva, a partir do momento em que o

Abandono do Si foi realizado.
É por isso que nós insistimos, há algum tempo, sobre a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a

Infância.

***

Pergunta: quando vivemos esses fenômenos, há ainda a necessidade de ancorar?

Aquele que tem necessidade de ancorar é aquele que tem medo da Liberdade.
Que necessidade pode existir de ancorar quando vocês já estão ancorados na materialidade, pela sua

presença neste corpo?
Tudo isso são apenas álibis, encontrados em algumas técnicas energéticas, e em algumas pessoas (alguns

Irmãos e Irmãs agindo na energia), para fazê-los acreditar que vocês não estavam ancorados.
A partir do momento em que o seu corpo (de carne) está presente sobre este mundo, o que lhes é preciso

mais como ancoramento?

***

Pergunta: e sobre os exercícios por vezes preconizados para desenvolver a Merkabah individual?
A Merkabah tem uma estrutura que foi representada para vocês, e que é, algumas vezes, bem definida pelos

investigadores.
Querer desenvolver a Merkabah individual e ajustá-la no nível do Coração, pela vontade ou por um exercício

(qualquer que seja), é apenas um exercício de poder que jamais termina.
Só o Abandono do Si, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, e a Infância, fazem isso.

Nenhum conhecimento (seja ele qual for), e nenhum exercício oriundo deste conhecimento, pode fazer o
trabalho, se o Coração não estiver Puro.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir o Corpo Etéreo como sacudido em todos os
sentidos?

É o mesmo processo.
O ajustamento Vibral à Ascensão passa por muitas manifestações, efetivamente, cada vez mais importantes ou

impressionantes.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, neste espaço, antes de deixá-los para o seu Alinhamento, eu lhes proponho para banhar-se na
Luz Azul da minha Presença.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO, eu lhes agradeço pelo seu acolhimento, e pelo seu Amor.
Até logo.

************

NDR 1
Um protocolo com cristal foi transmitido para facilitar esse processo.

Vocês irão encontrá-lo na coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional”.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-

coracao-ascensional

NDR 2
Vocês encontrarão abaixo um lembrete sobre as Portas abordadas por SRI AUROBINDO.

Os detalhes foram desenvolvidos nos textos e/ou protocolos citados nas ‘ndr’ no texto.

***

1 – ‘Reconstrução do Corpo de Estado de Ser (Corpo de Ressurreição)’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-cor...

*

2 – ‘Yoga da Unidade’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html

*

3 – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-cor...

*

4 – IRMÃO K (04.10.2012)
 http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-...

*

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-1.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-os-4-pilares-do-coracao-19-09.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-3.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/protocolo-reconstrucao-do-corpo-de.html
http://api.ning.com/files/ScgAsvFhdvA1kK*5jPjyXtYPGnC3XEllUccZk*NWUh1LYpJYEQIIx2M4Ta-Dqy5OLpJ5B2WlmXpUBK59T5B3vlTli2fCiS5R/0000bibli_PortasnoCorpoAutresDimensions.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/protocolo-yoga-da-unidade-2.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-desenvolvimento-do-coracao-ascensional
http://api.ning.com/files/qqg8UxajGOYaYGo9Le-djz6favmefufDer2NhqIGeFMqdAdlFeaDVovaaOIcwVCoF*XeWXw1pms4kBquhCBcBt1DupWHloWI/0000.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-4-de-outubro-de-2012-autres_7.html


5 – ‘Yoga da Eternidade: Integração de Passagens’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-...

*

6 – OMRAAM (Aïvanhov) (19.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de...

*

7 – UM AMIGO (18.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012...

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5ccb.html

04 de outubro de 2012
(Publicado em 05 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/um-amigo-18-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/protocolo-yoga-da-eternidade-integracao.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html
http://autresdimensions.info/article5ccb.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem, BIDI está com vocês.
E ele os saúda.
E vamos prosseguir, se quiserem, nossas trocas.
 
Questão: quais exercícios respiratórios de Yoga podem pacificar o mental e o emocional?
Existem inumeráveis deles.
Em cada Yoga são descritos exercícios que concernem à respiração e, mesmo, fora
do Pranayama.
 
Agora, considerar que o mental e o emocional, que fazem parte da Ilusão, devam ser acalmados,
mostra-lhe, já, que é a própria personalidade que quer agir contra ela mesma: isso é possível.
 
Mas, a primeira coisa a perceber é, exatamente, o que eu acabo de dizer:queixar-se de seu
mental, queixar-se de seu emocional traduz a implicação da pessoa nos processos
incômodos que são vividos.
A primeira coisa a realizar é, portanto, um distanciamento dessas emoções, dessas atividades
que não concernem, de modo algum, ao que você É.
Isso é o mais importante.
 
Em um segundo tempo você pode, efetivamente, utilizar o que bom lhe pareça, para agir sobre eles.
Mas dê-se conta de que agir sobre eles é, já, dar a eles certa forma de importância.
O Eu será, sempre, incomodado pelas emoções e o mental.
Mas isso prova, simplesmente, que a consciência está instalada nessa pessoa.
Há, portanto, uma identificação ao seu mental e ao seu emocional.
O que quer que você faça considere, agora e já, que eles não lhe pertencem: eles estão aí.
E, estando aí, eles se manifestam.
 
Aquele que superou as emoções não é insensível, mas olha, simplesmente, as emoções
nascer e desaparecer, sem retê-las, de modo algum, sem ser afetado por elas, de modo
algum.
Está claro, portanto, que você precisa reposicionar-se, no interior de si mesmo.
 
O que significa que o conjunto de sua vida foi, frequentemente, dirigido pelas emoções e pelo mental
(tanto nas alegrias como nas dores).
O que perturba é a alternância e as variações.
O que perturba é estar consciente de que algo é perturbado.
Mas o que será perturbado é, sempre, a pessoa.
 
Enquanto a tomada de distância, nesse nível, não é realizada, é preciso uma experiência importante
da meditação, como de técnicas respiratórias, para desincrustar-se de algo que dirigiu, o mais
frequentemente, a maior parte de vidas de pessoas.
Qualquer que seja a técnica, o mais importante não será, jamais, a técnica, mas,
efetivamente, ver, realmente, o emocional e o mental como o que eles são.
 
O distanciamento, a tomada de distância é preliminar a qualquer técnica, senão, você reforça, pela
própria dualidade: querendo agir sobre, você age contra.
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E, agindo contra, você se coloca, de imediato, em sua consciência, na dualidade.
  
O Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentesO Absoluto em nada é concernido pelas técnicas concernentes aos diferentes
sacos da ilusão.sacos da ilusão.
A melhor coisa a verificar, por si mesmo, é constatar que, assim que você não nutre mais, assim
que você se distancia do que você É de emoções, como do mental, eles lhe aparecerão pelo que
eles são, ou seja, exteriores ao que você É, e sem qualquer consistência.
 
Toda emoção, toda sensação de ser invadido pelo mental representa, em definitivo, apenas o único
e mesmo medo: aquele do Desconhecido.

 ****
 

Questão: a virtude da Graça é transcender o mental, as emoções e, mesmo, o Si?
Eu diria, simplesmente, que a Graça o faz perceber sua Natureza, sua Essência e o Absoluto.
Quando a Graça está aí, não existe qualquer outro lugar possível para o emocional e o
mental.
 
Você não pode Ser e viver uma Graça, a Morada de Paz Suprema e manifestar ou perceber, ao
mesmo tempo, qualquer elemento de emoções ou do mental no que você É.
A Graça toma o lugar, todo o lugar.
 
Ela não luta contra o mental, ela não transcende o mental, ela o aniquila, totalmente.
A Graça não pode ser concomitante ou acrescentar-se, manifestar-se no mesmo tempo e no mesmo
espaço que as emoções e o mental: é um ou o outro.
 

***
 
Questão: na meditação, atingir um sono sem sonho, ao mesmo tempo estando consciente,
é aproximar-se do Absoluto?
Isso é Estar na Última Presença.
Quando você está aí, sem nada mais, quando, unicamente, há essa Paz e esse Contentamento,
sem visão, sem meditação, sem percepção, então, naquele momento, há a Infinita Presença.
Mas não se pode aproximar-se do Absoluto: ele Está ou não.
 
A grande diferença entre a Infinita Presença e o Absoluto com forma é que, na Infinita Presença,
há oscilações vividas como desagradáveis.
O Absoluto sem forma passa de um estado a outro, sem a mínima dificuldade.
 
O que você É, no Absoluto, não pode mais ser afetado, perturbado, incomodado por qualquer
atividade da pessoa.
O que quer que faça a pessoa, o que quer que faça esse saco, você continua no mesmo Absoluto.
O que não é o caso na Infinita Presença.
 
A meditação não permite ser Absoluto.
É, mesmo, a parada da meditação, para aquele que pratica, que cria o Absoluto.
A meditação concerne ao Si e, por vezes, ao Eu, infelizmente.
Mas o Absoluto não pode ser concernido por qualquer meditação.
O que não impede, é claro, de dar-se prazer, meditando.
 
Mas a meditação não permitirá, jamais, ser Absoluto, uma vez que, justamente, o Absoluto
É, quando há abandono do Si.
Portanto, como meditar no Si e viver o Si, meditando, e Ser Absoluto?
É impossível.
 
A investigação sobre quem você É, puxar à consciência os primeiros momentos de Unidade na
pequena infância são, efetivamente, mais importantes do que qualquer meditação.
A meditação, no fim de certo tempo, ou do hábito de prática, torna-se, sempre, um narcisismo
exagerado: a necessidade de contemplar-se nessa Paz.
É a Ilusão espiritual.
 
Até prova em contrário, ninguém, onde quer que seja, foi Absoluto com forma, no curso ou na
sequência de uma meditação.
O Si é realizável pela meditação, mas, certamente, não o Absoluto que é, justamente, o abandono
do Si.



A meditação é considerar que há um Eu e um Si.
E, portanto, a meditação permite encontrar o Si: é o Despertar, mas, em caso algum, a
Liberação.
 

***
 
Questão: como se pode aprofundar a tomada de consciência do coração do Coração?
É o momento no qual a Infinita Presença descobre, em Si, e para o Si, e pelo Si, que o Centro está
presente em todo lugar, que não há diferença entre tal Centro e tal Centro, porque, em definitivo,
são os mesmos Centros que é o Centro por toda a parte.
 
O coração do Coração é o instante no qual o abandono do Si é, se posso dizer, tocado: resta
vivê-lo.
É o momento no qual não há mais possibilidade, para a Consciência Unificada, para o Si,
possibilidade de ser identificado ao que quer que seja.
E há, portanto, uma desidentificação do Si, que se produz, também.
 
O Eu puxa tudo para o centro dele mesmo.
O Si faz irradiar, ao Centro, um elemento novo, no qual o Eu não está.
 
O Centro do Centro é o momento no qual o Si começa a não mais ser identificado ao centro de Si.
 
É isso o abandono do Si e a descoberta – ou a redescoberta – do centro do Centro ou coração do
Coração.
É naquele momento que se vive o Néctar.
 

***
 
Questão: é preciso tudo abandonar para reencontrar o Absoluto?
Quem disse abandonar quem quer que seja, exceto o Si?
O problema é um problema de ponto de vista e de identidade, assim como de identificação.
Assim que o ponto de vista muda, assim que você não é mais identificado ao que quer que
seja, então, o Absoluto está aí.
 
Mas você não pode bater-se contra o «eu», nem mesmo considerar combater o Si.
O Si desaparece pelo Abandono de toda reivindicação e de toda justificação.
 
Esse corpo, esse mental, essas emoções são efêmeros: deixe-os viver, eles nada lhe pediram.
Isso não corresponde, verdadeiramente, a tudo abandonar.
Abandonar-se não é abandonar coisas exteriores.
 

***
 
Questão: uma experiência de Unidade, vivida após ter obtido uma Graça, é um prelúdio à
Infinita Presença ou, efetivamente, é a Infinita Presença?
Os dois são possíveis.
Mas, geralmente, o que é característico de seu tempo, encarnado, é, justamente, essas
experiências de Presença ou de Infinita Presença, que sobrevêm pela Graça ou pelas primícias do
Abandono do Si.
 
Quer isso seja realizado pela ação do Si, por uma Comunhão com outros Planos ou por um momento
de angústia, o resultado é o mesmo: o Núcleo Imortal é localizado, ao centro do Centro.
 
É dessa fulgurância ou dessa Graça que são colocados marcadores ou localizadores que
necessitam, eles também, de desaparecer.
 

***
 
Questão: se se sente morrer, enquanto não se está doente, isso provém da passagem no
Abandono do Si?
Todas as condições são boas para a Luz, para empurrá-lo a reconectar-se ao que você É: como eu
disse, quer seja a impressão de morrer, uma angústia, uma Graça, uma Vibração, pouco importa.
A Luz agirá, pela maneira e pelo modo que é, para você, o mais adequado.
 
Em função do que disseram os Anciões, vocês passam de um estado a outro e, alguns, de um



estado a todos os estados.
 
Toda Passagem necessita de uma morte do antigo, do que é para existir na Eternidade,
mesmo se o Absoluto sustente e compreenda tanto o ser como o não ser.
Porque um e o outro – ser e não ser – são, sempre, definidos, um em relação ao outro,
manifestados ou não manifestados: isso não concerne, de modo algum, ao Absoluto.
Há uma ruptura, de algum modo.
 
Essa ruptura será, sempre, de seu lado, uma ruptura do efêmero, qualquer que seja o modo pelo
qual isso se produza.
Quer seja uma angústia, uma verdadeira doença (ilusória, ela também, mas que toca o saco), quer
esse saco esteja presente ou quer esse saco desapareça, como você verá, nada muda no que
você É.
 
Só o narcisismo de apego a uma identidade, a uma evolução espiritual – que é uma trapaça
– é o freio o mais potente ao que vocês São.
 
A Perfeição não é amanhã.
A Perfeição não é ontem.
A Perfeição nada tem a ver com esse mundo.
 
Esse mundo desaparece; é, aliás, o que vocês fazem na meditação, mas, aí, bem mais do que o
desaparecimento na meditação, eu diria que é um desaparecimento lúcido, aceito e Transcendido.
Tudo depende, efetivamente, desse mecanismo de aceitação, que precede o Abandono do Si.
 
Enquanto esses mecanismos, concernentes à consciência, não apareceram como evidentes, há
resistência ao que você É, ou seja, Absoluto.
 

***
 
Questão: o que pensar de uma situação na qual não se sabe mais quem se é, nem o que se
deve fazer ou não fazer?
Justamente, nada pense disso.
Porque, quem quer pensar algo a propósito disso?
O «eu».
 
Assim que há desidentificação, tal como você descreve, sobretudo, não pense.
Viva o que é.
É o que você É.
 
Justamente, assim que não há mais marcador, pessoa, identidade, ação, é naquele momento que
você É.
Portanto, sobretudo, nada pense disso.
Porque o pensamento não concerne ao Absoluto.
Ele concernirá, sempre, à Criação e à manifestação do ser.
 
Como eu dizia, a partir do instante em que você não compreende mais, a partir do instante em que
você não sabe mais a que se prender, assim que o mental não encontra mais explicação, então,
você, ali, É.
E o que chama esse estado, no qual o sentido da identidade desapareceu é, justamente, vivê-lo.
 
A prova é que, aqui, você sabe e exprime o fato de que você tenha vivido isso, a um dado momento:
isso prova, efetivamente, que você pode existir fora de toda Presença a você, de toda ação
nesse mundo.
 
É a diferença entre o sono e o que pode ser a Infinita Presença.
Nesses momentos, não pense: contente-se em viver o que está aí, é o que você É.
E não quando você pensa, e não quando você explica, e não quando você compreende.
 
É muito simples: a consciência é ávida de percepções, de experiências, de identidade, de união, de
Unidade, como de divisão e de separação.
O que você É é independente do jogo da consciência.
Se, a um dado momento, a consciência desaparece, não há mais identidade, mais pessoa, mais
ator, mais espectador.
É isso que você É.



 
***

 
Questão: o centro do Centro pode ser chamado o ponto zero?
Não.
O ponto zero pode, portanto, ser definido e localizado.
No limite, o ponto zero seria o momento do Absoluto ou Infinita Presença, que se dá conta do
Absoluto.
 
Querer encontrar um sentido às palavras que nós lhes damos, uns e outros – em Assembleia ou não
–, para fazê-lo colar à sua própria vivência ou à sua própria compreensão não o fará mover-se um
milímetro.
 
Ali mesmo é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se com o conhecido, com um ponto de
comparação.
Enquanto você compara, é o mental que elabora estratégias.
É isso que é preciso ver Claramente.
Tudo o que você pode dizer, tudo o que você pode comparar não é Absoluto.
 

***
 
Questão: a Última Presença deve ser vivida regularmente, ou o fato de tocar a Última
Presença basta, em si?
Em relação a quê?
Se você considera que há um objetivo, você se engana.
 
Quer a Absoluta Presença ou Infinita Presença seja vivida uma vez ou milhares de vezes, nada
muda ao que você É.
Pode haver, apenas, uma forma de autossatisfação, do Si, nutrida pelo ego espiritual.
Enquanto você não é Nada, você não pode Ser o Tudo.
 
Enquanto há uma Presença, o Absoluto não É, para você (cada saco é diferente).
 
Isso não é uma passagem: a Absoluta Presença, ou a Infinita Presença não é o Absoluto, portanto,
não é uma aproximação.
Alguns têm necessidade dessa experiência para Abandonar toda experiência.
Outros vão viver múltiplas vezes a mesma experiência, sem nada mudar na experiência.
 
Mas o conteúdo desse gênero de experiência não permite aproximar-se do que é inaproximável,
exceto pelo desaparecimento, exceto pelo Abandono do Si, pela Ação da Graça e pela aceitação do
desaparecimento.
 
Acolher a Luz, aceitar a Luz não é a prova de que vocês se tornaram Luz.
Há um desenrolar temporal – e vocês o têm vivido – de recepção da Luz, da Consciência, do
despertar do Si.
 
Mas Ser Absoluto com forma é ver, claramente, que esse desenrolar era uma peça de teatro.
É o momento em que você diz: «basta».
É o momento em que você chega a essa noção de maturidade, na qual que você concebe e
apreende, perfeitamente, que nenhuma experiência, em definitivo, leva a lugar algum, a não
ser para manter uma forma ou outra de consciência.
 
Mas você é livre para prosseguir as experiências ao infinito.
Mas o infinito não é o Absoluto.
 
O Absoluto não resulta de uma acumulação de experiências ou de uma intensidade de experiência.
 
Ser Absoluto é sair da pessoa, de toda personalidade, de todo Si, de todo marcador, porque tudo
isso foi percebido e vivido como efêmero.
Uma sucessão de efêmeros não fará, jamais, a Eternidade, de qualquer modo que seja.
 

****
 
Questão: viver estados de Dissolução corresponde a viver o Absoluto?
Você não colocaria a questão.



Aquele que é Absoluto sabe-o, instantaneamente.
 
Ele não se coloca a questão de saber se tal desaparecimento ou tal experiência é isso, o Absoluto.
Porque o Absoluto não pode deixar lugar para qualquer dúvida e para qualquer interrogação quando
você ali está.
 
Lembre-se: você saiu do personagem, você saiu da cena de teatro, você saiu da poltrona do
observador, você saiu do teatro e você se apercebe de que não há teatro.
Isso passa de qualquer comentário e de qualquer interrogação sobre o que É.
 
Todas as experiências que vocês fazem e que lhes foram desenvolvidas – pelos Anciões, pelas
Estrelas, pelos Arcanjos – aproximam-nos da Absoluta Presença, aproximam-nos do Si.
 
Mas Viver a Liberdade e Ser Liberado é superar tudo isso, não como uma rejeição, mas, eu repito,
indefinidamente, como uma mudança de olhar.
 
Questão: passar de um ponto de consciência para um momento de a-consciência,
refutando esse ponto de consciência, é uma experiência de Absoluto?
Mas não pode haver experiência de Absoluto.
Você É ou não.
Não é, em caso algum, uma experiência.
É uma certeza.
 
Bem mais do que uma convicção, bem mais do que uma fé.
Você reencontrou, inteiramente, o que você É.

O Absoluto não será, jamais, uma experiência, jamais, um estado.
Tudo isso participa, como você diz, de uma experiência.
As experiências concernem ao Si.
Elas são inumeráveis.
 
Se, quando de uma refutação, há experiência, se a experiência é mantida, onde quer que você
esteja – no Eu, no Si ou em lugar algum – então, o Absoluto está aí.
 
O Absoluto não pode ser confundido com qualquer experiência.
O que você sabe é que, quando você é Absoluto com forma, você passa, à vontade, no Eu, no Si,
sem nada alterar do Absoluto.
Isso não corresponde a experiências.
 

***
 
Questão: é o Si que diz: «basta»?
Isso nada muda: quer seja o Eu ou o Si, há esse recuo – se posso dizê-lo assim – necessário.
É naquele momento que, frequentemente, pode sobrevir a angústia do desaparecimento da própria
consciência.
 
Na realidade, o Eu, o Si ou o observador continuam aí, mas é você que saiu disso.
Será que, quando você sai do teatro e que você se apercebe de que o teatro não existe, será que o
que atua na cena, de algum modo, desapareceu, contudo?
Não.
Vocês estão, ainda, aí, onde vocês estão.
 
Mas isso é vivido pelo Eu ou pelo Si, efetivamente, como uma aniquilação e uma angústia, por
vezes, extrema.
Mas isso lhe prova, justamente, que você está mudando de ponto de vista, naquele momento: ou
seja, que você sai da experiência para entrar na Verdade.
E, quando você entrou na Verdade, em sua Verdade, isso não dá qualquer dúvida.
Porque todas as experiências vividas, tudo o que é vivido ao nível do Eu não pode alterar o que
você É.
 
Antes, você estava submisso ao corpo, submisso ao jogo da Ação/Reação, você descobre a Graça
e você se apercebe de que tanto um como o outro não são a Verdade, mas que um afasta-o disso e
que o outro, efetivamente, pode realizar, de modo aparente, uma aproximação.
 
Mas, quando você é Absoluto, você se apercebe de que a aproximação jamais existiu.



Isso sempre esteve aí.
 

***
 
Questão: a angústia do Choque da Humanidade pode provocar esse reconhecimento do
estado de Absoluto?
Mas o que é a angústia, se não é uma projeção de seu mental, porque você define a angústia do
Choque da Humanidade?
 
Aquele que o espera, prepare-se.
Aquele que sabe que vai morrer, de uma doença longa e dolorosa, tem o tempo de preparar-se para
sua morte.
Aquele que morre, em uma vida normal, por desaparecimento brutal do saco, percebe, sempre, que
está morto?
Não.
 
Mas o que é que está morto?
O Saco.
O que é que subsiste, durante um tempo?
O que é nomeado: emoções, mental, pensamentos, ideias.
 
As condições dessas emoções, desse mental, dessas ideias condicionam – vocês compreenderam
– aquilo a que vocês são confrontados, ou seja, o que vocês criaram ou descriaram.
 
A angústia não pode ser definida como uma apreensão de algo a vir.
Eu diferencio, formalmente: a angústia do desaparecimento – quando da experiência do Si ou do
desaparecimento – não é uma projeção desse desaparecimento.
 
O medo é uma secreção desse saco, a angústia também, mas a angústia, real, vivida no momento
em que um evento determinado está aí.
Mas não a projeção do mental sobre um evento a vir.
Mesmo se você tenha medo da morte e se você tem uma angústia real da morte, você não sabe
quando vai morrer, exceto se anunciam uma doença que põe em jogo sua própria vida.
 
Então, aí, você começa a colocar-se a questão da angústia de seu desaparecimento, mas porque
você a vive, não porque você projetou.
É toda a diferença.
 
A angústia de que eu falo não é, unicamente, uma secreção de uma projeção, mas a
secreção de uma vivência, que vai abater – pelo menos, é seu ponto de vista – o Eu.
E que faz desaparecer o Si, o que é intolerável para o Eu, como para o Si.
 
O Absoluto não é, no entanto, o resultado de uma angústia, mas, efetivamente, apreender e viver
que essa angústia, projetada ou real, não tem qualquer sentido.
Justamente, porque ela é projetada ou vivida.
Ver isso pode ser chamado: um passo para a Liberdade.
 
Não temos mais perguntas. Agradecemos.
 
Então, eu saúdo todos os seus sacos e eu saúdo, sobretudo, o Absoluto que vocês São.
E eu lhes digo: até nossas próximas conversas e trocas.
 
 

****************
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E bem, BIDI está com vocês, eu os saúdo.
Nós iremos, se vocês bem o quiserem, prosseguir nossas trocas e eu os escuto.

***

Pergunta: dores intensas nas costas, no nível das Portas, é consequência de algo que se instala?

Tudo o que atinge este saco de comida não me concerne de modo algum.
Naturalmente que existem respostas à sua pergunta, mas quem coloca a questão?

O que, em você, tem necessidade de identificar, de notar, de definir, de localizar, de compreender?
É preciso entender que enquanto existir uma interrogação com relação a este saco, mesmo através de

aspectos nomeados Vibratórios ou energéticos, qualquer que seja o elemento referido (que vocês chamem
isso de Kundalini, que vocês chamem isso de Shakti, quaisquer que sejam os nomes existentes, no nível de

realidade), isso não se refere de nenhum modo ao que vocês são, na realidade.
Eu lembro que não existe qualquer solução de continuidade entre a Unidade e o Absoluto, mesmo em meio a

uma forma.
O conjunto dos mecanismos (denominados Vibratórios, vivenciados de diferentes modos, hoje, como antes no

passado), não tem qualquer realidade fora do que vocês vivem nesse tempo.
O que é para viver é para viver.

A procura do sentido do que é vivenciado irá sempre traduzir a interrogação da consciência.
Que ela esteja separada ou unificada nada muda: qualquer consciência é apenas uma projeção.
Enquanto existir uma consciência, qualquer que seja, vocês não podem estar na a-consciência.

Dessa maneira, então, eu o convido a superar a procura do sentido, e é mais preferível entrar na vivência do
instante além de todo sentido buscado pela própria consciência, porque não há outro modo de ser Absoluto.
Enquanto a consciência existir, há uma forma de outra projeção, e então de percepção, e então de sentido,

qualquer que seja.
Mas qualquer que seja o sentido, enquanto não houver processo de tranquilidade, de meditação, se vocês

quiserem, enquanto houver um observador, não há Absoluto.
Independentemente do que se instala ou não.

Naturalmente, existem leis próprias deste saco e da interação deste saco com a consciência, que esta
consciência esteja separada, em relação à pessoa, ou Unificada, isso não muda o sentido.

Toda explicação, toda procura de sentido apenas faz projetar a consciência, qualquer que seja, ainda mais
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longe do Absoluto.
O Absoluto contém a consciência.

Eu os lembro de que é o Centro, presente em todos os pontos e em todos os lugares, que não tem o que fazer
de qualquer projeção.

É o que jamais apareceu, o que jamais irá desaparecer, e isso é o que vocês São, na Verdade.
Colocar, colocar-se no ponto de vista do sentido e da explicação, apenas irá sempre fazer tranquilizar o mental,

o ego, a pessoa, mas em nada se refere ao Absoluto que você É.
A única maneira de apreender, além do mental, o que significa, além de todo sentido, o que é vivenciado, é

fazer desaparecer o próprio observador que observa o que é vivenciado.
Eu não irei retomar o exemplo do teatro, mas é assim, enquanto observador, você me perguntaria por que, no

palco do teatro, tal pessoa sente tal coisa.
Ou, eventualmente, porque o observador sente tal coisa.

Eu o convido então, e eu convido vocês então, de maneira cada vez mais insistente, a superar a observação do
que quer que seja.

Porque, enquanto vocês observarem, enquanto vocês perceberem, enquanto houver consciência, há interação
em meio a uma camada do real ou a uma camada da cebola que não é uma cebola na sua totalidade.

Sentir uma dor neste local deste saco traduz, é claro, a interação entre a consciência limitada e a consciência
dita unificada.

Mas uma como a outra não são Absoluto.
Lembrem-se de que todo conhecimento é apenas ignorância.

O verdadeiro conhecimento ia reconhecer isso.
Porque ele sabe que tudo o que é observado, mesmo de maneira importante, como um processo nomeado

espiritual, como o despertar da Kundalini, é apenas um espetáculo que não leva a parte alguma, porque ele se
dirige a este mundo.

Enquanto você não tiver encontrado o que você É, antes de qualquer sentido de uma identidade, qualquer que
seja (ou seja, uma localização e uma projeção da consciência), você não pode estar tranquilo, e ainda menos

Liberado.
Porque o que você É, é Liberado, de toda Eternidade.

Lembrem-se: isso jamais é uma pessoa ou um ego que está liberado, mas é bem vocês, o que vocês São, que
é Liberado do ego, da pessoa.

Aí também, é uma questão de ponto de vista, mas esse ponto de vista não é uma opinião, nem mesmo um
posicionamento da consciência, mas sim, realmente, o que você É, na Verdade.

Eu irei finalizar dizendo que toda percepção apenas está ligada a uma modificação de equilíbrio.
Que isso seja a deslocalização do corpo, a deslocalização de uma ideia, a deslocalização do que quer que

seja, tudo isso apenas traduz uma projeção da consciência, em meio a um efêmero.
É preciso superar a noção de movimento, a noção de percepção, a noção do próprio sentido do que é

vivenciado.
Esse é, seu eu puder nomeá-lo assim, o estado mais indispensável, porque encontrar este estado de

Imobilidade (o que você É, na Verdade), dá sentido e explica, além do mental, as razões de existir ou de não
existir tal manifestação.

Mas não façam da manifestação, mesmo do despertar da Kundalini, uma finalidade.
Porque vocês irão se enganar, nesse caso.

Quem busca?
Quem procura?

É a consciência que observa, que separa ou que unifica?
Existe um ponto onde você está presente, em todos os pontos.

É nesta localização (que está além de todo lugar e de todo ponto) que você vive o que você É.
O que você É não pode, de forma alguma, ser conhecido, qualquer que seja a percepção ou o conhecimento

do que vocês conheceram.
Isso é impossível.

***

Pergunta: a compaixão tem um lugar no Absoluto?
O Absoluto é a compaixão, mas não a compaixão expressa do ponto de vista do ego, da pessoa ou deste

mundo.
A compaixão refere-se a uma consciência e a uma outra consciência e a uma transferência que ocorre desta

consciência, para uma segunda consciência, e naturalmente, da segunda, para a primeira consciência.
Há, portanto, movimento.
Há, portanto, percepção.



Isso não faz, de maneira alguma, mudar o ponto de vista e não se refere, de maneira alguma, ao Absoluto, que
contém o Tudo, o Nada, o conjunto das experiências, o conjunto das consciências, a FONTE, tudo o que é

efêmero.
Mas se o seu ponto de vista se colocar somente na expressão da compaixão, da empatia, do carisma, e

mesmo do amor, no sentido da pessoa, isso nada resolve.
O que subtende e sustenta o Absoluto é o Amor, o Éter, o que transporta o Amor e o Éter (em sua forma

harmoniosa ou desarmoniosa) refere-se à consciência.
O Absoluto nada pode experimentar.

Ele não está, no entanto, ausente, mas, muito pelo contrário, totalmente presente à Verdade Última: é o estado
de Jnani, o estado de conhecimento, que reconheceu que todo conhecimento deste mundo, onde vocês

estão, apenas representa, em última análise, uma Ilusão, uma verdade volátil, que não tem qualquer sentido em
meio ao que você É.

O Absoluto, se eu puder dizê-lo assim, reconhece-se ele mesmo.
E não pode existir, em meio a um Absoluto com forma (mesmo manifestado em uma pessoa ou em um

Coração), interrogação sobre o estado Último que é vivenciado.
O Absoluto com forma, o Jnani, observa a compaixão, observa o desenrolar da consciência, mas pode

também passar de toda observação imergindo-se na Morada da Paz Suprema que, é claro, é uma compaixão
que eu qualificaria de total, que não tem necessidade de ser expressa e manifestada para com outra

consciência, mas, muito mais, para o conjunto das consciências.
Há então uma despersonalização, na Shantinilaya, que os coloca em estado de completitude.

Esta Infinita Presença ou Completitude procede sozinha, a partir do momento em que o observador
desaparece, e em que então a consciência desaparece, e os coloca de imediato no Parabrahman, neste

Absoluto e neste Último, que, eu os lembro, jamais se moveu, jamais se deslocou, jamais apareceu, e jamais
irá então desaparecer: é o que vocês São.

Somente a Ilusão da atribuição a uma forma, somente a Ilusão de ser uma consciência, tem, de algum modo,
desviado vocês do que vocês São.

***

Pergunta: e sobre a doçura em meio ao Absoluto?

A doçura é diferente para cada um.
Cada um tem uma escala de valores própria referente tanto à doçura, como ao Amor, como à Verdade, como à

Ilusão, como à mentira.
Cada um, cada pessoa, em meio a um saco, tem a sua própria escala.

A sua escala é em função do quê?
Das suas experiências, e então da sua própria consciência.

Na Shantinilaya (que foi traduzida por Morada da Paz Suprema) há apenas lugar para o Absoluto.
Não podemos dizer que o Absoluto seja preenchido (ou desprovido) de doçura, não podemos dizer que ele

seja pleno (ou vazio) disso, já que ele está muito além de tudo isso.
O desejo mesmo de doçura, como o desejo de amor, neste mundo, apenas faz traduzir a falta, porque aquele

que é doce jamais coloca a questão da doçura.
Aquele que é violento jamais coloca a questão da violência.

A doçura, como a violência, são apenas colorações da consciência, certamente, definidas como agradáveis ou
desagradáveis, mas se referindo apenas ao efêmero.

Enquanto houver identificação a este saco, enquanto a refutação e a investigação não forem completadas, é
claro, colocar-se-á a questão da compaixão, da doçura, da Vibração emitida, da Vibração recebida, da

consciência percebida.
Mas, em caso algum, isso se refere ao Absoluto.

Vocês apenas podem se exprimir, neste mundo (e então manifestar uma consciência, inscrita em um corpo),
se vocês mesmos conhecerem esse princípio da falta, esse princípio da ausência, que os leva a buscar a

doçura, o amor, a violência, a amizade.
Não importa.

Enquanto vocês considerarem isso como verdadeiro, vocês estão na procura.
Mas aquele que procura mostra, dessa maneira, a sua ignorância no que ele É.

Porque o que você É, você o É.
Você não pode então buscá-lo, nem na doçura, nem na completitude, nem na incompletitude de quem quer que

seja, ou do quer que seja.
Porque você irá sempre fazer, através disso, exprimir um movimento de uma procura, ligada a um vazio ou a

uma plenitude.
Enquanto este tipo de procura e de buscar existir, o Absoluto não é revelado.

Eu os lembro de que o Absoluto não pode, de forma alguma, ser qualificado porque, assim que houver



qualificação, emoção, definição, sentido, há projeção, há consciência.
E enquanto a consciência estiver presente, qualquer que seja, ainda uma vez (separada ou Unificada), isso

estritamente nada muda no problema da própria consciência.
Enquanto houver movimento, vocês não são o que vocês São, qualquer que seja esse movimento.

O movimento traduz uma procura, qualquer que seja, que isso seja no saco de comida ou no saco mental.
É justamente isso que vocês devem perceber antes de se desviar, até mesmo, desta percepção.

É o exemplo que eu expressei, em várias ocasiões, com relação ao palco do teatro, ao espectador, ao próprio
teatro e àquele que saiu de tudo isso.

Dito de outra maneira, a consciência pode ser sem fim, sem, no entanto, jamais aguardar qualquer Absoluto.
Nenhuma consciência, nenhuma Vibração pode levá-los a ser o que vocês São.

É justamente o que alguns Anciãos nomearam a maturidade espiritual que os faz viver e compreender, além do
mental, a estupidez e inépcia de qualquer procura.

Vocês não podem buscar o que vocês São, uma vez que vocês já São isso, desde sempre.

***

Pergunta: se nós éramos Absoluto, qual foi então o interesse de toda criação da Ilusão?

Observar você mesmo.
São os jogos da criação e da manifestação, quaisquer que sejam o que vocês nomeiam as Dimensões.

É um jogo de papeis, mais ou menos agradável, mais ou menos detestável, mas que não leva a parte alguma.
A Ilusão é justamente acreditar em alguma evolução.

O que é perfeito não pode evoluir.
O que vocês São, o É, desde sempre.
Somente o ego crê em uma evolução.

Somente o conhecimento daquele que ali acredita, o faz perceber um sentimento de evolução.
O que vocês São não tem necessidade de tempo.

O que vocês São não tem necessidade de experiências.
Acreditar que vocês precisam experimentar (ou evoluir) é uma ilusão da pessoa, de um conjunto de pessoas,

de uma comunidade de pessoas, ou de um próprio mundo.
Enquanto vocês estiverem encadeados nesse princípio temporal de evolução, vocês não podem ser Livres.

Ora, o que vocês São, É a Liberdade.
O interesse apenas se define para a consciência, qualquer que seja a sua forma de manifestação.

Para o Absoluto que vocês São, isso estritamente não tem qualquer interesse, qualquer vantagem, qualquer
objetivo, qualquer finalidade, exceto manter, permanentemente, a roda da Ilusão ou o Samsara.

Esta roda jamais cessa, porque vocês a alimentam.
Vocês estão em um sonho comum, que não tem qualquer realidade absoluta, qualquer substância, embora

vocês tenham a percepção diametralmente oposta disso.
Mas, para realizar isso, para Ser este Absoluto, é já preciso aceitar mudar de ponto de vista, refutar todo o

efêmero, ter feito a sua investigação.
E a sua maturidade irá chegar à conclusão de que tudo isso é apenas um erro, alimentado por um sonho

comum e por leis que nada têm a ver com o que vocês nomeiam a Graça.
Isso é uma armadilha.

***

Pergunta: é importante Ser Absoluto no momento da grelha planetária?

O Absoluto, que você É, não tem o que fazer da grelha planetária.
Eu vou fazê-lo compreender, através de imagens.

Eu vou tomar outra imagem: há uma marionete que se mexe graças a fios.
Há uma mão que segura os fios.

Aqui, sobre este mundo, você é uma marionete.
Vocês não veem nem os fios, nem a mão, nem o que está além da mão que mexe a marionete.

E vocês são a marionete.
Chega um momento, um tempo (que dá a impressão de uma linearidade), em que vocês percebem os fios e a

mão.



O que acontece, naquele momento?
Como para o teatro, vocês tomam consciência de que vocês não são nem a marionete, nem os fios que fazem

movimentar a marionete,
Mas não se deve parar aí.

O que está chegando, com a grelha do planeta, como lhes disse aquele que vocês nomeiam o Comandante
(ndr: O.M. AÏVANHOV), é o retorno do Éter Primordial, do Fogo Original, do Fogo do Amor, que é uma

qualificação e um qualificativo da manifestação d’A FONTE.
A grelha do planeta corresponde à Unidade, à A FONTE, à Luz.

Mas enquanto vocês não estiverem Despertos ao que vocês São (que está além d’A FONTE), vocês não são
Livres.

A grelha do planeta é a reminiscência, não do Absoluto, mas d’A FONTE.
Enquanto vocês viverem este acontecimento como exterior a vocês ou como interior neste saco, vivendo em
alguma parte (como no Coração, na Kundalini, no chakra coronal ou em qualquer que seja o chakra), vocês

ainda estão em distanciamento.
Vocês veem os fios que queimam e a marionete que cai (que não é mais animada), mas vocês nada são de

tudo isso porque vocês existem ainda em uma projeção.
Todo problema vem da manutenção do efêmero.

O Absoluto não é A FONTE.
O Absoluto contém (se eu puder dizê-lo assim) A FONTE.

Eu diria que A FONTE se manifesta e se revela graças ao Absoluto.
O que acontece, nesse momento, em vocês, como sobre a Terra, como no que vocês nomeiam profecias,

realizações, manifestações, quaisquer que sejam, são apenas jogos da consciência.
O Absoluto não é uma consciência.

Algumas consciências, inscritas em um saco de comida, na oportunidade de um movimento diferente, de uma
transformação em um meio, sob a ação do Fogo, desencadeiam um deslocamento e, então, um movimento.
Por vezes esse movimento pode aparecer como uma retração, uma sideração que pode, efetivamente, fazer

desaparecer a consciência e, então, Ser Absoluto.
O interesse apenas se define em relação à consciência.

Mas se você expressar isso, isso mostra simplesmente que o seu ponto de vista é aquele da pessoa.
Porque o Absoluto não tem o que fazer do que se torna este mundo, este saco de comida ou mental.

Ele não está mais concernido por isso.
A Morada da Paz Suprema não pode ser alterada por qualquer modificação do ambiente, do mundo ou, até

mesmo, deste corpo.
É sempre o ego que aspira a ser Liberado.

Vocês, vocês não têm que Ser Liberados, a partir do momento em que vocês saírem do jogo da consciência.
Porque dizer “Ser Liberados” é, então, admitir que vocês não sejam Livres.

Tudo vem, simplesmente, da localização da sua consciência, ou de uma consciência, na marionete, nos fios, no
palco do teatro, ou na poltrona do espectador, ou então fora de tudo isso.

Mas um movimento brutal, violento, resulta (pelo fenômeno de contração ou de sideração) na escapada para
fora da consciência.

Naquele momento, o Absoluto com forma está presente.
Ele sempre esteve.

Isso não é um objetivo para realizar, para concretizar, mas é simplesmente Ser o que você É, além de toda
forma, de toda identidade, de todo mundo, de toda Dimensão.

Um dos Anciãos explicou para vocês o jogo da Luz, o jogo da Sombra e da Luz, da projeção da Luz através de
uma forma (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K na coluna “mensagens a ler”) (1).

O sofrimento deste corpo, o fim deste corpo apenas se refere à consciência que está inscrita dentro dele.
Mas a partir do momento em que a consciência não está mais inscrita dentro e se torna então Unificada,

manifestando a Presença ou mesmo a Infinita Presença, o único obstáculo ao Absoluto é o próprio observador.
O observador tem necessidade de sentir, de Vibrar.

É quando isso desaparece que você É Absoluto.
Naquele momento, você passa de um estado a outro sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade e,

sobretudo, você jamais se coloca a questão do que você é, do que você será ou do que você foi, porque isso
apenas se refere à pessoa e nada mais.

***

Pergunta: o Absoluto se revela quando a Merkabah desce até o coração?

Isso pode ser possível, mas não é uma consequência.



O que vocês nomeiam, movimento de forma, de Vibração, de um local para outro deste corpo, refere-se, é
claro, à consciência Unificada.

Mas o Absoluto não é isso.
A Ascensão, como vocês a nomeiam, ou a morte, ou o aparecimento neste mundo pelo nascimento,

estritamente nada muda para a natureza de vocês.
Novamente, é o ponto de vista.

Enquanto você se colocar na pessoa, você se pergunta sobre o futuro desta pessoa ou desta consciência.
Mas você não é nem esta pessoa, nem esta consciência manifestada.

Você está além disso.
Eu repito, neste dia, pela terceira vez: jamais é você que é Liberado, enquanto ego, mas é o que você É que é

Liberado do ego, e então da influência do saco de comida, ou mental.
Quando você é Liberado da influência do saco de comida, ou do saco mental, quando você é Liberado da

própria consciência, então você descobre, realmente, o que você É.
Não pode existir, naquele nível, qualquer dúvida.

Isso não é nem uma certeza, nem uma evidência, ainda menos um sentido ou um significado, mas, sim, a
integralidade do que você É.

***

Pergunta: como pode ali haver Absoluto com forma já que a forma se acompanha de uma localização da
consciência?

Aquele que é Absoluto com forma está consciente de que existe um corpo, uma atividade do pensamento, uma
história.

Mas ele não é mais identificado a tudo isso.
O maior problema que vocês abordam, desde vários meses, refere-se unicamente a isso.

É o seu ponto de vista que é falso.
Vocês não podem conservar o ponto de vista de uma pessoa, de um ego, ou de um Ser Desperto para a Luz,

e ser o que vocês São.
Isso é impossível.

A questão, mesmo colocada deste modo, mostra que ela tenta compreender como não estar localizada,
enquanto estando em uma forma.

Eu lhe responderia: “saia desta forma”.
Não em uma quimera, não em uma fuga, não em uma projeção, mas cessando toda consciência.

E aí se revela o que você É, sem qualquer dificuldade, sem qualquer interrogação, sem qualquer dúvida, sem
qualquer projeção e sem qualquer ilusão.

Mas enquanto você não for este Absoluto, como você pode sê-lo quando você próprio não vivenciou isso,
enquanto realidade Última, como única verdade?

Absoluto com forma, ou sem forma, estritamente nada muda.
Simplesmente, aquele que mudou o seu ponto de vista (porque a sua consciência está inscrita em uma

pessoa, em um saco), ele, vive o Absoluto, qualquer que seja o futuro deste saco, qualquer que seja o futuro
desta forma, deste corpo, como deste mundo.

Isso não é uma rejeição da vida, mas, muito mais, entrar na Verdadeira Vida e não do reflexo da vida.
Vocês tomam o reflexo por Verdade.

O Absoluto não é nem uma questão de forma, nem de consciência, qualquer que seja.
Eu distingui Absoluto com forma, de Absoluto sem forma, por razões didáticas.

Mas aquele que descobre o que ele É, de toda Eternidade, não é mais afetado por este corpo, por qualquer
interação deste mundo, mesmo se ele puder ali jogar.

Mas ele está consciente de que é um jogo, de que isso não é a Verdade.
Ele não está mais submisso nem à sua própria forma, nem à sua própria consciência.

O problema vem do fato de que vocês definiam tudo em relação à consciência.
Ora, efetivamente, tudo pode se definir através da consciência, mas não o Absoluto.

Ser Absoluto com forma é desaparecer de si mesmo.
É o Abandono do Si.

É aceitar desaparecer, na totalidade.
O que não quer dizer pôr fim, de uma maneira qualquer, a este saco ou a esses sacos, mas, realmente, não

mais ali estar identificado, nem localizado.
Naturalmente, o ego e a consciência vão acreditar que isso é a morte, porque efetivamente, isso é a morte

deles.
Mas a morte deles não significa a morte de vocês.



Mas a morte deles não significa a morte de vocês.
Quem morre?

O saco de comida.
Quem morre?

As ideias, os pensamentos.
Mas o que você É não pode morrer, nem mesmo nascer.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então BIDI saúda vocês.
E nós iremos viver, juntos, além da percepção, além do seu saco, além das suas Vibrações, o que se tem no

centro do Centro, longe de todo movimento, de toda localização e de toda consciência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nada observem, nada façam.
Como lhes disse UM AMIGO: “permaneçam tranquilos”.

Desapareçam de vocês mesmos.
Nada observem.
Nada decidam.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Como lhes disse um outro Ancião, aceitem ser Nada, para Ser Tudo, além do Tudo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Se vocês se esquecerem de vocês mesmos, enquanto forma, enquanto história, enquanto memória, enquanto
identidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

E bem BIDI lhes diz: até logo e até uma próxima vez.

************

1 – Mensagens do IRMÃO K
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1643

14 de outubro de 2012
(Publicado em 15 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1643
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011


http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, que o Amor e a Graça sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês a fim de responder aos seus questionamentos e interrogações referentes ao que vocês
vivem e ao período que vocês vivem sobre esta Terra.

Assim, então, eu os escuto.

***

Pergunta: a necessidade de deixar este efêmero é um desejo da personalidade ou uma realidade?

Bem amado, eu o remeto para isso ao que foi expresso, desde alguns anos, e referente à tensão para o
Abandono, pela Estrela HILDEGARDA DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010 na coluna

“mensagens a ler”) (1).
Na realidade, é preciso que esse anseio, que esse desejo (ou a expressão de uma impaciência, qualquer que

seja), com relação ao efêmero deste corpo, não seja, em alguma parte, uma fuga, mas, sim, esta tensão para o
Abandono.

Tudo é possível.
Ainda mais quando as ligações, em relação ao efêmero, como vocês sabem disso, tornam-se menos estritas,

para muitos de vocês.
As suas experiências, os seus estados, as suas capacidades para viverem algumas alterações da consciência
ordinária, apresentam-se como uma forma de desapego (e não de outra coisa) do que é efêmero, em prol da

Eternidade.
Entretanto, viver esta necessidade, esta tensão, este desejo, encontrar-se-á confrontado, inelutavelmente, com

a realidade da saída do efêmero.
É apenas naquele momento que você poderá, de algum modo, avaliar se isso era, para você, uma fuga ou uma

realidade.
Eu diria, para resumir, que isso é diferente para cada um de vocês, mas que existe uma proporção relativa

dessas duas coisas, em cada um de vocês.
Cabe a vocês determinar o teor e a parte relativa.

Mas lembrem-se de que a Ascensão se faz Aqui e Agora.
Este Aqui e Agora os faz descobrir a Verdade Absoluta e os afasta então da verdade relativa.

Mas, para isso, é preciso que isso seja um mecanismo natural e não um mecanismo visando fazê-los evitar
problemas ou então viver o que eu denominaria (e o que vocês poderão denominar) uma fuga da realidade.

ANAEL - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-adbPfhKZpLA/UH6DpqhaXBI/AAAAAAAAF7Y/uBgdYAQo6Nw/s1600/000Anael15.10.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A única solução não está, finalmente, no fato de ver uma necessidade ligada ao ego, ou de ver uma tensão da
mente para este Abandono, mas, muito mais, de viver o que vocês têm de viver, naquele momento.

A Luz, pela sua Inteligência, pelo seu Abandono do Si, realiza tudo isso, sem qualquer questionamento.

***

Pergunta: por que eu não sinto medo algum de esvaziar?

Considerar que existem medos de esvaziar corresponde, sempre, a uma visão da própria personalidade.
Você se coloca então, você mesmo, como proprietário dos seus próprios medos: você mantém, dessa

maneira, as resistências.
Tudo ao que você se opõe, fortalece-se.

É por este motivo que o termo “Abandono do Si” foi escolhido intencionalmente.
Do mesmo modo que eu, no devido tempo, amplamente comentei e expliquei o Abandono à Luz.

O que a sua personalidade jamais chegará a apreender é que, a partir do momento em que ela cessar de agir e
de interagir com as circunstâncias deste mundo, a Inteligência da Luz, a Vontade da Luz, a Supremacia da Luz
vai guiar a sua vida, sob a influência da Graça, da Providência, e de um estado onde nada pode interferir com a

Luz.
 A interferência com a Luz virá, sempre, de vocês, e somente de vocês apenas.

Eu não falo, evidentemente, de considerações coletivas, ligadas ao sistema de controle do mental humano,
mas ao seu sistema pessoal de medo.

Enquanto vocês tiverem a impressão de que é preciso reagir ou combater alguma coisa, vocês não podem
viver o Absoluto.

O princípio de ação/reação (quaisquer que sejam a expressão e a manifestação) será sempre o reflexo da
dualidade, e dos mecanismos da dualidade, em ação.
Deste modo, então, ver os seus medos é uma coisa.
Querer combater os seus medos é uma outra coisa.

Porque quem luta será sempre a personalidade que está sempre integrada sob o princípio de dualidade, de
ação/reação, de karma, de doença ou de saúde.

Isso não se refere, em nada, ao que você É.
O primeiro passo é então ver claramente esses obstáculos e compreender que você não É esses obstáculos e

que nada do que você É pode ser alterado por esses obstáculos, de maneira alguma.
A superação ou a transcendência do medo pode ocorrer por uma reação.

É muito lógico querer apagar ou transcender tal medo, ou aquele outro medo, mas isso será sempre a ação da
dualidade, do efêmero e da personalidade.

Colocar-se, decididamente, de forma diferente, em meio ao Absoluto, faz desaparecer instantaneamente
qualquer medo.

Mas, para isso, é preciso passar pelo medo primordial do seu próprio desaparecimento.
Mas isso não acontece lutando, isso não acontece resistindo: isso acontece Abandonando-se.
Enquanto vocês acreditarem conduzir uma pessoa, uma vida, a Luz não pode conduzir vocês.

Os medos se manifestam, para a consciência, pela própria ação da Onda da Vida.
Se a Onda da Vida tiver nascido, ela encontra o bloqueio existente ao nível dos dois primeiros centros de

energia (ndr: primeiro e segundo chakras) e então, naquele momento, os medos inerentes à pessoa irão se
manifestar.

O medo decorre então da liberação da Onda da Vida e da sua subida ao longo das suas estruturas.
Não há face a face com os seus próprios medos, de maneira fundamental, enquanto a Onda da Vida não tiver

encontrado a consciência, eu diria, dos dois primeiros centros de energia do corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se em Paz e viver, mesmo assim, momentos de raiva?

Isso não é nem normal, nem anormal.
Isso corresponde ao seu posicionamento “precisamente”, eu diria, entre um estado e outro.

Eu os lembro de que a estabilização, ou o estabelecimento, em meio a uma consciência, ou em uma não-
consciência denominada a-consciência, apenas pode ocorrer quando houver Abandono do Si.

Enquanto o Abandono do Si não for inteiramente vivenciado (justamente, pelo despertar da Onda da Vida, pela
travessia dos dois primeiros centros energéticos, ou pela colocação completa do Manto Azul da Graça sobre

os seus ombros), vocês ficam submetidos a essas oscilações e a essas flutuações.
Somente aquele que é Absoluto passa, sem qualquer problema, de um estado ao outro, sem qualquer

dificuldade, sem qualquer alteração do que ele É.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Som do Absoluto?

O Som do Absoluto corresponde simplesmente ao momento em que o Antakarana é inteiramente forrado de
partículas Adamantinas, realizando, não somente o Canal Mariano individual, mas, sobretudo, a conexão ao

Canal Mariano coletivo.
É naquele momento que pode existir o que é nomeado “Som do Absoluto”.

***

Pergunta: o som agudo percebido nos dois ouvidos cessa quando se torna Absoluto?

Não.
O Absoluto não tem necessidade desses sons.

Os sons refletem a elevação Vibratória, em relação com o Nada (Canto da alma), traduzido
pelo Antakarana (Cordão Celeste) e pelo Canal Mariano.

O fato de ser Absoluto com forma não libera esta forma de sons ligados ao Estado de Ser.

***

Pergunta: esses sons podem ser provocados por um acidente?

Isso não é, bem amado, o mesmo tipo de som.
Do mesmo modo que existem alterações do ouvido, ou do cérebro, ou vasculares (traduzindo-se pelo

aparecimento de sons patológicos), o Som jamais é isolado no contexto Vibratório: ele é acompanhado, é
claro, pela percepção (no mínimo) da Coroa Radiante da cabeça.

Ele não pode ser confundido com um som isolado, associado a uma patologia.
Qualquer que seja o acontecimento, aparentemente causal, se esse som for acompanhado das flutuações

habituais (variações nos diferentes ciclos da Terra, e do dia, e da noite, e do mês), se ele for acompanhado da
percepção clara da Coroa Radiante da cabeça, qualquer que seja o acidente parecendo inicial e causal, ele

está ligado à abertura Vibral.
Se não existir nenhuma dessas percepções Vibrais, associadas à Coroa Radiante da cabeça, nem a uma das

manifestações que seja conhecida de vocês, então, esse som nada tem a ver com o Som da alma.
A diferença é muito simples de fazer, entre um som dito patológico e um Som ligado a uma Abertura.

Os sinais de acompanhamento são extremamente presentes em um Som ligado à Abertura, o que não é o
caso para um som ligado a um acidente ou a uma patologia.

***

Pergunta: podemos chamar os Arcanjos a qualquer momento?

Bem amado, isso foi dito: o Alinhamento coletivo, que vocês vivem ou realizam, pode também ser
acompanhado de qualquer forma de Alinhamento: no momento em que a Luz chama vocês, ou no momento

em que vocês mesmos a chamam, com qualquer Entidade de Luz que seja.
Simplesmente, durante o Alinhamento coletivo, foi solicitado a vocês para chamar, mais especificamente,

MARIA e MIGUEL.

***

Pergunta: qual é o seu papel específico na Ascensão?
Bem amado, isso nos remete a uma apresentação, muito antiga, tendo começado, da minha parte, antes das
Núpcias Celestes e, portanto, antes do Conclave Arcangélico (ndr: intervenção de 08 de julho de 2009) (2).
O lugar de cada Arcanjo (resumindo e simplificando) é uma Vibração específica que está presente, no que

vocês São, porque nós Estamos em vocês, do mesmo modo que vocês Estão em nós, mas vocês se
esqueceram disso.



A colocação em ressonância da minha Radiância e da minha Vibração trabalha no Coração Ascensional,
trabalha (mais especificamente, durante este período) no que é a minha função de Arcanjo da Relação e do

Amor.
Eu permito então, pela minha Presença em vocês, facilitar o desenvolvimento do Coração Ascensional, neste

período.
Do mesmo modo que eu fui o Embaixador do Conclave Arcangélico, enquanto Arcanjo da Relação, cada

Arcanjo Vibra, em vocês, em uma tonalidade específica, correspondendo a um dos chakras, mas, também, a
uma das Portas e a uma das Estrelas, assim como aos Novos Corpos.

Eu o convido, para isso (para não ir mais longe na minha resposta), a ler o que foi escrito sobre o princípio de
conexão com os Arcanjos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / os Selos dos 7 Arcanjos principais” ou

ainda “butique / brochuras / Os 7 Arcanjos principais”) (3).

***

Pergunta: sentir o efeito da Onda da Vida difundir-se no corpo como um gozo releva de um bloqueio desta
Onda no nível do primeiro chakra ou da sua estabilização?

Nem um, nem outro: a Onda da Vida não tem que estar estabilizada nesse nível.
O gozo (o Êxtase) corresponde, efetivamente, ao encontro entre a Onda da Vida e, sobretudo, o primeiro

chakra, dando percepções perfeitamente semelhantes a um êxtase ou a um gozo.
Mas lembre-se de que a Onda da Vida não tem que permanecer aí.

Conforme as pessoas, ela vai permanecer, ali, mais ou menos muito tempo.
Hoje, aqueles que vivenciaram a Onda da Vida nos primeiros tempos da Liberação da Terra, não ficam mais
neste Êxtase porque a Onda da Vida saiu de novo e se fundiu com o Coração, com o Bindu, e realizou, em
meio ao Canal Mariano (e por intermédio das ligações existentes entre as Estrelas Cardeais da cabeça e os

Pilares do Coração), a descida da Merkabah Interdimensional pessoal, no Coração.  
Dessa maneira, então, a Onda da Vida, passando pelo Êxtase do primeiro chakra, é uma etapa, mas não uma

finalidade.
Isso não traduz nem bloqueio, nem estabilização, mas uma etapa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, eu peço a vocês
para aceitar a minha Bênção, as minhas saudações e eu lhes digo: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

2 – ARCANJO ANAEL (08.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-8-de-julho-de-2009-autresdimensions-saindo-da-

ilusa
*

3 – ‘Os Selos dos 7 Arcanjos principais’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-os-selos-dos-7-arcanjos-

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-8-de-julho-de-2009-autresdimensions-saindo-da-ilusa
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-os-selos-dos-7-arcanjos-principais
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela


principais

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1644

15 de outubro de 2012
(Publicado em 16 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1644
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando eu fui contatado pelo meu Duplo, teria sido pertinente perguntar-lhe o seu nome para que
eu pudesse chamá-lo de novo?

Na sua opinião, qual é a resposta?
É evidente, quando um Duplo, qualquer que seja, ou quando alguma coisa chega, do seu lado, é claro, o que é

importante, não é a identidade: são as trocas Vibratórias.
Isso nós sempre lhes dissemos.

Mas o que o leva depois a colocar esta questão, perguntando se você deveria fazê-lo?
É por ter remorso, é isso?

Ou arrependimento?
Mas o que passou, passou.

É para ser refeito, de diferentes modos, no Canal, com as diferentes Estrelas, Anciãos, Arcanjos, com todos os
Seres que estão, agora, realmente, mais próximos de vocês.

Muitos de vocês (como eu havia dito, e como isso foi enunciado) começam a perceber Presenças (ao
anoitecer, ao amanhecer, à noite, na cama), a sentir Vibrações e Presenças ao lado de vocês.

Nem todos dão o seu nome, mas será que vocês pensam em fazer as apresentações, naquele momento?
Mas o mais importante, não é o sentido das convenções, das apresentações, é realmente o impacto Vibratório

que vai ocorrer durante desses Encontros.

***

Pergunta: é verdade que o seu papel como Comandante terminou?

Sim, ele terminou.
A partir do momento em que a Terra foi liberada, nós demos o toque final, se vocês quiserem.

Ou seja (como lhes disse MARIA, e como ela irá repetir a vocês), nós nos aproximamos da sua densidade

O.M. AIVANHOV - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-oiRPzv0viSg/UH_2Rtd0vgI/AAAAAAAAF9E/lJp70Kc9Ryk/s1600/000omraam15.10.2012.jpg


Vibratória, o máximo possível.
O que explica que vocês são cada vez mais numerosos a nos perceber, a trocar, algumas vezes, conosco, a

comunicar-se conosco.
Em todo caso, a Vibrar conosco.

***

Pergunta: até o momento final, vocês continuarão a acompanhar o Autres Dimensions?

Enquanto os meios modernos (eu falo dos seus meios, para vocês, tecnológicos) estiverem presentes, não há
qualquer preocupação.

Mas depois, vocês irão se comunicar diretamente conosco, como vocês o fazem, atualmente, com MARIA,
com MIGUEL, com os outros, quando eles estão no seu Canal, e de maneira cada vez mais direta, eu diria,

cada vez mais convincente e evidente.
Mesmo se, por enquanto, vocês tiverem simplesmente, ou escutado o seu primeiro nome, ou distinguido a

Presença Vibratória, ou, até mesmo, visto a Presença Vibratória.
O efeito da surpresa é tão intenso que, na maioria das vezes, vocês são apreendidos pela Luz que está aí, mas

não há o sentido de uma interrogação, ou de ideia (como agora) de perguntar quem está aí, ou de trocar, que
seja.

A troca se faz no nível Vibratório, mas irá se tornar cada vez mais convincente.
Ou seja, para vocês, não haverá mais a menor interrogação, já que vocês irão trocar como se vocês

estivessem com o seu marido ou com a sua mulher (enfim, quando vocês trocam, bem, é claro, esse é um
exemplo ruim: marido e mulher).

Eu penso que, para encerrar o baile, vocês sabem que há MARIA.
Mas vocês terão também, muito pouco tempo antes, uma intervenção de “isso é apenas uma despedida” (“ce

n'est qu'un au revoir”) do nosso querido ORIONIS, que fará essa viagem Vibratória para vocês.

***

Pergunta: seguindo o preceito de CRISTO: “quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei
entre vocês”, algumas pessoas pensam em se agrupar, por afinidades Vibratórias. Isso não seria mais

motivado pelo medo ou por fuga?

Tudo é possível, mas tudo depende da realidade.
Quando vocês se reúnem em nome de CRISTO, vocês não se reúnem em nome de vocês.

É preciso fazer bem a diferença, justamente, das reuniões e dos agrupamentos para se preservar dos eventos,
para se preservar dos Elementos, de uma reunião porque eles sofrem de solidão, ou de uma reunião que seja

realmente impulsionada em nome de CRISTO: toda diferença está aí.
E, além disso, cada Irmão, cada Irmã, tem uma situação (digamos) diferente em relação a isso.

Portanto, aí, eu não posso dar coisas gerais, nem mesmo globais, porque isso é, realmente, um assunto
estritamente pessoal e individual que vai depender, é claro, dos tipos de impulsos que vocês tiverem.

Mas se vocês procurarem reunir-se, agrupar-se, juntar-se, para se preservar do que quer que seja, vocês nada
compreenderam, obviamente.

E as motivações, ainda uma vez, não são sempre claras para todo mundo.
Mas, efetivamente, como dissemos desde alguns meses, há cada vez mais impulsos a aparecer, não só, às
vezes, para beneficiar-se, efetivamente, da Presença desses Seres que acompanham vocês, ou seja, nós.

Naturalmente que vocês apenas podem esperar entrar na Vibração conosco, do mesmo modo que nós
esperamos entrar em Comunhão com vocês, cada vez mais facilmente: é isso, a multidimensionalidade.

Mas, preste atenção na Clareza dos seus objetivos e das suas intenções, nesse caso.
Evidentemente, há quem tenha obrigações.

As coisas serão diferentes quando os Elementos forem suficientes para limpar tudo isso: aí, os problemas irão
se colocar de maneira diferente.

***

Pergunta: MARIA, em 22 de setembro, especificou que a Terra vivia seu último trimestre. Há fatores que
possam modificar esta data?

Será que a data da morte de um corpo humano está fixada, mesmo quando sabemos que ele vai morrer?



Será que ele vai morrer às treze horas, às treze horas e um, às treze horas e dez, às treze horas e trinta, às
vinte horas da noite?

Nós sabemos da inevitabilidade da Ascensão e da Transição Dimensional, da Humanidade e da Terra.
Isso é um fato.

Nós sabemos que este Renascimento (porque isso não é uma morte, é um Ressurgimento), este
Ressurgimento, este Nascimento, está próximo.

Se vocês quiserem, se tomarmos de um outro jeito: o saco amniótico rompeu, as contrações começaram e
vocês veem isso, todos os dias, sobre a Terra.

Acontecem coisas, cada vez mais, que foram enunciadas e anunciadas, claramente, pelo Apocalipse de São
João, que estão extremamente presentes, sob os seus olhos, atualmente.

Quaisquer que sejam as explicações, reais, que existirem para não importa o que, o mais importante é que os
sinais estão todos aí: os sinais do parto.

Mas será que sabemos que o bebê vai nascer às onze hora, ou às dezessete horas?
Tudo isso, nós tínhamos dito a vocês: isso depende, não mais da Terra (já que ela foi Liberada), isso depende
tampouco de vocês, isso depende unicamente da chegada de Hercólubus, da chegada da Onda Galáctica, dos

Alinhamentos dos Planetas, dos Alinhamentos de algumas Estrelas estabelecidas nos signos.
Isso depende, também, das resistências apresentadas por essas famosas camadas isolantes, de que eu lhes

falei.
A magnetosfera foi desintegrada, já desde 2010.

Agora, é a sua ionosfera que é totalmente atingida: ela está cada vez mais ausente.
E a heliosfera foi cortada, ela já está destroçada, esta heliosfera.

Portanto, a última camada isolante mais próxima é a ionosfera, que corresponde ao seu corpo etéreo.
O que explica que, mesmo sem a Onda da Vida, há cada vez mais pessoas que têm sensações incomuns sob

os pés: é o Éter da Terra que desperta isso, vocês sabem.
Agora, tudo isso está em andamento, mas o parto (ou o último sopro, chamem isso como vocês quiserem, isso
nada muda, porque é uma Ressurreição e uma Translação Dimensional), como vocês querem que digamos a

data?
Tudo o que vocês têm como referência, e tudo o que nós temos como referência, é o momento em que os

Sons do Céu e da Terra serão ouvidos, por toda parte, e de maneira permanente: três dias antes, vocês terão o
Apelo de MARIA, e três dias depois, vocês terão uma série de acontecimentos ligados à estase, aí.

Então, é claro, eu disse (parece-me, há dois ou três anos) que a data que vocês conhecem tanto quanto nós, é
a data de 21 de dezembro de 2012.

Mas eu os lembro de que o avanço do Sistema Solar para o Centro Galáctico, a aproximação e o ‘loop’ que vai
fazer Hercólubus neste Sistema Solar, é uma penetração de Luz que ocorre, é claro, segundo as resistências

encontradas no caminho.
E a progressão é mais ou menos reduzida ou facilitada, até um limiar, que é o limiar de ruptura, que é a estase.

Isso, eu já tinha falado.
Mas se vocês se fixarem em uma data, em ambos os sentidos, vocês arriscam enganar-se.

Por quê?
Porque, se a data ocorrer antes, e se vocês considerarem, vocês, que seria mais tarde, será que vocês

estariam realmente prontos naquele momento?
Por outro lado, se estritamente nada acontecesse (isso não é possível, em vista do que acontece sobre a

Terra), se não houvesse mecanismo de nascimento (o primeiro sopro, ou o último sopro) ocorrendo nesse dia,
e se isso ocorresse no dia seguinte, o que vocês iriam fazer?

 Será que a sua Vida, e o que vocês São, estão fundamentados em uma data ou em um tempo?
Se vocês vivem na Infinita Presença, se o Absoluto É o que vocês São, o que vai fazer uma data nisso?

Já que tudo se desenrola, realmente, agora.
Seria preciso realmente ser um sapo que foi deixado cozinhando na água para não se aperceber de que a

temperatura da água subiu.
E ela mais do que subiu: informem-se.

MIGUEL disse a vocês que havia os meteoritos: há cada vez mais.
Nós lhes falamos, ele e eu, das Linhagens de Predação: elas foram rompidas no dia em que SÉRÉTI veio, no

instante preciso em que ele veio (ndr: intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de 2012) (1).
Tudo isso são mecanismos de sincronia porque isso são referências extremamente precisas.

Agora, a Translação final, a Ascensão, a estase, então, vocês irão me dizer: “mas não vamos esperar dez
anos”.

Não, isso não serão dez anos, nem mesmo um ano, isso está extremamente próximo, como nós dissemos a
vocês a cada vez.

Mas a única maneira de não ser tomado de surpresa é estar Alinhado no Instante Presente e aguardar
Tranquilamente, como todos nós lhes dissemos, os sinais do Céu e da Terra, antes do Apelo de MARIA.

Não podemos dizer melhor.
Agora, se você aguarda isso para saber se você deve saldar isso ou aquilo, isso é um cálculo muito ruim.



O que eu posso dizer também (eu termino nisso): não contem com a Translação Dimensional final do conjunto
da humanidade, e deste Sistema Solar, para viver a sua Transição.

A Transição de vocês, ela se vive ou pela Onda da Vida, ou pelo Manto Azul da Graça, ou pelo Coração
Ascensional, ou pelo Canal Mariano, ou pelos Duplos: mas é assim, a Ascensão.

A partir do momento em que vocês restabelecem a comunicação e a Comunhão (com o CRISTO, com MARIA,
com MIGUEL, conosco, com as Outras Dimensões), vocês são Liberados.

O que pode lhes fazer o dia da Liberação da Terra?
Não aguardem a Liberação da Terra para serem Livres, vocês iriam arriscar ter surpresas, não no nível da não

Liberação, mas no nível das resistências.
Ora, buscar uma data, de maneira tão importante, é uma resistência: é remeter-se a um fenômeno coletivo para
vivê-lo simultaneamente, é relaxar a sua própria Tensão para o Abandono, o que é preciso principalmente não

fazer.
O que é mais importante, para vocês, hoje?

A data do fim deste Sistema Solar e do seu Nascimento, ou o seu próprio Nascimento para vocês?
Se vocês trabalharem em vocês e no seu Nascimento, na sua Ressurreição, nas Vibrações, nos contatos que
vocês estabelecem, nas Comunhões (cada vez mais intensas), se vocês escutarem o que lhes pede a Luz,

mas, em nenhum momento, a menor data pode afetá-los de leve.
Mas a data, ela é agora.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a compaixão?

Quando vocês são Amor, a questão da Compaixão, do carisma, da fraternidade, absolutamente não se coloca.
Porque, quando vocês despertaram as Coroas Radiantes, quando a Onda da Vida subiu, ou se o Manto Azul

recobriu vocês, ou se as Presenças estiverem aí, isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que vocês puseram fim, vocês mesmos, em alguma parte, à sua própria separação, e às

separações múltiplas que existem sobre este mundo.
Portanto, mesmo se vocês apenas viverem por experiência, um estado de Fogo de Coração, um estado de

Êxtase ou de Alegria, é óbvio que vocês estarão na Compaixão.
Mesmo se vocês tiverem, ainda, aspectos pessoais que possam se manifestar, como raivas, emoções, mas

elas são cada vez menos frequentes e a Compaixão torna-se (eu diria) o seu modo de expressão natural.
Não é preciso que a compaixão (assim como a devoção, ou qualquer outra coisa) seja uma disciplina que
resulte de um engajamento, por exemplo, de se dizer: “eu vou fazer o bem porque eu sei que isso é o que

preciso fazer”.
Então, é claro, para os místicos, isso foi um elemento motor.

Mas para a maioria dos Irmãos e das Irmãs, hoje, a Compaixão resulta, diretamente, do seu estado Vibratório.
Isso não é uma atitude mental, isso não é um hábito da personalidade, mas é o que acompanha o seu estado

de Ser.
Portanto, a Compaixão, ela tem que se manifestar naturalmente.
E se ela não se manifestar naturalmente, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que o Amor não é vivenciado (se vocês não experimentam esta Compaixão, mas sem atuar
como salvadores).

Quando vocês veem certas cenas, quando vocês ajudam alguém, é preciso que isso se torne, e que isso seja,
totalmente natural, mas não ditado por uma regra moral, ou por um engajamento filosófico, ou mesmo espiritual.
Vocês tiveram muitas, muitas coisas bonitas que lhes foram ditas, e que devem fazê-los diferenciar, cada vez
mais fácil e claramente, o amor enquanto projeção (no nível humano), e o Amor Consciência, o Amor estado

Vibratório, o Fogo do Coração, a Liberação (ndr: ver especialmente sobre esse tema as intervenções de
PHILIPPE DE LYON de 28 de agosto de 2012 (2) e de MA ANANDA MOYI de 1º de outubro de 2012 (3)).

E quando vocês vivem esses estados, essas experiências (mesmo quando isso não está instalado de maneira
definitiva, porque vocês oscilam), naturalmente, vocês se dão conta da diferença, vocês se dão conta dos

instantes em que vocês estão na compaixão, porque é algo que se expressa naturalmente, devido ao estado
da Consciência, devido ao estado das Vibrações, ou da ausência de Vibrações na a-consciência (como disse

BIDI).
Mas é isso que vai lhes permitir (não por decisão ou por escolha) de estar na compaixão: vocês São o Amor,

então vocês São a Compaixão.
Isso não é uma atitude de projeção.

Porque a compaixão projetada aproxima-se, terrivelmente, da noção daquele que se crê superior, enquanto
salvador, para ajudar, em um plano ou em outro, alguém.

É preciso que isso seja natural.
E isso é natural a partir do momento em que vocês tiverem vivenciado uma das Coroas Radiantes.

Mesmo isso não sendo um estado permanente.



Nem todo mundo tem esta Humildade extraordinária da Estrela TERESA (ndr: de LISIEUX) ou da GEMMA (ndr:
GALGANI).

Há muitas personalidades.
Esta personalidade, quando ela desaparece do outro lado (enquanto nós permanecemos no ambiente

terrestre, de uma maneira ou de outra, para a missão que nós temos, nós também, com vocês), é evidente que
permanecem vestígios.

Mas não são vestígios da personalidade, isso é (eu diria) o componente Elementar mais forte em vocês.
Se vocês são uma personalidade do Fogo, há todas as chances de que sob isso, havia uma alma forjada pelo

Fogo, e uma Linhagem do Fogo muito mais intensa do que outros Elementos, ou do que outras Linhagens.
A partir daquele momento, não há mais problema de compaixão ou de não compaixão, de Amor ou de não

Amor, porque isso é a natureza de vocês, é a natureza de Todos nós.
Então, é claro, quando os Elementos interagem com outras Dimensões (como, por exemplo, aí onde nós

estamos), como eu sempre disse a vocês, há um consenso Vibratório.
Que não resulta de um mental, ou de uma ambição pessoal de alguma coisa: é a própria expressão dos

nossos constituintes Elementares que criou esta alquimia.
E isso é uma forma de Compaixão, também.

Isso é uma troca (se pudermos empregar esta frase) onde ambos estão ganhando.
O que geralmente não é o caso na compaixão expressa, de maneira até real, nos atos, mas que vem do

intelecto.

***

Pergunta: o meu ambiente fica por vezes inquieto pelos meus momentos de ausência. O que dizer?

Do ponto de vista deles, eles têm razão.
Então, como eu já disse (em outros setores do que esses momentos de ausência), como vocês querem

compartilhar o que vocês vivem?
Nenhuma palavra, nenhuma explicação pode refletir o que vocês vivem.

Por outro lado, aqueles que não vivem isso vão achá-los cada vez mais estranhos.
Isso é normal, mas isso faz parte, também, desse Choque da Humanidade que acontece não unicamente na

escala da humanidade inteira, mas também nas suas relações, entre aqueles dos Irmãos e das Irmãs que
dormem, e aqueles que estão Despertos.

Então, isso é engraçado, porque aqueles que estão Despertos, eles caem no sono.
Vocês veem, para eles, eles nada compreenderam: como eles estão invertidos, eles estão persuadidos de

que pegar no sono ou estar ausente, é um sinal de doença.
Mas vocês nada podem fazer.

E isso sempre foi dito a vocês: instalar-se neste estado é suficiente para irradiar esta Luz.
Mas lembrem-se de que aqueles que ainda estão adormecidos, ou em contradição violenta com a Luz Vibral, o

que vocês querem que eles façam?
Vocês vão lhe dizer que vocês chegam a fazer isso e várias horas por dia, ou vários momentos por dia: ele vai

vê-los como uma espécie de zumbi.
Para ele, isso é uma doença.

Isso não pode existir, já que ele está instalado na personalidade.
Ninguém pode compreender isso.

Somente vocês que o vivem, realmente, vocês sabem ao que isso corresponde.
Mas enquanto vocês não o viverem, mesmo se vocês souberem ao que isso corresponde, intelectualmente,

isso não concerne a vocês.
Há cada vez mais seres que vivem a descida do Espírito Santo, agora, pela ativação (isso lhes foi dito) do

Canal Mariano, de algum modo, coletivo.
Há cada vez mais seres humanos, mesmo estando adormecidos, que começam a ter os Sons nos ouvidos.
Eles não têm qualquer meio, ainda, até o Anúncio de MARIA, de fazer a ligação com o que eles vivem, como

essas manifestações, novas para eles.
E de fazer a ligação, por exemplo, para aqueles que seguiram tudo o que nós demos, e que se aperceberam

de que quando nós descrevemos os processos Vibratórios, e bem, eles os viviam também, sem jamais ter lido
nada: era a prova, e o sinal, de que era um processo coletivo e Vibratório, e não um processo patológico.

Vocês podem contar tudo o que vocês quiserem.
Aquele que não está pronto para entender, aquele que não quer ver, não verá.

Do mesmo modo que através dos sinais do Céu e dos sinais da Terra (que estão, mas em número incalculável,
sobre a Terra), aquele que não quer ver, não verá.

Isso se denomina o princípio de negação.



Porque, aceitar esses sinais, isso quer dizer o quê?
É aceitar, efetivamente, que vocês irão a um processo particular, do ponto de vista da personalidade.

Mas vocês que Vibram, você sabem que isso não tem qualquer importância, porque vocês são Eternos.
Mas aquele que está persuadido de apenas existir entre o nascimento e a morte, de que não há reencarnação,

de que não existe nada depois, como vocês querem que ele encare, de algum modo, isso?
Não há qualquer meio intelectual para encarar isso.

Portanto, a única solução que encontrou a personalidade, no nível coletivo, para não ter resposta, em algum
lugar, é dizer que isso não é verdadeiro, é negá-lo.

Não há outra solução para a personalidade, e para o cérebro.
A única solução, ela está no Coração.

E, aliás, a estratégia de defesa dessas pessoas que nada vivem, por enquanto, é de se dizer: tudo isso é
psicossomático, e de qualquer modo, não podemos abandonar a cabeça, porque é com a razão que se tem

sucesso na vida.
E eles vão empregar todas as expressões, dizendo a vocês que são pessoas que não têm suficiente força
mental, que são pessoas que estão desenraizadas da Terra, pessoas que estão na nova era, pessoas que

estão no lado evanescente, que não tem qualquer encarnação.
Mas eles não o vivem, o que vocês querem que eles digam mais?

Eles apenas podem negar o que vocês vivem.
E mesmo no mundo espiritual, aqueles que não vivem os mecanismos Vibratórios, o que eles vão dizer a

vocês?
Eles vão lhes dizer, se eles leram os livros, que a Unidade, que o Absoluto, não têm necessidade de

Vibrações.
E eles creem, na cabeça deles, mentalmente, que basta aderir a um conceito para viver o conceito.

Eles se enganam redondamente, mas o que vocês podem fazer sobre isso?
Nada.

Principalmente se forem também seres que seguem um caminho espiritual.
Eles não podem se permitir aderir, mesmo na ideia deles, a esse tipo de processo que vocês vivem.
Vocês apenas aderem ao que vocês vivem porque vocês vivem isso: é um truísmo, mas é a verdade.

Para vocês, é uma prova absoluta, suficiente, e necessária.
Isso é perfeitamente verdadeiro, mas para vocês.

Aquele que não iria viver nada da energia, das Vibrações, ao que vocês querem que eles sejam concernidos?
Isso é impossível.

E nós sempre lhes dissemos que a melhor forma de ter (se vocês quiserem) algo a mostrar, não é querer
mostrar.

É estando, si mesmo, cada vez mais interiorizado, cada vez mais Alinhado, cada vez mais na Alegria, no
Êxtase, nos Samadhi, que vocês irão irradiar esta Luz, porque vocês se tornaram Transparente.

Mas vocês sabem muito bem que se vocês entrarem nas explicações, nas palavras, na necessidade de
explicar, de justificar, vocês se enganam.

E vocês enganam também o outro.
Porque o outro, quaisquer que sejam as palavras que vocês puderem lhe dizer, se ele nada vive do que vocês

vivem, ele não é concernido.
E ele tem razão.

Ele tem total razão, do ponto de vista dele.
As coisas serão diferentes quando as Trombetas forem permanentes, e quando MARIA tiver conversado.

Mas vocês entram nos momentos em que, mesmo ao redor de vocês, a Luz os coloca precisamente (e isso foi
dito não há muito tempo), muito exatamente, frente ao que vocês têm a viver.

MARIA repetiu isso (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (4).
Então, se hoje vocês forem confrontados com resistências dos seus familiares, que lhes dizem: “mas você

está cada vez mais ausente”, isso traduz também um questionamento no Interior de vocês.
Não para querer convencer o outro, ou para demonstrar o que quer que seja, mas para instalar-se, cada vez

mais, no que vocês São.
A Luz, ela, ela é Inteligente.

Vocês não têm qualquer meio de entendimento.
Lembrem-se: nós nos aproximamos de vocês, vocês se aproximam de nós.

Uma realidade desaparece, outra realidade aparece.
Vocês mudam de limiar.

Vocês mudam de estado.
Mas este estado, isso não é nem uma morte, nem um nascimento - chamamos isso de Ressurreição, de

Translação, de Ascensão.
O que existia antes, desaparece.



O que ainda não existia, aparece.
E vocês são introduzidos no Corpo de Estado de Ser, na Nova Terra, ou em outros mecanismos Ascensionais,

desta maneira: alguma coisa aparece, e outras coisas desaparecem.
É exatamente o que vocês irão constatar, cada vez mais.
As coisas irreais vão lhes parecer cada vez mais reais.

E as coisas reais vão lhes parecer cada vez mais irreais (do seu ponto de vista, aí onde vocês estão).
Do mesmo modo que quando a Terra não estava Liberada, havia Irmãos e Irmãs que morriam, e que não

sabiam que eles estavam mortos: eles continuavam a trabalhar, eles continuavam a construir sua casa, eles
continuavam a fazer suas compras de alimentos, na cabeça deles, em alguma parte, nas quimeras deles.

Eles criavam o seu próprio mundo.
E é exatamente isso: quando todos os ensinamentos lhes dizem que vocês criam a sua realidade, isso é

perfeitamente verdadeiro.
Assim como vocês mudam de realidade, os outros não estão prontos para mudar.

Portanto, como vocês saem da sua realidade, é claro, isso leva a colocar questões.
Então, vocês sabem pertinentemente, por viver isso, e por viver essas Passagens de uma à outra, que são eles

que estão dormindo (mesmo se vocês, vocês durmam por eles).
Quando há um Irmão ou uma Irmã que seja bastante cabeça-dura, e que esteja confinado no seu ego, mesmo

se chegarmos a Chamá-lo, mesmo se ele ouvir MARIA, ele dirá que teve uma alucinação, mesmo
reconhecendo, realmente, pela Vibração, a Mãe.

Ele vai dizer: “isso não é verdade, eu sonhei”.
Mas ele terá ouvido, ele estará frente às suas próprias escolhas.

Mas vocês ali nada podem fazer.
É como se vocês quisessem ir de férias para a praia, e que (não vamos dizer o marido) o seu irmão ou a sua

irmã lhe diz: “não, eu quero ir para a montanha”.
Ele jamais viu o mar, ele não quer ouvir falar.

O que vocês fazem?
Cada um é Livre, lembrem-se.

A Liberação significa restabelecer (nós sempre lhes dissemos isso) a comunicação com os nossos Planos, a
fim de não mais estar separado, dividido, e desligado.

Mas aquele que não deseja esta comunicação, que deseja permanecer confinado na sua pequena pessoa, e
nos seus pequenos sonhos, em suas pequenas ilusões, e em seus pequenos objetivos, ele é Livre, não?

Então, ser-lhe-á feito segundo a sua Liberdade, e segundo as suas escolhas.
Não podemos forçar ninguém a ser Livre.

Mas podemos mostrar-lhe, e lembrá-lo de que ele é um Ser Livre.

***

Pergunta: se vivemos esses fenômenos, mas não os nossos familiares, o que fazer?

Sinceramente, o que você quer fazer?
Agora, o caso vai ocorrer cada vez mais, nas famílias, nos grupos: há aqueles que não podem mais trabalhar,

que passam o tempo como profundamente retardados, com um sorriso pasmado, em um canto.
O que podemos fazer sobre isso?

Cada um tem a sua realidade.
E os objetivos não são os mesmos.
Vocês o veem cada vez mais, hoje.

Há os que vão, certamente e com toda consciência, para uma 3D Unificada, e outros, certamente, que já são
Absolutos.

E outros que têm necessidade de reencontrar a sua Família Estelar.
Todos vocês estão Liberados, mas todos vocês tem uma Destinação diferente.

Então, é claro, na etapa de sobreposição (que existe já desde o início do tempo, mas que se reforçou desde a
Liberação da Terra, e o aparecimento da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça), cada vez mais, nas famílias,

nas amizades, vocês veem claramente, mesmo em meio aos casais, as pessoas, os Irmãos, as Irmãs, que
absolutamente não têm o mesmo objetivo de vida, aqui, por enquanto, mas também, não têm a mesma

Destinação.
Nada podemos fazer: isso faz parte da Liberdade de cada um.

Então, efetivamente, em certos casos, isso pode causar problema.
Mas, é claro, isso cria dissonâncias, isso cria dificuldades (de relacionamento, de comunicação, de

compreensão mesmo), mas isso é por toda parte sobre a Terra, atualmente, pelo mundo inteiro.
A mudança necessita de uma grande energia.



Ela necessita de um momento de força ou de Abandono (isso é a mesma coisa, em última análise) importante.
Isso, em uma pessoa.

Mas vocês têm o mesmo tipo de coisa nas pessoas que vivem próximas, ou em conjunto (ligação de amizade,
profissional, afetiva), onde vocês constatam que, de qualquer maneira, os seus filhos, os seus pais, não têm o

mesmo temperamento, não têm necessariamente as mesmas crenças.
O que vocês querem fazer?

Ou vocês suportam, ou aquele que nada vive fica com raiva, ou aquele que vive alguma coisa fica irritado.
Mas, aí também, é diferente para cada um.

A Inteligência da Luz pode decidir que vocês devem manter esta situação, porque o outro, graças a ser incitado
por aquele que está em Êxtase, no seu canto, vai talvez se abrir.

Mas aquele que está aberto, ele não pode se fechar, isso é impossível.
Portanto, se há um que deve mudar (não porque queremos que ele mude), é bem aquele que está fechado.

Mas vocês nada podem fazer para ele se abrir: a decisão vem dele.
Mas, talvez, graças a ser confrontado com pessoas em Êxtase ou em Paz, isso vai fazê-lo, não refletir, mas se

colocar, talvez, perguntas certas.
Para outros, há realmente incompatibilidade total.

No entanto, pode ali haver, entre esses seres, um amor, mas onde se situa o amor, quando ali tem um que
Vibra e o outro que não Vibra?

Será que isso é um amor, como dizia TERESA, projetado? (ndr: sua intervenção de 15 de outubro de 2012)
(5).

Ou será que é o Amor Vibral?
O Amor Vibral é a Vibração do Coração.

Vocês já conseguiram sentir esta Vibração do Coração com um Irmão ou uma Irmã encarnada que esteja na
materialidade a mais total, ou em uma negação total de tudo o que é espiritual?

Isso é impossível.
Ao passo que vocês sabem muito bem que vocês podem estabelecer Comunhões de Irmãos para Irmãs que

vivem as mesmas coisas, sem qualquer dificuldade.
Cabe a vocês tirar as conclusões.

***

Pergunta: experiências Vibratórias, que me confirmavam os processos de abertura, diminuíram, levando-
me a duvidar. O que acontece?

Isso faz parte de um ioiô normal.
Viver uma experiência ou um estado de abertura, não é estar estabilizado e aberto permanentemente: o que

você diz, é a prova.
Isso é tudo.

Nada mais há a fazer senão observar isso.
E saber, já, que você não é nem o que está aberto, nem o que está fechado.

Que tanto um como o outro são jogos, são ilusões, etapas, quimeras (chame-os de como você quiser).
Não é preciso se identificar ao que se abre, não é preciso se identificar ao que se fecha.

Isso é muito simples: você se coloca fora, como diria BIDI, do observador.
Você não É o que vive a abertura.

Você não É o que vive o fechamento.
Você É alguém que observa isso, não?

Portanto, assim que você compreender isso, você sai desta dualidade, você sai desses estados de
experiência, você se estabiliza em outra coisa.

É aí onde intervém o Abandono do Si.
É preciso lembrar-se de que a pessoa, o ego encarnado, sempre deseja se apropriar do que é vivenciado.

Mas se, você, você observar o que é vivenciado, você conclui que o que foi vivenciado um dia (que era
perfeito), e num outro dia (que era um fechamento, como você diz), não dizem respeito a você, já que você

está sempre aí para observá-lo: cabe a você mudar o olhar.
É isso, não estar implicado em uma experiência, agradável como desagradável.
Todo o problema, como dizia BIDI, é a sua identificação ao que é vivenciado.

Isso era importante (nós sempre dissemos isso) em relação às Vibrações que deviam se instalar em zonas
específicas desse Templo (ou desse saco, como diria BIDI).

É a mesma coisa: um saco é algo que contém.
Um Templo é algo que contém.



O que é Sagrado não é nem o saco, nem o Templo, é o que está dentro.
Quem está dentro, além de você?

Enquanto vocês estiverem identificados às experiências (no entanto, necessárias) que vocês vivenciaram,
vocês não estão Livres, tampouco, em parte alguma.

A Liberdade (e isso foi expresso em diferentes ocasiões) está nos momentos privilegiados em que vocês têm
Comunhões, com um Irmão ou uma Irmã, conosco, no Canal Mariano, quando a Onda da Vida sobe, quando o

Coração Ascensional se revela.
Porque, aí, vocês chegam a distanciar-se, sem o desejar, de toda pessoa.

Portanto, isso não é mais uma experiência: naquele momento, o observador se dissolve.

***

Pergunta: o que fazer para compartilhar o que vivemos?

Você nada pode fazer.
É por isso que eu sempre disse: evitem falar.

A Luz é perigosa para a Sombra, para aquele que recusa ver a Luz porque ela ilumina o que não quer se ver
iluminado, por ignorância, por medo, por subserviência.

 Eu disse a vocês que, mesmo com o Anúncio de MARIA, mesmo com o Retorno da Luz e da estase, há uma
grande parte da humanidade que será Liberada (porque a comunicação, a Comunhão, a conexão será

restabelecida), mas que não deseja esta Liberdade.
Porque foram tantas as camadas isolantes colocadas, através das suas encarnações, tantas estruturas de

confinamento, de medo, mas que você não pode removê-las assim.
Mesmo a Luz não pode isso, senão o que teríamos feito?

Será que vocês acreditam que nós teríamos aguardado Ciclos específicos para Liberar a Terra?
Não, há leis, no confinamento, e enquanto vocês se submeterem, vocês mesmos, às leis do confinamento,

nada podemos fazer.
Nem vocês, nem a Luz, nem a Terra.

Mesmo o fim do mundo nada pode para eles, e, no entanto, eles serão Liberados.
Isso faz parte do Futuro Vibratório, é isso que nós explicamos durante as nossas últimas conversas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos, todo o meu Amor, e vivam o que vocês têm
que viver.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor está com vocês.

Até logo.

************

1 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (28.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (01.10.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/philippe-de-lyon-28-de-agosto-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html 
*

4 – MARIA (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html 

*

5 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646

15 de outubro de 2012
(Publicado em 16 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/maria-3-de-outubro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1646
http://api.ning.com/files/Yl4armbLLWrS95-bFx3Xe*JWLkcwsj0jUzXLbF5yY1Q8LqCrhubuqZWtL6enZZkho5G91W5sIFFcy5NWTmLTXbe11kUIA4r9/000Omraam15.10.2012a.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/ma-ananda-moyi-1-de-outubro-de-2012.html


- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

“Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.”

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3

 ~ O EFÊMERO E A ETERNIDADE ~

Eu sou TERESA.
Irmãs e Irmãos em encarnação, aqui e em outros lugares, permitam-me, inicialmente, estabelecer a minha

Presença, no seu canal, a fim de viver um momento de Comunhão previamente ao que eu tenho para dizer a
vocês, enquanto Estrela, esta noite.

Eu os convido então para vivermos, juntos, este Espaço.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou exprimir, entre vocês (além da minha Presença e pelas minhas palavras), inscreve-se em uma
sequência lógica do que eu já pude lhes dizer, e também nas palavras que eu tive quando que eu percorria esta

Terra, enquanto criança e garota.
Isso se refere, é claro, à Humildade, à Simplicidade e à Profundez.

TERESA de LISIEUX - 15 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-10-15.mp3
http://2.bp.blogspot.com/-QWNdvxRB-DQ/UvHRdfOijGI/AAAAAAAAEG4/4zTzRAKhEBA/s1600/000+Teresa+-+15.10.2012.jpg


Isso se refere, sobretudo, a essa passagem do Efêmero da vida (aqui, sobre esta Terra) à Vida Eterna: o que é
possível de realizar, enquanto sendo Efêmero neste corpo.

Eu vou, falando da minha experiência, colocar de novo isso, no final das minhas palavras, no contexto
específico que vocês vivem hoje sobre a Terra.

Passar do Efêmero ao Eterno é, certamente, o seu objetivo, se vocês aí estiverem, o seu objetivo, se vocês
me lerem e se vocês me ouvirem.

Todos nós sabemos, quando nós nascemos sobre esta Terra (sejam quais forem as nossas crenças, sejam
quais forem as nossas experiências, seja qual for o nosso meio, o nosso país, a nossa cultura), que esta vida

onde nós nascemos termina um dia.
Todos nós sabemos que nós nascemos neste Efêmero.

Naturalmente, algumas Irmãs, alguns Irmãos se contentam e vivem a sua vida sem se perguntarem sobre
qualquer Luz.

E esta vida, aliás, pode ser tão harmoniosa, se não mais plena, até mesmo, do que aquela que alguns Seres
tendendo ao Eterno.

***

Mas todos, sem exceção, independentemente das nossas crenças e das nossas experiências, nós
levantamos, em nós, esta pergunta, um dia ou outro.

Esta pergunta, eu levantei e eu a vivenciei muito jovem.
Alguns vivenciam este questionamento, por vezes com ansiedade, perguntando-se o que pode existir do outro

lado do véu.
Evidentemente, muitos Irmãos e Irmãs, por muitos anos, sobre esta Terra, transmitiram a vocês a experiência

deles deste ‘além do véu’.
Eles saíram do corpo e eles acederam a algo que parecia infinitamente mais vivo, infinitamente mais Vibrante e,

sobretudo, preenchido de um Amor que nenhum corpo pode conhecer.
 É claro que ler esses testemunhos, assim como escutar as minhas palavras, jamais irá substituir a sua própria

experiência, a sua própria vivência.
As minhas palavras destinam-se simplesmente a chamar sua atenção para a Profundez, para a Humildade e

para a Simplicidade, onde vocês estiverem.
Foi dito que existem muitas Moradas na Casa do Pai.

 Que existem várias Dimensões e vários Universos, muitas formas de vida.
Que a consciência é complexa e que nós, sobre esta Terra, quando nós nascemos, nós não sabemos o que

nós fomos antes e nós não sabemos, tampouco, o que nós seremos depois.
Nós não podemos nos fiar, até o momento em que nós fizermos a experiência, em escritos, em histórias, em

experiências, e ali aderir, acreditando ou não.
Além da crença, o que eu tive a oportunidade de viver, muito jovem, é que a partir do momento em que esta

pergunta foi suscitada em mim, eu me inclinei (de forma espontânea, pelo meu meio ambiente) para a vida de
CRISTO, para a vida de MARIA, tal como nos contam os Evangelhos, sem me perguntar sobre a sua

veracidade.

***

Nesses questionamentos de menina e de garota, a um dado momento, o que eu chamo de Fé e de
Simplicidade da Humildade, fez com que eu descobrisse a realidade desta Eternidade.

Não como um objetivo, mesmo se efetivamente eu pude dizer, muito cedo, que “eu passaria o meu Céu
fazendo o Bem sobre a Terra”.

Além disso, o que eu vivenciei desencadeou em mim, muito jovem (além de todos os encontros como vocês
vivem hoje), o sentimento extremamente profundo de que havia apenas uma única solução para esta vida na
qual nós aparecemos um dia e para a qual, um dia, nós iremos dizer adeus, de maneira definitiva: isso era,

efetivamente, de eu pender para o Amor.
Pender para o que nós nomeamos um Salvador, não tanto como alguém que ia me salvar, mas, bem mais,

como um modelo de um caminho a seguir, de uma imitação, a fim de se aproximar do que foi prometido como
o Reino dos Céus.

Foi um clique que ocorreu em mim, e esse clique alegrou a minha alma.
Eu expressei isso com palavras de criança, mas este regozijo prosseguiu ao longo da minha vida.

Sejam quais forem os sofrimentos da minha doença, seja qual for, até mesmo, a dureza do que eu pude viver
no Carmelo, jamais se afastou de mim esta certeza, que não era uma crença, mas que era o resultado da Fé e

da Humildade.
Confiante no meu Amor e crente do que eu Era neste Efêmero de corpo que eu vivia, eu encontrei ali um júbilo,

eu encontrei ali uma facilidade, independentemente do que chegava ao meu corpo (que talvez vocês saibam
disso), independentemente desta doença e desta languidez que me enfraqueciam.

Em nenhum momento, com o sofrimento deste corpo, com as vexações vivenciadas, o sentimento de faltar
alguma coisa apareceu na minha vida.



***

O que eu realizei, cada um pode realizar, além dos títulos e funções que me foram conferidos pelas
autoridades temporais.

Cada um de vocês tem a mesma capacidade, eu já expliquei isso.
Para isso, é preciso tornar-se de novo com uma Criança, tornar-se de novo Humilde e Simples, considerar-se
ignorante e considerar, como uma verdade essencial, que todo o conhecimento que vocês poderiam ter deste
mundo onde nós somos encarnados, não poderia lhes dar qualquer representação ou qualquer imagem do que

é chamado de Além ou de esferas eternas.
E daí nascem as crenças, daí nascem as faltas, o sentimento de ser incompleto.

Daí nascem todas as buscas e todas as procuras que vão levar a maioria dos Irmãos e das Irmãs a
experimentar adesões, sejam elas quais forem, a fim de procurar, no mundo, causas, sentidos, significados e

explicações.
O Caminho da Infância e da Humildade é exatamente o contrário.

É não procurar qualquer sentido, qualquer significado, qualquer justificativa.
É instalar-se bem além do Efêmero, enquanto estando em um corpo Efêmero.

Instalar-se na sua própria Eternidade.
E todos nós temos a mesma Eternidade.

E todos nós temos a sensação de que nós precisamos procurar e encontrar alguma coisa.
Isso me parecia extremamente difícil.

Mesmo os ensinamentos da Igreja (além dos Evangelhos), pareciam-me árduos, pareciam-me complicados.
Então, eu decidi, muito jovem, fazer o mais Simples.

E foi justamente esta decisão de fazer o mais Simples, na Humildade mais total, no fato de não ser Nada, que
me apareceu a Verdade indizível.

Isso ocorreu muito jovem, antes mesmo que se manifestassem os primeiros sinais de MARIA ou o meu
primeiro (o que, agora, eu posso assim denominar) Êxtase, mesmo se, naquela idade, eu não podia

compreendê-lo (em frente de um elemento religioso, entretanto, em uma catedral).

***

Mas, além disso, hoje vocês têm uma oportunidade incrível: é que nós estamos ao lado de vocês, nós estamos
muito mais próximos de vocês do que eu mesma pude viver com CRISTO ou com MARIA.

É este clique que muda tudo, e, este clique, há apenas vocês para obtê-lo.
Mas, para isso, é preciso realmente se tornar Humilde.

 Tornar-se Humilde e Simples é, sobretudo, ter confiança no que eu denominei a Divina Providência, ter
confiança na Graça, para instalar-se na Graça.

Vocês não podem reivindicar a Graça, estar instalados na Graça e na Paz e, ao mesmo tempo, combater seja o
que for ou quem for.

Há apenas a Humildade e a Simplicidade que permitem superar, eu diria, este antagonismo permanente, este
sofrimento presente na vida encarnada, que todos nós conhecemos, a um dado momento ou outro.

Enquanto vocês acreditarem que vocês podem, vocês mesmos, sair das dificuldades da vida (o que é muito
louvável para o Efêmero), vocês irão fracassar, um dia ou outro, pelo encontro do seu próprio fim e pelo

encontro de obstáculos inerentes a qualquer luta, a tudo o que vocês podem construir pelo seu próprio esforço,
ou mesmo pelo seu coração.

Ao passo que, quando vocês optarem, realmente, por deixar a Graça se expressar, em vocês, vocês nada
mais decidem: o que significa que vocês nada mais façam, mas, definitivamente, vocês aceitam não ser Nada,

entrar nesta famosa Pequenez de que eu falei.
E é justamente nesta Pequenez que se descobre o Todo e o Amor de CRISTO, o Amor do Príncipe Solar e,

sobretudo, a Eternidade.
A Eternidade não se encontra fugindo do Efêmero.

A Eternidade não pode ser encontrada negando a vida, mesmo nas condições de sofrimento ou de dificuldade
que todos vocês podem conhecer, que todos nós conhecemos.

É o momento, justamente, em que vocês cessam de resistir, o momento em que vocês compreendem que há
coisas muito mais amplas do que este corpo que vocês habitam, do que esta vida que os percorrem, que

revelam, a vocês, a Luz e o Amor.
CRISTO foi o meu modelo.

Ele representa um arquétipo, uma meta, um objetivo, não como aquele que virá tomar a minha alma e evitar
qualquer sofrimento, mas, bem mais, esse princípio de Luz, esse princípio que vocês nomeariam, hoje, a

Fonte ou o Absoluto, e que permite desaparecer para tornar-se isso.
Então, é claro, naquela época, nós falávamos de Desposar CRISTO.

Hoje, vocês têm os Duplos, os Encontros que vocês realizam conosco.
Deem-se conta (eu tive a chance de dizer isso a vocês, eu repito esta noite): eu vivenciei um único Encontro



com MARIA.
Vocês vivem isso todos os dias, nas suas noites, nas suas Comunhões, nos seus Alinhamentos.

Vocês têm a oportunidade de perceber e de sentir o que os rodeia, o que está ao redor de vocês, ou seja,
Nós, do Além, que estamos aí.

***

Então, é claro, no nível do Efêmero, sempre existe, neste corpo e nesta vida que nós levamos sobre a Terra,
uma necessidade de saber, e esta necessidade de saber irá permanecer sempre infinita, pois, esta

necessidade de saber, é sem fim: é uma busca que jamais cessa.
Ao passo que, na Pequenez, na Humildade, na Simplicidade, no Caminho da Infância, tudo se torna Luminoso,

tudo se torna Transparente.
Vocês permanecem neste corpo e, no entanto, vocês já estão no Céu, no Paraíso, e isso é suficiente para

fazer desaparecer todas as angústias.
Isso é suficiente para fazer desaparecer todos os sofrimentos, aqueles que estão, justamente, ligados ao que

é Efêmero.
O sofrimento apenas vem do Efêmero, apenas vem do desaparecimento, apenas vem da falta e da perda, que
todos nós conhecemos, quer seja de um dos nossos pais, de um dos nossos filhos, de uma pessoa próxima

ou de uma situação.
Pois a falta nos põe frente à nossa própria fragilidade, ao nosso próprio estado de incompleto e de insuficiente.

 Então, se agora vocês aceitarem, não se submeter seja ao que for, mas aceitarem que as leis deste mundo,
onde colocamos os nossos passos, nada têm a ver com as leis da Eternidade (pois se as leis fossem as

mesmas, não haveria Efêmero), o Efêmero irá se tornar Eternidade, imediatamente.
É evidente que as leis deste mundo não são as leis da Verdadeira Vida, do mundo do Além, como eu dizia.
“Fazer o Céu na Terra” não é unicamente trabalhar no sentido do que foi prescrito por uma religião, ou ditado

pelo princípio de Amor: é, muito mais, aceitar a evidência.
É esta aceitação que é mais difícil, pois a Humildade, a Simplicidade, o Caminho da Infância, parecem privá-
los, em um primeiro momento, dos seus meios de ação e das suas possibilidades de vida, justamente, sobre

este mundo.

***

Mas, ainda uma vez, como muitas Irmãs lhes disseram: qual é a sua prioridade?
Será que a sua prioridade é fazer persistir o Efêmero, nas condições mais apropriadas, mais fáceis, evitando

ou fugindo das tristezas e das alegrias deste mundo?
Ou será que é, em meio ainda a este corpo e a esta vida, neste corpo que vocês habitam, ver que há algo na

Profundez que está aí e que sempre esteve aí?
É a revelação desta Presença Eterna que confere a Alegria, a Paz, e que principalmente lhes permite viver a

vida que vocês têm que viver, sem se questionar.
Porque vocês sabem, justamente, naquele momento, que vocês são Eternos, e que o que afeta o Efêmero não

pode de maneira alguma afetar o que vocês São, na Eternidade, no Reino dos Céus.
Isso os tira de um grande peso porque, até o momento em que nós lutarmos para levarmos a nossa vida a bom
termo, até o momento em que nós considerarmos que a vida é uma luta e um sofrimento (o que é, na verdade,

muitas vezes o caso), bem, não há lugar para a felicidade.
A felicidade não é deste mundo, mas, certamente, ela existe na Profundez de vocês.

***

Todos nós somos Eternos, e a Eternidade nada tem a ver com o Efêmero.
Eu compreendi (embora naquela época eu não tenha podido expressar em palavras, como eu estou fazendo
hoje) que a partir do momento em que nós nos entregamos à Luz, a partir do momento em que nós aceitamos

que nós estritamente Nada somos, neste corpo, então se revela a Verdade.
A Verdade não é a crença em um deus, a crença em uma igreja ou em outra coisa.

A Verdade é, justamente, a sua Eternidade, e ela pode transparecer pela Transparência, pela Humildade, pela
Simplicidade, pelo Caminho da Infância, nesta vida, e de maneira instantânea.

Ainda mais que, nesses tempos que vocês vivem, vocês realmente têm a possibilidade (através das nossas
Comunhões, dos nossos Contatos) de perceberem que existe algo muito mais leve, muito mais alegre e

profundamente diferente do que vocês talvez conheceram nas alegrias e nos sofrimentos de qualquer Irmão e
Irmã que está em encarnação.

A Liberação, ela está aí.
Isso não significa escapar deste mundo, mesmo ele vivendo uma transformação importante.

Isso não significa fugir de qualquer responsabilidade.
Mas é, sim, aceitar que a Graça ou a Divina Providência possa guiar os nossos passos de maneira muito mais

segura, muito mais eficaz.



E assim que isso for realizado, então, como por milagre (e isso é um), o sofrimento desaparece
instantaneamente.

Vocês não reagem mais às emoções.
Vocês não reagem mais ao que lhes parece injusto, mas vocês colocam a sua confiança total no que vocês

São, além da aparência.

***

Então, é claro, hoje as palavras são um pouco diferentes: vocês falam da Maya, vocês falam da ilusão, vocês
falam de chakras, mas sabendo que existe, em cada um de nós, quando estamos sobre a Terra, um lugar que
está no centro do Coração, onde se encontram todas as respostas, onde se encontram todas as evidências.

Mas, para isso, é preciso aceitar esta Humildade e esta Simplicidade.
Ou seja, aceitar que, seja o que for que vocês compreendem deste mundo onde vocês estão (mesmo não

conhecendo as engrenagens mais sutis, mesmo na mecânica da alma), com os conhecimentos que
efetivamente lhes são dados, de maneira muito mais intensa, muito mais importante do que na minha época,

quando eu estive encarnada sobre esta Terra, será que isso os satisfaz?
Será que o fato de conhecer tudo o que vocês conhecem leva-os a encontrar a Liberdade e a Liberação?

De modo algum.
Pelo contrário, isso acentua, eu diria, a sensação de buscar algo, de procurar alguma coisa e, até mesmo, a

sensação de falta.
Em um primeiro momento, efetivamente, qualquer procura de sentido vai levá-los a explorar os conhecimentos

que lhes são acessíveis.
Mas todos os conhecimentos que vocês puderem empregar, na vida de vocês, não irão lhes dar qualquer

elemento sobre o que é a pós-vida, sobre o que é o além.
Reflitam dois segundos: será que o fato de conhecer tal meio de conhecimento, será que o fato de conhecer a

astrologia, será que o fato de conhecer tal arte divinatória, deixa vocês feliz?
Isso lhes garante, isso lhes dá, durante algum tempo, a sensação de comandar a sua vida, de comandar o seu

destino.
Mas será que isso lhes dá informação sobre o além?

Será que isso lhes dá informação sobre a Eternidade?
Não.

Todos esses conhecimentos apenas estão relacionados com este mundo.
Então, é claro, existe, através do simbolismo, uma capacidade da mente humana para tentar se conectar com

as coisas e para crer que, porque foi dito que “o que está em cima é como o que está embaixo”, se vocês
conhecerem o que está embaixo, vocês irão conhecer o que está em cima.

Isso é totalmente falso.
É, justamente, apenas abandonando qualquer pretensão de conhecimento, é, justamente, tornando-se como
uma criança (ou seja, instalando-se no Aqui e Agora, nesse famoso ‘instante presente’ que não depende de

qualquer circunstância, de qualquer conhecimento e, sobretudo, de qualquer anterioridade) que vocês
encontram a Paz e a Liberdade.

***

Como lhes disseram as minhas Irmãs Estrelas: a Morada da Paz Suprema não depende de qualquer
circunstância, de qualquer conhecimento.

Não existe qualquer elemento favorecedor, exceto, justamente, tornar-se de novo como uma criança,
“permanecer Tranquilo”, admitir que nós Nada somos quando nós estamos neste Efêmero, e que, no entanto,

nós somos Eternos.
Então, se esta Eternidade não está inscrita no Efêmero, onde ela está?

Ela está no Amor.
Mas não no amor como nós gostaríamos.

Ela não está em um amor ideal que nós buscamos, mesmo em CRISTO.
Mas ela está, realmente, neste Abandono total de tudo o que faz, justamente, a vida da nossa personalidade, da

nossa encarnação.
Mas é preciso não confundir uma renúncia com uma deserção.

Renunciar à pessoa não significa desertar a pessoa, isso não significa suicidar-se, ou recusar a vida.
Mesmo se as circunstâncias da minha época me levaram a querer entrar, muito jovem, no Carmelo, isso foi
para me aproximar de CRISTO: não foi para fugir da vida, mas, sim, para me aproximar do que eu poderia

nomear, hoje, o meu ideal.
Hoje, vocês têm uma oportunidade inesperada: é que os seus contatos e os seus estados de consciência

levam-nos a viver coisas diferentes e lhes dão, em algum lugar, uma maior clareza.
Mas esta clareza nada fará se vocês não aceitarem tornar-se de novo humilde, ou seja, renunciar, real e

concretamente, a tudo o que vocês acreditam manter.



Pois, quando nós somos Efêmeros, nós nada mantemos, ou, então, nós o mantemos apenas durante o tempo
da nossa vida.

Tudo o que nós mantemos desaparece na nossa morte e, disso, vocês sabem.
Vocês nada levam.

Nós nada levamos, quando nós morremos.
Nós levamos somente o que nós Somos, e o que nós Somos nada tem a ver com o Efêmero que nós vivemos,

mesmo se nós ali estivermos inscritos.

***

As circunstâncias deste mundo atual (vocês sabem, MARIA disse a vocês) atingem uma marca terminal.
Mas esse terminal é apenas um Renascimento, esse terminal é apenas a Promessa, a Promessa do Amor

Eterno de encontrar a nossa Natureza Eterna.
Então, se em vocês o medo se manifestar, quem é que tem medo?

É o Efêmero que sempre terá medo.
O Eterno não pode ter medo, já que ele se encontra em si mesmo.

Na Humildade, não pode existir medo.
O medo é a representação e a manifestação do apego, a si mesmo, em meio à pessoa, do apego às nossas

próprias ilusões Efêmeras.
Então, nós construímos coisas que vão nos permitir sermos confrontados com os nossos próprios medos.

Mas os nossos medos não são próprios de nós.
Eles apenas reproduzem, justamente, a perda deste saber do que nós Somos, antes, e do que nós Somos,

depois desta vida.
Então, é claro, eu sei que há meios de encontrar, hoje, o que nós chamamos de vidas passadas,

eventualmente, de se projetar no futuro.
Mas conhecer tudo isso não vai ser de qualquer ajuda.

Seja quem for que vocês tenham sido, seja o que for que vocês esperem no futuro, a Eternidade não está
inscrita no futuro desta Terra, tal como acontece atualmente.

É, efetivamente, sedutor crer que há uma continuidade em algum lugar.
O Efêmero sempre irá acreditar nisso.

Ele sempre vai acreditar que este Efêmero poderá prosseguir sozinho e se manter sozinho.
E, no entanto, todos nós sabemos que isso é estritamente impossível, já que o nosso Efêmero está limitado

pelo nascimento e a morte.
Ser liberado de todo o peso e de todo o medo é uma prova de grande Humildade, e não de coragem.

***

A Humildade significa simplesmente aceitar este Efêmero, em todos os seus componentes: os seres que nós
amamos, eles vão desaparecer um dia, ou nós iremos desaparecer, e, então, haverá sofrimento porque nós

desaparecemos ou eles desapareceram.
Este sofrimento afeta apenas o Efêmero.

Ele não está inscrito na Eternidade.
A Eternidade, vocês sabem, é uma Paz, uma Alegria, um Êxtase, onde não pode existir o mínimo medo.

O medo é apenas a secreção, como lhes disse um interveniente, uma química, do seu cérebro (ndr: BIDI).
O Coração não conhece o medo, pois o Coração é Eterno.

Somente o Efêmero conhece o medo.
E o Efêmero tem necessidade de segurança.

Então, ele procura se conhecer, ele procura conhecer as leis deste mundo.
Mas nenhuma lei deste mundo vai lhes dar acesso às leis da Verdadeira Vida, além deste mundo.

A Humildade, por outro lado, coloca-os, de imediato, neste estado de satisfação total.
Eu sei que alguns Anciãos lhes falaram disso, através do Tudo e do Nada.

Eu digo a mesma coisa, em outras palavras, mas isso exprime a mesma Verdade.
É preciso não ser Nada, para ser Tudo.
E ser Nada, não é a negação da vida.

Ser Nada significa realmente tomar consciência de tudo o que é Efêmero, no mundo onde vocês estão.
Quer seja, ainda uma vez, até mesmo, um amor perfeito, ele irá acabar, necessariamente, um dia ou outro, pela

morte de um ou do outro.
E então, naquele momento, aparece a privação e o sofrimento.

***



O Coração jamais irá fazê-los conhecer a privação e o sofrimento, pois o Coração é suficiente em si mesmo.
É aí onde se encontra a Eternidade.

E o que cinge o Coração, o que ali guia, eu diria, é a Humildade e a Simplicidade.
Ou seja, a capacidade, de algum modo, para ver-se pelo que se é, neste corpo Efêmero: ou seja, algo que

apenas passa.
Enquanto que o Amor, ele, jamais passa.

Esta aceitação não é simplesmente um ato de fé ou um ato de crença.
É bem o que permite, realmente, a Liberação.

É bem, realmente, o que permite, hoje, o que vocês nomeiam, não somente o Pai ou A FONTE, mas este
estado de Felicidade total.

O simples fato de vivê-lo uma vez é suficiente para quebrar todos os muros e todas as barreiras, todos os
medos que foram colocados pela própria pessoa, pelo próprio Efêmero deste mundo.

Então, se vocês quiserem estar na Alegria, se vocês quiserem estar na Paz permanente, se vocês quiserem
realmente Comungar conosco, instalem-se nesta Paz, instalem-se na Humildade, instalem-se no que muitas

Irmãs e Irmãos orientais chamaram de Desapego, chamaram de fim da Ilusão, de Liberação.
Mais uma vez, não é uma prática que vai levá-los a isso.

Simplesmente, é apenas a convicção profunda de que só a Humildade e a Simplicidade vão levá-los ao que
vocês São, realmente.

Aceitar isso (pelas circunstâncias específicas que vocês vivem) irá fazê-los encontrar, instantaneamente, o
Duplo, irá fazê-los encontrar, instantaneamente, MARIA e MIGUEL (se isso já não tiver ocorrido), e, sobretudo,

irá instalá-los, de maneira definitiva, fora de todo o medo.
Porque, naquele momento, vocês alcançam a Eternidade, e o Efêmero não pode mais lutar, não pode mais

resistir, esperando, ele, aproximar-se desta Eternidade.

***

Vocês São a Eternidade inserida no Efêmero, e não o contrário.
A Humildade os leva a isso.

É desfazer-se de todos os conhecimentos supérfluos.
É manter apenas o essencial.

E o essencial é o Amor.
Mas não o amor como vocês concebem, como vocês vivem, mesmo sendo preciso vivê-lo com os seus pais,

com os seus filhos, com os seres que lhes são caros.
Mas, muito mais, este Amor além de qualquer ideal, este Amor Vibral (como dizem alguns Anciãos).

A Humildade é a maior das chaves porque esta chave lhes permite, instantaneamente (e principalmente nas
circunstâncias específicas que vocês vivem), instalar-se na sua Eternidade (seja o que for que se torne este
Efêmero), e de não mais serem afetados pelo que se refere ao Efêmero, ou seja, os medos, as dúvidas, as

resistências.
Como lhes diria um dos intervenientes (ndr: BIDI), isso é um ponto de vista, mas não um ponto de vista da
cabeça, é um ponto de vista daí onde vocês se colocam, que se deixa ver as coisas, e viver as coisas, de

maneira totalmente diferente: ou no medo, ou no Amor.
Outras Irmãs Estrelas lhes disseram que, em última análise, tudo se resumia no medo e no Amor: isso é

efetivamente verdadeiro.
É ou o medo, ou o Amor.
E não pode ser os dois.

Então, quando o Amor está aí (não aquele que vocês creem, não aquele que vocês projetam), mas quando ele
está aí, realmente, vocês sabem disso no seu Coração, não como uma crença.

Mesmo não tendo as palavras para exprimir todos esses sentimentos que hoje vocês têm mais chance de
expressar, a partir do momento em que eu vivenciei isso, nunca mais a mínima dúvida pôde se apresentar a

mim, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar de alguns aborrecimentos vivenciados.
Isso não tinha mais qualquer espécie de importância porque eu tinha o essencial e, para ter o essencial, foi

preciso deixar todo o supérfluo, foi preciso renunciar a todo esse supérfluo.
Não para não vê-lo, mas para compreender o alcance do que significa esta palavra - Efêmero -, e esta palavra -

Eternidade.
Quando vocês compreenderem o alcance dessas duas palavras, vocês já deram um grande passo para a sua

própria Humildade.

***

Quando vocês aceitarem que vocês são mortais neste corpo, que nada do que existe de vocês, hoje, poderá
subsistir (exceto o que vocês criaram, no Espírito e na Verdade), então isso irá liberá-los instantaneamente de

todos os pesos.



Isso não é uma visão da mente ou uma consideração filosófica, mas é realmente a Verdade do que é para
viver.

E nos tempos específicos nos quais vocês estão instalados, desde a Liberação da Terra, isso está aberto para
cada um.

Mas, para isso, é preciso que reconheçam a estreiteza do Efêmero.
Para isso, é preciso que reconheçam o supérfluo de todos os conhecimentos que vocês poderiam ter, sobre

vocês ou sobre o mundo.
Isso não significa que eles vão desaparecer.

O que vocês adquiriram, no Efêmero, permanece adquirido, mas é um outro ponto de vista.
É aceitar que, seja o que for que vocês conhecerem, seja o que for que vocês fizerem, quer vocês tenham

casado ou procriado, isso pertence ao Efêmero e nada de Eterno pode estar inscrito nisso, exceto,
efetivamente, o Amor.

Mas não o amor que vai se apropriar, mas este Amor de CRISTO, este Amor Vibral, este Amor da Luz, este
Amor do Amor, que vai colocá-los em um contexto onde a Humildade e a Simplicidade tornar-se-ão o único

caminho possível para ali se manter.
E ali se manter é, efetivamente, soltar todo o resto.

É ver, realmente, que tudo o que vocês creem ter, como isso foi dito, de fato, vocês têm.
E enquanto vocês não tiverem soltado tudo, então, vocês não podem descobrir o que vocês São, na

Eternidade, porque o que vocês mantêm de um lado, não pode ser mantido do outro lado.
É assim.

É quando vocês compreendem isso (que tudo o que escapa a vocês é, justamente, a Verdadeira Vida, quando
vocês estão encarnados) que, naquele momento, vocês entram, não em uma recusa da vida, não em uma fuga,

mas, sim, em uma aceitação deste Efêmero pelo que ele é.
E aí, todos os medos desaparecem.

***

Vocês não têm que se opor.
Vocês não têm que lutar.

Vocês não têm que compreender.
Vocês não têm que dissertar.

Vocês têm, simplesmente, que deixar trabalhar a Graça.
E ela age, e ela irá agir, cada vez mais, gradualmente e à medida que vocês mudarem este famoso ponto de
vista, que vocês se desidentificarem, gradualmente e à medida que vocês tiverem vivenciado, talvez, todos

esses episódios de Comunhão, de Fusão, de Dissolução.
Tudo o que lhes foi proposto, desde alguns anos, aproximou-os deste momento da Humildade que

corresponde à passagem da Porta Estreita: é o Caminho da Infância.
E, aliás, CRISTO disse: “ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não tiver se tornado como uma

criança.”.
Ou seja, ter a instantaneidade da criança, ter a despreocupação da criança.

Pois aquele que está instalado na Humildade não se preocupa nem com o amanhã, nem com nada relacionado
a este mundo.

E, no entanto, ele ali está, ele ali não renuncia.
Ele renuncia, simplesmente, em manter qualquer coisa em meio a este mundo.

Se vocês compreenderem isso, vocês irão vivê-lo instantaneamente, cada vez mais.
O que explica também porque Ele tinha dito que “os primeiros seriam os últimos, os últimos seriam os

primeiros”.
Pois a Graça, como isso foi apresentado por MARIA, o Manto Azul da Graça também, tem esta virtude.

É que a qualquer momento, em meio a este Efêmero, em meio a este corpo e a esta vida que vocês levam, a
partir do momento em que vocês se voltarem, real e completamente, para a Humildade e a Simplicidade, bem,
a Porta Estreita é atravessada por si só e o Coração que vocês chamam de Ascensional é constituído por si

só.
Se vocês aceitarem isso, vocês irão descobrir, por vocês mesmos, a Verdade do que eu digo esta noite.

As minhas palavras não irão se estender e, enfim, eu lhes proponho, de novo, com toda Humildade, na
Simplicidade, para viver um momento de Fusão entre nós.

***

Permitam-me, novamente, apresentar-me a cada um de vocês e viver, sem nada esperar, isso.
Vocês nada têm que fazer, nem que pedir a minha Presença, já que Ela está aí, a partir do momento em que

vocês se abrirem para mim.
Eu já estou aí aberta para vocês.



E, nesta Simplicidade, nós poderemos viver, juntos, este momento.
Então, eu lhes peço para fechar os olhos, para descruzar os seus braços e as suas pernas.

E simplesmente assim, sem nada esperar, sem nada aguardar, deixar trabalhar a Graça da nossa Fusão.
Desde já, eu rendo Graças pela sua escuta.

E nós iremos viver isso, agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Esses mecanismos de Fusão estão diretamente em ressonância com a Humildade.
Eles são levados a generalizar-se, em vocês, durante os nossos contatos, e durante os seus contatos entre

vocês.
Assim se instalam a Beatitude e a Certeza.

Assim se instala a Eternidade.

***

Eu vou terminar por essas palavras: abusem da Humildade e abusem da Simplicidade.
Não é por nada que esses são os dois Pilares mais importante do Coração.

Irmãs e Irmãos na humanidade, na encarnação, todo o Amor do meu Coração e de CRISTO os acompanhe,
pois Ele É o que vocês São.

Aceitem a minha Bênção.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/article0634.html

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-3_septembre_2012-articlea25f.pdf

15 de outubro de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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 ~ A MATURIDADE ESPIRITUAL ~

Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs na humanidade, eu lhes dou a Paz.

E vivamos um momento de Comunhão e de Fusão, antes que eu expresse uma série de elementos que
podem ajudá-los, durante este período, para bem apreender o sentido do que vai acontecer, e acontece,

agora, em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos nos situar, se vocês quiserem, nos elementos que são conhecidos, e que se referem,
primeiramente, à história deste mundo (em todo caso no que é perceptível, no que é observável, ainda hoje).

Para todos vocês, que estão em algum caminho, tornou-se mais acessível a vocês viver a realidade deste
mundo, e se aproximar de uma outra Realidade.

Isso resulta diretamente das transformações engrenadas, desde agora algumas décadas, e que atingem
(como vocês sabem) o seu término.

Mas eu gostaria de fazê-los olhar para o estado deste mundo.
Para olhá-lo objetivamente, com os olhos da razão, do intelecto e do mental.

*** 

É claro e aparente, para cada Irmão e Irmã, vivendo ou não vivendo o acesso a outros estados da consciência,
e outras experiências, que cada um vai considerar a vida à luz do seu próprio olhar, à luz da sua própria

percepção, e do próprio desenrolar da sua vida.
E que, é claro, é inegável que alguns seres puderam, sejam quais forem as circunstâncias do mundo,

encontrar, de algum modo, o seu mundo Interior, e manifestar um estado, eu diria, a nada comparável com o
que necessita o mundo como fator de adaptação, ou mesmo de melhoria, ou mesmo de preservação (que isso

se refira às atividade afetivas, profissionais, ou sociais).
Se nós nos debruçarmos, um pouco mais, sobre o conjunto do que é nomeado religiões ou princípios

filosóficos, todos eles nos mostram, e todos eles nos afirmam que existe um outro lugar.
Que este outro lugar seja nomeado o céu, o paraíso, ou o inferno nada altera, existiria então uma outra

IRMÃO K - 16 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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realidade.
E esta outra realidade seria, é claro, muito mais leve, muito mais agradável do que as condições vivenciadas

pela consciência, sobre este mundo.
Há relatos de uma queda.

Há relatos de uma ocultação da consciência.
Há relatos de algumas descrições de leis, pertencentes a este mundo, e que, quando seguidas, presume-se

permitir escapar, justamente, às condições limitantes deste mundo e ao conjunto das leis deste mundo.
Isso está presente, é claro, na maioria das religiões monoteístas (se não em todas), como nos mundos onde o

politeísmo é a regra.
Existe um outro lugar.

Este outro lugar é sempre mais luminoso, mais feliz, mais encantador, mais livre do que este mundo.

*** 

A questão legítima, além mesmo da crença nesses modelos religiosos, é, fundamentalmente: o que faz com
que a consciência humana, limitada a um corpo e nesta vida, sinta e viva esta separação em relação a este

outro lugar?
Eu não voltarei, é claro, ao conjunto dos mecanismos (que talvez vocês vivenciaram) relacionados à

aproximação Dimensional, à Translação Dimensional, e às diferentes manifestações da consciência, em curso
de elaboração da sua própria Liberdade.

 Mas é preciso convir que, quando nós olhamos para esses modelos religiosos, quaisquer que tenham sido,
durante todos os tempos (em todo caso, para o que é acessível à memória), é sempre relatado algo de

luminoso, situado em outro lugar e, é claro, que (de algum modo) difere no tempo.
O fato de diferir no tempo (quer seja um objetivo dito espiritual, ou um objetivo social, moral, ou afetivo), vai

induzir-nos, permanentemente, a afastarmo-nos do Instante Presente.
Como se a encarnação, com as suas regras, afastasse o ser humano da espontaneidade do Instante Presente,
e da vivência do que vive, por exemplo, quem não é concernido por qualquer lei deste mundo (mesmo se ele
estiver presente neste mundo), pela sua despreocupação, pela sua Simplicidade, e pela sua própria infância.

Existiria então um princípio de redenção, um conceito de pecado original ou singular (se pudermos dizê-lo), que
explicaria, de alguma forma, que havia algo para conquistar, ou, em todo caso, para reconquistar, e que então

tinha sido perdido.

***
 

Se vocês observarem o resultado dessas crenças, obriga-se a constatar (e vocês farão esse contato comigo,
sem discorrer, pois ele é muito evidente e muito aparente) que há uma diferença notável entre o que nós lhes
dizemos, o que vocês vivem, e o que lhes é mostrado e que apresenta o mundo (eu diria) à comunidade da

humanidade.
Existe, de fato, seja qual for o setor ao qual vocês se dirigirem, uma noção de objetivo, esta noção de objetivo
podendo estar inscrita nas tarefas a realizar durante o dia, como nas tarefas de um país, como nas tarefas de

uma família, ou ainda, como um objetivo espiritual.
O aparecimento de um objetivo aplica, de imediato, uma noção de distância.

Já que a melhoria, a solução, é sempre referida a um tempo posterior, e mantém, do seu modo bem
específico, um mecanismo de projeção da consciência, que a afasta, de maneira também segura e certa como

a negação, do que ela É.
É a instalação desta linearidade do tempo, ao qual todos nós somos submetidos na encarnação (em todo caso,

sobre este mundo), que induz as resistências e o sofrimento.

*** 

A maioria dos místicos, a maioria dos seres Realizados ou Despertos, tem estado (de algum modo) fora do
tempo deles, e fora do tempo do mundo.

Eles estão inscritos no Tempo Eterno do seu Presente, da sua Presença.
Portanto, eles testemunharam para vocês (onde eles estivessem situados no tempo, na trama social, ou na

trama cultural) a mesma Verdade.
Naturalmente, há palavras diferentes.

Naturalmente, há experiências que assumem tonalidades diferentes, e então, de qualquer modo, o testemunho
e a relação vão ser, em parte, deformados pela vivência anterior.

Mas é inegável que existe algo que é independente da evolução deste mundo.
Fazê-los crer que a evolução deste mundo irá levá-los de uma era, denominada “idade sombria”, para uma

“idade de ouro”, sem mudar os próprios fundamentos que existem em meio ao que criou este mundo, corre o
risco de ser muito difícil de manifestar, e mesmo de realizar isso.

Eu diria até que isso é estritamente impossível.



Durante a minha última encarnação, muitas vezes eu insisti sobre o fato de que se sentir saudável, em um
mundo doente, não era, de fato, uma prova de saúde, e ainda menos de equilíbrio.

Então, é claro, a Vida é independente das circunstâncias deste mundo, mas quem pode estar na Vida se não
estiver Acordado, ou Desperto, para o que ele É, justamente, além deste mundo?

*** 

Então, levanta-se, legitimamente, a questão acerca do sentido deste mundo: será que este mundo (no qual nós
estamos encarnados, ou estivemos encarnados) tem por objetivo transformar-se por uma lenta maturação, por

uma mudança de objetivo?
Obviamente, vocês próprios sabem, talvez por vivê-lo, que o estado de ser do Instante Presente não depende

de qualquer objetivo e, sobretudo, não de uma projeção em um tempo posterior, mas, sim, na instalação do
Instante Presente, da Presença, da Unidade, na Coroa Radiante do Coração.

Sejam quais forem as frases, e as expressões, ou as percepções que vocês puderem descrever ou manifestar
na sua vida, fica claro que os estados obtidos pela sua Consciência, cada vez mais, são independentes das

circunstâncias habituais do desenrolar da vida, sobre este mundo.

*** 

Então, qual é o sentido deste mundo?
Naturalmente, o conjunto das religiões propôs um tempo posterior.

Que esse tempo posterior seja chamado de purgatório, de paraíso, ou de inferno, existe uma forma de
promessa em um tempo tardio, melhor, onde tudo será resolvido.

Um conjunto de ensinamentos espirituais assumiu o posto, há mais de um século, para tentar, através de um
sistema de federação, de um sistema de adesão, ir muito mais longe.

E considerar uma transformação da Terra, indo para uma idade de ouro, simplesmente ali inserindo uma luz
maior e eliminando uma série de barreiras que existiam até agora.

Esses ensinamentos foram perfeitamente estruturados.
Eles foram chamados de 'leis da alma', levando-os a elaborar cenários que se inscrevem em um tempo e em

uma roda zodiacal.
Ora, vocês sabem pertinentemente, talvez por tê-lo vivenciado, que não é nada disso.

Que a Realização, a Liberdade, a Liberação, e mesmo o Despertar, são totalmente independentes das
circunstâncias deste mundo, das circunstâncias da sua pessoa, das circunstâncias da sua vida, e mesmo da

vida.
O que acontece, naquele momento, é uma ruptura.

A ruptura individual leva à Liberação.
Ela os leva além dos Véus.

Ela os leva a ver além da aparência, além das causas, além das consequências.
A ver o que se esconde, de algum modo, por trás da cortina, no exterior deste mundo.

Somente aquele que rompeu os Véus do confinamento, somente aquele que está estabelecido na sua
Presença, ou no Absoluto, vai poder, realmente, penetrar no além, além de qualquer limite.

E lhes descrever um estado que é independente das circunstâncias deste mundo, independente, até mesmo,
das circunstâncias da própria vida da pessoa.

Alguns intervenientes insistiram sobre esta noção de des-identificação, de deslocalização da consciência.
Os mecanismos Vibratórios, como nos diferentes Yoga que lhes foram dados, destinam-se, todos eles, a

permitir-lhes realmente sair da ilusão e a considerar outro nível de Realidade, eu diria Absoluto, em relação ao
relativo deste mundo.

*** 

Isso resulta em que há um mecanismo de ruptura.
E enquanto esse mecanismo de ruptura não for vivenciado, pode apenas existir formas de projeção da

consciência, um pouco à maneira de um amor projetado, que iria permitir (de algum modo) elaborar um ideal,
um objetivo, ou uma meta.

Isso é muito louvável.
Pois, em meio a este mundo, a linearidade do tempo leva sistematicamente (e isso, em todos os setores da
vida) a conduzir um objetivo, e a tentar ali se manter (quer seja em meio a uma união amorosa, quer sejam os

estudos, quer seja ainda em meio a um objetivo espiritual).
A maior parte dos Irmãos e das Irmãs nesta lógica, que ela seja social ou espiritual, é incapaz de perceber que,

justamente, a presença de um objetivo, situado no tempo, afasta-os do que eles São, de maneira definitiva.
Nenhuma linearidade leva à eliminação da linearidade.

Nenhuma visão temporal, mesmo por uma mente Desperta, pode levar à Liberação e à Liberdade.



Este mundo tem apenas um sentido, é o de fazê-los descobrir o Mundo sem Sombra.
O Mundo sem Sombra, ou Mundo multidimensional Unificado, é aquele que vai permitir-lhes, pela própria

experiência da sua Consciência (ou pela existência de um estado além de todo estado, onde não existe mais a
Consciência que observa), perceber que este mundo é um disparate.
O seu único sentido está então inscrito na sua própria Transmutação.

*** 

Além das frases pronunciadas pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referentes à lagarta e à borboleta,
além das frases como a “grelha do planeta”, é evidente que nada, sobre este mundo, pode ir ao sentido de

uma melhoria.
Se aqueles que levaram o evangelho permitiram erigir algumas religiões (através pelo menos do amor, ou da
compaixão, ou ainda, de princípios filosóficos, como no budismo), é evidente que o mundo não seguiu este
caminho e jamais foi Liberado de alguma coisa e, especialmente, de tudo o que foi denominado predação e

competição.

*** 

Há menos de quatro semanas, um conjunto de acontecimentos que ocorreram sobre a Terra, permitiu pôr fim
às Linhas de Predação (ndr: ver em particular esse assunto na intervenção de SÉRÉTI de 30 de setembro de

2012) (1).
E mobilizar também (eu diria) a liquidação das Linhas de Predação pessoais induzida por si mesmo, induzida
pela carne, induzida pelo sangue, induzida pelo hábito, induzida pela memória e, também, pela projeção em

meio a um objetivo, ou a um ideal, a realizar.
Aquele que realiza o seu estado de Liberação, e que é então Absoluto, escapa totalmente ao condicionamento

deste mundo.
Ele escapa então ao Sistema de Controle do Mental Humano.

Ele escapa então às Linhas de Predação (quando elas existiam), e também às suas Linhas de Predação
pessoais, inscritas em todos os mecanismos de sobrevivência e de continuidade (da espécie, como da

personalidade).
O que vão lhes dizer esses seres?

Todos eles dirão a vocês que este mundo é uma ilusão, que nada ali é real.
Alguns irão até dizer que a vida apareceu, e que ela irá desaparecer um dia.

Que isso é apenas um jogo da Consciência, e que não há outro objetivo senão experimentar a vida, sem
qualquer sentido de uma melhoria ou de um agravamento.

E, no entanto, o que é observado, objetivamente, na superfície deste mundo, e especialmente há um século,
não é certamente uma renovação espiritual, mas, sim, o aparecimento de predações cada vez mais

importantes.
Mesmo se for incontestável que a consciência global da humanidade parece Despertar, o resultado obtido (e
visível, sobre a Terra), para os três quartos do planeta, é apenas um empobrecimento, a falta de uma coisa ou

de outra.

*** 

Dessa maneira, então, se vocês observarem, objetivamente, não o que acontece, em vocês, não o que vocês
vivem, mas o que se é deixado ver, com o olho da razão, o mundo, é evidente que algo está errado.

Como é que “algo que está errado” poderia melhorar, simplesmente, ali levando a Luz?
Simplesmente, esperando que a Luz vá transformar, pouco a pouco, as coisas, para (de algum modo) criar uma

sociedade ideal, inscrita na vida?
Com objetivos que não seriam mais aqueles de uma melhoria, nem de um céu, mas sim, simplesmente, de

viver a vida (inscrita entre este nascimento e esta morte, ou entre outros nascimentos e outras mortes).
Isso não pode ser, em caso algum, a finalidade.

Na realidade, como imaginar que algo que está imperfeito, algo onde se exprime a lei de ação / reação, possa
um dia terminar, por si, em um mundo melhor, em um mundo ideal? 

O conjunto dos mundos melhores e dos mundos ideais é apenas a projeção da consciência humana, através
de um objetivo e de uma meta.

Que, pela própria existência, afastam a consciência, individual e objetiva, do Instante Presente e da Eternidade.
Enquanto vocês determinarem um objetivo inscrito em um efêmero (que este objetivo seja referente à evolução
da sua vida, à evolução de grupo social, ou à evolução da humanidade), vocês irão inscrever esta humanidade,

e vocês mesmos, em meio a uma ilusão.

*** 



Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs precisam amadurecer, ou seja, experimentar esta ilusão, até um
determinado ponto.

A maturidade espiritual, como isso foi definido (ndr: ver especialmente a intervenção de BIDI de 05 de outubro
de 2012) (2), é, de algum modo, o momento em que vocês realmente tomam consciência da inutilidade de

todas as gesticulações, em um sentido ou em outro.
Naturalmente, a vida é acompanhada de objetivos.

A consciência humana vai se fiar a esses objetivos, tais como eles aparecem, nesses sentidos.
Vocês deitam, quando o Sol se põe.

Vocês acordam pela manhã, para ir trabalhar, ou para realizar as suas ocupações.
Sejam quais forem as atividades que vocês fizerem, elas são então condicionadas pelo ritmo da própria

sociedade, assim como pelos ritmos biológicos (e mesmo celulares) que estão inscritos no funcionamento
deste próprio mundo.

O que acontece para aquele que sai deste mundo?
Mesmo sendo em meio às esferas astrais, em meio às Esferas da Luz Vibral, ou ainda no Absoluto, ou ainda

no Estado de Ser?
A realidade dos outros mundos é muito mais tangível, muito mais real, muito mais amorosa, muito mais

harmoniosa, e muito mais realidade do que este mundo.
Então, como imaginar que este mundo possa se transformar em um mundo do além?

Como imaginar que a vida (no sentido de estrutura em carbono, no que vocês entendem) possa um dia parar,
para restabelecê-los no que vocês São?

*** 

O que vocês São não é o que vocês acreditam ser.
O que vocês São não é o que vocês vivem: nós, de qualquer forma, expressamos isso a vocês de várias

maneiras.
Nós lhes pedimos, e nós lhes rogamos, para viverem, vocês mesmos, as suas experiências (quer sejam

Vibrais, ou quer sejam de qualquer outra natureza).
Mas, com o olho da razão, vocês próprios constatam, sozinhos, que o conjunto do que é vivenciado sobre esta
Terra (quer sejam as guerras, as competições, a economia, o social, o afetivo) evolui para algo que é sempre

dirigido a um futuro.
Ora, o futuro absolutamente não está inscrito na Eternidade: é apenas um ideal social (pessoal ou coletivo) que

mantém o sonho e a ilusão, a fim de mantê-lo real.

*** 

Sair da ilusão não é então fugir deste mundo, mas ali estar plenamente Presente.
Mas plenamente Presente não ao mundo, mas a Si-mesmo, em meio ao Instante Presente.

É apenas realizando isso que a maturidade espiritual acaba chegando.
E ela vai se refletir pela compreensão e pela vivência de que este mundo apenas é, realmente, uma ilusão total

(que eu qualificaria, aliás, de absurda).
Aqueles que veem, na vida, um princípio de melhoria, vivem a verdade deles.

Eles estão persuadidos, e eles estão até mesmo convencidos (pelas suas experiências, pelas suas projeções)
de que irá existir um futuro melhor, necessariamente, devido à evolução da consciência humana e da sua

transformação, pela abertura ao amor e pela abertura à Vibração.
Os sinais do Céu que chegam até vocês, os sinais da Terra, o que vocês vivem no nível dos sinais da sua

Consciência, deixa-se (e será deixado, cada vez mais) ver e viver que não pode ser assim.
Que a Transmutação e a Translação Dimensional, que a Ascensão da Terra e a Ascensão de vocês, podem

apenas ocorrer pelo desaparecimento do antigo.
O desaparecimento do antigo ocorre naturalmente: somente a resistência pode se opor, e se opor, a esta

própria Liberação.
As resistências são o jogo da dualidade e, particularmente, as resistências são oriundas, permanentemente, do
prosseguimento de um objetivo que está deslocado em um tempo posterior, que é ou amanhã, ou em mil anos,

ou em um ano.
Independentemente desse tempo posterior no qual está deslocado o objetivo, ele os afasta do Instante

Presente.
E os faz evitar, de maneira quase natural, o aceso ao que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

*** 

As circunstâncias deste mundo mudam.
Elas mudam no sentido de um agravamento, do ponto de vista da personalidade.



Ninguém, neste mundo, poderá contestar os efeitos (seja qual for a sua vida, e seja qual for o seu estado de
consciência) do que vocês denominam crise, que esta crise seja referente aos ecossistemas da Terra, aos
sistemas econômicos, aos sistemas sociais, aos sistemas políticos, aos sistemas familiares - em suma, ao

conjunto dos sistemas da sociedade.
A sociedade lhes foi vendida como um valor de segurança, ou seja, de regras sociais que vão permitir definir

as evoluções, as convenções morais e sociais, para cada indivíduo, como sendo a garantia da estabilidade da
sociedade.

Ora, nenhuma sociedade, seja ela qual for, nenhuma organização hierárquica, pode conduzi-los à Liberdade e à
Liberação.

Enquanto houver federação da consciência (entre um determinado grupo de indivíduos, ou para o conjunto do
planeta) através de um objetivo futuro, há afastamento da Verdade, e distanciamento em relação ao que vocês

São, na Verdade e no Absoluto.
Compreender isso é a maturidade espiritual.

Compreender que não há saída em meio a este mundo, a não ser a estabilização de um estado precário, mas
que jamais o efêmero irá fazê-los descobrir o Eterno, e a Eternidade.

*** 

Então, naquele momento, um processo é engrenado.
Esses processos, vocês os vivenciaram, para alguns, em marcha forçada.

Eles foram acelerados e amplificados pelo que foi chamado de descida do Supramental, ou do Espírito Santo,
há, agora, uma geração.

Isso foi amplificado, gradualmente e à medida do tempo, e permitiu a alguns Irmãos e Irmãs encarnados
redescobrir-se para viver estados não ordinários da consciência.

Onde havia, claramente, a percepção de uma Consciência nada mais tendo a ver com este mundo, nada mais
tendo a ver com a organização social ou da sociedade deste mundo.

O que é levado a viver o coletivo, é exatamente a mesma coisa.
Naturalmente, viver isso, no nível coletivo, inscrito no Choque da Humanidade, apenas reflete a colocação

frente a uma escolha.
E esta escolha resume-se entre o Eterno e o efêmero.

O que foi nomeado, em outras circunstâncias, pelas Estrelas: o medo ou o Amor.
Além do medo ou do Amor, há também o prosseguimento de um objetivo, ou da conscientização de que não

pode existir objetivo.
Tudo depende deste posicionamento.

E do posicionamento do que vocês São, e da sua consciência, irá se expressar a maneira de viver o que é para
viver, durante este período que se anuncia.

*** 

Deste modo, o sentido deste mundo é que não há sentido.
O que tem sentido é a Vida.

Evidentemente, este mundo existe por que a Vida ali está presente, mesmo em quantidade limitada e restrita
(pelo próprio fato da falsificação, existente há várias gerações).

Mas será que a Vida é isso?
Será que aquele que não conhece a Vida do além pode falar da Vida do além, e comparar a Vida do além com

a vida manifestada em meio a este mundo?
 Somente aquele que está instalado no Instante Presente (e que não depende, portanto, de qualquer objetivo,
de qualquer certeza interior, de qualquer condicionamento, de qualquer programação, e de qualquer predação)

é capaz de definir a diferença, fundamental e essencial, entre a Vida além deste mundo e a vida sobre este
mundo.

Alguém disse, há dois mil anos: “vocês estão sobre este mundo, mas vocês não São deste mundo”.
Essas palavras são perfeitamente autênticas, e expressam a Verdade.

Naturalmente, nós abordamos para vocês, ao longo desses anos, o princípio das Origens Estelares, da sua
Filiação Estelar, da sua Origem Estelar, dos seus quatro Elementos constitutivos.

Isso foi destinado, gradativamente, a fazê-los sair de qualquer objetivo.
O Abandono do Si fazendo, de algum modo, rescindir o objetivo de alguma realização, já que todos nós

insistimos que a única Realização possível é a Liberação.
E que ela não depende de qualquer circunstância passada ou futura, uma vez que ela se inscreve, de maneira

absolutamente correta, no Aqui e Agora, no famoso Hic e Nunc, no famoso Instante Presente.

*** 



Será que o instante presente tem a ver com o instante seguinte?
Enquanto este instante presente estiver condicionado pela personalidade, e enquanto ele for constituído por

um tipo de imaturidade espiritual (fazendo-os considerar que vocês vêm de um passado, e que vocês irão para
um futuro), vocês não estão Livres.

O que é obtido, nesse caso, é então condicionado pela experiência passada, ou pela experiência a vir.
A verdadeira Vida não está na experiência.

Ela está além da consciência da experiência, ela está além da experiência da consciência, ela está além d’A
FONTE.

E ela se situa no que jamais se moveu, no que jamais apareceu e que jamais desapareceu.
E quando nós lhes dizemos que nós somos, todos nós, isso, sem qualquer exceção, é preciso bem admitir

que existe um sonho concreto.
Este sonho concreto é aquele da Atração e da Visão, tal como eu expressei há dois anos (ndr: suas

intervenções de 06 e 07 de julho de 2011 (3)), com relação à localização da consciência em meio à linearidade.
O fim das Linhas de Predação acompanha-se, nos próximos dias, do fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, ou seja,

do fim da predação Interior, interna, pessoal, e não somente coletiva ou planetária.

*** 

O fim das Linhas de Predação põe fim ao objetivo.
Ele põe fim à projeção em meio a uma linearidade temporal que os afasta da Liberação.

É esse processo que está rigorosamente em andamento, a título individual, também.
E que os leva a viver momentos de ausência, momentos que têm sido qualificados de Passagem, ou de

Basculamento, de um estado a outro.
A apropriação, pela Luz, deste mundo, é a restituição à sua Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto vocês estiverem inscritos em um objetivo.
Vocês não podem ser Livres enquanto vocês dependerem das circunstâncias deste mundo, no qual vocês

ainda estão.
Vocês são Livres a partir do momento em que vocês não rejeitarem este mundo, mas quando vocês estiverem

conscientes (totalmente, pela maturidade de vocês) de que vocês ali estão presentes, mas, ali presentes,
apenas representando o que vocês São, além de toda a pessoa, além de qualquer objetivo espiritual e de

qualquer projeção.
Os mecanismos da consciência que visam fazê-los sair, justamente, das projeções da consciência, são os

mesmos que aqueles que lhes foram explicados com relação ao amor projetado e o amor Vibral.
É exatamente o mesmo mecanismo que está operando.

***

Descobrir o que vocês São, ser então Liberado, acompanha-se desta maturidade espiritual.
Enquanto existir um sonho (que esse sonho seja lógico para aquele que está encarnado e que não conhece o

que está além da encarnação), não é possível conceber que possa existir algo que escape ao tempo, algo que
escape a um objetivo (e que sempre esteve aí) já que a consciência é colocada em um ponto de vista que o

confinou, por si só, em meio ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Reversão da Alma, efetuada pelas diferentes Passagens (em particular, aquela de quase dois anos, realizada

pelo Arcanjo URIEL: a última Reversão do ego ao Coração, fazendo e realizando a Passagem da Porta
Estreita, o estabelecimento em meio ao Coração Ascensional, em meio aos diferentes marcadores Vibratórios

que lhes foram dados a viver), vai aproximá-los, de maneira inelutável, do Instante Presente.
 O Instante Presente, o Absoluto, a Última Presença, a Última Unidade, não precisam das circunstâncias deste
mundo, que isso seja da sua vida, das suas ligações, sejam elas quais forem, dos seus apegos, sejam eles

quais forem.
O fim das Linhas de Predação põe fim ao reflexo de sobrevivência existente em meio aos dois primeiros

centros energéticos, mas põe fim, também, à preeminência do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
Algumas Estrelas lhes falaram das possíveis manifestações existindo em meio às Portas ATRAÇÃO e VISÃO,

refletindo, justamente, esta última Reversão.
Os pontos doloridos, sobrevindo no nível do plexo solar, como no nível do que é nomeado o 8º Corpo (ndr:

ponto OD do peito), refletem, muito exatamente, este período de questionamentos finais visando fazê-los sair
do relativo, para fazê-los entrar no Absoluto.

As manifestações, expressas como “resistências”, logo antes de mim, por UM AMIGO (ndr: sua intervenção de
16 de outubro de 2012 (4)), correspondem, exatamente, também, ao processo de Liberação que está em

curso.

*** 

A Liberação pode ser obtida, não pela negação do passado ou do futuro, mas sim, de algum modo, pela



remoção de todo o passado e de todo o futuro, a fim de se instalar, plena e totalmente, no Instante Presente.
O papel da Luz Vibral, o papel do Supramental, o papel das Vibrações da Consciência (já que a Consciência é

Vibração) tiveram apenas um único objetivo: aproximá-los deste Instante.
Alguns de vocês vivenciaram este Instante desde o aparecimento da Onda da Vida.

Alguns de vocês ainda o vivem (que isso seja pelo Manto Azul da Graça ou pela própria Onda da Vida),
deixando-se instalar-se em uma perenidade.

Ao se instalar nesta perenidade, neste Absoluto ou nesta Infinita Presença, vocês notam então que vocês
continuam a existir muito mais, mesmo sem viajar a outros lugares senão sobre este mundo, senão sobre este

próprio mundo.
Estando muito mais sobre este mundo, estando muito mais do que vocês estão sobre este mundo, é-lhes

então oferecida a possibilidade de realizar a fixidez, além de todo efêmero, do que vocês São, na Verdade.
Vários intervenientes lhes disseram que vocês não podem definir o que vocês São: vocês apenas podiam

aproximá-lo vivendo-o no Interior, de algum modo.
Ora, isso não pode existir enquanto houver uma projeção em um futuro, seja qual for.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos visaram exatamente o contrário, ou seja,
de fazê-los manter um ideal de uma Idade de Ouro ou de uma Terra regenerada pelo Amor (que isso seja pelo

Alinhamento com o Centro galáctico, pelo trabalho pessoal, ou ainda pelo trabalho da Terra, ou ainda pelo
trabalho da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres).

Nada disso existe.
O seu nível de realidade está em um estado de tamanha resistência e de predação (que, mesmo vendo o fim

das Linhas de Predação pessoais ou coletivas, mesmo vendo o fim do Sistema de Controle do Mental
Humano) que ele não permite uma solução de continuidade, conservando, de algum modo, as bases históricas,

as bases memoriais, deste mundo tal como vocês o conhecem.

*** 

Há então (e desde o momento em que a maturidade os fizer vê-lo) um mecanismo de ruptura total.
Essa mudança de equilíbrio, para obter um novo equilíbrio, não pode ocorrer em meio a uma antiga forma, em

meio a um antigo corpo, em meio a uma antiga memória.
Nós estamos, também, perfeitamente conscientes de que as memórias, tais como elas são abordadas a vocês

por vários ensinamentos, são elementos de referência que lhes permitem, apoiando-se nisso, liberá-los
justamente desses elementos memoriais que afetam vocês.

Mas isso pode levar a Eternidade.
A única maneira, nesse tempo atual a ser vivido, de liberarem-se, é conceber que vocês já o estão.

Ou seja, não mais projetar um objetivo de Liberação, não mais projetar uma consequência memorial ou uma
consequência futura.

A maturidade espiritual é então a instalação, total, no Instante Presente.
Esta instalação no Instante Presente vai realizar, através do Alinhamento espontâneo que ocorre naquele

momento, uma ruptura de continuidade da consciência.
É nesta ruptura de continuidade da consciência que vocês irão descobrir quem vocês São.

Mesmo se, para muitos de vocês, isso ainda se assemelhar, muito mais, a um mecanismo chamado de sono
ao invés de Turiya, não o é.

*** 

O próprio marcador da sua Liberação pode, para alguns de vocês (e eu diria, até mesmo, para a maior parte de
vocês), apresentar-se por episódios como de obscurecimento da consciência que vocês assimilam, por

enquanto, ao sono.
Não há outra maneira de sair do sonho e da ilusão senão efetivamente despertar.

Este despertar ocorre por intermitência.
Ele ocorre por uma noção de Passagem, de Basculamento, de um estado a outro, todos eles visando, sem

qualquer exceção, além de todo o desenrolar temporal, fazê-los instalar-se em um tempo muito maior do que
aquele considerado os três tempos separados: presente, passado, futuro.

Assim, portanto, escapando ao tempo, não como uma rejeição da encarnação ou uma rejeição deste mundo,
mas aceitando ver claramente as coisas (que isso seja com o olho da visão, o olho da razão, o olho Interior ou

o olho do Coração, é exatamente o mesmo).

*** 

Vão além das aparências, vão além da dor e do conflito e vejam o que age, realmente.
O que age, realmente, através de algumas leis de atração e de visão (que vão cessar), é o prosseguimento da

Ilusão.
O enfraquecimento do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO, a Reversão da Alma para o Espírito, a Passagem da Porta



Estreita, a conjunção da Onda da Vida e do Manto Azul da Graça, a instalação em meio ao Coração
Ascensional e o desenvolvimento do Coração Ascensional, vão permitir-lhes alcançar, simultaneamente (a título

individual e, cada vez mais, a título coletivo), a compreensão de que este mundo é apenas uma matriz de
natureza informática tendo criado e tendo sido criada a partir do código binário.

Este código binário é o próprio princípio do confinamento, ou seja, da dualidade.
Percebemos este mundo pelo que ele é: como uma construção não tendo outro sujeito e outro objeto senão a

sua própria perpetuação.
Tornar-se-á para vocês cada vez mais fácil extrair-se desta Ilusão pelos diferentes choques vivenciados, a

título pessoal, a título social, a título coletivo e, enfim, a título planetário, e a título do conjunto do sistema solar.

*** 

A maturidade espiritual é então o que vai decorrer do seu modo de viver a extração da sua própria ilusão.
Esta extração apenas acontece, unicamente, se a maturidade espiritual estiver ela própria presente, se vocês
aceitarem ver, logicamente (ou seja, com o Olho real), as circunstâncias deste mundo e as circunstâncias da

sua própria vida.
Isso irá liberá-los de um peso e, efetivamente, neste último Basculamento, nessas últimas Passagens

(correspondendo à Última Unidade ou ao Absoluto), vocês irão constatar que tudo o que era resistência ou
peso, obstáculo, interrogação, questionamento, irão desaparecer por si mesmos.

Aí, está a Liberação.

*** 

Nada mais há para fazer.
Nada mais há para realizar.

Há, apenas, de algum modo, que tomar consciência disso, no Instante Presente.
Cada vez mais irá parecer-lhes fácil Bascular de um estado a outro: do sono ao despertar, do sono ao sonho,

do sonho ao despertar, do despertar à Liberdade.
Tudo isso prosseguindo na encarnação, sobre este mundo, até o limite desejável.

Assim, o sentido deste mundo irá parecer-lhes como totalmente desprovido de sentido.
Existem sentidos, existem leis, sobre este mundo, mas, como foi dito, eles não são, em nenhum caso, as leis

da Liberdade, as leis dos Universos Livres (que não estão confinados).
Tomar consciência da prisão, tomar consciência do teatro, ou ainda das diferentes camadas da cebola (seja

qual for o conjunto de frases que nós lhes propomos, uns e outros): este trabalho, é o que vocês estão
precisamente prestes a realizar, e eu diria que ele acontece independentemente da sua vontade,

independentemente da vontade da Terra, e independentemente da vontade d’A FONTE.
Já que a lógica deste mundo é uma lógica absurda: é uma lógica onde tudo é consumido, onde tudo

desaparece, onde tudo é apenas efêmero.
O desaparecimento do efêmero é então a garantia do aparecimento da Eternidade.

O efêmero não pode se substituir à Eternidade e, em caso algum, o efêmero pode se tornar Eternidade, pelo
próprio fato das Linhas de Predação e pelo próprio fato do que existiu, desde tempos extremamente longos,

com relação ao Eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A liberação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (que começou a manifestar-se durante a liberação do Sol, pelo

aparecimento da visão etérea, pela percepção das Partículas Adamantinas e, mais recentemente, desde a
liberação da Terra e pelo aparecimento do Canal Mariano, pela possibilidade de entrar em contato Vibratório

conosco), deu-lhes um vislumbre do que é a Verdadeira Vida.

*** 

A maturidade consiste, então, em nada rejeitar, mas em estar simplesmente lúcido do que é o efêmero e do
que é a Eternidade.

Estar lúcido disso é abandonar o medo e entrar sem dificuldade, e satisfeito, no Amor.
O Amor não precisa deste mundo.

O Amor não precisa das circunstâncias deste mundo, não precisa do desenrolar da vida deste mundo.
E, no entanto, o Amor está presente neste mundo.

Sem isso, não haveria vida alguma.
Mas esse é um Amor que foi, como vocês sabem, rarefeito, cortado, e colocado na dualidade com o medo.

Toda vida humana e todas as experiências humanas (que todos nós conhecemos) sempre se inscrevem sob o
princípio da alegria ou da dor, do sofrimento ou da paz.

E isso é permanente.
As Moradas da Paz Suprema, denominadas assim, irão lhes demonstrar, pela experiência (se esse já não for o
caso), pela vivência da consciência do que vocês São, além de toda consciência: que a Eternidade não é uma

palavra em vão e, em nenhum caso, uma projeção em algum futuro.



*** 

A saída da linearidade do tempo é, exatamente, a Translação Dimensional da Terra e deste sistema solar, em
meio aos Mundos Unificados, e a sua restituição à sua Origem estelar ou às suas Linhagens estelares.

Deste modo, então, a maioria das conversas que vocês tiveram com aquele que se nomeia BIDI permitiu a
vocês (de maneira por vezes violenta) desviá-los de tudo que era efêmero.

Se houver, em vocês, resistências, é que ainda existem confrontações entre o efêmero e a Eternidade ou, se
vocês preferirem, confrontações entre os medos e o Amor.

A partir do momento em que a maturidade estiver presente, a partir do momento em que vocês virem, com
Clareza e Precisão, tudo isso, vocês descem nas profundezas do seu Ser, vocês se apercebem de que todos
os monstros estão no Interior de vocês, e de que não existe qualquer solução de continuidade no seu exterior.

O prosseguimento de um objetivo, em si mesmo, não tem, no entanto, que ser abandonado, pois há,
efetivamente, imperativos deste mundo que ainda existem.

Dessa maneira, então, o que é proposto pela Luz não é, obviamente, o fato de rejeitar o que é efêmero, mas
de deixá-lo ser transcendido pela Eternidade.

O medo desaparece pelo Amor.
O medo se apaga diante do Amor.
A sombra se apaga diante da Luz.

Não é a Luz (como nós lhes dissemos) que vai combater a sombra.
Assim como dizia CRISTO quando ele lhes disse que vocês estavam sobre este mundo e não eram deste

mundo, Ele ilustrava exatamente a mesma coisa.
Quando Ele disse que seu Pai e Ele eram Um, e que Ele fazia a Vontade do seu Pai e não a sua vontade, Ele
exprimia, aí também, o que vários Anciãos expressaram a vocês, com relação a esta noção de Abandono do

Si.

*** 

O Abandono do Si é, portanto, a maturidade espiritual.
É aquela que vai permitir-lhes considerar e viver que o efêmero era apenas um sonho e eu diria, até mesmo,

um pesadelo, mesmo se a Vida ali estiver presente.
Acordar do sonho é sair da matriz.

Sair da matriz é ser Liberado da Ilusão.
Estando fora da matriz, a partir do momento em que o Sistema de Controle do Mental Humano desapareceu
totalmente para vocês, a partir do momento em que as Linhas de Predação pessoais desapareceram, a partir
do momento em que as últimas resistências emergiram, a partir do momento em que vocês aceitaram vê-las
claramente sem ali se opor, sem ali se confrontar (pois é justamente a confrontação que acontece por si só),

sem a intervenção da sua consciência (que ela seja limitada ou expandida): de tudo isso, resulta a Liberdade, a
Liberação coletiva.

O fim do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO corresponde também a uma mudança de inclinação da Terra assim como da
maioria dos planetas deste sistema solar, refletindo-se, pelo seu nível, pelo que foi enunciado, há mais de sete

anos, agora, pelo próprio SÉRÉTI (ndr: ver sua intervenção de 04 de julho de 2005 (5)).
O conjunto dos sinais dados por SRI AUROBINDO (no momento em que ele era São João e recebia, sob o

ditado de CRISTO, o Apocalipse) é exatamente o que acontece sobre a Terra.
Leiam-no, não mais em um modo Vibratório (como foi comunicado há três anos), mas o leiam de modo objetivo

e lógico, aquele da razão.
E vocês não poderão evitar de fazer paralelos entre o que foi escrito e o que acontece, atualmente, sobre esta

Terra.
O que chega não é um fim: é um início.

Somente a lagarta irá chamar isso de um fim e irá viver isso como um trauma.
Mas, além do trauma, há a Liberdade, para todos, e a Liberação, para todos.

Lembrem-se também dos conselhos de UM AMIGO em relação a esta Liberdade e a esta Liberação: vocês
nada têm que fazer.

Naturalmente, é possível e permitido realizar as práticas, sejam elas quais forem, que vão elevar os seus
próprios estados Vibratórios.

O aumento das Vibrações corresponde ao aumento da amplificação da sua consciência.
Ela se estende e se expande cada vez mais.

Isso pode ser, para muitos, um pré-requisito antes deste próprio desaparecimento.
Deste modo, então, cada um é diferente em relação ao que está chegando, mas o mecanismo coletivo vai

passar à frente do mecanismo individual.
Assim irá se viver a Liberação da Terra e a eliminação, eu diria, do sistema de Predação e do conjunto dos

Véus de isolamento, do conjunto dos confinamentos, e o desaparecimento, puro e simples, da prisão.



*** 

Não são vocês que decidem sair da prisão, é a prisão que desaparece, a partir do momento em que vocês
aceitarem que ela jamais existiu.

Dessa maneira foi construído o sistema matricial.
Dessa maneira foi construído o sistema do sonho.

Não há qualquer textura.
Não há qualquer substância.

O que vocês denominam matéria e substância, em meio ao seu mundo, para nós, não existe.
A única estrutura e a única substância é aquela da Luz.

 Foi a ausência de Luz que inverteu a percepção, que se deixou ver este mundo como um mundo consistente e
mesmo material.

Ele não tem justamente qualquer materialidade.
Os mundos sutis, os mundos do além, os Mundos Livres têm, eles, uma substância.

A tal ponto que o que vocês percebem no universo é, para vocês, denominado o vazio e vocês consideram
que o universo, o que é visível, observável pelas suas ciências modernas é constituído em 95% de vazio.

Nós podemos lhes dizer que o que é vazio, é vocês.
E que os 95% que restam são, justamente, a Luz, possuindo uma estrutura, uma densidade, uma materialidade

(para empregar os termos de vocês), muito mais perenes do que aquelas deste mundo.
Desta forma, a maturidade espiritual não é simplesmente um ponto de vista, nem uma crença.

Ela é simplesmente a instalação na Verdade.
Esta instalação da Verdade não acontece trocando uma crença por outra crença, mas vivendo, de algum modo,

no Interior, o mecanismo de Passagem, de Basculamento e de Liberação.
Assim, o seu trabalho e a sua ancoragem da Luz, a resposta da Terra à sua própria Elevação (pela sua

Liberação, percebida por cada vez mais pessoas, no nível das Vibrações dos pés), refletem-se
inelutavelmente pelo momento final da humanidade.

Que é, de fato, o seu renascimento na Eternidade, a sua Liberação e o acesso à verdadeira Vida e à verdadeira
Luz, ao Amor Vibral, nada tendo a ver com qualquer forma de ilusão projetada na linearidade do tempo.

*** 

Os elementos que eu dou a vocês são simplesmente destinados a atrair a sua consciência para o que vai
acontecer, em vocês, como sobre este mundo, de maneira, eu diria, muito mais tangível, muito mais real e,

sobretudo, muito mais global.
 O conjunto dos sinais que foram notados e enunciados desde a liberação do Sol (que isso seja referente à

Fusão dos Éteres, aos Sons do Céu e da Terra, que isso seja referente aos movimentos planetários, que isso
seja referente aos sismos, ao vulcanismo, tudo o que se refere aos elementos da Terra que foram localizados
em alguns lugares) vão agora se generalizar a fim de que ninguém ignore e possa desviar o seu olhar e a sua

lógica do que está acontecendo.
Além do choque do que vai se tornar visível, como elemento celeste, assim como outras Dimensões que se

interpenetram (como vocês vivem cada vez mais).
Deste choque irá decorrer, certamente, a maturidade espiritual, mas esta maturidade espiritual não irá privá-los,

a título individual, de forma alguma, da sua Liberdade.
Se a sua Liberdade for a de considerar que vocês devem permanecer confinados em meio a um sistema de

carbono, então vocês irão viver isso.
Se vocês viverem o Absoluto, então vocês não terão mais necessidade de forma e, ainda menos, necessidade

de estrutura em carbono, enquanto tendo as mesmas prerrogativas que A FONTE, ou seja, de poder se
manifestar em qualquer Dimensão, em qualquer forma, e em qualquer sistema solar, com toda a Liberdade.

*** 

O tempo, tal como vocês o definem, será eliminado.
Ele será eliminado definitivamente.

O momento do desaparecimento do tempo ser-lhes-á anunciado precisamente, como foi dito, pelos Sons do
Céu e da Terra, pelo Anúncio de MARIA e pelo seu próprio estado de estase Interior e de ocultação da

consciência em meio à Luz.
Se vocês aceitarem olhar, objetivamente (além dos seus próprios processos Interiores Vibratórios, além das
suas experiência, além dos seus estados), o que acontece claramente na superfície deste mundo, em breve
vocês não poderão mais negar ou mesmo se indignar com o que ali acontece, e vocês irão se ver também do

ponto de vista da borboleta e não mais da lagarta.
Portanto, encontra-se exposto, sob o olho da sua lógica, o que eu chamaria de último desafio da humanidade,

nesses tempos.
É este último desafio que vai posicioná-los (muito além das escolhas anteriores que foram feitas) para viver a



sua Liberdade, segundo a sua concepção da Liberdade.
É nesse sentido que eu devo dizer-lhes: não se restrinjam, não coloquem limite para a Liberdade, não confinam

a Liberdade através de novas regras, mas vivam-na.
Se, entretanto, lhes for mais evidente permanecer em algum contexto conhecido, então não tenham qualquer

preocupação em fazê-lo, vocês ali irão permanecer também, da mesma maneira.
Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas com relação ao que eu acabo de expor a vocês, então eu os

escuto.

*** 

Pergunta: os fenômenos de estase já podem ter começado?

Isso foi, de fato, descrito como possível, cada vez mais frequentemente, cada vez mais seguidamente e cada
vez mais amplamente, já há vários meses.

*** 

Pergunta: se o tempo parar, será que tudo fica imobilizado?

Isso corresponde ao mecanismo inicial de Translação Dimensional que foi chamado de estase ou, os “três dias
de Trevas”, que são, de fato, três dias de Luz.

*** 

Pergunta: se o Absoluto contém tudo, por que desse último nasceu o confinamento?
                                                                            

O Absoluto não é referido nem pela Liberdade, nem pelo confinamento.
A expressão da Vida, ela aparece e ela desaparece: ela se perpetua evoluindo segundo as Dimensões.

Nada foi permitido.
Isso foi instalado pela Liberdade da própria Vida que pôde se ampliar através de algumas consciências e

reger, administrar e confinar outras formas de vida.
Eu os lembro, entretanto, de que vocês fazem exatamente a mesma coisa, sobre este mundo, com os animais.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Irmãos e Irmãs na humanidade, IRMÃO K rende Graças pela sua escuta.
Permitam-me compartilhar com vocês um momento de Bênçãos antes de deixá-los viver o seu Alinhamento

com MARIA e MIGUEL.
Eu saúdo vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...  

************ 
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Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121016_-_UN_AMI...

~ INFINITA PRESENÇA: A ÚLTIMA UNIDADE ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz.

Antes que eu me expresse em palavras, instalemo-nos, juntos, na Unidade da Consciência e da Paz.
O que eu tenho que exprimir, entre vocês, leva em conta os últimos elementos comunicados, há algumas

semanas, por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (1)).
Eles se referem então às modificações do Céu e da Terra, tais como ele havia anunciado a vocês para a

terceira ou quarta semana do seu mês de outubro.
Elas se apresentam a vocês, é tempo então de ver e de olhar para o que é levado a ocorrer, em vocês, além

dos processos Vibratórios, mas referente, se eu puder dizer, mais precisamente, aos vai e vem da
Consciência, entre o Estado de Ser e a Consciência da personalidade e, para alguns de vocês, restringindo-se

à Última Presença ou Infinita Presença, que eu nomearia, hoje: a Última Unidade.

*** 

As modificações importantes, não mais somente das Partículas Adamantinas aglutinadas em meio às suas
estruturas densas como sutis, mas, muito mais, a intervenção de Irradiações específicas provenientes ao

mesmo tempo do que é denominado Hercólubus e da aproximação, da Terra e do Sol, do Centro Galáctico,
vão levá-los, não mais a observar as suas sombras (que, para a maior parte de vocês, não podem mais estar

nem escondidas nem mesmo presentes), mas, muito mais, o que arrisca ocorrer, em vocês (se esse já não for
o caso), com relação às oscilações entre resistências e o que pode se manifestar, como Infinita Presença ou

Última Unidade (preliminarmente ao que foi denominado Translação Dimensional).
O trabalho do Supramental, o trabalho da Onda da Vida, o trabalho do Manto Azul da Graça (em suma, da
Inteligência da Luz, sob todas as suas formas possíveis e aceitáveis, em meio à sua Dimensão), foram

realizados.
Isso os leva a viver uma série de processos, ou de desapego, ou de ponto de vista modificando-se sob a
própria influência do que foi percebido pela Consciência e levando-os, de algum modo, a distanciar-se e,

portanto, de qualquer forma, a deslocalizar-se no nível da Consciência.
Os diferentes mecanismos vivenciados, e as condições da Liberação da Terra, assim como do ambiente
Celeste deste Sistema Solar, vão levá-los a efetuar as passagens (que eu qualificaria cada vez de mais

abruptas) entre a consciência ordinária e o Estado de Ser e, para alguns, a Unidade Última ou a Última Unidade,
aproximando-os, se eu puder exprimi-lo, do Absoluto.

Isso firma, de maneira incontestável, através dessas diferentes manifestações, a instalação definitiva da Luz, o
Retorno à Unidade, o Retorno d’A FONTE, o Retorno da Fusão Dimensional, pondo fim à exclusão, à

separação e à ignorância.

*** 

UM AMIGO - 16 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-De6GJmprRsY/UIEjhZ3SAcI/AAAAAAAAF-0/wJnID0zQqMg/s1600/000UmAmigo16.10.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121016_-_UN_AMI.mp3


Dessa maneira, então, ser-lhes-á possível observar as sensações de Passagens, reais, de um estado a outro,
extremamente bruscas, não refletindo o reaparecimento das sombras, mas, sim, apenas levando a colocar em
evidência as últimas formas de resistências da personalidade, frente ao estabelecimento definitivo d’A FONTE,

da Luz, do Amor e do Absoluto.
Isso irá se refletir pela percepção clara dessas resistências, expressando-se, de maneira quase instantânea,

por uma sensação de desconforto no nível do corpo ou diretamente da Consciência.
Essas resistências que se manifestam não são destinadas a provocar, da parte de vocês, uma forma de reação

ou de algum combate, mas, simplesmente (como para as sombras), para serem vistas e para serem, como
diria BIDI, refutadas.

Vocês não são quaisquer das suas emoções.
Vocês não são quaisquer dos seus pensamentos.

Vocês não são corpo algum.
Vocês são a Eternidade, a Unidade, o Estado de Ser e o Absoluto.

Essas sensações de Passagem ou de Basculamento, de um estado a outro, vão lhes aparecer como cada vez
mais evidentes quando elas ocorrerem.

Naturalmente, cada um de vocês irá viver isso em função do seu próprio estado de adiantamento da Luz, do
seu próprio estado de penetração dos espaços Multidimensionais, em meio à Consciência como à Não

Consciência.
Os diferentes Encontros, vivenciados e anunciados, durante as suas noites, assim como as Comunhões
estabelecidas em meio ao seu Canal Mariano, assim como o desenvolvimento que eu expliquei a vocês

referente ao Coração Ascensional e os diferentes trajetos Vibratórios do peito, vão ser cada vez mais efetivos
e cada vez mais evidentes, que isso seja no nível das percepções, mas também no nível das resistências

podendo se manifestar, naqueles momentos.
 Isso não é para ser concebido como uma sombra a ser cuidada, mas, muito mais, como os próprios
mecanismos íntimos da Consciência, em seus diferentes componentes: separados ou Unificados.

Desta observação, real, e destas manifestações, reais e tangíveis, ocorrendo em vocês, correspondem, é
claro, do mesmo modo, às manifestações tangíveis acontecendo na superfície desta Terra, nas profundezas

da Terra, como na parte mais elevada dos Céus.
Isso vai lhes permitir, literalmente, ajustar-se mais próximo do que vocês São e permitir, de algum modo, a

eliminação das resistências presentes, pela sua própria manifestação.

*** 

Eu insisto no fato de que essas resistências, sejam quais forem as suas formas de manifestação, remetem-nos
a esquemas antigos e obsoletos, que isso os remeta a coisas desconhecidas do seu funcionamento usual e

habitual, bastará, simplesmente, vê-los passar, correspondendo ao que eu lhes dei, há alguns meses,
consistindo em “permanecer tranquilo”, sejam quais forem as manifestações, por vezes de improviso,

ocorrendo na sua Consciência ou no seu corpo.
Assim, há algumas formas de nevralgia podendo aparecer em pontos-chaves de absorção de energia,

correspondendo às mãos, aos joelhos e aos cotovelos, assim como os ombros e os quadris.
A ativação das Últimas Portas (que foram explicadas há um ano e meio) pode criar sensações dolorosas, do

tipo de nevralgia (ou seja, súbitas, brutais), desaparecendo e reaparecendo de maneira extremamente fugaz e
rápida.

Isso não deve nem alarmá-los nem fazê-los considerar qualquer reação, mas, muito mais, refletindo, em vocês,
a sobreposição, de algum modo, dos Planos Multidimensionais e do seu Plano Dimensional encarnado.

Isso já se expressou, no nível da Terra, e pelos seus diferentes Encontros, no nível do Canal Mariano, durante
a noite e também pela própria Onda da Vida.

A expressão dessas resistências não concerne a vocês.
Ela apenas concerne a este Último ajustamento entre o Corpo de Estado de Ser, este Absoluto além de todo
estado, e o Corpo de Personalidade, assim como às diferentes estruturas que ali estão (se pudermos dizer)

submetidas, denominadas “Corpos Sutis”.
O desaparecimento dos últimos Véus, como foi explicado pelo IRMÃO K (ndr: suas intervenções de 1º de
julho, 20 de julho e 20 de agosto de 2012 (2)) há várias semanas, corresponde perfeitamente à encarnação

desse princípio em meio mesmo à sua Consciência e a este corpo físico.

*** 

Deste modo, então, essas resistências não são conflitos, nem freios, nem mesmo oposições, mas, sim, a
manifestação deste ajustamento Final à Luz, permitindo para A FONTE (no momento oportuno, e depois do
Anúncio de MARIA) desencadear, em vocês, o que deve ser, para vocês, o seu mecanismo Ascensional.

A prática dos diferentes Yoga, tal como eu dei a vocês, deveria permitir-lhes (que isso seja através da
integração de Passagens, através de outros protocolos independentes do Yoga consistindo em trabalhar no

Coração Ascensional e no seu desenvolvimento, assim como o fato de conduzir a Consciência no Alinhamento,
bem como no Canal Mariano, como na Onda da Vida), como vocês irão constatá-lo, perto dos próximos dias,

viver mecanismos Vibratórios cada vez mais intensos, ou então, paradoxalmente, que vão desaparecendo (ndr:
ver “protocolos prioritários”) (3).



A intensificação dos processos de percepção Vibratória, assim como o seu desaparecimento, fará apenas
refletir a instalação da Última Unidade precedendo, de algum modo, a instalação em meio ao Absoluto.

Assim, então, as flutuações Vibratórias (que lhes são conhecidas e habituais, para cada um de vocês) irão se
modificar em proporções extremamente amplas, indo ou ao sentido de um desaparecimento, ou ao sentido de

uma amplificação.
A modulação da Vibração, em um sentido ou em outro, faz apenas refletir o desaparecimento dessas últimas
resistências, efetuando-se, como sempre, pela Inteligência da Luz e, como lhes disse TERESA, ontem (ndr:

sua intervenção de 15 de outubro de 2012 (4)), pela capacidade para manter-se na Humildade, na Simplicidade
e, sobretudo, na aceitação dos processos de Transição Dimensional.

*** 

Podemos dizer, de algum modo, que, daí onde vocês estão, o mais importante é não se opor, o mais
importante é “permanecer tranquilo”.

O mais importante não será (nessas circunstâncias particulares a viver) realizar outra coisa senão “permanecer
tranquilo” ou, eventualmente, praticar um dos Yoga ou um dos protocolos com cristais que lhes foram

comunicados recentemente (ndr: ver “protocolos prioritários”) (3).
Se vocês respeitarem esse princípio de observação, vocês irão constatar, a um dado momento, que o próprio

observador tende a adormecer.
Naquele momento, será conveniente deixar acontecer o que estiver ocorrendo, independentemente da sua

vontade.
Previamente ao adormecimento (que alguns de vocês vivem durante os momentos que vocês chamam de
ocultação da Consciência, nos seus momentos de Alinhamento ou em outros), vai se manifestar também,
durante aqueles momentos (e irá lhes permitir dar-se conta de que além de qualquer observador, vocês

sempre estão aí), a descoberta do que, para alguns de vocês, está ainda escondido.
Isso irá permitir (por esta descoberta em si e não por qualquer ação da pessoa) estabilizar-se e estabelecer-se,

não mais somente à vontade, mas, em curtíssimo prazo, em última instância, neste estado.
A Translação Dimensional será então quase completada para vocês.

Não restará mais senão “permanecer tranquilo” até o momento em que o coletivo da Terra, em sua
Humanidade, for realizar o mesmo processo, com ou sem resistência.

*** 

Portanto, durante este período, e conforme o que lhes foi enunciado por MIGUEL, por MARIA (ndr: suas
intervenções de 22 de setembro de 2012 (5 e 6)), e por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de

2012 (1)), acontece, exatamente, o que havia sido anunciado, no momento preciso em que esses três
Intervenientes anunciaram isso para vocês.

Isso se reflete, para vocês, pelos Últimos estremecimentos, os Últimos Despertares do Fogo, que estavam
ligados ao confinamento.

O Fogo do Éter, o Fogo do ego, refletindo-se pelo aparecimento dessas nevralgias ou dessas resistências
fugazes que, eu lhes repito, ainda uma vez, não são quaisquer processos de resistência, mas, muito pelo
contrário, processos de integração da Nova Consciência em meio ao Estado de Ser, como em meio ao

Absoluto que vocês São.
Os mecanismos Vibratórios vão também lhes parecer (pela sua amplificação ou pela sua diminuição) afastar-se
da sua vida encarnada, de uma maneira ou de outra, propiciando, em meio à Consciência, um sentimento por
vezes de irrealidade, um sentimento de não mais estar presente ao que vocês fizeram cinco minutos antes.

Isso, em caso algum, reflete um desequilíbrio, mas, sim, aí também, o ajustamento à sua Consciência Nova, ao
que vocês São, na Eternidade, que, efetivamente, irá pôr fim a todo Efêmero.

O processo de Translação será então vivenciado pela própria Consciência, além mesmo dos processos
Vibratórios.

Haverá, de algum modo, uma dissociação.
Nós sempre lhes dissemos que a Consciência era Vibração, mas esta dissociação entre a Vibração e a

Consciência permite, justamente, a um dado momento, realizar a própria Transição e reencontrar-se no que
vocês São, na Verdade e na Eternidade, ou seja, o Absoluto ou a Última Unidade.

*** 

Há então, durante este período, efetivamente, e cada vez mais, nada mais a realizar senão observar, a fim de
que o que é observado desapareça sozinho, a fim de que aquele que observa dê lugar ao que está atrás, ou
em cima, do observador, ou seja, ao que vocês São, além de toda ilusão, além de toda pessoa, além de toda

localização e além de toda interação entre os seus Planos e os nossos Planos.
Isso pode ser comparado a um Encontro.

Este Encontro não se refere mais à possibilidade, exclusivamente, de Comungar com Um de nós, com uma
das Estrelas ou com um dos Arcanjos, mas, muito mais, uma colocação, de algum modo, no face a face, entre

o Si e Si, entre o Si e o ego.



Deste Encontro, realizado com plena consciência, desta confrontação com plena consciência, irá resultar a
capacidade para a alquimia, assim como para a dissolução do conjunto dos elementos efêmeros que

constituíam a sua vida, até agora.
Isso podendo se referir tanto aos envelopes sutis, como até ao próprio corpo físico.

Eu lhes comuniquei (assim como outros Anciãos) mecanismos preliminares correspondentes ao
desaparecimento de percepção, até mesmo, do corpo, em uma das suas partes ou no conjunto das suas
partes (ndr: ver a sua intervenção de 02 de outubro de 2012 (7) e as intervenções de O.M. AÏVANHOV de

setembro de 2012 (8)).
Isso se inscreve, de maneira cada vez mais flagrante, também, no que se abre, dentro de alguns dias, no nível

da terceira e da quarta semana do seu mês de outubro.
Esses processos irão se amplificando, no seu próprio ritmo individual.

Mas isso será claro e nítido para cada um de vocês tendo tido acesso aos estados Vibratórios, à elevação
Vibratória da Consciência, à ativação de uma das Coroas, à ativação do Canal Mariano, ou ainda da Onda da

Vida.

*** 

Nesses momentos, se vocês estiverem conscientes de que nada serve, nem resistir, nem se opor, nem
engajar um confronto qualquer, vocês irão transladar a sua Consciência, cada vez mais facilmente, cada vez

mais de forma duradoura, no que vocês São, na Verdade.
O aparecimento da sua visão etérea, como da visão Interior ou da Visão do Coração, irá consolidá-los na

Verdade do que vocês vivem, e irá acomodar, bem naturalmente, o contexto do que vocês vivem em meio à
sua pessoa, como uma ilusão total.

O que nós lhes afirmamos, o que nós lhes demonstramos, será vivenciado por vocês mesmos.
Vocês serão a perfeita demonstração de vocês mesmos.

Dessa maneira, então, o que podia representar, até agora, elementos de dúvida, em vocês (pelo próprio fato
dessas oscilações), irá aparecer claramente através das resistências, como uma Liberação dessas ditas

resistências em si.
A consciência irá viver como cada vez mais livre de todo corpo e até mesmo, eu diria de todo Estado de Ser.

A consciência antiga tendo ela mesmo, pelo desaparecimento das Vibrações (que isso ocorra pela sua
diminuição ou pela sua amplificação), irá levá-los ao mesmo processo onde vocês irão constatar, por vocês

mesmos, que vocês estão presentes, além de toda Presença, que vocês estão além, até mesmo, de todo Si.
É a persistência do que vocês São, a Realização do que vocês São (confrontando com o que é efêmero, com

o que é forma, com o que é mental) que irá permitir estabilizá-los com uma certeza, cada vez maior, no que
vocês São, na Eternidade.

*** 

Os momentos passados na Eternidade, no final dessas duas últimas semanas de outubro, irão permitir-lhes, a
partir de novembro, instalar-se, à vontade, em profusão, nos outros mundos.

Não são vocês que se deslocam, nem nós que nos deslocamos, mas, sim, realmente, esta espécie de Última
Reversão da Consciência para a a-Consciência que irá trazer-lhes a prova formal do que vocês Eram, do que
vocês São, e do que vocês Serão, além de toda a pessoa, de toda a identidade, de qualquer Comunhão, de

qualquer Fusão, de qualquer Dissolução e de qualquer Encontro com algum Duplo.
Esses mecanismos, extremamente intensos, referentes à Consciência (mas também à Consciência da Terra),

irão se refletir, natural e evidentemente, por modificações terrestres a nada parecido, assim como por
modificações celestes, a nada parecido.

Correspondendo, no que se refere a vocês, ao desaparecimento dos seus Véus, assim como, no nível do
Sistema Solar, ao que foi nomeado o desaparecimento das três camadas isolantes de predação, assim como

ao desaparecimento do que o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e SÉRÉTI chamaram de Linhas de
Predação.

Linhas de Predação da Terra, como Linhas de Predação pessoais, exercidas de vocês para vocês mesmos, e
não mais de relações interpessoais, sociais ou afetivas.

*** 

Esta colocação no face a face irá se refletir por um sentimento de Beatitude no momento em que vocês
aceitarem, de maneira consciente, que vocês não são nem as suas resistências, nem este corpo, nem esta

pessoa à qual vocês aderiram.
Isso é um mecanismo natural, ele não corresponde, de forma alguma, a uma demissão de alguma coisa, mas,

muito mais, ao que foi chamado de instalação na sua Eternidade.
O que irá anteceder, para muitos de vocês, a instalação da Terra na Eternidade dela, para ela.

Isso não irá impedi-los de prosseguir o que vocês têm que prosseguir, enquanto Libertadores da Terra,
Ancoradores da Luz, ou Semeadores da Luz.

Este Ancoramento da Luz e da Terra na Nova Dimensão acontece tanto no alto como embaixo, explicando, de



qualquer forma, por que (além do Supramental) a ação da Onda da Vida, assim como do Manto Azul da Graça,
realizou esse mecanismo de junção, em vocês.

Esta junção, esta confrontação, esta colocação frente ao Si, face a face, Si a Si, é exatamente o processo
visando fazer nascer a Borboleta.

*** 

O conjunto das manifestações do desenvolvimento do Coração Ascensional, assim como o aparecimento do
que é nomeado as Vibrações do Duplo etéreo nas costas e nas asas etéreas, a manifestação de Presenças

em meio ao seu Canal Mariano, a ativação das Coroas Radiantes, assim como da Kundalini e da Onda da Vida
(se, para vocês, isso estiver permeável), irão se refletir por uma aceitação, não do mental, mas pelo próprio fato

da sua vivência, independentemente de toda a pessoa, de todo o papel, de todo o corpo.
Realizando isso, esta Última Unidade ou Infinita Presença, levada ao seu final, irá conduzi-los, quando a hora

chegar, à certeza do acesso ao que vocês São, na Eternidade, pelo próprio fato do que irá lhes parecer
oscilações, Basculamentos ou Passagens, cada vez mais rápidas, de um estado a outro.

Esse é o mecanismo perfeitamente natural que corresponde, para a maioria de vocês, Despertos ou
Liberados, às condições da sua própria Ascensão.

Portanto, fazendo esse trabalho e indo até o final desse trabalho, “permanecendo tranquilo”, vocês irão
constatar que o Choque da Humanidade corresponde exatamente ao que vocês vivem, abrandado pela sua

capacidade para já terem sido transformados pela Luz Vibral, quer seja no nível dos chakras, da Consciência
ou da própria célula.

Assim, então, para vocês, esse Choque da Humanidade irá apenas representar, de alguma forma, uma simples
formalidade da própria Consciência.

Aqui irá se ilustrar a maior capacidade para ajuda que vocês poderão levar, pela sua Presença e pela sua
Irradiação, ao conjunto dos Irmãos e das Irmãs encarnados estando um pouco menos adiantados do que

vocês no desenrolar desses processos finais.

*** 

Então, Irmãos e Irmãs, no tempo da nossa Comunhão, instalemo-nos mais perto desta Última Unidade, desta
Infinita Presença.

Aproximemo-nos do centro do Centro.
As condições Vibrais desta Terra, onde vocês estão, permitem, agora, viver isso.

Eu sou UM AMIGO.
De Coração a Coração, de Centro a Centro.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
De Coração a Coração, do meu Coração ao Coração de vocês, até logo.

************

1 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24...

*

2 – IRMÃO K (01.07.2012, 20.07.2012 e 20.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-au...
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-a...
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-...

*

3 – 'PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS'
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

4 – TERESA DE LISIEUX (15.10. 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outub...

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/irmao-k-20-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html


*

5 – ARCANJO MIGUEL (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2...

*

6 – MARIA (22.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-...

*

7 – UM AMIGO (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-2-de-outubro-de-2012...

*

8 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012, 04.09.2012, 18.09.2012, 19.09.2012, 21.09.2012 e 30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de...

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-18-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-21-de-setembro-de...
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/om-aivanhov-30-de-setembro-de...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article026e.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_octobre_2012-article026e...
16 de outubro de 2012

(Publicado em 18 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-21-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/miguel-de-22-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/maria-22-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/om-aivanhov-30-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html
http://autresdimensions.info/article026e.html
http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-16_octobre_2012-article026e.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-2-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-19-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/om-aivanhov-18-de-setembro-de-2012_20.html


Eu sou GEMMA GALGANI.
Que a Paz esteja em vocês.

Eu me apresento, a vocês, enquanto Estrela UNIDADE, veículo do Manto Azul da Graça que eu coloco, sobre
vocês.

O que eu vou exprimir vai ressoar com o que eu lhes transmiti, desde algum tempo, do que aconteceu durante
a minha curta vida, sobre esta Terra.

A diferença é que o que se revela, a vocês, nesses tempos, esta Verdade do Amor que chega até vocês, vai
chegar, em um momento, para o conjunto da Humanidade, e não mais para alguns.

Então, eu vou tentar, através da minha Presença e das minhas palavras, fazê-los apreender esse momento.
Esse momento é aquele onde a realidade pessoal encontra a Verdade do Amor.

***

A realidade pessoal é o que os mantém em meio aos seus Véus, e que os impede de ver a Verdade, na sua
integralidade.

É o conjunto das circunstâncias da vida sobre a Terra, desde o seu nascimento, até este dia: é o conjunto da
sua vivência, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto da sua história e, também, do seu estado pessoal

do instante.
A Verdade do Amor: é o Fogo do Amor.

Quando há, não mais simplesmente experiências (tais como vocês as vivenciaram), mas quando o Encontro se
torna permanente, então, ele se torna de uma maneira totalmente diferente da sua realidade pessoal.
Ele é, de algum modo, fundido e parece englobado, ou mesmo desaparecer, na Verdade do Amor.

Porque a Verdade do Amor é impessoal.
Ela não os concerne enquanto indivíduo tendo tido uma história, um passado, um presente, e um futuro.

A Verdade do Amor é impessoal e atemporal: é o que sempre esteve aí e que, no entanto, não era visto, e
somente vivenciado, nas ideias, nos pensamentos, ou nas experiências reais, mas que, para a maioria, jamais

foi enraizada na realidade pessoal, em todo caso, até esses tempos recentes.
Nós éramos extremamente pouco numerosos em deixar-nos tomar pela Verdade do Amor, até que a realidade

pessoal desaparecesse completamente.
Além então de tudo o que vocês vivenciaram, além de todas as suas experiências e de toda a sua história, o
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que acontece, em vocês, sobre a Terra, no conjunto deste sistema solar, é justamente o fim das barreiras, das
limitações, das separações: tudo o que os faz considerar como uma pessoa, bem diferente das outras

pessoas, um pessoa que podia ver objetos, e outras pessoas, ver histórias, os desenrolares, ver e observar
simplesmente a vida, tal como ela se desenrola sobre a Terra.

***

Quando a Verdade do Amor emerge, para o coletivo, há realmente uma irrupção da Luz.
Esta irrupção da Luz vem transfigurar e dissolver todas as realidades pessoais.

Aliás, nos momentos em que vocês já se têm próximos da UNIDADE, nos momentos em que vocês vivem a
UNIDADE, nos momentos em que vocês se instalam no Manto Azul da Graça, na sua Onda da Vida, ou ainda

nas nossas Comunhões, vocês têm um vislumbre do que se desenrola, naquele momento.
Ou seja, que lhes parece, não desaparecer, mas, sim, não mais ser, somente, esta realidade pessoal, já que

vem ressoar, com vocês, e interagir, com vocês, um outro Plano de realidade, uma outra Realidade, muito mais
ampla, muito mais Luminosa, muito mais Vibrante e Vivente.

Tudo o que vocês vivenciaram, até agora (todas as suas pesquisas, todas as suas experiências, assim como
todas as suas dúvidas), tornou, de algum modo, maleável, a sua realidade pessoal.

Ela é ainda tangível, mas cada vez menos, até se tornar intangível e desaparecer nesta Verdade do Amor,
onde nenhuma pessoa pode ser distinguida, onde nenhum objeto pode estar separado, e onde, no entanto,

tudo é tão Vivente.

***

Passar da realidade pessoal à Verdade do Amor pode representar um momento feliz, um momento
extraordinário, ou um momento preliminar que pode ser, ao contrário, terrível, para a história pessoal.
Da maneira que vocês estiverem ligados, ainda, à sua história pessoal, da maneira que vocês tiverem

vivenciado (ou não) as suas experiências de meditação, de Alinhamento, de oração, pode se desenrolar, já, em
vocês, durante este período, uma amostra deste Encontro, deste face a face.

O momento da Verdade do Amor é um momento de Verdade, Interior: o momento em que mais nada pode
parecer como uma sombra, onde mais nada pode trapacear com o que quer que seja ou com quem quer que

seja (e, sobretudo, com vocês mesmos).
É o momento que se dirige para vocês.

Esse momento muda, é claro, radicalmente, toda realidade pessoal, fazendo-os descobrir e viver a ausência da
pessoa, fazendo-os descobrir o que subtende, até mesmo, a manifestação, e mesmo a manifestação, sobre

esta Terra, onde vocês ainda estão.
A reaproximação da realidade pessoal, à Verdade do Amor, traduz-se por muitos sinais, muitos sintomas (que

nós lhes falamos de diferentes modos).
As mudanças, induzidas pela Luz que chegou até vocês, têm sido, de alguma forma, as primícias, e a

prefiguração.

***

A partir de hoje, pela Ação de MIGUEL (ndr: intervenção deste dia, 17 de outubro de 2012 (1)), e pela Ação da
Irradiação (ou Radiação) do Ultravioleta, vocês irão aperceber-se de que existem momentos, cada vez mais

lúcidos (em relação ao ponto de onde vocês partiram, nesta Lucidez), que vão permanecer em vocês,
marcados, e que vão lhes permitir ver claramente o que é a sua realidade pessoal: não como vocês o

imaginam, não como os outros veem isso, mas bem como ela é, no olhar da Verdade do Amor.
A Verdade do Amor é um Fogo: um Fogo que ilumina, que aquece e que abre, que nada mais confina, que

nada mais limita.
E naturalmente, portanto, tudo o que é considerado como pessoal (justamente, em ressonância com o

confinamento e os Véus) vai então, a um dado momento, dissolver-se, na totalidade, propiciando-lhes ver e
perceber muito mais do que as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, ou ainda, de Encontro,

conosco.
Mas, muito mais, vocês irão, de algum modo, Encontrar a Eternidade.

E o Encontro da Eternidade, conforme, eu diria, as predisposições da sua história pessoal (predisposições que
se tornaram mais adequadas pelas diferentes Vibrações que desceram até vocês, e que sobem, agora, da

Terra, assim como pela adição do Manto Azul da Graça), este Encontro é mais ou menos fácil, segundo o que
resta, efetivamente, em vocês, de crenças cegas, de experiências difíceis (permanecendo ainda presentes

pela sua memória, ou pelo seu corpo).
Mas retenham que, qualquer que seja a aparente dificuldade, qualquer que seja o sentimento de ter que
percorrer algo árduo, difícil, se vocês soltarem as suas próprias resistências, se vocês soltarem as suas

crenças, se vocês soltarem tudo o que faz parte da sua história (e, em particular, todo o seu passado), vocês



verão (e vocês irão observar muito facilmente), gradualmente e à medida que vocês soltarem, que a Verdade
do Amor aparece cada vez mais, faz-se cada vez mais presente, e que o que podia parecer, alguns instantes

antes, como difícil, árduo ou delicado, tornar-se-á surpreendentemente mais feliz e mais leve.

***

Em última análise, é apenas o medo do Desconhecido, é apenas o não reconhecimento imediato desse Fogo
do Amor, que podem causar distúrbios.

Mas esses distúrbios são apenas temporários, eles atingem o corpo (como isso foi explicado a vocês), ou eles
provocam, no nível da consciência pessoal, uma necessidade de se prevenir, uma apreensão deste

Desconhecido.
Aí também, se vocês aceitarem dar o primeiro passo e se abrir, então vocês irão constatar, bem depressa, que

não é nada disso.
Encurtar esse tempo de distância entre a realidade pessoal e a Verdade do Amor (por alguma resistência)

pode parecer doloroso.
Mas, muito rápido, muito rápido, conscientizando que, no final, não há outra escolha possível, que, no final, o
que se desenrola é inevitável, inexorável e tanto desejado por partes de vocês (que lhes são desconhecidas,

talvez), tudo o que pode lhes parecer ser apreensão, ou sentimento de perda, será rapidamente substituído por
esta plenitude do Amor, por este Fogo, que irá alegrá-los e abrir o que deve ser aberto, a fim de que nunca

mais fiquem presos a quem quer que seja, ou ao que quer que seja.
Essa será uma grande descoberta, para muitos de vocês, cujas primícias são, é claro, a Presença, a Última

Presença, e o Absoluto.

***

Viver isso é dar-se conta da evidência de tudo soltar, de nada reter, e de penetrar e se fundir neste Amor
ardente, onde não existe qualquer lugar para interrogação, para dúvida.

Conforme nós dissemos e repetimos a vocês, durante vários meses: nós estamos ao lado de vocês,
doravante, em vocês, ao seu lado, em suas estruturas Vibratórias, a fim de pôr fim às nossas separações da

consciência.
Tudo irá se tornar, para vocês, cada vez mais fácil.

Não haverá qualquer questão podendo minar, qualquer futuro, nem mesmo alguma destinação porque esse
Fogo do Amor é tão intenso, tão Verdadeiro, que tudo o que é pessoal sequer pode supor resistir, no final.

O preenchimento da consciência e o preenchimento do que vocês São, irão saciá-los.
 Vocês irão constatar então, cada vez mais facilmente, que a sede de explicações, a sede de referências, a

sede de identificar os acontecimentos, as pessoas, não terão, para vocês, mais qualquer sentido.
Dessa maneira, esses dias que se impõem, nos quais o Arcanjo MIGUEL os convidou a se juntar a ele e a
ressoar junto, são ocasiões especiais para aproximar-se deste Encontro, da sua realidade pessoal, com a

Verdade do Amor (ndr: apelo especial de MIGUEL, durante os Alinhamentos de 17 a 31 de outubro de 2012,
apresentado em sua intervenção de 17 de outubro (1)).

Encontrar o que resta em vocês, de personalidade, de fogo do ego, de insuficiência e de falta, com o que é
Completo, Total e Liberador, pode ser uma Grande Festa.

Isso, de algum modo, irá conduzir o coletivo da humanidade a viver o que A FONTE chamou de Juramento e
de Promessa, e também a viver, no final, o seu aparecimento na Eternidade.

Somente a antiga consciência (aquela, justamente, de ser uma pessoa, privada de algumas coisas essenciais,
ou preenchida pelas alegrias da vida) irá parecer-lhes afastar-se, desaparecer, como uma lembrança que se

tornou nebulosa, como uma ferida que diminuiu com o tempo e que cicatriza, com o tempo, até fazer esquecer
a ferida, até fazer esquecer ainda, o sentido de ser uma pessoa.

Não são vocês que decidem (porque, se vocês o decidissem, seria uma recusa), mas é a Luz que guia isso
para vocês.

***

A Radiação do Ultravioleta recomeça com força.
A amplitude da irradiação da Terra ressoa, agora, muito além de uma noção espacial ou temporal, através do

seu núcleo cristalino, com o Sol de Sírius, como se a junção estivesse de novo estabelecida.
Além dos legítimos medos podendo existir, há, sobretudo, grandes reencontros que não deixarão lugar a

qualquer dúvida, a partir do momento em que vocês verem claramente que a realidade pessoal é substituída
pela Verdade do Amor.

Não haverá necessidade de interrogar ou de questionar (si mesmo ou alguém) para compreender o que vocês
vivem.



E quanto mais vocês compreenderem o que vocês vivem, mais vocês irão se alegrar dos seus Reencontros.
Lembrem-se de que tudo o que vocês mantêm, mantém vocês.

E enquanto vocês forem mantidos por fatores ou pessoas da realidade pessoal (quaisquer que sejam), restam
ainda alguns passos a percorrer para viver a Verdade do Amor.

Mas não concebam nem inquietude, nem perturbações.
Porque o que está chegando, ainda uma vez, é totalmente natural, e eu diria (mesmo se vocês o esqueceram),

que está totalmente inscrito, já, aí onde vocês estão, até na sua realidade pessoal.
O que é para viver (além das palavras de Liberação, além das palavras Ascensão e Translação Dimensional),

esse retorno do Fogo do Amor e da Verdade do Amor, é uma restituição.

***

A partir do momento em que vocês deixarem o que pode restar dando-lhes a impressão de ser possuidor
destas feridas, e desta história, vocês irão constatar, com felicidade, que vocês se tornam apenas um Coração,
e um Amor transbordante, sem qualquer comparação com todas as alegrias que vocês puderam conhecer na

sua vida, na sua realidade pessoal.
O que pode ser a expressão do oposto da Verdade do Amor, serão apenas as resistências e as oposições

residuais, devido às crenças de alguns grupos, de alguns países, de algumas culturas.
Mas lembrem-se do que disse JOFIEL (desde quatro anos agora): ele lhes falou das diferentes Obras, e ele

anunciou a vocês que esta sublimação da realidade pessoal começaria pela Obra no amarelo, nos países
amarelos.

Ele explicou tudo isso a vocês. (2)
E é muito exatamente o que se desenrola.

A Vinda de MIGUEL, a sua Multiplicação enquanto Sinal Celeste, vai grandemente facilitar (pelo rompimento do
pericárdio, pela abertura das últimas estruturas que não estavam permeáveis), em vocês, esta alegria que, mais
uma vez, é sem objeto, sem sujeito, mas, simplesmente, o Estado Real, a nossa Natureza Real (bem distante

de qualquer realidade pessoal).

**

A Verdade do Amor não pode ser referida pelo que quer que seja mais senão pelo Amor, senão pela Verdade.
Viver isso é muito mais do que a Beatitude ou o Êxtase, é muito mais do que ser percorrido pela Onda da Vida,

ou viver o Fogo do Coração: é o desaparecimento de todas as referências, de todos os sentidos.
É o momento em que vocês encontram, enfim, o sentido, Real, de quem vocês São, o sentido, Real, do Filho

da Luz e do Filho Ardente do Sol.
Além de pôr fim a todas as dúvidas e a todas as interrogações, a todas as questões, isso fará aumentar, em

vocês, a Chama da Eternidade, a Chama da Beleza, onde tudo é apenas Amor, sem condições, sem pretextos,
sem ligações, sem apegos.

Nós muitas vezes lhes falamos da Transparência.
Vocês irão constatar que a Transparência não é uma palavra em vão, mas que é a própria Natureza de um

corpo de Luz, como um corpo de cristal, como qualquer outro corpo (mesmo além de uma forma
antropomórfica).

Realizar isso, É a Verdade do Juramento e da Promessa.

***

Qualquer que seja o afastamento (que as suas histórias pessoais os fizeram tomar) desta Verdade do Amor
que nós Somos, não há que considerar distância, não há que considerar separação desta Verdade.

Mas simplesmente acolher, e se Abandonar.
Perceber que, na Verdade do Amor, nada há a manter, nada há a guardar, há apenas que Ser esta famosa

Transparência.
A Transparência, até mesmo, total, da consciência, na Última Presença, como no Absoluto.

Nada desaparece, na Verdade do Amor.
É isso que é para viver, é isso que será anunciado a vocês.

Esta preparação (porque é uma) que, ainda uma vez, não é um trabalho: é, de alguma forma, habituar-se a
acolher, habituar-se a Abandonar, habituar-se a Ser.

Preparar-se para nada fazer, em relação a esse processo (não em relação à vida, é claro).
Vocês não poderão ter qualquer dúvida, nos momentos, quando eles chegarem, desta Verdade do Amor
porque isso será (independentemente do que se exprimir, naquele momento, na sua história pessoal) de

tamanha evidência, de tamanho reconhecimento, que o que era Desconhecido, tornar-se-á a sua nova Natureza



que, ela, jamais desapareceu.
 Ela simplesmente estava do outro lado do Véu, de um Véu extremamente impermeável que é isso que foi

responsável pela história pessoal, pela compartimentagem, e por uma busca permanente do Amor e do bem-
estar.

A Verdade do Amor não é nem uma busca, nem uma procura de bem-estar porque tudo ali está
(contrariamente à sua história pessoal).

O período que se abre, pela Presença e pela Radiância reforçadas do Arcanjo MIGUEL, terá efeitos, é claro,
nesta aproximação.

***

Independentemente dos eventos Vibratórios aos quais vocês estão habituados (ou que se apresentam a
vocês), vocês irão constatar, facilmente, a intensificação, a expansão dos mecanismos que estão operando em

vocês.
É naqueles momentos que é preciso manter-se Tranquilo, estar instalado no AQUI e AGORA, na ATENÇÃO,
mas que esta ATENÇÃO não se torne demasiadamente dirigida ao que acontece, mas, de preferência, fundir-

se na própria Vibração desta Verdade do Amor.
Lembrem-se de que nós estamos, agora, no nível da possibilidade de percepção, e não na Realidade Interior
(já que nós lhes dissemos que nós estamos, já, em vocês, de toda Eternidade), mas, justamente, nesta zona

de contato, nesta franja de interferência, entre a sua história pessoal e a Verdade do Amor.
Vocês irão ali encontrar tudo o que é necessário.

Há simplesmente que deixar Ser, que deixar fazer.
Há, simplesmente, que dizer “sim” à sobreposição (à absorção, se pudermos dizer) da história pessoal que é
de vocês, com a Verdade do Amor, que é de vocês, mas, que muito além, tornar-se-á mais do que evidente.
Naturalmente, nem todos vocês estarão no mesmo sincronismo porque, mesmo sobre a Terra, há numerosas

moradas, numerosos continentes.
Há, é claro, uma única humanidade, mesmo ela estando, pela sua própria liberdade, dividida, porque isso é a

liberdade de cada um.
A um dado momento, tudo isso não poderá mais ser senão sincrônico e coletivo.

Então, naquele momento, é o conjunto das realidades pessoais (na sua interação: a malha matricial) que irá
desaparecer, sem qualquer dificuldade.

Tudo depende, mais uma vez, unicamente das suas resistências, unicamente do seu olhar, e do que pode
permanecer, em vocês, das diferentes formas de apego.

***

Então, nós os convidamos a esta Paz, a esta Alegria.
Porque a maior parte das Estrelas que lhes contaram, de algum modo, a sua história pessoal, e o seu Encontro
com a Verdade do Amor, descreveu para vocês (sem exceção) esse Fogo ardente do Amor, que nos levou a
pedir, para a maioria de nós, na nossa história pessoal, para não mais enlanguescermos na separação, para

mergulharmos nesse Fogo do Amor.
E, sem demasiadamente me adiantar, eu posso dizer-lhes que muitos (quer vocês estejam instalados nos

processos Vibratórios, quer vocês descubram simplesmente o que age sobre a Terra, de diferentes modos),
vocês também, vocês irão queimar deste Amor, desta necessidade Vital de Estar, enfim, em vocês.

Os poucos elementos que eu acabo de dar a vocês são apenas algumas palavras e algumas Vibrações que eu
trago, que anunciam também, à sua maneira, o que MARIA terá a dizer-lhes, no momento oportuno.

Enfim, eu gostaria de dizer-lhes que a Graça e a Inteligência do Amor não são, nem uma palavra em vão, nem
uma ideia, mas sim, concretamente, elementos ativos (mesmo na sua história pessoal).

E, se vocês acolherem, se vocês presumirem, até mesmo, que isso possa ser a estrita Verdade, então vocês
terão dado um grande passo para a Verdade do Amor, não como uma crença, não como uma espera convicta,
mas, simplesmente, como a eventualidade de uma escolha, com suas consequências, bem reais e concretas.

Mas vocês irão constatar isso bem depressa.
Eu não tenho mais qualquer coisa a dizer a vocês.

Se, para vocês, houver, através do que eu acabo de fazê-los apreender, questionamentos (unicamente em
relação a isso) e se eu puder ali levar algo de complementar, então, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Então, permaneçamos juntos ainda alguns minutos do seu tempo, neste Estado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu coloco, sobre os seus ombros, o Manto da Graça.
Eu sou a sua Irmã, GEMMA GALGANI.

Com todo o Amor que nós Somos, eu lhes digo até breve.

************

1 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-17-de-outubro-de-2012-autresdimensions-com-

audio
*

2 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-12-de-maio-de-2008-autresdimensions

***

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1653

17 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

Imagem: azulejo de Santa Gemma Galgani na Rua das Flores, em Jerez de la Frontera (município na província
de Cádis, Andaluzia, Espanha)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-17-de-outubro-de-2012-autresdimensions-com-audio
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1653
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-12-de-maio-de-2008-autresdimensions


Eu sou MA ANANDA. Irmãs e Irmãos nesta reunião, eu venho a vocês, enquanto Estrela AL exprimir alguns
elementos que irão na sequência do que eu lhes transmiti, há muitos meses, concernente ao Fogo, o Fogo do
ego e o Fogo do Espírito: a Reversão e a Transformação do Fogo do ego (chamado também, Fogo
Prometéico ou Luciferiano) em Fogo do Espírito (em batismo do Espírito) (ndr: sua intervenção de 11 de julho
de 2011).

E venho continuar, portanto, essa intervenção e venho, portanto, fazê-los viver, além mesmo de minhas
palavras, pelo silêncio, e pela Vibração que pontuará cada frase de minha exposição, concernente ao que
pode suceder na Morada da Paz Suprema.Ao que pode suceder quando vocês se colocam no centro do
Centro, no coração do Coração. Quando o fogo alterado é restituído à sua autenticidade e os faz
experimentar o batismo do Fogo: o Fogo do Amor que é Libertador e que se precipita sobre esta Terra,
doravante, aí onde vocês estão ainda presentes, em um corpo de carne.
Permitamo-nos de início acolhermos uns aos outros, de Coração a Coração, de Canal Mariano a Canal Mariano,
de Espírito a Espírito, e de Onda da Vida à Onda da Vida, sob o abrigo do Manto Azul da Graça.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.....

Eu vou (com minhas palavras e as Vibrações, de minha Presença e de sua Presença) fazê-los apreender a
consciência transmitindo estas palavras, esperando que esses elementos e esses conselhos lhes sejam
proveitosos quando do descarregar do Fogo Micaélico acompanhando o Fogo da Fonte e o Fogo Solar.
Manter-se ali onde está o Absoluto, é manter-se no centro do Centro. Aproximando-se do centro do Centro,
estabelecendo sua presença, ali onde não há nem movimento, nem agitação, nesses instantes privilegiados de
sua vida, encontrando todos os recursos, tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente para esse batismo
do Espírito, do Fogo Micaélico, cujos sinais lhes foram anunciados (e estão onipresentes sobre esta Terra,
doravante) pelo Guia Azul SERETI.

Quando da sobreposição (ou se vocês preferem, da justaposição) de seus corpos, de seus envelopes, sutis e
densos, com seus corpos de Eternidade, como com a Luz, produz-se o que é denominado um Êxtase.
Esse Êxtase desde que haja, eu diria, uma forma de aclimatação a essa novidade, a essas manifestações
(que, para a maioria de vocês, são novas no desenrolar de suas encarnações), vocês constatarão por vocês
mesmos, que mesmo saindo desses momentos, permanece um sentimento de Paz, um sentimento de estar
no lugar certo.
E vocês vão constatar, à medida em que a Passagem da Porta Estreita se realiza, à medida em que a
consciência Unificada abre-se a esse Fogo (independente das manifestações Vibratórias), que se
estabelece, no que vocês são, um sentimento de beatitude e de euforia a nenhum comparável e, sobretudo,
 que é totalmente independente das circunstâncias de suas vidas. É aqui que se encontra a potência do Amor.
É aqui que se encontram a força e a determinação de se fundirem nesse Fogo que vem.

Vocês constatam que se vocês se beneficiam desses instantes e desses momentos, os outros momentos de
suas vidas que, até o presente, implicavam na reação e na reatividade de sua pessoa (quaisquer que sejam as
condições, quaisquer que sejam os espaços em que se desenrolam suas vidas ordinárias), e bem, vocês vão
constatar que esses momentos, mesmo os mais ordinários e que, mesmo, podiam lhes parecer os mais inúteis
(como certas tarefas cotidianas a cumprir), vão se cumprir apesar  de vocês, com um grande desembaraço,
uma grande facilidade, mesmo no decorrer dos momentos de ausência, que não são, de fato, senão a
preparação para a última Unidade e para o Absoluto.

Vocês constatam que há, nesse estado (que os reaproxima de um estado além de qualquer estado), há uma
Paz indizível. O que eu chamei Shantinilaya é completamente vivível, completamente presente, mesmo nas
atividades as mais banais de suas vidas.
Viver Shantinilaya, é não mais ser afetado pela pessoa, pelo papel que vocês desempenham, pelas
funções que vocês ocupam, em qualquer setor de suas vidas.

MA ANANDA MOYI - 17 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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A Paz confere a Paz. A Alegria confere a Alegria. O Amor nutre o Amor.
Aquele que vive e que se aproxima dessa Beatitude Suprema, constata, cada vez mais facilmente, que,
quaisquer que sejam os acontecimentos ocorrendo em sua vida, o fogo do ego não está mais ativo, que as
raivas cada vez mais mal aparecem, que as reações imediatas, habituais, da vida ordinária não estão mais
presentes (ou ainda não implicam mais em atenção ou vigilância de sua parte), efetuando-se de maneira leve,
alegre e serena.

Quando vocês se reaproximam, cada vez mais, do centro do Centro, vocês constatam também que,
quaisquer que sejam as deficiências podendo existir nesse corpo físico, estas são menos dependentes
(viciantes), menos dolorosas e menos afetáveis, como se o que era vivido por esse corpo, o que era vivido por
essa pessoa (nos diferentes momentos de sua vida), se desenrola, efetivamente, em um estado diferente de
sua consciência.
Viver Santinilaya, viver esse retorno do Fogo Micaélico e da FONTE, em vocês, os restitui ao que vocês São, a
esse Absoluto, à FONTE, e é qualquer pessoa, ainda presente sobre esta Terra, que vê sua vida
profundamente transformada.

Vocês não dependem mais dos acontecimentos, vocês não são mais afetados pelos acontecimentos. O
acontecimento é vivido, não é mais evitado. Mas ele é vivido com a mesma equanimidade, com a mesma paz,
qualquer que seja a natureza do acontecimento, qualquer que seja a natureza de suas ocupações.
A sobreposição das diferentes Dimensões e dos diferentes sinais possíveis, durante suas noites, em suas
Comunhões, em suas Fusões, em seus Alinhamentos e suas meditações, os faz descobrir que viver a vida de
uma pessoa não representa mais absolutamente as mesmas dificuldades.
É claro, a Inteligência da Luz e a Graça, o Manto Azul da Graça, estão em obra, mas de maneira cada vez mais
evidente, para vocês. Nesse estado, vocês começam a se sentir vocês mesmos, vocês começam a sentir a
Verdade desse estado.

A Morada da Paz Suprema é nossa Morada, de todos. Somente a pessoa estava isolada, e esse isolamento
toma fim. O último Véu que se rompe lhes dá a viver isso na intimidade de seu coração, mas também em tudo
o que lhes resta a cumprir com a maior facilidade.
O que era pesado lhes parecerá como leve: mesmo se o peso não mudou, o ponto de vista que era o seu, não
é mais o mesmo. Assim, colocar-se, posicionar-se, ali onde está o Absoluto, torna-se uma evidência.
A Beatitude, ou o Êxtase, ou a simples Paz, vai conduzi-los a se reforçarem na Verdade de sua Eternidade.

Shantinilaya não pode ser atingida, nem perturbada, por qualquer acontecimento que seja. Isto não é
uma fuga, mas isto é bem a Verdade do que vocês têm a viver.
Para vocês que vivem (que isso seja antigo ou recente) os mecanismos Vibratórios da consciência, vocês
constatarão muito rápido (reforçando, nisso, o que lhes foi enunciado por minha Irmã SNOW a respeito do
impacto dos elementos sobre seu ambiente de vida, sobre o espaço geográfico onde vocês estão) que
nenhum desses elementos pode alterar a qualidade do ser que vocês São (ndr: suas intervenções de 19 de
agosto e de 1 de setembro de 2012).

O que é alterado é a pessoa. Mas mesmo se a alteração da pessoa é significativa, vocês o veem, vocês o
sabem, vocês o vivem, mas não surge nenhum apego, nenhuma perturbação. Isso já deve atrair sua atenção
sobre o fato de que, radicalmente, seu ponto de vista mudou, nos momentos em que vocês notam que diante
de uma situação inabitual (qualquer que seja o seu teor), vocês não são mais afetados. Vocês agem, mas essa
ação será sempre fácil.
Mesmo um acontecimento difícil não deixará mais lugar a qualquer emoção, a qualquer interrogação, e vocês
constatarão, com alegria, que vocês chegarão a manter Shantinilaya, o Êxtase, a Beatitude ou a Paz, de
maneira cada vez mais simples (sem mesmo ter necessidade de se alinhar ou de meditar), traduzindo, assim, a
interpenetração Dimensional, a sobreposição e a justaposição da consciência limitada com a consciência
ilimitada e talvez com o Absoluto de Shantinilaya.

É aqui que reside, eu diria, não o combate, mas uma espécie de desafio, para vocês, que vai consistir
(observando esses mecanismos e, sobretudo, vivendo-os) em definitivamente fazê-los instalarem-se em
Shantinilaya.
Vocês constatarão então, aí nesse momento, que tudo o que a pessoa vive não é de modo algum impedido,
mesmo nos momentos em que a Luz os chama de maneira intensa e em que a Luz os chama ao repouso e à
imobilidade.
Além desses momentos precisos, vocês verão suas vidas desenrolarem-se. Mas, é claro, muitas coisas terão
mudado, além mesmo do desaparecimento de tudo o que está ligado à pessoa, do desaparecimento do
mental, das emoções, da manutenção da Paz. Mesmo quando a pessoa está ativa, vocês constatarão também
que muitos elementos desse corpo e dessa fisiologia corporal mudam.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
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A reversão do Fogo, a passagem da Porta Estreita e a retificação do eixo ATRAÇÃO/VISÃO, fazem
com que a quantidade de Luz, de vitalidade, que está disponível, seja muito amplamente aumentada
em relação ao que era seu normal.
É claro, isso pode se traduzir por dores de reajustamento, às vezes muito intensas, sobre as Portas
ATRAÇÃO e VISÃO.  Mas vocês constatam que vocês podem manter o mesmo humor qualquer que seja o
incômodo. E vocês constatarão também que suas necessidades ditas fisiológicas (que isso seja no sono, na
alimentação, no repouso) tornam-se cada vez mais limitadas, restringem-se cada vez mais. Isso é normal.
Aquele que está Liberado ou que, em todo caso, se dirige para Shantinilaya (mesmo que apenas vivendo as
primícias), vai constatar, agora, que o conjunto das necessidades fisiológicas se modificam intensamente.
Então, é claro, alguns de vocês têm necessidade de dormir muito ainda, e outros já não dormem mais (ou muito
pouco). Isso faz parte do ajustamento normal aos seus corpos de Eternidade, ao Absoluto ou à Última Unidade,
ou à Infinita Presença.

Uma vez que, quando vocês se colocam ali onde vocês São, em Verdade, de toda Eternidade, vocês não
podem mais serem afetados pelas contingências da Ilusão, das resistências. Vocês não são mais concernidos
a isso.
As necessidades de alimentação diminuem fortemente e, aliás, vocês o constatarão por vocês mesmos, se
vocês persistem em comer na proporção de seus critérios habituais e anteriores, vocês serão afetados.
Vocês constatarão, aliás, que seu estado de vitalidade depende muito menos de sua alimentação e
muito mais de sua capacidade para viver momentos de Paz.

Vocês constatarão, também, como o disse minha Irmã SNOW, que asmanifestações elementares, no
nível dos Triângulos da cabeça, os informarão sobre o que é necessário, para vocês, como elemento. E
vocês constatarão que esse elemento os alimenta, a partir do instante em que vocês lhes atribuem a atenção
necessária, pelo chamado da Vibração no nível dos Triângulos elementares.

Tudo isso vai concorrer para modificar, profundamente, mesmo aí onde vocês ainda estão, os mecanismos de
funcionamento desse corpo, de sua consciência, de seus aspectos os mais sutis como os mais elevados.
Bem além do chamado da Luz, trata-se agora, de algum modo, de uma integração ainda mais acentuada, mais
importante, da Luz Vibral. E essa integração os conduz a manifestar (mesmo na vida mais comum e em suas
atividades as mais tediosas, até agora) a manutenção desse estado de Paz, a manutenção dessa Serenidade.

Vocês constatarão que Shantinilaya (para aqueles que o vivem) ou a Alegria (para aqueles que estabeleceram
sua Unidade), se tornará cada vez mais evidente, independentemente de qualquer circunstância.

Isso aliviará suas vidas, isso os aliviará, e isso os tornará cada vez mais permeáveis e Transparentes. Se
vocês aí acrescentam o que disse minha Irmã TERESA (a Humildade e a Simplicidade), então, suas vidas
(quaisquer que sejam as circunstâncias) se tornarão totalmente diferentes (ndr:sua intervenção de 15 de
outubro de 2012).

Que um acontecimento feliz ou infeliz ou dramático ocorra, isto, de algum modo, não afetará mais de modo
algum a Shantinilaya que vocês São
Isto se desenrola sobre um período extremamente breve: é uma nova aclimatação à densidade da Luz, à
Liberação da Terra e, sobretudo, ao Fogo Micaélico.
As manifestações celestes, em números cada vez maiores, não lhes colocarão nenhum problema.

Os movimentos da Terra, das Águas e do Ar (onde quer que vocês estejam), não acarretarão, em vocês,
nenhuma desordem, uma vez que vocês reconhecerão, através de algumas formas de violência aparentes dos
elementos, a restituição da Luz, o retorno do Fogo original, do Fogo do Amor. Tornar-se-á cada vez mais
fácil ver além da aparência e de viver o que seu Coração lhes dá a ver e não o que seus olhos lhes mostram.

Shantinilaya, a Morada da Paz Suprema, ou a Alegria, são os elementos que vão alimentá-los. Os outros
alimentos se tornarão cada vez mais caducos e obsoletos.Vocês terão prazer em se alimentar dessa Paz,
dessa Luz. Vocês se imergirão com tanta alegria que vocês constatarão seus efeitos em sua vida ordinária,
nos momentos em que, muito logicamente, o mental tenderá a tomar parte diante das interrogações em relação
aos elementos e aos acontecimentos desta Terra.

Vocês constatarão que, muito facilmente, vocês conseguirão, de algum modo, provocar um curto-circuito
nessas interrogações, mesmo nos medos e nas angústias, devido mesmo à presença dessa Paz Suprema.
Nesses momentos, vocês compreenderão também que não há melhor maneira de ajudar as Irmãs e os Irmãos
(aqueles que estarão nas reações da pessoa, no sofrimento) a não ser estar nesse estado para trazer um
bálsamo, bem mais do que a simples compaixão. Por que nesses momentos, vocês serão realmente eficazes,
sem nenhum anseio, sobre o conjunto do planeta.
Por que o que será possível ver, ultrapassa e ultrapassará, largamente, a ação dos Cavaleiros do
Apocalise.

Vocês não serão afetados pelas convulsões das lagartas, pelas convulsões da Ilusão deste mundo, mas bem
mais crescidos pela ação da Luz e pela ação dessa Paz Suprema, em vocês. É aí que vocês deverão fazer
escolhas.
A diferença da vida entre aquele que está submetido à pessoa, e aquele que está aberto à Morada da Paz
Suprema, se tornará cada vez mais evidente.
Aqueles que, até o presente, podiam zombar de seus estados, de suas ausências, de suas perdas de
memória, ou de seu lado fora da vida ordinária, vão ter de se render à evidência, à medida dos dias e das
semanas que chegam.
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Uma vez que, independentemente mesmo de seus tormentos, de suas dores, de seu Choque, eles começarão
a perceber, apesar deles, a Luz que emana de vocês. E aí, encontra-se o bálsamo: dando-lhes a ver que,
quaisquer que sejam as aparências, e permanecendo na Morada da Paz Suprema, então, isso será,
para eles, uma Luz na noite. Isso será, para eles, o momento de se colocar, talvez,  as boas questões, e de
se abrir à Graça, antes do que serem afetados por esse efêmero que é queimado pelo Fogo do Amor.

Observem-se. Olhem, simplesmente, como o conjunto de seus funcionamentos já estão modificados, e como
essas modificações vão se multiplicar.
Quando nós lhes afirmamos que a Luz pode tudo, e que a Luz É Tudo, vocês poderão constatá-lo de maneira
cada vez mais evidente, sobre este mundo.
Se vocês deixam a Paz crescer em vocês, se vocês não resistem, e não se opõem ao que pode se desenrolar
em vocês (como entre vocês, como sobre a Terra), então, vocês penetrarão de Coração plenamente aberto
em sua Eternidade. Vocês perceberão claramente os apoios e os resultados do que se desenrola, sem ter
necessidade de qualquer simbolismo, sem ter necessidade de qualquer interpretação.

Uma vez que, lembrem-se, os sinais do Céu e da Terra vão se tornar visíveis, onde quer que vocês estejam.
As notícias estarão em vocês, elas não estarão em suas telas diversas e variadas. Vocês não terão de buscá-
las, ou de vivê-las, somente, em meditação ou em Alinhamento, mas isso se tornará seu cotidiano.
E, no mesmo cotidiano, há vocês, que se aproximarão ou que estarão estabelecidos na Morada da Paz
Suprema, e há os Irmãos e as Irmãs que, por negação, por Choque, por medo, se colocarão em estados
diametralmente opostos à Paz.

Lembrem-se que é aí, que sua qualidade de Ser, que sua capacidade, justamente, de não mais ser afetado
pelos transbordamentos emocionais, mentais, e existenciais, sua capacidade para manter a Paz (que se
manterá, aliás, cada vez mais facilmente, ela própria, em vocês) fará de vocês os Libertadores da Terra.
Lembrem-se que quanto mais vocês deixam a Graça trabalhar, mais vocês deixam a Paz aparecer,
mais vocês deixam o Êxtase se viver (sem procurar desencadeá-lo, simplesmente estando presente
em você mesmo), mais vocês constatarão os efeitos sobre seu ambiente.
E isto, de maneira cada vez mais ampla: não unicamente sobre seus próximos, mas sobre a própria natureza,
sobre os próprios acontecimentos. Sem nada projetar, sem nada pedir, sem nada desejar, a Graça os colocará
face à sua evidência. Ela os colocará face à alegria.

Essa alegria que se acrescenta, não das modificações maiores das aparências, mas do fato de que essas
modificações maiores das aparências se acompanham da revelação, cada vez mais nítida e precisa, do que se
situa, justamente, além das aparências.

Sejam indulgentes, nesses momentos, por que, mesmo entre aqueles de seus Irmãos e Irmãs que estão mais
próximos, há quem tenha outros sonhos, outras projeções, outros ideais, do que aqueles  que chegam.
É claro, eles não têm os meios, ainda, sozinhos, de viver e de realizar o que vocês realizaram, mas isso é
chamado a fazê-los viver a mesma coisa que vocês, mesmo no último momento, pois o Retorno da Luz é para
todos: ele não é para alguns seres, somente, que teriam realizado uma ascese ou um trabalho espiritual, mas é
o conjunto da humanidade, o conjunto do Sistema Solar, o conjunto dos planetas, que vive isso, agora.

Os momentos estão muito próximos. O Fogo Micaélico se descarrega, neste mesmo momento. O Fogo
Solar vai acompanhá-lo, assim como o Fogo da Terra. Tudo isso são exultações de alegria. Há apenas o olhar
separado e dividido que chamará isso de drama ou de colapso. Não há nenhum colapso. Trata-se de uma
Elevação, de um Retorno à Verdade, e da Verdade.
Mas, é claro, aqueles que não têm a possibilidade, no momento, de ver e perceber isso, vocês bem duvidam
que eles não poderão estar senão nessa alienação, às vezes, no pânico e no medo.

Eles não sabem que, no Centro deles mesmos, há todos os recursos, que no Centro deles mesmos, há o
Amor que vem apagar o pânico e transcender qualquer medo.
Vocês que têm a chance de estabelecer as Comunhões (entre vocês, conosco), que vivem o Canal Mariano, o
Manto Azul da Graça, ou a Onda da Vida, vocês têm algumas respirações de avanço.
Aproveitem essas respirações de avanço para, sempre, se colocarem ali onde está o Absoluto: no centro do
Centro, no coração do Coração. E vocês terão a surpresa de constatar que isso não é uma perda de tempo,
nem mesmo, propriamente dito, uma meditação, e não mais somente um Alinhamento, mas, bem mais, a
própria fonte da Consciência, a própria fonte da Paz, a própria fonte da Liberação deste mundo.

Fazendo essa observação, se tornará cada vez mais fácil não reagir ao medo, não deixar a pessoa retomar o
controle, em seus desvarios, e no (o que é muito lógico) desaparecimento aparente da vida. Mas o que vem
não é o desaparecimento da vida, mas sim o aparecimento da verdadeira Vida.
E vocês dizem que muitos Irmãos e Irmãs não conhecem nada dessa verdadeira Vida. Eles leram talvez, eles
talvez aderiram, mas eles não têm a experiência, a vivência que vocês têm. E nessa vivência que vocês têm,
qualquer que seja sua importância (que exista simplesmente, em vocês, um estremecimento de uma das
Coroas, que exista, em vocês, o despertar da Kundalini, ou que a Onda da Vida tenha desenvolvido
completamente o Coração Ascensional), o resultado será o mesmo: vocês observarão, de maneira cada vez
mais evidente, que tudo está aí.

E que, no centro do Centro, há todos os recursos necessários a esse corpo, ainda presente, para viver o que
há para viver. E, sobretudo, para alimentar, dessa Luz, o conjunto da humanidade, não como um anseio, não
como a expressão de uma compaixão, não como a manifestação de um carisma, mas sim como um estado
natural. Onde não há mais de se colocar a questão de uma ação justa, onde não há mais de se colocar a
questão do que há para fazer, por que nesse momento, vocês viverão que o fato de Ser é a melhor coisa a
fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da



fazer e que nenhuma ação de sua pessoa poderá substituir esse estado de Ser particular: aquele da Morada da
Paz Suprema.

Então, estejam atentos. Não de maneira obsessiva, mas, simplesmente, constatem diretamente o efeito que
proporcionam seus Alinhamentos. Os contatos com MIGUEL e MARIA  (ou com algumas de nós, ou alguns
dos Anciãos, ou dos Arcanjos) dar-lhes-ão  a alimentá-los dessa Paz. Da mesma maneira que seus Irmãos e
suas Irmãs se alimentarão de vocês: não de sua energia, não de sua pessoa, mas da Luz que emana de vocês,
quando vocês se tornam Transparentes. Vocês vão descobrir a realidade da Transparência. Vocês vão
descobrir que, mesmo um elemento tempestuoso, mesmo um Fogo, não os queimará, não os desestabilizará.

Então, é claro, estas palavras, para o momento, podem lhes parecer quiméricas, se vocês não o viveram. Por
que eu sei pertinentemente que, neste país em que vocês estão, as coisas não são aparentes, ainda. Mas em
muitos países sobre esta Terra, sobre alguns continentes, as modificações em curso, da Terra, são não
somente evidentes, mas traduzem também essa abertura da consciência, e essa reaproximação (de cada vez
mais numerosos, Irmãos e Irmãs) desse estado de Paz, dessa Morada da Paz Suprema.
Muitos seres, de outros continentes, realizam isso com uma acuidade, e com um sentimento de comoção,
muito lógicos. Por que quando um Irmão e uma Irmã se apercebem (qualquer que seja a dureza do que é para
viver, em qualquer domínio que seja) que aproximando-se do Coração, e vivendo o que seria apenas uma parte
desse coração do Coração, bem, as reações habituais não estão mais. Que os humores habituais, em relação
ao que se desenrola, não estão mais, não mais.

O que está envolvido, é, efetivamente, a Ascensão (ou Translação Dimensional). Ela lhes dá a viver, já, o
que nós lhes exprimimos a respeito de seus contatos e as manifestações desse corpo, que pode adormecer,
manifestar dores. E vocês constatam que, quando vocês estão na Morada da Paz Suprema, o que quer que
manifeste esse corpo, agradável como desagradável, vocês não são concernidos. Há realmente uma
deslocalização de sua Consciência, que vai se tornar cada vez mais flagrante.
E é, justamente, essa capacidade de deslocalização que fará, de vocês, seres, neste tempo, plenamente
encarnados, plenamente enraizados, plenamente Despertos e plenamente Liberados. Tudo isso vai permitir a
instalação, além do Canal Mariano coletivo, de MIGUEL, em totalidade, sobre esta Terra.

A influência do Sol, a influência do Céu e das radiâncias da Terra, também, vão se tornar cada vez mais
flagrantes. Vocês constatarão, também, fora de seus Alinhamentos, e fora dos horários (às vezes habituais,
segundo as regiões em que vocês estão, desta Terra), que  a Luz se manifesta para vocês, que isso seja pela
Coroa Radiante da cabeça, do Coração, pela Onda da Vida, o Canal Mariano, ou qualquer outra manifestação
Vibratória,  isso vai ocorrer mesmo independente de seus estados Interiores de Alinhamento e de meditação.

E vocês constatarão, nesses momentos em que isso ocorrer, que vocês encontram, instantaneamente, uma
força e um humor que não tem nada a ver com a vitalidade que havia cinco minutos antes, e o humor no qual
vocês eram afetados cinco minutos antes. O potencial resolutivo da Luz lhes aparecerá cada vez mais límpido.
Não como um desejo, projetando a Luz, mas simplesmente, acolhendo sempre mais Luz.  

Nesses momentos, também, vocês poderão constatar que suas necessidades (que elas sejam de
alimento ou de qualquer outra coisa) desaparecem. Não se alarmem: é natural. E isso corresponde a
esta nova fase, esta Última Fase que se desenrola a partir de alguns dias a vir, como lhes
enunciou SERETI.
Os sinais, em vocês, vão se tornar mais importantes, assim como, os sinais exteriores sobre este mundo.
Vocês constatarão que há uma correlação entre, por exemplo, o desencadeamento de uma tempestade, aí
onde vocês estão, e a ativação do triângulo do AR.
Vocês constatarão que se a Terra treme, aí onde vocês estão, o Triângulo da TERRA treme também, em
vocês.
E qualquer que seja a manifestação do elemento, vocês receberão a Luz diretamente, e não pelas
aparências.

Tudo isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, e portanto clarear, totalmente, o que vocês eram ainda
anteriormente.  Lembrem-se de que não há nada a fazer. Lembrem-se de que há somente de Ser, de algum
modo, uma testemunha e um observador. Até o momento em que vocês contatarão que não há mesmo
mais necessidade desse testemunho e desse observador, por que vocês São e tornam-se, vocês
mesmos, a Morada da Paz Suprema.
E nada do que pode ser ligado à pessoa, como nada do que pode ser ligado a este mundo, e sua
transformação, pode alterar a Morada da Paz Suprema. A Liberação está exatamente aqui. A Ascensão (ou
Translação Dimensional) está, também, exatamente, aqui.

Tudo isto é, de algum modo, sua última preparação. Ela vai lhes trazer, para alguns de vocês que esperam
uma prova mais evidente, a evidência dessa prova.
Então, vocês se aliviarão. Vocês constatarão que seu mental poderá cada vez menos dar voltas, e levá-los às
coisas estéreis, ou aos questionamentos. Vocês constatarão que a Beatitude e a Paz crescem cada vez mais,
e que se torna muito fácil, sem mesmo aí pensar, estabelecerem-se em Shantinilaya, ou em todo caso, em sua
Presença.
Lembrem-se de que, de seu estado de Presença, ou da Morada da Paz Suprema, decorrem todos os
alimentos para conduzir bem o que vocês têm a conduzir, seja no ordinário da vida como na Eternidade (que se
fusiona, de algum modo, sobre este mundo, com seu efêmero).

Somente, aquele cujo ponto de vista está inscrito apenas no efêmero, que não está ainda instalado em sua
Eternidade, poderá viver isso de maneira dramática. Mas o que vive de maneira dramática não é senão a
pessoa.
Ora, é, justamente, para muitos Irmãos e Irmãs que ainda dormem, a ocasião de viver esse Choque benéfico.
E de se Despertar, através desse abalo, de seu adormecimento, e de abrir-se à Paz (como vocês o fizeram
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algum tempo antes, alguns anos antes).

Não julguem nenhuma circunstância, isso vocês o sabem. Tomem a força ali onde ela está: na Luz. Tomem a
segurança ali onde ela está: na Luz. E vão em Paz. A Paz estará ao alcance da mão, ao alcance da consciência,
à sua disposição (quaisquer que sejam as condições Elementares, quaisquer que sejam as condições de seu
ambiente, quaisquer que sejam as condições de seu país, ou da região em que vocês estão).

É, muito exatamente, os elementos que lhes foram dados pelos Anciãos, ainda ontem (ndr: intervenções de UM
AMIGO e de IRMÃO K de 16 de outubro de 2012), concernente a esta Ascensão. Somente a pessoa
considera que isto é penoso. Somente a lagarta tem medo de sua transformação. A Borboleta não.
Tudo isto se desvela no Interior de sua Consciência. Mesmo se o mundo, no momento, pode lhes dar o
sentimento, exatamente oposto, de sua desagregação, de sua destruição, de tudo o que criou e fundou as
sociedades humanas. Mas eu os lembro que as sociedades são apenas um meio de se preservar, de
se proteger, uma vez que o sentimento de pertencimento a um grupo é maior, para o ser humano
confinado. Há sempre necessidade, lembrem-se, de se referir a uma identidade, que ela seja familiar,
profissional ou social. Tudo isso vai voar em cacos, substituído pela Paz, para aquele que a aceita.

Instalemo-nos, também, um momento, através do silêncio de minhas palavras e através de sua Presença, e
juntos, nesta Paz. E em seguida, se tenho tempo e a ocasião, nós veremos se vocês têm algo de
complementar a me perguntar, em relação a esses mecanismos da consciência, que se desenrolam desde
agora. Mas antes disso, deixemos Ser o que É.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......
Irmãs e Irmãos em Humanidade, eu os escuto agora, se contudo, existem questões.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Nós não temos questionamentos, nós lhe agradecemos.
Eu rendo Graças ao seu acolhimento e à sua Presença. Permitam-me oferecer-lhes minhas bênçãos.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

.....Compartilhamento do Dom da Graça.......

Até logo.

*****

Mensagem da amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1652

17 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

Versão para o português: Ligia Borges
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************
ÁUDIO mp3

 http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos de Luz e Sementes de Estrelas, Libertadores da Terra, comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho, neste dia, dar-lhes uma série de elementos referentes à Terra, referentes ao que vocês são e ao
desenrolar da minha vinda.

Esta etapa da minha vinda irá se traduzir, sobre a Terra como em vocês, pelo despertar de KI-RIS-TI.
O Fogo da minha Presença, no seu canal, a partir desta noite, no seu Alinhamento, e durante quinze dias do

seu tempo, virá substituir ou se sobrepor à presença das Estrelas e dos Anciãos (que lhes são habituais) a fim
de colocar o Fogo do Amor e da Verdade.

Restituindo-os à sua Eternidade, perceptível neste corpo, enquanto KI-RIS-TI Filhos Ardentes do Sol,
reencontrando o seu ardor, reencontrando a sua confiança, reencontrando a Eternidade.

***

Minha vinda no Céu (no seu Céu como naquele do Sol) traduz-se pela minha chegada, no Céu de vocês.
Vindo marcar, com o ferro quente da Beatitude, o seu Coração.

Vindo atapetar, pela Radiação do Ultravioleta, o Canal Mariano (individual e coletivo), favorecendo a Fusão da
Nova Aliança (nova Tri-Unidade na Unidade).
Atualizando, em vocês, o Fogo da Verdade.

Levando-os a descobrir a potência de CRISTO / MIGUEL, nascendo no seu Templo Interior.

MIGUEL - 17 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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***

Eu serei, durante este período de quinze dias (ndr: de 17 a 31 de outubro), a Espada que vem cortar, a Espada
que vem revelar (se isso ainda não ocorreu) as últimas camadas isolantes deste sistema e do seu Coração.

Vindo realizar ou completar a ação do SENHOR METATRON, no seu Coração, abrindo o pericárdio.
Forrando o Canal Mariano do meu Fogo.

Levando-os a sobrepor a antiga vida e a Nova Vida, a antiga Terra e a nova Terra.
Alguns de vocês irão descobrir, durante este Fogo, o sentido da sua Presença, a origem da sua Linhagem, a
sua Origem Estelar, a visão cada vez mais clara das interações Dimensionais atuando, em vocês, como sobre

a Terra.
Eu venho dar o último toque no antigo, permitindo ao Anjo da Presença (Arcanjo URIEL) concluir a sua tarefa e
a sua obra, em vocês e sobre a Terra, levando-os a viver (se isso já não ocorreu) a Paz e o Fogo, o Amor e a

Verdade.
A cada Alinhamento coletivo, eu vou acrescentar, todos os dias, a minha potência e a minha irradiação no Canal

Mariano coletivo, trazendo-lhes a leveza e a facilitação para desenvolver o Coração Ascensional, abrindo-os
para a percepção (clara e consciente e lúcida) da Eternidade, para a Terra como em vocês (ndr: Alinhamento

das 19 horas (hora francesa), apresentado, em particular, na coluna “Protocolos prioritários” (1)).
Os sinais eloquentes, anunciados desde muito tempo, irão se exibir sob os seus olhos, mas, sobretudo, serão

vividos no seu coração, em um Fogo a nada parecido.
A Eternidade se estabelece.

A Eternidade se instala neste corpo planetário como neste corpo efêmero veículo do efêmero, Templo da
Eternidade.

***

Eu os convido então a chamar por mim, durante o Alinhamento coletivo, a fim de viver a Presença, a Radiância
e a Radiância do Sol, do Logos Solar, de CRISTO MIGUEL.

Tornando-se, vocês mesmos, os Filhos Ardentes do Sol, nos seus corpos de Eternidade respectivos e
revelados.

O reino da limitação, depois da sua desconstrução, deve ver, agora, chegar o seu desaparecimento total.
A eliminação, pelos Guias Azuis de Sírius, das últimas Linhas de Predação da Terra, permite à ressonância

cristalina do núcleo da Terra se estabelecer na superfície desta Terra cujo volume vai mudar.
Os sinais planetários e solares, os sinais dos seus centros e rodas de energia, serão marcados pelo meu

Fogo, aquele da Verdade e da Espada que corta.

***

Vocês são convidados (onde estiverem, onde vocês estiverem na descoberta da sua Eternidade) a
conectarem-se, pela Vibração, pela Luz e pelo Coração, uns aos outros.

O conjunto da sua Presença, unida, reunida à minha Presença, no Fogo da Liberdade.
O tempo da renovação, o tempo da nova Terra, chegou.

A Ascensão da Terra (tendo respondido “sim” ao seu impulso, e ao impulso do Sol e d’A FONTE) torna
possível o desenrolar que está em curso.

Ver com o Coração, na Consciência Unificada ou na revelação do Absoluto, far-se-á com evidência e força.

***

Eu os convido então aos nossos encontros a fim de preparar o caminho e o terreno para a ação do Anjo
URIEL, vindo completar o impulso Metatrônico efetuado na Porta KI-RIS-TI.

Estejam Presentes, com convicção, com Amor, e com Humildade, a este Fogo do Logos Solar.
Minha Presença, nos seus céus, tornar-se-á cada vez mais eloquente e surpreendente, vindo romper o que
resta de camadas isolantes na Terra, permitindo o fim da falsificação ligada às forças de confinamento, e se

traduzindo pela inclinação do eixo terrestre retornado ao seu normal.
Uma faixa da vida desaparece, enquanto aparece, simultaneamente, uma outra faixa de frequência de Vida:

Livre, Autônoma, Luminosa.
Eu os convido então a me chamar, durante o Alinhamento coletivo, a fim de estabilizarmos, juntos, a Vibração

KI-RIS-TI (Porta das costas), entrando em ressonância com a Porta Estreita, com o Coração e com a sua
Irradiação enquanto Filhos Ardentes do Sol.



***

Vocês são então convidados a Viver.
Vocês são então convidados à Alegria.

O Coração, e o conjunto das suas estruturas Vibratórias, vivem e irão viver uma amplificação a nada parecido,
ressoando, em vocês, e trazendo a Paz.

Eu não vim Chamá-los: esse é o papel de MARIA ou de uma das Estrelas ou de um dos Anciãos.
Eu vim forjá-los, na sua Eternidade, pelo Fogo do Amor e da Verdade.

Neste espaço e neste lugar, precisamente entre a Nova Terra e a Antiga Terra, eu faço propagar o Fogo, e eu
chamo os Quatro Querubim ou Hayoth Ha Kodesh, vindo revelar-lhes a sua natureza, ígnea e infinita

(introduzindo e antecedendo nossas quatorze reuniões a acontecer todas as noites, às 19 horas (hora
francesa), neste país), um após o outro: Cavaleiro do Ar, Cavaleiro da Água, Cavaleiro da Terra, Cavaleiro do

Fogo, reunindo o Éter, agora.

***

Eu saúdo, em vocês, enfim, a bravura e a coragem de vocês estarem voltados para a Verdade, de terem
ousado Ser além de todo parecer e de toda ilusão.

Eu sou MIGUEL, Arcanjo, vindo em vocês (portador do Fogo Solar, da Radiação Ultravioleta), para a Revelação
Terminal.

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Nós rendemos a vocês na Alegria e na Paz.

Eu irei permanecer em vocês, completando assim a Liberação deste mundo da influência de predação do
arconte Yaldébaoth.

Filhos Ardentes do Sol, estabeleçam-se.
Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.

Eu abençoo, em vocês, o Fogo da Luz. 

Até logo, e até as 19 horas, todos os dias, durante 14 dias. 

************

NDR 1
Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) permitirá deduzir o seu horário local.

NDR 2
PORTA KI-RIS-TI das costas: entre as omoplatas, à meia altura (sob a 5ª vértebra dorsal). Raiz do chakra do

Coração.

  
***

http://1.bp.blogspot.com/-LIams2YqXug/UXdjI_PsplI/AAAAAAAABNs/LE4b9Wqlybo/s1600/bibli_316+02.09.2012+RAM3.JPG
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html


1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/... 

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1650

17 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1650
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou SNOW, e eu saúdo meus Irmãos e Irmãs da Terra.
Eu venho, pelo fato da minha experiência encarnada, dar-lhes os elementos que podem, durante este período,

permitir-lhes melhor viver os Elementos.
Desde pouco tempo, eu lhes falei dos Cavaleiros e dos seus efeitos sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 19

de julho de 2012) (1).
 Outras Irmãs falaram da sua cabeça, e dos Elementos que ali se exprimem, no nível de diferentes partes da

sua cabeça (ndr: no que se refere ao apelo dos Elementos e do local dos Triângulos da cabeça, ver em
particular a intervenção de SNOW de 1º de setembro de 2012) (2).

Eu lhes falei também, é claro, da natureza.
Eu vou expressar, segundo as minhas palavras, o que são os Quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros, os

Quatro Elementos da Terra dos quais nós somos constituídos, neste corpo, e que são então oriundos da Terra.

***

Quando os Elementos da Terra se modificam, os elementos do homem modificam-se também.
E é precisamente o que está prestes a acontecer.

O Grande Espírito está chegando, para vocês, na velocidade de um cavalo galopando.
Esse Grande Espírito é levado, apoiado, e servido pelos Quatro Elementos, reunidos pelo Quinto.

A ação dos Elementos é visível para vocês, sobre a Terra, segundo os locais onde vocês ali vivem.
Os Elementos, à sua maneira, levam ao Despertar.

Eles vêm Cantar nos seus ouvidos.
Eles vêm Cantar no seu corpo.

Eles vêm Trabalhar.

SNOW - 18 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-F4PmqGOhRSw/UIPSeJZTwqI/AAAAAAAAGJw/rJar6vw5FYw/s1600/000Snow18.10.2012.jpg


Viver os Elementos é beneficiar-se dos seus efeitos, além do que lhes disseram as minhas Irmãs e alguns
Anciãos, referente à relação que existe entre os Elementos e o que é nomeado as Linhagens Celestes.

***

Os Elementos agem em vocês: eles os chamam e eles pedem, a vocês, também, para chamá-los.
Chamar um Elemento é simples, isso não pede um ritual complexo.

Do mesmo modo que vocês podem viver Comunhões com uma das Estrelas, como com os Anciãos ou os
Arcanjos, vocês podem também, doravante, perceber e distinguir, em vocês, os Elementos, quando eles

chamam vocês, e também quando vocês os chamam.
A primeira sensação de um Elemento chamando vocês situa-se diretamente na parte mais alta do seu corpo,

nos setores que vocês nomeiam a Coroa Radiante da cabeça.
Um Elemento, dois Elementos, três Elementos, os quatro Elementos (o que é mais raro) podem agora chamá-

los, ao mesmo tempo.
Isso irá se refletir, em vocês, por sensação no local específico do impacto do Elemento, sobre a sua cabeça.

Alguns de vocês começam a sentir dois, e por vezes três, ao mesmo tempo.
Quando os Quatro Elementos se casam em vocês, primeiro na sua cabeça, então, o Quinto Elemento poderá,

ele também, chamá-los.
E esse Quinto Elemento, ele penetra especificamente no ponto mais alto do seu corpo, pelo que vocês

denominam o Ponto ER, no centro da sua cabeça.

***

Os Elementos são aqueles, também, que realizam o desenvolvimento do seu Coração Eterno – que vocês
podem facilitar pelos meios que lhes foram dados (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento

do Coração Ascensional”) (3).
E depois, vocês têm, vocês mesmos, nos seus momentos, quaisquer que sejam, a possibilidade de chamar

também um dos Elementos, ou vários dos Elementos.
Simplesmente: do mesmo modo que vocês Comungam com os seus Irmãos e suas Irmãs, despertos sobre a

Terra (como conosco), basta simplesmente nomear o Elemento.
Não vale a pena sinalizar com a boca o seu nome (segundo uma tradição, ou segundo uma Vibração): o
simples pensamento do Elemento é suficiente, doravante, para mobilizá-lo e, portanto, para chamá-lo.

Vocês irão notar que vocês ficam mais à vontade com alguns Elementos, mais do que com outros.
Chamem primeiramente os Elementos com os quais vocês ficam mais à vontade.

Na maioria das vezes, são aqueles que se manifestaram, em vocês, primeiramente.
Vocês irão constatar que, quando vocês tiverem chamado um Elemento, ou um Elemento chamar vocês, e

quando eles se combinarem, em dois ou três, a sua consciência não é mais a mesma.
Acontecem coisas incomuns.

Que podem revelar, também, pela Visão mais Interior e profunda (e isso foi dito), as suas Origens, as suas
Linhagens.

O que eu vou abordar não é isso, mas, muito mais, o aspecto de Transformação dos Elementos, em vocês.

***

Quando o Fogo chama vocês, o Triângulo do FOGO torna-se sensível.
E, naquele momento, o Fogo, que é agora esse Fogo Micaélico, vem, literalmente, no seu corpo, comprimir

algumas Portas: ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: a localização precisa dessas Portas é indicada na coluna
“protocolos a praticar / Yoga da Eternidade: Integração de Passagens”) (3).

Vindo insuflar, em vocês, as qualidades do que vocês São quando vocês não estão em um corpo da carne e
da Terra.

Dessa maneira, tornam-se sensíveis as Portas os órgãos fígado (ndr: Porta VISÃO) e baço (ndr: Porta
ATRAÇÃO).

Quando o Triângulo da TERRA, e quando o Elemento Terra chama vocês (ou quando vocês o chamam), então,
a parte inferior da coluna vertebral responde.

Quando o Ar chama vocês, o lado esquerdo do peito responde.
E quando a Água os chama, o lado direito do peito responde a vocês.

E vocês constatam, então, que há um entrelaçamento que ocorre (vocês diriam, em sua linguagem: uma
alquimia) entre um Elemento Celeste e um elemento Interior deste corpo de carne, vindo complementar-se,

realizando uma união entre os Elementos que acompanham o Grande Espírito e os elementos da Terra do seu



corpo, que estavam (como vocês o sabem) limitados.

***

Vai ser preciso perceber, e viver, o efeito dos Elementos em vocês.
E não somente na Coroa da cabeça, mas, muito mais, no conjunto do corpo.

Vocês irão observar, por vocês mesmos, que quando os Elementos se combinam dois a dois, eles se
combinam inicialmente nos Elementos complementares: o Fogo com a Terra, o Ar com a Água.

Desta combinação resulta o que acontece no seu Coração, que se abre ao Grande Espírito como nunca, e que
vem transportá-los no que ele É.

Vocês se tornam, então, semelhantes ao Grande Espírito, sem limites, sem restrições, simplesmente,
apoiando-os e guiando-os no que está mais próximo de vocês: os Elementos.

***

Deste modo, então, quando vocês tiverem vivenciado o Apelo dos Elementos (ou se vocês decidirem chamá-
los vocês mesmos), vocês irão constatar, facilmente, que o seu corpo vive os efeitos: ou no nível do abdome,

ou no nível do peito, ou na parte inferior das costas e no que corresponde à pelve.
Quando os Quatro Elementos tiverem ressoado em vocês, por pares, depois em trio, e finalmente os quatro,

então, vocês irão saber que o Trabalho dos Elementos termina em vocês.
Muitas coisas estarão mais claras.

Muitas coisas irão transformar o que vocês são em algo muito mais claro, eu diria, até mesmo, muito mais
aprimorado, mais de acordo com os Elementos da Terra, e mesmo com os Cavaleiros.

O conjunto dos Elementos os faz realizar as passagens de limiar.
Essas passagens de limiar foram comunicadas a vocês por um dos Anciãos (ndr: intervenção de SRI

AUROBINDO de 04 de outubro de 2012) (4).
Não importa, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que um dos Elementos que se expresse na sua cabeça,

revele-se no seu corpo segundo as regras que eu lhes dei.

***

Quando os Quatro Elementos se reunirem, para vocês, antes de se reunir para a Terra, vocês irão viver algo
diferente.

De maneira muito mais evidente, até mesmo, do que a sensação do centro da cabeça, ou dos Triângulos dos
Elementos, vocês irão constatar que o seu corpo se põe em ressonância.

Então, em três zonas privilegiadas: na parte inferior das costas e na pelve, na zona superior do abdome, e na
zona torácica.

Naquele momento, os Elementos favorecem, de maneira muito mais potente, o Coração aberto ao Grande
Espírito.

Quando o Coração está aberto ao Grande Espírito, isso não é mais somente o Fogo do Coração, mas, muito
mais, a integração de todos os componentes dos Elementos desta Terra, em vocês.

***

Os Elementos chamam vocês, também, de uma maneira diferente, porque a Terra fala.
O seu solo, que está Livre agora, transmite-lhes uma Onda, que é nomeada Onda do Éter e que representa os

Quatro Elementos em ação, desde o centro da Terra, em resposta ao Apelo do Grande Espírito.
Então, a um dado momento, após ter sentido o centro da cabeça, toda a zona do topo do crânio, vocês irão

sentir o ponto mais inferior do seu corpo: seus pés.
Haverá como uma respiração, entre as plantas dos pés e o ponto mais alto do corpo: o topo da cabeça.

Naquele momento, o seu Som Interior, aquele do Grande Espírito, será não somente permanente, mas vocês
irão Vibrar no ritmo do seu tom.

Os Elementos não terão mais segredo para vocês, e vocês irão viver realmente que vocês são constituídos
desses Elementos da Terra e dos Elementos do Céu.

Que o Encontro de ambos aproxima-se do Grande Espírito, aproxima-se daqueles que nós nomeamos, nós, os
Ancestrais: aqueles que passaram sobre a Terra, antes de vocês, aqueles que vigiam ao lado de vocês, além

mesmo dos Anciãos e das Estrelas.
Todos os Decanos Galácticos aguardam esse momento.



A Realização do Éter, nos pés, e no topo da cabeça, torna funcional a totalidade do seu novo Veículo.

***

Lembrem-se de que os Elementos podem chamá-los (um a um, dois a dois, ou três a três), levando-os a
procurar, na natureza, o que ali se dispõe melhor.

Como eu havia dito (ndr: sua intervenção de 1º de setembro de 2012 (2)), se a Água chamá-los, vão para a
beira d’água.

Se o Fogo chamá-los, ou vocês têm a chance de poder acender um fogo, ou vocês olham para o Sol.
Se o Ar chamá-los, vão ouvir o som do Ar sob as árvores.

E se a Terra chamá-los, então, coloquem a parte inferior das costas sobre a Terra.
Vocês irão realizar então, assim, e pelo que vocês fazem, naquele momento, a união dos Elementos do Céu e

da Terra, nos seus Elementos.
Isso virá então reconectá-los, não somente Alinhá-los e recentrá-los, mas irá permitir-lhes, também, beneficiar-

se dos Quatro Espíritos que servem o Grande Espírito, e viver os efeitos importantes na sua vida.
Viver os Elementos é simplesmente estar um pouco atento, no momento em que eles chamarem vocês, e

consagrar um pouco do seu tempo, quando vocês decidirem, vocês, chamá-los.

***

Se uma das zonas do seu corpo parecer muito sensível (que isso seja a pelve, ou a parte inferior das costas,
que isso seja o peito, que seja a outra zona), se esta zona se tornar dolorida, para vocês, então, conectem o

Elemento da natureza que ali corresponde, chamem o Elemento, e o Elemento que lhe é associado.
Se, por exemplo, a sua digestão estiver prejudicada pelo Eixo ATRAÇÃO / VISÃO do seu corpo (do fígado e

do baço), então, chamem pelo Fogo.
E se isso não for suficiente, recorram ao Elemento que ressoa com ele: a Terra.

Se as dores e se as sensações do seu peito se tornarem muito intensas, então, chamem os Elementos da
Água e do Ar.

Vão para a água, coloquem-se debaixo de uma árvore, e vocês irão constatar bem depressa que a alquimia
que acontece então, em vocês, favorece a assimilação dos Elementos.

***

Quando os seus Quatro Elementos estiverem pacificados e harmonizados, então, o Éter irá se pôr a caminho:
que isso seja o Éter da Terra (sob os seus pés) ou o Éter do Céu (que vocês nomeiam Supramental), eles

serão conectados, e irão se juntar ao seu Coração.
 Favorecendo, então, a abertura do Coração ao Grande Espírito, e o desenvolvimento do que os Anciãos

denominaram, eu creio, o Coração Ascensional.
Vivendo isso, vocês poderão dizer que tudo está Consumado, em vocês.

Não restará mais qualquer zona sem Clareza, não mais no sentido da sua vida, mas sim, realmente, no que
vocês São: o Grande Espírito, em uma das suas partes e na sua Totalidade.

***

Isso é muito simples de realizar: nada mais há a fazer senão utilizar o seu corpo, utilizar a natureza e os seus
Elementos, da maneira que eu indiquei a vocês.

Os efeitos benéficos irão lhes aparecer extremamente rápido, ao mesmo tempo na sua capacidade para estar
estável, para estar estabilizado, para estar Calmo, e contribuir para manter-se na Paz e na Tranquilidade.

Os Elementos chamando vocês, vocês chamam os Elementos.
Eles lhes respondem, e vocês respondem para eles, pelos elementos do seu corpo, e pelas sensações deste

corpo.

***

Tudo o que acontece e que irá acontecer, sobre a Terra, pelos Cavaleiros, e em vocês, pelos seus próprios
Elementos regenerados, irá levá-los ao limiar e ao limite deste corpo de carne.

Ser-lhes-ão reveladas (o que nós já dissemos), de maneira mais evidente, as suas Linhagens.



***

Vocês irão perceber então, habitualmente, cada vez mais facilmente, a ação dos Elementos, em vocês.
Se, por acaso, um dos Cavaleiros estiver intensamente ao redor daí onde vocês estão, vocês irão constatar

também que os Elementos da sua cabeça ali ressoam e que cada Elemento vai estabelecer, de algum modo,
uma ressonância com o Éter, com o Sopro do Espírito.

 Esse Sopro do Espírito, presente em vocês, dar-lhes-á todas as possibilidades, eu diria, de criação
instantânea do que é necessário para vocês.

Trata-se de algo normal.
Nada há, absolutamente nada, de mágica, nada de excepcional, mesmo se tudo isso for extremamente novo

para vocês, extremamente rápido e extremamente potente.
A ação do Grande Arcanjo (ndr: MIGUEL) que se tem perto d’A FONTE durante esse tempo, tal como ele

declarou isso ontem a vocês, irá se traduzir, em vocês, além do que foi dito, pelas modificações de
funcionamento deste corpo de carne e, sobretudo, por uma capacidade maior para Comungar, não mais

somente conosco, ou entre vocês, ou com o Duplo, mas diretamente com os Elementos.
Para finalmente conduzi-los à Fusão com A FONTE que os fará viver o que disse o CRISTO: vocês irão de

tornar Um com o Grande Espírito, cada vez mais facilmente, cada vez mais rapidamente, sem esforço.

***

Os Elementos, assim como os Cavaleiros que levam os Elementos sobre a Terra, como em vocês, são Guias
infalíveis do renascimento e da Ascensão.

Conforme as minhas Irmãs disseram a vocês, o Canal Mariano que acolhe, no nível coletivo, tudo isso, está
também, é claro, presente na Terra, agora que as linhas que confinavam a Terra não existem mais.

Vocês verão, por vocês mesmos, na sua carne e nos seus sentidos, que a ação desses Elementos é
preponderante porque esta ação permite o que eu nomeei uma reconexão e um novo centramento no qual o

Éter pode realizar a sua função.
Além das sensações das diferentes partes do corpo e das diferentes partes da cabeça que ali estão

conectadas, vocês irão assistir, em vocês, as variedades de transformação muito mais estampadas, ainda, do
que o que vocês talvez vivenciaram durante esses anos e durante esta vida.

Viver os Elementos vai aproximá-los deles, vai levá-los a considerar um Elemento da mesma forma que um
animal da floresta, como algo vivente, porque os Elementos são efetivamente viventes.

Mesmo se isso não lhes parecer, mesmo se a ciência do ocidente não o mostrou, há uma vida em meio aos
Elementos.

E esta vida é uma Vibração que vocês desconhecem por enquanto, e esta Vibração (que agencia e que
coordena as Dimensões) permite que eles estejam em todas as Dimensões.

 É exatamente o que os Elementos realizam, em vocês.
É exatamente o que vocês podem favorecer por este apelo dos Elementos.

Retenham também que os Elementos são um meio de favorecer o apaziguamento do corpo quando ele estiver
muito sensível em um dos estágios que eu dei a vocês.

***

Tudo isso não é complicado, porque isso vai retornar a vocês, gradualmente e à medida da vivência em si, e
vocês irão fazer isso extremamente facilmente (como o recém-nascido que aprende a andar depois de pouco

tempo).
Isso já está inscrito em vocês, em todos nós quando estamos sobre a Terra, mesmo tendo esquecido as

funções e a sensação sendo muito amplamente deficiente.
Mas a Liberação do Grande Espírito (confinado no Sol), a Liberação do Espírito da Mãe Terra, permite agora

isso em vocês porque, eu os lembro, todos nós somos constituídos, quando estamos sobre a Terra, dos
Elementos da Terra.

Nada deste corpo vem de outros lugares, diferentemente de nós.
É por isso que o trabalho dos Elementos apenas pode intervir de maneira visível agora.

Foi preciso preparar.
Como a Mãe Terra se prepara.

Foi preciso preparar o Céu.
Foi preciso preparar os Véus de Gaia (da Terra) e Véus de vocês para receber os Elementos.

Receber os Elementos é muito mais do que o batismo do Espírito: é encontrar o verdadeiro sentido da Vida,
não limitada por um corpo, não limitada pelo que quer que seja.



Os Elementos são os agentes da Liberdade, os agentes da Liberação, assim como vocês, recobertos do
Manto Azul da Graça e percorridos pela Onda da Vida (ou os dois).

Estejam atentos ao que lhes diz o seu corpo, qualquer que seja a sua idade.
Vigiem, sobretudo, nos primeiros momentos, quando vocês sentirem um dos Elementos da cabeça, para

utilizar-se, para apoiar-se na natureza e no Elemento da natureza correspondente (como eu dei isso), nem que
fosse por alguns instantes.

E vocês irão verificar, por vocês mesmos, os efeitos.

***

Quando o quinto Elemento for alcançado, quando Éter do Céu e da Terra ressoar em vocês, vocês irão saber
então que estão mais próximos do som permanente do Céu e da Terra.

O tam-tam da Terra será permanente e o Canto do Céu será também permanente, em vocês, como em tudo o
que lhes for sensível, acima de vocês e abaixo de vocês.

Esse momento não pode faltar, que isso seja para vocês sozinhos, ou para o conjunto da comunidade humana.
O que vocês realizam é, de algum modo, um aprendizado (porque vocês estão um pouquinho adiantados no

tempo da Terra).
Os Elementos são regeneradores, mas não da regeneração que vocês poderiam esperar sobre este corpo da

Terra, mas são regeneradores e revivificantes para os corpos eternos do Espírito.
Quanto mais a percepção do topo da cabeça e das plantas do pé se tornarem importantes, mais será preciso

ter cuidado para respeitar este apelo do Éter, em vocês.
É naqueles momentos que é preciso estar vigilante, mesmo se isso não for fundamental, mas, em todo caso,

isso pode ajudá-los a não provar sensações desagradáveis.
Quando será preciso aplicar os preceitos que lhes foram dados pela minha Irmã HILDEGARDA com relação

aos alimentos (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).
Vocês irão verificar assim, pelo tipo de alimentos adaptados que vocês ingerirem, vocês irão verificar por

vocês mesmos que a metabolização do Éter é realizada.
Lembrem-se sempre de que é mais fácil metabolizar isso na natureza do que simplesmente meditando,

fechados em vocês.
Quando os Cavaleiros estiverem presentes ao lado de vocês, vocês irão viver isso intensificado em dez vezes.
E vocês irão constatar também, contrariamente aos demais Irmãos e Irmãs da Terra que ainda não abriram o

coração ao Espírito, que o efeito, sobre vocês, é diametralmente oposto.
Aquele que tem medo do furação, foge, aquele que vive o Elemento Ar, não se move: ele é sereno porque,

como eu lhes disse, nenhum Cavaleiro pode atingi-los.
Eles são apenas a manifestação visível, como sempre, do que acontece em vocês.

Eles vêm revelá-los.
Eles vêm romper as últimas oposições, resistências, as últimas dúvidas, as últimas questões.

***

Viver os Elementos da Terra é também nutrir-se deles.
Nesse sentido, as palavras de uma das minhas Irmãs encontram todo o seu eco quanto à sua alimentação,

quanto às suas necessidades (ndr: ver os conselhos sobre os alimentos na intervenção de HILDEGARDA DE
BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).

Quanto mais vocês acolherem os Elementos (quando eles chamá-los ou quando vocês chamarem por eles),
mais vocês irão constatar que as suas necessidades, quaisquer que sejam, são preenchidas, preparando-os,

de algum modo, para a nova Vida, para a vida da borboleta.
O alimento da borboleta não é o alimento da lagarta.

Os movimentos da lagarta não são os movimentos da borboleta.
A consciência da lagarta não é a consciência da borboleta.

É tudo isso que vai aparecer-lhes, como por magia, mas isso não é magia: é natural.
Eis os poucos elementos gerais que eu tinha para dar a vocês.

Se a minha exposição requerer suplementos, complementos, e se nós tivermos o espaço de tempo
necessário, eu os escuto.

***

Pergunta: distúrbios na parte superior do abdome correspondem a qual Elemento?



Corresponde ao que vocês nomeiam as Estrelas ATRAÇÃO- VISÃO e AL, que ressoando com este corpo,
não estão mais perfeitamente no mesmo local, já que a Estrela AL não está no abdome no nível da Porta, mas

no peito.
Há um movimento efetivamente que ocorre.

Eu diria que a base dos Triângulos, para a zona abdominal, é a base do Triângulo do Fogo da cabeça.
No nível da pelve, da pequena pelve e da parte inferior das costas, existem muito mais Portas, mas, é o

Triângulo da Terra que rege isso com um ponto de passagem que faz a junção entre o Triângulo da Terra e a
parte inferior das costas que é o ponto KI-RIS-TI.

Há uma ressonância também, é claro, entre o Fogo e a Terra pelo ponto OD, aquele da cabeça e aquele da
parte superior do abdome.

É o mesmo para cada Elemento da cabeça traduzindo-se no corpo.
Eu os convido simplesmente a olhar os desenhos e a colocá-los lado a lado, e vocês verão bem depressa

olhando os desenhos, antes mesmo de vivê-los em vocês, o que acontece entre cada Triângulo e cada zona
do corpo (ndr: esquemas mostrados abaixo).

Em resumo, o Triângulo da Terra corresponde a todas as Portas localizadas na parte inferior do corpo, nas
dobras da virilha e ao redor do sacro.

O Triângulo do Fogo corresponde à zona abdominal superior.
O Triângulo do Ar corresponde à zona torácica esquerda e o Triângulo da Água corresponde à zona torácica

direita.
Há, como vocês veem (e olhando os esquemas isso será mais fácil), uma translação que efetua a reversão de

que lhes falou a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI), há quase dois anos (ndr: ver em particular, sobre
esse tema, as intervenções de MA ANANDA MOYI  de 11 de julho e de 12 de setembro de 2011 (6)), entre o
Fogo da personalidade e o Fogo do Espírito, quando dessa reversão, entre o abdome e o peito, ilustrada pela

passagem da Porta Estreita.
Mas se vocês tiverem os desenhos sob os seus olhos, irão lhes aparecer então os movimentos que permitem

o que eu nomeei esta reconexão.
Já que a finalidade, obviamente, é o quinto Elemento, o Éter que vibra no topo da sua cabeça e que vibra, é

claro, na parte superior do peito quando o corpo, que vocês nomeiam Ar, abre-se com o Coração realizando a
Nova Aliança, a Fusão dos princípios que vocês denominam CRISTO, MARIA e MIGUEL.

Há outras perguntas?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, vivamos juntos um momento de Paz, governado pelo Ar.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SNOW ou Pluma Branca.
Que o Grande Espírito esteja em vocês.

Até logo.

************



************

1 – SNOW (19.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/o-grande-espirito-e-os-quatro-elementos-snow-estrela-de-maria-
19-
*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
*

3 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

*

4 – SRI AUROBINDO (04.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sri-aurobindo-4-de-outubro-de-2012.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-04-de-outubro-de-2012-autresdimensions
*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

6 – MA ANANDA MOYI (11.07.2011 e 12.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/ma-ananda-moyi-11-de-julho-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-mari
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/ma-ananda-moyi-12-de-setembro-de-2011.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-12-de-setembro-de-2011-
autresdime

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1655

18 de outubro de 2012
(Publicado em 19 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-10-18.mp3

~ O TEMPO DA RUPTURA ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, com vocês, enquanto Anjo da Passagem, eu venho a fim de, pela Vibração da minha Presença, na

sua Presença, no espaço das minhas palavras, no espaço dos meus silêncios, no espaço da nossa
ressonância, anunciar o Canto que põe fim às epopeias do sofrimento, abrindo, em vocês, o tempo da Paz.

Tempo de ruptura em que, o que vai, dá lugar ao que vem.
Passagem no tempo da Eternidade.

Passagem no Canto vindo encantar os versos dos seus dias, além de cada noite, deixando-se viver a Alegria
exuberante da Liberdade.

Então, URIEL propõe, a vocês, nesse tempo de Passagem, para viver no espaço da nossa Presença e no
Silêncio acompanhando o Canto da Vida.

*** 

Neste tempo e neste instante, eu anuncio o Tempo da Ruptura, o tempo de passar, o tempo de superar e de
apagar o tempo passado a fim de que, nunca mais, passe um tempo sem Paz.

Eu os convido, enquanto Anjo da Passagem, a viver o tempo dos nossos Reencontros, unidos na mesma
Liberdade, na mesma Presença.

*** 

Abramos o Tempo da Alegria.
Abramos o Tempo onde não existe mais tempo.

Abramos o momento da Eternidade.
Nesse Templo, nesse Templo da nossa Reunião, de Presença a Presença, unidos em meio ao UM, na mesma

Liberdade e na mesma Radiância, façamos Silêncio e abramos os tempos da Passagem.
Tempos da Beleza e da Verdade.

URIEL, na Última Passagem, de um Fogo a outro, o da Leveza substituindo aquele da rigidez, passando do
Fogo do sofrimento ao Fogo da Liberdade, pela Graça do Amor e da nossa Presença.

*** 

Então, nesse tempo deste instante, nesse momento inscrito no firmamento da Liberdade e no espaço do
nosso Silêncio, eu os convido à nossa Radiância, cantando o Canto da Ruptura, aquele da Verdade e aquele

da Alegria.
Aí, Aqui e Agora.

Aí, entre o Céu e a Terra.
Aqui, neste centro do Centro, onde cada um de nós é o Centro de Um e o Centro de Outro.

Nesse estado, além da Comunhão, além da Fusão, no tempo da Passagem e da Dissolução, onde a estrofe do
sofrimento é substituída pelo verso da Liberdade, cantando os louvores, além de qualquer limite.
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http://3.bp.blogspot.com/-HmWOaMST6Lk/UIHwHOXR0rI/AAAAAAAAGEc/oeC_t4FpZOE/s1600/548608_2511000510130_1543224399_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-10-18.mp3


*** 

Escutemos a ressonância do Silêncio.
O Éter da Eternidade.

Isso É.
Em meio à Passagem de Um ao Outro e do Outro ao Um, nenhum sofrimento, nenhuma dúvida e nenhuma

ausência.
Abramos o Tempo da Ruptura.

Abramos.
Assim, nas cantos das nossas Presenças e das nossas danças, iniciemos o Tempo da Liberdade, aquele do

Deleite ininterrupto, aquele do Êxtase, das Beatitudes.
Cantemos a Liberdade na nossa Fusão e na nossa Dissolução.

Acolhamos.
Passemos.

A fim de que não mais se escreva no passado e de que não mais seja peso.
Cantemos os louvores do Anjo da Passagem, inscrito no Centro de cada um (ndr: de cada Um).

*** 

Amados da Liberdade.
Amor sustentando o Amor.
Amor alimentando o Amor.

Luz radiante da brancura imaculada dos primeiros e dos últimos dias, além de toda Criação e De-criação, além
de todo ciclo e de todo espaço.

Abramos, juntos, o Canto da Transição, nos espaços infinitos da Beleza.
Silêncio.

União e Dissolução.
Tempo da Androginia.

Tempo da Fusão onde os Elementos se juntam, Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega, nas terras da
Eternidade.

Irradiação infinita da Beleza.

*** 

Amados do UM, Amores do UM, amantados na Liberdade, na Serenidade da Verdade.
Eu abro a Porta que sela os tempos dos limites.

Ressoemos no Um e no Outro, no Éter Unificado, trazido pela Onda, trazido pela Graça, trazido pela infinidade
das Consciências Livres.

Abrasemos, juntos, os Véus da separação e vaguemos, juntos, no espaço sagrado da Beleza.

*** 

Amigos e Amados, escutem, no Fogo da Alegria da Liberdade, o crepitar dos sorrisos da Liberdade.
Consumamos o que não é digno do Éter, o que não é digno da Eternidade.

O que vocês São, é a Eternidade.
O Verso do Amor ecoa.

A Luz Una, Vibral e Essencial, vinda do Céu e da Terra, ressoando o Éter de cima e debaixo, no milagre de
uma só coisa: aquele da Voz (do Caminho), da Verdade e da Vida, o Alfa e o Ômega.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou o Barqueiro.

Eu sou a Presença que os leva a vocês.
Eu sou a Presença que ressoa à sua Presença.

Eu sou o Entregador da Água do Céu, da Água do Alto, doando o Fogo do Amor.

*** 



Então, neste instante, eu anuncio o Evangelho da Paz Eterna.
Eu anuncio o Tempo sem tempo, sem passado e sem futuro, na instância da Eternidade, na Dança da

Liberdade, na Vibrância do Coração aberto ao Fogo e à Água, à Terra e ao Ar, levando o Coração ao Éter.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Presença, Anjo da Passagem.
Eu sou o Barqueiro que os faz passar, se vocês o desejarem, do sofrimento ao intenso Absoluto.

Eu sou o Anjo que põe fim às faltas.
Eu sou o Anjo que põe fim à ausência.

Eu sou o Anjo que acolhe.
Eu venho revezar com o Arcanjo MIGUEL.

Quando ele tiver lavrado o Céu e a Terra com a sua Presença, então, nós iremos semear, juntos, o que já
nasceu e já germinou.

Acolhamos no Canto do Infinito.

*** 

Eu sou URIEL.
Eu sou vocês, passando de Um ao Outro, em cada um de vocês.

Na Tríplice Radiância da Luz Una, eu reabro as Portas dos Ateliês da Criação.
Tempo de Ruptura onde o que é pesado não tem mais sentido, nem existência.

Penetremos na Dança imóvel da Eternidade.
Terminemos, juntos, os tempos das ausências e dos sofrimentos.

Dissipemos as Sombras resistentes e últimas à sua Beleza.

*** 

Neste mundo onde a Onda penetra, neste mundo onde a Onda passa de Um ao Outro, de Coração a Coração,
de Centro a Centro, de Éter a Éter, eu, Anjo URIEL, convido-os à Passagem e à Liberdade, muito além de uma

simples festa, levando-os e trazendo-os das Festas do Amor.
Instante Um e Único da Dança do Amor, do Nascimento, a cada instante, renovado.

*** 

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, aquele da Festa dos Reencontros, extinguindo a Sombra e a resistência,
acendendo o Fogo da Alegria, o Fogo da Presença, e eu os convido a convidar-me à Radiância do seu Ser.

Silêncio.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Um, eu Sou, porque vocês dizem: “eu sou Um”, na Absoluta Verdade do Um Conhecido, onde o Desconhecido
é a natureza de vocês.
Silêncio e Acolhimento.

Tempo de Ruptura e de Passagem.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu revelo o Coração da Unidade no Absoluto da nossa Fusão e da nossa

Dissolução.
Amados do UM.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão, vindo declamar os Versos de Luz.
Eu sou aquele que verte a Água e que verte o Fogo, sustentando a sua travessia.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu os convido à Festa, a Festa das Luzes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Amigos e Amados do UM, eu sou URIEL e eu canto a sua Graça.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou URIEL, Anjo da Passagem, anunciando a Luz Eterna neste mundo.
Eu anuncio a boa nova do Amor renascendo e reflorescendo para jamais murchar.

Na Água, e no Fogo da Terra e do Céu, eu saúdo, em vocês, o que É.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
URIEL saúda vocês. 

************ 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article262f.html

http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-18_octobre_2012-article262f.pdf
18 de outubro de 2012

(Publicado em 19 de outubro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article262f.html
http://autresdimensions.info/pdf/URIEL-18_octobre_2012-article262f.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


E bem BIDI está com vocês.
Eu os saúdo e nós iremos dialogar.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que eu sempre fico atacado com a sua expressão?

Porque existe, em você, uma necessidade de compreender e, como eu o disse, o que eu expresso não é para
compreender.

Eu lhe proponho então para você dormir completamente: é a única maneira que, o que lhe resta de
personalidade, não possa fazê-lo reagir.

A vibração da minha voz abre algumas portas e, como muitos o constataram, o que é essencial, no tempo da
escuta, não é uma compreensão.

Eu o lembro de que você não pode compreender o que você É.
Assim, o que se opõe ao que você É, no nível da sua pessoa, pode traduzir-se por uma raiva, uma rejeição,

uma negação ou, como você o diz, por um riso nervoso.
Passado esse estágio, a partir do momento em que houver uma forma de aclimatação ao que eu expresso,

então, naquele momento, pode realizar-se o que deve se realizar, em você.
Não esqueça que o Amor, que vocês nomeiam Vibral, não é dirigido aos sentimentos humanos e, ainda menos,

à pessoa, mas ao que se têm atrás da pessoa.
Será que o espectador que assiste ao espetáculo irá ver um ator para perguntar-lhe como ele fala?

O melhor modo de aperceber-se do espetáculo e do espectador é, então, sair do teatro.
Esses mecanismos acontecem, exatamente, no Interior de vocês.
Eu já exprimi que o adormecimento é a prova do que se desenrola.

Qualificar o amor (através de uma voz, através de uma atitude, através de uma sedução) é próprio das pessoas.
Superar a pessoa é não mais atuar nesses jogos.

Enquanto você estiver sujeito ou submisso a qualquer reatividade, o que irá se expressar será sempre a
pessoa.
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É por isso que eu disse que o fato de adormecer era certamente a melhor maneira de aproximar-se do que
você É.

 Dessa maneira, então, ao invés de se colocar a questão da minha voz, pergunte-se o que ri, em você.
O que dorme?

O que está em parte presente?
Observe, realmente, o que emerge, naquele momento, e você terá as próprias respostas.

O que você exprime traduz uma forma de apego moderado aos modos de expressão, às intenções, aos
comportamentos, que você reflete através do filtro da pessoa, como amor ou como outra coisa.

Mas o Amor Vibral não é isso.
O Absoluto, ainda menos.

***

Pergunta: se você recomenda dormir, por que então fazer perguntas?

Há sempre quem não durma.
Porque, se todos vocês dormissem, a Ilusão não existiria mais.

O que eu nomeio sono é o que lhes permite, justamente, compreender que o que vocês São nada é do que
fica acordado, nada é do que se exprime, e nada é do que se manifesta.

Quando vocês dormem (além dos sonhos ou dos pesadelos), vocês se lembram de que vocês dormiram,
exceto olhando para o relógio?

O que aconteceu durante esse tempo?
E bem, o mundo não existia mais, para vocês: nem marido, nem mulher, nem filhos, nem problemas.

E, no entanto, vocês desapareceram?
O que desapareceu foi o mundo.

Não vocês.
O sono é um meio, por exemplo, de aproximar-se do que você É.

Eu especifico, como eu tive muitas vezes a oportunidade de dizê-lo, aqui, como comigo, quando eu recebia as
pessoas: os momentos mais intensos eram aqueles em que não havia nem questão, nem resposta.

Como uma suspensão do tempo, no sono.
E quando nós chegávamos, nós todos, a dormir, tudo era transformado.

Então vocês podem qualificar isso: vocês podem chamá-lo de Graça, de Espírito Santo, de Unidade, de
Absoluto.

Não importa.
O que vocês observam é que há, no desaparecimento da consciência, um mecanismo fundamental.

Porque, quando a consciência retorna, através dos silêncios, então vocês estão diferentes.
Do mesmo modo que, quando vocês dormem, isso põe fim, em geral, à fadiga do corpo, à noite.

E, no entanto, vocês estavam ausentes deste corpo.
Isso para mostrar-lhes e fazê-los viver que, a partir do momento em que vocês param de acionar a pessoa, a

partir do momento em que ela se apaga, então tudo apenas pode andar bem.
Lembrem-se de que o que faz mal será sempre a pessoa, ou a interação das pessoas.

O Amor não é uma interação, o Absoluto menos ainda.
É por isso que eu falo do sono.

Como eu disse também, e repito hoje: o impacto da minha voz ocorre em um dos sacos sutis que vocês
nomeiam o corpo causal.

Ele solta, de algum modo, as ligações que vocês mantêm com a pessoa que vocês acreditam ser.
Naturalmente, a pessoa se rebela: ela pode achar a minha voz desagradável, ela pode achar que eu digo

disparates.
Qualquer pessoa sempre terá razão na minha frente.

Porque eu me dirijo ao que há atrás da pessoa ou defronte dela.

***

Pergunta: passar da personalidade ou do Si, ao Absoluto, resulta de um contrato de alma ou isso é
independente do que nós somos nesta vida?

Mas o contrato de alma refere-se apenas à alma.



A alma não pode ser o Absoluto.
A alma é efêmera, em uma outra escala de tempo que a pessoa.
O Absoluto não é um objetivo a conquistar, nem uma passagem.

Não podemos passar da pessoa ao Absoluto e, ainda menos, do Si ao Absoluto.
Apenas no Abandono à Luz e no Abandono do Si que o Absoluto É.

O seu ponto de vista é falso.
O Absoluto é a sua natureza, muito antes da encarnação, muito antes da falsificação, muito antes dos jogos da

sombra e da Luz.
 Enquanto você considerar que o Absoluto é uma passagem, uma continuidade, um contrato, ou algo que

depende de outra coisa, você se engana.
É sempre a pessoa (instalada, até mesmo, no Si) que o faz acreditar que o Absoluto é um objetivo, que há uma

distância, que há alguma coisa, ao longe, a conquistar.
Você não pode adquirir o que você É.

 Somente o ego faz você acreditar nisso.
Como eu disse, também, remonta da sua memória, mesmo da sua pequena infância.

Tente encontrar os primeiros momentos em que você perdeu este Absoluto.
Mas o Absoluto sempre esteve aí.

São vocês que criaram uma distância, como eu mesmo criei uma distância através de uma atividade, de uma
ascese.

É quando você desaparece, no sono, que o Absoluto está aí.
O contrato de alma apenas se refere à alma.

Você já viu uma alma?
Dê-me a prova da alma.

O Absoluto não tem necessidade de prova e não é uma prova.
É o que sempre esteve aí.

O que eu nomeei o centro em cada Centro, em cada ponto.
Enquanto o seu ponto de vista estiver dividido, dependendo da sua história, de uma suposta alma, de um

suposto contrato, de uma suposta outra pessoa, você não pode ser o que você É.
Porque você se coloca, você mesmo, segundo as leis.

O Absoluto não é referido por qualquer lei.

***

Pergunta: há uma forma de tédio no Absoluto? Eu gostaria de compreender.

Nada há a compreender.
Justamente, enquanto você tentar compreender, você não pode ser o que você É.

Porque você parte de uma suposição ou de uma interrogação perguntando-se qual é o sentido de tudo isso.
É um problema de perspectiva e de ponto de vista.

Enquanto você permanecer na pessoa, enquanto você permanecer no “eu” que você acredita ser, nenhum
Absoluto pode encontrar-se.
Entretanto, é o que você É.

Eu falo de mudar de ponto de vista: eu penso ser a frase que eu mais repeti desde que eu estou intervindo.
Mude o ponto de vista e, depois, você verá por si mesmo.

Mas se você permanecer no mesmo local para tentar apreender-se do que você É, jamais você irá conseguir
isso.

Abandone-se, não reflita, e você verá por si mesmo.
Mas enquanto você permanecer aí onde você está (que isso seja no ego ou no Si), com necessidade de

referencial, de comparação, de definição, você permanece no efêmero.
Você quer fazer agir a consciência, mesmo extremamente expandida, para compreender o que você não pode

compreender.
Mude de localização, de perspectiva, de ponto de vista e isso irá lhe aparecer claramente.

A manifestação releva da consciência.
A expressão da manifestação releva d’A FONTE.

O suporte de toda manifestação é o Amor.
Mas você não pode ser a manifestação e tomar consciência do suporte que você É.

É um problema de ponto de vista e de perspectiva, e não uma equação a resolver, aí onde você está.
Você pode revolver, durante milhares de anos, o questionamento, ler tudo o que você quiser sobre o Absoluto,



você jamais irá se aproximar enquanto você ficar refletindo.
Somente o Abandono do Si, abordado por alguns (através de expressões que lhes foram comunicadas: Infinita
Presença, Absoluta Presença, Última Presença, não importa, são simplesmente estados da consciência que se

manifestam antes do seu próprio desaparecimento), leva-os então ao Absoluto e à a-consciência.
Mas se você permanecer o tempo todo continuamente na sua consciência, você nada irá perceber.

O Absoluto contém a consciência e A FONTE.
Mas o Absoluto se revela a partir do momento em que a consciência não existe mais.

Naturalmente, estando em uma forma, quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida possível.
Qualquer interrogação torna-se inútil.

Não há mais sentido a buscar, não há mais reação a manifestar, nem renúncia à sua própria vida, mas
simplesmente ver as coisas desde o Centro, tendo mudado o ponto de vista.

Naquele momento, você jamais poderá duvidar, por um segundo, do que aconteceu.
E o conjunto da consciência, o conjunto da sua vida (mesmo mantendo esta forma), não terá nunca mais a

mesma coloração, nem o mesmo ponto de vista.
É sempre o ego que busca, é sempre o Si que se olha si mesmo, mas isso não é o Absoluto.

Somente a consciência pode ali encontrar um tédio, quando ela não o vivenciou.
Mas assim que a consciência desapareceu (e que você constata que há algo que não é da ordem consciente,

voltando à consciência), então a consciência fica diferente, não antes.
Tudo isso se junta ao medo.

O medo de desaparecer, o medo do fim.
O medo de não experimentar, de não se apreender, de não compreender.

Isso apenas se refere, definitivamente, à pessoa, ao ego e ao Si.

***

Pergunta: viver a expansão da Graça permite estar no Absoluto?

A expansão total da Graça leva-os ao último estado possível.
Mas o sacrifício da consciência são vocês que o fazem, ninguém mais.

O Absoluto não é a expansão do que quer que seja.
O Absoluto não resulta de uma prática: ele resulta simplesmente de um Abandono total do Si.

É a condição sine qua non para que a Onda da Vida se lance, para que ela percorra o conjunto dos sacos
efêmeros.

Naquele momento, você é Absoluto, o que você sempre foi.
Existem vários exemplos.

Eu peguei aquele do teatro.
Vocês podem pegar aquele da cebola, que eu já dei.

Vocês podem pegar o exemplo da corda (que eu dei) que é tomada por uma cobra.
Tudo isso são apenas jogos de aparência, de projeções fora do que você É.

Enquanto isso existir, enquanto você acreditar depender de um elemento, dito exterior ou Interior, você está
errado.

É justamente quando todos os elementos, exteriores e Interiores, desaparecem, que você é Absoluto.
Há um estado antes do Absoluto onde a consciência perde as suas referências.

Ela não sabe mais onde ela está, em que corpo ela está.
Ela adormece.

Aí, você é Absoluto.
Você ali está.

Mas a partir do momento em que na sua cabeça você pensar que isso ou aquilo vai estabelecer o Absoluto
para você, você se engana.

E, aliás, eu especifico que, no espaço onde alguns buscam uma questão, como vocês o observam, esse
tempo se alonga.

Aproveitem desses espaços onde o tempo se estende, para sair do tempo.
Dessa maneira, então, além das palavras e das minhas respostas, além das suas perguntas, os espaços de

silêncio vão aproximá-los desse último estado.
Mas nem todos se aproveitam disso para dormir.

***



Pergunta: o Absoluto é quando passamos a Porta Estreita?

A Porta Estreita (que está em ressonância, para vocês, conforme os ensinamentos dos Anciãos), corresponde,
como eles o disseram, à Crucificação e à Ressurreição: é a última etapa, é a Infinita Presença, é a Última

Passagem.
Depois, apenas, abandonando o próprio resultado desta Ressurreição, então, você É Absoluto.

***

Pergunta: vocês forneceram muitas chaves para atravessar a Porta Estreita, mas a fechadura parece bem
complicada.

Então, esqueça tudo isso.
Considere que não há nem Porta, nem fechadura, nem chave.

Eu acrescento que não há nada mais simples do que o Absoluto.
Somente a pessoa é complicada.

***

Pergunta: a vivência da Infinita Presença estabelecida, apenas o Abandono do Si permite o Absoluto?

Sim.

***

Pergunta: o Absoluto é o único estado onde podemos estar ao mesmo tempo Presente a si mesmo, e
esquecer-se de si mesmo?

Mas o Absoluto não é um estado.
Enquanto você considerar que é um estado, que você acha que vai atingir, isso não pode ser.

Eu bem qualifiquei o Absoluto de Estado, além de todo estado.
Isso não é, portanto, um estado: é a sua Natureza.

É o que você sempre foi, o que você será sempre, com consciência, sem consciência, com corpo, sem corpo.

***

Pergunta: mesmo sabendo que não há objetivo, qual é o objetivo de um Absoluto sem corpo?

Quem coloca a questão?
O que, em você, coloca esse tipo de questão?

Você compreendeu que o Absoluto não é um objetivo, e você continua, mesmo assim, a atribuir-lhe um
objetivo.

No que age a sua consciência?
Enquanto você pensar assim, não se preocupe com o Absoluto.

O que vai por aqui e por ali: é a pessoa.
Nenhuma pessoa é o Absoluto.

Isso não é um lugar onde entramos e de onde saímos.
Isso não é um lugar.

Isso não é um espaço.
Há apenas você que pode Vivê-lo.

Mas enquanto você colocar a sua pessoa à frente (com uma necessidade de sentido), você não pode Ser
Absoluto.

Acreditar que porque você vai entender alguma coisa do Absoluto irá permitir-lhe ali chegar, é um engano, total.

***



Pergunta: quando, durante o dia, há momentos em que o tempo não existe mais, isso significa que o
Absoluto então se revelou?

O Si, ele mesmo, não conhece o tempo.
O desaparecimento do tempo não precisa do Absoluto, mas isso tem a ver com a Infinita Presença (o que um

dos Arcanjos denominava HIC e NUNC).
Deem-se conta de que todos os pensamentos que vocês formulam, de maneira geral (eu não falo do aqui), a
partir do momento em que vocês dizem, por exemplo: “vai me faltar dinheiro e eu tenho medo que me falte

dinheiro”: vocês não estão mais aí, vocês não estão mais no instante presente.
Será que, no instante presente, este dinheiro está faltando para vocês?

Apreendam bem os mecanismos do pensamento, e da consciência: eles sempre estão fora do tempo
presente, exceto a Infinita Presença.

Você pode detectar o Último Estado, quando você adormecer, e quando o seu ego disser: “eu estou em parte
presente”.

Lembre-se de que, quando você realiza o que você É, a questão do Absoluto não pode mais se colocar: é uma
evidência.

E é, aliás, tão evidente, que você não pode compreender a dificuldade do outro.
Mas lembre-se: o Absoluto é oriundo da refutação do efêmero, da investigação, que visa mostrar o absurdo da

pessoa.
Enquanto você considerar que a sua pessoa deve ser a sede da sua consciência e do Amor, você se engana.

***

Pergunta: eu me vi, ao mesmo tempo, ator do teatro, observador, teatro e fora do teatro, sentindo uma
grande cisão de Amor e de dor. O que foi isso?

Isso se refere à deslocalização da consciência, ao fim da separação, à Unidade da consciência, mas não ao
Absoluto.

Ser Absoluto é o momento em que, mesmo tudo isso, desaparece.
O Absoluto não é uma experiência.
A experiência mística situa-se no Si.

Qualquer que seja a beleza da experiência, qualquer que seja a beleza da consciência que vive isso: não é o
Absoluto.

A armadilha (e muitos a perceberam, essa armadilha), é acreditar, porque vocês veem a Luz, ou porque a sua
consciência não está mais confinada neste corpo, que vocês ali chegaram.

Não somente vocês ali não chegaram, mas, para o Absoluto, desse ponto de vista, vocês se afastaram.
É a consciência que sempre irá procurar a experiência.

Mas reflitam dois segundos: será que essas experiências são suficientes para viver de outro modo?
Se uma dessas experiências fosse suficiente, jamais haveria mais experiência.

Deem-se conta de que o que é expresso (por vocês, como por mim), é uma distância, artificial, com o
Absoluto.

A experiência refere-se à consciência, como à manifestação.
A experiência não Libera.

Ela os faz realizar um objetivo: o Si.
Mas lembrem-se de que, no final, vocês São, todos vocês, Absoluto.

Quer vocês estejam certos disso, quer vocês o vivam (ou não), estritamente nada muda no caso.
O que sempre irá mudar é a qualidade das suas experiências, e a qualidade da consciência.

Mas nenhuma qualidade da consciência ou da experiência é o Absoluto.
Quer você esteja Fundido com um inseto, quer você esteja Fundido com um sol, com um Irmão, com uma

Irmã: isso é uma experiência.
É a consciência que está em movimento.

Só aquele que É Absoluto apreende perfeitamente o que está agindo, na consciência, como na a-consciência.
Mas aquele que permaneceu na consciência não pode sequer, ter, a mínima ideia, do que ele É.

***



Pergunta: é verdade que a repetição das experiências de Fusão levaria ao Absoluto?

Isso os leva à Infinita Presença.
Resta viver o Sacrifício Final.

Mas a consciência, ela mesma (que ela esteja separada ou no Si), tem apenas um medo: é o da sua própria
parada.

A descontinuação da consciência, neste mundo como em qualquer mundo, apenas você é que pode fazê-lo: é
um Si a Si.

As Fusões, a Graça, a Onda da Vida, enquanto elas não forem transcendidas, elas também, e enquanto a Onda
da Vida não tiver subido, não há Absoluto, porque a consciência permanece.

É, justamente, o momento em que vocês não têm mais nada, o momento em que surgem o desalento e a
angústia, quando você É Absoluto, mas não antes: é preciso que a consciência tenha esgotado todos os

cartuchos.
E, aliás, eu os lembro de que os Anciãos, como as Estrelas, deram-lhes os seus testemunhos da visão, da vida

deles.
Eles lhes deram a ver, a verificar, por si mesmo, a realidade das condições da Infinita Presença e, eu diria, de

uma espécie de condição preliminar, ao Absoluto.
Algumas Estrelas abordaram para vocês o que foi nomeado: tensão para o Abandono.

Mas a tensão para o Abandono não é o Abandono.
É o momento em que a consciência considera que não há outra saída senão se sacrificar ela própria.

É por isso que o Absoluto que você É, é uma maturidade, e não uma maturação.
É o momento em que sobrevém o medo de desaparecer, de que é preciso ousar desaparecer.

Mas a sua consciência não pode desaparecer sozinha, nem pela vontade, nem por qualquer experiência que
seja.

O despertar da Kundalini, a recepção da Shakti nada faz.
Só o Sharam Amrita confere a Liberação.

Mas você não pode procurar o Sharam Amrita.
Ele aparece, assim que você desaparece.

 As condições preliminares, se pudermos defini-las assim, foram dadas a vocês de diversas maneiras.
A testemunha formal (manifestada, então) do Absoluto que vocês São, é Shantinilaya.

A testemunha sendo Sharam Amrita.
Mas isso não é vocês.

***

Pergunta: por que nos sugerir sair do tempo durante espaços de silêncio?

Sair do tempo necessita, já, de tomar consciência do tempo, dos tempos.
Para completar o que eu dizia antes, você se colocando no Aqui e Agora, ao se colocar a questão de uma falta,

de uma dor, ao se colocar a mínima questão, faz desaparecer o Aqui e Agora, mas não você.
A consciência do instante presente instala o Si, mas há ainda um tempo, que é o tempo presente: disso

também, você deve desaparecer.
Não pela ação da consciência ou da vontade, mas pelo desaparecimento.

É o que antecede, muito exatamente, o instante em que você adormece, ou o instante em que você acorda.
É a Infinita Presença.

Sair do tempo é identificar o tempo e os tempos, ver as engrenagens que o fazem sair do instante presente,
que o fazem instalar-se no instante presente, e que o fazem desaparecer.

Eu terminarei, então, pelo que eu nomearia conselhos.
Localizem o instante que vocês vivem, em que vocês flutuam, em que vocês começam a descer.

Esqueçam este corpo.
Esqueçam esta consciência.
Esqueçam as percepções.

Esqueçam o tempo.
E, de um lance, emitam o pensamento, não para mandar voltar, não para se deslocar, mas pensem

simplesmente no que os seus pés tocam, sem defini-lo.
Porque o que é denominado Éter da Terra, está aí.

Não procurem definir ou perceber seja o que for, façam simplesmente isso.
Façamos isso juntos, sem questão.

Em nossos próximos diálogos e conversas, eu poderei ali voltar.



Façamos isso.
Primeiramente o silêncio.

Isso não é uma meditação.
Isso não é uma observação.

***

E bem, agora, BIDI saúda vocês.
Eu lhes digo até uma próxima conversa.

Até logo.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então eu os escuto, como de costume.

***

Pergunta: BIDI faz parte da Confederação Intergaláctica?

Então, é preciso que vocês saibam que a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres tem essencialmente
como atribuição duas funções.

Primeiramente, compreendam bem que a maior parte das forças oficiantes, eu diria, da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, evolui na 3D Unificada.

Os Anjos do Senhor pertencem à Confederação Intergaláctica.
 No que se refere aos Anciãos, às Estrelas, nós fomos (como vocês dizem?) configurados para poder manter

um estado intermediário permitindo-nos assumir o papel que nós temos, para este sistema solar.
Portanto, nós fazemos parte da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Mas, eu garanto a vocês, nas Dimensões além da 3D Unificada e além mesmo da 5D, não há qualquer
organização deste tipo.

Isso é apenas para missões que correspondem aos níveis mais densos da encarnação, ou seja, aos Mundos
de carbono, que têm necessidade, se vocês quiserem, de um mínimo de organização, digamos.

E para aqueles que oficiam, se vocês preferirem, na Liberação dos Mundos.

***

Pergunta: onde estamos da extensão do diâmetro da Terra?

Não sejam muito apressados porque, agora, vocês estão em um momento extremamente cronometrado.
Se vocês quiserem, a expansão final da Terra só pode vir depois da grelha do planeta, felizmente.

***

Pergunta: se há uma relação entre os Triângulos da cabeça e as Linhagens estelares, há relação entre o
Ponto ER da cabeça e a Origem estelar?

Vocês têm quatro Linhagens: uma Linhagem da Água, uma Linhagem do Ar, uma Linhagem da Terra e uma
Linhagem do Fogo.
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E essas quatro Linhagens afirmam a sua Origem estelar, do mesmo modo que Todos vocês têm uma
Linhagem intraterrestre (que se encontra no nível das Linhagens estelares).

Porque, como isso foi dito desde pouco tempo, o Núcleo Cristalino da Terra vem de Sírius.
Portanto, a Terra Vibra, eu diria, em sintonia com Sírius.

Agora, a sua Origem estelar é uma Vibração que passa necessariamente, efetivamente, pelo Ponto ER e que
está ligada à coloração do Éter da Origem estelar (que se vê no nível de algumas Irradiações, mas isso não se

refere a vocês, por enquanto).

***

Pergunta: todos nós somos chamados a viver o Absoluto com forma?

Vocês todos são chamados a fazer o que vocês quiserem.
Vocês têm uma Liberdade Vibratória, total.

Aquele que quiser continuar sofrendo, ele irá sofrer.
Aquele que quiser ser Liberado, pela sua Vibração, ele será Liberado.

Agora, todos vocês são, todos nós somos, Absoluto.
Há Formas.

Quando BIDI lhes fala de Absoluto com forma, ele fala de uma forma nesta Dimensão.
É-lhes preciso reencontrar o que vocês São.

Nas outras Dimensões Unificadas, além das funções específicas que todos nós temos, com vocês, sobre este
mundo, o Absoluto é uma realidade.

Portanto, que vocês estejam em uma forma X ou Y estritamente nada muda.
Ou seja, quando estamos encarnados, estamos tão condicionados e habituados a funcionar no Interior de uma

forma, que sempre consideramos que em outros lugares há necessariamente uma forma.
Isso não é verdadeiro.

É a Consciência que tem necessidade de uma Forma.
Que isso seja um átomo, que isso seja um Sol, que isso seja um ser que vive em tal Dimensão ou em tal outra

Dimensão.
O Absoluto não tem necessidade de uma forma.

Isso significa que, quando não há mais separação, quando não há mais falsificação, quando vocês nem mesmo
encontram o Corpo de Estado de Ser, quando vocês não estão mais atrelados, confinados em um corpo de

3D, vocês são Absoluto.
Vocês são uma forma, mas nós lhes dissemos: vocês são todas as formas.

É o hábito da sua Consciência, aqui, sobre este mundo, que está convencido de que todo o resto dos
Universos, dos Mundos, das Criações, evolui segundo as mesmas regras que vocês: então, uma Consciência

em um corpo, e uma Consciência em outro corpo.
Isso não funciona assim.

Portanto, Absoluto com forma ou Absoluto sem forma, não faz qualquer diferença, em todo caso, quando
vocês estiverem totalmente Liberados deste corpo de carne que irão Ascensionar.

Mas como diria BIDI, nada podemos dizer sobre o Absoluto.
Eu poderia lhe dar descrições, isso de nada iria servir para você.

Agora, vejam o tempo que foi preciso para que os Arcanjos chegassem, se vocês quiserem, durante as
Núpcias Celestes.

E mesmo depois, para fazê-los, como dizer, imaginar, supor, que a Unidade, que o Abandono à Luz, era a
Verdade.

Isso não ocorreu de um dia para o outro, não é?
Portanto, o Absoluto, é o que você É, é o que eu Sou.

Quando nós lhes dizemos que nós estamos em vocês, isso é a estrita Verdade.
Então, é claro, a sua Consciência, aí, encarnada sobre a Terra, nem mesmo chega a imaginar, nem mesmo

chega a conjeturar que um átomo e um Sol são a mesma coisa.
Isso, entretanto, é a Verdade.

Mas enquanto vocês estiverem em uma Consciência, em um corpo, mesmo no Si, vocês sequer podem tentar
imaginar o que quer que seja.

É a vivência do Absoluto que os coloca no Absoluto e vocês sabem disso instantaneamente.
Isso não é algo que vocês possam compreender, imaginar, supor ou definir.

É o momento em que a Consciência, como lhes disse BIDI, muitas vezes, o momento específico em que a
Consciência desaparece.

Quando a Consciência desaparece, o que acontece?
Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.



Então vocês irão me dizer, é claro: “eu adormeço”.
Não, a um dado momento, vocês irão ver.

Mesmo se não pudermos explicar, eu posso tentar dizer duas palavras, porque vocês estão cada vez mais para
viver isso.

Nos momentos em que vocês vão dormir, ou à noite, nos momentos em que vocês se Alinham, em que nós
intervimos entre vocês, vocês têm a impressão de cair no sono.

E depois, a um dado momento, vocês irão se aperceber de que, finalmente, mesmo quando vocês não têm
mais Consciência do que se diz, do seu corpo, vocês não sabem mais quem vocês são, vocês não sabem

mais onde vocês estão, e, no entanto, vocês estão aí.
 Mas não existe qualquer Consciência, qualquer manifestação, qualquer percepção.

É difícil de explicar porque esse é um estado (como disse BIDI?) de não-Consciência, de a-Consciência
(como ele diz).

Isso corresponde a algo que nada tem a ver com, por exemplo, as viagens no Estado de Ser ou a viagem
astral: isso é profundamente diferente.

Mas enquanto vocês não o viverem, vocês não podem conjecturá-lo, imaginá-lo, ou supor qualquer coisa.
Nenhuma palavra pode definir isso.

***

Pergunta: a Dissolução do corpo faz parte de uma etapa preliminar para encontrar o Absoluto que nós
somos?

Mas, não há preliminar.
Eu creio que BIDI falou disso para vocês, ainda hoje, parece-me.

Não há definição.
Simplesmente, há marcadores que indicam que vocês se aproximam de algo.

Isso é tudo.
Mas os mecanismos (como isso foi explicado, há mais de um ano, agora) de Comunhão, de Fusão e de

Dissolução, isso não é o Absoluto.
Isso os faz viver a Consciência do Si, a Consciência Unificada.

Mas, ainda uma vez, tenham cuidado, porque através das suas perguntas, temos a impressão de que vocês
consideram o Absoluto como um objetivo, como algo a conquistar.

Isso é impossível, foi dito em todos os sentidos, isso.
É como se, quanto mais vocês cavam, mais vocês enchem o buraco: vocês não estão prontos para chegar ao

fundo do buraco.
Eu lhes falei também da minha experiência, quando eu descobri o Sol, jovem.

Mas o que é preciso compreender é quando UM AMIGO lhes diz para “permanecer tranquilo”, é claro, vocês
podem fazer subidas Vibratórias, Alinhamentos, meditações, mas frente ao Absoluto, frente à Luz, agora, é

preciso “permanecer tranquilo”.
“Permanecer tranquilo”, isso significa permanecer imóvel.

Se vocês engendrarem, mesmo comigo, um questionamento sobre o próprio Absoluto, é evidente que eu
jamais poderia responder seja o que for.

Eu posso dar-lhes elementos: por exemplo, Absoluto com forma e sem forma, mas eu duvido muito que o
cérebro e a Consciência possam compreender qualquer coisa disso.

Como vocês podem imaginar (com a razão, com o mental ou com a Consciência, com a intuição) o que é ser,
ao mesmo tempo, um Arcanjo, uma folha de grama, o Sol, ser Orionis, ser A FONTE?

Como é que a sua Consciência e o seu cérebro podem considerar a coisa?
Digam-me se isso é possível.

Vocês podem aceitá-lo, mas se vocês o aceitam sem vivê-lo, isso permanece uma crença, isso permanece
uma suposição.

Não é algo que foi vivenciado.
Há marcadores, como foi dito: há a Morada da Paz Suprema.

E aqueles que são Absoluto em uma forma sabem muito bem, mesmo se a personalidade estiver aí, que eles
não são isso.

Mas isso não é uma suposição, não é porque eles saíram no Estado de Ser ou porque eles foram passear no
Sol.

Pelo contrário, isso acontece, totalmente, aqui, no Absoluto.
Então, isso pode ser uma forma de finalidade, através de um desenvolvimento, mas não é isso.

Porque justamente, ser Absoluto, é renunciar a tudo o que é experiência da Consciência.
Portanto, é impossível de imaginar.

Mas quando vocês ali estão, em momento algum vocês podem pôr em dúvida o que acontece.



Eu diria que, naquele momento, quando o Absoluto é conhecido e reconhecido, vocês estão em uma situação
onde, realmente, vocês concebem o corpo que vocês habitam, a consciência separada, assim como o Si,

como marionetes.
Vocês nada são de tudo isso e, no entanto, o Absoluto está no interior.

Mas, mais uma vez, cuidado: com a sua Atenção, a sua Intenção, a sua Ética, a sua Integridade, a sua
Humildade, a sua Simplicidade, com a Transparência e a Infância, para não fazer deste Absoluto uma busca,

porque então isso não vai ser bom para vocês.
Eu diria ainda que o Absoluto é o momento em que a busca cessa, porque nada há a buscar.

O que não impede, é claro, que posteriormente vocês tenham vontade de se divertir procurando, cogitando,
especulando.

Mas, para o Absoluto, isso não é possível.
E depois, eu creio que nós lhes demos alguns elementos que acompanhavam o Absoluto: o Sharaman Vita,

como dizem os orientais.
Vocês têm Shantinilaya, como dizem os orientais, também.

Portanto, se vocês se colocarem a questão de ser Absoluto, o que vocês não o são, vocês não o encontraram.

***

Pergunta: podemos chamar a Presença e a Radiância dos Elementos?

De maneira idêntica, para um Arcanjo ou para uma entidade da Confederação, para nós, ali onde nós estamos,
Presença e Radiância, efetivamente, são duas coisas específicas.

Mas no nível dos Elementos, não há diferença entre a Presença e a Radiância.
 Eu lembro vocês de que os Elementos, os Hayoth Ha Kodesh, são os Elementos (à parte de METATRON)
que estão ao redor do que denominamos A FONTE, que sentam ao redor d’A FONTE, que vão ter, como

explicar isso, uma multiplicação e uma ressonância, uma condensação da forma, presente desde o que está ao
redor d’A FONTE, até a sua Dimensão, naturalmente.

Em todas as Dimensões, os Elementos estão presentes.
Isso é um pouco como as Civilizações dos Triângulos: os elementos de estruturação, não no sentido de

agenciamento, de administração ou de organização, mas de agenciamento da Consciência e da Vida.
Portanto, os Elementos, depois do que foi dito por SNOW, mas que também foi abordado pelos Anciãos e

pelas Estrelas, antes dela, é, simplesmente, a percepção Vibratória do Elemento.
O Elemento, ele está em você, de maneira mais evidente, ainda, do que um Arcanjo pode estar em você.

Nós jamais lhes dissemos que um Elemento iria chegar no Canal Mariano, não é?
Os Elementos, eles se manifestam no nível Vibratório.

Eles estão, eu diria, em vocês e no que vocês São, de maneira muito mais evidente do que os Anciãos e as
Estrelas.

Portanto, não podemos dizer que isso seja uma Presença, como há, por exemplo, quando vocês sentem, no
seu Canal, uma Presença que chega.

Na realidade, os Elementos, eu posso dizer que é a sua Presença.
Encontrar os Elementos não alterados, isso os remete, é claro (e nós o sabemos), ao quê?

Às Suas Linhagens Estelares, à sua Origem Estelar.
Isso permite guiar a Luz, em vocês, pelo Ponto central da cabeça, pelo Coração, pelo centro da Terra.

Mas é a sua Presença e a sua Radiância que tornam isso real, pela ação dos Elementos entre a cabeça e o
corpo.

Então, é claro, os Hayoth Ha Kodesh são também uma Consciência, do mesmo modo que vocês, podemos
dizê-lo.

Mas, aí, quando nós falamos dos Elementos, naturalmente, há os Cavaleiros que carregam esses Elementos,
mas não os Arcanjos, isso é acima dos Arcanjos.

Não são organizações, mas são Consciências que estão, elas também, eu diria, no limite do antropomorfismo,
entre tal e tal Dimensão.

Mas vocês, o que vocês sentem, são os Elementos despertos em vocês, os seus Elementos para vocês, as
suas Linhagens para vocês.

Portanto, são a sua Presença e a sua Radiância que se manifestam.

***

Pergunta: a qual Elemento estão conectados os Vegalianos?

Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.



Mas eles podem estar conectados, como você, a qualquer Elemento, já que eles têm quatro Linhagens.
Você confunde a Origem Estelar e as Linhagens.

Os Vegalianos, os Anjos do Senhor (de maneira geral, não os Lyrianos, hein, os Vegalianos), são Seres que
estão na pedagogia.

A pedagogia, ela está ligada ao quê?
Ao Ar, à Comunicação.

As, como dizer, as Águias, o Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO), é também o Ar, mas um outro
componente do Ar.

Eu também tenho Quatro Linhagens, mesmo a minha Linhagem predominante sendo o Fogo.
A minha Origem Estelar não é uma Linhagem preponderante.

Portanto, é como se, você, você me dissesse a qual Elemento você está conectado.
Naturalmente que você vai ter um Elemento principal, em você.

Mas será que o seu vizinho (pelo menos eu espero) tem o mesmo Elemento predominante que você?
Não.

Portanto, você não pode colocar todos os Vegalianos no mesmo saco.
Por exemplo, sobre Sírius, há três modelos Vibratórios, há três Sóis: um está ligado à Água, com os golfinhos,

outro está ligado aos cães, e outro está ligado aos gatos.
Mesmo um Vegaliano, ele tem quatro Linhagens, como você.

Então, por vezes o Elemento preponderante é a Linhagem de origem, mas nem sempre.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre a perfuração do pericárdio?

É a Liberação do Coração.
É o que permite a instalação do Coração Ascensional.

É quando MIGUEL vem transpassar o peito de vocês: é um Fogo devorador que atravessa o seu Coração.
Esse Fogo devorador abre em vocês o que vocês nomeiam o estado Multidimensional, que lhes propicia viver

os processos ditos místicos, qualquer que seja a forma da manifestação.
É tudo o que foi explicado anteriormente, quando eu lhes falei, também, da sua capacidade para ver as Outras
Dimensões (que estão aí, agora), os sinais do Céu, os sinais da Terra, os Sons do Céu, os Sons da Terra, a

Presença, ao lado de vocês, à noite, de MARIA, de MIGUEL, dos Anciãos, das Estrelas, dos Vegalianos, dos
Arcturianos e de Outros.

***

Pergunta: como podemos ouvir uma Voz, sentir uma Presença, no Canal Mariano?

O Canal Mariano é o nome que foi dado ao Antakarana.
O Antakarana está descrito nos diferentes Yoga desde milênios, não é?

Então, o que você quer que eu lhe dê como estruturas?
Isso é equivalente aos chifres da deusa Hathor, ao Cordão Celeste, ao Chifre Celeste, o que conecta você às

Outras Dimensões.
Se você estiver conectado às Outras Dimensões, é normal que você nos ouça.

Mas isso não passa pelo ouvido.
Isso passa (pelo que é nomeado, que está em ressonância com o Antakarana ou Canal Mariano) pela

Lâmpada da clariaudição.

***

Pergunta: as asas etéreas fazem parte do Novo Corpo etéreo de Fogo?

Sim, na totalidade.
As Asas etéreas é o que serve a vocês para viajar e para dar os saltos Dimensionais.

É uma estrutura Vibratória, assim como as Coroas, assim como a Onda da Vida, que tem funções específicas
que é de permitir, no nível do seu Corpo de Estado de Ser (então no Novo Corpo etéreo de Fogo), não mais

estar separado e ir Livremente, não por um deslocamento, como vocês o concebem, ainda, aqui, mas de
mudar de Dimensão.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu lhes agradeço por terem me escutado com paciência.
Eu lhes transmito as minhas bênçãos e, sobretudo, vivam o que vocês vivem, sem se colocar questão.

Eu não sei de qual modo é preciso dizer isso a vocês.
Porque em vocês, quando vocês viverem alguma coisa, se vocês se colocarem uma questão sobre o que

vocês vivem, isso quer dizer o quê?
Que, ou vocês não acreditam no que vocês vivem, ou vocês duvidam do que vocês vivem, ou vocês ainda

estão na Dualidade, ou seja, ter necessidade de identificar o que vocês estão vivendo.
Lembrem-se do que nós lhes dissemos, desde muito tempo: “a Consciência é Vibração”.

Quando vocês Vibram, quando o Corpo de Estado de Ser, quando a Luz desce, há Vibrações.
Essas Vibrações ativam estruturas que vocês percebem.

A sua Consciência, no Corpo etéreo de Fogo, é isso.
Quando eu movimento os dedos, eu sei que é a minha mão que se move, não é?

Será que eu tenho necessidade de saber como funcionam os tendões?
Não: eu me sirvo deles.

Olhem como vocês dão voltas com alguma coisa que é muito simples.
É preferível vocês se servirem do que está aí, é como se vocês vissem a sua mão pela primeira vez e vocês

se pusessem a dissecá-la ou a buscar informações para saber, quando vocês fazem isso, por que o dedo, ele
se move.

É um pouco estúpido, não é?
Os processos Vibratórios são o que vocês São, no nível da Consciência do Estado de Ser.

Portanto, vivam, vivam essas Vibrações.
Isso não é a explicação, mas isso foi dito, ainda, dezenas de vezes, assim.

Será que vocês sabem quais são os grupos musculares que se empregam quando vocês andam?
Será que isso os impede de andar não sabendo como isso funciona?

É preciso mudar um pouco de atitude agora e não mais procurar o que é supérfluo.
O Nada, o Som da alma, é uma realidade.

Então, agora, que eu explique a você que ele nasce desde a Lâmpada da clariaudição, da interação da
Lâmpada da clariaudição que está ancorada em tal ponto, tal ponto e tal ponto (em quatro pontos precisos), que

há uma rotação que acontece tantos ciclos por minuto, que está em relação e que põe em ressonância
o Antakarana (que vem da 5ª Dimensão), a que isso lhe serve, se você não se servir disso?

Eu lembro vocês de que isso é o Seu veículo, mas não um veículo exterior, como um automóvel, que é preciso
aprender como mudar a velocidade, como girar o volante.

Isso ocorre naturalmente, como quando vocês mexem a mão, como quando vocês correm, como quando
vocês comem.

Vocês comem, vocês não irão perguntar como são metabolizados os alimentos no interior do seu abdome:
isso acontece.

É preciso realmente que vocês pensem em reconsiderar um pouco as coisas, em relação ao que vocês vivem.
Eu disse à época, o CRISTO disse: “reconhece-se a árvore pelos seus frutos”.

Quais são os seus frutos?
Se vocês estão em Paz, se vocês estão Felizes.

Se houver questões assim, é que vocês não estão seguros de Vocês.
Nada mais.

Isso não quer dizer que é preciso não colocar questão, mas não é preciso sempre tentar entender o que
acontece, naquele momento.

As Asas etéreas, eu poderia também lhes descrever a estrutura, do mesmo modo que as Portas Estrelas e a
Unidade.

Eu poderia dizer quantos pontos de Luz existem, quantos fios de Luz, o que isso representa.
Será que isso é importante?

O importante é vivê-lo, porque, quando vocês vivem isso, significa que isso está aí.  
Há milhões de seres humanos, de Irmãos e de Irmãs, que vivem processos Vibratórios sem saber ao que isso

corresponde.



Então, eles, eles podem se interrogar, no entanto, eles vivem isso.
Não podemos acusá-los de ter imaginado ou criado algo assim, porque eles leram um texto, não é?

Eu os convido a refletir.
Essas serão as minhas palavras de conclusão, do que eu acabo de dizer agora.

Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos.
Boas Vibrações, bons Encontros, boas Dissoluções, tudo de bom no que lhes agradar.

E vivam o que vocês têm a viver.
Eu agradeço a vocês.

Até logo.

************

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1658

19 de outubro de 2012
(Publicado em 20 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~~ AGORA COM O ÁUDIO ORIGINAL ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Lei do Um, Filhos da Luz e Filhos Bem Amados, permitam-me dar-lhes, individualmente, a minha

Bênção.
Permitam-me colocar-me no seu Canal em um momento de Comunhão e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim anunciar a vocês uma série de elementos e de acontecimentos Interiores, referentes ao período atual
do seu tempo.

Nesse tempo em que MIGUEL, pela sua penetração nos seus Céus e sobre a Terra, prepara, de algum modo,
a nossa chegada, em meio à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, com relação às Embarcações

Mãe que são as nossas, e por intermédio do Canal Mariano coletivo: Canal Mariano da Terra, Canal
representando a união da Terra e do Sol.

Nós vimos a vocês, não mais somente nos seus espaços Interiores (onde nós já estamos), não mais somente
no seu Canal Mariano, mas nós começamos o que eu denominaria uma descida Dimensional.

Esta descida Dimensional tornou-se possível, para uma variedade de Embarcações Mãe, invisíveis aos seus
olhos, por enquanto, exceto por alguns meios modernos de observação do Sol.

Esta descida Dimensional vai permitir-nos reinvestir e fecundar de novo, de maneira total e integral, a Terra,
porque a Terra, ela também, revela a sua Merkabah e o seu Coração Ascensional.

O seu Coração Ascensional, que é o seu núcleo cristalino e a camada que é superior, estão em fase de
expansão: expansão Dimensional como a de vocês, atualmente.

Isso nos permite situar-nos mais próximo do que é possível na revelação e na realização da Luz sobre a Terra.

***

Nós iremos participar, evidentemente, dali onde nós estamos, do desdobramento da Luz e da chegada da Luz,
sobre a Terra.

Esta chegada, franca e maciça e completa, da Luz, muitos de vocês vivem as primícias, dos diferentes modos
que nós exprimimos entre vocês.

A Luz vai chamá-los, cada vez mais.
Nesses momentos particulares em que este confinamento, que era o de vocês, desagrega-se pouco a pouco

até no mais íntimo dos seus envelopes sutis efêmeros, traduz-se, para vocês, pela nossa percepção, cada vez
mais franca e cada vez mais real, para vocês.

MARIA - 20 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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No período de tempo em que MIGUEL trabalha, de maneira mais específica, a fim de passar a tocha ao
Arcanjo URIEL, preparando esse retorno da Luz, total.

***

Nós iremos nos manter mais perto da Terra, no plano Dimensional onde vocês são aguardados, próximos de
vocês.

O conjunto das manifestações que são vividas, no seu corpo e na sua consciência, assim como para aqueles
que estão estabelecidos no Absoluto, vai levá-los a viver, concretamente, as duas realidades simultaneamente:

a realidade do que vocês conhecem (sobre este mundo, na sua vida) e a realidade que surge para vocês.
Aquela dos mundos sem sombra, aquela dos mundos do Amor onde nenhum confinamento pode existir, onde

nenhuma compartimentagem pode alterar a nossa qualidade de Eternidade.
Esses tempos são aqueles que antecedem o meu Apelo, de maneira próxima, muito próxima.

Entretanto, isso não deve colocá-los na espera, mas sim, de preferência, no regozijo dos nossos contatos e da
nossa aproximação, elevando o seu coração sempre mais alto, e sempre mais longe nos espaços onde o

Amor é Livre, onde o Amor e a Luz apenas fazem um, onde tudo é Paz e tudo é sem sombra e Transparente.

***

Algumas das minhas Irmãs Estrelas lhes deram elementos que são capazes de facilitar para vocês o que deve,
de algum modo, suportar este corpo físico e o conjunto das suas estruturas, sutis como da sua consciência.

Como vocês sabem, a Terra está pronta.
Nós estamos prontos e a maioria daqueles de vocês que devem estar prontos, o está.

Resta apenas, de algum modo, sintonizar o conjunto das manifestações chegando pelos seus céus, e as
manifestações da própria Terra.

Dentro de muito pouco tempo (que isso seja no nível dos sinais do Céu e da Terra) ninguém poderá ignorar ou
rejeitar o que se desenrola.

A maneira de vivê-los, para cada um de vocês, irá depender, somente, da sua localização.
De qual lado vocês se situam?

Da maneira com que vocês vivem os seus contatos, agora, vocês podem ter alguns elementos de resposta.

***

Para aqueles de vocês que não percebem, nem de uma maneira, nem de outra, e que ainda não vivem os
processos ascensionais, eu lhes digo: permaneçam na Paz.

Não há qualquer inquietude a formular.
Não há qualquer interrogação a apresentar.

Porque a Luz, quando ela está aí, faz com que cada coisa esteja estritamente no seu lugar, e com que cada
Filho da Luz esteja, ele também, estritamente no seu lugar, o que quer que ele tenha vivenciado (ou não

vivenciado) neste período preliminar.
Porque, para todos, sem qualquer exceção, está gravado em vocês (mesmo se, por enquanto, isso não faz
parte do que é Revelado), está gravado em vocês, portanto, este reconhecimento, e esta reconexão com a

Luz.
Eu diria até que vocês irão talvez compreender que tudo o que vocês expressaram na sua vida, nas suas vidas,
nas suas buscas, nos seus amores, nas suas procuras, como nos seus sofrimentos, que tudo isso era apenas

a manifestação de uma privação desta Luz total.
E, naturalmente, daí, compreendendo isso, vocês serão capazes de não julgar ninguém, e de deixar cada um,

mesmo o seu ser mais querido, na sua vida, naquele momento, ir ali aonde ele deve ir.

***

O fim das Linhas de Predação (da Terra, como as de vocês), a ação do Manto Azul da Graça,
da Merkabah Interdimensional coletiva, depois a pessoal, permitiu (para vocês, de maneira individual) tornar o

corredor do tempo e do espaço, entre a Terra e o Sol, mais acessível.
Porque, ele também, está forrado da Luz Adamantina, da Radiação Ultravioleta, de Partículas que vocês

nomeiam cósmicas.
Dessa maneira, o nosso Encontro, no plano mais sensível e mais visível, já foi anunciado nos seus céus, pela

Presença dos Anjos do Senhor, em algumas grandes cidades.
E também, pelo trabalho de MIGUEL.



As condições estão, agora, efetivamente, todas reunidas para viver o que alguns de vocês já sabem desde o
seu nascimento, mesmo não podendo ali colocar ideias precisas.

Aquele momento é aguardado, ou temido, pelo conjunto da Humanidade.
Lembrem-se de que o que vocês forneceram como trabalho, conosco, permitiu amortecer o peso e o Choque

desta Revelação.
O que fará com que, nesse momento da Revelação, cada um poderá, de maneira mais serena (se eu puder

dizer), viver a sua escolha e a sua Liberdade.

***

Vocês irão notar, durante este período, que, quanto mais facilmente vocês abandonarem as poucas dúvidas
que podiam restar (ou os poucos medos), mais facilmente a Luz estará aí.

E como nós já lhes dissemos, o que se desenrola são, simplesmente, as resistências entre a Luz e o que pode
restar de veleidade do prolongamento do Sistema de Controle do Mental Humano (evoluindo, como vocês o

sabem, agora, de maneira autônoma, mesmo desagregado).
Para alguns, talvez, isso poderá representar um sonho ruim, ou um pesadelo, mas que, naturalmente, não se

preocupando com isso, cada um irá Despertar.
 Alguns irão viver isso no Êxtase o mais total, porque as resistências e o efeito, do Sistema de Controle do

Mental Humano, já não existem mais.
Esses seres, esses Irmãos, essas irmãs, já estão Livres, mesmo sobre este mundo.

***

Durante este período, conforme as minhas Irmãs lhes disseram, encontrem tempo para vocês, para afirmar-se,
para estar com vocês mesmos, a fim de estar conosco.

Tanto quanto possível, afastem-se dos falatórios, das fofocas.
Afastem-se de tudo o que se relaciona a um julgamento, ou a uma necessidade de se confrontar, e de avaliar o

que resta de autoridade, daqueles que mantêm o Sistema de Controle do Mental Humano.
Lembrem-se de que é na Paz e na Alegria que se encontra a Luz que é necessária, à sua Beatitude, porque se

trata bem disso.
Quanto mais nós nos aproximarmos, quanto mais vocês se aproximarem de nós, mais vocês irão constatar (se
isso ainda não ocorreu) uma Paz Interior a nada comparável, que vai muito mais profundamente, e muito mais

longe do que todos os prazeres deste mundo.
E é justamente neste estado que vocês irão tirar tudo o que é necessário.

Nos momentos em que vocês parecerem, talvez, vacilar sob o peso do mundo, e sob o peso do ambiente,
lembrem-se de que é no Centro de vocês mesmos que se encontra o que é necessário, e para todos os

setores, e para todas as funções da sua vida, ainda, sobre a Terra.

***

Eu voltarei, provavelmente, ainda um pouco, desta forma, antes que o nosso contato seja definitivamente
estabelecido, entre cada um de vocês e mim.

Esse momento será um momento que vocês poderão qualificar de comovente, e que eu qualifico de grande
Alegria.

É como reencontrar algo que existiu, mas que foi perdido há muito tempo, que a lembrança é vaga ou ausente.
Nesses primeiros cliques, e nesta primeira abordagem, de maneira visível (e Vibratória, para muitos de vocês),

vocês irão encontrar o que é necessário, o que preenche vocês.
Porque isso é o que vocês São.

***

Durante este período, e independentemente da minha Presença e, sobretudo, naquela de MIGUEL, ao lado de
vocês, nos seus Alinhamentos, vocês irão constatar também que algumas Irmãs se aproximam, algumas Irmãs

Estrelas.
Lembrem-se, quando esta Consciência se aproximar, de que não é somente a Identidade que lhes fala (que
lhes falou durante a sua encarnação, ou de certas coisas de hoje), mas, muito mais, a Qualidade Vibratória de
cada uma das Estrelas, em relação à sua virtude (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / As 12 Estrelas de

MARIA”) (1).
E se tal Irmã se manifestar a vocês, é que esta virtude é, para vocês, fundamental e essencial, durante este



período.
Do mesmo modo que os Elementos se manifestam, a vocês, em uma ordem específica, é o mesmo para as

nossas Irmãs Estrelas.
Porque elas veiculam uma qualidade específica, que é uma qualidade que é necessária, em vocês.

***

Nos momentos em que lhes parecer, talvez, hesitar, ou recuar alguns passos, ou ser absorvido pelas
interrogações deste mundo, então, lembrem-se também de que aquele que intervém, nesses tempos, cada

vez mais, depois de MIGUEL, será o Arcanjo URIEL.
Ele é capaz de facilitar essa Passagem para vocês.

Ele é capaz de ajudá-los a avançar, mais do que recuar.
Lembrem-se disso.

Mas, o mais importante, para vocês, além dos nossos Encontros, é, antes de tudo, cultivar a Paz.
É, acima de tudo, certificar-se de reagir menos neste mundo, de reagir menos no ambiente.

Isso não quer dizer isolar-se.
Isso não quer dizer deixar outra coisa senão a agitação.

Essa é a única maneira que vocês têm de serem nutridos, de serem amados, de Ser Amor.
Disso, vocês vão dar-se conta, extremamente facilmente.

Vocês irão identificar (eu diria, de maneira cada vez mais evidente) os momentos em que vocês estão
submetidos, ainda, à sua personalidade, em que vocês estão, realmente, Livres, as distinções (não mais

somente no momento das Passagens possíveis) entre o que os Anciãos denominaram o eu e o Si, mas, muito
mais, um sentimento de saber onde vocês estão, no instante em que vocês viverem o que vocês têm que viver

(independentemente até mesmo de toda meditação, de todo Alinhamento).
Vocês poderão ver, nesses momentos em que vocês estiverem realmente Alinhados ao que vocês São, que

os seus mecanismos de vida, muito simplesmente, não são mais os mesmos, que há em vocês menos
interrogações, menos questões, menos dúvidas, menos medos.

E que existe, em última análise, esta Paz que se instala, de maneira cada vez mais duradoura, levando-os à
Morada da Paz Suprema, ou à sua Última Presença.
Tudo isso irá lhes parecer cada vez mais evidente.

Isso será como, eu lhes disse, reencontrar alguém que se perdeu de vista por muito tempo, que vocês não
tiveram novidades.

Lembrem-se do que diziam as minhas Irmãs Estrelas, de que, quando os Cavaleiros se põem em movimento,
para vocês, são os Elementos que se empregam, e de que nada pode chegar, já que quanto mais vocês

entram na sua Eternidade, menos o efêmero pode tomar a sua consciência, menos o efêmero pode frear ou
impedir a Luz.

Esses momentos de Paz, eles irão se tornar então cada vez mais intensos e profundos, provocando (se isso já
não ocorreu) a sua adesão, total, ao que vocês São (muito além do que nós lhes dissemos, há anos).

Eis as poucas coisas que eu tinha para enunciar e anunciar a vocês.
Eu abro com vocês, se houver questões, um espaço de respostas.
Se não houver questões, nós passaremos a um momento na Paz.

***

Nós não temos questionamentos. Nós lhe agradecemos.

***

Então, neste espaço, no seu Templo, instalemo-nos, um momento, nesta Paz tão particular.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
E eu saúdo, em vocês, o Amor que vocês São.

Até logo.



************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f7...
************

1 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
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***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
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20 de outubro de 2012
(Publicado em 20 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
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http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121020_-_MARIE.mp3
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1659
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E bem, BIDI está com vocês e os saúda, e nós iremos prosseguir, se vocês bem o quiserem, nossos diálogos
e conversas.

Eu escuto então as suas perguntas.

***

Pergunta: quando nós assumimos responsabilidades espirituais e materiais, devemos nos permitir viver os
últimos impulsos da vida sensual deste mundo de carbono (com risco de esquecer ao que nós nos

consagramos ao longo de toda nossa vida), ou essas últimas provas estão bem aí para nos permitir vê-las,
para melhor superá-las?

A sua pergunta é múltipla.
Considerar que há o que quer que seja para recordar com relação à sua vida recorre, então, a um processo de

memória ou de lembrança.
Nem a memória, nem qualquer lembrança, refere-se ao que você É.

O que apareceu um dia, e o que irá desaparecer um dia (e que você denomina a pessoa, a vida) estão
inscritos, necessariamente, em meio a um efêmero.

Por outro lado, o que você nomeia “prova”, o que você nomeia “responsabilidade” apenas se refere,
justamente, a este efêmero e absolutamente a nada mais.

Somente a personalidade situa-se entre um início e um fim, correspondendo ao aparecimento e ao
desaparecimento da vida, em meio à consciência.

O conceito de prova, o conceito de responsabilidade, apenas concerne a este saco de comida e a este saco
mental e, em caso algum, ao que você É.

Reagir ou não reagir irá sempre se referir ao desenrolar do efêmero.
Eu o convido, então, a considerar que o conjunto das proposições apenas se refere ao que é efêmero e,

portanto, apenas se refere à pessoa, em meio a uma crença em uma evolução, uma crença em provas, uma
crença na perenidade da memória ou de uma lembrança.

Você nada É de tudo isso.
Dessa maneira, não se coloque a questão de agir ou de não agir, mas sim de ver agir ou não agir, porque você

não foi referido pelo agir ou não agir.
Enquanto houver implicação, através de um efêmero, não pode ali ter Absoluto.
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***

Pergunta: você especificou que a perenidade da memória não tinha razão de ser. Mas, através das suas
intervenções, você utiliza a sua memória?

Absolutamente não.
Porque você considera que existe um tempo linear e que o que se expressa é a consequência de uma ou das

encarnações que esta consciência tomou.
Por outro lado, não é nenhuma questão de qualquer perenidade, de qualquer memória.

Considerar a perenidade da memória, o mantém, de uma maneira ou de outra (deste lado do Véu como do
outro lado do Véu), na Ilusão de uma eternidade.

Nenhuma perenidade da memória pode ser eterna.
O Eterno não se importa com a memória.

O que se expressa, hoje, transcende o que vocês chamam de barreiras do tempo.
O que se expressa, neste instante, não é a sequência lógica do que eu exprimia, a um dado momento, mas se

inscreve no mesmo tempo, além do seu tempo.
É muito difícil conceber, para o intelecto, que o que é dito, hoje, não é uma continuidade ou uma perpetuação,

mas sim a mesma expressão, a mesma qualidade, independente da minha vida passada, independente de
todo tempo.

O que é expresso (e esse foi o caso quando, segundo os seus dados temporais, eu estive encarnado) nada
tem a ver, justamente, com a minha memória, ou com qualquer encarnação.

Porque o que eu exprimo não é uma continuidade, mas se inscreve no mesmo tempo, além do nosso tempo e
do tempo de vocês.

Qualquer memória está em ressonância com a lei de ação / reação.
Nenhuma memória pode existir quando não há mais ação e reação, mas Estado de Ser, ou ainda Absoluto.

Experimentar e se estabelecer na Infinita Presença, no Estado de Ser, ou no Absoluto, põe fim a toda memória.
Em meio à consciência, a memória pertence ao efêmero.

A consciência apoia-se na memória, apoia-se na antecipação, mas memória e antecipação sempre irão
pertencer à ação / reação, à dualidade e, portanto, ao efêmero.

Você não pode se apoiar em qualquer memória, em qualquer antecedente, assim como em qualquer projeção,
para ser o que você É.

Isso muda o ponto de vista, muda o olhar e coloca você, de maneira irremediável, no que você É, e não no que
você acredita, e não enquanto resultado de uma memória, ou antecipação de uma projeção.

O mais difícil, para a pessoa, como para a consciência, é, justamente, parar de acreditar.
Nenhuma consciência pode conduzir à a-consciência.

Nenhuma memória pode conduzir ao Estado de Ser, à Unidade, assim como à Infinita Presença ou ao
Absoluto.

Enquanto a memória existir, enquanto houver uma relação com um passado, com uma história, você se
inscreve, em meio à consciência, nesta memória e nesta história, e você não está, portanto, Livre.

O que permanece quando este saco desaparece?
O que se torna a memória (quer vocês acreditem ou não em alguma reencarnação)?

O que permanece do que você era anteriormente (quer este anteriormente seja ontem, um século ou mil
anos)?

Libertar-se da memória, esquecer a memória, é estar disponível para o presente.
Se houver memória, há indisponibilidade para o presente.

***

Pergunta: a passagem nesta Dimensão de dualidade encarnada de nada vai servir, então?

De nada serviu, de nada irá servir e jamais de nada irá servir.
Este saco aparece um dia, ele desaparece no outro dia.

A consciência vai acreditar que ela é uma sequência de experiências, delimitadas em um tempo denominado
“encarnação”, mas o que permanece de uma encarnação para outra?

Nada.
O que você É jamais se moveu, jamais existiu, sempre Esteve aí e sempre Estará aí.

Somente o olhar da pessoa e da consciência leva-os a considerar suposições que não se sustentam.
O que você exprime, através disso, é o que deseja a consciência: é uma forma de perpetuação, uma forma de

infinito, uma forma de eternidade, que não pode existir.



A consciência sonha com uma eternidade.
A pessoa sonha com uma perenidade.

Isso não pode ser.
O que você É não corresponde a qualquer dessas proposições.

Se o que você é, hoje, em meio a esta vida, servisse para você em uma pós-vida, por que isso iria desaparecer
quando você aparecesse, de novo, sobre este mundo?
Qual é o valor do esquecimento, em relação à memória?

Explique-me isso.
Todos os mecanismos da vida, em meio a este mundo, passam pelos mecanismos que vocês denominam

“aprendizagem”.
O que você É não tem necessidade de qualquer aprendizagem, de qualquer educação, de qualquer sociedade

e de qualquer mundo.
Aceitar isso (além da crença) é já deslocar o ponto de vista, deslocar o olhar e se descobrir tal como você É.
Enquanto você mantiver (pela pessoa ou pela consciência) a ilusão de uma memória, de uma progressão, de

uma evolução, de uma transformação, você próprio se inscreve no efêmero, no que você não É.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Absoluto e nada?

Para a pessoa e para a consciência, o Absoluto é o nada.
Para o Absoluto, o nada é uma estupidez da pessoa.

Nada mais.
Enquanto você não puder ser o que você É, porque existe uma distorção induzida pela pessoa, induzida pela

consciência, então você se engana e você considera que o Absoluto é o nada.
O desaparecimento dos limites (resultantes do saco, de comida como mental) cria a suposição de uma

identidade, de uma delimitação e de um espaço limitado.
O que você É, absolutamente não é isso.

Como o que é limitado (pelas ideias, pelos pensamentos, pelas concepções, pela própria forma da carne)
pode pretender ser Absoluto?

Para ele, isso se chama o nada.
Só aquele que é Absoluto se dá conta, de algum modo, por ele mesmo, de que o nada é uma secreção do

medo do saco.
Quando você dorme, será que o mundo está aí?

Quando você dorme, será que o “eu” está aí?
O Absoluto faz você ver que você é além de uma história, além de uma pessoa, além de qualquer saco e além

de qualquer consciência.
Mas enquanto você não tiver vivenciado isso, este Absoluto é um absurdo, um nada.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Unidade e Absoluto?

Na Unidade, a consciência está presente, ela própria se olha em um espelho peculiar, sem fundo, sem
amálgama refletor: é um autoespelhamento.

A Unidade é uma contemplação, um estado da consciência com diferentes etapas (nomeadas “Samadhi”)
correspondendo à consciência Turiya.

O Absoluto não é uma consciência: é o que você É.
A consciência existe no palco do teatro, na poltrona daquele que assiste, no próprio teatro.

O Absoluto sabe que há um teatro, mas sabe também, perfeitamente, que ele nada é do que constitui o teatro:
dualidade como unidade.

O Absoluto corresponde à a-consciência.
A Unidade corresponde à consciência total ou, se você preferir, a uma consciência absoluta.

O Absoluto em nada é referido pelos jogos da consciência.
Constatar a Unidade, viver a Unidade, é um estado da consciência.

Ser Absoluto é ser além de todo estado e, sobretudo, não uma consciência.
O Absoluto é vivido depois da Dissolução ou durante a Dissolução.

A Unidade é vivida enquanto Comunhão da consciência, do Si ao Si, ou de qualquer Si a outro Si.



A consciência é experiência.
O Absoluto não se refere a qualquer experiência, a qualquer contemplação.

A consciência não pode se apreender do Absoluto.
É o Absoluto que contém a consciência.
É o Centro presente em qualquer centro.

A Unidade é ter consciência do conjunto das consciências, mas isso não é sair da consciência.

***

Pergunta: o Absoluto se move?

Ele permite todos os movimentos.
Sem ele, não há movimentos.
Sem ele, não há consciência.

O Absoluto é ao mesmo tempo anterior a qualquer movimento e é todos os movimentos, assim como a
imobilidade.

Dar um qualificativo ao Absoluto irá se tornar, bem depressa, um disparate, é por isso que aquele que é
Absoluto não pode, como eu disse isso, de forma alguma, traduzir em palavras o que é vivenciado.

O que é vivenciado não é uma experiência da consciência, mas, sim, é a cessação total de toda consciência
que faz aparecer o que você É.

O que você É poderia ser nomeado “anterior à consciência” e, no entanto, nada disso é, porque isso é o que
contém todas as possibilidades da consciência.

***

Pergunta: então é o Absoluto que vem a nós. Em nenhum caso nós podemos ir para ele?

Como eu havia dito, enquanto vocês acreditarem buscar o Absoluto, vocês irão fracassar.
O Absoluto é o que ele É.

O que você É não pode ser procurado, nem encontrado, já que isso está aí.
Enquanto você procurar, é a pessoa que procura.

Enquanto você acreditar nisso, é a pessoa que acredita.
O que cria a dinâmica da procura é, ao mesmo tempo, a consciência e, ao mesmo tempo, o que é nomeado a

separação.
O que exprime bem que a pessoa está separada: ela se viu assim, inscrita em um limite temporal nomeado o

nascimento e a morte.
Ela cria, em meio a esta vida, histórias (espirituais, sociais, materiais, afetivas) de responsabilidade.

Será que este conceito de responsabilidade, será que este conceito de evolução, muda alguma coisa no
desaparecimento do efêmero?

Quaisquer que sejam as crenças deste saco, quaisquer que sejam as experiências deste saco, ele irá terminar
um dia.

O que resta então?
Eventualmente, você pode me responder: “a consciência”, se a sua própria consciência não estiver mais

limitada e separada e dividida, mas ela tem acesso às suas próprias memórias.

***

Pergunta: por que o Absoluto funciona mal, ou seja, nos mergulha nesse sonho que não existe?

Mas não é o Absoluto que funciona mal, é você.

***

Pergunta: ser Absoluto com forma, ele é programado com antecedência?

E ele seria programado segundo qual lei, qual escala, e qual calendário?



Isso é impossível.
O Absoluto é o que você Foi, o que você É, o que você Será, além de todo ser, de toda pessoa e de toda

consciência.
A consciência não pode se programar para Ser Absoluto: isso é, justamente, uma desprogramação total da

consciência.
Quanto à pessoa, para ela, isso é o nada.

Do ponto de vista da pessoa, o Absoluto não pode existir, não pode ser, e não pode aparecer.
Eu recordo que não há passagem da pessoa ao Absoluto, assim como da Consciência à a-consciência.

É a parada da procura em si, a parada de continuar um objetivo, a parada de toda crença, de toda suposição,
que revela (pela refutação, pela investigação, pela maturidade) o Absoluto.

***

Pergunta: dizer “que a Liberação seja feita” pode ajudar-nos a sair desta ilusão?

A partir do momento em que você pronuncia esta frase, você considera que você não está Liberado.
Você coloca, então, uma distância com o que você É.

Como, colocando, de imediato, uma distância com o que você É, você pode esperar encontrar o que você É?
Você inscreve, através desta frase, o Absoluto, como um objetivo, como uma procura, como uma falta.

Isso é um erro.

***

Pergunta: será que o Absoluto é o Amor e isso é tudo?

Quando você diz “o Absoluto é o Amor”, você define, portanto, o Absoluto.
Será que o Absoluto pode ser definido?

Acrescentar “isso é tudo” quer dizer que você limita, e delimita, o Amor e o Absoluto.
O Absoluto, é claro, contém o Amor, ele é o reservatório do Amor, o conteúdo do Amor.

Mas você não pode dizer: “o Absoluto é isso ou aquilo”.
Porque você procura reconhecer, em uma definição, o que, para você, é o Amor, no seu ideal, na sua

consciência, nas suas projeções, nos seus objetivos.
Tentar definir, assim, o Absoluto, afasta-o dele.

Não mais definir, não mais dar um qualificativo, não mais procurar uma razão, um sentido, uma explicação, uma
lógica (a capitulação de todos os aspectos da pessoa e da consciência), faz você Realizar o que você É, de

toda Eternidade.
Não há outra possibilidade.

Qualquer definição pertence à consciência.
O Absoluto não é a consciência.

Pergunta: você reiterou para nós que nada há a fazer, mas nós vivemos ainda sobre esta Terra onde somos
obrigados a fazer coisas, enquanto sabendo que é ilusão.

Mas eu jamais disse para não fazer nada.
“Permanecer Tranquilo” refere-se à consciência.

Eu mesmo especifiquei que tudo o que era para fazer, por este saco, era para ser feito.
O Absoluto não é ser ocioso.

O Absoluto consiste em mudar de olhar, de ponto de vista, e de consciência.
Eu jamais disse que não era preciso fazer o que tem que ser feito por este saco, muito pelo contrário.

A pessoa entende sempre o que ela quer.
Eu jamais disse isso.

Ninguém jamais lhes disse isso.
Foi especificado, por alguns Anciãos, desde alguns anos, que havia circunstâncias de vida para mudar, a fim de

desvendar a liberdade.
Mas ninguém jamais disse (e eu, ainda menos) que era preciso nada fazer.

Quando eu digo “nada façam”, eu não falo das atividades da pessoa, eu me dirijo ao que vocês São.



No que um Absoluto deve recusar a encarnação?
A recusa é uma oposição da consciência, e em nada se refere ao Absoluto.

O que você É não se importa com o que você faz, com como você o faz, ou com como você o realiza.
As obrigações referem-se à pessoa, mas não ao que você É.

Acreditar que a sua pessoa, extraindo-se das obrigações, vai encontrar o Absoluto, é um erro.
A pessoa não pode compreender o Absoluto, você tem a prova.

Ela interpreta os dizeres segundo o seu ponto de vista, ou seja, segundo a própria pessoa.
Enquanto você raciocinar assim, e agir assim, isso mostra que você não está “Tranquilo”.

***

Pergunta: há mudança de consciência dando conta que tudo isso é da ilusão?

Nenhuma mudança de consciência leva ao Absoluto.
O que você diz é uma primeira etapa que desencadeia a mudança do ponto de vista.

Mas se você rejeitar a ilusão, ali se opondo, você vai necessariamente reforçá-la.

***

Pergunta: eu penso que...

O que você pensa não tem qualquer importância: é o que você É, que é importante.
Achar ou não achar, nada muda do que você É.

Achar é uma dinâmica da ação, do movimento, e da própria ilusão.

***

Pergunta: desinteressar-se pelas experiências a viver revela uma mudança do ponto de vista?

Os dois são possíveis: ou há indolência, ou há o Absoluto.
Mas apenas você sabe a resposta.

Como eu disse, aquele que é Absoluto não se coloca mais a questão sobre o Absoluto.
Ele não pode se perguntar.

Do mesmo modo, aquele que faz uma saída do seu corpo, sabe o que existe fora deste corpo: ele não se
pergunta mais sobre a existência, ou não, de algo depois deste corpo, já que ele vivenciou isso.

Mas aquele que não o vivenciou poderá colocar-se todas as questões do mundo, criar todas as crenças do
mundo, todos os pensamentos o mundo, isso será apenas abstrações, porque ele não tem a vivência disso.

Enquanto vocês estiverem mortos a vocês mesmos, vocês não podem Viver o que vocês São.
Mas vocês podem levar a pessoa à morte.

***

Pergunta: abandonar todo esforço e se contentar em viver o que a vida propõe, a cada dia, é isso que
convém fazer?

Nada há a fazer.
Enquanto você considerar que existe um estado preliminar (através de uma procura, através de “viver o dia a

dia”), isso se refere ao saco e à consciência, mas não ao que você É.
Para alguns sacos, esse modo de vida é o que é proposto pela Inteligência da Luz.

Então, faça-o.
Realize isso.

Mas se dê conta do que você faz, ou do que você realiza, não tendo nem se afastado, nem se aproximado do
que você É: aí, está a maturidade.

O Absoluto não se importa com o seu grau de atividade ou de inatividade.
O Absoluto não se importa com o seu grau de evolução, de iniciação, ou com qualquer outra coisa que seja



(como a sua idade, ou o seu sexo, ou não importa o que mais).
Aí está a Verdade.

Eu o lembro de que o Absoluto sobrevém durante a capitulação da Consciência.
Esta capitulação não é nem um fazer, nem uma ação, nem mesmo um estado de ser: isso é espontâneo,

imediato.
A partir do momento em que você, de algum modo, se extrai (sem desejá-lo, sem querê-lo) das ilusões e de
todo efêmero, isso não põe fim ao seu efêmero, isso não põe fim às responsabilidades deste saco: isso é

totalmente independente.
Para alguns, isso será dessa maneira.

E, para outros, a Inteligência da Luz coloca-os frente a desafios.
Um como o outro são, muito exatamente, o que é proposto para vocês.

Mas eu os lembro de que, independentemente do que lhes propõe a Inteligência da Luz, ela é destinada a levá-
los ao Si, à Unidade, ou mesmo à Última Presença ou Infinita Presença.

Mas o mecanismo Final (se eu puder dizê-lo assim) acontece, de algum modo, quando, até mesmo, tudo isso é
deixado, na totalidade.

É o momento em que a consciência nada mais reivindica, ainda mais ela mesma (no Si ou na Unidade) que
emerge, de alguma forma, o que você É.

***

Pergunta: por que o Si, tão narcisista, renunciaria a ele mesmo?

Ele não pode.
A consciência jamais renuncia a ela mesma.

A projeção leva à projeção.
A criatividade leva à criatividade.
A experiência leva à experiência.

Porque o conjunto do que é conduzido implica em uma comparação: consciência Unitária, consciência dual,
etc., etc..

Mas o que você É não está, de nenhum modo, concernido a isso.
Não é o Si que realiza o Abandono do Si.

Isso não é um ato de vontade, isso não é um ato ligado a uma prática (ainda menos a uma ascese, ainda
menos a uma moral), mas, sim, ao famoso nada do Si, ou da pessoa, esse cataclismo final da própria

consciência que o faz descobrir o que você É.
Do mesmo modo que, quando a maioria dos Irmãos e Irmãs humanos vive experiências fora do corpo (ou

próximas da morte), há um trauma (qualquer que seja), uma ruptura da continuidade e, portanto, esta forma de
descontinuidade que leva a Ser o que você É, mas não antes.

Eu vou retomar outro exemplo que lhes é familiar porque utilizado, em várias ocasiões, pelo Comandante dos
Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).

A Consciência que vocês procuram parece afastada de vocês.
Esta Consciência é o amendoim dentro do pote.

Quando vocês veem o pote e os amendoins, é preciso colocar a mão dentro do pote para retirar os amendoins.
E o que acontece, naquele momento?

A mão não sai mais do pote.
Convém então ir além do amendoim, do bocal, e da mão.

Mas enquanto você considerar que existe um pote, amendoins, e uma mão para segurá-los, não há solução.
A consideração das refutações (feitas, ou não, por vocês, até agora) era destinada a fazê-los mudar de ponto

de vista.
Era uma forma de lógica que se dirigia à pessoa e ao mental.

Nenhuma outra atividade mental (da pessoa ou, até mesmo, da Consciência a mais expandida) é-lhes de
qualquer utilidade.

Realizar o Abandono do Si não é uma Realização: é uma Liberação.
Esse não é um objetivo a cumprir, é, muito pelo contrário, algo a soltar.

Mas esse algo a soltar não deve ser confundido com o fato de mais nada fazer.
A consciência é o que mantém.
A a-consciência é o que soltou.

Seja o que for que vocês mantenham (com a consciência, com as ideias, com as crenças, com as memórias,
com as projeções), enquanto vocês mantiverem o que quer que seja, vocês não são Livres.

Aquele que é Livre não apagou as suas lembranças: elas sempre estão aí, mas elas não o afetam mais.



A pessoa como a Consciência, o ego como a Consciência Unificada, sempre estão em busca de uma
experiência, de um objetivo, e de uma meta.

Nenhum objetivo, nenhuma experiência, e nenhuma meta, relevam do Absoluto.

***

Pergunta: a percepção de um movimento quando tudo está tranquilo revela o Abandono do Si?

O movimento é um processo Vibratório.
Tudo depende se esse movimento nasceu em alguma parte deste saco, ou se ele tomou todo o saco de

repente.
O movimento, a impressão de movimento, ou a percepção de um movimento, podem estar conectados a uma

das etapas finais da própria consciência.
Mesmo se não existir passagem, propriamente falando, entre a Infinita Presença (ou o Abandono do Si,

realizado totalmente) e o Absoluto, então podemos dizer que isso são primícias, testemunhas, se você preferir,
de que o ponto de vista está prestes a mudar.

Do mesmo modo que as experiências de Comunhão, de Fusão e de deslocalização prepararam vocês.
Do mesmo modo que o contato com outros Absolutos, pelo Canal Mariano, preparou vocês.

A Onda da Vida é também um movimento.
Quando a pessoa se apaga, e quando a consciência cessa de observar si própria (mesmo no Si), então a Onda

da Vida é lançada.
O Absoluto está então presente.

Isso é vivenciado, e isso é inteiramente consciente, porque vocês alcançam a sua natureza, além da própria
consciência.

O que vocês São.

***

Pergunta: ter o olhar que nada mais vê e que salta, reflete uma mudança de ponto de vista?

Não, porque o que é visto, naquele momento, é visto pela própria consciência.
Certamente, diferente daquela da pessoa, mas muito associada à consciência pessoal, de qualquer maneira,

quaisquer que sejam o tipo de visão e a forma de visão.
O Absoluto não é uma visão.
O Absoluto não é um estado.

Mas, naturalmente, existem, em meio aos últimos estados da consciência, preliminares ao Abandono do Si
(mesmo não sendo uma finalidade), a manifestação de uma série de elementos Vibratórios que lhes são

desconhecidos, mas que continuam a ser, para o Absoluto, uma ilusão.
A identificação da consciência com as Vibrações leva à expansão da consciência até a Unidade e até a Infinita

Presença, mas jamais ao Absoluto, já que o Absoluto é o desaparecimento da própria consciência.
Ora, como a consciência que Vibra, que se expande, poderia desaparecer?

Isso é uma experiência da consciência.
O verdadeiro olhar é, efetivamente, sem os olhos, sem discriminação, sem qualquer sensorial, sem qualquer

percepção, sem qualquer concepção, sem qualquer lógica aparente.
A melhor testemunha é a Onda da Vida que é uma propagação e um movimento visando, como vocês sabem

disso, atravessar alguns obstáculos da pessoa, e da sobrevivência da pessoa, e, depois, favorecer o Coração.
Esses mecanismos são as testemunhas do acionar, inconsciente, da confrontação da própria consciência (que

você percebe) com o Absoluto.
Mas isso ainda não é o Absoluto.

Isso não é um pré-requisito, porque, ao empregar a palavra pré-requisito, você vai considerar que é uma etapa
que ocorre, mas esta etapa não é absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.

Ela é talvez mais apropriada às condições da Luz atual, aí onde vocês estão.
Na minha encarnação, isso não era necessário.

***

Pergunta: haverá muitos Absolutos com forma antes do final?



Eu posso responder dizendo a você que haverá um monte de Absolutos com forma, como sem forma, depois
do final.

O fim não existe para o Absoluto.

***

Pergunta: o que fazer aguardando o final?

Eu levo mais longe o seu raciocínio.
Assim que você tem idade para conceber que você é uma pessoa (depois dos três, quatro anos), você

apreende intimamente, naquele momento, que o que apareceu, em meio a esta forma (a este corpo, a este
campo de consciência), tem um fim.

Será que, no entanto, você decide, desde a idade de quatro anos, nada fazer?
O sentimento de fim, se ele levar a um desinteresse, não o leva a parte alguma, porque irá se tratar sempre de

uma fuga.
Aquele que é Absoluto não é referido, nem pelo início, nem pelo fim (dele mesmo, como do mundo).

Não há qualquer atitude mental satisfatória para o Absoluto porque, se você disser que dentro de tantas
semanas será o fim, e você esperar este fim, você se engana.

Veja: na maioria das vezes, quando anunciamos a um saco de comida que ele vai partir devido a uma doença
grave, o que acontece?

Na maioria dos casos, essas pessoas ficam mais vivas do que antes.
Elas saboreiam cada minuto, cada dia e cada hora.

Isso é independente da atividade ou da não atividade.
É, eu diria, uma atmosfera Interior.

É como se, sabendo que você é uma pessoa (aos quatro, cinco anos) que vai terminar um dia, você se
dissesse: “esse dia é inevitável, para que serve deixar viver este saco?”.

Ora, a recusa da Ilusão mantém a Ilusão.
Do mesmo modo, toda espera (mesmo justificada, mesmo real) de um acontecimento real testemunha o que

você é.
A espera coloca uma distância do que você É.

Esperar que o fim de alguma coisa iria permitir-lhe ser Absoluto, é um erro.
O fim seja do que for lembra a você, simplesmente, o que você É, além da pessoa.

Isso se denomina a Liberação.
Aquele que é Absoluto, é Liberado Vivente.

Ele não tem necessidade de aguardar um acontecimento, ou um fato, o fim do que quer que seja, para Ser
isso.

Tenham cuidado para nunca se colocar, vocês mesmos, em um sentido de expectativa, porque o sentido de
expectativa (como de espera convicta ou de esperança) coloca uma distância.

Existe uma armadilha.
Como foi dito, vivam cada minuto, aí onde vocês estão, plenamente, inteiramente, como se fosse o último
porque, de qualquer maneira, sabendo-se em uma pessoa, há a certeza e a inevitabilidade do fim desta

pessoa.

***

Pergunta: amar a ilusão, ou seja, amar a natureza, amar as flores, nos afasta do Absoluto?
Mas tudo depende do que você denomina amar.

Há tantos seres humanos quanto definições do amor.
Se você ama sem se apegar, não tem qualquer motivo para a natureza afastá-lo do que você É, já que a

natureza é Absoluta, além da aparência.
Tudo depende do que você ama.

Será a cor, será a forma, será a fragrância, será a aparência ou será a essência?
Toda diferença vem de você, mas não da natureza.

Nada pode afastá-lo, nada pode aproximá-lo.
Há apenas circunstâncias que reforçam a ilusão, que a mantêm e a sustentam.

E há circunstâncias que o Liberam.
Mas as circunstâncias são Interiores: elas não se referem à cessação de uma atividade ou de uma

responsabilidade.



O fato de estar na natureza ou em um apartamento, no Absoluto, nada muda.
Mas, obviamente, que a natureza e o que é natural permitem, de maneira muito mais ampla, em princípio,

expandir a consciência.
Mas não é preciso confundir as manifestações de um objetivo qualquer com o Absoluto.

***

Pergunta: você disse que a natureza é Absoluta. Você pode desenvolver?

Além da forma, da aparência, dos odores e das cores.
Como é que o que está diante dos seus olhos poderia escapar de ser Absoluto?

Enquanto vocês considerarem que o Absoluto é um objetivo, uma meta, uma finalidade, uma prática, vocês não
estão ali.

Uma árvore é Absoluta.
Há uma consciência na árvore.

O Absoluto não faz diferença entre uma folha de grama, uma árvore, uma galáxia e um universo.
Ele os contém, todos eles, da mesma maneira.

A árvore, como qualquer elemento da natureza, obedece a um projeto, ao projeto da Vida: nascimento,
crescimento, decrescimento, e morte.

Além desta aparência, além dos seus movimentos, das suas formas diferentes, há o Absoluto.
Será que a árvore se pergunta sobre ser uma entidade, uma consciência ou um Absoluto?

Não, ela é tudo isso ao mesmo tempo.
Há apenas o mental humano que cria a distância.

Uma árvore não pode criar distância.

***

Pergunta: o porco que abatemos ou o pombo e o pato que Hildegarda de Bingen recomenda comer, como
se situam em relação ao Absoluto?

Do mesmo modo que você, que isso seja o porco, o pombo ou você, isso não faz diferença alguma.
O Absoluto não é devedor de uma forma de vida ou de uma outra forma de vida.

Você busca julgamentos de valor ou definições no que não tem.
Aquele que é Absoluto com forma vê as diferentes formas, concebe que um porco não é um pombo, que um

pombo não é a sua pessoa, mas que isso nada muda.
Você quer levar o Absoluto ao seu campo de compreensão, ao seu campo de percepção, ao seu campo de

experiência, mas isso é impossível.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

E bem, BIDI saúda vocês, e marca encontro com vocês uma última vez, e eu lhes digo, então, até breve.

************

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1661

28 de outubro de 2012
(Publicado em 30 de outubro de 2012)

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1661


***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/


 
Anaël - 29 octobre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

Link para o áudio MP3 em português para ouvir conectado:
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos de Luz, que a Paz, o Amor e a Verdade se estabeleçam em vocês.

Permitam-me, primeiramente, instalar-me, em vocês, em um momento de Comunhão e de Fusão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou, pelas palavras e pela Vibração, tentar exprimir a vocês uma série de elementos referentes ao que
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vocês nomeiam a vida e a morte.
A consciência do ser humano, na encarnação, sobre este mundo, traduz-se por um aparecimento em meio ao
mundo (chamado de nascimento) e por um desaparecimento em meio ao mesmo mundo (nomeado a morte).

Vocês têm o hábito de nomear “a vida” o que se desenrola entre o seu nascimento e a sua morte.
O mundo é Vivente.

Existe (através da história, da memória) um mundo, cuja vida parece permanente, exprimindo-se através de
ciclos qualquer que seja sua duração (anual, diária, semanal, mensal) ou de ciclos muito mais longos,

denominados ciclos de precessão dos equinócios.
A Terra se aproxima do fim de um ciclo precessional traduzindo-se pela passagem do conjunto do sistema

solar por um alinhamento com o centro galáctico nomeado Alcyone ou A FONTE.
O impacto de um alinhamento, qualquer que seja, é um reajustamento ocorrendo tanto em vocês (durante os
seus próprios Alinhamentos) como no conjunto deste sistema solar preparando-se para o seu alinhamento.

Este alinhamento sempre traduziu o fim e o início, concomitante, de um a outro ciclo.
O habitual é, para vocês, na encarnação, nomear “vida” o que lhes parece animado, o que lhes parece crescer
depois diminuir, aparece depois desaparece, na escala de um dia (para o Sol), na escala de uma vida animal,

vegetal ou humana.

***

Desde mais de um dos seus séculos, existiu, sobre esta Terra, inúmeros testemunhos de um Além.
Isso começou desde então mais de cem anos com o aparecimento dos primeiros testemunhos referentes ao

Além.
Este Além não é tão diferente do seu, ou seja, do espaço onde vocês vivem.

Alguns seres humanos guardam lembranças conscientes, contatos conscientes, com este Além.
Durante o fim do século XIX e no século XX apareceu então uma série de processos (um deles foi nomeado

espiritismo) propiciando intervir e se expressar, de diferentes modos, espíritos desprovidos de corpo (tal como
vocês entendem isso) a fim de entregar-lhes certo número de informações.

Naquela época, a comunicação, difícil, com este Além apenas se referia (até tempos extremamente recentes
correspondendo aos anos 80), única e especificamente, ao plano astral.

Esse plano astral pertence à matriz falsificada.
Trata-se simplesmente de uma gama de frequências que lhes é inacessível, aos sentidos como à consciência

(pelo menos, ordinariamente).
Progressivamente, vários seres, no curso do fim do século XIX e no século XX, contataram essas entidades,

esses espíritos, esses seres e (através desses contatos e dessas comunicações) tiveram informações
relativas à persistência da consciência além do que vocês nomeiam a morte.

Todos esses testemunhos foram, até uma época recente do seu tempo, testemunhos do pós-vida
correspondendo a um sentimento e a uma percepção, muito mais importante, dos mecanismos da vida em

meio a um corpo.
Havia uma forma de continuação, além da morte, em meio a uma identidade que persistia, fazendo com que

muitos seres humanos em contato com esses planos pudessem encontrar, comunicar-se com seres falecidos
da sua própria família, ou com entidades tendo deixado o plano terrestre visível, mas evoluindo em meio a um
mundo mais leve, mais agradável, muitas vezes descrito, e cada vez mais descrito, por seres tendo vivenciado

experiências chamadas de “morte iminente”.
As lembranças relatadas por esses viajantes insistiram no fato de que a morte em nada é um desaparecimento

do que quer que seja, mas simplesmente uma mudança de ambiente Vibratório, sem alteração prévia de
identidade.

Existe então uma forma de continuidade entre o que lhes é visível, e o que lhes é invisível, nomeado “astral”.

***

Nós insistimos (desde o início da reunião do Conclave Arcangélico até a sua dissolução) sobre a existência,
muito além desta continuidade, de outras esferas que, até os anos de 1950 e, sobretudo, de 1980,

permaneceram inacessíveis à grande maioria da humanidade e mesmo àqueles que morriam e que evoluíam
no que vocês chamam de Além.

Alguns Seres (que muitos são, hoje, Anciãos ou Estrelas) transmitiram lembranças muito mais importantes e
muito além dessas esferas astrais, insistindo em uma noção de descontinuidade, na noção de uma identidade
não imobilizada, com possibilidades da consciência não se encontrando sobre a Terra como no plano do Além

astral.
Muitos de vocês, desde alguns anos, viveram (por mecanismos diversos que lhes foram explicados

amplamente) encontros com outros planos situando-se além do astral.
Alguns elementos permitindo-lhes diferenciar o tipo de contato foram expressos a vocês pelo Ancião, SRI

AUROBINDO, há alguns meses, dando-lhes referências em meio ao que lhes era não percebido, não visível, e



que se torna hoje assim (ndr: ver a sua intervenção de 21 de maio de 2012) (1).
O que existe, além do astral, qualquer que seja o estado Dimensional, dão-lhes conta de mundos que eram
desconhecidos para vocês, inacessíveis pelos sentidos e inacessíveis pela consciência ordinária, mesma

aquela do Si.
A destruição de uma série de fatores isolantes (no nível do sistema solar, como no nível deste planeta, como

no nível dos seus próprios envelopes sutis) tornou possível um outro modo de comunicação, muito além deste
Plano em que vocês estão, muito além do Além astral.

Isso tinha por objetivo preparar a sua consciência a esta noção de descontinuidade para permitir-lhes encontrar
ou reencontrar o que vocês São, além de toda Ilusão, de toda encarnação, de toda Dimensão e isso, de toda

Eternidade,
Muitos elementos foram comunicados a vocês, muitas experiências foram vivenciadas, muitos estados foram

aproximados ou estabilizados.

***

O que está chegando sobre esta Terra, o que se desenrola sob seus olhos, na sua carne, nada mais é do que
o desaparecimento das zonas mais densas que vocês nomearam “vida” e “morte”.

Este desaparecimento se acompanha de uma translação da consciência em meio a outro ambiente
estritamente nada mais tendo a ver com este mundo e com seu Além astral.

O que é para viver é um nascimento.
Muitas imagens foram tomadas.

Muitas parábolas foram dadas a vocês, neste mundo onde vocês estão (qualificado de Maya por muitos
ensinamentos védicos, autênticos e historicamente os mais antigos), e lhes propuseram desconectar-se, sem

rejeitá-lo, de uma parte do que aparece à sua consciência, pelos sentidos e pela vida tal como vocês a
nomeiam em si.

Muitos de vocês atingiram esses estados, vivenciaram-nos e os integraram.
 Do mesmo modo que alguém que experimenta a morte iminente traz, da sua experiência, a imortalidade,

pondo fim ao medo da própria morte, já que a morte não é um fim, mas sim uma continuação, em outro registro
de Vibração.

Disso que lhes falo não é nem a vida, nem a morte, menos ainda uma alternância ou ciclos, mas sim a
invariabilidade do que vocês São, além de todo ciclo, de todo sistema solar e de toda Dimensão.

Isso foi nomeado Absoluto.
Preliminarmente, foi-lhes proposto viver uma série de estados da consciência, pondo fim à própria Ilusão.

Para alguns de vocês, a Ilusão do mundo desapareceu.
Para a coletividade humana encarnada, a Ilusão do mundo está, é claro, sempre presente.

As diferentes fases propostas desde o Conclave Arcangélico (Núpcias Celestes, Etapas, Fusão dos Éteres,
Liberação do Sol, Liberação da Terra e a Liberação de vocês) visam pôr fim, de maneira coletiva, à Ilusão.
A Liberação da Terra (assim como, previamente, a Liberação do Sol) firma a Liberação do sistema solar,

anterior e concomitante, em certa medida, com o Alinhamento Galáctico com Alcyone.
O que é para viver não é, portanto, nem a vida, nem a morte, nem uma experiência, nem um estado, mas sim o

desaparecimento da ilusão coletiva, o desaparecimento de crenças, o desaparecimento dos sistemas de
predação, como anunciado e realizado por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

***

Hoje, sobre esta Terra, não existe qualquer obstáculo à realidade da própria Ascensão, visando fazê-los, se
vocês o desejarem, sair de todo ciclo, de todo nascimento e de todo renascimento.

A etapa atual da Terra, que começa amanhã, e principalmente depois de amanhã, quando o Arcanjo MIGUEL
tiver definitivamente terminado a sua ação, deixará então lugar à ação, terminal e final, do Arcanjo URIEL,

correspondendo à reunião dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse em meio ao Éter, correspondendo, no seu
Templo, ao desenvolvimento completo do Coração Ascensional.

Assim como vocês se esquecem do sono ao despertar pela manhã, assim como vocês se esquecem dos
seus sonhos depois de certo tempo, assim como as lembranças do seu passado apagam-se

progressivamente com o tempo, do mesmo modo, o último trabalho do Arcanjo URIEL é o de zelar pela
estabilidade da sua Presença permitindo, pela tranquilidade, pela paz e pela serenidade, viver o Alinhamento

Galáctico, a modificação dos seus Céus, sem apreensão, sem angústia e sem inquietude.
As únicas inquietudes possíveis pondo fim à sucessão de vida / morte, de nascimento / renascimento, são

simplesmente os últimos apegos da personalidade a ela própria, não resultando mais da existência de Linhas
de predação, mas, muito mais, exclusivamente, de um mecanismo nomeado o hábito.

***



O ser humano na encarnação é obrigado, pelas próprias condições da sua vida, a submeter-se aos hábitos.
Os hábitos (vocês os conhecem, todos vocês, que isso seja as necessidades fisiológicas, que isso seja as

suas atividades mais ordinárias como as mais habituais) repetem-se incessantemente, dia após dia, mês após
mês, ano após ano, ao longo do que vocês chamam de “sua vida”.

Esta sucessão e esta repetição de elementos cíclicos correspondem ao confinamento em meio a um tempo
linear: passado, presente e futuro.

A sua consciência (enquanto ela não for encontrada, no seu Absoluto) vai considerar, por esse olhar particular,
uma linearidade presente, mesmo além do Além astral.

Isso simplesmente não é possível.
Não existe qualquer hábito em meio ao Absoluto.

As circunstâncias e as condições de vida, tais como vocês as conhecem (que isso seja na vida, aqui, ou nos
mundos astrais, quando da morte), simplesmente não irão mais existir, levando-os a descobrir, uma vez

passado o choque, o que vocês São, na Verdade.
O objetivo do que foi nomeado, à época, pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), os “maus

rapazes” (ou, se vocês preferirem, alguns povos das Estrelas tendo realizado o confinamento), foi, além das
técnicas empregadas no nível do sistema solar, o de manter (no nível da sua individualidade, da sua

personalidade) alguns Véus ocultando a Verdade de vocês.
A ocultação da Verdade induz à falta, induz à repetição e induz ao medo.

O medo é o resultado do hábito.
Contrariamente ao que vocês poderiam imaginar, supor ou pensar, vocês procuram o hábito como meio de

preservá-los do medo e é, no entanto, o próprio hábito que cria o medo.
Um hábito, qualquer que seja, apenas faz colocá-los frente a atos automáticos, a atos repetitivos, cuja única

estratégia é fazê-los evitar o desconhecido e guardá-los disso.
Isso não pode existir em meio aos Mundos Livres, não submissos a qualquer linearidade do tempo, nem a

quaisquer forças nomeadas gravitacionais.

***

O que os aguarda não é a morte.
O que os aguarda não é um nascimento, mas, realmente, uma Translação Dimensional.

Do mesmo modo que vocês se encontraram, em algumas circunstâncias, frente a um desconhecido, frente a
um imprevisto, frente a algo que não era esperado, resta-lhes, passado o momento de espanto, realizar o que

vocês São, para o conjunto da coletividade humana.
Tendo realizado o que vocês São, cada um irá permanecer Livre para prosseguir os ciclos de vida e de morte,

entretanto, sem interrupção da consciência.
A aproximação da Luz (realizada durante uma geração) permitiu os processos das experiências vivenciadas,

permitiu preparar a chegada da Luz.
Aquele que abandona os seus medos e que vê claramente o que se desenrola, doravante, sobre esta Terra,

apenas pode apreender o que se desenrola na sua totalidade, na sua Realidade, e na sua Verdade.
A ação dos Cavaleiros, a ação dos Elementos, vem então concluir o trabalho de dissolução da matriz, da

dissolução das Linhas temporais, como das Linhas de predação.

***

Existe, em cada ser humano encarnado presente sobre este mundo, a possibilidade, inerente à própria
estrutura, de reconectar-se a esses Mundos, além do astral.

Lembrem-se de que somente a noção de hábito (criada pelo próprio medo) os impede de ver ainda o que nos
concerne, mesmo se para uma quantidade cada vez mais considerável de vocês, houver manifestações que

não enganam.
O contato com as outras Dimensões torna-se cada vez mais frequente.

A presença e a revelação das suas Linhagens, diretamente ligadas aos quatro Cavaleiros, informam-nos sobre
a sua Vibração essencial.

Os contatos feitos pelo Canal Mariano, assim como a ascensão da Onda da Vida, permitem-lhes apreender
que vocês não são nem o que vive, nem o que morre.

Esta deslocalização da consciência, em relação ao conceito de pessoa e de indivíduo, é um elemento
importante (que ocorreu e que ocorre e que irá ocorrer na sua consciência) permitindo, pela própria vivência

disso, extraí-los desta noção de vida e de morte, de hábito e de medo.

***



Somente o que está apegado, em vocês (por hábito, eu o especifico, e não por mágoa e não por memória),
somente o hábito, doravante, mantém-nos na perpetuação dos reflexos normais entre a vida e a morte, tais

como vocês os concebem.
As necessidades fisiológicas, como vocês as definem, modificam-se.

A Estrela HILDEGARDA DE BINGEN abordou amplamente isso com vocês, com relação à alimentação (ndr:
sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (3).

É o mesmo para o conjunto das funções fisiológicas e, eu diria até, psicológicas, que vocês são levados a
viver.

As síndromes de perda, as síndromes de medo (que ainda são vivenciadas por alguns de vocês), são apenas
a tradução do abalo das suas convicções mais íntimas, das suas crenças mais íntimas.

A Translação Dimensional (como nós lhes explicamos) não pode acontecer pelo medo, não pode acontecer
pelo hábito.

O Amor, a Luz Vibral, põe fim ao medo e ao hábito.
Não são vocês que combatem o medo ou os hábitos: eles desaparecem sozinhos.

Durante o seu desaparecimento ocorre então (na sua consciência como neste corpo) uma série de
modificações, tornando-se cada vez mais intensas, com relação às necessidades e aos desejos, com relação

à própria evolução da consciência ordinária.
Ela, de fato, tende a extinguir-se durante os tempos independentes do seu sono, ocorrendo, ou de maneira

imprevista, ou durante os seus Alinhamentos.
Esses momentos não são para interrogar quanto a um eventual significado, quanto a um eventual sentido, mas

saibam que eles traduzem, realmente, a ocultação do efêmero, a ocultação dos hábitos, e a ocultação dos
medos.

***

Esses tempos que se abrem (terminando a intervenção de MIGUEL e os seus Alinhamentos com ele) irão se
refletir, para um número cada vez mais importante de vocês, por ocultações totais da consciência ordinária.

Esta ocultação da consciência ordinária (que não é nem uma fase do sono, nem uma fase da vigília, nem uma
fase da Comunhão com as outras Dimensões) representa a ruptura dos seus últimos hábitos referente a este

corpo e a esta vida.
Isso é um mecanismo normal referente à Translação Dimensional e devendo culminar no mecanismo nomeado

“a estase”.
O preâmbulo que vocês vivem (esse preâmbulo ocorrendo não importa como e, cada vez mais, de maneira

independente dos seus Alinhamentos) não deve, em caso algum, alarmá-los sobre o que quer que seja.
Vocês irão constatar, aliás, cada vez mais facilmente, que esses momentos de ocultação da consciência
ordinária (enquanto sabendo que vocês não dormem, enquanto sabendo que vocês não estão em outros

lugares, nem mesmo aqui), esta deslocalização total sem possibilidade de relocalização é, muito exatamente, o
que corresponde aos momentos que eu qualificaria de finais, da Última Presença, permitindo-lhes, quando
chegar a hora, encontrar o Absoluto e ali se estabelecerem (se isso for a sua consciência, em um corpo ou

sem corpo, em uma Dimensão ou sem Dimensão).
Dessa maneira, então, a qualidade e a quantidade da ocultação da consciência irá se traduzir, por sua vez, por
modificações cada vez mais sensíveis da sua vida e da vida deste corpo, que isso se refira às necessidades,

que isso se refira aos polos de interesse e que isso se refira ainda às suas concepções, às suas percepções e
ao seu modo de ver e de levar a sua vida.

Assim, então, esse processo de perda de hábito e de ocultação da consciência irá pôr fim, para muitos de
vocês, à interrogação do sentido da vida e do sentido da morte.

Vocês irão passar então de um sistema binário (alternância vida / morte) a um sistema Unitário ou um sistema
Absoluto, dessa forma.

Isso representa os elementos principais que eu tinha que lhes transmitir referentes à vida e à morte, em relação
ao período que vocês vivem.

Naturalmente, o desaparecimento das franjas de interferência, o desaparecimento dos sistemas de controle do
mental humano, assim como o desaparecimento dos últimos Véus (coletivos e individuais), realizados pelo fim

das últimas Linhas de predação (pessoais e coletivas), vai levá-los, progressiva ou brutalmente, a perceber
essas ocultações de consciência.

***

O que convém fazer é, justamente, deixar acontecer o que se desenrola.
Não há melhor maneira de preparar o momento final da Terra senão percebendo o que acontece, deixando

isso trabalhar, em vocês.
Se vocês ousarem, nesta fase específica, não buscar sentido ou significado, se vocês ousarem imergir-se, na
totalidade, nisso que ocorre, vocês irão constatar facilmente que não somente vocês não desaparecem, mas



que vocês estão mais despertos, mais conscientes, eu diria, como vocês jamais estiveram, tanto neste mundo
visível como na sua contraparte astral invisível.

Mesmo aqueles tendo feito experiências chamadas de “morte iminente” e tendo trazido esse sentimento de
Amor indizível, esta coloração particular do mundo astral, eles ficarão atônitos e perplexos com a intensidade

do que se revela lá em cima, sem qualquer comparação com as experiências de morte iminente.
Isso irá realizar então o Juramento e a Promessa d’A FONTE, que alguns de vocês começaram a viver e que

irá se generalizar, no prazo que está para expirar correspondendo ao Alinhamento Galáctico.
Eis o que eu tinha para entregar a vocês.

Se existir, em vocês, algumas interrogações específicas sobre o que eu acabo de enunciar, então, eu os
escuto.

***

Pergunta: a humanidade toda vai passar por isso ou somente aqueles que ali estiverem
preparados?

Conforme o que A FONTE comunicou a vocês, durante as Núpcias Celestes, e mais recentemente (ndr:
intervenção de 02 de outubro de 2012) (4), a travessia desta etapa é indispensável para a Liberação.

Eu não falo, evidentemente, do seu futuro (que lhes é pessoal), mas, mais efetivamente, de um momento
coletivo e comum ao conjunto da humanidade, ou seja, no mesmo espaço de tempo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores da Terra, bem amado povo humano, em sua totalidade,
eu lhes peço para bem querer acolher a minha Presença e a minha Radiância.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Fiquem em Paz.

Até logo.

************

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*

2 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

3 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

4 – A FONTE (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/a-fonte-2-de-outubro-de-2012-autres.html

***
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http://www.portaldosanjos.net/2012/10/a-fonte-2-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html


Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlefed0.html

29 de outubro de 2012
(Publicado em 30 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

***

Colaboração dos áudios: Louis Geary e André Meira
http://lestransformations.wordpress.com/

http://www.mestresascensos.com/

************
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- Ensinamentos de JIDDU KRISHNAMURTI -

Frère K - 29 octobre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

~ A LIBERDADE ~

Eu sou IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, encarnados na humanidade, acolhamos mutuamente, na Fusão dos Corações, antes que eu

expresse o que eu vim expor a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K - 29 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://vimeo.com/62011568
http://vimeo.com/
http://vimeo.com/lestransformations
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-BGLwsqeyXOg/UJEwqqhx-sI/AAAAAAAAGcA/lfG4twcRSeE/s1600/000IrmoK2229.10.2012.jpg


A apresentação que eu vou fazer a vocês inscreve-se na sequência lógica do que eu pude exprimir com
relação à Liberdade e à Autonomia (ndr: ver em particular as intervenções do IRMÃO K de 18 de fevereiro e de

17 de março de 2012) (1).
Eu vou então propor um olhar, um pouco diferente, sobre o que representa a Liberdade.

Cada um de nós, na encarnação, vai conceber e imaginar, a liberdade, em função da sua própria interpretação
disso.

A liberdade, na vida ordinária, é não mais estar constrangido por um elemento dito exterior a si, qualquer que
seja este elemento (mesmo representado por uma situação, por um Irmão ou uma Irmã, ou ainda por uma

obrigação).
Aquele que não se coloca a questão da Liberdade (nos seus conceitos) está, evidentemente, submisso aos

seus condicionamentos, aos seus autocondicionamentos e aos confinamentos criados pela consciência
dissociada.

Colocar-se a questão da Liberdade é, portanto, já considerar que pode existir uma possibilidade de outra coisa
que o que é conhecido.

O conhecido (por definição) leva-os às noções de liberdade que são relativas.
Que isso esteja diretamente ligado às suas atividades e ao fato de poder privilegiar alguns, em detrimento de
outros, a liberdade, como é concebida, em um primeiro momento, refere-se exclusivamente às circunstâncias

da vida encarnada: sair do seu trabalho, sair da escola, liberar-se de um compromisso.
A liberdade sempre é concebida em relação a uma situação anterior e a uma situação posterior, onde o

elemento que parecia privar da liberdade não está mais presente.
Esta liberdade refere-se, é claro, exclusivamente, ao relativo da personalidade.

***

A Liberdade de que quero falar-lhes é de um outro tipo porque esta Liberdade não depende do sentimento de
estar privado de liberdade, sobre este mundo, em relação a um acontecimento ou a uma ação.

A Liberdade sobre a qual eu converso com vocês é aquela da consciência.
O conjunto das regras deste mundo criou os condicionamentos, as regras, as obrigações.

Em meio a esses condicionamentos, a essas regras, há a possibilidade, de vislumbrar ou de reivindicar, uma
liberdade.

A Liberdade de que falo nada tem a ver com o conjunto das circunstâncias da sua vida.
A Liberdade que eu quero lhes dizer é aquela que se vive em meio à própria consciência, a partir do momento

em que a consciência não se sente mais devedora dos limites, das regras, dos condicionamentos e das
obrigações, criados pela própria personalidade.

A Liberdade torna-se um problema fundamental que se junta, de algum modo, à maturidade espiritual, ou seja,
ao momento em que vai se colocar o questionamento do próprio sentido da vida, do próprio sentido da

encarnação.
Questionamento cujas respostas, levadas em meio mesmo a este mundo, não encontram mais eco em vocês.

Que isso se refira às leis ditas de evolução, que isso se refira ao karma, que isso se refira às
responsabilidades nas quais vocês estão engajados, uma liberação de qualquer um desses aspectos não os

torna Livres.
O problema da Liberdade coloca-se, no momento da maturidade e da interrogação, não mais no sentido da

vida, mas no sentido do que é a Vida, fora, justamente, desta vida que é experimentada.

***

Há, é claro, inumeráveis liberdades.
A Liberdade de que falo não é, tampouco, a liberdade de pensar, nem a liberdade de criar, mas sim, ainda uma

vez, a Liberdade da própria consciência.
Não pode existir Liberdade desde que haja um contexto.

Durante a nossa encarnação, nós estamos em um contexto, cujos limites são naturalmente formados pelos
limites deste corpo e da consciência subjacente (consciência deste corpo, como consciência da própria

pessoa).
A questão da Liberdade ocorre, de maneira inelutável, no momento da maturidade e no momento em que as
diferentes liberdades, vivenciadas ou procuradas, não preenchem mais a consciência encarnada, e onde se

coloca então, diretamente, no nível da alma, a questão essencial de uma Liberdade incondicional (não
dependendo, justamente, de qualquer engajamento, de qualquer pensamento e, sobretudo, de qualquer

circunstância).
Esta Liberdade não pode ser encontrada em meio à matéria, a matéria estando fundamentada (que isso seja

nos objetos ou nas consciências) no princípio da delimitação, da separação e do distanciamento.
Desde que exista uma delimitação, um distanciamento, a liberdade é apenas uma ideia ou um pensamento.



A Verdadeira Liberdade não pode ser concebida em meio a um mundo de Ação / Reação.
A Liberdade chama a Graça, porque a Liberdade não pode estar, em nenhum caso, ligada a uma circunstância,

a qualquer evolução que, por definição, é limitante e confinante.
Esta Liberdade não é, portanto, uma Liberdade que pode ser buscada, nem mesmo encontrada, e ainda

menos ser concretizada, nas circunstâncias da própria vida, sobre este mundo.

***

A única Liberdade Verdadeira é aquela que se refere, exclusivamente, à consciência, e ao que vocês São,
além da consciência.

Não pode ali haver Liberdade enquanto a consciência estiver coibida ou confinada (em meio a uma
circunstância, em meio a um corpo, em meio a uma relação).

A Liberdade absolutamente não depende, então, das privações de liberdade, das circunstâncias exteriores,
nem mesmo da sua liberdade ou da capacidade para pensar Livremente, ou seja, liberadas das crenças e do

conhecido (mesmo se não estar sujeito às crenças e ao conhecido seja uma etapa importante para a
Liberdade).

Isso não é suficiente (pela sua erradicação) para tornarem-se Livres.
A Liberdade de que falo é, então, aquela da consciência que não está mais sujeita a um corpo, a uma função, a

uma vida, a este mundo, ou seja ao que for que lhes seja conhecido.
A Liberdade refere-se então à maturidade e à Graça.

Porque, sem a Graça, não há Liberdade.
Esta Liberdade vai se expressar por uma ruptura.

Uma ruptura de tudo o que é condicional e confinante.

***

Esta Liberdade, que se refere apenas à consciência (e não mais aos mecanismos do pensamento ou ainda
aos mecanismos da vida, tais como todos nós os vivenciamos), esta Liberdade está, é claro, conectada à

Autonomia, porque não pode existir Liberdade sem Autonomia (tomar cuidado para não confundir a Autonomia
com a recusa de quaisquer circunstâncias da vida).

Porque a Liberdade de que falo jamais irá depender de qualquer liberdade das circunstâncias deste mundo.
A Liberdade que eu lhes digo é bem aquela da consciência, Livre de todo engajamento, Livre de toda forma,

Livre de toda emoção, Livre de todo mental e eu diria até, Livre de todo condicionamento, como de toda
experiência.

A Liberdade é um elemento que é onipresente para aquele que é Absoluto, porque nenhuma circunstância
deste mundo (mesmo a mais traumatizante, a mais revogante) refere-se a ele de forma alguma.

A Liberdade confere, de fato, um tipo de distanciamento, real e objetivo, da liberdade deste corpo, na
expressão desta vida, na expressão das suas relações e das suas interações.

Esta Liberdade não pode ser comparada (e não é mesmo nem comparável, nem considerável, como elemento
de comparação) com a liberdade, no sentido comum, referente à liberação de uma obediência, de uma

obrigação (como eu o disse) ou de uma circunstância, qualquer que seja.

***

A Liberdade de que falo não é, portanto, uma liberdade de pensar, nem mesmo uma liberdade de escolha, mas
se refere, exclusivamente, à própria consciência.
Não pode ali haver Liberdade sem maturidade.
Não pode ali haver Liberdade sem Autonomia.

Não pode ali haver Liberdade sem a Graça.
Porque tudo o que a personalidade for chamar de “liberdade”, apenas irá se definir, finalmente e em última

análise, em relação a ela mesma, em relação a uma circunstância anterior (ou a uma circunstância posterior),
em ressonância com uma mudança de vida (ou das próprias circunstâncias).

Eu diria até que esta Liberdade (esta Liberdade da própria consciência) não se importa com as circunstâncias
deste mundo, nem com as circunstâncias desta vida.

A Liberdade os faz descobrir o Amor, não expresso através de um sentimento, não expresso através de um
ideal, não expresso através de uma condição (mesmo nomeando-o incondicional).

Mas a Liberdade do Amor é tal que aquele que se instala na Vibração do Amor, através do conjunto dos
elementos que vocês conhecem (como o Fogo do Amor, mas isso não é limitativo), desencadeia, em meio à

consciência, uma Liberdade a nada parecido.
Esta Liberdade leva-os, de maneira abrupta e muitas vezes diretamente, a não mais viver, simplesmente, como



a expressão de uma consciência, a não mais viver, simplesmente, como a expressão de uma encarnação, mas
os faz perceber que tudo isso é apenas passageiro, apenas efêmero e que não concerne, em nada, ao que

vocês São, na Verdade.
Naturalmente, viver e provar esta Liberdade é colocar-se diretamente sob a sua égide.

Esta Liberdade é Amor porque o Amor é por natureza para Ser a Liberdade.
Não pode ali haver Amor sem Liberdade.

É nesse sentido que o amor, empregado no sentido humano, conhece todas as limitações que todos nós
conhecemos (que isso seja através das palavras pronunciadas, que isso seja através de uma relação corporal,

afetiva, familiar ou outra).

***

A Liberdade não é, portanto somente escapar aos condicionamentos, não é, portanto, somente considerar a
existência de uma prisão e sair da prisão.

A Liberdade é muito mais do que isso: é o momento em que a consciência não é mais inferida (nem está em
desacordo) por qualquer circunstância da sua vida (como da vida, em geral).

A Liberdade cria, então, uma forma de distância.
Mas esta distância é, simplesmente, uma mudança de profundeza, uma mudança de visão, uma mudança de

percepção também, que não está submissa, nem sujeita a qualquer circunstância deste mundo.
A Liberdade de Ser (e a Liberdade do ser) é vivida a partir do momento em que alguns estados da Consciência

Última se manifestam.
Ela é um mecanismo partindo então do Interior, mas cuja expressão, em meio ao que eu nomearia o exterior
(ou seja, as circunstâncias da vida), é capaz de pacificá-los, de transformá-los, sem qualquer vontade própria,

pessoal, sem qualquer decisão.
A aplicação da Liberdade não decorre, portanto, de uma escolha de vida (ainda menos das circunstâncias de

vida).
A aplicação da Liberdade é independente do conjunto das circunstâncias anteriores.

***

A Liberdade não é mais estar condicionado por qualquer elemento conhecido, por qualquer elemento de
crença, por qualquer elemento social ou afetivo.

Isso não significa, no entanto, renunciar a essas circunstâncias, mas, sim, vivê-las, de um modo e por
mecanismos profundamente diferentes do que eles eram anteriormente.

A Liberdade rima também com o não-medo.
Porque toda expressão de medo é apenas uma privação de Liberdade (da Liberdade de que falo).

Toda manifestação de medo e toda manifestação dos elementos pertencentes à consciência separada são
apenas freios à Liberdade.

A Liberdade está profundamente conectada, também, com a noção de Sacrifício e de Ressurreição.
Os Mundos Livres são Mundos onde não há qualquer regra, qualquer pressão.

Regras e pressões exprimindo-se tanto no plano que vocês nomeiam material (daí onde vocês estão), como
regras e pressões exercendo-se nos diferentes estágios da própria consciência.

A Liberdade é, muito exatamente, o que vai lhes ser proposto.
Esta proposição pode parecer, em um primeiro momento, inadequada.

Inadequada pelo fato da existência das crenças, pelo fato da existência dos condicionamentos, do conjunto
das circunstâncias da própria vida encarnada.

A Liberdade não pode se exprimir, de maneira exterior, porque a Liberdade é um estado Interior que,
necessariamente, influi no exterior, mas sem a intervenção de qualquer vontade ou de qualquer decisão.

***

Ser Livre não depende de qualquer circunstância exterior.
Ser Livre é, portanto, uma liberação: uma liberação do conjunto dos condicionamentos, uma liberação do

conjunto das crenças, uma liberação do conjunto do que foi nomeado “Linhas de Predação”, enquanto tendo
bem na consciência que a Liberdade não se obtém extraindo-se desses elementos (nem mesmo de qualquer

lei), mas sim, observando-os para o que eles são (ndr: referência às Linhas de Predação), no olhar correto
daquele que É Livre.

 O conjunto das circunstâncias deste mundo apenas faz refletir, em última análise, o medo da Liberdade.
O medo é estrutural.



O medo é confinante.
O medo põe limites.

A Liberdade põe fim aos limites e, portanto, aos medos.
Compreendam bem que esta Liberdade não é o resultado de uma ação, ainda menos de uma reação e, menos

ainda, a ação de uma vontade visando modificar as circunstâncias exteriores.

***

A Liberdade de que falo apenas sobrevém no momento, específico, do que foi chamado de Transparência
total.

A Liberdade resulta da Humildade.
A Liberdade resulta do esvaecimento.

Este esvaecimento não é, em caso algum (como eu disse), uma fuga das circunstâncias da vida, mas, sim, um
mecanismo muito mais sutil e Interior, referente à própria consciência.

A Liberdade é também considerar, e viver, e perceber, que vocês não dependem de qualquer circunstância de
vida, como de qualquer circunstância espiritual, para Ser Livre.

Enquanto existir uma crença de que vocês irão se Liberar e encontrar a Liberdade (por uma ação em meio às
circunstâncias da vida, como em meio à vida nomeada espiritual), vocês se enganam.

A Liberdade jamais é um trabalho.
A Liberdade jamais é uma ascese.

A Liberdade jamais é outra coisa senão uma renúncia do efêmero, uma renúncia do medo.
Muitos ensinamentos insistiram no aspecto limitante do medo e no aspecto privativo do medo, em relação à

Liberdade.
O medo, qualquer que seja, não tem necessidade de ser combatido: ele tem simplesmente que ser olhado.
É a atitude mais correta que irá permitir-lhes descobrir a Liberdade ou pelo menos colocar-se a questão da

Liberdade.
Enquanto esta questão não surgir para vocês (e eu não falo, mais uma vez, das circunstâncias da vida

encarnada), enquanto a Liberdade não chamá-los em meio à consciência, vocês apenas podem ter uma
definição e uma abordagem condicionadas, elas mesmas, pela existência das condições deste mundo onde

nós estivemos encarnados e onde vocês estão encarnados.

***

Os agentes da Liberdade e da Liberação são múltiplos.
Alguns deles foram explicados a vocês.

Eles representam os Elementos.
O desdobramento desses Elementos (realizando o desenvolvimento do Coração Ascensional), o término (de
alguma forma) das Linhas de Predação pessoais (pelo Abandono à Luz e pelo Abandono do Si, assim como

pela subida da Onda da Vida), são circunstâncias pré-requisitos para a Liberdade (ndr: vocês vão encontrar em
“protocolos a praticar” informações sobre os Elementos e sobre o desenvolvimento do Coração Ascensional)

(2).
Mas mesmo essas circunstâncias preliminares (como eu disse), enquanto circunstâncias espirituais, devem

apagar-se, elas mesmas, na totalidade, para fazê-los descobrir o que vocês São, na Liberdade.
A Liberdade não pode se resolver por uma modificação das circunstâncias exteriores, nem mesmo das

circunstâncias Interiores, mesmo se algumas circunstâncias Interiores chamam-nos a viver sinais, de qualquer
forma, do que acontece em vocês (como, por exemplo, a Última Presença).

***

A Liberdade é ver, claramente, o conjunto das circunstâncias, exteriores e Interiores, que pode chegar a frear a
Liberdade.

É ver claramente os prós e os contras (Interiores como exteriores) do que age em relação à Liberdade.
Como eu disse, os elementos mais limitantes à sua Liberdade serão sempre os medos.

Que esses medos sejam referentes ao Desconhecido a vir, que esses medos sejam referentes a este corpo,
ou ainda a um dos elementos ou a uma das circunstâncias da vida de vocês, todos eles nutrem a mesma coisa:

o fortalecimento do medo e a limitação da própria Liberdade.
Ser Livre é muito mais do que a liberdade de pensar ou a liberdade de viajar nas outras Dimensões, enquanto

conservando este corpo.
Ser Livre não é mais se submeter, de alguma maneira, à lei de Ação / Reação.



Ser Livre é, bem evidentemente, não mais ser afetado por uma circunstância deste mundo, assim como por
uma circunstância espiritual.

***

A Liberdade, enfim, põe fim, de maneira definitiva (se isso já não foi o caso anteriormente), ao conjunto das
predações, ao conjunto dos confinamentos existindo antes da Liberdade.

O simples fato de ver claramente as coisas, o simples fato de ver os mecanismos da consciência trabalhando
(quando ela está submetida ou quando ela é Livre) permite-lhes, claramente, identificar onde vocês estão em

relação à Liberdade.
A Liberdade leva-os, então, a viver outra coisa.

A Liberdade leva-os a experimentar e a se instalar além dos limites e contingências, Interiores como exteriores.
A Liberdade não pode acompanhar-se de qualquer pertence.

Esse sentimento de posse desaparece, na totalidade, quando a Liberdade está aí, acompanhando-se, além
disso, da Transparência a mais total.

Somente a consciência que percebeu isso está definitivamente Livre e Liberada.
A Liberdade sequer é em função do que nós denominamos “a Liberação”.

A Liberdade é uma atitude, de algum modo, da consciência.
A Liberação apenas deixa-se a possibilidade de Ser, realmente, Livres.

Mas, Ser realmente Livres, é não mais dar peso e consistência ao que quer que seja mais senão à própria
Liberdade.

Eu dizia que o Amor é Liberdade porque o Amor não pode, justamente, deixar-se confinar em alguma
circunstância, em alguma ligação, em alguma falta, como em alguma plenitude.

Esta Liberdade está, naturalmente, conectada com a Autonomia.
Mas esta Liberdade é, antes de tudo, o desaparecimento, total, de todos os medos, em meio às áreas de

expressão da consciência.
Naquele momento, o ser que vive isso, que ele seja dependente de um corpo (nas circunstâncias deste

mundo), não tem que ser afetado por tais circunstâncias.
Ser Livre é não mais estar condicionado e, sobretudo, não mais ser condicionável.

Não pode existir Liberdade, tampouco, enquanto existir em vocês o menor julgamento sobre as circunstâncias
deste mundo.

Qualquer condenação, qualquer julgamento, referente a uma circunstância (que isso seja um acontecimento ou
uma pessoa), afasta-os da Liberdade.

Porque o julgamento, em si, traz consigo os seus próprios grilhões e o seu próprio confinamento.
Aquele que quiser permanecer Livre, uma vez encontrada a Liberdade, não pode se permitir fazer qualquer
julgamento, assim como qualquer discriminação, nas circunstâncias deste mundo como nas circunstâncias

espirituais.
Aquele que vive a Liberdade não pode então, de forma alguma, confinar ninguém.

Porque, a partir do momento em que existir uma predação ou a subordinação de uma pessoa, qualquer que
seja (mesmo a mais próxima de vocês), não há mais Liberdade.

E isso se sente.
Esse sentir não é Vibratório.

Ele não está ligado, por exemplo, a uma resposta do Coração ou a uma subida da Onda da Vida ou à
percepção do Canal Mariano.

É um Estado indizível que se associa, na maioria das vezes, à Morada da Paz Suprema.
Mas a uma Morada da Paz Suprema que não tem que ser vivenciada na Íntase ou no Êxtase, mas que se

expressa espontaneamente, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.

***

Ser Livre não é uma reivindicação, nem um objetivo.
A Liberdade se vive, quaisquer que sejam as circunstâncias e quaisquer que sejam as condições deste corpo,

assim como dos seus pensamentos.
A Liberdade é o elemento que lhes propicia ver a realidade ilusória deste mundo, o peso do efêmero.

A Liberdade vai aumentar a Alegria.
A Liberdade vai aumentar a Paz e a Tranquilidade.

Isso não é uma Paz e uma Tranquilidade que seriam procuradas de maneira ativa, mas é bem uma Paz e uma
Tranquilidade que se estabelecem sozinhas, para aquele que se torna Livre.

A Liberdade acompanha-se de um desaparecimento, puro e simples, dos pensamentos (exceto quando eles, é



claro, são solicitados, pelas necessidades das circunstâncias da vida).
A Liberdade é então vacuidade.

Ela sequer é uma expansão Dimensional, uma viagem no Estado de Ser ou uma instalação no Absoluto.
A Liberdade é muito mais do que um sentimento Interior.

Ela é um Estado de Ser onde nenhuma subordinação pode se concretizar, onde nenhuma tomada de poder
pode se manifestar (em um sentido como no outro).

A Liberdade, é claro, é fonte de Graça e de satisfação.
Não de uma satisfação de um trabalho que teria sido concluído, mas, muito mais, a satisfação daquele que

finalmente se encontrou e se reencontrou.
A Liberdade, enfim, é Leveza, em relação a este corpo, como em relação às circunstâncias da vida.

Aquele que é Livre não pode mais ser afetado pelas circunstâncias duais, pelas manifestações de uma
consciência confinada.

Aquele que é Livre não pode considerar restringir a Liberdade de ninguém.
Isso poderia se chamar um esvaecimento ou uma humildade.

E esse é o caso.
Porque aquele que é Livre nada pode reivindicar, em meio às circunstâncias deste mundo como em meio às

circunstâncias espirituais.
A Liberdade é suficiente em si mesma.

Aquele que é Livre sabe disso.
Aquele que é Livre vive isso.

E esta Vida não é afetada pelas circunstâncias.
Colocar-se a questão da Liberdade deve levar a evitar a armadilha de pensar na liberdade em meio a este

mundo (como na liberdade de programar, na liberdade de fazer o que vocês quiserem).
A Liberdade de que falo não é uma liberdade de fazer, mas sim uma Liberdade de Ser, além de todo fazer.

Ser Livre é estar repleto de Alegria, sem objeto, sem suporte, e sem objetivo.
A Liberdade não é uma demissão, exceto uma demissão da Ilusão.

Não da Ilusão deste mundo, mas das próprias ilusões Interiores referentes a este mundo.

***

A Liberação da Terra, vivenciada atualmente e conforme o que anunciou alguns Anciãos e, sobretudo, SÉRÉTI
(ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (3), leva-os a viver, nos próximos dias, esta Liberdade.
Lembrem-se de que a Liberdade é ausência de pontos de referências, ausência de limites, e ausência de

restrições, ausência de referências a uma experiência de vida, ausência de conexão com uma circunstância de
vida (Interior como exterior).

Quando a Liberdade se apresenta, vocês a vivem.
Esta Liberdade não é a sede de uma interrogação sobre as circunstâncias, ou sobre “como melhorar seja o

que for”.
Porque a Liberdade é, ou ela não é.

A Liberdade que é para viver é aquela do Coração e aquela da Luz.
Ela não é tributária de qualquer forma, de qualquer lei.

A Liberdade é a nossa Natureza e a nossa Manifestação, a nossa Essência, além do que é limitado.
A Liberdade pode causar medo porque ela se acompanha de um desaparecimento de tais limites e por isso

mesmo das referências de vida, no momento em que ela é vivenciada.
Superar este medo instala a Liberdade, de maneira definitiva.

Esta Liberdade não apresenta qualquer possibilidade de ser afetada pelas liberdades deste mundo (como eu
descrevi).

Viver a Liberdade e Ser Livre é algo que é sentido, diretamente, na consciência.
É o momento em que o verdadeiro sentido da Liberdade é compreendido e vivenciado.

Ou seja, que não depende, justamente, de qualquer circunstância, material como espiritual.

***

A Liberdade é então, em muitos aspectos, sobreposta à Infinita Presença ou à Última Presença.
Aquele cuja consciência se queixa de uma falta de liberdade (que essa falta de liberdade seja expressa em

relação a uma outra pessoa, em relação a uma programação, em relação a uma profissão), apenas faz refletir a
ausência de Liberdade.

Porque aquele que é Livre não se importa, até mesmo, com a privação de liberdade, a mais total, deste mundo.



A Liberdade é então totalmente independente de tudo o que lhes é conhecido sobre este mundo e não se
importa com a liberdade do tempo, ou com a liberdade de um corpo se mover.

Nesta Liberdade, é claro, não pode existir o menor medo referente a este corpo, como a outro ser humano ou,
ainda, à própria sociedade.

Isso não é, tampouco, uma indiferença.
Isso não é, tampouco, uma rejeição.

Colocar-se a questão desta Liberdade, e vivê-la, é certamente o que trabalha, em vocês, para muito de vocês,
através dos mecanismos específicos onde vocês parecem desaparecer, que isso seja na percepção do

corpo, que isso seja na sua própria consciência, que isso seja de maneira inesperada, espontânea ou decidida,
pela meditação ou pelo Alinhamento.

***

Descobrir a Liberdade é não mais ser afetado, é não mais ser sensível às circunstâncias.
A Liberdade dissocia então tudo o que pode constituir a consciência ordinária.

Ela cria (na própria consciência, como no próprio corpo) uma Paz nova, uma Liberação nova, do corpo, como
do pensamento.

Esta Liberdade jamais resulta (como eu disse) de uma procura, mas sim de uma cessação de procura.
Assim como para o Absoluto, esta Liberdade resulta de uma forma de capitulação, capitulação das

circunstâncias deste mundo, quanto à sua compreensão, quanto à sua expressão, quanto à sua vivência.
A Liberdade é o que é proposto pela Liberação.

A Liberdade é o que é proposto pela Luz.
A Liberdade é da natureza do Amor e compartilha, com o Amor, uma série de manifestações.

A Liberdade é uma Dádiva da Graça.
Essa Dádiva da Graça tornou-se real e palpável pela dissolução dos medos (que isso seja o resultado da Onda

da Vida ou a Ação do Manto Azul da Graça), pelo Canal Mariano.
Esta Liberdade acompanha-se de um estado da mente que, além do simples não julgamento e da não

condenação (de uma circunstância ou de um ser), vai realmente se acompanhar de uma percepção e de um
sentimento, bem reais, de desaparecimento deste mundo: coisa que ocorre em alguns estados Interiores.

Viver o esquecimento de si, viver o esquecimento das suas próprias circunstâncias corporais e dos
pensamentos, abre a Porta da Liberdade, instalando-os na Liberdade.

Enquanto existir, em vocês, a crença de que a Liberdade vai depender de uma programação, de uma
circunstância espiritual ou material, vocês não podem Ser Livres.

A Liberdade de que falo não é acomodar-se nas circunstâncias deste mundo ou nas circunstâncias da sua vida.

***

A Liberdade é, enfim, Estar Vivo, além da sua vida e de toda vida, sobre este mundo.
Esta Liberdade não pode ser o resultado de qualquer oposição à vida habitual, porque enquanto vocês fizerem

oposição, vocês não são Livres.
A Liberdade não cria uma indiferença, no entanto (mesmo se não houver oposição), cria, realmente, um

desapego, completo e real (afetivo, emocional e circunstancial) do que é vivenciado.
A desidentificação e a deslocalização da consciência são etapas importantes, pré-requisitos para a Liberdade.

Elas são, de algum modo, as primícias.
Quando a Liberdade começa a aparecer, antes que ela se instale, pode ali haver uma ressurgência, uma

acentuação, dos medos anteriores condicionantes, que não devem alarmá-los, mas simplesmente, serem
olhados para o que eles são: emoções que passam e pensamentos que passam.

A Liberdade não é concernida por isso.
A Liberdade está muito mais perto de vocês, o que quer que vocês façam, quando as circunstâncias deste

mundo mudam de maneira abrupta.
Um deslocamento de equilíbrio, qualquer que seja esse deslocamento de equilíbrio (que ele seja ligado a um

dos Elementos, como ao próprio ser humano), é muitas vezes benéfico, fazendo aparecer a questão da
Liberdade.

Esse é o papel, em parte, dos Elementos e dos Cavaleiros, em vocês, doravante.
 Isso é uma forma de Passagem, que corresponde a uma metamorfose: coisa que será explicada, mais à
frente, por ORIONIS, de volta entre vocês e entre nós (ndr: intervenção prevista para os próximos dias).
Passado o momento da surpresa (representado pelos diferentes choques possíveis da humanidade), o

deslocamento de equilíbrio, realizado por esse choque, pode levar a uma metamorfose vital e à instalação da
Liberdade.

Esse é o objetivo.



As circunstâncias exteriores deste mundo são afetadas pelos Elementos, pela Luz Vibral, e pelos diferentes
componentes da Luz, assim como há, em vocês, esta afetação que modifica o equilíbrio inicial.

Este equilíbrio inicial irá se encontrar então deslocado, ou pela Liberdade, ou pelo medo.
O resultado, é claro, é profundamente diferente.

Cabe a vocês estarem vigilantes nesses momentos de choque, momentos em que os Cavaleiros agem
(exteriormente como Interiormente).

Desta vigilância, desta observação da sua própria consciência, do aparecimento do medo ou não, irá resultar a
instalação da Liberdade (se isso já não ocorreu).

***

Os Elementos (sobre os quais eu falei) são talvez aplicáveis, para vocês, desde agora, mas irão se tornar
imediatamente aplicáveis (se tal for a escolha de vocês) quando a Ação dos Cavaleiros, sobre a Terra, for

maciça.
Nessas circunstâncias (que não são mais em função, somente, da sua posição geográfica porque a Ação dos
Cavaleiros vai, a um dado momento, concernir ao conjunto da Terra, momento iminente), é através desta ação

global que irá se realizar, em vocês, a Liberdade ou o medo.
Lembrem-se bem, quando essas circunstâncias forem propostas a vocês, de que há apenas duas escolhas:

algumas Estrelas lhes falaram do medo, ou do Amor, enquanto estado.
Isso se junta completamente ao que foi dito (ndr: ver as intervenções de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho

de 2012 (4) e de GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (5)).
A Liberdade é Amor.

O medo é apenas a expressão da ausência de Liberdade.
Coloquem-se então as questões corretas.

Coloquem-se então para observar, objetivamente, o que se desenrola em vocês, o que irá se desenrolar em
vocês.

Eu os convido a comparar o que eu disse sobre a Liberdade, hoje, com o que eu disse, desde algum tempo,
com relação à Autonomia e à Liberdade (ndr: suas intervenções de 1º de abril e de 27 de novembro de 2011)

(6), assim como o ensinamento das Estrelas, referente ao medo e ao Amor.
Ao recordar o que foi dito (relendo-o), eu espero que vocês percebam a trama (cada vez mais visível, isso foi
dito) do que se desenrola, atualmente, nas circunstâncias da Terra, como nas suas circunstâncias Interiores.

O que acontece fora, acontece dentro.
E o que acontece dentro, acontece fora.

Lembrem-se de que a Liberdade e as circunstâncias da Liberdade são afetadas pela sua capacidade, maior ou
menor, para estar na Paz e para estar Tranquilo.

Eu irei parar aí as palavras da minha intervenção e propor a vocês, antes de deixá-los para o seu Alinhamento,
um momento de Comunhão, de Graça e de Fusão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K e eu lhes digo até breve.
Com todo o meu Amor.

************

1 – IRMÃO K (18.02.2012 e 17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/02/irmao-k-18-de-fevereiro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

2 – Série **PROTOCOLOS**
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

3 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*
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4 – TERESA DE LISIEUX (03.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/theresa-de-lisieux-3-de-julho-de-2012.html

*

5 – GEMMA GALGANI (20.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/gemma-galgani-20-de-setembro-de-2012.html

*

6 – IRMÃO K (01.04.2011 e 27.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/irmao-k-1-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-27-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://autresdimensions.info/article9ccd.html

29 de outubro de 2012
(Publicado em 30 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los.
Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos e eu me regozijo de estar com vocês neste período.

E como de hábito, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me, esperando que seja aproveitável para o maior
número de vocês.

Então, eu os escuto.
***
 

Questão: qual será a vida de consciências absolutas, sem corpo ou com corpo?

Então aí, caro amigo, primeiro, eu jamais disse que toda a Terra ia reencontrar-se no Absoluto, não é?
Há inúmeras possibilidades, que são, como vocês sabem, função de suas Vibrações, de sua Consciência, e

de seu desejo de experiências, de seu desejo de repouso e de tudo o que faz o que vocês São, na realidade.
Portanto, eu não posso descrever-lhe as inúmeras possibilidades de vida, para cada Irmão e cada Irmã.

É como se você me pedisse para descrever-lhe a vida sobra a Terra.
O Absoluto, não se pode falar dele.

 
Eu creio que havia um interveniente que se chamava BIDI, que lhes disse, durante meses, que não se podia

descrever a vida no Absoluto.
Porque é algo que se vive, cujas palavras seriam, efetivamente, demasiado frágeis para tentar exprimir o que

representa esse Absoluto sem forma ou, então, esse Absoluto em formas multidimensionais.
O Absoluto vive-se.

 
Não é algo que possa ser descrito como algo de material.

Porque isso recorre, como você talvez saiba, a algo que não depende de uma projeção da consciência, que
não depende de uma forma atribuída, de uma localização precisa.

O problema: você tenta, com seu cérebro, compreender o incompreensível.
Você não o pode.

***
 

Questão: quando você fala de nossos “desejos”, são aqueles da alma ou do espírito?

As coisas apresentam-se muito simplesmente.
Ou a alma desaparece pelo Fogo Vibral da Luz Vibral e do Amor Vibral.

Se a alma é consumida, o corpo causal é consumido e, portanto, vocês são Liberados, inteiramente.
Se sua alma não fez a reversão da matéria para o espírito, então, ela subsistirá.

E isso os levará, necessariamente, a viver o que se chama a 3D unificada.
 

Agora, se a alma é consumida, sem encontrar resistências (ao nível da personalidade, como da alma), então,
naquele momento, há reintegração em um Absoluto com forma (ou sem forma, isso nada muda), uma vez que,
naquele momento e, unicamente, naquele momento, sua Liberação acompanha-se de um desaparecimento de

Dimensões as mais densas para vocês.
É claro, quando vocês são Liberados, totalmente, vocês têm a possibilidade, como todos, de ser não importa

qual consciência, não importa qual corpo: não há mais discriminação.
Mas parece-me que tudo isso foi explicado durante anos, não é?

 
Portanto, a diferença faz-se diretamente no que vai reencontrar a Luz Vibral em sua globalidade e sua

totalidade, como estrutura e como ressonância quando da chegada dela.
Ou há o Abandono do Si, com a não oposição da personalidade e uma alma que se voltou para o espírito: caso

em que, o corpo, como a alma, e como o espírito, não tem mais razão de ser.
 

Ou a alma tem, ainda, uma polaridade, uma atração para a matéria: caso em que, após a reminiscência
consciente da Luz Vibral, essas almas irão para onde desejarem, ou seja, a persistência de uma dimensão
carbonada, mas com a capacidade para perceber o conjunto de Dimensões, ao mesmo tempo, devido à

supremacia da alma, ainda em um processo de encarnação.

O.M. AIVANHOV - 29 de outubro de 2012 - Autres Dimensions
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***
 

Questão: IRMÃO K disse que os três dias de trevas eram de fato três dias de Luz.

Sim, é uma resposta que é dupla, eu diria.
Ou vocês consideram que, no momento em que a Luz chega, a alma, justamente, não faz mais tela, assim

como a personalidade e o espírito, para a Luz: esses três dias de trevas serão, para vocês, um estado de Paz
extraordinária durante três dias.

 
É claro, aqueles que estão nas resistências da personalidade, ou nas resistências da alma, ou nas crenças (a

reencarnação, o carma, e tudo isso), viverão, é claro, essas famosas Trevas.
Então, há também, outra explicação que é uma explicação independente, de algum modo, da vivência que lhes
é própria, e que corresponde simplesmente a um lado da Terra que está na luz e um lado da Terra que está à

sombra.
 

Qual é o modo de ter uma Terra de ter um lado à sombra e um lado na luz?
Vocês vão responder: é a alternância noite/dia.

Se não há mais alternância noite/dia, vocês vão supor que a Terra parou de girar.
Mas será que ela para de girar a um dado momento que é função de eventos específicos?

Ou será que essa parada de rotação, que é percebida, é, simplesmente, ligada à ascensão final da Terra, que
acontece nesse momento?

 
Portanto, falar de três dias de Trevas ou de luz, isso se faz de maneira interior.

Quer dizer que, se vocês estão preparados para liberar o que vocês são, inteiramente, vocês viverão teres dias
de absoluto contentamento.

Em contrapartida, se vocês estão nas resistências da personalidade, serão confrontados ao que criaram como
resistências, naquele momento, simplesmente.

 
E como eu já disse, há muito tempo, quanto mais o tempo encolhe, entre os prazos astronômicos e o momento

do Anúncio de Maria, mais vocês podem ficar contentes, porque isso quer dizer que as dificuldades são
relativas, em todo caso, de acordo com o lugar no qual vocês estão, é claro.

Então, é claro, aqueles cuja alma está voltada para a matéria, para a personalidade, vão precipitar-se para
noções de sobrevivência que, estritamente, para nada servem.

Cristo havia dito: “aqueles que quiserem salvar a vida, irão perdê-la”, não é?
 

Contudo, há anos, a preparação era desejável, exteriormente, porque se há uma duração de vida carbonada, aí
onde vocês estão, esperando a liberação dita final, é melhor que isso aconteça em condições adequadas.
Mas a transformação que vocês vivem (das quais, aliás, inúmeras informações foram-lhe dadas), ou seja, a

substituição do corpo etéreo que vocês conhecem, com um corpo etéreo de luz, faz com que vocês estejam a
cavalo aqui, e a cavalo, já, alhures, muitos de vocês, mesmo se vocês não tenham a clara consciência disso, de

momento.
 

A característica desse novo corpo etéreo (que é o corpo etéreo ligado ao Fogo Vibral, ao éter e não ao éter
das forças etéreas normais) acompanha-se, como dizer, de uma capacidade nova que é a metabolização

diretamente da Luz, sem passar por qualquer ingestão de produtos carbonados que você chama de alimento.
 

Portanto, obviamente, de acordo com seu estado Vibratório, de acordo com seu destino, o que vocês vivem vai
começar a apresentar diferenças cada vez mais importantes entre uns e outros, ainda que apenas por esse

aspecto de corpo etéreo novo que aparece, unicamente, quando o corpo causal desapareceu, ou seja, quando
a Onda de Vida conseguiu transpor os dois primeiros chacras e saiu pelo topo do crânio.

Naquele momento, os mundos carbonados não têm, para vocês, mais, qualquer interesse.
Vocês o veem claramente.

 
Isso não é uma demissão desse mundo, mas sua própria consciência os faz colocar alhures, que não na vida

comum, por episódios cada vez mais frequentes, seja pelas revelações das Linhagens, seja pelas experiências
de deslocalização, de Comunhão, de Fusão e de reencontro de Duplos, quaisquer que sejam.

 
Tudo isso são sinais importantes que, já, orientam-nos sobre o que vocês São, o que vocês São no que vocês

escolheram, de maneira Vibratória.
Mas, em caso algum, a personalidade decide o que quer que seja, uma vez que o que vocês nomeiam

personalidade existe apenas nos mundos dissociados.
Mesmo no nível de mundos de carbono unificados, não há confinamento da consciência.

 
Portanto, mesmo um ser de 3D unificada tem a plena posse da consciência da não separação e não é, portanto

concernido por esses processos, como dizer, de necessidades que vocês conhecem, fisiológicas, nesse
mundo, nessas estruturas.

Muitos de vocês vivem modificações fisiológicas que se tornam cada vez mais intensas e cada vez mais
potentes.

Aqueles que não as vivem não são concernidos por esse mesmo processo.
Como nós sempre dissemos, a Liberação do confinamento vai conduzir a uma forma de Liberdade que é

profundamente diferente.
 

Por mais que vocês reclamem, por exemplo, aceder a todas as Dimensões, mas se vocês têm sua
personalidade, seu ego, seu mental, que está aí, vocês vão encontrar pequenos problemas.



***
 

Questão: foi dito que a partir de 22 de setembro, quando a Onda de Vida não subiu, ela poderia subir
apenas no momento final. O que é, portanto, ainda factível, daqui até a fase final, para aproximar-se

do Absoluto ou da Infinita Presença, uma vez que não há evolução e que a personalidade atravessa?

Mas o único modo de fazê-lo, isso foi explicado, é o abandono do Si.
Se você não abandona o Si, se você se contempla em sua própria irradiação, você não pode aceder à

Liberdade.
É tão simples assim.

Portanto, assim que você diz: “a personalidade atravessa”, o que é que se exprime?
Obviamente, é você e sua personalidade.

 
Nós temos explicado as noções de Crucificação, de Ressurreição.

Vocês não podem viver a totalidade, eu diria, do Absoluto com forma, se há medos.
O mínimo medo (o medo de desaparecer, o medo de perder esse corpo, a interrogação ligada ao medo) é um

freio importante para essa Liberdade total.
Mas como vocês são Liberados, qual importância isso pode ter, fora para a personalidade que se interroga?

 
Quando vocês estiverem, de qualquer modo, do outro lado, compreenderão muito melhor aquilo de que nós

falamos e que vocês vivem.
Porque quando vocês viverem, diretamente, tudo isso, não estarão colocando questões no interior.

A pior das questões que vocês podem colocar-se, nesse momento, é perguntar-se se vocês estão prontos.
***
 

Questão: é preciso, portanto, considerar que estamos pronto?

Mas quem tem a resposta, fora você?
Você acredita que a Terra ia esperar que toda a humanidade estivesse pronta?

Estar-se-ia ainda em seiscentos mil anos.
Com todas as leis de ação/reação, com todos os princípios falsificados que lhes entraram no crânio, como

evolução, como carma, como a necessidade de aperfeiçoar-se ou de procurar algo.
É um círculo vicioso que não se rompe jamais.

 
A prova: quantos de nós, na encarnação, foram realmente Liberados da matriz?

Quantos de nós todos, humanos, fomos capazes de ver o que havia do outro lado do espelho, não unicamente
fora desse corpo, não unicamente nos mundos astrais, mas, verdadeiramente, além de tudo isso?

 
Vocês se dão conta, em milhares de seres humanos.

O condicionamento foi tal, a instilação do medo foi tal, que foi preciso (isso eu disse também) preparar o
terreno, de algum modo.

 
Não se pode Liberar alguém contra sua vontade porque, a partir do instante em que é criada uma alma, é criado

um princípio dito evolutivo que não termina jamais.
 

Ora, como nós todos sabemos, o espírito é perfeito de toda eternidade.
Enquanto vocês estão ao nível da alma, vocês vão considerar que há reencarnação, que é preciso melhorar e

remetem a liberação a uma data que não chega jamais.
E, aliás, vocês não a vivem, não é possível.

 
Vocês realizam o Si, estão na Paz, vivem êxtases, mas não tocam, jamais, aquilo de que BIDI falou-lhes há

numerosos meses.
O único modo de viver a Luz é o abandono total do Si.

É fazer como o Cristo: “Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos”, “eu aceito desaparecer”.
Mas o que desaparece é a personalidade.

 
Não são vocês que desaparecem, é uma banda de frequências que desaparece, que não tem mais razão de

ser.
Então, enquanto vocês estão fechados em um corpo, vocês dizem: “é a morte”, vocês dizem: “é o sofrimento”,

vocês dizem: “é o cataclisma”, vocês dizem: “é terrível”.
Mas, quando vocês estão na Luz, é nada de tudo, isso é nada, absolutamente, isso não existe.

 
Mas compreendam, efetivamente, que tudo o que foi dito sobre a percepção, sobre essas noções de

consciência, tudo o que lhes foi repetido, informado por BIDI, é a verdade.
Mas enquanto vocês não o vivem, o que é que essa verdade pode fazer-lhes?

 
Portanto, se vocês estão inseridos em sua vida e estão muito bem assim, a viver sua vida, o que é que eu já

disse há pouco tempo?
Não se ocupem do que nós lhes dizemos.

Se vocês não são concernidos, por que vocês vão criar um sentimento de busca e de falta em algo que não é
nem falta e nem a procurar?

Vocês o vivem, ou não.
 

E o conjunto de circunstâncias prévias (através da Onda de Vida, através das Linhas de Predação), tudo isso,



nós falamos.
Mas se vocês não fizeram o sacrifício, se vocês não se deram ao que vocês São, como vocês querem chegar

ao que vocês São?
Como vocês querem reconhecer o que vocês São, quando continuam a pensar com seu cérebro, quando

continuam a alimentar sua própria consciência ao que vocês vivem sobre esta Terra?
Não é possível.

 
Todo o princípio da ilusão que foi criado (sobretudo no período do século vinte) consistiu em fechá-los ainda

mais, fazendo-os crer que vocês iam liberar-se, assim, ou seja, o conhecimento das leis da alma, o
conhecimento da energia, o conhecimento da consciência, da psicologia.

Tudo isso foi descoberto durante o século XX, não foi, de modo algum, um fator de liberação, mas, bem mais,
de confinamento.

 
Mesmo se isso lhes dê uma impressão exaltante de poder ter acesso a todos os conhecimentos, seja com a

eletrônica, seja com as leis da alma que vocês descobrem.
Mas se vocês param aí, vocês não sairão daí jamais, porque não há saída aqui: é uma ilusão.

E nós temos todos os fatos.
 

Apenas alguns seres que conseguiram, se querem, ir além dessa luz matricial, além do astral.
Então, é claro, alguns seres (por exemplo, SRI AUROBINDO), na vida dele, descreveu a chegada do

Supramental.
Mas como ele não tinha a possibilidade de estabelecer esse Absoluto sem forma (para ele, em todo caso, e

para mim também), o que é que nós fizemos?
Nós projetamos a Luz que vimos em uma linearidade.

Mas outros disseram que isso não existia.
 

Por exemplo, Bença Deunov, em sua vida, pouco antes que ele deixasse esse plano, havia feito profecias
extremamente precisas.

Quando ele foi Nostradamus, também, ele falava desse Fogo que ia chegar, dessa luz que ia tudo liberar, tudo
consumir.

Mas se você se têm à sua pequena identidade, sua pequena vida, é sua liberdade a mais total.
 

Não se coloquem questão porque, quanto mais vocês vão colocar-se uma questão (se a colocam a partir da
personalidade), mais vão entrar na resistência, mais o mental vai esquentar e mais vocês vão sentir-se mal,

quanto mais os dias vão passar.
E isso, aliás, há muitos sobre a Terra que começam a constatá-lo.

Há como um mal estar, se querem, se vocês veem os eventos que sobrevêm com um olho objetivo, sobre a
Terra.

 
Eu não falo mesmo de coisas que vocês vivem interiormente (porque se vocês as vivem, isso não lhes coloca

qualquer problema).
O que a lagarta chama de morte, se vocês se tornaram uma borboleta, vocês chamam de renascimento.

Há um que vai ver, através do mesmo evento, uma catástrofe terrível: é a personalidade.
E há outro, que está instalado no Absoluto ou na Infinita Presença, é, para ele, a Liberação.

É o mesmo evento, mais há um que o vê a partir de um ponto de vista pessoal, e o outro que o vê a partir do
que ele será, ou do que ele já é.

Toda a diferença está aí.
 

Portanto, é claro, se vocês têm medo de sua evolução, de seus filhos, de seus pais, de seu dinheiro, de seu
automóvel, medo dos Elementos (como dizia SNOW), naquele momento vocês arriscam viver, de modo,

digamos, um pouco penoso, o que há a viver.
***
 

Questão: é possível continuar a assistir a peça de teatro (como diz BIDI), com paixão e alegria, ao
mesmo tempo sabendo que tudo isso vai terminar um dia?

Felizmente que BIDI não está ao meu lado, você o ouviria gritar em seus ouvidos, porque ele se matou a
repetir-lhes isso, sem parar.

É a personalidade que crê que deve parar de ir ao teatro, parar de viver, parar de fazer isso ou aquilo.
Aquele que faz isso está, ainda, na personalidade.

 
Há os que estão em uma poltrona e que não se movem mais, porque é a evolução deles, individualmente.

Mas ninguém disse para renunciar ao que quer que seja.
Dissemos-lhes para ver as coisas tais como elas são.

Não é porque você vai recusar de participar disso ou daquilo que você será Absoluto.
Bem ao contrário.

 
Pareceu-me, no entanto, que isso havia ficado muito, muito, muito, muito claro, essas coisas aí.

***
 

Questão: durante a estase, poder-se-á, ainda, engolir a saliva e respirar ou, efetivamente, nenhum
músculo poderá se mover?

Isso depende de onde está a sua Consciência.



Como é um fenômeno no qual realidades Dimensionais reencontram-se (aí também, isso foi explicado, eu
creio, por IRMÃO K e por SRI AUROBINDO, não há muito tempo: a sobreposição de Mundos), nossa

aproximação (nós estamos ao seu lado, agora), se querem, traduz-se por percepções novas, para muitos de
vocês (sejam as Linhagens, as Comunhões, os contatos, tudo o que se estabelece e que é completamente

novo).
 

Se vocês estão nessa vivência, acontece-lhes de ter como uma ocultação da consciência da personalidade,
durante um Alinhamento, de sentir partes do corpo que desaparecem (tudo isso, eu disse).

Mas vocês desaparecem sem qualquer angústia, uma vez que se reencontram no que vocês São.
Apenas a personalidade é que não pode sair disso, porque ela é persuadida de que se desaparece, vocês

desaparecem.
 

Portanto, colocar-se a questão, aliás, da estase, isso depende se essa estase cai no momento Final, ou antes.
Além disso, colocar-se a questão desse corpo nada quer dizer.

 
Aquele que quer preservar esse corpo terá problemas, exceto se sua função Vibratória e, em especial, a
função memorial da personalidade, tenha necessidade de ser conservada para receber e para dar essas

informações.
Mas vocês não são concernidos por isso.

 
É como se você me perguntasse: quando você morre o corpo vai continuar a existir?

Ele vai respirar?
Ele vai mover-se?

Vocês estão precisamente sobre dois mundos.
 

Os Cavaleiros estão cada vez mais ativos, vocês se dão conta disso, agora, por toda parte, sobre o planeta.
Então, é claro, aquele que não quer ver, não verá: ele vai ocupar-se de sua pequena vida, justamente.

E depois, há aquele que se interessa pelo mundo, e que vê que há coisas que criam como um mal estar.
Ou ele é capaz de Transcender tudo isso e Abandonar o Si, ou ele não é capaz disso: é tão simples assim.

 
Mas quando eu digo: “não quebrem a cabeça”, é que, agora, tudo está aí.

Portanto, o que é que vocês querem procurar?
O que é que vocês querem imaginar o que vai ser amanhã, se vocês não são capazes de estar plenamente no

Instante Presente?
E o Instante Presente não impede de fazer o que esse corpo tem a fazer, o que essa vida impõe-lhes a fazer.
Ou, então, a Luz colocou-os em circunstâncias nas quais vocês estão completamente cortados de tudo, nas

quais, para vocês, o mais importante, é nada a fazer e permanecer em um canto, esperando.
Mas cada um é diferente em relação a isso.

 
Mas não são vocês que vão decidir: “bem, olha, eu paro tudo hoje, porque finalmente, é mais fácil, eu paro

tudo”.
Se a Luz deve fazer parar isso ou aquilo, não se inquietem, ela saberá muito bem fazê-lo (seja sua vida, seja

afastá-lo de um meio, ou fazê-los mudar algo).
Mas não são vocês que decidem.

 
Enquanto vocês creem que porque vão decidir parar tal atividade, tal reencontro, de frequentar tal pessoa, ou

de meditar dez horas por dia... isso, estritamente, nada mudará.
É o ego, sempre, a pessoa, que crê que porque vai fazer isso ou aquilo, ela vai ali chegar.

Façam sua vida tal como ela deve ser feita, o melhor possível, de acordo com as circunstâncias da Luz (e não
de acordo com o que vocês decidem).

 
Há alguns anos, havia-se falado de mudanças, para algumas pessoas, que sentiam esses impulsos ou

mudança.
Mas se sua alma está basculando para o Espírito (portanto, desviando-se da matéria e, portanto, a Transmutá-

la, a matéria), ela não abandona a matéria.
É toda a diferença entre fugir de sua vida e Transmutar sua vida.

 
Evitem, também, durante este período, tudo o que é culpa.

Porque a culpa remete ao medo, e não há maior obstáculo para o Amor Vibral, e para o que há a viver, do que o
medo.

Nós temos dito e as Estrelas têm falado, eu não sei quantas vezes disso.
***
 

Questão: como saber se é a Luz que decidiu nos fazer parar uma atividade?

Se isso se fizer sob a Inteligência da Luz, quais são as características?
É fácil, é fluido, é sincrônico.

Se for sua personalidade que decidir parar ou fazer algo, você terá todos os paus nas rodas.
Mas dê-se conta: não é uma suposição mental.

 
Você está se colocando em seu mental para saber se é isso ou aquilo.

O melhor conselho que eu posso dar-lhe, é: quando você está em face disso, esqueça-se de seu mental,
esqueça-se de si mesmo.

E pare de imaginar, e pare de crer que colocar-se a questão, de se isso vem da alma ou da pessoa, vai mudar



algo.
***
 

Questão: basta voltar a tornar-se como criança, deixando-se levar pelos eventos?

Isso é uma conclusão perfeita, mas é exatamente o que foi dito, agora, desde a primavera deste ano, desde
que UM AMIGO explicou-lhes o que era “ficar Tranquilo” (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 12 de abril

de 2012 e de 02 de julho de 2012).
É muito simples.

 
Para alguns será ficar Tranquilo no corpo, mas o mais importante é ficar Tranquilo na cabeça, acredite.

E, durante este período, se seu mental toma a dianteira em seus Alinhamentos, ou mesmo no desenrolar de
sua vida, e vocês veem que começam a hesitar, a colocar-se questões, vocês podem estar seguros e certos

de que a personalidade tomou a dianteira.
Portanto, ocupem-se de fazer cessar essa cogitação e essa agitação mental.

 
Lembrem-se de que o mental é muito astuto.

Ele vai mesmo ousar dizer-lhes: “faça isso, e não faça aquilo, porque se você faz isso, você vai ali chegar”, ao
mesmo tempo sabendo, muito bem, que vocês não chegarão jamais.

 
Dito em outros termos, a Clareza Interior, tudo o que nós temos evocado, a Transparência (a Transparência,

não há melhor definição).
É a Transparência da personalidade, com suas regras morais, é a Transparência daquele que se deixa

atravessar pelo fluxo da vida, e que não inter-reage com o fluxo da vida.
É claro, se alguém na mesa pede-lhe o saleiro, você lhe dá.

Mas não interagir com a vida situa-se no nível mental.
É como se, em relação ao fato de dar o saleiro a alguém, colocar-se em movimento um mecanismo mental que

o fizesse interrogar sobre a maneira pela qual você ia dar o sal, ou dá-lo ou não.
É exatamente a mesma coisa.

 
Quando a Onda de Vida, ou quando o manto Azul da Graça, ou quando as Presenças estão aí, para aqueles

que as vivem, o que acontece?
Vocês se fundem, vocês desaparecem.

Vocês têm a impressão, por vezes, de dormir, de Vibrar.
Por vezes, vocês reencontram outras Dimensões.

Mas vocês desaparecem, realmente.
Então, aquele que está em suas cogitações, ele não pode desaparecer.

Ele passa seu tempo a estar aí.
 

Mas eu não disse de que era preciso fugir do que quer que fosse.
A personalidade apropria-se sempre disso, para dizer-se: “bem, se devo ali chegar, devo deixar minha mulher,

devo deixar isso, deixar aquilo”.
É uma questão Interior.

 
Como BIDI disse-lhes, é uma questão de mudança de olhar e de ponto de vista.

***
 

Questão: quando de Alinhamentos, quando voltamos depois de ter sentido que tínhamos
desaparecido, o que é que faz com que algumas pessoas tenham mantido a memória do que

aconteceu, e outras, não?

Vocês não mantêm a memória do que vocês são capazes de encaixar, Vibratoriamente (eu não falo de
imagens, de lembranças).

É a justaposição, a sobreposição, e a interpenetração da sua banda de frequências, da vida tal com vocês a
vivem, com a banda de frequências do que vocês São.

 
Ou o reencontro faz-se de maneira harmoniosa e, naquele momento, a banda de frequências inferior (da

personalidade e da alma) desparecem, sem qualquer dificuldade.
Mas se vocês estiverem apegados ou identificados à banda de frequência inferior (seu caminho espiritual, sua
busca espiritual, sua evolução, suas orações e tudo o que vocês tem feito), se vocês estiverem apegados a

isso, vocês não mudam de gama de frequências, é tão simples assim.
 

Portanto, mesmo se houver reencontro, as lembranças, ou a não lembrança, reflete o seu grau de
interpenetração.

Quanto mais vocês Abandonarem o Si, mais vocês são capazes de Transparência, de Humildade, de
Simplicidade, mas vocês vivem a consciência e vocês têm a memória do que se vive.

 
Quando de justaposições as mais intensas, há, efetivamente, como que uma espécie de sideração da

consciência, como um esquecimento de si.
E entre esses seres que vivem isso, eles têm, no entanto, a consciência de que, nesse esquecimento de si,

eles não dormiram, eles não sonharam.
Aí, vocês estão na Infinita Presença.

Aí, nada há a fazer, apenas deixar fazer e deixar ser.
 



Mas se o mental surgir e querer compreender, e querer apropriar-se, isso desaparece.
Portanto, a diferença do que é vivido para a mesma vivência, tem-se, justamente, na capacidade para essa

possibilidade de sobreposição e de justaposição, livre ou não livre.
 

Se o atrito e a resistência forem demasiadamente forte, vocês dormem.
Se a resistência tornar-se ainda mais forte, o mental põe-se à parte.

E quanto mais vocês se Abandonam, mais vocês partem em uma espécie de... como dizer? Não é nem um
sonho, nem um sono, nem a Consciência Turiya, nem, ainda, a Morada da Paz Suprema, mas é uma espécie

de “terra de ninguém”, na qual vocês sabem que não dormem: vocês não percebem mais o corpo, não
percebem mais qualquer Dimensão, mas vocês estão em um momento no qual está Passando (mesmo não

sendo uma Passagem, pode-se empregar essa expressão).
 

A integração da Luz, a partir da Fusão dos Éteres, a partir das Núpcias Celestes, a partir da descida do
Supramental, não se faz instantaneamente.

Foi necessário uma preparação de milhares de anos, e foi necessário uma aproximação extremamente
progressiva da Luz.

Porque o corpo de carbono, tal como ele está presente na superfície da Terra, se o pusessem na Luz a mais
Autêntica, ele desapareceria totalmente: como eu disse, ele seria vaporizado.

 
Esse corpo existe apenas porque ele é projetado, apenas porque a Consciência criou algo (a sua, como aquela

do mundo).
Mas tudo isso, como nós dizemos, é uma ilusão.

Mas aquele que crê na ilusão, se o corpo for persuadido de que ele é esse corpo, e nada mais, o que vai
acontecer?

Ele será vaporizado, ele será grelhado.
E grelhar sem ter a possibilidade de sair da prisão, isso queima.

Enquanto grelhar estando na Transparência, isso não queima, ou muito menos: é a Alegria.
Lembrem-se de que o Amor é um Fogo devorador.

 
A Luz Vibral é um Fogo, de longe mais potente do que o fogo que nós conhecemos, quando estamos

encarnados.
Mas esse Fogo, onde ele encontra um obstáculo, uma resistência: ele vai queimar.

Onde ele nada encontra: ele vai queimar, mas ele faz rasgar a crisálida e a borboleta sai sem qualquer
dificuldade.

***
 

Questão: o que se pode fazer quando estamos nessa “terra de ninguém” que você evocou e que
somos capturados pela atividade do mental?

Vê-lo, já.
Vê-lo é já compreendê-lo, uma vez que você exprime perfeitamente que você compreendeu.
Agora, justamente, nada há a fazer, é sobretudo naquele momento que nada é preciso fazer.

Porque o fazer traduz a atividade do mental e da consciência, simplesmente.
É sobretudo nesses momentos que é preciso nada fazer.

 
Como nós sempre dissemos, apenas vocês é que podem passar a Porta.

Nenhuma técnica, nenhuma energia, nenhuma Vibração, é envolvida por esse estado que é chamado de
“estado além de todo estado”.

Mas quando vocês “passam”, vocês sabem, porque o mental não pode mais dirigi-los.
 

Ele pode se manifestar para as atividades da vida corrente.
Ele pode intervir quando há uma problemática, mas vocês o olham, não do alto, mas vocês o olham como um

intruso: vocês sabem que vocês não são isso.
Mas aquele que não o viveu, não pode saber.

 
De fato, é muito simples: é sempre o mental que dirige essa vida, mesmo quando vocês estão Despertados

para a Unidade, mesmo quando vocês vivem Turiya, uma vez que, é claro, o mental estará ativo nas atividades
quotidianas.

Fazer um café, isso necessita de um conhecimento.
 

A grande diferença é que, quando vocês são Crucificados, quando realizaram o Abandono do Si, quando a
Onda de Vida os percorreu, os medos não existem mais, realmente.

A expressão de um medo, qualquer que seja, é a expressão do mental, mesmo sendo uma emoção.
Se o mental não comandar mais, nada os impede de experimentar uma emoção, ou mesmo um medo súbito,

mas ele desaparece instantaneamente, ele não os atinge.
Vocês o veem como um intruso, como um estranho.

Portanto, vê-lo, já, é já um grande passo.
 

Mas, sobretudo, quando vocês veem isso (em seus períodos de meditação, de oração, de Alinhamento),
principalmente nada façam, porque o simples fato de “fazer” vai reforçar o seu próprio mental.

O mental morre apenas no momento em que vocês dizem: “que Sua Vontade se faça, e não a minha”, ou seja,
quando vocês abandonam totalmente a sua vontade, a sua identidade, a sua pessoa, as suas reivindicações,

os seus desejos.
 



E quando vocês voltam, nunca mais vocês o mesmo, vocês não se colocam mais a questão do seu mental.
Vocês não se colocam mais a questão de saber se estão prontos ou não, uma vez que ali chegaram, ao que

vocês São.
De fato, vocês jamais partiram disso, como disse BIDI.

É como o nariz no meio da cara: vocês não o veem.
Vocês não veem o seu rosto, quando vocês falam.

E, no entanto, ele está aí.
***
 

Questão: por que, quando a Onda de Vida sobe, os Novos Corpos não Vibram, sistematicamente?

Porque, como vocês sabem (ou seja, o que havia sido explicado sobre a finalização do Corpo de Estado de
Ser, já há um ano), a abertura das Portas, a revelação dos Cavaleiros (ou dos Elementos), no nível do peito,

desencadeiam fenômenos Vibratórios (ndr: “Finalização do Corpo de Estado de Ser”).
 

É exatamente nessas Portas do Corpo que se sintetizou de novo o Corpo de Estado de Ser (ou se você
preferir, o novo Corpo Etéreo).

Quando há reencontro de algumas estruturas, antigas e novas, isso vai desencadear Vibrações.
Essas Vibrações podem ser extremamente fortes, seja no 12º Corpo, ou mesmo nos Triângulos Elementares

(isso lhes foi explicado) (ndr: ver o protocolo “as 12 Estrelas”).
 

Mas chega um momento no qual as Vibrações não mais existem mesmo.
Portanto, quer isso Vibre tal Porta ou tal Porta reflete, simplesmente, a ação que ocorre, nesse momento.

Em contrapartida, vocês são muito numerosos, certamente, a constatar as modificações fisiológicas, seja no
sono, no apetite, mesmo no funcionamento do seu corpo: através das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (ndr: ver

esquemas abaixo).
Para outros serão dores extremamente vivas nas Portas AL e UNIDADE e, por vezes, dores muito fortes

no sacro ou em KI-RIS-TI, ou então, em um dos Triângulos Elementares das Estrelas, ou várias.
 

Tudo isso reflete a síntese ou a justaposição, e a sobreposição, até mesmo, do antigo corpo e do novo Corpo,
ou da antiga consciência e da nova Consciência e, também, da a-consciência, se preferirem.

Portanto, são processos normais.
Mas não se atrasem no significado.

Gastem mais tempo quando isso Vibra, na Vibração, na vivência da Vibração, e não na intelectualização da
Vibração.

***
 

Questão: é correto utilizar o mental para relaxar o corpo, por exemplo?

Eu creio que na fase em que vocês estão, atualmente, isso seria um erro.
Você vai se servir da ferramenta que você quer matar, como você quer que ela se deixe matar?

***
 

Não temos mais perguntas, agradecemos.
***
 

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, e eu lhes digo até uma próxima vez.
Fiquem bem, que todo o meu Amor que os acompanhe.

Até breve.

______________________________

NDR 1:TRIÂNGULOS ELEMENTARES



 ________________________________

NDR 2: PORTA KI-RIS-TI das costas

Entre as omoplatas, a meia-altura
(sob a quinta vértebra dorsal).
Raiz do chacra do Coração.

   ________________________________

  
NDR 3: Portas ATRAÇÃO e VISÃO

ATRAÇÃO: chacra do baço, uma largura de mão sob o seio esquerdo (o chacra do baço
é elíptico, a posição simétrica ao chacra do fígado convém perfeitamente aqui).

VISÃO: chakra do fígado, uma largura de mão sob o seio direito. 

  

************
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- Ensinamentos do Regente Planetário ORIONIS -

(historicamente conhecido como Melquizedeque, o Ancião dos Dias)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Orionis-2012-10-30.mp3

Eu sou ORIONIS.
Irmãos e Irmãs humanos encarnados da Terra, eu rendo Graças ao seu Despertar, e eu rendo Graças à sua

Liberação.
Eu estou aqui, com vocês, após uma ausência tendo permitido, desde as Núpcias Celestes, levá-los a esse

ponto específico da sua Consciência.
Vibremos, juntos, na Consciência da Unidade, antes que eu me exprima.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu intervenho de novo entre vocês.
Durante a minha última intervenção, no mês de agosto de 2009, depois do final das Núpcias Celestes (ndr: ver
sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1), eu lhes anunciei o retorno da Embarcação de Luz Yerushalaïm.
Embarcação de Luz tendo permitido, desde mais de 50.000 anos, trazer até esta Dimensão certo número de

Consciências elevadas, que visavam evitar a perda da sua Eternidade.
Hoje, muitos sinais se erguem, sobre a Terra e na consciência de vocês.

O corpo que vocês habitam vive momentos particulares, que irão se tornar cada vez mais evidentes, se isso
não for o caso, para cada um de vocês, desde o início do seu mês de novembro, desde o final dos

Alinhamentos acompanhados pelo Arcanjo MIGUEL, cedendo o seu lugar à ação de URIEL.
Firmando, para vocês, a conclusão da condição efêmera, e o fim dos Véus podendo ainda restar na sua

Consciência.
O que é chamado a se desenrolar, em vocês como sobre a Terra, não pode deixar qualquer dúvida quanto à

metamorfose da Terra, e a de vocês.
Vários elementos lhes foram comunicados pelos Conclaves dos Anciãos e das Estrelas.

Esses elementos, vocês os vivenciaram.
O conjunto desses elementos vivenciados leva-os à Porta da sua Ressurreição.

O início da metamorfose é o tempo necessário para a adaptação ao que vocês São, para além dos Véus da
ilusão, e para além deste corpo, aos reencontros com o seu Corpo de Eternidade, com a Consciência
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Unificada, ou com o Absoluto.
A Obra, realizada por vocês mesmos, assim como pelo conjunto dos Conclaves (sem omitir o conjunto das

Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), permite desencadear esta fase específica da sua
metamorfose, fazendo-os passar de uma consciência a outra, de um corpo a outro, com o mínimo de

desequilíbrio ou de desgaste possível.

***

A ação dos Hayoth Ha Kodesh (nomeados Elementos ou Cavaleiros, por algumas Estrelas e alguns Anciãos)
atinge, dentro de muito pouco tempo, em termos terrestres, o seu apogeu, terminando por dissolver, em vocês,

tudo o que pode se opor à Liberdade, e à liberação.
Na minha última intervenção, eu lhes disse que fiz parte de uma encarnação particular, enquanto walk-in em

meio à entidade nomeada Bença Deunov (ndr: ou Peter Deunov).
Eu os convido, hoje, a buscar o que eu pude dizer, muito pouco tempo antes da morte do corpo de Bença

Deunov, conhecido sob o nome da minha última profecia.
Eu os convido também a ler, se isso lhes interessar, o que eu pude escrever em uma encarnação sobre o seu

mundo, mais antiga, onde eu fui Miguel de Notre-Dame (ndr: Nostradamus).
 O que acontece, nesse momento, em vocês, foi escrito e profetizado de diferentes modos.

Existe, entre o que vocês chamam de Apocalipse de São João, a última visão de Peter Deunov (ou Bença
Deunov), assim como em alguns escritos de Miguel de Notre-Dame, a realidade da metamorfose.

Alguns ensinamentos recebidos, além dos Conclaves, por intermédio de BIDI (ndr: ver as suas intervenções)
(2), comunicaram-lhes o conjunto das possibilidades desta metamorfose.

Vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, manifestações importantes no corpo que vocês habitam, assim
como no corpo planetário.

Elas serão cada vez mais sincrônicas, em vocês como sobre a Terra.
O que se põe em prática é então a finalização do trabalho que o conjunto da Confederação Intergaláctica

revelou para vocês ao longo desses anos.

***

O tempo que se abre, nesses dois dias (ndr: 1º de novembro), é então para vocês, de algum modo, a
oportunidade para refinar o que deve sê-lo, a fim de viver, de maneira serena e Livre, a metamorfose.

A passagem da lagarta à borboleta apenas representa um drama para a lagarta.
Cabe a vocês se colocarem em meio à borboleta, que não está em outros lugares senão na totalidade do Aqui

e Agora, do Abandono à Luz e do Abandono do Si.
Sejam quais forem as manifestações acontecendo (ou que vão acontecer) em vocês, é através dessas

manifestações que se encontra a chave.
Não mais tanto na sua compreensão, e ainda menos nas suas explicações, mas, muito mais, na aceitação

dessa vivência particular, que alguns elementos lhes foram comunicados, à época, por alguns Anciãos.
Mergulhar nessas manifestações, esquecer o sentido, o significado, e o alcance, irá lhes garantir penetrar, sem

dificuldade e em plena Consciência, sem alteração, no que vocês São.

***

Independentemente das desordens aparentes deste mundo, elas apenas representam a capacidade da Terra
para elevar-se, para Transladar, e para viver (ela mesma, com vocês, acima) a sua metamorfose.

A metamorfose ocorre no Interior de si, no Interior do casulo de Luz tecido pela lagarta.
O trabalho que vocês realizaram permite que esse casulo seja tecido.

O tempo não é mais para pensar em outra coisa senão na sua transformação e na sua metamorfose.
O que quer que a vida, aí onde vocês estão, transmita ou solicite a vocês, tenham em mente que a melhor
maneira de começar esta metamorfose é deixar, como sempre, a Inteligência da Luz, o Plano da Luz,

restituir vocês ao que vocês São.
Daí onde vocês ainda estão, vocês não têm qualquer possibilidade de trabalhar, pela sua vontade, pelo seu

desejo, pela sua energia ou pela sua consciência, no que está se desenrolando.

***

O conjunto das explicações dadas pelo Arcanjo ANAEL, durante as Núpcias Celestes, referente ao Abandono



à Luz (ndr: intervenções de ANAEL de 11 de maio, 17 de maio de 05 de outubro de 2009) (3), assim como as
informações mais recentes (comunicadas, entre outras, por BIDI, assim como por alguns Anciãos e algumas

Estrelas), devem fazê-los considerar que esse processo de metamorfose não pode, doravante, de forma
alguma, depender de vocês.

O mecanismo de sincronia da Ascensão (da Terra e a de vocês) não pode suportar, de nenhum modo, uma
defasagem temporal entre vocês.

Até agora, todos vocês notaram e observaram que vocês vivem processos que, além das descidas do
Supramental e dos Alinhamentos, ou dos encontros dados, ocorriam de uma maneira que era apropriada para

vocês (conforme, é claro, o que restava de medos, de resistências, de crenças, neste corpo físico e nesta
consciência física).

A partir de depois de amanhã, esse não será mais o caso.
Vocês não terão mais qualquer meio de dirigir a Luz, de qualquer maneira, por outra coisa que a Luz.

Há mais de três anos, eu já tinha explicado isso, em relação à utilização da Luz, ou mesmo do desvio da Luz,
referente ao seu próprio benefício (ndr: sua intervenção de 04 de agosto de 2009) (1).

***

A intensidade da Luz, a ação de MIGUEL, empreendida durante essas últimas semanas, em meio às camadas
isolantes do planeta, teve o mesmo efeito no que resta das suas camadas isolantes, dos últimos Véus,

nomeados: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, e corpo causal.
A ação da Luz, na dissolução da ilusão, é também uma ação direta (e cada vez mais palpável, de algum modo)

sobre as últimas camadas isolantes, sobre os últimos Véus e, particularmente, não mais sobre o corpo
emocional ou sobre o corpo mental, mas, muito mais, sobre o corpo etéreo, em conexão direta com o corpo

causal.
A ação da Luz sobre o seu corpo etéreo traduz-se por sinais, que o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M.

AÏVANHOV) deu a vocês, de diferentes maneiras.
A ação da Luz sobre o corpo causal reflete-se pela metamorfose e pelo aparecimento da conjunção dos

Quatro Elementos, revelados no seu Coração, através do Coração Ascensional, através do conjunto deste
corpo, por manifestações do Fogo.

Esse Fogo não é somente o Elemento Fogo, mas representa o Fogo do novo Éter.
Esse Fogo do novo Éter, canalizado até a atmosfera da Terra por MIGUEL, age, doravante, mais próximo da

sua consciência ordinária.
Seria desejável lembrá-los de que, a partir do início do mês de novembro de 2012, vai ocorrer, em vocês, uma
série de elementos que não pedem nada mais senão o fato de vivê-los, senão o fato de deixá-los viver, sem

nada dirigir.
A Inteligência da Luz será suficiente (pelo que foi preparado, ao mesmo tempo pelos Gigantes, ao mesmo

tempo pelos Elohim, que eu enviei até esta Terra) para restabelecer o que vocês São.
A melhor prova foi, para alguns de vocês, durante a Liberação da Terra, a possibilidade de restabelecer a sua

conexão com a Vibração Materna original de Sírius.
Alguns de vocês vivenciaram então a ascensão da Onda da Vida, e as transformações inerentes ao fato de

Viver no Absoluto.
O Manto Azul da Graça e as diferentes etapas da nossa aproximação (Comunhão, Fusão, Dissolução e

deslocalização da Consciência) foram, durante mais de um ano, os meios de habituá-los a sair do efêmero, de
uma maneira ou de outra.
Esta preparação terminou.

O que se desenrola agora já chegou, é claro, aos planos sutis do planeta.
O novo Corpo Etéreo do planeta (a Merkabah planetária) foi Liberado.

A Ascensão da Terra foi realizada nos planos ditos sutis.
A Terra já está, portanto, vivendo em meio à nova Dimensão.

***

O que se desenrola necessita, simplesmente, da sua parte (além dos conselhos já dados com relação à
Humildade, à Simplicidade, à Transparência, e à Infância), hoje, de estar lúcido sobre o que acontece, mas de

maneira alguma ali levar um toque pessoal, visando algo mais senão o fato de permanecer Tranquilo.
Instalar-se no Aqui e Agora (independentemente das circunstâncias da sua própria vida, independentemente

das circunstâncias do seu próprio país) irá lhes parecer, em breve, como única evidência a respeitar, para
finalizar a metamorfose.

Esses tempos intensos (Vibratoriamente falando, e no nível da Consciência, também) necessitam da parada
dos mecanismos habituais da Consciência ordinária, nos seus sentidos como nas suas reações.

O apelo da Luz vai se fazer de maneira muito mais intensa do que anteriormente, em relação ao nível em que
vocês o vivenciaram até agora.



Sejam quais forem as manifestações dos Hayoth Ha Kodesh, sejam quais forem as manifestações da
Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres (que, doravante, caminham nos seus Céus, de maneira a
impregnar as camadas do Éter da Terra, da sua Presença e da sua Vibrância), isso ocorre exatamente do

mesmo modo, em vocês, especialmente pelo Canal Mariano, pelas Comunhões estabelecidas, pela Onda da
Vida e pelo Manto Azul da Graça.

Não há, portanto, estritamente mais nada a buscar, assim como mais nada a encontrar, pois, como o
Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse e repetiu: “tudo estava consumado”.

Somente as últimas crenças na existência de um corpo e de uma personalidade podem, por vezes, engajá-los
a seguir outra coisa do que “permanecer tranquilo”, outra coisa do que permanecer em Paz.

E, no entanto, vocês irão constatar, bem depressa, que da qualidade da sua Paz, da qualidade que vocês
tiverem para não dar chance às emoções e às atividades mentais, decorre e irá decorrer, cada vez mais, a

integração correta do Novo Éter, do seu Novo Corpo Etéreo, e a Transição da sua Consciência em meio a esta
Nova Consciência (independentemente deste corpo, e independentemente de qualquer estrutura ainda

presente em meio ao mundo da sua 3ª Dimensão dissociada).

***

A qualidade da sua Paz, a qualidade da sua Tranquilidade, irá determinar a maneira com que vocês irão viver,
com facilidade, com dificuldade, conforme a sua própria metamorfose.

O tempo da metamorfose é um tempo químico, bioquímico, físico, biofísico, e um tempo da Consciência,
extremamente especial.

Ele visa fazer desaparecer, na totalidade, o que é da ordem da ilusão e do efêmero.
A qualidade da Tranquilidade e da Paz manifestadas durante este período, será capaz de mostrar-lhes a

qualidade da sua metamorfose.
Se vocês vigiarem para manter a Paz, para manter a Tranquilidade, e, sobretudo, para deixar trabalhar o que

trabalha, então vocês não serão, de forma alguma, envolvidos pelas emoções humanas, pelas atividades dos
restos de egrégoras mentais tendo participado do ‘sistema de controle do mental humano’.

A minha intervenção é, portanto, um convite para se posicionarem, um convite para serem simples.
Que isso se refira aos seus Alinhamentos, que isso se refira às suas obrigações, que isso se refira às suas

diferentes atividades, a um dado momento, será preciso, não escolher, mas sim deixar agir a Luz, na
Totalidade.

É aí que vocês irão se posicionar, em função dos seus comportamentos, na Luz ou na resistência à Luz.

***

A metamorfose apenas pode ser concluída completamente, para vocês, seres humanos que dispõem da
Liberdade (e para alguns de vocês que acreditam no “livre arbítrio”), apenas pode ser manifestada, a partir do

momento em que vocês não aplicarem força de oposição e de resistência ao que está aí.
Como nós lhes dissemos, o desenvolvimento da Terra (ou, se vocês preferirem, o desenvolvimento do

Coração Ascensional da Terra, no seu Núcleo Cristalino, em suas camadas intermediárias e no nível do Manto
Terrestre) atinge o fim da sua metamorfose.

Vocês observam os sinais, e vocês irão observar os sinais cada vez mais patentes, sobre a Terra como no
Céu.

Nenhum desses sinais deve alarmá-los ou alegrá-los demasiadamente porque vocês apenas veem o aspecto
visível.

Durante este período, começando nesses dois dias e indo até o fim do prazo astronômico, comunicado há
algum tempo pelo Comandante dos Anciãos, mais do que nunca a escolha da Luz e a ação da Luz irão se

tornar cada vez mais evidentes, gradualmente e à medida do seu próprio desaparecimento.

***

Lembrem-se de que as circunstâncias de resistências humanas (e não planetária) podem refletir-se por
egrégoras ou por choques violentos, podendo subir de novo no nível do que vocês nomeiam o Inconsciente

Coletivo, ou ainda das egrégoras emocionais do Planeta.
Jamais se esqueçam de que as forças de resistência nutrem-se, antes de tudo, do medo e, sobretudo, logo

depois, dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções.
Dessa maneira, então, permanecer Tranquilo e permanecer em Paz, é não mais dar chance ao medo, aos

pensamentos e às emoções.
Isso lhes foi expresso de diferentes modos.

BIDI lhes explicou que, quando a Consciência desaparecia, vocês ainda estavam aí e que vocês não eram
simplesmente Seres dotados de Consciência (quer seja separada, Unificada ou Total), mas que o mais

importante corresponde ao que está além da Consciência e que está aí, o que quer que se torne ou faça a



Consciência.

***

Deixar aparecer o que vocês São passa, evidentemente, por uma colocação em repouso dos diferentes
aspectos da própria Consciência.

O Comandante dos Anciãos e outros intervenientes, durante essas últimas semanas do seu tempo, insistiram
sobre uma série de fatores.

Eu os convido a relê-los atentamente.
Eu os lembro de que nós estamos cada vez mais próximos de vocês, como ilustrado pela sua capacidade para

estabelecer as Comunhões ou os Encontros conosco.
Esses mecanismos de Encontro foram hoje superados pela Intensidade da Luz agindo nas suas estruturas

efêmeras ilusórias.
O avanço e a retransmissão vão então ser tomados pela intensidade dos mecanismos Luminosos, visíveis nos

seus Céus como em vocês, além dos seus olhos, além da visão das Dimensões e além ainda das
experiências que vocês realizaram até agora.

***

Seja o que for que os Hayoth Ha Kodesh fizerem-nos viver, seja o que for que a Terra viver, tanto quanto
possível, lembrem-se de manter a Paz, de manter a Tranquilidade, de olhar eventualmente o trabalho

ocorrendo, mas sem querer apreciar o sentido ou o significado, pois eu os lembro de que vocês encontram a
sua Eternidade e de que nunca, em meio à pessoa ainda limitada que vocês são, vocês poderão explicar,

compreender, ou sequer viver a intensidade do processo que está em andamento.
 Sejam quais forem as Vibrações, sejam quais forem as ocultações das diferentes partes do seu corpo ou da

sua consciência, o que acontece está exatamente apropriado ao que vocês São, além da aparência.
Não há então possibilidade, no nível da sua consciência limitada, e deste corpo limitado, de empreender

qualquer ajuda ou qualquer melhoria, já que nunca vocês poderão ser mais inteligentes do que a Luz que vocês
São.

Isso visa, acima de tudo (independentemente dos seus Alinhamentos, independentemente dos exercícios que
vocês fizerem em relação à Luz), deixar trabalhar, da maneira mais livre possível, o que se desenrola em

vocês.
Algumas manifestações (referentes, em particular, ao que acontece no seu peito) não devem nem alarmá-los,

nem inquietá-los.

***

Nas condições de manifestação da metamorfose, o que resta de consciência ordinária pode tentar repreendê-
los, em relação aos mecanismos dolorosos, dando (para a consciência limitada) as regras e as condições de

sobrevivência no perigo.
Não existe absolutamente nada disso.

Aí aonde vocês irão, na Morada da Paz Suprema, nada pode faltar, nada pode falhar, nada pode interrogá-los.
Então deixem trabalhar o que está trabalhando em vocês.

O trabalho será feito, agora e cada vez mais, independentemente da sua vontade ou de qualquer ação pessoal
empreendida.

Naturalmente, foram-lhes comunicados vários meios (através dos diferentes Yoga, através dos cristais, através
da Nova Aliança) para fortalecer a Paz e a Tranquilidade (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (4)).

Usem-nos, abusem deles, até mesmo, se vocês quiserem, mas lembrem-se de que, no momento em que a
Luz tiver escolhido (por intermédio dos Elementos, dos Hayoth Ha Kodesh), em vocês, trabalhar, chamem

apenas, por sua vez, a Tranquilidade mais importante e a Paz mais importante.
As circunstâncias e as condições de resistência de alguns Irmãos e de algumas Irmãs humanos (não ainda

conscientes ou informados do que acontece) podem representar uma carga emocional e mental extrema, ao
redor de vocês.

Eu os lembro de que, nessas circunstâncias extremas, nenhum discurso, nenhuma palavra pode levar a Paz.
Somente a sua Presença pacífica pode fazê-lo.

***

A metamorfose atual pede, da sua parte, mecanismos de funcionamento e de comportamento profundamente
diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.



diferentes daqueles que foram vivenciados até agora.
O que é para ser lembrado é esta noção de deixar trabalhar, de deixar fazer e de deixar agir, ilustrando, para

vocês, por aí e de maneira imediata, a lei de Atração, a Fluidez da Unidade e a Unidade do Si.
Se vocês aceitarem dar um passo nesta direção, vocês irão constatar que as condições de resistências e dos

choques da Humanidade terão, para vocês como ao redor de vocês, um impacto extremamente limitado.
 Este impacto, se ele for mensurado e visível, estará amplamente do outro lado e abaixo do que é esperado,

normalmente, por um ser humano encarnado, frente a um acontecimento de natureza traumatizante.
Apenas há trauma para a lagarta e para o efêmero.

Quanto mais vocês deixarem o que é da ordem do efêmero se dissolver, mais a força irá preenchê-los.
Quer vocês tenham realizado o Si, quer vocês tenham Abandonado o Si, ou quer vocês estejam simplesmente
nas primeiras fases do seu Despertar, lembrem-se do que eu lhes disse, hoje, pois não há melhor maneira de

viver este início e esta conclusão da metamorfose, senão nessas condições, específicas.
O retorno, nos seus Céus e sobre a Terra, como na Consciência, da Luz, na sua totalidade, passa por essas

convulsões particulares que lhes é possível observar, em vocês, como sobre a Terra.
Nós lhes pedimos então, e eu lhes peço pessoalmente: se, realmente, o que estiver em vocês for a sede da
sua Eternidade, a sede de Amor e a sede de Luz, então, deixem a Eternidade, o Amor e a Luz chegarem até

vocês.
Ela está aí.

Logo após a minha intervenção, o Anjo URIEL irá intervir, à sua maneira, a fim de prepará-los para a sua última
ação em meio a este mundo dissociado.

Eu terminarei então por essas poucas palavras.
Durante o tempo desta metamorfose, e pelo fato da Liberação da Terra, realizada no plano Etéreo, é-nos

doravante possível, como a vocês, constatar e ver a sincronia entre os mecanismos individuais e os
mecanismos coletivos da Terra.

Nós iremos tentar (e eu falo em nome dos Anciãos e das Estrelas), sempre que possível, ficar ligados à
realidade que vocês vivem, informando-os, o mais rápido possível, dos elementos principais.

Não se preocupem, então, em compreender ou em encontrar um sentido no que vocês estão vivendo.
Tenham em mente que o único sentido é a Liberdade e a Liberação e que tudo o que se desenrola durante a

metamorfose corresponde a um programa pré-estabelecido que não depende mais, doravante, da sua
consciência, mas, simplesmente, da presença de resistências, ou não, ou seja, de atividades mentais ou de

atividades emocionais ligadas aos hábitos ou a reflexos de sobrevivência.
Se vocês aceitarem isso, tudo irá se desenrolar, para muitos de vocês, com perfeição, na maior Alegria,

naquela de Shantinilaya.
Permitam-me, dali de onde eu vim, transmitir-lhes as bênçãos de ORIONIS.

Eu o espero, em breve.
Eu saúdo vocês.

************

1 – ORIONIS (04.08.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/orionis-4-de-agosto-de-2009.html

*

2 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

3 – ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html
*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 19 de outubro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***
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~ ONDE VOCÊ ESTÁ? ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Anjo que se apresenta a vocês enquanto Anjo da Última Hora e da Nova Aliança.

Eu venho, neste dia, pela minha Presença e pela sua Presença, unidos na mesma Verdade, na mesma
Vibrância, Filhos da Lei do UM, eu venho e eu virei perguntar-lhes: onde vocês estão?

Eu virei insistir, como eu o faço, no Templo da sua Presença, a fim de perguntar-lhes: será que a Casa está
limpa?

Vocês estão nesse Templo?
Vocês estão nesse Coração?

Ou vocês estão em outros lugares?
Vocês estão em paz?

Vocês estão em guerra?

***

Aí onde está a consciência, aí onde está a Vibração, aí está a sua Presença, nesta infinita Presença, nesta
última Presença, no centro do Centro.

No desenvolvimento das suas Asas Etéreas, no desenvolvimento do seu Coração Ascensional, entre a Porta
KI-RIS-TI e a Porta ER, Vibra o tempo da resposta da Luz, vibra o tempo da Liberdade.

***

Onde vocês estão?
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Vocês estão em meio a esse Templo?
Ou vocês estão em outros lugares, na sua cabeça, ou nas suas ilusões?

Vocês são o Coração, no coração do Coração?
Anjo da Última Hora, eu venho perguntar-lhes e venho bater a fim de que a sua porta se abra àquele que está

vindo para vocês.
Bem amados Filhos da Lei do UM, bem amados Libertadores da Terra, eu venho perguntar-lhes: vocês estão,

Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, no Templo da sua Eternidade, a fim de viver a Eternidade?
Então, enquanto URIEL, Libertador e Anunciador, eu venho, em vocês, como nunca, a fim de viver o coração

do Coração, com vocês, a fim de acolhê-los no tempo da sua Eternidade, no Templo da sua Presença, no Aqui
e Agora, na Verdade do instante, na Verdade do presente.

Porque não há outro modo e não há outra Verdade senão escapar ao tempo, parando o tempo, no Tempo que
está aí.

***

Eu lhes peço então, no tempo do nosso Tempo, no tempo da sua Presença e no tempo da minha Presença,
para acolherem-se vocês mesmos, aqui, no centro do Centro, onde Vibra a Eternidade, onde Vibra o Som do

universo e o Som da Terra regozijando-se em vocês.
Permitindo-lhes elevar-se além de toda condição, permitindo-lhes elevar-se nas esferas da Beleza e da

Verdade.

***

Vocês estão em paz?
Vocês estão na Tranquilidade?

Da Paz e da Tranquilidade decorre a Eternidade, Aqui e Agora, no Templo da sua Presença, presentes a vocês
mesmos, no eterno atemporal e na eterna Beleza da Luz.

Aí está a Verdade.
Aí está a justeza.

É tempo então de ajustar-se, nesses tempos finais do Tempo, a fim de viver a plenitude da Alegria, a plenitude
da Paz.

***

No centro do Centro, no Templo que está aí, vive-se a alquimia da sua Liberdade, aquela da Paz, aquela da
Beleza, aquela da Luz e aquela do Amor.

O Amor basta-se a ele mesmo: ele não tem necessidade do mundo, ele não tem necessidade da ilusão.

***

A Onda da Vida deixa-se a viver a Liberação da Terra, a Liberação do Éter, em meio à sua Terra, em meio ao
seu Templo, em meio à matéria.

Aqui e ali, instalados no Templo da Vibrância e da Confiança, vocês irão saber se vocês estão no coração do
Coração, pela Vibração da sua Presença, pela Vibração de algum Duplo, chamando-os para a Eternidade.
Na Presença de MIGUEL, pelo impulso de METATRON, na presença do Duplo, fusão do Éter e fusão do

Coração, levando-os a se revelar a fim de não mais estar limitados e conectar o Ilimitado da Beleza, o Ilimitado
do seu tempo além deste tempo da Terra.

***

Tempo da Terra que muda de Tempo, tempo da Terra que para, a fim de deixar lugar a um Tempo novo que
não conhece nem passado, nem futuro, mas simplesmente a Eternidade do eterno Presente.

Vocês estão presentes a este Presente?
Vocês estão presentes a esta Doação da Graça?
Vocês estão presentes a esta Doação da Vida?

Vocês são esta Doação?
Vocês são a Vida, nesse Tempo particular?



Eu sou o Anjo da Última Hora, o Anjo da Presença, o Anjo da sua Eternidade na explosão da Luz branca
ocorrendo no Templo do Centro.

No centro do Templo da sua Presença desenrola-se o tapete da Alegria e da Eternidade.
Onde vocês estão?

Vocês estão aí onde acontece o indizível ou você estão aí onde se desenrola o tapete do tempo ilusório?
Vocês estão na cabeça?

Vocês estão no seu corpo?
Vocês estão no seu Coração?

Vocês estão no Coração de cada um e de cada uma para ali Vibrar a mesma estrofe, para ali declamar o
mesmo silêncio, aquele da Eternidade, aquele do Amor?

***

Então, amados do UM, o momento em que o UM vem dizer-lhes a sua Eternidade.
Vocês estão prontos para acolhê-Lo?

Vocês estão prontos para apreender-se do que é a Verdade?
Vocês estão prontos para soltar o que não pode mais apreender, o que não pode mais manter: o tempo da

ilusão, o tempo do efêmero e o tempo que se inscreve em um tempo futuro?
Não há tempo futuro, nem tempo passado.

No Templo da sua Presença, há apenas a Vibração do Coração, aquela do Amor e da Verdade Una, na Luz
Una.

Então, nesse Tempo, enquanto Anjo da Presença e Anjo da Última Hora, eu venho iluminar o Templo da sua
Presença.

Eu venho chamá-los e nomeá-los, preparando o Apelo d’Aquela que é a Mãe deste Mundo e que vem
despertá-los e perguntar-lhes, ao mesmo tempo que o Duplo: você quer me seguir nos Reinos da Eternidade,

nos Reinos da Liberdade?
Ao que você se sustenta?

Pelo que você é sustentado?
Eu venho lhe perguntar: onde você está?

Onde vocês estão?
Onde vocês se situam nesse Tempo do Apelo?

Onde vocês se situam no Tempo da Luz, além do Tempo da Terra?

***

Então, eu venho, Anjo URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, convidá-los para as Núpcias da Eternidade,
convidá-los para colocar-se no tempo sagrado do seu Templo do Coração, aí onde Vibra a Vida que não

depende de qualquer circunstância, nem de qualquer condição.
Então eu venho, no Templo da Alegria, iluminar a Alegria que se ergue e se eleva, chamando-os pelo Som,

chamando-os pelas Trombetas, chamando-os pela carne, para elevar-se e elevar esta carne nas Moradas da
Eternidade, nas Moradas sem sombra, nas Moradas onde não existem nenhum esquecimento e nenhuma

memória.

***

Eu os convido a soltar o fardo dos seus medos.
Eu os convido a soltar o fardo das suas ligações.

Eu os convido à Liberdade.
Onde vocês estão e onde você está?

No centro do seu Coração, aí onde vive a vida eterna da sua Presença informal e formal?
Eu o convido e eu o chamo.

Eu cumpri o programa d’A FONTE Una a fim de conectá-lo à sua Liberdade, a fim de fazê-lo ressoar no tempo
da Alegria infinita e sem fim.

Eu venho chamá-lo para estar presente a si mesmo.
Eu venho chamá-lo para estar presente a Ele, que está aí, no seu Templo, e que aguarda a sua hora, a fim de

que nunca mais você seja avaliado e contado no tempo das horas que passam e que o confinam no
esquecimento.



***

O Tempo chegou de se lembrar.
O Tempo chegou de ser o que você É, no Templo da sua Presença, no Templo do instante presente, no seu

Coração.
Nesse Templo, viver a Verdade, viver o Sopro eterno que vivifica os Mundos e os Universos, de toda forma

como da informa.
Então eu estou aí e eu estarei aí, a cada tempo, a cada inspiração e a cada expiração, no tempo do seu mês

de novembro, a fim de chamá-lo para a metamorfose, a fim de chamá-lo para a Liberdade, a fim de permitir-lhe
ouvir Aquela que vem enunciar e anunciar o Tempo que é aquele dos Reencontros.

Então eu posso dizer-lhe: amigo e amado d’A FONTE, você É o que você É, além do que você acredita, além
do que você encarna, além de toda evolução.

Apenas existe Você, no centro de você.
Além mesmo do Si, vive-se a Alegria e a Paz daquele que encontra o que deve ser encontrado.

Então eu o convido ao centro do seu Templo para ali estar, a fim de vivê-lo, para sair do que não é esse
Templo, para não Vibrar em outros lugares senão na Vibração da sua consciência que o conduz neste corpo,
além deste corpo, que o conduz neste mundo, além deste mundo, pelo Canto do silêncio e da Verdade, pelo

Anúncio de MARIA e pelo Canto da minha Presença.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido à sua Eternidade e eu o convido a se recolher a fim de acolher a
Dádiva da Graça, a fim de acolher a Dádiva da Vida, daquela que não conhece qualquer limite, qualquer fim e

qualquer início.
Eu sou o que você É, em toda Eternidade.

Então, eu o convido a abrir a porta da sua Eternidade e a fechar a porta do sofrimento, a porta das ilusões e das
crenças.

Esqueça o efêmero que você foi porque o que você É, é Eternidade, porque o que você É, é Beleza e Amor.
O tempo chegou de vivê-lo, o tempo chegou de declamá-lo e de irradiá-lo, instalando-se no centro de si

mesmo, muito além da cabeça e muito além de um outro lugar hipotético, porque tudo age no Tempo deste
instante, no Templo da sua Presença.

Tempo de Verdade e de Beleza.

***

Então, enquanto URIEL, Anjo da Presença, eu venho bater à porta da sua Eternidade.
Eu venho clamar o seu tempo, além de todo Tempo.

Então, esteja Presente no Templo da sua Eternidade porque aí está a chave, porque aí está a porta que o leva
a um mundo onde não existe mais porta, nem separação, onde tudo o que está compartimentado (tal como

aparece para você no seu mundo) não pode mais existir, nem mesmo ser pensado.
Então eu o convido para estar no seu Coração.

Eu o convido a viver a Vibração que você É.
Eu o convido a ser o que você É, além da aparência desses mundos que você percorreu.

***

Amigo e amado d’A FONTE, eu o convido a escutar o Som dos Cavaleiros, o Canto da sua Presença vindo
colocar-se ao redor do seu trono de Eternidade, a fim de revelar o Éter, aquele que jamais pôde ser separado

da Verdade e da Beleza.
Eu venho então, nesse tempo deste mês, preparar, em você, o acolhimento daquele que volta, o acolhimento

daquele que você É.
Eu o convido a viver o Coração da sua Presença.

Eu o convido a ser esta Presença, palpitante e vivente, além de toda pessoa, além de toda forma e além de
todo confinamento.

Então, amigo e amado d’A FONTE, nesse tempo, eu venho declamar para você o Tempo do Amor, aquele que
não conhece nem fim, nem início, nem acréscimo porque ele é perfeito, de toda Eternidade, como você o É,
de toda Eternidade, além das aparências de uma evolução qualquer, além das aparências de um sofrimento

qualquer.



***

A sua Consciência tem, doravante, a capacidade, sem o querer e sem o desejar, para extrair-se de todo jogo
da ilusão, de toda resistência e de todo sofrimento a fim de instalar-se na Beatitude do que você É.

Porque, certamente, o que você É, é Beatitude da Eternidade, Êxtase permanente e Íntase traduzindo-se por
esta Paz suprema onde nada pode vir alterar o que está instalado no centro do seu Coração.

Isso que você É, certamente.
Isso que você É, eternamente.

Eu venho dizê-lo e declamá-lo para você, de novo, pelos Sons do Céu e da Terra, que eu lhe peço para ouvir e
escutar a fim de Vibrar na mesma Verdade de cada Coração Liberado, unido e Liberado, unido e Livre.

***

O que chega para você é a sua Liberdade, o que chega para você é o fim de todo inferno, é o fim de todo
efêmero.

O que chega para você é a sua Verdade intrínseca.
O que chega para você é o tempo do Apelo.

O que chega para você é o Tempo da Luz, onde nenhuma camada isolante, onde nenhuma carne pode
transgredi-lo, nem mesmo ali se opor.

Então eu o convido a ir ao sentido da Luz que se abre.
Eu o convido a tornar-se o que você sempre foi.

Eu o convido a deixar as fantasias do sofrimento e do medo.
Eu o convido a estar no centro de si mesmo.

Eu o convido a estar aí onde é preciso estar, nesses tempos particulares.
Então eu, URIEL, eu estarei com você, como MIGUEL o esteve, como METATRON o esteve.

Eu virei marcá-lo, no Templo da sua Presença, do Canto da Liberdade e do brilho da Luz branca, a fim de que
você esteja consciente do que você É, a fim de que você seja a Alegria do que você É.

Então eu o convido a se afirmar.
Eu o convido a largar o conjunto dos sofrimentos e dos medos que podem ainda sugerir o que você não é.

Eu o convido a estar além de toda aparência.

***

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e, nesse Tempo, nós acolhemos, pelo Elemento Ar, o batismo do Ar que
vem, no seu Coração, apagar os vestígios dos sofrimentos, apagar os vestígios do efêmero, a fim de aparecer

na infinita claridade da alvorada nova, aquela desse dia novo pondo fim aos ciclos dos Tempos a fim de
permitir-lhe Ser.

***

Então eu o convido a se perguntar: onde você está e onde você está situado?
O que você vive no centro de você?

O que acontece no centro do que você É?
A Eternidade está de volta a fim de pôr fim ao efêmero dos seus sofrimentos, ao efêmero dos seus ciclos.

Eu o convido a celebrar isso.
Eu o convido agora, e antecipadamente, entre nós, a viver a Consciência e a Alegria deste mês de novembro,

aquele da Liberdade encontrada e do Amor encontrado.
No Fogo da Alegria, no Fogo da Verdade.

Então eu declamo e clamo, em você: o tempo chegou quando não há mais a se desenrolar no tempo que
passa, mas, sim, no Tempo que É.

Eu o convido então a passar no Ser, aí onde o tempo não pode mais passar, aí onde o tempo está suspenso,
aí onde se desenrola a sua metamorfose.
Então eu o convido aos Ateliês da criação.

Eu o convido a ser, enfim, a verdade que você É, a fim de que as aparências e os sentidos não possam, em
caso algum, desviá-lo do Ser no centro do Centro, no coração do Coração.

Então, neste espaço e neste instante, no tempo da nossa Presença, desenrola-se o Tempo da Alegria e do
Êxtase.



***

Amigo e amado d’A FONTE, na fraternidade da Eternidade, você É o que jamais se mexeu, o que jamais
desapareceu, o que jamais existiu.

Torne-se a imobilidade e você será preenchido da Eternidade dos universos.
Saia de toda condição a fim de não mais estar nesta condição de limitação.

Escute o Tempo da Eternidade.
Escute o que bate à porta do seu Templo.

Escute a Verdade, a Alegria e a Paz.
O que é preciso mais para você do que ser o que você É, do que ser o Amor?

Você necessita estar na cabeça?
Onde você está?

Você está no amanhã?
Você está no ontem?

Você está aqui e agora?
Cabe a você ver, cabe a você compreender, e cabe a você viver.

***

Amigo e amado d’A FONTE, Irmão da Eternidade, para além das Dimensões, e para além das aparências,
neste espaço e neste instante, eu abro a Fonte de Cristal dando o impulso, no coração do Centro, para viver o
desdobramento de quem você É, a fim de que nenhum grilhão, nenhuma carne, possa restringir ou limitar a sua

Verdade.
No Templo da sua Presença, no tempo do instante presente, abre-se, em você, o que você É.

Então, eu o convido aos nossos Reencontros nesses Tempos finais.
Você o Último, você o Infinito, desperta o que você É.

Permita-me, no silêncio das minhas palavras, mas na intensidade da minha Radiância e da minha Presença,
colocar, em você, o tempo da Eternidade e da Beleza.

Aqui e agora, vivamos essa Dádiva da Graça.
Escute.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu o convido então, a partir do primeiro dia do seu mês de novembro, a Alinhar-se tendo em conta a minha
Presença, no centro do seu Centro (ndr: o que é denominado “Alinhamento” está descrito na coluna

“protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Eu o deixo recolher o sentido da minha Vibrância e das minhas palavras, no mais profundo do seu Ser, porque

eles serão reconhecidos pela sua Eternidade.
Então, permita-me abençoar esse tempo da Graça.

Então, permita-me ser a Graça na encarnação.
Assim se vive e se Vibra a metamorfose no Tempo final.

***

Eu o saúdo, em você, o Filho do UM.
Você, o imperecível, independentemente do que perece neste mundo, isso o faz descobrir o que você É.

Do centro do meu Centro, ao centro do seu Centro, revelemos a Consciência cristalina da Infinita Presença e
da Infinita Beleza onde Vibram a Vida, a Alegria e o Amor.

***

Eu sou URIEL e eu acolho, em mim, a Dádiva da sua Paz.
E eu lhe digo então: para bem depressa, em todo Tempo, no Amor do UM e da Verdade.

Onde você está?
Só você o sabe e o vive.



Então eu lhe peço para Estar aí onde é preciso, em dedicação ao Amor e à Verdade.
Eu sou URIEL, Anjo da Presença, e eu saúdo você.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO URIEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1667

30 de outubro de 2012
(Publicado em 1º de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121030_-_URIEL.mp3


~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

ÁUDIO mp3 ORIGINAL: 
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_GEMMA_GALGANI_-_20121031_1.mp3 

Eu sou GEMMA GALGANI (Estrela de Maria).
Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos mutualmente e vivamos, no silêncio, um momento de Graça e de

Comunhão.
Permitam-me apresentar-me a vocês, e em vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Enquanto Consciência responsável pelo Manto Azul da Graça e pela Estrela UNIDADE, eu venho a vocês
enviada pelo conjunto das minhas Irmãs Estrelas, a fim de tentar fazê-los se aproximar desta Verdade

essencial: o que nós somos, é Amor.
Então, se o que nós somos é, realmente, Amor, o que, em meio à encarnação deste mundo, nos impede,

todos nós, de viver isso?
Como o que nós somos (esta Graça e este Amor) não é também manifestado e visível no que é mostrado

sobre este mundo e neste, que isso seja na sua época ou em qualquer época da vida desta Terra?
Não é minha intenção voltar ao que lhes explicou amplamente os Anciãos, referente à falsificação e ao

confinamento.
Mas, muito mais, e bem logicamente, que se nós aceitamos que nós somos Amor, por tê-lo vivenciado (e eu

não duvido que o conjunto das experiências que vocês fizeram permitiu-lhes provar e experimentar esta
Verdade, não só durante um momento, durante algum tempo, mas, muito mais), o que faz com que o conjunto

das Irmãs e Irmãos da humanidade não possa aceder a este Amor?
 Quem, ainda hoje, neste tempo da Terra que se abre, porque numerosos, entre vocês, ainda não vivenciou

esta Verdade?

***

Em várias ocasiões, eu lhes testemunhei sobre o meu curso e o meu caminho na encarnação, assim como
algumas das minhas Irmãs Estrelas.

Nós lhes transmitimos, todas nós, a nossa vivência na Graça do Amor, e vocês são cada vez mais numerosos a
viver, vocês também, esses momentos e para alguns, instalar-se neste Amor.

Instalando-se no que nós somos, nós podemos constatar a distância que pode existir entre o que nós vivemos
na nossa carne (quando nós o vivemos) e o que vive a grande maioria da nossa humanidade.

Esta distância corresponde ao que muitos Anciãos explicaram a vocês, através das diferentes consciências.
Então, o que faz com que até mesmo muitos Irmãos e Irmãs que estão em uma dinâmica espiritual, na procura

do seu próprio Espírito, do CRISTO ou de outro modelo, não cheguem a estabelecer-se, de maneira
constante, neste estado e nesta consciência?

Todos vocês sabem, por tê-lo vivenciado, que muitas experiências foram proporcionadas a vocês, por vocês
mesmos, pelo seu Abandono à Luz e pelas circunstâncias, até mesmo, atuais deste mundo onde vocês estão

encarnados.
E, no entanto, um grande número de Irmãos e de Irmãs, ao redor de nós, parece dormir a esta Verdade,
parece contentar-se em levar a bom termo a sua vida, em levar a bom termo o que eles têm a fazer, sem
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suspeitar um único segundo do que eles são realmente.
Como pode existir, então, tamanha diferença e por que existem essas consciências tão diferentes, vidas tão

diferentes e experiências, por vezes, diametralmente opostas?
E bem, disso, vocês já têm a resposta: porque, é claro, o medo é onipresente.

O medo se traduz pela necessidade de precaver-se, de proteger-se de um mundo que é considerado como
perigoso, com mais ou menos razão.

 Nós lhes dissemos, já, que no final, havia apenas dois estados: o medo ou o Amor, e que independentemente
dos estados de Amor, independentemente das Graças que são colocadas sobre os seus ombros, vocês ainda

são numerosos em constatar essas flutuações e essas oscilações entre os momentos de Graça e os
momentos em que esta Graça parece não estar aí.

E além do que vocês vivenciaram, isso os leva a dar-se conta, por vocês mesmos, desta espécie de distância
e de separação que existe entre a Alegria e a Plenitude da Graça e os momentos em que a personalidade

deve ocupar-se da sua vida.
E vocês bem sabem que essas duas consciências estritamente nada têm a ver: porque uma está

fundamentada na Plenitude e na Alegria, e a outra está fundamentada na falta e na necessidade de se precaver.
E ninguém ali escapa.

***

Naturalmente, para nós, Estrelas, talvez tenha sido mais fácil deixar-se envolver e imergir na nossa realidade
profunda, muitas vezes, aliás, em detrimento da vida, tal como todos nós a conhecemos, em suas atividades

múltiplas.
O que nos tem feito dizer, para muitos, que o nosso Reino não era deste mundo, porque, independentemente
do modo que nós vivenciamos o que nós vivenciamos, sempre nos foi mostrado (e foi acessível) que existem

espaços, que existem estados, mesmo sem poder nomeá-los, mesmo querendo chamá-los de paraíso, de
lugares onde tudo é mais leve, onde o corpo não tem este peso e esta densidade.  

Nós sabemos que nós somos reais quando nós alcançamos este estado.
Nós tocamos, de algum modo, um sentimento de irrealidade deste mundo, que os nossos Irmãos e Irmãs

orientais denominam Ilusão ou Maya.
Mas, é claro, aquele que não o vivenciou, mesmo não sabendo disso, apenas faz refletir, permanentemente, o
seu medo, que isso seja mantendo relações humanas e sociais agradáveis, procurando mais o que é bom e

agradável, do que o desagradável.
E, no entanto, o mundo nos mostra, permanentemente, um desequilíbrio.

E, no entanto, o mundo, em si, se olharmos a natureza, os animais e o que se desenrola, não demonstra
desequilíbrio: mesmo nos momentos extremos dos Elementos, o retorno ao equilíbrio ocorre muito

rapidamente.

***

Então, por que, nós que somos Amor (como o restante da Criação e dos mundos), nós temos dificuldade,
quando nós estamos encarnados, para deixar-se investir por esta Graça, a fim de que ela se torne permanente,

constante?
E bem, porque, eu diria, as condições deste mundo (e vocês sabem disso) não são propícias para estabelecer

este Amor que nós somos.
Então, é claro, há esperanças, essas esperanças de um mundo melhor, essas esperanças de uma melhoria,

de uma mudança de era, fazendo com que as relações entre o que vive na superfície desta Terra sejam
diferentes, um dia, porque a consciência irá evoluir.

E, entretanto, todos nós sabemos, entre nós que vivenciamos esses estados particulares de Graça, que isto
não concerne de nenhuma forma a este mundo, mas concerne ao que nós somos, realmente, antes ou depois

deste mundo.
Não pode haver qualquer dúvida, quando nós vivenciamos esse tipo de estado e de experiência, jamais pode

existir a menor dúvida sobre a realidade do Amor, porque quando o Amor é vivenciado (não no sentido humano,
mas no que eu poderia nomear um sentido transcendental), então, nós não podemos mais duvidar.

Nesses momentos em que nós o vivemos, alguns de nós e de vocês, hoje, têm a chance de se estabelecer
cada vez mais persistentemente neste Amor e é perfeitamente possível, agora, para muitos de vocês,

diferenciar o amor que nós expressamos durante a nossa vida, aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas
atividades, a um salvador ou a uma religião, mas todos nós sabemos que isso nada tem a ver com como se

desenrolam as relações com outros Irmãos e outras Irmãs.
O Amor permanece então um ideal, colocando já, como vocês o sabem, uma distância entre o que nós

realmente somos e a manifestação do que nós somos.
Há, portanto, uma espécie de distorção, flagrante e evidente.



Então, é claro, aquele que está satisfeito com isso vai considerar um curso ou um caminho e criar então, por si
só, uma distância entre este Amor, real, e o que estamos quando nos afastamos do que nós somos.

***

Todos vocês sabem que o Amor, quando vocês o vivem realmente, não é simplesmente um sentimento ou
uma atração por uma pessoa ou uma atividade.

Todos vocês sabem que o Amor é um estado de Ser.
Quando vocês vivem isso, não há qualquer dúvida de que este é o nosso estado natural e de que são as

circunstâncias da nossa vida que não são naturais, em seus aspectos humanos, em suas interações e em tudo
o que dali resulta.

Vocês sabem disso, os Anciãos lhes falaram amplamente desta competição, dessa predação, dessas faltas e
desses medos.

Todos nós sabemos que o Amor que nós somos é totalmente independente da nossa vida usual e que, quanto
mais nós amamos (no sentido mais autêntico), menos nós somos concernidos pelo sofrimento e pela falta.
E, todavia, todos nós sabemos também, quando nós estamos encarnados, que no olhar de cada Irmão e de

cada Irmã (mesmo que nos pareça aparentemente mais sombrio), há esta procura de amor e de expressão do
que não está aí e que é procurado ardentemente.

Então, como se safar, de algum modo, de um amor, enquanto objetivo, correspondendo, por exemplo, a um
futuro comum durante uma afeição entre um Irmão e uma Irmã?

Como evitar esta armadilha de imaginar o amor como consequência de uma atração, como uma vida a levar ou
uma responsabilidade a cumprir?

Muitos elementos foram dados a vocês e, isso, desde vários anos, com relação ao instante presente, Aqui e
Agora, ao desenvolvimento das percepções das suas Vibrações e da sua consciência.

E, no entanto, permanece evidente que se olharmos atentamente o andar atual do ser humano, a falta de Amor
é mais do que flagrante, a falta de Amor que é induzida pelo medo e pela competição, a competição que vocês

vivem em todos os níveis, quer queiram ou não, em todos os setores da vida de vocês.
E, contudo, apesar disso, vocês sabem, por vivê-lo, que há estados da consciência onde mais nada de tudo

isso é real, onde mais nada de tudo isso pode afetar, até mesmo, a sua qualidade de Ser.
O Amor é o que nós somos.

E, mesmo assim, para muitas Irmãs e Irmãos encarnados, isso está longe de ser uma evidência a viver.
Isso pode ser, muitas vezes, um objetivo, uma meta, um caminho a percorrer, a crença em uma evolução, em

algo árduo, colocando-os sempre na Dualidade das Sombras a transcender, a ver, a apagar, a deixar
desaparecer pela ação da Graça.

Tudo isso foi expresso a vocês e vocês o vivenciaram durante esses anos que transcorreram.

***

Mas o período que se abre, a partir de amanhã, é o retorno, franco e real, e total, da Luz.
O retorno da Luz faz com que, a um dado momento, nenhum Irmão e nenhuma Irmã poderá ignorar o que

acontece.
E vocês sabem também que, naqueles momentos, haverá a possibilidade de olhar as coisas de dois modos:
com o olhar da lagarta ou com o olhar da borboleta, e que o mesmo evento pode ser, para um, feliz, e para o

outro, extremamente doloroso.
Porque os hábitos da vida, os hábitos da sociedade (o que lhes foi explicado pelos Anciãos com relação aos

sistemas de subordinação e de controle do ser humano) têm, com o passar do tempo, arruinado (ainda mais) a
possibilidade do Amor.

Então, na maioria das vezes, nós chamamos de Amor um ideal e um objetivo, mais do que um instante
presente vivenciado na totalidade, nesta Clareza, nesta Unidade.

Naturalmente, as coisas mudam, porque o desenvolvimento do Coração Ascensional, para vocês, a título
individual, mas também da Merkabah da Terra, devido à sua Liberação, ao desaparecimento das Linhas de

Predação, faz com que a Terra (como ela lhes mostra, pelo pouco que vocês buscam por essas informações)
lhes dá a ver que os Elementos da Terra, eles também, se revelam e levam a Terra a viver uma transformação
importante, referindo-se a tudo o que é denominado a Vida e se referindo à própria Terra, acima de tudo, e a

vocês também.

***

Em breve (como isso foi dito pelo Arcanjo MIGUEL e por outros intervenientes, recentemente), tudo isso irá
lhes aparecer cada vez mais claramente.

E é em função, justamente, dos seus próprios apegos (ligados aos hábitos, ligados à ignorância) que irá



resultar, para muitos Irmãos e Irmãs, a sua resistência à Luz, em sua fase de aproximação final.
Para aqueles de vocês que forem capazes (além mesmo das Vibrações da sua consciência, dos seus centros

de energia) de se estabelecer na Paz do instante, aqueles que tiverem ou a oportunidade, ou o desejo, ou a
informação, ou a consciência de, simplesmente, parar para deixar a Luz trabalhar, irão constatar que o que

chega é realmente uma Liberação.
Mas, para aceitar esta Liberação, é preciso primeiro conceber, ou se conceber, como um Ser profundamente

Livre e profundamente diferente da vida que, no entanto, é para viver.
A vida será sempre, é claro, sobre este mundo, até o seu término, uma fonte de ensinamentos, uma fonte de

transformações.
Mas vocês sabem muito bem que nenhum ensinamento e nenhuma transformação podem fazer descobrir a

Verdade que vocês São.
É apenas vivendo-a, então, é claro, que isso é possível: apreciando, antes de tudo, um modelo (como eu lhes
expressei, que foi o CRISTO, para mim), estando plenamente presente a si mesmo, sem rejeitar aí onde nós

somos, por vezes a Luz emerge e o Amor é descoberto realmente.
O conjunto do que vocês vivenciaram, que isso seja mínimo como experiência ou algo que lhes pareça

realmente totalmente incrível e transcendental, qualquer que seja a intensidade desta experiência, quando
chegar a hora, vocês serão reforçados nas suas escolhas e nos seus posicionamento, na sua vida, nas suas

vivências, nas suas relações, também.

***

O que nós somos é este Amor indizível, que é incomparável à melhor das descrições, à melhor das poesias, à
melhor das pinturas podendo expressar-se.

O que nós somos é um estado de Ser diferente do que nós vivemos, aqui, quando estamos encarnados.
E, no entanto, como vocês sabem disso, é aqui que isso acontece.

Isso é nomeado a Liberação.
Isso foi nomeado de diferentes modos, mas não importa.

O que irá permanecer sempre como mais fundamental é realizar a nossa natureza.
E isso é possível a partir do momento em que vocês chegarem, efetivamente (e vocês irão constatá-lo cada

vez mais), a nada mais esperar, a nada mais buscar, a simplesmente olhar o que se desenrola, em vocês,
como sobre o mundo, como nos Céus, de maneira um pouco desprendida.

Então, naquele momento, a ação da Luz e da Graça tornar-se-á cada vez mais evidente, mesmo aqui, sobre
este mundo, para o conjunto dos Irmãos e das Irmãs.

Aquele momento está inscrito, de toda Eternidade.
É um reconhecimento.

Este Desconhecido (que irá se tornar conhecido nos momentos finais) será, de algum modo, a linha diretriz
para encontrar-se totalmente.

Naturalmente, outras Irmãs lhes falaram dos Pilares do Coração.
Eu irei acrescentar simplesmente (e isso corresponde ao que foi denominado o Abandono do Si): é quando
vocês concebem que o que vocês são, aqui, não é nada, e que existem, sem mesmo saber que é vocês,

Seres imensos, de um Amor inigualável e incomparável, de uma Irradiação, e de uma Luz tal que, aqui, neste
corpo, quando nós estamos encarnados, nós nos parecemos insignificantes.

Isso se junta ao que a minha Irmã bem amada, TERESA, lhes disse em várias ocasiões.

***

As circunstâncias da vida (que isso seja através dos Elementos da Terra que se manifestam e dos Cavaleiros,
que isso seja através do povo humano e, eu diria, dos seus comportamentos) que vão se seguir, em função do

retorno da Luz, serão ocasiões importantes para realizar, realmente, o que todos nós somos.
Lembrem-se também de que, nisso que está aí, muito próximo, não há melhor maneira de viver o que é para
viver, de algum modo, senão se deixar crucificar totalmente pelo Amor e pela Luz, sem ali interagir, sem ali

misturar seja o que for de uma ação pessoal, de uma ação ligada ao medo ou à própria ignorância.  
Aí também, podemos dizer que se vocês derem esse primeiro passo (se vocês ainda não vivenciaram isso),

vocês irão constatar bem depressa que não há nada mais senão o Amor que se verte sobre a Terra.
 Então, é claro, quando o Amor encontra o que está inscrito no medo da Vida, pode ali haver uma sensação de

estar desestabilizado.
Esses mecanismos foram amplamente abordados pelos Anciãos, que isso seja na ocultação da consciência

ou nos mecanismos de desaparecimento de algumas partes do corpo, ou ainda por aqueles que os chamaram
no seu Canal Mariano e no seu ouvido.

Como vocês sabem, esta abordagem (e como lhes reiterou o Venerável ORIONIS) durou um certo tempo.
Isso não é algo que iria chegar, assim, de repente, de forma inesperada, mas houve uma longa preparação da

Terra, uma longa preparação da consciência de alguns Irmãos e Irmãs e, em particular, das Sementes de



Estrelas que encontraram a sua filiação, apesar dos obstáculos da vida sobre este mundo.

***

O que está chegando é o Amor.
É um Fogo devorador, um Fogo de Êxtase e de Alegria que vem, efetivamente, queimar tudo o que não é
Eterno, queimar tudo o que é efêmero, tudo o que é ilusório e tudo o que não tem sentido, tudo o que foi

inscrito ou construído pelo próprio medo, pela competição, pela predação deste mundo e pela sua ignorância.
É naqueles momentos que será preciso deixar-se investir e se deixar queimar no Fogo do Amor, porque o que

está chegando não é de modo algum uma destruição.
Como lhes foi dito, isso não é nem uma morte, nem um novo nascimento.

Então, é claro, podemos chamá-lo de Ressurreição ou de Nascimento, mas isso é um repertório totalmente
diferente, onde tudo o que é conhecido, e todos os contextos que lhes são conhecidos, não têm mais razão de

ser e irão desaparecer sozinhos, fazendo com que não haja nada mais a se prender senão ao Amor.
O olhar é essencial.

A Vibração é essencial.
Vocês sabem também que, a partir do momento em que um dos seus centros de consciência estiver aberto,

que isso seja a cabeça, o Coração ou outros locais, é-lhes possível acolher a Luz Vibral, metabolizá-la, deixá-la
trabalhar em vocês.

É aí também que se encontram essas frases importantes que foram pronunciadas por CRISTO, quando ele
dizia que não era Ele que os salvava, mas a sua Fé.

Esta Fé não é simplesmente uma crença em um futuro, em um deus ou em um amor longínquo, em um inferno
ou em um paraíso, mas é uma atitude interior.

E esta atitude Interior, ela poderia assemelhar-se a uma renúncia (e, em qualquer parte, isso é uma): a renúncia
ao efêmero, a renúncia a considerar, de algum modo, que é preciso encontrar alguma coisa, a renúncia a uma

crença de que é preciso efetuar uma busca.
Os Arcanjos lhes falaram disso longamente: tudo isso apenas corresponde a ilusões e a construções

quiméricas, que não levam a parte alguma.
São apenas satisfações do ego e da consciência egotista, e que mantêm, permanentemente, o sentido de uma

procura que jamais é satisfeita (e que jamais será satisfeita).
Porque, efetivamente, o que nós Somos não tem que ser procurado, nem buscado, mas tem apenas que ser

aceito.
E aceitar é já, também, ver que nada há a buscar, que não há que programar um objetivo ou uma meta.

***

Os mecanismos de ruptura do confinamento começam, já, a modificar (e irão modificar cada vez mais, para
vocês) o que vocês nomeiam a percepção do tempo.

Em certos momentos, ao estar em meditação, vocês terão a impressão de que se passaram cinco minutos, e
terão passado várias horas (e em casos extremos, às vezes, dias inteiros).

Esta distorção do tempo se acompanha, efetivamente (como isso foi dito), da sobreposição, por vezes
desagradável, entre o que nós Somos, realmente, e a consciência egotista que busca ali interferir.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais facilmente, a partir do momento em que vocês focalizarem a sua atenção
no que se desenrola em vocês.

 Naturalmente, vocês não terão todas as respostas, porque a consciência egotista sempre tem necessidade de
saber, de explicar, de compreender.

Mas o que vocês São (como isso foi dito) não pode ser compreendido, nem explicado.
Isso apenas pode ser vivenciado e quando isso é vivenciado, não há mais qualquer dúvida.

Não há mais qualquer dúvida sobre a sobrevivência fora deste corpo.
Não há mais qualquer dúvida sobre o que nós Somos, realmente, porque isso é vivenciado.

Isso não é uma crença, nem um objetivo, isso não é uma procura.
E, isso é, menos ainda, paradoxalmente, algo a encontrar porque isso é alguma coisa que, efetivamente,

sempre esteve aí.
Simplesmente, a iluminação que nós colocávamos não era a adequada.

***

O que nós Somos é Amor, e isso é o que vem repetir a Luz.
A FONTE lhes falou deste Juramento e desta Promessa: é isso que vem lhes dizer a Luz.



Ela vem dizer-lhes (e lembrá-los) que o que nós Somos, todos nós, um por um, e juntos, é Amor.
E que nós nada Somos, absolutamente nada, desses sofrimentos que, no entanto, nos parecem tão reais.

Que nós nada Somos dos problemas que nós temos que assumir e que resolver.
Que nós nada Somos de tudo o que nós construímos, para nos precaver, para sobreviver.

E, no entanto, tudo isso é tão real para aquele que esqueceu o que ele É.
E esquecer o que Somos é terrível, porque a consciência que se esqueceu disso vai, de maneira normal, se eu

puder dizer, elaborar elementos, relações, estratégias e condutas, visando compensar esta falta de Amor.
Então, é claro, nós nomeamos “amor” tudo o que está relacionado ao outro, a partir do momento em que ele

parece despertar, em nós, alguma coisa.
E nós criamos e tecemos relacionamentos que nos preenchem em alguma parte.

Mas, mesmo se nós formos preenchidos de um amor, muito legítimo, de uma pessoa próxima, será, no
entanto, que nós somos Amor?

Será, no entanto, que nós vivemos todas essas maravilhosas Vibrações que lhes foram descritas (e que vocês
vivem, às vezes)?

Todos nós sabemos que quando nós estamos frente a um Irmão ou a uma Irmã que está com medo, o amor
tende a extinguir-se da Vibração (mesmo se nós amarmos, real e sinceramente, esta pessoa).

Porque, devido a esta privação, nós temos sistematicamente, uns e outros (gradualmente e à medida da
encarnação e da materialidade, da descida na encarnação), todos nós construímos circunstâncias e crenças

(que elas sejam pessoais ou que elas sejam induzidas pelas nossas próprias experiências, como pelas
experiências da sociedade).

***

Então, é claro, uma coisa é falar de Amor, uma coisa é manifestar o seu amor a uma pessoa próxima, e outra
coisa é se tornar este Amor.

Tornar-se esta Vibração de Luz, esta Vibração de Beatitude e de Êxtase, que alguns de vocês começam a
provar, com grande Alegria.

O que é preciso aceitar é que, seja o que for que vocês resolvam como problema deste mundo,
independentemente da qualidade da sua vida, independentemente da sua capacidade para engajamento em

um setor ou outro, independentemente da qualidade das relações que vocês estabelecem com o mundo (que
isso seja o seu mundo mais próximo, familiar, ou o mundo mais amplo), vocês sabem muito bem que isso não
é, de forma alguma, o Amor que vocês vivem em alguns estados de Comunhão e de Fusão quando o Manto

Azul da Graça está aí, quando vocês meditam, ou quando vocês se alinham.
Ora, o que está chegando é, justamente, o Retorno do Amor, da Luz, fazendo com que, dentro de pouco

tempo, não será mais questão de experiência e de estado, mas, sim, do estabelecimento do Reino do Amor
que não se concilia com qualquer hesitação e com qualquer discussão, em relação ao medo.

Porque, quando o Amor está aí, vocês sabem disso: não pode existir o menor medo, não pode existir a menor
interrogação.

O Amor é realmente uma evidência, um reconhecimento.
É isso que é chamado a viver agora, não mais somente nas suas experiências individuais, não mais somente
nos estados que vocês atingem, mas é a isso que deve se reconectar o conjunto da humanidade e da Terra.

É o que está a caminho para vocês.
É o que lhes disseram algumas consciências que vieram de muito longe: que a Terra vive a sua Liberação e

vocês também.
A Liberação é uma Alegria, exceto para aquele a quem o medo construiu tantas barreiras, tantos limites, e

tantos contextos, e, portanto, tamanha rigidez que, em alguma parte, a consciência não pode ter plasticidade e
humildade para viver o Amor.

E, no entanto, é o que nós Somos, sem qualquer exceção.
Eu diria mesmo que há estritamente o mesmo Amor entre o mais santo dos santos, e o mais pecador dos

pecadores (se eu puder empregar esta expressão).
São simplesmente as aparências, as circunstâncias e as condições que fizeram com que, em um caso, o Amor

é revelado, e que, no outro caso, o Amor está bem longe do que é vivenciado.
E, entretanto: é a mesma coisa.

Vocês não podem vê-lo enquanto vocês estiverem inscritos, vocês também, neste medo.
Porque o olhar é discriminante, porque o que vocês percebem (que isso seja pela razão, pelos sentidos, pela
experiência) irá levá-los sempre a mais discriminação, sempre mais a ver o que é bom ou o que não é bom,

para vocês.
E, vocês apenas veem, pelo simples fato de se conduzir assim, que vocês irão se afastar sempre mais do que

vocês são, na Verdade.
A Humildade é não mais julgar.

É não mais fazer julgamento, não somente não condenar quem quer que seja, mas é permanecer nesta
neutralidade, é permanecer no mesmo humor, no mesmo estado, enfim, independentemente do que se

desenrolar na sua vida.



 Quer o acontecimento seja o mais dramático (lembrem-se de que ele é dramático apenas para o que é
efêmero), quer o acontecimento seja o mais feliz, ele deve deixá-los, não insensíveis e indiferentes, mas deixá-

los, sobretudo, no mesmo estado, na mesma Graça.

***

Ora, o que se desenrola e está chegando sobre a Terra é muito exatamente isso.
E vocês verão, muito nitidamente, nos primeiros momentos, que aqueles que tiveram a experiência do Amor,
no sentido Vibral, não terão qualquer dificuldade com a manifestação dos Elementos, neles, como sobre a

Terra, assim como com o Retorno Final da Luz.
Enquanto que aqueles que estão afastados (por uma razão que lhe é própria) do que eles são realmente, e que

não vivenciaram, de uma maneira ou de outra, este Amor Vibral, apenas poderão estar ainda mais na
resistência, ainda mais no sofrimento (mesmo isso sendo efêmero).

O encontro da leveza com o que é pesado irá se traduzir, sempre, por uma zona de turbulência.
E aquele que vive a turbulência, se ele não tiver vivenciado o Amor Vibral, em um dado momento ou em outro,
apenas pode permanecer, de maneira temporária, na sua própria resistência e no seu próprio sofrimento, e em

seus próprios medos.
Então, é claro, aquele que vive este sofrimento, vive-o como totalmente real.

E vocês sabem, no entanto, que quando vocês estão, realmente, no Amor que vocês São, nenhum sofrimento
pode atingi-los.

Mesmo se houver sofrimento, ele não atinge vocês.
Mesmo se houver dor, ela não é percebida do mesmo modo.

Isso nos deu (e muitas Estrelas falaram disso a vocês) a possibilidade, não de superar, mas de estar tão
confiante no Amor que nós o vivíamos, que nada do que podia chegar à nossa vida (a este corpo, ou ao nosso

redor) era capaz de nos afetar.
Então, mesmo não tendo as palavras eruditas empregadas por alguns Anciãos, todas nós sabíamos, por vivê-
lo, que a Verdadeira Vida nada tinha a ver (mesmo estando vivas sobre a Terra) com o que era dado a viver.
Então, é claro, o que nós vivíamos como Amor Vibral, nós o atribuíamos a um Céu, a um Paraíso, a qualquer

coisa para além disso.
O que ocorre, na modificação temporal da Terra, é que esse Paraíso vem a vocês: não haverá mais distância,

não haverá mais tempo, não haverá mais, realmente, diferença, para aquele que se abre a isso.

***

Eu os lembro, também, de que o seu papel de Libertador é estar presente a vocês mesmos, naquele
momento, estar Abandonado totalmente à Luz, Abandonar o Si, e Viver o que vocês São (enquanto estando

plenamente consciente, plenamente presente na sua vida).
E vocês irão se aperceber, realmente, de que há este tipo de sobreposição entre as duas coisas, que lhes
parecem, entretanto, totalmente opostas: um Ser de Paz, um Ser que nada o afeta, que vive em um Êxtase

permanente, e outro ser, que parece por vezes chocado, sofrendo.
Eu os lembro de que é esta sobreposição das duas consciências que realiza a Ascensão (da Terra como a de

vocês).
É também isso que irá acontecer nesse momento, que foi chamado de maneira aflitiva de “o Julgamento Final”,
ou seja, o momento em que se aceita se ver, não tanto para julgar-se, não tanto para sentir-se culpado de uma
ação que seria ruim, ou para recompensar si mesmo de uma ação que teria sido boa, mas simplesmente para

ver-se, realmente.
E isso será, para todo mundo, a mesma coisa.

O resultado, vocês podem imaginar, é diferente, porque cada um tem a sua liberdade, porque cada um pode
decidir, livremente, naquele momento.

Enquanto tendo por vezes consciência de que as barreiras que foram colocadas, os medos e os sofrimentos
que foram vivenciados, podem algumas vezes ser freios para provar a totalidade deste Amor que se verte, e

que nós Somos, mas que, em última análise, esse será o caso, em outro espaço-tempo, em outro lugar.
Lembrem-se de que o Apelo da Luz vai ocorrer de maneira cada vez mais evidente, e convincente, mas

também cada vez mais potente já que ambos, a consciência e o corpo, vão modificar o seu funcionamento (se
isso ainda não tiver ocorrido).

Lembrem-se, sempre, de que a Inteligência da Luz sabe perfeitamente o que ela faz, mesmo se vocês não o
veem, mesmo se vocês nada compreendem.

E, como lhes disseram alguns intervenientes, se vocês permanecerem Tranquilo naqueles momentos, se
vocês aceitarem nada ser, se vocês aceitarem nada mais compreender, então vocês verão, por vocês

mesmos, que o sofrimento se esvaece, que o medo se esvaece.
E vocês verão também, por vocês mesmos, que se vocês resistirem, o sofrimento irá aumentar.

Mas, isso, jamais é a Luz que faz sofrer, é unicamente a oposição à Luz.



Porque aquele que é Amor, neste estado particular da Unidade, seja o que for que viva este corpo (e até o seu
final), ele não é afetado.

Dessa maneira, então, todas as preparações que vocês vivenciaram, as experiências e os estados que foram
conduzidos, por vocês, até o seu exato final, são agora elementos importantes que virão consolidá-los no que

vocês vivenciaram, muito além de qualquer explicação, muito além de tudo o que vocês poderiam
compreender.

Porque o Amor não se compreende, ele não é justificado: ele É.
E é isso que nós Somos.

***

Lembrem-se de que, durante o período que se abre, quanto mais vocês soltarem, quanto mais vocês se
soltarem, quanto mais vocês aceitarem nada ser, mais vocês serão tudo e o Tudo.

Não há alternativa.
Aquele que quiser, de uma maneira ou de outra, apropriar-se da Luz, irá perder.

Porque da Luz não se apropria.
Não podemos nos apropriar do que nós Somos: podemos apenas deixá-lo Ser (deixando-se atravessar pelas

Virtudes que foram explicadas, como a Transparência).
E, tornando-se o que vocês São (neste corpo e sobre esta Terra, antes do Último Momento): e bem, vocês
nutrem a Terra, vocês nutrem os Irmãos e as Irmãs com sede deste Amor (mesmo se eles tiverem medo).

O que nós Somos é Amor, e o que vai revelar a Luz, de maneira coletiva, ao conjunto da humanidade, é isso,
antes de qualquer coisa.

O resto são somente aparências.
O resto são somente elementos que apenas passam, para permitir a esta Verdade emergir, completamente, e

não mais desaparecer.
Mas, de tudo isso, vocês serão informados intimamente, individualmente, mas também coletivamente.

Porque a maior parte das Forças da Luz, da Confederação Intergaláctica da Luz dos Mundos Livres, será
visível, naquele momento: o que estava invisível torna-se visível.

Porque o Amor não deixa nada invisível: o Amor é Transparência total.
No Amor: não há sombras, não há resistências, não há dualidade, não há o que vocês conhecem sobre esta

Terra (que todos nós conhecemos).

***

Dessa maneira, então, eu espero, pelas minhas poucas palavras, engajá-los a viver a sua Unidade e a Unidade
da Luz.

Independentemente das circunstâncias que possam desenrolar-se na sua vida, lembrem-se de que não há
outra explicação senão aquela de fazê-los encontrar o que vocês São.

Mesmo se isso assumir formas que possam lhes parecer, com o olhar da consciência egotista, dramáticas,
desagradáveis, intoleráveis ou extremamente felizes, isso não tem qualquer importância, porque a finalidade,

de qualquer maneira, é o Amor e nada mais.
E vocês irão constatar também que, independentemente das circunstâncias difíceis, se vocês aceitarem nada

ser, nada compreender, então, o que nós somos realmente, que é Amor, irá aparecer-lhes de maneira cada vez
mais fulgurante.

Isso irá se tornar tão evidente e tão simples que, no momento seguinte, vocês poderão se perguntar como
vocês puderam ignorar isso, como vocês puderam se afastar disso.

Todos nós, onde quer que nós tenhamos vivido (que isso seja as Estrelas, os Anciãos ou outros
Desconhecidos de vocês), no momento em que nós revelamos o que nós Somos, não pode existir a menor

dúvida, mesmo se, é claro (conforme a época em que nós vivemos, conforme a cultura que nós vivenciamos),
nós podemos exprimir isso neste mundo, com palavras diferentes.

Mas isso não tem qualquer espécie de importância, porque o Amor está além das palavras, ele está além das
manifestações, além das relações e além, sobretudo, de tudo o que se pode imaginar.

E isso é um choque porque, descobrir (principalmente para aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que estão
instalados no sofrimento e na falta) o que nós Somos (esta Abundância e esta Plenitude), é realmente um

choque.
E esse choque pode tomar o aspecto de medo ou de terror, antes de se estabelecer, realmente, no Amor.

No que está se desenrolando, não há qualquer circunstância a julgar, em vocês como para cada Irmão (próximo
ou distante).

Não se preocupem com isso.

***



Chegará um momento, muito próximo, em que as circunstâncias habituais da vida de vocês não poderão mais
ser as mesmas, porque as modificações Elementares serão tais que vocês não terão lugar algum onde se

voltar para o Amor que vocês São.
Então, abençoem esse momento: não vejam nem cataclismo, nem destruição, nem fim do que quer que seja,

mas sim, real e concretamente, a Verdade do Amor que se instala, definitivamente, terminando com todo
sofrimento, com toda dúvida, com toda interrogação.
Isso irá terminar, realmente, com todas as ilusões.

Não se preocupem, tampouco, com o dia exato, porque vocês têm uma referência inalterável que são os Sons
do Céu e da Terra, o Anúncio de MARIA.

Muitos de vocês foram chamados, que isso seja por MARIA ou por algumas Estrelas ou pelos Anciãos.
Aí também, o simples fato de terem sido chamados e de nos terem ouvido, é, de algum modo, o salvo-

conduto.
Então, não se inquietem por nada: continuem a sua vida, continuem o que a vida lhes propõe, e deixem

trabalhar a Inteligência da Luz, em meio a esta vida.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer como a única escolha, e até mesmo, eu diria, como a única possibilidade,

porque não haverá nada mais a fazer.
Somente o ego vai querer debater-se, somente o ego vai querer compreender e se opor.

O Amor é o que nós Somos, e isso vai se tornar, não uma Revelação pessoal, mas, muito mais, um momento
coletivo de Revelação.

Quaisquer que sejam as circunstâncias coletivas desse momento, haverá um antes e um depois para a
coletividade humana.

Então, mais uma vez (e devido ao intervalo de tempo que foi encurtado entre esses Eventos Finais), nada há a
preparar, exceto vocês mesmos: manter a sua casa limpa, evitar as divergências importantes (que elas sejam

alimentares, como das relações entre vocês).
Busquem, naturalmente, a Natureza e a Paz (que está em vocês, acima de tudo, eu os lembro disso).

Esta preparação irá se tornar cada vez mais intensa, desde o primeiro dia do seu mês de novembro, em vocês,
antes de tudo, fazendo com que, em um tempo muito curto (exceto para aqueles que estão na negação porque
eles têm medo), ninguém poderá negar a Transmutação que está em andamento, esta famosa Metamorfose,
coletiva, desta vez (e não mais somente para os Semeadores e Ancoradores da Luz ou para os Libertadores).

***

Não se preocupem com nada porque, na Inteligência da Luz (quer haja aceitação ou recusa), cada coisa está
estritamente no seu lugar: não pode ali haver acaso, não pode ali haver incerteza, não pode ali haver erro.

Porque tudo é perfeito em relação à Luz.
Não há, tampouco, alerta a formular, não há que prevenir ninguém.

Aqueles que foram prevenidos são os que deviam sê-lo.
Aqueles que viram o que tinham que ver na Ação dos Cavaleiros, viram isso.

Aqueles que não tinham que ser informados (e que não o são hoje), não o serão até o momento final do
Anúncio de MARIA, porque isso é, para eles, a melhor maneira.

Porque, obviamente, assim que há uma transformação ou uma transmutação (sem mesmo falar da extensão
disso), para muitos seres humanos encarnados, a mudança é fonte de estresse, de sofrimento, por vezes, de

doença.
Porque, como lhes disse há pouco tempo um dos Anciãos: quando nós estamos encarnados, nós somos

seres de hábito.
Ora, o que está chegando nada tem de habitual: é até mesmo algo que jamais foi visto, desta maneira.

E, frente a este Desconhecido que está aí (e que é, entretanto, o que nós Somos), nada há a fazer senão
reconhecer isso, e para reconhecê-lo, é preciso apenas deixar acontecer, permanecer Tranquilo, e deixar

trabalhar o que está chegando.
O tempo da compreensão e das explicações (mesmo para nós, agora) terminou.

Agora, desde vários meses, nós lhes propiciamos, progressivamente, durante as nossas vindas, viver
momentos de Comunhão, de Silêncio e de Vibração: isso irá se tornar, para vocês, cada vez mais evidente, e
as nossas palavras irão se tornar, efetivamente, durante esses momentos, cada vez mais simples, cada vez

menos complicadas e, sobretudo, cada vez menos longas.
Não há outra maneira de viver o que todos nós Somos, no Silêncio das palavras, no Silêncio de toda

compreensão, e de toda explicação.
Porque o Amor é de tal evidência que não há possibilidade, quando esta evidência é vivenciada, de procurar

outra coisa.
Será sempre o ego que irá procurar uma resposta.

Será sempre o mental que irá procurar apropriar-se, compreender, apreender.



O Amor não pode ser apreendido, ele apenas pode nos permear, porque é o que nós Somos.
Eu vou encerrar aí o que eu tinha para dizer a vocês, e eu deixarei a minha Irmã Estrela TERESA, dentro de

alguns instantes, prosseguir, e que irá falar a vocês, ela, de se doar ao Amor.
Se houver questões referentes ao que eu acabei de exprimir, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu rendo Graças a vocês pela sua escuta, pelo seu acolhimento, e pela sua Luz.
Vivamos um momento de Graça.

Pelo meu papel de Oficiante em meio ao Manto Azul da Graça, permitam-me, em meio a este espaço,
Comungar a isso, em vocês e com vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou GEMMA GALGANI.
Eu os Amo, na Unidade.
Eu lhes digo: até breve.

************

Mensagem da Amada GEMMA GALGANI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1668

31 de outubro de 2012
(Publicado em 1º de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1668
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-10-31.mp3

 ~ O EGO E O SER ~

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Vivamos um momento na Comunhão e na Graça do Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A minha vinda, entre vocês, inscreve-se, esta noite, no contexto da Vibração que eu trago, enquanto Estrela AL,
e enquanto Oficiante do Manto Azul da Graça.

Eu não farei grande discurso, mas eu vou, através da Vibração de AL e da Vibração da Graça, dar-lhes uma
série de frases.

Essas frases vão corresponder precisamente a isso: o ego será sempre uma questão.
A resposta, ela, está sempre no nível do Ser.

Através de cada enunciado, a Luz Vibral de AL e do Manto Azul da Graça será eficiente e ativa, em vocês.

***

O ego sempre se inscreve no fazer.
O Ser é a única coisa que se acompanha exatamente do oposto: de nada fazer.

O ego está inscrito permanentemente na ação e na reação, assim como na adaptação.
O Ser é a Graça personificada, além da pessoa.

O ego é resistência.
O Ser é facilidade.

*MA ANANDA MOYI* Estrela de Maria - 31 de outubro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-10-31.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-Z5e8inAtLbU/UXHuFvX2AII/AAAAAAAABDU/fvVqCK5WD-c/s1600/000MaAnanda31.10.2012.jpg


O ego tem necessidade de ver.
O Ser está bem além de qualquer ver.

O ego está sempre em movimento.
O Ser é o não-movimento.

***

Viver, refere-se ao ego como ao Ser.
A vida do ego sempre tem necessidade de justificativas e de explicações.

A vida do Ser é evidência e Silêncio.
O ego irá sempre inscrever a sua ação em uma sequência lógica, onde o ponto de referência é sempre ele

mesmo.
O Ser abstém-se de qualquer referência e o ponto de vista é qualquer ponto de vista, sem diferença alguma.

***

Do ego ao Ser, há apenas a distância que é concebida pelo próprio ego.
Do Ser ao ego, há coincidência e Alegria.

***

O ego sempre irá depender de alguma outra coisa.
O Ser de nada mais depende senão do que ele É.

***

O ego age e faz, no mundo das aparências e das causas.
O Ser não age, mas Irradia, por que essa é a sua Natureza.

***

O ego é alimentado pela experiência.
O Ser é alimentado pela Essência.

Nenhuma experiência leva à Essência.
A Essência põe fim a qualquer experiência.

***

Descobrir o Ser é não mais ser afetado por qualquer circunstância, por qualquer acontecimento.
O ego é ausência de Paz.

O Ser é Paz.
Nos momentos e nos instantes em que o Ser coletivo aparece, o ego desaparece, mesmo se ele não o

desejar.
O Ser, além da resposta, além de qualquer evidência, é satisfação, Alegria e Plenitude.

O ego é inquietude.
O Ser é segurança.

***

O ego passa e morre.
O Ser é estabilizado.



O ego crê controlar e dirigir.
O Ser nada dirige, nada controla, mas deixa o que ele É, Ser, por ele mesmo e dele mesmo.

***

O ego ama por convicção ou interesse.
O Ser não tem que amar já que essa é a sua Natureza, a sua Essência e a sua única justificação.

***

O ego dá o sentido de uma identidade e da propriedade.
O Ser não pode ser limitado a uma identidade ou a uma propriedade.

O ego recusa o efêmero, ao passo que ele é isso.
O Ser observa o efêmero passar e não é em nada concernido.

***

Quando o Fogo ardente do Amor vier colocar a questão do ego ou do Ser, ninguém poderá ignorar as duas
respostas possíveis: a recusa ou a aceitação.

O ego não pode pensar em desaparecer.
O Ser não é referido, nem pelo aparecimento, nem pelo desaparecimento.

O ego toma-os pelo ventre ou pela cabeça.
O Ser toma-os pelo Coração e pelo Centro e os torna Livre.

E ego é desconhecimento do Ser.
O Ser conhece perfeitamente o ego.

O ego é uma máscara que se adapta ao ambiente.
O Ser é Permanência, seja qual for o ambiente.

O ego é atraído pelo conhecimento, vivenciado como apropriação.
O Ser É o Conhecimento, independente de qualquer saber.

O ego vive por contraste e comparação.
O Ser vive por Amor, sem condição e sem limite.

***

A única escolha é esta: Ser ou ego, dar ou tomar, dar-se si mesmo, ou tomar pelo Si.

***

O ego permanece um sorriso circunstancial.
O Ser é o sorriso permanente do Coração, não tendo necessidade da aparência do visual.

***

O ego irá sempre expressar a resistência à evidência.
O Ser irá sempre expressar a Alegria do Abandono.

***

O ego irá sempre defender o seu ponto de vista.
O Ser nada tem que defender porque a sua Presença é a sua própria defesa.

O ego sempre terá sede.
O Ser é pleno e jamais terá sede.



***

O ego é inconstante.
O Ser é permanente.

***

O ego jamais poderá viver o Instante Presente.
O Ser não conhece nada mais senão o Instante Presente.

***

O ego sempre procura se mostrar e demonstrar.
O Ser nada tem que mostrar, apenas Ser.

***

O ego jamais irá conhecer a Vibração do Amor.
O Ser é a Vibração do Amor.

***

O ego irá sempre manifestar uma densidade exagerada.
O Ser não conhece a densidade.

***

O ego é afetado.
O Ser não pode ser afetado.

***

O ego sempre irá buscar um ponto de comparação, uma escala de medida.
O Ser jamais compara e nada tem para medir por que o Amor não se mede.

***

O ego serve-se do olho, físico ou sutil.
O Ser não tem necessidade de qualquer olho para ver.

O ego, vendo, verá sempre o que está bem e o que está mal.
O Ser não pode ver o bem ou o mal porque ambos pertencem ao ego.

***

O ego precisa ser satisfeito.
O Ser É a satisfação.

***



O ego sempre vai querer ter razão, mesmo reconhecendo os seus erros.
O Ser não tem que ter razão ou que estar errado, por que ter razão ou estar errado apenas se expressa em

meio ao ego.

***

O ego é a marca deixada pela ausência de Amor, percebido e vivenciado.
O Ser não pode conhecer um amor exterior.

***

O ego é submisso aos caprichos do tempo, dos pensamentos e das emoções, das lembranças.
O Ser é livre de qualquer causalidade.

***

Até agora, o ego e o Ser estavam relacionados, estavam justapostos.
Dentro de algumas horas do seu tempo, o Ser e o ego não poderão mais estar justapostos, a consciência

estará no ego ou naquela do Ser.
O ego está sempre ligado aos sentidos e aos sentimentos de uma história e de acreditar ser uma pessoa.
O Ser não implica no que vocês são pessoalmente, mas no que vocês São, na Verdade, e comumente.

***

Abrir-se ao ego é se abrir à alternância, aos altos e baixos.
Abrir-se ao Ser é não mais viver alternâncias: é estar, ao mesmo tempo, em cima e embaixo, assim como nem

em cima, nem embaixo.
O ego apenas conhece o prazer efêmero, que ele conquista lutando.

O Ser apenas conhece a Alegria Eterna, que não resulta de qualquer luta.

***

Até agora e antes desse tempo, o ego podia ser tomado pelo Ser, mas o Ser jamais pode ser tomado pelo
ego.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, face a face e distante dele, a fim de, claramente, identificar si mesmo no
sentido de uma identidade ou no sentido de uma perenidade.

O ego crê-se interminável e faz de tudo para evitar o fim.
O Ser sabe-se interminável e, portanto, nada tenteia.

O ego serve-se sempre da projeção.
O Ser não conhece qualquer projeção.

De hoje em diante, o ego verá o Ser, como o Ser verá o ego, em cada um, como por toda parte, de maneira
íntima, como de maneira declarada.

***

Ver, além dos olhos e de qualquer visão, o que vocês São ou ao que vocês tendem ser, pelo Abandono ou
pela resistência, coloca-os face a face, muito além do simples jogo da sombra e da Luz, por que o Ser sabe

que nenhuma sombra pode ser tangível na Luz.
Só o ego vê as zonas de sombra e quer ali levar a sua própria solução.

O Ser vai deixar a sombra dissolver-se sozinha, pela ação do Ser que nada faz, pela ação da própria Luz.

***



O ego crê-se Luz e reivindica isso.
O Ser É Luz e nada tem que reivindicar ou que mostrar.

O ego sempre vai fazer de tudo para evitar ter que se ver.
O Ser nada tem que ver, como nada tem que demonstrar, porque ele É.

O ego não É, mas ele crê nisso.
O Ser É, sem crer, sem ver, mas por proximidade e por imediatismo.

E, sobretudo, o testemunho do ego é o jogo daquele que age.
O testemunho do Ser é a Paz Suprema.

***

O ego sempre irá cultivar o antagonismo e a suposição.
O Ser nada cultiva porque ele é Evidência e Permanência.

***

A diferença entre o ego e o Ser mantém-se simplesmente no que a alma alcança: ou a alma tem sede de
matéria, ou a alma tem sede de Luz.

A sede de matéria é um desejo sem fim, uma busca frenética.
O Ser é estranho a tudo isso.

Assim, nesse tempo, o ego conhece e irá conhecer a agitação.
O Ser conhece e irá conhecer a pacificação.

A alma que recebe a Luz pode queimar e desaparecer, ou resistir, para fortalecer o ego.

***

O tempo é o tempo do Ser por que a Luz é oficiante, por que a Luz Real (não aquela que é visível aos olhos,
mas aquela que ilumina a consciência) emerge.

O ego pretende buscar a Luz.
O Ser nada pretende, ele É a Luz.

***

As condições da Terra chamam-na para Liberar o seu Ser profundo e real.
A vocês que estão sobre a Terra, ela lhes pede, do mesmo modo, para deixarem persistir o ego ou para

deixarem aparecer o Ser.
Quer o Ser viva o Si e a Unidade, ou o Absoluto, é a mesma Alegria, a mesma Paz.

O ego não pode pretender a esta Paz e a esta Alegria.
O ego conhece sempre uma frustração ou outra.

O Ser é estranho a qualquer frustração.
O ego é vazio e se crê pleno.

O Ser é pleno, mas se sabe vazio para este Mundo.

***

Os meus propósitos desta noite irão encontrar ressonância e eco, ou não, conforme o posicionamento em que
vocês me escutaram ou que vocês irão me escutar.

O Ser reconhece o sentido, além do sentido das palavras.
O ego apenas pode tentar rejeitar ou discutir.

***

A Vibração da alma é um Fogo.



Esse Fogo pode alimentar a matéria ou alimentar a Luz.
Alimentar a Luz transmuta a matéria.

Alimentar a matéria não cria qualquer transmutação.
Uma e outra, matéria e Luz, foram mescladas.

***

A alma recebendo a Luz tem por objetivo desenredar-se e levar a viver e a ver o ego e o Ser, a fim de que, a
um dado momento, nenhum habitante da Terra possa se esconder atrás do ego, afirmando que não sabia.
O que se tornou consciente, de uma maneira ou de outra, não pode mais ser ignorado, nem dispensado.

***

Vão além do sentido das minhas palavras e impregnem a sua alma dessas palavras.
E se vocês forem capazes, deixem essas palavras agirem, em vocês, além do seu sentido e significado,

realmente na Irradiação e na Vibrância que eu trouxe a vocês.

***

Irmãos e Irmãs, Sementes de Estrelas, nada pode macular a autenticidade do Ser, somente o ego acreditou
nisso, mas não se sintam culpados.
O ego será sempre o responsável.

O Ser, ele, é Liberdade.
O tempo que vem e que é curto, é aquele da Maturidade, da Liberdade, da Verdade.

***

Eu sou MA ANANDA MOYI.
Pela Vibração de AL, eu saúdo, em vocês, o Ser.

Na Alegria do Amor, eu lhes digo, então, até uma próxima vez.
Permitam-me colocar, sobre os seus ombros, o Manto Azul da Graça.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
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Eu sou TERESA DE LISIEUX e eu lhes envio todo o Amor e a Luz que nós somos.
O que eu teria a dizer-lhes inscreve-se na sequência das minhas duas últimas intervenções e, é claro, na

sequência do que lhes disse a minha Irmã Estrela GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI).
As minhas palavras serão muito mais breves do que as dela, porque elas serão levadas, a vocês e em vocês,

desde já, pela nossa Comunhão de Amor.
Vivamos então, juntos, esse momento de Amor e de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou então lhes falar, neste estado de Comunhão, com vocês, do que representa doar-se ao Amor.
Doar-se ao Amor é viver a Alegria e este Deleite Interior permanente que faz com que tudo o que é ocupação
do nosso cotidiano, sobre a Terra, quando nós ali estamos, seja vivida no mesmo estado, no mesmo humor.

Doar-se ao Amor é, em qualquer parte, doar-se a si mesmo para, finalmente, se Abandonar.
É tornar-se insignificante para ser Tudo.

É desaparecer da pessoa, enquanto sendo uma pessoa, para aparecer na sua própria Eternidade.
O que nós somos é Amor, como dizia a minha Irmã GEMMA, e se doar ao Amor é uma forma de reciprocidade.

É reconhecer o Amor por toda parte, mesmo além das aparências mais funestas.
Eu os remeto, para isso, ao que eu pude escrever, muito jovem, quando eu resolvia orar (eram as minhas

palavras) e cuidar de alguns prisioneiros que tinham cometido delito, porque eu pensava sinceramente que
esses seres talvez precisassem mais de Amor.

Não de uma ajuda, no sentido em que poderia ser entendido, no nível humano, mas, sim, do meu estado de
Amor, em oração, para eles.

***
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Doar-se ao Amor é isso.
É aceitar e reconhecer que cada Irmão e Irmã que, aparentemente, não está no Amor, perdido nele mesmo,

não se reconhece no Amor e ali coloca tal oposição que a única solução é, justamente, o Amor.
 Quando vocês aceitam ver as coisas dessa maneira (porque elas são assim), então, o que vocês São se

revela a vocês e, naquele momento, vocês se doam, ao mesmo tempo, a vocês mesmos, ao Amor e ao outro,
qualquer que seja, mesmo e, sobretudo, se lhes for desconhecido.

Porque, orar para os seus amigos e para as pessoas próximas de vocês é muito fácil, e estar no Amor com
aquele que lhes parece estar em oposição ao Amor e a vocês mesmos, é, talvez, mais digno de Amor.

Porque, lembrem-se de que, mesmo ainda hoje, antes do movimento coletivo da Luz, todos nós estamos
cegos e removidos do que nós Somos realmente, e de que Amar além das aparências é também Amar além

dos conflitos ou dos ressentimentos.
E é Amar cada vida.

É amar até mesmo o Irmão cujas crenças e comportamento são opostos ao Amor, na aparência, porque, se for
assim, significa que ele não se encontrou, simplesmente.

Quando vocês aceitam isso e quando vocês fazem a experiência, então, toda a sua vida muda.
O movimento coletivo do Amor que está chegando, irá fazê-los perceber isso.

Ele lhes mostrará além das aparências, além de tudo o que vocês podem divisar em função da inteligência
humana limitada, como das circunstâncias e do que mostra os sentidos ou as ideias.

***

Doar-se ao Amor permite-lhes evitar todas as armadilhas do julgamento, todas as armadilhas da condenação, e
lhes permite evitar, sobretudo, em pensar apenas no seu próprio interesse.

Em resumo, doar-se ao Amor é dar o Amor para um ilustre desconhecido, sem qualquer vontade,
simplesmente porque nós sabemos que isso é a sua natureza (tanto da Terra como deste desconhecido), isso

nos coloca no Amor e, então, nos faz Vibrar o Amor.
Porque esse é um Amor que, justamente, é gratuito: ele não visa compensar o que quer que seja, ele não visa

reparar e, sobretudo, é um Amor que não está inscrito em qualquer condição.
É um Amor totalmente gratuito.

É a verdadeira Doação ao Amor.
Dessa maneira, Amar o que podemos considerar como o pior inimigo faz-nos apreender e viver que, em última

análise, não há melhor amigo, para o Amor, senão o melhor inimigo.
Porque, independentemente do que nós vivemos com ele (e eu pude testemunhar, no meu diário, quando eu
estava no Carmelo, algumas situações que eu vivia como muito difíceis e que, se eu tivesse me mantido na

minha condição humana apenas, eu teria reagido ou detestado tal pessoa), isso não podia ser porque eu havia
decidido que o CRISTO e o Amor estavam presentes, do mesmo modo, em cada Irmão, em cada Irmã,

independentemente do que fizesse ou do que eu dissesse.
Isso me permitiu, efetivamente, verificar essa Doação de Amor e ver que todas as forças estavam aí e que a

Única Verdade e a Única Potência, reais, situavam-se apenas nesse nível.
E nas circunstâncias coletivas agora, daí onde vocês estão, é isso que será preciso encontrar.

Porque, se vocês forem Transparentes, se vocês aceitarem desaparecer para serem, na totalidade, vocês
mesmos, vocês nada têm a eliminar, vocês nada têm a limitar, em vocês como em alguém.

E se vocês Amarem, naquele momento, vocês verão bem, por vocês mesmos, que se torna então mais fácil
extrair-se do julgamento, extrair-se da categorização, ou da imposição de um limite a quem quer que seja ou ao

que quer que seja.

***

Doar-se ao Amor é assim.
É não enviar amor a alguém esperando melhorá-lo.

É simplesmente doar-se a ele, porque vocês reconhecem, nele, o que vocês São, além da idade, além das
ações, além de qualquer aparência.

E durante este período, é a melhor maneira, a única, de encontrar-se vocês mesmo, totalmente, e de passar de
um estado, de uma experiência (mesmo as mais importantes), para tornar-se esta experiência, não mais como

uma experiência, mas como um estado permanente que é permitido por esse momento coletivo de Luz.
Se vocês realizarem essa Doação de Amor, a Humildade, a Simplicidade, a Transparência, irão lhes parecer

cada vez mais claramente como o único Caminho válido e, sobretudo, como a única Verdade.
Vocês irão sair de toda projeção de Amor e irão se tornar, realmente, o que vocês São e que nós Somos,

todos nós, porque o Amor não pode ser senão uma Doação: ele não pode ser guardado para si.
É nesse sentido que os Anciãos, os Arcanjos, lhes falaram do Abandono do Si, não como uma rejeição, não

como algo a estigmatizar ou a condenar, mas, sim, como a realização da nossa natureza profunda.



Porque, enquanto vocês se atribuírem a este corpo, a esta vida, a este efêmero, o Amor não pode tocá-los, na
totalidade.

Ele poderá se expressar, através de vocês, no que vocês constroem, na afeição que vocês demonstram ou
que lhes demonstra uma pessoa próxima, mas isso são compensações mais módicas do que acontece

quando vocês doam o Amor.
E essa Doação de Amor não é nem circunstancial, nem a expressão de uma vontade de Amor (que nada queria

dizer), mas é, sim, reconhecer a natureza do Ser que nós Somos.
É aceitar que nós estamos, quando estamos encarnados, em alguma coisa que, por muitos lados, afastam-nos

desta Luz e deste Amor e que, no entanto, nós estamos nisso.
Então, doar o Amor é eliminar todos os limites.

Doar-se ao Amor é pôr fim a todas as limitações, a todos os contextos.
É entrar, sem dificuldade, na Eternidade, mesmo na superfície deste mundo ainda presente.

É a melhor maneira de se render à evidência, de aceitar, como eu dizia, “não ser mais nada, para ser Tudo”,
“ser o menor”, como lhes disse Um dos Anciãos, o Mestre PHILIPPE.
Há, de fato (isso é uma imagem), um princípio de vasos comunicantes.

Esse princípio de vasos comunicantes faz com que, real e concretamente, enquanto vocês acreditarem ser
alguma coisa, enquanto vocês acreditarem ser alguém e somente alguém, o Reino dos Céus fica fechado para
vocês e a Verdade do Amor que vocês São não aparece para vocês, porque a Consciência está ocupada com

outra coisa do que com o Amor.
Tudo foi feito, neste mundo, vocês sabem disso, para ocupar a consciência com outra coisa do que o Amor.

Doar-se ao Amor é nada mais projetar.
É instalar-se, totalmente, no Instante Presente do que vocês fazem, neste ato de Doação ao Amor.

Vocês reconhecem e isso é reconhecendo, real e totalmente, que o peso do efêmero, do sofrimento, e o peso
da sua vida, desaparecem completamente.

E as condições deste mundo são exatamente essas, com uma forma de evidência cada vez mais clara para
todo mundo.

Nós, seguidamente, lhes dissemos que são nos momentos difíceis que o ser humano encontra os recursos
para se orientar.

***

Doar-se ao Amor é o meio de orientar-se rapidamente a fim de não mais ser afetado pelo que se opõe ao
Amor, pelo medo, em vocês, como por toda parte.

Tudo isso já está inscrito, em cada um de nós, no mais profundo de nós.
Há este Amor que está aí e que nós não o vemos necessariamente porque o medo o mascarou, porque os

sofrimentos ocultaram-nos isso.
Mas se nos esquecermos de nós mesmos (enquanto corpo ou pessoa que sofre, enquanto corpo ou pessoa
que é magoada ou que foi magoada), se aceitarmos, de algum modo, transpor esses limites, então o Amor
torna-se claro, e a melhor maneira de realizar isso é doar-se ao Amor sem se perguntar, sem procurar uma

explicação ou uma lógica.
Porque a lógica obedece à razão e às regras deste mundo.

Mas a lógica do Amor não é a mesma lógica.
Doar-se ao Amor é penetrar a Unidade, de maneira intensa.
É, sobretudo, ser aliviado de todo peso, de todo sofrimento.

É ver a Verdade na cara, não mais estar submisso às aparências, enquanto aceitando essas aparências.
O Retorno da Luz, nesta fase, é um processo que eu posso nomear místico, porque é o puro misticismo que
não tem o que fazer da sua vida, nessas circunstâncias, que não tem o que fazer do que foi desenvolvido pelo

homem, como contexto, como limite, devido à sua inadequação para reconhecer o Amor.

***

Doar-se ao Amor está muito além da Confiança, ou da Esperança, ou de qualquer crença.
É um ato, real e sincero, que se torna perceptível e que irá se tornar cada vez mais perceptível na consciência,

porque, ao se doar ao Amor, há Leveza e há, sobretudo, Clareza e Profundez.
Resistir ao Amor, isso é o sofrimento e a falta.

É questionar-se, é buscar-se, sem jamais se encontrar.
Se vocês tivessem que guardar uma frase de tudo o que eu lhes disse, desde algum tempo, isso seria

simplesmente de não se esquecer e de não esquecer de se doar ao Amor.
Essa é a única maneira de realizar o que Somos, todos nós.

E de fazer isso nesses momentos que antecedem o momento coletivo porque é mais fácil, porque é mais



evidente, e o Encontro, então, irá se desenrolar como um face a face totalmente feliz e leve, onde vocês irão
perceber a ausência total de separação entre o que vocês se tornam, nesta vida, e o que vocês São, na

Eternidade.
Lembrem-se de que a distância é o que é responsável pelo sofrimento.

E aquele que se construiu nas resistências e nos medos, quando o Amor se apresentar para ele, ele percebe
este sofrimento com acuidade.

Mesmo se o Amor puser fim a todo sofrimento, é preciso, no entanto, reconhecer este Amor como a
quintessência do que nós somos, e como a quintessência da Vida, por toda parte.

Naturalmente, as atividades ordinárias que prosseguem (de todas as vidas dos nossos Irmãos e Irmãs, sobre a
Terra), são por vezes muito envolventes, muito açambarcantes.

É bem por isso que as circunstâncias e as condições do retorno da Luz vão aliviar o fardo dos hábitos e das
obrigações.

Não são vocês que decidem isso: é a ação da Luz e da sua Inteligência, nesta fase.
Vocês, vocês têm apenas que se doar a ela.

***

E doando-se ao Amor, vocês percebem que vocês são o Amor, porque vocês nada retêm para vocês e porque
vocês se doam inteiramente.

Não há outro modo de atingir a sua própria Profundez, o seu próprio Coração, e a sua Eternidade.
Tenham em mente também que todos os elementos que ocorrem na sua vida (isso foi dito e repetido, mas isso
vai se tornar extremamente mais importante nas manifestações que é preciso dizer de novo a vocês), que tudo

o que chega à vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo o que lhes parece difícil, mesmo o que lhes
parece, em princípio, contrário à Luz e ao Amor), estão aí apenas para isso.

Não há nem punição, nem castigo, nem karma, nem culpa.
É sempre a pessoa e a personalidade que creem nisso, não o Amor.

Ora, todas as circunstâncias da vida de vocês, sem qualquer exceção (mesmo se este corpo for levado a partir,
nesse momento), são um convite ao Amor e nada mais.

Ainda uma vez, tomem cuidado, de algum modo, com a maneira com que vocês olham as coisas e os
acontecimentos, nas pessoas próximas de vocês, como nos seres distantes.  

E lembrem-se de que a Sombra apenas se serve de uma única coisa, que ela esteja em vocês ou em outros
lugares: é do medo.

E de que se vocês estiverem nessa Doação do Amor, não pode existir o menor lugar para o medo.
E de que se o medo estiver presente, isso é apenas o reflexo da atividade do que resta da sua pessoa.

E lembrem-se de que a pessoa jamais irá conhecer a Luz, de que a pessoa jamais irá saber disso, jamais
poderá se tornar a Luz.

A lagarta dá lugar à borboleta: não há qualquer comparação entre a lagarta e a borboleta, que isso seja na
forma, que isso seja na manifestação, e, no entanto, no interior, há a mesma coisa.

Tudo isso é algo que vai lhes aparecer, se isso não estiver evidente, pelo menos, como mais fácil de integrar.
Eu bem disse de integrar, não de compreender, porque isso desafia toda lógica, no sentido humano, e porque,
quanto mais vocês permanecerem nos seus limites, quanto mais vocês permanecerem nos seus apegos, mais

há resistência ao Amor, e menos vocês podem doar-se ao Amor.

***

Doar-se ao Amor é fazer romper todos os limites e, sobretudo, descobrir a Leveza e a Alegria.
Eu nada posso desejar-lhes de melhor.

Então, é claro, durante todos esses anos, as Vibrações, os centros de consciência, as experiências e os
estados que vocês vivenciaram, têm sido, de algum modo, os marcadores e as referências para trazê-los até

aqui.
Vocês tiveram a chance de poder preparar e viver (por antecipação, de algum modo) esse momento coletivo.

Como lhes acenaram os Anciãos: nada façam, contentem-se em acolher e em se doar ao Amor, em
desaparecer para aparecer à Verdade Eterna.

E isso é muito simples, mesmo se isso, hoje, lhes parecer sem solução, amanhã, isso será profundamente
diferente.

E a partir de amanhã, pouco a pouco, ou de maneira mais abrupta, vocês irão se apreender disso sem poder
sequer explicá-lo a vocês, nem mesmo compreendê-lo, mas é isso que vocês irão viver.

O que mais eu posso desejar a vocês neste período que se abre?
Se houver, em vocês, interrogações sobre o que eu disse, hoje ou nos outros dias, sobre se doar ao Amor, e

se eu puder ali trazer outras palavras, eu o faço.



***

Pergunta: como Amar personalidades já que nos é solicitado para desapegar-se?

Isso será sempre difícil, meu Irmão, para a personalidade que você é, porque é a sua consciência egotista que
diz isso, mas se você se colocar no Amor, isso não representa qualquer problema.

Não é questão de enviar o amor.
Enviar o amor é um ato da pessoa, é um ato egotista que se crê superior.

Torne-se nada e tudo irá se tornar evidente.
A personalidade apenas verá sempre a personalidade, assim como você o exprimiu.

E se você vê então uma personalidade, significa que você mesmo está inscrito na personalidade e não no
Amor.

A personalidade sempre terá bons motivos para não amar, para detestar ou para amar, porque isso é em
função do seu ponto de vista.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs, presentes, aqui, permitam-me dar a vocês, doar-me a vocês, nessa Doação de Amor que eu
expressei.

Essa é a minha maneira de lhes render Graças e de Amá-los.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

Até logo.

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, compartilhemos, primeiramente, um espaço de Presença e de Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, nesse primeiro dia do seu mês de novembro, a fim de dizer-lhes que a Verdade está aí.
E que desta Verdade vocês vivenciaram as manifestações, já, pelo fato da sua abertura e da sua capacidade
para viver, para perceber e para sentir os espaços de encontro, entre nós, da sua capacidade para perceber a

Luz (que agiu, no seu corpo, durante esses anos que vocês chegaram a viver).
O Manto Azul da Graça permitiu-lhes afinar e tornar, de algum modo, mais tangível, os nossos encontros.
A Verdade que está aí decorre diretamente da Presença da Luz, em vocês, e do encontro da Luz com o

conjunto da Terra.
Entretanto, esta Verdade (apesar dos sinais abundantes do Céu e da Terra), será sempre recusada ou negada

pelo conjunto dos meus Filhos que ainda estão inscritos nas limitações da sua vida e nas ocupações da sua
vida.

Ainda mais porque o número de ensinamentos e de informações, que foram comunicados sobre esta Terra,
nem sempre foi o mais adequado para prepará-los para este mês de novembro.

***

Vocês sabem, desde o seu Alinhamento desta noite, que o Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, Anjo da
Passagem e Anjo da Última Hora (ndr: ver sua intervenção de 30 de outubro de 2012) (1), estará ao lado de

vocês e em vocês, acrescentando, de maneira intensa, o que vocês São, a este corpo que está, aqui, presente
sobre a Terra.

 A multiplicação dos sinais ligados aos elementos, em vocês como sobre a Terra, vai atingir um novo patamar
de desenvolvimento que está diretamente conectado à nossa Presença, é claro, à sua também, e

principalmente à aproximação da Irradiação d’A FONTE.
Naturalmente, entre vocês, todos vocês têm Irmãos e Irmãs que nada veem do que se desenrola.

E como poderiam vê-lo, na medida em que muitos elementos desta vida foram agenciados de tal modo que,
jamais, esses Irmãos e essas irmãs que ainda não estão abertos podiam duvidar desta Verdade que está aí.

E, no entanto, chegará o momento em que esta Verdade será a mesma, para todos.
Ela irá se estabelecer, a um dado momento, de maneira amplamente visível.

Mas, mesmo durante esses momentos, aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs, dos meus Filhos, que não
querem ver, irão se desviar disso.

É nesse sentido que o meu Anúncio não deve fazer distinção entre cada um dos meus Filhos.

***

MARIA - 1º de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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O Arcanjo URIEL vem, durante os seus Alinhamentos, permitir-lhes ajustar-se mais próximo do que vocês São,
dando-lhes a viver, ainda mais, manifestações neste corpo, que traduzem a modificação dos próprios

elementos constitutivos de vocês.
A atualização de novo dos elementos (ou, se vocês preferirem, a sua colocação em conformidade com a
origem, antes de toda amputação) vai se traduzir, nos seus corpos, por uma amplificação importante da

percepção do Canal Mariano e do Canto que ali está associado.
Muitos sinais vão acontecer no seu peito, eu não voltarei sobre isso.

Paralelamente a isso, os sinais da Terra e do seu parto irão se tornar cada vez mais patentes, cada vez mais
potentes, e cada vez mais gritantes de verdade.

***

Nossas aparições, em meio os seus Céus, tornar-se-ão uma legião.
O conjunto dos elementos da Terra, através da ação dos Cavaleiros, vai também multiplicar-se, dando

manifestações, sobre a Terra, cada vez mais densas e importantes.
Do mesmo modo que isso se desenrola, em vocês, a Verdade que está aí não poderá mais escapar, para

vocês que, já, vivem isso.
Vocês estão precisamente sobre dois mundos, precisamente sobre dois estados.

É exatamente isso que a Terra, também, vai criar.

***

A Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação, permite tudo o que acontece atualmente.
A Verdade que está aí se refere a vocês, é claro, a todos vocês, sem exceção, mesmo se, por enquanto,
somente aqueles de vocês que vivem intensamente os nossos Encontros, os nossos Contatos, a Onda da

Vida e o Manto Azul da Graça, estejam conscientes do que se desenrola.
Todos os outros, por enquanto, não podem imaginar qualquer modificação importante porque eles não o vivem,
tão simplesmente, porque o caminho deles quis que, até o extremo limite, eles ficassem na ignorância do que

eles são realmente e na ignorância da nossa Presença.
Mas, durante este mês de novembro, tudo isso vai mudar, de maneira cada vez mais evidente e percuciente,

para todo mundo.

***

Pela ação dos elementos, em vocês, pelo desenvolvimento do seu Coração Ascensional (ndr: ver nossa
coluna “Protocolos a praticar” (2)), assim como daMerkabah da Terra, pelo Canal Mariano individual e aquele

da Terra, desenrola-se uma transformação terrestre.
Esta transformação é uma nova Terra, em formação, levando a Terra a Vibrar em outras oitavas de frequência,

nada mais tendo a ver com o que vocês conhecem.
Naturalmente, vocês que o vivem também, em vocês, na sua carne e na sua consciência (mesmo se vocês

nem sempre chegam a ali colocar as palavras adequadas), vocês sabem pertinentemente que a amplitude das
diversas manifestações que nós lhes propomos e descrevemos, e que vocês vivem, inscrevem-se muito

logicamente nessa mudança particular, nesta metamorfose.
A sua metamorfose e a metamorfose da Terra vão então se acelerar, a partir de hoje.

O que lhes foi mostrado, o que foi perceptível (para vocês, em vocês) desde o desaparecimento das Linhas de
Predação, é uma amostra da ação dos Cavaleiros.

Eu os lembro de que a minha Irmã Estrela SNOW descreveu para vocês a ação desses Cavaleiros (ndr: suas
intervenções de 19 de julho e de 18 de outubro de 2012) (3).

Ela lhes disse também que se vocês estiverem “tranquilos”, que se vocês estiverem conscientes das
Vibrações que os animam, então, os Cavaleiros iriam participar, em vocês, nesta última abertura, de algum

modo, nesta finalização de todo trabalho que foi realizado.
Minha Irmã Estrela SNOW irá voltar, aliás, para dar-lhes alguns elementos referentes a esses Cavaleiros, ativos

em vocês, cada vez mais, como sobre a Terra (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

***

Eu os lembro de que, durante este período, o que vocês vivem é próprio de vocês, mesmo se vocês forem
sempre mais numerosos a viver as mesmas coisas, a perceber as mesmas Presenças, a se reconhecer, e a



viver estados importantes da sua consciência.
Mas lembrem-se também de que muitos Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, não têm esta oportunidade de

viver o que vocês vivem.
Levem sobre eles um olhar simples, sem comparação.

E simplesmente estando no que vocês São, ao lado deles, vocês irão iluminar o que deve sê-lo.
Isso não depende de vocês, mas unicamente dessa Novidade que está aí, para vocês.

***

O tempo deste mês de novembro é então um conjunto de preparativos.
Preparativos que irão levá-los ao nosso encontro e que vão, desde já, dar-lhes os sinais, patentes e evidentes,

de Outros lugares, do que está além do habitual das suas vidas.
Já, a revelação das suas Linhagens, os sonhos que vocês têm, os Encontros que vocês fazem, estão aí para

reforçar não qualquer crença, mas para reforçar, realmente, uma forma de enraizamento, enraizamento na
multidimensionalidade e na Verdade que está aí.

Esta Verdade que está aí, que todos os artifícios deste mundo tentaram esconder até o último minuto, porque
(é claro, e vocês sabem disso) o medo faz parte da vida, neste mundo onde vocês estão.

Mas lembrem-se de que o seu Reino não é deste mundo e de que, justamente, o que chega é o seu Mundo e o
seu Reino.

E ele se refere, antes de tudo, a vocês e a vocês somente, porque há várias Moradas na Morada do Pai,
porque nem todos vocês vêm do mesmo lugar (mesmo vocês sendo feitos da mesma carne).

Então, é claro, em relação a isso, há a questão da tolerância que vai se colocar: de deixar cada um viver o que
ele tem para viver, em relação à sua Liberdade, em relação ainda às suas crenças.

Porque as crenças fazem parte do confinamento e porque as crenças podem levar alguns Irmãos e Irmãs a se
desviarem da Luz e a verem a Luz como um perigo, como algo que põe fim a outra coisa (e esse é

efetivamente o caso).
Mas pensem naqueles de vocês que não querem esta outra coisa, porque a sua aspiração não é a mesma,

porque as suas convicções e as suas crenças levam-nos a qualquer outra coisa que a Liberdade, mesmo se
eles estiverem Liberados.

Então, deixem-nos viver este período com total autonomia.
Contentem-se de estar aí.

Contentem-se de ser Amor.
Contentem-se de viver o que, vocês, vocês têm a viver.

A ação da Luz far-se-á sozinha, para eles, no tempo e na hora deles.

***

A Verdade que está aí é extremamente fácil de viver, para aqueles que a vivem, porque esta Verdade está
plena de Amor, de um Amor incomensurável e que estritamente nada tem a ver com o que vocês puderam

conhecer, sobre este mundo, mesmo nas alegrias as mais intensas.
Mas aqueles que não conhecem este Amor, é normal que eles não vejam a mesma coisa que vocês.

Lembrem-se de que muitos de vocês têm a Visão etérea, a Visão do Coração, a percepção das Vibrações: um
conjunto de elementos que vocês, em alguma parte, reuniram, desde as Núpcias Celestes e talvez mais

recentemente.
Mas todos aqueles que estão confinados, pelo medo, na sua própria vida, que fecharam os receptáculos para a
Luz, eles também, entretanto, devem viver este Encontro, este Juramento e esta Promessa, do mesmo modo

que vocês.
E a adaptação à mudança, o ajustamento a este metamorfose e a esta transmutação, pode ser por vezes

dolorosa, em um primeiro momento.
Porque, efetivamente, enquanto um Irmão ou uma Irmã estiver do lado do confinamento, viver a Luz é doloroso,

porque isso implica, efetivamente, em várias mudanças e em perturbações para aquele que, em todo caso,
ainda está apegado ao que ele nomeia a vida, e a apegos, diversos e variados, deste mundo.

***

Uma Alegria nova emerge: uma Alegria mais intensa, ainda mais intensa do que o que vocês talvez puderam
viver.

A noção de Morada da Paz Suprema, de Beatitude, tornar-se-á cada vez mais flagrante e, aí também, isso
pode causar um problema em relação aos Irmãos e às Irmãs que não vivem tudo isso.

Então, sejam Humildes.



Vivam o que vocês têm a viver.
Não escondam, sem, no entanto, demonstrar demasiadamente as coisas.

Afirmem a sua Luz, mas a afirmação da Luz não é pedindo ao outro para ver o que ele não pode ver, pedindo-
lhe para viver o que ele não pode viver, por enquanto, até o meu Anúncio.

Contentem-se de estar o mais pacífico possível.

***

No momento em que a Luz arrebatá-los no êxtase, banhem-se neste êxtase.
No momento em que a Luz, ou URIEL, ou eu mesma, estivermos mais próximos de vocês, no seu Canal

Mariano, vivam o que vocês têm a viver, naquele momento.
É nesses Encontros (que irão se tornar cada vez mais patentes, como eu o disse) que vocês irão encontrar

toda força necessária para realizar esta transformação, a sua como aquela do conjunto do sistema solar.
A Verdade que está aí é perturbadora, principalmente para tudo o que se refere à personalidade,

especialmente quando esta personalidade fez a escolha que não era aquela da metamorfose, mas a escolha
de uma perpetuação, de um prosseguimento, da linearidade.

Mas isso faz parte da liberdade desses Irmãos e Irmãs que poderão, se eles o desejarem (mesmo se isso se
tornar cada vez mais difícil), no momento do meu Apelo, voltar-se para a Luz.

Nada há a julgar.
Eu não venho julgar.

Assim como o meu Filho não vem julgar: Ele vem simplesmente acolher aqueles que o acolhem.
E lembrem-se de que este acolhimento não é uma crença, não é uma convicção, não é uma projeção em um

futuro, mas resulta diretamente do que vocês vivem aí, agora.

***

Então, sejam indulgentes e avancem aí onde vocês devem avançar, fiquem o máximo possível Tranquilo e em
Paz.

A Verdade que está aí vai, inegavelmente, transformá-los ainda mais.
Manifestações novas vão emergir.

Mas o mais importante permanecerá esta Alegria indizível que irá avançar (cada vez mais, se esse não for o
caso para vocês) para a Beatitude.

Um sentimento a nada parecido que supera amplamente qualquer sentimento humano e que os faz descobrir a
imensidão do que vocês São fora deste mundo.

Tudo isso se encarna, nesse momento.
Tudo isso se vê, nesse momento.

E tudo isso será vivido, neste período, para aqueles que acolheram a Luz, de uma maneira ou de outra, e que
aceitaram remeter-se a Ela.

***

O Apelo dos Elementos, em vocês, tornar-se-á cada vez mais flagrante, mas eu deixarei exprimir os detalhes a
minha Irmã SNOW (ndr: sua intervenção de 1º de novembro de 2012) (4).

Sigam os Elementos, quer eles estejam em vocês, ou quer eles estejam situados no espaço onde vocês
vivem, ou próximos de vocês.

As manifestações de um Elemento, sobre a Terra, aí onde vocês estão, assim como no seu corpo, conforme
vocês irão constatar por vocês mesmos, serão sincrônicas.

Se o Elemento Ar estiver presente no seu ambiente (que isso seja por uma tempestade, por um vendaval, ou
por qualquer outro elemento ligado ao vento e ao ar), vocês irão sentir, é claro, na sua carne, o Triângulo do

Elemento da Coroa da cabeça, assim como a zona do seu corpo que ali corresponde.
Naquele momento, será preciso vigiar para integrar, de algum modo, este Elemento, para deixá-lo trabalhar, em

vocês.
Lembrando e relembrando a vocês que o Elemento nada pode, e nada quer, sobretudo, contra vocês, mas

vem trazer-lhes o que é necessário (para o grupo que está no local onde ele ocorre, como para vocês
especificamente, também) para o início dessa Passagem.

***



Quando os Quatro Elementos estiverem ativos (em vocês, como no local onde vocês estiverem da Terra),
então, todas as condições terão sido preenchidas para que eu entregue o meu Anúncio.

Portanto, estejam atentos, não com inquietude, mas com Alegria e, aliás, vocês estarão na Alegria, a partir do
momento em que os Quatro Cavaleiros tiverem revelado o que eles devem revelar: eles irão provocar um

movimento de Fusão, entre eles, e é esta Fusão que acompanha o desenvolvimento do seu Coração
Ascensional, e que os levará a instalar-se na Beatitude, a imergir-se no que vocês São, realmente, cada vez

mais.
Então, vocês verão por vocês mesmos (se vocês ainda não tiverem percebido e vivenciado) os bastidores.

Vocês verão, realmente, o que representa a sua vida, este corpo, esta pessoa, e o que está ao redor de vocês,
em relação à Verdade que está aí.

E vocês irão constatá-lo, por vocês mesmos, em relação a tudo isso, não como a expressão de um desejo,
mas sim como o resultado direto, e consequência direta, da ação dos Cavaleiros, em vocês.

***

Lembrem-se de que a solução deste mundo não está em uma reação, mas ela está bem no acesso a esse
bastidor.

E isso, somente a Luz pode realizá-lo.
Somente os Cavaleiros, na sua ação final, e o Arcanjo URIEL, nessa Passagem, e eu mesma, é claro, e o

conjunto das Presenças que estão ao redor de vocês e sobre a Terra, estão aí para isso.
Desde já algum tempo que nós lhes dissemos que nós assistimos, e que nós iremos assistir ao seu

Nascimento, ao seu Renascimento, ou à sua Ressurreição.
E esses momentos estão agora presentes.

Então, é claro, muitos Irmãos e Irmãs, que não estão Despertos para a Verdade que está aí, nada irão ali ver,
ou irão se recusar a ver.

Haverá sempre explicações que, na realidade, lembrem-se disso, apenas representam os seus próprios
medos, que não foram admitidos a eles próprios, associados ao desaparecimento do efêmero.

Então, sejam indulgentes.
Não procurem convencer ninguém, porque mesmo a Luz não pode convencer ninguém.

Ela pode simplesmente mostrar que Ela está aí, e cada Irmão e cada Irmã farão o que lhes ditar a sua
Vibração, e não os seus desejos.

***

Gradualmente e à medida que os dias deste mês de novembro passarem, estejam atentos aos seus
Elementos.

Respeitem as instruções referentes aos seus alimentos, que lhes foram dadas pela minha Irmã HILDEGARDA
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012) (5).

Porque, se isso não for o caso, vocês irão constatar que vocês terão cada vez mais dificuldade para funcionar,
como antes, este corpo.

Porque, nesta fase de sobreposição da nova Dimensão e da antiga, o corpo é profundamente modificado.
Muitas coisas serão levadas a mudar ainda mais rápido, nesses modos de funcionamento: cabe a vocês ali se

adaptar.
Isso será mais fácil se vocês seguirem o que o corpo diz e pede a vocês.

Todas as necessidades serão amplamente modificadas.
E eu os lembro, em vista do intervalo de tempo entre o que resta a viver, e o Último momento que resta a viver
sobre esta Dimensão (ele tornou-se extremamente curto), de que a melhor das preparações é, simplesmente

(como os Anciãos disseram a vocês), nada fazer [deixar como está, atitude de não intervir], manter-se
Tranquilo, fazer o que vocês têm que fazer, no desapego e com Alegria.

Mas estejam conscientes do Apelo dos Elementos porque, se um dos Cavaleiros os chamar, então, será
preciso ali se ajustar, e de maneira rápida, a fim de não oferecer resistência à sua ação, em vocês.

É deste modo que o Veículo Ascensional será perfeitamente eficaz e eficiente, ou no momento do meu Apelo,
ou nos momentos que são diferentes, conforme o que vocês têm a conduzir durante esta metamorfose.

***

A Verdade que está aí é uma grande Alegria para aquele que a vê, a partir do que ele É, e não a partir da
pessoa que ele ocupa neste corpo.

E esta grande Alegria pode ser um terror, para aquele que está instalado no medo e que está instalado na não-
vivência (Vibratória, e dos contatos), por enquanto.



Mas mesmo isso não será duradouro.
Porque, a partir do momento em que eu irei me revelar enquanto Presença, para o conjunto da humanidade, e

que eu irei falar a todos vocês, ninguém poderá duvidar de quem eu Sou.
E vocês não poderão, tampouco, duvidar de quem vocês São.

Mesmo se, no instante anterior, a sua condição de vida não era a mais feliz, e bem, isso irá mudar.

***

A Verdade que está aí, são todos os sinais do Céu e da Terra, são todas as nossas Presenças ao lado de
vocês, e, agora, isso são, sobretudo, essas Transmutações intensas que vão ocorrer em vocês.

A Verdade que está aí os coloca na Alegria assim que vocês a verem e, sobretudo, assim que vocês a
viverem.

E vocês serão cada vez mais numerosos a vivê-lo.
Mas esse “cada vez mais numerosos” não deve fazê-los esquecer de que uma parte não negligenciável da
humanidade ainda está adormecida, e ainda está atormentada pela sua própria sobrevivência, pelos seus

próprios condicionamentos, e por tudo o que criou o esquecimento do que vocês São realmente.

***

Eu voltarei, é claro, a vê-los, durante este mês de novembro, mas sem, no entanto, dar-lhes encontro formal
porque (como nós lhes dissemos, uns e outros) nós nos adaptamos ao desenrolar do que já chegou no Céu, e

que chega, agora, sobre a Terra.
E nós seguimos com vocês, e nós vivemos com vocês, o desenrolar do que acontece.

E esse desenrolar, como vocês o sabem (mesmo se ele estiver inscrito em um limite astronômico), pode mais
ou menos flutuar, em função das resistências, ou não, que encontra a Luz, no seu caminho para a Terra, como

em vocês.
E tudo isso, é claro, pelo próprio fato da modificação do espaço-tempo (como isso é agora patente, que isso
seja através das modificações dos resíduos das três camadas isolantes, como dos movimentos da Terra), e

bem, a Terra se adapta e se ajusta.
Vocês se adaptam e vocês se ajustam.

E nós também, nós nos adaptamos e nós nos ajustamos.
Sempre no contexto desse calendário astronômico, mas, obviamente, segundo as resistências ou a facilidade

com a qual isso se desenrola, em vocês, como para a Terra.

***

Até agora, nós sempre dissemos que a Terra ia escolher o seu momento.
A Terra escolheu assim que ela foi Liberada.

Ela vive então, neste momento, como nós especificamos para vocês, a sua própria Ascensão.
E esta própria Ascensão, como a de vocês, desenrola-se por uma espécie de impregnação dos novos

paradigmas de vida, e pela impregnação da sua consciência ordinária, pela Supraconsciência, que é Amor.
E tudo isso ocorre no seu ritmo, como o crescimento da flor que segue as circunstâncias locais, as

circunstâncias do solo, do Sol, da água, da claridade, do vento.
Tudo isso é exatamente o que vocês estão prestes a viver, uns e outros.

Mas lembrem-se de que algumas plantas ainda não saíram da terra, porque o seu tempo de maturidade e de
maturação é mais importante.

Lembrem-se de que isso não importa.
Obviamente que a ação dos Cavaleiros pode parecer-lhes, e irá lhes parecer, desmedida.

Mas isso não é nada.
A partir do momento em que vocês viverem a Beatitude, onde a Alegria está ampliada, em vocês, vocês verão

que apenas a Alegria estará presente, apenas o olhar da borboleta estará presente.
O olhar da lagarta irá lhes parecer cada vez mais distante, e como se apagando, cada vez mais.

A partir do momento, é claro, em que vocês não entrarem em resistência e em oposição.
Mas tudo isso é para viver.

Eu queria simplesmente ali prepará-los, à minha maneira, mas são vocês que vivem isso, cada um à sua
maneira, segundo a sua dose de Amor: não do amor tal como vocês o conhecem, no nível humano dos

sentimentos, mas, sim, deste Amor Luz, Vibral, que se instala.
Se vocês se tornarem Transparente, não haverá resistência.



***

Quanto mais vocês acolherem e aceitarem os Elementos e o que se desenrola, mais vocês estarão
concordantes com eles, e mais vocês estarão próximos da Morada da Paz Suprema e de Sat Chit

Ananda (como dizem as minhas Irmãs orientais), desta Paz total.
Vocês serão, aliás, surpreendidos, nos primeiros momentos, ao constatar, por vocês mesmos, que,

independentemente do que estiver ocorrendo, aí onde vocês estão, vocês conservam este estado de
Beatitude e de Alegria, sem qualquer problema.

O que, é claro, não seria o caso há ainda alguns anos.
Tudo isso será o sinal de que vocês chegaram a bom porto.

E de que o que resta a cumprir, para vocês, é uma formalidade: o seu Choque da Humanidade será assimilado,
mesmo se ele não estiver no nível coletivo porque, ele, ele apenas poderá ser assimilado no momento em que

eu fizer o meu Anúncio, não antes.
E é durante este período entre o desdobramento e a Fusão dos Elementos (em vocês, como sobre este

mundo) e o meu Anúncio que se situa, para as lagartas, um período de perturbações importantes.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que a dose de Luz que vocês recebem e que vocês emitem, irá se

traduzir por uma Alegria intensa, até uma Beatitude que fará com que esses Elementos sejam vivenciados, para
vocês e ao redor de vocês, com uma maior facilidade.

Vocês irão se lembrar, aliás, de que quanto mais vocês estiverem abertos, mais o seu ambiente (mesmo entre
aqueles que estão na resistência) irá se tornar mais leve.

Porque esses Irmãos e essas irmãs que convivem com vocês, e que, talvez, não estejam abertos à Luz,
poderão talvez se abrir, devido à sua Presença amorosa e irradiante.

***

É agora que é preciso olhar atentamente todos os conselhos que lhes deram os Anciãos, as Estrelas, e os
Arcanjos, para este mês de novembro.

Porque é durante este período, onde URIEL oficia ao lado de vocês e sobre a Terra, que a possibilidade de
viver o Êxtase e a Beatitude é mais importante.

A intensidade, para aqueles que vivem isso, da Onda da Vida, tornar-se-á cada vez mais espetacular.
E eu os remeto, aliás, por aí, ao que foi dito por aqueles que se nomeou BIDI, há apenas duas semanas, onde

ele lhes disse para colocar a consciência sobre os seus pés e sob os seus pés (ndr: conselhos dados por
BIDI no final da sua intervenção de 19 de outubro de 2012) (6).

Porque, aí, encontra-se um dos Mistérios da Alegria e da Beatitude.
Seja como for, deixem-se banhar por este Amor, deixem-se banhar pelos Cavaleiros, porque eles contribuem

para a Liberação.
Mesmo se, do ponto de vista da limitação, isso chamar outra coisa que uma Liberação, mas vocês, vocês

sabem que não é nada disso, porque vocês vivem outra coisa.

***

Eu nada mais tenho a acrescentar hoje.
Se, entretanto, vocês tiverem algumas interrogações referentes ao que acontece agora (exceto, é claro, sobre

os Elementos, porque, depois de mim, SNOW irá explicar algumas coisas para vocês, muito simples, em
relação a isso), mas se houver interrogações, então, eu estou à disposição de vocês.

***

Pergunta: você disse que os prazos são em função das resistências que vai encontrar a Luz, mas
justamente, no nível coletivo, poderia parecer que essas resistências sejam importantes.

Nenhuma resistência pode atrasar a Luz.
Ela irá se expressar mais violentamente, mais intensamente, e mais fortemente: isso não é questão de tempo.

O desenrolar, sim, pode apresentar diferentes tipos de tempo, mais isso é tudo.
As resistências, na maioria das vezes, não são uma oposição frontal à Luz, mas resultam e decorrem,

simplesmente, do confinamento e da ignorância.
Eu especifico que a resistência de que falo não é um ato consciente, exceto, é claro, para aqueles que foram

denominados os “maus rapazes”.
Para a maior parte dos meus Filhos, trata-se, simplesmente, de uma ignorância.



Esta ignorância, em si, cria uma resistência à Luz.
Isso não é, portanto, uma resistência ativa de oposição, mas, sim, uma resistência física encontrada pela Luz,

devido ao confinamento e às crenças que existem.
Isso não é uma ação da consciência, exceto, é claro, para algumas consciências, mas isso está longe de

representar a maioria da humanidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, permitam-me recobri-los com o meu Manto da Graça.
Essa será a minha maneira de render Graças a vocês, hoje.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo provavelmente até o meio deste período, sem
especificar o dia.

Que todo o meu Amor seja o de vocês.
Até muito, muito, em breve.

************
ÁUDIO mp3 ORIGINAL
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***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1672

1º de novembro de 2012
(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1672


Eu sou SNOW.
Que o Sopro e a Paz do Grande Espírito estejam com vocês.

Eu venho completar o que eu lhes dei sobre os Elementos e os Cavaleiros, permitindo-lhes viver esses
Elementos e esses Cavaleiros, em vocês, e obter a Transmutação.

Então, os Elementos chamam-nos, e eles os chamam pelas Vibrações da cabeça.
Os Cavaleiros, no local da Terra onde vocês estão, aparecem para vocês.

Eles se manifestam, não somente para a Terra, mas, é claro, também, em nós.

***

Durante a minha vida, os Elementos falavam comigo e eu falava com os Elementos, não para comandá-los,
mas para dialogar com eles e viver, também, de algum modo, a Comunhão dos Elementos e a Fusão dos

Elementos.
São, muito precisamente, as circunstâncias que vocês vivem a partir desta noite.

Acompanhados pelo Arcanjo URIEL, os Cavaleiros vão interagir com vocês e vão transformar o que deve sê-lo.
Os Elementos vão, durante este mês, conjugar-se e se mesclar entre eles: em par, em trio ou na totalidade.

Existe, em vocês, uma maneira, muito simples (além do aspecto físico dos Elementos, em ação sobre a Terra,
aí onde vocês estão), de sentir o trabalho deles, em vocês.

E vocês terão a surpresa de ver e de viver que, quando um Elemento se manifesta, aí onde vocês estão, a
região da sua cabeça que ali corresponde vai se ativar.

Esta ativação permite, ao mesmo tempo, a sua Ressurreição e, ao mesmo tempo, a Transmutação deste corpo
e do que vocês São, muito além deste corpo de manifestação, quando regozijam o Grande Espírito.

***

Um Elemento, 2 Elementos, 3 Elementos ou 4 Elementos vão bater à sua Porta.
Cada Elemento que irá chamá-los será o mesmo que aquele que vocês observam ao redor de vocês: o

Cavaleiro do Ar fará sentir o Triângulo do Ar.
O Cavaleiro do Fogo fará sentir o Triângulo do Fogo.

Se os Cavaleiros do Ar e do Fogo agirem em concerto, os Triângulos do Ar e do Fogo irão se manifestar em
concerto.

O que bater à Porta (na sua cabeça e no Espírito) deve encarnar-se de maneira muito mais palpável do que o
que foi vivenciado até agora.

***

E cada Elemento tem uma afinidade com este corpo de carne.
O Triângulo da Terra (o Elemento Terra) encontra-se na parte de baixo deste corpo: nas pernas, nos pés e nas

costas.
O Triângulo do Ar (e o Cavaleiro do Ar) age no Canal Mariano e no seu braço esquerdo e no peito, à esquerda.

SNOW - 1 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://3.bp.blogspot.com/-KeMwSK_t-MM/UWnDD8ZGkbI/AAAAAAAAAW8/uraUE2NFMxQ/s1600/000Snow01.11.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O Cavaleiro da Água (e o Elemento Água) irá agir no braço direito e no peito, do lado direito, aí onde se
encontram as Portas que vocês conhecem (ndr: as Portas AL, à direita, e UNIDADE, à esquerda).

O Cavaleiro do Fogo (o Elemento Fogo que está na parte da frente da sua cabeça, representado pelo
Triângulo do Fogo) irá agir, neste corpo, ao mesmo tempo no fígado, no baço e no coração central.

Quando o Elemento bater à Porta da sua cabeça, ele irá bater, também, à Porta do corpo, a fim de favorecer,
por sua vez, o Coração Ascensional.

Ele irá lhes dar (e eles irão lhes dar) os combustíveis que vão permitir ao Coração Ascensional elevar-se.
O Ar está à sua esquerda.
A Água está à sua direita.

A Terra está na parte de trás e o Fogo está na parte da frente.
Quando o Elemento e o Cavaleiro baterem à sua Porta (que eles sejam 1, 2 ou 3 ou 4), posicionem-se e

escutem-no.
Do mesmo modo que, no meu povo, nós escutávamos o vento porque ele tinha algo a nos dizer.

Nós escutávamos o rio, assim como a chuva, porque eles tinham uma mensagem, porque eles tinham alguma
coisa a nos dizer.

***

Hoje, os 4 Cavaleiros lhes dizem alguma coisa: eles os chamam para terminar a sua transformação.
E sua Fusão devolve-os ao que vocês São e permite ao seu Coração elevar-se, enfim, além da Ilusão, para o

Grande Espírito.
Então, é claro, alguns Anciãos lhes deram alguns Yoga e, em particular, um que permitia agir sobre os
Elementos (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO dos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2010) (1).

Mas, aí, hoje, não é mais, somente, agir nos Elementos.
É acolhê-los no corpo e não mais, apenas, na cabeça ou no coração, a fim de que eles realizem o que deve

ser, no seu corpo.
Os Elementos, sobre a Terra, e os Cavaleiros, são o reflexo de forças que são, para nossa Consciência

humana encarnada (e para, dali onde nós estamos, também), de um aspecto inimaginável.
Porque os Elementos não são, somente, uma Consciência ou uma forma: eles são, antes de tudo, os motores

e os Criadores das manifestações Dimensionais.
Os Elementos são utilizados para a montagem das Dimensões e dos Mundos.

E os Elementos da Terra, hoje, vêm dizer-lhes algo mais do que o que vocês conhecem.
Eles participam da Liberação e da sua Elevação.

***

Um dos Elementos, em vocês, a um dado momento (que ele bata ao nível da cabeça ou que ele esteja
localizado no corpo), vem dar-lhes e vem trocar.

Quando o Elemento se apresentar a vocês, permaneçam tranquilos, aí também.
Sentem-se e sirvam-se, se vocês o desejarem, das suas mãos, como isso foi explicado por UM AMIGO (ver as

intervenções de UM AMIGO de 17, 18 e 19 de setembro de 2010 (1)).
 Sirvam-se, também, dos produtos da Terra: dos minerais (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos”) (2).
Ou, se vocês preferirem, sirvam-se, simplesmente, da sua Presença: sentem-se.

Qualquer que seja a Vibração do Elemento ou dos Elementos que são vivenciados (na cabeça e no conjunto
do corpo), deixem-nos, simplesmente, agir.
Não os direcionem: vocês não o poderiam.

Mas deixem-nos criar o que eles devem criar.
Vocês podem ajudá-los, como eu disse, com os três dedos: o polegar, o indicador e o médio, colocados sobre

o Elemento correspondente da cabeça.
Vocês podem, também, utilizar os produtos da Terra (os minerais) colocando-os, no solo, aí onde vocês

estiverem sentados e se inserindo no interior.
E, se vocês forem capazes, permaneçam simplesmente tranquilos e deixem-nos abrir, em vocês o que eles

vieram abrir.

***

Cada Elemento poderá bater várias vezes à sua Porta.



As sensações físicas serão muito nítidas e vocês irão constatar, também, que, às vezes, há vários Elementos
que vêm bater à sua cabeça e que batem ao seu corpo.

Aí também, sentem-se e instalem-se no Elemento (e no Cavaleiro) que chega para vocês e permaneçam
assim, o tempo que vocês o sentirem.

Porque assim, vocês irão reduzir o que pode restar, em vocês, de resistências ao Grande Espírito.
Vocês irão permitir aos Cavaleiros dissolver o que pode restar, em vocês, do que se opõe à sua ação e à ação

da Luz.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem Liberado vocês de algumas coisas, vocês estarão profundamente diferentes.

Vocês irão senti-lo em vocês, e a sua maneira de viver esta transformação tornar-se-á cada vez mais leve e
fácil.

O Cavaleiro que age, no local onde vocês estão, é o mesmo para todos aqueles que ali estão (vivendo ou não
vivendo o Apelo do Cavaleiro na cabeça).

Quando chegar o momento dos 4 Cavaleiros, aí também, vocês irão sentir os 4 Elementos da cabeça e o que
une esses 4 Elementos pelo que vocês denominaram, eu creio, a Cruz Fixa da cabeça (ndr: ver a intervenção

de UM AMIGO de 11 de abril de 2011 (3)).

***

Utilizem os seus dedos.
Utilizem os produtos da Terra: os cristais.

Ou utilizem, simplesmente, a sua Presença.
Recorram a URIEL.

Cabe a vocês ver o que é o mais apropriado para vocês.
E se instalem, tranquilamente, e deixem acontecer o que se desenrola.

Isso não é uma meditação: é simplesmente uma Presença, a vocês mesmos, que escuta o que os Elementos
têm a dizer para vocês e, sobretudo, deixem-nos trabalhar em vocês.

Isso vai, pelo Ar, refinar o Canal Mariano.
Para a Terra, isso vai gerar o Fogo da Kundalini.

Isso vai amplificar a Onda da Vida e o Fogo do Coração, também.
Para o Fogo, ele vai agir, essencialmente, no Coração Ascensional e em tudo o que se desenrola no peito.
E, enfim, para a Água, isso irá mudar, radicalmente, o seu humor, a sua visão, a sua maneira de ver e o seu

equilíbrio.
Quando os 4 Cavaleiros tiverem batido, juntos, à sua cabeça e aí onde vocês estão, então o Éter novo será

visível (não mais somente como manifestações intermitentes): que isso seja a Fusão dos Éteres, que isso seja
os flashes de Luz branca que vocês veem no céu ou que isso seja, ainda, outras manifestações.

Tudo isso vai lhes aparecer muito mais claramente, a partir do momento em que vocês tiverem facilitado a ação
do Cavaleiro que chamou vocês.

***

Os 4 Elementos, os 4 Cavaleiros, que os Anciãos nomeiam, eu acho, Hayoth Ha Kodesh (ndr: ver a coluna
“Acompanhamento / Decodificação Corpo-Espírito), são Inteligências supremas da Luz, podendo agir em

qualquer forma e em qualquer Dimensão, não conhecendo o confinamento.
Eles vêm liberar os Elementos da Terra que, eles, tinham sido restringidos, como no seu corpo.

Façam isso quando vocês ali forem chamados ou quando vocês perceberem que um Elemento poderia servir
a vocês.

Nada há de complicado aí dentro: o Fogo purifica, a Água acalma, o Ar faz comunicar, e a Terra transmuta.
Mas, de maneira geral, todos vocês, Irmãos e Irmãs que me escutam (que irão ler), vocês sabem (porque
vocês percebem) que o Elemento bate à cabeça porque ele se revela no corpo, ao mesmo tempo para o

Coração Ascensional e, ao mesmo tempo, para Liberar os Elementos do corpo de vocês.
Não há qualquer possibilidade de se enganar porque o Ar está na parte superior e à esquerda da cabeça, a

Água está à direita, o Fogo está na frente e a Terra está atrás.
E, no corpo, é a mesma coisa.

Eu lhes dei as equivalências (ndr: ver a intervenção de SNOW de 18 de outubro de 2012 (4)).
E, quando isso se manifestar: posicionem-se como eu disse, chamem o Arcanjo URIEL, ou usem os cristais,

ou usem os seus dedos.
Facilitem o trabalho do Cavaleiro e vocês irão constatar, bem depressa (a partir, eu diria, da primeira sessão e

experiência), o efeito.
Tudo isso é para viver, favorecido, eu lembro vocês, pela Presença do Arcanjo URIEL e cuja finalidade é

revelar o Éter, como ele é originalmente e não como ele estava rarefeito sobre a Terra.



***

A ação dos Cavaleiros é a mesma sobre a Terra.
Vocês têm exemplos, ao redor de vocês, todos os dias, em diferentes lugares do mundo.

Isso é apenas um início.
Sigam os Elementos.

Eles vêm despertá-los, definitivamente.
Tudo isso irá se desenrolar, essencialmente, durante o seu mês que se abre, aí (ndr: durante todo o mês de

novembro), mas também até o momento do Anúncio de MARIA.
Lembrem-se de que os Elementos e os Cavaleiros são a Dança da Vida, o Ordenamento dos Mundos e das

Dimensões.
Eles são o tijolo Uno e indivisível (pelos 4, ou pelos 5) de toda vida, de toda Consciência (ndr: o quinto

elemento é o Éter).
Eles são os veículos do Absoluto e d’A FONTE.

Viver os Elementos, Comungar com a sua Presença e Fundir-se com eles, dar-lhes-á algo a nada mais
parecido na sua Liberação.

***

Se vocês tiverem necessidade de outras informações referentes ao desenrolar desta ação dos Elementos, é o
momento, agora, de fazer as perguntas para mim.

Eu os lembro, enquanto vocês pensam, de que a ação dos Elementos se faz, naturalmente, em vocês, mas de
que o fato de colocar a sua Consciência neles (deixando o corpo em repouso e deixando-os trabalhar) é

fundamental, que isso seja, simplesmente, estando presente (na Presença de URIEL), que isso seja utilizando
as mãos ou, ainda o mundo mineral.

Cabe a vocês ver o que acontece, o que é para viver, quando o Cavaleiro bater à sua cabeça.

***

Pergunta: Fogo e Terra se expressam unicamente pelos vulcões e pelos tremores de terra?

A Terra corresponde, efetivamente, aos movimentos da Terra e, sobretudo, à abertura da Terra.
A Terra aumenta cada vez mais depressa.

O Fogo não é somente o fogo dos vulcões: é, também, o Fogo do Céu, a Luz Celeste.
A Água corresponde também, é claro, aos seus líquidos Interiores, à água dos rios, à agua dos mares, mas,

também, à agua do céu.
O Ar (o Cavaleiro do Ar) é, essencialmente, o vento, mas ele contribui com a Terra quando ela se move.

Ele nutre também o Fogo e ele pode também alimentar a água, colocando-a aí onde for preferível.
Muitos Elementos agem em conjunto, agora.

Vocês irão constatar, aliás, em vocês como sobre a Terra, que a ação do Ar está muitas vezes acoplada com a
Água, que a ação do Fogo está muitas vezes acoplada à ação da Terra, e que, muito proximamente, os 4

Elementos, como eu disse, irão agir em conjunto e em concerto, sobre a Terra, como em vocês.
Haverá, então, uma sobreposição desses 4 Elementos em espaços cada vez mais amplos e cada vez mais

alvejados, cujo impacto se situa, parece-me, conforme o Comandante lhes falou (ndr: Omraam Mickäel
AÏVANHOV), abaixo da linha do Equador e em toda região do Pacífico.

O que será mais espantoso (se vocês ainda não tiverem vivenciado, no nível das primícias) é a ressonância e a
conjunção que vai ocorrer entre os Cavaleiros perto de onde vocês estão, e os Cavaleiros da sua cabeça: são

os mesmos.

***

Pergunta: é possível que nós já tenhamos sentido os Cavaleiros na nossa cabeça?

Sim.
É muito exatamente o que eu lhes disse nas duas últimas intervenções (ndr: ver as intervenções de SNOW de

1º de setembro de 2012 (5) e de 18 de outubro de 2012 (4)).
A diferença é que, agora, os Cavaleiros irão de revelar de maneira simultânea, segundo as correspondências



que eu dei, no seu corpo.

***

Pergunta: a radioatividade faz parte do Elemento Fogo?

Não unicamente.
A radioatividade (natural como artificial) restringe o Fogo, e a Terra, e o Ar.

O único Elemento ali presente é a Água.
A Água, aliás, limita a radioatividade.

É o caso, eu creio, nas suas tecnologias, pelo resfriamento.
Haverá outros Elementos que vocês irão notar.

De nada serve eu me estender sobre isso, a não ser dizê-lo a vocês.
Independentemente do local onde vocês estão, há dias que são mais focados em tal Elemento.

Há horas que são mais voltadas para tal Elemento.
Mas, isso, vocês irão descobri-lo por vocês mesmos.

***

Pergunta: é a fusão dos 4 Elementos e do Éter que irá dissolver o corpo físico?

Sim, em grande parte.

***

Pergunta: a natureza dos Elementos é a mesma, em todos os níveis?

A natureza do Elemento é a mesma desde A FONTE, do Absoluto até a sua Dimensão onde vocês ainda
estão.

Simplesmente, a sua expressão é diferente, o seu agenciamento é diferente, conforme as Dimensões.

***

Pergunta: o Alinhamento das 19 horas (hora francesa) é um momento privilegiado para contatar os 4
Elementos?

Não.
É um momento privilegiado para permitir a preparação realizada pelo Arcanjo URIEL.

Os Elementos batem à sua Porta quando for o momento.
Eles não se importam, de qualquer forma, com a ação de vocês.

***

Pergunta: podemos chamar um Elemento fora dos momentos que eles nos chamam?

Isso terminou.
Esse é, portanto, o sentido da minha intervenção.

Não são mais vocês que chamam os Elementos, mas são os Elementos que chamam vocês.

***

Pergunta: quando os Elementos batem à cabeça provocando uma dor intensa, isso é devido às
resistências ou isso é normal?



Os dois são possíveis.
Não há resposta pronta.

Mas, quando eu insisti sobre o aspecto físico e sobre a sensação, vocês podem bem imaginar que esta
sensação será forte.

***

Pergunta: para se posicionar em relação aos Elementos, é preciso levar em conta os pontos cardeais?

Isso não é necessário.
Há uma ressonância, efetivamente, entre um ponto cardeal e um Elemento.

Isso é conhecido em todas as tradições sobre a Terra.
Mas, hoje, colocar-se na sua cadeira, é a posição dos seus dedos, ou a posição da sua Presença, ou dos

minerais, que é preponderante e não a orientação dos Elementos.
Eu especifico, também, que, quando houver vários Elementos, vocês irão notar, facilmente, aquele que está

mais presente.
É ele que convém deixar trabalhar primeiro.

Mesmo se os 4 Elementos se apresentarem, haverá sempre um que será predominante.
É ele que determina a ação que está em curso e que determina, também, se vocês se servem dos dedos (ou

da posição dos dedos) bem como da escolha dos minerais da Terra (se vocês preferirem isso).

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

SNOW ama vocês.
Irmãos e Irmãs encarnados na carne da Terra, que o Grande Espírito esteja para sempre com vocês.

Bênçãos a vocês.
Até logo.

************

NDR1
Resumindo a prática, “quando o Elemento se apresentar a vocês”, 3 abordagens favorecem então a sua ação:

Sentar-se, em simples receptividade, Tranquilo.
Colocar seus dedos no Triângulo referido da cabeça, como descrito na coluna “Protocolos a praticar / Yoga da

Unidade” (1).
Sentar-se no centro da mandala de cristais, como descrito na coluna “protocolos a praticar / Fusão dos

Elementos (2) ou Finalização do Corpo de Estado de Ser – Reconstrução do Corpo de Ressurreição (6)”.

NDR2: Os Triângulos Elementares
 



NDR3: As Portas
 

***

1 – UM AMIGO – ‘Yoga da Unidade’ (17.09.2010, 18.09.2010 e 19.09.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3-1
*

2 – ‘Fusão dos Elementos’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-fusao-dos-elementos

*

3 – UM AMIGO (11.04.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011

*

4 – SNOW (18.10.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions

*

5 – SNOW (01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

6 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

***

Mensagem da Amada SNOW no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1673

1º de novembro de 2012
(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-3-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://api.ning.com/files/6ZjLakMFS9W-jsF5DAfTmf9aOIRbBCDUvcDrRCMQP1qw-mNDUWPNv-goTYRrPwez8-ejPzkSna8IZCV56FsQ49pYbCm8yc7M/0000.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-11-de-abril-de-2011
http://api.ning.com/files/t2iKmt7Ss6*MiotGsVOGcz0j3UJINEuWuqhS4PueR4G90KUs5uU18JUcIkcSQRqs8SQiFvWgmG7kTHKxybHvEw__/0000.JPG
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1673
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-2
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-fusao-dos-elementos
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions


Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Príncipe e Regente das Milícias Celestes -
Setembro, mês da Festa de MIGUEL

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-11-02.mp3

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Filhos da Lei do Um, que o Amor seja enfim a única e exclusiva Verdade deste mundo.

Assim terminou, sobre esta Terra, a obra de Liberação empreendida desde tanto tempo.
O tempo chegou de viver o que vocês São, desprovidos de todo Véu, de toda ignorância e de toda ilusão.

 URIEL, Arcanjo da Presença, encarrega-se do tempo desta Última Hora a fim de favorecer o reconhecimento,
total e final, do que vocês São.

Ele intervém e irá intervir, acompanhado dos quatro Cavaleiros, em vocês, em cada um e em cada parcela
deste sistema solar.

O tempo é para os seus Reencontros e os nossos Reencontros.
Celebração da Alegria, celebração da Paz e celebração do Amor.

Há apenas para cada um de vocês festejar os seus próprios Reencontros conosco.
O tempo da Terra é o tempo da Liberdade e da sua Ascensão.

*** 

MIGUEL - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Mikael-2012-11-02.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A modificação de agenciamento dos Céus e da Terra toma um novo rumo, permitindo-lhes perceber e verificar
o conjunto dos Elementos da Liberação em ação.

Inúmeras Presenças, nos seus Céus como em vocês, vêm festejar o retorno da Eternidade e da sua Verdade.
Esses tempos particulares são, realmente, tempos de Alegria, para aquele e aquela que está aberto à Verdade

e que aquiesce à Verdade.
Um novo Éter aparece sobre a Terra.

A consciência Una se revela, na totalidade, a fim de que ninguém possa ignorar o que se desenrola sobre a
Terra.

Esse Tempo é um tempo privilegiado de Paz, um tempo privilegiado de Alegria, no curso do qual o que pode
restar de último Véu e de última alteração será redirecionado e colocado em ordem.

A ação dos Céus e a ação da Terra tornam-se sincrônicas, a fim de realizar o Alfa e o Ômega, no seu corpo
como na sua consciência.

De cima embaixo e de baixo para cima, a Luz Vibral irá varrê-los, irá fazer resplandecê-los, forjados na Luz do
Amor onde nenhuma sombra pode ser colocada.

Esse tempo terminou, dali onde nós estamos.
Ele termina, daí onde vocês estão.

O tempo global desta última realização depende, unicamente, não mais da Terra e do Céu, não mais de vocês,
mas simplesmente do que é encontrado na progressão da Luz, no estabelecimento do seu reino, sobre esta

Terra.
As forças predatórias apenas têm, doravante, muito poucos meios à sua disposição para frear e resistir ao que

está aí.
Elas apenas podem contar, doravante, com um componente da humanidade nomeado o medo.

*** 

A Paz, tal como ela se estabelece, em vocês, de maneira nova, e amplificada pela ação dos Elementos e dos
Cavaleiros, permite-lhes (e irá permitir-lhes, cada vez mais) não serem afetados, de maneira alguma, por um

elemento de medo.
Do mesmo modo, estar em Paz, para vocês, irá aniquilar o medo ao seu redor.

As circunstâncias da Terra, nos Céus como sobre a Terra, tornar-se-ão cada vez mais eloquentes, visíveis e
concretas.

Beneficiem-se desse tempo, da Presença e da Radiância do Anjo URIEL para aperfeiçoar e concluir o que
está para terminar, em vocês.

Esta realização necessita de Paz, de Transparência e de Humildade.
A ação da Luz, sobre a Terra como nos Céus, em seus diferentes componentes, em suas diferentes Forças,

em seus diferentes participantes e oficiantes, vem mostrar-lhes, vem viver, os Reencontros com vocês.
Independentemente da maneira que vocês forem Chamados (pelos Elementos ou pelas Consciências dos

Mundos Livres), vocês poderão tecer as Ressonâncias de Liberdade que vão, por sua vez, aumentar a sua Paz
e a Paz.

As desordens deste mundo apenas terão um tempo, como vocês o sabem, extremamente curto, doravante.
Independentemente da intensidade dos mecanismos elementares para trabalhar, em vocês como ao redor de
vocês, lembrem-se de que a Paz está aí, de que o Anjo da Presença e o Anjo da Passagem, em ação, dá-lhes
a capacidade, real e objetiva, para viver esta Paz, para manifestá-la e para irradiá-la (ndr: o Arcanjo URIEL que

nos acompanha especialmente durante este mês de novembro).
Desde o início deste mês que começou, até o Anúncio de MARIA, observem o que acontece, neste corpo e

nesta consciência, observem (porque isso será flagrante) o sentido das suas modificações, o sentido das suas
percepções, a realidade do conjunto dos processos Vibrais, assim como a realidade das outras Dimensões.

***

Dessa maneira, então, enquanto CRISTO / MIGUEL, Regente do Logos Solar, eu deixo, doravante, o Sol
trabalhar, em sintonia com os outros eventos celestes, no seu Coração, pelo Fogo Micaélico e pelo Impulso
Metatrônico, cujo resultado, em meio ao seu Templo é ter realizado (como vocês irão constatá-lo, cada vez

mais facilmente) o estado KI-RIS-TI.
Onde estiver a localização da sua consciência (onde estiver a verdade da sua vivência), ela irá levar

inevitavelmente a algo bem mais agradável, bem mais bonito, bem mais tangível e Luminoso do que o que
vocês vivenciaram na verdade relativa da sua vida.

Não se esqueçam, tampouco, de que a ação coletiva que foi empreendida, na segunda quinzena do seu mês
de outubro, colhe os seus frutos e me permite também responder ao seu Apelo, se tal for o seu desejo.

*** 

Cada vez mais, a ação elementar dos Cavaleiros, em vocês, irá traduzir-se por uma colocação em ressonância



especial, para cada Elemento, com os Arcanjos, os Anciãos e as Estrelas correspondentes.
O fenômeno que vocês poderiam chamar de “sobreposição” das Presenças, ao seu lado e em vocês,

podendo parecer-lhes desconcertante, durante os primeiros Contatos, tornar-se-á, para vocês, um hábito
multidimensional.

O conjunto das Presenças e o conjunto do Éter novo da Terra entram em manifestação, cada vez mais
concretamente, segundo o seu ponto de vista, doravante.

Não se esqueçam de que o conjunto desses Contatos, desses Reencontros e dessas Ressonâncias não tem
o objetivo de partilhar palavras simples, mas sim o de partilhar o Espaço da consciência Vibral, fornecendo-lhes

sempre mais Paz, sempre mais certeza, sempre mais evidência.
O conjunto das estruturas que deviam ser colocadas em prática desde a instalação da Nova Aliança (há mais

de dois anos) está, doravante, concluído.
Que isso seja a Liberação da Terra, o desaparecimento das Linhas de Predação da Terra, que isso seja a

ativação do conjunto das estruturas Vibrais possíveis para cada um de vocês, isso terminou.
Resta agora finalizar o conjunto dessas ações, em vocês como para o Mundo, na sua globalidade (no sentido

deste sistema solar).

*** 

O conjunto dos preparativos ou das facilitações possíveis foi-lhes comunicado, integralmente, nesses últimos
dias.

O conjunto das informações, desde as Núpcias Celestes, foi-lhes comunicado.
Doravante, a maioria das intervenções será destinada a acompanharem mais de perto o que se desenrola

sobre a Terra.  
De qualquer modo, vocês irão constatar, bem depressa (por vocês mesmos, na sua carne e na sua

consciência), a simultaneidade, a sincronia da ação dos Elementos, sobre a Terra, como neste corpo e nesta
consciência.

Isso será evidente e isso, sobretudo, irá se refletir pela ampliação da sua consciência e da Paz.
Cabe a vocês correlacionar, nos momentos em que os Elementos chamarem por vocês, as Presenças que se

têm ao seu lado, não tanto para dialogar, mas para viver a quintessência Vibratória.
Existe, de fato, uma Ressonância entre cada Elemento e cada Arcanjo, entre cada Elemento e cada uma das
Estrelas e, do mesmo modo, para os Anciãos (ndr: vocês irão encontrar as relações entre os elementos e as

Estrelas no protocolo "12 Estrelas de Maria" (1)).
Os Anciãos e as Estrelas, reunidos em Conclave, uniram o seu Sopro, a sua Consciência e a sua Vibração, a

fim de permitir a ação elementar, mais próximo do que o necessário, sobre esta Terra.
Vocês irão notar, gradualmente e à medida dos seus Contatos, durante esses Reencontros, tanto com um
Arcanjo como com uma Estrela, um Ancião ou algum membro da Confederação Intergaláctica dos Mundos

Livres (visíveis nos seus Céus como ao lado de vocês, à noite).
Os últimos Véus são, então, removidos.

Isso é responsável pela justaposição e pela sobreposição da sua Dimensão e das Dimensões Unificadas e
Livres.

*** 

Assim terminou um ciclo permitindo a saída de todos os ciclos do conjunto deste Sistema Solar.
Enquanto CRISTO / MIGUEL, permitam-me agradecer-lhes pela ação realizada.

O resultado, como vocês observaram, durante esses anos, está além de qualquer expectativa, pelo número de
consciências Acordadas, Despertas e Liberadas.

Cada vez mais, as informações necessárias irão chegar até vocês, individualmente, pois elas serão cada vez
mais adaptadas às sintonias e às sincronias das suas Linhagens estelares e da sua Origem estelar.

Nós apenas faremos, quanto a nós, no nível coletivo, seguir mais de perto os elementos físicos da Terra e os
elementos físicos que se desenrolam, do mesmo modo, no nível do seu Ser.

Os tempos que estão aí são tempos excepcionais, a nada parecido.
O retorno completo da Luz é um processo particular nos Mundos dissociados, revelador, em um certo

momento, de uma grande Alegria e de um êxtase total.
Há realmente apenas vocês e vocês sozinhos para desfrutar deste êxtase, a título cada vez mais permanente,

e cada vez mais intenso.
Cabe a vocês não exercer força de resistência, pelas suas inquietudes ou por um medo qualquer.

Quanto mais vocês chegarem à Paz, mais a Paz será evidente no que vocês São.
Lembrem-se de que a única coisa, em vocês, que irá expressar dúvida, medo ou inquietude, é simplesmente o

que pode restar de personalidade não sendo pacificada pela Luz Vibral (em seus diferentes componentes).
Lembrem-se, naquele momento, de que a Conexão da Terra e do Céu, nova, está presente também, em

vocês, e de que somente a localização da sua consciência pode representar, então, um freio para viver a Paz,
aquela que está aí para todos.



Eu nada mais tenho a acrescentar.
Se houver, em vocês, uma interrogação, eu os escuto.

Se não, eu irei aproveitar para propagar esta nova Paz com o auxílio do Arcanjo URIEL.
Se não houver perguntas, então, eu lhes proponho para viver esta Paz do novo Éter da Terra.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes.
Luz Eterna, eu saúdo vocês.

Até logo.

************ 

1 - As 12 Estrelas de MARIA [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-m...

*** 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO MIGUEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8811.html

http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
http://autresdimensions.info/article8811.html
http://autresdimensions.info/pdf/MIKAEL-2_novembre_2012-article8811.pdf


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AU...

~ APRENDIZADO PRÉ-ASCENSIONAL ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na humanidade, permitam-me Irradiar, em vocês, a Luz Azul da minha Presença.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vim, a vocês, a fim de expressar-lhes as consequências específicas do que foi anunciado por MARIA (1) e
SNOW (2), com relação à Fusão dos Elementos, em vocês, e o que pode ser aguardado na sua vida cotidiana.

Existe, de fato, durante este mês que se abre, um tempo particular de Passagem, de metamorfose e de
Transformação.

Isso acontece, para cada um, segundo o que lhes foi possível manifestar e viver, durante esses anos que se
passaram: esse mecanismo de metamorfose, antes que ele realmente se torne muito intenso, impõe a vocês

uma série de mecanismos específicos, referentes ao que foi abordado, como a estase ou a parada das
funções do corpo.

***

Durante este período, vão se justapor, em vocês, a consciência que vocês obtiveram e vivenciaram durante os
seus diversos estados e a consciência mais usual.

Esta justaposição vai permitir-lhes ver, claramente e de maneira cada vez mais definitiva e nítida, os instantes
onde se situa a ação da personalidade e os instantes onde se situa não mais a ação, mas a vida, em meio à

sua nova Morada.
Isso vai se refletir, não por um confronto (e, como lhes disse MARIA, não tanto por um Choque, para vocês que
estão habituados a viver alguns estados), mas, sim, por uma sensação peculiar de estar, ao mesmo tempo, em

duas linhas temporais, em duas linhas espaciais e em duas linhas Dimensionais, totalmente diferentes.
Haverá, então, um período de aclimatação a fim de que (progressivamente, ou de maneira abrupta) vocês

possam permanecer estabelecidos no seu estado de consciência que é o que vocês São, aí onde vocês o
Realizaram, aí onde vocês o Liberaram.

***

SRI AUROBINDO - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_SRI_AUROBINDO_1.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-FK842Fa4Qkk/UJaDMS6L7HI/AAAAAAAAGq0/2II-w06RcDQ/s1600/521654_2555872751908_1056174151_n.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Dessa maneira, então, as flutuações vivenciadas, as flutuações das linhas temporais, espaciais e Dimensionais
(além de perturbações fisiológicas, metabólicas e por vezes psicológicas), vão se refletir, para vocês, por um

novo reajustamento.
Como qualquer reajuste, e como qualquer fenômeno de adaptação, há risco de existir uma forma de latência e

alguma demora antes que vocês realmente sejam estabilizados no que vocês São, na Verdade.
Que isso seja durante os Alinhamentos, e de maneira cada vez mais imprevista e inesperada, vocês arriscam

viver as duas linhas temporais, as duas linhas espaciais e as duas linhas Dimensionais, ao mesmo tempo.
Isso pode se refletir por uma sensação de estar desestabilizado.

E mesmo para os mais adiantados de vocês, na nova Dimensão, há risco de ocorrerem mecanismos de
reativação do mental visando fazer-se perguntas sobre o que está acontecendo.

Como vocês sabem, esse mental será visto como exterior ao que vocês São, de maneira cada vez mais clara.
Do mesmo modo, as circunstâncias da vida ordinária podem levá-los, como vocês sabem disso, a reagir, de

maneira emocional, a algumas circunstâncias da vida.
Durante este período, vocês terão oportunidade, devido à justaposição dessas duas linhas Dimensionais, de

perceber claramente que o estado emocional apenas os envolve cada vez menos.
Isso irá trazer-lhes uma forma de distância, mas também uma interrogação sobre o sentido do seu objetivo, e o

próprio sentido da sua destinação, em meio à consciência, como em meio ao Absoluto.

***

O período pode se refletir, também (de maneira algumas vezes intensa, para vocês), por modificações
fisiológicas das funções nomeadas centrais: as funções ligadas ao sono, as funções ligadas à alimentação, as

funções ligadas à regulação térmica, poderão apresentar dificuldades de adaptação, representando a ação
direta do efeito de fusão dos Elementos, no Interior da consciência de vocês.

Cada um de vocês, como sabem, será chamado, preferencialmente, por um, dois ou três Elementos, antes de
ocorrer a Fusão dos quatro Elementos ou, se vocês preferirem, a junção dos quatro Elementos no nível do

corpo inteiro.
Além das simples manifestações físicas (que lhes foram dadas, por exemplo, por SNOW), eu os lembro de

que o trabalho sobre os Elementos será, para vocês, a maneira mais adequada de deixar se expressar a nova
linha Dimensional mais do que a antiga.

***

Os contatos, além de habituais e frequentes, desenrolam-se com as outras linhas Dimensionais, deixando-se
viver (e já os deixaram viver) a revelação das suas Linhagens, como contatos, cada vez mais íntimos, com os

outros Planos Dimensionais, quer aconteça nas suas noites como nos seus dias.
As modificações sensoriais referem-se, antes de tudo, à capacidade para ver formas brancas em diversos

ambientes e não unicamente nos seus estados de Alinhamento.
 Que elas sejam na natureza, que elas sejam em volta da sua cama, em vocês ou em qualquer circunstância.

O aumento do Som, percebido no nível dos ouvidos, aproxima-se cada vez mais da sua tonalidade final que é
aquela de tornar totalmente permeável o Canal Mariano: não mais somente para a Presença de MARIA, não
mais somente para a escuta e o entendimento do seu primeiro nome, mas, sim, para o próprio Anúncio de

MARIA.
As modificações de percepção, em ressonância com as sensações cutâneas e com a noção de percepção do
seu corpo, poderão também se alterar e dar-lhes distorções do esquema corporal, como, por exemplo, o fato

de ver um membro se alongar ou um tronco se encolher.
Essas distorções decorrem diretamente da alquimia, em ressonância com a sua metamorfose e com a

justaposição das duas linhas Dimensionais de que lhes falo.
 A qualidade da sua consciência, mesmo em meio ao habitual, irá se tornar mais aumentada, ou totalmente

incapaz de manifestar os hábitos comuns da sua vida.
O significado da interrogação da ação que está em curso irá emergir cada vez mais, em vocês.

Parecer-lhes-á que os pensamentos ou as induções dos seus próprios pensamentos, referentes a uma ação,
parecem diluir-se e desaparecer no instante seguinte, dando-lhes por vezes uma sensação de “perder a

cabeça” ou de “perder a razão”.
Isso resulta diretamente das formas de aprendizado mais avançadas referentes à experiência multidimensional

estando encarnado em um corpo que estava, até agora, separado e cortado da sua multidimensionalidade.

***

As manifestações Vibratórias, presentes em meio ao corpo, além do que lhes expressou o Comandante (ndr:
O.M. AÏVANHOV) com relação à anestesia e ao desaparecimento de algumas partes do seu corpo, vão



continuar se amplificando, dando-lhes, em certos momentos, a impressão, real e concreta, de não mais ter
qualquer corpo.

Essa sensação, inédita para muitos de vocês, de não ter mais corpo, paradoxalmente, irão preenchê-los de
Paz e de Alegria.

Paralelamente às circunstâncias do seu mundo, a evolução da sua consciência irá ocorrer, eu diria, estritamente
ao contrário: quanto mais a ação dos Elementos se tornar tangível e eficiente (em níveis jamais vistos sobre a
Terra), menos eles irão se ativar, mais esta Fusão dos Elementos, em vocês, irá colocá-los em uma forma de

euforia e de Alegria, totalmente dissociada do que acontece em um plano físico como no seu corpo.
Isso irá permitir-lhes verificar, por vocês mesmos, a existência da consciência, independentemente de qualquer
corpo, independentemente de qualquer personalidade, e os fará encontrar a realidade essencial do que vocês
São, além da encarnação, e além dos seus mecanismos habituais, inscritos em meio à sua vida e à sua história.

***

É precisamente este período de adaptação que é para viver, que irá permitir-lhes, se vocês aceitarem, deixar-
se trabalhar pela Luz e deixar as Linhas Dimensionais novas (temporais e espaciais) estabelecer-se, em vocês,

com a maior facilidade e com certo sentido de interrogação referente ao seu humor, encontrando-se em total
contradição aparente com os Elementos ocorrendo nos espaços de vida onde vocês estão.

Isso corresponde, na totalidade, aos mecanismos pré-ascensionais, acontecendo na sua consciência como
sobre o seu mundo.

As Linhas temporais, presentes sobre a Terra, estão prestes a mudar.
A invalidação das Linhas de Predação, assim como o seu desaparecimento, torna possível a interpenetração

da Merkabah interdimensional da Terra, na sua nova Dimensão.
Não se surpreendam, portanto, tampouco, se no decorrer das suas meditações, como no decorrer do seu sono
e também, por vezes, no decorrer da sua vida normal, puderem se sobrepor partes de elementos nada tendo a

ver, nem com este mundo, nem com essas manifestações, nem com a sua consciência habitual.
Esses mecanismos estão operando, como vocês sabem disso, devido à sua ocupação de Ancoradores da

Luz, de Semeadores da Luz ou, ainda, de Libertadores da Terra.
Vocês estão em níveis Vibratórios da sua consciência que lhes permitem considerar esta sobreposição, sem

qualquer desalinho, exceto pelo fato de adequá-los a esses mecanismos de funcionamento da consciência que
tem sido, até agora, para muitos de vocês, totalmente excepcionais.

O excepcional irá assumir, então, o lugar do racional e da normalidade.
O excepcional irá se tornar, portanto, a sua nova normalidade, ao final dessas diferentes Passagens e no

final deste mês de novembro.

***

Eu os lembro, também, de que é possível recorrerem à Radiância e à Presença do Arcanjo URIEL que controla
especificamente esta Passagem e esta sobreposição do Momento Final.

Isso irá levá-los a viver, também nesses tempos especiais, sobre este mundo, a ter, agora, a consciência mais
ou menos instalada no seu novo Mundo, na sua nova esfera de vida ligada à sua Ascensão.

A qualidade Vibratória que vocês irão atingir e viver, vai, naturalmente, ter outras repercussões, talvez mais
importantes, em meio aos seus diversos ambientes.

A qualidade da sua Irradiação, assim como a qualidade da sua consciência, nesta forma de Transparência
(nova, para vocês), vai, evidentemente, induzir uma série de modificações de equilíbrio, não somente em

vocês, mas em meio ao conjunto das suas vidas, independentemente das suas atividades e
independentemente dos seus modos de funcionamento anteriores.

***

Lembrem-se de que os Elementos, naqueles momentos, serão de grande ajuda para vocês: quer seja a
natureza, quer sejam os minerais da Terra, quer seja a prática de alguns elementos de Yoga que lhes foram

comunicados por UM AMIGO (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).
Tudo isso vai contribuir para permitir-lhes fluidificar, cada vez mais (a fim de deixar totalmente a nova

consciência assumir) e, finalmente, dissolver, a antiga consciência e a antiga realidade.
Dessa maneira, o seu Choque da Humanidade, para vocês que receberam a Luz Vibral de uma maneira ou de

outra, será profundamente diferente do que será vivenciado por aqueles que não experimentaram qualquer
lado, nem qualquer faceta disso.

Isso acontece, e irá acontecer, da maneira mais tangível, para vocês.
Lembrem-se de que os momentos de Paz devem ser privilegiados e de que vocês irão chegar à conclusão, no

final de um tempo extremamente curto, de que vocês parecem ser o observador da sua própria vida, de que
vocês se colocam fora da pessoa, enquanto sendo esta consciência que dirige esta pessoa.



Mas vocês estarão, de algum modo, não mais somente deslocalizados, mas desidentificados desta pessoa,
enquanto vivendo a sua vida normal, até o momento desejado e desejável pela Luz, pela Terra e pela

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

***

O conjunto das modificações das circunstâncias da sua vida, como da vida, será, para vocês, a oportunidade
de aumentar, então, na Paz, na serenidade, na tranquilidade e na multidimensionalidade.

Os movimentos do humor, do mental, como das emoções, que podem ocorrer durante as Passagens de um
estado a outro, serão muito rapidamente regulados, a partir do momento em que vocês não derem qualquer
crédito ao que poderá expressar, naquele momento, o mental, ou ainda reações de humor ou emocionais.
O fato de se colocar em distância e de se soltar irá permitir-lhes melhor recolher as informações dos dois

estados de consciência simultâneos que são, no entanto, o de vocês.
Isso irá permitir-lhes, aí também, realizar um ajustamento, cada vez mais íntimo, com a Essência do seu ser,

um ajustamento cada vez mais específico com ao que vocês são chamados no momento da Liberação coletiva
da Terra.

Haverá, portanto, uma amostragem da sua destinação, uma amostragem do seu novo estado, durante este
período.

Estejam vigilantes para não participar, de maneira alguma, do que poderia ser contrário à estabilização da sua
consciência.

Eu quero dizer, assim, que muitos Irmãos e Irmãs que não tiveram a chance de viver os estados de vocês, irão
arriscar entrar em ressonâncias e em reações muito fortes, referentes à justaposição dessas duas linhas

Dimensionais.  
Lembrem-se de que jamais serão as palavras que irão ajudá-los a estabilizar alguém vivendo esse

desequilíbrio, mas, simplesmente, a sua Presença, assim como a sua Irradiação.

***

Se vocês tiverem em mente que, não somente, os Cavaleiros nada podem contra vocês, bem como que os
Elementos não podem alterar de nenhum modo o que vocês São, se vocês tiverem isso em mente, vocês irão
constatar, bem depressa, que a Paz irá ocorrer entre vocês e os Elementos, entre vocês e todos os elementos

penetrando em meio ao seu ambiente (quer sejam afetivos, profissionais ou outros).
A instalação da nova consciência, e o desaparecimento da antiga, expressa-se, naturalmente, por uma série de

mecanismos, visuais, sensoriais que interferem, ao mesmo tempo, no equilíbrio do corpo, no equilíbrio da
consciência coletiva, assim como na consciência individual.

Os mecanismos de resistência (que lhes foram descritos e que podem interagir, pela própria ação da Luz, em
sua fase de penetração final) podem se refletir pelo seu ressurgimento, não mais os referindo, a vocês (já que
o trabalho de depuração, na maioria dos casos, foi efetuado, durante esses anos em que vocês conseguiram
Vibrar a Luz e se tornar esta Luz), mas, muito mais, no nível daqueles que irão ver aparecer as suas próprias

sombras, o seu próprio desalinho, com a mesma lucidez que vocês veem isso, vocês mesmos.
Aqueles nos quais o trabalho da Luz foi realizado, há algum tempo, não terão que sofrer esses mecanismos de

eliminação, da iluminação das últimas sombras, que não lhes pertencem, mas que pertencem, eu diria, à
egrégora coletiva da Terra que está em fase de dissolução.

Isso pode levar a observar e a viver, às vezes, mecanismos brutais ou, em todo caso, intensos e rápidos.

***

Lembrem-se, naqueles momentos, também, de que se vocês tiverem a capacidade para permanecer no seu
estado de Paz, para permanecer na Vibração que vocês São, na Vibração da sua Presença, na Vibração do

Coração, ou na Vibração da Onda da Vida ou do Manto Azul da Graça, recorram ao que estiver presente,
naquele momento, e vocês irão constatar, por vocês mesmos, que o que estava presente dois minutos antes (e

vivenciado de maneira brutal, violenta ou rápida), extinguir-se-á sozinho.
Que isso se refira a uma circunstância, que isso se refira a um acontecimento, ou que se refira a um Irmão ou

uma Irmã.
Haverá, de alguns lados, aspectos que irão lhes parecer mágicos, porque a ação e a interação da Luz Vibral se

faz, eu lembro a vocês, pela Inteligência da Luz, pela Fluidez e pela Unidade.
Ou seja, não podem existir fases de resistência, fases de oposição.

Assim que uma oposição aparecer, ela será dissolvida, de algum modo, pela ação da Luz Vibral que vocês
irradiam e que vocês emitem, sem qualquer intenção da sua parte.

O simples fato de pensar em um Elemento irá ativar, em vocês, o Triângulo elementar correspondente ao
Elemento.

O simples fato de pensar no seu chakra do Coração irá mobilizar o chakra do Coração.



O simples fato de pensar na sua Onda da Vida (para aqueles que a vivem) irá reativar a Onda da Vida.
Dessa maneira, levar a sua consciência sob os pés, ou levar a sua consciência ao Coração, ou levar a sua

consciência ao Canal Mariano, irá propiciar um efeito cada vez mais rápido e cada vez mais imediato.

***

Vocês terão também a oportunidade de constatar que as Presenças que os acompanham não estarão mais
somente presentes, nos seus momentos Interiores, nos seus momentos de Alinhamento ou de meditação,
mas, sim, a partir do momento em que vocês ali pensarem, a Presença que lhes é familiar estará acessível

para vocês, instantaneamente, ao lado do seu Canal Mariano, no alto e à esquerda do seu corpo.
Vocês irão constatar também que, se vocês chegarem a pensar em um ser querido, que morreu há pouco

tempo, vocês irão sentir, da mesma forma, a sua Presença, instantaneamente, no alto e à direita do seu corpo.
Haverá então uma proximidade, a nada parecido, em relação ao que vocês já vivenciaram, e que irá reforçá-los

na certeza de mundos paralelos, de outras Dimensões, e de que a vida está situada por toda parte e não
somente deste lado do Véu onde vocês estão.

***

A multiplicação de experiências, assim como o sentido do seu imediatismo, irá consolidá-los (após os
primeiros desequilíbrios) no seu novo estado de consciência, em sua nova vida.

É assim que ocorre a Transmutação (ou ‘metamorfose final’) deste mundo.
Vocês serão cada vez menos concernidos pelas desordens aparentes deste mundo, pelo próprio fato da sua

imersão nessas novas esferas de consciência.
Se lhes for possível observar o que acontece no céu (de preferência, ao cair da tarde ou pela manhã antes do

nascer do Sol), vocês irão constatar que existem, em meio ao céu humano, modificações de cor extremamente
rápidas e extremamente intensas, refletindo, aí também, em meio ao seu céu, a justaposição do céu da nova

Dimensão e do céu da antiga Dimensão.
A Luz Branca irá aparecer sob forma de flashes extremamente potentes, nos seus Céus noturnos, mas por

vezes também nos seus Céus do dia.
Isso irá consolidá-los também no que vocês vivem.

Muitos mecanismos incomuns, ocorrendo no nível dos Elementos, são esperados, da mesma forma que
aqueles que acontecem, de maneira cada vez mais evidente, em qualquer lugar deste planeta.

Lembrem-se de que esses Elementos são, para vocês, Elementos agindo, em vocês, seja na sua estrutura
física como psicológica.

A ação dos Elementos visa então, ela também (e contribui, à sua maneira), o estabelecimento da nova Linha
Dimensional.

***

Se vocês estiverem atentos ao que acontece, em vocês (e isso não poderá ser de outro modo, devido à
intensidade das percepções Vibratórias, em particular no nível das Coroas Radiantes e, em especial, da
cabeça), o simples fato de focar a sua consciência, irá permitir-lhes sair dos elementos de surpresa, dos

elementos de humor alterado, dos elementos ligados a uma atividade mental ou emocional.
Se, ao invés de reagir ou de deixar os seus pensamentos assumir o controle, naquele momento, vocês
pensarem, por exemplo, no Arcanjo URIEL, ele estará, instantaneamente, presente ao lado de vocês.

Do mesmo modo, se vocês pensarem no seu chakra do Coração, sem qualquer vontade de fazer alguma
coisa, o Fogo do Coração ou a Vibração do Coração irá aparecer por si só, sem qualquer esforço.

Isso reflete, de maneira incontestável (e irá refletir cada vez mais), a realidade multidimensional que vocês têm
vivenciado, em alguns momentos.

Esses momentos irão aumentar, em duração, em intensidade e, como eu disse, em precisão e em nitidez.
Aí se situa o seu aprendizado pré-ascensional.

Aí se situa a sua aclimatação ao novo espaço de vida não confinado, não limitante, multidimensional.

***

E a conclusão da minha apresentação será esta: a partir do momento em que existir (em vocês, como ao redor
de vocês) a sensação de não mais estar Alinhado, a sensação de estar em um humor que não é feliz, a

sensação de ter que reagir a um elemento da sua vida, a sensação de ter que se confrontar com um Irmão ou
uma Irmã que está em algo diferente do que o que vocês vivem, isso não deve exigir a utilização dos meios
habituais da sua comunicação, mas deve, prioritariamente, levá-los a reconectar-se com o Coração, com os



pés, com o Canal Mariano ou com as Presenças multidimensionais.
Escolham um dos Elementos que estiver mais acessível a vocês e vocês verão, por vocês mesmos, o que

acontece, naquele momento, que estará além de qualquer expectativa.
Da mesma forma, se vocês sentirem, em meio a este corpo, anomalias (que isso seja, por exemplo, a

sensação de fadiga, a sensação de estar fora do corpo, ou qualquer outro desequilíbrio), recorram a um dos
Elementos.

Quer seja de maneira direta, quer seja pelos protocolos que lhes foram comunicados ou dados de novo por
SNOW (ndr: ver o “protocolo / Fusão dos Elementos” (3)).

Isso irá permitir-lhes constatar o efeito, muito mais rápido, de um dos Elementos, no seu problema atual.
Isso se refere tanto aos desequilíbrios do corpo, como aos desequilíbrios ambientais, como ao que pode

ocorrer na sua consciência.
Assim, vocês irão aprender (através dos quatro Elementos que representam, eu lembro vocês, também, as

suas quatro Linhagens) a manejar, de algum modo, a consciência, a fim de obter, diretamente (não através de
um pedido ou de uma ação, em meio à sua Dimensão), aí onde vocês estão, a ação multidimensional dos

Elementos na sua vida.
Dessa maneira (e os exemplos poderiam ser inumeráveis), frente a uma manifestação de raiva ou de Fogo,
naquele momento, pensem na Água e vocês irão constatar que o humor do tipo Fogo (em meio ao ambiente

como em meio a uma relação ou a várias pessoas) tornar-se-á profundamente abrandado, a partir do momento
em que vocês pensarem no seu elemento Fogo que irá se refletir, eu lembro vocês, pela percepção do

Elemento em questão, no nível de uma das partes da Coroa Radiante da cabeça.
Se vocês estiverem vivendo o apelo de um ou de vários Elementos, ou seja, exceto se forem vocês que o

chamarem, mas se ele se manifestar espontaneamente, vocês sabem que será preciso focalizar a atenção no
que faz este Elemento, em vocês.

Que isso seja a revelação da sua Linhagem, que isso seja uma manifestação corporal, ou ainda uma
manifestação sutil ou mística, ao redor de vocês ou em vocês, vocês irão aprender a notar, extremamente fácil

e rapidamente, ao que correspondem as ações dos Elementos, em vocês.
Isso irá lhes dar, aí também, um aprendizado extremamente importante do modo de viver os deslocamentos

multidimensionais e de explorar, além de qualquer prisão, o que é a sua consciência, o que ela pode
manifestar, o que ela pode criar e o que ela pode solucionar sozinha pela Inteligência da Luz, sem qualquer

vontade.
Naquele momento, vocês irão constatar que são os próprios Elementos que agem em vocês, a partir do

momento em que eles forem colocados em ressonância no nível da Coroa Radiante da cabeça e, portanto, do
corpo.

A ação elementar está então diretamente envolvida na resolução de tudo o que pode ocorrer, a vocês e em
vocês.

***

Os Elementos irão lhes permitir também explorar as Linhas Dimensionais novas, com uma maior facilidade,
pelo próprio fato dos Elementos os colocar, de imediato, na posição de observador, distanciando-os da

pessoa que vocês acreditavam ser, até agora.
Isso irá contribuir, para muitos de vocês (de uma maneira diferente que pela Onda da Vida), para estabelecê-

los em meio ao que vocês São, de toda a Eternidade.
Aqueles que realizarem, nesta ocasião, além da Última Presença, o Absoluto que eles São, não poderão mais
ser afetados, de maneira alguma, pelo que acontece em meio a este corpo, em meio a esses pensamentos,

como em meio às suas interações ambientais.  
Isso irá lhes dar a sensação de voltar, realmente, à sua Casa e ao que vocês São, na Verdade.

Só o mental (nos momentos em que vocês se afastarem) poderá colocar em dúvida o que é vivenciado.
Mas, gradualmente e à medida das suas experiências e da aproximação dos Elementos, essa vivência virá

substitui, sem qualquer dificuldade, a antiga experiência.

***

A sensação estranha de possuir várias identidades (que isso seja em ressonância com vidas passadas, ou
com as vidas que não se referem a este mundo) tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais fácil para viver e

será mostrado a vocês, independentemente de qualquer curiosidade e independentemente de qualquer
vontade de explorar as suas próprias vidas passadas ou a sua própria história.

Isso faz parte, precisamente, dos mecanismos da Liberação, pelos Elementos, que está em andamento.
Eu os convido, portanto, para estarem atentos, não tanto aos acontecimentos deste mundo, não tanto ao que

pode ocorrer em vocês, mas, sobretudo, ao que ocorre pela ação dos Elementos.
Os quatro Pilares, quer sejam os quatro Pilares da cabeça ligados às Cruzes Mutáveis (Aqui e Agora, Alfa e
Ômega), quer sejam os quatro Pilares do Coração, tornar-se-ão, para vocês, de algum modo, uma segunda

natureza, independente das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões, ou dos seus próprios



interesses.
Vocês irão constatar isso de maneira cada vez mais rápida e evidente.

***

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês e que, de certo modo, é complementar ao que lhes foi enunciado
e anunciado, nesses últimos dias.

Lembrem-se também de que a Luz será sempre muito mais Inteligente do que tudo o que vocês poderiam
imaginar ou supor.

Ela irá lhes dar, durante este mês, a oportunidade de verificar, se isso já não ocorreu, a Fluidez da Unidade, a
Lei de sincronia, a Lei de atração e, sobretudo, o que representa ser um Filho da Lei do Um, um Filho da Luz.

Eu lhes agradeço pela sua escuta.
Eu lhes agradeço pela sua compreensão.

Se houver, em vocês, e em relação ao que eu acabei de expressar, interrogações, então eu terei prazer de ali
levar elementos complementares, se isso for necessário.

***

Pergunta: quando três triângulos elementares da cabeça se manifestam ao mesmo tempo, convém
chamar o quarto?

As circunstâncias, minha Irmã, são profundamente diferentes.
Ou você se situa em um momento em que você decide chamar um dos Elementos.

Ou os Elementos chamam-na sozinhos.
Naquele momento, ou seja, nos instantes em que um dos Elementos ou três Elementos chamarem por você,

você não tem que trabalhar por si mesma em qualquer apelo suplementar ou complementar.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade, vivamos um instante de Comunhão, em meio à Luz Azul.
Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve.

Até logo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

1 – MARIA (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-a...

*

2 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – ‘Fusão dos Elementos' [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos...

***

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-1-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/protocolo-fusao-dos-elementos.html


Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5a21.html

http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-arti...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/article5a21.html
http://autresdimensions.info/pdf/SRI_AUROBINDO-2_novembre_2012-article5a21.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_UN_AMI...

~ VIVER A PAZ SUPREMA ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, recolhamo-nos na Paz e na Fluidez, durante alguns instantes.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu tenho para dizer-lhes, Irmãos e Irmãs, é, de qualquer forma, um complemento referente aos
Elementos e a tudo o que lhes foi explicado, durante esses dias.

Assim como vocês talvez apreenderam ou já vivenciaram, os Elementos, sejam quais forem a sua potência e o
seu aspecto visível, sobre este mundo, são, para vocês, uma oportunidade inestimável de fortalecer a sua Paz,
a sua Fluidez, a sua Unidade, a fim de colocá-los no espaço, eu diria, mais confortável e mais agradável do que

vocês São.
A ação dos Elementos, de algum modo, vai guiar a sua consciência e vai guiar, vocês viram isso, as suas

percepções, as suas sensações e os seu encontros.
Além do que foi nomeado esta “justaposição Dimensional”, mais do que nunca a ação dos Elementos é a

ativação, em vocês, do conjunto dos circuitos sutis da consciência (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de
02 de novembro de 2012) (1).

Isso vai levá-los a viver, de maneira cada vez mais profunda, a Paz e a Fluidez.
E eu acrescentaria, também, a intensidade da Vacuidade.

A intensidade da Vacuidade corresponde, de alguma forma, ao desaparecimento da consciência pessoal e da
consciência da sua personalidade.

É justamente este desaparecimento que pode causar problema para aqueles dos Irmãos e das Irmãs humanos
que não acordaram para a Vibração, mas que, para vocês, deve permitir-lhes aclimatar-se, cada vez mais

depressa, a esta Paz nova e aproximá-los, o máximo possível, da Morada da Paz Suprema.

***

A consciência é Vibração (eu repeti isso, há vários anos, com vocês).
Existe um estado onde a consciência não é mais Vibração: isso foi nomeado a a-consciência ou Absoluto,

ou Parabrahman.
O que se desenrola, durante este mês, é, para vocês, a oportunidade (se isso já não ocorreu) de entrever, e de

aproximá-los, de algum modo, do que não pode ser escrito ou expresso em palavras.
A Paz nova, e a Fluidez nova, vão colocá-los na situação daquele que não é mais uma pessoa, que não é mais
deste mundo (e que, no entanto, está sobre este mundo), vai colocá-los em uma Paz totalmente inédita, aonde
vocês irão, de alguma forma, ver agir em vocês, ver trabalhar em vocês, enquanto sabendo que não são vocês

que agem, e que não são vocês trabalham.

***

UM AMIGO - 02 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121102_-_UN_AMI.mp3
http://3.bp.blogspot.com/-wa8VsBvbtrA/UJjU1UJ9RrI/AAAAAAAAGu0/IfaOON4io7E/s1600/000UmAmigo02.11.2012.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


A sobreposição (como enunciou SRI AUROBINDO) referente às Linhas Dimensionais vai conferir, à sua
consciência, uma Paz a nenhuma outra igual.

Nesta Paz, encontrar-se-á tudo o que é necessário para a sua consciência, como também para este corpo
(para o que ele tem que viver, neste mundo, nesta época).

Este estado de Paz, esta Fluidez nova, possui, nela, tudo o que é necessário para viver de maneira apropriada,
este período.

Vocês irão notar, cada vez mais facilmente, que, independentemente do que ocorrer, a Paz nova coloca-os em
um estado onde não é mais necessário nem reagir, nem se impor, nem confrontar, enquanto estando

plenamente inscritos na presença do Si.
É vivendo esses aspectos da consciência que vai efetivamente, fornecer-lhes, de algum modo (se isso já não

ocorreu), as provas fundamentais da sua Natureza profunda, da sua Essência, e da sua Verdade Absoluta.
Muitos elementos (que podiam lhes parecer, até agora, ainda preponderantes no desenrolar da sua vida) vão

lhes parecer cada vez mais insignificantes, e cada vez mais em distanciamento da sua consciência, e dos seus
centros de interesse.

Isso, além das questões iniciais e preliminares possíveis, irá colocá-los nesta nova Paz.
A Paz que se instala é, para muitos de vocês, as primícias de Shantinilaya (ou Morada da Paz Suprema), ou,

ainda, a possibilidade de viver os Samadhi (ou Sat Chit Ananda) de maneira muito mais viva, muito mais
presente do que o que lhes foi possível, em sua própria escala de valor e de intensidade, viver e descobrir.

É nesses estados, não habituais, que se encontra, realmente, a totalidade do que lhes é útil para realizar o que
se desenrola.

Vocês irão verificar, por vocês mesmos, que absolutamente tudo já está presente, em vocês, que isso não era
uma palavra em vão, e vocês irão constatar, cada vez mais, que este mundo é uma Ilusão, e que vocês estão,

cada vez mais, na vida, tomando consciência desta Ilusão.

***

Isso não irá se desenvolver mais, de qualquer maneira, dos seus pensamentos, das suas ideias, ou dos seus
modos de ver as coisas, mas, muito mais, como uma Verdade, totalmente independente, justamente, do seu

modo de ver as coisas ou de vivê-las.
Esta Paz nova, esta Fluidez nova será acompanhada, para muitos de vocês, pelas manifestações Elementares

descritas pelo Bem Amado SRI AUROBINDO, mas também pelas manifestações das diferentes estruturas
Vibrais, que lhes são conhecidas ou que vocês têm experimentado há vários anos.

A simultaneidade da Vibração das três Lareiras, com a presença do Canal Mariano (e se for o caso, da Onda da
Vida), irá garantir, à sua consciência (como em tudo o que é vivenciado na sua vida), um novo modo, não

somente de ver, mas de Ser.
Nesta Paz se encontra, real e concretamente, todos os recursos necessários para viver o que vocês têm que

viver.
A partir das primeiras experiências em que o conjunto das estruturas Vibrais for se elevar, em vocês, a

consciência irá se modificar, cada vez mais facilmente.
Não haverá, de qualquer forma, mais necessidade de aclimatar-se (como é o caso na meditação ou no

Alinhamento) para mergulhar nesta Paz e nesta Fluidez.
Haverá (como foi dito, também, por SRI AUROBINDO) uma sensação de rapidez, tanto nas flutuações da

consciência, como na instalação desta Paz nova.
Vocês irão passar, cada vez mais fácil e rapidamente, ou da sua consciência habitual à ocultação de toda a

consciência, ou, ainda, da consciência ordinária à Supraconsciência, no espaço de um pensamento.
Isso irá ocorrer sem esforço.

Vocês irão colher os frutos desta Paz, desta Tranquilidade e desta Fluidez, de maneira cada vez mais flagrante,
quer seja na vida deste corpo, como na sua vida, como nos seus humores ou, até mesmo, no seu modo de

pensar, como nos seus próprios pensamentos.

***

Vocês irão notar também que além das estruturas Vibrais conhecidas de vocês (ou vivenciadas por vocês), a
Vibração celular, referente à totalidade do corpo, irá se tornar extrema.

Isso será vivenciado sem dificuldade e sem inconveniência, mas de modo, aí também, cada vez mais natural.
Assim que a Paz estiver presente (e isso, eu lembro vocês, de maneira cada vez mais evidente e rápida), ser-
lhes-á então possível constatar, cada vez mais evidentemente, que vocês nada são deste corpo e nada são

desta pessoa.
Isso irá pôr fim às últimas dúvidas e às últimas interrogações, referentes ao que vocês São (se essas

interrogações existirem, entretanto, ainda, em vocês).



O conjunto dessas circunstâncias (mesmo a Presença de URIEL e daqueles que, talvez, já se dirigiram a
vocês, chamando-os pelo seu primeiro nome) tornar-se-á cada vez mais intenso e cada vez mais evidente, não
mais somente pelo fato de sentir uma Presença, mas de começar novos modos de comunicação, ocorrendo
de maneira Interior e direta, dando-lhes, por impressão Vibratória, o que tem que exprimir a Consciência que

contatou vocês, ou que vocês contataram.

***

Os mecanismos (se eles se referirem a vocês) relacionados aos Duplos, sejam eles quais forem, irão se tornar
cada vez mais intensos e cada vez mais fáceis, não solicitando, da parte de vocês (nem de um lado, nem de

outro), o mínimo pedido, mas irão se estabelecer de maneira ainda mais evidente do que antes.
As estruturas Vibrais existentes nos estados multidimensionais (quer seja de Coração a Coração, ou de Campo
de consciência a Campo de consciência, na totalidade, ou ainda referentes às outras estruturas Vibrais: Onda

da Vida, KI-RIS-TI, integração das Passagens, ou ainda estruturas Elementares) serão os meios de colocar em
ressonância e de comunicação com as outras Dimensões, que estarão cada vez mais afinados, cada vez mais

perceptíveis, e cada vez mais claros.
Isso irá também contribuir para estabelecê-los e para mantê-los na Paz.

Para qualquer contato com os Mundos Unificados (quer seja através dos Elementos, quer seja através das
Estrelas, dos Anciãos ou dos Arcanjos, ou quer seja ainda com uma Consciência da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres), o resultado será sempre o mesmo: uma amplificação da Paz, uma
amplificação da Fluidez, e uma modificação considerável do seu modo de ver as coisas e de apreender as

coisas.

***

Muitos elementos que vocês se perguntaram (seja no nível da razão ou das interrogações, muito lógicas,
relacionadas ao desenrolar da Ascensão) irão aparecer para vocês, aí também, cada vez com mais evidência e

facilidade, mesmo se vocês nem sempre tiverem palavras para descrever o que vocês vivem.
Mas o efeito do que é vivenciado, não poderia ser mais evidente.

Tudo isso vai levá-los a aumentar na Paz, a aumentar na serenidade, e a manifestar uma Fluidez e uma
uniformidade de humor, a nada mais comparável.

O efeito da Luz, além das estruturas Vibrais, irá fazê-los encontrar, não somente a sua Dimensão original, mas
as suas qualidades intrínsecas originais, bem como os seus potenciais nomeados “espirituais” mais originais, e

que foram, de algum modo, ocultados pela consciência da personalidade.
O aparecimento desses novos potenciais, sejam eles quais forem, não deve levá-los ao seu uso imoderado,

mas apenas a considerar que isso faz parte dos seus modos habituais de manifestação, em meio aos Mundos
Unificados.

É como se uma criança, descobrindo que ela pode andar, passasse o seu tempo a observar sua marcha: o
interesse não é o potencial novo que irá se manifestar a vocês, no nível espiritual, mas, sim, o que irá decorrer,

aí também, espontaneamente, na sua vida, e no que é para viver, para vocês, durante esses tempos.

***

O elemento mais marcante não é tanto os potenciais espirituais novos, nem mesmo as manifestações da
consciência, mas (eu insisto nisso) é a qualidade da Paz, a qualidade da Tranquilidade, a intensidade da sua

própria Fluidez, obtida por tudo isso, que irá tornar os acontecimentos a viver como menos importantes e como
não tendo qualquer influência na própria personalidade.

A Paz é, então, o recurso e a testemunha do que se desenrola, durante este mês.
A intensidade Vibratória (tanto do Supramental, como da Onda da Vida, como do Manto Azul da Graça, ou ainda
dos Elementos) irá lhes parecer, nos primeiros momentos, como exagerada, ainda mais que as manifestações
ligadas à testemunha deste estado (e, em particular, o Canto da alma), irão se tornar a nada mais semelhante,

firmando a Aproximação de MARIA do seu Antakarana, no nível coletivo.
Tudo isso não visa outra coisa senão mantê-los nesta Morada da Paz que, eu espero, será cada vez mais bem

sucedido, permitindo-lhes desprender-se em relação a todas as suas Ilusões, a todas as suas crenças que
podem restar, a todos os seus apegos, e a todas as suas dificuldades podendo existir em meio à

personalidade (seja qual for a sua abertura).
A Paz e a Fluidez, novas, não representam somente uma forma de amplificação do que vocês já conheceram,
mas, sim, experiências e estados novos, aproximando-os sempre mais da sua Dimensão de origem, dos seus

potenciais ligados às Linhagens, ou ainda do seu potencial ligado à sua Linhagem estelar e à sua Origem
estelar.

***



Durante este período, não se surpreendam, tampouco, de estar cada vez mais em contato com os Mundos da
Luz e os seus habitantes, e isso, de todas as maneiras possíveis, além dos aspectos Vibrais, além da sua
própria consciência: muitas vezes, sob forma de sonhos, como acordados, ou por acessos (concretos e

diretos) às esferas de Luz que, anteriormente, eram reservados àqueles que viajavam no seu corpo de Estado
de Ser.

A sobreposição e a justaposição das Dimensões torna isso possível.
A testemunha é a Paz.

A testemunha é a Fluidez e esta Alegria nova que irá permitir-lhes crescer, sempre mais, na expansão das suas
áreas, na expansão da sua consciência, talvez até chegar ao desaparecimento, por si só, desta expansão, ou

seja, tornar-se Parabrahman ou Absoluto.
De qualquer modo, seja o que for que se manifestar a vocês (sem desejá-lo e sem querê-lo), a consequência

sempre será mais Paz, mais Amor e mais serenidade.
Mas não a paz, a serenidade e o amor que vocês vivenciaram até hoje, mas, realmente, em uma outra oitava,

em um outro potencial, e em uma outra manifestação.

***

O que está chegando é a Paz.
E lembrem-se também de que é necessário ter alguma forma de indulgência com aqueles dos nossos Irmãos

e Irmãs encarnados que ainda não têm a possibilidade de viver tudo isso.
Vocês são, aí também, de algum modo, os pioneiros deste acontecimento único que se desenrola na história

deste sistema solar.
A Paz é o seu único meio de viver (correta, inteira e totalmente) os mecanismos Ascensionais em andamento.

***

Eu terminarei simplesmente as minhas palavras por este conselho: para aqueles de vocês tendo vivenciado o
Si, para aqueles de vocês alcançando a Última ou Infinita Presença, assim como para aqueles que já são

Absoluto, o simples fato (além dos Elementos) de aplicar sucessivamente a sua consciência, inicialmente, em
um dos Elementos da cabeça (aquele está acoplado), começando por IM, IS, AL, OD, e, em seguida, levando
a consciência à zona dos pés, vocês terão a surpresa de constatar que o conjunto das Estruturas Vibrais põe-
se em movimento e permitem expandir a consciência, muito além do que tinha sido possível para vocês, até

agora.
Eu os lembro de que há também a possibilidade de amplificar a Onda da Vida quando ela atravessar vocês,

simplesmente não cruzando os tornozelos (como disse o Arcanjo ANAEL há vários meses (*)).
(*) (ndt: “Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentirem ou que irão sentir a Onda
da Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se

para cima cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então,
cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo.” ARCANJO ANAEL (08.06.2012)).

A junção do ALFA e do ÔMEGA (ilustrada, no nível do corpo, pela junção entre o Supramental vindo da cabeça,
passando pelo Coração e penetrando no Coração, e a Onda da Vida proveniente da Terra) irá permitir realizar

esta Fusão Final, levando a sua Consciência à Shantinilaya.
Façam a experiência.

Deixem a Paz nutri-los, deixem a Tranquilidade regá-los, a fim de que nunca mais vocês tenham sede.
Isso irá se expressar pela sensação de viver a Água da Vida, a Água do Alto, como nomeada pelo Arcanjo

URIEL.
A conjunção do Supramental, a conjunção da Radiação do Ultravioleta, assim como a Irradiação d’A FONTE
acoplada à Onda da Vida (ou ao Núcleo Cristalino da Terra), são destinadas a realizar, em vocês, esta Paz

Suprema.
Vocês nada têm que dirigir, simplesmente focalizar a sua Atenção e a sua Intenção, durante alguns segundos,

como eu disse. 
Não façam isso quando os Elementos os chamarem (quer sejam 1, 2 ou 3, ou os 4, a chamá-los), mas nos

momentos em que parecerem estar habitualmente o mais normal possível, ou seja, além das experiências da
consciência expandida, e além das experiências da Última Presença ou do Absoluto, estabelecido enquanto

além de todo estado.
Façam isso e vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos imediatos no seu humor, na sua própria

consciência.

***



Cultivar a Paz não é uma ascese, mas sim, simplesmente, deixar-se atravessar, sem resistir, cada vez mais,
pelo que está aí: não interferir ali, mas simplesmente estar lúcido e consciente, permitindo então a travessia

dessas Ondas particulares pelo conjunto do seu corpo, realizando, ao mesmo tempo, a Transparência, e
permitindo ao Coração Ascensional elevar-se, sem qualquer problema, propiciando-lhes então viver, cada vez

mais, o acesso à sua multidimensionalidade.
As minhas palavras, esta noite, param aí.

Se houver perguntas em vocês, em relação a isso que eu falei, então eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito de “potencial espiritual”?

Isso nos tomaria muito tempo para explicar o que são todos os potenciais espirituais.
Os potenciais espirituais é redescobrir a sua Multidimensionalidade.

É redescobrir o que está além deste mundo.
Isso não tem estritamente qualquer relação com os poderes deste mundo, sejam eles quais forem, mas, sim,

com o acesso à sua Memória da Eternidade, nada tendo a ver com a memória deste mundo.
Eu não falo de potenciais espirituais, como vocês poderiam nomeá-los habitualmente (seja a clarividência, os

flashes, a clariaudição, ou a clarisenciência), mas isso está muito além: isso propiciou penetrarem na intimidade
do seu Ser, além de todo o Véu, e além de tudo o que, até agora, mascarava a sua consciência.

Lembrando que o maior dos potenciais espirituais é, justamente, viver esta Paz Suprema, permanentemente.
E absolutamente não dar mostra de qualquer poder espiritual.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Permitam-me então, Irmãos e Irmãs, aqui presentes, fazê-los viver um momento de ressonância e de radiância,
com relação ao estabelecimento da conexão que eu acabei de transmitir para vocês.

Primeiramente, Atenção e Intenção focalizadas sobre IM e IS da cabeça.
Atenção e Intenção focalizadas nos Pontos AL e OD da cabeça, e logo depois, Atenção e Intenção da

consciência focalizadas sob a planta dos pés, e nada mais.
Eu começo agora.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, a Paz, o Amor e a Luz.

Até logo.

************

http://api.ning.com/files/VHhFCbVK0pEx8JdigEV96gqnjwYJxHquRdkPNeQfnM8*FUgI2UZsLYXsubOwAmOQ5LT2gWOh2ZIiRWM6PNNnu01iWdJkia2O/000Expansodaconscincia...protocoloazul.PNG


***

1 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-d...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebf03.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-2_novembre_2012-articlebf03...
02 de novembro de 2012

(Publicado em 02 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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 "E BIDI saúda vocês. Adeus.""E BIDI saúda vocês. Adeus."
Bem, Bidi está com vocês e eu os saúdo.
Vamos, portanto, abordar as nossas últimas trocas e conversas que terminam, se quiserem, pela minha
conclusão, concernente ao que nós realizamos.
Mas, por enquanto, eu os escuto.

Questão: ser uma consciência sem corpo, como um ponto no Universo é para o que se inclina?
A partir do instante em que você define um objetivo ou uma experiência passada, você não é mais o que você
É.
Você não tem que “inclinar-se para”, porque “inclinar-se para” é, já, colocar uma distância em relação à
experiência, ou em relação a um desejo, ou em relação a uma realidade.

É claro que existe, na consciência, a possibilidade de viver sem forma.
Mas a consciência, como você diz, continua aí: isso se chama a Infinita Presença ou Última Presença.
Mas não faça do que você viveu, há um tempo, um objetivo: criando um objetivo, você cria uma separação.

Apreenda, efetivamente, que só o ponto de vista da personalidade limita-o e confina-o e o faz considerar o que
foi vivido como um objetivo.
Enquanto você definir um objetivo (em relação a uma experiência, mesmo a mais importante), você não
está no Instante Presente e você não é o que você É.
Você deixou o controle ser assumido pela personalidade.

A partir do instante em que uma experiência aparece para a consciência (qualquer que seja essa consciência),
ela vai apropriar-se da experiência.
É por isso que Ser Absoluto põe fim a toda experiência.
O que não quer dizer que a experiência não seja mais possível, mas ela não tem mais lugar de ser, a partir do
instante em que você se tornou, realmente, o que você É, de toda Eternidade.
O olhar mudou, definitivamente.
Enquanto existe, na consciência, o sentimento de uma memória, de uma experiência (mesmo a mais
extraordinária que seja), você vive no passado.
Porque há um condicionamento que vem de suas próprias experiências e que vem alterar, realmente, a
possibilidade de Ser o que você É.

Nenhuma experiência resume-se a um passado ou a um futuro.
Mesmo a experiência da Unidade, ou a Consciência Turiya, não deve ser uma lembrança, mas deve tender a
tornar-se a Permanência que você É.
E depois, Turiya deve ser visto de outro ponto de vista, e isso é Absoluto.
Definir um objetivo, uma finalidade, relevará, sempre, da pessoa.
O que você É não é um objetivo.
O que você É não tem necessidade de ser descrito, nem colocado em imagem, nem rememorado.
Senão, isso não é o que você É.

Questão: você não intervirá mais, doravante, porque nós temos todos os elementos para poder
continuar a trabalhar ou porque nós chegamos ao tempo Final?
Porque limitar a essas duas proposições que fazem apenas confirmar que você procura uma resposta em
relação a um fim e nada mais?

Permita-me responder a sua questão quando de minha conclusão (e você apreenderá o sentido do por que eu
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vim e parti).

O intervalo de minha vinda sobrepôs-se a algo próximo, á Liberação da Terra.
Ou seja, justamente, à possibilidade de voltar a tornar-se o que vocês São e de não mais estar no
esquecimento, porque as condições eram propícias.
Mas esse não é o único objetivo ou a única indicação.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: pode-se escolher o Absoluto ou não?
Mas em que o Absoluto seria uma questão de escolha, uma vez que, eu repito, é o que você É?

Só o ponto de vista da personalidade pode girar em círculo, em relação a isso, e fazê-lo crer que há uma
escolha.
Essa não é uma escolha uma vez que é o que você sempre foi.
Só o apego à sua pessoa, só o apego ao que se desenrola e que o hipnotiza, impede-o de vê-lo.
Portanto, essa não é uma escolha, a não ser a escolha de vê-lo ou de não vê-lo, mas isso nada muda na
realidade do que É.

Enquanto a consciência é inscrita em uma pessoa, sem qualquer reminiscência do que você É, ela é tributária
de circunstâncias da pessoa, mesmo ao nível de uma busca de conhecimento de si, como espiritual.
É um erro, uma ilusão e uma trapaça.

Porque, dê-se conta: quaisquer que sejam suas idades, desde o tempo em que vocês procuram, o
que vocês encontraram?
A pessoa o fará sempre girar em círculo, fazendo-o crer que você vai em linha reta, mas não há que se
deslocar, nem em círculo, nem em linha reta.

O que você É, É, de toda a Eternidade.
Só a consciência da pessoa o faz crer que há uma escolha ou um objetivo.
Eu sempre disse que o Absoluto não podia, em caso algum, ser um objetivo.
Como é que o que você É poderia estar distante do que você É?
Só a pessoa crê nisso.
A dinâmica da consciência – lembrem-se – será sempre uma experiência, qualquer que seja a
experiência.
Ela se serve, aliás, disso: fazê-los crer que a experiência tomará, um dia, fim, para fazê-los, sempre, girar em
círculo.
O único modo de sair disso é lembrar-se do que vocês eram, antes de ser uma pessoa.
Lembrar-se de todas as pessoas que vocês foram, para nada serve.
Nada há a deslocar, exceto o olhar.
Quando vocês apreendem isso, serão Absoluto, sem qualquer dúvida possível, sem qualquer
interrogação, sem qualquer questionamento, na felicidade a mais Absoluta que seja.

Mas deem-se conta: a pessoa não pode, jamais, estar na felicidade.
Quaisquer que sejam os fazeres, buscados ou encontrados, isso não dura, jamais.
E vocês sabem disso.
E vocês persistem em procurar no campo do conhecido de sua consciência.

Questão: para que terá servido nossa passagem na encarnação?
Mas não há qualquer passagem na encarnação.
É a pessoa que crê nisso.
Enquanto você crê que está encarnado e, portanto, que, um dia, esse saco vai desaparecer (esse saco de
alimento), você se tornará saco de carne para as minhocas.
Quando você apreender isso, terá dado um grande passo para a imobilidade.

O princípio da evolução, da melhoria, não se mantém, uma vez que o Espírito é perfeito, de toda a
Eternidade.
A FONTE é perfeita, de toda a Eternidade, e o Absoluto não conhece o tempo.
Você se inscreve, deliberadamente, em algo que é falso, esperando que sua encarnação permita-lhe bonificar-
se de algo.
Mas o quê?
Como é que o que é perfeito poderia ser mais do que perfeito?
De seu ponto de vista, a encarnação serve para melhorá-lo.
De meu ponto de vista, a encarnação é uma trapaça.
Nós temos dito que as leis desse mundo, não são as leis dos Universos.
Por que vocês querem transpor o que sua consciência vive, aqui, alhures que não aqui?
O que vocês sabem disso?
Nada.



Só aquele que tem esse conhecimento considera que os conhecimentos desse mundo são apenas ignorância.
Quando você aceita isso descobre, realmente, o que você É.
É o olhar falsificado que o faz crer que há algo a melhorar.
É um ponto de vista.
Isso não é a Verdade.

Ou, se você prefere, é uma verdade (parcial ou relativa) que concerne apenas a um pequeno lado do que É a
Realidade.
Como é que, se esse mundo é ilusão, considerar que sua presença na ilusão possa modificar o que
quer que seja do que você É?
A única coisa que se modificará são as leis do carma e as leis da pessoa, mas, em caso algum, o que você É.

Agora, você é livre para crer nisso, para a Eternidade se quiser.
Defina seus objetivos.
Enquanto seu objetivo é uma bonificação ou uma melhoria, você não poderá, jamais, reencontrar o
que você É.
Enquanto você crê no carma, você estará submisso ao carma.
Tudo aquilo em que você crê realiza-se, mas nenhuma crença Realiza o que você É.

Questão: a a-consciência, no Absoluto, pode ser considerada como coletiva?
Não há nem coletividade, nem Unidade, nem individualidade.
Você procura definir o que não pode ser definido.
Você é prisioneiro de um teatro.
Você não pode perceber que está em um teatro enquanto não o tenha visto.
O problema desse teatro é que ele não termina, jamais.
Há um princípio.
Como se vocês estivessem subjugados, atraídos, por algo que se faz espelhar, mas que vocês não agarram,
jamais, e por boas razões.

Olhem sua vida: você melhoraram, talvez, a personalidade, suas percepções, suas concepções do
mundo, mas será que vocês saíram disso?
Jamais.
Aquele que saiu disso sabe onde está a Verdade.
Não sair disso, escapando, mas vendo, claramente, as coisas.

Enquanto há crenças, elas o congelam e bloqueiam-no em um movimento, linear ou circular, do qual
você não pode sair.
Aquele que crê que nada existe, após a morte desse saco, vai encontrar-se confrontado a outra realidade.
Nessa realidade, mais leve, há uma impressão de luz, de amor, de presença: mas isso, também, é um erro.

É por isso que Ser Absoluto, é deixar desparecer, por si mesmo, o conjunto de crenças e, sobretudo,
aquelas concernentes ao que vocês nomeiam o espiritual.
Vocês não têm qualquer meio (e não haverá jamais nenhum) que lhes dará acesso a um conhecimento além
dos Véus do astral, porque não existe qualquer conhecimento disso.
É apenas no momento em que o conjunto de conhecimentos (desse mundo, da energia, da espiritualidade)
desaparece, que você é, realmente, o que você É.
Não antes.

Questão: portanto as pessoas que em nada creem, nem durante a vida, nem depois da vida...
Mas isso nada muda.
Aquele que não crê no que ele não vê, será confrontado, quando o saco de alimento desaparecer, ao
que será dado a ver e a perceber, de acordo com os sentidos dele.
Aí também, há inúmeras ilusões.

O fato de crer ou de não crer, nada muda.
A distância entre aquele que crê no carma, e o Absoluto, como a distância entre aquele que em nada crê, e o
Absoluto, é exatamente a mesma.
Só aquele que em nada crê ou que é capaz de instalar-se no Instante Presente, é suscetível de encontrar o
que ele É.

Mas, eu repito, passar de uma consciência, qualquer que seja, a uma a-consciência é impossível.
Apenas a extinção da consciência é que pode fazê-lo.
Ora, a consciência observa-se, permanentemente.
O que quer que vocês observem: o mundo, sua pessoa, o cenário do teatro ou o teatro, vocês não saíram do
teatro.
É tão simples assim.

Quando há uma diligência ou uma busca espiritual, de imediato, há consideração de um objetivo ou de uma
finalidade: conceber um objetivo ou uma finalidade é o obstáculo o mais importante para o Absoluto.



É como o exemplo da cebola: vocês exploram uma camada da cebola.
Só as camadas adjacentes são cognoscíveis.
Mas conhecer uma camada da cebola e as camadas adjacentes não bastará, jamais, para ser uma cebola.
Aquele que está instalado em uma camada, e que se define nessa camada, não pode, de modo algum,
ver a globalidade.
A consciência sempre foi definida, na sociedade como na espiritualidade, ou como um motor ou como um
elemento de ação o mais importante em toda busca (moral, social ou espiritual).
Mas não pode haver busca.
Só o ponto de vista da consciência os faz crer nisso, congelando-os em uma identidade, em uma sucessão de
identidades e no engano de algo a melhorar.

Questão: há pouco você deu a entender que haveria uma persistência de um mundo astral para as
almas falecidas. Ora, eu acreditei compreender que o plano astral estaria dissolvido.
Eu nada dei a entender.
É você que supõe.
Eu falo de condições comuns, habituais.
Quando o saco de alimento torna-se um saco de carne, o que acontece para a consciência?
O que eu disse não se inscreve em qualquer perspectiva de modificação, mesmo se ela exista.
Mas vocês compreenderão muito melhor quando eu exprimir, no final, o sentido e a conclusão de minhas
intervenções.

Eu posso, já, dar-lhes um exemplo disso, através do que lhes é conhecido: existem, em todos os
povos, livros de acompanhamento, para aqueles que passam ao outro lado.
Ainda é preciso conhecê-los.
É por isso que a leitura deles era feita, tradicionalmente, para aqueles que partiam, permitindo a eles enfrentar
outra camada da cebola.
Daí vocês deduzem, já, em parte, minha conclusão.
Mas eu voltarei a isso depois.

Questão: os livros que nos falam da vida após a morte, portanto, para nada servem?
Mas a vida após a morte não é a Vida.
É outro confinamento que existia.
Isso, parecia-me que a maior parte dos Anciões havia explicado.
Se vocês fazem do após vida a Verdadeira Vida, vocês estão, novamente, em uma crença, que é
oriunda ou de suas próprias experiências de sobrevida ou, justamente, daquilo sobre o que vocês
são documentados.
E aí, inscreve-se, à perfeição, esse porque eu intervi.

Deem-se conta: vocês substituíram as religiões (pela abertura que se produziu, há mais de um século) pela
crença em uma sobrevivência, com inumeráveis testemunhos e inumeráveis documentos.
Mas quem lhes prova que é verdade?
Quem lhes diz a Verdade?
É claro que existe um mundo mais leve, menos denso, menos pesado, com regras, com luzes.
Mas isso é profundamente delimitado e, eu diria, mesmo, condicionado por suas crenças, aqui mesmo.
E é efetivamente por isso que é preciso liberar-se de todas as crenças.

Mas atenção, eu jamais pedi para crerem em mim.
Vocês estariam no erro.
Mas, em contrapartida, o que eu disse (quer vocês tenham lido ou escutado), é que isso, para vocês,
representa uma chance ou uma infelicidade, nada mudará.
Quer dizer que, no momento vindo, quer vocês tenham compreendido, quer vocês tenham aceitado a
possibilidade de que isso seja a estrita Verdade, ou que vocês nada compreenderam do que eu disse, do que
leram, tudo isso permanecerá gravado, em vocês, no momento vindo.
Toda a diferença está aí.

E é minha conclusão: aquele que deixa esse mundo será confrontado, é claro, a uma nova realidade.
Aquele que refuta essa nova realidade, como sendo outra camada da cebola e não uma finalidade verificará,
por ele mesmo, o que ele É.
Mas aquele que não tem a mesma ocasião, em sua consciência, de pôr em dúvida o que é visto, o que é
percebido, será tributário do que é visto e do que é percebido.
Portanto, quer vocês tenham me compreendido ou rejeitado, não tem qualquer espécie de importância.

Alguns, entre vocês, tornaram-se, de imediato, Absoluto.
Outros se erigem em oposição, pela razão e pelas crenças.
Pouco importa.
Vocês verão, efetivamente, no momento vindo.
Eu os lembro de que vocês, estritamente, nada levam quando esse saco de alimento desaparece.
Só a consciência crê levar-se, a ela mesma, com suas lembranças.
Mas então, explique-me porque vocês não têm a lembrança do conjunto de suas vidas passadas?



Por que é que isso desaparece?
Então, fazem-nos crer que é preciso ser espiritual e que a memória das vidas passadas vai voltar.
Onde está a continuidade?
Se não é através da lei de ação/reação, que permitiu o confinamento desse mundo?
Tudo isso não é verdade, exceto quando vocês creem nisso.
Nossas conversas jamais foram a ocasião de fazê-los aderir ao que quer que fosse, mas simplesmente, mas
para aqueles que não perceberam o que eles São, no momento vindo, o simples fato de ter, na consciência, a
lembrança dessas palavras, permitirá a vocês, naquele momento, não serem enganados por suas crenças e
suposições.

Lembrem-se: a consciência da pessoa é separada e dividida, ela é tributária de uma história.
A consciência do Si (ou a Unidade ou um dos Samadhi) põe-nos em face da persistência de uma forma, e da
vivência de que não existe separação entre todas as formas e todas as consciências.
Certamente, é muito mais sedutor e agradável que esse saco esteja na alegria, mas isso nada mudará no
destino do saco.
E eu falo do saco de alimento, como do saco mental.

Em contrapartida, ter ouvido algo que vocês perceberam, vocês mesmos, aí, é fácil.
Ou, então, o que lhes é oposto, interiormente, pela impossibilidade de vivê-lo, colocá-los-á, justamente, em
face dessa possibilidade, muito mais facilmente, no momento vindo.
Portanto, não é um problema de crença, mas, bem mais, de impregnação de camadas periféricas da
consciência.
Eu havia explicado tudo isso em relação à ação de minha voz no chacra laríngeo.

Questão: o desaparecimento do astral pode ajudar a dissolver essas crençase fazer de forma a que
não haja outras que se grave?
As crenças não vêm do astral: elas vêm do mental.
Estruturar uma ideia, estruturar um pensamento (adaptado a esse mundo, que fornece sentido a esse mundo),
tem todas as razões de realizar-se.
O desaparecimento dessas egrégoras foi-lhes explicado.
O astral é ligado à visão.
É por isso que eu tomei o exemplo do teatro.

A partir do instante em que vocês não são mais sujeitos à visão (aquela desse mundo, como aquela do outro
lado, ao nível astral), então, vocês estão Livres.
Não antes.
Porque a visão física, a visão astral, mesmo a visão etérea, remete-os à distinção de formas.
A verdadeira visão (aquela que eu chamei "o ponto de vista") é totalmente diferente.
Ela não é um "ver" no sentido que vocês concebem, no sentido que vocês realizam.
Esse "ver" é independente do olhar, é independente dos olhos e, portanto, independente da
consciência ou dos órgãos dos sentidos que, eu os lembro, não existem mais do outro lado.
E, no entanto, aqueles que estão do outro lado veem, sem olhos.
O que é que vê?
Coloquem-se a questão.

Questão: A consciência, no Absoluto, está, portanto, por toda a parte em lugar algum e ilimitada?
Sim.
Mas não se esqueça de que dizer "por toda parte, e em lugar algum" é, já, localizar-se.
Isso traduz a visão de seu cérebro porque, para o cérebro, é preciso estar em algum lugar, localizado no
espaço e no tempo.
È, aliás, uma das características da consciência, quaisquer que sejam esses tempos, quaisquer que sejam
esses espaços.

O Absoluto não é concernido nem pelo tempo, nem pelo espaço.
Portanto, ele não está em lugar algum, nem por toda a parte.
Eu diria melhor: in-delimitado ou indefinido porque, se você propõe que é ilimitado, já, você concebe que há um
limite possível (possivelmente, um limite) e isso o remete, ao seu modo de apreender, com sua consciência, as
coisas.

Lembrem-se do que eu repeti, sem parar: aquele que é Absoluto, sabe disso.
É uma evidência.
Para aquele que está envelopado em sua camada de cebola ou que está subjugado pelo espetáculo,
para ele, isso não existe.
Mas, obviamente, se isso existisse, não haveria mais questão, mais espetáculo, mais espectador e mais teatro.
É o exercício da consciência, da própria consciência, que é responsável pela limitação.
Portanto, apor o termo "ilimitado" não basta.
O infinito apenas pode ser concebido através da noção de limite, em relação a uma noção de finito.
O termo exato, na consciência (que vai perturbá-lo, no máximo), é o indefinido ou, se você prefere, o não
delimitado, que não é o ilimitado: não se define o Absoluto pelo contrário.



Questão: para que servem todos os protocolos que nós fazemos?
Para ocupar a consciência, para fazê-la dirigir-se, justamente, a algo que é menos limitado, para viver o Si, para
aproximar-se da Infinita Presença, para viver e amplificar o que é tolerável, nesse momento.

Mas o Absoluto não é concernido por isso.
Simplesmente, existem estratos da consciência mais acessíveis (se posso dizê-lo), mesmo se não haja
passagem para o Absoluto.
É o caso daquele que não é mais subjugado pela cena do teatro, que se apercebe de que há um espectador,
que é o observador, e que por trás (mas não é a palavra exata) do observador, há outra coisa, é o que você É.

Ser o que você É de nada depende.
Nem de uma evolução, nem de um protocolo, nem de um pensamento, nem de uma ideia, nem mesmo de um
corpo, nem mesmo de um mundo.
É aqui que é a Morada de Paz Suprema.
Qual questão pode aparecer para aquele que está imerso nesse Contentamento?
Nenhuma.
A vida continua, normalmente, a pessoa ocupa-se do que há a fazer, mas você não é essa pessoa.
Aquele que é Absoluto sabe e vive-o.

Questão: existe uma reciclagem de consciência para que elas possam tornar-se Absolutas?
Mas nenhuma reciclagem de consciência pode fazê-lo tornar-se Absoluto.
É impossível.
Nada há a reciclar.
Nada há a transformar.
Nada há a mudar: há apenas que mudar de ponto de vista.

Esqueça-se de você mesmo.
Tome consciência, primeiro, do observador, do Si e depois, após, abandone o observador e o Si.
E você estará ainda aí, sem esse corpo, sem essa consciência, sem essa vida e sem esse mundo.
Aí está a Morada de Paz Suprema.

O problema, é que vocês analisam minhas palavras, é claro, com a consciência.
Mas lembrem-se de que minhas palavras (mesmo se elas os põem na reação, mesmo se elas os põem na
cólera ou na incompreensão), essas palavras e a Vibração delas voltarão a sair, no momento vindo, para sua
consciência.

Eu já disse, mesmo, que quanto menos vocês compreendem, mais vocês ganham tempo, e mais vocês se
arranjam, mesmo sem sabê-lo, para deixar a a-consciência aflorar.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Então, BIDI pode apenas repetir-lhes sua conclusão que ele já deu: não se coloquem a questão de saber se o
que eu disse é verdadeiro ou falso porque, em caso, algum isso concerne à sua consciência.

Lembrem-se de que, estritamente, nada há a compreender e de que quanto menos vocês
compreendem, mais a consciência afrouxa-se.
E quanto mais a consciência afrouxa-se, mas há a faculdade de fazer aparecer o observador e, sobretudo, viver
quem se tem atrás do observador: o que vocês São, sem forma, sem atribuição, sem objetivo, sem finalidade,
mas a Morada de Paz Suprema.

O que vocês querem ser mais, ao mesmo tempo sabendo que vocês podem ser qualquer forma em qualquer
consciência que seja, em qualquer mundo que seja, exceto aí onde vocês Estão?
Mantenha simplesmente em sua consciência (se vocês não são Absoluto), que em definitivo, vocês o São.
Não aportem a isso o peso de qualquer crença ou de qualquer certeza, e vocês verão, por si mesmos que, a
um dado momento, ao fim desse saco, isso voltará a vocês.

Olhem, sobretudo, nos países ocidentais: o único modo que vocês tinham, era de seguir regras, leis ou
crenças, espirituais ou sociais.
Falavam-lhes, então, de paraíso, de inferno e, portanto, de uma continuação da consciência: é exatamente o
que acontece.

Mas será que a continuação da consciência é suficiente?
Será que vocês se contentam com isso?
Em definitivo, qual é o objetivo da consciência?
Ela tem uma finalidade?
Ela tem uma origem e um fim?



Exceto indo verificá-lo por vocês mesmos, vocês não têm qualquer meio de sabê-lo.
Vocês podem apenas crer nisso, supor ou comparar ao que vocês vivem, em consciência, no mundo no qual
vocês estão.

Ora, nenhum elemento desse mundo, nenhum elemento de suas intuições, nenhum elemento de suas
percepções ou de suas Vibrações, permitir-lhes-á Ser Absoluto.

Ora, é o que vocês São, desde sempre, antes mesmo que a consciência existisse.

Não se coloquem a questão de elucidar o que eu lhes disse porquê: ou vocês o vivem, ou vocês não o vivem.
Simplesmente: como a consciência é ligada à memória (qualquer que seja, quer seja a experiência em sua
vida, aqui, ou outra memória que vocês nomeiam akáshika, pouco importa), no momento vindo, isso voltará a
vocês.

Mas, enquanto não existia testemunho que lhes coloca a questão do Absoluto, ou que afirma o Absoluto, em
que isso lhes concernia?
Exceto em algumas tradições, algumas faixas de alguns movimentos e alguns seres que ali tiveram acesso, o
que resta?

Os testemunhos do Absoluto, por aqueles que o são (porque o olhar mudou, o ponto de vista mudou), não
estão aí para provar-lhes o que quer que seja, nem demonstrar-lhes o que quer que seja.
Mas simplesmente para deixar o traço que eu lhes expliquei.
Esse traço basta-se por si mesmo porque, a um dado momento, a consciência (em face do novo, em face de
uma mudança de quadro ou de limite) colocar-se-á a questão do in-delimitado, do indefinido.
Simplesmente, porque essas palavras foram pronunciadas.

Aí estão, portanto, o sentido e o objetivo de nossas conversas.
Jamais foi o de alimentar o mental.
“O princípio da investigação e da refutação (que eu lhes dei, no início) simplesmente permitiu-lhes perceber,
concretamente, verificar por si mesmo e pela mente, o que é efêmero e o que concerne à integralidade
deste mundo.”
É isso que é importante.
É isso que voltará, no momento vindo.
É por isso, também, que eu insisti no fato de jamais considerar o Absoluto como um objetivo ou uma finalidade:
o que ele não é.

São, portanto (de algum modo), contradefinições que, pelo absurdo, farão, em um primeiro tempo, na
encarnação, derrapar, de algum modo, o mental e, do outro lado (quando o saco não estiver mais),
desencadear o estímulo necessário da consciência.

Então Bidi vai saudá-los.
Eu diria, do meu ponto de vista:...
(ndr: seguem-se aproximadamente dois minutos de silêncio).
E Bidi saúda-os.
Adeus.

Mensagem do Venerável BIDI no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1682
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***

Tradução para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1682


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam nossa Presença comum.

Vivamos um instante e um tempo de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O contexto da minha intervenção deste dia refere-se às respostas aos seus questionamentos,
questionamentos relativos aos mecanismos, espirituais e sutis, desenrolando-se nesse tempo.

Dessa maneira, então, eu escuto com prazer o que vocês têm a me perguntar.
A minha resposta não poderá ser, em nenhum caso, do tipo pessoal, mas concernindo a todos vocês, nos

processos Ascensionais, em andamento, atualmente.

***

Pergunta: diz-se que, quando estamos no Absoluto, estamos na a-consciência e que ao mesmo tempo
vivemos Shantinilaya. Como esses dois aspectos podem se articular?

Shantinilaya é a própria expressão da a-consciência.
Shantinilaya faz perder toda noção espacial, temporal, Dimensional, de deslocalização ou de localização da

Consciência.
Shantinilaya é, portanto, a expressão ou, de preferência, a manifestação (além de toda expressão e de toda

manifestação) do Parabrahman.
O Absoluto se manifesta então como sendo a quintessência, o suporte e a Eternidade do que nós Somos,

todos nós.
A a-consciência é, justamente, a não manifestação e a não expressão.

Assim, então, se Shantinilaya é a expressão e a manifestação do Absoluto, isso apenas faz traduzir o que é o
mais assimilável para a própria a-consciência, quando ela está consciente dela mesma.

A a-consciência é um estado de Beatitude a nada igual e que não pode ser confundido com outra coisa.
Isso não é, somente, uma forma de expressão (de manifestação), mas é, muito mais, eu diria, a própria

substância do Éter Absoluto que vocês São.
Não há, portanto, contradição.

Somente aquele que se coloca na Consciência pode ver a a-consciência como a negação da própria
Consciência.

 A a-consciência é anterior à primeira manifestação de consciência.
Ela compreende e inclui o conjunto das manifestações (passadas, presentes, futuras) possíveis, de todas as

formas, e as manifestações de Consciência, em todas as Dimensões, em todo espaço e em todo tempo.
Shantinilaya é dada a ver e a perceber pela própria consciência da a-consciência.

Aquele que é a-consciência (estando inscrito em uma forma) possui uma consciência corporal, uma
consciência limitada e uma Consciência Ilimitada.
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A consciência (limitada, Ilimitada, corporal) está inscrita em meio à a-consciência, o que não é o caso da
consciência que se percebe enquanto consciência e que não pode, de nenhuma forma, considerar o que é a-

consciência.
É preciso ali estar, é preciso ali se colocar, para vivê-lo.

É nesse sentido que não existe qualquer definição, qualquer possibilidade de exprimir, em palavras (ou através
da consciência), o que é a a-consciência.

Aquele que está inscrito em meio à própria consciência (qualquer que seja) não pode representar, de maneira
alguma, o que é o Parabrahman (ou Absoluto), ainda nomeado a a-consciência.

A consciência não pode conceber (no seu aspecto limitado como Ilimitado) senão a existência de uma
consciência, senão a manifestação de uma consciência.

É justamente a cessação da própria consciência (identificada a uma forma, a uma Dimensão, a um Universo, a
uma Linhagem ou a uma Origem) que permite, justamente, estabelecer o que nós Somos, todos nós, no

final: Shantinilaya, Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não tem que ser considerada como uma definição, como uma localização ou, até

mesmo, como um estado.
Shantinilaya é o suporte de todos os estados, mas não é um estado.

***

Pergunta: os elementos são dados para aumentar os sentires Vibratórios do corpo, enquanto nos incitam a
soltar tudo o que é sentir Vibratório. Por que esse paradoxo?

Bem amado, isso é muito simples: o princípio da Investigação e da Refutação foi conduzido, naturalmente,
desde a consciência ordinária, cujo objetivo é fazer (de algum modo) dissociar esta consciência ordinária (fazê-

la explodir e ser pulverizada), pelo seu próprio absurdo.
Como foi dito a vocês, em várias ocasiões (e, em particular, por UM AMIGO), a Consciência é Vibração.

Elevar a Vibração, eleva a Consciência.
A renúncia a isso é, portanto, a renúncia ao Si, ocorrendo, na maioria das vezes, na fase que eu qualificaria de

final (ou última), permitindo, aí também, pela Refutação, questionar o próprio processo da consciência.
É o questionamento da própria consciência (o que a consciência chama de nada) que é, justamente, a

Revelação do Absoluto.
Não pode existir Revelação do Absoluto (que sempre esteve aí) enquanto existir a mínima manifestação da

consciência: é um ou outro.
O conjunto dos processos que foram descritos para vocês (que isso seja a Investigação e a Refutação, que
isso seja a subida Vibratória através da ignição das diferentes Coroas ou Lareiras do Coração ou do corpo)
corresponde, aí também, a uma expansão da Consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (1) e, em

particular, as intervenções de BIDI (2) na coluna “mensagens a ler”).
Esta expansão pode ir muito longe, mas ela será, sempre, o reflexo da consciência expandida.

A a-consciência (ou Absoluto) não se importa com essas expansões de consciência, mas é o próprio suporte
dessas expansões de consciência.

Você não pode Ser um e outro: é um ou outro.
Por outro lado, aquele que está estabelecido em meio à sua Infinita Presença, ou que vive o Absoluto, não tem
mais qualquer dúvida quanto ao que é a Consciência porque ele a vê, de algum modo, envolvendo-o em todos

os seus aspectos e, até mesmo, em sua própria negação.
Isso é possível, unicamente, tendo mudado (como lhes dizia BIDI) de ponto de vista.

Essa mudança de ponto de vista, tal como lhes foi expressa, é, certamente, o elemento mais complicado a
viver.

Porque mudar de ponto de vista (ou mudar de olhar) não ocorre a partir da consciência, mas, justamente,
extraindo-se de toda manifestação, como de toda forma da própria consciência.

O que parece como um paradoxo (ou um antagonismo), para a consciência ordinária, não o será mais a partir
do momento em que você ultrapassar a Infinita Presença para estabelecer-se no que você É, de toda

Eternidade.
A oposição aparente apenas se mantém, justamente, porque o ponto de vista não mudou.

Este ponto de vista faz com que vocês sejam tributários de uma forma, de um espaço-tempo e de uma
determinada Dimensão.

Se este ponto de vista desaparecer, se este corpo desaparecer, se esta Consciência desaparecer, o que
resta?

O que você sempre Foi e o que você sempre Será.
Só o jogo da projeção da consciência faz considerar Dimensão, tempo, densidade temporal e densidade

espacial, profundamente diferentes, conforme a experiência da própria consciência.
O Absoluto não é, nem uma experiência, nem uma consciência, nem um estado.

O que parece como nada (ainda uma vez, para a consciência, mesmo a mais estendida) não é, na realidade,



senão a plenitude da Luz.
Vocês não podem permanecer tributários de uma consciência, qualquer que seja, e ser Absoluto.

Aquele que é Absoluto não é mais tributário de uma consciência, qualquer que seja, e, sobretudo, sabe disso
intimamente, qualquer que seja a expressão da sua consciência (mesmo aquela do efêmero como aquela da

Eternidade).
Não faz, para ele, qualquer diferença em relação ao que ele É, que não é, de forma alguma, referido por uma

manifestação (ou por outra) da sua própria consciência.
Somente o desaparecimento da consciência, do tempo, do espaço e da forma, os faz realizar o que vocês

São, de toda Eternidade.
A Consciência jamais poderá apreender-se, apropriar-se ou viver a a-consciência.

É justamente a cessação da ideia de ser uma consciência (limitada ou Ilimitada) que faz aparecer o que você É,
de toda Eternidade.

A Vibração é a manifestação da consciência.
A cessação da Vibração (ou a diluição, ou a Dissolução, em meio à Vibração, o que dá no mesmo) coloca-o,

naquele momento, no Absoluto que você É.
Não antes.

***

Pergunta: seria conveniente então colocar-se no ponto ER do peito, até a Dissolução?

A melhor maneira de manifestar a Infinita Presença (que, por algum lado, pode ser considerada, mesmo se
isso não for verdadeiro, como um pré-requisito ao Absoluto) e, efetivamente, o que parece como mais simples:
passar pela Vibração a mais intensa (que isso seja em meio ao Fogo do Coração, à ação da Onda da Vida, ou,

ainda, à ação do Supramental) para aproximar-se deste Último da consciência ou desta Infinita Presença.
Entretanto (e como isso lhes foi falado por alguns Anciãos e algumas Estrelas), é perfeitamente possível
passar, de algum modo (o que, no entanto, não é uma Passagem), da consciência limitada (e confinada e

confinante) para uma consciência que não é mais uma consciência.
Ou seja, realizar o que vocês São, de toda Eternidade, a partir do momento em que não houver mais

possibilidade de ação, em meio a um corpo, em meio a uma pessoa ou, ainda, em meio a uma consciência.
O que você É é, portanto, o que está atrás do observador.

Você não pode perceber a Ilusão disso enquanto você mesmo ali estiver inscrito.
Como lhes dizia BIDI, apenas saindo do teatro é que vocês se dão conta da existência e da ilusão do teatro.

Não antes.
A ocultação da consciência (nas suas diferentes manifestações ou Presenças) é, muito exatamente e muito
precisamente, o que permite estabelecer-se no que você É, além de toda consciência, qualquer que seja.

Enquanto você for tributário de uma ou de outra das formas da consciência, você não pode ser Liberado, na
totalidade, porque, em última análise, você é tributário desta própria consciência.

Ora, nada desta consciência representa, ou traduz, o que você É.
Existe, entretanto (assim como nós os fizemos viver, de maneira pedagógica), uma espécie de gradação da

consciência que adquire, de algum modo, novas camadas que põem fim aos Véus.
O fim desses Véus permite penetrar os espaços da Consciência Unificada e Multidimensional, nomeado

Estado de Ser.
Mas, mesmo este Estado de Ser é em função (é tributário) de uma consciência ampliada e de uma forma,

mesmo se ela não for mais limitada e exclusiva, como vocês a vivem em meio a este mundo.
Mas nada de tudo isso representa, de qualquer maneira, a Finalidade Última.

Esta Finalidade Última é, justamente, sair de toda finalidade.
A consciência desempenha o que ela tem que desempenhar, em função das suas limitações ou em função do

seu Ilimitado.
Mas, nem uma nem outra jamais irá permitir-lhes ser o que vocês São, na Eternidade.

Apenas na Renúncia Final, nomeada Crucificação, é que pode ali haver Renascimento.
Eu os lembro de que o CRISTO dizia: “ninguém pode me conhecer se não renascer de novo”.

Este Renascimento nada tem a ver com o renascimento ligado a uma outra vida.
Ele bem exprimia Renascer em meio à mesma Vida.

Morrer para si, como morrer para o Si, como morrer para o mundo, é a única possibilidade de ser Absoluto.
Naturalmente, a consciência egotista vai chamar isso de “nada”.

A consciência egotista vai chamar isso de “impossibilidade”.
É, justamente, porque isso é impossível para ela, porque ela não pode realizá-lo, nem mesmo se aproximar

disso.



***

Pergunta: há diferença entre o observador e a consciência?

O observador é uma forma de consciência.
Em relação ao que é observado (que representava, portanto, a consciência limitada da própria personalidade),

o observador toma consciência dos modos de conduta da consciência pessoal.
O observador tem uma visão (ou um ponto de vista) que é necessariamente mais ampla do que aquela da

pessoa.
Isso foi expresso, aí também, e ainda uma vez, por BIDI.

Ou vocês atuam no espetáculo, e a sua visão apenas pode se referir ao espetáculo.
Ou vocês são aquele que olha o espetáculo e a sua visão está muito mais ampliada do que a pessoa que

vocês eram alguns instantes atrás.
Sair dessas observações põe fim à própria consciência.

É apenas quando a Consciência termina que há, de algum modo, um englobamento, de alguma maneira, de
todas as potencialidades da consciência, de todas as manifestações possíveis (passadas e a advir) da própria

consciência.
O observador é, portanto, a consciência expandida: é o Si.

O próprio Si deve ser transcendido pelo seu próprio desaparecimento, ou seja, pelo desaparecimento da
consciência expandida.

Este desaparecimento (considerado, pela consciência pessoal, como para o observador, com um fim) não é,
na realidade, absolutamente um fim, mas, sim, a realidade, absoluta e total, do que vocês São.

Somente a Consciência crê e pensa e experimenta que ela está limitada a um ponto de vista, que esse ponto
de vista seja o mais estreito ou o mais amplo possível.

Mas nenhum desses pontos de vista irá lhes dar acesso ao que vocês São, na Verdade e na finalidade.

***

Pergunta: além da Refutação, qual é o meio mais fácil de se esquecer de si mesmo?

Paradoxalmente (exceto o que lhes foi apresentado, nesses últimos meses, por BIDI, sobre a Investigação e a
Refutação), não existe qualquer meio de desaparecer de si mesmo, que o si mesmo esteja em meio ao

efêmero como em meio à Eternidade.
A Porta Estreita apenas pode ser atravessada por vocês mesmos e por vocês sozinhos.

Nós estamos aí para assisti-los e para acolhê-los.
Mas vocês sozinhos põem fim a vocês mesmos.

Este fim de vocês mesmos é este novo Nascimento de que falava o CRISTO: “ninguém pode me conhecer se
não renascer de novo”.

A Passagem da Porta OD (que é o fim do conjunto das Ilusões referentes à vida como a toda consciência) é a
única maneira de realizar o que vocês São.

Isso passa, é claro, pela parada de toda Busca, pela parada de todo fazer.
Isso não corresponde a uma interpretação da personalidade que gostaria de se colocar em repouso.

Este não-fazer se refere, é claro, exclusivamente, à própria consciência, em meio ao não Ser.
Não há, portanto, técnica.

É simplesmente, como dizia IRMÃO K (ndr: ver a intervenção do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (3)), uma
forma de Maturidade espiritual que os faz considerar o Absoluto como única realidade, única possibilidade,

única coisa essencial e Real em meio ao conjunto dos Universos e dos Multiversos.
Enquanto vocês forem seduzidos pela expressão da consciência (que isso seja neste mundo, ou em outros

mundos), ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé e segundo a sua Vibração.
Vocês são livres para manter qualquer forma e qualquer identidade, enquanto isso os tocar.

Ainda mais que, como lhes foi enunciado, o Absoluto não pode representar qualquer finalidade, qualquer
objetivo da consciência já que, justamente, o Absoluto não pode se revelar ao que vocês São senão,

unicamente, quando o jogo da consciência tiver se esgotado, na totalidade: o fim da Consciência considerada,
ainda uma vez, como o nada (do ponto de vista da personalidade) ou como o jogo sem fim da própria

consciência (nos espaços Multidimensionais).
Somente aquele que está amadurecido, somente aquele que aceita, pode viver isso.

É, portanto, mais uma questão de aceitação, uma questão de ponto de vista, uma questão de parada de toda
Busca, que os coloca no que vocês São, de toda Eternidade.

Enquanto existir o mínimo medo, enquanto existir o mínimo apego coletivo, a este mundo ou a qualquer outro
mundo, vocês não podem viver e Ser o que vocês São, de toda Eternidade.



Aí está o jogo da Consciência.
Vocês se situam na consciência e na sua experiência?

Ou vocês se situam na a-consciência e na não experiência?

***

Pergunta: qual é a relação entre a Merkabah pessoal e a Linhagem Estelar de origem?

Não há qualquer relação.
Simplesmente, vocês são constituídos dos 4 Elementos, assim como nós, Arcanjos.

Assim como o Absoluto, ele próprio, se apoia, durante a manifestação, nesses 4 Elementos.
Esses Elementos são, de algum modo, os Pilares (e eles foram nomeados assim no que se refere aos 4

Pilares da cabeça como do Coração).
Essas Virtudes cardeais (ou funções cardeais) servem, de qualquer forma, de trilho e de guia para a

penetração da Luz.
A penetração da Luz que ocorria, anteriormente, pela cabeça, ocorre, doravante, pelo Coração, pela abertura

da Merkabah Interdimensional coletiva da Terra (realizada em 29 de setembro de 2010).
O que acontece, em vocês, é o apoio do que vocês São, para revelar a Consciência da Unidade: isso

permanece o quadro da Consciência que se apoia no movimento daMerkabah Interdimensional coletiva como
da Merkabah Interdimensional individual.

A junção da sua Merkabah (e a mobilização da sua Merkabah) pessoal faz-se por intermédio da Lemniscata
Sagrada, à qual foi adicionada uma camada (se eu puder assim me expressar) suplementar, representada pelo

Canal Mariano, ainda nomeado, durante esses tempos: Canal Ascensional.
O Impulso da Onda da Vida foi, aí também, o de favorecer as condições da Liberação total, ou seja, de

estabelecê-los, enquanto Absoluto, além de todo estado.
O conjunto das estruturas Vibrais são os pontos de ancoramento da consciência.

Do mesmo modo que as Portas, no nível do corpo, foram desenvolvidas o que foram nomeadas as 12 Estrelas
ou as 12 Virtudes principais, permitindo a demonstração da Vida (ver a coluna “protocolos a praticar / as 12

Estrelas de Maria” (4)).
A colocação em ressonância das 12 Estrelas, assim como das 12 Portas (ndr: ver os esquemas abaixo),

paralelamente à ativação dos 4 Pilares do Coração, assim como da Onda da Vida e do Canal Mariano, permitiu
a mobilização do que vocês vivem, agora, a título individual ou coletivo.

Cada um dos Pilares, quer esteja na cabeça ou no Coração, apoia-se em um Elemento e em um Cavaleiro.
Cada um desses Pilares está diretamente ligado às suas Origens Estelares e às suas diferentes Linhagens.

Eu os lembro de que o Canal Mariano está situado próximo ao Triângulo Elementar do Ar: isso não é por acaso.
E eu os lembro de que MARIA, vinda de Sírius e cujo Elemento é a Água, se expressa no Canal do Ar.

É o mesmo no nível da complementariedade dos dois Eixos das Cruzes Mutáveis (ndr: ver as intervenções de
UM AMIGO dos dias 06, 08, 10 e 11 de abril de 2011, na coluna “mensagens a ler” (5), assim como no ‘Yoga

Integrativo’, na coluna “protocolos a praticar” (1)).
Dessa maneira, o Fogo e a Terra compõem, de algum modo, uma dupla dinâmica.

Este Fogo e esta Terra (o que foi denominado Alfa e Ômega) são, muito exatamente, os espaços onde se
inscreve a transformação final da consciência em uma a-consciência (ndr: ver os esquemas abaixo).

Realizar o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora, permite-lhes declamar e proclamar: “eu e meu Pai somos Um”.
Conectados a A FONTE, regados pela A FONTE, resta apenas (de algum modo e de maneira metafórica) um

passo a dar para ser Absoluto.
As 4 Linhagens são os representantes, em vocês dos 4 Elementos como dos 4 Cavaleiros, assim como dos 4

Pilares do Coração como da cabeça.
A junção dos Elementos ocorre, de maneira privilegiada, do seguinte modo: o Ar está em ressonância com a

Linhagem do Ar, mas, além disso, com o Canal Mariano.
A Água está diretamente conectada ao mundo que eu nomearia (na falta de outros termos) “sensível” (sensível,

aqui, querendo dizer, simplesmente: ser percebido por um sentido, qualquer que seja).
O Fogo, é claro, está ligado à inversão original da falsificação, e ao retorno do Fogo da Terra ao Fogo do Éter.

Do mesmo modo, o alvo do Fogo é, evidentemente, a célula e a matéria referente à espiritualização total da
matéria: o Alfa (ndr: AL da cabeça) e o Ômega (ndr: OD da cabeça).

Há então uma junção dinâmica, e uma ressonância dinâmica, entre cada um dos Elementos e cada uma das
funções.

A Terra, banhada pelo Fogo (Fogo do Espírito descendo e subindo), permite ativar (além da Kundalini) o que
foi nomeada Onda da Vida que, ela mesma, por sua vez, vem pôr fim à Ilusão do confinamento, à Ilusão da

consciência, no nível dos dois primeiros chakras.
Naquele momento, a junção é realizada por intermédio do que foi nomeado o Desenvolvimento do Coração

Ascensional, no nível das 4 Barreiras (ndr: ver a intervenção do SRI AUROBINDO de 04 de outubro de 2012
(6), bem como o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (1)).



Essas 4 Barreiras representam, muito logicamente, a terminação do tronco, inferior e superior, nomeadas
(segundo a sua configuração anatômica), a axila e as pregas da virilha.

As pregas da virilha e as axilas são o local onde se põe fim à própria consciência, a fim de (de algum modo)
realizar o Absoluto além da consciência.

Cada uma dessas pregas (ou dessas 4 Barreiras) está associada, de maneira privilegiada, a um dos 4
Elementos: o Elemento Ar está associado à axila esquerda.

O Elemento Água está associado à axila direita.
A prega da virilha esquerda está associada à Terra.
E a prega da virilha direita está associada ao Fogo.

Existe, portanto, um desdobramento, desde a Cruz Cardeal da cabeça, no nível dos 4 Pilares do Coração (que
vocês conhecem, que lhes foram nomeados em várias ocasiões).

A Passagem (que não é uma) dos 4 Pilares do Coração às 4 Pregas (ou 4 Barreiras) corresponde, muito
exatamente, ao momento da Ascensão.

***

Pergunta: os Arcanjos são Absoluto?

Cada Arcanjo, cada consciência (além da sua ressonância de filiação com A FONTE e além de qualquer
manifestação, em meio a uma densidade temporal ou espacial) é, evidentemente, Absoluto.

Só vocês, vocês se esqueceram (aí onde vocês estão, devido à falsificação) do Si como do Absoluto.
Foram relatados, por BIDI, um Absoluto com forma e um Absoluto sem forma.

O Absoluto com forma corresponde, precisamente, à sua forma para vocês, em meio a esta Dimensão, aí
onde vocês estão.

Um Absoluto sem forma conserva toda manifestação, quer seja de um Arcanjo, de um Guia Azul ou de
qualquer Dimensão mais elevada.

Simplesmente, nós estamos em uma forma, mas vocês sabem que a nossa forma é mutável (contrariamente a
de vocês).

A nossa representação (nossa Radiância, nossa Vibração e nossa Essência) não aparece como a mesma
segundo o ponto de vista que nós apresentamos, segundo a Dimensão onde nos situamos.

Nós passamos de uma Dimensão a outra, sem qualquer dificuldade, como de uma forma a outra, sem qualquer
dificuldade, o que é, evidentemente, diferente da sua consciência, que está alocada e atribuída a uma forma

corporal que lhes pertence, mas que não é Vocês.
Um Arcanjo, como qualquer outra Consciência Liberada não tendo pertencido à Terra, é Absoluto sem forma.
Nós podemos dizer que os Anciãos, assim como o conjunto das Estrelas, exceto MARIA, são Consciências

Absolutas sem forma porque evoluem, Livremente, em todas as Dimensões.
Mas a experiência humana (realizada pelos Anciãos, realizada pela maioria das Estrelas) permitiu estabilizar
essas Consciências no que nós denominamos e nomeamos: uma Bolsa Multidimensional, em meio ao seu

universo unidimensional, tendo permitido retransmitir, para perto de vocês (até a Liberação), a Energia da Luz
Vibral.

Quando vocês se livrarem desta vestimenta e desta Ilusão, vocês serão Absolutos, na totalidade, qualquer que
seja a forma de manifestação do seu Estado de Ser.

Tudo vai depender da sua vontade de experiência e de experimentação, enquanto consciência, ou então, da
expressão do desaparecimento de toda consciência.

***

Pergunta: a Dimensão de origem corresponde ao sistema estelar de origem?

Como cada sistema estelar está, de algum modo, estabilizado em uma Dimensão privilegiada, torna-se então
evidente que a sua Origem estelar corresponde a uma Dimensão de escolha mais fácil para você ou, em todo

caso, preferencial.

***

Pergunta: agora pouco, você disse que todas as Estrelas eram Absolutas, exceto MARIA.

Não, eu não disse isso.
Eu disse que, com exceção de MARIA, todas as Estrelas e Anciãos, tendo passado pelos Véus da



encarnação, foram colocados em uma gama Vibratória específica, permitindo seu trabalho atual e que vocês
vivem.

No que se refere à MARIA, assim como a ENOQUE, ELIAS e o CRISTO, eles são, com BABAJI, os únicos a
terem podido liberar, de algum modo, os seus corpos da própria Ilusão.

Isso foi denominado, para MARIA: a Assunção.
Deste modo, então, reencontrar a sua Dimensão de origem, o seu estado estelar de origem, apenas ocorreu,

até agora, para um número extremamente limitado de consciências, sobre a Terra.
O que, evidentemente, será profundamente diferente nos processos de Liberação coletiva de Ascensão que

está em andamento.
Assim, aqueles que vivenciaram a Transfiguração total da sua carne (se a certificação for pelo

desaparecimento do corpo, ou pela incorruptibilidade total da carne) vivenciaram o Absoluto sem forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, Libertadores da Terra e Ancoradores da Luz da Terra, vivamos um
momento de Fusão, na Absoluta Beatitude da nossa Presença conjunta, como além disso.

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu lhes digo até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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4 – ‘As 12 Estrelas de MARIA’ [Protocolo]
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5 – UM AMIGO (06.04.2011, 08.04.2011, 10.04.2011 e 11.04.2012)
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1687

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs presentes neste espaço, instalemo-nos alguns instantes no silêncio da nossa Presença, a fim

de nos acolhermos em conjunto.
O contexto da minha intervenção atual não se inscreve na apresentação de ideias ou de conceitos, mas, muito

mais, em uma reflexão que nós faremos, conjuntamente, e em interrogações relativas ao que eu pude dizer
durante o ano que acaba de transcorrer.

Eu os lembro de que eu lhes expressei uma série de elementos referentes ao Conhecido e ao Desconhecido,
à Autonomia, à Liberdade, à Maturidade: um conjunto de elementos que visaram fazê-los pensar sobre vocês

mesmos, sobre a sua condição atual, e sobre a sua condição real (ndr: vocês encontrarão todas as
intervenções de IRMÃO K na coluna “mensagens a ler” (1)).

Dessa maneira, então, através da nossa Presença conjunta, eu lhes peço para me perguntar e me interrogar
sobre os conteúdos das minhas intervenções anteriores, tanto sobre o Conhecido como o Desconhecido,

sobre a Responsabilidade, a Autonomia, a Liberdade e tudo o que eu pude dizer com relação, também, ao Eixo
ATRAÇÃO / VISÃO.

Eu escuto então as suas perguntas e espero instalar com vocês, uma vez que não é personalizado, um diálogo,
de Presença a Presença, referente a essas ideias, a esses conceitos que eu expus a vocês.

***

Pergunta: como acolher esta Maturidade que você abordou recentemente?

A questão da Maturidade não é uma questão de acolhimento, mas, sim, de Visão, transcendente e penetrante,
com relação à condição atual do homem, a partir do momento em que os contextos e os limites são

percebidos.
Porque ninguém, sobre esta Terra, na encarnação, pode evitar encontrar-se confrontado com certo número de

contextos e de limites, quer seja sob a forma de leis, de convenções morais, ou ainda de comportamentos
humanos.

A Maturidade é, de algum modo, algo que vai se estabelecer.
Este estabelecimento vai corresponder, muito precisamente, ao momento em que vocês conscientizam e

percebem que tudo o que lhes foi proposto (referente, não às leis deste mundo, mas ao que foram nomeadas
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“leis espirituais”) não tem absolutamente sustentação.
A partir do momento em que houver descrição de uma série de elementos, validada pelas suas crenças ou

pelas suas experiências (que isso se refira ao que é chamado de reencarnação, que isso se refira à hipótese
de um paraíso e de um inferno, que isso se refira à hipótese de um salvador), ao que vocês serão

confrontados, vai colocá-los, evidentemente, no decorrer da sua vida, frente às suas próprias adesões.
Isso se refere, evidentemente, tanto ao princípio do karma, como ao princípio de um salvador, ou a qualquer
princípio espiritual, que não foi validado pela experiência, mas, sim, por uma adesão a uma crença, seja ela

qual for.
Como todos vocês certamente experimentaram, em diferentes níveis (e como eu pude experimentá-lo
também, pelo meu ambiente de nascença e pelo caminhar da minha vida), uma série de pressupostos

expressos como crenças ou adesões (a uma espiritualidade, a um movimento espiritual, ou ainda a uma
religião), vai se traduzir por uma confrontação com o que chamamos de princípio de realidade.

Esse princípio de realidade não se refere, evidentemente, às leis deste mundo, mas, justamente, ao acesso ao
que poderia ser nomeado o Espírito ou a alma, a algumas verdades.

Se tomarmos o exemplo, por exemplo, da reencarnação: esse conceito, muito sedutor, querendo explicar a
condição presente como um peso ou um preço a pagar, ou como uma recompensa a obter em relação a uma

circunstância passada (para a qual não existe qualquer meio de recordar a circunstância passada), é,
evidentemente, uma crença.

A ação e reação, conforme eu tive a oportunidade de dizer, está presente apenas em meio a este mundo e não
corresponde à realidade do que se encontra fora deste mundo.

Deste modo, então, o ser humano tende a aceitar, ou o que se encaixa no sentido, ou o que se encaixa na
lógica, ou ainda no princípio de adesão a uma religião, a um movimento, ou a uma espiritualidade, qualquer que

seja.
A Maturidade espiritual consiste, simplesmente, em apreender, de maneira objetiva, de maneira lúcida e de
maneira totalmente autônoma, que não pode existir princípio de reencarnação referente ao que é perfeito

desde a origem.
A reencarnação apenas se refere, então, à personalidade e, exclusivamente, a uma sucessão ininterrupta de

personalidades.
Tomar consciência disso é sair da ilusão da crença, da ilusão da adesão, para recolocar-se, si mesmo, em

meio à sua própria vivência.

A Maturidade não é, portanto, uma questão de intensidade de experiências, de adesão a algum dogma, mas é
simplesmente a lógica inerente àquele que descobre a Liberdade.

A Liberdade não é deste mundo encarnado: ela lhes é prometida em um mundo futuro, em um outro lugar, ou
no momento em que vocês tiverem depurado o que alguns chamam de karma.

Eu afirmo (e eu os convido a verificar) que a Verdade não tem necessidade de regras, nem de contextos, e que
ela é independente das circunstâncias deste mundo, como de qualquer mundo.

A Verdade apenas de refere a vocês com vocês mesmos, vocês, frente a vocês mesmos.
Não no nível da personalidade, mas do que vocês São, além de toda personalidade, de toda sequência lógica,

histórica, de adesão a uma crença ou a um movimento, ou a uma religião, seja qual for.
Eu afirmo também (e o conjunto dos processos Vibratórios que vocês vivenciaram certamente fez aproximá-los

desta Verdade, fez verificá-la por si mesmo e ainda, por vezes, vivê-la) que estar maduro é não crer em mais
nada.  

Estar maduro é nada mais aceitar que não seja validado como experiência íntima e pessoal.
Naturalmente, existem as leis físicas, validadas pela experiência, que permitem, por exemplo, fazer um avião

voar ou fazer um balão de ar quente subir.
Mas, em nenhum caso, essas proezas (porque elas o são) podem explicar o que vocês São.

O que vocês São não pode ser descoberto, de forma alguma, por uma adesão seja ao que for.

A Autonomia e a Liberdade andam de mãos dadas com a Maturidade.
Descobrir a Maturidade é cessar de crer no que quer que seja senão no que foi vivenciado.

No que se refere às intervenções que ocorreram, desde alguns anos, em meio ao “Autres Dimensions”, vocês
puderam constatar que o mais importante foi a Vibração da consciência e a expansão da consciência,

dependendo, evidentemente, apenas da sua própria capacidade para experiência. 
A Maturidade, quanto a ela, vai consistir em não mais aderir ao que quer que seja que não tenha sido vivenciado

propriamente por vocês.
Deste modo, então, ver um avião voar, mesmo se isso for explicável com as leis da física, não irá permitir-lhes,

em caso algum, voar por vocês mesmos.
Isso significa, assim, que o ser humano pode voar?

Alguns aspectos dele podem voar.
Simplesmente, a crença em uma densidade e na gravidade, os impede de voar.

Assim, portanto, não acreditar em mais nada, exceto no que for vivenciado diretamente pela consciência, é uma
forma de Maturidade.



A Maturidade vai desencadear uma série de mecanismos, além, simplesmente, de não crer mais em uma
crença ou em uma ideia que não tenha sido vivenciada ou experimentada.

A Maturidade ocorre quando vocês realmente tomam consciência da condição do ser humano encarnado,
confinado em um corpo, em um dado limite que é denominado o nascimento e a morte.

Ver além das aparências (ou seja, além da lei de causalidade, além da ação / reação) necessita de uma forma
de maturidade.

É totalmente imaturo, do meu ponto de vista, considerar que existe um criador exterior que vai dirigir, coordenar
e permitir uma criação.

O que vocês São não precisa ser criado.
O que vocês São existe de toda Eternidade.

Verificar esta Eternidade os faz sair da crença em um paraíso e um inferno, como em um salvador, e os faz,
sobretudo, Realizar o que vocês São.

A Maturidade é uma consciência Liberada, na totalidade, de todas as crenças, de todos os dogmas, de todas
as projeções, assim como de todas as suposições relativas à evolução da dita consciência que, além do mais,

não existe.

***

Pergunta: você disse que, para superar os medos, basta vê-los depois deixá-los passar. O que
acontece quando esses medos afetam o físico?

É exatamente a mesma conclusão.
Frente a uma dor física, vocês têm a possibilidade de investigar no plano biológico, no plano energético, no

plano causal, qualquer que seja o plano.
Existe, em meio a este mundo (onde todos nós estivemos encarnados), um princípio de causalidade [relação

de causa e efeito].
Esta causalidade se aplica a este mundo.

Dessa maneira, então, uma dor, uma manifestação, em meio à consciência, pede para procurar uma causa.
Esta busca da causa vai mantê-los na ação / reação.

Naturalmente, ir além da causa, não é nada fazer, nem não agir, mas é ver claramente o que está além das
causas.

Ora, para ver o que está além das causas, não é preciso estar implicado em uma reação, seja qual for.
Isso absolutamente não contrapõe ao fato de agir contra tal sintoma, mas não se implicar ali, o que é

profundamente diferente.
Assim, quando há uma febre importante, algumas vezes é necessário fazer baixar esta febre, de diferentes

modos possíveis e imagináveis.
Agora, o grau de implicação da pessoa, em relação a esta febre, determina se há ação / reação ou,

simplesmente, uma ação que não decorre de uma simples reação, que vai além da causalidade e que vai além
das aparências.

Deste modo, então, um medo, quer seja manifestado no corpo ou não, deve implicar no mesmo raciocínio.
É evidente que se vocês tiverem, por exemplo, uma crise de apendicite aguda ou uma perna quebrada, eu

duvido muito que ficar olhando, isso cure espontaneamente.
Mas, se vocês quiserem, nós iremos além: eu diria que, se vocês estiverem além do princípio de causalidade,

não há qualquer motivo válido e objetivo para que a sua perna seja quebrada, de uma maneira ou de outra.
Do mesmo modo, aquele que se coloca distante em relação à consciência corporal, não renega nem o corpo,

nem a consciência corporal, mas vai se colocar em outro ponto de vista, que não depende mais, justamente, da
causalidade do corpo.

O que significa assim que, se vocês se colocarem diferentemente do seu ponto de vista habitual (além de toda
crença, com objetividade, olhando-se, conforme eu lhes disse), não há qualquer razão para acontecer uma

fratura.
Somente a causalidade permitiu uma fratura.

Dessa maneira, então (além das zonas de resistência expressas por UM AMIGO, correspondentes às
manifestações da consciência), um desequilíbrio, real, referindo-se tanto a um medo inscrito no mental como

no corpo, estritamente nada muda.
O objetivo não é o de se precaver ou de se preservar do medo ou da fratura, mas bem o de compreender que,

quando vocês estão fora da causalidade, pela localização da sua própria consciência, não há qualquer razão
para que a perna quebre, não há qualquer razão para que vocês fiquem submissos, de maneira alguma, a uma

causalidade qualquer, ou de uma personalidade anterior denominada karma, ou do que quer que seja deste
mundo.

Naturalmente, as circunstâncias da vida de vocês mostram-lhes, a cada dia, que existem princípios de oposição
à Luz que podem, às vezes, ser manifestados, tanto por uma pessoa próxima como pelas circunstâncias da

sua vida.



O que eu quero dizer é que as circunstâncias da sua vida, quaisquer que sejam, apenas serão, sempre, as
consequências da sua visão pessoal, inscrita na personalidade.

Extrair-se da personalidade (não por um ato de vontade, mas a deixando desaparecer), quer seja pela Infinita
Presença, pela Realização do Si ou pela Liberação no Absoluto, estritamente nada muda.

Este corpo tem uma causalidade, ele irá desaparecer, um dia ou outro, isso é uma obrigação.
Agora, será que vocês, vocês irão desaparecer, entretanto, quando este corpo desaparecer?

Tomar consciência disso é uma forma de Maturidade.
Tomar consciência disso é também o meio de não mais interagir segundo a lei de causalidade, mas, realmente,

segundo a lei da Graça.
Vocês não podem estar, ao mesmo tempo, submissos à lei de ação / reação e viver a Graça: é um ou outro.
Deste modo, então, viver a Maturidade, viver a Liberdade e a Autonomia, colocar-se além do Conhecido, é
deixar as leis do Conhecido agir por si só, enquanto sabendo pertinentemente que, se a sua consciência

estiver expandida além do ponto da personalidade, não há qualquer motivo para que vocês sejam afetados
pelo que quer que seja.

Isso não ocorre, evidentemente, no momento em que vocês decidem mudar de ponto de vista, ou quando a
consciência muda de ponto de vista.

Mas, em um tempo extremamente curto, vocês irão constatar, por vocês mesmos, as modificações das suas
circunstâncias de vida, assim como as modificações da ação / reação, substituídas, progressiva ou

brutalmente, pelo princípio da lei de Ação da Graça.
Assim, portanto, um medo que se manifesta, um acontecimento súbito, em última análise, do ponto de vista da

personalidade, irá sempre pedir uma ação, uma reação, segundo o princípio de causalidade (quer seja
fisiológico, bioquímico, energético ou mesmo causal).

Além do mundo causal, existe, efetivamente, o que nós nomeamos a lei da Graça.
Mas, para viver a lei da Graça é preciso, doravante e de maneira espontânea, colocar-se, si mesmo, além da lei
de causalidade: o que não significa colocar-se além das leis ou das regras (referentes tanto à sociedade como
à causalidade espiritual), mas se colocar, de imediato, diretamente, não mais em meio a uma pessoa, mas em

meio à consciência expandida do Estado de Ser ou, ainda, no Absoluto.
Dessa maneira, então, aquele que vive a Graça, não mais por experiência, mas em permanência, vai se

encontrar, bem depressa, desvencilhado de todas as ilusões com relação às crenças, à adesão a qualquer
causalidade.

O que, naturalmente, não os preserva de uma reação, contra vocês, do mundo que vocês saíram (por
consciência e não por negação), mas isso será objeto da comunicação daquele que vem depois de mim, ou

seja, aquele que vocês chamam de Mestre PHILIPPE DE LYON.
Eu não vou me exceder, portanto, nas suas prerrogativas, mas eu recoloco isso nesse princípio que vocês

expressam, relativo à causalidade através de um medo.
Ver um medo, e combatê-lo, não releva, de qualquer maneira, da mesma ação da consciência e, sobretudo,

absolutamente não da mesma consciência. 

***

Pergunta: ainda é tempo de praticar a refutação?

Parece-me que, durante a sua última intervenção, BIDI lhes disse que a refutação procede sozinha.
Entretanto, durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, a refutação visava, como ele disse a vocês,

causar curto-circuito na consciência ordinária.
Hoje, a refutação, eu diria, far-se-á, cada vez mais, sozinha, pela ação, no nível coletivo, da Luz, e não mais pela

intenção pessoal de vocês.
Eu diria que o mais apropriado, hoje, é colocar-se na posição de Transparência do observador, que olha o que

se desenrola, sem ali participar de maneira alguma.
É o mesmo princípio que a observação do medo.

Qualquer emoção implica em outra emoção, em reação contrária àquela que está ocorrendo.
Isso se refere, e sempre irá se referir, à ação da personalidade, em meio a este mundo.

Onde vocês se colocam?
No desenrolar da ação / reação da personalidade ou na Ação da Graça?

Do seu posicionamento de consciência, de algum modo, irá se traduzir uma vivência diferente do mesmo
medo.

O medo ou a desordem (como a fratura da perna) são os mesmos em cada ser vivo humano.
Simplesmente, a atitude da consciência será profundamente diferente, conforme vocês estiverem sob a lei de

causalidade ou sob a lei da Graça.
Um exemplo entre tantos outros: a minha perna foi quebrada (por um acidente ou por uma queda direta), a lei

de causalidade vai aplicar, primeiro, um tratamento nesta perna (o gesso, por exemplo, ou a operação
cirúrgica).



Além desta lei de causalidade, aquele que permanece na própria causalidade da personalidade, vai procurar o
sentido e o significado do que ocorreu.

A personalidade, lembrem-se, está sempre buscando o sentido e o significado.
Aquele que está na Graça não vai, nem julgar, nem condenar, nem rejeitar o que aconteceu na sua perna, mas

vai simplesmente ver, além das aparências e da causalidade, o que vai acontecer em meio à consciência,
ficando totalmente neutro.

O que não quer dizer, não se ocupar desta perna.
Nós poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito, com relação ao corpo.

Mas eu reitero, ainda uma vez, que se a lei da Graça estiver instalada, não há qualquer motivo para vocês
sofrerem do que quer que seja, independentemente do que se manifestar neste corpo.

***

Pergunta: e sobre as emoções que ressurgem quando vivemos um estado de Graça?

A emoção sempre irá se referir à lei de causalidade, de ação / reação, da personalidade, em meio a este
mundo.

A lei da Graça pode dar a ver, pela iluminação da Luz, uma série de sofrimentos, mas a iluminação da Luz, ela
mesma, é suficiente para dissolver essas emoções, esses estados emocionais, ou essas ressurgências

emocionais.
Se esse não for o caso, então convém ver quem está aonde, ou seja, se o que se exprime é a personalidade,

ou não.
No princípio da lei de ação da Graça, a personalidade é totalmente apagada, ela intervém unicamente nos atos
da vida relativos à personalidade, mas, em caso algum, esta personalidade, qualquer que seja, com os seus

sofrimentos, quaisquer que sejam, vinda do passado desta vida ou de outras vidas, pode alterar o que você É,
na Verdade.

Dessa maneira, então, não pode ali haver coabitação entre a Graça e, por exemplo, um estado emocional que
ressurgiu: o que é visto, pode ser visto como, efetivamente, uma emoção ressurgida, mas o que você É, não

pode ser, em caso algum, afetado pelo que acontece.
Se você for afetado, significa que você, desde então, deixou a Graça.

***

Pergunta: o que significa o fato de ser ver voando no ar, no sonho?

O sonho de voar reflete uma necessidade de Liberdade.
O sonho de voar reflete, em geral, um mecanismo de expansão da Consciência.

A consciência ordinária apenas pode se lembrar desse sonho de voar.
O sonho de voar é, na maioria das vezes, uma capacidade da alma para se extrair das contingências da

matéria.
Isso é, ao mesmo tempo, uma aspiração à Liberdade, em concomitância com a testemunha de um estado
diferente da consciência, obtido no momento do sono, durante o período específico denominado o sonho.

***

Pergunta: o que significa sonhar com cataclismos relacionados com a água?

Isso representa, incontestavelmente, durante este período, a ação do Cavaleiro da Água.
Todo cataclismo Interior, vivenciado em sonho (além de um aspecto preditivo ou profético que é,

evidentemente, extremamente raro), o cataclismo Elementar traduz, para vocês, o Elemento que tem
necessidade de ser regulado, de uma maneira ou de outra.

Aquele que está precisando de água, no nível da sua constituição, até mesmo, pessoal (em meio a este corpo
e a esta consciência), vai muitas vezes sonhar com o Elemento líquido (que está em déficit ou precisando de

regulação) como um Elemento extremamente intrusivo, de manifestação violenta e brutal.
No sonho anterior, eu falava de aspiração à Liberdade já que, é claro, a Liberdade está, antes de tudo,

associada à ação do Ar.

***



Pergunta: como regular um Elemento quando o Triângulo correspondente torna-se ativado?

Minha Irmã, eu a remeto, para isso, a várias explicações que já foram dadas, referentes à associação dos
Elementos (em um, em dois, em três, ou no conjunto).

Isso foi objeto de muitas comunicações, essencialmente por algumas Estrelas (ndr: ver, em particular, as
intervenções de SNOW de 18 de outubro e de 1º de novembro de 2012 (2)).

Quando um dos Elementos age, em vocês, aí também, há duas possibilidades: ou se colocar sob a lei de
causalidade e procurar combater, ou observar o Elemento e, naquele momento, a observação dispensa

qualquer regulação.
A ação do Elemento (sendo apresentado, por exemplo, em um sonho de cataclismo com a água que está em

relação com o Elemento Água e com o Cavaleiro da Água) nada mais pede senão observar o que ali se
desenrola.

Pode ali haver um mecanismo de balanceio, ou seja, de equilíbrio dinâmico, obtido pelo Elemento
complementar situado na Cruz Mutável (ndr: a Cruz Central da cabeça, formada pelos Eixos IM-IS e AL-OD, tal

como descrito da intervenção de UM AMIGO de 17 de setembro de 2010 (3)).
Por exemplo, uma manifestação ligada à Água, será equilibrada pelo Elemento Ar.

É-me extremamente difícil dar-lhes todas as correspondências do Elemento Ar: nós não temos tempo.
Simplesmente, o Ar pode ser assimilado à respiração, ao movimento.

Existe, é claro (mas isso não é da minha competência), a possibilidade de modificar os Elementos, de múltiplas
maneiras: os alimentos podem ser um deles (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de
outubro de 2012 (4)), a respiração também (ndr: ver as intervenções de RAM de 09 de maio, 21 de maio e 02

de setembro de 2012 (5)).

***

Pergunta: em um sonho, o que significa o fato de ver as pessoas se permearem?

O significado é o seu próprio.
Isso não é como os sonhos com os Elementos: nós estamos, aqui, frente a um processo de

multidimensionalidade, abordando também múltiplas facetas da personalidade.
Na realidade, a interpenetração de formas e de consciências corresponde à anulação do princípio deste

mundo, ligado à compartimentagem: cada forma, aqui, é distinta.
A única maneira de vocês vislumbrarem a Unidade, através de uma forma, pode ser representada,

eventualmente, pelo que vocês chamam de ato sexual, que representa, a um dado momento, a possibilidade
de começar um de novo.

Mas nenhum corpo pode ser confundido com outro corpo e com a consciência, que ali é tributária: isso é uma
regra deste mundo.

O que não é, evidentemente, absolutamente o caso nos outros mundos onde há interpenetração, possibilidade
de intercâmbio da consciência como do corpo.

Eu lembro, entretanto, que vocês não têm qualquer meio, com o intelecto, de imaginar esta interpenetração dos
corpos e das consciências.

A única maneira acessível, do ponto de vista de vocês, aí onde vocês estão, é considerar o processo
denominado walk-in, ou seja, o momento em que uma alma cede o lugar a outra alma, no mesmo corpo.

Nas outras Dimensões, a Transparência é tal que vocês podem passar um através do outro, sem qualquer
inconveniente e sem qualquer dificuldade (o que não é, obviamente, o caso deste lado onde vocês estão).

A Consciência pode fazê-lo.
Vocês podem exprimir, e sensibilizar, um outro corpo que o seu.

Isso faz parte, aliás, do que lhes foi dado por UM AMIGO com relação ao período em curso (ndr: ver a sua
intervenção de 10 de novembro de 2012 (6)).

Mas me parece extremamente difícil habitar, de maneira definitiva, um outro corpo: o que é amplamente
concebível, praticável, nas outras Dimensões.

É nesse sentido que uma dada forma jamais é fixa.
Um Arcanjo, em tal Dimensão, tem tal forma.

Em uma outra Dimensão, ele tem uma outra forma.
E vocês podem ser, ao mesmo tempo, este Arcanjo em uma Dimensão, como em uma outra Dimensão.

Aí está a Liberdade.
Lembrem-se de que a maior parte dos males deste mundo...

E eu não falo, desta vez, da causalidade, do que é responsável pelo confinamento, mas, sim, do resultado:
este resultado foi lhes ter feito atribuir uma forma, e de ter manifestado uma consciência limitada, inscrita entre

o nascimento e a morte.
Do outro lado do Véu, não há nem nascimento, nem morte.



O aparecimento em uma Dimensão é vivido de maneira sincrônica, além de todo tempo e de todo espaço, no
mesmo momento.

A ausência de separação é a coisa mais difícil de considerar, para a consciência separada e dividida.

***

Pergunta: a partir do momento em que todos os Corpos estão elaborados, e que a Ascensão
ocorreu, a Autonomia não é algo natural?

A Autonomia é totalmente natural (a Liberdade também, a Maturidade também) do outro lado do Véu.
A questão que poderia eventualmente se colocar seria: por que se preocupar já que, de qualquer maneira, toda

a Terra está Liberada?
Eu responderei simplesmente que as próprias circunstâncias do estabelecimento desta Liberação são

profundamente diferentes de acordo com o que encontra a Luz.
Se a Luz encontrar crenças, resistências, medos, ela não pode oficiar corretamente devido à presença de

resistências, segundo um princípio, bem conhecido, de oposição.
Agora, se, já, deste lado do Véu, vocês forem capazes de amortecer, em vocês, o peso e o choque da

Revelação do que vocês São, é lógico que as circunstâncias da sua Liberação serão profundamente
diferentes.

A facilidade da Passagem não é a mesma, conforme vocês tenham realizado isso, deste lado do Véu, ou
estejam aguardando o outro lado do Véu para realizá-lo.

Essa é toda a diferença, guardadas todas as proporções, entre aquele que fez uma experiência de morte
iminente (que saiu do seu corpo, que viu a Luz ao longe, e que retornou), que não pode mais ser afetado pelo

sentimento de perda ou de fim deste corpo, daquele que leu algo sobre isso, mas que não o vivenciou.

***

Pergunta: quando os Elementos tiverem terminado de trabalhar em nós, e quando a intervenção de
URIEL tiver terminado, poderemos manter o corpo físico?

Enquanto o mundo estiver presente, sim.
Aquele que realiza o que ele É, real e totalmente, não é afetado (que isso se refira aos medos, às fraturas, ou à

própria consciência) pelo futuro, qualquer que seja, deste corpo perecível.
Somente aquele que inscreve o seu curso espiritual no medo de perder este corpo, será afetado pela perda

deste corpo.
A busca espiritual é apenas o resultado da conscientização de uma falta.

Qual é essa falta?
É, justamente, a perda do Infinito da Consciência.

Ora, o finito (este corpo) procura uma razão para existir no Infinito que ele não é.
Aquele que é Infinito (aquele que é Absoluto, como na Infinita Presença), como aquele que vivenciou uma

experiência de morte iminente, não pode, em caso algum, ser afetado pelo fim deste corpo.
Para responder mais precisamente à sua pergunta: a persistência ou não do corpo não tem qualquer incidência

sobre a consciência.
Isso tem, simplesmente, uma incidência, evidentemente, sobre a própria personalidade que está no medo do

seu próprio desaparecimento.
Mas lembrem-se de que este medo, ele próprio, passa.

Quem de vocês se lembra de um medo da morte de uma vida passada?
O esquecimento é a característica essencial da consciência fracionada e dividida.

***

Em resumo ao conjunto dessas perguntas, mesmo se houver outras depois, o ponto de vista (qualquer que
seja) que vocês exprimem, a vivência que vocês exprimem, a manifestação que vocês têm e que vocês são,
sobre este mundo, é apenas, em última análise, tributária de uma única coisa: é da inscrição em meio a um

tempo linear.
Sair do tempo linear (que isso seja pela experiência de morte iminente, pela Vibração, pela própria

Consciência, ou pelo Absoluto) irá deslocá-los desta linearidade do tempo.
Naturalmente, o corpo, que permanece presente, ali está submisso.

Naturalmente, as leis sociais, morais, políticas, econômicas, afetivas, ali estão submissas.



Mas vocês, vocês não o Estão mais.
Vejam a evolução, por exemplo, de uma aflição: quando vocês sofrem (por uma razão precisa, e justificada),

todos vocês notaram que este sofrimento se atenua, desvanece-se, e desaparece com o tempo.
Exceto em alguns casos específicos, onde há a impressão de uma ressurgência permanente do sofrimento, há
um sentimento de falta (que isso seja a perda de uma pessoa próxima, ou uma situação traumatizante, qualquer

que seja).
Vocês notam, espontaneamente, que o tempo faz o seu trabalho.

E que o sofrimento inicial é muitas vezes substituído por uma lembrança, alimentada ou não, que tende a
querer fazer reviver o elemento passado.

Mas quando o elemento passado é superado pelo tempo que transcorre: a consciência não é mais afetada, de
maneira geral.

O que prova que esta consciência efêmera é afetada pelas circunstâncias efêmeras deste mundo, assim como
pela própria inscrição em meio a contextos e a limites deste mundo.

Tendo em mente a experiência de morte iminente, a maior parte daqueles que vivenciaram esses estados da
consciência fora do corpo, não são mais afetados por qualquer medo da morte.

Eles podem ser, é claro, afetados pelo medo, habitual, com relação a uma pessoa próxima.
Eles são afetados pelos estados emocionais que eles podem encontrar devido às circunstâncias da vida deles.

Mas se houve um medo que desapareceu, na totalidade, é o medo do próprio desaparecimento, porque eles
sabem pertinentemente que eles não desaparecem.

Ora, enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Deslocalização da consciência (que isso seja por uma
experiência de morte iminente, que isso seja pelo acesso ao Estado de Ser, que isso seja pelo Absoluto que

vocês São, que se realiza em vocês), vocês sempre ficam submissos a este medo, que está inscrito no apego
da própria personalidade, que está inscrito nos reflexos de sobrevivência e nos hábitos de sobrevivência (ndr:

ver também a coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da personalidade a ela mesma” (7)).
Se vocês olharem, com a maior das Transparências, é evidente que a personalidade irá sempre reivindicar a

Luz.
Ela irá sempre reivindicar uma melhoria, sob a ação do Espírito, da Luz, ou do Amor.

E que, muitas vezes, essas reivindicações, quando elas são satisfeitas, levam a outras reivindicações, outras
buscas, outras procuras.

O que não é mais o caso para aquele que, realmente, vivenciou a experiência fora do corpo.
O medo da morte não existe mais.

Mesmo se ressurgências, ligadas aos medos da vivência anterior à experiência de morte iminente, puderem
ainda se repetir, em caso algum isso se refere ao medo da morte.

***

Pergunta: por que podemos ter medo da Eternidade?

Por uma razão muito simples: no nível da personalidade, a Eternidade (que é, no entanto, o substrato da sua
própria crença, e da sua própria existência) representa o nada.

Porque, em alguma parte, a personalidade sabe que a noção de Eternidade sempre irá lhe escapar.
O medo da Eternidade, o medo da sobrevivência, é implicitamente reconhecido pela personalidade como lhe

escapando, permanentemente.
Dessa maneira, do seu ponto de vista (aquela da personalidade), a Luz é algo que vem pôr fim à

personalidade.
 Que isso seja pela ação da Luz, sobre este mundo, que isso seja pelo acontecimento nomeado morte, o medo

da Eternidade apenas representa o medo do nada, ligado ao desaparecimento da personalidade.
A personalidade apenas existindo porque ela se crê eterna, e inscrevendo a sua ação entre o nascimento e a

morte, segundo um princípio de Eternidade que não existe.
Falar, paradoxalmente, da Eternidade, em meio à personalidade, pode efetivamente mobilizar uma série de

medos.
O Absoluto, para a personalidade, é o nada.

A Eternidade, para a personalidade (mesmo se ela clamar e declamar que ela procura isso), apenas representa
o nada.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***



Irmãos e Irmãs, eu lhes proponho reviver um momento de silêncio, a fim de acolhermo-nos na nossa Presença
Una.

Recorramos, juntos, se vocês o quiserem, à Radiância do Anjo URIEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou IRMÃO K.
Recebam todo o meu Amor, toda a Luz.

Eu lhes digo até uma próxima vez, até logo.

************

1 – Intervenções do IRMÃO K
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/irmao-k.html 

*

2 – SNOW (18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html 
*

3 – UM AMIGO (17.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-17-de-setembro-de-2010.html 

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html 

*

5 – RAM (09.05.2012, 21.07.2012 e 02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/ram-09-de-maio-de-2012-autres-dimensions.html 

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ram-21-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/ram-2-de-setembro-de-2012-autres.html 

*

6 – UM AMIGO (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

7 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-
novembro-de-2011

***

Mensagem do Venerável IRMÃO K no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1688

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MA ANANDA MOYI.
Irmãs e Irmãos, permitam-me, primeiramente, abençoar a sua Presença.

O sentido da minha vinda, neste dia, inscreve-se como uma sequência lógica do que lhes expressou UM
AMIGO.

Pelas minhas palavras, pela minha Presença e pela Presença de vocês, nós iremos nos instalar aí onde não
existe mais separação, mais divisão, aí onde está esta Paz, aquela que não começa, nem termina jamais.

***

Dessa maneira, então, o Fogo, aquele do Amor, vem pôr fim ao fogo ilusório, ao fogo da matéria, ao fogo da
resistência, ao fogo da oposição.

O Fogo original (o Fogo do Amor e do Espírito que percorria a minha carne, durante a minha passagem sobre a
Terra), é-lhes, hoje, totalmente acessível, totalmente possível.

O que se desenrola, sobre a Terra, não é mais privilégio de alguns santos ou de alguns seres tendo realizado o
Si, ou vivenciado o Absoluto, na encarnação.

É o retorno da normalidade que deve mostrar-lhes que o que estava anormal era, sim antes: tudo o que se
refere à sua história, tudo o que se refere à impressão de manter alguma coisa nesta vida.

A possibilidade (para muitos de vocês) de Ser Absoluto, hoje, assim como as manifestações da Infinita
Presença, vai fazê-los passar nesta Beatitude e neste Êxtase onde mais nada tem sentido senão, justamente,

Ser esta Beatitude e este Êxtase.

***

No Coração do Coração (aí onde não há mais nem questões, nem respostas, nem mesmo sentido de uma
pessoa ou de uma personalidade) encontra-se o contentamento permanente, como eu o expressei, o

manifestei, na encarnação.
Tudo isso é inteiramente possível, para todos vocês, a cada minuto, a cada sopro, quer o seu olhar esteja

focado dentro de vocês, quer o seu olhar refira-se ao que está além da visão.
O verdadeiro olhar não é a visão.

Ele é, simplesmente, esta Paz inimaginável que ocorre, efetivamente, a partir do momento em que vocês
cessam toda busca, em que vocês percebem (real e concretamente, como lhes dizia BIDI) que toda forma de

conhecimento é apenas um divagar, apenas uma satisfação do ego e do orgulho, em si, que quer controlar,
apropriar-se, compreender.

Ao arriar todos os seus fardos, ao aceitar Ver, realmente, a Paz Suprema irá preenchê-los, porque isso é o que
vocês São.

Mais do que nunca, hoje, acompanhados pelo Anjo URIEL, vocês têm a possibilidade de desaparecer de
vocês mesmos, a fim de renascer para a sua Verdade (ndr: ver as modalidades de acompanhamento de

URIEL na coluna “protocolos a praticar / protocolos prioritários” (1)).
Não há mais necessidade de aguardar, de estar do outro lado do Véu (que não existe mais, aliás).

Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
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Não é mais necessário realizar momentos privilegiados, mas, sim, estar mais, inteira e integralmente, instalado
no tempo do seu presente e da sua Presença, no próprio silêncio da consciência.

Porque, efetivamente, no fato de abandonar toda veleidade ou toda propensão para expressar uma
consciência, encontra-se a Verdade: esta Beatitude.

Esta Paz que está inscrita (como a ferro quente, no corpo e na consciência) como uma falta e que é a base de
toda dinâmica de busca de satisfação, de equilíbrio, já está aí.

E, eu diria, de algum modo, cada vez mais aí, a partir do momento em que vocês aceitarem sair das suas
próprias interrogações e dos seus próprios questionamentos sobre vocês mesmos.

Porque vocês mesmos, do ponto de vista onde vocês estão, jamais poderá chegar ao que vocês São,
realmente: é preciso renascer, é preciso ressucitar, é preciso, enfim, simplesmente, Ser.

E Ser não depende de qualquer circunstância, de qualquer conhecimento, de qualquer progresso.
Naturalmente, algumas das minhas Irmãs (e em particular, as ocidentais, eu diria) desenvolveram-lhes

amplamente a Humildade (ndr: ver, especialmente, as diferentes intervenções de TERESA DE LISIEUX (2)).
Porque é no Silêncio que vocês se tornam o Outro, e, em nenhum caso, criticando-o, ou elogiando-o.

Viver o Outro, viver a Luz, é desaparecer si mesmo e desaparecer o Si: nós lhes dissemos isso de diferentes
modos, nós lhes propomos isso, com diferentes abordagens.

***

Doravante, devido à Presença de URIEL, isso é muito mais perceptível.
E se, em última análise, vocês tiverem a impressão de tropeçar em alguma coisa, lembrem-se de que isso é

apenas vocês mesmos que resistem (mesmo proclamando exatamente o contrário), e de que as resistências e
os medos que estão inscritos nesta história efêmera que vocês acreditam estar, são os melhores freios ao que

vocês São, realmente.
Nesses tempos tão particulares, nós muitas vezes lhes dissemos que não são certamente vocês que

desaparecem, mas todas as ilusões.
Então, é claro, se vocês ficarem do lado da ilusão, vocês apenas poderão constatar que, ali, vocês não estão.

E, não estar ali, é considerar, já, uma distância a percorrer, um caminho a percorrer, uma ascese a efetuar.
Nada disso irá conduzi-los ao que vocês São.

Então, é claro, alguns Yoga, alguns ensinamentos, permitiram-lhes viver estados e experiências onde a Paz
estava presente.

Mas se vocês estiverem na resistência, obviamente, vocês não fizeram da experiência da Paz o seu cotidiano.
E, para fazê-lo, é preciso desaparecer, na totalidade.

Elementos importantes foram dados a vocês por aquele que se nomeia BIDI, assim como pelos Arcanjos, e
por nós mesmos.

Eu gostaria de dizer, hoje, que vocês nada mais têm a fazer senão se afirmar, Estar aí.
O que quer que vocês façam da sua vida usual, estejam sempre aí e Presente, além do trabalho que vocês

estão fazendo.
E a Paz irá surgir, não simplesmente enquanto experiência, mas, sim, como a manifestação (profunda, aqui

mesmo sobre este mundo) da sua natureza.
E vocês ficam na Paz.

E quando vocês estão em Paz, o que vocês podem desejar?
O que vocês podem procurar?

O que vocês podem solicitar ou postular?
A Paz é a resposta: ela é todas as respostas.

Porque, em Shantinilaya, todos os jogos cessaram, todas as interações cessaram, e todas as projeções
cessaram.

Mesmo quando vocês se servem deste corpo (para fazer o que vocês têm que fazer), o que quer que vocês
façam, vocês permanecem na Paz.

Estar na Paz é, já, não mais se projetar: não mais se projetar em um futuro, em qualquer relação que seja, não
mais imaginar ou supor o que vai pensar, o outro (ou dizer, o outro).

É continuar a viver a vida ordinária, enquanto estando si mesmo no extraordinário.
Este extraordinário, é claro, está aí, de toda Eternidade, mas foi o refinamento, em alguma parte, da sua

consciência, que os levou ali, que preparou, ou que fez viver isso.

***

O sentido das minhas palavras é, sobretudo, dizer-lhes que mesmo se, até agora, não lhes pareceu viver
experiências ou estados, é-lhes preciso superar o que vocês não vivenciaram (estados ou experiências), não

para esperar vivê-lo, mas, sim, para estabelecer-se, realmente, na sua impermanência, no seu Absoluto.
Jamais vejam isso (como foi dito) como um objetivo, como um caminho a percorrer, mas como, simplesmente,



uma evidência que sempre esteve aí e que estava encoberta, pelo hábito, pela própria pessoa, pelas
obrigações deste mundo.

 Lembrem-se, sobretudo, de que, cada vez mais, tudo está aí, onipresente, batendo à sua porta.
E de que, se vocês ainda perceberem uma distância ou uma vala entre o que nós lhes dizemos e o que vocês

São, é que vocês simplesmente não passaram ao lugar correto e que vocês esperam adquirir, em meio à
personalidade, um poder, uma vantagem.

 Jamais a personalidade irá obter isso.
Mais do que nunca, é preciso conscientizar, compreender, apreender e aceitar que só se vocês morrerem a

vocês mesmos, é que vocês irão renascer.

***

Então, as circunstâncias da Luz e da vida fizeram com que muitos de vocês fossem levados, de diferentes
maneiras (mesmo pelo sofrimento deste corpo), a realizar o que vocês São.

Realizá-lo não é uma realização inscrita em um tempo ou em um determinado espaço, mas é uma realização
instantânea e imediata, assim que vocês aceitam, realmente, sinceramente, morrer para vocês mesmos.

Morrer para si mesmo não é um suicídio, ainda menos uma negação da vida, mas é viver a Verdadeira Vida.
Viver a Verdadeira Vida não pode se acompanhar de uma manifestação da consciência ordinária.

Esta serve a vocês para a vida ordinária.
Ela é últi, enquanto vocês estiverem presentes, aqui, para as atividades cotidianas e habituais da vida.

Mas nenhum hábito, nenhuma atividade da sua vida, pode levá-los ao que vocês São, na Verdade, exceto
morrer para si mesmo.

Esse “morrer para si mesmo” é muito mais intenso do que o que nós havíamos empregado como expressão,
mesmo se houver tensão para o Abandono, há ainda a expressão, é claro, de uma forma de personalidade
(como isso foi perfeitamente descrito pela minha Irmã HILDEGARDA) (ndr: ver a sua intervenção de 25 de

outubro de 2010 (3)).
Mas, hoje, as circunstâncias ambientais, as circunstâncias da consciência, e da própria Terra, coloca-os frente

ao que poderia parecer-lhes (do ponto de vista da personalidade) como um desafio ou uma urgência.
Mas este desafio e esta urgência não estão aí para contrariar outra coisa senão a personalidade efêmera.

Podemos dizer que, cada vez mais, quanto mais os dias passarem (do seu tempo terrestre), mais vocês terão
facilidade para ser o que vocês São.

Mas, para isso, é preciso sair de vocês mesmos: não é preciso mais aderir a qualquer medo, não é preciso
mais aderir a qualquer ilusão, enquanto aquiescendo ao fato de vivê-lo.

A Morada da Paz Suprema, como nós lhes dissemos, é a nossa Essência Comum, a nossa natureza profunda,
muito além de uma simples experiência, de uma simples meditação.

***

Vocês vão frequentemente constatar que a Morada da Paz Suprema está aí.
E que ela está ainda mais aí quando vocês a deixam Estar, até o momento em que não houver mais separação

entre a sua consciência e a Morada da Paz Suprema: vocês não serão mais uma consciência, vocês irão se
tornar a Morada da Paz Suprema (coisa que eu amplamente mostrei, durante a minha passagem sobre a Terra).
Então, é claro, a personalidade irá sempre encontrar alguma coisa para repetir: que é uma perda de tempo, que

vocês não estão ali, que vocês jamais estarão ali, que existem obstáculos, restrições, obrigações.
Mas nada de tudo isso poderá durar muito tempo diante da Morada da Paz Suprema que vocês São.

E aí, caberá a vocês escolher, e caberá a vocês decidir, o que nutrir, o que alimentar.
Mesmo se isso não lhes aparecer claramente, em princípio, vocês irão constatar bem depressa que vocês não

poderão fazer outra coisa senão aquiescer ou recusar.

***

Não existe desejo, em meio à personalidade, que possa conduzi-los à Morada da Paz Suprema: nada da sua
personalidade pode, aliás, levá-los ali.

É apenas desaparecendo de vocês mesmos que irá emergir, não mais simplesmente um estado, uma
experiência (com sua lembrança), mas, muito mais, o estado (permanente, estável) do que vocês São.

A intensidade da manifestação dos Elementos (em vocês, como sobre a Terra) tem apenas um único objetivo
e é esse: fazê-los descobrir o que vocês São: a Morada da Paz Suprema.

Só a pessoa tem medo.
Só a pessoa procura.



Só a pessoa se interroga.
Isso irá se tornar a sua vivência, não mais somente um modelo ou uma crença, ou uma experiência, mas uma

vivência permanente que espera, da sua parte, o seu próprio desaparecimento.
Fazer desaparecer o sentido da pessoa, fazer desaparecer a percepção do corpo, fazer desaparecer toda
projeção da própria consciência, todo julgamento (porque o julgamento separa), toda adoração (porque a

adoração os separa, também).
Mesmo se, é claro, na tradição do meu país de passagem (ndr: a Índia) isso era uma constante, mas as

circunstâncias temporais não eram as mesmas.

***

Vocês não podem (e vocês irão conscientizá-lo, cada vez mais) tornar-se Luz, porque vocês já o São.
Vocês não podem procurar a Liberação, porque vocês já o Estão.

Naturalmente, a personalidade não pode acreditar nisso (nem mesmo aceitá-lo), mas, por outro lado, ela
sempre irá procurá-lo, afastando-os sempre mais do que vocês São.

Deixem a Luz trabalhar, deixem trabalhar o que atua no corpo de vocês.
Quer vocês o nomeiem Templo ou saco, nada muda.

O que está chegando não é uma experiência, nem mesmo um aprendizado (como vocês o fizeram, durante
esses anos, para muitos de vocês).

O que está chegando é radicalmente novo, radicalmente inédito.
Isso já está aí porque vocês o São, de toda Eternidade.

Mas a presença de uma consciência coletiva (ou de uma ilusão coletiva) os impede ainda de se revelar,
totalmente, a vocês.

Cabe a vocês saber se vocês querem participar da ilusão coletiva, ou não.
E, ainda uma vez, não é delatando esta ilusão coletiva que vocês irão encontrar a Verdade.

A Verdade está em vocês, de toda Eternidade, e ela não é, de forma alguma, dependente de qualquer
circunstância que seja.

Simplesmente, o trabalho que vocês realizaram (e que nós realizamos, com vocês) mudou as condições da
ilusão coletiva.

Então, é claro, vocês ouvirão falar de Despertar da consciência, no nível coletivo.
Vocês ouvirão falar, cada vez mais, de mudança da consciência, de uma Era do Ouro.

Mas tudo isso são apenas projeções da consciência.
A única Era do Ouro é vocês mesmos.

E esta Era do Ouro, em vocês, é independente de qualquer manifestação de interação de consciências (na
Dimensão onde vocês estão, como em qualquer Dimensão).

Há apenas a personalidade que crê e espera realizar histórias que não terminam, com uma ilusão de
progressão, de melhoria.

***

O que é perfeito, originalmente, não pode ser menos perfeito, no final: o que é perfeito fica e permanece
assim, e não pode ser alterado.

Ora, vocês são perfeitos.
A grande revolução, ela está aí.

E vocês precisam superar e transcender, os estados, as experiências, as histórias, o mundo (este, como todos
os outros).

Se vocês quiserem ser plenos: esvaziem-se, não rejeitando qualquer elemento deste mundo (como de
qualquer outro mundo).

Lembrem-se de que há imúmeras verdades.
Elas são verdades relativas, que são em função, unicamente, da localização onde vocês estão.

Mas há apenas uma Verdade Absoluta.
Para isso, é-lhes preciso não mais estar inscritos no efêmero, na consciência.

Mudar de olhar, de ponto de vista, não por um ato de vontade, mas sim vendo, clara e lucidamente, as coisas.
Esta refutação, agora, não é mais para fazer (como dizia BIDI), mas é a própria Luz que refuta o ilusório, não

agindo contra, mas se instalando.
O que vocês veem nos seus Céus, o que vocês veem em vocês, o que vocês veem dos Elementos, o que

vocês veem da Luz, É a Verdade Absoluta.
É como se (tomando esta analogia) vocês captassem certa banda de frequências, e que a única realidade

possível e conhecida estivesse ligada a esta gama de frequências, com os seus limites.



E que depois, aí em cima, se sobrepusesse uma nova gama de frequências não tendo mais limites e,
sobretudo, fazendo desaparecer os limites anteriores.

Lembrem-se de que vocês nada podem levar da sua história porque, cada vez que vocês renascem, a história
passada não existe mais.

Mas, aí, o renascimento que está aí é uma verdadeira Ressurreição.
Não das suas memórias passadas (mesmo se elas se atualizam em vocês), mas, sim, a memória do que vocês

São, real e verdadeiramente, além de toda encarnação, de toda reencarnação, de toda lei, até mesmo, de
causalidade.

O que se desenrola neste corpo, desenrola-se também na sua consciência.
O que se desenrola sobre este mundo, desenrola-se, do mesmo modo, em vocês: o término de todas as

ilusões, e de todos os efêmeros.

***

Vejam bem o que é efêmero, não para vocês ali se agarrar, mas sim para dali se separar, não como um ato de
vontade que gostaria de pôr fim a tal relação, a tal pessoa ou a tal mundo, mas bem como aquele que vive,

realmente, o fim da ilusão.
Ora, a personalidade jamais vai querer reconhecer o seu fim, nem a ilusão do que ela vive.

Isso é, então, uma mudança de localização, uma mudança de olhar.
Isso é, então, uma mudança de ponto de vista, que não é o ponto de vista de um pensamento, mas, sim, o

ponto de vista da própria consciência.
A particularidade desse novo ponto de vista é que ele pode se acompanhar, também, do desaparecimento de

todo ponto de vista, muito mais rapidamente, muito mais facilmente.
O desaparecimento de todo ponto de vista permite viver a deslocalização definitiva de uma forma, de uma

consciência ou de um estado, instalando-os neste Absoluto, cuja testemunha é Shantinilaya.
Shantinilaya jamais será uma projeção ou uma expressão da consciência, porque é um estado que pode ser

reencontrado à vontade.
Ele pode até mesmo ser permanente.

É o que está atrás da consciência que decide isso: não são vocês, nem a Luz, que vão decidir.
Deste modo, então, o jogo das interações, das ressonâncias, das oposições e das justaposições, o jogo de

todas as consciências, está aparecendo para vocês.
E é vendo o jogo de todas as consciências que vocês perdem o sentido da identidade, e que vocês vivem a

Ressurreição.

***

As circunstâncias do mundo ilusório tornam-se, pela ação dos Cavaleiros, cada vez mais perturbadas.
Mas isso não deve (como vocês sabem), de maneira alguma, causar pânico, ou fazê-los procurar alguma data
posterior, mas é um incentivo para deixar o que vocês São, Ser, além de toda aparência, de toda ilusão e de

todo Efêmero.
A Luz que foi vista, a Luz que foi vivenciada, deve dar lugar, na totalidade, ao que vocês São, ou seja, a própria
Luz, não mais uma consciência que está localizada, não mais uma consciência que é tributária de uma forma ou

de uma variedade de formas, mas que está totalmente liberada.
Tenham em mente também que, mesmo se isso lhes parecer demasiadamente afastado do que vocês São

(nesta pessoa), não concebam qualquer aflição, nem qualquer sofrimento, porque há, no desenrolar da ilusão
do mundo, um mecanismo final que está engrenado.

Esse mecanismo final apenas se refere à ilusão, mas não é referente à Verdade, muito pelo contrário.
Só desaparece o que apareceu um dia, e que é a consciência.

Isso não é o desaparecimento da Vida, mas o seu aparecimento, muito pelo contrário, que está aí.

***

Não há melhor atitude, como lhes dizia e repetia UM AMIGO, do que “permanecer Tranquilo”, do que se imergir
na Paz (ndr: ver, em particular, sua intervenção de 02 de julho de 2012 (4)).

Porque a Paz é o recurso: não há outro.
No término final da ilusão deste mundo efêmero, somente a Paz é Eterna.

Esta Paz Suprema (que não depende, eu lembro vocês, de qualquer circunstância e, ainda menos, das
circunstâncias temporais da ilusão, ainda menos, da sua pessoa) é o único Último, o único Absoluto, e a única

Verdade que pertence a todos, porque ela é Absoluto, ela também.



Quanto mais o tempo deste mundo transcorrer, mais vocês se aproximam do não tempo, do não espaço, da
não projeção, e da não consciência (ou a-consciência).

Em última análise, a Morada da Paz Suprema sempre esteve aí, mas ela irá se tornar cada vez mais sensível, a
partir do momento em que todo o resto (absolutamente todo o resto) for deixado para o que ele é, ou seja,

efêmero e ilusório, mesmo se for preciso vivê-lo, mesmo se for preciso ali realizar algumas tarefas, algumas
ações, algumas interações.

***

Vocês irão, cada vez mais, perceber que não há distância, que não há mais separação.
Mas vocês irão também constatar que isso será, cada vez mais, um ou outro: ou a personalidade desaparece e
a Paz aumenta, ou a Paz se afasta e a personalidade se reforça, traduzindo, assim, a necessidade de existir, ou

seja, de se manter fora da Verdade, de se manter fora da Paz Suprema.
Isso irá lhes mostrar, com cada vez mais clareza, realidade, aí onde vocês Estão, e aí onde vocês não estão.

Não concebam nem inquietude, nem satisfação, porque aí onde vocês Estão é muito exatamente o lugar
correto.

E se a Morada da Paz Suprema não lhes aparecer, por enquanto, não se esqueçam de que querer lutar para
adquirir isso, é impossível, porque isso já está aí.

Então, sigam o seu caminho, e deixem trabalhar, à sua maneira, naquele momento, a Luz.
Mas não alimentem a sua personalidade com o sentido de uma busca ou de uma procura, nem alimentem o

Efêmero apoiando e se apoiando no Efêmero.
A Morada da Paz Suprema não é uma aquisição: isso é inato.

São simplesmente as circunstâncias dos elementos deste mundo (e de todas as camadas ilusórias) que
mudam, devido à Liberação da Terra.

***

Vocês apenas têm que seguir as linhas de menor resistência.
E as linhas de menor resistência são aquelas onde a personalidade não pode estar presente.

Esqueçam vocês mesmos.
Desapareçam de vocês mesmos, e vocês verão, por vocês mesmos, o que se é.

Mas não criem um objetivo porque isso é instantâneo.
Não criem, tampouco, uma meta, nem mesmo uma finalidade, porque isso acontece AQUI e AGORA.

A ação e a Radiância do Anjo URIEL é preponderante (como vocês o sabem) para viver isso.
Deixem simplesmente a Paz aumentar, em vocês: deixem-na tomar todo o lugar.

Não há outro meio senão apagar si mesmo.
Eis algumas reflexões que resultam do que foi proposto por UM AMIGO.

***

E eu acho que nós ainda temos tempo para abrir um espaço de perguntas, referentes, exclusivamente, ao que
eu acabei de enunciar, e viver, nos espaços das suas perguntas, este estado de Paz Suprema, além de todo

estado.

***

Pergunta: qual a diferença que existe entre instalar-se na Paz e em Shantinilaya?

É muito simples: quando Shantinilaya é o que você É, não existe mais questão, mais interrogação, mais
sentido do que quer que seja, porque você se tornou, você mesmo, o sentido: o mundo não existe mais e, no

entanto, ele está aí.
Na Morada da Paz Suprema não há qualquer consciência separada, não existe então qualquer sentido de uma

identidade (mesmo se ela puder ainda estar presente, para algumas ações).
Mas não é mais esta personalidade que decide, que dirige, mas é a Morada da Paz Suprema.

A experiência da Paz não é a Morada da Paz Suprema.
A experiência da Luz não é suficiente para Ser Luz.

É preciso sair da experiência (que está inscrita em um contexto temporário, a um dado momento da vida) para



entrar na Eternidade do Presente: sair desta crença, inscrita em todos, como uma sucessão de experiências e
de estados, vai levá-los a viver o que vocês São.
Naturalmente, isso são incentivos e orientações.

Mas Shantinilaya é este Êxtase permanente, que não se importa com as circunstâncias do mundo e, até
mesmo, com a sua própria vida (que não existe mais).

A Paz é um estado que pode chegar quando as circunstâncias ali forem convenientes (Interiores como
exteriores).

Shantinilaya não se importa com as circunstâncias, Interiores ou exteriores.
Esta Beatitude é o estado normal do Ser, além da encarnação e de qualquer forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Através do que é para Ser, eu terminarei com estas palavras: eu Sou aquela que eu Sou, mas eu Sou também
cada um de vocês, na mesma Unidade, na mesma consciência, cujo suporte é Shantinilaya.

***

Irmãs e Irmãos, na humanidade, o Amor - Luz É, de toda Eternidade.
Então, que a minha bênção e a sua se unam, no mesmo ímpeto, na mesma Paz.

Eu sou MA ANANDA MOYI, eu sou vocês, em cada um.
Eu lhes digo até uma próxima vez.

************
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu apresento todas as minhas saudações.

Então, eu os escuto e, desde já, eu lhes agradeço pelas suas perguntas.

***

Pergunta: qual é a diferença entre os Cavaleiros e os Elementos?

Então aí, caro amigo, você recorre a uma expressão que foi empregada (se minhas lembranças estiverem
boas) por uma das Estrelas, não é?, que falou dos Cavaleiros em referência, segundo à sua cultura, ao que vai
depressa (ndr: ver as intervenções de SNOW de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro, 18 de outubro e 1º

de novembro de 2012) (1).
O cavalo, o cavaleiro, é algo que se desloca de maneira muito mais rápida do que alguém que vai a pé.

O cavaleiro, também, dá manifestações mais importantes, mais rápidas e mais móveis.
Então, não há diferença: simplesmente, os Elementos (o que nós denominamos Elementos, quando nós

estamos encarnados), são, obviamente, os quatro Elementos que vocês conhecem.
Mas como vocês sabem, houve (como vocês chamam isso?) um seccionamento, eu diria, da qualidade

essencial desses Elementos em relação à Luz.
O retorno da Luz, a Liberação da Terra, do Sol, a Fusão dos Éteres, tudo isso que se desenrola no sistema

solar, permitiu, desde alguns meses agora, uma mobilização dos Elementos, muito mais intensa.
Esses Elementos, muito mais intensos, foram nomeados Cavaleiros, pelas características de cavaleiros, mas
eu penso também em relação à referência de SRI AUROBINDO, perdão, do “Bem Amado João” quando ele

era aquele que recebeu o Apocalipse, não é, onde ele relatou a ação dos Cavaleiros: “o Cavaleiro
esverdeado”, “o Cavaleiro negro”, "o Cavaleiro sombrio”, etc. (ndr: referência feita ao Apocalipse de SÃO

JOÃO, anterior à encarnação de SRI AUROBINDO).
Cada um desses Cavaleiros possui uma dinâmica Vibratória, mas também uma dinâmica que termina com os

últimos Véus do isolamento da Terra.
SNOW lhes disse que cada um dos Elementos, ou cada um dos Cavaleiros (já que é a mesma coisa, mas em
outro estado), agia do mesmo modo, em vocês (nesta estrutura física, mas também no Corpo de Eternidade

que vocês São) como sobre a Terra, de maneira sincrônica.
O Cavaleiro é então o Elemento que está restituído na sua Dimensão original e na sua capacidade, é claro, para
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Revelação.
Então, quer chamemos de Elementos (eu, eu os nomeio Hayoth Ha Kodesh) ou de Cavaleiros, é a mesma

dinâmica e o mesmo tipo de ação, naturalmente.

***

Pergunta: é normal ter sensações muito desagradáveis desde 1º de novembro, desde a intervenção de
URIEL, enquanto que na intervenção de MIGUEL, nos quinze dias anteriores, a vivência era de forma mais

agradável?
 (ndr: ver as intervenções de MIGUEL de 17 de outubro (2) e de URIEL de 30 de outubro de 2012 (3)).

O que você interpreta como “desagradável” refere-se a você.
Isso depende, é claro, das afinidades, aí também, ainda uma vez, com os seus próprios Elementos

constitutivos e também das afinidades com as suas quatro Linhagens.
Vocês sabem: há quatro Linhagens, quatro Direções, quatro Elementos (mais o Quinto, é claro), quatro

Cavaleiros.
Tudo isso é um quadro dinâmico extremamente preciso.

Portanto, o que é desagradável, para você, será talvez muito mais agradável para outro Irmão ou Irmã.
Isso depende simplesmente das afinidades Vibratórias das suas quatro partes constituintes.

Eu o lembro de que há sempre quatro Linhagens, em cada um de nós, quer seja nesta Dimensão, como nas
Outras Dimensões, que são as partes relativas que constituem, ao mesmo tempo, o Corpo de Estado de Ser

como a própria Consciência.
E de que é durante a resolução final desses quatro Elementos, pela Fusão no Éter, que se encontra, de algum

modo, o que as Estrelas (nós também, aliás) denominaram a Infinita Presença, a Última Presença ou
o Samadhi mais elevado, Vibratoriamente, que, de qualquer forma, prefigura o que está logo à frente (mesmo

se isso não vier logo depois), o que chamamos de Absoluto (que BIDI chamava de Parabrahman, não é).
 Portanto, segundo a característica própria de cada um dos seus Elementos, é claro, isso vai acontecer melhor

ou pior.
Eu lembro que MIGUEL é o Fogo e que URIEL está em relação com o Ar, com o Verbo, com o chakra da

garganta, com a Passagem da Última Reversão que está em ressonância com o 11º Corpo que está situado no
nível do lábio superior (ndr: para a localização deste Corpo, ver a coluna “protocolos a praticar / Yoga Celeste:

Reunificação dos 5 novos Corpos” (4)).
Então, pode ser que em você, o Elemento Ar não esteja sendo vivenciado como algo muito agradável.

Portanto, isso remete, é claro, a todas as correspondências e a todas as ressonâncias que estão ligadas ao
Elemento Ar.

***

Pergunta: sentir as Vibrações sob os pés está associado com o Núcleo da Terra?

Completamente, porque a Onda da Vida (que surgiu no mês de fevereiro) está ligada à liberação do Núcleo
Cristalino da Terra.

Para aqueles que vivem essas Vibrações sob os pés, isso foi originalmente em uma área específica, no início
de fevereiro, que era na parte anterior do pé.

Pouco a pouco, esta alimentação Vibratória fez com que alguns de vocês vivenciassem a subida da Onda da
Vida, de maneira incompleta ou de maneira total, não importa (não é aí onde eu quero chegar).

Simplesmente, para aqueles que sentem essas Vibrações sob os pés, vocês notaram que isso perfaz uma
zona cada vez mais ampla, cada vez mais estendida e que supera grandemente a zona do pé.

Então, eu sei que o Arcanjo ANAEL lhes disse que, quando vocês cruzam os tornozelos, vocês amplificam a
Onda da Vida (ndr: sua intervenção de 08 de junho de 2012 (5)), ou seja, que vocês fazem fusionar as duas
polaridades da Onda da Vida, porque há uma polaridade do lado esquerdo e uma polaridade do lado direito.
(ndt: “Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da

Vida: nos momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para
cima cruzando os tornozelos. Se isso se tornar, no momento, para vocês, demasiado incômodo, então,

cruzem as pernas na altura dos joelhos e isso irá reduzir o fluxo.” ARCANJO ANAEL (08.06.2012)).
Quando essas duas energias se fundem, é claro, e quando a Onda da Vida subiu (ou seja, quando ela

atravessou a barreira dos dois primeiros chakras), vocês irão sentir coisas novas sob os pés.
Isso podem ser queimações, isso pode ser sentir um chakra, mas muito maior do que o pé, com uma zona

nova, se vocês quiserem, que fica logo à frente do calcanhar e que corresponde, efetivamente, a um segundo
ponto de ancoramento da Onda da Vida e de ancoramento nas raízes Intraterrestres, que ocorre pelo ponto

anterior e pelo ponto posterior.
Isso dá, efetivamente, Vibrações que são, agora, mais, se vocês quiserem, aspectos Vibrais puros e não mais



uma energia que circula e que sobe.
Isso é perfeitamente normal, para aqueles que o vivem, é claro.

Portanto, isso dá sensações que não desencadeiam sistematicamente esta onda de Amor e de Êxtase que
havia anteriormente, mas há, efetivamente, uma outra qualidade Vibratória que passa por este local, que está

ligada à Fusão, se vocês quiserem, do Supramental, da Onda da Vida e também, eu diria, a uma outra oitava de
Vibração da Terra, que se traduz, é claro, pelo número sempre maior de sismos, de vulcões, de ventos, de
furacões, todas as manifestações dos Cavaleiros sobre a Terra, que estão em fase de elevação extrema.

Mas se vocês quiserem, lembrem-se disso, é como o princípio do sapo que é aquecido na água, a temperatura
se elevando grau a grau, muito, muito lentamente.

Se vocês estiverem imersos no processo Vibratório desde o início, vocês vivem, efetivamente, algo que se
acelera, assim como a Terra também, mas vocês não têm sempre a consciência disso porque vocês se

habituaram ao processo Vibratório.
E apesar disso, é claro, há, cada vez mais numerosos, entre vocês, quem sinta, por exemplo, os

estremecimentos do peito, os estremecimentos do corpo, as Vibrações nos Novos Corpos.
Há, portanto, uma amplificação, sem precedente, que está ligada às condições cósmicas sobre as quais tanto
SÉRÉTI, como ORIONIS, como MIGUEL falaram a vocês e que corresponde a essa última curva que foi feita,
agora desde algumas semanas, e que os leva à linha de chegada (ndr: ver as intervenções de SÉRÉTI de 30
de setembro (6), de ORIONIS de 30 de outubro (7) e de MIGUEL de 17 de outubro e de 02 de novembro de

2012 (8)).

***

Pergunta: quando já fomos chamados, por MARIA, seremos chamados de novo?

Desde que foram chamados uma vez, não há necessidade de chamá-los duas vezes.
Quando vocês tiverem (no sonho, em uma noite, na meditação) ouvido o seu primeiro nome, isso quer dizer o

quê?
Isso quer dizer que o Canal Mariano (que está, eu os lembro disso, independentemente do Anúncio de MARIA,
conectado ao Canal Mariano da Terra) está em ressonância direta com a Merkabah, ou seja, com o seu veículo

ascensional.
Se vocês quiserem, o Apelo de MARIA, no nível da sua Consciência, se vocês tiverem ouvido (que isso seja
há seis meses e, para alguns, há ainda mais tempo, tanto melhor para vocês), isso quer dizer simplesmente
que as suas estruturas ascensionais (Corpo de Estado de Ser, Consciência, Linhagens, instalação em meio
aos quatro Elementos) estão totalmente prontas a viver o que é para viver: vocês ligaram o motor, mas vocês
aguardam que o sinal celeste, cósmico (já que não depende mais agora da Terra) ocorra para Liberar o que é

para Liberar.
Isso significa simplesmente que há circunstâncias, para alguns de vocês, onde vocês irão ouvir várias vezes

este Apelo.
Mas uma vez é suficiente, é claro.

***

Pergunta: quando vários Elementos agem ao mesmo tempo, como descobrir o alimento que favorece isso,
segundo o que nos disse Hildegarda de Bingen, em 03 de outubro de 2012?

Então, isso não é exatamente da minha alçada, mas é uma questão de lógica simples.
O que está ligado ao Ar, eu creio que SNOW havia dito a vocês, e HILDEGARDA também, são os elementos

que crescem no ar, ou seja, não as raízes, é o que se encontra longe do solo, o que é agitado pelo vento.
São, por exemplo, as frutas que crescem nas árvores.

Há verduras nas árvores, em princípio.
Há raízes sob a terra: aí, é o Elemento Terra.

O Elemento Fogo pode ser assimilado aos sabores, por exemplo, quentes, picantes: a cor vermelha, a cor do
Fogo, etc., etc..

Mas é preciso ponderar isso porque se vocês tiverem, em vocês, a ação simultânea de vários Elementos,
vocês irão constatar algo de peculiar: vocês terão cada vez mais problemas se vocês ingerirem alimentos.

Porque o alimento, se vocês quiserem, provoca derivação da energia. 
Então, justamente, é preciso da energia para digerir, mas eu os lembro de que a sua energia (que vocês

chamam de energia vital, o prana) que circula nos meridianos, nas suas estruturas sutis, aumentou, amplificou,
pela restituição ao Éter original.

Isso quer dizer o quê?
Que as energias que percorrem vocês, atualmente, não são mais unicamente as energias ditas associadas ao

prana (a energia vital), mas é a Luz Vibral.



Mas a Luz Vibral se adapta muito, muito mal com o que entra no estômago de vocês, ou seja, quanto mais os
Elementos ou os Cavaleiros estiverem ativos, em vocês, menos vocês terão necessidade de ingerir alimentos.
E vocês irão constatar que se vocês se alimentarem, nesse caso (por hábito, por gulodice, por apetite), vocês
irão sentir um esforço Vibratório que ocorre, com um calor intenso nos chakras do baço e do fígado (ou seja,

no Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) que vai, de algum modo, atrair a Luz para esta digestão.
E vocês terão, naquele momento, digestões que serão cada vez mais pesadas, cada vez mais difíceis, não

porque vocês se tornaram intolerantes, alérgicos ou outra coisa, aos alimentos.
Mas simplesmente se lembrem: a Luz Vibral nutre vocês e isso é uma Verdade.

Vocês têm testemunhos que são abundantes, hoje, sobre os seres que não comem mais e que vivem
extremamente bem, aliás, sem perder peso.

Portanto, cabe a vocês ajustar-se, mais do que buscar qual alimento é preciso privilegiar em relação ao
Cavaleiro que está ativo.

Mas, sim, de preferência, modificar os seus hábitos alimentares para viver.
Muitos de vocês notaram isso e, é claro, continuam a comer porque vocês acham que isso não é normal.

Portanto, os hábitos de reflexão é dizer-se: “se eu não digerir, se eu tiver arrotos, se eu ficar pesado depois de
comer, significa que há uma anomalia nos órgãos da digestão, no estômago ou não importa no que mais”.

Isso não é verdadeiro: isso está diretamente ligado ao fato de vocês terem a Onda da Vida ou não.
Eu os lembro de que o Éter da Terra, aí onde vocês recebem os seus alimentos Etéreos (que estava ligado,
ele também, à alteração da Terra, na sua Luz, na sua capacidade para Vibração), encontra-se hoje Liberado,

desde alguns meses, com efeitos cumulativos.
Em relação a isso, isso quer dizer simplesmente que as necessidades, reais, concretas, de alimentos, não

existem mais.
Vocês irão até constatar que os alimentos que anteriormente faziam bem a vocês, não aparecem mais assim

de qualquer maneira.
Então, se vocês ainda forem “uma bicicleta em atividade”, vocês irão se perguntar sobre alergias, anomalias,

patologias e tudo isso.
Logicamente, isso não existe.

Mas se vocês estiverem conectados ao Supramental, se vocês tiverem uma das Coroas ativadas, vocês irão
sentir que a digestão pressiona os chakras do baço e do fígado, desviando a Luz do seu objetivo, que é o de
provocar mutação, de maneira total, eu os lembro disso, no Corpo Etéreo, no Duplo, no novo Duplo que vocês

São, na sua estrutura de Eternidade.
Portanto, cabe a vocês ajustar-se: vocês irão se aperceber disso, eu diria, quanto mais os dias passarem, de

maneira cada vez mais flagrante.

***

Pergunta: qual é o papel do planeta Hercólubus, hoje?

A mudança do magnetismo terrestre, a inversão dos polos e o despertar da Consciência, pouco antes da
chegada da Onda Galáctica.

Eu os lembro de que os deslocamentos de Hercólubus (ou Hercobulus) ocorrem em função da sua
progressão, em função do grau de Despertar da Terra, em função do seu ajustamento em relação à

Consciência Crística coletiva, ou Solar coletiva.
E é a interação, se vocês quiserem, dos diferentes tipos de Irradiação, que permitiu ajustar-se a tudo isso.

Eu os lembro de que, durante o verão de 2008 e 2009 (inverno, no hemisfério sul), Hercólubus foi citado por
ORIONIS e foi dito a vocês que ele seria visível no Céu (ndr: sua intervenção de 08 de agosto de 2008 (9)).
Mas eu já tinha dito, à época, que quanto mais esse momento estivesse defasado no tempo, melhor seria.

O fato de ver Hercólubus é o sinal que lhes foi dado, aliás, pelos povos ditos primitivos (como os Índios
Americanos ou, ainda, nas profecias de alguns profetas) como o segundo Sol, como esta segunda Estrela.

Como dizia Bença Deunov (quando ele era, como ele lhes disse e revelou, Nostradamus, Michel de
Nostredame): “por sete dias, a Estrela irá chamejar no Céu”.

Mas esses sete dias, eles podem ocorrer a qualquer momento, a partir de 1984 até agora.
Eu sempre disse que quanto mais tarde isso ocorresse, melhor seria, porque a latência da visibilidade comum
com o olho, sem os instrumentos tecnológicos, iria permitir, se vocês quiserem, um último ajustamento antes

de uma série de eventos cósmicos que, eles, são totalmente independentes, mas sincrônicos com Hercólubus,
doravante.

 É sempre possível, com a matemática, com os instrumentos ópticos, com a tecnologia que vocês têm,
observar já, evidentemente, isso.

Mas nós falamos, não da observação da crença com a tecnologia, ou através de cálculos matemáticos, mas
diretamente com o olho, ou seja, com a visão retiniana.

É ela que desencadeia o sinal.
Simplesmente, como vocês o sabem, há escalas astronômicas extremamente precisas que se inscrevem no



curso desse tempo que vocês vivem agora.
Portanto, Hercólubus é o impulso final, eu diria, durante a sua visibilidade, não para a grelha do planeta, mas
para o ajustamento magnético final que, doravante, então, irá anteceder o que eu havia falado, à época, do

planeta grelha, ou seja, do retorno total da Luz.

***

Pergunta: sentir a ponta do nariz e a ponta dos pés se moverem simultaneamente, isso releva da ação dos
Cavaleiros do Fogo e da Terra, ao mesmo tempo?

Sim.
Eu creio que foi UM AMIGO que lhes falou (ndr: sua intervenção de 02 de novembro de 2012 (10)), se vocês

quiserem, de um processo da consciência, onde era preciso focar a consciência nos pontos, nos quatro
Pontos Cardeais da Cruz fixa da cabeça, ao mesmo tempo que sobre os pés (ndr: ver a coluna “protocolos /

Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (4)).
Há, é claro, uma junção que foi realizada entre a sua cabeça e os seus pés.

Ou, se vocês preferirem, entra a Luz Vibral e a matéria.
E a ação conjunta do Fogo e da Terra, efetivamente, desencadeia esse tipo de Vibrações.

Quando as Vibrações tomam ao mesmo tempo o 12º Corpo ou os Pontos Cardeais da cabeça, mais os pés e
as Vibrações do peito, o seu Veículo ascensional está, evidentemente, perfeitamente em ordem para se

locomover.
Mas ele aguarda, eu diria, o último sinal para escapar.

Não escapar: Liberar-se.
Eu emprego indiferentemente a palavra Fogo, Terra, Elemento, Cavaleiro ou Hayoth Ha Kodesh: é a mesma

coisa, os mesmos alvos e os mesmos pontos de ação.
Alguns de vocês já ultrapassaram isso e sentem, sobretudo, o Quinto Elemento, ou seja, o ponto ER da cabeça

com a Vibração do peito ou o estremecimento do peito.

***

Pergunta: ao que corresponde uma espécie de cometa verde descendo no céu?

Primeiramente, não são cometas, porque isso são asteroides.
Os asteroides, como lhes disse MIGUEL, há cada vez mais.

Então, vocês terão de diferentes cores.
Eu creio que a cor visível, para vocês, de um cometa, está ligada à proporção de gás e de gelo presente no

corpo do meteorito (isto é, se houver metal ou não, também).
A zona de atrito com o que resta de atmosfera e de magnetosfera vai colorir, também.

Isso pode ser um “belo azul”, um “belo verde”, um “belo laranja”, um “belo branco”.
Isso não tem outra interpretação senão a composição química, eu diria, e por vezes também (disseram-me),

segundo o ângulo de penetração do um meteorito, a cor é diferente.
Mas os corpos de meteoritos confirmam a vocês, evidentemente, que tudo isso são manifestações cada vez

mais importantes e cada vez mais intensas.
É a ação de MIGUEL na ionosfera e, agora, diretamente na atmosfera e no núcleo, não cristalino, da Terra, mas

na camada de magma que gira ao redor da Terra que é, eu lembro a vocês, responsável pelo magnetismo.
E eu bem falei das forças gravitacionais e do magnetismo que mudavam, a toda velocidade, sobre a Terra,

doravante.
O que explica que alguns de vocês têm Vibrações extremamente intensas e, algumas vezes, a impressão de

ter bebido um pouco de champanhe, mas sem nada ter bebido.
Isso é perfeitamente lógico.

Há realmente uma modificação enorme do campo magnético terrestre que está em andamento, doravante, e
que corresponde a tudo o que eu havia dito, já, desde alguns anos, com relação aos vulcões do Cinturão de

Fogo do Pacífico, à expansão física da Terra, e à Ascensão Espiritual da Terra.
Quando o eixo magnético da Terra mudar, o seu eixo magnético também muda.

Vocês se lembram de que a falsificação da Luz (associada às camadas isolantes da Terra) também estava
ligada a uma recepção da Luz que não está, como dizer, alinhada.

E há, então, um realinhamento com o eixo Vibral autêntico, que corresponde à inclinação da Terra.
Tudo isso está em curso e, obviamente, isso se reflete, também, em vocês.

Então, há, às vezes, uma latência entre a Consciência que se situa, eu diria, no nível do corpo físico (vamos
empregar “a antiga consciência”, se vocês preferirem) e a Nova Consciência Multidimensional que dá, por



vezes, oscilações com dificuldades de ajustamento, podendo desencadear vertigens.
Naturalmente, isso pode também desencadear outros problemas, problemas reais que, eles, são em função,

ou não, das suas resistências.
E o que vai ocorrer, naquele momento, apenas faz traduzir a possibilidade (através de alguma coisa que vocês

vivem, na consciência ordinária, como difícil) de ajustar-se, mais próximo, do que vocês São.
Independentemente do que for preciso para isso, lembrem-se de que tudo o que ocorre, nesse momento

(talvez ainda mais do que antes), está diretamente associado a esta nova procura de equilíbrio, que está ligada
ao seu Veículo ascensional.

E de que esse Veículo ascensional não tem o que fazer deste corpo físico.
Portanto, então, pode ali haver, efetivamente, o aparecimento (isso, em geral, é durante este período) de

problemas que os derrubam de um dia para o outro: na véspera vocês estavam em tal circunstância de vida, no
dia seguinte há outras circunstâncias de vida (que isso se refira ao seu corpo físico, ao seu ambiente, ao seu

polo afetivo, ao seu polo social, não importa).
Mas tudo isso que ocorre, nesse momento, é um ajustamento, e os convida a ajustar-se, a reorientar-se sobre

o eixo da Luz.
Não vejam ali nem karma, nem punição, mas eu os lembro de que a modificação brutal do seu equilíbrio Interior

é apenas a expressão de um reajustamento da Sua consciência, com o eixo real da Luz, para fazê-los
encontrar o Centro: o que foi nomeado, eu creio, o coração do Coração ou o centro do Centro, ou seja, o Ponto
ER que é o Coração do Coração, ou seja, o Ponto de Irradiação da Luz que se encontra também, em imagem,
no centro dos Cavaleiros ou dos quatro Elementos ou das quatro Estrelas fixas da cabeça (ndr: ver esquema

abaixo).
Este ajustamento, às vezes, pode assumir um aspecto, em princípio, catastrófico para o olhar da

personalidade.
Mas é o único meio que a Luz encontrou para reajustar vocês.

Do ponto de vista da consciência limitada, da personalidade, nós sempre temos a impressão de que este
corpo deve ter sucesso, deve manifestar harmonia e boa saúde (em relação ao ponto de vista da

personalidade, quando estamos encarnados).
Isso é totalmente de outra forma quando nós temos o ponto de vista do Estado de Ser.

E, ainda pior, ou ainda melhor (isso depende do olhar que vocês apresentam), com aquele que é Absoluto.
Porque aquele que é Absoluto, quer este corpo esteja aí, quer este corpo esteja sofrendo, quer este corpo

esteja feliz ou quer ele esteja reduzido a um mingau, nada muda no que ele É.
Porque há um distanciamento total: a consciência não está mais confinada e limitada a este corpo.

Ela é Multidimensional, realmente.
E esta Multidimensionalidade, neste período (mas isso começou, já, desde o início deste ano, mas isso se

torna cada vez mais evidente para aqueles a quem isso chegou), é um golpe de martelo atrás da cabeça, para
dizer-lhes, aí, agora: “atuou bastante com a personalidade, o que você É nada é de tudo isso”.

Então, é claro, aquele que está na personalidade vai dizer: “sim, mas a Luz, ela faz dodói”.
Aquele que está na Luz aceita isso, sem qualquer noção de dodói ou de perda do que quer que seja.

Da maneira que vocês reagirem, ou não, a um acontecimento ocorrendo hoje, mostra-lhes a sua capacidade
para ser flexível, ou seja, para aceitar a mudança ou não.

Ou seja, que se os reflexos de sobrevivência (que estão inscritos nos dois primeiros chakras, isto é, o apego à
personalidade) forem extremamente fortes, vocês irão lutar.

Vocês irão dizer: “mas é preciso que eu viva, é preciso que eu continue, é preciso que eu lute, é preciso que
eu me oponha ao que está chegando”.

Ao passo que aquele que já está na sua Eternidade, deixa acontecer o que está ocorrendo, sem ser, de modo
algum, afetado por isso.

E da maneira que vocês reagem, através do que chega ao seu corpo, é, efetivamente, muito representativo da
sua capacidade para estar apegado, ou não, a este corpo.

Se vocês ali estiverem apegados, vocês irão sofrer.
Se vocês ali não estiverem apegados, isso não tem qualquer espécie de importância.

Mais uma vez, isso não é a negação seja do que for, é simplesmente a localização onde vocês estão, em meio
à sua Consciência.

Tudo isso faz parte do trabalho de Liberação da Terra, da Onda da Vida, mas também do Supramental.
 São os apegos da personalidade a ela mesma (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar / Apego arquetípico da

personalidade a ela mesma” (4)).
E se vocês estiverem apegados à sua personalidade, o que vocês irão constatar?

É que a mobilização do Coração Ascensional (quer seja espontânea ou através dos protocolos de cristais, ou
dos gestos, como vocês quiserem, não importa), se a colocação em Vibração da caixa torácica ocorrer, isso

significa que a personalidade não está resistindo (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do
Coração Ascensional” (4)).

Por outro lado, se a personalidade resistir, estando apegada a ela mesma, à sua própria sobrevivência (que não
existe, é claro, porque a personalidade, ela desaparece, como vocês sabem disso, quase totalmente, no

momento em que o corpo não existir mais), então se vocês estiverem apegados à sua pequena pessoa, vocês
irão sofrer, obviamente, de diferentes modos.



Mas se vocês não estiverem mais apegados à sua pequena pessoa, isso significa simplesmente que a sua
consciência já passou na sua Eternidade.

Então, naquele momento, independentemente do que chegar a este corpo, vocês não serão afetados, assim
como seja pelo que for que chegar a este mundo.

E eu creio que SNOW havia falado também sobre a ação dos Cavaleiros e dos Elementos, em vocês, no
momento em que eles se apresentarem a vocês: vocês resistem ou não, vocês se opõem ou não.

Mas, por vezes, a oposição, lembrem-se disso, pode assumir aspectos extremamente delustrosos, ou seja, de
dizer-se: “ah sim, mas se, eu, eu sou Luz, este corpo deve ser Luz. Por que ele sofre?”.

E a personalidade vai procurar uma causalidade [relação de causa e efeito].
Mas a causalidade do que vai lhes chegar, durante este período, está sempre associada ao que existe em

meio à consciência, nos dois primeiros chakras, ou seja, à maneira com que vocês são tributários do que vocês
creem ser, através deste corpo.

Isso é muito simples: a Luz ilumina e ela ilumina violentamente, agora, cada vez mais violentamente.
E se vocês não estiverem Transparentes, no plano espiritual, com vocês mesmos, se vocês não deixarem a

Luz atravessar, o que faz a Luz?
Ela vai encontrar uma zona de resistência e esta zona de resistência vai induzir, por vezes, incômodos.

E esses incômodos podem ser terríveis, mas os incômodos apenas irão se referir ao corpo e à personalidade,
certamente não ao que vocês São.

Portanto, se vocês sofrerem, significa que vocês estão apegados a este corpo e a esta pessoa.
Aquele não está apegado nem a este corpo, nem a esta pessoa, cuja Onda da Vida subiu até o topo, não tem

qualquer motivo para sofrer, mesmo pelo desaparecimento deste corpo.
Até a dor é profundamente diferente conforme o local onde vocês se colocam e isso vai aparecer-lhes cada

vez mais claramente.
Isso não é, ainda uma vez, uma punição seja do que for: é, simplesmente, a ação da Luz que vai mostrar os

últimos baluartes da personalidade ligados aos hábitos, ao seu corpo, aos seus hábitos alimentares, aos seus
modos de funcionamento.

Tudo isso representa, em relação à Liberdade que está aí, os principais obstáculos. 

***

Pergunta: você poderia falar mais sobre Linhagem ou Linhagem Estelar?

Ô, isso foi objeto de inúmeras comunicações (ndr: ver as intervenções de RAM de 23 de outubro de 2008 (11),
de ANAEL de 16 de agosto de 2009, de 1º de outubro de 2009, de 17 de março de 2010 e de 15 de maio de
2010 (12), de UM AMIGO de 18 de setembro de 2010 (13), de O.M. AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012

(14)).
E nós lhes dissemos o que era necessário saber, especialmente, hoje, isso serve ainda menos do que antes

conhecer as Linhagens no plano intelectual ou mental.
Isso é uma revelação que ocorre de maneira Interior.

Isso foi dito, eu acho, tanto por Anciãos como pelas Estrelas: as suas Linhagens revelam-se a vocês e se
revelavam, efetivamente, sob forma ou de devaneios, ou de sonhos, ou de visões de alguns tipos de animais

que são as suas Linhagens Estelares.
As suas Linhagens Estelares são em número de quatro.

A Origem Estelar, há apenas uma.
Mas as quatro Linhagens estão ligadas, é claro, à proporção relativa dos quatro Elementos que os constituem,

na sua Eternidade como neste corpo, também.
Portanto, eis o que eu posso dizer.

Mas, agora, enumerar as Linhagens para vocês faria apenas nutrir o mental.
Lembrem-se (e isso, isso sempre foi dito, mesmo depois do momento em que o Arcanjo ANAEL, em 2009,

sobretudo, falou-lhes dessas Linhagens): elas se revelam a vocês de maneira natural.
Se vocês as buscarem, vocês não irão encontrá-las: elas se revelam.

O importante não é conhecê-las.
O importante é viver o impacto Vibratório, por exemplo, da Linhagem de Sírius ou ainda de Arcturius ou ainda

das Plêiades.
Porque, quando uma Linhagem se revela a vocês, a ação do Elemento correspondente está, no nível máximo,

em vocês.
Portanto, a única coisa a reconhecer é simplesmente ver, nos seus sonhos, nos seus Alinhamentos, mas isso é

muito claro: se vocês começarem a ver uma águia, a cara da águia, o olho da águia, o voo da águia, qualquer
que seja o componente, vocês têm uma Linhagem que está ligada, é claro, ao Ar.

E que vem de onde?
De Altaïr.



Quando vocês virem o golfinho, há uma Linhagem da Água.
Que vem de onde?

De Sírius.
Mas o importante não é ter este conhecimento intelectual, é viver o efeito, em vocês, deste animal (que não é

um animal, vocês sabem disso).
Afastem-se, ao máximo, durante este período, de tudo o que quiser sugerir a vocês o intelectual.

Aquele que vivenciou momentos de Graça, no nível do Coração, com a Onda da Vida, com Êxtases, ou com a
Vibração que se propaga, agora, nos Novos Corpos ou no conjunto do peito ou do corpo, fica-lhe

extremamente simples de reconhecer os momentos em que é o mental que vai estimulá-los e excitá-los e os
momentos em que é a experiência que nutre vocês, e não mais o mental.

A diferença é capital para ver, mas vocês deveriam vê-lo cada vez mais facilmente.
Basta simplesmente compreender que, quando vocês tiverem necessidade não de uma explicação, mas de se

conectar a uma manifestação, ou de colocar uma questão sobre uma manifestação, aí, é o mental que está
intervindo.

Por outro lado, se vocês se fundirem na manifestação e na experiência do que é vivenciado, vocês verão que
não haverá qualquer necessidade de explicação ou de compreensão.

Naquele momento, vocês vivenciam, realmente, que a experiência Vibratória é, ela mesma, a explicação.
Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao mental.

Depois, podemos sempre, como agora, abordar os processos que vocês vivenciaram há uma semana, há
quinze dias, que vocês vivem nesse momento, e encontrar uma explicação.

Mas lembrem-se de que jamais é a explicação que é importante.
Saber, por exemplo, que sonhar com um golfinho, que ver um golfinho, está ligado a Sírius e ao Elemento

Água, é muito bom.
Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

Se vocês o viverem, sem mesmo compreender o porquê, aí, isso serve para alguma coisa.
E eu os lembro de que são justamente as palavras que foram empregadas pelos Arcanjos, há pouco tempo

(ndr: ver as intervenções de MIGUEL (8) e de SRI AUROBINDO (15) de 02 de novembro de 2012): esta
espécie de sobreposição, como eles falaram, de justaposição das duas Consciências, é justamente o que lhes
permite tomar consciência, nesse sentido, dos momentos em que vocês estão na Eternidade, e dos momentos

em que vocês estão no efêmero.
O efêmero sempre irá colocar questões.

Então, é claro, eu recorro ao seu mental, aqui, mas, justamente, se vocês tiverem lido a resposta, vocês não
terão mais a questão para colocar.

É justamente para isso que eu lhes disse tudo isso.

***

Pergunta: com todas as transformações que vive o planeta nesse momento, é pertinente ou prudente evitar
as viagens de avião?

Então, cara amiga, seja o que for que você faça, isso jamais irá evitar o fim.
Não tem qualquer sentido privar-se de viagens ou do que quer que seja.

Naturalmente, exceto se for nefasto para a Consciência e para o corpo, mas isso eu falei sobre os alimentos.
Mas querer isolar-se em algum lugar porque ocorrem eventos, estritamente de nada serve.

 O Elemento irá encontrá-la e o seu destino irá encontrá-la, quer você esteja no avião ou em um buraco sob a
Terra, para se proteger de não sei o quê.

É sempre a personalidade que pensa em preservar o corpo.
Tentem ainda assim ter em mente que a personalidade, a consciência limitada, tem a particularidade de se crer

eterna, imortal e infalível.
Evidentemente, ela é exatamente o oposto.

Ou seja, ela é falível, ela é mortal, ela jamais será eterna.
Porque, se uma personalidade fosse eterna, através mesmo do princípio da personalidade que é a

reencarnação, não haveria qualquer obstáculo para que vocês se lembrassem de todas as personalidades.
Se isso não existe, independentemente da falsificação, é que a Eternidade nada tem a ver com uma sequência

de efêmeros.
Enquanto vocês forem tributários disso, vocês ficam presos às suas próprias ilusões: ilusões de Eternidade,

em meio ao efêmero que não existe.
Eu os remeto, para isso, aos inúmeros ensinamentos (porque os são, mesmo se apresentados de forma

diferente) de BIDI que, durante meses, deu uma série de elementos a vocês.
Agora, cabe a vocês ver se vocês permanecem tributários da sua pequena vida, da sua pequena pessoa,

fazendo disso uma finalidade eterna.



Então, é claro, aquele que não passou na sua Eternidade, que apenas vivenciou neste corpo os processos
Vibratórios, que parou no Si, que parou no processo Vibral da Consciência, de algum modo, apreendeu-se

desses aspectos Vibrais, dessas experiências vivenciadas em meio à Consciência.
                     Mas lembrem-se do que dizia BIDI: mesmo isso é para soltar.                    

E eu, antes dele, eu tinha uma expressão que eu gostava muito.
Vocês conhecem isso, vocês veem os amendoins no pote, vocês apanham os amendoins, mas, para tirar a

mão, é preciso soltar os amendoins.
Se vocês não soltarem o que vocês têm, vocês próprios ficam retidos e isso, vocês não vão tardar em

percebê-lo, de maneira total.
 Não como uma crença ou uma interrogação, mas como a Verdade do que é para viver.

Eu os lembro de que CRISTO disse: “Aqueles que quiserem salvar a sua vida, irão perdê-la”.
É sempre a personalidade que é responsável por um encaminhamento ou por uma busca espiritual, sempre.
Porque, no momento em que vocês aceitarem, em que vocês viverem a sua própria Transcendência, a busca

espiritual torna-se obsoleta.
Nada há a buscar: tudo está aí, como diria BIDI.

Mas enquanto vocês não o tiverem vivenciado, isso lhes parece um absurdo total.
Vocês podem viver sem procurar e sem buscar.

Aquele que vive o que ele É, não é porque ele buscou, que ele encontrou.
Ele encontrou, justamente, porque ele parou de buscar.

É preciso não confundir o Fazer e o Ser porque o Fazer é sempre tributário de um ter, de um resultado.
O Ser não tem o que fazer de qualquer ação: ele É, de toda Eternidade, além do Si.

Então, é claro, a personalidade vai dizer-lhes que é preciso progredir, que é preciso procurar as suas
Linhagens.

Não, nós sempre lhes dissemos que as coisas vinham até vocês, a partir do momento em que vocês parassem
de querer fazer, de querer saber.

E, nesses tempos de mudança, é muito difícil para aqueles que ainda permanecem com traços de
personalidade, de ter que encarar essas mudanças brutais.

Porque a personalidade, como lhes disse IRMÃO K, não tem muito tempo (ndr: sua intervenção de 16 de
outubro de 2012 (16)), é marcada pelo sentido do hábito.

O hábito, no ser humano, permite-lhe sossegá-lo: comer a tal hora, fazer tal trabalho, fazer o melhor possível,
ou fazê-lo rapidamente se ele não gostar disso (isso dá exatamente no mesmo).

Mas é sempre a personalidade que entra em ação para fazer isso ou aquilo.
O efêmero e, como isso foi dito, a consciência da personalidade, vão sempre buscar o meio de se tranquilizar

e o melhor modo de se precaver, isso é o hábito.
Mas o hábito impede a Liberdade e impede a Autonomia.

E são essas armadilhas que não vemos com frequência, que temos pouca oportunidade de ver, naquele nível.
Mas isso vai se tornar cada vez mais claro.

Esta Clareza, independentemente da Visão Etérea, é diretamente uma visão retiniana que lhes mostra, ou os
flashes de Luz no Céu, ou, se vocês saírem em plena noite, vocês irão constatar, ao redor de vocês, uma

espécie de forma branca, de nuvem branca.
É a Luz e vocês vão se fundir aí dentro.

***

Pergunta: sentir os laços no nível dos tornozelos está associado à evolução da Luz?

Então, isso é diferente para cada um.
A Liberação da Onda da Vida, a Liberação da Terra, da Onda do Éter que subiu ao longo das pernas,

permitiram, para muitos de vocês, eliminar essas famosas pulseiras dos tornozelos e dos pulsos.
O que vocês notam?

Alguns, entre vocês, sentem de novo essas pulseiras.
Isso não é um bloqueio, simplesmente nós lhes colocamos de novo (vocês mesmos colocaram de novo, pela

interação da Luz) essas pulseiras.
Porque, se não houvesse essas pulseiras, para alguns de vocês, vocês já teriam deixado definitivamente a

consciência limitada e vocês não estariam mais aí.
Ora, como nós lhes dissemos, aqueles, justamente, que foram Liberados, são os Libertadores da Terra.

Nós precisamos de vocês, aqui, aí onde vocês estão.
Portanto, as pulseiras nos tornozelos ou nos pulsos não são mais bloqueios ligados ao fato de não partir
demasiadamente rápido no Estado de Ser, mas realmente, agora, para alguns de vocês (mesmo tendo

vivenciado viagens no Estado de Ser ou neste Último estado que não é um estado, denominado Absoluto),



vocês recobraram pequenos laços para poder concluir o trabalho que é para fazer aqui.
Eu os lembro de que esse trabalho não é um Fazer: é deixar Ser o que É.

E, para isso, é preciso que a Luz não progrida muito depressa no Interior do coração do Coração.
Ou seja, que o Ponto ER da cabeça e do Coração, através da Lemniscata Sagrada, não provoque um incêndio

de imediato.

***

Pergunta: os pequenos flashes brancos que também podemos ver estão associados à Luz?

Sim, perfeitamente.
Quando há flashes, como fenômeno brutal, é o atrito entre a consciência limitada da Terra e a Consciência

Ilimitada da Terra.
Quando vocês veem, por outro lado, uma bruma branca que se desloca muito lentamente, no seu nível ou no

ar, aí, é simplesmente a Luz.
Não são flashes que resultam do atrito.

Quando da Luz, no seu aspecto enevoado e lento, é a Luz e não são zonas de atrito ou de resistência ou de
confrontação.

***

Pergunta: a sua encarnação anterior, enquanto Merlin, teve um caráter preparatório em relação ao que nós
vivemos?

Não, absolutamente não.
Se vocês quiserem, o que vocês vivem está inscrito desde 320.000 anos.

 Foi preciso uma série de ciclos reproduzindo-se sob a égide do grande Melquizedeque da Terra, ou seja, de
ORIONIS, sob a égide dos Guias Azuis de Sírius, sob a égide dos Nefelim e dos Elohim (ou seja, dos

Gigantes e dos Seres de Cristal), para preparar este momento, por antecipação e por uma visão
profundamente penetrante, eu diria, dos ciclos da Terra, durante o reinado da falsificação.

Enquanto Merlin, eu jamais dei elementos.
Houve um ou dois elementos do futuro que eu pude comunicar, à época.

Mas vejam a dificuldade: ou seja, quando nós caímos na encarnação, os Véus do esquecimento são
extremamente potentes, mesmo no momento do Despertar ou da Liberação, no momento em que nós

vivenciamos o processo da outra consciência.
Nós permanecemos tributários, é claro, para exprimir o que nós tínhamos que exprimir, da consciência

ordinária.
E então, nós éramos obrigados, de algum modo, como dizer, a interpretar o que era dado a viver, para colocá-

lo em uma perspectiva de linearidade do tempo.
E isso foi igual para Michel de Nostredame, isso foi igual para Bença Deunov (que é a mesma entidade), isso

foi igual para mim ou como para muitos outros que haviam tido visões proféticas, digamos.
Então, a melhor visão profética, naturalmente, é extrair-se dessas próprias visões.

E nisso é que foram bem sucedidas, por exemplo, as Estrelas, porque as Estrelas, elas são muito menos
tributárias, na polaridade feminina encarnada, deste conceito temporal.

A polaridade masculina da consciência limitada sempre tem necessidade de se referir ao tempo, aos
calendários, etc..

O que é muito menos frequente nos processos místicos envolvendo uma polaridade feminina.
O que explica, por exemplo, que Estrelas como MA ANANDA MOYI ou ainda GEMMA GALGANI expressaram

a atemporalidade da Luz, mais do que os processos de Visão.
E vocês jamais verão, e vocês jamais viram, durante a sua vida, uma MA ANANDA MOYI falar-lhes da chegada
da Luz, porque a Luz era, para ela, um processo chegando no instante presente que não dependia de qualquer

tempo.
Foi simplesmente a inscrição da sua consciência na Linearidade do tempo que permitiu registrar, de algum

modo, um desenrolar temporal.
Mas aquele que é Absoluto não se importa com a chegada de Hercólubus, com a chegada da Onda Galáctica:

ele já está instalado nisso.
Portanto, esta noção temporal, ela está realmente inscrita na pessoa e unicamente na pessoa.

Aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, quer este mundo termine em uma hora, ou nunca, nada
muda.

O que não é o caso, obviamente, para a grande maioria da humanidade encarnada que, ela, é tributária do



tempo.

***

Pergunta: as três Estrelas ainda encarnadas hoje ignoram quem elas são?

É preferível que elas o ignorem.
Toda missão (eu não gosto nem um pouco desta palavra), mas toda função encarnada na encarnação passa

obrigatoriamente pelos mecanismos de esquecimento celeste.
Não do esquecimento das vidas passadas.

Por exemplo, quando eu fui aquele, como eu me apresento hoje, Omraam, é claro que eu sabia que eu fui
Merlin durante a minha vida, porque nós temos acesso a toda memória das nossas vidas passadas, durante um

processo de Liberação ou, em todo caso, de Despertar.
Mas nunca do que está lá em cima porque, isso, é algo que deve ser escondido, mesmo daquele que o

ostenta, porque se isso lhe fosse revelado, haveria riscos consideráveis de desgaste.
Portanto, uma Estrela não sabe que ela é uma Estrela, aqui, sobre a Terra.

Um Ancião não sabe que ele é um Ancião, aqui, sobre a Terra.
Ele o sabe lá em cima.

Isso é muito importante.

***

Eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos e eu terei oportunidade de vir vê-los a cada semana durante essas
canalizações públicas.

Portanto, eu estarei com vocês todas as semanas.
E eu lhes digo, então, até muito em breve.

Passem bem.

************ 

  
************

1 – SNOW (19.07.2012, 19.08.2012, 01.09.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
*

2 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html

*

http://3.bp.blogspot.com/-fAUw9GIt1vs/UKK7YEDWqZI/AAAAAAAAG_c/alANIloCtGs/s1600/000bibli_330PontoERdacabea.jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/snow-1-de-setembro-de-2012-autres.html
http://2.bp.blogspot.com/-JvgCqYSxpPY/UKK7Zgv8i9I/AAAAAAAAG_s/ZzhS4djB_24/s1600/000bibli_376eixoAtraoViso.jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://2.bp.blogspot.com/-DfkzVQiG_7s/UKK7Y6jJZZI/AAAAAAAAG_k/Peof_gOuwsg/s1600/000bibli_360ERdopeito+(1).jpg
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html


3 – ARCANJO URIEL (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

4 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

5 – ARCANJO ANAEL (08.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html

*

6 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html

*

7 – ORIONIS (30.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html

*

8 – ARCANJO MIGUEL (17.10.2012 e 02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html

*

9 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

11 – RAM (23.10.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html

*

12 – ARCANJO ANAEL (16.08.2009, 01.10.2009, 17.03.2010 e 15.05.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
*

13 – UM AMIGO (18.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html

*

14 – OMRAAM (Aïvanhov) (02.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html

*

15 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

16 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/uriel-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/um-amigo-18-de-setembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-1-de-outubro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/anael-8-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/05/anael-15-de-maio-de-2010_15.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/miguel-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/03/ram-23-de-outubro-de-2008-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/anael-17-de-marco-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/o-m-aivanhov-2-de-setembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2013/02/orionis-30-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/miguel-17-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html


***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.nong.com

************

http://3.bp.blogspot.com/-rnZGO2fVpA4/UaQ-A2evPlI/AAAAAAAACB8/m0x9n1oGx6M/s1600/000+omraam+-+10.11.2012b.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1689
http://portaldosanjos.nong.com/


- Ensinamentos de PHILIPPE DE LYON -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

Eu sou o Mestre PHILIPPE DE LYON e eu intervenho, entre vocês, enquanto Melquizedeque da Terra
(Elemento Terra).

Irmãos e Irmãs, vivamos um momento de Amor e de Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que o Conclave dos Anciãos encarregou-me de dizer-lhes decorre diretamente do meu posicionamento em
meio a esta Assembleia dos Anciãos.

A matéria, a consciência da matéria, e a consciência do lugar onde vocês estão, estão inscritas segundo um
princípio de resistência e de oposição denominado ação-reação.

Tudo o que acontece sobre este mundo, aí onde vocês estão, será sempre submetido à ação-reação que é o
próprio princípio do confinamento.

A ação-reação é expressa pela resistência, ou pela não resistência, por tudo o que pode ocorrer e acontecer
em meio a este mundo.

A colocação da sua consciência, seja onde for que ela estiver, sempre vai se expressar pela possibilidade de
ação ou de reação em meio a este mundo, assim como pela possibilidade de ali não reagir enquanto ali

estando ativa.
É sobre isso que eu vou tentar desenvolver o que eu tenho para dizer a vocês.

***

CRISTO disse: se lhe derem um tapa, ofereça a outra face.
O que pode parecer para a personalidade como um ato de submissão, ligado a uma Predação, pode ser

explicado, ou por uma fraqueza, ou, pelo contrário, por uma grande força.
Esta força não sendo levada na ação-reação deste mundo, mas no que eu chamaria de uma espécie de tipo de

alma ou de espírito.
Este mundo foi construído baseado na resistência e na oposição.

Ao que vocês se opuserem, na sua vida, vai ser reforçado.
No exemplo de CRISTO, aquele que leva um golpe e devolve um golpe, mantém, permanentemente, a ação e
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reação.
Mesmo se houver um sentimento de justiça, mesmo se houver um sentimento de reparação, neste mundo, o

principio de causalidade não está, entretanto, certamente, extinto.
O que eu quero dizer com isso é que, tudo ao que vocês se opuserem, tudo ao que vocês resistirem (pelo

simples fato da mobilização da sua consciência no ato de resistir ou de se opor), irá fazê-los encontrar,
inevitavelmente, as consequências desta resistência e desta oposição.

Vocês não podem, com os meios comuns da consciência, em meio a este mundo, provocar qualquer
modificação da percepção deste mundo.

Eu diria até mais: o fato de se opor à causalidade deste mundo mantém-nos na causalidade e os impede de
viver a Graça.

A Graça, longe de ser uma demissão ou uma forma de fraqueza, seja ela qual for, consiste em compreender e
em viver que as leis da matéria, da materialidade mais grosseira, como da consciência presente em meio a

esta matéria, jamais poderá, em última análise, escapar à sua condição e ao seu condicionamento.

***

O princípio de não ação não é um ato de passividade, mas, sim, uma grande força daquele que compreendeu
que resistir ou se opor mantém o que é chamado de confinamento.

Aceitar este princípio, não como uma crença, mas viver os efeitos diretos, deixar-se-á, se isso já não ocorreu,
constatar que, se vocês não se opuserem mais, que, se vocês não mais resistirem seja ao que for da matéria
deste mundo, isto não pode mais ter qualquer influência, não na sua matéria, é claro, mas na sua consciência

não ligada a esta matéria.
A não resistência e a não oposição (oferecer a outra face, se vocês preferirem) é a maneira mais rápida, mais
direta, de extrair-se das suas próprias resistências, da resistência deste mundo e, portanto, de viver o Choque

da Humanidade com a maior das facilidades.
Ao que vocês se opuserem, irá se reforçar inevitavelmente.

Opor-se significa confrontar-se.
Opor-se significa comparar-se.

E, nesse tipo de comparação, vocês sempre vão sair perdendo, pois a força em quantidade, em meio aos
mundos confinados, é bem mais importante do que a força de um indivíduo.

Nenhum indivíduo (seja ele quem for, em meio a uma pessoa) pode derrubar as barreiras deste mundo, nem
mesmo as suas próprias barreiras.

O exemplo de CRISTO foi flagrante.
Qualquer oposição, qualquer contestação, qualquer resistência às leis deste mundo, é acompanhada, quer

vocês queiram ou não, da sua participação nas leis deste mundo.
Viver a Graça consiste em nada rejeitar, em não se opor a nada, e em não resistir a nada.

A personalidade sempre irá dizer que deixar a matéria é fonte de desordem.
O que vocês querem encontrar?

A ordem da consciência Unificada ou a ordem da consciência deste mundo?

***

Não mais resistir e não se opor faz desaparecer aquilo a que vocês davam atenção anteriormente.
Assim, não mais resistir e não mais se opor é certamente, durante este período, o melhor modo de descobrir a
ação da Graça, em vocês, como sobre este mundo, como no que, até agora, necessitava, da sua parte, de uma

oposição ou de uma resistência.
Lembrem-se deste grande princípio, mesmo se ele não lhes for aparente de imediato, porque vocês apenas

poderão compreendê-lo e vivê-lo do ponto de vista da Graça: ao que vocês se opuserem, com o que vocês se
confrontarem, irá resistir.

É o princípio da lei deste mundo.
Vocês não podem fazer desaparecer ilusão alguma, vocês não podem fazer desaparecer o que os incomoda,

simplesmente ali se opondo ou ali levando uma solução.
A própria solução irá permanecer inscrita segundo a lei de causalidade e irá impedi-los de ver a Graça agindo

na não reação, na não oposição.
Então, é claro, as leis da personalidade fazem com que uma pessoa agredida esteja legitimamente no direito

de se dirigir à justiça ou de reagir, ela mesma, conforme o caso.
Esta lei de causalidade (válida para tudo o que é da ordem da matéria observável, mensurável e ponderável)

não diz respeito, de modo algum, ao que vocês São, em sua consciência.
Cabe a vocês apenas colocar a sua consciência sob a égide da resistência ou sob a égide da Graça:

Abandono ou resistência.
Abandono ou resistência não à matéria, mas à própria consciência e à fonte da própria consciência.

Enquanto a sua ação se situar como uma adaptação a um mecanismo exterior, seja ele qual for, vocês irão
calcar a sua estratégia na lei deste mundo.



***

A lei deste mundo foi construída apenas na falta de Amor e na busca deste Amor.
A lei da Graça e dos outros mundos Unificados foi construída na presença do Amor e na ausência de

resistência nomeada: Transparência, Humildade e Simplicidade.
As circunstâncias deste mundo e da própria Terra mostram-lhes, pela ação dos Elementos trabalhando, o que

decorre das resistências e o que decorre do Abandono à Graça.
A própria matéria, a própria consciência da Terra, mostra-lhes o que acontece nela quando os Elementos se

revelam e permitem, justamente, vencer as forças de resistência.
As forças de resistência são forças confinantes, compressoras e limitantes.

A Graça é sem limite, sem pressão e sem resistência.
A Graça é, portanto, Transparência.

Dessa maneira, então, o exemplo da Terra mostra a vocês, nas fases que ela vive, esses diferentes momentos
de ajustamento e de reajustamento sob a ação da Graça, e não sob a influência da reação.

Isso é o mesmo em vocês: o Fogo interior, os movimentos da sua Terra, do seu corpo, as Vibrações do seu
corpo, o humor que os afeta ou que vocês manifestam, podendo colocar-se sob a ação da lei de resistência,

como sob a ação da lei do Abandono.
A lei do Abandono vai consistir, então, em aceitar como inevitável, como inexorável, o que ocorre em vocês e

sobre a Terra.
A lei de resistência irá fazê-los entrar em oposição, em sofrimento, em relação ao que acontece nos seus

Elementos, bem como nos Elementos da Terra.
Como foi dito pelo Bem Amado João (ndr: SRI AUROBINDO): o Choque da Humanidade, em suas diferentes
fases, vai durar o tempo que for necessário, para vocês, a título individual como coletivo, na compreensão da

resistência ou da Graça.

***

O que talvez vocês tenham vivenciado, a título individual, deve ser vivido, do mesmo modo, a título coletivo.
O trabalho realizado pela Luz, o seu trabalho e o nosso trabalho, permitiu encurtar o intervalo de tempo entre

a negação e a aceitação.
Fazendo, então, com que as fases de resistência (e, especialmente, da negociação e da raiva) sejam

reduzidas a mais simples expressão, tanto individual como coletivamente.
A resistência à Luz mantém a ilusão: a sua como a do coletivo.

A instalação da Luz, realizada pela junção da irradiação do Sol com a irradiação da Terra (a Liberação do Sol e
a Liberação da Terra), torna possível, para vocês e em vocês, a possibilidade de ver claramente o que está

trabalhando, em vocês.
Tudo o que resiste (ou tudo o que não flui, se vocês preferirem) apenas reflete as suas próprias resistências.
Tudo o que é fluido e fácil apenas faz e apenas irá fazer, cada vez mais, refletir o seu próprio Abandono à Luz.

Este mundo se mantém unicamente pelo princípio de causalidade, de oposição e de confrontação.
É um equilíbrio que parece dinâmico, com variações de um estado a outro (quer vocês denominem isso

alegria, tristeza, raiva ou outra coisa).
Quando vocês deixam cair um objeto sobre esta Terra: ele cai.

Vocês não podem deixar cair um objeto, nas outras Dimensões, simplesmente por que não existe nem em
cima, nem embaixo, nem dentro, nem fora, nem esquerda, nem direita.

Não há qualquer razão para que um objeto exista e que ele caia.
Onde ele iria cair?

Em cima ou embaixo, na medida em que não existe nem em cima nem embaixo?
Isso é o mesmo para a sua consciência, nesses tempos.

Vocês irão resistir ou não?
Resistir ao quê?

À ação de resistências conjuntas deste mundo, nas suas últimas fases de oposição à Luz que acontecem
neste momento?

Que não são por causa da Terra (eu os lembro disso, já que a Terra está Liberada e aceitou a sua Ascensão),
que não são por causa de vocês, individualmente, que estão presentes, mas simplesmente pela persistência

dos hábitos e dos condicionamentos da humanidade, através dos sistemas de controle do mental humano
deliquescentes, e através do peso dos hábitos e, sobretudo, dos pesos da consciência limitada ligados à

matéria.

***



A sua capacidade para instalação na Graça depende unicamente, de hoje em diante, da sua capacidade para
se opor, ou não, ao que está aí.

A oposição ou a confrontação com o que está aí pode assumir, é claro, aspectos bem diversos e variados,
desde o fato de expressar um desejo contrário ao que acontece sobre a Terra e em vocês, até a impressão de

controlar ou de comandar uma situação ou indivíduos, sejam eles quem forem.
Eu os remeto, para isso, ao que foi dito em várias ocasiões com relação às Linhas de Predação, pessoais ou

coletivas.
A resistência é uma forma de Predação.

O Abandono à Graça é o estado de Amor Absoluto que levou CRISTO a dizer: “se lhe derem um tapa, ofereça
a outra face.”.

***

Complementando o esclarecimento do que lhes disse o IRMÃO K (ndr: intervenção de 10 de novembro de
2012) (1), é evidente que, durante este período, quanto mais a Luz aumentar (neste corpo que vocês habitam,
como na consciência que vocês notam mais ou menos expandida), mais isso irá se expressar, nesta fase final,
por resistências e oposições, não de indivíduos, mas de um conjunto de indivíduos (submissos ainda às Linhas

de Predação e ao medo do desconhecido) visando a perpetuação, a continuidade, de uma consciência
separada.

Mas como lhes disse o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) e algumas Estrelas: tudo está consumado, há
algum tempo, nas outras Dimensões, e desce então até a sua Dimensão (da qual nós estamos também,

igualmente, muito próximos, isso sendo marcado pelas suas Comunhões, pelos seus Encontros, em diferentes
níveis, em diferentes estados da sua consciência de vigília ou de sono).

Compreender o princípio de não oposição e de não-resistência os leva a descobrir, bem depressa, os efeitos
do Abandono do Si e do Abandono à Graça e à Luz.

Em última análise, os comportamentos de vocês (individuais como coletivos) irão se tornar, sob o olhar da
personalidade, cada vez mais extremistas, mas eles apenas farão expressar (para a consciência expandida

Unificada, como para aquele instalado no Si) os últimos tormentos do esgotamento total das leis de resistência
e de oposição.

As fases finais provocando a ruptura de um equilíbrio antigo para obter bem mais do que um novo equilíbrio - a
Passagem do antigo ao novo Mundo, da consciência separada à consciência Unificada, da pessoa ao

Absoluto, da Terra de 3D à Terra de 5D -, não fazem qualquer diferença.
A ação dos Elementos é a mesma, para todos.

Simplesmente, a resistência ou a não resistência à ação dos Elementos será vivenciada de maneira diferente,
mas, entretanto, com o mesmo instante final que é, eu os lembro disso, a Liberdade e a Liberação.

As circunstâncias do que vocês têm que viver, sejam elas quais forem (na sua vida, nos seus relacionamentos,
no seu corpo ou nas interações realizadas em meio ao conjunto da comunidade humana), apenas representam,

em última análise, o que ocorre, no seu nível, na fase final da Luz estabelecendo-se inteiramente.

***

Resistência ou Abandono.
Oposição ou não oposição.

Daí decorrem as consequências visíveis, em vocês como sobre a Terra, precisamente, durante este período.
É apenas em função disso e absolutamente de nada mais.

O que significa que, se vocês forem capazes de deixar a Luz trabalhar, na totalidade, seja o que for que
aconteça, isso irá acontecer sempre sob a ação e a égide da Luz.

A matéria deve ser espiritualizada pela ação da Luz.
O que significa esta espiritualização da matéria?

Alguns a nomearam Ascensão, Translação Dimensional, Despertar, Liberdade e Liberação.
Será que a matéria, tal como vocês a conhecem neste plano, pode ser Liberada da sua própria lei de

causalidade?
Certamente que não.

Não há melhor maneira de vocês perceberem isso senão ver a diferença dos efeitos obtidos conforme vocês
resistem e se opõem, conforme vocês se Abandonam.

As circunstâncias da vida de vocês, como as circunstâncias deste mundo, frente à Luz, na impregnação da Luz
e no estabelecimento do reino da Luz, deixar-se-ão viver, precisamente, aí onde está a Terra, os seres

humanos, o sistema de controle do mental humano, assim como vocês mesmos, no nível de resistência ou de
Abandono à Luz.

 “Oferecer a outra face” é um ato de humildade extrema, mas certamente não de fraqueza.
Isso é uma força enorme já que esta força enorme não vem deste mundo, mas, sim, do outro lado do Véu, da
Consciência que, em vocês, permite justamente a Fluidez da Unidade, a realização do Si, assim como a não

interferência em meio às leis deste mundo.
Naturalmente, quanto mais o sistema de controle coletivo do mental humano (o peso do hábito e dos



automatismos) ver-se desaparecer sob a ação da Luz, mais as resistências deste sistema coletivo irão se
tornar aparentes e aparentemente violentas.

Lembrem-se de que isso apenas tem um tempo, em vocês como no exterior de vocês, e de que, se vocês
aceitarem, segundo o princípio da humildade, “nada ser”, tal como eu expressei em uma das minhas últimas
intervenções (ndr: intervenção de 02 de outubro de 2012) (2), praticamente ao mesmo tempo que a Estrela

TERESA DE LISIEUX (ndr: intervenção de 15 de outubro de 2012) (3), vocês irão apreender, por si mesmo,
não o sentido das minhas palavras, mas vocês irão viver diretamente a eficácia e a eficiência delas.

Lembrem-se: tudo ao que vocês se opõem, tudo ao que vocês resistem, reforça-se e se alimenta da sua
oposição e da sua resistência.

Isso é um primeiro passo, de algum modo, para a conscientização de que vocês mesmos criam a sua própria
realidade.

***

A realidade da Luz é imediata: não existe latência como no princípio de causalidade, o que significa que a
imediaticidade das reações, a imediaticidade das circunstâncias, até mesmo, da sua vida, vai colocá-los frente

a esse princípio, ou de resistência, ou de Abandono.
Cabe a vocês decidirem, mas eu posso lhes garantir, se isso já não tiver ocorrido, que o conjunto das

circunstâncias deste mundo, coletivas e individuais, irá lhes permitir, bem depressa, perceberem a diferença
entre os dois.

Isso se refere tanto à escolha dos seus alimentos, já discutido hoje (ndr: tema amplamente desenvolvido na
intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN em 03 de outubro de 2012) (4), como à escolha de vida, à escolha

da sua consciência.
Vocês serão confrontados, em uma espécie de causalidade imediata (devido à ação da Luz), com as próprias

consequências de uma escolha ou outra.
E qualquer escolha, em última análise, apenas resulta da sua capacidade para deixar a Luz trabalhar ou para

querer ali colocar a sua consciência pessoal.
Ver isso, ver a ação da Luz na matéria, deixar a matéria espiritualizar-se necessita, é claro, de deixar trabalhar o

Espírito, e a lei do Espírito, em oposição às leis da matéria.
Vocês são capazes, seja qual for a sua consciência, nesse momento, de perceberem, por vocês mesmos
(seja qual for a sua localização, sejam quais forem as condições da vida de vocês), o que significa o que eu

acabo de dizer, ou porque isso já chegou a vocês, ou porque isso está chegando, no nível coletivo.
A Luz, lembrem-se, jamais combate a Sombra: ela se estabelece e, a Sombra, desaparece por si só.

É o mesmo entre a sua consciência de Luz (ligada ao que vocês São, na Eternidade) e a consciência resistente
(ligada à consciência da personalidade).

Como isso foi dito de outras formas: o que acontece fora, acontece em vocês.
Os Elementos em operação, sobre o mundo, estão operando em vocês, da mesma maneira.

Do modo vocês se ajustarem à Luz (pela não resistência ou pela resistência), resulta e vai resultar, cada vez
mais, a maneira que vocês vivem este período.

***

A espiritualização da matéria (ou Ascensão da matéria) não é nada mais senão a aquisição, pela matéria, de
outro modo e de outro modelo Vibracional e de Consciência, acompanhando-se do desaparecimento da

matéria resistente inscrita em meio à falsificação.
Do seu ponto de vista (da consciência pessoal, coletiva ou individual), o resultado é, no entanto, exatamente o

mesmo, mas a vivência é profundamente diferente.
A qualidade dessa vivência, durante este período, é preponderante, ao mesmo tempo para o bem-estar e ao

mesmo tempo para encontrar a totalidade de quem vocês São, além de todo o Véu.
A espiritualização da matéria refere-se, é claro, a este corpo, pelos processos Vibratórios, pelas modificações

fisiológicas que foram descritas a vocês, hoje como em outros dias (ndr: ver especialmente os “Protocolos
Prioritários”) (5).

Vocês têm uma visão clara do que acontece em vocês.
O mundo, tal como conhecem, é uma referência, pois o que ali acontece, acontece em vocês do mesmo

modo, com mais ou menos sincronia, com mais ou menos evidência.
Mas vai chegar um momento em que, se vocês ainda duvidarem, vocês não poderão mais duvidar, não pela

crença, mas porque vocês irão vivê-lo.

***

Muitos de vocês foram afetados, durante esses últimos anos, por uma série de mudanças de equilíbrio com
relação às circunstâncias de vida como do seu próprio corpo.

Observem, real e concretamente, o resultado.
O que vocês se tornaram como consequência do que aconteceu a vocês?



Será que vocês estão ainda mais na resistência?
Ou será que vocês estão ainda mais no Abandono?

As circunstâncias atuais da sua vida dependem, então, da sua atitude em relação ao que a Vida e a Luz
ofereceram a vocês.

Não há punição, castigo, falha, senão para a personalidade, certamente não para aquele que está estabelecido
no Si ou no Absoluto.

As circunstâncias da Terra, associadas à ação dos Cavaleiros, visíveis sobre esta Terra ao mesmo tempo
pelas modificações dos sismos, dos vulcões, do vento, da água, são as mesmas que ocorrem em vocês.

A cada dia, doravante, a Luz vai chamá-los, de uma maneira ou de outra, bem além das nossas Comunhões e
das nossas Presenças, bem além da Presença de MARIA ou de URIEL, bem além da Presença de um Duplo

(seja ele qual for).
A Luz vai chamá-los, não como o Apelo de MARIA, mas lhes mostrando as circunstâncias da sua consciência,

assim como as circunstâncias da sua vida.
 Lembrem-se de que não há, através disso, de forma alguma que se julgar, nem que julgar seja quem for ou

quaisquer circunstâncias.
Mas, simplesmente, observar o que a Vida e a Luz deixam-se ver.

Observem que o que a Vida e a Luz deixam-se ver a vocês (na sua vida, no seu desenrolar, nos seus
acontecimentos) é capaz de facilitar a não resistência e, portanto, o Abandono à Luz (se isso já não tiver

ocorrido), o Abandono do Si, e a reintegração à sua Eternidade.
Quase nada irá importar para vocês, então, quando vocês tiverem realizado, eu diria, o seu Choque da

Humanidade, em vocês: nada mais poderá afetar a Consciência que vocês São.
Eu dou prosseguimento, assim, ao que pôde ser dito a vocês, por exemplo, hoje, pela MA ANANDA (ndr:
intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012) (6), como por outros, simplesmente pela

visão da Terra enquanto Melquizedeque da Terra.
A Terra sempre irá manifestar uma compressão (algo comprimido): a matéria.
O Elemento Terra, cortado da sua Realidade e imobilizado, não Vibra mais.

***

Aliás, a adição da Luz em meio à matéria permitiu-lhes viver os mecanismos Vibratórios da Luz Vibral e realizar
uma série de transmutações, em vocês.

Hoje, não é questão de ir mais longe, mas de viver mais intensamente este princípio de resistência, de
oposição, ou então do Abandono, pelas próprias circunstâncias da sua vida e da vida sobre a Terra.

Até agora, vocês podiam fazer perguntas sobre o Abandono (do Abandono à Luz e do Abandono do Si) sem,
no entanto, conseguir encontrar uma resposta, nem mesmo vivê-la.

As circunstâncias coletivas vão fazer com que a pergunta não tenha mais necessidade de ser formulada,
porque vocês irão viver de um lado ou do outro: ou o lado da resistência, ou o lado do Abandono.

Mas, o simples fato de ver a resistência pelo que ela é, irá ocasionar uma maior facilidade para o Abandono.
Na maioria das vezes, as resistências da matéria, além do confinamento, resultam apenas dos hábitos.

Deste modo, então, o fim dos hábitos que já começou para muitos de vocês, através da modificação da sua
fisiologia (quer esteja ligada às necessidades alimentares, às necessidades afetivas, às necessidades sexuais

ou, ainda, às necessidades de sono), dá-lhes a prova (se vocês viverem isso) de que não existe qualquer
barreira que a Luz não possa eliminar, mesmo em relação à fisiologia da matéria.

Assim se modificam, por justaposição e sobreposição da consciência ordinária com a consciência Unitária, as
suas próprias condições de vida, agora.

***

O que os afetou, mais ou menos conscientemente, mais ou menos intensamente, a título individual, torna-se
simplesmente coletivo.

Isso irá aparecer no final da intervenção do Anjo URIEL, tendo dado a vocês, de algum modo, as últimas
ferramentas de ajuste à sua própria Presença, mais do que à sua própria resistência (ndr: ver os “Protocolos

Prioritários”) (5).
Eu os convido, então, não para analisar a fundo a sua vida, mas simplesmente para observar (no que acontece
em vocês como na sua vida, ao redor de vocês) qual é a sua reação, qual é o seu estado, qual é o seu estado

emocional, qual é o seu estado mental e qual é o seu estado de Paz.
Vocês sabem pertinentemente: a emoção não pode implicar na Paz, assim como o mental não pode implicar

na estabilidade e na Paz.
Cabe a vocês tirarem as conclusões e verem onde se colocar, em função da Luz, não mais somente na sua

pessoa, enquanto Libertador, mas no conjunto do processo de Liberação da Terra.
Aí estão alguns elementos de reflexão que eu tinha que dar a vocês.

Se nós tivermos tempo, e se houver perguntas em relação a isso, então eu os escuto.



***

Pergunta: viver o estado de Graça e não ter mais vontade de “voltar a descer” é normal?

Mas quem quer voltar a descer, a não ser a própria personalidade?
Aquele que está na Graça não pergunta se ele vai descer ou subir de novo: ele É.

O estado de Graça (e vocês têm o exemplo, para isso, de algumas Estrelas que lhes contaram, um pouco,
sobre a vivência delas durante a encarnação) deixa-se ver o que é o Abandono à Luz e a resistência à Luz.

Perguntar sobre voltar a descer da Graça apenas faz manifestar uma resistência da personalidade.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs em encarnação sobre esta Terra, eu lhes transmito todas as Bênçãos do Melquizedeque da
Terra.

E eu os convido então a posicionar-se, cada vez mais claramente, nos seus objetivos que, eu os lembro, não
podem ser um objetivo, diferido no tempo, da Luz, mas o objetivo da sua vida.

As circunstâncias da vida vão levá-los, bem depressa, a posicionar-se, definitivamente: é ou a Graça, ou o
resto.

Haverá cada vez menos meias-medidas ou ajustamento ou ambiguidade, entre a Graça e a personalidade.
Eu lhes digo até uma próxima vez, com todo o meu Amor.

************

1 – IRMÃO K (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

3 – TERESA DE LISIEUX (15.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/teresa-de-lisieux-15-de-outubro-de-2012.html

*

4 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

*

5 – PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

6 – MA ANANDA MOYI (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/ma-ananda-moyi-10-de-novembro-de-2012.html

***

Mensagem do Venerável PHILIPPE DE LYON no site francês:
http://autresdimensions.info/article502e.html

http://autresdimensions.info/pdf/PHILIPPE_DE_LYON-10_novembre_2012-article502e.pdf
10 de novembro de 2012

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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~ A Consciência e sua interação com o corpo ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Paz e no Amor.

O que eu venho exprimir, entre vocês, refere-se à consciência e à interação da consciência com o corpo, em
todo caso, para aqueles de vocês estabelecidos no Si ou alcançando a Infinita Presença.

Naturalmente, o que eu tenho a dizer não se refere àqueles que já estão estabelecidos em meio ao Absoluto.
Durante o período que vocês vivem (e que começou desde pouco tempo), uma série de mecanismos da

consciência e do corpo está operando, em vocês.
Vocês constatam isso, quer seja através das suas experiências, quer seja através das manifestações do seu

corpo, agradáveis como desagradáveis.
O conjunto das manifestações que se apresentam a vocês, durante este período, decorrem diretamente dos

mecanismos de sobreposição e de justaposição da consciência, dando-lhes, de algum modo, a ver e a viver o
que está diretamente conectado à interação desta consciência que é a de vocês, habitual, na sua vida, e à

consciência do seu Corpo de Estado de Ser (ou Consciência Infinita do Amor incondicional).
Diversas manifestações estão emergindo.

Naturalmente, eu não voltarei ao conjunto das possibilidades porque elas são inumeráveis, mas, muito mais, ao
sentido e ao significado do que é levado ao olho da sua consciência, nesta interação, nesta sobreposição, ou

nesta justaposição das duas consciências.

***

Conforme eu assinalei durante uma das minhas intervenções anteriores, eu chamei sua atenção (para aqueles
que vivem as Vibrações da consciência) para o fato de levar a consciência sobre a Cruz da cabeça, assim

como sob os pés, a fim de realizar, de algum modo, uma forma de ajustamento, mais exato, da consciência
efêmera e da Consciência Eterna (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Expansão da Consciência até a

Infinita Presença” (1)).
Propiciando, a vocês, elementos que são capazes e propícios de fazê-los penetrar os espaços da Infinita

Presença ou da Última Presença.
É então prosseguindo nisso que eu vou chamar sua atenção para certo número de elementos do seu corpo e

de locais onde se manifesta a consciência e, portanto, uma sensibilidade peculiar neste corpo.
Eu não voltarei às manifestações Elementares da cabeça porque isso foi perfeitamente descrito por uma das

Estrelas (ndr: intervenção de SNOW de 1º de setembro de 2012) (2).
Eu irei me colocar então, voluntariamente, no nível do corpo, a fim de dar a vocês informações mais amplas

com relação à possibilidade de vivências Vibratórias localizando-se em meio a este corpo que vocês habitam,
porque elas refletem, dessa maneira, a expansão da sua consciência em espaços que lhes são talvez

desconhecidos.

***
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O elemento mais importante, hoje, não é a respiração, mas, sim, o que se refere aos modos e aos tipos de
alimentação que vêm, de algum modo, da sua nova consciência, entrechocar-se com a consciência antiga, com

a hábito (que vocês têm) de consumir alguns tipos de alimentos mais do que outros.
O trabalho da digestão é um trabalho que está ligado ao corpo físico e à personalidade.

Esta digestão acompanha-se de um acúmulo de energia vital no nível do que é denominado Manipura chakra,
ou plexo solar, ou ainda terceiro chakra.

A ação das Portas, naquele nível, corresponde, essencialmente, ao que foi chamado de Porta ATRAÇÃO e de
Porta VISÃO ou, se vocês preferirem, o chakra do fígado e o chakra do baço.

O conjunto desses dois centros regula e equilibra a integralidade do que se desenrola no nível do plexo solar,
no momento da digestão.

O acionamento desse controle traduz-se, muitas vezes, por zonas sensíveis, ou mesmo por zonas modificando
o seu aspecto térmico ou, ainda, tornando-se doloridas, referindo-se a essas duas zonas laterais

subdiafragmáticas que representam, eu os lembro disso, a etapa de Passagem no nível do Coração
Ascensional.

A manifestação dessas Portas, durante a absorção de alguns alimentos ou de qualquer alimento, assim como
de bebidas, deve levá-los a refletir sobre o que entra em vocês.

Evidentemente, o importante sempre foram os mecanismos de pensamento e o que sai de vocês, mais do que
o que ali entra.

Naturalmente, todos vocês estão mais ou menos habituados ao fato de verificar o impacto do tipo de alimento,
a carne ou não, o vegetal ou não, sobre a sua saúde, sobre a sua forma e sobre o seu próprio sistema

digestivo.
Eu os remeto, para a modificação da sua alimentação, ao que pôde dizer a Estrela HILDEGARDA DE BINGEN
durante a sua última intervenção (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (3)), e eu vou insistir, quanto a

mim, sobre o aspecto consciência e sobre o aspecto, então, Vibratório, no nível do corpo. 
O emprego da digestão vai recorrer, portanto, à consciência e à energia vital relativa às Portas ATRAÇÃO e

VISÃO.
Se, durante a ingestão de alguns alimentos ou de alguns líquidos, vocês constatarem a presença

demasiadamente importante, para o seu gosto, dessas Portas ATRAÇÃO e VISÃO, convém compreender,
naquele momento, que, ou a quantidade de alimento, ou o tempo de absorção desses alimentos ou desses

líquidos, não está adequado à sua nova fisiologia.
É-lhes então solicitado, naquele estágio, para avaliar o impacto do que vocês ingerem, isso não depois de

algumas horas, mas, na maioria das vezes, dentro de minutos seguindo-se à ingestão ou à absorção de tal tipo
de alimento ou de tal tipo de bebida.

Dessa maneira, então, sentir (ou perceber) um calor anormal, assim como um mal-estar anormal (ou vivenciado,
por vocês, como anormal), nas Portas ATRAÇÃO e/ou VISÃO (ou o contrário), fornece-lhes, de algum modo,

os elementos permitindo-lhes, aí também, ajustar-se, no nível Vibratório.
Vocês irão constatar facilmente que a absorção de alimentos, em quantidade demasiada, vai implicar no

emprego dessas Portas e desses chakras, que vai atrapalhar, de algum modo, a sobreposição do seu Corpo
de Estado de Ser ou de algum Duplo.

Isso pede a vocês para corrigir, então, a qualidade ou a quantidade de alimentos ou de líquidos podendo
penetrar no interior do que vocês São.

Esse é o primeiro ponto.

***

O segundo ponto refere-se, evidentemente, à respiração e ao estágio aéreo e não mais terrestre.
O fato de respirar, de diferentes modos, vai levá-los a experimentar, aí também e da mesma maneira, a

mobilização da energia, assim como a sua focalização em alguns pontos ou em algumas Portas do corpo.
A respiração (livre) vai aparecer-lhes, segundo quem vocês são, de maneira diferente, sendo efetuada ou pela

boca, ou pelo nariz, ou pelos dois.
Vocês irão constatar também, de maneira cada vez mais evidente, durante este período, que a respiração nasal
(sem mesmo falar da alternância de narina) vai propiciar-lhes viver mecanismos de expansão no nível do corpo,

referindo-se, essencialmente, à zona torácica e ao que está em relação, diretamente, com as Portas
correspondendo aos quatro Pilares do Coração, ou seja, as Portas UNIDADE, AL, as Portas KI-RIS-TI e,

essencialmente, a Porta OD.
Em certa medida, menos importante, podem se manifestar, aí também, as Portas ATRAÇÃO e VISÃO.

A respiração bucal vai se traduzir, ela, por uma amplificação do estágio terrestre, correspondendo à parte
inferior das costas, assim como aos membros inferiores, e ao que eu tinha descrito em relação à Cruz Fixa e à

consciência dirigida, ao mesmo tempo, sobre a Cruz da cabeça e sob os pés.
Deste modo, então, a respiração bucal vai estimular estágios diferentes que o da respiração de natureza nasal.
Do mesmo modo, em meio a alguns Alinhamentos, vocês irão constatar (se isso já não ocorreu) a passagem
da respiração ao que eu tinha nomeado um estágio celular, dando-lhes a viver um movimento de inspirar e de
expirar, não mais somente limitado à caixa torácica ou ao ventre, mas se propagando, de maneira rítmica, no

nível celular, até as zonas mais periféricas do seu corpo.



Registrando e observando, realmente, o que ocorre durante a respiração, e durante a ingestão de alimentos e
de líquidos, vocês poderão verificar, por vocês mesmos, pela sua própria experiência, o que é útil (ou inútil) na

evolução da sua própria consciência.

***

Durante este período (Passagem da Porta Estreita e da última Porta correspondendo à Porta OD), vocês
poderão notar zonas de tensões (ou mesmo doloridas) existentes sobre esta Porta.

Aí também, isso os engaja, simplesmente, a permanecer cada vez mais Tranquilos e não para se lançar em
processos de protocolos, extensivamente, tais como eu os comuniquei a vocês (ou como outros intervenientes

os comunicaram a vocês).
O seu corpo vai se tornar, de algum modo, a testemunha do seu estado de consciência, enquanto vocês não

forem Absoluto.
Dito isso, existem outras zonas do corpo que podem se manifestar na periferia, que eu vou agora abordar com

vocês.
Eu deixarei, evidentemente, um espaço para perguntas referentes a essas diferentes manifestações, se houver

em vocês, no final da minha apresentação.

***

As zonas das pernas, primeiramente, podem se manifestar: ou no nível dos joelhos, ou sob os pés, ou no nível
dos tornozelos, ou nas áreas laterais [superfície articular] do sacro denominadas fossas

[escavações/depressões de profundidade intermediária nas asas do sacro -http://www.medecine-des-
arts.com/Sacrum-Anatomie-artistique-Lecon.html ].

As diferentes manifestações possíveis (e observáveis) ocorrendo nesse nível têm, evidentemente, elas
também, um sentido em relação à sua consciência.

A manifestação do tipo peso (ou dor) ocorrendo em um dos joelhos (e independentemente, é claro, de
qualquer alteração de ordem médica), vai se traduzir, para vocês, por um significado e um sentido

extremamente específico: uma dor aparecendo em um ou nos dois joelhos vai refletir uma perda de energia
vital, assim como da Luz Vibral, para a parte inferior do corpo, traduzindo a dificuldade, para vocês, de superar

os apegos coletivos referentes ao primeiro e ao segundo chakras.

***

A manifestação dos laços, no nível dos tornozelos, traduz, simplesmente, a vontade da sua consciência de
escapar a este plano.

Dessa maneira, para alguns de vocês, os processos de regulação, interna e íntima, vão empregar o
reaparecimento de formas de laços no nível dos tornozelos.

A percepção da Onda da Vida (para aqueles a quem ela nasceria agora, sem, no entanto, voltar a subir) ocorre
em uma zona extremamente mais extensa do que o próprio pé, traduzindo-se por uma percepção excedendo

amplamente a borda do pé, correspondendo, de fato, à atividade normal e regular do que existe no nível do pé.
Existem, além disso, dois chakras associados à Luz Vibral, no nível dos pés: um correspondendo à primeira

onda da Onda da Vida (tal como apareceu durante o mês de fevereiro deste ano), o outro, aparecendo na parte
posterior dos pés (ou mesmo na zona do calcanhar), corresponde a uma segunda fase da Onda da Vida,

procedendo do Núcleo Cristalino da Terra e impulsionando, em vocês, o Veículo ascensional,
independentemente da noção de Liberação da subida da Onda da Vida.

***

http://www.medecine-des-arts.com/Sacrum-Anatomie-artistique-Lecon.html
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A percepção de manifestações, agora, no nível das duas pernas (sem poder individualizar a localização no
nível dos joelhos, dos pés, ou ainda sob os pés), reflete, simplesmente, a amplificação dos movimentos

terrestres, assim como as oscilações terrestres captadas pelos dois membros inferiores.
Isso não pede, da sua parte, qualquer reparação, nem qualquer atitude específica.

***

A percepção, agora, das zonas laterais do sacro, corresponde a um desdobramento do Fogo, aquele
da Kundalini, mas também do Fogo do Éter (do novo Éter) revelando-se e penetrando, de algum modo, o seu

corpo.
Existem, de fato, duas zonas privilegiadas que são diretamente simétricas ao que foi chamado de ‘quatro

barreiras’, no nível das pregas da virilha e das pregas da axila, mas que estão situadas na parte posterior do
corpo (ver a coluna “protocolos a praticar / O desenvolvimento do Coração Ascensional” (1)).

A zona lateral do sacro (correspondendo às fossas [nas asas do sacro]) é, muito exatamente, o que permite o
ancoramento do Corpo de Estado de Ser, do novo Éter e do novo Corpo Etéreo, em meio à antiga estrutura.

Do mesmo modo, existem as mesmas zonas na parte posterior dos ombros, relativas ao ancoramento das
novas estruturas etéreas (não alteradas), em meio a este corpo.

É por intermédio dessas zonas (podendo por vezes se manifestar como Vibrações, formigamentos, sensação
de picadas repetidas e, às vezes, dor) que se realiza o desenvolvimento do Coração Ascensional.

***

Uma série de modificações, referente aos sentidos, pode também aparecer.
Eu não voltarei ao sentido visual que, evidentemente, foi-lhes descrito através da visão etérea e da nova Visão,

durante os anos anteriores.
Foquemos, se vocês bem o quiserem, nos sentidos.

Todos vocês (e eu o espero) notaram que o olfato tende a se modificar de maneira considerável, dando-lhes a
viver, no nível da consciência, mecanismos de odores perfeitamente físicos, que são vivenciados com

fenômenos (agradáveis ou desagradáveis) muito mais importantes do que antes.
Esta percepção (e esta olfação) está diretamente conectada, aí também, à Vibração do seu novo Corpo,

sobrepondo-se ao antigo corpo.
O paladar, ele também, encontra-se profundamente modificado e ele se junta, deste modo, à noção da

qualidade dos alimentos, do tipo de alimento, assim como do sabor dos alimentos.
É frequente (e comum) que a sua necessidade habitual (e favorita) de sabores esteja, estritamente, ao oposto
do que existia antes, desde algumas semanas e, sobretudo, nesses tempos que se instalam, nesse momento.

***

No que se refere ao sentido do tato, vocês notam também que vocês chegam (e isso corresponde, também,
aos mecanismos de Deslocalização da consciência, assim como do desaparecimento da consciência

ordinária) a perder a percepção de alguns setores periféricos do seu corpo.
Que isso se refira aos membros superiores ou aos membros inferiores, a alteração do sentido tátil traduz, aí

também, a justaposição e a sobreposição do antigo e do novo.
Isso não pede, aí, tampouco, questionamento sobre o sentido, mas, sim, para compreender o significado, a fim

de não buscar em outros lugares senão na vivência desta sobreposição e justaposição, uma explicação.

***
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Algumas zonas do seu corpo vão se tornar, não mais Vibrantes, mas trêmulas.
Alguns de vocês já vivenciaram isso no nível do peito ou, então, no que é nomeado os novos Corpos e, em

particular, nos novos Corpos denominados 10º, 11º e 12º Corpos (ndr: para a localização desses Corpos, ver a
coluna “protocolos a praticar / Yoga Celeste: Reunificação dos 5 novos Corpos” (1)).

A Vibração ocorrendo no nível de um desses Corpos corresponde, para vocês, à atualização dos potenciais
ligados a esse novo Corpo, ao quais eu os remeto.

A ativação, assim, Vibratória, e desencadeando um estremecimento no nível do 12º Corpo, por exemplo,
traduz-se pelo fato de alcançar a Androginia Primordial que se situa, muito precisamente, no instante da Infinita

Presença, o momento em que a Dualidade masculina e feminina é inteiramente resolvida, em vocês.
Traduzindo-se, além disso, pela modificação da expressão das suas próprias polaridades (masculina e
feminina) que podem, aí também, inverter-se e se tornar totalmente incomuns, em relação ao que vocês

conheceram.
Isso, aí também, é uma transformação diretamente induzida pelo desenvolvimento do Coração Ascensional.
Eu não irei me estender, nem irei desenvolver mais adiante o que se refere aos novos Corpos, já que lhes

mencionado, aí também, eles também, na ativação dos potenciais ligados aos ditos novos Corpos.
Os estremecimentos podem também se estender (de maneira súbita e imprevista) na escala total do corpo,

traduzindo um mecanismo de integração extremamente potente e, aí também, estando perto da Infinita
Presença.

***

Os mecanismos Vibratórios e o estremecimento referente ao conjunto do corpo nada deve implicar mais senão
em fazê-los observar o que se desenrola.

Na realidade, é durante esses mecanismos da Última Presença (onde o estremecimento ou a Vibração parece
aparecer no nível do corpo inteiro) que pode ocorrer, não somente as Comunhões e as Fusões e as

Dissoluções, mas, muito mais, a Deslocalização total da consciência, permitindo-lhes descobrir o que vocês
São, de toda Eternidade, nomeado a-consciência ou Absoluto.

Naturalmente, esses sinais e sintomas que não precisam ser sistemáticos.
De fato, o Absoluto pode ser vivido independentemente (e vocês sabem disso) de qualquer Vibração e de

qualquer consciência.
Entretanto, durante o período atual de Liberação e de Ascensão da Terra, são muito precisamente os sintomas

que devem chamar sua atenção sobre o que acontece em vocês.

***

Independentemente dos ajustamentos (alimentares, respiratórios ou vibratórios) do seu corpo, lembrem-se de
que, durante essas manifestações, o que sempre irá permanecer como mais importante jamais será o sentido,
a explicação, desta percepção, mas sim, diretamente, beneficiar-se disso para instalar-se no observador, até

que a Vibração se extinga sozinha.
Naquele momento, haverá a possibilidade de Ser Absoluto, na totalidade, qualquer que seja a manifestação (ou

não) da Onda da Vida.
Até agora, a Onda da Vida (e a sua subida até o estágio cardíaco) era, de algum modo, uma testemunha do

acesso ao Absoluto.
Esse não é mais realmente o caso, hoje, devido ao aparecimento do segundo chakra da planta dos pés,
traduzindo-se por uma capacidade para ser totalmente independente da Onda da Vida a fim de realizar o

Absoluto.
Esta nova etapa (aberta desde muito pouco tempo) permite-lhes, se vocês forem capazes de deixar trabalhar o

que trabalha em vocês, no momento em que isso ocorrer, de penetrar o que vocês São, na Verdade.

***

Deste modo, então, guiando-se pelas suas próprias percepções e pelos seus próprios sentires, sem buscar,
além do mais, o significado (já que a maioria de vocês vai se resumir, por vocês, em observar o que se

desenrola, sem querer ali interagir), respeitando o que foi dito, como se manter Tranquilo ou estar Tranquilo,
vocês irão constatar, por vocês mesmos, a evolução extremamente rápida da consciência, da Vibração em

direção a algo que lhes é desconhecido.
Aí se situa, mais uma vez, a verdadeira Liberdade e a verdadeira Liberação.

O conjunto dos processos Vibrais (que isso se refira às Estrelas, às Portas ou ao chakras do corpo) não foi, na
realidade, destinado senão a levá-los mais próximos do que vocês São (ndr: todos os detalhes foram

desenvolvidos, gradualmente e à medida das evoluções, na coluna “protocolos a praticar” (1)).



***

Dessa maneira, então, a Passagem da Porta Estreita da Terra (possível desde a realização do Canal
Ascensional Mariano coletivo da Terra, e habitual, da Terra) torna possível esse mecanismo de Dissolução total

da consciência, assim como da Deslocalização total da consciência.
Estando atentos (não em hipervigilância, mas, sim, deixando instalar o que se instala, às vezes, de maneira

imprevista, ou seja, independente da sua alimentação ou da sua respiração) deve levá-los a viver uma
expansão da consciência e um desaparecimento da consciência, total.

Assim, os mecanismos de adormecimento vão se confundir com o que eu havia chamado de
consciência Turiya.

A consciência Turiya ocorrendo com o adormecimento reflete-se, não pela aniquilação de Turiya, nem mesmo
pela aniquilação do adormecimento, mas, sim, pelo aparecimento de algo totalmente novo, totalmente inédito

(em todo caso, para aqueles de vocês que ainda não realizaram ou vivenciaram isso).
O corpo, durante este período, é então, ao mesmo tempo, o Templo, ao mesmo tempo, o saco e, ao mesmo

tempo, o instrumento de música da sua consciência.
Lembrem-se, entretanto, de que não é quando a música cessa, totalmente, que vocês descobrem o que vocês

São.
Mas lembrem-se também de que vocês não têm qualquer meio de definir o Absoluto, como um objetivo ou

como uma finalidade, porque ele É o que ele É (o que vocês São, de toda Eternidade) e ele apenas aguarda a
sua Realização deste estado para vivê-lo, aí também, na totalidade.

Dessa maneira, então, levar a consciência no que se vive, em meio a este corpo, vivê-lo, sem analisá-lo, sem
compreendê-lo, de algum modo, permite, aí também, reduzir o impacto da consciência (que ela seja aquela do

efêmero ou da Eternidade), na sua resistência (lógica e normal) à Luz. 

***

 A personalidade foi construída segundo as franjas de interferência, as zonas de opacidade, correspondendo à
história, à lenda pessoal, assim como à história da sua vida.

 A não-consciência (ou a-consciência) vai, ela, traduzir-se pela colocação em repouso da consciência e das
suas manifestações em meio a este corpo.

Haverá, então, instantes, momentos (independentes da sua vontade, independentes, até mesmo, da sua
consciência, qualquer que seja), em que vai se manifestar um estado que eu qualificaria de vacuidade total,

firmando, para vocês, a possibilidade (se tal for a sua escolha, se tal for o seu Abandono) de fazer irromper em
meio à sua Eternidade, na totalidade.

O corpo é então, sim, não um marcador de qualquer evolução, mas, sim, um marcador da consciência.
O que era possível (e viável) em certos momentos, nos tempos passados, tornar-se-á, para vocês, de grande

interesse, permitindo-lhes realizar o que É a consciência.
Não somente em meio à personalidade que vocês conhecem, não somente em meio ao Corpo de Estado de
Ser (para aqueles que ali penetraram), mas, muito mais, a consciência nomeada Sat Chit Ananda, aquela que

repousa na Paz do observador.
 A localização em meio ao observador é a localização, durante este período, para aqueles que não tiveram a
possibilidade de viver a Ascensão da Onda da Vida, que vai permitir estabelecê-los na Luz Branca da Infinita

Presença e na Luz, Absoluta, sem cor, daquele que É Absoluto.
Por meio do Canal Mariano e por meio dos Encontros que vocês realizam, eu o lembro a vocês, durante este

mês, com o Arcanjo URIEL (Arcanjo do Renascimento, da Passagem e da Presença) porque ele é aquele que,
pela sua Radiância, vai permitir-lhes ajustar-se, a ele, enquanto Duplo.

***

Além de todo apelo (a algum Arcanjo, a alguma Estrela ou a algum Ancião), vocês talvez, também, puderam
constatar que a distância (ou a separação, ou o Véu) existente entre a consciência ordinária e a consciência

Eterna, são cada vez mais tênues, ou mesmo (para muitos de vocês) desaparecem.
Isso é causado pelas suas possibilidades de contato com as outras Dimensões, qualquer que seja esta forma

de expressão: que isso seja a revelação das suas Linhagens, que isso seja o contato com um Duplo, com
MARIA, com CRISTO, com um Ancião, com uma Estrela, ou com um Arcanjo.

A gama de possibilidades fusionais, a gama de possibilidades de Comunhões amplia-se, então, de maneira
considerável.

Isso pode ocorrer de maneira cada vez mais evidente, também, de Irmão a Irmão, de Irmã a Irmã, de Irmão a
Irmã e de Irmã a Irmão, independentemente de qualquer relação carnal, independentemente de qualquer

ligação familiar, e independentemente de qualquer critério de afinidade ou de amizade.
Esses processos, realizando-se de improviso, podem, por vezes, surpreendê-los e provocar uma série de

implicações em meio à personalidade.



Nada vejam ali de tudo isso.
Na realidade, os mecanismos de Dissolução de consciência a consciência, de vivência do Absoluto, durante
um Encontro, não deve implicá-los em qualquer outra relação senão naquela da Luz, vivenciada em qualquer

distância de qualquer personalidade, de um como do outro.
A capacidade e a facilidade para viver essas expansões de consciência, desde que vocês encontrem um

Irmão (ou uma Irmã) no mesmo estado Vibratório de consciência que vocês (ou que Seja Absoluto), é a prova
da Unidade da consciência e a prova do que vocês São, na Verdade.

Não vejam ali, ainda uma vez, qualquer implicação no futuro da vida da personalidade, na sua vida encarnada,
mas, muito mais, um elemento que eu qualificaria de espiritual, referente ao que é para viver nos mecanismos

da Infinita Presença, como do Absoluto.
Vejam ali, portanto, uma oportunidade do Instante Presente, e não uma projeção em algum futuro (ou devir),

qualquer que seja.
Os mecanismos do Duplo são então levados a se amplificar de maneira considerável.

Eles poderão se repetir de improviso, independentemente de qualquer intenção de meditar junto ou de se
Alinhar junto.

Isso poderá ocorrer entre um bebê e um idoso: não há qualquer limite e qualquer contingência de idade, de
sexo, ou do que quer que seja relacionado à personalidade.

Mas esse processo é levado a se reforçar de maneira extremamente importante, e esse processo irá participar,
à sua maneira, da sua compreensão, da sua observação, mas, também, do seu estabelecimento em meio ao

Absoluto que vocês São.

***

Deste modo, não será raro, durante este período, encontrar-se, sem qualquer vontade própria, no interior de
outro corpo, de outra consciência, ou de outro mental, de outro ser encarnado sobre a Terra, mesmo se ele for
desconhecido de vocês e que vocês tiverem apenas cruzado o olhar ou, simplesmente, trocado um aperto de

mão.
Esse processo de Deslocalização final da consciência será empregado de maneira cada vez mais evidente.

O fato de não mais estar apegado a este corpo, como à sua personalidade, irá decorrer diretamente das
experiências realizadas, naquele nível, indo muito mais longe do que a Comunhão, a Fusão e a Dissolução (que

vocês talvez experimentaram desde mais de um ano).
O que se desenrola é então, de qualquer forma, um novo campo de experiência da consciência.

Esse campo de experiência da consciência, vivenciado aqui mesmo, aí onde vocês estão, na sua Dimensão, é
apenas, em última análise, a tradução da reaproximação das nossas Dimensões e da Dimensão de vocês,
pondo fim a todos os Véus de isolamento e acabando, de algum modo, em fazê-los descobrir a Maturidade

espiritual e, se vocês o desejarem, a Liberdade e a Autonomia (ndr: temas desenvolvidos esses últimos meses
pelo IRMÃO K (3)).

***

Tudo isso se desenrola, ainda uma vez, independentemente do fato de levar a sua consciência em tal Porta, de
realizar tal Yoga, de realizar tal postura, tal Alinhamento ou tal meditação.

Tenham em mente que é, justamente, o lado improvisado (e não o determinado) que será a autenticidade do
que vocês vivem.

Dessa maneira, então, faz todo sentido o que eu lhes dei, desde dois ou três meses, com relação ao fato de
permanecer Tranquilo e de nada fazer.

Quanto mais vocês permanecerem no observador, ou seja, naquele que nada faz, mais se está receptivo e
mais se torna então, aí também, de algum modo, Transparente.

A Transparência consistindo em deixar Ser e a não querer fazer, para Ser.
Assim, então, de maneira imprevista, vocês irão começar a viver mecanismos corporais, assim como

mecanismos de consciência, que jamais foram (para a maioria de vocês) alcançados, vivenciados, pensados
ou experimentados.

O conjunto dessas experiências refletindo, portanto, a reaproximação das Dimensões, assim como a sua
Fusão, é o que pode, nesta fase, facilitar-lhes o Abandono da personalidade a ela mesma, assim como facilitar

o Desenvolvimento do Coração Ascensional.
A colocação em ressonância do seu Ser Interior, a colocação em ressonância do seu Ser Interior com um outro

Ser Interior, irá permitir-lhes perceber, realmente, o que é a Unidade da consciência, não como um objetivo,
não como uma meta, não como um credo ou uma crença, mas, sim, como a realidade do que vocês têm a

viver.

***



Dessa maneira, então, nos momentos em que se manifestarem os elementos que eu lhes dei (principalmente
naqueles momentos), nada façam, nada projetem, nada decidam, mas imirjam no que é vivenciado, sem ali

interferir, de maneira alguma.
Lembrem-se de que, durante esta fase, a qualidade da sua respiração (assim como a qualidade da sua

alimentação) é preponderante.
Alguns de vocês irão constatar que as necessidades fisiológicas habituais se modificam, de maneira

extremamente importante e extremamente rápida.
Lembrem-se de que o conjunto dessas modificações se refere, unicamente, aos momentos que vocês vivem

nesse período, para permitir-lhes, de uma maneira ou de outra, aproximar-se do que vocês São.

***

Da mesma forma (e isso foi abordado pelo nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) em certos casos,
ameaçando a sua integridade física, ocorrendo pela irrupção de uma doença, violenta e brutal, atingindo,

essencialmente, o que é chamado de primeiro chakra, ou seja, o sangue e a circulação.
Eu os lembro de que o sangue é o que propicia a animação da alma.

A alma vivendo (para aqueles de vocês alcançando o Si) a Dissolução, pelo Fogo do Éter, e pela sua própria
Presença, para fazer realizar o Espírito, é então perfeitamente lógico e perfeitamente normal que as

manifestações de tipo vascular, cardiovascular, circulatória, em qualquer local deste corpo e
independentemente do tipo de manifestação, estejam aí para permitir-lhes estabelecer-se na Paz, de maneira
cada vez mais profunda, e para encontrar quem vocês São, além de toda aparência, de toda pessoa, de toda

interação e de toda projeção.
Vocês devem, portanto, reconsiderar (se tal for o caso para vocês) os distúrbios podendo ocorrer neste

coração, não como uma culpa, não como uma punição, mas, muito mais, como um elemento contribuindo
(mesmo se isso não lhes parecer em um primeiro momento) para a sua própria Liberação.

***

Os fatores de resistência, inscritos em meio à personalidade (como vocês sabem disso), estão no nível,
essencialmente, dos dois primeiros chakras.

Passar esses dois primeiros chakras (se isso não foi realizado pela própria Onda da Vida), deve acontecer, de
uma maneira ou de outra, pela ação da Luz Supramental ou Vibral, vinda não por baixo, mas, desta vez, pela

parte de cima.
Isso se reflete então, algumas vezes, pelo aparecimento de incômodos, por vezes importantes, no nível deste

corpo.
Além da irrupção do que vocês nomeiam doença, além da irrupção do medo consequente à doença, vocês

podem constatar (para aqueles que vivenciaram isso) o estabelecimento de uma Paz nova onde, sobretudo, o
mental não pode mais interagir ou desencadear interações que não sejam desejáveis pelo seu corpo de

Eternidade.
Desta forma, põe-se em prática o fim da alma, assim como o fim do mental, permitindo-lhes encontrar o

Espírito, a Infinita Presença ou o Absoluto que vocês São.

***

Eis as palavras que eu desenvolvi.
Se houver, agora, em vocês, Irmãos e Irmãs na humanidade, aqui presentes, questionamentos relativos ao que

eu acabei de exprimir, de maneira rápida, então, eu os escuto.

***

Pergunta: o Som ‘Si’ no ouvido e o Canto do Canal Mariano são a mesma coisa?

Bem amada, querida Irmã, existe no nível do que é nomeado o Antakarana (ou Cordão Celeste) que reúne, eu
a lembro, o corpo, a alma e o Espírito, o Som da alma denominado Nada, correspondendo aos Siddhis (ou

poderes da alma).
O Antakarana está forrado de Partículas Adamantinas de Luz, de Radiações do Ultravioleta e da Irradiação d’A

FONTE.
Isso permitiu substituir, de algum modo, este Antakarana por uma estrutura Vibral muito mais apropriada ao

que se desenrola, neste momento, sobre a Terra, que tomou o nome de Canal Mariano.
O Canal Mariano nada mais é do que o Antakarana, do lado esquerdo, atapetado de Luz, atapetado de



Partículas que lhes são desconhecidas (ou exóticas) em meio ao mundo onde vocês estão.
A modificação do Som, a amplificação do Som, a permanência do Som, está diretamente conectada,

doravante, à Presença do Canal Mariano, assim como à nossa Presença, ao lado de vocês.
Eu os lembro de que existem alguns Yoga (em particular, o Kriya Yoga) que permitem trabalhar nesse Som.
Se tal for o seu interesse, se tal foi o seu desejo, eu os remeto, portanto, a este ensinamento específico do

Yoga, denominado Kriya Yoga.
O Yoga do Som permite dar-se conta, pela atenção focalizada no Som, de que quando o Som se modifica, a

consciência modifica-se, de que quando uma Presença se aproxima de vocês, o Som modifica-se.
Quando a sua consciência se modifica (independentemente de qualquer Presença) e os faz estabelecer no

que vocês São, na Verdade, o Som é, também, modificado.
Vocês irão constatar as amplitudes do Som muito mais importantes do que antes, traduzindo, aí também, a

justaposição e a sobreposição das nossas Dimensões e da Dimensão de vocês.
O Canal Mariano participa, assim como eu disse, do Desenvolvimento do Coração Ascensional, porque existe
uma ligação e uma conexão entre o Canal Mariano e o Elemento Ar, representado pelo Triângulo Elementar do
Ar, no nível da cabeça, mas, também, pelo ponto UNIDADE, Porta do peito, situado acima do seio esquerdo.
A ressonância do Canal Mariano com o Triângulo do Ar, assim como com a Porta UNIDADE, conecta-os ao

que nós nomeamos o Canal Mariano coletivo da Terra.
Isso lhes permite beneficiar-se, real e completamente, de um afluxo de Partículas Adamantinas, de Radiações

do Ultravioleta e de Irradiações d’A FONTE, muito mais intensamente do que antes.
É naquele nível que se nutre o Coração Ascensional, por intermédio do Ar, bem como, como vocês verão logo

mais, por intermédio do Fogo.
A conjunção do Fogo do Amor Vibral, vindo da Luz Vibral, penetrando, doravante, pelo Coração, põe fim à

Atração da alma para a matéria e vem, literalmente, consumir a alma para permitir-lhe desaparecer, enquanto no
meio entre o corpo e o Espírito, entre o corpo e a Consciência da Infinita Presença.

Deste modo, então, a modificação dos Sons, ligada ao Elemento Ar, ao Cavaleiro do Ar, assim como ao Ar, em
vocês, é um dos marcadores, aí também, da sua transformação, se vocês viverem isso nesse momento.

***

Pergunta: sentir, especificamente, o ponto ATRAÇÃO pode ser o sinal de que a pessoa deve ir mais para a
Infinita Presença?

Conforme eu lhes falei, uma das duas Portas ATRAÇÃO ou VISÃO, ou as duas ao mesmo tempo, sentidas de
maneira intensa, corresponde ao trabalho do Fogo do Éter novo, em meio ao Fogo do Éter rarefeito,

terminando, justamente, com o eixo ATRAÇÃO-VISÃO.
Isso passa, evidentemente, aí também, por aspectos alimentares.

A percepção, que isso seja por calor, por dor ou incômodo, no nível da Porta ATRAÇÃO (correspondente ao
chakra do baço), corresponde à transformação ligada ao novo Corpo Etéreo do Fogo da 5ª Dimensão.

Se isso estiver perceptível e sensível, então, se o incômodo for real, é-lhes conveniente verificar o efeito da
alimentação, pelo jejum, durante 24 ou 48 horas.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que esta sensação, esta dor, este incômodo, desaparece
completamente.

Até agora, a fisiologia humana terrestre era de tomar a sua energia além das energias vitais, pela extração do
que era fornecido, como calorias, pelos alimentos.

Isso não é mais verdadeiro, hoje, para aqueles de vocês tendo modificado a sua fisiologia pela ação da Luz:
vocês se nutrem, literalmente, de Luz, e não mais de alimentos.

Vocês passam de uma consciência, nomeada da personalidade, cujo ponto de vista é a própria pessoa,
levando tudo para ela e, em comparação, mesmo em relação a outras consciências: a personalidade é um

mecanismo de absorção.
O que vocês vivem é um mecanismo, doravante, de Irradiação.
A Luz não pode ser absorvida: ela apenas pode ser Irradiada.

Para isso, é preciso tornar-se Transparente.
A Transparência, além dos aspectos morais e da consciência é, muito mais, uma capacidade para permanecer

Tranquilo, para deixar a Luz trabalhar, mesmo no nível da sua própria fisiologia.
Façam a experiência: cessem toda alimentação e todo aporte oral do que quer que seja durante 24 horas.

Vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos na Porta ATRAÇÃO e na sua qualidade de consciência.
Eu os lembro também de que a Irradiação da consciência, em meio ao novo Éter, não tem que emitir palavras,

pensamentos, referentes a algum acontecimento deste mundo.
A partir do momento em que vocês julgarem, a partir do momento em que vocês falarem de alguém que não

esteja aí, a partir do momento em que vocês emitirem uma opinião (para o bem ou para o mal), o resultado será
estritamente o mesmo, sobre a pessoa, sobre um Irmão ou sobre uma Irmã: vocês irão constatar que, ou a

Porta VISÃO, ou a Porta ATRAÇÃO torna-se dolorida, convidando-os, aí também, não a um jejum de
alimentos, mas a um jejum da expressão sobre outros.



***

Pergunta: o que convém fazer quando os tornozelos ficam enfraquecidos?

As modificações do que vocês nomeiam a capacidade para sentir si mesmo, cujo termo especializado é
propriocepção (percepção de si mesmo), está profundamente modificada pela Luz Vibral e pelo novo Éter.

Isso passa efetivamente, algumas vezes, por zonas de fragilidade neuromuscular.
Convém, aí também, não se opor, não resistir e permanecer tranquilo.

Se vocês tiverem, real e concretamente, a possibilidade, no imediatismo da sua ação, de “permanecer
Tranquilo” (bem como no sentido da vontade de meditar, da vontade de se Alinhar, da vontade de praticar o

que quer que seja), simplesmente, de estar aí, sem pensamento, sem palavra, sem opinião sobre alguém, sem
ingerir o que quer que seja, vocês seriam Liberados instantaneamente.

A manifestação dessas fraquezas, como a manifestação de uma das Portas (conforme eu acabo de exprimir na
totalidade da minha apresentação), apenas representam zonas de interações desta justaposição de

consciências.
Deixá-las agir, deixá-las manifestar-se, permite à Inteligência da Luz ajustar o que é para ajustar, não pela ação

da personalidade, mas sim, diretamente, pela ação da própria Luz.
Se nós insistimos tanto sobre a Inteligência da Luz, significa que isso é fundamental.

A personalidade de um ser humano encarnado (Liberado, Realizado, ou não) reflete- se, sempre, por forças de
resistências ligadas ao que vocês nomeiam o fazer e a ação.

Estar na Luz não tem o que fazer de qualquer ação, de qualquer saber, ou de qualquer movimento.
O Abandono à Luz, assim como o Abandono do Si, ocorrem, nesse momento, tanto pelas manifestações ditas

dolorosas ou de doenças, como pela expressão dessas modificações que nós falamos, referentes tanto à
fisiologia, como ao corpo, como à própria consciência.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs bem amados, na humanidade e encarnados, então, do meu Coração ao seu Coração, vivamos,
um instante, tudo isso: um momento em que a Inteligência da Luz age, no momento em que, nós, nós não

agimos mais.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, no Amor e na Unidade, eu lhes digo: até logo.

************
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1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

2 – SNOW (01.09.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-setembro-de-2012-autresdimensions

*

3 – Intervenções do IRMÃO K
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1690

10 de novembro de 2012
(Publicado em 11 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Libertadores da Terra, eu me
apresento a vocês e lhes peço para honrar minha Presença da sua Presença.
O espaço de minha intervenção vai resultar, diretamente, quanto às palavras que vou empregar, das
interrogações decorrentes dos elementos que lhes foram comunicados, durante as presenças precedentes à
minha, dos intervenientes deste dia.
Assim, então, eu emitirei o que tenho a lhes emitir, pelas palavras e por minha Radiância, na sequência de suas
interrogações. Assim, portanto, eu os escuto.

Pergunta: existem Portas, sobre a Terra, que permitem passar a outras Dimensões?
Bem amado, essas Portas estiveram, efetivamente, presentes e ativas, durante certo número de milênios. Elas
correspondem, na maioria, a estruturas que lhes são conhecidas, essas estruturas fazem parte do que
é denominado pirâmides ou ainda monumentos megalíticos de forma circular.
Essas Portas estiveram ativas, em dados momentos, precisos, da história da humanidade, durante seu
confinamento. As principais Portas restantes e ativas, ainda, sobre este mundo, foram guardadas, se o posso
dizer, pelos povos Intraterrestres. Essa abertura Dimensional corresponde ao que vocês nomeiam Portais ou
Portas Interdimensionais.
Existem, nesse nível, campos de coerência ou campos específicos. A maior parte dessas Portas estão ativas
ou inativas, em função de sua capacidade de receber a Luz e de acordo, sobretudo, ao que eu nomearia um
ângulo de inclinação, presente ou não, permitindo a penetração da Luz, retransmitida seja pela Constelação de
Órion, seja pela Constelação das Plêiades, seja pela Constelação de Andrômeda.
Assim, essas Portas, alimentadas por um feixe de Luz Vibral chegando em linha direta (o que quer dizer sem
ângulo de interferência ou ângulo de falsificação), puderam permanecer ativas. Essas Portas, no entanto,
têm a capacidade para se reabrirem em momentos precisos da história de rotação da Terra ao redor
de seu Sol.
Algumas dessas Portas estão, portanto, ativas e permanecem ativas, em momentos privilegiados relacionados
à orientação da Luz, do planeta, em relação à sua Fonte de origem. Assim, vocês sabem pertinentemente
(porque isso foi demonstrado) que existem, sobre a Terra, as pirâmides que se tornam ativas, em momentos
precisos, quando a Luz penetra exatamente em meio a uma forma. Eu os lembro de que a forma representa,
em certo sentido (em particular, no nível arquitetônico), uma densificação, ao extremo, da Luz.
A representação inscrita em meio a uma forma, presente em um monumento dedicado a esse serviço e a essa
função, em diversos locais deste planeta, estão ainda ativas em momentos precisos.
Outras Portas foram definitivamente fechadas, uma vez que o ângulo de inclinação em relação à
penetração da Luz, não permite uma penetração suficiente da Luz.
O Sol, assim como os planetas, eles próprios, são todos, sem nenhuma exceção, Portas
Interestelares de comunicação entre os Mundos e entre as Dimensões. Eu especifico, no entanto, que,
hoje, a única Porta é seu Coração e que nenhuma Porta arquitetural tem utilidade, exceto a orientação
da Luz que permitiu, pela localização do Círculo de Fogo dos Anciãos, guiar a Luz até o núcleo cristalino da
Terra, tendo permitido a Liberação da Terra.

Pergunta: qual é a relação entre a forma hexagonal e a Luz?
A verdadeira Luz não representa o que vocês poderiam chamar, por exemplo, o prana. O prana, ou glóbulos de
vitalidade, são apenas o Éter rarefeito, que decorre diretamente da fraturação da Luz, de sua forma original, que
é hexagonal.
Tentem, simplesmente, representar, em sua cabeça, o que pode resultar um conjunto de esferas: isso não é
viável. Um conjunto de hexágonos representa, no nível da Luz, a forma mais lógica e a mais elementar,
que permite Realizar o que nós nomeamos, desde muito tempo, a Inteligência da Luz, o que quer
dizer a capacidade da Luz, nos Mundos Unificados, para se organizar, se reproduzir, se fazer, de
algum modo, conforme o pensamento e a própria ideia que se pode fazer, por exemplo, de um
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Veículo de Luz.
Criar uma Embarcação de Luz, em meio aos Mundos Unificados, necessita, simplesmente, colocar
em operação um pensamento. Um pensamento coerente vai levar a Luz a se organizar segundo esse
pensamento.
Todos os processos, em meio aos Mundos Unificados, qualquer que seja a Dimensão, representa uma
organização, mais ou menos complexa, de glóbulos de Luz (original ou Vibral) cuja forma é hexagonal. Eu os
lembro que o hexágono está presente em numerosas estruturas. Eu não falo, simplesmente, do Círculo
de Fogo dos Anciãos, mas a partir da ilustração do que é chamado os esqueletos proteicos e os esqueletos
correspondentes à própria arquitetura da vida falsificada em meio a este Mundo.
Assim, vocês reencontram essa estrutura hexagonal no conjunto dos citoesqueletos
correspondentes às proteínas. Essa base alterada (contudo presente em seu mundo) não está mais
presente sob a forma de organização da Luz, mas sob a forma de organização do agente acelerador da Luz,
denominado carbono.
Assim, a maior parte dos citoesqueletos de vossa arquitetura molecular corresponde a uma organização
hexagonal das próprias moléculas e dos próprios átomos constituintes das moléculas.
A representação, em meio a este mundo, aí onde vocês estão ainda presentes, inscreve-se na perfeição
através do que vocês nomeiam um círculo ou uma esfera. De nosso ponto de vista, nos Mundos
Unificados, a esfera, ou a forma redonda, ou o círculo, representam o que eu chamaria os
confinamentos. Somente um confinamento que contem o princípio das formas geométricasSomente um confinamento que contem o princípio das formas geométricas
perfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pelaperfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pela
esfera.esfera.
A forma mais perfeita não tem, portanto, nada a ver, no nível do agenciamento da Luz, ao que vocês nomeiam,
de seu ponto de vista, o agenciamento, por exemplo, do prana.

Quanto ao fóton ele mesmo: partícula ou corpúsculo?
Vocês sabem que seus físicos ainda não resolveram essa equação, mas eles admitem, de maneira cada vez
mais evidente (em seus cálculos, em suas suposições e em sua imaginação), o que é efetivamente real: que
não existe partícula, no sentido em que vocês a entendem, além da velocidade da Luz, exceto uma
partícula que é exótica, em seu mundo, que poderia ser chamada, embora eu não conheça o nome, o
gráviton (quer dizer o que determina as forças gravitacionais).
A força gravitacional está ligada a uma partícula ou a uma constituição de átomos, como vocês a observam
sobre seu mundo, nomeando isto próton, e elétron girando ao redor do próton. Isto não existe,
absolutamente, em meio aos Mundos de Luz.
Eu os lembro, por analogia, que um dos povos mais avançados, no nível da multidimensionalidade (que vocês
chamam, hoje, os Maias, embora o nome deles seja bem anterior a esse nome), ignorou (enquanto sua cultura
astronômica era largamente superior à vossa) o princípio da roda. Isso corresponde não a uma
ignorância, mas sim a um conhecimento real do que acorrenta o humano em meio ao confinamento.
Da mesma maneira, em numerosas reprises, aquele que se exprimiu entre vocês, em meio ao que ele mesmo
chamou a “Humanidade que Começa”, através de seus escritos, lhes falou da Unidade da consciência e da
Unificação da consciência, através da Presença de vinte e quatro Unidades de Consciência, e não de um
círculo de Consciências (ver a brochura “A Humanidade que Começa” comunicada por RAMATAN, na seção
Livros A...).
O círculo (assim como a forma do círculo nele mesmo) representa um fator de confinamento. A curvatura de
seu espaço-tempo, foi induzida, eu os lembro, por umaEmbarcação metálica que modificou a curvatura do
espaço-tempo, assim como o confinamento gravitacional, enrolando-se sobre si mesmo, e que era de forma
redonda.
As Forças de Liberação, ligadas ao fim do confinamento, em meio a um sistema fechado, são representadas,
no nível das escalas mais elevadas da Luz, pela forma de um cubo. O hexágono é, portanto, a formaO hexágono é, portanto, a forma
original da Luz.original da Luz.
As representações hexagonais não faltam sobre esta Terra, mesmo se a maioria lhes é inacessível, no nível da
superfície da Terra, uma vez que inscritas em estruturas muito mais profundas, remontando a um ciclo
anterior à falsificação, presente no ciclo precedente, antes do que foi chamado o concílio de Alta, que
inicializou a impulsão Atlante em 50.731 antes de Jesus Cristo. Mas, eu os lembro que hoje, todos esses
fatos não lhes trazem nenhuma Liberdade. Unicamente o Ser é capaz de realizar isso.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a civilização de Triângulos?
A civilização dos Triângulos (que é um assunto que eu já abordei há três anos), corresponde muito exatamente
às estruturas que se situam, de maneira evidente, logo abaixo do que vocês nomeiam os Quatro Cavaleiros
ou Hayot Ha Kodesh.
O agenciamento dos Mundos é realizado antes que as manifestações multidimensionais, de Dimensão
antropomorfisada apareçam, justamente, pelo que é chamado os Triângulos. Existe uma consciência em meio
a cada forma. Existe uma consciência em meio a cada átomo. Existe uma consciência em meio a cada sistema
solar. Existe uma consciência em todas as Dimensões, exceto, como vocês o sabem, agora, em meio ao
Absoluto que sustenta o conjunto das Dimensões.
A civilização dos Triângulos é classicamente atribuída ao que vocês nomeiam a vigésima quarta
Dimensão, que se situa, portanto, além de qualquer antropomorfismo da consciência.
A ausência do antropomorfismo parece, aí também, estar em ressonância direta com o que é
chamado Mundos dos Mestres geneticistas, por exemplo, no nível dos Mestres geneticistas de Sírius,
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ou ainda de um dos Guias Azuis, que se exprimiu entre vocês, chamado SERETI, pertencente, quanto a
ele, à junção entre a décima oitava e a vigésima primeira Dimensão.
O aspecto triangular é, portanto, uma dinâmica que permite sustentar, organizar e construir os Mundos,
apoiando-se sobre os hexágonos, além dos mundos dissociados. Essas formas de vida estão, contudo, tão
distantes de suas possibilidades de representação ou de percepção, que parece-me extremamente difícil usar
palavras para descrever o que são, realmente, essas consciências. Saibam simplesmente que eles organizam,
coordenam e, em certo sentido, são os arquitetos dos espaços multidimensionais.

Pergunta: hoje, qual pode ser o impacto das intenções de amor para a Terra?
Bem amada, isso depende unicamente do lugar em que você se situa. Qualquer intenção de amor, como
qualquer vontade de bem, está fadada ao fracasso uma vez que, atualmente, o confinamento é a ilusão.
Nenhuma Unidade pode aparecer em meio à dualidade, exceto para a consciência, ela mesma, que está
liberta e Liberada, justamente, da lei de ação e de reação. Enquanto você é tributária (dependente), você
mesma, da intenção de amor, você permanece submissa ao confinamento.
O Amor É o que você É.
Você não tem, então, de projetar o que quer que seja do que você É.
Se você quer ser, realmente, o que você É, não projete mais nada, não peça nada e Seja.
Toda a sutileza das forças do confinamento foi de fazê-los aderir, eu diria (de maneira contrariada e forçada, ou
de maneira deliberada, segundo as circunstâncias), à lei de carma ou lei de ação/ reação, que não existe,
eu os lembro, senão em meio a este mundo.
Fazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, éFazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, é
um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.
Vocês poderão descrever a prisão de todas as formas, explorando todas as regras e todos os funcionamentos:
absolutamente nada disso poderá fazê-los sair do menor confinamento. Não é explicando, analisando, o que é
vivido ou o que cai sob os sentidos ou a técnica, que vocês saem do confinamento. Crer nisso é suficiente para
torná-los tributários das leis do confinamento e não lhes permitirá, em momento algum, viver a Ação da Graça.
A ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e deA ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e de
qualquer lei de ação/ reação.qualquer lei de ação/ reação.
A criação da lei de ação/ reação e sua aplicação nos campos da consciência humana, é responsável pela maior
falsificação de todos os tempos, fazendo-os crer que havia uma rota, um caminho, uma evolução a percorrer.
Tudo o que vocês obtêm, por meio da explicação das leis da alma, das leis do conhecimento, aplicáveis a este
mundo, é uma melhor posição em meio a este mundo, mas isso não os fará jamais sair deste mundo, mesmo
se isso lhes é proposto enquanto finalidade.
Eu os incito a reler e a se impregnarem dos intervenientes, presentes entre as Estrelas e os Anciãos,
que lhes testemunharam sua passagem sobre a Terra, cujo único modo possível de Realizar a
Liberação foi desaparecer totalmente da lei de ação/ reação.
Vocês não podem ser submissos, ao mesmo tempo, à lei de ação/ reação e viver a Graça que vocês São uma
vez que, a partir do instante em que vocês manifestam uma crença, a partir do instante em que vocês
encontram um fio condutor (isso concerne tanto às leis matemáticas deste mundo, quanto às leis físicas deste
Mundo, e as leis espirituais deste Mundo).
Vocês sabem pertinentemente que existem (através do que é observável com seus meios técnicos modernos)
locais exatos, localizados exatamente em meio a diversas Galáxias, onde se encontra o que vocês chamam
os buracos negros. O que, para vocês, é um buraco negro (devido a sua inversão), lhes aparece como o
nada e como uma absorção dos Mundos. Saibam que é simplesmente o retorno à verdadeira Luz.
Que vocês estão, aqui, sobre esta Terra, completamente (até agora e até esses últimos anos) privados da
possibilidade de viver a Graça, exceto para algumas consciências fora do normal, tendo servido de marcadores
para esta Liberação que está em curso. Eu quero nomear, por aí, algumas Estrelas e alguns Anciãos.
É claro, todos aqueles que foram Liberados da Terra, e que compreenderam a falsificação e a existência de
Véus, têm, ou vivido isso de modo muito jovem (e de modo, qualificado, por vocês, de inesperado e de
espontâneo), ou após ter estudado certo número de ensinamentos. E para se aperceber que em definitivo o
conjunto dos ensinamentos (que eles sejam científicos, que eles sejam espirituais) não são senão as ilusões
que lhes permitem apenas conhecer a prisão, mas, em nenhum momento, sair dela.
A única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presençaA única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presença
simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,
Transparência e Infância.Transparência e Infância.
Todo o resto é apenas ocupação para o mental, permitindo às vezes levar a uma ilusão de Liberação, mas que,
jamais, os faz escapar ao condicionamento da ilusão matricial de 3D, quer isso seja deste lado do Véu (para
vocês) como o que existia do outro lado do Véu, quer dizer a morte.
Nem a vida sobre este mundo, nem a morte para este mundo, são uma Liberação. O que não é mais o
caso, é claro, doravante.
Aquilo em que vocês colocam atenção, em que vocês colocam a consciência, aquilo a que vocês conciliam
sua crença, pertence necessariamente ao conhecido. Enquanto vocês estão em atenção, seletiva ou não,
em relação ao que lhes é conhecido, vocês não podem ser Livres.
É como se lhes mandassem procurar uma agulha em um palheiro no alto de um edifício: não existe nem
palheiro, nem agulha, nem edifício. Realizar isso, é se aproximar, indiscutivelmente, da Infinita Presença.
A Liberação só pode ocorrer quando vocês desaparecerem totalmente deste mundo, de uma maneira ou de
outra, mesmo estando plenamente Presentes a este Mundo. Isto não é um paradoxo, nem uma oposição, mas



corresponde, realmente, ao que é possível experimentar, desde já algum tempo, mas, sobretudo, neste
momento.
Crer que vocês vão se liberar de um carma, os acorrenta ao carma. Crer que vocês vão se beneficiar do
fruto de suas ações positivas, os acorrenta, inelutavelmente à dualidade.
A Unidade não é de modo algum concernida pela ação/reação. A Consciência que vocês São, além da
consciência separada e além da Consciência de Unidade e do Si, não tem o que fazer do que existe em meio a
este mundo. É um nível de realidade, amputado de todos os outros níveis de realidade.
Como vocês querem, conhecendo apenas os aspectos desta realidade, escapar do condicionamento da
referida realidade?
É impossível.

Pergunta: o papel dos Anjos e dos Arcanjos foi modificado neste período atual?
Bem amado, neste Mundo, a falsificação é o momento em que vocês foram vinculados à utilização abusiva de
palavras.
Eu os lembro que, quando vocês morrem para este mundo, e vocês se reencontram do outro lado deste
mundo (que lhes é invisível, chamado astral ou o além), vocês reencontram também os Anjos.
Mas, prestem atenção para não se enganarem pelo que vocês veem, ou pelo que vocês sentem, enquanto
vocês estão confinados sobre este mundo.
Um Arcanjo, assim como as entidades que se situam no nível dos mundos intermediários densos (e, em
particular, assegurando o confinamento que existiu até o presente, em meio a este mundo) podem aparecer-
lhes. E se eles lhes aparecem, lhes aparecerão sob a forma de um Anjo ou de um Arcanjo. Eles não têm
nenhuma razão para lhes aparecer sob a forma de um Arconte: é a melhor maneira de rejeitar, imediatamente,
sua realidade, se eles aparecessem sob sua verdadeira forma.
Assim, portanto, vocês não podem se fiar em uma definição, tal como vocês a idealizam ou tal como vocês
experimentaram. Lembrem-se de que, durante suas comunicações, qualquer que seja a forma, quando de suas
interações com o que vocês chamariam o Invisível, existem duas maneiras para o Invisível se manifestar para
vocês.
Os resultados, sobre o que vocês são, são profundamente diferentes conforme o Anjo que se dirige a
vocês vindo das Dimensões Unificadas, ou o Anjo que se dirige a vocês vindo das Dimensões que eu
qualificaria de Arconticas ou opostas à Luz.  Eles terão, possivelmente, os dois, o mesmo aspecto. Eles
terão, possivelmente, os dois, a mesma apresentação. Mas o efeito será radicalmente oposto.
Um Arconte, manifestando-se a vocês sob a forma de um Anjo, pode lisonjeá-los. Ele lhes contará coisas muito
belas, mas a resultante, sobre suas vidas e sobre a própria consciência, será o oposto do que vocês buscam.
Quando vocês encontram um Anjo vindo de Planos Unificados, se passa, antes de tudo, uma coisa
que está bem além das palavras que podem ser entendidas, pronunciadas ou percebidas, de
diferentes maneiras: o Fogo do Coração é o testemunho. Um Ser de Luz que se aproxima de vocês,
não pertencendo a este mundo (desse lado do Véu onde vocês estão, como do lado invisível), não
tem nenhuma razão para lhes aparecer e lhes fazer grandes discursos.
O aspecto Vibral é preponderante.O aspecto Vibral é preponderante. Assim, portanto, os Anjos e os Arcanjos não alteraram a sua
apresentação, mas eu os lembro de que são vocês que modificaram (de uma maneira ou de outra, em um grau
mais ou menos acentuado) o próprio estado de sua consciência, em meio a este mundo.
É muito fácil exprimir as verdades concernentes a este mundo: estas são verificáveis em meio a este mundo.
Mas, eu os lembro, elas não lhes permitirão, em caso algum, sair deste mundo e, para a sua consciência, ser
Liberada. Não é suficiente, dito de outra forma, saber que a criação e o Universo, os Multiversos, são
Amor, para viver o Amor.

Pergunta: como se traduzirá a recuperação do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, em nossos corpos,
relacionada à recuperação do eixo da Terra?
Bem amada, isso faz parte das manifestações, às vezes incômodas, que vocês podem sentir, justamente, no
nível das Portas (e não das Estrelas) ATRAÇÃO / VISÃO, traduzindo-se, como foi exprimido
por HILDEGARDE DE BINGEN, por certo número de modificações das circunstâncias alimentares,
mas também do conjunto das circunstâncias fisiológicas desse corpo, nesta vida, sobre este mundo.
O que você vivenciou, e que um número cada vez mais importante vive, no nível das modificações fisiológicas
(referentes tanto ao aparecimento de intolerâncias alimentares totais, de alguns tipos de alimentos), assim
como a dificuldade para suportar (para esse corpo e não para a sua consciência) as condições do
confinamento, se traduz, é claro, por modificações fisiológicas evidentes, resultando, às vezes, em sintomas
que eu qualificaria de doentios, uma vez que não vão até a declaração de uma doença, mas aparecem de
maneira suficientemente sensível para modificar a percepção do funcionamento de seu próprio corpo.
As primícias da expansão da Terra, como da expansão do Sol, estão doravante onipresentes sobre
esta Terra. Isso se refere ao que vocês observam no nível dos elementos, sobre o conjunto deste Planeta,
quer isso concirna ao vulcanismo (que está apenas em suas primícias em relação ao que é habitual), quer isso
concirna às manifestações aéreas, múltiplas e cada vez mais numerosas, tocando partes do Mundo que, até
então, tinham sido preservadas. Da mesma maneira que as modificações da circulação das águas, assim como
as inundações e outras manifestações elementares relacionadas à água, tornam-se cada vez mais
consistentes.
Isso corresponde exatamente à modificação do eixo de inclinação da Terra, atualmente em curso. As fases de
expansão da Terra se traduzem, sobre esta Terra, por fendas, tanto no nível das placas tectônicas, como do
próprio manto Terrestre, aparecendo em locais totalmente inabituais e de maneira cada vez mais recorrente.
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Essa fenda, que se produz sobre o manto da Terra, se produz, é claro, em seu corpo. Como vocês
querem que a borboleta nasça, se a lagarta não lhe servir de abrigo?
Eu os lembro de que, para que a borboleta nasça, é necessário que a lagarta se abra e se rasgue.
Essa imagem não é simplesmente uma imagem: ela é bem mais do que uma imagem ou do que um sentido
simbólico. Vocês a compreenderão quando vocês estiverem do outro lado, além dos mundos ilusórios, o que
isso significa, por vivê-lo diretamente e por ter a Vibração que então se produziu.

Pergunta: qual é o papel de Hercólubus?
O papel de Hercólubus é mudar as condições gravitacionais. Esse efeito é observável, sobre a Terra, desde
muitos numerosos anos. Vocês não podem ver (como isso foi exprimido pelo Comandante, há uma semana),
com os meios habituais, mesmo tecnológicos, o que se perfila, eu diria, em seu horizonte. Mas vocês podem,
agora e já, observar os efeitos.
Ruptura das forças gravitacionais, pela presença de uma força extremamente inversa às forças do
confinamento: primeiro ponto.
Segundo ponto (que contribuiu, à sua maneira, para a Liberação da Terra, de modo conjunto): a Liberação,
também, de sua consciência, das linhas de Predação, tanto pessoais como coletivas.
Hercólubus, ou Hercóbulus, é somente um dos elementos do espetáculo cósmico, como diria
BIDI (ndr: ver suas intervenções no grupo AUTRES DIMENSIONS)

Pergunta: é a personalidade ou a alma que deve mudar de ponto de vista?
Certamente não. A personalidade deve ser queimada no Fogo do Amor. A alma deve ser queimada no
que é chamado o fim do corpo causal. Aí está a Liberação e em nenhum outro lugar.
Aquele que crê que sua personalidade deve mudar em algo de melhor, não pode ser Liberado. Aquele que crê
que deve tocar a alma e compreender a alma para ser Liberado, não pode ser Liberado. É nesse sentido que
nós temos, amplamente (desde o Conclave Arcangélico e as Núpcias Celestes), permitido ao aspecto Vibral
da consciência manifestar-se, em meio a este corpo, em meio à sua pessoa, para viver o que é denominado o
Si.
A realização do Si, ou Despertar, não é em caso algum a Liberação. Resta uma etapa que eu diria
suplementar, complementar, que, é claro, aqueles que criaram o confinamento tudo fizeram para evitar que
vocês aí considerem ou mesmo aí pensem, dando-lhes, como alimento, as leis da alma.
Da mesma maneira que, em épocas mais recuadas deste ciclo de falsificação (bem antes do que foi
denominado, sobre a Terra, o Renascimento: a Idade Média e antes), foram transmitidos outros princípios que
eram, não o conhecimento da alma, mas a possibilidade de um paraíso. Crer em um paraíso posterior os
distancia, em totalidade, do que vocês São, em permanência.
Nenhum elemento (para retomar uma expressão cara ao IRMÃO K) do conhecido pode permitir-lhes acessar
ao desconhecido. Unicamente o Coração, abre o Coração.Não o coração no sentido em que a
personalidade o entende, não o coração no sentido da alma precipitada na matéria.
Eu os reenviarei, para isso, a certo número de elementos, dados há dois anos, em particular, por IRMÃO K ou
ainda por MA ANANDA MOYI, concernente, justamente, ao eixo Atração/Visão e à interação da alma na matéria,
e à própria criação da alma (ndr: em processo de busca).
Jamais foi dito que a alma era eterna. Somente é eterno, o Espírito. Somente é eterno o que está por trás das
manifestações e não as próprias manifestações (quaisquer que sejam as manifestações, aliás).
O que muda de ponto de vista é o que foi nomeado por BIDI: o observador. É necessário a vocês,
efetivamente, como isso foi exprimido, numerosas vezes, considerar que o Si pode, de algum modo, ser uma
etapa prévia, mas, em caso algum, obrigatória.
Realizar o Si os faz mudar de ponto de vista. Vocês não estão mais submissos às leis da personalidade,
mas à influência da alma; a alma resplandecendo ela mesma em sua própria luz. Mas nenhuma Liberdade pode
vir daí. É necessário, aí também, superar e transcender o Si. Eu os reenvio, para isso, e ainda uma vez, ao que
pôde dizer, em numerosas reprises, MA ANANDA MOYI ou ainda IRMÃO K.
Enquanto você considera que existe algo a mudar, enquanto você coloca uma distância entre o que você É, no
instante presente, e no instante futuro (que não existe), você considera que há um caminho e, portanto uma
distância. Enquanto você considera que há uma distância, essa distância existe para a alma.
Colocar fim à distância, entrar em coincidência, é fazer calar todas as manifestações intermediárias, não para
se isolar do mundo, mas sim para viver a sua transcendência.
A partir do instante em que você tiver descoberto o que BIDI nomeou o observador (quer dizer aquele que olha
o teatro), bastará então, considerar que existe um teatro, que você não está nem na cena, nem no espectador
do teatro, mas que você É o que está acima, quer dizer o que é anterior à consciência.
Somente a consciência se vê separada. Somente a consciência se crê em evolução. É por isso que a própria
consciência faz parte, de algum modo, de um efêmero, mesmo se isso está em uma escala de tempo que não
tem mais nada a ver com o que vocês nomeiam a vida humana ou ainda os ciclos Terrestres.
Existe algo do qual nada pode ser dito: BIDI o chamou Absoluto ou Parabrahman. Existe algo que se
mantém atrás do observador, quer dizer algo que existe acima da cena de teatro, do espectador e do
próprio teatro. É o que você É.
Da mesma maneira, quando nós exprimimos que nós estávamos em vocês, e que nós éramos vocês, e que
vocês estavam em nós e que vocês eram nós, nós somente exprimimos uma outra realidade, uma sucessão
de realidades (sempre retomando as imagens propostas por BIDI).
Vocês estão em uma realidade que corresponde à camada de uma cebola. A camada imediatamente superior
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e imediatamente inferior pode ser representada, idealizada, enaltecida e vivida. Mas nenhuma camada de
cebola tem o ponto de vista sobre o conjunto do que ela é, quer dizer uma cebola.
É necessário apreender que os diferentes estratos são apenas facetas da Luz, refletidas por meio de um
prisma. Mas, evidentemente, nenhuma dessas luzes é a Luz. Elas são apenas a representação ou a
manifestação. Eu os remeto, para isso, aí também, ao que pôde ser exprimido, além deste canal, nos escritos
de alguns Anciãos e de algumas Estrelas que tocaram, justamente, o Parabrahman ou Absoluto. Eu os lembro
que vocês não podem fazer nenhuma ideia, nem nenhuma representação, do que vocês São.
É necessário, então, sair das ideias, das representações, em resumo, do conjunto de tudo o que lhes aparece
como conhecido ou conhecível, para penetrar, diretamente, no mistério do insondável do que vocês São
verdadeiramente.
A liberdade da consciência, a liberdade das diferentes formas de manifestação, é tal que cada uma pode criar
um universo próprio e engendrar um mundo em totalidade idêntica àquela da origem, como em suas múltiplas
ramificações. Mas nenhuma dessas criações será a verdade: ela será apenas um ponto do holograma. Mas
mesmo a totalidade do holograma não daria conta do que você É. Você É acima do holograma.

Pergunta: o Absoluto nos é proposto como a etapa final. . .
Nunca na vida. Jamais isso foi dito. Foi dito exatamente o contrário.

Pergunta: ... após o Absoluto, o que há?
Bem amado, eu só posso te responder como BIDI ou IRMÃO K: vá ver por si mesmo.
E quando eu digo "vá ver", significa parar muito simplesmente toda busca, toda pesquisa e todo
caminho. Isto não resulta de uma experiência meditativa, mas de uma revolução total da consciência
que vai permitir a você viver a consciência última nomeada Infinita Presença.
E, sobretudo, se você abandona o Si, reencontrar realmente o que você É, quer dizer não se contentar naquele
que observa, mas ser realmente aquele que cria a si mesmo, se eu posso me exprimir assim.
Olhem os hábitos da consciência confinada em meio a um mundo confinado e confinante: vocês chegam a
conceber um criador exterior. Vocês chegam a adorar um deus exterior, moldado, conceitualizado e pensado
conforme as crenças. Eu o lembro de que quando você é Absoluto, você o É. Mas quando você não o é, isso,
para você, não pode existir.
É nesse sentido que eu disse (e que foi dito por diversos intervenientes) que vocês não podem fazer do que
vocês São, um objetivo, uma vez que por definição, vocês já o São. É justamente a criação de um objetivo, de
um caminho, que cria a ilusão de uma realidade.

Pergunta: os Arcontes sempre foram Arcontes?
Novamente: não.
Um Arconte é algo que quis substituir uma regra existente por ela mesma. Essa regra existente é a lei
da Liberdade e da Graça.
Querer substituir a Inteligência infinita da Luz, por sua própria inteligência, é o pior dos sacrilégios que resulta
exatamente aí onde vocês estão atualmente, mesmo se vocês não são nem responsáveis, nem culpados, nem
repreensíveis pelo que quer que seja.
Parem de ser repreensíveis, parem de ser culpáveis e, aí, nesse momento. Vocês verão, por vocês mesmos,
que toda distância desaparece.
É necessário, de algum modo, de uma maneira ou de outra, vocês desabituarem-se deste mundo, não o
rejeitando, não o negando, mas integrando-o e transcendendo-o.
No entanto, vocês não podem transcendê-lo desde que, eu os lembro, não existe solução de continuidade. A
única coisa que sua consciência pode desenvolver, adquirir e manifestar, é o Si, o desvelamento da alma ou
ainda a Infinita Presença que faz a ponte entre a alma e o Espírito.

Pergunta: os ensinamentos sobre a lei da Atração são então ilusões?
Bem amado, a lei da Atração é real. É precisamente ela que lhe permitiu revelar a alma, revelar o Si, para
aqueles de vocês que já experimentaram a ativação de uma ou mais das Coroas. Mas eu os lembro que a
Liberdade e a Liberação não resultam, de modo algum, da ativação dessas três Lareiras.
A Liberdade a mais total é função do que sua consciência assimilou, integrou, se ela aceita, ela mesma,
desaparecer.
A consciência não é, em certo sentido, senão uma interface. O que vocês não São é proprietários de uma
consciência, em alguma Dimensão.
A lei da Graça faz parte da lei da Atração e da Unidade. Mas realizar a Unidade, viver o Si, não é a Liberdade. É
um objetivo. Esse objetivo desenrolou-se, efetivamente, conforme um tempo exato da Terra: um calendário, se
vocês preferem, da Terra.
Desde a Liberação da Terra e o nascimento da Onda da Vida, isso é supérfluo, o que não era o caso antes.
Assim, se vocês forem capazes de se colocarem, sem meditar, sem orar, sem pedir, e sem nenhuma vontade
de acolher o que quer que seja, vocês chegarão, de algum modo, a afrouxar o tempo.
Aí nesse momento, o que aconteceria? O Sharam Amita (chamado também Onda da Vida ou Néctar da Vida),
se difundiria instantaneamente no conjunto das estruturas ilusórias deste mundo, que os constituem, mas que
vocês não são.
Unicamente o parar de toda busca, toda pesquisa, unicamente o parar de qualquer suposição, de qualquer
crença (tornar-se como uma criança), permite viver a Liberação.



Isso ficou extremamente claro, seja em seus testemunhos, aqui, por intermédio deste canal, ou das vidas, de
alguns Anciãos e algumas Estrelas.
O problema do Absoluto é, justamente, que vocês não podem engendrar nem um objetivo, nem uma crença.
Uma vez que, tanto para a personalidade como para o Si, o Absoluto poderia representar o nada. E é,
efetivamente, o nada da consciência. Mas esse nada da consciência não é nem um progresso, nem uma
regressão, nem uma evolução, nem uma involução.
É o que vocês São, o que todos nós somos, em definitivo.

Pergunta: a observação do momento presente é um caminho suficiente?
Certamente não. Existe, em meio ao que é chamado o momento presente, a possibilidade de viver o
Despertar. E vocês têm, sobre a Terra, cada vez mais testemunhos, de gente, de pessoas, de consciências,
de diversas origens, que vivem essa ilusão de Liberação.
Despertar para o instante presente, é já uma primeira etapa (se posso me exprimir assim) permitindo colocar
fim à linearidade do tempo. Imergir no instante presente permite viver mecanismos de fluidez, e sincronicidade,
respondendo à lei da Atração, dando-lhes uma consciência muito mais ampla.
Isto quer dizer que nesse momento, vocês se tornam os espectadores que observam a cena do teatro. Mas
nem o espectador, nem a cena do teatro desaparecem por isso. Simplesmente, vocês mudaram o ponto de
vista.
Vocês consideram que o que é desempenhado sobre a cena não concerne ao espectador, exceto pelo que é
cativado e pelo interesse que há. Mas vocês não são nem o espectador, nem o ator.

Pergunta: qual a solução para não se satisfazer dessa ilusão do Despertar?
Eu falei de um Despertar real, mas de uma ilusão de Liberação. Não use uma palavra no lugar da outra, caso
contrário há confusão, instantaneamente.
Há um Despertar real que os faz sair de uma realidade para penetrar em uma outra realidade, perfeitamente
descrito por numerosos autores, hoje, quer isso seja no momento de uma experiência de morte iminente ou
ainda quando de um acesso a essa atemporalidade. Mas vocês não chegam aí.
Quando eu digo “não chegar aí”, é simplesmente não se satisfazer desse resplandecer da luz, mas tornar-se o
que vocês São.
Quando vocês observam a Luz, quando vocês vivem a Luz, isso quer dizer que vocês não são
inteiramente a Luz.
Uma vez que se vocês Realizam o que vocês São, além do espetáculo, além do teatro, além do ator e do
observador, aí nesse momento, vocês realizam, além de qualquer aspecto da consciência, que vocês são a
própria natureza do que é manifestado, mas vocês não são a manifestação e ainda menos aquele que olha.
Para isso, não há exatamente nada a fazer.
Durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, um interveniente veio a vocês. Ele lhes exprimiu
o princípio da refutação e da pesquisa (ver as intervenções de BIDI). As coisas são hoje um pouco
diferentes.
Aqueles que não viveram esse estado particular além de qualquer estado, que não é nem um último, nem uma
finalidade, que é Absoluto, apoiaram-se sobre a refutação. Porque o objetivo da refutação não é fazer encontrar
o Absoluto. O objetivo da refutação era invalidar o princípio da identidade em meio a uma personalidade ou de
um Despertar transpessoal.
Hoje, a Liberação da Terra foi tal que a Onda da Vida está onipresente. Ela não está mais limitada ao
seu circuito ascendente (passando pelos chacras inferiores), nem mesmo em meio ao Canal Mariano
(pelo Manto Azul da Graça).
O que se desenrola chama simplesmente, de sua parte (como isso foi exprimido por diversos intervenientes),
manter-se Tranquilo. Manter-se Tranquilo não consiste em renunciar à vida ou a suas atividades, bem ao
contrário. É deixar fazer o que esse corpo tem a fazer, deixar fazer o que esse mental tem a fazer, olhá-lo agir.
Vocês sabem instantaneamente que vocês não são isso. Mas enquanto você não o realizou, é claro, isso lhe
parece inacessível. Isso corresponde à Última Presença.
O instante presente pode, então, ser uma etapa para a Última Presença. Mas isso não lhes é de nenhuma
utilidade, bem ao contrário, para ser o que vocês São, além de tudo isso, quero dizer Absolutos. Eu repito, mais
uma vez (porque isso é fundamental durante este período): não considerem jamais o Absoluto como uma
etapa, nem como uma finalidade, nem como uma possibilidade de desenvolvimento da consciência.
Vosso meio de expressão, sobre este mundo, são ou a consciência limitada, ou o Si. Nem um, nem o outro
(consciência separada e fragmentária ou consciência Unificada) lhes dão acesso à fonte da consciência. Eu
falo bem da fonte da consciência e não da FONTE.
Eu os lembro também que não se pode dar qualquer definição do Absoluto.Uma vez que, de seu ponto
de vista (se é o ponto de vista da pessoa), isso se chama o nada (néant), o buraco negro do qual eu falei
anteriormente.
Se você se instala no Si, aí nesse momento, o reflexo da Luz e a vivência da Luz, a vivência do Samadhi, te
impedem de viver Shantinilaya. Assim, então, a renúncia ao Si ou o abandono do Si é verdadeiramente o que é
para realizar para ser o que você É, de toda Eternidade. E para isso não necessita de nenhuma ascese,
nenhuma prática, mas simplesmente um mecanismo sutil, em meio à consciência, concernente à sua própria
aniquilação.

Pergunta: isso significa então que o vazio (néant) não existe, a não ser no nível da personalidade?
De fato. É claro, a morte é o fim da personalidade. O que explica porque a consciência da personalidade receia



a morte. Aquele que viveu uma experiência de morte iminente, ou que saiu de seu corpo, sabe muito bem que
ele não está limitado a esse corpo. Mas isso não é suficiente. Isso basta para a consciência. Isso não basta
para o que você É.
No termo “ser suficiente”, não veja aí algo a adquirir ou a desenvolver, mas, justamente, o cessar de toda a
atividade da consciência, em meio a uma consciência separada, fragmentária, como Unificada.
Eu os lembro (para encurtar esse assunto do Absoluto que parece apaixoná-los) que vocês não têm nenhum
meio, seja pela Vibração, seja pelas explicações, pelas minhas palavras, de viver o Absoluto, nem de se
aproximarem dele.

Pergunta: Os medos que podem aparecer no momento da passagem da Porta Estreita, estão
relacionados ao processo da Onda da Vida, ou a medos ancestrais ou a outra coisa?
Os medos da Onda da Vida estão inscritos nos dois primeiros chacras. A passagem daPorta Estreita ou
Porta OD, está inscrita entre o plexo solar e o plexo cardíaco.
O Abandono do Si se traduz por uma dificuldade para deixar a personalidade. Viver o Abandono do Si, é
também Abandonar a personalidade, deixá-la morrer (e não fazê-los morrer, o que não tem nada a ver).
É importante compreender que a Onda da Vida, quando ela atravessa o obstáculo dos dois primeiros chacras
(que, eu os lembro, estão ligados às linhas de Predação pessoais e coletivas) encontra também o que é
chamado o apego à personalidade. O apego à personalidade está presente, mesmo na personalidade
qualificada de transfigurada (tendo vivido o Despertar do Si).
O Despertar do Si não é a Liberdade, o Despertar do Si não é a Liberação.
Essa passagem da Porta Estreita corresponde à crucificação do ego, não por uma vontade pessoal (que seria
apenas uma ilusão), mas simplesmente imaginar o que representa, para o Cristo sobre a cruz, o último grito que
o fez dizer: “meu Pai, porque me abandonaste?”.
Da mesma maneira, quando um ser encontra-se confrontado à angústia de seu desaparecimento, ele pode, se
ele é muito jovem, realizar o Absoluto, instantaneamente, o que não é uma Realização, mas uma Liberação.
Uma vez que diante da angústia da morte, quando o ego, a personalidade, o cérebro, a consciência
fragmentária e a consciência Unificada percebem que elas vão desaparecer, o que é que permanece? O que
você É, de toda Eternidade.
Assim, existe uma possibilidade (que corresponde, muito exatamente e muito precisamente, às circunstâncias
da Terra, atuais) que, os coloca frente ao nada (néant), em um buraco negro, que não é senão a Luz.
O que vocês chamam radiação gama, por exemplo, e o que vocês chamam radiação ionizante vindo colocar
fim à vida carbonada, é, muito exatamente, um dos componentes da Luz Vibral.
De seu ponto de vista (onde quer que esteja situado, sobre este mundo), a Luz (no sentido Vibral o mais
autêntico) pode, em um momento intenso (e eu não definirei o que é a intensidade desse momento, mas vocês
estão em uma sucessão de momentos intensos sobre a Terra como em sua consciência), fazê-los deixar ir,
fazê-los abandonar qualquer reivindicação da consciência.
É justamente na constatação da aniquilação provável da própria consciência que se encontra a Infinita Presença
e o que foi chamado, por URIEL, a Passagem, que, eu os lembro, não é uma solução de continuidade entre o
Si e o Absoluto. O Absoluto aparece a partir do instante em que o Si desaparece.
As circunstâncias da Terra representam, atualmente, uma vez que se trata de uma Liberação total, uma
oportunidade da consciência instalada no Si, libertar-se do Si, de desaparecer ela mesma na a-consciência, a
fim de ser Absoluta.
Lembrem-se de que qualquer que seja a consciência, ela se prenderá a ela mesma, uma vez que ela não
existe, a não ser enquanto consciência. Vocês São o que está além da consciência.

Pergunta: uma pressão intensa sentida sob o diafragma, significa que o primeiro e o segundo
chacras foram atravessados?
Não. São duas travessias diferentes. A Onda da Vida libera as linhas de Predação, pessoais e coletivas, libera,
portanto, a consciência, ela própria, dela mesma e, portanto, cria, pelo Sharam Amrita ou Onda da Vida, a
Liberdade e a Liberação.
A Passagem da Porta Estreita, no nível do que é nomeado o oitavo corpo (ou OD), é a
Transcendência, a Ressurreição em meio ao Si.
A transcendência dos dois primeiros chacras representa o acesso ao que está além do Si, quer dizer o
Absoluto.
Contudo, o processo de desenvolvimento do Coração Ascensional (como lhes foi exposto) é realizado seja
pelo Manto Azul da Graça, seja pelo triângulo da Tri-Unidade, entre as três Portas inscritas entre o chacra do
Coração, o chacra do enraizamento da alma e o chacra do enraizamento do Espírito ou ainda pela própria Onda
da Vida.
Mas pode muito bem existir um acesso ao Si sem para tanto viver o Sharam Amrita. As próprias circunstâncias
da Onda da Vida estão, no entanto, desde algumas semanas, profundamente diferentes. Isso foi exposto e eu
o remeto, para isso, ao que foi exprimido por UM AMIGO, há oito dias, e por mim mesmo (ndr: ver as
respectivas intervenções: ANAEL e UM AMIGO).

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
Bem amados Absolutos, bem amados Filhos da Luz e Sementes Estelares, bem amadas Luzes, é tempo, para
mim, agora, de me retirar, transmitindo-lhes todo meu Amor e dando lugar àquele que vem depois de mim.
Eu lhes digo, certamente até breve.
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~ APOLOGIA AO CORAÇÃO, AO AMOR E À BEATITUDE ~ 

Eu sou GEMMA GALGANI.
Irmãs e Irmãos na humanidade, nesse lugar como em todos os lugares, que a Graça seja.

Eu intervenho, junto de vocês, tanto enquanto Estrela UNIDADE, elemento constitutivo do Elemento Ar, como
oficiante do Manto Azul da Graça, como o que está em ressonância com a Porta UNIDADE e a Humildade.

Eu tenho poucas palavras para entregar a vocês, mas elas serão levadas, até o seu Coração, pela Luz Vibral,
pela Graça e pela Onda da Vida.

Essas palavras são apropriadas a este espaço que está aberto e que deve conduzi-los até o nosso encontro,
com MARIA, em 1º de dezembro (ndr: 1º de dezembro de 2012, das 14 às 15 horas [das 11h00 às 12h00
(meio-dia) – hora de Brasília; das 13h00 às 14h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes na intervenção de

MARIA de 17 de novembro de 2012 (1)).

***

O que eu tenho a dizer-lhes é uma apologia ao Coração, ao Amor e à Beatitude.
O Amor é o que nós somos.

Ele não pode ser dissociado do que nós Somos.
Assim, a dissociação do Amor, em meio a este mundo onde vocês estão e onde eu coloquei a minha alma,

existindo apenas pela privação do Amor e pela falta do Amor, inseriu vocês nos hábitos e nos mecanismos de
regulação denominados, aí onde vocês estão, a vida.

O que se desenrola em vocês, e o que se desenrola no conjunto deste sistema solar, é exatamente a mesma
coisa.

O seu Coração, o seu Sol (o Sol Interior como o Sol visível) deve expandir-se, dilatar-se e não mais ser
reprimido no seu Amor, na sua manifestação.

O que se desenrola no Céu, desenrola-se no seu Coração.
O que se desenrola no Sol, desenrola-se no seu Coração.

O Sol (guardião da Eternidade, guardião do Corpo de Estado de Ser, guardião do Logos Solar ou princípio
CRISTO / MIGUEL) deve agora dar rédea à Irradiação do Amor, à Unidade do Amor, à Verdade do Amor.

***

A Unidade é viver a descoberta do Amor, na carne, transfixando e irradiando esta carne, transmutando-a.
A expansão do Amor, a sua revelação (no seu Coração como no Sol), é, muito exatamente, o que se desenrola

(do mesmo modo, na mesma Unidade) no seu peito como no Sol.
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O seu Coração é, de qualquer forma, o seu Sol, aquele que foi intimidado, reprimido e confinado.
Então, o Coração se abre e vive o que ele É.

Ou vocês o alcançam e o acompanham.
Ou vocês ali resistem.

O Fogo do Coração consome, mas não queima.
O Fogo do Coração, aquele da Unidade, é substituído pela Presença, durante essa Passagem que é para

viver.
Uma realidade se extingue, enquanto outra aparece.

Essas duas realidades não tomam sua fonte e sua origem no mesmo local e com a mesma intensidade.
O amor humano, que todos nós conhecemos, é tributário das condições humanas.

O Amor divino, o Amor sem limites, o Amor sem condição, não pode ser condicionado por qualquer aspecto da
vida que vocês levam.

O Amor é independente das circunstâncias, é independente da sua idade, independente das suas condições,
independente mesmo dos seus recursos.

Ele de nada depende deste mundo.
Ele de nada depende porque o seu princípio é Irradiar, aquecer e fazer viver a Paz.

***

O novo Sol, o seu novo Coração, aquele da Eternidade, nasce no Interior de vocês.
Qualquer que seja a distância que pode lhes parecer ali ter que percorrer, lembrem-se de que não existe

distância alguma (somente para o olhar da personalidade que ali acredita).
A Unidade os convida a superar e a transcender um nível de realidade e a viver o nível de realidade que lhes

propõe o próprio Sol e a própria FONTE.
Isso tem por nome Amor, mas não um amor que lhes poderiam explicar, ou quantificar, ou definir, segundo o

estado do seu efêmero, mas, sim, um Amor indizível, da sua Presença, em vocês, do Sol.
Quer o denominem o CRISTO, quer o denominem um Duplo (qualquer que seja), um Arcanjo, ou MARIA, ou

mim, não tem qualquer importância.
Porque viver o Coração, no coração do Coração, é não mais ver a mínima diferença entre vocês e Ele, ou entre

vocês e seja quem for.
Este Amor nada tem a ver com um apego, com uma atração, com uma responsabilidade, com uma condição, já

que este Amor é a nossa natureza.

***

O Amor chama o Amor.
O Sol vem chamá-los.

Os sinais do Céu vêm despertá-los.
Os sons do Céu e da Terra (que vocês percebem nos seus ouvidos, mas também exteriormente) vão

sobrepor-se, eles também.
Desta sobreposição resultam, ao mesmo tempo, a Beatitude e o desaparecimento do todo efêmero.

O desaparecimento do próprio sentimento de ser uma pessoa, em um corpo, inserida em uma vida e inserida
neste mundo que faz a sua realidade.

O Sol convida vocês.
MARIA e as Estrelas, nós convidamos vocês.

Nós os convidamos para estar aí, mais perto do que vocês são, no coração do Coração ou no centro do
Centro, no aposento mais íntimo do seu Coração.

Aí onde tudo ali está.
Aí onde tudo está inscrito.

Aí onde nada mais há a escrever, nada mais há a mudar.

***

O apelo dos Elementos, e a fusão dos Elementos, ajudam-nos a colocar-se no coração do Coração.
E é apenas no coração do Coração que vocês vivem o que vocês São, sem desejo, sem espera, sem ideias

preconcebidas, sem interrogação, simplesmente nesta Presença durante essa Passagem que está, eu os
lembro, sob a ação e a égide, com vocês e em vocês, do Arcanjo URIEL.



Nesta última Passagem, vocês são convidados a superar o que vocês acreditam ser.
Vocês são convidados a superar toda história e toda lógica (no sentido deste mundo) a fim de ir para esta

Eternidade e esta irradiação infinita da Beleza que vocês São.
Para isso, realmente nada mais há a fazer senão Ser.

Estar em permanência nesta Doação de Si, neste Abandono de Si, onde o outro não tem mais nem menos
importância do que vocês, que este outro seja uma pessoa próxima de vocês ou estritamente desconhecida

sobre este planeta.
Não mais estar atribuído à sua pessoa é não depender mais de uma circunstância ou de uma condição deste

mundo.
É ali estar plenamente Presente, plenamente Desperto, plenamente Liberado, plenamente em Paz.

***

A Unidade e o Sol dão-lhes a ver, dão-lhes a viver, assim como a Terra, a intimidade a mais profunda e a mais
intensa.

Vocês nada têm a empreender, durante esse tempo.
Vocês apenas têm que se posicionar.

Vocês apenas têm que escutar e ouvir o canto do Amor.
Aquele que os chama pelo seu nome.

Aquele do canto da sua alma e do seu Espírito que canta nos seus ouvidos.
Aquele do canto da Terra e do canto do Céu, na mesma sinfonia e na mesma música.

Dessa maneira, Ser não está tão afastado como o que pode dizer-lhes a sua culpabilidade ou o seu mental.
Deixem tudo isso.

Não se ocupem de mais nada.
Porque, se vocês estiverem no coração do Coração, neste estado de Unidade, de Presença, da Infinita

Presença, não há qualquer justificativa que possa resistir à evidência do Amor.
O Amor é alimento.

Isso vai se tornar cada vez mais verdadeiro, não mais somente como uma busca, como um objetivo, como uma
necessidade, mas como a Verdade do que está aí.

***

O Sol (nesses tempos, até mesmo, da sua Terra) vive sua mutação, como lhes foi anunciado por grandes
seres.

Assim como o seu Coração que estava, até agora, confinado no seu peito, revela-se, em todas as direções e
em todas as Dimensões.

Porque aí é o seu lugar: aquele que não é mais tributário, justamente, de um lugar, de uma localização, de um
tempo ou de uma condição.

Então, nós os convidamos a esta doçura.
Nós os convidamos a esta Unidade, a este encontro com o Sol, com o CRISTO, com vocês mesmos.

E, para isso, para viver a totalidade deste Encontro, vocês não têm nenhum aonde ir, visto que vocês ali já
estão.

***

Naturalmente, quando nós deixamos a Terra, nós não estávamos habituados com tamanha ausência de limites,
com tamanha Liberdade.

Mesmo se eu pude lhes contar a minha história, eu lhes contei a minha história na encarnação.
Mas eu gostaria de lhes contar, agora, de maneira bem rápida, o que se desenrola no momento em que o que

pertence à ilusão e ao efêmero desaparece.
Acontece exatamente o que vocês vivem: o sentimento de já estar em outros lugares, enquanto estando

plenamente consciente.
Esse sentimento de dilatação e de expansão ocorrendo simultaneamente em todas as direções, em todos os

tempos e em todas as Dimensões.
É isso a Beatitude: não mais ter necessidade de ser tributário de uma forma, mas ser todas as formas

possíveis.
Não mais estar confinado em uma Dimensão, mas percorrer, livremente, o conjunto das Dimensões.

É estar aqui, plenamente Presente, muito além da fé, muito além da sua crença no que quer que seja, mas



viver, realmente, muito mais do que o Fogo do Coração.
É viver o esquecimento de toda condição, de toda circunstância, de toda história e de toda pessoa.

Porque é aí que vocês são eternos e em nenhum outro lugar.

***

Pouco a pouco, a expansão do Sol (e a expansão do seu Coração, ocorrendo de maneira sincrônica) realiza a
Ascensão, a transfiguração da carne e a sua Elevação.

O efêmero desaparece.
A Eternidade se revela.

Se vocês deixarem a Eternidade estar aí, então o efêmero não poderá mais ser alterado pelo que quer que
seja.

Qualquer que seja o futuro do efêmero, ele desaparece.
E este desaparecimento traduz, aliás, justamente, o seu efêmero.

Vocês são convidados pelo Sol, vocês são convidados pelo seu Coração, ao coração do Coração, a percorrer
a totalidade da sua Eternidade.

Então, é claro (e isso foi abordado, nesse dia como em outros locais), a necessidade, às vezes, de reprimir, eu
diria, uma forma de entusiasmo explicando algumas experiências no seu corpo e nas extremidades, em

particular.
Se vocês aceitarem a irradiação do seu Coração novo, nada deste corpo pode incomodar, mesmo se houver

sinais, dores ou pressões em zonas específicas deste corpo de carne.
Vocês veem, clara e rapidamente, os prós e os contras.

Alinhar-se irá se tornar cada vez mais fácil.
Haverá cada vez menos questões a se colocar.

No coração do Coração, encontra-se a evidência.
Aí onde não pode sequer mais existir a mínima questão, a mínima interrogação, a mínima dúvida, a mínima

ilusão.

***

Viver isso é já viver a Eternidade, mesmo no efêmero.
Vocês facilitam assim esta transição, esta época de Passagem.

Vocês facilitam, em vocês, a Eternidade, em detrimento do que é efêmero.
As minhas palavras não devem se tornar uma crença ou uma adesão, mas devem ser, antes de tudo, o que

vocês vivem.
Isso releva de vocês e de vocês sozinhos.

Não coloquem ali qualquer julgamento de vocês mesmos, qualquer culpabilidade de vocês mesmos.
Sejam Lépidos em relação a isso.

Isso acontece agora.
E se isso não acontecer em vocês, então sejam ainda Humildes, estejam ainda mais Presentes a fim de se

tornarem ausentes ao efêmero.
Vocês não têm outra escolha, vocês não têm outra possibilidade.

Não é necessário se esforçar, nem sentir qualquer culpa porque Ser, porque viver a Beatitude, não é nem um
esforço, nem uma culpabilidade.

É, simplesmente (e isso será cada vez mais), o seu estado natural, o seu estado inato.
E encontrar isso é, efetivamente, não somente uma grande Alegria, mas uma grande Paz.

E isso se transforma, muito rapidamente (esta Paz), em Êxtase e em Beatitude.

***

A partir do momento em que vocês não derem peso ao que está pesando (não para ignorá-lo, não para não vê-
lo), cada vez mais, mesmo o peso e o pesado serão, para vocês, a oportunidade, inesperada e única, de viver

o que vocês São, mais do que o que vocês projetam ou o que vocês creem.
Eu os lembro de que é nas circunstâncias qualificadas, pela personalidade, de difíceis, que pode se encontrar

o choque necessário à sua própria Liberdade e Liberação.
Jamais julguem um acontecimento.

Vão além do sentido e das explicações.



Vão além da lei de causalidade.
Não há obstáculo.

O mundo causal, o envelope causal da Terra, não existe mais.
O fim das Linhas de Predação (como anunciado e realizado no momento em que SÉRÉTI se expressou entre

vocês) corresponde à possibilidade desta Liberdade.
Se vocês ainda não tiverem vivenciado a quintessência, significa, simplesmente, que vocês não estavam ainda

na justa localização de vocês mesmos: no coração do Coração.
Lembrem-se de que no coração do Coração não há esforço, não há nem culpabilidade, nem interrogação, nem

questão, nem resposta.
Há, simplesmente, a Felicidade e a Beatitude de ser, enfim, o que vocês São.

***

O Sol chama vocês.
As Estrelas chamam vocês.

O Céu chama vocês.
A Terra chama vocês.

Nós viemos ficar ao lado de vocês para chamá-los e para apoiá-los a fim de que vocês se coloquem, de novo,
na sua Eternidade, aí onde não existe qualquer predação, qualquer medo ou qualquer raiva.

São vocês que decidem.
São vocês que realizam isso.

O que se desenrola é, de algum modo, a etapa final do Manto Azul da Graça.
O Manto Azul da Graça os recobriu, a Luz Vibral os recobriu e percorreu, de cima para baixo ou de baixo para

cima.
Ela consumiu, e ela continuará a consumir, o seu Coração até que mais nada de efêmero e de pesado possa

obstruir o que vocês São.
A Luz chamou vocês.
O Sol chama vocês.

MARIA irá chamar vocês.
Nós iremos chamá-los, se isso já não tiver ocorrido.

***

Estar na Unidade não é buscar a Paz, mas é Ser a Paz.
A Beatitude e o Amor são o único alimento, dali onde nós estamos.

Aí onde vocês estão, vocês têm necessidade de se alimentar (de alimentos, como de afeição, do olhar do
outro), de interagir com o conjunto dos Irmãos e das Irmãs que participam da mesma ilusão.

Viver a Beatitude não os afasta disso, mas eleva, transcende, aí também.
 Porque toda relação torna-se uma Comunhão.
Porque toda troca torna-se um Fogo de Amor.

As regras e as leis nada mais têm a ver nesta etapa de transição.
Então, é claro, poderíamos ser tentados a nomeá-la 4ª Dimensão, não importa.

O importante jamais será o nome.
Vocês estão, agora, aí onde vocês estão e não têm mais necessidade de nomear, ou de denominar, as coisas,

mas apenas de vivê-las, na sua quintessência e na sua totalidade.
A Unidade e o Elemento Ar são as testemunhas e os agentes disso.

Porque o Ar atiça o Fogo e o nutre.
Porque o Ar é o que permite propagar e conectar.

E esta parte da Cruz fixa, em ressonância com o Fogo e com o Ar, são, muito precisamente, os elementos que
os colocam no coração do Coração.

Aí onde não existe mais luz invertida ou oblíqua, mas, simplesmente, a Luz direta: aquela do Amor, aquela que
não precisa construir o que quer que seja, pela sua Inteligência total.

O tempo da Unidade (ou, em todo caso, o tempo da Unificação) jamais foi tão possível como durante esta fase
onde o Sol e o seu Coração estão se expandindo.

Vivam esta expansão, mas nada façam.
Vivam esta Paz, mas não busquem a Paz, porque vocês São isso.

***



Deixem a Luz ser a fim de, vocês também, superarem o ser e não mais ser tributário de qualquer condição,
mesmo da alma.

A Luz, o Amor, e a Felicidade, são a nossa natureza.
Eu não tenho que persuadi-los porque eu jamais o poderia.

É apenas vivendo isso que vocês podem ser persuadidos, vocês mesmos.
O CRISTO disse: “busquem o reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

Esta procura não é uma busca exterior, mas uma busca Interior.
Foi-lhes dito, aliás, que a melhor maneira era Amar, Amar uns aos outros, como Ele os Amou, e como Ele nos

tem Amado.
Não à sua maneira, mas à maneira do Sol que dá a sua luz: na mesma proporção, sem julgar, sem reprimir.
Vocês são Sóis porque é a imagem que podemos dar, mas não um Sol que pode entrar em latência ou se

transformar, mas um Sol permanente: aquele d’A FONTE.
Vocês irão, durante este período (se isso já não tiver ocorrido), dar-se conta, precisamente, daí onde vocês

Estão.
Porque o que irá sair como palavras, de vocês, o que irá sair como humor, de vocês, é apenas, e apenas será,

cada vez mais, o resultado do que vocês São e não mais das circunstâncias, que elas sejam da vida ou da
história ou do karma (que não se mantêm diante da Luz).

***

Vocês irão constatar, enfim, se isso já não tiver ocorrido, que não pode existir caminho, nem qualquer evolução:
que há o Amor e nada mais e que, simplesmente, o fato de ter saído do Amor os faz considerar a possibilidade

de todo o resto.
Mas esse resto é apenas efêmero e apenas decorre, justamente, da privação de Luz e de Beatitude.

***

Eu diria (dito de outra forma e de maneira mais direta e simples) que, neste período de transição, vocês são
levados a ser uma Estrela, vocês são levados a ser MA ANANDA MOYI, vocês são levados a ser o

Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV).
Mas não vejam ali um jogo de papel, nem mesmo de função, mas, simplesmente, eu diria, o resultado da

Beatitude, da Morada da Paz Suprema e do Êxtase.
Isso não é, simplesmente, uma mudança de olhar ou de ponto de vista.

É, realmente, agora, uma transformação radical e total.
É uma transformação que é muito mais (e vocês sabem disso) do que uma metamorfose da lagarta em

borboleta.
Muitos de vocês aguardaram, esperaram, talvez até já vivenciaram isso, mas resta, agora, vivê-lo, na totalidade:
não na sua totalidade, mas na totalidade de todas as consciências que se creem separadas e presentes sobre

a Terra.

***

A Unidade é o sinônimo da Humildade.
Isso não é simplesmente uma adequação ligada ao Elemento Ar ou ligada à nova Tri-Unidade ou ao Manto Azul

da Graça.
Porque, não pode existir, sobre este mundo, aí onde vocês estão, Unidade sem Humildade.

Como foi dito a vocês, há ainda pouco tempo: a Humildade de nada ser, para aceitar ser Tudo.
Doar-se si mesmo, e se Abandonar si mesmo.

Tudo o que nós lhes explicamos e transmitimos, pelas palavras e pela Vibração, atualiza-se agora.
Casar-se com a Luz, isso não é se casar com alguém ou com qualquer outra coisa, é Casar-se com Si-mesmo,

além do Si, além desta Dimensão.
É deixar a transfiguração, a transubstanciação, efetuar-se sozinha, porque há um programa Inteligente, muito

mais Inteligente do que o que a personalidade pode esperar ou pensar.

***



Eu terminarei com essas palavras: ser Humilde, viver a Humildade é, de algum modo, o estado mais direto,
mais próximo, mais imediato para viver o que é para viver, e para ser esta Infinita Presença ou para ser este

Absoluto.
Eu os lembro de que, durante esta transição, vocês próprios se definem pelo seu estado, pelas suas ações,

pelo seu olhar, pelo seu Amor.  
Não aquele que vocês projetam, mas aquele que vocês Irradiam, naturalmente, sem qualquer desejo.

Porque, se houver um desejo de Amor, já significa uma falta de Amor.
Aquele que manifesta o Amor não emite qualquer ação, qualquer vontade.

Esta é a diferença entre a Humildade e a não Humildade.
Esta é a diferença entre a personalidade que tenta ser humilde e que se esconde atrás desta humildade,

enquanto que a Humildade da Unidade é a evidência onde nada há a esconder, onde nada há a pregar, nada a
julgar, nada a comparar.

***

O que vocês têm a fazer, durante esta transição, é, simplesmente, observar essas espécies de flutuações que
existem, em vocês, que são por vezes muito rápidas e que os levam da Alegria à tristeza, do Amor ao medo ou

do Amor à raiva.
Mas se apreendam bem de que nem a raiva, nem o medo, nem a própria paz, não podem ser nem obstáculos,

nem elementos facilitadores.
Neste período de transição, realizar o Abandono do Si será, de qualquer maneira, a única saída possível, mas,
em meio a esta saída possível, vocês mantêm a liberdade a mais fundamental de estar aí onde vocês querem,

ou em parte alguma.
Jamais haverá julgamento, jamais haverá condenação, da nossa parte como dos mundos Livres, porque eu os

lembro de que tudo o que vocês dão por certo, em meio a este mundo, é efêmero, exceto, é claro, o que
vocês São.

***

Cabe a vocês, não escolher, não decidir, não empreender qualquer ação ou qualquer fazer, mas, sim, ver onde
vocês Estão.

Vocês estão na rejeição de alguma coisa da sua vida, da sua condição, deste mundo?
Vocês não podem transcender este mundo rejeitando-o.

Isso vai lhes aparecer cada vez mais claramente, porque o coração do Coração é vivido e interpretado Aqui e
Agora, aí onde vocês Estão, mesmo na Ilusão.

Em última análise, o que acontece em vocês como na totalidade deste sistema solar, é apenas a mesma coisa:
ou o Sol se expande, ou o Sol não se expande.

Mas vocês sabem que, sobre a Terra e no Céu, ele se expande e vai se expandir cada vez mais.
Eu os lembro, também, de que a penetração da Luz, em meio a este mundo, não data de algumas semanas,
nem mesmo de alguns meses, nem mesmo desde as Núpcias Celestes, mas de que tudo isso começou em

um tempo relativamente longo, no sentido humano (desde quase uma geração) e de que foi preciso, de algum
modo, esta espécie de aclimatização para viver o nascimento e o florescimento.

O tempo da florescência chegou e o tempo da colheita também.

***

Eis o que as palavras, trazidas pela Vibração no coração do Coração, levaram-me a pronunciar.
São, certamente, conceitos que é preciso sentir no seu Coração.

Naturalmente, isso irá sempre parecer incoerente e inconsistente, ao filtro do mental ou ao filtro das suas
crenças.

Porque estas palavras são para viver e não somente para pronunciar ou escutar.
Não somente para ouvir, mas, realmente, para encarnar.

Lembrem-se de que, quando nós mudamos de mundo, quando um efêmero, qualquer que seja (de um corpo,
de uma vida), desaparece, a consciência permanece.

Ela não tem mais acesso às mesmas percepções e às mesmas manifestações.
É exatamente isso que acontece em uma outra oitava ou em uma outra amplitude, mas é exatamente o mesmo

processo.
E daí onde vocês estão, o processo não é vivido da mesma maneira.

Mas ele leva, inevitavelmente, ao mesmo resultado.



De tudo isso vocês sabem.

***

Instalemo-nos, durante alguns instantes, agora, no silêncio das minhas palavras, no silêncio dos meus
pensamentos, das minhas ideias, dos seus pensamentos e das suas ideias.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Então, neste silêncio e nesta paz, na nossa Comunhão, eu lhes digo: Amem-se uns aos outros, e uns para com
os outros.

E eu lhes digo até breve.
E me permitam deixar esta Paz emanar.

Encontremo-nos na Paz.
Até logo.

************
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- Ensinamentos da Rainha dos Céus e da Terra -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Marie-2012-11-17.mp3

~ APROXIMANDO-SE DA ETERNIDADE ~

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos bem amados, eu lhes disse: eu voltaria a vê-los, durante este período, a fim de permitir-lhes, se vocês

desejarem, ajustar-se, mais próximo, da sua Eternidade.
Eu venho, antes de tudo, comunicar-lhes um encontro.

Um encontro aonde (todos juntos, através da sua consciência, através da Vibração, através da sua União, no
Espírito) iremos nos encontrar, no primeiro dia do seu mês de dezembro, na mesma hora, a fim de, durante

uma hora, estarmos Unidos, em Espírito e em Verdade, a fim de abrir o mês deste ano que termina o ano (ndr:
dia 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).

*** 

Naturalmente, muitos de vocês vivem o que eu vou tentar explicar.
Muito além das simples explicações referentes aos Elementos, eu vou falar-lhes de vocês, durante este

período preparatório para o nosso encontro de 1º de dezembro.
Entre agora (e talvez já, desde algum tempo) até esta data, muitas manifestações que estão presentes em

vocês são levadas a amplificar-se, a desenvolver-se e a se revelar, dando-lhes cada vez mais impressões e
vivências que estão diretamente ligadas à Dimensão da Vida que se aproxima de vocês e que corresponde à

sua Eternidade.
Neste período, é claro, permanecer Tranquilo é essencial, mas eu vou tentar mostrar-lhes (e eu lhes darei a

palavra em seguida) não tanto os sintomas que os habitam e que vocês vivem, bem como não tanto os
sintomas e o que vive a Terra, mas mais o que corresponde a esta fase de transição, esta fase intermediária,

que vai levá-los a conceber a Verdade do Espírito e instalar-se, cada vez mais pacificamente, além de todas as
manifestações deste mundo e do seu corpo, no que vocês São, nesta Morada da Paz Suprema que alguns de

vocês se aproximaram ou vivenciaram, e que outros ainda, entre vocês, já instalaram, de maneira definitiva.
Tudo isso resulta, ao mesmo tempo, da Fusão dos Elementos, do Encontro com os Elementos celestes e

terrestres, a vir e que já estão, aí, no plano do Éter, no plano etéreo e no plano ainda sutil.

*** 

Esta fase é uma fase de transição.
Naturalmente, há reajustes, no corpo de vocês, como sobre a Terra.

Algumas coisas antigas, em vocês, são levadas a desaparecer porque elas de nada mais servem.
Outras coisas aparecem porque elas fazem parte da Eternidade.

Em meio a este espaço, vocês podem viver isso com mais ou menos conforto, com mais ou mesmo reticência,
com mais ou menos dúvida ou mais ou menos Paz.

Lembrem-se de que tudo apenas depende, sempre e cada vez mais, de vocês, ou seja, do local onde vocês
Estão, aí, Presentes.
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Presentes a vocês mesmos, ou presentes a uma data ou a um futuro.
Presentes a vocês mesmos, ou presentes às interrogações deste mundo, nesta fase de transição.

Seja o que for, todos vocês estão para viver elementos que lhes são próprios, mas que refletem, para vocês,
uma maneira, especial e particular e individual, de instalar-se na Eternidade.

Então, este período pede, da parte de vocês, uma grande quietude e, sobretudo, instalar, em vocês, modos
não reacionais a tudo o que pode ocorrer, em vocês como no exterior de vocês.

Esta fase onde os Elementos se encontram, se fundem, para celebrar o Retorno do Éter e o Retorno da
Unidade.

O Retorno a esta Eternidade acontece mais ou menos facilmente, mais ou menos rapidamente, conforme,
justamente, a sua capacidade para não dar peso ao que já está pesado: na condição de vocês se

harmonizarem com o que é cada vez mais leve, ou seja, com o estado da sua consciência, e não com o estado
da sua vida, e ainda menos com o estado deste mundo.

***

As últimas zonas de resistência à Luz estão, de algum modo, prestes a se condensar.
Através disso, podemos dizer que a história terrestre se repete, através do acontecimento de circunstâncias

que favorecem ou a violência, ou a paz.
Então, é claro, há guerra, há paz e, em vocês, também, acontece a mesma coisa.

Quem ganha?
É a paz ou é a guerra?

Isso não depende, é óbvio, dos seus desejos, ainda menos do que acontece na sua vida, mas, realmente, da
sua atitude Interior.

Então, eu venho pedir-lhes cada vez mais a atitude Interior, de benevolência, de neutralidade e de Paz.
É durante este período que vai ser extremamente fácil (que vai levar-nos até 1º de dezembro) ou instalar-se na

Paz, ou instalar-se em outra coisa que a Paz.
Vocês têm toda a liberdade para decidir isso.

Vocês decidem, não reagindo, não se submetendo, mas se colocando nesta benevolência daquele que
observa o que acontece.

E o que acontece nada mais é do que uma transição, uma passagem de um plano ao outro, de uma
manifestação da vida a outra manifestação da Vida.

De uma vida onde tudo tinha sido limitado, tudo tinha sido pesado, para uma vida de leveza, independente de
qualquer circunstância ainda deste mundo.

Alguns de vocês já vivem isso, através da modificação da sua fisiologia, mas tudo isso foi explicado pelas
minhas Irmãs, como HILDEGARDA ou ainda SNOW (ndr: ver as intervenções de HILDEGARDA DE BINGEN

de 03 de outubro de 2012 (1) e de SNOW de 19 de agosto, 18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (2)).

*** 

Hoje, mais do que nunca, vocês são convidados a consagrar-se, a consagrar-se na Paz, a encontrar-se na Paz
e, também, a fazer a paz com tudo o que toca a sua consciência: quer sejam as suas próprias raivas, quer

sejam as suas próprias dores, quer sejam as suas próprias interações, próximas ou mais distantes, em meio
aos Irmãos e às Irmãs que participam da sua vida, de uma maneira ou de outra.

O tempo é da Paz.
Eu diria, de outra maneira, que o tempo é da reconciliação.

Então, é claro, nós sabemos pertinentemente, assim como vocês, que alguns Irmãos e algumas Irmãs não
desejam este mundo novo, esta Dimensão nova e querem persistir em meio às leis de evolução, às leis de

confinamento.
É a liberdade deles.

Disso, nós os avisamos para vocês viverem, da forma mais adequada, este período.
O tempo das grandes mudanças, enfim, chegou à sua porta.

Naturalmente, eu voltarei a bater à sua porta no momento adequado e vocês sabem disso: eu lhes disse e
repeti ao longo desses anos.

Tudo o que há para fazer é deixar chegar o que está vindo.
Tudo o que há para fazer é Ser.

Ser e não dar peso e importância ao que acontece.
E eu os lembro de que, mesmo se vocês forem afetados, neste corpo, este corpo irá passar.

Eu os lembro de que se vocês forem afetados, em algumas circunstâncias das suas vidas, essas
circunstâncias, elas também, irão passar e muito mais rápido do que vocês podiam esperá-lo por uma ação da

sua pessoa.
Tudo o que acontece (mesmo se isso não lhes aparecer, em um primeiro momento) é oriundo da Luz.



Evidentemente, não é a Luz que desencadeia as resistências, mas, algumas vezes, a Luz pode amplificar as
resistências.

Então, apreendam-se disso, compreendam-no e aceitem que alguns Irmãos e Irmãs não têm ainda a
possibilidade (quer seja perto de vocês, como na outra extremidade da Terra) de dar-se conta ou de aceitar o

que acontece, neste momento.
Isso será profundamente diferente dentro de poucos dias.

*** 

Então, nós os convidamos, durante este período de transição, a permanecer o mais Tranquilo possível.
Façam o que vocês têm que fazer, no nível da sua mente, permaneçam nesta neutralidade, nesta

benevolência, nesta observação.
Beneficiem-se dos momentos em que nós os chamamos, que isso seja uma das minhas Irmãs, ou eu, ou ainda

um dos Anciãos, ou ainda no momento em que a Luz emergir mais em vocês, para acolher e vivê-la na maior
Paz e serenidade.

Se vocês não constataram, ainda, suficientemente os efeitos da Luz, na sua vida e no que vocês são, então
deixem entrar ainda mais Luz.

Seja o que for que ocorrer no seu corpo, seja o que for que o seu Coração tiver que viver, estejam certos (e
seguros) de que o que se acontece é apenas a penetração, sempre mais intensa, da Luz.

O efeito do Éter da Terra, no nível coletivo, a Merkabah Interdimensional coletiva e o Canal Mariano, todos
esses elementos estão operando e no local, doravante.

A minha Irmã SNOW lhes explicou esses Desdobramentos finais da Luz (ndr: ver em particular a intervenção
de SNOW de 18 de outubro de 2012 (2)).

É exatamente o que acontece.
E se compararmos isso a um nascimento, nós, mulheres, nós sabemos pertinentemente que o momento do
parto é aquele que ocorre antes do nascimento, propriamente falando, e no momento, às vezes, onde mais

intensamente é vivenciado, por vezes, como um momento doloroso.
Mas esse momento doloroso rapidamente dá lugar ao sentimento de plenitude assim que o nascimento tiver

ocorrido.
Lembrem-se disso.

*** 

Então, seja o que for que a resistência à Luz manifestar, em vocês como sobre o mundo, sejam pacientes e
sejam Humildes.

Vocês não têm qualquer meio de agir sobre os Elementos, em vocês como sobre o planeta.
De nada serve querer imaginar proteger tal zona, tal região, pois o que deve chegar a esta região está também

inscrito no Plano da Luz, seja o que for que chegar.
 Se vocês chegarem a transcender e, de algum modo, a superar a primeira impressão, as primeiras imagens,

as primeiras emoções que podem se manifestar e que irão se manifestar a vocês, vocês verão que, por trás de
toda esta agitação, de toda esta aparência que vocês poderiam nomear desagradável ou caótica, encontra-se a

Paz da Eternidade.
Nada mais há a fazer senão perceber isso.

Nada mais há a fazer senão deixar Shantinilaya se estabelecer, totalmente, em vocês.
É deste modo que vocês irão contribuir para deixar estabelecer o Reino da Luz que já está, eu os lembro,

consumado nas outras Dimensões.
A Terra se junta à sua Dimensão da Eternidade.

Vocês também.
Isso acontece neste momento e os chama a viver este período na maior das serenidades.

Mesmo se a sua personalidade se manifestar e manifestar a vocês sentimentos, sejam eles quais forem, esses
sentimentos irão passar.

Eles não fazem parte do que vocês São, ou seja, da Morada da Paz Suprema.

*** 

Até um certo estágio, nós lhes falamos da escolha entre o medo e o Amor.
Agora, a escolha é mais entre Shantinilaya e a raiva.

São, não duas emoções (mesmo se a raiva for uma emoção), mas dois estados: estado de resistência ou
estado de Abandono.

Ou seja, o Abandono do Si (se não tiver sido conscientizado e realizado) realizar-se-á, eu diria, de algum modo,
a qualquer custo, independentemente do que vocês acharem.

Está aí a maior Liberdade.



Cabe a vocês determinar.
E esta determinação, ela vai segui-los, agora, até o meu Anúncio.

Quer seja na facilidade da Paz, da Morada da Paz Suprema, quer seja na raiva e na resistência, porque vocês
têm, em alguma parte, em vocês, um sentimento que emergiu de ali não ter chegado.

Mas eu lhes asseguro: não há qualquer lugar aonde chegar, há apenas que Ser, e isso não necessita (vocês
irão se aperceber vocês mesmos) de qualquer deslocamento, de qualquer movimento.

Apenas para estar aí (ou Presente a vocês mesmos, ou estabelecidos nesta própria Dissolução da
consciência) a fim de se beneficiar.

Pouco a pouco (e muito rapidamente, neste intervalo de tempo), o que apareceu (e que apenas fazia aparecer)
irá desaparecer.

O que apareceu (e que está instalado) e que deve ser e se tornar, de algum modo, a sua Eternidade, irá se
instalar, seja o que for que vocês fizerem.

Cabe a vocês saber onde vocês se colocam porque as duas circunstâncias serão, durante este período, eu
diria, concomitantes, elas também.

Vocês irão observar uma grande diferença, sobre a Terra, entre os Irmãos e as Irmãs que escolheram e
disseram “sim” à Luz, de maneira definitiva, e aqueles que, até agora, pensavam em brincar e em acomodar a

Luz à sua maneira de ver.
Mas lembrem-se de que é a liberdade deles.

Eu tenho, simplesmente, que dar-lhes essas informações.
Elas irão chegar a vocês, também, é claro, de várias partes: na sua consciência, como, também, no que lhes

será dado a observar e a ver, em vocês, fora de vocês, e por toda parte sobre a Terra.

*** 

O momento do Apelo está próximo.
Alguns de vocês, aliás, pressentiram e já vivenciaram isso, à sua maneira.

Quer seja o Apelo de uma Estrela, quer seja o Apelo de um Ancião, mas, também, pela sua capacidade para
extrair-se de vocês mesmos, não por um ato da vontade, mas, sim, pela capacidade, do Amor, para

estabelecer esta Paz.
Dessa maneira, então, Shantinilaya resulta diretamente do seu estado de Amor ou do seu estado de raiva (que

os afasta).
São vocês que se ajustam, agora, eu diria, em tempo real, como se não houvesse mais latência entre a sua

consciência e os acontecimentos (acontecimentos Interiores como acontecimentos exteriores).
Cabe a vocês ver, aí também.

E cabe a vocês se situar no que se acontece.

*** 

Este espaço de transição é muito especial porque há, efetivamente, a percepção clara (e que será cada vez
mais clara, para muitos de vocês) de viver precisamente em duas realidades, precisamente em dois mundos.
Ou dois mundos que se interpenetram e que um vai, de maneira muito natural, pôr fim ao outro, sem qualquer

luta, sem qualquer dificuldade, exceto para aquele que decidiu se colocar sob a ação da resistência e da raiva.
Vocês nada mais têm que fazer senão observar.

Vocês nada mais têm que fazer senão Amar, não como um ato da vontade, mas como vivendo, realmente, a
própria natureza do que vocês São que é Amor, Unidade, Felicidade e a Morada da Paz Suprema.

Vocês estarão, ou cada vez mais na Beatitude, ou cada vez mais na raiva.
Mas isso não pede correção, nem em um caso, nem no outro, mas, simplesmente, estar ciente dessas duas

sensações, desses dois estados e dessas duas consciências.
São vocês que se posicionam, vocês mesmos, segundo o que vocês São e segundo o que vocês Serão.

Isso, agora, não poderá mais criar, logo mais, qualquer dúvida para vocês.
As últimas dúvidas serão levantadas.

As últimas interrogações irão se erguer em vocês.
Então, vocês serão capazes de se beneficiar da integralidade da Luz.

O que, anteriormente, ainda eram apenas experiências ou estados transitórios, irão se tornar, não mais uma
experiência, mas, cada vez mais, um estado permanente.

*** 

Então, eu os convido a deixar a Luz agir, pois o que age, na realidade, é a sua Eternidade que vem competir, se
pudermos dizê-lo, com o seu efêmero.

E isso não depende, de modo algum, da sua reação, mas mais da sua capacidade para situar-se na beatitude
ou na raiva.



Isso vai lhes aparecer cada vez mais lucidamente.
Os sinais (se vocês os vivenciaram, no nível de manifestações do seu corpo), podem ampliar-se, durante este

período.
Mas estejam certos de que no final deste período há a Paz, e esta Paz está além de tudo o que vocês puderam

viver, até hoje, como experiências, mesmo do Estado de Ser, mesmo de Comunhão ou de Fusão com um
Duplo.

Porque, aí, vocês irão encontrar a integralidade, a totalidade da sua herança.

*** 

É durante este período que se realiza, é claro, o Choque da Humanidade.
Mas, também, tudo o que deve desaparecer deve ser queimado no Fogo do Amor e no Sopro do Amor.

E vocês, vocês estão aí: ou vocês sustentam esse Sopro e esse Fogo, ou vocês resistem a esse Sopro e a
esse Fogo.

A sua capacidade para Abandono vai então ser apresentada e ela vai então lhes ser mostrada.
Já, para alguns de vocês, a revelação das suas Linhagens (quer seja pelos sonhos ou por revelações

espontâneas) adquiriu certa agudeza.
Então, é claro, vocês se apreendem perfeitamente de que esses momentos estão além de qualquer análise,

de qualquer interpretação ou de qualquer projeção.
Lembrem-se de que nesta fase especial de transição há apenas o Amor que pode iluminar, há apenas o Amor

que leva à Paz.
E, para isso, nada mais há para fazer senão deixar o Amor Ser.

Deixar o Amor Ser é encontrar o que vocês São.
Não deixar o Amor Ser é continuar a manter a Ilusão: a ilusão do sofrimento, a ilusão da pessoa, a ilusão de um

caminho ou de uma evolução.
Mas, ainda uma vez, vocês são Livres: Livres para se colocarem segundo as leis ditas de evolução, ou para se

colocar segundo a Lei da Eternidade que nada tem a ver com qualquer eternidade.
Isso lhes foi explicado de maneira, por vezes, intensa, eu diria, por este interveniente que se manifestou,

durante este ano, o famoso BIDI (ndr: ver as suas intervenções na coluna “mensagens a ler” (3)).
Mas eu os lembro de que todos vocês São, também, BIDI, de que todos vocês São, também, o que eu Sou.

Não se esqueçam disso.
Nos momentos em que pode se apresentar uma dificuldade, lembrem-se de que não há que nadar contra a

correnteza.
Seja o que for que vocês tiverem que viver, é, precisamente, o que vocês têm que viver.

Se o seu corpo tiver que desaparecer, ele irá desaparecer, mas, vocês, vocês não desaparecem.
Se o seu corpo tiver que estar em estado de Beatitude, vinte e quatro horas por dia, então, ele estará.

Porque, independentemente do que vocês tiverem que viver, individualmente, vocês participam do Reino da
Luz, mesmo ali se opondo.

É assim.

*** 

Lembrem-se de que, em última análise, e no final deste período de Transição, quando o meu Apelo tiver
ocorrido, quando os mecanismos ligados à imobilidade da Terra e a de vocês tiverem ocorrido, de maneira

sincrônica, então, naquele momento, todos vocês serão Liberados.
E lembrem-se, ainda uma vez, de que estritamente nada há para fazer, de que estritamente nada há para

buscar, de que estritamente nada há paraa projetar ou para esperar em alguma data.
É simplesmente apenas esta data que eu lhes dei que é um momento de Agrupamento Unitário, eu diria, não
para nutrir qualquer egrégora, não para projetar qualquer amor em tal região do planeta ou do seu corpo, mas,

sim, para Viver o Amor (ndr: em 1º de dezembro, das 14 às 15 horas).
Se vocês Viverem o Amor, naquele momento, se este período de Transição culminar no Amor, para vocês,

então, vocês vão ver, por vocês mesmos, que nada poderá abalá-los, que nada poderá fazê-los sair
de Shantinilaya, e que vocês estarão estabelecidos, intensa e vigorosamente, nesta Humildade e nesta nova

Dimensão de vida, independentemente do que se tornar este mundo durante este período.
Porque eu não escondo de vocês que a aproximação da Irradiação d’A FONTE, assim como a aproximação do
que deve chegar ao seu céu, já tem efeitos extremamente importantes, mesmo se isso não for visível aos seus

sentidos.
Só o seu próprio sentir, a sua própria consciência, já impregnou isso.

*** 

Eu os lembro de que as primeiras descidas do Espírito Santo, sobre esta Terra, ocorreram, agora, há quase 30



anos, em agosto de 1984.
Então, o conjunto dos Portais galácticos foi aberto, o conjunto das Portas do Sol e da Terra foi Liberado de

toda a Predação.
E vocês irão constatar os efeitos de maneira muito mais intensa do que o que foi observado até agora, tanto

em vocês como em todo o planeta.
O corpo da Terra vive a sua Ascensão.

O seu corpo, também, do mesmo modo.
Não se esqueçam de seguir, em vocês, como no que lhes pede este corpo, as linhas de menor resistência,

porque é aí onde está a Fluidez, é aí onde está a Graça e é aí onde está, sobretudo, a Verdade Eterna.
Então, o que vocês escolhem, uma vez mais: a Verdade Eterna que vocês São ou a verdade efêmera que

muda sem parar e que irá se tornar cada vez mais resistência?
Que isso se expresse no seu corpo, na sua consciência, ou que isso se expresse na Beatitude da Morada da

Paz Suprema, isso vai estar cada vez mais resolvido, em vocês.
Observem, realmente, os seus Irmãos e Irmãs, Abertos, que os rodeiam: vocês irão constatar isso com cada

vez mais evidência e facilidade.

*** 

De qualquer modo, o nosso encontro de 1º de dezembro não é um encontro que eu marquei com vocês, eu,
pessoalmente (mesmo enquanto aquela que coordena, de algum modo, o Advento e o Retorno da Luz), mas,
muito mais, a ação da própria Luz, em seus diferentes componentes, quer sejam no nível do Núcleo da Terra,

de Sírius que foi despertado, quer seja no nível da sua atmosfera ou das diferentes camadas isolantes que
terminam neste momento.

Todas as modificações Elementares da Terra, todas as modificações e Fusões dos Elementos do céu, sobre
esta Terra, são, exatamente, as provas que alguns de vocês aguardavam e esperavam.

Essas provas, Interiores, antes de tudo, mas também que estarão em perfeita sincronia com o exterior.
Como lhes disse a minha Irmã SNOW: o Desenvolvimento final do Coração Ascensional vem preencher o

conjunto dos seus campos energéticos e Vibratórios (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento
do Coração Ascensional” (4)).

As suas auras, se vocês preferirem, vão continuar a se expandir, durante este período.
O Amor também.

A Beatitude também.
Então, não há escolha.

A única escolha é expansão ou contração: dilatação e Alegria, ou retração e raiva.
Isso é um elemento novo porque, até agora, nós tínhamos lhes falado da incerteza ligada aos medos de vocês.

Não é mais o medo que está operando, agora.

*** 

O Choque da Humanidade acontece, em vocês, na sua carne, como na carne da Terra.
Isso irá se tornar, bem depressa, uma evidência total para o conjunto da humanidade.

Obviamente, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs, ao redor de vocês mesmos, vão fazer perguntas em
relação a isso.

Lembrem-se de que não é nas palavras que vocês poderão satisfazer seja o que for de Eterno, mas na
manifestação da sua própria Eternidade: aquela de um Coração Amoroso, Pacífico, que vive esta Beatitude e

que a Irradia, sem nada projetar, porque isso é um estado natural.
Não se percam com explicações para aqueles que virão a vocês.

Não se percam com justificativas.
A Luz É, e vocês têm apenas que Ser a fim de, literalmente, nutrir os seus Irmãos e as suas Irmãs que irão se

aproximar, naqueles momentos.
A sua Presença será, realmente, um bálsamo, a vocês mesmos como ao conjunto dos seus Irmãos e das suas

Irmãs, sobre todo o planeta, mas também, sobretudo, nos seus respectivos ambientes.

*** 

Aí está o que eu tinha para entregar a vocês, hoje, e eu lhes forneço, é claro, de bom grado, se for necessário,
para vocês, informações complementares em relação a este período ou sobre o nosso encontro.

Então, eu os escuto, com Amor. 

***



Pergunta: quando nos sentimos magoados ou traídos, é melhor expressá-lo (mesmo se isso relevar
da raiva) ou é melhor nada dizer?

Isso depende de onde você Está.
Se você Estiver no Amor, então, como disse o Mestre PHILIPPE, há pouco tempo: ofereça a outra face (ndr:

intervenção de PHILIPPE DE LYON de 10 de novembro de 2012 (5)).
Isso é para testá-lo a fim de mostrar onde está o seu Abandono.

Pois, quem pode ser magoado ou traído, senão a personalidade?
Aquele que está estabelecido na Presença, aquele que vive Shantinilaya, o Êxtase ou a Beatitude, como, de

algum modo, poderia se sentir traído ou magoado?
Isso não é jamais senão a personalidade efêmera que é traída ou magoada.

E como disse, aliás, um dos Anciãos, há alguns anos: tente, simplesmente, não reagir no momento em que
isso é vivenciado ou percebido, e você vai ver, por si mesmo, que essa necessidade de reagir ou de expressar
uma justiça da personalidade, seja ela qual for, irá desaparecer sozinha, e você irá encontrar, ainda mais rápido,

a Paz que você É (ndr: ver as intervenções de UM AMIGO de 20 e 27 de novembro de 2010 (6)).
Jamais é reagindo a uma injustiça que você irá permitir à Eternidade se instalar.

Reagir a uma injustiça apenas faz manter a própria existência da personalidade e da divisão.
Mas eu o lembro de que, nunca, o que você É pode nem desaparecer, nem ser magoado, nem ser traído.

E de que se você se sentir traído e magoado, isso lhe mostra, a si mesmo, onde você está situado, e de que
se você aceitar sair do local onde você se situa para deixar Ser a Luz, então você irá constatar, bem depressa,

que nada pode reagir e que nada pode ser magoado.
Coisa que, obviamente, não pode compreender a personalidade e o efêmero.

Eu os lembro de que este mundo está construído, além da Ilusão, no princípio de ação / reação.
Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã que irá traí-lo.

Haverá sempre um Irmão ou uma Irmã (ou uma circunstância) que virá desafiá-lo, em relação à sua Eternidade,
até o momento em que você estiver, você mesmo, seguro e certo (não em meio a uma crença, mas na sua

vivência) de que você É a Eternidade.
Naquele momento, nada mais poderá vir magoar você.

***

Pergunta: o que fazer quando vivemos momentos de estase, mas sem nada sentir, especialmente no
nível do Canal Mariano?



Meu Filho, isso foi explicado há pouco tempo, aí também (ndr: intervenção do ARCANJO ANAEL de 10 de
novembro de 2012 (7)).

Então, eu explico de novo as coisas.
Foi mostrado a vocês que existia, além da consciência e do aspecto Vibratório da consciência, um estado onde

não há qualquer percepção e onde, no entanto, como você diz, ocorre um estado de estase.
É justamente o que o leva à Infinita Presença, quando cessam todas as suas percepções.

Naqueles momentos, se você se Abandonar, completamente, então, você irá atravessar a Porta da Última
Presença e você irá entrar na sua própria Ressurreição.

É tão simples assim.
O que não era possível, anteriormente, torna-se possível.

A própria cessação das manifestações da consciência leva-os ao que BIDI nomeou a a-consciência, muito
facilmente.

***

Pergunta: ouvir ser chamado por um nome que não é o seu de batismo pode corresponder a um
Apelo de MARIA?

Todos vocês têm um nome.
Esse nome é um nome da Eternidade.

Ele nada tem a ver com o nome da alma.
Ele é um nome que vocês carregam além de qualquer forma, desde o seu aparecimento em meio a uma

forma, seja qual for.
É esse nome que, efetivamente, pode ser pronunciado.

***

Pergunta: ao ouvir esse nome, eu senti uma pluma branca na minha mão.

Nossa Presença, nossa Infinita Presença, está muito depois da sua Presença.
Nós lhes dissemos que, no Canal Mariano, nós podíamos nos apresentar a vocês.

Lembrem-se de que além da necessidade do sentido, da necessidade da explicação, o mais importante
sempre será o que é vivenciado, naquele momento, e que o que faz pergunta sempre será o mental.

Nos outros Planos que vocês se preparam para viver, é evidente que quando vocês têm uma manifestação,
não há o cérebro que está aí para tentar discriminar o que é bem, o que é mal, o que é útil, o que é inútil, ou

qualquer outro aspecto de comparação, mas que o estabelecimento desses contatos, dessas relações,
dessas Fusões, dessas Comunicações, ou o Encontro com um Duplo, ou ainda com intervenientes dos Planos

Multidimensionais, apenas faz fortalecê-los em sua Multidimensionalidade.
É justamente todo este aspecto transitório que deve fazê-los ficar Tranquilos, ou seja, não buscar um sentido
ou uma explicação, porque o sentido e a explicação virão por si só, depois, e sem qualquer uso da ferramenta

mental.
A vivência Vibratória ou a vivência do Encontro, em si, seja qual for este Encontro (quer você seja acariciado na

bochecha, quer você sinta um estremecimento na cabeça, quer você sinta uma Presença na sua cama, quer
você sinta um Ser ao seu lado, ou quer você ouça o seu nome) representa unicamente a nossa aproximação e

o que nós nomeamos (na falta de outro termo) a justaposição das Dimensões: esta era de transição, esta
época de transição, muito curta, na qual vocês entram, de maneira cada vez mais íntima.

Portanto, não busquem o sentido ou a explicação.
Do mesmo modo que, quando uma das suas Linhagens é revelada, o que é importante é o impacto na
consciência e isso instala os quatro Pilares do Coração que permitem o Desenvolvimento do Coração

Ascensional.
Não há que procurar o sentido ou o significado.

O interesse não é saber que você tem uma Linhagem de Sírius, mas, sim, viver os efeitos e a consequência.
E quanto mais você aceitar não buscar o sentido ou o significado, mais você será instalado no tempo da sua

vivência, no momento em que isso ocorrer, e mais você irá descobrir o Amor, mais você irá descobrir a Morada
da Paz Suprema.

Jamais qualquer explicação irá satisfazer outra coisa senão o seu mental.
Conforme as minhas Irmãs lhes disseram, e também muitos Anciãos: nós poderíamos desenvolver muito mais

do que o que nós lhes demos, por exemplo, no nível da anatomia sutil ou oculta (ou, em todo caso,
multidimensional) do que vocês São.

Nós lhes demos os elementos importantes (e isso foi explicado), mas há um monte de elementos que vocês
sentem, que vocês vivem, sobre os quais nós não fomos mais longe nas explicações porque nós não



julgamos, mas estimamos (através do que nós percebíamos) que não era proveitoso dar-lhes o significado.
 Lembre-se de que você anda, mas você não sabe quais são os músculos, os nomes dos músculos que lhe

permitem andar: no entanto, eles trabalham.
É o mesmo para a multidimensionalidade.

A explicação e o sentido, o significado, apenas estão ligados, sempre, em última análise, ao seu modo de vida
e de expressão em meio a este mundo da Dualidade, da ação / reação, do Bem e do Mal.

Além deste mundo, há um outro mundo no qual vocês penetram, que nada tem a ver com tudo isso.
A Transcendência (ou, se vocês preferirem, o que foi chamado de espiritualização da matéria) é justamente
isso: deixar a Luz agir na matéria, não se servir da matéria (e, portanto, do mental) para tentar compreender,

explicar, açambarcar, ou possuir, o que está Livre.

***

Pergunta: as pessoas que vivem o mesmo nível Vibratório podem igualmente entrar em
ressonância, de maneira espontânea, ou também falar mal umas das outras?

Bem amado, tudo depende do que se expressa, naquele momento.
Ou há reação, e a personalidade vai tomar a dianteira para coisas por vezes insignificantes.

É isso que é preciso ver em ação.
E justamente, se houver afinidade Vibratória (e eu não falo sequer dos Duplos, sejam eles quais forem), há

possibilidade de viver a Comunhão e a Fusão, quer vocês estejam um na frente do outro ou distantes.
Assim, portanto, cabe a vocês verem o que vocês vivem.

Vocês não podem estar próximos Vibratoriamente e falar mal uns dos outros.
Isso não é possível.

Ou então vocês recaem, de imediato, nas máscaras, nas aparências, nos combates, que nada têm a ver com a
Luz e com o Amor.

Portanto, se houver Amor, se houver Comunhão, se houver Fusão ou, eventualmente, se houver neutralidade,
então há Amor.

Por outro lado, se houver raiva, se houver o que vocês nomeiam retalhar-se mutuamente, isso apenas reflete
que um dos dois, ou os dois, desceu de novo, em alguma parte, no nível da expressão da personalidade.

Isso jamais pode ser o caso para aquele que vive Shantinilaya ou que vive o Êxtase da Beatitude.
É toda a diferença, também, entre o Abandono à Luz e o Abandono do Si.

O Abandono à Luz é ter deixado penetrar a Luz, ter visto e vivenciado o Si, mas se servir disso para outra coisa
do que o que vocês São.

E naturalmente, naquele momento, pode ali haver antagonismo, atrito, resistência, raiva.
O que não é o caso para aquele que está instalado em Shantinilaya.

Naturalmente, eu o lembro de que a personalidade sempre irá encontrar pretextos (como em uma das
questões anteriores, por exemplo) para expressar os seus sentimentos e, portanto, para garantir (mesmo se

este confronto não for violento, aparentemente) a necessidade de existir, ou seja, de afirmar a pessoa, de
alegar uma mágoa, de alegar uma traição, que não existe, em última análise, eu o lembro disso, no nível do que

vocês São.
E a maneira que você mesmo vê a raiva, pelo fato de retalhar-se mutuamente, de viver isso, ou de Estar na Paz

a mais total: toda a diferença está aí.
Eu os lembro (mesmo se o exemplo não puder ser totalmente adequado) de que Joana D’Arc cantava na

fogueira.
Será que a personalidade pode cantar quando ela é submetida ao fogo real?

Eu creio que não.
Aquele que está realmente instalado em Shantinilaya (isso não é uma visão da mente ou um discurso) é

totalmente independente do que chega a este corpo.
Ele o habita, na totalidade, mas a espiritualização da carne ocorreu.

Então, naquele momento, independentemente do que se tornar esta carne, isso não tem mais qualquer
importância.

O corpo é o Templo porque é nele que acontece esta alquimia final.
Mas o objetivo, é claro, é não mais ser dependente deste corpo, porque este corpo está espiritualizado.

Então, como um corpo que estaria espiritualizado, ou prestes a sê-lo, poderia manifestar outra coisa que o
Amor?

Mas, evidentemente, nós concebemos perfeitamente que para aquele que ainda expressa uma personalidade,
não havia solução.

Mas a única solução, ela não está justamente em meio à personalidade.
Mas, para isso, é preciso vivê-lo para perceber.



***

Pergunta: se, hoje, uma doença grave chegasse ao corpo, o que seria preciso fazer?

Eu não tenho a resposta para lhe dar porque isso apenas concerne a você.
Se o medo estiver presente, o que você vai fazer?

Você vai se jogar nas mãos daqueles que podem curá-lo, curar este corpo segundo as leis deste corpo.
E essa será a atitude correta.

Mas nunca conte com ninguém para dizer-lhe o que fazer frente a este tipo de problema, porque isso apenas
diz respeito a você.

Então, é claro, poderia ser adotada a opinião da ciência com relação a este corpo e, então, adotar o que vocês
nomeiam ações terapêuticas, por vezes muito difíceis.

Mas cabe a vocês decidirem.
Cabe a vocês verem isso.

São vocês que sabem onde vocês estão.
Eu o lembro de que se você For Absoluto, ou de que se você se mantiver na Infinita Presença, não há qualquer

motivo do que ocorre sobre este mundo, como na sua carne, para afetar seja o que for do que você É.
Não é o mesmo, é claro, se você ainda estiver sob a influência da sua própria personalidade.

As leis do seu mundo levam à reação, quer seja indo ver um cirurgião, quer seja indo ver um médico, um
curador (ou não importa quem).

São vocês que estão Livres, é o seu corpo.
Se vocês não tiverem confiança, o que vai acontecer?

Então, você irão ver aqueles que vão operá-los e que vão propor-lhes, justamente, explicações, quer essas
explicações se refiram à fisiologia deste próprio corpo, como explicações mais sutis no nível dos diferentes

corpos sutis.
Mas um como o outro apenas são verdades relativas que se referem apenas ao efêmero e tudo depende, aí

também, da localização da sua consciência.
Certamente que nós não podemos pedir-lhes para irem para tratamentos de rotina ou para tratamentos que

vocês nomeiam energéticos ou alternativos ou, ainda, dizer-lhes para nada fazer.
São vocês que optam pelo que os colocam em uma sensação de segurança: segurança ilusória da explicação

ou da ação / reação?
Segurança sutil do energético?

Ou segurança absoluta daquele que é Absoluto.

*** 

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

*** 

Então, bem amados Irmãos, Irmãs e Filhos (seja qual for o nome que vocês desejarem que eu lhes dê),
vivamos, se vocês quiserem, um momento que prefigura, se vocês desejarem, o nosso próximo encontro.

Instalemo-nos, alguns minutos do seu tempo, além, justamente, do seu tempo.
Eu lhes digo então: até dentro de duas semanas.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra, e eu lhes digo: até 1º de dezembro.
Até logo.

************

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-out...

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html


*

2 – SNOW (19.08.2012, 18.10.2012 e 01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-aut...
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-au...
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-au...

*

3 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

*

4 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-...

*

5 - PHILIPPE DE LYON (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novemb...

*

6 - UM AMIGO (20.11.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-20...
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-20...

*

7 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-...

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef148.html

http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148...
17 de novembro de 2012

(Publicado em 18 de novembro de 2012)

*** 

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html
http://autresdimensions.info/articlef148.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/snow-19-de-agosto-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/pdf/MARIE-17_novembre_2012-articlef148.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-20-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/philippe-de-lyon-10-de-novembro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/um-amigo-27-de-novembro-de-2010.html


*E BEM, CAROS AMIGOS...*

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121117_-_OMA.mp3

E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Então, todas as minhas Bênçãos estão aí e nós iremos então passar um momento juntos e tentar responder às

suas perguntas.
Então eu os escuto atentamente.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir, do lado direito, as percepções que estão
habitualmente no Canal Mariano, à esquerda?

Então, como vocês talvez saibam, ao nível dos Cordões Celestes que são nomeados, pelos nossos Irmãos
orientais, “Antakarana”, do lado esquerdo (que foi chamado, devido à chegada das Partículas Adamantinas, de

Canal Mariano), vocês devem ter notado que, desde uns quinze dias, vocês sentem a mesma qualidade
Vibratória e de consciência do lado direito.

Isso é para diferenciar do que havia dito, por exemplo, SRI AUROBINDO, com relação à possibilidade de
distinguir as presenças que chegavam à esquerda, das presenças que chegavam à direita (ndr: ver a sua

intervenção de 21 de maio de 2012 (1)).
Eu os lembro de que ele disse, há alguns meses, que o que chegava à esquerda era a Luz e o que chegava à

direita pertencia, eu diria, à matriz, não é?
É preciso não confundir as presenças que chegam e as manifestações Vibratórias que vocês percebem,

agora, também, do lado direito, que tampouco corresponde ao Canal Mariano, mas ao que foi chamado, desde
muito pouco tempo, de sobreposição, de justaposição dos planos Dimensionais.

Esta espécie de sobreposição de gama de frequências (que está ligada ao que eu disse, há uma semana,
referente, ao mesmo tempo, à Onda Galáctica e a Hercólubus) é, se vocês quiserem, responsável por este

aspecto simétrico (ndr: ver a sua intervenção de 10 de novembro de 2012 (2)).
Que não está ligado às presenças, mas também ao fato de que as Partículas Adamantinas, tendo constituído

inteiramente o Canal Mariano coletivo da Terra, permite também, agora, restabelecer o equilíbrio entre os lados
esquerdo e direito.

O que permite, se vocês quiserem, a síntese (eu não tenho uma palavra melhor) entre a esquerda e a direita
que ocorre no nível do Andrógino Primordial do 12º Corpo (com as Vibrações que podem aparecer, durante

este período de ‘simetrização’, entre a esquerda e a direita).
Mas, se vocês estiverem atentos, vocês têm manifestações Vibratórias à direita, com por vezes o Som se

tornando mais forte à direita.
Mas, na maioria das vezes, as presenças da Luz chegam unicamente à esquerda.

Isso está ligado, se vocês quiserem, justamente, à aproximação desses eventos astronômicos do seu Céu,
que permitem esta fusão da esquerda e da direita, o que explica que, talvez, alguns (e mesmo muitos, entre

vocês) sintam, desde alguns dias, algumas semanas, uma espécie de ‘bilaterização’ dos processos de
percepção Vibratória, primeiro no Canal Mariano e depois no Canal, vamos denominá-lo, Astral, se vocês

preferirem.
Mas não vejam ali algo de negativo, contrariamente ao que lhes disse SRI AUROBINDO, mas, sim, esse
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fenômeno de Harmonização e de Unificação dos aspectos separados da Consciência, através, eu os lembro
disso, da Androginia Primordial.

É, portanto, uma etapa especial que vocês vivem, pelo fato de que os quatro Elementos, os Quatro Cavaleiros,
os Hayoth Ha Kodesh (como eu os nomeio), estão em plena atividade, em vocês e ao redor de vocês, sobre

esta densidade onde vocês estão.
Isso é expresso por um conjunto de mecanismos que vocês vivem.

Os processos de estremecimento, de Vibrações do corpo, do peito, a ativação (por vezes dolorosa) de
algumas Portas, ao nível do tronco: tudo isso é perfeitamente normal.

E isso se acompanha, efetivamente, não de uma lateralidade direita da consciência, mas do aparecimento de
sinais, algumas vezes muito importantes, se não mais importantes do que do lado esquerdo, ao nível do Canal

Mariano.
Agora, é preciso diferenciar a ação da Luz Vibral, diretamente, no que resta das estruturas do seu mundo, em

vocês, também, da Presença que chega ou à esquerda, ou à direita.
Isso, isso permanece sempre válido, é claro.

***

Pergunta: as Vibrações, os estremecimentos do corpo, que você aborda, estão relacionados com a
Onda da Vida ou isso é diferente?

Isso é diferente.
A Onda da Vida, eu os lembro, quando ela nasceu, no momento da Liberação da Terra, subia ou não, surgia ou

não.
Ela encontrava os dois primeiros chakras, com todas as Linhas de Predação que vocês tinham no Interior de

vocês, com todos os medos que havia no Interior de vocês, e com todas as histórias memoriais vivenciadas no
Interior de vocês (neste mundo, em todo caso).

Portanto, houve, efetivamente, processos Vibratórios quando a Onda da Vida chegava ao nível do chakra do
Coração ou ao nível do Bindu, que criava uma alquimia entre a Luz Tri-Unitária (que descia através do seu

Canal) e a subida da Onda da Vida, ao mesmo tempo através do Canal (ou seja, através da Kundalini), mas
também nos chakras anteriores.

Então, há, hoje, uma espécie de uniformização: assim como havia uma uniformização entre a esquerda e a
direita, vocês têm uma uniformização entre em cima e embaixo.

Se vocês quiserem, isso representa a colocação em Vibração da Luz Vibral e do conjunto dos componentes
da Luz, desta vez ao nível, não somente dos seus chakras, mas ao nível do que foi denominado Cruz Fixa.

Ou seja, ALFA e ÔMEGA, e IM e IS.
IM e IS é esquerda / direita, e ALFA e ÔMEGA é em cima / embaixo.

Portanto, a conjunção da esquerda e da direita, de cima e debaixo, não permite mais, em princípio (para muitos
de vocês), diferenciar o que é da ordem da sua Onda da Vida, da Onda do Éter, pessoal, da Onda da Vida que

eu qualificaria, agora, de coletiva que é expressa pelo Canal Mariano coletivo (como ali havia, à época,
a Merkabah Interdimensional coletiva da Terra que vocês criaram pelo seu estado Vibratório) (ndr: ver os

protocolos “Expansão da Consciência até a Infinita Presença” e “Desenvolvimento do Coração Ascensional”
(3)).

Do mesmo modo, hoje, isso se junta ao que disse, eu creio, UM AMIGO, não faz muito tempo (ndr: ver a sua
intervenção de 02 de novembro de 2012 (4)), com relação ao fato de levar a Consciência aos dois Eixos, AL /
OD e IM / IS, nos dois sentidos (no sentido que vocês quiserem): ou seja, a harmonização esquerda / direita.

Se vocês preferirem: Fusão de ATRAÇÃO e REPULSÃO (ou seja, das Estrelas BEM e MAL) que se
reunificam, em vocês, que colocam, de algum modo, o 12º Corpo em ressonância total e direta com o Bindu e

também com os outros componentes da Luz Vibral que estão presentes em vocês.
Portanto, os mecanismos de Vibrações ou de estremecimentos, às vezes, que vêm do corpo (que isso seja ao
nível celular, ao nível da carcaça física, ao nível do saco, como diria o saudoso BIDI), é exatamente a mesma

coisa (ndr: ver as intervenções de BIDI (5)).
Ou seja, é um processo de sobreposição, de justaposição e, sobretudo de unificação final, devido ao

desaparecimento de todas as Linhas de Predação, que foi realizado no plano do Éter e que chega agora ao
plano da Terra.

Ou seja, no que vocês observam (para aqueles que são objetivos e que têm a oportunidade de poder investigar
o que está realmente acontecendo e não de estar somente interessado no resultado dos jogos de futebol ou

de tal bomba que foi atirada em tal local sobre tal pessoa), há, efetivamente, um processo Vibratório que pode
tomar ou o peito, ou as Portas (como isso foi explicado), ou todo o corpo, que resulta, desta vez, não somente
da Onda da Vida pessoal (se ela subiu, se ela existiu no momento da Liberação da Terra), mas também deste

aspecto coletivo.
Nós bem insistimos (e ainda faz pouco tempo) sobre esta noção de invalidação da ilusão coletiva, pelo fato da

sobreposição com a Luz, provocando um desaparecimento: como se vocês tivessem (como explicar) uma
cena, como um filme, e, de repente, a Luz que ilumina a película acaba por destruir a película, restando apenas

a Luz.
Então, como quando vocês estivessem prestes a assistir ao filme, vocês acreditassem (como dizia BIDI, com



o teatro) que vocês fossem o personagem.
E quando vocês começam a se Alinhar, não mais somente no Eixo em cima / embaixo, mas também esquerda

/ direita (como eu falei nas questões anteriores), vocês conectam o ponto central, ou seja, o acionamento
da Lemniscata Sagrada, na sua totalidade, o acionamento da Merkabah Interdimensional (que é realizado no

Coração), de maneira agora mais coletiva: isso revela, efetivamente, processos Vibratórios.
Vocês têm talvez notado que há Irmãos e Irmãs, ao redor de vocês, que levantam de manhã e que estão

diferentes.
Ou seja, que eles jamais colocaram a questão de grelha do planeta, a questão da espiritualidade.

E eles estavam absorvidos, eu diria, de algum modo, na vida deles de 3ª Dimensão e aí, o estremecimento das
estruturas, do filme (ou seja, da película), os faz Despertar, de uma certa maneira.

Então, vocês não podem mais diferenciar, atualmente, se as Vibrações que vocês têm, em alguns locais ou no
corpo todo, participam da sua Liberação final individual ou da Liberação final coletiva.

É sempre o que nós tínhamos dito (depois das Núpcias Celestes e mesmo antes): que havia Irmãos e Irmãs
que viviam os processos Vibratórios, os processos da consciência, os processos do Si, e outros que

estritamente nada viviam.
Há um Despertar, agora, eu diria desta última onda da humanidade para participar, como dizer, da grande festa

da grelha do planeta.
Portanto, é quase impossível diferenciar, agora, o que é da ordem da sua agregação de Luz (que isso seja no

Canal Mariano ou pela Onda da Vida), do processo coletivo, da sobreposição das consciências.
Mas isso está conectado, eu diria, mais com a Onda da Vida ou com o Canal Mariano do que com, o que agora,

se tornou coletivo.
É como o princípio (se vocês quiserem, mesmo se isso estritamente nada tiver a ver) da egrégora: a egrégora

corresponde, no nível astral, às ondas de forma, aos pensamentos, aos desejos, às preces com intenções
comuns.

Enquanto que com a Luz Vibral, é simplesmente a sua onipresença que desencadeia, agora, processos cada
vez mais Vibrantes.

Mas também, pela ação dos Hayoth Ha Kodesh, manifestações cada vez mais barulhentas, sobre a Terra, é
claro, como no corpo de vocês, é claro, também.

***

Pergunta: eu vivenciei uma grande gargalhada Vibral. Trabalhando no bem-estar ligado ao riso, isso
é uma projeção ou outra realidade?

Eu vou responder, cara Irmã, que os dois são possíveis.
Você se banhou, como você diz, em um universo particular e, portanto, você se banhou em uma atmosfera

Vibratória que é aquela do riso.
E esse riso pode assumir uma importância muito mais intensa, eu diria, pelo próprio fato da presença em meio

a essas egrégoras, a esses interesses que correspondem aos seus prazeres, à sua vocação, à sua missão
(chame-a como quiser, isso não tem qualquer importância).

Mas, aí também, o que vocês observam, sobre a Terra, na sua vida como na vida de todos os Irmãos e Irmãs
(abertos ou não), é justamente a ação da Luz pela sobreposição e pela extinção, em breve, da realidade de

vocês.
Ou seja, isso pode ser os dois.

É, muitas vezes, como você o apresenta: não é um ou outro, é, muitas vezes, a conjunção dos dois, ao mesmo
tempo sobre os seus polos de interesse e, ao mesmo tempo, a ação da própria Luz que vem (como nós

sempre lhes dissemos) clarear, iluminar, mas também, quando isso é refutado, pode desencadear (aí, eu não
falo de você) reações que vocês observam sobre a Terra, no nível (como eu chamava isso?) de delírios, agora

cada vez mais bizarros, não é?
Isso, vocês têm suas informações na caixa de imagens [tevê] que são bastante eloquentes sobre isso.

Mas tudo o que se desenrola, agora (a potência, se vocês quiserem, das reações à Luz, ou seja, das forças de
resistência e de oposição), provocam uma espécie de apagamento da consciência que está confinada.

E o apagamento da consciência que está confinada e que não encontra saída neste confinamento, é claro,
vocês sabem disso, é a violência e a negação.

Vocês entraram diretamente, individual e coletivamente, nesse choque da humanidade.
E, sobre isso, SNOW falou a vocês (ndr: ver suas intervenções de 19 de julho, 19 de agosto, 1º de setembro,
18 de outubro e 1º de novembro de 2012 (6)) e eu creio que ela volta, depois de mim, para falar-lhes agora da

ação dos Elementos no período que se abre (7).
Já que eu os lembro de que vocês estão, em breve, no Natal do ano de 2012.

É o Natal mais fantástico da Criação.
Eu já vejo que vocês colocaram as bicicletas [mental] em funcionamento: se festejamos o Natal, isso significa

que em 21 de dezembro nada vai acontecer.
Eu não disse que não iria acontecer nada, nem no dia 21, nem no Natal.



Todo dia acontece algo e vocês vão encontrar cada vez mais este aspecto do sapo que é cozido na água, que
é escaldado vivo.

Há aqueles que se dão conta, que se debatem.
Há aqueles que estão conscientes sobre o que acontece porque eles vivenciaram a grelha do planeta à

maneira deles, pela Deslocalização da consciência, pela Dissolução da consciência, ou no fim do Si (que foi
chamado de Infinita Presença) ou ainda no Absoluto.

Assim que vocês tocam a Infinita Presença, ou assim que vocês se estabelecem no Absoluto, isso lhes parece
evidente.

E o que vocês observam, isso vai ser uma espécie de fervura, cada vez mais considerável, ligada à ação, desta
vez conjunta, dos Elementos.

Mas eu não vou invalidar a intervenção da Estrela que vem depois de mim (7).

***

Pergunta: eu segui as divulgações do Autres Dimensions, mas hoje eu vivo episódios de pânico, de
perda de alegria, de perda de leveza. Por quê?

Isso é simplesmente a colocação na Luz dos medos e dos apegos a si mesma, muito simplesmente.
Então, atenção: quando vocês dizem “segui o que nós dissemos”, não é porque vocês seguiram o que nós

dissemos que vocês estão liberados, hein, isso se saberia, não é?
São vocês que Liberam vocês mesmos.

Nós apenas fizemos, durante esses anos, atrair a sua consciência para os pontos nodais ou, se vocês
preferirem, as Portas, as Estrelas, as Luzes, para vocês se lembrarem da sua multidimensionalidade.

Então, isso é muito simples, vocês talvez tenham vivenciado processos Vibratórios.
Há a personalidade, com a sua pequena vida, e há a multidimensionalidade que, eu os lembro, está inscrita
também no Amor da Vida que vocês têm a manifestar sobre este mundo, independentemente da vida de

vocês.
Porque vocês não podem rejeitar este mundo e, isso, nós também o especificamos em demasia.

Porque é muito fácil, através dos textos que vocês leem (que isso seja os nossos, que isso seja a Bíblia, que
isso seja os Upanishads: seja qual for o texto), servir-se deste álibi para justificar a sua personalidade.

E o que acontece quando a Onda da Vida se tornar coletiva?
Se vocês não quiseram ver a Luz, se vocês têm medos que estão inscritos e, em especial, o medo da perda
deste saco, isso significa que vocês não mudaram de ponto de vista, independentemente das Vibrações que

vocês vivenciaram no Si.
É tão simples assim.

Ou vocês deixaram o pote, ou vocês mantêm o seu pequeno pote, ou seja, a sua pequena vida: é o que
corresponde ao medo da morte.

Então, se o choque da humanidade atingir vocês, e vocês tiverem a impressão de viver menos Alegria, menos
Paz, mais resistência, mas é claro que isso está em vocês.

O que tem a ver o Autres Dimensions com isso?
Nós não lhes demos um passaporte para o além.

Nós lhes propomos estados de consciência (que vocês vivenciaram ou não) com um aspecto que nos pareceu
(nós, os Anciãos e também os Arcanjos, em menor escala, e também, sobretudo, as Estrelas) ser os meios

(pedagógicos, didáticos) de assimilação e de integração da Luz, de maneira extremamente lógica, progressiva,
levando-os ao Si, às experiências do Si, às experiências da Consciência para, finalmente, superar tudo isso.

Se vocês realmente seguiram o Autres Dimensions desde o início, vocês podem vivê-lo do exterior, e mesmo
do exterior, objetivamente, vocês podem ver uma espécie de sequência lógica.

Mas não é porque você vê a sequência lógica que isso significa que os medos, eles saíram de você.
Não é porque você vivenciou experiências do Si, mesmo por vezes muito belas, que isso demonstra que os

medos saíram totalmente de você.
A escolha entre o medo e o Amor, nós já os deixamos entender há um ano (ndr: ver as intervenções de MA

ANANDA MOYI  de 30 de junho de 2012 (8), de TERESA DE LISIEUX de 03 de julho de 2012 (9) e de
GEMMA GALGANI de 20 de setembro de 2012 (10)).

Nós preparamos vocês para viver, vocês mesmos, as experiências de Comunhão, de Fusão, de Dissolução,
de Estado de Ser (anteriormente com as Núpcias Celestes), de multidimensionalidade e também de

acolhimento da Luz no seu Veículo.
Vocês percebem bem, hoje, entre vocês, que há quem tenha vivenciado o Si (de maneira por vezes

extremamente intensa) e que se agarram a esse Si porque eles têm medo de perder o seu pequeno saco,
medo de perder o seu pequeno conforto, a sua pequena vida: isso corresponde ao apego.

Então, se, hoje, você vivenciou experiências do Si e você se encontra na tristeza, na confusão.
Mas quem é preciso incriminar?

O Autres Dimensions?



A Luz?
Ou aí onde você está, ou seja, do ponto de vista da personalidade?

Ou seja, aquele que vivenciou o Si, mas que é incapaz, como lhes disse ainda MA ANANDA MOYI, na última
vez, de esquecer tudo isso porque há um medo do vazio em meio à personalidade (ndr: ver a sua intervenção

de 10 de novembro de 2012 (11)).
Mas a personalidade denomina “a Luz” (enquanto ela não está totalmente justaposta, enquanto não há a Infinita

Presença ou o Absoluto): o nada, o vazio e a angústia.
Se houver angústia, hoje, é bem o medo do vazio.

Mas este medo do vazio ou do nada, ele se expressa unicamente do ponto de vista da personalidade e você
não pode combater isso.

São as suas próprias Linhas de Predação pessoais que não terminaram.
Então, qual é a estratégia que vocês podem observar, nos Irmãos e nas Irmãs que vivenciaram, por exemplo, o

Si?
*

Vocês verão que, durante este período, aqueles que nada vivenciaram até agora, a rigor, é mais fácil porque
essas pessoas que não tinham ido buscar o espiritual, será que vocês conhecem o Coração delas?

O Coração talvez estivesse mais perto da Verdade (e muitas vezes, esse é o caso) do que aquele que estava
em uma busca espiritual.

Porque (bem, sem ir até as expressões traumatizantes, não é?, como disse BIDI) é evidente que a busca
espiritual apenas faz refletir os medos.

Se vocês não tivessem medo, vocês seriam heróis de guerra que não se importam com o que chega a esta
personalidade.

O ponto de partida da busca espiritual sempre se situa no nível da personalidade.
Mas enquanto vocês estiverem instalados nesse ponto de vista (mesmo se vocês tiverem vivenciado o Si),

vocês não saíram da ilusão.
Isso é muito simples.

Somente aqueles que vivenciaram a saída fora do corpo, o acesso ao Estado de Ser no momento das Núpcias
Celestes, a Infinita Presença ou o Absoluto, não podem manifestar e sentir qualquer medo.

Mas aqueles que não vivenciaram isso, é claro que, para eles, isso é o nada: eles não mudaram de ponto de
vista.

Então, é preciso um Choque e este Choque, é esse.
Quando vocês são confrontados, em meio à Consciência, com dois aspectos: um que vocês vivenciaram (há
um mês, há um ano, há dois anos, há dez anos, não importa) um episódio de Alegria intensa e momentos de

Alegria intensa (na meditação, no Alinhamento), Vibrações intensas e que, hoje, surge o problema da ausência
de Vibração, de tristeza, de medo, é claro, significa que vocês estão, vocês mesmos, no nível da Consciência,
prestes a se debater nos seus dois primeiros chakras que não foram Liberados (por vocês mesmos, nem pela

Onda da Vida).
Mas, agora, como eu disse, a própria Onda da Vida é, de certa maneira, coletiva: ela pertence à Humanidade.

O que acontece, se vocês não quiseram ver certas coisas?
Como eu dizia, antes, vocês podiam colocá-las sob o tapete.

Depois, retiramos o tapete: portanto, vocês foram obrigados a vê-las.
Mas com o que vocês viram, vocês assumiram um compromisso, vocês concordaram, de algum modo, com as

Linhas de Predação que lhes são pessoais.
E a última Linha de Predação será sempre, sempre, o medo da morte e o medo do desaparecimento.

Então, é com isso que você é confrontada.
*

Aquele que permanece tranquilo, atualmente, ele está mais próximo, não mais da alegria: ele está próximo do
sentimento de aniquilação.

Isso quer dizer que se você chegar a ficar Tranquila nos momentos em que o apelo ALFA, ÔMEGA, IM, IS e
da Onda da Vida se manifestar (independentemente do humor, e da própria consciência), se você ficar

Tranquila, se você não der chance, você mesma, ao que emerge, ou seja, um medo, uma tristeza, uma raiva,
você olha para isso: isso vai passar.  

É o próprio princípio, o próprio fundamento, da meditação.
É a consciência da personalidade que a faz crer que você é este medo, que você é esta angústia, que você é

este desaparecimento.
Mas, isso, é sempre o ponto de vista do que se exprime no nível da personalidade.

Aquele que vivenciou a experiência fora do corpo, o Estado de Ser e que vivenciou a Infinita Presença e que
vivenciou, realmente, a subida da Onda da Vida, o que importa para ele se este corpo desaparecesse, se este

mundo desaparecesse, em tal data, não em tal data?
Isso não tem qualquer importância.

Então, hoje, se vocês estiverem esperando uma data e um acontecimento exterior, vocês nada
compreenderam.

Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,



Vocês vivem o que é para viver, seja o que for que aconteça no exterior (que a Terra exploda diante de vocês,
que uma bomba atômica exploda diante de vocês ou que o sorriso de uma garota os faça estremecer), isso

nada muda: vocês estão no que vocês São.
Mas assim que vocês não estiverem mais no que vocês São, o que aparece?

Angústia, raiva, medo, desânimo, impaciência.
Todos esses sintomas, de onde eles vêm? Do Si?

Não, da personalidade, é óbvio.
Cabe a vocês ver onde vocês estão situados.

Mas lembrem-se, como lhes disse UM AMIGO, como repetiu IRMÃO K: vocês não podem estar na Infinita
Presença, vocês não podem ser Absoluto com uma forma, enquanto vocês deixarem esta forma, e o que ela

contém, expressar-se.
É preciso, não combater, mas, simplesmente, permanecer Tranquilo.

Não há melhor palavra: não é por nada que nós martelamos esta frase sem parar.
A ação dos Elementos é uma ação de Dissolução de todas as ilusões.

Eu os lembro de que vocês estão em um efêmero ilusório já que isso não é vocês.
Portanto, se você estiver convencida de que o seu corpo, a sua pequena vida, tudo o que você construiu e

imaginou, deve subsistir, você se engana: daí o medo.
Somente aquele que é Absoluto, ou que vive a Infinita Presença, não é afetado, de maneira alguma, seja pelo
que for que aconteça neste corpo (no seu), neste mundo, em um universo, porque ele encontrou o seu lugar

que não depende de qualquer universo e de qualquer mundo.
Esta é a diferença daqueles que aceitaram o Si, que vivenciaram as experiências do Si e que (de maneira muito

hábil, muito maligna, como eu disse, involuntariamente, de algum modo) deixaram a Luz alcançar o corpo, o
Coração, viveram alguns estados Vibratórios, mas se prenderam a isso como mecanismos de sobrevivência

de algo que não pode sobreviver, de uma maneira ou de outra, independentemente de qualquer data e de
qualquer acontecimento.

O medo decorre daí.
A ilusão decorre daí.

Somente aquele que está Tranquilo, que continua a ocupar-se da sua vida (se a Luz lhe deixar esta opção),
está perfeitamente sereno: ele não dá mais chance à Ilusão.

Vocês não podem pretender superar a Ilusão se vocês forem afetados pela Ilusão.
Então, é claro, se lhes derem uma martelada na cabeça, isso dói, quer vocês sejam Absoluto ou estejam na
personalidade: certamente concordamos, porque a consciência está, de qualquer modo, presa nesta forma

que vocês estão, em manifestação.
Mas aquele que é Absoluto não tem qualquer emoção, qualquer pensamento, seja qual for.

Quando ele leva uma martelada, ele se apercebe de que isso dói, mas que isso passa.
E de que, se ele morrer, isso passa também.

*
E eu os lembro de que nesse momento vocês têm um simbolismo muito forte, desde que o Arcanjo URIEL

assumiu a responsabilidade.
Se eu puder dizer: uma mão de ferro em uma luva de veludo.

E ele bem lhes falou de tudo isso, não é? (ndr: ver a sua intervenção de 30 de outubro de 2012 (12)).
O Anjo da Passagem.

E vocês, será que vocês Passaram ou será que vocês estão instalados na sua personalidade que açambarcou
a Luz?

Ou será que vocês deixaram a Luz trabalhar, totalmente?
Toda a diferença está aí.

Há, entre vocês, quem esteja na raiva e outros que estão no Abandono ao que está aí porque eles integraram,
se vocês quiserem, as quatro ou cinco etapas do Choque da Humanidade.

Mas a Liberação da Terra, a ação dos Elementos, é muito exatamente o que se desenrola e é muito
exatamente nessas condições que vocês se veem claramente, aí onde vocês estão.

Cabe a vocês ver onde vocês estão, mas, aí também, não trapaceiem.
Permaneçam Tranquilos.

Quer vocês estejam aí ou ali, nada muda, no final.
E como nós sempre lhes dissemos, são simplesmente as circunstâncias da Consciência, da alma, da

personalidade, que são afetadas, ou não, pelo que está para se viver nessa grelha do planeta (que está em
curso, em vocês).

Ou isso vai bem, ou isso vai mal.
Se isso for mal, aí também, ou vocês reagem, ou vocês não reagem.

E da maneira que vocês se comportam, situa-se a localização da sua Consciência.
É tão simples assim.

*
Mas, quanto mais os dias passarem, mais vocês irão se aproximar do que foi chamado de limites



astronômicos.
Esses limites astronômicos (e eu falei ainda na última vez que eu vim vê-los, há uma semana) são muito

precisamente o que se desenrola, em vocês.
E conforme o que se manifestar à sua consciência e o que emergir, vocês constatam que vocês estão em tal

local ou não, independentemente de sentir tal carícia em tal lugar, de sentir MARIA que está aí, de sentir a
Onda da Vida, a sua ou aquela da Terra, a sua ou aquela, coletiva.

Tudo isso, efetivamente, são observações possíveis.
Mas como BIDI transmitiu a vocês, mesmo isso não é mais tempo de refutar, mas de compreender que isso

não se refere ao que vocês são e que é apenas a justaposição (agora, mais próxima) da consciência da
personalidade (individual e coletiva) com a consciência absoluta (e a consciência que prepara o Absoluto, de
algum modo, que nós nomeamos consciência absoluta, é a Infinita Presença: certamente, não é o Absoluto,

mas já é uma espécie de antessala, se vocês preferirem).
Naturalmente, conforme onde vocês estiverem, as consequências para vocês não são as mesmas.

Mas, ainda uma vez, vocês têm toda a liberdade para se colocar onde vocês quiserem.
Mas vocês não podem se fiar pela sua consciência, pelo que diz o mental, pelo que dizem as emoções, pelo

que diz este corpo e se fiar, ao mesmo tempo, e dar crédito, ao que diz a Luz: é um ou outro.
Aí, agora, eu não me dirijo mais, como eu disse alguns anos atrás, a duas humanidades (uma humanidade que
dorme porque ela deve continuar a dormir até o último momento, uma humanidade que está desperta), mas eu
falo em meio àqueles que estão em uma busca espiritual (que leram o Autres Dimensions, ou que leram não

importa mais o quê).
O importante não é o que vocês leem.

O importante não é no que vocês acreditam.
O importante é o que vocês vivem.

E o que vocês vivem, vocês vivem-no, então vocês sabem muito bem se, nesse momento, vocês estão na
alegria, no medo, na tristeza, na recriminação, ou em outra coisa.

É simples mesmo assim: vocês não podem ser Absoluto e sentir angústia.
Como isso seria possível?

Mas os caminhos que levam de um ao outro (como vocês sabem disso, não é um caminho, mas é uma
imagem) são pavimentados de manifestações de consciência.

Essas manifestações de consciência determinam, muito precisamente, aí onde vocês estão.

***

Pergunta: a sensação de laço nos tornozelos retorna depois de ter desaparecido. Por quê?

Isso é normal, porque, se nós não colocássemos de novo um pouco de peso, vocês teriam decolado.
Eu os lembro de que a aniquilação (que está em andamento) das três camadas isolantes do sistema solar,

assim como em vocês, acompanha-se por um desaparecimento do quê?
Da gravidade, do confinamento.

Portanto, se vocês não estivessem com pesos de duzentos quilos nos tornozelos, seria normal que houvesse,
entre vocês, quem tivesse aproveitado para escapar.

E, também, vocês talvez tenham notado que, nos casos mais refratários, foram também colocados laços nos
pulsos.

Eu os lembro de que a estase não é a partida.
A estase é um estado onde a justaposição, com a Luz, torna-se total.

E nesse processo de estase (que alguns vivem, hoje, em determinados momentos, por episódios), vocês
dizem: “muito bem, eu vou tirar um cochilo de cinco minutos”: vocês acordam no dia seguinte, ou então vocês

se Alinham às dezenove horas e vocês acordam à meia-noite.
Vocês certamente notam que muitos hábitos fisiológicos (por exemplo, dormir a tal hora, comer a tal hora)

estão desaparecendo.
Porque, tudo isso, eram condicionamentos.

Então, é claro, aqueles que estão inscritos na personalidade vão responder: “mas é muito importante comer a
tal hora, comer tal coisa, dormir a tal hora, tantas horas por noite”.

E vocês percebem que os ritmos fisiológicos (isso foi anunciado), para muitos de vocês, estão completamente
diferentes: há quem não durma mais, há quem iria dormir o tempo todo.

Mas todos os caminhos levam vocês para a Luz, na condição de não dar meia-volta, é claro.

***

Pergunta: a chamada pelo primeiro nome, por uma voz masculina, pode ser o apelo de MARIA?



Sim, nós dissemos, no início, que era uma das Estrelas que podia chamá-los.
As Estrelas explicaram bem, tudo isso, a vocês e, justamente, depois das intervenções de SRI AUROBINDO

sobre a diferença entre a esquerda e a direita.
Mas como a Luz, agora, se faz mais incisiva, digamos, vocês também têm a possibilidade de ouvir um dos

Anciãos.
É um belo presente que nós lhes damos porque nós podemos nos comunicar e, com alguns de vocês, nós

começamos a nos comunicar de maneira muito mais fácil.
Portanto, sim, vocês podem ouvir o seu primeiro nome por uma voz masculina.

***

Pergunta: qual foi o efeito do eclipse do Sol de 13 de novembro?

Toda ocultação do disco solar tem um efeito.
Mas há quem tenha visto ali, através deste evento, um fenômeno de Luz.

Agora, aqueles, entre vocês, que são sensíveis a esses elementos astrológicos, astronômicos, vocês bem
viram que este dia foi peculiar.

Então, os acontecimentos em curso, mesmo sendo amplificados ou reduzidos (segundo justamente alguns
aspectos astrológicos) correspondem exclusivamente à chegada da Luz, que é, eu lembro vocês, a conjunção

de três partes da Luz Tri-Unitária, transitando pelo Sol, à época, pelo Conclave e por nós, ligada às Núpcias
Celestes, às Etapas, até a Liberação da Terra.

Depois, juntou-se outro elemento que é a Luz Vibral, procedente da Liberação da Terra, mas cuja polaridade
não é a mesma.

Porque a Luz Vibral Supramental, ela descia até vocês.
Em seguida, após ter descido até vocês, vocês se aperceberam de que ela podia penetrar, não mais

diretamente pela cabeça, mas diretamente pelo Coração.
Depois, vocês têm outra energia que é uma energia, ela, que vai em um sentido, se pudermos dizer, debaixo /

para cima, que é exatamente o inverso do sentido de cima / para baixo: e a junção dos dois produz uma terceira
força que é a Merkabah que foi ativada, a Lemniscata Sagrada, o Canal Mariano, as Asas Etéreas, tudo que

está associado ao estágio torácico.
Tudo isso gera um outro estado Vibratório e é preciso bem compreender que a associação, a justaposição, aí
também, de ALFA e de ÔMEGA, da esquerda e da direita, realiza o Éter, ou seja, a restituição à integridade da

Luz, na sua estrutura hexagonal.
Para aqueles que se interessam, vocês podem fazer as pesquisas.

O hexágono está sempre ligado à Luz.
Então, é claro, os maus rapazes (os fantoches, como eu os chamava), conhecem perfeitamente esta história do

hexágono.
Então, eles instalaram estruturas de forma em diferentes locais, para captar a Luz e impedi-la de chegar à

Terra.
Mas esse papel de ocultação da Luz, que está ainda ligado à inclinação da Terra que não foi ainda totalmente
retificada (isso vai chegar), encontra-se também em alguns planetas do sistema solar onde houve, realmente,

eu diria, uma captação e um desvio da Luz (como o faz a personalidade, aliás).
Então, sim, os acontecimentos mais importantes, evidentemente que se vocês estiverem sob a ação da

personalidade, sob a reação da personalidade (quer tenham vivenciado o Si ou não, aliás), vão se expressar,
para vocês, por ressonâncias que vão ocorrer sob a influência da ‘astralidade’ da personalidade, ou seja, das

posições planetárias.
Mas se vocês estiverem conectados mais diretamente com o que acontece além da personalidade (acima
disso, se vocês preferirem), naquele momento, vocês estão muito mais sensíveis à Luz Vibral (que vem de

onde? Da Terra, do Sol, de Alcyone, de Sírius) do que às influências dos planetas da astrologia.
A astrologia determina as correntes evolutivas para a personalidade e para a alma.

Será que o Espírito depende de alguma configuração astral ou astrológica?
Absolutamente não.

*
É o princípio do confinamento nas leis da alma.

Nós abordamos muito longamente isso em todas as manipulações pela Luz, pela sombra e por aqueles que se
opunham à Luz revelando as leis da alma.

Se vocês estiverem submissos às influências astrais, astrológicas, deste sistema solar, isso quer dizer,
simplesmente, que vocês não estão Liberados, na totalidade, dessas influências astrais.

Portanto, se vocês sentirem uma influência de tal aspecto planetário, significa que vocês estão submissos a
este aspecto planetário.

Agora, a própria Terra está cada vez menos submissa a esta influência astrológica, alterada pela inclinação do



eixo da Terra (e da maioria dos planetas, não de todos).
Vocês notaram que alguns aspectos dissonantes impactam vocês, e os impactam de maneira muito mais

sensível, eu diria, do que alguém que não crê em nada.
Porque vocês estão abertos, no nível astral, às energias sutis.

Mas as energias sutis, as técnicas energéticas, não são da Luz Vibral.
Nós insistimos o suficiente sobre isso.

Portanto, aquele que está no Absoluto não pode ser afetado: ele observa, no corpo ou na personalidade (já que
há uma forma que está aí), que acontece alguma coisa, mas ele não é afetado.

Ele é mais afetado pelas flutuações da Luz, pelos Alinhamentos pessoais ou coletivos, pela ligação com
Hercólubus ou com Alcyone, mas não pelo aspecto dissonante de tal planeta.

Vocês sabem que Saturno (que é a sede de Yaldébaoth, como eu disse, de Anu ou, se vocês preferirem, do
Fantoche chefe) está afetado porque este planeta recebeu, frontalmente, pela sua posição, a Onda Galáctica.

 E então, isso originou um enorme impacto na Liberação da Terra, que vem confrontar, aí também, esta
justaposição e esta sobreposição limitada, com a Consciência Ilimitada.

É sempre a mesma coisa: ou vocês são lagarta (e vocês sofrem como uma lagarta), ou vocês são uma
borboleta em uma lagarta (vocês estão conscientes de que há ainda uma lagarta, mas vocês não sofrem mais).

É sempre a mesma coisa, exceto que, aí, a intensidade está aumentada dez vezes.
Não se preocupem, vocês vão ter tempo de sentir a diferença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.
Todo o meu Amor está com vocês, e lembrem-se: é preciso estar Lúcido.

A Lucidez é a Transparência.
Naturalmente que há um monte de coisas que se manifestam, em vocês.

Mas, então, será que vocês irão para o lado da personalidade (que chora e que lamenta, que tem a sua
pequena angústia, a sua pequena angústia de sobrevivência, de subsistência) ou será que vocês são a

borboleta?
Pensem um pouco e deixem acontecer.

Eu lhes digo até muito em breve.
Todo o meu Amor acompanhe vocês.

Eu lhes digo até muito em breve.
Passem bem.

Com todo o meu Amor.
Até logo.

************
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Meu nome é SNOW.

Que o Sopro e o Fogo do Grande Espírito estejam com vocês.
Irmãos e Irmãs, eu volto a me expressar, entre vocês, para falar-lhes de novo sobre o avanço dos Quatro

Cavaleiros, e também da sua reunião em sua ação, em vocês como de maneira visível sobre a Terra.
A ação dos Quatro Cavaleiros inscreve-se, de hoje em diante, na amplificação dos quatro pontos cardeais.

Esta amplificação dos quatro pontos ocorre, é claro, em vocês, como sobre a Terra, do mesmo modo.
Mas, da sua localização sobre esta Terra, em relação à ação privilegiada dos Elementos, decorre talvez as

diferenças de vivência.
Ser submetido à ação dos Elementos (mesmo eles podendo, efetivamente, e como eu disse, modificar o que

vocês São ou alterar o que vocês São) tem, entretanto, efeitos profundamente diferentes, segundo o solo onde
vocês estão, segundo o local onde vocês estão sobre a Terra, em relação ao Sol e ao plano do que é

nomeado o equador (ou da eclíptica).
Vocês são afetados de diferentes modos (e de maneira cada vez mais intensa, cada vez mais sensível e, às

vezes, entre vocês, de maneira por vezes incomodante), em suas ocupações, na sua consciência e na vida de
vocês.

A ação dos Quatro Cavaleiros vai se encontrar amplificada, de maneira muito mais considerável do que o que
eu havia descrito, desde alguns meses (ndr: sua intervenção de 19 de julho de 2012 (1)).

***
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A ação dos Cavaleiros é, agora, aí também, uma ação de Reunificação do que havia sido desfeito: os Quatro
Cavaleiros reúnem e unificam a Luz dissociada, permitindo à Luz que lhes é acessível (daí onde vocês estão)

reconfigurar-se, diretamente, na Luz Original.
Os Cavaleiros possibilitam isso.

Porque eles Liberaram o Éter da Terra, eles Liberaram, em vocês (na totalidade ou parcialmente), o seu próprio
Éter.

As manifestações do seu corpo, as manifestações da sua vida, da sua consciência, de tudo o que vocês são, é
diretamente para conectar com esta intensificação desses Elementos, mas também, com a sua proximidade,

com a sua ação conjunta e simultânea: de dois em dois, de três em três, e, doravante, muito em breve, de
quatro em quatro.

Os Cavaleiros, que isso seja em suas manifestações Interiores, em suas manifestações sensíveis, na
Natureza, ou ainda no Céu, tendem a harmonizar e a se tornar Una.

A ação dos Quatro Elementos, quando ela é conjunta, revela o Éter, não mais somente o Éter da Terra (que foi
Liberado), não mais somente o Éter do Céu, mas, também, o Éter coletivo.

A acessibilidade do Canal de Comunicação (nomeado Canal Mariano) tornou-se sincrônica e coletiva,
permitindo, aí também, uma ação dos Cavaleiros muito mais em profundeza, muito mais em evidência, mas,

também, com uma força cada vez mais tangível, eu diria.
Os Sinais do Fogo do Céu (ou, se vocês preferirem, a ação de MIGUEL) conjugam-se, agora, com a ação do

Fogo da Terra: há então uma Reunião e, ao mesmo tempo, uma ação comum e sinérgica, entre o Fogo do
Céu, o Fogo da Terra.

O Cavaleiro que rege isso age do mesmo modo no Fogo do corpo e no que está conectado, como eu havia
dito, ao Triângulo da Terra, da cabeça como do corpo.

Isso lhes dá a viver modificações (e interações) muito mais importantes do que foi o caso até agora.
Alguns de vocês descobrem a ação dos Cavaleiros, neles, na sua sinergia.

Naturalmente, isso se acompanha (e vocês vivem isso, nós lhes dissemos) de numerosas modificações em
seus funcionamentos, desde os mais simples e os mais habituais, até os mais sutis.

Isso se desenrola, também, sobre a Terra.

***

Essa sinergia vai se refletir por uma nova intensificação que irá ocorrer dentro de muito pouco tempo.
Esta intensificação resulta da Fusão do Fogo do Céu e do Fogo da Terra.

O Fogo da Terra representado, é claro, pela agitação do sangue da Terra que vocês nomeiam os vulcões.
A coloração do Fogo (a cor vermelha), visível na Água, visível no Céu, e visível sobre a Terra (como no corpo
de vocês), traduz a Fusão (ativa, real e acentuada) do Fogo do Céu e da Terra, ou seja, do Elemento Fogo, tal

como nós o conhecemos na encarnação (esse fogo que queima a madeira, que aquece, que serve para
cozinhar os alimentos), se junta, doravante, ao Fogo do Céu: o ALFA do Céu se junta ao ALFA  da Terra.

É o que se reflete pela intensificação do Fogo do Céu e da Terra, mas, também, em vocês.
Ele é o mesmo para cada um dos Quatro Elementos que lhes dizem respeito, em vocês, vindo da Terra como

do Céu.
A separação dos Elementos não tem mais curso.

Esta Reunificação dos Elementos vai ser vivida, do mesmo modo, na sua carne e na sua consciência, dando-
lhes cada vez mais sinais patentes do que são os Elementos, na constituição de cada consciência e de cada

vida.

***

Em muitas tradições, ocidentais ou primitivas, nós encontramos essas quatro Direções, esses quatro Orientes,
esses quatro Elementos, como Elementos a homenagear.

Nós, povos primitivos, nós honramos os Elementos.
Hoje, os Elementos do Céu e da Terra encontram-se de novo, e isso é o que lhes propicia viver essas

modificações importantes, em vocês.
O Éter, enfim, este Elemento que era tão raro (e que subtende, eu os lembro, qualquer encarnação como

qualquer Dimensão), torna-se cada vez mais ativo.
O que podia ainda ser ignorado, na negação a mais total, por alguns dos nossos Irmãos e Irmãs adormecidos
ou que rejeitavam ver a evidência, vai se encontrar profundamente desestabilizado porque essa negação não

poderá mais, é claro, se manter.
A partir do momento em que a Terra (em sua expansão e sua Ascensão) se tornar visível, para muitos de

vocês, quando o solo começar a se abrir debaixo dos seus pés, de maneira tangível, quando o manto da sua
Mãe, a Terra, se abrir, quando o Fogo da Terra aparecer dos seus orifícios, quando a água se colorir, quando o

Elemento Água e o Elemento Ar se encontrarem para criar furacões que jamais foram observados, aí onde
vocês estão, quando o Elemento Água se tornar invasivo, e quando a Terra tremer debaixo dos seus pés nos



locais onde ela jamais havia tremido, quando a intensidade do que treme tornar-se aparente (e não puder mais
ser contestada, mesmo pela negação proeminente), então, vocês irão saber que, naquele momento, a última

Trombeta soou e retumbou.
Mais nada irá se opor então, durante este período, ao Anúncio de MARIA.

Mais nada irá se opor ao aparecimento, simultâneo, sincrônico e total, do Som do Céu e da Terra.
Então, vocês irão saber que chegou o momento de esclarecer a situação onde vocês se encontram, não para

se observar, não para se perguntar onde vocês estão, mas, muito mais, para deixar a Luz, nesta fase final,
trabalhar em vocês.

Vocês nada podem fazer por vocês mesmos, exceto se Abandonar, totalmente, ao que está aí.
Da sua capacidade para Abandonar até os aspectos mais agradáveis da sua consciência, da sua capacidade

para deixar trabalhar e viver o que está aí, vocês irão viver, ao seu modo (que é pessoal e individual), os
mecanismos do aparecimento do Éter da Terra, no conjunto das estruturas do seu corpo como deste mundo.

***

Os Quatro Cavaleiros, portanto, trabalharam: eles conseguiram a junção entre o Céu e Terra.
Muito mais do que simplesmente Liberar a Terra, eles permitem a coesão e o aparecimento da nova Dimensão,

em meio mesmo à Dimensão em que vocês estão.
Esse processo de sincronia entre os quatro Orientes, novos, e os quatro Orientes, antigos, traduz-se, é claro (e

irá se traduzir cada vez mais), pelos movimentos, movimentos dos Elementos, observáveis, sem qualquer
artifício técnico, pelos seus sentidos, pelos seus olhos, pelas sensações dos seus pés.

O que se desenrola, de maneira tangível, no seu corpo, desenrola-se também, de maneira tangível, na Terra.
São então os Quatro Elementos, desta vez, os mais próximos da Terra, que são Liberados.

A Liberação do Núcleo da Terra liberou a Onda do Éter.
E agora, os Elementos da Terra, são, eles também, Liberados.

A conjunção dos Elementos do Céu e dos Elementos da Terra propiciará viver (de maneira tangível,
indiscutível, geral e global), no nível do seu corpo, como do corpo da Terra, a totalidade da ação dos

Elementos: ação de Purificação, ação de Unificação, ação de Reunificação e, é claro, ação nas condições de
vida que não poderão mais ser as mesmas que aquelas do que foi chamado de 3ª Dimensão.

***

A fase de ajustamento, a fase de justaposição (quando ela for totalmente realizada), irá gerar, por sua vez, em
vocês, um mecanismo de parada, muito especial.

Esse mecanismo de parada é também a parada do seu corpo, como a parada da Terra, na sua rotação.
Tudo isso irá acontecer, e vocês serão prevenidos, no momento oportuno, com intervalo de tempo suficiente
para vocês se prepararem, Interiormente, para viver isso na maior Paz, na maior Tranquilidade e, também, na

maior Lucidez.
Esta etapa da Fusão dos Elementos do Céu e da Terra ocorre em vocês e os leva, aí também, a constatar o

que vocês vivem.
Essa constatação não pede nada mais senão ali se adequar.

***

Eu os lembro (e eu sempre disse isso) de que, naqueles momentos e nesses momentos que estão chegando,
a Terra e os Elementos da Terra são capazes de fornecer a vocês tudo o que for necessário.

Eu lhes dei os sinais do Apelo de um Elemento (ndr: ver, em particular, a sua intervenção de 18 de outubro de
2012 (2)).

Agora, é o conjunto dos Elementos que vai chamá-los.
Então, vocês podem responder ao Apelo de um Elemento: se o Elemento Ar chamasse vocês, eu lhes

assinalei que era mais fácil acolher o Ar nas árvores na floresta, e se a Água os chamasse, era mais fácil viver
este Apelo próximo da Água (ou eventualmente na água, ou ao lado da água), independentemente da forma

desta água.
Mas a Fusão dos Elementos do Céu e da Terra (assim como a Fusão dos quatro Elementos, aqui, para vocês,
e em vocês) não permite mais somente se beneficiar dos elementos da Natureza que, eles, estão em ordem.
Porque esta ordem, é preciso também, agora, não mais considerá-la somente como algo a procurar, mas, sim,

como algo a Ser, onde vocês estiverem: no fundo da cama, como no escritório, como cuidando dos seus
filhos.

***



A ação conjunta dos Quatro Cavaleiros irá se precipitar, em um prazo extremamente curto, dando-lhes a ver
(em vocês como sobre a Terra) a ação conjunta dos Elementos.

Esta ação conjunta dos Elementos não pode ser comparada, simplesmente, a uma reunião desses quatro
Elementos, mas sim, real e concretamente, como o aparecimento de um Elemento que estava rarefeito sobre a

Terra, nomeado: o Éter.
O Éter da Terra já foi perceptível para vocês, quer seja pela visão Etérea, pela visão do Coração, ou por

algumas experiências.
Hoje, não são mais experiências, mas isso vai se tornar rotineiro e isso vai se tornar habitual.

Quer queiram ou não, quer estejam na aceitação ou na rejeição: isso nada irá mudar porque, muito exatamente,
a ação do Éter, restituído a ele mesmo, tem ações muito mais profundas e muito mais importantes do que o

que vocês puderam viver, no seu nível, cada um, até agora.
O Sopro e o Fogo do Grande Espírito irão habitá-los.

Além de ver, e além de viver as nossas Reuniões, os nossos Contatos, as nossas Presenças, são vocês
mesmos que virão (de algum modo, já, aqui mesmo, aí onde vocês estão, nesta fase do Éter) restituir esta

multidimensionalidade.

***

O Éter é o suporte da multidimensionalidade.
É o que voltou a revelar, despertar e acordar, em vocês, os quatro Elementos do Céu e da Terra.

A sua Reunião, agora, não vai mais, dentro de muito pouco tempo, deixar dúvida sobre o que está por vir.
Aí está o Choque da Humanidade, para aqueles que ainda não vivem isso.

Ver o Fogo na Água, ver a Terra se misturar à Água, ver a Água recobrir a Terra, ver o Fogo, a Água, a Terra e
o Ar, irem a uma mesma destinação (visível, no Céu como sobre a Terra), não poderá mais deixar pairar

qualquer dúvida sobre o que vocês vivem, todos vocês, Irmãos e Irmãs sobre a Terra.
Durante este período, é claro, será sempre possível dirigir-se à Natureza a aos seus Elementos.

Mas é preciso também compreender que todos os recursos estão instalados em vocês.
O que algumas das minhas Irmãs Estrelas e alguns Anciãos chamaram de Quatro Pilares do Coração e de

ignição do Coração, no nível Vibral, são a Testemunha e o responsável direto do que acontece sobre a Terra:
ou seja, sua expansão, como a expansão Dimensional de vocês.

***

A mudança de forma, a mudança de apresentação (da Terra, como a sua) está, doravante, adquirida e a
caminho.

Vocês conseguiram (e, isso, o Comandante lhes disse, em várias ocasiões) encurtar um intervalo de tempo
(difícil, para alguns, e eu diria até, para muitos, sobre a Terra) à sua menor extensão possível.

Mas como o Comandante disse a vocês: há prazos astronômicos.
Vocês, pela ação da sua consciência, conseguiram modificar, por Atração e Ressonância, o curso de alguns

corpos celestes.
Mas vocês não podem modificar (assim como a Terra não pode fazê-lo) o curso da Luz.

E ela (que já penetrou, algumas vezes, pelos polos da Terra) penetrou no coração da Terra, mas também vai
se manifestar, de maneira privilegiada, aí onde se encontravam o que o Comandante chamou de Linhas de

Predação e de confinamento da Terra (ndr: ver, sobre esse tema, a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de
setembro de 2012 (3)).

Nestas zonas, o Éter da Terra vai reestruturar a matéria e reestruturar a consciência.
Isso irá se tornar visível para vocês, nesta zona específica, abaixo do Equador, correspondendo ao que é

denominado Oceano Pacífico.
Tudo isso corresponde, é claro, a um projeto.

E eu sei que o Comandante lhes falou, há muito tempo, desta região do mundo.
Isto está de acordo com o que lhes enunciou, alguns anos atrás, o Arcanjo JOFIEL, como sendo a primeira das

regiões a viver, enquanto Povos da Terra, o seu mecanismo de Ascensão e de expansão (ndr: ver a
intervenção de JOFIEL de 12 de maio de 2008 (4)).

Aí onde vocês estão, na Europa (aí onde eu me expresso), vocês não poderão ignorar o que se desenrola,
sobre a Terra, como em vocês, de maneira cada vez mais evidente, de maneira, também, cada vez mais

intensa.
Aí onde vocês estão situados (quer vocês estejam com o Grande Espírito, quer vocês estejam ainda nesta

pessoa), isso não fará mais qualquer diferença na ação dos Elementos e, sobretudo, na ação do Éter.



***

O Éter, em vocês, é responsável pelas forças de expansão.
Ele é responsável, em vocês, pelos mecanismos em que este corpo e esta Dimensão parecem cada vez mais

ausentes, cada vez mais pesados, ou cada vez mais inaparente, conforme onde vocês Estão.
O Éter no Céu, como o Éter na Terra, como o Éter em vocês, é muito mais do que a conjunção dos quatro
Elementos: ele é o suporte dos quatro Elementos, ele é o suporte da própria consciência, e ele é o local,

presente por toda parte, onde se encontra, ao mesmo tempo, A FONTE e o Absoluto.
Tudo isso se desenha diante de vocês.

Para aqueles que estão atentos ao que acontece neles, para aqueles que estão atentos, de maneira objetiva,
ao que acontece sobre a Terra, é evidente que algo está engatilhado e que esta preparação irá se tornar cada

vez mais perceptível, assim que abrir o seu próximo mês.
A sua consciência vai chamá-los a estar, cada vez mais, Presentes a vocês mesmos.

Esta Presença a si mesmo ocorre no Éter, e pelo Éter.
Ela vai fazê-los viver partes do tempo, cada vez mais longas e pronunciadas (o que vocês vivem, em certos
momentos, como os Alinhamentos, pessoais e coletivos), como um estado que irá se tornar cada vez mais

natural e corriqueiro.

***

A visão do Éter, visível ao nível dos Elementos como da sua consciência, vai levá-los a viver uma espécie de
transformação radical.

Esta transformação radical fará com que, da maneira que vocês se acomodaram (para dormir, para uma sesta,
para um momento de repouso), vocês irão viver esta espécie de Basculamento muito especial.

Quando este Basculamento tiver ocorrido, de maneira indubitável, para vocês, aí, vocês irão saber que vocês
bascularam, real e concretamente, no novo estado da sua consciência, enquanto mantendo, ainda, este corpo,

presente, de diferentes maneiras, livre para sentir ou para viver as conexões periféricas do seu corpo.
O desenvolvimento do Coração Ascensional resulta, agora, diretamente da União dos quatro Elementos, e da

ação do Éter, na sua consciência.
Esta ação do Éter visa fazê-los encontrar o que vocês São, realmente: esse Sopro, esse Fogo ardente, esse

Grande Espírito, que era vivenciado como separado e exterior, que vocês talvez cultuaram, sob outros
vocábulos ou outros nomes.

Mas é uma coisa cultuar, ou viver, algo nomeado Divino, ou A FONTE, ou qualquer outra denominação (como o
Grande Espírito), do que perceber, conscientemente, que isso não é mais para ser rogado porque inaparente,

mas que a Presença disso é a oração permanente do que vocês São.
A sua consciência irá viver, claramente (ainda também, aí, nesse nível), um antes e um depois.

***

Aí também, enquanto Libertador da Terra, Ancorador da Terra, é oferecida a vocês a possibilidade de antecipar
a expansão da Terra, na sua Ascensão final.

Ao viver isso, por antecipação, em um tempo relativamente curto, vocês ajudam o Éter da Terra a se tornar
cada vez mais perceptível, para o conjunto dos nossos Irmãos e Irmãs, onde eles estiverem sobre esta Terra,

onde eles se encontrarem no Choque da Humanidade.
Esse Choque da Humanidade, alguns de vocês já vivem isso, individualmente, como a interrogação de uma

mudança de estado, como, talvez, dúvidas e interrogações.
Não deem chance a tudo isso.

Simplesmente, lembrem-se de que este instante pessoal que vocês vivem vai se inscrever em um momento
muito mais amplo e muito mais intenso, coletivamente, a um dado momento.

É preciso, então, não se preparar exteriormente, não antecipar qualquer chegada de elementos traumatizantes
na sua vida.

Lembrem-se de que o conjunto da sua fisiologia, doravante, modificou, para aqueles de vocês que estão na
vanguarda da recepção da Luz e do estabelecimento da sua Luz.

Isso se reflete, em vocês, por muitas modificações: vejam as suas necessidades de comer, vejam as suas
necessidades de sono, vejam as próprias reações da sua personalidade, como elas eram na sua vida, antes, e

na sua vida, agora.
Torna-se evidente que o conjunto das condições da vida muda, e irão mudar, de maneira cada vez mais

abrupta, mesmo para os Elementos da Terra em meio à Natureza.
Zonas cada vez maiores (da Terra como do corpo de vocês) vão despertar e entrar em sintonia com a Fusão

dos quatro Elementos, com a Fusão dos Éteres, com a Fusão da Luz, e com a Fusão à Unidade.



***

Tudo isso está, efetivamente, bem adiantado.
Tudo isso segue um desenrolar que não depende mais da Terra, que não depende mais de vocês, que
depende, unicamente, da capacidade da Terra para fusionar os seus próprios elementos com os quatro

Elementos do Céu, ou seja, para conectar o Éter da nova Dimensão.
É, portanto, uma fase intensa que espera por vocês.

É, portanto, uma fase sem precedente que os aguarda.
É, portanto, uma fase onde o que aparecia em alguns locais da Terra e do seu corpo, vai se tornar permanente

e generalizado.
É uma fase onde, mais do nunca, vocês poderão verificar o que muitos Anciãos e Estrelas nomearam a

“Inteligência da Luz”, que eu chamo, por minha vez, de Poder do Grande Espírito.
O Sopro do Grande Espírito, e o seu Fogo, tornam-se permanentes: eles agitam, permanentemente, o que foi
alterado e seccionado, no nível dos elementos da Terra, permitindo reencontrar a Vibração original, a Vibração

Primordial ou, se vocês preferirem, a Vibração Final (o que dá exatamente no mesmo).
Prestem atenção, como lhes disse a minha Irmã HILDEGARGA, para estarem atentos ao que entra em vocês

(ndr: intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (5)).
Prestem atenção, também, para estarem atentos ao que sai de vocês.

Porque vocês podem fazer mais mal com o que sai do que o que entra na sua boca.
Prestem atenção para evitar tudo o que se relaciona com a consciência de antes: tudo o que for separação,

tudo o que for relativo ao julgamento, à condenação.
Lembrem-se de que, nesta fase, cada Irmão, cada Irmã, está, muito exatamente, no seu lugar correto para viver

o que há para viver, de que vocês absolutamente nada podem mudar (para alguém, ou para o que quer que
seja, ou no que quer que seja).

Vocês apenas podem se beneficiar do que vocês realizaram.
Vocês apenas podem se beneficiar, muito exatamente, do estado no qual vocês chegaram Interiormente, mas

manifestável à consciência ordinária.

***

Prestem atenção para reservar momentos, não mais tanto em meio à Natureza, mas, muito mais, o que eu
nomearia de momentos de Tranquilidade.

Eu sequer falo do meditativo, da meditação, mas eu falarei sim, de preferência, do que vocês têm tendência,
no ocidente, de chamar de estado contemplativo, onde vocês se imergem em outra coisa que vocês mesmos,

esta contemplação devendo ser feita, de maneira privilegiada, com, doravante, o Elemento Fogo.
Vocês estão, no ocidente, na estação (inverno, no hemisfério norte) onde o fogo pode ser aceso nas lareiras,

ou vocês têm a possibilidade, se vocês não tiverem lareira em casa, de olhar a chama de uma vela.
Estejam simplesmente na contemplação do Mistério do Fogo.

Porque toda criação é feita pelo Fogo.
Porque toda destruição da Ilusão se faz pelo Fogo.

Porque toda mudança de forma se faz pela ação do Fogo.
O Fogo comanda e dirige os outros Elementos.

Ele é o primeiro a acolher o Éter, pela sua rapidez.
O Fogo da Terra não é mais, doravante, somente o Fogo da Terra, tampouco somente o Fogo do Céu (visível

pela ação de MIGUEL), mas, sim, real e concretamente, o Fogo do Éter.
O Fogo do Éter, que não está mais alterado, leva, não à morte deste corpo, mas à sua Ascensão.
Lembrem-se: só o ponto de vista de onde vocês estão os faz ver as coisas de maneira diferente.

Se vocês estiverem instalados no efêmero: vocês irão viver o fim do efêmero.
Se vocês estiverem instalados na Eternidade: vocês verão e irão viver a Alegria da sua própria Eternidade,

como da Eternidade da Terra, em sua nova Dimensão (ou onde vocês estiverem, em qualquer sistema solar
que for).

Lembrem-se de que este período é também o tempo do Encontro entre o Céu e a Terra, que isso seja os
habitantes da Terra, como os habitantes de outras Terras, em outros Céus.

O momento do Encontro está chegando.
Ele irá se expressar a partir do momento em que a Fusão dos Elementos estiver inteiramente realizada, e isso

será anunciado por MARIA.
  

***



 Vocês têm então a ver, e a viver, a interpenetração de dois mundos, a interpenetração de duas consciências, a
interpenetração de uma realidade temporária, e ilusória, e efêmera, com uma Realidade Absoluta, total,

permanente e imanente.
Tudo isso vai se desenrolar, em vocês, como visível aos sentidos da carne, como ao próprio mental.

A maneira de abordar isso, é claro, dependeu, até agora, da sua preparação (eu creio que um dos Anciãos
falou de Maturidade) (ndr: IRMÃO K, na sua intervenção de 16 de outubro de 2012 (6)).

Mas a Maturidade está aí, mesmo se vocês não estiverem suficientemente amadurecidos.
A qualidade Vibratória, as qualidades dos Elementos da Natureza, acrescidos do Éter, irão lhes permitir, aí

também, acolher, cada vez mais (se vocês aceitarem isso, se vocês recusarem lutar), a sua própria
multidimensionalidade.

Esses momentos são momentos mágicos e não há qualquer tragédia nisso.
Então, é claro, alguns Irmãos e Irmãs (que ainda são tributários de algumas ilusões e de algum lado efêmero)

poderão, obviamente, em um primeiro momento, denominar isso: “trágico”.
Mas nada há de trágico, vocês sabem disso.

E da sua capacidade para viver esta expansão, irá se desenrolar um tempo, cada vez mais curto, para o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs da Terra, de não estar nesse trágico.

O trágico é apenas um lado do Véu.
O mágico é o outro lado do Véu.

Dessa maneira, então, daí onde vocês se encontrarem (deste lado do Véu onde vocês estão, ou do outro
lado), a sua visão, a sua vivência, não será de qualquer maneira a mesma.

Mas lembrem-se de que, o que quer que vocês estejam para viver, segundo a sua localização, pela ação da
Fusão dos Elementos e do Éter restituído a vocês, irá se desenrolar a sua consciência: na aceitação ou na

rejeição, no choque ou na negação, na raiva ou na aceitação.
Aí também, no momento coletivo, o seu momento individual será profundamente diferente conforme a sua
integração dos Elementos da Natureza, a sua integração dos seus próprios Elementos, em vocês, e da sua

capacidade e da capacidade de vocês para estarem instalados nos Quatro Pilares do Coração, a fim de que o
Coração Ascensional possa se empregar e se revelar, agora, até o final.

***

Sem me deter nisso (porque isso não é da minha área), eu os lembro de que o Grande Espírito sopra onde ele
quer e quando ele quer, em vocês.

O Grande Espírito penetrou todas as partes.
Ele encontrou quatro espaços específicos, situados no nível dos limites do seu tronco, denominados axilas e
denominados virilhas (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

Este investimento da totalidade do corpo pelos quatro Elementos, em vocês, do Céu e da Terra, no seu
Encontro com o Éter, irá permitir levar esta Luz Vibral até a periferia de todos os seus campos de energia que

vocês chamam de auras.
O conjunto dos centros de energia do corpo, onde eles estiverem situados (nas mãos, nos pés, como acima da
cabeça ou sob os pés, ou ainda no nível dos joelhos, no nível dos cotovelos, no nível das virilhas e das axilas,
no nível das suas Lâmpadas que vocês chamam de chakras), vai se colocar em movimento, em uma mesma

sequência e em uma mesma amplitude.
Quando isso ocorrer, em vocês (se isso já não tiver ocorrido), então, o momento terá chegado, para vocês, de

viver, enfim, esta Ascensão tão esperada.
Lembrem-se de que se vocês não estiverem instalados nesse aspecto, vocês podem ser levados a viver

alguns lados como trágico, quer seja no nível do corpo (em seu futuro, em sua aparência, na sua doença ou na
sua saúde) ou, ainda, na sua consciência.

Se vocês deixarem trabalhar, do mesmo modo, os Cavaleiros, em vocês (não mais somente um a um,
ajustando-se conforme o Elemento que os chamava), como isso lhes foi explicado há pouco tempo (ndr: ver as
intervenções de SNOW de 1º de novembro de 2012 (8), de SRI AUROBINDO de 02 de novembro de 2012 (9)
e de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (10)), se o conjunto dos Elementos agir, em vocês, então vocês
terão a possibilidade de viver o Éter no nível do seu corpo e, portanto, de viver a expansão do seu corpo, nesta

nova Dimensão, com ou sem corpo (como vocês irão constatá-lo, isso não tem mais qualquer importância).
A sua consciência será, total e definitivamente, Liberada de toda ilusão.

Isso, é claro, se inscreve em uma forma de sincronia com o Sopro e com o Fogo do Grande Espírito, em ação
sobre a Terra.

***

O Grande Espírito vem vivificar cada partícula da matéria: a Transfiguração e a Ascensão da Terra, da matéria,
estão em andamento.



Isso nós lhes dissemos, já desde várias semanas, mas vai se tornar cada vez mais perceptível, mesmo para
aqueles que, até agora, entre os nossos Irmãos e as nossas Irmãs, estavam na negação a mais total.

Lembrem-se de que aqueles que passam da negação, antes de integrar e de aceitar, devem passar pela
negociação e, sobretudo, pela raiva.

Frente a esta raiva (quer seja representada por uma egrégora coletiva ainda ativa, quer seja representada por
um elemento perto de vocês, na sua família, nos seus relacionamentos), lembrem-se de que de nada serve

alimentar esta raiva com outra raiva.
De que basta, simplesmente, centrar-se, não somente se alinhando entre os seus quatro Elementos, no nível

da Cruz dos Elementos, mas, também, nisso que está sob os pés (ver a coluna “protocolos a praticar /
Expansão da Consciência até a Infinita Presença” (11)).

Realizando este Alinhamento, vocês irão encontrar um Alinhamento, total, com o Éter e com a Luz.
Este Éter da Luz terá então uma ação consequente, imediata, flagrante, sobre o que estiver com raiva, ao redor

de vocês.
Lembrem-se de que vocês não podem combater os Elementos e, na resistência aos Elementos, para alguns
Irmãos e Irmãs, vocês apenas podem estar Tranquilos e, sobretudo, estar colocados entre a Cruz do Céu e a

Cruz da Terra que se desenham sob os seus pés.
Esta Cruz foi evocada: ela corresponde, de um lado, ao Ponto onde penetrou a Onda da Vida, mas também ao
ponto de apoio do seu calcanhar, no solo, aí onde se encontra, precisamente, o que permite o assentamento,

ao mesmo tempo desta Dimensão, como da consciência.
O que estava no Céu, está agora sobre a Terra.

É então lógico que, do mesmo modo, as Estrelas, durante o seu desdobramento e o seu acionamento,
tivessem sido representadas pelas 12 Portas, no nível do corpo.

É, do mesmo modo, observável, hoje, que o que está em cima, torna-se realmente como o que está embaixo,
para fazer, como dizia um Grande Neófito, o Milagre de uma coisa só.

Aí está a Unificação da consciência com o Grande Espírito.
Aí está a pacificação do que havia sido alterado.

Aí se encontra o que eu nomearia a Reconciliação, a Transfiguração, e a Ascensão.

***

Mas lembrem-se de que a Ascensão não pode ser plenamente vivenciada, em total liberdade, enquanto vocês
não tiverem renunciado a vocês mesmos, enquanto vocês não tiverem abandonado o Si, enquanto vocês

pretenderem, de uma maneira ou de outra, conduzir a sua vida.
Os Elementos vêm mostrar-lhes que não são vocês que conduzem esta vida, mas que é a Vida que conduz a

vida: a Vida Unificada, a Vida restituída à Beleza, a Vida restituída ao Grande Espírito.
Naquele momento, o Grande Espírito trabalha em vocês, mas não são mais vocês que trabalham.

Aí se situa o que as Estrelas e os Anciãos, no ocidente, denominaram Crucificação e Ressurreição.
A dor da humanidade dependia, é claro, do tempo que podia transcorrer entre a Crucificação e a Ressurreição.

Esse período, como vocês sabem, foi reduzido à sua mais simples expressão.
A Crucificação dos Elementos isolados da Terra permite a Ressurreição.

É a vivificação de novo da Origem, do Oceano Primordial, da adição do Éter (que havia sido retirado por cada
um dos Quatro Cavaleiros e dos quatro Elementos) que lhes dá, realmente, a possibilidade de viver isso.

Não são vocês que decidem.
A única coisa que vocês podem, realmente, decidir, é Abandonar o Si e deixar, mais do que nunca, trabalhar a

Fusão dos Éteres, em vocês, a fim de realizar o Éter novo.
Nada mais há a fazer, durante este período, senão seguir as indicações, para vocês, da Luz.

Que essas indicações sejam fornecidas no sonho, que elas sejam fornecidas, agora, cada vez com mais
lucidez, não somente por uma de nós, ou por um dos Anciãos, que os chamam pelo seu primeiro nome, mas,

muito mais, que poderão lhes entregar as informações.
Esses elementos que serão entregues para vocês, serão exclusivos para cada um, e irão permitir-lhes focar os

preparativos finais da sua própria Ascensão, segundo as qualidades que forem necessárias, para vocês.
 Prestem atenção para estarem atentos, não mais somente para estar na natureza, mas, realmente, para

recolher as informações desta Fusão dos Elementos, em vocês.
Que isso seja em sonho, que isso seja por voz, cada vez mais perceptível nos seus ouvidos, ou ainda, de

outras maneiras, por exemplo, como o Encontro com um Irmão ou uma Irmã, Desperto, como vocês.
Os Duplos, também, vão se tornar cada vez mais ativos, que isso seja o Duplo KI-RIS-TI, que isso seja o

Impulso Posterior Metatrônico, ou o Fogo Micaélico, em vocês.

***

Os Quatro Pilares vão lhes dar a viver relações privilegiadas com aqueles que encarnam e suportam, para



vocês, no seu mundo, os Elementos.
E eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã MA ANANDA (ndr: MA ANANDA MOYI) é o Fogo.

Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) é o Ar.
Eu os lembro, para isso, de que a minha Irmã ANNA (ou ANNE) é o Elemento Terra.

E de que o Elemento Água, é claro, é representado por IS-IS (ndr: MARIA).
Tudo isso vai aparecer para vocês de maneira cada vez mais lógica.

A melhor analogia que eu posso encontrar: é como uma criança que descobre os quebra-cabeças, como
vocês dizem ou, se vocês preferirem, os jogos de construção, e que vê no que consiste o jogo de construção.

Há a mão colocada sobre cada uma das peças, mas que não sabe ainda como montar as peças: as peças
montam-se sozinhas, dando-lhes a ver, já, e dentro de muito pouco tempo, a obra final ou, se vocês preferirem,

a finalidade de tudo o que se desenrola sobre a Terra, nesse momento.
Mesmo aqueles que não podiam percebê-lo, imaginá-lo (de uma maneira ou de outra, até agora), isso vai se
revelar a vocês como um jogo de construção, perfeitamente bem realizado, dando-lhes a ver algo terminado.

***

A passagem da Crucificação à Ressurreição, para muitos Irmãos e Irmãs que, até hoje, estavam ainda em uma
recusa, em uma negação, ou na raiva, vai se tornar cada vez mais aparente.

O que aparece é, portanto, a Verdade.
O que desaparece é, portanto, a Ilusão.

Isso, vários Anciãos, várias Estrelas, e vários Arcanjos, explicaram-no a vocês.
As suas experiências, diversas e variadas, talvez tenham provado e demonstrado isso a vocês, também, mas
se esse não tiver sido o caso, até agora, muito em breve isso não poderá causar, nunca mais, qualquer dúvida

para vocês.

***

A Transparência deste mundo está prestes a se estabelecer.
Não se deixem enganar por zonas e por bolsões de resistência que poderão lhes parecer ocupar a frente do

palco e reconduzi-los a anos atrás, muito antes da sua abertura de consciência.
Lembrem-se de que esses bolsões de resistência, ou essas zonas de resistência, quaisquer que sejam os

nomes que eles possuam (que isso seja a guerra, que isso seja as doenças, que isso seja os sismos, que isso
seja os vulcões), são apenas jogos ilusórios.

Só aquele que ali adere, sofre.
E lembrem-se também de que uma série (como vocês dizem isso?) de protocolos foi dada a vocês para

permitir-lhes ajustar-se mais intimamente (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (12)).  
Eu lhes falei, quanto a mim, até agora, dos elementos da natureza.

Mas os elementos, no estado bruto, também são portadores, sobre esta Terra, da Luz.
O que significa que, mesmo o que vocês chamam de ferramentas (como os seus cristais), eles também estão

preenchidos e carregados de Luz, do mesmo modo que o corpo de vocês.
Só o desequilíbrio, às vezes, da sua consciência (ligado ao que pode restar de medos e de incertezas, em

vocês, no nível mental), pode levá-los a viver sofrimentos, mas, aí também, vocês podem se ajudar dos
Elementos, do Sopro [respiração] e do Fogo do Espírito que está presente nos seus minerais e nos seus

cristais, para colocá-los em diferentes locais e realizar o que se desenrola em vocês, de maneira mais simples.
Quanto menos vocês resistirem, mais simples isso será.

Quanto mais vocês resistirem, mais isso irá se tornar complicado, a cada dia, cada vez mais.

***

Cabe a vocês decidir: vocês querem ficar submissos às leis deste mundo?
Vocês querem estar de acordo com a Lei da Graça?

Cada vez mais, isso vai lhes aparecer como evidente, mesmo se isso, nos primeiros momentos, puder lhes
parecer ser oscilações, da sua consciência, do seu humor, passando de tal estado a tal outro estado.

Tenham em mente que isso não tem mais, realmente, muita importância.
Que somente, mais do que nunca, o Grande Espírito, o seu Sopro e o seu Fogo, são vitais, primordiais e

realmente essenciais.
Se vocês apenas se ocuparem disso, todo o resto irá se seguir, sem exceção alguma, que isso seja o seu

corpo (seja qual for o seu estado), que isso seja as suas pessoas próximas (mesmo aquelas que se
colocariam deliberadamente em confronto e em oposição, não irão lhes oferecer absolutamente nada a



combater, nada a se opor, e, sobretudo, nada a confrontar) porque a Luz é Transparência.
Cabe a vocês fazer a experiência, nesta fase de Fusão dos Elementos.

Cabe a vocês manifestar o que acontece em vocês (aceitá-lo, deixá-lo acontecer) e reencontrar a sua herança.
Eis o Anúncio que as minhas Irmãs Estrelas me pediram para fazer a vocês.
Eu penso que MARIA será mais específica, ela, quanto a algum desenrolar.

Se nos restar tempo (e eu penso que esse é o caso) e se vocês tiverem perguntas em relação ao que eu
acabo de dizer, Irmãos e Irmãs, aqui presentes, que eu abençoo, ainda uma vez, eu os escuto.

***

Pergunta: o que significa o Elemento Ar vibrando ao mesmo tempo que o Elemento Fogo?

O que faz o fogo no Ar?
Ele atiça o Fogo.

É por isso que eu falei do Sopro e do Fogo do Grande Espírito.
Porque, como vocês viram, no nível da Cruz dos Elementos da cabeça, desta Cruz fixa, o que acontece?
Existe uma conjunção, efetivamente, nos eixos, entre a Água e o Ar, entre o Fogo e a Terra: foi a primeira

etapa.
Agora, vocês têm uma junção do Fogo e do Ar, da Água e da Terra, dois a dois, três a três, e quatro a quatro.

Isso se desenrola em você como no seu exterior.
Não há outros significados senão a totalidade do que foi expresso com relação à Crucificação e à

Ressurreição.

***

Pergunta: parece então que a natureza seja menos preponderante hoje?

A natureza terá sempre que lhes trazer as Virtudes dos Elementos que são considerados, presentes em
algumas das suas partes.

Eu simplesmente estou dizendo que a natureza, efetivamente, irá se tornar menos preponderante porque ela
também tem que fazer, agora, no seu final, a sua própria Fusão do Éter, e a Restituição ao Éter.

Vocês têm que se restituir ao seu próprio Éter, e isso se desenrola, de maneira mais intensa, eu diria, em
vocês.

E hoje, mais do que nunca, o melhor apoio que vocês possam encontrar é, efetivamente, mais apenas a
natureza, mas, muito mais, ali permanecer Tranquilos.

O elemento, portanto, o mais ativo não é um dos Elementos, mas, muito mais, a sua própria imobilidade, o que
eu nomeei: a contemplação.

Mas uma contemplação que não seria tão dirigida para um dos Elementos, mas para o que, eu creio, o IRMÃO
K nomeou essas qualidades de Transparência, de Atenção, de Maturidade, de Autonomia, e de Liberdade.

Ou seja: viver o Instante, aí onde vocês estão, independentemente de todas as circunstâncias anteriores ou,
até mesmo, Interiores.

Observem o desaparecimento do seu corpo.
Observem o adormecimento do seu corpo, assim como da consciência.

E observem que vocês sempre estão aí.
Para ilustrar exatamente o que lhes disse o Comandante, e que eu retomo palavra por palavra: “não são vocês

que desaparecem, mas o mundo, tal como vocês o conhecem”.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de sentir como um fogo que se propaga pelo Coração e que é
alimentado, ao mesmo tempo, pelas extremidades do corpo?

Minha Irmã, isso corresponde, muito exatamente, ao que eu chamei de Desenvolvimento Final do Coração
Ascensional.

Isso ocorre ao nível das pregas da virilha e das pregas das axilas.
Mas, a um dado momento, essas quatro barreiras desaparecem, e isso vai se manifestar até as extremidades.

Isso é, portanto, uma sequência lógica.
Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,



Eu especifico, além disso (mesmo não sendo da minha competência), que o que havia sido colocado, até hoje,
como minerais, ao nível das pregas das virilhas e das pregas das axilas, pode ser colocado, agora, nas quatro

extremidades, para aqueles que vivem esse tipo de Desenvolvimento (ndr: ver na coluna “protocolos a praticar /
Desenvolvimento do Coração Ascensional” (7)).

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos encarnados sobre este Plano da Terra, nós estamos, doravante, cada vez mais com vocês,
cada vez mais ao lado de vocês, cada vez mais em vocês.

Aqueles que duvidavam (porque eles não vivam isso, até agora) vão se render à evidência, nos próximos dias e
nas próximas semanas.

Permitam-me oferecer-lhes, de novo, um momento de Fusão, no Fogo e no Sopro do Grande Espírito.
Essa será a minha maneira de saudá-los e de dizer-lhes: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

SNOW lhes diz: até logo.

************

************

  
1 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html 
*

2 – SNOW (18.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/snow-18-de-outubro-de-2012-autres.html 
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*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html 

*

4 – ARCANJO JOFIEL (12.05.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/jofiel-12-de-maio-de-2008-autres.html

*

5 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

 *

6 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

7 – ‘Desenvolvimento do Coração Ascensional’ [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolo-desenvolvimento-do-coracao.html

*

8 – SNOW (01.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-1-de-novembro-de-2012-autres_3.html

*

9 – SRI AUROBINDO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/sri-aurobindo-2-de-novembro-de-2012.html

*

10 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

11 – ‘Expansão da Consciência até a Infinita Presença’ [Protocolo]
http://www.mestresascensos.com/2012/11/protocolo-expansao-da-consciencia-ate.html

*

12 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

***
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Uriel-2012-11-17.mp3 

~ CONVITE ~

Eu sou URIEL, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.
Presente, em vocês e com vocês, enquanto Anjo da Passagem.

Nesse tempo de Transição, nesse tempo de expansão, nesse tempo de Silêncio, aonde o Amor vem
guarnecer todos os interstícios do seu vazio, encontra-se reunido o mais potente e o mais amoroso do que

existe através do conjunto das manifestações.
Então eu venho, neste tempo e neste espaço, no seu Coração, como no centro do seu Coração, como em

cada uma das suas partículas, declamar a sua Atenção para Viver o que está aí, e o que está Presente, além
de toda Presença.

Eu os convido a Ser, além do não ser e além do ser.
Eu os convido, além do caminho, eu os convido a Ser o que vocês São.

Eu os convido a Ser, além de todo parecer, além de todo limite, a fim de Ser a Verdade Eterna e Infinita.

***

Assim, enquanto Anjo da Passagem, eu lhes peço o silêncio das suas palavras, o silêncio dos seus
movimentos, o silêncio dos seus pensamentos.

Porque além das minhas palavras, e além da sua Presença em meio a este espaço, é para viver o espaço de
Transição.

Além de uma passagem de um ponto a outro, vive-se a Passagem, que resume, em si, o próprio sentido da
sua Presença.

Muito além de toda ilusão, muito além da sua presença neste corpo, muito além da presença deste mundo,
encontra-se o que está além de todo Mundo, o que está além de toda Presença.

***

Eu os convido a repousar aí onde está a Eterna Verdade, que não sofre qualquer tempo, qualquer forma e
qualquer espaço.

Ser, Aqui e Agora, Ser o Alfa e o Ômega, a fim de que não possa se desviar, nem mesmo retornar.
Estejam no estado da sua Presença Infinita, aqui, em meio ao silêncio.

Eu os convido, pela minha Presença (mas também com a sua Presença e em meio ao que vocês São), aí onde
não existe mais o sentimento de ser uma pessoa, o sentimento de ser uma Luz, mas sim, a Verdade da Luz, na

sua Essência.
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***

Eu me dirijo então a vocês, neste tempo e neste espaço, a fim de estabelecer (entre nós e através de nós) a
ausência de distância, a ausência de Presença, aquela que os leva aonde vocês não podem ir por vocês

mesmos: em meio a toda Consciência.
Aí, escutem.

Escutem, não somente o silêncio, mas escutem a ausência do ser, como a ausência do não ser.

***

Eu os convido a Ser, além do ser.
Eu os convido a não mais parecer.

Eu os convido a estabelecer a Permanência, estado além de todo estado, onde não existe nem em cima, nem
embaixo, nem esquerda, nem direita, mas sim a resolução desses dois opostos.

Eu os convido ao centro do Centro.

Eu os convido a Ser o Éter, ressuscitado e regenerado.
Eu os convido a Ser, na imobilidade.

Eu os convido a superar e a transcender a Alegria.
Eu os convido, em qualquer parte e em qualquer lugar.

Eu os convido além de toda referência e de todo contexto.

Eu os convido a ir, aí, onde vocês não podem voltar por qualquer deslocamento.

Eu os convido a permanecer aí onde está a Paz, porque aí é a sua Morada.

Eu os convido à sua Eternidade.
Eu os convido aí onde não existe qualquer passado e qualquer futuro.

Eu os convido a superar o tempo que passa.

Eu os convido a passar o tempo da ilusão.

E eu os convido aí onde eu Sou, porque é aí onde vocês São.

Eu os convido a ir além da escuta e do entendimento.

Eu os convido a uma Sinfonia não tendo mais nada a ver, nem com as notas, nem com as cores.

Eu os convido no Espaço infinito, que não conhece qualquer contexto.

Eu os convido no Tempo infinito, que não vem e nem provém de qualquer passado, e que não se dirige a
qualquer futuro.

Eu os convido a Ser.
Para isso, abandonem o parecer, aceitem o desaparecer aí onde se encontra o sublime, além de todos os

seus sonhos e de todos os seus pensamentos: o que se nomeia a Morada da Paz Suprema porque nenhuma
palavra pode qualificar ou quantificar o que não é mensurável e nem medido, por um estado ou por outro.

Eu os convido à sua própria Felicidade.

Eu os convido a Ser, não somente o receptáculo da Luz, mas a se tornar a própria Luz.
Porque a própria Luz não conhece nem contexto, nem limite, nem o espaço, nem o tempo, nem o

deslocamento, nem a imobilidade.



Eu os convido a ser o Alfa e o Ômega, a fim de que o Ômega se junte de novo ao Alfa.

Eu os convido a Hic e Nunc, Aqui e Agora.

Eu os convido em um Espaço e em um Tempo, onde cada lugar, e cada segundo, e cada tempo, é o Instante
Presente.

Não mais somente aquele que flui na ampulheta do tempo que passa, mas o que, justamente, permite ao
tempo passar e desaparecer, ele também.

Eu os convido à Irradiação.

Eu os convido à Luz, infinita e indefinida, aí onde vocês São, aí onde vocês jamais se moveram, e aí aonde
vocês não irão se mover jamais.

Eu os convido à Beleza que não perece jamais, à Eternidade que jamais pode desvanecer, à Verdade que não
sofre qualquer escassez e qualquer falta.

Aí onde se encontra a fonte do próprio movimento.
Aí onde se encontra a fonte da própria Consciência, Shantinilaya, muito acima da ideia de paraíso, muito além

da simples Alegria, muito além de qualquer manifestação de Êxtase.

Eu os convido a não mais ser revestidos da Luz, porque vocês não têm que ser revestidos: o que vocês São é
a Luz, além de toda imagem, além de toda sedução, além de toda Atração.

Eu venho convidá-los, a fim de que vocês me convidem, por sua vez, ao coração do seu Coração.
Não mais somente no Canal da Luz, ao lado de vocês, não mais somente na Onda da Vida que se lança, não

mais somente na consumação do seu Coração.

E eu os convido, sobretudo, a esse tempo de Transição, a esse tempo de expansão.
Expansão que se realiza no coração do Coração e no centro do Centro, a tal ponto, que nem vocês são mais

possíveis de diferenciar, e de separar, o Centro, de um limite à expansão.

Eu os convido à Morada da Paz Suprema.

Eu os convido a sair da ronda das vidas, a sair das rondas ilusórias, onde tudo gira em círculo, sem mesmo se
deslocar, uma oitava, na sua Consciência.

Eu os convido ao espaço dos nossos Reencontros.

Eu os convido a se lembrar do que vocês Eram, antes de qualquer forma e de qualquer Consciência.

Eu os convido a Ser a Vida.

Eu os convido a um lugar onde não existem qualquer fantasia e qualquer ilusão.

Eu os convido a Dançar, na imobilidade do tempo e na instantaneidade de todo espaço.

Eu os convido a Ser, não somente aquele que passa, mas Ser, vocês mesmos, a Passagem: aquela onde
reina a Sabedoria, aquela onde reina a Beleza.

Eu os convido ao Imutável.

Eu os convido, tampouco a uma experiência, tampouco a um tempo que passa.

Eu os convido ao auge do que vocês São: eu os convido ao topo, que se assenta na profundez, inaparente
deste mundo e que, no entanto, o sustenta sem segurá-lo.

Eu os convido a ser a Liberdade.

Eu os convido a descobrir, após o Vibral, o que se É.



Eu os convido ao silêncio das minhas palavras e ao Silêncio de vocês.

Eu os convido a nos Encontrar: no silêncio das palavras, no silêncio dos pensamentos, no silêncio dos
sentidos.

Eu os convido a isso.

... Silêncio ...

***

Escutem e ouçam, no Silêncio e na Paz, para ouvir e para escutar o que Está aí, quando vocês não estiverem
mais.

Amados do Um, o Um Ama vocês.

***

Amigos da Liberdade, o tempo do Apelo vem convidá-los a isso.
E aí, no Silêncio, vive-se o convite à Verdade e à Beleza.

O Som da Paz e o Som do Silêncio.
O Som do Verdadeiro e a ausência de Som, aí onde se resolvem o antagonismo e a oposição.

***

Amigo do Um, você que é o convidado perpétuo da Verdade, eu o convido a escutar, não o que eu digo, não o
que você pensa, mas isso que, juntos, no centro do Centro, nós emanamos e Irradiamos no mesmo Encontro,

na mesma Paz.
Então, como eu lhe pedi, quando você estiver Alinhado, sozinho ou com todos, convide-me a Ser você.

Convide-me a desaparecer, em você e por você.
E, então, nós ouviremos, juntos, a Sinfonia de Shantinilaya: do Alfa ao Ômega, do Aqui ao Agora, da Presença

à Ausência e da Ausência à Presença.

***

E eu o convido, neste instante Presente, aí, a nos juntarmos, Um ao Outro, na mesma Dança imóvel, na mesma
Presença, na mesma Ausência, na mesma Clareza, na mesma Lucidez.

***

Então, deixe aberto o que, jamais, pode ser fechado.
Então irá lhe aparecer, pelo seu próprio desaparecimento, o que você É, no nosso Silêncio e na nossa

Comunhão.
Nós poderemos, enfim, dissolver a Ilusão dos seus sentidos e a Ilusão do seu mundo, na nossa Verdade Una

e indefectível onde, de Você para Mim, não existe mais a mínima distância.
Onde, de Mim para Você, não existe mais a mínima separação.

Onde de nada serve lhe perguntar se você é Você, ou se você é Eu, porque você É, seguramente, os dois.
Amado do Amor e Amor Amado, vivamos isso porque não há senão isso.

***

A Luz o convida às Núpcias da Eternidade.
Eu nada mais lhe peço senão isso.

E eu lhe digo “até logo” no Templo do seu Espaço Sagrado onde nada mais aparece senão a Sacralidade da
sua Beleza: Você, o convidado da Eternidade.

A fim de que você se aperceba de que, sempre, você foi o Convidado porque você está, neste convite, em



Sua casa e em Você.

***

Eu sou URIEL e me permita Alinhar-me com Você e me Alinhar em Você.
Eu sou URIEL, Anjo da Passagem e eu lhe digo até logo, no Instante e no Espaço do nosso Convite.

E eu rendo Graças ao seu Convite.
E eu lhe digo: Sublimação.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam.

Eu rendo Graças à sua presença.
O contexto da minha presença, entre vocês, é, sobretudo, responder às suas interrogações, às suas dúvidas,

referentes à consciência.
Permitam-me, em primeiro lugar, estabelecer, no silêncio das palavras, a presença da minha Radiância no

Coração de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Pergunta: a Onda Galáctica que percorre montes de universos, ela atinge unicamente a 3ª
Dimensão, ou também as outras Dimensões?

Bem amado, os outros estados multidimensionais, em meio aos Multiversos, não conhecem qualquer
incidência do efeito da Onda Galáctica comparável ao que lhes foi proposto.

Nos Universos Unificados, a conexão com A FONTE não depende de um alinhamento preciso, ou de um
acontecimento ligado ao deslocamento dos sóis, dos planetas, das galáxias e do universo.

Apenas o confinamento da Terra produziu as condições de um isolamento.
Este isolamento pode ser rompido em diferentes momentos.

Esses diferentes momentos correspondem, precisamente, a dois eventos ditos astronômicos, o primeiro
sendo o alinhamento com o que é nomeado o centro galáctico, presente em meio ao que lhes aparece como

Sagitário (muito precisamente, a 20 graus de Sagitário).
O segundo elemento astronômico corresponde, ponto a ponto, ao que muitos de vocês vivenciaram, durante
esses anos, relativo à aproximação do que é visível com o que é invisível (quer vocês o nomeiem o Corpo de

Estado de Ser, quer vocês o nomeiem o Duplo, quer vocês o nomeiem os episódios de Comunhão e de
Fusão, não importa).

A reunião da Eternidade com o efêmero ocorre tanto no nível astronômico como no nível físico desta
Dimensão, para vocês, em meio a este Sistema Solar.

O que vocês chamam de alinhamento galáctico, o que vocês chamam de “buraco negro” (na sua
representação, na sua percepção ou na sua tecnologia) é apenas o que dá a ver o ponto de vista da técnica,

como da vida de vocês.
O que vocês chamam de “buraco negro”, de “aniquilação da vida”, é na realidade, o Retorno à Verdadeira Vida.

Existe, então, uma concordância (quase exata, doravante) entre diversos acontecimentos, que puderam, até
agora, estar separados no tempo, em função do que eu nomearia abertura da consciência da Terra, desejável

pela Terra, e abertura da consciência da Humanidade, a título individual como coletivo.
O trabalho realizado, durante as Núpcias Celestes, permitiu retardar e possibilitar a sincronia, de algum modo,

de um conjunto de eventos cósmicos (macrocósmicos e microcósmicos) ocorrendo tanto na Terra como neste
corpo que vocês habitam.

A simultaneidade desses eventos permitiu, como isso lhes foi anunciado (ndr: ver especialmente a intervenção
de MARIA de 15 de agosto de 2012 (1)), encurtar o Tempo da Revelação à sua mínima expressão (vocês, a
propósito, evitaram atravessar as zonas de turbulência bem mais importantes, segundo o que elas deveriam

ser, tal como os profetas viram, desde algum tempo do seu tempo).
Lembrem-se de que jamais é a Luz que põe fim ao que quer que seja, exceto na sua reintegração, na própria
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Luz, de tudo o que podia parecer como separado (nomeada zona de sombra, zona de escuridão, ou zona de
resistência à Luz).

A Luz, não somente vem iluminar, e, sobretudo, como lhes dissemos, vem restituí-los à sua Eternidade, se tal
for o seu estado.

*
Nós cuidamos, durante esses anos, para diferenciar a consciência que eu nomearia coletiva, da consciência

individual, e das transformações ocorrendo tanto em meio à consciência coletiva como individual.
Deve existir um momento, em meio a este mundo, onde haverá sobreposição, aí também, do que vocês

vivenciaram (para aqueles de vocês que estão mais adiantados, na escala da Vibração como da consciência) e
o evento coletivo.

Cada um, como nós lhes expressamos, tem diversas Origens: vocês Estão sobre este mundo, sem, no
entanto, pertencer a este mundo.

Existem, em vocês, diferentes componentes, tanto da alma, como Elementares (nos níveis mais unificados).
Esta representação do seu Ser, sobre esta Terra (o aspecto formal que vocês conhecem, que é o de vocês),

encontra-se implicado e impactado, de diversas maneiras, pela Luz, conforme (o que nós tínhamos dito a
vocês) as zonas de resistências, as zonas de sombra e as coisas que não gostariam de soltar.

O Abandono à Luz, assim como o Abandono do Si, e as diferentes etapas que nós lhes propomos, inscrevem-
se, desde o início (e esse início não corresponde simplesmente aos vários anos decorridos das nossas

intervenções através deste médium, mas muito mais), através do que foi criado e inaugurado durante o Ciclo
anterior, durante o seu final e o seu ressurgimento (o Ciclo anterior tendo iniciado, muito precisamente, em maio

de 50.731 antes de Jesus Cristo).
A rotação deste Sistema Solar e da Galáxia, com as quais vocês estão em ressonância, passa ciclicamente por
um ponto específico, nomeado centro das Galáxias, como também pelo centro desta Galáxia (que não são os

mesmos).
Essa Passagem se acompanha de uma espécie (para empregar a sua linguagem) de recomposição,

permitindo zerar as circunstâncias da vida.
A diferença fundamental existente (e que foi realizada por uma intervenção específica, tanto pelos Arcanjos,
como pelos Anciãos, como pelas Estrelas e, é claro, por vocês mesmos e pela Terra na sua integralidade),

permitiu amortecer, como eu dizia, esse princípio de confrontação.
Esta confrontação irá se tornar quase exclusivamente uma sobreposição, uma justaposição das duas escalas

da Consciência, que estavam, até agora, separadas.
Resultando ou na Liberação da Consciência, ou na Liberação, simplesmente.

*
Eu especifico, além disso, que, durante este período (que já está aberto desde alguns meses), vocês notam
em vocês, como ao redor de vocês, uma espécie ou de indiferença, ou de excitação, em relação aos prazos

ditos astronômicos.
Tenham em mente para que a sua Consciência individual, ou para que o Absoluto que vocês São, seja

realmente, na totalidade, o que vocês São (manifestado, aqui, em uma forma), que é totalmente independente
de qualquer evento geofísico (mesmo o conjunto dos eventos geofísicos, ligados à ação do Hayoth Ha

Kodesh, os Cavaleiros, ou os Elementos, estando hoje mais do que flagrante, em vocês como no conjunto da
Terra).

O princípio de resistência ou de negação, no momento atual, permite ao conjunto do pensamento coletivo
humano (ainda submisso, por enquanto, ao hábito do Sistema de Controle do Mental Humano, assim como ao

confinamento do corpo astral), de algum modo, posicionar-se de maneira profundamente diferente.
Vocês têm Irmãos e Irmãs humanos, encarnados como vocês, por vezes mais próximos de vocês, que não

vivem (e vocês sabem disso) a mesma coisa que vocês.
Eles não percebem, tampouco, o fato dessa vivência Interior, o aspecto exterior do mesmo modo: o olhar, a

visão e o pensamento podem parecer por vezes diametralmente opostos, entre aqueles de vocês que
projetam um futuro melhor em meio a esta Dimensão, e aqueles que, pela sua vivência, sabem pertinentemente

que não existe solução de continuidade entre esta Dimensão e as outras Dimensões, devido à dissociação
desta Dimensão específica, em meio a este Universo.

O retorno da Luz, previsto e anunciado por vários profetas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas
as origens, bem como as suas descrições (inevitavelmente coloridas pelo conhecimento disso no momento

em que eles viviam e quando eles receberam essas informações), encontra-se profundamente modificado pela
ação das Núpcias Celestes, pela resposta dos habitantes da Terra, pela ação da Confederação Intergaláctica
dos Mundos Livres, assim como pela resposta da própria Terra que, como vocês sabem, está Liberada (ndr:

“Núpcias Celestes” é o nome dado às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (2)).

***

Pergunta: o que vão se tornar as consciências que, hoje, não acreditam nesta ruptura, que
acreditam em um outro tempo a vir?

Bem amado, eu bem expressei o fato como a manifestação da consciência, e não a manifestação de uma
crença, qualquer que seja.



Não é questão de acreditar em um fim ou em uma perenidade, é questão de viver, no interior da sua carne e no
Interior da sua Consciência, esse processo de fim.

Se ele não for vivenciado, no momento atual, e se ele não for vivenciado, no momento da realização da
Promessa e do Juramento do retorno da Luz, então (isso corresponde à sua interrogação), ser-lhe-á feito, e

será feito aos seus Irmãos e Irmãs humanos, exatamente, segundo a sua vivência e segundo as suas crenças.
Dessa maneira, existem, efetivamente, diferentes futuros possíveis e potenciais.

Conforme o que lhes foi enunciado desde o início das Núpcias Celestes: ser-lhes-á feito muito exatamente
segundo a sua Vibração, segundo a sua Consciência, e segundo o que vocês criaram no Interior desta dita

Consciência.
Que é totalmente independente do que vocês esperam, ou do que vocês criaram, na superfície deste mundo.

A característica do confinamento (além das leis eletromagnéticas, gravitacionais, que ali regeram) é, sobretudo,
para vocês, marcada, no nível da consciência, como a capacidade para viver a Dissolução dos Elementos (ou

não): a crença nada tem a ver com isso.
Isso foi expresso, há muitos anos, pelo Comandante dos Anciãos a propósito de duas humanidades (ndr: ver
em particular, sobre esse tema, as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de outubro e de 29 de novembro

de 2010 (3)).
Essas duas humanidades são apenas o reflexo da sua própria atualização de progressão, em função das

circunstâncias coletivas.
Do mesmo modo que aquele que deixa este corpo, para encontrar-se do outro lado da matriz, confinado e

prisioneiro no astral (como esse foi o caso até agora), era visto encontrando seres de luz que lhe diziam que
ele devia se encarnar, para completar uma evolução ou para criar condições permanentes de encarnação.

Isso terminou: aqueles que deixam este plano, agora (e desde, eu diria, o início das Núpcias Celestes), não
têm mais necessidade de viver o astral (que vocês nomeiam: “do outro lado”, ou seja, os mundos

intermediários).
Eles se encontram na posição que vocês chamam de estase, de Beatitude, até o momento da Liberação final

da Terra.
*

Naturalmente, cada um de vocês considera, segundo a sua própria consciência, o futuro deste mundo.
Aquele que é Absoluto não pode ser referido, de maneira alguma, pelo futuro de qualquer mundo, seja qual for,

em qualquer Dimensão que for.
Entretanto, a reativação de alguns Pilares, de algumas ancoragens de Luz, permitiu, no nível coletivo e

individual, dirigir-se para o Si, para a Unidade, e talvez transcender esta Unidade, para viver a Eternidade além
do Si.

Deste modo, quaisquer que sejam as circunstâncias da Luz, qualquer que seja o desenrolar do impacto da Luz
(na sua Revelação final, total, e irreversível), cada um será exatamente confrontado com tudo o que ele criou,

segundo os seus desejos.
Não como uma retribuição, no sentido kármico, mas como a expressão da maior das Liberdades, Total e

Infinita, da própria Consciência, e não mais tributária de qualquer karma, de qualquer evolução, ou de alguma
experiência visando obter uma melhoria (qualquer que seja) ou uma evolução (qualquer que seja).

A evolução apenas se refere aos mundos da personalidade a aos mundos da alma.
Na medida em que isso é levado a desaparecer, na totalidade, não há mais motivo para se preocupar com o

que quer que seja.
Isso contribui para o que repetem a vocês alguns Anciãos, desde agora vários meses, com relação ao fato de

permanecer Tranquilo.
Permanecer Tranquilo não é, ainda uma vez, qualquer atitude de passividade ou, ainda menos, de resignação.
A melhor maneira que vocês têm, hoje, de viver o que vocês têm que viver é, justamente, deixar a Luz revelar-

se em vocês, e se estabelecer.
Não são vocês que estabelecem a Luz, foram vocês, que ancoraram a Luz, foram vocês que semearam a Luz,

e são vocês que, pela Transparência à Luz, permitem a Liberação da Terra.
Do mesmo modo que quando vocês estão na prisão, quando vocês são liberados, se lhes derem uma data de

liberação, vocês giram em círculo na prisão, com impaciência, raiva, ou mesmo exageração dos estados
emocionais e mentais.

A partir do momento em que vocês Revelam, por vocês mesmos, pelo Abandono do Si, o que vocês São, na
Eternidade, não se coloca mais a mínima questão referente à eventualidade do que quer que seja mais senão

do que vocês São.
*

Dessa maneira, então, o caminho das duas humanidades desenha-se de maneira cada vez mais clara.
Aqueles que não veem, porque eles não Vibram a Consciência no nível dos chakras (centros de Luz, lâmpadas

de Luz), que não vivenciaram a Liberação pela Onda da Vida, nem pelo Canal Mariano, nem pelo
desenvolvimento do Coração Ascensional, estão talvez inseridos em cenários de medos, algumas vezes muito

antigos, ligados aos hábitos e aos apegos.
Tudo isso é perfeitamente conhecido em uma série de ensinamentos e de experiências possíveis, tanto no
que são nomeados os princípios da Advaita Vedanta, como em alguns soufis, ou ainda em alguns grupos

místicos cuja finalidade é a Liberação da Ilusão.
Enquanto vocês considerarem que este mundo é válido e valioso, e que ele pode melhorar, de uma maneira ou



de outra, vocês são tributários, aí também, das leis deste mundo.
A Liberdade não se importa com as leis deste mundo.

A Liberdade não se importa com qualquer evolução espiritual, que apenas irá sempre se referir à personalidade
e à alma, e em caso algum, ao que vocês São, que jamais se encarnou, que jamais vivenciou, e que não se

importa com qualquer circunstância, de um Universo ou de um Centro Galáctico.
Isso se junta ao que foi expresso, há vários anos, com relação à Verdade Absoluta e à verdade relativa (ndr: ver

as intervenções de ANAEL de 10 de agosto e de 13 de agosto de 2010 (4)).
Aquele que vive a verdade relativa não sabe que ele vive uma verdade relativa, que se aplica unicamente ao
seu campo de consciência, ao seu campo de experiência, ao seu campo de percepção, e também ao seu

campo de crenças.
Além desta experiência, aquele que penetra a Última Presença, a etapa final do Si, ou que se estabelece além

de todo estado, em meio ao Parabrahman ou no Absoluto, não se importa com esses referimentos a uma
evolução, a qualquer melhoria, ou a qualquer transformação, já que ele está definitivamente Liberado da ilusão.

***

Pergunta: na medida em que a Luz Libera tudo o que aprisiona, isso significa que os seres
reencontram o que eles Eram antes do confinamento?

Evidentemente. E que jamais se moveu.

***

Pergunta: isso significa então que os seres que hoje ignoram tudo isso, vão reencontrar a sua
Dimensão de origem?

A ignorância do quê?
Neste mundo, assim como (eu o espero) lhes demonstrou, ampla e suficientemente, BIDI (ndr: ver as suas
intervenções (5)), o que vocês chamam de ilusão, ou de verdade, tem apenas pouco sentido em relação à

Verdade Absoluta.
Deste modo, então, a ignorância (tal como você a definiu) é apenas uma soma de conhecimentos.

O princípio não é saber que acontece tal evento ou tal evento (Interior como exterior) porque saber disso não
lhe permite vivê-lo.

Simplesmente, vivê-lo livra você de todo condicionamento.
Viver não é saber.
Saber não é ver.
E ver não é viver.

Esta frase importante é para resituar no que eu nomeei, desde o início das minhas
intervenções, Hic e Nunc (ndr: Aqui e Agora).

Enquanto a consciência estiver polarizada em um futuro, enquanto a consciência estiver afetada pelo peso de
um passado (qualquer que seja: desta vida ou de outras vidas), enquanto vocês estiverem submissos às leis

deste mundo, e que vocês as aceitam como válidas, vocês fazem a experiência.
O princípio do confinamento é mantido pela manutenção de uma série de crenças e de ideologias que os

impede de realizar o Si.
 Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior, enquanto vocês acreditarem em um princípio criador,

seja qual for, vocês não são Livres: vocês ali ficam submissos.
A Liberdade não consiste em ser culto ou não ser culto.

A Liberdade consiste em ser Livre e se livrar de toda dualidade, não por uma ascese pessoal, mas, sim, por
um Abandono à Luz, seguido do Abandono do Si.

Tudo o que você acredita dominar, tudo o que você acredita controlar, domina e controla você.
Tudo ao que você se prende, prende você.

A única coisa que não os prende é a Liberdade.
A Liberdade, em meio a este mundo, é desconhecida de vocês, mesmo realizando o Si.

A Realização do Si não é, em caso algum, a Liberdade ou a Liberação.
Não se trata de saber, nem de conhecer, mas, sim, de ser totalmente Transparente.

Estejam certos de que nesta fase específica, cada consciência, cada ser humano, cada átomo, cada animal
desta Terra, como dos planos paralelos da Terra (constituídos de mundos que se enredam com o seu, mas

que nada têm a ver com o de vocês), estão perfeitamente lúcidos sobre o que acontece.
As propriedades de liberdade da consciência e de experiências podem posicioná-los de forma oposta, e

diferentemente, do que se desenrola em relação a esses prazos astronômicos.



No último momento do Encontro com a Luz, vocês irão perceber o que significa, realmente, esta frase: “os
últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.

Pergunta: qual é a diferença entre Liberação da consciência e Liberação, simplesmente?

A Liberação da consciência é o momento em que a consciência se encontra face a face com a Luz Vibral, não
em suas manifestações acentuadas, tais como vocês as viveram até agora (que isso seja no nível dos

diferentes circuitos existentes, no nível da estrutura oculta e sutil do ser humano), mas muito mais do que isso:
é a Lembrança e a Promessa.

Eu o remeto, para isso, ao Juramento expresso pela A FONTE (ndr: ver em particular a intervenção d’A FONTE
de 27 de julho de 2009 (6)).

A FONTE não é o Absoluto, mas Ela é, no entanto, a primeira manifestação sendo extraída do Absoluto e
permitindo, por sua vez, aumentar ao infinito e se multiplicar ao infinito.

A Liberação consiste em fazer tomar consciência, à própria consciência, de que ela não É o que ela acredita.
Esse momento foi imortalizado, eu diria, pela expressão do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referente ao

“planeta grelha”.
Essas profecias, falando do Fogo do Amor, foram amplamente desenvolvidas por alguns seres, eles mesmos

Liberados da influência da Terra quanto ao que eles São.
O princípio do confinamento não é estar consciente do que você É.

Isso em nada corresponde a qualquer saber, mas, sim, a um estado que nada tem a ver com o fato de saber,
ou de não saber, tal como vocês o compreendem e o concebem com um cérebro humano.

A Liberação corresponde a viver como Liberado Vivente, ou seja, a não mais ser dependente de qualquer
circunstância deste mundo, como de qualquer Dimensão.

Isso se expressa por um traço extremamente específico, vagamente correspondendo ao que foi nomeado a
Morada da Paz Suprema.

Aquele que vive a Morada da Paz Suprema não pode mais ser, nem modificado, nem alterado, no que é
vivenciado.

O fato de saber nada muda.
Vocês podem ler todos os livros que vocês quiserem, vocês podem presenciar tudo o que nós dissemos a

vocês: se vocês não o viverem, isso estritamente de nada serve para vocês.
Entretanto, no nível coletivo, a Liberação é efetiva: isso se reflete pela lembrança da Eternidade de vocês.

Mas, em seguida, se vocês escolhessem permanecer em meio à consciência e à experiência, isso faz parte da
sua Liberdade imprescindível.

O que não era o caso até agora, porque a sua vida estava inscrita entre o que vocês nomeiam o nascimento e a
morte, o que não existe nas outras Dimensões: não existe nem nascimento, nem morte, nem aparecimento,

nem desaparecimento.
Vocês devem também aceitar que, para uma consciência tendo vivido em um contexto limitado, restrito, e

confinante, seja mais difícil conceber que existem, em outros lugares, outras condições, outras circunstâncias,
e outros estados da própria Consciência (eu sequer falo do que é nomeado Absoluto).

***

Pergunta: você pode falar da diferença e da correlação entre a Consciência e a a-consciência?

Bem amada, você faz aí uma pergunta que não pode ser respondida, como os vários intervenientes lhes
disseram: você É Absoluto, ou você não o É.

Isso não depende, justamente, da consciência.
Não existe qualquer correlação entre a consciência e a a-consciência, já que a própria expressão de uma

palavra, mesmo portadora da Vibração, apenas faz refletir um nível Vibratório ou (se você preferir) um nível da
consciência.

 O Absoluto jamais será um nível da consciência já que ele nunca manifesta uma consciência.
Entretanto, e em vista do seu estado, hoje, de consciência (que é o seu, o que quer que você tenha vivenciado

ou não), é possível para vocês ter uma representação mais clara, eu diria, do que representa a Infinita
Presença, que antecede o coração do Coração.

Isso será expresso, à maneira dela, pela Estrela NO EYES (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de
2012 (7)).

Mas não existe qualquer solução de continuidade entre a consciência e a a-consciência.
É o que você É antes de nascer, não somente para esta vida, mas antes de nascer neste mundo.

Isso não se refere, de forma alguma, à estrutura intermediária nomeada a alma, mas isso seria referente
eventualmente ao que vocês nomeiam (na trilogia corpo / alma / Espírito) o Espírito e, sobretudo, ao que está

além do Espírito, ou seja, que contém a Luz e que contém A  FONTE.



Somente a manifestação da própria Consciência os faz considerar e viver (que isso seja neste mundo, como
em qualquer Dimensão) a expressão de uma distância, de uma temporalidade, de um espaço diferente

(mesmo se as regras físicas não forem as mesmas, segundo as Dimensões).
Aquele que evolui em meio a uma Consciência multidimensional não é tributário, nem de uma forma, nem de

um espaço, nem de um tempo.
Lembrem-se de que a sua consciência confinada tem o hábito dos muros da prisão.

Mas se vocês não forem para fora da prisão, como é que vocês podem saber que vocês estão na prisão?

***

Pergunta: o Espírito corresponde à Última Presença?

Sim, certamente.

***

Pergunta: você poderia esclarecer sobre as Linhas de Predação?

Bem amado, as Linhas de Predação pessoais se manifestam em vocês, e naqueles que estão perto de vocês,
sem qualquer exceção.

A própria estrutura, não da consciência, mas deste mundo confinado, faz com que, em toda relação, como em
toda comunicação, exista, de maneira mais frequentemente invisível, uma forma de Predação, daquele que,

mesmo utilizando o conjunto dos seus potenciais intelectuais, vai lhes comunicar alguma coisa, e que irá
exercer (quer vocês queiram ou não) uma ascendência, na maneira que ele tem de apresentar, através das

palavras.
Deste modo, então, as Linhas de Predação pessoais fazem parte da constituição inerente deste mundo.

A Predação, a competição, tudo o que está ligado à comparação, à necessidade de estar acima ou em outros
lugares, tudo isso se refere às Linhas de Predação pessoais: Predação pessoal (Interior e individual)

correspondendo ao que é chamado de crença na imortalidade.
Este corpo, esta personalidade na qual você habita, desaparece na sua própria morte.

O que resta, até agora, na próxima vida, do que foi a sua vida passada?
De qualquer modo, o conjunto das suas vidas passadas pertence, como esta, à ilusão, e a um conjunto de

construções artificiais de ação / reação, não tendo qualquer incidência sobre o que você É.
Assim, então, essas Linhas de Predação se expressam contra você mesmo, por você mesmo, devido ao

hábito.
Elas estão diretamente associadas ao que eu nomeei “apego (arquetípico) da personalidade a ela mesma”

(ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (8)): é o conjunto das estratégias de sobrevivência que estão inscritas
tanto no seu cérebro, como na coletividade humana, através do que vocês nomeiam a perenidade, a

descendência, o fato de ter filiações, filhos, de manter, pela sua atividade, este mundo, em sua própria ilusão.
As Linhas de Predação, agora, expressas a título individual, ao redor de si, são o reflexo de tentativas de

comunicação verbal, gestual, ou ligada às convenções (afetivas, morais, ou sociais) que vocês exercem um
para com os outros, exprimindo-o em nome do amor, mas que jamais são uma liberdade.

Lembrem-se de que o amor deixa livre, totalmente, qualquer que seja este amor.
Se vocês expressam um amor que é um contrato, uma subordinação (que isso seja através do que vocês

nomeiam uma alma irmã, encontrada em uma vida passada) vocês apenas fazem manter as ligações, vocês
não rompem ligação alguma.

As Linhas de Predação consistem então em manifestar (na maioria das vezes, sem o conhecimento da
consciência ordinária) uma ascendência, qualquer que seja a forma, sobre uma outra consciência, qualquer que

seja: tudo o que vocês nomeiam “meu”, como pertencendo a vocês (que isso seja tanto o seu automóvel,
como a sua esposa, ou como o seu filho).

As Linhas de Predação coletivas, inscritas no nível da Terra, foram rompidas, como isso foi anunciado por
SÉRÉTI, assim que ele anunciou isso a vocês (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (9)).

Existe um período de latência muito curto, em termos temporais humanos, entre o momento da Liberação do
Éter, da Liberação da Terra, da Liberação das Linhas de Predação coletivas, e a realização do objetivo, que é o

retorno do Éter original.
Eu os lembro, mesmo assim, de que vendo, clara e objetivamente (qualquer que seja o seu ideal de amor,
qualquer que seja o seu ideal de pureza, qualquer que seja o seu ideal de Liberação ou de Liberdade real),

tudo o que lhes é dado a ver, participa do princípio de competição, em meio a este mundo (qualquer que seja a
forma, a expressão desta competição).

A competição leva à Predação.
A Predação encobre o confinamento.

Enquanto a personalidade se sujeitar, vocês ali ficam submissos.



Só aquele que vive a Liberdade sabe o que é a Liberdade, além dos conceitos, das ideias, ou de um futuro,
qualquer que seja.

*
Eu terminarei, enfim, reafirmando que essas Linhas de Predação pessoais, dirigidas a vocês mesmos como
dirigidas ao seu ambiente, correspondem ao que está ligado, não ao ego, não à individualidade, mas, sim, a

tudo o que está compreendido em meio às estruturas nomeadas os dois primeiros chakras: tudo o que
corresponde à influência ou ao impacto transgeracional, tudo o que está ligado ao controle, à dominação, à

vontade, e à confiança em si (a confiança em si apenas representando a expressão de uma Predação máxima).
Eu poderia dizer também que, aí onde está a energia, aí está a sua consciência.

Vocês sabem que existem sete centros de consciência, neste mundo encarnado: havia doze no início, cinco
foram retirados, cinco foram repostos pelo Senhor METATRON em 15 de agosto de 2009 (ndr: ver a

intervenção de METATRON de 05 de agosto de 2009 (10)).
O que vocês vivem é em função da aceitação dessas Chaves Metatrônicas ou não.

A sua consciência se desenrola, então, ou segundo um plano evolutivo, de evolução, e de aperfeiçoamento
que não põe fim à sua própria Predação, exercida contra vocês mesmos.

É muito difícil aceitar que além das circunstâncias específicas deste mundo, vocês criam instantaneamente a
sua própria realidade.

Se isso não lhes aparecer instantaneamente, é justamente pelo fato da curvatura do espaço-tempo ligada à
falsificação.

Hoje, o que vocês constatam?
Que o impacto é quase imediato.

Se vocês não respeitarem o novo Éter, que os habita, se vocês comerem como de costume, vocês irão sofrer.
Se vocês exercerem uma Predação, e que vocês não tenham consciência disso, mas se ela estiver, no

entanto, muito ativa, vocês irão pagar também pelas consequências: não há outra maneira de ver, realmente, ao
que vocês estão sujeitos, e ao que vocês se sujeitam vocês mesmos.

***

Pergunta: você acha limitante a expressão da linguagem humana “inconsciente coletivo”?

Bem amada, no início do século XX apareceram conceitos, esses conceitos foram objeto de estudos.
Era sobre o consciente, o inconsciente, e o subconsciente.

O que nós denominamos o inconsciente coletivo é o conjunto das crenças, manifestado e criado pelo conjunto
dos seres humanos, mantendo o princípio de subordinação e de confinamento.

Como em todas as crenças, de todos os modos, e de tudo o que vocês seguem, sem se colocar a questão da
veracidade, unicamente porque muitos seres humanos seguem isso.
Isso poderia corresponder ao que vocês nomeiam: uma egrégora.

Uma egrégora tem a sua própria vida, se ela for alimentada por aqueles que ali acreditam: vocês criam,
portanto, a sua própria realidade.

Aqueles que conhecem essas leis, e que criaram o confinamento, sabem pertinentemente para onde dirigi-los
a fim de evitar que vocês encontrem, realmente, o que vocês São.

Isso seria simplesmente lhes propondo, por exemplo, para seguir um mestre, para seguir um salvador, e para
acreditar que um salvador vai liberá-los seja do que for.

Dessa maneira, o princípio do confinamento, nascido dessas crenças e dos hábitos, impede vocês de ser
Livre.

***

Pergunta: o Fogo do Amor consome o Espírito?

O Fogo do Amor tem por objetivo a Liberação.
Ele queima o corpo físico, ele queima a alma, ele queima o corpo mental, ele queima o corpo causal.
E restitui vocês, ou ao seu estado de budeidade, convencido de que existe uma evolução em meio à

consciência, mesmo livre, ou ao estado átmico, que se junta então (sem qualquer dificuldade) ao que é
nomeado o Parabrahman.

Eu diria, resumindo, que, durante este período, o mais difícil é fazer cessar, de algum modo, a própria
Consciência.

O Abandono do Si é certamente uma das etapas principais, e eu penso que a Estrela TERESA especificou de
novo a vocês o lugar da Infância em meio a essa vivência, ou não (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012 (11)).
Eu posso muitas vezes apresentar a vocês a imagem dos vasos comunicantes.



E há, efetivamente (mesmo se não houver a possibilidade de passar de um ao outro), uma espécie de
comunicação: vocês não podem ser tudo, sobre este mundo, e ser tudo o que vocês São, realmente.

É preciso (dito de forma diferente, mas isso dá no mesmo) nada ser, aqui, para Ser Tudo.
Lembrem-se do que lhes disse o CRISTO: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.

Nada há a salvar: há apenas que Ser ou que penetrar o não-ser.

***

Pergunta: será que a Luz e o Amor Crístico são o Absoluto?

Não.
A partir do momento em que existe um Princípio Solar, que faz com que vocês possam dizer, como o CRISTO:

“eu e meu Pai somos Um”, isso reflete a União e a Unidade com A FONTE.
O Absoluto não é nem A FONTE, nem o CRISTO.

Eu lembro a você (e como eu lembro disso em cada intervenção) de que você não tem qualquer meio (tanto
em meio à sua Consciência, como nas suas capacidades ditas espirituais) de entrever o Absoluto.

É justamente a ausência de suposição, qualquer que seja, a ausência de idealização, e a ausência de
percepção, que caracterizam o Absoluto.

Você não pode então, de maneira alguma, aproximar-se dele ou presumi-lo: você apenas pode vivê-lo.
Eu repito ainda uma vez: a testemunha inabalável do Absoluto é Shantinilaya.

***

Pergunta: está correto dizer que toda criação, por mais bela que seja, é ilusória?

Eu não diria que ela é ilusória, eu diria, sobretudo, que ela tem um tempo e, nesse sentido, em relação à
Eternidade, ela é efêmera.

Apenas existe criação para aquele cuja consciência está manifestada.
Aquele que está estabelecido no Parabrahman não se importa com criação alguma: a criação aparece

espontaneamente, mesmo se ela for dirigida por aqueles que nós nomeamos, nós mesmos, os mestres
geneticistas (em especial, vindos de Sírius).

Tudo isso apenas representa as experiências.
É preciso diferenciar as experiências (quaisquer que sejam, em qualquer universo e em qualquer Dimensão

que seja) e o Absoluto.
Esta diferença não é uma oposição, mas sim, de preferência, um englobamento: o Absoluto permite tanto a

manifestação d’A FONTE, como a manifestação do Amor, como a manifestação da Luz, como de tudo o que é
manifestado.

Mas o Absoluto não é uma manifestação.
Mais uma vez, vocês não têm qualquer meio de presumir, de imaginar, ou de supor o que quer que seja sobre

o Absoluto.
Vocês não podem, tampouco, como eu disse na semana passada (ndr: sua intervenção de 17 de novembro de

2012 (12)), torná-lo um objetivo ou uma meta.
Porque isso jamais será um objetivo ou uma meta: é o que você É, na Verdade Absoluta.

***

Pergunta: o Espírito é um nível de consciência?

Sim: é um estado da consciência.
Se houver Espírito, há consciência, ou seja, manifestação, em um nível ou outro.

Mas o Espírito sabe que ele está conectado ao Grande Espírito, como dizem algumas Estrelas (ndr: em
particular NO EYES e SNOW).

Esse Grande Espírito reúne todos os Espíritos, é um holograma: há, em cada Espírito, a totalidade do Grande
Espírito.

Mas este Espírito é uma manifestação, invisível sobre este mundo, visível nos outros Mundos e nas outras
Dimensões.

Enquanto vocês procurarem definir, ou fazer uma suposição sobre o Absoluto, vocês não poderão ali Ser.
 Porque colocar uma palavra é ali colocar, já, uma consciência, e ali colocar uma consciência é o contrário da a-



consciência.
Como lhes dizia BIDI: este corpo aparece e desaparece.

A consciência que está no Interior ali é tributária, durante o tempo da experiência da vida.
A Consciência encontra-se em outros lugares (até agora: sobre este mundo) no momento da morte, mas isso

era nos bastidores, mas isso sempre foi parte integrante do cenário.
Vocês não São nem o cenário, nem a cenografia, nem o que se anima em meio a este palco.

***

Pergunta: como permanecer Tranquilo independentemente das circunstâncias, quer sejam
agradáveis ou desagradáveis?

Não há como.
Mude de ponto de vista: não seja mais o que você acredita ser, mas Seja o que você É, realmente.

Isso lhes foi mostrado e dado a ver por vários seres humanos, Irmãos e Irmãs, que conseguiram, entre vocês,
serem Liberados.

Algumas das Estrelas falaram sobre isso a vocês.
Mas enquanto você quiser ser Liberado, você não pode ser Liberado.

Isso não é um paradoxo, porque você já É Livre, mas você não vê isso.
Tudo depende do local de onde você olha.

Se você olhar da personalidade, colocando-se a questão em meio à personalidade, eu posso lhe assegurar
que você jamais irá encontrar saída.

Se você se colocar no Si, pela Realização do Si, pela vivência da Paz (e não a Paz Suprema), pela vivência dos
diferentes Samadhi, você vai viver a Luz, você vai ver a Luz que, de fato, nada mais é do que você mesmo: aí

também, o Si não pode se aproximar, nem mesmo conceber, a existência ou a presença do Absoluto.
Isso é apenas a rendição total do corpo, da alma e do Espírito, no famoso “fiat lux”: “que isso seja feito”, “Pai,

que a tua vontade seja feita”, “eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Mas as tuas mãos não são nada mais do que as minhas próprias mãos, que, por outro lado, não existem.

Eu os lembro, para ir mais longe no que dizia IRMÃO K, há algumas semanas (ndr: ver a intervenção do IRMÃO
K de 16 de outubro de 2012 (13)): a Maturidade é justamente parar de acreditar no que quer que seja que

vocês não vivam.
Vocês vivem a Luz, na totalidade?

Vocês têm feito disso um objetivo, uma finalidade?
Vocês estão na Paz, permanentemente?

Vocês estão, permanentemente, na Morada da Paz Suprema, ou vocês são submetidos a oscilações e a
movimentos?

Não há “como fazer”, mas sim, de preferência, “como Ser”, a fim de não mais ser.
E de experimentar o último estado, além de todo estado, que é Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, e que, no entanto, confere o conjunto das possibilidades, a Totalidade, e,
sobretudo, a Plenitude (que, para a personalidade, é um vazio).

***

Pergunta: e sobre aqueles que confinaram o nosso sistema?

Bem amado, eles desempenharam um papel ilusório, como você desempenha um papel ilusório: tudo
depende do seu ponto de vista.

Colocar-se a questão do futuro do que, eu creio, foram nomeados “os maus rapazes”, não tem qualquer
incidência: somente a personalidade acredita em um futuro para eles.

Lembrem-se de que nenhuma lógica humana, nenhuma lógica da Consciência (que ela esteja confinada ou, por
outro lado, também, ilimitada em meio ao Si) permite-lhes dar-se conta do que vocês São, realmente.

A única constante que lhes é possível manifestar, nesta forma, devido à Liberação da Terra, é o que nós
nomeamos Absoluto ou Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, mas onde se encontra a Plenitude, a Paz Suprema.
Nenhum outro estado (mesmo o Si, na sua permanência) pode permitir-lhes outra coisa senão viver a Luz.

Viver a Luz não é exatamente Ser a Luz.
Ser a Luz não é exatamente Ser Absoluto.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, independentemente da sua localização, independentemente da sua
consciência, independentemente do que vocês São, ou do que vocês creem ser, neste instante de Comunhão,

eu peço para vocês acolherem a minha Radiância no seu Coração.
Eu lhes digo até breve.

Que a Graça e a Paz estejam instaladas, e em permanência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.
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Meu nome é IRMÃO K.
Irmãos e Irmãs, aqui e em outros lugares, estabeleçamos, se vocês bem o quiserem, um momento de Paz e

de silêncio, antes que eu retome, de algum modo, a sequência lógica das minhas diversas intervenções
recentes, entre vocês, a propósito do conhecido e do Desconhecido, a propósito da Autonomia e da Liberdade

e também, do que eu denominaria, se vocês bem o quiserem, a própria dinâmica da consciência.
Eu abrirei, em seguida, um espaço de questionamentos.

Mas instalemo-nos, primeiramente, neste espaço de Paz e de silêncio, onde as palavras são os suportes da
própria consciência e não mais, simplesmente, a expressão de uma ideia ou de um pensamento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Nós iremos, inicialmente, se vocês bem o quiserem, questionar as circunstâncias das suas vidas, atualmente,
sobre a Terra, e da vida sobre a Terra, de maneira geral.

A penetração da Luz, em sua expressão Supramental, assim como a penetração da Onda da Vida (ou Onda do
Éter), assim como a aproximação do que nós nomeamos estados multidimensionais, levam a Terra, e tudo o

que vive sobre esta Terra, a mudar de paradigma.
Essa mudança de paradigma não é somente uma progressão e, ainda menos, uma forma de linearidade da

consciência.
Existe, portanto, uma descontinuidade.

Frente à descontinuidade, a consciência (de maneira geral e qualquer que ela seja) vê suas referências, suas
normas, suas percepções, modificarem-se.

Esta modificação ocorre (como vocês o constataram), em um primeiro momento, de maneira progressiva,
como uma espécie de aclimatação, resultando e ressoando diretamente em associação com a interação das

diferentes formas da consciência, assim como do Absoluto (levando e sustentando a Luz).
Este ajustamento é então, além mesmo da mudança de paradigma, uma modificação total das próprias

percepções da consciência, pondo fim ao que eu tinha denominado, há mais de um ano, o Eixo ATRAÇÃO /
VISÃO ou Atração da alma para a materialidade (ndr: intervenções do IRMÃO K de 06 e 07 de julho de 2011

(1)).
O que se expressa, hoje, de diferentes modos, em vocês, é a Reversão da alma.

Essa Reversão (ilustrada, já, desde certo tempo, pela Reversão do Triângulo do Fogo no nível Elementar,
portanto, no nível das Estrelas de MARIA) permitiu, por diferentes mecanismos, criar, de alguma maneira, as

condições e as circunstâncias mais adequadas, para vocês, a fim de viver essa mudança.

***

Essa mudança é uma Transição, uma Translação, uma Ascensão, uma metamorfose, uma Transfiguração: as
palavras podem ser múltiplas, a significação também.

Mas, além de toda significação, e além até mesmo da percepção, mais ou menos clara, que vocês têm, isso
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vem, evidentemente, opor-se aos hábitos (tais como eu os defini) da vida que qualquer ser humano encarnado
suporta e aos quais ele é submetido pelas leis fisiológicas da Ação / Reação (normais, neste mundo).

Nisso que vocês se encontram colocados face a face é, de fato, apenas a antecipação e o prenúncio do seu
próprio face a face (final, terminal), do Encontro entre o conhecido e o Desconhecido, entre o efêmero e o

Eterno.
Isso, é claro, pode acontecer (como vocês o vivem e como, talvez, vocês se comunicam, através dos seus
diálogos, da vivência) por um posicionamento que será mais ou menos agradável, mais ou menos pacífico,

mais ou menos próximo da Verdade Final, que é o Fogo do Amor, da Luz.
Viver o Fogo do Amor acompanha-se de uma série, aí também, de transformações dos hábitos, de

modificações e supressões dos hábitos mais corriqueiros.
Esta supressão de hábitos vai atingir todos os setores de apropriação da consciência, ou seja, todos os

movimentos que visam fazer penetrar, no nível do seu campo da coerência consciente, tanto um alimento,
como pensamentos, como interações com o conjunto dos Irmãos e Irmãs que podem estar em contato com

vocês, de diferentes modos.

***

Há mais de um ano e meio que vocês experimentam (para a maioria de vocês) estados particulares da
consciência, vivenciados enquanto experiências e, por vezes, enquanto estado definitivo.

Nos modos de expressão da consciência (porque é preciso, entretanto, permanecer consciente de que toda
forma, e a princípio, em meio a este mundo, aí onde vocês estão, acompanha-se da ocultação, da limitação da
própria consciência), a limitação e a ocultação de alguns aspectos da consciência, fazem-nos experimentar o

que nós nomeamos, todos nós, quando nós estamos sobre a Terra, o fato de “viver”.
Esta vida se manifesta, para muitos Irmãos e Irmãs, ainda, pelo sentimento de ter que procurar alguma coisa.

Esta procura de algo pode estar relacionada tanto com a própria consciência e com a sua expansão, como com
elementos temporais da natureza trazendo-lhes uma prova exterior das transformações em andamento.

Embora essas transformações sejam visíveis, de maneira extensa e ampla, no conjunto do planeta (referentes
à ação dos Cavaleiros sobre os Elementos, sobre o aspecto geofísico da Terra e sobre o seu próprio corpo), é

inegável que aqueles, entre vocês, que não Transitaram em meio ao Absoluto, vivem ainda, como disse o
nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), mecanismos de oscilação da consciência.

Esta oscilação da consciência, passando de um estado a outro, pode parecer-lhes, às vezes, muito
desagradável, com uma impressão de não poder estabilizar um estado ou outro, colocando-os frente a

mudanças incessantes, manifestando-se não somente por alguma atividade do mental, mas, muito mais, por
uma modificação do seu comportamento, assim como da própria percepção das suas Vibrações ou, ainda, da

qualidade e da quantidade das energias que animam este corpo.

***

Esse movimento em torno do centro do Centro (como foi explicado, à sua maneira, pelo nosso Comandante)
corresponde, de fato, a um movimento que permite, pelo próprio movimento e pela sua existência (para

aqueles de vocês que não Transitaram em meio ao Absoluto), descobrir, de maneira cada vez mais próxima,
cada vez mais imediata, o coração do Coração, que os faz aproximar-se de uma posição (se eu puder dizê-lo

assim) da sua consciência, que iria se situar (de maneira difícil, para alguns de vocês) como uma dificuldade
para assumir e para assegurar o funcionamento da antiga consciência, em relação ao novo que está aí (para

muitos de vocês).
Isso pode se expressar por reajustamentos diversos com relação, tanto, à sua maneira de ver as coisas, como

à sua maneira de pensar as coisas ou de deixá-las emergir em meio à sua consciência.
Paradoxalmente, é em meio a este movimento, aparente, que se encontra a Paz real.

Quando o movimento se tornar extremo, em vocês, com uma oscilação ou uma amplitude de variações que
lhes pareça desproporcional em relação ao que vocês têm comumente o hábito de experimentar, vocês não
devem praguejar contra isso que está acontecendo, mas, muito mais, ver ali uma oportunidade suplementar

para adequar-se ao plano da sua localização, do seu ponto de vista, do seu olhar, mas, também, do que
representa a consciência.

***

Através dessas diferentes passagens, desses diferentes movimentos, desenha-se claramente (mesmo se
vocês ainda não tiverem consciência disso) o acesso ao Absoluto e ao Encontro (consciente, total e definitivo)

com o Fogo do Amor.
O que se apresentar a vocês, que isso seja por um sintoma corporal, que isso seja por um Encontro, que isso

seja por uma contrariedade, não deve fazê-los participar deste Encontro e desta contrariedade.
O conjunto do que é para viver (para vocês, de maneira individual, antes do momento coletivo) aproxima-os do

que vocês terão que viver, quando chegar a hora.
Existe, portanto, uma forma de antecipação da consciência, saindo da sua linearidade, saindo da sua

temporalidade.
Lembrem-se de que além do agradável ou do inconveniente, vivenciado no momento em que isso ocorrer,



existe, depois de ter vivenciado esses momentos (e vocês irão constatá-lo cada vez mais facilmente), uma
capacidade, cada vez maior, para extrair-se dessas ditas manifestações, desses ditos Encontros ou, ainda,

dessas ditas Vibrações.
Chegará um momento (se ele já não tiver chegado para vocês) em que vocês irão viver, ciente e

conscientemente, o fato de não ser realmente nem este corpo, nem o que se exprime como agradável ou
como inconveniente na própria percepção da consciência.

Existe então, através da Liberação da Terra, existe então, através do Desenvolvimento do que foi nomeado o
Coração Ascensional, uma capacidade, cada vez maior, para não mais ser afetado pelos movimentos

vivenciados, mesmo pela consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / Desenvolvimento do Coração
Ascensional” (2)).

***
A experiência é, de algum modo, uma forma de costume a esses movimentos, que os leva, vocês mesmos, a

estabelecer-se fora desse movimento e de não considerar o movimento como uma expansão ou uma
contração da consciência, fazendo-os viver, conforme a personalidade, conforme a alma, mas sempre nos
contextos definidos e limitados, tornando-se perceptíveis e conhecidos, gradualmente e à medida que o

costume a esse movimento se instalar.
E é bem (como eu disse) em meio a esse movimento da consciência que se encontra, de algum modo, a

chave do Abandono do Si.
O que era (até agora, para muitos de vocês) difícil de realizar, realiza-se espontaneamente a partir do momento
em que a sua localização não é mais aquela que participa do que se desenrola, mas aquela que observa o que

acontece.
O lugar da testemunha (ou do observador) torna-se totalmente distinto daquele que age, daquele que pensa,

daquele que interage, nos Encontros, nos elementos seguindo o curso da sua vida.
É desta maneira que vocês chegarão a discriminar (sem qualquer julgamento e em perfeita neutralidade) o que
releva da expressão de uma forma, de uma personalidade, e o que releva, de preferência, da Luz agindo, em

vocês.
Isso os aproxima, inevitavelmente, da sua identificação com a Luz, ou seja, com a sua essência e a sua
natureza profunda: o que foi expresso como jamais tendo se mexido, jamais tendo nascido e jamais

desaparecendo.

***

O que é para viver manifesta-se (e irá de manifestar, cada vez mais, para vocês) por uma capacidade cada vez
mais extensa, cada vez mais ampla, para extrair-se de todo movimento da consciência, qualquer que ele seja.
Independentemente da intensidade, ou independentemente do desaparecimento, das Vibrações que vocês
vivenciaram nas etapas anteriores (se vocês tiverem vivenciado isso), vocês irão constatar, cada vez mais

facilmente, que o que se expressa, para vocês, na manifestação da sua vida, aqui sobre esta Terra, torna-se
cada vez mais incompatível, eu diria, com alguma normalidade, com algum costume e com alguma reprodução

do que parecia adquirido de maneira definitiva.
Eu expresso, assim, tanto as percepções do corpo nelas mesmas, como as manifestações da sua consciência

nos locais de ação e nos locais dos seus respectivos agenciamentos.
Tudo isso contribui para uma única coisa: aproximá-los, sempre mais, do que vocês puderam perceber como

afastado de vocês.
A penetração da Luz (mais profundamente nos átomos, mais profundamente no conjunto deste sistema solar,
em cada uma das suas partes) manifesta-se, para vocês, por um fenômeno que é dificilmente qualificável pela

própria expressão da consciência ou pela percepção da consciência.
Isso se junta, na totalidade, ao que foi definido e nomeado Infinita Presença ou Última Presença.

É no próprio coração do que lhes parece, hoje, agradável (ou desagradável) que se situa a solução para
encontrar a Eternidade que vocês sempre Foram.

A consciência os convida (assim como vocês mesmos se convidam) além mesmo desta consciência, a viver
uma série de estados, cada vez mais diferenciados da consciência ordinária.

Nesta diferenciação e nesta diferença (por vezes importantes) que são para viver, em vocês, de maneira
individual, desenrola-se muito exatamente a ação Elementar principal referente ao estabelecimento da sua

Eternidade.
O conjunto dos processos colocado em jogo (que eles sejam nomeados Elementos, Hayoth Ha Kodesh,

Irradiação d’A FONTE, Radiações do Ultravioleta, Radiações do Espírito Santo), as múltiplas influências, que
lhes eram desconhecidas, está então programado, de algum modo, em vocês, para reativar-se muito

precisamente nesse momento.

***

Eu vou relembrar apenas um único momento histórico referente à história da humanidade: há mais de 50.000
anos, um grupo de Seres de Luz veio sobre esta Terra, a fim de permitir evitar o desaparecimento do princípio
de individualidade da consciência porque, na realidade, a consciência pode desaparecer de duas maneiras: ou
na sua aniquilação total (não permitindo mais a expressão de qualquer forma ou de qualquer consciência), ou



na Passagem, pelo nariz (ndr: o 12º Corpo, ou o Ponto AL do nariz, cuja origem está acima da bola da ponta
nasal, no limite da cartilagem), da consciência, correspondendo ao centro do Centro e permitindo estabelecer o

Absoluto.
A maior dificuldade (conceitual e perceptiva) está conectada, em vocês, à dificuldade de conceber, de
imaginar, de vislumbrar o que é oriundo do Absoluto, já que (do ponto de vista da lógica, da consciência

ordinária, como do Si) isso é denominado, ao mesmo tempo, o nada (“néant”), o vazio ou o nada.
Ora, vocês sabem pertinentemente (pelo menos para aqueles que o vivem conscientemente) que não é

absolutamente nada disso, mas que, do ponto de vista da sua personalidade, na sua consciência limitada ou,
ainda, do ponto de vista da alma, na sua consciência ilimitada, isso vai lhes dar a possibilidade de perceber o

que está além.
Retomando uma expressão de BIDI: vocês apenas veem as camadas adjacentes daí onde vocês estão (as
camadas da cebola), mas vocês não têm qualquer possibilidade de conceber, de imaginar, de vislumbrar, a

totalidade da cebola, porque esta cebola não é nem vislumbrável, nem imaginável, nem projetável.
Através disso, vai se desenrolar, em vocês, um mecanismo que pode ser (e que foi) qualificado de “medo”:

este medo do Desconhecido, ou mesmo esta raiva (como mais recentemente), pelo fato desta justaposição do
Absoluto com um Plano manifestado e que, cada vez mais, foi separado d‘A FONTE de maneira artificial.
A criação desta individualidade, há mais de 50.000 anos, permitiu preservar a essência e o núcleo do que

vocês São, ou seja, de permitir, quando o momento viesse (e ele chegou) viver esse Retorno à sua
Eternidade, ou seja, de não mais ser afetado por qualquer circunstância (temporária, efêmera) tanto deste

corpo como de qualquer consciência que possa se expressar neste mundo.

***

O que vocês descobrem (para muitos de vocês) é que existe um ponto (na falta de uma definição melhor), que
esse ponto não está inscrito em qualquer espaço, nem em qualquer tempo, qualquer que ele seja, mesmo ultra

temporal, e que nesse ponto (que não é A FONTE, mas que contém A FONTE) encontra-se a realidade de
todos os potenciais, de todas as expressões, e de tudo o que está inscrito no que persiste, no Eterno e que
não é, de maneira alguma, referido pelo evolução de qualquer efêmero, que isso seja o seu próprio corpo, a

sua própria vida, os seus próprios apegos e o próprio desenrolar da vida de vocês em seus diferentes
cenários.

Este é exatamente o elemento perturbador que pode, devido à ausência de referências, desencadear, ao
mesmo tempo, esses medos, essas raivas, mas também momentos de Êxtase em que a Paz Suprema está

presente em vocês, fazendo-os descobrir esta Verdade Final.
Esta Verdade Final, que nada pode qualificar, manifesta-se então na retransmissão da própria consciência, pelo
fato desta consciência ainda estar presente em meio a uma limitação denominada este corpo, que não é o seu,

mas que, no entanto, vocês habitam.
O corpo da Terra pertence à Terra.

O conjunto dos envelopes sutis (que vocês nomeiam: corpo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal)
está inserido no corpo causal da Terra.

A Liberação da Terra (através da manifestação prévia da Fusão dos Éteres, através, agora, de maneira mais
evidente, da Onda da Vida) manifesta-se por uma expansão da própria Terra, da própria consciência, que
descobre que, finalmente, mesmo em meio ao Ilimitado, este Ilimitado não pode se dar conta do que É o

Absoluto.

***

Dessa maneira, então, o cenário específico, que lhes é próprio, faz com que (de imediato e, aí também, por
antecipação) vocês experimentem, à sua maneira, na ordem que foi dada pelo Bem Amado João, as cinco
etapas do Choque da humanidade (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010 (3)).

Esse Choque da humanidade é, antes de tudo, a título individual, o Choque da personalidade.
É o momento em que o conjunto das convicções, das crenças, das suposições, das ideias, das identificações,

cessa.
Quando isso cessar, é claro, a personalidade estando ainda, em certa medida, presente (mesmo no nível do

Si), isso irá se expressar por uma impressão de vazio, de nada, de grande vertigem e de distância imensurável
a atravessar.

Ora, é apenas, justamente, a expressão da consciência, que não vai permitir, em caso algum, viver a a-
consciência.

Viver a a-consciência poderá realizar-se, de maneira ainda mais precisa e exata, gradualmente e à medida que
vocês aceitarem, nesta fase particular, o que se desenrola na sua vida.

Lembrem-se de que a emoção, ela própria, se manifesta sempre pela reação em relação a algo que ocorre na
própria consciência, que isso se refira à consciência corporal, com a uma das consciências inscritas no nível do

corpo astral, do corpo mental, do corpo causal.
Vocês não estão sem saber que o corpo etéreo, que é o de vocês, vive uma Transubstanciação essencial que
está ligada à adição, ao glóbulo habitual de prana (glóbulos que foram descritos, de múltiplas maneiras, sobre
esta Terra), da sua parte seccionada: ou seja, que o prana não está mais dividido e separado, mas ele próprio

reunificado em meio à sua Vibração original que eu qualificaria de Luz Vibral Essencial.



***
Viver a Luz Vibral Essencial (o que dá e fornece essas oscilações) apenas leva a expressar, em vocês, a

dificuldade, real, de se adaptar, de algum modo, a um novo hábito que tem por nome Eternidade.
O que quer que se manifeste no seu corpo, o que quer que se manifeste nos seus envelopes sutis, todas

essas manifestações são apenas o reflexo desta interação e da cessação de um plano de Vibração,
substituído por outro Plano de Vibração, muito mais ágil, muito mais Luminoso, muito mais, também,

indiferenciado: o que a consciência vai chamar de seu próprio fim.
Que isso seja a consciência pessoal, ou a consciência do Si, trata-se exatamente do mesmo processo que, do

ponto de vista da personalidade, como do Si, será sempre interpretado (e vivenciado) como a cessação da
própria consciência.

Cessação da consciência assimilada, pela própria consciência, ao desaparecimento, à morte, a algo onde não
há mais, efetivamente, solução de continuidade.

Aceitar a ausência de continuidade da consciência usual e conhecida (que ela esteja em meio à personalidade
como em meio ao Si) é, certamente, durante este período, a melhor maneira de viver e de antecipar o que

vocês São, antes do Retorno total e completo da Luz, visível no nível dos sentidos.
Visibilidade no nível dos sentidos não querendo dizer, somente, visual, mas, é claro, pelo conjunto dos

sentidos: que isso seja pelo Som ouvido no Céu, na Terra, como em vocês, que isso seja as percepções
Vibratórias ou a circulação de energia vindo modificar o seu próprio equilíbrio.

***

Independentemente do que acontecer, se vocês não buscarem ali uma explicação ou uma causalidade, bem
depressa vocês irão se dar conta, em meio à consciência, de que há algo inteiramente novo, inteiramente

diferente.
Quer vocês denominem isso desapego, quer vocês denominem isso ausência de emoção, quer vocês

denominem isso pacificação do mental, tudo isso, sem qualquer exceção, contribui para se reajustar à nova
frequência do corpo etéreo.

Esse novo corpo etéreo é, muito exatamente, o que é nomeado o Éter do Fogo ou, se vocês preferirem, em
linguagem suméria original silábica: KI-RIS-TI.

KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI.
Isso corresponde, se vocês o desejarem, a uma Transmutação.

Esta Transmutação muda, de algum modo, a própria textura da matéria, visando o seu aliviamento.
Se eu mantiver a linguagem alquímica: é a transformação do chumbo em ouro.

A transformação do chumbo em ouro necessita da presença de uma série de elementos, nomeados
catalisadores, cuja presença é suficiente para desencadear a Transmutação.

O catalisador não é a consciência.
O catalisador é, justamente, o que resulta da interação em meio ao Fogo da Luz Vibral, no nível do Éter

Primordial chegando sobre a Terra durante o Alinhamento Galáctico, simultaneamente aos sinais celestes
restituindo-os ao seu próprio Duplo da Eternidade.

***

Este mundo, aí onde vocês estão estabelecidos, vive então uma expansão.
Esta expansão refere-se tanto ao átomo, como à célula, como aos corpos.

Expansão que irá permitir, por sua vez, a um dado momento, pôr fim ao próprio sentido da expansão, pelo
desaparecimento do ponto de partida.

O ponto de partida da expansão corresponde ao seu ponto habitual da consciência.
Quando o hábito se desintegra, quando o conjunto das referências (que lhes são habituais e ordinárias)

parecem se esquivar sob os seus passos, sob os seus olhos, na sua própria consciência, então vocês podem
estar seguros e certos de que isso ao que vocês se dirigem é o Retorno da sua Luz e da sua Eternidade.

O conjunto das circunstâncias preliminares, vivenciadas desde vários anos, bem antes das Núpcias Celestes
(que isso seja pelos testemunhos passados, durante o século XX, por alguns Anciãos, por algumas Estrelas e
por outros que não fazem parte das estruturas organizacionais temporárias que nós nos colocamos para esta

Transição), forneceu inúmeros meios de tranquilizá-los no nível mental (ndr: “Núpcias Celestes” é o nome dado
às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (4)).

Mas lembrem-se de que o fato de ser tranquilizado não é suficiente para viver o que eu denominaria a
Transcendência de alguma forma de mental e de mentalidade.

Esses mecanismos específicos, vocês (e vocês sozinhos) podem vivê-los, certamente, com a nossa Presença
ao lado de vocês, pelo fato de chamá-los, pelo fato dos nos tornarmos perceptíveis ao seu lado esquerdo que

é, de algum modo, o catalisador deste Encontro Final com vocês mesmos.

***
O mais difícil, para a consciência, qualquer que seja, é admitir (e conceber) que possa existir outra coisa do



que a própria consciência, que possa existir algo invisível, que a consciência jamais poderá alcançar, qualquer
que seja o seu estágio de expansão.

Realizar isso (pelo próprio fato dos movimentos da sua consciência, pelo próprio fato do deslocamento dos
seus hábitos) é, certamente, o caminho mais adequado para viver, doravante, o que vocês têm a manifestar, a

encarnar, a viver e a Ascensionar.
Lembrem-se também de que sobre a Terra, a título coletivo, existem o que nós chamamos de resistências à

Luz.
Essas resistências à Luz não estão tanto, hoje, ligadas à ação das forças opostas à Luz, mas, muito mais,

ligadas ao peso do hábito, das experiências de vida, das experiências de encarnação e de reencarnação que
(como isso foi explicado), de algum modo, ocultaram, pelo próprio hábito, o que vocês São, na Verdade.

Sair do hábito, encarar o Desconhecido, é aceitar a possibilidade do Desconhecido.
Aceitar a possibilidade do Desconhecido e do próprio fim da consciência, é permitir-lhes verificar (em meio a

esta forma e em meio mesmo a este mundo, aí onde vocês estão) o que vocês São, na Verdade.
Esta verificação não é nem lógica, nem mental, nem astral, nem causal.

Ela ultrapassa, amplamente, o contexto da causalidade.
A ação do Fogo do Éter (aumentado e amplificado pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pela Porta KI-RIS-

TI e pelo Apelo de um dos Anciãos ou de uma das Estrelas) realiza as condições ótimas para permitir-lhes
atravessar o que lhes parece, do ponto de vista da consciência, intransponível.

***
Cada dia, cada hora, cada Alinhamento, cada estado modificado da sua consciência habitual, será um passo a

mais para a sua Eternidade.
Quer haja aceitação, quer haja rejeição, quer haja medo, quer haja raiva, quer haja negação, isso estritamente

nada irá mudar.
Do seu modo, qualquer que seja o seu tipo de reação, o seu tipo de comportamento, o seu tipo de energia, o

conjunto do que se manifesta, superado o primeiro olhar, irá conduzi-los, inexoravelmente, à Verdade.
O Choque da Revelação da Luz não passa mais (como eu os lembro disso) pelo filtro da cabeça, já que o

Supramental chega agora, diretamente, no nível do chakra do coração: que isso seja no centro do chakra do
coração ou, ainda, por uma das Portas nomeada UNIDADE, nomeada AL, nomeada ATRAÇÃO, nomeada

VISÃO ou nomeada KI-RIS-TI (ndr: ver os esquemas abaixo).
Na maioria das vezes, o conjunto dessas Portas age em concerto e lhes permite, pela atividade da Lemniscata
Sagrada, revelar esse centro do Centro, como se vocês, de algum modo, mudassem de opinião, a fim de ver o

que há do outro lado.
Do mesmo modo, vocês irão perceber que este outro lado é apenas um artifício, construído pela consciência,

permitindo-lhes diferenciar o que vocês nomeiam a vida daquilo que vocês nomeiam a morte: o que vocês
denominam encarnação e o que vocês denominam excarnação.

Mas, em última análise, somente a personalidade e a alma participam desta alternância de encarnação e de
morte.

O que é a Verdade, além das aparências, é o que vocês São, na Eternidade, não participando de qualquer
encarnação, como de qualquer morte, como de qualquer início, como de qualquer fim.

Perceber isso, vê-lo, senti-lo, eu diria, com o olho da alma, permite-lhes, de maneira inegável, dirigi-los, cada
vez mais facilmente, além dos hábitos, além do conhecido, para encontrar a Liberdade e a Autonomia, muito

além, simplesmente, da Liberdade e da Autonomia da consciência, mas, muito mais, da Autonomia do Amor.
A Autonomia do Amor é, justamente, não mais depender de qualquer circunstância, de qualquer Dimensão, de

qualquer experiência, de qualquer estado, de qualquer dificuldade, assim como de qualquer facilidade.
A imutabilidade da consciência, a imutabilidade do estágio extremo de expansão da consciência

(correspondendo ao que havia sido nomeada Comunhão, Fusão, Dissolução e Deslocalização da própria
consciência) permite-lhes, através da experimentação dos estados preliminares, aproximar-se, sempre mais,

desse centro do Centro.

***

Dessa maneira, então, ao invés de praguejar ou de reagir a uma manifestação mórbida, a uma manifestação
difícil (em qualquer plano que seja), se vocês aceitarem olhar para isso, não na passividade, mas naquele que
observa além do olhar, além das ideias, além dos pensamentos, o que se desenrola na sua própria vida, vocês
serão, naquele momento, surpreendidos pela irrupção da Luz Vibral nos aspectos da sua consciência, deste

corpo, como dos envelopes sutis, que lhes eram desconhecidos até agora.
Deste modo, viver o Desconhecido é estabelecer-se além de toda consciência, além de toda manifestação e

além de toda Dimensão, assim como de toda Origem estelar.
A única Paz duradoura, nomeada Shantinilaya, apenas pode ser encontrada aqui e em parte alguma dos

outros lugares.
E é vivendo isso que vocês percebem o que eu nomearia, do ponto de vista do Absoluto, o absurdo e a

inutilidade da encarnação, como de qualquer conceito evolutivo, como de qualquer conceito de Deus, exterior
ou Interior.

Não haverá mais nada a projetar.



Não haverá qualquer objetivo, qualquer caminho a percorrer, qualquer distância: tudo irá se tornar imanente,
atemporal e não localizado.

Aí se encontra a essência, real, e a manifestação, além da manifestação, de algo que não tem que aparecer,
em parte alguma, nem em uma Dimensão, nem em um tempo, nem em um espaço, nem em uma forma, como

em outra forma.
Conforme foi explicado, dito, repetido (e talvez, para alguns de vocês, sentido): não existe qualquer diferença

entre o que eu Sou e o que vocês São.
Não há sequer a entidade chamada IRMÃO K, assim como não há a entidade chamada pelo seu nome e pelo

seu sobrenome ou, ainda, pelo seu nome de alma ou, ainda, pelo seu nome de Eternidade.
Viver isso põe fim, definitivamente, a toda Ilusão.

***

Entretanto, conforme vocês vivem-no hoje (para aqueles que Alcançaram isso), vocês estão presentes em
meio a uma forma.

Mas nada desta forma, assim como nada deste mundo, nunca mais poderá (naquele momento e somente
naquele momento) interromper, alterar ou falsificar o que vocês descobriram, ou seja, o que vocês São, além

de todo ser.
Dessa maneira, o movimento aparente contribui para a imobilidade.

Os deslocamentos aparentes contribuem para a ausência de deslocamento.
O que vocês não puderem apreender, na lógica humana, virá de uma lógica transcendental, ligada à própria

vivência, além da expressão da consciência e da percepção da consciência.
Não há, no sentido humano, garantia possível referente a este estado, do qual nada pode ser dito já que não é

um estado e que compreende a totalidade dos estados, transcendendo vocês.
Mas, simplesmente, a certeza absoluta onde não existe mais o menor lugar para a mínima dúvida, a mínima
interrogação, referente ao que vocês São, ao que vocês se tornam, porque nada mais há para existir, nada

mais há para se tornar senão o que vocês São, na Eternidade.

***

Um processo de aquiescência, vivenciado conscientemente (não dependendo de qualquer protocolo, de
qualquer circunstância anterior), irá permitir-lhes viver, pela Paz interior no seu estágio mais adiantado, esta

Beatitude própria de todos os seres que os antecederam sobre esta Terra e que manifestaram,
independentemente da sua corrente de origem, este estado de Plenitude, este estado de Absoluto, este

estado de Beatitude que não depende de qualquer circunstância, Interior como exterior.
Vocês são prometidos a isso.

A reminiscência disso, pela vivência disso, procede diretamente da expansão da Terra e do Sol.
Expansão que está em curso: ela está em curso em vocês, ela está em curso no exterior.

O movimento é a característica do Elemento Ar.
Esse movimento do Ar é diretamente impulsionado (como vocês sabem), há pouco tempo, pelo Arcanjo

URIEL, que é o Arcanjo da Última Hora, da Última Passagem, da Reversão e o Anjo da Presença.
A ação de URIEL pode ser definida, à primeira vista, como uma ação de um Arcanjo exterior a vocês, vindo ao
seu encontro em meio ao Canal Mariano ou, diretamente, pela Porta Estreita ou, ainda, pela Porta posterior do

Coração (ndr: Porta KI-RIS-TI das costas).
De qualquer modo, a um dado momento deste Encontro e desta alquimia, vocês irão apreender que vocês são,

também (assim como URIEL disse a vocês), vocês mesmos, tudo isso.
A ausência de distância, a ausência de movimento, a ausência de deslocamento, a ausência de expressão e de

manifestação, expressam-se, exclusivamente, por Shantinilaya.
A Onda da Vida, que era Êxtase, torna-se Beatitude.

O Fogo do Coração torna-se Presença Última a si mesmo, o momento em que o Si se contempla em seus
últimos sobressaltos e em suas últimas interrogações em relação ao Absoluto.

A invalidação das interrogações (e a cessação das interrogações) não pode ser obtida por você, assim como
pelo seu mental, já que o próprio princípio do seu corpo, como desse mental (eu os lembro disso), está

fundamentado na ação / reação em meio a uma mesma Ilusão.

***

Deste modo, então, a testemunha direta do que vocês São não é a expansão da Terra através das datas e da
ação dos Elementos (mesmo se isso for real em vocês), mas, simplesmente, a qualidade para estabelecer-se

na imobilidade de Shantinilaya.
Esta imobilidade não tem que ser tomada no sentido literal (ela pode sê-lo, em alguns casos), mas, na maioria

das vezes, ela se refere, diretamente, aos movimentos em meio aos envelopes sutis, correspondendo, aí
também, ao nível do Éter, como do corpo astral, como do corpo mental ou, ainda, do corpo causal.

Assim, presente em meio a uma forma, e deste modo, vocês irão pôr fim, instantaneamente, às ilusões que



são nomeadas evolução, mestre, Deus, karma ou outra coisa.
Vocês irão descobrir a Verdade nua e esta Verdade nua decorre das palavras porque ela se basta a ela

mesma.
Esta Verdade nua, esta Verdade absoluta, vem se opor às verdades relativas do sentido de uma existência.

Em meio a esta Verdade absoluta há muito mais do que a Alegria: há esta Beatitude, esta Paz a nada
comparável, que não depende de qualquer circunstância exterior, bem como de qualquer circunstância Interior.

Vocês irão notar, então, que independentemente das Vibrações percebidas, independentemente da sua
presença, independentemente da sua ausência, independentemente do seu humor, independentemente do

que vocês têm que fazer no que a vida pede a vocês, sobre esta Terra (pelos seus compromissos, pelas suas
profissões, pelas suas relações sociais), em quaisquer setores, vocês irão notar que, naquele momento, vocês

permanecem na mesma Paz.
E indo ao extremo, eu poderia até dizer que vocês poderiam ficar com raiva, sem, no entanto, sentir a raiva e

não ser afetado pelas manifestações referentes ao efêmero deste corpo, assim como do Si.
Vocês estão definitivamente, naquele momento, fora de todo efêmero, bem como fora do Si.

Isso não é algo que vocês podem contemplar, isso não é algo (como foi dito) que vocês podem experimentar
e voltar à situação anterior.

Essa Passagem, de algum modo, é uma Passagem sem retorno.
É uma Liberdade que nada tem a ver com o que lhes foi proposto em meio a este mundo, quaisquer que sejam

os seus meios (que isso seja os meios ditos financeiros, materiais, afetivos ou, até mesmo, os meios ditos
espirituais) associados à aquisição de alguns poderes como, por exemplo, a intuição, o carisma, a compaixão

ou os poderes da alma, de maneira mais geral.

***
Dessa maneira, este período é extremamente propício (e irá se tornar cada vez mais propício a partir da
abertura do último mês deste ano), permitindo-lhes perceber o que, até agora, por uma razão que lhes é

própria, que lhes é particular, não pôde ser percebido.
Vocês não têm que se preocupar com qualquer Realização, vocês têm apenas que levar a sua vida na

Humildade e na maior Simplicidade, e vocês irão ver, por vocês mesmos, que a ação da Luz, muito mais do
que a sua Inteligência, por si só, virá varrer o que deve ser varrido, no Interior de vocês como no exterior de

vocês, no conjunto dos setores da sua vida.
Enquanto vocês se colocarem a questão para saber se vocês devem meditar, devem se Alinhar, ou lidar com

as suas obrigações, isso significa que vocês ainda estão em movimento.
A partir do momento em que vocês se aproximarem do centro do Centro, de diferentes maneiras (e eu deixarei,

para isso, a Estrela NO EYES se expressar, em sua maneira particular, com relação a esta aproximação do
centro do Centro), vocês irão constatar, por vocês mesmos, que, independentemente do que lhes chegar, sem
qualquer exceção, como do que chegar a este mundo no qual vocês estão situados, vocês não serão afetados

de forma alguma.
Do mesmo modo que SNOW lhes disse que os Elementos e os Cavaleiros não poderiam alterar nada do que

vocês São, é exatamente o mesmo em relação ao Fogo do Absoluto, ao Fogo do Amor que se verte, já,
atualmente, sobre esta Terra e que remonta às profundezas da Terra (ndr: intervenção de SNOW de 1º de

setembro de 2012 (5)).

***

Resta a vocês, a vocês também, de algum modo, efetuar esta junção Interior – exterior, em cima – embaixo,
quaisquer que sejam o nome e as denominações que vocês formularem em relação a isso.

Quer vocês falem de consciência limitada, como de consciência ilimitada, como da a-consciência, o resultado
será estritamente o mesmo.

A partir do momento em que vocês aceitarem observar, olhar, agir e não estar implicado na mínima lógica,
habitual e formal, da vida, isso irá fortalecer o que vocês São, na Eternidade, em detrimento, é claro, do que

vocês são em meio ao efêmero.
Dito de outro modo: o estado de borboleta irá se tornar cada vez mais aparente.

E é desta maneira que a maioria de vocês que seguiram, o que eu denominaria, talvez, um caminho espiritual,
um caminho energético ou um caminho da consciência, irá chegar a superar e a transcender as ilusões e os

limites que ainda são os de vocês, aí onde vocês estão, atualmente.
Quanto a todos aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs encarnados que estão estabelecidos no Absoluto: viver a

Paz, viver a Morada da Paz Suprema, é uma evidência cada vez mais aconchegante para viver.
Isso se manifesta por uma equanimidade da consciência, por uma equanimidade das emoções, pelo

desaparecimento da preeminência do mental, pela capacidade cada vez maior para ser o que a personalidade
poderia definir com sendo o nada, como sendo o vazio absoluto, pela ausência de movimento e pela ausência

de consciência.
É aí que vocês estarão mais Presentes a vocês mesmos, à sua própria Eternidade.

***



O que se desenrola e se desenha (através dos sinais visíveis, em vocês, como sobre a Terra, como no
conjunto do sistema solar) não poderá mais ser ocultado por muito tempo, tanto para a sua consciência como

para a consciência coletiva, no nível dos diferentes sistemas de confinamento podendo ainda resistir à ação da
Luz.

A amplificação dos movimentos, que eles sejam dos Elementos sob a ação do Ar, que isso seja a
manifestação do Fogo, como da Água: isso irá resultar exatamente na mesma coisa no Interior de vocês.

O que a personalidade poderia chamar de sismo, de destruição, é claro, o que vocês São, chama de Retorno.
Esse Retorno não é, em caso algum, um desaparecimento da vida (como nós sempre dissemos), mas, muito

mais, o Nascimento na Verdadeira Vida, na Vida Eterna, na Vida do que todos nós Somos: Amor, Luz,
Eternidade e Beleza.

Lembrem-se de que o melhor terreno (e a melhor terra) da sua própria experiência está no campo da sua
consciência.

E é através desse campo da consciência (qualquer que seja a expressão) que vocês poderão, por meio dos
diferentes movimentos, aproximar-se, sempre mais, do centro do Centro.

Independentemente da facilidade (ou da dificuldade), lembrem-se de que a sensação de facilidade (como de
dificuldade) apenas virá, sempre, da expressão pessoal da consciência, em meio aos seus próprios limites.

***

Se vocês chegarem a transcender isso (e o melhor modo de ali chegar é, efetivamente, manter-se Tranquilo),
haverá uma espécie de sideração das emoções, do mental, dos envelopes mais sutis (como o causal), como
uma sideração do corpo físico ou, ainda, uma sideração do corpo etéreo, sob a ação do Fogo do Éter, que irá
deixar-se viver (de maneira cada vez mais ampla, eu diria, também, cada vez mais segura) a Realidade do que

vocês São.
Naquele momento, vocês não serão mais dependentes de qualquer circunstância exterior, nem de um estado

Interior da sua consciência.
Vocês estarão estabelecidos no centro do Centro, no Absoluto, com uma forma.

Qualquer que seja esta forma (esta ou uma próxima forma), isso não fará, para vocês, qualquer diferença.
Haverá uma Transcendência do conjunto das memórias.

Haverá um esvaecimento do conjunto do que é efêmero, sem qualquer dificuldade, sem qualquer
arrependimento, sem qualquer dificuldade de soltar ou de Abandonar o Si.

Naqueles momentos, beneficiem-se então dos Apelos: o Apelo da Luz, cada vez mais insistente, cada vez
mais violento, cada vez mais intenso, mas, ao mesmo tempo, pleno cada vez mais de Amor e de certeza

da Luz, porque vivenciado enquanto Luz.
Isso apenas completa o que eu tinha que acrescentar com relação ao conjunto das minhas últimas

intervenções.

***

Irmãos e Irmãs, presentes aqui e em outros lugares, então, é no Silêncio e na Paz que eu vou terminar a minha
intervenção, unindo-nos todos, em meio à proximidade, para vocês, a mais imediata, deste coração do

Coração, ou do centro do Centro, no aposento mais íntimo do Coração.
Então, se vocês assim quiserem, é para fechar os olhos e se instalar em uma respiração tranquila, sem buscar

direcioná-la a alguma parte em meio a este corpo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

IRMÃO K saúda vocês.
E eu lhes digo: até uma próxima vez.

Até logo.

************ 

NDR: 

Triangulo do Fogo Chakra do Coração
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Áudio da Mensagem em Francês
Link para download: clique aqui

Eu sou NO EYES.
Que o Sopro do Grande Espírito nos acompanhe.

O que eu vou tentar exprimir, entre vocês, eu lhes peço para não ver ali simplesmente as palavras que eu vou
tentar empregar, mas, muito mais, para aproximar-se, de algum modo, da vivência.

O que eu vou dizer pode representar uma sequência do que lhes disse a minha Irmã MA ANANDA, faz algum
tempo (ndr: intervenção de MA ANANDA MOYI de 10 de novembro de 2012 (1)).

Isso implica no que foram denominadas (e isso ali se junta) as diferentes “visões”: a visão do olho (o que eu
não tinha), a visão etérea (muito superior à visão nomeada astral) e, sobretudo, a Visão do Coração.

***

Esta Visão do Coração não depende de um órgão sensorial.
Esta Visão do Coração não está absolutamente ligada, de uma maneira ou de outra, à clarividência, porque o

que é visto não é sob forma de cores, de identidades, de circunstâncias.
É uma visão que ocorre sem o que denominamos, comumente, “ver”.

Esta visão não é uma emanação da consciência através de um sentido, mesmo sutil.
Esta visão do Coração os leva a viver que tudo o que lhes parecia, antes que ela estivesse presente, como

exterior a vocês, desta vez, torna-se Interior a vocês.
É nesta Visão do Coração, propriamente falando, em sua manifestação, que pode encontrar-se a ressonância e

a ligação com o que os Arcanjos lhes nomearam como Infinita Presença ou Última Presença.
Ver com o Coração não é ter Coração ou manifestar o Coração.

Ver com o Coração necessita, de algum modo, de um esquecimento de si, de um esquecimento da nossa
vida, a fim de estar a serviço, totalmente, do que não nos implica, em meio à personalidade, e que propicia ver

além das aparências, além do órgão sensorial e, sobretudo, além de qualquer visualização ou de qualquer
representação.

Ver com o Coração é aproximar-se do coração do Coração.
Isso não é ainda viver o coração do Coração, mas é viver os movimentos, as flutuações.

É aproximar-se do que não é conhecido e que alcança o mistério do Grande Espírito.
É o que alcança a possibilidade de viver uma Comunhão com os Elementos e de viver, também, esta mesma

ação dos Elementos, na sua dissolução no Interior do Éter.

***

Ver com o Coração é, de algum modo, a cessação (ou o início da cessação) de um mecanismo de preensão
da consciência, situando um objeto, ou uma consciência como exterior a si ou como Interior a si.

Ver com o Coração necessita de desaparecer si mesmo, de não mais procurar ver (nem com os olhos, nem
com o 3º olho, nem o Éter), mas, sim, de superar o que é percebido.

NO EYES - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Porque, quando vocês superam e vocês transcendem tudo o que é percebido, então vocês descobrem que
vocês podem ver sem os olhos, ver sem órgão e ver outra coisa do que o que é conhecido.

Esse Ver não se importa com representações coloridas ou com a identificação do que quer que seja.
Esse Ver, esse Ver do Coração, é um mecanismo íntimo que é realmente o fato de fazer desaparecer todas as
limitações e todo sentido de uma consciência diferente da Grande Consciência do Grande Espírito e, em última

análise, logo a seguir, do Grande Todo, que vocês nomeiam Absoluto ou Parabrahman.
Vocês não podem ver com os olhos e ver com o Coração.

Vocês não podem permanecer na visão etérea e ver com o Coração, mesmo que isso possa parecer como
uma sequência lógica.

Ver com o Coração é, então, ver com a Verdade, ver além do olho, ver além do que distancia e separa.
É deixar-se atravessar, deixar vir a si, não mais exprimir no exterior de si qualquer visão.

Esse Ver não é somente um sentir, como vocês poderiam ter tendência de crer ou de imaginar.
Esse Ver, nada tem a ver com a visão, porque o que é visto será, de uma maneira ou de outra (que isso seja a

visão dos olhos, a visão etérea ou a clarividência), sempre dependente de separações das diferentes
consciências, das diferentes formas, de diferentes cores.

Ver com o Coração é, portanto, ver além das cores, além das formas.
É, em alguma parte, alcançar, já, o Grande Espírito.

Esse Ver está efetivamente associado a um estado da consciência.
O estado da consciência que se dirige para a sua resolução: esta resolução que é um desaparecimento de

todo sentido de ser uma identidade, de ser uma forma, de estar aqui ou de estar em outros lugares.
Eu diria que Ver com o Coração é Estar por toda parte ao mesmo tempo e ver, de algum modo, com qualquer

olho, mas não ser dependente deste olho.

***

Ver com o Coração é sentir a ressonância que ocorre na própria consciência, quando ela se torna
Transparente, totalmente.

Ver com o Coração é não mais ter limites (da consciência como do corpo), é nada parar, nada açambarcar,
nada projetar, nada solicitar.

Ver com o Coração é, como eu disse, desaparecer: desaparecer no próprio sentido de ser um ser, ou de ser
um Si.

E quando vocês desaparecem, totalmente, da aparência, de todo sentido e de toda consciência, então a Visão
do Coração pode se completar.

Esta Visão do Coração não é uma visão que separa, que discrimina, que julga.
Ela se contenta em estar na neutralidade a mais total, que nada projeta, que nada pensa, que nada imagina e

que, sobretudo, não está em uma reação.
Ver com o Coração é o momento em que pode ser vivida, na própria consciência, essa sensação de

Basculamento, de Reversão, onde vocês perdem todas as referências habituais e usuais da sua vida, que isso
seja a localização em partes do seu corpo, que isso seja a percepção de um corpo ou de um ambiente.

É o momento em que não há mais necessidade de ver.
Ver com o Coração é uma impressão e esta impressão não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de

visão, e não se refere, de nenhum modo, ao que é chamado de clarividência.
Ver com o Coração é ver tanto os detalhes, como a essência desses detalhes.

***

Para Ver com o Coração é preciso nada querer, nada desejar, nada pedir: simplesmente estar aí, na Paz,
deixar ser vivido o que se vive, sem nada buscar.

Naquele momento, vocês se apercebem de que vocês veem, efetivamente, muito além do sentido comum da
visão, muito além, até mesmo, do sentido espiritual do que é denominado visão, porque vocês veem o conjunto

do cenário, o conjunto do que está passando.
Porque vocês veem que tudo isso atua, não no exterior, mas em vocês, realmente, concretamente, fisicamente.

Ver com o Coração é não mais ser dependente de uma forma, de qualquer outra coisa senão desta
Transparência.

A Transparência propicia a Visão, a Visão do Coração, aquela que é uma impressão direta, que não manifesta
um julgamento e ainda menos uma discriminação, mas, sim, que lhes mostra o estado real do que é, não

olhado, mas do que está através de nós.
Foi assim que durante a minha passagem sobre a Terra, eu pude dar muitos elementos referentes ao Novo

Mundo.

***



***

O que vocês devem compreender é que esta Visão do Coração apenas ocorre, efetiva e concretamente,
quando vocês aceitam que tudo o que vocês veem com os olhos, como com a clarividência, como com a visão

etérea, apenas tem um tempo.
Ver com o Coração é ver fora do tempo, é ver fora da aparência, fora das cores, fora das formas.

É uma impressão.
Esta impressão não está submetida ao filtro da personalidade, não está submetida ao filtro do que lhes é

conhecido, mas se impõe sozinha, pela possibilidade que vocês têm de se manter nesta atitude de
passividade, de Transparência e de Humildade.

O interesse, se houver algum, da Visão com o Coração, não é levar uma solução (mesmo se isso for possível)
a alguma coisa, daí onde vocês estão, mas lhes mostra a Verdade e esta Verdade é uma grande Alegria.

***

E Ver com o Coração é o momento, de algum modo, em que vocês se aproximam bastante do centro do
Centro.

É o momento em que vocês se dirigem, pela Passagem da Porta Estreita, para a sua própria Ressurreição.
É o momento em que o peito sente o Sopro do Grande Espírito, como um estremecimento, como uma

Vibração intensa.
E é o momento em que até esta intensidade parece desaparecer, para fazer aparecer a Verdade para vocês.
Esta Verdade é uma grande Alegria, ela não tem necessidade de ser expressa em palavras e ela é, aliás, na
maioria das vezes, incomunicável por palavras (a visão etérea permite isso, mas não a Visão do Coração).

A Visão do Coração alcança o que é denominado, nas diversas tradições, Câmara íntima do Coração (mais
próxima do Centro) e que é, de fato, a associação de dois pontos específicos da consciência, transfigurados e
determinados, que são o chakra do Coração e o que é chamado de timo, ou que vocês chamam de Ponto ER

do peito (9º Corpo) (ndr: ver os esquemas abaixo).
É o local de onde se irradia o que vocês São, e é o local onde é percebido o que vocês São, na Infinita

Presença, e que é, de algum modo, o Último limite, a Última Passagem do efêmero à Eternidade.

***

Ver com o Coração deixa-se ver a Eternidade, deixa-se ver, como eu disse, além de toda aparência e de toda
forma, como de toda cor.

E ver assim, acalma, preenche-os de Paz, de gratidão, de bem-estar.
É o momento em que pode se revelar (e que se revela, aliás, cada vez mais) a Infinita Presença que assinala,

pela própria ação da Transparência que se estabelece, a não mais resistir, não mais se opor, não mais ver
outra coisa do que o que subtende os Mundos, as manifestações.

É compreender, enfim, realmente, e viver, realmente, a Unidade, onde o outro não lhes parece mais como algo
exterior a vocês, mas, sim, presente, realmente, em vocês.

 E retomando uma frase que eu gosto muito (pronunciada, no ocidente e no oriente, pelo CRISTO), esta frase
que é simplesmente “tornar-se de novo como uma criança para renascer”, mas também dizer que “o essencial

é invisível aos olhos” jamais será acessível aos sentidos, nem mesmo a uma consciência que vocês
denominariam expandida.

Ver com o Coração é fazer cessar qualquer sentido, é aceitar desaparecer de toda ilusão, desaparecer de todo
efêmero, para apenas manter algo muito mais amplo, muito mais vivo e, sobretudo, não dependendo de

qualquer sentido e de qualquer filtro.
Ver com o Coração é ver a evidência, é ver a Unidade, realmente, vivê-la, pela Transparência da sua carne.

***

Ver com o Coração é ver que nada do que é exterior pode existir se vocês não tiverem imaginado, recriado ou
projetado isso.

Ver com o Coração participa da Liberação e da Liberdade, porque nesse Ver, justamente, não há
discriminação, não há separação, não há projeção da consciência, nem recebimento de uma outra consciência.

Ver com o Coração é chegar mais perto deste indizível, é sentir a Porta Estreita que se entreabre.
É também pôr fim, definitivamente, ao fato de ser subjugado pela Atração e pela Visão, porque todos nós
sabemos que, sobre este mundo, a beleza do Sol, a beleza das árvores, a beleza de um Irmão ou de uma

Irmã, é retransmitida pelos sentidos, pelo conjunto dos sentidos.
A Visão do Coração não se importa com esses sentidos.



Ela vai além mesmo da sensação de ver as coisas conectadas à sua Unidade.
Ver com o Coração é, realmente, o momento em que vocês não mais existem, em que vocês desaparecem,
totalmente, em que vocês não tem mais o senso de ser alguma pessoa (nem vocês, nem aquele que é visto),

mas de que vocês são, indiscutivelmente, ao mesmo tempo os dois, sem ser um dos dois ou a soma dos dois.

***

É sentir esse estremecimento e esse Fogo no peito, e é desaparecer, por si só, nesta Visão do Coração.
É o momento em que não há mais necessidade de representação.

É o momento em que não há mais necessidade de se nutrir pelos sentidos, mas, muito mais, de se nutrir desta
Infinita Presença que é, eu os lembro, um momento de grande Alegria e de Fluidez, mesmo se isso não for

ainda o Absoluto, mesmo se (como tão bem lhes abordaram vários Anciãos) isso for inacessível aos sentidos,
inacessível à percepção.

É justamente a cessação de tudo isso que permite ver claramente com o Coração.
Vocês não estão sem ignorar que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs que não têm a visão (que isso seja por
ocasião do nascimento ou mais tarde, independentemente da causa) desenvolvem, muito facilmente, outros

sentidos que podem compensar a falta desse sentido.
E bem, a Visão do Coração é o desaparecimento de todos os sentidos.

E o que vem compensar esta parada de todos os sentidos é, justamente, o que os aproxima, mais, do coração
do Coração, ou do centro do Centro, ou, se vocês preferirem, o que os faz atravessar esta Porta Estreita.

***

Ver com o Coração não é comparável a qualquer outra visão.
Porque esta Visão é uma Visão Íntima, deixando-se ver, de algum modo, não somente os fios que animam as

consciências e as circunstâncias, isso não é ver, não mais somente, a mão que move os fios, mas é ver através
de tudo isso.

Isso é uma impressão, e não somente um sentido: uma impressão que não dá lugar a qualquer dúvida, que não
dá lugar a qualquer interrogação, a qualquer interpretação.

E, dessa maneira, a Visão do Coração leva-os a ver a Verdade.
E isso não pode aparecer enquanto os sentidos estiverem em ação.

Vocês conhecem, é claro, tudo isso, através do que vocês nomeiam “a meditação”.
O fim da experiência dos sentidos, quaisquer que sejam, não os privam de nada, muito pelo contrário.

E vocês sabem, para aqueles de vocês que vivem isso, que são os momentos em que desaparece o conjunto
das percepções ligadas aos sentidos, ligadas à consciência, ligadas à própria Vibração (onde ela estiver), que

realiza esta aproximação (se eu puder dizê-lo desta maneira) do Absoluto.
O grande problema da consciência é que ela é dependente, justamente, das percepções.

Esta percepção apenas pode existir se o que é olhado for concebido como exterior e, portanto, como distinto.
Enquanto que a Visão do Coração se estabelece quando não há mais, justamente, distinção, divisão ou

separação, em si, como no exterior de si.

***

Ver com o Coração, vocês podem também interpretá-lo (ou imaginá-lo) como um conhecimento que eu
nomearia direto, ou seja, que não foi elaborado (por ideias, por pensamentos, mas que se instala sozinho (sem

incitar, de modo algum, qualquer confusão, qualquer discussão, qualquer possibilidade de erro).
Ver com o Coração é aceitar não mais ver, não mais sentir, não mais experimentar, não mais ter sensação, até

mesmo, de uma existência, em um corpo, em uma forma, ou seja no que for.
Se vocês chegarem a se aproximar, eu diria, da periferia desse coração do Coração, então, vocês irão

desaparecer, realmente.
 O que desaparece é tudo: a totalidade do que é efêmero, ligado aos sentidos, ligado, tanto ao bulício que

passa, como a uma visão que passa, ou a qualquer outra sensação.

***

E é neste estado, nesta neutralidade, que vocês são reabsorvidos no que pode se denominar,
indiferentemente: o Grande Espírito Original, o Absoluto, a a-consciência, de onde tudo chega, para onde tudo

volta (porque ele nunca partiu).
O que se desloca, de algum modo, é o tempo, não são vocês.



Mas sobre este mundo, todos nós nos habituamos ao momento, que isso seja o nascer do Sol e o pôr do Sol,
como o fato de ter o estômago vazio, ou ainda, a falta de sono.

O momento vem nos lembrar (a exigência, até mesmo, desse momento, em relação aos ciclos, aos hábitos)
das próprias percepções.

Percepções que nos confinam em uma lógica, e das quais vocês não podem se extrair, enquanto vocês
olharem para isso.

A Visão do Coração deixa-se ver o que é invisível, para os olhos como para o Éter.
A Visão do Coração faz desaparecer o conjunto dos sentidos, o conjunto das percepções, estabelecendo-os
nesta Transparência, onde mais nada, em vocês, pode parar o que quer que seja, nem mesmo definir o que

quer que seja.
E, no entanto (apesar desta ausência de definição), nesta Visão do Coração, tudo está perfeitamente no seu

lugar, tudo está perfeitamente localizado.
Mas, para isso, vocês precisam sair, vocês, do seu lugar e da sua localização.
Isso apenas pode ocorrer neste estado que antecede o fim de todo estado.

***

Ver com o Coração os aproxima da Paz Suprema, nos momentos de grande Paz, mas, também, de oscilações
ou de movimentos que podem, às vezes, desestabilizar (ou seja, o momento em que vocês saem desta grande

Paz para encontrar-se nos limites habituais dos sentidos e da percepção da sua vida).
Ver com o Coração é não mais viver a sua vida, nem mesmo estar na vida, mas, muito mais, ser a Vida, na sua

globalidade, não limitada por uma Dimensão, não limitada por uma forma ou por qualquer consciência.

***

Ver com o Coração é deixar-se atravessar, deixar-se impregnar, não mais com um órgão sensorial, tampouco,
até mesmo, com um chakra (que responderia sim ou não às suas perguntas), mas isso é uma evidência,

porque não há mais perguntas: vocês nada têm a perguntar e, no entanto, o que é essencial é-lhes conhecido e
reconhecido: o que dá esta Paz, como nenhuma outra.

Os sentidos, quaisquer que sejam, são fonte de vitalidade, são fonte de compreensão da vida, sobre este
mundo, mas não d’A Vida, com L maiúsculo e com V maiúsculo.

***

Ver com o Coração é aceitar ser Transparente a fim de não interferir, si mesmo, com o que é visto, com o
Coração, no Interior de si.

Ver em si é não mais depender dos sentidos, é não mais depender de qualquer filtro.
Vocês sabem que o olho humano não vê o que vê o olho da mosca, ou o olho do cavalo, porque cada olho é

adaptado a uma configuração, a uma expressão da consciência.
O olho jamais irá lhes dizer a Verdade.

Ele apenas dirá a verdade do que for interessante para ele.
É o mesmo para a clarividência.

A expressão da Visão do Coração poderia ser denominada: conhecimento direto.
Isso não é, certamente, simplesmente uma intuição, nem mesmo uma percepção extrassensorial, mas é uma

impressão e uma impregnação que supera amplamente o contexto dos sentidos ou o contexto de
funcionamento da própria consciência.

É nesse sentido que acolher, em si, a Luz e a Verdade (que nós nomeemos Grande Espírito ou CRISTO, nada
muda), permite iluminar.

Mas esta iluminação não é suficiente.
Esta iluminação vai conduzi-los à Transparência que é a melhor maneira de deixar passar a Luz, sem

interrompê-la, sem desviá-la, sem modificá-la.
É aí que ocorre a Visão do Coração.

Aquela que nada julga do que é visto em si.
Aquela que nada condena, nem nada lisonjeia.

É, portanto, uma visão neutra porque não implica em qualquer ação, nem em qualquer reação, da própria
pessoa.

***



Ver com o Coração os aproxima do centro do Centro, da Transparência, da Humildade, da Infância, e os coloca
no que eu nomearia: o estado de meditação perfeito.

É o momento, como expressou, em duas ocasiões, a minha Irmã SNOW (ndr: intervenções de SNOW de 1º e
de 17 de novembro de 2012 (2)), em que vocês sentem a ação dos Elementos.

Vocês diferenciam, primeiro, os Elementos, pelo seu conteúdo e pelas suas próprias percepções: o Fogo não
é o Ar.

A Água não é o Ar, tampouco.
E vocês sabem que a um dado momento, esses Elementos se conjugam, casam-se entre eles, permitindo

ativar, totalmente, as estruturas.
Essas estruturas foram definidas como o Quinto Elemento, ou Éter, ou o ER da cabeça, como o ER do peito.

E é precisamente nesse nível que se vive a Fusão dos Elementos.
E esta Fusão dos Elementos cria a Transparência.

Ou seja, quando um Elemento não está mais isolado, mas entra em ressonância (em vocês, como por toda
parte, com os outros), cria-se a Realidade do Éter do Fogo.

Este Éter do Fogo (que é o Ponto ER) deixa-se ver o que está além da visão, deixa-se ver: o Coração.
E, no Coração (e isso não é uma metáfora): Tudo ali está.

Nada mais pode existir em outros lugares senão no Coração.
E esse Coração, ele está no seu peito, que isso seja na sua contraparte física, com na parte mais elevada, em

Vibração, como no que está além, até mesmo, de qualquer Vibração.
Oscilar em torno desse Centro é o que os aproxima (mesmo se a amplitude do movimento lhes parecer

demasiadamente importante) do coração do Coração e, portanto, da Visão do Coração.
A Fusão dos Elementos que acontece sobre a Terra, o Despertar da Terra, o tam-tam da Terra e do Céu, o

tam-tam do Espírito, em vocês (no nível do Ar e, então, do Cordão Celeste que vocês nomeiam: o Canal
Mariano), tudo isso participa da mesma dinâmica, visando simplesmente fazê-los desaparecer, torná-los

Transparentes.
 É nesta Transparência que se desenrola, no coração do Coração, a totalidade do que os seus sentidos podem

deixar-se ver, crer, sentir.

***

Ver com o Coração é, então, o momento em que vocês aceitam, realmente, não mais ver, nem a sua vida, nem
a vida do outro: há apenas a Luz.

E, no entanto, nesta Luz, há este conhecimento direto que não é uma intuição, que é muito mais do que isso.
Porque a intuição pode estar sujeita à interpretação, e ao julgamento, à coloração pessoal.

Enquanto que a Visão do Coração lhes dá acesso à Transparência de tudo o que era opaco anteriormente,
mas não como algo que seria exterior, mas que se desenrola, na totalidade, em vocês.

O Elemento Ar é, naturalmente, onipresente, nesse nível.
É nesse sentido, também, que o Arcanjo URIEL intervém, agora, depois de METATRON, depois da abertura
da Porta Posterior (o que vocês nomeiam KI-RIS-TI, aí onde estão as Asas Etéreas), deixando-se viver esta

Transparência, este Abandono do Si, e esta Liberdade e esta Maturidade.

***

Observem bem os momentos em que, em vocês, desaparecem as percepções dos sentidos, assim como as
percepções Vibratórias, que podem se expressar por uma sensação de desestabilização.

Porque, de imediato, é claro, vocês irão se dizer: “o que eu fiz para baixar a minha Vibração?”.
Qual é a circunstância que permite o que vocês tomam, em um primeiro momento, por um abaixamento da

consciência, se isso não é, na realidade, apenas o seu desaparecimento, puro e simples?
Eu os convido, não para exercer uma vigilância a cada instante, mas para se lembrar de que nos momentos em
que lhes parecer oscilar, nos momentos em que lhes parecer ver desaparecer uma percepção Vibral, naquele

momento, lembrem-se de que vocês jamais estiveram tão próximos da Visão do Coração e, portanto, do centro
do Centro.

Há, apenas (de maneira figurada), que dar um passinho a mais, para encontrar a Imobilidade e a Transparência
Total.

Aceitem se entregar ao Grande Espírito, e o Grande Espírito irá fazê-los ver (além dos limites de qualquer
visão), na Visão do Coração, pela impressão e pela impregnação, todos os Universos, todos os Mundos, todas

as consciências.
Naquele momento, vocês saberão realmente (porque vocês irão vivê-lo, realmente) o que é a Liberdade.

Ela está aí, e ela não está em nenhuma parte em outros lugares.



***

No coração do Coração há a Paz, há a Tranquilidade, há o desaparecimento de tudo o que é resistência, de
toda pessoa: é a Última Presença, aquela que pode lhes parecer culminar em uma ausência, mas que não é,

nem uma ausência, nem uma presença, mas que é a única Verdade.
As circunstâncias deste mundo, atualmente, onde sopram o Grande Espírito e os Elementos, é um período

capital para dar esse último passo.
Porque aí se encontra, eu diria, a verdadeira metamorfose.

Naturalmente, o que eu digo, além das minhas palavras, é principalmente para tentar impregná-los (além
mesmo das definições das minhas palavras) do que pode ser, se vocês não estiverem vivendo isso, a Última

Presença, a Porta específica para o Absoluto.
E, conforme lhes disseram vários Anciãos, várias Estrelas: o Absoluto já está aí.

Foram vocês, simplesmente, que se afastaram.
Independentemente das razões, elas não têm importância.

Porque, hoje, essas razões não se mantêm mais, porque o Grande Espírito já bateu à sua porta, atrás das
costas, no topo da cabeça, nas Portas do peito e, agora, no coração do Coração.

Nada mais há a fazer senão abrir.
E para esta abertura não há melhor palavra do que a Transparência: nada parar, nada reter, simplesmente

deixar-se atravessar.
Deixar-se atravessar é viver a não-separação, é viver a Fusão com o Grande Espírito, é descobrir o sentido de

“Ser Amor”, além de toda consideração humana e, até mesmo fraternal.
É descobrir, ao mesmo tempo, o que é, simultaneamente, a essência e a própria substância da Vida.

***

Ver com o Coração é Estar Livre de todos os condicionamentos, de todas as opacidades e, também, de todos
os sofrimentos e de todas as memórias que puderam existir, neste mundo.

É participar, plenamente, da Vida, e não somente da sua vida.

***

Eis, então, algumas palavras que eu pude encontrar, podendo desencadear, em vocês, a superação do que
pode ser visto, habitualmente, e percebido, habitualmente.

Eu apenas posso lhes desejar a mais perfeita das Transparências, aí onde está o coração do Coração e a
Visão do Coração.

Essa irradiação, do Ser e do não-Ser, é natural.
Não há necessidade de vocês para Ser, justamente.

Se vocês chegarem a aprender a essência das minhas palavras e seguirem, aliás, depois, essas palavras,
então o que eu tinha a lhes dizer já terá atingido o seu alvo.

***

Então, Irmãs e Irmãos na humanidade, encarnados sobre a Terra, eu Amo vocês.
Mas, dizer-lhes isso, é também cantá-lo a mim mesma.

Que todas as bênçãos do Grande Espírito estejam em vocês, e passando através de vocês.
NO EYES lhes diz: até uma próxima ocasião.

Até logo.

************

NDR:
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E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los.
Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.

E, como de costume, eu vou tentar, através das suas perguntas, dar-lhes elementos de resposta que podem
interessar-lhes, é claro, e interessar a todo mundo, em relação ao que vocês vivem ou não, durante este

período “um pouco charleston”, não é?
(ndt: o charleston é um tipo de foxtrote muito animado e muito popular no início do século passado, em que
cada dançarino executa movimentos agitados de braços e pernas, e passos que aproximam e afastam os

joelhos; adaptado de: novo dicionário Aurélio da língua portuguesa.)
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: quando você diz: “são vocês que decidem”, trata-se da Alma, do Observador?

Então aí, caro amigo, isso depende de onde, você, você se situa.
Nós, nós nos dirigimos a vocês (e nós sempre o dissemos), pelas palavras.

Mas, além das palavras, há, entre vocês (e são muitos Irmãos, Irmãs) quem viva a Vibração das palavras e aí,
evidentemente, a personalidade não é absolutamente referida já que o impacto Vibratório vai tocar, em vocês,

as cordas sensíveis.
Mas ainda é preciso que essas cordas sensíveis tenham sido despertadas, tenham sido vistas.

Portanto, se vocês se situarem no nível da sua própria personalidade, vocês irão, é claro, servir-se da sua
razão, da sua lógica, para tentar ver se o que eu lhes digo (ou o que nós lhes dizemos) está em harmonia,

digamos, com a sua vivência, com os seus pensamentos, com as suas ideias e com as suas crenças.
Há um outro nível que é o nível do Si ou, se você preferir, o nível da Alma.

A Alma, ela tem uma polaridade que é de dar um jeito, em meio a este mundo, de encontrar, de algum modo,
ao mesmo tempo a sua origem, ao mesmo tempo a sua Fonte e, também, uma certa forma, eu diria, de

Liberação.
Agora, se, você mesmo, vivenciou o Abandono do Si, se você vivenciou o que é diretamente oriundo do que

está acima da Consciência (que foi denominado, eu lembro a você, de diferentes nomes, ou seja:
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Absoluto, Parabrahman, a-consciência e, eventualmente, também, Infinita ou Última Presença), é claro, o
impacto Vibratório do que eu lhe digo vai ocorrer em um nível ou no outro, que é em função, unicamente, da

sua capacidade para recepção.
Isso não quer dizer que nós estamos mais acima, ou mais abaixo.

Nós estamos em uma gama de frequências.
Esta gama de frequências, ela é a mais ampla possível.

Mas agora, ainda uma vez (e como eu sempre disse), se vocês não tiverem, em vocês, os aspectos Vibratórios
da consciência, vocês terão sempre matéria para repetir sobre cada palavra que eu posso pronunciar.

Portanto, ainda uma vez, eu me dirijo ao que vocês são capazes de receber.
Simplesmente, daí onde nós estamos, há, se vocês quiserem, uma capacidade para emitir uma gama de

frequências (eu não tenho outras palavras), de Vibrações, se você preferir, que pode se dirigir tanto à
personalidade, como à Alma, como ao Espírito como ao Absoluto.

A diferença do que você irá captar é em função do seu próprio nível onde você se situar em si mesmo.
 “Nível”: ainda uma vez, não ali ver uma hierarquia, mas, muito mais, uma polaridade: ou a Alma está voltada
para a personalidade, ou a Alma está voltada para o Espírito, ou a Alma está prestes a se dissolver, sozinha,

nesse famoso Absoluto.
Portanto, o que eu posso dizer pode ser, ao mesmo tempo, compreendido, interpretado ou vivenciado,

segundo o nível onde você se situa.
É tão simples assim.

Todos vocês sabem que, para uma mesma situação, para uma mesma palavra, nós não temos, todos nós,
quando nós nos servimos da linguagem, na encarnação, a mesma ideia, o mesmo conceito que está por trás

das palavras.
Cada uma tem uma coloração emocional, mental, afetiva, sobre algumas palavras e, em outras, não. 

É apenas a partir do momento em que a linguagem não existe mais e que nós entramos, de algum modo, em
outra linguagem que é o que nós havíamos nomeado, desde o início, a linguagem da Luz Vibral, que, ela
(quaisquer que sejam as palavras tomadas), faz sentido, não mais no nível da lógica, da razão ou de uma

explicação, mas, diretamente, na própria Consciência.
Muitas vezes, vocês notam que, conforme os Intervenientes que vêm lhes falar, vocês adormecem, vocês não

se lembram mais do que foi dito, vocês são banhados na Luz ou no sono.
Mais uma vez, isso depende do que vocês são capazes de receber sobre esta paleta de frequências que nós
emitimos, quando nós estamos em Comunicação, ao mesmo tempo, diretamente, aqui, mas, também, lendo.

É o mesmo processo.
Enquanto vocês estiverem na cogitação em relação ao que nós lhes dizemos, uns e outros, mas que vocês não
têm a experiência vivenciada do que nós falamos (desde anos, é claro), fica sempre sujeito, ou à contestação,

ou à discriminação, ou ao discernimento.
Mas, que é em função da sua própria capacidade para ressonância Vibratória e para afinidade.

Portanto, se vocês não tiverem aberto alguns sensores, digamos, alguns receptores, vocês permanecem em
um nível ao invés de aceder a um outro nível.

E o que acontece quando você tiver aberto, eu diria, as Portas, nos níveis que estão Unificados: eu poderia
lhes dizer “blablablablablablabla”, isso teria exatamente o mesmo efeito porque não é mais a palavra, é a

Vibração que é levada, à sua consciência, pela palavra.
Mas a palavra, em si, não tem mais o conteúdo ideológico, semântico, interpretativo (empregue as palavras que

você quiser) porque você vai além das palavras, ou seja, você substituiu a palavra (fala) pelo Verbo.
Ora, ser sensível ao Verbo é, ou um momento de Graça (durante um milagre), ou um momento de Comunhão,

ou um momento em que a sua Vibração atinge um estado que não é mais aquele da normalidade.
Eu creio, aliás, que depois de mim, vocês terão a intervenção de UM AMIGO que vai especificar, se vocês

quiserem, uma série de coisas sobre a própria consciência e os estados, que vocês constatam, da sua própria
consciência, nesse momento, ou seja, em um pouquinho o “charleston”.

Ou seja, isso não parte mais em todos os sentidos, mas isso gira ao redor de um Centro.
E cada um tem um Centro diferente em função, justamente, da sua gama Vibratória.

Se você quiser, é um pouco a mesma coisa que a música: há músicas que se dirigem aos chakras inferiores,
há músicas que se dirigem aos chakras superiores.

E depois, aqueles que estão nos chakras inferiores, a música que se dirige para a parte superior, em nada
parece corresponder para eles.

***

Pergunta: por que o francês se tornou “a Linguagem dos Pássaros”?

Então aí, caro amigo, eu o remeto a uma intervenção, extremamente precisa, que foi feita, logo antes do final
das Núpcias Celestes, pelo Arcanjo ANAEL que, à época, era o Embaixador do Conclave Arcangélico (ndr: ver

as suas intervenções de 1º de agosto, 16 de agosto e 10 de outubro de 2009 (1)).



E ele explicou que a linguagem original era oriunda do Sumério: é o que foi denominado Gina Abdul.
Eu também tinha falado.

É uma linguagem silábica.
Por exemplo, quando eu lhe digo “uma cadeira” [“une chaise”], todo mundo sabe: um, a que isso serve, dois,

como é constituída.
Mas vocês sabem que há uma infinidade de cadeiras.
Entretanto, uma cadeira sempre tem a mesma função.

Por outro lado, se você ouve esta palavra “cadeira” na linguagem silábica original (que apenas pode ser
concebida através do que foi nomeado o Vibral, ou seja, além do significado e do sentido da palavra, do

conteúdo da palavra “cadeira”), e bem, o seu cérebro, que abriu algumas portas, vai entender “chè” e “ze” [a
pronúncia das duas sílabas da palavra francesa “chaise”] (eu tomei um exemplo que nada quer dizer).

Mas, para todas as palavras, isso pode ser assim: ou vocês escutam a palavra e a sua consciência (o seu
cérebro ou o seu intelecto) vai traduzir isso conforme a definição dessa palavra.

Ou, há outra coisa que a palavra, que é Vibral e que não dá conta da utilidade da cadeira, mas do significado
que eu qualificaria de arquetípico.

Houve exemplos que foram tomados por ANAEL, faz mais de três anos, que são muito precisos.
 Agora, a língua francesa, por ser uma linguagem que se empresta, bem mais, a uma parada, se vocês

quiserem, da inversão da Torre de Babel que criou esta desarmonia entre as línguas e, sobretudo, entre os
seres que, mesmo falando a mesma língua, não têm a mesma vivência das palavras e do sentido das palavras.
Aí, a linguagem Vibral é estar acima das palavras porque nós nos dirigimos a uma parte do cérebro que nada
tem a ver com a compreensão da linguagem e que tem a ver com uma compreensão Vibral, se você preferir,

da Alma ou do Espírito.
Ou seja, justamente o que está além da linguagem corrente que é uma linguagem Vibral que nada tem a ver (eu
especifico isso porque isso pode ser um pouco confuso para aqueles que não leram, entre aspas, o que nós

dissemos): o que é importante, não é o nexo da palavra, é o nexo das sílabas.
E o francês é esta língua que permite melhor se aproximar, se vocês quiserem, da origem da linguagem Vibral.

É assim.
As outras línguas, isso pode ser possível, mas é mais difícil porque vocês têm uma linguagem, em francês,

silábica, extremamente particular, que é mais fácil de ouvir, eu diria.
Mas, também, para tapar já que vocês sabem que na França há muitas pessoas que se fiam, unicamente, na

sua razão, na lógica, mas, deste mundo.
E enquanto vocês forem sensíveis à lógica deste mundo, vocês não podem ter uma compreensão de uma

lógica transcendental que nada tem a ver com as leis deste mundo.
Mas, isso, nós explicamos amplamente também.

***

Pergunta: você poderia dar conselhos para passar a Porta Estreita?

Sim.
Isso é simples: soltem todas as bagagens.

Vocês sabem, quando vocês saem, vocês preparam o que vocês precisam para onde vocês vão.
Se vocês vão à piscina, vocês preparam um maiô.

É lógico, não é?
Se vocês saem de férias, vocês preparam uma mala com o que é preciso para as férias (se vocês vão à praia,

é preciso maiôs, cremes solares, etc., etc.).
Quando vocês partem deste corpo, quando vocês morrem, vocês nada levam, absolutamente nada deste

mundo, mesmo as lembranças que parecem perpetuar em certa forma de memória (e, portanto, lembranças
agradáveis, mais ou menos agradáveis e, por vezes, desagradáveis), vocês acham que isso, isso vai

acompanhar vocês.
Sim, mas, então, como vocês explicam que, quando vocês nascem, vocês não têm qualquer lembrança do que

vocês deixaram na vida anterior, não é, em meio à matriz e à ilusão?
E eu posso lhes dizer que, como no que vocês têm que preparar, para a Porta Estreita, é, sobretudo, não se

sobrecarregar, não sobrecarregar a barriga, mas, sobre isso, vocês têm HILDEGARDA que lhes falou
longamente (ndr: ver a sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (2)).

Não sobrecarregar o seu mental com conhecimentos que vocês puderam adquirir (mesmo os mais precisos e
os mais agradáveis para vocês).

Porque não é o conhecimento, qualquer que seja, que os faz passar a Porta Estreita.
É, como lhes disse UM AMIGO (e como outros repetiram isso): permanecer Tranquilo (ndr: ver a sua

intervenção de 02 de julho de 2012 (3)). 
Permanecer tranquilo é, não ficar sentado em uma poltrona e não mais se mexer: vocês podem ir trabalhar,

vocês podem caminhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem.



Mas estar (como dizer) realmente no centro do Centro.
Então, é claro, nós os levamos, progressivamente, gradualmente e à medida desses anos, a definir os Centros

cada vez mais precisamente.
Lembrem-se, durante as Núpcias Celestes e durante a revelação das Chaves Metatrônicas e, antes, havia a

instalação dos Quatro Pilares que, eu os lembro, foram nomeados Atenção, Intenção, Ética e Integridade, que,
nesta época, vocês expressam no nível da sua consciência, talvez, ordinária.

E depois, pouco a pouco, vocês se aperceberam de que nós aplicamos esses Quatro Pilares (que estavam no
nível da cabeça) no Coração, com outras palavras.

Por exemplo, a palavra “Humildade”, todos nós sabemos o que isso quer dizer.
Mas, será que nós temos certeza da nossa verdadeira Humildade?

Não há trinta e seis maneiras de sabê-lo.
Isso não é dizer “eu sou humilde porque eu me comporto assim”.

Esta Humildade é uma atitude Interior como, por exemplo, o Melquizedeque da Terra, o Mestre PHILIPPE,
falou a vocês: ser nada para ser tudo (ndr: ver a sua intervenção de 02 de outubro de 2012 (4)).

É difícil explicar porque, se vocês escutarem essas palavras com a personalidade, vocês sabem
pertinentemente que a personalidade, ela evolui entre o nascimento e a morte, conforme o que vocês fazem da

sua vida, conforme as buscas espirituais, conforme o que vocês encontram, conforme o que vocês vivem.
Mas, no nível da Alma, também, há um conceito dito evolutivo ou involutivo.

E depois, acima de tudo isso, há a Unidade: há um princípio de que tudo está perfeito, já, na origem.
É uma mudança, como disse BIDI, de olhar, de ponto de vista, de localização da consciência.

Tudo o que nós lhes dissemos e as Vibrações que levamos até vocês (que isso seja pelas doze Etapas das
Núpcias Celestes, pelas Etapas, pelos encontros de MARIA e pelos encontros de MIGUEL) são meios, se

vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês São, não no que é denominado efêmero (que é a
vida quando estamos sobre a Terra), mas na Eternidade (ndr: as “Núpcias Celestes” referem-se às

intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (5). As “Etapas” referem-se às intervenções de
MIGUEL de 17 de outubro de 2009 a 17 de abril de 2010 (6)).

E nós lhes dissemos, também, que vocês não tinham qualquer meio, através do filtro da consciência ordinária
(ou seja, da personalidade, do mental como da própria Alma), de fazer uma correlação, uma ressonância, uma

junção entre o reino do Espírito e o reino do Absoluto que é total independente (como vocês sabem disso, para
o Absoluto) de um estado, já que isso compreende todo o resto.

Portanto, há, realmente, diferenças que são em função do que vocês vivem, aí também, e não de outra coisa.
*

É preciso de tudo se dispor e de tudo se aliviar.
Quanto mais vocês estiverem leves, e eu emprego a palavra “leve” em todos os sentidos do termo: leves no

nível da digestão, leves no nível das suas afeições, leves no nível dos seus comportamentos, leves no nível da
simplicidade da sua vida.

Vocês sabem, todos vocês, que vocês chegam a esta época em função de circunstâncias que foram criadas
neste mundo, mas que não são em função do que vocês São, nos outros mundos e, especialmente, no

Absoluto.
Portanto, há, às vezes, uma defasagem entre a imagem que vocês têm de vocês (que está ligada à sua

experiência na encarnação, ao seu karma, se vocês ali acreditarem) e, também, no seu conceito de evolução tal
como vocês o vivem.

Mas existe, acima de tudo isso, uma Consciência onde não há, nem evolução, não há transformação, onde a
personalidade, como a Alma, não existem.

Há uma Transcendência real.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado esta Transcendência real, como dizia IRMÃO K: “ir à outra

margem” (ndr: ver as suas intervenções de 17 de março, 31 de março, 14 de abril, 07 de junho e 31 de agosto
de 2012 (7)), o que podemos dizer a vocês?

Porque, mesmo se vocês ali aderirem, o que isso significa?
Uma crença.

Então, se for para substituir a crença do pequeno Jesus que vem salvá-los, pela crença no Absoluto, isso
estritamente de nada serve.

Porque o que não é vivenciado, o que não é experimentado, de nada serve.
E vocês são livres, do mesmo modo, para continuar a experimentar a encarnação sob todas as formas.

Nós lhes desejamos muita diversão.
Então, é claro, a personalidade, ela vai se servir dos sentidos, das suas ideias, das suas crenças, para acreditar

evoluir, para acreditar se transformar para melhor e ir até o Si, até a Liberação.
Mas o objetivo desta liberação aí não é a Liberação.

A Liberação não é mais ser tributário de uma condição, de uma circunstância ou do que quer que seja ligado às
leis da ação / reação, ou seja, do confinamento.

Mas se vocês não viverem isso, estritamente de nada serve.

***



Pergunta: adormecer sentindo os Elementos, no nível da cabeça, pesando, e acordar sentindo o
corpo como passado sob um trator, corresponde ao trabalho dos Elementos?

Perfeitamente.
Conforme o que há para dissolver em você.

Lembrem-se de que vocês têm Irmãos e Irmãs que vivem, desde alguns anos, o Si, a Unidade.
Outros, entre vocês, se aproximaram ou vivem o Último ou a Infinita Presença (vocês sabem, esta etapa que é

quase o Absoluto, mas que não é o Absoluto).
Então, é claro, se houver apegos que permaneceram em vocês, através do que foi explicado sobre os dois

primeiros chakras: o apego da personalidade a ela mesma (porque a personalidade se crê imortal e ela apenas
existe por ela se crê imortal), portanto, enquanto vocês estiverem submissos a isso, vocês terão

comportamentos, atitudes que se definem segundo uma linearidade ou uma causalidade.
Se vocês não estiverem mais apegados, se vocês não tiverem mais medo de perder o que quer que seja, em
última análise, quando vocês vivem o Si, a Última Presença ou o Absoluto, vocês sabem não há, estritamente,

nada a perder e que tudo isso, como dizia BIDI, é um espetáculo, um teatro (ele dizia: “uma tapeação”) (ndr: ver
as intervenções de BIDI (8)).

Mas enquanto vocês estiverem, vocês, na enganação, vocês mesmos, como vocês querem compreender?
Enquanto vocês não permitirem, enquanto vocês não tiverem essa mudança de olhar ligada à expansão da

consciência e ao desaparecimento da consciência, isso é impossível.
Isso é impossível.

Então, vocês tentam imaginar leis espirituais que estariam calcadas nas leis deste mundo.
Eu vou repetir o que eu descrevi (faz, agora, alguns anos) com relação à minha experiência de acesso à Luz.

Isso ocorreu (eu tinha contado) muito jovem, meditando em frente ao Sol, em uma praia.
E aí, eu vi CRISTO.

Eu vi a Luz.
E quando vocês vivem isso, não é uma projeção, não é uma visualização, não é o 3º Olho: isso é, intimamente,

direto, de Coração a Coração.
E quando vocês vivem isso, vocês são transpassados pelo Fogo do Amor.

E quando vocês são transpassados pelo Fogo do Amor, isso não é uma dedução lógica, mas vocês sabem
que, tudo, aqui, tem apenas um tempo, que tudo apenas passa.

E vocês vão passar a sua vida, como eu fiz, tentando encontrar os meios chamados de conhecimento
(conhecimentos esotéricos, ocultos, espirituais) que permitem viver, tentar viver, esta experiência inicial, que eu

tive, de maneira muito mais intensa.
Porque é algo que regozija o Coração, que leva ao êxtase e que lhes mostra a Verdade.

A Verdade jamais estará em uma palavra.
Eu posso lhes dizer algo de verdadeiro que é levado por uma Vibração que não é verdadeira.

Por outro lado, eu posso lhes dizer uma Vibração correta, totalmente na Unidade, e não importa com qual
palavra.

Se vocês se fiarem unicamente nas palavras, com o que está acontecendo, na consciência como sobre a
Terra, as palavras não são de qualquer ajuda e elas serão, cada vez menos, de uma ajuda qualquer.

Naturalmente, é sempre gratificante (como isso foi dito, ainda, faz pouco tempo) ter uma explicação, em relação
a uma vivência, em relação a uma Vibração, em relação a um chakra, em relação a uma história, até mesmo,

deste mundo e dos seus ciclos.
MARIA lhes falou disso (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (9)).

Mas, se vocês não o viverem, o que vai acontecer?
Por exemplo, eu lhes digo: “em 1º de dezembro a Terra vai grelhar totalmente”.

O que isso pode provocar em vocês se vocês estiverem instalados na personalidade?
Ou vocês se dizem: “ele está louco”.

Ou vocês se dizem: “eu tenho medo e eu vou tentar evitar esse momento”, ou seja, preparar-se para passar a
Porta Estreita.

Ou vocês estão na Vibração.
O que isso pode gerar quando a sua consciência estiver Liberada da matriz?

O que isso pode importar se for em 1º de dezembro, ou hoje, ou ontem?
Não importa a data.

É um estado de consciência que é totalmente independente das circunstâncias deste mundo.
Isso não quer dizer que vocês fugiram deste mundo, mas que vocês estão lúcidos.

Vocês sabem que é um jogo que não existe.
Mas enquanto vocês estiverem nisso e estiverem jogando e nada mais conhecerem, para vocês, esse é o

único jogo.



 Então, vocês tentam calcar o que vocês conhecem (por todas as maneiras possíveis, cognoscíveis) do seu
mundo, nos outros mundos.

E vocês sabem que isso é impossível.
Mas enquanto vocês não tiverem vivenciado isso, nada disso significa para vocês.

Assim como vocês podem escutar e encontrar dezenas de pessoas e escutar, durante anos, os seres que vão
lhes contar a sua experiência de saída do corpo, que vão lhes contar que eles vivenciaram uma experiência

onde eles morreram, clinicamente, onde eles viram Seres de Luz.
E eles se transformaram.

Vocês veem: essas pessoas, elas são irradiantes.
Mas não é porque vocês as escutam falar que vocês serão transformados, não é?

É a mesma coisa para nós.
Porque, se falar fosse suficiente, bastaria simplesmente escutar os Evangelhos e todo mundo seria

transformado, não é?: esse não é realmente o caso.

 ***

Pergunta: durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa), a ativação dos quatro Triângulos da
cabeça está associada aos Elementos ou às Estrelas correspondentes?

Então, isso está ligado aos Elementos levados pelas Estrelas.
Mas não há uma dúzia de Estrelas presentes, ao redor da cabeça, ao mesmo tempo, não é?, já que elas

chegam, de qualquer maneira, pelo Canal Mariano.
É a colocação em ressonância dos quatro Elementos.

É a Cruz Cardeal (a Cruz Fixa) que põe fim ao Eixo da falsificação (como vocês o conhecem, ATRAÇÃO /
VISÃO).

Quando vocês vivem isso, a etapa seguinte é a percepção, clara e cada vez mais intensa, do Ponto ER da
cabeça, ou seja, o centro do 7º chakra.

Naquele momento (como lhes disse, eu creio, SNOW, na semana passada), é a Fusão dos seus próprios
Elementos que realiza o Éter (ndr: ver a sua intervenção de 17 de novembro de 2012 (10)).

É esta realização do Éter que passa pela Lemniscata Sagrada (mas, também, pela Onda da Vida, pelo Canal
Mariano, pelo Fogo do Coração, pela Porta KI-RIS-TI, pelas Portas do peito) que é responsável (se o

pudermos dizer) pela Fusão dos Éteres em vocês.
E também pelas modificações que se tornam, para muitos de vocês, cada vez mais consequentes (por

exemplo, nos aspectos alimentares, nos aspectos do sono, mas, também, na própria consciência).
Eu creio que UM AMIGO voltará nisso.

É, também, a possibilidade de mobilizar a consciência bem depressa, o que dá, às vezes, para aqueles que
gostam muito de imobilidade, a impressão de dançar o “charleston”, porque isso mexe em todos os sentidos.

Mas isso mexe, sempre, ao redor do Centro.
Antes, havia movimentos, mas que não estavam necessariamente conectados com o que foi denominado, eu

creio, o coração do Coração ou o centro do Centro.
É neste espaço privilegiado (do qual irá lhes falar, ainda mais em detalhes, NO EYES) que não há qualquer

visão.
É o que foi antecipado pela Visão do Coração onde a verdadeira Visão nada mais tem a ver com os olhos, nem

com o 3º olho, nem com a visualização.
É um estado de Conhecimento imediato onde tudo está presente, mas sem poder defini-lo através de uma

exteriorização da consciência, deixando-se ver uma forma definida para um Arcanjo ou para mim.
Porque vocês sabem: nas outras Dimensões, nada é fixo, tudo é móvel e tudo é mutável.

Não há confinamento em uma forma ou em um mundo.
E é isso, eu acho, que foi denominado sobreposição, justaposição das múltiplas consciências, das múltiplas

facetas do que vocês São.
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Ou essas múltiplas facetas lhes dão acesso ao centro do Centro e vocês estão além do observador (vocês são
aquele que está no centro do Centro), que não está mais na projeção em uma das facetas da consciência, mas

vocês veem, claramente, a ação de todas as facetas do que vocês São, neste mundo e em outros lugares.
Portanto, a percepção dos quatro Elementos (ou dos quatro Triângulos elementares) da cabeça permite o

emprego do que foi denominado Coração Ascensional por UM AMIGO, por ANAEL, com diferentes
informações que foram dadas durante este mês que está transcorrendo (ndr: ver as intervenções de UM

AMIGO de 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (11) e de ANAEL de 10 e 17 de novembro de 2012 (12)).

***

Pergunta: para aqueles que descobrem tudo isso, hoje, ler as canalizações antigas pode contribuir
para o alívio de que você fala?

Não necessariamente porque, durante esses anos, nós demos muitos elementos de conhecimento histórico.
Mas, como você parece compreendê-lo, tudo isso não serve lá grande coisa, hoje.

Isso significa que através de um conhecimento, nós os conduzimos, se quiserem, a um lugar que era a
Unidade e o Si para, em seguida, ultrapassá-lo.

Mas se, hoje, você destampar tudo o que eu pude relatar desde anos, você nunca vai sair.
Ou, então, é preciso que você leia muito, muito, muito rápido.

Você não terá tempo.
O mais simples é permanecer Tranquilo.

Agora, se você quiser se beneficiar do aspecto Vibratório, o mais simples e mais direto, eu apenas posso
convidá-lo a ler, em voz alta, as Núpcias Celestes do Arcanjo MIGUEL porque, mesmo elas tendo ocorrido em

um tempo específico (que foi de abril a julho de 2009), a atividade Vibratória sempre está aí.
Portanto, se você ler as Núpcias Celestes, em voz alta, se você escutá-las (porque elas eram, também,
capazes de se escutar, eu creio, pelos seus meios tecnológicos modernos), você vai se beneficiar da

Vibração.
Portanto, é preciso ser lógico.

O nível de Revelação de muitos Irmãos e Irmãs (quer estejam abertos às Vibrações ou não) é cada vez mais
importante porque todo mundo, entre aspas, desconfia de algo que bloqueia, mesmo sem falar da

espiritualidade.
Todo mundo se apercebe de que, neste mundo, há princípios (mesmo sendo a ação / reação) que estão
associados à predação, que estão associados ao que acontece sobre a Terra, que estão associados à

competição, à vontade de prejudicar, ao desconhecimento da Luz.
Tudo isso vocês veem cada vez mais claramente.

Mas não é porque vocês veem claramente tudo o que é falso e errado, neste mundo, que vocês vão encontrar
a adequação.

Portanto, não é mais tempo, agora, de se debruçar nos dados históricos, na criação da Atlântida (mesmo se
isso for apaixonante).

Isso nada mais tem a ver.
O trabalho coletivo dos Ancoradores e dos Semeadores da Luz, desde alguns anos, permitiu (de diferentes

modos, aliás, não unicamente através do que nós lhes dissemos) elevar a taxa Vibratória e acolher a Luz para
permitir a transmutação da Terra.

O mais importante é a sua própria Transmutação.
Portanto, não é preciso se perder nas palavras, nas explicações, nas justificativas.

É preciso atrelar-se à Vibração.
Ora, não há melhor suporte Vibral do que as Núpcias Celestes, com a compreensão das doze Etapas

específicas dessas Núpcias Celestes que correspondem à Revelação, à atualização das cinco Chaves
Metatrônicas.

Lendo isso e, depois, selecionando os Intervenientes que você deseja ler.
Mas, então, é preciso ir atrás do que o faz Vibrar, não daquilo que lhe traz um conhecimento sobre a origem do

mundo e sobre tudo o que nós pudemos dizer durante esses anos.
Mas, sobretudo, em você (não pela intuição ou pela razão, vá além das palavras, aí também, e da lógica), o que

o faz Vibrar, o que o mobiliza, em um primeiro momento.
E depois, assim que você tiver encontrado o interruptor que liga você e que o faz Vibrar, naquele momento, as

coisas seguirão sozinhas.
Então, é claro, vocês têm sido acompanhados, durante esses anos, por muitos, muitos exercícios de Yoga

(que lhes foram dados por UM AMIGO), com cristais (que foram comunicados, há alguns anos, por RAMATAN)
e cujas retransmissões são apoiadas, hoje, por ANAEL e por outros, com relação a algumas utilizações dos

cristais (ndr: ver a coluna “protocolo a praticar” (13)).
Certamente não para curar, mas para aumentar o nível Vibratório, para atingir o Si e, se você se decidir por

isso, para Abandonar o Si.



Mas isso pode ocorrer instantaneamente.
E nós sempre lhes dissemos que os primeiros seriam os últimos e que os últimos seriam os primeiros, em

todos os sentidos da expressão.
E, hoje, há Irmãos e Irmãs que se abrem como flores.

Na véspera, eles estavam em situações materiais, afetivas, espirituais e, da noite para o dia, eles vivem uma
Vibração, uma Consciência diferente que os faz alterar completamente.

Isso é também a oportunidade desses tempos especiais.
Então, é claro, há expressões que são retomadas conforme os períodos.

Nós lhes falamos da Onda da Vida, nós lhes falamos dos Duplos (dos diferentes Duplos possíveis), nós lhes
falamos das Estrelas, das Portas, etc..

Mas isso são 'etapas'.
Hoje, vocês não estão mais sujeitos, de algum modo, à passagem por essas diferentes etapas.

Porque, realizar uma etapa, a um dado momento (como as Núpcias Celestes), está ainda ativo, no nível
Vibratório, hoje.

Atenção, eu não falo de egrégoras de pessoas que rezam e que criam uma egrégora.
Isso é uma estrutura Vibral que é matemática, arquitetural e que é extremamente precisa.

Não é necessário ter o conhecimento, no nível das estruturas, mas, sim, de preferência, vivê-lo, unicamente.
E, para vivê-lo, nada há a fazer exceto deixar acontecer.

É uma forma de ponto de vista que vai deixar-se ver, apreender, aceitar, que a ação da personalidade jamais irá
resultar no que você É.

Ela poderá melhorar a personalidade, ela poderá melhorar o karma, ela poderá melhorar as próprias
circunstâncias da sua vida, mas jamais irá lhe dar acesso à Liberdade.

Ora, aquele que é Livre, ele sabe disso.
Ele sabe, porque ele vive isso, mesmo se for em uma prisão de carne, mesmo se houver circunstâncias da
vida (referentes, tanto ao afetivo, como ao corpo, como à doença) não tendo mais os mesmos interesses do

que antes.
Atenção, eu especifico: isso não é uma rejeição.

É, sempre, uma mudança de olhar.
A doença não tem mais o mesmo impacto, dependendo de você estar Liberado ou não, é claro.

Portanto, é preciso seguir para o mais simples.
E o mais simples é a Vibração, em um primeiro momento.

***

Pergunta: é importante, para a Ascensão pessoal, adaptar-se aos movimentos que podem se
apresentar, por exemplo, no nível das mudanças dos ciclos de sono?

Isso cabe a você ver.
Agora, se tomarmos o exemplo da alimentação.

Foi explicado a vocês, de diferentes modos, que a retificação do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO (onde o Éter está,
de novo, reunido), modificava, consideravelmente, o tipo de alimentação que vocês podiam suportar e digerir.
Agora, se vocês não vivem isso e se vocês podem comer o tanto de carne, o tanto de quantidade de alimento

que vocês quiserem, isso significa que vocês não estão interessados, é claro.
Não é porque vocês irão parar de comer que vocês vão Vibrar, mesmo se o jejum puder ajudar (mas isso não é

uma solução).
Por outro lado, se vocês tiverem sintomas que lhes dizem, por exemplo, antes de comer, que vocês já estão

saciados, por que vocês irão comer?
Já que o chakra do baço e do fígado (associados à ATRAÇÃO / VISÃO) podem beneficiar (agora e doravante,
desde a Liberação da Terra) um afluxo (pela Onda da Vida, pelo Canal Mariano, pelo Supramental) de Energia

vital que não está mais seccionado.
E vocês irão se alimentar de Luz.

Portanto, agora, se você quiser ter uma dor de estômago, continue comendo.
O corpo é um saco (como diria BIDI), mas é também um Templo.

Isso significa que ele é o reflexo do que acontece no Interior.
Se o que acontecer no Interior for da Luz, se você tiver Abandonado, se você estiver Abandonado à Luz e,

sobretudo, se você tiver Abandonado si mesmo, enquanto Si, para a Luz, o que acontece?
Você irá se aperceber de que o seu corpo vai se tornar cada vez mais transparente, em todos os sentidos do

termo.
Haverá cada vez menos necessidades.

Isso não é a sequência de um discurso intelectual ou de uma atitude mental: é a observação direta do que



desencadeia essas modificações fisiológicas.
Alguns dormem mais, ou muito pouco.

Outros terão vontade de dormir o dia inteiro.
A Luz faz, exatamente, o que é importante para vocês, nesta espécie de preparação onde, como eu havia dito,

vocês nada têm que fazer: vocês apenas têm que deixar as bagagens, Abandonar-se.
Abandonar-se à Luz e Abandonar o Si, é algo que permite viver, não somente a Inteligência da Luz (a Fluidez, a

Unidade, a sincronia e tudo), mas que os coloca, realmente, na Beatitude.
Portanto, hoje, onde vocês estiverem (personalidade, Si, Infinita Presença ou, agora, Absoluto), é muito

simples: se vocês estiverem nesta Beatitude, independentemente do que chegar a este corpo,
independentemente do que chegar a este mundo, enquanto estiverem na ação que lhes permite a Luz (que
isso seja no nível familiar com os filhos, que isso seja no trabalho, que isso seja ao volante), vocês não são

mais dependentes de qualquer circunstância exterior.
 E aí, o que vocês vão descobrir?
Que não há mais “o charleston”.

Não há mais o mental que vem lhes dizer: “sim, mas se acontecer isso, em tal dia” ou “se não acontecer isso,
em tal dia”, “o que isso vai mudar para mim?”.

Vocês alcançaram o coração do Coração.
E quando vocês estiverem no coração do Coração, não há qualquer dúvida.

Não há mais questão.
O mental não pode mais controlar vocês.

As emoções, tampouco.
As circunstâncias da vida, tampouco.

As circunstâncias deste mundo, tampouco.
Vocês estão na sua Eternidade, mesmo se vocês estiverem inseridos, ainda, neste Templo (ou neste saco,

chame-o como vocês quiserem).
Portanto, isso sim, isso não é uma projeção da Consciência que os faz dizer: “eu estarei bem” ou “eu estou

bem”.
Não.

É algo íntimo.
E vocês sabem que vocês estão bem porque vocês não colocam mais questões.

Vocês têm, não mais somente a Alegria, mas esta Beatitude que é muito mais do que um Êxtase, que jamais
vai deixá-los.

Então, é claro, se houver alguém colocando-os nisso de novo, vocês irão fazer uma constatação: vocês irão
“mudar de alto a baixo”.

Mas assim que vocês ali não pensarem mais, vocês reencontram, cada vez mais com abundância,
intensamente, este estado de Beatitude.

Portanto, podemos dizer que, aí onde vocês estão hoje, vocês têm e vocês terão, cada vez mais, quanto mais
os dias passarem, duas categorias de Irmãos e de Irmãs.

Aqueles que dançam o “charleston”, eles sabem que há um centro do Centro (Última Presença, Infinita
Presença, o Si), mas eles passam o tempo deles girando em volta desse Centro.

E eles vivem flutuações do humor: um dia, eles estão bem, no dia seguinte, eles não estão bem.
Cinco minutos antes, eles riam, cinco minutos depois, eles estão mal.

Eles podem ter modificações fisiológicas.
Por exemplo, vocês levantam de manhã, vocês têm a impressão de ter dormido três dias.

Ou, então, vocês levantam de manhã e vocês têm a impressão de que faz cinco minutos que vocês tinham ido
se deitar.

O tempo está prestes a se dissolver, do mesmo modo que o espaço se dissolve ao redor de vocês.
É isso que é responsável pelas suas possibilidades de Comunhão, de Fusão, de Dissolução, pelos processos

de sobreposição das diferentes consciências, também, das diferentes camadas.
Tudo isso vai se expressar, ou pelo “charleston” (ou seja, vocês se mexem ao redor do Centro, mas vocês não

estão Tranquilos), ou vocês estão Tranquilos e vocês vivem esta Beatitude que os nossos Irmãos e Irmãs
orientais chamam de Shantinilaya, ou seja, este estado de Paz Suprema, independentemente do que chegar.

Mesmo se o corpo morrer, instantaneamente, vocês veem isso com a mesma Beatitude porque vocês não
ficam tocados.

Ou, então, vocês se tocam e, se vocês ficarem tocados, necessariamente é o ponto de vista da personalidade.
É tão simples assim.

***

Pergunta: onde é a ação daqueles que vocês denominaram Anjos do Senhor?



Os Anjos do Senhor são visíveis em regiões cada vez mais importantes sobre a Terra.
O trabalho deles (VELGAN lhes disse isso, agora, em 2010, não é?), era um trabalho de aproximação (ndr: ver

as suas intervenções de 21 de abril e de 27 de novembro de 2010 (14)).
Assim como a Luz Vibral se aproximava da Terra, do mesmo modo, a Irradiação Ultravioleta tocou a Terra

durante as Núpcias Celestes.
Do mesmo modo, os Anjos do Senhor agitam, de algum modo, o Éter.

Isso significa que eles prepararam o Éter rarefeito da Terra para se tornar um Éter totalmente novo, intacto, ou
seja, restituído, sem estar seccionado da Luz.

Eles trabalharam, é claro, em muitos seres humanos, durante os anos anteriores, a título individual, para, aí
também, preparar a Fusão dos Éteres, em si, para cada ser humano.

Esse é um trabalho que foi feito.
Resta, naturalmente, um trabalho final, como VELGAN havia dito, de vir fazer Ascensionar, com o corpo,

aqueles que necessitam desta memória corporal para mantê-los no nível das memórias, não do Akasha da
Terra, mas das memórias universais.

Os Anjos do Senhor visam um tipo específico de seres humanos.
Vocês são, todos vocês, contatados, em diferentes graus, por diferentes ressonâncias extraterrestres.

Então, isso foi chamado de Linhagens Estelares (por exemplo, uma Linhagem ligada à Água, uma Linhagem
ligada ao Ar, etc.).

E, portanto, vocês estão em ressonância, ou mais com os Vegalianos, ou mais com os Arcturianos, ou mais
com os Mundos de Sírius, etc., etc..

Há afinidades Vibratórias, aí também, que não estão ligadas a qualquer hierarquia da Vibração, mas, mais
distintamente, ou às suas Origens estelares, ou às suas Linhagens Estelares.

Portanto, os Anjos do Senhor estão em pleno trabalho, atualmente.
Muitos de vocês, nós sabemos disso, os viram, mais ou menos de perto, mais ou menos de longe.

Ou por contato direto, ou, simplesmente, pela Irradiação da própria Presença deles.
 Como eu já disse, em várias ocasiões, para nós, vocês ainda são invisíveis porque vocês estão do lado

invertido da Luz, mesmo isso estando para terminar.
Os Anjos do Senhor, como todos os Anjos (como eu disse na minha vida), veem apenas a Luz.

Eles não conseguem ver o que está na sombra.
Portanto, não é uma visão idealizada que tem um Anjo do Senhor ou um Anjo, simplesmente.

É uma visão que depende do ponto de vista deles que é um espectro de frequências, aí também, de
Vibrações, que faz com que a Dualidade não exista nos Mundos Unificados.

Anjos do Senhor é uma expressão, não é?
Mas os Vegalianos, não esperem vê-los com asas.

Não são Anjos, mesmo se os chamamos de Anjos do Senhor.
São os Servidores do Senhor.

Quando vocês dizem, aqui: “você é um anjo”, isso significa que vocês consideram que esta pessoa tem, frente
a vocês ou na sua vida, um comportamento que você acha admirável ou luminoso.

Os Vegalianos estão trabalhando por toda parte, mas não esperem encontrar uma entrevista de um Vegaliano
em uma das suas emissoras de tevê, não é?

As tecnologias da Luz não têm qualquer relação, nem qualquer sobreposição possível, com as tecnologias da
3D Dissociada.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Vida Eterna e o Absoluto?

Não há uma relação.
Por que haveria uma relação?

Você É Eterno, no nível do seu Espírito, no nível do que você É, qualquer que seja a sua Dimensão de origem.
Independentemente da forma que você adotar (que é, eu o lembro, mutável e variável conforme as Dimensões

que você percorrer), enquanto você expressar a Consciência Liberada, você percorre os estados
Multidimensionais (ou o que eu chamaria de estados múltiplos do Ser, possíveis, em todas as Dimensões, em

todos os Universos e em todos os Multiversos).
Agora, ser Absoluto é uma Eternidade, mas uma Eternidade que não está ligada a uma projeção de

consciência ou à própria existência da consciência.
Portanto, quando nós dizemos: “você é Eternidade”, o que é Eterno, em você, é o Espírito.

É o Absoluto que sempre esteve aí, que não depende de qualquer encarnação, como de qualquer mudança de
Dimensão.

Naturalmente, do ponto de vista da personalidade, isso é uma quimera: isso não pode existir.



Porque a personalidade se define pelos contextos e pelos limites, quer sejam os limites corporais, quer sejam
os limites sociais.

O IRMÃO K falou, muito longamente, sobre isso (ndr: ver as suas intervenções de 19 de novembro de 2011,
de 18 de maio, 16 de outubro e 10 de novembro de 2012 (15)).

Mas, você não pode, do ponto de vista da personalidade, descobrir o que você É, de onde a grande trapaça (a
palavra muito forte que empregava BIDI), ou seja, de fazê-lo acreditar que, porque você vai conhecer (eu não

sei, eu) a astrologia, as sendas da iniciação, porque você vai conhecer a Cabala, você vai ser Liberado.
Você pode Despertar com isso.

Mas a Liberação não é o Despertar.
Isso, isso foi dito inúmeras vezes.

A Liberação é ser Shantinilaya, ou seja, a Morada de Paz Suprema, seja o que for que chegar (ou que não
chegar, aliás).

***

Pergunta: o Desenvolvimento do Coração Ascensional é um processo comum a todos os modos de
Ascensão?

Não, não de todos.
Vocês têm Irmãos e Irmãs que não estão abertos à Vibração, isto é, à Vibração da Alma como do Espírito, da

Eternidade, do Absoluto (não importa).
Eles vivem em um nível de consciência ordinária.

Eles, talvez, seguiram ensinamentos diversos e variados e, então, isso levou a algumas crenças ou a algumas
adesões a acontecimentos que eles não vivem Interiormente.

Eles, será que eles vivem o Coração Ascensional?
Não porque eles não percebem a Vibração.
Eles são, então, dependentes das palavras.
Esta é a primeira pergunta que eu respondi.

Agora, a Ascensão, como nós lhes dissemos, implica na totalidade deste Sistema Solar.
É uma mudança de gama de frequências e, no momento da Luz total, o que vai acontecer para esses seres?

Ou há quem vá resistir, ou há quem não vá resistir, que vão estar totalmente permeáveis à Luz.
Eles irão se estabelecer no Absoluto, instantaneamente.

O mental é a resistência à Luz.
É uma força de oposição.

Vocês não têm qualquer solução possível na cabeça, seja no que for que vocês acreditarem.
Enquanto vocês não experimentarem isso, isso permanece uma crença.

É tão simples assim.
Nada há de complicado nisso.

Imaginem que vocês tenham nascido em um deserto.
Vocês não sabem o que é a chuva ou a neve e lhes falam da chuva ou da neve (podemos, até mesmo, agora,

com os meios técnicos, mostrar-lhes imagens e vídeos da neve ou da chuva).
Então, vocês sabem o que é a neve ou a chuva.

Mas será que vocês vivenciaram isso, no entanto?
Podemos descrever e dar a vocês todas as qualificações da água e da neve, da chuva, mas, se vocês não o

vivenciarem, isso de nada serve.
É um conhecimento estéril porque não foi experimentado.

Mas, a um dado momento, mesmo esse tipo de experiência, ligada ao saber (que não é a experiência direta),
de nada mais vai servir porque não haverá mais tela, mais neve, mais chuva, mais elementos, no sentido em

que vocês vivem isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas Bênçãos.



Todo o meu Amor acompanhe vocês.
Eu voltarei, é claro, todas as semanas, para dialogar, com vocês, gradualmente e à medida das outras

Intervenções, incluindo MARIA, eu os lembro, dentro de uma semana, não é? (ndr: vocês irão encontrar os
detalhes na intervenção de MARIA de 17 de novembro de 2012 (16)).

Todo o meu Amor esteja no Coração de vocês.
Eu lhes digo até muito em breve e agradeço a vocês.

************

NDR:

 

************

1 – ARCANJO ANAEL (01.08.2009, 16.08.2009 e 10.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2013/01/anael-1-de-agosto-de-2009-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/anael-16-de-agosto-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-10-de-outubro-de-2009.html

*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

http://www.portaldosanjos.net/2013/01/anael-1-de-agosto-de-2009-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-10-de-outubro-de-2009.html
http://api.ning.com/files/VFbNq90T*Ufzx1KCB6*vw-J5*tO1MYf88--WEHZtIbdPZ2XXsK3nWLrEpXFT8N4oAKOSeFpO11Ago1pho*feSRCLmXTWFfdm/000bibli_377KiRisTi.jpg
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*

3 – UM AMIGO (02.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*

4 – PHILIPPE DE LYON (02.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html

*

5 – ‘As 12 Etapas das NÚPCIAS CELESTES’
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/pressao-da-radiacao
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias

*

6 – ‘As 7 Etapas das NÚPCIAS UNITÁRIAS’
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-7-etapas-das-nupcias
*

7 – IRMÃO K (17.03.2012, 31.03.2012, 14.04.2012, 07.06.2012 e 31.08.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-31-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-31-de-agosto-de-2012-autres.html
*

8 – Intervenções de BIDI
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/bidi-2012
*

9 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

 *

10 – SNOW (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

11 – UM AMIGO (16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

12 – ARCANJO ANAEL (10.11.2012 e 17.11. 2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html

*

13 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

14 – VELGAN (21.04.2010 e 27.11.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-31-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/irmao-k-14-de-abril-de-2012-autres.html
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http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/um-amigo-16-de-outubro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/irmao-k-31-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/velgan-21-de-abril-de-2010-anuncio.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/philippe-de-lyon-2-de-outubro-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/snow-17-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-10-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-7-etapas-das-nupcias


http://www.portaldosanjos.net/2010/11/velgan-27-de-novembro-de-2010.html
*

15 – IRMÃO K (19.11.2011, 18.05.2012, 16.10.2012 e 10.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/irmao-k-19-de-novembro-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/05/irmao-k-18-de-maio-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-10-de-novembro-de-2012-autres.html
*

16 – MARIA (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/maria-17-de-novembro-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1702

24 de novembro de 2012
(Publicado em 26 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos da Estrela PROFUNDEZ - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-11-24.mp3

~ O CAMINHO DA INFÂNCIA ~

Eu sou TERESA DE LISIEUX, Irmãs e Irmãos na humanidade, permitam-me instalar a minha Presença em
vocês, ao seu lado.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O que eu vou lhes dizer vem completar o que eu chamo de Pequeno Caminho ou Caminho da Infância.
Eu não vou falar de novo da Humildade, mas, bem mais, do que há para encontrar, para ganhar, neste Caminho

da Infância.
Pois, em muitos aspectos, o que lhes disseram os Anciãos que intervieram antes de mim (ndr: as intervenções

de UM AMIGO (1) e do IRMÃO K (2) de 24 de novembro de 2012), pode também ser expresso à minha
maneira.

O Caminho da Infância (aquele da Humildade, da Simplicidade) pode aparecer para vocês, cada vez mais,
como uma escolha indispensável, frente justamente ao que os Anciãos chamaram de “movimentos ao redor do

centro do Centro” e frente à incapacidade do mental, dos pensamentos, para ali responderem de maneira
adequada.

Talvez colocar-se a questão de desaparecer, de ir para a Profundez mais íntima, ali onde não há movimento, ali
onde não há desejos, ali onde há, para a personalidade, o que eu chamaria de submissão.

Há, para a Eternidade, uma exultação, uma Paz, a nenhuma outra comparável.
A Luz não faz mais senão somente chamá-los.

Ela não faz mais senão somente bater à sua porta ou a uma das Portas: ela os investiu, ela despertou e se
revelou a vocês.

TERESA DE LISIEUX - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Therese_de_Lisieux-2012-11-24.mp3


Para lembrar a minha última intervenção (ndr: de 21 de outubro de 2012 (3)), eu lhes disse que as minhas
experiências (que hoje vocês chamam de místicas) foram muito limitadas e, no entanto, isso jamais alterou o
que eu denominei, e que eu sempre denomino (mesmo se hoje o sentido for um pouco diferente): a fé mais

total.
Não a fé daquele que vai acreditar, mas daquele que “fazia de conta que acreditava” a fim de que esse “como
se acreditasse” se torne a Verdade. Como se houvesse realmente um Céu ao longe e que este Céu nos era
prometido e que esta Luz nos era prometida. A grande diferença em relação ao que eu pude viver, na minha

época, é que era preciso esperar partir da Terra para realizar o meu Céu.
E, no entanto, eu tinha a impressão de viver o Céu sobre a Terra, pois, na minha pequenez, eu descobri a maior

das forças que não era a minha força, mas a força do meu modelo, do meu ideal: de CRISTO.
Não, obviamente, o CRISTO histórico tal como foi apresentado, mas, sim, como eu O vivia realmente no meu

Coração, como uma fonte benevolente de Amor, como uma Paz, que nada deste mundo podia satisfazer.
Ao experimentar a Humildade, ao experimentar o que eu tinha percorrido como Caminho, eu pude encontrar
uma Paz, uma Paz que jamais, desde a minha mais tenra idade, pôde apresentar a mínima variação do meu

objetivo.
Então, é claro, os Anciãos lhes dizem hoje que não há objetivo, que o objetivo já está aí, que é somente uma

questão de olhar.
Eu acrescentaria, quanto a mim, que é somente uma questão de Humildade.

Ou seja, de ser Humilde e de reconhecer que vocês não têm qualquer meio de modificar outra coisa senão a
vida que vocês vivem (que, eu os lembro, é efêmera e que apenas passa).

O Caminho da Infância os convida a deixar a sua vida se desenrolar.
Tudo o que foi proposto, sejam quais fossem o teor, a textura, eu permanecia fixa no Céu, no Céu que eu vivia,

mesmo sendo preciso esperar a confirmação.
Vocês têm, hoje, a oportunidade de ter esta confirmação presente, até mesmo, sobre este mundo.

 Vocês veem, todos os dias, a ação da Luz, mesmo nem sempre compreendendo o objetivo, mesmo nem
sempre apreendendo o alcance.

Se vocês aceitarem esse princípio, vocês relaxam todas as tensões podendo existir nesta vida efêmera, seja
qual for a sua idade, seja qual for a sua saúde e eu diria, até mesmo, hoje, seja o que for que vocês viveram, ou

não, das Vibrações da consciência, dos seus diferentes estados.
Aceitar não se envolver, mas fazer o que deve ser feito, afasta-os do efêmero.

Isso não basta, certamente, para estabelecê-los além de qualquer estado, mas contribui para isso, uma vez
que, nos momentos em que vocês têm a impressão de controlar e de dirigir a sua vida, vocês sempre a

dirigem para um objetivo (mesmo se ele for de Luz) que os faz percorrer um caminho, mais ou menos fácil,
mais ou menos árduo.

Ao passo que se vocês deixarem a sua vida se desenrolar, se vocês fizerem o que lhes for pedido, se for feito
exatamente o que a vida propuser, tornando-se cada vez mais pequeno, cada vez mais insignificante, naquele

momento, esta fé absoluta faz aparecer (aos seus olhos, à sua alma) a Beleza do Amor.
Esta Beleza, da qual vocês não podem se apreender, da qual vocês não podem se apropriar, é, exatamente, o

que nós Somos.
E, para vê-la, é preciso aceitar, efetivamente, não ver mais nada, não como uma recusa ou uma ocultação, mas,

sim, colocar-se, não acima, não abaixo, mas colocar-se em um lugar diferente.
Um lugar diferente do que nós chamamos de vida sobre a Terra, com os seus objetivos, com as suas tristezas

e suas alegrias.
Isso não impede nem as tristezas, nem as alegrias.

Isso simplesmente muda as necessidades e a expressão, tanto dos desejos como das necessidades, como
do que está sempre aí.

Há, em cada um de nós, uma potência de Amor, infinita.
Esta potência de Amor, pelo peso dos hábitos, pelo peso dos sofrimentos também, nos afastou, pouco a

pouco, uns e outros, da Infância.
Assim que houver esta palavra “criança”, há a inocência.

Há, também, em relação a este mundo, talvez, uma fragilidade onde, muito rápido, todos nós somos educados
para estarmos adaptados a este mundo.

E nenhuma adaptação a este mundo permite estar adaptado ao Infinito.
Reconhecer isso é já um grande passo para a Infância e para a sabedoria, pois não pode haver sabedoria sem
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Infância.
A sabedoria não é o resultado de um conjunto de experiências.

A sabedoria não é o resultado de conhecimentos que foram adquiridos.
A sabedoria não está relacionada à idade.

E, quanto mais vocês estiverem na Infância, mais vocês são sábios.
Mas vocês percebem claramente, em vocês, que o mais importante não é o efêmero, não é o que passa, mas

o que justamente sempre está aí.
Mas o que pode estar sempre aí senão este Amor que é o próprio fundamento de todos os mundos?

Mesmo se houve alterações, mesmo se houve ocultações, isso nada é comparado com a Paz.
Pois a Paz Suprema (de que falam os nossos Irmãos orientais) foi o que eu vivi.

O que eu vivi, independentemente do sofrimento do meu corpo.
Mesmo eu não tendo as palavras (pela minha tenra idade e pela minha experiência), eu sabia que a experiência

da Luz era muito mais importante do que a realização de qualquer objetivo humano.
Desde então, eu me coloquei na Eternidade.

Desde a minha mais tenra idade, este era o meu universo.
Mesmo participando do jogo da vida (que eu escolhi, inicialmente), eu percebia, cada vez mais claramente,

gradualmente e à medida que a minha doença de languidez se espalhava, uma espécie de afastamento, mas
que jamais tinha sido um refugo, mas, sim, uma escolha deliberada, da minha parte, da Eternidade.

Então, hoje, quando a Luz está cada vez mais invadindo a personalidade, vocês também, façam a verdadeira
pergunta.

E a verdadeira pergunta sempre será: o que é que eu escolhi?
O efêmero ou a Eternidade?

Então, todos nós sabemos que tudo o que está sobre a Terra é efêmero: quer sejam os nossos pais que
desaparecem um dia, quer sejam nós mesmos que desaparecemos, quer seja um amor de infância ou um

amor de adulto.
Todos nós sabemos, pertinentemente, que tudo o que acontece sobre este mundo apenas tem um tempo.

Mas vocês devem se apaixonar, no sentido mais nobre do termo, pela verdadeira Vida, pelo que é Eterno, pelo
que os preenche de Amor e que, necessariamente, não preenche a personalidade e a vida que vocês vivem.

Isso é, de algum modo, uma escolha.
Mas esta escolha não é mais uma escolha da Vibração e da Consciência.

É o que vocês optam por colocar aí, ou ali.
E as consequências, é claro, não são as mesmas.

O Caminho da Infância irá fazê-los descobrir, bem depressa, esse centro do Centro e a Paz que se segue.
Ao passo que qualquer resistência (tudo o que os leva a lutar por algo que não parece ser fácil), bem, isso é o

que, em alguma parte, os afastam desse centro do Centro.
Pois, quanto mais esse tempo se desenrolar (levando-os a esses famosos encontros, a esses prazos

astronômicos, a esses prazos humanos e aos Prazos terrestres), mais vocês se aproximam disso, mais vocês
têm a capacidade e a oportunidade, reais, de descobrir este Caminho da Infância.

E este é o Caminho mais direto para a Eternidade.

Ter um Coração de criança é ter um Coração que se instala totalmente no presente.
Mesmo se houver, não esta projeção, mas o que a minha Irmã HILDEGARDA havia chamado de “tensão para o

Abandono” (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de outubro de 2010 (4)).
Eu diria que a tensão para o Abandono do Si e a tensão para a Abandono à Luz são a mais bela prova que

vocês podiam dar a si mesmo, a descoberta desta Eternidade.
É um atalho e é um atalho imediato.

Isso encurta tanto, que viver realmente a Humildade e a Infância é descobrir a Eternidade.
E vivê-la, ali se estabelecer e ali permanecer firmemente ancorado (contra ventos e marés, seja qual foi o olhar

de um Irmão ou de uma Irmã que não vive isso).
 Irradiar o Amor é ser Amor.
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Se não, vocês não irradiam o Amor: vocês projetam o amor que vocês pensam.
Ser Amor não tem necessidade de qualquer projeção, há apenas a necessidade de irradiar.

E esta irradiação acontece sozinha.
Não há necessidade de vocês.

Não há necessidade da sua abdicação.

Tornar-se de novo uma Criança, é isso.
É encontrar a espontaneidade.

É estar cada vez mais inscrito no que o Arcanjo ANAEL denominou o “Aqui e Agora”, o famoso “tempo
presente” (ver a intervenção de ANAEL de 1º de abril de 2011 (5)).

Mas lembrem-se de que, mesmo nesse tempo presente e mesmo quando vocês viverem a Paz, quando vocês
viverem a Alegria, quando vocês descobrirem a ação da Luz, em vocês e na sua vida, isso não é suficiente.
Pois, naquele momento, a personalidade vai procurar (e esse é o seu papel) monopolizar esta Luz para ir no

sentido em que a personalidade quer.
Então (e isso foi facilitado pela minha tenra idade, mas, hoje, isso está ainda mais facilitado pelas suas

condições de vida sobre a Terra), é preciso redescobrir esta espontaneidade e esta Infância: a criança não
pergunta sobre o amanhã, nem sobre ontem, e é livre para viver cada instante presente.

Pois cada instante presente que é vivenciado não pode estar condicionado nem pela sua história, nem pelo seu
futuro, exceto por esta tensão para a Luz.

Mas tender para a Luz é também deixá-la investi-lo.
É também deixá-la comandar.

É apenas assim que vocês se tornam o que vocês São, realmente.
Não tanto como o que vocês acreditam controlar.

E, aliás, as circunstâncias da Terra não vão demorar para mostrar que a natureza e os Elementos estão cada
vez mais potentes.

E que o efêmero do homem absolutamente nada é em relação à potência dos Elementos, quer seja aquela do
Sol, quer seja aquela dos ventos, ou ainda da terra ou da água.

Tudo isso vai colocá-los frente a si mesmo, em diferentes níveis, em diferentes lugares: ou em um lugar que é
efêmero e que passa, ou em um lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, onde qualquer movimento não

é um movimento.

Da sua capacidade, hoje, para manifestar esta Tranquilidade, da sua capacidade para se beneficiar do que a
vida lhes oferece (quer seja na natureza, quer seja nas suas relações, ou nas suas dificuldades), isso sempre é

um presente.
Pois, este presente, mesmo se isso puder lhes parecer, em um primeiro momento, tedioso, se vocês

permanecerem firmes na sua Infância, se vocês permanecerem na sua espontaneidade, deixando a Luz existir,
então nenhuma preocupação poderá exercer qualquer ação ou implicar em qualquer reação.

Eu diria então que esses tempos específicos são tempos que os convidam a ir, ainda mais, para a Profundez,
ainda mais profundamente para a Inocência e para a Simplicidade.

Então, é claro, a sua personalidade sempre vai lhes dizer que há algo para fazer, que há tal restrição, que há tal
coisa para ser feita, opondo-se à Luz.

Mas vocês, será que vocês são obrigados a aderir a isso ou àquilo?
Será que vocês são obrigados a acreditar nisso ou naquilo?

Não.
Desenvolvam esta fé excepcional, esta fé que está além de qualquer crença em um paraíso, de qualquer
crença seja no que for, mas, simplesmente, a crença na Infância e no seu estado de espontaneidade do

instante presente.

Se vocês se engajarem neste Caminho da Infância, não se esqueçam do que eu disse, antes de partir: que eu
passarei o meu Céu fazendo o bem sobre a Terra.

E fazer o bem, isso não é fornecer o que vocês têm necessidade sobre esta Terra, mas é Encontrá-los, Fundir-
me com vocês, a fim de permitir-lhes aproximarem-se desta Infância e de ali serem vocês mesmos.

Pois, se eu me aproximar de vocês (por terem me chamado), então, nós iremos nos Fundir.
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Então, vocês vão ver que não há distância entre mim e vocês e que vocês podem, totalmente, encarnar esta
Infância e esta Profundez.

Façam o teste.
Façam a experiência.

Porque (eu repito mais uma vez), nas circunstâncias da Terra que se ampliam, e em vocês, não há caminho
mais simples, mais evidente, do que o Caminho da Infância.

Naturalmente, as circunstâncias da vida pode levá-los (através da ação dos Elementos) a alguns ajustes,
dependendo do lugar em que vocês viverem sobre esta Terra.

A ação dos Cavaleiros é favorecida em alguns locais, e diminuída em certos locais.
Em outros locais da Terra, como em vocês, são outros Elementos que se põem em operação.

Mas vocês não podem competir com os Elementos.
Eu os lembro de que vocês são constituídos (assim como todos nós quando estamos sobre a Terra) dos

mesmos Elementos.
Este corpo de carne pertence à Terra e ele retorna à Terra.

É o mesmo para os pensamentos, as ideias, as crenças, as emoções, nada disso vai existir, exceto, talvez,
para a Terra, como memória.

Mas as circunstâncias da Terra visam, justamente, acabar com todo o peso de todas as memórias.
A Liberdade é justamente não mais depender de uma memória, não mais depender de uma história com as

suas alegrias e as suas tristezas.
É, precisamente, ser Liberado desta alternância de alegrias e de tristezas, e desta alternância que acarreta o
que acontece na sua vida, quer seja na vida de um assassino (como eu pude rezar por eles) ou de um santo

(como eles eram caros ao meu Coração).
Vocês irão se aperceber de que, em última análise, há, nesses dois seres aparentemente opostos (o santo e o
assassino), fundamentalmente e em Profundez, a mesma Luz: simplesmente, um aceitou esta Luz e o outro se

desviou de maneira temporária.
Mas, fundamentalmente e em Profundez, não há qualquer diferença.

A única diferença é vista apenas pela personalidade.

É por isso que CRISTO nos disse para amarmos uns aos outros, como Ele nos amou.
E não como queremos amar: isso é profundamente diferente.

Pois nós concebemos, muitas vezes, o ato de amor sobre a Terra como uma atenção, uma intenção e como o
fato de manifestar este amor, de uma maneira ou de outra.

Quer seja um amor adulto, quer seja um amor fraternal, quer seja o amor de um pai ou de um filho, é
exatamente a mesma coisa: há necessidade de manifestar este amor através das atenções, através dos

olhares, através do que nós exercemos como papel junto a esta pessoa amada.
Mas viver o Amor não é amar uma pessoa.

Viver o Amor é amar todas as pessoas do mesmo modo, com a mesma igualdade.
É ver CRISTO tanto no assassino como no santo.

É ver além de todas as aparências e ver além de tudo o que é efêmero.
É, agora, inscrever-se si mesmo na sua própria Eternidade.

E vocês não podem julgar ninguém sem julgar a si mesmo, pois CRISTO disse: “a medida com a qual vocês
julgarem, vocês próprios irão se julgar”.

Não há ninguém mais senão vocês julgando vocês mesmos.
Mas o julgamento não vem da personalidade: o julgamento vem da alma.

E vocês sabem que acima da alma há ainda outra coisa: há o Espírito, há CRISTO, há este infinito Amor, este
Absoluto.

E que, para este Infinito Amor, a experiência da encarnação não tem sentido nem direção.
Então, é claro (e os ensinamentos modernos lhes dizem isso de várias maneiras), o pensamento é criador:

vocês podem criar tanto condições agradáveis como desagradáveis, conforme o seu mecanismo de
pensamento.

E a Luz alterada deste mundo sempre vai seguir o seu pensamento e vai criar, mais ou menos rapidamente, as
circunstâncias do que vocês acreditaram e ao que vocês aderiram.

Mas lembrem-se de que nenhuma dessas circunstâncias que vocês criaram (ou à qual vocês aderiram), em
última análise, pode representar o Céu e a Eternidade.
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E, aí também, cabe a vocês saberem.
O que vocês querem?

Vocês querem o Céu ou vocês querem a Terra?
Pois, a Terra, ela decidiu juntar-se ao Céu.

Então, o que vocês decidem também?
Mas, para isso, para decidir, eu vou responder a vocês que a melhor maneira não é escolher, nem decidir, de

agora em diante: é deixar trabalhar a Eternidade, em vocês.
Pois, se vocês deixarem a Eternidade trabalhar (seja qual for a recompensa ou o preço a pagar), vocês nunca

mais vão ver as coisas do mesmo modo.
E o que lhes parecia antes como uma recompensa ou um desagrado, não terá mais o mesmo valor, já que

vocês não serão mais dependentes de nada pertencente à Terra.

Como CRISTO lhes disse: “vocês estão sobre esta Terra, mas vocês não são desta Terra”.
O que é desta Terra é o efêmero, é o seu corpo, são as estruturas que chamamos de auras do corpo sutil, os

casulos de luz e os envelopes.
Mas vocês não são nenhum dos seus envelopes.

Tampouco vocês são este corpo que irá morrer um dia.
Tampouco vocês são os seus pensamentos.

Então, eu não vou pedir para acreditar nisso, mas simplesmente para vivê-lo.
E cada dia que aproximá-los de 1º de dezembro (e desse último mês deste ano especial que vocês vivem), a
cada dia, vocês irão constatar que se vocês forem para a evidência, e para a Simplicidade, e para a Infância,

melhor vocês serão preenchidos.
Mas não preenchidos de uma satisfação de alguém que tem um desejo e que deve reproduzi-lo, mas, bem

mais, simplesmente de uma evidência do que vocês São.
E é isso que pode preenchê-los de maneira Eterna.

Nada deste mundo pode preenchê-los, até mesmo a coisa mais perfeitamente realizada.
Somente a quantidade de Amor que está no seu Coração, somente o Amor que vocês São (não como um

desejo, não como um ideal, mas, sim, realmente o que emana de vocês) os coloca, de imediato, na Infância ou
na dificuldade.

Lembrem-se das minhas palavras, pois é realmente através disso que vocês podem estar em Paz consigo
mesmo ou, então, ficar com raiva de vocês próprios ou do mundo.

Enquanto vocês não tiverem alcançado esta Graça indizível do Absoluto, de CRISTO, vocês apenas podem
viver compensações, oscilações de alegria, oscilações de tristeza.

Tudo isso é efêmero e vai passar, mas, vocês, vocês jamais irão Passar.
Então, a fim de realmente descobrir isso (não para tornar uma adesão ou uma crença), vocês são convidados,

cada vez mais, a esta Profundez e a esta Simplicidade.
Vocês são convidados a se desvencilhar, de algum modo, cada vez mais, de tudo o que é supérfluo.

Tudo o que lhes parecia vital, a um dado momento, vocês vão se aperceber (se vocês estiverem atentos) de
que isso acaba desaparecendo.

Então, é claro, as modificações fisiológicas os levam ali, à sua maneira: quer seja através do sono, dos
alimentos e da própria consciência que vocês manifestam nos seus relacionamentos humanos e nas suas

relações conosco.
Quanto mais vocês forem Simples, quanto mais vocês forem espontâneos, mais vocês vão estar na Infância e

mais isso vai ser fácil.
Quanto mais vocês quiserem segurar as rédeas, quanto mais vocês quiserem ser mestres de vocês mesmos e

da sua vida, mais vocês vão se afastar e mais isso vai ser difícil.
Isso vai lhes aparecer de maneira cada vez mais flagrante.

O que, durante a minha época, necessitava, eu diria, de uma força excepcional da alma para uma missão
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especial que eu cumpria naquele momento (e a minha missão foi muito curta), simplesmente era para deixar a
marca da minha Vibração e da minha Presença, a fim de permitir, com o impulso desta Profundez, tornar atual o

Caminho da Infância, o Caminho da Inocência.
E é hoje, nesses tempos particulares, que este Caminho da Infância deve lhes parecer e aparecer como

evidência.
Lembrem-se: a Criança está totalmente imersa no que ela faz, no que ela é, no instante.

Os desejos os afastam do instante.
As projeções, sejam elas quais forem (em uma data, em um evento), também os afastam do instante.

E a solução está apenas no instante.

Então, tornar-se Simples, tornar-se de novo uma Criança, tornar-se de novo Humilde, é certamente, talvez, a
coisa mais difícil de aceitar para a personalidade.

Mas é, também, a coisa mais simples de realizar, hoje.
Pois isso nada requer de vocês.

Isso não requer qualquer esforço.
Isso não requer qualquer hábito.

Isso não requer qualquer meditação.
Seja qual for a sua atividade (quer estejam em via de colher uma flor ou de amar um ente querido), tudo isso

deve ser feito, simplesmente, com a maior espontaneidade.
Pois a Criança também é esta espontaneidade.

Então, vocês não podem cogitar sobre um futuro, sobre o seu devir, de saber agora se vocês Vibram ou se
vocês não Vibram, de saber de vocês sentem as energias, de saber se vocês vivem o Estado de Ser.

Pois, o que é importante é a Paz ou a ausência de Paz.
E cada dia que aproximá-los dos diversos encontros com a Luz, leva-os a ver isso cada vez mais claramente.
Se vocês forem Simples, se vocês aceitarem tudo o que se apresenta (ou um ato aparente de submissão da

personalidade), isso será um ato de grande coragem.
É justamente isso que dá a força da alma, de uma alma que se voltou para o Espírito e não mais para a matéria.

Não por considerar que a matéria deste mundo esteja suja ou corrompida, mas, bem mais, por saber que
qualquer matéria deste mundo é efêmera e que jamais algo efêmero poderá preenchê-los pela Eternidade:

somente a Eternidade pode fazê-lo.

Então, eu os convido para olharem bem o que acontece em todos os atos da sua vida, em tudo o que ocorre na
sua vida.

Mas para reconsiderar isso se perguntando como agiria uma criança, como agiria a espontaneidade, seja qual
for a circunstância.

E se vocês disserem (como fez CRISTO), mas durante a sua vida, sem ser torturado, sem sofrer na cruz: “Pai,
que a tua vontade seja feita”, quem é este Pai?

Ele não é um deus.
Ele é simplesmente o que vocês São, na Eternidade.

De fato, vocês são o Pai de si mesmo.
Todos nós somos os nossos próprios genitores, em algum lugar.

Então, estar na Humildade e na Infância significa aceitar não compreender tudo, aceitar nada comandar, aceitar
nada controlar, deixar a vida trabalhar e não interferir nesta vida.
É tornar-se também, é claro, Transparente à Luz, na totalidade.

É deixar-se guiar pela Luz.
É não mais se deixar levar pelo seu interesse próprio e pessoal, pelo seu medo e pela sua proteção do dia

seguinte, seja ele qual for, pois mesmo o dia seguinte não terá um tempo.
E esse dia seguinte será apagado por um outro dia, ou pelo fim dos dias, o que dá no mesmo.

Então, mais do que nunca vocês estão convidados a chamar por mim.
Eu não falo, é claro, dos seus Alinhamentos, mas dos momentos em que isso lhes parecer, justamente, não

elementar, não fácil, em que isso lhes parecer escapar à sua compreensão ou quando ficarem com raiva.
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Pois é precisamente, naquele momento, que eu posso estar mais próxima de vocês.
Chamem por mim e eu irei responder, como eu sempre fiz.

Simplesmente, isso irá se tornar, para vocês, mais compreensivo, mais fácil, mais evidente.

Tudo isso é a contribuição da Humildade, da Simplicidade.
Mas lembrem-se de que, enquanto vocês não tiverem esquecido de si mesmo (e que existe, em vocês, o

sentido de uma importância deste corpo, desta pessoa, desta vida, deste papel que vocês mantêm hoje, desta
função que lhes foi atribuída, ou que a vida lhes atribuiu), vocês ficam dependentes das circunstâncias da vida

e vocês certamente são afastados da Luz.
O que era dificilmente perceptível há alguns anos deste tempo terrestre, vai lhes aparecer, cada vez mais, de

maneira, eu diria, estrondosa para a Consciência.
É o momento em que vocês aceitam que, finalmente, não existe, em meio a este corpo e a esta vida, outra

possibilidade senão ser o que vocês São.
O que eu acho que o IRMÃO K chamou de maturidade, de maturidade espiritual (ndr: intervenção do IRMÃO K

de 16 de outubro de 2012 (6)).
Descobrir isso - a maturidade espiritual e a sabedoria - é a Infância.

Isso não é o resultado de ascese.
Isso não é o resultado de jejum.

Isso não é o resultado de oração, mas, bem mais, de um estado de alma.

Assim, quando eu possuía o meu diário (que se tornou o que vocês conhecem, talvez, hoje, como “história de
uma alma”) eu dei, exatamente, todos os elementos que constituem o Caminho da Infância.

Então, o que ainda podia parecer tão distante de suas vidas, até há pouco tempo, eu lhes garanto que hoje
vocês têm mais facilidade de percorrer o Caminho da Infância.

É, eu diria, um ascensor direto para o que vocês São e eu posso, de maneira privilegiada, ajudá-los ali, se
vocês forem sinceros.

Eu não estou aí para lhes dar uma vantagem terrestre.
Eu não estou aí para responder a uma necessidade terrestre, mas, sim, a uma necessidade da alma: aquela da

Eternidade.
E, mais do que nunca, nisso eu estou no meu posto.

Recorrer à minha Ressonância, recorrer ao meu Elemento, recorrer à minha Presença, irá ajudá-los, realmente,
a viver a Infância e, então, a Simplicidade.

Não haverá mais zona de resistência à Luz, em vocês.
A Transparência irá se tornar total.

Vocês não serão mais afetados por todas essas mudanças que estão ocorrendo em suas fisiologias.
Vocês irão vivê-las sem serem afetados e vocês irão aceitar, por exemplo, a modificação das suas

necessidades, sejam elas quais forem, não como uma punição, não como uma restrição, mas, sim, como a
evidência da Luz.

Aí estão as poucas palavras que eu tinha que dar a vocês, e a Vibração da minha Presença.
Então, Irmãos e Irmãs, vivamos de novo um momento de Paz, um momento de Amor, na Simplicidade da

Infância.
Eu lhes digo, quanto a mim, até uma próxima vez.

E não se esqueçam: eu estou à disposição de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou TERESA.
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Eu vou terminar por esta frase que não é minha e que, no entanto, ressoa com o que eu sou.

Eu lhes diria: “deixem a sua vida ser como uma rosa que exala o seu perfume, sem levantar questão acerca do
perfume”.

E vocês irão descobrir, se isso já não ocorreu, a Eternidade.
Eu lhes digo, até logo.

************

1 - UM AMIGO (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

2 - IRMÃO K (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/irmao-k-24-de-novembro-de-2012-autres.html

*

3 - TERESA DE LISIEUX (31.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-31-de-outubro-de-2012.html

*

4 - HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

5 - ARCANJO ANAEL (01.04.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/anael-1-de-abril-de-2011.html

*

6 - IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

*

Mensagem da Amada TERESA DE LISIEUX no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef8c0.html

http://autresdimensions.info/pdf/THERESE_DE_LISIEUX-24_novembre_2012-articlef8c0.pdf
24 de novembro de 2012

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos de um Iogue -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121124_-_UN_AMI...

~ ASPECTOS MULTIFORMES DA CONSCIÊNCIA ~

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, na Comunhão e na Paz, na Alegria do Amor.

Vivamos um momento de Fusão, no coração do Coração.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Irmãos e Irmãs na humanidade, a minha intervenção, hoje, está diretamente conectada, pelas palavras e pela
Vibração, com o que pode representar a consciência, recolocando esta consciência em seus diferentes

componentes, em relação ao que foi denominado a-consciência ou ainda Absoluto ou ainda Parabrahman.
O desenvolvimento do Coração Ascensional, a Ascensão da Terra, como a de vocês, insere-se na sua vivência
(ou não, por enquanto), segundo o local onde vocês estiverem manifestados, segundo o local para onde vocês

olharem e segundo a qualidade, eu diria, de expansão, de desaparecimento, da sua própria consciência.

***

Devemos, para isso, se vocês quiserem, regressar à própria fonte da consciência.
A consciência é sempre uma manifestação, uma expressão, um sentimento, um percebimento, ligados às

áreas de experimentação da própria consciência: percepção do ambiente e definição de um ponto de vista em
relação a outro ponto de vista.

Existe uma consciência limitada, fragmentada e segmentada que é aquela do modo de expressão da
consciência em meio a este mundo da Terra.

Existe uma consciência que eu tinha (agora, na época, ao dar para vocês o Yoga da Unidade) expresso como:
consciência igual à Vibração (ndr: ver em “protocolos a praticar” (1)).

As manifestações Vibratórias que vocês puderam viver (durante esses anos, e ainda agora) permitiu-lhes
constatar que havia uma adequação, perfeita e total, entre o estado de expressão desta consciência e o estado

das Vibrações percebidas e vivenciadas neste corpo, assim como várias experiências possivelmente fora
deste corpo (quer seja no Estado de Ser, quer seja no sonho, quer seja durante os diferentes Samadhi ligados

ao Si).
Tudo isso levou a mecanismos Vibratórios intensos que vários de vocês são portadores, hoje

(estremecimentos do corpo, variações térmicas, variações fisiológicas dos mecanismos de funcionamento e
da própria percepção da consciência), estendendo-se muito além do que era o padrão comumente aceito,

anteriormente, deste período específico ligado à preparação da Ascensão e à própria Ascensão.

***

Há menos de um ano do seu tempo terrestre, foi-lhes relatado algo que supera qualquer consciência, pois está
inscrito, justamente, na não expressão e na não manifestação de uma consciência (seja ela qual for, em meio a

este mundo como em meio ao Estado de Ser).

UM AMIGO - 24 de novembro de 2012 - Autres Dimensions
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Não há, como isso foi especificado, solução de continuidade ou de passagem, permitindo-lhes ir de um ponto a
outro, exceto entre a consciência limitada e a consciência Unificada.

Mas mesmo a consciência Unificada pode apresentar, em última análise (como lhes foi explicado de diferentes
modos, e como possivelmente vocês o vivenciaram), uma total oposição ao Absoluto, ao Parabrahman, ou à

consequência disso que é Shantinilaya.
A acentuação da percepção Vibratória podia levar, durante esses últimos tempos, durante o desenvolvimento
do seu Coração Ascensional, a mecanismos Vibratórios e a tremores abrangendo o conjunto da caixa torácica

ou o conjunto do corpo.
A Vibração da própria consciência é então, de algum modo, modificável, para alcançar uma espécie de limite
de expansão correspondendo, no nível dos seus envelopes sutis, ao que é chamado de corpo causal ou, se

vocês preferirem, à heliosfera do sistema solar.
O último confinamento ligado ao corpo causal (e, portanto, à causalidade da ação / reação) está, aí também,

inserido em meio a um mecanismo Vibratório.
A amplificação da Vibração, da percepção clara e consciente dos diferentes níveis Vibratórios do ser que

anima este corpo, vai, a um dado momento (correspondendo ao que foi denominado Abandono do Si,
Crucificação e Ressurreição, ou ao Renascimento, se vocês preferirem), acompanhar-se do desaparecimento

instantâneo de todas as Vibrações.

***

É apenas naquele momento (quando a Vibração foi possivelmente vivenciada e possivelmente cessada) que a
consciência não encontra mais como se expressar, como se manifestar, segundo um contexto de referência,

conhecido ou desconhecido, ou ainda como se manifestar em uma Dimensão ou outra.
Essa Passagem, denominada a Porta Estreita (que não é uma, já que não há solução de continuidade ou, se

vocês preferirem, o que dá no mesmo, a ativação do coração do Coração, ou do centro do Centro),
corresponde precisamente à Vibração do timo, ou, ainda, do que foi denominado 9º Corpo ou ponto ER do

peito.

***

O acionamento do ponto ER do peito está, ao mesmo tempo, implicado na realização do Si (denominado
Despertar) e também no desaparecimento deste Despertar, não levando ao sono, mas, sim, à verdadeira

Liberdade, manifestando-se pela mobilização da Lemniscata Sagrada, pela mobilização da Vibração celular,
pela mobilização do Canal do Éter, da Onda da Vida, ou ainda do Canal Mariano, em vocês, ou ainda pelo Fogo

do Coração.
O conjunto desses processos de percepção Vibratória chega, em um momento específico que é próprio de
vocês (aguardando o momento coletivo), a liberá-los das limitações de toda a encarnação, como de todo o

mundo, como de todas as Dimensões.

***

Vocês sabem que nada pode ser dito disso, porque isso não se refere a qualquer manifestação, a qualquer
expressão da consciência, mas, sim, ao seu desaparecimento total.

Do ponto de vista da personalidade, como da alma (inscritas em uma consciência mais expandida), isso,
representando o fim da consciência, põe, então, fim à experiência da consciência, mas não ao que vocês São.

Do ponto de vista da personalidade, como do ponto de vista da alma, este ponto de Passagem (que não é
uma), esta Porta Estreita, ou este centro do Centro, irá sempre representar, para vocês, o medo e o nada,

porque pertencente ao que não lhes é cognoscível, nem conhecido, deste lado do Véu.
É apenas passando do outro lado (pela cessação da manifestação do Si, como da personalidade, que não é
uma negação, mas um princípio de Transcendência e de superação) que irá lhes aparecer, pelo impulso da

Onda da Vida, o que vocês São, na Verdade, além de toda consciência (pontual, localizada ou deslocalizada).
Viver isso é viver o que nós nomeamos Shantinilaya pois, viver isso, leva-os a experimentar, não a Paz, mas o

estabelecimento da Paz, de maneira permanente, imutável, inabalável e que se amplia dia a dia.

***

Enquanto vocês ficarem girando (se eu puder me exprimir assim) em torno do centro do Centro, isso significa
simplesmente que existe, em vocês, em meio à consciência (quer seja limitada, fragmentada, assim como a

consciência expandida do Si ou ilimitada), elementos nomeados resistência, de oposição ou de confrontação
para com a Luz que vocês São.

Esses elementos podem pertencer tanto aos últimos medos da personalidade vindos à tona atualmente, ou



ainda ao apego ao próprio Si, ou seja, à Luz vivenciada como exterior, como objetivo, como meta, como ideal e
não como Verdade eterna que não depende de qualquer distância, de qualquer tempo, de qualquer evolução.

***

Vocês precisam passar esta Porta Estreita.
Essa Passagem (que não é uma) foi denominada o centro do Centro ou Porta Estreita, em referência ao

momento em que é preciso soltar tudo ao que vocês se sustentam, até mesmo a expressão do Si, até mesmo
a expressão da sua consciência mais infinita e mais ilimitada.

Enquanto vocês permanecerem no nível da personalidade ou do Si, este aspecto de não consciência, ou de a-
consciência, representa e irá sempre representar (tanto para a consciência fragmentada, como para a ilimitada)
um paradoxo, algo antinômico, algo que evoca o nada, o vazio e, sobretudo, o medo arquetípico da perda de

si mesmo.
É este medo que se é deixado viver, que se é deixado ser confrontado.

Conforme os movimentos que vocês manifestarem, vocês mesmos, em meio à sua consciência em relação a
esta a-consciência, expressam-se, em vocês, momentos cada vez mais rápidos e fugazes de expansão e de

contração.
Se a expansão tender a se tornar demasiadamente importante, fazendo-os romper e estilhaçar os últimos
limites do confinamento devido à sua presença sobre a Terra, naquele momento, restabelecem-se (como,

talvez, vocês o vivam) as sensações de laços no nível dos pulsos e dos tornozelos, impedindo-os literalmente
de revelar o Coração Ascensional além deste universo.

Isso foi aplicado para permitir-lhes oscilar ao redor desse ponto central, a fim de trazê-los para mais perto
disso.

O ponto mais próximo tendo sendo caracterizado, em meio à consciência, como à Infinita Presença ou Última
Presença, representado pelos diferentes Samadhi e, em particular, pelo Maha Samadhi da

consciência Turiya.

***

Pôr fim a isso (não por um ato de vontade ou de decisão, pessoal ou da alma, mas, sim, por uma rendição sem
condição à Luz), os faz viver o que não é uma Passagem, mas que, entretanto, cria a oportunidade de

estabelecer-se no que foi nomeado Absoluto com forma.
Vocês estão simplesmente inseridos em uma forma que vocês conhecem e reconhecem como efêmera.
Vocês estão inseridos em uma manifestação da consciência (quer seja ampla ou restrita) que, ela também

(mesmo no seu aspecto ilimitado e o mais expandido possível), parece-lhes como efêmera e não como eterna.
Na realidade, nenhuma consciência (seja qual for, mesmo a mais ampla em meio a este mundo) pode revelar

outra coisa que o seu aspecto ilimitado.
A própria consciência ilimitada permite ser conectada com o conjunto das Dimensões, ou seja, não mais estar

localizada, dependente de uma forma, de um tempo ou de um espaço.
Mesmo existindo (se pudermos dizê-lo) outros tempos, outras formas, outros espaços que, eles, irão lhes

parecer, do seu ponto de vista, como ilimitados.
Este ilimitado não é a Eternidade: isso é uma aproximação, uma condição preliminar.

A refutação da Vibração, assim como a refutação do Si (não mais feita de forma extensa, por uma investigação
exaustiva e por um princípio de refutação do que é efêmero, mas, sim, como a aceitação total e incondicional

da Luz), leva-os a ser o que vocês São, na Eternidade, ou seja, o Absoluto, que contém e manifesta a Luz.

***

A analogia que podemos encontrar com a presença do seu mundo seria o que é denominado ‘elemento central’
representando a Fusão dos quatro Elementos (nomeado o Éter).

O Éter da Terra estava rarefeito e foi seccionado, de diferentes modos, não lhes dando a possibilidade de
conceber, de perceber o que há além da consciência.

Somente um acontecimento importante (este acontecimento importante podendo ser definido ainda como
traumatizante para a própria consciência) pode acontecer a fim de fazê-los (se isso já não ocorreu) descobrir
(seja qual for o seu objetivo, seja qual for a sua finalidade, seja qual for o seu desejo) o que vocês São, além,

justamente, de qualquer desejo, de qualquer finalidade, de qualquer objetivo.
Isso pode representar uma carga emocional e uma angústia importantes para aqueles que não vivenciaram

isso.
Vocês sabem, a Liberação está diretamente conectada com a ativação total das estruturas Vibrais presentes

neste corpo, assim como o seu esvaecimento, pelo princípio da Unificação Elementar.
A ação da Onda da Vida, assim como do Canal Mariano e do Coração Ascensional, permite, para o conjunto da

humanidade, realizar (nas condições que eu qualificaria de ótimas) essa Passagem que não é uma.



Independentemente do seu futuro, independentemente do que vocês supõem como evolução, como
transformação e como Ascensão, a passagem para este Absoluto (do seu ponto de vista, enquanto nada,

vazio, fim da consciência) põe fim a uma série de ilusões referentes à própria consciência (quer seja limitada,
fragmentada, ou ilimitada).

O Absoluto contém todas as experiências, mas não é qualquer experiência, em especial.
Passar da consciência Desperta para a consciência Liberada e para a própria Liberação passa, sim,

efetivamente, pela passagem dessas diferentes etapas nomeadas Choque da humanidade, a título individual e,
enfim, coletivo.

***

O conjunto da ação dos elementos ocorre, antes de tudo, no que é observável.
Eu não voltarei nisso porque aquele que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir e um intelecto como ferramenta
permitindo-lhe se informar, é capaz de descobrir o conjunto das modificações da consciência da Terra, em si,

assim como da sua expansão (bem real) antecedendo a sua Ascensão.
O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês.

Alguns de vocês, tendo liberado a sua própria consciência em si (ou seja, estando estabelecidos Absolutos e
manifestando, então, Shantinilaya) são, como vocês sabem disso, os Libertadores da Terra que, pela sua

presença, permitem à consciência se expandir sempre mais.
O limite da expansão da consciência ilimitada não é, propriamente falando, um limite, mas, sim, um

Basculamento e uma Reversão, ocorrendo pelo centro do Centro, deixando-se passar ao outro lado do Véu, do
conjunto dos Véus (sejam quais forem: astral, mental, como causal).

Isso está diretamente ligado à sua capacidade para não mais interrogar a própria consciência.

***

Os elementos foram fornecidos a vocês.
Os apoios sobre os quais vocês podiam apoiar-se, com força, foram representados (e são sempre

representados) pela Humildade, pela Simplicidade, pela Transparência e pela Infância.
Aplicar isso no nível da sua vida, de maneira natural e simples, pode favorecer o desaparecimento das

oscilações em torno do centro do Centro, dando-lhes uma estabilidade, em um primeiro momento, da sua
consciência.

É em meio a esta estabilidade (feita de não movimento, de não percepção, de Alegria extrema) que pode
ocorrer a vertigem do Vazio e do Nada (através do Abandono dos seus próprios apegos à sua própria

personalidade), que pode ocorrer a Fusão da Onda da Vida com o Fogo do Coração, com o Canal Mariano,
deixando-se estabelecer além de todo estado, ou seja, no Absoluto.

O que acontece hoje, sobre a Terra, como em vocês, é uma espécie de confrontação, de justaposição e de
sobreposição entre, de um lado, a consciência limitada e, do outro lado, a consciência ilimitada, e de um outro

lado, entre a consciência ilimitada e o que nós nomeamos a a-consciência (Absoluto com forma ou sem forma).
Este Absoluto do qual nada pode ser dito já que não existe mais, propriamente falando, percepção, definição,

de qualquer consciência, mas, simplesmente, o seu reflexo que é Shantinilaya.

***

Quanto mais vocês se aproximarem do Centro, paradoxalmente, mais podem ocorrer Vibrações da
consciência, intensas ou mesmo desestabilizadoras e, ao mesmo tempo, em sobreposição, algo indefinível

assemelhando-se a uma Paz ou a uma Alegria, mas imóveis.
É em meio à imobilidade mais total, no “permanecer tranquilo e nada fazer”, que se situa o desaparecimento da

própria consciência, em benefício da a-consciência.
Para a alma, como para a pessoa, como para tudo o que é expressão da consciência, a não expressão da

consciência é um não senso.
Esse é o ponto de vista da consciência, mas vocês não são simplesmente uma consciência que se exprime e

que se manifesta.
Vocês são o próprio suporte desta consciência, situando-se, por essência e por definição, no início, se eu

puder assim me exprimir, ou como finalidade, no final, de qualquer expressão e de qualquer manifestação da
consciência.

Vocês não podem manter este estado por alguma definição.
Vocês não podem apreender outra coisa senão, justamente, o que nós nomeamos a Morada da Paz Suprema.

A Morada da Paz Suprema (seja qual for a consciência: limitada e ilimitada, presente ou não presente) não
pode, em caso algum, afetar em nada o que vocês vivenciaram, o que vocês vivem, enquanto Shantinilaya.
A consciência se torna, então, o servidor não da vontade pessoal, não mais aquele da vontade da Luz (que



representa o Abandono à Luz), mas, sim, a expressão de uma forma da Totalidade infinita, indefinida,
indescritível, não localizável, não perceptível e não manifestada.

***

As oscilações da consciência, ou as diferentes passagens dos estados, de um ao outro, até a Infinita
Presença, são responsáveis (neste período de justaposição das diferentes consciências, como dos diferentes

hábitos da Terra, em vocês) pelo que pode representar as flutuações vivenciadas como agradáveis ou
desagradáveis, segundo o que é alcançado, segundo o que é impactado.

Se vocês chegarem a permanecer Tranquilos, a transcender e a superar a manifestação, seja ela qual for (eu
digo bem: seja ela qual for), da sua consciência, tanto na maior Alegria, como no maior sofrimento, isso não

fará qualquer diferença.
Existe, de fato, algo que subtende a consciência, que não é manifestado, que não é expresso e que é

precisamente o que vocês São, durante a cessação de toda a consciência, de toda a individualidade, de toda a
personalidade, como de toda a alma.

***

Vocês são (e nós lhes repetimos isso em várias ocasiões) totalmente livres para se estabelecer aí onde vocês
desejarem.

Ainda mais que vocês não podem fazer (contrariamente à consciência, nos seus aspectos limitados ou
ilimitados), do Absoluto, um objetivo qualquer.

Pois todo conceito de objetivo cria uma separação e uma distância e, portanto, mantém a ilusão de um caminho
a percorrer.

Enquanto vocês acreditarem estar submissos a um caminho a percorrer, enquanto vocês estiverem submissos
a uma consciência (quer seja a da sua personalidade, ou da sua história, quer seja até mesmo aquela do Si),

vocês ainda estão na Ilusão em relação à Verdade do Absoluto.
Naturalmente, as verdades, relativa e absoluta, são contextos que lhes foram amplamente explicados pelo

Arcanjo ANAEL, mas também, em parte, por mim mesmo, assim como pelo IRMÃO K.
Tudo isso foram elementos representando, de algum modo, as referências e os marcadores no que constituía,

até agora, para vocês, um caminho de evolução, de transcendência ou de Ascensão.
Realizar o que vocês São (além de tudo isso e além de toda consciência) põe fim à ilusão de um objetivo, à

ilusão do tempo, à ilusão do espaço, à ilusão deste corpo.
E a única testemunha sempre será (durante a aceitação, durante a superação e a transcendência dos medos e

dos apegos da personalidade a ela mesma): Shantinilaya.

***

Enquanto vocês se colocarem a questão do Absoluto, vocês não estão ali.
Do mesmo modo, enquanto vocês se colocarem a questão da ausência de limitação da consciência, partindo

do ponto de vista da sua consciência limitada, não há praticamente qualquer probabilidade de vocês realizarem
o Si.

O Si ocorre apenas pelo Abandono à Luz, que este Abandono à Luz seja realizado pela amplificação Vibratória,
pela experiência de morte iminente, pela meditação, ou por qualquer outro processo, possível ou concebível (e

eles são incontáveis).
Mas o Si é ainda uma manifestação da consciência.

Manifestar a a-consciência é estabelecer-se além de qualquer projeção, de qualquer manifestação, de qualquer
percepção.

A Vibração leva vocês ali, porque o Si era, até agora, a melhor maneira de realizar o que vocês São, pelo
Abandono próprio Si.

***

Hoje, devido às circunstâncias de Liberação da Terra, devido à ação conjunta dos Elementos (em vocês, como
sobre a Terra), assim como da sua Fusão, restituindo-os ao que eu nomearia o Éter primordial, na falta de outro

termo, surge em vocês, neste corpo, uma série de modificações, vivenciadas com mais ou menos
Transparência, com mais ou menos facilidade e com mais ou menos evidência.

Quanto mais vocês aceitarem (como eu já repeti a vocês, em inúmeras ocasiões) permanecer Tranquilo frente
a isso, mais vocês irão realizar o que vocês São, além de todo estado da consciência, de toda expressão dela

mesma, de toda manifestação dela mesma.



Encontrar isso é encontrar a sua herança, é viver (talvez, por antecipação) o Juramento e a Promessa d’A
FONTE.

Isso necessita de superar uma série de medos, mas essa superação não pode ocorrer, de maneira alguma,
agindo contra esses medos.

Pois tudo ao que vocês desejarem se opor, fortalece-se inevitavelmente.
Aí está o papel da consciência, pela Atenção e pela Intenção, de realizar e de criar, real e concretamente, o

seu próprio papel, o seu próprio mundo de manifestação que é específico de vocês.
Isso foi levado em conta porque foi testemunhado, de múltiplas maneiras, por vários seres, durante o século

XX, tendo testemunhado ou do além, ou da sua vida ou da sua experiência no momento de uma morte
iminente, ou ainda de uma experiência espontânea.

Mas o que se situa no nível deste invisível não pertence à consciência ilimitada.
Este é o outro lado da peça, mas vocês estão ainda na peça e são parte integrante da peça.

Ir além é aceitar, em princípio e em Verdade, que tudo isso tem apenas um tempo, é apenas efêmero e que,
como isso foi falado, nenhum Efêmero da consciência irá levá-los à sua Eternidade.

No máximo, ele poderá fazê-los viver a consciência infinita e ilimitada da expressão do Si, em seus aspectos
mais bem sucedidos.

***

A reminiscência d’A FONTE, como a reminiscência do Absoluto, põe fim ao confinamento.
A Onda da Vida alastra-se sobre o conjunto da Terra.

Foi a própria Onda da Vida, por intermédio do Núcleo Cristalino da Terra, que reconectou com o centro vital
nomeado o Baço, em sua Eternidade, pondo fim à atração da alma para a materialidade, e permitindo,

realmente, não negar a Terra, não negar a materialidade, mas, sim, conduzi-la à sua própria transcendência, à
sua própria espiritualização, à sua elevação e à sua Ascensão.

O que acontece sobre a Terra, no nível dos Elementos (como vocês sabem e vivem isso), acontece, do
mesmo modo, em vocês.

***

Este período que vai se abrir, dentro de uma semana, vai levá-los a experimentar, neste corpo no qual vocês
estão, cada vez mais manifestações do Éter.

Quer seja por modificações térmicas, múltiplas, e fisiológicas, elas irão se tornar cada vez mais consequentes
e irão levá-los, se esse não for o caso, a reconsiderar o Absoluto, não como um conceito, mas mais como um

impulso para soltar todo apego a qualquer Efêmero, a qualquer corpo, a qualquer pessoa, como a qualquer
consciência, independentemente da expressão e independentemente da manifestação.

 Isso não necessita de nenhuma prática, de nenhum exercício, mas simplesmente de deixar acontecer o que
se desenrola em uma ou no conjunto das estruturas que estão ativas em vocês.

Como eu falei, os diferentes Yoga que eu comuniquei a vocês permitiram focalizar a consciência nos nódulos
Vibratórios que possibilitavam a sobreposição progressiva do corpo efêmero com o Corpo de Estado de Ser.

A justaposição do Corpo de Estado de Ser e do corpo da personalidade leva-os a viver o Si.
A justaposição da Onda da Vida com o Si deve levá-los a abandonar o Si, se tal for a sua Liberdade de ser.

Sem, entretanto, fazer outra coisa senão Abandonar o Si, não por um ato de vontade, não por uma ação da Luz
dirigida em alguma parte em si ou no exterior de si, mas, sim, como a vivência da evidência da Inteligência da
Luz, a vivência do seu sentido organizacional, da sua comunicação, da sua Radiância, da sua Irradiação, sem
exercer qualquer Atenção, qualquer Intenção, qualquer Ética e qualquer Integridade, no entanto, necessárias

para estabelecer o Si.

***

Ver a Ilusão não permite dali se extrair, mas, sim, de compreender as regras, não mais do interior, mas, sim, de
um outro ponto de vista que é aquele sendo da consciência ilimitada e, de maneira mais fundamental e direta,

pela presença do Absoluto, cuja testemunha será e permanecerá sempre, nesses tempos, o que nós
denominamos Shantinilaya.

A Morada da Paz Suprema não é uma Alegria.
É um estado de Paz intensa, expressando-se por processos de dormência do corpo podendo vir em seguida
fenômenos de Vibrações ou de tremores tão intensos que o corpo parece muito sensível, hipersensibilizado,

até o momento em que, cessando toda a atividade da consciência, esta sensação deixa-se desaparecer
sozinha.

Quando não houver mais percepção do corpo, quando não houver mais percepção da própria consciência,
quando não existir mais a percepção de um tempo e de um espaço, de uma limitação ou de uma localização



qualquer, então o movimento ao redor do coração do Coração pode, enfim, cessar.
Pela Tranquilidade do seu ser, vocês irão descobrir o não Ser, o Absoluto que vocês São, de toda a

Eternidade, que, ele, jamais se mexeu, jamais esteve consciente, jamais se expressou e jamais se manifestou
em qualquer Dimensão.

Este desafio, vocês são levados a viver, isso lhes foi reafirmado há pouco tempo: quer seja sob a forma de
Choque, quer seja sob a forma de medo, de raiva, não importa.

Tornar-se-á, inevitavelmente (se vocês já não viverem isso), esta negociação com a sua própria consciência, ou
seja, o momento em que vocês discutem sobre o que vocês São, o que vocês acreditam ser e o que,

possivelmente, vocês poderiam ser.

***

Essas oscilações em torno do centro do Centro são as interrogações da consciência.
É em meio a este espaço de flutuação que se manifestam, a vocês, ao mesmo tempo, os sintomas corporais,

assim como os sintomas do seu humor, ou do seu comportamento.
Sendo confrontados, vocês mesmos, com essas oscilações e com esses movimentos (muito lógicos e muito

justificados, pelo próprio fato do princípio de sobreposição e de justaposição), então, naquele momento, vocês
irão saber, de maneira inabalável, que vocês ali estão, quase completamente.

Basta, naquele momento, se distanciar vocês mesmos de toda a manifestação da consciência, quer seja a
Alegria, a raiva, o medo, a própria expressão do Amor.

Se vocês chegarem a ir, de algum modo, além disso, a atravessar isso, vocês irão constatar que vocês sempre
estiveram do outro lado.

E, naquele momento, somente naquele momento, vocês irão constatar o que significa dizer Shantinilaya, não
mais como uma experiência, mas como um estado cada vez mais permanente, cada vez mais profundo, cada

vez mais estável, cada vez mais imutável, disso que representa o seu Ser, aqui, sobre este mundo, sem
depender mais de qualquer circunstância temporal, de qualquer circunstância ligada à sua história pessoal,

como deste corpo, como do conjunto dos diferentes setores da vida que vocês têm levado até agora.
Isso irá levá-los então, de maneira cada vez mais tangível, para vocês, a ser o que vocês São, além de todo

ser.
Esse movimento, eu lembro, é totalmente natural.

Ir da personalidade ao Si necessitou de um caminho (ou, em todo caso, da ilusão de um caminho) em meio a
uma verdade relativa, tendo levado vocês a focalizar a sua consciência e a viver experiências e estados cada

vez mais intensos e cada vez mais marcantes.

***

Como vocês talvez constataram, a sua confrontação, entre a consciência pessoal e a consciência ilimitada do
Si, permitiu-lhes criar um sentimento, talvez, de espera, talvez, de esperança, talvez, de impaciência, ou
mesmo, até mesmo, uma solução de recusa dos processos Vibratórios, pelo fato de vocês talvez não

encontrarem, até agora, correspondência ou ressonância entre o que foi vivenciado, em vocês, e o que vivia o
mundo, de maneira geral.

Entretanto, se vocês aceitarem soltar também isso, e soltar, deste modo, também, qualquer ponto de
comparação, qualquer ponto de justaposição e qualquer ponto de possível confrontação, então, vocês irão se

fundir no que vocês São, além de todo ser.
O que acontece, nesse momento, nada mais é, então, do que a observação, não mais das sombras (como foi

o caso pela iluminação da Luz), mas, sim, de assistir, em vocês mesmos, o desenrolar da ação da Luz.

***

Ou vocês veem a Luz e vocês são Despertados.
Ou vocês percebem a Luz e vocês são, também, Despertados.

Ou vocês se tornam o que vocês São, na Eternidade, além de toda consciência, ou seja, a Luz e o próprio
Amor.

Naquele momento, não pode existir a mínima dúvida, a mínima interrogação, a mínima questão.
Pois a resposta sempre será a Morada da Paz Suprema.

***

Várias Estrelas testemunharam, no decorrer desses anos.
Vários místicos também fizeram a sua parte neste princípio de Unidade, e neste Absoluto que subtende a



Vários místicos também fizeram a sua parte neste princípio de Unidade, e neste Absoluto que subtende a
Unidade como a Dualidade.

Dessa maneira, estejam, não mais somente atentos, sejam, não mais somente o observador do que se
desenrola (neste corpo como sobre este mundo), mas se tornem, realmente, esta Luz que parece chegar do

Cosmos, do Centro da Galáxia, do Sol, como do Núcleo Cristalino da Terra.
Realizando esta tríplice União, vocês irão realizar a sua tríplice Liberação: aquela do Samsara (dos ciclos da

reencarnação), dos ciclos da Ilusão, como dos ciclos do Si.
Vocês serão liberados do corpo, da matéria, da alma, e irão viver os domínios da Eternidade do Espírito e do

Absoluto.

***

Eu especifico de novo, a fim de bem fazê-los compreender que é diferente realizar o Si por um ascetismo e um
caminho percorrido (mesmo isso sendo, para muitos de vocês, etapas indispensáveis).

Hoje, a Liberação da Terra, a aproximação do Centro Galáctico, assim como do que será visível, dentro de
muito pouco tempo, nos seus Céus, de maneira indiscutível e coletiva, irá permitir-lhes realizar este último

Choque de compreensão do Efêmero em relação à Eternidade.
Da compreensão e da vivência do que representa a consciência, em seus diferentes aspectos, em suas

diferentes facetas e do que representa e do que é a a-consciência, não como uma aproximação possível de
experiências, mas, nós o esperamos, para muitos de vocês, como um estado de coisas já realizado, já

manifestado.
Extraindo-os assim, de maneira definitiva, de tudo o que nós, orientais, denominamos, há séculos, a Maya.

***

A minha apresentação é bem curta porque ela é, antes de tudo, portadora desta Vibração da Infinita Presença.
Se houver, em vocês (e nos resta tempo), interrogações em relação à própria consciência, eu posso dar um

esclarecimento complementar.
Mas eu lhes peço para evitar o embaraço de me pedir para falar do Absoluto, do qual nada pode ser dito.

***

Pergunta: o que fazer para viver esses estados de maneira permanente?

Justamente: nada fazer.
Isso foi explicado e demonstrado de múltiplas maneiras.

Mas enquanto você persistir em querer fazer ou em colocar a questão do que fazer, você não pode ali Ser.
O próprio sentido da existência desta questão, em você (e não necessariamente dirigida a mim), reflete a

lacuna.
Este lacuna é acreditar que há um “fazer”.

O próprio modo que você coloca esta questão expressa a vontade de fazer.
É justamente na invalidação de qualquer fazer e de qualquer vontade, realizada pela Crucificação e pelo

Abandono do Si, que se vive o Absoluto.
Certamente não fazendo outra coisa.

Eu os lembro, também, de que o fim das Linhas de Predação coletivas da Terra (como foi explicado pelo
nosso Comandante) (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de setembro de 2012 (2)), bem como a

invalidação das suas próprias Linhas de Predação (ligadas não apenas aos reflexos de subsistência
associados à competição em meio a este mundo, à predação em meio a este mundo, à consciência em meio a
este mundo), desaparecem, eles também, a partir do momento em que você aceitar o que lhe parece como um

nada (‘néant’).
A percepção de um nada é apenas o reflexo da sua inversão e do confinamento deste Sistema Solar.

Se você ainda considera um “fazer”, eu apenas posso aconselhá-lo a reler o que foi dito pela nossa Estrela
TERESA (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de 2012 (3)).

Mas eu lembro também, para aqueles que ainda não estão estabelecidos no Absoluto, de que esse movimento
ao redor do centro é uma constante.

Quer seja no Alinhamento, na meditação, ou de maneira imprevista, vocês têm experiências de consciência
cada vez mais profundas, cada vez mais expandidas e cada vez mais (por vezes) confusas, quanto à noção de

passar de um estado a outro com cada vez mais facilidade.
É justamente esta mobilidade da própria consciência (nas manifestações Vibratórias, no aparecimento das

modificações fisiológicas), é esta aparência, para vocês, de movimento e de fugacidade que, justa e
paradoxalmente, irá conduzi-los, de maneira mais segura, à Imobilidade e a “permanecer tranquilo”.



***

Pergunta: quando a personalidade fica agarrada, no momento do Basculamento, nada há para
fazer?

Estritamente nada.
É sempre a consciência da personalidade que irá fazê-lo acreditar que há algo para fazer, algo para construir,

algo para desconstruir.
A lógica da ação / reação será sempre a ação / reação.

Quer seja sob a forma de emoção, quer seja sob a forma de compreensão mental, nenhuma dessas soluções
é capaz de fazê-los sair do que vocês acreditam ser.

***

Pergunta: o que foi chamado de planeta-grelha seria o momento em que cada um pode sentir ou
viver a Vibração da consciência em si?

Sim.
O que foi nomeado, com um certo humor, o “planeta-grelha”, corresponde ao Fogo do Amor que vem queimar

o conjunto e a totalidade do que é efêmero.
Há, então, esse processo de encontro entre os aspectos multiformes da consciência coletiva, desde a

consciência limitada, pessoal e individual, passando pela consciência coletiva ou egrégora de pensamento, ou
Sistema de Controle do Mental Humano, ou, ainda, egrégora emocional da humanidade, representando o que

pode restar de crenças, de ideias e de ilusões.
No momento em que o Fogo do Amor se verter, na totalidade, não mais somente no ser Interior que vocês são,

mas no conjunto da Terra, há, naquele momento, um aspecto Vibratório extremo não podendo acomodar
qualquer presença de matéria de carbono, seja ela qual for.

É esse momento de Transcendência (nomeado “planeta-grelha”) que virá realizar o Juramento e a Promessa.
Da sua capacidade para abordar esse processo, em vocês (pois ele já chegou, pelo fato das suas Vibrações
vivenciadas ou pela ausência e interrupção das Vibrações conferindo-lhes o Absoluto), tudo isso é chamado,

efetivamente, a se tornar um momento coletivo e sincrônico neste Sistema Solar.
Somente aquele que oscilar entre a consciência limitada e a consciência ilimitada, o Efêmero ou a Eternidade,

poderá, por sua vez, ser afetado por suas oscilações, suas interrogações, seus questionamentos, suas
dúvidas, ou mesmo suas negações.

Este momento (que ninguém conhece a data, pois já está atualizada, como lhes disse o Comandante, em todos
os planos sutis) é ainda levado a modificar o seu corpo etéreo e a realizar (por sobreposição e nova síntese)
um novo corpo etéreo denominado Éter de Fogo, que vocês vivem através das modificações da sua própria

fisiologia.
Quer vocês tenham se tornado, na totalidade, esse novo Éter de Fogo, ou quer vocês estejam em transição

para isso, há, evidentemente, esses processos de oscilação, de passagem instantânea de um estado de
consciência a outro, esta possibilidade de ver também as flutuações fisiológicas do humor, das emoções, do

seu mental, extremamente rápidas.
Aquele que se instala na Tranquilidade do Absoluto vê isso como exterior ao que ele É.

E é, realmente, isso.
Mas enquanto você não estiver no Centro, no coração do Coração, você sempre irá perceber isso como uma

ação da sua própria consciência ou da sua própria reação, da interação entre a sua consciência limitada e
ilimitada, ou, ainda, entre a sua consciência pessoal e a consciência coletiva.

Alcançar isso é se aproximar, se eu puder dizer, ainda mais, do centro do Centro.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãos e Irmãs na humanidade em encarnação, eu lhes proponho alguns momentos de Coração a Coração na
Unidade da Luz e da Verdade.

Eu rendo Graças pela sua Presença e eu rendo Graças pela sua consciência e eu rendo Graças pelo que nós
Somos, todos nós.



Somos, todos nós.
Acolhamos, em conjunto.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou UM AMIGO.
Do meu Coração ao seu Coração, unidos no mesmo Coração e com Amor.

Até mais tarde.

************

NDR:

***

1 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – OMRAAM (Aïvanhov) (04.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de...

*

3 – TERESA DE LISIEUX (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novem...

***

Mensagem do Venerável UM AMIGO no site francês:
http://autresdimensions.info/article5cfc.html

http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-24_novembre_2012-article5cf...
24 de novembro de 2012

(Publicado em 25 de novembro de 2012)
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http://autresdimensions.info/pdf/UN_AMI-24_novembre_2012-article5cfc.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novembro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/aivanhov-as-ultimas-linhas-de-predacao.html
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo. 

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amados Libertadores da Terra, que a
Paz, o Amor e a Luz estejam em vocês. 

Estabeleçamos, em primeiro lugar, um momento de Fusão, de mim para vocês e de vocês para mim, na
mesma consciência, na mesma Unidade e na mesma Presença.

... Compartilhando a dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia como durante as semanas anteriores do seu tempo, para responder aos seus
questionamentos e interrogações, orientando, no entanto, se vocês quiserem, o sentido dos seus

questionamentos inscritos, desta vez, não tanto nos dados gerais referentes tanto ao Abandono, como à
Verdade, como ao Absoluto, mas, bem mais, servindo-se justamente do conjunto dos elementos que eu pude

lhes comunicar, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, durante estes anos.

O objetivo é então, fazê-los questionar sobre o próprio sentido do que eu vou chamar de temporalidade.

Temporalidade enquanto tempo que passa e temporalidade referente a este período atual, a fim de recolocar
essa temporalidade (e a interrogação ou questionamento que se relaciona a ela ou que se relaciona a vocês)

em relação ao que eu pude exprimir, durante esses anos, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, mas
de maneira mais global, como intercessor entre os diferentes Conclaves e a sua consciência. 

Eu especifico também que, no final das minhas palavras e no intervalo das suas interrogações, nós iremos
estabilizar, cada vez mais, neste lugar como em todo lugar, o efêmero com o Eterno, deixando um espaço de

Luz aparentando-se e aproximando-se com o Último.

Eu especifico, enquanto as interrogações se levantam em vocês, que, evidentemente, essa temporalidade
decorre muito precisamente do que eu nomeei de prazos astronômicos.

***

ANAEL - 1o. de dezembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-Tx00ER1iXFo/UwrEhuGE4ZI/AAAAAAAAEMM/fRcbgXZKw-8/s1600/000+Anael+-+01.12.2012.JPG
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Pergunta: o que significa o fato de não ter mais vontade de nada?

Bem Amado, a resposta a isso é muito simples e eu vou apresentá-la de duas maneiras, ilustrando, assim, o
que acabou de exprimir o Bem Amado João, antes de mim (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 1º de

dezembro de 2012) (1).

A vontade de nada fazer pode ser considerado, do ponto de vista da personalidade, como uma demissão de
um papel ou de uma função (social, moral, afetiva, profissional ou ainda ligada ao que vocês nomeiam, do seu
ponto de vista, a vida), expressando-se tanto pela necessidade de se alimentar, de se vestir, de ganhar a sua
vida, ou de manifestar interações em meio a este mundo nos diferentes setores que lhes são perfeitamente

conhecidos.

Do ponto de vista da Eternidade, nada fazer é justamente entrar na Eternidade.

O fato de ter menos vontade de fazer ou, mais diretamente, de nada mais fazer, é uma demissão da
personalidade que se dirige não para o Nada, mas para a Eternidade.

A sua lucidez vai corresponder simplesmente à posição em que você se situa em relação à sua própria
pergunta.

No entanto, convém recolocar também esse sentimento de não mais ter vontade de fazer no contexto do que é
nomeado “hábitos”, tal como exprimiu IRMÃO K há pouco tempo (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012) (2).

Assim, os hábitos, em meio à Humanidade, são extremamente poderosos.

Eles contribuem, à sua maneira, para o estabelecimento e manutenção do ‘sistema de controle do mental
humano’: a egrégora social e humanitária e da humanidade visam uma pseudo coesão de uma humanidade

Unitária, evoluindo para o Amor.

Não ter mais vontade de fazer nada pode ser traduzido, na verdade, como uma problemática da própria
personalidade, que você chama de depressão ou inversão do humor, estresse ou ansiedade.

De fato, é diferente de não ter vontade de fazer nada, estando Tranquilo, de não ter vontade de fazer nada
vivido como uma agitação, uma ansiedade, ou uma demissão de tudo o que fazia as suas interações em meio à

vida.

Ou isso é realmente uma demissão e irá envolver, de qualquer maneira, o efêmero que você é.

Ou é um impulso para mudar de ponto de vista e para estabelecê-lo em algo que ainda não lhe é conhecido, de
maneira global e total.

A observação do “nada fazer” pode então resultar de uma mesma causa, mas levando a uma percepção ou a
um ponto de vista que é diferente.

Eu o lembro, para tranquilizá-lo, contudo, de que basta olhar, ler, ver a vida de alguns Seres, tendo realizado o
seu ser profundo ou estando Liberados da matriz, como se comportam em suas vidas.

É evidente que, em toda vida humana, existe uma série de componentes variando conforme o tempo, conforme
a temporalidade, conforme o humor ou ainda conforme a época que é vivida sobre esta Terra.

Unicamente aquele que estabiliza a sua própria Eternidade é capaz de ver, de maneira lúcida, clara e sem
nenhuma apreensão, a Dissolução do seu próprio efêmero, a Dissolução dos seus próprios hábitos.

Do ponto de vista daquele que está inscrito na personalidade: isso representa um erro magistral de falha no
encarregar-se da sua própria vida.

Do ponto de vista da Eternidade: aí está a Verdade Absoluta.

Eu os lembro de que “nada fazer” não se inscreve em uma temporalidade que eu qualificaria “usual” e “normal”
ou “habitual” da Terra, mas em uma temporalidade alterada correspondendo ao fim de cada ciclo.



Assim, portanto, nada fazer e não ter mais vontade de fazer nada pode ser tanto a expressão de uma patologia
como a expressão da uma finalidade mais elevada.

Tudo vai depender, como sempre, do ponto de vista daquele que olha como do seu próprio ponto de vista,
enquanto observador em meio ao Si, da sua própria vida.

***

Pergunta: acolher tudo o que se apresenta pode ser considerado como "não fazer nada"?

Bem Amado, o "fazer" e "não fazer nada" correspondem às ações conduzidas em meio a este mundo: as
ações mais usuais e habituais para um corpo (como lavar-se, restaurar-se) que se encontram, eu o lembro,
profundamente modificadas, aí também, pela mudança de hábito ligada à sobreposição e à justaposição.

Acolher a Luz é uma das etapas.

A segunda etapa (permitindo chegar, de algum modo, ao “nada fazer”) é, evidentemente, acolher a Luz, mas
aceitar deixá-la trabalhar, em vocês, sem interferir, de maneira nenhuma, com ela.

O Abandono à Luz, depois o Abandono do Si (tais como eu os expliquei e desenvolvi amplamente, durante
esses anos) encontram, hoje, de maneira muito natural, para vocês, a sua conclusão.

Se esse “nada fazer” se refletir por um questionamento, por uma ansiedade, por um sentimento de
anormalidade, então, nesse momento, vocês sabem onde se coloca o seu ponto de vista.

Por outro lado, se esse “nada fazer” se refletir pela maior das beatitudes, então vocês alcançam a Verdade
Absoluta.

O “nada fazer” não é uma finalidade, sobretudo que, segundo o ponto de vista, esse “nada fazer” é
profundamente diferente, conforme vocês estão inscritos em uma história lógica e temporal ou conforme vocês

estão, doravante, posicionados em meio ao que vocês São, na Eternidade.

Assim, portanto, a observação atual desses preceitos que nós lhes demos, para este período, de “nada fazer”
ou de “ficarem Tranquilos”, não se refere absolutamente a uma demissão de qualquer das atividades da própria

personalidade, mas resulta e decorre diretamente da capacidade, para a Luz, para estabelecer-se em vocês,
no que vocês São (uma vez que vocês São a Luz), sem interferências (eu chamaria isso: franja de

interferências ligada ao efêmero, ao transitório e à pessoa).

Existem, no entanto (e como isso foi expresso, de diferentes maneiras, nestas últimas semanas transcorridas
do seu tempo terrestre), muitas maneiras de assimilar esse Choque da Humanidade, diferentes maneiras de

vivê-lo.

Lembrem-se de que as circunstâncias (como eu exprimi, há três semanas e quatro semanas) que se
desenrolam em vocês são muito exatamente aquelas que vocês criaram para viver este período, da maneira

mais adequada conforme o seu ponto de vista e conforme o que vocês São, em Verdade, e a distância
podendo existir entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês percebem disso.

Quanto mais essa distância diminuir, e quanto mais ela tender a desaparecer, mais vocês estarão no que nós
chamamos de Shantinilaya ou Beatitude.

Seja o que for que se torne esse corpo, seja o que for que se torne essa vida, seja o que for que se torne este
mundo, nesse momento vocês não são mais referidos, nesse momento vocês realizam as palavras de

CRISTO: “eu estou sobre este mundo, mas eu não sou deste mundo”.

Esta é a melhor maneira de viver a Vida Eterna e Absoluta.

Nos momentos em que a Luz os chamar, como nos momentos em que vocês acolherem a Luz, o resultado
será diferente, conforme o seu ponto de vista, conforme o lugar, de algum modo, em que estiver posicionada a

sua consciência: no efêmero da personalidade e do desenrolar da sua vida ou na Eternidade do que vocês
São.

O próprio princípio do que nós denominamos “sobreposição” e “justaposição” deixa-se viver a Tranquilidade ou



a não Tranquilidade que jamais irá decorrer de uma circunstância exterior, de uma circunstância física, social,
moral, afetiva ou profissional.

  O que significa, dito de outra forma, que enquanto vocês acreditarem que, para estarem Tranquilos, vocês
dependem do estado do seu corpo, do estado das suas finanças, do estado das suas interações, vocês estão

apenas na personalidade.

É apenas quando a Beatitude, a Tranquilidade e a Paz se instalam, sem nenhum esforço, sem nenhuma
vontade, sem perseguir nenhum objetivo (seja ele qual for), que vocês encontram realmente a Paz que é a sua

Eternidade, a sua Presença e o seu Absoluto.

Assim, portanto, a Tranquilidade ou o “nada fazer” pode ser vivido de diversas maneiras conforme, é claro,
onde você mesmo se posicionar.

***

Pergunta: dificuldades de relacionamento podem estar ligadas a ações / reações do passado ou
também a formas de freios para impedir-se de se evaporar?

Bem Amado, eu lhe agradeço a pergunta, porque ela leva exatamente à mesma resposta à qual acabei de dar:
tudo vai depender, exclusivamente, do seu ponto de vista.

 Ser afetado no seu presente e considerar que isso pode vir de uma lei de ação/reação passada coloca você
mesmo e o sujeita, em certo sentido, a essa lei de karma e de ação/reação.

Eu o convido a ouvir novamente o que eu acabei de responder na primeira questão: você ali vai encontrar, é
claro, todas as respostas.

Saiba que, enquanto existir uma dificuldade ou uma resistência ou uma oposição (que isso se refira a um
aspecto de relacionamento entre um Irmão e uma Irmã, ou dois membros da mesma família, ou qualquer outra

espécie de interação referente tanto às circunstâncias como ao desenrolar da vida), aquele que estiver
posicionado, do seu ponto de vista, no Absoluto, não pode ser afetado nem pela doença, nem pelo conflito,

seja ele qual for, não dando nenhuma importância ao conflito.

O que não é uma demissão ou uma fuga, mas, sim, estabelecer você mesmo a sua Presença na Infinita
Presença ou no Absoluto.

Então, o ponto de vista muda e, o que se deixa ver, nesse momento, não depende mais de qualquer
discriminação, nem de qualquer resistência ou oposição.

O importante não é saber se a resistência ou a oposição vem de você ou do outro ou da circunstância, uma vez
que isso é ainda considerar que há a interação em meio à personalidade e, portanto, ao efêmero.

Colocar-se a questão do próprio sentido de uma dificuldade vivida, para recolocá-la em uma explicação ou um
sentido (seja de ação/reação do passado, seja de qualquer coisa que favoreça a Liberação), volta, grosso

modo, para a mesma coisa.

O “ficar Tranquilo” não pode ser afetado seja pelo que for vindo (aparentemente) de um exterior de si, que isso
seja, mais uma vez, uma dificuldade entre dois seres ou com uma circunstância em um dado setor da vida.

Unicamente aquele que está Tranquilo, unicamente aquele cujo ponto de vista não é mais do efêmero, mas da
Eternidade, pode sentir, de algum modo, a diferença entre um mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da

personalidade e o mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da Eternidade.

Em um caso, haverá reação, haverá punição, haverá perturbação.

No outro caso, não haverá nem demissão, nem indiferença, mas, bem mais, um ponto de vista que transcende
e ultrapassa amplamente as próprias condições deste mundo.

Assim (como eu disse há algumas semanas), o que acontece na sua vida é expressamente o que você criou
(ndr: sua intervenção de 06 de setembro de 2012) (3).



Mas cabe a você ver, aí também, qual importância você dá ao que acontece, quer isso se refira a você
Interiormente, quer isso se refira a esse corpo: a diferença, aí também, irá se situar em função de onde você

estiver situado.

No efêmero, você será afetado.

Na Eternidade, você não pode, de maneira alguma, ser afetado, mesmo pelo desaparecimento do seu próprio
corpo.

Qualquer sentimento, qualquer sensação, qualquer percepção de uma resistência ou, ao contrário, do que lhe
aparece como algo que será libertador, em um dado momento, é apenas o ponto de vista da personalidade.

O ponto de vista da Eternidade é aquele que vai constatar o que acontece.

Que isso seja, por exemplo, o fim desse corpo, que isso seja, por exemplo, o fim de uma relação ou o início de
uma relação, nada do que é Eterno pode ser afetado por uma circunstância histórica, pessoal e, de qualquer

maneira, efêmera.

O seu ponto de vista dirige, de algum modo, diretamente, o que se manifesta à sua consciência.

A utilização do que você faz, do que se manifesta à sua consciência, é profundamente diferente segundo o
ponto de vista que você adotar.

O fim do corpo é chamado de morte.

Para a consciência, o fim do corpo não é certamente a morte.

Mas se sua consciência depender, de maneira que eu qualificaria de abusiva e ilusória, desse corpo, então
você é efetivamente dependente desse corpo.

É o mesmo, por exemplo, para um elemento comum à humanidade (que nos é desconhecido) que vocês
chamam de dor.

Não é o meu propósito definir a origem ou a causa de uma dor que os afeta, mas sim de ver qual é o efeito
dessa dor sobre o que vocês são.

Quaisquer que sejam a expressão, a localização e a intensidade dessa dor (moral ou física), se isso se refletir
por uma alteração da sua consciência, evidentemente vocês estão no efêmero, nesse momento.  

Aquele cujo ponto de vista, no momento em que ele a vive, se situar seja no Si, seja na Infinita Presença, seja
no Absoluto, não pode de modo algum ser afetado por qualquer circunstância, desse corpo, como deste

mundo.

O efêmero e o ilusório jamais são fixos.

Eles mudam o tempo todo.

Esse movimento induz, de algum modo, a linearidade do tempo, de maneira bem mais complexa do que eu
apresento.

Mas, em um nível coletivo e individual, trata-se dos mesmos mecanismos empregados.

Se você estiver na sua Eternidade, se você estiver na sua Infinita Presença, como no Si, de modo não mais
experimental, mas cada vez mais como um estado estabilizado, o que pode lhe fazer, realmente, uma dor,

onde quer que ela seja?

O que pode lhe fazer qualquer transformação ou futuro deste mundo, uma vez que o mundo é você?

***



Pergunta: o que significa o fato de ter calor na periferia do corpo e frio no interior?

Bem Amado, existem (durante este período, eu diria, de sobreposição, mas também de sobreimpressão, de
duas consciências diferentes) modificações extremamente importantes ocorrendo no nível do que é chamado,

justamente, de regulação central.

Essa regulação central está diretamente ligada a um órgão específico do seu cérebro, a uma parte específica
do seu cérebro denominada hipotálamo e hipófise, assim como, em menor escala, a epífise (pineal).

O conjunto dos processos da regulação chamada de central (como a regulação térmica ou ainda a regulação
da saciedade ou da fome) é diretamente comandado, enquanto retransmissor da consciência, pela hipófise e,

sobretudo, pelo hipotálamo, e, em menor grau, pela epífise.

A modificação dos ritmos fisiológicos, a modificação das circunstâncias alimentares, assim como do seu humor
(no sentido mais amplo), decorrem diretamente das modificações do hipotálamo, da hipófise e da epífise.

Elas estão em ressonância direta (para a hipófise, para o hipotálamo) com o que é nomeado o ponto ER da
cabeça, no centro da cabeça.

A chegada da Luz Vibral, juntamente com a Onda da Vida, assim como a sua capacidade para viver os
diferentes estados Vibratórios da consciência, torna-os mais ou menos permeáveis à influência do Coração

Ascensional, à influência da Lemniscata Sagrada, à influência da Merkabah, à influência do Canal Mariano e se
expressa, evidentemente, por modificações, cada vez mais sensíveis e perceptíveis, do conjunto das funções

fisiológicas (centrais como do humor).

Este é, portanto, um processo bastante normal, devido à sobreimpressão das consciências.

Eu os lembro, de maneira, eu diria, humorística, de que ali onde nós estamos, nós não temos necessidade de
comer outra coisa a não ser a Luz que nós Somos.

Assim, então, é o mesmo para a regulação dita térmica.

O princípio do Fogo (quer se manifeste no nível do Coração, quer se manifeste no nível dos Triângulos
Elementares, quer se manifeste no nível celular) está, justamente, em ressonância direta com a penetração da

Luz no mais íntimo de cada célula, no mais íntimo de cada Ser.

E, sobretudo, no que toca, em meio a essa estrutura efêmera, o que está ligado, de algum modo, à
multidimensionalidade e à sua Eternidade, inscrita, até mesmo, nessa biologia corporal, contudo alterada e

seccionada de algumas fitas de DNA.

Assim, portanto, as modificações de percepção térmica, as modificações de ritmo e de intensidade de sono,
como de alimentação, ilustram apenas uma única e mesma coisa: a modificação extremamente importante do
que é chamado de hipófise-hipotálamo, em ressonância e em relação, como eu exprimi, com o ponto ER do

peito (quer dizer, o timo), modificando também o seu sistema imunológico.

***

Pergunta: quais são as transformações induzidas quando se assiste às suas canalizações?

Bem Amado, quanto a isso (parece-me) foi dito pelo seu Comandante, ele próprio, referente, por exemplo, às
Núpcias Celestes: o aspecto Vibral está sempre presente (ndr: O.M. AIVANHOV - As “Núpcias Celestes”

referem-se às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009) (4).

Para aqueles que assistem ao que você chama de “canalização”, para aqueles que escutaram o que foi dito
pelo Arcanjo MIGUEL, para aqueles que leem, hoje, existe um impacto Vibratório.

Esse impacto Vibratório não está ligado à adesão às palavras que nós pronunciamos, nem à crença no que nós
pronunciamos, mas, bem mais, diretamente, ao impacto da Luz Vibral.

O que acontece, nesse momento, não é diferente do que você pode viver a sós, a partir do instante em que
não existir mais interação do seu efêmero em meio à sua Eternidade.

Deixar estabelecer-se um novo ponto de vista é abandonar (como talvez você já saibam) toda referência, todo



posicionamento, em relação a um conhecido, em relação a uma explicação, ou a uma busca de sentido.

A Luz Vibral, tal como ela ocorre, durante este espaço (agora, ou em leitura, ou em escuta), não está de modo
algum destinada a alimentar o seu mental.

Em resumo, eu poderia dizer que eu alimento de sentido, o seu mental, permitindo que se expresse, em você,
a parte mais alta do que você É, em Verdade: aquela que aflora à sua consciência e da qual você não tinha,

necessariamente, realmente, consciência, uma vez que isso se situa em um nível do que foi chamado,
classicamente, na sua língua, de “subconsciente”.

O supraconsciente tem a capacidade, de algum modo (supraconsciente para Supramental), para estar em
ressonância, por pontos específicos, com o que é chamado de efêmero, mesmo se não houver sobreposição
totalmente exata, e possibilidade de coexistência comum, dos dois estados, em um longo prazo (em um prazo

Terrestre como em outras noções temporais).

É importante apreender que o mecanismo que se estabelece decorre diretamente do que é nomeado uma
Comunhão.

Aquele que Vibra não estará mais sujeito ou submisso no próprio sentido da frase, à localização da vírgula ou
do ponto, não será, portanto, dependente de um sentido ou de outro.

Se eu tomar, por exemplo, as intervenções do Arcanjo URIEL, vocês puderam constatar que ele joga (no
sentido Vibral) com o sentido das palavras, a fim de lhes permitir, no nível da consciência como do cérebro,

ultrapassar o mecanismo de funcionamento habitual da linguagem, passar de uma linguagem oral carregada de
sentido e de significação, de metáforas como de explicações, para uma linguagem que impacta diretamente os

aspectos Vibrais (ou energéticos, se você preferir) que não tem mais nada a ver com a energia emocional,
mental ou ainda etérea alterada.

É a melhor maneira possível de recriar o que nós nomeamos o Novo Éter ou Éter Unificado ou Éter do Fogo.

Assim, portanto, você pode escutar o que eu lhe digo em diferentes níveis: do ponto de vista da personalidade,
do ponto de vista do Si ou ainda do Absoluto.

Aquele que está no Absoluto não tem mais necessidade de compreender o menor sentido do que é dito, mas
de simplesmente viver a Luz e o que daí decorre, ou seja, a Paz, a Alegria, a Serenidade e a Morada da Paz

Suprema.

A Luz é a Morada da Paz Suprema.

Ela é Shantinilaya e aquele que é Luz não pode considerar sair desse estado de Paz Suprema, somente a
personalidade considera isso, por meio de uma série de elementos pertencentes à personalidade, como o que

vocês chamam de responsabilidade, compromisso, dever moral, obrigações (quaisquer que sejam essas
obrigações), retomando, aí também, o que pôde dizer CRISTO: “o pássaro se preocupa com o que vai comer

amanhã?”.

O Abandono do Si pode ir, para alguns de vocês, até esses extremos (concebidos como extremos pela
personalidade) como, por exemplo, de não mais ter isto ou aquilo ou de ter demais isto ou aquilo.

Isto, aí também, é exatamente o mesmo princípio e os mesmos mecanismos de funcionamento relacionados
tanto à saúde (como vocês dizem) desse corpo físico, como do seu mental, como do seu Ser, na sua

totalidade.

Assistir a uma canalização estritamente de nada serve se você se colocar, de imediato e exclusivamente, de
acordo com o sentido da personalidade que vai, sem parar, perguntar se o que é dito é verdadeiro ou não.

Eu o convido, para isso, a reler atentamente o que eu pude falar, em várias ocasiões, sobre a Verdade
Absoluta e a verdade relativa (ndr: ver em particular as intervenções de ANAEL de 10 e 13 de agosto de 2010)

(5).

As verdades relativas pertencem a um campo de experiência que lhe é próprio, a um quadro experimental
ligado à sua história, ao seu histórico, ao seu passado e às suas projeções, em meio ao seu futuro ou mesmo

ao seu instante presente.

Aquele que transcendeu isso (não por qualquer vontade, mas, bem mais, pelo Abandono à Luz) não se coloca
mais a questão do sentido das palavras, nem se coloca mais a questão da veracidade segundo a verdade



relativa (do que é dito, anunciado, chegado ou não), mas, bem mais, segundo a Eternidade da Luz,
independente totalmente de qualquer circunstância deste mundo como da pessoa.

Aí também, conforme onde você estiver, você verá as coisas de duas maneiras, às vezes totalmente opostas,
ou mesmo contraditórias.

Ver as coisas como contraditórias jamais irá lhe permitir estabelecer a Paz, quer seja no que nós dizemos,
como em qualquer acontecimento da vida.

Por outro lado, se você não se preocupar mais com o que você vai comer amanhã, a palavra que pode ser
empregada (embora possa ser confuso), nesse momento, é a palavra Fé. 

É evidente que tendo talvez ouvido, lido, algumas obras ou algumas intervenções das Estrelas, pode lhes
aparecer de maneira clara, que é na Divina Providência, na Divina Graça, no próprio Abandono à Graça, que a

Graça ocorre.

Não são vocês que vão buscar a Graça.

Não são vocês que vão buscar uma solução.

Isto não é, tampouco, uma renúncia, mas, sim, uma mudança de ponto de vista.

Aquele que estiver na personalidade será sempre guiado pelo medo, pelo problema da escolha e pelo
problema da veracidade, da realidade e da verdade do que é enunciado.

Aquele que está na Vibração não ouve mais, até mesmo, as palavras, nem mesmo o sentido das palavras que
nós pronunciamos, mas isso, aí também, é uma forma de aprendizado que nós demos a vocês,

pacientemente, durante todos esses anos.

A diferença temporal é que, doravante, não há mais tempo necessário para se ocupar disso.

Unicamente a via mais direta, mais rápida, mais simples, é viver com o que você É, no instante presente em
que outros Irmãos e Irmãs da sua humanidade, ou ainda de outros mundos, estão em sintonia (eu diria) com

você, pelo sentido da sua escuta.

Eu vou concluir dizendo que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma imagem, nenhuma circunstância, pode
estabelecer a Paz Suprema, sobretudo, não em meio a este mundo.

Mas é necessário, contudo, aceitar na totalidade este mundo uma vez que, quaisquer que sejam sua ilusão e
sua alteração, se não houvesse o princípio da Vida, bem, muito simplesmente não haveria vida possível.

Dessa maneira, então, não é rejeitando a personalidade que se alcança a Eternidade, é interessando-se pela
Eternidade: “busquem o reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.

***

Pergunta: o que nós deveríamos saber sobre a Porta KI-RIS-TI?

Bem Amado, o que é nomeado KI-RIS-TI (você talvez tenha apreendido) é o Princípio Solar.

Nós escolhemos essa denominação para não ofuscar as crenças de muitos seres humanos quanto à existência
e à mensagem emitida por CRISTO.

KI-RIS-TI é o Logos Solar.

Ele é o princípio CRISTO - MIGUEL.

Não é somente MIGUEL.

Não é somente um personagem histórico.



KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.

Aquele que realizou o Sol, em si, e que diz: “Pai, que se faça a sua Vontade e não a minha.”.

Quer dizer aquele que (e eu coloco a palavra entre aspas) “crucificou” a sua existência.

É necessário o último sacrifício: a Doação de Si à humanidade, a Doação de Si à Luz.

 KI-RIS-TI está, é claro, ligado a uma linguagem Vibral que vem (como nós já dissemos e talvez vocês se
lembrem) do sumério original, denominada linguagem cósmica.

Essa linguagem cósmica é uma linguagem que usa as sílabas.

Essas sílabas carregam significado, nelas mesmas.

Essas três sílabas fazem sentido, na acepção de uma palavra procedente de uma representação, de uma
compreensão e de uma experiência, qualquer que seja a palavra.

Por outro lado, tomar a sílaba ultrapassa largamente a origem, mesmo semântica, da palavra, mas resulta
diretamente no aspecto Vibral: quase como as sílabas sagradas.

KI-RIS-TI é então um Duplo, um Duplo Solar, cujo corpo é multidimensional.

É a Luz que aquece.

É o Fogo que purifica.

É a Vida, em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações, quer seja nesta Dimensão como em
qualquer Dimensão.

***

Pergunta: se o círculo é uma forma confinante, o que é das mandalas?

Bem Amado, mais uma vez, tudo depende de onde você se situar.

Enquanto você estiver no efêmero criado, recriado, observado uma mandala, seja ela qual for, apenas fixa sua
atenção, apenas fixa sua intenção sobre um objetivo contido nessa mandala.

O círculo, como a esfera, são estruturas ardilosas, nelas mesmas, por que no princípio do círculo (como da
gota, como da elipse), há essa noção de repassar pelo mesmo ponto, de maneira cíclica, mesmo se for em

outro nível.

O princípio do Universo, tal como é observável (quer seja na observação do curso do Sol, como é deixado se
ver com a tecnologia moderna, com os cálculos matemáticos, com os cálculos físicos modernos), ocorre

apenas por meio do que pode ser perceptível e, portanto, observável.

Mas, nada lhes diz (e seus cientistas começam a se pôr em dúvida) que o que vocês observam corresponde à
totalidade da vida, mas, sim, eu diria, a algo que é totalmente incompleto.

O que vocês chamam de “vazio”, o que vocês chamam de “nada”, não é senão a Luz e a sua Beatitude.

Do ponto de vista da lagarta: um buraco negro põe fim à vida.

Do ponto de vista da borboleta: um buraco negro é o retorno à Vida.

Uma mandala é, portanto, útil, até certo grau de transcendência e de evolução da personalidade, mas nenhuma
mandala, assim como nenhum ser exterior a vocês, pode Liberá-los: há apenas vocês, e somente vocês, que

se Liberam.



E a única maneira de ser Livre, de se Liberar, é o Abandono do Si.

E isso não depende de nenhuma crença, de nenhuma circunstância exterior, nem mesmo de qualquer mandala,
como, aliás, de nenhuma figura geométrica perfeita.

Simplesmente, existe, em meio ao que nós chamamos de princípio das formas (e eu já tive ocasião de me
expressar sobre isso), uma onda de forma ou uma onda para efeito de forma, inscrita em uma temporalidade
bem mais vasta do que aquela que a sua consciência (mesmo sobre este mundo e mesmo Liberado) pode

assimilar.

O Absoluto (mesmo, com forma) não pode ser representado em algo que escapa ao próprio campo da
consciência e que absolutamente não se refere à consciência, mas ao Absoluto.

Para a consciência, em todo caso, uma forma é sempre, sem nenhuma exceção, um confinamento.

Enquanto a sua consciência for dependente de uma forma (mesmo mutável de Dimensão em Dimensão,
mesmo vocês sendo Absoluto), vocês dependem (certamente não como aqui, aí onde vocês estão), no

entanto, de uma forma, uma vez que a consciência, nesse momento, está inscrita em uma forma.

E uma forma é animada de consciência.

Eu diria, até mesmo, que é a consciência mais estável no tempo.

Essa noção de estabilidade vai ser encontrada nas meditações, como realizam alguns povos, por exemplo,
diante de um tanka ou um tapete de oração constituído geralmente de mandalas.

A mandala não deve se tornar uma finalidade, mas deve ser vista como um elemento de focalização, de
transcendência da consciência do efêmero, mas jamais permitindo alcançar a Eternidade.

Mas isso pode representar, em certo sentido, a ilusão de um caminho válido.

Toda forma (seja ela qual for, seja qual for a sua definição, seja qual for a sua abordagem, seja qual for o seu
Universo Dimensional) é apenas um estado transitório da consciência, ligado à manifestação da referida

consciência.

Vocês têm a experiência, sobre este mundo, em que a sua forma se inscreve (em sua própria mobilidade)
entre o que é chamado de nascimento e morte.

Quando a sua forma desaparece, o que permanece? : o sem forma.

Naquele momento, não há mais nem mandala, nem estrutura geométrica perfeita.

Mas a forma é um dos suportes da manifestação Dimensional.

***

Pergunta: por que a confiança ainda pode alternar com a dúvida, em particular no sentido de não se
sentir pronto no que se vive hoje?

Bem Amado, a personalidade nunca estará pronta para qualquer coisa além de si mesma. 

Enquanto você considerar que é necessário estar pronto ou não pronto, enquanto houver a inquietude quanto
ao sentimento de estar pronto ou não pronto, diga-se que isso é apenas uma interrogação do seu próprio

mental.

Assim, então, existem possibilidades de viver experiências.

Essas experiências estão (como eu já desenvolvi nas últimas semanas) diretamente ligadas a uma
aprendizagem.

Mas é profundamente diferente viver as experiências e viver um estado estabilizado.



O que você coloca como questão decorre diretamente desse princípio.

Enquanto houver a experiência (mas não a estabilização de um estado), haverá (e, sobretudo, durante este
período, extremamente breve, de sobreimpressão ou de justaposição), verdadeiramente, esse mecanismo de
observação da sua própria consciência que passa de um estado a outro por que, justamente, nenhum dos dois

estados está estabilizado.

A personalidade jamais poderá estar estabilizada.

A Eternidade estará estabilizada, na totalidade, quando o seu ponto de vista estiver exclusivamente aí onde
você É: em meio à sua Eternidade.

Você não é implicado nem pelas dúvidas, nem pela inquietude.

O que sugere que isso vem de você, não é nada além do que a ação da Luz sobre o seu próprio mental.

Tornar-se observador é não mais tomar parte no que acontece em meio à própria consciência, que isso diga
respeito ao Samadhi, que isso se refira ao fato de conduzir um veículo a motor, que isso se refira a uma

interação com outro Irmão ou Irmã da sua humanidade.

Os sentimentos de inquietude, de ansiedade, de agitação, de questionamento, de dúvida, de raiva ou de medo,
serão sempre apenas o reflexo da própria personalidade.

Aquele que alcança a Infinita Presença, aquele que está estabelecido além de todo estado (quer dizer, o
Absoluto com forma), ri de tudo isso.

Por que mesmo se isso chegar no nível do limiar de percepção consciente, isso é vivido como uma
intromissão e não modifica em nada o que foi estabilizado (seja no Absoluto, na Infinita Presença).

Mas o próprio processo atual os coloca diante do que eu chamaria de últimas dúvidas, as últimas raivas e,
sobretudo, os últimos medos: aqueles de se desprender, aqueles de se Abandonar, aqueles de confiar no que

você É, na Eternidade, e que, no entanto, você não conhece enquanto você não estiver estabilizado.

A Luz é a Paz: eu repito a vocês, a cada vez.

Se vocês São Luz, em que a Paz poderia ser perturbada por qualquer transformação deste mundo, desse
corpo, de uma relação, de um trabalho, ou do que quer que seja?

Vocês vão, de algum modo, dar-se conta disso, assim que vocês se tornarem cada vez mais observadores de
vocês mesmos: não como uma doença nociva visando descortinar tudo o que acontece (em busca de um

sentido ou de significação), mas, bem mais, como a clara consciência do que acontece em vocês.

Do mesmo modo que a um dado momento a Luz iluminou a Sombra, hoje a Luz vem lhes dizer: “você é Luz, na
totalidade.”.

Em que a Luz, que você É, se preocupa com alguma coisa referente a algum efêmero, seja ele qual for?

Aquele que está na Paz, permanece assim, mesmo na guerra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes das Estrelas e Libertadores, eu vou terminar com estas
palavras: que a Paz, o Amor, a Luz e a Alegria se inscrevam em vocês e na Eternidade.

Com todo o meu Amor, eu lhes digo: até uma próxima vez e até breve.
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- VALE A PENA LER DE NOVO -
com diagramas no final do texto

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Ma_Ananda_Moyi-2012-12-01.mp3

Eu sou MA ANANDA MOYI, Irmãs e Irmãos na humanidade, acolhamo-nos, mutuamente, no Silêncio e na Paz,
com todas as minhas Bênçãos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu estou de novo com vocês, hoje, e eu me permito, agora, antes de começar a falar, remetê-los ao que eu
pude dizer, há mais de um ano, com relação ao retorno da alma, da matéria, para o Espírito, porque, em última
análise, tudo o que pode se manifestar e se desenrolar para vocês, tudo o que chega e tudo o que ocorre em
toda a sua vida, é apenas o reflexo desta Reversão da alma (ndr: suas intervenções de 09 e de 21 de agosto

de 2011 (1)).
Até agora, eu havia dito que a alma foi artificialmente cortada ao Espírito, e que a sua única via de manifestação

e de saída era a matéria e a encarnação.

***

A alma Retornou, o Triângulo do Fogo foi recolocado no sentido correto, permitindo-lhes viver o Fogo do
Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Luz.

Naturalmente, o que até agora não implicava em incompatibilidade entre o que nós nomeamos o efêmero (ou
seja, a vida) e (o que vocês São) a Eternidade, acomodava-se muito bem um com o outro.

Hoje, isso não segue do mesmo modo porque a Reversão da alma tendo terminado, em vocês (para aqueles
de vocês que vivem isso), com o eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a atração para a matéria foi reduzida.

O conjunto do que foi realizado leva-os, hoje, a viver coisas diferentes.
Independentemente do que elas possam suscitar em vocês, é preciso principalmente ver, de algum modo,

algo muito mais geral do que o que lhes é próprio, nas suas percepções, nos seus sentires e nas suas
vivências.

A Reversão da alma, pessoal, implicou, obviamente, aí também, em uma Reversão da alma, coletiva, que
começou a se manifestar há poucas semanas, referente à Liberação da Terra e ao Desenvolvimento do

Coração Ascensional, assim como ao Canal Mariano que nós nomeamos coletivo.

***

A Luz chegou até vocês: ela desceu em um movimento que vocês podem denominar de cima / para baixo.
Ali respondeu um movimento de baixo / para cima: ilustrado pela Onda da Vida, pela Kundalini, pelas

Vibrações celulares ou pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional, assim como pelo Canal Mariano (ndr:
ver, em particular, o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (2)).

Hoje, a alma coletiva da Terra, a alma coletiva da humanidade (com mais ou menos facilidade, com mais ou
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menos evidência, ou, ainda, pesares), Retornou.
Ela Retornou para o Espírito e deu, de algum modo, o seu consentimento para viver, agora e a partir de hoje, o

que é para viver.

***

A última Passagem, impulsionada por URIEL (no nível coletivo e por vezes individual), permitiu à alma coletiva
da humanidade e da Terra mudar a sua polaridade.

Essa mudança de polaridade não é simplesmente uma inversão no sentido de cima / para baixo, de baixo / para
cima, mas, também, do interior / para o exterior e da esquerda / para a direita.

Isso, naturalmente, deve ser atualizado, nos eventos da Terra, por alguns movimentos geofísicos (nós, as
minhas Irmãs e eu, abordamos longamente sobre a ação dos Cavaleiros, da Fusão dos Elementos e dos

Éteres).
Tudo isso contribuiu para fazer Bascular a alma da Terra, e a de vocês, a fim de que ela não fique mais sujeita
ao confinamento do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, de que possa livremente decidir por voltar-se, na totalidade, para
o Espírito, para a Unidade e para Shantinilaya, ou por manter a experiência de uma consciência, seja ela qual

for, em qualquer Dimensão.
O fim das Linhas de Predação, o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, e a Passagem da Porta Estreita, o acesso ao
coração do Coração (que está situado imediatamente acima, ou seja, na ligação, de algum modo, entre OD e

ER do seu peito), decorrem diretamente (assim como o emprego da Merkabah Interdimensional e
da Lemniscata Sagrada) desta última Reversão da própria alma para a sua Eternidade.

***

Não se esqueçam de que a alma é um intermediário entre a matéria e o Espírito.
Mas de que a alma não é a Eternidade.

Ela é algo que não evolui na mesma escala de tempo que a vida humana, mas ela é apenas uma interface que
permite ou separar, ou conectar, com o que está em cima e com o que está embaixo.

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO, a restituição do Alfa e do Ômega permite, ao mesmo tempo, beneficiar-se da
Morada da Paz Suprema, mas também considerar o fim da alma e o Retorno ao Espírito.

Isso pode se expressar por todas as modificações que vocês vivem e pelo conjunto das perguntas que vocês
se fazem em relação, também, aos seus contextos de vida, ao que entra em vocês e ao que sai de vocês (quer

sejam os pensamentos, as palavras, ou ainda o que entra em vocês como os alimentos e a respiração), ou a
qualquer outra coisa como a Onda da Vida ou, ainda, a percepção da Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

Tudo isso se transforma em vocês.
Há, é claro, as próprias modificações da consciência que são as testemunhas, desde a revelação das suas

Linhagens (possível durante as suas noites ou de outra forma), ou ainda as modificações, por vezes
importantes, sujeitas realmente à fisiologia deste corpo.

A Reversão da alma foi, por sua vez, completada.
O fim da Predação e o fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO permitem o retorno ao Alfa e ao Ômega, não impedindo
mais, sobretudo, o Desenvolvimento do Coração Ascensional através do que são nomeadas as Portas AL e

UNIDADE, acopladas, desta vez, à Porta KI-RIS-TI.
O conjunto dos impulsos (quer sejam Metatrônicos, quer sejam Marianos) apenas acontece, na realidade, para

permitir, exclusivamente, que a alma se desprenda da materialidade: é o retorno à multidimensionalidade.

***

Enquanto oficiante do Manto Azul da Graça, eu oficio, de novo, como MARIA lhes disse, a partir de hoje, de
maneira mais precisa, mais intensa e mais perceptível para vocês.

A mobilização do eixo ALFA e ÔMEGA, em substituição ao eixo ATRAÇÃO-VISÃO (que isso seja para este
corpo que está aí, ainda, sobre esta Terra, e para a sua alma que ainda o alimenta), não alimenta mais

simplesmente este corpo, mas se Voltou, realmente, para o Espírito.
O eixo ATRAÇÃO-VISÃO dá lugar ao ALFA e ÔMEGA, permitindo-lhes, de algum modo, dizer, vocês também:

“eu sou o Alfa e o Ômega”, ou seja, recuperar a totalidade do Amor, a totalidade da Luz, a totalidade da
Verdade.

Não há mais necessidade de interface ou de intermediário: há apenas a Verdade que vai lhes aparecer, se isso
já não ocorreu, de maneira cada vez mais esclarecida, de maneira cada vez mais segura.

O que vocês assistem (em vocês, como sobre o mundo) são apenas as últimas convulsões do que MARIA
lhes nomeou: “parto e libertação” (ndr: sua intervenção de 1º de dezembro de 2012 (3)).

Isso se expressa, cada vez mais, vocês sabem disso, por momentos ou de Beatitude, ou do que vocês



poderiam chamar de ausência ou de desaparecimento.
Alguns de vocês acederam, agora, ao que há depois do desaparecimento, ou seja, o aparecimento da

Eternidade, da Felicidade, da Morada da Paz Suprema, ou, ainda, as experiências de Estado de Ser ou o
estabelecimento, até mesmo, em meio ao Absoluto.

***

O fim do eixo ATRAÇÃO-VISÃO (através das Portas do corpo, como da Cruz da cabeça) põe fim, aí também,
a uma série de obrigações ligadas à fisiologia, à individualidade, desta personalidade em encarnação.

Isso se reflete, de maneira importante, por muitas mudanças.
Essas mudanças não se referem mais somente à Vibração, mas diretamente ao corpo de carne, nas suas

necessidades, nos seus funcionamentos e, se vocês obedecerem às novas necessidades do corpo, sejam
quais forem essas modificações, vocês não vão demorar para ver aparecer, em vocês, esta Morada da Paz

Suprema.
Porque o corpo é o local, é claro, sobre este mundo, onde se apoia a Vibração, mas também onde se apoia a

alma e se manifesta a alma.
A Reversão do eixo ATRAÇÃO-VISÃO liberou, então, as Portas AL e UNIDADE.

Permitindo, sobretudo, ao Espírito, revelar-se e reforçar a própria Unidade, assim como a capacidade para
viver (pelo Desenvolvimento do Coração Ascensional ou por um dos componentes que lhes foram descritos

anteriormente) a Verdade Última do seu Ser.
A descoberta desta Verdade Última, como a vivência desta Verdade Última, são os momentos em que a

Alegria e a Paz estão na frente do seu palco.
É como se a Alegria e a Paz viessem afastar e fazer desaparecer tudo o que apenas tem um tempo.

Não se assustem com as mudanças da sua fisiologia, do seu estado de saúde, das suas circunstâncias de
vida, porque o que quer que mude, o que quer que vocês percebam, em última análise, representa apenas a

Reversão da alma para a Luz, na aceitação do seu próprio sacrifício, a fim de encontrar a Essência, o Espírito e
o Absoluto.

***

Isso pode representar, é claro, constrangimentos para o seu corpo, mas vocês irão notar facilmente que
qualquer que seja o dilema deste corpo (que isso se expresse por uma intolerância a tal coisa ou pelo

aparecimento de uma doença ou pelo desaparecimento de uma doença), isso nada muda.
A sua consciência e o que vocês São descobrem, cada vez mais, a Morada da Paz Suprema (mesmo se vocês

não a expressarem por essa palavra) ou, ainda, Shantinilaya.
O que vocês podem ainda denominar desaparecimento ou ausência ou estase ou, ainda, confusão, irá lhes

aparecer, de maneira cada vez mais clara, como, efetivamente, o modo, para vocês, de manifestar a Morada da
Paz Suprema.

Lembrem-se também de que, ao nos chamar, as minhas duas Irmãs e eu, durante este período, vocês irão
encontrar também, nos nossos Contatos, nas nossas Comunhões e também nas nossas expressões,

doravante, para com vocês, mesmo com as suas palavras, não somente um reconforto, ou mesmo uma prova,
mas, muito mais, uma ação real na Reversão da alma e na cessação total do que é nomeado ATRAÇÃO-

VISÃO.

***

Durante a minha experiência da encarnação, eu podia ficar anos sem nada absorver porque a Luz me
alimentava.

Isso, vocês fazem a experiência, hoje, e eu os convido a acatar o que bem lhes explicou a minha Irmã
HILDEGARDA (ndr: sua intervenção de 03 de outubro de 2012 (4)).

Não vão contra a Luz, pelos seus hábitos: em primeiro lugar, pelos hábitos deste corpo.
Se a Reversão da alma lhes pedir para dormir vinte horas: então, durmam vinte horas.

Se a Reversão da alma fizer desaparecer o sono: então, tampouco não se preocupem com isso.
Se a Reversão da alma fizer cessar todas as necessidades que lhes eram habituais anteriormente, sejam quais

forem: não se preocupem porque, se vocês superarem a primeira fase de preocupação onde os hábitos são
transformados, vocês irão descobrir que através disso se manifesta, cada vez mais facilmente, Shantinilaya.

Então, é claro, sempre, o que corresponde à pessoa vai ali ver uma ameaça à sua integridade corporal, porque,
na fisiologia usual, não é habitual viver sem isso ou aquilo, ou viver com isso ou aquilo.

Bem, este hábito terminou.
Torna-se cada vez mais compreensível para vocês que, independentemente das circunstâncias deste corpo,
independentemente das circunstâncias da sua fisiologia, independentemente da existência e da presença dos



seus hábitos, alguns deles desaparecem, sem motivo aparente e, sobretudo, sem qualquer ação da parte de
vocês.

Aceitem isso como uma evidência da Luz, e vocês irão vivenciar os frutos de maneira cada vez mais imediata.
O que dificilmente era concebível há ainda alguns anos (e experimentável), está, hoje, totalmente aberto, pelo
próprio fato da Reversão da alma e pela substituição do eixo ATRAÇÃO-VISÃO pelo eixo nomeado ALFA e

ÔMEGA.

***

A Terra também deve se adequar a essa mudança de eixo, a essa mudança de inclinação: ela resolveu isso.
As coisas estando resolvidas e realizadas no que nós nomeamos (e vocês nomearam, também) os planos

sutis, há apenas que deixar manifestar, no plano tangível e visível, do lado de vocês, o que chegou nesse plano
Etéreo.

O Fogo do Éter pôs fim à falsificação do Éter.
Encontrar o seu Éter original efetivamente desencadeou processos, diversos e variados, no seu corpo, durante

esses anos.
Esses processos, diversos e variados, acomodam-se (de maneira mais do que tangível) às modificações, por

vezes fenomenais, do que era a sua vida.
Não se alarmem: contentem-se em colher os frutos, ou seja, a Paz.

Só o mental irá sempre questioná-los, só a dúvida poderá assaltá-los.
Mas nada pode impedir, em vocês, a progressão da Luz (mesmo as suas interrogações, mesmo as suas

dúvidas) porque o corpo não é somente um ressonador da alma e a testemunha da alma, mas o corpo, aqui
presente, na sua Dimensão, tornou-se, de algum modo, a testemunha do Espírito.

E as regras do Espírito não são as regras da alma, em meio a este mundo falsificado.
O Espírito é independente da encarnação, o Espírito é independente da alma, mesmo se ali estiver conectado.

E o Fogo do Espírito vem Retornar a alma.
E essa Reversão da alma é responsável tanto pelas suas facilidades, como pelos seus inconvenientes.

Não se atrasem com isso.
A finalidade é Uma e Única: é o retorno da Luz e o retorno da Eternidade.

Isso acontece, em vocês, e isso irá acontecer, cada vez mais facilmente, em vocês, a partir do momento em
que vocês aceitarem totalmente esta ideia e em que vocês viverem isso, totalmente.

***

O fim da alma é o início da vida do Espírito.
Naturalmente, aqueles que não conhecem o Espírito apenas podem falar do corpo e da alma: eles estão

limitados pelas suas crenças, eles próprios, ou pelo desconhecimento do que eles creem conhecer.
A alma não é a finalidade: o Espírito é.

E esta finalidade jamais se moveu.
Simplesmente, a alma (pela série de encarnações, pelo conjunto dos hábitos e pela rotina do confinamento)

levou-os a ignorar, progressivamente, o Espírito.
Isso foi restabelecido: é o que vocês vivem nesta fase final.

O que acontece, na sua carne, não é para ser julgado nem condenado, é para ser, simplesmente, constatado.
E é naqueles momentos que a sua confiança no que vocês São (mesmo em meio à personalidade) pode

aparecer ou não.
Lembrem-se de que, se vocês escolherem a personalidade, a sua vida será, durante esses tempos, cada vez

mais repleta de dúvidas, de medos, de interrogações, ou mesmo de raiva, e de que, quanto mais vocês
deixarem esta alma ser infundida pelo Espírito, mais a sua personalidade irá lhes parecer em uma Paz que

nada pode vir alterar nem interromper.
Como eu lhes mostrei, durante a minha vida, sobre esta Terra: o que eu vivenciei, vocês irão vivê-lo.

Como CRISTO disse, para vocês, no ocidente (e como muitos sábios da Índia nos disseram): “o que eu vivi,
vocês irão vivê-lo; o que eu fiz, vocês irão fazê-lo também e muito maior ainda”.

Porque não há limites ao Espírito (contrariamente aos limites do corpo e da alma), e quando o Espírito revivifica
a carne, ele cria as condições da Ascensão da matéria e da carne.

É o que ocorre no seu microcosmos, como no nível de uma célula, como na escala do sistema solar.

***

O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve



O que foi vivenciado (pelas Vibrações, pela chegada da Luz, em vocês como sobre este sistema solar) deve
então aparecer, também, para a alma coletiva da humanidade e para a alma coletiva da Terra, que irá engrenar,
então, esse processo de Basculamento, a um dado momento, específico, do qual ninguém pode conhecer a

data e que, no entanto, já está consumado em todos os outros Planos.
O que nós lhes podemos dizer é que, se nós começarmos subitamente esta fase final com vocês, é porque a

Terra o vivenciou, é porque o Céu o vivenciou, restando fazer a junção disso, neste Plano (aí onde vocês
estão).

Lembrem-se de que, frente a uma dificuldade ou ao pode parecer como uma dificuldade, se vocês mudarem o
olhar, se houver, em vocês a fé total na Luz, a fé total no que vocês São, então, o que pode chegar ou o que

podem temer, o que podem esperar, o que podem recear?
Vocês saíram do tempo.

A Reversão da alma para o Espírito os fez retornar ao Espírito e, portanto, à Eternidade, aí onde o tempo não
tem mais qualquer incidência (tal como é conhecido e vivenciado sobre a Terra).

Está aí ao que nós lhes chamamos, agora e doravante, a cada dia.

***

A Reversão da alma, realizada no nível da Terra, dá continuidade à Liberação da Terra e dá continuidade ao
desaparecimento das Linhas de Predação.

Naturalmente, o hábito e o seu peso fazem com que o coletivo da humanidade (na acepção: o mais importante,
em número, enquanto entidades de consciência) esteja ainda totalmente ignorante, até mesmo do que significa

a palavra “alma” ou “Espírito” e do que elas representam na vivência.
Mas o que está sendo ignorado, hoje, não poderá mais ser ignorado por ninguém, dentro de muito pouco

tempo.
Mas isso não deve, de forma alguma, nada perturbar, em vocês.

***

Eu terminarei por esta metáfora e por esta compreensão, muito simples: quando vocês morrem neste mundo, o
mundo continua, mas, para vocês, ele não existe mais.

É tão simples assim.
Então, é claro, é sedutor (para a alma voltada para a matéria) imaginar uma perenidade através da

reencarnação, imaginar uma evolução para esperar, um dia, sair do que é nomeado ‘ciclos da reencarnação’,
o Samsara, a Roda da Ilusão.

Mas, em última análise, a alma que foi infundida pelo Espírito não se coloca mais esse tipo de questões,
porque ela não procura, em meio a este mundo, nem recompensa, nem justificação.

A alma conectada ao que ela É, no Espírito, na Verdade, na Unidade, não tem mais necessidade do que quer
que seja para se apoiar neste mundo.

Isso não é a negação da vida, mas é, realmente, a Transcendência, da vida confinada, para a Vida Liberada.
É bem exatamente o que corresponde às diversas manifestações do corpo de vocês, que isso esteja situado
nas pernas ou nas costas, que isso esteja associado a dores (ligadas aos Elementos) na sua cabeça, ou ainda

às diferentes manifestações que vocês possivelmente vivenciaram há mais de um ano e meio, agora. 
Isso não tem qualquer importância porque tudo isso são apenas (como eu disse) manifestações e, além da
manifestação, no momento em que a alma coletiva da Terra tiver Basculado totalmente, então tudo isso se

torna, de algum modo, obsoleto.
Do mesmo modo, conforme a minha metáfora: quando vocês morrem, para vocês o mundo desapareceu, nada

resta do que era este mundo.
Do mesmo modo, quando a alma despertou para o Espírito, quando ela efetuou o seu Basculamento e a sua
Reversão, no momento específico em que a Porta Estreita é atravessada, no momento em que o coração do
Coração começa se aproximar, então, naquele momento, tudo o que era justificativa e explicação, no plano

onde vocês estão, não tem mais consistência.
A única coisa que se mantém consistente é a Eternidade e isso é suficiente para fazê-los viver, para este

corpo, ao mesmo tempo o Êxtase, a Beatitude ou, ainda, o Samadhi (como muitas das minhas Irmãs, e eu
mesma, testemunhamos para vocês).

Vocês vivem exatamente a mesma coisa.
Então, é claro, em meio à personalidade, há sempre uma tendência a querer comparar, mesmo de maneira

quase inconsciente.
Ousar comparar-se ao CRISTO, ousar contrapor-se ao BUDA, ou a um dos místicos mais recentes tendo

vivenciado a Liberação: vocês devem superar isso.
Ou seja, nada há a comparar, nada há a contrapor: há apenas que Ser o que nós fomos, todos nós, e o que nós

Somos, todos nós.
Aceitar isso é a maior das Humildades e das Simplicidades.

Isso não é se rebaixar, nem se elevar: é colocar-se no lugar correto que é aquele do Amor e da Luz.



***

Eis ao que este período final, esses tempos de Basculamento e de Estrondo, abrem para vocês.
Alguns de vocês começaram a vivê-lo já desde muitas semanas, ou mesmo, para alguns de vocês, desde o

aparecimento da Onda da Vida.
Mas o que era um entusiasmo, à época, o que podia ser definido como um Êxtase novo, uma Beatitude nova,

tornou-se (eu diria, de algum modo, para aqueles de vocês que vivem isso desde o início da Onda da Vida) um
hábito ou, se vocês preferirem, uma segunda natureza que se torna a sua verdadeira natureza.

Então, naquele momento, vocês irão ajudar este corpo seguindo o que ele diz, não para explicar, mas para bem
verificar, por vocês mesmos que, se, por exemplo, vocês adotarem tal conduta e vocês sofrerem, cabe a

vocês modificar esta conduta.
Ajustem-se ao que lhes diz o corpo, porque, nesse momento, o corpo é vivificado pelo Espírito e não mais

apenas pela alma.
Isso é a ilustração tanto dos processos Vibratórios como dos processos da sua própria consciência, como da

própria a-consciência.

***

Se nós tanto insistimos sobre a Humildade significa que vocês poderão muito facilmente constatar, por vocês
mesmos, que, se vocês saírem da Humildade, então o processo de Paz, de Beatitude, o processo

de Shantinilaya, afasta-se de vocês.
Então, vocês terão uma testemunha, cada vez mais segura, cada vez mais formal, até mesmo, do que vocês
vivem, não através do que vocês creem, não através do que vocês veem (isso, mesmo com a visão etérea),

mas, muito mais simplesmente, no momento em que ocorrer alguma coisa: vocês estão em Paz ou não?
Vocês estão na Beatitude ou não?

É desta qualidade, desta quantidade, de Beatitude ou de Paz que vocês podem, não se julgar, medir-se ou
comparar, mas, sim, beneficiar-se ao máximo do afluxo da Luz e crescer, sempre, mais em Paz e em

Beatitude, até viver Shantinilaya.
Shantinilaya que irá lhes permitir, a um dado momento (tal como definiu MARIA), iluminar tudo o que era

histórico, iluminar, sem qualquer dúvida possível, a Eternidade que vocês São, além da crença e além das
Vibrações, além mesmo dos processos históricos deste mundo.

Isso é o que lhes promete esta última Reversão da alma coletiva da Terra, o fim das Linhas de Predação, a
Liberação da Terra e a Liberação de vocês.

***

Estão aí, portanto, alguns pensamentos que eu tinha que submeter a vocês a fim de verificarem, por vocês
mesmos, o que vocês estão vivendo.

Se houver, em vocês, interrogações referentes a essa Reversão da alma, a esse Basculamento ou a esse
Estrondo (da alma coletiva, como da sua), referentes ao que eu acabo de falar e que não teria sido falado em

outros lugares (senão eu me permitiria ali remetê-los), eu os escuto.

***

Pergunta: quando a alma é infundida pelo Espírito, as emoções ligadas aos hábitos das Linhas de
Predação saem sozinhas?

Sim.
Vocês não têm que ali se opor, vocês não têm que ali se contrapor, mas, muito real e concretamente, que

permanecer Tranquilo e deixar a Luz agir.
 Vocês nada podem sozinhos, porque toda ação por vocês mesmos, doravante, apenas irá decorrer, em última

análise, da ação do que pode restar do hábito da alma voltada para a matéria.
Quando a alma se volta para o Espírito, o que lhes parecia anteriormente um esforço ou uma necessidade,

torna-se natural e espontâneo.
Eu tomei o exemplo da alimentação porque ele é flagrante: até agora, vocês tinham necessidade de comer,

para subsistir, para viver, para continuar a fazer funcionar este corpo.
E, um dia, isso desaparece, ou seja, esta alimentação, no sentido em que vocês a compreendem, não é mais

tão indispensável nem necessário como antes, ou mesmo, até mesmo, com efeitos contrários.
Isso significa que vocês se alimentam, real e concretamente, da Luz, porque a alma não está mais cortada do



Espírito.
Naquele momento, lembrem-se de que vocês nada têm que decidir ou que agir, mas, muito mais, ter esta fé
total e absoluta na Luz, na sua ação, como nas suas resoluções referentes aos seus problemas, se houver.

Mas lembrem-se também de que, enquanto a personalidade estiver à frente, se eu puder dizer, ela irá justificar
sempre a sua necessidade de ação e de reação, a sua necessidade de manifestar emoções, para se sentir

viva.
Isso não é, de qualquer maneira, a mesma coisa quando o Espírito infunde a alma e o corpo.

***

Pergunta: é a mesma coisa quando somos confrontados com uma situação ambiental violenta?

Bem amada, porque será que CRISTO disse: “ofereça a outra face”.
Há, nisso, um dos maiores mistérios.

Aquele de vocês que está na personalidade irá achar isso, muito razoavelmente, perfeitamente estúpido: não
se resolve um problema deixando o problema se instalar ou se manifestar. 

Mas existe uma outra realidade, por trás disso, mas que necessita, ao mesmo tempo, de uma imensa coragem
e de uma imensa Humildade: não é o pedido para a Luz, mas é a fé na Luz que vai permitir a solução.
Além de saber se um acontecimento que ocorre na sua vida (mesmo muito violento) está ligado a uma

consequência de qualquer passado, de uma resistência à Luz (de você ou das próprias consequências ou de
uma outra pessoa): vá além disso.

Faça a experiência de ver, por si mesma, se a Luz resolve o que há para resolver.
Evidentemente, se não existir, previamente, o processo Vibratório tendo sido vivenciado durante esses anos,

se o acesso ao despertar ou à Liberação não tiver ocorrido, jamais a Luz irá intervir.
Por outro lado, a partir do momento em que houver abertura, real e vivenciada, no corpo (pelos diversos sinais

que vocês conhecem, talvez, há anos), então, não há qualquer obstáculo para a resolução da Luz.
A personalidade será sempre confrontada com as oscilações e as reações, mas lembrem-se, como lhes disse
SNOW, de que os Elementos, mesmo ruidosos ao lado de vocês, nada poderão contra vocês, mas, por outro
lado, eles podem dissolver a personalidade, completamente (ndr: ver, em particular, as intervenções de SNOW

de 1º de setembro e de 18 de outubro de 2012 (5)).
E se você estiver, você, inserida na consciência da personalidade, você vai chamar isso de “violento”, você vai

chamar isso de “injustiça”, vocês vai chamar isso de “sofrimento”.
Em resumo, aí também, tudo depende do lugar onde você estiver.

*
Para retomar as nossas experiências que lhes contamos, quanto a nós, Estrelas, ou ainda, se vocês tomarem

os modelos, ditos históricos, quem pode dizer que mesmo CRISTO não foi confrontado com a violência, e
com a maior das violências que é o sofrimento?

Ele refutou, naquele momento.
Mas que peso representa este sofrimento, aquele de CRISTO, a não ser para a personalidade e para aqueles

que confinaram este sofrimento como um meio de Liberação.
O sofrimento não é um meio de Liberação: ele é um meio de se encontrar frente aos seus próprios limites,

aqueles deste corpo de carne.
 Mas vocês não são este corpo de carne.

Vocês absolutamente nada são do que vocês percebem.
Descobrir isso não é uma crença, nem mesmo uma experiência: é descobrir a Morada da Paz Suprema.

Nenhuma circunstância exterior pode vir alterar aquele que vive Shantinilaya.
Que isso seja o fim do seu corpo, como o fim do mundo, como o fim de uma relação, ou como a pior das

violências: nada pode alterar Shantinilaya.
A violência, o sofrimento, são apenas a expressão do desconhecimento do que vocês São, mesmo isso não

sendo, propriamente falando, sua culpa, porque não há culpa: apenas existe culpa do ponto de vista da
personalidade ou da história.

Mas o que você é, de toda Eternidade, jamais se moveu.
Como o que jamais se moveu, que sempre esteve aí, poderia ser afetado por qualquer coisa, referente à sua

vida ou a este mundo?
A diferença está aí.

Aquele que é Shantinilaya não é mais vítima do jogo deste mundo, não é mais vítima de todas as ilusões e de
todas as atrações e ilusões deste mundo.

Ele se recolocou, ele próprio, pela consciência e pela a-consciência, entre o Alfa e o Ômega, e ele pode dizer:
“eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.

Não para ser seguido, não para ser imitado, mas, simplesmente, para dar testemunho da Luz.
Existe uma predisposição da alma, isolada do Espírito e voltada para a matéria: é uma busca de sentido, uma



busca de explicação, que esta explicação e esse sentido se refiram ao que é visível e aparente.
Mas isso diz respeito a um nível de realidade.

Quando a alma está voltada para o Espírito, quando o início da ação da Luz (visando o fim do eixo ATRAÇÃO-
VISÃO) começou a trabalhar, a Reversão da alma criou, não uma indiferença, não uma insensibilidade, mas,

realmente, uma transcendência.
Ou seja, que você não é mais dependente das circunstâncias (violentas ou amenas) da sua vida, das relações,

dos diferentes aspectos da sua vida.
Você não é mais dependente senão da Luz que você É.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Irmãs e Irmãos na humanidade, o que mais eu posso lhes desejar senão viver a Paz Suprema e viver esta
Beatitude?

Não busquem isso como uma fuga.
Não busquem como um meio, através disso, de se extrair de um problema.

Porque, no Espírito, não há problema, no Espírito há a totalidade da felicidade.
Então, vivam isso.

Busquem o Reino dos Céus, todo o resto irá se estabelecer para vocês.
Tenham esta fé que supera amplamente a crença, não em um salvador, não em uma identidade histórica, não

seguindo alguém, mas na certeza do Amor e da Luz: não como uma crença, mas realmente para viver a
transmutação da alma e a sua Dissolução.

Nessas palavras, deixe-me colocar o Amor, aí onde ele está: no seu Coração.
Até logo.

************

************
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***

Mensagem da Amada MA ANANDA MOYI no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee94b.html

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Filhos da Luz, aqui e em outros lugares, eu rendo Graças e eu estou honrada por este instante que nós iremos

compartilhar, no Coração do Amor.
Eu agradeço a sua presença e a sua constância.

Eu rendo Graças à sua consciência que soube, de diferentes maneiras, ao longo desses anos e das suas
vidas, manter, em vocês, a lembrança e o vestígio da sua Eternidade.

***

Vocês então chegaram, nesses Tempos (tão específicos, tão íntimos e tão intensos) do que está para viver, a
fim de se encaminharem para a sua Eternidade.

Quando para muitos de vocês, eu posso doravante dizer-lhes: “eu estou com vocês, até o fim dos Tempos”.
Eu estou com vocês e em vocês, enquanto Mãe, sem qualquer conotação ou coloração humana.

Nossa filiação (nossa ressonância no Núcleo Cristalino da Terra, que nos é comum) não é uma filiação que iria
confiná-los, mas, sim, a chave da sua Liberdade.

A partir de hoje, eu os convido a imergir, a mergulhar, no banho da Felicidade.
A alimentação da Terra passa, doravante, por diversas Portas das Estrelas e do Sol.

Os mecanismos visando (de todos os modos possíveis) restabelecer a sua Integridade e o seu Todo estão,
definitivamente, no lugar, no seu corpo como no conjunto deste sistema solar.

A ação dos Elementos prossegue (e irá prosseguir) pelo tempo que for necessário, durante este mês, a fim de
completar a sua Liberdade, a fim de que, justamente, vocês sejam capazes, cada um e cada uma, de verem,
realmente, de serem esclarecidos, à vista de todos, sobre o que vocês São, de serem esclarecidos sobre

outra coisa que o que fazia a rotina da vida de vocês, em meio a este mundo.

***
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Eu venho também, de algum modo, convidá-los, de maneira bem mais importante do que o nosso encontro de
hoje, para permanecer aí onde tudo é desenvolto, para instalar-se aí onde tudo é feliz, aí onde tudo não

depende, em nada, deste mundo.
É nesta condição que vocês estão plenamente vivendo, plenamente na vida.

E é esta plenitude que se instala, em vocês, com mais ou mesmo evidência, mais ou menos facilidade.
Mas vocês sabem muito bem: qualquer que seja a intensidade das suas vivências, qualquer que seja a

intensidade do que vocês experimentam, do que vocês vivem, nós, em conjunto, construímos tudo o que era
necessário para realizar, com o máximo de facilidade (para este mundo, para o conjunto de todas as

consciências desta Terra), um mecanismo que permite, efetivamente, ter podido vivê-lo, para a maioria de
vocês, sem ser afetado pelos reajustamentos da Luz ou pelas resistências da Sombra.

Que elas sejam em vocês ou no exterior de vocês, vocês sabem muito bem que isso é apenas um ponto de
vista.

***

Hoje, a Terra, que nos sustentou a todos nós neste Plano de existência que foi Liberado, vive agora a sua
libertação.

Esta libertação, que eu pude comparar a um parto, virá apresentar-lhes todos os elementos que são
necessários, para a sua consciência, como para a Terra e como para o que vocês São, na Eternidade, para

realizar esta obra alquímica importante, com as diferentes etapas que vocês vivenciaram mais ou menos
facilmente, mais ou menos com esperança, mais ou menos de acordo com a sua consciência (e com este

corpo) que foi regado n’A FONTE.
A finalidade de tudo o que foi vivenciado começou, já, a se revelar, de diversas maneiras, para você.

Alguns tiveram a Revelação das suas Linhagens.
E vocês sabem o que representa esta Revelação: ela não é um conhecimento como outro, mas ela os restitui,
através dos quatro Pilares do Coração, e os ajuda a encontrar, de algum modo, esse centro do Centro, esse

coração do Coração, que sempre esteve aí.
Quaisquer que sejam as etapas que lhes pareçam ter atingido (ou escapado, de algum modo, à sua

consciência), tudo isso, hoje, vai dar lugar, cada vez mais, a uma sensação, muita clara e cada vez mais lúcida,
do que se desenrola, aí onde vocês estão, neste corpo e, até mesmo, em meio à sua vida, nos seus aspectos

mais ordinários.

***

O extraordinário vem ao encontro do ordinário.
Mas o extraordinário, vocês sabem, pode ser assustador para aquele que, ou não está preparado (através do

que nós lhes propomos ou por outros modos), ou cujo Coração não é suficientemente inocente.
A chave deste período, como vocês sabem, é o Abandono, a capacidade para permanecer na Paz, a

capacidade para viver, de maneira cada vez mais segura, para vocês, os estados de Beatitude, de Êxtase ou
de Samadhi.

Vocês vivem isso, de algum modo, através desta noção de distorção do tempo: para vocês, o tempo parece se
estender, para outros, o tempo parece encolher.

E, em de tudo isso, o seu corpo é submetido e reage, por si só, a este afluxo de Luz, a este afluxo de Amor.
O conjunto de todas as suas percepções (quaisquer que tenham sido), hoje, tendem, eu diria, a se resolver

nesta espécie de vacuidade onde tudo é pleno, onde tudo é perfeito, onde todas as questões que podiam se
apresentar, ainda, parecem, agora, supérfluas para vocês.

A Luz guia vocês: ela os rega e ela os conduz ao seu Ser Supremo, sem dificuldade.
As únicas dificuldades, como vocês sabem, apenas se apresentaram, hoje, pelas últimas resistências: que isso

seja do que é nomeado a Sombra, do que está associado aos hábitos ou do que está associado a todos os
desconhecimentos em relação à Verdade, Suprema, ela também.

***

O tempo do meu Apelo chegou, mesmo se, de maneira pessoal, muitos de vocês me receberam ou
receberam o Apelo de uma das minhas Irmãs Estrelas ou de um dos Anciãos ou, ainda, de um Arcanjo.

Hoje, vocês são, de algum modo, convidados a esta Festa.
Não é mais uma Boda, porque uma Boda é um momento.

E esta Festa não é chamada para durar um instante, mas, sim, para se instalar definitivamente, pondo fim a tudo
o que estava separado, a tudo o que podia ser zona de sofrimento ou de dor, mesmo se algumas aparências

do mundo, vistas com o olhar habitual, os fazem, por vezes, duvidar desse momento de Festa.
Mas esse momento de Festa está inscrito desde sempre.



Simplesmente, o que nós havíamos dito, é que as circunstâncias específicas, para chegar a esta Festa, seriam
profundamente diferentes segundo a resposta da humanidade.

E conforme os Arcanjos lhes disseram (que isso seja depois das Núpcias Celeste ou como nós lhes repetimos
regularmente): do nosso ponto de vista, tudo está absolutamente perfeito.

Mesmo se lhes parecer que, na sua vida, como no local em que vocês vivem, existem coisas mais
constrangedoras para vocês, isso significa, simplesmente, que o constrangimento não mudou, mas que a sua

visão e a sua capacidade para perceber está bem mais ampliada e desenvolvida.
O que vocês percebem, hoje, tentem se lembrar: objetivamente, vocês apenas poderão constatar que as

coisas progrediram, para se apresentar a vocês de maneira muito diferente.
A grande novidade, para a maioria de vocês (e, nós o esperaremos, cada vez mais numerosos, agora, a cada

dia), é dar-se conta da Verdade.
Não da verdade da história que, como vocês sabem, sempre foi escrita por aqueles que estavam à frente de
alguma coisa (de uma instituição ou de um grupo de pessoas), mas, nunca, qualquer história, qualquer que

seja, irá substituir a vivência da sua experiência.
E tudo ao que vocês foram conduzidos pela Luz, mas, também, pelo seu Coração, isso foi, pouco a pouco ou
brutalmente, para dar-se conta, por vocês mesmos, do que é a consciência nos seus aspectos limitados e nos

seus aspectos ilimitados.
Para dar-se conta de que, o que quer que for que vocês tiverem que viver, na sua história pessoal, ela jamais
será uma história pessoal que é sempre dependente das circunstâncias, de certo número de contextos e de

limites, próprios deste mundo.

***

A Humildade significa conectar a sua Humanidade, conectar este aspecto de sal da Terra ou de carne da Terra.
Porque vocês são, muito precisamente, aqueles que estão inscritos entre o Céu e a Terra e que talvez

perderam, para muitos de vocês, esta noção de ter confiança na Eternidade, que vem transcender todas as
histórias, pessoais como coletivas.

Vocês vivem, portanto, e vocês experimentam, mais, uma outra temporalidade: os Encontros (nomeados de
diferentes modos) com outros Planos, outras Dimensões, que lhes eram, até agora, inacessíveis.

Tudo isso são, se vocês olharem com objetividade, elementos de prova, não podendo ser mais formais, na
mudança que está em andamento.

Mas essa mudança não é uma simples mudança como ocorre em toda história deste mundo.
É muito mais do que uma mudança de ciclo, do que uma mudança de era, do que uma mudança de estado de

consciência.
O Retorno à multidimensionalidade, aqui mesmo sobre esta Terra, permite-lhes criar sua própria conduta e

viver sua própria verdade.
Se vocês aceitarem deixar a Luz trabalhar (como ela irá trabalhar cada vez mais vigorosamente em vocês),

vocês apenas poderão constatar que, entre a Luz e vocês, apenas há o espaço da ilusão das crenças neste
mundo e na sua verdade, e que quanto mais vocês acolherem a Luz e quanto mais vocês se Abandonarem a

ela, mais ela se revela e se desvenda, de maneira cada vez mais precisa.
 “Sempre iremos reconhecer a árvore pelos seus frutos” e esses frutos, é claro, não são manifestáveis e
manifestados, unicamente, pelas coisas que são adquiridas ou ampliadas (que isso seja na matéria ou na

consciência), mas, muito mais, pela noção de filiação.
Porque esta filiação não é simplesmente, agora, uma vaga lembrança, mas, sim, nós o esperamos, a realidade

da sua vivência, cada vez mais frequente e cotidiana.
Mesmo se algumas oscilações entre a Eternidade e o efêmero, o ilusório e o Absoluto, parecer por vezes

desgastantes para vocês.

***

Se vocês estão aí, aqui ou em outros lugares, lendo ou escutando o que eu digo, vocês se dão conta do que
ocorre em vocês, do que se desenrola no seu campo de experiência.

Então, como foi dito, há vários anos, pelo Comandante (ndr: OMRAAM MIKAËL AVAÏNHOV): é claro, nós
sabemos pertinentemente, dali onde nós estamos, que havia prazos e que esses prazos eram astronômicos.

Mas jamais concebam esse prazo astronômico como um momento para se marcar como agradável ou
desagradável, significando um antes e um depois, porque o antes e o depois não podem se construir, segundo
a sua linearidade, no espaço de um Estrondo, mesmo se, no momento em que isso ocorrer, isso se fará como

um Estrondo.
Havia, é claro, em uma série de resistências, em uma série de crenças, em uma série de elementos, tanto no
seu corpo como no que circunda a Terra no nível do seu controle (ou seja, o sistema de controle do mental

humano ou, ainda, as egrégoras), a impossibilidade de encontrar, na totalidade, a Liberdade.
Alguns de vocês a encontraram.

Alguns de vocês passaram a vivê-la.



Tudo isso nos alegrou, porque nós pudemos constatar, nos diferentes Encontros com vocês (que isso seja as
minhas Irmãs ou eu mesma, ou ainda os Anciãos e os Arcanjos) que cada um trazia a sua contribuição para

permitir-lhes encontrar-se e reencontrar-se, enfim, tais como vocês São, na Eternidade.

***

Nós estamos, também, perfeitamente conscientes (em todo caso para aquelas e aqueles de nós que
conheceram a carne desta Terra) de que há tamanho peso em meio à densidade que vocês estão, que alguns

obstáculos podiam parecer, ainda há alguns anos, dificilmente suprimíveis.
Mas eu os convido a olhar objetivamente: vejam o que vocês eram, o que vocês acreditavam ser, há alguns

anos, e vejam, hoje, o que vocês são.
Eu sequer falo, é claro, das circunstâncias, quaisquer que sejam, da sua vida, mas eu me dirijo diretamente ao

seu Coração e à sua consciência.
Quanto mais vocês se conscientizarem disso, mais vocês irão aceitar soltar os últimos hábitos, os últimos

medos, as últimas dúvidas, como as últimas resistências coletivas.
Vocês sabem que, atrás de tudo isso, há esta Morada da Paz Suprema.

E nós sabemos que vocês são cada vez mais numerosos a experimentar, a ali se estabelecer, a ali morar.

***

Como eu lhes disse, durante a minha última intervenção, o tempo do meu Apelo está muito próximo.
O Canal Mariano coletivo foi criado e constituído: ele está operacional.

Nós estamos próximos de vocês.
Nós, para muitos, até nos revelamos, no Interior de vocês.

Então, esse momento é um momento de Festa, mas de uma Festa que jamais cessa.
Porque, por mais que, neste mundo, vocês tenham o hábito de oscilar entre um estado e outro, entre uma
experiência e outra, entre alegrias e tristezas, no entanto, na sua Eternidade, nenhuma dessas alternâncias

pode existir, nenhuma flutuação pode aparecer.
 Então, é claro, para o que resta da sua pessoa, inserida em sua história ou na história deste mundo, isso pode

parecer, ainda, extremamente longínquo, extremamente hipotético.
Mas vocês sabem muito bem, pelas suas experiências, pela sua vivência, pelos diversos testemunhos que

vocês podem transmitir, de que todas essas etapas (que nós atravessamos e que vocês atravessaram) foram
etapas benéficas, visando reduzir e amenizar os elementos mais desagradáveis, até mesmo, para a

personalidade.

***

O Parto e a Libertação irão ocorrer a um dado momento.
Mas foi preciso elaborar esse momento.

Foi preciso construir, pouco a pouco, reconstruir, eu diria, a sua Eternidade.
E vocês fizeram isso.

Aqueles de vocês que já foram Chamados, em um momento ou outro, devem se instalar, cada vez mais, nesta
reminiscência e, muito mais do que isso, nesta Paz, nesta Felicidade que lhes é prometida, porque isso é

devido a vocês.
Não como algo a adquirir: é o que vocês Eram anteriormente.

E eu falo “anteriormente” como a experiência desta encarnação, como de toda encarnação sobre este mundo.
Que isso seja as suas Linhagens Estelares, que isso seja a ação dos Elementos, que isso seja as diferentes
percepções presentes no seu corpo, todos vocês, em um nível ou outro, se aproximaram, ou vivenciaram, a

Verdade Absoluta do Amor e da Luz que vocês São.

***

Doravante, as circunstâncias requeridas estão todas reunidas.
Vocês, como nós, como a Terra, que dissemos “sim”, aguardamos, agora, sem impaciência, nesta Paz, o

momento em que o limiar da Luz irá se tornar tal que o Estrondo irá ocorrer de maneira coletiva.
Lembrem-se, durante este período (que isso seja antes do meu Apelo, ou logo depois do meu Apelo, antes
desse famoso momento, específico e reparável), do que vocês São, do que vocês vivem, que isso seja por

breve período ou de maneira mais constante.



Nada mais há a considerar, nem a preparar.
Doravante, eu diria ainda que nada mais há a aprontar, que nada há a pedir, nada a esperar, que há apenas que

viver, da maneira mais Humilde possível, o que se desenrola agora.
Da sua Humildade e da sua Simplicidade irá decorrer, realmente, o apoio que vocês irão levar à Luz, pela obra

de vocês.
Lembrem-se de que até este Estrondo, até este instante (que não é, eu lembro, necessariamente equiparado e

capaz de se sobrepor aos prazos astronômicos), tudo isso se desenrola ao mesmo tempo.
Mesmo se, para nós, tudo está consumado, nós sabemos, é claro, que, do seu ponto de vista, pode parecer
restar alguma coisa a realizar, é claro, para o que vocês nomeiam a Ascensão (e o que nós nomeamos, com

vocês, a Translação).
Mas o que está para acontecer não necessita, da parte de vocês, outra coisa senão esta Humildade, esta

Benevolência, e esta noção de deixar trabalhar o que está trabalhando.

***

Dessa maneira, a partir de hoje e até, eu diria, este prazo astronômico, nós estaremos, duas das minhas Irmãs
e eu mesma, mais próximas de vocês, de maneira privilegiada, mas não exclusiva .

Assim, a minha Irmã GEMMA (ndr: GEMMA GALGANI) e a minha Irmã MA (ndr: MA ANANDA MOYI) e eu
mesma estaremos, mais do que nunca, eu diria, como uma espécie de lembrete, antes do Estrondo que eu

falava, que está para se manifestar a vocês, para falar-lhes, para guardá-los.
Eu sei que há, entre vocês, aqui como em outros lugares, quem me ouça e com os quais eu dialogo.

Então, é claro, isso pode parecer surpreendente, porque vocês sempre tendem a considerar que além de
sentir as nossas Presenças nas Comunhões ou de sentir a nossa Presença, em vocês, é-lhes por vezes difícil

encontrar um outro significado que o contato ou a partilha, de outro modo, senão pela própria Comunhão.

***

Hoje, alguns de vocês estão tão elevados, Vibratoriamente e em consciência, que não existe para nós qualquer
dificuldade, realmente, para falar de diversas coisas que são próprias de vocês.

Mas lembrem-se de que, a um dado momento, eu irei me expressar a vocês, coletivamente, ao mesmo tempo.
Esse momento, vocês não podem conhecê-lo, exceto que ele já está atualizado nos outros espaços / tempos,

nas outras Dimensões, e que resta apenas, de alguma forma, que esse Desenvolvimento do Coração
Ascensional ocorra no conjunto coletivo da Terra.

Porque é naquele momento que aqueles dos nossos Irmãos e Irmãs e dos meus Filhos que dormem, irão se
lembrar, pelo impulso final da Luz, do que eles Foram e do que eles São, de toda Eternidade.

Qualquer que tenha sido a passagem sobre esta Terra, qualquer que seja a sua duração, qualquer que seja a
sua intensidade e quaisquer que sejam os marcadores de uma evolução, hoje, vocês são convidados a deixar

tudo isso ser varrido, cada vez mais, pela nossa Presença, pela sua Presença e, portanto, pela própria Luz.

***

Nossos encontros das 19 horas (hora francesa) irão se tornar cada vez mais perceptíveis, pela nossa Tríplice
Presença feminina, perto de vocês e em vocês.

Porque essa é a melhor maneira de reequilibrar, eu diria, definitivamente, a Dualidade masculina / feminina e de
permitir-lhes juntar-se ao que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o Andrógino Primordial.

Todos os Encontros com os seus Duplos, quaisquer que sejam (que isso seja com KI-RIS-TI, com MIGUEL,
ou conosco, ou com os Anciãos), têm apenas um objetivo: é o de permitir-lhes essas Fusões.

Não somente com um Duplo, não somente com o que está encarnado, mas, realmente, esta Fusão com a Vida,
ou seja, encontrar esta filiação, esta Liberdade de Ser o que vocês desejam, o que vocês gostam, ou que

vocês estejam, em alguma forma, em alguma Dimensão, em qualquer consciência que seja.

***

Tenham também em mente que, nesses tempos tão específicos, podem se manifestar, ainda (em vocês, mas,
cada vez mais, no que vocês nomeiam o exterior, ou seja, o mundo), sinais podendo ser considerados como o

que é chamado de catástrofes, do ponto de vista da personalidade.
Mas nenhuma catástrofe alcança o que vocês São.

Muito pelo contrário.
E o que é denominado, de um ponto de vista, uma catástrofe, é uma Liberação, por outro lado.



Isso não são simplesmente jogos de palavras ou questões de definição, mas, muito mais, o próprio estado da
sua consciência.

Segundo o que vocês São, e não mais segundo o que vocês pensaram, criaram ou imaginaram, ou
acreditaram, mas, sim, segundo a sua intimidade (que lhes é própria e onde se encontram todas as

intimidades), na mesma dependência, na mesma filiação, que é aquela da Liberdade, do Amor e da Luz.

***

Eu lhes proponho alguns instantes de Fusão, em silêncio, antes de prosseguirmos, para a segunda parte, do
que eu tenho que transmitir a vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

************

Eu vou então, agora, prosseguir com esses poucos elementos que, eu espero, irão permitir ajudá-los no seu
processo de verificação do que se desenrola, em vocês.

E lembrem-se destas frases: somente o que é chamado a desaparecer tem medo de desaparecer; o que é
Eterno não tem qualquer razão de ser afetado seja pelo que for.

***

Nossa tríplice Radiância das Estrelas (realizada por GEMMA, MA e eu mesma), que é ilustrada pelo Manto Azul
da Graça e pelo Canal Mariano, vai agora transpor um limiar.

Esse limiar é o limiar de uma comunicação mais direta, mais fácil, até mesmo, segundo os seus critérios.
Dos nossos Encontros vai aumentar a Paz.

Dos nossos Encontros vai aparecer o Amor.
Nós os convidamos a imergir, completamente, nos nossos contatos.

Vocês irão tirar dali, sem nada pedir, tudo o que for útil e necessário para esse tempo.
Para concluir, eu os lembro, também, de que em termos de tempo, o Estrondo (o momento do Basculamento,
se vocês preferirem) irá corresponder a um momento que não é escolhido, nem por nós, nem por vocês, nem

pela Terra, mas, sim, pelo que vocês nomeiam (e nós nomeamos, com vocês) A FONTE e também pela
capacidade para Revelação d‘A FONTE.

 A Luz penetra em vocês.
Ela não penetra mais somente, doravante, pelas Estrelas da cabeça ou pelo Coração, mas a Luz pode penetrar

em qualquer espaço da sua consciência e do seu corpo.
Então, é claro, há reajustes necessários.

Mas o seu corpo é um guia, perfeito, para o que é para viver, agora.

***

Sigam o que lhes diz o seu corpo e não mais o que lhes dizem os seus desejos ou os seus hábitos.
É aí que vocês devem estar claros com vocês mesmos.

Será que vocês estão realmente de acordo com vocês mesmos?
Será que vocês aceitam estar de acordo com o que for necessário (e que a Luz lhes pede) para completar a

sua própria Translação?
É um momento (durante esses dias e essas poucas semanas que antecedem o final deste ano) em que vocês

poderão, não somente posicionar-se, mas, realmente, estabelecer-se no Amor e na Luz, ou no mental.
No Amor, ou em outra coisa.

Não haverá mais dois lugares possíveis.
Não haverá mais a escolha entre um lugar e outro lugar.

Vocês não poderão mais estar precisamente em duas realidades, mas vocês irão constatar, por vocês
mesmos, que uma realidade substitui a outra, ou que a realidade que vocês conhecem se torna ainda mais



pronunciada.
Isso irá se tornar facilmente perceptível.

***

E lembrem-se, sempre, de que as nossas Presenças, ao lado de vocês e em vocês, são, de algum modo, a
prova evidente de que vocês não estão mais separados, de que vocês não estão mais divididos, mesmo se

este mundo lhes parecer ainda separado e dividido.
E se vocês aceitarem esta Unificação, esta União, que ocorre em vocês, então, vocês verão bem depressa

que, real e concretamente, as circunstâncias do efêmero não estão, de qualquer maneira, à frente da sua vida,
mas se afastam de vocês, natural e espontaneamente, sem nada rejeitar, sem nada desprezar.

Mas é, justamente, o que estava privado de Luz que, em vocês como sobre este mundo, desaparece na
totalidade, mesmo se, em alguns casos, as aparências possam dar-lhes mais a imagem do que resiste e do

que se opõe.
Isso apenas tem um tempo de existência, que é cada vez mais limitado e cada vez menos aparente.

Mas, para isso, nós insistimos: é preciso estar cada vez mais livre, sobretudo, de toda crença, de toda ideia
pré-concebida, de toda projeção.

Lembrem-se de que, em última análise, seja o que for que eu lhes disser sobre o tempo que se desenrola,
sobre os prazos astronômicos ou sobre o Estrondo da Translação, vocês já estão fora de tudo isso, a partir do

momento em que vocês não estão mais inscritos na personalidade.
Aliás, vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que quando vocês estão de novo conectados à sua

Liberdade, vocês não são mais afetados por uma história deste mundo.
Qualquer que seja o início ou fim da história, vocês não estão mais na história, mas vocês Estão da Vida.

Ora, a Vida não condiz com qualquer história, com qualquer entendimento com o mental ou com memórias
(quaisquer que sejam).

Redescobrir a Vida e a Liberdade é manifestar a Paz, o Amor, a Luz e a Humildade e, sobretudo, a
Simplicidade.

Porque aí se encontra, na Humildade e na Simplicidade, eu diria, a quintessência da sua Eternidade.

***

Então, sim, vocês podem nos chamar, as minhas Irmãs e eu, do mesmo modo que URIEL acompanhou vocês,
durante essas semanas.

Ele termina, hoje, a sua missão.
Do mesmo modo que outros Arcanjos terminaram, do mesmo modo que alguns Anciãos ou alguns

intervenientes (que os deixaram recentemente porque eles não têm mais nada a expressar), do mesmo modo,
para vocês, é a mesma coisa que se desenrola.

Não há que adquirir a mínima crença.
Há apenas que se estabelecer na sua Eternidade.

Todo o resto, absolutamente todo o resto, decorre daí.
Não é mais tempo de procurar modificar as circunstâncias.

Não é mais tempo de procurar modificar as condições.
É realmente tempo de viver o Essencial, a fim de se tornar, vocês mesmos, este Essencial que vocês São.

***

Assim, para ajudá-los nisso, as minhas duas Irmãs, e eu mesma, estaremos com vocês, todas as noites, às 19
horas [16h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], ou quando vocês nos chamarem.

Mas eu voltarei, também, a me expressar, dentro de uma semana e dentro de quinze dias, entre vocês, sempre
à mesma hora (ndr: nos dias 08 e 15 de dezembro, às 14 horas [às 11h00 da manhã – hora de Brasília; às

13h00 – hora de Lisboa]).
É um encontro que eu marco com vocês, onde haverá, como vocês irão ver, cada vez menos palavras, cada

vez mais Presença, cada vez mais Eternidade, cada vez mais Beleza.
Porque o conjunto de palavras que eram possíveis de pronunciar, foi-se.

Porque o conjunto das experiências da sua consciência que eram possíveis de viver durante esta fase, foi
comunicado a vocês.

Vocês vivenciaram, talvez, a totalidade ou, talvez, nenhuma delas.
Mas quaisquer que sejam essas fases, hoje, elas se apagam sozinhas diante da magnificência da Luz e do

Amor, no Retorno integral de KI-RIS-TI.



***

Então, não há mais que buscar sinal exterior, não há mais que buscar data.
Porque, tudo isso, quando vocês entram na sua Eternidade, vocês sabem, não há mais qualquer importância.
O que vocês São não é mais dependente deste mundo, mesmo se vocês ainda estiverem sobre este mundo.

A Verdadeira Liberdade e a Verdadeira Liberação estão aí.
Elas não estão em outros lugares.

Tomar consciência disso é tomar consciência e viver a sua Eternidade.
É viver este indizível do qual nada pode ser dito.

É, sobretudo, render as armas de qualquer resistência e de qualquer veleidade de confrontação, mesmo entre
o seu próprio efêmero e o seu próprio Eterno, em vocês.

Esses mecanismos diversos que vocês vivenciaram e o que foi denominado, ainda há uma semana, esta
sobreposição, esta justaposição (ndr: ver sobre esse tema a intervenção de ANAEL de 24 de novembro de

2012 (1)), tornam-se, por enquanto, uma espécie de superimpressão onde duas realidades se mesclam, onde
duas coisas (que, até agora, eram desconhecidas uma da outra) se encontram.

São, efetivamente, Reencontros.
E como todos os Reencontros, é sempre uma Festa.

Exceto que, aí, não é uma Festa limitada a um momento ou a um instante, mas que, a cada dia, vai lhes
aparecer como Eterna, Perpétua e de uma grande Graça.

***

Se isso já não tiver ocorrido, vocês irão descobrir que a Luz, que o Amor, é a única e exclusiva Verdade,
presente e inscrita em qualquer tempo, em qualquer Dimensão, mesmo aqui, aí onde vocês estão.

Não como uma busca ou algo do exterior, mas, sim, como a própria natureza do que vocês São e do que nós
Somos.

Então, nós os convidamos mais do que nunca durante todos esses anos, a permanecer realmente o mais
Simples possível.

Observem, se vocês o desejarem, a ação da Luz e do Amor, em vocês.
Observem o que parece mudar no seu ambiente, bem como em vocês.

Uma das minhas Irmãs os avisou: doravante, a Luz é tal que ela alimenta vocês, em todos os sentidos do termo
(ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 03 de outubro de 2012 (2)).

E tudo o que os alimentava antes (que isso seja nas partilhas fraternas, que isso seja em uma relação
harmoniosa com um outro Irmão ou Irmã, qualquer que seja o seu papel na sua vida) aparece-lhes como

insuficiente, mas, também, como elementos que eram paliativos, de algum modo.
Hoje, vocês se descobrem inteiros e curados.

Mesmo se isso tiver, para vocês, ainda, a aparência de um devaneio, de um sonho, porque isso ainda não está
estabelecido, para vocês, de maneira fixa e definitiva, vocês não podem ignorar esses dois componentes.

Vocês não podem ignorar o que atua, em vocês, de maneira cada vez mais tangível, como o que atua sobre
este mundo.

***

A Fusão dos Elementos, que ocorre no nível do Éter e no ponto ER da sua cabeça e do seu Coração, é um
momento de grande regozijo.

É o momento em que tudo o que lhes é conhecido desaparece (que isso seja o corpo, que isso seja o senso
de uma identidade, que isso seja, até mesmo, uma Vibração que pode se tornar extremamente intensa),

parecendo transportar o corpo para outros lugares.
A um dado momento, depois de tudo isso, há a Paz.

E esta Paz não é, simplesmente, uma oposição à guerra, mas, realmente, a Verdadeira Paz, aquela que
coincide com a Eternidade e que é a manifestação, aqui, para vocês, da Eternidade.

Encontrar a sede da consciência, d’A FONTE, no coração do Coração, é passar de um estado a outro, sem
dificuldade e sem apreensão.

Isso não é mais, realmente, fazer distinção entre o que é conhecido e Desconhecido, porque o Desconhecido
é revelado a vocês, mais ou menos vigorosamente, mais ou menos integralmente, mas, entretanto, com

bastante evidência para fazê-los considerar o que se desenrola agora.
Da sua constância na Paz, da sua constância na Humildade, irá decorrer, diretamente, a facilidade com a qual a

Luz irá estabelecer o seu Reino Eterno.



***

Estejam, também, conscientes, e eu repito isso hoje, de que vocês não têm que convencer quem quer que
seja.

Somente a sua Presença (não através das palavras, mas através da qualidade de Transparência que habita
vocês) será capaz de iluminar, realmente, não o mental, mas o Coração dos seres que se aproximam de vocês.

O Amor é evidência.
O Amor jamais será uma expressão ou um ponto de vista.

Esta evidência, ela se estabelece sozinha.
Eu diria que ela não tem necessidade de nada, doravante, do seu efêmero, contrariamente quando, durante

esses anos, nós insistimos sobre a sua consciência, sobre as Lâmpadas do corpo, sobre as Cruzes da cabeça
e tantos elementos que lhes permitiram refinar, de algum modo, a sua consciência, na sua capacidade para

descobrir o Amor, que está em si.

***

Tudo isso, agora, está superado porque vocês estão imersos, cada vez mais, na Luz.
Vocês estão imersos, cada vez mais, nesta Paz.

Então, é claro, há inúmeros Irmãos e Irmãs que não vivem esta Paz.
Que vivem o medo, a raiva, a negação.

Que recusam ver a Verdade da consciência.
E vocês nada podem fazer ali.

Simplesmente estar cada vez mais Humilde e cada vez mais Transparente, a fim de que o que emana de vocês
chegue pelas palavras, chegue pela atitude, chegue pelo olhar.

E de que o que emana de vocês sejam o único sinal e a única evidência importante, para o conjunto da
humanidade.

***

A partir desta noite, às 19 horas (hora francesa), nós iremos estabelecer a nossa Presença, em vocês, até o
momento em que esta Presença se tornar, por sua vez, para vocês, comum e habitual.

Não para criar um hábito, mas para criar, justamente, uma permanência que não se extingue mais.
Quando vocês começarem a viver isso, durante esses dias que transcorrem até o final deste ano terrestre,

vocês sabem (e vocês irão saber) que vocês se aproximam desse Estrondo.
Lembrem-se de que os Sons do Céu e da Terra (que foram ouvidos, em cada local da Terra, de maneira

descontínua) serão contínuos pouco tempo antes do meu Apelo.
Não há melhor modo de desaparecer do que aparecer na Luz.

Aí está o objetivo desse Estrondo, desse momento que foi apreendido de tantas maneiras diferentes, pelos
profetas (no Antigo como no Novo Testamento) ou ainda nas Escrituras Védicas ou Corânicas.

Tudo isso foi colorido pela história do momento, pelas personalidades do momento.
E, evidentemente, essas circunstâncias foram alteradas graças à Luz, graças a vocês.

Quando esses sinais se reforçarem, em vocês, quando vocês desaparecerem, cada vez mais, dos seus
hábitos de vida em meio a uma personalidade, quando não existir mais senão a Luz e vocês estiverem sempre
aí, independentemente deste corpo, desta forma e da sua pessoa, vocês irão saber, então, que vocês estão na

Eternidade e que o momento está muito próximo para que a Eternidade se estabeleça sobre a Terra, em sua
nova Dimensão de vida.

***

Quando os Sons do Céu e da Terra forem permanentes (e eu sei que vocês vivem isso, a título individual, pelo
fortalecimento do que foi denominado o Canto da Alma ou do Espírito, em vocês), quando isso for audível por

todos, e por toda parte, então vocês irão saber que poucos dias depois (três dias depois) eu irei intervir.
E que três dias depois da minha intervenção, irá se desenrolar esse mecanismo do desaparecimento e do

aparecimento, com a maior das facilidades.
Porque esse processo, ainda uma vez, é totalmente natural para a Luz e totalmente oposto à manutenção do

que é efêmero.



***

Hoje, vocês são então chamados, pela nossa Presença e pela Presença de vocês, a estabelecer-se, de
maneira cada vez mais permanente e evidente, no que aparece.

E a afastar-se, sem buscá-lo, de tudo o que desaparece.
E vocês se dão conta: nada apareceu e nada desapareceu.

Só resta o que vocês sempre Foram.
Mesmo se, por enquanto, isso for apenas simples expressões, mesmo se o seu Coração Vibrar ao que eu

estou dizendo, o importante não é dizer “sim” ou “não”, não é ali acreditar ou ali não acreditar, mas, sim, vivê-lo,
vocês mesmos, na sua intimidade.

É isso que está prestes a chegar, a partir de hoje.

***

Nós escolhemos, é claro, os momentos que são, para cada um de vocês, os mais fáceis: fora dos
Alinhamentos, quando vocês estão sozinhos, nós escolhemos os momentos em que a permeabilidade da sua

forma seja a mais segura, para vocês como para nós.
Mais frequentemente, no momento do adormecimento ou do despertar, nas suas meditações ou durante a

noite.
Muitas vezes vocês irão notar que os seus sonhos são interrompidos, e vocês irão constatar, então, que o que

vocês nomeavam até agora um sonho, não o é.
E que esse sonho não é mais tangível como a sua vida.

Eu não falo, é claro, dos sonhos relacionados ao seu cotidiano, mas dos sonhos que podem fazê-los viver
tanto a Luz como a Vibração, ou, ainda, Encontros místicos.

Deste modo, vocês se aperceberam (ou vocês irão se aperceber cada vez mais) de que a própria definição da
realidade não tem mais sentido para vocês e não faz mais sentido.

O que era denominado o real, a matéria, o concreto, espiritualiza-se e, ao se espiritualizar, desaparece de um
plano de manifestação para entrar em outro Plano de manifestação.

Tenham em mente que o que a lagarta denomina “morte” ou “catástrofe”, a borboleta denomina “Nascimento”
ou “Liberação”.

E isso não tem que ser uma crença.
Isso não tem que ser uma ideologia, mas, sim, a sua vivência, a sua intimidade.

Vocês têm, doravante, tudo em vocês, e com vocês, para levar a bom termo o que está chegando.
Não mais somente para vocês (ou para alguns de vocês), mas, sim, para a totalidade da humanidade.
Vocês não devem conceber nem inquietude, nem medo, nem impaciência, nem qualquer projeção.

Simplesmente, saibam que não somente tudo está consumado, mas que há, em vocês, agora, todas as
estruturas, todas as funções e todas as percepções necessárias para levá-los a esse Basculamento.

***

A Porta Estreita (para um número cada vez maior de Irmãos e de Irmãs encarnados) foi realizada ou está
prestes a se realizar.

Mesmo se puder existir, ainda, em vocês, resistências, não deem peso ali.
Permaneçam Humildes e Simples.

Porque, como vocês poderiam pretender que a Luz Fosse Tudo, sem deixar a Luz Ser Tudo?
O que vocês querem manter?

Cabe a vocês ver.
Mas, mais do que nunca, isso irá decorrer da sua própria capacidade para viver esta intimidade, ou não.

Eu os convido, novamente, além de cada noite, a estabelecer um processo de Fusão no coração do Coração,
a cada sábado, nos dois próximos sábados, no mesmo horário.

É um momento em que, não somente nós iremos Comungar, mas em que nós iremos Fusionar, na Liberdade e
na Verdade.

***

Na altura em que, cada vez mais, entre vocês, sobre esta Terra, vivem transformações importantes
(transformações Interiores, acima de tudo) referentes tanto a este corpo de carne como à sua consciência, isso



é a testemunha indiscutível do que se desenrola, para vocês e em vocês, mas também para a Terra.
Eu não vou falar mais sobre os sinais da Terra ligados aos Elementos porque eles irão aparecer, a cada dia,

cada vez mais evidentes.
Somente aqueles (entre vocês, entre o conjunto dos Irmãos e Irmãs da Terra, encarnados) que estiverem na

negação, não poderão nem aceitar, nem mesmo acreditar, no que é visto, percebido e experimentado.
Lembrem-se, aí também, de que isso não tem qualquer importância porque, até um certo limiar, a imersão na

Luz pode ser negada ou contornada, mas que, a um dado momento, a intensidade, a difusão da Luz Vibral é tal
que vocês não poderão mais se extrair dali, mas, simplesmente, encontrar a sua Eternidade, mesmo se,

depois, a sua escolha for diferente, porque vocês são Livres.
E é, justamente, esta Liberdade encontrada que irá lhes permitir Ser Livre, enquanto prosseguindo a

experiência da consciência ou o estado Absoluto.

***

Esses tempos são um tempo de Amor Infinito, de Amor intenso (segundo os seus critérios), de um Amor
Vibrante, Total, que não se perturba com qualquer compromisso.
Porque o Amor jamais será um compromisso, nem mesmo a Luz.
O Amor e a Luz são as evidências que foram retiradas de vocês.

Eu não voltarei sobre esses dados históricos, mas eu quero, sobretudo, me ater ao seu instante presente.
Este instante presente, que se desenrola durante este mês, e que necessita de estar ainda mais à escuta, não
do que lhes sugere a sua personalidade, mas do que lhes diz a própria Luz, quanto aos seus hábitos, quanto

aos seus comportamentos, quanto ao conjunto do que constitui a sua vida.
Porque a Luz não faz mais do que, apenas, convidá-los a algumas coisas: Ela vem se estabelecer, na

totalidade.
E nada pode ser realizado com meias-medidas, com Ela.

***

Comecemos, se vocês bem o quiserem, depois desta segunda parte da minha apresentação, a estrear este
dia com um momento de intimidade, de Coração a Coração.

Façamos isso.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Novamente, eu rendo Graças pela sua Presença e pela sua Luz.
Se vocês tiverem perguntas específicas com relação, exclusivamente, à minha intervenção de hoje, então, eu

os escuto antes de me retirar.

***

Pergunta: é possível o Canal Mariano se ativar durante alguns dias, depois se desativar?

Bem amado, como isso foi explicado, em várias ocasiões: o desaparecimento dos processos Vibratórios pode
ocorrer por intermitência e, até mesmo, de maneira definitiva.

O ápice da Vibração, o que lhes foi descrito por dois Anciãos como a Vibração celular ou a Luz celular (ndr: ver
a intervenção de UM AMIGO de 02 de novembro de 2012 (3) e de SRI AUROBINDO de 1º de dezembro de

2012 (4)), a um dado momento (devido mesmo à superimposição, à justaposição das diferentes consciências),
há uma aclimatização que acontece.

Naquele momento, a Vibração não tem que ser percebida sobre este corpo.
Vocês se tornaram a Luz, na totalidade.

E na instalação disso há, efetivamente, momentos em que a percepção (que isso seja do Canal Mariano, do
Fogo do Coração ou, ainda, de um dos Triângulos Elementares da cabeça ou, ainda, da Onda da Vida, se

vocês a viverem) pode desaparecer completamente, mas, também, reaparecer ainda (enquanto o Estrondo, o
Basculamento, não tiver ocorrido), neste corpo, e ser percebida de novo.

Não é preciso se alarmar (nem se inquietar) pelo desaparecimento de uma Vibração.
Mas realmente que se ela apareceu, e se ela desaparece, isso não desapareceu do que vocês São.

Simplesmente, que isso seja na Infinita Presença ou, ainda, quando vocês saem da própria consciência, não há
mais razão para que alguma coisa seja percebida, exceto a Beatitude da Luz.

É-lhes ainda, certamente, difícil de conceber isso.



Então, é claro, aqueles que não vivem esses aspectos da consciência estarão sendo muito ajudados pelas
circunstâncias para dizer que a Vibração nada é e de nada serve, que a consciência é o que ela é,

independentemente de qualquer circunstância.
A passagem pela Vibração foi o meio, mais direto, de fazê-los aceder ao que vocês São.

Então se, em você, a Vibração, qualquer que seja, a percepção, desaparece, não somente não se alarme, mas
aceite, também, isso.

Porque é aí que se encontra a Paz.
Em Shantinilaya, não há mais Vibração, mesmo se o que antecede for, por exemplo, a Onda da Vida ou a

percepção do Manto Azul da Graça.
Mas o que antecede não é o que se estabelece, no final.

Isso pode ser uma circunstância preliminar.
Isso pode ser uma etapa.

Mas, como nós o dissemos, a partir do momento em que o interveniente que falou muito durante este ano (ndr:
BIDI) veio: as etapas preliminares foram, talvez, etapas indispensáveis para muitos de vocês, a fim de

direcioná-los para a Consciência Pura, aquela que, devido a este vínculo com o Absoluto que vocês São, não
tem mais necessidade de se manifestar por esta espécie de interface, ligada à sobreposição (ou à

justaposição ou à superimpressão) das consciências.
Dessa maneira, quando você É Amor, você o É.

Você não tem mais necessidade de perceber, até mesmo, a Vibração do chakra do Coração.
Porque o que percebia isso era, obviamente, a personalidade que se transformava.

Mas a partir do momento em que a personalidade é dissolvida, a partir do momento em que o que é efêmero
começa a desaparecer, e quando Você começa a aparecer (ou, em todo caso, você tem a sensação de

aparecer), bem, não há mais justificativa para que uma Vibração esteja presente.
Quando você se torna a Luz, você É a Luz.

Não há mais impacto da Luz no nível da densidade.
A espiritualização da matéria (a Ascensão, a Transubstanciação, a Translação ou o Estrondo) corresponde

exatamente a isso.
Portanto, não se alarme pelo que pode ocorrer, principalmente nesta fase, final, do Tempo.

*
Lembre-se de que não é o que você pensa que cria o que você É.

É o que você É que cria o que você pensa e que se afastou.
Deste modo, então, a Vibração estava ligada à consciência, mas do seu ponto de vista: aquele da

personalidade.
Pouco a pouco, elevando a consciência e as Vibrações, vocês vivenciaram, pela experiência, o Si, ou mesmo a

Infinita Presença.
A Onda da Vida foi então lançada, transfigurou o que restava de apegos, ligados, até mesmo, à estrutura e aos

hábitos deste mundo.
E alguns de vocês descobrem agora (ou já há mais tempo, ou irão descobri-lo proximamente) que além da

própria Vibração da consciência há, efetivamente, a a-consciência.
Ou seja, que vocês Estão aí e sós, Vocês, Estão aí.

Nada mais pode existir.
Vocês acabaram, naquele momento, de exteriorizar a sua consciência.

Vocês acabaram de discriminar Vibração ou não Vibração: vocês estão estabelecidos na Eternidade.
E esta Eternidade não tem a vocação, se eu puder expressá-lo assim, para manifestar o que quer que seja.
E é, justamente, na cessação total da manifestação (que isso seja do mental como das Vibrações) que se

vive Shantinilaya.
Então, não há quem esteja mais adiantado ou mais atrasado.

Há, simplesmente, etapas da Luz que ocorrem em uma determinada ordem e em uma outra ordem, para
outros.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Filhos bem amados, eu lhes digo então: às 14 horas, dentro de uma semana.
Mas eu lhes digo também: a cada minuto do seu tempo terrestre, em vocês, se vocês o desejarem.

Que todas as Bênçãos do Amor, aqui e em outros lugares, estejam em vocês.



Eu sou MARIA, Rainha dos Céus e da Terra.
Até logo.

************ 
ÁUDIO mp3 ORIGINAL

http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-
_MARIE.mp3 

************
  

NDR1: Alinhamento Coletivo
MARIA propôs então, durante o Alinhamento das 19 horas, durante o mês de dezembro, recorrer,

simultaneamente, a Ela própria, a GEMMA GALGANI e a MA ANANDA MOYI, para ajudar-nos a reequilibrar a
Dualidade masculina / feminina e nos permitir reconectar o que foi nomeado, pelo Arcanjo MIGUEL, o

Andrógino Primordial.
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011

NDR2: Processo de Comunhão e de Fusão no coração do Coração, com MARIA
- Sábado, 08 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)
- Sábado, 15 de dezembro, das 14 horas às 15 horas (hora francesa)

Nesses dias, as canalizações públicas já tendo sido programadas (dia 08 em Lyon, e dia 15 em Angers), essas
intervenções serão feitas em público, nesse contexto. Entretanto, além da presença física, a conexão, em
Espírito, nessa hora, independentemente do lugar que vocês se encontrarem, permite viver os aspectos

Vibratórios que serão então propostos.

Os horários correspondem à hora francesa, no relógio. O link Décalage
Horaire (http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir deduzir o seu horário local.

***

1 – ARCANJO ANAEL (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions

*

2 – HILDEGARDA DE BINGEN (03.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-
autre

*

3 – UM AMIGO (02.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
*

4 – SRI AUROBINDO (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem da Amada e Divina MARIA no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-24-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/hildegarde-de-bingen-3-de-outubro-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/um-amigo-2-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-2-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://sd-6.archive-host.com/membres/up/6a88d7f7778b22b1a7f060d46f76721eb1620d02/Audios_Publiques/Canalisation_-_20121201_-_MARIE.mp3
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-novembro-de-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1715
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-02-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/sri-aurobindo-1-de-dezembro-de-2012.html
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-parte-1-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegarda-de-bingen-estrela-de-maria-03-de-outubro-de-2012-autre


***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://portaldosanjos.ning.com/


E bem, caros amigos, eu estou extremamente contente de reencontrá-los e eu lhes transmito todas as minhas
Bênçãos.

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e nós iremos começar a entrar nas suas perguntas.

***

Pergunta: você disse que os Arcontes podiam criar um mundo em cinco minutos...

Eles são incapazes de criar o que quer que seja.
Jamais eu disse que os Arcontes tinham criado seja o que for: eles transformam uma Criação pré-existente.
Que esta Criação se refira a uma Dimensão específica (como o que é nomeada “A Criação”) ou, se vocês

preferirem, o que eu chamaria de terraformação de um planeta, permitindo acolher as consciências em
experimentação, qualquer que seja o plano Dimensional (que seja em 3D Unificada ou em qualquer outra

Dimensão que eu qualificaria de planetária ou solar), esta Criação é, em geral, uma Criação de Amor que está
associada à necessidade da consciência de se exprimir e de se experimentar ela mesma, com contextos, se

vocês quiserem, particulares.
A característica principal (que isso seja o que nós nomeamos um Mestre geneticista de Sírius que, eu os

lembro, terraformou este Éter há extremamente muito tempo e o semeou) era permitir fornecer um veículo à
consciência, em um mundo dito de carbono.

Isso são Criações, se pudermos dizer.
Mas um arconte jamais criou qualquer coisa.

O seu papel era administrar as Criações, mantendo, eu diria, a Liberdade.
E, a um dado momento (como vocês dizem isso, nas histórias em quadrinhos?), eles quiseram ser vizir

[membro do conselho dos califas] no lugar do vizir, ou califa no lugar do califa (eu sei mais também).
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Mas, em todo caso, eles substituíram uma filiação e uma Criação Livre, é claro, portanto, multidimensional
(mesmo em 3D Unificada), que não conhecia o confinamento que todos nós conhecemos sobre a Terra.

Mas, nunca, um Arconte pôde criar o que quer que seja.

***

Pergunta: de onde vem o poder desses Arcontes?

Ele vem, eu diria, da sua experimentação extremamente longa.
Sua experimentação de consciência nos aspectos tanto multidimensionais, como aqueles que tentaram criar (e
aí, não é uma Criação, é um confinamento): isolar-se em meio a uma dada Dimensão, para ver o que isso fazia.

O poder decorre diretamente da sua estrutura, ali onde eles estão, que é uma estrutura biológica, mesmo se
ela lhes for, a princípio, na maioria das vezes, invisível, e mesmo se esses Arcontes não estiverem sobre a

Terra, mas em locais específicos que nós já situamos.
Mas um arconte nunca criou nada: ele roubou uma Criação.

Ele queria fazer um campo, como dizer, de confinamento, alegando que se confinasse uma consciência, ela iria
desenvolver ainda mais Luz.

Isso resultou em uma distorção deles mesmos, ligada à sua manifestação Unidimensional que eles próprios
criaram.

Mas isso não é uma Criação, no sentido em que o entendemos.
A falsificação, a Ilusão, não é uma Criação: é uma paródia da Criação, substituindo as regras normais dos

Universos, das Dimensões, seja onde isso for, por algo que estava cortado da sua Fonte, fazendo com que o
ser humano buscasse, permanentemente, o que ele acreditava ter perdido (e que nós acreditávamos ter

perdido).
Através da espiritualidade, através da evolução, nós tentamos, pacientemente, encontrar isso.

Falando da minha própria vivência, quando eu vivenciei a Unidade e o Estado de Ser, depois, quando voltamos
da experiência que eu tinha vivenciado, é claro, foi diferente, mas tentamos encontrar as soluções para fazer

penetrar a Luz e fazer elevar a matéria para a Luz, de diferentes modos.
Quando eu estava encarnado, eu falei tanto da Cabala, como de astrologia, como de iniciação, etc..

Vocês sabem muito bem que tudo isso apenas representa experimentações, mas o que permite a própria
experimentação da consciência é justamente o que foi denominado Absoluto, Último ou a-consciência, onde

vocês existem, ou seja, vocês de mantêm fora do ser, vocês estão no não ser, vocês estão no Verdadeiro Ser,
de algum modo.

Vocês são realmente o que vocês São.
É muito difícil (e como todos os intervenientes lhes disseram) de colocar isso em palavras para vocês.

A Vibração talvez seja o meio que lhes permita se aproximar do que nós queremos dizer e viver, sobretudo,
nesta multidimensionalidade.

Digamos: há a 5ª Dimensão, há a 9ª Dimensão (onde nós estamos), há a 11ª Dimensão, etc..
São lugares de vida estabilizados, mas, é claro, a expressão da Vida é múltipla, mesmo em meio a uma

Dimensão.  
A 11ª Dimensão: há seres de Cristal, há Elohim, mas há também outras consciências que nós não abordamos

para vocês, para não nutri-los inutilmente com esse tipo de conhecimento.
Mas o que é importante apreender é que, em última análise, os Arcontes (como eu os tinha chamado: Maus
Rapazes, Fantoches, para não chamá-los de outra coisa), são administradores, mas administradores que

deviam respeitar a arquitetura das Criações, qualquer que fosse a Dimensão.
*

Portanto, eles não criaram esta Dimensão, eles simplesmente a confinaram.
Agora, podemos sempre, do lado do confinamento (e para aqueles que ali estão em alegria), chamar isso de

uma Criação.
Aliás, todas as religiões, sem qualquer exceção, foram criadas, elas, sim, pelos Arcontes.

Eles sempre se serviram de algo existente, para transformá-lo, à vontade.
Vocês sabem que, nos mundos multidimensionais Unificados, não há separação: a comunicação é total entre A

FONTE e os diferentes Planos, e com todas as consciências, sejam quais forem.
O tempo e o espaço não são definíveis, tal como vocês vivem ou tal como a ciência pode expressá-lo.

Mas os Arcontes nunca criaram nada: eles confinaram alguma coisa dizendo que isso ia criar algo muito mais
belo do que a Luz.

Mas como pode ali haver algo muito mais belo do que a Luz, quando sabemos, e quando nos lembramos (o
que será o caso de vocês, em breve, mesmo para aqueles que ainda não vivenciaram isso) que nós Somos

esta Eternidade?
Nós Somos o mundo [gente], todos nós, sem qualquer exceção.

Então, vocês podem afirmar, o quanto vocês quiserem, princípios e valores de amor incondicional.



Durante a minha vida, é o que eu fazia, através da criação de um movimento espiritual, onde tentamos unir os
seres, através de um contexto, digamos, social, psicológico e espiritual.

Mas, hoje, diante da chegada da Luz, diante do Supramental, diante da Onda Galáctica, diante de tudo o que
ocorre, em vocês, é evidente que vocês não têm mais necessidade de tudo isso.

O que servia, de algum modo, de bengala, de guia quando estávamos cegos (o conhecimento, qualquer que
seja): vocês sabem, hoje, que isso é apenas uma ignorância.

Mas em relação ao quê?
Em relação ao Absoluto.

Mas enquanto vocês não forem o Absoluto, enquanto vocês não tiverem esta reminiscência que emerge, em
vocês, vocês buscam muletas.

Mas as muletas, é isso que vocês vão utilizar e que vai fazê-los, de certa maneira, expandir a sua consciência e
que pode fazê-los viver as experiências.

Mas, ainda uma vez, o Despertar, como isso lhes foi dito, jamais será a Liberação.
A Liberação é exatamente outra coisa.

O Despertar é o momento em que as barreiras caem, ou sejam, que vocês não vivem mais como separados
(do Sol, de uma flor, de uma árvore), aqui mesmo, aí onde vocês estão.

O Estado de Ser é um outro aspecto da multidimensionalidade, onde a sua consciência não é mais obrigada,
para viver esta não separatividade, a ficar limitada a este corpo.

E, então, para fazer viagens, que nada têm a ver com uma viagem astral, mas que se situam em outras
Dimensões que nada têm a ver com o que é conhecido neste mundo, que isso seja estando encarnado ou

saindo pela morte, indo parar na matriz astral que é nomeada: “além”.
Mas, além disso, há outra coisa, é claro.

*
Mas os Arcontes nada criaram nisso.

Eles apenas fizeram restringir uma série de coisas, isso é tudo.
O poder deles?

É preciso não confundir o poder do Amor e o poder do ego.
Há seres, sobre esta Terra, que são extremamente poderosos (e eu não falo das potências financeiras ou do

poder de um ditador ou de um guerreiro).
Eu falo, por exemplo, de uma força Interior que dá a possibilidade de manifestar coisas incríveis.

Eu creio que os nossos Irmãos orientais denominam isso “os poderes da alma” ou “a força da alma”, ou seja,
tudo o que está ligado aos poderes paranormais: que isso seja a levitação, que isso seja deslocar objetos, que

isso seja a capacidade para ver através das paredes (poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito).
Mas nenhuma dessas manifestações de potência, expressas em meio a este mundo, são a prova de alguma

elevação da consciência: muito pelo contrário.
Evidentemente, quando vocês estão conectados com A FONTE, vocês podem, por exemplo, agir, como uma

prece, no nível dos elementos.
Disso, SNOW falou para vocês.

Mas eu vou lhes contar uma história engraçada, de qualquer modo, que se refere a um período quando eu
estava encarnado e quando eu estava no sul da França.

Quando havia um incêndio, no verão, é a mim que eles vinham procurar, para que eu me dirigisse ao Gênio do
Fogo, para acalmar alguns incêndios.

Mas isso não era um poder, era um ato de Amor, porque, sendo, como vocês sabem, um Melquizedeque do
Fogo (a minha Dimensão está ligada ao Fogo, a minha representação multidimensional está ligada ao Fogo),

havia uma afinidade especial com o Fogo.
E então, eu podia, do seu ponto de vista, comandar os elementos.

Mas isso não era um sinal de poder.
Era, pelo contrário, um sinal de enorme Humildade daquele que está realmente conectado com A FONTE.

E basta, simplesmente, pedir ao elemento para não se dirigir ali porque há algo que pode pôr em perigo alguns
elementos, mas, de preferência, para ir a outro lugar ou então para cessar.

Os testemunhos, eu acho, para aqueles que me conheceram, naquele momento, são inumeráveis.
Mas não vejam o poder, sobre este mundo, como uma finalidade, nem como um sinal de algum controle do que

quer que seja, exceto de um controle do ego.
Porque, quando vocês ali chegam, não no Si (porque o Si, vocês sabem disso, é um espelhamento da Luz que

pode ser, em alguns casos, utilizado, roubado, até mesmo, eu diria, pelas forças da personalidade), naquele
momento, vocês interferem nesta força que pode siderar multidões, quando vocês fizerem aparecer um objeto,

desaparecer um objeto, mas isso absolutamente nada prova.
É preciso bem compreender que, mesmo na vida de CRISTO, vocês olham ainda hoje (mesmo eu, durante a

minha vida) os seus milagres.
Mas a vida de CRISTO não é um milagre: é um testemunho do Amor.

O que temos que fazer, milagres?
Quando vocês vivem a Consciência pura, Sat Chit Ananda, ou quando vocês vivem um Samadhi, o que vocês



têm para fazer do poder?
Vocês são Transparentes.

Será que podemos dizer que MA ANANDA MOYI era poderosa, neste plano, mesmo se por vezes havia
manifestações ligadas ao seu Samadhi, que não deixavam, por exemplo, sair do solo, ou mover um dedo, de

tão imobilizada que ela estava?
Mas isso não era ela.

Portanto, isso não é um sinal de poder.
A verdadeira mestria é tudo exceto o poder expresso neste Plano.

Isso, isso foi, parece-me, perfeitamente explicado (mas se não o viverem, a explicação de nada serve) por
aquele que vocês nomeiam BIDI.

Aliás, Buda dizia: “quando encontrarem os poderes ou a força, salvem-se depressa”.
Mas todos nós passamos por essas etapas intermediárias, onde é muito agradável ver as auras, é muito
agradável ver que podemos emitir uma energia ou uma consciência sobre um Irmão ou uma Irmã e lhe
fornecer, efetivamente, um alívio, mas eu os lembro de que isso é, entretanto (este ‘poder’), uma ação

empregada pela vontade e pelos chakras inferiores, e de que isso nada tem a ver com o Coração.
*

O Coração não se define em termos de potência, ele se define em termos de Transparência.
E como diria o Mestre PHILIPPE: “se vocês quiserem viver o Coração, sejam nada aqui, vocês serão Tudo,

por toda parte”.
Portanto, os Arcontes não são poderosos, eles apenas têm o poder que vocês lhes atribuem.

Mas houve uma força que existiu e que se manifestou durante um primeiro confinamento (que eu já abordei
antes e depois das Núpcias Celestes), que corresponde, se vocês quiserem, ao controle deste confinamento.

Mas controlar o confinamento não permite sair do confinamento.
Portanto, não são seres poderosos: eles são poderosos em um Plano, eles têm o controle de um Plano (enfim,

eles tinham).
Mas isso para aí.

Então, eu o convido a se redefinir você mesmo: será que você quer ser poderoso neste mundo ou será que
você quer ser a Luz?

Isso é totalmente incompatível.
O poder, além disso, nesses casos, não está ligado a uma consciência, mas simplesmente ao que eu chamo
de uma geringonça de sucata, ou seja, uma Embarcação de forma específica, redonda, com uma estrutura
metálica extremamente peculiar, que cria, se vocês quiserem, campos elétricos e campos magnéticos que

permitem curvar o espaço-tempo.
Mas isso, eu o convido a rever o que eu já disse, há vários anos.

Portanto, é um poder da tecnologia deles.
É do mesmo modo para vocês: quando você vê uma bomba atômica, isso faz desaparecer a matéria.

Mas em quais circunstâncias isso faz desaparecer a matéria?
Isso cria buracos nas outras Dimensões.

Portanto, toda este potência não serve para a Luz.
Ela pode, eventualmente, servir na estrutura onde a Dimensão confinou, mas absolutamente não para o que

você É.
E naturalmente, eu repito ainda uma vez, absolutamente tudo, em nossa abordagem dita espiritual, em nossa
busca espiritual, nós buscamos, em primeiro lugar, manifestações, digamos milagrosas, e que nos permitem

participar.
Por exemplo, se vocês são salvos por um Anjo: se um dia, na sua vida, vocês sentem, por exemplo, um

impulso nas suas costas, e vocês são jogados no chão, vocês começam a praguejar, querendo saber quem
bateu nas suas costas.

Vocês se voltam: nada há, mas vocês se apercebem de que, naquele momento, uma pedra cai do céu.
Pode ser que se vocês estiverem, naquele momento, em um estado particular, vocês vejam o Anjo que

chegou.
O fato de ver a intervenção de um Anjo, para alguma coisa (não de sonhar, não de imaginar, mas realmente de

vê-lo, de vivê-lo, neste Plano), deixa-se percebido do poder.
Será que um Anjo é alguma coisa aqui?

Será que vocês veem um Anjo trabalhar de manhã, ao se levantar para ir ao trabalho?
Exceto Anjos que habitariam um corpo humano: isso pode existir.

*
Mas é preciso não confundir potência e Transparência: vocês não podem ser potentes e Transparentes.

O Mestre PHILIPPE lhes explicou que os milagres que ele fazia, não era ele que os fazia: ele sempre disse
isso.

Então, é claro, é preciso prestar atenção naqueles que diriam: “não fui eu que fiz, foi a Luz através de mim”,
mas que nutrem, na realidade, o seu próprio ego.

A Transparência, a Humildade, a Infância: todos os nomes que vocês deram, todos esses qualificativos (que



são Vibratórios e que se referem à consciência) tendem a demonstrar-lhes que ser o que vocês São necessita,
justamente, de não estar apagado e de não estar completamente, como vocês dizem, descerebrados, mas de

estar nesta forma de Humildade onde vocês vivem, realmente, a Força Interior.
E quando vocês vivem o que vocês São, Interiormente (esta Luz, este Êxtase, a Onda da Vida), mas vocês não

têm vontade de brincar com os poderes ou com a força, sobre este Plano, já que a Luz se ocupa de tudo.
Portanto, considerar o conceito de poder, é fortalecer o poder.

Quando vocês veem alguém e vocês dizem: “ele é poderoso”, vocês admitem à sua consciência o poder dele,
isso é tudo.

É por isso que, mesmo se vários seres (que chamamos de Mestres, de Místicos ou de Seres Realizados)
puderam manifestar milagres, e por vezes extraordinários, mas eles o fizeram em circunstâncias extremamente

específicas e não como o seu motivo condutor de todos os dias, não é?
Eu não apagava os incêndios todos os dias do ano, ou eu não os abrandava todos os dias do ano: era nesses

momentos em que eu não tinha que escolher, mas que isso se impunha como uma evidência.
Não foi uma força que fez descobrir isso, pelo contrário: quanto mais vocês forem poderosos, mas vocês irão

esconder a Transparência porque a força, sobre este mundo, resulta diretamente do que eu chamaria de
opacidade, ou seja, da não transparência.

*
Portanto, se vocês forem Luz, vocês não podem manifestar força alguma.

Vocês são a força, mas ela está onde?
No Coração.

Ela não está voltada para a manifestação da consciência.
E, naquele momento, vocês são, realmente (como vocês foram chamados pelos Arcanjos): Ancoradores,

Semeadores da Luz, Libertadores, Filhos do Um.
Independentemente das denominações, isso os remete, sempre, sempre, não às circunstâncias da sua vida,

aqui, não às leis deste mundo, mas às leis do Amor.
E ali existe uma só: é a Graça.

A Graça nada tem a ver com o poder.
Então, é claro, se nos colocarmos do ponto de vista daquele que está completamente confinado e que apenas
evolui na sua cabeça (através de um conhecimento livresco ou de um conhecimento dito esotérico, ou mesmo

iniciático), para ele, o que eu lhes digo nada quer dizer.
 Porque, muitas vezes, esta abordagem espiritual, esta busca espiritual, é fundamentada, justamente, na

aquisição de algo que está faltando para vocês.
E vocês acreditam que, o que lhes falta, é a clarividência, é a intuição, é o discernimento.

O que lhes falta é a Paz: nada mais.
Hoje, isso é ainda mais verdadeiro porque isso é evidente, pelo fato da Luz que está aqui.

Portanto, esqueçam esses conceitos de força e de poder, porque vocês arriscam, por um lado, conceder a sua
consciência a um ser que vocês definem como autoridade ou a um Mestre, é a mesma coisa.

O tempo dos Mestres passou.
Então, eu poderia lhes dizer, para agradá-los, que todos vocês são Mestres, mas Mestres do quê?

Será que podemos comandar a Luz, já que é o que nós Somos?
Essa é a ilusão que podemos ter, aqui: acreditarmos que há uma distância, acreditarmos que há um caminho,

acreditarmos que há uma evolução.
E eu acreditei nisso também, por muito tempo.

Portanto, vocês veem, todos nós focalizamos, e diria, a nossa experiência (ou o Despertar, ou a Liberação,
real, para alguns e para algumas), efetivamente, no que nós vivíamos, naquele momento.

Um Irmão oriental (seja qual for, que esteja marcado por esta cultura hindu, que passou por várias encarnações
importantes na Índia), quando ele vive a Liberação, pode ainda haver imagens que se apresentam, mas, é claro,
ele não verá o CRISTO: ele verá Krishna, ele verá quem vocês quiserem no panteão Hindu, mas ele não verá o

CRISTO.
Portanto, há ainda representações, mesmo quando estamos Liberados, porque, mesmo Absoluto com uma

forma, vocês estão ainda nesta forma, impregnados de uma cultura, de reflexos, de automatismos que,
necessariamente, a partir do momento em que houver expressão, a partir do momento em que houver

comunicação, há individualização, e há, portanto, uma coloração que ocorre.
*

Nos processos de Comunhão, de Fusão, de Dissolução (como vocês puderam vivê-los no Canal Mariano ou
com um Duplo, seja qual for), aí, não há palavras.

E, aliás, vocês acreditam que, para MARIA, com o que Ela lhes diz, Ela tinha possibilidade de falar, antes da
existência do Canal Mariano, a algumas consciências, a título individual?

É claro que sim.
Mas atenção, quando vocês veem um Anjo que salva a sua vida, vocês irão passar toda a sua vida investigando

sobre os Anjos, não é?
Isso é normal.



Se for MARIA que vem lhes falar, antes que vocês tenham vivido os processos de Comunhão (mas
simplesmente uma voz que lhes fala e que lhes diz que Ela é MARIA), sem viver o impacto Vibratório e o

Coração, vocês irão se colocar a questão: “será que é a Luz, será que é a sombra?”.
Eu o remeto, para isso, ao que explicou SRI AUROBINDO, com relação à chegada de Presenças, ou ao seu
lado esquerdo, ou ao seu lado direito, quanto à origem desse contato (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO

de 21 de maio de 2012 (1)).
Isso, isso foi explicado perfeitamente, e essa é a realidade.

Agora, se vocês não tiverem a percepção Vibratória, eu poderia lhes dizer: “eu sou MARIA”, será que vocês
vão acreditar em mim?

Do mesmo modo, quando vimos lhes falar, no seu sono, na meditação ou qualquer coisa, mesmo se vocês
viram (com o 3º olho ou com a visão etérea) alguma coisa, se o Coração não estiver aberto, de que isso serve?

De nada.
Absolutamente de nada.

Isso vai enriquecer a personalidade, mas tudo isso que enriquece a personalidade, não permite à Luz estar
presente.

É tudo isso que foi veiculado.
Por exemplo, eu sei que TERESA lhes disse, há pouco tempo, para tentar ler um pouquinho do que ela

escreveu quando ela era criança.
Vocês podem fazê-lo, mas o que fez TERESA?

É, justamente, o que ela nomeou o Caminho da Infância.
Mesmo se, quando vocês lerem, houver uma coloração, digamos, religiosa, mas o que ela Era, ela, é

independente da religião.
Naturalmente, isso foi para ser expresso nesse contexto, porque, nesse contexto, nós estávamos certos de

que restaria uma lembrança, um sinal da possibilidade de viver esta Infância: isso é que é importante.
Não é adorar TERESA, nem me adorar, nem adorar seja o que for.

Portanto, o poder, ele está em vocês.
Mas cuidado, se vocês manifestarem esse poder no exterior, será que é Transparente ou será que é opaco?

*
Enquanto os poderes da alma se expressarem na matéria, vocês não podem encontrar o Espírito, isso é

impossível.
Então, essa noção de poder de um Arconte, ou do CRISTO, ou do que for, é preciso realmente ver claramente.

Cuidado com as palavras que vocês empregam: o poder, é uma coisa, sabemos o que é essa palavra.
Mas a força, de qual força nós falamos?

É a força do Espírito ou a força da matéria?
Não se esqueçam do que está entre os dois: é a alma.

Para o que está voltada a alma?
Por que Buda disse: “quando encontrares os poderes da alma, salva-te depressa”?

Por qual razão vocês acham?
Porque isso é uma armadilha.

Então, uma vez que a Reversão do Triângulo do Fogo, no nível das Estrelas, ocorreu, uma vez que vocês
vivenciaram uma das Coroas Radiantes, ou o Canal Mariano, ou a Onda da Vida, tudo isso, para vocês, não tem

mais importância, porque há salvaguardas.
As salvaguardas são o que vocês são, realmente, presentes sobre a Terra, no momento em que vocês

realizam o Despertar ou a Liberação.
Portanto, naquele momento, não há mais força, não há mais poder: há a Transparência.

Mas não é uma Transparência da personalidade que vai dizer claramente as coisas ou comunicar claramente.
É a Transparência real, tal como existe através de uma expressão que eu gosto muito, que foi empregada na

semana passada: esta noção de prisma que decompõe a Luz.
Mas será que é o prisma que faz nascer a Luz?

É preciso ser Transparente, enquanto prisma, aqui, para descobrir o que vocês São, na Eternidade.
Então, poderíamos retomar as metáforas ou as parábolas que foram dadas, tanto no oriente como no ocidente.

Elas são inumeráveis em relação a isso.
Mas enquanto vocês tiverem sede de Luz e que, realmente, a Luz não os conectou, contatou, Comungou,

Fusionou, o que permanece?
A personalidade, com seus medos, com seus objetivos, com suas metas, com suas projeções de consciência,

mesmo sabendo que ela deve procurar a Luz.
Mas ela procurou onde?
Fora, no conhecimento.

Enquanto que sempre foi dito que a Luz estava no Interior.
E o que faz a maioria dos movimentos ditos espirituais, todas as organizações espirituais?



Convergi-los, através das crenças ou dos conhecimentos.
Eles vão lhes dar a prova de que esses conhecimentos agem: por exemplo, acender uma vela vermelha na
hora de Marte, na terça-feira, quando vocês estiverem na luz crescente, na hora precisa que corresponde a

Marte.
Vocês terão efeitos mágicos, mas será que aí está a Transparência?

Será que vocês não demonstram, assim, que a sua alma está voltada para a matéria e tem necessidade de
transformar esta matéria?

O objetivo não é transformar a matéria: é uma transubstanciação da matéria ou uma espiritualização da matéria.
Aí está a Ascensão.

Portanto, nenhum poder os leva a isso e nenhum conhecimento, tampouco, pode levá-los a isso.
Então, é claro, isso faz degringolar de novo o ego em várias etapas.

Lembrem-se de uma frase que disse ANAEL, há muito tempo (de diferentes modos, isso se referia tanto ao
Abandono à Luz, como ao Abandono do Si, como às verdades relativas, às Verdades Absolutas): “tudo o que

vocês mantêm, mantém vocês, sobre este mundo”.
Tudo ao que vocês se prendem.

Então, é claro, quando eu digo isso, aquele que está na personalidade, o que ele vai imaginar?
Que é preciso cortar todas as relações, que é preciso viver sozinho, que é preciso se livrar do marido, da

mulher, do trabalho e tudo isso.
Efetivamente, antes deste momento específico, há alguns anos, todos vocês tiveram impulsos para mudar

algumas coisas, em vocês, como no exterior de vocês.
Era para facilitar-lhes a tarefa, mas isso não era um objetivo em si, nem uma finalidade em si.

Hoje, a quantidade de Luz Vibral é tal que basta vocês se dirigirem para a Luz, não como um pedido, mas
sendo o que ela É, ou seja, o que vocês São.

E aí, vocês verão que todo conceito de força, de poder, de controle da matéria, não tem qualquer sentido.
O controle é apenas um estágio de desenvolvimento da personalidade: nada mais.

As experiências, que elas sejam feitas, por exemplo, com produtos, quaisquer que sejam (que isso sejam as
luzes, a música, uma vela, um incenso, o que vocês chamam de drogas ou o que está mais na moda, as drogas

xamânicas) vão fazê-los penetrar alguns níveis que lhes são inacessíveis.
Mas não é porque vocês penetram esse nível que vocês chegaram ao nirvana.

Isso, isso é uma armadilha do ego.
O que quer que se deixe viver, o que quer que se deixe experimentar, o que acontece quando vocês vão ao

coração do Coração?, como isso foi definido e redefinido sem parar (o coração do Coração, o centro do
Centro, o Ponto OD, o Ponto ER, no nível do peito, ou ainda o que leva a este estado específico que vem logo

antes do Absoluto).
Ali, vocês têm o alimento e quando vocês são nutridos por ele, mas é óbvio que vocês desistem de todo resto,

porque isso não tem mais qualquer sentido, isso não faz mais sentido.
Então, o que eu expressei, através da Transparência e da opacidade, é o mesmo em relação à espiritualidade.

Onde vocês colocam a sua espiritualidade?
Vocês a colocam em uma busca da Luz, no estabelecimento de um Novo Mundo sobre esta Terra (isso é

impossível)?
Ou será que vocês a colocam no que vocês São, em Verdade?

É tão simples assim.
Portanto, não atribuam qualquer potência àquele que demonstra ou manifesta um poder.

Os poderes apenas representam a alma, absolutamente não o Espírito, para retomar as terminologias
empregadas, um pouco antes de mim, por MA ANANDA MOYI (2).

************

 1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

2 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-1o-de-dezembro-de-2012-

autresdime

***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/ma-ananda-moyi-estrela-de-maria-1o-de-dezembro-de-2012-autresdime
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autresdimensions


Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1716
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- CONTINUAÇÃO - 

Pergunta: aqueles que agora, hoje, estão em negação sobre o que acontece, viverão a Translação? e
em quais Dimensões eles estarão, eles podem retomar um caminho de despertar?

Esse momento final, que você chama de Translação, os faz aterrissar em um lugar, isso é tudo.
Agora, se vocês viveram a Infinita Presença, se vocês são Absoluto com forma, vocês sabem muito bem o que

vocês São.
Nesse momento, vocês não têm de se colocar a questão de onde vocês vão, uma vez que vocês já chegaram.
É o mundo que deve chegar em algum lugar, mas não vocês, uma vez que vocês, vocês não são mais deste

mundo.
Vocês estão sobre este mundo, mas vocês já são, como vocês o experimentam, de outros lugares.

Não em renúncia deste mundo, mas em espiritualização deste mundo.
Vocês estão à frente um bilionésimo de segundo.

E nós jamais lhes dissemos que a Humanidade ia Transladar.
Nós dissemos que a Humanidade estava Liberada.

O que é que isso quer dizer “estar Liberada”?
É reencontrar essa reminiscência da Luz, reencontrar o que vocês São.

Quando vocês reencontram o que vocês São, não há mais questões, onde quer que vocês estejam, onde quer
que vocês vão, o que quer que vocês se tornem como forma, ou sem forma, isso não tem nenhuma espécie

de importância, uma vez que vocês estão, realmente, ali onde vocês São.
Isto quer dizer não mais somente este corpo, não mais somente esta Dimensão, não mais somente uma outra

Dimensão, ou o Sol, como aqueles que aí passearam no Corpo de Estado de Ser, no final das Núpcias
Celestes (aí houve muito poucos, nesse momento, em todo caso deste país, mas muito mais de outros países

que, eles, estavam já muito mais Liberados). 
Portanto, a Liberação da Terra, é a Ascensão da Terra em sua nova Dimensão de vida.

http://portaldosanjos.ning.com/
http://1.bp.blogspot.com/-r0wit691FT0/UaV1mwclLSI/AAAAAAAACC8/ehmgZNGuOWY/s1600/000+omraam+-+01.12.2012b'2.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1716
http://api.ning.com/files/Qpm74rsDFckOCtQqHuWW9sXiZW37IxkCmukMiyOe5sezZ9yBIqN6UwHf7iFGB1aXh0C7Nv1UdPiYBJAacP-WS46YWf90z3Id/000omraam01.jpg


Sua Liberação, a sua, é viver, não unicamente a Translação (uma vez que a Translação ou a Ascensão, ela os
conduz a um destino que é íntimo e próprio a vocês), mas no nível da Liberação, é restabelecer, pelo Coração

Ascensional, pelo Canal Mariano, a filiação, como disse MARIA, à Luz. 
Esta filiação à Luz, vocês o compreenderam, ela o repetiu, está ligada essencialmente ao ponto ER da Cabeça

e ao ponto ER do Timo, quer dizer o 9º Corpo.
É aqui que se situa a multidimensionalidade e não em outro lugar.

Então, é claro, houve condições prévias que permitiram reunir o ponto ER.
É também o que o Arcanjo ANAEL lhes desenvolveu largamente e ele chamou isso, em latim, de HIC e NUNC,

quer dizer, Aqui e Agora. 
Mas Aqui e Agora, o tempo presente, a potência, o poder do Instante Presente, vocês têm muitos seres sobre

a Terra que vivem o Despertar e que o testemunham.
Vocês têm muitos (alguns dos quais são muito conhecidos hoje) e que dissociaram esse Despertar de

qualquer noção, não de espiritualidade, mas do Espírito.
O que quer dizer que eles viveram o Despertar e eles transcreveram o que eles viveram para conduzir as
pessoas em seus intelectos, em seus pensamentos, para se aproximar e talvez viver o que eles viveram. 

Mas nós sempre dissemos: “o Despertar não é a Liberação”.
Não parem em um caminho para compreender que não há caminho. 

A negação, hoje, em um dado momento, o que é que isso vai se tornar?
Ou o medo, ou a raiva. 

Aquele que se preparou Interiormente não tem necessidade de sinais exteriores, mesmo se der prazer ver os
sinais exteriores e mesmo se alguns sinais lhes foram dados, para estes momentos extremamente

específicos, para confortá-los (intelectualmente, mas não Vibratoriamente) no que se vivia no Interior de vocês.
Houve várias ocasiões e várias oportunidades para isso.

Seja pela presença de MIGUEL (que não terminou de se manifestar), seja pelas Linhas de Predação das quais
eu falei: tudo isso lhes dá marcadores.

Mas os marcadores não estão destinados a fazê-los ir a tal lugar ou a tal outro lugar: são marcadores, para
vocês, Interiores. 

Portanto, quando vocês vivem a Luz (eu não falo de ver a Luz com o terceiro olho ou de sentir um chakra que
faz cócegas), mas verdadeiramente quando vocês estão Liberados, vocês o sabem, vocês não têm de se

colocar questões.
Vocês não se colocam mais a questão de saber: “eu estou Liberado, eu não estou Liberado, eu vivo isso, eu

não vivo isso”.
Isso não pode mesmo lhes aflorar.

Mas, para isso, é necessário compreender que se vocês estão assim, vocês não têm, sobretudo, necessidade,
nem desejo, de manifestar o que quer que seja além do que vocês São: nem a potência, nem o poder. 

Mas, para retornar a essa questão, a Ascensão da Terra, a Ascensão da Humanidade, e, antes de tudo, um
processo de Liberação, quer dizer de Reconexão que foi pacientemente preparado desde tempos

extremamente antigos.
Quer dizer que essa preparação, ela está ligada às Núpcias Celestes e às primeiras chegadas do Espírito

Santo sobre a Terra em 1984 (ndr: as “Núpcias Celestes” fazem referência às intervenções de MIGUEL de 17
de abril a 12 de julho de 2009).

É algo que se preparou desde mais de 300.000 anos de tempo Terrestre, que necessitou, portanto, não de um
trabalho, mas de ajustamentos, cada vez mais finos, da Luz, até a etapa que nós chamamos hoje, de

justaposição ou de sobreposição ou de sobreimpressão (não importa). 
O momento em que se reaproxima o que vocês creem ser e o que vocês São (para a Terra como para vocês,
individualmente): quando ocorre esse Encontro, é claro, se o encontro for muito forte, tudo o que está em baixo

explode, literalmente.
O objetivo era restabelecer essa Reconexão e viver a Liberação como uma possibilidade de ser Absoluto, em

uma outra forma Dimensional ou sem forma: isso não tem nenhuma importância.
Mas aqui, aí onde vocês estão, é claro, havia cinco etapas dessa Revelação da Luz.

E essas cinco etapas lhes foram exprimidas e você exprimiu a primeira: é a negação. 
O que é que vem depois?

É a raiva.
O que é que vem depois?

É a negociação. 
O problema (não é um problema), a vantagem, eu diria, que houve em retardar (e como vocês o realizaram, nós

o realizamos com vocês) o momento da Liberação, não é para fazê-los esperar ou para deixá-los como
castanhas na brasa, era para permitir, justamente, que essa sobreimpressão e essa Dissolução eventual ocorra

sem obstrução, sem medo, sem angústia, sem interrogação.
É claro, a humanidade está Liberada.

Agora, falar da Ascensão, cada um aí vai por sua representação, quero dizer vocês se imaginam retornar, por
exemplo, à sua origem estelar, por exemplo, retornar para Sírius, por exemplo, aqui ou ali, ou, por exemplo,

permanecer na Terra na 5ª Dimensão.

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/as-12-etapas-das-nupcias


Mas tudo isso são apenas projeções.  
Busquem o Reino dos Céus.

Estabeleçam-se, agora, de maneira ainda mais evidente, na Infinita Presença ou no Absoluto.
Todo o resto será varrido como poeira.

Mesmo os prazos astronômicos não irão lhes importar mais, nem o prazo do Basculamento final, uma vez que
vocês o vivenciaram e vocês, vocês sabem, nesse momento, que todo o jogo da Ilusão vai desaparecer, quer

queira ou não. 
É o mesmo princípio.

Vamos retomar um exemplo que foi dado, eu creio, por SRI AUROBINDO ou por algum outro, esta manhã.
O exemplo, eu o retomo também: vocês vão morrer, anuncia-se que vocês vão morrer.

Vocês dizem: “Não é verdade, não é possível”.
E em seguida, vocês estão na negação, portanto, vocês recusam ver que é o fim desta vida, deste corpo.

Em seguida, após a negação, há a raiva: “não é possível que isso chegue a mim”.
É semelhante para a mudança Dimensional deste mundo e para a Ascensão, mas, sobretudo, para a

Liberação. 
Como é que alguém que não vive algo pode imaginar, representar, que isso é verdadeiro?

Se vocês vão, por exemplo, falar das Cruzes Elementares, vocês sentem, realmente e concretamente, os
pontos das Estrelas da cabeça, por grupos ou todas juntas.

Vocês têm, portanto, algo no nível dessa Coroa, desse chakra, se vocês preferirem, que jamais, quase nunca,
foi descrito em lugar algum.
Similar para a Onda da Vida.

E quando nós chamamos isso de Onda da Vida, de Onda do Éter (essa energia que sobe do Núcleo Cristalino
da Terra), em todo caso, vocês, vocês a percebem sob seus pés.

E há algum vestígio em algum lugar?
Eles são extremamente raros. 

Portanto, é claro, todos aqueles que estão instruídos para dizer que a Liberação, é o despertar da Kundalini,
que a Realização, é acessar o astral e ver o astral, eles não compreenderam nada: mas eles não o podem

compreender, uma vez que eles não vivem isso e como vocês querem que eles tenham a possibilidade, de
outra modo a não ser por uma adesão mental ou um princípio de negação mental, de dizer que isto é

verdadeiro. 
Vocês aceitam que isso seja verdadeiro (para aqueles de vocês que estão aí e que vivem isso) uma vez que

vocês o vivem e talvez mesmo vocês o tenham vivido bem antes de nós falarmos através do Autres
Dimensions.

Se não, para vocês, isso não quer dizer nada, lhes é mesmo impossível representar o que é a Ascensão.
Por outro lado, aquele que vive a Dissolução da sua consciência, aquele que vive as Comunhões, aquele que

vive o seu próprio desaparecimento, ele não tem mais questão a se colocar por que ele sabe o que ele É,
mesmo se a aparência deste mundo lhe mostrar o contrário. 

O problema, é que vocês têm seres que estão submissos à aparência, por meio das visões ditas astrais, com
grandes arquétipos.

Como se chama aquele que lhes falou dos grandes arquétipos? Jung.
E vocês têm também aqueles que fizeram experiências com produtos, com técnicas, com drogas, que viram

todos, a mesma coisa.
Mas é por que eles viram todos, a mesma coisa, que é a Verdade?

Se eles não vivem outra coisa, para eles, é a verdade.
É tão simples assim. 

Então, após a negação, eu lhes garanto que após a raiva, o medo, a negociação e a aceitação, vocês serão
todos, sem nenhuma exceção (todo este sistema solar), reconectados, reconectados à Unidade.

É o que a FONTE chamou, eu creio, de seu Juramento e de sua Promessa. 
Depois, vocês façam o que vocês quiserem.

Vocês estão Livres.
Mas compreendam bem que, como alguém que vai morrer, quando lhes dizem: “vocês façam o que vocês
quiserem”, se vocês disserem que amanhã vocês vão dirigir um automóvel esporte, enquanto vocês estão

quase em coma, isso coloca uma preocupação, não é?
Portanto a Liberação, é a reconexão, se eu puder dizer, com o que vocês São.

Agora, depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aí está a Liberdade da Luz e não a pseudo liberdade, o livre arbítrio ou do karma.

 É necessário de início estarem conscientes do que vocês São.
Aqueles que estiveram conscientes um bilionésimo de segundo antes, na história da Humanidade por que eles
viveram a Liberação ou por que, desde anos, eles vivem as transformações (quer seja o som nos ouvidos, quer

sejam as Vibrações na cabeça, as dores na cabeça, os calores no corpo, os tremores do peito, o acesso a
outras esferas no nível dos sonhos), tudo isso lhes dá uma prova, mas aquele que não vive isso, que aí adere

ou não, isso nada muda.



Ele não o vive.
O que é que vocês querem que ele encontre através disso?

É por isso que eu insisto, nestes últimos tempos, sobre essa noção: porque interessar-se pelo que vocês não
vivem?

Eu poderia e poderiam, todos, ter lhes contado não importa o quê.
Qual é a prova da veracidade do que nós lhes dissemos?

Não é o que nós lhes dissemos, é o que vocês vivem, nada mais e nada menos.
Simplesmente, o que vocês vivem é em função de circunstâncias particulares que acompanham o retorno da

Luz.
Essas circunstâncias particulares criaram circunstâncias que foram nomeadas, eu creio, históricas.

Essas circunstâncias históricas, vocês as vivem ou não.
Mas, em um dado momento, tem beleza, por exemplo, quando vocês estão agonizando, dizer: “eu não morro,
eu não vou morrer, este corpo vai escapar”, é no que chega a maioria das pessoas, é claro, por que há uma

negação da morte, há uma negação do desaparecimento. 
Mas, se vocês aceitarem desaparecer, o que é que vai acontecer?

O momento da sua morte (eu falo da morte, eu não falo da Translação) vai ser muito mais pacífico, muito mais
feliz e o lugar em que vocês vão se reencontrar depende inteiramente da maneira como vocês deixam um outro

ambiente.
É por isso que vocês têm livros antigos (como os livros dos mortos egípcio e tibetano) onde certo número de

ensinamentos foram se deixados ler para aqueles que partem. 
De algum modo, nós lhes demos o que havia para deixarem-se viver e ler, antes de partir.

É exatamente a mesma coisa.
Então, em um dado momento, vocês não podem fazer de outro modo (quer vocês tenham estado na negação,

na raiva, na negociação) senão dizer: “efetivamente, isto é verdadeiro”. 
Mas, mais uma vez, as condições dessa passagem não são as mesmas.

Se tomamos o exemplo anterior às Núpcias Celestes: aqueles que morreram se encontravam no Astral e se
reencarnaram, viam suas vidas, reencontravam os parentes, os Anjos, a Luz ao longe e se lhes dizia: “não, é

necessário retornar”.
Bem, eles reencarnavam. 

Mas o que é que acontecia quando vocês morriam?
Vocês aterrissavam do outro lado e vocês continuavam com exatamente as mesmas ideias, os mesmos

pensamentos.
Simplesmente, não havia mais o corpo.

O ambiente era mais luminoso, mais atraente, reencontrava-se as pessoas que se havia perdido de vista, etc..
Mas era também um confinamento.

Isso não é a Liberdade.
É a liberdade em relação a este lado aqui, onde vocês ainda estão, mas não é a Liberação.

É uma certa forma de liberdade, quer dizer, que fez vocês passarem da prisão para o pátio da prisão.
Mas há outra coisa, ainda depois. 

Então, eu vou retomar todas as expressões de BIDI, referentes ao teatro, ao observador, àquele que está
sentado, àquele que joga, mas é exatamente a mesma coisa. 

Agora, lembrem-se de que a vida, não é estar no teatro, ou ser o espectador sentado em sua poltrona, ou estar
no teatro, é perceber que o teatro não existe.

Mas se vocês não o quiserem, vocês são Livres.
Simplesmente, em um dado momento (que é chamado de Estalo (gatilho) ou o Basculamento), vocês estarão

obrigatoriamente diante de vocês mesmos.
Diante de vocês mesmos, é o quê?

É diante da Luz, uma vez que vocês são a Luz.
E nesse momento, vocês irão apreciar esse retorno à Luz, mesmo se no instante anterior, era assustador uma

vez que era o desaparecimento, uma vez que isso queima o corpo, uma vez que é um fogo devorador que
devora tudo, de amor inextinguível e indizível, cujo menor aspecto encarnado (mesmo no amor o mais ideal) é

apenas um pálido reflexo. 
Não há senão as Comunhões, não há senão as experiências de Êxtase, de Comunhão com um Duplo, qualquer
que ele seja, ou de Dissolução, que lhes permitiram se aproximarem da realidade que é, quando se deixa este

tipo de forma que vocês têm, nesta Dimensão e neste confinamento. 
Mas todo o mundo passará por esse momento, quer dizer o Juramento e a Promessa, ou se vocês quiserem, o

Basculamento, o momento em que vocês são lembrados do que vocês São.
Agora, depois, se vocês decidirem permanecer na experimentação da consciência, não importa: vocês são

Livres.
Mas compreendam bem que a Terra, ela, ela decidiu outra coisa.

Portanto, todo o mundo será Liberado, todo o mundo viverá uma Translação ou uma Ascensão.



Mas não é necessário acreditar que a palavra “Ascensão”, é ir para a 5D, ou imaginar que vocês já estão na 4D.
Isso nada tem a ver. 

A passagem da 3D (3D Dissociada) para a 5D é a Liberação.
A Liberação é um fato adquirido para o conjunto da Humanidade.

Agora, vocês Transladam onde bem lhes parecer.
Conforme a sua Vibração ou conforme o Absoluto que vocês São, as condições dessa passagem são

profundamente diferentes. 
Eu falo agora da morte, eu retorno ao exemplo anterior, eu não falo mais da Translação ou da Ascensão:
alguém que morre e que morre em paz, tendo o sentimento de ter resolvido todas as suas problemáticas.

Vai se reencontrar, mesmo se fosse no astral, aliviado.
Ele terá mais capacidade para se elevar ainda mais e para se aproximar da Luz, para ir ver do outro lado.

Mas aquele que passou trinta anos da sua vida (e esse era o próprio princípio do confinamento), por exemplo, a
ruminar uma obsessão, quando ele estiver morto, isso não mudará nada: ele continuará a girar ao redor da sua

obsessão.
Ele não verá nem os anjos, nem os desencarnados, nem os próximos, que vieram acolhê-lo.

Ele estará confinado a ele mesmo, uma vez que o mental é confinante. 
O mental não existe, ali onde nós Estamos.

O mental decorre diretamente do confinamento.
A necessidade de explicar, a necessidade de compreender, a necessidade de ordenar, a necessidade de
coordenar, a necessidade de justificar: tudo isso pertence a este mundo, mas não quando vocês estão na

Transparência.
Portanto, sim: Liberação para o conjunto do sistema solar.

Sim: mudança Dimensional, seja para a 3D unificada, seja para o Absoluto, seja para uma Dimensão que os
agrade: isso, é, eu diria, a sua escolha, o seu problema, eventualmente. 
Mas a Liberação é um fato adquirido e o mais importante é a Liberação.

Depois, vocês façam o que vocês quiserem.
Aliás, estamos contratando.

Os Arcontes também por que eles estão com dificuldade para manter os últimos mundos que vamos visitar em
breve.

************
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~ 

OMA - 1er décembre 2012 Partie 2 from Les Transformations on Vimeo.

Pergunta: em uma Dimensão além da 3ª Dimensão dissociada, estamos na a-consciência, ou ainda
estamos em uma consciência experimentando alguma coisa?

Mas há sempre uma consciência.
Simplesmente, o que você tenta conceber, com a sua Consciência, é impossível de conceber.

A questão não se coloca assim, ou seja, quando vocês estão em uma forma que não é fixa (eu os lembro de
que vocês estão em uma forma fixa, que evolui entre o nascimento e a morte: um bebê (todos nós fomos

bebê), adulto, velho, e a morte, não é?), será que vocês são afetados por isso?
Nós acreditamos nisso, enquanto não há qualquer abordagem.

“Tu és pó, tu irás retornar ao pó”.
Todos nós pensamos que era nosso dever, e nossa consciência, melhorar a situação da Terra.

E isso é normal, quando algo não vai bem, quando vocês vivenciaram a Luz através do Despertar, através da
Liberação, e através mesmo das convicções profundas, esta famosa (como ela dizia, a Irmã

HILDEGARDA?) Tensão para o Abandono (ndr: ver a intervenção de HILDEGARDA DE BINGEN de 25 de
outubro de 2010 (1)).

Independentemente disso, o que acontece, hoje, é profundamente diferente: quando vocês encontram o que
vocês São, não há mais dúvidas, não há mais interrogações, não há mais oscilações, não há mais movimentos,

não há mais mental, não há mais emoções.
Mas, é claro, vocês encontram as emoções quando for necessário: se uma situação exigir que vocês fiquem

com raiva, será preciso ficar com raiva.
Mas vocês não são esta raiva que acontece.

O.M. AIVANHOV - 1º de dezembro de 2012 - Parte 2 - Autres Dimensions
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Vocês misturam-se a um espetáculo, mas vocês não São dependentes do palco: toda diferença, ela está aí.
Ou vocês atuam no espetáculo, como lhes disse BIDI, e vocês estão convencidos de que vocês são o ator

que está no palco: vocês estão identificados a um papel, a algo que, assim que a cortina se fechar, não existirá
mais.

É tão simples assim (ndr: com relação a este exemplo, ver em particular a intervenção BIDI-1 de 13 de abril de
2012 (2)).

*
Agora, quando vocês vivem realmente o que vocês São, e que vocês não são mais influenciados por qualquer
ilusão, por qualquer egrégora, e por qualquer Sistema de Controle do Mental Humano, vocês são Liberados do

conhecido.
E é aí que se encontra a Verdade.

Mas se Liberar do conhecido (percorrer o que não é mais um caminho, mas uma Verdade) não depende de um
Absoluto ou não: o Absoluto subtende qualquer manifestação.

A FONTE é oriunda (se pudermos dizer) do Absoluto: é a primeira emanação.
Portanto, enquanto primeira emanação, enquanto primeira manifestação, é perfeitamente lógico denominá-la A

FONTE.
Então, vocês podem também denominá-la O Pai, ou A Mãe, não importa, ou O Filho, isso não tem qualquer

importância: são apenas palavras.
Mas há um Ponto focal, eu diria (qualquer que seja o nome que vocês lhe deem), de onde tudo provem e para

onde tudo volta.
Agora, que vocês estejam fundidos na A FONTE, que vocês estejam fundidos no Sol, que vocês estejam em

tal forma ou em tal outra forma, em tal Dimensão ou em tal outra Dimensão, vocês não estão mais fixos e
atribuídos a uma forma (ou vocês irão seguir esta forma, desde o seu nascimento até a sua morte).

Eu os lembro de que, nas outras Dimensões, o processo denominado nascimento e morte, além da 3ª
Dimensão Unificada, não existe.

Mesmo se, é claro, houver histórias (não cômicas, mas cósmicas), de alianças entre, por exemplo, tal Vibração
de tal lugar, e de tal outro lugar.

As alianças mais relacionadas com este mundo decorrem de diferentes lugares.
Há os Dracos (os Arcontes) da Ursa Maior.

Há os professores de Vega.
Há (eu diria: os avós) os Ancestrais (se pudermos falar assim, mais do que os Anciãos) que vêm de Órion, mas
há uma parte de Órion que está também em ressonância com a Ursa Maior (e, portanto, com entidades que não

são os avós, mas que são os vilões foragidos).
Há seres que são marcados por uma polaridade feminina, porque eles vêm de um mundo específico que está

ligado a Sírius (qualquer que seja a Dimensão).
Mas quando vocês superam este corpo, e que vocês saíram de todos os confinamentos, vocês São Livres.
Quer vocês estejam em tal forma ou em tal outra forma, mas vocês o São, simultaneamente: a sua forma é

diferente conforme a Dimensão.
Isso, vocês não podem imaginá-lo, porque, quando nós estamos encarnados, aqui, nós somos dependentes

do reconhecimento de uma forma: não lembramos mais do bebê, mas nos lembramos de quando tínhamos 20
anos, e nos vemos depois, quando chegamos aos 80 anos, temos as lembranças de ter sido isso ou aquilo.

Mas isso é só de passagem.
*

Portanto, quando saímos deste mundo, realmente, e que somos multidimensionais, não há qualquer diferença,
estritamente nenhuma, em manifestar uma consciência e uma experimentação Livres, já que todos nós temos

esta Liberdade.
É um pouco (se vocês quiserem, guardada as devidas proporções) como o xamã que vai penetrar o corpo de
um animal totem: ele vive realmente o corpo do animal, ele não é mais dependente do seu corpo, formal, de

xamã: ele vivenciou a Deslocalização da consciência.
Esta Deslocalização, para os xamãs, corresponde à egrégora da Terra (não a egrégora alterada, astral, mas,
entretanto, um egrégora ainda astral, ou seja, fortemente colorida, em cores e em emoções): são todas as

experiências acessíveis ao nível do 3º olho.
Isso não é negativo em si (a negatividade é apenas concebida pela personalidade), mas nós chamamos sua

atenção sobre o fato de que isso foi uma etapa.
E de que esta etapa é, justamente, o local onde se assentam as forças de controle e de confinamento.

Portanto, é mais fácil, para elas, modificar, mas instantaneamente, o que eu denominaria a trama astral, e o
Sistema de Controle do Mental Humano.

O astral coletivo, desde as Núpcias Celestes, começou a se desagregar.
O Sistema de Controle do Mental Humano praticamente terminou devido ao desaparecimento das Linhas de

Predação.
Mas vocês vivem, todos vocês, ainda, talvez, as Linhas de Predação que lhes são pessoais (nas suas relações,

nos seus afetos, no seu trabalho, na sua consciência, mesmo ilimitada).
Mas quando vocês descobrirem, quando vocês viverem, o que vocês São (ilimitados, multidimensionais),



vocês não se colocam mais a questão de estar em tal lugar ou em tal lugar.
Porque a sua Consciência é multilocal (é a melhor expressão que eu pude encontrar): vocês não são

dependentes de qualquer Dimensão, de qualquer forma, vocês não são dependentes de coisa alguma.
*

Agora, se vocês quiserem, enquanto Consciência, experimentar tal Dimensão mais do que uma outra, porque
isso lhe dá gosto, assim como escolher tal prato no restaurante ou tal outro prato (que é um exemplo ruim, a

alimentação; eu ia tomar o exemplo do cinema, mas é a mesma coisa, é um exemplo ruim, são imagens, então
eu seria engolido pelo IRMÃO K por causa da imagem e da visão, e por algumas Estrelas, então não vale a

pena).
Vamos mudar de exemplo: imaginem que vocês têm a opção entre tomar tal direção e tal direção. Agora, se

vocês tiverem também a opção de considerar que não existe uma rota, mas então, vocês podem viver isso no
mesmo ... como dizer?, não no mesmo tempo, no mesmo espaço: mas de maneira simultânea.

É por isso que nós sempre dizemos que nós estamos em vocês.
Mas nós não somos entidades exteriores que se desprendem de vocês: nós somos vocês, totalmente,

realmente, concretamente.
Apenas a personalidade não pode viver isso.

E não é porque eu lhe digo isso, aqui, que vocês o vivem necessariamente.
Mas é preciso já ter a oportunidade para que a sua Atenção (e então, a sua Consciência) seja dirigida para isso.
Esse é mesmo princípio (se vocês quiserem) que todos aqueles que escrevem hoje sobre o tempo presente.

É exatamente o que fez ANAEL com Hic e Nunc (Aqui e Agora).
Aqui e Agora não é uma finalidade: é um meio de viver o Ponto ER, e de viver o Centro, isso é tudo.

Mas não é a finalidade.
Do mesmo modo, a finalidade da Consciência, não existe: a Consciência é a Consciência, ela é a interface, ela

é a manifestação, ela é a expressão.
Independentemente do estágio Dimensional, nós lhes dissemos que vocês não São esta Consciência (que ela

esteja aqui ou em outros lugares).
A Consciência é a manifestação.

Mas a a-consciência não é desprovida de percepção: simplesmente, esta percepção é indiferente a qualquer
forma, a qualquer, a qualquer Dimensão, e eu diria ainda a qualquer Fonte: é o momento em que vocês São,

vocês mesmos, A FONTE.
Foi CRISTO que disse: “Eu e meu Pai somos Um. Eu sou o Alfa e o Ômega”.

Então, quando vocês são Alfa e Ômega, por que querer colocar-se no Alfa mais do que no Ômega?
Vocês São tudo isso, ao mesmo tempo, no mesmo (ainda uma vez, não é o termo exato) espaço-tempo, ou

seja, de maneira simultânea, já que ali não há desenrolar do tempo.
Naturalmente, mais uma vez, vocês tiveram (para muitos de vocês, agora) a revelação de algumas das suas

Linhagens.
Mas o objetivo não é dizer-lhes: “Você vem de Sírius? Encantado [muito prazer]. Eu, eu moro na rua do paraíso,

em tal local, em Paris”.
O que isso vai mudar em saber que vocês vêm daí, em relação ao que vocês são?

Em relação ao que vocês manifestam: sim, é claro, porque as circunstâncias de vida em tal rua, não são as
mesmas que em tal outro país.

É a mesma coisa para a Consciência, mas isso são sempre aspectos da Consciência.
Portanto, não se coloquem mais este tipo de perguntas.

Nós ali os convidamos, ainda uma vez, para voltar sua Atenção, para Hic e Nunc.
Porque as Linhagens, por exemplo, são agentes estabilizadores dos Elementos, não mais no nível da Coroa da

cabeça, mas diretamente no peito, e, em seguida, em todo corpo, e, depois, em toda a Consciência.
Isso é tudo.

***

Pergunta: aqueles que irão viver a Liberação poderão ajudar as suas pessoas próximas?

Lembrem-se: esta noção de ajuda, ela é muito, como dizer, não é uma prova de que você seja dual, mas é uma
prova de que vocês estão contaminados por este conceito de dualidade de ação / reação.

Porque há um evento que ocorre, então (qualquer que seja o evento, isso não é específico da Ascensão, da
Liberação: um evento imprevisto acontecendo), no nível do ser humano, é claro, no nível da humanidade (do

próprio humanismo, do social, do espiritual), há esta noção de ajuda, de acompanhar, de servir, de amar.
E vocês denominam isso “amor”, aliás.

O que é, do seu ponto de vista, perfeitamente correto.
Mas se vocês tiverem vivenciado o Amor Vibral, vocês sabem que o amor afetivo, o amor romântico, o amor

ideal, e o Amor Vibral, nada têm a ver.



Mas enquanto vocês não o viverem, o Amor, para vocês, é o que vocês vivem.
Portanto, isso não é o Amor Vibral.

Agora, do mesmo modo, lembrem-se de que é a Luz que faz o trabalho.
Ou seja, a um dado momento (e isso se junta às perguntas anteriores), quando as diferentes etapas do Choque

da Humanidade chegarem ao extremo, há aceitação.
Vocês não podem ajudar uma outra pessoa.

*

Agora, lembrem-se: é a sua Transparência que ajuda a Terra, não somente na proximidade ou em uma ligação
afetiva.

A ação, quando vocês se imergem (que isso seja no Samadhi, que isso seja na sua própria Dissolução, no
Absoluto, quando o corpo não aparece mais, quando a Consciência não aparece mais e que vocês Estão

sempre aí), isso não é nem o sono, nem o Acordar, nem o Despertar: é outra coisa.
Será que vocês têm necessidade de alguma coisa?

A Luz, o retorno da Luz, é isso.
Então, é claro que, quando chegar a hora, vocês terão outra coisa a fazer do que ajudar uma pessoa próxima, já

que todos vocês estarão (eu os lembro disso) em estase, ou seja, na incapacidade para controlar o que quer
que seja deste corpo (um pouco, se vocês quiserem, como o que eu falei, ou como o que falou também, ela
própria, ainda hoje, MA ANANDA MOYI, com relação às experiências de vida dela) (ndr: intervenção de MA

ANANDA MOYI de 1º de dezembro de 2012 (3)).
*

E vejam: nós chamamos cada vez mais sua Atenção: tudo está no Interior de vocês.
Até agora, nós fizemos paralelos com o exterior, com o que vocês viviam, com o que viviam outras pessoas,

que outros Irmãos e Irmãs não viviam.
Hoje, nós lhes dizemos: parem tudo isso, permaneçam “Tranquilos”, como eles lhes disseram sem parar,

outros Anciãos.
Escutem, mas não busquem isso.

Acolham, mas não se projetem, nem no futuro, nem em um cenário.
Vivam este Instante Presente.

Mas não unicamente para se divertir no Instante Presente, e para observar-se no Instante Presente, porque o
Instante Presente (Hic e Nunc) é uma das melhores maneiras, hoje, de desaparecer.

E quando vocês tiverem desaparecido, para vocês, o mundo não existe mais, assim como a sua pessoa não
existe mais: aí, vocês têm, não uma convicção, não uma fé, mas vocês vivenciaram a Infinita Presença, ou

então o Absoluto.
Naquele momento, mas vocês sabem que vocês encontraram a Eternidade.

Evidentemente que o coração (no sentido humano) vai querer fazê-los mostrar, demonstrar (mesmo sem
qualquer poder, mesmo sem qualquer ascendência) o que vocês São.

Isso é lógico, porque vocês querem que os Irmãos e as Irmãs vivam como vocês, vivam esta Liberação, esta
Alegria fantástica.

Mas vocês não podem levá-los ali.
Vocês podem, no máximo, abrir-lhes o 3º olho, mas vocês os mantêm na ilusão.

Vocês podem esbanjar belas palavras, mas essas belas palavras não são a Transformação.
*

Esse basculamento é iminente, eu os lembro: iminente, em termos terrestres (eu repito isso, porque depois,
vamos dizer que a iminência, ela pode durar anos).

Não há iminência, quando vocês São Absoluto, quando vocês Estão na Infinita Presença, isso pode durar
bilhões de anos em termos terrestres: vocês não são mais afetados pela ilusão.

Eu tentei dizer de outra forma tudo o que lhes disse BIDI, em relação ao ponto de vista, à mudança de olhar, à
Refutação.

Mas, agora, como ele próprio lhes disse, não é mais tempo de refutar: é tempo de Viver isso, porque isso está
aí.

Não se dispersem.
Permanecer Tranquilo é também isso.

Não vão ler livros sobre a Cabala, não vão realizar rituais com velas, ou o que quer que seja.
Permaneçam no Centro.

Encontrem-se Vocês mesmos: tudo ali Está, muito mais facilmente do que antes, e a cada dia é cada vez mais
fácil.

Mas se vocês passarem o seu tempo a desperdiçar esse tempo que resta, no nível humano, a se projetarem à
esquerda e à direita, como vocês querem ter tempo de encontrar, realmente, o seu Íntimo, ou seja, a sua

Eternidade?
Que de nada depende, de modo algum.



Exceto, efetivamente, da facilitação, pela Descida do Espírito Santo e pela Subida da Onda da Vida, e pelo
Canal Mariano, pelas nossas Comunhões, é claro.

É isso o mais importante.
É por isso (como eu dizia, e como isso foi dito) que MARIA podia lhes falar: Ela pôde se aproximar dos seres.
Vocês não têm necessidade, nem do Canal Mariano, nem de Outras Dimensões, para alguns de vocês, para

ter contatos com MARIA, e até mesmo de palavras, e até mesmo de discussões (ou com outras Estrelas, não
importa).

Mas se ali tivesse isso, para que isso serve?
Para nada.

Porque MARIA pode lhes falar durante milhares de anos: há uma voz que vai lhes falar, mas será que isso vai
ser suficiente para Transformá-los?

Não.
Isso pode incitá-los (o que foi denominado, em uma época, dar-lhes um Impulso), mas a finalidade não é essa.

A finalidade é, efetivamente, a Liberação.
E alguns de vocês vivenciaram a Liberação, por antecipação de um bilionésimo de segundo.

Não para testemunhar sobre o que vocês vivem (mas vocês não terão as palavras, é muito difícil), mas,
simplesmente, a sua Presença tem uma ação de Irradiação, pela Transparência, sobre o mundo.

*
Então, é claro, se vocês estão (como em uma pergunta anterior) confrontados com uma violência, a Luz se

incomoda.
E aquele que é terminantemente contra a Luz, ou seja, que está inserido na sua personalidade, inserido entre o
nascimento e a morte, dizendo que o resto absolutamente não o afeta (sem necessariamente ser alguém que
está no ego, que está no poder, mas simplesmente a expressão de uma personalidade): ela vai desprezá-lo.

Daí podem resistir fenômenos difíceis.
Porque, vocês, vocês estão na aceitação, e outros ainda não vivenciaram a negação.

Outros estão na negociação ou na raiva, enquanto que, vocês, vocês estão na aceitação: vocês não
conseguem ouvi-los.

Vocês não conseguem trocar, nem pelas emoções, nem pelas palavras.
Há apenas a possibilidade de Comunhão, e vocês notam, ao redor de vocês, que independentemente dos

Duplos, as Comunhões com Irmãos e Irmãs ocorrem, agora, espontaneamente: vocês nada buscam, vocês
nada procuram, vocês nada pedem, e isso cai sobre vocês.

O que vocês fazem, nesses casos?
Ou vocês vão para a Luz, ou vocês resistem.

É tão simples assim, e isso é o mesmo para todos.
Portanto, se vocês se contentarem em não ser mais nada, para Ser Tudo, ou seja, a Luz, vocês não se
colocam mais a questão de querer agir sobre tal ser ou tal ser: é a Graça, é o Espírito Santo, se vocês

preferirem, é o CRISTO (como dizia o Mestre PHILIPPE) que age.
Isso é tudo.

***

Pergunta: podemos ajudar o outro, somente pela nossa irradiação, quando estamos Transparentes?

Mas quem Irradia?
A Luz Irradia: ela se difunde por toda parte.

O que faz obstáculo à Luz é a pessoa, nada mais.
A Transparência (e o exemplo foi tomado) é o prisma ou o cristal: ele deixa passar a Luz.

Mas vocês veem um cristal parar a Luz, vocês veem um cristal mudar a Luz?
A Transparência é isso.

Não confundir a irradiação de uma pessoa, com a Irradiação da Transparência.
Será que durante a sua vida, na época em que TERESA (ndr: DE LISIEUX) era uma garota, vocês acham que

as Irmãs que estavam enclausuradas com ela, consideravam-na como uma Santa?
Não, elas a consideravam (como ela mesma disse) como uma pequena escrava para fazer tudo.

E ela teve tamanha Humildade que jamais se furtou em relação a isso.
E foi assim que ela encontrou o que ela Era, e certamente não protestando contra as circunstâncias que ela

mesma, além disso, havia escolhido.
A Transparência e a Infância são isso.

E aí, o que Irradia, é a Luz: é isso a Transparência.
Na realidade, há duas transparências: há a transparência da personalidade (que quer obedecer às regras
morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a



morais, sociais, ou de comportamentos), há a transparência nas palavras (mas vocês sabem o que é a
transparência de palavras), e há a Transparência da Infância, que é espontânea, que está ligada à Inocência e

ao Caminho da Infância, e ao fato de que não existem Véus.
Eu creio que foi o IRMÃO K que lhes falou dos últimos Véus (ou SRI AUROBINDO, há alguns meses), que
falava, de maneira extremamente precisa, sobre esses diferentes Véus (ndr: ver, em particular, sobre esse

assunto, as intervenções de IRMÃO K de 1º e de 20 de julho de 2012 (4)).
O Véu cria obstáculo à Irradiação.

O Véu mantém a opacidade.
Quando os Véus são removidos, o que acontece?

A Irradiação aparece, a Vibração.
Mas há ainda uma etapa: é considerar o que vocês São, na Eternidade, no coração do Coração que, eu os

lembro, não é sequer um chakra: é um Ponto que eu poderia nomear virtual (que vocês o coloquem no coração
ou no 9º Corpo, aqui, isso não tem qualquer importância, mas está ainda localizado).

Mas este Ponto não está localizado somente neste corpo: é o Ponto da sua Imortalidade.
Então, eu sei que os Irmãos orientais chamaram isso de gota vermelha, de gota branca (os hindus

denominaram isso o corpo búdico e o corpo átmico).
Revelar o corpo átmico e o corpo búdico coloca-os neste estado de Transparência, mas não é preciso parar

com a noção de irradiação.
Naturalmente que vocês irradiam, mas quem irradia?

A Luz que passa através de vocês, ou a pessoa?
Enquanto vocês acreditarem que vocês emitem o Amor, vocês não podem ser Amor, no sentido Vibral (isso se

junta a todos os conceitos de Samadhi, a tudo o que lhes foi explicado sobre a consciência Turiya, desde
algum tempo, ou ainda Shantinilaya ou Sat Chit Ananda, ou tudo o que foi desenvolvido: é a mesma coisa).

A Transparência de que falo é tornar-se um prisma tão Transparente que nada há, em vocês, que faça
obstáculo à Luz.

É assim que vocês desaparecem, e que o mundo desaparece (é o que eu chamei, à época, de “planeta-
grelha”).

Alguns de vocês já desapareceram: eles são Absolutos.
Eles mantêm uma forma, então eles são dependentes desta forma, mas eles não são mais afetados.

Eles descobriram o que eles São.
Mas esta descoberta é muitíssimo simples.

Aliás, isso corresponde a uma frase que todos vocês conhecem: quando os deuses se encontraram, eles
disseram: “Onde será que iremos esconder a divindade do homem? No Interior dele: é o único local onde ele

jamais buscaria”.
Isso funcionou perfeitamente.

Então, eu não falo somente aqui de interiorização.
Eu não falo aqui, somente, do Fogo do Coração ou das Coroas Radiantes: eu falo da a-consciência, ou da

Consciência Última (se vocês preferirem: a Infinita Presença).
É neste estado que vocês são Transparentes, mas enquanto vocês não tiverem vivenciado este tipo de

Transparência, vocês não podem sequer imaginá-lo.
Então, eu lhes mostrei, isso foi dado a vocês através da imagem do cristal, do prisma, porque o cristal desvia a

luz (mas, o prisma, não a desvia).
No entanto, se vocês olharem um cristal de chumbo (ou um cristal de sílica, não importa), há a matéria opaca: o

chumbo (a sílica amorfa, a areia) que se torna transparente sob a ação do calor.
Vocês irão se tornar Transparentes sob a ação do Fogo do Amor, quer vocês queiram ou não.

Depois, vocês fazem o que vocês quiserem.
Em resumo, e tomado de outra forma: a Irradiação do Coração está ligada ao Fogo do Coração.

Houve a abertura da Porta Posterior do Coração (ou, se vocês preferirem, o que se denomina em algumas
tradições: a câmara posterior do coração), que está ligada a METATRON, a KI-RIS-TI, e que abriu a porta das

costas.
Em seguida há alguns pontos (eu os lembro) que foram ativados pelo que é chamado

de Merkabah Interdimensional coletiva, que está ligada à ativação da Nova Tri-Unidade (isso é velho, agora,
hein, isso data de mais de dois anos, foi em setembro de 2010, muito precisamente).

Tudo isso é antigo.
O que vocês vivem, hoje, não é mais a Irradiação do seu ser Consciente: mais frequentemente, quando as
Asas Etéreas ou a Porta KI-RIS-TI estão abertas, e que o Triângulo da Nova Tri-Unidade está constituído,

quando a predação (não mais dos dois primeiros chakras, mas do Eixo ATRAÇÃO / VISÃO) tiver cessado, o
que vocês vão descobrir?

A Transparência.
Ou seja, que a Fonte da Irradiação, como você diz, não é mais o seu Coração, mas é a Luz.

Isto é, o que você É: você desapareceu para este mundo, e você se tornou o Tudo (ou o nada: chame-o como
quiser).



***

Pergunta: você falou de ofertas de trabalho: a quais empregos podemos requerer?

Ô, ser Libertador do mundo, isso é muito fascinante.
O único problema é que é preciso penetrar, o Interior, deste mundo, para se acostumar.

Portanto, isso necessita um pequeno retorno ao confinamento.
Mas nada de muito desagradável: isso dura apenas alguns milhares de anos.

***

Pergunta: muitas vezes foi dito que nos será feito segundo a nossa Vibração, e, ao mesmo tempo,
que faremos o que quisermos. Como se situa, então, a nossa escolha?

Mas não há escolha.
As escolhas, há muito tempo que elas expiraram.

Há a Liberdade.
A Liberdade não é uma escolha: é uma evidência.

Depois, você faz o que você quiser.
Quando eu digo: “vocês faz o que você quiser”, eu não me dirijo à sua pessoa (que deve desaparecer), eu me

dirijo ao que você É.
Você recebe o que eu lhe digo, no local em que você próprio está situado.

Quando vocês São Livres, não há escolha: vocês vão onde vocês quiserem, já que vocês São todas as
escolhas ao mesmo tempo.

 Se você tentar, com a cabeça, conceber o que isso quer dizer, isso nada quer dizer.
Vocês vivenciaram, durante as Núpcias Celestes, antes e depois, diferentes tipos de escolhas que estavam

ligadas, efetivamente, à Consciência, à Vibração.
Agora, o que eu lhes digo?

Eu lhes digo nada mais que: a maneira com que vocês viverem o que é para viver, a partir de hoje e agora (ou
seja, o seu Choque e o Choque da Humanidade), a maneira com que vocês o viverem vai, não condicionar,

mas orientar o que vocês São, ou o que vocês creem ser (mas vocês terão a reminiscência do que vocês São,
portanto, naquele momento, a questão nem sequer irá surgir).

A escolha está ligada a uma possibilidade, ou a outra, ou a várias possibilidades.
Mas quando você tem todas as possibilidades, de maneira conjunta e comum (no mesmo espaço, não no

tempo, mas sensivelmente a mesma coisa, para vocês, no nível de significação), por que será que você iria se
incomodar em se confinar, você mesmo, em tal Dimensão ou em tal forma, já que há existe mais

confinamento?
Esse é o problema da consciência, aqui (aí, onde todos nós estivemos e onde vocês ainda estão): é crer que a

Consciência é dependente de uma forma, é crer que a Consciência é dependente de um mundo.
A Consciência é Livre.

Ela é até mesmo Livre para desaparecer: é o que você É, na Verdade.
Portanto, o que se torna a escolha nisso?

Isso não vale mais.
A escolha era para ser feita, efetivamente (“ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração”) durante todo este

período preparatório que foi vivenciado (quer sejam as Núpcias Celestes, as Núpcias Cósmicas, as
Comunhões, as Dissoluções, as Deslocalizações, o Canal Mariano, ou a Onda da Vida).

Mas, ainda uma vez, se, em você (ou em qualquer outro), não foi vivenciado, por exemplo, a Onda da Vida: isso
nada lhe diz sobre a Onda da Vida.

Lembrem-se de que sempre foi dito que vocês não podem decidir pela Onda da Vida: ela sobe ou ela não
sobe, em função dos seus próprios medos que estão inscritos nos dois primeiros chakras.

A noção de escolha era uma escolha da personalidade e, em seguida, uma escolha da alma.
Mas eu lembro você de que foi explicado, de diferentes modos, por MARIA, hoje, e ainda especificado de

novo por MA ANANDA (ndr: ver as intervenções de MARIA (5) e de MA ANANDA MOYI (6) de 1º de
dezembro), que a alma devia se dissolver, exceto se você mesmo decidir manter uma alma.

Mas quando eu digo “você mesmo”, eu não me dirijo a você enquanto pessoa, eu me dirijo ao que você É, e
que entende o que eu digo.

É isso, o que foi explicado em relação à Vibração, ou ler simplesmente as palavras, ou compreender
simplesmente as palavras.

Deem-se conta, vejam a grande maioria dos nossos Irmãos e Irmãs que está em jornada espiritual: eles
reivindicam a Luz, eles reivindicam uma Era de Ouro, eles reivindicam um aperfeiçoamento.



Mas este aperfeiçoamento, esta Era de Ouro, refere-se ao quê?
Obviamente, à preservação da pequena pessoa, como por acaso.

Porque eles são incapazes de se ver, de imaginar, de viver, o que eles São, fora desta forma.
Portanto, eles são dependentes desta forma, e eles gostariam muito de se apropriar da Luz nesta forma,

porém isso não é possível.
A maior dificuldade, para a Consciência, que isso seja referente, também, àqueles que tiveram a possibilidade

de viver o Estado de Ser no Sol, que isso seja para aqueles que vivem Comunhões que, eu os lembro, são
independentes da Onda da Vida (na Comunhão, não é uma escolha, é uma ressonância que se cria, uma
irradiação, uma alquimia especial, que tem efeitos, como o Encontro com as quatro Linhagens ou com os

quatro Elementos, mas isso é tudo): não há que escolher tal Elemento ou tal outro Elemento, tal forma ou tal
outra forma, já que vocês estão Liberados.

Ser-lhe-á feito, exatamente, segundo o que você crê, ou o que você Vibra, ou o que você É, no Absoluto.
Isso é tudo.

É por isso que a Liberação diz respeito a todo mundo.
Mas a vivência desta Liberação, e o que acontece depois, é diferente.

Mas o mais importante, não é saber aonde vocês irão.
O mais importante, é ser Liberado.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

E bem, caros amigos, eu vou lhes dar todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos.
Sejam o que vocês São, porque você já o São, independentemente das circunstâncias deste mundo,

independentemente da grelha do planeta.
O planeta-grelha é a egrégora coletiva da humanidade, a alma humana coletiva (que foi relatada por MA

ANANDA) que é levada a se dissolver.
Agora, se vocês quiserem manter uma alma, vocês irão mantê-la.

Mas vocês não serão mais atribuídos a uma forma fixa, confinada: a Reconexão com a Luz firma o Retorno à
Eternidade (mesmo se vocês quiserem manter uma variedade e uma infinidade de efêmeros).

Mas, mais uma vez, eu quero dizer, assim, simplesmente que é o que você É que é importante: não é o que
você crê, não é um destino, não é sequer mais uma Vibração (mesmo se, efetivamente, as Vibrações ajudaram

muito a Ser o que você É, passando, justamente, pelo Si).
Mas, hoje, há Irmãos e Irmãs que, de um dia para o outro, no espaço de um minuto, encontram-se Absoluto.

Qual é a característica do Absoluto?
É não estar (eu diria) mais irradiando, não manifestar mais sociabilidade ou carisma.

É saber o que você é, mas de maneira íntima, Vivida (não através de uma história do que você foi, em uma vida
passada, porque isso, isso se refere apenas a este mundo) e o que você É, na Verdade.

Eu lhes transmito todo o meu Amor e eu lhes digo, certamente, eu também, até a próxima semana.
Eu lhes digo até muito em breve.

Todo o meu Amor está com vocês.
Bênçãos a todos.

************



************

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html

*

2 – BIDI-1 (13.04.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/hildegarde-de-bingen-25-de-outubro-de.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-1-autres.html 
*

3 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

*

4 – IRMÃO K (01.07.2012 e 20.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-1-de-julho-de-2012-autres.html 
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/irmao-k-20-de-julho-de-2012-autres.html 

*

5 – MARIA (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/maria-1-de-dezembro-de-2012-autres.html 

*

6 – MA ANANDA MOYI (01.12.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/ma-ananda-moyi-1-de-dezembro-de-2012.html 

***

Mensagem do Venerável OMRAAM (Aïvanhov) no site francês:
http://autresdimensions.info/article6f4c.html
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(Publicado em 03 de novembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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~ ONDE VOCÊS ESTÃO ~

Eu sou SRI AUROBINDO.
Irmãos e Irmãs na Humanidade, que a nossa Presença e o nosso Encontro de hoje se façam sob os auspícios

do Amor, da Luz e da Paz.
Eu vou convidá-los, primeiramente, a relembrar o que eu pude exprimir, há alguns anos, com relação ao

Choque da Humanidade (ndr: sua intervenção de 17 de outubro de 2010 (1)).
E eu vou convidá-los, em seguida, em relação ao que eu vou expressar, pelas minhas palavras e pela Presença

Una, do nosso Encontro, a mergulhar, mais profundamente, no que nós Somos, todos nós, além de qualquer
aparência, de qualquer história e até mesmo, de qualquer cenário.

***

Eu lhes peço gentilmente para considerar esse Choque da Humanidade, especificamente, como um
acontecimento individual antes de ser coletivo.

Acontecimento individual desenrolando-se, para alguns de vocês, já desde algum tempo e, para outros, entre
vocês, alcançando, apenas, a Consciência.

Vocês devem, de algum modo, voltar o seu olhar para o Si e para o centro do Centro, a fim de recolocar as
diferentes etapas desse Choque da Humanidade em uma perspectiva Interior pessoal, resultando, diretamente,

de um conjunto de circunstâncias ocorrendo no sistema solar (sobre as quais eu não voltarei) e, de maneira
concomitante, ocorrendo no Interior do Ser que vocês São, na totalidade das possibilidades de percepções da

sua Consciência, do seu corpo.

***

O Choque da Humanidade, a título pessoal, desenrola-se, em vocês, como uma forma de interrogação, de uma
diferença de ponto de vista, em função, justamente, do seu estado, mais ou menos afastado do Si ou, ainda, do

centro do Centro.
A interrogação, a dúvida, a negação, a raiva, a negociação e a aceitação são apenas a consequência de uma

atividade do que é nomeado o mental, permitindo, através dos diferentes mecanismos de percepção,
encontrar (ou não encontrar), no que vocês São, uma espécie de concordância entre o que vocês São,

fundamentalmente, ou uma distância entre o que vocês São, fundamentalmente, e o conjunto das
manifestações sensíveis da vida sobre este mundo.

Isso foi nomeado (em outras ocasiões, por outros Anciãos e por diversas Estrelas) o mecanismo
da sobreposição e da justaposição (ndr: ver as intervenções do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (2), de

MA ANANDA MOYI de 17 de outubro de 2012 (3) e de UM AMIGO de 10 de novembro de 2012 (4)).

***

Eu não voltarei, é claro, no conjunto das modificações que lhes foram enumeradas, referentes ao conjunto dos
seus mecanismos de vida (que isso seja no nível fisiológico, no nível da Consciência) ou, ainda, da interação

podendo ocorrer entre os mecanismos íntimos e os mecanismos temporais ou históricos da Terra.
O ponto de vista, tal como expresso como localização da consciência ou da a-consciência, situa-os, por

enquanto, ainda, ou no antigo, ou no presente, ou no futuro.
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Qualquer colocação da sua consciência em meio a uma interrogação decorre, justamente, de um ponto de vista
que não é aquele do Instante Presente, mas do tempo a advir, ou seja, relacionado a cenários, a histórias, ainda

não atualizados em meio à consciência.
Muitos de nós interviemos entre vocês para dizer-lhes, de diferentes modos, que o conjunto do que devia ser

realizado, o foi, nos Planos mais sutis como no Plano, eu diria, mais próximo da sua Dimensão de vida na
encarnação.

***

O mecanismo de ajustamento, de sincronização (resultando da sobreposição e da justaposição), deve levá-los,
a um ritmo que lhes é próprio (mas, entretanto, extremamente rápido), a posicionar-se, de maneira definitiva,

em uma ou outra das possibilidades da sua consciência, do seu Ser, como do seu não Ser.
Quando a sobreposição (a justaposição) é realizada, a título individual, não pode mais existir, em vocês, o
menor sentido de uma interrogação em relação, tanto ao que vocês São, quanto à história, propriamente

falando, futura, deste mundo.
O antigo e o novo (o antigo que desaparece, o novo que apareceu ou que vai aparecer, segundo o seu ponto

de vista) são levados, de alguma forma, a se Fundir.
Esse princípio de Fusão (ilustrado, até agora, há vários meses, pelos diferentes mecanismos de apreensão, de

compreensão e de vivência da sua própria consciência) deu lugar a mecanismos (que, eles também, foram
amplamente explicados a vocês) relacionados à capacidade para Comungar, para Fusionar ou para se
Dissolver com um Duplo, com um Irmão ou uma Irmã, do lado onde vocês estão ou do conjunto das

manifestações que, até agora, não eram visíveis para vocês.

***

A aproximação da Luz (como eu a descrevi, durante a minha vida, referente ao Supramental) propiciou, em
vocês, as condições ótimas, para vocês, desse face a face.

Esse face a face vai ver transcorrer, em vocês, uma série de mecanismos, uma série de histórias pessoais
específicas, durante esta fase que, eu os lembro, inaugura-se hoje.

Há, como vocês o constataram, devido às modificações ocorridas nesses últimos tempos (de maneira bastante
ampla, eu diria, desde algumas semanas ou desde alguns anos), em vocês, a sensação, por vezes profunda,

de existir sobre dois modos de funcionamento, sobre dois modos de realidade e sobre dois modos que
podem parecer-lhes, à vezes, antinômicos, ou mesmo opostos, ou mesmo contraditórios.

O que é percebido, pela sua consciência, naquele momento, é (e será), sempre, o reflexo da sua própria
atividade nomeada mental: a capacidade para reflexão, a capacidade para comparação, a capacidade para

discernimento, para julgamento, para constatação ou para escolha.
Qualquer constatação, qualquer escolha, qualquer discriminação e qualquer intuição, em última análise, apenas

podem resultar, durante este período (e de maneira geral, em qualquer atividade humana) da atividade
específica deste órgão (deste corpo) que é nomeado “mental”.

***

Da sua capacidade para imergir, doravante (durante os períodos temporais cada vez mais estendidos, durante
os espaços cada vez mais profundos), em vocês mesmos (que isso seja no Si ou no Absoluto), resulta a

Tranquilidade da qual nós, também, falamos a vocês.
Aquele que está Tranquilo é aquele que pode, efetivamente, continuar a conduzir o que a Luz o deixa conduzir

ou lhe impõe para conduzir.
E a capacidade para aceitar, nesse mecanismo de Abandono do Si ou de Abandono à Luz, para deixar a Luz
assumir o lugar, para deixar (como isso foi nomeado) a Inteligência da Luz se atualizar em vocês e realizar a

natureza profunda do Ser como do não Ser que todos nós somos.
Amor ou medo.
Amor ou raiva.

Amor ou negociação.
Amor ou escolha deliberada de prosseguir, pela sua própria Liberdade, o que vocês desejam viver.

A problemática que pode, entretanto, se manifestar, vai corresponder, necessariamente, quando chegar a hora,
à adequação no seu posicionamento e no posicionamento da Terra ou a uma dificuldade de colocar em

adequação o movimento da Terra como o movimento do que vocês São.
Daí decorre a Tranquilidade ou a atividade do mental, referente ao futuro, referente a uma evolução ou

referente, ainda, a uma transformação.
Enquanto vocês parecerem depender de alguma circunstância exterior para levar a bom termo a sua vida, aqui

como em outros lugares, vocês ainda não estão suficientemente na Tranquilidade.



A Tranquilidade não decorre de uma escolha de atitude, nem mesmo de um posicionamento resultante de uma
escolha, mas, realmente, concreta e fisicamente, de deixar trabalhar, em vocês, os mecanismos da Fusão, os
mecanismos da Fusão dos Éteres como da Fusão podendo acontecer em meio à consciência (entre todas as

consciências), mas, também, de deixar estabelecer-se o que não pode ser descrito em palavras.

***

O período atual será, portanto, ver-se se inserir ou na sua Eternidade, ou no efêmero.
A Eternidade tomará cada vez mais lugar, espaço e tempo aonde o efêmero irá se manifestar, ao contrário, de

maneira cada vez mais ruidosa, mesclando ali elementos de natureza emocional e mental.
A capacidade para viver o que é para viver, no nível coletivo, apenas depende da sua capacidade Interior para

estabelecer a Tranquilidade ou não.
Desde os momentos em que eu lhes falei (por minha vez em meio à Assembleia dos Anciãos) da Liberação do
Sol, da Fusão dos Éteres e da Liberação da Terra, vocês puderam constatar (ou não), em vocês, a capacidade

para deixar viver este corpo, como a sua consciência, no fluxo da Luz Vibral, como no fluxo da Onda da Vida
(ndr: ver as suas intervenções de 02 de novembro de 2010, de 21 de novembro de 2010, de 13 de abril de

2011 e de 28 de outubro de 2011 (5)).
Isso teve por resultado, para alguns de vocês e até agora, ou de estabelecer-se além de todo estado, no

Absoluto, ou de expor as possibilidades de discriminação (as possibilidades de discriminar as escolhas como
as percepções, até mesmo, deste corpo e da sua consciência) relacionadas à adequação entre o seu Ser

Interior e o seu ser exterior.
Dito de outro modo, como foi o caso de SNOW, isso se refere, em vocês, à ação dos Elementos e a

possibilidade de fazer ressoar a ação dos Elementos, em vocês, de acordo com os Elementos da Terra.
Eu os remeto, para isso, às três últimas intervenções da Estrela SNOW (ndr: ver as suas intervenções de 18 de

outubro, de 1º de novembro e de 17 de novembro de 2012 (6)).

***

Hoje, e além do que pôde dizer o nosso Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), há vários anos, com relação ao
conjunto da humanidade, a aparência de uma humanidade tomando caminhos diferentes é perfeitamente real.
Do mesmo que na encarnação vocês têm a escolha, enquanto vocês acreditarem nisso, em seguir tal ou tal

preceito, tal ou tal religião, tal ou tal ensinamento (ndr: ver as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de
outubro de 2010, de 29 de novembro de 2010 e de 04 de dezembro de 2010 (7)).

O conjunto das nossas intervenções, durante esses anos, visou fazê-los viver, por vocês mesmos, os aspectos
Vibratórios da consciência, os diferentes aspectos do Si, os diferentes Samadhi, assim como a eventualidade

de se estabelecer Absoluto.
Isso resultou, como foi especificado por UM AMIGO, na adequação e na correspondência entre a consciência

e a Vibração (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de 2012 (8)).
 Muitos de vocês vivenciaram uma série de experiências, uma série de mecanismos, visando recriar as

condições naturais da multidimensionalidade da consciência.
Os mecanismos, vivenciados atualmente (chamados, por sua vez, a multiplicar-se, hoje), referindo-se tanto à

atividade elementar, em vocês, como à ação do que vocês São, em meio a este mundo, vão assumir um
realce, uma acuidade e uma intensidade especial.

***

Lembrem-se de que o mais importante vai se desenrolar, sempre, em vocês.
De que a interação, sobre este mundo, no sentido histórico como social, tem apenas pouco interesse, para o Si

como para aquele que é Absoluto.
Realizar isso é uma etapa importante no plano de Liberação da consciência que, eu os lembro, já está

atualizada nos Planos sutis mais próximos da sua Dimensão, para muitos de vocês.
O que ocorre, nesses mecanismos de Fusão das diferentes Dimensões do Ser como do não Ser, permite-lhes

(sem a intervenção do que é nomeado “mental” ou ainda “emocional”) não chegar a alterar a qualidade da
percepção e, também, não se afastar do que deseja expressar a sua consciência, nesses tempos.
 O Encontro entre o que é nomeada sua personalidade e a Luz torna-se uma sobreposição que vai,

necessariamente, chamá-los a se posicionar, a um dado momento, de maneira definitiva, final e terminal, em
um estado ou outro da consciência.

O mecanismo individual do Choque da Humanidade corresponde, talvez, a etapas que lhes foram concedidas
para viver, de maneira individual, frente a vocês mesmos ou frente às suas próprias circunstâncias de vida.

O Amor jamais é uma interrogação.
A Luz jamais será uma escolha.



Os dois são uma evidência: uma evidência mascarada, simplesmente, por, justamente, o que é nomeado
“mental” e “emoções”.

***

Como vocês sabem, inúmeros ensinamentos, por este planeta, sempre lhes falaram do mental e das emoções.
Mesmo os meios de ali chegar sendo divergentes, de maneira importante (de um continente a outro ou de uma

cultura a outra), a finalidade de toda busca é estabelecer-se em um sentimento onde não pode mais existir
qualquer utilidade, qualquer sentido e qualquer interrogação com relação a uma busca, qualquer que seja.
É diferente, como vocês sabem (e, talvez, como vocês vivem isso), projetar o Amor e é profundamente

diferente deixar o Amor Ser.
No primeiro caso, irá intervir, sempre, a lenda pessoal, a história pessoal, a referência a um passado ou a

referência a um futuro ou a um devir.
Aquele que está estabelecido na justeza e, se vocês preferirem, na sobreposição e na justaposição completa

do efêmero e da Eternidade, não pode mais deixar o mínimo lugar para a expressão do efêmero nas
qualidades nomeadas: personalidade, pessoa, identidade a um mental e a emoções.

Da facilidade de se introduzir ou de passar no lado da Eternidade ou do efêmero decorre, muito exatamente, o
que vocês observam em vocês mesmos: as últimas resistências à Luz, por vezes resultando de medos
justificados e inscritos, até mesmo, no funcionamento do hábito (que este hábito tenha a sua origem na

hereditariedade, no DNA, nos cromossomos ou na experiência pessoal ou coletiva deste mundo).

***

Hoje, vocês irão ver cada vez mais claramente, não pelo olho (ou com os olhos), não pelo Olho Etéreo, mas,
muito mais, além mesmo da resposta do Coração, pela possibilidade de manifestar a Paz, a Tranquilidade e,

em contrapartida, perfeitamente válida, o que eu nomearia a capacidade para não se interrogar e para
permanecer na Paz.

Naturalmente, aquele que se colocar no efêmero terá sempre razão em criticar esse ‘deixar acontecer’ como
uma não intervenção da personalidade que vai evitar, à própria personalidade, inserir-se em um procedimento

de busca, de espiritualidade, de evolução ou de transformação.
O conjunto dos elementos (Vibratórios e orais) que nós lhes demos permitiu-lhes constatar, por vocês

mesmos, que havia etapas múltiplas do Ser que lhes foram dadas a experimentar, de maneira importante, mais
ou menos vasta e mais ou menos com uma acuidade intensa.

A ausência de oscilações, ou a presença de oscilações, em meio mesmo ao seu humor, ao seu
comportamento, à sua fisiologia, ou ainda mesmo, às suas relações sociais, afetivas e o conjunto do que

constitui a sua vida, está impregnado, de algum modo, desta capacidade (presente ou não) para permanecer
Tranquilo.

Ou seja, para permanecer, não somente o espectador, não somente o observador, mas, sim, aquele que
encontrou, de alguma maneira, o centro do Centro.

Que isso corresponda ao Si, como à possibilidade de se estabelecer, além de todo estado, no Absoluto ou,
ainda, de girar em torno desse Centro, na Infinita ou na Última Presença.

De qualquer forma, o que se desenrola, em vocês, naturalmente, tornar-se-á cada vez mais sincronizado pela
ação dos Elementos, da Luz Vibral e da Onda da Vida, assim como pelos fenômenos cósmicos anunciados

pelo Arcanjo ANAEL que serão especificados de novo depois de mim.

***

Tudo isso vai, de algum modo, e de forma pictórica, fazê-los alcançar o fundo do funil.
A sensação de movimento, de agitação do que se dirige para a parte inferior do funil, são apenas zonas de

interferências entre a Eternidade e o efêmero.
Se vocês estiverem identificados com o efêmero, vocês serão afetados por esse movimento.

Se vocês estiverem identificados com o que não se move, nenhum movimento deste tipo pode alterar, tanto a
consciência, como o Ser e o corpo que vocês são.

As circunstâncias da re-União ocorrendo, já, no seu Coração (através do Desenvolvimento do que foi
denominado “Coração Ascensional”, de mecanismos diversos e variados, restringindo à Vibração, a

estremecimentos do peito ou do conjunto do corpo), tudo isso pode se manifestar sob forma de resistência ou
de Abandono.

No Abandono, vocês vivem um processo, qualquer que seja, mas vocês não estão mais identificados a esse
processo que se desenrola.

Vocês, de algum modo, saíram totalmente da história, do futuro, de um devir ou dos próprios resultados de um
passado.

Aí se situa a capacidade para transcender e, de qualquer maneira, de se desvencilhar, de maneira Vibratória,



do que é nomeado o corpo causal (ligado, como vocês sabem, ao karma e à dualidade e também às leis de
confinamento e de isolamento deste mundo).

Se, entretanto, vocês derem a sua Atenção e a sua Intenção aos movimentos da sua Consciência e às suas
flutuações, vocês não poderão manter a Tranquilidade.

Eu diria então que, nesse Choque da Humanidade, individual e coletivo, a testemunha da sua Passagem é, e
permanecerá sempre, a Tranquilidade, estando na Infinita Presença e na sua Alegria ou, ainda, no Absoluto e

na sua Beatitude de Shantinilaya.

***

O processo de justaposição e de sobreposição, coletivo como individual, mostra-lhes, pelo que se desenrola,
aí onde vocês estão, precisamente.

Aquele que está na sua consciência Eterna, aquele que é Absoluto, apenas pode e apenas irá manifestar cada
vez menos interações com este mundo, qualquer que seja.

Aí se encontra a Beatitude tal como eu pude descrevê-la durante a minha última experiência terrestre ou tal
como lhes descreveram várias Estrelas.

A Luz é a Força do Amor.
A Luz é a Força da Vida.
Ou vocês estão na Vida.

Ou vocês resistem e lutam para manter o efêmero.
Cada vez mais, isso irá lhes aparecer claramente, para vocês como para o conjunto dos seres que vocês são

levados a se aproximar ou, ainda, a observar, no desenrolar simples desta vida sobre a Terra.

***

O seu posicionamento não resulta de uma escolha do seu mental, mas, muito mais, da sua capacidade para
experimentar, sentir e manifestar a Tranquilidade que irá culminar, se isso já não ocorreu, em Shantinilaya.
Durante o que nós nomeamos, com vocês, meditação, Alinhamento, oração, recolhimento, relaxamento, foi-

lhes possível observar as modificações sensíveis, que isso seja pela Revelação das suas Linhagens, que isso
seja pela sua capacidade para desaparecer em meio a uma consciência manifestada (qualquer que seja), de
maneira cada vez mais rápida, como pela sua capacidade para observar o seu próprio comportamento nos

riscos da dualidade da vida.
Vocês irão observar (e irão constatar), vocês mesmos, aí onde vocês estão, como aí onde está todo ser

humano.
Em resumo, o Choque da Humanidade e a existência do que aparece (como o nosso Comandante especificou

a vocês) como duas Humanidades (que, de fato, apenas resulta de uma visão separada e efêmera), irá lhes
aparecer, entretanto, nesse tempo, como uma evidência cada vez mais gritante.

Esta evidência não deve levá-los, nem a comentários, nem a interrogações, nem a julgamentos, mas, bem
mais, à aceitação da Liberdade de cada um de se estabelecer aí onde ele está e de maneira definitiva e

permanente.

***

O Choque da Humanidade, a título coletivo, resultando de uma tomada coletiva de consciência (não se
referindo mais, somente, aos seres que estão buscando ou aos seres Despertos ou, ainda, Realizados), é uma

reviravolta importante nesta fase que vocês vivem.
É nesse momento específico que vocês poderão se observar e apreender, além de todo intelecto, de toda

imagem e de toda emoção, de maneira evidente e flagrante, aí onde vocês estão.
 Lembrem-se de que o marcador mais essencial é o que foi nomeado o fato de permanecer Tranquilo.

Eu modificaria esta expressão (se vocês bem o quiserem) adaptando-a a esse tempo que se abre hoje.
O “permanecer Tranquilo” é ainda uma ação.

Ser Tranquilo, é um estado.
Viver a Paz e a Beatitude, é um outro estado.

Esses estados são levados a se amplificar e a se desenvolver, mas eles podem, também, se vocês estiverem
do lado da personalidade (das suas escolhas, das suas dúvidas, das suas interrogações, das suas raivas e dos
seus medos), serem marcados por uma maior instabilidade, um maior questionamento sobre vocês mesmos,
sobre a história do mundo e, ainda, sobre alguns elementos que lhes foram comunicados e que, talvez, vocês

tenham vivenciado.
 De qualquer forma, eu os convido, como um último conselho, durante este período que se abre hoje, a

realmente ver onde vocês estão conforme o que se desenrola em vocês.



Isso não pode estar associado, de forma alguma, a uma interpretação, a uma transposição ou a um julgamento,
mas, sim, em estar concordante, de uma maneira ou de outra, com o tipo de humanidade que vocês

escolheram manifestar, encarnar, mas, também, em sair de uma história ou em permanecer em uma história.

***

A Eternidade não se importa com histórias.
A Luz e o Amor não se importam com todas as experiências exteriorizadas.

Tudo, absolutamente tudo, está presente no que vocês São, no coração do Coração, já que tudo dali emana e
tudo para ali volta.

Simplesmente, ou vocês creem percorrer um caminho, ou vocês se apreendem, pela ampliação do seu ponto
de vista e pela sua mudança de ponto de vista, de que o próprio caminho é uma Ilusão.

Não há que criticar, que julgar, que desvalorizar aquele que permanece na personalidade, ou que valorizar
aquele que é Absoluto.

Porque cada escolha corresponde à Liberdade fundamental.
Até agora, a única liberdade possível estava disfarçada pelo que é nomeado o “livre arbítrio”.

Várias experiências, vivenciadas durante esses anos, levaram-nos a alcançar e a viver estados, mais ou menos
estáveis, mais ou menos experimentais, mais ou menos transformantes.

Hoje, a partir de hoje, o que se manifesta, em vocês, é apenas o reflexo direto de tudo o que aconteceu
durante esses anos e, para alguns de vocês, desde muito mais tempo do que as encarnações sobre este

mundo.
Explicando que vocês podem ser tanto um Despertador, como um Libertador, como um Ancorador da Luz, um
Libertador da Ilusão, um Libertador da Terra ou, ainda, estar instalados nesses esquemas evolutivos, sugeridos
e impostos, de algum modo, à consciência, através das múltiplas experiências vivenciadas sobre esta Terra e

resultando da ocultação das outras Dimensões.

***

Assim, o Choque da Humanidade (e suas diferentes etapas) aplica-se a vocês, durante este período, individual
e coletivamente.

Isso resulta, diretamente, da junção entre a Luz Supramental e a Onda da Vida, realizada, eu os lembro, em
alquimia no seu Coração e tendo permitido ativar o centro do Centro, enquanto local da Passagem e local da

Ascensão.
O centro do Centro, ilustrado pelo ponto ER do peito correspondendo, eu os lembro, ao Corpo nomeado

“Irradiação da Luz do Divino (ou d’A FONTE)” e pelo ponto ER do centro da cabeça (ndr: o ponto ER do peito,
denominado 9º Corpo, está situado sobre o eixo do esterno, na sua parte superior, acima do chakra do

Coração, sobre a bolsa esternal denominada ângulo de Louis).
Isso se estabelece em vocês, com facilidade, com resistência, ou então não irá se estabelecer.

Não há, ainda uma vez, nem que esperar, nem que julgar, nem que condenar, nem que considerar o que quer
que seja, durante este período, senão estar o máximo possível de acordo com o que os sinais, os sintomas da

sua vida, do seu corpo, da sua consciência, deixam-nos viver.
O que é vivenciado, mesmo não explicável, mesmo não integrável, em um primeiro momento, sê-lo-á, quando

chegar a hora.
Só o mental, a personalidade, o “eu”, o ego, o “eu” em meio a esta história, os faz considerar uma possibilidade

de escolha, de evolução ou de caminho.
Aquele (quando eu fui São João) que me ditou o Apocalipse insistiu muito sobre uma série de elementos
referentes a este período, referentes a esta revolução, de algum modo, a esta transformação ou a este

desaparecimento ou esta continuação (segundo o local em que vocês se situarem) da própria consciência, ou
seja, do Ser que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

***

O Choque da Humanidade convida vocês, portanto, ou a uma resistência, ou a uma Tranquilidade.
Lembrem-se de que a Tranquilidade, contrariamente à resistência, é o que necessita de um mínimo de
mobilização do que vocês nomeiam Energia, que isso seja a Energia Prânica como a Energia da Luz

(denominada Vibração).
Dessa maneira, então, a sua vida, no conjunto dos seus componentes, irá se tornar, não mais somente fluida,

evidente, mas cada vez mais fácil, independentemente das circunstâncias ditas exteriores.
Durante a sobreposição, a justaposição, dos Éteres (Éter rarefeito, Éter re-Unificado) ocorre a localização e os

jogos da sua própria Consciência.
Para a sua Consciência, como para o mental, é muito mais sábio e muito mais simples constatar, por vocês



mesmos, o momento em que vocês estão cansados e o momento em que vocês estão recarregados e
revivificados.

Isso decorre (e irá decorrer), cada vez mais, da sua capacidade para escutar os sinais, tanto do seu corpo,
como do mundo, não para buscá-los por uma história pessoal ou coletiva, mas, sim, como uma sucessão

lógica das intervenções dos Cavaleiros ou dos Elementos.
Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão prosseguir na Tranquilidade.

Se vocês estiverem Tranquilos, vocês irão perceber, cada vez mais claramente (além de toda explicação, de
toda palavra e, sobretudo, de toda justificativa), o que vocês São.

Se vocês resistirem, vocês irão constatar, sem qualquer dificuldade, que tanto este corpo como as interações
(sociais, familiares, afetivas, morais) irão se tornar cada vez mais complicadas, ilustrando, assim, o que nós

lhes dissemos (há muito tempo, que isso seja desde as Núpcias Celestes ou, ainda, por vários Seres
Despertos ou Liberados desta Terra, que percorreram esta Terra): nada há que crer, nada há que seguir, nada

há que pedir, nada há que esperar, nada há, até mesmo, que temer.
Há, apenas, que Ser ou, então, que não Ser.

Há, apenas, o Absoluto, a Eternidade, ou o efêmero.

***

Essa escolha, aparente, apenas pode existir se vocês se colocarem, por vocês mesmos, em meio ao efêmero.
Na Eternidade, não há qualquer questão, qualquer interrogação, qualquer dúvida, qualquer escolha e qualquer

impaciência e qualquer espera convicta.
E nada há, tampouco, que recear.

Porque aquele que está no centro do Centro vive o que acontece, no mundo, não mais como uma
manifestação, uma expressão ou uma exteriorização da consciência, mas, muito mais, diretamente, como um
estado de completitude, que isso esteja ligado a um Duplo, que isso esteja ligado a KI-RIS-TI, que isso esteja

ligado ao desaparecimento total de todo efêmero.
A consequência e o resultado serão sempre os mesmos: o máximo de Paz, o máximo de Beatitude, o máximo
de Morada da Paz Suprema, contrastando (como vocês verão cada vez mais) com as circunstâncias ditas do

mundo visível e sensível.
Lembrem-se de que a Luz não se importa com o que é efêmero em meio ao mental.

Iluminar o mental não é suficiente para viver o Supramental.
Denominação que eu dei, durante a minha última passagem sobre a Terra (ou Plano Supramental) que foi,

justamente, destinada a permitir diferenciar o que acontece sob a influência mental (mesmo a mais perfeita,
mesmo em meio a uma busca espiritual) do que é o Supramental onde, justamente, o mental não pode mais

dirigir, comandar ou impor qualquer decisão.
Só aquele que transcendeu o seu próprio mental pode dar-se conta do que é o mental e do que ele não é.
Aquele que está imerso, por uma razão ou outra (que lhe é própria), ainda, no seu próprio mental, apenas

poderá ficar submisso, sempre e de maneira definitiva, a um princípio de escolha, de decisão, de incerteza, de
dúvida, de medo ou de negação.

Aquele que está, em Verdade, na sua Eternidade, não pode manifestar a mínima interrogação, a mínima
dúvida, o mínimo medo, a mínima raiva e a mínima busca de sentido (qualquer que seja) com relação ao que

se desenrola, na consciência como no Absoluto.

***

Além dos acontecimentos exteriores ligados à ação dos Elementos sobre a Terra, como à ação da consciência
humana no que resta de limitado em meio à egrégora denominada ‘sistema de controle do mental humano’, o
seu ponto de vista é essencial, não enquanto opinião do seu mental, mas enquanto localização real do Ser,

como do não Ser, ou, ainda, da personalidade.
Dessas diferentes localizações, dessas diferentes possibilidades de existência ou de não existência do mental,
da pessoa, do Ser como do não Ser, resulta, muito exatamente, o que acontece no seu corpo, na sua vida, nos
seus hábitos, nas suas experiências, como no estado mais fundamental da sua consciência correspondendo à

Infinita Presença.

***

Estão aí, portanto, os elementos que eu queria levar ao seu conhecimento e, sobretudo, à sua reflexão, não
discursiva, do seu mental, mas, muito mais, para ver, claramente, o que se desenrola, de maneira não pessoal
como não coletiva, ou seja, exclusivamente, sob o olho da consciência, do observador ou, ainda, do Absoluto

que vocês São e que nós Somos.



***

Irmãos e Irmãs na Humanidade, antes de deixar o meu lugar, eu lhes proponho viver um momento, juntos, por
meio de uma qualidade particular da minha Presença, e da Ressonância com vocês, associadas à Luz Azul.
Portanto, estabeleçamo-nos, durante alguns instantes do seu tempo, nesta Fusão dos Éteres pessoais do

Encontro com a sua Eternidade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou SRI AUROBINDO.
Eu rendo Graças pela sua Presença, pelo seu acolhimento, pela sua Luz e pelo seu Amor.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Até logo.
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-1-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-2-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions

*

5 – SRI AUROBINDO (02.11.2010, 21.11.2010, 13.04.2011 e 28.10.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-1a-parte-2-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-2a-parte-2-de

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-novembro
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-13-de-abril-de-2

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-28-de-outubro-de-2011-autresdimensions
*

6 – SNOW (18.10.2012, 01.11.2012 e 17.11.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-1o-de-novembro-de-2012-
autresdimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-parte-1-17-de-novembro-de-2012-
autresdimens

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-parte-2-17-de-novembro-de-2012-
autresdimens

*

 7 – OMRAAM (Aïvanhov) (21.10.2010, 29.11.2010 e 04.12.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-21
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-21

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-29-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-29-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-4-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-4-de

*

8 – UM AMIGO (24.11.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-24-de-novembro-de-2012-autresdimensions

***

Mensagem do Bem Amado SRI AUROBINDO no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1710

1º de dezembro de 2012
(Publicado em 02 de dezembro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-18-de-outubro-de-2012-autresdimensions
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-1-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1710
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-21
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-29-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-29-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-21-de-novembro
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-parte-1-17-de-novembro-de-2012-autresdimens
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-4-de
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-2-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-21

